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บทคัดยอ 

 
 จากการที่ไดศึกษาถึงความหมายและแนวความคิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
แลวพบวา การฉอโกงประกันภัยรถยนตมีอยูหลายรูปแบบที่มีลักษณะเปนอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ เชนการกระทําของการบริหารงานโดยเฉพาะผูที่มีอํานาจ หรือผูที่อยูในตําแหนงระดับสูง 
โดยมีการกระทําที่ความผิดกฎหมายอยูในกิจการที่ถูกตองตามกฎหมาย มีวิธีปกปดความผิดและ
สามารถทําลายเอกสาร หลักฐาน เพื่อไมใหมีหลักฐานที่ผูกมัดตนทําใหพบความเสียหายไดยาก 
ใชความรูความชํานาญในดานการประกันภัยและมีผลทําใหเกิดอันตรายตอสาธารณะ แตในความ
เปนจริงการกระทําความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประกันภัยรถยนตนั้น ก็ยังปรากฏถึงการกระทํา
ความผิดอีกหลายรูปแบบที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของกิจการ กอใหเกิดความเสียหายอยาง
รุนแรง 
 ดังนั้นจึงตองทําการศึกษาถึงรูปแบบการฉอโกงประกันภัยรถยนตและสาเหตุที่ทําให
บริษัทประกันภัยรถยนตหลายแหงปดกิจการลง ตลอดจนการบังคับใชกฎหมายอาญาตามมาตรา 
347 คือความผิดฐานฉอโกงประกันวินาศภัยโดยนํามาเปรียบเทียบกับมาตรการลงโทษในทาง
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจวามีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด โดยมีแนวทางการศึกษาจากเอกสาร 
ตํารากฎหมายตางๆ งานวิจัย รวมถึงขอมูลในทางปฏิบัติจากผูเชี่ยวชาญ นํามาวิเคราะหในเชิง
คุณภาพ โดยอาศัยหลักกฎหมายอาญา มาตรการลงโทษทางอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ จึงสามารถ
ทราบแนวทางการแกไขปญหาได 
 ซ่ึงผลจากการศึกษาพบวาการฉอโกงประกันภัยรถยนตเปนการกระทําความผิดที่มี
ลักษณะของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ดังนั้นมาตรการลงโทษในทางประมวลกฎหมายอาญา 
ไมสามารถนํามาบังคับใชไดอยางเพียงพอ ซ่ึงทําใหผูกระทําความผิดไมเกรงกลัวตอกฎหมาย 
 ฉะนั้นวิทยานิพนธฉบับนี้ จึงเสนอแนวทางในการแกไขปญหาใหมีเหมาะสมกับการ
กระทําความผิดและผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยนํามาตรการลงโทษในทางอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
มาใชบังคับ เชนการริบทรัพยสินทั้งทางแพงและอาญา โทษปรับโดยปรับไมมีขั้นสูงแตใหปรับใน
อัตราที่ใกลเคียงกับประโยชนที่ผูกระทําความผิดไดรับ 
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ABSTRACT 

 
 According to the study into the meaning and concept on economic crime, it was found 
that many kinds of automobile insurance defraud that are considered the economic crime such as 
the actions in work administration, especially by the authority or those who hold high rank 
position. Such actions are illegal taken in the legal business; there are some ways to conceal the 
wrongdoing and the evidence can be destroyed in order that there would not be any proof of the 
wrongdoing and then the damage is hard to find. They use their knowledge and expertise on 
insurance that causes danger to the public. In fact, the wrongdoing related to the automobile 
insurance defraud reveals many kinds of wrongdoings that affect the existence of the business and 
cause severe damage.  
 Therefore, the forms of automobile insurance defraud, the causes for the closing of 
many automobile insurance companies and the criminal law enforcement under Article 347 
governing the offense on the non-life insurance defraud must be studied by comparing to the 
penalty measures of the economic crime to see whether it is appropriate and to what extent. The 
study was done from various legal textbooks and documents, researches, and information on what 
and how to do from experts; then the qualitative analysis was done based on criminal law, 
economic crime penalty, so that the solutions could be learned.  
 It was found from the study that the automobile insurance defraud is considered the 
economic crime. Therefore, the punishment measures in the Criminal Code cannot be applied 
sufficiently; this resulted in the fearlessness of the wrongdoers.  
 Consequently, this Thesis offers the appropriate solutions for the wrongdoing and the 
impacts by raising the penal measures to apply such as the confiscation of properties both on civil 
and criminal cases. There is no limit to the amount of fine; the fine amount is the same or so as 
the benefits to be received by the wrongdoers.  
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บทที่  1 
บทนํา 

 
 ปจจุบันนี้การประกอบธุรกิจการประกันภัยเปนที่นิยมกันอยางแพรหลาย เพราะการ
ประกันภัยเปนธุรกิจที่ผูเอาประกันภัยไดรับประโยชนจากผูรับประกันภัยทั้งในสวนที่เปนการ
ชดเชยความเสียหายเกิดขึ้นจากภัยที่ไดรับเปนจํานวนเงินที่สามารถคํานวณเปนเงินได และเปน
หลักประกันความเสียหายที่เกิดจากภัยซ่ึงไมอาจคาดคิดได ในทํานองกลับกันผูรับประกันภัย 
ก็ไดรับประโยชนจากผูเอาประกันภัยในการเก็บเงินที่เปนคาที่ตองเสี่ยงภัยนั้น ที่เรียกวา “เบี้ย
ประกันภัย” ไปดําเนินการทางธุรกิจตางๆ เพื่อเรียกคืนคาใชจาย 
 การประกอบธุรกิจประกันภัย แบงออกเปน 2 ประเภท คือ การประกันชีวิต และการ
ประกันวินาศภัย สวนการประกันภัยที่มีการจัดตั้งเปนบริษัท หรือบริษัทมหาชน เพื่อรับประกันภัย
ตามกฎหมายกําหนดนั้น สามารถแบงออกเปน 6 ประเภทใหญ ๆ คือ 
 1. การประกันอัคคีภัย 
 2. การประกันภัยรถยนต 
 3. การประกันภัยขนสงทางทะเล 
 4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
 5. ประกันอุบัติเหตุ และ 
 6. การประกันชีวิต 
 การประกันภัยประเภทหนึ่งที่ไดรับการนิยมเปนอยางมากที่สุด หรืออาจจะเรียกวาเปน
การประกันภัยชนิดเดียวที่ “กฎหมายบังคับใหตองทําประกันภัย” 1 นั้นคือ  “การประกันภัยรถยนต” 
 การประกันภัยรถยนตนับวาเปนธุรกิจการรับประกันภัยที่ไดรับความนิยมและมี
ความสําคัญ หรืออาจจะกลาวไดวาการประกันภัยรถยนตมีความสัมพันธกับการดํารงในชีวิตของคน
ในสังคมมากกวาการประกันภัยประเภทอื่น เนื่องจากปจจุบันรถยนตไดเขามามีบทบาทสําคัญชีวิต

                                            
1  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.  2535 มาตรา 7 บัญญัติวา “ภายใตบังคับมาตรา 8 

เจาของรถซึ่งใชรถหรือมีรถไวเพื่อใชตองจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยโดยประกันภัย 
กับบริษัท 

   จํานวนเงินเอาประกันภัย ใหกําหนดตามชนิด ประเภท และขนาดของรถ แตตองไมนอยกวาจํานวน
เงินที่กําหนดไวในกฎกระทรวง” 
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ของประชาชนในสังคม ทั้งมีความจําเปนจะตองมีการใชยานพาหนะเพื่อใชในการดํารงชีวิต ไมวา
จะเปนวัตถุที่ใชในการประกอบอาชีพโดยตรงหรือการใชรถยนตเปนยานพาหนะเพื่อนําไปสูการ
ประกอบอาชีพ ในขณะเดียวกันการใชรถยนตก็มีความเสี่ยงตออุบัติเหตุเกิดขึ้น ซ่ึงกอใหเกิดความ
เสียหายทั้งชีวิต รางกาย อนามัย และทรัพยสิน ในหลายกรณีผูประสบภัยไมไดรับการชดใช
คาเสียหาย เนื่องจากผูกระทําความผิดหลบหนี หรือไมอาจชําระคาสินไหมทดแทนได จึงเปน
เหตุผลที่ทําใหการประกันภัยรถยนต ตองมีการออกกฎหมายบังคับใหรถยนตทุกประเภทจะตองมี
การจัดทําประกันภัย เพราะเปนการแบงเบาภาระใหแกผูที่กอภัย และเปนการบรรเทาทุกขใหแกผูที่
ประสบภัยใหไดรับการเยียวยา โดยรัฐถือวาเปนส่ิงที่สําคัญที่ประชาชนตองไดรับการคุมครองจาก
ภัยที่เกิดขึ้นเพราะยานพาหนะเปนเหตุ 
 ในปจจุบันอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจจําหนายรถยนตไดขยายกิจการขึ้นกวาใน
อดีตดังจะเห็นไดจากจํานวนรถยนตที่ใชภายในประเทศมีหลายสิบลานคัน และรถยนตทุกคันตอง
ทําประกันภัย ดังนั้นธุรกิจการประกันภัยรถยนตจึงมีการพัฒนาและขยายกิจการเพื่อรองรับการ
ขยายตัวในการใชรถยนต จากมูลคาทางธุรกิจในอดีตที่ไมไดใหความสําคัญ จนมาถึงปจจุบันมูลคา
ทางธุรกิจการประกันภัยรถยนตมีมูลคาถึงแสนลานบาท อยางไรก็ตามการประกอบธุรกิจประกันภัย
รถยนตก็มีการทุจริตทั้งผูเอาประกันภัย และผูรับประกันภัย กลาวคือ ดวยการหลอกลวงจากบริษัท
ประกันภัยโดยชดใชคาเสียหายที่มากกวาความเปนจริง และไดรับสวนแบงจากคาเสียหายนั้น  
 การทุจริตเกิดในสวนของผูรับประกันภัย ไดกอใหเกิดความเสียหายตอประชาชนหลาย
ราย ผูรับประกันภัย ใชโอกาสกระทําความผิดบอยครั้งและไดรับเงินไปเปนจํานวนมหาศาล การ
กระทําความผิดดังกลาวแมวาจะเปนความผิดฐานฉอโกงตามมาตรา 341 ซ่ึงบัญญัติวา “ผูใดทุจริต
หลอกลวงผูอ่ืนดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดความจริงที่ควรบอกใหแจงโดยเจตนา
และโดยมีมูลเหตุชักจูงใจโดยทุจริตและโดยการหลอกลวงดังวานั้น ไดไปซึ่งทรัพยสินจากผูถูก
หลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทํา ถอน หรือทําลายเอกสารผูนั้นกระทําความผิดฐานฉอโกง ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” แตกระนั้นก็ดีผูกระทํา
ความผิดเพียงแตไดรับโทษตามที่กฎหมายไดระวางโทษจําคุกไวไมเกินสามป หรือปรับไมเกิน 
หกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และเปนความผิดอันยอมความไดซ่ึงมีผลทําใหการดําเนินดีกับ
ผูกระทําความผิดเปนไปไดยากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะเห็นไดวาไมมีความเหมาะสมกับจํานวนเงินที่เสียหายซ่ึง
มีจํานวนมหาศาล จึงเปนการสมควรอยางยิ่งที่จะมีการใชมาตรการในทางอาญาแนวอื่นมาปรับใช
อยางเหมาะสมทั้งนี้เพราะการทุจริตในการประกันภัยเกิดขึ้นกอใหเกิดผลกระทบและความเสียหาย
มาก ทั้งในดานเศรษฐกิจ และความไววางใจของประชาชน จากการที่ไดศึกษาจากงานวิจัยตางๆ
พบวา ในวงการธุรกิจการประกันภัยรถยนตมีการทุจริตมากเปนอันดับ 1 ของการทําประกันภัย ซ่ึง
ผลกระทบจากความเสียหายที่ไดรับจะสงผลมากกวาการประกันภัยประเภทอื่น แตมาตรการหรือ
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แนวทางในการปองกันและปราบปรามมีนอยกวาการประกันภัยรูปแบบอื่น รวมทั้งมาตรการ
ปองกันในทางกฎหมายนั้นไมไดรับความคุมครองตามวัตถุประสงคของการประกันภัยรถยนตแต
อยางใด มาตรการที่มีความเหมาะสมที่จะนํามาปรับใชเพื่อปองกันและลงโทษผูกระทําความผิดได 
คือ มาตรการในทางอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเพราะการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการประกันภัยเปน
ธุรกรรมที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของมนุษย2 โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคปจจุบันที่การคมนาคม
สวนใหญตองใชยานพาหนะ ชีวิต ความปลอดภัยของประชาชนควรอยางสูงไดรับการคุมครอง
ดังนั้นมาตรการลงโทษผูกระทําความผิดจึงมีความจําเปนที่จะตองมีมากกวาการกระทําความผิด
แบบทั่วไป มาตรการในทางอาชญากรรมทางเศรษฐกิจถือไดวาเปนแนวทางในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการประกันภัยรถยนตใหเห็นเปนรูปธรรม ซ่ึงหากนํามาตรการดังกลาวมา
ใชจะทําใหผูกระทําความผิดเกิดความเกรงกลัว ปญหาที่จะตามมาทั้งดานเศรษฐกิจจะดีขึ้น 
ประชาชนก็จะไดรับความคุมครองมากขึ้น 
 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันเปนที่ยอมรับวา การประกันภัยรถยนตมีความสําคัญตอสภาวะการดํารงอยูของ
สังคม และจัดวาเปนสถาบันทางการเงินประเภทหนึ่งที่มั่นคงเปนอยางมาก หากมีวิกฤติการณ
ทางดานการเงินใด ๆ เกิดขึ้นก็ตาม ธุรกิจประกันภัยจะตองไดรับการปองกันและคุมครอง ไมวาโดย
รัฐหรือเอกชนจะตองคุมครองเปนอันดับแรก จึงเห็นไดวาหากบริษัทประกันภัยปดตัวลง หรือเลิก
กิจการก็ยอมกระทบตอสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ และแสดงถึงสภาวะทางดานเศรษฐกิจของ
ประเทศนั้นๆ อยางแนนอน อยางเชน ในปค.ศ. 2008 ในประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ เกิด
วิกฤตการทางการเงินครั้งใหญในโลก มีการปดกิจการของสถาบันการเงินหลายแหง แตกิจการ
ประกันภัยที่อยูในเครือของสถาบันการเงินดังกลาว ยังไดรับการคุมครองไมใหไดรับผลกระทบแต
อยางใด  เพราะธุรกิจการประกันภัยถือเปนธุรกิจในเชิงใหบริการสาธารณะและถือวาเปนธุรกิจ 
ในเชิงหลักประกันที่มั่นคงใหแกประชาชน ดังนั้นเมื่อเปนเชนนี้จึงมีคําถามตอไปวา “แลวเกิดอะไร
ขึ้นกับธุรกิจการประกันภัยรถยนตของประเทศไทย”  เนื่องจากกระแสความวิตกถึงวิกฤตในธุรกิจ
ประกันภัย กําลังขยายวงกวางขึ้นซ่ึงกําลังกระทบตอจิตวิทยาเลือกซ้ือประกันภัยของประชาชน 
วา ควรเปนบริษัทใดดีหรือจะไดรับความคุมครองตลอดกรมธรรมหรือไม หลังจากกรมการ
ประกันภัยส่ังปดและสั่งระงับขายและออกกรมธรรมใหมเปนการชั่วคราวของบริษัทประกัน 
วินาศภัยหลายแหง 

                                            
2  คณิต   ณ นคร.  (2545).  กฎหมายอาญาภาคความผิด (พิมพครั้งที่ 8 ปรับปรุงใหม).  หนา 280. 

DPU



 4 

 นับตั้งแตเกิดเหตุการณที่ บริษัทพาณิชยการประกันภัยจํากัด ที่ไดส่ังปดตัวลงเมื่อป พ.ศ. 
2549 จนถึงปจจุบันนี้ ซ่ึงยังอยูในขั้นตอนการดําเนินการฟองรองตอศาลเพื่อบังคับจายคาเสียหาย 
ชดเชยคางจายกับประชาชนหลายหมื่นราย เมื่อเฉลี่ยทรัพยสินที่อายัดกับหนี้สินที่ตองชําระเฉลี่ย
เหลือเพียงไมกี่บาท และตอมาป พ.ศ. 2550 กรมการประกันภัยกับอธิบดีคนใหม คือ “คุณจันทรา  
บูรณฤกษ”  ก็ไดมีการสั่งระงับการขายกรมธรรมประกันภัยรถยนตซ่ึงไดออกใหมไวช่ัวคราวของ 
บริษัทธนสินประกันภัยจํากัด (มหาชน) และตามดวย บริษัทสัมพันธประกันภัยจํากัด ซ่ึงเคยเปนที่
ยอมรับวามีความมั่นคงและมีผูทําประกันภัยรถยนต โดยคิดจากเบี้ยประกันภัยแลวเคยไดรับเบี้ย
สุทธิเปนอันดับ 3 ของประเทศ แตขณะนี้ยังอยูในขั้นตอนหาเงินมาลงทุนเพิ่มจากการเพิ่มทุน หรือ
หาผูรวมทุนกับการขาดสภาพคลองการเงินและประวิงเวลาจายคาสินไหมชดเชย จากประชาชน 
และก็ยังมีบริษัทประกันภัยรถยนตอีกหลายรายที่อยูในสภาวะเสี่ยงตอการถูกสั่งหยุดการรับ
ประกันภัยช่ัวคราว โดยเฉพาะเมื่อ กรมการประกันภัย ปดฝุนระเบียบคงเงินกองทุนตามกฎหมาย
กรมการประกันภัย ทําใหเกิดความชัดเจนและเปนที่รับรูกันอยางกวางขวางโดยใหมีผลบังคับใช
ตั้งแต 1 กันยายน พ.ศ. 2550 เปนตนไป ซ่ึงสาระสําคัญคือ บริษัทประกันภัยที่มีเงินกองทุน 
ไมครบถวนตามกําหนดหรือเงินกองทุนต่ํากวา 30 ลานบาท ตองหยุดขายกรมธรรมช่ัวคราวเปน
เวลา 6 เดือน หรือบริษัทประกันภัยที่ไมยื่นฐานะทางการเงินตอ กรมการประกันภัยเปนระยะเวลา 
3 เดือนติดตอกัน ตองหยุดขายกรมธรรมช่ัวคราวเปนเวลา 3 เดือนหรือบริษัทประกันภัยที่ประวิง
การจายคาสินไหมทดแทนหรือประวิงการคืนเบี้ยประกัน ตองหยุดขายกรมธรรมช่ัวคราวเปนเวลา 
10 วัน อยางไรก็ตามหากไมสามารถแกไขฐานะทางการเงินได นายทะเบียนซึ่งก็คือ อธิบดีกรมการ
ประกันภัย จะเสนอให รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ถอนใบอนุญาตการดําเนินกิจการทันที ซ่ึง
กรมการประกันภัยเรียกวา เปน “การเตือนภัยลวงหนา” (early warning) สําหรับบริษัทที่มีปญหา
ฐานะทางการเงิน 
 ขอมูลลาสุดของกรมการประกันภัย  รายงานถึงบริษัทประกันภัยที่ ถูกลงโทษ
เปรียบเทียบปรับ บริษัทประกันภัยท่ีไมสามารถดํารงเงินกองทุนไดครบแตไมถึงขั้นระงับการขาย
ประกันภัยช่ัวคราวไดแกบริษัท แอ็ดวานซ อินชัวรันส จํากัด เมื่อวิเคราะหถึงปจจัยลบสําคัญที่มี
ผลกระทบตอธุรกิจประกันภัย อันดับแรกคงไมพนพิษจากปญหาทางเศรษฐกิจ รายไดหรือสถานะ
การเงินของประชาชนแยลงและคาครองชีพสูงขึ้น ยอมตัดรายการใชจายที่ทําใหถูกมองวาไมจําเปน 
หนึ่งในนั้นคือการซื้อประกันภัยที่มีการขอลดจายคาเบี้ยรายงวด หรือระงับการสงเบี้ย ก็ทําใหรายได
ตอเบี้ยประกันใหมและเบี้ยตออายุลดลงหรืออีกนัยหนึ่งการเติบโตของธุรกิจประกันภัยจะเพิ่มใน 
เชิงมูลคา ที่มีการตั้งขอสังเกตอีกประการคือกรรมการหรือผูถือหุนหลักของบริษัทประกันภัย 
บางรายถือครองโดย “นักการเมือง” หรือสวนหนึ่งเรียกวาผูถือหุนแทน (นอมินี) ที่มิไดมีความรู
ความสามารถหรือตั้งใจจริงในการบริหารงาน เมื่อฐานะการเงินสั่นคลอน ลูกคาที่ไดจากการเกรงใจ
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ก็ลดนอยถอยลงก็ยอมกระทบตอบริษัทดวย  ซ่ึงจะเห็นไดวามีหลายบริษัทที่ ถือครองโดย
นักการเมืองเริ่มแจงลดขนาดธุรกิจตอกรมการประกันภัยแลว 
 ปญหาการฉอโกงประกันภัยรถยนตไมวาจะกระทําโดยบุคคล หรือกลุมบุคคลภายนอก
องคกร เชนการหลอกซื้อรถยนตและทําประกันภัยไวตอมานําไปขายที่ตางประเทศแลวแจงวา
รถยนตหาย หรือการหลอกใหซ้ือรถยนตแลวอางวาจะนําไปใหเชาแตแทที่จริงแลวนําเอาไปขาย
หรือนําไปชําแหระ หรือนําไปแกไขเลขตัวถังและนําไปขายตออีกครั้งก็ลวนแลวแตจะทําใหบริษัท
ประกันภัยรถยนตไดรับความเสียหายอยางมากมายมหาศาล สวนในการบริหารงานโดยเฉพาะการตี
ประเมินมูลคา คาซอมรถยนตที่สูงเกินความเสียหายจริง จนเกิดภาวะหนี้สูงเกินความเปนจริง 
ลดตนทุนบริการหลังการขายจากการแขงขันใชกลยุทธตัดราคากันเอง หรือการไรจรรยาบรรณของ
ผูบริหารรับจาง เมื่อบริหารธุรกิจประกันภัยแหงหนึ่งขาดทุนก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสกุลเขาไป
บริหารงานในอีกบริษัทหนึ่ง ซ่ึงประเมินตัวเลขกันคราวๆ ความสั่นคลอนธุรกิจประกันภัยหลาย
แหงที่กําลังแกไขปญหาขาดสภาพคลองทางการเงินทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอนแลว
รวมกันไมนอยกวาแสนๆ รายแตละรายเปนเงินเฉลี่ยไมต่ํากวาหมื่นบาท มูลคาคงไมนอยกวาแสน
ลานแลว หากอีก 1-2 เดือนตองหยุดหรือมีคําสั่งปดกิจการอีก 1-2 บริษัท แสนลานก็ตองเพิ่มเปน
หลายแสนลาน ซ่ึงการสูญหายของเงิน 5,000-10,000 ลานบาทก็กระทบตอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ 0.02-0.03 % หากเปนเงินแสนๆ ลานยอมกระทบตอเศรษฐกิจไทยอยางแนนอน3  
 เมื่อไดศึกษาถึงปญหาและเปรียบเทียบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมถึงผลกระทบที่
ไดรับดังกลาวกับความหมายของ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Crime) นั้นซึ่งหมายถึง 
การกระทําความผิดตอกฎหมายซึ่งมีผลกระทบตอเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศโดยไมได
จํากัดเฉพาะความผิดอาญาเทานั้นผูกระทําความผิดดังกลาวมักจะเปนผูที่มีสถานภาพทางสังคม 
มีตําแหนงหนาที่การงานและความรู 4  จึงถือไดวาการฉอโกงประกันภัยรถยนตเปนอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจประเภทหนึ่ง ซ่ึงผูที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําความผิดที่เปนอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจนั้นก็คือประชาชนผูที่เอาประกันภัยในบริษัทที่ไมไดรับการเยียวยา 
 ดังนั้นเมื่อเกิดความเสียหายเกิดขึ้นและไมอาจนํามาตรการในการลงโทษผูกระทํา
ความผิดมาใชใหไดผลอยางไมเพียงพอ ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายอาญาไมอาจถูกนํามาใชในการ
ลงโทษผูกระทําความผิดไดอยางชัดเจนใหเห็นเปนรูปธรรม อาชญากรจึงไมถูกลงโทษหรือไมมีการ 
 
                                            

3  มติชน สุดสัปดาห.  (27 ก.ค. – 2 ส.ค. 2550). “วิกฤตเงียบธุรกิจประกันภัย ถึงเวลาตองมีระบบเตือนภัย 
เสียที” 1406.  หนาที่ 22-23. 

4  วีระพงษ  บุญโญภาส.  เทคนิคและแนวทางการปองกัน  การฉอโกง  ฉอฉล  การปลอมแปลงในธุรกิจ
การคาและพาณิชย.  หนา 7. 
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ดําเนินคดีทางศาลซึ่งความเปนจริงแลวการฉอโกงประกันภัยรถยนต ถือไดวาเปนการกระทําผิดถึง
ขนาดที่มีลักษณะเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจากเดิมการทุจริตในการประกันภัยรถยนต
มักจะไมมีผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม ความเสียหายมีจํานวนเงินที่ไมมากและการกระทํา
ความผิดไมซับซอน แตปจจุบันการฉอโกงหรือทุจริตประกันภัยรถยนตมีการกระทําความผิดกัน
มากขึ้นและกําลังขยายวงกวางไปสูทุกสังคม รวมทั้งมีความเสียหายมีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจาก
เปนการกระทําที่งาย มีชวงระยะเวลาในการวางแผนเปนอยางดีเพื่อไมใหถูกจับดําเนินคดี และยังมี
ชองวางทางกฎหมายในการนําไปใชบังคับลงโทษผูกระทําความผิด ส่ิงตางๆ เหลานี้ลวนแลวแตจะ
เปนสาเหตุที่ทําใหผูกระทําความผิดไมเกรงกลัวในการกระทําความผิดและไมเกรงกลัวกฎหมาย
กฎหมาย อันจะสงผลตอระบบเศรษฐกิจอยางเห็นไดชัดเจน ดังจะเห็นไดจากการที่บริษัทผูรับ
ประกันภัยรถยนตหลายแหงไดปดกิจการลง เชน บริษัทรัตนโกสินทรประกันภัย จํากัด และบริษัท
พาณิชยการประกันภัย จํากัด ก็ลวนแลวที่จะไดรับผลกระทบจากการฉอโกงประกันภัยรถยนต
ทั้งส้ิน ไมวาจะเปนการทุจริตในรูปแบบการฉอโกงโดยผูเอาประกัน, บุคคลภายนอก, เจาหนาที่ของ
รัฐ หรือแมกระทั้งบุคลากรในองคกรของบริษัทผูรับประกันเองก็ตาม 
 ดังนั้นการที่จะนํามาตรการตางๆ ไมวามาตรการในทางอาญาหรือมาตรการในทาง
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจมาบังคับใชกับการประกันภัยรถยนต จึงจําเปนตองทําการศึกษาถึงการ
นําเอามาตรการดังกลาวมาใชวาไดผลมากนอยเพียงใด เนื่องจากการทุจริตในการประกันภัยรถยนต
มีรายละเอียดของปญหาตาง ๆ มากมาย ไมวาจะเปนลักษณะของสัญญาประกันภัยรถยนตที่มีการทํา
สัญญาหลายแบบ ผูที่จะกระทําความผิดมีอยูหลายฝาย รูปแบบการกระทําความผิด ระยะเวลาของ
การกระทําความผิด รวมถึงการบังคับใชในทางกฎหมายอาญา ซ่ึงยังเปนขอถกเถียงกันอยูวา หากมี
การกระทําฉอโกงประกันภัยรถยนตเกิดขึ้นยกตัวอยางเชน “การชดใชคาเสียหายที่เกินกวาความเปน
จริง” จะนําหลักกฎหมายอาญามาตราใดมาปรับใช ซ่ึงตามหลักกฎหมายอาญาไดมีบัญญัติไวเปน
ความผิดฐานฉอโกงประกันวินาศภัย ตามมาตรา 347 บัญญัติวา “ผูใดเพื่อใหตนเอง หรือผูอ่ืนได 
ประโยชนจากการประกันวินาศภัย แกลงทําใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินอันเปนวัตถุที่เอา
ประกันภัย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” ซ่ึง
เปนกฎหมายที่บัญญัติไวเปนความผิดเฉพาะ ไมสามารถที่นํามาปรับใชกับความผิดเกี่ยวกับการ
ทุจริตการประกันภัยรถยนตดังกลาวได เพราะบทบัญญัติดังกลาวจํากัดอยูที่ “องคประกอบ
ความผิด” ที่ “การทําลายทรัพยสินอันเปนวัตถุที่เอาประกันภัย” เทานั้น ซ่ึงไมครอบคลุมถึงรูปแบบ
การฉอโกงประกันภัยรถยนตมิใชเปนการทําลายทรัพยสินที่เปนวัตถุที่เอาประกันภัยเทานั้น หรือ
หากนําบทบัญญัติตาม มาตรา 341 ซ่ึงความผิดฐานฉอโกงทั่วไป มาบังคับใชจะสามารถนํามาใชให
เหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นไดหรือไม หากเมื่อเทียบกับความเสียหายที่ไดรับ ซ่ึงมีความ
รายแรงเพียงพอที่จะสงผลกระทบตอสภาพการตางๆ ของบริษัทประกันภัย  
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 โดยเฉพาะอยางยิ่งหากมีการแกไขบทบัญญัติกฎหมายอาญาที่มีอยูนั้น จะสามารถแกไข
ปญหาใหครอบคลุมถึงรูปแบบตางๆ ของการทุจริตไดมากนอยเพียงใด เมื่อพิจารณาถึงความเปนไป
ไดแลวจะเห็นไดวาไมอาจเปนไปไดเลยหรืออาจเปนไปไดยากมาก เพราะหากมีการแกไขเฉพาะ
บทบัญญัติของกฎหมายอาญา มาตรา 347 หรือบัญญัติกฎหมายอาญาขึ้นมาใหม ก็ไมสามารถที่จะ
แกไขปญหาการทุจริตประกันภัยรถยนตไดเพราะรูปแบบของการทุจริตมีหลากหลายและเปนการ
ลาชาที่จะปรับโครงสรางตางๆ ในการประกันภัย โดยเฉพาะการบังคับใชกฎหมายนั้นยอมเกิด
ปญหาตามมาอยางแนนอน ไมวาจะเปนเรื่องของการตีความ การกําหนดโทษ หรือองคกรที่จะเขา
ไปตรวจสอบการกระทําความผิด ผูมีอํานาจตรวจสอบการกระทําผิดคือพนักงานตํารวจไมมีความรู
ความสามารถเพียงพอ แตหากเรานําแนวทางในมาตรการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมาใช 
การแกปญหา ซ่ึงปจจุบันไดมีการบังคับใชแลวในหลายๆ เร่ือง ไมวาจะเปนการนํามาตรการ 
ริบทรัพยสินทางแพง หรือองคกรมีความพรอมของการปฏิบัติงาน หรือในดานบุคคลากรที่มีความรู
ความสามารถและเหมาะสมที่จะนํามาปรับใชเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยไดอยาง
ทันทวงทีและเห็นเปนรูปธรรม 
 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงโครงสรางของการประกันภัยนั้น จะเห็นไดวามีลักษณะของ
การดําเนินธุรกิจที่เปนเอกชน โดยรัฐมีอํานาจเพียงการสอดสองกํากับดูแล กระทําไดโดยผานทาง
กรมการประกันภัยเทานั้น ซ่ึงเปนการสอดคลองกับหลักของกฎหมายอาญาที่เปน“ความผิดอันยอม
ความได” ดังนั้นหากมีการแกไขเปลี่ยนแปลงใดๆ มากเกินไปยอมสงกระทบตอเสรีภาพทางการคา
อยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะปญหาอยางหนึ่งที่ทําใหไมมีการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดและ
บทบัญญัติกฎหมาย มาตรา 347 ไมเคยใชบังคับนั้นก็คือ “ภาพลักษณของบริษัท” เมื่อผูกระทํา
ความผิดไดมีการชดใชคาเสียหายแลวบริษัทก็ยอมความไมดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดอีก ดังนั้น
หากจําตองทําการแกไข ส่ิงสําคัญคือตองมีการศึกษาถึงรายละเอียดตางๆ ใหชัดเจนกอนที่นํามาใช
เพื่อที่จะนํามาแกไขปญหาตอไป 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1 เพื่อศึกษาถึงลักษณะของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในสวนของการฉอโกงประกันภัย
รถยนตกับการกระทําความผิดในลักษณะอื่นๆ 
 1.2.2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบถึงมาตรการในทางกฎหมายอาญาและอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการฉอโกงประกันภัยรถยนต 
 1.2.3 เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการนําอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมาใชกับการฉอโกง
ประกันภัยรถยนต 
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 1.2.4 เพื่อศึกษาหาความเหมาะสมเกี่ยวกับมาตรการตางๆ มาบังคับใชกับการฉอโกงประกันภัย
รถยนต ตลอดจนการแบงแยกลักษณะของการกระทําความผิด 
 
1.3 สมมติฐานของการศึกษา 
 การฉอโกงประกันภัยรถยนตถือวามีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อมีการบัญญัติกฎหมายใหผูซ้ือรถยนตตองทําประกันภัย จึงเกิดมีการกระทําความผิดโดย
การฉอโกงการประกันภัยรถยนตหลายรูปแบบ เกิดความเสียหายเปนจํานวนมหาศาล ซ่ึงบทบังคับ
ตามประมวลกฎหมายหมายอาญาในความผิดฐานฉอโกงตามมาตรา 341 ซ่ึงเปนบทบัญญัติทั่วไป
ความผิดตามมาตรา 347 คือความผิดฐานฉอโกงประกันวินาศภัย รวมทั้งการนําบทบัญญัติตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 วาดวยการฉอโกงความเสียหายเบื้องตนของ
ประกันภัยรถยนตภาคบังคับ5 ไมอาจนํามาบังคับใชไดอยางครอบคลุมจึงสมควรที่จะนํามาตรการ
ในทางอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมาบังคับใชเพื่อใหผูกระทําความผิดเกิดความเกรงกลัวและเกิด
ประโยชนตอการประกันภัยรถยนต 
 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษานี้  ศึกษาถึงลักษณะของการกระทําความผิด ความรุนแรงของความเสียหาย
และผลกระทบที่ไดรับ การบังคับใชในทางกฎหมาย การดําเนินคดีและบทลงโทษผูกระทําความผิด 
รวมถึงการนําเอามาตรการตางๆ ในอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมาปรับใชใหเหมาะสมกับการฉอโกง
ประกันภัยรถยนต มุงเนนศึกษาถึงขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสภาวะปญหาของสังคมมาวิเคราะหกับ
สภาวะของกฎหมายที่บังคับใช โดยนํามาเปรียบเทียบระหวางมาตรการในทางอาญากับมาตรการ
ในทางอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
 
1.5 วิธีดําเนินการศึกษา 
 วิทยานิพนธฉบับนี้ทําการศึกษาโดยดําเนินการคนควาและวิจัยในเชิงเอกสารหลักฐาน
ตางๆ (Documentary  Research) ไมวาจะเปนการรวบรวมขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ ทั้งภาษาไทย
และตางประเทศ หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ บทความ วารสาร บทบัญญัติกฎหมาย ตลอดจน

                                            
5  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.  2535 มาตรา 45 “ผูประสบภัยผูใดยื่นคําขอรับชดใช

คาเสียหายเบื้องตนตามพระราชบัญญัตินี้โดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จเพื่อขอรับคาเสียหายเบื้องตน
ตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ” 
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สอบถามจากผูเชี่ยวชาญ แลวนํามาวิเคราะหอยางมีระบบและสรุปใหเห็นชัดเจนเพื่อเปนแนว
ทางการแกไขปญหา 
 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1 ทําใหทราบถึง ลักษณะของการกระทําความผิดในทางอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในสวน
ของการฉอโกงประกันภัยรถยนตกับการกระทําความผิดในลักษณะอื่นๆ 
 1.6.2 ทําใหทราบถึง มาตรการในทางกฎหมายอาญาและมาตรการในทางอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการฉอโกงประกันภัยรถยนต 
 1.6.3 ทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการนําอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมาใชกับการ
ฉอโกงประกันภัยรถยนต 
 1.6.4 ทําใหทราบถึง ความเหมาะสมเกี่ยวกับมาตรการตางๆ มาบังคับใชกับการฉอโกง
ประกันภัยรถยนต ตลอดจนการแบงแยกลักษณะของการกระทําความผิด 
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บทที่ 2 

การฉอโกงในธุรกิจประกันภัยรถยนต 
 
 รถยนตไดเขามามีอิทธิพลตอชีวิตของคนสังคม รวมถึงภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมอยาง
หลีกเลียงไมได  ซ่ึงหากจะดูจากสถิติการใชรถยนตในประเทศไทยมีมากขึ้นทุกป รถยนตรุนใหมๆ 
ไดขยายตลาดไปสูชลบทหรืออาจจะเรียกไดวารถยนตเปนปจจัยที่ 5 สําหรับการดํารงชีวิต รถยนตที่
ไดผลิตออกมาจึงมุงเนนถึงศักยภาพทางดานความเร็วและใหความปลอดภัยสูงขึ้น แตถึงกระนั้น 
ก็ตามอุบัติเหตุในใชรถยนตก็ยอมเปนสิ่งที่จะหลีกเลี่ยงไมได และนับวันความสูญเสียและความ
เสียหายอันเกิดจากการใชรถยนตก็มีมากขึ้นเชนกัน เมื่อมีเหตุอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้นความเสียหาย
ยอมมีตามมาอยางแนนอนไมวาจะเสียหายทางดานทรัพยสิน หรือการสูญเสียชีวิต รางกาย ของผูใช
รถหรือแมแตบุคคลผูที่ไมเกี่ยวของ เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นผูที่ตองชดใชความเสียหายก็คือ “ผูขับขี่
ยานพาหนะ”1 แตผูที่กอความเสียหายไมมีกําลังที่จะรับผิดชอบตอความผิดที่ตนกอขึ้น จึงมักจะ
หลบหนีความผิดหรือความรับผิดชอบ ดังนั้นส่ิงหนึ่งที่จะทําใหความเสียหายและสูญเสียไดรับการ
เยียวยา กฎหมายจึงบังคับใหรถยนตทุกคันปฏิบัติตามสิ่งหนึ่งคือ “การทําประกันภัยรถยนต”  
 ในอดีตการประกันภัยรถยนตไมไดรับความนิยมหรือไดรับความสนับสนุนจากผูใชรถ
ซ่ึงตางจากการประกันภัยประเภทอื่น ดังจะเห็นไดจากธุรกิจการประกันภัยรถยนตไมมีการขยายตัว
และไดกอตั้งขึ้นมาไมกี่ป รวมถึงกฎหมายก็ไมไดใหความสําคัญตอการประกันภัยรถยนต 
ยกตัวอยางเชน พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ ที่ตราขึ้นในป พ.ศ. 2535 ซ่ึงเปน
กฎหมาย ที่ไดบังคับใหรถยนตยนตทุกประเภทตองทําประกันภัยประเภทนี้ไว ซ่ึงหากเปรียบเทียบ
กับนานาประเทศแลวกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนตของประเทศไทยยังลาหลังกวาประเทศ
อ่ืนมาก แตในปจจุบันการประกันภัยรถยนตไดรับความนิยมและไดรับความสนับสนุนจากผูใช
รถยนตกันมากยิ่งขึ้น เพราะคนในสังคมไดเห็นความสําคัญของการประกันภัยรถยนตวามี
คุณประโยชนมากกวาที่จะเห็นเปนธุรกิจที่คอยเอารัดเอาเปรียบดังเชนในอดีตที่ผานมา 
 

                                            
1  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 437 วรรคแรก บัญญัติวา “บุคคลใดครอบครองหรือควบคุม

ยานพานะอยางใดๆ อันเดินดวยกําลังเครื่องจักรกล บุคคลนั้นจะตองรับผิดชอบเพื่อเพื่อการเสียหายอันเกิดจาก
ยานพาหนะนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวาการเสียหายนั้นเกิดแตเหตุสุดวิสัย หรือเกิดเพราะความผิดของผูเสียหายเอง” 
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 เมื่อมีการทําประกันภัยรถยนตกันมากขึ้น ส่ิงหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมานั้นคือการทุจริต
ประกันภัยรถยนต ในอดีตการทุจริตประกันภัยรถยนตอาจอยูในวงที่แคบ ความเสียหายจากการ
ทุจริตมีไมมากเมื่อเปรียบเทียบกับผลกําไรของบริษัทผูรับประกันที่ไดรับอาจเรียกไดวาเปนความผิด
เล็กนอยที่ยอมความกันได แตปจจุบันการทุจริตประกันภัยรถยนตไดขยายเปนวงกวาง ผลกระทบ
ของการทําทุจริตทําใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงอยางมาก และสูญเสียเงินไปเปนจํานวน
มหาศาล จนเปนเหตุทําใหบริษัทประกันภัยรถยนตในปจจุบันปดกิจการลง หรือตองระดมเงินทุน
จากตางชาติเพื่อประคับประคองมิใหกิจการบริษัทตองเสียหาย ซ่ึงเห็นไดจากการลมสลายของ
บริษัทพาณิชยการประกันภัยจํากัด บริษัทรัตนโกสินทรประกันภัย จํากัด หรือการเขามาเปน
หุนสวนหรือซ้ือกิจการของชาวตางชาติของ บริษัทลิเบอรตี้ประกันภัยจํากัด เปนตน ซ่ึงเมื่อเกิด
วิกฤตดังกลาวขึ้นจึงอาจสงผลทําใหระบบเศรษฐกิจในประเทศโดยรวมใหไดรับความเสียหาย 
ขาดความเชื่อมั่นในการลงทุนของตางชาติ เนื่องจากธุรกิจการประกันภัยเปนธุรกิจที่แสดงออกถึง
ความมั่นคงของประเทศเพราะเปนกิจการที่เปนหลักประกันใหแกประชาชน  
 เมื่อเกิดความเสียหาย และสงผลกระทบมากมายมหาศาล เชนนี้ ผูกระทําความผิดจําตอง
ไดรับการลงโทษที่เหมาะสมกวามาตรการลงโทษในปจจุบันที่มีเพียงบทบัญญัติกฎหมายอาญา
มาตรา 347 และมาตรา 341 เทานั้น ดังนั้นมาตรการลงโทษในทางอาชญากรรมทางเศรษฐกิจจึงควร
ที่จะไดรับการศึกษาและนํามาปรับเอามาใชอยางจริงจัง เพื่อจะเปนแนวทางการแกไขปญหาที่
เหมาะสมและสอดคลองตอการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นตอไป 
 
2.1 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจกับการฉอโกงประกันภัยรถยนต 
 ในสภาวะความเปนจริง เมื่อมีการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นไมวาอยูในรูปแบบใด ก็มัก 
จะกอใหเกิดความเสียหายในลักษณะที่แตกตางกันออกไป ไมวาจะเปนความเสียหายทางดาน ชีวิต 
รางกาย อนามัย สิทธิเสรีภาพ หรือทรัพยสินของผูที่ถูกกระทํานั้นเรียกวาผูเสียหาย ซ่ึงแทที่จริงแลว
ยังมีการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นความเสียหายไมไดสงผลกระทบตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งเทานั้น แต
เปนการกระทําความผิดที่มีความเสียหายอยางรายแรงและมีผลกระทบตอสภาพการดํารงอยูของ
สังคมหรือความผาสุกของประชาชน ความผิดลักษณะดังกลาวนี้จึงไดมีการพัฒนาใหเปนความผิด
รูปแบบใหมซ่ึงมีบทลงโทษมากขึ้นกวาเดิม และการดําเนินคดีกับผูที่กระทําความผิดไดแยกออก
จากความผิดแบบธรรมดาอยางชัดเจน การกระทําความผิดนี้เรียก “อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ” 
 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เปนการกระทําความผิดที่มีผลกระทบอยางรายแรงตอสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ  ซ่ึงสวนมากแลวจะเปนการกระทําความผิดที่เกี่ยวกับผลกระทบที่มี 
ตอเศรษฐกิจและการดํารงอยูของประชาชนในสังคม เชน ความผิดเกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร 
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ความผิดเกี่ยวกับการคาและพาณิชย เปนตน และความผิดประเภทหนึ่งที่ถือวาเปนอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ นั้นคือ  “การฉอโกงบริษัทประกันภัยหรือการทุจริตการประกันภัย”   
 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เปนการกระทําความผิดที่มีผลกระทบอยางรายแรงตอสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ ซ่ึงสวนมากแลวจะเปนการกระทําความผิดที่เกี่ยวกับผลกระทบที่มี 
ตอเศรษฐกิจและการดํารงอยูของประชาชนในสังคม เชนความผิดเกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร 
ความผิดเกี่ยวกับการคาและพาณิชย เปนตนและความผิดประเภทหนึ่งที่ถือวาเปน อาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ นั้นคือ “การฉอโกงบริษัทประกันภัย”และการประกันภัยรถยนตก็เปนรูปแบบหนึ่งของ
การประกันภัยที่มีความสําคัญกับสภาวะการสังคมและการดํารงชีวิตในปจจุบัน ซ่ึงมีการแขงขัน 
กันสูง  
 ปจจุบันนี้การฉอโกงประกันภัยรถยนตนั้นมีหลายรูปแบบเปลี่ยนไปจากอดีตที่ผานมา
ไมวาจะเปนรูปแบบของการฉอโกงหรือการทุจริต ลักษณะของตัวผูกระทําความผิด ซ่ึงมีทั้งการ
กระทําเพียงคนเดียว เปนองคกรหรือ เปนขบวนการ และผูกระทําความผิดมิไดอยูในคราบของ
อาชญากรที่ดุราย หรือเปนผูที่ยากจน ไมมีการศึกษา แตเปนผูที่ไดรับการยกยองในสังคม เปนผูที่มี
การศึกษา เปนเจาของกิจการคาที่ไดรับยอมรับกันในหมูสังคม ดังเชน การหลอกซื้อรถยนตหรือ
หลอกใหรวมหุนเชารถยนตจํานวนมากเพื่อนําไปขายตางแดน และแจงรถยนตหายเพื่อใหบริษัท
ประกันภัยรับผิดชอบ เปนตน ดังนั้นในการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการกระทําความผิดดังกลาวที่เปน
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจไดนั้น จะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของการกระทํา
ความผิดในลักษณะทั่วไปเสียกอนจึงจะสามารถเปรียบเทียบถึงลักษณะความผิดและทําใหมีความ
เขาใจมากยิ่งขึ้น 

 2.1.1 ความหมายของอาชญากรรม 
 อาชญากรรม ตามความหมายของนักวิชาการไดใหความเห็นมีลักษณะและความหมาย
ดังนี้ 
 Edwin H. Sutherland นักอาชญาวิทยา ไดใหความหมายของอาชญากรรมวาเปนการ
กระทําที่ละเมิดตอกฎหมายอาญา การกระทําใดๆ ที่ไมวาจะนาประณาม นาลงโทษมากมาย 
สักเพียงใด ไมวาจะผิดศีลธรรมมากนอยเพียงใด หรือเลวทรามต่ําชามากแคไหน ก็ไมถือวาเปน
อาชญากรรม ถาไมมีบทบัญญัติของกฎหมายหามไว 
 รศ. วีระพงษ  บุญโญภาส ไดสรุปความหมายของอาชญากรรมจากบรรดาความคิดเห็น
ของนักอาชญาวิทยาและสังคมวิทยาไดวา “อาชญากรรม” คือ พฤติกรรมที่ฝาฝนขอหามของรัฐใน
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สวนที่เกี่ยวของกับกฎหมายอาญา โดยผูกระทํามีเจตนาชั่วราย และจากการฝาฝนดังกลาวทําให
ผูกระทําตองไดรับโทษ2 
 จากความหมายของคําวา “อาชญากรรม” ที่ไดกลาวมาแลวสามารถที่จะตีความใหเห็น
โดยชัดเจนวาการกระทําใดก็ตามที่บุคคลไดกระทําการลงมือไปแลวนั้น ไมวาการกระทํานั้นจะ
ประสงคตอผลหรือยอมเล็งเห็นผลไดที่จะเกิดขึ้น ไมวาจะมีลักษณะชั่วรายมากนอยเพียงใดก็ตาม 
ก็ยังไมถือวาการกระทํานั้นเปนอาชญากรรม ผูกระทําความผิดยังไมมีความผิดเปนอาชญากร ถาไมมี
กฎหมายบัญญัติไวเปนความผิด เพราะฉะนั้นอาชญากรรมนั้นจึงเปนการกระทําอยางใดๆ ที่มี
กฎหมายบัญญัติไววาการกระทําดังกลาวเปนความผิดและกําหนดโทษไวสําหรับผูฝาฝน ดวยเหตุนี้
กฎหมายจึงเปนตัวกําหนดอาชญากรรมขึ้นมา สําหรับการกระทําใดแมจะกอความเสียหายอยาง
มากมายใหญหลวงใหกับประชาชน บานเมือง ตลอดถึงสังคม แตตราบใดที่การกระทํานั้นยังไมมี
กฎหมายบัญญัติไวใหการกระทําดังกลาวเปนความผิดก็ไมสามารถที่จะเอาผิดกับผูกระทําไดเพราะ
ไมถือวาเปนอาชญากรรม ซ่ึงตรงกับหลักกฎหมายอาญาที่วา “บุคคลจักตองรับโทษในทางอาญา
ตอเมื่อไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชขณะนั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว”3 ซ่ึงหลัก
กฎหมายอาญาดังกลาวเปนหลักกฎหมายที่สําคัญยิ่ง เปนหัวใจของกฎหมายอาญา หลักดังกลาวเรียก
ในทางวิชาการวา “หลักไมมีโทษโดยไมมีกฎหมาย (nulla poena sine lege)”4 

 2.1.2 ความหมายและลักษณะของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
 ในอดีตนั้นในการกออาชญากรรมที่เกิดขึ้นจะเปนอาชญากรรมทั่วไปซึ่งมีลักษณะใน
การใชกําลัง ใชอาวุธ หรือเรียกไดวาเปนการกระทําที่ใชความรุนแรงในการประกอบอาชญากรรม 
ซ่ึงในแตละคร้ังความเสียหายที่เกิดขึ้นมักจะกระทบตอเหยื่อที่อาชญากรนั้นมุงประสงคทําราย
เทานั้น และจะไมกระทบตอบุคคลหรือกระทบตอองคกรอื่น ๆ แตในปจจุบันอาชญากรรมในสังคม
ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจของแตละประเทศ เมื่อมีการพัฒนาเศรษฐกิจ
ใหมีการเจริญขึ้น ผลที่ เกิดขึ้นตามมานั้นก็คือการที่มีการกออาชญากรรมที่มีรูปแบบใหมๆ 
อาชญากรรมที่มีผลรายตอสังคมและเศรษฐกิจในขณะนี้คือ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
 ปญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนั้นเปนปญหาที่เกิดขึ้นมานานแลวแตเพิ่งจะไดรับ
ความสนใจทางดานวิชาการอยางจริงจังจากนักนิติศาสตรเมื่อไมนานมานี้ จึงไดมีนักวิชาการใหคํา
จํากัดความของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจไวดังนี้ 

                                            
2 วีระพงษ  บุญโญภาส. “ขอบเขตและความหมายของอาชญากรรมทางธุรกิจ”. เทคนิคและแนวทางการ 

ปองกันการฉอโกง ฉอฉล ปลอมแปลงในทางธุรกิจการคาและการพาณิชย.  หนา 6. 
3  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2. 
4  คณิต ณ นคร.  (2543).  กฎหมายอาญาภาคความผิด.  (ฉบับพิมพครั้งที่ 7 แกไขเพิ่มเติม).  หนา 155. 
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 การกระทําความผิดทางเศรษฐกิจถูกเรียกชื่อที่แตกตางกันออกไปจากนักวิชาการหลาย
ทาน เชน อาชญากรรมคอเชิ้ตขาว (Whit-Collar-crime) อาชญากรรมทางธุรกิจ (Business Crime) 
อาชญากรรมทางพาณิชย (Commercial Crimes) อาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากหนวยงานธุรกิจเอกชน  
(Corporate crime) องคการอาชญากรรม (Organized Crime) อาชญากรรมเชิงอาชีพ (Occupational 
Crime) ซ่ึงทั้งหมดลวนแลวแตมีความหมายทํานองเดียวกัน คือการกระทําความผิด โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหไดมาเพื่อผลกําไรหรือประโยชนในทางเศรษฐกิจ โดยเปนการกระทําความผิด
ตอกฎหมายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและพาณิชย ที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ 
การเรียกวาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Crime) จึงสอดคลองกับวัตถุประสงคของการ
ประกอบอาชญากรรมประเภทนี้ และครอบคลุมถึงการกระทําความผิดทางเศรษฐกิจทั้งหมด 
 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจถูกเสนอขึ้นโดย Edwin H.Sutherland ซ่ึงเปนนักวิชาการคน
แรกที่ทําการศึกษาและสนใจการกระทําความผิดของบุคคลในวงสังคมชั้นสูง ซ่ึงมีลักษณะแตกตาง
ไปจากการประกอบอาชญากรรมทั่วไป Edwin H.Sutherland ไดเรียกอาชญากรรมจําพวกนี้วา 
“อาชญากรรมคอเชิ้ตขาว” (White Collar Crime) ซ่ึงหมายความถึง “การกระทําความผิดตอกฎหมาย
อาญาของบุคคลที่มีฐานะดีในทางเศรษฐกิจและสังคมโดยอาศัยหรือเกี่ยวของกับตําแหนงหนาที่
หรืออาชีพของตน” หรืออีกนัยหนึ่งคือ “การทุจริตที่กอใหเกิดความเสียหายตอสาธารณะ จนกระทั่ง
ตองใชมาตรการทางอาญามาจัดการ” นอกจากนี้ Edwin H.Sutherland ไดอธิบายวา “อาชญากรรม
คอเชิ้ตขาว” ควรถือเปนอาชญากรรม เพราะวา 
 1. เปนการกระทําที่กอความเสียหายแกสาธารณชน 
 2. มีสภาพบังคับ (Sanction) ตามกฎหมายเชนจําคุก ปรับ หรือคาเสียหายเพื่อการ
ลงโทษ และ 

3. มีเจตนา5 
 ตอมา Herbert Edelhertz ไดปรับปรุงความหมายของ “อาชญากรรมคอเชิ้ตขาว”วา การ
กระทําที่ผิดกฎหมายกรรมเดียว วาระเดียว หรือการกระทําผิดกฎหมายอยางตอเนื่อง หรือเกี่ยวของ
กันหลายกรรมหลายวาระ การกระทําโดยวิธีการที่ไมเกี่ยวกับกายภาพ และโดยการปกปดซอนเรน
หรือหลอกลวงเพื่อใหไดซ่ึงเงินและทรัพยสิน หรือเพื่อที่จะไดมาซึ่งความไดเปรียบทางธุรกิจหรือ 
 
 
 

                                            
5  George B. Vokd, Theoritical Criminology.  (1979).  pp. 359-367. 
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ทางสวนตัว วัตถุประสงคของการประกอบอาชญากรรมจําพวกนี้ก็คือ วัตถุประสงคเพื่อใหไดมาซึ่ง
ผลกําไรหรือผลไดทางเศรษฐกิจ6 
 นักวิชาการที่ทําการศึกษาการกระทําความผิดทางเศรษฐกิจจําพวกหนึ่งเชน J.E.Conkin 
ไดเรียกอาชญากรรมทางเศรษฐกิจวา “อาชญากรรมธุรกิจ” (Business crimes) พรอมทั้งให
ความหมายวา การกระทําที่ผิดกฎหมายและลงโทษทางอาญาได เปนการกระทําโดยปจเจกบุคคล 
หรือหลายคนในการประกอบอาชีพที่ถูกกฎหมายในวงการคาและอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหไดมาซึ่งเงิน หรือทรัพยสินหรือเพื่อหลีกเลี่ยงการจายเงิน หรือการสูญเสียทรัพยสิน หรือ
เพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนทางธุรกิจหรือทางสวนตัว 
 สําหรับประเทศไทยไดมีนักวิชาการไดใหคํานิยามความหมายของอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจไวหลายทาน แตเนื่องจากการที่อาชญากรรมทางเศรษฐกิจนั้นไดคาบเกี่ยวกับการดําเนิน
ธุรกิจอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนั้นจึงมีการแบงกั้นกันระหวางการกระทําที่ถูกกฎหมายกับการ
กระทําที่ถือวาเปนการที่ผิดกฎหมายหรือไมชอบดวยกฎหมายออกจากกันซึ่งความหมายของ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจจําแนกออกเปน 2 แนวทางคือ 
 1. แนวทางที่ยึดถือเอากรอบกฎหมายเปนกรอบพิจารณา โดยมองวาอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจเปนการกระทําผิดกฎหมายเหมือนกับการกระทําเชนอาชญากรรมอื่นๆ เพียงแตมีรูปแบบ
ลักษณะของบุคคลที่กระทํา หรือผลกระทบในวงกวางตางกันไปเทานั้นแตอาจผิดกฎหมายลักษณะ
อ่ืนได แตที่สําคัญการกระทําความผิดนั้นตองสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและความมั่นคงของ
ประเทศดวย7 
  แนวทางที่ 1 นี้ไดถือเอากฎหมายเปนกรอบพิจารณา คือ การกระทําอยางใดๆ ที่ถือวา
เปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือไมตองมีกฎหมายบัญญัติไว เพียงแตอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
จะมีรูปแบบที่แตกตางไปจากอาชญากรรมอื่นๆ และมีผลบังคับที่กวางกวาอาชญากรรมธรรมดา 
และที่สําคัญตองกระทบตอเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติดวย 
 2. แนวทางการยึดถือการเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจเปนกรอบพิจารณาโดยมุงสู
ปญหาเหลื่อมลํ้าความไมเปนธรรมทางเศรษฐกิจเปนหลักซึ่งโยงถึงทฤษฎีมารกซิสต เร่ืองมูลคา

                                            
6  โสทร วณิชเสถียร และเสริม ปุณณะหิตานนท.  (2529).  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีและ

ปฏิบัติ.  หนา 2-3. 
7  จรัญ  โฆษณานันท.  (27 มกราคม 2530).  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : อุปสรรคและขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมาย.  เอกสารสรุปการอธิปรายเร่ืองอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ: 
อุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมาย.  คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง.  หนา 67-68. 
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สวนเกินโดยถือวาผูที่ขูดรีดเอาสวนเกินของการผลิตไปยอมถือวาเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
ไมจํากัดวาผูที่ขูดรีดนั้นจะเปนใคร8 
  สําหรับแนวทางที่ 2 นี้ไดยึดหลักการเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจเปนสําคัญคือจะดู
ความเปนจริงทางเศรษฐกิจเปนหลักโดยไดรับอิทธิพลจากลัทธิมารกซิสต ในเรื่องของมูลคา
สวนเกินของการผลิตเปนตัวช้ีขาดวาเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือไม 
  นอกจากนี้ยังมีผูที่ใหความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจไวอีก เชน 
  (ก) รศ. วีระพงษ  บุญโญภาส ไดใหความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจไววา 
การกระทําความผิดตอกฎหมายซึ่งมีผลกระทบตอเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศโดยไมได
จํากัดเฉพาะความผิดอาญาเทานั้นผูกระทําความผิดดังกลาวมักจะเปนผูที่มีสถานภาพทางสังคม 
มีตําแหนงหนาที่การงานและความรู 9 
  (ข) ดร. อภิชัย พันธเสน ใหความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจวาใครก็ตาม 
ที่พยายามแยงเยื้อผลประโยชนทางเศรษฐกิจโดยไมชอบธรรมเนื่องจากมีอํานาจมืด มีความฉลาด มี
อํานาจทางเศรษฐกิจ มีพละกําลังหรือมีอิทธิพลทางกฎหมายทางทหาร ทางการเมืองเหนือกวา ยอม
ถือวาเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และผูที่เกี่ยวของในเรื่องนี้ก็เปนอาชญากร10 
  (ค) คณิน  บุญสุวรรณ ไดใหความหมายไววา อาชญากรรมทางเศรษฐกิจคือการ
กระทําใดที่กอใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรงหรือบอนทํารายเศรษฐกิจของประเทศไมวาการกระทํา
นั้นผูกระทํามีเจตนาหรือไมมีเจตนา ผิดกฎหมายหรือไมผิดกฎหมายมีกฎหมายหรือไมมีกฎหมาย
หามก็ตาม11 
  ดังนั้นตามแนวทางกฎหมายหากการกระทําธุรกิจเพื่อใหไดมาซึ่งผลตอบแทนทาง
ธุรกิจมากที่สุดแตการกระทํามิไดมีการฝาฝนกฎหมายใด ๆ ก็ยังไมถือวาเปนอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจแมวาจะทําใหผูอ่ืนตองเสียเปรียบหรือเสียหายจากการกระทําจากแสวงหาประโยชน
สวนตัวดังกลาวก็ตาม 

                                            
8  อภิชัย พันธเสน.  (27 มกราคม 2530).  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ: อุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ 

ประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมาย.  เอกสารสรุปการอธิปรายเร่ืองอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมาย.  คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  หนา 20. 

9  วีระพงษ  บุญโญภาส.  เทคนิคและแนวทางการปองกัน  การฉอโกง  ฉอฉล  การปลอมแปลงในธุรกิจ 
การคาและพาณิชย.  หนา 7. 

10  อภิชัย  พันธเสน.  เลมเดิม. หนา 20. 
11  คณิน  บุญสุวรรณ.  (2529).  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ นักบอนทําลายชาติอยางแทจริง.  เอกสาร 

ประกอบสัมนาทางวิชาการเรื่องอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ.  หนา 3.  
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  กฎเกณฑทางกฎหมายและการปรับใชกฎเกณฑทางกฎหมายอยางไมลําเอียงไมอาจ
นําไปสูจุดมุงหมายของความยุติธรรมทางสังคมไดเสมอไป  การพิจารณาความหมายของ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยอาศัยกฎเกณฑทางกฎหมายเปนสิ่งที่ไมเพียงพอนักกฎหมายจะตอง
ใชวิจารณญาณใหไกลเกินกวาการเรื่องยุติธรรมตามกฎหมาย และเนนความสําคัญของเรื่องยุติธรรม
ในเศรษฐกิจและสังคมแทนที่ 
  โดยสรุปแลวอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมีคําเรียกหลายตอหลายคําเชน อาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ (Economic Crime) อาชญากรรมทางพาณิชย (Commercial Crimes) อาชญากรรม 
ซ่ึงการกระทําลงโดยหางหุนสวนบริษัท (Corporate Crime) อาชญากรรมคอเชิ้ตขาว (Whit-Collar- 
 
crime) หรืออาชญากรรมทางธุรกิจ (Business Crime) แตความหมายที่แทจริงก็จะเปนไปในแนว 
ทางเดียวกันซึ่งหมายถึงการกระทําผิดกฎหมายของบุคคลที่มีสถานะ อํานาจ หรือ อิทธิพลในสังคม 
ที่เปนอันตรายตอความผาสุก และสวัสดิภาพของประชาชน ในลักษณะของการบอนทําลาย
เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ12 

 2.1.3 ลักษณะของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
 ลักษณะของการกระทําความผิดทางเศรษฐกิจ มิใชเปนเพียงการฝาฝนกฎหมาย
ขอบังคับหรือระเบียบทางราชการ หรือเปนการละเมิดทางแพงเทานั้น แตยังเปนความผิดในทาง
อาญาซึ่งเปนการกระทําที่เปนอันตรายตอสังคมอยางชัดเจน ผูกระทําความผิดมีแรงจูงใจทางดาน
ผลประโยชนและดานการเงินมีความโลภไมมีขอบเขต บางครั้งผูกระทําความผิดเปนผูมีฐานะและ 
มีช่ือเสียงและไดรับความไววางใจจากสังคม ความผิดพลาดทางเศรษฐกิจจะทําลายความมั่นคง
ทางการเงินของบุคคลสาธารณะชนและวิสาหกิจของเอกชน ความผิดซึ่งเกิดอยางแพรหลาย ซ่ึง 
เปนภัยคุกความตอสังคม ไดแก  การฟอกเงิน อันจะนําไปสูการสนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
ตอไปอีก 
 พลเอก สิทธิ  จิรโรจน  ไดแบงลักษณะของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจออกไดเปน 7 
ประการดังตอไปนี้13 
 1. เปนการกระทําผิดกฎหมาย หรือ แฝงเรนการกระทําผิดกฎหมายไวในกิจการที่
ถูกตองตามกฎหมาย ซ่ึงไดรับอนุญาตแลว มีการจําแนกรูปแบบของการกระทําความผิดไปใน

                                            
12  วีระพงษ  บุญโญภาส.  เลมเดิม.  หนา 6. 
13  สิทธิ  จิรโรจน.  (27 มกราคม 2530).  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : อุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมาย.  เอกสารสรุปการอธิปรายเร่ืองอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมาย.  คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  หนา 7. 
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รูปแบบตางๆ ทั้งในดานที่เปนการประกอบการแบบลักลอบและเปดเผย แตผิดกฎหมาย เขน การตัด
ไมทําลายปา การผลิตและการลักลอบประกอบการทําแรเถ่ือน การคาของหนีภาษี การประกอบการ
ผิดกฎหมายในเรื่องการเงิน การคลัง การธนาคาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย การประการแชรลูกโซ
ทํานองนี้ ตามที่ไดมีพระราชบัญญัติกําหนดไวแลววามีความผิด 
 2. มีวิธีปกปดความผิดและพยายามทําลายหลักฐาน  เพื่อท่ีจะไมใหมีหลักฐานผูกมัดตน 
ทั้งนี้อาชญากรรมทางเศรษฐกิจจะมีความซับซอน และมีการกระทําอยางคอยเปนคอยไปใช
เวลานาน จึงจะรูถึงความเสียหาย  ทําใหการคนหาหลักฐานเปนไปดวยความยากลําบาก ไมทันตอ
เหตุการณ  อันเปนโอกาสใหอาชญากรประเภทนี้สามารถปกปด ทําลาย ซอนเรนหลักฐานไดเปน
อยางดีดวยอํานาจเงินที่ไดมาจากการกระทําความผิดทางเศรษฐกิจ กอใหเกิดอิทธิพลมืดในการ
ปกปดพยาน ติดสินบนเจาพนักงานตํารวจและเจาพนักงานของรัฐ รวมทั้งจางผูอ่ืนใหรับสารภาพ
แทนได จึงยากตอการปราบปรามได ถึงแหลงตนตอที่แทจริง 
 3. เนื่องจากพฤติกรรมการกระทํามีลักษณะที่ซอนเรน แอบแฝง สังเกตเห็นหรือพบ
ความผิดได ยากบางครั้งผูถูกกระทําไมไดรูสึกตัววาตัวเองกําลังถูกกระทําซึ่งกวาจะรูตัวไดตอเมื่อ
เกิดความเสียหายขึ้นแลว ประกอบกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจไมมีภาพพจนที่นาหวาดกลัว 
ตอประชาชน ไมมีลักษณะ สรางความหวาดกลัว  คุกคาม หรือขมขวัญในสวนที่เกี่ยวของกับชีวิต
ของผูถูกกระทําโดยตรง14 สําหรับประการนี้มีความเห็นทํานองเดียวกัน ทําใหผูเสียหายไมรูสึกตัววา
ตนไดตกเปนเหยื่อของอาชญากรรม แลว แตกลับคิดวาเปนการเสียเปรียบในเรื่องของธุรกิจการคา
ปกติเทานั้น ทัศนคติคานิยมของผูกระทํา จึงมีความตอตานไมรุนแรงเทียบเทาอาชญากรรมธรรมดา 
ไมสรางความโกรธแคนใหแกผูพบเห็น 
 4. มีความรูความชํานาญมีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไมวาจะเปนในดานการจัดการ มี
การใชเครื่องจักรเขาชวยในการดําเนินการ เชน คอมพิวเตอร เอกสารทางการคา ประกอบกับการ
ตระเตรียม การวางแผนเปนอยางดี การกระทําผิดจะดําเนินการกันอยางเปนระบบ มีการศึกษาหา
ขอมูลการวาง แผนและจัดการเรื่องอ่ืนไวพรอมสรรพ จึงยากตอการสืบสวนสอบสวน จับกุมและ
พิพากษาคดี 
 5. มักจะกระทําโดยกลุมหรือบุคคลที่มีสถานภาพหรือบารมีในสังคม โดยเฉพาะผูที่
ทรงอิทธิพล ทางการเมือง มีอํานาจกฎหมายอยูในมือ ในประการนี้ประชาชนทั่วไปไมกลากระทํา มี
ขอเท็จจริงที่ไม อาจปฏิเสธไดประการหนึ่งก็คือในวงการเมืองเองก็มีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

                                            
14  โสทร  วาณิชเสถียร.  เลมเดิม.  หนา 7. 
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ปะปนอยูไมนอยเชนกัน บุคคลเหลานี้มักจะดํารงอยูสองฐานะคือ ฐานะที่ไดรับความไววางใจของ
ราษฎร และมีฐานะหนึ่ง คือฐานะโจรใสสูท15 
 6. การประกอบความผิดทางเศรษฐกิจ ยากที่จะดําเนินการไดดวยคนเพียงคนเดียว   
มักจะดําเนินการโดยหลายคนหลายกลุม รวมทั้งมีประชาชนเขารวมโดยรูตัวและไมรูตัว จน
เชื่อมโยงเปนกระบวนการในระดับทองถ่ินและระดับชาติ อีกทั้งยังมีแนวโนมจะรวมกันเปนองคกร
อาชญากรรม (Organization Crimes) และขยายตัวออกเปนอาชญากรรมระหวางประเทศตอไป 
 7. มีลักษณะที่เปนอันตรายตอความผาสุกและสวัสดิภาพของประชาชน ความเสียหาย 
มีมูลคา มากกวาอาชญากรรมธรรมดา จํานวนผูเสียหายในแตละครั้งมีเปนจํานวนมาก และนอกจาก 
มีลักษณะที่เปนการทํารายมหาชนแลว อาจกลาวไดวารัฐก็นับไดวาเปนผูเสียหายดวยเชนกัน 
เพราะอาชญากรรม ทางเศรษฐกิจบอนทําลายเศรษฐกิจ ขัดขวางการพัฒนาเติบโตทางสังคมและใน
แงความมั่นคง ซ่ึงบาง ลักษณะก็มีผลไปถึงการทําลายศีลธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมของสังคม
ชาติดวย 
 นักอาชญาวิทยา ช่ือ Walter C. Reckless จัดใหอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (White collar 
criminals) อยูประเภทอาชญากรอาชีพที่ใชเทคนิคช้ันสูงในการกระทําความผิด ซ่ึงนอกจากจะเปนผู
ที่มี ความรูและประสบการณ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ หรืออาชีพที่ตนถนัด ยังมีคุณสมบัติที่
พิเศษตาง จากอาชญากรอาชีพธรรมดา16 คือ  
 1. อาชญากรอาชีพที่ใชความรูความสามารถ มีภูมิหลังที่ดีกวาอาชญากรอาชีพธรรมดามี
ความ เฉลียวฉลาด มีบุคลิกดี เปนที่ยอมรับนิยมของผูอ่ืน 
 2. ใชเทคนิคชั้นสูง ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการกระทําความผิด ดังนั้นเมื่อเกิดการกระทํา
ความผิดแลว จึงยากแกการสืบสวนจับกุม 
 3. ประกอบอาชญากรรมที่ไมสะเทือนขวัญของประชาชน ไมสรางความโกรธแคนแก
เจาทุกขในระยะแรก 
 4. มีวิธีทําลายหลักฐานไดแนบเนียน เหลือหลักฐานมัดตัวนอยที่สุด 
 5. เปนอาชญากรรมที่ใหรายไดสูง และวิธีทางการดํารงชีวิตของอาชญากรพวกนี้ปะปน
อยูกับสังคมพลเมืองดี 

 

                                            
15  วีระพงษ   บุญโญภาส.  (2537).  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจกับพัฒนาของอาชญากรรม.  วารสาร

กฎหมายจุฬา ปที่ 15 ฉบับที่ 2.  หนา 174. 
16  วีระพงษ  บุญโญภาส.  (2536).  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจในทศวรรษที่ 90.  วารสารกฎหมายจุฬา 

ปที่ 14 ฉบับที่ 2.  หนา 1, 2. 
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 2.1.4  ความแตกตางระหวางอาชญากรรมทั่วไปกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  
 1. อาชญากรรมทั่วไป ผูกระทําความผิดเปนผูที่ความรูนอย กระทําไปโดยสาเหตุจาก
การโกรธ แคน เปนการสวนตัว หรือกออาชญากรรมเพื่อใหไดทรัพยสินมาเพื่อประทังชีวิต 
เนื่องจากความยากจน หรือเนื่องจากถูกบีบบังคับบางประการ 
  สวนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจผูประกอบอาชญากรรมประเภทนี้ มิใชเปนบุคคล
ประเภทโหด เหี้ยมพอที่จะทําราย หรือฆาคนไดเหมือนอาชญากรรมธรรมดา แตเปนบุคคลที่มีฐานะ
ดี รวมทั้งในทาง เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เปนผูที่มีความเฉลียวฉลาด และมักเปนผูที่มีความ
ชํานาญงานเดียวกัน กับเรื่องที่จะกระทําผิด นอกจากนี้อาชญากรรมทางเศรษฐกิจมักเปนไปในรูป
ของนิติบุคคล อันกอใหเกิด อุปสรรคในการเขาไปดําเนินการสอบสวนและรวบรวมขอมูลเพื่อ
นํามาใชในการดําเนินคดี 
 2. อาชญากรรมโดยทั่วไป อาชญากรอาจมีความจําเปน หรืออาจมีความยากจนอยูดวย 
เชน คดีทํารายรางกาย ฆาคนตาย ลักทรัพย วิ่งราวทรัพยหรือปลนทรัพย เปนตน ซ่ึงการกระทํา
ความผิด ในแตละครั้งจะสังเกตไดงาย กลาวคือ มีภาพพจนเขยาขวัญประชาชนโดยทั่วไป 
  สวนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนั้น มีการวางแผนประกอบอาชญากรรมที่คอนขาง
ซับซอนหรือมี การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย คดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมักจะปรากฏวาผูที่รวมมือ
ในการกระทํา ความผิดมีเปนจํานวนหลายคน นับแตการคบคิด การดําเนินการ การจัดฉากใหผูอ่ืน
หลงเชื่อ ซ่ึงจะตอง ดําเนินการอยางเปนธรรม โดยจะใหมีชองวางหรือทิ้งพยานหลักฐานไวใหนอย
ที่สุด บางครั้งอาจกลาว ไดวา เปนองคการหรือกระบวนการ (Organized Crime) ลักษณะของการ
ดําเนินการในรูปแบบนี้เองที่ กอใหเกิดความยุงยากลําบากแกเจาหนาที่ตํารวจในการบังคับใช
กฎหมาย โดยเฉพาะการที่ไมมีกฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะ 
 3. อาชญากรรมทั่วไป ภาพพจนที่ปรากฏออกมานั้นจะนาหวาดกลัวโดยเฉพาะประเภท
ที่ประทุษรายตอชีวิตและรางกาย สังคมจะรูสึกวาเปนอาชญากรรมที่นาสะพรึงกลัว ประชาชนจะ
รูสึกเจ็บ แคนหรือเครียดแคน ชิงชัง และหวาดกลัว 
 สวนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนั้น เนื่องจากการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจจะ
มีเปาหมายเพื่อมุงประทุษรายตอทรัพยเปนสําคัญ จึงเปนอาชญากรรมที่ไมมีภาพที่นากลัวให
มองเห็นปฏิกิริยาของประชาชนทั่วไป หรือเหยื่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจคอนขางจะรุนแรงนอย
กวาอาชญากรรมธรรมดา แตถาพิจารณาดูใหดีแลวจะเห็นไดวาเปนสิ่งที่สรางความเสียหายใหกับ
ประชาชนทุกๆ คนโดยทั่วหนา เชน การฉอโกงประกันภัยรถยนต ผลเสียหายจากการฉอโกงแตละ
คร้ังนั้น จะตกอยูกับผูรวมเสี่ยงภัยทุกคน และยังเปนการทําลายเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 
อีกดวย 
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 ดังนั้นการพิจารณาถึงความแตกตางระหวางอาชญากรรมธรรมดากับอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ จะชวยใหเกิดความเขาใจความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจไดชัดเจนยิ่งขึ้น และ   
สามารถมองเห็นถึงลักษณะพิเศษของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้จะสงผลใหมีการนํามาตรการ 
ใชในการปองกันและปราบปรามไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางอาชญากรรมธรรมดา (Street Crime) กับอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ (Economic Crime)17 
 

อาชญากรรมธรรมดา อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

1. ตองมีโอกาสในการกระทําความผิดมีการ 
ตระเตรียมการวางแผนหรือไมก็ได 

1. ตองมีโอกาสในการกระทําความผิด  
มีการตระเตรียมการวางแผนลวงหนา 

2. ผูกระทําจะเปนบุคคลเดียวหรือเปนพรรคพวก 
รวมดวยก็ได 

2. ผูกระทําความผิดสวนใหญมักจะรวมกัน 
หลายคน หรือคลายกับรูปองคกร 
อาชญากรรม 

3. ผลของการกระทําความผิดสวนใหญมักจะ 
เกิดผลในทันที และเปนผลท่ีสามารถเห็นได 
ในลักษณะรูปธรรมมอง                  

3. ผลของการกระทํามักเกิดขึ้นในระยะยาว  
และยากแกการสืบสวนจับกุม 

4. ความรูสึกของประชาชนที่เปนปฏิปกษตอการ 
กออาชญากรรมมีมาก สวนใหญมักจะเคียด 
แคนชิงชัง และหวาดกลัว                                        

4. ความรูสึกของประชาชนที่เปนปฏิปกษ 
ตอการประกอบอาชญากรรมมีนอย 

  5. ผูกระทําความผิดมักจะมีความรูความ  
เชี่ยวชาญ 

  6. มักเปนความผิดเกี่ยวกับตางประเทศหรือ
เรียกวา อาชญากรรมขามชาติ 

                       
 2.1.5  ประเภทและแบบของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
 อาชญากรรมสามารถแบงไดเปน 3 ประเภทคือ 
 1. อาชญากรรมทางการเมือง (Political Crimes) ซ่ึงมักจะเกิดจากเหตุผลชักนําทางการ
เมือง 
 2. อาชญากรรมที่ไมใชทางเศรษฐกิจ ( Non-Economic Crimes) ซ่ึงมีผลกระทบอยาง
มากในทางสังคมตอสังคมโดยตรง 

                                            
17  รายงานบรรยายศูนยขอมูลอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537. 
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 3. อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Crimes) ซ่ึงกอความเสียหายหรือกอใหเกิดผล
ตอเศรษฐกิจของประเทศ18 
  1. อาชญากรรมทางการเมือง (Political Crimes) หรืออาชญากรรมที่เกิดจากเหตุผล 
ชักนําทางการเมือง ไดแก 
   (ก) การวางเพลิง 
   (ข) การฆาตกรรมและการลอบสังหาร 
   (ค) การกอการราย19 
  2. อาชญากรรมที่ไมใชทางเศรษฐกิจ ( Non-Economic Crimes) ไดแก 
   (ก) การลักลอบคายาเสพยติด 
   (ข) การปลนโดยมีอาวุธ 
   (ค) การลักตัวเพื่อคาไถ 
   (ง) การกรรโชก 
   (จ) การคาประเวณี 
   (ฉ) การพนันในลักษณะเครือขายโยงใย (Syndicated Gaming and betting) 
   (ช) การลักลอบคาอาวุธปน 
   (ซ) การลักยานพาหนะที่เดินดวยเครื่องยนต20 
  3. อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Crimes) ไดแก 
   (ก) การฉอโกง 
   (ข) ความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัสต (Criminal breach of trust) 
   (ค) การปลอมเอกสาร 
   (ง) การปลอมและแปลงเงินตรา 
   (จ) ความผิดเกี่ยวกับสินคา (Commodities Offences) 
   (ฉ) การฉอฉลบริษัท (Corporate Fraud) 
   (ช) การฉอฉลเกี่ยวกับหลักทรัพยและการปนหุน (Securities Fraud and stock 
market manipulation) 

                                            
18  ตอศักดิ์  บูรณะเรืองโรจน.  (2544).  ปญหาอาชญากรรมขามชาติและนโยบายความมั่นคง  มุมมอง

ไทยยุโรป และนานาชาติ.  การอธิปรายทั่วไปเกี่ยวกับแนวความคิดดานนโยบายเพื่อการปราบปรามอาชญากรรม 
(Organized Crime).  เอกสารจากการสัมมนาทางวิชาการ.  หนา 4. 

19  แหลงเดิม.  หนา 5. 
20  แหลงเดิม.  หนา 4. 
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   (ซ) การฉอฉลเกี่ยวกับการประกันภัย 
   (ฌ) การฉอฉลเกี่ยวกับพาณิชยนาวี 
   (ญ) การฉอฉลเกี่ยวกับบัตรเครดิต 
   (ฎ) การหลอกลวงเกี่ยวกับการกูยืมเงิน21 
 ความผิดคดีเศรษฐกิจที่ เปนตัวกําหนดหนาที่การงานของกองบังคับการสืบสวน
สอบสวนคดี เศรษฐกิจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีดังนี้คือ22 
 1. ความผิดเกี่ยวกับภาษีอากร ไดแก คดีความผิดเกี่ยวกับฝายศุลกากรการสงออกไป
นอกและ  การนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา การชดเชยคาภาษีอากรสงออกที่ผลิตใน
ราชอาณาจักร (ถาเปน เขตกรุงเทพมหานครอยูในความรับผิดขอบของ งาน 1 กองกํากับการ 1 ถา
เปนทั่วราชอาณาจักรยกเวนกรุงเทพมหานครอยูในความรับผิดขอบของงาน 2 กองกํากับการ 1) คดี
ความผิดเกี่ยวกับภาษี อากรสรรพากรทั่วราชอาณาจักร (งาน3 กองกํากับการ 1 รับผิดชอบ) คดี
ความผิดเกี่ยวกับภาษีอากร สรรพสามิตทั่วราชอาณาจักร (งาน 4 กองกํากับการ 1 รับผิดชอบ) ซ่ึงอยู
ในความรับผิดขอบของกอง กํากับการ 1 กองบังคับการสืบสวนคดีเศรษฐกิจ23 
 2. ความผิดเกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร ซ่ึงไดแก คดีความผิดเกี่ยวกับการเงินและ
การธนาคารที่ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุนหลักทรัพย บริษัทเครดิต 
ฟองซิเอร เปนผูเสียหายหรือเปนผูตองหา คดีการประกอบการเกี่ยวกับปจจัยการชําระเงินตรา
ตางประเทศ คดีการซื้อขายผลิตผลหรือทองคําในตลาดซื้อขายสินคาลวงหนา คดีการซื้อขายหุนทั้ง
ในและนอกตลาด หลักทรัพยทั่วราชอาณาจักร (งาน 1 กองกํากับการ 2 รับผิดชอบ) คดีฉอโกง
ประชาชน คดีการกูยืมเงิน อันเปนการฉอโกงประชาชน คดีเกี่ยวกับเลนแชร คดีเกี่ยวกับตั๋วเงิน คดี
เกี่ยวกับใบหุน เอกสารสิทธิ เอกสารที่ผานทางสถาบันการเงินในการสงออกไปนอกหรือนําเขาใน
ราชอาณาจักร คดีฉอโกงหรือซ้ือขายสินคาจํานวนมากทั่วราชอาณาจักร (งาน 2 กองกํากับการ 2 
รับผิดชอบ) คดีเกี่ยวกับบัตรเครดิต บัตรเบิกเงินอัตโนมัติ ตั๋วเงินเดินทางตางประเทศปลอม คดี
ความผิดเกี่ยวกับการปลอมการแปลงเงิน ตรา ดวงตราแสตมป คดีตั๋วและเอกสารเดินทางทั่ว
ราชอาณาจักร (งาน 2 กองกํากับการ 2 รับผิดชอบ) คดีเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวน
จํากัด บริษัทจํากัด บริษัทมหาชน คดีเกี่ยวกับการประกันภัยทั่วราชอาณาจักร (งาน 4 กองกํากับการ 

                                            
21  แหลงเดิม.  หนา 5 
22  พระราชกฤษฎีกาสวนแบงราชการกรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2535.  
23  จักรรัตน  ศรีโกมุท.  (2539).  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีอุปสรรคการบังคับใชกฎหมาย.  

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  หนา 64. 
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2 รับผิดชอบ) ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของกองกํากับการ 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดี
เศรษฐกิจ24 
 3. ความผิดเกี่ยวกับการคาและการพาณิชย ไดแก คดีละเมิดลิขสิทธิ์ (งาน 1 กองกํากับ
การ 3 รับผิดชอบ) คดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการคา สิทธิบัตร (งาน 2 กองกํากับการ 3 รับผิดชอบ) ซ่ึง
อยูในความรับผิดชอบของกองกํากับการ 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ 25 
 4. ความผิดเกี่ ยวกับการคุมครองผูบริโภค  ไดแก  ความผิดเกี่ ยวกับอาหาร  ยา  
เครื่อง สําอาง เครื่องมือทางการแพทย วัตถุมีพิษ คดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม (งาน 3 กองกํากับการ 3 
รับผิดชอบ) คดีความผิดเกี่ยวกับมาตรฐานสินคา คดีเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คดี
เกี่ยวกับการกําหนด ราคาสินคา การปองกันการผูกขาด คดีเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค (งาน 4 
กองกํากับการ 3 รับผิดชอบ) ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของกองกํากับการ 3 กองบังคับการสืบสวน
สอบสวนคดีเศรษฐกิจ26 

 2.1.6  ทฤษฎีเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
 1. ทฤษฎีการคบหาสมาคมที่แตกตาง (Differential Association Theory) 
  Edwin H. Sutherland เปนบุคคลแรกที่กอรูปทฤษฎีการคบหาสมาคมที่แตกตาง
ขึ้นมาโดยตั้งคําถามหลักไววา ทําไมอาชญากรคอเชิ้ตขาว (White Collar) จึงมองพฤติกรรมในเชิง
ธุรกิจที่ผิดกฎหมายของตนเปนสิ่งที่ยอมรับได ซ่ึงไดขอสรุปวา คนเรานั้นจะกลายเปนอาชญากรได
ตองผานการเรียนรูจากการดํารงชีวิตประจําวัน หรือการประกอบอาชีพ จนมีทัศนคติคานิยมและ
แรงจูงใจที่ทําใหมองวากฎหมายเปนสิ่งที่ไมนาเคารพปฏิบัติตาม หรือแปลความหมายของ
สถานการณที่กําลังเผชิญอยู ไปในทางที่เห็นวาการละเมิดกฎหมายเปนสิ่งที่พึงกระทํา และจากการ
เรียนรู และรับอุดมการณที่ไดถายทอดออกมาดวยคําที่ตอกย้ําจากผูคนในวงธุรกิจวา “ธุรกิจ ก็คือ 
ธุรกิจ” จนกลายเปนหลักประจําใจ ทําใหพวกเขาสามารถอางเหตุผลแกตัวไดเปนอยางดี 
  Sutherland มองวาพฤติกรรมการกระทําความผิดเปนสิ่งที่มิไดมีมาแตกําเนิดหรือ 
สืบทอดทาง สายเลือดกรรมพันธุ ผูกระทําความผิดมิไดเร่ิมตนดวยความคิดที่จะกออาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ หากแตเริ่มตนชีวิต เชน ปญญาชนทั่วๆ ไป ที่ตองการงานที่มั่นคงที่มีรายไดสูง และ 
ทุกคนลวนแตมุงแสวงหาผลประโยชนจากการประกอบอาชีพใหมีผลตอบแทนมากที่สุด มีการ
ติดตอคบหาสมาคมทั้งทางตรงและทางออมกับบรรดาผูที่มีพฤติกรรมเปนอาชญากรรมบางแลว 

                                            
24  จักรรัตน  ศรีโกมุท.  เลมเดิม หนา 65. 
25  แหลงเดิม.  หนา 66. 
26  แหลงเดิม.  หนา 66. 
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เร่ิมจากการเรียนรูพฤติกรรม และรับเอาวิธีการในการประกอบอาชญากรรม และถูกดูดกลืนเขาไปสู
ระบบแหงพฤติกรรมนั้นในที่สุด 
 2. ทฤษฎีกลวิธีเพื่อความเปนกลาง (Techniques of Neutralization)27  
  ทฤษฎีนี้เห็นวาการกระทําความผิดมิไดเกิดจากการเรียนรู แตเกิดจากพฤติกรรมที่
เบี่ยงเบน โดยการใชเหตุผลเพื่อปองกันพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนใหผลจากการที่ถูกตําหนิของสังคม 
และชวยลดความละอายใจตอการกระทําความผิด ฉะนั้นผูกระทําความผิดจึงกระทําความผิดไปโดย
ไมรูวาตนเองกระทําความผิด ปฏิเสธความรับผิดโดยอางวากระทําไปโดยรูเทาไมถึงการณ หรือ
ปฏิเสธผูเสียหาย โดยเฉพาะกรณีที่ผูเสียหายเปนรัฐบาลในประเทศโลกที่ 3 โดยเชื่อวาไมมีผูเสียหาย
อยางแทจริง ในบาง กรณีผูกระทําความผิดจะประณามผูประณามตน เพื่อเปนขออางในการ
ประกอบอาชญากรรม เชน กรณีที่รัฐไดออกกฎหมายมาบังคับหรือควบคุมการดําเนินการทางธุรกิจ 
ผูบริหารมักจะหาขอแกตัวใน การหลีกเลี่ยงกฎหมาย ซ่ึงขอแกตัวเหลานี้ชวยลบลางความรูสึกผิด ทํา
ใหอาชญากรทําผิดกฎหมายได อยางสนิทใจ 
  จากการศึกษาทั้งสองทฤษฎี จะเห็นไดวา ทฤษฎีการคบหาสมาคมที่แตกตาง 
พฤติกรรมที่จะทําใหกลายเปนอาชญากรได ตองผานการเรียนรูมาจากการดําเนินชีวิตประจําวัน 
หรือการประกอบอาชีพ จนมีทัศนคติคานิยมและแรงจูงใจที่ทําใหมองกฎหมายเปนสิ่งที่ไมนาเคารพ
หรือปฏิบัติตาม หรือ ช้ีชัดลงไปก็คือ พฤติกรรมอาชญากรเกิดขึ้นมาจากการเรียนรูนั่นเอง ขณะที่
ทฤษฎีกลวิธีเพื่อความเปนกลางนั้น การกระทําความผิดมิไดเกิดจากการเรียนรูแตเกิดจากการ
เบี่ยงเบน มีการปองกันที่เบี่ยงเบน ดวยการกระทําผิดเพื่อใหพนจากการถูกตําหนิของสังคม 
 
2.2  สภาพปญหาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการฉอโกงประกันภัยรถยนต 
 เมื่อไดทําการศึกษาถึงความหมายและลักษณะตางๆ ของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจแลว
พบวาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมีหลายรูปแบบ โดยแตละรูปแบบก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตส่ิงหนึ่ง 
ที่มีเหมือนกันนั้นคือ ไมวาจะเปนการกระทํารูปแบบใดก็ตามก็ลวนแตที่มีความเสียหายที่รุนแรง
และสงผลกระทบตอสาธารณะทั้งส้ิน ดังนั้นการที่จะนํามาตรการตางๆ ในทางอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจมาใชบังคับกับความผิดฐานฉอโกงประกันภัยรถยนตนั้น จะตองทําการศึกษาถึงสภาพ
ปญหาและลักษณะของการกระทําการฉอโกงในรูปแบบตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการที่จะพิจารณา
ถึงความเสียหายหรือปญหาของการประกันภัยรถยนตวา  มีการกระทํารูปแบบใดบางที่มีผลกระทบ

                                            
27  Gresham SyKes and David Matza.  (1957, December).  Techinques of  Neutralization : A Theory 

of  Delinquency.  American Sociological Review.  22  p.  664-670. 
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ในทางอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงลักษณะปญหาหรือรูปแบบตางๆ เหลานี้สามารถที่จะแยก
ศึกษาไดดังตอไปนี้ 

 2.2.1 ลักษณะการดําเนินธุรกิจการประกันภัยรถยนต 
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการประกันภัย เปนบทบัญญัติรับรองนิติกรรม
และสัญญาวาดวยลักษณะของการประกันภัย กําหนดสิทธิและหนาที่ของบุคคลตามสัญญา
ประกันภัย สวนพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ไดบัญญัติเปนกฎหมายเฉพาะ เปนการ
ลดระดับบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่มีลักษณะเปนนามธรรมมาสูความเปน
รูปธรรม ไดบัญญัติในเรื่องสําคัญ ๆ ไดแก การจัดตั้งและอํานาจหนาที่ของบริษัทประกันภัย การ
ควบคุมบริษัท การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยและ
นายหนาประกันวินาศภัย กองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยและบทกําหนดโทษ 
 การประกอบธุรกิจประกันภัยจะกระทําไดเมื่อ พ.ร.บ.ควบคุมกิจการคาขายอันกระทบ
ถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแหงสาธารณชน พ.ศ. 2471 ซึ่งบัดนี้เปนประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 
ลงวันที่ 26 มกราคม 2515 อันมีบทบัญญัติระบุใหการประกอบกิจการประกันภัยเปน การคาที่
กระทบถึงความปลอดภัยของประชาชน ตองไดรับอนุญาตจากรัฐบาลเสียกอนหรือปฏิบัติตาม
กฎหมายเฉพาะจึงจะทําการรับประกันไดและตาม พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 กับ พ.ร.บ.
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 การรับประกันภัยตองทําในรูปบริษัทจํากัดหรือบริษัทจํากัดมหาชน และ
ไดรับใบอนุญาต มีหลักทรัพยวางประกัน มีเงินกองทุนตามที่ระบุไว ตองจดทะเบียน และมีวิธีการ
ควบคุมหลายประการ เชน ผูมีสวนไดเสียมีสิทธิตรวจสมุดทะเบียนของบริษัทไดเฉพาะรายการที่
ตนเกี่ยวของตาม พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510 มาตรา 3428 29  
 บริษัทจะตองออกกรมธรรมตามแบบที่นายทะเบียนเห็นชอบ รวมทั้งเอกสารประกอบ
หรือแนบทายกรมธรรม 30 อัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทกําหนดจะตองไดรับความเห็นชอบจาก 
นายทะเบียน31 และมีการออกกฎหมายหามมิใหบริษัทกระทําการบางประการตาม พ.ร.บ.ประกัน
วินาศภัยฯ มาตรา 31 ไดแกการหามมิใหบริษัทแตงตั้ง หรือมอบหมายบุคคลใดนอกจากกรรมการ 
พนักงานหรือ ลูกจางของบริษัททําการรับประกันวินาศภัย รับเบี้ยประกันภัยและชดใชคาสินไหม

                                            
28  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.  2535,  มาตรา 46 บัญญัติวา “ผูมีสวนไดเสียจะขอตรวจดูสมุด

ทะเบียนตามมาตรา 44 เฉพาะรายการที่ตนเกี่ยวของหรือจะขอใหบริษัทคัดสําเนารายการดังกลาวโดนรับรอง
ถูกตองดวยก็ได ทั้งนี้ ตองเสียคาบริการตามที่นายทะเบียนกําหนด”  

29  ดูฎีกาที่ 31-33/2521 
30  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.  2535,  มาตรา 29. 
31  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.  2535,  มาตรา 30. 
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ทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยไมวาบางสวนหรือทั้งหมด นอกจากเปนการประกันภัยตอไป32 
หามมิใหบริษัทประวิงการจายคาสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันที่ตองจายหรือคืน
แกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนโดยไมมีเหตุอันควร หรือจายคืนแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับ
ประโยชนโดยไมมีเหตุอันควร หรือจายคืนโดยไมสุจริต33 ในกรณีวินาศภัยเกิดขึ้นแกทรัพยสินที่เอา
ประกันภัย และพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีเหตุ
อันควรสงสัยวาวินาศภัยนั้นเกิดขึ้นดวยความทุจริตของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนตาม
กรมธรรมประกันภัย ใหพนักงานสอบสวนแจงเหตุที่สงสัยนั้นไปยังนายทะเบียนตามกรมธรรม
ประกันภัยที่สงสัยนั้นไว เมื่อเหตุอันควรสงสัยนั้นหมดไปแลวใหนายทะเบียนถอนคําสั่งนั้นเสีย 
และแจงการถอนคําสั่งไปยังบริษัท และผู เอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนตามกรมธรรม
ประกันภัย  

 2.2.2  ปจจัยท่ีกอใหเกิดการฉอโกงประกันภัยรถยนต 
 จากการที่ผู เขียนไดทําการศึกษาคนควาและไดสอบถามผูเฉี่ยวชาญทางดานการ
ประกันภัยรถยนตพบวา การที่บุคคล กลุมบุคคล หรือองคกรที่ทําการทุจริตฉอโกงประกันภัย
รถยนตไดนั้นมีปจจัยหลายประการ ไมวาจะเกิดขึ้นจากแรงจูงใจในดานตางๆ โดยเฉพาะในเรื่อง
ของผลประโยชนที่ไดรับ การที่ไดใชความรูความสามารถที่จะใชในทางที่ผิด การขาดความ
รับผิดชอบของผูรับประกัน หรือแมแตการที่ไมเกรงกลัวตอความผิดที่ไดกระทํา ส่ิงตางๆ ทั้งหลาย
เหลานี้ มีแรงจูงใจอยางแรงที่จะทําเงินใหไดมากๆ ตามแนวความคิดทางจิตวิทยาซึ่งมองวากิเลส
ตัณหาในตัวมนุษย เปนตนเหตุสําคัญที่ทําใหมนุษยเกิดความโลภ โดยไมคํานึง ถึงผลเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นตอสวนรวม แลวประกอบกับมีปจจัยหลายประการที่เอ้ือตอการกระทําความผิด ทําใหมีการ
กระทําความผิดเกิดขึ้น การฉอโกงประกันภัยรถยนตมีลักษณะภายนอกโดยรวมเหมือนการกระทํา
ความผิดโดยทั่วไป แตการจะอธิบายวาทําไมบางคนกระทําความผิดไดงายในขณะที่บุคคลอื่นไม
กระทํานั้น คงจะตองยอนกลับไปสูสาเหตุของการกระทําความผิด โดยเริ่มจากปจจัยที่นําไปสูการ
ฉอโกงประกันภัยรถยนตเสียกอน ซ่ึงปจจัยที่กอใหเกิดการฉอโกงประกันภัยรถยนตสามารถแยกได
ดังนี้  
 1. โอกาสในการกระทําความผิด 
  ในการกระทําความผิดฉอโกงประกันภัยรถยนต สวนมากมักจะเปนผูที่มีโอกาสใน
การกระทําความผิดมากกวาผูอ่ืน หรือเปนผูที่รูจักชองทางในการหลบเลี่ยงไมใหถูกจับหรือสามารถ
ปกปดพยานหลักฐานได ดังเชน ผูประกอบกิจการอูซอมรถยนต ตัวแทนขายกรมธรรมประกันภัย

                                            
32  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.  2535,  มาตรา 35. 
33  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.  2535,  มาตรา 36. 
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สถานพยาบาล หรือในองคกร หนวยงาน ลวนแลวแตเปนบอเกิดของการกระทําความผิดทั้งส้ิน 
เพราะบุคคลดังกลาวเปนผูที่มีความรู ความชํานาญในดานประกันภัยรถยนตทั้งสิ้น ยิ่งบุคคลมี
ตําแหนงหนาที่รับผิดชอบตอหนวยงานสูงมากเพียงใด ยิ่งมีโอกาสที่จะกระทําความผิดมากขึ้น
เทานั้น ทั้งนี้เพื่อแลกกับความกาวหนาในหนาที่การงานตลอดจนความมั่นคงและชื่อเสียงของตน 
ทําใหบุคคลระดับผูบริหารของบริษัททําผิดกฎหมายได ซ่ึงหนวยงานตางๆ ของรัฐ เชน กรมการ
ประกันภัยซ่ึงเปนองคกรเกี่ยวกับการควบคุมดูแลและออกขอบังคับตางๆ แกบริษัทประกันภัย 
ไมสามารถคอยสอดสองและดูแลไดทั่วถึง จึงเปนการยากที่จะพิสูจนวาไดมีการกระทําความผิด
เกิดขึ้น หรือเมื่อไดรับรูก็ยากที่จะควบคุมดูแลไดทันถวงที รวมถึงการขาดประสิทธิภาพในระบบ 
งานยุติธรรมขาดผูรู ผูชํานาญเฉพาะเรื่องส่ิงตางๆ และกฎหมายยังไมสามารถที่จะเอาผิดมีการ
กําหนด โทษทางอาญาไวต่ํา หรือมีโทษในทางแพงเทานั้น  เหลานี้จึงเปนสาเหตุที่จะทําใหมีการ
กระทําความผิด ผูกระทําความผิดไมเกรงกลัวตอกฎหมาย 
 2. การตัดสินใจและมุงหมายในการกระทําความผิด 
  การแสวงหากําไรคือ วัตถุประสงคหลักในการดําเนินธุรกิจ แตมีปจจัยหลายอยางที่มี
ผลกระทบ ตอผลกําไรขาดทุนของธุรกิจนั้นๆ ดังนั้นผูประกอบการหรือเจาของกิจการตางๆ จึงหา
วิธีที่จะทําให กิจการของตนอยูรอด โดยไมคํานึงถึงความถูกตอง เชน การหลีกเล่ียงการปฏิบัติตาม
กฎหมาย เล่ียงภาษี และการทําผิดกฎหมายโดยตรง34 แตในสวนของประกันภัยรถยนตนั้น การ
แสวงหากําไรโดยขาดความรับผิดชอบตอสังคมนั้นยอมมีผลรายแรงมากกวากิจการอื่น เนื่องจาก
การขาดการเยี่ยวยาถึงผลรายที่คนในสังคมไดรับ การที่ผูบริหารหรือเจาของธุรกิจประกันภัย ขาด
จิตสํานึกนําเงินของผูเอาประกันภัยไปใชประโยชนสวนตัวหรือนําเงินเบี้ยประกันภัยไปใชนอก
ระบบ หรือมีการทุจริตภายในองคกร ส่ิงตางๆ เหลานี้ลวนแลวที่จะทําใหบริษัทประกันภัยลมสลาย
และผลรายยอมกระทบตอสังคมอยางแทจริง 
 3. ความรูความเชี่ยวชาญที่ใชในการกระทําความผิด 
  ผูที่กระทําความผิดในการฉอโกงประกันภัยรถยนตไดนั้น จะตองเปนผูที่มีความรู
ความชํานาญในหนาที่การงาน ชองวางของกรมธรรมประกันภัย หรือเขาใจถึงแนวทางการ
ปฏิบัติงานทางดานประกันภัยเปนอยางดี เชน การพิจารณาคาเสียหายที่เกินความเสียหายที่แทจริง
การฉอฉลหรือฉอโกงประกันภัยรถยนตนั้น ผูที่จะทําการฉอฉลไดนั้นมักเปนผูมีความรูทางดานการ
ประกันภัยรถยนต รูถึงขั้นตอนการทํางานของระบบงานและชองทางที่ทําใหการกระทํานั้นไมเปน
ความผิด  

                                            
34  สุพจน  สุโรจน.  อาชญากรรมทางธุรกิจ ขอคิดจากตางประเทศ.  เทคนิคและแนวทางการปองกันการ

ฉอโกง ฉอฉล ปลอมแปลงในทางธุรกิจการคาและพาณิชย.  หนา 28-31. 
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 4.  การบังคับใชกฎหมาย 
      ในการกระทําความผิดเกิดขึ้น มาตรการหนึ่งที่ผูที่กระทําความความผิดจะเกรงกลัว 
หรือกลัวที่จะกระทําความผิดนั้นคือ กฎหมายที่ลงโทษผูกระทําความผิดแตการฉอโกงประกันภัย
รถยนตนั้นไมมีบทบัญญัติกฎหมายที่ชัดเจนในการลงโทษผูกระทําความผิด จึงทําใหผูที่กระทํา
ความผิดหรือคิดที่จะทําความผิดไมเกรงกลัวตอกฎหมายแตอยางใด บทลงโทษในทางอาญาไมมี
ความรุนแรงเมื่อเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น ในขอนี้ผูเขียนจะอธิบายโดยละเอียดไวในหัวขอ
สภาพปญหาการบังคับใชกฎหมายอาญาตอไป 
 5.  ระบบการตรวจสอบ 
  เมื่อมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นในการฉอโกงประกันภัยรถยนต สาเหตุประการ
หนึ่งที่ทําใหผูที่กระทําความผิดไมเกรงกลัวที่จะกระทําความผิดนอกจากมาตรการในทางกฎหมายที่
ลาสมัยแลว ระบบการตรวจสอบการกระทําความผิดที่ดวยประสิทธิภาพไมวาจะเปนการตรวจสอบ
ภายนอกหรือภายในองคกร หรือแมแตการตรวจสอบโดยองคกรของรัฐ การขาดเทคโนโลยีในการ
ตรวจสอบ รวมถึงการไมจริงจังที่ปราบปรามผูกระทําความผิด โดยเฉพาะอยางยิ่งการฉอโกง
ประกันภัยรถยนตที่มีผลกระทบอยางรายแรงคือการกระทําความผิดโดยผูบริหารหรือเจาของกิจการ 
กวาที่จะรูวามีการกระทําความผิดเกิดขึ้นบริษัทประกันภัยนั้นก็มีหนี้เสียและกําลังปดกิจการลงแลว
ทั้งส้ิน และนี้คือขอเท็จจริงในปจจุบัน 
 
2.3  ประเภทของการประกันภัยรถยนต 
 การประกันภัยรถยนต เปนสวนหนึ่งของการประกันวินาศภัย ซ่ึงกฎหมายมิไดบัญญัติ
ถึงเงื่อนไขของการทําสัญญาประกันภัยไว หรือกําหนดแบบแหงความสมบูรณของสัญญาไว ดังนั้น
สัญญาการประกันภัยจึงเกิดขึ้นซึ่งมีผลสมบูรณบังคับได เมื่อคูกรณี 2 ฝายแสดงเจตนา เสนอสนอง
ถูกตองตรงกัน กลาวคือเมื่อผูเอาประกันภัยแสดงเจตนาทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัย หาก
บริษัทตกลงสนองรับการทําประกันภัยแลว สัญญาประกันภัยจึงเกิดขึ้นโดยสมบูรณผูกพันคูสัญญา 
ถึงแมวาบริษัทจะยังมิไดสงมอบกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย35 เพราะฉะนั้นนิยามของ
การประกันภัยรถยนตจึงอยูภายใตนิยามความหมายของการประกันวินาศภัย แตมีสวนที่จะตองรับ
ผิดเฉพาะการเสียหายหรือสูญเสียที่ เกิดจากรถยนตเทานั้น ดังนั้นการประกันภัยรถยนตจึง

                                            
35 สมาคมประกันวินาศภัย คณะอนุกรรมการประกันภัยยานยนต.  (2542-2544).  คูมือตีความกรมธรรม

ประกันภัยรถยนต.  หนา 1. 
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หมายความวา “การประกันภัยความเสียหายอยางใดๆ อันเกิดแกบุคคลหรือทรัพยสินที่ไดรับความ
เสียหายนั้นซึ่งเกิดจากการใชรถยนต รถยนตชนกันหรืออุบัติเหตุจากรถยนต 36 
 ซ่ึงหมายความรวมถึง อุบัติเหตุจากรถยนตโดยตรง เชนรถยนตคันเอาประกันภัยจอดอยู
เล่ือนไหลไปชนถูกบุคคลภายนอกหรือทรัพยสินของบุคคลภายนอกเสียหาย 
 อุบัติเหตุเนื่องจากการใชรถยนต เชนการขับขี่รถยนตไปชนบุคคลภายนอกหรือ
ทรัพยสินของบุคคลภายนอกเสียหาย 
 ส่ิงของที่บรรทุกอยูในรถยนตคันเอาประกันภัย ไดตกจากรถยนตไปชนบุคคลภายนอก
หรือทรัพยสินของบุคคลภายนอกเสียหาย37 

 2.3.1 ประเภทของการประกันภัยรถยนต 
 การที่จะศึกษาคนควาเพื่อที่จะเปนแนวทางในการแกไขการฉอโกงการประกันภัย
รถยนตนั้น ควรที่จะเขาใจถึงแบบและประเภทความคุมครองของการประกันภัยรถยนตเสียกอน 
เนื่องจากวาการประกันภัยรถยนตในประเทศไทยนั้น ปจจุบันไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
และมีอยูหลายแบบหลายประเภท และมีการแยกความคุมครองออกเปนหลายอยางหลายประการ 
เชนบางกรณีคุมครองถึงชีวิต รางกาย อนามัยรวมถึงการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล ดังนั้นจึง
เปนการสมควรอยางยิ่ง ที่จะตองมีการศึกษาถึงรูปแบบและประเภทของการประกันภัยรถยนต  
 การประกันภัยรถยนตแบงแยกออกเปน 2 ประเภทไดแก  
 1) การประกันภัยรถยนตภาคบังคับ (พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
2535) 
  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ เนื่องจากปรากฏวาอุบัติเหตุอัน
เกิดจากรถยนตไดมีจํานวนมากขึ้นในแตละป เปนเหตุใหมีผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตเปนจํานวน
มาก โดยผูประสบภัยไมไดรับการชดใชคาเสียหายหรือไดรับชดใชคาเสียหายไมคุมกับความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจริง และหากผูประสบภัยจะใชสิทธิทางแพงเรียกรองคาเสียหายก็จะตองใชเวลา
ดําเนินคดียาวนาน ดังนั้นเพื่อใหผูประสบภัยไดรับการชดใชคาเสียหาย และไดรับคาเสียหาย
เบื้องตนที่แนนอนและรวดเร็วและเปนธรรม สมควรกําหนดใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้โดยหลักการของกฎหมายฉบับนี้  
 
 

                                            
36  สถาบันประกันภัยไทย.  (2544).  เอกสารประกอบคําบรรยายประกันภัยประเภทตางๆ.  หนา 79. 
37  จิตติ  ติงศภัทิย.  เลมเดิม.  หนา 127. 
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  ตั้งแตวันที่ 5 เมษายน 2536 กําหนดใหรถ38 ที่วิ่งบนถนนตองทําประกันภัย39 แตมี
ขอยกเวนรถบางประเภทไมตองจัดทําตามที่ไดกําหนดไวใน พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถฯ 
มาตรา 8 คือ 
  1. รถสําหรับเฉพาะองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท และรถสําหรับ
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
  2. รถของสํานักพระราชวังที่จดทะเบียนมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการ
พระราชวังกําหนด 
  3. รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาลองคการบริหารสวนจังหวัด สุขาถิบาล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และราชการสวนทองถ่ินที่เรียกชื่ออยางอื่น และรถยนตทหารตาม
กฎหมายวาดวยรถยนตทหาร 
  4. รถอ่ืนตามกําหนดในกฎกระทรวงโดยผูเปนเจาของรถ40 และผูใชรถตองเปน
ผูจัดทําประกันภัย เมื่อมีผูประสบภัยจากรถใหบริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยเปนผูจายคาสินไหม 
กฎหมายไดบัญญัติใหจัดตั้งกองทุนทดแทนผูประสบภัย กองทุนทดแทนผูประสบภัยจะตองจาย
คาเสียหายเบื้องตนใหกับผูประสบภัยในกรณีดังตามที่กําหนดไวใน พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัย
จากรถฯ มาตรา 23 
 2) การประกันภัยภาคสมัครใจ แบงการประกันภัยรถยนตออกเปน 2 ประเภท 
  2.1 ประกันภัยรถยนตประเภทไมระบุช่ือผูขับขี่  
    การประกันรถยนตประเภทนี้ เปนการประกันภัยที่ใชกันมาตั้งแตดั่งเดิมใน
ประเทศไทย ซ่ึงในการประกันประเภทนี้จะคุมครองความรับผิดและความเสียหายตอรถยนตที่เกิด
ระหวางการใชหรือการขับขี่ของบุคคลใดๆ ก็ตาม ที่ไดใชควบคุมหรือขับขี่โดยไดรับความยินยอม

                                            
 38  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535,  มาตรา 4 บัญญัติวา “ในพระราชบัญญัตินี้ รถ 
หมายความวา รถตามกฎหมายวาดวยรถยนต รถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และรถยนตทหารตาม
กฎหมายวาดวยรถยนตทหาร” 

39  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535,  มาตรา 7 บัญญัติวา “ภายใตบังคับมาตรา 8 
เจาของรถหรือมีรถไวเพื่อใชตองจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยโดยประกันภัยกับบริษัท 

  จํานวนเงินเอาประกันใหกําหนดตามชนิด ประเภท และขนาดของรถแตตองไมนอยกวาจํานวนเงินที่
กําหนดไวในกฎกระทรวง. 

40  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535,  มาตรา 4 บัญญัติวา “ในพระราชบัญญัตินี้ 
เจาของรถ หมายความวา ผูซึ่งมีกรรมสิทธิ์หรือผูมีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเชาซื้อ และหมายความรวมถึง
ผูนํารถที่จดทะเบียนในตางประเทศมาใชในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวดวย” 
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จากผูเอาประกันภัย ทั้งนี้ตองอยูภายใตหลักเกณฑเงื่อนไขและขอยกเวนที่ปรากฏในกรมธรรม
ประกันภัย41 
  2.2 การประกันภัยรถยนตประเภทระบุช่ือผูขับขี่  
      การประกันภัยรถยนตประเภทนี้เปนการประกันภัยที่พัฒนาขึ้นใหมในประเทศ
ไทย มีหลักการคือความรับผิดหรือความเสียหายตอรถยนตที่เกิดขึ้นในขณะที่มีบุคคลที่ระบุช่ือใน
กรมธรรมเปนผูขับขี่เทานั้น แตอยางไรก็ตามแมจะเกิดความเสียหายซ่ึงมิใชบุคคลที่ระบุช่ือใน
กรมธรรมเปนผูขับขี่ก็ตามก็ไมเปนเหตุใหบริษัทผูรับประกันภัยปฏิเสธความรับผิดแตอยางใด
เพียงแตผูเอาประกันภัยจะตองเขามารวมรับผิดในความเสียหายสวนแรกดวย 
   ความเสียหายสวนแรก หมายถึง สวนแรกของความรับผิดหรือความเสียหาย
อันมีการคุมครองตามสัญญาหรือเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัยนี้ที่ผูเอาประกันภัยตอง
รับผิดชอบเอง42 

 2.3.2 ประเภทของการคุมครองการประกันภัยรถยนต 
 การประกันภัยรถยนตผูเอาประกันสามารถที่จะเลือกซื้อกรมธรรมตามชนิดตาง ๆ ได
ดังนี ้
 1. การประกันภัยแบบรวมทั้งหมด (A FULL COMPREHENSIVE) กรมธรรมแบบนี้
คุมครองความสูญเสียหรือเสียหายแกรถยนตที่เอาประกันภัย รับผิดตอการบาดเจ็บหรือตายของ
บุคคลภายนอก หรือความเสียหาายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอกและโดยเฉพาะรถยนตสวนตัว
อาจมีขอคุมครองเพิ่มเติมเกี่ยวกับคารักษาพยาบาลและคาทดแทนอุบัติเหตุสําหรับเจาของรถยนต 
อีกดวย ซ่ึงเรียกวาการทําประกันภัยรถยนตประเภทที่ 1  
 2. การประกันภัยเพื่อบุคคลที่สาม ไฟไหมและถูกขโมย (THIRD PARTY, FIRE, AND 
THEFT) การคุมครองบุคคลภายนอกที่ไดรับความเสียหายเปนไปเชนเดียวกับกรมธรรมประกันภัย
แบบรวม แตเพิ่มการคุมครองในกรณีรถยนตไฟไหมและสูญหาย ซ่ึงเรียกวาการทําประกันภัย
รถยนตประเภทที่ 2  
 3. การประกันภัยเพื่อบุคคลที่สามโดยเฉพาะ (THIRD PARTY ONLY) การคุมครอง
บุคคลที่สามเปนไปเชนเดียวกับขอ 2 แตไมคุมครองในกรณีรถยนตเกิดไฟไหมและถูกขโมยซึ่ง
เรียกวาการทําประกันภัยรถยนตประเภทที่ 3  

                                            
41  สมาคมประกันวินาศภัย คณะอนุกรรมการประกันภัยยานยนต.  (2542-2544).  คูมือตีความกรมธรรม

ประกันภัยรถยนต.  หนา 1-2. 
42  แหลงเดิม. หนา 12. 
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 4. การประกันภัยเพื่อความรับผิดตามกฎหมายโดยเฉพาะ (“ACT” LIABILITY ONLY) 
กรมธรรมประกันภัยชนิดนี้คุมครองความรับผิดสําหรับการตายหรือบาดเจ็บของบุคคลอื่นอัน
เนื่องจากการใชรถยนตของผูเอาประกันภัยซ่ึงเปนการบังคับใหเอาประกันภัย (COMPULSORY TO 
INSURE) ตามบทบัญญัติของกฎหมาย 43 

 2.3.3 บุคคลท่ีเก่ียวของในการประกันภัยรถยนต   
 การประกันภัยรถยนตนั้นมีความแตกตางจากการประกันภัยชีวิตและประกันวินาศภัย
ทั่วไป กลาวคือการประกันภัยรถยนตผูที่มีสวนเกี่ยวของตามสัญญาประกันภัยและการประกันภัย 
ค้ําจุน ดังจะเห็นไดจากเหตุการณหรือเหตุที่มีความเสียหายเกิดขึ้น ถาเปนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
ตัวรถยนตที่เปนทรัพยที่เอาประกันเชนนี้จะเปนความรับผิดตามสัญญาประกันภัย หรือความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกระทบตอบุคคลภายนอก ผูนั้นก็มีสวนเกี่ยวของกับการประกันภัยรถยนต ซ่ึงเปน
การประกันภัยค้ําจุน ดังนั้นหากจะพิจารณาวาบุคคลใดที่มีสวนเกี่ยวของกับการประกันภัยรถยนต
จะตองขึ้นอยูกับเหตุการณที่ประสบเหตุ แตสามารถแยกออกไดดังนี้ 
 1.  ผูรับประกันภัย (THE INSURER) คือ คูสัญญาซึ่งตกลงจะชดใชคาสินไหมทดแทน
หรือใชเงินจํานวนหนึ่งใหแกผูเอาประกันภัย, ผูรับประโยชน หรือผูที่ไดรับความเสียหายจากการ
กระทําของผูเอาประกันภัยหรือผูที่อยูในฐานะผูเอาประกันภัย เฉพาะในกรณีที่ผูเอาประกันตองรับ
ผิดตอบุคคลภายนอกในลักษณะประกันภัยค้ําจุน ซ่ึงผูรับประกันภัยกฎหมายไดกําหนดไวเฉพาะได
คือบริษัทรับประกันภัยเทานั้น บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ไมไดจดทะเบียนไมสามารถรับ
ประกันภัยได ซ่ึงในความหมายของการประกันภัยรถยนตหมายถึง บริษัทที่ออกกรมธรรมนี้4445 
 2.  ผูเอาประกันภัย (THE INSURED) คือ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ไดตกลงเขาทํา
สัญญาเปนคูสัญญากับบริษัทประกันภัยและมีหนาที่ที่จะสงเบี้ยประกันจํานวนหนึ่งใหแกผูรับ
ประกันภัย ซ่ึงเมื่อมีภัยหรือเหตุการณใดๆ เกิดขึ้นกับผูเอาประกันภัยหรือผูที่อยูในฐานะเปนผูเอา
ประกันภัย ผูรับประกันภัยตองมีหนาที่จายคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับ
ประโยชน หรือบุคคลผูที่อยูในฐานะเปนผูเอาประกันภัย ซ่ึงลวนแลวจะมีสิทธิและหนาที่ในสัญญา
ประกันภัยแตกตางกัน กลาวคือ ผูเอาประกันภัยมีหนาที่สงเบี้ยประกัน สวนผูเอาประกันภัย มีสิทธิ

                                            
43  สิทธิโชค  ศรีเจริญ.  (2540).  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการประกันภัย.  หนา 42. 
44  สมาคมประกันวินาศภัย คณะอนุกรรมการประกันภัยยานยนต.  เลมเดิม.  หนา 12. 
45  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535, มาตรา 4 บัญญัติวา “ในพระราชบัญญัตินี้ บริษัท 

หมายความวา บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศที่ไดรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ดวย” 
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ไดรับคาสินไหมทดแทน หรือไดรับเงินจากผูรับประกันภัย46 ในสัญญาประกันภัยรถยนตนั้น ผูที่
เปนผูเอาประกันภัยตองบุคคลที่ระบุช่ือเปนผูเอาประกันภัยในกรมธรรมประกันภัยและตองเปนผูที่
ใชประโยชนจากการใชรถยนตคันที่เอาประกันไวเทานั้น หากผูที่มีช่ือเปนผูเอาประกันภัยใน
กรมธรรมประกันภัยแตไมไดเปนผูที่ใชประโยชนจากรถยนตคันที่เอาประกันหรือไมไดเปนผูที่สง
เบี้ยประกันภัยกฎหมายก็ไมถือวาบุคคลนั้นเปนผูเอาประกันภัย 
 3. ผูรับประโยชน (BENEFCIARY) คือ บุคคลภายนอกสัญญาประกันภัย แตผูเอา
ประกันภัยและผูรับประกันภัยตกลงกัน ใหเปนผูมีสิทธิเขารับประโยชนในคาสินไหมทดแทนตาม
สัญญาประกันภัย47 แตในสัญญาประกันภัยรถยนตผูรับประโยชนหมายถึง บุคคลที่จะเปนผูรับคา
สินไหมทดแทนตามสวนไดเสียของตนหากรถยนตที่เอาประกันภัย เกิดสูญหายหรือเสียหายส้ินเชิง
จนไมสามารถซอมแซมไดเทานั้น48 
 4.  ผูที่อยูในฐานะเปนผูเอาประกันภัย (ผูขับขี่) คือ บุคคลภายนอกสัญญาประกันภัย แต
กฎหมายไดใหสิทธิตางๆ แกบุคคลคนนั้นในการใชรถยนตที่ไดทําประกันภัยไวเสมอวาเปนผูที่เอา
ประกันภัยเอง หรือเรียกไดวาบุคคลใดที่ไดรับการยินยอมจากผูเอาประกันภัยในการใชรถยนตคันที่
เอาประกันภัย บุคคลนั้นยอมไดรับสิทธิและมีหนาที่เชนเดียวกับผูเอาประกันภัย และเมื่อมีเหตุอยาง
ใดๆ ที่ผูขับขี่ที่ไดรับการยินยอมจากผูเอาประกันภัยไดขับรถยนตไปทําละเมิดแกบุคคลอื่นจนทําให
ไดรับความเสียหาย บริษัทผูรับประกันภัยยอมตองรับผิดชอบแทนผูขับขี่ผูนั้นเสมือนกับเปนผูเอา
ประกันภัยโดยตรง  
 แตอยางไรก็ตาม บริษัทผูรับประกันภัยก็สามารถที่จะมีเงื่อนไขตางๆ เพื่อปฏิเสธความ
รับผิดหรือใหผูเอาประกันภัย รวมรับผิดจากเหตุที่เกิดขึ้นโดยผูที่อยูในฐานะเปนผูเอาประกันภัยนั้น
ไดเชนกรณีที่เปนการประกันภัยรถยนตประเภทระบุช่ือผูขับขี่ ดังที่ไดกลาวมาแลวในขอที่ 2.3.1 
 5. ผูเสียหายหรือผูประสบภัย หมายถึง ผูที่ไดรับความเสียหายจากการขับขี่รถยนตคันที่
เอาประกันภัยโดยไมตองคํานึงวาผูเสียหายนั้นจะเปนบุคคลที่อยูในรถยนตหรือเปนบุคคลภายนอก
รถยนต และความเสียหายนั้นรวมถึงความเสียหายทั้งทางรางกายและทรัพยสิน ที่ไดรับความ
เสียหายจากรถยนตคันที่เอาประกันภัย 
 
 
 

                                            
46  สุธรรม พงศสําราญ และคณะ.  เลมเดิม.  หนา 26-27. 
47  สิทธิโชค  ศรีเจริญ.  (2540).  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการประกันภัย.  หนา 90.   
48  สมาคมประกันวินาศภัย คณะอนุกรรมการประกันภัยยานยนต.  เลมเดิม.  หนา 11. 
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2.4 รูปแบบการฉอโกงประกันภัยรถยนต 
 จากการผูเขียนไดศึกษาคนควาถึงรูปแบบของการฉอโกงประกันภัยรถยนต ซ่ึงสามารถ
ที่จะแบงแยกรูปแบบของการฉอโกงหรือการกระทําทุจริตไดหลายรูปแบบ ซ่ึงแตละรูปแบบก็มี
ลักษณะของการกระทําความผิดหลายลักษณะแตกตางกันออกไป โดยความแตกตางนั้นก็ขึ้นอยูกับ
รูปแบบของผูกระทําความผิดแตไมวาจะมีการกระทําความผิดรูปแบบใดก็ลวนแลวแตจะทําให
บริษัทผูรับประกันภัยไดรับความเสียหายทั้งสิน ดังนั้นจาการที่ไดศึกษาคนควาจึงสามารถที่จะ
แบงแยกรูปแบบของการกระทําความผิดไดดังนี้ 
 2.4.1  การฉอโกงโดยผูเอาประกันภัย 
 2.4.2  การฉอโกงโดยผูรับประกันภัยในสวนของตัวแทนหรือพนักงาน 
 2.4.3  การฉอโกงโดยผูบริหาร 
 2.4.4  การฉอโกงโดยบุคคลภายนอก (ผูเสียหาย) 
 2.4.5  การฉอโกงโดยผูรับประโยชน 

 2.4.1  การฉอโกงโดยผูเอาประกันภัย 
 การฉอโกงรูปแบบนี้เปนการฉอโกงที่มีการกระทําความผิดมากที่สุด แตความเสียหาย
จะอยูในวงเงินที่จํากัดตามเงื่อนไขของกรมธรรมประกันภัย เนื่องจากผูเอาประกันภัยเปนผูที่ตองใช
รถยนตและมีสวนไดสวนเสียในสัญญาประกันภัยโดยตรง ซ่ึงโดยสวนมากแลวการทุจริตการ
ประกันภัยรถยนตมักจะเริ่มตนจากผูเอาประกันภัยหรือเปนกรณีที่ผูเอาประกันภัยมีสวนเกีย่วของกบั
การกระทําความผิด ไมวาจะเปนการยินยอมใหผูอ่ืนทุจริตหรือรวมมือกับบุคคลภายนอกทุจริต ซ่ึง
เรียกไดวาเปนจุดเริ่มตนของการฉอโกงประกันภัยรถยนต เชน การแกลงทําใหเกิดเหตุ การจัดฉาก
อุบัติเหตุ ไมวาจะเปนการนํารถที่เกิดเหตุมาแลวมาจัดฉากวามีการเฉี่ยวชนกัน การเปลี่ยนตัวผูขบัขีท่ี่
ไมมีใบอนุญาตขับขี่ การนําเอารถที่เกิดเหตุชนกันมาทําประกันภัยรถยนตภายหลัง หรือทําให
เสียหายเกินความจริง ผูเอาประกันภัยอาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นๆ โดยมีผูชวยเหลือ
และตระเตรียมเพื่อใหการเรียกรองเงินประกันอันเปนเท็จนี้นาเชื่อถือ การฉอโกงอาจเกี่ยวกับแกง
อาชญากรรมซึ่งจัดระบบองคกรเปนอยางดี โดยแสดงตบตาวาเปนอุบัติเหตุและมีการบาดเจ็บ จึงยื่น
คํารองอันเปนเท็จเรียกรองเอากับผูรับประกัน บริษัทประกันภัยตองจายเงินโดยถูกฉอโกงเปนเงิน
จํานวนมาก การฉอโกงดังกลาวมีตั้งแตเรียกรองเงินประกันเปนเท็จ จนถึงการวางแผนที่ซับซอน
อยางอื่นอีกมากมาย  
 ผลในทางกฎหมาย ผูที่กระทําความผิดจะมีความผิดตามมาตรา 341 หรือ 347 ก็แลวแต
กรณี ซึ่งสวนมากแลวจะเปนความผิดตามมาตรา 341 เนื่องจากการกระทําความผิดตางๆ นั้นจะเขา
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องคประกอบตามมาตรา 341 ซ่ึงจากการศึกษาและทําการคนควาในสวนของผูเอาประกันภัย
สามารถที่จะแบงแยกได 4 ลักษณะดังนี้  
 1.  การฉอโกงกอนทําประกันภัย 
 2.  การฉอโกงระหวางสัญญาประกันภัย 
 3.  การฉอโกงในการเรียกรองคาเสียหาย 
 4.  การฉอโกงหลังสัญญาประกันภัยส้ินสุด49 
 ซ่ึงวิธีหรือรูปแบบการฉอโกงโดยผูเอาประกันภัยนั้นสามารถที่จะทําไดตั้งแตกอนทํา
ประกันภัยจนถึงส้ินสุดประกันภัย ดังเชนตัวอยางที่จะนําเสนอตอไป 

  1. การฉอโกงกอนทําประกันภัย 
   การฉอโกงกอนเอาประกันภัย ซ่ึงหมายความวาผูที่จะเอาประกันภัยซ่ึงเปนผูกระทํา
การทุจริตนั้น มีเจตนาที่จะทําการฉอโกงการประกันภัยรถยนต อยูกอนที่จะนํารถยนตเขาทํา
ประกันภัยกับบริษัทผูรับประกันภัย หรือเรียกวามีการกระทําการทุจริตกอนสัญญาประกันภัย
รถยนตจะเกิดและกอนที่จะไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย ลักษณะของการกระทํา
ผิดนั้นคือ การที่ไดมีเหตุหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นในขณะที่รถยนตฝายที่ตองรับผิดไมมีประกันภัย
รถยนต จึงประสงคตองการที่จะชดใชคาเสียหายใหแกรถยนตคูกรณีอีกฝาย จึงมีเจตนาทุจริตคือขอ
ทําประกันภัยรถยนตกับบริษัทผู รับประกันภัย และดวยขอบกพรองของแบบการทําสัญญา
ประกันภัยคือการรับทําประกันโดยไมมีแบบนั้น เพียงการโทรศัพทและคําเสนอสนองตรงกันก็
สามารถที่จะทําได และการตรวจสภาพรถยนตกอนทําประกันก็มีเฉพาะในสวนของการประกันภัย
ประเภทการประกันวินาศภัยเทานั้น(ประเภท 1, 2) ซ่ึงถือเปนจุดที่ตองมีการแกไขปรับปรุงรูปแบบ
ของการรับประกันภัยรถยนตกันอยางจริงจัง และเมื่อไดมีการแจงทําประกันภัยแลวตอมาจึงไดแจง
เหตุในระยะเวลาที่ประกันภัยคุมครอง  
   ดังนั้น จึงถือไดวาผูที่จะเอาประกันมีเจตนาที่ ช่ัวรายมาก  และมีเจตนามุงหวัง
ผลประโยชนอันมาจากคาสินไหมทดแทนจากการประกันภัย โดยขาดจิตสํานึก ผูที่กระทําความผิด
ดังกลาวถือวาเปนอาชญากรที่กออาชญากรรมอยางแทจริง โดยใชชองวางตามเงื่อนไขของสัญญา
ประกันภัยรถยนตกระทําการทุจริต โดยเฉพาะการตรวจสภาพรถยนตกอนทําประกันภัย ซ่ึงผูที่จะ
เอาประกันภัยจะตองมีหนาที่ใชหลักการที่วา “หลักความซื่อตรงตอกัน” หรือ “หลักสุจริตอยางยิ่ง” 
ในการเขาทําสัญญาประกันภัย ซ่ึงเปนไปตามหลักการของสัญญากรมธรรมประกันภัย (ตามที่ได
กลาวตอไปในขอ 3.1.1) ซึ่งจากผลการศึกษาคนควาพบรูปแบบการฉอโกงกอนเอาประกันภัยมี
รูปแบบตางๆ เชน 

                                            
49  อภิศักดิ์  คําดี.  เลมเดิม.  หนา 46. 
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 1. นํารถที่มีรองรอยความเสียหายกอนทําประกัน ตามเงื่อนไขกรมธรรมจัดฉากใน
ประกันประเภท3 
 2. นําซากรถไปจัดทําประกันภัยแลวแจงวารถหาย 
 3. เกิดอุบัติเหตุกอนแลวแจงขอทําประกันภัยภายหลังในประกันประเภท พ.ร.บ.50 

  2.  การฉอโกงระหวางสัญญาประกันภัย 
   เปนการฉอโกงประกันภัยรถยนต ที่เกี่ยวของกับความผิดอาญาเปนการกระทําโดยผู
เอาประกันภัย ซ่ึงกระทําระหวางที่สัญญาประกันภัยมีผลใชบังคับอยูนั้นมีหลายรูปแบบ และเปน
การฉอโกงที่มีรูปแบบ วิธีการกระทําความผิดมากที่สุด และกอใหเกิดความเสียหายมากที่สุดเชนกัน  
   รวมทั้งการกระทําไดดวยตนเอง หรืออาจมีบุคคลอื่นเกี่ยวของรวมกันกระทําการ
ทุจริตดวย เชน เจาของผูเอาประกันภัย, รถคูกรณี, บุคคลภายนอกที่เขามาในลักษณะเปนพยาน, 
พนักงานของบริษัทผูรับประกันภัยนั้นๆเอง, พนักงานสอบสวน แลวแตกรณี  
   การกระทํานั้นก็ลวนแลวแตมีลักษณะของการกระทําความผิดที่แตกตางกันออกไป 
เชนการกระทําผิดกฎหมายหรือเปนการกระทําที่ผิดเงื่อนไขของกรมธรรมประกันภัย แลวตอมาไดมี
การแจงเหตุหรือแสดงขอความอันเปนเท็จตอเจาหนาที่ของบริษัทผูรับประกันภัยหรือเจาหนาที่
ตํารวจซึ่งบางกรณีอาจกอใหเกิดความเสียหายมากหรือนอย แตการกระทําทุจริตตองกระทําขณะที่
ระยะเวลาในสัญญาประกันภัยยังมีผลบังคับใช 51 
   จากการศึกษานั้นการฉอโกงโดยกระทําความผิดขณะเอาประกันภัยหรือระหวาง
สัญญาประกันภัยมีรูปแบบพอสังเขปดังนี้ 
   1. รถเกงตกถนนโดยไมมีคูกรณีแตอางวารถคันที่ทําประกันภัยเฉี่ยวชนจนตกถนน 
   2. แจงวารถที่เอาประกันภัยหาย ตอมาพบรถแตมีอุปกรณของรถหายไป 
   3. เปลี่ยนตัวคนขับขี่ในกรณีที่ผูขับขี่เดิมในรถยนตคันที่เกิดเหตุไมมีใบขับขี่ 
   4. แกลงขับรถของตนเองชนรถคันอื่นเพื่อรับคาสินไหม 
   5. เชาซื้อรถนํารถไปทําประกันภัยแลวเอารถไปขาย แจงความเท็จวารถหายขอรับ
เงินคาสินไหมจากบริษัทประกันภัย52 
   6. ขูดขีดรถยนตแตแจงบริษัทวาถูกกล่ันแกลง 
   7. เจตนาชนรถยนตผูอ่ืนเพื่อที่จะเคลมใหกัน เปนกรณีที่วางแผนชนกันเองแลวให
บริษัทประกันภัยรับผิดชอบ 

                                            
50  อภิศักดิ์  คําดี.  เลมเดิม.  หนา46-47. 
51  แหลงเดิม หนา 57. 
52  วีระพงษ  บุญโญภาส.  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  (พิมพครั้งที่ 5).  หนา 448-450. 
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  3.  การฉอโกงในการเรียกรองคาเสียหาย 
   การฉอโกงโดยกระทําในการเรียกรองคาเสียหายนั้น มิไดเกิดขึ้นกอนที่จะมีการทํา
ประกันภัย แตเปนการกระทําระหวางสัญญาประกันภัยบังคับอยู หรือกระทําขณะที่สัญญา
ประกันภัยส้ินสุดก็ได  เพราะในการเรียกรองคาเสียหายนั้น ผูที่เสียหายไมตองคํานึงถึงระยะเวลา
เริ่มตนหรือส้ินสุดของสัญญาประกันภัย แตเปนการเรียกรองคาเสียหายอยางใดๆ ที่เกิดขึ้นใน
ระหวางที่สัญญาประกันภัยคุมครอง โดยสามารถที่จะแยกการเรียกรองออกเปน  
   ก. ผูเอาประกันภัยเปนผูที่ไดรับความเสียหาย ตามสัญญาประกันวินาศภัยทั่วไป 
(ประกันภัยรถยนตประเภท 1) 
   ข. ผูรับประโยชนที่ไดรับความเสียหายตามสัญญาประกันภัยรถยนตเฉพาะความ
เสียหายโดยส้ินเชิงหรือรถยนตสูญหาย (ประกันภัยรถยนตประเภท 2) 
   ค. บุคคลภายนอกผูที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําความผิดโดยผูเอาประกันภัย 
ตามสัญญาประกันภัยค้ําจุน (ประกันภัยประเภท 3) 
   เปนการกระทําที่เร่ิมตนดวยการเกิดอุบัติเหตุโดยความสุจริตหมายถึง มีการเกิดเหตุ
ขึ้นจริง มีการตรวจสอบถูกตองทุกประการ แตเมื่อถึงขั้นตอนสุดทาย กลับมีการทุจริตภายหลัง เพื่อ
หวังที่จะไดรับคาเสียหายมากขึ้น โดยมีรูปแบบที่พอจะสังเขปไดดังนี้53 
   1. เรียกรองคาเสียหายเกินจริง เปนกรณีที่ผูที่ไดรับความเสียหายตองการไดรับ
คาเสียหายเกินกวาที่ตนไดรับความเสียหาย เชนเสียหายเพียง 1,000 บาทแตเรียกรอง 10,000 บาท 
   2.  เรียกรองผานกรมการประกันภัย เปนการใชกรมการประกันภัยเปนเครื่องมือใน
การเรียกรอง 
   3.  เกิดความเสียหายที่รองรอยความเสียหายเดิม ไดรับใบเคลมหลายใบ ทําการซอม
คร้ังเดียวแตเบิกเงินทุกครั้ง 
  4.  การฉอโกงหลังสัญญาประกันภัยสิ้นสุด 
   การฉอโกงภายหลังระยะเวลาสัญญาประกันภัยส้ินสุด หมายความวา ผูเอาประกันภัย
ซ่ึงเปนผูกระทําความผิดมีเจตนาที่จะเอาเปรียบ กลาวคือในสัญญาประกันภัยที่ตนทําไวส้ินสุดลง
แลวแตตนเองประสงคที่จะเอาเงินคาสินไหมทดแทน หรือประโยชนอยางหนึ่งอยางใดในการ
ประกันภัยรถยนตโดยที่ไมมีสิทธิที่จะไดรับ แตไดกระทําโดยการทุจริต และมีจิตใจที่ช่ัวรายอางวามี
การเกิดอุบัติเหตุในสัญญาประกันภัย 
 

                                            
53 แหลงเดิม.  หนา 73. 
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 การกระทําลักษณะนี้จะตองมีการกระทําหลายขั้นตอน และผูกระทําจะตองวางแผนเปน
อยางดี แตจะตองกระทําขณะที่ระยะเวลาในสัญญาประกันภัยส้ินสุดลงไปไมนาน แตการฉอโกง
ลักษณะนี้มักจะไมมีพฤติการณใหเห็นบอยนักเพราะผูกระทําจะตองกระทําหลายขั้นตอน และมีการ
ตรวจสอบจากบริษัทประกันภัยไดงาย คือ 
 1. ผูกระทําตองแจงเหตุในการกระทําลาชาหรือภายหลังที่สัญญาประกันภัยส้ินสุด ซ่ึง
ตามกฎหมายระยะเวลาที่ระบุไวในสัญญาตามกรมธรรม ไดระบุไวอยางชัดเจนในเงื่อนไขของเวลา
เร่ิมตนและสิ้นสุด  
 2. ผูกระทําจะตองยุงยากในการนําพยานหลักฐานตางๆ ที่แสดงใหเห็นวาไดมีการเกิด
เหตุในระยะเวลาในสัญญาประกันภัย เชน การแจงเหตุหรือแจงความตอเจาหนาที่พนักงาน ซ่ึงถา
หากผูเอาประกันภัยแจงเหตุลาชาหรือแมวาไดเกิดเหตุในสัญญาประกันภัยแตไมมีหลักฐานใดๆ มา
ยืนยันการเกิดเหตุดังกลาว บริษัทผูรับประกันภัยก็สามารถปฏิเสธความรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนได 
 3. ผูเอาประกันภัยมีหนาที่ตามกฎหมาย กลาวคือ มีหนาที่ตองแจงเหตุหรือบอกกลาว
การเกิดวินาศภัยที่เกิดขึ้นโดยไมชักชา ซ่ึงถามีความเสียหายอยางใดๆ อันเกิดจากการลาชานั้นบริษัท
ผูรับประกันภัยสามารถเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นได54 
 4. การตรวจสอบเปนไปไดงาย 
 ซ่ึงตามเงื่อนไขตางๆ ที่กลาวมานั้น จึงทําใหผูเอาประกันภัยจึงไมนิยมการทุจริตลักษณะ
นี้แตจะกระทําการทุจริตภายหลังที่สัญญาประกันภัยส้ินสุดในกรณีที่เรียกรองคาสินไหมทดแทน
เพราะการเรียกรองคาสินไหมทดแทนนั้นไมมีการจํากัดในเงื่อนไขของระยะเวลาตามสัญญา
ประกันภัย 

 2.4.2   การฉอโกงโดยผูรับประกันภัยในสวนของตัวแทนหรือพนักงาน 
 เปนการฉอโกงโดยผูรับประกันภัยหรือตัวแทน พนักงานของบริษัทผูรับประกันภัย
หมายความวา เปนการกระทําความผิดของผูที่ไดรับมอบอํานาจจากบริษัทหรือเปนตัวแทนของ
บริษัท โดยสวนมากเปนการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นจากการทุจริตในการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ของบริษัทนั้นๆ หรือการกระทําของตัวแทน ตัวแทนพิเศษ นายหนา (โบรกเกอร) ผูที่มี
หนาที่ขายประกันภัยรถยนตตอสาธารณชน ซ่ึงลักษณะของการกระทําความผิดนั้นสวนมากแลว 
เปนการกระทําที่มีการเกี่ยวของหรือการรวมมือกับบุคคลหลายฝาย ไมวาจะเปนผูเอาประกัน 
ผูเสียหาย หรือบุคคลภายนอก มีการวางแผน หรือเปนการกระทําความผิดที่กระทําอยูเปนประจํา

                                            
54  สิทธิโชค  ศรีเจริญ.  (2540).  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการประกันภัย (พิมพครั้งที่2).  หนา 85.   
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เนื่องจากเปนการทุจริตในการทํางานของพนักงาน หรือตัวแทนนั้น ๆ เอง ดังนั้นรูปแบบตางๆ จึงมี
ใหเห็นอยูมากมาย เชน 
 1. การทุจริตในการตรวจสอบอุบติเหตุหมายถึง การเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น
จากผูที่ผิดกลับเปลี่ยนแปลงใหเปนผูที่ไดรับความเสียหาย 
 2. รวมมือกับผูที่ไดรับความเสียหายในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนเกินจริง 
 3. รับเงินอูซอมรถเพื่อที่จะรวมมือกับอูเพิ่มราคาคาเสียหายใหมากกวาความเปนจริง ซ่ึง
ถือวาเปนการกระทําที่ไดรับความนิยมในหมูพนักงานบริษัทประกันภัย เนื่องจากเปนการกระทําที่
ตรวจสอบไดยาก และมีหลักฐานในการกระทําความผิด และสาเหตุนี้ทําใหบริษัทประกันภัยหลาย
แหงไดรับผลกระทบเนื่องจากการขาดทุนอยูเสมอดังจะเห็นไดจากการที่บริษัทประกันภัยปดกิจการ
ลง ก็เนื่องจากสาเหตุดังกลาวนี้  
 ยกตัวอยางเชน  
 “การฉอโกงประกันภัยรถยนตเก่ียวกับการรับเงินอูซอมรถ” 
 การกระทําความผิดโดยการรับเงินจากอูซอมรถ ซ่ึงสวนมากแลวจะเปนการรับเงินอู
ซอมรถยนตที่อยูในเครือบริษัทประกันภัยนั้น ๆ เพื่อความสะดวกในการไดรับราคาที่มากกวาปกติ
หรือไดรับการสงมอบรถยนตที่ไดรับความเสียหายไปจัดซอม ซ่ึงโดยปกติการสงมอบรถยนตที่เสีย
หายไปจัดซอมนั้นเปนการตัดสินใจหรือยินยอมของผูที่ไดรับความเสียหายไมวาเปนผูเอาประกันภัย
หรือบุคคลภายนอก แตเมื่อพนักงานสวนที่ตองรับผิดชอบรับเงินกับอูซอมรถยนตใด อูซอมรถยนต
นั้นก็จะไดถูกเสนอใหผูที่ไดรับความเสียหายเลือกเปนอันดับแรกและการไดรับเงินจากอูนั้นๆ 
ก็ขึ้นอยูกับจํานวนการสงรถยนตไปจัดซอมและจํานวนราคาคาซอม เชนเดือนมีนาคม สงรถยนตไป
จัดซอม 20 คัน ราคาเมื่อปดจายทั้งส้ิน 200,000 บาท อูซอมรถยนตจะใหเงินเปนจํานวน 5-10% ของ
คาซอมเปนจํานวนเงิน 10,000-20,000 บาท ใหแกพนักงานที่ไดสงงานซอมใหไปจัดซอม ซ่ึงก็ยังมี
อีกมีอยูหลายกรณีซ่ึงผูเขียนขอนําเสนอในขอเท็จจริงที่เห็นไดชัดเจนในวงการประกันภัยในปจจุบัน 
 1.  นายเอก พนักงานบริษัทประกันภัย จ. ซ่ึงไดรับเงินจากอูซอมรถยนต น. ทุกเดือน
ตามจํานวนรถยนตที่ไดสงไปใหซอม 
 2.  ตอมานายดี ไดเขามาขอจัดซอมรถยนตที่มีรองรอยความเสียหายจึงไดสอบถามวาอู
ซอมรถยนตใดบางที่ซอมรถยนตดี นายเอกไดแนะนํา อูซอมรถยนต น.ใหนายดีตัดสินใจซึ่ง นายดี
หลงเชื่อเพราะเห็นวานายเอก เปนพนักงานบริษัท 
 3.  เมื่อนายเอกสงรถยนตคันดังกลาวไปยังอูน. เพื่อจัดซอม อูน.ก็ไดประเมินราคากอน
ซอมและไดทุจริต แจงวามีความเสียหายเพิ่มใหนายเอกทราบ 
 4.  เมื่อนายเอกไดทราบและตกลงจัดซอมเรียบรอย อูน.ไดรับเงินจากบริษัทประกันภัย
เปนเงิน 20,000 บาท อูน.ใหเงิน นายเอก เปนเงิน 10% จากเงินคาซอม เปนเงิน 2,000 บาท 
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 “คดีตัวแทนยักยอกเบี้ยประกันภัย” 
 บริษัท สัมพันธประกันภัย จํากัด เปนโจทกฟองนายพงษศักดิ์  ศิริพรรณ เปนคดีอาญา
ความผิดฐานยักยอก เนื่องจากนายพงษศักดิ์ ซ่ึงทําสัญญาเปนตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัท
และรับกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถไปขายหลังจากที่ขายไดเงินมาแลวไมนําสงบริษัทเปน
จํานวนเงิน 1,522,000 บาท กลับเบียดบังไปเปนของตน เมื่อบริษัททวงถามใหชําระหนี้หลายครั้ง 
ก็นิ่งเฉย อยางไรก็ตาม คดีอาญานี้บริษัท สัมพันธประกันภัย จํากัด ถูกศาลชั้นตน ศาลอุธรณ และ
ศาลฎีกายกฟอง เนื่องจากบริษัทประกันภัยไมไดยื่นฟองคดีอาญาภายในกําหนดอายุความรองทุกข 
3เดือน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 96.55 

 2.4.3  การฉอโกงโดยผูบริหารหรือเจาของกิจการ 
 การทุจริตการประกันภัยประเภทหนึ่งที่สงผลกระทบอยางรายแรงตอระบบหรือธุรกิจ
การประกันภัย สงผลใหความเปนอยูของบริษัทไดรับการกระทบกระเทือนและอาจเปนสาเหตุ
สําคัญที่ทําใหบริษัทประกันภัยตางๆ ปดตัวลง 
 การทุจริตโดยผูบริหาร หมายความวา เปนการทุจริตของผูที่มีอํานาจในการตันสินใจใน
การดําเนินกิจการตางๆ ภายในบริษัท เปนการนํารายไดหรือเงินขององคกรไปใชหรือเบียดบังไป
เปนของตนโดยทุจริต 
 ผูบริหาร ไดแก ประธานกรรมการ , กรรมการผูจัดการหรือผูจัดการ ที่มีอํานาจอนุมัติ
การจายคาสินไหมทดแทน หรือการดําเนินกิจการภายในบริษัท 
 การทุจริตการประกันภัยรถยนตโดยผูบริหารนั้น มีอยูหลายรูปแบบ ตั้งแตการทุจริตที่
ไมมีผลกระทบตอบริษัทไปถึงการปดกิจการ เชน  
 1. ผูบริหารนําเงินคาเบี้ยประกนัภัยออกมาใชจายนอกระบบหรือใชจายเปนการสวนตวั  
 2. ทุจริตในการบริหารงานโดยการประเมินมูลคาคาซอมแซมรถยนตเกินกวาความ
เสียหายจริง 
 ตัวอยางเชน 
 “คดีบริษัท สัมพันธประกันภัย จํากัด”  
 คดีนี้เร่ิมตนหลังจากกรมการประกันภัยในขณะนั้นสั่งให บริษัท สัมพันธประกันภัย 
จํากัด หยุดรับประกันภัยตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 เนื่องจาก บริษัทดังกลาวมีฐานะการเงิน
ดํารงเงินทุนไมครบตามที่กฎหมายกําหนด มีปญหาสภาพคลองจัดสรรสินทรัพยตามประเภทที่
กฎหมายกําหนดไมเพียงพอสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัท และเงิน 
 

                                            
55  คําพิพากษาฎีกาที่ 1305/2547. 
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สํารองสําหรับคาสินไหมทดแทน ซ่ึงนายทะเบียนดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชยเห็นวา บริษัทบริษัทขาดเงินกองทุนที่ตองดํารงไวตามกฎหมาย มีทรัพยสินนอยกวาหนี้สิน 
และคางจายคาสินไหมทดแทนแกผูเอาประกันภัย หรือประชาชนเปนจํานวนมาก ซ่ึงหากปลอยให
ดําเนินธุรกิจตอไปอาจเปนอันตรายตอประชาชน จึงอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกันวินาศ
ภัย พ.ศ.2535 ส่ังใหบริษัท สัมพันธประกันภัย จํากัด หยุดรับประกันภัยจนกวาจะมีการแกไขปญหา
ขางตนสําเร็จ นอกจากนี้ดวยความสงสัยวาปญหาดังกลาวอาจเกิดขึ้นเพราะมีการทุจริตของผูบริหาร
ในการยักยอก ฉอโกง เงินของบริษัท นายทะเบียนจึงไดประสานงานกับกรมสอบสวนพิเศษเพื่อ
ดําเนินการสอบสวนความผิดตามกฎหมายประกันวินาศภัย ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
และความผิดตามกฎหมายหางหุนสวนบริษัทจํากัด และกรมสอบสวนคดีพิเศษอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 โดยมติของคณะกรรมการคดีพิเศษใหรับคดีของ
บริษัท สัมพันธประกันภัย จํากัดไวเพื่อการดําเนินสอบสวนแลว56 
 “คดีบริษัท พาณิชยการประกันภัย จํากัด” 
 คดีนี้กรมการประกันภัยในสมัยนั้นรองทุกขกลาวโทษผูบริหารของบริษัทตอกองบังคับ
การปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีดวยขอหากระทําผิดพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2534 และการกระทําผิดพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 
หลังจากที่บริษัทตองปดกิจการลงจากการถูกกระทรวงพาณิชยส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกจิ
ประกันภัยเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2548 เนื่องจากบริษัทดังกลาว ประสบปญหาดานการเงินอยางหนัก
อาจเปนอันตรายตอประชาชนหากปลอยใหดําเนินธุรกิจตอไป ซ่ึงในปจจุบันการสอบสวนขอหา
ดังกลาวไดเสร็จส้ินและพนักงานสอบสวนสรุปสํานวนเสนออัยการสั่งฟองตอไป แตในเวลาตอมา
ไดมีการตั้งขอหาเพิ่มเติมแกผูบริหารเกี่ยวกับการทุจริต ยักยอก ทรัพยของบริษัทตามประมวล
กฎหมายอาญาความผิดฐานยักยอกทรัพยซ่ึงคดีอยูระหวางการสอบสวนของเจาพนักงานสอบสวน
กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี57 
 “คดีบริษัท ธนสินประกันภัย จํากัด” 
 คดีนี้เร่ิมจากการที่บริษัท ธนสินประกันภัย จํากัด ดํารงเงินทุนไมครบตามที่กฎหมาย
กําหนด รวมถึงจัดสรรทรัพยสินไมเพียงพอตอการสํารองเบี้ยประกันภัยตามกฎหมาย แมจะโดน
กรมการประกันภัยสมันนั้นสั่งปรับหลายครั้งเปนจํานวนรวมสูงถึง 10,950,000 บาท ซ่ึงเปนจํานวน
คาปรับที่สูงที่สุดในวงการประกันภัยก็ตามแตบริษัท ดังกลาวก็ไมสามารถจัดการปญหาดังกลาวได 

                                            
56  คปภ.  ยื่นดีเอสไอสอบผูบริหารประกันภัย.  โพสตทูเดย (2 พฤศจิกายน 2550) 
57  ฐานเศรษฐกิจ.  (2550, 22-25 กรกฎาคม).  “เช็คบิลฉอฉลประกันภัยเชือดมือบริหารโกง.”  ฉบับที่ 9 

หนาที่ 21. 
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จนทําใหเกิดการคางชําระคาสินไหมทดแทนแกประชาชน รวมถึงหนี้คางชําระอีกกวา 400,000,000 
บาทจนเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2550 รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยก็ไดมีคําสั่งใหบริษัท 
ธนสิน จํากัด งดการรับประกันจนกวาจะสามารถแกไขปญหาดังกลาวได ในสวนของการสอบสวน
คดีอาญานั้น แตเดิมกรมการประกันภัยรองทุกขแกกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ เพื่อใหสอบสวนคดีความผิดตามกระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 ในหลายคดี 
อาทิ คดีทุจริต รายงานขอมูลอันเปนเท็จ เปนตน แตหลังจากนั้นไมนานก็มีการรองไปถึงกรม
สอบสวนคดีพิเศษ เพื่อใหสอบสวนเรื่องดังกลาว หลังตรวจสอบพบวาเงินในบริษัทกวา 280 ลาน
บาทสูญหายไป จนอาจเขาขายเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจได ซ่ึงขณะนี้คดีอยูในระหวางการ
สอบสวน5859 

 2.4.4  การฉอโกงโดยบุคคลภายนอก  
 การฉอโกงโดยบุคคลภายนอกหมายถึง เปนการฉอโกงโดยผูที่ไมไดมีสวนไดเสียใน
สัญญาประกันภัยหรือผูที่ไมไดมีสวนเกี่ยวของอยางใดๆ ในความเสียหายอันเกิดขึ้นในทรัพยที่เอา
ประกัน แตเปนผูที่มีเจตนากระทําการอยางใดๆ เพื่อใหตนเองหรือบุคคลอื่นไดประโยชนจากการ
ประกันภัยรถยนต เชน อูซอมรถยนต เปนตน 
 การกระทําของบุคคลภายนอกนั้นอาจสงผลกระทบตอบริษัทประกันภัยโดยตรงได 
โดยเฉพาะอูซอมรถที่คอยใหบริการผูที่เสียหาย ซ่ึงไดกลาวมาแลวในตัวอยางขางตน ซ่ึงการกระทํา
ของอูซอมรถยนตที่กระทํามีรูปแบบดังนี้ 
 1. จัดซอมที่อูในเครือกอนทําประกันแลวแจงเคลมภายหลัง 
 ตัวอยางเชน 
 จัดซอมท่ีอูในเครือกอนทําประกันแลวแจงเคลมภายหลัง 
 1. นาย A มีความประสงคที่จะซอมแซมรถยนตของตนที่มีรองรอยความเสียหายขูดขีด
รอบคันจึงไดเขาไปที่อู นาย B ซ่ึงเปนอูในเครือบริษัทประกันภัยแหงหนึ่ง ซ่ึงตีราคาคาซอมเปนเงิน 
25,000 บาท 
 2. นาย B เสนอจัดซอมใหในราคา 5,000 บาท แตมีเงื่อนไขคือ นาย A ตองทําประกัน 
ภัยรถยนตประเภท 1 ในราคา 23,000 บาท แลวนาย B ก็จะไดรถยนตสีใหมทั้งคัน แถมมีประกัน
ประเภท 1 อีกตางหาก 

                                            
58 สยามธุรกิจ. (2550,10-13 มีนาคม). “ธนสินประกันภัยโคมาเงินทุนติดลบ 600 ลาน เบี้ยวแหลกหนี้ 

500 ลาน.”  สยามธุรกิจ ฉบับที่ 21 หนาที่ 15. 
59  โพสตทูเดย.  (2549,14 กันยายน).  “อูโวยเบี้ยวหนี้! ธนสิน คางคาซอม 400 อู 508 ลาน.”  โพสตทูเดย

หนาที่  B15.  
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 3.  นาย A ตกลงตามนั้น นาย B ทําการจัดซอมรถยนตของนาย A เสร็จ และถายรูปไว
เปนหลักฐานโดยทําการเปลี่ยนวันที่หลังกลองถายรูปใหเปนวันหลังที่ตนไดแจงขอทําประกัน 
ตอมาจึงไดแจงขอทําประกันภัยรถยนตประเภท 1 
 4.  หลังจากแจงขอทําประกันได 1 เดือน นาย B แจงบริษัทประกันวารถยนตนาย A 
ประสบเหตุขอจัดซอมแลวนําหลักฐานภาพถายมาขอเบิกเงินคาจัดซอมจากบริษัทประกันภัย 
 5.  สรุป นาย A ไดรถยนตสีใหมทั้งคันในราคา 28,000 บาทแถมประกันภัย ประเภท 1
สวนนาย B ไดคาซอมรถยนตจากนาย A 5,000 บาท จากบริษัทประกันภัย 25,000 บาท คา
คอมมิชช่ันจากคาเบี้ยประกันภัยอีก 25%จากเงิน 23,000 บาท เปนเงิน 5,750บาท รวมแลวนาย B
ซอมรถยนต 1 คันไดเงินถึง 35,750 บาท แตบริษัทประกันภัยไดรับความเสียหาย 
 เมื่อพิจารณาปญหานี้ ตองเปนการทําประกันภัยรถยนตประเภท 1 เทานั้น และเกิดจาก
การที่บริษัทประกันภัยไดยินยอมที่จะให อูซอมรถยนตที่อยูในเครือบริษัทประกันภัยของตนจัด
ซอมไดเอง หรือแจงเหตุในการซอมไดโดยที่ไมมีการตรวจสอบอุบัติเหตุจากเจาหนาที่ของบริษัท
ประกันภัย หรือแจงเหตุภายหลังที่มีการซอม การทําทุจริตลักษณะนี้อูซอมรถยนตจะตองเปนผูที่มี
สวนรวมหรือเปนตัวการรวมที่จะทําการทุจริต ปญหานี้ในอดีตเคยรุนแรงมาก และมีความนิยมเปน
อยางมากในกลุมของอูซอมรถที่เปนอูในเครือบริษัทประกันภัย เพราะสวนใหญอูซอมรถยนตใน
เครือก็เปนตัวแทนหรือนายหนาขายประกันใหแกบริษัทประกันภัยอยูแลว ซ่ึงถึงขนาดวาใหมีการ
เรียกรถยนตจัดซอมใหฟรีแตตองทําประกันประเภท 1 และปญหานี้ไดสรางความเสียหายใหแก
บริษัทประกันภัยเปนจํานวนมาก และยิ่งอูซอมรถยนตใดที่สามารถหาลูกคาหรือมีลูกคาจํานวนมาก
เทาไรบริษัทประกันภัยก็ยอมที่จะเกรงใจมากเทานั้น เพราะบริษัทประกันภัยก็ตองการหาลูกคา
เชนกัน จากการที่ ผูจัดทําไดสอบถามถึงสภาพปญหานี้จากนายอภิศักดิ์ คําดี ซ่ึงเปนผู เขียน
วิทยานิพนธเรื่อง “การฉอโกงประกันวินาศภัย ศึกษากรณีการประกันภัยรถยนต” และเคยเปน
พนักงานบริษัทประกันภัยรถยนตแหงหนึ่ง จึงไดรับรูถึงสภาพปญหาและ พฤติกรรมของอูในเครือ
วา “ปนี้สงคาเบี้ยไป 1,000,000 บาท เคลมไปแค 600,000 บาท อยางนี้ตองเรียกลูกคามาซอมเยอะๆ 
ถึงจะคุม” ปญหานี้มักจะเกิดขึ้นกับบริษัทประกันภัยที่มีขนาดเล็กซึ่งจําเปนตองการลูกคา โดยเฉพาะ
อูที่สงรถเขาทําประกันเปนจํานวนมากก็จะไดรับอภิสิทธิ์อยูเสมอ แตปจจุบันนี้ปญหานี้เร่ิมมีนอยลง
เนื่องจากไดมีเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชตรวจสอบ ทําใหการทุจริตประเภทนี้ทํายากขึ้น และการที่มี
การตรวจสอบจากเจาหนาที่บริษัทประกันภัยมากขึ้น ปจจุบันการทุจริตประเภทนี้ จะทําไดก็จะตอง
ใหเจาหนาที่ของบริษัทรวมมือหรือรับรูการกระทําความผิดดวยเชนกัน60 

                                            
60  แหลงเดิม.  หนา 52-53. 

DPU



 45 

 การกระทําดังกลาวผูเขียนมีความเห็นวา เปนการกระทําความผิดที่สามารถกระทําได
อยางตอเนื่อง และกระทําไดเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม และผูกระทํามีอาชีพในการกระทําความผิด 
ไดรับประโยชนและผลกําไรจากการทุจริตประกันภัยรถยนต จึงถือวาเปนอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจอีกรูปแบบหนึ่ง 

 2.4.5  การฉอโกงโดยผูรับประโยชน 
 ผูรับประโยชน (BENEFCIARY) คือ บุคคลภายนอกสัญญาประกันภัย แตผูเอา
ประกันภัยและผูรับประกันภัยตกลงกัน ใหเปนผูมีสิทธิเขารับประโยชนในคาสินไหมทดแทนตาม
สัญญาประกันภัย61 แตในสัญญาประกันภัยรถยนตผูรับประโยชนหมายถึง บุคคลที่จะเปนผูรับคา
สินไหมทดแทนตามสวนไดเสียของตนหากรถยนตที่เอาประกันภัย เกิดสูญหายหรือเสียหายส้ินเชิง
จนไมสามารถซอมแซมไดเทานั้น62 
 ดังนั้นการฉอโกงโดยผูรับประโยชน จึงเปนการแกลงกระทําที่ทําใหทรัพยที่เอาประกัน
นั้นไดรับความเสียหายอยางสิ้นเชิง โดยการทําใหสูญหายหรือไฟไหมทั้งคันเทานั้น  
 ตัวอยางเชน 
 ผูรับประโยชนนํารถยนตไปขายแลวแจงวารถยนตหาย 
 1. นายหนึ่งและนายสองไดรวมกันซื้อรถยนตมา 3 คัน โดยใชช่ือนายหนึ่งเปนเจาของ
รถยนตดังกลาวทั้งหมดและไดนําไปทําประกันภัยประเภท 2 (คุมครองการสูญหาย) ไวกับบริษทั
ประกันภัย ก โดยในกรมธรรมประกันภัยไดใหนายสอง เปนผูรับประโยชน 
 2.  ตอมานายสอง ไดวางแผนกบันายเลว และนายชั่ว นํารถยนตทั้งสามคันไปขายกับ
ประเทศเพื่อนบานโดยไมบอกกลาวกับนายหนึ่ง 
 3.  นายหนึ่งทราบวารถยนตหายจึงไดแจงรถยนตหายตอบริษัทประกันภัย ก. ภายหลัง
เมื่อมีการตรวจสอบ ไมสามารถตรวจสอบไปถึงเนื่องจากนายหนึ่งผูเอาประกันไมทราบถึงการ
ทุจริตในครั้งนี้ เพราะวาเปนการลักทรัพยของผูรับประโยชน บริษัทประกันภัยจึงตองชดใชเงิน
ใหแกนายหนึ่ง เปนจํานวนเงินหลายลานบาท 
 การกระทําความผิดดังกลาวถือวาเปนภัยตอบริษัทประกันภัยอยางรายแรงอีกทางหนึ่ง 
ซ่ึงก็ไมตางไปจากการขโมยรถยนตทั่วไป แตในกรณีที่เปนผูรับประโยชนเปนผูกระทําความผิด เมื่อ
บริษัทประกันภัยสามารถที่จะคนหาพยานหลักฐานวาเปนการกระทําของผูรับประโยชน บริษัท

                                            
61  สิทธิโชค  ศรีเจริญ.  (2540).  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการประกันภัย.  หนา 90.   
62  สมาคมประกันวินาศภัย คณะอนุกรรมการประกันภัยยานยนต.  เลมเดิม.  หนา 11. 
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ประกันภัยก็สามารถปฏิเสธการรับผิดไดตามกฎหมาย63 ในทางอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการลัก
ทรัพยโดยผูรับประโยชน หรืการทุจริตโดยผูรับประโยชน นั้นจะตองพิจารณาวาเปนการกระทํา 
ที่เปนขบวนการหรือผูกระทํามีอาชีพในการกระทําความผิด และหวังหาประโยชนตอการทุจริต
ประกันภัยรถยนตหรือไม ซ่ึงตองพิจารณาจากพฤติการณในแตละลักษณะแยกออกไป (ผูเขียนจะ
กลาวตอไปในบทที่ 4 ) ซ่ึงถาการกระทําดังกลาวเขาหลักเกณฑที่เปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
ผูรับประโยชนก็จําตองไดรับโทษในทางอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเชนกัน ถึงแมวากฎหมายจะมี
บทบัญญัติที่บริษัทปฏิเสธการจาย แตก็เปนเพียงการดําเนินการในทางแพงเทานั้น สวนการลงโทษ
ในทางอาญาผูกระทําความผิดจะตองไดรับโทษทุกคน  
 
2.5 สภาพปญหาการบังคับใชกฎหมายอาญา64 
 การฉอโกงประกันภัยรถยนต กฎหมายไดกําหนดใหมีบทบัญญัติที่มีฐานความผิดนี้ไว
โดยตรง นั้นคือความผิดฐานฉอโกงประกันวินาศภัย มาตรา 347 บัญญัติวา “ผูใดเพื่อใหตนเองหรือ
ผูอ่ืนไดรับประโยชนจากการประกันวินาศภัย แกลงทําใหเกิดเสียหายแกทรัพยสินอันเปนวัตถุที่เอา
ประกันภัย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
ความผิดตามมาตรานี้เปนความผิดที่ผูกระทําตองมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรค 265 และตองเจตนา
พิเศษคือ เพื่อใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชนจากการประกันวินาศภัย66 สวนผลของการกระทํา
นั้นความผิดฐานนี้ไมตองการผลกลาวคือ เปนความผิดสําเร็จทันทีเมื่อมีการแกลงใหเกิดความ
เสียหาย  
 จึงมีปญหาวา การที่จะพิจารณาวาการฉอโกงประกันภัยรถยนตมีความเหมาะสมที่จะนํา
มาตรการในทางอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมาบังคับใชหรือไมนั้น จําตองพิจารณาถึงกฎหมาย
บานเมืองที่บังคับใชดวยวากฎหมายที่มีอยูเพียงพอหรือไมอยางไร  
 

                                            
63 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 879 บัญญัติวา “ผูรับประกันภัยไมตองรับผิดในเมื่อความ

วินาศภัยหรือเหตุอันซึ่งไดระบุไวในสัญญานั้นไดเกิดขึ้นเพราะความทุจริตหรือความประมาทเลินเลออยาง
รายแรงของผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน” 

64  อภิศักดิ์  คําดี.  (2548).  การฉอโกงประกันวินาศภัย : ศึกษากรณีการฉอโกงประกันภัยรถยนตโดยผู
เอาประกัน.  หนา 41. 

65  กฎหมายอาญามาตรา 59 วรรค 2 บัญญัติวา “การกระทําโดยเจตนา ไดแก กระทําโดยรูสํานึกในการ
กระทํา และขณะเดียวกันผูกระทําประสงคตอผล หรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้น” 

66  สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.  (2539).  คําอธิบายความผิดเก่ียวกับทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญา.  
หนา 157. 
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 (ก) สภาพปญหาการตีความลักษณะกฎหมายอาญาตามมาตรา 347  
  เกี่ยวกับการตีความกฎหมายอาญา มีคํากลาวที่มักจะใชกันในประเทศไทยเราอยูคํา
หนึ่งคือ “กฎหมายอาญาตองตีความโดยเครงครัด”67 คํากลาวนี้มีความไมชัดเจนในความหมายเปน
อยางมาก และทําใหเกิดปญหาในการตีความกฎหมายอาญารวมถึงการตีความในมาตรา 347 นี้ดวย 
ซ่ึงการใชกฎหมายอาญาจึงยึดติดอยูที่ตัวอักษร และบางครั้งกอใหเกิดปญหาการใชกําหมายอาญา
ทั้งๆ ที่มิใชเพราะเหตุของชองวางของกฎหมายอาญา เชน 
  จากหลักกฎหมายตามมาตรา 347 มีปญหาในการตีความของกฎหมายวาการทุจริต
ในทางแพงกับการแกลงทําใหเกิดความเสียหายตามมาตรา 347 นั้นเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 
เพราะการกระทําดังกลาวจะสงผลถึงผูที่ไดกระทําการทุจริตวามีเหตุที่ตองไดรับโทษหรือไม
อยางไร เร่ืองความทุจริตตามความหมายของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 87968 
ตางกันกับกรณีการแกลงทําใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินอันเปนวัตถุที่เอาประกันภัย อันเปน
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 347 เพราะการที่จะผิดทางอาญามาตรานี้จะตองปรากฏ
วาไดแกลงทําใหเกิดความเสียหายเชนนั้นดวยความมุงหมายที่จะใหตนเอง หรือผู อ่ืนไดรับ
ประโยชนจากการประกันวินาศภัย กลาวคือ ไมวาผูใดจะเปนผูแกลงทํา ถาไดทําดวยความมุงหมาย
ที่จะใหไดรับประโยชนจากการประกันวินาศภัย จึงจะมีความผิด69 แตถาเปนการแกลงทําใหเกิน
ความเสียหายหรือเจตนาที่จะทําใหเกิดความเสียหายแตผูกระทําไมมีเจตนาที่จะเอาประโยชนกับ
ประกันวินาศภัยหรือมีเจตนาเอาประโยชนภายหลังที่ทําความเสียหายกับทรัพยที่เปนวัตถุที่เอา
ประกันภัย เชนนี้การกระทําดังกลาวก็ไมเปนความผิดตามมาตรา 347 นี้ 
  เมื่อบทบัญญัติของกฎหมายมาตรา 347 ไดมีการตีความที่แคบกวาความผิดฐานอื่น 
ผลคือในการบังคับใชในความผิดฐานนี้ จึงไมสามารถครอบคลุมถึงปญหาทุกปญหาที่ไดมีการ
ฉอโกงประกันภัยรถยนต เมื่อมีการฉอโกงประกันภัยรถยนตเกิดขึ้นอันเกิดจากการที่มีผูทุจริต เชน
แสดงขอความอันเปนเท็จ, การจัดฉากการชน, การเปลี่ยนผูขับขี่, การปลอมเอกสารตางๆ และอีก
มากมายหลายวิธี อาจมีสาเหตุมาจากการที่ฉอโกงประกันภัยรถยนตสามารถที่จะกระทําความผิดได
ทุกขณะ ไมวาจะเปนการกระทําตั้งแตยังไมไดเขามาทําประกันภัย ขณะที่อยูในระยะเวลาทํา 
 

                                            
67  จิตติ  ติงศภัทิย.  กฎหมายอาญา ภาค 1 หัวขอ 16, เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์.  คําอธิบายกฎหมายอาญา 

ภาค 1 หนา 18. 
68 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 879 บัญญัติวา “ผูรับประกันภัยไมตองรับผิดในเมื่อความ

วินาศภัยหรือเหตุอันซึ่งไดระบุไวในสัญญานั้นไดเกิดขึ้นเพราะความทุจริตหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรง
ของผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน” 

69  ไชยยศ  เหมะรัชตะ.  (2543).  กฎหมายวาดวยประกันภัย (พิมพครั้งที่ 5).  หนา 227. 
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ประกันภัย หรือ ขั้นตอนของการเรียกรองคาเสียหายและเมื่อสัญญาประกันภัยส้ินสุด แตหากการ
ทุจริตไมไดเกิดจากการแกลงทําใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินอันเปนวัตถุที่ เอาประกัน 
บทบัญญัติตามมาตรา 347 ก็ไมสามารถบังคับใชไดและสิ่งสําคัญที่สุดที่กฎหมายมาตรา 347 นี้ไม
สามารถที่จะเอาผิดกับผูที่กระทําการฉอโกงประกันภัยรถยนตไดเลย 70 
  ดังกลาวมาแลววา ในการคนหาความหมายของตัวบทกฎหมายจําเปนตองคนหา
คุณธรรมทางกฎหมายเพื่อใชประโยชนในการตีความกฎหมายอาญา71  
  “คุณธรรมทางกฎหมาย” ไมใชส่ิงที่เปนรูปธรรมที่สามารถจับตองไดโดยใช
ประสาทสัมผัสทั้งหา แตเปนส่ิงที่เปนภาพในความคิดหรือเปนสิ่งที่เปนนามธรรม กลาวโดยเฉพาะ
เปนสิ่งที่เปน “ประโยชน” (Interesse หรือ interest) หรือเปนสิ่งที่เปน “คุณคา” (Wert หรือ value)  
  ในการที่จะใหการอยูรวมกันของมนุษยในสังคมมีความปกติสุข มนุษยทุคน 
ตองเคารพและไมละเมิดประโยชนหรือคุณคาของการอยูรวมกัน การละเมิดประโยชนหรือ 
คุณคาของการอยูรวมกันจึงเปนการละเมิดคุณธรรมทางกฎหมาย ฉะนั้นคุณธรรมทางกฎหมายจึง
หมายถึงประโยชนหรือคุณคาของการอยูรวมกันที่กฎหมายคุมครอง ซ่ึงคุณธรรมทางกฎหมาย
แบงเปน2 ประเภท คือ “คุณธรรมทางกฎหมายที่ เปนสวนบุคคล” (Inividualrechtsgut) เชน 
ชีวิตความปลอดภัยของรางกาย และกรรมสิทธิ์ และ “คุณธรรมทางกฎหมายที่เปนสวนรวม” 
(Universalrechtsgut) เชน ความปลอดภัยในการจราจร72 หรืออาจเรียกวาความเสียหายที่กระทบตอ
สังคม 
  นอกจากนี้คุณธรรมทางกฎหมายยังมีประโยชนยังมีประดยชนในการวินิจฉัย
ปญหาผูเสียหายในคดีอาญา โดยคุณธรรมทางกฎหมายเปนพื้นฐานที่สําคัญของความผิดฐานตางๆ 
คุณธรรมทางกฎหมายจึงเปนเครื่องมือชวยตีความกฎหมายอาญาดวย73 
  ปญหาในทางกฎหมายอาญาใชบังคับเพื่อลงโทษผูกระทําความผิดนั้น มิไดมีเพียง
เรื่องการตีความกฎหมายเทานั้น ยังมีปญหาอื่น ๆ ที่ทําใหมาตรการในทางอาญาไมสามารถนํามา
บังคับใชกับผูกระทําความผิดไดเปนรูปธรรม เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายที่ลาสมัยและขาด
ประสิทธิภาพ ดังเชน 
 
 
                                            

70  อภิศักดิ์  คําดี.  (2548).  การฉอโกงประกันวินาศภัย : ศึกษากรณีการฉอโกงประกันภัยรถยนตโดยผู
เอาประกัน. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.  หนา 42. 

71  คณิต  ณ นคร.  (2543).  กฎหมายอาญาภาคทั่วไป.  หนา 43. 
72  คณิต  ณ นคร.  (2543).  กฎหมายอาญาภาคทั่วไป.  หนา 94. 
73  คณิต  ณ นคร.  (2543).  กฎหมายอาญาภาคทั่วไป.  หนา 95. 
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 (ข) สภาพปญหากฎหมายอาญาตามมาตรา 347 ท่ีเปนความผิดอันยอมความได 
  กฎหมายอาญานั้นจัดไดวามีภารกิจในการคุมครองการอยูรวมกันของมนุษยใน
สังคม ซ่ึงโดยธรรมชาติมนุษยมีความจําเปนที่ตองอยูรวมกันเมื่อมนุษยจําเปนตองอยูรวมกันการ
กระทบกระทั่งกันไมวาทางใดทางหนึ่งจะตองเกิดขึ้นเปนธรรมชาติ กฎหมายอาญาในฐานะที่เปน
เครื่องมือในการรักษาความสงบ และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองจึงมีความสําคัญมาก74 
โดยมีบทบัญญัติตางๆ พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคมแตละยุคสมัย ซ่ึงมีวัตถุประสงค
เพื่อจะควบคุมความประพฤติของสมาชิกในสังคมใหมีความเรียบรอย แมการกระทําความผิดอาญา
บางอยางจะไดกระทบตอบุคคลผูเสียหายใหไดรับผลกระทบก็ดี การกระทําความผิดนั้นก็ยังไดช่ือ
วา กระทบกระเทือนสังคมเปนสวนรวม 
  สําหรับประเทศไทยการกระทําความผิดทุกความผิดที่กระทบกระเทือนตอสังคม
สวนรวมในการอยูรวมกันของมนุษย หรือความผิดที่การกระทําแลวเปนภัยแกบุคคล รัฐจะตองเขา
มาดําเนินคดีอาญาหรือรักษาความสงบเรียบรอยซ่ึงเปนภารกิจที่สําคัญของรัฐ และเพื่อใหเปนไป
ตามเจตนารมณของการบัญญัติกฎหมายอาญา แตก็มีความผิดบางประเภทที่เปนขอยกเวนใหสิทธิ
แกบุคคลตามที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาโดยใหสิทธิบุคคลที่เปนผูเสียหายเขามาเปนเงื่อนไขในการดําเนินคดี หรือการระงับการ
ดําเนินคดี ความผิดชนิดนี้ก็คือ “ความผิดอันยอมความได” ซ่ึงเปนความผิดที่กระทบตอบุคคล
โดยตรงอันมีลักษณะหลักสําคัญคือ 
  1. เปนความผิดที่ความเปนอาชญากรรมไมรุนแรง 
  2. เปนความผิดที่มีคุณธรรมทางกฎหมายเปนเรื่องสวนตัวอยางสูงที่พึงเคารพ
เจตจํานงของผูเสียหาย 
  3.  เปนความผิดที่มุงประสงคจะคุมครองผูเสียหายอยางแทจริง75 
  ในการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม โดยสวนรวมจัดไดวาเปนภาระหนาที่
สําคัญของรัฐโดยมีบทบัญญัติของกฎหมายอาญาเปนกลไก ที่จะควบคุมสมาชิกในสังคมใหสันติ
ปลอดภัยในอาชญากรรม ซ่ึงขอบเขตของความสงบเรียบรอยหรือความสงบสุขของสังคม นั้นจะ
วางหลักเกณฑลงไปอยางนั้นยอมเปนการยากจึงจะตองพิจารณาบทบัญญัติเปนกรณีๆ ไปวามี
ผลกระทบกระเทือนไปถึงผลประโยชนของประชาชนโดยทั่วไปหรือไม ถามีผลกระทบหรือเกี่ยว
ไปถึงผลประโยชนของประชาชนโดยทั่วไป ไมไดเกี่ยวของกับบุคคลโดยตรงแลวก็เรียกไดวาเปน
ปญหาที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชนโดยสวนรวม ดังนั้นจึงตองนําหลักการดําเนินคดี

                                            
74  คณิต  ณ นคร.  (2543).  กฎหมายอาญาภาคทั่วไป.  หนา 31. 
75  คณิต  ณ นคร.  (2543).  แหลงเดิม.  หนา 98-99. 
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อาญามาปรับใชในสังคมสมัยปจจุบันจึงมีความเจริญรุงเรืองทันสมัยมากในขณะนี้ การกระทํา
บางอยางเปนการกระทําที่กระทบตอผลประโยชนของสวนรวมแลว ตองถือวาเปนการทําลายความ
สงบเรียบรอยรัฐจะตองมีหนาที่รักษาผลประโยชนของสวนรวมใหเกิดความยุติธรรม 
  ดังนั้นแนวความคิดในเรื่องการบัญญัติกฎหมายเพื่อความสงบเรียบรอยการที่จะ
ถือเอาความผิดใด เปนความผิดอันยอมความได หรือความผิดอาญาแผนดิน ตองแลวแตความผิดนั้น
จะกระทบกระเทือนความสงบเรียบรอยสวนใหญหรือไม ถาความผิดนั้นกระทบกระเทือนตอบุคคล
โดยเฉพาะหรือบทบัญญัติของความผิดที่มุงประสงคจะคุมครองความเสียหายอยางแทจริง อาทิเชน 
ความผิดฐานฉอโกงทั่วไป, ทําใหเสียทรัพย, ยักยอก ฯลฯ ก็อาจจะถือเอาความผิดลักษณะเชนนี้เปน
ความผิดอันยอมความได แตถาความผิดใดที่สังคมไดรับความกระทบกระเทือนอยางรายแรงแลวก็
จะไมสามารถยอมความกันได เพราะเปนการสรางความไมสงบสุขขึ้นในสังคม เชน ความผิด
เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ, ความผิดฐานปลอมแปลง ฯลฯ เปนตน ซ่ึงเปนความผิดอาญาแผนดิน 
รัฐเทานั้นที่จะเปนผูมีอํานาจดําเนินคดีอาญา76 เชนเดียวกับความผิดฐานฉอโกงประกันวินาศภัย จะ
เห็นไดวาความเสียหายที่ เกิดขึ้นผูที่ไดรับความเสียหายไมไดกระทบกระเทือนตอบุคคลใด
โดยเฉพาะ หรือเปนความผิดที่มีคุณธรรมทางกฎหมายเปนเรื่องสวนตัวอยางสูงที่พึงเคารพเจตจํานง
ของผูเสียหายคนใดคนหนึ่ง หรือเปนบทบัญญัติของความผิดที่มุงประสงคจะคุมครองความเสียหาย
เฉพาะตัวทรัพยสินเทานั้น แตผูที่ไดรับความเสียหายนั้นหมายถึงเงินที่ไดรับ (เบี้ยประกัน) จากผูเอา
ประกันภัยทุกคน เงินที่ไดรับไปไมใชเปนเงินของบริษัทประกันภัย ซ่ึงแทที่จริงแลวเปนเงินของ 
ผูเอาประกันภัยที่จายเพื่อประกันความเสี่ยงไวกับบริษัทประกันภัย  
 (ค) สภาพปญหาการดําเนินคดี 
  เนื่องจากความผิดฐานฉอโกงประกันวินาศภัยตามมาตรา 347 ซ่ึงเปนกฎหมาย
เฉพาะนั้น เปนความผิดอันยอมความไดดังที่ไดกลาวมาแลว ดังนั้นการดําเนินคดีอาญาหลักสําคัญ
คือผูที่เสียหายจะตองมีการรองทุกข เจาหนาที่ตํารวจหรือเจาหนาที่ของรัฐจึงมีอํานาจในการสืบสวน
สอบสวนได แตในทางอาชญากรรมทางเศรษฐกิจไดมีหลักที่จะดําเนินคดีอาญาโดยเจาหนาที่ของ
รัฐที่เปนหนวยงานเฉพาะเชน ตํารวจเศรษฐกิจ การดําเนินคดีของเจาพนักงานมักจะเปนเรื่องที่มี
ความเสียหายและมีผลกระทบตอเศรษฐกิจบานเมื่องอยางชัดเจนรวมถึง การดําเนินคดีในความผิด
ฐานฉอโกงประกันวินาศภัย  
  การดําเนินคดีในความผิดอันยอมความไดก็ขึ้นอยูกับความประสงคของผูเสียหาย 
ซ่ึงไดแกบริษัทประกันภัย กลาวคืออํานาจของพนักงานและศาลจะมีไดก็ตอเมื่อผูเสียหายได 

                                            
76  ชาตรี  ศรีนวลนัด และ วันชัย ศรีนวลนัด.  (2528).  คําอธิบายกฎหมายเรื่องความยินยอมในคดีอาญา :

ความผิดอันยอมความได (พิมพครั้งที่ 4).  หนา 79. 
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รองทุกขใหดําเนินคดีและการรองทุกขตองกระทําภายในสามเดือน มิฉะนั้นคดีเปนอันขาด 
อายุความรองทุกข และเปนสาเหตุที่ทําใหมีการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดการฉอโกงประกันภัย
รถยนตยังไมเคยมีการนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษในทางอาญาและในทางอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจก็ยังไมเคยปรากฏถึงการดําเนินคดีนี้เพื่อเปนบรรทัดฐานแตอยางใดเชนกัน ซ่ึงปญหานั้น
อาจจะเกิดขึ้นจากการลาชาของการดําเนินการภายในบริษัทประกันภัยนั้นๆ หรือหากมีการ
ดําเนินการอยางไรก็จะมีผลทําใหช่ือเสียงของบริษัทไดรับความเสียหาย เปนตน 
 
2.6 ผลกระทบและผลเสียหายที่เกิดจากการฉอโกงประกันภัยรถยนต 
 เมื่อไดทําการศึกษาถึงการฉอฉลการประกันภัยรถยนต ทําใหทราบถึงผลกระทบตางๆ 
ที่ไดรับ ความเสียหายและผลกระทบตาง ๆ เหลานี้ลวนแลวจะกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตความ
เปนอยูของประชาชนในสังคมทั้งส้ิน ซ่ึงสามารถแยกออกไดเปนหลายกรณีไดดังนี้ 

 2.6.1 ผลกระทบและผลเสียหายที่เก่ียวกับการบังคับใชกฎหมาย 
 ดังที่ไดกลาวมาแลววาการประกันภัยรถยนตปจจุบันนี้ครอบคลุมไปถึงการประกัน
วินาศภัย การประกันภัยค้ําจุน และการประกันภัยอุบัติเหตุ ซ่ึงขยายวงความคุมครองไปกวางทั้งชีวิต 
รางกาย อนามัย ทรัพยสินตางๆ ไมวาจะเปนของฝายผูเอาประกันและบุคคลภายนอก จึงเห็นไดวามี
ความคุมครองที่กวางขวางกวาประกันภัยประเภทอื่นๆ ดังนั้นมันจึงเปนการงายที่จะกระทําการ
ทุจริต หรือฉอโกง ฉอฉลประกันภัยรถยนต ดังนั้นการที่ปจจุบันนั้นมีกฎหมายกําหนดความผิดเพียง
แคการฉอโกงตาม (มาตรา 341) การฉอโกงประกันวินาศภัย ตาม (มาตรา 347) นั้นเพียงพอหรือไม 
แมปจจุบันไดมีกฎหมายออกมาบังคับเพิ่มเติม คือ ความผิดฐานฉอโกง พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัย
จากรถ ป 2535, พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
 ดังนั้นจะเห็นไดวาเมื่อมีการกระทําความผิด และบริษัทสามารถตรวจสอบจับได 
ก็สามารถที่จะดําเนินคดีกับผูที่กระทําความผิดเพียงความผิดฐานฉอโกงธรรมดาเทานั้น เพราะขาด
องคประกอบตามมาตรา 347 
 เชน การฉอโกงประกันวินาศภัยนั้นจะตองเปนการแกลง ทําใหเกิดความเสียหาย ซ่ึง
หมายถึงการจงใจ หรือเจตนา ทําอันตรายหรือทําลายทรัพยที่เอาประกันเทานั้น ถาหากวาไมไดเปน
การแกลง ก็ไมสามารถที่จะนําบทบัญญัตินี้มาใชได ซ่ึงตามที่ไดกลาวมาแลววาการฉอโกง
ประกันภัยรถยนตนั้นมีการกระทําหลายประการและทุกขั้นตอน เชน การที่ขับขี่รถผูเอาประกันเกิด
เหตุเฉี่ยวชนกันจริงไมไดเกิดจากการแกลง อาจเกิดจากความประมาท แตฉอโกงบริษัทผูรับประกัน
โดยการจัดฉากการชนจากฝายถูกมาเปนฝายผิด หรือการเปลี่ยนตัวผูขับขี่ซ่ึงไมมีใบอนุญาตขับขี่ 
เปนตน ฯลฯ เชนนี้ก็สามารถที่จะดําเนินคดีกับผูที่ฉอโกงไดเพียงความผิดฉอโกงธรรมดาเทานั้น 
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และที่สามารถที่จะนํามาตรา 347 มาใชไดมีเพียงการที่ผูเอาประกันแกลงที่จะทําลายรถตัวเอง 
เพื่อหวังเคลม และการจงใจทําใหรถสูญหาย ไฟไหมเทานั้น ซ่ึงความเสียหายดังกลาวนั้นมีอัตราที่
นอยมากนับจากการฉอโกงประเภทอื่น 

 2.6.2 ผลกระทบในการฉอโกงประกันภัยรถยนต 
 ผลกระทบและผลเสียที่เกิดขึ้นในทางที่เกี่ยวกับการฉอโกงประกันภัยรถยนตดังที่ได
กลาวมาแลวนั้น เปนผลกระทบที่รุนแรง ซ่ึงอาจจะกลาวไดดังนี้ 
 1) ผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ 
  ไมมีการทุจริตประเภทไหนที่สามารถสรางความเสียหายไดเทาการทุจริตในทางที่มี
ความเสียหายตามแนวทางของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงการฉอโกงประกันภัยรถยนตใน
รูปแบบที่เปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ดังที่ไดยกตัวอยาง) ก็ลวนแลวแตจะทําใหไดรับความ
เสียหายเปนตัวเงินสามารถวัดได และความเสียหายที่นอกเหนือจากตัวเงิน วัดผลเสียหายไมได ซ่ึงมี
ผลความเสียหายมากมายมหาศาล และผูเสียหายจํานวนมาก ทําใหระบบเศรษฐกิจทั้งระบบ
ส่ันคลอน การฉอโกงประกันภัยรถยนตก็เปนเหตุที่ทําใหเกิดความเสียหายได เปนตน 
 2)  ผลกระทบตอการลงทุน 
  ธุรกิจการประกันภัยรถยนตเปนธุรกิจที่ตองใชเงินทุนมหาศาลและถือวาเปนเปน
ธุรกิจเงินทุน หากประเทศใดที่มีการฉอโกงประกันภัยรถยนตหรืออาจทําใหกิจการเงินทุนใหญ 
หรือการดําเนินงานของการประกันภัยหยุดชะงัก หรือมีการลมสลายของบริษัทประกันภัยเปน
จํานวนมาก ยอมแสดงใหเห็นวาประเทศนั้นขาดความนาเชื่อถือทางดานเศรษฐกิจ ทําใหเกิดความ
ไมมั่นคงแกตางชาติ  เชนนี้การประกันภัยรถยนตจะตองไดรับความเชื่อถือจากประชาชน
ภายในประเทศเปนอยางมาก เพราะเปนการคุมครองถึงชีวิต รางกาย อนามัย ทรัพยสินของผูเอา
ประกัน หากมีการทุจริตในการประกันภัยมาก อาจจะไมกระทบถึงเสถียรภาพทางการเงิน แตถา
ลูกคาเกิดความรูสึกไมมั่นใจในสถาบันหรือผูบริหาร ผลอาจะเกิดขึ้นกับบริษัทประกันภัยนั้น และ
ยอมเปนลูกโซไปถึงเสถียรภาพความมั่นคงทางการเงินหรือการลงทุนของประเทศแนนอน 
 3) ผลกระทบตอความนาเชื่อถือและชื่อเสียงของประเทศ 
  ตามที่ไดกลาวไวในขอที่ 2 การฉอโกงประกันภัยรถยนต จะทําลายความไววางใจ
ในทางธุรกิจ ศีลธรรมของสังคม ผลิตผลขององคกรตางประเทศตกต่ํา ภาพพจนในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศถูกมองในแงลบ ซ่ึงสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของผูประกอบธุรกิจและการตลาด
ของชาวตางประเทศ เพราะไมมีผูใดตองการทําธุรกิจการคากับประเทศที่มีช่ือเสียงดานการทุจริต 
การที่ไดช่ือวาเปนประเทศที่มีการทุจริตมากแสดงใหเห็นถึงความดอยพัฒนาของคนในประเทศ ซ่ึง
นับเปนการเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศ และศักดิ์ศรีของประเทศอยางยิ่ง 
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 4)  ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ 
  ผลกระทบที่ทางเศรษฐกิจเรียกวา คาโอกาส ซ่ึงหมายความวา ส่ิงที่ประเทศชาติควร
ไดอีกมากมาย แตไมไดเพราะภาพพจนและความเชื่อถือที่เสียไปดวยอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
เชน อาชญากรรมทางการประกันภัย ซ่ึงมีผลที่คุมครองความเสี่ยง หากประเทศไทยมีภาพพจนที่ 
ไมดี  เงินจํานวนมหาศาลก็จะสูญเสียไป อันสงผลกระทบตอธุรกิจของประเทศทั้งระบบ77 
 5) ผลกระทบทางดานสังคม 
  การที่บริษัทประกันภัยไมไดรับความเชื่อถือและขาดความมั่นคง ส่ิงที่เกิดขึ้นตามมา
ยอมไมพนความเสียหายทางดานตางๆ ไมวาจะเปนความเสียหายแกทรัพยสินหรือชีวิตรางกาย 
ที่ขาดการเยียวยา เปนเหตุใหผูประสบภัยหรือผูไดรับเคราะหที่ เปนผูบริสุทธิ์จะไดรับความ
เดือดรอน ผูเอาประกันไดรับความเสียหายและภายหลังสังคมยอมไดรับความเสียหายตามมา 
อยางหลีกเลี่ยงไมได 

                                            
77  วีระพงษ  บุญโญภาส.  (2544).  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ.  หนา 122. 
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บทที่ 3 

การบังคับใชกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประกันภัยรถยนต 
 

 เมื่อไดมีการศึกษาถึงการกระทําความผิดในการฉอโกงประกันภัยรถยนต แลวจะเห็นวา
การกระทําความผิดนั้นสามารถที่จะกระทําไดหลายรูปแบบ หลายวิธี แตละวิธีก็ลวนแลวจะสามารถ
ทําไดทุกขั้นตอน และไมวาจะเปนบุคคลใดก็สามารถที่จะกระทําความผิดได ซ่ึงปจจุบันดูเหมือนวา
จะทําไดอยางงายดาย มากกวาการประกันภัยประเภทอื่นๆ และการกระทําความผิดในแตละครั้ง 
ก็ลวนแลวที่จะทําใหมีความเสียหายที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น และมีความสลับซับซอน การตรวจสอบใน
การกระทําความผิดทําไดยากเนื่องจากผูที่กระทําความผิดมีความรูความชํานาญและรูชองทางในการ
กระทําความผิดใหม ๆ อยูเสมอ ดังนั้นแนวทางหนึ่งที่จะทําใหผูกระทําความผิดเกรงกลัวตอการ
กระทําความผิดนั้นคือ มาตรการในทางกฎหมาย ซ่ึงจะตองทําการศึกษาวามาตรการในทางอาญา
ของประเทศไทย และมาตรการในทางอาชญากรรมทางเศรษฐกิจวาสามารถที่จะควบคุมดูแล หรือ
ปองกันและปราบปรามผูกระทําความผิดไดมากนอยเพียงไร จึงเห็นวาควรจะทําการศึกษาและ
วิเคราะหถึงมาตรการดังกลาวแลวมาเปรียบเทียบกับมาตรการในทางกฎหมายของตางประเทศ
ตอไปเพื่อจะนําไปสูแนวทางการแกไขใหสมฤทธิ์ผล 
 
3.1 มาตรการบังคับใชในทางกฎหมายอาญาที่เก่ียวกับการประกันภัยรถยนต 
 มาตรการบังคับใชในทางกฎหมายอาญาที่เกี่ยวของกับการประกันภัยรถยนตที่มีใน
ปจจุบัน ประเทศไทยยังไมไดมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามยุคสมัยเมื่อมีการ
กระทําความผิดเกิดขึ้น การนํากฎหมายอาญามาปรับใชยอมไมมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทําให
ผูกระทําความผิดเกรงกลัวตอกฎหมายได บทลงโทษที่ไมสามารถทําใหเห็นเปนรูปธรรม ซ่ึงหากมี
การนํากฎหมายอาญามาปรับใชก็จะสามารถใชกฎหมายดังตอไปนี้ 

 3.1.1  ความผิดฐานฉอโกง ตามมาตรา 341 
 การฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 บัญญัติไววา “ผูใดทุจริตหลอกลวง
ผูอ่ืนดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดความจริงที่ควรบอกใหแจงโดยเจตนาและโดยมี
มูลเหตุชักจูงใจโดยทุจริตและโดยการหลอกลวงดังวานั้น ไดไปซึ่งทรัพยสินจากผูถูกหลอกลวง 
หรือบุคคลที่สาม ทํา ถอน หรือทําลายเอกสารผูนั้นกระทําความผิดฐานฉอโกง”  ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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 คุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานนี้คือ ทรัพยสินอยางเดียวไมรวมถึงความ
ไววางใจของผูอ่ืน และไมใชเสรีภาพในการจําหนายจายโอนทรัพยสิน1 
 ความผิดฐานฉอโกงตามมาตรา 341 มีองคประกอบดังนี้ 
 องคประกอบภายนอก 
 1.  หลอกลวงดวย 
  แสดงขอความอันเปนเท็จ 
  ปกปดขอความจริง  ซ่ึงควรบอกใหแจงผูอ่ืน 
 2.  โดยหลอกลวงดังวานั้น 
  ไดไปซึ่งทรัพยสินจากผูถูกหลอกลวง หรือบุคคลที่สาม 
  ทําใหผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามทํา ถอน หรือทําลายเอกสารสิทธิ 
 องคประกอบภายใน 
 มูลเหตุจูงใจ ทุจริต 
 องคประกอบขอ (1) หลอกลวง 
 การกระทําความผิดฐานนี้ คือการหลอกลวงกลาว2 คือ ทําใหเขาใจผิด การหลอกลวงทํา
ได 2 วิธี คือ 
 การแสดงขอความอันเปนเท็จหรือ 
 ปกปดความจริงอันควรบอกใหแจง 
 การกระทําสองประการดังกลาวจะกระทําดวยวาจา ลายลักษณอักษร กิริยา หรือวิธีการ
อ่ืนใดไดทั้งส้ิน เพียงแตใหขอความที่แสดงออกนั้นไดทราบถึงผูอ่ืน  
 (ก) การแสดงขอความอันเปนเท็จ ขอความที่นํามากลาวนั้นตองเปนความเท็จ ซ่ึง 
“ขอความเท็จ” หมายความวา ขอความที่แสดงเปนเหตุการณขอเท็จจริงและเหตุการณขอเท็จจริงนั้น
ไมตรงกับความเปนจริงที่ในขณะแสดงขอความนั้น3 ดังนั้นถาขอเท็จจริงที่แสดงเปนความจริงแมผู
กลาวจะเขาใจวาเปนเท็จและกลาวเพื่อจะหลอกลวงผูอ่ืน ก็ไมถือเปนการแสดงความเท็จ ลักษณะ
ของการแสดงความเท็จนั้นตองเปนการแสดงถึงเหตุการณ ที่มีอยูในปจจุบันหรือที่ผานแลวในอดีต 
และตองไมใชเหตุการณจะเกิดขึ้นตอไปในอนาคต4 ดังนั้นจะเห็นวาผูที่จะกระทําความผิดฐาน 
 
                                            

1  คณิต  ณ นคร.  (2543).  กฎหายอาญาภาคความผิด.   (ฉบับพิมพครั้งที่ 7 แกไขเพิ่มเติม).  หนา 155. 
2  แตการหลอกลวงที่เปนการกระทําที่สังคมยอมรับไมเปนการหลอกลวงตามความหมายของกฎหมาย ดู

ฎีกาที่ 1568/2521 
3  จิตติ  ติงศภัทิย.  (2513).  คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 2 และภาค 3.  หนา 2190. 
4  คณิต  ณ นคร.  เลมเดิม.  หนา 156. 
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ฉอโกงนั้น จะตองมีเจตนาทุจริต และลักษณะแหงการกระทํานั้นเปนการหลอกลวงผู อ่ืนดวย
ขอความอันเปนเท็จ หรือทําการปกปดขอความจริงที่ควรจะบอก หรือแจงใหเขาทราบ ซ่ึงผลของ
การหลอกลวงนั้นทําใหผูถูกหลอกลวงสง  มอบทรัพยใหหรือถอนหรือทําลายเอกสารสิทธิ5 
 (ข)  การปกปดขอความจริง ซ่ึงควรบอกใหแจง คือ ผูปกปดไดทราบความจริงแลววามี
อยูอยางไร แลวปกปดความจริงนั้นเสีย ในเรื่องปกปดความจริงซ่ึงควรบอกใหแจงนี้ บางกรณีก็
รวมอยูกับ การแสดงขอความอันเปนเท็จดวยการหลอกลวงโดยปกปดขอความจริง ซ่ึงควรบอกให
แจง ผูกระทําจะตองกระทําการใดอันเปนการปกปด คือ ตองมีการมิใชเพียงแตนิ่งเฉย ผูกระทําได
กระทําการอันทําใหเขาใจผิดมาแตตน6 การปกปดขอความเปนการกระทํามิใชละเวนกระทํา ถาหาก
ผูใดมีหนาที่ตองทําเพื่อปองกันผล คือ ไมใหผูใดหลงผิดแลว แตงดเวนเสียไมทําตามหนาที่เปนเหตุ
ใหมีผูหลงเชื่อและไดทรัพยไปจากผูนั้น ก็ไดช่ือวากระทําการปกปด7 
 สวนความหมายของคําวา “แสดง” นั้นหมายความถึง การแสดงทุกวิถีทาง จะเปนโดย
ทางวาจา โดยกิริยาทาทาง โดยลายลักษณอักษร โดยทางโทรศัพท วิทยุ หรือวิทยุโทรภาพก็ได8 
 ความหมายของคําวา “ซ่ึงควรบอกใหแจง” หมายถึง กรณีที่เปนหนาที่ตองเปดเผยในเมือ่
การนิ่งเฉยเปนการงดเวนกระทําการตามมาตรา 59 วรรคทายเทานั้น 
 ดังนั้นหากผูเอาประกันภัยรถยนตไดหลอกลวงไมวาจะเปนการกระทําอยางใด ๆ เชน 
นํารถท่ีเกิดเหตุมากอน หรือมีบาดแผลกอนทําประกันภัยรถยนตแตผูเอาประกันไมยอมแจงใหผูรับ
ประกันภัยทราบเพื่อเขาทําสัญญา และผูรับประกันไดออกกรมธรรมใหไปแลว ถือวาครบ
องคประกอบความผิดฐาน ฉอโกงนี้  

 3.1.2 ความผิดฐานฉอโกงประกันวินาศภัย ตามมาตรา 347 
 การประกันภัยรถยนตเปนสวนหนึ่งของการประกันวินาศภัย ซ่ึงนอกจากประมวล
กฎหมายไดมีบทบัญญัติที่กําหนดความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงทั่วไปแลว การฉอโกงประกันภัย
รถยนตก็ยังมีความผิดเฉพาะ คือ ความผิดฐานฉอโกงประกันวินาศภัยไวอีก ซ่ึงบัญญัติไววา “ผูใด
เพื่อใหตนเอง หรือผูอ่ืนได ประโยชนจากการประกันวินาศภัย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
 

                                            
5  ไชยยศ  เหมะรัชตะ.  (2535).  สารานุกรมกฎหมายแพงและพาณิชย  กลฉอฉล.  หนา 16-17. 
6  สุวัณชัย  ใจหาญ.  (2532).  คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย มาตรา 

334 ถึง 336. หนา 217. 
7  จิตติ  ติงศภัทิย.  เลมเดิม.  หนา 2190. 
8  หยุด แสงอุทัย.  (2542).  กฎหมายอาญา ภาค 2-3 (ฉบับพิมพครั้งที่ 9 แกไขเพิ่มเติม).  หนา 310. 
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 องคประกอบความผิด9 
 1.  องคประกอบภายนอก  
  องคประกอบภายนอกคือ ส่ิงที่เปนสวนภายนอกที่ประกอบอยูในความผิดฐานใด
ฐานหนึ่ง เปนสวนที่ไมใชสวนจิตใจของผูกระทําความผิด (ส่ิงที่เปนสวนภายนอก) ซ่ึงมีอยูหลาย
อยาง องคประกอบภายนอกของความผิดฐานใดฐานหนึ่งอยางนอยตองมี “ผูกระทําความผิด” และ 
“การกระทํา” นอกจากนี้อาจมี “กรรมของการกระทํา” “ความสัมพันธระหวางการกระทําและผล” 
(ผล) และในบางฐานอาจมี “ส่ิงที่เปนสวนพิเศษอ่ืน” อีกดวย10 ซ่ึงตามกฎหมายมาตรา 347 นี้ไดแก 
การที่บุคคลแกลงทําใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินอันเปนวัตถุที่เอาประกันวินาศภัย แยกไดดังนี้ 
  (ก) ผูกระทํา   ผูใดไมจํากัดตัวผูกระทํา ดังนั้นผูกระทําจะเปนใครก็ไดไมจําเปน 
    ตองเปนผูเอาประกันภัย 
  (ข)  การกระทํา แกลงทําใหเกิดความเสียหาย  
  (ค)  กรรม    วัตถุที่เอาประกันภัย 
  (ง)  ผล         ความผิดฐานนี้ไมตองการผล 
  องคประกอบภายใน ไดแก  
  เจตนาธรรมดาตามมาตรา 59 
  เจตนาพิเศษ เพื่อใหตนหรือผูอ่ืนไดรับประโยชนจากการประกันวินาศภัย 
  (ก) ผูกระทํา คือ ความผิดฐานนี้ไมจํากัดตัวผูกระทํา ดังนั้นผูกระทําจะเปนใครก็ได 
ไมจําเปนตองเปนผูเอาประกันภัย ดังนั้น “ผูที่กระทําความผิด” ฐานนี้สามารถแบงแยกออกเปน 
หลายลักษณะ 
   1. ผูกระทําความผิดโดยทางตรง คือผูกระทําความผิดที่ไดกระทําความผิดโดย
กระทําทุกๆ อยางตองตามที่บทบัญญัติของความผิดฐานใดฐานหนึ่งบัญญัติไว ซ่ึงผูกระทําความผิด
โดยตรงนี้อาจมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได เชน ผูเอาประกันภัย มีเจตนาฉอโกงประกันภัยรถยนตเอง 
   2. ผูกระทําความผิดโดยทางออม คือผูกระทําความผิดที่ไดกระทําความผิดโดย
มีผูอ่ืนเปนเครื่องมือกระทําความผิดแทน เชน ผูบริหารบริษัทประกันภัยใชอํานาจในตําแหนงบังคับ
ใหลูกนองทําการฉอโกงบริษัทประกันภัย เปนตน 
   3. ผูกระทําความผิดขางเคียง คือผูกระทําความผิดที่ไดกระทําความผิดฐานใด
ฐานหนึ่งโดยไดกอผลของกฎหมายที่บัญญัติไวนั้นขึ้นอิสระของตนเองโดยมิไดขึ้นอยูกับผูใดผูหนึ่ง

                                            
9  สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.  (2539).  คําอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญา.  

หนา 157. 
10  คณิต  ณ นคร.  เลมเดิม.  หนา 107. 
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หรือเปนกรณีของการกระทําความผิดฐานใดฐานหนึ่งโดยตางคนตางทํา11 เชนผูเอาประกันภัย
ยินยอมใหอูซอมรถทําการฉอโกงบริษัทประกันภัย เปนตน12 
  (ข) การกระทํา หมายถึงการกระทําหรือการเคลื่อนไหวรางกายของมนุษยที่มี
เจตจํานงควบคุมไดแก การแกลงทําใหเกิดความเสียหาย ซ่ึงหมายถึงการจงใจทําอันตราย หรือ
ทําลายทรัพยสินที่เปนวัตถุที่เอาประกัน หากไมมีการทําเชนนั้นแลว วัตถุที่เอาประกันนั้นก็จะไม
เสียหาย 
  (ค) กรรมของการกระทํา หมายถึงส่ิงที่กฎหมายบัญญัติไวในความผิดแตละฐาน ซ่ึง
อาจเปนบุคคลหรือส่ิงของก็ได ซ่ึงในความผิดฐานนี้ไดแก ทรัพยสินอันเปนวัตถุที่เอาประกันภัยท่ี
ผูรับประกันภัยใหสัญญาแกผูเอาประกัน หากเกิดความเสียหายจะชดใชคาสินไหมทดแทนให  
   คําวา “ประกันภัย” นี้เมื่อประมวล กฎหมายอาญาไมไดนิยามเอาไว จึงมี
ความหมายดังที่บัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 861 วา “อันสัญญาประกันภัย
นั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะชดใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงินจํานวนหนึ่งให ใน
กรณีวินาศภัยหากมีขึ้นหรือในเหตุอยางอื่นในอนาคตที่ไดระบุไวในสัญญา และในการนี้บุคคลอีก
คนหนึ่งตกลงจะสงเงิน ซ่ึงเรียกวา เบี้ยประกันภัย” 
   ดังนั้นกรรมของการกระทําในความผิดฐานนี้ก็คือ ทรัพยสินที่เปนวัตถุที่เอา
ประกันวินาศภัยตามกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 861 นั่นเอง เชน อาคารบานเรือน รถยนต 
หรือสินคา  
  (ง) ผลแหงการกระทํา ความผิดฐานนี้เปนความผิดที่ไมตองการผล กลาวคือ เปน
ความผิดที่สําเร็จทันทีเมื่อมีการกระทํา คือ แกลงใหเกิดความเสียหาย 
   “แกลง” ทําใหเกิดความเสียหาย คงจะหมายความถึง ทําใหเกิดความเสียหาย
โดยจงใจกระทํา มิใชความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยธรรมดาจากการใชทรัพยปกติ13 และถาไมทําก็ไม
เกิดความเสียหายซึ่งความจริงก็อยูในความหมายของคําวา  “เจตนา”  อันเปนองคประกอบภายใน 
อยูแลว14 
  (จ) คุณธรรมทางกฎหมาย เปนสิ่งที่มีอยูในสวนขององคประกอบภายนอกดวย 

                                            
11 หยุด  แสงอุทัย.  กฎหมายอาญา ภาค 1.  หนา 99. 
12 คณิต  ณ นคร.  (2543).  กฎหมายอาญาภาคทั่วไป.  หนา 120. 
13 จิตติ ติงศภัทิย.  (2519).  คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตอนที่ 2 และภาค 3.  หนา 2586-

2587. 
14 หยุด แสงอุทัย.  (2542).  กฎหมายอาญา ภาค 2-3.  (ฉบับพิมพครั้งที่ 9 แกไขเพิ่มเติม).  หนา 324. 
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   ในความเห็นของทานศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร กลาวไววาการประกันภัย
เปนธุรกิจที่มีผลกระทบตอความผาสุกของประชาชน การที่กฎหมายบัญญัติใหความผิดฐานนี้เปน
ความผิดอันยอมความได15 จึงไมเปนการเหมาะสมดวยประการทั้งปวง 
   ความผิดฐานนี้อาจพิจารณาไดเปน 2  ความเห็น กลาวคือ ทางหนึ่งอาจเห็นวา
เปนการกําหนด การลงโทษการกระทําที่เปนการตระเตรียมฉอโกง  
   ถาเห็นดังนี้คุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานนี้ก็เปนอยางเดียวกับ
คุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานฉอโกงตามมาตรา 341 คือทรัพยสินของผูรับประกันภัย แต
ถาเห็นวาความผิดฐานนี้เปนความผิดเอกเทศตางหากแลว การกระทําความผิดฐานนี้ไมเปนเพียง
กระทําตอทรัพยสินของผูรับประกันเทานั้นแตเปนการกระทําตอสาธารณะดวย16 ในความเห็นของ
ทานศาสตราจารย ดร. คณิต  ณ นคร  
   ยังมีความเห็นอีกวา ความผิดฐานนี้จะเปนความผิด อันยอมความไดก็ตาม แต
การประกันภัยเปนธุรกิจที่กระทบตอสาธารณะดวย 
  2. องคประกอบภายใน  
  องคประกอบภายในคือ ส่ิงที่เปนสวนภายในตัวผูกระทําความผิดหรือเปนส่ิงที่เปน
สวนจิตใจที่ประกอบอยูในความผิดฐานใดฐานหนึ่ง ซ่ึงสิ่งดังกลาวนี้ตามปกติจะมีส่ิงเดียว แตใน
ความผิดบางฐานอาจมีองคประกอบภายในมากกวาหนึ่งสิ่งได เชนความผิดตามมาตรา 347 มี
องคประกอบภายใน 2 ประการ คือ  
  (ก) เจตนาธรรมดา ซ่ึงเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 59 คือ ผูกระทําจะตองรูวาเปน
ทรัพยที่เปนวัตถุที่เอาประกันภัยและตนตองการที่จะทําใหเกิดความเสียหาย  
  (ข) เจตนาพิเศษ ตามมาตรา 347 คือ ผูกระทําจะตองกระทําไปโดยมีเจตนาพิเศษ 
เพื่อใหตนเอง หรือผูอ่ืนไดรับประโยชนจากการกระทําวินาศภัย  
   ซ่ึงหมายความวาเปนการทําไปเพื่อหวังจะไดคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรม
ประกันภัยนั้นเอง หรือที่เรียกวา “มูลเหตุจูงใจ”17 เพื่อใหตนหรือผูอ่ืน ไดรับประโยชนจากการ
ประกันวินาศภัย ถาเจตนาธรรมดาที่จะทําใหทรัพยสินที่เอาประกันไดรับความเสียหายแตไมได
กระทําโดยมีมูลเหตุชักจูงใจดังกลาว ผูกระทําหามีความผิดไม ตัวอยางเชน ก. มีความประสงคจะฆา
ตัวตาย จึงขับรถที่ประกันวินาศภัยไวกับบริษัทประกันภัยบริษัทหนึ่งเขาชนตนไม แต ก. ไมตาย

                                            
15  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 348 บัญญัติวา “ความผิดในหมวดนี้ นอกจากความผิดตามมาตรา 343 

เปนความผิดอันยอมความได” 
16  คณิต ณ นคร.  (2545).  กฎหมายอาญา ภาคความผิด (พิมพครั้งที่ 8 ปรับปรุงใหม).  หนา 280. 
17  แหลงเดิม.  หนา 325. 
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เพียงแตไดรับอันตรายสาหัส ภายหลัง ก. นึกถึงสัญญาประกันภัยได ก.จึงไปทวงถามเงินคาความ
เสียหายซึ่งรถยนต ไดรับจากบริษัทประกันภัย ก. หามีความผิดตามมาตรานี้ไม 

 3.1.3  ความผิดฐานฉอโกง พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
 มีบทกําหนดโทษสําหรับผูประสบภัยกลาวคือ ผูประสบภัยผูใดยื่นคําขอรับการชดใช
คาเสียหายเบื้องตนตาม พ.ร.บ.นี้ โดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จเพื่อขอรับคาเสียหาย
เบื้องตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ18 
 จากบทบัญญัตินี้แสดงใหเห็นวาการปองกันการฉอโกงประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) 
ไดมีการปองกันอยูระดับหนึ่งเพียงเทานั้น จากการที่ผูเขียนไดทําการศึกษาและไดสอบถามไปยัง 
ผูที่มีสวนเกี่ยวของตางๆ ไมวาจะเปนพนักงานบริษัทประกันภัย หรือเจาหนาที่พนักงานนั้น มี
ความเห็นวา  บทบัญญัตินี้ไมสามารถที่จะบังคับเอากับตัวผูกระทําผิดไดอยางเปนรูปธรรม เนื่องจาก
สาเหตุหลายประการ ดังนี้ 
 1)  การตีความในทางกฎหมาย กลาวคือ 
  บทบัญญัติกฎหมายยังไมมีการนํามาใชใหเปนบรรทัดฐานของการกระทําความผิด 
เมื่อมีการกระทําความผิดที่เขาองคประกอบของความผิดเกิดขึ้นก็มักจะไมปรับเขากับความผิดฐานนี ้
แตจะใชในบทบัญญัติตาม กฎหมายอาญา มาตรา 341  
 2)  การตรวจสอบการกระทําความผิด 
  การตรวจสอบเปนไปไดยาก เพราะเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาผูรับประกันไมสามารถที่จะทํา
การตรวจสอบไดทันที กลาวคือ เมื่อมีผูไดรับบาดเจ็บเกิดขึ้นคงไมมีผูบาดเจ็บคนไหนรอให
พนักงานประกันภัยตรวจสอบยังที่เกิดเหตุ มีเพียงแตการรับแจงเหตุที่บริษัทเทานั้น และใหผูทีไ่ดรับ
บาดเจ็บนําตัวสงโรงพยาบาล เมื่อสงโรงพยาบาลแลวก็ยิ่งเปนการยากในการตรวจสอบเพราะ
ปจจุบันนี้โรงพยาบาลเอง ก็ยังตองการคนไขที่เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับรถถึงขนาดวา ทางโรงพยาบาล
เองกระทําการฉอโกงก็ยังเคยมีปรากฏใหเห็นอยูบอย ๆ ไมวาการรักษาคาพยาบาลที่สูงเกินจริง และ
การกระทําความผิดลักษณะดังกลาวถือวาเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอยางแทจริง  
  จากการที่ไดทําการศึกษาคนควาถึงมาตรการบังคับใชกฎหมายในทางอาญาแลว 
พบวามาตรการดังกลาวยังไมสามารถที่จะนํามาใชกับการฉอโกงประกันภัยรถยนตและใหผูที่ 
 

                                            
18 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 45  บัญญัติวา “ผูประสบภัยผูใดยื่นคํา

ขอรับชดใชคาเสียหายเบื้องตนตามพระราชบัญญัตินี้โดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จขอรับคาเสียหาย
เบื้องตนตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้ง
ปรับ”. 
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กระทําความผิดเกรงกลัวตอกฎหมายได ซ่ึงอาจเนื่องจากการที่กฎหมายอาญาที่บังคับใชนั้นมี
บทลงโทษที่ไมรุนแรง การตีความกฎหมายเปนไปเพื่อประโยชนตอผูกระทําความผิด ความลาสมัย
ของกฎหมายที่ยังไมมีการแกไขปรับปรุง ซ่ึงสวนทางกับการกระทําความผิดและความเสียหาย
รวมถึงผลกระทบที่ไดรับในปจจุบัน และกฎหมายอาญานั้นเปนกฎหมายที่ยอมความได เมื่อเปน
เชนนี้การที่จะนํามาตรการในทางกฎหมายอาญามาใชจึงควรที่จะนํามาตรการในทางกฎหมายอื่นมา
ใชควบคูกันกับเพื่อใหการปองกันและปราบปรามกระทําความผิดในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
3.2  มาตรการบังคับใชในทางกฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
 มาตรการบังคับใชในทางกฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เปนมาตรการที่พึงจะเขา
มาสูกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย ดังนั้นการที่จะนํามาตรการดังกลาวมาใชจึงควรที่จะ
ทําการศึกษาคนควา เพื่อหาความเปนไปไดที่จะนํามาใช และสามารถนํามาบังคับใชกับการฉอโกง
ประกันภัยรถยนตไดมากนอยเพียงไร ซ่ึงมาตรการในทางกฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมีดังนี้ 

 3.2.1 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
 การฟอกเงิน (Money Laundering) คือการเปลี่ยนเงินที่ไดมาโดยผิดกฎหมายหรือโดย 
มิชอบใหเสมือนหนึ่งวาเปนเงินที่ไดมาโดยมิชอบ ใหเสมือนหนึ่งวาเปนเงินที่ไดมาโดยชอบ หรือ
อาจกลาวอีกนัยหนึ่งวาการฟอกเงินเปนขบวนการซึ่งบุคคลปกปดแหลงที่มาของรายไดที่ผิด
กฎหมายและทําใหรายไดนั้นกลายเปนรายไดที่ชอบดวยกฎหมาย19 
 การฟอกเงิน แบงไดเปน 3 ระดับขั้น20 คือ 
 1. PLACEMENT แปลวา ระดับขั้นเอาไปวางไวกับที่ หมายถึง การเก็บเงินที่ไดจากการ
กระทําความผิดกฎหมายไวอยางปกปดในที่ซอนเรนและปลอดภัยที่สุด จะเก็บไวเองโดยจะเก็บไวที่
ใดก็ได เงินยังคงเปนเงิน เปนระดับขั้นตน เปนวิธีการดั้งเดิมที่เลากันวาในสมัยโบราณมีวิธีเก็บซอน
เงินดวยการเอาเงินหอผาใสไหฝงดินไวในที่ที่เชื่อแนวาจะไมมีใครรูใครเห็น จะไมมีใครไปขุดหามา
ได คร้ันเมื่อเปนยุคสมัยใหมและปจจุบันนี้ นอกจากจะเก็บไวกับตัวไวกับบานแลว ก็ใชวิธีการนําไป
ฝากไวกับธนาคารหรือสถาบันการเงินและยังจะใชช่ือที่อยูจริง หรือจะใชช่ือยอช่ือที่ตั้งขึ้นลอยๆ 
ช่ือคนอื่น ถาทําได 
 
 
 

                                            
19  ปยพันธ  อุดมศิลป.  (2534).  การกําหนดความผิดอาญาเกี่ยวกับการฟอกเงิน.   
20  Money  Laundering Symposium Singaporte 1995. 
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 2. LAYERING แปลวา ระดับขั้นแปรเปลี่ยนเปนชั้นๆ โดยการใชเงินที่ไดมาจากการ
กระทําความผิดไปซื้อทรัพยสินหรือจัดทําทรัพยส่ิงของมีคา มีราคาแพง มีมูลคามากๆ เชน เพชรนิล 
จินดา หรือ ทองคําแทง ทองรูปพรรณ ซ้ือรถยนต ซ้ือหุนหรือหลักทรัพย ซ้ือหรือสรางอาคาร
บานเรือน ที่ดินเรือกสวนไรนาไว ทรัพยสินที่ตองจดทะเบียนการถือกรรมสิทธิ์ อาจใชช่ือที่อยูคน
อ่ืนที่ไวใจได หรืออาจทําเปนขายใหคนอื่นที่ไวใจได หรือทําเปนโอนยกเปนมรดกใหคนอื่น อาจ
เปนบุตรหลานไปแลวดวยก็ได หรืออาจนําเงินไปฝากไวกับคนอื่นที่ไวใจได อาจเปนบุตรหลาน 
ญาติพี่นองหรือบิดามารดา บางประเทศอาจอนุญาตใหผูฝากเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินโดย
ใชช่ือผูฝากเปนชื่อยอหรือรหัสได ซ้ือที่ดิน ซ้ืออาคารบานเรือนไวในตางประเทศ 
 3. INTEGRATION แปลวา ระดับขั้นการคละเคลาผสมผสานโดยการนําเงินที่ไดมา
จากการกระทําความผิด หรือที่ไดมาโดยไมชอบกอนใหญไปผสมผสานกับเงินสวนนอยที่ไดจาก
รายไดสวนอ่ืนไปลงทุนประกอบการที่ถูกตองหลายๆ กิจการ จดทะเบียนจัดตั้งเปนหางหุนสวน
หรือบริษัทประกอบการทางเศรษฐกิจขึ้นหลายบริษัท เปนนายหนารับจํานอง รับซื้อขายฝากที่ดิน
อสังหาริมทรัพย ใหเงินกูไดดอกเบี้ย รับเหมากอสราง หรือลงทุนขามชาติ ขามประเทศ โอนเงินเขา
โอนเงินออกนอกประเทศ 
 กฎหมายควบคุมการฟอกเงินที่ใชบังคับแลว และพัฒนามากที่สุดคือในประเทศ
สหรัฐอเมริกา รองลงมาก็เปนประเทศในยุโรปบางประเทศ และประเทศญี่ปุน21 มีหลักการโดยยอ 
คือ ทุกประเทศรับขอกําหนดเรื่องที่จะตองดําเนินการใหลูกคาธนาคารแสดงตัวที่แทจริงใหธนาคาร
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกรรมทางการเงิน โดยตองปฏิเสธที่จะทํา
ธุรกรรมที่เกี่ยวของกับการฟอกเงิน พรอมใหความรวมมือและใหขอมูลของลูกคาเทาที่ทําไดตาม
หลักเกณฑที่มีอยูกับเจาหนาที่ผูรักษากฎหมาย 
 พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มีมาตราที่เกี่ยวของดังนี้  
 มาตรา 13 เมื่อมีการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินใหสถาบันการเงินมหีนาที่ตอง
รายงานการทําธุรกรรมนั้นตอสํานักงาน เมือ่ปรากฏวาธุรกรรมดังกลาวเปน 
 (1)  ธุรกรรมที่ใชเงินสดจํานวนมากที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (2)  ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่มีมูลคาเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (3)  ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยทั้งนี้ไมวาจะเปนธุรกรรมตาม (1) หรือ (2)  หรือไม 
ก็ตาม 
 

                                            
21  ประธาน  วัฒนะวาณิชย.  วิทยากรสัมนาเรื่องกฎหมายเพื่อสกัดการฟอกเงิน. 
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 มาตรา 48 ในการตรวจสอบรายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมหากมีเหตุอันควร
เชื่อวาอาจมีการโอน จําหนาย ยักยาย ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสินใดที่เปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการ
กระทํา ความผิดใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจยึด หรืออายัดทรัพยสินนั้นไวช่ัวคราวมีกําหนด
ไมเกิน 90 วัน 
 ในกรณีจําเปนเรงดวน เลขาธิการจะสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง แลว
รายงานตอคณะกรรมการธุรกรรม 
 มาตรา 49 ภายใตบังคับมาตรา 48 วรรคหนึ่ง ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเปนที่เชื่อไดวา
ทรัพยสินใดเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ใหเลขาธิการสงเรื่องใหพนักงานอัยการ
พิจารณาเพื่อยื่นคํารองขอใหศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินโดยเร็ว 

 3.2.2  การริบทรัพยสิน 
 การริบทรัพยสิน หมายถึง การที่รัฐไปพรากเอาทรัพยสินมาจากบุคคลใดโดยไมมี
คาตอบแทนใหเนื่องจากการที่บุคคลนั้นไดกระทําความผิดนั้น กลาวอีกนัยหนึ่ง หมายถึง การบังคับ
เอาไปซึ่งทรัพยสินเฉพาะอยาง อันมีความเกี่ยวพันอยูกับการกระทําความผิด22 
 ตามหลักกฎหมายของสหรัฐอเมริกา การริบทรัพยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การริบ
ทรัพยทางแพง และการริบทรัพยทางอาญา 
 การริบทรัพยทางแพงเปนการดําเนินคดีที่เรียกวา “In rem”23 ที่มุงกระทําตอทรัพยสิน
มากกวาตัวผูกระทําผิด โดยมีพื้นฐานหลักกฎหมายที่วา ทรัพยสินมีความผิดในฐานะที่ถูกใช หรือ
ไดมาจากการกระทําผิด กลาวอีกนัยหนึ่ง จําเลยในกระบวนการพิจารณาแบบ In rem  คือ ตัวทรัพย
นั่นเอง และการพิจารณาก็แยกตางหากโดยเด็ดขาดจากการดําเนินคดีอาญากับผูเปนเจาของตัวทรัพย
นั้น 
 การริบทรัพยทางแพงนี้มีรากฐานแนวความคิดมาจากในกฎหมายคอมมอนลอวที่วาตัว
ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดนั่นเองเปนทรัพยสินที่ผิด และตองปรับใหแกพระเจา 
ทรัพยสินที่จะริบไดนั้น ตองเปนทรัพยสินผิดกฎหมายโดยไมจําเปนตองคํานึงวาทรัพยสินนั้นเปน
ของผูกระทําความผิดหรือของผูอ่ืนที่เกี่ยวของ เนื่องจากถือกันวาทรัพยสินนั้นเองเปนสิ่งที่ผิด
กฎหมาย ทรัพยสินนั้นจึงมีมลทินมาตั้งแตการกระทําความผิด การโอนตอๆ มาจึงไมมีผล ผูรับโอน
จะอางวาตนไดรับมาโดยุจริตไมได 

                                            
22  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “ริบทรัพยสิน” ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายประสิทธิ์  ศรินท 

หนา 62. 
23  “In rem”  หมายถึง  กระบวนการพิจารณาหรือการดําเนินคดีกับทรัพย  ซึ่งตรงขามกับการดําเนินคดี

บุคคล เรียกวา  “In persoum” 
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 ทางดานกระบวนวิธีพิจารณาความนั้น การริบทรัพยจะฟองศาลที่ทรัพยสินนั้นตั้งอยู 
และจะฟองตัวทรัพยสินนั้นเปนจําเลยในคดีโดยตรง การที่จะไดตัวผูกระทําผิดมาดวยหรือไม 
ไมเปนอุปสรรคในการที่จะดําเนินคดีกับทรัพยสินนั้น สวนวิธีพิจารณาเรื่องการรับฟงพยาน  
หลักฐาน ถือหลักการชั่งน้ําหนักพยานตามปกติของวิธีพิจารณาความแพง (Preponderance of the 
Evidence) ทั่วไป โดยไมตองพิสูจนพยานหลักฐานจนปราศจากขอสงสัย (Beyond Resonable 
Doubt) เหมือนในคดีอาญา 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมีการบังคับใชมาตรการริบทรัพยสินทางแพงมาเปน
เวลานาน โดยเอาหลัก The Rule of Deodand  มาเปนพื้นฐานการริบทรัพยทางแพงในประเทศ 
ของตน โดยถือวาวัตถุที่ใชในการกระทําความผิดหรือครอบครองไวโดยผิดกฎหมายเปนการละเมิด
กฎหมาย มาตรการริบทรัพยสินนี้ไดนําไปบัญญัติไวในกฎหมายศุลกากรสหรัฐอเมริกา 
 การริบทรัพยสินทางอาญา ตรงขามกับการริบทรัพยในทางแพง การริบทรัพยในทาง
อาญาถือเปนสวนหนึ่งของการดําเนินคดีอาญา การริบทรัพยในทางอาญาไมอาจเกิดขึ้นไดเลยถาไม
มีคําพิพากษาวาจําเลยไดกระทําความผิด เพราะการริบทรัพยทางอาญาเปนการดําเนินคดีแบบ “In 
personum” ในสหรัฐอเมริกาถือเปนโทษอยางหนึ่ง การที่รัฐจะริบทรัพยสินไดก็แตเฉพาะที่มี
กฎหมายบัญญัติไวเทานั้น สวนการฟองรองคดีจะฟองตัวผูกระทําความผิด ไมใชฟองตัวทรัพยสิน 
และการรับฟงพยานหลักฐานจะตองใชหลักพิสูจนพยานหลักฐานปราศจากขอสงสัย 
 การริบทรัพยสินในทางอาญาที่ถือวาเปนการลงโทษผูกระทําความผิดนั้น ปรากฏอยู 
ในกฎหมาย Racketeer Influenced and Corrupt Organization Statue (RICO) และกฎหมาย The  
Continuing Criminal Enterprise Statue (CCE) ซ่ึงกฎหมายทั้งสองฉบับนี้มีจุดมุงหมายอยูที่
อาชญากรรมทางธุรกิจ และกลุมบุคคลที่เขามาเกี่ยวของไมใชเฉพาะในฐานความผิดใดความผิด
เดียว แตเกี่ยวของในแบบแผนหรือขบวนการของฐานความผิด สวนการฟองคดีนั้นจะฟองตัว
ผูกระทําความผิด (In personum) มิใชฟองที่ตัวทรัพยสินเหมือนการริบทรัพยสินทางแพง และจํากัด
การใชเฉพาะคดีที่กระทําโดยองคกรอาชญากรรม โดยเฉพาะการริบทรัพยสินทางอาญาตาม
กฎหมาย  RICO ซ่ึงเปนกฎหมายที่กอตั้งโทษในทางอาญา  และสะทอนการปรับกฎหมาย 
คอมมอนลอวในการริบทรัพยเพื่อแกปญหาองคกรอาชญากรรมในปจจุบัน โดยใชแนวความคิด 
ของกฎหมายจารีตประเพณี หรือการริบทรัพยสินในทางแพงเขามาผสมผสาน และนักกฎหมาย
สหรัฐอเมริกามีความเห็นวา การริบทรัพยในทางแพงและในทางอาญา  ในปจจุบันไมขัดตอ
รัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญมุงหมายถึงการริบทรัพยไปจนชั่วลูกชั่วหลาน แตริบทรัพยตาม
กฎหมายปจจุบันใหริบไดเฉพาะเครื่องมือเครื่องใชหรือผลของการกระทําผิดกฎหมาย และสิทธิของ
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รัฐที่จะริบทรัพยมิไดเฉพาะที่กฎหมายกําหนดไว24 ตอมาป 1984 สหรัฐอเมริกาไดแกไขกฎหมาย 
และ CCE ใหม โดยใหใชการริบทรัพยทางอาญาแกการกระทําความผิดรายแรง (Felony) หลาย
ประเภท เชน การกระทําหรือการขมขูรายแรง การฆา การลักพาตัว การพนัน การวางเพลิง การ 
ลักทรัพย การใหสินบน การลักลอบคายาเสพติด การฉอโกงในการขายหลักทรัพย เปนตน โดย 
ไมจํากัดวาตองเปนการกระทําเฉพาะที่กระทําเปนองคกรอาชญากรรม และไดแกไขกฎหมาย RICO 
และกฎหมาย CCE ใหมีหลักการและรายละเอียดอยางเดียวกันดวย โดยเฉพาะในหลักกฎหมาย 
RICO นั้น วัตถุประสงคที่สําคัญที่สุด คือ การขจัดการแทรกแซงขององคกรอาชญากรรมและการ
ปกครองมิจฉาชีพในธุรกิจที่ถูกตองตามกฎหมายในทางการพาณิชยของรัฐ ดังนั้นทรัพยที่จะริบได
ตามกฎหมาย RICO มีลักษณะกึ่งการลงโทษในทางอาญาและกึ่งการลงโทษที่มุงกระทําตอตัวทรัพย 
ไมวาทรัพยนั้นจะตองอยูในเขตอํานาจศาลที่พิจารณาหรือไมก็ริบได25 
 จะเห็นไดวาประเทศสหรัฐอเมริกาใชหลักการริบทรัพยทั้งทางแพงและทางอาญา
ผสมผสานกัน  เพื่อแกปญหาในการปราบปรามองคกรอาชญากรรมในปจจุบัน  ซ่ึงรวมถึง
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
 ประเทศไทยถือวาการริบทรัพยเปนโทษทางอาญาอยางหนึ่ง เพราะการริบทรัพยสินเปน
การกระทบตอสิทธิในทรัพยสินของบุคคล เจาหนาที่ของรัฐจะลงโทษไดโดยอาศัยเหตุที่บุคคลนั้น
ไดกระทําความผิดในทางอาชญามาเปนเหตุ ประมวลกฎหมายอาญาของไทยมาตรา 18 ไดจัดให 
การริบทรัพยเปนโทษลําดับที่ 5 และไดบัญญัติหลักเกณฑในการริบทรัพยไวในประมวลกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
24  Asset Forfeiture Office.  (1987).  Department of justice Forfeiture Manual.  Washington,  D.C. 

New York : Asset forfeiture Office.  P 1 (Mimeographened).    
25  ปยะพันธุ  สารากรบริรักษ.  (2539).  การกําหนดความผิดอาญาเกี่ยวกับการฟอกเงิน.  หนา 23. 
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อาญา มาตรา 32 ถึง 3726 ซ่ึงตองใชหลักเกณฑในการริบทรัพยทางอาญามาดําเนินการจึงอาจเกิด
ปญหาและอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เพราะจะตอง
พิสูจนจําเลยไดกระทําผิดจนศาลมีคําพิพากษาลงโทษจําเลยจึงจะใชมาตรการริบทรัพยได ซ่ึง
แตกตางจากการริบทรัพยในทางแพงของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมุงบังคับเอากับตัวทรัพยเปนหลัก
ดังกลาวมาแลว จึงเห็นควรขยายขอบเขตของกฎหมายในเรื่องการริบทรัพยใหใชหลักการริบทรัพย
ทั้งทางแพงและทางอาญาผสมผสานกัน 

 3.2.3   มาตรการปองกันอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
 มาตรการสมคบการกระทําความผิด 
 ประมวลกฎหมายอาญามีมาตราที่เกี่ยวของดังนี้ 

                                            
26  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 บัญญัติวา “ทรัพยสินใดที่กฎหมายกําหนดวา ผูใดทําหรือทีไวเปน

ความผิดใหริบเสียทั้งสิ้น ไมวาเปนการกระทําความผิดและมีผูถูกลงโทาตามคําพิพากษาหรือไม 
 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 บัญญัติวา “ในการริบทรัพยสินนอกจากศาลจะมีอํานาจริบตาม

กฎหมายที่บัญญัติไวโดยเฉพาะแลวใหศาลมีอํานาจสั่งริบทรัพยสินดังตอไปนี้อีกดวย คือทรัพยสินซึ่งบุคคลไดใช
หรือมีไวเพื่อการกระทําความผิดหรือทรัพยสินที่บุคคลไดโดยไดกระทําความผิด เวนแตทรัพยสินเหลานี้ เปน
ทรัพยสินของผูอื่นซึ่งมไิดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิด” 

  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 34 บัญญัติวา “บรรดาทรัพยสินซึ่งไดใหตามความในมาตรา 143 
มาตรา 144 มาตรา 149 มาตรา 150 มาตรา 167 มาตรา 201 หรือมาตรา 202 หรือซึ่งไดใหเพื่อจูงใจบุคคลใหกระทํา
ความผิดหรือเพื่อเปนรางวัลในการที่บุคคลไดกระทําความผิด ใหริบเสียทั้งสิ้น เวนแตทรัพยสินนั้นเปนของผูอื่น
ซึ่งมิไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิด” 

 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 35 บัญญัติวา “ทรัพยสินซึ่งศาลพิจารณาใหริบใหตกเปนของแผนดิน 
แตศาลจะพิจารณาใหทําใหทรัพยสินนั้นใชไมไดหรือทําลายทรัพยสินนั้นเสียก็ได” 

 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36 บัญญัติวา “ในกรณีที่ศาลสั่งใหริบทรัพยสินตามมาตรา 33 หรือ
มาตรา 34 ไปแลว หากปรากฏในภายหลังโดยคําเสนอเจาของแทจริงวา ผูเปนเจาของแทจริงมิไดรูเห็นเปนใจดวย
ในการกระทําความผิดก็ใหศาลสั่งใหคืนทรัพยสิน ถาทรัพยสินนั้นยังคงมีอยูในความครอบครองของเจาพนักงาน
แตคําเสนอของเจาของที่แทจริงนั้นจะตองกระทําตอศาลภายใน 1 ป นับแตวันที่คําพิพากษาถึงที่สุด” 

 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 37 บัญญัติวา “ถาผูที่ศาลสั่งใหสงทรัพยสินที่ริบไมสงใหภายในเวลา
ที่ศาลกําหนดใหศาลมีอํานาจสั่งดังตอไปนี้ ใหยึดทรัพยสินนั้น ใหชําระราคาหรือสั่งยึดทรัพยสินอื่ของผูนั้นขอใช
ราคาเต็ม หรือในกรณีที่ศาลเห็นวาผูนั้นจะสงทรัพยสินที่สั่งใหได แตไมชําระ ใหศาลมีอํานาจกักขังผูนั้นไวจนกวา
จะปฏิบัติตามคําสั่งแตไมเกิน 1 ป แตถาภายหลังปรากฏแกศาลเองหรือคําเสนอของผูนั้นวาผูนั้นไมสามารถสง
ทรัพยสิน หรือชําระราคาไดศาลจะสั่งใหปลอยตัวผูนั้นไปกอนครบกําหนดก็ได” 
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มาตรา 210  “ผูใดสมคบกันตั้งแตหาคนขึ้นไป เพื่อกระทําความผิดอยางหนึ่งอยางใดตามที่ได
บัญญัติไวในภาค 2 นี้ และความผิดนั้นกําหนดโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปขึ้นไป ผูนั้นกระทําความผิด
ฐานเปนซองโจร…” 
 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบกรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.
2534 มีมาตราที่เกี่ยวของดังนี้ 
 มาตรา 8 “ผูใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแตสองคนขึ้นไป เพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ผูนั้นสมคบกันกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด…” 
 ทั้งสองมาตรานั้น บัญญัติขึ้นมาเพื่อดําเนินคดีแกผูที่สมคบกันกระทําความผิดโดยที่
ความผิดนั้นยังไมถึงขั้นลงมือกระทําความผิดแตใชลงโทษแตผูที่คบคิดกันจะกระทําความผิดซึ่ง
กฎหมายทั้งสองฉบับนี้มีองคประกอบของผูกระทําความผิดตางกันและมีวัตถุประสงคที่จะใช
ดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดไวตางกัน 
 
3.3  การบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการฉอโกงประกันภัยรถยนตของตางประเทศ 
 ในตางประเทศที่มีการพัฒนาและแกไขกฎหมายใหทันตอยุคสมัย มาตรการบังใช
กฎหมายจึงมีบทบัญญัติที่มีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นไดจากประเทศดังตอไปนี้ 

3.3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 สําหรับการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการฉอโกงประกันภัยรถยนตในประเทศ
สหรัฐอเมริกานั้น ซ่ึงเปนการบังคับใชกฎหมายแบบคอมมอนลอว มีการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน
เปนคดี ๆ ไป และมีการพิจารณาความผิดฐานฉอโกงโดยการหลอก (Cheating by False Pretenses) 
ซ่ึงในแตละมลรัฐที่ใชกฎหมายคอมมอนลอว จะมีหลักเกณฑที่นํามาใชเพื่อกําหนดความของ
ความผิดฐานฉอโกงคือ โดยการแถลงขอความอันเปนเท็จ บุคคลผูแถลงความเท็จนั้นรูอยูแลววา
ขอความนั้นเปนเท็จ โดยมีเจตนาที่จะฉอโกงผูที่เปนเจาของเงิน สินคา หรือส่ิงของนั้น27 
 ในสหรัฐอเมริกาเมื่อ ป ค.ศ.1962 ไดมีการประกาศใชประมวลกฎหมายอาญาแบบอยาง 
(Model Penal Code) เพื่อเปนแบบอยางในการแกไขกฎหมายอาญาของมลรัฐตางๆ 28 
 ตามประมวลกฎหมายอาญาแบบอยางไดบัญญัติความผิดฐานลักทรัพยโดยหลอกลวงไว
ในมาตรา 223.3 วา บุคคลผูมีความผิดฐานลักทรัพย ถาผูนั้นไดรับทรัพยสินของบุคคลอื่นโดยการ
หลอกลวง บุคคลทําการหลอกลวงถามีวัตถุประสงค 

                                            
27  Justin Miller.  (1934).  Handbook of Criminal Law.  (St.Paul, minn : West Publishing).  P. 386. 
28  สุวัณชัย ใจหาญ.  เลมเดิม.  หนา 304. 
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 1. กอใหเกิดหรือสงเสริมใหเขาใจผิด รวมทั้งเขาใจผิดในขอกฎหมาย มูลคาเจตนา หรือ 
สภาพแหงจิตใจอยางอื่น แตการหลอกลวงวา บุคคลจะมีเจตนาจะทําตามคํามั่นจะอนุมานเอาแต
เพียงจากการที่ผูนั้นไมทําตามคํามั่นในเวลาตอมาเทานั้นมิได หรือ 
 2. ปองกันมิใหคนอื่นไดรับขอมูลท่ีเขาตองการซึ่งจะทําใหมีผลตอการตัดสินใจกระทํา
การใดตอไป หรือ 
 3. ทําใหไมอาจแกไขความเขาใจผิด ที่ผูหลอกลวงไดกอใหเกิดขึ้น หรือสงเสริมให
เขาใจผิดมากอน หรือผูหลอกลวงรูวาเปนการโนมนาวบุคคลอื่นผูซ่ึงอยูในฐานะเปนผูแทน หรือมี
ความสัมพันธเปนที่ไดรับความเชื่อถือ หรือ 
 4. ทําใหลมเหลวซึ่งการเปดเผยถึงความเปนหนี้ การเรียกรองตอคูสัญญาหรือการขัด
ขวางทางกฎหมายอื่นใดในการใชทรัพยสินซ่ึงเขายักยาย หรือกีดขวางการพิจารณา สําหรับ
ทรัพยสินที่ไดรับมา ซ่ึงการขัดขวางนั้นจะชอบหรือไมชอบดวยกฎหมายหรือเปนหรือไมเปนสาระ
ในรายงานของเจาพนักงาน 
 คําวา “หลอกลวง” นี้อยางไรก็ดีไมรวมถึงความเท็จในสิ่งที่ไมเปนสิ่งสําคัญทางดาน
การเงินหรือเปนการใชขอความที่ไมนาจะหลอกลวงบุคคลธรรมดาในประเภทเดียวกันได29 
 จากบทบัญญัติความผิดฐานลักทรัพยโดยหลอกลวงดังกลาวนั้น จะเห็นไดวาเปน
ความผิดฐานฉอโกงนั้นเอง และในประมวลกฎหมายอาญาแบบอยาง (Model Penal Code) ยังได
บัญญัติถึงคํานิยามของคําวาทรัพยสิน (Property) ไวในมาตรา 233.3 (6) ดวย ซ่ึงบัญญัติไววา  
 

                                            
29  Section 223.3 Theft by Deception. 
 A person is guilty of theft if he purposely obtains property of another by deception. A person 

deceives of his purposely: 
 Cerates or reinforces a false impression, including fasle impression as to law, value, intention or 

other state of mind, but deception as to a person’s intention to perform a promise shall not be inferred from the 
fact alone that he did not subsequently perform the promise; or 

 Prevents another from acquiring information which would affect his judgment of a transaction; or 
 Fails to correct a false impression which the deceiver previously created or reinforced, or which 

the deceiver knows to be influencing another to whom he stands in a fiduciary or confidential relationship; or 
 Fails to disclose a known lien, adverse claim or other legal impediment to the enjoyment of 

preperty which he transfers or encumbers in consideration for the preperty obtained, whether such impediment 
is or is not valid, or is not a matter of official record. 

 The term “deceive” does not, however, include falsity as to matters having on pecuniary 
significance, or puffing by statements unlikely to deceive ordinary persons in the group addressed. 
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ทรัพยสิน หมายถึง ส่ิงที่มูลคารวมถึงอสังหาริมทรัพย, ทรัพยสินสวนบุคคลที่สัมผัสได และสัมผัส
ไมได, สิทธิตามสัญญา, สิทธิเรียกรองตอบุคคลอื่น และประโยชนอ่ืนใดในการเรียกรองเพื่อความ
มั่งคั่ง, การรับหรือการขนสง, การยึดหรือใชสัตว, อาหารและเครื่องดื่ม, ไฟฟาหรือพลังงานอื่นใด 
 กรณีนี้จึงแตกตางไปจากประมวลกฎหมายอาญาของไทยเราที่มิไดบัญญัติคํานิยามของ
คําวาทรัพยสินไว ในสหรัฐอเมริกาจึงไมสูจะมีปญหานักในเรื่องที่วาส่ิงใดคือทรัพยสินตาม
ความหมายในทางอาญา 
 นอกจากความผิดฐานลักทรัพยโดยการหลอกลวง (Theft by Deception) ดังกลาวแลวใน
ประมวลกฎหมายอาญาแบบอยาง (Model Penal Code) ยังไดบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการปลอมและ
การปฏิบัติการฉอโกงใน Article 244 อีก โดยแยกบัญญัติเปนความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงโดยเฉพาะ
ไวหลายฐานความผิด เชน ความผิดฐานหลอกลวงทางธุรกิจ ตามมาตรา 224.7 ซ่ึงเปนเรื่องเกี่ยวกับ
การแถลงขอความอันเปนเท็จเพื่อลวงขายสินคา การใชเครื่องชั่งตวงวัดที่ไมไดมาตรฐานและอื่นๆ 
ความผิดฐานฉอโกงเจาหนี้ตามมาตรา 224.10 ความผิดฐานฉอโกงในการลมละลายตามมาตรา 
224.11 เปนตน  
 สวนการฉอโกงประกันภัย ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว
เฉพาะ ซ่ึงบทบัญญัติดังกลาวเปนการประชุมและไดมีขอตกลงที่ตรงกันในใจความหรือสาระสําคัญ
ที่ตรงกันทั้ง 52 รัฐ ซ่ึงในสวนรายละเอียดของบทระหวางโทษนั้น สวนกลางไดใหอํานาจในแตละ
รัฐเปนผูที่ออกกฎหมายเพื่อปองกันและปราบปรามและหาอัตราโทษที่เหมาะสมในแตละรัฐ30 ซ่ึง
สามารถแบงสาระสําคัญไดดังนี้ 
 1. วัตถุประสงคของกฎหมาย 
  กฎหมายนี้สรางหลักประกันเกี่ยวกับการฉอโกง เชน อาชญากรรมในรูปแบบเฉพาะ 
และ อาชญากรรมรายแรงในกรณีที่เปนอาชญากรรมรายแรง ซ่ึงมีผลกระทบตอประกันเกี่ยวกับการ
ฉอโกงและสามารถนําไปใชในโครงสรางสําหรับกฎหมายที่เพิ่มขึ้นมา เชน การเกิดขึ้นของการ
ประกันเกี่ยวกันการฉอโกงในสํานักงาน รูปแบบนี้จะชวยลดการจายคาเสียหายเกี่ยวกับความ
เสียหายอันเกิดมาจากการฉอโกงของผูรับประกันภัย เพราะวารูปแบบนี้ครอบคลุมไปถึงผูกระทําผิด
เกี่ยวกับการฉอโกงซึ่งประกอบไปดวย ผูรับประกันภัย และ ผูที่อางวาเปนผูรับประกันภัย มันจํากัด
ผูกระทําผิดเกี่ยวกับการฉอโกงตอลูกคา และ บทเรียนเกี่ยวกับความยุงยากในการเงินของธุรกิจการ
ประกันภัย 
 
 

                                            
30 www.leginfo.ca.gov/cgi–bin/displaycode?section=ins&group=01001-02000&file=18. 
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  โดยเฉพาะอยางยิ่ง รูปแบบนี้ไดกําหนดบทระหวางโทษของการฉอโกงไว ทั้งในทาง
คดีแพงและคดีอาญา ซ่ึงเปนบทลงโทษของผูกระทําผิดที่ถูกกําหนดไว ทั้งในหลักการประกันการ
ถูกฉอโกงและการประกันนอกกฎหมาย เปนรูปแบบเพื่อเปนการจัดการปญหาตางๆ ทั้งหมดของ
การประกันการถูกฉอโกง, การเรียกรองคาเสียหายจากผูที่ถูกฉอโกง, กรมธรรมของการถูกฉอโกง, 
การขายประกันภัยอยางฉอโกง และ การฉอโกงโดยผูประกอบการประกันภัย 
  กฎหมายเกี่ยวกับการฉอโกง เปนกฎหมายพื้นฐานบนเจตนาที่มิใหเกิดการฉอโกง
ผูใด ไมวาจะเปนบริษัทประกันภัยหรือผูบริโภค การประกันภัยที่ผิดกฎหมายตองการมาตรฐาน 
ที่ต่ํากวาในการพิสูจนและถูกออกแบบในการจัดการเกี่ยวกับการฉอโกง เชน การตรวจรางกาย 
และวงจรของการฉอโกง ซ่ึง ผูกระทําผิดมักจะรอดพนจากการถูกฟองไดบอย ๆ ภายใตกฎหมายนี้ 
  รูปแบบที่สําคัญขยายนิยามของการประกันภัยเกี่ยวกับการฉอโกงนั้น เปนการดํารง
อยูของกฎหมายของรัฐในปจจุบันและรูปแบบอื่นๆ ที่ตองมีการแกไขใหเปนประโยชนทั้งผูบริโภค
และผูรับประกันภัย เปนการปกปองเปนพิเศษ อันเปนผลจากการปดบริษัทประกันที่หลอกลวงและ
บริษัทประกันภัยจะตองใหมีการลงโทษที่เครงครัด   
  การออกกฎหมายกําหนดใหผูรับประกันตองเปนแนวหนาของการตอตานการ
ฉอโกง ผูบังคับใชกฎหมายตองรวมมือกับผูรับประกันภัยในการสืบสวนผูตองสงสัยเกี่ยวกับการ
ฉอโกง ในทางกลับกัน รูปแบบไดบรรจุขอยกเวนในศาลแพงที่กวางขวางสําหรับผูที่ใครบอกขอมูล
เกี่ยวกับผูตองสงสัยเกี่ยวกับการฉอโกง รูปแบบยังตองการผูรับประกันภัยที่จะวางแผนการตอตาน
การโกงและคําเตือนเกี่ยวกับการฉอโกงบนในสมัครและในเรียกรองการจายเงิน แตหลีกเล่ียงการ
จัดการเล็กๆ ของความพยายามตอตานการฉอโกงโดยกรมการประกันภัย 
  ตั้งแตมีการรวมตัวเพื่อจุดประสงคในรูปแบบนี้ในป 1995, หลายๆ รัฐ มีการใช
ประโยชนจากกฎหมายนี้ มีการจัดเตรียม มีความพยายามที่จะออกพระราชบัญญัติกฎหมายตอตาน
การฉอโกง รัฐเทนเนสซี่ ออกพระราชบัญญัติ ของรูปแบบนี้ กับการชดเชยผูใชแรงงานที่ถูกโกงใน
ป 1996 รัฐโคโลราโด ใชประโยชนของกฎหมายนี้การเตรียมการวางแผนในการออกกฎหมาย
เกี่ยวกับการฉอโกงป 1996 รัฐอาคันซอ ใชประโยชนจากสื่อสารของแผนการเกี่ยวกับการฉอโกงใน
การเขียนกฎขอบังคับของกฎหมายของรัฐในป 1997 ที่ตองการเริ่มตนเกี่ยวกับกฎหมายตอตานการ
ฉอโกง รัฐเนวาดา ใชประโยชน โดยผูฝกหัดเปนเกณฑในการทบทวนกฎหมายอนุญาตเกี่ยวกับการ
เสียคาปรับในป 1997 และรัฐนิวเจอรซีออกพระราชบัญญัติในป 1998 ที่มีความเขมงวดอยางมาก 
กับการอนุมัติในทางการแพทยคลายกับภาษาของรูปแบบที่ใชรวมกัน รัฐนิวเม็กซิโก, เมน และ 
เวอรจิเนีย ทั้ง 3 รัฐใชรูปแบบนี้ในการออกพระราชบัญญัติตอตานการฉอโกงที่เขมงวดมากขึ้นในป 
1998 
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 2. ลักษณะกฎหมายการประกันการถูกฉอโกง 
  กฎหมายการประกันการถูกฉอโกงถูกบัญญัติขึ้นโดยผูซ่ึงมีความรูและดวยความ
เขาใจถึงผลประโยชนที่ไดมาจากการโกงผูอ่ืน  กฎหมายการฉอโกง รวมไปถึงการเรียกรองใหจาย
คาประกัน, การประกันตนเกี่ยวกับการโกง และ การออกกฎหมาย มีเงื่อนไขความสัมพันธที่แยก
ออกจากกันกับผูรับประกันการฉอโกง มีการตกลงกันอยางลับๆ ที่ไมขึ้นตอกัน เกี่ยวกับความ
ชวยเหลือ และสงเสริม กฎหมายเกี่ยวกับการฉอโกง ซ่ึงอยูในนิยามนี้แลว สวนการพิสูจนความผิด
ภายใตเงื่อนไขนี้ คือตองสามารถจับหรือตองพบกับผูตองหาแลว และตองพิสูจนใหเห็นถึงการ
กระทําความผิดจนกวาจะปราศจากขอสงสัยทั้งปวงวาผูนั้นไดกระทําความผิด 
  การดําเนินคดี  
  ผูเสียหายหรือเจาหนาที่พนักงานที่ตกอยูภายใตกฎหมายนี้ จะตองเตรียมตัวและ
แสดงพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับความผิดที่มีผลกระทบเชน 
  - ใบแสดงความจํานงสําหรับขอตกลงของการประกันภัยตางๆ 
  - การเรียกรองการจายเงินของผูเอาประกันที่ตามมาในขอตกลงตางๆ 
  - การจายเงินที่ตามมาในขอตกลงตางๆ 
  สวนการดําเนินคดีตอผูกระทําความผิดที่ตกอยูภายใตองคประกอบของผูรับประกัน
การฉอโกงของกฎหมายฉอโกง ตองแสดงใหเห็นถึง 
  - การจูงใจสําหรับการขายประกัน หรือ การอางขอตกลง 
  - ใบแสดงความจํานงสําหรับหนังสือรับรองของผูมีอํานาจ 
  - การบิดเบือนความจริงของเงื่อนไขทางการเงินของผูรับประกันตาง ๆ 
  ในสวนนี้เปนรูปแบบของการประกันการฉอโกงที่เปนความผิดเฉพาะ และมีความ
พยายามที่จะแสดงใหเห็นถึงความผิดเกี่ยวกับการฉอโกง  ซ่ึงปราศจากคําที่ เปนนิยามหรือ
ความหมายของความพยายามที่ตั้งเปาหมาย, แผนการ และ ความชวยเหลือ หรือ การหนุนหลังของ
การฉอโกง, ผูรับประกันตองจายเงินตามขอเรียกรองผิดบอยๆ กอนที่ผูกระทําผิดจะถูกกลาวหาวา
เปนผูกระทําผิด ผูถูกกลาวหาอื่นๆ อาจจะไมไดกระทําผิด การเตรียมการปองกัน ผูบริโภคจาก
ผูประกอบการที่ไมซ่ือสัตย โดยสวนที่ขยายออกของนิยามของการฉอโกง รวมทั้งแผนการที่ทําผิด
โดยผูรับประกัน หรือ ผูที่อางตัววาทําธุรกิจประกันภัย 
 3. บทลงโทษผูกระทําผิดกฎหมาย 
  สวนท่ี 1  บทลงโทษผูกระทําผิดกฎหมาย ถูกประยุกตใหใชสําหรับผูที่ถูกกลาวหา
จากการกระทําผิดกฎหมายการประกันการฉอโกง ซ่ึงบทลงโทษใชแบบขั้นบันได และหาฐาน
ความผิดที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการฉอโกง และกอนการพิสูจนวามีการกระทําความผิดเกิดขึ้น การ
เตรียมการนั้น ตองพิจารณาจากการผลแหงการกระทําโดยเจตนา พิจารณารวมกับบทลงโทษที่มีอยู
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ในรัฐซ่ึงมีความผิดคลายๆ กัน โดยบทลงโทษ กฎหมายไดอนุญาตใหศาลมีอํานาจดําเนินการ
แบงแยกหรือรวมมูลคาที่เสียหาย เชน 
  กฎหมายการประกันภัยการฉอโกง ที่กระทําความผิดแกผูใดเปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแก
ความตายหรือไดรับการทํารายจนบาดเจ็บอยางหนัก 
  การลงโทษผูกระทําความผิดนั้น กําหนดไวรุนแรงมาก ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางการ
ปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอธุรกิจที่เกิดจากการฉอโกง ซ่ึงวิธีการปกติที่ถูกใชจะมีลักษณะเปน
ขั้นของความรุนแรงหรือผลแหงความเสียหาย ในสวนของการยังยั้งผูกระทําผิดหรือสวนของ
รูปแบบการกระทําความผิด ที่มีความรุนแรงหรือเลวรายอยางไรอันเกิดจากการฉอโกง รัฐไมได
กําหนดขั้นของการออกกฎหมายที่พอดีกับความผิดไว 
  สวนที่ 2   กฎหมายการประกันการฉอโกง ไดแก 
  กรณีที่ ผูกระทําความผิดเปนผูที่มีความรูและมีเจตนาที่จะฉอโกง หรือ เปนผูที่มี
เจตนาเพื่อมีวัตถุประสงคในการถอดถอนสิทธิการถือครองหรือ ถอดถอนจากผลประโยชนที่
เกี่ยวกับการเงิน, ไมวาจะไดลงมือการกระทําผิด, มีสวนรวม หรือ เปนผูที่ชวยเหลือ, ชวยใหรอดพน
จากความผิด หรือ รวมกันวางแผนที่จะกระทําผิดอยางลับๆ หรือเรียกรองใหผูอ่ืนทําความผิด หรือ 
อนุญาตใหกระทํา หรือเปนตัวแทนที่กระทําผิด ตามกฎหมายดังกลาวมาแลว มีความผิดตาม
กฎหมายประกันการฉอโกงนี้ดวย เชน 
  ก. การเกิด,สาเหตุที่ใหเกิด หรือ เตรียมตัวโดยรูกอน หรือ เชื่อวาจะเกิดขึ้น โดย 
ตัวแทนของการประกัน, ผูเรียกรองสิทธิ หรือผูประกันตนผูเชี่ยวชาญทางการประกันภัย หรือ 
บริษัทที่มีฐานะทางการเงินดีในการติดตอทางธุรกิจของการประกันภัย หรือ การดําเนินธุรกจิทีด่ทีาง
การเงิน, ขอมูลบางอยางซึ่งมีการดําเนินการที่มีขอเท็จจริงที่ผิด ซ่ึงระงับหรือปกปดของเท็จจริงที่
เกี่ยวของกันของขอตอไปนี้ 

1. การประยุกต, การประเมิน หรือการนํามาใชใหมของขอตกลงในการ
ประกันภัย 

2. การเรียกรองใหจายเงินหรือกําไรที่มีผลตามมาจากขอตกลงในการประกันภัย 
3. การจายเงินที่สอดคลองกันระยะเวลาที่กําหนดในของตกลงของการ

ประกันภัย 
4. ความสัมพันธที่ถูกใชในการดําเนินธุรกิจอยางดีเยี่ยม 

  ข. การเกิด  สาเหตุที่ใหเกิด หรือ เตรียมตัวโดยรูกอนลวงหนา หรือเชื่อวาจะเกิดขึ้น 
หรือโดยผูรับประกันภัย, ผูเชี่ยวชาญการประกันภัยหรือบริษัทที่มีฐานะทางการเงินดีเยี่ยมในการ
ติดตอกับการดําเนินงานทางการประกันภัย หรือ บริษัทที่การดําเนินการทางดานการเงินที่ดีเยี่ยม 
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ขอมูลบางอยางซึ่งมีแตขอผิดพลาดในขอเท็จจริง หรือ ระงับหรือ ปกปดขอเท็จจริง,ที่เกี่ยวของกัน
ตามขอตอไปนี้ 
   1. การชักชวนสําหรับการขายประกันหรือ อางถึงขอตกลงของการประกันภัย 
   2. การใชประกาศนียบัตรของผูไดรับอนุญาต 
   3. เงื่อนไขทางการเงินของผูรับประกัน 
   4. การสืบหา, การพัฒนา, การรวมตัว, การเขารวม หรือการแยกตัวของผูรับ
ประกันภัย 
  ค. เชื้อเชิญหรือ ยอมรับคนใหม หรือ การตอสัญญา กับผูที่มีความเสี่ยงในการ
ประกันภัย โดย หรือ สําหรับ ผูรับประกันภัยที่ลมละลาย 
  ง. โยกยายสินทรัพย หรือบันทึกสินทรัพย, การดําเนินการและ การทํางานที่ผิด
ทํานองครองธรรม หรือ ขอเท็จจริงบางสวน จากบานที่เปนสํานักงาน หรือ สถานที่อ่ืนที่เกี่ยวของ
กับผูรับประกันภัย, หรือ ทําลายหรือ อายัด ทรัพยสินที่เหมือนกันจากแผนกประกันภัย 
  จ. เบี่ยงเบน, นํามาใชประโยชนโดยมิชอบ, เปล่ียนแปลง หรือยักยอกเงินของ 
ผูรับประกัน หรือ ซ่ึงถูกประกัน หรือ มีการเรียกรองสําหรับการประกันที่ติดตอกับ 
  1. การดําเนินการประกันภัย 
  2. การจัดการเกี่ยวกับธุรกรรมทางธุรกิจโดย ผูรับระกันภัย หรือ ผูเชี่ยวชาญ
ทางการประกันภัย 
  3. การสืบหา, การพัฒนา, การรวมตัว, การเขารวม หรือการแยกตัวของผูรับ
ประกันภัย 
   มันอาจจะนอกกฎหมายสําหรับบุคคลบางคนที่กระทําผิด หรือ ผูที่มีความ
พยายามที่จะกระทําผิด หรือ ชวยเหลือ ,เปนผูชวย, ชวยใหรอดพนจากการทําผิด หรือ ขอรองให
ผูอ่ืนกระทําผิด หรือ คบคิดเพื่อจะกระทําผิด 2 กฎหมายการประกันการฉอโกง 
  สวนที่ 3  บทลงโทษเกี่ยวกับผูกระทําผิด 
  บุคคลใด ผูซ่ึง ฝาฝนในสวนที่ 2 ของกฎหมาย ซ่ึงมีความผิดดังนี้ 
  ก. ขั้น A เปนความผิดลหุโทษ ถามากกวา คาของสินทรัพย การบริการ หรือรายได
อ่ืน ๆ ผิดไปจากที่หามาได หรือ ความพยายามที่หามาได หรือ แบงแยก หรือรวม การสูญเสียทาง
เศรษฐกิจ โดยบุคคลหรือกลุมบุคคล ที่มีผลทําใหเกิดการฝาฝนของสวนที่ 2 ที่มีคานอยกวา___; 
  ข. ขั้น B ความผิดลหุโทษถา : 
   1. มากกวา  คาของสินทรัพย  การบริการ หรือรายไดอ่ืนๆ ผิดไปจากที่หามาได 
หรือ ความพยายามที่หามาได หรือแบงแยก หรือรวม การสูญเสียทางเศรษฐกิจ โดยบุคคลหรือกลุม
บุคคลที่มีผลทําใหเกิดการฝาฝนของสวนที่ 2 เปน______ หรือมากกวา แตนอยกวา___; หรือ 
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   2. มากกวา  คาของสินทรัพย  การบริการ หรือรายไดอ่ืนๆ ผิดไปจากที่หามาได 
หรือความพยายามที่หามาได หรือแบงแยก หรือรวม การสูญเสียทางเศรษฐกิจ โดยบุคคลหรือกลุม
บุคคล ที่มีผลทําใหเกิดการฝาฝนของสวนที่ 2 ที่มีคานอยกวา___, และ ผูกระทําผิดถูกพิสูจนวาได
กระทําผิดมากอนของแตละขั้น หรืออยูในการดําเนินคดีของการฉอโกงการประกันภัยในศาลตางๆ 
  ค. ขั้น C ความผิดลหุโทษ ถามากกวา (i) คาของสินทรัพย การบริการ หรือรายได 
อ่ืนๆ ผิดไปจากที่หามาได หรือ ความพยายามที่หามาได หรือ (ii) แบงแยก หรือรวม การสูญเสียทาง
เศรษฐกิจ โดยบุคคลหรือกลุมบุคคล ที่มีผลทําใหเกิดการฝาฝนของสวนที่ 2 เปน______ หรือ
มากกวา แตนอยกวา___; 
  ง. ความผิดรายแรงในขั้นที่ 3 ถา: 
   1. มากกวาคาของสินทรัพย การบริการ หรือรายไดอ่ืนๆ ผิดไปจากที่หามาได 
หรือ ความพยายามที่หามาได หรือ (ii) แบงแยก หรือรวม การสูญเสียทางเศรษฐกิจ โดยบุคคลหรือ
กลุมบุคคลที่มีผลทําใหเกิดการฝาฝนของสวนที่ 2 เปน______ หรือมากกวา แตนอยกวา___; หรือ 
   2. มากกวาคาของสินทรัพย  การบริการ หรือรายไดอ่ืนๆ ผิดไปจากที่หามาได 
หรือ ความพยายามที่หามาได หรือ (ii) แบงแยก หรือรวมการสูญเสียทางเศรษฐกิจ โดยบุคคลหรือ
กลุมบุคคลที่มีผลทําใหเกิดการฝาฝนของสวนที่ 2 ที่มีคานอยกวา___, และผูกระทําผิดถูกพิสูจนวา
ไดกระทําผิดมากอนของแตละขั้นหรืออยูในการดําเนินคดีของการฉอโกงการประกันภัยในศาล 
ตาง ๆ 
  จ. ความผิดรายแรงในขั้นที่สอง ถามากกวา (i) คาของสินทรัพย การบริการ หรือ 
รายไดอ่ืนๆ ผิดไปจากที่หามาได หรือ ความพยายามที่หามาได หรือ (ii) แบงแยก หรือรวม การ
สูญเสียทางเศรษฐกิจ โดยบุคคลหรือกลุมบุคคล ที่มีผลทําใหเกิดการฝาฝนของสวนที่ 2 เปน______ 
หรือมากกวา แตนอยกวา___ 
  ฉ. ความผิดรายแรงในขั้นที่ 1 ถา: 
   1. มากกวาคาของสินทรัพย  การบริการ หรือรายไดอ่ืนๆ ผิดไปจากที่หามาได 
หรือความพยายามที่หามาได หรือแบงแยก หรือรวมการสูญเสียทางเศรษฐกิจ โดยบุคคลหรือกลุม
บุคคล ที่มีผลทําใหเกิดการฝาฝนของสวนที่ 2 เปน______ หรือมากกวา แตนอยกวา___; หรือ 
   2. มากกวาคาของสินทรัพย  การบริการ หรือรายไดอ่ืนๆ ผิดไปจากที่หามาได 
หรือความพยายามที่หามาได หรือแบงแยก หรือรวม การสูญเสียทางเศรษฐกิจ โดยบุคคลหรือกลุม
บุคคลที่มีผลทําใหเกิดการฝาฝนของสวนที่ 2 ที่มีคานอยกวา___, และผูกระทําผิดถูกพิสูจนวาได
กระทําผิดมากอนของแตละขั้นหรือ อยูในการดําเนินคดีของการฉอโกงการประกันภัยในศาลตางๆ 
หรือ 
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   3. มากกวาคาของสินทรัพย การบริการ หรือรายไดอ่ืนๆ ผิดไปจากที่หามาได 
หรือ ความพยายามที่หามาได หรือแบงแยก หรือรวมการสูญเสียทางเศรษฐกิจ โดยบุคคลหรือกลุม
บุคคลที่มีผลทําใหเกิดการฝาฝนของสวนที่ 2 ของกฎหมายที่บุคคลฆาคนตายหรือทํารายถึงขั้น
บาดเจ็บสาหัส 
   ดังจะเห็นไดวาการกําหนดบทบัญญัติของกฎหมายนั้นไดมีการกําหนดบทบัญญัติ
ใหมีสาระสําคัญใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน แตการกําหนดอัตราความรายแรงของการกระทํา
ความผิดซ่ึงบัญญัติใหสอดคลองกับอัตราโทษนั้นสวนกลางไดใหรัฐแตละรัฐออกกฎหมายออกมา
ใชบังคับกับคนในรัฐของตนเอง เชน ประมวลกฎหมายอาญาของรัฐเทกซัส 
 3.3.1.1 ประมวลกฎหมายอาญาของรัฐเทกซัส 
    บทที่ 35 การประกันการฉอโกง 
    ตอนที่ 35.025 การประกันภัยการฉอโกง  
    (a) ผูใดกระทําการฝาฝนกฎหมาย  ถาบุคคลนั้นเจตนาที่จะฉอโกง  หรือ 
หลอกลวงผูรับประกันภัย  ผูรับผิดชอบในการจายเงินตอการเรียกรองการประกันภัยภายใตขอตกลง
ของการประกันภัย : 
     (1) การเตรียมหรือ เหตุผลที่ถูกเตรียม มีขอความวา  
      a. บุคคลใดที่ รูวากระทําผิด  หรือถูกชักจูงไปในทางที่ ผิดไปจาก
ขอเท็จจริง และ 
      b. ถูกเสนอไปยังผูรับประกัน หรือ 
     (2) การนําเสนอหรือเหตุที่ตองเสนอ ไปยังผูรับประกันภัย แถลงการณวา 
ผูที่กระทําความผิด หรือถูกชักจูงไปในทางที่ผิดไปจากขอเท็จจริง 
      (a-1) ผูใดกระทําการฝาฝนกฎหมาย ถาบุคคลนั้นเจตนาที่จะฉอโกง 
หรือ หลอกลวงผูรับประกันภัย, ผูรับผิดชอบในการจายเงินตอการเรียกรองการประกันภัยภายใต
ของตกลงของการประกันภัย : 
       (1) การเตรียมหรือ เหตุผลที่ถูกเตรียม มีขอความวา  
        (A) บุคคลใดที่รูวากระทําผิดหรือ ถูกชักจูงไปในทางที่ผิดไป
จากขอเท็จจริง และ 
        (B) ถูกเสนอไปยังผูรับประกัน หรือ 
       (2) การนําเสนอหรือเหตุที่ตองเสนอ  ไปยังผู รับประกันภัย 
แถลงการณวา ผูที่กระทําความผิด หรือ ถูกชักจูงไปในทางที่ผิดไปจากขอเท็จจริง 
      (b) ผูใดกระทําการฝาฝนกฎหมาย ถาบุคคลนั้นเจตนาที่จะฉอโกง หรือ 
หลอกลวงผูรับประกันภัย, ผูที่เรียกรอง, มีขอเสนอ, จาย หรือ รับ ผลประโยชน ในการเชื่อมตอกับ 
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ส่ิงที่ใหมากับสินคา หรือบริการ สําหรับการจายเงินของการเรียกรองการจายเงิน ที่มีขอเสนอายใต
ขอตกลงในการประกันภัย 
      (c) การฝาฝนกฎหมายภายใตสวนยอย (a) หรือ (b) คือ 
       (1) ขั้น C เปนความผิดแบบลหุโทษ ถา คาของการกรียกรองการ
ประกันนอยกวา $50  
       (2) ขั้น B เปนความผิดแบบลหุโทษ ถา คาของการกรียกรองการ
ประกันตั้งแต $50 แตนอยกวา $500 
       (3) ขั้น A เปนความผิดแบบลหุโทษ ถา คาของการกรียกรองการ
ประกันตั้งแต $500 ถึง $1,500 
       (4) คดีอาญาที่ถึงขั้นถูกจองจํา ถา คาของการเรียกรองการประกัน 
คือ $1,500 หรือมากกวาแตนอยกวา $20,000; 
       (5) ทําความผิดคดีอาญาของขั้นที่ 3 ถา คาของการเรียกรองการ
ประกัน คือ $20,000 หรือมากกวาแตนอยกวา $100,000; 
       (6) ทําความผิดคดีอาญาของขั้นที่ 2 ถา คาของการเรียกรองการ
ประกัน คือ $100,000 หรือมากกวาแตนอยกวา $200,000; 
       (7) ทําความผิดคดีอาญาของขั้นที่ 1  
        (A)  ถา คาของการเรียกรองการประกัน คือ $ 200,000 หรือ
มากกวา; หรือ 
        (B)  ถาการกระทําผิดเชื่อมโยงกับกลุมคนของสถานที่ที่
กระทําผิด ที่ทําใหบุคคลใดๆ ถึงแกความตายหรือบาดเจ็บสาหัส 
      (d) การกระทําผิดภายใต ขอยอยที่ (a-1) ที่ทําผิดถึงขั้นถูกจองจํา 
      (e) ศาลจะสั่งให จําเลยที่ถูกตัดสินวามีความผิดตามมาตรานี้ ตองชดใช
รวมไปถึงคาศาล และคาธรรมเนียมทนาย ของผูรับประกันดวย 
      (f) ถามีการกระทําความผิดตามมาตรานี้ รวมถึงการกระทําความผิดใน
กฎหมายอื่นๆ ผูกระทําผิดอาจจะตองถูกดําเนินคดีตามมาตรานี้ ตามกฎหมายอื่น หรือ ทั้งสองอยาง 
      (g) จุดประสงคของมาตรานี้  ถาผูกระทําความผิดพิสูจนโดยหลักฐานที่
มีความสําคัญมากกวา วาสวนหนึ่งของการเรียกรองการประกันของการจายเงินภายใตขอตกลงของ
การประกันภัยที่หาเหตุผลไดวาเกิดการขาดทุน, บาดเจ็บ, เกิดคาใชจาย, หรือ มีการปดบัง โดย
ขอตกลง, คาของการเรียกรองการจายเงิน เทากับความแตกตางระหวางทั้งหมดของจํานวนรวมที่
เรียกรองการประกันและ จํานวนรวมของสวนที่ถูกตองของการเรียกรองการประกัน 
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      (h) ถาพิ สูจนไดวามีการทดลองกระทําความผิดภายใตมาตรานี้  
ผูกระทําความผิดใหใบเสร็จของสินคา หรือบริการในการสนับสนุนของการเรียกรองการประกันให
จายเงินภายใตขอตกลงของการประกัน ตอผูรับประกันภัยที่ประกาศในขอตกลง, ขอที่สามารถ
โตแยงไดวาผูกระทําผิดไดเรียกรองการจายเงินถูกเตรียมตัวหรือถูกเสนอใหเพิ่มเติมโดยกฎหมาย 
1995, เลขที่ 74 ชอง 621 สวนที่ 1 มีผลเมื่อ 1 กันยายน 1995 ถูกปรับปรุงโดยกฎหมายป 2003, เลขที่
78 ชอง 605 สวนที่ 1 มีผลเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2003 กฎหมายป 2005 เลขที่79 ชองที่1162 สวนที่ 4 
มีผลเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2005 
    สวนที่ 35.025 มูลคาของการเรียกรองการประกันภัย  
    (a)  ขอยกเวนถูกเตรียมไวโดย สวนยอย (b) และ หัวขอของขอยอย (c) สําหรับ
จุดประสงคของ สวนที่ 35.02 , ถา มูลคาของการเรียกรองการประกันไมสามารถสืบใหแนใจอยาง
ทันทีทันใด, มูลคาของการเรียกรองการประกันภัยคือ 
     (1) คาของการตลาดที่เปนธรรม, ในเวลาและสถานที่ของการกระทําผิด, 
ของสินคาหรือบริการ ที่เปนประเด็นของการเรียกรองการประกัน; หรือ 
     (2) การทดแทนคาของสินคาหรือบริการ วา เปนประเด็นในการเรียกรอง
การรับประกันภายใตชวงเวลาที่หาเหตุผลได หลังจากการเรียกรองการประกัน  
    (b) ถาสินคาหรือบริการ เปนประเด็นของการเรียกรองการประกันไมสามารถ
หาเหตุผลอยางแนชัดได ภายใตขอยอย (a), สินคาหรือบริการ ถูกพิจารณาวามีคา $500 หรือมากกวา
แตไมถึง $1,500 
    (c) จุดประสงคของมาตรานี้, ถาผูกระทําความผิดพิสูจนโดยหลักฐานที่มี
ความสําคัญมากกวา วาสวนหนึ่งของการเรียกรองการประกันของการจายเงินภายใตขอตกลงของ
การประกันภัยที่หาเหตุผลไดวาเกิดการขาดทุน,บาดเจ็บ, เกิดคาใชจาย, หรือ มีการปดบัง โดย
ขอตกลง, คาของการเรียกรองการจายเงิน เทากับความแตกตางระหวางทั้งหมดของจํานวนรวมที่
เรียกรองการประกันและ จํานวนรวมของสวนที่ถูกตองของการเรียกรองการประกัน 
 
บทลงโทษ 
บทที่ 12 บทลงโทษ 

บทยอย B บทลงโทษของการกระทําผิดแบบลหุโทษท่ีเปนแบบสามัญ 
 12.21 ขั้น A การกระทําผิดแบบลหุโทษ การตัดสินตอบุคคลของขั้น A ที่กระทํา
ความผิดแบบลหุโทษจะลงโทษโดย 
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  (1) ถูกปรับไมเกิน $4,000 
  (2) การจําคุกเปนระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หรือ 
  (3) ทั้งจําทั้งปรับ 
 12.22 ขั้น B การกระทําผิดแบบลหุโทษ การตัดสินตอบุคคลของขั้น B ที่กระทํา
ความผิดแบบลหุโทษจะลงโทษโดย 
  (1) ถูกปรับไมเกิน $2,000 
  (2) การจําคุกเปนระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หรือ 
  (3) ทั้งจําทั้งปรับ 
 12.23 ขั้น A การกระทําผิดแบบลหุโทษ การตัดสินตอบุคคลของขั้น A ที่กระทํา
ความผิดแบบลหุโทษจะลงโทษโดยถูกปรับไมเกิน $500 

บทยอย B บทลงโทษของการกระทําผิดในคดีอาญา 
 12.32 บทลงโทษของคดีอาญาขั้นที่ 1 (a) การพิจารณาอยางอสิระของการทําความผิด
ขั้นรายแรงของขั้นที่1 จะถูกลงโทษโดยการจําคุกในหลักฐานที่เปนสวน ของชีวิตหรือชวงเวลาไม
มากกวา 99 ป หรือ ไมนอยกวา 5 ป 
  (b) ในสวนที่เพิ่มขึ้นมาของการจําคุก, การตัดสินการกระทําผิดตอบุคคลของ
ความผิดขั้นที่ 2 อาจจะถูกลงโทษโดยการปรับไมเกิน $10,000 
 12.33 บทลงโทษของคดีอาญาขั้นที่ 2 (a) การพิจารณาอยางอสิระของการทําความผิด
ขั้นรายแรงของขั้นที่1 จะถูกลงโทษโดยการจําคุกในหลักฐานที่เปนสวน ของชีวิตหรือชวงเวลาไม
มากกวา 20 ป หรือ ไมนอยกวา 2 ป 
  (b) ในสวนที่เพิ่มขึ้นมาของการจําคุก, การตัดสินการกระทําผิดตอบุคคลของ
ความผิดขั้นที่ 2 อาจจะถูกลงโทษโดยการปรับไมเกิน $10,000 
 12.34 บทลงโทษของคดีอาญาขั้นที่ 3 (a) การพิจารณาอยางอสิระของการทําความผิด
ขั้นรายแรงของขั้นที่1 จะถูกลงโทษโดยการจําคุกในหลักฐานที่เปนสวน ของชีวิตหรือชวงเวลาไม
มากกวา 10 ป หรือ ไมนอยกวา 2 ป 
   (b) ในสวนที่เพิ่มขึ้นมาของการจําคุก, การตัดสินการกระทําผิดตอบุคคลของ
ความผิดขั้นที่ 2 อาจจะถูกลงโทษโดยการปรับไมเกิน $10,000 
 12.35 ความผิดรายแรงของการถูกจองจํา (a) ขอยกเวนถูกเตรียมไวโดย สวนยอย (c), 
การตัดสินตอบุคคลของสถานการณถูกจองจําจะถูกลงโทษโดยการถูกขังคุกสําหรับระยะเวลาหนึ่ง
โดยไมมากกวา 2 ป แตไมนอยกวา 180 วัน 
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   (b) ในสวนที่เพิ่มขึ้นมาของการจําคุก, การตัดสินการกระทําผิดตอบุคคลของ
ความผิดขั้นที่ 2 อาจจะถูกลงโทษโดยการปรับไมเกิน $10,000 
   (c) การตัดสินตอบุคคล ของการจองจําของการกระทําผิดรายแรงจะถูกลงโทษ
สําหรับขั้นที่ 3 ของคดีความผิดรายแรง ถามันไมสามารถแสดงวามีการลองกระทําผิดวา 
    (1) อาวุธ ที่ทําใหถึงตายที่ถูกกําหนดในสวนที่ 1.07 ถูกใชหรือถูกแสดง
ระหวางการกระทําความผิดหรือระหวางการตอสู ตามการกระทําความผิด, และบุคคลที่ใชหรือ 
แสดงอาวุธที่ทําใหถึงตายหรือ อยูในชวงของการกระทําความผิด และรูวาอาวุธที่ทําใหถึงตายถูกใช
หรือถูกแสดง หรือ 
    (2) บุคคลที่ถูกตัดสินวามีความผิดในความผิดขั้นรายแรง 
     (A) รายการในสวนที่ 3g(a)(1) หัวขอ ที่ 42.12 รหัสของขั้นตอน
อาชญากรรม; หรือ 
     (B) ช่ัวขณะการพิพากษาประกอบดวยการยืนยันการคนหาความผิด
ภายใต สวนที่ 3g(a)(2) หัวขอ ที่ 42.12 รหัสของขั้นตอนอาชญากรรม 

 3.3.2  ประเทศญี่ปุน 
 ประเทศญี่ปุนซึ่งถือวาเปนประเทศที่พัฒนาแลวในแถบเอเชียเปนประเทศที่มีความเจริญ
ทางดานเศรษฐกิจประเทศหนึ่งของโลก แตปญหาเกี่ยวกับการฉอโกงประกันภัยรถยนตก็ยังเปน
ปญหาที่สําคัญซึ่งก็เกิดขึ้นไมตางกับประเทศไทยหรือประเทศสหรัฐอเมริกา 
 สําหรับการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการฉอโกงประกันภัยรถยนตในประเทศญี่ปุนนั้น
ประเทศญี่ปุนมีกฎหมายที่ควบคุมการฉอโกงประกันภัยรถยนต คือ The Criminal Penal Law of 
Japan Article 246 ซ่ึงไดกลาวไววา “ผูใดกระทําการหลอกลวง เพื่อใหไดซ่ึงเงิน ที่อยูอาศัย หรือ
อสังหาริมทรัพยอ่ืนๆ ตองระวังโทษจําคุกไมเกินสิบป” 31 
 กฎหมายที่ใชควบคุมการฉอโกงในการประกันภัยรถยนตของประเทศญี่ปุนมีอัตราโทษ
จําคุกไมเกินสิบป และในกฎหมายญี่ปุนนั้นกําหนดวาเปนความผิดที่ยอมความกันไมได ซ่ึงหาก
เปรียบเทียบกับกฎหมายฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 แลวอัตราโทษจะแตกตาง
กันคอนขางมาก และตามมาตรา 341 ของไทยยังกําหนดใหเปนความผิดที่สามารถยอมความกันได
กลาวคือ หากผูเสียหายไมรองทุกขแลวพนักงานสอบสวนหรืออัยการก็จะไมสามารถดําเนินการ
ฟองรองตอไปได หรือหากมีการรองทุกขในชั้นพนักงานสอบสวนแตตอมาผูเสียหายยอมรับการ

                                            
31 The Criminal Penal Law of Japan Article 246  “If somebody deceive and get something some 

money or possess a house or real estate ets. 
 They will serve less than ten year’s penal servitude”. 
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ชําระหนี้หรือคาเสียหายบางสวนจากผูตองหาทําใหคดีฉอโกงเปนอันส้ินสุด32 สวนการฉอโกง
ประกันภัยนั้นกฎหมายญี่ปุนที่ไดมีบทบัญญัติที่อยูในเรื่องของ “มาตรการการตอตานการฉอโกง  
ถูกสงเสริม โดยสังคม” และกฎหมายอาญาที่บัญญัติเฉพาะ ไวดังนี้ 
  3.3.2.1  มาตรการการตอตานการฉอโกง  ถูกสงเสริม โดยสังคม 
    ความถี่ที่สูงของความไมเหมาะสมและไมถูกตองของการเรียกรองการประกัน 
ซ่ึง ไมมีผลดีตอระบบประกันภัย จะเปนอันตราย ความสนใจของผูเอาประกันภัยที่มีความซื่อตรง
ทั้งหลาย, และสามารถกลายเปนปจจัยเบื้องตนซ่ึงขัดขวางการจัดการที่เหมาะสมและการพัฒนาที่ดี
ของระบบประกันภัย 
    การการตอสูกับการฉอโกง, อุตสาหกรรมที่ไมมีชีวิตถูกทําใหทํางานเกี่ยวพันใน
รูปแบบดังตอไปนี้ : 
    a. สนับสนุนการปฏิบัติการโดย “คณะกรรมการการขัดขวางอาชญากรรมของ
การประกันภัยที่ไมมีชีวิต” 
     “คณะกรรมการการขัดขวางอาชญากรรมของการประกันภัยที่ไมมีชีวิต”  
ประกอบดวยตัวแทนของตํารวจทองถ่ินและ บริษัทประกันภัยที่ไมมีชีวิต, ซ่ึงประกอบไปดวยที่ทํา
การของเจาหนาที่ในเมืองและในชนบท 47 แหง และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาสาร ที่ใช
กําจัดการฉอโกงการประกัน, และชวยตํารวจในการตรวจสอบขอเท็จจริงของอาชญากรรม 
    b. การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่ไมเหมาะสมของการเรียกรองการประกัน
บริษัทประกันที่ไมมีชีวิต กําลังแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารบนใบเรียกรองการชําระเงินของการ
ประกันภัยที่ไมเหมาะสม, และการรวมมันทั้งสองฝายชวยตอตานการฉอโกงการประกันภัยได 
    c. การรวมมือกับตํารวจ 
การตอบสนองที่เหมาะสมของการไตสวนที่ราบเรียบจากการสอบขอเท็จจริงของตํารวจ บริษัท
ประกันภัย มีการประชุมอยางเปนชวงเวลาในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของการขัดขวางการ
ฉอโกงการประกันภัย 
    d. การสัมมนาเกี่ยวกับการขัดขวางของใบเรียกรองการประกันภัยที่ไมเหมาะสม
และมีของผิดพลาด 
    ดวยการมีสวนรวมในการบรรยาย นักวิชาการและตํารวจ ที่เปนผูเชี่ยวชาญการ
ฉอโกงการประกันภัย การมีสวนรวมการสัมมนาซึ่งทดสอบตัวอยางที่เปนรูปธรรมของใบเรียกรอง
การประกันภัยที่ไมเหมาะสมและมีของผิดพลาด 
 

                                            
32  สมพร พรหมหิตาธร.  (2539).  รวมคดีฉอโกง.  หนา 78-79. 
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  3.3.2.2  ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศญี่ปุน 
    ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 87 บัญญัติวา “บุคคลผูซ่ึงออกหรือตอใบใหมใบ
รับประกันรถยนต หรือใบรับรับประกันการชวยเหลือ หรือสติกเกอรประกัน, สติกเกอรการ
ชวยเหลือ หรือการประกัน/สติกเกอรการรับความชวยเหลือ โดยการฉอโกง หรือเจตนาที่จะทํา
ความผิด จะถูกตัดสินลงโทษ จองจําในระยะไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 200,000 เยน” c]t 
    มาตรา 92 บัญญัติวา “บุคคลผูไดรับการชี้แจง (รวมไปถึงการชี้แจงในกรณี
พิจารณาเกี่ยวกับการชี้แจง และอื่นๆ โดยเขียนเปนขอความ ที่เปนเงื่อนไขตามมา (รวมไปถึงกรณีที่
ตามมาซึ่งถูกประยุกต มาจากการอนุโลมใหใน วรรค 1 มาตรา 23-3) ของ วรรค 5, มาตราที่ 16-5) 
ที่ตามมาในสวนที่จัดเตรียมไวใหของ วรรค 1 มาตรา 16-5 (รวมไปถึงกรณีที่จัดเตรียมมาใหจะถูก
อนุโลมในวรรค 1 มาตรา 23-3) โดยการฉอโกงหรือผูที่มีเจตนาไมดีอ่ืนๆ จะถูกลงโทษโดยการปรับ
ไมเกิน 100,000 เยน” เปนตน 
  3.3.2.3   การเปนโมฆะในสัญญาประกันภัยท่ีเกิดจากการฉอโกงประกันภัย 
    การเปนโมฆะในสัญญาประกันภัยที่เกิดจากการฉอโกงประกันภัย ซ่ึงบัญญัติไว
ในมาตราที่ 9 บัญญัติวา “การกรณีที่ผูเอาประกันภัย หรือ ประกันการกระทําความผิดในกฎหมาย
การฉอโกง ดวยการเคารพตอสัญญาประกันภัยเมื่อจบหมดสัญญาการประกันภัย สัญญาประกันภัย
จะถูกโมฆะ 

 3.3.3  การใชมาตรการสมคบ 
 การกระทําความผิดที่มีลักษณะเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ สวนมากรูปแบบของการ
กระทําความผิดเปนการกระทําที่มีลักษณะเปนองคกร ขบวนการ หรือมีการใชกลุมบุคคลที่ตกลง
ปลงใจที่จะรวมกันทําทุจริต โดยมีการวางแผนและแบงหนาที่กันทําอยางมีระบบ มีขั้นมีตอน และ
ใชความรูความสามารถของบุคคลในหนาที่นั้นๆ กระทําความผิดมากกวากระทําเพียงคนเดียว 
ดังนั้นมาตรการหนึ่งที่จะมาปรับใชเพื่อเปนแนวทางปองกันหรือเพื่อใหผูกระทําความผิดเกิดความ
เกรงกลัวได ซ่ึงมาตรการหนึ่งที่เรียกวา “มาตรการสมคบ” จึงนํามาปรับใชใหเขากับรูปแบบของการ
ฉอโกงประกันภัยรถยนตซ่ึงมีแนวคิดดังนี้ 
 1. ประเทศไทย 
  การนํามาตราสมคบมาใชนั้นมีการใชมานานแลวตั้งแตเร่ิมบังคับใชกฎหมายอาญา
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 210 ซ่ึงบัญญัติวา “ผูใดสมคบกันตั้งแตหาคนขึ้นไปเพื่อการทํา
ผิดอยางหนึ่งอยางใดตามที่บัญญัติไวในภาคสองนี้ และความผิดนั้นมีกําหนดโทษจําคุกอยางสูง
ตั้งแตหนึ่งปขึ้นไปผูนั้นทําผิดฐานเปนซองโจรตองระวางโทษ….” และตามพระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 8 บัญญัติวา “ผูใด
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สมคบโดยการตกลงกันตั้งแตสองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดผูนั้นสมคบกัน
กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตองระวางโทษ…” 
 2. ประเทศอังกฤษ 
  มีการนํามาตรการสมคบมาใชตามหลักกฎหมายอังกฤษไดบัญญัติเปนความผิดตั้งแต
ไดมีการตกลงหรือไดมีการกําหนดแผนการรวมกันระหวางผูกระทําความผิดโดยไมตองคํานึงวาจะ
ไดมีการกระทําตามที่ไดตกลงกันหรือไม 
 3. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  มีการใชมาตรการสมคบตามแนวคิดของระบบคอมมอนลอร ในหลักเกณฑเรื่อง
ผูกระทําความผิดหลายคนซึ่งไมถึงขนาดเปนตัวการรวมหรือลักษณะของผูสนันสนุนการกระทํา
ความผิด แตเมื่อมีการสมคบกันและมีการกระทําที่ไดตกลงกันไวผูที่รวมสมคบจะตองรวมกันรับผิด
ในความผิดสําเร็จนั้นแตตามกฎหมายนี้ไมสามารถที่จะจัดการกับผูกระทําผิดที่เกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจไดจึงไดมีการออกกฎหมายมาบังคับ ซ่ึงเปนกฎหมายที่ใชโตตอบองคกรอาชญากรรม
ที่เกี่ยวกับบริษัทอาชญากรรมรวมถึงสมาชิกทุกคนในบริษัท ไมวาจะกระทําผิดประเภทไหนก็ตาม 
จะถูกฟองภายใตกฎหมายนี้  
  จากการเปรียบเทียบกฎหมายของตางประเทศทั้งประเทศอังกฤษ  ประเทศ
สหรัฐอเมริกานั้น มีการนํามาตรการสมคบมาใชโดยเฉพาะกับความผิดที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ สวนประเทศไทยนั้นการใชมาตรการสมคบในการดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดนั้น
กฎหมายของประเทศไทยยังมีจุดออนที่จะนํามาดําเนินการแกผูกระทําความผิดที่ เกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจเพราะตามกฎหมายอาญามาตรา 210 นั้นผูรวมสมคบนั้นตองมีจํานวน
ตั้งแตหาคนขึ้นไปสวนผูสมคบตามกฎหมายของตางประเทศสมคบกันสองคนก็เปนความผิดแลว 
นอกจากนี้มาตรา 210 ยังไดจํากัดประเภทของความผิดที่จะเปนการสมคบกันคือตองกระทํา
ความผิดตามภาค 2 ของประมวลกฎหมายอาญาและความผิดนั้นตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งป
ขึ้นไปซึ่งในกรณีนี้การที่จะนํากฎหมายอาญามาตรา 210 ไปดําเนินคดีแกผูระทําความผิดที่เกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจไดนั้นไดแกความผิดฐานรวมกันฉอโกงหรือยักยอกเทานั้น 
  สวนความผิดฐานสมคบตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 มาตรา 8 นั้น ยังมีขอจํากัดในการนําไปใชเพราะใชไดเพียง
กรณีของการกระทําความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษเทานั้นจะนําความผิดฐานสมคบตามมาตรา 
8 นี้ไปใชในกรณีอ่ืนไมไดดังนั้นในกรณีของประเทศไทยการนําเอามาตรการสมคบมาใชเพื่อ
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ปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจจะตองมีการแกไขกฎหมายที่
เกี่ยวของเพื่อผลในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ33 
  ซ่ึงจากการที่ไดศึกษากฎหมายอาญา และกฎหมายที่ เกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ ของตางประเทศและกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึง
ไดศึกษาคดีตัวอยางที่เกิดขึ้นที่ในการกระทําผิด ที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมาแลวรวมถึง
การศึกษาเปรียบเทียบการกระทําผิดในกรณีตาง  ๆ  ที่ เปนความผิดตอกฎหมายที่ เกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจนั้น ทําใหทราบถึงขอบกพรองของกฎหมายอาญาที่บังคับใช และ
หลักการของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนประโยชนตอการที่จะนํามาวิเคราะหหาความ
เหมาะสมในการนํามาตรการอยางใดที่จะนํามาใชบังคับกับผูกระทําความผิดกรณีการฉอโกง
ประกันภัยรถยนตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

                                            
33  กังวาล  ศรีวิไล.  (2544).  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจกับสภาพบังคับทางอาญา : ศึกษากรณีความผิด

เก่ียวกับการเงินการธนาคาร.  หนา 59-60. 
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บทที่ 4 

วิเคราะหปญหาและอปุสรรคในการบังคับใชกฎหมายเกีย่วกับอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจในการฉอโกงประกันภัยรถยนต 

 
 จากที่ไดทําการศึกษาถึงสภาพปญหา แนวคิด ลักษณะ ความหมาย และปจจัยของ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการประกันภัยรถยนตยนต รวมถึงรูปแบบตางๆ ในการกระทํา
ความผิดในการฉอโกงประกันภัยรถยนตที่มีลักษณะของการกระทําความผิดเปนอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ ตลอดจนไดทําการศึกษาถึงคดีตัวอยางของการกระทําความผิดเกี่ยวกับการฉอโกง
ประกันภัยรถยนต ที่ทําใหเกิดความเสียหายและมีผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจอยางไร (ดังที่ได
อธิบายมาในบทที่ 2) และไดศึกษาคนควาถึงแนวทางการบังคับใชกฎหมายทั้งทางกฎหมายอาญา
และการบังคับใชกฎหมายในทางอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการบังคับใชกฎหมายของ
ตางประเทศที่เกี่ยวของ วามาตรการดังกลาวสามารถที่จะนํามาวิเคราะหถึงความเปนไปไดในการ
แกปญหาไดหรือไม (ดังที่ไดอธิบายมาในบทที่ 3)  
 ดังนั้นใบบทที่ 4 นี้จึงเปนการวิเคราะหถึงขอบกพรอง สภาพปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น โดย
นํามาตรการบังคับใชในทางกฎหมายของประเทศไทยและของตางประเทศ มาประมวลผลเพื่อหา
แนวทางการแกไขปญหาดังกลาวมาใชกับการฉอโกงประกันภัยรถยนตในรูปแบบตางๆ ดังที่ได
ศึกษามาแลว ไดอยางถูกตองและยุติธรรม ทั้งฝายของผูเสียหายและฝายผูกระทําความผิด ใหมีความ
เหมาะสม กับการลงโทษผูกระทําความผิดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ทั้งนี้เพื่อใหทราบถึงแนวทางการแกปญหาดังกลาวไดอยางเหมาะสมนั้น จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําการศึกษาและวิเคราะหกันตอไป ซ่ึงแนวทางการวิเคราะหมีดังตอไปนี้ 
 
4.1 วิเคราะหรูปแบบและลักษณะการฉอโกงประกันภัยรถยนต 
 ในการฉอโกงประกันภัยรถยนตดังที่ไดกลาวมาแลววา การกระทําความผิดสามารถที่จะ
กระทําไดตลอดของระยะเวลาสัญญาประกันภัย คือตั้งแตกอนเริ่มทําสัญญาประกันภัยตลอดจน
กระทั่งส้ินสุดสัญญาประกันภัย และผูที่สามารถกระทําความผิดไดนั้นก็ไมจํากัดเฉพาะแตเพียงผูเอา
ประกันภัยเทานั้น แตการฉอโกงประกันภัยรถยนตผูที่มีสวนเกี่ยวของ รวมถึงผูที่ไดรับความเสียหาย
จากการประกันภัยรถยนตทั้งหมด ยังสามารถที่จะกระทําความผิดได  
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 แตการกระทําความผิดลักษณะใดบางที่จะสงผลกระทบใหเกิดความเสียหายถึงสังคม
และระบบเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงจะตองทําการวิเคราะหถึงลักษณะของการฉอโกงประกันภัยรถยนตวา
วาการกระทําความผิดในรูปแบบใด เปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงวิเคราะหไดดังนี้ 
 

การฉอโกงประกันภัยรถยนต 
 

อาชญากรรมธรรมดา (ประมวลกฎหมายอาญา)              อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
 

            ระยะเวลาการกระทําความผิด ระยะเวลาการกระทําความผิด 
 (1)  กอนทําสัญญา ไมคํานึงถึงระยะเวลากระทําความผิด 
 (2)  ระหวางสัญญาประกันภัย แตเปนการกระทําที่ตอเนื่อง 
 (3)  การเรียกรอง 
 (4)  สัญญาประกันภัยส้ินสุด 
 

                   ผูท่ีกระทําความผิด ผูกระทําความผิด 
 (1)  ผูเอาประกันภัย ไมคํานึงถึงตัวผูกระทําความผิด 
 (2)  ผูรับประกันภัย ไมวา องคกรอาชญากรรมขามชาติหรือ 
 (3)  ผูรับประโยชน เปนองคกร  ขบวนการ  บุคคลทั่วไป 
  (4)  บุคคลภายนอกที่ไดรับความเสียหาย ผูบริหาร, พนักงาน,โรงพยาบาล,  
 (5)  ผูบริหารบริษัทประกันภัย อูซอมรถ  เปนตน 
 (6)  โรงพยาบาล 
 

                   ผลกระทบและความเสียหาย ผลกระทบและความเสียหาย 
เสียหายเล็กนอย ไมกระทบตอความเปนอยูของ เสียหายมาก กระทบตอความเปนอยูของ 
บริษัท หรือระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  บริษัทหรือระบบเศรษฐกิจโดยรวม 
 

 ผลของการกระทําความผิด ผลของการกระทําความผิด 
(1)  มาตรา 347 (ฉอโกงประกันวินาศภัย) ตองเปนความผิดกฎหมายบานเมือง 
(2)  มาตรา 341 (ฉอโกง)                                                รวมถึงการฉอฉล ที่ทําใหบริษัท 
(3)  พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ ประกันภัยไดรับความเสียหาย 
  พ.ศ. 2535 มาตรา 45  
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 จากการที่ไดศึกษาคนควา วิเคราะหและแบงแยกรูปแบบและลักษณะของการกระทํา
ความผิดฉอโกงประกันภัยรถยนตตามบทขางตน ทําใหทราบถึงความเปนจริงวา การฉอโกง
ประกันภัยรถยนตนั้นมีการกระทําหลายลักษณะและมีปจจัยในการกระทําความผิดที่แตกตางกัน
ออกไป ซ่ึงตามหลักการของการกระทําที่เปนความผิดในทางอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่ไดกลาว
ไวคือ  
 “การกระทําความผิดตอกฎหมายซึ่งมีผลกระทบตอเศรษฐกิจและความมั่นคงของ
ประเทศโดยไมไดจํากัดเฉพาะความผิดอาญาเทานั้น ผูกระทําความผิดดังกลาวมักจะเปนผูที่มี
สถานภาพทางสังคม มีตําแหนงหนาที่การงานและความรู”1  
  “ใครก็ตามที่พยายามแยงเยื้อผลประโยชนทางเศรษฐกิจโดยไมชอบธรรมเนื่องจากมี
อํานาจมืด มีความฉลาด มีอํานาจทางเศรษฐกิจ มีพละกําลังหรือมีอิทธิพลทางกฎหมายทางทหาร 
ทางการเมืองเหนือกวา ยอมถือวาเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และผูที่เกี่ยวของในเรื่องนี้ก็เปน
อาชญากรได”2  
  “อาชญากรรมทางเศรษฐกิจคือ การกระทําใดที่กอใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรงหรือ
บอนทํารายเศรษฐกิจของประเทศไมวาการกระทํานั้นผูกระทํามีเจตนาหรือไมมีเจตนา ผิดกฎหมาย
หรือไมผิดกฎหมายมีกฎหมายหรือไมมีกฎหมายหามก็ตาม”3 

 4.1.1 วิเคราะหหลักเกณฑและแนวคิดการฉอโกงประกันภัยรถยนตท่ีเปนอาชญากรรมทาง 
  เศรษฐกิจ 
 การฉอโกงการประกันภัยรถยนตไมวาจะอยูในรูปแบบใดก็ลวนแลวที่จะสงผลกระทบ
ตอสภาพทางเศรษฐกิจของบริษัทประกันภัยที่ไดรับความเสียหายทั้งส้ิน แตการฉอฉลบางกรณีที่มี
ความรุนแรงมากถึงขนาดที่ทําใหเกิดความเสียหายเปนเงินจํานวนมาก และทําใหการประกันภัย
รถยนตไดรับความเสียหายจนสงผลกระทบตอสภาพคลองทางการเงินภายในบริษัท อันทําใหเกิด
หนี้เสียเกินกวาทุนเบี้ยประกันภัย และทําใหบริษัทปดกิจการลง ซ่ึงอาจสงผลกระทบไปถึงระบบ
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ดังนั้นการกระทําความผิดตามรูปแบบและลักษณะใดก็ตาม 
จําเปนตองมีหลักเกณฑของการกระทําความผิดใหครบองคประกอบของการกระทําความผิดทาง
เศรษฐกิจ 

                                            
1  วีระพงษ  บุญโญภาส.  เทคนิคและแนวทางการปองกัน การฉอโกง ฉอฉล การปลอมแปลงในธุรกิจ

การคาและพาณิชย.  หนา 7. 
2  อภิชัย  พันธเสน.  เลมเดิม. หนา 20. 
3  คณิน  บุญสุวรรณ.  (2529).  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ นักบอนทําลายชาติอยางแทจริง.  เอกสาร

ประกอบสัมนาทางวิชาการเรื่องอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ.  หนา 3.  
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 ซ่ึงจากการศึกษาผูเขียนสามารถวิเคราะหหลักเกณฑของการกระทําการทุจริตการ
ประกันภัยรถยนตที่เปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาได 4  ประการคือ 
 1.  ระยะเวลาการกระทําความผิด 
  ระยะเวลาการทุจริตประกันภัยรถยนตที่ เปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ จะไม
คํานึงถึงเงื่อนไขทางระยะเวลากระทําความผิดวาเปนการกระทํากอน ขณะ เรียกรองหรือสัญญา
ประกันภัยส้ินสุด แตเปนการกระทําความผิดไดทุกขณะที่สบโอกาส หรือเปนการกระทําโดยการ
ประกอบอาชีพนั้นอยู เปนการกระทําอยางตอเนื่องและเปนระยะเวลานาน ซ่ึงผูกระทําความผิดสวน
ใหญจะเปนผูที่มีโอกาสกระทําความผิดไดอยางตอเนื่อง กระทําอยางสม่ําเสมอ กระทําเปนอาชีพ
หรือมีรายได ผลกําไรมาจากการทุจริต และการดํารงชีพจากการกระทําทุจริตประกันภัย ซ่ึงหมายถึง
บุคคลที่มีโอกาสกระทําความผิดไดหลายคร้ัง และทําทุกครั้งเมื่อมีโอกาส ซ่ึงตางจากการฉอโกง
ประกันภัยรถยนตที่เปนอาชญากรรมธรรมดา ซ่ึงลักษณะเปนการกระทําความผิดเพียงครั้งเดียว และ
มีผลกระทบที่ไมตอเนื่อง คือประสงคที่จะใหตนไดรับการคุมครองโดยทุจริตเทานั้น ไมไดตองการ
ผลกําไรจากการประกันภัยรถยนต แตตองการไดรับประโยชนที่เกินควร 
 2. ลักษณะของผูกระทําความผิด  
  ผูกระทําความผิดมีลักษณะแบงหนาที่กันอยางชัดเจนหรือมีการวางแผนเปนขั้นตอน
แตไมคํานึงถึงตัวผูกระทําความผิด วาอยูในรูปแบบขององคกรอาชญากรรมขามชาติ หรือเปน
องคกร ขบวนการ ที่อยูในบทนิยามของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเทานั้น แตรวมไปถึงบุคคลทั่วไป 
ไมวาจะเปนบุคคลากรที่เปนผูบริหาร,พนักงานบริษัท,อูซอมรถ หรือบุคคลภายนอกและผูเอา
ประกันภัย เพราะเนื่องจากการกระทําทุจริตประกันภัยรถยนตนั้นสามารถที่จะกระทําไดไมวาบุคคล
นั้นจะเปนใคร มีสวนเกี่ยวของหรือไดเสียตามสัญญาประกันภัยหรือไมก็สามารถที่จะทุจริตได
เชนกัน ตามที่ผูเขียนไดเสนอมาแลวในบทที่ 2 แตการพิจารณาวาการกระทําใดเปนอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจหรือไมนั้น จะตองพิจารณาถึงเจตนาในการกระทําวามีเจตนาที่ช่ัวรายถึงขนาดหรือไม 
เชนมีการตระเตรียมการเปนรูปแบบ มีการวางแผนเปนขั้นเปนตอนและแบงหนาที่กันทํา หรือ
กระทําเมื่อสบโอกาสในตําแหนงหนาที่ของตน 
 3. ผลกระทบหรือความเสียหาย  
  ตองมีลักษณะของผูกระทําความผิดที่มีเจตนาจะทําใหบริษัทประกันภัยไดรับความ
เสียหายและผลกระทบอยางรุนแรงตอสภาพคลองทางการเงินของบริษัท หรือเกิดความเสียหายที่มี
มูลคาสูง ซ่ึงการฉอโกงในแตละครั้งอาจมีมูลคาไมสูงมากนัก แตหากเปนการกระทําอยางตอเนื่อง
เมื่อรวมความเสียหายแตละครั้งเขาดวยกัน จะมีมูลคาที่สูงมาก อาจจะกลาวไดวาการกระทําดังกลาว
สงผลกระทบตอความเปนอยูหรือการปดกิจการของบริษัทประกันภัย  
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 4. การบังคับโทษ 
  ผลของการกระทําความผิดในลักษณะนี้ ไมจําเปนตองคํานึงวาเปนการกระทําที่เปน
ความผิดตอกฎหมายอาญาหรือไม แตตองพิจารณารวมไปถึงการกระทําเพียงทุจริต แตการกระทํา
ดังกลาวทําใหบริษัทประกันภัยไดรับความเสียหาย ซ่ึงการกระทํานั้นตองมีความเสียหายที่มากและ
เขาหลักเกณฑตามขอที่ 1- ขอ 4 
 4.1.2 รูปแบบการฉอโกงประกันภยัรถยนตท่ีเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
 เมื่อทําการศึกษาและวิจัย หลักเกณฑของการกระทําความผิดฉอโกงประกันภัยรถยนต 
ที่มีลักษณะเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมาแลวตามขอ 4.1.2 ก็สามารถพิจารณาไดวาการกระทํา
ทุจริตใดเปนการกระทําความผิดในทางอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมีรูปแบบและลักษณะ
ดังตอไปนี้ 
 1. อูซอมรถยนตทุจริต ซ่ึงมีลักษณะของการกระทําความผิดดังนี้ 
    

ลักษณะของการกระทําความผิด : รับเปดบริการจัดซอมกอนทําประกันภัยแลวขอจัดซอมภายหลัง 
 1. อูนายเลวการชาง เปดบริการเปนอูซอมรถยนต ครบวงจร เปดบริการมาหลายป มี
สาขาอยูทั่วกรุงเทพ ฯ และเปนอูซอมรถยนตในเครือบริษัทประกันกวา 10 บริษัท เนื่องจากเปน 
อูใหญและมีมาตรฐานดังนั้นไมวาจะเปนบริษัท ว จํากัด ,บริษัท ก.จํากัด, บริษัท ส. จํากัด ก็ตองการ
ใหเปนอูในเครือ และอูนายเลวก็มีอาชีพคือเปนตัวแทนของบริษัทประกันภัยที่ตนเปนอูในเครือ 
ดังกลาวขายประกันภัยรถยนตภาคบังคับและภาคสมัครใจ โดยมีคาตอบแทนเปนคาคอมมิสชั่นอีก
ทางหนึ่ง ซ่ึงอูนายเลวมีลูกคาที่ทําประกันหลายรอยคัน 
 2. นายเลว ไดมอบหมายใหนายชั่ว พนักงานอูคอยหาลูกคาทําประกันภัยรถยนต โดย
โฆษณาวา จะซอมแซมสีรถยนตที่เส่ือม และมีบาดแผลขูดขีดใหฟรีไมตองเสียคาใชจายแตตองทํา
ประกันภัยรถยนตประเภทที่ 1  
 3. ตอมาเมื่อวันที่ 1/7/2548 นายชั่วไดเห็นรถยนตของ นายก.มีรองรองบาดแผลความ
เสียหายจึงไดเขาไปเสนอเงื่อนไขดังกลาวนาย ก . นาย ก. ซ่ึงตองการที่จะซอมแซมรถยนตของตนที่
มีรองรอยความเสียหาย คือมีบาทแผลรอยขูดขีดเปนจํานวนมากอยูแลวจึงตอบตกลง 
 4. เมื่อมาถึงอูซอมรถยนต นายเลวซึ่งเปนเจาของอูจึงไดประเมินราคาคาซอมรถยนต 
ของนายก. เปนเงิน 30,000 บาท แตถาทําประกันภัยรถยนตประเภท 1 จะตองเสียเงินคาเบี้ย
ประกันภัยเปนเงินเพียง 18,000 บาท แตตองเก็บคาความเสียหายสวนแรก 4,000 บาท ใหสําหรับ
การเปดเคลมขอจัดซอมยอนหลัง (ทุจริต) นาย ก. จึงตกลงที่จะทําประกันภัยดังกลาว เพราะคิดวา 
ไมเสียหายอะไร เนื่องจากจายเงินนอยกวาซอมรถยนตแถมไดประกันและสามารถเลือกบริษัทที่ตน
ตองการได 
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 5. เมื่อทั้งสองตกลงกันได  นายเลวจึงจัดซอมรถยนตของนาย  ก .  เสร็จในวันที่ 
15/7/2548 แตขณะจัดซอมไดถายภาพไวเปนหลักฐาน แตวันที่ที่อยูในภาพถายเปลี่ยนเปนวันที่ 
1/10/2548 และนายเลวไดใหนาย ก.ลงลายมือช่ือและเอกสารตางๆ เพื่อเก็บไว เพื่อขอจัดซอม
ภายหลัง 
 6. ตอมาจึงไดแจงขอทําประกันที่บริษัท ส จํากัด เมื่อเจาหนาที่มาตรวจสภาพรถยนต
เปนรถยนตของนาย ก. พบวามีบาดแผลจึงตกลงคุมครองในวันที่ 15/7 /2548  
 7. เมื่อถึงวันที่ 20/9/2548 นายเลวจึงแจงเหตุไปยังบริษัทประกันภัย ส.จํากัด วารถยนต
ของนาย ก.ไดรับอุบัติเหตุและขอจัดซอม และเมื่อถึงเวลานายเลวจึงนําภาพที่ถายไวแตเดิมมาขอ
ราคาคาสินไหมทดแทน  
 8. บริษัทประกันภัย ส.จํากัด หลงเชื่อ เนื่องจากอูนายเลวเปนผูที่หาลูกคามาใหบริษัท
จํานวนมาก บริษัทประกันภัยจึงตองชดใชเปนเงิน 25,000 บาท 
 เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นไดวาอูนายเลวจะมีรายไดจากการกระทําความผิดเปนเงินดังนี้ 
 1.  เงินที่เก็บจากนาย ก. ที่อางวาเปนคาความเสียหายสวนแรกในการจัดซอม 4,000 บาท 
 2.  คาคอมมิสชั่น 25% จากยอดเงินคาเบี้ยประกันภัย 18,000 บาท เปนเงิน 4,500 บาท 
 3.  เงินจากการซอมรถยนตที่ไดรับจากบริษัทประกันภัย 25,000 บาท 
 รวมทั้งส้ิน 33,500 บาท และอูนายเลวกระทําความผิดลักษณะนี้ปละ กวา 1,000 คัน 
ดังนั้นตอป นายเลวจะไดรับเงินที่ทุจริตปละ 30,350,000 บาทโดยสภาวะความเปนจริงในปจจุบันมี
บริษัทประกันภัยที่เสียหายอยูหลายบริษัท 
 จากตัวอยางขางตน การกระทําความผิดของอูนายเลวการชาง เขาหลักเกณฑของการ
กระทําความผิดที่ฉอโกงประกันภัย ในลักษณะที่เปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ดังนั้นหากจะ
ลงโทษผูที่กระทําความผิดเฉพาะกฎหมายที่บังคับใชอยูนั้น ก็จะลงโทษนายเลวและพวกไดเพียง 
การฉอโกงตามมาตรา 341 เทานั้น ไมมีความผิดตามมาตรา 347 เนื่องจากเปนการกระทําความผิด
กอนที่สัญญาประกันภัยเร่ิมตนและเปนฐานความผิดที่ยอมความได 
 ดังนั้นเมื่อบทลงโทษตามกฎหมายไมสามารถที่จะนํามาบังคับไดอยางเปนรูปธรรม จึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองนําบทบัญญัติการลงโทษผูกระทําความผิดในทางอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจมาบังคับใชเชนการปรับในทางอาญา ยึดทรัพย เพราะเปนทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทํา
ความผิด และการลงโทษในทางการประกอบอาชีพหรือมาตรการคุมครองสังคม โดยใชวิธีการเพื่อ
ความปลอดภัย เพื่อการตัดโอกาสในการกระทําความผิด เพราะการกระทําความผิดประเภทนี้ มักจะ
เกิดจากผูที่มีโอกาสในการที่ตนประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ  
 
 

DPU



 90 

2.  ผูบริหารบริษัทประกันภัยทุจริต 
 

ลักษณะของการกระทําความผิด :  
 

1.  ผูบริหารนาํเงินคาเบี้ยประกันภัยออกมาใชจายนอกระบบหรือใชจายเปนการสวนตัว  
 ดังจะเห็นไดจากนิยามเกี่ยวกับการประกันภัยแลววาเงินคาเบี้ยประกันภัยมิใชเปนเงิน
ของบริษัทประกันภัยหรือเปนเงินของเจาของกิจการ แตเปนเงินของประชาชนที่เปนผูเอาประกัน
ทุกคน และการประกันภัยเปนกิจการที่ไมมุงหวังกําไร ดังนั้นตามหลักการของธุรกิจการประกันภัย
แลวเงินคาเบี้ยจะตองนํามาฝากไวกับสถาบันการเงินและไดถูกควบคุมดูแลโดยกรมการประกันภัย 
ในวงเงินที่กําหนด เพื่อเปนการปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นและเพื่อใหผูประสบภัยไดรับการ
เยี่ยวยา ดังปรากฏใหเห็นคือ บริษัทประกันภัยมีหนี้สินมากกวาทุนประกันภัย และทําใหมผีลกระทบ
ตามมาคือ 
 บริษัทสัมพันธประกันภัย ที่มีการขูประทวงของผูประกอบการที่เปนอูบริการจัดซอม
รถยนตที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะไมรับซอมแซมรถยนตคันที่ประสบอุบัติเหตุหรือคันที่
ไดรับความเสียหายจากรถยนตคันที่ทําประกันไวของบริษัทสมพันธประกันภัย เนื่องจากบริษัท
ประกันภัยดังกลาวคางจายคาซอมรถยนตไวหลายลานบาท บริษัทไมมีเงินทุนเพียงพอตอการ
เยียวยาความเสียหาย ซ่ึงหนึ่งสาเหตุนั้นมาจากการทุจริตภายในองคกร และระบบขาดการตรวจสอบ
ที่ดี บริษัทสมพันธประกันภัย จึงตองมีการระดมเงินทุนจากตางชาติเพิ่มขึ้น1-2 พันลาน4 การทุจริต
ประเภทนี้สรางความเสียหายอยางรุนแรงและทําลายใหกับระบบเศรษฐกิจโดยรวม และทําให
เกิดผลกระทบที่รุนแรงตอคนในสังคมโดยเฉพาะผูประสบภัยที่ไมไดรับการเยียวยา  ซ่ึงหากความ
เสียหายที่เกิดขึ้นนั้น ผูประสบภัยไดรับความเสียหายทางดานรางกายที่จะตองไดรับการรักษาอยาง
เรงดวนทันทีหากบริษัทประกันภัยนั้นขาดความเชื่อถือและมั่นคงทางดานการเงินทําใหโรงพยาบาล
ปฏิเสธการรับรักษา ผลเสียหายและความเดือดรอนที่ไดรับยอมตกแกผูประสบภัยที่เปนผูบริสุทธิ์ 
 ดังนั้น สภาพปญหาดังกลาวนี้ถือไดวาผูที่กระทําความผิดยอมเปนอาชญากรในทาง
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจแตในประเทศไทยยังไมไดมีการพัฒนาทางดานกฎหมาย เพื่อที่จะนํามา
ลงโทษผูกระทําความผิดไดแมแตระบบการตรวจสอบโดยองคกรของรัฐก็ขาดประสิทธิภาพอยาง
ชัดเจน 
 
 

                                            
4  โพสตทูเดย.  (2549,14 กันยายน).  “อูโวยเบี้ยวหน้ี! ธนสินคางคาซอม 400 อู 508 ลาน.”  โพสตทูเดย

หนา B15. 
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2.  ทุจริตในการบริหารงานโดยการประเมินมูลคาคาซอมแซมรถยนตเกินกวาความเสียหายจริง 
 เปนการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นจากผูที่มีอํานาจ หนาที่ ในการงานที่ตนปฏิบัติและมี
โอกาสในการกระทําความผิดไดอยางตอเนื่อง ซ่ึงมีลักษณะดังนี้ 
 1. ผูบริหารไดใชอํานาจของตนทําการตกลงกับอูซอมรถยนตที่อยูในเครือของบริษัท 
โดยทําการตกลงวาถาหากนํารถยนตคันที่เกิดเหตุไปจัดซอมที่อูดังกลาว ทางอูจะตองใหสวนแบง
จากเงินที่ประเมินราคาคาเสียหาย 10-20 % ใหแกตน หรือ 
 2. ผูบริหารไดใหคนใกลชิดเปดอูซอมรถยนตบังหนา ตอมาไดบังคับใหพนักงานสง
รถยนตคันที่เกิดเหตุไปจัดซอมที่อูของตน 
 3. ผูบริหารทุจริตประเมินราคาคาซอมรถยนตสูงกวาราคาเสียหายจริง 10-20 % โดย
ตนเองเปนผูมีอํานาจกําหนดราคาคาเสียหายทั้งหมด 
 ซ่ึงจากปญหาดังกลาวอาจเห็นวาการกระทําดังกลาวมีความเสียหายขึ้น โดยเฉลี่ยตอคัน
เปนจํานวนเงินไมมาก แตแทที่จริงแลวเกิดความเสียหายที่มีจํานวนมากหากเทียบกับธุรกิจ 
ประเภทอื่น  
 จากที่ผูเขียนไดทําการศึกษาและวิจัยถึงโครงสรางของบริษัทประกันภัยรถยนตที่มีขนาด
เล็กแตไมไดมีปญหาการขาดสภาพคลองทางการเงินแหงหนึ่ง พบวาจะ มีรถยนตที่ทําประกันภัย 
เฉล่ียประมาณปละ 3,000 – 5,000 คัน ซ่ึงมีอูซอมรถยนตในเครือประมาณ 20-30 อู มีรถยนตที่ขอจัด
ซอมเฉลี่ยประมาณ 50-60 % ของจํานวนรถยนตที่ทําประกันหรือประมาณ 2,000 เร่ือง เฉลี่ยตอ
เร่ืองๆ ละ 10,000 บาท รวมเงินประเมินคาเสียหายตอปประมาณ 20,000,000 บาท ซ่ึงหากมีการ
ทุจริตโดยผูบริหารประเมินราคาสูงเกินคาเสียหายจริงและขอสวนแบงจากอู 20 % จะทําใหผูบริหาร
คนนั้นมีรายไดจากการกระทําความผิดเฉลี่ยตอป เปนเงิน 4,000,000 บาท 
 แตหากบริษัทที่มีขนาดกลางและใหญ ที่มีรถยนตทําประกันหลายหมื่นหรือแสนคัน 
ผูบริหารจะไดรับเงินจากกากระทําความผิดของตนตอปเฉลี่ย รายสิบลานบาท หรืออาจเปน 
รอยลานบาท  
 ซ่ึงการทุจริตลักษณะนี้เปนการทุจริตที่มีการกระทํามายาวนาน หมักหมม ที่เกิดซํ้าแลว
ซํ้าเลาอีก จนเปนกาฝากของระบบการประกันภัยรถยนต และในปจจุบันการกระทําความผิดใน
ลักษณะนี้ก็ยังมีอยูมากมายในวงการประกันภัยรถยนต เนื่องจากเปนการกระทําความผิดที่
ตรวจสอบไดยากลําบากมาก หรืออาจเรียกวาไมสามารถทําการตรวจสอบหรือเอาผิดไดเลย เพราะ
ลักษณะของการกระทําความผิดประเภทนี้เร่ิมตนจากการกระทําที่ถูกตองตามกฎหมาย กลาวคือเมื่อ
มีการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือมีการของจัดซอมรถยนตคันที่เอาประกันภัย หรือเปนรถยนตของ
ผูเสียหาย แตเมื่อถึงขั้นตอนการตีราคาคาจัดซอมก็จะประเมินราคาที่สูงกวาราคาที่จัดซอมจริง  
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 สาเหตุนี้ถือวาเปนสาเหตุสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหบริษัทประกันภัยมีหนี้เสียมากกวา
รายไดที่บริษัทจะไดรับ จนเกิดภาวะหนี้สูงเกินความเปนจริง ทําใหบริษัทประกันภัยหลายแหงเกิด
การขาดสภาพคลองทางการเงิน สุดทายแลวตองปดกิจการลง แตผูบริหารที่กระทําความผิดที่ไร
จรรยาบรรณ กลับไมถูกลงโทษและยังสามารถเขาไปบริหารงานบริษัทอื่นได5  
 ขอบกพรองคือ ไมมีมาตรการตรวจสอบ และมาตรการบังคับในทางกฎหมายไม
สามารถเอาผิดกับผูกระทําความผิดได ดังนั้นผูเขียนเห็นวามีความจําเปนเรงดวนที่จะตองแกไข
กฎหมายประกันภัยใหทันตอเหตุการณและระบบการประกันภัยตองสามารถตรวจสอบได การนํา
มาตรการทางอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมาใชจึงควรจะมีการศึกษาและนํามาใชอยางจริงจัง 
 
3.  บุคคลท่ีมีอาชีพทุจริต 
 

ลักษณะของการกระทําความผิด : หลอกดาวนรถยนตนําไปขายตางประเทศแลวแจงหายโดยทุจริต 
 สถิติคดีอาญาประเภทการโจรกรรมรถ เกิดจากมีผูมารองทุกขตอพนักงานสอบสวนวา
รถถูกโจรกรรม พนักงานสอบสวนมีหนาที่รับคํารองทุกขทําการสอบสวน แตก็มีบางกรณีที่มีผูแจง
ความอัน เปนเท็จตอพนักงานสอบสวนวารถหาย ซ่ึงความเปนจริงก็คือ ผูแจงความไดนํารถไปขาย 
แลวจึงมาแจงความวารถหาย เพื่อขอใบรับแจงความ (บันทึกประจําวัน) ไปแสวงหาประโยชน โดย
พนักงานสอบสวนตกเปนเครื่องมือของคนราย คนรายมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 
 1. คนรายเชาซื้อรถเปาหมาย ไดแก รถกระบะขับเคลื่อนส่ีลอ รถเกงยี่หอฮอนดา และ 
โตโยตา รวมทั้งยี่หออ่ืน ๆ ตามที่ตลาดรถเถื่อนมีความตองการ โดยคนรายจะชําระเงินงวดแรกไป
ประมาณ 200,000 บาท ราคารถประมาณคันละ 500,000 บาท คนรายคือผูเชาซื้อจะไดรับรถไป 
จํานวน 1 คัน ตามสัญญาเชาซ้ือ 
 2. กอนรับรถผูเชาซ้ือจะตองชําระเบี้ยประกันภัย จํานวนประมาณ 30,000 บาท เปนการ
ทําประกันภัยรถยนต โดยมีผูเชาซื้อเปนผูเอาประกัน (มีหนาที่ชําระเบี้ยประกัน) บริษัทเงินทุน
หลักทรัพย ในฐานะเจาของเปนผูรับประโยชนตามสัญญาประกันภัย (มีสิทธิรับเงินตามสัญญา
ประกันภัยถารถหาย) บริษัทประกันภัยเปนผูรับประกันภัย 
 3.  ผูเชาซ้ือ (คนราย) ไดรับรถจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพยไป 
 4.  คนรายนํารถไปจําหนายยังตางประเทศ ไดราคาคันละประมาณ 350,000 – 400,000 
บาท คนรายจะไดกําไรคันละประมาณหนึ่งแสนบาทเศษ 

                                            
5  มติชน สุดสัปดาห.  (2550, 27 กรกฏาคม -2 สิงหาคม).  “วิกฤตเงียบธุรกิจประกันภัย ถึงเวลาตองมี

ระบบเตือนภัยเสียที”  มติชนสุดสัปดาห.   ฉบับที่ 1406.  หนาที่ 23. 

DPU



 93 

 5.  คนราย (ผูเชาซ้ือหรือพรรคพวก) รองทุกขตอพนักงานสอบสวนวารถถูกโจรกรรม 
พนักงาน สอบสวนรับคํารองทุกขไว ลงบันทึกประจําวันสรุปสํานวนการสอบสวนสงพนักงาน
อัยการตามกฎหมาย 
 6.  คนรายนําสําเนาบันทึกการแจงความไปแสดงตอบริษัทเงินทุนหลักทรัพย และบริษัท
ประกันภัย 
 7.  บริษัทประกันภัยในฐานะผูรับประกันภัย ชําระเงินตามสัญญาใหกับบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย ในฐานะเจาของรถเปนผูรับประโยชนตามสัญญาประกันภัย 
 วงจรดังกลาวเกิดผลรายคือ 
 1. สถิติการแจงความรถหายสูงขึ้นจากความเปนจริง เพราะพฤติการณดังกลาวเปนการ
ยักยอก ทรัพยหรือฉอโกงทรัพย ตรงนี้เปนความบกพรอง พนักงานสอบสวนที่ขาดความรอบคอบ
ในการสอบสวน 
 2. บริษัทประกันภัยตองชําระเงินตามสัญญาประกันภัย เงินจํานวนดังกลาวเปนเบี้ย
ประกันภัยของประชาชนที่สงมอบใหบริษัทประกันภัย ในลักษณะสถาบันการเงิน ถาไมมีเหตุการณ
เชนนี้เกิดขึ้น ประชาชนนาจะจายคาเบี้ยประกันภัยที่ต่ํากวานี้ 
 3. ประชาชนในประเทศเพื่อนบานใชรถราคาสามแสนเศษ ขณะที่ประชาชนไทยใชรถ
คันละหกแสนบาท เปนการเสียดุลการคาถึงคันละสามแสนบาทเปนอยางต่ํา ซ่ึงเชื่อวามีรถที่ถูก
โจรกรรมไปขายตางประเทศปละประมาณ 1,000 คัน เปนเงินประมาณ 400 ลานบาท ติดตอกัน
ประมาณ 10 ป คาเสียหายในลักษณะขาดดุลการคาประมาณสี่พันลานบาท โดยยังไมรวมถึง
รถจักรยานยนต  
 ผลกระทบทางสังคมอีกมากมาย เชน เสียขวัญ กระทบตอธุรกิจของผูเปนเจาของรถ 
ปญหาการฟองรองในคดีแพง นับวาพฤติการณดังกลาวเปนอันตรายตอประเทศเปนอยางยิ่ง 
 
5.  การกระทําเปนกระบวนการ 
 

ลักษณะของการกระทําความผิด :  
 

1.  ฉอโกงการประกันภัยรถยนต 
 เมื่อประมาณตนเดือนมีนาคม 2540 กลุมเจาหนาที่ของบริษัทประกันภัยจํานวนหนึ่งได
รวมทําการสืบสวนจนทราบวา มีนายธวัชชัยกับพวกประมาณ 5-7 คน มีพฤติการณเชาซ้ือรถ โดยรถ
คันที่เชา ซ้ือไดมีประกันภัยไว จากนั้นกลุมคนรายไดนํารถไปขายยังประเทศพมาและกัมพูชาแลว
แจงความตอพนักงานสอบสวนวารถถูกโจรกรรม จึงไดดําเนินการติดตามและทราบขอมูลดังนี้ 
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 จากตารางรวบรวมขอมูลที่ปรากฏจะไดขอเท็จจริงดังนี้ 
 1. รถที่มีการเชาซื้อแลวนําไปขาย จากนั้นไดมีการรองทุกขตอพนักงานสอบสวนวารถ
หาย เปนรถโตโยตากระบะจํานวน 3 คัน รถตูโตโยตาจํานวน 1 คัน 
 2.  บริษัทที่ขายตั้งอยูบริเวณเขตจังหวัดปทุมธานี และเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
 3.  บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่จัดใหมีการเชา คือ บริษัท ฐิติกร จํากัด จํานวน 2 คัน 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยเอเชียเสริมกิจ จํากัด และบริษัทเอทีลิซซิ่ง จํากัด บริษัทละจํานวน 1 คัน 
 4.  ผูเชาซื้อและแจงความวารถหายมี 2 คน คือ นายธวัชชัยจํานวน 3 คัน นางสมศรี
จํานวน 1 คัน  
 5.  ผูค้ําประกันคือ นางทวี ซ่ึงเปนมารดาของนายธวัชชัย และนางสมศรี 
 6.  นายธวัชชัยไดเชาจากบริษัท ฐิติกร จํากัด จํานวน 2 คัน และรถทั้งสองคันไดมีการ
แจงหาย แสดงวาคนรายไดมุงไปที่บริษัทประกันภัย โดยพยายามไมใหซํ้ากับบริษัทประกันภัย จึง
เปนเหตุใหบริษัทเงินทุนหลักทรัพยเกิดการซ้ํากัน 
 7.  นางทวีเปนมารดาของนายธวัชชัย และนางสมศรี บุคคลทั้งสามอยูในหมูบาน
เดียวกัน 
 8.  การทําประกันภัยรถยนตทั้ง 4 คัน ทําประกันไมซํ้าบริษัท ผูรับประกันภัยไดแก นํา
สินประกันภัย ลิเบอรตี้ประกันภัย สินมั่นคงประกันภัย และไทยเศรษฐกิจประกันภัย 
 9.  รถทั้ง 4 คัน มีหลักฐานการแจงหาย คือ คันแรก 9 ธ.ค.39 คันที่สอง 23 ธ.ค.39 คันที่
สาม 3 ม.ค. 40 คันที่ส่ี 21 ม.ค. 40 ตามลําดับ ดังนั้นภายในระยะเวลา 43 วัน คนรายชุดนี้ (ชุดอื่นยัง
ไมเกี่ยว) ไดมีการแจงรถหายถึง 4 คัน 
 10.  สําหรับรถที่บริษัท ฐิติกร จํากัด เปนผูเชาซ้ือมีการแจงหายโดยนายธวัชชัย คร้ังแรก 
9 ธ.ค. 39 คร้ังที่สอง 3 ม.ค. 40 ระยะเวลาหางประมาณ 25 วัน บริษัทเงินทุนหลักทรัพยนาจะรูหรือมี
เหตุ อันควรจะรูวาเกิดการฉอโกงประกันภัยขึ้นแลว ในฐานะผูรับประโยชนตามสัญญาประกันภัย
จะตองรีบแจงใหบริษัทประกันภัยทราบ 
 11.  สถานที่แจงหายจะเปนศูนยการคา ลานจอดรถ และบริเวณริมถนน หากเปนกรณี
แจงหายในลานจอดรถของหางสรรพสินคา หรือโรงแรม พนักงานบริษัทประกันภัยก็นาจะมี
ชองทางในการตรวจสอบ 
 12.  รถที่มีการแจงหายจํานวนทั้งสิ้นสี่คัน มีบุคคลที่เกี่ยวของเพียง 3 คน ผลัดกันเชาซื้อ
และผลัดกันค้ําประกัน การแจงหายชื่อผูเชาซื้อรถยนตหายและผูที่แจงหายก็ซํ้ากัน กรมตํารวจนาจะ
ทราบโดยการประมวลผลโดยทางคอมพิวเตอร รูปแบบอาชญากรรมเปลี่ยน วิธีการตองเปลี่ยนแต
กอนกรมตํารวจสนใจวาใครเปนคนลักรถแตปจจุบันตองกลับมาใหความสนใจวา ใครคือคนแจง
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ความวารถหาย โดยเฉพาะคันที่สอง สาม และคันที่ส่ี มีการแจงความที่ สภอ.ปากเกร็ด สภต.คูคต 
สภต.ประตูน้ําจุฬาลงกรณทั้งสามสถานีตํารวจเปนพื้นที่ติดตอกันอยูในเขตจังหวัดปทุมธานี 
 ถาตามสัญญาเชาซ้ือ เปนการเชาซ้ือรถยนตแลวนํารถที่เชาซ้ือไปทําประกันภัย ผูใหเชา
ซ้ือจะเปนผูรับประโยชนตามสัญญาประกันภัย ผูเชาซื้อจะเปนผูเอาประกันภัย บริษัทประกันภัย 
เปนผูรับประกันภัย ตอมาปรากฏวาธุรกิจการนํารถที่ไดจากการโจรกรรมไปจําหนายเกิดการ
เจริญเติบโต มีทั้งตลาดภายในประเทศและภายนอกประเทศ คนรายไดใชวิธีการเชาซ้ือรถ จาย
เงินงวดแรกและจายคาเบี้ยประกันภัย แลวคนรายไดรถตามสัญญาเชาซื้อและทําประกันภัยไป
จํานวน 1 คัน จากนั้นคนรายไดนํารถไปจําหนายยังตางประเทศ และไดเงินมาจํานวนหนึ่งที่มากกวา
การลงทุน (คาเงินงวดแรก+คาเบี้ยประกันภัย) ถารถหายไปไมวากรณีใดผูเชาซื้อจะตองรับผิดตาม
สัญญาเชาซื้อ ผู เชาซื้อยังมีหนาที่ที่จะตองชําระคางวดจนกวาจะครบ แตถารถคันนั้นไดทํา
ประกันภัยคุมครองไว ตอมามีการแจงความตอพนักงานสอบสวนวารถหาย ความรับผิดชอบตาม
สัญญาประกันภัยจะเกิดขึ้นโดยผูรับประกันภัยจะตองจายเงินใหกับผูรับประโยชน คือ ผูใหเชาซ้ือ 
 สวนผูเชาซ้ือมีสถานะเปนผูเอาประกันภัยในสัญญาประกันภัยรถยนตที่เชาซ้ือนั้น ก็ไม
ตองรับผิดในราคารถ ตอผูใหเชาซ้ือไดรับเงินจากผูรับประกันภัยแลว 
 จึงสรุปไดวาผูที่ไดรับความเสียหาย คือ บริษัทประกันภัยซ่ึงเปนผูรับประกันภัยรถยนต 
และทําใหสถิติคดีอาญาที่มีการแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวนมีจํานวนมากเกินความจริง 
เพราะคดีดังกลาวเปนการยักยอก ฉอโกง ไมใชเปนคดีลักทรัพย รูปแบบความสัมพันธของการเชา
ซ้ือรถนําไปประกันภัยแลวนําไปขาย จากนั้นมารองทุกขตอพนักงานสอบสวน 
 
2.  การนําซากรถยนตกระทําการทุจริต 
 ซากรถ คือ รถที่มีการจดทะเบียนไวกับกรมการขนสงทางบกตามกฎหมายและไดเกิด
ความเสียหาย เชน เกิดอุบัติเหตุชนกัน ไฟไหม ตกจากที่สูง ถูกรถไฟชน ความเสียหายที่เกิดจากเหตุ
ดังกลาวเปนเหตุใหรถไมสามารถซอมได หรือถาซอมจะมีราคาคาซอมสูงกวามูลคาของรถ แต
เอกสาร ทางทะเบียนที่กรมขนสงทางบกยังคงมีอยู 
 1.  นายเอกมีอาชีพรับซื้อซากรถยนตที่เกิดอุบัติเหตุ ราคา 100,000 บาท  
 2.  เมื่อไดซากรถยนตมา จึงไดรวมมือกับอูซอมรถยนตหารถยนตที่มีลักษณะใกลเคียง
กันและรวมมือกับพนักงานตรวจสภาพรถยนต 
 3. ตอมาไดแจงขอทําประกันภัยประเภท 2 (ประกันรถหาย) เมื่อพนักงานตรวจสภาพ
รถยนต มาตรวจสภาพรถยนตจึงไดถายภาพรถยนตคันที่เตรียมไว แตไดเก็บหลักฐานเลขตัวถังกับ
เลขเครื่องยนตกับซากรถยนตที่ซ้ือมา 
 4.  เมื่อระยะเวลาทําประกันผานไปประมาณ 3 เดือน นายเอกจึงแจงรถยนตหาย 
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 5. บริษัทไมสามารถตรวจสอบรถยนตหายไดเนื่องจากเปนซากรถยนตตั้งแตเร่ิมแรก 
บริษัทประกันภัยจึงตองชดใชราคารถยนตเปนเงิน 500,000 บาท 
 การทุจริตลักษณะดังกลาวเปนการกระทําที่คนหาหลักฐานการกระทําความผิดที่ยาก 
เนื่องจากเปนการกระทําที่รวมมือกันหลายฝาย และมีการวางแผนกันเปนขั้นตอน บริษัทประกัน
ไดรับความเสียเปนเงินจํานวนมาก มาตรการที่จะลงโทษผูกระทําความผิดคือการลงโทษฐานฉอโกง 
ตามมาตรา 341 เทานั้นซ่ึงความเสียหายกับการที่ผูกระทําความผิดตองรับโทษ นั้นผูเขียนเห็นวาไม
สมดุลกัน เนื่องจากลักษณะการกระทําความผิดเปนการทําลายระบบประกันภัยอยางแทจริง 
ผูกระทําความผิดมีจิตใจที่ ช่ัวรายมาก ดังนั้นการที่นํามาตรการลงโทษทางอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจมาใชจึงเปนเรื่องที่สมควรอยางยิ่ง 
 
4.2 วิเคราะหมาตรการบังคับใชในทางกฎหมายเกี่ยวกับการฉอโกงประกันภัยรถยนต 
 

 4.2.1 วิเคราะหปญหามาตรการบังคับใชกฎหมายอาญา 
 1. วิเคราะหความผิดฐานฉอโกงประกันภัย มาตรา 347 
  บทบัญญัติกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยนั้นแตกตางจากการประกันภัย
รถยนตกลาวคือ การประกันวินาศภัยทั่วไปจะมุงคุมครองเฉพาะตัวทรัพยที่เอาประกันภัยไวเทานั้น 
คือมีผลผูกพัน 2  ฝาย 1. ผูรับประกันภัยกับ 2. ผูเอาประกันภัย เชนประกันอัคคีภัย ประกันภัยขนสง 
ประกันภัยทางทะเล เปนตน แตการประกันภัยรถยนตมีการประกันภัยประเภทค้ําจุนรวมอยูดวย 
ดังนั้นผลผูกพันจึงแตกตางจากการประกันวินาศภัยทั่วไป คือมีฝายที่ 3. ไดแกบุคคลภายนอก 
ซ่ึงบุคคลภายนอกนี้มิใชผูรับประโยชนในสัญญาประกันภัยรถยนต แตเปนบุคคลภายนอกผูที่มีสิทธิ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนไดเองตามกฎหมาย  ดังนั้นบทบัญญัติที่บัญญัติใหการเกิดความเสียหาย
ตอทรัพยที่เอาประกัน ไวเพียงฝายเดียว คือ “การแกลงทําใหเกิดความเสียหายตอ (กรรม) วัตถุที่เอา
ประกัน” นั้นก็หมายความวา ความเสียหายอยางใดๆ ที่เกิดขึ้น จําตองเกิดกับรถยนตที่เอาประกันภัย
ไวเทานั้น หากการกระทําใดที่แกลงทําใหเกิดความเสียหาย แตความเสียหายดังกลาวเกิดขึ้นกับ
รถยนตของบุคคลภายนอก ซ่ึงรถยนตที่เอาประกันไมไดรับเสียหาย หรือไมไดรับความคุมครอง
ตามกรมธรรม เพราะทําประกันภัยรถยนตประเภทคุมครองเฉพาะความรับผิดตอบุคคลภายนอก 
(กรมธรรมประเภท 3) ไมไดคุมครองความเสียหายตอรถยนตที่เอาประกันภัย  ดังนั้นก็หมายความ
วา บทบัญญัติมาตรา 347 ซ่ึงเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการฉอโกงประกันวินาศภัยโดยตรงไมสามารถ
บังคับใชกับผูที่กระทําความผิดได ซ่ึงในสังคมปจจุบันการฉอโกงประกันภัยรถยนตมีมากมาย 
เพราะทําไดงาย และทําใหเกิดความเสียหายโดยรวมมากกวาการประกันวินาศภัยประเภทอื่น 
แตกลับวาไมไดรับประโยชนใดๆ จากบทบัญญัติความผิดมาตรานี้เพื่อมาลงโทษ ผูกระทําความผิด
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ได ซ่ึงการกระทําความผิดทั้งหลายลวนแลวแตกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทประกันภัยซ่ึงเปน
ผูรับประกันภัย 
 เมื่อมีปญหาการทุจริตดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น จึงไมมีกฎหมายที่จะเอา
ผูกระทําความผิดไปลงโทษไดอยางจริงจัง ปญหาการฉอโกงประกันภัยรถยนตจึงไมลดลงและ
นับวันก็ยิ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้น บทบัญญัติตามมาตรา 347 จึงไมเปนการสมควรที่จะมีการ
นํามาใชใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันได และควรที่จะมีการแกไขใหทันยุคทันสมัยและ
ใหทันตอเหตุการณที่เกิดขึ้น เนื่องจากเมื่อมีการทุจริตเกิดขึ้นการนําความตามบทบัญญัติฐานฉอโกง
ประกันวินาศภัย ตามมาตรา 347 บังคับใชกับผูที่มีเจตนาฉอโกงไมได เพราะไมเขากับองคประกอบ
ของฐานความผิดแตอาจจะนําบทบัญญัติความผิดฐานฉอโกงทั่วไปตามมาตรา 3416 ซ่ึงเปน
บทลงโทษที่เบากวามาตรา 347 มาบังคับได เห็นไดจากการดําเนินการเอาผิดกับผูที่ฉอโกงประกัน
รถยนต ตามมาตรา 347 หรือเหตุการณบางลักษณะมีการทุจริต กฎหมายก็ไมอาจนําตัวผูกระทํา
ความผิดมาลงโทษได ซ่ึงตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันยังไมเคยมีการปรากฏในคําพิพากษาของศาลฎีกา
ที่เปนบรรทัดฐานของการตีความกฎหมายและลงโทษเอาผิดกับผูกระทําความผิดของมาตรา 347 แต
อยางใด และสาเหตุประการสําคัญคือบทบัญญัติมาตรา 347 นี้เปนความผิดที่ยอมความกันได ซ่ึงมี
คําพิพากษาศาลฎีกาที่เอ้ือประโยชนใหมีผูที่การทําการทุจริตฉอโกงประกันวินาศภัยกันมากขึ้น คํา
พิพากษาศาลฎีกาที่ 1376-1380/2508 “เมื่อไดความวาผูเอาประกันภัย หรือผูไดรับประโยชนไดทํา
ใหเกิดวินาศภัยขึ้นดวยความทุจริตแลว ผูรับประกันภัยก็ไมตองจายคาสินไหมทดแทนให ไมจําเปน
ที่ตองฟองรองผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนเปนคดีอาญา” จึงมีผลทําใหผูที่กระทําความผิด
ฉอโกงประกันภัยรถยนตไมเกรงกลัวกฎหมายและในสวนของบริษัทประกันภัยนั้นก็ไมอยากจะมี
ปญหาขัดแยงกับผูเอาประกันภัยซ่ึงเปนลูกคาของตนโดยเกรงวาจะเสื่อมเสียช่ือเสียงและเปนการ
เสียเวลา เสียคาใชจาย ในการดําเนินคดีตอผูกระทําการฉอโกง นั้นเอง  

 4.2.2  วิเคราะหบทบัญญัติกฎหมายอันเปนความผิดอันยอมความได  
 1) วิเคราะหตามบทบัญญัติของกฎหมายอาญา 
  หากพิจารณาขอเท็จจริงที่วาการทําธุรกิจการประกันวินาศภัย ไดมีการจัดตั้งเปน
บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ตามกฎหมาย และเปนกิจการคาขายอันกระทบถึงความ 
 

                                            
6  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341.บัญญัติวา “ผูใดโดยทุจริตหลอกลวงผูอื่นดวยการแสดงขอความ

อันเปนเท็จหรือปกปดความจริงที่ควรบอกใหแจง โดยเจตนาและโดยมีมูลเหตุชักจูงใจโดยทุจริต และโดยการ
หลอกลวงดังวานั้นไดไปซึ่งทรัพยสินจากผูถูกหลอกลวง หรือบุคคลที่สาม ทํา ถอน หรือทําลายเอกสารผูนั้น 
กระทําความผิดฐานฉอโกง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ” 
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ปลอดภัยหรือผาสุกแหงสาธารณชน ดังนั้นเมื่อมีการทุจริต ในการฉอโกงประกันวินาศภัยเกิดขึ้น
ความเสียหายหรือผลกระทบไมไดอยูที่บริษัทที่รับประกันภัยเทานั้น แตหมายความรวมถึงความ
เสียหายที่กระทบตอประชาชนที่ทําประกันภัยทุกคนเพราะผูที่ทําประกันภัยถือเปนสวนที่สําคัญของ
ความมั่นคงของบริษัทผูรับประกันภัย ดังนั้นการทุจริต ฉอโกงจึงไมไดเปนการเอาไปซึ่งทรัพยสิน
ของผูรับประกันภัยเทานั้น แตเปนการเอาทรัพยสินซึ่งอยูในรูปของคาเบี้ยประกันภัยของผูเอา
ประกันภัยทุกๆ คน จึงไมเปนการสมควรอยางยิ่งที่ผูกระทําความผิดนั้นจะไมถูกลงโทษเพราะเหตุ
ที่วาเปนไดมีการยอมความกัน 
 ดังนั้น ความผิดที่กระทําตอกรรมสิทธิ์ในทรัพยทุกฐาน ไดวาอาจถือเปนความผิดอาญา
ตอแผนดิน แตที่มาเปนความผิดอันยอมความไดนั้น ขึ้นอยูกับความเปนอาชญากรรมมากนอย
เพียงไร ตองพิจารณาวาสิ่งที่กฎหมายประสงคจะคุมครองในความผิดฐานนั้นคืออะไร ถาเปน
คุณธรรมทางกฎหมายที่เปนสวนรวมแลวไมมีทางที่จะยอมความได สวนถาเปนคุณธรรมทาง
กฎหมายหรือส่ิงที่กฎหมายประสงคจะคุมครองแลวโดยปกติยอมความไมไดเพราะคุมครองรัฐดวย 
แตรัฐควรเปดโอกาสมีนโยบายใหยอมความไดเพราะเกี่ยวกับผลประโยชนโดยตรงตอบุคคล
ผูเสียหาย7 
 สวนความผิด “การกระทําตอทรัพยสินผูอ่ืน” ในที่นี้ขอนํามาตรา 341 มาวิเคราะห 
เพื่อใหเห็นภาพที่กฎหมายมุงประสงคจะคุมครอง 
 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตร 341 ที่ไดบัญญัติไว จะเห็นวาการกระทําความผิด
ฐานนี้คือ การหลอกลวงผูอ่ืนดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จหรือความจริงที่ควรบอกใหแจง โดย
เจตนาและโดยมูลเหตุชักจูงใจโดยทุจริต และโดยการหลอกลวงนั้นไดไปซึ่งทรัพยสินจากผูถูก
หลอกลวงหรือบุคคลที่สามหรือทําใหผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามทํา ถอน ทําลายเอกสารสิทธิ 
โดยมีคุณธรรมทางกฎหมายอยางเดียวคือ “ทรัพยสินของผูอ่ืน” ดังนั้นความผิดฐานฉอโกงจึงมุงที่จะ
คุมครองทรัพยสินโดยเฉพาะ8 อันเปนคุณธรรมทางกฎหมายที่เปนสวนบุคคลผูเสียหายโดยตรงซึ่ง
จะสงผลใหความผิดฐานนี้เปนความผิดที่ยอมความไดตามมาตรา 348 ซ่ึงจะมีผลในทางวิธีพิจารณา
ความอาญา อันไดแกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 กําหนดวาตองมีคํารองทุกขภายใน 3 เดือน 
นับแตรูเร่ืองความผิดและตัวผูกระทําผิด หรือในเรื่องอํานาจการสอบสวน ที่จะตองมีการรองทุกข 
 แตถึงอยางไรก็ตามสําหรับความผิดที่กระทําตอทรัพยสินของผูอ่ืนยังมีความผิดอันยอม
ความไดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 348 นั้น เมื่อนําหลักพิจารณาตามสิ่งที่กฎหมายมุงจะ

                                            
7  สุรพงษ  เอี่ยมแทน.  เลมเดิม.  หนา 87.  
8  คณิต  ณ นคร.  เลมเดิม.  หนา 136. 
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คุมครองมาวิเคราะหแลวนาจะเปนความผิดอาญา ที่กระทบตอประโยชนสวนรวม กลาวคือ 
ความผิดอาญาฐานฉอโกงประกันวินาศภัย มาตรา 347  
 บทบัญญัติมาตรา 347 ที่กลาวมาแลวนั้น มีขอความทํานองเดียวกับมาตรา 312 แหง
กฎหมายลักษณะอาญาเดิม โดยมีสวนองคประกอบความผิดในสวนกระทํา คือ ทําใหเกิดความ
เสียหายแกทรัพยสินที่มีประกันวินาศภัย ซ่ึงเปนความผิดอันยอมความไดตามมาตรา 348 การกระทํา
ความผิดฐานนี้ไมเพียงแตเปนการกระทําตอทรัพยสินของผูรับประกันภัยแตวานาจะเปนการกระทํา
ตอสาธารณะดวยกลาวคือ กิจการประกันวินาศภัยเปนสถาบันการเงินหนึ่งที่มีความสําคัญตอ
เศรษฐกิจไมนอยกวาสถาบันการเงินประเภทอื่น และเปนธุรกิจเกี่ยวของกับความปลอดภัยยอมมี
ผลกระทบตอเศรษฐกิจของประชาชนเปนจํานวนมากดังนั้นจึงเปนธุรกิจที่ถูกควบคุมโดยรัฐ โดยอยู
ภายใตพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  
 ดังนั้นธุรกิจประกันวินาศภัยเปนธุรกิจที่เกี่ยวของ และมีผลกระทบตอบุคคลภายนอก
มิใชแตคูสัญญาเทานั้น9 เพราะปจจุบันการกระทําความผิดการฉอโกงประกันภัยรถยนตนี้เพิ่มมาก
ขึ้น  ซ่ึงอาจกระทบตอบุคคลจํานวนมาก ดังนั้นจึงมีกฎหมายที่คุมครองผูรับประกันภัยในผลของ
การที่ผูเอาประกันภัยทุจริต คือพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 43 พ.ศ. 2535 ที่บัญญัติ
ใกลเคียงกับ กับความผิดมาตรา 347 แตอยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติดังกลาวจะกําหนดเฉพาะโทษ
ในกรณีที่บริษัทฝาฝนไมปฏิบัติคําสั่งของนายทะเบียนเทานั้น แตไมไดกําหนดโทษสําหรับผูเอา
ประกันภัยหรือผูรับประโยชนไว อันอาจสงผลกระทบตอบุคคลจํานวนมาก เพราะตามสภาพความ
เปนจริงผูเอาประกันภัยที่เอาสัญญาประกันภัยไวกับบริษัทประกันภัย ก็หวังเงินคาสินไหมทดแทน 
ในกรณีที่เกิดความเสียหายแกทรัพยสินที่เอาประกันภัย ดังนั้นอาจกอใหเกิดการทุจริตขึ้นได 
 ดังนั้น คุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานนี้ จึงเกี่ยวกับความผาสุกของประชาชน
ซ่ึงมีลักษณะสวนรวม10 และความผิดฐานนี้ยังเปนการกําหนดใหการตระเตรียมการฉอโกงประกัน
วินาศภัยเปนความผิดสําเร็จ จึงไมสมควรใหเปนความผิดที่ยอมความได 
 2) วิเคราะหตอการกระทําความผิด 
  เนื่องจากตามมาตรา 347 การฉอโกงประกันวินาศภัย ซ่ึงเปนบทเฉพาะ และมาตรา 
341 การฉอโกงทั่วไป นั้น เปนความผิดอันยอมความไดตามมาตรา 348 เปนเหตุทําใหการดําเนินคดี
ของเจาหนาที่พนักงานนั้นมีการจํากัดในเรื่องของอํานาจ ซ่ึงตามหลักกฎหมายคดีที่เปนความผิด
สวนตัวหรือความผิดอันยอมความได รัฐไมอยูในฐานะของผูเสียหาย การดําเนินคดีกับผูกระทํา 

                                            
9   กษิเดช  ณรงชัย.  (2543).  มาตรการทางกฎหมายในการกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย.  

หนา 1. 
10  คณิต  ณ นคร.  แหลงเดิม.  หนา 163. 

DPU



 100 

ความผิดจะตองไดรับความยินยอมจากผูเสียหายกอน เจาหนาที่ตํารวจจะดําเนินการอยางใดๆ โดย
ไมมีการรองทุกขไมได จึงเห็นวาการกระทําความผิดตามมาตรา 247 ควรเปนความผิดอาญาแผนดิน 
หรือความผิดที่ยอมความไมได แตมีคําถามตอไปวา  
 “หากมีการแกไขบทบัญญัติดังกลาวใหเปนความผิดอันยอมความไมไดแลวจะเพียงพอ
ตอการแกไขปญหาการฉอโกงประกันภัยรถยนตไดหรือไม” 
 จากการที่ผูเขียนไดทําการศึกษาและไดกลาวไวในบทกอนๆ จะทําใหวิเคราะหไดดังนี้ 
 การที่บทบัญญัติกฎหมาย มาตรา 347 การฉอโกงประกันวินาศภัย และมาตรา 341 การ
ฉอโกงทั่วไปนั้น เปนความผิดอันยอมความไมได แนนอนวาการแกไขดังกลาวทําใหผูกระทํา
ความผิดหรือผูที่คิดจะกระทําความผิดเกรงกลัวตอกฎหมายมากยิ่งขึ้น แตก็เปนเพียงสวนหนึ่งใน
การแกไขปญหาและบางรูปแบบเทานั้น เชนการกระทําความผิดโดยผูเอาประกันภัย หรือการกระทาํ
ความผิดที่เปนเพียงลักษณะเปนอาชญากรรมธรรมดา 
 โดยเฉพาะการทุจริตประกันภัยรถยนต ที่มีผลกระทบอยางรุนแรงถึงขั้นที่ เปน
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ตามขอ 4.1.3 การแกไขปญหาเพียงแกไขบทบัญญัติใหเปนความผิด 
ที่ยอมความไมได จึงไมเพียงพอตอการทุจริตประกันภัยรถยนต เนื่องจากเหตุผลดังนี้ 
 1.  การกระทําความผิดที่มีลักษณะเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ไมไดเปนการกระทํา
ที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 347 และ 341 เทานั้น ในบางกรณีจึงนําบทบัญญัติตามมาตราดังกลาวมาใช
ลงโทษผูกระทําความผิดไมได เชน การทุจริตโดยผูบริหาร หรืออูซอมรถยนต 
 2. การแกไขปญหาโดยแกไขบทบัญญัติใหเปนความผิดที่ยอมความไมได เปนเพียงการ
แกไขกระบวนวิธีดําเนินคดี โดยใหรัฐเปนผูเสียหายและเจาหนาที่ของรัฐเปนผูเสียหายตามกฎหมาย
เทานั้น แตไมไดแกไขบทระหวางโทษ ซ่ึงโทษที่ผูกระทําความผิดจะไดรับก็เปนโทษที่ไมรุนแรง
และไมมีมาตรการใดที่จะตรวจสอบทรัพยสินที่กระทําความผิด ทั้งยังไมเปนการปองกันการ 
กอความผิดซ้ําอีกแตอยางใด ผูที่กระทําความผิดสามารถกลับเขามากระทําความผิดซ้ําไดอีก 
 3. การแกไขปญหาโดยแกไขบทบัญญัติใหเปนความผิดที่ยอมความไมได มิใชเปนการ
แกไขปญหาการดําเนินการตรวจสอบผูกระทําความผิด เนื่องจากการตรวจสอบการกระทําความผิด
ในความผิดโดยการทุจริตประกันภัยรถยนตที่เปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนั้น จะตองเปนการ
ตรวจสอบอยางเปนระบบและในเชิงลึก ผูที่ตรวจสอบการกระทําความผิดตองเปนผูเฉี่ยวชาญ
เฉพาะดานการประกันภัยรถยนตจึงจะสามารถคนหาพยานหลักฐานในการกระทําความผิดได ซ่ึง
ลําพังเจาหนาที่ของรัฐไมสามารถเขาไปตรวจสอบไดอยางมีคุณภาพ 
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 4. โทษในทางอาญาตามมาตรา 1811 ไมเพียงพอกับความเสียหายที่ไดรับ ดังนั้นจึงตอง
นํามาตรการลงโทษในทางอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมาใช 
  
4.3  วิเคราะหมาตรการปองกันในทางอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
 ตามกฎหมายบริษัทประกันภัยตองมีเงินกองทุนตามกําหนด หรือมีไมต่ํากวา 30 ลาน
บาท แตความเปนจริงแลวในประเทศไทยปญหารูปแบบนี้กลับไมไดรับการแกไขอยางจริงจัง 
กรมการประกันภัยไมสามารถควบคุมดูแลไดอยางจริงจัง รวมถึงการใชวิธีประนีประนอม หรือไว
เนื้อเชื่อใจของกรมการประกันภัยตอบริษัทประกัน ทําใหในสายตาคนภายนอกเห็นวากรมการ
ประกันภัยไมเด็ดขาดพอ หรืออะลุมอลวยเกินไปตอการบังคับหรือลงโทษกับบริษัทประกันภัยที่ 
สอแววขาดสภาพคลอง ไมรีบเรงดําเนินการปลอยจนสายเกินแกไข และสุดทายลงเอยดวยการ 
ส่ังปดกิจการ  
 ประเด็นนี้เห็นไดชัดจากกรณีบริษัทสัมพันธประกันภัย ที่ขาดสภาพคลองทางการเงิน
แตไมถูกลงโทษเปรียบเทียบปรับจนมองไมเห็นถึงการเตือนภัยใหกับผูเอาประกัน หรือเปนเพราะ 
ที่ผานมากรมการประกันภัยเชื่อมั่นมาตลอดวาใบประกอบอนุญาตธุรกิจประกันมีคาดังทอง เพราะ
จะไมมีการเพิ่มใบอนุญาตประกอบการอีก จากที่มีอยูเกือบรอยใบ เมื่อบริษัทใดมีปญหาก็มักจะมี 
นักลงทุนหนาใหมบางเกาบาง เขามาโอบอุมประจํา และแมเปนสัดสวนรายไดของธุรกิจนี้ตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) จะเพียง 3 % แตเปนธุรกิจที่เติบโตปละไมต่ํากวา 10-20 
% และมีกําไรทุกปจนถึงวันนี้ แมเห็นวาคนไทยทั้งประเทศมีสัดสวนซื้อประกันเพียง 17-18% 
ขณะที่ประเทศในอาเซียนดวยกันประชากรเขาทําประกันเกินครึ่ง12  
 จากบทวิเคราะหทางเศรษฐกิจขางตนจะเห็นไดวา ปจจุบันวงการประกันภัยรถยนต
กําลังประสบปญหาอยางมาก ไมวาจะเปนปญหาทางดานเศรษฐกิจที่ชะลอตัว คาคลองชีพของ
ประชาชนสูงขึ้นและประชาชนพยายามลดคาใชจาย ทั้งหลายทั้งปวงก็ลวนแตจะกอปญหาใหกับ
การประกันภัยทั้งส้ิน แตสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งที่ทําใหกิจการประกันภัยโดยเฉพาะการ
ประกันภัยรถยนตตองปดกิจการนั้นคือ การทุจริต  
 ซ่ึงดังที่กลาวมาแลวถึงสภาพปญหาตางๆ ของการประกันภัยรถยนต โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การหามาตรการบังคับใชลงโทษผูกระทําความผิดที่ทุจริต เมื่อมาตรการทางกฎหมายอาญา 

                                            
11  ประมวลกฎหมายอาญา.  มาตราที่ 18. 
12  มติชน สุดสัปดาห.  (2550, 27 กรกฏาคม – 2 สิงหาคม).  “วิกฤตเงียบธุรกิจประกันภัย ถึงเวลาตองมี

ระบบเตือนภัยเสียที” มติชนสุดสัปดาห ฉบับที่ 1406.  หนาที่ 23. 
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ไมสามารถที่จะบังคับใชไดตามวัตถุประสงค มาตรการในทางอาชญากรรมทางเศรษฐกิจจึงสมควร
ที่จะมีการปรับเขามาใชกับการทุจริตประเภทนี้ไดเชนกัน 

 4.3.1 การควบคุมการฟอกเงิน 
 อาชญากรทางเศรษฐกิจสามารถซอนเรนหรืออําพรางทรัพยสินที่ไดมาโดยมิชอบเพื่อ
หลีกเลี่ยงการริบทรัพยสินไดโดยงายถาไมมีกฎหมายควบคุมการฟอกเงินเขามาเสริม ธนาคารและ
สถาบันการเงินซึ่งใหบริการแกอาชญากรในการทําธุรกิจอาจเปนผูฟอกเงินได โดยการชวยซอนเรน
เปล่ียนแปลงทรัพยสินผิดกฎหมายใหแกผูกระทําผิด ความผิดอาญาฐานฟอกเงินควรถูกกําหนดขึ้น
เพื่อขมขูและปราบปราม การรวมมือกันกระทําความผิดในลักษณะเชนนี้ กฎหมายดังกลาวสามารถ
สกัดกั้นผลประโยชนที่ผิดกฎหมายอันไดมาจากการกระทําผิดไมใหเขาไปสูวงจรธุรกิจปกติ และ
เปนการทําลายสายสัมพันธทางการเงินของผูกระทําผิดกับสถาบันการเงินดวย จึงเปนการเหมาะสม
อยางยิ่งที่จะนํามาใชกับการทุจริตประกันภัยรถยนตที่กําลังประสบปญหาอยูในขณะนี้ ไมวาจะเปน
การตรวจสอบ บทระวางโทษตางๆ ที่นอกเหนือจากบทลงโทษทางอาญา 
 พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 เปนกฎหมายที่ซ่ึงตราขึ้นมาใหม 
เพื่อใหทันตอเหตุการณที่ปจจุบันมีการทุจริต และไดเงินจากการกระทําความผิดเปนเงินจํานวน
มหาศาล รวมทั้งการฉอโกงประกันภัยนั้นก็เปนความผิดหนึ่งที่ไดบัญญัติไวในกฎหมายฉบับนี้  
 ฉะนั้น มาตรการการลงโทษ จึงควรทํากับตัวทรัพยที่ได นอกเหนือจากโทษจําคุกและ
ปรับ ซ่ึงมักจะมีอัตราโทษไมสูงในคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจดังที่ไดกลาวมาแลว โดยนํา
มาตรการริบทรัพย และสกัดการฟอกเงินมาใชเพื่อเปนการลงโทษอาชญากรคดีเศรษฐกิจและ 
เปนการปองกันอาชญากรนําเงินหรือทรัพยสินที่ไดไปกออาชญากรรมอื่น หรือสรางสถานภาพ 
ทางสังคมหรืออิทธิพลของตนขึ้นมาเปนปญหาและอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมายตอไป 
ซ่ึงเงินที่ไดจากการกระทําความผิดฉอโกงประกันภัย เมื่อวิเคราะหแลวจะอยูในขั้นที่เรียกวา 
“INTEGRATION”  เปนระดับขั้นการคละเคลาผสมผสานโดยการนําเงินที่ไดมาจากการกระทํา
ความผิด หรือที่ไดมาโดยไมชอบกอนใหญไปผสมผสานกับเงินสวนนอยที่ไดจากรายไดสวนอื่น 
ไปลงทุนประกอบการที่ถูกตองหลายๆ กิจการ จดทะเบียนจัดตั้งเปนหางหุนสวนหรือบริษัท
ประกอบการทางเศรษฐกิจขึ้นหลายบริษัท  

 4.3.2 มาตรการลงโทษปรับ 
 โทษปรับคือ โทษในทางอาญาที่กําหนดใหผูกระทําผิดนําเงินมาชําระตอศาลตาม
จํานวนที่ศาลกําหนด โทษปรับเปนโทษที่ลงแกสถานภาพทางเศรษฐกิจของผูกระทําผิด การกําหนด
โทษปรับไวในกฎหมายจึงถือวาเปนนโยบายทางอาญา (Criminal Policy) ซ่ึงฝายนิติบัญญัติหรือ 
ผูออกกฎหมายโดยปกติแลวจําตองคํานึงถึงสภาพทางเศรษฐกิจโดยสวนรวมดวย เชนการกําหนด
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เพดานขั้นสูงสุดของจํานวนคาปรับตองสัมพันธกับสภาพเศรษฐกิจคาของเงินในประเทศรวมทั้งมี
ความยืดหยุนพอที่จะใหศาลใชกฎหมายนั้นกําหนดคาปรับมากนอยเพื่อใหเหมาะสมกับผูกระทํา
ความผิด  
 การกําหนดโทษปรับไวในกฎหมายเทาที่ปรากฏมีอยู 3 แนวทางคือ 
 1. กําหนดโทษปรับไวอยางเด็ดขาด (Definite) คือระบุจํานวนคาปรับไวตายตัว ศาลไม
มีโอกาสใชดุลยพินิจในการกําหนดอัตราคาปรับได เชน ตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 
แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 10 พ.ศ. 2490 มาตรา 3 ซ่ึงกําหนดใหปรับ 4 เทาของราคาของและคาอากร
รวมกัน 
 2. การกําหนดไวอยางสัมพันธ (Relative) หมายความถึงการกําหนดกรอบของโทษทาง
ปรับไวเพื่อใหศาลใชดุลยพินิจภายในกรอบคือ สามารถใชดุลยพินิจในการกําหนด อัตราคาปรับ
ตามความเหมาะสมเชน การกําหนดขั้นสูงแตไมกําหนดขั้นต่ํา หรือ การกําหนดขั้นต่ําแตไมกําหนด
ขั้นสูงหรืออาจจะกําหนดขั้นสูงและขั้นต่ําก็ได 
 3. การกําหนดโทษแตไมระบุอัตราโทษที่แนนอนเชนการกําหนดโทษปรับแตไมระบุ
อัตราโทษไววาปรับเทาใด กฎหมายที่กําหนดโทษปรับไวเชนนี้เปนแตโทษสถานเบา โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ในเรื่องของการลงโทษปรับเชนตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน จะมีการนําหลักเกณฑ
นี้มาใชกับการกําหนดโทษปรับเทานั้น 
 เมื่อพิจารณาถึงการทุจริตการประกันภัยรถยนตที่เปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจโดย
ลักษณะของความผิดแลว ความผิดนี้เปนความผิดที่ใหผลตอบแทนมหาศาลดังนั้นโทษปรับตาม
หลักเกณฑ กฎหมายอาญาธรรมดาไมสามารถขมขูความผิดประเภทนี้ไดดังนั้นโทษปรับควรมีการ
ปรับปรุงใหเหมาะสมไดดังนี้ 
 1. โทษปรับแบบ Relative โดยปรับโดยไมมีอัตราขั้นสูงแตใหปรับในอัตราที่ใกลเคียง
กับประโยชนที่ผูนั้นไดรับจากการกระทําความผิดเพื่อใหตรงกับหลักเกณฑที่วาไมมีประโยชน
อะไรเลยที่จะแสวงหาประโยชนอยางมากมายจากการกระทําความผิดเพราะในที่สุดไมไดใช
ทรัพยสินนั้น แตขณะเดียวกันก็คงอัตราโทษขั้นต่ําไว สําหรับผูถูกปรับที่มีฐานะยากจน สวน 
นิติบุคคลกระทําความผิดใหกาํหนดอัตราคาปรับเปน 10 เทา ของอัตราคาปรับของบุคคลธรรมดา 
 2. .ในกรณีที่ยังมีการกระทําฝาฝนคําสั่งเพราะผลตอบแทนจากการฝาฝนสูงกวาอัตรา
คาปรับในกรณีเชนนี้ ก็ใหใชระบบปรับรายวัน Day Fine แกผูกระทําความผิดโดยคํานวณรายได
ของผูกระทําความผิดในแตละวัน คูณกับจํานวนวันที่จะถูกปรับ แลวเฉลี่ยปรับเปนรายวัน 
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 4.3.3 มาตรการริบทรัพยสินทางแพง 
 เนื่องจากเปนการยากที่จะพิจารณาเบื้องตนวาทรัพยสินสวนใดหรือจํานวนเทาใดนาจะ
เปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดการริบทรัพยจึงตองการภาระพิสูจนเพียงแคการ 
ช่ังน้ําหนักพยานหลักฐานไมตองถึงกลับสิ้นสงสัยหรือใหภาระการพิสูจนความบริสุทธิ์ของ
ทรัพยสินที่ตองสงสัยตกอยูแกผูตองหาหรือจําเลยทั้งในชั้นตรวจสอบทรัพยสินและชั้นศาลเหมือน
เชน พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2543 มาตรา 50 วรรค 2 ไดกําหนดแนวทาง
ซ่ึงเปนขอสันนิษฐานวาหากผูอางวาเปนเจาของหรือผูรับโอนทรัพยสินเปนผูซ่ึงเกี่ยวของหรือเคย
เกี่ยวของสัมพันธกับผูกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมากอนใหสันนิษฐานวา
บรรดาทรัพยสินดังกลาวเปนทรัพยสินเกี่ยวกับการกระทําความผิดหรือไดรับมาโดยไมสุจริต
แลวแตกรณี 
 ดังนั้นพนักงานอัยการเพียงนําสืบใหเขาขอสันนิษฐานวาทรัพยสินนั้นเปนทรัพยที่
เกี่ยวกับการกระทําความผิดจากนั้นผูที่อางวาเปนเจาของทรัพยสินหรือผูรับโอนหรือผูรับประโยชน
แลวแตกรณีจะตองพิสูจนหรือแสดงขอเท็จจริงหักลางขอสันนิฐานซึ่งถาศาลเชื่อหรือฟงขึ้นก็จะเปน
ผลใหศาลสั่งคืนทรัพยสินนั้น แตถาศาลไมเชื่อขอเท็จจริงที่แสดงตอศาล ศาลก็จะสั่งใหทรัพยสิน 
ตกเปนของแผนดินดังกลาวแลว 

 4.3.4 การนําวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใช 
 ภายหลังที่ผูกระทําความผิดไดรับโทษตามที่ศาลกําหนดไว ควรใชวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัย ตามกฎหมายอาญา มาตรา 50 บัญญัติวา “เมื่อศาลใหคําพิพากษาลงโทษผูใด ถาศาลเห็นวา
ผูนั้นกระทําความผิดโดยอาศัยโอกาสจากการประกอบอาชีพ และเห็นวาผูนั้นประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพนั้นตอไป อาจกระทําความผิดนั้นขึ้นอีก ศาลจะสั่งไวในคําพิพากษาหามประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพนั้นมีกําหนดเวลาไมเกิน หาปนับแตวันพนโทษแลวก็ได” 
 ประโยชนที่จะไดรับจากการใชวิธีเพื่อการปลอดภัย ตามมาตรา 50 คือ13 
 1.  ตัดความสัมพันธหรืออิทธิพลทางธุรกิจทําใหหวนกลับไปทําความผิดไดยากขึ้น 
 2. เปนการขมขูผูที่คิดจะกระทําความผิดประเภทนี้ในแงของการประกอบอาชีพอาจจะ
ไมสามารถประกอบอาชีพลักษณะนี้ไดตอไป 
 3. คุมครองสังคมใหมีความปลอดภัย แมไมมีการลงโทษก็ตาม 
  การกระทําความผิดในการฉอโกงการประกันภัยรถยนตที่มีลักษณะเปนอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ สวนใหญมักจะเกิดจากการกระทําของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีโอกาสในการกระทํา

                                            
13  วีระพงษ  บุญโญภาศ.  (2530, ตุลาคม).  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ vs อาชญากรรมธรรมดา.  หนา 31-

32. 

DPU



 105 

ความผิด เชน ผูบริหารบริษัทประกันภัย อูซอมรถ ดังนั้น วิธีการเพื่อความปลอดภัยจึงมีสวนที่มี
ความจําเปนจะนํามาใชกับบุคคลทั้งหลายเหลานี้ เชน การเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบกิจการ
เปนการชั่วคราว หรือส่ังปดกิจการ เปนตน  
 แตวิธีการเพื่อความปลอดภัยยังมีขอจํากัด คือ จะนํามาใชไดตอเมื่อศาลไดมีคําพิพากษา
ใหลงโทษผูกระทําความผิดแลวเทานั้น โดยหากไมมีการลงโทษหรือรอการลงโทษหรือรอการ
กําหนดโทษศาลจะใชวิธีนี้ไมได ซ่ึงตามที่ผูเขียนไดกลาวมาแลววาการกระทําความผิดโดยการ
ฉอโกงการประกันภัยรถยนตยังไมเคยมีการดําเนินคดีกับผูที่กระทําความผิดแตอยางใด เพราะ
สวนมากแลวจะมีการยินยอมกันภายหลังเสมอ รัฐไมมีอํานาจตามกฎหมายดังที่ไดกลาวมาแลว
ขางตน ดังนั้นมาตรการนี้จึงยากที่จะนํามาใชใหเห็นเปนรูปธรรม แตไดมีนักวิชาการหลายทานได
ใหความเห็นในสวนนี้ เชน  
 รศ.วีรพงษ  บุญโญภาส ไดเสนอใหมีการปรับปรุงบทบัญญัติประมวลกฎมายอาญา
มาตรา 50 แกไขเปน “เมื่อศาลพิพากษาใหลงโทษผูใดหรือไมลงโทษผูใด ถาศาลเห็นวาผูนั้นกระทํา
ความผิดหรือจะกระทําความผิด โดยอาศัยโอกาสจากการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือเนื่องจาก
การประกอบอาชีพ และเห็นวาหากผูนั้นประกอบอาชีพนั้น หรือวิชาชีพนั้นตอไป อาจจะกระทํา
ความผิดเชนนั้นไดอีก ศาลจะสั่งไวในคําพิพากษาหามประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นมีกําหนดหาป
ถึงสิบปนับตั้งแตวันพนโทษหรือนับแตวันที่ศาลพิพากษาไมลงโทษก็ได” 
 การแกไขบทบัญญัติดังกลาวจะชวยใหการบังคับใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากคดีจากอาชญากรรมทางเศรษฐกิจสวนมากจะมีโทษจําคุกต่ําและเปน
คดีที่ยอมความกันได เมื่อคดีขึ้นสูศาลศาลมักจะลงโทษปรับหรือรอการลงโทษจําคุกไว เชน คดีการ
ปนหุนมีอัตราโทษจําคุกไมเกิน 2 ป ก็โดยอัตโนมัติอยูแลววาถาศาลพิพากษาอาจจะมีการรอการ
ลงโทษจําคุกได ซ่ึงหากสามารถนําวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใชไดแมศาลมิไดพิพากษาลงโทษ
จําคุกศาลก็สามารถสั่งหามมิใหผูกระทําความผิดเขามาซื้อขายหุนได 
 วิธีการเพื่อความปลอดภัยตามกฎหมายอาญามาตรา 50 เปนมาตรการปราบปรามการ
กระทําความผิดบางอยางอันเกิดจากวิชาชีพใหหมดไปจากสังคมไดช่ัวขณะหรือตลอดไปหากนําบท
ดังกลาวมาแกไขใหครอบคลุมถึงกรณีแหงความเสียหายจากการกระทํานั้นยังคงมีอยูระหวางการ
พิจารณาคดีดวย จะทําใหบรรลุการปราบปรามไดอยางแทจริงโดยไมตองรอใหความเสียหายเกิดขึ้น
แลวจึงลงโทษภายหลัง เชน การกําหนดมาตรการระงับชั่วคราวของนิติบุคคลที่ดําเนินกิจการอันอาจ
กอใหเกิดความเสียหายทางระบบการเงิน พรอมทั้งหามผูบริหารของสถาบันการเงินประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับการเงินในระหวางตกเปนผูตองหาหรือจําเลยในการฉอโกงสถาบันการเงิน ธุรกิจประกันถือ
วาเปนสถาบันทางการเงินประเภทหนึ่ง จึงนาจะสามารถนําวิธีการเพื่อการปลอดภัยมาใชได 
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 แตเนื่องจากวิธีการเพื่อความปลอดภัยจะสามารถนํามาใชไดตอเมื่อศาลไดมีคําพิพากษา
แลวเทานั้น ทําใหเกิดชองวางในระหวางที่ดําเนินกระบวนพิจารณาทางศาลกอนที่ศาลจะตัดสิน
ผูกระทําความผิดยังมีโอกาสกระทําความผิดได ดังนั้นควรจะมองถึงการคุมครองลักษณะของการ
กระทําที่อาจกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชนกอนที่กระบวนการทางกฎหมายจะตัดสินวาการ
กระทําเปนความผิดดวย 
 ดังนั้นเพื่อปองกันมิใหผูอ่ืนตองไดรับความเดือดรอนเสียหายเชนนี้อีกควรแกบทบัญญัติ
วิธีการเพื่อความปลอดภัยใหครอบคลุมถึงกรณีที่การกระทํานั้นอยูระหวางดําเนินกระบวนพิจารณา
คดีทางศาลดวย 
 
4.4  วิเคราะหและเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับตางประเทศ 
 กฎหมายเกี่ยวกับการฉอโกงประกันภัยรถยนตในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น มีการ
พิจารณาความผิดฐานฉอโกงโดยการหลอก (Cheating by False Pretenses) ซ่ึงในแตละมลรัฐที่ใช 
จะมีหลักเกณฑที่นํามาใชเพื่อกําหนดความของความผิดฐานฉอโกงคือ โดยการแถลงขอความอัน
เปนเท็จ บุคคลผูแถลงความเท็จนั้นรูอยูแลววาขอความนั้นเปนเท็จ โดยมีเจตนาที่จะฉอโกงผูที่เปน
เจาของเงิน สินคา หรือส่ิงของนั้น 
 ตามประมวลกฎหมายอาญาไดบัญญัติความผิดฐานลักทรัพยโดยหลอกลวงไวในมาตรา 
223.3 วา บุคคลผูมีความผิดฐานลักทรัพย ถาผูนั้นไดรับทรัพยสินของบุคคลอื่นโดยการหลอกลวง 
บุคคลทําการหลอกลวงถามีวัตถุประสงค 
 1. กอใหเกิดหรือสงเสริมใหเขาใจผิด รวมทั้งเขาใจผิดในขอกฎหมาย มูลคาเจตนา หรือ 
สภาพแหงจิตใจอยางอื่น แตการหลอกลวงวา บุคคลจะมีเจตนาจะทําตามคํามั่นจะอนุมานเอาแต
เพียงจากการที่ผูนั้นไมทําตามคํามั่นในเวลาตอมาเทานั้นมิได หรือ 
 2. ปองกันมิใหคนอื่นไดรับขอมูลท่ีเขาตองการซึ่งจะทําใหมีผลตอการตัดสินใจกระทํา
การใดตอไป หรือ 
 3. ทําใหไมอาจแกไขความเขาใจผิด ที่ผูหลอกลวงไดกอใหเกิดขึ้น หรือสงเสริมให
เขาใจผิดมากอน หรือผูหลอกลวงรูวาเปนการโนมนาวบุคคลอื่นผูซ่ึงอยูในฐานะเปนผูแทน หรือมี
ความสัมพันธเปนที่ไดรับความเชื่อถือ หรือ 
 4. ทําใหลมเหลวซึ่งการเปดเผยถึงความเปนหนี้ การเรียกรองตอคูสัญญาหรือการขัด
ขวางทางกฎหมายอื่นใดในการใชทรัพยสินซ่ึงเขายักยาย หรือกีดขวางการพิจารณา สําหรับ
ทรัพยสินที่ไดรับมา ซ่ึงการขัดขวางนั้นจะชอบหรือไมชอบดวยกฎหมายหรือเปนหรือไมเปนสาระ
ในรายงานของเจาพนักงาน 
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 เมื่อไดวิเคราะหและเปรียบเทียบกับกฎหมายที่ใชในประเทศไทย สาระสําคัญซ่ึงตรงกับ
มาตรา 341 ที่ดูองคประกอบความผิดแลวไมแตกตางกันมาก แตในตางประเทศจะมีการแยก
รายละเอียดออกไดอยางชัดเจนตรงตามวัตถุประสงคของการกระทําความผิด สวนแนวทางของการ
ฉอโกงประกันภัยหรือทุจริตประกันภัย ในตางประเทศมีแนวทางปองกันไวซึ่งบัญญัติเปนกฎหมาย 
คือ ลักษณะกฎหมายการประกันการถูกฉอโกงซึ่งถูกบัญญัติขึ้นโดยผูซ่ึงมีความรูและดวยความ
เขาใจถึง  ผลประโยชนที่ไดมาจากการโกงผูอ่ืน รวมไปถึงการเรียกรองใหจายคาประกัน, การ
ประกันตนเกี่ยวกับการโกง และ การออกกฎหมาย มีเงื่อนไขความสัมพันธที่แยกออกจากกันกับ
ผูรับประกันการฉอโกง มีการตกลงกันอยางลับ ๆ ที่ไมขึ้นตอกัน เกี่ยวกับความชวยเหลือ และ
สงเสริม กฎหมายเกี่ยวกับการฉอโกง ซ่ึงอยูในนิยามนี้แลว ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยจะ
เห็นไดวา กฎหมายตางประเทศมีการพัฒนาไปไกลกวากฎหมายของไทย และใหความสําคัญ ผูที่
ไดรับผลกระทบจากการถูกฉอโกงไมวาจะอยูในรูปของ การฉอโกงโดยผูรับประกัน 
 ซ่ึงกฎหมายนี้เปนมาตรการอยางหนึ่งที่จะทําใหบริษัทประกันภัยมีความรอบครอบใน
การใชจายหรือนําเงินออกนอกระบบมากขึ้น เปนแนวทางการปองกันการทุจริตในวงการประกันภัย
ไดอยางหนึ่ง ประเทศไทยควรมีการศึกษาและทําการแกไขใหเทียบเทาตางชาติ ซ่ึงตางประเทศมี
เงื่อนไขและรายละเอียดของการปองกันการถูกฉอโกงเปนอยางดี ในการดําเนินคดีผูที่มีสวน
เกี่ยวของจะตอง เตรียมตัวและแสดงพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับความผิดที่มีผลกระทบ 
 ซ่ึงในสวนนี้เปนรูปแบบของการประกันการฉอโกงที่เปนความผิดเฉพาะ และมีความ
พยายามที่จะแสดงใหเห็นถึงความผิดเกี่ยวกับการฉอโกง  ซ่ึงปราศจากคําที่ เปนนิยามหรือ
ความหมายของความพยายามที่ตั้งเปาหมาย, แผนการ และ ความชวยเหลือ หรือ การหนุนหลังของ
การฉอโกง, ผูรับประกันตองจายเงินตามขอเรียกรองผิดบอยๆ กอนที่ผูกระทําผิดจะถูกกลาวหาวา
เปนผูกระทําผิด ผูถูกกลาวหาอื่น ๆ อาจจะไมไดกระทําผิด การเตรียมการปองกัน ผูบริโภคจาก
ผูประกอบการที่ไมซ่ือสัตย โดยสวนที่ขยายออกของนิยามของการฉอโกง รวมทั้งแผนการที่ทําผิด
โดยผูรับประกัน หรือ ผูที่อางตัววาทําธุรกิจประกันภัย 
 ดังนั้นกฎหมายนี้จึงควรที่จะนํามาใชเพื่อเปนการปรับปรุงแกไขกฎหมายภายในประเทศ
ตอไป 
 
4.5 วิเคราะหแนวทางการปองกันการฉอโกงประกันภัยรถยนตในทางปฏิบัติงาน 
 เมื่อผูเขียนไดมีการทําแบบสอบถามและปรึกษากับผูเชี่ยวชาญทางดานการประกันภัย
รถยนต วา “ถามีกรณีการกระทําความผิดเกิดขึ้นในลักษณะที่มีการฉอฉลประกันภัยรถยนต บริษัท
ประกันภัยจะดําเนินการอยางไรกับผูกระทําความผิด” 
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 นายนันทพล  สิงหกุล หัวหนาฝายสินไหมทดแทนยานยนต บริษัทประกันภัยแหงหนึ่ง
ไดใหความเห็นวา “ถามีการทุจริตในประกันภัยรถยนตบริษัทจะปฎิเสธการจายเงินเมื่อบริษัททราบ
กอนที่จะมีการจาย แตถาทราบภายหลังเมื่อมีการจายเงินคาสินไหมไปแลวจะมีการเรียกเงินคืน แต
ในทางปฏิบัติเมื่อบริษัทไดจายเงินคาสินไหมทดแทนไปแลวก็มักจะไมมีการดําเนินการตรวจสอบ
ภายหลัง ซ่ึงหมายถึงการตรวจสอบถึงความทุจริตหรือไมจะตรวจสอบกอนที่จะจายคาสินไหม
ทดแทนนั้นเอง  
 สวนการดําเนินการลงโทษผูกระทําความผิดในทางอาญานั้น ยังไมเคยที่ดําเนินคดีกับ 
ผูที่กระทําความผิดแตอยางใด” 
 ศ.พ.ต.อ. ไพฑูรย  เพิ่มศิริวิศาล. ผูเชี่ยวชาญในการฉอฉลและโจรกรรมรถยนต ไดให
ความเห็นวา  
 1. ควรเพิ่มบทลงโทษในกรณีที่มีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประกันภัย
รถยนต  
 2.  ควรมีจะมาตรการในการปองกันและปราบปรามอยางจริงจัง การจัดตั้งองคกร
ตรวจสอบอุบัติเหตุ และการทุจริตในการประกันภัยรถยนต  
 3.  ควรใหเอาผิดกับผูที่ยักยอกทรัพย (รถยนต) ในกรณีที่ผูเชาซื้อทําการยักยอกทรัพย
หรือฉอโกง โดยอาศัยสัญญาประกันภัยดังที่กลาวมาแลวนั้น เห็นควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมาย
ในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 วาใหผูรับประกันเปนผูเสียหายในคดี  
 เชนผูเอาประกันเจตนาทุจริตกอนทําการเชาซื้อรถยนต เมื่อทําการเชาซื้อรถยนตแลวนํา
รถไปขาย ตอมาไดแจงความเท็จตอพนักงานสอบสวนวาถูกโจรกรรม (ฉอโกง) เชนนี้เจตนาทุจริต
กอนที่จะไดครอบครองทรัพย หรือผูเอาประกันภัยเชาซื้อรถยนตจากเจาของรถยนต นํารถยนต
จัดทําประกันภัย ตอมาเจตนาที่กระทําการทุจริตโดยการแจงความวารถยนตคันดังกลาวหายหรือถูก
คนรายลักทรัพย (ยักยอก) ความผิดยักยอกและฉอโกงทรัพยเปนความผิดอันยอมความได พนักงาน
สอบสวนมีอํานาจทําการสอบสวนเพื่อเอาตัวผูกระทําความผิด จะตองมีการรองทุกขโดยผูเสียหาย 
ถาไมมีการรองทุกขพนักงานสอบสวนก็ไมมีอํานาจดําเนินการในเรื่องดังกลาว 
 ซ่ึงในกรณีผูเชาซื้อรถยนตนํารถยนตที่เชาซื้อไปขาย ซ่ึงตามกฎหมายผูที่เปนผูเสียหาย
ในคดีคือ เจาของรถยนตคือบริษัทผูใหเชาซ้ือ14 แตการที่รถยนตทําประกันภัยไวกับบริษัทประกนัภยั 
ในกรณีดังกลาวบริษัทประกันภัยไมใชผูเสียหายในคดีเพราะไมไดเปนเจาของรถยนตแตอยูในฐานะ
ผูรับประกันภัย ดังนั้นเมื่อรูวารถยนตคันที่หายไปมีประกันภัยผูใหเชาซื้อซ่ึงเปนผูเสียหายที่แทจริง

                                            
14 ประมวลวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4) บัญญัติวา “ผูเสียหาย” แยกออกเปน 2 ประเภท คือ  

1.  ผูเสียหายที่แทจริง 2.  ผูมีอํานาจจัดการแทนผูเสียหาย. 
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และเปนผูที่มีอํานาจดําเนินคดีไดนั้น จึงไมสนใจติดตามทวงถามรถยนตเชาซ้ือ ซ่ึงตามกฎหมายแพง
และพาณิชยบริษัทประกันภัยไมสามารถปฏิเสธการจายได และตามกฎหมายอาญาก็ลงโทษตาม
มาตรา 341 และ 347 ไมได เพราะเปนความผิดฐานยักยอกทรัพย บริษัทประกันภัยไมใชผูเสียหาย
โดยตรงเปนเพียงผูรับประกันภัยไว ซ่ึงความเปนจริงปญหานี้บริษัทประกันภัยคือผูที่ตองรับเคราะห
และเปนผูเสียหายโดยรง” 
 นายอภิศักดิ์  คําดี ผูเขียนวิทยานิพนธเร่ือง “การฉอโกงประกันวินาศภัย ศึกษากรณีการ
ประกันภัยรถยนต” และอดีตเจาหนาที่บริษัทประกันภัย และผูที่ศึกษาถึงการทุจริตการประกันภัย
รถยนตไดใหความเห็นวา 
 “เมื่อมีการกระทําความผิดในลักษณะที่เปนการทุจริตการประกันภัยรถยนตเกิดขึ้น
เบื้องตนบริษัทก็จะปฏิเสธการจายเงิน แตก็จะไมคอยดําเนินการลงโทษผูกระทําความผิดในทาง
อาญา เนื่องจากมีสาเหตุหลายกรณี หลายประการเชน 
 1. ถาหากพิจารณาในเรื่องของชื่อเสียงของบริษัท  
  การดําเนินการอยางใดๆ ที่มากเกินความจําเปนแลว บริษัทจะเสียเวลาและเสีย
คาใชจายตางๆ มากกวาการนําตัวผูกระทําความผิดไปลงโทษตามกฎหมาย และผูกระทําความผิด 
ก็มักจะเปนผูเอาประกันที่เปนลูกคาของตน และการกระทําดังกลาวก็มักจะกอใหเกิดผลเสียหาย 
ตอช่ือเสียงของบริษัทประกันภัยภัยนั้นๆ มากกวาการไดรับผลตอบรับในทางที่ดีที่บริษัทไดรับ 
การกระทําหรือดําเนินการอยางใดๆ ที่สงผลกระทบตอช่ือเสียงของบริษัทประกันภัย บริษัทก็จะ
พยายามหลีกเลี่ยงถึงแมจะทําใหบริษัทไดรับความเสียหายบางก็ตาม ดังเชนกรณีที่บริษัทผูรับ
ประกันภัยสามารถที่จะพิสูจนไดวา  กรณีที่มีการทุจริตหรือฉอฉล บริษัทจะไมดําเนินการอยางใด
เพื่อเปนการลงโทษผูกระทําความผิด แตจะดําเนินการเพียง ปฏิเสธการจายคาสินไหมทดแทน หรือ
อาจจะมีการวากลาวตักเตือนบางเทานั้น ก็ปลอยตัวผูกระทําความผิด จึงทําใหผูที่กระทําความผิดไม
เคยรูสึกเกรงกลัวตอการกระทําความผิดหรือมีสํานึก และยังสามารถทําการฉอฉลตอไปถามีโอกาส 
  ดังนั้นแนวทางการแกไขคือบริษัทประกันภัยจะตองใหความจริงจังตอการแกไข
ปญหา และตองสรางบรรทัดฐานการลงโทษผูกระทําความผิดตอไป” 
 2. การไมชัดเจนในทางกฎหมายและการดําเนินคดีตอผูกระทําความผิด 
  เปนที่แนนอนวาการที่จะลงโทษผูกระทําความผิดจะตองมีกฎหมายบัญญัติไววา
สามารถลงโทษผูกระทําความผิดได บริษัทประกันภัยจึงจะสามารถที่จะนําบทบัญญัติการลงโทษ
ผูกระทําความผิดมาลงโทษได แตในความเปนจริงปรากฏวา แมแตคดีความเรื่องการทุจริตการ
ประกันภัยรถยนตและมีการลงโทษผูกระทําความผิดยังไมเคยมีปรากฏในชั้นศาลฎีกาแตอยางใด
การตีความกฎหมายจึงยังไมสามารถสรางบรรทัดฐานได มีเพียงนักวิชาการเชน ศ.ดร. คณิต  ณ.นคร
ที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการฉอโกงประกันภัยไววา ไมควรเปนกฎหมายที่ยอมความได
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และเห็นควรวา “ผลแหงการกระทํา” ความผิดฐานนี้เปนความผิดที่ไมตองการผล กลาวคือ เปน
ความผิดที่สําเร็จทันทีเมื่อมีการกระทํา คือ แกลงใหเกิดความเสียหาย แตนั่นเปนเพียงความเห็นทาง
หลักวิชาการ ซ่ึงทางปฏิบัตินั้น บริษัทผูรับประกันภัยไมเคยทราบถึงการตีความกฎหมายดังกลาว 
แตอยางใด 
 3. คาเสียหาย 
   แนนอนวาการฉอโกงประกันภัยรถยนตไมวาในรูปแบบใดก็มักจะสงผลกระทบตอ
รายได หรือผลประโยชนของบริษัท แตในความเปนจริงแลวความเสียหายที่เกิดขึ้นสวนใหญ 
คาความเสียหายไมถึงกับทําใหบริษัทไดรับความกระทบกระเทือนถึงขนาด ซ่ึงการประกันภัย
รถยนตมีความแตกตางจากการประกันภัยประเภทอื่น เพราะมีมาตรการตางๆ แกไขแลว เชน ถาหาก
มีการจัดซอมเปนจํานวนเงินมากกวาบริษัทกําหนดไว บริษัทสามารถเรียกเงินตางๆ ไมวาจะเปนเบี้ย
ประกันภัยที่เพิ่มขึ้นไดตามกฎหมาย เปนตน 
 4. การกระทําความผิด 
  การกระทําความผิดไมมีความชัดเจนวา เปนการกระทําความผิดที่เปนการกระทํา
เปนครั้งคราวหรือเปนการกระทําแบบมืออาชีพ ผูกระทําความผิดมีเจตนากระทําตอเหตุการณที่
เกิดขึ้นเพียงเหตุการณนั้น ๆ อยางเดียวหรือประสงคที่กระทําอยางตอเนื่องหรือมีเจตนาฉอฉลเปน
อาชีพ” 
  ดังนั้นตามความเห็นของผูเขียนเห็นวา ควรใหบริษัทประกันภัยรวมมือกันในการ
ปองกันและปราบปรามของฉอฉลประกันภัยรถยนตอยางจริงจัง หมายถึงควรใหความสําคัญตอการ
กระทําความผิดดังกลาว และควรมีการดําเนินคดีตอผูกระทําความผิด เพื่อเปนบรรทัดฐานสําหรับ
การลงโทษผูกระทําความผิดตอไป 
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บทที่  5 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 
5.1 สรุป 
 การฉอโกงธุรกิจการประกันภัยรถยนตที่มีลักษณะเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมีทั้ง
สถานะทางสังคมและการเงินอยางมหาศาล มีความชํานาญในการประกอบธุรกิจซึ่งสวนใหญจะ
เปนการประกอบอาชีพของตนโดยอาศัยที่ตนมีความรูความสามารถและชํานาญในเงื่อนไข
ประกันภัยและชองวางของเงื่อนไขกฎหมายประกันภัย และไดเงินหรือไดทรัพยสินไปจากการ
ประกอบอาชญากรรมนี้เปนจํานวนมากยิ่งกวาการทุจริตประกันภัยรถยนตที่เปนอาชญากรรม
ธรรมดา การจะจัดการบังคับใชกฎหมายอาญากับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนี้จะตองมีองคกรและ
มาตรการในการบังคับใชกฎหมายอยางละเอียดออนไรจุดบกพรองซึ่งจะเปนปญหาและอุปสรรคใน
การบังคับใชกฎหมาย ซ่ึงผูกระทําความผิดในการฉอโกงประกันภัยรถยนตมีลักษณะเปนผูที่มีจิตใจ
ช่ัวรายและเปนการกระทําอยางตอเนื่องโดยมีเจตนามุงรายใหบริษัทประกันภัยไดรับความเสียหาย 
กระทําโดยการปกปดซอนเรนการกระทําของตนโดยใชความรูความเชี่ยวชาญและโอกาสที่ตนมี
มากกวาผูอ่ืน ซ่ึงเปนการยากแกการตรวจสอบ จึงทําใหทั้งประชาชนและเจาหนาที่ในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาไมสามารถเอาผิดได ประกอบกับปญหาและขอบกพรองในบทบัญญัติของ
กฎหมายอาญาที่ใชบังคับ ไดแกการฉอโกงมาตรา 341 และการฉอโกงประกันวินาศภัยมาตรา 347 
รวมถึงองคกรในกระบวนการยุติธรรม ที่เกี่ยวของกับการประกันภัยรถยนต ที่ยังไมมีหนวยงานใด 
ฆที่จะรับผิดชอบโดยตรงตอการหาสาเหตุของการปดกิจการบริษัทประกันภัยรถยนตหรือเขาไป
ตรวจสอบในบริษัทประกันภัย ซ่ึงการฉอโกงประกันภัยรถยนตเปนสาเหตุสําคัญตอการปดกิจการ
ของบริษัทประกันภัย ซ่ึงกวาจะรูตัวก็ทําใหประชาชนผูเอาประกันภัยตองไดรับความเดือดรอนอยาง
หลีกเลี่ยงไมได ดังเชนบริษัทสัมพันธประกันภัยเปนตน ที่ยังไมสามารถนําตัวผูกระทําความผิดหรือ
หาสาเหตุที่แทจริงถึงการปดกิจการลงมาลงโทษไดอยางเปนรูปธรรม ทําใหผูกระทําความผิดไม
เกรงกลัวตอกฎหมาย และไมเกรงกลัวที่จะการกระทําความผิด ซ่ึงหากไมมีการแกไขขอบกพรอง
ดังกลาว ในอนาคตยอมสงผลทําใหเกิดปญหาอื่นๆ อีกมากมาย ไมวาจะเปนการที่มีการกระทํา
ความผิดเพิ่มมากขึ้น และขยายวงกวางไปสูผูที่ไมตองการกระทําความผิดก็จะกระทําความผิดนั้น
เพราะเห็นวามีการกระทําความผิดนั้นทั่วไป สวนผูที่ประสงคจะกระทําความผิดอยูแลวก็จะพัฒนา
ลักษณะหรือรูปแบบการกระทําความผิดใหมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น ไมวาจะเปนลักษณะพิเศษ
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ของอาชญากรผูกอความผิดที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือพัฒนาหลบหลีกกฎหมายโดยอาศัย
ชองวางในการตรวจสอบ หรือการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวย  
 ดังนั้นการนํากฎหมายมาใชบังคับเพื่อลงโทษผูกระทําความผิด หากไมมีการพัฒนาหรือ
แกไขใหทันตอเหตุการณในยุคปจจุบันก็จะทําใหไมสามารถบังคับใชกับผูกระทําความผิดได
ทันเวลา ทําใหการดําเนินคดีกับอาชญากรพวกนี้สวนใหญจะหลุดพนเงื้อมมือกฎหมายไปได 
อาชญากรไมเกรงกลัวกฎหมาย และพยายามหาชองทางลวงละเมิดเอาเปรียบสังคม กอใหเกิดความ
เสียหายตอสังคม เศรษฐกิจและบุคคลอื่นเรื่อยมา ซ่ึงลวนกอใหเกิดปญหาตอธุรกิจการประกันภัย 
ไมวาจะเปนการปดตัวลงของบริษัทประกันภัยรถยนต ระบบการประกันภัยที่ไดรับผลกระทบและ
สงผลใหประชาชนผูสุจริตไดรับผลเสียหาย เชน เบี้ยประกันภัยจะสูงขึ้นกวาความเปนจริง หรือเมื่อ
มีการเกิดเหตุบริษัทประกันภัยจะมีการตรวจสอบมากมายจนถึงขนาดทําใหผูที่ไดรับความเสียหาย
หรือไดรับบาดเจ็บตองสูญเสียผลประโยชน ดังนั้นจึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะตองนําบทบัญญัติ
ในทางอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมาใชบังคับควบคูกับการบังคับใชในทางอาญา  
 ปญหาและอุปสรรคในการบังคับกฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการ
ฉอโกงประกันภัยรถยนตที่ไดศึกษามานี้ ช้ีใหเห็นถึงความรายแรงวิวัฒนาการของอาชญากรในการ
ประกอบอาชญากรรมที่มีความรูความชํานาญและมีโอกาสกระทําความผิดไดงายมีการรวมมือจาก
หลายฝายซึ่งแตกตางจากอาชญากรรมธรรมดาอยางมากมายในการบังคับใชกฎหมายกับ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจซ่ึงยังมีขอบกพรองอยูดวยเชนกันทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการ
ปองกันและปราบปราม 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 นอกจากการนําบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341และมาตรา 347 ซ่ึงอยูมา
ใชบังคับ ผูเขียนยังเห็นวาควรนํามาตรการตางๆ ที่ไดศึกษามาปรับปรุงแกไขเพื่อเปนแนวทางในการ
ปองกันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในสวนของการฉอโกงประกันภัยรถยนตเพิ่มเติมจาก
มาตรการทางอาญาที่มีอยู ซ่ึงผูเขียนมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
 5.2.1 ควรมีหนวยงานหรือองคกรกลางโดยเฉพาะ ในการตรวจสอบผูกระทําความผิดและ
ตรวจสอบอุบัติเหตุในกรณีที่สงสัยวามีการทุจริตเกิดขึ้นและองคกรกลางในการศึกษารวบรวม
ขอมูลของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทนี้ ติดตามวิวัฒนาการของอาชญากรรมวามีแนวโนม
ไปทางใด ตลอดจนใหความรู เสนอแนะ หรือใหคําแนะนํา แกหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของไมวา
หนวยงานเอกชน ไดแก บริษัทประกันภัย หนวยงานในกระบวนยุติธรรมทางอาญา และเปน 
ผูประสานงานระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญากับหนวยงานราชการหรือ
องคกรเอกชนอื่นๆ เพื่อใหการปองกันปราบปรามคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจสัมฤทธิ์ดวยดี 
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อีกทั้งควรใหหนวยงานนี้สามารถเปนผูเสียหายดําเนินคดีหรือฟองรองคดีแพงและคดีอาญาแทนรัฐ
หรือประชาชนผูเสียหายอยางเดียวกับที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  
 5.2.2 ในสวนของบทบัญญัติกฎหมายควรแกไขปรับปรุงทั้งประมวลกฎหมายอาญามาตรา 347 
และมาตรการทางอาญาตาง ๆที่ไมเอื้อตอการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการฉอโกงประกันภัย
รถยนตใหทันสมัยหรือทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแลว และไดประสบกับปญหาอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจมากอน เชน  
  1) การนําบัญญัติกฎหมายเรื่อง “กฎหมายการปองกันการฉอโกง” ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา มาบังคับใช และบทลงโทษผูกระทําความผิด “แบบขั้นบันไดและหาฐานความผิดที่
เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการฉอโกง” ซ่ึงเปนการปองกันที่ใหประโยชนแกประชาชนผูเอาประกัน 
  2) ในเรื่องใหอํานาจ และกําหนดขอบเขตในการอนุญาตใหเจาพนักงานดักฟงทาง
โทรศัพทในการสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะกรณีการทุจริตโดยอูซอมรถยนตหรือการทุจริตโดย
พนักงานและผูบริหารของบริษัทประกันภัย เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมที่มีลักษณะเปนองคกรอาชญากรรม ทั้งนี้โดยใหศาลเปนผูออกหมาย 
  3) ในสวนของมาตรการทางกฎหมายอาญา  ใหแกไขบทบัญญัติที่ เปนรายละเอียด
เกี่ยวกับการฉอโกง  ใหครอบคลุมถึงการฉอโกงประกันภัยรถยนต  เชนเดียวกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 5.2.3 เพิ่มมาตรการในการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเพื่อให
เกิดความเกรงกลัวตอกฎหมาย ขจัดที่มาของอํานาจองคกรอาชญากรรม และตัดโอกาสในการ
ประกอบอาชีพของอาชญากรรม เชน  
  1) การริบทรัพยสิน ควรเพิ่มหรือขยายขอบเขตการริบทรัพยสินใหกวางขวางออกไปจาก
บทบัญญัติที่มีอยูเดิมแบบอยางเชนในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการนําหลักเกณฑของการริบ
ทรัพยสินในทางแพงเขามาผสมผสานใชบังคับกับตัวทรัพยโดยไมตองคํานึงวาจําเลยจะมีอยูหรือไม 
เมื่อทรัพยสินนั้นเปนทรัพยสินผิดกฎหมายก็ใหริบไดโดยไมจําเปนตองคํานึงวาทรัพยสินเปนของ
ผูกระทําความผิดหรือของผูอ่ืนที่เกี่ยวของและโอนตอ ๆ ไป โดยผูรับโอนจะอางวาตนรับมาโดย
สุจริตไมได 
  2) โทษปรับ คดีความผิดที่มีลักษณะเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กฎหมายธรรมดาไม
สามารถขมขูความผิดประเภทนี้ได ดังนั้นโทษปรับควรมีการปรับปรุง กลาวคือ ใชโทษปรับแบบ 
Relative โดยปรับไมมีอัตราขั้นสูงแตใหปรับในอัตราที่ใกลเคียงกับผลประโยชนที่ผูนั้นไดรับ 
  3) คาสินไหมทดแทนในเชิงลงโทษ (Punitive Damages) มาตรการนี้เปนการกําหนดคา
สินไหมทดแทนสูงกวาคาเสียที่แทจริง เพื่อเปนการลงโทษผูกระทําความผิดใหเกิดการหลาบจําไม
กระทําความผิดซ้ําอีก 
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  4) มาตรการริบทรัพยสินทางแพง (Civil Forfeiture) เปนกระบวนการริบทรัพยสินตาม
หลักมุงที่ตัวทรัพย เปนการพิจารณาตอทรัพยสิน หมายถึงกระบวนการพิจารณาคดีที่ดําเนินการ
โดยตรงตอทรัพยสินซึ่งอยูในเขตอํานาจศาล โดยไมคํานึงถึงตัวจําเลยและไมจําตองมีคําพิพากษาวา
จําเลยไดกระทําความผิดกฎหมายอาญา 
  5) มาตรการทางกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดวยการนําเอาโทษทางอาญามาใชกับ
กฎหมายเศรษฐกิจทุกฉบับ ไมวาจะเปนกฎหมายอาญา เกี่ยวกับการฉอโกงมาตรา 341 ฉอโกง
ประกันวินาศภัย มาตรา 347  
 5.2.4 การแกไขปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมาย คือ 
  1) มาตรการคุมครองสังคม โดยใชวิธีการเพื่อความปลอดภัย ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 50 ใหมีความเหมาะสมในการตัดโอกาสในการกระทําความผิด เพราะการกระทํา
ความผิดประเภทนี้ มักจะเกิดจากผูที่มีโอกาสในการที่ตนประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ เชนการทุจริต
ที่ทําเปนขบวนการ การทุจริตโดยอูซอมรถ การทุจริตโดยสถานพยาบาล การทุจริตโดยพนักงาน
และผูบริหารบริษัทประกันภัย  
   จากบทบัญญัติเดิม  
   “เมื่อศาลใหคําพิพากษาลงโทษผูใด ถาศาลเห็นวาผูนั้นกระทําความผิดโดยอาศัย
โอกาสจากการประกอบอาชีพ และเห็นวาผูนั้นประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นตอไป อาจกระทํา
ความผิดนั้นขึ้นอีก ศาลจะสั่งไวในคําพิพากษาหามประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นมีกําหนดเวลาไม
เกิน หาปนับแตวันพนโทษแลวก็ได” 
   แกไขเปน 
   “เมื่อศาลพิพากษาใหลงโทษผูใดหรือไมลงโทษผูใด ถาศาลเห็นวาผูนั้นกระทํา
ความผิดหรือจะกระทําความผิด โดยอาศัยโอกาสจากการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือเนื่องจาก
การประกอบอาชีพ และเห็นวาหากผูนั้นประกอบอาชีพนั้น หรือวิชาชีพนั้นตอไป อาจจะกระทํา
ความผิดเชนนั้นไดอีก ศาลจะสั่งไวในคําพิพากษาหามประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นมีกําหนดหาป
ถึงสิบปนับตั้งแตวันพนโทษหรือนับแตวันที่ศาลพิพากษาไมลงโทษก็ได” 
 5.2.5 นําพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาใชกับการฉอโกง
ประกันภัยรถยนตในสวนที่เปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยแกไขเพิ่มเติมใหความผิดเกี่ยวกับ
การฉอโกงประกันภัยรถยนตเปนความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3 ซ่ึงเปนบทนิยาม ดังนี้ 
  จากพระราชบัญญัติเดิม 
  มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “ความผิดมูลฐาน หมายความวา 
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  (3) ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตาม
กฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน 
  แกไขเปน 
  (3) ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชน หรือความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประกัน
วินาศภัยตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชน 
  ทายที่สุด ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาในอนาคตอันใกลนี้ ประเทศไทยจะสามารถพัฒนา
และปรับปรุงกฎหมายและมาตรการตางๆ ในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
จนสามารถแกไขปญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจใหลดนอยลงไปได เพื่อผลในความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศตอไป 
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