
การฉอฉลในการใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน 
ในธุรกิจประกันภัย (Fraudulent Claims in Insurance Business) 

 
สายกฎหมาย 

สํานักงาน คปภ.                                                                                                     
1. บทนํา 
 

 ธุรกิจประกันภัยเปนธุรกิจท่ีมีการระดมทุนจากประชาชนโดยการเก็บเบี้ยประกันภัย
จากผูเอาประกันภัยนับหม่ืนนับแสนรายมาไวเปนกองทุน ฉะนั้น  ธุรกิจประกันภัยจึงเปนธุรกิจหนึ่งท่ีมี
บทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ ความปลอดภัยและความผาสุกแหงสังคม การกระทําใดๆท่ีมิชอบ
หรือฉอฉลในธุรกิจประกันภัย ยอมเปนการบอนทําลายกองทุนของสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งการฉอฉล
ในการใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนนั้น สงผลใหประชาชนผูเสี่ยงภัยรายอ่ืนท่ีสุจริตจะตองมา
รวมกันแบกรับภาระเบี้ยประกันภัยท่ีสูงข้ึน ตลอดจน สงผลกระทบตอการบริหารจัดการและความ
ม่ันคงทางการเงินของผูรับประกันภัย การกํากับธุรกิจประกันภัย และสภาพของเศรษฐกิจและสังคมใน
วงกวางได  

  ปจจุบันมีปญหาเรื่องการฉอฉลในการใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนเปนจํานวน
มาก ซ่ึงอาจเกิดจากคาสินไหมทดแทนท่ีมีผลตอบแทนสูงมาก หรือสภาพเศรษฐกิจท่ีฝดเคืองเงินทอง
หายาก อันเปนปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญท่ีทําใหผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตัดสินใจฉอฉลไดงายข้ึน  
การฉอฉลในการใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนนั้นเปนเรื่องท่ีอันตรายอันแสดงถึงชองวางของ
ระบบประกันภัยท่ีทําใหประชาชนคนหนึ่งซ่ึงมีความรู ดานการประกันภัยไมมาก ก็สามารถกระทําการ
ฉอฉลผูรับประกันภัยได  หรืออาจเปนชองทางหนึ่งของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจท่ีเปนอันตรายตอ
ธุรกิจประกันภัย 

  ในบทความนี้ จึงขอนําเสนอ นิยาม ขอบเขตหรือลักษณะของสิทธิเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนท่ีฉอฉลตามคําพิพากษาของศาลอังกฤษ แนวทางในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยวาดวยการ
ฉอฉลประกันภัยของสมาคมผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ ( International Association 
Insurance Supervisors : IAIS)  และกฎหมายเก่ียวกับการฉอฉลในการใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน
ของมลรัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศออสเตรเลีย อันจะเปนประโยชนในการ
พิจารณากําหนดแนวทางในการกํากับการฉอฉลในการใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนของประเทศไทย
ตอไป 

 
2. สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนท่ีฉอฉล คืออะไร ? 
 
   เนื่องจากกฎหมายไทยไมไดมีการกําหนดนิยาม ขอบเขตหรือลักษณะของการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนท่ีเปนการฉอฉล ดังนั้น จึงตองศึกษากฎหมายตางประเทศ ซ่ึง ตามแนวคําพิพากษา
ของศาลอังกฤษไดวางหลักไววา  สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนท่ีฉอฉลหมายถึงสิทธิเรียกรองคา
สินไหมทดแทนท่ีเปนเท็จหรืออยูบนพ้ืนฐานของการฉอฉลนั้นเกิดข้ึนเม่ือผูเรียกรองคาสินไหมทดแทนตั้งใจ
หลอกลวงผูรับประกันภัยเพ่ือท่ีจะไดรับเงินหรือประโยชนอ่ืนใดมากกวาท่ีตนรูวาควรไดรับ (A claim will 
be fraudulent or based on fraud when it is false and the persons making the claim 
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intended to deceive the insurer by getting out of it money or some other benefit 
they know they have no right to.) และในคดี Wisenthal v World Auxiliary Insurance 
Corp Ltd. วางหลักเรื่องการฉอฉลไววาการฉอฉลไมไดหมายถึงการโกหกเทานั้น แตหมายความถึง
การไดรับประโยชน ซ่ึงโดยท่ัวไป  จะหมายถึง ประโยชน ทางการเงิน หรือ การทําใหผูอ่ืนไดรับความ
เสียหายจากการโกหกหลอกลวงหรือเพ่ือใหจายคาสินไหมทดแทนไดเร็วข้ึน ก็เพียงพอท่ีจะถือวาเปน
การกระทําโดยฉอฉลแลว 

  กฎหมายอังกฤษไดมีการวางหลักพิจารณาในเรื่องการฉอฉล ในการใชสิทธิเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนทางแพงและอาญาไววา ความผิดฐานฉอฉลทางอาญานั้น จะตองเกิดจากความ จงใจ
หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง  ท่ีจะหลอกลวงผูรับประกันภัยใหไดมาซ่ึงการชดใชคาสินไหม
ทดแทนหรือไดรับเกินกวาความเปนจริง  สวนกรณีการฉอฉลในการใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน
นั้นมีขอบเขตท่ีกวางขวางกวาการฉอฉลทางอาญา กลาวคือการฉอฉลในการใชสิทธิเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนนั้นไมเพียงจํากัดอยูในกรอบของการตั้งใจหลอกลวงของผูเอาประกันภัยเทานั้น แตยังหมาย
รวมถึงกรณีการไมระมัดระวัง ไมใสใจวาการเรียกรองคาสินไหมทดแทนนั้นจะเปนจริงหรือเท็จ โดย    
ผูเรียกรองคาสินไหมทดแทนจะคํานึงแตเพียงการไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนเทานั้น (Recklessly, 
not caring whether it is true or false, but only seeking to succeed in the claim) จะเห็น
ไดวาการฉอฉลในการใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนนั้นมีคํานิยามท่ีกวางกวาการฉอฉลทางอาญา 
กรณีการฉอฉลในการใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน ใชคําวา “ความไมระมัดระวัง (Reckless)” 
ซ่ึงเปนความหมายท่ีกวางกวาการประมาทเลินเลอรายแรง  (Gross Negligence) และการประมาท
เลินเลอท่ัวไป (Negligence) การฉอฉลในการใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนนั้นครอบคลุมไปถึง
กรณีท่ีผูเอาประกันภัยเพิกเฉยท่ีรับรูขอเท็จจริง โดยท่ีผูเอาประกันภัยนั้นสามารถจะรูขอเท็จจริงได 
หากใชความพยายามเพียงเล็กนอย สวนการกระทําอยางไรจะถือวาเปนการฉอฉลในการใชสิทธิ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนโดยไมใสใจนั้น ตองพิจารณาจากวิญูชนในฐานะเชนนั้นและตองอาศัย
ขอเท็จจริงแตละกรณี  ซ่ึงจะเห็นไดวาขอบเขตของการฉอฉลในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนตาม
กฎหมายอังกฤษคอนขางกวางทีเดียว 
  เนื่องจากกฎหมายไทยไมไดมีการกําหนดบทบัญญัติเก่ียวกับการฉอฉลในการใชสิทธิ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนโดยเฉพาะ จึงตองเทียบเคียงกับกฎหมายใกลเคียง ซ่ึงพบวามีบทบัญญัติที
เก่ียวของท้ังในสวนอาญาและแพง ดังตอไปนี้ 
   2.1 ประมวลกฎหมายอาญา 
        มาตรา 341  ผูใดโดยทุจริต หลอกลวงผูอ่ืนดวยการแสดงขอความ อันเปนเท็จ 
หรือปกปดขอความจริงซ่ึงควรบอกใหแจงและโดยการหลอก ลวงดังวานั้นไดไปซ่ึงทรัพยสินจากผูถูก
หลอกลวง หรือบุคคลท่ีสาม หรือทําใหผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลท่ีสามทํา ถอนหรือทําลายเอกสารสิทธิ  
ผูนั้นกระทําความผิดฐานฉอโกง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับ 
        มาตรา 347 ผูใดเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชนจากการประกันวินาศภัย 
แกลงทําใหเกิดเสียหายแตทรัพยสินอันเปนวัตถุท่ีเอาประกันภัย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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2.2 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
     มาตรา 5 ในการใชสิทธิแหงตนก็ดี ในการชําระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนตองกระทํา

โดยสุจริต 
     มาตรา 159 การแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉอฉลเปนโมฆียะ 
     การถูกกลฉอฉลท่ีจะเปนโมฆียะตามวรรคหนึ่ง จะตองถึงขนาด ซ่ึงถามิไดมีกลฉอฉล

ดังกลาว การอันเปนโมฆียะนั้นคงจะมิไดกระทําข้ึน 
     ถาคูกรณีฝายหนึ่งแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉอฉลโดยบุคคลภายนอก การแสดง

เจตนานั้นจะเปนโมฆียะตอเม่ือคูกรณีอีกฝายหนึ่ง ไดรู หรือควรจะไดรูถึงกลฉอฉลนั้น 
       มาตรา 879 ผูรับประกันภัยไมตองรับผิดในเม่ือความวินาศภัย หรือเหตุอ่ืนซ่ึง
ไดระบุไวในสัญญานั้นไดเกิดข้ึนเพราะความทุจริต หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเอา
ประกันภัยหรือผูรับประโยชน  
 ผูรับประกันภัยไมตองรับผิดในความวินาศภัยอันเปนผลโดยตรง มาแตความไม
สมประกอบในเนื้อแหงวัตถุท่ีเอาประกันภัย เวนแต จะไดตกลงกันเปนอยางอ่ืน 
       มาตรา 162  ในนิติกรรมสองฝาย การท่ีคูกรณีฝายหนึ่งจงใจนิ่งเสีย ไมแจง
ขอความจริง หรือคุณสมบัติอันคูกรณีอีกฝายหนึ่งมิไดรู การนั้นจะเปนกลฉอฉล หากพิสูจนไดวาถา
มิไดนิ่งเสียเชนนั้น นิติกรรมนั้น ก็คงจะมิไดกระทําข้ึน 
   อยางไรก็ดี แมวาจะมีบทบัญญัติท่ีสามารถเทียบเคียงและปรับใชเก่ียวกับ การฉอฉล
ในการใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน แลวก็ตาม  แตก็ยัง ไมชัดเจน ครอบคลุมกับรูปแบบและ
ลักษณะของการฉอฉลในการใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนท่ีอาจเกิดข้ึนได ดังนั้น กรมธรรม
ประกันภัยจึงมีการกําหนดเง่ือนไขเรื่องการฉอฉลในการใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน 
(Fraudulent claims) โดยเฉพาะวาผูรับประกันภัยมีสิทธิปฏิเสธการชดใชคาสินไหมทดแทนท่ีเก่ียวกับ
การฉอฉล หากพบวาผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนเปนเท็จ
หรือใชเอกสารหลักฐานเพ่ือเรียกรองคาสินไหมทดแทนโดยไมสุจริต อยางไรก็ดี เง่ือนไขของกรมธรรม
ประกันภัยดังกลาว ไมไดสะทอนตอการตอตานการฉอฉลในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนอยาง
เพียงพอ ประกอบกับในทางปฏิบัติ ผูรับประกันภัยก็ไมฟองรองดําเนินคดีกับผูเอาประกันภัยเพราะจะ
กระทบถึงชื่อเสียงของบริษัท ดังนั้น ผูฉอฉลจึงอาจอาศัยเปนชองทางในการแสวงหาประโยชนโดยมิ
ชอบ และไมเกรงกลัวตอความผิดเพราะการกระทําการฉอฉลนี้มิไดมีความเสี่ยงแตอยางใด กลาวคือ 
หากผูรับประกันภัยไมมีระบบการตรวจสอบหรือปองกันการฉอฉลท่ีดีพอ ก็จะไดรับคาสินไหมทดแทน 
แตหากบริษัทตรวจพบการฉอฉล ก็มีผลเพียงไมไดรับคาสินไหมทดแทนเทานั้น จึงจําเปนตองพิจารณา
ถึงแนวทางการกํากับดูแลสากลและกฎหมายของประเทศตางๆ ท่ีมีบทบัญญัติเพ่ือกํากับดูแลการฉอ
ฉลในการเรียกรองคาสินไหมทดแทน 
 
3. แนวทางการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยวาดวยการฉอฉลประกันภัยของสมาคมผู กํากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยนานาชาติ  
 
            สมาคมผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาต ิ(International Association Insurance 
Supervisors : IAIS) เปนหนวยงานท่ีสําคัญในการกําหนดมาตรฐาน แนวทาง และวิธีการประเมินการ
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กํากับดูแลธุรกิจประกันภัยในระดับสากล ซ่ึงประเทศไทยก็เปนหนึ่งในสมาชิกของสมาคมผูกํากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยนานาชาติดวย สมาคมผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติไดกําหนดมาตรฐานการ
กํากับดูแลธุรกิจประกันภัย ( Insurance Core Principles : ICP) เก่ียวกับการตอตานการฉอฉล
ประกันภัย ไวในหลักการท่ี 2 1 วา “ผูกํากับธุรกิจประกันภัยตองกําหนดใหผูรับประกันภัยและคน
กลางดําเนินมาตรการท่ีมีประสิทธิผลในการยับยั้ง ปองกัน ตรวจจับ รายงาน และแกไขการฉอฉล
ประกันภัย”1 ท้ังนี้ สมาคมผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ ไดวางแนวทางการกํากับฉอฉลประกันภัย
วาหมายถึงการกระทําท่ีหลอกลวงหรือการละเวนการกระทําโดยมุงหมายท่ีจะไดรับประโยชน โดยการฉอ
ฉล เพ่ือตนเองหรือผูใดก็ตาม ซ่ึงบางประเทศจะถือวาการฉอฉลประกันภัยเปนความผิดอาญาดวย ซ่ึงการ
ฉอฉลประกันภัยนั้นมีหลากหลายรูปแบบ และกระทําโดยผูท่ีเก่ียวของกับธุรกิจประกันภัยท้ังหลาย ไมวา
จะเปนผูรับประกันภัย กรรมการหรือพนักงานของผูรับประกันภัย คนกลางประกันภัย ผูตรวจสอบบัญชี            
ท่ีปรึกษา พนักงานเคลม บุคคลท่ีสามหรือผูเอาประกันภัย   
                    สมาคมผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติเห็นวาการตอตานการฉอฉลประกันภัย
นั้นเปนหลักการสําคัญท่ีผูรับประกันภัยหรือคนกลางประกันภัยจะตองระมัดระวัง ตลอดจนตองเขา
ใจความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนและหาวิธีปองกันการฉอฉลประกันภัย ซ่ึงหนึ่งในกระบวนการสําคัญท่ีสมาคม    
ผูควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติเสนอแนะคือการกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการฉอฉล
ประกันภัยโดยคณะผูบริหารระดับสูงของผูรับประกันภัยหรือคนกลางประกันภัย อยางไรก็ดี เพ่ือให
เกิดประสิทธิผลในการยับยั้ง ปองกัน ตรวจจับ รายงาน และแกไขการฉอฉลประกันภัย ผูกํากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยจําเปนท่ีจะตองเปนสวนหนึ่งในการจัดการเก่ียวกับการฉอฉลประกันภัย โดย
กําหนดใหผูรับประกันภัยหรือคนกลางประกันภัยมีการยับยั้ง ปองกัน ตรวจจับ รายงาน แกไข 
มาตรการประเมิน หรือมีการบริหารจัดการการฉอฉลประกันภัยอยางเพียงพอ  
   สมาคมผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติไดกําหนดขอเสนอแนะเก่ียวกับการ
ตอตานการฉอฉลในการประกันภัย (Countering Fraud in Insurance) เพ่ือใหเปนแนวทางแกผูกํากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยในการกํากับดูแลการฉอฉลประกันภัย (รวมถึงการกํากับการฉอฉลในการ
เรียกรองคาสินไหมทดแทน) ซ่ึงสรุปไดดังตอไปนี้  
    3. 1 การฉอฉลประกันภัยจะตองถูกระบุอยูในบทบัญญัติแหงกฎหมาย ซ่ึงมีมาตรการ
ลงโทษท่ีเพียงพอสําหรับการกระทําการฉอฉล และสําหรับรวบรวมความเห็นตอการสืบสวนการฉอฉล 
โดยผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะตอง 

3.1.1 มีอํานาจในการเรียกเอกสาร หลักฐานทางการเงินหรือขอมูลตางๆ  
3.1.2 ควบคุมทรัพยสินท่ีเกิดจากการฉอฉล หรือเชื่อไดวาเกิดจากการฉอฉล 

หรือเกิดจากกระบวนการฉอฉลประกันภัย 
3.1.3 ริบทรัพยสินท่ีเกิดจากการฉอฉล หรือเชื่อไดวาเกิดจากการฉอฉล หรือ

เกิดจากกระบวนการฉอฉลประกันภัย 

                                                
1 INSURANCE CORE PRINCIPLES, STANDARDS, GUIDANCE AND ASSESSMENT METHODOLOGY  
12 ตุลาคม ค.ศ. 2012 , http://www.iaisweb.org/Insurance-Core-Principles-material-adopted-
in-2011-795. 
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         ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบการฉอฉลประกันภัย ควรใหสิทธิผูรายงาน
การพบการฉอฉลประกันภัยไมตองโทษทางแพงและ ทางอาญา ท้ังนี้ แมวาสุดทายแลว จะไมพบการ
ฉอฉลประกันภัยก็ตาม 
    3. 2 ผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยมีความเขาใจประเภทของความเสี่ยงจากการฉอฉล 
ซ่ึงผูรับประกันภัย และคนกลางประกันภัยประสบอยู ผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย ควรประเมินความ
เสี่ยงจากการฉอฉลท่ีอาจเกิดข้ึนตอธุรกิจประกันภัยอยูเสมอ และกําหนดให ผูรับประกันภัย และคน
กลางประกันภัยใชมาตรการท่ีมีประสิทธิผลจัดการกับความเสี่ยงเหลานั้น 

3.2.1 ผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรประเมินและระบุความเสี่ยงเก่ียวกับการ
ฉอฉลประกันภัยท่ีเกิดข้ึนในเขตอํานาจและมีการปรับปรุงขอมูลตลอดเวลา 

3.2.2 ผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยตองเขาใจในผลิตภัณฑประกันภัยและการ
บริการของผูรับประกันภัยและคนกลางประกันภัยดวย 
    3. 3 ผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยกําหนดกรอบการกํากับท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือ
ตรวจสอบและบังคับใชการกฎหมายของ ผูรับประกันภัย และคนกลางประกันภัย ตามขอกําหนดการ
ตอตานการฉอฉลประกันภัย 

3.3.1 ผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยตองออกแนวทางปฏิบัติเพ่ือตอตานการฉอ
ฉลประกันภัยใหผูรับประกันภัยหรือคนกลางประกันภัยปฏิบัติตาม 

3.3.2 ผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยตองมีขอมูลทางการเงิน บุคลากร หรือ
เทคนิคเก่ียวกับการตอตานการฉอฉลประกันภัย 

3.3.3 พนักงานของผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยท่ีเก่ียวกับกับการดําเนินงาน
ตอตานการฉอฉลประกันภัยจะตองเปนผูท่ีมีความรูความสามารถและไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับการ
ตอตานการฉอฉลประกันภัย 

3.3.4 ผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยตองประเมินวาผูรับประกันภัยและคนกลาง
ประกันภัยมีระบบบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการฉอฉลประกันภัยท่ีมีการทบทวนเปนประจําหรือไม ซ่ึง
ผูรับประกันภัยและคนกลางประกันภัยตองแสดงใหเห็นวามีการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการฉอฉล
ประกันภัยอยางเพียงพอ ท้ังนโยบาย ระบบควบคุมภายใน และมีระบบรายงานการฉอฉลประกันภัย
ถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของไดอยางทันทวงที  

3.3.5 ผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยตองใหความสําคัญในกระบวนการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทน เพราะการฉอฉลประกันภัยบางประเภทเกิดข้ึนจากการเรียกรองคาสินไหมทดแทน 
ท้ังนี้ การฉอฉลประกันภัย อาจสังเกตพบไดตั้งแตพิจารณารับประกันภัย คุณภาพในกระบวนการคัด
กรองผูเอาประกันภัย และกระบวนการจายคาสินไหมทดแทน ซ่ึงผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะตอง
พิจารณากระบวนการท่ีเก่ียวของ และกระบวนการพิจารณาลูกคาดวย 

3.3.6 ผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยตองมีอํานาจท่ีจะดําเนินแกไขเยียวยา หาก
ผูรับประกันภัย หรือคนกลางประกันภัยไมดําเนินการปองกันการฉอฉลประกันภัยอยางมีประสิทธิผล 
หรือกรณีท่ีการฉอฉลประกันภัยนั้นเกิดข้ึนจากผูรับประกันภัยหรือคนกลางประกันภัยเสียเอง ซ่ึง
จะตองพิจารณาระดับความรุนแรงของสถานการณ และระดับอํานาจของการกํากับดูแล ท่ีเหมาะสม  
เชน การมีจดหมายรายงานผูบริหาร การควบคุม การปรับ การหามประกอบธุรกิจ เปนตน 
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3.3.8 เม่ือผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยไดพบการกระทําผิดอาญาท่ีตองสงสัย
ของผูรับประกันภัยหรือคนกลางประกันภัยแลว จะตองแจงขอมูลดังกลาวไปยังหนวยงาน FIU (the 
financial intelligence unit) และหนวยงานท่ีเก่ียวของดวย 
    3. 4 ผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยตองทบทวนมาตรการในการยับยั้ง ปองกัน 
ตรวจจับ รายงาน และแกไขการฉอฉลประกันภัยของผูรับประกันภัย  คนกลาง ประกันภัย และ
หนวยงานกํากับนั้นเองอยางสมํ่าเสมอ และปรับปรุงใหมีประสิทธิผลอยูตลอดเวลา  
    3. 5 ผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยมีกลไกท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงชวยใหสามารถรวมมือ 
ประสานงาน และแลกเปลี่ยนสารสนเทศกับหนวยงานท่ีมีศักยภาพ เชน หนวยงานบังคับใชกฎหมาย 
หรือหนวยงานกํากับอ่ืนท่ีดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาและการปฏิบัติดานนโยบายและกิจกรรมเพ่ือ
ยับยั้ง ปองกัน ตรวจจับ รายงาน และแกไขการฉอฉลประกันภัยได 
 
4.  กฎหมายตางประเทศเกี่ยวกับการฉอฉลประกันภัย 
   
   มูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดมีการศึกษาวิจัย
กฎหมายของมลรัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศออสเตรเลีย  เพ่ือประกอบการยก
รางกฎหมายแมบทวาดวยการประกันภัย ซ่ึงบทบัญญัติสวนท่ีเก่ียวของกับการกํากับ ดูแลการฉอฉลใน
การเรียกรองคาสินไหมทดแทนสรุปได ดังตอไปนี้ 

4.1  กฎหมายประกันภัยของมลรัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
           กฎหมายประกันภัยของ มลรัฐแคลิฟอรเนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา ถูกบัญญัติอยูใน
รูปประมวลกฎหมายประกันภัย (California Insurance Code) ซ่ึงไดกําหนดใหมีการควบคุมดูแลการฉอฉล
ของผูเอาประกันภัยตอผูรับประกันภัยดวย 
 การฉอฉลในสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนเม่ือมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเจตนาแจงขอความ
อันเปนเท็จใหเพ่ือใหไดมาซ่ึงประโยชนท่ีหากเปนการแถลงขอความซ่ึงเปนความจริงแลวจะไมไดรับ
ประโยชนนั้น หรือเม่ือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเจตนาท่ีจะปฏิเสธประโยชนท่ีควรไดรับ ซ่ึงถือเปนความผิด
ทางอาญา 
 เพ่ือเปนการปองกันการกระทําฉอฉลดังกลาว จึง มีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะข้ึนมา 
เรียกวา แผนกตรวจสอบการฉอฉล (The Fraud Division) ซ่ึงมีเจาพนักงานผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจสอบ
และสอบสวนการฉอฉลในสัญญาประกันภัยซ่ึงประมวลกฎหมายการประกันภัยของมลรัฐแคลิฟอรเนีย 
ไดกําหนดกรณีฉอฉลในสัญญาประกันภัยไวเปนหมวดหนึ่งของประมวล (หมวด 12 The Insurance 
Frauds Prevention Act) ประกอบดวยบทบัญญัติ ดังตอไปนี้   

4.1.1  บทบัญญัติวาดวยการเรียกรองคาสินไหมทดแทนอันเปนการฉอฉล 
(False and Fraudulent Claims) (มาตรา 1871 ถึง มาตรา 1871.9)  

4.1.2  การจัดตั้งหนวยงานเพ่ือตรวจสอบการเรียกรองคาสินไหนทดแทนอัน
เปนการฉอฉล (Bureau of Fraudulent Claims) (มาตรา 1872 ถึงมาตรา 1872.96)  

4.1.3 การรายงานผลการตรวจสอบการฉอฉล ( Insurance Fraud Reporting) 
(มาตรา 1873 ถึงมาตรา 1873.4)  
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4.1.4  การฉอฉลในรายงานการโจรกรรมรถยนตและการประกันภัยรถยนต 
(Motor Vehicle Theft and Motor Vehicle Insurance Fraud Reporting) (มาตรา 1874 ถึง 
1874.8) 

4.1.5 การตรวจสอบผูรับประกันภัย (Insurer Inspection) (มาตรา 1874.85 ถึง
มาตรา 1874.87) 

การประกาศเขตพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงตอการประกันภัยฉอฉล ( Auto Insurance 
Fraud Crisis Area) (มาตรา 1874.90) 

4.1.6 การสอบสวนกรณีวางเพลิง (Arson Investigation) (มาตรา 1875 ถึงมาตรา 
1875.8) 

4.1.7 ศูนยวิเคราะหคาสินไหมทดแทน (Insurance Claims Analysis Bureaus) 
(มาตรา 1875.10 ถึงมาตรา 1875.18) 

4.1.8 การตรวจสอบการฉอฉลของผูรับประกันภัย (Insurer Fraud Investigation) 
(มาตรา 1875.20 ถึงมาตรา 1875.24) 

4.1.9  สงขอมูลประกอบยังศูนยวิเคราะหคาสินไหมทดแทน ( Deposit of 
Automobile Insurance Claims Information) (มาตรา 1876 ถึงมาตรา 1876.5) 

4.1.10  การรายงานการฉอฉลกรณีคาชดเชยจากในการทํางาน (Workers’ 
Compensation Insurance Fraud Reporting) (มาตรา 1877 ถึงมาตรา 1877.5) 

4.1.11 การปองกันการฉอฉลประกันภัย (Insurance Fraud Prevention) (มาตรา 
1879 ถึงมาตรา 1879.8) 
 โดยท่ีการตรวจสอบของแผนกตรวจสอบการฉอฉลในมลรัฐแคลิฟอรเนียสวนใหญจะเปน
กรณีการตรวจสอบ ท่ีเก่ียวของกับการเรียกรองคาสินไห มทดแทนในกรมธรรมประกันภัยรถยนต 
กรมธรรมประกัน ภัยการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ คาทดแทนการจางงาน กรมธรรมประกันภัยสุขภาพ  
โดยมาตรา 1871.1 ใหอํานาจผูรับประกันภัยรวมถึงตัวแทนประกันภัยเขาไปตรวจสอบฐานขอมูล 
(Public record) หากมีกรณีสงสัยวาจะเกิดการฉอฉลในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนข้ึน 
 การฉอฉลในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนกรณีประกันภัยรถยนตท้ังจากอุบัติเหตุ
และการโจรกรรมถือเปนกรณีท่ีมีการตรวจสอบพบมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 15  ถึง 20 จากจํานวน
การจายคาสินไหมทดแทนท้ังหมด กฎหมายจึงกําหนดใหกอนท่ีจะตกลงกันในจํานวนคาสินไหม
ทดแทน ผูเอาประกันภัยจะตองแจงเปนหนังสือไปยังผูรับประกันภัยโดยในแบบฟอรมประกอบไปดวย
ขอมูลของรถท่ีเอาประกันภัย ขอมูลแหลงท่ีซ้ือรถยนต วันท่ีซ้ือ เจาของกรรมสิทธิ์เดิม บันทึก
เหตุการณหากเกิดการโจรกรรมรถยนตท่ีเอาประกัน รวมถึงหมายเลข ใบอนุญาตขับข่ีของผูเอา
ประกันภัยและมีขอความเตือนวาการใหขอมูลท่ีเปนเท็จถือเปนความผิด (มาตรา 1871.3) นอกจากนี้ 
กฎหมายยังไดกําหนดวิธีการกรอกแบบฟอรมไวโดยละเอียด โดยใหมีการลงนามผูกรอกแบบฟอรมตอ
หนาคนกลางประกันภัยเพ่ือท่ีจะตรวจสอบเลขหมายใบอนุญาตขับข่ีของผูเรียกรองคาสินไหมทดแทน 
  มาตรา 1871.4 กําหนดการกระทําท่ีถือวาเปนความผิด (มาตรา 1871.4 ( A)) ไดแก 
การกระทําฉอฉลเพ่ือประโยชนในการไดรับหรือการปฏิเสธคาชดเชยใดๆ การแสดงขอความโดยวาจา
หรือเปนหนังสือ (written or oral statement) อันเปนเท็จเพ่ือประโยชนในการไดรับหรือการปฏิเสธ
คาชดเชยใดๆ ตามท่ีไดกําหนดในมาตรา 3207 แหงประมวลกฎหมายแรงงาน ซ่ึงหมายรวมถึง
ผูสนับสนุน สมรู ยุยงสงเสริมใหกระทําการฉอฉลดวย รวมท้ังการฉอฉลเพ่ือประโยชนในการรับเงิน
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ทดแทนและการรับประโยชนตามโปรแกรม Return-to-work ตามท่ีกําหนดในมาตรา 139.48 แหง
ประมวลกฎหมายแรงงาน โดยท่ีคําวา “ขอความ” (Statement) ท่ีเปนหลักฐานแหงการสูญเสีย การ
บาดเจ็บ หรือการชดเชย เชน ใบเสร็จคารักษาพยาบาล ฟลมเอกซเรย บันทึกของแพทย ฯลฯ 
กฎหมายไดเชื่อมโยงกับมาตรา 4620 แหงประมวลกฎหมายแรงงาน  
  กฎหมายไดกําหนดโทษสําหรับผูท่ีกระทําความผิดไวในมาตรา 1871.4 ( B) ซ่ึงมีโทษ
จําคุกหนึ่งปในเรือนจําของประเทศ (county jail) โทษจําคุก 2 ป 3 ป หรือ 5 ปในเรือนจํามลรัฐ หรือ
โทษปรับไมเกิน 150,000 ดอลลารสหรัฐหรือจํานวนเปนสองเทาของมูลคาท่ีฉอฉลข้ึนอยูกับวาจํานวน
ใดมากกวากัน  หรือโทษท้ังจําท้ังปรับ หากผูกระทําความผิดนี้ไดมีการกระทําความผิดอาญามาตรา 
548 หรือมาตรา 550 ตามประมวลกฎหมายอาญาไวกอนแลว จะเพ่ิมโทษอีกสองป (มาตรา 1871.4 (C))  
  นอกจากนี้ กฎหมายไดกําหนดใหมีการตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาดานการปองกัน
การฉอฉลเพ่ือเปนการบังคับใชมาตรา 549 และมาตรา 550 ของประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 
1872) และในมาตรา 1872.1 ( A) ไดตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาของแผนกตรวจสอบการฉอฉล ( The 
Fraud Division) กรณีการประกันภัยรถยนตข้ึนเปนการเฉพาะท่ีจะเขามาทําหนาท่ีตรวจสอบ สืบสวน 
สอบสวนรวมถึงปฏิบัติหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ซ่ึงคณะกรรมการชุดนี้ประกอบดวยเจาพนักงานท่ีมาจาก
แผนกตรวจสอบการฉอฉลปฏิบัติงานรวมกับผูแทนหนวยงานตางๆ เชน ผูแทนจากหนวยงานยุติธรรม 
งานยานยนต งานคุมครองผูบริโภค งานทางหลวง สํานักงานทนายความของมลรัฐ หนวยงานแพทย
และสาธารณสุข ฯลฯ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดนี้ไมมีการจายคาตอบแทน แตรัฐจะให
เฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการเดินทางมาประชุมเทานั้น ซ่ึงคณะกรรมการท่ีปรึกษามีหนาท่ีให
คําแนะนําตอหนวยงานท้ังของภาครัฐและเอกชนในการตรวจสอบหรือสอบสวน และปองกันการฉอ
ฉลท้ังกรณีการจายคาสินไหมอุบัติเหตุรถยนตและการโจรกรรมรถยนต การชวยเหลือและสนับสนุน
การปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบการฉอฉล มีเปาหมายเพ่ือใหการฉอฉลกรณีประกันภัยรถยนตลด
จํานวนลงอยางตอเนื่อง การจัดทํามาตรการการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับปรุงขอมูล
โดยจัดทําเปนรายงานประจําปเพ่ือใหขอมูลมีความสอดคลองกับสภาพความเปนจริง ณ ปจจุบัน 
 เม่ือผูรับประกันภัยตรวจพบการกระทําท่ีอาจเปนการฉอฉลประกันภัย ภายใน 60 
วัน นับจากวันท่ีไดรับแบบฟอรมคาสินไหมทดแทน  ใหผูรับประกันภัยสงเรื่องไปยังแผนกตรวจสอบ
การฉอฉลซ่ึงจะเปนผูตรวจสอบและสอบสวน ภายหลังการตรวจสอบเม่ือนายทะเบียนพบวากรณีมีมูล
เปนการฉอฉล ก็สงรายงานผลดังกลาวไปยังผูรับประกันภัยหรือตัวแทนประกันภัยและยื่นผลนั้นใหกับ
พนักงานอัยการ ( district attorney) เพ่ือใหดําเนินการตามกฎหมายตอไป พนักงานอัยการก็จะ
ดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 549 และมาตรา 550 ของประมวลกฎหมายอาญา  
  นายทะเบียนมีอํานาจในการจัดเก็บคาธรรมเนียมพิเศษรายปจากผูรับประกันภัยโดย
คิดจากจํานวนกรมธรรมประกันภัยรถยนตท่ีออกในมลรัฐในอัตราไมเกินฉบับละ 1 ดอลลารสหรัฐ เพ่ือ
เขาเปนกองทุนใชในการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวนการกระทําฉอฉลประกันภัย รวมท้ังเปน
คาใชจายในการดําเนินคดีของพนักงานอัยการ (มาตรา 1872.8) นอกจากนี้ มาตรา 1872.86 ยังได
กําหนดใหผูรับประกันภัยมีหนาท่ีชําระคาธรรมเนียมเฉพาะกิจในการสนับสนุนแผนกตรวจสอบการฉอฉล 
เปนจํานวนไมเกิน 5,100 ดอลลารสหรัฐตอป ซ่ึงคาธรรมเนียมนี้จะสงเก็บเขาคลังมลรัฐ ในการเบิกใช
จายก็จะตองเปนไปตามระเบียบวิธีการงบประมาณและแผนกตรวจสอบการฉอฉลมีหนาท่ีจัดทํา
รายงานประจําป 
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  มาตรา 1873 กําหนดหนาท่ีใหผูรับประกันภัยดําเนินการจัดสงขอมูลรวมท้ังเอกสาร
ท่ีเก่ียวของใหแกพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 830.1 มาตรา 830.2 และมาตรา 830.3 ของประมวล
กฎหมายอาญาหรือตัวแทนของเจาหนาท่ีนั้น เพ่ือประโยชนตอการพิจารณาสอบสวนกรณีฉอฉล
ประกันภัย โดยขอมูลท่ีผูรับประกันภัยจะตองรายงานประกอบไปดวย ขอมูลของกรมธรรมประกันภัย 
นโยบายการจัดเก็บเบี้ยประกัน ประวัติของการเรียกรองคาสินไหมทดแทน เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
ซ่ึงอาจหมายรวมถึงบัญชีเงินเดือน หลักฐานการจายเงิน อยางไรก็ตาม การเปดเผยขอมูลนี้มิไดหมาย
รวมถึงขอมูลทางการแพทย 
  มาตรา 1874.2 กําหนดใหผูรับประกันภัยอาจแจงตอเจาหนาท่ีตํารวจ หรือเจา
พนักงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีของมลรัฐได หากตรวจพบกรณีท่ีอาจสันนิษฐานไดวามีการกระทําการฉอฉล
จากรายงานการโจรกรรมรถยนตและการประกันภัยรถยนต สําหรับมาตรา 1874.6 กําหนดใหผูรับ
ประกันภัยตองรายงานขอมูลรูปพรรณสัณฐาน รวมท้ังหมายเลขทะเบียน หมายเลขเครื่องของรถยนต
ท่ีถูกโจรกรรมหรือท่ีไดรับความเสียหายซ่ึงเปนเหตุใหผูรับประกันภัยตองชําระคาสินไหม โดยรายงาน
ไปยังสํานักปองกันการโจรกรรมรถยนตแหงชาติ ( The National Automobile Theft Bureau) อีก
ท้ังยังกําหนดใหการเรียกรองใหชําระคาสินไหมกรณีรถยนตสูญหายนั้น ผูรับประกันภัยจะตอง
ดําเนินการตามกระบวนการการตรวจสอบและไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกอน  ซ่ึงรถยนต
ในนัยของมาตรานี้ ไดแก รถยนตสวนบุคคลสี่ลอท่ีมีน้ําหนักบรรทุกไมเกิน 1,500 ปอนด และหมาย
รวมถึงรถจักรยานยนตดวย 
 นอกจากนี้ ไดมีการกําหนดใหผูรับประกันภัยมีหนาท่ีสงเงินเขากองทุนเพ่ือสมทบใน
การดําเนินงานของแผนกปองกันการฉอฉลและการทํางานขององคกรท่ีดําเนินงานสนับสนุนโครงการ
ปองกันขบวนการฉอฉลในการประกันภัยรถยนต ( An Organized Automobile Fraud Activity 
Interdiction Program) โดยคํานวณจากจํานวนรถยนตท่ีเขารับประกันภัยในอัตราท่ีนายทะเบียน
กําหนดแตไมเกินคันละ 50 เซนต  
  มาตรา 1874.90 ใหอํานาจนายทะเบียนในการประกาศพ้ืนท่ีวิกฤตของการฉอฉล
ประกันภัยรถยนต (An auto insurance fraud crisis area) ซ่ึงการประกาศนี้มีผลใหพ้ืนท่ีดังกลาว
เปนเขตท่ีมีความเสี่ยงตอการฉอฉลซ่ึงจะสงผลตออัตราเบี้ยประกันภัยรถยนตในเขตนั้น การประกาศ
เขตพ้ืนท่ีนี้ใหมีผลเปนระยะเวลาไมเกิน 2 ปแตอาจขยายหรือตออายุไดโดยคําสั่งของนายทะเบียน 
 ในกรณีท่ีมีหลักฐานท่ีอาจเชื่อไดวามีการวางเพลิงข้ึนเพ่ือใหไดรับคาสินไหมทดแทน 
มาตรา 1875.1 ใหอํานาจเจาพนักงานเรียกใหผูรับประกันภัยจัดสงขอมูลท่ีมีอยูในความครอบครอง  
เพ่ือดําเนินการสอบสวน ซ่ึงขอมูลดังกลาวประกอบดวย กรมธรรม ประกันภัย ซ่ึงรวมถึงใบคําขอเอา
ประกันภัย ประวัติการชําระเบี้ยประกันภัย ประวัติการเรียกคาสินไหมทดแทนของผูเอาประกันภัย 
รวมท้ังขอมูลหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน วัตถุพยานในการสอบสวนในความเสียหายนั้น รวมถึงขอมูล
บัญชีธนาคาร ดานการเงินของผูรับประกันภัยเปนตน  หากผูรับประกันภัยฝาฝนไมดําเนินการ มาตรา 
1875.5 ใหอํานาจเจาพนักงานรองขอตอศาลเพ่ือเรียกใหผูรับประกันภัยดําเนินการได  
  มาตรา 1875.3 กําหนดใหเจาพนักงานมีหนาท่ีแจงผูรับประกันภัยโดยพลัน ในกรณี
ท่ีพบวาอัคคีภัยนั้นมิไดเกิดจากอุบัติเหตุ  
  มาตรา 1875.13 ใหอํานาจแกนายทะเบียนท่ีจะอนุญาตใหมีสํานักวิเคราะหสินไหม
ทดแทนประกันภัย ( An insurance claims analysis bureau) ท่ีจะมีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา 
1875.14 ท่ีจะเปนศูนยรวบรวมขอมูลการชดใชคาสินไหมทดแทน เพ่ือเปนการปองกันและ
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ปราบปรามการกระทําฉอฉลประกันภัย อีกท้ังยังมีหนาท่ีในการจัดฝกอบรมและใหความรูในการ
สอบสวน สืบสวนกระบวนการกระทําความผิดฉอฉลประกันภัย โดยท่ีสํานักวิเคราะหสินไหมทดแทน
ประกันภัยนี้เปนศูนยกลางของการชดใชคาสินไหมทดแทนกรณีบาดเจ็บและการรักษาพยาบาลจาก
อุบัติเหตุทางรถยนต การโจรกรรมรถยนต ความเสียหายจากอัคคีภัย การชดใชคาสินไหมทดแทนกรณี
บาดเจ็บ กรณีพิการ การเสียชีวิต และการชดเชยคาทดแทนการจางงาน 
  มาตรา 1876 เม่ือผูรับประกันภัยไดรับแบบฟอรมขอใหชดใชคาสินไหมทดแทน ผูรับ
ประกันภัยมีหนาท่ีท่ีจะตองสงแบบฟอรมนั้นไปยัง สํานักวิเคราะหสินไหมทดแทนประกันภัย ( An 
insurance claims analysis bureau) ภายใน 20 วันนับจากวันท่ีผูรับประกันภัยไดรับคํารองขอ 
โดยจะตองแนบขอมูลของผูเรียกใหชดใชคาสินไหม ไดแก หมายเลขบัตรอนุญาตขับรถ หรือหมายเลข
บัตรประจําตัวท่ีออกโดยมลรัฐแคลิฟอรเนีย หมายเลขทะเบียนรถยนต เลขทะเบียนเครื่องยนต และ
หมายเลขประกันสังคม 
   มาตรา 1877.3 กําหนดใหผูรับประกันภัยรวมถึงองคกรท่ีไดรับอนุญาตท่ีรับรูถึง
บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีกระทําความผิดท่ีเก่ียวของกับการกระทําฉอฉลประกันภัยกรณีการชดเชยคา
ทดแทนจางแรงงาน (Workers’ compensation insurance claim) มีหนาท่ีตองรายงานตอเจา
พนักงานของรัฐในพฤติการณนั้น (มาตรา 1877.3 ( B)) โดยกฎหมายกําหนดประเภทของเอกสารท่ี
จะตองแนบไปกับรายงาน ตามมาตรา (มาตรา 1877.3 (E)) 
   มาตรา 1879 เปนบทท่ัวไปท่ีกลาวถึงการปองกันการประกันภัยฉอฉลซ่ึงกฎหมายจะ
มีสวนในการลดความยุงยากในกระบวนการตรวจสอบ การกําจัดอุปสรรคในกลไกการตรวจสอบรวม
ไปถึงการพัฒนาวิธีการท่ีจะทําใหการตรวจสอบ สอบสวนการฉอฉลประกันภัยใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยกฎหมายใหอํานาจนายทะเบียนท่ีจะแตงตั้งรองนายทะเบียน (Deputy 
Commissioner) เพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติหนาท่ีของนายทะเบียน รวมท้ังการแตงตั้งคณะทํางานผูซ่ึง
มีความเชี่ยวชาญเปนการเฉพาะในการตรวจสอบกระบวนการประกันภัยฉอฉล กฎหมายยังใหอํานาจ
นายทะเบียนในการออกกฎหรือมาตรการท่ีจําเปนท่ีจะทําใหการปองกันการฉอฉลประกันภัยดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ (มาตรา 1879.6) 
  นายทะเบียนมีหนาท่ีจัดทํารายงานประจําปเสนอตอฝายนิติบัญญัติของมลรัฐ  โดย
ระบุถึงกิจกรรมท่ีเขาขายเปนการปองกันปราบปรามการประกันภัยฉอฉลท่ีนายทะเบียนไดกระทําในป
นั้นเพ่ือท่ีจะไดประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของนายทะเบียน ( the cost effectiveness) อาจ
กลาวไดวากลไกนี้ถือเปนกระบวนการตรวจสอบของฝายนิติบัญญัติ 

4.2 ประเทศออสเตรเลีย 
  ปจจุบันการประกอบธุรกิจประกันภัยและธุรกิจประกันชีวิตของประเทศออสเตรเลีย

อยูภายใตพระราชบัญญัติประกันภัย ค.ศ . 1973 (Insurance Act 1973) และพระราชบัญญัติประกัน
ชีวิต ค.ศ. 1995 (Life Insurance Act 1995)  

  ระบบการควบคุมการฉอฉลในธุรกิจการประกันภัยของประเทศออสเตรเลียจะอยูใน
กฎหมายอีกฉบับหนึ่งตางหากจากกฎหมายวาดวยประกันภัยและกฎหมายวาดวยประกันชีวิต โดย
รัฐบาลออสเตรเลียไดกอตั้งหนวยงานข้ึนเปนคณะกรรมการกลางมีอํานาจหนาท่ีในการควบคุมดูแล
การฉอฉลประกันภัยโดยเฉพาะ 

  การฉอฉลของผูเอาประกันภัยตอผูรับประกันภัย เรียกวา Insurance Fraud ซ่ึงจะ
เกิดข้ึนเม่ือผูเอาประกันภัยไดหลอกลวงผูรับประกันภัยหรือตัวแทนประกันภัยเพ่ือเรียกรองเอาเงิน
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ประกันท่ีผูนั้นไมมีสิทธิไดรับตามกฎหมาย ท้ังท่ีกระทําในลักษณะการท่ีใหขอมูลเกินความเปนจริงหรือ
กระทําการฉอฉลแบบเปนกลุมท่ีซับซอน จากผลการรายงานของ  Economist Intelligence Unit 
แสดงขอมูลวาในป ค.ศ. 2003 การฉอฉลท่ีกระทําโดยผูเอาประกันภัยกอใหเกิดความเสียหายตอผูรับ
ประกันภัยเปนมูลคากวา 832 ลานเหรียญดอลลารออสเตรเลีย รัฐบาลออสเตรเลียจึงสรางกระบวนการ
ควบคุม การควบคุมดูแลการฉอฉลของผูเอาประกันภัยภายใตโครงสรางกลยุทธการจัดการ
อาชญากรรม (the Organized Crime Strategic Framework) เพ่ือใหหนวยงานของรัฐสามารถ
รวมมือกันปองกัน ยับยั้ง สอบสวน และดําเนินคดีอาญา  โดยมี Australian Crime Commission 
(ACC) เปนผูดําเนินการภายใตกฎหมายวาดวย Australian Crime Commission Act 2002 ท่ี
กําหนดใหคณะกรรมการมีอํานาจสืบสวนสอบสวนและดําเนินคดีอาชญากรรมท่ีเก่ียวกับรัฐบาลกลาง 
(federally relevant criminal activity) โดยมาตรา 4a กําหนดใหกรณีความผิดของรัฐ (state 
offences) ท่ีเก่ียวของกับการประกันภัยมีลักษณะเปน federal aspect อันจะทําให ACC ในการ
ควบคุมอาชญากรรมการฉอฉล 

  นอกจากนี้ คณะกรรมการประกันภัยแหงออสเตรเลีย (Insurance Council of 
Australia (ICA)) ก็มีสวนในการควบคุมดูแลการฉอฉลของผูเอาประกันภัยตอผูรับประกันภัย โดยได
กอตั้ง Insurance Fraud Bureau of Australia (IFBA) เพ่ือทําหนาท่ีตอตานการฉอฉลประกันภัย ทุก
รูปแบบ สําหรับบทลงโทษการกระทําการฉอฉลมีท้ังโทษปรับและโทษจําคุกทางอาญา 
 
5. สรุป  
 

สมาคมผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติไดกําหนดมาตรฐานการกํากับดูแลการ
ฉอฉลประกันภัยไวเพ่ือเปนแนวทางการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย ตลอดจนนานาประเทศก็ให
ความสําคัญและมีบทบัญญัติของกฎหมายรองรับกระบวนการเพ่ือปองกันการฉอฉลประกันภัย
โดยเฉพาะ  

ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการกํากับดูแลการฉอฉลประกันภัยและยับยั้งโอกาสในการ
กอความเสียหายตอธุรกิจประกันภัยของประเทศไทย และเปนไปตามมาตรฐานสากล จึงมีการ
พิจารณาถึงการกําหนดบทบัญญัติกําหนดลักษณะความผิด และบทลงโทษสําหรับผูฉอฉลในการใช
สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนไวในรางกฎหมายแมบทวาดวยการประกันภัย อยางไรก็ดี สําหรับการ
เพ่ิมบทบาทหนาท่ีของสํานักงาน คปภ. ในการสอบสวน ฟองรองดําเนินคดีกับผูเอาประกันภัยหรือ
ผูรับประโยชนในลักษณะเดียวกับหนวยงานกํากับดูแลในมลรัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ตองพิจารณาอยางรอบคอบ โดยคํานึงถึงบทบาทของสํานักงาน คปภ. ในฐานะหนวยงานซ่ึงคุมครอง
สิทธิประโยชนของประชาชนใหไดรับความยุติธรรมตามสัญญาประกันภัยเปนสําคัญ   

    
__________________________ 
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