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ความผิดอาญาฐานฉอ้โกงประกนัวินาศภยั: 

ศึกษาการก าหนดเหตุฉกรรจแ์ละก าหนดใหเ้ป็นความผิดอาญาแผ่นดิน 
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บทคดัย่อ 

ความผิดฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัยเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา มีคุณธรรมทาง

กฎหมายที่เป็นส่วนเอกชนที่คุ้มครองทรัพย์สินจึงถูกก าหนดให้เป็นความผิดอาญาอันยอมความได้ ซ่ึง

ตามความเหน็ของศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ที่ได้แสดงความเหน็ไว้ว่า “การประกนัภัยเป็นธุรกิจ

ที่มีผลกระทบต่อความผาสุกของประชาชน การที่กฎหมายบัญญัติให้ความผิดฐานน้ีเป็นความผิดอัน

ยอมความได้ จึงไม่เป็นการเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง”  

จากการศึกษาพบว่า ความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยถูกก าหนดให้เป็นความผิด

อนัยอมความได้ ทั้งที่ความเสียหายในความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยมีกระทบต่อความสงบ

เรียบร้อยของสาธารณชนเน่ืองจากความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยส่งผลกระทบและผลเสียที่

เกิดขึ้ นในทางสังคมและเศรษฐกิจน้ันเป็นผลกระทบกระเทือนความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดย

ส่วนรวมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรงเทยีบเท่ากับความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัย

กบัความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนที่เป็นความผิดเหตุฉกรรจ์และเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน เน่ืองจาก

องค์ประกอบความผิด มีเฉพาะการแกล้งให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์ที่เอาประกันไว้เพ่ือให้ได้

ประโยชน์จากการประกันวินาศภัยเท่าน้ัน หากเป็นการกระท าความผิดในลักษณะอื่นเพ่ือให้รับค่า

ประกันวินาศภัยก็ไม่สามารถด าเนินคดีผู้กระท าความผิดได้ ประกอบผู้เสียหายซ่ึงเป็นบริษัทไม่

ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด จึงไม่ร้องทุกข์ เน่ืองจากเกรงว่าจะขัดแย้งกับผู้เอาประกันภัยซ่ึงเป็น

ลูกค้าของตน เสื่อมเสียช่ือเสียงและเป็นการเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีกับผู้กระท า

ความผิด อกีทั้งมีค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1376-1380/2508 พิพากษาวางหลักไว้ว่า “เมื่อได้ความว่า

ผู้เอาประกนัภัยหรือผู้ที่ได้รับประโยชน์ได้ท าให้เกิดวินาศภัยข้ึนด้วยความทุจริตแล้ว ผู้รับประกันภัยก็

ไม่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ ไม่จ าเป็นที่ต้องฟ้องร้องผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์เป็น

คดีอาญา” ท าให้บริษัทผู้รับประกันวินาศภัยไม่ได้มีความประสงค์จะน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ 
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และเอื้อประโยชน์ให้มีผู้ที่กระท าการทุจริตฉ้อโกงประกันวินาศภัยกันมากข้ึน จึงมีผลท าให้ผู้ที่กระท า

ความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยไม่เกรงกลัวกฎหมาย  เมื่ อเปรียบเทียบกับประเทศ

สหรัฐอเมริกาและประเทศญ่ีปุ่น เห็นว่า ความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยเป็นความผิดที่

ก่อให้เกิดความเสียหายที่ร้ายแรง ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญ่ีปุ่นจึงบัญญัติองค์ประกอบให้

ครอบคลุมการกระท าความผิดทั้งหมดเพ่ือมิให้เกดิช่องว่างในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด และ

ประเทศญ่ีปุ่นยังก าหนดให้เป็นความผิดอาญาแผ่นดินท าให้การด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดมี

ประสทิธภิาพ 

ดังน้ัน ผู้ศึกษาจึงใคร่ขอเสนอแนะให้แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 347/1 โดยบัญญัติว่า “ผู้ใด

โดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเทจ็ หรือปกปิดข้อความจริง ซ่ึงควรบอกให้

แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันวินาศภัย 

หรือท าให้ผู้รับประกันภัย ท า ถอน หรือท าลายกรมธรรม์ประกันภัย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี 

หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” ทั้งน้ีเพ่ือให้ครอบคลุมการกระท าความผิดฐาน

ฉ้อโกงการประกันวินาศภัยมากขึ้นในลักษณะที่เป็นเหตุฉกรรจ์ และเพ่ิมโทษให้หนักขึ้นด้วย และควร

แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 348 ให้ความผิดฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัยเป็น

ความผิดอนัยอมความได้ เพ่ือให้การปราบปรามการกระท าความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยมี

ประสทิธภิาพและการด าเนินคดีเป็นการด าเนินคดีโดยรัฐมิใช่เป็นการด าเนินคดีโดยเอกชน 

 

1. บทน า  

องค์ประกอบของความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยตาม ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 347 ก าหนดว่า “ผู้ใดเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกนัวินาศภัย แกล้งท า

ให้เกิดเสียหายแก่ทรัพย์สินอันเป็นวัตถุที่เอาประกันภัย ต้องระวางโทษ...” ซ่ึงเป็นกฎหมายอาญาจึง

ต้องตีความ ตามหลักกฎหมายอาญา “หลักไม่มีความผิด และไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย” ซ่ึงมาจาก

ภาษิตที่ว่า “Nullumcrimen, nullapoena, sine lege”
1
 เพราะการใช้กฎหมายอาญาเป็นการจ ากัดสิทธิ

ของประชาชน หากมีการฝ่าฝืนต้องมีบทลงโทษ องค์ประกอบในความผิดของกฎหมายอาญาจึงต้อง

ก าหนดไว้อย่างชัดแจ้ง การใช้บังคับกฎหมายอาญาจึงต้องตีความโดยเคร่งครัด(คณิต ณ นคร, 2556: 

28)และเน่ืองจากถูกจัดไว้ในคุณธรรมทางกฎหมายเป็นคุณธรรมในส่วนที่เป็นเอกชนเพ่ือคุ้มครอง

ทรัพย์สนิ ความผิดฐานฉ้อโกงการประกนัวินาศภัยเป็นความผิดอันยอมความได้ตามความในประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 348 เมื่อเป็นความผิดอันยอมความได้ ซ่ึงกฎหมายให้สิทธิบุคคลที่เป็น

ผู้เสียหายเข้ามาเป็นเง่ือนไขในการด าเนินคดี หรือการระงับการด าเนินคดี พนักงานสอบสวนจะมี

อ านาจสอบสวนได้ต้องมีการร้องทุกข์โดยผู้เสียหาย  ท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินคดีใน

ความผิดฐานฉ้อโกงการประกนัวินาศภัย  
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คุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยถูกก าหนดว่าเป็น

“คุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นส่วนเอกชน” ซ่ึงเป็นคุณธรรมทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินจึง

ถูกก าหนดให้เป็นความผิดอนัยอมความได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 348 แต่ธุรกิจประกัน

วินาศภัยได้มีการจัดตั้งเป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดตามกฎหมาย ความเสียหายหรือ

ผลกระทบไม่ได้อยู่ที่บริษัทที่รับประกนัภัยอันเป็นคู่สัญญาเท่าน้ัน แต่หมายความรวมถึงความเสียหาย

ที่กระทบต่อประชาชนที่ท  าประกันภัยทุกคน  เพราะผู้ที่ท  าประกันถือเป็นส่วนที่ส าคัญของความม่ันคง

ของบริษัทผู้รับประกันภัย ผู้ที่ ทุจริตท าการฉ้อโกงจึงไม่ได้เป็นการเอาไปซ่ึงทรัพย์สินของผู้รับ

ประกันภัยเท่าน้ัน แต่เป็นการเอาทรัพย์สินซ่ึงอยู่ในรูปของค่าเบ้ียประกันภัยของผู้เอาประกันภัยทุกๆ

คน ซ่ึงในความเห็นของศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร กล่าวไว้ว่าการประกันภัยเป็นธุรกิจที่มี

ผลกระทบต่อความผาสุกของประชาชน การที่กฎหมายบัญญัติให้ความผิดฐานน้ีเป็นความผิดอันยอม

ความได้ จึงไม่เป็นการเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง(คณิต ณ นคร, 2556: 28) 

ความผิดฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัย ถูกก าหนดให้เป็นความผิดอันยอมความได้เน่ืองจาก

คุณธรรมทางกฎหมายเป็นคุณธรรมในส่วนที่ เป็นเอกชนเพ่ือคุ้มครองทรัพย์สิน เม่ือพิจารณา

เปรียบเทียบกับความผิดฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัยกับความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนแล้ว ความผิด

ฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยน้ันมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายที่น้อยกว่าความผิดฐานฉ้อโกง

ประชาชนเลยและยังเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกบัความปลอดภัยและประโยชน์ส่วนได้เสียของประชาชน

อกีด้วย  

เมื่อความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยเป็นความผิดอาญาอันยอมความได้ท าให้เกิด

ปัญหาในการด าเนินคดี เน่ืองจาก บริษัทประกันวินาศภัยส่วนใหญ่ไม่ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด 

เพราะมีค าพิพากษาศาลฎีกาที่1376-1380/2508 “เมื่อได้ความว่าผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับ

ประโยชน์ได้ท าให้เกดิวินาศภัยขึ้นด้วยความทุจริตแล้ว ผู้รับประกันกไ็ม่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ 

ไม่จ าเป็นที่ต้องฟ้องร้องผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์เป็นคดีอาญา” ส่งผลให้ผู้กระท าความผิด

ฐานฉ้อโกงไม่เกรงกลัวกฎหมายและในส่วนของบริษัทประกันภัยน้ันกไ็ม่อยากจะมีปัญหาขัดแย้งกับผู้

เอาประกนัภัยซ่ึงเป็นลูกค้าของตนโดยเกรงว่าจะเสื่อมเสยีช่ือเสยีงและเป็นการเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายใน

การด าเนินคดี(อภิชาต ค าดี, 2549:  43-44) 

เน่ืองจากมีผลกระทบต่อเศรษฐกจิของประเทศ การลงทุน ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงของ

ประเทศ การด าเนินธุรกิจ ทั้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ผลกระทบต่อการลงทุนผลกระทบ

ต่อความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงของประเทศ และผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจมาก ความผิดฐาน

ฉ้อโกงการประกันวินาศภัยไม่สมควรจะเป็นความผิดอันยอมความได้ท าให้มีเหตุผลและความจ าเป็น

ในการก าหนดให้ความผิดฐานฉ้อโกงการประกนัวินาศภัยเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน 
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2.แนวคิดทฤษฎีกฎหมายอาญาเกีย่วกบัความผดิฐานฉอ้โกงการประกนัวินาศภยั 

กฎหมายอาญามีบทบาทของกฎหมายเป็นตัวก าหนดแนวทางในการบัญญัติกฎหมายและ

ช่วยให้ฝ่ายนิติบัญญัติก าหนดหลักเกณฑ์ว่าการกระท าใดที่ควรเป็นความผิดอาญา และการกระท าใด

ไม่ควรเป็นความผิดอาญาได้อย่างเหมาะสม ดังน้ัน ในการก าหนดความผิดอาญากย่็อมต้องก าหนดให้

สอดคล้องกับบทบาทของกฎหมายอาญาด้วยเช่นกัน เน่ืองจากกฎหมายอาญาเป็นการก าหนดการ

กระท าความผิดในลักษณะต่างๆ ซ่ึงเรียกว่าอาชญากรรม ดังน้ันจึงต้องศึกษาโครงสร้างของความผิด

อาญาและการตีความกฎหมายอาญาลักษณะและบทบาทของกฎหมายอาญา หลักการก าหนดความผิด

อาญาแผ่นดินและความผิดอนัยอมความได้ กฎหมายอาญากบัการลงโทษและคุณธรรมทางกฎหมาย 

2.1 โครงสรา้งของความผดิอาญาและการตีความกฎหมายอาญา 

โครงสร้างของความผิดอาญาออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการการกระท าที่ครบ

องค์ประกอบตามที่กฎหมายบัญญัติทั้งองค์ประกอบภายนอก (Objective Elements)และ

องค์ประกอบภายใน (Subjective Elements)   ส่วนที่ 2 เป็นการการกระท าที่มีความผิดกฎหมาย 

และเป็นการการกระท าที่มีความช่ัวซ่ึงความช่ัวในทางกฎหมายอาญาหมายถึง การต าหนิได้ของการ

ก าหนดเจตจ านง(แสวง บุญเฉลิมวิภาส, 2546: 172 และคณิต ณ นคร,2559 : 32)  

เมื่อมีการบัญญัติความผิดอาญาเมื่อน าไปใช้ต้องใช้กฎหมายน้ันตามหลักประกันใน

กฎหมายอาญา บทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 บัญญัติไว้เท่าน้ัน ซ่ึงหลักดังกล่าวตาม

สากลแล้วเรียกว่า Nullacrimen, nullapoena sine lege หรือ Principle of Legality หมายความว่า 

“หลักไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย” หลักน้ีได้น ามาบัญญัติไว้ตั้งแต่สมัยกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 

127 และได้มีการปรับปรุงกฎหมายในเวลาต่อมาซ่ึงเกิดขึ้ นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และจากการศึกษาพบว่า การตีความกฎหมายอาญาจะต้องตีความตามตัวอักษร

และตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติกฎหมายน้ัน ๆ โดยมีหลักการตีความหมายพิเศษอีกประการคือ 

กฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัด เน่ืองจากเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับอันอาจกระทบถึงสิทธิ

เสรีภาพของบุคคล
 

2.2 หลกัการก าหนดความผดิอาญาแผ่นดินและความผดิอนัยอมความได ้

กฎหมายอาญามีการแบ่งประเภทความผิดอาญาเป็น 2 ประเภท คือ ความผิดอาญาต่อ

ส่วนตัวหรือความผิดอาญาอันยอมความได้ และความผิดอาญาต่อแผ่นดิน ความผิดอันยอมความได้

ในหลักการควรมีลักษณะสามประการ คือ  เป็นความผิดที่มีความเป็นอาชญากรรมน้อย เป็นความผิด

ที่มีคุณธรรมทางกฎหมายเป็นเร่ืองส่วนตัวอย่างมากที่พึงเคารพเจตจ านงของผู้เสียหาย และเป็น

ความผิดที่มุ่งประสงค์จะคุ้มครองผู้เสยีหายอย่างแท้จริง 

ความแตกต่างระหว่างคดีอาญาต่อส่วนตัวหรือความผิดอาญาอันยอมความได้กับคดีอาญา

แผ่นดินน้ันไม่ได้อยู่ที่ “ผู้ได้รับความเสียหาย”เพราะคดีอาญาทั้งสองประเภทรัฐเป็นผู้ได้รับความ
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เสียหายทั้งสิ้น โดยเอกชนในฐานะผู้เสียหายอาจได้รับความเสียหายด้วยในบางกรณี การที่ฝ่ายนิติ

บัญญัติก าหนดพฤติการณ์ใดเป็นความผิดอาญา กเ็ท่ากับว่าฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาแล้วเห็นว่า

พฤติการณ์น้ันรัฐได้รับความเสยีหายและผู้กระท าสมควรถูกลงโทษทางอาญา มิเช่นน้ันฝ่ายนิติบัญญัติ

คงปล่อยให้พฤติการณ์น้ันเป็นเร่ืองที่ว่ากล่าวกันทางแพ่ง ความแตกต่างระหว่างคดีอาญาต่อส่วนตัว

กบัคดีอาญาแผ่นดินน้ันอยู่ที่ “ผู้ประเมินความเสียหาย”ในคดีอาญาต่อแผ่นดินรัฐได้รับความเสียหาย

และรัฐโดยพนักงานอัยการท าหน้าที่ประเมินความเสียหายต่อแผ่นดิน โดยจะสั่งฟ้องร้องหรือสั่งไม่

ฟ้องด าเนินคดีอาญากับผู้กระท าผิด ในขณะที่คดีอาญาต่อส่วนตัวเอกชนผู้ได้รับความเสียหายอยู่ใน

สถานะที่เป็นผู้ประเมินความเสยีหายได้ดีกว่ารัฐ การเร่ิมยุติคดีความผิดต่อส่วนตัวน้ีจึงอยู่ที่การตัดสิน

ในของผู้เสยีหาย (ปกป้อง ศรีสนิท, 2550: 473-475) 

ความผิดอนัยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัว เป็นความผิดที่มีลักษณะของการกระท า 

ที่ไม่รุนแรงและเป็นความผิดที่มุ่งประสงค์จะคุ้มครองผู้เสียหายอย่างแท้จริง จึงไม่มีผลกระทบต่อ

ประโยชน์ของสาธารณะโดยตรง ได้แก่ ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา ความผิดอนาจาร ดังน้ัน ใน

การด าเนินคดีอาญาดังกล่าวต้องขึ้ นอยู่กับเจตจ านงของผู้เสียหาย โดยจะเข้าร้องทุกข์หรือไม่กไ็ด้ 

เพราะการร้องทุกข์มีความส าคัญและจ าเป็น ต่อการด าเนินคดีในความผิดต่อส่วนตัว 

2.3 กฎหมายอาญากบัการลงโทษ 

กฎหมายอาญาประกอบด้วยสองส่วนคือ ความผิดอาญาและส่วนที่ว่าด้วยผลทางกฎหมาย 

หรือที่เราว่ามาตรการบังคับทางอาญา การลงโทษเป็นสิ่งส าคัญในกฎหมายอาญา การลงโทษในทาง

กฎหมายอาญาเป็นการกระท าต่อผู้กระท าความผิดอย่างมีวัตถุประสงค์หลายประการ เช่น 

วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการทดแทน วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการข่มขู่ ยับย้ัง ซ่ึงมีองค์ประกอบสี่ประการ 

คือ ประการแรกการบังคับโทษต้องแน่นอนไม่เลือกปฏิบัติ ประการที่สองการลงโทษต้องร้ายแรง

พอที่จะยับย้ังมิให้คนคิดที่จะกระท าความผิด ประการที่สามการลงโทษต้องรวดเร็ว และประการที่สี่

การลงโทษต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือให้คนทั่วไปได้รับรู้ถึงผลของการกระท าความผิด อันถือเป็น

การข่มขู่โดยทั่วไปด้วย (ณรงค์ ใจหาญ, 2546: ) วัตถุประสงค์ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิด 

วัตถุประสงค์เพ่ือตัดผู้กระท าผิดออกจากสงัคม วัตถุประสงค์เพ่ือเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย 

และวัตถุประสงค์เพ่ือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์ 

2.4 คุณธรรมทางกฎหมาย 

 คุณธรรมทางกฎหมายเป็นพ้ืนฐานในการบัญญัติกฎหมายและคุณธรรมทางกฎหมายยัง

เป็น ประโยชน์หรือคุณค่าของการอยู่ร่วมกันที่กฎหมายคุ้มครองหรือประโยชน์ที่กฎหมายคุ้มครอง 

คุณธรรมทางกฎหมายจึงมีประโยชน์หลายประการ คือ คุณธรรมทางกฎหมายเป็นส่วนหน่ึงของ

ความผิดอาญาฐานต่าง ๆ คุณธรรมทางกฎหมายจึงเป็นเคร่ืองช่วยในการตีความกฎหมายอาญา การ

ตีความกฎหมายโดยใช้คุณธรรมทางกฎหมายเป็นแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายกจ็ะไม่ก่อให้เกิด
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ความสับสนในการบังคับใช้กฎหมาย และคุณธรรมทางกฎหมายน้ันยังช่วยในการแบ่งแยกจัด

หมวดหมู่ของกฎหมายในประเภทของความผิดฐานต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน โดยคุณธรรมทางกฎหมาย

ที่คุ้มครอง “ทรัพย์สิน” ได้แก่ ความผิดฐานฉ้อโกง ตามมาตรา 341 ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน 

ตามมาตรา 343 ความผิดฐานฉ้อโกงการประกนัวินาศภัย ตามมาตรา 347 เป็นต้น 

คุณธรรมทางกฎหมายยังได้มีการแบ่งกฎหมายออกเป็นส่วนเอกชน (individualrechstgut) 

และในส่วนของส่วนรวม (universal rechtsgut) เหตุผลในการแบ่งดังกล่าวจะน าไปใช้เป็นประโยชน์

ในทางคดีในการพิจารณาความเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ผู้เสียหายจึง

หมายความถึง “บุคคลที่คุณธรรมทางกฎหมายของเขาถูกล่วงละเมิดจากการกระท าความผิดอาญา” 

(คณิต ณ นคร, 2540: 278-280) คุณธรรมทางกฎหมายแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทดังน้ี 

1) คุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นส่วนเอกชน (Individualrechtsgut) 

คุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นส่วนเอกชน เช่น คุณธรรมทางกฎหมายที่คุ้มครองในเร่ืองของ 

“ชีวิต”“เสรีภาพ”“กรรมสทิธิ์” เป็นต้น โดยคุณธรรมทางกฎหมายในส่วนของเอกชนน้ันกฎหมายกมุ่็ง

ที่จะคุ้มครองในเร่ืองที่เกี่ยวกับบุคคลโดยตรงโดยแฝงอยู่ในบทบัญญัติความผิดฐานต่าง ๆ กจ็ะเป็น

ผลให้บุคคลที่กฎหมายให้การคุ้มครองดังกล่าวน้ันกลายมาเป็นผู้เสียหาย และเป็นผู้มีอ านาจเข้ามา

ด าเนินคดีอาญาและรัฐจึงยอมให้มีการยอมความกนัได้ 

2) คุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นส่วนรวม (Universalrechtsgut) 

คุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นส่วนรวม เช่น “ความปลอดภัยของการจราจร”“สภาพความ

แท้ของเงินตรา”“การรักษาไว้ซ่ึงความลับของประเทศในทางทหาร” เป็นต้น รัฐไม่มีนโยบายให้

ผู้เสยีหายเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ ผู้เสยีหายจึงไม่มีสทิธิ์ในการเป็นเง่ือนไขให้อ านาจด าเนินคดี 

(Prozessvoraussetzung) อาทิเช่น ความผิดที่ เกี่ยวกับชีวิต ความผิดต่อข้อบัญญัติทางศีลธรรม 

ความผิดต่อความมั่นคงและความเช่ือถือ ความผิดต่อความสงบสุขและความปลอดภัยของประชาชน 

ความผิดเกี่ยวกบัความม่ันคงของรัฐ เป็นต้น 

 

3. หลกักฎหมายเกีย่วกบัความผดิฐานฉอ้โกงประกนัวินาศภยัของประเทศไทยและ

ต่างประเทศ 

กฎหมายเกี่ยวกบัความผิดฐานฉ้อโกงการประกนัวินาศภัยของประเทศไทย ประเทศ

สหรัฐอเมริกาและประเทศญ่ีปุ่นมีหลักดังน้ี 

3.1 หลกักฎหมายเกีย่วกบัความผดิฐานฉอ้โกงประกนัวินาศภยัของประเทศไทย 

ความผิดฐานฉ้อโกงประกนัวินาศภัยถูกบัญญัติไว้ในลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกบัทรัพย์ 

หมวด 3 ความผิดฐานฉ้อโกงซ่ึงมีหลักฎหมายดังน้ี 
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3.1.1. ความผดิฐานฉอ้โกง 

ความผิดฐานฉ้อโกง (Offences of Cheating and Fraud) มีองค์ประกอบภายนอก

ของความผิดในส่วนของการกระท า และองค์ประกอบภายในที่ เกี่ยวกับจิตใจของผู้กระท าผิด 

ประกอบด้วย การหลอกลวงผู้อื่น 

1) โดยการหลอกลวงจะต้องเกิดจากการกระท าของผู้หลอกลวงโดยอาจเป็นการ

แสดงข้อความเทจ็ หรือปกปิดความจริง ซ่ึงควรบอกให้แจ้งกไ็ด้ การหลอกลวงกฎหมายมิได้จ ากัด

วิธกีาร ผู้กระท าอาจใช้วิธกีารอย่างใดกไ็ด้ ซ่ึงต้องเป็นการหลอกลวงด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหน่ึงใน 2 

ประการดังต่อไปนี้  คือ 

(1) ด้วยการแสดงข้อความอนัเป็นเทจ็ หมายความว่า ข้อความที่แสดงต่อผู้อื่น

ในการหลอกลวงเป็นการกล่าวอ้างถึงข้อเทจ็จริงอย่างใดอย่างหน่ึงต้องเป็นเทจ็  

(2) ปกปิดข้อความจริงซ่ึงควรบอกให้แจ้ง 

ปกปิดข้อความจริงซ่ึงควรบอกให้แจ้ง หมายความว่า การที่มีข้อความจริง

อยู่อย่างใดอย่างหน่ึงแล้วปกปิดเอาไว้หรือไม่เปิดเผยบอกให้ทราบความจริง (La Dissimulation de 

Faith Varies) ซ่ึงผู้กระท ามีหน้าที่ต้องแจ้งให้ทราบความจริงแต่ไม่แจ้ง หน้าที่ในที่น้ีเช่น หน้าที่ตาม

กฎหมาย (Legal Obligation) ที่บัญญัติไว้ว่า จะต้องแจ้งข้อความจริงอย่างไรบ้างแล้วปกปิดไว้เสีย 

หน้าที่ตามสัญญาซ่ึงก าหนดกันไว้ระหว่างคู่กรณีว่า กรณีเช่นไรบ้างที่จะต้องแจ้งความจริงต่อกันให้

ทราบ ถ้าปกปิดข้อความจริงเสียกย่็อมเป็นความผิดเหมือนกัน หน้าที่เน่ืองจากเคยปฏิบัติต่อกันมา

ก่อน ไม่มีกฎหมายก าหนดไว้โดยตรงว่าเร่ืองใดบุคคลมีหน้าที่ต้องแจ้งความจริง โดยผู้หลอกลวงรู้อยู่

ว่าข้อความจริงหรือเหตุการณ์น้ันมีอยู่อย่างไร กลับน่ิงเสียไม่บอกให้แจ้งโดยเจตนาให้ผู้ถูกหลอกลวง

เข้าใจผิดและหลงเช่ือตามน้ัน โดยไม่ใช่การหลงลืมเพราะไม่รู้ข้อความจริงที่ปกปิดน้ัน  

 โดยการหลอกลวงดังว่าน้ันได้ไปซ่ึง (1) ได้ไปซ่ึงทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือ

บุคคลที่สาม หรือ (2) ท าให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ท า ถอน หรือท าลายเอกสารสทิธ ิ

 2) เจตนาพิเศษ โดยมีมูลเหตุชักจูง โดยทุจริต 

มาตรา 341 บัญญัติว่า “โดยทุจริต” ไว้ข้างต้น ซ่ึงแสดงว่า เป็นการหลอกลวง

เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ ความในตอนท้ายที่ว่า “โดยการหลอกลวงดังว่าน้ันได้ไปซ่ึงทรัพย์สิน

จากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม” กต้็องแสดงว่า ได้ทรัพย์สินไปตามมูลเหตุชักจูงใจอันเป็น

ประโยชน์ที่มิควรได้ ไม่จ าเป็นต้องถึงได้กรรมสทิธิ์ไป ดังน้ีเป็นเจตนาพิเศษ 

3.1.2. ความฐานฉอ้โกงประชาชน 

ท าให้ต้องรับโทษหนักขึ้ น อีกเหตุหน่ึงเช่นเดียวกับมาตรา 342 ดังน้ัน จึงต้องเข้า

องค์ประกอบของความผิดฐานฉ้อโกง ตามมาตรา 341 ให้ครบถ้วนเสยีก่อน ถึงจะเป็นเหตุให้ผู้กระท า

มีความผิดตามมาตรา 343 ได้  และต้อง กระท าต่อประชาชน หมายถึง การฉ้อโกงน้ันได้กระท าต่อ
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ประชาชน ค าว่า ประชาชน (Public) หมายถึง บุคคลทั่วไป ไม่จ ากัดว่าเป็นผู้ใด และไม่ถือว่าจะมี

จ านวนมากหรือน้อยเป็นส าคัญ ข้อส าคัญลักษณะของการหลอกลวงต้องเปิดกว้างต่อประชาชนทั่วไป 

หรือประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ซ่ึงไม่เจาะจงตัวคน  

3.1.3 ความผดิฐานฉอ้โกงประกนัวินาศภยั 

องค์ประกอบของความผิดความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนต้องแกล้งท าให้เกิดเสียหาย 

หมายถึง การจูงใจท าให้เกดิความเสยีหายที่อาจค านวณเป็นเงินได้ อนัเป็นภัยที่ผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง 

เพราะถ้าเป็นภัยอื่นนอกจากที่เอาประกันไว้กมิ็ใช่การท าเพ่ือให้ได้รับประโยชน์จากการประกันวินาศ

ภัย กรณีจะเป็นความผิดส าเร็จต่อเมื่อ มีความเสียหายเกิดขึ้ นแล้ว การท าให้เสียหายน้ีอาจท าให้

เสียหายโดยสิ้ นเชิงหรือบางส่วนกไ็ด้ เช่น เผาบ้านที่ประกันภัยไว้เพ่ือเอาประกันภัย ถ้ามีชาวบ้าน

ช่วยกนัดับทนักพ็ยายามฉ้อโกงตามมาตรานี้  แต่ถ้าทรัพย์น้ันถูกเผาไหม้ไปบางส่วน ซ่ึงสามารถเรียกค่า

ประกันได้แล้ว กเ็ป็นความผิดส าเร็จ และหมายถึงเฉพาะทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเท่าน้ัน เช่น การ

ประกันภัยรถยนต์ กห็มายถึง การแกล้งให้เกิดเสียหายแก่รถยนต์ซ่ึงเป็นทรัพย์สินอันเ ป็นวัตถุเอา

ประกันโดยมีเจตนาเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันวินาศภัย โดยการแกล้งท า

ให้เกิดการเสียหายแก่ทรัพย์สินอันเป็นวัตถุที่เอาประกัน จะเป็นความผิดตามมาตราน้ี ต้องเป็นการ

กระท าโดยเจตนาพิเศษ คือ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันวินาศภัยน้ัน ถ้า

เป็นเจตนาอย่างอื่นไม่เป็นความผิดตามมาตราน้ี แม้การกระท าน้ันจะท าให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์จาก

การประกันวินาศภัย โดยความผิดฐานน้ีเป็นความผิดอันยอมความได้ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 348 

3.2 หลกักฎหมายเกีย่วกบัความผดิฐานฉอ้โกงประกนัวินาศภยัของต่างประเทศ 

หลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัยของประเทศสหรัฐอเมริกาและ

ประเทศญ่ีปุ่นมีหลักกฎหมายที่ส าคัญ ดังน้ี 

3.2.1 ประเทศสหรฐัอเมริกา 

กฎหมายการประกันการถูกฉ้อโกงของประเทศสหรัฐอเมริกาถูกบัญญัติขึ้ น

โดยผู้ซ่ึงมีความรู้และความเข้าใจถึงผลประโยชน์ที่ได้มาจากการโกงผู้อื่น กฎหมายการฉ้อโกง รวมไป

ถึงการเรียกร้องให้จ่ายค่าประกัน การประกันตนเกี่ยวกับการโกง และการออกกฎหมาย มีเง่ือนไข

ความสัมพันธ์ที่แยกออกจากกันกับผู้รับประกันการฉ้อโกง มีการตกลงกันอย่างลับ ๆ ที่ไม่ข้ึนต่อกัน

เกี่ยวกับความช่วยเหลือและส่งเสริมกฎหมายเกี่ยวกับการฉ้อโกงโดยมีการก าหนดลักษณะความผิด

ฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัยที่ครอบคลุมการกระท าความผิดต้ังแต่การฉ้อโกงให้เกิดสัญญาประกัน

วินาศภัยบุคคลน้ันเจตนาที่จะฉ้อโกงหรือหลอกลวงผู้รับประกันภัย ผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินต่อการ

เรียกร้องการประกันภัยภายใต้ข้อตกลงของการประกันภัยการเตรียมหรือเหตุผลที่ถูกเตรียม มี

ข้อความว่าบุคคลใดที่รู้ว่ากระท าผิด หรือถูกชักจูงไปในทางที่ผิดไปจากข้อเทจ็จริง และถูกเสนอไปยังผู้
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รับประกัน หรือการน าเสนอหรือเหตุที่ต้องเสนอ ไปยังผู้รับประกันภัย แถลงการณ์ว่าผู้ที่กระท า

ความผิด หรือถูกชักจูงไปในทางที่ผิดไปจากข้อเทจ็จริง เป็นต้น และมีการก าหนดโทษที่ค่อนข้าง

รุนแรง 

3.2.2  ประเทศญีปุ่่น 

ประเทศญ่ีปุ่นมีกฎหมายที่ควบคุมการฉ้อโกงประกันภัย คือ The Criminal Penal 

Law of Japan, Article 246 ซ่ึงได้กล่าวไว้ว่า “ผู้ใดกระท าการหลอกลวงเพ่ือให้ได้ซ่ึงเงิน ที่อยู่อาศัย 

หรืออสงัหาริมทรัพย์อื่น ๆ ต้องระวังโทษจ าคุกไม่เกนิสิบปี” และให้เป็นความผิดที่ยอมความกันไม่ได้ 

นอกจากน้ี ยังมีบทบัญญัติในเร่ืองของ “มาตรการการต่อต้านการฉ้อโกงถูกส่งเสริม โดยสังคม” และ

กฎหมายอาญาที่บัญญัติเฉพาะด้วย(เกริกชัย ฉันทจิตต์, 2556: 96) 

 

4. วิเคราะหเ์ปรียบเทียบความผดิอาญาฐานฉอ้โกงประกนัวินาศภยัตามกฎหมาย

ประเทศไทยและต่างประเทศ 

เน่ืองจากความผิดฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัยถูกก าหนดความผิดไว้เฉพาะลักษณะการ

กระท าความผิดที่เป็นการแกล้งท าให้ทรัพย์สนิที่ประภัยวินาศภัยได้รับความเสยีหายเพ่ือให้ตนเองหรือ

ผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันวินาศภัย และเป็นความผิดอาญาอันยอมความได้ท าให้มีปัญหา

ดังน้ี  

1) คุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานฉ้อโกงการประกนัวินาศภัย 

 ความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัย มีคุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นส่วนเอกชน

อนัเป็นคุณธรรมทางกฎหมายที่คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคล ได้แก่ ผู้รับประกันวินาศภัยมิให้ถูกผู้เอา

ประกนัภัยหรือบุคคลอื่นหลอกลวงโดยการแกล้งท าให้ทรัพย์สินที่เอาประกันวินาศภัยไว้เสียหาย หรือ

ถูกท าลายไป เพ่ือให้ผู้รับประกันวินาศภัยต้องจ่ายค่าประกันวินาศภัย แต่ความเสียหายของผู้

รับประกนัวินาศภัยน้ันมิได้กระทบต่อสทิธใินทรัพย์สนิของผู้รับประกันภัยแต่ผู้เดียวไม่ เพราะลักษณะ

ของการประกันวินาศภัยเป็นการเฉล่ียความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายของผู้เอาประกันภัย โดย

น ามาค านวณเป็นเบ้ียประกันภัย การกระท าความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัย จึงกระทบต่อ

ความสงบเรียบร้อยของสาธารณชนด้วย 

เหตุที่กล่าวว่าความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัย กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของ

สาธารณชนเน่ืองจากความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยส่งผลกระทบและผลเสียที่เกิดข้ึนในทาง

สงัคมและเศรษฐกจิน้ันเป็นผลกระทบที่รุนแรง ทั้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเน่ืองจากธุรกิจ

ความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยเป็นธุรกิจที่รัฐถือว่าเป็นสถาบันการเงินประเภทหน่ึงซ่ึงรัฐเข้า

มาควบคุมการประกอบธุรกิจประเภทน้ีตามพระราชบัญญัติการประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 การ
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ฉ้อโกงประกนัวินาศภัยสามารถสร้างความเสียหายได้ ทั้งความเสียหายเป็นตัวเงินสามารถวัดได้  และ

ความเสยีหายที่นอกเหนือจากตัวเงินวัดผลเสียหายไม่ได้ ซ่ึงมีผลความเสียหายมากมายมหาศาลและมี

ผู้เสียหายจ านวนมาก อันอาจท าให้ระบบเศรษฐกิจทั้งระบบสั่นคลอนความผิดฐานฉ้อโกงการประกัน

วินาศภัยเข้าข่ายเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และความเสียหายอาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศได้  

 ดังน้ัน การก าหนดให้ความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัย เป็นความผิดอันยอม

ความได้ ซ่ึงตามกรอบแนวคิดในทางนิติบัญญัติมีลักษณะ 3 ประการคือ เป็นความผิดที่มีความเป็น

อาชญากรรมน้อยเป็นความผิดที่มีคุณธรรมทางกฎหมายเป็นเร่ืองส่วนตัวอย่างมากที่พึงเคารพ

เจตจ านงของผู้เสียหาย และเป็นความผิดที่มุ่งประสงค์จะคุ้มครองผู้เสียหายอย่างแท้จริง ซ่ึงท่าน ดร.

คณิต ณ นคร ได้กล่าวถึงความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัย ว่า การประกันวินาศภัยเป็นธุรกิจที่

เกี่ยวข้องกับความผาสุกของประชาชน แต่ความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 347 กฎหมายกบั็ญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ ท าให้เหน็ว่าระบบ

กฎหมายอาญาของประเทศไทย ยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนและยังกล่าวอีกว่า ด้วยคุณธรรมทาง

กฎหมายของความผิดฐานฉ้อโกงการประกนัวินาศภัยน้ัน ความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยควร

เป็นความผิดอาญาแผ่นดินมิใช่ความผิดต่อส่วนตัวดังเช่นปัจจุบันซ่ึงแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ

กฎหมายที่ใช้ควบคุมการฉ้อโกงในการประกันภัยของประเทศญ่ีปุ่นที่ก  าหนดว่าความผิดฐานฉ้อโกง

การประกนัวินาศภัยเป็นความผิดที่ยอมความกนัไม่ได้ 

2) วิเคราะห์การก าหนดเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานฉ้อโกงการประกนัวินาศภัย 

 ความผิดฐานการฉ้อโกงการประกันวินาศภัยถูกก าหนดให้เป็นความผิดอาญาที่ยอม

ความได้และมีองค์ประกอบความผิดที่ไม่ครบทุกองค์ประกอบความผิดในการกระท าความผิดฐาน

ฉ้อโกงการประกันวินาศภัยให้ครอบคลุมทุกลักษณะของการกระท า ตั้งแต่การหลอกลวงเพ่ือให้เกิด

สัญญาประกันภัย การหลอกลวงเกี่ยวกับตัวทรัพย์ที่เอาประกันภัย รวมถึงการหลอกลวงเพ่ือให้ได้ค่า

สนิไหมทดแทนจากการประกนัวินาศภัยเมื่อพิจารณาเปรียบเทยีบกับความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนซ่ึง

เป็นบทฉกรรจ์ของความผิดฐานฉ้อโกงและเป็นเพียงบทมาตราเดียวในหมวดน้ีที่ถูกก าหนดให้เป็น

ความผิดอาญาแผ่นดิน เน่ืองจากความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนเป็นความผิดที่มีความเสียหายต่อ

ประชาชน ซ่ึงผลกระทบที่เกิดข้ึนจากความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยน้ันมิได้ก่อให้เกิดความ

เสยีหายที่น้อยกว่าความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนเพราะผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ การลงทุน 

ความน่าเช่ือถือและช่ือเสยีงของประเทศ การด าเนินธุรกิจอันถือว่ามีความเสียหายต่อประชาชนซ่ึงหาก

ก าหนดองค์ประกอบของความผิดให้ครอบคลุมการกระท าฉ้อโกงการประกันวินาศภัยและเพ่ิมโทษที่

จะลงแก่ผู้กระท าความผิดย่อมถือได้ว่าเป็นการก าหนดเหตุฉกรรจ์ของความผิดฐานน้ีด้วย 
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3) วิเคราะห์เปรียบเทยีบความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยตามกฎหมายไทยและ

ต่างประเทศ 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความผิดฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัยตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 347 กบัประมวลกฎหมายอาญาของรัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ความผิดฐาน

ฉ้อโกงการประกันวินาศภัยของสหรัฐอเมริกาบัญญัติกฎหมายครอบคลุมการกระท าความผิดฐาน

ฉ้อโกงการประกันวินาศภัยทั้ งหมดโดยถือว่าเป็นการฉ้อโกงหรือหลอกลวงผู้รับประกันภัย 

ผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินต่อการเรียกร้องการประกันภัยภายใต้ข้อตกลงของการประกันภัยไม่ได้

จ ากัดเฉพาะการกระท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันวินาศภัยเท่าน้ัน และมีลักษณะ

เดียวกับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการฉ้อโกงประกันภัยของประเทศญ่ีปุ่น The Criminal Penal 

Law of Japan, Article 246 ซ่ึงได้กล่าวไว้ว่า “ผู้ใดกระท าการหลอกลวงเพ่ือให้ได้ซ่ึงเงิน ที่อยู่อาศัย 

หรืออสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ต้องระวังโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี” ท าให้เหน็ว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาและ

ประเทศญ่ีปุ่น เหน็ว่า ความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยเป็นความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

ที่ร้ายแรง และมีลักษณะการกระท าความผิดที่มีหลายลักษณะ ดังน้ันการบัญญัติกฎหมายของทั้งสอง

ประเทศจึงบัญญัติให้ครอบคลุมการกระท าความผิดให้มากที่สุดเพ่ือมิให้เกิดช่องว่างในการด าเนินคดี

กับผู้กระท าความผิด และในกฎหมายญ่ีปุ่นน้ันก าหนดว่าเป็นความผิดที่ยอมความกันไม่ได้  ซ่ึงเม่ือ

เป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้การด าเนินคดีกบัผู้กระท าความผิดกก็ระท าได้ง่ายข้ึน 

4) ความเหมาะสมในการก าหนดให้ความผิดฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัยเป็นความผิด

อาญาแผ่นดิน  

เมื่อพิจารณาถึงคุณธรรมทางกฎหมายและการด าเนินคดีในความผิดฐานฉ้อโกงการ

ประกันวินาศภัย ต้องมีการร้องทุกข์ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดแล้ว หากปล่อยให้เป็นความผิด

อาญาที่ยอมความได้ย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย เน่ืองจากการกระท าความผิดฐานฉ้อโกงการประกัน

วินาศภัย เป็นอาชญากรรมอันเป็นพฤติกรรมที่กระทบต่อบุคคลในสังคม เป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนต่อ

บทบัญญัติของกฎหมายและเป็นการกระท าที่ผิดศีลธรรม เป็นผลให้บุคคลโดยส่วนรวมในสังคมได้รับ

ความเดือดร้อน ด้วยเหตุน้ีผู้ที่กระท าความผิดดังกล่าวกต้็องที่จะได้รับโทษในสิ่งที่ตนได้กระท าลงไป

อันเป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายอาญา แต่เน่ืองจากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 348 ก าหนดให้ 

ความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยเป็นความผิดอันยอมความได้ ดังน้ันจึงมีผลท าให้มาตรการ

บังคับทางอาญา มีปัญหาเป็นอย่างมาก  

เน่ืองจากในการด าเนินคดีในความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัย คือการร้องทุกข์ ซ่ึง

ผู้ร้องทุกข์อันเป็นผู้เสียหายตามมาตราน้ีได้แก่ บริษัทผู้รับประกันวินาศภัย ท าให้การด าเนินคดีกับ

ผู้กระท าความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยค่อนข้างน้อย เน่ืองจากเหตุผล 2 ประการ คือ 

องค์ประกอบความผิด ความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยค่อนข้างแคบเฉพาะการแกล้งให้เกิด
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ความเสียหายต่อทรัพย์ที่เอาประกันไว้เท่าน้ัน หากเป็นการกระท าในลักษณะอื่นเพ่ือให้รับค่าประกัน

วินาศภัยกไ็ม่อาจน ามาตรการทางอาญาตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 347 มาใช้บังคับกับ

ผู้กระท าความผิดได้ ประกอบกับบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 347 น้ีเป็นความผิด

ที่ยอมความกันได้ บริษัทผู้รับประกันวินาศภัยต้องร้องทุกข์ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดจึงจะท าให้

มาตรการบังคับทางอาญามีผลบังคับ บริษัทผู้รับประกันวินาศภัยส่วนใหญ่ไม่อยากจะมีปัญหาขัดแย้ง

กับผู้เอาประกันภัยซ่ึงเป็นลูกค้าของตน โดยเกรงว่าจะเสื่อมเสียช่ือเสียงและเป็นการเสียเวลา เสีย

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีต่อผู้กระท าความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัย อีกทั้งมีค าพิพากษา

ศาลฎีกาที่ 1376-1380/2508 ที่พิพากษาวางหลักไว้ว่า “เม่ือได้ความว่าผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่

ได้รับประโยชน์ได้ท าให้เกิดวินาศภัยขึ้ นด้วยความทุจริตแล้ว ผู้รับประกันภัยกไ็ม่ต้องจ่ายค่าสินไหม

ทดแทนให้ ไม่จ าเป็นที่ต้องฟ้องร้องผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์เป็นคดีอาญา” ซ่ึงค าพิพากษา

ดังกล่าวท าให้ บริษัทผู้รับประกันวินาศภัยไม่ได้มีความประสงค์จะน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ 

อกีทั้งยังท าให้เอื้อประโยชน์ให้มีผู้ที่กระท าการทุจริตฉ้อโกงประกนัวินาศภัยกนัมากข้ึน จึงมีผลท าให้ผู้ที่

กระท าความผิดฐานฉ้อโกงการประกนัวินาศภัยไม่เกรงกลัวกฎหมาย  

5) เหตุผลและความจ าเป็นในการก าหนดให้ความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยเป็น

ความผิดอาญาแผ่นดิน 

ความผิดฐานฉ้อโกงการประกนัวินาศภัยมีลักษณะกระทบกระเทอืนความสงบเรียบร้อย

ของประชาชนโดยส่วนรวม ไม่ใช่เป็นเร่ืองระหว่างเอกชนเหมือนกับการฉ้อโกงในลักษณะอื่น ๆ 

เช่นกัน ซ่ึงการกระท าความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

การลงทุน ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงของประเทศ การด าเนินธุรกิจ ทั้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ

ประเทศ ผลกระทบต่อการลงทุน  ผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงของประเทศ และ

ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ 

 

5. ขอ้เสนอแนะ 

จากปัญหาการบังคับกฎหมายในความผิดฐานประกันวินาศภัยดังกล่าวข้างต้น ควรมีการ

แก้ไขเพ่ิมเติมความผิดเกี่ยวกบัฐานฉ้อโกงการประกนัวินาศภัย ดังน้ี 

1) ควรแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 347/1 ดังน้ี “ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดง

ข้อความอันเป็นเทจ็ หรือปกปิดข้อความจริง ซ่ึงควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่าน้ันได้

เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันวินาศภัย หรือท าให้ผู้รับประกันภัย ท า ถอน 

หรือท าลายกรมธรรม์ประกันภัย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือ

ทั้งจ าทั้งปรับ” ทั้งน้ีเพ่ือให้ครอบคลุมการกระท าความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยซ่ึงหาก

ก าหนดองค์ประกอบของความผิดให้ครอบคลุมการกระท าฉ้อโกงการประกันวินาศภัยและเพ่ิมโทษที่
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จะลงแก่ผู้กระท าความผิดย่อมถือได้ว่าความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยเป็นบทฉกรรจ์ของ

ความผิดฐานฉ้อโกง เฉกเช่นเดียวกบัความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน 

2) ควรเพ่ิมบทลงโทษทั้งจ าคุกและปรับจากความผิดฐานฉ้อโกงทั่วไปที่มีโทษ “จ าคุกไม่

เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” เป็น “จ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน

หน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” เน่ืองจากความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยมีลักษณะที่เป็น

เหตุฉกรรจ์ของความผิดฐานฉ้อโกง เพราะการกระท าก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่าและมีผลกระทบ

กับประชาชนทั่วไปไม่แตกต่างจากความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน นอกจากน้ี การเพ่ิมบทลงโทษกับ

ผู้กระท าความผิดจะท าให้ผู้กระท าความผิดมีความย าเกรงต่อกฎหมายและมีมาตรการการลงโทษที่

แรงกว่าความผิดฐานฉ้อโกงทั่วไป เน่ืองจากมีความเสียหายที่เกิดข้ึนมากกว่าการกระท าความผิดฐาน

ฉ้อโกง 

3) ควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 348 จากเดิมที่บัญญัติว่า “ความผิด

ในหมวดน้ี นอกจากความผิดตามมาตรา 343 เป็นความผิดอันยอมความได้” เป็น “ความผิดใน

หมวดน้ี นอกจากความผิดตามมาตรา 343 มาตรา 347 และมาตรา 347/1 เป็นความผิดอันยอม

ความได้”  

 เม่ือการประกันวินาศภัยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความผาสุกของประชาชน จึงควร

ก าหนดให้ความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยเป็นความผิดอาญาแผ่นดินด้วยเหตุผลดังกล่าว

ข้างต้น เพ่ือให้เป็นไปตามคุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัย ทั้งน้ี

เพ่ือให้การปราบปรามการกระท าความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยมีประสิทธิภาพและการ

ด าเนินคดีเป็นการด าเนินคดีโดยรัฐมิใช่เป็นการด าเนินคดีโดยเอกชนซ่ึงต้องมีการร้องทุกข์จึงจะ

สามารถด าเนินคดีได้ 
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