
มี.ค. - เม.ย. ๕๕ ๑๕๓จุลนิติ

สารพันปญหากฎหมาย

¹Ò§ÊÒÇÍÃÔÂ¾Ã  â¾ Ô̧ãÊ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติ
รับรองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมไววา “ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวา
ผูตองหาหรือจำเลยไมมีความผิด กอนมีคำพิพากษาอันถึงทีสุ่ดแสดงวาบุคคลใดได
กระทำความผิด จะปฏิบติัตอบคุคลน้ันเสมือนเปนผูกระทำความผดิมไิด” และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดกำหนดในเรื ่องสิทธิในการประกันตัวของ
ผูตองหาหรอืจำเลยในคดดีงักลาวไว ซึ่งในคดอีาญาน้ันเม่ือบคุคลใดไดกระทำความผดิ
หรือถูกกลาวหาวาไดกระทำความผิด จนถูกจับกุมและตองตกผูตองหาหรือจำเลย 
สิทธิเสรีภาพของบุคคลนั้นยอมถูกจำกัดลง เพราะตองถูกควบคุมตัวโดยเจาพนักงาน 
ทำใหขาดอิสรภาพในการดำเนินคดี จึงจำเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองใหญาติหรือบุคคลอื่น
ดำเนินการขอประกันตัวเพื่อใหไดรับอิสรภาพโดยเร็ว ซึ่งในการประกันตัวผูตองหา
หรอืจำเลยนั้น ยังเปนปญหาสำหรบัผูตองหาหรอืจำเลยบางคนเนื่องจากวาไมมทีรพัยสนิ
เพียงพอที่จะนำมาใชเปนหลักประกันในการขอประกันตัวได ดวยเหตุดังกลาวนี ้
ศาลยุติธรรมจึงไดกำหนดใหมี“การประกันภัยอิสรภาพ”ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ชวยเหลือหรือการใหโอกาสผูตองหาหรือจำเลยที่ถูกควบคุมตัวใหไดรับการปลอย
ช่ัวคราว ซ่ึงเปนมาตรการทางกฎหมายท่ีชวยคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูท่ีถูกกลาวหา
ในคดีอาญาซึ่งไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์ 

ดังนั้น เพื่อใหผูอานไดมีความรูความเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับการประกันภัย
อิสรภาพวามีความเปนมาอยางไร มีหลกัเกณฑ และเงื่อนไขอยางไร และการประกนัภยั
อิสรภาพนั้นสามารถแกไขปญหาที ่เกิดขึ ้นไดหรือไม “สารพันปญหากฎหมาย” 
ฉบับนีจ้ึงใครขอเสนอเรื่อง “การประกันภัยอิสรภาพ : ทางเลือกในการแกปญหา
การปลอยชั่วคราวในคดีอาญา” ตามลำดับดังนี้  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติ
รับรองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมไววา “ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวา
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๑. ความเปนมาของการนำระบบประกันภัยอิสรภาพมาใชใน
คดีอาญา

     การประกันภัยอิสรภาพ คือ การประกันภัยรูปแบบหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นโดยมี
แนวความคิดมาจากการที่ศาลยุติธรรมไดจัดระบบการประกันตัวผูตองหาหรือจำเลย
โดยเปนการเพ่ิมทางเลือกใหแกประชาชนในการหาหลักประกันมาวางศาล เน่ืองจากวา
ในปจจุบันมีคดีอาญาเกิดขึ้นเปนจำนวนมาก และมีบุคคลจำนวนมากตองตกเปน
ผูตองหาหรือจำเลยซ่ึงยังไมอาจทราบแนชัดวาไดกระทำผิดจริง
หรือไม ตองถูกควบคุมตัวไวในระหวางดำเนินคดี เพราะไมมีเงิน
หรอืทรพัยสนิอืน่ทีจ่ะนำไปใชเปนหลกัประกนัในการประกนัตวัตอ
เจาพนักงาน๑ได สำหรับผูตองหาหรือจำเลยท่ีมีหลักทรัพย
เพยีงพอในการประกนัตวันัน้ไมเกดิปญหามากนกัเพราะสามารถที่
จะนำหลกัทรพัยมาขอประกนัตวัออกไปได แตสำหรบัผูตองหาหรอื
จำเลยทีไ่มมหีลกัทรพัยกต็องถกูควบคุมตวัตอไป หรอืมฉิะนัน้ก็ตอง
ไปเชาหลักทรพัยจากนายประกนัอาชพีมาประกนัตวัออกไป ซึง่เปน
การสรางปญหาหรือเพิ่มภาระใหแกผูตองหาหรือจำเลยที่ยากจนเพิ่มขึ้น

   ดังนั้น ศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแหงชาติ 
กรมการประกนัภัย และสมาคมประกนัวนิาศภยั จงึไดรวมกนัจัดทำกรมธรรมประกนัภยั
อิสรภาพและอัตราเบีย้ประกันภัยสำหรับการประกันดังกลาวขึ้น เพื่อเพิ่มทางเลือกให
แกประชาชนในการหาหลักประกันมาวางตอเจาพนักงานได การประกันภัยอิสรภาพ
จึงเปนทางเลือกหนึ่งซึ่งจะทำใหประชาชนไดรับความสะดวกยิ่งขึ้น โดยประชาชน
สามารถซื้อประกันภัยอิสรภาพ และใชหนังสือรับรองความรับผิดที่บริษัทประกันภัย
ออกใหมาวางเปนหลักประกันในการขอประกันตัวแทนหลักทรัพยอยางอื่นได

   โดยบริษัทประกันภัย จะเปดขายกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพแก
บุคคลทั่วไป และคิดคาเบี้ยประกันในการใหความคุมครอง เมื่อประชาชนไดซื้อ
ประกันภัยอิสรภาพแลว บริษัทฯ จะออกหนังสือรับรองความรับผิดของบริษัทฯ 
ใหแกผูเอาประกนัภัยยดึถอืไว หากผูเอาประกนัภยัไดกระทำความผดิอาญา หรอืตองตก
เปนผูตองหาหรอืจำเลยในคดอีาญา ในระหวางระยะเวลาทีป่ระกันภยั ผูเอาประกนัภยั
สามารถใชหนังสือรับรองนี้เปนหลักประกันในการยื่นขอประกันตัวตอเจาพนักงานได 
และบริษัทประกันภัยจะตองผูกพันตามสัญญาประกันฯ หากตอมาปรากฏวาผูเอา
ประกันภัยกระทำผิดสัญญาประกันโดยไมไปพบเจาพนักงาน หรือหลบหนีไประหวาง
ปลอยช่ัวคราว จนเปนเหตุใหตองรับผดิตามสัญญาประกันทีผู่เอาประกันภยัไดทำไวตอ

  ๑เจาพนักงาน หมายถึง พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ศาล หรือผูอำนวยการสถานพินิจ ในการขอประกันตัวผูตองหา
หรือจำเลยที่อยูในชั้นการควบคุมของตนเปนกรณีไป.  

มข้ึน
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เจาพนักงานบริษัทประกันภัยจะชดใชคาปรับ คาฤชาธรรมเนียม และคาเสียหายตาม
จำนวนเงินทีก่ำหนดไวในสัญญาประกัน แตไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยทีร่ะบุไว
ในหนาตารางกรมธรรมประกันภัย๒  

 
๒. สภาพปญหาแล ะ วัตถ ุปร ะสงคของการประกันภัย

อิสรภาพ
   เน่ืองจากปญหาการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรอืจำเลยในคดอีาญา ไมวาจะ

เปนปญหาการกำหนดวงเงนิประกันสำหรบัความผดิในขอหาตาง ๆ  รวมท้ังหลกัเกณฑ
ในการพิจารณาหลักทรัพยทีใ่ชในการยื่นประกันตัว ปญหาการบังคับคดีภายหลังผิด
สัญญาประกัน หรือปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบของนายประกันอาชีพทีม่ัก
จะใชวิธีการหลอกลวงและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและเกินสมควร เพื่อเปน
การแลกเปลี่ยนจากการใหใชทรัพยสินเปนหลักประกันในการปลอยชั่วคราวก็ตาม 
ซึ่งปญหาดังกลาวนี้ไดสรางความเดือดรอนแกผูตองหาหรือจำเลยที่ยากจน แมวา
ศาลยุติธรรมจะไดพยายามแกไขปญหาโดยการนำวิธีการควบคุมและปองกันการ
เอาเปรียบของบรรดานายประกันอาชีพเหลานี้มาใช เชน การปรับปรุงอัตราเงิน
ประกันหรือหลักประกันใหต่ำลง การขึ้นทะเบียนนายประกันอาชีพ หรือการจัดทำ
บญัชีนายประกันทีผ่ิดสัญญา เปนตน แตมาตรการตาง ๆ เหลานีก้็ยงัไมสามารถ
ขจัดปญหาที่เกี่ยวกับนายประกันอาชีพไดอยางจริงจัง ทำใหผูทีเ่กี่ยวของในกระบวน
การยุติธรรม พยายามที่จะคิดคนหามาตรการตาง ๆ ทีเ่หมาะสมในการแกไขปญหา 
เพื่อใหการปลอยชั่วคราวเปนไปโดยสะดวกรวดเร็ว เกิดความเปนธรรม เสมอภาค
และเทาเทียมกันแกผู ตองหาหรือจำเลยที ่ม ีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที ่
แตกตางกัน เพื่อใหไดรับการปลอยชั่วคราวไดอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน

  โดยศาลยุติธรรมมองวาการนำบริษัทประกันภัยเขาสูระบบการประกันตัว
ในคดีอาญานั้น เปนมาตรการหนึ่งที่สมควรนำมาใชเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 
โดยเฉพาะอยางยิ ่งปญหาที ่เกิดจากนายประกันอาชีพ และปญหาความไม
เทาเทยีมกันในสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู ตองหาหรือจำเลยทีย่ากจน 
ในกรณีของการประกันภัยดังกลาวนีจึ้งถือเปนจุดเริม่ตนในการทีจ่ะพิจารณาให
บริษัทประกันภัยเขามามีสวนรวมในแกไขปญหาทีเ่กิดจากการแสวงหาประโยชน
โดยมิชอบและเกินสมควรของนายประกันอาชีพทีส่รางความเดือดรอนใหแก
ประชาชน เนื่องจากวาบริษัทประกันภัยจะมีระบบการบริหารจัดการที่เปนมาตรฐาน 
มีฐานะทางการเงินทีม่ั่นคง และการประกอบกิจการนั้นอยูภายใตการควบคุมดูแล
ของกรมการประกันภัยซึ่งมีกฎเกณฑทีช่ัดเจน ทำใหเปนที่เชื่อถือได โดยในการรับ

  ๒ฉัตรชัย ตังคณานุกูลชัย.“การประกันตัวในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีการประกันภัยอิสรภาพ” วิทยานิพนธ 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. ๒๕๔๙. หนา ๑๒. 
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ประกันภัยดังกลาวจะเปนการประกันภัยอิสรภาพซึ่งคิดคาใชจายเปนเบ้ียประกันภัย
ในอัตราที่ต่ำและเปนจำนวนที่เหมาะสม ทำใหผูตองหาหรือจำเลยที่มีฐานะยากจน
ไมตองแบกรับภาระทางการเงินสูงเกินไป และมีโอกาสท่ีจะไดรับการปลอยช่ัวคราว
ไดเทาเทียมกันกับผูที่มีฐานะร่ำรวย อีกทั้งยังถือเปนทางเลือกใหมใหแกผูตองหาหรือ
จำเลยในคดีอาญาอีกดวย 

 
๓. รูปแบบของการประกันภัยอิสรภาพ๓

  การประกนัภัยอสิรภาพมใีหเลอืก ๒ รปูแบบ คอืการทำประกนัภยักอนมี
การกระทำความผิดเกิดขึ้น อันเปนการประกันอิสรภาพของผูเอา
ประกันภัยไวลวงหนา และการทำประกันภัยภายหลังไดมีการ
กระทำความผิดเกิดขึน้แลว ทำใหผูเอาประกันภยัตกเปนผูตองหา
หรือจำเลยซึ่งตองถูกควบคุมตัวหรือถูกคุมขังโดยเจาพนักงาน 
หรือศาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  รูปแบบที่ ๑ การประกันภัยอิสรภาพกอนมีการ
กระทำความผิด

   เปนกรณีที่บุคคลทั่วไปประสงคจะมีหลักประกัน
ในการขอประกันตัวไวลวงหนา เนื่องจากตนเองมีความเสี่ยงหรือมีโอกาสที่จะกระทำ
ความผิดทางอาญาโดยประมาท หรือตกเปนผูตองหาหรือจำเลยในคดีความผิดทาง
อาญาโดยประมาท เชน ผูขับขี่ไดขับขี่รถโดยประมาทเปนเหตุใหเฉี่ยวชนผูอื่นไดรับ
อันตรายสาหัส หรือแพทยหรือพยาบาลทำการรักษาคนไขผิดพลาดจนคนไข
ถึงแกความตาย หรือผูรับเหมากอสรางกระทำโดยประมาททำเศษวัสดุตกหลนถูกบุคคลอ่ืน
จนไดรับอันตราย เปนตน หากบุคคลดังกลาวไดซื้อประกันภัยประเภทน้ีไวบริษัท
ประกันภัยก็จะออกหนังสือรับรองให เมื่อมีการกระทำความผิดโดยประมาทเกิดขึ้น
ในระหวางระยะเวลาการคุมครอง ซึง่ตามกฎหมายแลวบคุคลนัน้จะตองถกูควบคุมตวั
เพื่อดำเนินคดี แตบุคคลดังกลาวนี้สามารถใชหนังสือรับรองของบริษัทประกันภัยเปน
หลักทรัพยในการย่ืนขอประกันตัวตอเจาพนักงานไดเลย ไมตองยุงยากเสียเวลาไป
หาหลักประกันอีก

  โดยหนังสือรับรองตามกรมธรรมประกันภัยกอนกระทำความผิด จะใชเปน
หลักประกันในการขอประกันตัวสำหรับความผิดฐานกระทำโดยประมาท ซ่ึงไดกระทำข้ึน
ภายในระยะเวลาประกันภัยเทานั้น และหนังสือรับรองดังกลาวจะตองใชเปน
หลักประกันในการประกันตัวภายในวันที่กำหนดในหนังสือรับรองเทานั้น มิเชนนั้นจะ
ใชไมได เมือ่ใชเปนหลกัประกันแลว สามารถใชเปนหลกัประกันไปจนกวาคดจีะถงึทีส่ดุ 

อกาสท่ีจะกระทำ

  ๓สมศักด์ิ เอ่ียมพลับใหญ. “การประกันตัวผูตองหาหรือจำเลย” พิมพคร้ังท่ี ๒, สำนักพิมพบัณฑิตอักษร. ๒๕๕๒. 
หนา ๒๙๗ - ๒๙๘.
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และในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยไดใชหนังสือรับรองเพ่ือประกันตัวไปแลวแตยังไมเต็มวงเงิน
ทีร่ะบุในหนาตารางกรมธรรม ผูเอาประกันภัยสามารถขอหนังสือรับรองฉบับใหมที่มี
วงเงินประกันตัวเทากับจำนวนเงินเอาประกันภัยท่ีคงเหลืออยูจากบริษัทประกันภัยได

  รูปแบบที่ ๒ การประกันภัยอิสรภาพภายหลังกระทำความผิด
   เปนกรณท่ีีบคุคลซึ่งถกูกลาวหาวากระทำความผิดทางอาญา หรอืตกเปน

ผูตองหาหรอืจำเลยในคดอีาญา กำลงัจะถกูควบคมุตวัหรอืถกูควบคมุแลว ประสงคจะ
หาหลักประกันเพื่อนำไปขอประกันตนเองตอเจาพนักงาน ซึ่งบุคคลดังกลาวหรือผูมี
ประโยชนเกี่ยวของ เชน คูสมรส ผูบุพการี ญาติพี่นอง หรือเพื่อนฝูง สามารถติดตอ
ขอซื้อประกันภัยอิสรภาพกับบริษัทประกันภัยในรูปแบบที ่ ๒ นี้ได โดยบริษัทจะ
ออกกรมธรรมและหนังสือรับรองใหตามจำนวนเงินเอาประกันภัยทีบุ่คคลดังกลาว
มีความประสงค โดยสามารถนำหนังสือรับรองของบริษัทฯ ไปใชเปนหลักประกัน
ในการยื่นขอประกันตัวตอเจาพนักงานได ซึ่งการทำประกันภัยในรูปแบบที ่ ๒ นี้ 
สามารถทำประกันไดทกุขอกลาวหา ซึง่จะแตกตางจากรูปแบบที่ ๑ ทีใ่ชเฉพาะ
ขอหาวากระทำความผิดโดยประมาทเทานั้น 

   แตอยางไรก็ตามความผดิท่ีจะขอทำประกันภยัแบบท่ี ๒ ไดน้ันใชวาจะขอ
ทำประกันภัยไดทุกคดีไป ทั้งนี้ ขึน้อยูกับเหตุผลและนโยบายของบริษัทประกันภัย
ดวยวาจะรับประกันภัยหรือไม กลาวคือ บริษัทประกันภัยอาจจะไมรับทำประกันภัย
สำหรบัคดคีวามผดิบางประเภท หรอืบางฐานความผดิ เชน คดคีวามผดิเกี่ยวกบัยาเสพตดิ 
ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ความผิดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย หรือ
คดีที่สะเทือนขวัญประชาชน เปนตน 

  การประกันภัยอิสรภาพทั้งสองรูปแบบนี้ ฝายผูเอาประกันภัยและผูรับ
ประกันภัยไมสามารถท่ีจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย  ในระหวางระยะเวลาประกันภัยได 
และบริษัทประกันภัยไมสามารถยกเลิกหนังสือรับรองที ่ออกไปแลวแกผู เอา
ประกนัภัยได แตกรมธรรมประกันภยัอิสรภาพน้ันก็มไิดมอียูตลอดไป กลาวคอื สญัญา
ประกันภัยนัน้จะสิ้นผลบังคับเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรม 
หรือเมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต ไมชำระเบี้ยประกันภัย เมื่อเจาพนักงานมีคำสั่งถอน
ประกันตัวหรือสัญญาประกันสิ้นสุดลง หรือเมื่อบริษัทประกันภัยไดชำระคาปรับตาม
สัญญาประกันแลว 

  ๔. หลักเกณฑในการพิจารณาเก่ียวกับการประกันภัยอิสรภาพ  
     ๔.๑ การพิจารณารับประกันภัย

            ในการขอซื้อประกันภัยอิสรภาพ รูปแบบที่ ๑ นั้น บริษัทจะ
พิจารณารับประกันโดยเลือกใชอัตราคาเบี ้ยประกันภัยตามความเหมาะสม
ของความเส่ียงภัย สวนการประกนัภยั รปูแบบท่ี ๒ บรษิทัจะพจิารณาตามความหนกัเบา
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หรอืความรายแรงแหงขอหาของคดี และจะพจิารณาความนาเชือ่ถอืของผูเอาประกนัภยั
วาเมือ่ไดรบัการปลอยชัว่คราวแลว ผูเอาประกนัภยัจะไมหลบหน ีหรอืหากหลบหนีแลวก็
สามารถจะติดตามจับกุมตัวไดงาย เชน ผูเอาประกันภัยมีภูมิลำเนาเปนหลักแหลง
แนนอน มีอาชีพและรายไดที่แนนอน หรือนาเชื่อวาจะมิไดเปนผูกระทำความผิดจริง 
เปนตน แตหากผูเอาประกันภัยเปนบุคคลที่ไมนาเช่ือถือหรือไมนาไววางใจ บริษัทอาจ
ปฏิเสธไมรับประกันภัยได เวนแตผูเอาประกันจะมีบุคคลอ่ืนที่นาเช่ือถือมาค้ำประกัน
ตอบรษิทั หรอืผูเอาประกนัมหีลกัทรพัยอืน่มาใชรวมประกันดวย บรษิทักอ็าจจะพิจารณา
ตกลงรับประกันภัยได และกรณีเชนน้ี ผูเอาประกันภัยจะไดรับสวนลด
คาเบี้ยประกันภัยตามที่กำหนดไวอีกดวย๔

๔.๒ กรณีผูเอาประกันภัยผิดสัญญาประกัน
      ในระหวางการประกันตัวนัน้ หากปรากฏวาผูตองหา

หรือจำเลยที่ไดรับอนุญาตใหประกันตัวกระทำผิดสัญญาประกัน
โดยหลบหนีไปหรือไมไปพบเจาพนักงานตามนัด จนเปนเหตุให
เจาพนักงานมีคำส่ังปรับตามสัญญาประกัน บริษัทประกันภัยจะ
ตองจายคาปรบั คาฤชาธรรมเนยีม และคาเสยีหายตามจำนวนเงนิ
ทีไ่ดออกหนังสือรบัรองไวตอเจาพนักงาน ภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัทีไ่ดรบัการแจงจาก
เจาพนกังาน แตทัง้นี ้บรษิทัสามารถทีจ่ะไปไลเบีย้เอากบัผูเอาประกนัภยัในภายหลงัได  
นอกจากน้ีแลว บริษัทมีหนาที่ตองติดตามจับกุมตัวผูเอาประกันภัย ซึ่งเปนผูตองหา
หรอืจำเลยดังกลาวกลับมาสูคดีตอไป โดยบริษทัจะไมออกหนังสอืรบัรองใหใชประกันตวั
อีกตอไป แตหากผูเอาประกันภัยกลับมามอบตัวตอเจาพนักงานหรือศาลดวยตนเอง 
และยินยอมท่ีจะชำระคาปรับตามจำนวนท่ีเจาพนักงานกำหนด หรือตามท่ีบริษัทฯ 
ไดชำระแทนไปแลวคืนใหแกบริษัท บริษัทก็จะตองยินยอมใหใชหนังสือรับรองนั้น
ประกันตัวตอไป

๔.๓ สิทธิในการไดรับคืนเบี้ยประกันภัย๕       
   ถาเปนการประกันภัยในรูปแบบที่ ๑ บริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ยประกัน

ใหแกผูเอาประกันภัยกรณีเดียวคือเมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต และในระหวางระยะ
เวลาประกันภัยนั้นไมมีการเรียกรองใหประกันตัว โดยบริษัทประกันภัยจะคืนเบ้ีย
ประกนัภยัใหแกทายาทของผูเอาประกนัภยั ตามอตัราเบีย้ประกนัภยัระยะสัน้ทีก่ำหนด
ในตารางกรมธรรมประกันภัย

   สวนกรณีการประกันภัยในรูปแบบท่ี ๒ คือการประกันภัยอิสรภาพหลัง
กระทำความผิด การคืนเบี้ยประกันภัยจะแบงออกเปน ๔ กรณี ดังตอไปนี้

  ๔ฉัตรชัย ตังคณานุกูลชัย. อางแลว หนา ๑๘. 
  ๕สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ. อางแลว หนา ๓๐๐.

 ั 
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   (๑) เมื่อเจาพนักงานไมอนุญาตใหประกันตวั บรษัิทประกันภัยจะคืนเบี้ย
ประกันภัยใหเต็มจำนวน โดยหักคาใชจายในการดำเนินการ ๕๐๐ บาท 

   (๒) เมื่อเจาพนักงานอนุญาตใหประกันตัว แตภายหลังในระหวางระยะ
เวลาประกนัภัยไดมีคำสั่งถอนหรอืยกเลกิการใหประกันตวั หรอืเมื่อผูเอาประกนัภยัไม
ประสงคที่จะประกันตัวอีกตอไป บริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยใหรอยละ ๒๐ 
ของเบี้ยประกันภัย 

   (๓) เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิตในระหวางระยะเวลาประกันภัยโดยไม
ผิดสัญญาประกันตัว บริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยกึ่งหนึ่งใหแกทายาทของ
ผูเอาประกันภัย 

   (๔) เมื ่อผู เอาประกันภัยไมผิดสัญญาประกันตัวจนสิ้นสุดระยะเวลา
ประกันภัย บริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยใหรอยละ ๒๐ ของเบี้ยประกันภัย 

    
  ๕. ระบบการประกันภัยอิสรภาพกับการแกปญหาการปลอย

ชั่วคราวในคดีอาญา
   แมวาการนำระบบการประกันภัยอสิรภาพมาใชในการประกันตัว

ผู ตองหาหรือจำเลยในคดีอาญานี้จะชวยแกไขปญหาเกี่ยวกับพฤติการณในทาง
มิชอบของนายประกันอาชีพทีม่ักใชวิธีการหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบผูตองหาหรือ
จำเลยที่ยากจน และสรางความเสมอภาคใหกับผูตองหาหรือจำเลยที่ยากจนใหมี
โอกาสไดรับการปลอยชั่วคราวมากข้ึน อันจะเปนประโยชนแกทุกฝาย กลาวคือ 
ศาลจะไดประโยชนจากการที ่ไมตองเสียเวลาวิเคราะหหลักประกันวานาเชื ่อถือ
หรือไม เพราะสามารถเชื่อมัน่หลักประกันของระบบประกันภัยได และเมื่อผูตองหา
หรือจำเลยหลบหนี ก็สามารถบังคับตามหนังสือรับรองของบริษัทประกันภัยไดโดย
สะดวก สวนประชาชนก็ไดประโยชน โดยไมตองไปเชาหลักทรัพยจากนายประกัน
อาชีพใหตองเสียเงินทองเพิ่มอีก แตถาใชระบบการประกันภัยอิสรภาพ ประชาชน
ก็จะเสียคาใชจายทีถู่กลง เพราะบริษัทประกันภัยคิดคาบริการเปนเบี ้ยประกัน
ในอัตราทีต่่ำกวา โดยคิดในอัตรา ๕ - ๒๐ % ของจำนวนเงินเอาประกัน ซึ่งต่ำกวา
อัตราการเชาหลักทรัพยของนายประกันอาชีพ ทีเ่รียกเก็บจากผูเชาประมาณ ๒๐ % 
ของเงินประกัน

  แตปญหาตาง ๆ ทีเ่กี่ยวกับการปลอยชั่วคราวไมวาจะเปนปญหาในการ
กำหนดวงเงินประกัน ปญหาในการพิจารณาและตีราคาหลักประกันหรือปญหาการ
บังคับคดีภายหลังผิดสัญญาประกัน ตลอดจนปญหาเกี่ยวกับพฤติการณในทางมิชอบ
ของนายประกนัอาชพี ซึ่งมีสาเหตุมาจากการปฏิบติัท่ีผดิหลกักฎหมายของเจาพนกังาน 
ทีม่ิไดพิจารณาถึงความจำเปนในการนำตัวผูตองหาหรือจำเลยนั้นมาไวในอำนาจรัฐ
วามวีัตถุประสงคเพื่ออะไร แตกลับไปมุงเนนความสำคัญของการปลอยชั่วคราวโดยมี
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หลักประกันมากกวา จึงกอใหเกิดความไมเสมอภาคแกผูตองหาหรือจำเลยท่ีมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกัน ทำใหผูตองหาหรือจำเลยที่ยากจนและ
ไมสามารถหาหลกัทรพัยมาประกนัตัวได จงึตองพยายามทกุวถิทีางเพือ่ใหไดรบัอสิรภาพ 
แมจะเปนการชั่วคราวก็ตาม กรณีจึงเปนการเปดโอกาสให “นายประกันอาชีพ” 
เขามาแสวงหาประโยชนโดยมิชอบบนความทุกขของผูตองหาหรือจำเลยนั้น

  ฉะน้ัน แนวทางในการแกไขปญหาเพ่ือที่จะทำใหสังคมไดรับประโยชน
จากการปลอยชั่วคราวอยางแทจริง จึงควรเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูมีอำนาจหนาที่
ในการพิจารณาปลอยชั่วคราว โดยไมควรยึดติดหรือใหความ
สำคัญกับจำนวนทุนทรัพยที่จะนำมาใชเปนหลักประกันมากนัก 
แตควรใชดลุพนิจิใหเปนไปตามกรอบทีก่ฎหมายใหอำนาจไวอยาง
เต็มที่ โดยคำนึงถึงขอเท็จจริงและตัวผูตองหาหรือจำเลยเปน
รายคดีไป และควรพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และวถิชีวีติความเปนอยูของประชาชนในทองถิน่น้ัน มาใชพจิารณา
เพื่อประกอบในการส่ังคำรองขอปลอยชั่วคราวดวย และควร
ปรบัปรงุอตัราราคาประกันหรอืหลกัประกนัใหลดตำ่ลง โดยคำนึง
ถึงความสามารถของผูตองหา จำเลย หรือผูมีประโยชนเก่ียวของในการที่จะหาเงิน
หรือหลักประกันมาเปนประกันได

บทสรุป
แมการปลอยช่ัวคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาน้ัน

จะไดกำหนดใหปลอยได ๓ กรณี คือปลอยชั่วคราวโดยไมมีประกัน โดยมีประกัน 
และโดยมีประกันและหลักประกัน แตความเปนจริงแลวกฎหมายไมไดบังคับใหศาล
ตองเรยีกหลักประกนัในทกุคด ีมบีางคดทีีม่โีทษจำคกุสงูเทาน้ันทีต่องการหลกัประกัน 
ดวยเหตุนี ้จงึเปนไปไดทีพ่นกังานสอบสวน พนักงานอัยการหรือศาลอาจปลอยชัว่คราว
ไดโดยไมมหีลกัประกนั แตในทางปฏบิตันิัน้ คดสีวนใหญจะปลอยชัว่คราวโดยมทีัง้สญัญา
ประกันและมีหลักประกัน ทั้งนี้ เพราะพนักงานสอบสวนหรือศาลเองตางก็ไมแนใจวา
เม่ือปลอยตัวไปแลว ผูตองหาหรือจำเลยจะหลบหนีหรอืฝาฝนเง่ือนไขตามสัญญาประกัน
หรอืไม เพราะการไมมสีิง่ใดทีจ่ะเปนหลกัประกนัไดวา เมือ่ไดรบัการปลอยชัว่คราวแลว 
จะไมฝาฝนสัญญา ดังจะเห็นไดจากหลาย ๆ คดีที่ผูตองหาหรือจำเลยหลบหนีประกัน 
และไมอาจจับตัวมาดำเนินคดีได จึงเทากับเปนการปลอยใหคนที่ไมสุจริตลอยนวลไป

แตในทางตรงกันขามแมจะมีหลักประกันท่ีดี หรือเรียกเงินประกันสูงเพียงใดก็ตาม
ก็ไมไดหมายความวา ผูตองหาหรือจำเลยจะไมหลบหนี โดยเฉพาะในคดีที่มีอัตรา
โทษจำคุกสูงหรือโทษประหารชีวิต เพราะคนที่คิดจะหลบหนีคงจะไมนึกเสียดาย
ทรัพยสินหรือหลักประกันมากกวาการท่ีคิดจะหนีเอาตัวรอดจากการถูกลงโทษได 

ี่ ิ
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สารพันปญหากฎหมาย

ดวยเหตุนี ้ แมวากฎหมายจะไมไดบังคับใหมีหลักประกันทุกคดี แตในทางปฏิบัติ
การปลอยชั่วคราวก็ตองมีหลกัประกันท่ีนาเชื่อถอื เพื่อเปนหลกัประกันวาหากปลอยตวั
ไปแลวผูตองหาหรือจำเลยนั้นจะมาศาลเพื่อดำเนินการพิสูจนความจริงในคดีตอไป 
ดังนั้นในคดีทีม่ีความสำคัญ การปลอยชั่วคราวจึงทำไดยากแมวาจะมีหลักประกันที่
สูงมากเพียงใดก็ตาม เพราะผูใหประกันยังมีความกังวลตอการที่จะปลอยไปแลวไมได
ตัวผูนัน้กลับมาพิสูจนความผิดอันจะทำใหกระบวนการยุติธรรมไมอาจดำเนินการได
อยางมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น การนำระบบการประกันภัยอิสรภาพมาใชในการประกันตัวผูตองหา
หรือจำเลยในคดีอาญาก็ไมนาจะเปนวิธีการแกปญหาที่ถูกตองทั้งในแงของหลักการ
และเหตผุลเพราะนอกจากจะไมไดชวยสรางความเสมอภาคใหแกผูตองหาหรอืจำเลย
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน แตหากเจาพนักงานในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา ไมวาจะเปนพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล ไดใชดุลพินิจในการ
ปลอยชั่วคราวโดยคำนึงถึงหลักความเสมอภาคแลวก็จะทำใหการปลอยชั่วคราวเปน
มาตรการทางกฎหมายที่ชวยคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูตองหาหรือจำเลย ซึ่งไดรับ
การสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธ์ิ จนกวาจะพิสูจนไดวาเขาเปนผูกระทำความผิดจริง 
เพื ่อเปนหลักประกันในการตอสู คดีและพิสูจนความบริสุทธิ ์ของตนไดอยางเต็มที ่
อันจะทำใหผูตองหาหรอืจำเลยที่มฐีานะทางเศรษฐกิจท่ีตางกัน มีความเสมอภาคกนัใน
ทางกฎหมายไดอยางแทจริงสมดังเจตนารมณของกฎหมาย ทั้งนี้ เพื ่ออำนวย
ความยุติธรรมใหกับสังคมตลอดไป
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