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และสัญญาประกันตัว ตามกฎหมายไทยและกฎหมายตางประเทศ  ท้ังในระบบ Civil Law  อันไดแก
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  และระบบ Common  Law  อันไดแก  อังกฤษ  โดยศึกษาจากเอกสาร
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ABSTRACT 
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The objectives of this study are 1.to observe the criteria, theories and laws 

related to insurance contract2.to study the oversea laws and domestic laws related 
to insurance contract andbail bond in criminal lawsuit3.to analyze and compare 
independence insurance contract,insurance contract and bail bond4.to purpose the 
suitable legal measure for independence insurance. 

The methodology is the study of histories, concepts and related to the 
theories about the insurance contract and bail bond in both Thai and abroad laws, 
Civil law such as in Germany and Common law in England and by studying from 
related legal documents including textbook, description, article, academic review, 
research, thesis and related journal and also the data collection from the internet 
toperceive the intention and objective of insurance contract especially the contract 
of indemnity. The wording of “loss” in thecontract of indemnity whether included 
the loss of right and liberty of the person from the arrestor detention of confining of 
the officers. 

According to the study, found that the oversea insurance contract had no 
making of independence insurance contract, Thailand is the first country where 
setting of insurance contract in this term with the conditions of indemnityby virtue of 
default bail bondof suspects or defendants in criminal lawsuit. Therefore once 
Thailand was the first place to provide the independence insurance contract. It is 
very suitable to revise and study in details whether the making of independence 
insurance contract against or conflict to the concept, theory and principle of 
insurance law. The guideline to adopt the principle of law with independence 
insurance contract by setting the subjects to analyze as following;1.Independence 
insurance contract is insurance contract or not 2.The responsibility of insurer 
according independence insurance contractis as same as the responsibility of 
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insurance contract or not 3.Independence insurance contract is in which civil and 
commercial law and 4.The suitable legal measure for independence insurance. 

 As analysis above, the researcher suggests that it is very important to find 
out the conclusion whether independence insurance contract is one of insurance 
contract or not. If not, which law and commercialcode shall be used once the 
confliction occurs between both parties for the fairness to whom concerned to 
independence insurance contract. 
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สุดทายนี้ ผู เขียนขอกราบขอบพระคุณ และขอมอบความสําเร็จท้ังหมดใหกับครอบครัวจันทร
เวคิน ตลอดจนคุณพอ คุณแม  พ่ีสาวผูซ่ึงเปนแรงบันดาลใจท่ีสําคัญของผูเขียน ใหสามารถศึกษาเลาเรียน
ตั้งแตวัยเยาวและจนกระท่ังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตตามท่ีตั้งใจ  ผูเขียนหวังเปนอยาง
ยิ่งวาวิทยานิพนธเลมนี้จะเปนประโยชนและมีคุณคาตอผูท่ีสนใจเพ่ือศึกษาคนควาและพัฒนาความรูตอไป  
หากวิทยานิพนธเลมนี้มีขอผิดพลาดประการใดผูเขียนขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียวและขออภัยไว ณ ท่ีนี้ 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของการศึกษา 
 
 จากการศึกษาถึงการนําระบบประกันภัยมาใชเปนเครื่องมือในการอํานวยความยุติธรรมและ
คุมครองสิทธิ ใหแกผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา ท่ียังไมมีคําพิพากษาตัดสินวาเขาเหลานั้นมีผิด
หรือบริสุทธิ์ หรือมีคําพิพากษาตัดสินแลว แตคําพิพากษานั้นๆ อาจถูกเปลี่ยนแปลง แกไข หรือ เพิก
ถอน โดยศาลสูงในประเทศไทยจะพบวา เหตุผลประการสําคัญท่ีนําระบบประกันภัยมาใชเปน
หลักประกันในการประกันตัวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา มีดวยกันสามประการ คือ 1.เพ่ือลด
ปญหานายประกันอาชีพ 2.เพ่ือคุมครองสิทธิผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา และ 3. เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานยุติธรรมขององคกรตุลาการ ซ่ึงนับแตป พ.ศ. 2547 ท่ีมีการนําระบบ
ประกันภัยมาใชเปนหลักประกันในการประกันตัวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา ในรูปของสัญญา
ประกัน ภัยอิสรภาพ สามารถลดปญหานายประกันอาชีพท่ีมุงแสวงหาประโยชนจากเสรีภาพของ
ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาท่ีจะตองถูกคุมขัง รวมไปถึงชวยขจัดความทุกขทรมานทางใจ และทาง
ทรัพยสินของบุคคลท่ีเก่ียวของกับผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา โดยเฉพาะอยางยิ่งสามารถลด
ปญหาของการพิจารณา หลักประกันในการ ปลอยตัวชั่วคราวของศาล อันเนื่องมาจากความนาเชื่อถือ
ทางดานการเงินของบริษัทประกันภัย ท้ังยังสงผลใหธุรกิจการประกันภัยขยายตัวอยางรวดเร็ว ซ่ึง
สุดทายแลวยอมนํามาซ่ึงรายไดของรัฐจากการเก็บภาษีอากร 1ไดดีระดับหนึ่งก็ตาม แตก็ยังคงพบวา
ศาลยุติธรรมซ่ึงเปนหนวยงานหลักท่ีเก่ียวของกับการใหประกันตัวจําเลยในคดีอาญา และเปนผูริเริ่ม
ใหมีการนําสัญญาประกัน ภัยอิสรภาพมาใชในการประกันตัวจําเลยในคดีอาญาก็ยังตองออกระเบียบ
และแนวทางปฏิบัติเพ่ือแกไขหลักเกณฑในการสั่งอนุญาตใหมีการประกันตัว จําเลยในคดีอาญาออกมา
อยางเนื่องๆ 2ท้ังนี้ เพ่ือใหสัญญาประกัน ภัยอิสรภาพสามารถนํามาใชไดในทางปฏิบัติ และเปนการ
คุมครองสิทธิของจําเลยในคดีอาญาใหเปนไปตามความมุงหมายท่ีวางไวแตเริ่มแรก 
 อยางไรก็ตาม แมการนําระบบประกันภัยในลักษณะสัญญาประกัน ภัยอิสรภาพมาใชจะ
กอใหเกิดผลดีตอผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาก็ตาม แตก็ยังคงมีความเห็นท่ีไมลงลอยกันในเรื่อง
                                                           
 1สันติ วงศรัตนานนท ,การประกันภัยอิสรภาพ สถานการณการใหบริการและการใชบริการ
ของประชาชน (หลักสูตร "ผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)" รุนท่ี 9 วิทยาลัยการ
ยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม, 2549), หนา 62. 
 2ระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมวาดวยการปลอยชั่วคราว พ.ศ. 2545 
 ระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมวาดวยการปลอยชั่วคราว พ.ศ. 2548  
 ขอบังคับของประธานศาลฎีกาวาดวยหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการเรียกประกัน
หรือหลักประกันในการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาพ.ศ.2548 
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สารัตถะและลักษณะของสัญญาประกัน ภัยอิสรภาพวาเปนสัญญาประเภทใดตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ซ่ึงนักกฎหมายฝายหนึ่ง มองวาสัญญาประกัน ภัยอิสรภาพ เปนสัญญาประกันภัย
อยางหนึ่ง โดยจัดใหอยูในความหมายของสัญญาประกันวินาศภัยดวยเหตุผลประการสําคัญท่ีวา การท่ี
บริษัทประกันภัยออกหนังสือรับรองมอบไวใหแกศาลวา หากจําเลยไมมาแสดงตัวตามระยะเวลาท่ีศาล
กําหนด บริษัทจะยินยอมชดใชคาสินไหมทดแทนให ยอมถือไดวาการไมมาศาลของจําเลยเปนความ
เสียหายท่ีศาลไดรับ เม่ือหนังสือรับรองไดระบุวาบริษัทประกันภัยจะชดใชความเสียหายนั้นตามวงเงิน
ท่ีปรากฏในกรมธรรมประกันภัย การชดใชดังกลาวยอมอยูในความหมายของถอยคําท่ีวา “บุคคลหนึ่ง
ตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน” 3ตามมาตรา 861 4 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว นอกจากนี้ 
ยังมีเหตุผลท่ีนาสนใจประการหนึ่งวาหากสัญญาประกันภัยอิสรภาพไมใชสัญญาประกันภัยแลว เหตุใด
หนวยงานของรัฐโดยเฉพาะอยางยิ่งศาลยุติธรรม และสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในการกํากับดูแล และเขาใจวัตถุประสงคของ
การประกันภัยเปนอยางดี จึงยอมใหมีการนําระบบประกันภัยมาใชเปนหลักประกันตัวผูตองหาหรือ
จําเลยในคดีอาญา ในรูปของสัญญาท่ีมีสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาประกันภัยทุกประการ ได ท้ังยัง
ไดกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย และรูปแบบของสัญญาประกัน ภัยอิสรภาพใหมีมาตรฐานเดียวกัน
รวมกับบริษัทประกันภัยท้ังหลาย เหลานี้เปนตน สวนนักกฎหมายอีกฝายหนึ่งมองวา สัญญา
ประกันภัยอิสรภาพไมสามารถปรับใหเขากับสัญญาประกันภัยตามบรรพ 3 แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยได โดยจัดใหอยูในกลุมของสัญญาอยางหนึ่งตามบรรพ 2 หรือท่ีนัก กฎหมายเรียกกันวา 
“สัญญาไมมีชื่อ” และเปนสัญญาตางตอบแทนอยางหนึ่งท่ีตองนํา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ในสวนของสัญญาตางตอบแทนมาปรับใช ควบคูไปกับหลักเกณฑ ท่ัวไปในเรื่องสัญญาตาม บรรพ 2 
โดยใหเหตุผลวา 5 การประกัน ภัยอิสรภาพ บริษัทประกันภัยไมไดจายเงินคาสินไหมทดแทนใหแก
ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาซ่ึงเปนผูเอาประกันภัยโดยตรง แตจายใหแกเจาพนักงานหรือศาล ซ่ึง
เปนบุคคลภายนอก การจายเงินตามสัญญาลักษณะนี้ จึงเปนไปในลักษณะการจายอันเนื่องมาจากการ
ประกันความรับผิดของผูเอาประกัน ภัย(Liability Insurance)กลาวคือ ผูตองหาหรือจําเลยใน
คดีอาญา ซ่ึงเกิดจากการผิดสัญญาและถูกปรับตามสัญญาประกัน ดังนั้น สัญญาประกัน ภัยอิสรภาพ
จะมีความใกลเคียงกับสัญญาประกันวินาศภัยประเภทประกันภัยคํ้าจุน ตามมาตรา 887 6 แตก็ยังคงมี

                                                           
 3สันติ วงศรัตนานนท, เรื่องเดิม, หนา 40. 
 4มาตรา 861แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 “อันวาสัญญาประกันภัยนั้น คือสัญญาซ่ึงบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือใช
เงินจํานวนหนึ่งใหในกรณีวินาศภัยหากมีข้ึน หรือในเหตุอยางอ่ืนในอนาคต ดังไดระบุไวในสัญญา และ
ในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะสงเงินซ่ึงเรียกวา เบี้ยประกันภัย” 
 5สันติ วงศรัตนานนท, เรื่องเดิม, หนา 40. 
 6มาตรา 887 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
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ขอแตกตางประการสําคัญท่ีวาความรับผิดของผูรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัยคํ้าจุนโดยหลักตอง
เปนการชดใช คาสินไหมทดแทนอันเกิดจากมูลละเมิด ซ่ึงแตกตางจากสัญญาประกัน ภัยอิสรภาพท่ี
ความรับผิดของผูรับประกันภัย เกิดจากการผิดนัด ผิดสัญญาของผู ตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา ท่ีได
ใหไวตอหนาเจาพนักงานหรือศาล เหลานี้เปนตนเม่ือเปนเชนนี้ยอมมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง
คนหาใหไดวา สัญญาประกัน ภัยอิสรภาพ โดยความมุงหมายแลว จะสามารถนําบทบัญญัติของ
กฎหมายบทใดมาปรับใช หากเกิดประเด็นขอพิพาทข้ึน แลวศาลยุติธรรมควรจะนําบทบัญญัติ
กฎหมายลักษณะใดมาใชบังคับ และนักกฎหมายผูรวมอุดมการณ จะมีความจําเปนหรือไม ท่ีจักตอง
สรางหลักเกณฑหรือบรรทัดฐานทางกฎหมายข้ึนมาใหมโดยเฉพาะ เพ่ือบังคับใชระหวางคูกรณีท้ังนี้ 
เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกบุคคลท่ีเก่ียวของทุกฝาย ประกอบกับความเห็นทางกฎหมายของนัก
กฎหมายท้ังสองฝายท่ีผู เขียน ยกข้ึนมากลาวอาง เปนเพียงสวนหนึ่งของเหตุผลท่ีใชประกอบการให
ความเห็นทางกฎหมายเทานั้น ดวยเหตุดังกลาว ผู เขียนจึงไดทําการศึกษาและเขียนวิทยานิพนธเลมนี้
ข้ึน เพ่ือเปนการหาขอยุติและเปนการใหความเห็นทางกฎหมาย ซ่ึงยึดโยงกับเหตุผลทางกฎหมายเปน
หลัก ดวยความหวังวาทายท่ีสุดแลว งานเขียนเลมนี้ จะเปนเอกสารทางวิชาการอันเปนพ้ืนฐาน ในการ
ตอยอดทางวิชาการระหวางผูรวมวิชาชีพทางกฎหมายดวยกัน เพ่ือนําไปใชเปนเครื่องมือในการ
สนับสนุน การใช การตีความ บทบัญญัติกฎหมายท่ีมีอยูอันเก่ียวของกับหัวเรื่องซ่ึงจะทําการศึกษา 
และเปนการวิเคราะหหาความจําเปนท่ีจะตอง พัฒนาหลักกฎหมาย โดยการสรางหลักเกณฑทาง
กฎหมายข้ึนมาเฉพาะเรื่องตอไปหรือไม โดยจะขอกลาวถึงการจัดลําดับของการศึกษา ดังตอไปนี้ 
 ประการแรก ผูเขียนจะทําการศึกษาถึง หลักเกณฑ ทฤษฎี และหลักกฎหมายเบื้องตนของ
สัญญาประกันภัยซ่ึงถือวาเปนประเภทของสัญญาท่ีมีนักกฎหมายเห็นวา สามารถนําหลักเกณฑ ของ
สัญญาประกันภัยมาปรับใชกับสัญญาประกันภัยอิสรภาพได ในฐานะท่ีสัญญาประกัน ภัยอิสรภาพเปน
สัญญาประกันวินาศภัยอยางหนึ่ง โดยจะเริ่มทําการศึกษาจาก ประวัติของการประกันภัย หลักเกณฑ 
และทฤษฎีอันเปนท่ีมาของการทําสัญญาประกันภัยระหวางผูเอาประกันภัยและผูรับประกันภัย วามี
ประการใดบาง กลาวคือ ในข้ันตอนของการเริ่มทําสัญญาประกันภัย คูสัญญาตองมีความซ่ือสัตยและ

                                                           
 “อันวาประกันภัยคํ้าจุนนั้น คือ สัญญาประกันภัย ซ่ึงผูรับประกันภัยตกลงวาจะใชคาสินไหม
ทดแทนในนามของผูเอาประกันภัยเพ่ือความวินาศภัยอันเกิดแกบุคคลอีกคนหนึ่ง และซ่ึงผูเอา
ประกันภัยจะตองรับผิดชอบ 
 บุคคลผูตองเสียหายชอบท่ีจะไดรับคาสินไหมทดแทนตามท่ีตนควรจะไดนั้นจากผูรับ
ประกันภัยโดยตรง แตคาสินไหมทดแทนเชนวานี้หาอาจจะคิดเกินไปกวาจํานวนอันผูรับประกันภัย จะ
พึงตองใชตามสัญญาไดไม ในคดีระหวางบุคคลผูตองเสียหายกับผูรับประกันภัยนั้น ทานใหผูตอง
เสียหายเรียกตัวผูเอาประกันภัยเขามาในคดีดวย 
 อนึ่ง ผูรับประกันภัยนั้นแมจะไดสงคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยแลว ก็ยังหาหลุด
พนจากความรับผิดตอบุคคลผูตองเสียหายนั้นไม เวนแตตนจะพิสูจนไดวาสินไหมทดแทนนั้น ผูเอา
ประกันภัยไดใชใหแกผูตองเสียหายแลว” 
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ไววางใจซ่ึงกันและกัน อันเปนหลักเกณฑพ้ืนฐานตามนัยของหลักสุจริตอยางยิ่ง (Principle of 
Utmost Good Faith)นอกจากนี้แลว ผูเอาประกันภัยยังมีหนาท่ีตองเปดเผยขอความจริง 
(Disclosure)อันเก่ียวเนื่องกับวัตถุท่ีเอาประกันภัย ความเก่ียวพันระหวางตนกับวัตถุท่ีเอาประกันภัยท่ี
แสดงใหเห็นถึงความมีสวนไดเสีย (Principle of Insurable Interest) ความเสี่ยงท่ีจะกอใหเกิดวินาศ
ภัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความเสี่ยงจากตัววัตถุท่ีเอาประกันภัยนั้นๆ เอง เพ่ือท่ีจะใหผูรับประกันภัยนํา
ขอความจริงท่ีไดรับจากผูเอาประกันภัย มาพิจารณารับประกันภัย เม่ือคูสัญญาตางไดกระทําการดวย
ความสุจริตใจรวมกันแลว ในแงของผูรับประกันภัย เม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึน ขอบเขตความรับผิด
ของผูรับประกันภัยจะมีมากนอยเพียงใด จะใชหลักเกณฑอะไร มากําหนดการชดใชคา สินไหมทดแทน  
และเม่ือชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยแลว ผูรับประกันภัยจะมีสิทธิเรียกคืนคาสินไหม
ทดแทนจากบุคคลภายนอกท่ีกอใหเกิดความเสียหายไดอยางไรบาง รวมไปถึงผูรับประกันภัยจะ
สามารถยกหลักกฎหมายประการใดข้ึนมา เปนเหตุยกเวนความรับผิดของตนไดบาง ในสวนนี้ จึงตอง
ทําการศึกษาถึง ทฤษฎีความสัมพันธระหวางเหตุกับผล (Causation) หลักการชดใชคาเสียหายตามความ
เปนจริง (Principle of Indemnity)หลักการรับชวงสิทธิ (Principle of Subrogation)และขอยกเวน
ความรับผิดของผูรับประกันภัย ประกอบกันไป 
 ลําดับ ตอมา  ผูวิจัยจะทําการศึกษาถึง หลักเกณฑ และทฤษฎี อันเปนท่ีมาของระบบการ
ประกันตัวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา โดยจะหยิบยกเฉพาะหลักเกณฑท่ีเปนสาระสําคัญข้ึนมา
พิจารณา เนื่องจากตามความเห็นของผู เขียนแลว สัญญาประกันตัวซ่ึงเปนสวนหนึ่งของระบบประกัน
ตัวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา เปนสัญญา ประเภทหนึ่งท่ีคอนขางจะมีวิวัฒนาการและสารัตถะใน
ตัวเองคอนขางจํากัด เนื่องจากโดยหลักแลว สัญญาประกันตัว เปน เพียงองคประกอบหนึ่งของการ
พิจารณาใหประกันตัวโดย ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาจะใชสิทธิ ในการประกันตัว  เพ่ือคุมครอง
เสรีภาพในรางกายของตนท่ีจะไดมีโอกาสพิสูจนความบริสุทธิ์ของตนตามกระบวนการยุติธรรม ไดอยาง
เต็มท่ีตอไป นอกจากนี้ หากพิจารณาในแงของผลจากการทําสัญญาประกันตัวจะพบวา สัญญาประกัน
ตัวเปนสิ่งท่ีชี้วัดวาหาก ผูตองหาหรือ จําเลยในคดีอาญา ไดรับการอนุญาตให ปลอยตัวชั่วคราวจากผูมี
อํานาจสั่งการแลวจําเลยจะมีพฤติการณหลบหนีหรือไม ท้ังนี้ องคกรของรัฐผูมีอํานาจสั่งการจะ
คํานึงถึงความนาเชื่อของผูประกันและหลักประกัน อันเปนทรัพยท่ีมีคาประกอบกัน ดวยเหตุนี้ จึงทํา
ใหองคประกอบหรือตัวเนื้อความของสัญญาประกันตัว ไมมีความสลับซับซอนมากนัก แตอยางไรก็
ตาม การท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบสัญญาประกันภัยกับสัญญาประกัน ภัยอิสรภาพใหมีความเขาใจได
อยางถองแท ยอมจะตองมีความเขาใจถึงระบบการประกันตัวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา และ
สัญญาประกันตัวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา วามีท่ีมาหรือสาระสําคัญประการใดบาง ในฐานะท่ี
เปนสัญญาท่ีเปนจุดตัดหรือจุดก่ึงกลางท่ี แสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงและ แสดงใหเห็นถึงความ
เหมือนและความแตกตาง ระหวางสัญญาประกันภัยกับสัญญาประกัน ภัยอิสรภาพไดเปนอยางดี โดย
ผูเขียนจะทําการศึกษาถึงหลักเกณฑท่ีมีความเปนสากลซ่ึงเก่ียวของกับระบบการประกันตัวผูตองหา
หรือจําเลยในคดีอาญาจาก หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หลักการสันนิษฐานวาผูถูกกลาวหา
เปนผูบริสุทธิ์ (Presumption of Innocence) ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ( Universal 
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Declaration of Human Rights, 1948) กฎมาตรฐานข้ันต่ําตอการปฏิบัติตอนักโทษ (Standard 
Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, 1955) และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant of Civil and Political Rights, 1966) 
 กลาวโดยสรุป การศึกษาในประการแรกนี้จะเปนฐานแหงความเขาใจในเรื่องหลักเกณฑ 
ทฤษฎี และหลักกฎหมายสากล ท่ีมีความเก่ียวพันถึงการวิเคราะหหาลักษณะของสัญญาประกัน ภัย
อิสรภาพ วามีลักษณะหรือสาระสําคัญท่ีสามารถจัดใหเปนสัญญาประกันภัยอยางหนึ่งไดหรือไม 
 ประการท่ีสอง ผูเขียนจะทําการศึกษาถึง หลักเกณฑ ทฤษฎี และหลักกฎหมายตางประเทศ
ซ่ึงเก่ียวของกับสัญญาประกันภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งสัญญาประกันวินาศภัย และสัญญาประกันตัววามี
สาระสําคัญประการใด มีบทบัญญัติของกฎหมายท่ีใหความหมายของวินาศภัย กินความไปถึงการท่ี
จะตองเสียหายตอเสรีภาพเพราะถูกคุมขังโดยอํานาจรัฐหรือไม โดยในชั้นนี้ผู เขียนจะไดทําการศึกษา
กฎหมายของอังกฤษในฐานะประเทศท่ีใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law)และเปน
ประเทศท่ีมีวัฒนาการทางกฎหมายประกันภัยอันเปนท่ียอมรับ และสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ใน
ฐานะประเทศท่ีใชระบบประมวลกฎหมาย หรือกฎหมายลายลักษณอักษร (Civil Law) และนอกจาก
จะทําการศึกษาในตัวเนื้อความกฎหมายสารบัญญัติ  (Substantive Law)เพ่ือเขาใจหลักกฎหมาย
ตางประเทศ และทําการเปรียบเทียบกับกฎหมายของไทยในเรื่องเดียวกันแลว ผู เขียนจะทําการศึกษา
ถึงองคกรของรัฐผูมีหนาท่ีกํากับดูแลในเรื่องการทําสัญญาประกันตัวของประเทศท้ังส องวามี
หลักเกณฑในการใหประกันตัวอยางไร และหากมีการเอารัดเอาเปรียบหรือผิดสัญญาระหวางคูสัญญา
ตามสัญญาประกันตัว ประเทศท้ังส องจะมีมาตรการทางกฎหมายในลักษณะใด เพ่ือสรางความชอบ
ธรรมและความเปนธรรมใหแกคูสัญญาฝายท่ีไดรับความเสียหาย โดยจะทําการศึกษาไปตามลําดับ 
 กลาวโดยสรุป การศึกษาในชั้นนี้จะชวยเพ่ิมความเขาใจในเรื่องหลักเกณฑ ทฤษฎี และหลัก
กฎหมายในเรื่องสัญญาประกันภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งสัญญาประกันวินาศภัย และสัญญาประกันตัว
ของประเทศท่ีพัฒนาแลว วาประเทศ เหลานั้น มีมุมมองและ มีหลักเกณฑในเรื่องการใหประกันตัว
ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาลักษณะใดใหความหมายของวินาศภัยกินความเพียงใด และประเทศ
เหลานั้นมีการทําสัญญาประกันภัย ไวลวงหนาหรือภายหลังกระทําความผิดอาญา เพ่ือปองกันความ
เสียหายตอเสรีภาพเพราะถูกกักขังโดยอํานาจรัฐ อยางเชนประเทศไทย หรือไม ท้ังนี้ เพ่ือนําไปสู
การศึกษาและเขาใจบทบัญญัติกฎหมายภายในของประเทศไทยในเรื่องเดียวกัน และ พิจารณาหลัก
กฎหมายของไทยตอไป 
 ประการท่ีสามผูเขียนจะทําการศึกษาบทบัญญัติกฎหมาย ของประเทศไทย ท่ีเก่ียวของกับการ
นําระบบประกันภัยมาใชเปนหลักประกันตัวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา  ตลอดจนกฎหมายท่ีตอง
ใชวิเคราะหประเด็นปญหาตามหัวเรื่องตามลําดับ ดังนี้ 
 1 )ศึกษาถึงระเบียบและวิธีป ฏิบัติขององคกรรัฐท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลในเรื่องการให
ประกันตัวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา โดยใชสัญญาประกัน ภัยอิสรภาพวามีหลักเกณฑอยางไร
บางตลอดจนทําการศึกษาถึงแนวทางการในออกกรมธรรมประกันภัยของบริษัทประกันภัยใหแกผู เอา



6 
 

ประกันภัยซ่ึงอาจจะตกเปนผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา หรือตกเปนผูตองหาหรือจําเลยใน
คดีอาญาแลววามีหลักเกณฑในการออกกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพอยางไรบาง 
 2)ศึกษาถึงบทบัญญัติกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งบทบัญญัติวาดวยสัญญาประกันภัยบทท่ัวไป สัญญาประกันวินาศภัย สัญญาประกันภัยคํ้าจุน 
เพ่ือคนหาเจตนารมณของ สัญญาประกันภัย เพ่ือเปรียบเทียบวาสัญญาประกัน ภัยอิสรภาพสามารถจัด
ใหอยูในความหมายของสัญญาประกันวินาศภัยตามความเห็นของกฎหมายบางทานไดหรือไม 
 ประการสุดทาย เม่ือไดทําการศึกษาหลักเกณฑ ทฤษฎี หลักกฎหมายตามหลักสากลและตาม
กฎหมายตางประเทศในเรื่อง สัญญาทางแพง สัญญาประกันภัย ระบบการประกันตัวผูตองหาหรือ
จําเลยในคดีอาญา และสัญญาประกันตัว ตลอดจนทําการศึกษาแนวคิด บทบัญญัติของกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับการนําระบบประกันภัยมาใชเปนหลักประกันตัวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาของ
ประเทศไทย ตามลําดับแลว การศึกษาในสวนทายนี้ ผู เขียนจะทําการวิเคราะห วิจารณ โดยเนนการ
เปรียบเทียบระหวางสัญญาประกันภัยกับสัญญาประกันภัยอิสรภาพ เพ่ือหาขอเหมือนและขอแตกตาง
ระหวางสัญญาท้ังสอง และเพ่ือหาขอยุติระหวางความเห็นทางกฎหมายของนักกฎหมายสองฝายท่ี
ยังคงมีความเห็นไมลงลอยกันวาสัญญาประกัน ภัยอิสรภาพเปนสัญญาประกันวินาศภัยอยางหนึ่ง
หรือไม และหากไมเปนสัญญาประกันวินาศภัยตามความเห็นของฝายแรกแลว สัญญาประกัน ภัย
อิสรภาพจะสามารถจัดใหเปนสัญญาประเภทใด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงประเด็นนี้ 
ถือวาเปนประเด็นหลักท่ีผู เขียนประสงคจะหาขอยุติใหได นอกจากนี้การเปรียบเทียบกฎหมาย เพ่ือ
คนหาวาสัญญาทางแพงหนึ่งๆ นั้น จะสามารถใชบทบัญญัติกฎหมายใดบังคับในกรณีเกิดขอพิพาทข้ึน
ยังไมเพียงพอหรือบรรลุวัตถุประสงคของการเปรียบเทียบกฎหมาย และยังไมสามารถไขขอของใจ
เก่ียวกับสภาพบังคับของสัญญาประกัน ภัยอิสรภาพได เนื่องจากสัญญาประกัน ภัยอิสรภาพนี้ มีธุรกิจ
การประกันภัยเขามาเก่ียวของ ซ่ึงหากสรุปความวาสัญญาประกัน ภัยอิสรภาพไมใชสัญญาประกัน
วินาศภัยแลว จะมีความจําเปนหรือไมท่ีจะ ยังคงใหบริษัทประกันภัย ประกอบธุรกิจในการออก
กรมธรรมประกัน ภัยอิสรภาพอยูตอไป ผู เขียนจึงจําตองศึกษาถึงวัตถุประสงคของการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยวามีลักษณะอยางไรบาง การประกัน ภัยอิสรภาพสามารถจัดใหอยูในวัตถุประสงคหนึ่งของ
การประกอบธุรกิจประกันภัยหรือไม และหากยังคงใหบริษัทประกันภัยประกอบธุรกิจในลักษณะนี้
ตอไป เม่ือไดขอยุติในเรื่องการปรับใชบทกฎหมาย จึงจะทําการวิเคราะหเพ่ือหามาตรการท่ีเหมาะสม
กับระบบประกันอิสรภาพตอไป โดยผู เขียนขอจัดแบงประเด็นการวิเคราะห เปรียบเทียบ ออกเปน 4 
ประเด็น ดังนี้ 
 1)  สัญญาประกันภัยอิสรภาพเปนสัญญาประกันภัยหรือไม 
 2)  ความรับผิดของผูรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพเปนความรับผิด 
เชนเดียวกับความรับผิดตามสัญญาประกันภัยหรือไม 
 3)  สัญญาประกันภัยอิสรภาพเปนสัญญาทางแพงลักษณะใด 
 4)  มาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมสําหรับระบบประกันอิสรภาพ 
 



7 
 

1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1)  เพ่ือศึกษาถึงหลักเกณฑ ทฤษฎี และหลักกฎหมายท่ีเก่ียวของกับสัญญาประกันภัย  
2)เพ่ือศึกษาถึงกฎหมายตางประเทศและประเทศไทย ท่ีเก่ียวของกับสัญญาประกันภัยและ

สัญญาประกันตัวในคดีอาญา 
3)เพ่ือศึกษาวิเคราะห เปรียบเทียบสัญญาประกันภัยอิสรภาพกับสัญญาประกันภัยและ

สัญญาประกันตัว 
4)เพ่ือเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมสําหรับระบบประกันอิสรภาพ 

 

1.3  สมมติฐานของการศึกษา 
 

 สัญญาประกัน ภัยอิสรภาพ ไมใชสัญญาประกันภัยประเภทใดประเภทหนึ่งตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย แตเปนสัญญาตางตอบแทนท่ีบังคับกันไดระหวางคูสัญญา หากไมปรากฏ
เหตุแหงความบกพรองของตัวคูสัญญา หรือความบกพรองของการแสดงเจตนา นอกจากนี้โดย
ลักษณะของสัญญาประกัน ภัยอิสรภาพเอง ยังคงขาดสาระสําคัญของความเปนสัญญาประกันภัย 
ดวยกันหลายประการ เม่ือสัญญาประกันภัยอิสรภาพไมใชสัญญาประกันภัยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง จึง
ตองนําบทบัญญัติในบรรพ 2 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาปรับใชหากเกิดประเด็นขอ
พิพาทข้ึน ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีจะตองทําการศึกษาลงลึกไปวา บทบัญญัติตามบรรพ 2 แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เพียงพอหรือไมท่ีจะกอใหเกิดความเปนธรรมแกบุคคลท่ีเก่ียวของ
ทุกฝายและมีสภาพบังคับไดในทางปฏิบัติ ควรมีการบัญญัติกฎหมายเพ่ิม และมีมาตรการท่ีเหมาะสม
มารองรับเพียงใด 
 

1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 

 ในการศึกษาครั้งนี้ จะศึกษาถึงแนวคิด หลักเกณฑ ทฤษฎี และหลัก กฎหมาย เพ่ือใชในการ
คนหาเจตนารมณ ท่ีมา ลักษณะ และสาระสําคัญ ของสัญญาท่ีเก่ียวของกับหัวเรื่อง อันไดแก สัญญา
ประกันภัย สัญญาประกันตัว และสัญญาประกัน ภัยอิสรภาพ ตลอดจนศึกษาบท บัญญัติ กฎหมาย
ตางประเทศซ่ึงยกข้ึนมาศึกษาส องประเทศดวยกัน คือ อังกฤษและสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เพ่ือ
ประโยชนตอการวิเคราะหเปรียบเทียบสัญญาประกันภัย และสัญญาประกัน ภัยอิสรภาพ ท้ังในแงของ
เจตนารมณ และสารัตถะของกฎหมาย สัญญาประกันภัยอิสรภาพมีสาระสําคัญและลักษณะท่ีจะจัดให
เปนสัญญาประกันภัยรูปแบบหนึ่ง ตามความเขาใจในปจจุบันหรือไม นอกจากนี้จะทําการศึกษาเพ่ือ
เสนอแนะมาตรการท่ีเหมาะสมสําหรับระบบประกันอิสรภาพ วาควรจะเปนประการใด 
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1.5  วิธีการดําเนินการศึกษา 
 

 เปนการศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) โดยเนนการศึกษา วิเคราะห 
เปรียบเทียบ ดวยวิธีการคนควาจากหนังสือ คําบรรยายกฎหมาย บทความ ความคิดเห็นของ
นักวิชาการ กฎหมายของตางประเทศ งานวิจัย วิทยานิพนธ วารสารท่ีเก่ียวของ และการเก็บขอมูล
จากการคนควาทางอินเตอรเน็ต (Internet) 
 

1.6  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
1)  ไดทราบถึงถึงหลักเกณฑ ทฤษฎี และหลักกฎหมายท่ีเก่ียวของกับสัญญาประกันภัย ชวย

เพ่ิมพูนใหมีความรู ความเขาใจหลักกฎหมายประกันภัยมากข้ึน 
2) ไดทราบถึง กฎหมายตางประเทศและประเทศไทย ท่ีเก่ียวของกับสัญญาประกันภัยและ

สัญญาประกันตัวในคดีอาญา 
3)  ไดทราบถึงวัตถุประสงค ท่ีมา สาระสําคัญ และความแตกตางระหวางสัญญาประกันภัย

และสัญญาประกันภัยอิสรภาพ 
4)  ไดทราบและสามารถเสนอแนะ มาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมสําหรับระบบประกัน

อิสรภาพ 



 

บทท่ี 2 
 

หลักเกณฑ ทฤษฎี และหลักกฎหมายท่ีเก่ียวของกับสัญญาประกันภัย 
และสัญญาประกันตัวในคดีอาญา 

 
 ในบทนี้ จะแบงการศึกษาออกเปนสามสวน คือ 1.ประวัติ ทฤษฎี และหลักกฎหมายเบื้องตน
ของสัญญาประกันภัย 2. หลักเกณฑ ทฤษฎี และหลักกฎหมายท่ีเก่ียวของกับความรับผิดของผูรับ
ประกันภัยและ 3. หลักเกณฑ ทฤษฎี เก่ียวกับ สัญญาประกันตัวในคดีอาญา โดยจะทําการศึกษา
ตามลําดับไป 
 

2.1ประวัติทฤษฎี และหลักกฎหมายเบื้องตนของสัญญาประกันภัย 
 
 เพ่ือประโยชนตอการเปรียบเทียบสัญญาประกันภัยกับสัญญาประกัน ภัยอิสรภาพวามีความ
เหมือนและความตางกันอยางไร มีวัตถุประสงคเหมือนกันหรือไม จึงมีความจําเปนท่ีจะตองทราบ
เจตนารมณและวัตถุประสงคของกฎหมายประกันภัย ผานการศึกษาหลักเกณฑ ทฤษฎี และหลัก
กฎหมายเบื้องตนท่ีอยูเบื้องหลัง กฎหมายประกันภัยท้ังมวล ซ่ึงเปนท่ียอมรับกันวาหลักการท่ีจะ
กลาวถึงตอไปนี้ เปนหลักสําคัญท่ีเก่ียวของกับการทําสัญญาประกันภัย 
 
 2.1.1 ประวัติ ความเปนมา วัตถุประสงค และประโยชนของการประกันภัย 
 การประกันภัย จากการศึกษาทางประวัติศาสตรตั้งแตสมัยกรีกจะพบวาการประกันภัยใน
ระยะเริ่มแรกจะเปนการประกันภัยในตัวสินคาเปนหลัก ยังไมพบหลักเกณฑในการประกันชีวิตอยาง
แนชัด อาจกลาวไดวาวิวัฒนาการของการประกันชีวิตมีมาภายหลัง การทําสัญญาประกันภัยสินคา ซ่ึง
หากเปรียบเทียบกับสัญญาประกันภัยในปจจุบัน ก็คือ สัญญาประกันวินาศภัย 
 วิวัฒนาการของการประกันภัยสินคาท่ีเห็นไดชัดเจน ก็คือ การประกันภัยการขนสงสินคาทาง
ทะเล เนื่องจากในสมัยโบราณการขนสงสินคาใหไดจํานวนมากๆ ในแตละครั้งจะตองทําการขนสง
สินคาทางทะเล และการศึกษาวิวัฒนาการของการประกันภัยทางทะเลจะพบวา มนุษยในสมัยนั้นจะ
เกรงกลัวถึงความเสียหายท่ีไดรับจากภัยธรรมชาติเปนหลัก (Act of God) มากกวาการท่ีจะ
ระมัดระวังถึงการกระทําของบุคคลภายนอกหรือผลจากการทํางานของลูกจางผูอยูใตอาณัติการบังคับ
บัญชาของตน และการประกันภัยในสมัยโบราณจะไมมีระเบียบแบบแผนท่ีสลับซับซอนมากนัก ตอมา
เม่ืออิทธิพลของการคาขายระหวางประเทศโดยการขนสงทางทะเลไดขยายตัวมากข้ึน จึงทําใหมนุษย
คิดคนท่ีจะจัดตั้งองคกรธุรกิจประกันภัยข้ึน เพ่ือความมุงหมายท่ีจะใหการประกันภัยมีระบบระเบียบท่ี
แนนอน โดยไดจัดตั้งเปนรูปของบริษัทการคาข้ึนเม่ือราว พ.ศ. 1853 ท่ีเมือง Flanders ประเทศอิตาลี 
และไดปรากฏสัญญาประกันภัยฉบับแรก เปนสัญญาประกันภัยทางทะเลเก่ียวกับสินคาของเรือซานตา
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คาลา ท่ีเมืองเจนัว จนกระท่ังในป พ.ศ. 2117 ประเทศอังกฤษ โดยพระนางเอลิซาเบธไดจัดตั้งหอ
ประกันภัย เพ่ือขายกรมธรรมประกันภัยทางทะเล และมีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนเปนสมาคมการคา7 
 สําหรับความเปนมาท่ีทําใหสัญญาประกันภัยในปจจุบันมีความหลากหลายมากกวาแตเดิม 
และเกิดสัญญาประกันภัยประเภทใหมตามมามาก เชน ในประเทศไทยมีการทําสัญญาประกันภัย เพ่ือ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ สิ่งท่ีทําใหมนุษยสามารถคิดคนการทําสัญญาประกันภัยประเภทใหมๆ 
ข้ึนมาได ยอมมีท่ีมาจากมันสมองของมนุษยท่ีสามารถจดจําหรือหมายรู และสามารถทําการประเมิน 
เก็บสถิติจากเหตุการณท่ีประสบพบเจอ สรางกฎแหงการเฉลี่ยข้ึนมา เพ่ือพิจาณาวาประโยชนของตน 
รวมถึงทรัพยสินท่ีตนมีอยูจะเสียหายดวยเหตุการณอยางใดบาง โดยสังเกตจากมนุษยผูประสบความ
เสียหายดวยกันวาสาเหตุของการเสียหายเกิดจากอะไรผูคนนั้นๆ ไดกระทํากิจการท่ีมีความใกลเคียง
กัน หรือไม และเม่ือปจจุบันการคามีความเจริญข้ึนเรื่อยๆ ความเสี่ยงหรือความไมแนนอนทางการคาก็
ยอมมีมากข้ึน จึงเปนเหตุแหงการรวมตัวกันโดยสละประโยชนสวนตนทีละเล็กละนอยเพ่ือประโยชน
ของผูหนึ่งผูใดซ่ึงไดรับความเสียหาย แทนท่ีจะใหบุคคลเหลานั้นเสียหายลมจมไปเพียงคนเดียว ในทาง
กลับกันหากตนไดรับความเดือดรอนก็จะไดรับการยื่นมือเขามาชวยเหลือเชนกันซ่ึงการสละประโยชน
สวนตนในความหมายนี้ ก็คือ การชําระเบี้ยประกันภัยใหแกผูรับประกันภัยนั่นเอง8 
 นอกจากนี้หากทําการสังเกตถึงประวัติ วิวัฒนาการ และความเปนมาของการประกันภัยแลว 
จะเห็นวาวัตถุประสงคหลักของการทําสัญญาประกันภัยก็คือ ความตองการท่ีจะผอนคลายความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจ 9 ซ่ึงความสูญเสียทางเศรษฐกิจมิไดหมายความเฉพาะถึง ความสูญเสียในทาง
ทรัพยสินอันอาจคํานวณเปนราคาเงินไดเทานั้น ยังรวมถึงความสูญเสียความม่ันคงทางเศรษฐกิจใน
หนวยของสังคมดวย กลาวคือ การท่ีบุคคลในครอบครัวท่ีสูญเสียพอผูทําหนาท่ีเปนผูนําครอบครัวไป
ยอมสูญเสียแหลงท่ีมาแหงรายไดไป จึงเปนท่ีมาของการทําสัญญาประกันชีวิตประการหนึ่ง เม่ือเปน
เชนนี้ยอมกลาวโดยสรุปไดวา ประโยชนท่ีจะไดรับจากการทําสัญญาประกันภัยหากมองในแงของการ
ประกอบธุรกิจก็คือ การลดคาใชจายท่ีอาจจะตองสูญเสียโดยอาศัยเหตุการณท่ีไมแนนอนในอนาคตลง 
โดยมอบภาระหรือเฉลี่ยความเสี่ยงไปใหแกผูรับประกันภัยผูมีความเชี่ยวชาญในการกะประเมินความ
เสี่ยง และประสงคจะหากําไรจากความเสี่ยงนั้นๆ สวนในแงของสังคมโดยรวม ประโยชนของการ
ประกันภัยก็คือ การสรางหลักประกันหรือความแนนอนทางรายไดใหแกหนวยของสังคมท้ังมวล 
 
 2.1.2หลักสุจริตอยางย่ิง (Principle of Utmost Good Faith) 
 ในวงการนิติศาสตรเปนท่ียอมรับวาหลักสุจริต ท่ีในภาษาโรมันเรียกวา “Bona Fides” หรือ
ในภาษาอังกฤษ เรียกวา “Good Faith”มีความสําคัญอยางยิ่งในการควบคุมการใชสิทธิทางแพงของ
เอกชน ซ่ึงในหัวขอนี้จะขอกลาวถึงการใหความหมายของหลักสุจริตและบทบาทของหลักสุจริตตอ

                                                           
 

7ไชยยศ เหมะรัชตะ, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการประกันภัย
,พิมพครั้งท่ี 5 (กรุงเทพมหานคร:นิติบรรณการ, 2551),หนา 6-7. 
 8จิตติ ติงศภัทิย , กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการประกันภัย, พิมพครั้งท่ี 13 
(กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2552), หนา 3.  
 9ไชยยศ เหมะรัชตะ, เรื่องเดิม,หนา 1. 
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ระบบกฎหมายเอกชน เพ่ือทําการเปรียบเทียบวา หลักสุจริต Good Faith และหลักสุจริตอยางยิ่ง 
Principle of Utmost Good Faith มีขอแตกตางกันประการใดบางในสวนความหมายของหลัก
สุจริตนั้น เปนการยากยิ่งท่ีจะนิยามความหมายไดอยางสมบูรณ เนื่องจากตามความเห็นของนัก
นิติศาสตรมองวาหลักสุจริต เปนบทกฎหมายยุติธรรม (Jus Aequum) ท่ีการปฏิบัติการชําระหนี้ของ
บุคคลทางแพงไมอาจจะฝาฝนบทกฎหมายนี้ได  (Jus Cogens) และหลักสุจริตเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับ
ความรูสึกผิดชอบชั่วดี คุณธรรม และจริยธรรมของบุคคล ซ่ึงมองไดวาเปนเรื่องนามธรรม แตหากจะ
สรุปความหมายเปนหลักเกณฑท่ีเขาใจไดงาย ความหมายของหลักสุจริตก็คือ “หลักความซ่ือสัตยและ
ความไววางใจ”10 จากการใหความหมายดังกลาว อาจสรุปไดวา นิติสัมพันธทางแพงในเบื้องตนจะตอง
อาศัยความซ่ือสัตยของคูกรณีเปนพ้ืนฐาน เม่ือมีความซ่ือสัตยตอกันแลว นิติสัมพันธท่ีเกิดข้ึนจะบรรลุ
วัตถุประสงคตามท่ีมุงหมายหรือไม ยอมตองอาศัยความไววางใจกันและกันเปนเกณฑ กลาวคือ ความ
ไววางใจจะเปนเครื่องชวยเสริมความซ่ือสัตยท่ีมีตั้งแตเริ่มแรก และทําใหนิติสัมพันธตามความมุงหมาย
ของคูกรณีบรรลุผลในท่ีสุดสําหรับบทบาทของหลักสุจริตตอระบบกฎหมายเอกชนตามความเห็นของ
นักกฎหมายสามารถสรุปความไดดังนี้11 
  2. 1.2.1 พิจารณาบทบาทในการเสริมและตีความการแสดงเจตนา 
  การแสดงเจตนาของบุคคลท่ีจะประสงคผูกนิติสัมพันธกัน ยอมตองแสดงออกมาให
ปรากฏไมวาจะเปนการแสดงเจตนาโดยชัดแจง โดยปริยาย โดยกิริยาอาการ ท่ีแสดงวามีความ
ประสงคเชนนั้น ท่ีวาจะตองแสดงความประสงคใหปรากฏก็เพราะวา ตามหลักทฤษฎีทางแพงถือวา
การนิ่งไมใชการแสดงเจตนา และโดยตามความเปนจริงแลว เจตนาเปนเรื่องภายในจิตใจของบุคคลผู
เปนเจาของการแสดงเจตนา หากไมทําใหปรากฏยอมไมทราบวาจริงๆแลว กําลังคิดอะไรอยู และการ
แสดงเจตนาท่ีบงบอกความตองการตามท่ีไดกลาวมานั้น บางครั้งก็ไมจําเปนตองทําเปนลายลักษณ
อักษร อาจตกลงกันดวยวาจาก็ได แตโดยสวนใหญคูสัญญามักจะทําขอตกลงท่ีไดตกลงกันไวเปนลาย
ลักษณเพ่ือปองกันผลประโยชนของตนในกรณีเกิดขอพิพาทข้ึนในอนาคต บทบาทของหลักสุจริตใน
สวนนี้ยอมจะเขามาชวยในการขยายความการแสดงเจตนาท่ีในบางครั้งอาจจะไมมีความชัดเจน
เพียงพอ ไมวาจะเปนการไมชัดเจนในตัววิธีการแสดงเจตนานั้นๆ เอง หรือเปนกรณีท่ีมีพฤติการณใหม
ท่ีเกิดข้ึนภายหลังการแสดงเจตนา ซ่ึงเปนสาระสําคัญถึงขนาดท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงขอตกลงหรือ
เนื้อหาของสัญญาท่ีมีอยูเดิม และมีปญหาตองตีความวา ในขณะทําสัญญาหากคูสัญญาไดคาดคิดวาจะ
มีเหตุการณท่ีไมพึงประสงคเกิดข้ึน คูสัญญาจะมีความคิดเห็นตอเหตุการณนั้นๆ อยางไร ควรแกไข
เปลี่ยนแปลงขอตกลงท่ีมีอยูเดิมหรือไม รวมท้ังสามารถชวยใหคูสัญญาหาแนวทางแกไขรวมกันได 
 
 

                                                           
 

10ปรีดี เกษมทรัพย, หลักสุจริตคือหลักความซ่ือสัตยและความไววางใจ, ใน อนุสรณ
พระราชทานเพลิงศพ ดร.สมศักดิ์ สิงหพันธ, ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
 11วรนารี สิงหโต, กฎหมายแพง ลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิด และหลักกฎหมาย
เปรียบเทียบช้ันสูง  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552), หนวยท่ี 
1 หนา 13. 
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  2. 1.2.2 พิจารณาบทบาทในการปองกันการกระทําท่ีไมถูกตอง 
  บทบาทในลักษณะนี้ จะเห็นไดชัดเจนในเรื่องนิติเหตุ ซ่ึงก็คือเหตุท่ีกฎหมายบังคับให
ผูกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอ่ืนตองรับผิด ซ่ึงในกรณีละเมิด ยอมตองมีการชดใชคาสินไหม
ทดแทนใหแกกัน และดวยเหตุท่ีวาผูกระทําละเมิดคือผูท่ีทําใหผูอ่ืนไดรับความเสียหายโดยจงใจหรือ
ประมาทเลิ่นเลอจึงถือไดวาการกระทําเชนนี้เปนการกระทําโดยไมสุจริตไปในตัว นอกจากนี้การ
กระทําละเมิดในบางครั้งอาจจะไมมีการเคลื่อนไหวรางกายก็ได ซ่ึงตามทฤษฎีทางละเมิดเรียกวา การ
กระทําโดยงดเวน เชน พอแมมีหนาท่ีอุปการะเลี้ยงดูลูก เห็นอยูแลววาลูกกําลังคลานไปตกทอกลับนิ่ง
เฉยเสียเพราะอยากใหตายอยูแลว เนื่องจากไมมีเงินสงเสีย การนิ่งเฉยเสียเชนนี้ยอมถือวาเปนการไม
สุจริตเชนกันในสายตาของกฎหมาย สวนในเรื่องจัดการงานนอกสั่ง ก็ถือวาเปนนิติเหตุอยางหนึ่งท่ี
บุคคลหนึ่งมีหนาท่ีตองจัดการงานใดๆ ใหตรงตามความประสงคของบุคคลอีกคนหนึ่ง โดยให
สันนิษฐานเปรียบเทียบวาหากเปนตนท่ีอยูในฐานะบุคคลนั้นๆ จะจัดการงานไปใน ทางใด ซ่ึงหากรู
เชนนั้นยังกระทําการใหมีผลไปในทางตรงกันขามยอมถือวาเปนการไมสุจริตเชนกัน 
  ประเภทของหลักสุจริต 
  โดยหลักการแลวเราสามารถแบงหลักสุจริตออกเปนสองประเภท ดวยกัน คือ 1.หลัก
สุจริตท่ัวไป 2.หลักสุจริตเฉพาะเรื่อง 

1) หลักสุจริตท่ัวไป หลักสุจริตท่ัวไปไดถูกบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษร
ครั้งแรกในประมวลกฎหมายแพงเยอรมัน12 และตอมาประมวลกฎหมายแพงสวิสไดบัญญัติหลักสุจริต
ไวในมาตรา 2 วรรคแรก โดยหลักสุจริตนี้ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทย ก็ไดบัญญัติไว
เปนลายลักษณอักษร เพ่ือครอบคลุมถึงการใชสิทธิทางแพงของบุคคลท้ังระบบ 13 รวมไปถึงการบัญญัติ
ใหใชหลักสุจริตในฐานะบทสันนิษฐานการกระทําของบุคคล14และการตีความสัญญาทางแพงอีกดวย15 

2) หลักสุจริตเฉพาะเรื่อง หลักสุจริตเฉพาะเรื่องนั้น จะถูกบัญญัติไวในบท
มาตราตางๆ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือคุมครองบุคคลท่ีมีแนวโนมจะเสียประโยชนจากการกระทําของ
คูสัญญา เชน การคุมครองผูสุจริตท่ีไดรับความเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงโดยสมรูกันระหวาง
คูกรณีท้ังสองฝาย 16 หรือการกระทําของบุคคลภายนอกซ่ึงไมเคยเปนคูสัญญากับตนมาแตอยางใดเลย 
เชน การคุมครองเจาของท่ีดินผูถูกสรางโรงเรือนรุกล้ําเขาไปในท่ีดินของตน บุคคลท่ีสรางโรงเรือนรุก

                                                           
 12วรนารี สิงหโต, เรื่องเดียวกัน, หนวยท่ี 1 หนา 3. 
 13มาตรา 5 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย “ในการใชสิทธิแหงตนก็ดี ในการชําระ
หนี้ก็ดี บุคคลทุกคนตองกระทําโดยสุจริต” 
 14มาตรา 6 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย “ใหสันนิษฐานไวกอนวา บุคคลทุกคน
กระทําการโดยสุจริต” 
 15มาตรา 368 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย “สัญญานั้นทานใหตีความไปตามความ
ประสงคในทางสุจริต โดยพิเคราะหถึงปกติประเพณีดวย” 
 16มาตรา 155 วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย “การแสดงเจตนาลวงโดย
สมรูกับคูกรณีอีกฝายหนึ่งเปนโมฆะ แตจะยกข้ึนเปนขอตอสูบุคคลภายนอกผูกระทําการโดยสุจริต 
และตองเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนั้นมิได” 
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ล้ํา17ก็จะตองทําการโดยสุจริตดวย ในทางกลับกันหากบุคคลผูปลูกสรางโรงเรือนกระทําการโดยสุจริต
ยอมทําใหเจาของท่ีดินตองเสียสิทธิในการใชแดนกรรมสิทธิ์ของตน ซ่ึงจะเห็นวาหลักสุจริตเฉพาะเรื่อง 
มีข้ึนเพ่ือมุงคุมครองบุคคลท่ีมีความเก่ียวพันกับนิติสัมพันธทางแพงใหไดรับความคุมครองอยางเทา
เทียมกันหรือกลาวอีกนัยหนึ่ง บุคคลผูจะไดรับความคุมครองจากหลักสุจริตเฉพาะ เรื่องนี้ จะตองได
กระทําการใหครบหลักเกณฑตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวดวย โดยอาศัยความรูหรือไมรูขอเท็จจริงอันเปน
องคประกอบของกฎหมาย18เปนเครื่องชี้วัดวาการกระทํานั้นๆ ไดกระทําโดยสุจริตหรือไม 

3)  หลักสุจริตอยางยิ่ง หากดูเพียงชื่อของหลักกฎหมายท่ัวไปท่ีชื่อวา “หลัก
สุจริตอยางยิ่ง”(Principle of Utmost Good Faith) ยอมทําใหนักกฎหมายเขาใจไดวาหลักสุจริต
อยางยิ่งยอมมีหลักการท่ีหนักแนนและเขมขนกวาหลักสุจริตท่ัวไป (Good Faith) และหลักสุจริต
เฉพาะเรื่องอยางแนนอน แตจากการศึกษาตํารากฎหมายท้ังหลายท่ีไดกลาวถึง หลักสุจริต ท่ีมีฐานะ
เปนหลักกฎหมายท่ัวไป (General Principle) แลว กลับไมปรากฏการใหความหมายหลักการดังกลาว
โดยชัดแจง จะปรากฏเพียงวาหลักสุจริตอยางยิ่งเปนสวนหนึ่งหรือองคประกอบของการทําสัญญา
ประกันภัยและเปนหลักการท่ีไดรับการยอมรับกันอยางแพรหลาย กลาวคือ เปนหลักสากลไมวาจะเปน
ประเทศท่ีใชระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี (Common Law) หรือ ระบบกฎหมายลายลักษณ
อักษร (Civil Law) ก็ตาม19 
  อยางไรก็ตาม ในเรื่องนี้ ศาสตราจารย จิตติ ติงศภัทิย ก็ไดพยายามชี้ใหเห็นวา เหตุใด
การทําสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัยตองกระทําการโดยอาศัยหลักสุจริตอยางยิ่งผานคําอธิบาย
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัยของทาน สรุปความไดดังตอไปนี้20 
  “ตามหลักการท่ัวไปนั้น การท่ีคูสัญญาจงใจนิ่งเสีย ไมเปดเผยความจริงท่ีฝายหนึ่งมิได
รูเปนกลฉอฉลอยางหนึ่ง แตการใชสิทธิของตนโดยสุจริต คูสัญญาแตละฝายก็มีสิทธิท่ีจะตอรองให
ไดผลดีท่ีสุดแกตน แมจะตองหามมิใหกลาวเท็จ ก็ไมจําเปนตองชี้ชองใหคูกรณีอีกฝายหนึ่งเห็นขอเสีย
เปรียบ เปนหนาท่ีของคูสัญญาแตละฝายท่ีตองใครครวญหรือชั่งน้ําหนักถึงผลไดเสียของตนเอง แต
สําหรับสัญญาประกันภัยแลว ผูรับประกันภัยไมอาจทราบขอความจริงตางๆ เพ่ือใชในการตัดสินใจวา
จะตกลงทําสัญญาหรือรับประกันภัยหรือไม เปนเรื่องท่ีผูเอาประกันภัยรับรูหรือรับทราบพฤติการณ
เหลานั้นแตเพียงฝายเดียว เพ่ือความเปนธรรม ผูเอาประกันภัยซ่ึงเปนผูท่ีรูความจริง จึงตองเปดเผย
พฤติการณเหลานั้น ใหผูรับประกันภัยทราบ เพ่ือท่ีผูรับประกันภัยจะสามารถพิเคราะหไดวาตนสมควร
จะทําสัญญาดวยหรือไม ภัยท่ีรับเสี่ยงมีความสัมพันธกับเบี้ยประกันท่ีตนเรียกรับหรือไม” 

                                                           
 17มาตรา 1312 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย “บุคคลใดสรางโรงเรือนลุกล้ําเขาไป
ในท่ีดินของผูอ่ืนโดยสุจริตไซร ทานวาบุคคลนั้นเปนเจาของโรงเรือนท่ีสรางข้ึน แตตองเสียเงินใหแก
เจาของท่ีดินเปนคาใชท่ีดินนั้น และจดทะเบียนสิทธิเปนภาระจํายอม..... 
 ถาบุคคลผูสรางโรงเรือนนั้นกระทําการโดยไมสุจริต ทานวาเจาของท่ีดินจะเรียกใหผูสรางรื้อ
ถอนไป และทําท่ีดินใหเปนไปตามเดิมโดยผูสรางเปนผูออกคาใชจายก็ได” 
 18วรนารี สิงหโต,เรื่องเดิม, หนวยท่ี 1 หนา 8. 
 19ไชยยศเหมะรัชตะ, เรื่องเดิม,หนา 40. 
 20จิตติ ติงศภัทิย, เรื่องเดิม,หนา 41. 
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  นอกจากคําอธิบายของศาสตราจารย จิตติ ติงศภัทิย ท่ีกลาวมาแลว ยังมีการอธิบาย
ใหเห็นถึงลําดับความสําคัญของหลักสุจริตอยางยิ่ง ผานการแบงประเภทของสัญญาตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ออกเปนสัญญาทางแพงและสัญญาทางพาณิชย โดยรองศาสตราจารย ณัฐ
พงศ โปษกะบุตร ความวา21 “สัญญาทางแพง และสัญญาทางพาณิชย มีท่ีมาและลักษณะท่ีแตกตางกัน 
สัญญาทางแพงโดยหลักจะใชบังคับกับบุคคลท่ัวไป สวนสัญญาทางพาณิชย เชน สัญญาประกันภัย หรือ
สัญญาซ้ือขายหลักทรัพย จะมีองคประกอบทางการคาซ่ึงข้ึนอยูกับปจจัยเสี่ยง ตลอดจนมีธรรมเนียม 
วิธีปฏิบัติ และจารีตประเพณีทางการคา ความซับซอนเปนพิเศษ ซ่ึงแตกตางจากสัญญาทางแพง การ
ทราบถึงขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีจะตองประกอบการตัดสินใจในการเขารับความเสี่ยง หรือตก
ลงทําการคาระหวางกัน จึงเปนขอสําคัญอยางยิ่ง มาตรฐานของความสุจริตในการพาณิชยจึงอยูใน
ระดับท่ีสูงกวามาตรฐานในทางแพง” 
  จากคําอธิบายของนักกฎหมายผูทรงคุณวุฒิท้ังสอง ยอมแสดงใหเห็นถึงความแตกตาง
และลําดับมาตรฐานของความสุจริต ระหวางหลักสุจริตอยางยิ่ง กับหลักสุจริตท่ัวไปและหลักสุจริต
เฉพาะเรื่องไดวาหลักสุจริตท่ัวไป เปนหลักเกณฑท่ีครอบคลุมหรือกินความถึงการปฏิบัติการชําระหนี้
หรือการกระทําใดๆ ระหวางคูสัญญาท่ีจะตองกระทําดวยความสุจริต ภายใตความไวเนื้อเชื่อใจซ่ึงกัน
และกัน สวนหลักสุจริตเฉพาะเรื่อง เปนหลักเกณฑท่ีถูกสรางข้ึน เพ่ือคุมครองผูกระทําการโดยสุจริต ผู
ซ่ึงปฏิบัติตามกฎเกณฑของกฎหมายในเรื่องนั้นๆ โดยเฉพาะ แตหลักท้ังสอง ไมไดกินความไปถึงการท่ี
คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งจักตองชี้ชองใหคูกรณีอีกฝายหนึ่งเห็นขอเสียเปรียบ ซ่ึงเปนหลักการสําคัญของ
หลักสุจริตอยางยิ่ง โดยคูสัญญาแตละฝายยอมมีสิทธิท่ีจะตอรองใหไดผลดีท่ีสุดแกตน จึงอาจกลาวไดวา
หลักสุจริตอยางยิ่ง มีมาตรฐานของความสุจริตท่ีอยูในลําดับท่ีสูงกวาหลักสุจริตท่ัวไป และหลักสุจริต
เฉพาะเรื่อง อันเนื่องมาจากเหตุผลท่ีวาหลักสุจริตอยางยิ่ง เปนกฎเกณฑท่ีถูกสรางข้ึนมาเพ่ือรองรับ
กิจการพาณิชยท่ีนับวันจะมีธรรมเนียม ประเพณีทางการคา และปจจัยในเรื่องความเสี่ยง กําไร ขาดทุน
ประกอบอยูดวย ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของการตัดสินใจแบกรับความเสี่ยงของคูสัญญาจึงเปน
เรื่องท่ีตองเปดเผยใหรับรูรับทราบระหวางกัน และสรุปความไดวา หลักสุจริตอยางยิ่ง (Principle of 
Utmost Good Faith) เปนหลักกฎหมายท่ัวไปท่ีมุงคุมครองและสรางความเทาเทียมกันระหวาง
คูสัญญาทางพาณิชย หรืออาจกลาวไดอีกนัยวา หลักสุจริตอยางยิ่ง คือ “หลักสุจริตทางพาณิชย”22 
 

2.1.3หลักการเปดเผยขอความจริง ( Disclosure) และการไมแถลงขอความอันเปนเท็จ  
(Misrepresentation) 

 หลักการเปดเผยขอความจริง ( Disclosure) เปนสวนหนึ่งของหลักสุจริตอยางยิ่งตามท่ีได
กลาวมาในหัวขอท่ีแลว และใชไดกับท้ังสัญญาประกันวินาศภัย สัญญาประกันชีวิต รวมท้ังสัญญา
ประกันภัยทางทะเลดวย เพียงแตการเปดเผยขอความจริงในสัญญาแตละประเภทจะมีความแตกตาง
กันในสวนของรายละเอียดท่ีตองทําการเปดเผย ซ่ึงข้ึนอยูกับวัตถุท่ีจะเอาประกันภัยตามสัญญานั้นดวย 

                                                           
 21ณัฐพงศ โปษกะบุตร, “หลักสุจริต: หลักการพ้ืนฐานแหงกฎหมายแพงและพาณิชย,” วารสาร
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ3(สิงหาคม 2555): 32. 
 

22เรื่องเดียวกัน, หนา 34-35. 
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เชน วัตถุท่ีเอาประกันภัยในสัญญาประกันวินาศภัยหนึ่งๆ เปนโรงงานท่ีเก็บวัตถุไวไฟไวเปนจํานวน
มาก ขอความจริงวาโรงงานซ่ึงเปนวัตถุท่ีเอาประกันภัยนั้นเปนท่ีเก็บวัตถุไวไฟเปนจํานวนมาก ยอม
เปนรายละเอียดท่ีผูเอาประกันภัยจะตองทําการเปดเผย หรือในกรณีสัญญาประกันชีวิต การเจ็บปวยมี
โรคประจําตัว ยอมเปนขอความจริงท่ีตองทําการเปดเผย เปนตน และเปนท่ียอมรับกันวาหนาท่ีในการ
เปดเผยขอความจริงเปนหนาท่ีประการสําคัญท่ีจะตองกระทําของผูเอาประกันภัย เหตุผลท่ียอมรับกัน
เชนนี้ นอกจากเพราะผูเอาประกันภัยเปนผูทราบถึงขอเท็จจริงอันเก่ียวกับวัตถุท่ีเอาประกันภัยดีท่ีสุด
แลว ยังมีเหตุผลในแงการใหความเปนธรรมแกผูเอาประกันภัยรายอ่ืนนอกจากผูรับประกันภัยดวย 
เนื่องจากคาสินไหมทดแทนท่ีผูรับประกันภัยไดจายใหแกผูเอาประกันภัยเม่ือเกิดวินาศภัยนั้น ก็คือเงิน
เบี้ยประกันท่ีผูรับประกันภัยเรียกเก็บเอาจากผูเอาประกันภัยรายอ่ืน 23 นั่นเอง ดังนั้น การไมเปดเผย
ขอความจริงของผูเอาประกันภัยนอกจากจะเปนการหลอกหลวงผูรับประกันภัยซ่ึงเปนคูสัญญาแลว 
ยังเปนการสรางความไมเปนธรรมแกผูเอาประกันภัยรายอ่ืนผูกระทําการโดยสุจริตอีกดวย 
 สําหรับขอความจริงท่ีตองทําการเปดเผยนั้น นอกจากจะ ตองเปนขอความท่ีผูมีหนาท่ี เปดเผย
ไดรับทราบอยูแลวกอนหรือในขณะทําสั ญญาหลักกฎหมายประกันภัยยังไดใหหลักเกณฑอันเก่ียวกับ
ลักษณะของขอความเหลานั้นวาจะตองเปนขอสําคัญ ซ่ึงอาจทําใหผูรับประกันภัยเรียกเบี้ยประกัน
สูงข้ึน หรือบอกปดไมยอมทําสัญญาดวย ซ่ึงการจะวินิจฉัยวาขอความใดเปนขอสําคัญไดนั้น ยอมตอง
พิจารณาเปนกรณี ๆ ไป โดยอาศัยหลักวาวิญูชนท่ีอยูในฐานะเชนเดียวกับผูเอาประกันภัยจะถือ
ขอความเหลานั้น เปนขอสําคัญหรือไม ท้ังนี้ การไมเปดเผยขอความจริงนอกจากจะกระทําดวยการ
ปกปดแลว ยังขยายความไปถึงการแถลงขอความอันเปนเท็จดวย (Misrepresentation) การแถลง
ขอความเท็จใหผิดจากความจริงไปแตเพียงบางสวนก็ถือวาเปนการไมสุจริต ไมตางไปจากการไมยอม
เปดเผยขอความจริง และยอมเปนเหตุชักจูงใจใหผูรับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันต่ํากวาท่ีควรจะเรียก
ได การแถลงขอความอันเปนเท็จ อาจเกิดข้ึนไดในขณะขอทําสัญญาประกันภัย ไมวาขอความนั้นผูเอา
ประกันภัยจะเปนผูกลาวข้ึนเอง หรือเกิดข้ึนจากการตอบคําถามของผูรับประกันภัยในขณะทําสัญญา
ประกันภัย ตลอดจนเกิดข้ึนในระหวางการเจรจาตอรองกันทางโทรศัพท เพ่ือจะนําขอเท็จจริงท่ีไดไป
พิจารณารับประกันภัยก็ได 24 ดังนั้น อาจสรุปหลักเกณฑในเรื่องหลักการเปดเผยขอความจริง
(Disclosure) ไดวาการท่ีจะดูวาผูเอาประกันภัยมีเจตนาปกปดขอความจริงท่ีมีหนาท่ีตองแถลงตอผู
รับประกันหรือไม ยอมอาศัยความรูหรือไมรูของผูเอาประกันภัยรายนั้นๆ เปนเกณฑ สวนการท่ีจะถือ
วาขอความนั้นเปนขอสําคัญอันจะทําใหผูรับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงข้ึน หรือบอกปดไมยอม
ทําสัญญาดวย ไมสามารถอาศัยความคิดเห็นของผูเอาประกันภัยรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งผู
เอาประกันภัยท่ีเปนคูสัญญาตามสัญญาประกันภัยนั้นๆ จะตองวัดระดับวาขอความเหลานั้นเปนขอ
สําคัญหรือไม จากวิญูชนผูอยูในฐานะเชนเดียวกับผูเอาประกันภัยวาโดยท่ัวไปแลว เปนขอสําคัญ
หรือไม 

                                                           
 

23ไชยยศ เหมะรัชตะ, เรื่องเดิม, หนา 151. 
 24นิติกานต จิ้วผกานนท, ปญหาและอุปสรรคของการปลอยช่ัวคราว  : ศึกษากรณีการนํา
ระบบประกันภัยมาใชเปนหลักประกันตัวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา  (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2551), หนา 70. 
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 สําหรับผลของการไมเปดเผยขอความจริงหรือแถลงขอความอันเปนเท็จ ของผูเอาประกันภัย 
หรือผูถูกเอาประกันชีวิตในกรณีสัญญาประกันชีวิตท่ีผูเอาประกันภัยไมไดเอาประกันชีวิตตนเอง ยอม
ทําใหสัญญาประกันภัยเปนโมฆียะ อยางไรก็ตาม การท่ีสัญญาประกันภัยจะเปนโมฆียะหรือไมยอม
ตองอาศัยความสุจริตของผูรับประกันภัยดวยกลาวคือ แมผูเอาประกันภัยจะไดปกปดขอความจริงอัน
เปนสาระสําคัญ แตหากปรากฏวาผูรับประกันภัยรูถึงความท่ีปกปดนั้นแลว หรือสามารถสืบทราบถึง
การปกปดเหลานั้นผานทางตัวแทนของผูรับประกันภัยได แตยังคงสมัครใจเขาทําสัญญาดวยสัญญา
ประกันภัยนั้นยอมไมเปนโมฆียะ จึงอาจกลาวไดวาหลักสุจริตอยางยิ่งมิไดใชบังคับเฉพาะแกผูเอา
ประกันภัยเทานั้น ยังใชบังคับถึงผูรับประกันภัยดวย เพียงแตผูรับประกันภัยอยูในฐานะท่ีจะไดรับ
ความเสียหายไดงายกวาผูเอาประกันภัย เพราะเปนผูท่ีไมทราบถึงวัตถุท่ีเอาประกันภัยเลยวามี
ขอบกพรองประการใด และเปนเจาของความเสี่ยงภัยท่ีไดรับโอนมาจากผูเอาประกันภัย กฎหมายจึง
มอบภาระในการแถลงขอความจริงแบบหมดเปลือกไปใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูถูกเอาประกันชีวิต 
ในกรณีสัญญาประกันชีวิต สิ่งท่ีบงชี้ในเรื่องความเสียหายท่ีผูรับประกันภัยมีสิทธิจะไดรับงายกวาผูเอา
ประกันภัย ยอมสามารถสังเกตไดจากการนําอัตราเบี้ยประกันภัยท่ีผูรับประกันภัยมีสิทธิไดรับในแตละ
คราว เปรียบเทียบกับวงเงินการใหความคุมครองในกรมธรรมประกันภัยซ่ึงจะเห็นวาแตกตางกันมาก 
 
 2.1.4ความเส่ียงภัย (Risk) และหลักสวนไดเสีย (Principle of Insurable Interest) 
 ในสวนนี้จะศึกษาถึงความเสี่ยงภัย (Risk) วาความเสี่ยงภัยประเภทใดท่ีอาจเอาประกันภัยได
ตามกฎหมาย เพ่ือเขาใจหลักเกณฑพ้ืนฐานในการตัดสินเขารับความเสี่ยงของผูรับประกันภัยท่ีแตเดิม
ความเสี่ยงภัยนั้นๆ เปนของผูเอาประกันภัย และศึกษาหลักเกณฑทางกฎหมายในเรื่องสวนไดเสียอัน
เปนหลักกฎหมายประการสําคัญ ท่ีจะพิจาณาวาผูเอาประกันภัยมีสิทธิเรียกใหผูรับประกันชดใชคา
สินไหมทดแทนไดหรือไม ซ่ึงหลักความมีสวนไดเสียนี้หากผูเอาประกันภัยไมมีเสียแลว ผูรับประกันภัย
ยอมมีสิทธิปฏิเสธท่ีจะชําระคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยได 
 ความเสี่ยงภัย (Risk)หมายถึง ความไมแนนอนท่ีจะเกิดความเสียหาย ซ่ึงจากความหมายท่ี
กลาวมา ความเสี่ยงภัยจะตองมีองคประกอบสองสวน คือ ความไมแนนอน และความเสียหาย 25ซ่ึง
ความไมแนนอนท่ีจะไดรับความเสียหาย จะตองเกิดจากภัย (Peril)ซ่ึงหมายถึง 0สาเหตุท่ีทําใหเกิด
ความเสียหายนั่นเอง ซ่ึงสาเหตุท่ีทําใหเกิดความเสียหาย โดยหลักการแลวสามารถจําแนกออกไดเปน 
3 ประเภท คือ 
 1) สาเหตุท่ีทําใหเกิดความเสียหายจากธรรมชาติ ( Natural Perils)เปนเหตุซ่ึงอยู
นอกเหนือความสามารถท่ีมนุษยจะควบคุมได เชน ไฟไหมปา, ลมพายุ, น้ําทวม, แผนดินไหว, ภูเขาไฟ
ระเบิดเปนตน ซ่ึงโดยหลักแลวตามกรมธรรมประกันภัยของบริษัทประกันภัย จะไมคุมครองภัยใน

                                                           
 

25สมาคมประกันวินาศภัย,ความเสี่ยงภัย, คนวันท่ี 14 มกราคม 2558 จาก http://www.sa 
fety.co.th/ 
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ลักษณะนี้ หรือหากจะใหความคุมครองจะกําหนดวงเงินท่ีไมสูงมากนัก ซ่ึงหากพิจารณาถึง สาเหตุท่ีทํา
ใหเกิดความเสียหายในลักษณะนี้ จะพบวาอยูในความหมายของเหตุสุดวิสัย26ตามกฎหมาย 
 2) สาเหตุท่ีทําใหเกิดความเสียหายจากบุคคล ( Human Perils) เปนการกระทําของ
มนุษยไมวาจะเปนการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ หรือเปนการกระทําท่ีครบองคประกอบ
ความผิดอาญาหรือไม เชน การลอบวางเพลิง , การโจรกรรม , การฆาตกรรม , การฆาตัวตาย , การ
จลาจล, การทุจริตยักยอกทรัพยสินหรือเงินสดของนายจาง 
 3) สาเหตุ ท่ีทําใหเกิด ความเสียหายจากเศรษฐกิจ ( EconomicPerilsorBusiness 
Perils) เกิดจากสภาพเศรษฐกิจ หรือสภาพธุรกิจของสังคม เชน สภาพเงินเฟอ , สภาพเงินฝด , ความ
เจริญกาวหนาในเทคโนโลยี ซ่ึงทําใหผูผลิตสินคา รายใหมสามารถผลิตสินคา ไดมากข้ึนโดยใชเวลาใน
การผลิตเทาเดิม  หรือมีประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมาก แตกลับมีราคาท่ีถูกลง ทําใหเกิดความไมเทา
เทียมกันระหวางผูผลิตรายใหมท่ีมีเครื่องมือ เครื่องไม ท่ีทันสมัยกวากับ ผูผลิตสินคารุนเกาท่ี ยังคงมี
ประสิทธิภาพ ในการผลิตสินคาในแตละคราวไดนอย ทําใหสินคา มีราคาแพง เนื่องจากตนทุนในการ
ผลิตสินคาตอหนวยยังสูงอยู ไมสามารถลดราคาสินคาลงมาได หากลดจะทําใหธุรกิจ ประสบกับภาวะ
ขาดทุน จนทายท่ีสุดไมสามารถ ขายสินคาของตนไ ดและตองเลิกกิจการไปในท่ีสุด หรืออาจสงผลถึง
ลมละลายไมสามารถฟนฟูกิจการกลับมาได เหลานี้เปนตน 
 4) สาเหตุท่ีทําใหเกิดความเสียหายจากการเมือง (Potilical Perils) เกิดจากความไม
ม่ันคงและไมมีเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศท่ีเปนท่ีตั้งของสินทรัพยหรือทรัพยสินตางๆ ท่ี
เอาประกันภัย รวมความไปถึงความไมมีเสถียรภาพของรัฐบาลผูมีอํานาจในการบริหารประเทศนั้นๆ 
ดวย ความเสี่ยงทางการเมืองนี้ อาจเกิดจากสาเหตุตางๆ ดังตอไปนี้ 27 เชน สงคราม การปฏิวัติ 
รัฐประหาร, การปฏิเสธการชําระหนี้โดยหนวยงานรัฐบาล, การยกเลิกใบอนุญาตนําเขาสินคา เปนตน 
  2.1.4.1 ประเภทของความเสี่ยงภัย 
  ความเสี่ยงภัยท่ีเอาประกันภัยได (Insurable Risk) และ ความเสี่ยงภัยท่ีเอา
ประกันภัยไมได (Uninsurable Risk) จะมีความเชื่อมโยงกับสาเหตุท่ีทําใหเกิดความเสียหายตามท่ีได
กลาวมาขางตน โดยลักษณะของความเสี่ยงภัยท้ังสองประเภทจะมีลักษณะท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 
   1) ความเสี่ยงภัยท่ีเอาประกันภัยได (Insurable Risk) 

จะตองมีลักษณะเปนความเสียหายท่ีแทจริง สามารถคํานวณไดไมวาจะเปน
การคํานวณความเสียหายท่ีจะตองมีการชดใชคาสินไหมทดแทน หรือสามารถคํานวณไดดวยเหตุผล
ทางสถิติ เปนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยอุบัติเหตุไมใชความสูญเสียท่ีเกิดจากการจงใจหรือประมาท
เลินเลออยางรายแรง เปนความเสี่ยงภัย ท่ีมีผลกระทบเฉพาะบุคคล ( Particular Risk)โดยอยางมาก

                                                           
 

26มาตรา 8 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย "คําวา "เหตุสุดวิสัย หมายความวา เหตุ
ใดๆ อันจะเกิดข้ึนก็ดี จะใหผลพิบัติก็ดี เปนเหตุท่ีไมอาจปองกันไดแมท้ังบุคคลผูตองประสบหรือใกล
จะตองประสบนั้น จะไดจัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายไดจากบุคคลในฐานะและภาวะ
เชนนั้น" 
 

27ธนาคารกสิกรไทย, ความเส่ียงภัยทางการเมือง , คนวันท่ี 1 1 กันยายน 2558 จาก 

http://www.kasikornbank.com/ 
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ท่ีสุดจะเปนความเสี่ยงภัยตอกลุมบุคคลขนาดเล็กหรือพักอาศัยอยูในละแวกเดียวกัน เชน กรณีท่ีไฟ
ไหมบานหนึ่งหลัง หรือหลายหลังในละแวกเดียวกัน  และจะตองเปนความเสียหายท่ีไดระบุวาใหการ
คุมครองในกรมธรรมประกันภัย28

 

   2)ความเสี่ยงภัยท่ีเอาประกันภัยไมได (Uninsurable Risk) จะมีลักษณะท่ี
ตรงกันขามกัน กลาวคือ เปนความเสี่ยงภัยท่ีไมสามารถเก็บรวบรวมสถิติเพ่ือนํามาใชประเมินความ
เสี่ยงในการรับประกันภัยและกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยได เชน ผูขายปลีกสินคาโชวหวยไมสามารถ
เอาประกันภัยตอความเสียหายอันเนื่องมาจากสินคาอยางหนึ่งอยางใดในรานของตน ไดถูกรัฐสั่งหาม
ไมใหมีการขายในทองตลาดโดยกะทันหันเนื่องจากพบวาเปนสินคาอันตราย เปนตน นอกจากนี้ยังรวม
ความถึงความเสี่ยงภัยท่ีขัดตอกฎหมาย ความเสี่ยงภัยท่ีมีลักษณะรายแรงเขาข้ันมหันตภัยไมสามารถรู
หรือทราบมากอน เชน สงคราม และยังรวมถึงกรณีท่ีผูเอาประกันภัยไมมีสวนไดเสียในวัตถุท่ีเอา
ประกันภัยดวย เนื่องจากเขาไมมีทางท่ีจะไดรับความเสียหายใดๆ เลยหากเกิดเหตุวินาศภัย จึงไมอาจ
เอาประกันภัยในสิ่งท่ีเขาไมมีสวนไดเสียได29 
   กลาวโดยสรุป ความเสี่ยงภัยท่ีเอาประกันภัยได สามารถมีสาเหตุมาจากการ
กระทําของบุคคล หรือธรรมชาติก็ได แตตองมีลักษณะเปนอุบัติเหตุหรือเหตุท่ีใครก็ไมอาจจะปองกัน
ได แตท้ังนี้ในความเห็นของผูเขียนแลว ภัยจากธรรมชาติท่ีอาจเอาประกันภัยไดตองดูจากสภาพภูมิ
ประเทศของประเทศนั้นๆ ประกอบดวย เชน ภัยจากแผนดินไหว ซ่ึงในประเทศไทยไมคอยจะมีการ
ประสบพบเจอโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ท่ีผูเขียนไดอยูอาศัยมาตั้งแตกําเนิดก็ยังไมปรากฏเหตุ
แผนดินไหวใดๆ โดยลาสุดท่ีทราบขาวกันก็จะเปนแผนดินไหวในเขตภาคเหนือของประเทศ ดังนั้น 
การท่ีจะระบุเหตุแผนดินไหวลงไปในกรมธรรมประกันภัยจะตองคํานึงถึงทรัพยอันเปนท่ีตั้งดวยวาอยู
ในเขตพ้ืนท่ีใด ไมใชจะระบุไปในกรมธรรมประกันภัยเสียทุกฉบับ ซ่ึงจะเปนการเลือนลอย ไมสามารถ
เปนเง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนไดจริง นอกจากนี้ ความเสี่ยงภัยท่ีเอาประกันภัยได ตองไมมีความรายแรงถึงข้ันม
หันตภัยตามท่ีไดกลาวมาแลวดวย สวนภัยทางเศรษฐกิจในประเทศไทยก็ไดมีการรับประกันภัยกันแลว 
เชน สัญญาประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก เปนตน 
  2.1.4.2 หลักสวนไดเสีย(Principle of Insurable Interest) 
  การทําสัญญาประกันภัย มิไดหมายความวาแคมีเงินท่ีจะจายคาเบี้ยประกัน จะ
สามารถทําสัญญากันได แตสิ่งท่ีผูเอาประกันภัยจะตองระลึกอยูเสมอก็คือความมีสวนไดเสียของตนใน
เหตุท่ีเอาประกันภัยวามีอยูหรือไม ซ่ึงหากผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชนเปนบุคคลคนเดียวกัน 
ผูรับประโยชนในฐานะท่ีเปนผูเอาประกันภัยดวยอีกฐานะหนึ่ง ยอมจะตองเปนผูมีสวนไดเสียดวย
เพราะตนมีสถานะทางกฎหมายสองสถานะในเวลาเดียวกัน จะอางวาเปนผูรับประโยชนไมตองมีสวน
ไดเสีย กฎหมายยอมปดปากไมใหอางเชนนั้นได และหากฝนทําสัญญากันไปยอมไมมีผลผูกพันตาม
กฎหมายแตกอนอ่ืนจะตองทําความเขาใจใหไดกอนวาการเสี่ยงภัยและสวนไดเสียยังไมใชเรื่องเดียวกัน
ไปเสียทีเดียว แมจะตองพิจารณาควบคูกันไปก็ตาม กลาวคือ ในขณะทําสัญญาผูเอาประกันภัยจะตอง
มีสวนไดเสียในเหตุท่ีเอาประกันภัย แตความเสี่ยงภัยอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตก็ได ซ่ึงก็เปนไปตาม

                                                           
 

28นิติกานต จิ้วผกานนท, เรื่องเดิม,หนา 37. 
 

29เรื่องเดียวกัน, หนา 38. 
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กรอบวัตถุประสงคของสัญญาประกันภัยท่ีวา เปนสัญญาท่ีข้ึนอยูกับเหตุการณในอนาคตท่ีไมแนนอน 
นอกจากนี้ความเสี่ยงภัยอาจมีอยูในขณะท่ีสวนไดเสียไดหมดไปแลว เชนผูเชาเอาประกันภัยบาน เพ่ือ
ประโยชนของผูใหเชาซ่ึงเปนเจาของบาน สัญญาเชาระงับลงในระหวางอายุของสัญญาประกันภัย สวน
ไดเสียของผูเชาบานนั้นหมดไป แตการเสี่ยงภัยท่ีจะเกิดแกบานนั้นยังมีอยู หรือผูซ้ือฝากตามกฎหมาย
ถือวาเปนเจาของกรรมสิทธิ์ทรัพยสินท่ีไดซ้ือฝากยอมมีสิทธิเอาประกันภัยในทรัพยสินท่ีซ้ือฝากภายใน
ระยะเวลาไถคืน เม่ือผูขายฝากไดไถคืน สวนไดเสียของผูซ้ือฝากยอมหมดไป แตความเสี่ยงภัยท่ีจะเกิด
ข้ึนกับทรัพยสินท่ีไดขายฝากแตเดิมยังคงอยู หรือเจาหนี้ไดเอาประกันชีวิตลูกหนี้ เม่ือลูกหนี้ชําระหนี้
แลว สวนไดเสียของเจาหนี้ผูเอาประกันภัยก็หมดไป แตการเสี่ยงภัยยังคงอยู เปนตน30 
  สําหรับความหมายของสวนไดเสียหากพิจารณาควบคูไปกับความเสี่ยงภัยแลว อาจ
ใหความหมายไดวา สวนท่ีบุคคลจะไดหรือจะเสียประโยชน หากมีเหตุการณใดในอนาคตท่ีไม แนนอน
บังเกิดข้ึนหรือไมบังเกิดข้ึน 31 หรือจะกลาวใหชัดโดยพิจารณาถึงวัตถุของสัญญาประกันวินาศภัย ก็คือ 
สวนท่ีบุคคลนั้นจะไดประโยชนหากทรัพยสินท่ีเอาประกันภัยยังคงสภาพเดิม ใชสอยไดตามปกติ และจะ
เสียประโยชนถาทรัพยสินชิ้นนั้นๆ บุบสลาย หรือถูกทําลายไป นั่นเอง 

  2.1.4.3สวนไดเสียท่ีเอาประกันภัยได 
  สวนไดเสียท่ีเอาประกันภัยได จะตองเปนสิ่งท่ีประมาณเปนเงินไดซ่ึงหากเปนความ
เสียหายในทางทรัพยสินยอมพิจารณาไดโดยงายวาเปนสวนไดเสียท่ีเอาประกันภัยได แตสําหรับชีวิต
และรางกาย หากไดรับการกระทบกระเทือนหรือทรมาน ยอมไมเปนสิ่งท่ีประมาณเปนเงินได แต
เนื่องจากการเสียชีวิตหรือเจ็บปวยของบุคคลหนึ่ง อาจนํามาซ่ึงการขาดรายไดของกลุมคนกลุมหนึ่ง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากความสัมพันธระหวางกลุมบุคคลเหลานั้น เปนความสัมพันธท่ีกฎหมายกําหนด
สิทธิหนาท่ีระหวางกันเสียแลว เชน สามีกับภรรยา บิดามารดากับบุตร ยอมเห็นไดชัดวาชีวิตของแต
ฝายหนึ่งมีความสําคัญกับอีกฝายหนึ่งและมีสวนไดเสียระหวางกันอยางไร จึงกอใหเกิดระบบการ
ประกันชีวิตข้ึนมาเพ่ือกําหนดการชดใชเงินท่ีแนนอนวาหากผูเอาประกันชีวิตหรือถูกเอาประกันชีวิตถึง
แกความตายแลว ผูมีสวนไดเสีย เชน ทายาท จะไดรับเงินทดแทนความเสียหายเปนจํานวนท่ีแนนอน
จากการจากไปของบุคคลท่ีมีความสัมพันธกับตน ซ่ึงในกรณีนี้ ก็คือ บิดา มารดาดังนั้น ชีวิตของคนแม
เปนสิ่งท่ีตีมูลคาไมได แตก็สามารถเอาประกันภัยกันไดท้ังจะประกันภัยเปนจํานวนมากเพียงใดก็ได 
  นอกจากนี้สิทธิหรือความรับผิดตามกฎหมายของบุคคลไมวาจะเปนทรัพยสิทธิหรือ
บุคคลสิทธิ ยอมเปนสวนไดเสียท่ีเอาประกันภัยไดท้ังสิ้น ไมวาจะเปนสิทธิครอบครองทรัพยท่ีเชาซ้ือ 
ในระหวางผอนชําระคาเชาซ้ือ ผูเชาซ้ือยอมมีสิทธิใชสอยทรัพยสินท่ีเชาซ้ือ เพียงแตกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยจะโอนมาก็ตอเม่ือไดชําระคาเชาซ้ือครบถวน ผูเชาซ้ือจึงเอาประกันภัยทรัพยสินท่ีเชาซ้ือได หรือ 
ผูรับจํานองเอาประกันทรัพยสินท่ีรับจํานองไวได เปนตนในทางกลับกันเม่ือผูเชาซ้ือมีสิทธิครองครอง
ทรัพยสินท่ีเชาซ้ือในระหวางท่ีผอนชําระราคา ก็ยอมมีหนาท่ีหรือความรับผิดตอผูใหเชาซ้ือดวย 
กลาวคือ หากทรัพยสินท่ีเชาซ้ือสูญหายหรือบุบสลายไปในระหวางท่ี ผูเชาซ้ือกําลังจะสงคืนทรัพย

                                                           
 

30จิตติ ติงศภัทิย, เรื่องเดิม,หนา 23. 
 

31สุดาวัชรวัฒนากุล , "สวนไดเสียในสัญญาประกันภัย," วารสารนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร15, 2 (กันยายน 2530):81. 
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ใหแกผูใหเชาซ้ือเนื่องจากมีการเลิกสัญญากัน หากผูเชาซ้ือสงทรัพยคืนใหแกผูใหเชาซ้ือไมได และ
จะตองรับผิดตอผูใหเชาซ้ือ ความรับผิดในสวนนี้ยอมเปนสวนไดเสียท่ีเอาประกันภัยได แตขอสําคัญใน
การทําสัญญาประกันความรับผิดอันจะเปนเหตุใหไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนจากผูรับ
ประกันภัยนั้น จะตองเปนกรณีท่ีผูเชาซ้ือจะตองรับผิดดวย หากผูเชาซ้ือไมตองรับผิด ผูเชาซ้ือจะ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูรับประกันภัยไมได ซ่ึงตรงจุดนี้ยอมเห็นความแตกตางระหวางการทํา
สัญญาประกันภัยตัวทรัพยสินและประกันภัยความรับผิด ตรงท่ีวาการประกันภัยตัวทรัพยสินนั้นผูเชา
ซ้ือสามารถเรียกใหผูรับประกันภัยชดใชคาสินไหมทดแทนไดเต็มตามจํานวนแมจะปรากฏวาความ
เสียหายไมไดเกิดข้ึนจากกระทําของผูเชาซ้ือก็ตาม แตการประกันภัยความรับผิดจะตองปรากฏวาเปน
กรณีท่ีผูเชาซ้ือตองรับผิด ผูรับประกันภัยจึงจะจายคาสินไหมทดแทนใหเทาจํานวนท่ีผูเชาซ้ือจะตอง
รับผิด 
   1 )สวนไดเสียตามสัญญาประกันวินาศภัย 

   ตามวัตถุประสงคหลักของการทําสัญญาประกันวินาศภัยซ่ึงมีวัตถุท่ีเอา
ประกันภัยเปนทรัพยสิน และมีหลักเกณฑการชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายท่ีไดรับจริง 
ยอมสามารถวิเคราะหไดวาสวนไดเสียท่ีเอาประกันภัยไดตามสัญญาประกันวินาศภัยจะตองสามารถ
คํานวณเปนราคาเงินไดและผูท่ีเอาประกันภัยจะตองมีความสัมพันธกับทรัพยท่ีเอาประกันภัยนั้นไววา
ทางใดทางหนึ่ง ซ่ึงถามีเหตุการณวินาศภัยท่ีระบุไวในกรมธรรมประกันภัยเกิดข้ึน จะทําใหผูนั้นไดรับ
ความเสียหาย ตามท่ีไดยกตัวอยางมาแลวในกรณีของผูเชาซ้ือ 

   นอกจากความสัมพันธในทางกฎหมายอันเก่ียวกับทรัพยท่ีเอาประกันภัยท่ี
ใชพิจารณาวา ผูเอาประกันภัยมีสวนไดเสียในทรัพยซ่ึงเปนวัตถุท่ีเอาประกันภัยหรือไมแลว หลัก
กฎหมายประกันภัยในเรื่องสวนไดเสีย ยังไดกลาวถึง “ความสัมพันธในลักษณะท่ีเปนเพียงความ
คาดหวัง” ไวดวยวาเปนความสัมพันธท่ีจะใชพิจารณาถึงความมีสวนไดเสียตามสัญญาประกันวินาศภัย
ได ซ่ึงความคาดหวังในลักษณะนี้จะเปนความคาดหวังในผลกําไรทางธุรกิจ โดยหลักในเรื่องนี้ศาล
ประเทศอังกฤษไดเคยพิพากษาวางหลักไววา สิทธิในความคาดหวังท่ีจะไดรับผลกําไรนั้นตองมีลักษณะ
ท่ีแนนอน จึงจะเปนสิทธิท่ีสามารถเอาประกันภัยได เชน ผูประกอบการอาจเอาประกันภัยผลกําไรท่ี
ตนคาดวาจะไดรับได แตเปนหนาท่ีของผูเอาประกันภัยท่ีจะตองพิสูจนใหเห็นวา ไดมีการลงมือในการ
ประกอบกิจการนั้นแลวนอกจากนี้ ศาลประเทศอังกฤษยังไดมีแนวโนมท่ีจะยอมรับวา ความคาดหวังท่ี
จะไดรับทรัพยมรดกของทายาทเปนความคาดหวังท่ีมีลักษณะแนนอนเพียงพอท่ีจะเอาประกันภัยได32

 

   สําหรับเวลาจะตองมีสวนไดเสีย ยอมเปนท่ีแนนอนวาในขณะทําสัญญา
ประกันวินาศภัย ผูเอาประกันภัยจะตองมีสวนไดเสียสัญญาประกันวินาศภัยจึงจะสมบูรณบังคับกันได 
แตหากตอมาสวนไดเสีย ไดหมดไปในระหวางอายุสัญญาผลจะเปนประการใด วิเคราะหไดวาการท่ี
สวนไดเสียไดหมดไป หาไดกระทบถึงความสมบูรณของสัญญาท่ีมีอยูเดิม แตหากขณะท่ีวินาศภัย
เกิดข้ึนผูเอาประกันภัยไมมีสวนไดเสีย เสียแลว ยอมไมมีสิทธิท่ีไดรับคาสินไหมทดแทนจากผูรับ
ประกันภัย จึงสรุปไดวา การท่ีจะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนจากผูรับประกันภัย ผูเอาประกันภัย
จะตองมีสวนไดเสียในเหตุท่ีเอาประกันภัยในขณะทําสัญญาประกันภัยและในขณะท่ีความวินาศภัยได
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เกิดข้ึน ท้ังนี้ การหมดไปซ่ึงสวนไดเสียในระหวางอายุสัญญาประกันวินาศภัยหากระทบกระท่ังความ
สมบูรณของสัญญาท่ีมีแตเดิมไม 
   ผลของการไมมีสวนไดเสียตามสัญญาประกันภัยยอมทําใหสัญญาประกันภัย
ไมมีผลผูกผันตามกฎหมาย ซ่ึงการไมมีผลผูกผันตามกฎหมายนั้น ยอมหมายถึงแตละฝายจะอางอิง
แสวงสิทธิจากสัญญาฉบับนั้นๆ ไมได แตประเด็นท่ีจะตองพิจารณาตอไปมีวา หากสวนไดเสียไดหมด
ไประหวางอายุสัญญาสิ่งท่ีคูสัญญาไดปฏิบัติตอกันไปแลวจะเปนประการใด กลาวคือ เบี้ยประกันภัยท่ี
ผูเอาประกันภัยไดจายใหแกผูรับประกันภัยไปแลวจะสามารถเรียกคืนไดหรือไม ซ่ึงตามความเห็นของ
นักกฎหมายแบงออกเปนสองฝาย ฝายแรกเห็นวา เม่ือผูเอาประกันภัยไมมีสวนไดเสียสัญญายอมไมมี
ผูกผันกันตามกฎหมาย เบี้ยประกันภัยท่ีผูรับประกันภัยรับไวจึงเปนการรับไวโดยปราศจากมูลอันจะ
อางตามกฎหมายได แตอีกฝายหนึ่งเห็นวาเม่ือผูเอาประกันภัยรูอยูแลววาตนไมมีสวนไดเสียสัญญา
ดังกลาวยอมเขาลักษณะการพนันขันตอ จึงเรียกเบี้ยประกันคืนได แตสําหรับผูเขียนมีความเห็นดวย
กับความเห็นแรกเพราะการพิจาณารับประกันภัยนั้นผูรับประกันภัยยอมมีความชํานาญและมีระเบียบ
วิธีปฏิบัติเปนของตนเองอยูแลว และหากพลาดพลั้งไปยังไดรับการคุมครองตามกฎหมายท่ีใหถือวา
สัญญาไมมีผลผูกผันกัน นอกจากนั้นหากในขณะท่ีทราบถึงความไมมีสวนไดเสียของผูเอาประกันภัย
เกิดข้ึนกอนท่ีจะมีการจายคาสินไหมทดแทนผูรับประกันก็ไมไดรับความเสียหาย และหากเผลอไปจาย
เขาก็สามารถเรียกคืนได ดังนั้น เพ่ือความเปนธรรมจึงควรนําหลักเรื่องลาภมิควรไดมาปรับใช 
   2 )สวนไดเสียตามสัญญาประกันชีวิต 

   ลักษณะสวนไดเสียตามสัญญาประกันชีวิตจะมีความแตกตางไปจากสวนได
เสียตามสัญญาประกันวินาศภัยในแงท่ีวา สัญญาประกันชีวิตมีเหตุท่ีเอาประกันภัยเปนความทรงชีพ
ของบุคคล จึงทําใหเปนสัญญาท่ีไมไดมีความมุงหมายในการชดใชคาสินไหมทดแทน ดวยเหตุผลท่ีวา
ชีวิตของมนุษยไมสามารถตีราคาหรือประเมินราคาไดอยางทรัพยสิน การจายเงินตามสัญญาประกัน
ชีวิตจะเปนจํานวนท่ีแนนอนและจายใหแกผูรับประโยชนตามสัญญา กําหนดจํานวนเงินไวเทาไหรใน
กรมธรรมก็ตองจายตามนั้น สวนการจายคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันวินาศภัยจะคํานึงถึง
ความเสียหายท่ีแทจริงวามีเพียงใด แมกรมธรรมประกันภัยจะระบุวงเงินประกันภัยไวสูงกวาก็ตาม ซ่ึง
โดยหลักการแลวการเอาประกันชีวิตสามารถทําไดดวยกันสองลักษณะ คือ ผูเอาประกันชีวิตเอา
ประกันชีวิตของตนเอง กับผูเอาประกันชีวิตเอาประกันชีวิตของผูอ่ืน ซ่ึงตามหลักแลวบุคคลท่ีจะถือวา
เปนผูมีสวนไดเสียท่ีจะเอาประกันชีวิตผูอ่ืนจะตองมีความสัมพันธตามกฎหมายท่ีจะตองมีหนาท่ี
อุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกัน เชน สามีภรรยา บิดา มารดาและบุตร หรือความสัมพันธทางธุรกิจ เชน 
เจาหนี้ ยอมมีสิทธิเอาประกันชีวิต ลูกหนี้ เปนตน ในเรื่องนี้ Dan M. McGillไดใหคําจํากัดความของ
สวนไดเสียอันอาจเอาประกันภัยไดในสัญญาประกันชีวิตไววาคือ “ความสัมพันธระหวางบุคคลซ่ึงเปน
ผูเอาประกันภัยวามีเหตุอันสมควรท่ีอาจคาดไดวาผูเอาประกันภัยจะไดรับประโยชน หากผูถูกเอา
ประกันชีวิตมีชีวิตอยู หรือจะไดรับความเสียหาย หากผูถูกเอาประกันชีวิตตายไป33 
 

2.2หลักเกณฑ ทฤษฎี และหลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับความรับผิดของผูรับประกันภัย 
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 ในสวนนี้จะขอกลาวถึง หลักเกณฑ ทฤษฎี และหลักกฎหมายท่ีเก่ียวของกับความรับผิดของ
ผูรับประกันภัย โดยจะเริ่มจาก ทฤษฎีความสัมพันธระหวางเหตุกับผล ( Causation) ท่ีใชในการ
วิเคราะหหาความรับผิดทางละเมิดและความรับผิดทางสัญญา วาเม่ือมีการกระทําละเมิดหรือผิด
สัญญาแลวเกิดความเสียหายข้ึน ความเสียหายนั้นเปนผลมาจากเหตุ คือ การกระทําละเมิดหรือการ
ผิดสัญญาหรือไม เพ่ือนําหลักเกณฑท่ีวานี้มาพิจาณาความรับผิดของผูรับประกันภัย และประการ
ตอมาจึงทําการศึกษา ถึง หลักการชดใชคาเสียหายตามความเปนจริง (Principle of Indemnity) 
จากนั้นจึงจะศึกษาวาเม่ือผูรับประกันภัยไดชดใชคาสินไหมทดแทนไปแลว ผูรับประกันภัยจะมีสิทธิ
ประการใดตามกฎหมายท่ีจะเรียกรองเอาจากบุคคลท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอวัตถุท่ีเอาประกันภัย 
ซ่ึงจะตองศึกษาจากหลักการรับชวงสิทธิ (Principle of Subrogation) 
 
 2.2.1 ทฤษฎีความสัมพันธระหวางเหตุกับผล (Causation) 
 ตามหลักการโดยท่ัวไปแลวกฎหมายของประเทศตางๆ จะไมพยายามระบุความหมายของ
ทฤษฎีและระบุหลักเกณฑของทฤษฎีขางตนท่ีตายตัวลงไปในกฎหมาย เนื่องจากเปนความเขาใจกันวา
ขอเท็จจริงในแตละรูปการณ หรือในแตละคดีมีสาเหตุหรือท่ีมาตางกัน กลาวคือ ในเรื่องๆ หนึ่งอาจจะ
ประกอบดวยการกระทําของธรรมชาติแตเพียงอยางเดียว หรือบางกรณีเปนการกระทําท่ีเกิดจาก
มนุษยลวนๆ เรื่องบางครั้งอาจจะท้ังสองอยางรวมๆ กันมา การคนหาหลักเกณฑกวางๆ ในเรื่อง ทฤษฎี
ความสัมพันธระหวางเหตุกับผล จึงเปนการสรางหลักเกณฑความเปนธรรมข้ึนใหแกคูกรณีท่ีพิพาทกัน 
ดวยความเชื่อท่ีวาบุคคลควรจะตองรับผิดในการกระทําของตนเองเฉพาะความเสียหายท่ีเปนผลสืบ
เนื่องมาจากการกระทําของตน ไมควรจะรับผิดในเหตุท่ีฝาฝนตอความเปนจริง ซ่ึงโดยปกติแลวไมมี
ทางเปนไปไดท่ีจะเกิดจากการกระทําของตน 34ซ่ึงทฤษฎีท่ีคิดคนข้ึนเพ่ือทําการขยายความและมี
อิทธิพลตอความคิดของนักนิติศาสตร จะมีอยูดวยกันสองทฤษฎีคือ ทฤษฎีเง่ือนไข (Conditional 
Theory) และทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสม (Theory of Adequate Cause)ท้ังนี้ เพ่ือประกอบความเขาใจ
จะทําการศึกษาหลักเกณฑของ Common Law ประกอบไปดวย 
  2.2.1.1ทฤษฎีเง่ือนไข(Conditional Theory) 
  ทฤษฎีนี้มีแนวคิดวาเหตุทุกเหตุท่ีกอใหเกิดผล คือ ความเสียหาย มีความสําคัญ
เทากันหมดหากปราศจากเหตุใดเหตุหนึ่งแลวความเสียหายยอมจะไมเกิดข้ึน ทฤษฎีนี้เปนการปฏิเสธ
ขออางของผูกระทําผิดท่ีจะอางวามีเหตุอ่ืนรวมอยูดวยท่ีกอใหเกิดความเสียหายข้ึน ฉะนั้นแมการ
กระทําของผูกระทําผิดจะไมรายแรงถึงข้ันท่ีจะกอความเสียหายตามท่ีผูเสียหายไดรับ กลาวคือ มีเหตุ
อยางอ่ืนทําใหผูเสียหายไดรับความเสียหายหนักข้ึน ลําพังแตการกระทําของผูกระทําผิดอยางเดียวไม
สามารถกอใหเกิดความเสียหายเชนนั้นได แตเม่ือมีการกระทําของผูกระทําผิดเปนองคประกอบแลว 
ผูกระทําก็ตองรับผลท่ีเกิดข้ึนเองท้ังสิ้นเปรียบเสมือนวาเปนกระทําของตนเอง ซ่ึงหากพิจารณาแลว
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ทฤษฎีนี้ดูจะไมเปนธรรมกับผูกระทําความผิดมากนัก เนื่องจากไมมีการจํากัดขอบเขตของความรับผิด
ไวแตอยางใด 

  สําหรับการแกไขปญหาในเรื่องนี้ของกฎหมายอังกฤษ จะใช “หลักระยะหางของ
ความเสียหาย”(Remoteness of Damage) มากําหนดขอบเขตความเสียหายอันเกิดจากภัย โดยมี
หลักวาหากความเสียหายมีระยะหางจากการกระทําของผูกระทําผิดจนเกินไป ผูกระทํายอมหลุดพน
จากความรับผิด35 ซ่ึงการท่ีจะดูวาความเสียหายมีระยะเกินไปหรือไมยอมตองอาศัยการคาดการณของ
วิญูชนเปนเกณฑ 
  ตัวอยางเชน นายเอ ไมชอบใจนายบี เปนการสวนตัวและนายบี ไดกุมความลับของ
นาย ก ไวจึงสั่งใหนายบี ปนจิ้งหรีดโชวตนเองและผูอ่ืนท่ีอยูในละแวกนั้นเปนจํานวนสามรอบ ปรากฏ
วาพ้ืนท่ีท่ีนายบี ปนจิ้งหรีดนั้นโดยปกติจะเปนพ้ืนปูนไมเรียบ แตวันนั้นไดมีการจัดเลี้ยงอาหารและแม
ครัวไดทําน้ํามันพืชหกไว โดยท่ีนายเอ ไมทราบมากอน จึงเปนเหตุนายบี ลื่นศีรษะฟาดพ้ืนจนสลบตอง
รักษาตัวท่ีโรงพยาบาลเปนเวลาหลายวัน จากตัวอยางจะเห็นไดวาการกระทําของนายเอ คือการสั่งให
นายบี ปนจิ้งหรีดนั้น เม่ือเทียบกับความเสียหายท่ีนายบี ไดรับคือตองรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลหลายวัน
หางไกลกันเปนอยางมาก ซ่ึงโดยปกติท่ัวไปวิญูชนท่ัวไปยอมไมอาจคาดหมายไดวาในพ้ืนท่ีตรงนั้นจะ
มีน้ํามันพืชหกอยู เม่ือเปนเชนนี้นายเอ ยอมไมตองรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกนายบี 
  เชนเดียวกัน หลักระยะหางของความเสียหายยอมสามารถใชแกปญหาในเรื่อง
ขอบเขตความรับผิดตามสัญญาไดอีกดวย ในลักษณะท่ีวาการชดใชคาเสียหายอันเนื่องมาจากการผิด
สัญญานั้น ตองเปนคาเสียหายตามธรรมดาท่ีวิญูชนคาดการณได หรือหากเปนคาเสียหายใน
พฤติการณพิเศษ พฤติการณเหลานั้นจะตองอยูในความรับรูของคูสัญญาฝายท่ีผิดสัญญาดวย มิฉะนั้น
ยอมถือวาการผิดสัญญากับความเสียหายมีระยะหางกันจนเกินไป ซ่ึงหลักเกณฑในเรื่องนี้ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยของไทยก็ไดบัญญัติไวในมาตรา 22236 
  2.2.1.2ทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสม(Theory of Adequate Cause) 
  กลาวไดวาทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสมไดถูกสรางข้ึนมาเพ่ือแกไขปญหาขอบเขตความรับ
ผิดของผูกระทําละเมิดหรือผูผิดสัญญา โดยมองในแงการใหความเปนธรรมวา บรรดาเหตุท้ังหลายท่ี
กอใหเกิดผลข้ึนนั้น เฉพาะแตเหตุตามปกติธรรมดาเทานั้นท่ีผูกระทําจะตองรับผิด 37 ซ่ึงหากพิจารณา
ในเรื่องเหตุตามปกติธรรมดาแลวจะเห็นไดวามีความหมายเหมือนกับหลักเกณฑในเรื่องหลักระยะหาง
ของความเสียหาย (Remoteness of Damage) ของประเทศอังกฤษนั่นเอง ท้ังนี้ หากพิจารณา

                                                           
 

35จีระศักดิ์ เสมมีสุข, สัญญาประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ศึกษาขอบเขตความรับผิดของผูรับ
ประกันภัย (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2555), หนา 
45. 
 

36มาตรา 222 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย“การเรียกเอาคาเสียหายนั้น ไดแก
เรียกคาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายเชนท่ีตามปกติยอมเกิดข้ึนแตการไมชําระหนี้นั้น 

 เจาหนี้จะเรียกคาสินไหมทดแทนได แมกระท้ังเพ่ือความเสียหายอันเกิดแตพฤติการณพิเศษ 
หากวาคูกรณีท่ีเก่ียวของไดคาดเห็น หรือควรจะไดคาดเห็นพฤติการณเชนนั้นลวงหนากอนแลว” 
 

37ไพจิตร ปุญญพันธ, เรื่องเดิม,หนา 39. 
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องคประกอบของทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสมแลว จะเห็นไดวามีความสอดคลองกับองคประกอบของความ
รับผิดทางละเมิดเปนอยางมาก กลาวคือ การกระทําท่ีจะทําใหผูทําละเมิดตองรับผิดนั้นจะตองการ
กระทําโดยจงใจซ่ึงก็คือการรูวาจะทําใหเขาไดรับความเสียหายแตไมใยดี หรือประมาทเลิ่นเลอคือ
ปราศจากความระมัดระวังอยางเชนวิญูชนท่ัวไปเขาจะพึงระวังจึงมีหนาท่ีตองรับผิด และเม่ือความ
เสียหายเปนผลโดยตรงจากการกระทําของตน หรือใกลชิดกับการกระทําของตนเปนอยางมากความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดยอมตกเปนพับแกผูกระทํา 

2.2.1.3 การปรับใชทฤษฎีความสัมพันธระหวางเหตุกับผล (Causation) กับความ 
รับผิดของผูรับประกันภัย 

  ในเบื้องตนความรับผิดของผูรับประกันภัยจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือเกิดความเสียหายข้ึน 
และความเสียหายเกิดจากภัยท่ีรับเสี่ยงตามสัญญาประกันภัย แตการท่ีจะพิจารณาภัยท่ีเกิดข้ึนเปนท่ี
ภัยท่ีรับเสี่ยงหรือไม และภัยอะไรท่ีเปนเหตุแหงความเสียหาย จะตองพิจารณาผานทฤษฎี
ความสัมพันธระหวางเหตุกับผล โดยตั้งคําถามในเบื้องแรกเปนเง่ือนไขกอนวา ถาไมมีภัยชนิดนั้น
เกิดข้ึน ความเสียหายจะเกิดข้ึนหรือไม ถาความเสียหายยังคงเกิดหรือนาจะเกิด แมไมมีภัยท่ีรับเสี่ยงก็
ถือวาความเสียหายไมไดเกิดจากภัยท่ีรับเสี่ยง ผูรับประกันภัยไมตองรับผิด 38และเม่ือพิจารณาไดแลว
วาความเสียหายเกิดข้ึนจากภัยท่ีรับเสี่ยงหรือไม ประการตอมาก็ตองพิจารณาวา ความเสียหายมีความ
ใกลชิดกับภัยท่ีรับเสี่ยงหรือไมโดยอาศัยการคาดการณของ วิญูชนเปนเกณฑในการพิจารณา 
ตัวอยางเชน ผูเอาประกันภัยไดทําสัญญาเอาประกันอัคคีภัยรานขายของชําของตนไว ในเรื่องนี้ภัยท่ี
รับเสี่ยงก็คือความเสียหายอันเกิดจากไฟ ซ่ึงหากรานขายของชําเสียหายเพราะเกิดไฟไฟไหมท่ีรานของ
ชํานั้นๆ เองยอมไมเปนปญหาท่ีจะตองวินิจฉัยเพราะถือไดวาความเสียหายเปนผลโดยตรง (Direct 
Consequence) ของภัยท่ีรับเสี่ยง แตหากปรากฏขอเท็จจริงเพ่ิมเติมวา ความเสียหายท่ีไดรับมิใชเปน
ความเสียหายจากไฟโดยแทกลาวคือ ตัวรานของชํามิไดถูกไฟไหม แตไดรับความเสียหาย กระจกแตก 
เพราะความรอนจากไฟท่ีลุกไหมจากบานขางเคียง เชนนี้ผูรับประกันภัยตองรับผิดหรือไม ในเรื่องนี้
ยอมตองอาศัยหลักสาเหตุใกลชิด (Doctrine of Proximate Cause)มาชวยในการพิจารณา กลาวคือ
ถาเหตุอันใกลชิด ซ่ึงในเรื่องนี้ก็คือ ไฟท่ีลุกไหมจากบานขางเคียง เปนภัยท่ีระบุในสัญญา และความ
เสียหายเปนผลโดยตรงจากภัยดังท่ีกลาวมา ก็เรียกวา ความเสียหายนั้นเกิดจากภัยท่ีรับเสี่ยง
เชนเดียวกัน แมวัตถุท่ีเอาประกันภัยจะไมถูกไฟไหมไปดวย ผูรับประกันภัยก็ตองรับผิด39 
  ในทางกลับกัน ตามตัวอยางขางตน หากปรากฏวาความเสียหายท่ีรานของชําไดรับ
เกิดจากแรงระเบิดของโรงงานพลุท่ีอยูหางกันจากรานของชําประมาณ 5 กิโลเมตร ซ่ึงโดยปกติระยะ
ทางไกลขนาดนั้นไมนาจะกระทบกระเทือนมาถึงรานขายของชําได แมมีความเสียหายเกิดข้ึนและ
ความเสียหายนั้นเกิดจากภัยท่ีรับเสี่ยง แตเหตุท่ีกอใหเกิดความเสียหายไมใชเหตุตามปกติธรรมดา 
ผูรับประกันภัยจึงไมตองรับผิด 

  นอกจากนี้การปรับใชทฤษฎีความสัมพันธระหวางเหตุกับผล เพ่ือพิจาณาความรับ
ผิดของผูรับประกันภัย ยังมีทฤษฎีอีกเรื่องท่ีจะนํามาใชในการตัดความสัมพันธระหวางเหตุกับผลได ซ่ึง

                                                           
 

38จีระศักดิ์ เสมมีสุข, เรื่องเดิม,หนา 52.  
 

39จิตติ ติงศภัทิย, เรื่องเดิม,หนา 84. 
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เรียกวา “เหตุแทรกแซง” (Intervening Cause) เหตุแทรกแซงท่ีวานี้ มิไดเกิดจากการกระทําทาง
ธรรมชาติ หรือภัยจากธรรมชาติเทานั้น เชน ไฟไหม น้ําทวม ฯลฯ แตยังรวมความไปถึงการกระทํา
ของบุคคลภายนอก หรือตัวผูเสียหายเองดวย ซ่ึงการท่ีจะวินิจภัยวาเหตุแทรกแซงใดเปนเหตุท่ีผูรับ
ประกันภัยไมตองรับผิดนั้น จะตองไดความวาเหตุแทรกแซงนั้นตองมีความเปนอิสระหรือเปนเอกเทศ
จากภัยท่ีรับเสี่ยงและความเสียหาย และมีลักษณะท่ีตัดสายสัมพันธระหวางภัยท่ีรับเสี่ยงและความ
เสียหาย ยกตัวอยางเชน ลูกจางรายหนึ่งไดทํางานอยูท่ีโรงงานแหงหนึ่งแลวปรากฏวา นิ้วของลูกจาง
หักอันเนื่องมาจากการทํางาน ซ่ึงขอเท็จจริงไดความวาโรงงานท่ีลูกจางทํางานอยูไดมีสวัสดิการในเรื่อง
การรักษาพยาบาลใหแกลูกจางเปนอยางดี แทนท่ีลูกจางจะใชสวัสดิการตามสิทธิของตนกลับทําการ
รักษาเอง และไมดูแลใหดีบอยใหนิ้วเนาจนตองตัดในท่ีสุด กรณีนี้ถือวาการปลอยปละละเลยของ
ลูกจาง เปนเหตุแทรกแซงประการหนึ่งซ่ึงเกิดจากกระทําของผูเสียหายเอง หากลูกจางรายนั้นไดทํา
สัญญาประกันอุบัติเหตุไว บริษัทประกันยอมยกเหตุแทรกแซงท่ีวา เพ่ือปฏิเสธความรับผิดของตนใน
สวนของการตัดนิ้วได 
  กลาวโดยสรุป การท่ีนําหลักความสัมพันธระหวางเหตุกับผลมาใชวินิจฉัยความรับผิด
ของ ผูรับประกันภัยไมอาจจะระบุหลักเกณฑท่ีตายตัวได เพราะความเสียหายครั้งหนึ่งๆ อาจจะเกิด
มาจากเหตุหลายเหตุในเวลาเดียวกัน แตในความเห็นของผูเขียนเห็นวา ควรจะไลลําดับการปรับใชให
เปนไปดังตอไปนี้ 

1) หากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนสามารถสังเกตหรือพิสูจนไดโดยงายวาเกิด
จากภัยท่ีรับเสี่ยงตามสัญญาประกันภัย เชน ทําสัญญาประกันอัคคีภัยบาน ภายหลังบานเกิดไฟไหม 
เชนนี้สามารถใชทฤษฎีเง่ือนไข (Conditional Theory) หรือ ทฤษฎีผลโดยตรง (Direct Consequence) 
ประการใดประการหนึ่งในการวินิจฉัยความรับผิดของผูรับประกันภัย 

2) หากความเสียหายไมไดเกิดจากภัยท่ีรับเสี่ยงโดยแท ตามตัวอยางท่ีได
เคยยกไป ในกรณีไฟไหมบานขางเคียง และทําใหกระจกของรานของชําแตก การพิสูจนถึงความรับผิด
ของผูรับประกันภัยยอมตองใชหลักสาเหตุใกลชิด (Doctrine of Proximate Cause) ในการพิจารณา 

3) หากกรณีเปนท่ีสงสัยวาความเสียหายท่ีไดรับเปนผลธรรมดา ของภัยท่ี
รับเสี่ยงหรือไม ยอมตองใชทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสม (Theory of Adequate Cause) ในการพิจารณา
ความรับผิดของผูรับประกันภัย โดยวินิจฉัยจากความเห็นของวิญูชนวาสามารถคาดการณไดหรือไม
วาความเสียหายเชนนั้นจะเกิดข้ึน 

4) หากมีเหตุใดเหตุหนึ่งเขามาอยูข้ันกลางระหวางความสัมพันธของภัยท่ี
รับเสี่ยงและความเสียหาย จะตองวินิจฉัยใหไดวาเหตุนั้นๆ เปนเหตุท่ีเปนเอกเทศหรืออิสระตางหาก
จากภัยท่ีรับเสี่ยงและความเสียหายหรือไม ถาใชผูรับประกันภัยยอมไมตองรับผิด 

 
 
 

 
 
 2.2.2 หลักการชดใชคาเสียหายตามความเปนจริง(Principle of Indemnity) 
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 เม่ือไดทราบถึงหลักเกณฑในเรื่องทฤษฎีความสัมพันธระหวางเหตุกับผล (Causation) วามี
สาระสําคัญประการใด และสามารถนํามาปรับใชกับสัญญาประกันภัยไดอยางไรแลว ทฤษฎีท่ีมีความ
เก่ียวของกับความรับผิดของผูรับประกันภัย อีกประการหนึ่งซ่ึงเปนหลักการพ้ืนฐานในการเสนอชดใช
คาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันก็คือ หลักการชดใชคาเสียหายตามความเปนจริง (Principle of 
Indemnity) 
 แตเพ่ือประโยชนตอการศึกษายอมมีความจําเปนท่ีจะตองเขาใจหลักการพ้ืนฐานในเรื่องคา
สินไหมทดแทนวามีลักษณะประการใด โดยเทียบเคียงกับหลักการชดใชคาสินไหมทดแทนในกรณี
ละเมิดวามีประการใดบาง คําวาคาสินไหมทดแทน ในภาษาอังกฤษใชคําวา (Compensation)ซ่ึง
ความหมายโดยสรุป ก็คือการกระทําใดๆ ท่ีทําใหผูไดรับความเสียหายกลับคืนสูสภาพเดิมใหมากท่ีสุด
หรือเสมือนวาไมมีการไดรับความเสียหายมากอนเลย ซ่ึงจากความหมายดังกลาวยอมทําใหคาสินไหม
ทดแทนมีความหมายท่ีกวางกวา คาเสียหาย ( Damages)ซ่ึงเปนการมุงทดแทนกันเปนตัวเงินแตเพียง
ประการเดียว จึงกลาวไดวา คาเสียหาย เปนสวนหนึ่งของคาสินไหมทดแทน หรือคาสินไหมทดแทนมี
ลักษณะการเยียวยาท่ีกวางกวา คาเสียหายท่ีมุงชดใชกันดวยเงินแตเพียงอยางเดียว สําหรับตัวอยาง
ของการชดใชคาสินไหมทดแทนท่ีไมไดจายกันเปนตัวเงินก็เชน การท่ีผูกระทําละเมิดไดลงขอความขอ
ขมาผูท่ีไดรับความเสียหายจากการท่ีถูกตนหม่ินประมาท เปนตน อยางไรก็ตาม การชดใชคาสินไหม
ทดแทนไมวากรณีจะเปนประการใด จะตองปรากฏกอนเสมอวามีความเสียหาย ( Damage) เกิดข้ึน
เสียกอน  
 ลักษณะสําคัญของการชดใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิดนอกจากมีความประสงคท่ีจะ
เยียวยาใหผูไดรับความเสียหายกลับคืนสูฐานะเดิมใหมากท่ีสุดเสมือนไมมีอะไรเกิดข้ึนแลว ยังมี
ลักษณะพิเศษเปนการเฉพาะตัวดวย กลาวคือ มีการจัดลําดับการชดใชเพ่ือใหกลับคืนสูฐานะเดิม และ
มีการแบงประเภทของคาสินไหมทดแทนออกมาอยางชัดเจน ซ่ึงลําดับการชดใชจะเห็นไดจาก
บทบัญญัติของมาตรา 438 วรรคสอง ซ่ึงบัญญัติวา “อนึ่ง คาสินไหมทดแทนนั้น ไดแกการคืน
ทรัพยสินอันผูเสียหายตองเสียไปเพราะละเมิด หรือใชราคาทรัพยสินนั้น รวมท้ังคาเสียหายอันจะพึง
บังคับใหใชเพ่ือความเสียหายอยางใดๆ อันไดกอข้ึนนั้นดวย” ดวยบทกฎหมายนี้เปนการตอกย้ําใหเห็น
วาการชดใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิดมีความประสงคท่ีจะเยียวยาใหผูไดรับความเสียหายกลับคืน
สูฐานะเดิมอยางชัดแจง กลาวคือ สูญเสียอะไรไปก็ตองไดคืนตามนั้น และหากไมมีวิถีทางใดๆ แลวจึง
ใชคาเสียหายเปนเงินกัน (Monetary Damages)อันเปนวิถีทางสุดทาย เม่ือไมสามารถหาวิธีอ่ืนใดได
ดีกวานี้ แตหากยังมีวิธีอ่ืนแลว ก็จะชดใชกันเปนเงินไมได แมกระท่ังผูถูกกระทําละเมิดก็จะเลือกท่ีจะ
ไดรับชําระเปนเงินก็ไมได 40 สําหรับการแบงประเภทของคาสินไหมทดแทนก็มีลักษณะเชนเดียวกัน 
เชน การแบงประเภทคาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายตอทรัพย หรือตอรางกาย รวมท้ังการ
กําหนดใหมีการชดใชคาสินไหมทดแทนอยางอ่ืนอันมิใชตัวเงิน กฎหมายลักษณะละเมิดก็ไดกระทําโดย
ถือเอาความสูญเสียท่ีผูเสียหายไดรับเปนสําคัญวาตามธรรมดาแลวความสูญเสียเหลานั้น จะตองการมี
การชดเชยโดยประการใดบาง มากกวาการคํานึงความผิดของผูกระทํา และการชดเชยดังกลาวผูไดรับ
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ความเสียหายจะไมไดรับเกินไปกวาความเสียหายท่ีแทจริง อันเปนไปตามหลักการกลับคืนสูฐานะเดิม
นั่นเอง 

 สวนหลักการชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยนั้น เนื่องจากสวนไดเสียท่ีเอา
ประกันภัยไดตามสัญญาประกันภัยจะตองสามารถคํานวณเปนราคาเงินได แมกระท่ังสัญญาประกัน
ชีวิต ซ่ึงแมชีวิตของคนจะตีมูลคาไมได แตการใชเงินตามสัญญาประกันชีวิตก็ไดมีการระบุจํานวนเงินท่ี
จะชดใชใหแกผูรับประโยชนเปนจํานวนท่ีแนนอนเชนเดียวกัน ลักษณะการชดใชคาสินไหมทดแทน
ตามสัญญาประกันภัยจึงมีความแนนอนและทราบไดลวงหนาวา เม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนผูเอา
ประกันภัยจะไดรับชดใชเพียงใด และในทางกลับกันผูรับประกันภัยยอมทราบไดแนนอนเชนกันวา 
เม่ือมีภัยท่ีรับเสี่ยงตามสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนตนจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนเปนจํานวนเงิน
เทาใด และสามารถคํานวณหาคาเฉลี่ยทางสถิติเพ่ือเรียกรับเบี้ยประกันภัยได 
 ลักษณะการชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยจะนิยมใชใหแกกันเปนเงินการ
ชดใชดวยวิธีอ่ืนจะเปนวิธีการรองลงมา หรือการชดใชดวยวิธีการอ่ืนนั้นจะตองเปนขอท่ีระบุเปนความ
รับผิดตามสัญญาประกันภัย รวมท้ังอาจจะตองดูถึงประเภทของสัญญาประกันภัยประกอบดวย 
ตัวอยางเชน การทําสัญญาประกันอุบัติเหตุเก่ียวกับรถยนต เม่ือมีวินาศภัยเกิดข้ึน กลาวคือ รถยนตถูก
ชนไดรับความเสียหาย การซอมแซมยอมเปนวิธีการหนึ่งท่ีจะทําใหผูเอาประกันภัยไดกลับคืนสูฐานะ
เดิม แตวิธีการนี้จะใชสําหรับการซอมแซมแตเพียงบางสวน และอยูในวิสัยท่ีจะซอมแซมได 41หากไมได
ก็คงจะหนีไมพนการชดใชคาสินไหมทดแทนเปนตัวเงิน เปนตน อยางไรก็ตาม การท่ีจะสามารถ
คํานวณคาเสียหายท่ีจะตองจายตามความเปนจริงไดนั้นจะตองมีหลักเกณฑการประเมินความเสียหาย
เสียกอน ซ่ึงการประเมินนี้จะไมมีความจําเปนเลยหากวัตถุท่ีเอาประกันภัยไดถูกทําลายลงไปท้ังหมด 
เชน บานท่ีเอาประกันภัยมีมูลคา 300,000 บาท และไดมีการเอาประกันภัยกันไวเต็มมูลคาของราคา
บานเม่ือบานถูกเพลิงไหมท้ังหลัง คาเสียหายท่ีจะตองจายในกรณีนี้ก็จะเปนจํานวน 300,000 บาท ไม
ตองทําการประเมินแตอยางใด แตหากเสียหายแตเพียงบางสวน จะมีหลักเกณฑอะไรท่ีใชตีคาความ
เสียหาย ในเรื่องนี้ศาสตราจารย ไชยยศ เหมะรัชตะ ไดกลาวไวในหนังสือคําอธิบายของทานวา โดย
หลักปฏิบัติแยกไดเปนสองกรณี42

 

  1)ในกรณีตีราคาได ตองตีราคา ณ สถานท่ีและในเวลาซ่ึงวินาศภัยเกิดโดยอาจจะ
กําหนดวิธีการตีราคากันระหวางผูเอาประกันภัยและผูรับประกันภัย เชน ไฟไหมบานแตเพียงบางสวน 
ก็จะตองตีราคาคาวัสดุกอสรางในสวนท่ีเสียหาย และคากอสรางตามราคาทองถ่ิน โดยหักคาเสื่อม
ราคาของตัวบานออกตามสวนจนถึงเวลาเกิดวินาศภัย 
  2)ในกรณีตีราคาไมได อันเนื่องมาจากทรัพยท่ีเอาประกันภัยไดรับวินาศภัยเสียหาย
ท้ังหมด หรือในกรณีท่ีไมสามารถตีราคาขอ 1) หรือไมสามารถตรวจนับจํานวนสินคาท่ีไดรับความ
เสียหายได เชน ไมสามารถตรวจนับจํานวนขาวสารท่ีไดรับความเสียหายในโรงงานได กรณีนี้ใหตีราคา
ตามจํานวนเงินท่ีเอาประกันภัยไว เปนคาเสียหายท่ีจะตองจายใหแกผูเอาประกันภัย 
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 ตัวอยางของการชดใชคาสินไหมทดแทนในกรณีอ่ืนนอกจากการใชเปนตัวเงิน 

 การชดใชคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันอัคคีภัย จะมีวิธีการเลือกใหผูรับประกันภัย 
เลือกปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง คือ43

 

1) ทําใช ก็คือ การจัดการซอมแซมทรัพยสินใหใชการไดดังเดิม ซ่ึงนิยมใชหาก
ทรัพยสินท่ีเอาประกันภัยไดรับความเสียหายแตเพียงบางสวน ตามตัวอยางในกรณีประกันอุบัติเหตุ
รถยนตท่ีไดกลาวมาแลว 

2) จัดหาสิ่งทดแทน ในกรณีเปนทรัพยท่ีมีคาหรือลักษณะเฉพาะ เชน 
เครื่องประดับตางๆซ่ึงในความเห็นของผูเขียน การทําประกันภัยวัตถุท่ีมีคาแมจะตองมีการระบุวงเงิน
ประกันภัยแตโดยเนื้อแทแลวผูเอาประกันภัยยอมตองการทรัพยสินนั้นกลับคืนมามากกวา การไดเงิน
ตามจํานวนท่ีเอาประกันภัยไว วิธีการจัดหาสิ่งทดแทนในกรณีนี้จึงจะตองเปนชนิด ประเภท และ
ปริมาณท่ีเทาเทียมกัน ท้ังนี้ เพ่ือใหตองตรงความประสงคของผูเอาประกันภัย 

3) จายคาสินไหมทดแทน เปนตัวเงินซ่ึงเปนไปตามหลักท่ัวไป 
4) การกลับคืนสภาพเดิม ในการชดใชดวยวิธีนี้มีขอสังเกตวา จะตองมีการระบุ

เง่ือนไขใหมีการกระทําดวยการกลับคืนสูสภาพเดิม เม่ือกอนเกิดวินาศภัยลงไปในสัญญาดวย เชน 
โรงงานไดรับความเสียหายเพราะเกิดเพลิงไหมเสียท้ังหมด ผูรับประกันภัยก็ตองจัดการใหโรงงานนั้น
อยูในสภาพเดิม คือ สรางโรงงานข้ึนมาใหม แตวิธีการนี้ผูรับประกันภัยจะไมนิยมใชเนื่องจากตัวสิ่ง
ปลูกสรางตางๆ ยอมเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา การจัดสรางใหมยอมตองเสียคาวัสดุอุปกรณในราคา
ท่ีเปนอยูในปจจุบันซ่ึงยอมสูงกวา มูลคาของโรงเรือนท่ีไดเอาประกันภัยไวเสียดวยซํ้า ยอมเสี่ยงตอการ
ขาดทุนสูง 
 จากหลักเกณฑและตัวอยางท่ีไดกลาวมานั้น จะเห็นไดชัดเจนวาการเรียกคาเสียหายหรือคา
สินไหมทดแทนของสัญญาประกันภัย มีลักษณะท่ีคลายกับหลักเกณฑการเรียกคาสินไหมทดแทนใน
กรณีละเมิดเปนอยางยิ่ง ก็คือ ไมประสงคท่ีจะใหมีการคากําไรจากความเสียหายท่ีไดรับ มุงเยียวยาให
ผูไดรับความเสียหายกลับคืนสูฐานะเดิมใหมากท่ีสุด เพียงแตมีขอแตกตางตรงท่ีวา หลักเกณฑในเรื่อง
ละเมิดจะใหความสําคัญถึงลักษณะความเสียหายหรือความสูญเสียท่ีไดรับ กลาวคือ เสียอะไรไปก็ตอง
ไดคืนอยางนั้น วิธีการเยียวยาโดยใชเงินเปนวิถีทางสุดทาย ตรงกันขามกับสัญญาประกันภัยท่ีนิยมใช
คาเสียหายกันเปนตัวเงิน และตามความเปนจริงกอน วิธีอ่ืนเปนขอยกเวน เหตุผลท่ีเปนเชนนี้ก็
เพราะวาสัญญาประกันภัยเปนสัญญาทางพาณิชย ผูประกอบการอยางเชนบริษัทประกันภัยยอม
ตองการความแนนอนวาเม่ือเกิดวินาศภัยข้ึนในแตละครั้งตนจะตองจายคาเสียหายเทาไหร และไมวา
กรณีจะเปนอยางไรตนก็ไมมีทางท่ีจะตองจายเกินไปกวาวงเงินตามท่ีระบุไวในกรมธรรมประกันภัย 

 
 2.2.3หลักการรับชวงสิทธิ (Principle of Subrogation) 
 ตามหลักเรื่องสัญญามีผลผูกผันเฉพาะคูสัญญา โดยท่ัวไปยอมกอใหเกิดสิทธิหนาท่ีและความ
รับผิดระหวางคูสัญญาแตในบางครั้ง กฎหมายมีความจําเปนท่ีจะตองใหอํานาจบางประการแก
คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งท่ีจะมีสิทธิเรียกรองเอากับบุคคลภายนอกผูมากระทําใหตนตองรับผิดตอ
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คูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ท้ังๆ ท่ีโดยความจริงแลวตนไมไดกระทําการละเมิดตอกฎหมายแตอยางใด 
เพียงแตมีเหตุการณอยางหนึ่งอยางใดอันเปนเง่ือนไขท่ีระบุไวในสัญญาวาหากมีเหตุอยางนั้นแลวตนมี
หนาท่ีตองรับผิดชอบ เม่ือเปนเชนนี้หนทางท่ีจะเยียวยาความเสียหายก็คือการเรียกรองเอากับบุคคลท่ี
ทําใหตนเปนฝายผิดสัญญานั่นเอง ซ่ึงหลักการเยียวยาดังกลาวเรียกวา หลักการรับชวงสิทธิ 
(Principle of Subrogation) 
 โดยท่ัวไปแลวการรับชวงสิทธิจะเกิดข้ึนไดตอเม่ือผูมีสวนไดเสียท่ีจะตองรับผิดหรือชําระหนี้
แทนลูกหนี้ไดเขาชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ของลูกหนี้ และเม่ือชําระหนี้แลวผูมีสวนไดเสียยอมกลายเปน
เจาหนี้รายใหมของลูกหนี้โดยทันที เชน การเขาชําระหนี้ของผูคํ้าประกัน เปนตน แตหลักเกณฑท่ีจะ
ทําการศึกษาในชั้นนี้มีความแตกตางกันไปจากหลักท่ีไดกลาวมา กลาวคือ ในขณะทําสัญญาประกันภัย
ผูรับประกันภัยไมมีหนี้ท่ีตองชําระแทนผูเอาประกันภัย การชําระคาสินไหมทดแทนของผูรับ
ประกันภัยเกิดข้ึนโดยขอสัญญาท่ีวาเม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนจากภัยท่ีรับเสี่ยงผูรับประกันภัยจะจาย
คาเสียหายใหตามความเปนจริง ประกอบกับแทท่ีจริงแลวทรัพยท่ีเสียหาย ไมใชวัตถุแหงหนี้ตาม
สัญญาประกันภัย เปนเพียงทรัพยท่ีอาศัยเปนเง่ือนไขในการจายเงินตามสัญญาประกันภัยเทานั้น 
นอกจากนี้การใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยอาจใชไมเต็มตามราคาทรัพยก็ได ซ่ึงแตกตาง
จากหลักการรับชวงสิทธิตามกฎหมายลักษณะหนี้ท่ีตองใชใหเต็มตามราคาทรัพยจึงจะรับชวงสิทธิได 44

จึงเปนท่ีเห็นไดชัดวาหลักเกณฑเรื่องการรับชวงสิทธิตามสัญญาประกันภัย โดยเจตนารมณแลวมีความ
แตกตางจากการรับชวงสิทธิตามกฎหมายลักษณะหนี้ท่ัวไปทําใหไมสามารถนําหลักในเรื่องการรับชวง
สิทธิตามกฎหมายลักษณะหนี้มาใชกับสัญญาประกันภัยไดทุกประการซ่ึงองคประกอบหรือท่ีมาแหง
การรับชวงสิทธิตามสัญญาประกันวินาศภัยมีดังตอไปนี้ 

1) มีการกระทําละเมิดหรือมีการกระทําท่ีผิดสัญญาทําใหทรัพยอันเปนวัตถุท่ีเอา
ประกันภัยไดรับความเสียหาย 

  การไดรับความเสียหายของผูเอาประกันภัย เนื่องจากการกระทําผิดตอทรัพยอันเปน
วัตถุท่ีเอาประกันภัยนั้น อาจจะเกิดการกระทําละเมิดหรือการผิดสัญญาของบุคคลภายนอกก็ได เชน 
ผูเอาประกันประกันภัยไดเอาประกันรถยนตไว และบุคคลภายนอกไดขับรถโดยประมาทชนรถยนตท่ี
เอาประกันภัยเปนเหตุใหรถยนตท่ีเอาประกันภัยไดรับความเสียหาย หรือกรณีท่ีผูรับฝากไดรับฝากรถ
ไวแลวทําหาย อันเปนการผิดสัญญาฝากทรัพย เปนเหตุใหผูเอาประกันภัยไดรับความเสียหายจากการ
ผิดสัญญาฝากทรัพย เปนตน 

  2) มีการชําระคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน 
  มีขอนาพิจารณาเก่ียวกับการชดใชคาสินไหมทดแทนโดยผูรับประกันภัย ในแงท่ีวา
โดยปกติแลวผูเอาประกันภัยเปนเจาของทรัพยท่ีเอาประกันภัย หากมีใครมาทําใหทรัพยสินของตน
ไดรับความเสียหายผูเอาประกันภัยยอมมีสิทธิเรียกรองใหบุคคลนั้นนับผิดตอตน ในขณะเดียวกันผูเอา
ประกันภัยก็มีสิทธิเรียกรองใหผูรับประกันภัยจายคาสินไหมทดแทนใหแกตนได โดยอาศัยสิทธิตาม
สัญญาประกันภัย แตอยางไรก็ตามการใชสิทธิของผูเอาประกันภัยตองใชสิทธิทางหนึ่งทางใดแตเพียง
ทางเดียว กลาวคือ หากผูเอาประกันภัยไดใชสิทธิฟองรองบุคคลภายนอกและไดรับคาสินไหมทดแทน

                                                           
 

44จิตติ ติงศภัทิย, เรื่องเดิม,หนา 115-116.  
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เต็มจํานวนแลว ยอมไมสามารถเรียกรองใหผูรับประกันภัยชําระคาสินไหมทดแทนใหแกตนไดอีก 
เพราะจะเปนการไดรับชําระคาสินไหมทดแทนเกินกวาความเสียหายท่ีไดรับ เวนแต ผูเอาประกันภัย
ยังไดรับชําระคาเสียหายไมเต็มจํานวนความเสียหายยอมสามารถเรียกรองสวนท่ีขาดจากผูรับ
ประกันภัยได 

3)เม่ือผูรับประกันภัยไดชําระคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันหรือผูรับประโยชน
ไปแลว ยอมเขารับชวงสิทธิของผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนไปเรียกรองเอากับบุคคลภายนอกท่ี
ทําใหทรัพยซ่ึงเปนวัตถุท่ีเอาประกันภัยไดรับความเสียหายไดเทากับจํานวนท่ีตนไดจายไป และในกรณี
นี้เม่ือคาสินไหมทดแทนท่ีจายใหแกกันเปนตัวเงิน ผูรับประกันภัยยอมมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยจากจํานวน
เงินท่ีตนไดจายไป นับแตวันท่ีเขารับชวงสิทธิไดอีกดวย นอกจากนี้ การชดใชคาสินไหมทดแทนอันจะ
เกิดการรับชวงสิทธิไดนั้นไมจําเปนตองเปนการจายสินไหมทดแทนเปนตัวเงินเสมอไปเชน ในเรื่อง
ประกันอุบัติเหตุรถยนต หากผูรับประกันภัยไดจัดการซอมแซมรถยนตใหแกผูเอาประกันภัยแลว ยอม
มีสิทธิเรียกคาซอมเอาจากบุคคลภายนอกผูกอความเสียหายได 
 นอกจากสัญญาประกันวินาศภัยท่ีสามารถเขารับชวงสิทธิกันไดแลว สัญญาประกันวินาศภัย
อีกประเภทหนึ่ง คือ สัญญาประกันภัยคํ้าจุน ก็สามารถมีการรับชวงสิทธิกันได ซ่ึงลักษณะของสัญญา
ประกันภัยคํ้าจุน จะแตกตางจากสัญญาประกันวินาศภัยท่ัวไปท่ีวา ไมไดมีวัตถุท่ีเอาประกันภัยเปน
ทรัพยสิน แตเปนการประกันความรับผิด (Liability Insurance) ท่ีผูเอาประกันภัยมีตอ
บุคคลภายนอก และผูเอาประกันภัยมีหนาท่ีตองรับผิดตอบุคคลภายนอก ตัวอยางท่ีเห็นไดชัด ก็คือ
การทําสัญญาประกันความรับผิดในกรณีท่ีเจาของรถยนตท่ีเอาประกันภัยอาจจะตองรับผิดตอ
บุคคลภายนอก ในกรณีท่ีทําใหรถยนตของบุคคลภายนอกไดรับความเสียหาย ซ่ึงการคุมครองตาม
สัญญาประกันภัยคํ้าจุน ในลักษณะนี้ยังรวมความไปถึงการรับผิดในการจายคารักษาพยาบาลแก
บุคคลภายนอกหากมี อีกดวย 

 อยางไรก็ตาม การรับชวงสิทธิตามสัญญาประกันภัยคํ้าจุนอาจไมไดมีในทุกครั้งไปตาม
ตัวอยางท่ีกลาวมา เม่ือไดจายคาสินไหมทดแทนไปใหบุคคลภายนอกแลว ไมวาจะเปนการซอมรถยนต
ให หรือการจายคารักษาพยาบาล ผูรับประกันภัยก็ไมสามารถรับชวงสิทธิไปไลเบี้ยเอากับบุคคลใดได 
เพราะความเสียหายไดเกิดข้ึนจากการกระทําของผูเอาประกันภัย การรับชวงสิทธิตามสัญญา
ประกันภัยคํ้าจุนจะเกิดข้ึนได ก็ตอเม่ือเปนกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติใหผูเอาประกันภัยตองรวมรับผิด
ดวย เชน ผูเอาประกันภัยเปนตัวการ ตัวแทนของเขาไปทําละเมิดแกคนอ่ืน ตัวการยอมตองรวมรับผิด
ดวย ฉะนั้นเม่ือผูรับประกันภัยไดจายเงินคาเสียหายใหแกบุคคลภายนอกแทนผูเอาประกันภัยซ่ึงเปน
ตัวการไปแลว ยอมรับชวงสิทธิไปไลเบี้ยเอาจากตัวแทนได 
 
 2.2.4ขอยกเวนความรับผิดของผูรับประกันภัย 
 เม่ือไดทําการศึกษาขอยกเวนความรับผิดของผูรับประกันภัย จึงทราบวาขอยกเวนความรับ
ผิดของผูรับประกันภัย สามารถแบงไดเปน 3ขอยกเวนดวยกันกลาวคือ 1.ขอยกเวนความรับผิด 
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เนื่องจากการกระทําของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน 2.ขอยกเวนความรับผิด เนื่องจากความ
ไมสมประกอบของวัตถุท่ีเอาประกันภัย453. ขอยกเวนท่ีไดระบุไว เปนเง่ือนไขในสัญญา 

2.2.4.1ขอยกเวนความรับผิดเนื่องจากการกระทําของผูเอาประกันภัยหรือผูรับ
ประโยชน 

  ขอยกเวนในประการแรกนี้ เปนท่ียอมรับวาเปนหลักการเบื้องตนของสัญญา
ประกันภัยท่ีผูรับประกันภัย สามารถยกข้ึนเพ่ือปฏิเสธความรับผิดท่ีจะตองชดใชคาสินไหมทดแทน
ใหแกผูเอาประกันภัย สวนการกระทําของผูเอาประกันภัยในลักษณะใดท่ีถือวา เขาขอยกเวนท่ีผูรับ
ประกันภัยจะปฏิเสธความรับผิดไดนั้น ก็คงจะตอบไดวา การกระทําของผูเอาประกันภัย ตองเปนการ
กระทําโดยทุจริตหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงนั่นเอง ซ่ึงไมตางไปจากสัญญาโดยท่ัวๆ ไป ท่ีวา
คูสัญญาฝายใดกระทําการโดยทุจริตยอมไมสามารถถือเอาประโยชนจากขอสัญญาท่ีระบุวาตนจะไดรับ
ประโยชนได สวนความหมายของคําวา ทุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงนั้น มีความหมาย
อยางไร ในเรื่องนี้ อธิบายไดวา คําวาทุจริต หมายถึง การกระทําดวยความมุงหมายท่ีจะกอใหเกิดภัยข้ึน
โดยตรง หรือโดยลักษณะท่ีเห็นไดวาภัยนั้นเปนผลอันจําตองเกิดจากการกระทําอันนั้น สวนประมาท
เลินเลออยางรายแรงนั้น หมายถึง การท่ีไมใชความระมัดระวังเสียเลย ซ่ึงหากไดใชความระวังสัก
เล็กนอยก็จะไมเกิดภัยข้ึน ฉะนั้น เพียงฟงไดวาเปนการประมาทเลินเลอธรรมดา ก็ยังไมเขาขอยกเวน
ความรับผิดของผูรับประกันภัย46

 

  นอกจากนี้ การกระทําโดยทุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงนั้น จะตอง
เกิดข้ึนจากการกระทําของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนดวยเทานั้น หากเกิดข้ึนจากบุคคลอ่ืน
แมจะมีความสัมพันธใกลชิดกับผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนสักเพียงใดก็ไมเปนเหตุใหผูรับ
ประกันภัยยกข้ึนอางเพ่ือปฏิเสธความรับผิดได47

 

2.2.4.2ขอยกเวนความรับผิด เนื่องจากความไมสมประกอบของวัตถุท่ีเอาประกันภัย 
  ความไมสมประกอบของวัตถุท่ีเอาประกันภัย ก็คือ การเปลี่ยนสภาพไปตามสภาวะ
ปกติของวัตถุท่ีเอาประกันภัยนั้นๆ หรือท่ีเรียกวา การเสื่อมโทรม หรือเสื่อมสภาพไปตามธรรมชาติ 
เชน สัตวท่ีเอาประกันภัยอายุมากข้ึน และในท่ีสุดก็แกตายไปตามธรรมชาติ เปนตน ซ่ึงความไม
สมประกอบข้ึนในตัวเนื้อวัตถุท่ีเอาประกันภัย ตามท่ีไดยกตัวอยางมา ไมสามารถจัดใหอยูความหมาย
ของคําวาของความเสี่ยงภัยได เนื่องจากเปนเหตุการณท่ีถึงอยางไรก็จะตองเกิดข้ึนเอง ท่ีไมตองคํานึง
ปจจัยเสี่ยงท่ีจะไดรับความเสียหายแตอยางใด 

                                                           
 

45มาตรา 879 วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย "ผูรับประกันภัยไมตองรับ
ผิดในความวินาศภัยอันเปนผลโดยตรงมาแตความไมสมประกอบในเนื้อแหงวัตถุท่ีเอาประกันภัย เวน
แตจะไดตกลงกันเปนอยางอ่ืน" 
 

46จิตติ ติงศภัทิย, เรื่องเดิม,หนา 87. 
 

47สรพลจ สุขทรรศนีย, คําอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัย,พิมพครั้งท่ี 9(กรุงเทพมหานคร:
วิญูชน, 2551),หนา 82. 
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  อยางไรก็ดี ขอสําคัญอยูท่ีวา วินาศภัยท่ีเกิดข้ึนนั้นจะตองเปนผลโดยตรงมาจาก
ความไมสมประกอบในเนื้อแหงวัตถุท่ีเอาประกันภัยนั้น มิใชเกิดจากเหตุภายนอก 48 เชน ตามตัวอยาง
ท่ีไดกลาวมาหากปรากฏวาสัตวท่ีเอาประกันภัยไว ตายเพราะโรคระบาด เชนนี้ วินาศภัยยอมเกิดข้ึน
จากเหตุภายนอก ก็คือ โรคระบาด ไมสามารถนําสาเหตุการตายของสัตวเพราะโรคระบาด มาปฏิเสธ
ความรับผิดได 
  2.2.4.3 ขอยกเวนท่ีไดระบุไว เปนเง่ือนไขในสัญญา 
  ขอยกเวนลักษณะนี้ อาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา ขอยกเวนท่ีเกิดข้ึนโดยผลของสัญญา 
ซ่ึงเปนไปตามหลักเสรีภาพในการทําสัญญา ท่ีคูสัญญาสามารถจะตกลงทําสัญญากันอยางใด ก็ไดท่ีไม
เปนการฝาฝนขอหามตามกฎหมาย ซ่ึงในทางปฏิบัติการระบุเง่ือนไขยกเวนความรับผิด จะระบุไวใน
กรมธรรมประกันภัย และตามหลักจะตองระบุไวโดยชัดแจง ท้ังยังตองปราศจากขอโตแยงจากทางฝาย
ผูเอาประกันภัยดวย ซ่ึงพฤติการณท่ีแสดงวาปราศจากขอโตแยง ก็คือ การลงนามในสัญญาประกันภัย 
และรับมอบกรมธรรมไปจากผูรับประกันภัย เชนนี้ ถือวาผูเอาประกันภัยไดยอมรับท่ีจะปฏิบัติตาม
เง่ือนไขนั้นๆ แลว 49 กลาวคือ ยอมรับวาหากเกิดเหตุอยางใดอยางหนึ่งข้ึน ตามท่ีไดระบุไวเปนเง่ือน
ยกเวนความรับผิดในสัญญาประกันภัย ตนยอมไมไดรับคาสินไหมทดแทน นอกจากนี้ อาจจะกําหนด
เง่ือนไขไวในลักษณะท่ีผูเอาประกันภัยจะตองกระทําการอยางใดอยางหนึ่งกอนท่ีจะเรียกรองคา
สินไหมทดแทนจากผูรับประกันภัยก็ได 
  ตัวอยาง กรมธรรมระบุวาใหเปนหนาท่ีของผูเอาประกันภัยท่ีจะตองแจงการเอา
ประกันภัยเพ่ิมเติมใหผูรับประกันภัยทราบเปนลายลักษณอักษร มิฉะนั้นจะไมไดรับคาสินไหมทดแทน 
หรือ กรมธรรมระบุวาเม่ือเกิดวินาศภัยข้ึน ผูเอาประกันภัยจะตองแจงใหบริษัทประกันภัยทราบทันที 
และภายใน 15วัน จะตองยื่นขอเรียกรองเปนลายลักษณอักษรตอบริษัท ระบุรายละเอียดและราคา
วินาศภัย หากไมแจงบริษัทจะไมใชเงินเหลานี้เปนตน50 
 

2.3หลักเกณฑ ทฤษฎี เกี่ยวกับสัญญาประกันตัวในคดีอาญา  
 
 ตามหลักการพ้ืนฐานในเรื่องการประกันตัวในคดีอาญา นอกจากเพ่ือเปนการคุมครองในเรื่อง
สิทธิมนุษยชนแลว ยังมีหลักการเฉพาะเรื่องของกฎหมายอาญาเองท่ีเขาเก่ียวของเชน หลักการ
สันนิษฐานวาผูถูกกลาวหาเปนผูบริสุทธิ์ (Presumption of Innocence) อันเปนท่ีมาของเหตุผลใน
การใหประกันตัวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา ซ่ึงยังไมมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาเขามีความผิดหรือ
บริสุทธิ์ แตการเขาใจเพียงเทานี้คงจะไมพอ ในหัวขอนี้ผูเขียนจึงขอยกหลักการทางกฎหมายท่ีมีความ
เก่ียวของกับ การประกันตัวในคดีอาญา โดยเริ่มจากหลักนิติธรรม (The Rule of Law) ซ่ึงเปนหลัก
พ้ืนฐานแหงกฎหมาย และกฎหมายระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ เพ่ือทําใหเขาใจถึงท่ีมาและหลักเกณฑ
ของการใหประกันตัวในคดีอาญามากข้ึน 

                                                           
 

48เรื่องเดียวกัน, หนา 83. 
 

49เรื่องเดียวกัน,หนา 84. 
 

50จิตติ ติงศภัทิย, เรื่องเดิม,หนา 91. 
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 2.3.1 หลักนิติธรรม (The Rule of Law) 
 หลักนิติธรรม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายวา         
เปนหลักการพ้ืนฐานแหงกฎหมาย ความหมายเทานี้ยอมทําใหสงสัยไดวาหลักนิติธรรมมีสภาพบังคับ
(Sanction)หรือไม กลาวคือ การกระทําใดๆ ของรัฐหรือองคกรของรัฐหากฝาฝน ขัดหรือแยงตอหลัก
นิติธรรมแลวผลจะเปนประการใด การท่ีจะทราบวาสภาพบังคับของหลักนิติธรรมเปนอยางไรนั้น 
ผูเขียนขอยกการใหคํานิยามหลักนิติธรรมของทานผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมายดังตอไปนี้ 
 ศาสตราจารย ดร.ปรีดี เกษมทรัพย ไดอธิบายถึงหลักนิติธรรมสรุปความไดวา หลักนิติธรรม 
หมายถึง “การปกครองโดยกฎหมายเปนใหญ เม่ือเกิดความขัดแยงระหวางราษฎรดวยกัน หรือ
ราษฎรกับรัฐ เกิดปญหาวาฝายใดผิดฝายใดถูก กฎเกณฑท่ีใชในการชี้ขาด ก็คือตัวบทกฎหมายของ
บานเมือง ไมใชชี้ขาดตามอํานาจหรือตามอารมณความรูสึกของผูมีอํานาจ เพ่ือไมใหผูมีอํานาจเอารัด
เอาเปรียบบุคคลท่ีออนแอกวา สรุปแลวหลักนิติธรรม ก็คือ หลักท่ีไมใหมีการเอารัดเอาเปรียบกัน โดย
ถือกฎหมายเปนหลักหรือเปนประธานในการปกครองบานเมือง”51 
 ศาสตราจารย ดร. คณิต ณ นคร ไดอธิบายถึงหลักนิติธรรมสรุปความไดวา “หลักนิติธรรมใน
สวนของอัยการ ก็คือ การท่ีอัยการมีหนาท่ีในการดูแลความสงบเรียบรอย ในขณะเดียวกัน ก็มีหนาท่ี
คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนดวย ในสวนของศาล ศาลจะตองกระตือรือรนในการคนหาความ
จริง ท้ังในชั้นประทับฟองและชั้นพิจารณา เพ่ือเปนการประกันความบริสุทธิ์ของจําเลยได” 
 การใหความหมายของทานผูทรงคุณวุฒิท้ังสองทาน ยอมชี้ใหเห็นวา หลักนิติธรรมเปนการ
พ้ืนฐานของกฎหมายอันมีคาสูงสุด โดยจะเห็นจากการสรุปความหมายของหลักนิติธรรมของ
ศาสตราจารย ดร.ปรีดี เกษมทรัพย ท่ีกลาววา “โดยถือกฎหมายเปนหลักหรือเปนประธานในการ
ปกครองบานเมือง” และจากการใหคํานิยามของศาสตราจารย ดร. คณิต ณ นคร ท่ีเนนถึงองคกรของ
รัฐท่ีเก่ียวของกับกระบวนการยุติธรรม ท่ีจะตองมีหนาท่ีในการคุมครองสิทธิของจําเลยดวย ยอมแสดง
วาการคุมครองสิทธิของจําเลยในการตอสูคดีเปนสวนหนึ่งของหลักนิติธรรมท่ีจะขาดเสียไมได 
 สําหรับหลักนิติธรรมในสวนท่ีเก่ียวของกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีหลักการท่ีสําคัญ
วาบุคคลจะไมถูกกลาวหาวากระทําความผิดเพียงเพราะมีพยานหลักฐานวาเขาไดกระทําเทานั้น แต
เขาจะมีความผิดก็ตอเม่ือผูมีอํานาจวินิจฉัยตามกฎหมายคือศาลไดพิจารณาพิพากษาชี้ขาดแลววาเขา
มีความผิด 52ซ่ึงสามารถอธิบายความไดวา คือ การท่ีใหผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญามีสิทธิในการ
ตอสูคดีอยางเต็มท่ี ซ่ึงการใหความคุมครองสิทธิในการตอสูคดีท่ีมีความเปนสากลก็เชน การแตงตั้ง
ทนายความใหแกจําเลยการพิจารณาคดี โดยเปดเผยตอหนาจําเลย เปนตน นอกจากนี้จากใหประกัน
ตัวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา ก็ถือไดวาเปนการใหสิทธิในการตอสูคดีของจําเลยประการหนึ่ง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศท่ีใชระบบการฟองคดีโดยรัฐ เชน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี การแสวงหา

                                                           
 51ปรีดี เกษมทรัพย, ประชาธิปไตยกับชนช้ันกลาง (กรุงเทพมหานคร :วิญูชน 2536), หนา 
46. 
 

52ฉัตรชัย ตังคณานุกูลชัย , การประกันตัวในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีการประกันภัย
อิสรภาพ(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย , 2549), หนา 
17. 
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พยานหลักฐานของจําเลยยอมมีความเสียเปรียบรัฐอยูอยางมาก หากไมใหมีการประกันตัวจําเลยท่ี
ไมไดมีพฤติการณหลบหนียอมเปนอุปสรรคหรือเปนการปดก้ันการพิสูจนความบริสุทธิ์ของจําเลย 
เพราะโดยท่ัวไปแลวบุคคลท่ีถูกตองขังหรือควบคุมตัวโดยอํานาจรัฐยอมถูกสังคมตัดสินไปโดยปริยาย
แลววาเปนผูกระทําความผิดจริง อันจะสงผลใหเกิดความเสียหายแกจําเลยหรือวงศตระกูล แม
ภายหลังจะไดรับการวินิจฉัยวาไมไดกระทําความผิดก็ตาม แตความเสียหายท่ีจะตองถูกคุมขังได
เกิดข้ึนไปเสียแลว ฉะนั้น การใชอํานาจของรัฐในการควบคุมตัวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาจะตอง
กระทําการภายใตบทบัญญัติของกฎหมายท่ีใหอํานาจไวโดยเครงครัด หากการขอประกันตัวของ
ผูตองหาหรือจําเลยเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดท่ีจะอนุญาตใหปลอยตัวไดผูมีอํานาจสั่ง
อนุญาตใหปลอยตัวก็ตองปลอย ไมเชนนั้นแลวจะถือวาเปนการกระทําท่ีขาดความชอบดวยกฎหมาย
และขัดกับหลักนิติธรรมไมมีผลบังคับทางกฎหมาย 
 นอกจากนี้การพิจาณาใหประกันตัวของรัฐ ยังมีความเก่ียวพันไปถึงหลักนิติธรรมโดยท่ัวไปอีก
ดวย ซ่ึงหมายถึงลักษณะท่ีดีของกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมหรือการกระทําใดๆ หรือเรียกไดวา 
อุดมคติของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กลาวคือ การใชกฎหมายโดยวัตถุประสงคแลวก็คือ 
การใชใหเกิดความเปนธรรม และการใชกฎหมายใหเกิดความเปนธรรมไดนั้น นักกฎหมายท่ีเก่ียวของ
กับกระบวนการยุติธรรม จะตองใช ตีความกฎหมาย โดยยึดเจตนารมณของกฎหมายและตองเปด
โอกาสใหมีกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท โดยยึดหลักเมตตาธรรม ในคดีเล็กนอยเจาหนาท่ีของ
รัฐก็ควรจะมีบทบาทในการชวยไกลเกลี่ยขอพิพาท ใหยุติลงดวยดี มากกวาการใชกฎหมายไปในทาง
มุงปราบปรามการกระทําความผิดแตเพียงอยางเดียว หากผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาไมมีประวัติ
การกระทําความผิดอาญามากอน หรือไมมีพฤติการณหลบหนีอยางใดอยางหนึ่ง หรือท้ังสองอยางก็ไม
ควรท่ีเจาหนาท่ีของรัฐจะควบคุมตัวไว ควรปลอยตัวไปตราบใดท่ียังไมมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาจําเลย
เปนผูกระทําความผิดจริง53 
 กลาวโดยสรุป การประกันตัวในคดีอาญามีความเก่ียวพันกับหลักนิติธรรมในแงท่ีวา ตาม
เจตนารมณของการประกันตัวในคดีอาญาก็เพ่ือท่ีใหผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาท่ีศาลยังไมไดมีคํา
พิพากษาถึงท่ีสุดวากระทําความผิดไดรับการปลอยตัวจากการคุมขังโดยอํานาจรัฐ เพราะในขณะนั้น
เขายังไมไดเปนผูกระทําความผิด ซ่ึงสอดคลองกับหลักการใหสิทธิผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาได
ตอสูคดีอยางเต็มท่ี อันเปนสวนหนึ่งของหลักนิติธรรม ซ่ึงเปนหลักพ้ืนฐานของกฎหมาย จึงอาจกลาว
ไดวาหลักนิติธรรมเปนแนวทางในการพิจารณาชั่งดุลยพินิจในการใหประกันตัวผูตองหาหรือจําเลยใน
คดีอาญาของผูมีอํานาจประการหนึ่ง 
 
 
 

                                                           
 53คณะอนุกรรมการวิชาการวาดวยหลักนิติธรรมแหงชาติ และคณะอนุกรรมการบรรณาธิการ
หนังสือหลักนิติธรรมในคณะกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ, หลักนิติธรรม 
ความหมาย สาระสําคัญ และผลของการฝาฝน (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการอิสระวา
ดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2557), หนา 8-16. 
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2.3.2หลักการสันนิษฐานวาผูถูกกลาวหาเปนผูบริสุทธิ์ 
(Presumption of Innocence) 

 หลักการสันนิษฐานไวกอนวาผูถูกกลาวหาเปนผูบริสุทธิ์ นอกจากจะเปนหลักการท่ีคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของจําเลย และเปนสวนหนึ่งของหลักนิติธรรมแลว หลักการในเรื่องนี้ยังความมีเก่ียวพัน
ถึงการตอสูคดีของคูความในคดีอาญาดวยกลาวคือ การสันนิษฐานวาผูกลาวหาเปนผูบริสุทธิ์นั้นเปน
ขอสันนิษฐานทางกฎหมายประการหนึ่ง แตเปนขอสันนิษฐานท่ีไมเด็ดขาดสามารถนําสืบหักลางได 
เม่ือเปนเชนนี้ยอมเปนหนาท่ีของผูกลาวหา คือ โจทก หรือเจาพนักงานของรัฐท่ีจะรวบรวม
พยานหลักฐานท่ีเก่ียวของเพ่ือสืบหักลางขอสันนิษฐานท่ีเปนคุณแกผูถูกกลาวหาหรือจําเลยใหได หาก
บุคคลตามท่ีกลาวมาไมสามารถรวบรวมพยานหลักฐานมาเพ่ือพิสูจนความผิดของจําเลยได ยอมตอง
ตกเปนฝายแพคดี ถูกยกฟองไปในท่ีสุด นอกจากนี้การสันนิษฐานวาผูถูกกลาวหาเปนผูบริสุทธิ์ ยังมี
ความเก่ียวพันไปถึงการพิจารณาคดีของศาลดวย จึงเกิด “หลักยกประโยชนแหงความสงสัยใหแก
จําเลย”(in dubio pro reo) ซ่ึงมีหลักการท่ีสําคัญวาหามมิใหศาลพิพากษาวาจําเลยกระทําความผิด 
จนกวาจะแนใจวาจําเลยไดกระทําความผิดจริง หากมีขอสงสัยตามสมควรวาจําเลยเปนผูกระทํา
ความผิดจริงหรือไม ใหยกประโยชนแหงความสงสัยใหแกจําเลย แลวปลอยตัวจําเลยไป 
 อยางไรก็ตาม ขอสันนิษฐานวาผูถูกกลาวเปนผูบริสุทธิ์ซ่ึงเปนทฤษฎีพ้ืนฐานทางอาญา อาจไม
สามารถนําไปปรับใชไดทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิบัติงานของเจาพนักงานผูมีอํานาจตาม
กฎหมายในชั้นกอนฟองคดี ตัวอยางในเรื่องนี้เห็นไดชัดเจนท่ีสุดในการนําชี้สถานท่ีเกิดเหตุของผูถูก
กลาวหาในประเทศไทย เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการทําแผนประกอบคํารับสารภาพ ซ่ึงในหลายครั้งๆ 
จะพบวาไดกระทําตอหนาสาธารณชนเปนจํานวนมาก และในบางครั้งผูถูกกลาวหาไดถูกตั้งขอ
กลาวหาในขอหาความผิดเก่ียวกับศีลธรรม เชน ขมขืนกระทําชําเรา ผูกลาวหาในขอหานี้มักจะเสี่ยง
ตอการถูกรุมประชาทัณฑ ซ่ึงการปฏิบัติงานของเจาพนักงานตํารวจในการทําแผนประกอบคํารับ
สารภาพในลักษณะนี้ ถือวาเปนการขัดตอหลักขอสันนิษฐานวาผูถูกกลาวหาเปนผูบริสุทธิ์อยางชัดเจน 
ซ่ึงในเรื่องนี้นักกฎหมายสิทธิมนุษยชนตางโจมตีวาเปนการลวงละเมิดตอสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ
ยุติธรรมอยางรายแรงและไมมีประเทศไหนเขาทํากัน54 
 

2.3.3ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human 
Rights) 

 เนื้อหาของปฏิญญาฉบับนี้ ไดวางหลักเกณฑในการคุมครองสิทธิมนุษยชนในภาพรวมไมวาจะ
เปนการคุมครองเสรีภาพในชีวิตและรางกาย ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย รวมไปถึงการใหความคุมครอง
ในการตอสูคดีของผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาในสวนของการใหประกันตัว ท้ังนี้ เพ่ือใหผูตองหา
หรือจําเลยไดมีโอกาสรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจนความบริสุทธิ์ของตนตามกระบวนการยุติธรรม
ตอไป ตามขอบัญญัติดังตอไปนี้ 
 ขอ 1“มนุษยท้ังหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในเกียรติศักดิ์ และสิทธิ...” 

                                                           
 

54ชาติ ชัยเดชสุริยะ , มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพเดือนตุลา, 2549),หนา 62. 
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 ขอ 9 “บุคคลใดจะถูกจับ กักขัง หรือเนรเทศโดยพลการมิได”  
 ขอ 11 (1) “บุคคลซ่ึงถูกกลาวหาดวยความผิดอาญา มีสิทธิท่ีจะไดรับการสันนิษฐานไวกอน
วาเปนผูบริสุทธิ์จนกวามีความผิดตามกฎหมาย ในการพิจารณาโดยเปดเผย ณ ท่ีซ่ึงตนไดรับ
หลักประกันท้ังหมดท่ีจําเปนในการตอสูคดี....”55 
 

2.3.4 กฎมาตรฐานข้ันต่ําของการปฏิบัติตอนักโทษ (Standard Minimum Rules for 
the Treatment of Prisoners, 1955) 

 ในกฎฉบับนี้ไดวางมาตรฐานในการปฏิบัติตอผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดอาญา ในกรณี
ถูกคุมขังไว ดังนี้56 
 ขอ 84 (1) ผูถูกจับกุมหรือคุมขังดวยเหตุท่ีถูกกลาวหาในคดีอาญาท่ีศาลยังไมไดมีคําพิพากษา
ถึงท่ีสุดใหลงโทษจําคุกนั้น ไมวาจะถูกควบคุมตัวอยูท่ีสถานีตํารวจหรือถูกขังอยูในเรือนจํา ซ่ึงจะ
กลาวถึงตอไปในกฎฉบับนี้ จะเรียกวา “ผูถูกคุมขังระหวางการดําเนินคดี” 
 (2) ผูถูกคุมขังท่ีศาลยังไมไดมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษจําคุกนั้น พึงไดรับการสันนิษฐาน
ไวกอนวายังเปนผูบริสุทธิ์ และพึงไดรับการปฏิบัติแยกตางหากจากผูตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดแลววาได
กระทําความผิด 
 

2.3.5กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
Covenant on Civil and Political Rights) 

 เนื่องจากสหประชาชาติตองการใหมาตรการในการคุมครองสิทธิมนุษยชนเกิดสภาพบังคับ
ในทางปฏิบัติจึงไดจัดทํากติการะหวางระหวางประเทศในรูปของขอตกลงระหวางประเทศท่ีรัฐสมาชิก
ตองปฏิบัติตามรวมท้ังกําหนดวิธีการในการใหความคุมครองสิทธิไวโดยชัดแจง โดยกติการะหวาง
ประเทศขางตนนี้ไดมีขอบัญญัติท่ีแสดงใหเห็นถึงมาตรการและวิธีการใหความคุมครองท่ีเก่ียวเนื่องกับ
การประกันตัวในคดีอาญา ดังตอไปนี้57 

1)หามมิใหมีการจับกุมหรือคุมขังโดยพลการ 
2)ผูตองหาในคดีอาญาตองถูกนําตัวไปยังเจาหนาท่ีผูมีอํานาจตามกฎหมายเพ่ือ

พิจารณาความผิดภายในเวลาอันสมควรหรือเพ่ือปลอยชั่วคราวโดยมีหลักประกัน 
3)ในกรณีท่ีมีการจับกุมหรือควบคุมตัว ยอมมีสิทธิท่ีจะใหศาลพิจารณาโดยไมชักชา 

ถึงความชอบของการควบคุมตัว โดยบทบัญญัติกฎหมายอันเก่ียวกับการควบคุมตัวนั้น และหากการ
ควบคุมตัวไมชอบยอมมีสิทธิไดรับการปลอยตัวและไดรับคาสินไหมทดแทน 

                                                           
 

55อุดมศักดิ์ สินธิพงษ, สิทธิมนุษยชน, พิมพครั้งท่ี 3 (กรุงเทพมหานคร:วิญูชน, 2552),หนา 
115-116. 
 

56สุรินทร มากชูจิต, ระบบปลอยช่ัวคราวผูถูกกลาวหา: ศึกษาการใชหลักประกันในคดีอาญา
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545), หนา 35. 
 57อุดมศักดิ์ สินธิพงษ, เรื่องเดิม, หนา 116. 
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 เปนท่ีสังเกตวาแมกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองจะได
วางหลักเกณฑในการใหประกันตัวในคดีอาญาวาจะตองกระทําโดยมีหลักประกัน แตก็ไมไดอธิบาย
ความวาหลักประกันท่ีวา ควรจะมีลักษณะประการใด และควรเปนทรัพยสินประเภทใดบาง 
หลักเกณฑในการใหประกันควรมีหลักเกณฑประการใด โดยใหประเทศท่ีเปนภาคีสมาชิกไปประเมิน
หาความเหมาะสมในเรื่องนี้โดยคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ซ่ึงรายละเอียดใน
สวนนี้จะขอกลาวในบทท่ี 3 ภาคกฎหมายตางประเทศตอไป 
 สรุป จากการศึกษาหลักการพ้ืนฐานทางกฎหมาย (หลักนิติธรรม) ทฤษฎีทางกฎหมายอาญา
วาดวยหลักการสันนิษฐานวาผูถูกกลาวหาเปนผูบริสุทธิ์ และมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวของกับการให
ประกันตัวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา จึงไดขอสรุปวาหลักการท่ีกําหนดไวเปนลายลักษณตางๆ 
นั้น มีความมุงหมายรวมกันท่ีจะทําใหเกิดหลักการดําเนินคดีอาญาท่ีดี ท่ีมองวาผูถูกกลาววากระทํา
ความผิดอาญาเปนราษฎรคนหนึ่งของประเทศ ซ่ึงควรมีสิทธิไดรับความคุมครองเสรีภาพในรางกาย
เชนเดียวกับ ราษฎรคนอ่ืนๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลประการสําคัญท่ีวาผูถูกกลาวหายังไมไดรับการ
พิสูจนวาเขามีความผิด ซ่ึงตามทฤษฎีทางอาญาใหถือวาเขายังเปนผูบริสุทธิ์อยูฉะนั้น จึงควรใหสิทธิกับ
เขาอยางเต็มท่ีในการท่ีจะรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ เพ่ือพิสูจนความบริสุทธิ์ของตน ซ่ึงสิทธิ
ดังกลาวจะมีไมไดเลย ถาเขาปราศจากเสรีภาพในรางกาย อยางไรก็ตาม หลักประการหนึ่งท่ีรัฐมี
หนาท่ีจะตองสรางสมดุลใหได ก็คือ การคํานึงถึงความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของสังคม 
หรือท่ีเรียกวาประโยชนสาธารณะ (Public interest) กับระบบการดําเนินคดีอาญาท่ีใหสันนิษฐานวา
จําเลยเปนผูบริสุทธิ์ เพ่ือเปนการประสานผลผลประโยชนของบุคคลและประโยชนสาธารณะเขา
ดวยกัน (Private interest versus Public interest) เขาดวยกัน 58ท้ังนี้ ภายใตการใชดุลยพินิจและ
มาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสม 
 

                                                           
 

58ฉัตรชัย ตังคณานุกูลชัย, เรื่องเดิม,หนา 22. 
 



 

บทท่ี 3 
 

กฎหมายตางประเทศ และกฎหมายไทยท่ีเก่ียวของกับสัญญาประกันภัยสัญญา
ประกันตัวในคดีอาญาและสาระสําคัญของสัญญาประกันภัยอิสรภาพ 

 
 ในบทนี้จะขอกลาวถึงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันตัวของ
อังกฤษ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีและไทยตามลําดับ เพ่ือทําการศึกษาถึงวัตถุประสงคของการทํา
สัญญาประกันภัย และสาระสําคัญของสัญญาประกันภัยมีประการใดบาง โดยจะขอกลาวถึงกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของกับหัวขอวิทยานิพนธเทานั้น 
 

3.1  กฎหมายของอังกฤษ 

 
 3.1.1 ทฤษฎีและหลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสัญญาประกันภัย 

 อังกฤษเปนประเทศท่ีใชหลักกฎหมายท่ีพัฒนามาจากจารีตประเพณีมาสรางความเปนธรรม
ใหแกคูสัญญา และหากหลักกฎหมายท่ีวานั้นไมสามารถสรางความเปนธรรมใหแกคูสัญญาได ศาลจะ
นําหลักความเปนธรรม ( Equity)มาใชเยียวยาคูสัญญาฝายผูตองเสียเปรียบไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบ
จนมากเกินไป กลาวคือ หลักความเปนธรรม ( Equity) เปนมาตรการเสริมของหลักกฎหมายคอม
มอนลอวนั่นเอง ซ่ึงหลักความเปนธรรมท่ีสําคัญ ไดแก59 การปฏิบัติการบางอยางโดยเฉพาะ (Specific 
Performance)เชน การท่ีศาลสั่งใหผูขายโอนกรรมสิทธิ์ในท่ีดินใหแกผูซ้ือ เปนตน ซ่ึงตามปกติหากไม
มีหลักการดังกลาว ผูขายอาจเลือกท่ีจะไมปฏิบัติตามสัญญาเพราะเกิดเปลี่ยนใจในภายหลัง และเลือก
ท่ีจะชําระคาเสียหายใหแทน อยางไรก็ตามการเยียวยาในลักษณะนี้จะตองปรากฏขอเท็จจริงกอนวา
ไมสามารถจะเยียวยาโดยใชหลักกฎหมายคอมมอนลอวได และวัตถุแหงสัญญาจะตองเปนสิ่งท่ีหาได
ยากหรือมีเพียงหนึ่งเดียว การเยียวยาในลักษณะนี้หากเปรียบเทียบตามกฎหมายไทยก็คือ การบังคับ
ชําระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 21360

 

                                                           
59สิริพันธ พลรบ, กฎหมายแพง ลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิด และหลักกฎหมาย

เปรียบเทียบช้ันสูง (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552), หนวยท่ี 4 
หนา 15. 
 60มาตรา 213 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย “ถาลูกหนี้ละเลยเสียไมชําระหนี้ของ
ตนเจาหนี้จะรองขอตอศาลใหสั่งบังคับชําระหนี้ก็ได เวนแตสภาพแหงหนี้จะไมเปดชองใหทําเชนนั้นได 
 เม่ือสภาพแหงหนี้ไมเปดชองใหบังคับชําระหนี้ได ถาวัตถุแหงหนี้เปนอันใหกระทําการอันหนึ่ง
อันใด เจาหนี้จะรองขอตอศาลใหสั่งบังคับใหบุคคลภายนอกกระทําการอันนั้น โดยใหลูกหนี้เสีย
คาใชจายใหก็ได แตถาวัตถุแหงหนี้  เปนอันใหกระทํานิติกรรมอยางใดอยางหนึ่งไซร  ศาลจะสั่งให
ถือเอาตามคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ก็ได...” 
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  3.1.1 .1หลักสุจริต(Good faith) 
  ตามหลักกฎหมายคอมมอนลอวจะไมมีหลักสุจริต 61 แตจะมีหลักในการสรางความ
เปนธรรมใหแกคูสัญญาอยางเชนหลักความเปนธรรมตามท่ีไดกลาวมา แตถึงกระนั้นก็ดีกฎหมาย
อังกฤษก็ไดรับรองหลักสุจริตอยางยิ่ง (Utmost good faith)และนํามาบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษร
ใน Marine Insurance Act ค.ศ.1906มาตรา 18 (1) ความวา“ผูเอาประกันภัยมีหนาท่ีตองเปดเผย
ตอผูรับประกันภัยกอนท่ีจะทําสัญญาถึงขอความจริงอันเปนสาระสําคัญซ่ึงเปนสิ่งท่ีผูเอาประกันภัยรู 
และใหถือวาผูเอาประกันภัยไดรูถึงการท่ีเปนธรรมดาทางการคาอันควรจะเปนท่ีรูแกเขา ถาผูเอา
ประกันภัยไมไดเปดเผยขอความจริงดังกลาวมา ผูรับประกันภัยชอบท่ีจะบอกลางสัญญาได” 62

นอกจากหลักสุจริตอยางยิ่งจะปรากฏในพระราชบัญญัติประกันภัยทางทะเลของอังกฤษแลว หลัก
สุจริตยังไดมีการเขียนอธิบายไวใน A Digest of English Civil Law ใน No.689ความวา “สัญญา
ประกันภัยทุกชนิด ผูเอาประกันภัยตองเปดเผยตอผูรับประกันภัยซ่ึงขอความจริงอันเปนสาระสําคัญ 
ซ่ึงอาจสงผลใหผูรับประกันภัยบอกปดไมยอมทําสัญญา”63 ท้ังนี้ ใน Insurance Act 2015มาตรา 14ก็
ไดใหความหมายของหลักสุจริต64ไวในทํานองเดียวกัน 

  3.1.1 .2 หลักสวนไดเสีย (Principle of InsurableInterest) 
  กฎหมายอังกฤษไดแบงสวนไดเสียออกเปนสองประเภทดวยกัน คือ 65 

                                                           
 61ณัฐพงษโปษกะบุตร, เรื่องเดิม, หนา 29. 
 62Section 18 (1) of the Marine Insurance Act 1906 “Subject to the provisions 
of this section, the assured must disclose to the insurer, before the contract is 
concluded, every material circumstance which is known to the assured, and the 
assured is deemed to know every circumstance which, in the ordinary course of 
business, ought to be known by him. If the assured fails to make such disclosure, the 
insurer may avoid the contract. 
 63 Edward Jenks,A Digest of English Civil Law, 2d ed., Vol.1 (London: 
Butterworth & Co., 1921), pp. 308 อางถึงใน สันติ ดอนแกว, ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
รับชวงสิทธิตามสัญญาประกันวินาศภัย (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2548),หนา 96. 
 64Section 14 (1) Any rule of law permitting a party to a contract of insurance 
to avoid the contract on the ground that the utmost good faith has not been 
observed by the other party is abolished. 
 (2) Any rule of law to the effect that a contract of insurance is a contract 
based on the utmost good faith is modified to the extent required by the provisions 
of this Act and the Consumer Insurance (Disclosure and Representation) Act 2012. 
 65สุดา วัชรวัฒนากุล, เรื่องเดิม,หนา 83-86. 
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1) สวนไดเสียตามกฎหมาย (Statutory Interest)คือ สวนไดเสียท่ี
กฎหมายกําหนดวาจะตองมีถึงจะเอาประกันภัยได หากไมมีสวนไดเสียในลักษณะนี้แลวสัญญายอม
เปนโมฆะ และเปนปญหาความสงบเรียบรอยท่ีศาลสามารถยกข้ึนอางไดเอง 

2) สวนไดเสียตามกรมธรรมประกันภัย (Contractual Interest)เปนสวน
ไดเสียท่ีคูสัญญากําหนดกันไวเปนพิเศษในกรมธรรมประกันภัย หากไมมีสวนไดเสียในลักษณะนี้สัญญา
ยอมใชบังคับกันไมไดระหวางคูสัญญา ซ่ึงผลของการไมมีสวนไดเสียในกรณีนี้ในแงของการตอสูคดีหาก
มีขอพิพาทเกิดข้ึนจนไปสูศาล จะแตกตางจากการไมสวนไดเสียตามกฎหมายก็คือ เปนหนาท่ีของผูรับ
ประกันภัยท่ีจะยกเปนขอตอสูไว โดยลําพังศาลมิอาจยกข้ึนอางไดเอง มิเชนนั้น สัญญาประกันภัยท่ีทํา
กันไวยอมสามารถบังคับตอกันได  
  สวนไดเสียตามสัญญาประกันวินาศภัย  กฎหมายของอังกฤษจะมีหลักเกณฑท่ี
คลายกับกฎหมายไทยท่ีวาผูมีสวนไดเสียท่ีจะเอาประกันภัยไดนั้น จะตองมีความสัมพันธในทาง
ทรัพยสิน หรือท่ีเรียกวาทรัพยสิทธิ หรือมีความสัมพันธในทางสัญญา หรือท่ีเรียกวาบุคคลสิทธิ ซ่ึงใน
เรื่องนี้ ผูพิพากษา Finch ไดใหความหมายของการมีสวนไดเสียไววา “ถาบุคคลใดมีสิทธิหรือสิทธิ
เรียกรองในทรัพยสิน ซ่ึงศาลยอมรับบังคับให ก็ถือไดวาบุคคลนั้นมีสวนไดเสียในสิ่งนั้น” นอกจากนี้ใน
คดี Tomlinson V. Hepburn (1966)A.c.451 (H.L.)ศาลไดวินิจฉัยถึงสวนไดเสียในวัตถุท่ีเอา
ประกันภัยของผูรับขนสินคาไววา ผูรับขนไดเอาประกันภัยบุหรี่ไวเนื่องจากเพราะตนอาจจะตองรับผิด
ตอเจาของบุหรี่ได หากบุหรี่ไดรับความเสีหายในระหวางความดูแลของตน ศาลวินิจฉัยวาการเอา
ประกันภัยในลักษณะดังกลาว ผูรับขนไมไดกระทําในนามตัวแทนของเจาของบุหรี่ แตไดกระทําใน
นามของตนเอง ผูรับขนจึงควรไดรับการชดใชคาสินไหมทกดแทนเต็มจํานวน66 
  3.1.1.3 หลักการรับชวงสิทธิ (Principle of Subrogation) 
  คงจะปฏิเสธไมไดวา หลักการรับชวงสิทธิ (Doctrine of Subrogation) ตาม
กฎหมายอังกฤษเปนท่ีมาประการหนึ่งของหลักการรับชวงสิทธิ ในสัญญาประกันวินาศภัย ตามมาตรา 
880 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงเดิมทีศาลอังกฤษไดใชหลักกฎหมายลักษณะหนี้มาใช
ตัดสินขอพิพาทในเรื่องการจายคาสินไหมทดแทนและการรับชวงสิทธิระหวางผูรับประกันภัยและผูเอา
ประกันภัย กอนท่ีตอมาศาลอังกฤษจะไดวางหลักกฎหมายผานทางคําพิพากษาใหมีการรับชวงสิทธิใน
สัญญาประกันภัยได ดวยเหตุผลท่ีวาไดมีขอพิพาทในเรื่องสิทธิและหนาท่ีระหวางผูเอาประกันภัยและ
ผูรับประกันภัยข้ึนสูศาลจํานวนมาก ประกอบกับภาระท่ีผูรับประกันภัยจะตองชําระคาสินไหมทดแทน 
แทนท่ีผูเอาประกันภัยมีจํานวนมากข้ึนตามลําดับ ทําใหศาลอังกฤษตองนําหลักเกณฑการรับชวงสิทธิ
มาใช เพ่ือคุมครองผูรับประกันภัย ดังตัวอยางคดี Castellain V. Preston ในป ค.ศ. 1883 ซ่ึงศาลได
วางบรรทัดฐานไววา “หลักเกณฑนี้ (หลักการรับชวงสิทธิ) ไมมีปรากฎอยูในขอความของสัญญา
ประกันภัย แตเปนความตั้งใจท่ีศาลจะนําหลักพ้ืนฐานของการชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเปน
จริง (principle of indemnity) ท่ีขาพเจาไดกลาวไวแลวมาใชใหเกิดประโยชนกับผูพิจารณารับ
ประกันภัยหรือผูรับประกันภัย ในการปองกันมิใหผูเอาประกันภัยไดรับคาสินไหมทดแทนมากไปกวา

                                                           
 66เรื่องเดียวกัน,หนา 86. 
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ความเสียหายท่ีแทจริง และนี่คือเหตุผลท่ีขาพเจานําหลักการรับชวงสิทธินี้มาใช” 67 จากคําพิพากษา
ดังกลาวจึงไดหลักการในเบื้องตนวา การรับชวงสิทธิ  (subrogation) เปนหลักท่ีตองการใหความ
คุมครองผูรับประกันภัยไมใหถูกผูเอาประกันภัยเอารัดเอาเปรียบ และการท่ีจะคุมครองเชนนั้นได
จะตองนําหลักการชําระคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง (principle of indemnity) มาใช
ประกอบกันดวย 
  3.1.1.4 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการรับชวงสิทธิ 
  ตามท่ีผูเขียนไดเกริ่นนําไปในตอนตนวา หลักการรับชวงสิทธิตามสัญญาประกันภัย
ของอังกฤษ เกิดข้ึนจากการท่ีศาลอังกฤษไดวางบรรทัดฐานไว เพ่ือสรางความเปนธรรมใหแกผูรับ
ประกันภัยซ่ึงหลักกฎหมายตามคําพิพากษาของศาลดังกลาวยอมกลายเปนกฎหมาย ในเวลาตอมา  
สําหรับระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) และนอกจากหลักกฎหมายท่ีไดจากคํา
พิพากษาของศาลแลว ยังมีหลักกฎหมายท่ีไดถูกรวบรวมไวเปนลายลักษณอักษร ท่ีควรนํามาศึกษา 
ดังตอไปนี้ 
   1) พระราชบัญญัติประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 
   มาตรา 79 (1) ไดวางขอบเขตการรับชวงสิทธิ ใหมีความสัมพันธกับการ
ชําระคาสินไหมทดแทนของผูรับประกันภัย โดยแบงการชําระคาสินไหมทดแทนออกเปน 2 ประการ 
ดวยกัน คือ 1. การรับชวงสิทธิเม่ือมีการชําระคาสินไหมทดแทนในความเสียหายท้ังหมด (total loss) 
2. การรับชวงสิทธิเม่ือมีการชําระคาสินไหมทดแทนในความเสียหายแตเพียงบางสวน (partial loss) 
   มาตรา 79 อนุมาตรา 1 68 ไดวางหลักการรับชวงสิทธิ ในความเสียหาย
ท้ังหมดไววา เม่ือผูรับประกันภัยไดชําระคาสินไหมทดแทนความเสียหายไปท้ังจํานวนความเสียหายท่ี
แทจริงแลว ผูรับประกันภัยยอมรับมาซ่ึงสิทธิครอบครอง เหนือวัตถุท่ีเอาประกันภัยไว และ
หลักประกันท่ีมีอยูเหนือทรัพยนั้นๆ ดวย รวมท้ังบรรดาสิทธิท้ังปวงของผูเอาประกันภัยยอมโอนมายัง
ผูรับประกันภัยอีกดวย 
   มาตรา 79 อนุมาตรา 2 69 ไดวางหลักการรับชวงสิทธิใน ความเสียหายแต
เพียงบางสวน ไววา เม่ือผูรับประกันภัยไดชําระคาสินไหมทดแทนความเสียหายแตเพียงบางสวนแลว 

                                                           
 67สันติ ดอนแกว, ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับชวงสิทธิตามสัญญาประกันวินาศภัย
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2548),หนา 83-84. 
 68The Marine Insurance Act 1906, S 79 (1) “Right of subrogation” (1) Where 
the insurer pays for a total loss, either of the whole, or in the case of goods of any 
apportionable part, of the subject-matter insured, he thereupon becomes entitled to 
take over the interest of the assured in whatever may remain of the subject-matter 
so paid for, and he is thereby subrogated to all the rights and remedies of the 
assured in and in respect of that subject-matter as from the time of the casualty 
causing the loss. 
 69(2) Subject to the foregoing provisions, where the insurer pays for a partial 
loss, he acquires no title to the subject-matter insured, or such part of it as may 
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ผูรับประกันภัยยอมไมมีสิทธิใดๆ เหนือวัตถุท่ีเอาประกันภัย แตยังคงไดรับชวงบรรดาสิทธิท้ังปวงของผู
เอาประกันภัย ตลอดจนหลักประกันท่ีมีเหนือทรัพยนั้นๆ เพียงเทาจํานวนคาสินไหมทดแทนท่ีผูเอา
ประกันภัยไดรับการชดใชแตเพียงบางสวนนั้น 
   2) สรุปยอกฎหมายอังกฤษวาดวยประกันภัย รวบรวมโดย Edward Jenks 70 
   No. 692วาดวยการรับชวงสิทธิ “ผูรับประกันภัยท่ีไดจายเงินตาม
หลักเกณฑในสัญญาประกันภัย ดวยความมุงประสงคท่ีไดรับคืนซ่ึงเงินเทาจํานวนท่ีไดจายแทนไป 
ยอมมีสิทธิเขาไปแทนท่ีผูเอาประกันภัย ใบบรรดาคาเสียหาย การดําเนินคดีและหลักประกันท่ีผูเอา
ประกันภัยมีสิทธิจะไดรับ รวมท้ังการรับไวซ่ึงทรัพยสินอ่ืนๆ ท่ีผูเอาประกันภัยไดรับไว เพ่ือชดเชย
ความเสียหายนั้นๆ71 

ขอควรพิจารณาเกี่ยวกับการรับชวงสิทธิ 
   1) แมวาอังกฤษจะทําการขนสงสินคาผานทางการเดินเรือเปนหลักก็ตาม 
แตหลักเกณฑท่ีสําคัญๆ ท่ีจะตองระบุไวในสัญญาประกันภัยทางทะเล หรือในกรมธรรมประกันภัย ก็
ยังยึดหลักทฤษฎีทางกฎหมายหรือมีลักษณะคลายกับสัญญาประกันภัยท่ัวไป 72 ในขอท่ีวา ความ
สมบูรณของสัญญาประกันภัยจะเกิดมีข้ึนไดตอเม่ือผูเอาประกันภัยมีสวนไดเสียในวัตถุท่ีเอาประกัน ภัย
ในขณะเกิดเหตุวินาศภัย ตลอดจนทฤษฎีทางกฎหมายก็มีความคลายคลึงกันอาทิ หลักสุจริตอยางยิ่ง 
การเปดเผยขอเท็จจริงในสวนท่ีอาจจะทําใหผูรับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงข้ึน เปนตน 
   2) สวนไดเสียตามสัญญาประกันภัย (principle of insurable interest) มี
ความเชื่อมโยงกับ หลักการชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง (principle of indemnity)73

และหลักการรับชวงสิทธิ (subrogation) เปนอยางยิ่ง กลาวคือ ในเบื้องแรกหากผูเอาประกันภัยไมมี
สวนไดเสียในวัตถุท่ีเอาประกันภัยแลว ยอมตองถือวาผูเอาประกันไมไดรับความเสียหายจากการผจญ

                                                                                                                                                                      
remain, but he is thereupon subrogated to all rights and remedies of the assured in 
and in respect of the subject-matter insured as from the time of the casualty causing 
the loss, in so far as the assured has been indemnified, according to this Act, by such 
payment for the loss. 
 70Edward Jenks,op. cit., pp. 303-308. อางถึงใน สันติ ดอนแกว, เรื่องเดิม, หนา 95-96. 
 71Edward Jenks, Ibid., No. 692. An insurer who has paid money under a 
contract of insurance is entitled, for the purpose of recovering the sum so paid, 
tostand in the place of the insured in respect of all remedies, right of action, and 
securities available to the insured, as well as to recover from the insured all sums 
which the insured has received, or with due diligence might have received, from 
other sources in respect of the same loss. อางถึงใน สันติ ดอนแกว, เรื่องเดิม, หนา 97. 
 72ปริญญา ดีผดุง,“ประกันภัยทางทะเล,” วารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 15, 
2 (กันยายน 2530): 24. 
 73สันติ ดอนแกว, เรื่องเดิม, หนา 91-92. 



43 

ภัยทางทะเล ผูรับประกันภัยยอมไมมีหนาท่ีชดใชคาสินไหมทดแทนให หรือหากมีการชําระแทนไปก็มิ
อาจมีการรับชวงสิทธิได 
   3)กฎหมายของประเทศอังกฤษตาม Halsbury’s Laws of England74ได
ใหคําอธิบายและแบงแยกประเภทของการรับชวงสิทธิออกเปน 2 กรณี กลาวคือ 1.การรับชวงสิทธิอัน
เกิดจากละเมิด และ 2.การรับชวงสิทธิอันเกิดจากสัญญา ซ่ึงการใหคําอธิบายในสวนของการรับชวง
สิทธิท่ีเกิดข้ึนจากการละเมิด คือ ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเปนผลสืบเนื่องมาจากการกระทําโดยละเมิด
หรือการละเลยไมชําระหนี้ของบุคคลภายนอก เชน การรับชวงสิทธิตามกรมธรรมอัคคีภัยเกิดข้ึนเม่ือ
ทรัพยสินอันเปนวัตถุประกันภัยเกิดอัคคีภัยข้ึน จากการกระทําดวยความประมาท หรือจงใจของ
บุคคลภายนอก ในสวนการรับชวงสิทธิอันเกิดจากสัญญา จะเปนกรณีของการท่ีสัญญาไดระบุไวโดย
ชัดแจงวาใหบุคคลภายนอกตองรับผิดเพ่ือความปลอดภัยแหงทรัพยสิน เปนตน 
  จากการศึกษาประวัติความเปนมาและหลักกฎหมายของการรับชวงสิทธิตามสัญญา
ประกันภัยของอังกฤษมาพอสังเขป จึงอาจสรุปไดวา การนําหลักเกณฑการรับชวงสิทธิตามกฎหมาย
ลักษณะหนี้ท่ัวไป มาใชกับสัญญาประกันภัยนั้น ศาลอังกฤษไดกระทําโดยมีความมุงหมายท่ีจะสราง
ความเปนธรรมแกผูรับประกันภัยท่ีจะตองแบกรับภาระการจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอา
ประกันภัย และดวยเหตุท่ีมุงคุมครองผูรับประกันภัยตามท่ีไดกลาวมา จึงเปนท่ีมาของหลักการชําระ
คาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง (principle of indemnity) ท่ีศาลจะตองพิจารณาใหไดความ
จริงในสวนของคาสินไหมทดแทนท่ีควรพึงมีพึงได ในขณะเกิดเหตุวินาศภัยในแตละครั้ง 
 
 3.1.2 กฎหมายประกันภัย 
 ในหัวขอนี้ผูเขียนจะกลาวถึงสาระสําคัญของสัญญาประกันภัยตามกฎหมายอังกฤษท่ีมีความ
เปนปจจุบันมากท่ีสุดจํานวน 2 ฉบับ คือ 1. Consumer Insurance (Disclosure and 
Representations) Act 2012 และ 2. Insurance Act 2015 โดยจะศึกษาไปตามลําดับ 
  3.1.2.1Consumer Insurance (Disclosure and Representations) Act 2012 
  พระราชบัญญัติขางตน ไดแบงโครงสรางของพระราชบัญญัติออกเปนสวนๆ โดย
ผูเขียนจะจัดแบงสวนตางๆ ท่ีสามารถนํามาใชวิเคราะหหัวขอท่ีจะทําการศึกษาไดดังนี้ 
  สวนท่ี 1ไดใหความหมายของคําวาผูบริโภค (Consumer)หรือ ผูเอาประกันภัย 
(Insured) วาหมายถึง “บุคคลท่ีเขาทําสัญญาประกันภัย” 75 โดยใหความหมายของสัญญาประกันภัย
ไวสรุปความไดวา “สัญญาท่ีประกอบดวย บุคคลหนึ่งท่ีเขาทําสัญญา ซ่ึงโดยท่ัวไปมิไดมีวัตถุประสงค

                                                           
 74Halsbury’s Laws of England, 2d ed., Vol.18 (London: Butterworth & Co., 
1935), pp. 468-469 อางถึงใน สันติ ดอนแกว, เรื่องเดิม, หนา 93-94. 
 75Section1 Main definition 
 “consumer” means the individual who enters into a consumer insurance 
contract…. 
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ในทางการคา ในทางธุรกิจ หรือประกอบวิชาชีพเปนปกติ” 76 กับบุคคลอีกคนหนึ่ง ผูซ่ึงประกอบธุรกิจ
ประกันภัย และตกลงรับทําสัญญาประกันภัยใหแกอีกฝายหนึ่ง”77 
  สวนท่ี 2ไดกลาวถึงข้ันตอนกอนการทําสัญญา และการใหขอมูลในการทําสัญญาวา
มีประการใดบาง โดยระบุใหเปนหนาท่ีของผูบริโภค (ผูเอาประกันภัย) ในการเปดเผยขอความจริง 
และงดหรือระมัดระวังท่ีจะกลาวขอความอันเปนเท็จใหแกผูรับประกันภัยทราบ กอนท่ีทําสัญญา 78ซ่ึง
หากผูบริโภค (ผูเอาประกันภัย) ไดปฏิบัติตนใหมีผลเปนการตรงกันขามกับหนาท่ีท่ีไดกลาวมา ใหถือ
วาการกลาวขอความอันเปนเท็จนั้นเปนการฝาฝนตอวัตถุประสงคของพระราชบัญญัตินี้79 
  ท้ังนี้ ผูรับประกันภัยก็มีหนาท่ีในการเปดเผยและใหขอมูลท่ีเปนความจริง
เชนเดียวกัน โดยการปฏิบัติหนาท่ีของท้ังสองฝายตามท่ีกฎหมายไดกําหนดไวนี้ เปนสวนหนึ่งของหลัก
สุจริตอยางยิ่ง80 
  สวนท่ี 3การไดรับการเยียวยา ในมาตรา  4(1)81 ไดบัญญัติใหสิทธิแกผูรับประกันภัย
ในการท่ีจะไดรับการเยียวยาในกรณีท่ีผูบริโภค (ผูเอาประกันภัย) แถลงขอความเปนเท็จ กอนท่ีจะไดมี

                                                           
 76Section 1 “consumer insurance contract” means a contract of insurance 
between – 
 (a) an individual who enters into the contract wholly or mainly for purposes 
unrelated to the individual’s trade, business or profession, and 
 77Section 1(b) a person who carries on the business of insurance and who 
becomes a party to the contract by way of that business;  
 78 Section 2 (1) This section makes provision about disclosure and representa 
tions by a consumer to an insurer before a consumer insurance contract is entered 
into or varied. 
 (2) It is the duty of the consumer to take reasonable care not to make a 
misrepresentation to the insurer. 
 79 Section 2 (3) A failure by the consumer to comply with the insurer’s request to 
confirm or amend particulars previously given is capable of being a misrepresentation for 
the purposes of this Act 
 80Section 2 (4) The duty set out in subsection (2) replaces any duty relating to 
disclosure or representations by a consumer to an insurer which existed in the same 
circumstances before this Act applied. 
 (5) (a)any rule of law to the effect that a consumer insurance contract is one 
of the utmost good faith is modified to the extent required by the provisions of this 
Act, and 
 81 Section 4 (1) An insurer has a remedy against a consumer for a 
misrepresentation made by the consumer before a consumer insurance contract was 
entered into or varied only if 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/6/section/2/enacted#section-2-2
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การลงนามในสัญญาประกันภัย โดยมีเง่ือนไขในการท่ีไดรับการเยียวยาดวยกัน 2 ประการ คือ 821.
ผูบริโภค (ผูเอาประกันภัย) ไดแถลงขอความอันเปนเท็จ และ 2.ผูรับประกันภัย แสดงใหเห็นวาหาก
ปราศจากขอความเท็จดังกลาวตนจะไมเขาทําสัญญาดวยเลย หรือหากทําสัญญาจะทําดวยเง่ือนไขท่ี
แตกตางไปจากเดิม 
  นอกจากนี้ ในมาตรา 5 (2) (a) และ (b)83ยังไดอธิบายถึงลักษณะของการกระทําใด
ท่ีถือวาเปนการแถลงขอความอันเปนเท็จ ซ่ึงประกอบไปดวย 1.ผูบริโภค (ผูเอาประกันภัย) รูวาถอยคํา
ท่ีกลาวไมใชเรื่องจริงหรือ เปนถอยคําท่ี ทําใหเขาใจผิด ได หรือไมใยดีวาถอยคําท่ีกลาว มันเปนเรื่องจริง
หรือทําใหเขาใจผิดหรือไม และ 2.รูวาเนื้อความท่ีเก่ียวของกับการแถลงขอความอันเปนเท็จเก่ียวของ
กับผูรับประกันภัย หรือไมใยดีวาเก่ียวของกับผูรับประกันภัยหรือไม อยางไรก็ตาม กฎหมายไดบัญญัติ
ใหเปนหนาท่ีของผูรับประกันภัยท่ีจะแสดงวาการแถลงขอความอันเปนเท็จนั้นไดกระทําข้ึนโดยเจตนา
หรือประมาทเลินเลอ84 ซ่ึงหากผูรับประกันภัยสามารถพิสูจนใหครบหลักเกณฑตามท่ีกลาวมาได ผูรับ
ประกันภัยสามารถบอกลางสัญญาและปฏิเสธสิทธิเรียกรองตามสัญญาได รวมท้ังไมตองคืนเบี้ย
ประกันภัยท่ีไดรับใหแกผูบริโภค (ผูเอาประกันภัย) ดวย85 
 สรุปภาพรวมของ Consumer Insurance (Disclosure and 

Representations) Act 2012 
  ตามพระราชบัญญัตินี้ จะใหความสําคัญกับการเปดเผยขอความจริงของผูบริโภค (ผู
เอาประกันภัย) เปนสําคัญมากกวาท่ีจะใหความสําคัญถึงหนาท่ีของผูรับประกันภัยวามีประการใดบาง 
แตอยางไรก็ตาม ก็ยังมีบทบัญญัติท่ีกําหนดหนาท่ีประการสําคัญของคูสัญญาท่ีจะตองเปดเผย

                                                           
 82Section 4 (a) the consumer made the misrepresentation in breach of the 
duty set out in section 2(2), and 
 (b)the insurer shows that without the misrepresentation, that insurer would 
not have entered into the contract (or agreed to the variation) at all, or would have 
done so only on different terms. 
 83Section 5 (2) A qualifying misrepresentation is deliberate or reckless if the 
consumer— 
 (a) knew that it was untrue or misleading, or did not care whether or not it 
was untrue or misleading, and 
 (b) knew that the matter to which the misrepresentation related was relevant 
to the insurer, or did not care whether or not it was relevant to the insurer. 
 84Section 5 (4) It is for the insurer to show that a qualifying misrepresentation 
was deliberate or reckless. 
 85SCHEDULE 1 (2) If a qualifying misrepresentation was deliberate or reckless, 
the insurer— 
 (a) may avoid the contract and refuse all claims, and 
 (b) need not return any of the premiums paid. 
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ขอเท็จจริงท่ีเปนรายละเอียดในการทําสัญญาใหอีกฝายหนึ่งทราบ โดยยึดหลักสุจริตอยางยิ่ง 
(Utmost good faith) หรืออาจกลาวไดวาการเปดเผยขอความจริงซ่ึงเปนสาระสําคัญในการทํา
สัญญาประกันภัยนั้น เปนสวนหนึ่งของหลักสุจริตอยางยิ่ง ซ่ึงหากผูเอาประกันภัยไมไดเปดเผยหรือ
เพิกเฉยเสียไมแถลงขอความอันเปนสาระสําคัญดังกลาว ผูรับประกันภัยยอมมีสิทธิท่ีจะบอกลาง
สัญญา รวมท้ังปฏิเสธสิทธิเรียกรองตามสัญญาของผูเอาประกันภัยไดดวย 
  สําหรับในสวนปลีกยอยอ่ืนๆ ของพระราชบัญญัตินี้ ไดมีการวางหลักเรื่องการทํา
ประกันภัยแบบกลุม, การทําสัญญาประกันชีวิตบุคคลท่ีสาม และไดกลาวถึงหลักเกณฑการเปน
ตัวแทนของฝายผูเอาประกันภัยหรือผูรับประกันภัย ฯลฯ 
  3.1.2.2 Insurance Act 2015 
  เม่ือทําการศึกษาเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัตินี้จะพบวามีการเพ่ิมเติม
สาระสําคัญในสวนของสิทธิหนาท่ีของคูสัญญาตามสัญญาประกันภัย ซ่ึงหลักเกณฑดังกลาวไมปรากฎ
อยูในConsumer Insurance (Disclosure and Representations) Act 2012 ดังนั้น ผูเขียนจะ
ทําการศึกษาสาระสําคัญของเนื้อหาท่ีไดเพ่ิมเติมดังกลาว โดยแบงการศึกษาออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
  สวนท่ี 1หนาท่ีในการใหขอมูลท่ีเปนธรรม (THE DUTY OF FAIR PRESENTATION) 
  ในมาตรา 3 (1) ไดวางหลักวา กอนท่ีสัญญาประกันภัยจะมีผลบังคับผูเอาประกันภัย
มีหนาท่ีใหขอมูลเก่ียวกับความเสี่ยงภัย (ในกรณีนี้คือ ความเสี่ยงภัยเก่ียวกับวัตถุท่ีเอาประกันภัย) ให
ผูรับประกันภัยทราบ86ซ่ึงในมาตรา 3 (3) และ (4)87 ไดอธิบายถึงหนาท่ีในการใหขอมูลเก่ียวกับความ
เสี่ยงภัยวาควรมีลักษณะประการใดบางสรุปความไดวา ผูเอาประกันภัยมีหนาท่ีเปดเผยขอความจริง
ดวยวิธีการท่ีเหมาะสม มีความชัดเจนเพียงพอท่ีจะทําใหผูรับประกันภัย สามารถเขาใจและตัดสินใจท่ี

                                                           
 86Section 3 (1) Before a contract of insurance is entered into, the insured must 
make to the insurer a fair presentation of the risk. 
 87Section 3 (3)A fair presentation of the risk is one— 
 (a) which makes the disclosure required by subsection (4), 
 (b) which makes that disclosure in a manner which would be reasonably clear 
and accessible to a prudent insurer, and 
 (c) in which every material representation as to a matter of fact is 
substantially correct, and every material representation as to a matter of expectation 
or belief is made in good faith. 
 Section 3 (4) The disclosure required is as follows, except as provided in 
subsection(5)— 
 (a) disclosure of every material circumstance which the insured knows or 
ought to know, or 
 (b) failing that, disclosure which gives the insurer sufficient information to put 
a prudent insurer on notice that it needs to make further enquiries for the purpose 
of revealing those material circumstances. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/4/part/2/enacted#section-3-4
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/4/part/2/enacted#section-3-5
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จะรับเขาทําสัญญาไดอยางรอบคอบ ตลอดจนใหขอมูลพฤติการณแวดลอมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับความ
เสี่ยงภัยท่ีผูเอาประกันภัยทราบหรือควรจะทราบ ซ่ึงหากไมมีพฤติการณตามท่ีกลาวมา ผูเอา
ประกันภัยก็ยังคงมีหนาท่ีในการใหขอมูลท่ีเพียงพอเพ่ือใหผูรับประกันภัยทําการสืบหาปจจัยแวดลอม
ท่ีเก่ียวของกับความเสี่ยงภัย และตัดสินใจเขารับทําสัญญาประกันภัยตอไป 
  อยางไรก็ตาม ในมาตรา 3 (5)88ไดวางหลักยกเวนหนาท่ีในการเปดเผยขอความจริง
และพฤติการณแวดลอมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับความเสี่ยงภัยของวัตถุท่ีเอาประกันภัยไววา หากขอความ
จริงเหลานั้น เปนขอความจริงท่ีทําใหความเสี่ยงภัยลดนอยลง, เปนขอความจริงท่ีผูรับประกันภัยรู 
ควรจะรู หรือสามารถคาดเดาได หรือเปนขอความจริงท่ีผูรับประกันภัยไดสละแลว ผูเอาประกันภัยไม
มีหนาท่ีท่ีจะตองเปดเผยหรือแถลงขอความนั้นๆ ใหผูรับประกันภัยทราบ 
  สวนท่ี 2การเยียวยาในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยผิดหนาท่ีในการใหขอมูลแกผูรับ
ประกันภัย (Remedies for breach) 
  ในมาตรา 8 (1)89ไดวางหลักรองรับสิทธิท่ีจะไดรับการเยียวยาของผูรับประกันภัยไว
วา ผูรับประกันภัยสามารถเลือกได 2 ทาง คือ 1.ปฏิเสธไมเขาทําสัญญาประกันภัย 2.เขาทําสัญญา
ดวยเง่ือนไขท่ีแตกตางไปจากเดิม นอกจากนี้ ในมาตรา 8 (4) (5) และ (6)90ยังไดอธิบายถึงลักษณะ
ของการกระทําใดท่ีถือวาเปนการผิดหนาท่ีในการใหขอมูลท่ีเปนธรรม โดยมีหลักการเปนอยางเดียวกัน
กับการเปดเผยขอความจริงใน Consumer Insurance (Disclosure and Representations) Act 
2012 กลาวคือ ผูเอาประกันภัย รูวาตนไดประพฤติผิดหนาท่ีในการใหขอมูลท่ีเปนธรรมแกอีกฝาย
หรือไมใยดี วาตนไดประพฤติผิดหนาท่ีหรือไม ไมวาจะเปนการกระทําดวยความจงใจหรือประมาท
เลินเลอ อยางไรก็ตาม กฎหมายไดบัญญัติใหเปนหนาท่ีของผูรับประกันภัยท่ีจะแสดงวาการผิดหนาท่ี

                                                           
 88Section 3 (5)I n the absence of enquiry, subsection (4) does not require the 
insured to disclose a circumstance if— 
 (a) it diminishes the risk, 
 (b) the insurer knows it, 
 (c) the insurer ought to know it, 
 (d) the insurer is presumed to know it, or 
 (e) it is something as to which the insurer waives information. 
 89Section 8 (1) The insurer has a remedy against the insured for a breach of 
the duty of fair presentation only if the insurer shows that, but for the breach, the 
insurer— 
 (a) would not have entered into the contract of insurance at all, or 
 (b) would have done so only on different terms. 
 90Section 8(4) A qualifying breach is either— 
 (a) deliberate or reckless, or 
 (b) neither deliberate nor reckless. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/4/part/2/enacted#section-3-4
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ตามท่ีกลาวมานั้นไดกระทําข้ึนโดยเจตนาหรือประมาทเลินเลอ91 ซ่ึงหากผูรับประกันภัยสามารถพิสูจน
ใหครบหลักเกณฑตามท่ีกลาวมาได ผูรับประกันภัยสามารถบอกลางสัญญาและปฏิเสธสิทธิเรียกรอง
ของผูเอาประกันภัยได รวมท้ังไมตองคืนเบี้ยประกันภัยท่ีไดรับใหแกผูเอาประกันภัยดวย92 
  สวนท่ี 3การเยียวยาในกรณีท่ีผูเอาประกันภัย ใชสิทธิเรียกรองโดยฉอฉล (Remedies 
for fraudulent) 
  มาตรา 12 (1), (2)93ไดวางหลักรับรองสิทธิของผูรับประกันภัยท่ีจะไดรับการเยียวยา
ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยไดใชสิทธิเรียกรองตามสัญญาฉอฉลไว สรุปความไดวา ถาผูเอาประกันภัยได
สิทธิเรียกรองโดยฉอฉล ผูรับประกันภัยมีสิทธิตามบทบัญญัติกฎหมาย ดังนี้ 1.ผูรับประกันภัยยอมไมมี
ความรับผิดท่ีจะตองจายคาสินไหมทดแทนตามสัญญา 2.สามารถเรียกคืนเงินท่ีไดจายท้ังหมด อัน
เนื่องมาจากการเชื่อวาสิทธิเรียกรองของผูเอาประกันภัยนั้นมีอยูจริง 3.แจงความไปยังผูเอาประกันภัย
วาสัญญาประกันภัยไดสิ้นสุดลงแลว เนื่องจากการประพฤติฉอฉลของผูเอาประกันภัย นอกจากนี้ ผูรับ
ประกันภัยยังมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธความรับผิดท้ังหมดท่ีไดเกิดข้ึนภายหลังจากการประพฤติฉอฉลของผู
เอาประกันภัย รวมท้ังไมมีหนาท่ีท่ีจะตองคืนเบี้ยประกันภัยท่ีไดรับไวใหแกผูอาประกันภัย อยางไรก็

                                                           
 91Section 8(5) A qualifying breach is deliberate or reckless if the insured — 
 (a) knew that it was in breach of the duty of fair presentation, or 
 (b) did not care whether or not it was in breach of that duty. 
 Section 8(6)it is for the insurer to show that a qualifying breach was deliberate 
or reckless. 
 92 SCHEDULE 1 (2) If a qualifying breach was deliberate or reckless, the insurer— 
 (a) may avoid the contract and refuse all claims, and 
 (b) need not return any of the premiums paid. 
 93Section 12 (1)If the insured makes a fraudulent claim under a contract of 
insurance— 
 (a) the insurer is not liable to pay the claim, 
 (b) the insurer may recover from the insured any sums paid by the insurer to 
the insured in respect of the claim, and 
 (c) in addition, the insurer may by notice to the insured treat the contract as 
having been terminated with effect from the time of the fraudulent act. 
 Section 12 (2) If the insurer does treat the contract as having been 
terminated— 
 (a) it may refuse all liability to the insured under the contract in respect of a 
relevant event occurring after the time of the fraudulent act, and 
 (b) it need not return any of the premiums paid under the contract. 
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ตาม การใชสิทธิบอกเลิกสัญญาของผูรับประกันภัยในกรณีนี้หากระทบกระท่ังถึงสิทธิ หนาท่ีตาม
สัญญาของคูสัญญา ท่ีไดเกิดข้ึนกอนท่ีจะมีการกระทําโดยฉอฉล94 
  สรุปภาพรวมของInsurance Act 2015 
  ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหความสําคัญกับการแถลงขอความจริงของผูเอาประกันภัย
เปนสําคัญ เชนเดียวกับหลักเกณฑ Consumer Insurance (Disclosure and Representations) Act 
2012 และยังไดวางหลักการ เก่ียวกับหนาท่ีในการแสดงขอความหรือใหขอมูลท่ีเปนธรรมแกผูรับ
ประกันภัย (THE DUTY OF FAIR PRESENTATION) รวมถึงปจจัยหรือพฤติการณแวดลอมอ่ืนๆ ท่ีแสดงให
เห็นถึงความเสี่ยงภัยในวัตถุท่ีเอาประกันภัยวามีประการใดบาง ท้ังนี้ เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจใน
การเขารับความเสี่ยงภัยหรือรับเขาทําสัญญาประกันภัยของผูรับประกันภัย นอกจากนี้ยังไดบัญญัติถึง
ผลของการใชสิทธิเรียกรองโดยฉอฉลวามีประการใดบาง ผูรับประกันภัยจะไดรับการเยียวยาความ
เสียหายท่ีไดรับโดยวิธีใด ดังท่ีผูเขียนไดกลาวมาในหัวขอท่ีแลว ตลอดจนไดบัญญัติถึงการกระทําโดย
สุจริต (Good faith) ของคูสัญญาไวเปนลายลักษณอักษรอีกดวย 
 
 3.1.3กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสัญญาประกันตัว 
 ความมุงหมายแรกของการใหประกันตัวของอังกฤษนั้น คือ การปลดปลอยนักโทษท่ีศาลยัง
ไมไดมีการพิจารณา โดยผูพิจารณาในการใหประกันตัวจะเรียกวา Sheriff โดยมีเง่ือนไขการใหประกัน
วาผูตองหาจะตองสัญญาวาหรือหาบุคคลภายนอกท่ีมีความนาเชื่อมาสัญญาวา จําเลยจะมาปรากฏตัว
ตอศาลตามกําหนดนัด แตหลักเกณฑการลงโทษในชวงแรกของประเทศอังกฤษหากผูตองหาไมมาศาล
ตามกําหนดนัดจะแตกตางไปจากการหลักสากลในปจจุบันท่ีจะสั่งปรับนายประกัน แตเปนการถึงข้ัน
เปลี่ยนตัวจําเลยเสียทีเดียว กลาวคือ หากจําเลยหลบหนีไมมาตามกําหนดนัด นายประกันจะตองเขา
มามอบตัวตอศาลแทน ตอมาภายหลังจึงมีการเปลี่ยนกฎเกณฑเปนการริบทรัพยสินของนายประกัน
แทน ในกฎหมายอังกฤษในยุคสมัยกลางจะมีบทบัญญัติของกฎหมายท่ีมีความเก่ียวของกับการให
ประกันตัวในคดีอาญาอยูดวยกันสองฉบับ คือ กฎหมายของ Westminster ป ค.ศ. 1275 ท่ีได
กําหนดดุลยพินิจการใชอํานาจใหประกันตัวของ Sheriff วาความผิดใดท่ีใหประกันได ความผิดใดท่ีให
ประกันไมได และตอมาในป ค.ศ. 1688 ไดมีการบัญญัติกฎหมายชื่อวา Bill of Rights เพ่ือปองกัน
ไมใหมีการเรียกประกันตัวโดยกําหนดจํานวนเงินสูงเกินไป โดยในชวงศตวรรษท่ี 17 มีจําเลยจํานวน
ไมก่ีคนท่ีหลบหนีการประกันตัว เหตุผลคงเปนมาจากบทลงโทษท่ีคอนขางจะหนัก คือ การถอนสิทธิ
ทางกฎหมายและการริบทรัพยสิน95 จวบจนกระท่ังวิวัฒนาการไดเปลี่ยนแปลงไป โดยมีหลักเกณฑใน
การใหประกันตัววาผูกระทําผิดจะตองมาปรากฏตัวตอศาลในวันพิจารณาคดี โดยมีพฤติการณท่ีจะไม
หลบหนีและยินยอมท่ีจะรับโทษหากไดกระทําความผิดจริง ซ่ึงสิ่งท่ีศาลอังกฤษจะใชประกอบดุลยพินิจ

                                                           
 94Section 12 (3)Treating a contract as having been terminated under this 
section does not affect the rights and obligations of the parties to the contract with 
respect to a relevant event occurring before the time of the fraudulent act. 

95ธง ลีพ่ึงธรรม, “ความเปนมาและทฤษฎีวาดวยการประกันตัวในประเทศอังกฤษและอเมริกา,” 
วารสารอัยการ2 (สิงหาคม 2522): 81. 
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ในการปลอยตัวชั่วคราวก็คือ การมีหลักประกันหรือทําสัญญาประกันตอศาล โดยศาลจะกําหนด
จํานวนเงินท่ีจะตองนํามาวางตอศาลใหมีความสอดคลองกับพฤติการณหรือความรายแรงแหงคดี 96 
ท้ังนี้ หลักเกณฑดังกลาวจะปรากฏอยูใน The Bail Act 1976ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  3.1.3.1 The Bail Act 1976 
  The Bail Act 1976มาตรา 4 ไดบัญญัติหลักการไวเบื้องตนวา “ภายใตบทบัญญัติ
มาตรานี้บุคคลมีสิทธิไดรับการปลอยชั่วคราว” 
  สําหรับหลักเกณฑเบื้องตนท่ีผูตองหาหรือจําเลยจะไดรับการปลอยชั่วคราวนั้น 
ผูตองหาหรือจําเลยจะตองใหคํารับรอง (Recognisance) มีลักษณะเปนสัญญาใหไวกับศาลหรือ
นายตํารวจวาตนจะไปปรากฏตัวตามกําหนดนัดหรือไปรับการพิจารณาท่ีศาลหรือจะประพฤติตนดวย
ความเรียบรอย และตนรับรองวาหากปฏิบัติการฝาฝนคํารับรองดังกลาวตนจะตองเสียเงินจํานวนหนึ่ง
เปนคาปรับ97 
  การเรียกหลักประกันThe Bail Act 1976 มาตรา 3 ไดบัญญัติวา “ไมใหมีการเรียก
ประกันในการอนุญาตใหปลอยชั่วคราว” ยอมแปลความไดวา โดยหลักแลวศาลจะปลอยตัวผูตองหา
หรือจําเลยไปโดยไมตองมีประกัน หรือนายประกัน และไมจําตองกําหนดเง่ือนไขใดๆ ท่ีผูตองหาหรือ
จําเลยมีหนาท่ีตองปฏิบัติตาม เวนแตศาลจะใชดุลยพินิจพิจารณาเปนพิเศษในบางคดี ศาลก็มีอํานาจ
เรียกประกันไดโดยพิจารณาจากฐานะทางเศรษฐกิจของจําเลย ประวัติสวนตัว บุคคลิก ลักษณะและ
การกระทําความผิดของจําเลยท่ีผานมา 
  นอกจากอํานาจท่ีศาลจะใชดุลยพินิจเรียกหลักประกันแลว ศาลยังมีอํานาจพิจารณา
ถึงความเหมาะสมของหลักประกันอีกดวย กลาวคือ ศาลมีอํานาจเรียกใหผูตองหาหรือจําเลยไปหา
หลักประกันเพ่ิมเติมได หรืออาจจะกําหนดเง่ือนไขในการปลอยชั่วคราวประการใดประการหนึ่งแทน
การเรียกหลักประกันก็ได เชน วางเง่ือนไขอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือปองกันการหลบหนี หรือปองกันการ
ไปยุงเก่ียวกับพยานหลักฐาน หรือยึดหนังสือเดินทางเหลานี้ เปนตน 
 
 3.1.4สภาพบังคับในกรณีฝาฝนสัญญาประกัน 
 ในกรณีท่ีผูตองหาหรือจําเลยไดรับอนุญาตใหประกันตัวแตไมมาปรากฏตัวตามกําหนดนัด 
หรือไมปฏิบัติเง่ือนไขท่ีศาลกําหนด The Bail Act 1976 มาตรา 6 ไดใหอํานาจศาลท่ีจะออก
หมายเรียกจําเลยมาศาลได แตหากเปนกรณีท่ีจําเลยไดรับการอนุญาตใหประกันตัวไป โดยมีหนาท่ีท่ี
จะตองมาปรากฏตัวตอศาลในกรณีนี้ The Bail Act 1976 มาตรา 7 (1) ไดใหอํานาจท่ีจะออก
หมายจับได และในขณะเดียวกันเจาพนักงานตํารวจสามารถจับจําเลยซ่ึงเชื่อวามีแนวโนมท่ีจะกระทํา
การผิดเง่ือนไขการอนุญาตใหไดรับประกันตัวโดยไมตองมีหมายได 

                                                           
 96สุรินทร มากชูชิต,เรื่องเดิม, หนา 116. 

97คนึงฦาไชย,“วิธีพิจาณาความอาญาตามกฎหมายอังกฤษ,” วารสารอัยการ 10, 110 
(กุมภาพันธ 2530):12. 
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 สําหรับวิธีการลงโทษ The Bail Act 1976 มาตรา 6 ไดกําหนดไวดวยกัน3 ประการ คือ98 
1) ลงโทษจําคุก 3 เดือน และ/หรือปรับ 2,000 ปอนด สําหรับความผิดฐาน

หลบหนีการประกันตัว 
2) ภายหลังเสร็จการพิจารณาตามขอ 1) อาจสงตัวจําเลยไปยัง Crown Courtเพ่ือ

ลงโทษหากเปนการสมควร ซ่ึง Crown Court จะมีอํานาจพิจารณาท้ังในสวนขอหาความผิดฐาน
หลบหนีประกัน และในสวนของความผิดตามฟอง ซ่ึงอํานาจของ Crown Courtจะมีอํานาจลงโทษ
จําคุกสูงถึง 12 เดือน และ/หรือปรับโดยไมจํากัด 

3) หากเปนการผิดสัญญาประกันตอ Crown Court ยอมเปนการถือวาเปนการดู
หม่ินและละเมิดอํานาจศาล ผูพิพากษาของ Crown Court ยอมสามารถใชวิธีพิจารณาหรือ
พยานหลักฐานใดๆ ก็ไดท่ีเห็นวาเปนธรรมและเหมาะสมแกจําเลย 
 

3.2กฎหมายของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
 
 ในหัวขอนี้จะขอกลาวถึงกฎหมายของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีท่ีเก่ียวของกับหัวขอวิจัย 
โดยแบงออกเปน 2 สวน ดวยกัน 1.กฎหมายประกันภัยของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี โดยจะศึกษา
สาระสําคัญของกฎหมายประกันภัยตาม Insurance Contract Act 20082.หลักการใหประกันตัว
ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
 
 3.2.1 กฎหมายประกันภัย 
 กฎหมายประกันภัยของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีท่ีจะทําการศึกษาในชั้นนี้ คือ Insurance 
Contract Act 2008 โดยในพระราชบัญญัตินี้มีสาระสําคัญท่ีสามารถนํามาใชวิเคราะหหัวขอวิจัย โดย
จัดแบงเปนสวนไดดังตอไปนี้ 
 สวนท่ี 1หลักเกณฑท่ัวไป (หนี้) ของสัญญาประกันภัย(Typical obligations) 
 มาตรา 199ไดใหหลักเกณฑท่ัวไปของการทําสัญญาประกันภัยไววา การทําสัญญาประกันภัย
คือ การรับรองความเสี่ยงภัยตามท่ีไดระบุไวในกรมธรรมประกันภัย หรือความเสี่ยงภัยท่ีเกิดข้ึนจาก
การกระทําของบุคคลภายนอก โดยการจายเงินผลประโยชนเม่ือเกิดเหตุการณท่ี ไดตกลงกันไวกับผูรับ

                                                           
 98ธิดารัตน ชลประเสริฐสุข, การนํามาตรการบังคับทางปกครองมาใชบังคับแกการผิดสัญญา
ประกันผูตองหาในช้ันเจาพนักงาน (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย, 2548), หนา 52. 
 99Section 1 Typical obligations 
 By making a contract of insurance the undertakes to cover a certain risk of 
the policyholder or a third party by paying a benefit upon occurrence of the agreed 
insured event. The policyholder is obligated to pay the agreed contribution 
(insurance premium) to the insurer. 
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ประกันภัยซ่ึงกรมธรรมประกันภัยเปนภาระผูกพันของผูเอาประกันภัยท่ีจะตองจายคาเบี้ยประกันภัย
ใหแกผูรับประกันภัย 

 ท้ังนี้ สัญญาประกันภัยของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมีลักษณะพิเศษตรงท่ีใหมีผลยอนหลัง
ได โดยในมาตรา 2100ไดวางหลักเกณฑการมีผลยอนหลังของสัญญาประกันภัยไวสรุปความไดวา 
สัญญาประกันภัยอาจจัดใหมีการประกันภัยท่ีครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัย กอนท่ีจะไดขอสรุปในการทํา
สัญญา อยางไรก็ตาม หากผูรับประกันภัยทราบวา ในขณะท่ีเขาไดเสนอเขารับทําสัญญา การเกิดข้ึน
ของเหตุการณท่ีเอาประกันภัยเปนไปไมได ผูรับประกันภัยจะไมมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัย แตหากรู
เม่ือกรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับแลว ยอมไมมีผลกระทบตอการไดรับชําระเบี้ยประกันภัยของผูรับ
ประกันภัย กลาวคือ ผูรับประกันภัยไมมีหนาท่ีจะตองคืนเบี้ยประกันภัย 
 สวนท่ี 2หนาท่ีในการเปดเผยขอความจริง (Duty of disclosure) 
 ในมาตรา 19 (1)101ไดวางหลักการเปดเผยขอความจริง โดยผูเอาประกันภัยไวสรุปความไดวา 
ผูเอาประกันภัยมีหนาท่ีในการเปดเผยขอความจริง ถึงปจจัยความเสี่ยงท่ีมีสวนเก่ียวของกับการ
ตัดสินใจเขาทําสัญญาใหผูรับประกันภัยทราบ กอนท่ีผูรับประกันภัยจะรับเขาทําสัญญา ถาหลังจาก ท่ี
ไดมีการยอมรับขอตกลงในกรรมธรรมประกันภัย และกอนท่ีจะยอมรับ ขอตกลงตามสัญญาประกันภัย 
ผูรับประกันภัยไดถามคําถามท่ีเก่ียวของกับความเสี่ยงภัยท่ีไดกลาวมาในตอนตน ผูเอาประกันภัยยังคง
มีหนาท่ีในการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวกับ ความเสี่ยงภัยใหผูรับประกันภัยทราบ ซ่ึงหากผูเอาประกันภัย
ผิดหนาท่ีตามท่ีกลาวมา ผูรับประกันภัยอาจยกเลิกการทําสัญญาได102 และการไมเปดเผยขอความจริง 

                                                           
 100Section 2 Retroactive insurance 
 (1) The contract of insurance may provide for the insurance cover to 
commence prior to the date on which it was concluded (retroactive insurance). 
 (2) If the insurer knows when submitting his contractual acceptance that the 
occurrence of the insured event is impossible, he shall not be entitled to an 
insurance premium. If the policyholder knows when submitting his contractual 
acceptance that an insured event has already occurred, the insurer shall not be 
obligated to effect payment. 
 101Section 19 (1) The policyholder shall disclose to the insurer before making 
his contractual acceptance the risk factors known to him which are relevant to the 
insurer's decision to conclude the contract with the agreed content and which the 
insurer has requested in writing. If, after receiving the policyholder's contractual 
acceptance and before accepting the contract, the insurer asks such questions as are 
referred to in the first sentence, the policyholder shall also be under the duty of 
disclosure as regards these questions. 
 102Section 19 (2)If the policyholder breaches his duty of disclosure under 
subsection (1), the insurer may withdraw from the contract. 
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มาตรา 19 (3)103ไดวางหลักวาการไมเปดเผยขอความจริงนั้น ใหรวมถึงการกระทําโดยเจตนาหรือ
ประมาทเลินเลอดวย และเม่ือมีการผิดหนาท่ีในการเปดเผยขอความจริง ผูรับประกันภัยสามารถบอก
เลิกสัญญาไดโดยแจงใหทราบลวงหนาเปนเวลา 1 เดือนนอกจากนี้ มาตรา 22104ยังใหสิทธิในการบอก
เลิกสัญญาแกผูรับประกันภัย เนื่องจากไดรับผลกระทบจากการท่ีผูเอาประกันภัยไดแถลงขอความอัน
เปนเท็จ (misrepresentation)อีกดวย 
 สวนท่ี 3การเพ่ิมข้ึนของความเสี่ยงภัย 
 การเพ่ิมข้ึนของความเสี่ยงภัย ยอมเปนการสงผลใหผูรับประกันภัยซ่ึงเปนผูรับโอนความเสี่ยงภัย
ท่ีจากเดิมเปนของผูเอาประกันภัยไดรับความเสียหายได ดังนั้นในมาตรา 23105จึงใหเปนหนาท่ีของผูเอา
ประกันภัยท่ีจะตองแจงใหผูรับประกันภัยทราบถึงปจจัยความเสี่ยงในตัววัตถุท่ีเอาประกันภัยท่ีเพ่ิมมาก
ข้ึนจากเดิมโดยไมชักชา ซ่ึงหากผูเอาประกันภัยไมแจงใหทราบผูรับประกันภัยยอมอาศัยเหตุดังกลาวใน
การบอกเลิกสัญญาได106 

                                                           
 103Section 19 (3) The insurer's right to withdraw from the contract shall be 
ruled out if the policyholder breached his duty of disclosure neither intentionally nor 
by acting with gross negligence. In such cases the insurer shall have the right to 
terminate the contract subject to a notice period of one month. 
 104Section 22 The right of the insurer to avoid the contract on account of 
fraudulent misrepresentation shall remain unaffected. 
 105Section 23 Aggravation of risk 
 (1) After submitting his contractual acceptance the policyholder may not 
aggravate the risk insured or permit its aggravation by a third party without the 
consent of the insurer. 
 (2) If the policyholder recognises after the fact that he has aggravated or 
permitted an aggravation of the risk insured without the consent of the insurer, he 
must disclose the aggravation of the risk insured to the insurer without undue delay. 
 (3) If, after the policyholder has submitted his contractual acceptance, an 
aggravation of the risk insured occurs notwithstanding his intention, he must disclose 
the aggravation to the insurer without undue delay as soon as he has learned 
thereof. 
 106Section 24 Termination of the contract due to aggravation ofthe risk insured 
 (1) If the policyholder breaches his duty under section 23 (1), the insurer may 
terminate the contract of insurance without prior notice, unless the insurer has 
breached the duty neither intentionally nor by acting with gross negligence. If the 
breach is based on ordinary negligence, the insurer may terminate the contract 
subject to a notice period of one month. 
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สําหรับในสวนปลีกยอยอ่ืนๆ ของพระราชบัญญัตินี้ ไดมีการแบงประเภทของสัญญา
ประกันภัยออกมาอยางชัดเจน เชน การประกันภัยทรัพยสิน, การประกันภัยความรับผิด, การ
ประกันภัยการขนสง, การประกันอัคคีภัย, การประกันภัยสุขภาพ, การประกันชีวิต ฯลฯ ซ่ึงจะเห็นวา
การแบงประเภทของสัญญาประกันภัยตามท่ีกลาวมาสวนใหญจะเปนความเสียหายตอทรัพยสิน ซ่ึง
สามารถตีราคาเปนเงินไดท้ังสิ้น แมกระท่ังสัญญาประกันสุขภาพ ก็เปนความเสียหายท่ีสามารถตีราคา
เปนเงินได โดยอาศัยการเฉลี่ยคารักษาพยาบาลในแตละครั้ง และของโรคนั้นๆ มาเปนเกณฑกําหนด
อัตราเบี้ยประกันภัย เวนแตการประกันชีวิตท่ีเชื่อกันวาชีวิตของคนไมสามารถตีราคาเปนเงินได แต
อยางไรก็ตาม การใหมีการประกันชีวิตคนได ก็เนื่องจากมีเหตุผลทางเศรษฐกิจมารองรับ ดวยเหตุผล
วาการสูญเสียบุคคลๆ หนึ่งในครอบครัวไปนํามาซ่ึงการสูญเสียรายไดของครอบครัวนั้นๆ 
 
 3.2.2การใหประกันตัวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา 
 หลักเกณฑเบื้องตนท่ีควรจะทําความเขาใจกอนท่ีจะศึกษาการใหประกันตัวตามกฎหมายของ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  ก็คือ ข้ันตอนในการควบคุมตัวผูถูกกลาวหาตามกฎหมาย สหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี วามีประการใด ซ่ึงมีหลักวา เม่ือเจาพนักงานตํารวจจับกุมผูถูกกลาวหามาไดแลว ไม
วาจะเปนการจับโดยมีหมายจับหรือไม เจาพนักงานจะตองนําตัวผูถูกกลาวหาไปสงศาลทันที หรืออยาง
ชาท่ีสุดในวันรุงข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือใหศาลเปนผูพิจารณาวาขอกลาวหามีมูลหรือไม ซ่ึงหากไมมีมูลก็ปลอยตัวผู
ถูกกลาวหาไป จะควบคุมตัวไวไมได และในกรณีท่ีควบคุมตัวไวกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญาของ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ไดจํากัดระยะเวลาไวใหไมเกิน 6 เดือน อยางไรก็ตาม เพ่ือเปนประโยชนตอ
การสอบสวนในกรณีท่ีการสอบสวนมีความยุงยากซับซอน กฎหมายก็ยังเปดชองใหขยายระยะเวลาใน
การควบคุมตัวออกไปไดคราวละ 3 เดือน ท้ังนี้ ผูถูกกลาวหามีสิทธิท่ีจะยื่นคํารองขอประกันตัวได
ตลอดเวลา107ในทางตรงกันขามหากเปนการจับตามหมายจับของศาล การปลอยตัวผูถูกกลาวหา ศาล
จะตองมีคําสั่งอยางใดอยางหนึ่ง ตอไปนี1้.ยกเลิกคําสั่งเดิมท่ีสั่งใหจับกุมผูถูกกลาวหาตามหมาย หรือ 2.มี
คําสั่งใหปลอยตัวไป 
 สําหรับหลักเกณฑในการพิจารณาใหประกันตัวมีลักษณะคลายกับกฎหมายอังกฤษโดย
พิเคราะหวา มีเหตุนาเชื่อไดหรือไมวาหากไดรับการประกันตัวออกไป จะไมหลบหนี หรือไมเปนอันตราย
ตอสังคม มีพฤติการณจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไม มีพฤติการณท่ีแสดงใหเห็นวาเม่ือไดรับการ
ประกันตัวไป จะไปกระทําความผิดอีกหรือไม ท้ังนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได

                                                                                                                                                                      
 (2) If an aggravation of the risk insured in accordance with section 23 (2) and 
(3) occurs, the insurer may terminate the contract subject to a notice period of one 
month. 
 (3) The right of termination in accordance with subsections (1) and (2) shall 
lapse if it is not exercised within one month after the insurer learns of the 
aggravation of the risk insured or if the state of affairs which existed prior to the 
aggravation is re-established. 
 107สุรินทร มากชูชิต, เรื่องเดิม,หนา 48. 
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กําหนดใหศาลพิจารณาคํารองขอปลอยตัวชั่วคราวภายใน 2 อาทิตย และหากมีการควบคุมตัวครบ 3 
เดือน โดยท่ียังไมไดมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงคําสั่งควบคุมตัวท่ีสั่งไวแตเดิม การควบคุมดังกลาวจะถือเปนการ
ยกเลิกไป 
 นอกจากนี้ศาลยังมีอํานาจกําหนดจํานวนเงินประกัน หรือประเภทของหลักประกันตามความ
เหมาะสม เพ่ือใชเปนสวนหนึ่งของหลักเกณฑในการใหประกันตัว ตลอดจนมีอํานาจในการกําหนด
เง่ือนไขในการปลอยชั่วคราวหรือใหประกันตัว เชน ใหมารายงานตัวตอศาล หรือใหอยูภายในความดูแล
ของเจาพนักงานท่ีไดรับมอบหมายจากศาลเปนตน 
 อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติกลับพบวา การรองขอประกันตัวตอศาลเยอรมันเปนเรื่องท่ียากมาก 
เนื่องจากวาหากศาลมีคําสั่งอนุญาตใหประกันตัว ศาลก็จะสั่งอนุญาตในชั้นพิจารณาวาขอกลาวหามีมูล
หรือไม เม่ือศาลพิจารณาวาขอกลาวหามีมูลก็ไมมีเหตุผลอันใดท่ีศาลมีคําสั่งอนุญาตใหประกันตัว ท้ังนี้ 
เหตุผลก็คงจะเปนเพราะระบบกฎหมายอาญาของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  มีความยึดโยงกับทฤษฎี
ควบคุมอาชญากรรม (Crime Control Model) ท่ีมีการหลักประการสําคัญวา กระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาในทุกข้ันตอนตองมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมหรือจับกุมผูกระทํา
ผิดมาลงโทษไดในอัตราท่ีสูง 108 ตลอดจนมีความรวดเร็ว แนนอน ประกอบกับระบบพิจารณาคดีอาญา
ของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เปนระบบไตสวนซ่ึงมีหลักการสําคัญเปนการฟองคดีโดยรัฐ ดวยเหตุผล
ดังกลาวจึงทําใหสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมีความม่ันใจเปนอยางยิ่งวาบุคคลท่ีถูกสอบสวน จับกุมและ
กลาวหาโดยเจาพนักงานของรัฐเปนบุคคลท่ีไดกระทําการอันมีมูลความผิดอาญาจริง และแมวาเสรีภาพ
ในรางกายของผูถูกกลาวหาจะถูกกระทบกระท่ังไปบาง แตเม่ือเทียบกับการใหหลักประกันทางสังคมท่ีดี
แลว สังคมยอมมีความสําคัญกวาสิทธิของปจเจกชนคนหนึ่ง ๆ
 

3.3กฎหมายของไทย 
 
 หัวขอนี้เแบงการศึกษาออกเปน 4 สวนดวยกันคือ 1.ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย2. 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  3.กฎกระทรวง ระเบียบและขอบังคับเก่ียวกับการเรียก
ประกันหรือหลักประกัน และ 4.สาระสําคัญของสัญญาประกันตัว 
 
 3.3.1ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 ในหัวขอนี้ จะขอกลาวถึงสาระสําคัญของสัญญาประกันภัยท่ีมีความเก่ียวพันถึงหัวขอท่ีทํา
การวิจัย พรอมท้ังปรับบทกฎหมาย และยกตัวอยางการใชกฎหมายผานคําพิพากษาของศาลฎีกาไป
พรอมกัน 

  3.3.1.1สัญญาประกันภัยเปนสัญญาตางตอบแทน 
  ท่ีกลาววาเปนสัญญาตางตอบแทนมิไดหมายความวา เปนสัญญาตางตอบแทนตาม
บรรพ 2 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตสัญญาประกันภัยจัดเปนเอกเทศสัญญาอยางหนึ่ง
ท่ีมีวัตถุประสงคและลักษณะของสัญญาเปนการตางตอบแทนซ่ึงกันและกัน 

                                                           
 108ฉัตรชัย ตังคณานุกูลชัย, เรื่องเดิม, หนา 15. 
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(Consideration)ตลอดจนมีบทบัญญัติของกฎหมายท่ีนํามาปรับใชเปนการเฉพาะ ซ่ึงในบางกรณีหาก
ไมมีบทบัญญัติใดของกฎหมายบัญญัติเปนการเฉพาะ ก็ตองนําบทบัญญัติตามบรรพ 2 มาปรับใช เชน 
การใชสิทธิในการเลิกสัญญา ในกรณีท่ีคูสัญญาฝายหนึ่งไมเสนอชําระหนี้ตอบแทน เปนตน เม่ือสัญญา
ประกันภัยเปนสัญญาตางตอบแทนอยางหนึ่ง คูสัญญาจึงมีหนาท่ีหรือหนี้ท่ีตองปฏิบัติตอกัน โดย
สามารถศึกษาไดจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 861 

  มาตรา 861 “อันวาสัญญาประกันภัยนั้น คือสัญญาซ่ึงบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใช 
คาสินไหมทดแทน หรือใชเงินจํานวนหนึ่งใหในกรณีวินาศภัยหากมีข้ึน หรือในเหตุอยางอ่ืน ใน
อนาคตดั่งไดระบุไวในสัญญา และในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะสงเงินซ่ึงเรียกวา เบ้ีย
ประกันภัย” 
  บทบัญญัติมาตรา 861 เปนการอธิบายลักษณะเบื้องตนของสัญญาประกันภัยวา
จะตองประกอบดวยบุคคลสองฝาย บุคคลแรกมีหนาท่ีจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนหรือเงินจํานวน
หนึ่งใหแกอีกฝายหนึ่ง สวนอีกฝายจะตองสงเงินตามจํานวนท่ีตกลงกันไวใหแกอีกฝาย เรียกวา “เบี้ย
ประกันภัย” 
  สําหรับบุคคลท่ีมีหนาท่ีจายคาสินไหมทดแทน ก็คือ “ผูรับประกันภัย” ตาม
ความหมายของมาตรา 862 วรรคแรก 109 สวนบุคคลท่ีมีหนาท่ีสงเงินท่ีเรียกวา “เบี้ยประกันภัย” 
ใหแกผูรับประกันภัย ก็คือ “ผูเอาประกันภัย” ตามความหมายของมาตรา 862 วรรคสอง 110 และ
นอกจากนี้ในมาตรา 862 วรรคทาย 111 ยังไดกลาวไววา บุคคลท่ีมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนจาก
ผูรับประกันภัยก็คือ “ผูรับประโยชน” ตามความหมายของมาตรา 862 วรรคสาม 112โดยจะเปนบุคคล
เดียวกันกับผูเอาประกันภัยหรือไมก็ได ยอมทําใหเห็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันภัยวาเปน
สัญญาเพ่ือประโยชนของบุคคลภายนอกดวย113 
 

                                                           
 109มาตรา 862 วรรคแรก แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย “ผูรับประกันภัย” ทาน
หมายความวา คูสัญญาฝายซ่ึงตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงินจํานวนหนึ่งให 
 110มาตรา 862 วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย “ผูเอาประกันภัย” ทาน
หมายความวา คูสัญญาฝายซ่ึงตกลงจะสงเบี้ยประกันภัย 
 111มาตรา 862 วรรคทาย แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย “อนึ่งผูเอาประกันภัยและ
ผูรับประโยชนนั้น จะเปนบุคคลคนหนึ่งคนดียวกันก็ได” 
 112มาตรา 862 วรรคสาม แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย“ผูรับประโยชน” ทาน
หมายความวา บุคคลผูจะพึงไดรับคาสินไหมทดแทน หรือรับจํานวนเงินใชให 
 113คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 35/2531 ในกรมธรรมประกันภัยซ่ึงผูเอาประกันภัยทําไวแก
จําเลยผูรับประกันภัย ระบุใหโจทกเปนผูรับประโยชน เม่ือทรัพยท่ีเอาประกันภัยถูกเพลิงไหมเสียหาย
หมดสิ้น และโจทกซ่ึงเปนบุคคลภายนอกไดแสดงเจตนาแกจําเลยโดยมีหนังสือบอกกลาวใหจําเลย
ทราบแลววาจะถือเอาประโยชนจากสัญญาตามกรมธรรมนั้น สิทธิของโจทกยอมเกิดข้ึนตั้งแตเวลาท่ี
แสดงเจตนาตามมาตรา 374 ผูเอาประกันภัยและจําเลยหาอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธินั้นใน
ภายหลังไดไม ตองหามตาม ป.พ.พ.มาตรา 375 
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  3.3.1.2สัญญาประกันภัยตองมีหลักฐานเปนหนังสือ 
  สัญญาประกันภัย เปนสัญญาท่ีไมมีแบบ แตตองมีหลักฐานเปนหนังสือ กลาวคือ 
กฎหมายมิไดกําหนดวาสัญญาประกันภัยจะตองทําเปนหนังสือ อยางเชน สัญญาซ้ือขาย
อสังหาริมทรัพยท่ีกฎหมายกําหนดวาจะตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี มิ
เชนนั้นสัญญาเปนโมฆะ ดังนั้น สัญญาประกันภัยยอมสามารถตกลงกันดวยวาจาได และมีผลสมบูรณ 
โดยใชหลักเกณฑท่ีวา คําเสนอ คําสนอง ถูกตองตรงกันสัญญาเกิด แตอยางไรก็ตาม หากมีขอพิพาท
เกิดข้ึน คูสัญญามิอาจยกขอตกลงท่ีมีระหวางกันดวยวาจามาฟองรองใหอีกฝายหนึ่งปฏิบัติตามสัญญา
ได114 
  3.3.1.3สัญญาประกันภัยเปนสัญญาท่ีตองการความสุจริตอยางยิ่ง 
  เนื่องจากสัญญาประกันภัย เปนสัญญาท่ีประกันหรือปองกันความเสี่ยงท่ีจะไดรับ
ความเสียหายในทรัพยสินของบุคคลคนหนึ่ง และเม่ือสัญญามีผลบังคับกันแลว ความเสี่ยงท่ีวาจะโอน
จากบุคคลท่ีเดิมเปนเจาของความเสี่ยง (ผูเอาประกันภัย) ไปยังบุคคลอีกคนหนึ่ง (ผูรับประกันภัย) จึง
เปนหนาท่ีของเจาของความเสี่ยงภัย ท่ีจะตองชี้แจง แจกแจง ใหรายละเอียด ท่ีเก่ียวของกับความเสี่ยง
นั้นๆ ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากไดแกผูเปนเจาของความเสี่ยงภัยใหม ซ่ึงหลักการในเรื่องนี้ ก็คือ การ
เปดเผยขอความจริงท่ีเก่ียวของกับวัตถุท่ีเอาประกันภัยใหแกผูรับประกันภัยทราบ ซ่ึงในเรื่องนี้มาตรา 
865 วรรคหนึ่งก็ไดบัญญัติรับรองหลักการดังกลาวไวดวย 
  มาตรา 865 วรรคหนึ่ง“ถาในเวลาทําสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัยก็ดีหรือ
ในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใชเงินยอมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขาก็ดี รูอยูแลวละ
เวนเสียไมเปดเผยขอความจริงซ่ึงอาจจะไดจูงใจผูรับประกันภัยใหเรียกเบ้ียประกันภัย สูงข้ึนอีก
หรือใหบอกปดไมยอมทําสัญญา หรือวารูอยูแลวแถลงขอความนั้นเปนความเท็จไซร ทานวา
สัญญานั้นเปนโมฆียะ...” 
  จากบทบัญญัติมาตรา 865 วรรคหนึ่ง ทําใหเขาใจวาขอความท่ีผูเอาประกันภัยไมได
เปดเผยนั้น จะตองเปนขอความท่ีมีความสําคัญท่ีทําใหผูรับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงข้ึนหรือ
บอกปดไมยอมทําสัญญานอกจากนี้การไมเปดเผยขอความจริงตามความหมายของมาตรา 865 วรรค
หนึ่งยังหมายความรวมถึงการแถลงขอความอันเปนเท็จ (Misrepresentation) อีกดวย  
  ตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกา 
  ฎีกาท่ี 918/2519 แมโจทกจะไดละเวนไมเปดเผยขอความจริงแกจําเลย ซ่ึงเปน
ผูรับประกันภัยวารถยนตของโจทกเคยถูกชนมากอนก็ตาม แตจําเลยก็ถือวาขอความจริงดังกลาวมิใช
ขอสําคัญอันจะเกิดผลเปนการจูงใจจําเลยใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงข้ึนกวาท่ีเรียกไวหรือเปนเหตุบอก
ปดไมยอมทําสัญญาดวย เพียงแตมีผลใหจําเลยไมยอมรับประกันภัยในจํานวนเงินท่ีโจทกเอาประกันไว
เทานั้น กรณีจึงไมตองดวยมาตรา 865 อันจะทําใหสัญญาประกันภัยเปนโมฆียะ 
 

                                                           
 114มาตรา 867 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย “อันสัญญาประกันภัยนั้น ถามิไดมี
หลักฐานเปนหนังสืออยางใด อยางหนึ่งลงลายมือชื่อฝายท่ีตองรับผิดหรือลายมือชื่อตัวแทนของฝาย
นั้นเปนสําคัญ ทานวาจะ ฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม” 
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  3.3.1.4 สัญญาประกันภัยเปนสัญญาท่ีตองมีสวนไดเสียในเหตุท่ีเอาประกันภัย 
  หลักสวนไดเสีย (Principle of Insurable Interest) ในเหตุท่ีเอาประกันภัย เปน
หลักท่ีไดกําหนดคุณสมบัติของผูเอาประกันภัย รวมท้ังเปนเง่ือนไขในการชําระคาสินไหมทดแทนตาม
สัญญาประกันภัยอีกดวยกลาวคือ หากผูเอาประกันภัยไมมีสวนไดเสียในวัตถุท่ีเอาประกันภัยเสียแลว 
ผูรับประกันภัยยอมไมมีหนาท่ีหรือปฏิเสธท่ีจะชําระคาสินไหมทดแทนได โดยสามารถศึกษาไดจาก
มาตรา 863 
  มาตรา 863“อันสัญญาประกันภัยนั้น ถาผูเอาประกันภัย มิไดมีสวนไดเสียในเหตุ
ท่ีประกันภัยไวนั้นไซร ทานวายอมไมผูกผันคูสัญญาแตอยางหนึ่งอยางใด” 
  ตามถอยคําของมาตรา 863 ใชคําวา “...ไมผูกผันคูสัญญาแตอยางหนึ่งอยางใด”ซ่ึง
หมายถึง การท่ีคูสัญญาไมสามารถเรียกรองใหฝายใดฝายหนึ่งปฏิบัติตามสัญญาท่ีทํากันไวไดเทานั้น 
ไมไดใชคําวา “โมฆะ” ท่ีมีความหมายวา การไมกอใหเกิดการเคลื่อนไหวแหงสิทธิ ดังนั้น แมผูเอา
ประกันภัยจะไมมีสวนไดเสียในเหตุท่ีเอาประกันภัย สัญญาท่ีทํากันไวก็ไมสูญเปลาไปแตอยางใด 
  สําหรับเง่ือนไขท่ีวาสวนไดเสียจะตองมีลักษณะประการใดและเวลาของการมีสวนได
เสียอันจะทําใหสัญญาประกันภัยมีผลสมบูรณจะตองมีขณะใด มาตรา 863 มิไดบัญญัติไว ในเรื่องนี้
อธิบายไดวาหากพิจารณาในแงของผูเอาประกันภัยซ่ึงจะตองมีสวนไดเสียในวัตถุท่ีเอาประกันภัยแลว 
ผูเอาประกันภัยจะตองมีความสัมพันธในทางใดทางหนึ่งกับวัตถุท่ีเอาประกันภัย ไมวาจะเปน
ความสัมพันธในทางทรัพยสิน หรือท่ีเรียกวาทรัพยสิทธิ ซ่ึงนอกจากการเปนเจาของกรรมสิทธิ์แลว ยัง
กินความไปถึงการมีสิทธิครอบครองทรัพยสินตามกฎหมายอีกดวย หรือจะเปนความสัมพันธทาง
สัญญาหรือหนี้เหนือบุคคลท่ีเรียกวา บุคคลสิทธิ ซ่ึงความสัมพันธทางสัญญานั้น ไมจําเปนวาคูสัญญาท่ี
เอาประกันภัยทรัพยสินจะตองไดสิทธิในทรัพยสินมาโดยสมบูรณตามกฎหมายแลว เชน ผูเชาซ้ือ แม
ยังชําระคาเชาซ้ือไมครบถวน แตก็ยังมีสิทธิใชประโยชนจากทรัพยนั้นได เพียงแตเม่ือชําระคาเชาซ้ือ
ครบถวนแลวจะไดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินมาเปนของตนเองโดยสมบูรณ เปนตน 
  ตัวอยางคําพิพากษาการมีสวนไดเสียในทางทรัพยสิน 
  ฎีกาท่ี 5120/2538แมระหวางเกิดเหตุ ช. จะโอนกรรมสิทธิ์รถแท็กซ่ีเพ่ือเขารวม
กิจการกับสหกรณ ส. แลวแตขณะทําสัญญาประกันภัย ช.ยังเปนเจาของกรรมสิทธิ์รถแท็กซ่ีคัน
ดังกลาวอยูจึงเปนผูมีสวนไดเสียมีสิทธิท่ีจะทําสัญญาประกันภัยเม่ือสัญญาประกันภัยมีผลบังคับไดตาม
กฎหมายโจทกในฐานะผูรับประกันภัยซ่ึงใชคาสินไหมทดแทนไปยอมเขารับชวงสิทธิของผูเอา
ประกันภัยได 
  จากคําพิพากษาฎีกาดังกลาวนอกจากจะทําใหเขาใจวาหลักการมีสวนไดเสียในแง
ความเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินแลว ยังทําใหเขาใจวาเวลาท่ีจะตองมีสวนไดเสียตามสัญญา
ประกันวินาศภัยใหถือในขณะทําสัญญาประกันภัยเปนหลัก แมภายหลังการเปนเจาของกรรมสิทธิ์จะ
เปลี่ยนแปลงไป หรือทรัพยสินท่ีเปนวัตถุท่ีเอาประกันภัยไดโอนเปลี่ยนมือไปในภายหลังก็ตาม 
  ฎีกาท่ี 359/2542แม ม.ผูขายรถยนตคันพิพาทใหแกโจทกจะไมมีกรรมสิทธิ์ใน
รถยนตคันพิพาท ไมอาจโอนขายใหโจทกไดก็ตาม แตโจทกไดรับโอนรถยนตคันพิพาทมาโดยสุจริตเสีย
คาตอบแทน มีการโอนทะเบียนรถยนตโดยเปดเผย โจทกไดยึดถือรถยนต คันพิพาทไว โดยเจตนาจะ
ยึดถือเพ่ือตน มีการแจงยาย ทะเบียนรถยนตไปยังภูมิลําเนาของโจทกและครอบครอง ใชประโยชน
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รถยนตคันพิพาทตลอดมา โจทกยอมมีสิทธิ ครอบครองรถยนตคันพิพาทตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยมาตรา 1367 โจทกจึงมีสิทธิใชสอย และไดรับประโยชนจากรถยนตคันพิพาท มีสิทธิให
ปลดเปลื้องการรบกวนการครอบครองโดยมิชอบดวยกฎหมาย ตามมาตรา 1374 มีสิทธิโอนสิทธิ
ครอบครองตามมาตรา 1378 และอาจไดกรรมสิทธิ์ในรถยนตคันพิพาทโดยการครอบครองปรปกษ
ตามมาตรา 1382หากมีวินาศภัยเกิดข้ึนแกรถยนตคันพิพาทในระหวางท่ีอยูในความครอบครองของ
โจทก โจทกยอมไดรับความเสียหายตองขาดประโยชนในการใชสอยรถยนตคันพิพาทไปจากท่ีเคย
ไดรับเปนปกติ ท้ังผูมีสิทธิเอาประกันภัยนั้นมิไดจํากัดเพียงเฉพาะผูมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยท่ีเอา
ประกันภัยเทานั้น ผูท่ีมีความสัมพันธอยูกับทรัพยหรือสิทธิหรือผลประโยชนหรือรายไดใด ๆ ซ่ึงถามี
วินาศภัยเกิดข้ึนจะทําใหผูนั้นตองเสียหายและความเสียหายท่ีผูนั้นจะไดรับสามารถประมาณเปนเงิน
ไดแลว ผูนั้นยอมเปนผูมีสวนไดเสียท่ีอาจเอาประกันภัยไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 863โจทกเปนผูมีสวนไดเสียในการยึดถือครอบครองใชประโยชน จากรถยนตคันพิพาท โจทก
จึงมีสิทธิเอาประกันภัยรถยนตดังกลาว ไวแกจําเลย โดยมิตองคํานึงถึงวากรรมสิทธิ์ในรถยนตคัน
พิพาทเปนของโจทกหรือไม เม่ือรถยนค คันพิพาทท่ี เอาประกันภัยไดสูญหายไป โจทกจึงมีอํานาจฟอง
เรียกรองใหจําเลยผูรับประกันภัยใชคาสินไหมทดแทนใหแกโจทกตามสัญญาประกันภัยได 
  ตัวอยางคําพิพากษาการมีสวนไดเสียในทางสัญญา 
  ฎีกาท่ี 597/2540  โจทกท่ี 2 เปนผูเชาซ้ือรถท่ีจําเลยรับประกันภัย แมจะชําระคา
เชาซ้ือยังไมหมด มิใชเจาของกรรมสิทธิ์รถท้ังสองคัน แตโจทกท่ี 2 ในฐานะผูเชาซ้ือมีสิทธิยึดถือและใช
ประโยชนตลอดจนรับผิดในความสูญหายหรือบุบสลายอันเกิดข้ึนแกรถท่ีเชาซ้ือ และเม่ือชําระเงิน
ครบถวนแลว รถนั้นยอมตกเปนกรรมสิทธิ์ของโจทกท่ี 2 หรือหากสัญญาเชาซ้ือเลิกกันโจทกท่ี 2 มี
หนาท่ีตองสงมอบรถท่ีเชาซ้ือคืนใหแกผูใหเชาซ้ือ โจทกท่ี 2 จึงเปนผูมีสวนไดเสียในรถท้ังสองคัน มี
สิทธิทําสัญญาประกันภัยกับจําเลยได 
  นอกจากนี้ ยังไดมี ฎีกาท่ี 10325/2546  วางหลักไววา ผูคํ้าประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาเชาซ้ือของผูเชาซ้ือ ยอมมีสวนไดเสียในทรัพยท่ีเชาซ้ือดวย ขอเท็จจริงในคําพิพากษาฉบับนี้
ปรากฏวาตามสัญญาเชาซ้ือระบุวาผูเชาซ้ือจะตองรับผิดแตเพียงผูเดียวในบรรดาอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก
การใชรถยนต และตามสัญญาคํ้าประกันระบุวา ผูคํ้าประกันจะตองรับผิดรวมกับผูเชาซ้ืออยางลูกหนี้
รวม จึงทําใหผูคํ้าประกันมีสวนไดเสียท่ีจะเอาประกันภัยรถยนตได 
  กลาวโดยสรุปในเรื่องสวนไดเสียตามสัญญาประกันวินาศภัยนั้น ผูเอาประกันภัย
จะตองมีสวนไดเสียไมวาในทางใดทางหนึ่งกับทรัพยท่ีเปนวัตถุท่ีเอาประกัน ไมวาจะเปนความสัมพันธ
ในทางทรัพยสิน หรือท่ีเรียกวา “ทรัพยสิทธิ” หรือความสัมพันธในทางคูสัญญาหรือท่ีเรียกวา “บุคคล
สิทธิ” ซ่ึงการท่ีจะวินิจฉัยวาเปนผูมีสวนไดเสียหรือไม จะตองพิจาณาจากบทบัญญัติในเรื่องทาง
ทรัพยสินหรือทางสัญญานั้นๆ เปนรายกรณีไปประกอบดวย 

3.3.1.5สัญญาประกันภัยเปนสัญญาท่ีมีเง่ือนไขการชดใชคาสินไหมทดแทนท่ีข้ึนอยู
กับเหตุการณในอนาคตท่ีไมแนนอน  และตองเปนเหตุการณท่ีระบุไวใน
สัญญา 

  ในเรื่องนี้สามารถศึกษาจากบทบัญญัติใน มาตรา 861 “...บุคคลคนหนึ่งตกลงจะใช
คาสินไหมทดแทน หรือใชเงินจํานวนหนึ่งใหในกรณีวินาศภัยหากมีข้ึนหรือในเหตุอยางอ่ืน ในอนาคต
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ดั่งไดระบุไวในสัญญา...”คําวา “หากมีข้ึน” และ “ในอนาคต” ยอมหมายถึงวา จะตองเปนภัยในภาย
ภาคหนา จึงตองเขาใจตอไปวาคําวาวินาศภัยนั้นมีความหมายอยางไร และหลักเกณฑการชดใชคา
สินไหมทดแทนหรือใชเงินจํานวนหนึ่งตามสัญญาประกันภัยเปนอยางไร โดยจะขออธิบายผานตัวอยาง
การใชกฎหมายของศาลฎีกาตามลําดับ ดังนี้ 
  ตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีอธิบายวาวินาศภัยตองเปนภัยท่ียังไมเกิดข้ึน 
  ฎีกาท่ี 2513/2518 0 กรมธรรมประกันภัยรถยนตสิ้นอายุเม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 
ตอมาวันท่ี 24 กรกฎาคมเกิดอุบัติเหตุ ผูเอาประกันภัยและผูรับประกันภัยออกกรมธรรมเม่ือวันท่ี 0 27 
กรกฎาคม โดยใหมีผลยอนหลังไปถึงวันท่ี 22 กรกฎาคม กรณีเชนนี้ ผูรับประกันภัยไมตองรับผิดใน
สัญญาประกันภัยในสวนท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือรับประกันวินาศภัยท่ีเกิดข้ึนแลว โดยศาลฎีกาวินิจฉัยคํา
วา วินาศภัยหากมีข้ึนตามมาตรา 861 วาหมายถึง วินาศภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตหลังจากวันทํา
สัญญา วินาศภัยท่ีเกิดข้ึนแลวจะเอามาประกันภัยไมได แมกรมธรรมประกันภัยจะระบุอายุการ
ประกันภัยยอนหลังเปนวันท่ี 22 กรกฎาคม กอนเกิดวินาศภัยก็หาทําใหผูเอาประกันภัยมีสิทธิ
เรียกรองใหผูรับประกันภัยใชคาเสียหายตามกรมธรรมนั้นไดไม 
  ความหมายของวินาศภัย 
  มาตรา 869 “อันคําวา "วินาศภัย" ในหมวดนี้ ทานหมายรวมเอาความเสียหาย 
อยางใด ๆ บรรดาซ่ึงจะพึงประมาณเปนเงินได” 
  มาตรา 877 วรรคแรก “ผูรับประกันภัยจําตองใชคาสินไหมทดแทนดังจะกลาว
ตอไปนี้ คือ 
  (1) เพ่ือจํานวนวินาศภัยท่ีแทจริง...  
  วรรคทาย ทานหามมิใหคิดคาสินไหมทดแทนเกินไปกวาจํานวนเงินซ่ึงเอา
ประกันภัยไว” 
  จากบทบัญญัติของมาตรา 869 ยอมทําใหเขาใจไดวา วินาศภัย ตองเปนความ
เสียหายท่ีตีราคาออกมาเปนเงินได เปนความเสียหายในทางทรัพยสิน ฉะนั้น ความเจ็บปวดรวดราว 
ความเศราโศกเสียใจ ความตกใจกลัว ความตื่นตระหนก ไมสามารถตีราคาเปนเงินออกมาไดจึงไมใช
วินาศภัย ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดก็คือ การท่ีกฎหมายประกันภัยไดแยกสัญญาประกันชีวิตกับสัญญา
ประกันวินาศภัยออกจากกัน เพราะเห็นวาชีวิตมนุษยเปนสิ่งท่ีไมอาจตีราคาเปนเงินได ความตายมิใช
วินาศภัยเพราะเปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนกับทุกคนข้ึนอยูวาจะชาหรือเร็ว เม่ือคําวาวินาศภัยจะตองเปน
ความเสียหายท่ีสามารถตีราคาเปนเงินไดแลว การชดใชคาสินไหมทดแทนยอมตองมีความสอดคลอง
กันไปดวย จึงทําใหเกิดหลักการชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง (Principle of Indemnity)
ซ่ึงบัญญัติไวในมาตรา 877 (1) ข้ึนและการท่ีจะเยียวยาหรือชดใชความเสียหายท่ีสามารถตีราคา
ออกมาเปนเงินได การชดใชดวยเงินยอมเปนการเขาแทนท่ีความเสียหายไดดีท่ีสุด จึงทําใหการชดใช
คาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันวินาศภัยโดยหลักจะเปนการชดใชดวยตัวเงินและเปนท่ีนิยมท่ีจะ
ชดใชใหกันในลักษณะนี้ อยางไรก็ตาม แมจะมีหลักวาการชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยจะตองชดใชตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง แตจะตองคํานึงดวยวาจํานวนเงินซ่ึงเอา
ประกันภัยมีจํานวนเทาใดดวยกลาวคือ การชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยไมวากรณี
ใดๆ จะไมมีทางสูงกวาจํานวนเงินท่ีเอาประกันภัยได 
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  ตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกา หลักการชดใชคาสินไหมทดแทน 
  ฎีกาท่ี 260/2553 รถยนตราคา 100,000 บาท ผูเชาซ้ือเอาประกันไว 60,000 บาท 
ระบุวาใหผูใหเชาซ้ือเปนผูรับประโยชน ขณะรถหายโจทกไดรับคาเชาซ้ือมาบางแลว ยังคงคางอยู 
32,669 บาท ผูรับประกันภัยตองใชคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวน 60,000 บาท 
  3.3.1.6ขอพิจารณาหลักการรับชวงสิทธิตามสัญญาประกันภัย 
  เม่ือเขาใจหลักเกณฑการชดใชคาสินไหมทดแทนแลว ลักษณะท่ีสําคัญอีกประการ
หนึ่งของสัญญาประกันวินาศภัย ก็คือ มีบทบัญญัติท่ีคุมครองผูรับประกันภัยภายหลังจากการชดใชคา
สินไหมทดแทนไปแลววามีสิทธิเรียกคืนไดอยางไรบาง เม่ือวัตถุท่ีเอาประกันภัยไดรับความเสียหายจาก
การกระทําของบุคคลภายนอก หลักการนี้เรียกวา หลักการรับชวงสิทธิ (Principle of Subrogation) 
  มาตรา 880“ถาความวินาศภัยนั้นไดเกิดข้ึนเพราะการกระทําของบุคคลภายนอก 
ไซร ผูรับประกันภัยไดใชคาสินไหมทดแทนไปเปนจํานวนเพียงใด ผูรับประกันภัยยอมเขารับชวง
สิทธิของผูเอาประกันภัยและของผูรับประโยชนซ่ึงมีตอบุคคลภายนอกเพียงนั้น” 
  ถาผูรับประกันภัยไดใชคาสินไหมทดแทนไปแตเพียงบางสวนไซร ทานหามมิให
ผูรับประกันภัยนั้นใชสิทธิของตนใหเส่ือมเสียสิทธิของผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน ในการท่ี
เขาจะเรียกรองเอาคาสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกเพ่ือเศษแหงจํานวนวินาศนั้น” 
  การเกิดสิทธิท่ีจะเรียกรองเอากับบุคคลภายนอกของผูรับประกันภัยจะเกิดข้ึนตอเม่ือ
ผูรับประกันภัยไดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยตามความเสียหายท่ีแทจริงแลว ปญหา
ท่ีจะตองพิจารณาในประการแรก ก็คือ คําวาชดใชคาสินไหมทดแทน หมายถึงการชดใชในลักษณะ
ใดบาง จริงอยูท่ีการใชคาเสียหายเปนเงินเปนหลักการสําคัญประการแรกท่ีมีการชดใชใหแกกันตาม
สัญญาประกันวินาศภัย แตหากพิจารณาคําวาคาสินไหมทดแทนแลวยอมมีความหมายกวางกวา 
คาเสียหาย ซ่ึงเปนการชดใชใหแกกันเปนตัวเงินอยางเดียว เชน ผูรับประกันภัยซอมรถยนตท่ีเอา
ประกันภัยไว ซ่ึงการซอมรถยนตยอมมีคาใชจายท่ีผูรับประกันภัยตองเสีย เม่ือซอมเสร็จก็สงรถคืน
ใหแกผูเอาประกัน การสงรถคืนก็ไมตางจากการชดใชเงินใหแกผูเอาประกันภัยนั่นเอง ผูรับประกันภัย
ยอมรับชวงสิทธิขอผูเอาประกันภัยไปเรียกเอากับบุคคลภายนอก ผูทําใหรถยนตไดรับความเสียหายได
ตั้งแตวันท่ีสงมอบรถยนตใหกับผูเอาประกันภัย เปนตน 
  ฎีกาท่ี 7274/2546 ขณะฟองคดีโจทกยังมิไดชําระเงินคาซอมรถยนตคันท่ีรับ
ประกันภัยเนื่องจากอูยังซอมไมเสร็จ แตการท่ีโจทกนํารถยนตไปใหอูทําการซอมและอูไดรับทําการ
ซอมใหในราคาท่ีตกลงกันไวนั้น โจทกยอมมีความผูกผันท่ีจะตองชําระคาซอมตามจํานวนเงินท่ีตกลง
กันไว ท้ังตอมาทางอูไดทําการซอมรถยนตจนเสร็จและมอบรถยนตใหแกผูเอาประกันภัยไปเรียบรอย
แลว จึงถือไดวาโจทกไดใชคาสินไหมทดแทนไปแลวตามจํานวนเงินราคาคาจางท่ีไดตกลงไวกับอู โจทก
ยอมเขารับชวงสิทธิของเจาของรถยนตมาเรียกรองคาซอมรถยนตจากจําเลยไดตาม ป.พ.พ. มาตรา 
880 วรรคหนึ่ง 
  สําหรับประเด็นท่ีตองพิจารณาประการตอมาเรื่องรับชวงสิทธิตามสัญญาประกันภัย
ก็คือ การรับชวงสิทธิตามสัญญาประกันภัยสามารถนําหลักเกณฑในเรื่องการรับชวงสิทธิตามกฎหมาย
ลักษณะหนี้มาใชไดหรือไม ซ่ึงตามมาตรา 226 วรรคแรก ไดบัญญัติไววา “บุคคลผูรับชวงสิทธิของ
เจาหนี้ ชอบท่ีจะใชสิทธิท้ังหลายบรรดาท่ีเจาหนี้มีอยูโดยมูลหนี้ รวมท้ังประกันแหงหนี้นั้นไดในนาม
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ของตนเอง” จะเห็นไดวาถอยคําตามตัวบทของบทบัญญัติท้ังสองมีความคลายคลึงกัน คือ ถอยคําของ
มาตรา 880 วรคแรก ท่ีวา “... ผูรับประกันภัยยอมเขารับชวง สิทธิของผูเอาประกันภัยและของผูรับ
ประโยชนซ่ึงมีตอบุคคลภายนอกเพียงนั้น” กับ ถอยคําของมาตรา 226 วรรคแรกท่ีวา “ ...ชอบท่ีจะใช
สิทธิท้ังหลายบรรดาท่ีเจาหนี้มีอยูโดยมูลหนี้ รวมท้ังประกันแหงหนี้นั้นไดในนามของตนเอง” จึง
วิเคราะหไดวาหลักเกณฑท้ังสองมาตรามีความเหมือนกันตรงท่ีเม่ือลูกหนี้ตามสัญญา ไดกระทําการใช
หนี้ท่ีตนพึงตองชําระแลว เชน ผูคํ้าประกัน เขาใชหนี้แทนลูกหนี้ชั้นตน หรือผูรับประกันภัยเขาชําระ
หนี้ตามสัญญาประกันภัย คือ การชําระคาสินไหมทดแทน ใหแกผูเอาประกันภัยแลว ยอมรับชวงสิทธิ
ของเจาหนี้มาเรียกรองเอากับบุคคลท่ีตองรับผิดรวมกับตนในกรณีของผูคํ้าประกัน หรือ
บุคคลภายนอกผูกอความเสียหายในกรณีของผูรับประกันภัย ซ่ึงตามคําพิพากษาของศาลฎีกามักจะ
วินิจฉัยในเรื่องการรับชวงสิทธิของผูรับประกันภัยโดยอางบทบัญญัติของท้ังสองมาตราประกอบกัน  
ดังตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกาตอไปนี้ 
  ฎีกาท่ี626/2536  วินิจฉัยวา ผูตองเสียหายจากการกระทําละเมิดสามารถฟองให
จําเลยซ่ึงเปนผูรับประกันภัยของผูกระทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนไดโดยตรงตามป.พ.พ. มาตรา 
887 เม่ือโจทกซ่ึงเปนผูรับประกันภัยของผูตองเสียหายเขาชดใชคาเสียหายใหแกผูตองเสียหายแลว
ยอมเขารับชวงสิทธิจากผูตองเสียหายฟองเรียกคาสินไหมทดแทนจากจําเลยไดในนามของโจทกเอง 
ตาม ป.พ.พ. มาตรา 226 และ 880... 
  ฎีกาท่ี 878/2544 การรับชวงสิทธิของผูรับประกันภัยตาม ป.พ.พ.มาตรา 880 
วรรคหนึ่ง อาจเปนสิทธิเรียกรองฐานละเมิดหรือสิทธิตามสัญญาก็ได และผูรับประกันภัยจะรับชวง
สิทธิตอเม่ือไดใชคาสินไหมทดแทนไปแลว จําเลยทําสัญญารับบริการรักษาความปลอดภัยใหแกบริษัท 
อ. ผูเอาประกันภัย เม่ือทรัพยสินของบริษัทอ. ไดสูญหายไปเนื่องจากมีคนรายเขาไปโจรกรรม จําเลย
จึงตองรับผิดตอบริษัท อ. ตามสัญญา และเนื่องจากทรัพยสินท่ีสูญหายดังกลาวเปนทรัพยท่ีเอา
ประกันภัยไว เม่ือโจทกซ่ึงเปนผูรับประกันภัยไดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยไปแลว 
โจทกจึงยอมไดรับชวงสิทธิของผูเอาประกันภัยอันมีตอผูกระทําความเสียหายโดยเรียกรองเอาจาก
จําเลยตามสัญญาบริการรักษาความปลอดภัยได 
  สําหรับหลักเกณฑในเรื่องอ่ืนท่ีเห็นไดชัดวาไมสามารถนํามาใชรวมกันไดก็คือ 
หลักเกณฑตามมาตรา 227 ซ่ึงบัญญัติวา “เม่ือเจาหนี้ไดรับคาสินไหมทดแทนความเสียหายเต็มตาม
ราคาทรัพยหรือสิทธิซ่ึงเปนวัตถุแหงหนี้นั้นแลว ทานวาลูกหนี้ยอมเขาสูฐานะเปนผูรับชวงสิทธิของ
เจาหนี้อันเก่ียวกับทรัพยหรือสิทธินั้นๆ ดวยอํานาจกฎหมาย” เนื่องจากมาตรา 880 วรรคหนึ่งตอนตน 
ไดบัญญัติใหเห็นชัดเจนวาผูรับประกันภัยสามารถชําระคาสินไหมทดแทนแตพียงบางสวนได ในทาง
ตรงกันขามกฎหมายลักษณะหนี้ไมอนุญาตใหมีการรับชวงสิทธิจากการชําระหนี้แตเพียงบางสวนได 
ประกอบกับหากพิจารณาโดยเนื้อแทแลวจะเห็นวา ทรัพยท่ีสูญหายของบริษัท อ. ตามคําพิพากษา
ศาลฎีกาขางตน ไมใชวัตถุแหงหนี้ตามสัญญาประกันภัย เปนเพียงทรัพยท่ีอาศัยเปนเง่ือนไขในการ
จายเงินตามสัญญาประกันภัยเทานั้น 

  ประกันภัยค้ําจุน 
  สัญญาประกันภัยคํ้าจุน ถือวาเปนสัญญาประกันวินาศภัยอยางหนึ่ง ยอมสามารถนํา
หลักกฎหมายในเรื่องประกันวินาศภัยมาใชได แตอยางไรก็ตาม ลักษณะของการรับประกันภัยของ
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สัญญาท้ังสองมีความแตกตางกันตรงท่ี สัญญาประกันภัยคํ้าจุนเปนสัญญาประกันความรับผิดของผูเอา
ประกันภัยอันอาจมีตอบุคคลภายนอก ซ่ึงอาจจะเกิดจากมูลหนี้ทางนิติกรรม หรือนิติเหตุก็ไดจึงมี
หลักเกณฑบางประการท่ีแตกตางกันซ่ึงสามารถศึกษาไดจากบทบัญญัติของกฎหมายในสวนของ
สัญญาประกันภัยคํ้าจุนดังนี้ 
  มาตรา 887 “อันวาประกันภัยค้ําจุนนั้น คือสัญญาประกันภัย ซ่ึงผูรับประกันภัย
ตกลงวาจะใชคาสินไหมทดแทนในนามของผูเอาประกันภัยเพ่ือความวินาศภัยอันเกิดข้ึนแกบุคคล
อีกคนหนึ่ง และซ่ึงผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบ 
  บุคคลผูตองเสียหายชอบท่ีจะไดรับคาสินไหมทดแทน ตามท่ีตนควรจะไดนั้นจาก
ผูรับประกันภัยโดยตรง แตคาสินไหมทดแทนเชนวานี้หาอาจจะคิดเกินไปกวาจํานวนอันผูรับ
ประกันภัย จะพึงตองใชตามสัญญานั้นไดไม ในคดีระหวางบุคคลผูตองเสียหายกับผูรับประกันภัย
นั้น ทานใหผูตองเสียหายเรียกตัวผูเอาประกันภัยเขามาในคดีดวย 
  อนึ่ง ผูรับประกันภัยนั้นแมจะไดสงคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยแลว ก็
ยังหาหลุดพนจากความรับผิดตอบุคคลผูตองเสียหายนั้นไม เวนแตตนจะพิสูจนไดวาสินไหม
ทดแทนนั้นผูเอาประกันภัยไดใชแกผูตองเสียหายแลว” 
  จากบทบัญญัติขางตนสามารถอธิบายถึงลักษณะของสัญญาประกันภัยคํ้าจุนได ดังนี้ 
  ประการแรก  ความรับผิดของผูรับประกันภัยจะเกิดข้ึนตอเม่ือไดขอยุติวา ผูเอา
ประกันภัยจะตองรับผิดตอบุคคลภายนอกหรือคูสัญญาเสียกอน และหากมีขอยกเวนความรับผิดของ
ผูรับประกันภัยประการใดขอยกเวนเหลานั้นยอมใชบังคับแกบุคคลภายนอกดวย 
  ฎีกาท่ี 1284/2532  ขณะรถยนตคันท่ีเอาประกันภัยคํ้าจุนชนรถยนตของโจทก
รถยนตคันท่ีเอาประกันภัยคํ้าจุนอยูในความครอบครองของจําเลยท่ี 1 ผูเชาซ้ือ มิไดอยูในความ
ครอบครองของบริษัท ส. ผูเอาประกันภัยคํ้าจุน ซ่ึงเปนผูใหเชาซ้ือและเหตุละเมิดก็กระทําโดย ว. 
ลูกจางของจําเลยท่ี 1 บริษัท ส. ผูเอาประกันภัยไมตองรับผิดในผลละเมิด จึงไมมีคาสินไหมทดแทนซ่ึง
จําเลยท่ี 2 ผูรับประกันภัยจะตองชดใชแทนบริษัท ส. ผูเอาประกันภัย ดังนี้ จําเลยท่ี 2 จึงไมตองรับ
ผิดชดใชคาเสียหายใหแกโจทก 
  ฎีกาท่ี 168/2552 โจทกฟองจําเลยท่ี 3 ใหรับผิดใชคาสินไหมทดแทนแกโจทก
รวมกับจําเลยท่ี 1 และท่ี 2 โดยอาศัยมูลหนี้ตามสัญญาประกันภัยคํ้าจุนระหวางจําเลยท่ี 2 กับท่ี 3 
ความรับผิดของจําเลยท่ี 3 ผูรับประกันภัยท่ีมีตอโจทก จึงตองเปนไปตามท่ีระบุไวในสัญญาดังกลาว 
ฉะนั้น จําเลยท่ี 3 ยอมยกขอยกเวนความรับผิดตอบุคคลภายนอกตามสัญญาข้ึนตอสูกับโจทกได เวน
แตขอยกเวนนั้นจะขัดตอกฎหมาย 
  ขอยกเวนความรับผิดตอบุคคลภายนอกตามกรมธรรม กําหนดวาจําเลยท่ี 3 ไมตอง
รับผิดกรณีการใชรถยนตตามท่ีระบุ คือ หามรับจางหรือใหเชานั้น ไมขัดตอกฎหมาย เพราะเปนเพียง
เง่ือนไขท่ีกําหนดไว เพ่ือไมใหจําเลยท่ี 2 ผูเอาประกันภัยใชรถยนตคันเกิดเหตุไปรับจางหรือใหเชา ซ่ึง
เปนการใชมากกวาใชบรรทุกสวนบุคคล อันจะทําใหจําเลยท่ี 3 ตองเสี่ยงภัยมากข้ึน ขอยกเวนความ
รับผิดตอบุคคลภายนอกดังกลาวจึงใชบังคับได 
  ประการท่ีสอง  หลักเกณฑการชดใชคาสินไหมทดแทนของสัญญาประกันภัยคํ้าจุน 
แมจะมีความเหมือนกับสัญญาประกันวินาศภัย กลาวคือ เปนการชดใชความเสียหายตามความเปน
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จริง แตความแตกตางอยูท่ีการหลุดพนจากความรับผิดตอบุคคลภายนอก กลาวคือ ผูรับประกันภัย 
ตามสัญญาประกันภัยคํ้าจุนจะหลุดพนจากความรับผิด ดวยวิธีการเลือกท่ีจะสงคาสินไหมทดแทน
ใหกับผูเอาประกันภัยในฐานะคูสัญญา หรือจะสงใชใหแกบุคคลผูตองเสียหายโดยตรงก็ได ซ่ึงในทาง
ปฏิบัติผูรับประกันภัยจะสงใชใหแกผูตองเสียหาย แตหากสงใชใหแกผูเอาประกันภัยผูรับประกันภัยจะ
หลุดพนก็ตอเม่ือพิสูจนไดวาคาสินไหมทดแทนนั้น ผูเอาประกันภัยไดใชใหแกผูตองเสียหายแลว 
นอกจากนี้ กฎหมายยังไดบัญญัติหลักเกณฑการฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนของผูตองเสียหายไว
ดวยวา จะตองเรียกผูเอาประกันภัยเขามาในคดีดวย 
  ประการสุดทาย หลักการรับชวงสิทธิตามสัญญาประกันวินาศภัยจะสามารถนํามาใช
กับสัญญาประกันภัยคํ้าจุนไดหรือไม เนื่องจากการรับชวงสิทธิตามสัญญาประกันวินาศภัยจะเกิดข้ึน
ตอเม่ือเกิดความเสียหายข้ึน และไดมีการชําระคาสินไหมทดแทนใหแกกันแลว สวนสัญญาประกันภัย
คํ้าจุน ความเสียหายเกิดข้ึนแกบุคคลภายนอกโดยการกระทําของผูเอาประกันภัย การจายคาสินไหม
แทนก็เปนการจายใหและในนามของผูเอาประกันภัยในฐานะคูสัญญา เพียงแตโดยหลักจะมีการสงใช
เงินใหแกบุคคลภายนอก ในกรณีนี้สามารถกลาวไดวา การรับชวงสิทธิสามารถเกิดข้ึนไดหากเปนกรณี
ท่ีความรับผิดของผูเอาประกันภัยตอบุคคลภายนอก มีมูลเหตุมาจากการกระทําของบุคคลท่ีมีหนาท่ี
ตองรับผิดตอผูเอาประกันภัยอีกชั้นหนึ่ง เชน หากเปลี่ยนขอเท็จจริงตาม คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี
1284/2532 ท่ีไดกลาวมาขางตนเปนวาผูเอาประกันภัยคํ้าจุนเปนผูเชาซ้ือ เม่ือลูกจางของผูเชาซ้ือขับ
รถยนตไปกอความเสียหายแกบุคคลภายนอก และผูรับประกันภัยไดจายคาสินไหมทดแทนไปใหแก
บุคคลผูไดรับความเสียหายแลว แมโดยปกติจะไมสามารถมาเรียกรองเอากับผูเอาประกันภัยได แต
สามารถรับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัยตามสัญญาจางแรงงานท่ีนายจางมีสิทธิเรียกรองเอากับลูกจาง
ของตนได หากลูกจางไปกระทําการละเมิดเปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับความเสียหาย 
 
 3.3.2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 สัญญาประกันตัว เปนเง่ือนไขท่ีสําคัญประการหนึ่ง ของการอนุญาตใหมีการปลอยชั่วคราว 
ไมวาจะเปนการปลอยชั่วคราวโดยมีประกัน หรือโดยมีประกันและหลักประกันซ่ึงหลักเกณฑการให
ประกันตัวโดยมีสัญญาประกัน มีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
 มาตรา 110 “ในคดีท่ีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินหาปข้ึนไป ผูท่ีถูกปลอยช่ัวคราวตองมี
ประกันและจะมีหลักประกันดวยหรือไมก็ได 
 ในคดีอยางอ่ืนจะปลอยช่ัวคราวโดยไมมีประกันเลย หรือมีประกันและหลักประกันดวยก็
ได” 
 จากบทบัญญัติดังกลาวจึงสามารถจําแนกวิธีการปลอยชั่วคราวออกเปนสามประเภทดวยกัน
คือ ปลอยโดยไมมีสัญญาประกัน ปลอยโดยมีสัญญาประกัน และปลอยโดยมีสัญญาประกันและ
หลักประกัน อยางไรก็ตาม ขอบเขตการศึกษาของวิทยานิพนธเลมนี้มุงทําการศึกษาถึงขอบเขตและ
สาระสําคัญของสัญญาประกัน เพ่ือทําการศึกษาเปรียบเทียบระหวางสัญญาประกันภัย สัญญาประกัน
ตัว และสัญญาประกันภัยอิสรภาพ ผูเขียนจึงขอกลาวเฉพาะการปลอยชั่วคราวโดยมีสัญญาประกัน 
และการปลอยชั่วคราวโดยมีสัญญาประกันและหลักประกันเทานั้น 
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  3.3.2.1การปลอยชั่วคราวโดยมีสัญญาประกัน 
  มาตรา 112 วรรคแรก “เม่ือจะปลอยช่ัวคราวโดยมีประกัน หรือมีประกันและ
หลักประกัน กอนปลอยไปใหผูประกันหรือผูเปนหลักประกันลงลายมือช่ือในสัญญาประกันนั้นดวย 
  วรรคสองในสัญญาประกันนอกจากขอความอยางอ่ืนท่ีสัญญาท่ัวไปมีแลว ตองมี
ขอความดังนี้ ดวย 
   (1) ผูถูกปลอยช่ัวคราวหรือผูประกันแลวแตกรณี จะปฏิบัติตามนัดหรือ
หมายเรียกของเจาพนักงานหรือศาล ซ่ึงอนุญาตใหปลอยช่ัวคราว 
   (2) เม่ือผิดสัญญาจะใชเงินจํานวนท่ีระบุไว" 
  3.3.2.2การปลอยชั่วคราวโดยมีสัญญาประกันและหลักประกัน 
  มาตรา 114 “เม่ือจะปลอยช่ัวคราวโดยใหมีประกันและหลักประกันดวย กอน
ปลอยตัวไปใหผูรองขอประกันจัดหาหลักประกันมาดังตองการหลักประกันมี 3 ชนิด คือ 
   (1) มีเงินสดมาวาง 
   (2) มีหลักทรัพยอ่ืนมาวาง 
 (3) มีบุคคลมาเปนหลักประกัน โดยแสดงหลักทรัพย" 
  ซ่ึงการปลอยผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาตามประเภทของการปลอยชั่วคราวท้ัง
สองตองอยูภายใตบังคับของ มาตรา 112 วรรคสาม ซ่ึงบัญญัติวา  “ในสัญญาประกันตัวจะกําหนด
ภาระหนาท่ีและเง่ือนไขใหผูถูกปลอยช่ัวคราว หรือผูประกันตองปฏิบัติเกินความจําเปนแกกรณี
ไมได” การบัญญัติเชนนี้ก็เพ่ือมุงคุมครองสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยในการตอสูคดีเพ่ือพิสูจนความ
บริสุทธิ์ของตน หากกําหนดเง่ือนไขเกินความจําเปนยอมเปนการบั่นทอนความรูสึกหรือความพยายาม
ของผูตองหาหรือจําเลยในการตอสูคดีเพ่ือพิสูจนความบริสุทธิ์ของตน ตามเจตนารมณในเรื่องการ
ปลอยชั่วคราว ประกอบกับผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา หากไมไดมีลักษณะตองหามตาม
หลักเกณฑการปลอยชั่วคราว เชน กระทําความผิดไมรายแรง หรือไมมีพฤติการณหลบหนี 115 ก็ควร
ไดรับการปลอยตัวไปเพ่ือตระตรียมการท่ีจําเปนสําหรับการตอสูคดี เพราะหากยังไมมีคําพิพากษาถึง
ท่ีสุดวาผูนั้นกระทําความผิดตองสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นบริสุทธ ตามทฤษฎีกฎหมายอาญา 
 

                                                           
 115มาตรา 108 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณความอาญา "ในการวินิจฉัยคํารองขอให
ปลอยชั่วคราว ตองพิจารณาขอเหลานี้ประกอบ 
 (1) ความหนักเบาแหงขอหา 
 (2) พยานหลักฐานท่ีปรากฏแลวมีเพียงใด 
 (3) พฤติการณตางๆ แหงคดีเปนอยางไร 
 (4) เชื่อถือผูรองขอประกันหรือหลักประกันไดเพียงใด 
 (5) ผูตองหาหรือจําเลยนาจะหลบหนีหรือไม 
 (6) ภัยอันตรายหรือความเสียหาย ท่ีจะเกิดจากการปลอยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม 
 (7) ในกรณีท่ีผูตองหาหรือจําเลยตองขังตามหมายศาล ถามีคําคัดคานของพนักงานสอบสวน 
พนักงานอัยการ โจทก หรือผูเสียหาย แลวแตกรณี ศาลพึงรับประกอบการวินิจฉัยได" 
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 3.3.3 กฎกระทรวง ระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกัน  
 เพ่ือใหการพิจารณาปลอยตัวผูตองหาหรือจําเลยเปนไปตามกฎหมายและมีมาตรฐานเดียวกัน
ในปจจุบันจึงไดมีการออกกฎระเบียบท่ีมีความสําคัญออกมาดวยกันสองฉบับ คือ 

3.3.3.1 ขอบังคับของประธานศาลฎีกา วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
เก่ียวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.
2548 

3.3.3.2 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ แล ะเง่ือนไขในการเรียกประกัน
หรือหลักประกันการปลอยชั่วคราวผูตองหาในชั้นสอบสวน พ.ศ.2549 

ดังนั้น นอกจากจะตองพิจารณาหลักเกณฑตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาแลวยังตองคํานึงถึงหลักเกณฑของกฎระเบียบและขอบังคับท่ีกลาวมาท้ังสองดวย โดยมี
สาระสําคัญดังนี้ 
 1 )การปลอยชั่วคราวโดยมีประกัน การปลอยชั่วคราวในลักษณะนี้จะตองมี
การทําสัญญาประกันตอเจาพนักงานหรือศาล ไมวาจะเปนการทําสัญญาโดยตัวผูตองหาหรือจําเลย
เอง หรือผูมีประโยชนเก่ียวของ 116ซ่ึงท้ังสองกรณีจะเรียกผูทําสัญญาวา ผูประกัน นอกจากนี้ คดีท่ีมี
อัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินหาปข้ึนไปตองมีประกัน ทุกกรณี โดบจะมีหลักประกันดวยหรือไมก็ได 
สวนความผิดท่ีอัตราโทษตั้งแตหาปลงมายอมเปนดุลยพินิจของเจาพนักงานท่ีจะกําหนดวาจะตองมี
ประกันหรือไม  
   2)จํานวนเงินท่ีตองใชเม่ือมีการผิดสัญญาประกันนั้น เจาพนักงานหรือศาล
จะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับท่ีใหอํานาจไว 117 และคํานึงถึงหลักเกณฑตามมาตรา 112 
วรรคสาม ท่ีบัญญัติวาจะกําหนดภาระหนาท่ีและเง่ือนไขใหผูถูกปลอยชั่วคราว หรือผูประกันตอง
ปฏิบัติเกินความจําเปนแกกรณีไมได 
   3)ในกรณีท่ีเปนการปลอยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกันนั้น คําวา
หลักประกัน สามารถแบงเปนสามชนิดคือเงินสด หลักทรัพยอ่ืน และบุคคลเปนหลักประกันโดยแสดง
หลักทรัพย 
  สําหรับหลักทรัพยอ่ืนนั้นจําแนกไดออกเปนสองประเภทคือ 118 

                                                           
 116มาตรา 106 วรรคแรก แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา "คํารองขอใหปลอย
ผูตองหาหรือจําเลยชั่วคราวโดยไมตองมีประกันหรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกัน ไมวาผู
นั้นตองควบคุมหรือขังตามหมายศาล ยอมยื่นไดโดยผูตองหา จําเลย หรือผูมีประโยชนเก่ียวของดังนี้" 
 117ขอบังคับของประธานศาลฎีกา วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการเรียก
ประกันหรือหลักประกันในการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2548 
 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการเรียกประกันหรือหลักประกันการ
ปลอยชั่วคราวผูตองหาในชั้นสอบสวน พ.ศ.2549 
 118ขอบังคับของประธานศาลฎีกา วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการเรียก
ประกันหรือหลักประกันในการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2548 ขอ 10 



67 

(1) ท่ีดินมีโฉนด หนังสือรับรองการทําประโยชน หรือหนังสือแสดง
กรรมสิทธิ์หองชุด โดยจะตองนําเอกสารเหลานั้น แนบมาพรอมกับราคาประเมินมาแสดง หากจะนํา
สิ่งปลูกสรางบนท่ีดินมาเปนประกันดวยก็ตองแสดงสําเนาทะเบียนบาน และหนังสือราคาประเมินสิ่ง
ปลูกสรางเหลานั้นท่ีนาเชื่อถือแนบมาดวย 

(2) หลักทรัพยท่ีมีคาอยางอ่ืนท่ีกําหนดราคามูลคาแนนอนได เชน 
พันธบัตรของรัฐบาล สลากออมสิน ตั๋วแลกเงินท่ีธนาคารเปนผูจายและธนาคารผูจายไดรับรองแลว ตั๋ว
สัญญาใชเงินท่ีธนาคารเปนผูออกตั๋ว หรือเช็คท่ีธนาคารเปนผูสั่งจาย หรือเช็คท่ีธนาคารรับรองแลว 
หนังสือรับรองของธนาคารหรือบริษัทประกันภัยเปนตน 
  สําหรับผูมีประโยชนเก่ียวของท่ีจะเขาเปนประกันหรือเปนหลักประกันใหแก
ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาจะตองเปนผูประกอบอาชีพท่ีมีความนาเชื่อถือ และมีฐานะทางการเงิน
ท่ีม่ันคง เชน ขาราชการ ซ่ึงรวมถึงขาราชการบํานาญดวย สมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหาร
ทองถ่ิน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ทนายความ เปนตน รวมไปถึงบุคคลท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับผูตองหา
หรือจําเลย เชน บิดามารดา ญาติพ่ีนอง นายจาง ลูกจาง บุคคลท่ีมีความเก่ียวพันกันทางสมรส หรือ
ความสัมพันธเสมือนเปนญาติพ่ีนอง หรือมีความสัมพันธในทางอ่ืนท่ีเห็นสมควรใหประกันได สวนใน
เรื่องฐานะทางการเงิน ก็ไดกําหนดวาใหทําสัญญาประกันไดในวงเงินไมเกิน 10 เทาของอัตราเงินเดือน 
หรือรายไดเฉลี่ยตอเดือน เปนตน119 
 
 3.3.4สาระสําคัญของสัญญาประกันตัว 
 สัญญาประกันตัว มีสาระสําคัญท่ีจะตองนํามาพิจารณา และจัดแบงเปนหัวขอไดดังตอไปนี้  
  3.3.4.1คูสัญญาตามสัญญาประกันตัว 
  ในสัญญาประกันตัว จะมีลักษณะเหมือนกับสัญญาท่ัวๆ ไป ท่ีประกอบไปดวยบุคคล
สองฝายโดยฝายแรก คือ ฝายผูตองหาหรือจําเลย กับอีกฝายหนึ่งคือ เจาพนักงาน ซ่ึงประกอบไปดวย
ตํารวจ พนักงานอัยการ และศาลโดยฝายผูตองหาหรือจําเลยนั้น จะเปนตัวผูตองหาหรือจําเลยเปน
ผูทําสัญญาประกันกับเจาพนักงานดวยตนเอง หรือบุคคลภายนอกซ่ึงไดรับการพิจารณาแลววา
สามารถจัดใหอยูในความหมายของผูมีประโยชนเก่ียวของ ตามหลักเกณฑท่ีไดกลาวมาแลวขางตน 
เปนผูทําสัญญาประกันตัวผูตองหาหรือจําเลยตอเจาพนักงานก็ได ดังนั้น จึงสรุปไดวาสัญญาประกันตัว
จะมีดวยกันสองกรณีดังตอไปนี้ 
   1) ผูตองหาหรือจําเลยทําสัญญาประกันตัวกับเจาพนักงาน 
   2) ผูมีประโยชนเก่ียวของทําสัญญาประกันตัวกับเจาพนักงาน 
  3.3.4.2เง่ือนไขของสัญญาประกันตัว 
  ผูตองหาหรือจําเลย จะตองมาปรากฏตัวตอเจาพนักงานตํารวจในเวลาท่ีเจา
พนักงานไดเรียกตัวมาเพ่ือการสอบสวน หรือดําเนินอยางอ่ืนตามอํานาจหนาท่ี หรือมาปรากฏตัวตอ
ศาลในวันท่ีศาลนัดพิจารณาคดี  

                                                           
 119ขอบังคับของประธานศาลฎีกา วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการเรียก
ประกันหรือหลักประกันในการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2548 ขอ 11.1 
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  3.3.4.3ผลของการผิดเง่ือนไขสัญญาประกันตัว 
  หากผูตองหาหรือจําเลยไมมาปรากฏตัวตอเจาพนักงาน ผลของการไมมาปรากฏตัว 
จะเปนไปในลักษณะตอไปนี้ 

1) ในกรณีท่ีผูตองหาหรือจําเลยเปนผูประกันตนเอง ในกรณีไมไดวาง
ทรัพยสินเปนหลักประกันไว ยอมเขาขายมีพฤติการณหลบหนี พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจท่ีพบ
ตัวผูตองหาหรือจําเลย มีอํานาจจับกุมผูตองหาหรือจําเลยนั้นๆ ได สวนในกรณีไมมาปรากฏตัวในเวลา
พิจารณาคดี ศาลยอมออกหมายจับไดเชนกัน และถือวาเปนการละเมิดอํานาจศาลอีกดวย นอกจากนี้
หากมีการวางทรัพยสินไวเปนหลักประกัน ทรัพยสินเหลานั้นยอมถูกบังคับตามเง่ือนไขของสัญญา
ประกัน 

2) ในกรณีบุคคลภายนอกเปนผูประกัน ผูประกันมีหนาท่ีพาผูตองหาหรือ
จําเลยมาพบหรือมาปรากฏตัวตอเจาพนักงานหรือศาลโดยเร็วท่ีสุด ไมวาจะดวยวิธีการรองขอใหเจา
พนักงานเปนผูจับ หรือจับดวยตนเอง ในกรณีท่ีไมสามารถขอความชวยเหลือจากเจาพนักงานได
ทันทวงที แลวจัดสงใหเจาพนักงานตอไป 120 และในกรณีมีการวางทรัพยสินไวเปนหลักประกัน 
ทรัพยสินเหลานั้นยอมถูกบังคับตามเง่ือนไขของสัญญาประกัน 

3) การบังคับคดีตามสัญญาประกันศาลสามารถใชอํานาจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจาณาความอาญามาตรา 119 โดยมีคําสั่งบังคับตามสัญญาประกัน โดยมิตองฟองคดี
แพงใหม โดยใหถือวาบุคคลผูตองรับผิดตามสัญญาประกันเปนลูกหนี้ตามคําพิพาษา โดยใหถือวา
หัวหนาสํานักงานประจําศาลยุติธรรมเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษาในสวนท่ีเก่ียวกับหนี้ตามสัญญา
ประกัน121 แตหากเปนการเปนการผิดสัญญาในชั้นเจาพนักงานตํารวจหรือพนักงานอัยการวิธีการจะ

                                                           
 120มาตรา 117 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา "เม่ือผูตองหาหรือจําเลยหนี
หรือจะหลบหนี ใหพนักงานฝาย ปกครองหรือตํารวจท่ีพบการกระทําดังกลาวมีอํานาจจับผูตองหา
หรือจําเลยนั้นได แตในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงทําสัญญาประกันหรือเปนหลักประกันเปนผูพบเห็นการกระทํา
ดังกลาว อาจขอใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจท่ีใกลท่ีสุดจับผูตองหาหรือจําเลยได ถาไม
สามารถขอความชวยเหลือจากเจาพนักงานไดทันทวงที ก็ใหมีอํานาจจับผูตองหาหรือจําเลยไดเอง 
แลวสงไปยังพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจท่ีใกลท่ีสุด และใหเจาพนัก งานนั้นรีบจัดสงผูตองหาหรือ
จําเลยไปยังเจาพนักงานหรือศาล โดยคิดคาพาหนะจากบุคคลซ่ึงทําสัญญาประกันหรือเปน
หลักประกันนั้น" 
 121มาตรา 119 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา "ในกรณีผิดสัญญาประกันตอ
ศาล ศาลมีอํานาจสั่งบังคับตามสัญญาประกันหรือตามท่ีศาลเห็นสมควรโดยมิตองฟอง เม่ือศาลสั่ง
ประการใดแลว ฝายผูถูกบังคับตามสัญญาประกันหรือพนักงานอัยการมีอํานาจอุทธรณได คําวินิจฉัย
ของศาลอุทธรณใหเปนท่ีสุด 
 เพ่ือประโยชนในการบังคับคดี ใหศาลชั้นตนท่ีพิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีนั้นมีอํานาจออกหมาย
บังคับคดีเอาแกทรัพยสินของบุคคลซ่ึงตองรับผิดตามสัญญาประกันไดเสมือนวาเปนลูกหนี้ตามคํา
พิพากษา และใหถือวาหัวหนาสํานักงานประจําศาลยุติธรรมเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษาในสวนท่ี
เก่ียวกับหนี้ตามสัญญาประกันดังกลาว" 
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แตกตางกันออกไป กลาวคือ เจาพนักงานท้ังสอง จะตองฟองคดีเปนคดีแพงเพ่ือบังคับการใหเปนไป
ตามสัญญา 
  3.3.4.4การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข จํานวนเงินหรือหลักประกันในสัญญาประกัน 
  เนื่องจากการใชดุลยพินิจในการใหประกันตัว โดยมีประกัน หรือโดยมีประกันและ
หลักประกัน เปนการใชอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของเจาพนักงานหรือศาล 
จึงทําใหสัญญาประกันมีลักษณะพิเศษแตกตางจากสัญญาท่ัวๆ ไปท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขหรือ
ขอตกลงในสัญญาโดยไมตองอาศัยความยินยอมพรอมใจกันของท้ังสองฝาย โดยมีหลักเกณฑวาหาก
ปรากฏวาเง่ือนไขในการใหประกันตัวท่ีวางไวเดิมไดสั่งไปเนื่องจากการถูกฉอฉลหรือหลงผิด ทําให
หลักประกันท่ีเรียกไวไมเพียงพอ หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไวเดิมไมเหมาะสม เจาพนักงานหรือศาลผูมี
อํานาจอาจเรียกหลักประกันเพ่ิม หรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขท่ีไดเคยกําหนดไวใหมีความเหมาะสมตาม
พฤติการณได 
  ในทางตรงกันขาม หากภายหลังการกําหนดเง่ือนไขหรือหลักประกันไปแลว ปรากฏ
วาพฤติการณแหงคดีเปลี่ยนแปลงไป เจาพนักงานหรือศาลมีอํานาจสั่งลดหลักประกันหรือ
เปลี่ยนแปลงจํานวนเงินตามสัญญาประกันใหนอยลง ตลอดจนเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในการใหประกัน
ตัวใหเหมาะสมตามรูปการณได กลาวโดยสรุป หากพฤติการณภายหลังการมีคําสั่งใหประกันตัวได
เปลี่ยนแปลงไปเจาพนักงานหรือศาลสามารถเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข จํานวนเงิน หรือหลักประกันตาม
สัญญาประกันไดท้ังในทางท่ีเปนคุณหรือเปนโทษแกผูตองหาหรือจําเลย122 
  3.3.4.5ความระงับสิ้นไปของสัญญาประกัน 
  ความระงับสิ้นไปของสัญญาประกันมีดวยกัน 2 กรณี ดังตอไปนี้ 
   1)เม่ือมีการขอถอนสัญญาประกันหรือขอถอนหลักประกัน  
   การขอถอนสัญญาประกันหรือขอถอนหลักประกันจะทําไดก็ตอเม่ือมีการ
มอบตัวผูตองหาหรือจําเลยตอเจาพนักงานหรือศาล123 
   2)คดีถึงท่ีสุดหรือโดยเหตุอ่ืน124 

                                                           
 122มาตรา 115 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา "โดยความปรากฏตอมา หรือ
เนื่องจากกลฉอฉลหรือผิดหลง ปรากฏวาสัญญาประกันต่ําไปหรือหลักประกันไมเพียงพอ หรือเง่ือนไข
ท่ีกําหนดไวไมเหมาะสม ใหเจาพนักงานหรือศาลมีอํานาจ สั่งเปลี่ยนสัญญาประกันใหจํานวนเงินสูงข้ึน 
หรือเรียกหลักประกันเพ่ิม หรือใหดีกวาเดิม หรือเปลี่ยนแปลงเง่ือน ไขท่ีกําหนดไวใหมีความเหมาะสม
ยิ่งข้ึน 
 ภายหลังท่ีมีคําสั่งปลอยชั่วคราวแลว หากพฤติการณแหงคดีเปลี่ยนแปลงไป ใหเจาพนักงาน 
หรือศาลมีอํานาจสั่งลดหลักประกันไดตามท่ีเห็นสมควร" 
 ในกรณีท่ีศาลปลอยชั่วคราวและคดีข้ึนไปสูศาลสูง ศาลสูงมีอํานาจแกไขเปลี่ยนแปลงจํานวน
เงินตามสัญญาประกันหรือเง่ือนไขท่ีศาลลางกําหนดไวได ตามท่ีเห็นสมควร 
 123มาตรา 116 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา “การขอถอนสัญญาประกัน
หรือขอถอนหลักประกันยอมทําไดเม่ือผูทําสัญญามอบตัวผูตองหาหรือจําเลยคืนตอเจาพนักงานหรือ
ศาล” 
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  “คดีถึงท่ีสุด” มิไดหมายความวาศาลจะตองมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาจําเลยไดกระทํา
ความผิดสถานเดียว แตหลักเกณฑท่ีใชอธิบายในเรื่องนี้ตองพิจารณาจากฝายผูตองหาหรือจําเลยดวย
กลาวคือ ตองพิจารณาวาความจําเปนท่ีจะตองควบคุมหรือคุมขังผูตองหาหรือจําเลยยังมีอยูหรือไม 
ดังนั้น ในกรณีตอไปนี้จึงถือวาอยูในความหมายของคําวาคดีถึงท่ีสุดเชนกัน เชน ศาลมีคําพิพากษายก
ฟองปลอยตัวจําเลยไป หรือเม่ือมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองผูตองหา สวนความระงับสิ้นไปของสัญญา
ประกันโดยเหตุอ่ืน ก็เชน กรณีท่ีนายประกันตายโดยท่ียังไมมีการผิดสัญญาประกัน เนื่องจากสัญญา
ประกันเปนสัญญาท่ีผูกผันเฉพาะตัวผูประกันเทานั้นเปนตน เม่ือมีพฤติการณตามท่ีไดยกตัวอยางมา 
จะตองมีการคืนหลักประกันใหแกผูเปนเจาของตอไป125 
  3.3.4.6 การบังคับตามสัญญาประกัน 
  ตามท่ีไดกลาวไวในขอ 3. ผลของการผิดเง่ือนไขสัญญาประกันตัวแลววา เม่ือมีการ
ผิดเง่ือนไขก็จะตองมีการบังคับตามสัญญาประกัน ซ่ึงข้ึนอยูวาการผิดเง่ือนไขสัญญาประกันไดเกิดข้ึน
ในชั้นใด ถาเกิดข้ึนในชั้นเจาพนักงาน เจาพนักงานจะตองนําเรื่องมาฟองศาลแพงท่ีมีเขตอํานาจให
บังคับตามสัญญาประกัน ถาเกิดข้ึนในชั้นศาล ศาลมีอํานาจสั่งบังคับตามสัญญาประกันไดทันทีโดยมิ
ตองฟองเปนคดีใหม อยางไรก็ตาม การท่ีจะบังคับตามสัญญาประกันไดนั้น จะตองประกอบดวย
เง่ือนไข 2 ประการ คือผูตองหาหรือจําเลยไมมาตามกําหนดนัด และความรับผิดตามสัญญาประกันยัง
ไมระงับไป กลาวคือ ความจําเปนจะตองควบคุมหรือคุมขังผูตองหาหรือจําเลยยังมีอยู ในขณะท่ีมีการ
บังคับตามสัญญาประกัน 
 

3.4  สาระสําคัญของสัญญาประกันภัยอิสรภาพ 
 เนื่องดวยความเห็นพองตองกันระหวางศาลยุติธรรม บริษัทประกันภัย สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกันวินาศภัยท่ี
จะใหนําระบบประกันภัยมาใชเปนหลักประกันตัวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา เพ่ือลดปญหานาย
ประกันอาชีพ และชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา จึงทําใหมีการระบุ
หลักเกณฑในเรื่องของการใหประกันภัยอิสรภาพเขาไปใน ขอบังคับของประธานศาลฎีกา วาดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปลอยชั่วคราว
ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2548 ขอ 10 โดยใหถือวา หนังสือรับรองของบริษัทประกันภัย
เปนหลักทรัพยท่ีมีคาอยางอ่ืน ซ่ึงสามารถใชเปนหลักประกันตัวผูตองหาหรือจําเลยได ท้ังนี้ เม่ือมีการ
นําหนังสือรับรองท่ีออกโดยบริษัทประกันภัยมาใชหลักประกันในการประกันตัวผูตองหาหรือจําเลยใน
คดีอาญาจึงทําใหเกิดสัญญาประกันภัยรูปแบบใหมข้ึนมาระหวางผูท่ีอาจจะตกเปนผูตองหาหรือจําเลย
ในคดีอาญา หรือไดอยูในฐานะเปนผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาแลวกับบริษัทประกันภัย แบบหนึ่ง 
หรือระหวางบุคคลภายนอกผูจัดใหมีการทําสัญญาประกันภัยเพ่ือประโยชนของบุคคลดังท่ีกลาว
มาแลวกับบริษัทประกันภัยอีกรูปแบบหนึ่งโดยเรียกสัญญาประกันภัยท้ังสองรูปแบบนี้วา“สัญญา

                                                                                                                                                                      
 124มาตรา 118 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา “เม่ือคดีถึงท่ีสุดหรือความรับ
ผิดตามสัญญาประกันหมดไปตามาตรา 116 หรือโดยเหตุอ่ืน ใหคืนหลักประกันแกผูท่ีควรรับไป” 
 125ฉัตรชัย ตังคณานุกูลชัย, เรื่องเดิม, หนา75. 
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ประกันภัยอิสรภาพ” ดังนั้น เม่ือมีการใชชื่อเรียกขานในลักษณะดังกลาวจึงทําใหเกิดความเขาใจในหมู
นักกฎหมายวา สัญญาประกันภัยอิสรภาพเปนสัญญาประกันภัยประเภทหนึ่งและกอใหเกิดรูปแบบ
กรมธรรมประกันภัยฉบับมาตรฐานข้ึนมารองรับนิติสัมพันธในระหวางบุคคลท่ี  กลาวมา เม่ือเปน
เชนนี้ดวยชื่อและรูปแบบการทําสัญญาท่ีจะตองมีออกกรมธรรมประกันภัยใหแกผูขอซ้ือกรมธรรม 
และมีการจายเบี้ยประกันประกันภัยใหแกบริษัทประกันภัย จึงเปนเหตุท่ีตองตีความวาหากมีขอพิพาท
เกิดข้ึนระหวางคูสัญญาตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพจะตองนําบทบัญญัติลักษณะประกันภัยมาปรับ
ใช ซ่ึงผูเขียนขอกลาวไวในท่ีนี้เลยวา ผูเขียนไมเห็นดวยกับแงคิดดังกลาว โดยจะทําการศึกษา 
วิเคราะหและอธิบายเหตุผลประกอบในบทท่ี 4 และ 5 ตอไป ตามลําดับ ในหัวขอนี้จึงขอกลาวถึง
ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาประกันภัยอิสรภาพในภาพรวมตามลําดับ ดังนี้ 
 
 3.4.1ลักษณะของสัญญาประกันภัยอิสรภาพ 
 สัญญาประกันภัยอิสรภาพจะมีลักษณะเหมือนกับสัญญาท่ัวๆ ไป ท่ีเกิดข้ึนจากคําเสนอและ
คําสนองของบุคคลสองฝาย และเม่ือบุคคลท้ังสองฝายสามารถแสดงเจตนาเสนอและสนองตองตรงกัน
ไดทุกประการแลว บุคคลเหลานั้นก็จะกลายเปนคูสัญญาของสัญญานั้นๆ ไป ซ่ึงตามลักษณะของ
สัญญาประกันภัยอิสรภาพนั้น คําเสนออยอมเกิดข้ึนจากการท่ีบุคคลผูมีความประสงคขอซ้ือกรมธรรม
ประกันภัยอิสรภาพแสดงเจตนาขอซ้ือกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพกับบริษัทประกันภัย สวนคําสนอง 
ยอมเกิดข้ึนจากการท่ีบริษัทประกันภัยพิจารณารับคําขอซ้ือกรมธรรมและออกกรมธรรมประกันภัย
อิสรภาพให อยางไรก็ตาม เนื่องจากสัญญาประกันภัยอิสรภาพยังถือวาเปนสัญญาท่ีใหมสําหรับวงการ
กฎหมายโดยเริ่มมีการทําสัญญากันเม่ือป พ.ศ. 2547การท่ีจะเขาใจถึงลักษณะของสัญญาประกันภัย
อิสรภาพไดดีนั้น จะตองพิจาณาใหไดกอนวาผูมีสิทธิขอซ้ือกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพมีใครบาง โดย
สามารถพิจารณาไดจากคํานิยามศัพท ในกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพฉบับมาตรฐานแลวจึงคอย
พิจารณาปรับกับขอเท็จจริงในทางปฏิบัติวาบุคคลท่ีกรมธรรมระบุวาเปนผูเอาประกันภัยก็ดี หรือผูถือ
กรมธรรมก็ดี แทจริงแลวคือบุคคลใดบาง และเปนบุคคลคนเดียวกันกับผูมีสิทธิขอซ้ือกรมธรรมหรือไม 
โดยจะทําการศึกษาไปตามลําดับ 
  3.4.1.1คํานิยามศัพทในกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพ126 
  "กรมธรรม" หมายถึง กรมธรรมประกันภัยนี้  
  "บริษัท" หมายถึง บริษัทผูรับประกันภัยท่ีออกกรมธรรมนี้  
  "ผูเอาประกันภัย" หมายถึง บุคคลท่ีระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรม
ประกันภัย 
  "ผูถือกรมธรรม" หมายถึง  บุคคลท่ีระบุชื่อเปนผูถือกรมธรรมในตารางกรมธรรม
ประกันภัยนี้ ซ่ึงเปนผูจัดใหมีการประกันภัยเพ่ือประโยชนของผูเอาประกันภัย 
  "เจาพนักงาน" หมายถึง พนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ หรือศาล หรือผูมี
อํานาจใหปลอยชั่วคราวแลวแตวาเปนการปลอยชั่วคราวในชั้นใด 

                                                           
 126ดูตัวอยางกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพในภาคผนวก ค 
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  จากคํานิยามขางตนจะเห็นคูสัญญาตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพ จะประกอบไป
ดวยบุคคลอยางนอยสองฝายคือ ผูเอาประกันภัย กับบริษัทประกันภัยกรณีหนึ่ง กับผูถือกรมธรรม
ประกันภัย กับบริษัทประกันภัย โดยผูเอาประกันภัยเปนผูรับประโยชนอีกกรณีหนึ่ง จึงสรุปไดวาผูมี
สิทธิขอซ้ือกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพจะมีลักษณะคลายกับการขอซ้ือกรมธรรมประกันภัยในกรณี
อ่ืนๆ คือ 1. ผูเอาประกันภัยเปนผูขอซ้ือกรมธรรมและตัวเองเปนผูรับประโยชนและ 2. ผูขอซ้ือ
กรมธรรมไมไดเปนผูเอาประกันภัยตามท่ีระบุไวในกรมธรรม แตเปนผูจัดใหมีการประกันภัยเพ่ือ
ประโยชนของผูเอาประกันภัย 
  อยางไรก็ตาม เนื่องจากคํานิยามศัพทขางตนไมไดใหคําอธิบายโดยเฉพาะเจาะจงวา 
ผูเอาประกันภัย แทจริงแลวหมายถึงบุคคลใด นอกจากเปนผูท่ีถูกระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตาราง
กรมธรรมประกัน และผูถือกรมธรรม แทจริงแลวหมายถึงบุคคลใดกันแน กลาวคือ บุคคลท้ังสองดังท่ี
กลาวมาใครบางท่ีจะอยูในฐานะท่ีจะขอซ้ือกรมธรรมหรือมีความประสงคจะจัดใหมีการประกันภัย
อิสรภาพเพ่ือประโยชนของผูเอาประกันภัย ในเรื่องนี้สามารถวิเคราะหไดจากการประกันภัยอิสรภาพ
ท่ีมีวัตถุประสงคหรือเง่ือนไขในการทําสัญญา เพ่ือใหบุคคลท่ีถูกกลาวหาวากระทําความผิดอาญาไดรับ
การปลอยชั่วคราวจากเจาพนักงานผูมีอํานาจใหปลอยชั่วคราวไมวาในชั้นใด ท้ังนี้ ตามคํานิยามศัพท 
"เจาพนักงาน" ดังท่ีกลาวมาแลวขางตนจึงสรุปไดวาผูท่ีจะเปนผูเอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัย
อิสรภาพ ก็คือ ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา หรือผูท่ีอาจจะตกอยูในฐานะเชนนั้น สวนผูถือ
กรมธรรม ก็คือ ผูมีประโยชนเก่ียวของกับบุคคลเหลานั้น เชน บิดา มารดา ญาติพ่ีนอง นายจางเปน
ตน  
  โดยผูเขียนจะทําการอธิบายตอไปในหัวขอคูสัญญาตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพ 
แนวทางปฏิบัติและองคประกอบของสัญญาประกันภัยอิสรภาพไปตามลําดับ 
  3.4.1.2คูสัญญาตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพ 
  ตามท่ีกลาวไปแลววา คูสัญญาตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพจะตองมีบุคคลท่ี
เก่ียวของอยางนอยสองฝาย คือ ผูเอาประกันภัยกับบริษัทประกันภัย หรือผูถือกรมธรรมกับบริษัท
ประกันภัย ในหัวขอนี้จึงจะทําการอธิบายเพ่ิมเติมในสวนของคูสัญญาตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพ 
โดยศึกษาไดจากประเภทของกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพ ซ่ึงแบงเปนสองประเภท คือ กรมธรรม
ประกันภัยอิสรภาพกอนการกระทําผิด และกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพหลังการกระทําผิด 
   1)กรมธรรมประกันภัยอิสรภาพกอนกระทําความผิด 
   กรมธรรมลักษณะนี้จะเกิดข้ึน จากการท่ีบุคคลหนึ่งตองการซ้ือกรมธรรมไว
เพ่ือคุมครองความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากกระทําความผิดอาญาของตน เม่ือซ้ือกรมธรรมไปแลว
บุคคลนั้นก็จะกลายเปนผูเอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพ นอกจากนี้กรมธรรมลักษณะนี้
ในทางปฏิบัติสามารถซ้ือโดยบุคคลหนึ่งเพ่ือประโยชนแกบุคคลอีกคนหนึ่งก็ไดกลาวคือ บุคคลท่ีขอซ้ือ
กรมธรรมเปนผูจัดใหมีการประกันภัยเพ่ือประโยชนของผูเอาประกันภัย บุคคลประเภทหลังนี้จะ
เรียกวา ผูถือกรมธรรม 
   ตัวอยาง นาย ก ประกอบอาชีพวิศวกร การกอสรางตึกยอมมีความเสี่ยงท่ี
จะทําใหบุคคลอ่ืนไดรับความเสียหายได นาย ก จึงไดติดตอขอซ้ือกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพกอน
การกระทําความผิด กับบริษัทประกันภัย เพ่ือใหบริษัทประกันภัยออกกรมธรรมและหนังสือรับรอง
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ใหแกตนยึดถือไว เชนนี้ นาย ก ยอมกลายเปนผูเอาประกันภัยตามกรมธรรม ซ่ึงหากภายหลังมีความ
เสียหายเกิดข้ึนจากการสรางตึกของนาย ก และนาย ก ไดถูกกลาวหาวากระทําการโดยประมาท 
กอสรางตึกไมเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ เปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตาย นาย ก ก็จะสามารถนํา
หนังสือรับรองท่ีบริษัทประกันภัยออกใหไปใชเปนหลักประกันในการทําสัญญาประกันตัวกับเจา
พนักงานได 
   ตัวอยาง นาย ก ประกอบธุรกิจรับขนสงสินคาขามจังหวัด ไดทํากรมธรรม
ประกันภัยอิสรภาพกอนกระทําความผิด เพ่ือคุมครองความรับผิดทางอาญาท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการ
ขับรถบรรทุกขนสงสินคาของนายขซ่ึงมีฐานะเปนลูกจางของตน เชนนี้ นาย ก ยอมกลายเปนผูถือ
กรมธรรม เนื่องจากเปนผูจัดใหมีการประกันภัยเพ่ือประโยชนของนาย ข สวนนาย ข จะกลายเปนผู
เอาประกันภัยตามกรมธรรมท่ีมีสิทธิยึดถือกรมธรรมไว และเม่ือมีการกระทําความผิดอาญาเกิดข้ึน
นาย ข ก็จะไดรับประโยชนจากเง่ือนไขท่ีระบุไวในกรมธรรม กลาวคือ สามารถนําหนังสือรับรองท่ี
บริษัทประกันภัยออกใหไปใชเปนหลักประกันในการทําสัญญาประกันตัวกับเจาพนักงานตอไป 
   2)กรมธรรมประกันภัยอิสรภาพหลังกระทําความผิด 
   กรมธรรมลักษณะนี้ผูมีสิทธิขอซ้ือจะมีลักษณะเชนเดียวกับการขอซ้ือ
กรมธรรมประกันภัยอิสรภาพกอนกระทําความผิด จะแตกตางกันตรงท่ีวากรมธรรมประเภทนี้ไดซ้ือ
ภายหลังจากมีการกระทําความผิดอาญาเกิดข้ึน ฉะนั้น หากเปนการขอซ้ือกรมธรรมเพ่ือประโยชนของ
ตนเองผูเอาประกันภัยจะตองตกอยูในฐานะผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาแลว กลาวคือการขอซ้ือ
กรมธรรมประเภทนี้เปนการซ้ือเพ่ือใชเปนหลักประกันตัวผูเอาประกันภัยในทันที ไมวาขณะนั้น ผูเอา
ประกันภัยจะมีฐานะเปนผูตองหาหรือจําเลยก็ตาม 
   ตัวอยาง  นาย ก ไดกระทําความผิดอาญาฐานปลนทรัพย ถูกดําเนินคดี
จนถึงชั้นศาล ซ่ึงภายหลังศาลชั้นตนไดมีคําพิพากษาวา นาย ก กระทําความผิดฐานลักทรัพยตามฟอง
โจทก ซ่ึงเม่ือศาลมีคําพิพากษานาย ก จะตองถูกจําคุกทันที นาย ก จึงไดยื่นคํารองขอปลอยชั่วคราว
ตอศาล โดยศาลไดกําหนดใหตองมีการทําสัญญาประกันตัว และตองมีหลักประกันมาวางตอศาลดวย 
นาย ก จึงไดขอซ้ือกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพหลังกระทําความผิดกับบริษัทประกันภัย เชนนี้ เม่ือ
บริษัทประกันภัย ออกกรมธรรมและหนังสือรับรองใหนาย ก เพ่ือใหนาย ก ใชหนังสือรับรองวางเปน
หลักประกันตอศาล เชนนี้ นาย ก ยอมอยูในฐานะผูเอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพ
หลังกระทําความผิด 
  3.4.1.3หนาท่ีของคูสัญญา 
  เนื่องจากวัตถุประสงคหลักของการทําสัญญาประกันภัยอิสรภาพ ก็คือ การท่ีบุคคลผู
ประสงคท่ีจะขอเอาประกันภัยเสนอคําขอซ้ือกรมธรรมประกันภัย โดยมีเง่ือนไขในการใหความ
คุมครองผูเอาประกันภัยเอง หรือบุคคลอ่ืนท่ีถูกระบุชื่อเปนผูอาประกันภัยในกรมธรรมวา หากผูเอา
ประกันภัยไดกระทําความผิดอาญาไมวาในฐานความผิดใด บริษัทประกันภัยจะออกหนังสือรับรอง
มอบไวใหแกเจาพนักงานวา หากผูตองหาหรือจําเลยผิดสัญญาประกันตัว บริษัทยินดีชําระคาสินไหม
ทดแทนตามจํานวนท่ีระบุไวในกรมธรรม ตลอดจนยินยอมชําระคาฤชาธรรมเนียม และคาเสียหาย
อ่ืนๆ (ถามี) ใหแกเจาพนักงานนั้นๆ ผูท่ีมีคําสั่งอนุญาตใหประกันตัว โดยผูเอาประกันภัยหรือผูถือ
กรมธรรม แลวแตกรณีจะตองชําระเบี้ยประกันภัยในอัตราตามท่ีบริษัทประกันภัยกําหนด สวนบริษัท
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ประกันภัยก็มีหนาท่ีในการออกกรมธรรมประกันภัยและหนังสือรับรองใหแกผูเอาประกันภัย เพ่ือให  
ผูเอาประกันภัยนําหนังสือรับรองไปใชเปนหลักประกันในการประกันตัวตนเองตอไป ฉะนั้น จึง
สามารถหนาท่ีของคูสัญญาตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพไดดังตอไปนี้ 
   1)หนาท่ีของผูเอาประกันภัยและผูถือกรมธรรม127 

ก. ผูเอาประกันภัยหรือผูถือกรมธรรมจะตองชําระคาเบี้ยประกันภัยใน
อัตราท่ีบริษัทประกันภัยกําหนด 
 ข. ผูเอาประกันภัยจะตองเปนผูทําสัญญาประกันตัวตอเจาพนักงาน  
 ค. ผูเอาประกันภัยตองไปพบเจาพนักงานตามกําหนดนัดทุกนัด หากไม
ไปพบแลวเปนเหตุใหบริษัทประกันภัยตองถูกบังคับใหชําระคาปรับ คาฤชาธรรมเนียม และคาใชจาย
อ่ืนๆ ใหแกเจาพนักงานตามสัญญาประกันตัว ผูเอาประกันภัยมีหนาท่ีจะตองชําระคืนใหแกบริษัท
ประกันภัยตามเง่ือนไขท่ีไดระบุไวในกรมธรรม 
   2)หนาท่ีของบริษัทประกันภัย128 
 ก. ออกกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยหรือผูถือกรมธรรม  
 ข. ออกหนังสือรับรองตามจํานวนเงินท่ีระบุไวในกรมธรรมมอบใหแกผู
เอาประกันภัย เพ่ือใชเปนหลักประกันในการขอประกันตัวตอเจาพนักงาน เม่ือมีการกระทําความผิด
อาญาโดยผูเอาประกันภัยเกิดข้ึน 
  3.4.1.4องคประกอบอ่ืนๆ ของสัญญาประกันภัยอิสรภาพ 
  ตามท่ีผูเขียนไดกลาวไวในตอนตนของหัวลักษณะของสัญญาประกันภัยอิสรภาพวา
จะตองประกอบไปดวยบุคคลอยางนอยสองฝาย ซ่ึงในทางปฏิบัติของการพิจาณาออกกรมธรรม
ประกันภัยอิสรภาพท้ังสองประเภทของบริษัทประกันภัยนั้น บริษัทประกันภัยจะวางขอกําหนดไววา
หากผูเอาประกันภัย สามารถหาบุคคลมาคํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผูเอาประกันภัย หรือ
สามารถหาหลักทรัพยท่ีมีคาอยางอ่ืนมาวางเปนประกันรวมกับการออกหนังสือรับรองบริษัท
ประกันภัย บริษัทจะทําการลดเบี้ยประกันภัยท่ีจะตองชําระให หลักเกณฑดังกลาวจึงเห็นไดวาเปน
องคประกอบหรือลักษณะพิเศษของสัญญาประกันภัยอิสรภาพท่ีแตกตางไปจากการทําสัญญา
ประกันภัยท่ัวๆไป  
 
 3.4.2 ขอบเขตการใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพ 
 ขอบเขตการใหความคุมครองของกรมธรมประกันภัยอิสรภาพ สามารถแบงไดตามประเภท
ของกรมธรรม ดังตอไปนี้ 
  3.4.2.1กรมธรรมประกันภัยอิสรภาพกอนกระทําความผิด 
  กรมธรรมประเภทนี้จะใหความคุมครองเฉพาะการกระทําโดยประมาทเทานั้น โดยมี
ระยะเวลาคุมครองตามท่ีระบุไวในกรมธรรมประกันภัยหรือจนกวาคดีจะถึงท่ีสุด 

                                                           
 127ดูตัวอยางกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพหัวขอหนาท่ีของผูเอาประกันภัยในภาคผนวก ค 
 128ดูตัวอยางกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพหัวขอหนาท่ีของผูรับประกันภัยในภาคผนวก ค 
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  3.4.2.2กรมธรรมประกันภัยอิสรภาพหลังกระทําความผิด 
  กรมธรรมประเภทนี้นี้เดิมทีจะใหความคุมครองทุกฐานความผิดไมวาจะเปนการ
กระทําโดยเจตนา หรือประมาทก็ตาม แตในภายหลังเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายปราบปรามยาเสพ
ติดของรัฐ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  (กรมการ
ประกันภัยเดิม) จึงไดออกหนังสือเวียนไปยังบรรดาบริษัทประกันภัย ไมใหออกกรมธรรมประกันภัย
อิสรภาพใหแกผูตองหาหรือจําเลยในคดียาเสพติดใหโทษไมวาจะเปนการครอบครองเพ่ือจําหนาย
หรือไม129สวนระยะเวลาการคุมครองจะแบงตามข้ันตอนการดําเนินคดี ดังตอไปนี้ 

ระยะท่ี 1 ใหความคุมครองตั้งแตเริ่มทําสัญญาประกันตัวไมวาจะเปนในชั้นเจา
พนักงานหรือศาล ไปจนกระท่ังศาลชั้นตนมีคําพิพากษา 

ระยะท่ี 2 ใหความคุมครองตามระยะเวลาในการดําเนินคดีของศาลสูง กลาวคือ ใน
ชั้นอุทธรณจะใหความคุมครองตั้งแตเริ่มทําสัญญาประกันตัวในชั้นอุทธรณ จนถึงศาลอุทธรณมีคํา
พิพากษา หรือในชั้นฎีกาจะใหความคุมครองตั้งแตเริ่มทําสัญญาประกันตัวในชั้นฎีกา จนถึงศาลฎีกามี
คําพิพากษา 

ระยะท่ี 3 ใหความคุมครองตั้งแตเริ่มทําสัญญาประกันตัว ไมวาจะเปนในชั้นเจา
พนักงานหรือในชั้นศาลใดๆ จนกวาคดีจะถึงท่ีสุด 
 
 3.4.3 การพิจาณารับประกันภัย อัตราเบ้ียประกันภัย และการคืนเบ้ียประกัน 
 การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันภัยจะมีหลักเกณฑท่ีสอดคลองกับการพิจารณา
ใหประกันตัวของเจาพนักงาน กลาวคือจะพิจารณาถึงความหนักเบาแหงขอหา โอกาสท่ีผูตองหาหรือ
จําเลยจะหลบหนี โดยดูวาผูตองหาหรือจําเลยมีท่ีอยูเปนหลักแหลงแนนอนหรือไม ความนาเชื่อถือ
ทางการเงินของผูตองหาหรือจําเลย จํานวนสถิติการหลบหนีการประกันตัว ฐานความผิดท่ีขอประกัน
ตัววาเปนการกระทําความผิดโดยเจตนาหรือประมาท เพ่ือบงชี้วาจําเลยจะมีโอกาสหลบหนีหรือไม 
วงเงินประกันท่ีเจาพนักงานกําหนดไวในความผิดฐานนั้น มีจํานวนเทาใด ตลอดจนระยะเวลาในการ
ดําเนินคดีนั้นวาเปนเวลายาวนานเพียงใด ท้ังนี้เพ่ือใชเปนหลักเกณฑในการพิจารณารับประกันภัย 
ตลอดจนกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยใหสอดคลองกับหลักเกณฑท่ีพิจารณาไดความ ตามท่ีกลาวมา 
โดยอัตราเบี้ยประกันภัยจะยึดถือตามอัตราท่ีไดวางกรอบรวมกันไวระหวางบริษัทประกันภัยและ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  นอกจากนี้การ
พิจารณารับประกันภัยในลักษณะนี้จะคลายคลึงกันกับการใหสินเชื่อของสถาบันการเงินกลาวคือ หาก
ผูเอาประกันภัยสามารถหาบุคคลท่ีมีความนาเชื่อ ในดานอาชีพเชน ขาราชการะดับสูง หรือผูมีฐานะ
ทางการเงินท่ีดี หรือแมกระท่ังผูเอาประกันภัยมีหลักทรัพยอยางอ่ืนมาวางเปนหลักประกัน เชน โฉนด
ท่ีดิน ก็ยอมเปนเครื่องจูงใจใหผูรับประกันภัยพิจารณารับประกันภัยไดงายข้ึน และทําใหผูเอา

                                                           
 129สันติ วงศรัตนานนท, เรื่องเดิม, หนา 47. 
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ประกันภัยไดรับสวนลดคาเบี้ยประกันภัยตามระเบียบของบริษัทนั้นๆดวย 130 เม่ือพิจารณาเสร็จแลวก็
จะออกกรมธรรมพรอมหนังสือรับรองใหเปนลําดับถัดไป 
 อยางไรก็ตาม สําหรับกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพกอนการกระทําผิดจะมีหลักเกณฑ
พิจารณารับประกันภัยเพ่ิมเติมจากหลักเกณฑท่ีกลาวมาขางตน เนื่องจากวากรมธรรมประเภทนี้ได
กระทําข้ึนกอนท่ีจะมีการกระทําความผิดอาญา รวมท้ังกรมธรรมประเภทนี้จะใหความคุมครองเฉพาะ
การกระทําโดยประมาท การพิจารณาขอความจริงในเรื่องความเสี่ยงภัยท่ีมีความเก่ียวพันถึงตัวผูเอา
ประกันภัย จึงมีชองใหกระทําได โดยหลักเกณฑการพิจารณา ก็คือ การ พิจารณาถึงการประกอบ
อาชีพ หรือการใชชีวิตประจําวันของผูเอาประกันภัยวามีความเสี่ยงท่ีจะทําความผิดอาญาโดยประมาท
หรือไม เชน ผูเอาประกันภัยประกอบอาชีพรับขนสงสินคาขามจังหวัดโดยรถบรรทุก ขอความจริง
ดังกลาวยอมตองนํามาใชพิจารณาถึงความเสี่ยงท่ีบริษัทประกันภัยจะพิจารณารับประกันภัย เม่ือ
เทียบกับผูเอาประกันภัยท่ีใชรถยนตโดยสารเพ่ือการสวนตัวตามปกติ เปนตน 
 สวนอัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐานท่ีกําหนดรวมกันระหวางบริษัทประกันภัยกับ คปภ.      
จะเปนไปตามประเภทของกรมธรรม และสอดคลองกับฐานความผิดอาญา ดังตอไปนี้ 
  3.4.3.1กรมธรรมประกันภัยอิสรภาพกอนกระทําความผิด 
  อัตราเบี้ยประกันสําหรับกรมธรรมลักษณะนี้ จะอยูระหวางอัตรารอยละ 0.5 ถึง 
รอยละ 1 ของจํานวนเงินเอาประกันภัย โดยกรมธรรมประเภทนี้จะใหความคุมครองเฉพาะการกระทํา
โดยประมาทตามท่ีไดกลาวมาแลวเทานั้น 
  3.4.3.2กรมธรรมประกันภัยอิสรภาพหลังกระทําความผิด 
  อัตราเบี้ยประกันภัยจะแบงออกเปนหาอัตราตามข้ันตอนการดําเนินคดีและฐาน
ความผิด ดังตอไปนี้ 

อัตราท่ี 1 รอยละ 5 ถึงรอยละ 10 ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการ
กระทําความผิดโดยประมาท รวมไปถึงการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน มีระยะเวลา
ในการใหความคุมครองตั้งแตเริ่มทําสัญญาประกันตัวไมวาจะเปนในชั้นเจาพนักงานหรือศาล ไป
จนกระท่ังศาลชั้นตนมีคําพิพากษา 

อัตราท่ี 2 รอยละ 5 ถึงรอยละ 15 ของจํานวนเงินเอาประกันประกันภัย สําหรับ
การกระทําความผิดฐานอ่ืน นอกจากการกระทําโดยประมาทหรือการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติการพนัน มีระยะเวลาในการใหความคุมครองตั้งแตเริ่มทําสัญญาประกันตัวไมวาจะ
เปนในชั้นเจาพนักงานหรือศาล ไปจนกระท่ังศาลชั้นตนมีคําพิพากษา 

อัตราท่ี 3 รอยละ 5 ถึง รอยละ 10 ของจํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับความผิด
ทุกลักษณะ มีระยะเวลาในการใหความคุมครองตามระยะเวลาในการดําเนินคดีของศาลสูง กลาวคือ 
ในชั้นอุทธรณจะใหความคุมครองตั้งแตเริ่มทําสัญญาประกันตัวในชั้นอุทธรณ จนถึงศาลอุทธรณมีคํา
พิพากษา หรือในชั้นฎีกาจะใหความคุมครองตั้งแตเริ่มทําสัญญาประกันตัวในชั้นฎีกา จนถึงศาลฎีกามี
คําพิพากษา 

                                                           
 130ปวีณา แสงสวาง, การประกันภัยอิสรภาพ (หลักสูตร "ผูพิพากษาศาลชั้นตน" สถาบัน
พัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม, 2547), หนา 27. 
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  อัตราท่ี 4 รอยละ 5 ถึง รอยละ 20 ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับความผิด
ทุกลักษณะ มีระยะเวลาในการใหความคุมครองตั้งแตเริ่มทําสัญญาประกันตัว ไมวาจะเปนในชั้นเจา
พนักงานหรือในชั้นศาลใดๆ จนกวาคดีจะถึงท่ีสุด 
  สําหรับสิทธิท่ีจะไดรับคืนเบี้ยประกันภัยคืน ของผูเอาประกันภัยสามารถแบงไดตาม
ประเภทของกรมธรรม ดังนี้131 

1)กรมธรรมประกันอิสรภาพกอนการกระทําความผิด  
   มีหลักเกณฑในการขอคืนวา หากผูเอาประกันภัยเสียชีวิต และในระหวาง
ระยะเวลาเอาประกันภัย ไมมีการรองขอตอเจาพนักงานหรือศาลใหประกันตัว บริษัทจะคืนเบี้ย
ประกันภัยใหตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นท่ีกําหนดไวในตารางกรมธรรม 

2)กรมธรรมประกันอิสรภาพหลังกระทําความผิด 
(1) หากผูตองหาหรือจําเลยไมไดรับการอนุญาตใหปลอยชั่วคราว 

บริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันท่ีไดรับโดยจะหักคาใชจายในการดําเนินการเปนเงินจํานวน 500 
บาท 

(2) หากไดรับอนุญาตใหปลอยชั่วคราว ตอมาคําสั่งอนุญาตถูกเพิก
ถอนหรือยกเลิก หรือไมไดรับอนุญาตใหปลอยชั่วคราวในชั้นการดําเนินคดีถัดไป เชน แตเดิมไดรับ
อนุญาตในศาลชั้นตน ตอมาชั้นอุทธรณไมไดรับการอนุมัติ หรือภายหลังผูเอาประกันภัยไมประสงคจะ
ประกันตัวอีกตอไป บริษัทจะคืนเบี้ยประกันในอัตรารอยละ 20 ของเบี้ยประกันภัย 

(3) หากผูเอาประกันภัยเสียชีวิตในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย 
และไมมีการผิดสัญญาประกัน บริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันใหก่ึงหนึ่ง 

(4) หากระยะเวลาเอาประกันกันภัยสิ้นสุดลง และมิไดมีการผิดสัญญา
ประกันตัว บริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันในอัตรารอยละ 20 ของเบี้ยประกันภัย 
 
 3.4.4การใชหนังสือรับรอง 
 ตามท่ีกลาวไวตั้งแตตอนตนวา ไมวาจะเปนสัญญาประกันภัยอิสรภาพกอนหรือหลังกระทํา
ความผิด หนาท่ีท่ีสําคัญของผูรับประกันภัยก็คือ การออกกรมธรรมประกันภัยพรอมกับหนังสือรับรอง
ใหผูเอาประกันภัยยึดถือไว เพ่ือนําไปใชเปนหลักประกันในการขอประกันตัวตอเจาพนักงานหรือศาล 
แตท้ังนี้ ระยะเวลาในการใหความคุมครองตามกรมธรรมกับการใชหนังสือรับรองมีขอแตกตางกัน ตาม
ประเภทของกรมธรรม ดังนี้132 
  3.4.4.1กรมธรรมประกันภัยอิสรภาพกอนกระทําความผิด 

1) ในกรณีท่ีไมมีการกระทําความผิดในระหวางระยะเวลาประกันภัย 
หนังสือรับรองจะสิ้นอายุตามระยะเวลาเอาประกันภัยตามท่ีระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกันภัย 

2) ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยไดทําความผิดในระหวางระยะเวลาประกันภัย 
แตยังไมถูกควบคุมตัว บริษัทประกันภัยจะขยายระยะเวลาของหนังสือรับรองออกไปอีก 1 ป นับจาก

                                                           
 131สันติ วงศรัตนานนท, เรื่องเดิม, หนา 50. 
 132ปวีณา แสงสวาง, เรื่องเดิม, หนา 26. 
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วันสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย เพ่ือใหผูเอาประกันภัยไดใชหนังสือรับรองเปนหลักประกันในการ
ประกันตัวภายในระยะเวลาท่ีไดขยายให และเม่ือหนังสือรับรองไดใชเปนหลักประกันแลวยอมมีผลผูก
ผันบริษัทจนกวาคดีจะถึงท่ีสุด 
  3.4.4.2กรมธรรมประกันภัยอิสรภาพหลังกระทําความผิด 
  สวนในกรณีของกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพหลังกระทําความผิด หนังสือรับรองจะ
มีผลผูกผันบริษัทและใชเปนหลักประกันไดจนกวาระยะเวลาการคุมครองตามกรมธรรมจะสิ้นสุดลง 
เชน ถาซ้ือกรมธรรมคุมครองเฉพาะในชั้นศาลอุทธรณ เม่ือศาลอุทธรณมีคําพิพากษา ระยะเวลาการ
คุมครองตามกรมธรรมยอมสิ้นสุดลง หนังสือรับรองท่ีไดออกใหแกกันไวยอมสิ้นสุดลง 
 
 3.4.5 การบอกเลิกกรมธรรม 
 กรมธรรมประกันภัยอิสรภาพท้ังกอนและหลังกระทําผิด คูสัญญาไมสามารถบอกเลิก
กรมธรรมได ในขณะท่ีอยูในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย ในทํานองเดียวกันกับหนังสือรับรองเม่ือ
ออกแลวก็ไมสามารถยกเลิกไดเชนกัน 



 

บทท่ี 4 
 

เปรียบเทียบสัญญาประกันภัย สัญญาประกันตัว  
และสัญญาประกันภัยอิสรภาพ 

 
 ในบทนี้ จะกลาวถึงและทําการเปรียบเทียบสัญญาท่ีมีความเก่ียวพันถึงหัวเรื่องท่ีทําการวิจัย 
โดยมีท้ังสิ้น 3 สัญญาดวยกัน คือ 1.สัญญาประกันภัย 2.สัญญาประกันตัว และ 3.สัญญาประกันภัย
อิสรภาพ ซ่ึงการเปรียบเทียบสัญญาจะแบงออกเปน 7หัวขอดวยกัน  คือ 1.เปรียบเทียบ ท่ีมาและ
วัตถุประสงคของสัญญา 2.เปรียบเทียบการกอใหเกิดสัญญา และองคประกอบของสัญญา 3.
เปรียบเทียบผลแหงสัญญา  4.เปรียบเทียบการเลิกสัญญา ความระงับสิ้นไปหรือการสิ้นสุดของสัญญา
5.เปรียบเทียบหลักเกณฑการบังคับใหเปนไปตามสัญญา 6. เปรียบเทียบองคกรของรัฐท่ีเก่ียวของและ 
7. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางการทําสัญญาประกันตัวในกรณีท่ัวไป กับการทําสัญญาประกัน
ตัวโดยมีหนังสือรับรองของบริษัทประกันภัยเปนหลักประกันท้ังนี้ เพ่ือเปนประโยชนตอการใช
วิเคราะหหัวขอวิจัยในบทท่ี 5 ตอไป 
 

4.1เปรียบเทียบที่มาและวัตถุประสงคของสัญญา 
 
 หัวขอนี้ จะทําการศึกษาเพ่ือหาขอสรุปวัตถุประสงคของสัญญาท้ังสาม โดยศึกษาพิเคราะห
จากท่ีมาของการทําสัญญาประกอบกันไปดวย และเรียงลําดับการศึกษาจากสัญญาประกันภัย สัญญา
ประกันตัว และสัญญาประกันภัยอิสรภาพ 
 
 4.1.1 สัญญาประกันภัย      
 นับตั้งแตสมัยท่ีการขนสงสินคาระหวางประเทศ จะทําการขนสงกันทางทะเล โดยใชเรือเปน
พาหนะในการขนสง พอคาวานิชท่ีทําการคาขายระหวางประเทศไดประสบปญหาการขนสงสินคาจาก
ภัยธรรมชาติ (Act of god) ท่ีไมมีใครสามารถปองกันได จึงเปนท่ีมาของการคิดคนท่ีจะหาทางปองกัน
ความสูญเสีย และความเสียหายท่ีตนอาจไดรับ ซ่ึงกระทบโดยตรงตอผลกําไรในทางการคา จึงเปนผล
ใหเกิดการประกอบธุรกิจภัยในรูปของบริษัทการคาข้ึนเม่ือราว พ.ศ. 1853 ท่ีเมือง Flanders ประเทศ
อิตาลี และไดปรากฏสัญญาประกันภัยฉบับแรก เปนสัญญาประกันภัยทางทะเลเก่ียวกับสินคาของเรือ
ซานตาคาลา ท่ีเมืองเจนัว จนกระท่ังในป พ.ศ. 2117 ประเทศอังกฤษ โดยพระนางเอลิซาเบธไดจัดตั้ง
หอประกันภัยข้ึน เพ่ือขายกรมธรรมประกันภัยทางทะเล และมีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนเปนสมาคม
การคา 133อยางไรก็ตาม ชวงแรกของการทําสัญญาประกันภัยจะเปนการทําสัญญาประกันความ
เสียหายท่ีไดรับจากภัยธรรมชาติเปนหลัก มากกวาการท่ีจะระมัดระวังถึงความเสียหายท่ีไดรับจากการ

                                                           
 133ไชยยศ เหมะรัชตะ, เรื่องเดิม, หนา 6-7. 
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กระทําของมนุษยดวยกัน เม่ือตอมาการคามีพัฒนาการท่ีสูงข้ึน และมนุษยสามารถสังเกตถึงปจจัย
ความเสี่ยงภัย (Risk) อ่ืนๆ ท่ีไมเคยใหความสําคัญมากอน เชน ปจจัยความเสี่ยง ท่ีเกิดจากมนุษยดวย
กันเอง ไมวาจะเปนความเสี่ยงจากบุคคลภายนอกท่ีไมมีความเก่ียวพันกับตนในทางใดทางหนึ่ง หรือ
แมกระท่ังความเสี่ยงท่ีเกิดจากบุคคลผูอยูใตบังคับบัญชาของตน จึงทําใหเกิดสัญญาประกันภัยท่ีมี
ความหลากหลายมากข้ึน ซ่ึงสัญญาประกันภัยท่ีมีความหลากหลายนั้น ก็ลวนแตเกิดข้ึนจากการสังเกต 
หรือคาดคะเน ของมนุษยเองท้ังสิ้น เชน การทําสัญญาประกันอัคคีภัย ท่ีการทําสัญญาประกันความ
เสี่ยง จะทําใหครอบคลุมถึงการลุกไหมในตัววัตถุท่ีเอาประกันภัยเอง หรือการลุกไหมท่ีเกิดข้ึนจากการ
กระทําโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอของมนุษย และไมวาวัตถุท่ีเอาประกันภัยนั้นจะเปนทรัพยท่ีไว
ตอการลุกไหม หรือไมก็ตาม เปนตน ท้ังนี้ เพ่ือเปนการบรรเทาความเสียหายท่ีตนจะไดรับ ซ่ึงก็คือ 
ความเสียหายท่ีจะตองขาดทุนจากการประกอบธุรกิจนั่นเอง 
 เม่ือไดศึกษาท่ีมาของการทําสัญญาประกันภัย ก็ยอมทําใหทราบไดอยางแนชัดวา 
วัตถุประสงคของการทําสัญญาประกันภัย ก็คือ เพ่ือเปนการบรรเทาผลรายท่ีจะไดรับจากความไม
แนนอน (Uncertainly) ท่ีจะเกิดข้ึนไมวาจะเปนความเสี่ยงภัยจากภัยธรรมชาติ หรือการกระทําของ
มนุษย นอกจากนี้ ตามท่ีผูเขียน ไดกลาวมาแลววาวิวัฒนาการทางการคานับวันจะมีแตมากข้ึน มีการ
รวมกลุมการทางคา เพ่ือใหสามารถแขงขันกับคูแขงทางการคาท่ีมีมากข้ึน ท้ังในระดับประเทศ หรือ
ระดับระหวางประเทศ ไมวาจะเปนการจัดตั้ง หางหุนสวน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด และท่ีมี
ความทันสมัยท่ีสุดก็คงจะเปนกิจการรวมคา (Joint Venture) ทําใหเกิดความเสี่ยงภัยใหมเกิดข้ึน 
นอกเหนือจากความเสี่ยงภัยจากภัยธรรมชาติ หรือการกระทําของมนุษย ซ่ึงเรียกใหมนี้วาความเสี่ยง
ภัยท่ีมีปจจัยมาจากปญหาทางเศรษฐกิจ (EconomicPerilsor Business Perils) อันมีผลกระทบมาก
จากการแขงขันทางธุรกิจนั่นเอง และความเสี่ยงภัยท่ีมีปจจัยมาจากปญหาทางการเมือง (Political 
Perils) สําหรับตัวอยางการทําสัญญาประกันภัย เพ่ือปองกันความเสียหายทางเศรษฐกิจและทางการ
เมือง ก็เชน การทําสัญญาประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก อันมีผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศผูทํา
สัญญา หรือเศรษฐกิจโลกไมวาจะเปน สภาพเงินเฟอ , สภาพเงินฝด หรือความไมเทาเทียมกันในทาง
การคาอันเนื่องมาจากความเจริญกาวหนาในเทคโนโลยี ทําใหผูผลิตรายยอยไมสามารถผลิตสินคาใหมี
จํานวนท่ีใกลเคียงกับผูผลิตรายใหญ ท่ีใชระยะเวลาในการผลิตเทากันไดเม่ือเปนเชนนี้ ราคาตอหนวย
ของผูผลิตรายยอยจึงมีราคาสูงกวา และทําใหสินคาของผูผลิตรายยอยคางสตอก การชุมนุมเรียกรอง
ทางการเมือง จึงทําใหเกิดการทําสัญญาประกันภัย เพ่ือปองกันความชะงักงันทางธุรกิจดังท่ีกลาวมา 
ซ่ึงในปจจุบันการทําสัญญาประกันภัย เพ่ือปองกันความเสี่ยงภัยทางเศรษฐกิจจะเปนท่ีนิยมแพรหลาย
มากในประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกาสวนความเสี่ยงภัยการเมืองก็จะมีการทําสัญญา
ประกันภัยกันในประเทศท่ีการปกครองของประเทศในชวงเวลาหนึ่งไมมีความม่ันคง หรือรัฐบาลใน
ขณะนั้นไมมีเสถียรภาพ เปนตน 
 อยางไรก็ตาม แมวัตถุประสงคหลักของทําสัญญาประกันภัยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน จะมี
เหตุผลมาจากการบรรเทาผลรายท่ีเกิดข้ึนแกทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืนใดอันสามารถคํานวณเปน
ราคาเงินได ของตนเปนหลักก็ตาม แตการท่ีมนุษยเปนสัตวสังคมท่ีตองอยูรวมกันเปนกลุม และแตละ
กลุมจะมีผูนําเปนของตนเอง อยางเชน ในสังคมครอบครัว ซ่ึงถือวาเปนหนวยของสังคมท่ีเล็กท่ีสุด ก็
จะตองมีผูเปนหัวหนาทําหนาท่ีในการเลี้ยงดูผูเปนสมาชิกในครอบครัวของตน ดังนั้น การสูญเสียผูเปน
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หัวหนาครอบครัวของครอบครัวนั้นๆ ไปยอมนํามาซ่ึงการสูญเสียรายไดท่ีจะนํามาใชจุนเจือครอบครัว
ไปจึงทําใหเกิดการทําสัญญาประกันชีวิต เพ่ือเปนการสรางหลักประกันแกครอบครัวท่ีทําสัญญา
ประกันชีวิตวา หากมีเหตุการณท่ีไมคาดฝนเกิดข้ึน ครอบครัวเหลานั้น จะมีรายไดใชจุนเจือครอบครัว
ตอไป ซ่ึงรายไดท่ีเขามาทดแทนดังกลาวก็คือ จํานวนเงินท่ีระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิตนั่นเอง ท้ังนี้ 
แมจะมีความเชื่อวาชีวิตของมนุษยไมสามารถตีคาออกมาเปนเงินไดก็ตาม แตการสูญเสียท่ีครอบครัว
หนึ่งๆ ไดรับแทจริงแลวก็คือ การสูญเสียรายไดท่ีสามารถตีราคาหรือคาดคะเนออกมาเปนตัวเงินได ซ่ึง
ไมแตกตางไปจากการเอาประกันภัยทรัพยสิน ท่ีสามารถตีราคาจากตัวทรัพยสินนั้นๆ เอง นอกจากนี้ 
การทําสัญญาประกันชีวิตยังรวมความไปถึงการทําสัญญาประกันชีวิตบุคคลท่ีมีความเก่ียวพันกัน
ในทางหนี้อีกดวย ซ่ึงมีหลักในการทําสัญญาเปนอยางเดียวกันกับการทําสัญญาประกันชีวิตบุคคลท่ี
ความสัมพันธในทางครอบครัว ก็คือ ความตายของลูกหนี้ ยอมนํามาซ่ึงการสูญเสียโอกาสของเจาหนี้ท่ี
จะไดรับชําระหนี้ตามจํานวนท่ีลูกหนี้เปนหนี้เจาหนี้อยูนั่นเอง 
 
 4.1.2สัญญาประกันตัว 
 เนื่องดวยการตื่นตัวของการใหความคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษย สัญญาประกันตัวจึง
เปนสวนหนึ่งในการใหความคุมครองเสรีภาพในรางกายของบุคคลท่ีถูกกลาวหาวากระทําความผิด
อาญา หรือถูกศาลพิพากษาแลววามีความผิด แตคดียังไมถึงท่ีสุด ใหไดรับการประกันตัว ดวยวิธีการ
ปลอยชั่วคราว จากการถูกจับกุม หรือคุมขัง โดยเจาพนักงานของรัฐ ประกอบกับตามทฤษฏีทาง
กฎหมายอาญาท่ีมีหลักประการสําคัญท่ีวา ใหสันนิษฐานวาผูถูกกลาวหาเปนผูบริสุทธิ์ (Presumption 
of Innocence)ซ่ึงในประเทศตางๆ ท่ัวโลก ก็ตางยอมรับวาเปนหลักประกันท่ีรัฐจะตองมอบใหแก
ประชาชนในประเทศของตน แมวาเขาจะถูกกลาวหาวาเปนผูกระทําผิดความอาญาก็ตาม และไมวาจะ
เปนประเทศท่ีใชระบบกฎหมายใดตางก็ไดบัญญัติหลักเกณฑในการปลอยตัวชั่วคราวไวในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สําหรับประเทศท่ีใชระบบประมวลกฎหมาย (Civil law) เชน 
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี หรือบัญญัติไวตางหากเปนกฎหมายระดับพระราชบัญญัติในระบบ
กฎหมายจารีตประเพณี (Common law) เชน ใน  The Bail Act 1976 ของอังกฤษ โดยจะมี
หลักเกณฑการปลอยชั่วคราวท่ีเหมือนกันประการหนึ่งก็คือ การสัญญาตอเจาพนักงานของรัฐวา หาก
ผูตองหาหรือจําเลยไดรับการปลอยตัวชั่วคราวไปแลว จะมาปรากฏตัวตอหนาเจาพนักงานผูอนุญาต
ใหมีการประกันตัว เม่ือเจาพนักงานเหลานั้นไดมีคําสั่งใหมาปรากฏตัว เพ่ือใหปากคํา สืบพยาน หรือ
ดําเนินกระบวนพิจารณาอ่ืนๆ 
 สําหรับในระดับระหวางประเทศนั้น ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal 
Declaration of Human Rights)ไดบัญญัติรับรองการคุมครองสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยใน
คดีอาญาไวใน ขอ 11 (1) ความวา 134 “บุคคลซ่ึงถูกกลาวหาดวยความผิดอาญา มีสิทธิท่ีจะไดรับการ
สันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์จนกวามีความผิดตามกฎหมาย ในการพิจารณาโดยเปดเผย ณ ท่ีซ่ึง
ตนไดรับหลักประกันท้ังหมดท่ีจําเปนในการตอสูคดี....” ซ่ึงคําวา “หลักประกันท้ังหมดท่ีจําเปนในการ
ตอสูคดี” ยอมหมายความรวมถึงการไดรับการอนุญาตใหประกันตัว เพ่ือไปรวบรวมพยานหลักฐานใน

                                                           
 134อุดมศักดิ์ สินธิพงษ, เรื่องเดิม, หนา 115-116. 
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การตอสูคดี และพิสูจนความบริสุทธิ์ของตนดวยและในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights)ก็ไดบัญญัติรับรอง
สิทธิดังกลาวไวเชนกัน ความวา 135 “ผูตองหาในคดีอาญาตองถูกนําตัวไปยังเจาหนาท่ีผูมีอํานาจตาม
กฎหมาย เพ่ือพิจารณาความผิดภายในเวลาอันสมควรหรือเพ่ือปลอยชั่วคราวโดยมีหลักประกัน” และ 
“ในกรณีท่ีมีการจับกุมหรือควบคุมตัว ยอมมีสิทธิท่ีจะใหศาลพิจารณาโดยไมชักชา ถึงความชอบของ
การควบคุมตัว โดยบทบัญญัติกฎหมายอันเก่ียวกับการควบคุมตัวนั้น และหากการควบคุมตัวไมชอบ
ยอมมีสิทธิไดรับการปลอยตัวและไดรับคาสินไหมทดแทน” 

 ดังนั้น จึงอาจสรุปวัตถุประสงคของการทําสัญญาประกันตัว ไดวา สัญญาประกันตัวเปนสวน
หนึ่งของการท่ีจะทําใหการคุมครองสิทธิของผูตองหรือจําเลยในคดีอาญา มีสภาพบังคับในทางปฏิบัติ
อยางแทจริง เนื่องจากหลักเกณฑพิจารณาการปลอยชั่วคราวมีหลักประการสําคัญวา รัฐจะตองม่ันใจ
วาหากใหประกันตัวหรือปลอยชั่วคราวไปแลว ผูตองหาหรือจําเลยจะไมหลบหนี หรือไปยุงเหยิงกับ
พยานหลักฐาน ดังนั้น การท่ีจะม่ันใจไดวาจะไมมีการหลบหนีเกิดข้ึนก็จะตองมีการใหสัญญาตอกัน ใน
รูปการทําสัญญาประกันตัวโดยผูตองหาหรือจําเลยเอง หรือบุคคลภายนอกท่ีมีความนาเชื่อเปนผูให
สัญญาวา จะมาปรากฏตัวหรือจะพาผูตองหาหรือจําเลยมาปรากฏตัวตอหนาเจาพนักงาน เม่ือไดรับ
คําสั่งใหปฏิบัติเชนนั้น  
 
 4.1.3สัญญาประกันภัยอิสรภาพ 
 จากการศึกษาสัญญาประกันภัยอิสรภาพ พบวาในตางประเทศยังไมมีประเทศใดท่ีมีการทํา
สัญญาประกันภัยอิสรภาพ จากการถูกจับกุมหรือคุมขังโดยอํานาจรัฐ ประเทศไทยเปนประเทศแรก 
โดยท่ีมาของการทําสัญญาประกันภัยในลักษณะนี้เกิดจากการท่ีองคกรของรัฐท่ีเก่ียวของกับ
กระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะศาลยุติธรรมเห็นวาในปจจุบันการใหประกันตัวผูตองหาหรือจําเลยใน
คดีอาญา โดยมีหลักทรัพยมาประกันนั้น ประสบปญหาตางๆ มากมาย โดยมีปญหาท่ีสําคัญ  3 
ประการ ดวยกันคือ 1.ปญหานายประกันอาชีพ 2. ปญหาการ คุมครองสิทธิผูตองหาหรือจําเลยใน
คดีอาญา และ 3. ปญหาในดานประสิทธิภาพการบริหารงานยุติธรรมขององคกรตุลาการ  จึงทําใหเกิด
แนวคิดท่ีจะนําบริษัทประกันภัย ซ่ึงถือวาเปนองคกรธุรกิจท่ีมีความนาเชื่อดานการเงินเขามามีสวนรวม
หรือชวยลดปญหาท่ีกลาวมา ดวยวิธี การท่ี ใหบริษัทประกันภัยออกหนังสือรับรองมอบไวแก เจา
พนักงาน วา หากผูตองหาหรือ จําเลยไมมาแสดงตัวตามระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจะยินยอมชดใช
คาปรับ คาฤาธรรมเนียม และคาเสียหายอ่ืนๆ (ถามี) ใหแทน สวนอีกทางหนึ่งบริษัทประกันภัย จะทํา
สัญญาประกันภัยอิสรภาพกับผูตองหาหรือจําเลย หรือผูท่ีจะตกอยูในฐานะเชนนั้น ซ่ึงในกรมธรรม
ประกันภัยอิสรภาพจะเรียกบุคคลเหลานี้วา ผูเอาประกันภัย หรือทําสัญญาประกันภัยอิสรภาพกับผูท่ี
มีเก่ียวของกับบุคคลดังท่ีกลาวมา ซ่ึงในกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพจะเรียกผูมีประโยชนเก่ียวของวา 
ผูถือกรมธรรม พรอมออกกรมธรรมประกันภัยใหไวแกบุคคลเหลานั้นโดยระบุวงเงินการใหความ
คุมครอง ท่ีมีความสัมพันธกับวงเงินท่ีเจาพนักงานหรือศาลจะทําการปรับเม่ือผูเอาประกันภัยไมมา

                                                           
 135เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน 
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ตามกําหนดนัด และผูเอาประกันภัย หรือผูถือกรมธรรม ก็มีหนาท่ีท่ีจะตองจายคาตอบแทนใหแก
บริษัทประกันภัย ในรูปของเบี้ยประกันภัย 
 จากท่ีมาของแนวคิดท่ีรัฐมุงจะแกไขขอขัดของในการบริหารงานยุติธรรมตามท่ีกลาวมานั้น 
ยอมทําใหเขาใจไดวาวัตถุประสงคของการทําสัญญาประกันภัยอิสรภาพโดยแทจริงแลว มีความ
แตกตางจากการทําสัญญาประกันภัยโดยท่ัวๆ ไป อยางชัดเจน กลาวคือ การทําสัญญาประกันภัย
อิสรภาพ ไมไดเกิดจากการท่ีเอกชนมีความประสงคจะคุมครองทรัพยสิน หรือสิทธิในทรัพยสิน หรือ
ผลประโยชนอ่ืนใดซ่ึงสามารถตีราคาออกมาเปนเงินไดของตนไมใหไดรับความเสียหาย อยางเชนการ
ทําสัญญาประกันวินาศภัย แตเกิดจากการท่ีรัฐไดเสนอแนวทาง หรือหาทางออกใหแกผูตองหาหรือ
จําเลยในคดีอาญา ในการใชสิทธิขอประกันตัว โดยทําสัญญาประกันภัยอิสรภาพ และยินยอมจายเบี้ย
ประกันภัยใหแกบริษัทประกันภัย เพ่ือใหบริษัทประกันภัยออกหนังสือรับรองมอบไวใหแกเจาพนักงาน 
พรอมสัญญาวา หากผูตองหาหรือจําเลยไมมาแสดงตัวตามระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจะยินยอมชดใช
คาปรับให ซ่ึงแตกตางจากวัตถุประสงคท่ัวไปของการทําสัญญาประกันภัยท่ีทําข้ึน เพ่ือเปนการ
บรรเทาผลรายหรือลดความเสี่ยงท่ีทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืนใดของผูเอาประกันภัยจะตองสูญหาย 
เสียหายจากเหตุการณท่ีไมแนนอนวาจะเกิดข้ึนในอนาคต ไมวาจะเปนความเสี่ยงภัยจากธรรมชาติ 
จากการกระทําของมนุษย หรือดวยความเสี่ยงภัยท่ีมีปจจัยทางดานเศรษฐกิจหรือทางการเมืองเขามา
เก่ียวของ ท้ังนี้ ตามเนื้อหาท่ีผูเขียนไดกลาวมาโดยละเอียดแลวในหัวขอสัญญาประกันภัย  
  สรุปจากการศึกษาท่ีมาและวัตถุประสงคของทําสัญญาประกันภัย สัญญาประกันตัว 
และสัญญาประกันภัยอิสรภาพ พบวาสัญญาท้ังสามมีท่ีมาและวัตถุประสงคท่ีแตกตางกัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสัญญาประกันภัย และสัญญาประกันภัยอิสรภาพ ท่ีมีวัตถุประสงคและท่ีมาของการทําสัญญา
ท่ีแตกตางกันอยางชัดเจน ดวยเหตุผลประการสําคัญท่ีวาการทําสัญญาประกันภัยในกรณีท่ัวๆ ไปนั้น 
(ยกเวนสัญญาประกันชีวิต) จะเปนการทําสัญญาท่ีมีความมุงหมายในการปองกันผลราย หรือลดความ
เสี่ยงท่ีทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใดท่ีสามารถตีราคาออกมาเปนเงินไดของผูเอาประกันภัยจะ
ไดรับความเสียหาย สวนสัญญาประกันภัยอิสรภาพนั้น เปนการทําสัญญาเพ่ือปองกันการสูญเสียสิทธิ
และเสรีภาพของผูเอาประกันภัย ท้ังนี้ ผูเขียนขอสรุปวัตถุประสงคของการทําสัญญาท้ังสามดังนี้ 

1) การทําสัญญาประกันภัย เกิดข้ึนจากการท่ีมนุษยสังเกตเห็นถึงความเสี่ยงภัยท่ี
อาจจะทําใหทรัพยสินของตนไดรับความเสียหาย จึงทําสัญญาฉบับหนึ่ง ข้ึนมาเรียกวา สัญญา
ประกันภัย เพ่ือเปนโอนภาระความเสี่ยงท่ีเดิมเปนของตนเอง ไปยังอีกบุคคลหนึ่งท่ีวาผูรับประกันภัย
เปนผูรับความเสี่ยงภัยแทน โดยยินยอมจายเงินเปนคาเบี้ยประกันภัยเปนการตอบแทน โดยความ
เสี่ยงภัยท่ีกลาวมานั้น อาจจะเกิดจากการภัยธรรมชาติ การกระทําของมนุษย หรือความเสี่ยงภัยท่ี
ประเมินไดดวยเหตุผลทางเศรษฐศาสตร หรือความเสี่ยงภัยทางการเมือง 

2) การทําสัญญาประกันตัว มีวัตถุประสงคหลัก เพ่ือคุมครองสิทธิของผูตองหาหรือ
จําเลยในคดีอาญา ในการตอสูคดี เนื่องจากหากไมใหผูตองหาหรือจําเลย ไดรับการปลอยตัวไปจาก
การจับกุม หรือคุมขังโดยอํานาจรัฐ ยอมไมเปนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งความเปนธรรมในแงของ
โอกาสท่ีจะรวบรวมพยานหลักฐานมาหักลาง เพ่ือพิสูจนความบริสุทธิ์ของตน โดยเหตุผลของการทํา
สัญญาประกันตัวจะมีความเชื่อมโยงกับหลักการใหสันนิษฐานวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูบริสุทธิ์
(Presumption of Innocence)อยางแนบแนน 
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3) การทําสัญญาประกันภัยอิสรภาพ ในความเห็นของผูเขียนนั้น แทจริงแลวเปน
การทําสัญญาโดยมีวัตถุประสงคหลัก เพ่ือประโยชนตอการบริหารงานยุติธรรมของรัฐ โดยรัฐเปนผู
เสนอแนวทางหรือหาทางออกใหแกผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา ในการใชสิทธิขอประกันตัว ใน
รูปการทําสัญญาประกันภัยอิสรภาพ และเพ่ือชวยลดปญหาการประเมินราคาทรัพยท่ีใชเปน
หลักประกันท่ีศาลกําลังประสบอยู และถึงแมวาจะชวยลดปญหานายประกันอาชีพไดบาง แตหากมอง
ในแงการใหความคุมครองสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาจะพบวา สิทธิของผูตองหาหรือ
จําเลยในคดีอาญาก็ยังไมไดรับความคุมครองท่ีเทาเทียมกันไดอยางท่ัวถึง เนื่องจากหลักการใหประกัน
ตัวตามแนวทางปฏิบัติขององคกรตุลาการไทย ยังคงพิจารณาถึงตัวทรัพยท่ีเปนหลักประกันวามี
ความสัมพันธกับอัตราโทษท่ีศาลกําหนดไวหรือไม 
 

4.2 เปรียบเทียบการกอใหเกิดสัญญา และองคประกอบของสัญญา 
 
 หัวขอนี้ จะทําการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบการกอใหเกิดสัญญาและองคประกอบของสัญญาท้ัง
สาม โดยจะศึกษาการกอใหเกิดสัญญาและองคประกอบของสัญญาไปพรอมๆ กัน 
 
 4.2.1  สัญญาประกันภัย 
 การเกิดข้ึนของสัญญาประกันภัยนั้น ยอมไมแตกตางไปจากสัญญาทางแพงอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนจาก
คําเสนอและคําสนองท่ีตองตรงกันระหวางคูสัญญาท้ังสองฝาย โดยคําเสนอและคําสนองท่ีวามานั้นได
ทําโดยมุงประสงคจะกอใหเกิดนิติสัมพันธข้ึนระหวางกัน ซ่ึงในกรณีสัญญาประกันภัย คูสัญญาท่ี
จะตองเสนอสนองใหตองตรงกัน ก็คือ ผูเอาประกันภัย และผูรับประกันภัย โดยผูเอาประกันภัย หรือ
ผูรับประกันภัย ฝายใดฝายหนึ่งอาจจะเปนผูเสนอขอทําสัญญาประกันภัยก็ไดไมจําเปนตองเปนทาง
ฝายผูเอาประกันภัยขอเสนอทําสัญญาประกันภัยเสมอไป ซ่ึงการเสนอใหเขาทําสัญญาประกันภัยใน
ปจจุบันจะพบวาเปนทางฝายผูรับประกันภัยเอง ท่ีจะเปนฝายชักชวนหรือเสนอใหผูเอาประกันภัยเขา
ทําสัญญา ผานทางตัวแทนของผูรับประกันภัย แตขอสําคัญอยูท่ีวาสัญญาจะตองมีหลักฐานเปน
หนังสือ จึงจะบังคับสิทธิใหเปนไปตามสัญญาได นอกจากนี้ ในบางครั้งการทําสัญญาประกันภัยก็จะมี
บุคคลภายนอกเขามาเก่ียวของดวย โดยเขามาเก่ียวของในฐานะผูไดรับประโยชนจากการทําสัญญา
ประกันภัยของผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัย เรียกบุคคลภายนอกนี้วา ผูรับประโยชน แตอยางไร
ก็ตามผูรับประโยชน อาจจะเปนบุคคลเดียวกับผูเอาประกันภัยก็ได 
  1) องคประกอบของสัญญาประกันภัย 
 ในสวนขององคประกอบของสัญญาประกันภัยนั้น จะกลาวถึงสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของ
กับสัญญาประกันภัย เชน รายละเอียดในกรมธรรมประกันภัย ตลอดจนทําการขยายความ
องคประกอบท่ีผูเอาประกันภัยจะตองมีในสัญญา การพิจารณารับประกันภัยของผูรับประกันภัยวามี
หลักเกณฑอยางไร โดยจะขอกลาวในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ 
  2) ผูเอาประกันภัย 
 ตามสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัยจะเปนองคประกอบท่ีสําคัญอยางยิ่งหรือเปน
ประธานของสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัย หมายถึง ผูท่ีมีความประสงคท่ีจะไดรับการคุมครอง
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ความเสี่ยงภัยจากผูรับประกันภัย หนาท่ีหลักในการท่ีไดรับความคุมครองความเสี่ยงภัยตามท่ีไดกลาว
มาคงจะหนีไมพน การประพฤติตนใหอยูบนพ้ืนฐานความสุจริตอยางยิ่ง (Utmost Good Faith) หรือ
กลาวอีกนัยก็คือ การประพฤติตนใหปราศจากการฉอฉลในทุกข้ันตอนในระหวางท่ีเสนอเขาทําสัญญา
ประกันภัย โดยหนาท่ีหลักก็คือ การเปดเผยขอความจริง (Disclosure) ท่ีแสดงใหเห็นถึงการมีสวนได
เสียในวัตถุท่ีเอาประกันภัย (Insurable Interest) เชน มีหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาตนเองเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินท่ีเอาประกันภัยตลอดจนแถลงขอความจริงท่ีแสดงถึงความเสี่ยงภัย (Risk) และ
ปจจัยเสี่ยงแวดลอมอ่ืนๆ ใหผูรับประกันภัยทราบ ท้ังนี้ เพ่ือเปนประโยชนแกการเจรจาตอรอง 
กําหนดจํานวนเบี้ยประกันภัยท่ีจะชําระใหแกผูรับประกันภัย รวมถึงกําหนดวาภัยท่ีรับเสี่ยงตามสัญญา
วามีอะไรบาง และภัยประเภทใดท่ีเปนขอยกเวนสวนหนาท่ีรองลงมาก็คงจะหนีไมพน หนาท่ีในการ
ชําระเบี้ยประกันภัยตามกําหนด เม่ือสัญญาประกันภัยมีผลใชบังคับแลว 
  3) ผูรับประกันภัย 
  บทบาทของผูรับประกันภัย หากพิจารณาในเนื้อแทของสัญญาประกันภัย จะพบวา
เปนผูแสดงบทบาทในเชิงรับ หากไมมองในแงของการหาลูกคาเขามาทําสัญญาประกันภัยใหไดมากๆ 
เพ่ือใหธุรกิจของตนเติบโต อยางไรก็ตาม หนาท่ีของผูรับประกันภัยท่ีจะตองปฏิบัติการใหอยูบน
พ้ืนฐานของความสุจริตอยางยิ่ง (Utmost Good Faith) ก็มีเชนกัน ไดแก การท่ีตองพิจารณา
รับประกันโดยสุจริต มิใชรูอยูแลววาผูเอาประกันภัยท่ีจะทําสัญญากับตนไมมีสวนไดเสียในวัตถุท่ีเอา
ประกันภัย แตยังขืนเขาทําสัญญาไป เพ่ือหวังท่ีไดรับเงินคาตอบแทน เปนเบี้ยประกันภัย แลวภายหลัง
มาปฏิเสธท่ีจะชําระคาสินไหมทดแทนโดยยกขออางท่ีตนทราบมาตั้งแตทําสัญญากันแลววา ผูเอา
ประกันภัยไมมีสวนไดเสียในวัตถุท่ีเอาประกันภัย เปนตน ฉะนั้น จะเห็นวาการพิจาณารับประกันภัย 
ของผูรับประกันภัยก็มีความสําคัญไมหยิ่งหยอนไปกวาการเปดเผยขอความจริงของผูเอาประกันภัย 
ผูเขียนจึงเห็นวาหลักการพิจารณารับประกันภัยของผูรับประกันภัยเปนองคประกอบท่ีสําคัญของ
สัญญาประกันภัย และควรทําการศึกษา เพ่ือนําหลักการในเรื่องนี้ไปใชวิเคราะห วิจารณ หาลักษณะ
ของสัญญาประกันภัยอิสรภาพตอไป โดยมีหลักท่ีใชในการพิจารณารับประกันภัยดวยกัน 2ประการ 
ดังนี้ 

(1) การพิจารณาถึงความเสี่ยงภัยภายใตหลักทฤษฎีความนาจะเปน (Theory 
of Probability) 

  หลักท่ีใชในการพิจารณารับประกันภัยของผูรับประกันภัยในขอนี้ ผูเขียนมีความเห็น
วาเปนหลักในการพิจาณารับประกันภัยโดยแท กลาวคือ เปนหลักท่ีจะตองพิจารณาใหไดความเปน
ประการแรก โดยอาศัยขอมูลท่ีไดรับจากผูเอาประกันภัย ประกอบกับการคาดคะเนความเปนไปไดท่ี
จะเกิดความเสียหายในภัยท่ีรับเสี่ยง โดยพินิจพิเคราะหจากตัววัตถุท่ีเอาประกันภัย ซ่ึงการท่ีเขาใจ
ทฤษฎีความนาจะเปนได จะตองจําลองเหตุการณข้ึนมาเหตุการณหนึ่ง เชน ในอุบัติเหตุรถยนต ความ
นาจะเปนท่ีจะเกิดอุบัติเหตุ ยอมตองอาศัยสถิติของการเกิดอุบัติเหตุรถยนตท่ีไดทําการบันทึกไวในปท่ี
ผานมามาพิจารณาวามีจํานวนก่ีครั้ง ความเสียหายแตละครั้งมีจํานวนเทาใด และโดยรวมท้ังปมีคา
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ความเสียหายเทาใด ตลอดจนตองทําการคาดคะเนไปถึงจํานวนอุบัติเหตุท่ีจะเกิดข้ึนในปถัดๆ ดวย 136

กลาวโดยสรุป ก็คือ การนําจํานวนสถิติอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในปท่ีใกลเคียงในอดีตกับปท่ีเริ่มเอา
ประกันภัยมาพิจารณาเปรียบเทียบหาความนาจะเปนในการเกิดอุบัติเหตุในแตละป และแนวโนมท่ีจะ
มีจํานวนอุบัติเหตุเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในอนาคต เพ่ือหาคาเฉลี่ยสุทธิในการพิจารณารับประกันภัย
รถยนตนั้นๆ 

(2) การพิจารณากําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยและจํานวนรายท่ีรับประกันภัย 
ภายใตหลักทฤษฎีท่ีถือจํานวนมากเขาวา (Theory of Great 
Numbers)137 

  การพิจารณาในขอนี้ ผูเขียนเห็นวาเปนการพิจารณาในระดับท่ีรองลงมาจาก
พิจารณาในขอ 1. เนื่องจากเปนการพิจารณาเพ่ือกําหนดจํานวนเบี้ยประกันภัยใหมีความเหมาะสมใน
การรับประกันภัยในแตละราย โดยใหมีจํานวนเบี้ยประกันตอรายท่ีไมแพงจนเกินไป แตอาศัยจํานวน
รายท่ีรับประกันภัยใหไดจํานวนท่ีมากเขา ท้ังนี้ เพ่ือใหธุรกิจประกันภัย ของผูรับประกันภัยรายนั้นไม
ขาดทุนถึงข้ันลมละลายดังนั้น การกําหนดเบี้ยประกันภัยภายใตหลักทฤษฎีท่ีถือจํานวนมากเขาวา จึง
มีหลักการวา ถาเบี้ยประกันภัยสูงมากอันเนื่องมาจากกลุมผูเสี่ยงภัยมีนอย ถาเบี้ยประกันภัยมีอัตราต่ํา
มากผูเอาประกันภัยก็จะมีจํานวนมากตามไปดวย การท่ีจะทําใหเบี้ยประกันภัยอยูในระดับท่ีสมดุลได 
จึงตองมีการรวมกลุมผูเสี่ยงภัยหรือผูเอาประกันภัยใหไดจํานวนมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได138 
  4) ผูรับประโยชน 
  ผูรับประโยชนนั้น ถือวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญประการหนึ่งของการทําสัญญา
ประกันภัย และจะตองระบุไวใหชัดเจนในสัญญา ผูรับประโยชนจะมีความสําคัญอยางยิ่งในสัญญา
ประกันชีวิต เนื่องจากตามสภาพของการทําสัญญาประกันชีวิต เปนการทําสัญญาท่ีการใชเงินอาศัย
ความทรงชีพ หรือความมรณะของบุคคลหนึ่ง 139บุคคลท่ีถูกเอาประกันชีวิต เม่ือตายลงวงเงินตาม
กรมธรรมยอมไมอาจตกแกตนไดโดยสภาพ แตจะตกแกบุคคลท่ีระบุวาเปนผูรับประโยชน ท้ังนี้ บุคคล
ท่ีถูกเอาประกันชีวิตจะเปนคูสัญญาในฐานะผูเอาประกันภัยตามสัญญาประกันชีวิต หรือไมก็ได แตไม
วากรณีจะเปนประการใด ผูรับประโยชนในฐานะแลวยอมเปนบุคคลภายนอกท่ีไมใชคูสัญญาโดยตรง
กับผูรับประกันภัย การท่ีจะไดรับชําระคาสินไหมทดแทนในกรณีสัญญาประกันวินาศภัยหรือไดรับการ
ใชเงินในกรณีของสัญญาประกันชีวิต ผูรับประโยชนนั้นๆ จะตองแสดงเจตนาเขาถือเอาประโยชนจาก
สัญญาประกันภัยดวย จึงจะไดรับเงินตามจํานวนท่ีระบุไวในกรมธรรมประกันภัย 
  5) วัตถุแหงสัญญาประกันภัยหรือวัตถุท่ีเอาประกันภัย 

                                                           
 136ธานี วรภัทร, กฎหมายวาดวยการประกันภัย,พิมพครั้งท่ี 2 แกไขเพ่ิมเติม(กรุงเทพมหา นคร:
วิญูชน, 2553),หนา 28. 
 137สรพลจ สุขทรรศนีย, เรื่องเดิม, หนา 17-18. 
 138ธานี วรภัทร, เรื่องเดิม, หนา 30. 
 139มาตรา 889 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย "ในสัญญาประกันชีวิตนั้น การใชจํานวน
เงินยอมอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลคนหนึ่ง" 
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  วัตถุท่ีเอาประกันภัย ยอมมีความแตกตางกันข้ึนอยูกับประเภทของสัญญาประกันภัย 
กลาวคือ ถาเปนสัญญาประกันวินาศภัย จะมีวัตถุท่ีเอาประกันภัยเปนทรัพยสิน สิทธิหรือผลประโยชน
อ่ืนใดเก่ียวกับทรัพยสิน หรือท่ีสามารถตีราคาออกมาเปนเงินได และการชดใชคาสินไหมทดแทนตาม
สัญญา เปนการชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง ความเสียหายเหลานั้นจึงเปน
ความเสียหายท่ีสามรถตีคาตีราคาออกมาเปนเงินได เพ่ือพิจารณาไดเชนนี้ ยอมเขาใจไดวาวัตถุท่ีเอา
ประกันภัยในสัญญาประกันวินาศภัยจะตองเปนทรัพยสิน หรือสิทธิในทางทรัพยสิน ไมวาจะเปน
บุคคลสิทธิ หรือทรัพยสิทธิ ดังนั้น โดยสภาพชีวิตมนุษยจึงไมอาจท่ีจะจัดใหเปนวัตถุท่ีเอาประกันภัย
ตามสัญญาประกันวินาศภัยได และตองแยกบัญญัติเปนบทบัญญัติตางหากจากสัญญาประกันวินาศภัย 
สําหรับวัตถุท่ีเอาประกันภัยตามสัญญาประกันชีวิต ยอมหมายถึงชีวิตของคนท่ีเปนผูถูกเอาประกัน
ชีวิต โดยการใชเงินจะแตกตางจากการชําระคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันวินาศภัย ท่ีไมตองมี
การตีคาความเสียหายตามท่ีเกิดข้ึนจริงวา มีจํานวนเทาใด มากหรือนอยกวาวงเงินท่ีระบุไวใน
กรมธรรมประกันภัย โดยการใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันวินาศภัยจะไมมีทางเกินไปกวา
จํานวนท่ีระบุไวเปนวงเงินคุมครองในกรมธรรมประกันภัย สวนการใชเงินตามสัญญาประกันชีวิต จะ
เปนจํานวนเงินท่ีแนนอนตายตัวเสมอ 
  6) กรมธรรมประกันภัย 
  กรมธรรมประกันภัย ถือวาเปนเอกสารท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง สําหรับนิติ
สัมพันธการทําสัญญาประกันภัย โดยกรมธรรมประกันภัยมาตรฐานจะกําหนดรายละเอียด เง่ือนไข ใน
การชดใชคาสินไหมทดแทน ขอยกเวนความรับผิดของผูรับประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัย วัตถุท่ีเอา
ประกันภัย และภัยท่ีรับเสี่ยง140ซ่ึงระดับความสําคัญของกรมธรรมประกันภัยของสัญญาประกันภัยใน
แตละฉบับ จะมีมากหรือนอยยอมข้ึนอยูกับวงเงินประกัน และความสลับซับซอนของตัววัตถุท่ีเอา
ประกันภัย เชน วัตถุท่ีเอาประกันภัย คือ เรือ ภัยท่ีรับเสี่ยงยอมจะตองประกอบไปดวยหลายภัย
ดวยกัน ไมวาจะเปนภัยธรรมชาติ หรือภัยจากการกระทําของมนุษย ซ่ึงรวมความไปถึงภัยจากการ

                                                           
 140มาตรา 867 วรรคสาม แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย "กรมธรรมประกันภัย ตองลง
ลายมือชื่อของผูรับประกันภัย และมีรายการดังตอไปนี้ 
 (1) วัตถุท่ีเอาประกันภัย 
 (2) ภัยใดซ่ึงผูรับประกันภัยรับเสี่ยง 
 (3) ราคาแหงมูลประกันภัย ถาหากไดกําหนดกันไว 
 (4) จํานวนเงินซ่ึงเอาประกันภัย 
 (5) จํานวนเบี้ยประกันภัย และวิธีสงเบี้ยประกันภัย 
 (6) ถาหากสัญญาประกันภัยมีกําหนดเวลาตองลงเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดไวดวย 
 (7) ชื่อหรือยี่หอของผูรับประกันภัย 
 (8) ชื่อหรือยี่หอของผูเอาประกันภัย 
 (9) ชื่อของผูรับประโยชนถาจะพึงมี 
 (10) วันทําสัญญาประกันภัย 
 (11) สถานท่ีและวันท่ีไดทํากรมธรรมประกันภัย 



88 

ทํางานของผูใตบังคับบัญชาของผูเอาประกันภัย และในระหวางภัยท่ีรับเสี่ยงนั้น กรมธรรมก็จะระบุวา
แมจะเปนภัยท่ีรับเสี่ยง แตหากเกิดเหตุในลักษณะใดข้ึน เหตุนั้นถือเปนขอยกเวนความรับผิดของผูรับ
ประกันภัย หรือจํากัดวงเงินคาสินไหมทดแทนไวเทานั้นเทานี้บาท เหลานี้เปนตน 
 
 4.2.2 สัญญาประกันตัว 
 ตามท่ีผูเขียนไดกลาวไปแลววา สัญญาประกันตัวเปนสวนหนึ่งของการใหความคุมครองสิทธิ
ในการตอสูคดีของผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา ท้ังยังเปนการใหความเคารพตอเสรีภาพในรางกาย
ของผูตองหาหรือจําเลยดวย โดยสัญญาประกันตัวนั้น จะปรากฏอยูในทุกระดับของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา ไมวาจะเปนในชั้นเจาพนักงานตํารวจ พนักงานอัยการ หรือศาล ซ่ึงผูมีอํานาจสั่ง
อนุญาตใหประกันตัว ก็อยูท่ีวาอยูในชั้นของเจาพนักงานใด เชน ชั้นศาล ศาลก็จะเปนผูมีอํานาจสั่ง
อนุญาตใหประกันตัวได โดยหลักการท่ีแทจริงในการสั่งอนุญาตในทุกระดับ มีหลักเกณฑท่ีเปน
สาระสําคัญท่ีเจาพนักงานใชประกอบดุลยพินิจสั่งอนุญาตใหประกันตัว คือ จะตองปรากฏขอเท็จจริง
วา หากสั่งอนุญาตแลว ผูตองหาหรือจําเลยจะไมหลบหนีหรือไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน รวมถึง
พิจารณาความรายแรงของขอหาท่ีผูตองหาหรือจําเลยถูกกลาวหา นอกนั้นจะเปนเรื่องปลีกยอย ไมวา
จะเปนความนาเชื่อถือของผูประกัน หรือหลักทรัพยท่ีนํามาวางประกอบการขอประกัน 
 ดวยเหตุดังกลาว ผูเขียนจึงมีความเห็นวา แทท่ีจริงแลว การอนุญาตใหมีการประกันตัว 
กฎหมายหรือเจาพนักงานไมไดใหความสําคัญกับถอยคําในสัญญาประกันตัวมากนัก เพราะตัวสัญญา
ประกันตัวไมใชสิ่งท่ีจะบงชี้วาผูตองหาหรือจําเลยจะมีพฤติการณหลบหนีหรือไม แตอยูท่ีพฤติการณ
ของผูตองหาหรือจําเลยเอง สัญญาประกันตัวจึงเปนเพียงสวนประกอบหรือเอกสารท่ีจะตองมี เพ่ือให
การอนญาตใหมีการประกันตัวเปนไปตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ีเจาพนักงานทุกระดับไดวางไว จึง
เปนสาเหตุใหสัญญาประกันตัวมีถอยคําหรือขอความในสัญญาท่ีไมซับซอน เพียงแตจะตองมี
รายละเอียดตามสมควร เชน ขอหาความผิด สถานท่ีทําสัญญา ชื่อผูตองหา ชื่อผูประกัน ชื่อเจา
พนักงานผูอนุญาตใหประกัน141 เปนตน 
  1) องคประกอบของสัญญาประกันตัว 
  สัญญาประกันตัวจะตองมีบุคคลท่ีเก่ียวของอยางนอยสองฝายเสมอ เหมือนกับ
สัญญาท่ัวๆ ไป คือ ฝายหนึ่งเปนผูตองหา หรือจําเลย รวมถึงผูประกันในกรณีท่ีผูประกัน ไมใช
ผูตองหาหรือจําเลย สวนอีกฝายหนึ่ง ก็คือ ฝายเจาพนักงาน ซ่ึงก็ข้ึนอยูกับวามีการทําสัญญาประกันใน
ชั้นใด เชน ในชั้นเจาพนักงานตํารวจ เจาพนักงานตํารวจ ก็จะเปนคูสัญญา ในสวนองคประกอบอ่ืนๆ 
ของสัญญาประกันนอกจากคูสัญญาแลว ก็จะมีเรื่องหลักประกันท่ีเปนทรัพยสินเขามาเก่ียวของ ซ่ึง
ข้ึนอยูกับวาหลักประกันดังกลาวเปนทรัพยสินประเภทใด แตโดยหลักแลว ตองเปนทรัพยสินท่ี
สามารถตีราคาเอาจากมูลคาของทรัพยนั้นๆ ออกมาได เชน โฉนดท่ีดิน สมุดบัญชีเงินฝาก เปนตน 
  2) ขอพิจารณาลักษณะของสัญญาประกันตัว 
  ลักษณะของสัญญาประกันตัว ในปจจุบันประเด็นปญหานี้ ยังมีความเห็นทาง
วิชาการแยงกันอยูผูทรงคุณวุฒิบางทานมองวาเปนเรื่องของวิธีการปลอยตัวชั่วคราว ตามประมวล

                                                           
 141ดูตัวอยางสัญญาประกันตัว ในภาคผนวก ง 
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กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยเฉพาะ 142ซ่ึงมีเหตุผลประการสําคัญท่ีวา สัญญาประกันเกิดข้ึน
จากการท่ีรัฐกําหนดเง่ือนไข ใหเปนหนาท่ีของผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาท่ีจะตองทําสัญญา
ประกัน เพ่ือเปนหลักฐานในการอนุญาตใหมีการประกันตัว ตามหลักเกณฑในเรื่องการปลอยชั่วคราว 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงเห็นไดวาคูสัญญามิไดมีเสรีภาพในการทําสัญญา
อยางแทจริง (Freedom of Contract) ซ่ึงเปนหลักประการสําคัญของการทําสัญญาทางแพงสวนฝาย
ท่ีมีความเห็นวาสัญญาประกันตัวเปนสัญญาทางแพงไดใหเหตุผลท่ีนาสนใจไววา สัญญาประกันตัวเปน
สัญญาประกอบไปดวยคูสัญญาฝายท่ีเปนเจาหนี้และลูกหนี้ โดยมีวัตถุแหงหนี้เปนการงดเวนกระทํา
การของลูกหนี้ กลาวคือ การท่ีผูตองหาหรือจําเลยจะตองมาปรากฏตัวตอหนาเจาพนักงาน เม่ือมี
หมายเรียก หรือมีกําหนดนัด หากไมมาผูประกัน รวมถึงผูตองหาหรือจําเลย ในกรณีเปนผูประกันอีก
ฐานะหนึ่งจะยินยอมชดใชเงินเปนจํานวนเทานั้นเทานี้บาท จึงเห็นไดวามีการยอมรับท่ีจะปฏิบัติตาม
สัญญาดังกลาวเปนการกอหนี้ใหมีผลผูกพันตนเองแลว143ซ่ึงความเห็นท่ีสองนี้คําพิพากษาของศาลฎีกา
ก็ไดวินิจฉัยยืนตามกันมา 
 ตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกา 
 ฎีกาท่ี 2786/2523 จําเลยทําสัญญาขอปลอยตัวชั่วคราวผูตองหาในระหวางสอบสวนกับ
โจทก ถาผิดสัญญาโดยสงตัวผูตองหาไมไดยอมใชเงินแกโจทก จํานวนหนึ่ง ตอมาจําเลยสงตัวผูตองหา
ไมได โจทกถือวาจําเลยผิดสัญญาสั่งปรับตามสัญญา ถึงแมตอมาจะมีพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม
ผูตองหาพนความรับผิดโดยสิ้นเชิง และพนักงานอัยการมีคําสั่งไมฟองแลวก็ตาม ก็ยอมไมกระทบถึง
สัญญาประกันระหวางโจทกจําเลยซ่ึงเปนความรับผิดสวนแพง สัญญาประกันยอมมีผลใชบังคับไมถือ
วาเปนการชําระหนี้ท่ีพนวิสัย 
 ฎีกาท่ี 3840/2526ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 119 ในกรณีผิดสัญญา
ประกันตอศาล ศาลมีอํานาจสั่งบังคับตามสัญญาประกันหรือตามท่ีศาลเห็นสมควรโดยมิตองฟอง เม่ือ
ศาลสั่งประการใดแลว ฝายผูถูกบังคับตามสัญญาประกันหรือพนักงานอัยการมีอํานาจอุทธรณได ศาล
ฎีกาเห็นวา จํานวนเงินท่ีนายประกันจะตองชําระตอศาล เม่ือผิดสัญญาประกันนั้นมีลักษณะเปนเบี้ย
ปรับ ศาลลดจํานวนลงได 
 ดวยความเคารพจากความเห็นท้ังสองฝาย ผูเขียนมีความเห็นวา โดยเนื้อแทของสัญญา
ประกัน เปนสัญญาทางแพง เพราะมีองคประกอบในเรื่องคูสัญญา วัตถุแหงสัญญา และการบังคับให
เปนไปตามสัญญาอยางครบถวน เพียงแตนํามาบัญญัติเปนหลักเกณฑท่ีใชประกอบการพิจารณาให
ปลอยชั่วคราว ตามกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา และมีวิธีการบังคับใหเปนไปตามสัญญาท่ีแตกตาง
จากสัญญาทางแพงอ่ืนๆ เฉพาะในกรณีท่ีผิดสัญญาประกันตอศาลเทานั้น 
 

                                                           
 142คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, พิมพครั้งท่ี 8 แกไขเพ่ิมเติม(กรุงเทพ  
มหานคร:วิญูชน, 2555), หนา 388. 
 143พรพรรษา คงประยูร, ปญหาการปรับบทกฎหมายแพงเพ่ือบังคับใชกับการผิดสัญญา
ประกันตัวจําเลยในช้ันศาล โดยใชกรมธรรมประกันอิสรภาพเปนหลักประกัน  (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2556), หนา 111. 
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 4.2.3  สัญญาประกันภัยอิสรภาพ 
 ตามโครงสรางของสัญญาประกันภัยอิสรภาพหากมองดูผิวเผินจะเห็นวามีโครงสรางและ
องคประกอบท่ีคลายกับสัญญาประกันภัย คือ มีการขอเสนอเขาทําสัญญาโดยผูตองหาหรือจําเลย 
เพ่ือใหไดเปนผูเอาประกันภัยตามสัญญา หรือการการเสนอเขาทําสัญญาโดยผูมีประโยชนเก่ียวของ 
เพ่ือจัดใหมีการประกันภัยอิสรภาพเพ่ือประโยชนของผูเอาประกันภัย โดยบุคคลเหลานั้นยินยอมจาย
คาตอบแทน เปนเบี้ยประกันภัย เพ่ือแลกมาซ่ึงการออกหนังสือรับรอง โดยผูรับประกันภัย ท่ีมี
ขอความในทํานองท่ีผูรับประกันภัยจะยินยอมชดใชเงินใหแกเจาพนักงานในทุกระดับข้ึนอยูกับวาการ
ออกหนังสือรับรอง ไดออกใหไวแกเจาพนักงานในระดับใด โดยมีเง่ือนไขประการสําคัญวาหาก
ผูตองหาหรือจําเลยหลบหนีไปจากอํานาจรัฐ ตนยินยอมชดใชเงินใหตามจํานวนท่ีเจาพนักงานได
กําหนดไวและในเรื่องอ่ืนๆ ก็มีความคลายคลึงกัน ไมวาจะเปนการออกกรมธรรมประกันภัย การระบุ
ภัยท่ีรับเสี่ยง การกําหนดผูรับประโยชนตามสัญญา เหลานี้เปนตน 
 อยางไรก็ดี ผูเขียนมีความเห็นตั้งแตเริ่มแรกในการเลือกหัวขอวิทยานิพนธแลววา สัญญา
ประกันภัยอิสรภาพไมใชสัญญาประกันภัย เนื่องจากวัตถุประสงคของการทําสัญญาประกันภัย 
โดยเฉพาะสัญญาประกันวินาศภัย วัตถุท่ีเอาประกันภัยตองเปนทรัพยสิน สิทธิในทรัพยสินหรือ
ผลประโยชนอ่ืนใดท่ีสามารถตีราคาออกมาเปนเงินได คําวาวินาศภัย ไมอาจแปลความไปถึงการจงใจ
หนี หรือไมมาปรากฏตัวตอหนาเจาพนักงานได จึงไมมีภัยท่ีผูตองหาหรือจําเลยจะไดรับ หากจะเปน
ภัยจริง ก็จะเปนภัยท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากการหลบหนีการจับกุม หรือคุมขังของรัฐ ซ่ึงมีโทษตาม
กฎหมายลักษณะอาญา วินาศภัยจึงไมอาจหมายถึง การจงใจกระทําผิดกฎหมายเสียเองไปได 

1) วัตถุท่ีประสงคของคูสัญญาตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพ 
วัตถุท่ีประสงคของคูสัญญา สามารถแบงออกไดเปน 2 วัตถุประสงค 1.วัตถุท่ี

ประสงคของผูตองหาหรือจําเลย หรือผูมีประโยชนเก่ียวของ และ 2.วัตถุท่ีประสงคของรัฐ 
(1) วัตถุท่ีประสงคของผูตองหาหรือจําเลย หรือผูมีประโยชนเก่ียวของ 
การทําสัญญาประกันภัยอิสรภาพของผูตองหาหรือจําเลย หรือผูมีประโยชน

เก่ียวของ ยอมทําข้ึนเพ่ือเปนองคประกอบในการใชสิทธิขอประกันตัวตามกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา และปองกันการสูญเสียเสรีภาพในรางกายของผูตองหาหรือจําเลยจากอํานาจรัฐ ดวยคาใชจาย
ท่ีแนนอนและสมเหตุสมผล โดยสามารถดูไดจากอัตราเบี้ยประกันภัย ท่ีผูรับประกันภัยไดกําหนดไว
เปนการตายตัว ซ่ึงสัมพันธกับอัตราโทษท่ีผูตองหาหรือจําเลยจะถูกดําเนินคดี 

(2) วัตถุท่ีประสงคของรัฐ 
การท่ีนําระบบประกันภัยมาใชในการพิจารณาปลอยตัวผูตองหาหรือจําเลยนั้น 

รัฐไดทําโดยมีความประสงคท่ีจะไดหลักประกันท่ีแนนอนตามสมควรวา หากรัฐใหการประกันตัว
ผูตองหาหรือจําเลยไป รัฐและสังคมโดยรวมจะไมไดรับความเสียหาย และเพ่ือเปนการสะดวกในการ
พิจารณาหลักประกัน จึงนําบริษัทประกันภัย ท่ีมีความนาเชื่อถือทางการเงินคอนขางสูง เขามา
ดําเนินการในการใหความชวยเหลือผูตองหาหรือจําเลยท่ีกําลังถูกดําเนินคดีใหไดรับการปลอยตัวไป 
ซ่ึงเปนประโยชนตอการบริหารงานยุติธรรม ท่ีจะม่ันใจไดวาจะไดรับการชดใชเปนตัวเงิน หากผูตองหา
หรือจําเลยหลบหนีใหพนไปจากอํานาจรัฐ 
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 สรุป จะเห็นไดวาสัญญาทางแพงท่ียกมาศึกษาท้ังสามฉบับนั้น มีปจจัยท่ีกอใหเกิดสัญญา
คลายคลึงกัน กลาวถือ เกิดข้ึนจากคําเสนอ และคําสนองของคูสัญญา เพียงแตมีขอแตกตางกันใน
รายละเอียดของบทบาทท่ีทําการเสนอและสนอง เชน สัญญาประกันภัย บทบาทของผูเอาประกันภัย
ก็คือ การเปดเผยขอความจริงท่ีอยูบนพ้ืนฐานความสุจริตอยางยิ่ง สวนสัญญาประกันตัวและสัญญา
ประกันภัยอิสรภาพ เปนการเลือกท่ีจะกําหนดอนาคตของผูตองหาหรือจําเลยวา หากมีความประสงค
ท่ีจะตอสูคดีเพ่ือพิสูจนความบริสุทธิ์ของตน โดยปราศจากการจับกุม คุมขัง โดยรัฐ จะตองยอมปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนดไว โดยตองมีการใหสัญญาวาจะไมหลบหนี หากหลบหนียินยอมท่ีจะ
ชดใชเงินใหแกรัฐ หรือยินยอมเสียคาใชจายใหแกผูรับประกันภัย เพ่ือใหผูรับประกันภัยออกหนังสือ
รับรองยินยอมชดใชเงินแทนให 
 สําหรับองคประกอบของสัญญาก็จะมีความแตกตางกันข้ึนอยูกับสภาพของสัญญานั้นๆ วามี
ความแตกตางกันอยางไร เชน ในสัญญาประกันภัย วัตถุท่ีเอาประกันภัย เปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ี
จะตองระบุลงไปในสัญญาใหชัดเจน ท้ังนี้ เพ่ือใหผูรับประกันภัยใชเปนฐานในการจายคาสินไหม
ทดแทนในอนาคต สวนสัญญาประกันตัวหรือสัญญาประกันภัยอิสรภาพ ความนาเชื่อถือของผูประกัน
หรือผูเอาประกันภัยเปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญ ซ่ึงความนาเชื่อถือดังกลาวสามารถพิจารณาได
จากพฤติการณท่ีจะไมหลบหนีของผูตองหาหรือจําเลยเอง หรือความนาเชื่อในสถานะทางการเงิน ของ
ผูประกันหรือผูเอาประกันภัย ท้ังจะตองมีองคประกอบในเรื่องหลักประกันสัญญาท่ีเปนทรัพยสินเขา
มาเก่ียวของ เหลานี้เปนตน 
 

4.3เปรียบเทียบผลแหงสัญญา 
 
 หัวขอนี้ จะพิจารณาถึงผลแหงสัญญาท่ีทําการศึกษาอยูท้ังสามฉบับ โดยจะขอกลาวเฉพาะ
ประเด็นท่ีเปนลักษณะพิเศษของสัญญา สวนผลแหงสัญญาท่ีมีลักษณะเปนการท่ัวไป จะขอกลาวเปน
ภาพรวม 
 
 4.3.1สัญญาประกันภัย 
 เม่ือสัญญาประกันภัยมีผลบังคับ คูสัญญาท้ังฝายผูเอาประกันภัยและผูรับประกันภัย ยอมตอง
ปฏิบัติการชําระหนี้ หรือปฏิบัติหนาท่ีของตนตามท่ีกฎหมายลักษณะประกันภัย หรือตามท่ีสัญญา
ประกันภัยกําหนดไวอยางเครงครัด ซ่ึงหนาท่ีของผูเอาประกันภัย ก็คือ การชําระเบี้ยประกันภัย ให
ตรงตามกําหนดเวลาท่ีระบุไวในกรมธรรมประกันภัยทุกคราวไป สวนผูรับประกันภัยมีหนาท่ีในการ
ออกกรมธรรมประกันภัยมอบใหไวแกผูเอาประกันภัย และจะตองชําระคาสินไหมทดแทนหากมีภัยท่ี
รับเสี่ยงตามท่ีระบุไวในกรมธรรมเกิดข้ึน ในกรณีสัญญาประกันวินาศภัย หรือเม่ือผูถูกเอาประกันชีวิต
ถึงแกความตาย โดยชําระเงินใหแกผูรับประโยชนท่ีระบุไวในสัญญา แตถึงอยางไรก็ตาม อัตราเบี้ย
ประกันภัยตามสัญญาประกันภัยท่ีไดกําหนดไวแตเดิมอาจลดลงได หรือจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนท่ี
จะตองใชใหแกผูเอาประกันภัย อาจเปลี่ยนแปลงได  ซ่ึงการลดลงของจํานวนเงินท้ังสอง ผูเขียน
เรียกวา "ผลพิเศษแหงสัญญาประกันภัย" โดยสามารถศึกษาไดจากบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยตอไปนี้ 
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  1) การขอลดจํานวนเงินเอาประกันและจํานวนเบี้ยประกันภัยของผูเอาประกันภัย 
  มาตรา 864 "เม่ือคูสัญญาประกันภัยยกเอาภัยใดโดยเฉพาะข้ึนเปนขอพิจารณา
ในการวางกําหนดจํานวนเบ้ียประกันภัยและภัยเชนนั้นส้ินไปหามีไมแลว ทานวาภายหนาแตนั้นไป 
ผูเอาประกันภัยชอบท่ีจะไดลดเบ้ียประกันภัยลงตามสวน" 
  มาตรา 873 "ถาในระหวางอายุสัญญาประกันภัยนั้น มูลประกันภัย ไดลดนอย
ถอยลงไปหนักไซร ทานวาผูเอาประกันภัยชอบท่ีจะไดลดจํานวนเงินซ่ึงเอาประกันภัยไว และลด
จํานวนเงินเบ้ียประกันภัย 
  การลดจํานวนเบ้ียประกันภัยนั้น ใหเปนผลตอในอนาคต" 
  มาตราท้ังสองท่ีกลาวมาเปนการบัญญัติข้ึน เพ่ือประโยชนแกผูเอาประกันภัย ซ่ึงการ
พิจารณาวาภัยใดเปนภัยท่ีสิ้นไปแลวตามาตรา 864 สามารถพิเคราะหไดจากตัวภัยท่ีระงับสิ้นไปวา
เปนภัยท่ีระบุไวในสัญญาหรือไม และเปนภัยท่ีคูสัญญายกหรือยอมรับใหเปนภัยท่ีมีลักษณะพิเศษอัน
จะตองกําหนดเบี้ยประกันภัยสูงข้ึนหรือไม ถาใช หากภายหลังภัยนั้นๆ ไดระงับสิ้นไปแลว สวนตาง
ของเบี้ยประกันภัยท่ีเรียกสูงข้ึนนั้น จะตองปรับลงมาตามสวนเสมือนวาไมเคยมีภัยท่ีรับเสี่ยงเชนนั้นมา
กอน 
  ตัวอยาง  ก. เอาบานของตนซ่ึงดัดแปลงเปนปมแกสดวยประกันภัยไว กรณีเชนนี้
บริษัทยอมตองเรียกเบี้ยประกันภัยสูงกวา การเอาประกันภัยบานท่ีใชเปนท่ีอยูอาศัย แตถาภายหลัง ก 
เลิกกิจการปมแกส ก็เสมือนวา ก. ไมเคยไมเอาประกันภัยบานท่ีดัดแปลงเปนปมแกสมากอน 
กลายเปนการเอาประกันภัยบานท่ีใชเปนท่ีอยูอาศัยตามปกติ เชนนี้ ก. สามารถขอลดเบี้ยประกันภัย
นับแตเวลาเลิกกิจการปมแกส เปนตนไป144 
  สวนการพิจารณาวามูลประกันภัยไดลดนอยถอยลงไปหนักหรือไม ตามมาตรา 873 
ใหพิจารณาจากมูลคาของตัววัตถุท่ีเอาประกันภัยไว วามีคาลดลงมากหรือไม ยกตัวอยางเชน เดิมเอา
ประกันภัยบานซ่ึงปลูกอยูในท่ีดินของตนไว และเปนท่ีดินท่ีมีอนาคตในการซ้ือขาย เพ่ือการลงทุน 
ตอมาท่ีดินนั้นอยูในเขตถูกเวนคืน ทําใหบานและท่ีดินราคาตกลงกวาครึ่งหนึ่ง ดังนั้น ถือวามูลคาของ
วัตถุท่ีเอาประกันภัย ซ่ึงก็คือมูลประกันภัยไดลดนอยถอยลงไปหนัก ผูเอาประกันภัยสามารถขอลด
จํานวนเงินท่ีเอาประกันภัยได145 
  มีขอสังเกตวา มาตรา 873 ไดบัญญัติสิทธิใหแกผูเอาประกันภัย ท้ังการขอลดจํานวน
เงินท่ีเอาประกันภัย และลดอัตราเบี้ยกันอีกดวย ท้ังนี้ เนื่องจากตองการใหความเปนธรรมแกผูเอา
ประกันภัย กลาวคือ เม่ือจํานวนเงินท่ีเอาประกันภัยลดลงแลว จํานวนเบี้ยประกันภัยจึงควรมี
ความสัมพันธกับจํานวนเงินท่ีเอาประกัน 
  2) การขอลดจํานวนคาสินไหมทดแทนของผูรับประกันภัย 
  มาตรา 874 "ถาคูสัญญาไดกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยไว ผูรับประกันภัย
ชอบท่ีจะลดจํานวนคาสินไหมทดแทน ก็แตเม่ือพิสูจนไดวาราคาแหงมูลประกันภัยตามท่ีไดตกลง
กันไวนั้น เปนจํานวนสูงเกินไปหนัก และคืนจํานวนเบ้ียประกันภัยใหตามสวนท้ังดอกเบ้ียดวย" 

                                                           
 144สรพลจ สุขทรรศนีย, เรื่องเดิม, หนา 35. 
 145เรื่องเดียวกัน, หนา 68. 
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 หลักเกณฑท่ีจะใชขอลดจํานวนคาสินไหมทดแทนของผูรับประกันภัย จะเปนไปในแนวทาง
เดียวกันกับการขอลดจํานวนเงินเอาประกันภัย และเบี้ยประกันภัยของผูเอาประกันภัย โดยภาระการ
พิสูจนมูลคาของวัตถุท่ีเอาประกันภัยวามีจํานวนสูงเกินไปหนักหรือไม ยอมเปนหนาท่ีของผูรับ
ประกันภัย แตแมจะพิสูจนไดเชนนั้น ผูรับประกันภัยก็ไมมีสิทธิรับเบี้ยประกันภัยสวนตางท่ีจายตามมูล
ประกันภัยได จะตองคืนเบี้ยประกันภัยนั้นไปตามสวน พรอมดอกเบี้ย 
 
 4.3.2สัญญาประกันตัว 
 ผลแหงสัญญาประกันตัวนั้น จะมีลักษณะเปนไปตามผลแหงสัญญาทางแพงท่ัวไปท่ีคูสัญญา
ท้ังสองฝายมีสิทธิหนาท่ีระหวางกัน กลาวคือ ถาผูประกันผิดสัญญาประกัน กลาวคือ ไมสามารถพาตัว
ผูตองหาหรือจําเลย มาปรากฏตัวตอหนาเจาพนักงานได เจาพนักงานยอมมีสิทธิท่ีสั่งปรับเงินประกัน
ตามจํานวนท่ีระบุไวในสัญญาประกันได และกรณีมีหลักประกันก็สามารถทําการจําหนายจายโอน
ทรัพยนั้นได ในทางกลับกันหากผูตองหาหรือจําเลย ไมผิดนัดโดยมาปรากฏตัวตอหนาเจาพนักงาน 
เม่ือไดรับคําสั่งใหมา เจาพนักงานก็ไมมีสิทธิสั่งปรับได 
 
 4.3.3  สัญญาประกันภัยอิสรภาพ 
 ผลแหงสัญญาประกันภัยอิสรภาพ ก็คือ การท่ีผูรับประกันภัยจะตองออกกรมธรรมประกันภัย
มอบไวใหแกผูเอาประกันภัย ซ่ึงก็คือผูตองหาหรือจําเลย หรือผูท่ีจะตกอยูในฐานะเชนนั้นยึดถือไว 
หรือมอบไวใหแกผูถือกรมธรรม ซ่ึงก็คือ ผูมีประโยชนเก่ียวของของผูตองหาหรือจําเลย ในขณะท่ีผูเอา
ประกันภัยหรือผูถือกรมธรรมแลวแตกรณี ยอมมีหนาท่ีชําระคาเบี้ยประกันภัยตามอัตราท่ีไดตกลงกัน
ไว หากฝายใดฝายหนึ่งทําการผิดสัญญาอีกฝายหนึ่งยอมสามารถฟองรองตอศาล เพ่ือขอใหศาลบังคับ
ใหปฏิบัติตามสัญญาได เชน บริษัทประกันภัยไดรับเบี้ยประกันภัยไปจากผูเอาประกันภัยแลว แตไม
ยอมออกหนังสือรับรองให เชนนี้ผูเอาประกันภัยยอมฟองบังคับใหออกหนังสือรับรองใหได หรือใน
กรณีท่ีหนังสือรับรองออกโดยมีขอความไมถูกตองตามท่ีไดตกลงกันไว ผูเอาประกันภัยยอมขอใหแกไข
ใหถูกตองได นอกจากนี้ หากผูรับประกันภัยไมยอมชําระคาปรับ เม่ือมีการผิดสัญญาประกันเกิดข้ึน 
กลาวคือ เม่ือผูตองหาหรือจําเลย ไมมาปรากฏตัวตอเจาพนักงาน เชนนี้ ถือวาการไมปฏิบัติตาม
สัญญาท่ีไดใหไวในหนังสือรับรองยอมถือเปนการผิดสัญญาตอผูเอาประกันภัยดวยในขณะเดียวกัน 
เนื่องจากหนาท่ีหลักของผูรับประกันภัยท่ีมีตอผูเอาประกันภัย ก็คือ การชําระเงินคาปรับใหแกเจา
พนักงาน ผูเปนคูสัญญาประกัน แตอยางไรก็ตามโดยสภาพแลว คงจะไมมีการฟองรองในกรณีนี้ โดยผู
เอาประกันภัยเกิดข้ึน แมจะถือวาเปนการผิดสัญญาก็ตาม เนื่องจากผูเอาประกันภัยไดหลบหนีไปเสีย
แลว เม่ือมีเจตนาหลบหนียอมไมใยดีวาผูรับประกันภัยจะไดชําระคาปรับหรือไม 
 สรุป  เนื่องจากสัญญาท้ังสามฉบับ เปนสัญญาทางแพง ผลแหงสัญญาจึงมีลักษณะท่ี
เหมือนกัน กลาวคือ เม่ือสัญญาเกิดข้ึนและดวยผลแหงสัญญา คูสัญญาจะตองปฏิบัติตามสัญญาท่ีเคย
ใหไว มิเชนนั้น จะถือวาเปนฝายท่ีผิดสัญญา ท้ังนี้ ในสวนของสัญญาประกันภัย จะมีผลพิเศษแหง
สัญญาท่ีแตกตางไปจากสัญญาประกันตัว และสัญญาประกันภัยอิสรภาพ ตรงท่ีสัญญาประกันภัย ได
ทํากันข้ึนโดยอยูบนพ้ืนฐานของความเสี่ยงภัย ซ่ึงความเสี่ยงภัย เม่ือข้ึนชื่อวาเปนความเสี่ยง ก็คือ 
ความไมแนนอนท่ีจะเกิดความเสียหาย ความไมแนนอนจึงอาจลดหรือเพ่ิมข้ึนได แตท้ังนี้ จาก
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บทบัญญัติมาตรา 864, 873 และ 874 ตางไมไดบัญญัติวา หากความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนแลวผลจะเปน
ประการใด จึงตองตีความโดยเครงครัดวา หากความเสี่ยงเพ่ิมข้ึน ผูรับประกันภัยไมอาจเรียกเบี้ย
ประกันเพ่ิมข้ึนได และตกเปนพับแกตน เหตุผลก็คงจะเปนเพราะวาในขณะท่ีเขาทําสัญญา จนถึงเวลา
ท่ีสัญญามีผลบังคับ ผูรับประกันภัยในฐานะผูท่ีมีความเชี่ยวชาญในดานการประเมินความเสี่ยงไดมี
เวลาเพียงพอท่ีจะคาดคะเน แลววาความเสี่ยงภัยอาจจะมีอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนไดในระหวางอายุสัญญา
ประกันภัย ดังตัวอยางท่ีผูเขียนไดยกข้ึนอางในเรื่อง การเอาประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต วาจะตอง
ประเมินจากสถิติของปท่ีผานๆ มา รวมถึงในปถัดไป ในระหวางอายุสัญญาประกันภัย ภายใตหลัก
ทฤษฎีความนาจะเปน (Theory of Probability) 
 อยางไรก็ตาม ความเห็นของผูเขียนมองวา แมโดยหลักผูรับประกันภัยไมอาจเรียกเก็บเบี้ย
ประกันเพ่ิมเติมในระหวางอายุสัญญาประกันภัย แตหากความเสี่ยงภัยมันเพ่ิมข้ึนมากเกินสมควรท่ีจะ
คาดหมายไดตั้งแตแรก ยอมถือวาเปนการเปลี่ยนรากฐานของการปฏิบัติการชําระหนี้ท่ีมีมาแตเดิม 
และสามารถใชสิทธิเลิกสัญญาโดยความยินยอมของท้ังสองฝาย พรอมคืนเบี้ยประกันภัยท่ีรับเกินมา
ตามสวน ท้ังนี้ เปนไปตามหลักของสัญญาตางตอบแทนท่ีวา ใหคูกรณีกลับคืนสูฐานะท่ีเปนอยูเดิมได 
 

4.4 เปรียบเทียบการเลิกสัญญาความระงับสิ้นไปหรือการสิ้นสุดของสัญญา 
 
 ในหัวขอนี้ จะทําการพิจารณาเปนการเบื้องตนเสียกอนวา สัญญาท้ังสามโดยสภาพแลว เปน
สัญญาตางตอบแทน หรือเปนสัญญาฝายเดียว รวมถึงพิจารณาไปถึงมูลแหงหนี้ของสัญญานั้นๆ วา
เปนหนี้กระทําการ หรืองดเวนกระทําการ เพ่ือพิจารณาถึงสิทธิของคูสัญญาในการเลิกสัญญา 
ตลอดจนพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับสัญญาเหลานั้นวา มีบทบัญญัติใดท่ีใหสิทธิใน
การเลิกสัญญากันได หรือใหถือวาสัญญาเปนอันระงับสิ้นไป 
 
 4.4.1 สัญญาประกันภัย 
 สัญญาประกันภัย โดยสภาพแลวเปนสัญญาตอบแทนอยางหนึ่ง โดยมีมูลแหงหนี้เปนการ
กระทําการ และเม่ือพิจารณาไดวาเปนสัญญาตางตอบแทนอยางหนึ่ง จึงตองอยูภายใตบังคับ
บทบัญญัติแหง บรรพ 2 ท่ีบัญญัติถึงสิทธิในการเลิกสัญญาไวเปนการเบื้องตนวา การเลิกสัญญา
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย หรือขอสัญญา 146 รวมถึงบทบัญญัติในสวนผลของการเลิกสัญญา
ดวย147เวนแตกฎหมายในสวนของสัญญาประกันภัยจะบัญญัติไวเปนการเฉพาะ โดยจะเริ่มศึกษาจาก

                                                           
 146มาตรา 386 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย "ถาคูสัญญาฝายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญา
โดยขอสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย การเลิกสัญญาเชนนั้น ยอมทําดวยแสดงเจตนาแกอีกฝาย
หนึ่ง 
 แสดงเจตนาดังกลาวมาในวรรคกอนนั้น ทานวาหาอาจจะถอนไดไม" 
 147มาตรา 391 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย "เม่ือคูสัญญาฝายหนึ่งไดใชสิทธิเลิก
สัญญาแลว คูสัญญาแตละฝายจําตองใหอีกฝายหนึ่งไดกลับคืนสูฐานะดังท่ีเปนอยูเดิม แตท้ังนี้จะเปนท่ี
เสื่อมเสียแกสิทธิของบุคคลภายนอกหาไดไม 
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การเลิกสัญญาดวยอํานาจกฎหมาย และยกตัวอยางการเลิกสัญญาโดยขอสัญญาตามสภาพของสัญญา
ประกันภัยไปตามลําดับ 
  1) การเลิกสัญญาดวยอํานาจกฎหมาย 
  มาตรา 872 "กอนเริ่มเส่ียงภัยผู เอาประกันภัยจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได แตผูรับ
ประกันภัยชอบท่ีจะไดเบ้ียประกันภัย กึ่งจํานวน" 
  เม่ือสัญญามีผลบังคับแลว กฎหมายไดใหอํานาจแกผูเอาประกันภัยท่ีจะเลิกสัญญาได 
กอนท่ีจะมีภัยท่ีรับเสี่ยงตามสัญญาประกันภัยเกิดข้ึน เหตุผลของการใชสิทธิในการเลิกสัญญาของผูเอา
ประกันภัยในมาตรานี้อาจจะเกิดจากเหตุผลทางธุรกิจ เชน บริษัทประกันภัย รายอ่ืนใหวงเงินคุมครอง
วัตถุท่ีเอาประกันภัยมากกวา ในอัตราเบี้ยประกันภัยท่ีเทากัน เปนตน แตอยางก็ดี กฎหมายลักษณะ
ประกันภัยไดบัญญัติไวชัดเจนวาแมผูเอาประกันภัยจะเลิกสัญญาได แตมีสิทธิเรียกเบี้ยประกันภัยคืน
เพียงแคก่ึงหนึ่ง ซ่ึงการบัญญัติผลแหงการเลิกสัญญาตามมาตรานี้ เห็นไดชัดวาแตกตางจากการเลิก
สัญญาท่ัวไป ท่ีคูกรณีจะตองอีกฝายไดกลับสูฐานะเดิมใหมากท่ีสุด เสมือนวาไมเคยทําสัญญาตอกัน
เลย 
  มาตรา 876 "ถาผูรับประกันภัยตองคําพิพากษาใหเปนคนลมละลาย ผูเอา
ประกันภัยจะเรียกใหหาประกันอันสมควรใหแกตนก็ได หรือจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได 
  ถาผูเอาประกันภัยตองคําพิพากษาใหเปนคนลมละลาย ทานใหใชวิธีเดียวกันนี้
บังคับตามควรแกเรื่อง แตกระนั้นก็ดีถาเบ้ียประกันภัยไดสงแลวเต็มจํานวนเพ่ืออายุประกันภัยเปน
ระยะเวลามากนอยเทาใดไซร ทานหามมิใหผูรับประกันภัยบอกเลิกสัญญากอนระยะเวลานั้น
ส้ินสุดลง" 
  เนื่องจากวัตถุประสงคหลักของการทําสัญญาประกันภัย ก็คือการปองกันหรือ
บรรเทาผลรายท่ีเกิดข้ึนแกทรัพยสิน หรือสิทธิในทรัพยสินของผูเอาประกันภัย การจะทําการ
ประกันภัยกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง บริษัทนั้น จะตองเปนบริษัทท่ีมีความนาเชื่อทางดานการเงิน มิ
เชนนั้น จะมาชวยจัดการความเสี่ยงภัย หรือบรรเทาผลรายท่ีผูเอาประกันภัยมีสิทธิจะไดรับไดอยางไร 
ฉะนั้น มาตรา 876 จึงใหสิทธิแกผูเอาประกันภัยท่ีบอกเลิกสัญญา ถาผูรับประกันภัยตกเปนคน
ลมละลาย ในทางกลับกัน กฎหมายก็ไดใหสิทธิในการเลิกสัญญาในกรณีท่ีผูเอาประกันภัย ตกเปนคน
ลมละลายเชนกัน แตจะมีขอแตกตางกันเพียงวา หากผูเอาประกันภัยไดสงใชเงินคาเบี้ยประกันภัยเต็ม
จํานวนท่ีคลอบคลุมถึงคาเบี้ยประกันภัยเปนระยะเวลาเทาใด หามมิใหผูรับประกันภัยบอกเลิกสัญญา
จนกวาจะสิ้นสุดระยะเวลานั้นๆ 
  มาตรา 894 "ผูเอาประกันภัยชอบท่ีจะบอกเลิกสัญญาประกัน ภัยเสียในเวลาใดๆ  
ก็ไดดวยการงดไมสงเบ้ียประกันภัยตอไปถาและไดสงเบ้ียประกันภัยมาแลวอยางนอยสามปไซร 

                                                                                                                                                                      
 สวนเงินอันจะตองใชคืนในกรณีดังกลาวมาในวรรคตนนั้น ทานใหบวกดอกเบี้ยเขาดวย คิด
ตั้งแตเวลาท่ีไดรับไว 
 สวนท่ีเปนการงานอันไดกระทําใหและเปนการยอมใหใชทรัพยนั้นการท่ีจะชดใชคืน ทานให
ทําไดดวยใชเงินตามควรคาแหงการนั้นๆ หรือถาในสัญญามีกําหนดวาใหใชเงินตอบแทนก็ใหใชตามนั้น 
 การใชสิทธิเลิกสัญญานั้นหากระทบกระท่ังถึงสิทธิเรียกรองคาเสียหายไม" 
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ทานวาผูเอาประกันภัยชอบท่ีจะไดรับเงินคาเวนคืนกรมธรรมประกันภัยหรือรับกรมธรรมใชเงิน
สําเร็จจากผูรับประกันภัย" 
  บทบัญญัติมาตรานี้ เปนบทบัญญัติในสวนของสัญญาประกันชีวิตท่ีไดบัญญัติไวเปน
การเฉพาะ เหตุท่ีกฎหมายไดบัญญัติเปดชองใหสัญญาประกันชีวิต สามารถบอกเลิกสัญญาดวยการงด
ไมสงเบี้ยประกันก็คงเปนเพราะ การใชเงินในกรณีสัญญาประกันชีวิตจะใชใหแกกันเม่ือผูถูกเอา
ประกันชีวิตถึงแกความตาย โดยวงเงินท่ีแนนอน ซ่ึงแตกตางจากสัญญาประกันวินาศภัยท่ีการจายคา
สินไหมทดแทนอาจจะมีไดหลายคราวภายในระหวางอายุสัญญาประกัน ตราบใดท่ีการจายคาสินไหม
ทดแทนยังไมเต็มวงเงินคุมครอง และเม่ือเกิดความเสียหายเกิดข้ึนแกวัตถุท่ีเอาประกันภัยแลว ภัยท่ีรับ
เสี่ยงก็ยังไมไดหมดไป ผูรับประกันภัยจึงไดรับโอนความเสี่ยงท่ีมีอยูตลอดอายุของสัญญา ดังนั้น หาก
ปลอยใหมีการเลิกสัญญาประกันวินาศภัย ดวยวิธีงดสงเบี้ยประกันภัย ยอมไมเปนธรรมแกผูรับ
ประกันภัย 
  2)  การเลิกสัญญาโดยอาศัยขอสัญญา 
  การเลิกสัญญาในกรณีนี้ มีไดหลากหลายมาก เพราะตามหลักเสรีภาพในการทํา
สัญญา คูสัญญาสามารถจะตกลงกันใหสัญญามีขอความประการใดก็ได หากไมเปนการฝาฝนขอหาม
ตามกฎหมาย ตัวอยางของการเลิกสัญญาโดยอาศัยขอสัญญา เชน หากผูเอาประกันภัยไมชําระเบี้ย
ประกันภัยตามกําหนด ผูรับประกันภัยมีสิทธิเลิกสัญญาและเรียกคาเสียหาย เปนตน ท้ังนี้ ขอสัญญา
อาจจะเปนขอจํากัดสิทธิในการเลิกสัญญาก็ได เชน ในกรณีท่ีสัญญาระบุวา ถาผูรับประกันภัย รับคา
เบี้ยประกันภัย ท่ีสงลาชาโดยมิไดอิดเอ้ือน สิทธิในการเลิกสัญญาสําหรับการรับเบี้ยประกันท่ีลาชาใน
คราวนั้นเปนอันระงับไป เปนตน 
 
 4.4.2  สัญญาประกันตัว 
 ตามสภาพของสัญญาประกันตัว การเลิกสัญญาโดยคูสัญญาเปนไปไดนอยมาก หรือแทบท่ีจะ
เปนไปไมไดเลย เนื่องจากในขณะทําสัญญาประกันตัว ผูประกันและผูตองหาหรือจําเลยอยูในสภาวะท่ี
มีความประสงคใหสัญญาประกันตัวมีผลบังคับ กลาวคือ เปนการทําสัญญาเพ่ือใหเขาหลักเกณฑท่ีจะ
ไดรับอิสรภาพจากการควบคุมหรือคุมขังโดยรัฐ แตอยางไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนตัวผูประกัน(ใน
กรณีผูตองหาหรือจําเลยไมไดทําสัญญาประกันดวยตนเอง) จะถือวาเปนการเลิกสัญญาเดิมหรือไม ใน
เรื่องนี้ผูเขียนมีความเห็นวากรณีจะเปนไปไดในกรณีท่ีคดีความมีการตอสูกันมากกวาหนึ่งชั้นศาล 
ผูประกันอาจจะเปลี่ยนจากรายเดิมเปนรายใหมได และถือไดวาสัญญาประกันฉบับเดิมเปนอันเลิกกัน
หรือระงับไป ผูท่ีจะตองผูกพันและถูกบังคับตามสัญญาจะเปนผูประกันรายใหม สวนกรณีท่ีเปนการ
ตอสูคดีกันเพียงชั้นศาลเดียวคงจะไมมีกรณีดังท่ีกลาวมาเกิดข้ึน สวนความระงับสิ้นไปของสัญญา
ประกันสามารถศึกษาไดจาก ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซ่ึงไดบัญญัติไวดังนี้ 
  1)ความระงับสิ้นไปหรือการสิ้นสุดของสัญญาประกัน 
  ความระงับสิ้นไปของสัญญาประกัน ยอมเกิดข้ึนไดท้ังในชั้นสอบสวนและในชั้นศาล
กลาวคือ เม่ือมีการขอถอนสัญญาประกัน หรือเม่ือคดีถึงท่ีสุด ท้ังนี้ ยังมีเหตุอ่ืนๆ ท่ีทําใหสัญญา
ประกันเปนอันระงับไป เชน เม่ือผูประกันถึงแกความตาย เปนตน ในหัวขอนี้จึงขอแบงการศึกษา
ออกเปนสองสวน ตามลําดับชั้นของการดําเนินคดี โดยแบงเปน 1.ความระงับสิ้นไปหรือการสิ้นสุดของ
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สัญญาประกันในชั้นพนักงานสอบสวน 2.ความระงับสิ้นไปหรือการสิ้นสุดของสัญญาประกันในชั้นศาล 
และ 3.ความระงับสิ้นไปหรือการสิ้นสุดของสัญญาประกันเม่ือขอถอนสัญญาประกัน 

(1)ความระงับสิ้นไปหรือการสิ้นสุดของสัญญาประกันในชั้นสอบสวน 
มาตรา 113 ไดบัญญัติวา "เม่ือพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการส่ัง

ปลอยช่ัวคราวไมวาจะมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันหรือไม การปลอยช่ัวคราวนั้นให
ใชไดระหวางการสอบสวนหรือจนกวาผูตองหาถูกศาลส่ังขังระหวางสอบสวนหรือจนถึงศาล
ประทับฟอง แตมิใหเกินสามเดือนนับแตวันแรกท่ีมีการปลอยช่ัวคราว ไมวาจะเปนการปลอย
ช่ัวคราวโดยพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนทําใหไมอาจทําการ
สอบสวนไดเสร็จภายในกําหนดสามเดือนจะยืดเวลาการปลอยช่ัวคราวใหเกินสามเดือนก็ได แตมิ
ใหเกินหกเดือน 

เม่ือการปลอยช่ัวคราวส้ินสุดลงตามวรรคหนึ่งแลว ถายังมีความจําเปนท่ี
จะตองควบคุมผูตองหาไวตอไปใหสงผูตองหามาศาล และใหนําบทบัญญัติมาตรา 87 วรรคส่ี ถึง
วรรคเกามาใชบังคับ" 

ตามปกติแลวสัญญาประกันยอมมีผลตั้งแตเริ่มทําสัญญา ในมาตรา 113 เปน
การบัญญัติใหชัดเจนวาในกรณีท่ีมีการทําสัญญาประกันในชั้นสอบสวนหรื อชั้นกอนฟอง สัญญา
ประกันจะระงับหรือสิ้นสุดลงเม่ือใด ซ่ึงในกรณีนี้ สัญญาประกันท่ีไดทําในชั้นสอบสวนยอมสิ้นสุดลง
เม่ือศาลมีคําสั่งขังระหวางสอบสวน หรือเม่ือศาลมีคําสั่งประทับฟอง แตอยางไรก็ตาม ระยะเวลาท่ี
สัญญามีผลบังคับ จะตองมีความสอดคลองกับระยะเวลาสอบสวนดวย กลาวคือ ในชั้นสอบสวนเจา
พนักงานจะมีเวลาในการทําการสอบสวนภายในสามเดือน ฉะนั้น สัญญาประกันท่ีไดทําไวจะมีผล
บังคับในระยะเวลาสามเดือนเชนกัน หรือในกรณีมีเหตุจําเปนท่ีทําใหการสอบสวนไมอาจจะสําเร็จลง
ไดภายในระยะเวลาสามเดือน ในมาตรา 113 วรรคหนึ่งตอนทาย จึงไดวางหลักวาสามารถยืดเวลา
ออกไปไดแตไมเกินหกเดือน ฉะนั้น ในกรณีท่ีมีการยืดเวลาออกไปสัญญาประกันก็จะมีผลบังคับไมเกิน
หกเดือนกลาวโดยสรุป สัญญาประกันในชั้นสอบสวนจะมีผลบังคับอยางมากท่ีสุดไมเกินหกเดือน หาก
พนกําหนดหกเดือนเจาพนักงานจะตองสงผูตองหามาศาลตามความในมาตรา 113 วรรคสอง ท่ีใหนํา
บทบัญญัติมาตรา 87 วรรคสี่ ถึงวรรคเกามาใชบังคับ148 

                                                           
 148มาตรา 87 วรรคสี่ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา"....ในกรณีความผิดอาญาท่ี
ไดกระทําลงมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหารอยบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ศาล
มีอํานาจสั่งขังไดครั้งเดียว มีกําหนดไมเกินเจ็ดวัน 
 มาตรา 87 วรรคหา แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา "ในกรณีความผิดอาญาท่ี
มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินกวาหกเดือนแตไมถึงสิบปหรือปรับเกินกวาหารอยบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ ศาลมีอํานาจสั่งขังหลายครั้งติดๆ กันได แตครั้งหนึ่งตองไมเกินสิบสองวัน และรวมกันท้ังหมด
ตองไมเกินสี่สิบแปดวัน" 
 มาตรา 87 วรรคหก แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา "ในกรณีความผิดอาญาท่ี
มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงตั้งแตสิบปข้ึนไป จะมีโทษปรับดวยหรือไมก็ตาม ศาลมีอํานาจสั่งขังหลายครั้ง
ติดๆ กันได แตครั้งหนึ่งตองไมเกินสิบสองวัน และรวมกันท้ังหมดตองไมเกินแปดสิบสี่วัน" 
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(2) ความระงับสิ้นไปหรือการสิ้นสุดของสัญญาประกันในชั้นศาล 
มาตรา 118 “เม่ือคดีถึงท่ีสุดหรือความรับผิดตามสัญญาประกันหมดไปตา ม

มาตรา 116 หรือโดยเหตุอ่ืน ใหคืนหลักประกันแกผูท่ีควรรับไป” 
ในมาตรา 118 ไดบัญญัติ ถึงผลของการท่ี สัญญาประกันระงับไวอยางชัดเจน 

กลาวคือ หากการใหประกันตัว มีการวางหลักประกันดวย เม่ือคดีถึงท่ีสุดศาลจะตองคืนหลักประกัน
ใหแกเจาของหลักประกันไป สําหรับคําวาคดีถึงท่ีสุดนั้นยอมเกิดข้ึนไดทุกชั้นศาล กลาวคือ ในศาล
ชั้นตนหรือศาลอุทธรณ เม่ือศาลมีคําพิพากษาแลว และไมมีคูความฝายใดอุทธรณหรือฎีกา หรือในชั้น
ฎีกาเม่ือศาลมีคําพิพากษาคดียอมถึงท่ีสุด ณ วันท่ีอานคําพิพากษา ฉะนั้น เม่ือคดีถึงท่ีสุดแลวนอกจาก
สัญญาประกันยอมเปนอันระงับไปโดยปริยายแลว กฎหมายไดบังคับใหศาลตองสั่งคืนหลักประกัน ถา
มี ใหแกผูท่ีควรไดรับดวย นอกจากนี้ มาตรา 118 ยังไดบัญญัติขอความไววาโดยเหตุอ่ืน ผูเขียนจึงมี
ความเห็นวาโดยเหตุอ่ืนนาจะรวมความถึงการท่ีศาลมีคําพิพากษายกฟองดวยเนื่องจากเม่ือศาลมีคํา
พิพากษาแลววาจําเลยไมมีความผิด ในมาตรา 185149ก็ไดวางหลักไววาใหศาลปลอยตัวจําเลยไป 
ดังนั้น สัญญาประกันตัว ท่ีทําไวกอนหนายอมเปนอันระงับ ไปในตัว เนื่องจากวาความรับผิดตาม
สัญญาประกันไดถือวาหมดสิ้นไปแลว ยกเวนแตในกรณีท่ีศาลสั่งขังจําเลยไวในระหวางคดียังไมถึงท่ีสุด
เชนนี้สัญญาประกันยังไมระงับไป 

สําหรับในกรณีอ่ืนท่ีถือวา สัญญาประกันระงับหรือสิ้นสุดลง ก็เชน ในกรณีท่ีมี
คําสั่งเด็ดขาดไมฟองผูตองหานั้นแลวในชั้นพนักงานอัยการ หรือศาลพิพากษาลงโทษปรับสถานเดียว
และมีการชําระคาปรับกันแลว หรือศาลมีคําสั่งจําหนายคดีนั้นๆ ออกจากสารบบความ 150 เหลานี้เปน
ตน 

(3)ความระงับสิ้นไปหรือการสิ้นสุดของสัญญาประกันเม่ือขอถอนสัญญ 
 ประกัน 
มาตรา 116 "การขอถอนสัญญาประกันหรือขอถอนหลักประกันยอมทําได

เม่ือผูทําสัญญามอบตัวผูตองหาหรือจําเลยคืนตอเจาพนักงานหรือศาล" 
เนื่องจากสาระสําคัญของสัญญาประกันก็คือ การท่ีผูประกันทําสัญญาไวตอเจา

พนักงานวาจะมอบผูตองหาหรือจําเลยตอเจาพนักงานผูอนุญาตใหมีการประกันตัว เม่ือมีการมอบตัว
ผูตองหาหรือจําเลยแลว ก็ถือไดวาผูประกันไดปฏิบัติหนาท่ีของตนไดครบถวนบริบูรณแลว จึงไมมีเหตุ

                                                                                                                                                                      
 มาตรา 87 วรรคเจ็ด แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา "ในกรณีตามวรรคหกเม่ือ
ศาลสั่งขังครบสี่สิบแปดวันแลว หากพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนยื่นคํารองตอศาลเพ่ือขอขัง
ตอไปอีกโดยอางเหตุจําเปน ศาลจะสั่งขังตอไปไดก็ตอเม่ือพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนได
แสดงถึงเหตุจําเปน และนําพยานหลักฐานมาใหศาลไตสวนจนเปนท่ีพอใจแกศาล..." 
 149มาตรา 185 วรรคหนึ่งแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา "ถาศาลเห็นวาจําเลย
มิไดกระทําผิดก็ดี การกระทําของจําเลยไมเปนความผิดก็ดี คดีขาดอายุความแลวก็ดี มีเหตุตามกฎหมาย
ท่ีจําเลยไมควรตองรับโทษก็ดี ใหศาลยกฟองโจทกปลอยจําเลยไป ตศาลจะสั่งขังจําเลยไวหรือปลอย
ชั่วคราวระหวาง คดียังไมถึงท่ีสุดก็ได" 
 150ฉัตรชัย ตังคณานุกูลชัย, เรื่องเดิม,หนา 75. 
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อันใดท่ีผูประกันจะตองผูกพันตาม สัญญาประกันและผูประกันก็คงจะไมมีความประสงคเชนนั้นมาตรา 
116จึงบัญญัติใหมีการขอถอนสัญญาประกันกันได ซ่ึงโดยในทางปฏิบัติเจาพนักงานจะไมมีคําสั่งใหถอน
สัญญาประกันได โดยปราศจากคํารองของผูประกัน จึงเปนหนาท่ีจะตองทําคํารองขอถอนสัญญา
ประกัน เม่ือไดรับคําสั่งอนุญาตใหถอนแลว สัญญาประกันท่ีไดทําไวยอมเปนอันระงับไป 
 
 4.4.3 สัญญาประกันภัยอิสรภาพ 
 หัวขอนี้ จะศึกษาถึงการระงับสิ้นไปของสัญญาประกันภัยอิสรภาพ แตในเบื้องตน จะทําการ
พิจารณาปรับบทกฎหมาย ในสวนของการเลิกสัญญาในสัญญาประกันภัยวาสามารถนํามาใชกับ
สัญญาประกันภัยอิสรภาพไดหรือไม เนื่องจากยังมีความเห็นทางกฎหมายท่ีมองวาสัญญาประกันภัย
อิสรภาพเปนสัญญาประกันภัยอยางหนึ่ง 
 ตามท่ีไดกลาวไวในหัวขอการเลิกสัญญาประกันภัยดวยอํานาจกฎหมาย จะเห็นไดวามี
บทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวของอยูสองมาตราดวยกัน คือ มาตรา 872151 และมาตรา 876152 ดังนั้น 
ผูเขียนจะนําเนื้อความของบทบัญญัติดังกลาวมาปรับเขากับประเภทของสัญญาประกันภัยอิสรภาพ ซ่ึง
แบงออกเปนสองประเภท ตามแบบกรมธรรมฉบับมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 153คือ 1. กรมธรรมประกันภัยอิสรภาพกอน
กระทําความผิด และ 2.กรมธรรมประกันภัยอิสรภาพหลังกระทําความผิด อยางไรก็ตาม ผูเขียนตองขอ
กลาวใหทราบเปนการเบื้องตนกอนวากรมธรรมท้ังสองประเภทไมไดระบุเหตุแหงการเลิกสัญญา หรือ
ความระงับสิ้นไปของสัญญา ไวอยางชัดเจน แตตองใชการตีความจากสภาพของกรมธรรมในหัวขอ การ
คืนเบี้ยประกันภัย ซ่ึงจะทําการศึกษาไปตามลําดับ โดยเริ่มจากการปรับบทบัญญัติในสวนของการเลิก
สัญญาของสัญญาประกันภัย ตามประเภทของกรมธรรมเปนลําดับแรก 
  1) กรมธรรมประกันภัยอิสรภาพกอนกระทําความผิด 
  กรมธรรมประเภทนี้ไดระบุไวเปนการชัดเจนวา ผูเอาประกันภัยและบริษัท (ผูรับ
ประกันภัย) จะไมบอกเลิกกรมธรรมนี้ในระหวางระยะเวลาประกันภัย 154 เม่ือนําบทบัญญัติกฎหมาย
ลักษณะประกันภัย มาตรา 872 ท่ีวากอนเริ่มเสี่ยงภัยผูเอาประกันภัยจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ไดมาปรับ
ใชจะพบวาเปนการขัดแยงกัน จึงตองพิจารณาวาการท่ีกรมธรรมระบุวา หามมิใหมีการบอกเลิก

                                                           
 151มาตรา 872 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย "กอนเริ่มเสี่ยงภัยผูเอาประกันภัยจะ
บอกเลิกสัญญาเสียก็ได แตผูรับประกันภัยชอบท่ีจะไดเบี้ยประกันภัย ก่ึงจํานวน" 
 152มาตรา 876 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย "ถาผูรับประกันภัยตองคําพิพากษาให
เปนคนลมละลาย ผูเอาประกันภัยจะเรียกใหหาประกันอันสมควรใหแกตนก็ได หรือจะบอกเลิกสัญญา
เสียก็ได 
 ถาผูเอาประกันภัยตองคําพิพากษาใหเปนคนลมละลาย ทานใหใชวิธีเดียวกันนี้บังคับตามควร
แกเรื่อง แตกระนั้นก็ดีถาเบี้ยประกันภัยไดสงแลวเต็มจํานวนเพ่ืออายุประกันภัยเปนระยะเวลามาก
นอยเทาใดไซร ทานหามมิใหผูรับประกันภัยบอกเลิกสัญญากอนระยะเวลานั้นสิ้นสุดลง" 
 153ดูตัวอยางกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพในภาคผนวก ค 
 154ดูตัวอยางกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพหัวขอการไมบอกเลิกกรมธรรมในภาคผนวก ค 
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กรมธรรมสามารถทําไดหรือไม ในสวนตัวผูเขียนเห็นวา ในขณะสงมอบกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอา
ประกันภัยนั้นผูรับประกันภัยยังไมมีหนี้หรือหนาท่ีท่ีจะตองสงมอบหนังสือรับรองใหแกเจาพนักงาน 
เนื่องจากการยังไมมีการกระทําความผิดเกิดข้ึน ผูเอาประกันภัยจึงสามารถใชสิทธิตามมาตรา 872 ใน
การบอกเลิกสัญญาได และกรณี นี้ผูรับประกันภัย ก็ยังไมไดรับความเสียหายแตอยางใด กลาวคือยังไม
ตองถูกผูกพันท่ีจะตองปฏิบัติตามหนังสือรับรอง เพราะยังไมมีการสงมอบใหแกเจาพนักงาน สวนเรื่อง
การคืนเบี้ยประกันภัยนั้นเห็นวาก็ควรจะบังคับใหเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 872 ท่ีคืนใหแกกันก่ึงนึง 
อยางไรก็ตาม กรมธรรมฉบับมาตรฐานท่ี คปภ. ไดวางหลักเกณฑจํานวนเบี้ยประกันท่ีจะตองทําการคืน
ใหแกกันไวหลายอัตรา ฉะนั้น จะขอกลาวถึงการคืนเบี้ยประกันภัย ในหัวขอความระงับหรือการสิ้นสุด
ของสัญญาประกันภัยอิสรภาพตอไป 
  สําหรับสิทธิในการเลิกสัญญาดวยเหตุผลท่ีวา ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประกันภัยคน
ใดคนหนึ่ง ตกเปนบุคคลลมละลายตามมาตรา 876 นั้น ยอมเห็นชัดวาสามารถนํามาปรับใชกับสัญญา
ประกันภัยอิสรภาพกอนการกระทําความผิดได เนื่องจากโดยสภาพของนิติสัมพันธสัญญาประกันภัย
อิสรภาพแลว ความนาเชื่อถือทางดานการเงินของผูรับประกันภัยเปนขอสําคัญ ประกอบกับตามสภาพ
ของสัญญาประกันภัยอิสรภาพกอนการกระทําความผิดนั้น เปนการทําไวเพ่ือปองกันการถูกจับกุมหรือ
คุมขังโดยอํานาจรัฐ ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนในภายหนา ผูรับประกันภัย จึงตองมีความพรอมทางดานการเงินท่ี
จะออกหนังสือรับรองใหแกเจาพนักงานหรือศาลอยางทันทวงที ตลอดจนมีความพรอมในดานบุคลากร
ท่ีจะไปถึงสถานท่ีเกิดเหตุในทันที ซ่ึงเห็นไดชัดวาการท่ีผูรับประกันรายใดจะมีความพรอมในลักษณะ
ดังท่ีกลาวมาได ผูรับประกันภัยรายนั้นจะตองมีสภาพคลองทางการเงินท่ีอยูในระดับดี 
  2) กรมธรรมประกันภัยอิสรภาพหลังกระทําความผิด 
  กรมธรรมประเภทนี้ก็ไดระบุไวเปนการชัดเจนเชนเดียวกับประเภทกอนการกระทําผิด
วาผูเอาประกันภัยและบริษัท (ผูรับประกันภัย) จะไมบอกเลิกกรมธรรมนี้ในระหวางระยะเวลา
ประกันภัยเม่ือนําบทบัญญัติกฎหมายลักษณะประกันภัย มาตรา 872 มาปรับใชยอมเห็นวาเปนการ
ขัดแยงกันเชนกัน แตผลในทางปฏิบัติและโดยสภาพของสัญญาประกันภัยอิสรภาพหลังกระทําความผิด
จะเห็นไดวาแตกตางจากประเภทกอนการกระทําผิด ผูเอาประกันภัยท่ีมีความตองการกรมธรรม
ประเภทหลังนี้ กําลังจะเสียเสรีภาพในรางกาย และความเสี่ยงภัยไดเกิดข้ึนแลว เลยจุดของคําวา "กอน
เริ่มเสี่ยงภัย" ตามนัยของมาตรา 872 มาแลว จึงไมอยูในวิสัยในทางปฏิบัติ ของผูเอาประกันภัย ท่ีซ้ือ
กรมธรรมประเภทนี้จะใชสิทธิเลิกสัญญาตามมาตรา872 ไดแตอยางไรก็ตาม ผูเขียนมีความเห็นวาการท่ี
กรมธรรมระบุวาไมสามารถบอกเลิกไดยังถือวาไมเหมาะสม เนื่องจากการทําสัญญาประกันภัยอิสรภาพ
หลังกระทําความผิด สามารถทําสัญญาใหมีระยะเวลาไปถึงในชั้นอุทธรณ หรือชั้นฎีกาได ซ่ึงหาก
ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูเอาประกันภัยหรือผูถือกรมธรรรมไดทํากรมธรรมคุมครองไปถึงศาลชั้นฎีกา 
และชําระคาเบี้ยประกัน ในอัตราท่ีคุมครองถึงชั้นฎีกา แลวภายหลังศาลชั้นตนมีคําพิพากษายกฟอง
โจทกแลว ผูเอาประกันภัยหรือผูถือกรมธรรรมก็ควรจะมีสิทธิในการเลิกสัญญาประกันภัยอิสรภาพได 
เนื่องจากมูลเหตุของการทําสัญญาประกันตัวระหวางผูเอาประกันภัยกับศาล ไดหมดลงแลว กรมธรรม
ประกันภัยอิสรภาพเปนอันระงับ และบริษัทประกันภัยควรจะตองคืนเบี้ยประกันภัยใหตามสวนอีกดวย 
  สําหรับกรณีท่ีผูเอาประกันภัยหรือผูรับประกันภัยลมละลาย ผูเขียน เห็นวามีแนวทาง
เดียวกับท่ีไดพิจารณาในหัวขอกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพกอนการกระทําความผิด ท่ีสามารถนํา
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บทบัญญัติในมาตรา 876 มาปรับใชได แตก็มีตัวอยางท่ีนาคิดเหมือนกันวา หากเปนกรณีท่ีผูรับ
ประกันภัยลมละลายในระหวางท่ีคดีอยูในระหวางชั้นอุทธรณ จะเปนไปไดหรือไม ท่ีในทางปฏิบัติผูเอา
ประกันภัยผูทํากรมธรรมคุมครองถึงชั้นฎีกา จะใชสิทธิเลิกสัญญา เนื่องจากสัญญาประกันตัวท่ีไดทําไว
ตอศาลยังไมระงับไป 

(1) ความระงับสิ้นไปหรือการสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยอิสรภาพ 
ตามท่ีผูเขียน ไดกลาวไวในตอนตนของหัวขอแลววา สัญญาประกันภัยอิสรภาพ 

ไมไดระบุเหตุแหงการเลิกสัญญา หรือความระงับสิ้นไปของสัญญา ไวอยางชัดเจน แตหากสังเกตจากขอ
สัญญาในเรื่องการคืนเบี้ยประกันภัย ยอมทําใหทราบวาความระงับสิ้นไปหรือสิ้นสุดของสัญญา
ประกันภัยอิสรภาพ ยอมเกิดข้ึนไดภายหลังการคืนเบี้ยประกันภัยใหแกกัน 155 ซ่ึงจากการพิเคราะหใน
หัวขอการคืนเบี้ยประกันภัยตามท่ีกลาวมาของกรมธรรมท้ังสองประเภทพบวา กรณีท่ีจะคืนเบี้ย
ประกันภัยใหแกกันนั้น จะตองประกอบดวยหลักเกณฑสําคัญดวยกันประการหนึ่งก็คือ ผูเอาประกันภัย
เสียชีวิต 

จากหลักเกณฑดังกลาว ผูเขียนจึงมีความเห็นวา หลักเกณฑท่ีระบุไวในไวหัวขอ
การคืนเบี้ยประกันนั้น ถือวาเปนเหตุท่ีแสดงใหเห็นวาการคืนเบี้ยประกันภัยใหแกกัน ยอมหมายถึงการ
ท่ีผูรับปะกันภัยยอมรับแลววา สัญญาไดระงับสิ้นไปแลว ประกอบกับตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 38ซ่ึงบัญญัติวา "โทษใหเปนอันระงับไปดวยความตายของผูกระทําความผิด" และในประมวล
กฎหมายวีธีพิจาณาความอาญา มาตรา 39 ซ่ึงบัญญัติวา "สิทธินําคดีอาญามาฟองยอมระงับ ไป...(1) 
โดยความตามของผูกระทําผิด"ยอมทําใหเห็นไดอยางชัดเจนวาสัญญาประกันภัยอิสรภาพ โดยเฉพาะ
ประเภทหลังกระทําความผิด เปนอันระงับหรือสิ้นสุดอยางชัดเจน เนื่องจากจากไมมีผูตองหาหรือจําเลย
ท่ีจะดําเนินคดีไดอีกตอไป วัตถุท่ีประสงคของสัญญาท่ีมีอยูเดิม คือ การไดรับการประกันตัวจากการ
ควบคุม หรือคุมขัง โดยรัฐยอมไมมีเชนกัน  

อยางไรก็ตาม ความตายของผูเอาประกันภัย เปนเพียงหลักเกณฑประการหนึ่ง
เทานั้น หลักเกณฑอ่ืนๆ ตองพิจารณาจากประเภทของกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพ ดังนี้ 

ก)กรมธรรมประกันภัยอิสรภาพกอนกระทําความผิด 
นอกจากความตายของผูเอาประกันภัย หลักเกณฑประการสําคัญอีกอยาง

หนึ่งท่ีทําใหสัญญาประกันภัยอิสรภาพกอนการกระทําความผิด เปนอันระงับหรือสิ้นสุด คือ ในระหวาง
ระยะเวลาประกันภัยไมมีการเรียกรองใหประกันตัว บริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัย ตามอัตราท่ี
ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย 156 เชน ระยะเวลาประกันภัยไมเกิน 1 เดือน คืนเบี้ยประกันภัย
รอยละ 85 ของจํานวนเบี้ยประกันภัย เปนตน โดย จํานวนรอยละของการคืนเบี้ยประกันภัยนั้น จะ
ลดลงตามจํานวนท่ีมากข้ึนของระยะเวลาประกันภัย กลาวคือ รอยละ 10 ตอระยะเวลาประกันภัยท่ี
เพ่ิมข้ึน 1 เดือน และคอยๆ ลดลงจนกระท่ังเหลือ รอยละ 0 ตอระยะเวลาประกันภัย 12 เดือน ท้ังนี้ 

                                                           
 155ดูตัวอยางกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพ ในภาคผนวก คหัวขอการคืนเบี้ยประกันภัยของ
กรมธรรมท้ังสองประเภท 
 156ดูตัวอยางกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพ ในภาคผนวก คหัวขอการคืนเบี้ยประกันภัยของ
กรมธรรมประกันภัยอิสรภาพกอนกระทําความผิด 
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การคืนเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรมประเภทนี้ จะไมมีการระบุไววาจะคืนใหแกกันในกรณีท่ีเจา
พนักงานไมอนุญาตใหประกันตัว หรือบอกปดไมรับหนังสือรับรองของบริษัทประกันภัย  ซ่ึงถือวาแปลก
มาก ผูเขียน จึงเห็นควรบัญญัติขอความในทํานองท่ีผูเขียนไดตั้งขอสังเกตไวในกรมธรรมดวย หรืออยาง
นอยบริษัทประกันภัยตองออกหนังสือรับรองฉบับใหมท่ีมีความนาเชื่อใหเจาพนักงานตอไป 

สําหรับการคืนเบี้ยประกันภัย เม่ือผูเอาประกันภัยถึงแกความตายยอม
เปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีจะตกไดแกทายาท อันเนื่องมาจากเปนสิทธิตามสัญญา 
ซ่ึงเปนสิทธิทางทรัพยสินประการหนึ่ง 

ข) กรมธรรมประกันภัยอิสรภาพหลังกระทําความผิด 
หลักเกณฑในการคืนเบี้ยประกันภัย ในกรมธรรมประเภทนี้ มีหลักเกณฑในเรื่องระดับการคืนท่ี
หลากหลายกวา ประเภทกอนการกระทําความผิด เนื่องจากกรมธรรมประเภทนี้ เปนการทําข้ึนหลังการ
กระทําความผิด จึงมีปจจัยเรื่องการอนุมัติใหประกันตัวหรือไม ของเจาพนักงานเขามาเก่ียวของ โดยมี
ระดับของการคืนเบี้ยประกันภัย ดังตอไปนี้157 

(ก) หากเจาพนักงานไมอนุญาตใหประกันตัว บริษัทจะคืนเบี้ย
ประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักคาใชจายในการดําเนินการไว 500 บาท 

(ข) หากเจาพนักงานอนุญาตใหประกันตัวแลว แตภายหลังในระหวาง
ระยะเวลาประกันภัย เจาพนักงานในลําดับนั้นหรือในลําดับถัดมาไดมีคําสั่งใหถอนประกัน หรือมีคําสั่ง
ไมใหประกันตัวอีกตอไป หรือผูเอาประกันภัยไมประสงคจะประกันตัวอีกตอไป บริษัทจะคืนคาเบี้ย
ประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยรอยละ 20 ของคาเบี้ยประกันภัยท้ังหมด 

(ค) หากผูเอาประกันภัยเสียชีวิตระ หวางระยะเวลาประกันภัยโดยไม
ผิดสัญญาประกันท่ีทําตอเจาพนักงาน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยก่ึงหนึ่งใหกับทายาทของผูเอา
ประกันภัย 

(ง) ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยถาผูเอาประกันภัยไมผิดสัญญา
ประกันท่ีผูเอาประกันภัยทําตอเจาพนักงาน บริษัท ตกลงคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยรอย
ละ 20 ของเบี้ยประกันภัยท้ังจํานวน 

สําหรับการคืนเบี้ยประกันภัย ก็เปนไปในลักษณะเดียวกันกับกรมธรรม
ประเภทกอนกระทําผิด คือ คืนใหแกทายาทของผูเอาประกันภัย ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต 
 สรุป จากการเปรียบเทียบการเลิกสัญญา ความระงับสิ้นไปหรือการสิ้นสุดของสัญญาท้ังสาม
ประเภท สามารถสรุปผลการเปรียบเทียบไดวา 

1) สัญญาประกันภัย ไดระบุเหตุแหงการเลิกสัญญาไวชัดเจน โดยไดบัญญัตเิหตุแหง
การเลิกสัญญาท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของสัญญา กลาวคือ คํานึงถึงความเสี่ยงภัย และความนา
เชื่อทางการเงินของคูสัญญา ดังนั้น เม่ือความเสี่ยงภัยตามสัญญาประกันภัยยังไมเริ่มข้ึน ผูเอา
ประกันภัยในฐานะเจาของความเสี่ยงภัยท่ีมีอยูเดิม จึงมีสิทธิใครครวญวาจะทําสัญญากันตอไปหรือไม 

                                                           
 157ดูตัวอยางกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพ ในภาคผนวก คหัวขอการคืนเบี้ยประกันภัยของ
กรมธรรมประกันภัยอิสรภาพหลังกระทําความผิด 
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กฎหมายลักษณะประกันภัยจึงบัญญัติผลของการเลิกสัญญาในกรณีนี้ใหเปนธรรมแกคูสัญญาท้ังสอง
ฝาย กลาวคือ เม่ือผูเอาประกันภัยมีสิทธิเลิกสัญญา ผูรับประกันภัยก็ยอมมีสิทธิท่ีจะไดรับเบี้ย
ประกันภัยก่ึงจํานวน สวนในเรื่องความเชื่อถือทางการเงิน ก็สอดคลองกับวัตถุประสงคของสัญญา
ประกันภัยเชนกัน กลาวคือ ในแงของผูรับประกันภัย คือ ผูท่ีรับโอนความเสี่ยงภัยมาจากผูรับ
ประกันภัย พรอมท้ังสัญญาวาจะบรรเทาผลรายท่ีเกิดข้ึนให ในรูปของการจายเงินคาสินไหมทดแทน 
ดังนั้น เม่ือผูรับประกันภัยตกเปนคนลมละลายแลว ความเชื่อวาจะไดรับการบรรเทาผลรายของผูเอา
ประกันภัยยอมนอยลงไปดวย ในทางกลับกัน เม่ือผูเอาประกันภัยลมละลายแลว อํานาจในการจัดการ
ทรัพยสินของผูเอาประกันภัยยอมหมดไป บริษัทประกันภัย ยอมไมแนใจวา การประกันภัยท่ีทํากันไว
แตเดิมนั้น ไดทําเพ่ือประโยชนของผูใด รวมไปถึงบริษัทประกันภัย เดิมอาจจะใหความเชื่อถือกับผูเอา
ประกันภัยรายท่ีเอาประกันภัยนั้นๆ เพียงผูเดียวก็เปนได 

2) สัญญาประกันตัว เนื่องจากสัญญาประกันตัวเปนสัญญาทางแพง จึงสามารถนํา
บทบัญญัติในการเลิกสัญญาตามบรรพ 2 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาปรับใชได แต
อยางไรก็ตาม เนื่องจากสัญญาประกันตัวเปนสัญญาทาแพง ท่ีเก่ียวของกับการใหประกันตัวตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยสภาพและในทางปฏิบัติจึงไมเปดชองใหบอกเลิกสัญญา
กันได กฎหมายจึงไดบัญญัติหลักเกณฑในเรื่องความระงับหรือสิ้นสุดของสัญญาประกันไวเปนการ
เฉพาะ โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญของการระงับหรือสิ้นสุดของสัญญาคือ เม่ือวัตถุประสงค ประโยชน 
หรือความรับผิดตามสัญญาประกันไดหมดไป 

3) สัญญาประกันภัยอิสรภาพ เนื่องจากยังมีขอโตเถียงทางวิชาการวา สัญญา
ประกันภัยอิสรภาพเปนสัญญาประกันภัยหรือไม และหากเปนสัญญาประกันภัยสามารถจัดใหอยูใน
สัญญาประกันภัยประเภทใด ประกอบกับแบบกรมธรรมประกันภัยมาตรฐานของสัญญาประกัน
อิสรภาพเอง ก็ไมไดระบุเหตุแหงการเลิกสัญญาหรือความระงับสิ้นไปของสัญญาไวอยางชัดเจน ผูเขียน 
ซ่ึงมีความเห็นวาสัญญาประกันภัยอิสรภาพไมใชสัญญาประกันภัย จึงไดนําบทบัญญัติในสวนของการ
เลิกสัญญาตามกฎหมายลักษณะประกันภัยมาปรับเขากับสัญญาประกันภัยอิสรภาพวาสามารถนํามา
ปรับใชไดอยางแนบเนียนหรือไม ซ่ึงปรากฏวา ไมสามารถนํามาใชไดโดยปราศจากขอขัดแยง เชน การ
ใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ประกันภัยอิสรภาพกอนการกระทําความผิดซ่ึงเห็นไดชัดวา ผูรับประกันภัย ยัง
ไมไดรับความเสียหายแตอยางใด กลาวคือ ยังไมตองถูกผูกพันท่ีจะตองปฏิบัติตามหนังสือรับรอง 
เนื่องจากในขณะนั้นยังไมมีการออกหนังสือรับรองใหแกเจาพนักงาน การคืนเบี้ยประกันภัยจึงเห็นควร
ใหเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 872 ท่ีคืนใหแกกันก่ึงนึง ไมใชคืนตามอัตราสวน โดยอาศัยเหตุแหง
ความตายของผูเอาประกันภัย และไมมีการเรียกรองใหประกันตัว มาเปนเกณฑในการคืน เปนตน 
 สําหรับในสวนของความระงับหรือสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยอิสรภาพ ผูเขียนไดพิจารณาโดย
แปลความเอาจากการยอมคืนเบี้ยประกันภัยของผูรับประกันภัย ซ่ึงสามารถแสดงใหเห็นวาเปนการ
ยินยอมหรือยอมรับวาสัญญาประกันภัยอิสรภาพท่ีทําไวแกกัน เปนอันระงับหรือสิ้นสุดลงแลว คูสัญญา
ไมมีสิทธิและหนาท่ีตามสัญญาท่ีไดทํากันไวอีกตอไป ท้ังนี้ เปนไปตามเหตุผลท่ีผูเขียนไดกลาวมาโดย
ละเอียดแลวในหัวขอความระงับสิ้นไปหรือการสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยอิสรภาพ 
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4.5เปรียบเทียบหลักเกณฑการบังคับใหเปนไปตามสัญญา 
 
 เนื่องจากสัญญาประกันภัย และสัญญาประกันภัยอิสรภาพ เปนสัญญาท่ีทําข้ึนระหวางเอกชน
กับเอกชน หลักเกณฑการบังคับใหเปนไปตามสัญญา จึงเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวของ
กับสัญญานั้น และเปนไปตามการใชสิทธิทางศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง จึงจะขอ
กลาวเปรียบเทียบถึงการบังคับใหเปนไปตามสัญญาของสัญญาท้ังสองไปในคราวเดียวกัน สวนสัญญา
ประกันตัวเปนสัญญาท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติถึงการบังคับใหเปนไปตาม
สัญญา ไวเปนการเฉพาะจึงจะขอกลาวแยกตางหากเปนอีกหัวขอหนึ่ง 
 
 4.5.1 สัญญาประกันภัย และสัญญาประกันภัยอิสรภาพ 
 ตามสัญญาประกันภัย หนาท่ีหลักของผูรับประกันภัย คือ การออกกรมธรรมประกันภัย ให
เปนไปตามขอตกลงท่ีทําไวระหวางกัน ฉะนั้น หากกรมธรรมประกันภัยมีขอความไมตรงตามขอตกลงท่ี
ใหกันไว ผูเอาประกันภัย ยอมใชสิทธิของตน ในการบังคับใหผูรับประกันภัยออกกรมธรรมฉบับใหมให
ไดดวยตนเอง ไมจําตองใชสิทธิฟองรองตอศาล นอกจากนี้ หากผูรับประกันภัยไมสงมอบกรมธรรมฉบับ
ใหมใหอีก ผูเอาประกันภัยยอมใชสิทธิเลิกสัญญาได เนื่องจากผูรับประกันภัยผิดสัญญาประกันภัยในขอ
ท่ีเปนสาระสําคัญ และสามารถเรียกเบี้ยประกันในกรณีท่ีจายไปแลวคืนได ตามหลักลาภมิควรได 
 สําหรับการใชสิทธิฟองรองตอศาล ยอมตองพิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายลักษณะประกันภัย 
และบทบัญญัติกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไปในคราวเดียวกัน กลาวคือ พิจารณาวามีการผิดสัญญา
ระหวางคูสัญญา หรือมีการละเมิดตอกันหรือไม และการกระทําท่ีผิดหนาท่ีดังกลาว เปนการโตแยงสิทธิ
ของคูสัญญาหรือไม เชน เม่ือเกิดความเสียหายแกทรัพยซ่ึงเปนวัตถุท่ีเอาประกันภัย ผูรับประกันยอม
จะตองชดใชคาสินไหมแทนตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง แตกลับปฏิเสธการชดใชหรือชดใชโดยตี
ราคาความเสียหายนอยกวาปกติ โดยไมสุจริต ผูเอาประกันภัย ยอมตองดําเนินคดีโดยฟองตอศาล 
เนื่องจากเฉพาะตัวผูเอาประกันภัยคงไมสามารถหาขอโตเถียงในเรื่องการประเมินคาความเสียหายไปสู
ผูรับประกันภัยท่ีมีความชํานาญในเรื่องนี้มากกวาได เปนตน 
 สวนสัญญาประกันภัยอิสรภาพ หนาท่ีในการออกกรมธรรมประกันภัยก็เปนหนาท่ีท่ีสําคัญ
เชนกัน รวมท้ังการออกหนังสือรับรองมอบไวแกเจาพนักงาน ประกอบการทําสัญญาประกันตัวผูตองหา
หรือจําเลยก็เปนสาระสําคัญของสัญญาประกันอิสรภาพเชนกัน แตแยกออกมาเปนรูปของสัญญา
ประกันตัวตางหากอีกสัญญาหนึ่ง ฉะนั้น หากผูรับประกันภัย ไมออกหนังสือรับรองใหเจาพนักงานตาม
หนาท่ีของตน หรือออกโดยไมคลอบคลุมวงเงินท่ีระบุไวในกรมธรรม หรือไมตรงตามวงเงินท่ีเจา
พนักงานไดกําหนดไวสําหรับความผิดฐานนั้นๆ ผูเอาประกันภัยในฐานะคูสัญญายอมบังคับใหออก
หนังสือรับรองฉบับใหมใหได 
 สําหรับการใชสิทธิฟองรองตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพนั้น ในทางปฏิบัติจะเปนกรณีของ
ผูรับประกันภัยมาฟองเอากับผูเอาประกันภัยในภายหลังจากการท่ีผูเอาประกันภัยหลบหนีเสียมากกวา 
เนื่องจากผูรับประกันภัยตองผูกพันตนตามหนังสือรับรองท่ีออกไวใหแกเจาพนักงาน ฉะนั้น โดยสภาพ
ผูรับประกันภัยคงจะไมกลาท่ีจะไมชําระเงินคาปรับใหแกเจาพนักงาน ประกอบกับผูเอาประกันภัย เม่ือ
ไดหลบหนีไปเสียแลว ยอมไมใยดีวาจะมีการชําระเงินคาปรับตามสัญญาประกันหรือไมเพียงใด 
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 4.5.2 สัญญาประกันตัว 
 เนื่องจากตามสัญญาประกันตัว เปนการทําสัญญาข้ึนระหวางเอกชนกับรัฐ และโดยแทจริงแลว
ความเสียหายท่ีไดรับจากการหลบหนีการประกันตัวของผูตองหรือจําเลย ไมใชความเสียหายท่ีเจา
พนักงานไดรับ แตเปนความปลอดภัยแกสังคมโดยรวมท่ีไดรับการกระทบกระเทือน ฉะนั้นการบังคับ
ตามสัญญาประกันตองเปนไปโดยรวดเร็ว โดยในเบื้องตนตองพิจารณาใหทราบกอนวามีสาเหตุท่ีจะตอง
บังคับตามสัญญาประกันหรือไม ซ่ึงมีองคประกอบสองประการ คือ 1. มีการผิดสัญญาประกัน กลาวคือ 
ไมมีการสงตัวผูตองหาหรือจําเลยตามกําหนดนัด และ 2.ความรับผิดตามสัญญาประกันยังไมสิ้นไป
กลาวคือ ในขณะบังคับตามสัญญาประกันจุดมุงหมายหรือประโยชนของการควบคุมตัวระหวางการ
ดําเนินคดียังมีอยูหรือไม 158สวนหลักเกณฑประการอ่ืนของการบังคับตามสัญญาประกันจะตองพิจาณา
วาการผิดสัญญาเกิดข้ึนในชั้นเจาพนักงานใด ดังตอไปนี ้
 1) ผิดสัญญาในชั้นกอนฟอง 
 เนื่องจากสัญญาประกัน เปนสัญญาทางแพง เม่ือมีการผิดสัญญาจึงตองฟองตอศาลท่ีมีอํานาจ
พิจารณาคดีแพง ในสถานท่ีท่ีมีการผิดสัญญากันนั้น โดยเจาพนักงานผูท่ีอนุญาตใหประกันตัวเปนโจทก 
สวนผูประกันตามสัญญาประกันเปนจําเลย และเม่ือเปนคดีแพงแลว การบังคับคดียอมเปนไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง คือ การขอออกหมายบังคับคดีเพ่ือยึดทรัพยสินของผูประกันท่ี
มีฐานะเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษาตอไป 
 2) ผิดสัญญาในชั้นศาล 
 กรณีผิดสัญญาในชั้นศาล ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไดบัญญัติ
หลักเกณฑการบังคับสัญญาประกันไวเปนพิเศษ ดังนี ้
 มาตรา 119 "ในกรณีผิดสัญญาประกันตอศาล ศาลมีอํานาจส่ังบังคับตามสัญญา
ประกันหรือตามท่ีศาลเห็นสมควรโดยมิตองฟอง เม่ือศาลส่ังประการใดแลว ฝายผูถูกบังคับตาม
สัญญาประกันหรือพนักงานอัยการมีอํานาจอุทธรณได คําวินิจฉัยของศาลอุทธรณใหเปนท่ีสุด 
 เพ่ือประโยชนในการบังคับคดี ใหศาลช้ันตนท่ีพิจารณาช้ีขาดตัดสินคดีนั้นมีอํานาจ
ออกหมายบังคับคดีเอาแกทรัพยสินของบุคคลซ่ึงตองรับผิดตามสัญญาประกันไดเสมือนวาเปน
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา และใหถือวาหัวหนาสํานักงานประจําศาลยุติธรรมเปนเจาหนี้ตามคํา
พิพากษาในสวนท่ีเกี่ยวกับหนี้ตามสัญญาประกันดังกลาว" 
 การบังคับตามสัญญาประกัน ในกรณีท่ีมีการผิดสัญญาประกันในชั้นศาล ศาลมี
อํานาจสั่งบังคับตามสัญญาประกันไดเลย โดยไมตองมีการฟองรองคดีกันอีก การท่ีกฎหมายบัญญัติ
เชนนี้ เหตุผลยอมมาจากความสะดวกรวดเร็วในการบังคับตามสัญญา และเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือ 
เนื่องจากการทําสัญญาประกันไดทําไวตอศาล ศาลยอมรับรูท่ีมาท่ีไปของสัญญา เปนอยางดี จึงไมมี
เหตุผลท่ีจะใหพนักงานอัยการมาฟองรองใหเสียเวลาอีก อยางไรก็ตาม คําวา "ศาล" ท่ีวานี้ยอมเปนศาล
ท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีอาญา แตกตางจากการผิดสัญญาในชั้นกอนฟองท่ีในทางปฏิบัติจะยื่นฟองตอ
ศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีแพง สวนการบังคับคดีในกรณีท่ีมีการผิดสัญญาประกันในชั้นศาล มาตรา 
119 ใหศาลท่ีพิจารณาตัดสินคดีท่ีมีการใหประกันตัวนั้น ออกหมายบังคับคดีบังคับเอาแกทรัพยสินของ

                                                           
 158คณิต ณ นคร,เรื่องเดิม,หนา 400. 
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บุคคลซ่ึงตองรับผิดตามสัญญาประกันไดเสมือนวาเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา สวนผูท่ีติดตอทําการ
บังคับคดี กับกรมบังคับคดีหรือสํานักงานบังคับคดีจังหวัด ใหเปนหนาท่ีของหัวหนาสํานักงานประจํา
ศาลยุติธรรม โดยใหถือวาเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษาในสวนท่ีเก่ียวกับหนี้ตามสัญญาประกัน 
 สรุป แมวาสัญญาท้ังสามท่ีทําการศึกษา จะเปนสัญญาทางแพง ท่ีโดยปกติการบังคับใหเปนไป
ตามสัญญาในกรณีท่ีไมอาจบรรเทาผลรายจากการผิดสัญญาของอีกฝายหนึ่งไดดวยตัวคูสัญญาเอง 
จะตองฟองรองตอศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีแพง แตเนื่องจากสัญญาประกันตัวไมใชสัญญาท่ีทํา
ระหวางเอกชน โดยมีรัฐเขามาเปนคูสัญญา ประกอบกับการกระทําความผิดอาญาเปนผลกระทบตอ
สังคมโดยรวม การบังคับตามสัญญาประกันจึงตองมีความรวดเร็ว และเด็ดขาด เพ่ือเปนการปองปรามมิ
ใหเกิดการผิดสัญญาประกัน และหลบหนีไปจากอํานาจควบคุมหรือคุมขังของรัฐไดโดยงาย รวมถึงเปน
การมอบหนาท่ีความรับผิดชอบใหแกผูประกัน ท่ีจะตองมีหนาท่ีในการพาผูตองหาหรือจําเลยมาตาม
กําหนดนัด กฎหมายจึงไดบัญญัติวิธีการบังคับตามสัญญาประกันใหมีความแตกตางจากสัญญาทางแพง
ท่ัวๆไป 
 

4.6เปรียบเทียบองคกรของรัฐที่เกี่ยวของ 
 
 เนื่องจากสัญญาท่ีทําการศึกษามีองคกรของรัฐเขามาเก่ียวของไมวาจะเปนการเขามากํากับ
ดูแลองคกร หรือกํากับดูแลรูปแบบของสัญญา ในกรณีของสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัย
อิสรภาพ หรือเขามาเปนคูสัญญา ท้ังกําหนดแนวทางในการทําสัญญาใหเปนไปในแนวทางเดียวกันใน
กรณีของสัญญาประกันตัว ผูเขียนจึงของเปรียบเทียบการเขามาเก่ียวของหรือกํากับดูแลดังกลาว โดย
แบงการศึกษาออกเปน 2 หัวขอ เริ่มจากสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยอิสรภาพเปนหัวขอ
เดียวกัน และตอดวยสัญญาประกันตัวเปนหัวขอตางหาก 
 
 4.6.1 สัญญาประกันภัย และสัญญาประกันภัยอิสรภาพ 
 ตามความเห็นทางวิชาการท่ีเห็นวาสัญญาประกันภัยอิสรภาพเปนสัญญาประกันภัยรูปแบบ
หนึ่ง หัวขอนี้จึงทําการศึกษาควบคูไปกับสัญญาประกันภัยโดยศึกษาถึงองคกรของรัฐท่ีเขามาควบคุม
และกํากับดูแลการทําสัญญา ดังมีรายละเอียดตอไปนี ้
 การใหบริการประกันภัย ไมวาจะเปนการประกันวินาศภัย หรือการประกันชีวิต กฎหมาย
กําหนดวาจะตองมีการขออนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยเสียกอน เม่ือไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ
ประกันภัยแลว จึงจะสามารถเสนอขายกรมธรรมประกันภัยใหกับผูเอาประกันภัยได นอกจากนี้ผูรับ
ประกันภัย จะตองมีฐานะเปนนิติบุคคลในรูปบริษัทมหาชนจํากัด ตลอดจนตองมีหลักทรัพยมาวาง
ประกัน และมีการดํารงเงินกองทุนตามท่ีกฎหมายกําหนดไว หากไมสามารถจัดหาหลักทรัพยหรือดํารง
เงินกองทุนตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว ใหถือวาการ อนุมัติใหประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยท่ีมีแตเดิม
เปนอันสิ้นผล159ซ่ึงในการประกอบธุรกิจประกันชีวิตก็มีหลักเกณฑเปนอยางเดียวกัน160 

                                                           
 159มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535"ภายใตบังคับมาตรา 7 การ
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยจะกระทําไดเม่ือไดจัดตั้งข้ึนในรูปบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวา
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 สําหรับองคกรของรัฐท่ีเก่ียวของและกํากับดูแลการทําสัญญาประกันภัย ก็คือ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ซ่ึงตัวอยางของการกํากับดูแล 
ก็เชน การท่ีบริษัทประกันภัยมีหนาท่ีนําสงรายงานสําเนากรมธรรมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ยินยอม
ใหเจาหนาท่ีของคปภ. เขาไปตรวจสอบการประกอบกิจการของบริษัท เปนตน สวนในการควบคุม
เนื้อหาในสัญญานั้น คปภ. จะเปนผูกําหนดอัตราเบี้ยประกันมาตรฐานของสัญญาประกันภัยแตละ
ประเภท ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน ท้ังนี้ การกํากับดูแลดังท่ีกลาวมา มีวัตถุประสงคเพ่ือไมใหเกิด
การเอารัดเอาเปรียบหรือความไมเปนธรรมแกผูเอาประกันภัย หรือระหวางบริษัทประกันภัยดวยกันเอง 
 อยางไรก็ตาม นอกจากหลักเกณฑในเรื่องการจัดตั้งบริษัทประกันภัย และการกําหนดอัตรา
เบี้ยประกันภัย ท่ีมีองคกรของรัฐเขามาควบคุมกํากับดูแลแลว สัญญาประกันภัยอิสรภาพจะมีองคกร
ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมเขามาเก่ียวของดวย แมจะไมไดเขามากํากับดูแล หรือเปนคูสัญญา
ประกันภัยโดยตรงก็ตาม กลาวคือ ในสัญญาประกันภัยอิสรภาพ นอกจากบริษัทประกันภัยจะมีฐานะ
เปนผูรับประกันภัยตามกฎหมายประกันภัยแลว บริษัทประกันภัยจะตองถูกพันตามคํารับรองท่ีไดใหไว
แกเจาพนักงานเสมอ โดยมีหนาท่ีในการออกหนังสือรับรองใหแกเจาพนักงาน และในสวนการระบุ
วงเงินคุมครองในกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพ จะตองกําหนดวงเงินใหครอบคลุมหรือมีจํานวนเทากัน
กับ จํานวนเงินประกันท่ีระบุไวตามฐานความผิด จึงเห็นไดวาการกําหนดวงเงินคุมครองในกรมธรรม
หรือในหนังสือรับรองจะมีความเชื่อมโยงกับการกําหนดวงเงินประกันของเจาพนักงานเสมอ 
 
 4.6.2 สัญญาประกันตัว 
 สัญญาประกันตัว จะมีขอแตกตางจากสัญญาประกันภัยอิสรภาพตรงท่ีวาไมมีองคกรของรัฐมา
กํากับดูแลการทําสัญญา เพราะในประเทศไทยไมมีการจัดตั้งบริษัทท่ีประกอบกิจการใหบริการประกัน
ตัวผูตองหาหรือจําเลยเหมือนในตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา โดยสภาพจึงไมมีองคกรของรัฐเขามา

                                                                                                                                                                      
ดวยบริษัทมหาชนจํากัด และโดยไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยจากรัฐมนตรีโดย
อนุมัติคณะรัฐมนตรี 
 การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามวรรคหนึ่ง ใหผูเริ่มจัดตั้งบริษัทยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตตอรัฐมนตรี และเม่ือรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาอนุมัติใหประกอบ
ธุรกิจประกันวินาศภัยแลว ใหผูเริ่มจัดตั้งบริษัทดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัดและ
ดําเนินการวางหลักทรัพยประกันตามมาตรา 19 พรอมท้ังดํารงไวซ่ึงเงินกองทุนตามมาตรา 27 ภายใน
หกเดือนนับแตวันท่ี ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัดแลว 
 เม่ือรัฐมนตรีพิจารณาแลวเห็นวา ผูยื่นคําขออนุญาตไดดําเนินการตามท่ีกําหนดในวรรคสอง
แลว ใหออกใบอนุญาตใหแกบริษัทมหาชนจํากัดท่ีตั้งข้ึน 
 ในกรณีท่ีบริษัทมหาชนจํากัดไมสามารถวางหลักทรัพยหรือดํารงเงินกองทุนตามะยะเวลาท่ี
กําหนดไว ใหถือวาการอนุมัติใหประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยสิ้นผล 
 การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง และในการอนุญาตรัฐมนตรีจะกําหนดเง่ือนไขดวยก็ได 
 160มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 
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กํากับดูแลการทําสัญญา จะมีแตเพียงการสอดสองวาการทําสัญญาประกัน เปนไปตามระเบียบและวิธี
ปฏิบัติท่ีองคกรของรัฐไมวาจะเปน ตํารวจ พนักงานอัยการ หรือศาล กําหนดไวหรือไม แตท้ังนี้ การทํา
สัญญาประกันตัวจะมีเจาพนักงานเขามาเก่ียวของเสมอ ในฐานะเปนคูสัญญากับเอกชน และเม่ือมีการ
ผิดสัญญาประกัน เจาพนักงานก็จะกลายเปนโจทกยื่นฟองบังคับตามสัญญาประกัน ในกรณีตํารวจหรือ
พนักงานอัยการ หรือบังคับตามสัญญาไดเลยในกรณีของศาลดังรายละเอียดตามท่ีกลาวมาแลว ใน
หัวขอ 4.5 เปรียบเทียบหลักเกณฑการบังคับใหเปนไปตามสัญญา 
 สรุป สัญญาท่ีทําการเปรียบเทียบท้ังสาม ตางเปนสัญญาท่ีมีองคกรของรัฐเขามาเก่ียวของ
เสมอ ไมวาจะในรูปของการควบคุมหรือกํากับดูแลในกรณีสัญญาประกันภัย และสัญญาประกันภัย
อิสรภาพ หรือการเขามาเก่ียวของในฐานะคูสัญญาในกรณีของสัญญาประกันตัว 
 

4.7 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางการทําสัญญาประกันตัวในกรณีทั่วไป กับการ
ทําสัญญาประกันตัวโดยมีหนังสือรับรองของบริษัทประกันภัยเปนหลักประกัน 

 
 ตามท่ีผูเขียนไดอธิบายถึงสาระสําคัญของสัญญาประกันตัว และองคประกอบของสัญญาไป
แลววาสัญญาประกันตัว จะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือ เจาพนักงานผูมีอํานาจใหประกันตัวหรือปลอยชั่วคราว 
ไดใชดุลยพินิจในการใหประกันตัวหรือปลอยชั่วคราวโดยมีประกัน นอกจากการมีประกันหรือท่ีเรียกกัน
วาสัญญาประกันตัวแลว ในคดีท่ีมีอัตราโทษสูงเจาพนักงานอาจกําหนดใหมีการวางหลักประกันไวตอ
เจาพนักงานไดอีกดวย ซ่ึงหลักประกันก็มีลักษณะเปนไปตามท่ีผูเขียนไดกลาวมาแลววาตองเปนทรัพยท่ี
สามารถตีราคา หรือตีคาออกมาเปนเงินไดโดยสภาพของตัวทรัพยสินนั้นๆ เอง หรือมีมูลคาท่ีแนนอน 
เชน โฉนดท่ีดิน หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หองชุด พันธบัตรของรัฐบาล เปนตน 
 นอกจากทรัพยสินแลว บุคคลท่ีมีความนาเชื่ออาจเขาเปนผูประกันหรือเปนหลักประกันตาม
สัญญาประกันตัวไดอีกดวย เชน ขาราชการ สมาชิกรัฐสภา ทนายความ เปนตน รวมไปถึงบุคคลท่ีมี
ความสัมพันธใกลชิดกับผูตองหาหรือจําเลย เชน บิดามารดา ญาติพ่ีนอง นายจาง ลูกจาง บุคคลท่ี
ความเก่ียวพันกันทางสมรส หรือความสัมพันธเสมือนเปนญาติพ่ีนอง 
 ท้ังนี้ ตาม ขอบังคับของประธานศาลฎีกา วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการ
เรียกประกันหรือหลักประกันในการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2548  ยังถือวา
หนังสือรับรองท่ีออกโดยบริษัทประกันภัย เปนหลักทรัพยท่ีมีคาอยางอ่ืน และในทางปฏิบัติถือวาเปน
หลักประกันท่ีมีความนาเชื่อถือท่ีสามารถนํามาใชเปนหลักประกันประกอบการทําสัญญาประกันตัวได
อีกดวย 
 แตอยางไรก็ตาม การทําสัญญาประกันตัวท่ีมีหนังสือรับรองของบริษัทประกันภัยมาเปน
หลักประกันสัญญานั้น มีแนวทางการปฏิบัติท่ีแตกตางจาก การทําสัญญาประกันตัวโดยมีหลักประกัน
ในกรณีอ่ืนๆ ซ่ึงผูเขียนขอเรียกหลักประกันในกรณีอ่ืนๆ นี้วากรณีท่ัวไป ดวยเหตุดังกลาวจึงเห็นควร
ทําการเปรียบเทียบความแตกตางดังท่ีกลาวมาพอสังเขป เพ่ือทําความเขาใจในแนวทางปฏิบัติของการ
ใหประกันตัวหรือปลอยชั่วคราว โดยมีหนังสือรับรองของบริษัทประกันภัย และทําการวิเคราะหสัญญา
ประกันภัยอิสรภาพในบทท่ี 5 ตอไป 
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 สําหรับความแตกตางของการทําสัญญาประกันตัวในกรณีท่ัวไป กับการทําสัญญาประกันตัว
โดยมีหนังสือรับรองของบริษัทประกันภัยเปนหลักประกัน มีสองประการดังตอไปนี้ 

1)หนาท่ีของผูตองหาหรือจําเลย 
 ขอแตกตางในประการแรกนี้ เปนขอแตกตางท่ีเดนชัดท่ีสุดเนื่องจากโดยปกติ 
นอกจากผูตองหาหรือจําเลยจะสามารถเปนคูสัญญาตามสัญญาประกันตัวไดแลว ผูมีประโยชน
เก่ียวของกับผูตองหาหรือจําเลย ยังสามารถเขามาเปนคูสัญญาประกันตัวผูตองหาหรือจําเลยไดอีก
ดวย แตในทางกลับกันการทําสัญญาประกันตัวโดยมีหนังสือรับรองของบริษัทประกันภัยเปน
หลักประกัน บริษัทประกันภัยไดกําหนดหลักเกณฑหนาท่ีของผูตองหาหรือจําเลย ไวอยางชัดเจนวา 
ผูตองหาหรือจําเลยมีหนาท่ีในการทําสัญญาประกันตัวกับเจาพนักงาน161 

2)  ข้ันตอนการไดมาซ่ึงหลักประกันและความรับผิดเม่ือมีการผิดสัญญาประกันตัว
ตามหนังสือรับรองของบริษัทประกันภัยจะมีความยุงยากกวาการใชหลักประกันในกรณีอ่ืนๆ  

ท้ังนี้ เพ่ือใหเห็นภาพชัดจึงทําการเปรียบเทียบกับข้ันตอนการไดมาซ่ึงหนังสือรับรอง
ของธนาคาร และความรับผิดภายหลังจากการผิดสัญญาประกันตัว ซ่ึงมีขอเหมือนและขอแตกตางกัน 
ดังตอไปนี้ 

(1) ขอเหมือน 
ก. ผูมีสิทธิขอซ้ือหนังสือรับรองท่ีออกโดยธนาคาร และบริษัทประกันภัย

เปนกลุมบุคคลเดียวกัน คือ ผูตองหาหรือจําเลย และผูมีประโยชนเก่ียวของกับผูตองหาหรือจําเลย 
ข. หากภายหลังมีการผิดสัญญาประกันตัว ธนาคารหรือบริษัทประกันภัย

สามารถเรียกรองเอาเงินท่ีไดจายไปคืนได 
(2) ขอแตกตาง 

ก. ผูมีสิทธิขอซ้ือกรมธรรมกันภัยอิสรภาพ ยังรวมความไปถึงบุคคลท่ีอาจ
ตกอยูในฐานะผูตองหาหรือจําเลยไดอีกดวย เนื่องจากกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพไดแบงออกเปน 2 
ประเภท คือ กอนการกระทําความผิด และหลังกระทําความผิด ดังนั้น ผูมีสิทธิขอซ้ือกรมธรรม
ประกันภัยอิสรภาพกอนการกระทําความผิด ซ่ึงมีสิทธิยึดถือหนังสือรับรองไว จึงไมตองตกอยูในฐานะ
ผูตองหาหรือจําเลยก็ได 

ข. ความแตกตางประการท่ีสอง ก็คือ ขอบเขตการใหความคุมครอง กรณี
การออกหนังสือรับรองของธนาคารนั้น โดยหลักธนาคารสามารถออกหนังสือรับรองเพ่ือเปน
หลักประกันใหแกผูตองหาหรือจําเลยไดทุกฐานความผิด เวนแต ระเบียบของแตละธนาคารจะกลาวไว
เปนประการอ่ืนซ่ึงเปนเรื่องของแนวทางการปฏิบัติงานภายในของธนาคาร สวนหนังสือรับรองท่ีออก
โดยบริษัทประกันภัยจะไมความคุมครองทุกฐานความผิด กลาวคือ ถาเปนกรมธรรมประกันภัย
อิสรภาพกอนการกระทําความผิด จะใหความคุมครองเฉพาะการกระทําโดยประมาทเทานั้น จะให
ความคุมครองทุกฐานความผิดก็ตอเม่ือเปนกรมธรรมประเภทหลังกระทําความผิด 

                                                           
 161ดูตัวอยางกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพ ในภาคผนวก คหัวขอหนาท่ีของผูเอาประกันภัย
ตามกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพท้ังสองประเภท 
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ค. การใชสิทธิเรียกรองเรียกเงินคืน ของธนาคารและบริษัทประกันภัย
แตกตางกัน กลาวคือ ในกรณีของธนาคารนั้น ใครเปนผูขอซ้ือหนังสือรับรองจะตองถูกผูกพันวาหาก
ธนาคารไดชดใชเงินคาปรับใหแกเจาพนักงานไปแลว ธนาคารยอมสามารถเรียกเงินจํานวนนั้นๆ คืน
เอาจากผูขอซ้ือหนังสือรับรองได จึงหมายความวา หากผูตองหาหรือจําเลยไมไดเปนผูขอซ้ือหนังสือ
รับรองดวยตัวเอง เขาอาจจะไมตองรับผิดท่ีตองชดใชเงินคืนแกธนาคารก็ได ในทางกลับกันการใช
หนังสือรับรองของบริษัทประกันภัยเปนหลักประกัน ไมวาผูซ้ือกรมธรรมจะเปนผูตองหาหรือจําเลย 
หรือผูมีประโยชนเก่ียวของก็ตาม กรมธรรมประกันภัยอิสรภาพท้ังสองประเภทจะระบุใหผูตองหาหรือ
จําเลยเปนผูรับผิดชดใชเงินคืนใหแกบริษัทประกันภัยแตเพียงผูเดียว 

ง. การพิจารณาออกหนังสือรับรองโดยธนาคาร ผูขอซ้ือหนังสือรับรอง
จะตองมีหนี้หรือหนาท่ีตามสัญญาเกิดข้ึนแลว หรือกรณีซ้ือเพ่ือประโยชนแกบุคคลอ่ืนท่ีไมใชผูขอซ้ือ 
บุคคลอ่ืนนั้นก็ตองมีหนาท่ีหรือภาระผูกพันตามสัญญากับบุคคลใด บุคคลหนึ่งแลว แตสําหรับการออก
หนังสือรับรองโดยบริษัทประกันภัย กลับมีการใหออกหนังสือรับรองไดแมจะยังมีการทําสัญญาประกัน
ตัวเลยก็ตาม ท้ังนี้ ตามกรมธรรมประเภทกอนการกระทําความผิด 
 



 

 

บทท่ี 5 
 

วิเคราะหสัญญาประกันภัยอิสรภาพ 
  

ในบทวิเคราะหนี้ จะเปนการหาขอสรุปวาสัญญาประกันภัยอิสรภาพ เปนสัญญาประกันภัย
อยางหนึ่งตามความเขาใจในปจจุบันหรือไม และหากไมใชสัญญาประกันภัยจะสามารถปรับเขากับ
เอกเทศสัญญาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะใด และทายท่ีสุดจะวิเคราะหหา
มาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมท่ีจะทําใหสัญญาประกันภัยอิสรภาพสามารถสรางคุณประโยชนได
ในทางปฏิบัติ เพ่ือใหสัมพันธกับระบบประกันอิสรภาพท่ีมีอยู ณ ปจจุบัน 
 

5.1  สัญญาประกันภัยอิสรภาพเปนสัญญาประกันภัยหรือไม 
 
 หัวขอนี้ ผูเขียนจะทําการวิเคราะหวาสัญญาประกันภัยอิสรภาพ เปนสัญญาประกันภัยหรือไม 
โดยหลักเกณฑของการวิเคราะหจะยึดโยงกับวัตถุประสงคและท่ีมาของสัญญาประกันภัย ทฤษฎีทาง
กฎหมายและตัวบทกฎหมายท่ีเก่ียวของ ความเห็นทางกฎหมายและเหตุผลประกอบของนักกฎหมาย
ท่ีเห็นวาสัญญาประกันภัยอิสรภาพ เปนสัญญาประกันภัยลักษณะหนึ่ง ตลอดจนทําการอธิบายถึง
ขอคิดเห็นและขอวิจารณของผูเขียนวามีเหตุผลประการใดบางท่ีเห็นวาแทจริงแลวสัญญาประกันภัย
อิสรภาพไมใชสัญญาประกันภัยในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
 
 5.1.1 วิเคราะหจากวัตถุประสงคและท่ีมาของสัญญาประกันภัย 
 วัตถุประสงคหลักของการทําสัญญาประกันภัยท่ีมีมาตั้งแตป พ.ศ. 1853 จนถึงปจจุบัน ซ่ึงเปน
ระยะเวลาหลายรอยป ก็คือ เพ่ือเปนการบรรเทาหรือปองกันผลรายท่ีจะเกิดข้ึนแกทรัพยสินของผูเปน
เจาของหรือผูจะมีสิทธิในทรัพยสินนั้นในอนาคต หรือผลประโยชนอ่ืนใดท่ีสามารถตีราคาออกมาเปน
เงินได จากภัยธรรมชาติ จนคอยๆ พัฒนามาเปนการปองกันความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทําของ
มนุษย ปองกันความเสียหายท่ีมาจากปจจัยทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมีสาเหตุหรือปจจัยมาจากการแขงขันทาง
ธุรกิจและปองกันความเสียหายเนื่องจากความไมแนนอนทางการเมือง โดยความไมแนนอนท่ีจะไดรับ
ความเสียหายดังท่ีไดกลาวมา มนุษยไดใหคําจํากัดความวา "ความเสี่ยงภัย" (Risk) ซ่ึงสัญญา
ประกันภัยในลักษณะนี้ เรียกกันวา "สัญญาประกันวินาศภัย" 
 นอกจากนี้ ในการทําสัญญาประกันวินาศภัยท่ีทํากันข้ึนเพ่ือปองกันสิทธิในทางทรัพยสินของ
ตนท่ีจะเกิดจากภัยภายนอก ไมวาจากภัยธรรมชาติ จากการกระทําของมนุษยดวยกัน จากภัยทาง
เศรษฐกิจ และทางการเมืองแลว ในบางครั้งการใชสิทธิในทางทรัพยสินของตนอาจไปกระทบกระท่ัง
สิทธิในทางทรัพยสินของบุคคลอ่ืนโดยไมตั้งใจ เชน นาย ก ไดซ้ือรถเปนของตนเอง ซ่ึงการใชรถวิ่งไป
ตามทองถนนยอมเปนธรรมดาท่ีจะมีโอกาสไปเฉ่ียวชนรถของผูอ่ืนได เพ่ือปองกันอุบัติเหตุท่ีไมคาดฝน
ดังกลาว จึงมีการทําสัญญาประกันภัยท่ีเรียกวา เปนการประกันความรับผิดของบุคคลเกิดข้ึน โดยโอน
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ความเสี่ยงภัยท่ีจะเกิดอุบัติเหตุรถเฉ่ียวชนกันไปใหกับบริษัทประกันภัย ในการท่ีจะไดรับชดใชคา
สินไหมทดแทนให ซ่ึงเรียกการทําสัญญาประกันภัยในลักษณะนี้วา "สัญญาประกันภัยคํ้าจุน" ซ่ึงจัดวา
เปนสัญญาประกันวินาศภัยอยางหนึ่ง แตกตางกันแตเพียงวา สัญญาประกันวินาศภัยเปนการปองกัน
ความเสียหายท่ีเกิดจากภัยหรือปจจัยภายนอกผูเอาประกันภัย สวนสัญญาประกันภัยคํ้าจุนเปนการ
ปองกันความเสียหายท่ีผูเอาประกันภัยเปนผูกอข้ึนเอง หรือเรียกวาเปนปจจัยภายในของผูเอา
ประกันภัย ท้ังนี้ ไมวาจะเปนกรณีของสัญญาประกันวินาศภัย หรือสัญญาประกันภัยคํ้าจุน ตางมีท่ีมา
เพ่ือปองกันความสูญเสียในทางทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใดท่ีสามารถตีราคาออกมาเปนเงินได
ท้ังสิ้น กลาวคือ ความสูญเสียในตัวทรัพยสินหรือผลประโยชนของผูเอาประกันภัย หรือความสูญเสียท่ี
จะตองจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูอ่ืนเนื่องจากการกระทําของผูเอาประกันภัยเอง 
 อยางไรก็ตาม แมวัตถุประสงคหลักของทําสัญญาประกันภัย จะมีเหตุผลมาจากการบรรเทา
ผลรายท่ีเกิดข้ึนแกทรัพยสินของตนเปนหลักก็ตาม แตดวยความฉลาด และความสามารถในการจดจํา
หมายรูของมนุษยท่ีสามารถพิเคราะหเขาใจถึง คําวา "หลักประกันและความม่ันคงทางเศรษฐกิจของ
สังคม" ท่ีมีหลักประการสําคัญวาทุกหนวยของสังคมจะตองมีหัวหนาผูทําหนาท่ีหลักในการหารายได
มาจุนเจือสมาชิกในกลุมของตน ดังนั้น การสูญเสียผูเปนหัวหนาไปยอมนํามาซ่ึงการสูญเสียรายไดท่ีจะ
นํามาใชจุนเจือในหนวยสังคมนั้นๆจึงทําใหเกิดการทําสัญญาประกันชีวิต เพ่ือเปนการสราง
หลักประกันแกหนวยของสังคมวา หากมีเหตุการณท่ีไมคาดฝนเกิดข้ึนจะมีรายไดเขามาทดแทนและ
ทําใหหนวยสังคมนั้นๆ มีชีวิตอยูรอดตอไปซ่ึงรายไดดังกลาวก็คือจํานวนเงินท่ีไดระบุกันไวในกรมธรรม
ประกันชีวิต สัญญาในลักษณะนี้เรียกกันวา "สัญญาประกันชีวิต" 
 ในทางตรงกันขาม "สัญญาประกันภัยอิสรภาพ" กลับมีวัตถุประสงคท่ีแตกตางไปจากสัญญา
ประกันภัยท้ังสามท่ีกลาวมาขางตน กลาวคือ สัญญาประกันภัยอิสรภาพไดเกิดมีข้ึนดวยเหตุผล
ทางดานนโยบายของรัฐ ท่ีมุงจะคุมครองสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาใหไดรับการประกัน
ตัวจากรัฐงายข้ึน และเพ่ือประโยชนในการบริหารงานยุติธรรมท่ีจะพิจารณารับหลักประกันจาก
ผูตองหาหรือจําเลย หรือบุคคลท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชประกอบดุลยพินิจในการใหประกันตัวจึงไดนําบริษัท
ประกันภัย ซ่ึงเปนองคกรท่ีมีความนาเชื่อถือทางการเงินเขามามีสวนรวมในการทําสัญญาประกันตัว
ผูตองหาหรือจําเลย ดวยวิธีการออกหนังสือรับรองวาหากผูตองหาหรือจําเลยไมมาตามกําหนดนัดท่ี
ไดรับคําสั่งหรือหมายเรียกใหมา บริษัทจะยินยอมชดใชคาปรับ คาฤชาธรรมเนียม และคาเสียหายตาม
จํานวนท่ีเจาพนักงานกําหนด สวนการทําสัญญาประกันภัยอิสรภาพแยกออกมาตางหากจากสัญญา
ประกันตัวนั้น ก็เพ่ือใหบริษัทประกันภัยไดรับคาตอบแทนในจํานวนท่ีเหมาะสม เพ่ือแลกเปลี่ยนกับ
การออกหนังสือรับรองตามท่ีกลาวมา และการท่ีระบุไปในกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพใหเรียก
คาตอบแทนวา "เบี้ยประกันภัย" ก็เกิดข้ึนจากความหลงผิดในตัววัตถุประสงคหลักของการทําสัญญา
ประกันภัยอิสรภาพวาเปนสัญญาประกันภัยอยางหนึ่ง ซ่ึงสามารถจัดใหมีการรับประกันภัยกันได 
ประกอบกับเม่ือคูสัญญาฝายหนึ่งเปนบริษัทประกันภัย คาตอบแทนท่ีบริษัทประกันภัยไดรับและเคย
ชินมาตลอดก็คือ เบี้ยประกันภัย จึงกลาวไดวาวัตถุประสงคท่ีแทจริงของการทําสัญญาประกันภัย
อิสรภาพไมไดมีเหตุผลมาจากการมุงท่ีจะบรรเทาผลรายในทางทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใดท่ี
สามารถคํานวณราคาเปนเงินได ซ่ึงเปนวัตถุหลักของการทําสัญญาประกันภัยแตอยางใด แมกระท่ัง
การทําสัญญาประกันชีวิตก็มีเหตุผลของการสรางหลักประกันทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเรียกวา "หลักประกัน
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รายได" เขามาเก่ียวของ ดังนั้น โดยลําพังวัตถุประสงคหลักของสัญญาประกันภัยอิสรภาพจึงไมเปนไป
ตามหรือขัดแยงกับวัตถุประสงคหลักของการทําสัญญาประกันภัยท่ีมีอยูในอดีตและในปจจุบันอยาง
ชัดเจน หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งวา แทจริงแลวสัญญาประกันภัยอิสรภาพ เปนเพียงสวนประกอบท่ี
ทําใหผูตองหาหรือจําเลยไดรับการประกันตัวในคดีอาญา โดยอาศัยหนังสือรับรองท่ีบริษัทประกันภัย
ออกให และทําใหสัญญาประกันตัวมีหลักประกันครบถวนสมบูรณบังคับไดเทานั้น ไมไดมีวัตถุท่ีจะทํา
สัญญาประกันภัย เพ่ือบรรเทาผลรายหรือความเสียหายท่ีจะไดรับในอนาคตกันอยางแทจริง จึงอาจ
กลาวโดยสรุปวา แทจริงแลวสัญญาประกันภัยอิสรภาพ เปนเพียงสัญญาลําดับรองของสัญญาประกัน
ตัวเทานั้น 
 
 5.1.2 วิเคราะหจากทฤษฎีกฎหมายประกันภัย 
 ในหัวขอนี้ จะขอกลาวถึงเฉพาะทฤษฎีกฎหมายประกันภัยท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหวา
สัญญาประกันภัยอิสรภาพเปนสัญญาประกันภัยหรือไม โดยมีทฤษฎีท่ีเก่ียวของดวยกันสองทฤษฎี คือ 
1.หลักการเปดเผยขอความจริง ( Disclosure) และการไมแถลงขอความอันเปนเท็จ  
(Misrepresentation)2.หลักการชดใชคาเสียหายตามความเปนจริง (Principle of Indemnity) 

5.1.2.1 หลักการเปดเผยขอความจริง ( Disclosure) และการไมแถลงขอความอัน
เปนเท็จ (Misrepresentation) 

  หลักการขางตนนี้ เปนหลักการพ้ืนฐานของสัญญาประกันภัย ท่ีกฎหมายกําหนดให
เปนหนาท่ีของผูเอาประกันภัยจะตองปฏิบัติไมวาจะเปนสัญญาประกันวินาศภัย หรือสัญญาประกัน
ชีวิต ท้ังนี้ หลักการนี้อยูภายใตบังคับหรือเปนสวนหนึ่งของหลักสุจริตอยางยิ่ง (Principle of Utmost 
Good Faith) กลาวคือ ผูเอาประกันภัยจะตองมีระดับในการเปดเผยขอความจริงท่ีสูงกวาการแจก
แจงรายละเอียดในการทําสัญญาทางแพงท่ัวๆไป ดวยเหตุผลท่ีวาขอเท็จจริงอันเก่ียวเนื่องกับวัตถุท่ีเอา
ประกันภัยเปนขอเท็จเท็จจริงท่ีผูเอาประกันภัยเองรูอยูฝายเดียว และโดยเฉพาะวัตถุท่ีเอาประกันภัยมี
ความสลับสับซอนในตัวเองสูง เชน อุปกรณเทคโนโลยีตางๆ หรือเปนทรัพยท่ีมีขนาดใหญ และมีมูลคา
สูง เปนตน ลําพังผูรับประกันภัยเองแมจะมีความเชี่ยวชาญในการประเมินราคาทรัพย หรือเก็บ
รวบรวมสถิติไดดีเพียงใด ก็ไมสามารถสังเกตไดท้ังหมด ผูเอาประกันภัยจึงมีหนาท่ีตองเปดเผย
ขอเท็จจริงท่ีเปนสาระสําคัญและเทาท่ีทราบในขณะทําสัญญาประกันภัยอยางหมดเปลือก ท้ังนี้ 
เพ่ือใหผูรับประกันภัยสามารถนําขอมูลดังกลาวไปรวบรวมและกําหนดวงเงินคุมครองในกรมธรรมได
อยางถูกตองและเปนธรรมกับทุกฝาย 
  สําหรับขอเท็จจริงท่ีจะตองทําการเปดเผยในการทําสัญญาประกันชีวิต ยอมแตกตาง
ไปจากสัญญาประกันวินาศภัย เพราะวัตถุท่ีเอาประกันเปนชีวิตของผูถูกเอาประกันชีวิต ดังนั้น 
ขอเท็จจริงในดานสุขภาพ โรคประจําตัว อายุ การใชชีวิตโดยปกติ เชน การดื่มสุรา ยอมเปน
ขอเท็จจริงท่ีเปนสาระสําคัญท่ีผูเอาประกันภัยจะตองแจงใหผูรับประกันภัยทราบ ซ่ึงผลของการไม
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เปดเผยขอความจริง นิ่งเฉยเสีย หรือแถลงขอความอันเปนเท็จตามบทบัญญัติกฎหมายลักษณะ
ประกันภัยของไทยใหถือวาสัญญาประกันภัยเปนโมฆียะ162 
  ในทางกลับกัน แนวทางปฏิบัติของสัญญาประกันอิสรภาพผูเอาประกันภัยกลับไมมี
หนาท่ีจะตองเปดเผยขอเท็จจริงท่ีมีความเก่ียวพันถึงวัตถุท่ีเอาประกันภัย ซ่ึงก็คือเสรีภาพของตนเอง
แตอยางใดเลย โดยผูรับประกันภัยจะใชหลักในการพิจารณารับประกันภัยจากความนาเชื่อถือทางการ
เงินของผูตองหาหรือจําเลย จํานวนสถิติการหลบหนีการประกันตัว ฐานความผิดท่ีขอประกันตัววา
เปนการกระทําความผิดโดยเจตนาหรือประมาท เพ่ือบงชี้วาจําเลยจะมีโอกาสหลบหนีหรือไม วงเงิน
ประกันท่ีเจาพนักงานกําหนดไวในความผิดฐานนั้น มีจํานวนเทาใด ตลอดจนระยะเวลาในการ
ดําเนินคดีนั้นวาเปนเวลายาวนานเพียงใด ซ่ึงปจจัยท่ีใชในการรับพิจารณาประกันภัยดังกลาวมาเห็นได
ชัดวา เปนขอเท็จจริงท่ีผูรับประกันภัยสามารถเก็บรวบรวมหาสถิติไดดวยตนเอง หรือจากเจาพนักงาน
ไมตองอาศัยขอเท็จจริงท่ีพิจารณาไดความจากผูตองหาหรือจําเลยแตอยางใด หากจะไดความจาก
ผูตองหาหรือจําเลยก็คงจะไดความแตเพียงวาขอยืนยันวาจะไมหนีประกันอยางแนนอน นอกจากนี้ 
ในทางปฏิบัติพบวาระยะเวลาในการออกกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพ คอนขางจะสั้นโดยเฉพาะใน
กรณีหลังกระทําความผิด จึงกลายเปนวาหากมีเงินจายคาเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันภัยก็จะยินดี
ออกกรมธรรมประกันภัย และออกหนังสือรับรองให 
  เม่ือพิเคราะหตามหลักทฤษฎีการเปดเผยขอความจริงแลว ยอมเห็นไดชัดวาสัญญา
ประกันภัยอิสรภาพยังขาดองคประกอบหรือสาระสําคัญของความเปนสัญญาประกันภัย อยางชัดเจน 
ซ่ึงหลักการดังกลาวเปนทฤษฎีทางสากลอันเปนท่ียอมรับวาการทําสัญญาประกันภัยทุกประเภท
จะตองอยูภายใตหลักการดังกลาว ซ่ึงถือวาเปนสวนหนึ่งของหลักความสุจริตอยางยิ่ง ตามทฤษฎีของ
สัญญาประกันภัย 
  อยางไรก็ตาม การทําสัญญาประกันภัยอิสรภาพกอนการกระทําความผิด จะมี
ขอพิจารณาเก่ียวกับอัตราความเสี่ยงท่ีผูเอาประกันภัยจะทําความผิดอาญาโดยประมาทอยูบาง 
กลาวคือ แนวทางในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันภัยตามท่ีผูเขียนไดกลาวไวในสวน
ของสาระสําคัญของสัญญาประกันภัยอิสรภาพในบทท่ี 3 บริษัทประกันภัยจะพิจารณาถึงการประกอบ
อาชีพ หรือการใชชีวิตประจําวันของผูเอาประกันภัยวามีความเสี่ยงท่ีจะทําความผิดอาญาโดยประมาท
หรือไม เชน นาย ก ประกอบอาชีพรับจางขับรถบรรทุก เม่ือนาย ข ซ่ึงเปนนายจางของนาย ก ไดจัด
ใหมีการทําสัญญาประกันอิสรภาพกอนกระทําความผิด เพ่ือประโยชนแก นาย ก ขอเท็จจริงในสวน
ท่ีวานาย ก ประกอบอาชีพรับจางขับรถบรรทุกยอมเปนขอเท็จจริงท่ีผูเอาประกันภัย คือ นาย ก 
จะตองทําการเปดเผย ซ่ึงผูเขียน เห็นวาการเปดเผยขอความจริงดังท่ีกลาวมา เขาลักษณะของ
หลักการเปดเผยขอความจริง  (Disclosure) ของสัญญาประกันภัย แตถึงอยางไรก็ดี ขอเท็จริงท่ีมี

                                                           
 

162มาตรา 865 วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย "ถาในเวลาทําสัญญา
ประกันภัย ผูเอาประกันภัยก็ดีหรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใชเงินยอมอาศัยความทรงชีพ
หรือมรณะของเขาก็ดี รูอยูแลวละเวนเสียไมเปดเผยขอความจริงซ่ึงอาจจะไดจูงใจผูรับประกันภัยให
เรียกเบี้ยประกันภัย สูงข้ึนอีกหรือใหบอกปดไมยอมทําสัญญา หรือวารูอยูแลวแถลงขอความนั้นเปน
ความเท็จไซร ทานวาสัญญานั้นเปนโมฆียะ" 
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ความเก่ียวพันกับการกําหนดวงเงินคุมครองในกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพไมวาจะเปน จํานวนสถิติ
การหลบหนีการประกันตัว ฐานความผิดท่ีขอประกันตัว วงเงินประกันท่ีเจาพนักงานกําหนดไวใน
ความผิดฐานนั้นยังคงเปนสาระสําคัญในการพิจารณารับประกันภัย และกําหนดเบี้ยประกันภัยตาม
สัญญาประกันภัยอิสรภาพกอนกระทําความผิดอยู จึงฟงไมถนัดนักวาเปนการพิจารณารับประกันภัย 
โดยอาศัยขอเท็จจริงท่ีผูเอาประกันภัยไดทําการเปดเผยแตเพียงอยางเดียว สวนเหตุผลในการประการ
อ่ืนท่ีผูเขียนเห็นวา อยางไรเสียสัญญาประกันภัยอิสรภาพท้ังสองประเภทนั้น ยังไมมีลักษณะเปน
สัญญาประกันภัย จะขอกลาวโดยละเอียดในหัวขอถัดๆ ไป 
  5.1.2.2 หลักการชดใชคาเสียหายตามความเปนจริง(Principle of Indemnity) 
  หลักการชดใชคาสินไหมทดแทนของผูรับประกันภัยตามหลักการขางตน ไดนํามาใช
ท้ังในสัญญาประกันวินาศภัย และสัญญาประกันชีวิต ในกรณีของสัญญาประกันวินาศภัยหลักการ
ชดใชจะดูวาความเสียหายท่ีวัตถุท่ีเอาประกันภัยไดรับมีเพียงใด จึงตองอาศัยการตีราคาและประเมิน
คาความเสียหาย และจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัย แตท้ังนี้ การชดใชคาสินไหม
ทดแทนตามสัญญาประกันวินาศภัยจะไมเกินกวาวงเงินคุมครองท่ีระบุไวในกรมธรรมประกันภัย ใน
ขณะเดียวกัน สัญญาประกันภัยคํ้าจุน ก็มีหลักการชดใชท่ีเหมือนกับสัญญาประกันวินาศภัย โดยดูจาก
ความเสียหายท่ีผูเอาประกันภัยเปนผูกอข้ึนวามีจํานวนท่ีแทจริงเทาใด เม่ือทราบถึงความเสียหายท่ี
แทจริงแลว จึงจายคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอกผูไดรับความเสียหาย และการชดใชไมวา
กรณีจะเปนประการใด จะไมสูงไปกวาวงเงินคุมครองท่ีระบุไวในกรมธรรมประกันภัย 
  สําหรับสัญญาประกันชีวิต จะมีหลักเกณฑในการชดใชท่ีแตกตางกัน กลาวคือ เปน
การใชเงินท่ีเปนจํานวนแนนอนตามจํานวนท่ีระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิต โดยไมตองอาศัยการตี
ราคาตีคาความเสียหายอยางใดอีก เนื่องจากมนุษยทุกคนลวนแตมีความเชื่อวาชีวิตของมนุษยไม
สามารถตีราคาออกมาเปนเงินได แตเนื่องจากโดยแทจริงแลวความเสียหายท่ีไดรับจากความตายของผู
เอาประกันชีวิตหรือผูถูกเอาประกันชีวิตนั้น ไมไดตกแกเขา แตตกแกบุคคลในครอบครัวของเขาท่ีเขา
ดูแลอยู การชดใชเงินตามสัญญาประกันชีวิตโดยแทจริงแลวก็คือ การจายเงินเพ่ือทดแทนความ
เสียหายจากการเสียบุคคลท่ีรักไปใหแกบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลท่ีกรมธรรมประกันชีวิตระบุวา
เปนผูรับประโยชน 
  ในทางกลับกัน หลักเกณฑการชดใชเงินตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพ กลับไม
เปนไปตามหลักเกณฑการชดใชคาเสียหายตามความเปนจริง (Principle of Indemnity) โดยขอแยก
วิเคราะหไปตามลําดับ ดังตอไปนี้  
  ประการแรก  หากเขาใจวาสัญญาประกันภัยอิสรภาพเปนสัญญาประกันวินาศภัย
อยางหนึ่ง หลักเกณฑการชดใชยอมตองเปนไปตามหลักการของสัญญาประกันวินาศภัย แตความจริง
ไมเปนเชนนั้น เนื่องจากการชดใชเงินตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพ ขาดหลักเกณฑการตีราคา หรือตี
คาความเสียหายไป การชดใชเงินเปนการชดใชในรูปของจํานวนท่ีแนนอนตามท่ีระบุไวในกรมธรรม
ประกันภัย และยึดโยงกับวงเงินประกันตัวในแตละฐานความผิด จึงไมเปนไปตามหลักการชดใชคา
สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันวินาศภัย นอกจากนี้ หากจะมองวาจํานวนเงินท่ีระบุไวในกรมธรรม
ประกันและหนังสือรับรอง เปนคาความเสียหายท่ีแทจริง ก็คงจะฟงไดไมถนัดนัก เพราะความเสียหาย
ท่ีรัฐไดรับ โดยแทแลวไมสามารถตีราคาออกมาเปนเงินได และเจาพนักงานท่ีใหการประกันตัวก็ไมใชผู
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ไดรับความเสียหาย ประชาชนตางหากเปนผูไดรับความเสียหาย ในความม่ันคง ปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพยสินของตน ประกอบกับการกําหนดวงเงินประกันของเจาพนักงานท่ีเก่ียวของ เปนการกําหนด
โดยอาศัยความรายแรงของการกระทําความผิด บุคคลิก นิสัย สวนตัวของผูตองหาหรือจําเลย 
ตลอดจนพฤติการณแวดลอมอ่ืนๆ ไมไดอาศัยการคํานวณความเสียหาย ดังเชน การคํานวณความ
เสียหายในตัวทรัพยสิน หรือผลประโยชนทางทรัพยสิน ซ่ึงเปนวัตถุท่ีเอาประกันภัย อยางเชนสัญญา
ประกันวินาศภัย ท้ังนี้ การกําหนดวงเงินประกันของเจาพนักงานไดกําหนดข้ึน เพ่ือเปนการสราง
หลักประกันความแนใจใหแกเจาพนักงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยวา ผูตองหาหรือ
จําเลยจะไมหนีไปเสียจากการควบคุมโดยอํานาจรัฐ และเปนการเตือนผูตองหาหรือจําเลย และ
ผูประกันวาหากมีการหลบหนีเกิดข้ึนตัวผูตองหาหรือจําเลยเอง หรือผูประกันจะไดรับความเสียหาย 
ตองชําระคาปรับตามท่ีเจาพนักงานกําหนด ดวยเหตุดังกลาว ยอมทําใหวิเคราะหไดวา สัญญา
ประกันภัยอิสรภาพยังคงขาดสาระสําคัญในการเปนสัญญาประกันภัยไปอีกประการหนึ่ง เนื่องจาก
หลักเกณฑการชดใชคาเสียหายมิไดเปนไปตามหลักการชดใชคาเสียหายตามความเปนจริง ดังเชนท่ี
กลาวมา 
  นอกจากนี้ หากเขาใจวาสัญญาประกันภัยอิสรภาพ เปนสัญญาประกันวินาศภัย
ประเภทประกันภัยคํ้าจุน เนื่องเปนการทําสัญญาประกันความรับผิดของบุคคลเหมือนกัน ซ่ึงในกรณี
ของสัญญาประกันภัยอิสรภาพ เปนการทําเพ่ือปองความรับผิดตามสัญญาของผูตองหาหรือจําเลย  
แตเนื่องจากภายหลังท่ีบริษัทประกันภัยไดชําระคาปรับ คาฤชาธรรมเนียม และคาเสียหายอ่ืนๆ ใหแก
เจาพนักงานไปเต็มจํานวนแลว บริษัทประกันภัยสามารถใชสิทธิเรียกรองเงินจํานวนท้ังหมดคืนจาก
ผูตองหาหรือจําเลยได ซ่ึงไมเปนไปตามหลักการชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยคํ้าจุน 
กลาวคือ ตามสัญญาประกันภัยคํ้าจุน เม่ือผูรับประกันภัยไดชําระคาสินไหมทดแทนไปใหแกผูไดรับ
ความเสียหายจากการกระทําของผูเอาประกันภัยแลว ผูรับประกันภัยไมมีสิทธิเรียกเงินจํานวน
ดังกลาวคืนจากผูเอาประกันภัย เพราะวัตถุประสงคหลักของการทําสัญญาประกันภัยคํ้าจุน ก็คือ   
การทําสัญญาประกันความรับผิดของผูเอาประกันภัย ประกอบกับ หลักการชดใชคาสินไหมทดแทน 
ตามสัญญาประกันภัยคํ้าจุนนั้น ยอมมีลักษณะของการชดใชเหมือนกับสัญญาประกันวินาศภัย ท่ี
จะตองมีการตีคา ตีราคาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงเสียกอน ฉะนั้น จึงไมอาจฟงไดวาสัญญา
ประกันภัยอิสรภาพ คือ สัญญาประกันภัยคํ้าจุน ท้ังนี้ ขอแตกตางระหวางสัญญาประกันภัยอิสรภาพ
กับสัญญาประกันภัยคํ้าจุน ผูเขียนจะกลาวโดยละเอียดอีกครั้ง ในหัวขอท่ี 3 วิเคราะหจากตัวบท
กฎหมายลักษณะประกันภัย 
  ประการสุดทาย  ตามท่ีกลาวไปแลววาความเสียหายในการหลบหนีประกันนั้น เจา
พนักงานท่ีเก่ียวของกับการประกันไมใชผูเสียหายประชาชนตางหากท่ีเปนผูไดรับความเสียหาย แต
อาจมีขอโตเถียงไดวา ชีวิตยังยอมรับใหมีการประกันได สุขภาพยังปลอยใหมีการทําสัญญาประกันภัย
กันได แลวเหตุใดเสรีภาพในรางกายจึงไมสามารถใหประกันภัยกันได ในเรื่องนี้ผูเขียนเห็นวา โดย
หลักการใชเงินตามสัญญาประกันภัยทุกประเภทจะเปนการชดใชเงินใหแกผูเอาประกันภัย ผูรับ
ประโยชน หรือบุคคลภายนอกท่ีไดรับความเสียหายจากการกระทําของผูเอาประกันภัยเชน สัญญา
ประกันสุขภาพ ผูไดรับประโยชนตามสัญญาก็คือ ผูเอาประกันภัยท่ีเปนคูสัญญาเอง หรือทําสัญญาใน
นามองคกร และลูกจางในองคกรเปนผูรับประโยชนตามสัญญา หรือในกรณีประกันชีวิต ผูรับ
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ประโยชนท่ีไดระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิต เปนผูไดรับการชดใชเงิน ซ่ึงสามารถสังเกตไดวา การจะ
ไดรับประโยชนจากสัญญาท่ีกลาวมานั้น บุคคลนั้นๆ จะตองถูกระบุชื่อไวในกรมธรรมวาเปนผูรับ
ประโยชนอยางชัดเจน และจะตองเปนผูท่ีไดรับความเสียหาย อันสามารถสามารถตีราคาออกมาเปน
เงินไดอยางแทจริง แตในสัญญาประกันภัยอิสรภาพ ซ่ึงมีหลักเกณฑการชดใชเงินท่ีคลายกับสัญญา
ประกันชีวิตท่ีมีการชดใชเงินใหแกกันเปนจํานวนเงินท่ีแนนอน กลับไมมีหลักเกณฑหรือขอสัญญาท่ี
ระบุตัวผูรับประโยชนไวอยางชัดเจน 163ท้ัง การใชสิทธิเรียกรองเงินจากบริษัทประกันภัยของเจา
พนักงานนั้น มาจากการใชสิทธิบังคับตามสัญญาประกัน และคํารับรองท่ีบริษัทประกันไดมอบใหไว 
ไมไดอาศัยสิทธิเรียกรองจากขอสัญญาในกรมธรรมแตอยางใด ดังนั้น ขอวิจารณประการท่ีสองท่ีได
กลาวถึงยอมทําใหเห็นโดยชัดเจนวา สัญญาประกันภัยอิสรภาพ มีหลักเกณฑการชดใชเงินท่ีแตกตาง
ไปจากสัญญาประกันภัย 
 
 5.1.3วิเคราะหจากตัวบทกฎหมายลักษณะประกันภัย 

 ในหัวขอนี้ จะวิเคราะหวาสัญญาประกันภัยอิสรภาพเปนสัญญาประกันภัยหรือไม ไมวาจะเปน
สัญญาประกันวินาศภัย หรือสัญญาประกันภัยคํ้าจุน โดยวิเคราะหจากตัวบทกฎหมายลักษณะ
ประกันภัยท่ีเก่ียวของ แตกอนท่ีจะลงศึกษาถึงเนื้อหาของตัวบทกฎหมาย ผูเขียนจะเริ่มทําการศึกษา
นิยามของคําวา "วินาศภัย" เสียกอน เนื่องจากมีความเห็นทางกฎหมายวาการสูญเสียสิทธิและเสรีภาพ
ในรางกายของผูตองหาหรือจําเลย อยูในความหมายของคําวาวินาศภัยโดยศึกษาไดจากบทบัญญัติของ
กฎหมายและการอธิบายความหมายของผูทรงคุณวุฒิไดดังตอไปนี้ 
  5.1.3.1ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  มาตรา 861 “อันวาสัญญาประกันภัยนั้น คือสัญญาซ่ึงบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใช 
คาสินไหมทดแทน หรือใชเงินจํานวนหนึ่งใหในกรณีวินาศภัยหากมีข้ึน หรือในเหตุอยางอ่ืน ใน
อนาคตดั่งไดระบุไวในสัญญา และในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะสงเงินซ่ึงเรียกวา เบ้ีย
ประกันภัย” 
  มาตรา 869 “อันคําวา "วินาศภัย" ในหมวดนี้ ทานหมายรวมเอาความเสียหาย 
อยางใด ๆ บรรดาซ่ึงจะพึงประมาณเปนเงินได” 
  มาตรา 877 วรรคแรก “ผูรับประกันภัยจําตองใชคาสินไหมทดแทนดังจะกลาว
ตอไปนี้ คือ 
 (1) เพ่ือจํานวนวินาศภัยท่ีแทจริง...  
  วรรคทาย ทานหามมิใหคิดคาสินไหมทดแทนเกินไปกวาจํานวนเงินซ่ึงเอา
ประกันภัยไว” 
  5.1.3.2พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
  มาตรา 4 "วินาศภัย" หมายความวา ความเสียหายอยางใดๆ บรรดาท่ีจะพึง
ประมาณเปนเงินได และหมายความรวมถึงความสูญเสียในสิทธิ ผลประโยชน และรายไดดวย" 

                                                           
 

163ดูตัวอยางกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพ ในภาคผนวก 3 หัวขอคํานิยามศัพทของกรมธรรม
ท้ังสองประเภท 
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  จากบทบัญญัติกฎหมายขางตน ยอมสามารถแปลความหมายของคําวาวินาศภัยได
วาวินาศภัยตองเปนความเสียหายท่ีตีราคาออกมาเปนเงินได เปนความเสียหายในทางทรัพยสิน 
รวมถึงความสูญเสียในสิทธิทางทรัพยสิน ไมวาจะเปนบุคคลสิทธิ หรือทรัพยสิทธิฉะนั้น ความเจ็บปวด
รวดราว ความเศราโศกเสียใจ ความตกใจกลัว ความตื่นตระหนก ไมสามารถตีราคาเปนเงินออกมาได
จึงไมใชวินาศภัย ตัวอยางท่ีเห็นไดชัด ก็คือ การท่ีกฎหมายประกันภัยไดแยกสัญญาประกันชีวิตกับ
สัญญาประวินาศภัยออกจากกัน เพราะเห็นวาชีวิตมนุษยเปนสิ่งท่ีไมอาจตีราคาเปนเงินได ความตาย
มิใชวินาศภัยเพราะเปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนกับทุกคนข้ึนอยูวาจะชาหรือเร็ว เม่ือคําวินาศภัยจะตองเปน
ความเสียหายท่ีสามารถตีราคาเปนเงินไดแลว การชดใชคาสินไหมทดแทนยอมตองมีความสอดคลอง
กันไปดวย จึงทําใหเกิดหลักการชดใชคาเสียหายตามความเปนจริง (Principle of Indemnity)ซ่ึง
บัญญัติไวในมาตรา 877 (1) ข้ึนนอกจากนี้หากสังเกตถอยคําของมาตรา 861 ท่ีวา "...ตกลงจะใช คา
สินไหมทดแทน หรือใชเงินจํานวนหนึ่งใหในกรณีวินาศภัยหากมีข้ึน ..." จึงเขาใจไดวาความหมายของ
วินาศภัยท่ีจะมีการชดใชคาสินไหมทดแทนใหกัน ตองเปนวินาศภัยท่ีอาจจะมีข้ึนภายหนา หรือเปน
ความเสียหายท่ีไมแนนอนวาจะเกิดข้ึนหรือไม 
  สําหรับสัญญาประกันภัยอิสรภาพนั้น หากนําความหมายของคําวาวินาศภัย ตามท่ี
กลาวมาขางตนมาเปรียบเทียบกับลักษณะของภัยท่ีรับเสี่ยงตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพ จะเห็นได
ชัดวาขัดแยงกัน เนื่องจากภัยท่ีรับเสี่ยงตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพ คือ สิทธิและเสรีภาพในรางกาย
ของผูตองหาหรือจําเลยและ คําวาวินาศภัย ไมอาจแปลความไปถึงการจงใจหนี หรือการไมมาปรากฏ
ตัวตอหนาเจาพนักงานโดยเจตนาได นอกจากนี้การหลบหนีของผูตองหาหรือจําเลย หากวิเคราะห
แลวจะเห็นวาภัยท่ีผูตองหาหรือจําเลยจะไดรับนั้น เปนภัยท่ีเกิดจากใชอํานาจหนาท่ีของเจาพนักงาน 
ซ่ึงหากการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานไมชอบดวยกฎหมาย ผูตองหาหรือจําเลยยอมอาศัยชอง
ทางการขอปลอยจากการคุมขังท่ีไมชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได ภัยท่ี
ผูตองหาหรือจําเลยจะไดรับ จึงไมใชภัยท่ีรับเสี่ยงตามสัญญาประกันวินาศภัย ซ่ึงมีภัยท่ีรับเสี่ยง คือ 
ความสูญ เสียหาย หรือบุบสลายของทรัพยสิน หากภัยท่ีผูตองหาหรือจําเลยจะไดรับเปนภัยจริง ก็จะ
เปนภัยท่ีเกิดข้ึนภายหลังการหลบหนีการจับกุม หรือควบคุมของรัฐ ซ่ึงมีโทษตามกฎหมายลักษณะ
อาญา ดังนั้น วินาศภัยจึงไมอาจหมายถึง การจงใจกระทําผิดกฎหมายเสียเองของผูเอาประกันภัยไปได 
  อนึ่ง ในบรรดาความเห็นทางกฎหมาย ท่ีเขาใจไปวาสัญญาประกันภัยอิสรภาพเปน
สัญญาประกันภัยท่ีสามารถรับประกันภัยกันได โดยอาศัยคําวา "ในเหตุอ่ืน" มาแปลขยายความวา 
นอกจากจะหมายถึงชีวิตของมนุษยแลว ยังหมายถึงสิทธิและเสรีภาพในรางกายอีกดวย ในเรื่องนี้
ผูเขียนขอยกการอธิบาย คําวา "ในเหตุอ่ืน" โดยศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย ซ่ึงสรุปความไดวา 164 
"การประกันภัยสําหรับเหตุอยางอ่ืนนั้น ก็หมายถึงการประกันภัยอยางอ่ืนนอกเหนือไปจากวินาศภัย 
เทาท่ีกฎหมายบัญญัติไวก็มีแตประกันชีวิต"โดยทานอาจารยไดกลาวตอไปวา "การประกันภัยหากทํา
ในสิ่งซ่ึงมีวัตถุเปนสิทธิในทรัพยสิน แมไมอาจคํานวณเปนราคาเงินได ก็เขาใจวาไมอาจทําไดโดยชอบ
ดวยกฎหมาย" จากคําอธิบายของทานอาจารยจิตติ ผูเขียน ขอใหความเห็นวาการบัญญัติกฎหมาย
มาตรา 861 ข้ึนมานั้น เปนการบัญญัติข้ึนเพ่ือใหคลอบคลุมสัญญาประกันภัยท้ังระบบ กลาวคือ 

                                                           
 

164จิตติ ติงศภัทิย, เรื่องเดิม, หนา 10. 
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สัญญาประกันวินาศภัย และสัญญาประกันชีวิต โดยมีถอยคําท่ีมีความสอดคลองกับวิธีการชดใชเงิน
ตามลักษณะของสัญญาประกันภัยท้ังสองประเภท คือคําวา " บุคคลคนหนึ่งตกลงจะใชคาสินไหม
ทดแทนให กับคําวา " ในกรณีวินาศภัยหากมีข้ึน " และ "บุคคลคนหนึ่งตกลงจะใชเงินจํานวนหนึ่ง ให" 
กับคําวา "ในเหตุอยางอ่ืน" เหตุผลท่ีผูเขียนกลาวเชนนั้นก็เพราะวาหากไปดูบทบัญญัติมาตรา 889165ท่ี
อธิบายถึงหลักเกณฑการใชเงินตามสัญญาประกันชีวิต ก็ใชคําวา "การใชจํานวนเงิน" ซ่ึงคําวา "จะใช
จํานวนเงิน" ตามมาตรา 861 กับคําวา "การใชจํานวนเงิน" ผูเขียนมีความเห็นวามีความหมายอยาง
เดียวกัน ดังนั้น คําวา "ในเหตุอ่ืน" ตามมาตรา 861 จึงไมอาจแปลความเปนอยางอ่ืนไปได นอกจาก
หมายถึงความมรณะของบุคคล 
  อยางไรก็ตาม การวิเคราะหของผูเขียนเชนนี้ มิไดหมายความวา เนื้อตัว รางกายของ
มนุษยเปนสิ่งท่ีไมมีคา แตการท่ีจะยอมใหมีการประกันภัยอิสรภาพ ท่ีมีมูลเหตุของการสูญเสีย
อิสรภาพมาจากใชอํานาจตามกฎหมายของเจาพนักงานนั้น เห็นวาไมถูกตอง หากการใชอํานาจตาม
กฎหมายไมชอบอยางไรก็มีบทบัญญัติกฎหมายท่ีคุมครองในเรื่องนี้อยูแลว ประกอบการทําสัญญา
ประกันภัยในปจจุบัน มิใชวาจะไมมีการทําสัญญาโดยไมคํานึงถึงสวัสดิภาพ สุขภาพ รางกายของ
มนุษยแตอยางใด เชน การทําสัญญาประกันภัยอุบัติเหตุทางรถยนต ก็มีมูลเหตุมาจากการให
ความสําคัญหรือใหคากับเนื้อตัวรางกายของมนุษย โดยตีราคามากจากการคํานวณเก็บสถิติวา หากมี
การอุบัติเหตุทางรถยนตคารักษาพยาบาลตอครั้งควรจะมีราคาเทาใด จํานวนเบี้ยประกันภัยท่ีผูเอา
ประกันภัยชําระ สัมพันธกับคารักษาพยาบาลท่ีทําการหาคาถัวเฉลี่ยไวมากหรือนอย หากนอยกวา
คาเฉลี่ยมากวงเงินคุมครองยอมนอย หากมากกวาคาเฉลี่ยมากวงเงินคุมครองยอมสูง เปนตน 
นอกจากคารักษาพยาบาลท่ีเฉลี่ยไดตอครั้งแลว คายา คาขาดประโยชนจากการทํางาน ก็ลวนแต
สามารถคํานวณออกมาเปนตัวเลขไดท้ังสิ้น นอกจากนี้จะเห็นไดวาการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนตเปนสิ่ง
ท่ีไมมีใครสามารถคาดหมายได อันสามารถจัดใหอยูในความหมายของสัญญาประกันวินาศภัยได แต
ในทางกลับกัน สัญญาประกันภัยอิสรภาพกลับไมปรากฏเหตุท่ีไมอาจคาดหมายไดเชนนั้น กลับข้ึนอยู
กับความคิดในใจของผูตองหาหรือจําเลยแตเพียงฝายเดียววา หากไดรับการประกันตัว และทําสัญญา
ประกันภัยอิสรภาพโดยสมบูรณแลว ตนจะมาปรากฏตัวตอหนาเจาพนักงานตามกําหนดหรือไม การ
ชําระคาปรับ คาฤชาธรรมเนียม และคาใชจายอ่ืนๆ ของบริษัทประกันภัย จึงไมมีมูลเหตุมาจาก
เหตุการณท่ีไมแนนอนแตประการใด ถึงแมจะมีวัตถุประสงคในการใหประกันภัยท่ีคํานึงถึงสิทธิ และ
เสรีภาพในรางกายของบุคคลก็ตาม ก็ไมอาจฟงไดวาเปนกิจการท่ีอาจรับประกันภัยไดแตอยางใด 
  ประเด็นท่ีตองทําการิเคราะหมีตอไปวา นอกจากการแปลความคําวา "ในเหตุอ่ื น" วา
หมายถึงสิทธิและเสรีภาพในรางกายแลว ยังมีความเห็นทางกฎหมายวา การประกันภัยอิสรภาพ
สามารถจัดใหมีการรับประกันภัยกันได โดยยกขออาง จากคํานิยามของคําวา "วินาศภัย" ตามมาตรา 
4 แหงพระราชบัญญัติประกั นวินาศภัย ซ่ึงบัญญัติวา ""วินาศภัย" หมายความวา ความเสียหายอยาง
ใดๆ บรรดาท่ีจะพึงประมาณเปนเงินได และหมายความรวมถึงความสูญเสียในสิทธิ ผลประโยชน และ
รายไดดวย" โดยคําท่ียกข้ึนอาง คือคําวา "สูญเสียในสิทธิ" และแปลขยายความคําวา สิทธิ ใหรวมไปถึง

                                                           
 165มาตรา 889แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย "ในสัญญาประกันชีวิตนั้น การใช
จํานวนเงินยอมอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลคนหนึ่ง" 
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สิทธิในรางกายดวย ในเรื่องนี้ผูเขียนมีความเห็นวาการแปลความหมายของคําวา สิทธิ ในท่ีนี้เปนการ
แปลตามประเภทของสิทธิท่ีนักกฎหมายไดเลาเรียนกันมา เชน สิทธิในการเลือกตั้ง สิทธิในการชุมนุม 
เปนตน โดยการแปลความดังกลาวไมไดแปลใหถูกตองตรงตามวัตถุประสงคของการประกันวินาศภัย 
และหากพิเคราะหตัวบทกฎหมายมาตรา 4 อยางถองแท จะพบวาไดใหนิยามเพ่ือให คลอบคลุมถึง
ความหมายของคําวาทรัพยสินใหสมบูรณเทานั้น ไมวาจะเปนคําวา รายได ผลประโยชน พึงประมาณ
เปนเงินได ดังนั้น คําวา "สูญเสียในสิทธิ" จึงไมอาจแปลเปนสิทธิในรางกายไปได ถาจะแปลใหสมบูรณ
ก็คือ การสูญเสียในสิทธิในทางการคา หรือสูญเสียสิทธิในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงยอมหมายถึงการ
ขาดทุนจากการประกอบธุรกิจนั่นเอง ซ่ึงสามารถจัดเปนประเภทของความเสี่ยงภัยท่ีมัปจจัยมา
จากปยหาทางเศรษฐกิจได และปจจุบันก็มีการรับประกันภัยในเชิงปองกันการสูญเสียสิทธิในการ
ประกอบธุรกิจแลว เชน การทําสัญญาประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก เปนตน สวนคําวา "สิทธิ" หากตัดคํา
วาสูญเสียออกไป ยอมตองแปลความไปในทางเดียวกัน กลาวคือ แปลโดยอาศัยเจตนารมณของ
กฎหมาย ซ่ึงยอมแปลความไดวา คําวาสิทธิ ยอมจะตองหมายถึงสิทธิในทางทรัพยสิน ไมวาจะเปน
บุคคลสิทธิ หรือทรัพยสิทธิ ดังนั้น การบัญญัติกฎหมายขยายความคําวาวินาศภัยของพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัยนี้ ก็เพ่ือเปนการเพ่ิมความเขาใจในตัวความหมายของ คําวาสิทธิในทางทรัพยสินวามี
ขอบเขตเพียงใดบาง และเปนการปองกันการตีความหมายของคําวาทรัพยสินท่ีอาจจะไมตรงกัน หรือ
คลาดเคลื่อนไปจากความจริง 
  นอกจากนี้ หากมีความเชื่อกันวาคําวาสูญเสียสิทธิ หมายความรวมถึง การสูญเสีย
เสรีภาพในรางกายดวย เหตุใดจึงพ่ึงมีการตีความกัน เม่ือจะนําระบบประกันภัยเขาสูการใหบริการ
ประกันตัวผูตองหาหรือจําเลย หรือภายหลังจากสัญญาประกันภัยอิสรภาพมีการทํากันอยาง
แพรหลายแลว ประกอบกับตําราทางกฎหมายลักษณะประกันภัยของผูทรงคุณวุฒิท้ังหลายท่ีมี
วางขายอยูตามทองตลาด ตางไมมีการใหคําอธิบายในตําราวา อิสรภาพเปนสิทธิท่ีเอาประกันภัยกันได
ตามสัญญาประกันวินาศภัย กลับปรากฏการอธิบายทางตําราวาทรัพยสินซ่ึงเปนวัตถุท่ีเอาประกันภัย
ไดนั้น นอกจากเปนตัวทรัพยสินท่ีจับตองไดแลว ยังรวมความไปถึงสิทธิในทางทรัพยสินดวย กลาวคือ 
บุคคลสิทธิ เชน สิทธิตามสัญญา หรือทรัพยสิทธิ เชน เจาของสามยทรัพย สามารถเอาประกันภัย
ทรัพยท่ีเปนภารยทรัพยได เนื่องจากมีสวนไดเสียตามกฎหมายท่ีมีอํานาจใชสอยทรัพยสินนั้น 
ตลอดจนผลประโยชนอ่ืนใดท่ีสามารถตีราคาเปนเงินได เชน ในตางประเทศมีการรับประกันภัย
หนาอกของดาราสาวท่ีมีชื่อเสียง ซ่ึงดาราสาวทานนั้น ไดถายภาพชุดวายน้ําเปนประจํา จึงทําสัญญา
ประกันภัยหนาอกของตนวาหากถูกตองสูญเสียไป ไมวาจะเปนเพราะโรคมะเร็ง หรืออันตรายอ่ืนๆ 
บริษัทประกันภัยจะจายสินไหมทดแทนตามจํานวนท่ีระบุไวในกรมธรรมประกันภัย โดยตีราคาวงเงิน
ประกันเอาจากรายไดจากการถายชุดวายน้ําของดาราสาว เปนตน ผูเขียนจึงมีความเห็นวาการแปล
ความกฎหมายเชนนี้ เปนการแปลความโดยไมไดคํานึงถึงวัตถุประสงคและท่ีมาของกฎหมายฉบับนั้นๆ 
วามีอยางไร ดวยความเคารพ ผูเขียนเห็นวาเปนการไมถูกตอง ทายท่ีสุดหากลองนําคําวา ในรางกาย 
ไปบัญญัติรวมอยูในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฯ เสียใหม เปนวา "วินาศภัย" 
หมายความวา ความเสียหายอยางใดๆ บรรดาท่ีจะพึงประมาณเปนเงินได และหมายความรวมถึง
ความสูญเสียในสิทธิในรางกาย ผลประโยชน และรายไดดวย" ยอมเห็นไดชัดวาไมสามารถแปลความ
ไปในทางเดียวกันไดอยางแนแท 
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  ดวยเหตุผลท่ีกลาวมาท้ังหมดขางตน จึงเห็นไดชัดเจนวาสัญญาประกันภัยอิสรภาพ
ไมใชสัญญาประกันวินาศภัย 
  ลําดับตอมา ผูเขียนจะทําการวิเคราะหวาสัญญาประกันภัยอิสรภาพเปนสัญญา
ประกันภัยคํ้าจุนหรือไม โดยวิเคราะหจากหลักกฎหมายและบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
  มาตรา 887 "อันวาประกันภัยค้ําจุนนั้น คือสัญญาประกันภัย ซ่ึงผูรับประกันภัย
ตกลงวาจะใชคาสินไหมทดแทนในนามของผูเอาประกันภัยเพ่ือความวินาศภัยอันเกิดข้ึนแกบุคคล
อีกคนหนึ่ง และซ่ึงผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบ 
  บุคคลผูตองเสียหายชอบท่ีจะไดรับคาสินไหมทดแทนตามท่ีตนควรจะไดนั้นจาก
ผูรับประกันภัยโดยตรง แตคาสินไหมทดแทนเชนวานี้หาอาจจะคิดเกินไปกวาจํานวนอันผูรับ
ประกันภัยจะพึงตองใชตามสัญญานั้นไดไม ในคดีระหวางบุคคลผูตองเสียหายกับผูรับประกันภัย
นั้น ทานใหผูตองเสียหายเรียกตัวผูเอาประกันภัยเขามาในคดีดวย 
  อนึ่งผูรับประกันภัยนั้นแมจะไดสงคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยแลว ก็
ยังหาหลุดพนจากความรับผิดตอบุคคลผูตองเสียหายนั้นไม เวนแตตนจะพิสูจนไดวาสินไหม
ทดแทนนั้น ผูเอาประกันภัยไดใชใหแกผูตองเสียหายแลว" 
  มาตรา 888 "ถาคาสินไหมทดแทนอันผูรับประโยชนไดใชไปโดยคําพิพากษานั้น
ยังไมคุมคาวินาศภัยเต็มจํานวนไซร ทานวาผูเอาประกันภัยก็ยังคงตองรับใชจํานวนท่ียังขาด    
เวนไวแตบุคคลผูตองเสียหายจะไดละเลยเสียไมเรียกตัวผูเอาประกันภัยเขามาสูคดีดวยดั่งกลาวไว
ในมาตรากอน" 
  ตามท่ีผูเขียน กลาวมาแลววาการชดใชเงินตามสัญญาประกันภันอิสรภาพเปนการ
ชดใชใหแกเจาพนักงานซ่ึงเปนบุคคลภายนอก ไมไดชดใชใหแกผูเอาประกันภัย สัญญาประกันภัย
อิสรภาพจึงไมใชสัญญาประกันวินาศภัย เนื่องจากมีหลักเกณฑในการชดใชเงินแตกตางไปจากสัญญา
ประกันวินาศภัย แตอยางไรก็ตาม ลักษณะการใหประกันภัยอิสรภาพ เปนการทําสัญญาประกันความ
รับผิดของผูเอาประกันภัย ซ่ึงมีลักษณะการชดใชเงินท่ีคลายกับสัญญาประกันภัยคํ้าจุน แตหาก
วิเคราะหโดยอาศัยหลักกฎหมายและบทบัญญัติกฎหมายท่ีเก่ียวของกับสัญญาประกันภัยคํ้าจุนแลว 
จะพบวามีขอแตกตางกันอยูเปนนัยสําคัญ ดังนี้ 
  ประการแรก  ท่ีมาหรือตนเหตุของการชําระคาสินไหมทดแทนของผูรับประกันภัย 
เกิดจากการกระทําละเมิดของผูเอาประกันภัย หรือเกิดจากการท่ีผูเอาประกันภัยมีความผูกพันตาม
สัญญาท่ีจะตองรับผิดตอบุคคลอ่ืน หากท่ีมาหรือตนเหตุของการชําระคาสินไหมทดแทนของผูรับ
ประกันภัยมาจากมูลละเมิด คาสินไหมทดแทนในมูลละเมิดยอมตองอาศัยพฤติการณและความ
รายแรงแหงละเมิด166 ฉะนั้น คาสินไหมทดแทนจึงตองมีการตีราคาความเสียหายท่ีไดรับจริง พรอมท้ัง

                                                           
 

166มาตรา 438 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย "คาสินไหมทดแทนจะพึงใชโดยสถาน
ใดเพียงใดนั้น ใหศาลวินิจฉัยตามควรแกพฤติการณและความรายแรงแหงละเมิด 
 อนึ่งคาสินไหมทดแทนนั้น ไดแกการคืนทรัพยสินอันผูเสียหายตองเสียไปเพราะละเมิด หรือ
ใชราคาทรัพยสินนั้น รวมท้ังคาเสียหายอันจะพึงบังคับใหใชเพ่ือความเสียหายอยางใดๆ อันไดกอข้ึน
นั้นดวย" 
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พฤติการณแวดลอมอ่ืนๆ วามีเหตุยกเวนท่ีผูรับประกันภัยไมตองรับผิดหรือไม หรือหากความรับผิด
ของผูเอาประกันภัยเกิดจากความผูกพันตามสัญญาท่ีมีตอบุคคลอ่ืน เชน นายจาง มีความรับผิดในการ
ทําละเมิดของลูกจาง นายจางจึงทําสัญญาประกันภัยคํ้าจุนข้ึน เพ่ือประกันความรับผิดตามสัญญาจาง
แรงงาน เม่ือลูกจางไดไปกระทําการใหผูอ่ืนไดรับความเสียหาย ผูรับประกันภัยก็จะตองตองมีการตี
ราคาคาความเสียหายใหไดยุติเสียกอน จึงจะจายคาสินไหมทดแทนใหกับผูไดรับความเสียหาย แตไม
เกินไปกวาวงเงินคุมครองท่ีระบุไวในกรมธรรม ในทางกลับกันสัญญาประกันภัยอิสรภาพหาเปน
เชนนั้นไม การชดใชเงินเปนการใชจํานวนเงินท่ีแนนอน ไมตองพิสูจนความเสียหายท่ีแทจริง ความ
เสียหายในกรณีสัญญาประกันภัยอิสรภาพ เปนไปตามจํานวนเงินคาปรับ คาฤชาธรรมเนียม และ
คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเจาพนักงานสั่งปรับ ท้ังนี้ เงินจํานวนท้ังหลายท่ีไดกลาวมา ผูรับประกันภัยทราบได
ตั้งแตขณะทําสัญญาประกันภัยอิสรภาพแลว เม่ือพิจาณาตามเหตุผลท่ีกลาวนี้ สัญญาประกันภัย
อิสรภาพ ยอมไมใชสัญญาประกันภัยคํ้าจุน 
  ประการท่ีสอง  สัญญาประกันภัยคํ้าจุน เม่ือผูรับประกันภัยไดชดใชเงินไปเต็มตาม
จํานวนความเสียหายท่ีแทจริงแลว ผูรับประกันภัยยอมหลุดพนความรับผิด แตหากยังขาดจํานวนอยู
เทาใด บุคคลภายนอกผูไดรับความเสียหายสามารถเรียกจํานวนท่ีขาดอยูจากการผูเอาประกันภัย และ
ท้ังสองกรณีท่ีกลาวมานี้ ผูรับประกันภัยไมสามารถเรียกรองเอาเงินท่ีจายไปคืนจากผูเอาประกันภัยได 
สวนสัญญาประกันภัยอิสรภาพ กลับมีขอสัญญาชัดเจนวา หากบริษัทประกันภัยไดชดใชเงินไปแลว 
บริษัทสามารถเรียกคืนเอาจากผูเอาประกันภัยไดซ่ึงไมเปนไปตามหลักการของสัญญาประกันภัยคํ้าจุน
ดังท่ีกลาวมา167 
  ประการสุดทาย  หากสัญญาประกันภัยอิสรภาพเปนสัญญาประกันภัยคํ้าจุนอยางท่ี
เขาใจกัน เจาพนักงานยอมเปนผูท่ีไดรับความเสียหายเม่ือมีการผิดสัญญาประกันตัว และสามารถใช
สิทธิเรียกรองตามมาตรา 887 และ 888 ขางตนได แตความจริงกลับไมเปนเชนนั้น เม่ือมีการผิด
สัญญาประกันตัว หากเกิดข้ึนในชั้นศาล ศาลสามารถใชอํานาจตามท่ีกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ใหไวบังคับตามสัญญาประกันตัวไดเลย โดยท่ีไมตองฟองเปนคดีใหม ประกอบมูลหนี้ท่ีศาลใชบังคับนั้น
มาจากคํารับรองท่ีบริษัทประกันภัยไดมอบไวใหแกศาล ไมตองอาศัยบทบัญญัติของมาตรา 887 และ 
888 มาใชบังคับเอาแกบริษัทประกันภัย นอกจากนี้ หากเปนการผิดสัญญาประกันตัวในชั้นกอนฟอง 
เจาพนักงานผูปนคูสัญญาแมจะตองฟองรองตอศาล แตก็เปนการฟองโดยอาศัยมูลหนี้ตามสัญญา
ประกันตัว และคํารับรองท่ีบริษัทประกันภัยไดใหไว โดยฟองผูตองหาหรือจําเลยในฐานะคูสัญญา และ
ฟองบังคับบริษัทประกันภัย ในฐานะเจาของหลักประกัน ไมใชเปนอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
มาตรา 887 หรือ 888 แตอยางใด 
 
 5.1.4วิเคราะหการนําสัญญาประกันภัยอิสรภาพไปใชในทางปฏิบัติ 
 หัวขอนี้ ผูเขียนจะทําการวิเคราะหวา แทจริงแลวในทางปฏิบัติการนําสัญญาประกันภัย
อิสรภาพไปใชนั้น มิไดนําไปใชในลักษณะท่ีเปนสัญญาประกันภัย ซ่ึงจะเห็นไดจากการท่ีบริษัท

                                                           
 

167ดูตัวอยางกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพ ในภาคผนวก 3 หัวขอหนาท่ีของผูเอาประกันภัย
ในกรมธรรมท้ังสองประเภท 
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ประกันภัยกําหนดเง่ือนไขในการออกกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพวา หากผูเอาประกันภัยมีบุคคลมา
คํ้าประกันสัญญาประกันภัยอิสรภาพ หรือมีหลักประกันมาวางรวมกันกับการออกหนังสือรับรองของ
บริษัท ผูเอาประกันภัยจะไดรับสวนลดเบี้ยประกันภัยในอัตราหรือตามสวนสัดสวนท่ีกําหนดไว 168การ
ระบุเง่ือนไขไวเชนนี้ ยอมขัดตอหลักการของการประกันภัยอยางชัดเจน กลาวคือ หลักในการทําสัญญา
ประกันภัยนั้น เปนการโอนความเสี่ยงภัยท่ีมีอยูเดิมของผูเอาประกันภัยไปใหกับผูรับประกันภัย ซ่ึงผูรับ
ประกันภัยจะมีหลักในการรับพิจารณาประกันภัย โดยอาศัยทฤษฎีความนาจะเปนวาภัยท่ีรับเสี่ยงจะมี
ความเปนไปไดวา จะเกิดความเสียหายเปนอัตรารอยละเทาใด และเม่ือโอนความเสี่ยงไปแลว ผูรับ
ประกันภัยยอมกลายเปนเจาของความเสี่ยงภัยนั้น ในระหวางอายุสัญญาประกัน โดยการแบกรับความ
เสี่ยงภัยแทนผูเอาประกันภัย ผูรับประกันภัยจะไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประกันภัยในอัตราท่ี
เหมาะสมหรือสอดคลองกับความนาจะเปนท่ีความเสี่ยงภัยจะเกิดข้ึน ฉะนั้น การท่ีมีขอกําหนดวาหากมี
บุคคลมาคํ้าประกัน หรือมีหลักประกันมาวางรวม จะไดรับผลประโยชนเปนการไดรับสวนลดเบี้ย
ประกันภัย จึงขัดกับหลักการโอนความเสี่ยงภัยตามท่ีกลาวมา และเปนการเอาผูเอาประกันภัยมาเฉลี่ย
ความรับผิดตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพดวย ท้ังๆ เขาไมไดเปนเจาของความเสี่ยงภัยนั้นๆแลวและ
โดยปกติหากเขาทําสัญญาประกันภัยประเภทอ่ืน การชําระหนี้ของผูเอาประกันภัยจะมีแตเพียงการ
ชําระเบี้ยประกันภัยใหครบจํานวนและเปนไปตามกําหนดเวลาท่ีตกลงกันไว และปฏิบัติตามเง่ือนไขของ
กรมธรรมในเรื่องอ่ืนๆ เทานั้น นอกจากนี้ ผูเขียน เห็นวาการระบุเง่ือนไขในเรื่องบุคคลคํ้าประกัน หรือมี
หลักประกันมาวาง เปนหลักเกณฑท่ีไมแตกตางไปจากการใหสินเชื่อเงินกูของธนาคารท่ีมีการระบุ
หลักเกณฑการใหสินเชื่อวา หากมีบุคคลมาคํ้าประกัน หรือมีทรัพยสินมาจํานองเปนประกัน อัตรา
ดอกเบี้ยจะต่ําลงกวาในกรณีปกติ การนําระบบการใหสินเชื่อมาใชกับสัญญาประกันภัย จึงเปนเรื่องท่ีไม
ถูกตอง และทําใหวัตถุประสงคของการทําสัญญาประกันภัยผิดเพ้ียนไป ผูเขียน จึงไมเห็นดวยกับแนว
ทางการออกกรมธรรมประกันภัยท่ีเปนอยูเชนนี้ และทําใหเห็นไดชัดวาการออกกรมธรรมประกันภัย
อิสรภาพมิไดเปนตามหลักกฎหมายลักษณะประกันภัยแตอยางใด สงผลใหนิติสัมพันธท่ีเกิดข้ึนไมใชนิติ
สัมพันธตามสัญญาประกันภัย 
 นอกจากนี้ ความผูกพันท่ีจะตองรับผิดตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพของบริษัทประกันภัยไม
วาจะเปนประเภทกอนหรือหลังกระทําความผิด จะมีทางเกิดข้ึนไดเลยโดยปราศจากการทําสัญญา
ประกันตัวซ่ึงโดยท่ัวไปการทําสัญญาประกันภัยและออกกรมธรรม ยอมพิจารณาถึง ความเสี่ยงภัย ภัยท่ี
รับเสี่ยง อัตราเบี้ยประกันภัย และมีความสมบูรณดวยตนเอง ความรับผิดของผูรับประกันภัยข้ึนอยูกับ
วา มีภัยท่ีรับเสี่ยงตามสัญญาประกันภันเกิดข้ึนหรือไม โดยไมตองอาศัยเหตุหรือสัญญาประเภทอ่ืน 
อยางเชนสัญญาประกันภัยอิสรภาพ ท่ีตองคํานึงฐานความผิด และอัตราคาปรับท่ีเจาพนักงานได
กําหนดในสัญญาประกัน เพ่ือท่ีจะไดระบุวงเงินคุมครองในกรมธรรมไดถูกตอง ประเด็นวิเคราะหในยอ
หนานี้ ยอมแสดงใหเห็นวาการทําสัญญาประกันภัยอิสรภาพและการออกกรมธรรม มิไดเปนไปตาม
สภาพของสัญญาประกันภัยและมิไดเปนไปตามหลักการของการออกกรมธรรมประกันภัย 

                                                           
 

168ดูตางรางสวนลดเบี้ยประกันภัยเอกสารแนบทายตัวอยางกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพ  ใน
ภาคผนวก ค 



124 

 อยางไรก็ตาม การวิเคราะหของผูเขียนตามยอหนาขางตน อาจมีขอโตเถียงวาหากสัญญา
ประกันภัยอิสรภาพไมใชสัญญาประกันภัย เหตุใดหนวยงานของรัฐโดยเฉพาะอยางยิ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในการ
กํากับดูแล และเขาใจวัตถุประสงคของการประกันภัยเปนอยางดี จึงยอมใหมี การนําเสรีภาพใน
รางกายมาทําสัญญาประกันภัยได ซ่ึงหากมองเพียงผิวเผินจะมีสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญา
ประกันภัยทุกประการ  ท้ังยังไดกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย และรูปแบบของสัญญาประกัน ภัย
อิสรภาพใหมีมาตรฐานเดียวกันรวมกับบริษัทประกันภัยท้ังหลา ย ขอโตเถียงตามท่ีกลาวมา ผูเขียนมี
มุมมองท่ีแตกตางออกไป กลาวคือ หากศึกษาท่ีมาของสัญญาประกันภัยอิสรภาพจากเอกสารทาง
วิชาการจะพบวา มีท่ีมาและวัตถุประสงคเพ่ือคุมครองสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาใหไดรับ
การประกันตัวอยางเทาเทียมกัน ดวยคาใชจายท่ีไมแพงเกินสมควร ชวยลดปญหานายประกันอาชีพ 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานยุติธรรม ในเรื่องการพิจาณาหลักประกันท่ีนํามาวางวามีความ
นาเชื่อถือ หรือไมจึงทําใหเกิดแนวคิดในการนําระบบประกันภัยมาใชในการใหบริการประกันตัว
ผูตองหาหรือจําเลย ประกอบกับ บริษัทประกันภัยเองมีฐานะทางการเงินท่ีนาเชื่อถือ และในปจจุบัน 
บริษัทประกันภัยตางๆ ก็ไดใหบริการประกันตัวผูตองหาหรือจําเลยอยูแลว โดยระบุการใหความ
คุมครองไวในเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุทางรถยนต จึงนาจะเหมาะสมท่ีจะให
บริษัทประกันภัย เขามามีสวนรวมในการใหบริการประกันตัวผูตองหรือจําเลย โดยขยายความ
คุมครองการใหประกันตัว ใหคลอบคลุมถึงความผิดอาญาไมวาจะเปนการกระทําโดยเจตนา หรือ
ประมาท เม่ือไดขอสรุปเชนนี้ ศาลยุติธรรม สมาคมประกันวินาศภัย และ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  (กรมการประกันภัยในขณะนั้น) จึงตัดสินใจ
รวมกันท่ีจะใหนําระบบประกันภัยมาใชในการใหประกันตัวผูตองหาหรือจําเลย ดังนั้น เม่ือศึกษาถึง
ท่ีมาของสัญญาประกันภัยอิสรภาพจะพบวา เปนการท่ีหนวยของรัฐตองการท่ีจะเสนอแนวทางใหแกผู
ตองหรือจําเลย ท่ีมีสถานะไมร่ํารวยมากนัก ใหมีทางเลือกในการท่ีจะหาหลักประกันมาประกันตัว เพ่ือ
พิสูจนความบริสุทธิ์ของตนตอไป หรืออาจกลาวไดวาการเลือกใหบริษัทประกันภัยเขามามีสวนรวมใน
การประกันตัวผูตองหาหรือจําเลย เปนเพียงเพ่ือขจัดปญหาในทางปฏิบัติของการใหประกันตัว
ผูตองหาหรือจําเลย และหนวยงานของรัฐตามท่ีกลาวมา เปนหนวยงานในสวนบริหาร และตุลาการ 
โดยอํานาจหนาท่ีแลวไมมีอํานาจออกกฎหมายมาบังคับใชเปนการเฉพาะกับนิติสัมพันธใดนิติสัมพันธ
หนึ่ง โดยมีหนาท่ีทําใหกฎหมายท่ีอยูสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติ นอกจากนี้ หากมองวาเหตุใด คปภ. จึง
ปลอยใหสัญญาประกันภัยอิสรภาพท่ีไมมีองคประกอบของสัญญาประกันภัย มาใชเสมือนวาเปน
สัญญาประกันภัย คําตอบท่ีไดก็คือ คปภ. ไมมีอํานาจและหนาท่ีท่ีจะไปวินิจฉัยวา สัญญาใดเปนสัญญา
ประกันภัยหรือไม โดยอํานาจหนาท่ีของคปภ. จะมีกฎหมายอยูสองฉบับดวยกัน ท่ีกลาวถึงอํานาจ
หนาท่ีของคปภ. ไวคือ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  พ.ศ.2550 ไดใหอํานาจคปภ. ท่ีจะกําหนดนโยบาย 
กํากับ สงเสริม และพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัย วางแนวทางปฏิบัติออกใบอนุญาต หรือเพิก
ถอนใบอนุญาต169ตลอดจนใหนําหลักการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มาใชบังคับกับการปฏิบัติงาน
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และการออกคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ 170 กํากับรูปแบบองคกรประกันภัยท่ีจะตองเปนบริษัท
มหาชนจํากัด 171กํากับดูแลข้ันตอนการจัดตั้งใหบริษัทประกันภัยใหเปนไปตามกฎหมาย หรือ
ตรวจสอบโครงสรางผูถือหุนบริษัทประกันภัยท่ีจะตองมีผูถือหุนท่ีถือสัญชาติไทยไมต่ํากวารอยละ 
75172 เปนตน ซ่ึงอํานาจหนาท่ีตามท่ีกลาวมาเปนการใชอํานาจในเชิงบริหารท้ังสิ้น ซ่ึงก็เหมือนกับ
องคกรของรัฐอ่ืนๆ ท่ีมีหลักการปฏิบัติราชการทางปกครองวา หากไมมีกฎหมายใหอํานาจ การท่ี
ประสงคจะทํานํานั้น แมจะเปนผลดียอมไมสามารถจะกระทําได 
 ดังนั้น ขออางท่ีวา หากสัญญาประกันภัยอิสรภาพไมใชสัญญาประกันภัย เหตุใดสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงยอมใหมีการ นําเสรีภาพใน
รางกายมาทําสัญญาประกันภัยไดยอมเปนขออางท่ีฟงไมข้ึน เปนคําพูดกําปนทุบดิน หากจะใชเหตุผล
ในลักษณะนี้เปนหลัก คําตอบท่ีโตแยงเหตุผลนี้ ก็คือ เพราะคปภ. ไมมีอํานาจในการวินิจฉัยวาสัญญา
ใดเปนสัญญาประกันภัยหรือไม ประกอบกับแทจริงแลวหนวยงานของรัฐไมวาจะเปนศาลยุติธรรม 
คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยซ่ึงเปนองคกรเอกชน ไดใหความสําคัญกับการแกไขปญหาในทาง
ปฏิบัติของการใหประกันตัว รวมถึงพิจารณาวาหากใหบริษัทประกันภัยจําหนายกรมธรรมประกันภัย
อิสรภาพจะสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินหรือการประกอบธุรกิจประกันภัยในภาพรวมหรือไม 
มากกวาการใหความสําคัญวาสัญญาประกันภัยอิสรภาพท่ีทํากันอยูนี้เปนสัญญาประกันภัยหรือไม 
 
 5.1.5 วิเคราะหสรุปตามประเภทของกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพ 
 ในหัวขอนี้ จะเปนวิเคราะหสรุปวาสัญญาประกันภัยอิสรภาพไมใชสัญญาประกันภัยตาม
ประเภทของกรมธรรม ท้ังนี้ ในหัวขอท่ีทําการวิเคราะหมากอนหนานี้นั้น เปนการวิเคราะหในภาพรวม
ของสัญญาประกันภัยอิสรภาพ ซ่ึงเปนหลักเกณฑรวมกัน เชน วิเคราะหวัตถุประสงคของการทํา
สัญญาประกันภัยอิสรภาพ หรือวิเคราะหคําวา "วินาศภัย" เปนตน โดยหัวขอนี้จะทําวิเคราะหถึง
ลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันภัยอิสรภาพตามกรมธรรมฉบับมาตรฐานเทานั้น ประเด็นท่ีไดทําการ
วิเคราะหไปแลวจะไมขอวิเคราะหอีก 
  5.1.5.1กรมธรรมประกันภัยอิสรภาพกอนกระทําความผิด 
  ผูมีสิทธิขอซ้ือกรมธรรมประเภทนี้ จะประกอบไปดวย ผูท่ีอาจจะตกเปนผูตองหา
หรือจําเลยในคดีอาญา เนื่องจากในขณะทําสัญญาและออกกรมธรรมการกระทําความผิดอาญายังไม
เกิดข้ึน บุคคลท่ีจะขอซ้ือกรมธรรมในลักษณะนี้ เม่ือเขาทําสัญญาประกันภัยอิสรภาพแลว ยอม
กลายเปนผูเอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพ และเปนผูมีสิทธิยึดถือกรมธรรม รวมท้ัง

                                                                                                                                                                      
พ.ศ.2550 

170มาตรา 14 แหงพระราชบัญญัตคิณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
พ.ศ.2550 

 
171มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัตคิณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

พ.ศ.2550 

 
172มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัตคิณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

พ.ศ.2550 
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หนังสือรับรองไว เพ่ือนําไปใชเปนหลักประกันในการขออนุญาตประกันตัวตอเจาพนักงาน 173 
นอกจากนี้ ผูท่ีมีสิทธิขอซ้ือกรมธรรมในลักษณะนี้ ก็คือ ผูมีประโยชนเก่ียวของกับผูท่ีอาจจะตกเปน
ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา ซ่ึงในกรณีผูเขียนมีความเห็นวา ผูมีประโยชนเก่ียวของท่ีวานี้มีได
หลากหลายมากไมวาจะเปน บิดา มารดา ซ้ือกรมธรมใหบุตรของตน หรือนายจาง ซ้ือกรมธรรมใหแก
ลูกจาง เม่ือบุคคลดังท่ีกลาวมานี้เขาทําสัญญาประกันภัยอิสรภาพแลว ยอมกลายเปนผูถือกรมธรรม
ตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพ โดยกรมธรรมประเภทนี้คุมครองเฉพาะการกระทําความผิดโดย
ประมาทเทานั้น เม่ือไดทราบข้ันตอนการขอซ้ือกรมธรรมและบุคคลท่ีเก่ียวของ จึงสามารถวิเคราะหได
วา สัญญาประกันภัยอิสรภาพประเภทกอนการกระทําความผิดไมใชสัญญาประกันภัย ดวยเหตุผล
ดังตอไปนี้ 
  ประการแรก  กรมธรรมประกันภัยอิสรภาพกอนกระทําความผิด มีเง่ือนไขในการ
ชดใชเงินใหแกบุคคลภายนอก กลาวคือ ชําระคาปรับ คาฤชาธรรมเนียม และคาเสียหายอ่ืนๆ ใหแก
เจาพนักงาน เม่ือมีการผิดสัญญาประกันตัว ไมไดชําระใหแกผูเอาประกันภัย ดังเชน หลักเกณฑการ
ชําระคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันวินาศภัย กรมธรมประกันภัยอิสรภาพกอนกระทําความผิด 
จึงไมใชสัญญาประกันวินาศภัย 
  ประการท่ีสอง  แมจะฟงไดวาการจัดใหมีการประกันภัย ของผูเอาประกันภัยหรือ    
ผูถือกรมธรรมเพ่ือประโยชนของผูเอาประกันภัย จะมีจุดมุงหมายเพ่ือจะเปนการประกันความรับผิด
ตามสัญญาประกันตัวของผูเอาประกันภัย และเม่ือมีการผิดสัญญาประกันตัว บริษัทประกันภัยก็จะ
ชดใชเงินตามท่ีระบุไวใหแกเจาพนักงานซ่ึงเปนบุคคลภายนอกสัญญา อันสามารถจัดใหเขากับลักษณะ
ของสัญญาประกันภัยคํ้าจุนได แตหากพิเคราะหใหดีจะพบวา ในขณะออกกรมธรรมและหนังสือ
รับรอง มอบไวใหแกผูเอาประกันภัยนั้น ผูเอาประกันภัยยังไมมีความผูกพันท่ีจะตองรับผิดตามสัญญา
ใดๆ เลย เนื่องจากยังไมมีการทําสัญญาประกันตัว ความผูกพันและความรับผิดตางๆ ของผูเอา
ประกันภัยก็ดี หรือบริษัทประกันภัยก็ดี จะเกิดข้ึนตอเม่ือมีการกระทําผิดอาญาเกิดข้ึน มีการทําสัญญา
ประกันตัว และสงมอบหนังสือรับรองใหกับเจาพนักงาน ตามลําดับ จึงไมอาจฟงไดถนัดวาเปนการทํา
ประกันภัย เพ่ือประกันความรับผิดตามสัญญาไปได กรมธรรมประเภทนี้จึงไมใชสัญญาประกันภัยคํ้า
จุน เปนเพียงสัญญาตางตอบแทนท่ีมีเง่ือนไขในการชําระหนี้ของบริษัทประกันภัย ท่ีข้ึนอยูกับวาจะมี
การกระทําความผิดอาญาของผูเอาประกันภัยเกิดข้ึนหรือไม 
  5.1.5.2 กรมธรรมประกันภัยอิสรภาพหลังกระทําความผิด 
  ผูมีสิทธิซ้ือกรมธรรมประเภทนี้ จะมีลักษณะท่ีแตกตางไปจากผูมีสิทธิขอซ้ือ
กรมธรรมประกันภัยอิสรภาพกอนกระทําผิดตรงท่ีวา ผูเอาประกันภัยในกรมธรรมนี้จะตองมีฐานะเปน
ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาแลว สวนผูมีประโยชนเก่ียวของท่ีจะอยูในความหมายของผูถือกรรม
ธรรมนั้น นาจะแคบวาในกรณีกอนกระทําความผิด กลาวคือ ไมวาจะเปนการขอซ้ือ การออก
กรมธรรม และการออกหนังสือรับรอง จะทําข้ึนโดยรวดเร็วและทันท่ีมีการกระทําความผิดอาญา
เกิดข้ึน ผูท่ีขอซ้ือกรมธรรมนอกจากผูตองหาหรือจําเลยแลว จึงนาจะเปนบุคคลท่ีมีความใกลชิดกับ

                                                           
 

173ดูตัวอยางกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพ ในภาคผนวก คหัวขอหนาท่ีของผู รับประกันภัย
ประกันภัยในกรมธรรมท้ังสองประเภท 
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ผูตองหาหรือจําเลยเปนอยางยิ่ง เชน สามี ภริยา เปนตน สําหรับการวิเคราะหวากรมธรรมประกันภัย
อิสรภาพหลังกระทําความผิดเปนสัญญาประกันภัยหรือไม สามารถวิเคราะหดวยเหตุผล ดังตอไปนี้ 
  ประการแรก  ดวยเหตุผลเชนเดียวกับ การท่ีไดวิเคราะหไวในหัวขอกรมธรรม
ประกันภัยอิสรภาพกอนกระทําความผิดวา สัญญาประกันภัยอิสรภาพมีเง่ือนไขในการชดใชเงินใหแก
เจาพนักงาน ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกมิไดชําระใหแกผูเอาประกันภัย จึงไมสัญญาประกันวินาศภัย 
ดังนั้น เม่ือกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพหลังกระทําความผิดมีเง่ือนไขในการชดใชเงินตามท่ีระบุไวใน
กรมธรรมเชนเดียวกับ ประเภทกอนกระทําความผิด จึงฟงไดวากรมธรรมประกันภัยอิสรภาพหลัง
กระทําความผิดไมใชสัญญาประกันวินาศภัยเชนกัน 
  ประการท่ีสอง  ตามท่ีไดกลาวไปแลววา ข้ันตอนการขอซ้ือกรมธรรม การออก
กรมธรรม และออกหนังสือรับรอง ของกรมธรรมประเภทนี้ในทางปฏิบัติจะทําพรอมๆ ไปกับการทํา
สัญญาประกันตัว จึงทําใหกรมธรรมประเภทนี้มีลักษณะใกลเคียงกับสัญญาประกันภัยคํ้าจุนเปน  
อยางยิ่ง เนื่องจากมีมูลความรับผิดตามสัญญาของผูเอาประกันภัยเกิดข้ึนแลว ไมวาจะเปนขอซ้ือ
กรมธรรมโดยผูตองหาหรือจําเลย หรือผูมีประโยชนเก่ียวของกับบุคคลเหลานั้นหรือไมก็ตาม แลทําให
อาจฟงไดวากรมธรรมประเภทนี้เปนสัญญาประกันภัยคํ้าจุน อยางไรก็ดี ตามท่ีผูเขียนไดวิเคราะหไป
แลวโดยละเอียดวา หลักการชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยคํ้าจุน มีวาเม่ือมีการชําระ
คาสินไหมทดแทนไมวาจะเต็มจํานวนความเสียหายแลวหรือไม ผูรับประกันภัยไมมีสิทธิมาเรียกรอง
เอาเงินคืนจากผูเอาประกันภัย แตในกรณีของกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพท้ังสองประเภทกลับมีขอ
สัญญาใหเรียกเงินคืนเอาจากผูเอาประกันภัยได เม่ือเปนเชนนี้ กรมธรรมประกันภัยอิสรภาพหลัง
กระทําความผิด จึงไมสัญญาประกันภัยคํ้าจุน แมจะทําโดยมีความมุงประสงค เพ่ือประกันความรับผิด
ตามสัญญาของผูเอาประกันภัยก็ตาม 
  ดวยเหตุผลท่ีไดทําการวิเคราะหมาแลวขางตน จึงทําใหเขาวาสัญญาประกันภัย
อิสรภาพไมใชสัญญาประกันภัยตามความเขาใจท่ีเปนอยูในปจจุบัน 
 

5.2ความรับผิดของผูรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพเปนความรับผิด 
เชนเดียวกับความรับผิดตามสัญญาประกันภัยหรือไม 
 

 ในหัวขอนี้จะกลาวถึงความรับผิดของผูรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัยวามีหลักการอยาง
ใดบาง ท้ังนี้ หลักการชดใช คาเสียหายตามความเปนจริง (Principle of Indemnity) ตามท่ีไดกลาว
มาในหัวขอ 5.1ก็ถือวาเปนหลักการท่ีเก่ียวของกับความรับผิดของผูรับประกันภัยเชนกัน แตอยางไรก็
ตาม การชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยนอกจากจะชดใชใหแกกันเปนตัวเงินแลว ยังมี
กรณีชดใชดวยประการอ่ืนดวย จึงจะทําการศึกษาวาการชดใชท่ีวามีประการใดบาง เพ่ือท่ีจะไดทราบ
เจตารมณท่ีแทจริงของการชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันวินาศภัย ท่ีตองมีความ
สอดคลองกับวินาศภัยท่ีเกิดข้ึนจริง และศึกษาถึงขอยกเวนความรับผิดของผูรับประกันภัยเฉพาะท่ี
เก่ียวของกับการวิเคราะหความรับผิดของผูรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพ และวิเคราะห
เปนประการสุดทายวา หากบริษัทประกันภัยชดใชเงินตามสัญญาประกันตัวไปแลว จะใชสิทธิไลเบี้ย
เอากับผูตองหาหรือจําเลยท่ีหลบหนีไดหรือไม โดยวิเคราะหจากหลักการรับชวงสิทธิ ท้ังนี้ เพ่ือใหได
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ขอสรุปวาความรับผิดของผูรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพเปนความรับผิดเชนเดียวกับ
ความรับผิดตามสัญญาประกันภัยหรือไม 
 
 5.2.1ทฤษฎีความสัมพันธระหวางเหตุกับผล (Causation) 
 การปรับใช ทฤษฎีความสัมพันธระหวางเหตุกับผล กับสัญญาประกันภัย มีหลักประการท่ี
สําคัญ 2 ประการคือ 1.ตองมีภัยท่ีรับเสี่ยงตามสัญญาประกันภัยเกิดข้ึน 2. เกิดวินาศภัยหรือความ
เสียหายท่ีพึงประมาณเปนเงินได อันเปนผลสืบเนื่องหรือเปนผลโดยตรงจากภัยท่ีรับเสี่ยงนั้นซ่ึงการท่ี
จะพิจารณาวาภัยท่ีเกิดข้ึนเปนท่ีภัยท่ีรับเสี่ยงหรือไม และภัยอะไรท่ีเปนเหตุแหงความเสียหาย จะตอง
พิจารณาผานทฤษฎีความสัมพันธระหวางเหตุกับผล โดยตั้งคําถามในเบื้องแรกเปนเง่ือนไขกอนวา ถา
ไมมีภัยชนิดนั้นเกิดข้ึน ความเสียหายจะเกิดข้ึนหรือไม ถาความเสียหายยังคงเกิดหรือนาจะเกิด แมไม
มีภัยท่ีรับเสี่ยงก็ถือวาความเสียหายไมไดเกิดจากภัยท่ีรับเสี่ยง ผูรับประกันภัยไมตองรับผิด เม่ือวินิจฉัย
ไดวาผูรับประกันภัยตองจะตองรับผิดหรือไม ประการตอไปจึงตองวินิจฉัยวาวินาศภัยหรือความ
เสียหายนั้นสามารถตีราคาเปนเงินไดหรือไม และเม่ือตีราคาความเสียหายออกเปนตัวเงินท่ีแนนอนได
แลว ยอมจะตองมีการชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยตอไป 

 
 5.2.2การชดใชคาสินไหมทดแทนในกรณีอ่ืนนอกจากตัวเงิน 
 การชดใชคาสินไหมทดแทนในกรณีประกันวินาศภัย นอกจากจะมีการชดใชกันเปนตัวเงิน
แลว ยังมีกรณีการชดใชดวยวิธีอ่ืน อยางไรก็ตาม การชดใชดวยวิธีอ่ืนดังท่ีจะกลาวตอไปนี้ ก็คงยังไมท้ิง
ลักษณะของการชดใชท่ีสามารถตีราคาเปนเงินได และทําใหผูเอาประกันภัยไดรับการทดแทนความ
เสียหายท่ีไดรับใหมากท่ีสุด เสมือนไมมีความเสียหายนั้นๆ เกิดข้ึน ท้ังนี้ การชดใชดวยวิธีอ่ืนนอกจาก
ตัวเงินจะตองระบุไวชัดเจนในกรมธรรมประกันภัย ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 1)  การจัดการซอมแซมทรัพยสินใหใชการไดดังเดิม ซ่ึงนิยมใชหากทรัพยสินท่ีเอา
ประกันภัยไดรับความเสียหายแตเพียงบางสวน เชน รถยนตท่ีเอาประกันภัยถูกชนสีถลอก 
 2)  จัดหาสิ่งทดแทน ในกรณีเปนทรัพยท่ีมีคาหรือลักษณะเฉพาะ เชน เครื่องประดับ
ตางๆ ซ่ึงในความเห็นของผูเขียน การทําประกันภัยวัตถุท่ีมีคาแมจะมีการระบุวงเงินประกันภัยไว แต
โดยเนื้อแทแลวผูเอาประกันภัยยอมตองการทรัพยสินนั้นกลับคืนมามากกวาการไดเงินตามจํานวนท่ี
เอาประกันภัยไว วิธีการจัดหาสิ่งทดแทนในกรณีนี้จึงจะตองเปนชนิด ประเภทและปริมาณท่ีเทาเทียม
กัน ท้ังนี้ เพ่ือใหตองตรงความประสงคของผูเอาประกันภัย 

 3) การกลับคืนสภาพเดิม กอนเกิดวินาศภัย เชน โรงงานไดรับความเสียหายเพราะ
เกิดเพลิงไหมเสียท้ังหมด ผูรับประกันภัยก็ตองจัดการใหโรงงานนั้นอยูในสภาพเดิม คือ สรางโรงงาน
ข้ึนมาใหม แตวิธีการนี้ผูรับประกันภัยจะไมนิยมใชเนื่องจากตัวสิ่งปลูกสรางตางๆ ยอมเสื่อมสภาพไป
ตามกาลเวลา การจัดสรางใหมยอมตองเสียคาวัสดุอุปกรณในราคาท่ีเปนอยูในปจจุบันซ่ึงยอมสูงกวา 
มูลคาของโรงเรือนท่ีไดเอาประกันภัยไวเสียดวยซํ้า ยอมเสี่ยงตอการขาดทุนสูง 

 เม่ือไดศึกษาหลักการชดใชคาสินไหมทดแทนดวยวิธีการอ่ืนนอกจากตัวเงิน จะพบวาการ
ชดใชคาสินไหมทดแทนในกรณีสัญญาประกันภัยวินาศภัยท่ีมีวัตถุประสงคหลักในการท่ีจะทําให
ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใดท่ีสามารถตีราคาออกมาเปนเงินไดของผูเอาประกันภัยท่ีเอา
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ประกันภัยไวไดกลับคืนสูสถานะท่ีเปนอยูเดิมหรือคงเดิมมากท่ีสุด กอนท่ีจะเกิดวินาศภัยข้ึน ท้ังนี้ 
วิธีการท่ีจะไดขอสรุปวาการชดใชคาสินไหมทดแทนดวยวิธีการใดเปนการเหมาะสมท่ีสุดยอมตอง
อาศัยขอเท็จจริงท่ีเก่ียวกับความเสียหายท่ีเกิดข้ึน แตไมวาจะเปนประการใดการชดใชคาสินไหม
ทดแทนทุกวิธีจะตองมีการพิจารณา ตรวจสอบ สรุปรายงานตีราคาความเสียหาย โดยผูรับประกันภัย
วาความเสียหายท่ีแทจริงมีเพียงใด ควรใชวิธีการชดใชคาสินไหมทดแทนในลักษณะใด และวิธีการท่ี
เลือกนั้นไดมีขอตกลงกับผูเอาประกันภัยไวในกรมธรรมหรือไม 
 
 5.2.3ขอยกเวนความรับผิดของผูรับประกันภัย 

 ในขอนี้ จะกลาวถึงขอยกเวนความรับผิดของผูรับประกันภัย ในสวนท่ีเก่ียวของกับการ
วิเคราะหความรับผิดของผูรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพเทานั้น สวนขอยกเวนตาม
ทฤษฎีกฎหมายประกันภัย เนื่องจากความไมสมประกอบของวัตถุท่ีเอาประกันภัยหรือขอยกเวนท่ีได
ระบุไวเปนเง่ือนไขในสัญญา ผูเขียนไดอธิบายไปแลวในบทท่ี 2 จึงไมขอกลาวซํ้าอีก 
 ขอยกเวนความรับผิดของผูรับประกันภัยซ่ึงเปนหลักการท่ัวไป ไมวาจะเปนสัญญาประกัน
วินาศภัย หรือสัญญาประกันภัยคํ้าจุน ก็คือ ความทุจริตหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเอา
ประกันภัยหรือผูรับประโยชน ซ่ึงการท่ี ผูเอาประกันภัยกระทําการในลักษณะดังกลาวยอมไมสามารถ
อางสิทธิของตนตามสัญญาประกันวินาศภัยได เนื่องจากหากปลอยใหมีการอางกันเชนนั้นได ยอมเปน
การขัดตอวัตถุประสงคของสัญญาประกันภัย ท่ีมีเง่ือนไขของการชดใชคาสินไหมทดแทนท่ีข้ึนอยูกับ
ความเสี่ยงภัยท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณท่ีไมแนนอนในอนาคต ฉะนั้น การกระทําทุจริตหรือประมาท
เลินเลออยางรายแรงของผูเอาประกันภัย ยอมไมอยูในความหมายของเหตุการณท่ีไมแนนอนไปได ซ่ึง
หลักการยกเวนความรับผิดในขอนี้ ยังนําไปใชในสัญญาประกันชีวิตไดดวย กลาวคือ หากผูถูกเอา
ประกันชีวิตฆาตัวตาย บริษัทประกันภัยท้ังหลายยอมปฏิเสธท่ีจะไมชดใชเงินท่ีระบุไวในกรมธรรม
ใหแกผูรับประโยชน 
 ในทางตรงกันขาม ขอยกเวนในเรื่องความทุจริตหรือประมาทเลินเลออยางแรงของผูเอา
ประกันภัย โดยหลักการแลวเปนเรื่องท่ียากยิ่งท่ีจะนํามาปรับใชในกรณีสัญญาประกันภัยคํ้าจุน เพราะ
สัญญาประกันภัยคํ้าจุน เปนสัญญาประเภทประกันความรับผิดของผูเอาประกันภัย ซ่ึงในแนวทาง
ปฏิบัติการชดใชคาสินไหมทดแทนในสัญญาประกันภัยคํ้าจุน เชน สัญญาประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต 
หากฟงไดวาการท่ีรถชนกันเปนความผิดของผูเอาประกันภัย ก็จะมีการลงบันทึกประจําวันตอ
เจาหนาท่ีตํารวจ และบริษัทจะใชบันทึกประจําวันท่ีลงกันไวนั้น เปนหลักฐานในการชดใชคาสินไหม
ทดแทนใหกับคูกรณีนี้อีกฝายหนึ่งผูไดรับความเสียหาย แตอยางไรก็ตาม ผูเขียนมีความเห็นวา 
หลักการขอยกเวนความรับผิดของผูรับประกันภัยนี้ยอมนํามาใชได ในกรณีท่ีพิสูจนไดอยางแนชัดวา
เปนความทุจริตหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเอาประกันภัย กลาวคือ ไมใยดีวาจะมีความ
เสียหายเกิดข้ึนหรือไม รวมท้ังนําไปใชเปนการจํากัดความรับผิดของผูรับประกันภัยในการชดใชคา
สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยได การพิสูจนเจตนาของผูเอาประกันภัยท่ียากนี้ อาจมองวาจะ
เปนการสงเสริมใหผูเอาประกันภัยไมระมัดระวังตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะเปนการกระทบตอ
ความสงบเรียบรอยของประชาชนท่ัวๆไปได แตกระนั้นก็ดี แมผูเอาประกันภัยจะมีบริษัทประกันภัย
คอยชําระคาสินไหมทดแทนให แตความรับผิดทางอาญายอมเปนเรื่องของผูเอาประกันภัยโดยเฉพาะ 
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ผูรับประกันภัยไมมีความเก่ียวของดวย จึงไมอาจฟงไดวาจะเปนการสงเสริมใหผูเอาประกันภัยกระทํา
การโดยประมาทเลินเลอ ฉะนั้น เม่ือหากมองในมุมกลับกันการทําสัญญาประกันภัยคํ้าจุนยอมเปน
ประโยชนแกบุคคลภายนอกท่ีจะไดมีโอกาสรับชําระคาสินไหมทดแทนท่ีแนนอนมากยิ่งข้ึน แมจะเปน
กรณีท่ีผูเอาประกันภัยไมสามารถชําระคาสินไหมทดแทนไดเองก็ตาม174 
  5.2.3.1 วิเคราะหความรับผิดของผูรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพ 
  หนาท่ีหรือความรับผิดของบริษัทประกันภัย ยอมเกิดข้ึนจากการท่ีผูเอาประกันภัย
ตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพ ไมมาพบเจาพนักงานตามกําหนดนัด โดยไมตองวินิจฉัยวาการไมมา
ปรากฏตัวของผูเอาประกันภัยมาจากสาเหตุใด บริษัทประกันภัยจะถูกเจาพนักงานสั่งปรับตามจํานวน
เงินท่ีระบุไวสัญญาประกัน สวนจะเรียกรองเอาจากผูเอาประกันภัยไดหรือไมเพียงใดเปนอีกเรื่องหนึ่ง 
โดยอาศัยสิทธิตามขอสัญญาในกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพ 
  สําหรับลักษณะการชดใชคาสินไหมทดแทนของผูรับประกันภัยตามสัญญานั้น จะมี
รูปแบบของการชดใชเปนจํานวนเงินท่ีแนนอนเทานั้น สภาพของสัญญาไมสามารถชดใชคาสินไหม
ทดแทนดวยวิธีการอ่ืนนอกจากชดใชเปนตัวเงินได สวนภายหลังบริษัทประกันภัยจะสงตัวผูตองหา
หรือจําเลยมาใหแกเจาพนักงานไดหรือไมเปนอีกเรื่องหนึ่ง ซ่ึงหากบริษัทประกันภัยสามารถนํามาสงได 
ก็ไมใชกรณีการชดใชคาสินไหมทดแทนประเภทการทําใหกลับคืนสภาพเดิม เพราะหนาท่ีในการนํา
ผูตองหาหรือจําเลยมามอบใหแกเจาพนักงาน เปนหนาท่ีในฐานะผูประกันตามสัญญาประกัน บริษัท
ประกันภัยไมไดมีฐานะเปนคูสัญญาตามสัญญาประกันตัว ผูเอาประกันภัยตางหากท่ีเปนผูท่ีตองทํา
สัญญาประกันตัวกับเจาพนักงาน แมบริษัทประกันภัยจะนําตัวผูเอาประกันภัยมาสงตอศาลใน
ภายหลังได ก็ยังคงตองรับผิดตามคํารับรองท่ีไดใหไวอยู ความรับผิดตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพ
ของบริษัทประกันภัยจึงเปนความรับผิดท่ีไดเกิดข้ึนไปแลว เม่ือมีการผิดสัญญาประกัน จึงวิเคราะหได
วารูปแบบหรือลักษณะของชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพ มีลักษณะตรงกัน
ขามกับสัญญาประกันวินาศภัย หรือสัญญาประกันภัยคํ้าจุนอยางชัดเจน เนื่องจากไมตองมีการตีราคา
หรือตีคาความเสียหายท่ีแทจริงในขณะเกิดความรับผิดท่ีจะตองชดใชเงินแตอยางใด ประกอบกับ
จํานวนเงินท่ีชดใชใหแกเจาพนักงานนั้นไดระบุไวเปนจํานวนแนนอนแลว กอนท่ีจะมีการผิดสัญญา
ประกันตัว นอกจากนี้ หากสัญญาประกันภัยอิสรภาพเปนสัญญาประกันวินาศภัยจริงตามท่ีมีความเชื่อ
กันเชนนั้น บริษัทประกันภัยยอมยกขออางในเรื่องความทุจริตหรือประมาทเลินเลอของผูเอา
ประกันภัย มาเปนเหตุในการปฏิเสธความรับผิดในการชดใชเงินตามสัญญาได แตกลับไมปนเชนนั้น 
มูลเหตุของการชดใชเงินของบริษัทประกันภัยกลับเกิดข้ึนจากการทุจริต ฉอฉลของผูเอาประกันภัยเสีย
เองกลาวคือ การหลบหนีไปเสียจากอํานาจคุมขังของรัฐ การเจตนาหลบหนีดังท่ีกลาวมา ยอมเปนการ
แสวงหาผลประโยชนอันมิควรไดแกตนเองอยางชัดเจน สัญญาประกันภัยอิสรภาพ จึงไมใชสัญญา
ประกันภัยประเภทใดประเภทหนึ่ง ไมวาจะเปนการทําสัญญาประกันภัยอิสรภาพกอนหรือหลังกระทํา
ความผิดก็ตาม 
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  นอกจากนี้ เม่ือบริษัทประกันภัยชดใชเงินใหแกเจาพนักงานไปแลว บริษัทประกันภัย
ก็ไมอาจใชหลักการรับชวงสิทธิ ซ่ึงเปนหลักการของสัญญาประกันภัย มาไลเบี้ยเอาแกผูเอาประกันภัย
ได ดวยเหตุผลตามหลักการรับชวงท่ีจะกลาวดังตอไปนี้ 
  5.2.3.2 หลักการรับชวงสิทธิ (Principle of Subrogation) 
  หลักการชวงสิทธิเปนหลักการท่ีเกิดข้ึนโดยอํานาจกฎหมาย กลาวคือ ตองเปนกรณีท่ี
กฎหมายบัญญัติใหมีการรับชวงสิทธิกันได โดยหลักการรับชวงสิทธิในสัญญาประกันภัย จะมีข้ึนได
เฉพาะสัญญาประกันวินาศภัย และสัญญาประกันภัยคํ้าจุนเทานั้น และวินาศภัยจะตองเกิดจากการ
กระทําของบุคคลภายนอกเทานั้น จึงจะมีการรับชวงสิทธิกันได ในสัญญาประกันชีวิตโดยสภาพไมอาจ
มีการรับชวงสิทธิกันได เพราะเม่ือผูถูกเอาประกันชีวิตถึงแกความตาย ทายาทของผูตายยอมมีสิทธิ
สองทาง คือ 1.เรียกรองเงินตามสัญญาประกันชีวิต (ในกรณี ทายาท เปนผูรับประโยชน สัญญา )2. 
เรียกรองจากผูทําใหผูถูกเอาประกันชีวิตตาย จึงไมมีโอกาสท่ีผูรับประกันภัยจะรับชวงสิทธิของทายาท
ไปไลเบี้ยเอาแกบุคคลภายนอกผูทําใหตายได175 
  อยางไรก็ตาม หลักการรับชวงสิทธิในสัญญาประกันภัยจะมีลักษณะพิเศษท่ีแตกตาง
จากหลักการรับชวงสิทธิในกฎหมายลักษณะหนี้ กลาวคือ การใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยอาจใชไมเต็มตามราคาทรัพยก็ได ซ่ึงแตกตางจากกฎหมายลักษณะหนี้ท่ีตองใชใหเต็มตาม
ราคาทรัพยจึงจะรับชวงสิทธิได ประกอบกับทรัพยท่ีเสียหาย แมจะเปนจะเปนวัตถุท่ีเอาประกันภัย แต
ไมใชวัตถุแหงหนี้ตามสัญญาประกันภัย เปนเพียงทรัพยท่ีอาศัยเปนเง่ือนไขในการจายเงินตามสัญญา
ประกันภัยเทานั้น ท้ังนี้ การรับชวงสิทธิตามสัญญาประกันวินาศภัยจะมีหลักเกณฑท่ีตองพิจารณา 
ดังตอไปนี ้

1) มีการกระทําละเมิดหรือมีการกระทําท่ีผิดสัญญาทําใหทรัพย หรือ
ผลประโยชนอ่ืนใดท่ีสามารถตีราคาเปนเงินได อันเปนวัตถุท่ีเอาประกันภัยไดรับความเสียหาย 

2) มีการชําระคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน 
3) เม่ือไดชําระคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันหรือผูรับประโยชนไป

แลวผูรับประกันภัยยอมเขารับชวงสิทธิของผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนไปเรียกรองเอากับ
บุคคลภายนอกท่ีทําใหทรัพย หรือผลประโยชนอ่ืนใดท่ีสามารถตีราคาเปนเงินได ซ่ึงเปนวัตถุท่ีเอา
ประกันไดรับความเสียหายไดเทากับจํานวนท่ีตนไดจายไป 
  สําหรับการรับชวงสิทธิในสัญญาประกันภัยคํ้าจุน โดยสภาพไมอาจจะมีการรับชวง
สิทธิกันได ดวยเหตุผลท่ีวาในสัญญาประกันภัยคํ้าจุน บุคคลท่ีกอใหเกิดความเสียหายก็คือ ผูเอา
ประกันภัยเอง ฉะนั้น โดยสภาพผูรับประกันภัยเม่ือจายคาสินไหมทดแทนไปแลว ยอมไมอาจจะไลเบี้ย
เอากับผูเอาประกันภัย ซ่ึงเปนคูสัญญาของตนได และผูรับประกันภัยก็ไดรับประโยชนเปนเบี้ยประกัน
ท่ีจายไวแลว ประกอบกับภัยท่ีรับเสี่ยง ก็คือ ภัยท่ีผูเอาประกันภัยจะไปกอความเสียหายใหแกผูอ่ืน 
ดังนั้น หากจะใหมีการไลเบี้ยกันไดก็คงจะไมมีการทําสัญญาประกันในรูปแบบนี้เกิดข้ึน 
  อยางไรก็ตาม การรับชวงสิทธิในสัญญาประกันภัยอิสรภาพอาจจะมีไดในบางกรณี
และตองเปนกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติใหผูเอาประกันภัยตองรวมรับผิดดวย ยกตัวอยาง เชน ผูเอา
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ประกันภัยเปนตัวการ ตัวแทนของเขาไปทําละเมิดแกคนอ่ืน ตัวการยอมตองรวมรับผิดดวย ฉะนั้นเม่ือ
ผูรับประกันภัยไดจายเงินคาเสียหายใหแกบุคคลภายนอกแทนผูเอาประกันภัยซ่ึงเปนตัวการไปแลว 
ยอมรับชวงสิทธิไปไลเบี้ยเอาจากตัวแทนได 
  เม่ือไดศึกษาหลักการรับชวงสิทธิของสัญญาประกันวินาศภัยและสัญญาประกันภัย
คํ้าจุนแลว จึงตองศึกษาวาสัญญาประกันภัยอิสรภาพสามารถมีการรับชวงสิทธิกันไดหรือไม เนื่องจาก
มีความเขาใจกันวาสัญญาประกันภัยอิสรภาพเปนสัญญาประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง และมีความ
ใกลเคียงกับสัญญาประกันภัยคํ้าจุน ดังนี้ 
  สัญญาประกันภัยอิสรภาพ ไมสามารถนําหลัการรับชวงสิทธิมาปรับใชได กลาวคือ 
เม่ือบริษัทประกันภัยไดชําระคาปรับ คาฤชาธรรมเนียม และคาใชจายอ่ืนๆ ไปใหแกเจาพนักงานแลว 
บริษัทประกันภัยไมอาจเขารับชวงสิทธิของเจาพนักงานไปเรียกเอาแก ผูเอาประกันภัยได ดวยเหตุผล
ท่ีวา การท่ีบริษัทประกันภัยจะตองชําระเงินใหแกเจาพนักงาน มีสาเหตุมาจากการหลบหนีประกัน
ของผูเอาประกันภัย หรือเรียกไดงายๆ วา เปนความผิดของผูเอาประกันภัยเอง ความเสียหายไมเกิด
จากการกระทําของบุคคลภายนอก แมภายหลังบริษัทประกันภัย จะสามารถเรียกรองเอาเงินท่ีได
ชําระไปคืนจากผูเอาประกันภัยได ก็เปนการอาศัยสิทธิเรียกรองตามท่ีระบุไวในกรมธรรมประกันภัย
อิสรภาพ 176 ซ่ึงถือวาเปนการใชสิทธิตามสัญญา ไมใชเปนอาศัยหลักการรับชวงสิทธิ ซ่ึงเกิดข้ึนดวย
อํานาจกฎหมาย เม่ือการรับชวงสิทธิเกิดข้ึนดวยกฎหมาย การนํามาใชยอมเปนไปตามหลักเกณฑ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาเปรียบเทียบไดกับหลักเกณฑการรับชวงสิทธิของสัญญาประกัน
วินาศภัย ดังตอไปนี้ 

1) มีการกระทําท่ีทําใหทรัพย หรือผลประโยชนอ่ืนใดท่ีสามารถตีราคา
ออกมาเปนเงินได อันเปนวัตถุท่ีเอาประกันภัยไดรับความเสียหายซ่ึงหากนําหลักการในขอนี้มาปรับจะ
พบวาไมสามารถปรับเขากันได เนื่องจากการกระทําท่ีผิดสัญญา เกิดข้ึนโดยผูเอาประกันภัยเอง 
ประกอบกับภัยท่ีรับเสี่ยงในกรณีสัญญาประกันภัยอิสรภาพ เปนเสรีภาพในรางกายของผูตองหาหรือ
จําเลย และการท่ีจะสูญเสียเสรีภาพในรางกายหรือไมมิไดเกิดข้ึนมาจากเหตุการณท่ีไมแนนอน โดย
การกระทําละเมิด หรือผิดสัญญา แตอยางใด แตเกิดจากการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานตาม
กฎหมายวาผูตองหาหรือจําเลยไดปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีจะไดรับประกันตัวหรือไม ไมวาจะเปน
พฤติการณ ความประพฤติสวนตัวของผูตองหาหรือจําเลยเอง หรือการมีหลักประกันมาวางตามท่ีเจา
พนักงานกําหนด 

2) มีการชําระคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน
หลักในขอนี้ยอมเห็นไดชัดเจนวา ไมสามารถปรับเขากันได เนื่องจากการชําระเงินคาปรับ คาฤชา
ธรรมเนียม และคาใชจายอ่ืนๆ ของบริษัทไดชําระใหแกเจาพนักงาน มิไดชําระใหผูตองหาหรือจําเลย 
ซ่ึงเปนผูเอาประกันภัยแตอยางใด จึงตองพิจารณาตอไปวา เจาพนักงานเปนผูรับประโยชนตามสัญญา
ประกันภัยอิสรภาพหรือไม พิเคราะหไดวา เจาพนักงานไมอยูในฐานะผูรับประโยชนตามความหมาย
ของสัญญาประกันภัย เนื่องจากลําพังหากไมมีสัญญาประกันภัยอิสรภาพ เจาพนักงานยอมสามารถใช

                                                           
 

176ดูตัวอยางกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพ ในภาคผนวก คหัวขอหนาท่ีของผูเอาประกันภัยใน
กรมธรรมท้ังสองประเภท 
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สิทธิบังคับตามสัญญาประกัน และคํารับรองท่ีออกโดยบริษัทประกันภัย เพ่ือใหไดรับคาปรับตามท่ีเจา
พนักงานกําหนดไดอยูแลว ไมตองอาศัยสิทธิตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพ และไมตองแสดงเจตนา
เขาถือเอาประโยชน อยางเชนผูรับประโยชนแตอยางใด 

  เม่ือพิเคราะหไดแลววา สัญญาประกันภัยอิสรภาพไมมีการชําระคาสินไหมทดแทน
ใหแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามหลักเกณฑการรับชวงสิทธิของสัญญาประกันวินาศภัย  
ดังนั้น จึงไมอาจมีการรับชวงสิทธิในกรณีของสัญญาประกันภัยอิสรภาพได 
  ประเด็นท่ีตองวิเคราะหตอไปก็คือ จะสามารถนําหลักเกณฑในเรื่องการรับชวงสิทธิ
ตามสัญญาประกันภัยคํ้าจุน มาปรับใชกับสัญญาประกันภัยอิสรภาพไดหรือไม ตามท่ีกลาวมาขางตน
วาสัญญาประกันภัยคํ้าจุน โดยหลักแลวไมอาจมีการรับชวงสิทธิกันได เนื่องจากความเสียหายอันเปน
เหตุใหเกิดการชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกเจาพนักงาน เกิดจากการกระทําของผูเอาประกันภัยเอง 
จะมีการรับชวงสิทธิไดก็แตในกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติใหผูเอาประกันภัยตองรวมรับผิดกับผูอ่ืน เชน ผู
เอาประกันภัยเปนตัวการตองรับผิดรวมกับตัวแทน ผูเอาประกันภัยเปนนายจางตองรวมรับผิดกับ
ลูกจาง เปนตน ฉะนั้น สัญญาประกันภัยอิสรภาพก็ไมสามารถนําหลักการรับชวงสิทธิตามสัญญา
ประกันภัยคํ้าจุนมาใชไดอีกเชนกัน เนื่องจากการหลบหนีจากการควบคุมหรือคุมขังโดยเจาพนักงาน 
ของผูตองหาหรือจําเลยเปนเรื่องเฉพาะตัวท่ีผูตองหาหรือจําเลยตองรับผิด ไมใชกรณีท่ีผูตองหาหรือ
จําเลยจะตองไปรวมรับผิดกับบุคคลใด ดังนั้น จึงไมสามารถนําหลักเกณฑการรับชวงสิทธิตามสัญญา
ประกันภัยคํ้าจุนมาปรับใชกับสัญญาประกันภัยอิสรภาพไดเชนกัน 
  ดวยเหตุท่ีไดยกข้ึนมาวิเคราะหขางตน จึงไดบทสรุปจากวิเคราะหวา ความรับผิดของ
ผูรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพ ไมใชความรับผิดเชนเดียวกับความรับผิดตามสัญญา
ประกันภัย เนื่องมาจากเหตุผลดังตอไปนี้ 

1) รูปแบบและลักษณะการชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
อิสรภาพ ไมสอดคลองกับหลักการชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันวินาศภัย ท่ีจะตองมีการ
ตีราคาความเสียหาย ใหไดขอยุติเสียกอน 

2) เหตุของการชดใชเงินตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพเกิดจากการ
กระทําของผูเอาประกันภัยเอง 

3) เม่ือบริษัทประกันภัยไดชดใชเงินใหแกเจาพนักงานไปแลว สิทธิในการ
เรียกเงินคืนไมใชเกิดจากการรับชวงสิทธิท่ีเกิดข้ึนโดยอํานาจกฎหมาย แตเปนการอาศัยสิทธิตามขอ
สัญญาท่ีระบุไวในกรมธรรมประกันภัย 
 

5.3สัญญาประกันภัยอิสรภาพเปนสัญญาทางแพงลักษณะใด 
 
 ตามท่ีไดขอสรุปจากการวิเคราะหในหัวขอ 5.1 และ 5.2 วาสัญญาประกันภัยอิสรภาพ ไมใช
สัญญาประกันภัยประเภทใดประหนึ่ง ในหัวขอนี้จะทําการวิเคราะหวา สัญญาประกันภัยอิสรภาพเปน
สัญญาลักษณะใดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยจะศึกษาวิเคราะหจากบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยแบงการวิเคราะหเปน 3 หัวขอ คือ 1.สัญญาประกันภัย
อิสรภาพกับสัญญาเพ่ือประโยชนบุคคลภายนอก 2.สัญญาประกันภัยอิสรภาพกับสัญญาคํ้าประกัน 
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และ 3.สัญญาประกันภัยอิสรภาพกับสัญญาตางตอบแทน ท้ังนี้ เพ่ือใหไดขอสรุปวาสัญญาประกันภัย
อิสรภาพในปจจุบันท่ีเปนสัญญาทางแพงประเภทหนึ่ง จะสามารถนําบทบัญญัติกฎหมายลักษณะใดมา
ปรับใช โดยจะทําการศึกษาวิเคราะหไปตามลําดับ 
 
 5.3.1 สัญญาประกันภัยอิสรภาพ กับสัญญาเพ่ือประโยชนบุคคลภายนอก 
 เนื่องจากการชําระคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพ เปนการชําระใหแกเจา
พนักงานของรัฐ ซ่ึงมิไดเปนคูสัญญาตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพ รวมท้ังการทําสัญญาประกันภัย
อิสรภาพ ยังเปดโอกาสใหผูมีประโยชนเก่ียวของกับผูเอาประกันภัยมีสิทธิจัดใหมีการทําประกันภัยเพ่ือ
ประโยชนแกผูเอาประกันภัยไดดวย จึงตองวิเคราะหวาสัญญาประกันภัยอิสรภาพเปนสัญญาเพ่ือ
ประโยชนบุคคลภายนอกหรือไม กลาวคือ เปนการทําสัญญาเพ่ือประโยชนแกเจาพนักงาน หรือผูเอา
ประกันภัย หรือไม โดยวิเคราะหไดจากบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดังตอไปนี้ 
 มาตรา 374 "ถาคูสัญญาฝายหนึ่งทําสัญญาตกลงวาจะชําระหนี้แกบุคคลภายนอกไซร 
ทานวาบุคคลภายนอกมีสิทธิท่ีจะเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้โดยตรงได 
 ในกรณีดั่งกลาวมาในวรรคตนนั้น สิทธิของบุคลภายนอกยอมเกิดมีข้ึนตั้งแตเวลาท่ีแสดง
เจตนาแกลูกหนี้วาจะถือเอาประโยชนจากสัญญานั้น" 
 สัญญาเพ่ือประโยชนบุคคลภายนอก ถือวาเปนขอยกเวนของหลักกฎหมายสัญญาท่ัวๆไป 
ท่ีวา สัญญากอใหเกิดหนี้หรือผูกพันเฉพาะคูกรณี โดยเปนการท่ีคูสัญญาตกลงกันวาใหคูสัญญาท่ีมี
ฐานะเปนลูกหนี้ชําระหนี้ใหแกบุคคลภายนอก ซ่ึงไมไดเขามาทําสัญญาดวยในสัญญาท่ีคูสัญญาไดทํา
กันไว แตเม่ือสัญญามีผลบังคับแลว กฎหมายไดใหสิทธิแกบุคคลภายนอกท่ีจะเรียกใหคูสัญญาท่ีมี
ฐานะเปนลูกหนี้ชําระหนี้แกตนไดโดยตรง ดวยวิธีแสดงเจตนาเขาถือเอาประโยชนจากสัญญานั้น 
ฉะนั้น ตราบใดท่ียังไมไดแสดงเจตนาถือเขาประโยชนจากสัญญา สิทธิเรียกรองท่ีจะบังคับใหเปนไป
ตามประโยชนของสัญญาก็ยังไมเกิดข้ึน สวนการเขาถือเอาประโยชนจากสัญญากฎหมายมิไดกําหนด
แบบไว จึงสามารถแสดงออกโดยวิธีการอยางใดท่ีแสดงวาประสงคจะไดประโยชนจากสัญญานั้น เวน
แตกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะวาการแสดงเจตนาเขาถือประโยชนจะตองทําเปนหนังสือ ก็
ตองกระทําการใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว 177 เชน กรณีของสัญญาประกันชีวิต ท่ีกฎหมาย
กําหนดวาผูรับประโยชนจะตองบอกกลาวเปนหนังสือวาตนจํานงจะถือเอาประโยชนแหงสัญญา
ประกันชีวิต 178 เปนตน เม่ือมีการแสดงเจตนาเขาถือเอาประโยชนจากสัญญาแลวคูสัญญาหาอาจจะ

                                                           
 

177อัครวิทย สุมาวงศ , คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย นิติกรรม 
สัญญา,พิมพครั้งท่ี 6(กรุงเทพมหานคร: สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, 2553),หนา 
292-293. 
 

178มาตรา 891 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย "แมในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยมิไดเปน
ผูรับประโยชนเองก็ดี ผูเอาประกันภัยยอมมีสิทธิท่ีจะโอนประโยชนแหงสัญญานั้นใหแกบุคคลอีกคน
หนึ่งได เวนแตจะไดสงมอบกรมธรรมประกันภัยใหแกผูรับประโยชนไปแลว และผูรับประโยชนไดบอก
กลาวเปนหนังสือไปยังผูรับประกันภัยแลววาตนจํานงจะถือเอาประโยชนแหงสัญญานั้น 
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เปลี่ยนแปลงหรือระงับซ่ึงสิทธิของบุคคลภายนอกท่ีเกิดมีข้ึนแลวได 179 นอกจากนี้แมบุคคลภายนอก
จะเปนผูรับประโยชนตามสัญญาท่ีสามารถบังคับตามสิทธิของตนได แตอยางไรก็ดี สัญญาท่ีทํากันนั้น
คูสัญญาฝายท่ีมีฐานะเปนเจาหนี้ตามสัญญายอมสามารถบังคับใหฝายท่ีเปนลูกหนี้ปฏิบัติตามสัญญาได
ในฐานะท่ีตนเปนคูสัญญาในสัญญาท่ีทํากันข้ึนนั้น 
 ตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกา 
 ฎีกาท่ี 1950/2543โจทกไดนํารถยนต คันท่ีหายเอาประกันภัยไวกับจําเลยโดยระบุใหบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย ก. เปนผูรับประโยชน เปนสัญญาเพ่ือประโยชนของบุคคลภายนอก สิทธิของ
บุคคลภายนอกจะเกิดข้ึนเม่ือไดแสดงเจตนาแกลูกหนี้วาจะถือเอาประโยชนจากสัญญา ตราบใดท่ียัง
ไมไดแสดงเจตนาดังกลาว คูสัญญาอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธิตามสัญญานั้นได เม่ือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย ก. ฟองโจทกใหชําระคาเชาซ้ือท่ีคางชําระ แสดงวาไดสละเจตนาท่ีจะถือเอา
ประโยชนจากสัญญาแลว โจทกและจําเลยจึงเปนคูสัญญามีสิทธิท่ีจะไดรับประโยชนจากสัญญาซ่ึงกัน
และกันตามหลักท่ัวไป และโจทกมีสิทธิเปลี่ยนแปลงขอตกลงเขาเปนผูรับประโยชนตามสัญญา
ประกันภัยเองได จึงมีอํานาจฟอง 
 ฎีกาท่ี 305/2511 จําเลยเปนลูกหนี้จะตองชําระเงินให ก. ตอมาจําเลยจะยกท่ีนาให ก. เพ่ือ
เปนการชําระหนี้ แต ก. บอกใหจําเลยยกท่ีนาใหโจทกจําเลยก็ตกลงกับ ก.วาจําเลยจะยกท่ีใหโจทก
แทนท่ีจะใหยกให ก. สัญญาท่ีจําเลยทํากับ ก.นั้น ถือวาเปนสัญญาเพ่ือประโยชนของโจทกซ่ึงเปน
บุคคลภายนอก ตอมาโจทกจําเลยไปลงชื่อขอทําสัญญาท่ีอําเภอวาจําเลยขายท่ีนาใหโจทก ศาลฎีกา
วินิจฉัยวา การท่ีโจทกไปทําเชนนั้น ถือไดวาโจทกไดแสดงเจตนาถือเอาประโยชนจากสัญญาท่ีจําเลย
ทํากับ ก. ซ่ึงเปนสัญญาเพ่ือประโยชนของโจทกท่ีเปนบุคคลภายนอกแลว โจทกสามารถฟองบังคับให
จําเลยโอนท่ีดินใหตนได 
 ฎีกาท่ี 38/2519สัญญาเพ่ือประโยชนบุคคลภายนอกนั้น ถาคูสัญญาฝายหนึ่งไมปฏิบัติการ
ชําระหนี้  คูสัญญาอีกฝายหนึ่งฟองใหคูสัญญาฝายท่ีไมชําระหนี้นั้นชําระหนี้ใหแกบุคคลภายนอกได 
และเม่ือชนะคดีแลวจะบังคับใหลูกหนี้ชําระหนี้ไดหรือไม บุคคลภายนอกจะยอมรับชําระหนี้หรือไม
เปนเรื่องของการบังคับคดีอีกชั้นหนึ่ง 
 
 5.3.2 วิเคราะหเปรียบเทียบกับสัญญาประกันภัยอิสรภาพ 
 สาระสําคัญของสัญญาประกันภัยอิสรภาพ คือ การท่ีคูสัญญาฝายหนึ่ง คือ ผูท่ีอาจจะตกเปน
ผูตองหาหรือจําเลยในภายหนาในกรณีสัญญาประกันภัยอิสรภาพกอนการกระทําผิด หรือเปนผูตองหา
หรือจําเลยแลว ในกรณีสัญญาประกันภัยอิสรภาพหลังการกระทําผิด หรือผูมีประโยชนเก่ียวของกับ
บุคคลดังท่ีกลาวมา ทําสัญญากับคูสัญญาอีกฝายหนึ่งคือ บริษัทประกันภัยวา หากมีการกระทํา
ความผิดอาญาเกิดข้ึน ขอใหบริษัทประกันภัยออกหนังสือรับรองใหแกเจาพนักงานวา ตนจะมาปรากฏ

                                                                                                                                                                      
 ถากรมธรรมประกันภัยไดทําเปนรูปใหใชเงินตามเขาสั่งแลวทานใหนําบทบัญญัติมาตรา 309 
มาใชบังคับ" 
 

179มาตรา 375แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย "เม่ือสิทธิของบุคลภายนอกไดเกิดมีข้ึน
ตามบทบัญญัติแหงมาตรากอนแลว คูสัญญาหาอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธินั้นในภายหลังไม" 
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ตัวตามกําหนดนัด โดยยินยอมชําระคาตอบแทนในอัตราท่ีบริษัทประกันภัยกําหนด สวนบริษัท
ประกันภัยเม่ือสามารถตกลงเรื่องคาตอบแทนกับบุคคลเหลานั้นไดแลวบริษัทประกันภัยก็มีหนาท่ี
รับผิดชอบในกรณีท่ีผูตองหาหรือจําเลยไมมาปรากฏตัวตอเจาพนักงานตามกําหนดนัด โดยตองชําระ
คาปรับ คาฤชาธรรมเนียม และคาเสียหาย ตามคําสั่งของเจาพนักงาน180 
 ประการแรก ท่ีจะตองทําการวิเคราะหก็คือ เจาพนักงานของรัฐ ถือเปนบุคคลภายนอกหรือ
เปนผูรับประโยชนตามความหมายของสัญญาเพ่ือประโยชนบุคคลภายนอกหรือไม ผูเขียนเห็นวา การ
ท่ีจะวินิจฉัยวาเจาพนักงานเปนผูรับประโยชนหรือไม ตองพิจารณาจากสิทธิท่ีสั่งปรับผูรับประกันภัย
ของเจาพนักงานวาเกิดข้ึนหรือตั้งฐานมาจากสัญญาประกันภัยอิสรภาพหรือไม ซ่ึงการแสดงเจตนาเขา
ถือเอาประโยชนตามสัญญาเปนสาระสําคัญของสัญญาเพ่ือประโยชนบุคคลภายนอก ท่ีจะทําใหเกิด
สิทธิเรียกรองตามสัญญาแกผูรับประโยชน โดยตราบใดท่ียังไมมีการแสดงเจตนาเขาถือเอาประโยชน 
คูสัญญาท่ีทําสัญญาเพ่ือประโยชนแกบุคคลภายนอกนั้น ยอมเปลี่ยนแปลงแกไข ระงับสิทธิของผูรับ
ประโยชนไดเสมอ แตกรณีสัญญาประกันภัยอิสรภาพ ไมจําตองอาศัยการแสดงเจตนาเขาถือเอา
ประโยชนดังท่ีกลาวมาแตอยางใด ผูรับประกันภัยจะตองชดใชเงินคาปรับ คาฤชาธรรมเนียม และ
คาเสียหายใหแกเจาพนักงานทันทีเม่ือมีการผิดสัญญาประกันตัวเกิดข้ึน ประกอบกับในทางปฏิบัติของ
การทําสัญญาประกันภัยอิสรภาพ ความผูกพันท่ีจะตองรับผิดตามคํารับรองของบริษัทประกันภัย จะ
เกิดมีข้ึนเม่ือมีการทําสัญญาประกันตัวและมีการอนุญาตใหประกันตัวเสมอ ผูรับประกันภัยจะถูกพันท่ี
จะตองชดใชเงินใหแกเจาพนักงานในกรณีท่ีผูตองหาหรือจําเลยหลบหนีหรือไมมาปรากฏตัวภายหลัง
จากมีการออกหนังสือรับรองและทําสัญญาประกันตัวเปนการเรียบรอยแลว และการท่ีเจาพนักงานจะ
สั่งปรับผูรับประกันภัยยอมอาศัยสิทธิตามสัญญาประกันตัว ท่ีทําไวเปนเอกเทศตางหากจากสัญญา
ประกันภัยอิสรภาพ ในทางตรงกันขามสัญญาเพ่ือประโยชนบุคคลภายนอกไมตองอาศัยการทําสัญญา
อ่ืนๆ อีกก็มีผลสมบูรณแลว และคูสัญญาฝายเจาหนี้สามารถบังคับใหฝายลูกหนี้ปฏิบัติตามสัญญาได
แมผูรับประโยชนจะยังไมไดแสดงเจตนาเขาถือเอาประโยชนตามสัญญาก็ตาม ซ่ึงในสัญญาประกันภัย
อิสรภาพการบังคับใหผูรับประกันภัยชดใชเงินใหแกเจาพนักงานจะไมมีทางเกิดข้ึนไดเลย เนื่องจาก
สัญญาประกันภัยอิสรภาพมีเง่ือนไขของการชดใชเงินมาจากการผิดสัญญาประกันตัวของผูตองหาหรือ
จําเลย เม่ือวิเคราะหไดเชนนี้แลวยอมเห็นวาเจาพนักงานไมใชบุคคลภายนอกหรือผูรับประโยชนตาม
ความหมายของสัญญาเพ่ือประโยชนบุคคลภายนอกอยางชัดเจน 
 ประการท่ีสอง จะตองทําการวิเคราะหวาผูเอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพใน
กรณีท่ีผูมีประโยชนเก่ียวของเปนการจัดใหมีการประกันภัยถือเปนบุคคลภายนอกหรือเปนผูรับ
ประโยชนตามความหมายของสัญญาเพ่ือประโยชนบุคคลภายนอกหรือไม เห็นวาผูเอาประกันภัยไมใช
บุคคลภายนอกตามความหมายของสัญญาเพ่ือประโยชนบุคคลภายนอก เนื่องจากเหตุผลท่ีวา การทํา
สัญญาประกันภัยอิสรภาพไมวาจะเปนประเภทกอนหรือหลังกระทําความผิด ผูเอาประกันภัยตองเขา
เปนคูสัญญากับบริษัทประกันภัยท้ังสิ้น ผูมีประโยชนเก่ียวของเปนเพียงผูจัดใหมีการประกันภัยเทานั้น 
นอกจากนี้ หลักการท่ีสําคัญของสัญญาเพ่ือประโยชนของบุคคลภายนอก ตองเปนการทําสัญญาเพ่ือ

                                                           
 

180ดูตัวอยางกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพ ในภาคผนวก คหัวขอหนาท่ีของผูเอาประกันภัย
และหนาท่ีของผูรับประกันภัยในกรมธรรมท้ังสองประเภท 
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ประโยชนของบุคคลภายนอกจริงๆ กลาวคือ บุคคลภายนอกจะตองไมมีหนี้หรือความผูกพันท่ีจะ
กระทําการใดๆ นอกจากการแสดงเจตนาเขาถือเอาประโยชนตามสัญญาเทานั้น แตกลับปรากฏวา
สัญญาประกันภัยอิสรภาพนอกจากผูเอาประกันภัยจะตองเขาเปนคูสัญญาในสัญญาประกันภัย
อิสรภาพตามท่ีกลาวมาแลว ผูเอาประกันภัยยังมีหนาท่ีตองเปนคูสัญญาประกันตัวกับเจาพนักงานอีก
ดวย รวมท้ังตองมีภาระหนาท่ีในการปฏิบัติการใหเปนไปตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพ และสัญญา
ประกันตัวอยางเครงครัด เม่ือมีการผิดสัญญาผูเอาประกันภัยแตเพียงฝายเดียว จะตองถูกบังคับชําระ
หนี้ ในกรณีไมมีผูคํ้าประกัน หรือหลักประกันของผูอ่ืนมาวางรวมกับหนังสือรับรองของบริษัท
ประกันภัย และแมวาจะมีผูคํ้าประกัน หรือหลักประกันอ่ืนๆ มาวางรวมก็ยังคงมีหนาท่ีตองรวมรับผิด
กับผูคํ้าประกัน และเจาของหลักประกัน ในการท่ีถูกฟองรองเปนจําเลยตอศาลตอไป ผูเอาประกันภัย
จึงไมใชบุคคลภายนอกตามความหมายของสัญญาเพ่ือประโยชนบุคคลภายนอก 
 ประการท่ีสาม  ตองวิเคราะหวาการทําสัญญาประกันภัยอิสรภาพ เปนการทําสัญญาเพ่ือ
ประโยชนของบุคคลภายนอกจริงหรือ ผูเขียนเห็นวา แทจริงแลวการทําสัญญาประกันภัยอิสรภาพ
ไมไดทําข้ึนเพ่ือประโยชนแกเจาพนักงานแตอยางใด ผูท่ีไดประโยชนตามสัญญานี้ คือ ผูตองหาหรือ
จําเลยเทานั้น การทําสัญญาประกันภัยอิสรภาพเปนการทําสัญญาเพ่ือประโยชนของผูตองหาหรือ
จําเลยเองท่ีจะไมตองอยูในอํานาจคุมขังโดยรัฐ หากภายหลังท่ีไดรับการประกันตัวมีการการหลบหนี
ไมมาตามกําหนดนัดเกิดข้ึน ถือวารัฐไดรับความเสียหายแลว เงินท่ีไดรับการชดใชจากบริษัท
ประกันภัยภายหลังการหลบหนีของผูตองหาหรือจําเลย ไมสามารถทดแทนความเสียหายไดเพียงแต
หากมีการผิดสัญญาประกันตัวข้ึน กฎหมายวิธีพิจาณาความอาญาไดใหอํานาจในการสั่งปรับตาม
สัญญาประกันไดเทานั้น ไมไดหมายความวารัฐจะพึงพอใจในจํานวนเงินท่ีไดรับแตอยางใด นอกจากนี้ 
หากเทียบเคียงกับกรณีท่ีผูตองหาหรือจําเลยนําหนังสือรับรองท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยมาวางเปน
หลักประกันตอเจาพนักงาน ยอมเห็นไดวาผลของการผิดสัญญาประกันตัว ไมมีขอแตกตางจากการ
ออกหนังสือรับรองโดยบริษัทประกันภัยในทางปฏิบัติแตอยางใด กลาวคือ เม่ือมีการผิดสัญญาประกัน
ตัวเจาพนักงานยอมมอํานาจบังคับแกหลักประกันตามสัญญาไดทันที เพียงแตข้ันตอนการออกหนังสือ
รับรองโดยบริษัทประกันภัย จะตองมีการทําสัญญาประกันภัยอิสรภาพประกอบดวยใหมันยุงยากข้ึน
เทานั้นเอง 
 ประการสุดทาย ท่ีตองวิเคราะหมีวา การสั่งปรับหรือบังคับตามสัญญาประกันตัวของเจา
พนักงาน จะถือวาพฤติการณเชนนี้เปนการแสดงเจตนาเขาถือประโยชนตามสัญญาประกันภัย
อิสรภาพหรือไม เม่ือสัญญาประกันภัยอิสรภาพก็ระบุหนาท่ีของผูรับประกันภัยไวชัดเจนวา ใหชดใช
เงินแกเจาพนักงานในกรณีท่ีผูตองหาหรือจําเลยผิดสัญญาประกันตัว ในประเด็นนี้สามารถวิเคราะหได
ในทํานองเดียวกันกับท่ีไดวิเคราะหวาเจาพนักงานถือเปนบุคคลภายนอกหรือไม กลาวคือ การสั่งปรับ
ตามสัญญาประกันตัวของเจาพนักงานเปนการอาศัยสิทธิตามขอสัญญาประกันตัว และบทบัญญัติของ
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท่ีใหอํานาจไวเปนเอกเทศตางหากจากสิทธิท่ีจะไดรับการชดใชเงิน
ตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพ ซ่ึงหากพิจารณาจากคําพิพากษาของศาลฎีกาท่ี 305/2511 ขางตน ท่ี
วินิจฉัยวาการท่ีโจทกจําเลยไปลงชื่อขอทําสัญญาท่ีอําเภอวาจําเลยขายท่ีนาใหโจทก ถือไดวาโจทกได
แสดงเจตนาถือเอาประโยชนจากสัญญาท่ีจําเลยทํากับ ก.แลว จะเห็นไดอยางชัดเจนวา โจทกในคดีนี้ 
ไดอาศัยสิทธิตามขอสัญญาระหวางจําเลยกับ ก ท่ีทํากันไว โดยไมตองมีการทําสัญญาใดๆ ระหวาง
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โจทกกับจําเลยอีก สัญญาท่ีโจทกไดรับประโยชนมีผลสมบูรณในตัวเอง ซ่ึงแตกตางจากการใชดุลย
พินิจใหประกันตัวของเจาพนักงาน ท่ีหลักประกันและสัญญาประกันเปนเง่ือนไขท่ีจะใหประกันตัว
ผูตองหาหรือจําเลย แมจะมีการทําสัญญาประกันภัยอิสรภาพ แตหากไมมีการทําสัญญาประกันตัว ก็
ไมเขาเง่ือนไขท่ีจะใหประกันตัวกันได หรือกลาวไดอีกนัยหนึ่งวาความรับผิดท่ีจะตองชดใชเงินของ
บริษัทประกันภัยตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพมีฐานมาจากการผิดสัญญาประกันตัว 
 ดวยเหตุผลท่ีไดใชประกอบการวิเคราะหดังกลาวมาขางตน ยอมไดขอสรุปวาสัญญา
ประกันภัยอิสรภาพไมใชสัญญาเพ่ือประโยชนบุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 
 5.3.3สัญญาประกันภัยอิสรภาพ กับสัญญาค้ําประกัน 
 ตามองคประกอบของสัญญาประกันภัยอิสรภาพ จะมีผูเก่ียวท่ีเขมาเก่ียวของกับสัญญาสาม
ฝายดวยกันคือ ผูตองหาหรือจําเลย บริษัทประกันภัย และเจาพนักงานของรัฐ และความรับผิดตาม
สัญญาประกันภัยอิสรภาพจะตกแกบริษัทประกันภัยท่ีจะตองชดใชเงินคาปรับ คาฤชาธรรมเนียม และ
คาเสีย ใหแกเจาพนักงาน โดยท่ีผูตองหาหรือจําเลยซ่ึงเปนคูสัญญาตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพ 
และสัญญาประกันตัว ไมตองชดใชเงินตามท่ีกลาวมาดวยตนเอง จึงอาจเขาใจไปวา บริษัทประกันภัย
เปนผูคํ้าประกันของผูตองหาหรือจําเลย ทําใหตองวิเคราะหสรุปใหไดวา แทจริงแลวบริษัทประกันภัย
เปนผูคํ้าประกันหรือไม และสัญญาประกันภัยอิสรภาพเปนสัญญาคํ้าประกันหรือไม โดยผูเขียนจะ
วิเคราะหจากบทบัญญัติกฎหมายลักษณะคํ้าประกัน และวิเคราะหเทียบเคียงจากตัวอยางของคํา
พิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้ 
 มาตรา 680 วรรคแรก บัญญัติวา "อันวาค้ําประกันนั้น คือ สัญญาซ่ึงบุคคลภายนอกคน
หนึ่ง เรียกวาผูค้ําประกัน ผูกพันตนตอเจาหนี้คนหนึ่ง เพ่ือชําระหนี้ในเม่ือลูกหนี้ไมชําระหนี้นั้น" 
 หากพิจารณาแตเพียงวา บริษัทประกันภัยเปนบุคคลภายนอกหรือไม และมีการเขาชําระหนี้
แทนลูกหนี้ ยอมทําใหเขาใจคลาดเคลื่อนไปวา บริษัทประกันภัยเปนผูคํ้าประกัน เนื่องจากบริษัท
ประกันภัยมิไดเปนคูสัญญาตามสัญญาประกันตัว ท้ังยังไดออกหนังสือรับรองวาจะชดใชเงินใหแกเจา
พนักงาน ถาผูตองหาหรือจําเลยผิดสัญญาประกัน ประกอบกับกฎหมายยังไดอนุญาตใหมีการคํ้า
ประกันหนี้ในอนาคตหรือหนี้มีเง่ือนไขไดดวย 181 ซ่ึงตรงกับการชดใชเงินของบริษัทภัยท่ีมีลักษณะของ
การชดใชในอนาคต โดยมีเง่ือนไขของการชดใช คือ การไมมาปรากฏตัวตามกําหนดของผูตองหาหรือ
จําเลย แตตองไมลืมไปวา การท่ีสัญญาใดจะเปนสัญญาคํ้าประกันหรือไม จะตองวิเคราะหในสัญญา
นั้นๆ วามีขอความทํานองท่ีเขาใจไดวา หากลูกหนี้ไมชําระหนี้ ตน (ผูคํ้าประกัน) ยินดีจะชําระหนี้ให 
ดังนั้น คําวา "ลูกหนี้ไมชําระหนี้" จึงเปนสาระสําคัญของสัญญาคํ้าประกัน จึงตองวิเคราะหในประการ
แรกใหไดกอนวาการไมชําระหนี้ของลูกหนี้ หมายความรวมไปถึงการไมมาตามกําหนดท่ีเจาพนักงาน
ไดนัดไวหรือไม โดยอาศัยการวิเคราะหเทียบเคียงจากคําพิพากษาศาลฎีกา ดังตอไปนี้ 
 
 

                                                           
 

181มาตรา 681 วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย "หนี้ในอนาคตหรือหนี้มี
เง่ือนไข จะประกันไวเพ่ือเหตุการณซ่ึงหนี้นั้นอาจเปนผลไดจริง ก็ประกันได" 
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 ตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกา 
 ฎีกาท่ี 4783/2543ผูรองทําสัญญาประกันตัวจําเลยท่ี 1 ไวตอศาล ซ่ึงเปนองคกรแหงรัฐ เพ่ือ
ทุเลาการบังคับตามคําพิพากษาของศาล มิใชทําสัญญาคํ้า ประกันกับเจาหนี้ซ่ึงเปนขอตกลงระหวาง
บุคคล ไมอาจนําบทบัญญัติเรื่องคํ้าประกันท่ีใหโจทกบังคับชําระหนี้เอาแกจําเลยท่ี 1 กอน แลวจึง
บังคับเอาแกผูรองในฐานะผูคํ้าประกันในภายหลังมาปรับใชได 
 ฎีกาท่ี 539/2550หนังสือสัญญาคํ้า ประกันผูตองหาท่ีจําเลยสัญญาวาหาก ส. หลบหนีและ
ศาลสั่งปรับโจทกเปนเงินเทาใด จําเลยขอรับผิดชอบชดใชเงินคาปรับนั้นแทนโจทกท้ังสิ้น เปนกรณีท่ี
จําเลยแสดงเจตนาผูกพันรับผิดตอโจทกโดยตรง ไมใชเรื่องท่ีจําเลยผูกพันตอโจทกวาจําเลยจะชําระ
หนี้ในเม่ือ ส. ไมชําระหนี้ จึงไมใชสัญญาคํ้าประกันตาม ป.พ.พ. มาตรา 680 หากแตเปนสัญญาตาง
ตอบแทนท่ีใชบังคับระหวางโจทกกับจําเลยเทานั้น 
 คําพิพากษาศาลฎีกาท้ังสองฉบับท่ีผูเขียนยกข้ึนมาอางประกอบการวิเคราะห เปนการวินิจฉัย
ในเรื่องสัญญาประกันตัว ไมไดวินิจฉัยลักษณะของสัญญาประกันภัยอิสรภาพโดยตรง แตสามารถ
เทียบเคียงกับการวิเคราะหหาลักษณะของสัญญาประกันภัยอิสรภาพได ดังตอไปนี้ 
 ประการแรก  ฎีกาท่ี 4783/2543 ไดใหเหตุผลประกอบการวินิจฉัยวาสัญญาประกันตัวไมใช
สัญญาคํ้าประกัน เนื่องจากสัญญาประกันตัวเปนการทําสัญญาตอองคกรของรัฐ ไมใชขอตกลงระหวาง
บุคคล เหตุผลนี้ ผูเขียน มีความเห็นตรงกัน แตจะขออธิบายและวิเคราะหดวยความเห็นสวนตัววา 
การท่ีบริษัทประกันภัยออกหนังสือรับรองวา จะชดใชเงินตามจํานวนท่ีระบุไวในสัญญาประกันตัว เม่ือ
ผูตองหาหรือจําเลยไมมาปรากฏตัวตอเจาพนักงานตามกําหนดนั้น การไมมาหรือไมมากําหนดตัวของ
ผูตองหาหรือจําเลย ไมใชเปนการชําระหนี้ตามความหมายของการชําระหนี้ตามท่ีเขากันวาใหรวมถึง
การงดเวนกระทําการดวย เนื่องจากการใหประกันตัวของเจาพนักงานโดยแทจริงแลเปนการใชดุลย
พินิจท่ีกฎหมายใหอํานาจไว และเปนขอยกเวน ของหลักการท่ัวไป กลาวคือ การทําสัญญาประกันตัว
เปนเพียงเง่ือนไขท่ีจะทําใหผูตองหาหรือจําเลยไดรับการประกันตัว ซ่ึงศาลจะกําหนดตามพฤติการณ
และความรายแรงแหงคดี วาจะตองมีการทําสัญญาประกันตัว หรือวางหลักประกัน หรือท้ังทําสัญญา
และวางหลักประกันหรือไม ประกอบกับการขอประกันตัวจะตองทําเปนคํารองเสนอตอเจาพนักงาน 
และมิใชวาจะไดรับอนุญาตทุกกรณีไป การขอประกันตัวไมสามารถเจรจาตอรอง หรือตกลงกันภายใต
หลักเสรีภาพในการทําสัญญาได การอนุญาตใหประกันตัวไดหรือไมเปนอํานาจของเจาพนักงาน
โดยเฉพาะ ซ่ึงตามถอยคําของคําพิพากษาฎีกาท่ี 4783/2543 ท่ีวา "เปนการทําสัญญาตอองคกรของ
รัฐ ไมใชขอตกลงระหวางบุคคล" นั้น ผูเขียนเห็นวาเบื้องหลังการใหเหตุผลเชนนี้ของศาลฎีกามีท่ีมา 
หรือความเห็นตรงกับการวิเคราะหท่ีผูเขียนไดกลาวมากอนหนานี้ ทําใหการมาหรือไมมาปรากฏตัว
ของผูตองหาหรือจําเลย ไมใชการชําระหนี้ตามความหมายของการชําระหนี้ตามกฎหายลักษณะหนี้ ท่ี
นักกฎหมายไดเลาเรียน กันมา แมจะมีลักษณะคลายกับงดเวนกระทําการตามกฎหมายลักษณะหนี้ก็
ตาม นอกจากนี้คําพิพากษาฉบับเดียวกันยังไดวินิฉัยไวอยางชัดเจนอีกวา "ไมอาจนําบทบัญญัติเรื่องคํ้า
ประกันมาปรับใชได" จึงวิเคราะหไดวาการมาหรือไมมาปรากฏตัวของผูตองหาหรือจําเลยไมใชการ
ชําระหนี้ตามความหมายของกฎหมายลักษณะหนี้ และทําใหคํารับรองและสัญญาประกันภัยอิสรภาพ 
ท่ีมีผลผูกพันบริษัทประกันภัยท่ีจะตองชดใชเงิน ไมอาจฟงไดวาเปนสัญญาคํ้าประกันไปได เม่ือเปน
เชนนี้การทําสัญญาประกันภัยอิสรภาพและการออกหนังสือรับรองของบริษัทประกันภัน จึงเปนกรณีท่ี
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บริษัทประกันภัยแสดงเจตนาผูกพันรับผิดตอเจาพนักงานโดยตรง ไมใชเรื่องท่ีบริษัทประกันภัยผูกพัน
ตอโจทกวาบริษัทประกันภัยจะชําระหนี้ในเม่ือผูตองหาหรือจําเลยไมชําระหนี้ ท้ังนี้ อาศัยเทียบเคียง
จากฎีกาท่ี 539/2550 ดังกลาวมาขางตน 
 ประการสุดทาย  นอกจากเรื่องท่ีตองวิเคราะหใหไดวา การชําระหนี้ท่ีระบุไวในมาตรา 680 
หมายความรวมถึงการมาหรือไมมาปรากฏตัวของผูตองหาหรือจําเลยแลว ลักษณะสําคัญของสัญญา
คํ้าประกันท่ีทําใหวิเคราะหไดวาสัญญาประกันภัยอิสรภาพไมใชสัญญาคํ้าประกัน ก็คือ บทบัญญัติใน
เรื่องผลกอนชําระหนี้ในกฎหมายลักษณะคํ้าประกัน ท่ีนักกฎหมายเรียกกันวา "สิทธิในการเก่ียง" ให
บังคับเอากับลูกหนี้ชั้นตนกอน ดังมีรายละเอียดตามบทบัญญัติดังตอไปนี้ 
 มาตรา 688 บัญญัติวา "เม่ือเจาหนี้ทวงใหผูค้ํา ประกันชําระหนี้ผูค้ําประกันจะขอใหเรียก
ลูกหนี้ชําระกอนก็ได เวนแตลูกหนี้จะถูกศาลพิพากษาใหเปนคนลมละลายเสียแลว หรือไมปรากฏ
วาลูกหนี้ไปอยูแหงใดในพระราชอาณาเขต" 
 มาตรา 689 "ถึงแมจะไดเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ดังกลาวมาในมาตรากอนนั้นแลวก็ตาม 
ถาผูค้ําประกันพิสูจนไดวาลูกหนี้นั้นมีทางท่ีจะชําระหนี้ได และการท่ีจะบังคับใหลูกหนี้ชําระหนี้นั้น
จะไมเปนการยากไซร ทานวาเจาหนี้จะตองบังคับการชําระหนี้รายนั้นเอาจากทรัพยสินของลูกหนี้
กอน" 
 มาตรา 690 "ถาเจาหนี้มีทรัพยของลูกหนี้ยึดถือไวเปนประกันไซร  เม่ือผูค้ําประกันรองขอ 
ทานวาเจาหนี้จะตองใหชําระหนี้เอาจากทรัพยซ่ึงเปนประกันนั้นกอน" 
 จากบทบัญญัติกฎหมายท่ียกข้ึนมากลาวอางท้ังสามมาตราเปนสิทธิของผูคํ้าประกันและ
ลักษณะพิเศษของสัญญาคํ้าประกัน ลักษณะพิเศษเชนนี้จะเห็นไดจากในขณะท่ีผูเขียน เขียน
วิทยานิพนธเลมนี้ ไดมีการออกกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ท่ีมีสาระสําคัญวา "ขอตกลงท่ีใหผูคํ้า
ประกัน รับผิดอยางลูกหนี้รวมใหตกเปนโมฆะ" เพราะเนื่องจากกอนท่ีจะมีการออกกฎหมายใน
ลักษณะท่ีวานี้ ในสัญญาคํ้าประกันมักจะระบุวาขอตกลงท่ีวาใหผูคํ้าประกันรับผิดอยางลูกหนี้รมมีผล
บังคับได และสงผลใหสิทธิในการเก่ียงของผูคํ้าประกันตามท่ีกลาวมาในมาตราท้ังสามขางตน ไมอาจ
ยกข้ึนอางไดหรือเรียกไดวาสิทธิในการเก่ียงเปนอันระงับไปเลย เจตนารมณในการบัญญัติกฎหมาย
ออกมาแกไขใหสิทธิในการเก่ียงของผูคํ้าประกันมีสภาพบังคับไดจริงนั้น ยอมทําใหสามารถวิเคราะหได
วา หากเปนผูคํ้าประกันแลวจะตองมีสิทธิในมาตรา 688, 689 และ 690 และถือเปนองคประกอบท่ี
สําคัญของสัญญาคํ้า ประกัน แตสําหรับสัญญาประกันภัยอิสรภาพ ผลกลับเปนไปในทางตรงกันขาม
กลาวคือ บริษัทประกันภัย ไมสามารถยกสิทธิท่ีกลาวมา มายันเจาพนักงานได เนื่องจากเจาพนักงานมี
อํานาจท่ีจะสั่งปรับตามสัญญาประกันตัวได และหากเปนกรณีผิดสัญญาประกันในชั้นศาล ศาล
สามารถสั่งบังคับตามสัญญาประกันตัว ไดทันท่ีโดยไมตองมีการฟองรองกันอีก ฉะนั้น ฐานะของบริษัท
ประกันภัยตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพจึงขาดสาระสําคัญของการเปนผูคํ้าประกันไปในประการ
สําคัญ ดวยเหตุผลนี้ ยอมเปนประเด็นท่ีใชประกอบการวิเคราะหไดวา สัญญาประกันภัยอิสรภาพไมใช
สัญญาคํ้าประกัน และบริษัทประกันไมไดมีฐานะเปนผูคํ้าประกัน ตามกฎหมายลักษณะคํ้าประกันแต
อยางใด 
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 5.3.4 สัญญาประกันภัยอิสรภาพ กับสัญญาตางตอบแทน 
 สัญญาตางตอบแทนนั้น คือ สัญญาท่ีคูกรณีท้ังสองฝายมีหนี้ท่ีตองชําระใหแก โดยท้ังสองฝาย
จะมีสถานะเปนท้ังเจาหนี้และลูกหนี้ในสัญญานั้นๆ เชน ในสัญญาซ้ือขาย ผูขายยอมมีฐานะเปน
เจาหนี้ในสวนของเงินคาท่ีดินท่ีมีสิทธิไดรับจากผูซ้ือ และมีฐานะเปนลูกหนี้ท่ีจะตองทําการโอนท่ีดิน
ใหแกผูซ้ือ ในทางกลับกัน ผูซ้ือยอมมีฐานะเปนเจาหนี้ในสวนของการท่ีจะบังคับใหผูขายโอนท่ีดิน
ใหแกตน และมีฐานะเปนลูกหนี้ท่ีจะตองชําระคาท่ีดินใหแกผูขายตามจํานวนเงินหรือราคาท่ีตกลงกัน
ไว 
 สําหรับสัญญาประกันภัยอิสรภาพ ยอมถือเปนสัญญาตางตอบแทนอยางหนึ่งเชนกัน เพียงแต
มีเง่ือนไขในการชําระหนี้ตามสัญญาซ่ึงข้ึนอยูกับเหตุการณในอนาคต กลาวคือ บริษัทประกันภัย
จะตองชดใชเงินใหแกเจาพนักงานก็ตอเม่ือมีการผิดสัญญาประกันตัวของผูตองหาหรือจําเลยเกิดข้ึน 
ซ่ึงหากมองหนาท่ีในการชดใชเงินของบริษัทประกันภัย บริษัทประกันภัย ยอมอยูในฐานะลูกหนี้ สวน
ความเปนเจาหนี้ของบริษัทประกันภัย ก็คือ การมีสิทธิเรียกใหผูตองหาหรือจําเลยหรือผูท่ีจะตกอยูใน
ฐานะเชนนั้น ซ่ึงมีฐานะเปนผูเอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพ หรือผูมีประโยชนเก่ียวของ
ของบุคคลดังท่ีกลาวมา ซ่ึงมีฐานะเปนผูถือกรมธรรมตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพ ชําระคาตอบแทน 
เปนเบี้ยประกันภัย ตามอัตราท่ีไดตกลงกันไว ในทางกลับกันผูตองหาหรือจําเลย หรือผูท่ีจะตกอยูใน
ฐานะเชนนั้น ยอมมีฐานะเปนเจาหนี้และลูกหนี้ไดในสัญญาเดียวกัน โดยมีฐานะเปนเจาหนี้ท่ีมีสิทธิ
เรียกรองใหบริษัทประกันภัยออกกรมธรรมใหแกตนยึดถือวไว และใหบริษัทประกันภัยออกหนังสือ
รับรองยินยอมท่ีจะชดใชเงินใหแกเจาพนักงานแทนตน หากมีการผิดสัญญาประกันตัวเกิดข้ึน สวน
ความเปนลูกหนี้ก็คือ หนาท่ีท่ีตองชําระคาตอบแทนเปนเบี้ยประกันภัยตามอัตราท่ีบริษัทประกันภัย
กําหนดไว เม่ือสรุปไดวาสัญญาประกันภัยอิสรภาพเปนสัญญาตางตอบแทนอยางหนึ่ง บทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายในเรื่องผลแหงสัญญาตางตอบแทนท่ีแยกบัญญัติไวเปนการเฉพาะยอมสามรถนํามา
ปรับใชกับสัญญาประกันภัยอิสรภาพ เชน ในมาตรา 369 ซ่ึงบัญญัติวา "ในสัญญาตางตอบแทนนั้น 
คูสัญญาฝายหนึ่งจะไมยอมชําระหนี้จนกวาอีกฝายหนึ่งจะชําระหนี้หรือขอปฏิบัติการชําระหนี้ก็ได แต
ความขอนี้ทานมิใหใชบังคับ ถาหนี้ของคูสัญญาอีกฝายหนึ่งยังไมถึงกําหนด" 
 การปฏิเสธท่ีจะไมชําระหนี้จนกวาอีกฝายหนึ่งจะชําระหนี้หรือขอปฏิบัติการชําระหนี้ ยอม
เกิดมีข้ึนไดในสัญญาประกันภัยอิสรภาพ เชน บริษัทประกันภัย มีสิทธิท่ีจะปฏิเสธไมสงมอบกรมธรรม
ใหแกผูตองหาหรือจําเลย จนกวาจะไดรับชําระคาเบี้ยประกันภัยครบจํานวน เปนตน 
 อยางไรก็ตาม การท่ีสัญญาใดจะเปนสัญญาตางตอบแทนหรือไม ไมไดหมายความวา จะตอง
สามารถนําบทบัญญัติในเรื่องผลแหงสัญญามาปรับใชไดทุกมาตราหรือทุกกรณีจึงจะเปนสัญญาตาง
ตอบแทน การวิเคราะหวาสัญญาใดเปนสัญญาตางตอบแทน ยอมข้ึนอยูกับเนื้อหาของสัญญานั้นๆ วา
มีลักษณะเปนการตางตอบแทนกันหรือมีหนี้ท่ีจะตองชําระใหแกกันและกันหรือไม และหนี้ท่ีแตละฝาย
มีหนาท่ีจะตองชําระใหแกกัน ไมจําเปนตองถึงกําหนดชําระทันทีเม่ือสัญญาเกิด หรือเม่ือทําสัญญากัน
แลวตองมีการชําระกันทันทีจึงจะเปนสัญญาตางตอบแทน จึงกลาวไดวา บทบัญญัติในเรื่องผลแหง
สัญญาในสวนท่ีกลาวถึงสัญญาตางตอบแทน เปนการกลาวถึงผลแหงสัญญาตางตอบแทนท่ีมีลักษณะ
พิเศษเปนการเฉพาะตัวไวเปนการเบื้องตน เทาท่ีจะสามารถบัญญัติใหคลอบคลุมไปถึงได เชน สัญญา
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ตางตอบแทนท่ีมีวัตถุประสงคเปนการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยเฉพาะสิ่ง 182 สัญญาตางตอบแทนท่ีมี
เง่ือนไขบังคับกอน183 รวมถึงกลาวถึงผลของการท่ีคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมอาจชําระหนี้ไดผลจะเปน
ประการใด ท้ังนี้ เพ่ือปองกันการโตเถียงท่ีจะเกิดข้ึนและเปนการสรางความเปนธรรมใหแกคูสัญญา 
 นอกจากนี้ เม่ือสัญญาประกันภัยอิสรภาพ เปนสัญญาตางตอบแทนอยางหนึ่งจึงตองอยู
ภายใตบังคับบทบัญญัติในบรรพ 1 ลักษณะ 4 นิติกรรม และบรรพ 2 ลักษณะ  2 สัญญาดวย เวนแต
จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนประการหนึ่ง ซ่ึงในปจจุบันสัญญาประกันภัยอิสรภาพไมมี
บทบัญญัติของกฎหมายกําหนดหรือวางหลักในเรื่องนิติสัมพันธของสัญญานี้ไวเปนพิเศษ เนื่องจาก
สัญญาประกันภัยอิสรภาพไมใชสัญญาประกันภัย และไมสามารถปรับเขากับเอกเทศสัญญาลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดตามท่ีผูเขียนไดวิเคราะหมาโดยละเอียดแลวใน
หัวขอ 5.1 5.2 และ 5.3 ทําใหนิติสัมพันธในเรื่องสัญญาประกันภัยอิสรภาพตองนําบทบัญญัติในบรรพ 
2 ลักษณะ 2 สัญญา มาใชบังคับตราบท่ียังไมมีการออกกฎหมายเฉพาะ และการบังคับการใหเปนไป
ตามสัญญายอมข้ึนอยูกับเง่ือนไขหรือขอตกลงท่ีคูสัญญาตกลงกันไวในสัญญาดวย หากสัญญานั้นมิได
เปนการฝาฝนขอหามตามกฎหมายหรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
ท้ังนี้ ผูเขียนจะขอยกตัวอยางการนําบทบัญญัติในบรรพ 2 ลักษณะ 2 สัญญา มาปรับใชกับสัญญา
ประกันภัยอิสรภาพ รวมถึงวิจารณขอตกลงท่ีไมเหมาะสมในกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพวามีกรณี
ใดบาง  
 

5.4มาตรการที่เหมาะสมสําหรับระบบประกันอิสรภาพ 
 
 ในสวนการกําหนดหรือวางมาตรการท่ีเหมาะสมสําหรับสัญญาประกันภัยอิสรภาพนั้น ผูเขียน
ขอเรียนไวในเบื้องตนกอนวา แมผูเขียนจะไดวิเคราะหไปแลวสัญญาประกันภัยอิสรภาพไมใชสัญญา
ประกันภัย แตไมไดหมายความวา ผูเขียนจะเสนอไมใหบริษัทประกันภัย ทําธุรกรรมหรือใหบริการ
ประกันตัวผูตองหรือจําเลยอีกตอไป เนื่องจากการนําบริษัทประกันภัยมาชวยในการใหบริการประกัน

                                                           
 

182มาตรา 370 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย " ถาสัญญาตางตอบแทนมีวัตถุท่ี
ประสงคเปนการกอใหเกิดหรือโอนทรัพยสิทธิในทรัพยเฉพาะสิ่ง และทรัพยนั้นสูญหรือเสียหายไปดวย
เหตุอยางใดอยางหนึ่งอันจะโทษลูกหนี้มิไดไซร ทานวาการสูญเสียหรือเสียหายนั้นตกเปนพับแกเจาหนี้ 
 ถาไมใชทรัพยเฉพาะสิ่ง ทานใหใชบทบัญญัติท่ีกลาวมาในวรรคกอนนี้บังคับแตเวลาท่ีทรัพย
นั้นกลายเปนทรัพยเฉพาะสิ่งตามบทบัญญัติแหงมาตรา 195 วรรค 2 นั้นไป" 
 

183มาตรา 371 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย "บทบัญญัติท่ีกลาวมาในมาตรากอนนี้
ทานมิใหใชบังคับ ถาเปนสัญญาตางตอบแทนมีเง่ือนไขบังคับกอนและทรัพยอันเปนวัตถุแหงสัญญานั้น
สูญหรือทําลายลงในระหวางท่ีเง่ือนยังไมสําเร็จ 
 ถาทรัพยนั้นเสียหายเพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่งอันจะโทษเจาหนี้มิได และเม่ือเง่ือนไขนั้น
สําเร็จแลว เจาหนี้จะเรียกใหชําระหนี้โดยลดสวนอันตนจะตองชําระหนี้ตอบแทนนั้นลงหรือเลิกสัญญา
นั้นเสียก็ได แลวแตจะเลือก แตในกรณีท่ีตนเหตุเสียหายเกิดเพราะฝายลูกหนี้นั้น ทานวาหา
กระทบกระท่ังถึงสิทธิของเจาหนี้ท่ีจะเรียกคาสินไหมทดแทนไม"  



143 

ตัวผูตองหาหรือจําเลยยอมมีขอดี ในการปองกันการท่ีผูตองหาหรือจําเลยจะถูกเอารัดเอาเปรียบโดย
นายประกันอาชีพ และหากมองในเชิงธุรกิจแลว องคกรธุรกิจทุกองคกรยอมไมอยากท่ีจะเสีย
ผลประโยชนท่ีตนเคยไดรับไป จึงเปนไปไมไดท่ีจะยกเลิกไมใหบริษัทประกันภัยเขามามีสวนรวมในการ
ประกันตัวผูตองหาหรือจําเลย ประกอบกับมาตรการทางกฎหมายท่ีเปนอยูในปจจุบันไดมีผูทรงคุณวุฒิ
ทางกฎหมายเห็นวา ยังมีความไมเหมาะสม เชน ทําใหบริษัทประกันภัยเขามาแสวงหาประโยชนบน
ความทุกขยากของผูตองหาหรือจําเลย ผลประโยชนท่ีบริษัทประกันภัยไดจากนโยบายจอมปลอมของ
รัฐนั้น เปนจํานวนมหาศาลเปนกอบเปนกํา หนทางในการยกเลิกการแสวงหาประโยชนดังกลาว จึงอยู
ท่ีความจริงใจขององคกรของรัฐในการตอตานความไมถูกตองดังกลาว 184 หรือ ตามแนวทางปฏิบัติ
ของการทําสัญญาประกันภัยอิสรภาพ บริษัทประกันภัยจะกําหนดใหผูตองหาหรือจําเลยหาบุคคลมา
ทําสัญญาคํ้าประกัน หรือหาหลักทรัพยมาวางเปนหลักประกันรวมตอบริษัทประกันภัย ยอมเทากับวา
ในความเปนจริงแลวบริษัทประกันภัยจะไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประกันภัย โดยไมตองรับผิดตาม
สัญญาประกันแตอยางใดเลย เพราะสามารถไปไลเบี้ยหรือบังคับเอากับผูคํ้าประกัน หรือกับ
หลักทรัพยของผูตองหาหรือจําเลยในภายหลังได เม่ือเปนเชนนี้ยอมทําใหปญหานายประกันอาชีพไม
สิ้นสุดไป กลาวคือ ผูตองหาหรือจําเลยยังคงมีหนาท่ีในการหาบุคคลมาเปนผูคํ้าประกัน หรือหา
หลักทรัพยอ่ืนๆ มาวาง ซ่ึงยอมตองมีคาใชจายเกิดข้ึนท้ังสิ้น และทําใหปญหานายประกันอาชีพกลาย
พันธุเปนในรูปของธุรกิจในการรับเปนผูคํ้าประกันใหกับผูตองหาหรือจําเลย หรือใหเชาหลักทรัพย
ตามเดิมอยางท่ีเปนอยู เพียงแตแทนท่ีผูคํ้าประกันจะตองไปทําสัญญาประกันกับเจาพนักงาน มา
กลายเปนทําสัญญาคํ้าประกันกับเอกชนซ่ึงเปนบริษัทประกันภัยท้ังหลายแทน 185 ดังนั้น มาตรการท่ี
ผูเขียนจะไดเสนอตอไปนี้ จึงลวนเปนมาตรการท่ีสนับสนุนใหเกิดเปนความเปนธรรมแกทุกฝายท่ี
เก่ียวของไมวาจะเปนบริษัทประกันภัย ผูตองหาหรือจําเลย หรือบุคคลท่ีเก่ียวของโดยมีมาตราการ
ตามท่ีจะกลาวตอไปนี้ 
 
 5.4.1มาตรการในเชิงโครงสราง 
 ผูเขียน เห็นวา เพ่ือใหการใหบริการประกันตัว เปนไปในมาตรฐานเดียวกัน จึงควรออก
กฎหมายข้ึนมาเปนการเฉพาะเรื่องกําหนดโครงสรางของธุรกิจการใหประกันตัว ไมวาจะเปน
โครงสรางในดานองคกรของรัฐท่ีกํากับดูแลการทําสัญญา รวมไปถึงรูปแบบองคกรธุรกิจท่ีจะเขามามี
สวนรวมในการใหประกันตัวผูตองหรือจําเลย โดยออกกฎหมายระดับพระราชบัญญัติมากําหนด
โครงสรางท้ังสองเรื่อง โดยอาจใชชื่อพระราชบัญญัติวา "พระราชบัญญัติวาดวยการใหประกันผูถู
กลาวหาวากระทําความผิดอาญา พ.ศ...." โดยมีมาตรการในเชิงโครงสราง ดังตอไปนี้ 
 ประการแรก โครงสรางในดานองคกรของรัฐท่ีกํากับดูแล ผูเขียนเห็นควรใหกรมคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เปนผูรับหนาท่ีในการกํากับดูแล การประกอบธุรกิจใหประกันตัว และ
เปนผูควบคุม ตรวจสอบ รับจดทะเบียน กําหนดขอสัญญาใหมีมาตรฐานเดียวกัน และให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติท่ีไดยกรางข้ึนนี้ ตลอดจนใหมี

                                                           
 

184คณิต ณ นคร,เรื่องเดิม,หนา 386-387. 
 

185ฉัตรชัย ตังคณานุกูลชัย, เรื่องเดิม,หนา 106-107. 
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การจัดตั้งคณะกรรมการข้ึนมาหนึ่งคณะ อันประกอบไปดวยบุคคลท่ีมาจากสหวิชาชีพ ไมวาจะเปน
นิติศาสตร สังคมศาสตร รัฐศาสตรท่ีมีความรูความเขาใจในเรื่องการคุมครองสิทธิของผูตองหาหรือ
จําเลย และนักเศรษฐศาสตรเพ่ือใหเปนผูวางแนวทางในการกําหนดอัตราคาตอบแทนท่ีเหมาะสมท่ี
องคกรธุรกิจจะไดรับจากการเขามามีสวนรวมในการประกันตัวผูตองหาหรือจําเลย ท้ังนี้ให
ปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนประธานคณะกรรมการท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแล บังคับการ ใหการประกอบ
กิจการขององคธุรกิจเปนไปโดยถูกตองตามพระราชบัญญัติท่ีจะทําการยกรางข้ึนนี้ 
 ประการท่ีสอง  รูปแบบขององคกรธุรกิจ ผูเขียนเห็นวา ควรจะกําหนดวาใหมีรูปแบบเปน
บริษัทจํากัด หรือบริษัททมหาชนจํากัด ก็ไดโดยดูจากฐานะทางการเงิน งบดุล ท่ีสงรายงานใหแก
กระทรวงพาณิชย ไมมีประวัติการเปนลูกหนี้ท่ีไมสามารถชําระหนี้ได เชน ในกรณีบริษัทประกันภัย 
ตองไมเคยเปนบริษัทท่ีถูกกลาวหาวา เปนบริษัทท่ีปฏิเสธการจายคาสินไหมทดแทนโดยไมมีเหตุผลอัน
สมควรมากท่ีสุด ( Black list) โดยสามารถดูจากจํานวนคดีท่ีบริษัทตกเปนจําเลย หรือจํานวนเรื่องท่ี
ตองมีการเจรจา รวมกันกับ คปภ. และผูเสียหาย วาคงคางอยูก่ีเรื่อง และจํานวนเรื่องมีมากเทาใด 
เปนตน 
 ประการท่ีสาม  ควรจะมีการกําหนดคาตอบแทนท่ีจะไดรับ ใหชัดเจนเปนอัตราเดียวกันทุก
บริษัท ท้ังนี้ เพ่ือปองกันไมใหเกิดการแขงขันทางการคาระหวางบริษัทท่ีเขารับการจดทะเบียน ท่ีจะ
แขงขันกันลดคาตอบแทนท่ีจะไดรับในการทําสัญญา เพ่ือจะไดมีลูกคามากๆ แตถึงเวลาทําสัญญา
ประกันตัว กลับไมมีศักยภาพทางการเงินท่ีเพียงพอท่ีจะชวยใหผูตองหาหรือจําเลยไดรับการประกันตัว 
และกําหนดแนวทางการคืนคาตอบแทนใหเปนไปตามหลักการเลิกสัญญาตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ใหมีผลแตกตางจากขอสัญญาตามกรมธรรมท่ีเคยทํากันในสัญญาประกันภัยอิสรภาพ ท่ีมี
การคืนเบี้ยประกันกันตามสวน 186 โดยไมจําตองบัญญัติลงไปชัดเจนวาผลของการเลิกหรือระงับของ
สัญญาจะเปนเชนกัน เพียงแตระบุลงไปในพระราชบัญญัติกวางๆ วาสัญญาท่ีทํากันระหวางบริษัทและ
ผูตองหาหรือจําเลยใหบังคับตามบทบัญญัติในบรรพ 1 ลักษณะ 4 นิติกรรม และบรรพ 2 ลักษณะ 2 
สัญญา 
 ประการสุดทาย กําหนดใหบริษัทท่ีไดรับการจดทะเบียน ทํารายงานจํานวนสถิติการเขารวม
ทําสัญญาประกันตัวผูตองหาหรือจําเลย จํานวนคาตอบแทนท่ีไดรับในแตละคดีวามีจํานวนเทาใด 
เปนไปตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนดหรือไม โดยตองมีหนาท่ีจัดสงรายงานสรุปทุกๆ หกเดือน เปนตน 
 
 5.4.2 มาตรการในการกําหนดเนื้อความในสัญญา 
 เนื้อความในสัญญาจะตองเปนไปในมาตรฐานดียวกัน โดยนําสัญญาประกันภัยอิสรภาพท่ีเคย
ทํากันไวมาแกไขเสีย 187 เชน เปลี่ยนชื่อสัญญาจากสัญญาประกันภัยอิสรภาพเปนสัญญาประกัน
อิสรภาพ เปลี่ยนชื่อเรียกคูสัญญาเสียใหม จากผูเอาประกันภัย เปนผูตองหาหรือจําเลย และขยาย
ความหมายของผูตองหาหรือจําเลยไวในคํานิยามศพท ใหรวมความไปถึงบุคคลท่ีอาจจะตกอยูในฐานะ

                                                           
 

186ดูตัวอยางกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพ ในภาคผนวก คหัวขอการคืนเบี้ยประกันภัย ใน
กรมธรรมท้ังสองประเภท 

 
187ดูตัวอยางกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพ ในภาคผนวก ค ท้ังสองประเภท 
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เชนนั้น เบี้ยประกันภัยเปนคาตอบแทน  กําหนดเนื้อความในสัญญาในสวนของการระงับสิ้นไปและผล
แหงการระงับใหมีลักษณะท่ีสอดคลองกับผลแหงการเลิกสัญญาตามมาตรา 391 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย 188เพ่ือแกไขขอไดเปรียบท่ีบริษัทประกันภัยเคยไดรับ กลาวคือ มีสิทธิหัก
เงินเบี้ยประกันภัยไวตามสวน แมจะ ไมมีการประกันตัวผูตองหาหรือจําเลยก็ตาม 189 ตลอดจนกําหนด
ขอความในสัญญาลงไปใหชัดเจนหรือระบุไวในภาคผนวกของสัญญาวาหามมิใหมีการเรียกหรือจัดใหมี
ผูคํ้าประกันตามสัญญานี้ หรือเรียกหลักทรัพยหรือหลักประกันใดกับผูตองหาหรือจําเลย การระบุ
เชนนี้จะเปนการเตือนใหผูตองหาหรือจําเลยเขาใจสิทธิของตนตามสัญญาไดดีกวาเดิม และเปนการ
ปองกันไมใหนายประกันอาชีพเขามาเก่ียวของ กับการทําสัญญาประกันอิสรภาพไมวาจะในรูปของ
ธุรกิจในการรับเปนผูคํ้าประกันใหกับผูตองหาหรือจําเลย หรือใหเชาหลักทรัพยท่ีเปนปญหาอยู ณ 
ขณะนี้ 
 
 5.4.3 แนวทางการจําหนายและพิจารณาจําหนายสัญญาประกันอิสรภาพ 
 ใหพนักงานของบริษัทท่ีไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ ซ่ึงเปนผูผานการอบรมความรู
ความเขาใจในเรื่องสิทธิของผูตองหาหรือจําเลย เปนผูมีหนาท่ีในการจําหนายสัญญาประกันอิสรภาพ 
โดยใหประจําอยูท่ีศาลยุติธรรมท่ัวประเทศ โดยหลักเกณฑคุณสมบัติของผูจําหนายสัญญาประกัน
อิสรภาพ จะตองถูกระบุไวในพระราชบัญญัติท่ีทําการรางข้ึนดวย เหตุผลท่ีตองระบุลงไปในกฎหมาย
วาตองเปนผูผานการอบรมและมีความรูความเขาใจในเรื่องสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยก็เพ่ือเปนกา
รสรงจิตสํานึกของเจาหนาท่ีของบริษัทท่ีทําการจําหนายสัญญาประกันอิสรภาพ ใหตระหนักและเขาใจ
บทบาทท่ีควรจะเปนของตน ปองกันการเรียกรับผลประโยชนอันมิควรได จากผูตองหาหรือจําเลยซ่ึง
อยูในความทุกขอยูแลว โดยเจาหนาท่ีของบริษัทมีหนาท่ีในการอธิบายเง่ือนไขของการทําสัญญา
ประกันอิสรภาพใหผูตองหาทราบ ไมวาจะเปนในเรื่องคาตอบแทน และหนาท่ีของผูตองหาหรือจําเลย
ท่ีจะตองปฏิบัติตามสัญญา 
 สําหรับการพิจารณาจําหนายสัญญาประกันอิสรภาพนั้น ตามท่ีผูเขียนไดกลาวไปแลวในขอ 2
วาใหกําหนดขอความลงไปในสัญญาใหชัดเจนหรือระบุไวในภาคผนวกของสัญญาวาหามมิใหมีการ
เรียกหรือจัดใหมีผูคํ้าประกันตามสัญญานี้ หรือเรียกหลักทรัพยหรือหลักประกันใดกับผูตองหาหรือ

                                                           
 

188มาตรา 391 "เม่ือคูสัญญาฝายหนึ่งไดใชสิทธิเลิกสัญญาแลว คูสัญญาแตละฝายจําตองให
อีกฝายหนึ่งไดกลับคืนสูฐานะดังท่ีเปนอยูเดิม แตท้ังนี้จะเปนท่ีเสื่อมเสียแกสิทธิของบุคคลภายนอกหา
ไดไม 
 สวนเงินอันจะตองใชคืนในกรณีดังกลาวมาในวรรคตนนั้น ทานใหบวกดอกเบี้ยเขาดวย คิด
ตั้งแตเวลาท่ีไดรับไว 
 สวนท่ีเปนการงานอันไดกระทําใหและเปนการยอมใหใชทรัพยนั้นการท่ีจะชดใชคืน ทานให
ทําไดดวยใชเงินตามควรคาแหงการนั้นๆ หรือถาในสัญญามีกําหนดวาใหใชเงินตอบแทนก็ใหใชตามนั้น 
 การใชสิทธิเลิกสัญญานั้นหากระทบกระท่ังถึงสิทธิเรียกรองคาเสียหายไม" 
 

189ดูตัวอยางกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพ ในภาคผนวก คหัวขอการคืนเบี้ยประกันภัยใน
กรมธรรมท้ังสองประเภท 
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จําเลย ดังนั้น การพิจารณาจําหนายสัญญาประกันอิสรภาพ จึงมีเพียงวาผูตองหาหรือจําเลยอยูใน
ฐานะท่ีจะชําระคาตอบแทนตามสัญญาหรือไม ความเปนไปไดท่ีจะไดรับอนุญาตใหประกันตัว และทํา
ใหการพิจารณาจําหนายสัญญาประกันอิสรภาพงายข้ึนกวาแตกอนท่ีเปนไปในรูปของการออก
กรมธรรมประกันภัย 
 นอกจากนี้ การทําสัญญาประกันอิสรภาพ จะไมมีการทําสัญญาประกันอิสรภาพกอนการ
กระทําผิด ดังเชน การออกกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพกอนการกระทําผิด เนื่องจากนิติสัมพันธตาม
สัญญาประกันอิสรภาพ ไมสามารถจัดใหอยูในรูปการทําสัญญาประกันภัยได การประกันอิสรภาพจะมี
ไดตอเม่ือ มีความผิดอาญาเกิดข้ึน เพ่ือใหสัมพันธกับระบบพิจารณาคดีความอาญาในสวนของการ
ปลอยชั่วคราว กลาวคือ จะไมมีประเด็นท่ีตองพิจารณาถึงการปลอยชั่วคราว หากไมมีการกระทํา
ความผิดอาญา และเจาพนักงานมีความเห็นวาพฤติการณแหงคดีจะตองมีการประกันหรือเรียก
หลักประกัน เม่ือมีแนวทางจําหนายกรมธรรมดังท่ีกลาวมาจะทําใหการทําสัญญาประกันอิสรภาพ
สอดคลองกับทฤษฎีทางกฎหมาย และระบบพิจารณาคดีอาญาท้ังระบบ 
 
 5.4.4 มาตราการในเรื่องการปรับบทกฎหมาย 
 ตามท่ีผูเขียน ไดวิเคราะหไปแลววาสัญญาประกันภัยอิสรภาพ ท่ีมีอยูในขณะนี้เปนสัญญาตาง
ตอบแทนอยางหนึ่ง ในหัวขอนี้ จึงขอยกตัวอยางการปรับใชบทบัญญัติกฎหมายในเรื่องผลแหงสัญญา
ตางตอบแทนวาสามารถนํามาปรับใชกับสัญญาประกันอิสรภาพ ท่ีกําลังจะมีข้ึนในประการใดไดบาง 
 ตัวอยาง ในกรณีท่ีไมมีการใหประกันตัวโดยเจาพนักงาน ผูตองหาหรือจําเลยมีหนาท่ีสง
สัญญาประกันอิสรภาพคืนใหแกบริษัท และบริษัทตองคืนคาตอบแทนท่ีไดรับไวท้ังจํานวนใหแก
ผูตองหาหรือจําเลย ตามหลักการกลับคืนสูฐานะเดิมตามมาตรา 391เนื่องจากวัตถุประสงคหลักของ
การทําสัญญาประกันอิสรภาพก็คือ การใหประกันตัวหรือการไดรับความชวยเหลือในการไดรับประกัน
ตัว เม่ือวัตถุประสงคของสัญญาไมสามารถบรรลุผลไดอยางแนแท ก็ควรจะใหสัญญาเปนระงับสิ้นไป
และคูกรณีกลับคืนสูฐานะท่ีเปนอยูเดิม เปนตน 
 กลาวโดยสรุป มาตรการตางๆ ท่ีผูเขียนไดทําการเสนอแนะมาท้ังหมดนั้น ผูเขียนเห็นวาจะ
เปนแนวทางท่ีสงเสริมใหระบบการใหประกันตัวหรือปลอยชั่วคราวของเจาพนักงาน เปนระบบ
ระเบียบมากข้ึน และเปนมาตรการท่ีมีความสอดคลองกับทฤษฎีทางกฎหมายอาญาท่ีใหสันนิษฐานไว
กอนวา ผูถูกกลาวหาเปนบริสุทธิ์ (Presumption of Innocence) และเปนไปตามเจตนารมณของ
บทบัญญัติในเรื่องการปลอยชั่วคราวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ท่ีกฎหมายไมได
บังคับวาจะตองมีประกันหรือหลักประกัน จึงจะปลอยได เวนแตกรณีท่ีเปนโทษรายแรง หรือ
พฤติการณอ่ืนๆ ท่ีกฎหมายกําหนดไว ประกอบกับหากมีการเรียกหลักประกันในคดีอาญาเกิดข้ึน 
สัญญาประกันอิสรภาพจะชวยตอบประเด็นปญหาของการปลอยชั่วคราวท่ีวา "ในสัญญาประกันตัวจะ
กําหนดภาระหนาท่ีและเง่ือนไขใหผูถูกปลอยชั่วคราว หรือผูประกันตองปฏิบัติเกินความจําเปนแก
กรณีไมได" นอกจากนี้ยังเปนการปองกันไมใหนายประกันอาชีพมีโอกาสเขามาเก่ียวของกับ
กระบวนการการปลอยชั่วคราวของเจาพนักงานอีกตอไป ท้ังนี้ มาตรการท่ีไดทําการอธิบายและแสดง
เหตุผลประกอบนั้น เปนเพียงขอเสนอแนะพอสังเขป หรือเปนเพียงประเด็นรองของการศึกษาวิจัย
หัวขอวิทยานิพนธเลมนี้เทานั้น ฉะนั้น ผูเขียนจึงขอมอบภาระหนาท่ีในการศึกษาวิจัยหามาตรการท่ี
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เหมาะสมสําหรับระบบประกันอิสรภาพท่ีเปนปญหาอยู ณ ขณะนี้ ใหแกนักกฎหมายผูรวมอุดมการณ
ตอไป 
 



 

บทท่ี 6 
 

สรุป และขอเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษา ทฤษฎีและหลักท่ีเก่ียวของกับสัญญาประกันภัย ท้ังของตางประเทศและ
ประเทศไทย ตลอดจนทําการวิเคราะหเปรียบระหวางสัญญาประกันภัยกับสัญญาประกันภัยอิสรภาพ 
สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 
 

6.1สรุป 
 
 หัวขอนี้ จะเปนการสรุปผลการวิเคราะหในหัวขอ 5.1 สัญญาประกันภัยอิสรภาพเปนสัญญา
ประกันภัยหรือไม 5.2 ความรับผิดของผูรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพเปนความรับผิด 
และ 5.3 สัญญาประกันภัยอิสรภาพเปนสัญญาทางแพงลักษณะใด ดังตอไปนี้ 
 
 6.1.1สัญญาประกันภัยอิสรภาพไมใชสัญญาประกันภัยประเภทใดประหนึ่ง 
 สัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยอิสรภาพมีวัตถุประสงคและท่ีมาของการทําสัญญาท่ี
แตกตางกันกลาวคือ สัญญาประกันภัยมีวัตถุประสงคของการทําสัญญา เพ่ือเปนการบรรเทาผลรายใน
ทรัพยสิน และผลประโยชนอ่ืนใดท่ีสามารถคํานวณราคาเปนเงินได เชน ในตางประเทศมีการทํา
สัญญาประกันหนาอกของนักแสดงหญิงท่ีมีรายไดหลักจากการถายชุดวายน้ํา เปนตน ของผูเอา
ประกันภัยท่ีจะไดรับจากความไมแนนอน (Uncertainly) ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไมวาจะเปนความเสี่ยง
ภัยจากภัยธรรมชาติ หรือจากการกระทําของมนุษย ตอมาเม่ือวิวัฒนาการทางการคาไดพัฒนามากข้ึน
เปนลําดับ ทําใหเกิดความเสี่ยงภัยใหมเกิดข้ึน นอกเหนือจากความเสี่ยงภัยจากภัยธรรมชาติ หรือการ
กระทําของมนุษย ซ่ึงเรียกความเสี่ยงภัยเชนนี้วา ความเสี่ยงภัยท่ีมีปจจัยมาจากปญหาทางเศรษฐกิจ 
(EconomicPerilsor Business Perils)และความเสี่ยงภัยท่ีมาจากปญหาทางการเมือง (Political 
Perils) เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีจะไดรับจากสภาพเศรษฐกิจท่ีไมแนนอนและผันผวนไดตลอดเวลา 
และความไมแนนอนทางการเมืองท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชสิทธิแลเสรีภาพของประชาชนในทาง
การเมือง จึงมีการยอมรับใหมีการทําสัญญาประกันภัยท่ีใหความคุมครองในเรื่องความไมแนนอนใน
การประกอบธุรกิจเกิดข้ึน เชน การทําสัญญาประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก เปนตน 
 อยางไรก็ตาม แมวัตถุประสงคหลักของทําสัญญาประกันภัย จะมีเหตุผลมาจากการบรรเทา
ผลรายท่ีเกิดข้ึนแกทรัพยสินของตนเปนหลักก็ตาม แตการท่ีมนุษยเปนสัตวสังคมท่ีตองอยูรวมกันเปน
กลุม และแตละกลุมจะมีผูนําเปนของตนเอง อยางเชน ในสังคมครอบครัว ซ่ึงถือวาเปนหนวยของ
สังคมท่ีเล็กท่ีสุด ก็จะตองมีผูเปนหัวหนาทําหนาท่ีในการเลี้ยงดูผูเปนสมาชิกในครอบครัวของตน 
ดังนั้น การสูญเสียผูเปนหัวหนาครอบครัวของครอบครัวนั้นๆ ไป ยอมนํามาซ่ึงการสูญเสียรายไดท่ีจะ
นํามาใชจุนเจือครอบครัว จึงทําใหเกิดการทําสัญญาประกันชีวิต เพ่ือเปนสรางหลักประกันแก
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ครอบครัวท่ีทําสัญญาประกันชีวิตวา หากมีเหตุการณท่ีไมคาดฝนเกิดข้ึน ครอบครัวเหลานั้น จะมี
รายไดใชจุนเจือครอบครัวตอไป  
 ในทางตรงกันขาม วัตถุประสงคและท่ีมาของการทําสัญญาประกันภัยอิสรภาพกลับแตกตาง
ไปจากการทําสัญญาประกันภัยท่ัวๆ ไป กลาวคือ สัญญาประกันภัยอิสรภาพเกิดจากการท่ีรัฐตองการ
หรือมีความมุงหมาย ท่ีจะนําระบบประกันภัยหรือบริษัทประกันภัย มาเขารวมในการใหบริการประกัน
ตัวผูตองหาหรือจําเลย โดยถือวาหนังสือรับรองท่ีบริษัทประกันภัยออกใหเจาพนักงานนั้นเ ปน
หลักประกันในการประกันตัวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค เพ่ือลด
ปญหานายประกันอาชีพ และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานยุติธรรมขององคกรตุลาการ ท่ีงาย
ตอการประเมินความนาเชื่อถือของหลักประกัน เนื่องจากบริษัทประกันภัยมีโครงสรางทางการเงินท่ี
นาเชื่อถือ 
 ประการแรกเม่ือพิจารณาถึงลักษณะของสัญญาประกันภัยอิสรภาพแลวจะพบวามีหลักเกณฑ
ในการชดใชเงินท่ีมิไดเปนไปตามหลักของการชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันวินาศภัย 
กลาวคือ การชดใชเงินตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพ ขาดหลักเกณฑการตีราคา หรือตีคาความ
เสียหายไป การชดใชเงินเปนการชดใชในรูปของจํานวนท่ีแนนอนตามท่ีระบุไวในกรมธรรมประกันภัย 
และตามหนังสือรับรองท่ีมอบไวใหแกเจาพนักงาน ท้ังเปนการจายคาสินไหมทดแทนใหแกเจา
พนักงานซ่ึงเปนบุคคลภายนอก ไมไดจายใหแกผูเอาประกันภัย จึงไมเปนไปตามหลักการชดคาสินไหม
ทดแทนของสัญญาประกันวินาศภัย ประกอบกับการกําหนดวงเงินท่ีจะตองชดใชตามสัญญา
ประกันภัยอิสรภาพ เกิดจากเจาพนักงานเปนผูกําหนด โดยอาศัยความรายแรงของการกระทํา
ความผิด บุคคลิก นิสัย สวนตัวของผูตองหาหรือจําเลย ตลอดจนพฤติการณแวดลอมอ่ืนๆ ไมไดอาศัย
การคํานวณความเสียหายดังเชน การคํานวณความเสียหายในตัวทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืนใดท่ี
สามารถตีราคาเปนเงินได ซ่ึงเปนวัตถุท่ีเอาประกันภัย อยางสัญญาประกันวินาศภัย และการกําหนด
วงเงินตามสัญญประกันภัยอิสรภาพดังท่ีกลาวมาก็เพ่ือเปนการสรางหลักประกันความแนใจใหแกเจา
พนักงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยวา ผูตองหาหรือจําเลยจะไมหนีไปเสียจากการ
ควบคุมโดยอํานาจรัฐ และเปนการเตือนผูตองหาหรือจําเลย และผูประกันวาหากมีการหลบหนีเกิดข้ึน
ตัวผูตองหาหรือจําเลยเอง หรือผูประกันจะไดรับความเสียหาย ตองชําระคาปรับตามท่ีเจาพนักงาน
กําหนด 
 ประการท่ีสอง หากพิจารณาถึงหลักการรับชวงสิทธิท่ีเปนหลักประการสําคัญของสัญญา
ประกันภัย จะพบวาสัญญาประกันภัยอิสรภาพ ไมอาจมีการรับชวงสิทธิเกิดข้ึนได กลาวคือ เม่ือบริษัท
ประกันภัยไดชําระคาปรับ คาฤชาธรรมเนียม และคาใชจายอ่ืนๆ ไปใหแกเจาพนักงานแลว บริษัท
ประกันภัยไมอาจเขารับชวงสิทธิของเจาพนักงานไปเรียกเอาแก  ผูเอาประกันภัยได ดวยเหตุผลท่ีวา 
การท่ีบริษัทประกันภัยจะตองชําระเงินใหแกเจาพนักงาน มีสาเหตุมาจากการหลบหนีประกันของผู
เอาประกันภัย หรือเรียกไดงายๆ วา เปนความผิดของผูเอาประกันภัยเอง ความเสียหายไมเกิดจาก
การกระทําของบุคคลภายนอก แมภายหลังบริษัทประกันภัย จะสามารถเรียกรองเอาเงินท่ีไดชําระไป
คืนจากผูเอาประกันภัยได ก็เปนการอาศัยสิทธิเรียกรองตามท่ีระบุไวในกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพ 
ซ่ึงถือวาเปนการใชสิทธิตามสัญญา ไมใชเปนอาศัยหลักการรับชวงสิทธิ ซ่ึงเกิดข้ึนดวยอํานาจกฎหมาย 
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 ประการท่ีสาม  คําวา "วินาศภัย" ไมสามารถรวมความไปถึง การสูญเสียเสรีภาพในรางกาย
จากการถูกควบคุมหรือคุมขังโดยเจาพนักงานผูใชอํานาจตามกฎหมายไปได กลาวคือ วินาศภัยตอง
เปนความเสียหายท่ีตีราคาออกมาเปนเงินได เปนความเสียหายในทางทรัพยสิน รวมถึงความสูญเสีย
ในสิทธิทางทรัพยสิน ไมวาจะเปนบุคคลสิทธิ หรือทรัพยสิทธิ ฉะนั้น หากนําความหมายของคําวา
วินาศภัย ตามท่ีกลาวมาขางตนมาเปรียบเทียบกับลักษณะของภัยท่ีรับเสี่ยงตามสัญญาประกันภัย
อิสรภาพ จะเห็นไดชัดวาขัดแยงกัน เนื่องจากภัยท่ีรับเสี่ยงตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพ คือ สิทธิ
และเสรีภาพในรางกายของผูตองหาหรือจําเลย และภัยท่ีผูตองหาหรือจําเลยจะไดรับนั้นเปนภัยท่ีเกิด
จากใชอํานาจหนาท่ีของเจาพนักงาน ซ่ึงหากการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานไมชอบดวยกฎหมาย 
ผูตองหาหรือจําเลยยอมอาศัยชองทางการขอปลอยจากการคุมขังท่ีไมชอบตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาได ภัยท่ีผูตองหาหรือจําเลยจะไดรับ จึงไมใชภัยท่ีรับเสี่ยงตามสัญญาประกัน
วินาศภัย ซ่ึงมีภัยท่ีรับเสี่ยง คือ ความสูญ เสียหาย หรือบุบสลายของทรัพยสิน ผลประโยชนในทาง
ทรัพยสิน หรือรายได หากภัยท่ีผูตองหาหรือจําเลยจะไดรับเปนภัยจริง ก็จะเปนภัยท่ีเกิดข้ึนภายหลัง
การจงใจหลบหนีการจับกุม หรือควบคุมของรัฐ ซ่ึงมีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา ดังนั้น วินาศภัย
จึงไมอาจหมายถึง การจงใจกระทําผิดกฎหมายเสียเองของผูเอาประกันภัยไปได 
 อยางไรก็ตาม เนื่องจากสัญญาประกันภัยอิสรภาพมีลักษณะเปนการประกันความรับผิดของ
บุคคลเชนเดียวกับ สัญญาประกันภัยคํ้าจุน ซ่ึงทําใหอาจเขาไดวาสัญญาประกันภัยอิสรภาพเปนสัญญา
ประกันภัยคํ้าจุน ซ่ึงผลจากการศึกษาของผูเขียน พบวาไมเปนเชนนั้น โดยมีผลท่ีสรุปความไดวา ท่ีมา
หรือตนเหตุของการชําระคาสินไหมทดแทนของผูรับประกันภัย เกิดจากการกระทําละเมิดของผูเอา
ประกันภัย หรือเกิดจากการท่ีผูเอาประกันภัยมีความผูกพันตามสัญญาท่ีจะตองรับผิดตอบุคคลอ่ืน 
หากท่ีมาหรือตนเหตุของการชําระคาสินไหมทดแทนของผูรับประกันภัยมาจากมูลละเมิด คาสินไหม
ทดแทนในมูลละเมิดยอมตองอาศัยพฤติการณและความรายแรงแหงละเมิด 190ฉะนั้น คาสินไหม
ทดแทนจึงตองมีการตีราคาความเสียหายท่ีไดรับจริง พรอมท้ังพฤติการณแวดลอมอ่ืนๆ วามีเหตุ
ยกเวนท่ีผูรับประกันภัยไมตองรับผิดหรือไม หรือหากความรับผิดของผูเอาประกันภัยเกิดจากความ
ผูกพันตามสัญญาท่ีมีตอบุคคลอ่ืน เชน นายจาง มีความรับผิดในการทําละเมิดของลูกจาง นายจางจึง
ทําสัญญาประกันภัยคํ้าจุนข้ึน เพ่ือประกันความรับผิดตามสัญญาจางแรงงาน เม่ือลูกจางไดไปกระทํา
การใหผูอ่ืนไดรับความเสียหาย ผูรับประกันภัยก็จะตองตองมีการตีราคาคาความเสียหายใหไดยุติ
เสียกอน จึงจะจายคาสินไหมทดแทนใหกับผูไดรับความเสียหาย แตไมเกินไปกวาวงเงินคุมครองท่ีระบุ
ไวในกรมธรรม ในทางกลับกันสัญญาประกันภัยอิสรภาพหาเปนเชนนั้นไม การชดใชเงินเปนการใช
จํานวนเงินท่ีแนนอน ไมตองพิสูจนความเสียหายท่ีแทจริง ความเสียหายในกรณีสัญญาประกันภัย
อิสรภาพ เปนไปตามจํานวนเงินคาปรับ คาฤชาธรรมเนียม และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเจาพนักงานสั่งปรับ 

                                                           
 

190มาตรา 438 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย "คาสินไหมทดแทนจะพึงใชโดยสถาน
ใดเพียงใดนั้น ใหศาลวินิจฉัยตามควรแกพฤติการณและความรายแรงแหงละเมิด 
 อนึ่งคาสินไหมทดแทนนั้น ไดแกการคืนทรัพยสินอันผูเสียหายตองเสียไปเพราะละเมิด หรือ
ใชราคาทรัพยสินนั้น รวมท้ังคาเสียหายอันจะพึงบังคับใหใชเพ่ือความเสียหายอยางใดๆ อันไดกอข้ึน
นั้นดวย" 
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ท้ังนี้ เงินจํานวนท้ังหลายท่ีไดกลาวมา ผูรับประกันภัยทราบไดตั้งแตขณะทําสัญญาประกันภัยอิสรภาพ
แลว เม่ือพิจาณาตามเหตุผลท่ีกลาวนี้ สัญญาประกันภัยอิสรภาพ ยอมไมใชสัญญาประกันภัยคํ้าจุน
นอกจากนี้ ในสัญญาประกันภัยคํ้าจุน เม่ือผูรับประกันภัยไดชดใชเงินไปเต็มตามจํานวนความเสียหาย
ท่ีแทจริงแลว ผูเอาประกันภัยยอมหลุดพนความรับผิด แตหากยังขาดจํานวนอยูเทาใด บุคคลภายนอก
ผูไดรับความเสียหายสามารถเรียกจํานวนท่ีขาดอยูจากการผูเอาประกันภัย และท้ังสองกรณีท่ีกลาวมา
นี้ ผูรับประกันภัยไมสามารถเรียกรองเอาเงินท่ีจายไปคืนจากผูเอาประกันภัยได สวนสัญญาประกันภัย
อิสรภาพ กลับมีขอสัญญาชัดเจนวา หากบริษัทประกันภัยไดชดใชเงินไปแลว บริษัทสามารถเรียกคืน
เอาจากผูเอาประกันภัยไดซ่ึงไมเปนไปตามหลักการของสัญญาประกันภัยคํ้าจุนดังท่ีกลาวมา 
 ประการท่ีส่ีแทจริงแลวในทางปฏิบัติการนําสัญญาประกันภัยอิสรภาพไปใชนั้นมิไดนําไปใชใน
ลักษณะท่ีเปนสัญญาประกันภัย ซ่ึงจะเห็นไดจากการท่ีบริษัทประกันภัยกําหนดเง่ือนไขในการออก
กรมธรรมประกันภัยอิสรภาพวา หากผูเอาประกันภัยมีบุคคลมาคํ้าประกันสัญญาประกันภัยอิสรภาพ 
หรือมีหลักประกันมาวางรวมกันกับการออกหนังสือรับรองของบริษัท ผูเอาประกันภัยจะไดรับสวนลด
เบี้ยประกันภัยในอัตราหรือตามสวนสัดสวนท่ีกําหนดไว191 การระบุเง่ือนไขไวเชนนี้ ยอมขัดตอหลักการ
ของการประกันภัยอยางชัดเจน กลาวคือ หลักในการทําสัญญาประกันภัยนั้น เปนการโอนความเสี่ยงภัย
ท่ีมีอยูเดิมของ  ผูเอาประกันภัยไปใหกับผูรับประกันภัย และเม่ือโอนความเสี่ยงไปแลว ผูรับประกันภัย
ยอมกลายเปนเจาของความเสี่ยงภัยนั้น ในระหวางอายุสัญญาประกัน โดยการแบกรับความเสี่ยงภัย
แทนผูเอาประกันภัย ผูรับประกันภัยจะไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประกันภัยในอัตราท่ีเหมาะสมหรือ
สอดคลองกับความนาจะเปนท่ีความเสี่ยงภัยจะเกิดข้ึน ฉะนั้น การท่ีมีขอกําหนดวาหากมีบุคคลมาคํ้า
ประกัน หรือมีหลักประกันมาวางรวม จะไดรับผลประโยชนเปนการไดรับสวนลดเบี้ยประกันภัย จึงขัด
กับหลักการโอนความเสี่ยงภัยตามท่ีกลาวมา และเปนการเอาผูเอาประกันภัยมาเฉลี่ยความรับผิดตาม
สัญญาประกันภัยอิสรภาพดวย ท้ังๆ เขาไมไดเปนเจาของความเสี่ยงภัยนั้นๆ แลวประกอบกับหาก
วิเคราะหแนวทางการออกกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพจะพบวามิไดเปนไปตามหลักเกณฑการออก
กรมธรรมในกรณีท่ัวๆ ไป กลาวคือ การออกกรมธรรมภัย จะนําถึง ความเสี่ยงภัย ภัยท่ีรับเสี่ยง อัตรา
เบี้ยประกันภัย และมีความสมบูรณดวยตนเอง ความรับผิดของผูรับประกันภัยข้ึนอยูกับวา มีภัยท่ีรับ
เสี่ยงตามสัญญาประกันภันเกิดข้ึนหรือไม โดยไมตองอาศัยเหตุหรือสัญญาประเภทอ่ืน อยางเชนสัญญา
ประกันภัยอิสรภาพ ท่ีตองคํานึงฐานความผิด และอัตราคาปรับท่ีเจาพนักงานไดกําหนดในสัญญา
ประกัน เพ่ือท่ีจะไดระบุวงเงินคุมครองในกรมธรรมไดถูกตอง 
 ประการสุดทาย  เม่ือพิจารณาถึงขอยกวนความรับผิดของผูรับประกันภัยตามสัญญา
ประกันภัยจะพบวา หลักการในเรื่องความรับผิดของผูรับประกันภัยขัดกับขอยกเวนความรับผิดของ
ผูรับประกันภัยอยางสิ้นเชิง กลาวคือ มูลเหตุของการชดใชเงินของบริษัทประกันภัยตามสัญญา
ประกันภัยอิสรภาพ เกิดข้ึนจากการทุจริต ฉอฉลของผูเอาประกันภัย เสียเอง กลาวคือ การหลบหนีไป
เสียจากอํานาจคุมขังของรัฐ การเจตนาหลบหนีดังท่ีกลาวมา ยอมเปนการแสวงหาผลประโยชนอันมิ
ควรไดแกตนเองอยางชัดเจน เม่ือบริษัทประกันภัยตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพ ไมสามารถยก

                                                           
 

191ดูตางรางสวนลด เบี้ยประกันภัยเอกสารแนบทายตัวอยางกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพ ใน
ภาคผนวก ค 
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ขออางยกเวนความรับผิดในเรื่องความทุจริตหรือประมาทเลินเลออยางแรงของผูเอาประกันภัยมา
ปฏิเสธความรับผิดได จึงไมอาจฟงไดวาสัญญาประกันภัยอิสรภาพเปนสัญญาประกันภัย 
 

6.1.2 สัญญาประกันภัยอิสรภาพไมใชเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่งลักษณะใดตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

  6.1.2.1สัญญาประกันภัยอิสรภาพไมใชสัญญาเพ่ือประโยชนบุคคลภายนอก 
  ประการแรก เจาพนักงานของรัฐ ไมถือเปนบุคคลภายนอกหรือเปนผูรับประโยชน
ตามความหมายของสัญญาเพ่ือประโยชนบุคคลภายนอก กลาวคือ การแสดงเจตนาเขาถือเอา
ประโยชนตามสัญญา เปนลักษณะพิเศาและเปนสาระสําคัญของสัญญาเพ่ือประโยชนบุคคลภายนอก 
ท่ีจะทําใหเกิดสิทธิเรียกรองตามสัญญาแกผูรับประโยชน โดยตราบใดท่ียังไมมีการแสดงเจตนาเขา
ถือเอาประโยชน คูสัญญาท่ีทําสัญญาเพ่ือประโยชนแกบุคคลภายนอกนั้น ยอมเปลี่ยนแปลงแกไข 
ระงับสิทธิของผูรับประโยชนไดเสมอ แตกรณีสัญญาประกันภัยอิสรภาพ ไมจําตองอาศัยการแสดง
เจตนาเขาถือเอาประโยชนดังท่ีกลาวมาแตอยางใด ผูรับประกันภัยจะตองชดใชเงินคาปรับ คาฤชา
ธรรมเนียม และคาเสียหายใหแกเจาพนักงานทันทีเม่ือมีการผิดสัญญาประกันตัวเกิดข้ึน ประกอบกับ
ในทางปฏิบัติของการทําสัญญาประกันภัยอิสรภาพ ความผูกพันท่ีจะตองรับผิดตามคํารับรองของ
บริษัทประกันภัย จะเกิดมีข้ึนเม่ือมีการทําสัญญาประกันตัวและมีการอนุญาตใหประกันตัวเสมอ ผูรับ
ประกันภัยจะถูกพันท่ีจะตองชดใชเงินใหแกเจาพนักงานในกรณีท่ีผูตองหาหรือจําเลยหลบหนีหรือไม
มาปรากฏตัวภายหลังจากมีการออกหนังสือรับรองและทําสัญญาประกันตัวเปนการเรียบรอยแลว 
และการท่ีเจาพนักงานจะสั่งปรับผูรับประกันภัยยอมอาศัยสิทธิตามสัญญาประกันตัว ท่ีทําไวเปน
เอกเทศตางหากจากสัญญาประกันภัยอิสรภาพ ในทางตรงกันขามสัญญาเพ่ือประโยชนบุคคลภายนอก
ไมตองอาศัยการทําสัญญาอ่ืนๆ อีกก็มีผลสมบูรณแลว และคูสัญญาฝายเจาหนี้สามารถบังคับใหฝาย
ลูกหนี้ปฏิบัติตามสัญญาได แมผูรับประโยชนจะยังไมไดแสดงเจตนาเขาถือเอาประโยชนตามสัญญาก็
ตาม ซ่ึงในสัญญาประกันภัยอิสรภาพการบังคับใหผูรับประกันภัยชดใชเงินใหแกเจาพนักงานจะไมมี
ทางเกิดข้ึนไดเลย เนื่องจากสัญญาประกันภัยอิสรภาพมีเง่ือนไขของการชดใชเงินมาจากการผิดสัญญา
ประกันตัวของผูตองหาหรือจําเลยเม่ือวิเคราะหไดเชนนี้แลวยอมเห็นวาเจาพนักงานของรัฐไมใช
บุคคลภายนอกหรือผูรับประโยชนตามความหมายของสัญญาเพ่ือประโยชนบุคคลภายนอกอยาง
ชัดเจน 
  ประการท่ีสอง  ในกรณีท่ีผูมีประโยชนเก่ียวของเปนผูจัดใหมีการประกันภัย เพ่ือ
ประโยชนแกผูเอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยจะถือวาเปนบุคคลภายนอกหรือเปนผูรับประโยชนตาม
ความหมายของสัญญาเพ่ือประโยชนบุคคลภายนอกหรือไม เห็นวาผูเอาประกันภัยไมใช
บุคคลภายนอกตามความหมายของสัญญาเพ่ือประโยชนบุคคลภายนอก เนื่องจากเหตุผลท่ีวา การทํา
สัญญาประกันภัยอิสรภาพไมวาจะเปนประเภทกอนหรือหลังกระทําความผิด ผูเอาประกันภัยตองเขา
เปนคูสัญญากับบริษัทประกันภัยท้ังสิ้น ผูมีประโยชนเก่ียวของเปนเพียงผูจัดใหมีการประกันภัยเทานั้น 
นอกจากนี้ หลักการท่ีสําคัญของสัญญาเพ่ือประโยชนของบุคคลภายนอก ตองเปนการทําสัญญาเพ่ือ
ประโยชนของบุคคลภายนอกจริงๆ กลาวคือ บุคคลภายนอกจะตองไมมีหนี้หรือความผูกพันท่ีจะ
กระทําการใดๆ นอกจากการแสดงเจตนาเขาถือเอาประโยชนตามสัญญาเทานั้น แตกลับปรากฏวา
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สัญญาประกันภัยอิสรภาพ นอกจากผูเอาประกันภัยจะตองเขาเปนคูสัญญาในสัญญาประกันภัย
อิสรภาพตามท่ีกลาวมาแลว ผูเอาประกันภัยยังมีหนาท่ีตองเปนคูสัญญาประกันตัวกับเจาพนักงานอีก
ดวย รวมท้ังตองมีภาระหนาท่ีในการปฏิบัติการใหเปนไปตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพ และสัญญา
ประกันตัวอยางเครงครัด เม่ือมีการผิดสัญญาผูเอาประกันภัยแตเพียงฝายเดียว จะตองถูกบังคับชําระ
หนี้ ในกรณีไมมีผูคํ้าประกัน หรือหลักประกันของผูอ่ืนมาวางรวมกับหนังสือรับรองของบริษัท
ประกันภัย และแมวาจะมีผูคํ้าประกัน หรือหลักประกันอ่ืนๆ มาวางรวมก็ยังคงมีหนาท่ีตองรวมรับผิด
กับผูคํ้าประกัน และเจาของหลักประกัน ในการท่ีถูกฟองรองเปนจําเลยตอศาลตอไป ผูเอาประกันภัย
จึงไมใชบุคคลภายนอกตามความหมายของสัญญาเพ่ือประโยชนบุคคลภายนอก 
  ประการท่ีสาม แทจริงแลวการทําสัญญาประกันภัยอิสรภาพไมไดทําข้ึนเพ่ือ
ประโยชนแกเจาพนักงานแตอยางใด ผูท่ีไดประโยชนตามสัญญานี้ คือ แทจริงแลวการทําสัญญา
ประกันภัยอิสรภาพไมไดทําข้ึนเพ่ือประโยชนแกเจาพนักงานแตอยางใด ผูท่ีไดประโยชนตามสัญญานี้ 
คือ ผูตองหาหรือจําเลยเทานั้น การทําสัญญาประกันภัยอิสรภาพเปนการทําสัญญาเพ่ือประโยชนของ
ผูตองหาหรือจําเลยเองท่ีจะไมตองอยูในอํานาจคุมขังโดยรัฐ หากภายหลังท่ีไดรับการประกันตัวมีการ
การหลบหนีไมมาตามกําหนดนัดเกิดข้ึน ถือวารัฐไดรับความเสียหายแลว เงินท่ีไดรับการชดใชจาก
บริษัทประกันภัยภายหลังการหลบหนีของผูตองหาหรือจําเลย ไมสามารถทดแทนความเสียหายได 
เพียงแตหากมีการผิดสัญญาประกันตัวข้ึน กฎหมายวิธีพิจาณาความอาญาไดใหอํานาจในการสั่งปรับ
ตามสัญญาประกันไดเทานั้น ไมไดหมายความวารัฐจะพึงพอใจในจํานวนเงินท่ีไดรับแตอยางใด 
นอกจากนี้ หากเทียบเคียงกับกรณีท่ีผูตองหาหรือจําเลยนําหนังสือรับรองท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย
มาวางเปนหลักประกันตอเจาพนักงาน ยอมเห็นไดวาผลของการผิดสัญญาประกันตัว ไมมีขอแตกตาง
จากการออกหนังสือรับรองโดยบริษัทประกันภัยในทางปฏิบัติแตอยางใด กลาวคือ เม่ือมีการผิดสัญญา  
ประกันตัว เจาพนักงานยอมมอํานาจบังคับแกหลักประกันตามสัญญาไดทันที เพียงแตข้ันตอนการ
ออกหนังสือรับรองโดยบริษัทประกันภัย จะตองมีการทําสัญญาประกันภัยอิสรภาพประกอบดวยให
มันยุงยากข้ึนเทานั้นเอง 
  ประการสุดทาย การสั่งปรับตามสัญญาประกันตัวของเจาพนักงาน ไมถือวาเปนการ
แสดงเจตนาเขาถือประโยชนตามสัญญา เนื่องจากสัญญาประกันภัยอิสรภาพไดระบุหนาท่ีของผูรับ
ประกันภัยไวชัดเจนแลววา ใหชดใชเงินแกเจาพนักงานในกรณีท่ีผูตองหาหรือจําเลยผิดสัญญาประกัน
ตัวและการสั่งปรับตามสัญญาประกันตัวของเจาพนักงานเปนการอาศัยสิทธิตามขอสัญญาประกันตัว 
และบทบัญญัติของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท่ีใหอํานาจไวเปนเอกเทศตางหากจากสิทธิท่ีจะ
ไดรับการชดใชเงินตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพ ประกอบกับการใชดุลยพินิจใหประกันตัวของเจา
พนักงานนั้น หลักประกันและสัญญาประกันเปนเง่ือนไขท่ีจะใหประกันตัวผูตองหาหรือจําเลย ดังนั้น 
แมจะมีการทําสัญญาประกันภัยอิสรภาพ แตหากไมมีการทําสัญญาประกันตัว ก็ไมเขาเง่ือนไขท่ีจะให
ประกันตัวกันได หรือกลาวไดอีกนัยหนึ่งวาความรับผิดท่ีจะตองชดใชเงินของบริษัทประกันภัยตาม
สัญญาประกันภัยอิสรภาพมีฐานมาจากการผิดสัญญาประกันตัว และเจาพนักงานไมไดตองมี
พฤติการณใดๆ ท่ีแสดงใหเห็นวาจะถือเอาประโยชนจากสัญญาประกันภัยอิสรภาพ เจาพนักงาน
สามารถใชอํานาจในการสั่งปรับตามสัญญาประกันไดตามกฎหมาย และในฐานะคูสัญญา 
  6.1.2.2 สัญญาประกันภัยอิสรภาพไมใชสัญญาคํ้าประกัน 
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  การท่ีบริษัทประกันภัยออกหนังสือรับรองวา จะชดใชเงินตามจํานวนท่ีระบุไวใน
สัญญาประกันตัว เม่ือผูตองหาหรือจําเลยไมมาปรากฏตัวตอเจาพนักงานตามกําหนดนั้น การไมมา
หรือไมมากําหนดตัวของผูตองหาหรือจําเลย ไมใชเปนการชําระหนี้ตามความหมายของการชําระหนี้
ตามท่ีเขากันวา ใหรวมถึงการงดเวนกระทําการดวย เนื่องจากการใหประกันตัวของเจาพนักงานโดย
แทจริงแลวเปนการใชดุลยพินิจท่ีกฎหมายใหอํานาจไว และเปนขอยกเวน ของหลักการท่ัวไป 
กลาวคือ การทําสัญญาประกันตัวเปนเพียงเง่ือนไขท่ีจะทําใหผูตองหาหรือจําเลยไดรับการประกันตัว 
ซ่ึงศาลจะกําหนดตามพฤติการณและความรายแรงแหงคดี วาจะตองมีการทําสัญญาประกันตัว หรือ
วางหลักประกัน หรือท้ังทําสัญญาและวางหลักประกันหรือไม ประกอบกับการขอประกันตัวจะตองทํา
เปนคํารองเสนอตอเจาพนักงาน และมิใชวาจะไดรับอนุญาตทุกกรณีไป การขอประกันตัวไมสามารถ
เจรจาตอรอง หรือตกลงกันภายใตหลักเสรีภาพในการทําสัญญาได การอนุญาตใหประกันตัวไดหรือไม
เปนอํานาจของเจาพนักงานโดยเฉพาะ ซ่ึงแตกตางจากสัญญาคํ้าประกันท่ีจะตองมีมูลหนี้ประธาน
เกิดข้ึนจากการเจรจาตอรองระหวางคูสัญญา 
  นอกจากนี้ โดยสภาพของการทําสัญญาประกันภัยอิสรภาพ บริษัทประกันภัยไม
สามารถเก่ียงใหเจาพนักงานไปเรียกใหผูตองหรือจําเลยชําระคาปรับตามสัญญาประกันตัวกอนได 
เนื่องจากเจาพนักงานมีอํานาจท่ีจะสั่งปรับตามสัญญาประกันตัวได และหากเปนกรณีผิดสัญญา
ประกันในชั้นศาล ศาลสามารถสั่งบังคับตามสัญญาประกันตัว ไดทันท่ีโดยไมตองมีการฟองรองกันอีก 
ฉะนั้น ฐานะของบริษัทประกันภัยตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพจึงไมใชผูคํ้าประกันตามสัญญาคํ้า
ประกันแตอยางใด 
  6.1.2.3 สัญญาประกันภัยอิสรภาพ เปนสัญญาตางตอบแทนอยางหนึ่ง 
  เนื่องจากสัญญาประกันภัยอิสรภาพ คูสัญญามีหนาท่ีจะตองปฏิบัติการชําระหนี้ตอบ
แทนกันเพียงแตมีเง่ือนไขในการชําระหนี้ตามสัญญาซ่ึงข้ึนอยูกับเหตุการณในอนาคต กลาวคือ บริษัท
ประกันภัยจะตองชดใชเงินใหแกเจาพนักงานก็ตอเม่ือมีการผิดสัญญาประกันตัวของผูตองหาหรือ
จําเลยเกิดข้ึน ซ่ึงหากมองหนาท่ีในการชดใชเงินของบริษัทประกันภัย บริษัทประกันภัย ยอมอยูใน
ฐานะลูกหนี้ สวนความเปนเจาหนี้ของบริษัทประกันภัย ก็คือ การมีสิทธิเรียกใหผูตองหาหรือจําเลย
หรือผูท่ีจะตกอยูในฐานะเชนนั้น ซ่ึงมีฐานะเปนผูเอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยอิสรภาพ หรือผูมี
ประโยชนเก่ียวของของบุคคลดังท่ีกลาวมา ซ่ึงมีฐานะเปนผูถือกรมธรรมตามสัญญาประกันภัย
อิสรภาพ ชําระคาตอบแทน เปนเบี้ยประกันภัย ตามอัตราท่ีไดตกลงกันไว ในทางกลับกันผูตองหาหรือ
จําเลย หรือผูท่ีจะตกอยูในฐานะเชนนั้น ยอมมีฐานะเปนเจาหนี้และลูกหนี้ไดในสัญญาเดียวกัน โดยมี
ฐานะเปนเจาหนี้ท่ีมีสิทธิเรียกรองใหบริษัทประกันภัยออกกรมธรรมใหแกตนยึดถือวไว และใหบริษัท
ประกันภัยออกหนังสือรับรองยินยอมท่ีจะชดใชเงินใหแกเจาพนักงานแทนตน หากมีการผิดสัญญา
ประกันตัวเกิดข้ึน สวนความเปนลูกหนี้ก็คือ หนาท่ีท่ีตองชําระคาตอบแทนเปนเบี้ยประกันภัยตาม
อัตราท่ีบริษัทประกันภัยกําหนดไว 
  อยางไรก็ตาม การท่ีสัญญาใดจะเปนสัญญาตางตอบแทนหรือไม ไมไดหมายความวา 
จะตองสามารถนําบทบัญญัติในเรื่องผลแหงสัญญามาปรับใชไดทุกมาตราหรือทุกกรณีจึงจะเปนสัญญา
ตางตอบแทน การวิเคราะหวาสัญญาใดเปนสัญญาตางตอบแทน ยอมข้ึนอยูกับเนื้อหาของสัญญานั้นๆ 
วามีลักษณะเปนการตางตอบแทนกันหรือมีหนี้ท่ีจะตองชําระใหแกกันและกันหรือไม และหนี้ท่ีแตละ
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ฝายมีหนาท่ีจะตองชําระใหแกกัน ไมจําเปนตองถึงกําหนดชําระทันทีเม่ือสัญญาเกิด หรือเม่ือทําสัญญา
กันแลวตองมีการชําระกันทันทีจึงจะเปนสัญญาตางตอบแทน นอกจากนี้ เม่ือสัญญาประกันภัย
อิสรภาพ เปนสัญญาตางตอบแทนอยางหนึ่ง จึงตองอยูภายใตบังคับบทบัญญัติในบรรพ 1 ลักษณะ 4 
นิติกรรม และบรรพ 2 ลักษณะ  2 สัญญาดวย เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนประการหนึ่ง 
ซ่ึงในปจจุบันสัญญาประกันภัยอิสรภาพไมมีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดหรือวางหลักในเรื่องนิติ
สัมพันธของสัญญานี้ไวเปนพิเศษ เนื่องจากสัญญาประกันภัยอิสรภาพไมใชสัญญาประกันภัย และไม
สามารถปรับเขากับเอกเทศสัญญาลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยได
ตามท่ีผูเขียนไดวิเคราะหมาโดยละเอียดแลวในหัวขอ 5.1 5.2 และ 5.3 ทําใหนิติสัมพันธในเรื่อง
สัญญาประกันภัยอิสรภาพตองนําบทบัญญัติในบรรพ 2 ลักษณะ 2 สัญญา มาใชบังคับตราบท่ียังไมมี
การออกกฎหมายเฉพาะ และการบังคับการใหเปนไปตามสัญญายอมข้ึนอยูกับเง่ือนไขหรือขอตกลงท่ี
คูสัญญาตกลงกันไวในสัญญาดวย หากสัญญานั้นมิไดเปนการฝาฝนขอหามตามกฎหมายหรือขัดตอ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 

6.2ขอเสนอแนะ 
 
 หัวขอนี้ จะเปนการเสนอแนะแนวมาตรการท่ีเหมาะสมสําหรับระบบประกันอิสรภาพ ตาม
หัวขอ 5.4ในบทท่ี 5 ซ่ึงผูเขียนไดตั้งเปนประเด็นรองของการศึกษาวิจัยหัวขอวิทยานิพนธนี้ ท้ังนี้ 
เพ่ือใหสัญญาประกันภัยอิสรภาพ ท่ีใชอยูกันอยางแพรหลายในขณะนี้ใหเกิดประสิทธิผลในการให
ความคุมครองสิทธิของผูตองหาหรือจําเลย 
 
 6.2.1 มาตรการในเชิงโครงสราง 
 ประกอบดวยโครงสรางในดานองคกรของรัฐท่ีกํากับดูแลการทําสัญญา รวมไปถึงรูปแบบ
องคกรธุรกิจท่ีจะเขามามีสวนรวมในการใหประกันตัวผูตองหรือจําเลย ดังตอไปนี้ 

1) ออกกฎหมายข้ึนมาเปนการเฉพาะเรื่องกําหนดโครงสรางของธุรกิจการให
ประกันตัว โดยอาจใชชื่อพระราชบัญญัติวา "พระราชบัญญัติวาดวยการใหประกันผูถูกกลาวหาวา
กระทําความผิดอาญา พ.ศ...."  

2) โครงสรางในดานองคกรของรัฐท่ีกํากับดูแล ใหกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม เปนผูรับหนาท่ีในการกํากับดูแล การประกอบธุรกิจใหประกันตัว และเปนผูควบคุม 
ตรวจสอบ รับจดทะเบียน กําหนดขอสัญญาของสัญญาประกันอิสรภาพ และใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม เปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ ตลอดจนใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการข้ึนมา
หนึ่งคณะ ประกอบไปดวยบุคคลท่ีมาจากสหวิชาชีพ ไมวาจะเปนนิติศาสตร สังคมศาสตร รัฐศาสตรท่ี
มีความรูความเขาใจในเรื่องการคุมครองสิทธิของผูตองหาหรือจําเลย และนักเศรษฐศาสตร เพ่ือให
รวมกันวางแนวทางในการกําหนดอัตราคาตอบแทนท่ีเหมาะสมท่ีองคกรธุรกิจจะไดรับจากการเขามามี
สวนรวมในการประกันตัวผูตองหาหรือจําเลย ท้ังนี้ ใหปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนประธาน
คณะกรรมการท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแล บังคับการ ใหการประกอบกิจการขององคธุรกิจเปนไปโดย
ถูกตองตามพระราชบัญญัติท่ีจะทําการยกรางข้ึนนี้ 
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3) ใหองคธุรกิจท่ีเขารวมในการชวยเหลือใหมีการประกันตัว มีรูปแบบเปนบริษัท
จํากัด หรือบริษัททมหาชนจํากัด และพิจารณาความนาเชื่อถือทางการเงินจากงบดุล ท่ีสงรายงาน
ใหแกกระทรวงพาณิชย บริษัทท่ีเขาเสนอตัวเพ่ือพิจารณารับจดทะเบียน ตองไมมีประวัติความไม
นาเชื่อถือการเงิน (Black list) 

4) อัตราคาตอบแทนท่ีบริษัทจะไดรับ ตองเปนอัตราเดียวกันทุกบริษัท ท้ังนี้เพ่ือ
ปองกันไมใหเกิดการแขงขันทางการคาระหวางบริษัทท่ีเขารับการจดทะเบียน ท่ีจะแขงขันกันลด
คาตอบแทนท่ีจะไดรับในการทําสัญญา เพ่ือจะไดมีลูกคามากๆ แตถึงเวลาทําสัญญาประกันตัว กลับไม
มีศักยภาพทางการเงินท่ีเพียงพอท่ีจะชวยใหผูตองหาหรือจําเลยไดรับการประกันตัว ซ่ึงหากอัตราตอบ
แทนท่ีบริษัทจะไดรับมีอัตราเดียวกันเปนมาตรฐานแลว ยอมเปนสวนสําคัญท่ีชวยสนับสนุนให
หลักการคุมครองสิทธิของผูตองหาและจําเลยในคดีอาญาไมถูกกระทบกระเทือนไปดวย 

5) ผลของการเลิกหรือระงับสิ้นไปของสัญญาประกันอิสรภาพใหเปนไปตาม
หลักการเลิกสัญญาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ท้ังนี้ เพ่ือสรางความเปนธรรมใหแกผูตงหา
หรือจําเลยท่ีมีรายไดนอย และใหมีผลแตกตางจากขอสัญญาตามกรมธรรมประกันอิสรภาพท่ีแตเดิม มี
การคืนเบี้ยประกันใหแกกันตามสวนเทานั้น ไมมีการคืนท้ังจํานวน โดยใหระบุลงไปในพระราชบัญญัติ
วาสัญญาท่ีทํากันระหวางบริษัทและผูตองหาหรือจําเลยใหบังคับตามบทบัญญัติในบรรพ 1 ลักษณะ 4 
นิติกรรม และบรรพ 2 ลักษณะ 2 สัญญา โดยระบุลงไปในพระราชบัญญัติกวางๆ วาสัญญาท่ีทํากัน
ระหวางบริษัทและผูตองหาหรือจําเลยใหบังคับตามบทบัญญัติในบรรพ 1 ลักษณะ 4 นิติกรรม และ
บรรพ 2 ลักษณะ 2 สัญญา 

6) บริษัทท่ีไดรับการจดทะเบียน หนาท่ีทํารายงานแสดงจํานวนสถิติการเขารวมทํา
สัญญาประกันตัวผูตองหาหรือจําเลย จํานวนคาตอบแทนท่ีไดรับในแตละคดีวามีจํานวนเทาใดสงใหแก
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ 
 
 6.2.2มาตรการในการกําหนดเนื้อความในสัญญา 

1) เนื้อความในสัญญาจะตองเปนไปในมาตรฐานดียวกัน เปลี่ยนชื่อสัญญาและ
เรียกคูสัญญาเสียใหม เพ่ือใหประชาชนและนักกฎหมายเขาใจตรงกันวา สัญญาประกันอิสรภาพ ไมใช
สัญญาประกันภัย โดยเปลี่ยนจากผูเอาประกันภัย เปนผูตองหาหรือจําเลยขยายความหมายของ
ผูตองหาหรือจําเลยไวในคํานิยามศพท ใหรวมความไปถึงบุคคลท่ีอาจจะตกอยูในฐานะเชนนั้นเบี้ย
ประกันภัยเปนคาตอบแทน   

2) กําหนดเนื้อความในสัญญาในสวนของการระงับสิ้นไป และผลแหงการระงับใหมี
ลักษณะท่ีสอดคลองสอดคลองกับผลแหงการเลิกสัญญาตามมาตรา 391 แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย 

3) กําหนดขอความในสัญญาลงไปใหชัดเจนหรือระบุไวในภาคผนวกของสัญญาวา
หามมิใหมีการเรียกหรือจัดใหมีผูคํ้าประกันตามสัญญานี้ หรือเรียกหลักทรัพยหรือหลักประกันใดกับ
ผูตองหาหรือจําเลย เพ่ือเปนการเตือนใหผูตองหาหรือจําเลยเขาใจสิทธิของตนตามสัญญาไดดีกวาเดิม 
และเปนการปองกันไมใหนายประกันอาชีพเขามาเก่ียวของ กับการทําสัญญาประกันอิสรภาพไมวาจะ
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ในรูปของธุรกิจในการรับเปนผูคํ้าประกันใหกับผูตองหาหรือจําเลย หรือใหเชาหลักทรัพยท่ีเปนปญหา
อยู ณ ขณะนี้ 
 
 6.2.3แนวทางการจําหนายและพิจารณาจําหนายสัญญาประกันอิสรภาพ 

1) ใหพนักงานของบริษัทท่ีไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ และเปนผูผานการ
อบรมความรูความเขาใจในเรื่องสิทธิของผูตองหาหรือจําเลย เปนผูมีหนาท่ีในการจําหนายสัญญา
ประกันอิสรภาพ ตองผูผานการอบรมและมีความรูความเขาใจในเรื่องสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยเพ่ือ
เปนการปองกันการเรียกรับผลประโยชนอันมิควรได จากผูตองหาหรือจําเลย 

2) ใหพนักงานของบริษัทดังท่ีกลาวมา มีหนาท่ีในการอธิบายเง่ือนของการทํา
สัญญาประกันอิสรภาพใหผูตองหาทราบ ไมวาจะเปนในเรื่องคาตอบแทน และหนาท่ีของผูตองหาหรือ
จําเลยท่ีจะตองปฏิบัติตามสัญญา 

3) การพิจารณาจําหนายสัญญาประกันอิสรภาพใหคํานึงถึงฐานะ และความเปนไป
ไดท่ีไดรับการอนุมัติใหมีการประกันหรือปลอยชั่วคราว ท้ังนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับขอหามท่ีมิใหมีการ
เรียกหรือจัดใหมีผูคํ้าประกัน หรือเรียกหลักทรัพยหรือหลักประกันใดกับผูตองหาหรือจําเลย 

4) จะไมมีการทําสัญญาประกันอิสรภาพกอนการกระทําผิด ดังเชนการออก
กรมธรรมประกันภัยอิสรภาพกอนการกระทําผิด เนื่องจากนิติสัมพันธตามสัญญาประกันอิสรภาพ ไม
สามารถจัดใหอยูในรูปการทําสัญญาประกันภัยได การประกันอิสรภาพจะมีไดตอเม่ือมีความผิดอาญา
เกิดข้ึน เพ่ือใหสัมพันธกับระบบพิจารณาคดีความอาญาในสวนของการปลอยชั่วคราว กลาวคือ จะไม
มีประเด็นท่ีตองพิจารณาถึงการปลอยชั่วคราว หากไมมีการกระทําความผิดอาญา และเจาพนักงานมี
ความเห็นวาพฤติการณแหงคดีจะตองมีการประกันหรือเรียกหลักประกัน เม่ือมีแนวทางจําหนาย
กรมธรรมดังท่ีกลาวมาจะทําใหการทําสัญญาประกันอิสรภาพสอดคลองกับทฤษฎีทางกฎหมาย และ
ระบบพิจารณาคดีอาญาท้ังระบบ 
 
 6.2.4มาตราการในเรื่องการปรับบทกฎหมาย 
 สามารถนําบทบัญญัติในบรรพ 1 ลักษณะ 4 นิติกรรม และบรรพ 2 ลักษณะ  2 สัญญามา
ปรับใชกับสัญญาประกันอิสรภาพได 
 ตัวอยาง หากขอเท็จจริงปรากฏวาไมมีการใหประกันตัวโดยเจาพนักงาน ผูตองหาหรือจําเลย
มีหนาท่ีสงสัญญาประกันอิสรภาพคืนใหแกบริษัท และบริษัทตองคืนคาตอบแทนท่ีไดรับไวท้ังจํานวน
ใหแกผูตองหาหรือจําเลย ตามหลักการกลับคืนสูฐานะเดิมตามมาตรา 391เนื่องจากวัตถุประสงคหลัก
ของการทําสัญญาประกันอิสรภาพก็คือ การใหประกันตัวหรือการไดรับความชวยเหลือในการไดรับ
ประกันตัว เม่ือวัตถุประสงคของสัญญาไมสามารถบรรลุผลไดอยางแนแท ก็ควรจะใหสัญญาเปนระงับ
สิ้นไปและคูกรณีกลับคืนสูฐานะท่ีเปนอยูเดิม เปนตน 
 ดวยเหตุผลท่ีผูเขียนไดกลาวไวโดยละเอียดแลวในวิทยานิพนธฉบับนี้ จึงไดขอสรุปของการ
วิจัยวาสัญญาประกันภัยอิสรภาพไมใชสัญญาประกันภัยประเภทใดประเภทหนึ่ง ท้ังไมใชเอกเทศ
สัญญาลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนแตเพียงสัญญาตางตอบ
แทนอยางหนึ่งท่ีสามารถบังคับแกกันไดเทานั้น ท้ังนี้ ผูเขียนไดเสนอแนะมาตรการตางๆ ท่ีจะทําให
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ระบบประกันอิสรภาพท่ีมีอยูในขณะนี้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะทําใหสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไดรับการคุมครองอยางแทจริง 
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