
 1 

 
หมวดท่ี 4  :  จรรยาบรรณ 
(จรรยาบรรณข้อ 1 “มีความซ่ือสัตย์ต่อผู้เอาประกัน บริษัท และเพ่ือนร่วมอาชีพ”) 
1.  นาย ก. เป็นนายหน้าประกันชีวิต ได้แนะน าให้นาย ข. ท าประกนัชีวิตทั้งๆที่ทราบว่านาย ข. เป็นโรคมะเร็งโดยบอกแก่นาย ข. ว่า 
    ถ้าบริษัทไม่บอกเลิกสัญญาภายใน 2 ปี ผู้รับประโยชน์ของนาย ข. จะได้รับจ านวนเงินเอาประกันภัยเม่ือเสียชีวิต แต่หากบริษัท 
   สืบทราบว่านาย ข. เป็นโรคมะเร็งมาก่อน นาย ข. ก็จะได้รับเบีย้ประกันภัยคืน ถามว่านาย ก. เป็นนายหน้าประกนัชีวิตที่ดีหรือไม่  

ก. (…..) นาย ก. เป็นนายหนา้ประกนัชีวิตท่ีไม่ดี เพราะการแนะน าเช่นนั้น เป็นการไม่ซ่ือสัตยต์่อบริษทั 
ข. (…..) นาย ก. เป็นนายหนา้ประกนัชีวิตท่ีดี ท่ีพยายามช่วยเหลือเพือ่นมนุษยด์ว้ยกนั 
ค.    (…..) นาย ก. เป็นนายหนา้ประกนัชีวิตท่ีดี เพราะพยายามช่วยเหลือนาย ข. และไม่ไดป้กปิดความจริง 
ง. (…..) นาย ก. เป็นนายหนา้ประกนัชีวิตท่ีดี เพราะซ่ือสัตยต์่อบริษทั 

2.  นาย ก. เป็นนายหน้าประกันชีวิตของบริษัทประกนัชีวิตแห่งหนึ่ง มีความสามารถในการหาประกันชีวิตได้ตรงตามเป้าหมาย 
     ของบริษัทเป็นประจ าและต่อเน่ืองมาโดยตลอดจนได้ช่ือว่าเป็นนายหน้าดีเด่นของบริษัททุกปี แต่แล้วเหตุการณ์ท่ีไม่มีใคร 
     คาดคิดก็เกิดขึน้ นาย ก. ประสบอุบัติเหตตุ้องนอนรักษาตัวอยู่เกือบ 2 เดือน ท าให้ไม่สามารถออกไปหาประกันภัยได้  
     ภรรยานาย ก. ซ่ึงเป็นนายหน้าประกันชีวิต เกรงว่าสามีจะเสียงานและไม่ประสงค์จะให้ผู้ท าประกันภัยต้องรอนาน 
     เพราะขาดการติดต่อ จึงได้ขอรายช่ือผู้ท่ีสนใจจะท าประกันภัยจากสามี และได้ช่วยหาประกนัภยัให้กับสามีซ่ึงนอนป่วย  
     จนกระท่ังสามีหายและออกหาประกันภัยได้ตามปกติ ท่านคิดว่าการกระท าของสามแีละภรรยาคู่นีเ้ป็นอย่างไร 

ก. (…..) ไม่มีความซ่ือสัตยต์่อผูเ้อาประกนัภยั และเพื่อนร่วมอาชีพ 
ข. (…..) ไม่มีความซ่ือสัตยต์่อบริษทัประกนัภยั 
ค. (…..) ไม่มีความซ่ือสัตยต์่อบริษทัประกนัภยั เพื่อนร่วมอาชีพ และผูเ้อาประกนัภยั 
ง. (…..) ไม่มีความซ่ือสัตยต์่อเพื่อนร่วมอาชีพ 

3.  นาย ก. เป็นนายหน้าประกันชีวิตได้แนะน าให้นาย ข. เอาประกนัชีวิต โดยเสนอแบบกรมธรรม์ทีใ่ห้ผลประโยชน์และความ  
      คุ้มครองท่ีดี แต่นาย ก. ไม่ได้อธิบายให้ทราบถึงข้อจ ากัดและข้อยกเว้นต่างๆ ให้ทราบอันท าให้ นาย ข. ตกลงท าประกันชีวิต   
      ถามว่านาย ก. เป็นนายหน้าประกันชีวิตที่มีจรรยาบรรณหรือไม่ 

ก. (…..) นาย ก. เป็นนายหนา้ประกนัชีวิตท่ีมีจรรยาบรรณ เพราะแนะน ากรมธรรมท่ี์มีประโยชน์ต่อผูเ้อาประกนัภยั 
ข. (…..) นาย ก. เป็นนายหนา้ประกนัชีวิตท่ีไม่มีจรรยาบรรณ เพราะไม่ซ่ือสัตยต์่อผูเ้อาประกนัภยั 
ค. (…..) นาย ก. เป็นนายหนา้ประกนัชีวิตท่ีมีจรรยาบรรณ เพราะส่วนท่ีเป็นขอ้จ ากดัของกรมธรรมม์กัเป็นท่ีรู้ทัว่ๆ ไป 
                 อยูแ่ลว้ 
ง. (…..) นาย ก. เป็นนายหนา้ประกนัชีวิตท่ีมีจรรยาบรรณ เพราะนายหนา้โดยทัว่ไปก็ปฏิบติักนัเช่นน้ีอยูแ่ลว้ 

4.  นายหน้าประกันชีวิตต้องมีความซ่ือสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย และบริษัทประกันภัย ท่านคิดว่าความหมายในข้อใดเป็น  
      ความหมายท่ีถกูต้อง 

ก. (…..) นายหนา้ตอ้งซ่ือสัตยต์่อผูเ้อาประกนัภยั โดยตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลใด ๆ ของผูเ้อาประกนัภยั นอกจากท่ีปรากฏใน 
          ใบค าขอเอาประกนัภยัใหบ้ริษทัทราบ 
ข. (…..) นายหนา้ตอ้งซ่ือสัตยต์่อบริษทัประกนัภยัท่ีตนสังกดั โดยตอ้งยึดถือประโยชนข์องบริษทัเป็นอนัดบัแรก 
ค. (…..) นายหนา้ตอ้งวางตวัเป็นกลางไม่เปิดเผยขอ้มูลของผูข้อเอาประกนัภยั และไม่เปิดเผยขอ้มูลของบริษทั 
ง. (…..) นายหนา้ตอ้งตั้งอยูบ่นความถูกตอ้งสุจริต และท าตวัเสมือนคนกลางท่ีไม่เอาใจไปเขา้ขา้งลูกคา้หรือบริษทั 
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5.  นาย ก. สนิทสนมกับครอบครัวของนาย ข. ซ่ึงครอบครัวนาย ข. มีเพยีงนาย ข. และแม่ท่ีมอีายุมากแล้วเท่านั้น ต่อมานาย ข.   
    ได้มาปรึกษานาย ก. ว่าตนติดเช้ือ เอชไอวี ท่ีทราบเพราะได้ไปตรวจที่คลินิกนิรนามแล้วซ่ึงนาย ข. ก็ไม่ทราบว่าจะมีชีวิตอยู่ได้  
     นานเท่าไร แต่เป็นห่วงแม่ท่ีมอีายุมากจะไม่มีใครดูแลเลีย้งดูถ้าหากนาย ข. เสียชีวิตไป นาย ก. ซ่ึงเป็นนายหน้าประกันชีวิตอยู่  
     แล้ว ได้แนะน าให้นาย ข. ท าประกันชีวิต เพราะทราบแน่นอนว่า บริษัทไม่สามารถจะสืบทราบว่านาย ข. ติดเช้ือ เอชไอวี ได้   
     และหากนาย ข. เสียชีวิต แม่ของนาย ข. ซ่ึงเป็นผู้รับประโยชน์ก็จะได้รับเงินจากบริษัทประกันภยั นาย ก. เป็นนายหน้าประกัน  
     ชีวิตที่ดีหรือไม่ 

ก.  (…..) นาย ก. เป็นนายหนา้ประกนัชีวิตท่ีดี เพราะความเป็นเพื่อนหมายถึงการตอ้งช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เม่ือเพื่อนมี         
                 เหตุเดือดร้อน 
ข. (…..) นาย ก. เป็นนายหนา้ประกนัชีวิตท่ีดี เพราะช่วยลดภาระสังคมในการเล้ียงดูคนชรา และในขณะเดียวกนั ก็ท าให ้
           เพ่ือนเป็นคนกตญัญู ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดีงามและควรกระท าในสังคมไทย 
ค. (…..) นาย ก. เป็นนายหนา้ประกนัชีวิตท่ีไม่ดี เพราะไม่ซ่ือสัตยต์่อบริษทั 
ง. (…..) นาย ก. เป็นนายหนา้ประกนัชีวิตท่ีไม่ดี เพราะช่วยเพื่อนในทางท่ีผดิ 
 

จรรยาบรรณข้อ 2  “ให้บริการท่ีดีอย่างสม ่าเสมอ และช้ีแจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าท่ี เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้เอาประกันภัย” 
6.  นาย ก. เป็นผู้เอาประกันภัย ซ่ึงกรมธรรม์ได้ถึงก าหนดวันช าระเบีย้ประกันภัยตามท่ีได้ระบุไว้ในกรมธรรม์แล้ว จึงได้โทรศัพท์  
    ไปบอก นาย ข. ผู้เป็นนายหน้าประกันชีวิตซ่ึงเคยมาเก็บเบีย้ประกันภัยเป็นประจ าให้มาเก็บเบีย้ประกันภัย และนาย ข. ตกลงรับ  
    ว่าจะมาเก็บเบีย้ในวันรุ่งขึน้ แต่นาย ข. ไม่ได้ไปตามนัด ถามว่านาย ข. ผิดจรรยาบรรณหรือไม่  

ก. (…..) ไม่ผิด เพราะไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูเ้อาประกนัภยั และไม่ขาดความรับผิดชอบเร่ืองการบริการ 
ข. (…..) ผิด เพราะแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบในเร่ืองการบริการ 
ค. (…..) ไม่ผิด เพราะนาย ข. ไม่ไดโ้กหก ตั้งใจไปแต่เผอิญลืม 
ง. (…..) ผิด เพราะท าให้ผูเ้อาประกนัภยัเสียผลประโยชน์ เน่ืองจากท าให้กรมธรรมข์าดผลบงัคบั 

7.  จากค ากล่าวท่ีว่า “นายหน้าท่ีดีนั้น ควรให้การบริการท่ีดีและสม า่เสมอ แก่ผู้เอาประกันภัย โดยไม่มีความจ าเป็นต้องช้ีแจงให้ผู้  
     เอาประกันภัยได้ทราบถึงสิทธ ิหน้าท่ีและผลประโยชน์ท่ีผู้เอาประกันภัยควรจะได้รับ” ท่านคิดว่าค ากล่าวท่ีข้างต้นนีถู้กต้อง  
     หรือไม่ 

ก. (…..) ถูก การบริการท่ีดีอยา่งสม ่าเสมอ ก็เป็นการเพียงพอแลว้ส าหรับนายหนา้ท่ีดี 
ข. (…..) ถูก เพราะสิทธิ หนา้ท่ี และผลประโยชน์ ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งศึกษาให้เขา้ใจดว้ยตนเองท่านั้น ไม่จ าเป็นท่ี        
                 นายหนา้ตอ้งไปช้ีแจง้ให้เขา้ใจ 
ค. (…..) ผิด เพราะการใหค้  าช้ีแจงแก่ผูเ้อาประกนัภยัไดท้ราบถึง สิทธิ หนา้ท่ี และผลประโยชน์ท่ีควรจะไดรั้บเป็นการ       

          กระท าอยา่งหน่ึงท่ีนายหนา้ท่ีดีควรจะกระท า 
ง. (…..) ไม่มีขอ้ใดถูก 

8.  ในฐานะที่ท่านเป็นนายหน้าประกันชีวิต ข้อใดต่อไปนีท่้านไม่พงึกระท า 
ก. (…..) กรอกใบค าขอเอาประกนัชีวิตเองโดยไม่สอบถามผูเ้อาประกนัภยัและให้ผูเ้อาประกนัภยัลงช่ือเพียงอยา่งเดียว 
ข. (…..) บอกผูเ้อาประกนัภยัว่าจะมาบริการเก็บเงินค่าเบ้ียประกนัชีวิตดว้ยตนเองทุกงวดแตบ่างทีก็ลืม 
ค. (…..) ลดเบ้ียประกนัชีวิต เพ่ือช่วยเหลือผูเ้อาประกนัภยัท่ีมีรายไดน้อ้ยให้ไดท้  าประกนัชีวิต 
ง. (…..) ไม่พึงกระท าทั้งขอ้ ก. ข. และ ค. 

9. ในฐานะที่ท่านเป็นนายหน้าประกันชีวิต ท่านควรจะแนะผู้เอาประกันภัยอย่างไร 
ก. (…..) แนะน าใหผู้เ้อาประกนัภยัเขา้ใจถึงเง่ือนไขและผลประโยชนท่ี์จะไดรั้บก่อนลงช่ือในใบค าขอท าประกนัชีวิต 
ข. (…..) แนะน าใหผู้เ้อาประกนัภยัท าประกนัชีวิต โดยมีจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีสูงมากเพื่อจะไดผ้ลประโยชน์สูง 
ค. (…..) แนะน าใหผู้เ้อาประกนัภยัเขา้ใจว่า นายหนา้ประกนัชีวิตเป็นผูต้อ้งรับผิดชอบในการเก็บเบ้ียประกนัชีวิตทุกงวด 
ง. (…..) ถูกทุกขอ้ 
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10.  มีผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งประกันภัยแบบสะสมทรัพย์ 20/20 ปี นายหน้าท่ีขายประกนัได้แจ้งแก่ผู้เอาประกันภัยว่าช าระเบีย้  
       ครบ 7 ปี กรมธรรม์ก็จะคุ้มครองต่อไปจนครบก าหนดสัญญาโดยไม่ต้องช าระเบีย้ต่อไป ผู้เอาประกันภัยเข้าใจว่าจะได้รับความ  
       คุ้มครองเต็มตามจ านวนเงินเอาประกันภัย โดยที่นายหน้าไม่ได้ช้ีแจงอะไรเพิม่เตมิ ท่านคิดว่าผิดจรรยาบรรณหรือไม่ 

ก. (…..) ผิด ในขอ้น้ีไม่ช้ีแจงใหผู้เ้อาประกนัภยัทราบถึงสิทธิอยา่งละเอียด เพ่ือรักษาผลประโยชนข์องผูเ้อาประกนัภยั 
ข. (…..) ไม่ผิด เพราะนายหนา้ไดช้ี้แจงแลว้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งอ่านกรมธรรมใ์ห้เขา้ใจประกอบกนัไปดว้ย 
ค. (…..) ผิด ในฐานะท่ีเป็นนายหนา้ตอ้งช้ีแจงถึงสิทธิประโยชน์ในกรมธรรมไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ง. (…..) ไม่ผิด เพราะเป็นการแนะน าท่ีถูกตอ้งแลว้ แต่ผูเ้อาประกนัภยัเขา้ใจผิดพลาดเอง 

11.  เหตผุลส าคัญท่ีสุดท่ีนายหน้าประกันชีวิตจะต้องให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างสม ่าเสมอ คือ 
ก. (…..) เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเองและของบริษทั  เป็นการรักษาฐานลูกคา้  และให้มีรายไดต้อ่เน่ืองจากลูกคา้ 
 รวมทั้งเพ่ือประโยชน์ในการขยายฐานการขายออกไปสู่บุคคลอืน่ ๆ ท่ีใกลชิ้ดกบัลูกคา้ผูเ้อาประกนัภยั 
ข. (…..) เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของลูกคา้ช่วยให้ลูกคา้เขา้ใจถึงสิทธิ หนา้ท่ี เช่น ให้มีการส่งเบ้ียประกนัภยัอยา่งต่อเน่ือง 
           เพ่ือมิให้กรมธรรมป์ระกนัภยัตอ้งส้ินผลบงัคบัเพ่ือให้ไดรั้บความคุม้ครองจากการประกนัชีวิต 
ค. (…..) เพ่ือติดตามให้ค  าแนะน าช่วยเหลือและช้ีแจงใหผู้เ้อาประกนัภยัไดท้ราบว่ากรณีใดท่ีบริษทัจ่ายและกรณีใดท่ีบริษทั 
                  ไม่จ่าย  และช่วยเหลือให้ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์ไดรั้บประโยชน์ครบถว้น ถกูตอ้ง เป็นการสร้าง     
                 ภาพพจน์ท่ีดีของธุรกิจประกนัชีวิต 
ง. (…..) ถูกทุกขอ้ 

 
จรรยาบรรณข้อ 3  “รักษาความลบัอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกนัภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก” 
12.  นาย ก. เป็นนายหน้าประกนัชีวิต ได้ขายกรมธรรม์ประกันภัยให้กับ นาง ข. หลังจาก นาง ข. ท าประกันชีวิตได้ 3 ปี ก็ประสบ  
       ปัญหาทางด้านการเงินจึงไม่สามารถช าระเบีย้ประกันภัยได้ตรงตามก าหนดท่ีนัดหมายเสมอ ๆ นาย ก. จึงบ่นเร่ืองนีใ้ห้บุคคล  
       อ่ืนฟัง การกระท าของนาย ก. ผิดจรรยาบรรณขอนายหน้าประกันชีวิตหรือไม่ 

ก. (…..) ไม่ผิด เพราะการผิดนดัของผูเ้อาประกนัภยัเป็นเร่ืองธรรมดา 
ข. (…..) ไม่ผิด เพราะการกล่าวเช่นนั้นไม่ไดท้  าให้นาย ก. เสียหาย  
ค. (…..) ผิด เพราะเปิดเผยความลบัอนัไม่ควรเปิดเผยของผูเ้อาประกนัภยัต่อบุคคลภายนอก 
ง. (…..) ผิด เพราะเป็นการใหร้้ายผูเ้อาประกนัภยั 

13.  นาย ก. เป็นนายหน้าประกนัชีวิตได้ชักชวน นาย ข.ท าประกนัชีวิตและนาย ข. ได้ระบุให้ภรรยาน้อยเป็นผู้รับผลประโยชน์ตาม  
        กรมธรรม์ นาย ก.ได้น าเร่ืองนีไ้ปเล่าให้พีส่าวของตน ซ่ึงเป็นภรรยาหลวงนาย ข. ฟัง นาย ก. กระท าผิดจรรยาบรรณอาชีพ  
        นายหน้าประกันชีวิตหรือไม่  

ก. (…..) ไม่ผิด เพราะนาย ก. น าความลบัของนาย ข. ไปเล่าให้พี่สาวฟัง 
ข. (…..) ไม่ผิด เพราะนาย ก.พูดความจริงท่ีพงึเปิดเผยกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งได ้
ค. (…..) ผิด เพราะนาย ก. ไม่ซ่ือสัตยก์บันาย ข. 
ง. (…..) ผิด เพราะนาย ก. น าเร่ืองซ่ึงไดรั้บรู้มาจากใบค าขอเอาประกนัชีวิตของนาย ข. ไปเปิดเผยต่อบคุคลอื่น 

14. นาย ก. เป็นนายหน้าของบริษทัหนึ่งประกนัชีวิต จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทมข่ีาวว่าฐานะทางการเงินไม่ค่อยดี เม่ือนาย ก. ไปเก็บเบีย้  
      ประกันภัยผู้เอาประกนัภัยได้สอบถามจากนาย ก. นาย ก. ควรจะตอบว่าอย่างไรจึงจะไม่ผิดจรรยาบรรณในข้อความลับอนัมิ  
      ควรเปิดเผยของบริษัทมาเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

ก. (…..) ตอบว่าเป็นข่าวลือเช่ือถือไม่ได ้
ข. (…..) ตอบว่าเป็นเพียง เพราะมีหน่วยงานของรัฐควบคุมอยู ่
ค. (…..) ตอบว่าเป็นความจริง แตบ่ริษทัก าลงัด าเนินการแกไ้ขอยู ่
ง. (…..) ตอบว่าบริษทัคู่แข่งสร้างข่าวเพ่ือกลัน่แกลง้ 
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15.  นาย ก. ได้ท าประกันชีวิตผ่านนาย ข. นายหน้าประกนัชีวิตไว้แล้วหลายปี ต่อมานาย ก. ได้กู้เงินโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยของ  
        ตนเป็นประกัน นาย ข. รู้เร่ืองนีจึ้งได้เล่าให้บุคคลภายนอกฟังว่านาย ก. ไม่ได้รวยจริงอย่างท่ีคุยไว้ เพราะต้องกู้เงินจากบริษัท  
        ประกันภัย การกระท าของนาย ก. ผิดจรรยาบรรณประกนัชีวติหรือไม่ 

ก. (…..) ไม่ผิด เพราะนายก. ไม่ไดเ้ป็นผูเ้อาประกนัชีวิตในขณะนั้น 
ข. (…..) ไม่ผิด เพราะการกูเ้งินโดยมีกรมธรรมเ์ป็นประกนัไม่เก่ียวกบัการท าประกนัชีวิตท่ีนาย ข. เป็นผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ค. (…..) ผิด เพราะนาย ข. เป็นคนชอบพูดให้ร้ายผูอ้ื่น 
ง. (…..) ผิด เพราะเปิดเผยความลบัท่ีไม่สมควรเปิดเผยของผูเ้อาประกนัภยั 

16.  นาย ก. เป็นนายหน้าของบริษัทประกนัชีวิตแห่งหนึ่ง ได้ทราบว่าบริษัทประกนัชีวิตที่ตนเป็นนายหน้ามีปัญหาขาดสภาพคล่อง  
        เป็นการช่ัวคราว และกรมการประกนัภัยก าลังเร่งรัดให้ปรับปรุงแก้ไขฐานะการเงิน นาย ก. ทราบว่านาย ข. เพ่ือนของตน 
        ก าลังจะท าประกันชีวิตกับบริษัทนี ้จึงเรียบแจ้งให้ทราบการกระท าของนาย ก. ผิดจรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิตหรือไม่ 

ก. (…..) ไม่ผิด เพราะเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดขึ้น 
ข (…..) ไม่ผิด เพราะนายหนา้ฯ ตอ้งมีความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อผูเ้อาประกนัภยั 
ค.    (…..) ผิด เพราะนาย ก. ไม่ซ่ือสัตยสุ์จริตต่อบริษทัประกนัภยัท่ีตนสังกดั 
ง.  (…..) ผิด เพราะขอ้มูลดงักล่าวควรตอ้งถือเป็นความลบัอนัมิควรเปิดเผยของบริษทัประกนัภยัท่ีนายหนา้ไม่สมควรจะ 
           น าไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

17.  นาย ก. ท าประกันชีวิตไว้กบันาย ข. ต่อมาเม่ือครบปีแล้ว นาย ข. จึงเรียกเงินเบีย้ประกันปีสองจากนาย ก. แต่เน่ืองจากนาย ก.   
       ก าลังมีปัญหาเร่ือหนีสิ้นอันเกิดจากการลงทุนผิดพลาด และยังไม่สามารถช าระเงินได้ ในขณะนั้นนาย ข.จึงน าเร่ืองมาบอกแก่  
       บริษัทประกันเพ่ือขอขยายเวลาช าระเบีย้ประกนั ดังนีน้าย ข. กระท าผิดจรรยาบรรณนายหน้าหรือไม่ 

ก.  (…..) ผิด เพราะนาย ข. น าเร่ืองความผิดพลาดของนาย ก.มาบอกแก่ผูอ่ื้น 
ข. (…..) ผิด เพราะนาย ก. ไม่ช าระเบ้ียประกนัตามก าหนดเป็นความผิดของนาย ก. เอง 
ค. (…..) ไม่ผิด เพราะเป็นเร่ืองปกติท่ีนายหนา้จะหาทางแกไ้ขปัญหาให้ผูเ้อาประกนัภยั 
ง. (…..) ไม่ผิด เพราะบริษทัประกนัไม่ใช่บุคคลภายนอก 
 

จรรยาบรรณข้อ 4 “เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญเพ่ือการพจิารณารับประกัน หรือเพ่ือความ
สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์” 
18.  ข้อใดเป็นการกระท าทีผิ่ดจรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหน้าประกนัชีวิต 

ก. (…..) ไม่ลดหรือเสนอท่ีจะลดค่าบ าเหน็จ เพื่อจูงใจให้ท าประกนัชีวิต 
ข. (…..) ไม่กล่าวให้ร้ายทบัถมตวัแทนหรือบริษทัอื่น 
ค. (…..) หมัน่ศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพ่ิมเติมอยูเ่สมอ 
ง. (…..) ช่วยเหลือผูเ้อาประกนัภยัให้ไดท้  าประกนัภยัโดยการปกปิดขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญับางอยา่ง 

19.  หากท่านเป็นนายหน้าประกนัชีวิตแล้ว ท่านควรจะแนะน าผู้เอาประกันภัยอย่างไร จึงจะได้ช่ือว่าเป็นนายหน้าประกนัชีวิตที่ดี 
ก. (…..) แนะน าใหผู้เ้อาประกนัเปิดเผยขอ้ความจริงของผูเ้อาประกนัภยัในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั เพื่อการพิจารณารับ 

         ประกนัภยั หรือความสมบูรณ์ของกรมธรรม์ 
ข. (…..) แนะน าใหผู้เ้อาประกนัภยัยกเลิกกรมธรรมเ์ดิม เพื่อท ากรมธรรมใ์หมท่ี่ใหค้วามคุม้ครองและผลประโยชน์ท่ีดีกว่า 
ค. (…..) แนะน าใหผู้เ้อาประกนัภยัท าประกนัชีวิตหลาย ๆ กรมธรรม ์เพื่อให้ไดว้งเงินเอาประกนัชีวิตสูง ๆ 
ง. (…..) ถูกทั้งขอ้ ก. ข. และ ค. 

20.  ข้อใดที่นายหน้าประกนัชีวิตไม่ต้องเปิดเผยข้อความจริงเกี่ยวกับผู้เอาประกนัภัย ให้บริษัทได้ทราบ 
ก. (…..) อาชีพและรายได ้
ข. (…..) ประวติัเคยตอ้งโทษจ าคุก 
ค.  (…..) การถูกปฏิเสธหรือถูกเล่ือนการรับประกนัชีวิตจากบริษทัประกนัชีวิตอื่น 
ง. (…..) ประวติัการเจบ็ป่วยของบิดามารดา 
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21.  “นายหน้าประกันชีวิตจะต้องแนะน าให้ผู้ขอเอาประกันชีวิตกรอกข้อความในใบค าขอเอาประกนัชีวิต เพ่ือช่วยเหลือให้ได้ท า  
         ประกันชีวิตตามความต้องการ” ค ากล่าวนีจ้ะถูกต้องถ้านายหน้าประกนัชีวิตแนะน าให้ผู้ขอเอาประกันชีวิต 

ก. (…..) ปกปิดขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญับางเร่ืองท่ีจะท าใหบ้ริษทัเรียกเก็บเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมพิเศษ 
ข. (…..) เปิดเผยขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัเฉพาะเร่ืองท่ีจะท าให้บริษทัเรียกเก็บเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมพิเศษ 
ค. (…..) เปิดเผยขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในเร่ือท่ีหากบริษทัไดรั้บรู้จะท าใหเ้รียกเก็บเบ้ียเพ่ิมพิเศษ หรือไม่ปฏิเสธการ        
                 รับประกนั 
ง. (…..) เปิดเผยขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในเร่ืองท่ีหากบริษทัรับรู้ อาจจะท าใหเ้รียกเก็บเบ้ียเพ่ิมพิเศษ หรือบอกปัด       

         ไม่รับประกนั 
22.  ในจรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิต ข้อที่ให้เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญ เพ่ือการ  
       พจิารณารับประกันภัย หรือเพ่ือความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์นั้น ค าว่า ในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญ หมายถึง 

ก. (…..) ทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกบัผูเ้อาประกนัภยั 
ข. (…..) ทุกเร่ืองท่ีมีตามในใบค าขอ 
ค. (…..) ทุกเร่ืองท่ีนายหนา้ประกนัชีวิตทราบ 
ง. (…..) ทุกเร่ืองท่ีบริษทัทราบ 

23.  เพราะเหตุใดการเปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญ เพ่ือการพจิารณารับประกนัภัยหรือเพ่ือ  
       ความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ เป็นหนึ่งในจรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวติ 

ก  (…..) เพราะขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัของผเูอาประกนัภยั เช่น ประวติัสุขภาพ เป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็นส าหรับการพิจารณา  
                 ของบริษทัว่าจะรับประกนัภยัหรือไม่ และจะก าหนดอตัราเบ้ียประกนัภยัอยา่งไร 
ข. (…..) การช่วยเหลือปกปิดความจริงอนัเป็นสาระส าคญัของผูเ้อาประกนัภยั หากบริษทัทราบความจริงในภายหลงัอาจ       
                 ใชสิ้ทธิบอกลา้งโมฆียะกรรม ท าให้ลูกคา้ไม่ไดป้ระโยชน์ จากการท าประกนัชีวิต 
ค.    (…..) การช่วยปกปิดขอ้มูล เพียงเพื่อหวงัค่าบ าเหน็จเป็นการไม่ซ่ือสัตยท์ั้งต่อนายหนา้เอง ต่อผูเ้อาประกนัภยั และต่อ 
          บริษทั และท าลายภาพพจน์ของธุรกิจโดยส่วนร่วม 
ง.    (…..) ถูกทุกขอ้ 

 
จรรยาบรรณข้อ 5 “ไม่เสนอแนะผู้ขอเอาประกนัภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบีย้ประกันภัย หรือเสนอขาย
นอกเหนือเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์” 
24.  นาย ก. เป็นนายหน้าบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึง่ รักใคร่ชอบพอกับนางสาว ข. แนะน าให้นางสาว ข. ท าประกันชีวิตโดยจ่าย  
       เบีย้ประกันภัยสูงกว่ารายได้ของนางสาว ข. และเสนอจะจ่ายเบีย้ประกนัภัยให้คร่ึงหนึ่ง นาย ก. ผิดจรรยาบรรณหรือไม่ 

ก  (…..) ผิด เพราะนาย ก. จ่ายเบ้ียประกนัภยัให้นางสาว ข. ท าประกนัภยั  
ข (…..) ผิด เพราะนาย ก. ขายประกนัท่ีเบ้ียประกนัสูงกว่ารายไดข้องนางสาว ข. 
ค.  (…..) ไม่ผิด เพราะนาย ก. และนางสาว ข. รักใคร่ชอบพอกนั 
ง.    (…..) ผิด เพราะนาย ก. และนางสาว ข. ยงัไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส 

25.  ข้อใดเป็นส่ิงที่นายหน้าประกนัชีวิตพงึปฏิบตั ิ
ก  (…..) ช่วยเหลือเพ่ือใหผู้เ้อาประกนัภยัจ่ายเบ้ียประกนัภยันอ้ยท่ีสุด 
ข (…..) ไม่เปิดเผยขอ้ความจริงของผูเ้อาประกนัภยัในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัเพื่อการพิจารณารับประกนัภยั 
ค.  (…..) ไม่เสนอขายกรมธรรมป์ระกนัภยันอกเหนือเง่ือนไขกรมธรรม์ 
ง.     (…..) ถูก ทั้งขอ้ ก. และ ข. 

26.  การเสนอขายประกันชีวิตในจ านวนเงินเอาประกนัชีวิตสูงมากส าหรับผู้มีรายได้น้อย จะมีผลอย่างไร  
ก  (…..) เป็นผลดีต่อผูเ้อาประกนัภยั เพราะจะไดรั้บเงินจ านวนมาก เม่ือผูเ้อาประกนัภยัถึงแก่กรรม 
ข (…..) เป็นผลดีต่อผูเ้อาประกนัภยั เพราะจะไดรั้บการตรวจสุขภาพโดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่าย 
ค.  (…..) เป็นผลเสียต่อผูเ้อาประกนัภยั เพราะผูเ้อาประกนัภยัจะไม่สามารถช าระเบ้ียประกนัชีวิตไดต้ลอดระยะเวลาช าระ    
                 เบ้ียประกนัภยั 
ง.    (…..) ไม่มีผลเสียหาย มีแต่ผลดีทั้งนั้น 
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27.  ท่านจงพจิารณาว่าข้อใดต่อไปนีเ้ป็นนายหน้าประกันชีวิตทีม่ีจรรยาบรรณ 
ก  (…..) แนะน าใหท้  าประกนัชีวิตท่ีมีจ านวนเงินเอาประกยัภยัสูงเพื่อจะไดผ้ลประโยชน์สูง 
ข (…..) แนะน าใหผู้เ้อาประกนัภยัท ากรมธรรมป์ระกนัภยัหลาย ๆ กรมธรรม ์เพื่อจะไดรั้บเงินมาก ๆ แมผู้เ้อาประกนัภยัจะ          
                 มีปัญหาในดา้นการเงิน 
ค.  (…..) หมัน่ศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพ่ิมเติมอยูเ่สมอ 
ง.     (…..) เสนอจ่ายเบ้ียประกนัภยังวดแรกให้เอาประกนัภยั เพ่ือเป็นส่ิงจูงใจให้ท าประกนัชีวิตดว้ย 
 

จรรยาบรรณข้อ 6  “ไม่ลดหรือเสนอท่ีจะลดค่าบ าเหน็จ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้เอาประกันภัย” 
28. ข้อใดเป็นส่ิงที่นายหน้าประกนัชีวิตไม่พงึปฏบิัติ 

ก  (…..) ไม่กล่าวให้ร้ายทบัถมนายหนา้หรือบริษทัอื่น 
ข (…..) ลดหรือเสนอท่ีจะลดค่าบ าเหน็จเพื่อจงูใจใหเ้อาประกนัภยั 
ค.  (…..) เปิดเผยขอ้ความจริงของผูเ้อาประกนัภยัในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัเพื่อการพิจารณารับประกนัภยั 
ง. (…..) รักษาความลบัอนัไม่ควรเปิดเผยของผูเ้อาประกนัภยัและของบริษทัต่อบคุคลภายนอก 

29. นาย ก. เป็นนายหน้าประกนัชีวิต นาย ก. ต้องการให้คนไทยท าประกันชีวิตมาก ๆ เพ่ือให้ทุกคนได้รับความคุ้มครอง และได้รับ  
      ค่าสินไหมทดแทนเม่ือเกิดการสูญเสีย ดังนั้นนาย ก. จึงรับท าประกันภัยโดยไม่รับค่าตอบแทนด้วยการเอาค่าบ าเหน็จท่ีตนจะ  
     ได้รับลดให้ผู้เอาประกันภัยทุกคน ดังนีก้ารกระท าของนาย ก. ถกูหรือไม่  

ก  (…..) ถูก เพราะเป็นการกระท าท่ีเสียสละเพื่อส่วนรวม 
ข (…..) ไม่ถูก เพราะเป็นการลดบ าเหน็จใหผู้เ้อาประกนัภยั 
ค.  (…..) ถูก เพราะนาย ก. ท าให้แก่ทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบติัไม่เป็นไปทางการคา้ 
ง.     (…..) ไม่มีขอ้ใดถูก 

30. นาย ก. ได้กู้เงินจ านวนหนึ่งจากนาย ข. ต่อมานาย ข. ซ่ึงเป็นนายหน้าประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งเหน็ว่า นาย   
      ก. เป็นคนขยันขันแขง็ มีมานะอดทนในการประกอบอาชีพ เกิดความรู้สึกชอบในนิสัยดังกล่าว จึงไม่คิดดอกเบีย้เงินกู้จากนาย   
      ก. และได้แนะน าให้นาย ก. น าดอกเบีย้เงินกู้ท่ีไม่ต้องจ่ายให้ตนนั้นไปซ้ือการประกันชีวิตกับบริษทัท่ีตนเป็นนายหน้าอยู่ ท่าน  
      คิดว่า นาย ข. ท าผิดจรรยาบรรณหรือไม่  

ก  (…..) ไม่ผิด เพราะไม่ลดค่าบ าเหน็จเพื่อจูงใจท าประกนัชีวิต 
ข (…..) ผิด เน่ืองจากเป็นการเสนอลดค่าบ าเหนจ็ เพื่อจงูใจใหท้ าประกนัชีวิต 
ค.  (…..) ผิด เพราะนาย ข. น าเงินไปช าระเบ้ียประกนัภยัแทน นาย ก. 
ง.     (…..) ผิด เพราะอาจท าให้กรมธรรมข์าดผลบงัคบั ถา้หากผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนั 
 

จรรยาบรรณข้อ 7  “ไม่แนะน าให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพ่ือท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์” 
31. นางสาว ก. เป็นนายหน้าประกันชีวิต มีความประสงค์จะขายประกันชีวิตให้กับเพ่ือน ซ่ึงเคยเรียนสถาบนัแต่ทราบว่าเพ่ือนได้  
      ท าประกันชีวิตอยู่กับบริษัทหนึ่งแล้ว นางสาว ก. จึงบอกให้เพ่ือนยกเลิกกรมธรรม์เดิมแล้วมาท าประกันชีวิตกับบริษัทที่ตน  
      สังกัดอยู่ ท่านคิดว่านางสาว ก. เป็นนายหน้าประกนัชีวิตที่ดีหรือไม่  

ก  (…..) ดี เพราะจะไดบ้ริการเพื่อนไดส้ะดวก 
ข (…..) ดี เพราะนางสาว ก. มีความซ่ือสัตยต์่อบริษทัท่ีตนสังกดัอยู ่
ค.  (…..) ดี เพราะท าใหผู้เ้อาประกนัภยัไดรั้บผลประโยชน์มากขึ้น 
ง.     (…..) ไม่ดี เพราะมีพฤติกรรมขดัต่อหลกัจรรยาบรรณท่ีว่าไม่แนะน าใหผู้เ้อาประกนัภยัสละกรมธรรมเ์ดิมเพื่อท า 
          สัญญาใหม่   

32. บริษัทของท่านออกกรมธรรม์ใหม่ ผู้เอาประกันภัยซ่ึงเป็นลกูค้าของท่าน ต้องการเปลี่ยนกรมธรรม์เป็นแบบท่ีออกใหม่ ท่านจะ  
      ท าอย่างไร  

ก  (…..) เปล่ียนตามความตอ้งการของลูกคา้ 
ข (…..) ศึกษาผลประโยชน์ของกรมธรรมใ์หม่ พร้อมทั้งช้ีแจงขอ้ดีขอ้เสียของการเปล่ียนกรมธรรมใ์หม่ 
ค.  (…..) ไม่เปล่ียนให้ เพราะผดิจรรยาบรรณ 
ง.     (…..) ศึกษาผลประโยชน์ของกรมธรรมใ์หม่ แลว้เปล่ียนให้ตามความตอ้งการของลูกคา้ 
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33. นาย ก. ได้ท าประกันชีวิตกับบริษัทแห่งหนึ่ง มีความต้องการเปลี่ยนแบบกรมธรรม์ใหม่ เพราะเห็นว่ามีประโยชน์มากกว่า   
      แล้วมาปรึกษาท่านซ่ึงเป็นนายหน้าประกันชีวติ ท่านควรให้ข้อเสนอแนะอย่างไร 

ก  (…..) เปล่ียนไปตามความประสงคข์องนาย ก. จึงจะนบัไดว่้าเป็นนายหนา้ประกนัชีวิตท่ีใหบ้ริการท่ีดี 
ข (…..) ให้เปล่ียนแบบกรมธรรมใ์หม่ใหน้าย ก. เพราะเป็นความตอ้งการของนาย ก. ไม่ใช่ท่านเป็นผูช้กัชวนให้เปล่ียน 
ค.  (…..) ให้เปล่ียนแบบกรมธรรมใ์หม่ใหน้าย ก. เพราะเป็นหนา้ท่ีของท่านท่ีบริษทัมอบหมายให้ชกัชวนให้บคุคลท า      
                 สัญญาประกนัชีวิตกบับริษทั 
ง.    (…..) ไม่ควรให้ผูเ้อาประกนัภยัสละกรมธรรมเ์ดิมเพื่อท าสัญญาใหม่ เพราะจะท าให้ผูเ้อาประกนัภยัเสียประโยชน์  

34. นาย ก. เป็นนายหน้าประกนัชีวิต ได้ไปบอกนาย ข. ลูกค้าเก่าของตนว่าแบบประกันชีวิตชนิดท่ีนาย ข. ได้ท าไว้เม่ือ 10 ปี ท่ีแล้ว  
      ได้มีการปรับปรุงเป็นแบบใหม่ ซ่ึงผู้ท่ีเอาประกันภัยไว้สามารถเลือกใช้แบบประกันชีวิตเดิมหรือเปลี่ยนแบบประกันชีวิตใหม่ท่ี  
       มีกี่ให้ความคุ้มครองดีกว่าเดิม และมีเง่ือนไขท่ีดีกว่าเดิม โดยนาย ข. จะต้องเสียเงินเพิม่อีกเล็กน้อย ดังนีห้ากค าพูดของนาย ก.   
       เป็นความจริงทั้งหมด ท่านคิดว่านาย ก. ท าถูกต้องหรือไม่  

ก  (…..) ไม่ถูกตอ้ง เพราะเป็นการเอาเปรียบลูกคา้เก่า 
ข (…..) ไม่จริงและไม่ถูกตอ้ง ถา้จริงแลว้ท าไม่ตอ้งเสียเงินเพ่ิม 
ค.  (…..) ถูกตอ้ง เพราะแบบประกนัเก่าไม่ทนัสมยั 
ง.     (…..) ถูกตอ้ง เพราะนาย ก. มิไดท้  าผิดอะไร และนาย ข. ก็มิไดเ้สียประโยชน์อะไรดว้ย 

 
จรรยาบรรณข้อ 8 “ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมนายหน้าหรือบริษัทอ่ืน” 
35. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณและศีลธรรมนายหน้าประกันชีวิต 

ก  (…..) รักษาความลบัอนัไม่ควรเปิดเผยของผูเ้อาประกนัภยัและของบริษทัต่อบคุคลภายนอก 
ข (…..) ยกยอ่งแบบประกนัชีวิตและบริษทัประกนัชีวิตท่ีตนท าอยูอ่ยา่งเกินความเป็นจริง 
ค.  (…..) ไม่แนะน าใหผู้เ้อาประกนัภยัยกเลิกกรมธรรมเ์ก่า เพ่ือท ากรมธรรมใ์หม่หากท าให้ผูเ้อาประกนัภยัเสียประโยชน ์
ง.     (…..) ไม่กล่าวให้ร้ายทบัถมนายหนา้หรือบริษทัอื่น 

36. นาย ก. เป็นนายหน้าประกนัชีวิตของบริษัท หนึง่ จ ากัด ต่อมาย้ายมาเป็นนายหน้าประกนัชีวิตของบริษัท สอง จ ากัด เน่ืองจาก  
      อยู่ใกล้บ้าน และได้เสนอขายประกันชีวิตให้แก่นาย ข. ซ่ึงเป็นบุคคลเดียวกับคนท่ีนาย ค. นายหน้าประกันชีวติบริษัท สอง   
      จ ากัด เสนอขายการประกันชีวิตอยู่เช่นกัน เม่ือนาย ค. ทราบเช่นนั้นจึงบอกแก่นาย ข. ว่า การที ่นาย ก. ย้ายบริษัทบ่อย ๆ เป็น  
      การแสดงออกถึงพฤติกรรมทีไ่ม่ดี การกล่าวของนาย ค. ผิดจรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหน้าประกันชีวติหรือไม่ 

ก  (…..) ผิดจรรยาบรรณ เพราะเป็นกล่าวให้ร้ายทบัถมตวันาย ก. 
ข (…..) ผดิจรรยาบรรณ เพราะเปิดเผยความลบัอนัไมค่วรเปิดเผยของนายหนา้ประกนัชีวิตดว้ยกนั 
ค.  (…..) ไม่ผิดจรรยาบรรณ เพราะเป็นการแสดงความคดิเห็นของนาย ค. เท่านั้น 
ง.     (…..) ไม่ผิดจรรยาบรรณ เพราะการตดัสินใจท าประกนัชีวิตขึ้นอยูก่บัการตดัสินใจของนาย ข. ผูเ้ดียว 

37. นางสาว จ. เป็นนายหน้าประกันชีวิตของบริษัท ท. จ ากัด ในการขายประกนัชีวิตนางสาว จ. จะบอกให้ผู้เอาประกันภัยท า  
      ประกันชีวิตกบับริษัทคนไทยดีกว่า ไม่ควรท ากับบริษัทท่ีเป็นสาขาบริษัทประกนัภัยต่างประเทศ ท าให้ประเทศไทยต้องขาดดุล    
      การกระท าของนางสาว จ. ถูกต้องหรือไม่  

ก  (…..) ไม่ถูกตอ้ง เพราะในการประกอบธุรกิจทุกบริษทัยอ่มตอ้งการผลก าไรไม่ว่าบริษทัไทย หรือบริษทัต่างประเทศ 
ข (…..) ถูกตอ้ง เพราะประเทศไทยก าลงัมีปัญหาทางเศรษฐกิจ คนไทยจึงตอ้งช่วยกนัลดปัญหาการขาดดุลของประเทศ 
ค.  (…..) ไม่ถูกตอ้ง เพราะเป็นการกล่าวให้ร้ายบริษทัประกนัภยัอื่น 
ง.     (…..) ไม่ถูกตอ้ง เพราะบริษทัสาขาต่างประเทศมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัชีวิตในประเทศไทย 

38. ท่านคิดว่าข้อใดถูกท่ีสุด 
ก  (…..) นายหนา้ประกนัชีวิตท่ีดีจะตอ้งไม่กล่าวให้ร้ายต่อนายหนา้ประกนัชีวิตอื่นท่ีประกอบอาชีพเช่นเดียวกบัตน 
ข (…..) นายหนา้ประกนัชีวิตท่ีดีจะตอ้งไม่กล่าวให้ร้ายต่อนายหนา้ประกนัชีวิตและบริษทัประกนัภยัอืน่ 
ค.  (…..) นายหนา้ประกนัชีวิตท่ีดีจะตอ้งยึดมัน่ในอุดมการณ์ของการเป็นนายหนา้ประกนัชีวิตท่ีดี 
ง.     (…..) ถูกทุกขอ้ 
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จรรยาบรรณข้อ 9  “หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิม่เติมอยู่เสมอ” 
39.  ถ้านายหน้าประกันชีวิตหมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิม่เตมิอยู่เสมอ และน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการให้บริการลกูค้า    
       แสดงให้เห็นว่านายหน้าประกันชีวิตผู้นั้น 

ก. (…..) มีความรับผิดชอบต่อลูกคา้  เพราะว่าไดใ้ห้บริการท่ีดีและเช่ือถือได ้ต่อลูกคา้ 
ข. (…..) มีความประพฤติชอบต่อสังคม เพราะนายหนา้ประกนัชีวิตผูน้ั้นจะรับรับใชสั้งคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ 
           สร้างสรรคสั์งคม 
ค. (…..) มีความประพฤติชอบต่ออาชีพ  เพราะอาชีพนายหนา้ประกนัชีวิตเป็นอาชีพอิสระเช่นเดียวกบัอาชีพอ่ืนๆ  ท่ีผู ้
           ประกอบอาชีพตอ้งใฝ่หาความรู้เพ่ิมเติมอยูเ่สมอ 
ง. (…..) ถูกทั้งขอ้ ก.  ข.  และ ค. 

40.  บริษัทหนึ่งประกันชีวิต จ ากดั  ได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาเพ่ือเพิม่พูนความรู้ให้แก่นายหน้าประกันชีวิตของบริษัทอยู่อย่าง  
        สม ่าเสมอ  และก็มีนายหน้าส่วนใหญ่ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนา  แต่มีนายหน้าฯ  คนหนึ่งไม่เคยเข้าร่วมอบรมสัมมนาเลย   
        เพราะคิดว่าเป็นส่ิงที่ไม่จ าเป็น  และท าให้เสียเวลาขาดรายได้ในการขายประกันชีวิตการที่นายหน้าฯ  ผู้นั้นกระท าเช่นนั้น    
        เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณและศีลธรรมหรือไม่ 

ก. (…..) ไม่ผิด  เพราะมีอาชีพเป็นนายหนา้ประกนัชีวิตตอ้งขยนัขายประกนัชีวิต 
ข. (…..) ไม่ผิด เพราะเป็นคนซ่ือสัตย ์ขยนัหมัน่เพียรในวิชาชีพของตน 
ค. (…..) ผิด  เพราะการเป็นนายหนา้ประกนัชีวิตท่ีดี  ตอ้งหมัน่ศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเติมอยูเ่สมอ 
ง. (…..) ผิด  เพราะอาจท าใหข้ายประกนัชีวิตสู่นายหนา้ฯ คนอืน่ไม่ได ้

41.  นาย ก. และนาย ข. นอกจากจะเป็นเพ่ือนกันแล้ว  ยังเป็นนายหน้าประกนัชีวิตบริษัทเดียวกันด้วย  ต่อมา  นาย ก. ทราบว่า   
       นาย ข. ได้ไปเรียนหลักสูตรเกี่ยวกับการประกนัชีวิตเพิม่เติม  ซ่ึงไม่ได้เกี่ยวกับการขายประกันชีวิตเลย  เม่ือพบปะกนั นาย ก.   
       จึงได้ต่อว่า นาย ข. ท่ีเสียเวลาในการเรียนหลักสูตรดังกล่าวซ่ึงต้องใช้ระยะเวลาในการเรียน 2 สัปดาห์เต็ม เพราะนอกจากจะ  
       เสียเวลาในการท ามาหากินแล้วยังไม่ตรงกับวิชาชีพของนายหน้าประกันชีวติที่ต้องเน้นเร่ืองการขายเป็นหลัก  จงพจิารณา  
       ข้อความข้างล่างนีว่้าข้อใดถกูต้องมากท่ีสุด 

ก. (…..)  การกระท าของ นาย ข. นั้น  สมควร เพราะถือว่านายหนา้ประกนัชีวิตท่ีดีนั้น  ตอ้งหมัน่ศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพ 
            เพ่ิมเติมอยูเ่สมอ 
ข. (…..)  การกระท าของนาย ข. นั้นไม่สมควรเอาเย่ียงอยา่ง เพราะเสียเวลาในการท ามาหากิน  ซ่ึงขดัจรรยาบรรณและ 
            ศีลธรรมของนายหนา้ประกนัชีวิต 
ค. (…..)  การกระท าของนาย ข. นั้นไม่ถูกตอ้ง  เพราะนอกจากจะท าให้ไม่มีเวลาในการใหบ้ริการลูกคา้แลว้หลกัสูตรท่ี 
                  เรียนก็ไม่ตรงกบัความตอ้งการของนายหนา้ประกนัชีวิตท่ีเนน้เร่ืองการขายเป็นหลกั 
ง. (…..)  การกระท าของนาย ข. นั้นถูกตอ้ง  เพราะเป็นสิทธิของนาย ข.ท่ีจะไปเรียนหรือท าอะไรก็ไดต้ราบใดท่ีไม่ท าให ้
                  ผูเ้อาประกนัภยัเสียผลประโยชน์ 

42.  หากท่านสอบผ่านได้เป็นนายหน้าประกนัชีวิต  ท่านคิดว่าจ าเป็นหรือไม่ท่ีท่านจะต้องหาความรู้เกี่ยวกับการประกนัชีวิต  
       เพิม่เติม 

ก.  (…..)  ไม่จ าเป็น  เพราะต่อไปท่านมีหนา้ท่ีขายประกนัชีวิตอยา่งเดียว 
ข. (…..)  ไม่จ าเป็น  เพราะเม่ือสอบผา่นแลว้แสดงว่ามีความรู้เพียงพอแลว้ 
ค. (…..)  จ าเป็น  เพราะควรจะมีความรู้ให้กวา้งขวางและข่าวสารท่ีทนัสมยัจะไดอ้ธิบายลูกคา้ได ้
ง. (…..)  จ าเป็น  เพราะตอ้งการเขา้สังคม 

43. การเดินทางไปดูงานด้านการขายประกนัชีวิตในต่างประเทศ  ท่านคิดว่า 
ก. (…..)  ไม่จ าเป็น  เพราะเสียค่าใชจ้่ายสูง 
ข. (…..)  เป็นส่ิงท่ีดี  ถา้ไดน้ ามาปรับปรุงและพฒันาการขายประกนัชีวิตของตนเอง  และถ่ายทอดให้เพื่อนร่วมอาชีพเพื่อ 
           เป็นประโยชน ์
ค. (…..)  จ าเป็น  เพราะเป็นการให้รางวลัแก่นายหนา้ประกนัชีวิตท่ีขายประกนัชีวิตไดม้าก 
ง. (…..) ไม่จ าเป็น  เพราะระบบการขายประกนัชีวิตในต่างประเทศไม่เหมือนของไทย  น ามาใชไ้ม่ได ้
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44.  ปัจจุบันมีบริษัทประกันชีวิตเปิดใหม่เพิม่ขึน้อีก  12 บริษัท  ซ่ึงทุก ๆ บริษัทย่อมจะต้องแข่งขันกนัพฒันารูปแบบกรมธรรม์  
       ใหม่ ๆ ออกมาสู่ตลาดเพ่ือแข่งขันกนั  ท่านคิดว่าข้อใดต่อไปนีจึ้งจะเป็นยุทธวิธีการปรับตัวท่ีดีของนายหน้าฯ เพ่ือให้สามารถ  
       แข่งขันกับนายหน้าอ่ืนๆ ได้ 

ก. (…..)  นายหนา้ตอ้งให้บริการท่ีดีทั้งก่อนการขายและหลงัการขาย 
ข. (…..)  นายหนา้ตอ้งหมัน่ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมในวิชาชีพอยูเ่สมอ 
ค. (…..)  นายหนา้ตอ้งวิจยัตลาดเพื่อช่วยบริษทัพฒันากรมธรรมใ์ห้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้อาประกนัภยั 
ง. (…..)  ถูกทั้งขอ้ ก. และขอ้ ข. 

 
จรรยาบรรณข้อ 10   “ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม  ท้ังธ ารงไว้ซ่ึงเกียรติ ศักด์ิศรี  
และคุณธรรมแห่งอาชีวปฏญิาณ” 
45.  นาย ก. เป็นนายหน้าประกนัชีวิตของบริษัทหนึ่ง จ ากัด รู้จักและเป็นเพ่ือนบ้านกบันาย ข. ซ่ึงท าประกันชีวิตกับบริษัทสอง   
       จ ากัด ต่อมา นาย ข. ประสบอุบัติเหตุเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล นาย ก. ทราบข่าว จึงไปเย่ียมและช่วยเหลือต่างๆ แต่  
      ไม่ได้ชักจูงให้นาย ข. มาท าประกันชีวิตกับตน โดยที่นายหน้าประกันชีวิตของบริษัทประกนัชีวิตสอง จ ากัด ไม่ดูแลลูกค้าเลย   
       นาย ก. ผิดจรรยาบรรณหรือไม่ 

ก. (…..) ไม่ผิด เพราะนาย ข. ใหบ้ริการลูกคา้ของตน  
ข. (…..) ไม่ผิด เพราะนาย ก. ธ ารงไวซ่ึ้งเกียรติ ศกัด์ิศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ 
ค. (…..) ผิด เพราะนาย ก. กล่าวร้ายนายหนา้หรือบริษทัสอง จ ากดั 
ง. (…..) ผิด เพราะนาย ก.  แนะน าให้นาย ข. สละกรมธรรมเ์ดิมและมาซ้ือกรมธรรมใ์หม่กบัตน 

46.  นายหน้าประกนัชีวิตที่ดีนั้น 
ก. (…..) จะตอ้งประพฤติตนอยูใ่นศีลธรรม ประเพณีอนัดีงาม ธ ารงไวซ่ึ้งเกียรติ ศกัด์ิศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ 
ข. (…..) จะตอ้งซ่ือสัตยต์่อบริษทัประกนัชีวิต มากกว่าผูเ้อาประกนัภยั 
ค. (…..) จะตอ้งขายประกนัชีวิตให้ไดม้าก่ีสุด เพื่อตอ้งการเงินค่าบ าเหน็จเพียงอยา่งเดียว 
ง. (…..) ถูกทั้ง ก. ,ข. และ ค. 

47.  ข้อใดนายหน้าประกนัชีวิตไม่ควรปฏบิัต ิ
ก. (…..) ท าตามกฎ ยกยอ่งบุคคลผูอ้ืน่ท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพอยา่งสม ่าเสมอ 
ข. (…..) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้เพื่อนร่วมงานไดศึ้กษาวิชาการประกนัชีวิต เพื่อจะน าไปสูความเขา้ใจในธุรกิจ 
ค. (…..) ให้บริการอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ืองแก่ลูกคา้  และเป็นท่ีปรึกษาแก่ลูกคา้แมว่้าลูกคา้หยดุช าระเบ้ียประกนัภยั 
                  แลว้ก็ตาม 
ง. (…..) ถือว่าผลประโยชน์ส่วนตนท่ีจะไดรั้บ ควรตอ้งเท่ากบัผลประโยชน์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บจากการบริการของตน 

48.  ท่านคิดว่าจรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหน้าประกันชีวิตข้อใดที่สอนให้นายหน้าประกันชีวิตเป็นคนดีทั้งกาย   
       วาจา และใจ 

ก. (…..) ไม่กล่าวให้ร้ายทบัถมนายหนา้หรือบริษทัอื่น 
ข. (…..) รักษาความลบัอนัมิควรเปิดเผยของผูเ้อาประกนัภยัและของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 
ค. (…..) ประพฤติตนอยูใ่นศีลธรรมประเพณีอนัดีงาม ทั้งธ ารงไวซ่ึ้งเกียรติ ศกัด์ิศรี และคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ 
ง. (…..) ถูกทุกขอ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 
 
 

เฉลยจรรยาบรรณ 
 

จรรยาบรรณข้อที่ 1  มีความซ่ือสัตย์ต่อผู้เอาประกัน บริษัท และเพ่ือนร่วมอาชีพ 
1. ก                                
2. ค 
3. ข  
4. ง   
5. ค   

 
จรรยาบรรณข้อที่ 2 ให้บริการท่ีดีอย่างสม ่าเสมอ และช้ีแจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าท่ี เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผู้
เอาประกันภัย 
 

6.  ข 
7.  ค 
8.  ง 
9.  ก 
10.  ก 
11.  ข 

 
จรรยาบรรณข้อที่ 3 รักษาความลบัอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกนัภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 

12.  ค 
13.  ง 
14.  ข 
15. ง 
16. ง    
17. ง 
 

จรรยาบรรณข้อที่ 4  เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญเพ่ือการพจิารณารับประกันหรือเพ่ือความ
สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 

18.  ง 
19.  ก 
20. ข  
21.  ง 
22.  ข 
23.  ง 
 

จรรยาบรรณข้อที่ 5 ไม่เสนอแนะผู้ขอเอาประกนัภัยท าปรันภัยเกินความสามารถในการช าระเบีย้ประกันภัย หรือเสนอขาย
นอกเหนือเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ 

24.  ข 
25.  ค 
26.  ค 
27.  ค 
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จรรยาบรรณข้อที่ 6  ไม่ลดหรือเสนอท่ีจะลดค่าบ าเหน็จ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้เอาประกนัภัย 
28.  ข 
29.  ข 
30.  ก 

 
จรรยาบรรณข้อที่ 7 ไม่แนะน าให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพ่ือท าสัญญาใหม่หากผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ 

31.  ง 
32.  ข 
33.  ง 
34.  ง 

 
จรรยาบรรณข้อที่ 8 ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมนายหน้าหรือบริษัทอ่ืน 

35.  ข 
36.  ก 
37.  ค 
38.  ง 

 
จรรยาบรรณข้อที่ 9 หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิม่เติมอยู่เสมอ 

39. ง  
40.  ค 
41.  ก 
42.  ค 
43.  ข 
44. ง 

 
จรรยาบรรณข้อที่ 10 ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ท้ังธ ารงไว้ซ่ึงเกียรติ ศักด์ิศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏญิาณ 

45.  ข 
46.  ก 
47.  ง 
48. ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


