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บทคัดยอ

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ประชากรสวนใหญของ
ประเทศมีรายไดจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และผลิตผลทางการเกษตรสวนหนึ่งก็ไดมี  
การสงออกไปยังตางประเทศเปนรายไดใหกับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง ซ่ึงประเทศไทยมีรายไดจาก
การสงผลิตผลทางการเกษตรอยูในระดับตนๆของภูมิภาคเอเชีย แตเกษตรกรของประเทศไทยยังมี
มาตรฐานการครองชีพที่อยูในระดับตํ่ าและมีฐานะยากจนแตกตางจากการประกอบอาชีพอ่ืนๆ  
เนื่องจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนั้นเกษตรกรตองอาศัยธรรมชาติมาเปนตัวกํ าหนดในสวน
ผลผลิตทางการเกษตรโดยที่ถาปการเพาะปลูกใดสภาพดินฟาอากาศเอื้ออํ านวยตอการเพาะปลูก   
ไมมีภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงผลผลิตทางการเกษตรก็จะมีคุณภาพและมีปริมาณมากเกษตรกร
กจ็ะมรีายไดมากตามไปดวย แตถาปการเพาะปลกูใดสภาพดนิฟาอากาศไมเอือ้อํ านวยตอการเพาะปลกู
เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงผลผลิตทางการเกษตรก็จะไมมีคุณภาพและมีปริมาณนอย 
เกษตรกรก็จะมีรายไดนอยหรืออาจถึงขั้นขาดทุนเกิดหนี้สินจากการลงทุน

การชวยเหลือเกษตรกรจากทางรัฐบาลในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้น เปน   
การชวยเหลือเกษตรกรภายหลังที่เกิดภัยพิบัติขึ้นแลว และไมสามารถเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น
แกเกษตรกรไดอยางเพียงพอ ซ่ึงถือวาเปนการแกปญหาเฉพาะหนาไมเปนการสรางหลักประกัน    
ทีม่ัน่คงใหแกเกษตรกรแตอยางใด

วทิยานพินธเร่ืองนี้ มวีตัถุประสงคทีจ่ะหาแนวทางหรอืมาตรการทางกฏหมายทีเ่หมาะสม
และสอดคลองกับประเทศไทย เพื่อที่จะใหการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีหลักประกันที่มั่นคง  
เกษตรกรสามารถที่จะมีรายไดจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ดีขึ้นกวาที่เปนมาในอดีต โดย
ไดมีการศึกษาถึงแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการประกันภัยในการที่จะนํ าระบบประกันภัยมาใชกับ      
ผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงศึกษาปญหาและอุปสรรคของกฏหมายวาดวยประกันภัยอันเปน     
ขอขัดของในการนํ าผลผลิตทางการเกษตรเขาสูระบบประกันภัย เชน ในเรื่องภัยธรรมชาติที่มี     
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การแปรปรวนสูง ทํ าใหบริษัทรับประกันภัยไมสามารถที่จะรับประกันความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
ได เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง แมหากรับประกันภัยก็จะเรียกเบี้ยประกันที่มีอัตราสูงจนเกษตรกร     
ไมสามารถที่จะจายเบี้ยประกันภัยได ตลอดจนศึกษาถึงกฏหมายประกันภัยพืชผลเกษตรของ       
ตางประเทศวามีหลักเกณฑทางกฏหมายที่สํ าคัญอยางไรบาง เพื่อเปนแนวทางในการที่จะนํ ามา
ปรับใชกบัการประกันภัยพืชผลเกษตรในประเทศไทย รวมทั้งศึกษาแนวทางในการลดความเสี่ยงภัย
ของเกษตรกรเพื่อลดปญหาการขาดทุนและภาระหนี้สินของเกษตรกรไทยในปจจุบันวามีวิธีการลด
การเสี่ยงภัยใดบางที่จะเปนวิธีการที่เหมาะสมและดีที่สุดในการทํ าใหเกษตรกรไทยมีหลักประกัน  
ทีม่ัน่คงและมีรายไดที่ดีไมดอยกวาการประกอบอาชีพอ่ืนๆ

วิทยานิพนธนี้ไดดํ าเนินการคนควาและรวบรวมขอมูลแบบการวิจัยเอกสารเปนหลัก 
รวมถึงการศึกษาเชิงวิเคราะหทางนิติศาสตรโดยอาศัยเอกสาร ตํ าราทางวิชาการ บทความ งานวิจัย 
วิทยานิพนธที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ ตลอดถึงระเบียบขอบังคับ แนวคิดตางๆ      
ทีเ่กีย่วของกับการประกันภัยพืชผลเกษตร

ผลการศึกษาถึงปญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรอันเปนสาเหตุใหเกษตรกรไมมีความมั่นคง
ในการประกอบอาชีพเหมือนเชนการประกอบอาชีพอ่ืนๆ รวมทั้งศึกษาถึงแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับ
การประกันภัย หลักเกณฑทางกฎหมายประกันภัยพืชผลเกษตรของตางประเทศ และแนวทาง       
ในการลดการเสีย่งภยัของเกษตรกร พบวาการน ําผลิตผลทางการเกษตรเขาสูระบบการประกนัภยันัน้
สามารถดํ าเนินการจัดใหมีการประกันภัยพืชผลเกษตรไดตามทฤษฏีและหลักเกณฑทางกฏหมาย
เกี่ยวกับประกันภัย โดยการนํ าหลักเกณฑทางกฏหมายประกันภัยพืชผลเกษตรของตางประเทศ     
มาปรบัใชใหเหมาะสมและสอดคลองกับประเทศไทย นอกเหนือจากหลักเกณฑทางกฎหมายวาดวย
ประกนัภยัของไทยทีม่อียูแลว จงึเปนการสมควรทีป่ระเทศไทยจะจดัใหมกีารออกมาตรการทางกฏหมาย
เกี่ยวกับการประกันภัยพืชผลเกษตรขึ้นเหมือนเชนประเทศตางๆ ที่ไดดํ าเนินการจัดใหมีมาตรการ
ทางกฎหมายในการประกันภัยพืชผลเกษตรและประสบผลสํ าเร็จ เพื่อเปนการสรางหลักประกัน     
ที่มั่นคงใหแกเกษตรกรของประเทศไทยแทนการชวยเหลือของรัฐบาลที่เปนการใหความชวยเหลือ
ภายหลังจากทีเ่กดิภยัธรรมชาตขิึน้แลว ซ่ึงเปนวธีิการชวยเหลือทีล่าชาและไมเพยีงพอกบัความเสยีหาย
ที่เกิดขึ้นแกเกษตรกร โดยผลดีที่เกิดจากการที่ไดมีมาตรการทางกฏหมายเกี่ยวกับการประกันภัย  
พชืผลเกษตรก็จะตกแกเกษตรกรไทยและสงผลมาถึงประเทศชาติดวย
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ABSTRACT

Thailand is an agricultural country of which the people mainly earn their living from 
their crops. Apart from regular domestic distribution, a certain portion of those agricultural 
products is exported and helps bring in additional income for the farmers. Despite the fact that 
Thailand is one of the leading countries in Asia to generate a good amount of revenue by 
exporting agricultural products, Thai farmers have yet seen their fortune. That is to say, when 
compared with other professions, their standard of living is low as a result of being underpaid. 
The quantity and quality of crops rely immensely on natural conditions. In a crop year of good 
weather, in which natural disasters are scarce, the farmers can harvest a great number of good 
quality crop yields. On the other hand, if the weather conditions are so poor that severe natural 
disasters prevail, only poor quality of the crops can be harvested with small quantity. Hence, the 
farmers could earn only a small income or even face a loss on their investment, entailing some 
degree of debts.

Helps extended to the farmers from the Thai government in case of natural disasters 
are available only after a certain catastrophe. Not only are these relief aids insufficient to 
compensate the loss, but they are only a solution in the aftermath of a specific loss which by no 
means helps insure any stability in making a living as farmers.

The purpose of this thesis is to find appropriate legal measures for Thailand in order 
to help establish firmer economical and professional stability for Thai farmers. Thai farmers can 
therefore earn better income from their agricultural investment than ever before. This study 
examines theoretical frameworks of insurance in an attempt to implement its system with crop 
yields. In addition, this thesis researches many difficulties derived by the existing insurance law 
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that induces conflicts and even hinders the feasibility in making crop insurance. Those obstacles 
include, for example, natural disasters, which highly fluctuate and thus cause insurance 
companies to reject crop yields to be insured. This results mainly from uncontrollably high risks. 
Even though a decision in insuring such crops is made, the premium is so costly that the farmers 
cannot afford to make a deal. Moreover, this study also looks into various aspects of legal 
measures enacted in crop insurance laws in other countries. This will help draw up guidelines for 
the legislation of Thai crop law. Furthermore, this study also examines other appropriate options 
that can best help Thai farmers to manage and reduce their risks as well as their debt.

This thesis is conducted by means of a document research in conjunction with an 
analytical method in legal study. Data selected and analyzed include documents, textbooks, 
academic articles, research, relevant theses from both within and outside Thailand, rules and 
regulations as well as theoretical frameworks underlying the crop insurance system.

This study investigates problems and difficulties that prevent Thai farmers from 
having economical stability in their career, which is less than any other professions. Also central 
to this research is the examination of theoretical frameworks of insurance system, legal measures 
for crop insurance in other countries, and various approaches to risk reduction for the farmers. 
The findings reveal that insuring crop yields in Thailand can be made possible according to the 
theory and regulations of Thai Insurance Law. Thailand can adapt foreign crop insurance laws for 
the legislation of an appropriate crop Insurance Law in Thailand in addition to its declaring 
Insurance Law. It is therefore considered necessary for Thailand to enact legal measures for crop 
insurance in the same way as those prevalent and successfully effective in other countries. This is 
to establish firmer economical and professional stability for Thai farmers as opposed to 
governmental relief aids, which are case-specific and extended to the farmers only after a certain 
natural disaster erupts. In addition, these aids are also viewed as too slow and insufficient to 
compensate the loss. If Thailand passes such crop Insurance Law, the beneficiaries will include 
not only the farmers, but also the country itself.
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บทที่ 1
บทนํ า

1.1  ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา

เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศที่ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
การดํ าเนินการเพาะปลูกจะตองขึ้นอยูกับสภาพดินฟาอากาศ รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให
ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงถาการทํ าการเพาะปลูกในปใดสภาพดินฟาอากาศเอื้ออํ านวยตอการเพาะปลูก
กจ็ะท ําใหผลผลิตในปนั้นมีปริมาณที่มาก เกษตรกรก็จะมีรายไดจากการผลิตมากตามไปดวย แตถา
การท ําการเพาะปลกูในปใดสภาพดนิฟาอากาศไมเหมาะแกการเพาะปลกู หรือกรณทีีม่ภียัทางธรรมชาติ
เกิดขึ้นก็จะทํ าใหพืชผลทางการเกษตรไดรับความเสียหาย ทํ าใหเกษตรกรตองไดรับผลกระทบจาก
ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ และตองรบัสภาพกบัการขาดทนุเกดิหนีสิ้นเนือ่งจากการลงทนุในการเพาะปลกู
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรก็จะสงผลมาถึงเศรษฐกิจของประเทศดวย เนื่องจากประเทศไทย   
มรีายไดจากการสงออกผลติผลทางการเกษตรทีอ่ยูในระดบัประเทศตนๆ ของภมูภิาคเอเชยี เมือ่พชืผล
ทางการเกษตรไดรับความเสียหายจากภัยทางธรรมชาติ หรือสภาพดินฟาอากาศไมเอ้ืออํ านวยตอ
การเพาะปลกู ผลผลิตทีไ่ดกจ็ะมปีรมิาณทีน่อยไมเพยีงพอตอการสงออก รายไดทีเ่กดิจากการสงออก
พืชผลทางการเกษตรก็นอยตามไปดวย ประเทศไทยก็จะขาดรายไดสวนหนึ่งจากการสงออกพืชผล
ทางการเกษตรที่จะนํ ามาพัฒนาประเทศ

จากการทีเ่กษตรกรไดรับผลกระทบจากสภาพดนิฟาอากาศไมเอ้ืออํ านวยตอการเพาะปลกู
หรือเกดิภัยทางธรรมชาติขึ้น สงผลใหผลผลิตนั้นมีปริมาณที่นอย หรือไมมีคุณภาพ เกษตรกรก็จะ
ไดรับความชวยเหลือจากทางรฐับาลในเรือ่งของการประกนัราคาพชืผลเกษตร หรือการพกัการช ําระหนี้
ใหแกเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบที่เกิดขึ้น เปนตน

เกษตรกรจึงไมมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํ าใหตองเลิกอาชีพ
เกษตรกรรมเนือ่งจากทนกบัสภาวะการขาดทนุจากการประกอบอาชพีไมไหว จงึท ําใหเกษตรกรหนัมา
ท ํางานในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น และทิ้งถ่ินที่อยูอาศัยเดิมมาอยูในเมืองหลวงมากขึ้น
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ดงันัน้เพือ่ใหเกษตรกรมคีวามมัน่คงในการประกอบอาชพีเกษตรกรรม จงึสมควรทีจ่ะใหมี
การนํ าระบบการประกันภัยมาใชแกอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากประชากรสวนใหญของประเทศ    
กป็ระกอบอาชพีเกษตรกรรมเพราะภยัตางๆ ทีเ่กษตรกรไดรับอนัมผีลกระทบตอการเพาะปลกู อาทเิชน
ภยัทางธรรมชาต ิภยัเกีย่วกบัโรคระบาดในพชื ภยัเกีย่วกบัแมลงและศตัรูพชื ภยัเกีย่วกบัราคาของพืชผล
ทีต่กตํ ่าเนือ่งจากมาตรการกดีกนัทางการคาอนัเนือ่งมาจากพชืผลเกษตรไมมคีณุภาพ เปนตน จงึถือวา
เปนภัยที่เกษตรกรมีสวนไดเสียกอนหรือขณะที่จะเอาประกันภัย ซ่ึงสามารถที่จะเอาประกันภัย     
ในความเสยีหายทีอ่าจจะไดรับจากภยัตางๆทีเ่กดิขึน้ และชอบทีจ่ะไดรับคาสนิไหมทดแทนความเสยีหาย
เทาที่เสียหายจริง (Principle of Indemnity) ตามหลักของการประกันภัย อีกทัง้รายไดสวนหนึ่งของ
ประเทศ กม็าจากการสงออกพชืผลทางการเกษตร เพือ่เปนการลดความเสีย่งภยัและอปุสรรคทีจ่ะเกดิ
กบัเกษตรกรอนัสงผลกระทบแกผลผลิตทางการเกษตร หรือการลงทนุในการเพาะปลกู แทนทีรั่ฐบาล
จะมาใหความชวยเหลือแกเกษตรกรในภายหลังเมื่อเกษตรกรไดรับความเสียหายแลว ซ่ึงไมทํ าให
เกษตรกรไดรับการชดเชยความเสียหายที่เพียงพอตอความเสียหายที่เกิดขึ้นและไมทํ าใหเกษตรกร  
มหีลักประกนัแกการประกอบอาชพีทีม่ัน่คง จงึควรหนัมาสรางมาตรการใหมกีารน ําระบบการประกนัภยั
มาใชแกพืชผลเกษตร เมื่อประชากรสวนใหญของประเทศที่ทํ าการเกษตรมีความมั่นคงทางดาน
เศรษฐกิจดีขึ้น ประเทศก็ยอมมีการพัฒนาตามไปดวย

1.2  วตัถุประสงคของการวิจัย

1.2.1 เพือ่ศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี และหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกันภัย
1.2.2    เพือ่ศกึษาถงึปญหาและอปุสรรคของบทบญัญตักิฎหมายวาดวยประกันภยั ในการน ํา

มาปรับใชกับการประกันภัยพืชผลเกษตร
1.2.3 เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการนํ ารูปแบบของการประกันภัยพืชผลเกษตรของ     

ตางประเทศ มาเปนแนวทางในการปรับใชกับการประกันพืชผลเกษตรในประเทศไทย
1.2.4 เพือ่ศกึษาถงึวธีิการลดความเสีย่งภยัของเกษตรกร เพือ่ลดปญหาภาวะการขาดทนุ

ของเกษตรกรไทยในปจจุบัน
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1.3  ขอบเขตของการวิจัย

ศึกษาหลักเกณฑและบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยประกันภัย รวมทั้งหลักเกณฑ     
ในการประกันพืชผลของตางประเทศ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่จะนํ ามาใชกับการประกันภัย  
พืชผลเกษตรของไทย

1.4  สมมุติฐานของการวิจัย

การประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมนั้น ยังตองอาศัยธรรมชาติมาเปนตัวกํ าหนด    
ผลผลิตทางการเกษตร เมื่อเกิดภัยทางธรรมชาติขึ้นเกษตรกรก็จะไดรับผลกระทบทางดานผลผลิต
และรายไดในการนํ ามาดํ ารงชีพ ทํ าใหเกษตรกรไมมีหลักประกันที่มั่นคงในการประกอบอาชีพ 
เกษตรกรตองแบกรับความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง การใหความชวยเหลือของภาครัฐภายหลังที่เกิดภัย
ธรรมชาติ กไ็มเพยีงพอกบัความเสียหายที่เกิดขึ้นแกเกษตรกร หากไดนํ าระบบการประกันภัยมาใช
กับผลผลิตทางการเกษตรโดยการหาแนวทางและมาตรการที่เหมาะสม จากการศึกษาและวิเคราะห
บทบญัญตักิฎหมายในเรื่องประกันภัยทั้งของประเทศไทยและตางประเทศ อาจกอใหเกิดประโยชน
ใหแกเกษตรกรภาคธุรกิจ และภาครัฐมากยิ่งขึ้น

1.5  วิธีการดํ าเนินการวิจัย

การศึกษาและการทํ าการวิจัยเร่ืองนี้ ใชวิธีการคนควาและรวบรวมขอมูลแบบการวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) เปนหลัก และใชวิธีการศึกษาเชิงวิเคราะหทางนิติศาสตร โดย
อาศยัเอกสาร ตํ าราวิชาการ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ 
ตลอดถึงระเบียบขอบังคับแนวคิดตางๆ ทีเ่กีย่วของกับการประกันภัยพืชผลเกษตร

1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย

1.6.1 ท ําใหทราบหลักเกณฑตามกฎหมายวาดวยประกนัภยัในการน ํามาใชกบัการประกนั
พชืผลเกษตรอยางสอดคลองและเหมาะสมกับเกษตรกรไทย

1.6.2 ทํ าใหทราบปญหาและอุปสรรคของกฎหมายวาดวยประกันภัย และนํ ามาแกไข
ใหมกีารประกันภัยพืชผลเกษตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย
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1.6.3 ทํ าใหทราบรูปแบบการประกันภัยพืชผลเกษตรที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
กบัประเทศไทยเหมือนเชนนานาประเทศ

1.6.4 ทํ าใหมีหลักประกันที่มั่นคงใหกับเกษตรกรไทย เมื่อประสบปญหาภัยพิบัติ   
ทางธรรมชาต ิ โดยมกีารชดเชยคาเสยีหายใหกบัเกษตรกรอยางเหมาะสม เกษตรกรไทยมคีวามมัน่คง
ทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นกวาที่เปนอยูเดิม โดยไมเลิกอาชีพเกษตรกรรม และไมละทิ้งถ่ินที่อยูใน
ชนบทเพื่อเขาไปทํ างานในเมืองหลวงDPU



บทที่ 2
ทฤษฎีและแนวคิดในการประกันภัยพืชผลเกษตร

การประกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการผันผวนตางๆ เชนความผันผวนดานภูมิอากาศ
(Weather-Related Risk) ดานผลผลติ (Yield Risk) และดานราคา (Price Risk) เปนเครือ่งมอืหรือกลไก
ทีสํ่ าคญัอนัหนึ่งที่จะชวยเสริมสรางเสถียรภาพของรายได และความมั่นคงใหกับอาชีพเกษตรกรรม 
วธีิจดัการความเสี่ยงภัยทางภาคการเกษตรที่นิยมใชกันในตางประเทศ และประสบความสํ าเร็จดวยดี
ทีท่ ําใหเกษตรกรมีความมั่นใจในการลงทุนเพาะปลูก สามารถผลิตสินคาทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพมากขึน้ เปนผลใหเกษตรกรมรีายไดดไีมดอยไปกวาอาชพีอ่ืนๆ ไดแก การก ําหนด
พืน้ทีเ่พาะปลกูของพืชอยางเหมาะสม (Zoning)   การปลูกพืชหลายๆชนิดในลักษณะของการเกษตร
แบบผสมผสาน (Diversification)  การประกันภัยพืชผล (Crop Insurance)  การประกันความเสี่ยง 
ในดานราคา และการสงเสริมใหมีตลาดซื้อขายลวงหนา (Forward/Future Market) เปนตน1

2.1 ความหมายของการประกันภัยพืชผล

การประกันภัย มไิดหมายความวา ปองกันมิใหเกิดภัยขึ้น หรือมิไดหมายความวา ผูรับ
ประกนัภยัใหคํ ารับรองวาจะไมมีภัยเกิดขึ้นแกผูเอาประกันภัย แตหมายถึง การโอนความรับผิดชอบ
จากผูเอาประกนัภยัไปยงับรษิทัผูรับประกนัภยั โดยผูรับประกนัสญัญาวาเมือ่เกดิมคีวามเสยีหายเกดิขึน้
ตามทีต่กลงกนัไว บริษทัจะจายคาเสยีหายใหตามจ ํานวนทีรั่บประกนั และเพือ่แลกกบัความรบัผิดชอบ
อันนี ้ผูเอาประกันจะตองสงเงินจํ านวนหนึ่งใหกับบริษัทเปนเบี้ยประกัน2

การประกนัภยัพชืผล หมายถงึ การทีเ่กษตรกรสะสมเงนิหรือผลผลิตเขาดวยกนัเปนกองทนุ
เมื่อเกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติขึ้นในเขตใด ก็จะเจียดจายเงินหรือผลผลิตจากกองทุนไป  
ชวยเหลือผูเคราะหราย ซ่ึงในหลักการจะเปนการชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน      
ในระหวางเกษตรกรดวยกันเอง

                                                
1 วิชิต หลอจีระชุณหกุล และ วีณา ฉายศิลปรุงเรือง. (2544). การประกันภัยตนทุนการผลิตพืชผล

(รายงานการวิจัย). หนา 2.
2 สุรพล สุขทรรสนีย. (2536). กฎหมายลักษณะประกันภัย.  หนา 16.
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อาทจิ ตัง้กลัยานนท ไดใหความหมายของการประกันภัยพืชผลวา เปนระบบรวมกัน
ของเกษตรกร เพือ่ลดความไมแนนอนตอการสญูเสยีทางเศรษฐกจิ เพราะการเกบ็เกีย่วพชืผลไมประสบ
ผลด ี ทัง้นีเ้กษตรกรผูรวมโครงการจะจายเบี้ยประกันภัยเขาสูกองทุนเพื่อเตรียมไวจายใหกับสมาชิก
ในรายที่ไดรับความเสียหาย หรือหากการเก็บเกี่ยวปใดไดรับผลดีมาก กจ็ะสะสมกองทุนดังกลาว
ไปจายในปที่ผลการเก็บเกี่ยวไมประสบผลดี1

การประกันภัยพืชผล เปนวิธีการที่เกษตรกรเสี่ยงภัยรวมกัน โดยการสะสมพืชผลทาง
การเกษตร หรือเงินไวเพื่อชวยเหลือผูเคราะหรายซ่ึงพืชผลไดรับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ อัน
เปนภยัทีม่นษุยไมสามารถหลีกเลี่ยงได เชน ภัยที่เกิดจากนํ้ าทวม ฝนแลง ลูกเห็บ ลมพายุ ไฟไหม 
เปนตน นอกจากนี้อาจรวมถึงความสูญเสียเนื่องจากการทํ าลายของแมลง ศัตรูพืชและโรคพืชตางๆ
ดวย ในการดํ าเนินงานประกันพืชผลจะมีบุคคลฝายหนึ่งเรียกวา “ผูเอาประกันภัย” เปนผูจายเงิน
หรือพืชผลจํ านวนหนึ่ง ซ่ึงเรียกวา “เบีย้ประกันภัย” แกบุคคลอีกฝายหนึ่ง ซ่ึงเรียกวา “ผูรับประกัน”
ตามสัดสวนแหงความคุมครองหรือจํ านวนรับประกัน จํ านวนเบี้ยประกันที่ผูเอาประกันจะตองจาย
มจี ํานวนนอย เมือ่เทยีบกบัความคุมครองทีจ่ะไดรับ จ ํานวนเงนิหรือพชืผลทีเ่ปนเบีย้ประกนันัน้จะถกู
รวบรวมสะสมไว เพือ่จายเปนคาชดใชความเสยีหาย หรือทีเ่รยีกวา คาสนิไหมทดแทนแกผูเอาประกนั
ทีพ่ชืผลถูกท ําลายจากภัยธรรมชาติ การจายคาสินไหมทดแทนผูรับประกันเปนผูจาย และจะจายให
เฉพาะสวนของพืชผลที่เก็บเกี่ยวไดนอยกวาจํ านวนรับประกันเอาไวเทานั้น2

2.2  ประเภทของการประกันภัยพืชผล

ในแตละประเทศและตางทองที ่ มกีารปลกูพชืและมภียัธรรมชาตทิีท่ ําลายพชืผลแตกตางกนั
อีกทัง้การบรหิารงานรับประกันของแตละแหงก็มิไดเหมือนกัน ฉะนั้น การจัดแบงประเภทของการ    
รับประกันพืชผลจึงมีหลายแบบขึ้นอยูกับลักษณะของสิ่งที่เรานํ ามาพิจารณาซึ่งมีอยู 4 ประการดังนี้3

                                                          
1 พนิต เข็มทอง และคณะ. เลมเดิม. หนา 4.
2 บุษรา อึ๊งภากรณ ข. เลมเดิม. หนา 31.
3 แหลงเดิม. หนา 31-33.
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2.2.1 ภัยท่ีรับประกัน  แบงการประกันพืชผลออกเปน 3 ประเภทดังนี้
2.2.1.1 รับประกันเฉพาะภัยชนิดใดชนิดหนึ่ง (Specific-risk หรือ Specified-

peril Insurance) การประกันประเภทนี้รับประกันความเสียหายจากภัยชนิดเดียวในแตละสัญญา
กรมธรรม เชน จากไฟ ลูกเห็บ ลมพายุ ความแหงแลง หรือนํ้ าทวมอยางใดอยางหนึ่ง การประกัน
ความเสยีหายจากลกูเหบ็ นบัวาเปนแบบทีแ่พรหลายและมบีทบาทมานานแลว ในประเทศแถบยโุรป
และอเมริกาเหนือ ผูรับประกันมีทั้งบริษัทเอกชน สมาคมรับประกัน สมาคมสหกรณการประกัน 
และองคการรบัประกนัของรฐับาล ประเทศเยอรมนัตะวนัตกและฝรัง่เศส มกีารรบัประกนัประเภทนี้
มานานแลวเชนกัน กลาวคือ เยอรมันตะวันตก เร่ิมมีตั้งแตคริสศตวรรษที่ 18 และฝรั่งเศสเริ่มมีใน
ตนศตวรรษที่ 19

2.2.1.2 รับประกันภัยหลายชนิด ( Combined-risk Insurance) การประกัน
ประเภทนี้รับประกันความเสียหายจากภัยหลายอยางในแตละสัญญากรมธรรม เชน การประกัน
ความเสยีหายของออยจากลมพาย ุ นํ ้าทวมและไฟปา ถาออยไดรับความเสยีหายเนือ่งจากภยัใดภยัหนึง่
หรือหลายภัยจากสามชนิดนี้แลว จะไดรับการชดใชความเสียหาย หากเสียหายเนื่องจากเหตุอ่ืน     
จะไมมีการชดใชความเสียหายใดๆ ในสหรัฐอเมริกาเริ่มมีการประกันประเภทนี้ตั้งแต ค.ศ. 1956 
โดยมกีารรบัประกันภัยเพิ่มขึ้นจากการรับประกันเฉพาะลูกเห็บชนิดเดียวเรียกชื่อวา “Multiple-peril 
Crop-hail Insurance” ภยัทีรั่บประกนัเพิม่ขึน้ คอื ความแหงแลง นํ ้าทวม ความชืน้ ลมพาย ุนํ ้าคางแขง็
เปนตน และพืชที่รับประกันไดแก ขาวฟาง ถ่ัวลิสง และยาสูบ

2.2.1.3 รับประกันภัยทุกชนิด (All-risk Insurance) การประกันประเภทนี้      
รับประกันความเสียหายจากภัยทุกชนิดในแตละสัญญากรมธรรม เชน จากไฟ ลูกเห็บ นํ้ าทวม     
ฝนแลง ศัตรูพืช เปนตน เมื่อพืชไดรับความเสียหายจากภัยใดๆ กต็าม ก็จะไดรับชดใชความเสียหาย 
วธีิการนี้ทํ ากันอยางแพรหลายในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และรัสเซีย สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน เร่ิมทํ า
การประกันประเภทนี้ในป ค.ศ. 1939 โดยสหรัฐเริ่มรับประกันขาวสาลี และญี่ปุนรับประกันพวก
ธัญญาพืช (Mugi) และใบหมอน ตอมาประเทศอื่นๆ เห็นวา สองประเทศนี้ประสบความสํ าเร็จจาก
วธีิการนีจ้งึไดทํ าการรับประกันประเภทนี้บาง ประเทศเหลานั้นไดแก บราซิล แคนาดา ศรีลังกา  
และเม็กซิโก เปนตน
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2.2.2  ชนดิของพืชท่ีรับประกัน แบงการประกันพืชออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
2.2.2.1 รับประกันเฉพาะแตละพืช (Simple-Crop Insurance) การประกัน

ประเภทนีรั้บประกันเฉพาะพืชใดพืชหนึ่งในแตละสัญญากรมธรรม ดังนั้น ถาเกษตรกรไดปลูกพืช
หลายๆ ชนดิ และตองการจะประกันพืชเหลานั้น กต็องทํ าสัญญาขึ้นหลายฉบับหรือหลายกรมธรรม 
เชน เกษตรกรเพาะปลูกขาว ขาวโพด และออย เมื่อตองการประกันความเสียหายของทั้งสามพืชนี้
จะตองทํ าสัญญา การประกันขึ้น 3 ฉบับ

2.2.2.2 รับประกนัพชืหลายชนดิรวมกนั (Multiple-Crop Insurance) การประกนั
ประเภทนี้รับประกันพืชหลายชนิด รวมคราวเดียวในสัญญาหรือกรมธรรมหนึ่งๆ ไมตองประกัน   
ทีละอยางเหมือนการรับประกันภัยเฉพาะแตละพืช โดยวิธีนี้ถาผลิตผลบางชนิดไดรับความเสียหาย
ไดผลตํ่ ากวาจํ านวนปกติ แตผลิตผลรวมของพืชผลรวมทุกชนิดที่เอาประกันไวยังเกินกวาจํ านวน   
ที่รับประกัน เกษตรกรจะไมมีสิทธิไดรับการชดเชยคาเสียหาย จะไดรับชดเชยคาเสียหาย ตอเมื่อ
ผลิตผลรวมของทุกพืชตํ่ ากวาจํ านวนที่ประกันเอาไว ปจจุบันการประกันประเภทนี้มีความสํ าคัญ  
ลดลง สวนใหญจะทํ าการประกันแยกแตละชนิดของพืช

2.2.3  พจิารณาตามผูบริหารงานรับประกัน แบงการประกันพืชผลออกเปน 2 ประเภท 
ดังนี้

2.2.3.1 รับประกันโดยเอกชน (Private Insurance) การประกันประเภทนี้       
รับประกันความเสียหายของพืชผลตางๆ โดยบริษัทหรือสมาคมรับประกันของเอกชนทั่วๆ ไป   
การรับประกันพืชผลโดยเอกชนจะมีก็เฉพาะพืชและภัยที่มีความเสี่ยงนอย ซ่ึงเห็นวาพอจะมีกํ าไร
จากการรับประกันนั้นอยูบาง

2.2.3.2 รับประกนัโดยรฐับาล (Public Insurance) การประกนัประเภทนี้ มรัีฐบาล
เปนผูบริหารงานรับประกัน และเปนผูเสียคาใชจายในการบริหารงาน สวนคาใชจายในการชดใช
คาเสยีหายไดจากเงินเบี้ยประกันที่เก็บได แตหากปใดเก็บเบี้ยประกันไดนอยกวาคาเสียหายที่เกิดขึ้น 
และเงินสํ ารองไมมีพอ รัฐบาลก็จํ าเปนตองจัดสรรเงินทุนจากที่อ่ืนมาชวยเหลือ โดยวิธีการนี้       
เบี้ยประกันจะตํ่ ากวารับประกันภัยโดยเอกชน เพราะรัฐบาลประกอบการโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับความเดือดรอน ไมไดหวังกํ าไรดังเชนบริษัทเอกชน
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2.2.4  พจิารณาตามการสมคัรเปนผูเอาประกนั แบงการประกนัพชืผลออกเปน 2 ประเภท
ดังนี้

2.2.4.1 โดยสมัครใจ (Voluntary Insurance) การประกันประเภทนี้ เกษตรกรมี
สิทธทิี่จะทํ าการประกันพืชผลของตนหรือไมประกันก็ได

2.2.4.2 โดยการบังคับ (Compulsory Insurance) เปนวิธีการที่บังคับใหเกษตรกร  
ทุกคนซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกอยูในเขตรับประกัน ตองทํ าการประกันพืชผลของตนทุกคน รัฐบาลจะ
ตรากฎหมายขึ้นใชบังคับใหทํ าการประกันในลักษณะตางๆ เชน ใชวิธีเก็บเบี้ยประกันรวมกับภาษี  
ที่เกษตรกรจะตองจาย หักจากยอดเงินกู หรือรายไดจากการขายผลิตผลเมื่อเกษตรกรกูหรือขาย  
ผลิตผลกับรัฐบาล เปนตน สํ าหรับผูที่คางชํ าระเบี้ยประกันจะถือวาเกษตรกรผูนั้นเปนหนี้รัฐบาลซึ่ง
จะตองจายพรอมดอกเบี้ยและรัฐบาลอาจตัดสิทธิการชวยเหลือดานตางๆ เชน เงินกู ปุย นํ้ า ฯลฯ

2.3 หลกัและวิธีการทั่วไปในการประกันภัยพืชผล4

การประกันภัยพืชผลเกษตรจะมีหลักเกณฑและวิธีการในการรับประกัน โดยแบงออก
เปนประเภทตางๆ ที่จะกํ าหนดใหมีผูรับประกันภัยเลือกที่จะจัดใหมีการรับประกันภัยประเภทใด 
ดังนี้คือ

2.3.1 หลักและวิธีการทั่วๆ ไปในการรับประกันประเภทเฉพาะภัยชนิดใดชนิดหนึ่ง 
(Specific Risk)

เนื่องจากการประกันความเสียหายจากลูกเห็บมีความสํ าคัญและแพรหลายที่สุด     
ในการประกันประเภทเฉพาะภัยชนิดใดชนิดหนึ่ง ในทุกๆ ปภัยจากลูกเห็บไดทํ าลายพืชผลของ
เกษตรกรในประเทศแถบยุโรปและอเมริกา กรมธรรมมาตรฐานที่ใชรับประกันพืชผลในประเทศ
ตางๆ เหลานี้สวนใหญจึงเปนกรมธรรมสํ าหรับประกันภัยจากลูกเห็บ หากบริษัทหรือสมาคมใด
ประสงคจะรับประกันภัยอ่ืนๆ ดวยก็จะกํ าหนดเปนเอกสารประกอบและแนบทายกรมธรรม 
(Endorsement)  ระบภุยัตางๆ ทีเ่พิม่ขึน้ (เปนประเภทCombined Risk) ฉะนัน้ในเรือ่งหลักและวธีิการ
ทัว่ๆ ไปในการรบัประกัน ประเภทเฉพาะภัยชนิดใดชนิดหนึ่งจะไดกลาวโดยอาศัยหลักและวิธีการ

                                                          
4 บุษรา อึ๊งภากรณ ข เลมเดิม. หนา 39-50.
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ในการประกันภัยจากลูกเห็บเปนพื้นฐานเพื่อเปนแนวทางใหผูสนใจการประกันภัยพืชผลไดเขาใจ
การประกันประเภทนี้ดียิ่งขึ้น

2.3.1.1 ลักษณะของสัญญา จะใหความคุมครองเฉพาะความเสียหายอันเกิดจาก
ภัยเพียงชนิดเดียวที่ระบุไวในกรมธรรม ตัวอยางเชน ถาเปนการประกันภัยจากลูกเห็บ การจาย      
คาสินไหมทดแทนจะมีขึ้นเมื่อความเสียหายจากลูกเห็บ ทํ าใหเก็บเกี่ยวพืชผลไดนอยกวาจํ านวน     
ที่รับประกันภัยเอาไว เงื่อนไขตางๆ ในการรับประกันจะตองระบุไวอยางชัดเจนในกรมธรรมเพื่อ
ปองกนัปญหาใดๆ ที่จะเกิดขึ้นแกผูรับประกันและผูเอาประกัน เงื่อนไขสํ าคัญๆ ที่สมควรระบุไวใน
กรมธรรม ไดแก ชนิดของพืชที่รับประกันหรือไมรับประกัน กรณีที่ไมมีการจายคาสินไหม      
ความคุมครอง ระยะเวลาทีใ่หความคุมครอง การจายเบีย้ประกนั การยกเลกิกรมธรรม การจายคาสนิไหม
ทดแทน เปนตน

2.3.1.2 คณุสมบัติในการประกัน
(1) พื้นที่ที่รับประกัน ในการประกันความเสียหายของพืชแตละอยาง      

จะตองกํ าหนดลักษณะของพื้นที่ที่จะรับประกันใหแนนอน เพื่อเกษตรกรจะไดตัดสินใจถูกตองวา     
ตนจะทํ าการประกันไดเพียงใด ตามปกติเงื่อนไขในกรมธรรมจะใหพื้นที่ทั้งหมดที่เพาะปลูกพืชที่      
รับประกนัในฤดูนั้นๆ ทํ าการประกันได และจะระบุถึงลักษณะของพื้นที่ที่ไมรับประกันไวดวย ใน
ประเทศเยอรมันมีกฎหมายใหเกษตรกรแตละคนตองทํ าการประกันอยางนอยที่สุดตองทํ าการ
ประกันพื้นที่ทั้งหมดของพืชใดพืชหนึ่งที่ตนเพาะปลูกไวกับบริษัทรับประกันภัย ในบริษัทหนึ่ง
เพยีงบริษัทเดียว สวนในสหรัฐอเมริกาใหเกษตรกรมสิีทธิเสนอขอประกันพื้นที่ทั้งหมดที่เพาะปลูก
พืชที่บริษัทรับประกัน แลวบริษัทจะพิจารณาวามีพื้นที่สวนใดบางที่จะไมรับประกันโดยทั่วๆ ไป 
กรมธรรมของบริษัทรับประกันภัยจากลูกเห็บ มักจะระบุวาจะใหความคุมครองเมื่อเพาะปลูกจนมี
สวนใดสวนหนึ่งของพืชงอกมาเหนือพื้นดินแลว จะไมมีการจายคาสินไหมทดแทนในกรณีที่   
ความเสยีหายนั้นเกิดขึ้นกอนและหลังเวลาที่รับประกัน

สวนในทองที่ที่การประกันเปนแบบบังคับ (Compulsory) พื้นที่  
ทั้งส้ินที่อยูในเขตรับประกันจะไดรับความคุมครองภัย นอกจากวาพื้นที่นั้นเจาของไดขอถอน
ประกันกอนเวลาหมดสิทธิการขอถอนประกันไปแลว

(2) ผูเอาประกันในอเมริกา ผูเอาประกันจะตองเปนเจาของที่ดินหรือ   
ผูเชาในอังกฤษตองเปนเจาของผูปลูกพืชผลนั้นๆ และถาบริษัทขอใหระบุพืชสวนที่เปนของผูรับ
จ ํานองทีด่นิหรือเจาหนี้แลวจะตองระบุไวดวย สวนในแคนาดานัน้ผูเอาประกันเปนใครก็ไดที่มีสวน
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เกีย่วของกับพืชนั้นๆ แตเวลาทํ าการสมัครขอประกันจะตองแจงเอาไววาเปนเจาของที่ดินเอง ผูเชา 
ผูขาย ผูซ้ือ หรือผูรับจํ านองที่ดิน เปนตน

2.3.1.3 จ ํานวนรับประกัน (Production Guarantee or Amounts of Insurance) 
จํ านวนรับประกันหรือจํ านวนความคุมครองของพืชใดจะตองไมสูงเกินกวาจํ านวนผลิตผลเฉลี่ยจาก
หลายๆ ปในอดีตของพืชนั้น และจะตองมีจํ านวนสูงพอที่เกษตรกรจะสามารถมีทุนรอนดํ าเนิน    
กจิการฟารมตอไปได  แมวาพชืผลจะเกิดความเสียหายจากภัยที่รับประกัน ที่เปนเชนนี้ก็เนื่องจากวา
การรับประกันมีวัตถุประสงคเพื่อชวยบรรเทาความเดือดรอนในการสูญเสียรายไดของเกษตรกร  
อันเนื่องจากภัยธรรมชาติไดทํ าลายพืชผล การชดเชยจึงควรจะสูงพอที่จะเปนทุนรอนประกอบ     
กจิการฟารมตอไปได แตจะตองไมสูงจนเกินไปจนกระทั่งทํ าใหเกษตรกรขาดการเอาใจใสในพืชที่
ไดเพาะปลูกไว เพราะคิดวาถึงจะ  เอาใจใสหรือไมก็ตามหากพืชผลเสียหายก็จะไดรับการชดเชยใน
อัตราสงูพออยูแลว นอกจากนี้การใหความคุมครองสูงๆ จะทํ าใหอัตราเบี้ยประกันแพงขึ้น จนทํ าให
เกษตรกรไมสนใจทํ าการประกันก็ได

(1) อัตราการเสี่ยงภัยของผูเอาประกัน มีการกํ าหนดอัตราการเสี่ยงภัยที่     
ผูเอาประกนัจะตองรับผิดชอบเอง หากพชืผลเสยีหายไมเกนิอัตราทีก่ ําหนดขึน้นีแ้ลวจะไมมกีารชดใช
ความเสยีหาย อัตราการเสี่ยงภัยที่ผูเอาประกันจะตองรับผิดชอบเองก็มี 2 ลักษณะ คือ

1) Minimum Loss Clause เปนอตัราการเสี่ยงภัยที่กํ าหนดขึ้นเพื่อ
ใหผูเอาประกนัรับผิดชอบภัยเอง หากภัยเกิดขึ้นมากกวาจํ านวนนี้แลว จะไดรับการชดใชคาเสียหาย
นั้นตามความเสียหายที่เกิดขึ้น ในประเทศที่มีการประกันพืชผลโดยบังคับจะมี Minimum Loss 
Clause แตกตางกนัอยูระหวาง 5-10 % ของจํ านวนรับประกัน เชน ในเยอรมันตะวันตก กํ าหนดไว 
5%  สวิตเซอรแลนดกํ าหนดไว 8% และฝรั่งเศส 10%

2) Loss Diductible Clause เปนอัตราการเสี่ยงภัยที่กํ าหนดขึ้นเพื่อ
ใหผูเอาประกันรับผิดชอบภัยเอง ผูเอาประกันจะไดรับการชดใชความเสียหายเฉพาะสวนของภัยที่
เกดิขึ้นเกินกวาอัตรานี้เทานั้น  Minimum Loss Clause จะแตกตางจาก Loss Diductible Clause ตอ
เมือ่ความเสยีหายเกิดขึ้นเกินกวาอัตราที่กํ าหนดไว ตัวอยางเชน ถากํ าหนดอัตราการเสี่ยงภัยทั้งสอง
ชนดินีเ้ทากัน คือ 10% เมื่อพืชผลของผูเอาประกันเสียหาย 20% ในกรณีของ Minimum Loss clause 
ผูเอาประกันจะไดรับ    การชดใชความเสียหายเต็ม 20% แตกรณีของ Loss Diductible Clause  ผูเอา
ประกนัจะไดรับการชดใชความเสียหายเพียง 10% เทานั้น จํ านวน 10% แรกผูเอาประกันจะตอง   
รับผิดชอบเอง
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(2) การกํ าหนดจํ านวนรับประกัน ในแตละประเทศจะมีการกํ าหนด
ปริมาณรบัประกันแตกตางกัน แตทั้งนี้จะอยูใน 2 ลักษณะ คือ

1) จํ านวนแนนอน (Fixed Coverage) บริษัทผูรับประกันจะ
ก ําหนดจ ํานวนสูงสุดในการรับประกันเอาไว โดยพิจารณาจากผลผลิตเฉลี่ยที่เคยผลิตไดในเขตนั้นๆ 
วิธีการนี้ จะชวยจํ ากัดหนี้สินสูงสุดตอหนวยพื้นที่ และเหมาะสํ าหรับทองที่ที่เพิ่งนํ าการประกัน   
พชืผลมาปฏิบัติใหมๆ ในอเมริกามีหลายมลรัฐที่ใชวิธีนี้ แตปจจุบันเริ่มมีความสํ าคัญลดลง ที่ยังคง
ใชวธีินีก้ม็ใีน Weather Peril Crop Hail Insurance ซ่ึงเปนการรับประกันภัยหลายชนิดรวมกัน สวน
ประเทศอื่น ไดแกประเทศแคนาดา ในจังหวัด Alberta  จะมคีณะกรรมการรับประกันภัยจากลูกเห็บ
เปนผูกํ าหนดจํ านวนรับประกันสูงสุดของแตละพืชไว

2) จ ํานวนไมแนนอน (Flexible Coverage) สถาบันรับประกันจะ
กํ าหนดจํ านวนรับประกันเปนเปอรเซ็นตของผลิตผลเฉลี่ยจากเวลาหลายๆ ป ซ่ึงผูเอาประกันเคย
ผลิตได ตวัอยางเชน การรบัประกนัภยัจากลกูเหบ็สํ าหรับหวัผักกาดแดงใน Manitoba ประเทศแคนาดา
ผูเอาประกันมีสิทธิเลือกวาจะประกัน 60% 70% หรือ 80% ของผลผลิตเฉลี่ยของตนเอง (บริษัท    
นํ ้าตาลของ Manitoba จะเก็บสถิติผลผลิตของผูเอาประกันไวทุกๆ ป) ผลผลิตเฉลี่ยคํ านวณจากสถิติ
การเพาะปลูกในเวลา 10 ป ของผูปลูกเอง แตถาเปนผูเอาประกันรายใหมซ่ึงมีสถิตินอยกวา 10 ป แต
ไมตํ ่ากวา 5 ป กใ็ชตามจ ํานวนปทีไ่ดเพาะปลกูมา หากผูปลูกใหมไมถึง 5 ป ซ่ึงไมมสีถิตกิารเพาะปลกู
ไวใหใชจํ านวน 8.33 ตัน ตอ 1 เอเคอร เปนผลผลิตเฉลี่ย ผูเอาประกันสามารถเลือกทํ าการประกัน 
60% 70% หรือ 80% ของผลผลิตเฉลี่ย ซ่ึงเทากับ 5.0 5.8 และ 6.7 ตัน ตามลํ าดับ การจายเบี้ยประกัน
จะมากนอยข้ึนอยูกับจํ านวนเปอรเซ็นตของความคุมครองที่ผูเอาประกันเลือก เชน ประกัน 60% 
จายเบีย้ประกัน 2.20 ดอลลาร ประกัน 70 % จายเบี้ยประกัน 4.23 ดอลลาร และ 80% จายเบี้ยประกัน 
8.3 ดอลลาร เปนตน

ประเทศตางๆ ในยุโรปใชวิธีนี้มากกวาวิธีที่กํ าหนดปริมาณ         
รับประกนัทีแ่นนอน และในอเมริกามีแนวโนมที่จะเปลี่ยนมาใชวิธีนี้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบริษัทที่
ตองติดตอกับสมาคมคณิตศาสตรการรับประกันพืชผลจากลูกเห็บ (Crop Hail Insurance Acturial 
Associaties)

DPU



13

(3) การคํ านวณจํ านวนรับประกัน จํ านวนรับประกันของแตละพืช
ค ํานวณไดจากสูตร

S = A x B x C
S = จ ํานวนรับประกัน
A = จ ํานวนพื้นที่ที่ประกัน
B = ผลิตผลเฉลี่ยตอหนวยพื้นที่ที่ผู  เอาประกันเลือก หรือ

สถาบันรับประกันกํ าหนดไว
C = ราคาเฉลี่ยของผลิตผลหนึ่งหนวย

ในกรณีที่ผูเอาประกันทํ าการเพาะปลูกมากๆ และตองการ
ทํ าการประกันกับหลายบริษัทก็อาจทํ าการประกันไดตามสัดสวนที่ตองการจะประกันกับแตละ
บริษัท

S = A x B x C x I
I = สัดสวนที่จะทํ าการประกันของแตละบริษัท

2.3.1.4 เบี้ยประกัน
(1) การคํ านวณอัตราเบี้ยประกัน อัตราเบี้ยประกันคํ านวณไดจากสถิติ 

ความเสียหายตางๆ ที่เกิดขึ้นในหลายๆ ปที่ผานมาของแตละพืช และจะมีการปรับปรุงอัตราเบี้ย
ประกันเกือบทุกๆ ป เพื่อกระตุนใหเกษตรกรเอาใจใสการทํ าฟารมของตนใหดียิ่งขึ้น ถาฟารมใดมี
ความเสยีหายเกดิขึ้นนอยจะทํ าใหอัตราเบี้ยประกันในปตอไปถูกลง การกํ าหนดอัตราเบี้ยประกันจะ
กํ าหนดเปนจํ านวนเงินตอพื้นที่หนึ่งหนวย หรือเปนเปอรเซ็นตของจํ านวนรับประกันก็ได สวน  
การค ํานวณอัตราเบี้ยประกันจะขึ้นอยูกับชั้นของพืช และชั้นของพื้นที่ที่ไดเพาะปลูกพืชนั้นๆ

1) การจดัแบงชัน้ของพชืเพือ่การค ํานวณอตัราเบีย้ประกนั ในแตละ
ประเทศ หรือแตละทองถ่ิน มีการจัดชั้นของพืชเพื่อคํ านวณหาอัตราเบี้ยประกันแตกตางกัน การจัด
ช้ันของพชืจะจดัพืชพวกที่มีความเสี่ยงเหมือนๆ กันเขาดวยกัน ตัวอยางเชน การรับประกันภัยจาก
ลูกเหบ็ ในประเทศอังกฤษไดจัดแบงพืชออกเปน 3 กลุม คือ พืชไรทั่วๆ ไป พืชที่ใชประโยชนจาก
เมล็ดและผลไม สํ าหรับพืชไรทั่วๆ ไปจะแบงออกเปน 4 ช้ัน ดังตอไปนี้
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ช้ันที่ 1 ไดแก ขาวสาลี ขาวบารเลย ขาวโอต ขาวไรท มะเขือ
เทศ และพืชที่มีหัวทุกชนิด ยกเวนหัวผักกาดแดง

ช้ันที่ 2 หวัผักกาดแดง
ช้ันที่ 3 ถ่ัว (Bean) ชนิดที่ตองเก็บเกี่ยว และถ่ัว (Pea) ชนิดที่

ใชวิธีถอน
ช้ันที่ 4 ถ่ัว (Bean) ชนิดที่ตองใชวิธีถอน
สวนในสหรัฐอเมริกา มีการจัดชั้นรับประกันภัยจากลูกเห็บ    

อยางละเอียด และเปลี่ยนไปตามทองที่ของแตละรัฐ แตโดยทั่วไปแลว ช้ันทีห่นึง่จะเปนพวกธัญพืช 
และพวกหญาสํ าหรับเลี้ยงสัตว ช้ันที่สองเปนพวกขาวฟาง หัวผักกาดแดง และมะเขือเทศ ช้ันที่สาม
เปนพวกที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น จึงมีอัตราเบี้ยประกันสูงขึ้น เชน ยาสูบ ผลไม พืชผัก และองุนที่ใชทํ า
เหลาไวน สวนพวกฝายจะถกูจดัอยูในชั้นสุดทาย ซ่ึงเปนชั้นพิเศษเพราะการใหความคุมครอง และ
การเสี่ยงภัยแตกตางกันมากในแตละทองที่ช้ันของพืชที่ใชในรัฐเท็กซัสซึ่งจัดทํ าโดย สมาคม
คณติศาสตรประกันภัยจากลูกเห็บป พ.ศ. 2506 มีทั้งส้ิน 11 ช้ัน5 จะเหน็วาพืชที่อยูในชั้น A เปนพวก
ธัญพชืซ่ึงจะมีดรรชนีอัตราเบี้ยประกันเทากับ 100 ตํ่ ากวาพืชในชั้น I ที่เปนพวกพืชผัก อันมีดรรชนี
อัตราเบี้ยประกันถึง 196 สวน ช้ัน L และ S เปนพวกฝายจะไมกํ าหนดดรรชนีอัตราไวเนื่องจากใน
แตละทองที่มีสภาพการคุมครองและภัยแตกตางกันมาก ฉะนั้น จึงกํ าหนดอัตราที่แนนอนไมได

2) การจัดชั้นของพื้นที่เพื่อการคํ านวณอัตราเบี้ยประกัน ใน      
การคํ านวณอัตราเบี้ยประกัน นอกจากจะพิจารณาจากชั้นของพืชซ่ึงเสี่ยงภัยตางกันแลวยังพิจารณา
ตามชั้นของพื้นที่วาบริเวณนั้นๆ เส่ียงภัยหรือมีความอุดมสมบูรณของดินมากนอยเพียงใดดวย      
ในฝรัง่เศสไดแบงชั้นพื้นที่ใน 36,757 ตํ าบล เปน 20 ช้ัน แตละชั้นจะมีความเสี่ยงไมเทากัน ใน
เยอรมันแบงชั้นตามตํ าบล โดยเก็บสถิติความเสียหายจากทุกๆ ฟารมของแตละตํ าบลแลวคํ านวณ
อัตราเบีย้ประกันพื้นฐาน (Base Rate) สํ าหรับตํ าบลนั้นขึ้นมา ในอังกฤษมีการเสี่ยงภัยจากลูกเห็บ
นอยกวาประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรปและในแตละทองที่ก็ไมแตกตางกันมากนักจึงมีการคํ านวณ
อัตราเบี้ยประกันพื้นฐานของแตละพืชในทุกๆ ป ไวเปนอัตรามาตรฐานสํ าหรับใหทุกทองที่ใช   
หากปใดเกิดภัยมากกวาปกติก็จะเพิ่มอัตราเบี้ยประกันพื้นฐานสูงขึ้นกวาอัตราเบี้ยประกันพื้นฐาน
มาตรฐาน และหากปใดเกิดภัยนอย ก็จะลดอตัราเบี้ยประกันพื้นฐานลงจากอัตราเบี้ยประกันพื้นฐาน
มาตรฐาน สวนในสหรัฐอเมริกาจัดแบงชั้นของพื้นที่ตามจังหวัด (Country) และเขตเมืองโดยอาศัย

                                                          
5 ดูรายละเอียดไดใน ตารางภาคผนวกที่ 1.1 แสดงการจัดช้ันของพืชในการรับประกันภัยจากลูกเห็บ

ในเท็กซัส ป 2506. หนา 111.
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ประสบการณในอดีต ในการพิจารณาการจัดแบง สมาคมคณิตศาสตรรับประกันภัยจากลูกเห็บจะทํ า
หนาที่เปนศูนยกลางการรับประกันภัยจากลูกเห็นอยูในชิคาโก มลรัฐเอลินอยด โดยทํ าหนาที่รวบ
รวมสถติเิกีย่วกับคุมครองภัยของทุกๆ พืช ในทุกๆ จังหวัด (Country)  แลวทํ าการวิจัยและคํ านวณ
อัตราเบี้ยประกันขึ้น เพื่อแนะนํ าอัตราที่เหมาะสมใหแตละแหงใชอัตราพื้นฐานที่ไดแนะนํ าใหใช
เปนอัตราความเสียหายเฉลี่ย ซ่ึงหาไดจากสูตรดังนี้

อัตราพื้นฐาน = มลูคาความเสียหายที่เกิดขึ้น x 100
มูลคาประกันทั้งส้ิน

อัตราพื้นฐานที่ไดนี้ คดิเปนรอยละของมูลคาเงินเอาประกัน ตัวอยางเชน เมื่อคํ านวณอัตราพื้นฐาน
เฉล่ียโดยใชสถิติความเสียหายในระยะป ค.ศ. 1924-1948 สํ าหรับยาสูบ ในดาริงตันได 4.19% 
ฉะนั้นในฤดูเพาะปลูกป ค.ศ. 1949 อัตราเบีย้ประกันพื้นฐานสํ าหรับรัฐนี้ใชจะเปน 4.19% และจะมี
การบวกคาใชจายอ่ืนๆ เขาไปอีก อาทิเชน คานายหนา คาภาษี เปนตน

จากการที่ ช้ันของพื้นที่ เป นปจจัยหนึ่งในการใชพิจารณา       
เบีย้ประกนั ฉะนัน้ในการรบัประกนัการกรอกใบสมคัร จงึตองใหผูเอาประกนั ระบพุืน้ทีข่องตนดวยวา
อยูในเขตพื้นที่ช้ันใด

(2) การคํ านวณเบี้ยประกัน ในการค ํานวณหาจํ านวนเบี้ยประกัน อาจ
จะมีเงื่อนไขอื่นๆ ที่จะตองใชผูเอาประกันจายเงินเพิ่มขึ้นจากอัตราพื้นฐานอีกก็ได ซ่ึงจะขึ้นอยูกับ
การก ําหนดของผูรับประกัน ตัวอยาง เชน อัตราเบี้ยประกันพื้นฐาน ตอทุนประกัน 1,000 เหรียญ ซ่ึง
บริษทั Farmers Mutual Hail Insurance Company of Iowaใชในการคิดเบี้ยประกันของกรมธรรม
แบบรบัประกนั 5 ป สํ าหรับภัยจากลูกเห็บ เบี้ยประกันปแรกจะคิดเพิ่ม 2 เหรียญ ตอทุนประกัน 
1,000 เหรียญ จากอัตราพื้นฐานและในการนี้ ไดแบงพืชออกเปน 3 ช้ัน6

ช้ัน A ไดแก  ขาวโพด ขาวฟาง ขาวสาล ีหญาเลีย้งสตัว มะเขอืเทศ
ช้ัน B ไดแก  ขาวโอต ขาวบารเลย ขาวไรท
ช้ัน C ไดแก  ถ่ัวเหลือง

ถาผูเอาประกันมีพื้นที่เพาะปลูกอยูในเขต 6 ตองการจะประกันขาวโพด การคํ านวณเบี้ยประกัน    
จะตองดตูารางของชองเขต 6 และชัน้ของพชืท่ีเปนชัน้ A (ขาวโพด) ซ่ึงจากตารางเบีย้ประกนัพืน้ฐาน
จะไดวาถาทุนประกัน 1,000 เหรียญ จะตองจายเบี้ยประกัน 30 เหรียญ เมื่อตองการคุมครองเต็ม

                                                          
6 ดูรายละเอียดไดใน ตารางภาคผนวกที่ 1.2 แสดงตารางเบี้ยประกันพื้นฐาน. หนา 112.
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จ ํานวนทนุประกัน และ 21 เหรียญ เมื่อตองการคุมครองเพียง 90% ของทุนประกัน สวนการจาย  
เบีย้ประกนัจริงๆ ในปแรกจะตองเพิ่มอีก 2 เหรียญ ตอทุนประกัน 1,000 เหรียญ ตามเงื่อนไขที่
บริษัทรับประกัน ไดระบุไวในกรมธรรม

(3) สวนลดและการตัดเบี้ยประกัน จะมกีารลดหรือตัดเบี้ยประกันจาก    
เบี้ยประกันมาตรฐานใหแกผูเอาประกันที่ไมเคยไดรับภัยธรรมชาติหรือไดรับแตเพียงสวนนอย 
อัตราสวนลดจะแตกตางกนัในแตละทองทีบ่างแหง เชน ในเยอรมนัมกีารลดเบีย้ประกนัจากเบีย้ประกนั     
พืน้ฐานตัง้แต 1% ถึง 50% สวนในสหรัฐอเมริกามีแตกตางกันในแตละแหง บริษัท Farmers Mutual 
Hail Insurance Company ใน Iowa กํ าหนดสวนลดสูงสุดไมเกิน 10% ของเบี้ยประกันพื้นฐานและ
อัตราสวนลดจะมีจํ านวนนอยลงเมื่อพืชผลประสบความเสียหายเพิ่มขึ้น อัตรามีดังนี้ 7

(4) การจายเบี้ยประกัน โดยทั่วๆ ไป จายเปนเงินสด แตบางประเทศ
อาจจะใหจายเปนตั๋วสัญญาใชเงินก็ได โดยการกํ าหนดวันสัญญาจายเงินในวันที่ส้ินสุดฤดูเพาะปลูก
พชืนัน้หรือตามแตจะไดก ําหนดไวในกรมธรรม การทีใ่หจายเปนตัว๋สัญญาใชเงนิกเ็พือ่เปนการชวยเหลือ
เกษตรกรใหมีรายไดเสียกอนจึงจะนํ าเงินไปชํ าระแกผูรับประกัน อัตราเบี้ยประกันที่จายตาม        
ตั๋วสัญญาใชเงินจะมีอัตราสูงกวาอัตราที่จายดวยเงินสด หากผูเอาประกันชํ าระเงินชากวาที่กํ าหนด
ไว กจ็ะมกีารปรับใหจายเงินเพิ่มขึ้น เชน อาจจะใหจายเพิ่มขึ้น 10% ของเบี้ยประกันสวนที่ยังมิได
จาย เปนตน

2.3.1.5 ระยะเวลาคุมครอง อาจจะรับประกันแบบใหความคุมครองเพียงหนึ่ง
หรือหลายๆ ฤดกูาลเพาะปลกูกไ็ด การใหความคุมครองหลายๆ ฤดกูาลเพาะปลกู เพือ่ใหผูรับประกนั
สามารถปรับปรุงการบริหารงานในดานตางๆ ไดเหมาะสมยิ่งขึ้น และทํ าใหประหยัดคาใชจายใน
การท ําการประกันดวย ผูรับประกันเองจะไดรับผลประโยชนเพราะวาในปตอๆ ไปเบี้ยประกันจะมี
อัตราลดลง บริษทัรับประกนัจะลดอตัราเบีย้ประกนัลง และจะลดใหในอตัราสงูขึน้ หากความเสยีหาย
ทีเ่กดิขึ้นในปแรกหรือปกอนๆ เกิดขึ้นนอย

การรับประกันนั้นไมวาจะเปนชนิดใหความคุ มครองแบบใดก็ตาม   
การจายเบี้ยประกัน และการชดใชความเสียหายจะทํ ากันในแตละปตามจํ านวนความคุมครองของ
พชืที่เอาประกัน วันเริม่ความคุมครองมักจะกํ าหนดวันในตนฤดูกาลเพาะปลกู และจะไดระบุไวใน
กรมธรรมอยางชัดเจน เชน ในบางประเทศจะถือวันที่ผูเอาประกันไดจายเบี้ยประกันเรียบรอยแลว
และบางประเทศถือวาเมื่อ  ผูเอาประกันไดยื่นใบสมัคร และฝายผูรับประกันไดลงนามยอมรับ    

                                                          
7 ดูรายละเอียดไดใน ตารางภาคผนวกที่ 1.3 แสดงสวนลดและการตัดเบี้ยประกัน. หนา 113.
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การประกนัเปนเวลา 24 ช่ัวโมง แลวก็จะถือวากรมธรรมนั้นมีผลบังคับทันที นอกจากนี้ในบางทอง
ทีจ่ะใหความคุมครองตอเมื่อความเสียหายเกิดขึ้นกับพืชที่ไดเจริญเติบโตขึ้นมาเหนือพื้นดิน โดยจะ
กํ าหนดเปนจํ านวนนิ้วที่พืชจะตองสูงขึ้นมาเหนอืพืน้ดนิเอาไว สวนวนัสิน้สดุการใหความคุมครอง 
จะถือวันส้ินสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว หรือบางแหง จะใหความคุมครองจนกระทั่งพืชผลไดเก็บไวใน     
ยุงฉางเรียบรอยแลว จะมีการระบุวันสิ้นสุดการใหความคุมครองไวในกรมธรรมอยางชัดเจน เชน 
บริษทัประกันภัยในมลรัฐไอโอวา ประเทศสหรัฐอเมริกา กํ าหนดวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกๆ ป เปน
วนัสิน้สดุการใหความคุมครองภัยจากลูกเห็บ สํ าหรับพืชทุกชนิด   ที่รับประกัน นอกจากถั่วเหลือง
และ ขาวฟาง ซ่ึงกํ าหนดวันที่ 1 พฤศจิกายน ของทุกๆ ป เปนวันสิ้นสุดความคุมครอง หากเปนภัย
จากไฟไหมหรือฟาผาไดกํ าหนดวันที่ 15 ธันวาคม ของทุกๆ ป เปนวันสิ้นสุดความคุมครองของ  
ทุกพืช

2.3.1.6 การจายคาสินไหมทดแทน
(1) ผูเอาประกัน เมือ่พชืผลเกิดความเสียหายผูเอาประกันจะตองแจงให     

ผูรับประกนัรูทนัที และจะตองไมชาเกินกวาเวลาที่ไดกํ าหนดไวในกรมธรรม ระยะเวลาที่กํ าหนดนี้    
จะกํ าหนดตามความหางไกลของบานเรือนผูเอาประกันกับสํ านักงานรับประกัน โดยทั่วๆ ไปจะ
อนุญาตใหชาไดระหวาง 5-10 วัน หลังจากพืชผลไดรับความเสียหาย

(2) ผูรับประกัน จะมกีารสงเจาหนาที่จากสํ านักงานไปพิจารณาจํ านวน
ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ พืน้ทีส่วนทีไ่มเสียหายและช้ันของการเพาะปลกูขณะทีพ่ชืไดรับความเสยีหาย
วาอยูในชั้นที่สามารถเพาะปลูกใหมได หรือระยะเก็บเกี่ยวแลว ปจจัยตางๆ เหลานี้จะชวยใน       
การกํ าหนดมูลคาของคาสินไหมทดแทน การพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพืชผลนับวาเปน
เรือ่งยุงยากมาก  ไมเหมือนกับการประกันอคัคีภัยซ่ึงสามารถประเมินคาความเสียหายไดไมยากนัก 
เพราะพิจารณาจากทรัพยสินที่มีกอนไฟไหม แตในการประกันพืชผลตองพิจารณาจากทรัพยสิน    
ที่พึงจะเกิดขึ้นไดในอนาคต โดยอาศัยประสบการณที่เกิดขึ้นในอดีตเปนเครื่องตัดสินจะตองหา
ผลิตผลเฉลี่ยของพืชผลที่รับประกันวาในอดีตเคยผลิตไดในจํ านวนเทาไร แลวประมาณวาปตอไป
ผลิตผลที่ควรจะไดควรจะอยูในระดับนี้ หากเสียหายจากภัยธรรมชาติตองไดรับการชดใชไมเกิน
จ ํานวนนี้ นอกจากจะมีความยุงยากในเรื่องการประเมินคาเสียหายแลว ยังตองประสบความยุงยาก
ในดานการพิจารณาจํ านวนความเสียหายที่เกิดขึ้นวาเกิดขึ้นเพราะภัยที่รับประกัน และภัยที่มิไดรับ
ประกนัในจ ํานวนใด ตัวอยางเชน การรับประกันขาวสาลีจากลูกเห็บ เมื่อเกิดพายุลูกเห็บในบริเวณ
พื้นที่ที่รับประกัน และพืชผลไดรับความเสียหายเก็บเกี่ยวไดนอยกวาจํ านวนที่ไดประกันเอาไว       
ผูรับประกนัจะตองจายคาสนิไหมทดแทนทีเ่กดิขึน้ กรณนีีจ้ะประสบปญหาการประเมนิคาความเสยีหาย
ของพชืผลนั้น วานอกจากเสียหายจากลูกเห็บแลว อาจจะเสียหายเนื่องจากเหตุอ่ืนๆ ดวยก็ได เชน 
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อาจเปนโรค หรือแมลงตางๆ ทํ าลายดวย การจะแยกวาพืชผลเสียหายเนื่องจากสาเหตุใด ในจํ านวน
เทาไรนั้น เปนเรื่องยุงยากที่สุด

การประเมนิคาความเสียหาย จึงไมมีหลักเกณฑแนนอน จะแตกตาง
ไปตามสถานการณที่เกิดขึ้นในแตละทองที่ผูรับประกันจะตองเปดโอกาสใหผูเอาประกันอุทธรณ
การชดใชคาสินไหมทดแทน เมื่อผูเอาประกันเห็นวาผูประเมินคาความเสียหายของบริษัทประกัน
ไดประเมินจํ านวนความเสียหายใหนอยกวาที่เกิดขึ้นจริง ผูเอาประกันควรจะมีสิทธิที่จะอุทธรณ   
ขอใหท ําการประเมินความเสียหายนั้นอีกครั้งหนึ่ง โดยการตั้งกรรมการหรือเจาหนาที่คนอื่นๆ ไป
พจิารณาความเสียหายนั้น การกํ าหนดระยะเวลาใหผูเอาประกันมีสิทธิอุทธรณ ไมควรนานเกินไป
เพราะจะท ําใหเกิดความยุงยากในการประเมินความเสียหาย

(3) จํ านวนความเสียหายที่เกิดขึ้น และการชดใชคาสินไหมทดแทน
จํ านวนความเสียหาย จะตองพิจารณาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แลวคิดมูลคาเปนจํ านวนเงิน
ตามราคาตลาดในวนัทีเ่กดิความเสยีหาย หรือตามราคาทีไ่ดตกลงไวในสญัญาประกนั เมือ่ความเสยีหาย
ทีเ่กดิขึน้นัน้  ท ําใหเก็บเกี่ยวผลิตผลไดนอยกวาจํ านวนรับประกัน ก็จะไดรับการชดใชความเสียหาย
นัน้ ตวัอยางเชน การรับประกันขาวสาลี จํ านวน 10 เอเคอร จากการทํ าลายของลูกเห็บ อัตรา     
ความคุมครองเอเคอรละ 19 บูเชล ราคาบูเชลละ 1.50 เหรียญ ฉะนั้นจํ านวนรับประกันทั้งส้ินคือ 
190 บูเชล ( 10 x 19) หรือ 285 เหรียญ   (10 x 19 x 1.50) หากขาวสาลีไดรับความเสียหายจาก       
ลูกเหบ็เก็บเกี่ยวในเนื้อที่ 10 เอเคอร แลวไดผลิตผลเพียง 100 บเูชล ผูเอาประกันจะไดรับการชดเชย
คาเสียหายในจํ านวน 90 บเูซล (190-100) หรือ 135 เหรียญ (90 x 1.50)

2.3.1.7 การยกเลิกกรมธรรม
บริษัทประกันอาจบอกเลิกกรมธรรมที่รับประกันเมื่อไหรก็ได แตตอง

คืนเบี้ยประกันตามสัดสวน แหงระยะเวลาที่ไดคุมครองภัยมาในวันที่ยกเลิก ในทํ านองเดียวกัน       
ผูเอาประกันก็อาจขอยกเลิกกรมธรรม และจะมีสิทธิขอเวนคืนเงินสดได อัตราเวนคืนเงินสดจะอยู
ระหวาง 25%-100 % ของเบี้ยประกันที่ไดชํ าระมา

ในการนี้จะตองมีการกํ าหนดระยะเวลา การหมดสิทธิขอยกเลิก
กรมธรรมไวอยางชัดเจน
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2.3.1.8 เงินสํ ารอง
จะตองตัง้เงินสํ ารองไวเผ่ือปใดมีการชดใชความเสียหายมาก จนกระทั่ง

เงินเบี้ยประกันที่เก็บไดไมพอกับคาชดใชความเสียหาย จะไดนํ าเงินสํ ารองนี้มาจายใหผูเอาประกัน 
หากไมมเีงินสํ ารอง หรือมีไมพอจะทํ าใหผูรับประกันเรียกเก็บเบี้ยประกันในอัตราสูงขึ้น อันจะเปน
ผลเสียหาย ทั้งตอผูรับประกันและผูเอาประกัน  ผูรับประกันจะสูญเสียลูกคาไปจํ านวนหนึ่ง เพราะ
อัตราเบี้ยประกันสูงขึ้นจึงทํ าใหคนเอาประกันลดลง สวนผูเอาประกันตองจายเบี้ยประกันสูงขึ้น 
และเสี่ยงตอความไมมั่นคงในฐานะการเงินของบริษัทประกัน บริษัทประกันที่มีเงินสํ ารองนอย   
จึงจํ าเปนตองทํ าการประกันตอกับบริษัทประกันอื่นมากขึ้น เพราะมีความสามารถในการเสี่ยงภัย
นอย หากเกิดภัยมากๆ จะไมมีเงินชดใช คาเสียหาย การประกันตอจะชวยใหฐานะการเงินของ        
ผูรับประกนัมั่นคงตลอดไป วิธีการรับประกัน   ตอนั้นจะแตกตางกันไปในแตละประเทศ

2.3.2  หลกัและวิธีการทั่วๆ ไปในการับประกันภัยหลายชนิด (Combined-Risk)
การประกนัภยัประเภทนี้วิวัฒนาการมาจากการประกันภัยจากลูกเห็บ (Crop Hail 

Insurance) อันเปนการประกันภัยเฉพาะชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยบริษัทรับประกันไดเพิ่มภัยท่ี          
รับประกนัขึน้ ดงันัน้หลักและวธีิการทัว่ๆ ไปในการบัประกนัภยัหลายชนดิจงึมลัีกษณะคลายคลงึกนั
กบัการประกนัภยัเฉพาะชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังไดกลาวมาแลว สวนขอแตกตางจะมีอยูบาง ดังนี้

2.3.2.1 ลักษณะของสญัญา จะมกีรมธรรมมาตรฐานรบัประกนัภยัชนดิใดชนดิหนึง่
ซ่ึงเปนภยัทีรั่บประกันกันแพรหลายในประเทศนั้นๆ และกํ าหนดเปนเอกสารประกอบและแนบทาย
กรมธรรมมาตรฐาน เมื่อตองการรับประกันภัยใดๆ เพิ่มขึ้น ตัวอยางเชน ในอเมริกาใหกรมธรรม
ประกันลูกเห็บเปนกรมธรรมมาตรฐาน หากบริษัทใดตองการรับประกันภัยอ่ืนๆ ดวยก็จะกํ าหนด
เปนเอกสารประกอบและแนบทาย (Endosement) ระบุภัยและเงื่อนไขตางๆ ที่เพิ่มขึ้น ฉะนั้น
กรมธรรมฉบับหนึ่งๆ จึงคุมครองภัยไดหลายชนิด

2.3.2.2 จ ํานวนรับประกัน ก ําหนดไมเกิน 80% และไมตํ่ ากวา 50% ของผลิตผล
เฉลีย่ในคาบเวลาไมตํ่ ากวา 5 ป ของเกษตรกร ทั้งนี้เพราะการรับประกันประเภทนี้ไดเพิ่มชนิดของ
ภยัทีรั่บประกันขึ้นจึงทํ าใหบริษัทมกีารเสีย่งภัยสูงขึ้น จนมิอาจจะรับผิดชอบภัยไดเต็มจํ านวน 100% 
บริษทัจ ําเปนตองใหผูเอาประกันมีสวนรับผิดชอบภัยของตนเองดวย โดยกํ าหนดเปนเปอรเซ็นตใน
ลักษณะของ Minimum Loss หรือ Loss Diductible โดยทั่วๆ ไปจํ านวนความรับผิดชอบของ
เกษตรกร ที่กํ าหนดขึ้นในประเภทนี้จะมีจํ านวนสูงกวาในประเภทภัยเฉพาะชนิดใดชนิดหนึ่ง ใน
อเมริการะยะหลังๆ นอกจากจะยึดหลักรับประกันไมเกิน 80% และไมตํ่ ากวา 50% แลวยังได
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ก ําหนดเพิม่เติมอีกวา จํ านวนรับประกันจะตองไมเกินกวาผลิตผลเฉลี่ยในเวลา 10 ป ของจังหวัด 
(County) อีกดวย เพื่อบริษัทจะไดรับผิดชอบภัยที่รับประกันในอัตราที่ใกลเคียงกับความเปนจริง   
ยิ่งขึ้น ตวัอยางเชน สมมตุวิาเกษตรกรคนหนึง่ตองการประกนัความเสยีหายของขาวโพด จ ํานวน 40 
เอเคอร และถ่ัวเหลือง 25 เอเคอร ในราคาบูเชลละ 1.30 เหรียญ และ 2.50 เหรียญ ตามลํ าดับใน
บริเวณพื้นที่นั้นมีผลิตผลเฉลี่ยตอเอเคอรในคาบเวลา 5 ป ของเกษตรกร สํ าหรับขาวโพดเปน 130   
บูเชล และถ่ัวเหลือง 25 บเูชล สวนผลิตผลเฉลี่ยตอเอเคอรในคาบเวลา 10 ป ที่จังหวัด (County)    
ไมจัดทํ าไวสํ าหรับขาวโพดมีคาเทากัน 100 บเูชล และถ่ัวเหลือง 20 บเูชล ในการรับประกันบริษัท
จะคํ านวณความคุมครองโดยคิดผลิตผลเฉลี่ยตอเอเคอรของขาวโพดเปน 100 บูเชล และของ         
ถ่ัวเหลืองเพียง 20 บูเชล เทานั้น ทั้งนี้ก็เนื่องจากวาจํ านวน  80%  ของผลผลิตเฉลี่ยของเกษตรกรใน
คาบเวลา 5 ป สํ าหรับขาวโพดเปน (130  x  80) ÷100 = 104 บูเชล  ซ่ึงมคีามากกวาจํ านวนผลิตผล
เฉลีย่ของจงัหวัด จึงใชจํ านวนผลิตผลเฉลี่ยของจังหวัดในการคํ านวณจํ านวนรับประกัน (100 บูเชล) 
สวนถ่ัวเหลืองนั้นจํ านวน 80% ของผลิตผลเฉลี่ยของเกษตรกรในคาบเวลา 5 ป มีคาเพียง 20 บูเชล 
ซ่ึงนอยกวาผลิตผลเฉลี่ยของจังหวัดจึงใชจํ านวน 20 บเูชล ในการคํ านวณ

จ ํานวนรับประกัน = จ ํานวนพื้นที่ x ผลิตผลเฉลี่ย x ราคา
จ ํานวนรับประกันขาวโพด = 40 x 100 x 1.30   =   5,200  เหรียญ
จ ํานวนรับประกันของถั่วเหลือง = 25 x 20 x 2.50     =   1,250  เหรียญ
จ ํานวนรับประกันทั้งส้ิน = 5,200 + 1,250      =   6,450  เหรียญ

2.3.2.3 การจายคาสินไหมทดแทน จะชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่    
ทัง้หมดทีเ่อาประกัน ไมมีการแยกพิจารณาความเสียหายแตละเอเคอร ดังเชน การประกันเฉพาะภัย
ชนดิใดชนดิหนึง่ การจายคาสนิไหมจะจายเปนเงนิสด ตามมลูคาของความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ ดงัตวัอยาง
การประกนัขาวโพดและถั่วเหลือง ที่กลาวมาหากผูเอาประกันไดรับความเสียหายจากภัยในภัยหนึ่ง 
หรือหลายภัยตามที่บริษัทประกัน ไดรับประกันไวและเก็บเกี่ยวขาวโพดไดเพียง 2,000 บูเชล และ
ถ่ัวเหลือง 200 บูเชล บริษัทประกันจะจายคาสินไหมดังนี้
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มลูคาของขาวโพดที่เก็บเกี่ยวได = 2,000 x 1.3 = 2,600  เหรียญ
มลูคาของถั่วเหลืองที่เก็บเกี่ยวได = 200 x 2.50 = 500     เหรียญ

        ∴ จะชดเชยคาเสียหายสํ าหรับขาวโพด = 5,200 x 2,600 = 2,600  เหรียญ
ชดเชยคาเสียหายสํ าหรับถ่ัวเหลือง = 1,250 – 500 = 750     เหรียญ

        ∴ จ ํานวนชดใชคาเสียหายทั้งส้ิน = 2,600 x 750 = 3,350  เหรียญ
หรือ = 6,450 – (2,600 + 500) = 3,350 เหรียญ

2.3.2.4 อัตราเบี้ยประกัน สวนใหญกํ าหนดเปนจํ านวนเปอรเซ็นตของจํ านวน      
รับประกนัเชน 5% 10% 15% ของจํ านวนรับประกันเปนตน อัตราเบี้ยประกันจะเปลี่ยนแปลงตาม
พืน้ทีช่นิดของพืชและอัตราความคุมครอง (จํ านวนรับประกัน)

2.3.3   หลักและวิธีการทั่วๆ ไปในการประกันพืชผลประเภทรับประกันภยัรวมทุกชนิด
การประกันรวมทุกภัยทํ าใหความเสี่ยงภัยอยูในระดับสูงมาก จึงทํ าใหอัตรา    

เบีย้ประกันสูงขึ้นจนกระทั่งบริษัทเอกชนตางๆ ไมสามารถจะประกอบการได ผูที่จะประกอบการ
ประเภทนี้ไดจํ าเปนตองมีเงินทุนมหาศาลมีประสบการณดานนี้เพียงพอ และจะตองมีวัตถุประสงค
เพื่อชวยบรรเทาทุกข ของเกษตรกรมากกวาที่จะหวังกํ าไรจากดํ าเนินงาน ฉะนั้นเทาที่ปรากฏอยู  
การประกันประเภทนี้จึงเปนการประกอบการโดยรัฐบาลของประเทศตางๆ แทบทั้งส้ิน รัฐบาลเปน
ผูจดัสรรงบประมาณขึน้เปนคาใชจายในการบรหิารงาน และในบางประเทศรฐับาลเปนผูจายเบีย้ประกนั
สวนหนึ่งแทนผูเอาประกันดวย ทั้งนี้เพื่อชวยใหเกษตรกรที่มีฐานะยากจนสามารถซื้อประกันได 
การประกนัประเภทนี้จึงมีลักษณะเปนการประกันสังคมมากกวาธุรกิจการคาทั่วๆ ไป

หลักการสํ าคัญๆ ของการประกันทุกชนิด (All-risk) มีลักษณะคลายคลึงกับ   
หลักการประกนัประเภทเฉพาะภยัใดภยัหนึง่ (Specific-risk) แตสัญญาท ําขึน้เพยีงฉบบัเดยีวกส็ามารถ
คุมครองไดทุกภัย (ตามที่ไดกํ าหนดขึ้นรับประกัน) และการประเมินความเสียหายในการคํ านวณ  
คาสินไหมทดแทนจะประเมินจากความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นที่เปนผลจากภัยธรรมชาติรวมทุกภัย 
(ตามทีไ่ดก ําหนดขึน้รับประกัน) โดยมิตองแยกวาเกิดจากภัยใด จํ านวนเทาไร หลักการดํ าเนินงาน
จะแตกตางกันบางในแตละประเทศตามความเหมาะสมและสถานการณตางๆ ของประเทศนั้นๆ
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2.4  หลักสํ าคัญของสัญญาประกันวินาศภัย

การประกันวินาศภัยนั้น มีหลักทฤษฎีทางประกันภัยที่สํ าคัญอยู 6 ทฤษฎี ดังตอไปนี้คือ

2.4.1   หลกัสวนไดเสียในเหตุประกันภัย8 (Principle of Insurable Interest)
หลักสวนไดเสียในเหตุประกันภัย เปนหลักสํ าคัญพื้นฐานของการประกันภัย 

(Basic Doctrine) หลักในขอนีไ้มเพียงแตเปนแนวความคิดในทางกฎหมายเทานั้น ยังเปนแนวคิดใน
ทางศีลธรรมดวย เพราะการที่จะใหบุคคลใดเอาประกันภัยในสิ่งที่เขาไมมีความเกี่ยวของ ไมวา     
ส่ิงนัน้จะถกูท ําลายลงไปหรอืยงัคงสภาพตามปกตไิดนัน้ กรณยีอมเหน็ไดวาวนิาศภยัหรือความเสยีหาย
นั้น ไมมีผลกระทบตอบุคคลนั้นแตอยางใด ฉะนั้นการที่จะใหเขาไดรับคาสินไหมทดแทนเพื่อ
ความเสยีหายนั้นยอมเปนความไมถูกตองอยางยิ่ง เพราะเทากับเปนการอนุญาตใหมีการพนันขันตอ
ในรูปของสัญญาประกันภัย สวนไดเสียในเหตุประกันภัยนั้นอาจจะเปนกรรมสิทธ์ิ สิทธิตาม
กฎหมาย หรือความรบัผิดตามกฎหมาย เชน สวนไดเสียในเหตปุระกนัภยัในกรมธรรมประกนัอคัคภียั
อาจจะเปนกรรมสิทธิ์ในอาคารบานเรือน เครื่องจักร หรือวัตถุดิบ สวนไดเสียในเหตุประกันภัย    
ในกรมธรรมเกี่ยวกับความรับผิด (Liability Insurance) อาจเปนความรับผิดตามกฎหมายของ          
ผูเอาประกนัภยั หากจะไดละเมิดทํ าใหบุคคลอื่นไดรับบาดเจ็บ หรือไดรับความเสียหายในทรัพยสิน  
สวนไดเสยีในเหตุประกันภัยในกรมธรรมประกันภัยทางทะเล ก็คือ กรรมสิทธิ์ในตัวเรือ สินคาที่
ประกนัภยัทางทะเล กค็อื กรรมสทิธิใ์นตวัเรอื สินคาทีบ่รรทกุอยูในเรอื   คาระวางสนิคา หรือความรบัผิด
ของเจาของเรือที่จะตองมีตามกฎหมาย หากทํ าใหบุคคลอื่นไดรับความเสียหายทางชีวิต รางกาย 
หรือทรัพยสินจากการกระทํ าของตนไมวาจะเปนผลจากการละเมิดหรือการผิดสัญญา มีขออันควร
สังเกตอยางหนึ่งคือ สวนไดเสียในเหตุประกันภัยในสัญญาประกันภัยนั้น แมจะเปนกรรมสิทธิ์ สิทธิ
ตามกฎหมาย หรือความรับผิดตามกฎหมายดังกลาวมาแลวก็ตาม แตเมื่อพูดถึงสวนไดเสียในเหตุ
ประกันภัยที่เกี่ยวกับวัตถุที่เอาประกันภัยแลว ยอมหมายถึง สวนไดเสียในทางทรัพยสินของ            
ผูเอาประกันภัยที่มีเกี่ยวกับวัตถุที่เอาประกันภัยเทานั้น เชน การเอาประกันอัคคีภัยบานหลังหนึ่ง 
วัตถุที่เอาประกันภัยก็คือบานหลังนั้น แตสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยมีอยู
และสามารถนํ ามาเปนขออางในการทํ าสัญญาประกันอัคคีภัย กค็ือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิตามกฎหมาย
อันเปนสวนไดเสียในทางทรัพยสินที่เขามีอยู ในบานหลังนั้น ในกรณีที่เขาเปนเจาของบาน 
กรรมสิทธิ์ก็คือ สวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัยของเขา ถาเขาไมไดเปนเจาของแตเขามีสิทธิ      

                                                          
8 สิทธิโชค ศรีเจริญ. (2528-2529). ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการประกันภัย. หนา 94-95.
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ใชสอยหรือไดประโยชนในการทีเ่ขาจะไดใชบานหลังนัน้โดยชอบ สิทธิตามกฎหมายนีค้อืสวนไดเสีย
ในเหตุประกันภัยของเขา นอกจากนี้การที่เขามีหนาที่จะตองสงมอบบานหลังนั้นคืนเจาของใน
สภาพเรียบรอย เมือ่เขาไมมีสิทธิใชสอยหรือไดประโยชนในบานนั้นอีกแลว กเ็ปนความรับผิดตาม
กฎหมายของเขาที่จะตองสงมอบบานคืนใหเจาของ แตถาเขาไมสามารถสงมอบไดเพราะบานไดรับ
ความเสียหายจากวินาศภัยไปแลว กรณีนี้เห็นไดวา ความรับผิดที่เขาจะตองสงมอบบานคืนให      
เจาของนั้น สามารถตีราคาเปนเงินเทากับความเสียหายของบานที่ไดรับจากวินาศภัยนั้น ฉะนั้น  
สวนไดเสียในเหตุประกันภัยของเขาในกรณีนี้ก็คือความรับผิดตามกฎหมายซึ่งอาจตีราคาเปนเงินได 
หากเขาจะตองชดใชคาเสียหายใหเจาของบานเมื่อเขาไมสามารถสงมอบบานในสภาพที่เรียบรอยได

Lord Blockburn ไดเคยใหค ําจํ ากัดความ ของสวนไดเสียในเหตุประกันภัยไววา 
ผูมสีวนไดเสียในทรัพยสินอันอาจเอาประกันภัยได คือ ผูทีจ่ะไดประโยชนจากการที่ทรัพยสินนั้น
คงสภาพเดิมอยู หรือจะไดรับความเสียหายจากการที่ทรัพยสินนั้นทํ าลายไป

2.4.1.1 ประวตัสิวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย
ในป พ.ศ. 2282 (ค.ศ. 1739) มสีงครามทางทะเลเกิดขึ้น จึงจํ าเปนตองมี

เรือเปนจํ านวนมากและเรือเหลานั้นตองมีการประกันภัย การประกันภัยทางทะเลจึงเกิดขึ้นจาก
สาเหตุที่ตองการชดใชสินคาแกพอคาและเจาของเรือในความเสียหายตางๆ ที่เกิดขึ้นกับทรัพยสิน 
เนือ่งจากพายุ ฝน หิมะ หรือภัยทางทะเลอื่นๆ ในสมัยโบราณการประกันภัยทางทะเลไดกระทํ าขึ้น
ดวยความเขาใจวาผูเอาประกันภัยเปนเจาของทรัพยสินที่จะตองประสบอันตรายจากการเดินทาง
ทะเล

ตอมาในป พ.ศ. 2306 (ค.ศ.1763) สงครามสงบลง อัตราการประกันภัย
ทีสู่งในระยะที่เกิดสงครามก็ส้ินสดุลงไปดวย ผูดํ าเนินกิจการประกันภัยตองลมกิจการลง สงผลให
เกิดการพนันซ่ึงแทบจะไมมีความเกี่ยวพันกับการประกันภัยที่ดีเลย พระราชบัญญัติประกันภัย    
ทางทะเล ค.ศ. 1745 ขององักฤษจึงไดบัญญัติหามผูรับประกันภัยออกกรมธรรมประกันภัยทางทะเล
ทีม่ลัีกษณะเปนการพนันขันตอจากภัยทางทะเล โดยกํ าหนดใหผูเอาประกันภัยจากการขนสงสินคา
ทางทะเลจะตองมีสวนไดเสียในวัตถุที่เอาประกันภัย และตอมาการบังคับใชตามพระราชบัญญัติ
ฉบบันีไ้ดส้ินสุดลงถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 มาตรา 4 และมี
พระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 1845 ออกมาบงัคับใชไดประกาศวาสัญญาประกันภัยทั้งหมดโดย  
วถีิทางของการพนันจะเปนโมฆะ
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ในสัญญาประกันภัยทางทะเลนั้น จึงมีผลวาจะไมมีบุคลใดๆ ไดรับ
ประโยชนจากกรมธรรมประกนัภยัทางทะเลได เวนแตบคุคลนัน้จะมสีวนไดเสียอันอาจเอาประกนัภยั
ได9

 หลักกฎหมายทีว่า ผูเอาประกนัภยัจะตองมสีวนไดเสียในเหตทุีป่ระกนัภยั
ไวนี้ ในขัน้แรกที่ริเร่ิมมีการทํ าสัญญาประกันภัย กม็ไิดมกีฎหมายกํ าหนดไวแตประการใด เพิ่งจะมี
ปรากฏขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1746 โดยประเทศอังกฤษไดออกกฎหมายฉบับหนึ่ง วางขอกํ าหนดเกี่ยวกับ      
การเอาประกันเรือและสินคาวา ผูเอาประกันจะตองเปนเจาของเรือและเจาของสินคา ทั้งนี้เพราะ
ปรากฏวามีเรือสินคาจํ านวนมากไดหายสาบสูญหรือถูกทํ าลายไปโดยวิธีการอันมิชอบ ซ่ึงอาจ   
เนือ่งมาจากผูเอาประกนัภยั ไมใชเจาของเรอืหรือเจาของสนิคามสีวนอยูดวย เพราะนอกจากผูเอาประกนัภยั
จะไมมีอะไรตองเสียหายจากการสูญเสียเรือและสินคาแลวยังมีสิทธิไดรับเงินคาประกันภัยดวย จึง
เปนธรรมดาที่ผูเอาประกันภัยซ่ึงมิใชเจาของเรือหรือเจาของสินคายอมอยากจะใหเรือและสินคานั้น
ตองสูญหาย หรือถูกท ําลายไป และตอมาในป ค.ศ. 1774 ประเทศองักฤษกไ็ดออกกฎหมายอกีฉบบัหนึง่
วางขอกํ าหนดเกี่ยวกับการประกันชีวิตโดยมีใจความสํ าคัญคือหามมิใหมีการประกันชีวิตบุคคลใดๆ
ในเมื่อปรากฏวา ผูเอาประกันชีวิตนั้นไมมีสวนไดเสียในชีวิตหรือความตายของบุคคลที่ตนเอา
ประกนัชวีตินัน้ สํ าหรับในสหรัฐอเมริกา แมในระยะแรกๆ จะยังไมมีกฎหมายกํ าหนดหลักเกณฑ
เรือ่งสวนไดเสียในการเอาประกันไวทํ านองเดียวกับในประเทศอังกฤษ แตในสวนที่เกี่ยวกับสัญญา
ประกันชีวิต ศาลสหรัฐอเมริกาสวนมากก็ไดยอมรับหลักที่วา สัญญาประกันชีวิตซึ่งผูเอาประกัน    
มิไดมีสวนไดเสียในชีวิตของผูที่ตนเอาประกันไว เปนสัญญาการพนัน (Wagering Contract)     
ชนดิหนึง่จึงไมมีผลที่จะใชบังคับกันได และสํ าหรับสัญญาประกันวินาศภัย ศาลสหรัฐอเมริกาก็ถือ
หลักวา ผูเอาประกันภัยจะตองมีสวนไดเสียในทรัพยสินที่เอาประกันภัยไว จึงจะมีสิทธิเรียกรองให
ผูรับประกันภัยชดใชความเสียหายใหเมื่อเกิดกรณีวินาศภัยข้ึน อนึ่ง ปรากฏวาในระยะหลังๆ นี้    
มลรัฐตางๆ ในสหรัฐอเมริกาไดนํ าหลักที่ศาลวินิจฉัยไวนี้ไปบัญญัติในกฎหมายของมลรัฐเพื่อใหมี
ผลบงัคบัโดยตรงแลว นอกจากประเทศองักฤษและสหรฐัอเมรกิาแลว   ประเทศอืน่ๆ สวนมากตางกม็ี
หลักเกณฑบงัคบัในขอทีว่า ผูเอาประกนัภยัตองมสีวนไดเสียในเหตทุีเ่อาประกนัภยัไวท ํานองเดยีวกนั10

                                                          
9 จิรัตติ บุษยะมา. (2545).  ปญหากฎหมายสวนไดเสียในสัญญาประกันภัยทางทะเล. หนา 15.
10 ไชยยศ เหมะรัชตะ. (2540). คํ าอธิบายกฎหมายวาดวยประกันภัย. หนา 49-50.
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2.4.1.2 ความหมายสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย
ความหมายสวนไดเสยีในเหตทุีเ่อาประกนัภยัมผูีใหค ําจ ํากดัความหลายทาน

ดวยกัน ดังนี้
ประมวลกฎหมายวาดวยประกันภัยของมลรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐ

อเมรกิา อธิบายไววา สวนไดเสียที่อาจเอาประกันภัยได (Insurable Interest) หมายถึง สวนไดเสีย
ทกุชนดิในทรัพยสิน หรือความสัมพันธใดๆ ที่มีอยูกับทรัพยสิน หรือความรับผิดชอบใดๆ ในสวน
ที่เกี่ยวกับทรัพยสินนั้น ซ่ึงอยูในลักษณะที่ถาหากวามีภัยอันตรายเกิดขึ้นแกทรัพยสินนั้นก็อาจจะ
กระทบกระเทือนถึงผูเอาประกันภัยโดยตรง11

ค ําวา สวนไดเสีย คือสวนไดเสียในเหตุประกันภัย ภาษาอังกฤษใชคํ าวา 
Insurable คํ าวา Insur แปลวา ประกัน คํ าวา able แปลวาสามารถ เมื่อมารวมกัน กแ็ปลวาสามารถ      
ประกนัภยัได คํ านี้มีผูใหความหมายไวหลายทาน ซ่ึงพอจะจับใจความไดวาหมายถึง การที่บุคคลใด    
จะตองสูญเสียหรือไดรับความเสียหายถามีเหตุการณอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้น หรือจะไดรับประโยชน
ในกรณทีีไ่มมีเหตุการณอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้น12

สวนไดเสีย คือ ถาบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีความสัมพันธเกี่ยวของกับ
ทรัพยสินหรือชีวิตแลว ถามีเหตุการณหรือภัยเกิดขึ้นทํ าความเสียหายใหแกทรัพยสินหรือบุคคลนั้น
แลว บุคคลนั้น กไ็ดช่ือวามีสวนไดเสียที่สามารถจะเขาทํ าสัญญามีฐานะเปนผูเอาประกันภัยได หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่ง    ผูมสีวนไดเสียในทรัพยสินอันอาจเอาประกันภัยไดคือ ผูที่ไดประโยชนจากการที่
ทรัพยสินนัน้คงสภาพเดิมอยู หรือจะไดรับความเสียหายจากการที่ทรัพยสินนั้นถูกทํ าลายไป13

ผูพพิากษาแอดดรวูส (Andrews) ไดเคยอธบิายไวในคดเีร่ืองหนึง่วา เมือ่ใด
ทีม่สีวนไดเสียอันแทจริงทีจ่ะปองกนั และเมือ่บคุคลนัน้อยูในฐานะซึง่เปนทีเ่หน็ไดวา หากทรพัยสิน
ซ่ึงเอาประกนัภัยนั้นถูกทํ าลายลง ก็จะคาดหมายไดวาราคาของสวนไดเสียนั้นลดตํ่ าลง14

Lord Blackburn ผูพพิากษาผูมช่ืีอเสียงขององักฤษไดอางถงึ วเิคราะหศพัท
ซ่ึงมผูีกลาวไววา สวนไดเสียหมายความถึงวา ถามีเหตุการณเกิดขึ้น คูกรณีฝายหนึ่งจะไดประโยชน    
แตถาไมมีเหตุการณนั้นเกิดขึ้น คูกรณีฝายนั้นไดรับความเสียหาย15

                                                          
11 ไชยยศ เหมะรัชตะ. (2540). แหลงเดิม. หนา 52-53.
12 ไพโรจน วายุภาพ และ สิทธิโชค ศรีเจริญ. (2541). คํ าอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

วาดวยประกันภัย. หนา 40.
13 วิทยา วีระประจักษ. (2523).  กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย. หนา 10-11.
14 ไชยยศ เหมะรัชตะ. เลมเดิม. หนา 53.
15 แหลงเดิม.
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ตาม Black’s Law dictionary ไดใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา สวนไดเสีย 
หมายถึง การทีบ่คุคลยอมมสีวนไดเสียในสิง่ใดสิง่หนึง่ เมือ่เขามสิีทธิผลประโยชน หนาที ่ความรบัผิด
ความเสียหาย หรือส่ิงอื่นๆ ที่คลายกัน อันเกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหลานั้นไมวาทั้งในปจจุบันหรือใน
อนาคต หรือที่ทราบแนชัดหรือที่แฝงเรนอยูโดยมีเงื่อนไขวา ในกรณีที่เปนสิทธิและหนาที่ที่แฝงเรน
นั้น ความเกี่ยวเนื่องจะตองมีโอกาสที่เปนไปไดไมหางไกล ปญหาความหางไกลนั้นก็ยังขึ้นอยูกับ
วตัถุประสงคที่รับรองสวนไดเสียดวย16

ในคดี Lucena V. Craufurd ไดใหคํ าจํ ากัดความของสวนไดเสียไว ดังนี้ 
บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีสวนไดเสียในทรัพยสินซ่ึงเขาอาจจะไดรับประโยชนหรือเสียประโยชนจาก    
เหตุการณใดๆ ซ่ึงเกดิขึน้ สวนไดเสียไมจํ าเปนจะตองเปนสิทธิทั้งหมด หรือสวนหนึ่งของทรัพยสิน 
และสวนไดเสียนั้นไมจํ าเปน และไมรวมวาทรัพยนั้นตองเปนของสวนตัวเพียงแตมีความสัมพันธ
หรือผูกพันในวัตถุที่เอาประกันภัยซ่ึงความสัมพันธหรือความผูกพันนั้น เมื่อเกิดภัยที่เอาประกันขึ้น
อาจจะเปนผลทํ าใหเกิดความเสียหาย หรือเส่ือมเสียตอบุคคลที่เอาประกันภัย และเมื่อบุคคลตกอยู
ในเหตุการณดังกลาวเมื่อคํ านึงถึงสิ่งซึ่งเสี่ยงตอภัยหรืออันตรายในทางศีลธรรมที่มีผลประโยชนใน
การเอาประกันภัยจึงสามารถกลาวไดวา บุคคลนั้นมีสวนไดเสียในความปลอดภัยของทรัพยสินนั้น
เพื่อที่จะมีสวนไดเสียในการรักษาทรัพยสินนั้นไวจะตองตกอยูในเหตุการณซ่ึงมีผลประโยชน   
ขณะทีท่รพัยสินนัน้ยงัคงปลอดภยัหรือไดรับความเสยีหาย เมือ่ทรพัยสินนัน้ถูกท ําลายและสวนไดเสยี
ทีไ่ดรับจากทรพัยสินนัน้อาจจะแตกตางกนัมากกวาสิง่ทีก่ลาวในตอนแรก ตวัทรพัยสินนัน้สิง่ทีจ่ะเปน
เครือ่งวดั คือ ราคากับประโยชนที่ไดจากตัวทรัพยสินนั้นตางกันมากทรัพยสินนั้นราคาเปนเครื่องวัด
แตประโยชนที่ไดจากทรัพยสินหรือข้ึนอยูกับทรัพยสินนั้นวัดจากประโยชนที่พึงไดจากทรัพยสิน
ถาเหตกุารณทีเ่กดิขึน้ท ําใหเขาขาดประโยชน แสดงวาเหตกุารณนัน้ท ําใหเขามสีวนไดเสยี17

อาจารยถาวร ตันตราภรณ กลาววา เมื่อใดเหตุการณดังระบุไวในสัญญา   
ซ่ึงเปนเงื่อนไขแหงความรับผิดของผูรับประกันภัยบังเกิดขึ้น และเปนเหตุใกลชิดใหกระทบ
กระเทือนตอสิทธิที่ผูเอาประกันภัยมีอยูถึงขนาดเปนเหตุใหตองสูญเสียหรือถูกบั่นทอนลงซึ่งสิทธิ
อันมอียูนัน้ หรือกอใหเกดิความรบัผิดผูกพนัตามกฎหมาย เมือ่นัน้ยอมถือวาผูเอาประกนัภยัมสีวนไดเสยี
ในเหตุการณนั้น เทาจ ํานวนมูลคาแหงความรับผิดนั้น หรือเทาที่จํ านวนมูลคาแหงสิทธินั้นตองวิบัติ
เสียหาย18

                                                          
16 จิรัตติ บุษยะมา.  เลมเดิม. หนา 16.
17 แหลงเดิม. หนา 16-17.
18 แหลงเดิม. หนา 19.
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2.4.1.3 สวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 869 บัญญัติวา “วนิาศภัย

หมายความถึง ความเสียหายอยางใดๆ บรรดาซึ่งพึงประมาณเปนเงินได” และพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 4 บัญญัติวา “วนิาศภยั หมายความวา ความเสียหายอยางใดๆ 
บรรดาซึง่จะพึงประมาณเปนเงินได และหมายความรวมถึงความสูญเสียในสิทธิ ผลประโยชน หรือ
รายไดดวย” จากบทบญัญัติของกฎหมายทั้งสองมาตราขางตนนี้ จะเห็นไดวา สวนไดเสียที่อาจเอา
ประกนัภยัไดนั้น จะตองประกอบดวยลักษณะที่สํ าคัญอยู 2 ประการ คือ19

(1) ผูทีเ่อาประกันภัยจะตองมีความสัมพันธอยูกับทรัพย หรือสิทธิ หรือ  
ผลประโยชน หรือรายไดใดๆ ซ่ึงถามีเหตุการณใดเกิดขึ้นยอมจะทํ าใหผูนั้นไดรับความเสียหาย อาจ
แยกพิจารณาไดดังนี้

1) ความสัมพันธในฐานะเปนผูมีสิทธิตามกฎหมาย ผูที่มีสิทธิ
อยางหนึ่งอยางใดตามกฎหมาย ไมวาจะเปนทรัพยสิทธิหรือบุคคลสิทธิ หรือความรับผิด ยอมถือวา
เปนผูมีสวนไดเสียที่เอาประกันภัยได

2) ความสัมพันธในลักษณะที่เปนเพียงความคาดหวัง ส่ิงที่เปน
เพียงความหวังหรือความคาดหมายลอยๆ ยอมไมเปนสวนไดเสียที่เอาประกันภัยได แตถาเปน  
ความคาดหวงัทีม่คีวามแนนอนจรงิๆ มใิชเปนการคาดหวงัอยางลอยๆ จงึจะเอาประกนัภยัได มฉิะนัน้
แลว จะเปนการพนันขันตอ

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 863 ก ําหนดวา   
การประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย แตกฎหมายดังกลาวมิได
บัญญัติวา ผูเอาประกันภัยจะตองมีสวนไดเสียที่เปนสิทธิตามกฎหมายหรือไม ซ่ึงอาจตีความไดวา
กฎหมายมไิดหามการเอาประกนัภยัในกรณทีีม่สีวนไดเสียท่ีมใิชสิทธติามกฎหมาย ถาผูเอาประกนัภยั
สามารถพิสูจนไดวามีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย ไมวาจะเปนสวนไดเสียที่เปนสิทธิตาม
กฎหมายหรือตามความจริง สัญญาประกันภัยยอมมีผลผูกพันคูสัญญา

(2) ความเสียหายที่ไดรับนั้น ตองเปนสิ่งที่ประมาณเปนเงินไดตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 869 บญัญัติวา การชดใชคาสินไหมตามสัญญาประกัน
วนิาศภยันัน้เปนการประกนัภยัเพือ่ชดใชความเสยีหายอยางใดๆ ซ่ึงพงึประมาณเปนเงนิได จะเหน็ไดวา
สวนไดเสยี ทีจ่ะเอาประกนัภยัไดนัน้ตองเปนสวนไดเสยีทีพ่งึประมาณเปนเงนิไดอยูในตวั ความเสยีหาย
ทีพ่งึประมาณเปนเงินได คอื ในกรณีเกี่ยวกับทรัพย บุคคลใดมีสิทธิในทรัพยสิน (Property Right)

                                                          
19 จิรัตติ บุษยะมา. แหลงเดิม. หนา 20-21.

DPU



28

เมือ่เกิดความเสียหายอยางใดๆ ขึน้เกีย่วแกทรัพยสินของเขา เชน ถูกโจรกรรม ถูกไฟไหม พายุ หรือ
แผนดินไหว ทํ าใหทรัพยสินเขาเสียหาย ขาดการใชทรัพยสิน ตกงาน ขาดการอุปการะเลี้ยงดู    
ความเสียหายจากการประกอบธุรกิจยอมตีราคาเปนเงินได แตความกระทบกระเทือนทางจิตใจ 
ความเสียหายความรูสึกเจ็บปวด ไมเปนสิ่งที่ประมาณเปนเงินได20 ถาเปนกรณีที่เกี่ยวกับชีวิตและ
รางกายอาจเปนความเสียหายที่ไมอาจประมาณเปนเงินได แตกฎหมายก็ยอมรับวา ชีวติคนเรายอม
เปนสิ่งที่เอาประกันได

2.4.1.4 ราคาของสวนไดเสีย
สวนไดเสียหรือมูลประกันภัยที่อาจเอาประกันภัยไดนั้น ตองเปน    

สวนไดเสียที่ประมาณเปนเงินได (เวนแตการประกันชีวิต) สวนไดเสียใดถาหากไมสามารถคํ านวณ
เปนเงินไดแลว จะนํ ามาประกันภัยมิได ทั้งนี้เพราะการประกันวินาศภัยเปนการประกันเพื่อชดใช
ความเสียหายอยางใดๆ ซ่ึงพงึประมาณเปนเงินได21

การก ําหนดราคาสวนไดเสียหรือมูลประกันภัยนั้น ไมจํ าตองทํ าเสมอไป
ตามนยัประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 867 วรรคสาม (3) ซ่ึงใชคํ าวา “ราคาแหงมูล    
ประกนัภยัซ่ึงไดก ําหนดกนัไว” ซ่ึงแสดงใหเหน็วาคูกรณจีะก ําหนดราคาแหงสวนไดเสียไวหรือไมกไ็ด
เพราะการชดใชคาสินไหมทดแทนนั้นยอมตองชดใชกันตามความเสียหายที่แทจริงอยูแลว ตามนัย
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 877 (1) แตถาหากคูกรณีไดกํ าหนดขึ้น จะก ําหนดไวใน
กรมธรรมก็ได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 867 วรรคสาม (3) 22

ราคาแหงมูลประกันภัย ก็คือ ราคาแหงสวนไดเสียของผูเอาประกัน      
มตีอวตัถุทีเ่อาประกนัภยั ราคาแหงสวนไดเสียของแตละคนทีม่อียูตอทรัพย หรือสิทธยิอมแตกตางกนั
ไปตามลกัษณะแหงความสัมพันธซ่ึงอาจไมเทาเทียมกัน23

ราคาแหงสวนไดเสีย ก็คือ ราคาแหงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ซ่ึงผูเอา
ประกนัภยัและผูรับประกันภัยตกลงกันไวลวงหนา โดยไมตองมาตีราคากันอีก อยางไรก็ดีแมถึงวา
จะมกีารก ําหนดราคาแหงมลูประกนัภยัไวแลวแตถาเมือ่มคีวามเสยีหายเกดิขึน้ไมถึงราคาที่กํ าหนดไว
ผูเอาประกนัภัยก็ไมมีสิทธิที่จะไดรับคาสินไหมทดแทนเกินกวาความเสียหายที่แทจริง24

                                                          
20 จุฑามาศ นิศารัตน. (2533).  กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย. หนา 29.
21 สัมฤทธิ์ รัตนดารา. (2524). ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย. หนา 47.
22 ไชยยศ เหมะรัชตะ. เลมเดิม.  หนา 64.
23 แหลงเดิม.
24 สุมาลี วงษวิทิต. (2531). กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย. หนา32.
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2.4.1.5 เวลาที่ตองมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย
ตามบทบัญญัติ มาตรา 863 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

บญัญตัวิา “ถาผูเอาประกนัภยัไมมสีวนไดเสียในเหตทุีป่ระกนัภยัไวไซร ทานวายอมไมผูกพนัคูสัญญา”
เมื่อพิเคราะหบทบัญญัติในมาตรานี้แลว แมกฎหมายจะมิไดระบุชัดวา ผูเอาประกันภัยจะตองมี  
สวนไดเสยีในเหตุที่ประกันภัยเมื่อใด แตก็เปนที่เขาใจวาผูเอาประกันภัยตองมีสวนไดเสียในขณะที่
เกดิสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยเกิดขึ้นเมื่อใด สัญญาประกันภัยเกิดขึ้นเมื่อไดมีการตกลงทํ า
สัญญาประกันภัยตามนัย มาตรา 356  มาตรา 361 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย25

2.4.1.6 การโอนวตัถุทีเ่อาประกนัภยัและการโอนสวนไดเสยีในเหตทุีเ่อาประกนัภยั26

วัตถุที่เอาประกันภัยนั้นอาจจะเปนทรัพยหรือทรัพยสินที่อาจมีการโอน
หรือเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ไดเสมอ ทั้งนี้เนื่องจากผูเอาประกันซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ตายและ
วัตถุที่เอาประกันภัยนั้นตกทอดไปยังทายาทโดยทางพินัยกรรมหรือมรดก หรืออาจจะเปนเพราะ    
ผูเอาประกันภัยไดโอนวัตถุที่เอาประกันภัยไปใหบุคคลอื่นก็ได ดังนั้นในเรื่องการโอนวัตถุที่       
เอาประกันภัยจึงแยกพิจารณาได ดงันี้

(1) การโอนวตัถุที่เอาประกันภัยโดยกฎหมาย กรณีวัตถุที่เอาประกันภัย
เปล่ียนมือไปจากผูเอาประกันภัยโดยพินัยกรรมหรือโดยบทบัญญัติกฎหมาย สิทธิที่มีอยูในสัญญา    
ประกนัภัยก็ยอมจะโอนตามไปดวย (ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 875 วรรคแรก) 
ซ่ึงโดยหลักของกฎหมายการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยโดยกฎหมายจึงมีได 2 กรณี คือ

1) การโอนโดยพินัยกรรม เปนกรณีที่ผูเอาประกันภัยไดมีการทํ า  
พนิยักรรมไวกอนตาย โดยอาจจะทํ าพินัยกรรมไวกอนเอาประกันภัยหรือหลังเอาประกันภัยก็ได แต     
ผูเอาประกันภัยตองถึงแกความตายกอนวันที่วินาศภัยเกิดขึ้น ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 875 วรรคแรก จงึใชบังคับไดแตถาผูเอาประกันภัยตายหลังจากเกิดวินาศภัยแลว เชนนี้ยอม
ไมเขาหลักเกณฑของมาตรา 875 วรรคแรก จึงตองนํ าเอาบทบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายมรดกมาใช
บงัคบัในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน

                                                          
25 ไชยยศ เหมะรัชตะ. เลมเดิม. หนา 70.
26 อิทธิชัย ศิริโภค. (2540). วิเคราะหกฎหมายประกันภัยและกฎหมายสหกรณเพื่อนํ าไปประยุกต

ใชกับการประกันวินาศภัยปศุสัตว : ศึกษาเฉพาะกรณีโคนมและสุกร. หนา 48-50.
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2) การโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมาย หรือโดยผลของกฎหมาย  
การเปลีย่นมอืในวัตถุที่เอาประกันภัยเนื่องจากผูเอาประกันภัยตายโดยไมไดทํ าพินัยกรรมไว กรณีนี้
วัตถุที่เอาประกันภัยยอมเปลี่ยนมือไปตกทอดยังทายาทของผูเอาประกันภัย (ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 1599) การตายของผูเอาประกันภัยตองเกิดขึ้นกอนวินาศภัยจึงจะใชมาตรา 
875 วรรคแรก มาบงัคบัได โดยจะกอใหเกดิสทิธแิกทายาททีจ่ะไดรับชดใชคาสนิไหมทดแทนตอไป
ในอนาคตถาเกิดวินาศภัยขึ้น

การที่วัตถุที่เอาประกันภัยเปลี่ยนมือไปตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณชิย มาตรา 875 วรรคแรก แมชองแหงภยัจะเปลีย่นแปลงไปหรอืเพิม่ขึน้หนกักไ็มท ําให
สัญญาประกันวินาศภัยกลายเปนโมฆะ อยางกรณีการโอนวัตถุที่เอาประกันภนัภยัโดยนิติกรรม และ
ผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัยจะทํ าขอตกลงหามเปลี่ยนมือก็ไมได ซ่ึงตางกับการโอนวัตถุ       
ทีเ่อาประกนัภัยโดยนิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 875 วรรคสอง

(2) การโอนวัตถุที่เอาประกันภัยโดยนิติกรรม อาจเกิดขึ้นจากการทํ า
สัญญา ซ้ือขาย แลกเปลีย่น ให หรือนติกิรรมใดๆ กต็าม ทีม่ผีลใหกรรมสทิธิโ์อนไปยงับคุคลภายนอก
สัญญาประกันภัยเปนบุคคลสิทธิยอมมีผลผูกพันแตเฉพาะคูกรณี ดังนั้นผูเอาประกันภัยและผูรับ
ประกนัภยัอาจตกลงกันหามมิใหมีการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยก็ได

เมือ่สัญญาประกนัภยัผูกพนัเฉพาะคูสัญญา การโอนวตัถุทีเ่อาประกนัภยั
ไปยังบุคคลภายนอกทํ าใหเกิดสิทธิแกบุคคลภายนอกโดยที่ผูรับประกันภัยไมรูเรื่องมากอน ดังนั้น
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 875 วรรคสอง จึงกํ าหนดใหตองมีการบอกกลาวการโอน   
ไปยังผูรับประกันภัยเสียกอน จึงจะกอใหเกิดสิทธิแกผูรับโอนโดยการบอกกลาวนั้นกฎหมายมิได
กํ าหนดวา บอกกลาวดวยวิธีใดและใครเปนผูบอกกลาว ฉะนั้นจึงบอกกลาวดวยวาจาหรือโดยทํ า
เปนหนังสือไปยังผูรับประกันภัยก็ได ผูบอกกลาวอาจเปนผูเอาประกันภัยเองหรือผูรับโอนวัตถุที่
เอาประกันภัยและจะบอกกลาวโดยทันทีที่รับโอนวัตถุที่เอาประกันภัยหรือบอกกลาวภายหลังเกิด
วนิาศภยักไ็ด เมื่อผูเอาประกันภัยไดโอนวัตถุที่เอาประกันภัยและมีการบอกกลาวการโอนไปยังผูรับ
ประกันภัยแลว สิทธิตางๆ ที่มีอยูตามสัญญาประกันภัยก็ยอมโอนตามไปดวย แตถาการโอนนั้น    
ทํ าใหชองแหงภัยเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขึ้น ในกรณีนี้จะทํ าใหสัญญาประกันภัยตกเปนโมฆะ 
(ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 875 วรรคสอง)
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ขอสาระสํ าคัญของสวนไดเสียในเหตุประกันภัยนั้น สามารถแบง      
ขอพิจารณาได ดงันี้คือ

1) จะตองมีกรรมสิทธิ์ สิทธิ ประโยชน หรือความรับผิดตาม
กฎหมายซึ่งสามารถตีราคาเปนเงินได

2) กรรมสิทธ์ิ สิทธิ หรือประโยชนเหลานั้นจะตองมีอยูเหนือ     
ตัวทรัพย หรือความรับผิดอันเปนวัตถุที่เอาประกันภัยในขณะที่ทํ าสัญญาประกันภัย

3) ผูเอาประกันภัยจะตองมีความผูกพันกับวัตถุที่เอาประกันภัย
ในกรณีที่จะเกิดประโยชนกับเขาหากวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นจะปลอดจากวินาศภัย หรือปลอดจาก
ความรบัผิดตองชดใชคาเสียหายหากเกิดวินาศภัยขึ้น

4) ความผูกพันระหวางผูเอาประกันภัยกับวัตถุที่เอาประกันภัยนั้น   
จะตองเปนไปตามกฎหมาย

หลักเรื่องสวนไดเสียเปนเรื่องสํ าคัญยิ่งในสัญญาประกันภัย เปน  
ตวัแสดงใหเหน็วา สัญญาประกันภัยไมใชการพนันขันตอ และทํ าใหสัญญาประกันภัยแตกตางกับ
สัญญาการพนันขันตอ กลาวคือ หลักของการพนันขันตอมีวา คูกรณีตองมีทั้งทางไดและทางเสีย  
ในเหตุการณไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้น แตถาหากคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งมีสวนไดเสียในเหตุที่ไดทํ า
สัญญานัน้ดวยแลว คูกรณฝีายนัน้กอ็าจมแีตเพยีงทางไดทางเดยีว หรือทางเสยีแตเพยีงทางเดยีว ไมเขา
หลักเกณฑของการพนันขันตอ มีผูใหคํ านิยามความหมายของคํ าวาสวนไดเสียไวหลากหลาย เชน 
“สวนไดเสยี หมายความวาถาเหตกุารณเกดิขึน้คูกรณฝีายหนึง่จะไดประโยชน ถาเหตกุารณไมเกดิขึน้
คูกรณีฝายนั้นจะไดรับความเสียหาย” หรือ “ผูมสีวนไดเสียในทรัพยสินอาจเอาประกันภัยได คือ ผูที่
จะไดประโยชนจากการทีท่รพัยสินนัน้คงสภาพเดมิอยู หรือจะไดรับความเสยีหายจากการทีท่รัพยสิน
นั้นทํ าลายไป”27

ส่ิงที่ทํ าใหการประกันภัยแตกตางไปจากการพนันขันตอ ก็คือ 
“สวนไดเสีย” ผูทีจ่ะเอาประกนัภยัไดนั้นจะตองเปนผูมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยไว ทั้งนี้เพราะ
สัญญาประกันภัยมีความมุงหมายที่จะชวยบรรเทาผลราย หรือชดใชความเสียหายซ่ึงอาจเกิดแก      
ผูเอาประกันภัย โดยการแบงเฉลี่ยความเสียหายนั้นในระหวางผูเอาประกันภัยดวยกัน ดังนั้นคํ าวา 
สวนไดเสยีในเหตุประกันภัย จึงหมายถึง เมื่อมีเหตุการณอยางหนึ่งอยางใดเกิดขึ้น ผูใดมีสวนที่จะ

                                                          
27  สรพล สุขทรรศนีย. (2536). กฎหมายลักษณะประกันภัย. หนา 25-26.
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ไดรับประโยชน หรือมีสวนที่จะตองเสียหายในเหตุการณนั้น ผูนั้นยอมมีสวนไดเสียที่สามารถ    
เอาประกันภัยในเหตุการณนั้นได28

หลักกฎหมายที่วา “ผูเอาประกันภัยจะตองมีสวนไดเสียในเหตุที่      
ประกนัภยัไว” นี ้ ในขัน้แรกทีเ่ร่ิมมกีารท ําสัญญาประกนัภยักม็ไิดมกีฎหมายก ําหนดไวแตประการใด
เพิ่งจะมปีรากฎขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1746 โดยประเทศอังกฤษไดออกกฎหมายฉบับหนึ่ง วางขอกํ าหนด
เกี่ยวกับการเอาประกันเรือและสินคาวา ผูเอาประกันภัยจะตองเปนเจาของเรือและเจาของสินคา   
ทั้งนี้เพราะปรากฎวามีเรือสินคาจํ านวนมากไดหายสาบสูญหรือถูกทํ าลายไปโดยวิธีการอันมิชอบ 
ซ่ึงอาจเนือ่งมาจากผูเอาประกนัภยัท่ีไมใชเจาของเรอื หรือเจาของสนิคามสีวนอยูดวย เพราะนอกจาก
ผูเอาประกนัจะไมมอีะไรตองเสยีหายจากการสญูเสยีเรือและสนิคาแลว ยงัมสิีทธไิดรับเงนิคาประกนัภยั
ดวย29 

คํ าวา “สวนไดเสีย” นัน้ ไมมบีทนิยามไวในกฎหมายแตประการใด    
จึงตองทํ าความเขาใจถึงความหมายของคํ านี้ใหเปนที่เขาใจเสียกอน สวนไดเสียเปนคํ ากวางซึ่ง
กฎหมายไดใชความหมายตางๆ สุดแลวแตกรณี ดังเชน ตามนัยมาตรา 48 และมาตรา 61 ของ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติถึงผูมีสวนไดเสียในการขอใหศาลสั่งเรื่องสาบสูญ 
เปนตน สวนไดเสยีตามทีบ่ญัญตัไิวในมาตรา 863 คอื “สวนไดเสยีในเหตปุระกนัภยั” นัน้ จงึหมายความ
เฉพาะเหตุที่ประกันภัยไวซ่ึงจะตองพิจารณาตามกฎเกณฑดังตอไปนี้ประกอบกัน คือ เหตุการณ
หรือภยัทีเ่กดิขึ้น และวัตถุหรือชีวิตที่เหตุการณหรือภัยที่เกิดขึ้นนั้นมีผลกระทบถึง Lord Blockburn 
ผูพพิากษาศาลองักฤษไดอางถงึวเิคราะหศพัททีม่ผูีกลาวไววา “สวนไดเสีย” นัน้หมายถึง ถาเหตกุารณ
เกิดขึ้นคูกรณีฝายหนึ่งจะไดประโยชน ถาเหตุการณนั้นไมเกิดคูกรณีฝายนั้นจะไดรับความเสียหาย 
“สวนไดเสียในเหตุประกันภัย” จงึหมายถงึ เมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้น ผูใดมีสวนที่จะไดรับประโยชน
หรือมีสวนที่จะตองเสียหายในเหตุการณนั้น ผูนั้นยอมมีสวนไดเสีย สามารถเอาประกันภัยใน     
เหตุการณนั้นได30

                                                          
28 สุภาพ สารีพิมพ. (2542).  คูมือกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย. หนา18-19.
29 ไชยยศ เหมะรัชตะ. (2540). กฎหมายวาดวยประกันภัย. หนา 49-50.
30 แหลงเดิม. หนา 50-51.
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2.4.2  หลกัสุจริตอยางยิ่ง31 (Principle of Utmost Good Faith)
เนื่องจากสัญญาประกันภัยเปนสัญญาที่มีคาตอบแทนไมเทาเทียมกัน กลาวคือ         

ผูเอาประกันภัยมีหนาที่ชํ าระเบี้ยประกันจํ านวนหนึ่งเพื่อคุมครองวินาศภัยที่อาจเกิดกับทรัพยสิน
ของเขาและหากเกิดวินาศภัยดังที่รับประกันภัยไว ผูรับประกันภัยจะตองชํ าระคาสินไหมทดแทน
จํ านวนมากกวาเบี้ยประกันภัยที่ตนไดรับจากผูเอาประกันภัยหลายรอยเทา ปญหาก็คือ เมื่อหนี้     
ตางตอบแทนตามสัญญาประกันภัยนี้มีจํ านวนไมเทาเทียมกันหรือใกลเคียงกันเชนสัญญาชนิดอ่ืน 
การตอรองเขาทํ าสัญญาประกันภัยเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันไดนั้น จะใชวิธีเชนสัญญาทั่วไป   
ไมได เพราะในสัญญาทั่วไป คูสัญญาไมจํ าเปนตองเปดเผยความจริง หรือกลาวถึงขอความจริงที่    
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งไมไดสอบถาม แตในสัญญาประกันภัยเปนสัญญาที่ตองอาศัยเหตุการณใน
อนาคตอันไมแนนอนมาเปนปจจัยในการกํ าหนดการชํ าระคาสินไหมทดแทนของผูรับประกันภัย 
เปนสญัญาเพือ่การเสีย่งภยัหรือเส่ียงโชคทีต่องอาศยัวธีิการกระจายการเสีย่งภยัดวยอัตราเบีย้ประกนัภยั
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงตองมีขอมูลทางสถิติที่เกี่ยวกับการเกิดภัย และจํ านวนของ  
ความเสียหายที่เกิดจากภัยชนิดนั้นในชวงระยะเวลาหนึ่งๆ ซ่ึงเปนหลักในการคํ านวณหาอัตรา     
การเกิดวินาศภัยอันเปนวิธีการกระจายการเสี่ยงภัยจากผูเอาประกันภัยคนหนึ่งไปยังผูเอาประกันภัย
คนอื่นที่รวมเสี่ยงภัยชนิดเดียวกันภายใตส่ิงแวดลอมและพฤติกรรมที่คลายคลึงกัน และการที่ผูรับ
ประกนัภยัจะพจิารณาขอมลูเหลานัน้เพือ่ตดัสนิใจเขารับเสีย่งภยัหรือไม หรือดวยอัตราเบีย้ประกนัภยั
เทาใดนัน้ ยอมขึน้อยูกบัขอมลูทีเ่กีย่วกบัการเสีย่งภยัของผูเอาประกนัภยั ซ่ึงตามปกตแิลว ผูรับประกนัภยั
ไมสามารถทราบขอมูลเหลานั้นไดวาผูเอาประกันภัยอยูภายใตส่ิงแวดลอมและพฤติกรรมของ     
การเสีย่งภยัใดบาง จงึเปนหนาทีข่องผูเอาประกนัภยัจะตองเปดเผยขอความจรงิทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดลอม
และพฤตกิรรมอนัเกีย่วกบัการเสีย่งภยัของตนใหผูรับประกนัภยัทราบโดยละเอยีดเพือ่ใหผูรับประกนัภยั
พิจารณาวา ภายใตส่ิงแวดลอมและพฤติกรรมของการเสี่ยงภัยเชนวานั้น ผูรับประกันภัยจะรับ    
เสีย่งภัยนั้นหรือไม ถารบัจะคิดเบี้ยประกันภัยเทาใด

สัญญาประกันภัยจะตองตั้งอยูบนรากฐานแหงความสุจริต หรืออีกประการหนึ่ง
กค็อื สัญญาประกันภัยเปนสัญญาที่ตองการความสุจริต หรือความไววางใจระหวางกันเปนอยางยิ่ง 
(Contract of the Most Good Faith)  หรือภาษาลาตินวา Contract Uberrimae Fidei ซ่ึงหมายความวา
คูกรณีในสัญญาประกันภัยจะตองปฎิบัติตอกันโดยสุจริต โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเอาประกันภัยซ่ึงเปน
ผูเสนอขอทํ าสัญญาประกันภัย และเปนผูที่ทราบขอเท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวกับเหตุที่เอาประกันภัย32

                                                          
31 สิทธิโชค ศรีเจริญ. เลมเดิม. หนา 98-99.
32 สุภาพ สารีพิมพ. (2542). คูมือกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย. หนา 25.
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เพือ่การเขาสูความเสมอภาคในการท ําสญัญาประกนัภยั ผูขอเอาประกนัภยัซ่ึงอยูในฐานะทีรู่ขอความจรงิ
อันเปนสาระส ําคญัในการเสีย่งภยัของตนจงึมหีนาทีจ่ะตองเปดเผยขอความจรงินัน้ใหผูรับประกันภัย
ทราบการเปดเผยขอความจรงิ (Disclosure)  และการแถลงขอความอนัเปนเทจ็ (Misrepresentation) นี้
เปนวิธีการอันสํ าคัญที่สุดที่จะทํ าใหผู รับประกันภัยสามารถกระจายการเสี่ยงภัยนั้นตามหลัก       
การเฉลี่ย (Law of Average) ได หากขอความจริงในการเสี่ยงภัยที่ผูเอาประกันภัยเผชิญอยูนั้นอยู
นอกเหนอืเกณฑทีจ่ะกระจายการเสีย่งภยัไดผูรับประกนัภยักจ็ะไมรับประกนัภยัรายนัน้ แตหากสิง่นัน้
อยูในเกณฑทีจ่ะรบัประกนัภยัได แตตองกระจายการเสีย่งภยัดวยภาระอนัหนกักวาปกต ิผูรับประกนัภยั
อาจจะรับประกันภัยนั้นไวดวยเบี้ยประกันภัยที่พอเหมาะกับการกระจายการเสี่ยงภัยที่หนักนั้นและ
อาจมเีงือ่นไขแหงค ํารับรองเปนพเิศษ (Warranty) เปนการปองกนัการเกดิวนิาศภยั (Loss Prevention)
ในสัญญาประกันภัยนั้นก็ได ตามหลักประกันภัยในขอนี้ ก ําหนดใหผูเอาประกันภัยจํ าตองเปดเผย
ขอความจริงทั้งหมด ดปูระหนึง่เปนการเสียเปรียบผูรับประกันภัย เพราะถาเปดเผยขอเท็จจริงมากๆ 
ผูรับประกันภัยทราบเรื่องราวละเอียดแลวอาจคิดเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นก็ได แตความจริงแลวไมเปน
เชนนั้นเสมอไป เพราะการที่ผูรับประกันภัยทราบขอเท็จจริงโดยละเอียดชัดเจนแลว อาจจะลด    
เบี้ยประกันภัยลงได เมื่อเห็นวาสิ่งที่ตนจะรับเสี่ยงนั้นมีมูลเหตุหรือโอกาสของการเกิดภัยนอยลง 
แตการทีก่ ําหนดใหผูเอาประกันภัยตองเปดเผยขอความจริงโดยสุจริตอยางยิ่งนั้น เนือ่งจากขอความ
จริงเหลานั้นอยูในความรูเห็นของผูเอาประกันภัยแตเพียงฝายเดียว ผูรับประกันภัยไมสามารถลวงรู
ไปถงึขอความจรงิอนัเปนวธีิการ สถานทีต่ัง้ เหตขุองการเกดิภยั โอกาสของการเกดิภยั และวธีิปองกนั  
ภัยนั้นแตอยางใด ฉะนั้นขอความจริงซึ่งอาจจะไดจูงใจใหผูรับประกันภัยไดเรียกเบี้ยประกันภัยสูง
หรือบอกปดไมยอมท ําสญัญานัน้กค็อื ขอความจรงิตาม ความคดิเหน็ของวญิชูนฝายผูเอาประกนัภยั
จะคดิเหน็หรอืไมวาผูเอาประกนัภยัทัว่ๆ ไป ถือเปนขอสํ าคญัทีต่องเปดเผย ถาวญิชูนทัว่ไปไมคดิเหน็
เชนนี้ แมความจริงจะเปนขอสํ าคัญที่ผูรับประกันภัยทั่วไป จะถือวาเปนขอสํ าคัญ กไ็มถือวาเปน   
ขอทีผู่เอาประกันภัยจะตองเปดเผย ไมถือตามความเห็นของผูรับประกันภัยเปนยุติ

ขอความจริงที่ผูเอาประกันภัยจะตองเปดเผยใหผูรับประกันภัยทราบนี้ เปน     
ขอความจริงที่เกิดขึ้นและมีอยูแลว แตจะตองอยูในความรูเห็นของผูเอาประกันภัยหรือไมนั้น 
พิจารณาตามความคิดเห็นของวิญูชนที่เปนผูเอาประกันภัยทั่วไปในภาวะเชนนั้นจะทราบขอความ
จริงนั้นไดหรือไม และจะตองเปนขอความจริง (Matters of  Fact) เทานั้นไมใชขอความเห็น 
(Matters of  Opinion) ขอความจรงิทีเ่ปนสาระส ําคญัในการท ําสญัญาประกนัภยัและถอืไดวามอิีทธิพล
ตอการตัดสินใจของผูรับประกันภัยนั้น สามารถแยกได ดังนี้คือ

DPU



35

(1) ขอความจรงิทีจ่ะเพิม่การเสีย่งภยัมากขึน้กวาปกต ิ เชน บานทีข่อเอาประกนัภัย
นัน้อยูใกลเคียงกับโรงงานแกสไวไฟ

(2) ขอความจริงอันจํ าเปนที่จะตองอธิบายถึงความผิดปกติของการเสี่ยงภัยและ     
ถาไมกลาวถึงขอความจริงนี้ ผูรับประกันภัยจะเขาใจวามีความเสี่ยงภัยตามปกติของทรัพยชนิดนั้น
เชน บานอยูอาศัยตามปกติจะไมเก็บรักษาวัตถุอันตราย แตถาบานหลังที่ขอเอาประกันภัย จะมี
โอกาสเกบ็รักษาวัตถุอันตรายแมเพียงครั้งคราว ผูเอาประกันภัยจะตองกลาวถึงขอความจริงนั้น

(3) ขอความจริงที่ชวนใหคิดถึงขอนาสงสัยบางประการในการขอเอาประกันภัย
นัน้ เชน การขอเอาประกันภัยเกินมูลคาของทรัพยที่เอาประกันภัยไปมาก (Over Insurance) หรือ
การเอาประกันภัยไวหลายรายเกินมูลคาของทรัพยที่เอาประกันภัยไปมาก (Over Double Insurance)

(4) ขอความจริงที่ผูเอาประกันภัยเคยเกี่ยวของหรือมีประสบการณในการเกิดภัย
เหลานัน้มากอน เชน เคยมีการเกิดภัยในลักษณะตางๆ ในระหวางสัญญาประกันภัยฉบับกอน

การเปดเผยขอความจริงในหลักสุจริตอยางยิ่งนี้ ปจจุบันใชเปนหลักของสัญญา   
ประกันภัยในทุกประเทศที่มีกิจการประกันภัยและมีกฎหมายประกันภัย ซ่ึงพอจะแบงชนิดของ   
การเปดเผยขอความจริงได ดงันี้คือ33

(1) การเปดเผยขอความจริง (Disclosure) หมายถึงการเปดเผยขอความจริงที่อยู
ในความรูเหน็ของผูเอาประกนัภยั ทัง้ทีเ่ปนขอรูเหน็โดยแท (Actual Knowledge) และขอทีน่าจะรูเหน็
(Presumed Knowledge) อันเปนหนาที่ของผูเอาประกันภัยจะตองเปดเผยโดยผูรับประกันภัยไมตอง
สอบถาม

(2) การแถลงขอความอันเปนเท็จ (Misrepresentation) หมายถึงการกลาว       
ขอความจริงใดๆ ของผูเอาประกันภัยในขณะขอทํ าสัญญาประกันภัยเปนความเท็จ ไมวาขอความ
นั้นเปนคํ าพูดเจรจาตอรองในการทํ าสัญญาประกันภัยซ่ึงเปนการพูดโตตอบที่ผู เอาประกันภัย       
จะกลาวขึ้นเองหรือกลาว เนื่องจากการตอบคํ าถามของผูรับประกันภัยในขณะทํ าสัญญาประกันภัย 
ผูเอาประกันภัยจะตองกลาว ขอความจริงทั้งหมด การแถลงขอความเท็จนี้อาจเกิดขึ้นโดยคํ าพูด
เจรจาตอรองในการทํ าสัญญาประกันภัยซ่ึงเปนการพูดโตตอบกันตอหนาหรือทางโทรศัพท เอกสาร
โตตอบ หรือขอความที่กรอกลงในแบบคํ าขอเอาประกันภัย (Application form) การแถลงขอความ
เท็จนี้มีขอแตกตางกับการไมเปดเผยขอความจริง(Non-Disclosure) และการปกปดขอความจริง 
(Concealment) คอืขอความจรงิทีผู่เอาประกนัภยัแถลงตามขอนีอ้าจไมใชขอความจรงิทีผู่เอาประกนัภยั

                                                          
33 สิทธิโชค ศรีเจริญ. เลมเดิม. หนา 102-103.
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มีหนาที่จะตองเปดเผยตามขอ 1) แตเมื่อผูรับประกันภัยประสงคจะทราบ ผูเอาประกันภัยจะตอง
ตอบขอความเหลานั้นตามความจริงทั้งหมด การกลาวถึงความเชื่อ (Belief) หรือความเห็น (Opinion)
ทีผิ่ดไปจากความจรงิตามปกตไิมถือวาเปนการแถลงขอความเทจ็ ผูเอาประกนัภยัจะถือวาขอความจรงิ
เหลานัน้ไมใชขอสาระสํ าคัญที่จะตองเปดเผยตามหนาที่ จึงกลาวไปโดยผิดความจริงบาง หรือกลาว
เปนความเท็จทั้งหมดนั้น ยอมทํ าใหสัญญาประกันภัยตกเปนโมฆียะเชนเดียวกับการไมเปดเผย     
ขอความจรงิหรือการปกปดขอความจรงิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 865 เชนเดยีวกนั

(3) การรบัรอง (Warranties) หมายถงึผูเอาประกนัภยัใหค ํารับรองตอผูรับประกนัภยั
ในขณะขอเอาประกันภัยวา เมื่อสัญญาประกันภัยไดทํ าขึ้นแลว ผูเอาประกันภัยจะตองกระทํ าการ
อันใดอันหนึ่ง หรือไมกระทํ าการอันใดอันหนึ่งเพื่อประโยชนในการเสี่ยงภัยของผูรับประกันภัย 
หรือจะใหมีการปฏิบัติตามขอกํ าหนดใดโดยเฉพาะเพื่อการนั้นเปนพิเศษหรือรับรองวาขอเท็จจริง
เปนไปตามสภาพการณที่กํ าหนดในสัญญาประกันภัย เชน ผูเอาประกันภัยจะไมเก็บนํ้ ามันเชื้อเพลิง
ไวในอาคารที่เอาประกันภัย หรือผูเอาประกันภัยจะตองมีอุปกรณดับเพลิงที่ใชการไดตลอดเวลา  
ตดิตัง้อยูในอาคารที่เอาประกันภัยตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันภัย เปนตน คํ ารับรองในสัญญา
ประกนัภยัอาจกลาวไดวาเปนรากฐานสํ าคัญของเงื่อนไขในสัญญาประกันภัย ซ่ึงตามปกติจะปรากฎ
คํ ารับรองเปนลายลักษณอักษรไวในกรมธรรมประกันภัย ซ่ึงเรียกวา การรับรองโดยชัดแจง 
(Express Warranties) การปฎิบัติผิดคํ ารับรองมีผลเทากับการปฎิบัติผิดเงื่อนไขอันเปนสาระสํ าคัญ
ของสญัญาประกนัภยั ผูรับประกนัภยัมสิีทธปิฏิเสธความรบัผิดตามสญัญาประกนัภยัได แตอยางไรกต็าม
ยงัมกีารรบัรองทีไ่มปรากฏเปนลายลักษณอักษรในกรมธรรมประกนัภยัเรยีกวา การรบัรองโดยปรยิาย
(Implied Warranties) ซ่ึงเปนค ํารับรองทีใ่ชในการประกนัภยัชนดินัน้โดยทัว่ไป เชน ในการประกนัภยั
การขนสงทางทะเลนั้น ผูเอาประกันภัยยอมใหคํ ารับรองวา สินคาที่บรรทุกไปในเรือเดินทะเลซึ่งมี
สภาพที่สามารถแลนไปในทะเลไดโดยปลอดภัย (Seaworthy)

หลักสุจริตอยางยิ่งนี้เปนหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในสัญญาประกันภัย ซ่ึงผูเอา
ประกันภัยทุกชนิดในทุกประเทศ จะตองปฏิบัติตามในขณะขอเอาประกันภัยจนกระทั่งสัญญา   
ประกันภัยนั้น เกิดเปนผลสํ าเร็จใชบังคับไดตามกฎหมาย และเมื่อสัญญาประกันภัยเกิดขึ้นแลว     
ยังตองใชหลักสุจริตอยางยิ่งนี้บังคับในการปฏิบัติตามสัญญาประกันภัยนั้นตอไปอีกหลายกรณี    
จนกวาสัญญาประกันภัยจะสิ้นสุดลง

หลักความสุจริตตอกันอยางยิ่ง หมายถึง คูสัญญาทั้งสองฝาย คือ ผูเอาประกันภัย
และผูรับประกันภัยจะตองมีความสุจริตใจในการทํ าสัญญาตอกัน ซ่ึงเปนธรรมดาของกฎหมายที่ยึด
หลักวา ในการทํ าสัญญาที่จะใหมีผลบังคับตามกฎหมายนั้น ตองเปนการใชสิทธิโดยสุจริต ผูใช
สิทธิโดยไมสุจริต กฎหมายก็จะไมยอมเปนเครื่องมือให การทํ าสัญญาอื่นๆ เชน การซื้อขายนั้น    
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แมกฎหมายจะหามการกระทํ าอันเปนกลฉอฉล หรือปกปดความจริงอันเปนสาระสํ าคัญก็ตาม แต   
คูสัญญามีโอกาสจะตรวจตราหรือตอรองขอไดเปรียบเสียเปรียบกันไดงาย กฎหมายจึงมิไดบัญญัติ
ถึงกับใหคูสัญญาเปดเผยขอเสียเปรียบของตนแตอยางใด แตในสัญญาประกันภัยนั้นกฎหมาย
บัญญัติบังคับในเรื่องความสุจริตตอกันนี้ไวอยางเครงครัด ทั้งนี้เพราะในการประกันภัยนั้น ผูเอา
ประกนัภยัยอมรูถึงขอเท็จจริงและพฤติการณของตนเพียงฝายเดียว ผูรับประกันภัยเกือบไมมีโอกาส
จะรูพฤตกิารณนั้นไดเลย นอกจากจะทราบจากผูเอาประกันภัยเทานั้น34 ดวยสัญญาประกันภัยตอง
อาศัยเหตุการณในอนาคตอันไมแนนอนมาเปนปจจัยในการกํ าหนดการชํ าระคาสินไหมทดแทน
ของผูรับประกันภัย และผูรับประกันภัยจะตองอาศัยขอมูลตางๆ ของผูเอาประกันภัย เพื่อประกอบ
การตดัสินใจวาจะเขารับเสี่ยงภัยหรือไม ดังนั้นผูเอาประกันภัยจะตองเปดเผยขอความจริงตางๆ ของ
ผูเอาประกันภัยใหผูรับประกันภัยทราบโดยบริสุทธิ์ การที่ผูเอาประกันภัยไมเปดเผยขอความจริงก็ดี 
หรือไมแถลงขอความจริงก็ดี ยอมไมเปนประโยชนแกผูเอาประกันภัย เพราะถาผูรับประกันภัย
ทราบเมื่อใดยอมมีสิทธิบอกลางโมฆียะกรรมนั้นได หากการปกปดนั้นเปนสาระสํ าคัญสามารถ
บอกลางไดภายในหนึ่งเดือน นบัแตวนัที่ผูรับประกันภัยทราบขอมูลอันจะบอกลางได หรือภายใน
กํ าหนดหาปนับแตวันทํ าสัญญา หากไดทํ าการบอกเลิกตามกํ าหนดเวลาที่ไดกลาว ก็ทํ าใหสัญญา
ประกันภัยมีผลเปนโมฆะ35

Lord Mansfield ไดกลาวไววา หลักสุจริตตอกันอยางยิ่งนี้ หามมิใหคูสัญญา    
ทั้งสองฝายปกปดขอความจริงในสิ่งที่ไดรูซ่ึงเปนสาระสํ าคัญในการใชพิจารณารับประกันภัย ซ่ึง
ตรงกับ Farewell LJ. ไดกลาวไววา สัญญาประกันภัยเปนสัญญาซึ่งจํ าเปนตองอาศัยความซื่อสัตย
สุจริตตอกนัอยางยิ่ง ไมเพียงแตดานผูเอาประกันภัยเทานั้น แตยังรวมถึงผูรับประกันภัยอีกดวย เหตุ
ที่ใหคูกรณีในสัญญาประกันภัยมีหนาที่ในการเปดเผยขอความจริงนี้ ผูพิพากษา Scutton LJ ได
อธิบายไวในคดี Rozanes V. Bowen วา การทีใ่หผูเอาประกันภัยมีหนาที่ในการเปดเผยขอความจริง
นัน้กเ็พราะวา ผูรับประกนัภยัเปนผูซ่ึงอยูในฐานะทีไ่มทราบขอความจรงิ จงึจ ําเปนตองอาศยัขอแถลง
ของผูเอาประกันภัยเปนขอมูล ในการพิจารณารับประกันภัย36

                                                          
34 สุพรรณี หมั่นทํ าการ. (2523). สวนไดเสียอันอาจเอาประกันภัยได. หนา 33-34.
35 ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล. (2538). การตีความกฎหมายสัญญาและกรมธรรมประกันภัย. หนาที่ 47-48.
36 กุมพล บัวสวรรค. (2529). สัญญาประกันภัยตอ : ศึกษานิติสัมพันธระหวางผูเอาประกันภัยโดยตรง

กับผูรับประกันภัยตอ. หนา 30.
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โดยปกติในการใชสิทธิของบุคคลนั้น แมกฎหมายจะบัญญัติวาตองกระทํ าการ
ดวยความสจุริต คูสัญญาแตละฝายกไ็มมหีนาทีจ่ะตองเปดเผยถงึขอไดเปรยีบเสียเปรยีบใหอีกฝายหนึง่
ทราบ เพราะถือวาเปนสิทธิของแตละฝายที่จะตองตอรองในการตกลงใหเกิดผลดีที่สุดแกฝายตน 
เวนแตจะเปนกรณีที่คูสัญญานิ่งเฉย ไมไขขอความจริงหรือคุณสมบัติอันใดอันหนึ่ง ซ่ึงคูสัญญา   
อีกฝายหนึ่งไมรู กถื็อเปนกลฉอฉลได เปนเหตุใหสัญญาตกเปนโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 162 แตอยางไรก็ดี สัญญาจะตกเปนโมฆียะก็ตอเมื่อปรากฏชัดวา การนิ่งเฉยนั้น
ถึงขนาดทีถ่ามิไดนิ่ง คูกรณีอีกฝายหนึ่งจะไมยอมทํ าสัญญาดวย  สวนสัญญาประกันภัยนั้นตองการ
ความซื่อสัตยสูงขึ้นไปอีก โดยเพียงแตนิ่งเสียไมเปดเผยความจริงซึ่งอาจทํ าใหผูรับประกันภัยเรียก
เบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือไมยอมทํ าสัญญา หรือเพียงแตแถลงเท็จเทานั้นก็ทํ าใหสัญญาตกเปน
โมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 865  หลักทีว่าผูเอาประกันภัยจะตองมี   
ความสุจริตตอผูรับประกันภัยนี้เปนที่ยอมรับกันอยางแพรหลายในทุกประเทศ ไมวาจะมีระบบ
กฎหมายแตกตางกันอยางใดก็ตาม37

2.4.3   หลกัการชดใชคาเสียหายตามความเปนจริง (Principle of Indemnity)
สัญญาประกันภัยเปนสัญญาที่อาศัยเหตุการณในอนาคตอันไมแนนอนมาเปน

ปจจยัในการชํ าระหนี้ของฝายผูรับประกันภัย (Aleatory Contract) กลาวคือ ผูรับประกันภัยตกลง  
จะใชคาสินไหมทดแทนใหในกรณีที่เกิดวินาศภัยหากมีขึ้นในอนาคตดังไดระบุไวในสัญญา มี
ลักษณะเปนหนีต้างตอบแทนทีม่เีงือ่นไขในอนาคตอนัไมแนนอน จงึอาจกลาวไดวาสัญญาประกนัภยั
เปนสัญญาเพื่อการเสี่ยงโชคชนิดหนึ่ง แตเนื่องจากสัญญาประกันวินาศภัยเปนสัญญาที่มีหลักการ
ชดใชคาเสียหายตามความเปนจริง เปนขอกํ าหนดมิใหผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนไดรับ
กํ าไรจากการเกิดวินาศภัยตามสัญญาอันจะเปนเหตุผลที่ชักจูงใหมีการเกิดภัยโดยเจตนาเพื่อหวัง   
จะไดรับผลประโยชนจากวินาศภัยนั้น (Moral Hazard) สัญญาประกันภัยจึงเปนประโยชนตอสังคม
ดวยหลักของการชดใชคาเสียหายตามความเปนจริง38

การชดใชคาเสียหายตามความเปนจริงนี้ยึดหลักปฏิบัติเพื่อใหผูเอาประกันภัย
กลับคนืสูสถานะเดมิเหมอืนเมือ่กอนเกดิวนิาศภยัโดยเรว็ทีสุ่ดเทาทีจ่ะกระท ําได โดยมวีธีิการดงัตอไปนี้
คือ

                                                          
37 ไชยยศ เหมะรัชตะ. เลมเดิม. หนา 40.
38 สิทธิโชค ศรีเจริญ. เลมเดิม. หนา 104.
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2.4.3.1 การจายเปนตัวเงิน (Cash Payment) วธีิการจายคาสินไหมทดแทนเปน     
ตวัเงนิเปนวธีิที่นิยมใชกันแพรหลายมาก เพราะความเสียหายที่แทจริงสวนมากถูกประมาณราคาไว
เปนตัวเงิน การชํ าระคาเสียหายดวยวิธีนี้เปนวิธีที่งายที่สุด39 กรมธรรมประกันวินาศภัยสวนใหญ  
มักจะกํ าหนดใหมีการชดใชคาสินไหมทดแทนดวยเงินเพราะเปนวิธีการที่สะดวกแกผูรับประกันภัย 
และผูเอาประกันภัย ส่ิงที่ผูรับประกันภัยตองการกอนการชดใชคาเสียหายก็คือหลักฐานพิสูจน
สาเหตุของความเสียหายและขนาดของความเสียหายตามความเหมาะสมและเงินสดที่จะจายใหแก  
ผูเอาประกันภัยถือเปนมาตรการวัดความเสียหายหรือเปนจํ านวนความรับผิดของผูรับประกันภัยใน
ความเสียหายนั้นๆ40

2.4.3.2 การซอมแซม (Repair) วธีินีใ้ชสํ าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย
ทีเ่อาประกนัภยัเพยีงบางสวนและอยูในวสัิยทีจ่ะซอมแซมใหกลับคนืสภาพเดมิได เชน ในการประกนั
อุบตัเิหตเุกีย่วกับรถยนต ผูรับประกันภัยอาจซอมแซมรถยนตที่เสียหายนั้น หรือวาจางบุคคลอื่นให
ซอมแซมรถยนตใหกลับคืนสภาพเดิม เมื่อผูเอาประกันภัยหรือบุคคลภายนอกผูตองเสียหาย      
เนื่องจากวินาศภัยนั้นไดรับรถยนตในสภาพที่ซอมแซมเรียบรอยแลวก็ถือวาผูรับประกันภัยไดจาย
คาสินไหมทดแทนใหตามสัญญาประกันภัยแลว41 ตามกฎหมายอังกฤษถาผูเอาประกันภัยตองการ  
ทีจ่ะซอมแซมทรพัยสินทีเ่สียหายจะตองปรากฏวามขีอความของผูรับประกนัภยัเกีย่วกบัเรือ่งคาใชจาย
ในการซอมแซมดวย ถาไมมีผูรับประกันภัยอาจจะปฏิเสธความรับผิดในภายหลังได และหาก         
ผูรับประกันภัยรับที่จะซอมแซมทรัพยสินแลว ผูรับประกันภัยจะตองรับผิดในสัญญาการซอมแซม
ที่ผูรับประกันภัยทํ ากับผูรับจางซอมแซม กลาวคือ จะตองซอมแซมใหใชการไดดี หากบกพรอง     
ผูรับประกันภัยจะตองรับผิดชอบตอผูเอาประกันภัย42

2.4.3.3 การหาของแทน (Replacement) การจายคาสินไหมทดแทนดวยวิธีนี้  
จะทํ ากันในกรณีที่มีการตกลงกันไวเปนพิเศษ เปนเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยซ่ึงเรียกวา 
Replacement Clause เมื่อเกิดวินาศภัยกับทรัพยที่เอาประกันภัยแลว ผูรับประกันภัยจะตองชดใช   
คาสนิไหมทดแทนใหดวยวธีิการหาสิง่ทีเ่ปนชนดิ ประเภท และคณุภาพเดยีวกบัทรพัยทีเ่อาประกนัภยั
มาทดแทนให โดยจะไมจายเปนตัวเงินใหผูเอาประกันภัยไปหาซื้อเอง หรือจะไมซอมแซมใหเพราะ
                                                          

39 สิทธิโชค ศรีเจริญ. แหลงเดิม. หนา 105.
40 ธีระ อยูในธรรม. (2533). การชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันวินาศภัย. หนา 112.
41 สิทธิโชค ศรีเจริญ. เลมเดิม. หนา 106.
42 ธีระ อยูในธรรม. เลมเดิม. หนา 113.
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ทรัพยทีเ่อาประกนัภยัชนดินัน้ อาจเปนทรพัยทีโ่ดยสภาพและปกตใินการใชสอยไมสามารถซอมแซม
ใหกลับคืนสภาพเดิมได หรือผูรับประกันภัยกับผูเอาประกันภัยอาจตกลงภายหลังเกิดวินาศภัยให   
ผูรับประกันภัยหาสิ่งที่มีสภาพอยางเดียวกับทรัพยที่เอาประกันภัยมาเปลี่ยนของเดิมที่เสียหายได43

นอกจากวิธีการนี้จะใชในการประกันภัยทรัพยสินที่หายากแลวยังใชในกรณีการประกันภัยรถยนต
ดวย เมือ่รถยนตทีเ่อาประกนัภยัสูญหายไป ผูรับประกนัภยักจ็ะหารถยนตคนัใหมมาให ซ่ึงหลักเกณฑนี้
หากตคีวามกันอยางเครงครัดอาจจะเห็นไดวาเบี่ยงเบนไปจากหลัก Indemnity เพราะมิไดมีการหัก
คาเสือ่มราคาออกจากรถคนันัน้ ซ่ึงจะเหน็ไดวาเปนลักษณะพเิศษอยางหนึง่ของการชดใชคาสนิไหม
ทดแทนที่อาจจะทํ าใหผูเอาประกันภัยไดรับประโยชนบาง แตอยางไรก็ตาม สิทธิในการหาของ    
มาทดแทนนี้ ปกติแลวจะระบุไวในกรมธรรมลวงหนากอนแลว ซ่ึงคูสัญญาก็ตกลงที่จะรับปฏิบัติ
ตามขอความในกรมธรรมอยูแลว ดงันัน้จงึเหน็วาคงมไิดกอใหเกดิความไมเปนธรรมแกผูรับประกนัภยั
มากเกินไปนัก เพราะวาเมื่อผูรับประกันภัยเลือกที่จะชดใชคาสินไหมทดแทนดวยวิธีนี้คงจะคํ านึง
แลววาจะเปนประโยชนแกตนเองมากที่สุด ปญหาที่ผูเอาประกันภัยจะไดเปรียบจึงหมดไป44

2.4.3.4 การกลับคืนสภาพเดิม (Reinstatement) การจายคาสินไหมทดแทนดวย
วิธีนี้ เปนการทํ าใหทรัพยที่เอาประกันภัยกลับคืนสูสภาพเดิมกอนการเกิดวินาศภัย ซ่ึงไมสามารถ
ท ําไดโดยวิธีซอมแซมหรือหาของแทน และเปนกรณีที่ผูรับประกันภัยมีความรับผิดตามเงื่อนไขของ
สัญญาประกันภัยเปนพิเศษใหดํ าเนินการใหผูเอาประกันภัยไดกลับคืนสูสภาพเดิมเหมือนกอน   
การเกิดวินาศภัย เชน โรงงานถูกไฟไหมหรือระเบิดเสียหายไปทั้งหมด ผูรับประกันภัยจะตอง      
กอสรางโรงงานนัน้ขึน้ใหม เพือ่ใหโรงงานนัน้สามารถใชประโยชนไดเหมอืนเดมิ45 การท ําใหกลับคนื
สูสภาพเดมินี ้ถือวาเปนการชดใชคาสนิไหมทดแทนใหแกผูเอาประกนัภยัตามความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ได
อยางใกลเคียงที่สุด เพราะผูรับประกันภัยตองจัดการทรัพยสินใหอยูในสภาพเดิมหรือเหมือนกอน
เกดิวนิาศภยัใหมากที่สุด การกลับคืนสภาพเดิมนี้ สวนมากจะเกี่ยวของกับการประกันภัยทรัพยสิน
เทานัน้ และสวนใหญเปนเรื่องของการประกันอัคคีภัย กฎหมายอังกฤษไดกํ าหนดเรื่องการกลับคืน
สภาพเดิมนี้ไวใน Fire Prevention (Metropolis) Act 1774 ซ่ึงแบงออกไดดังนี้คือ46

                                                          
43 สิทธิโชค ศรีเจริญ. เลมเดิม. หนา 106.
44 ธีระ อยูในธรรม. เลมเดิม. หนา 113.
45 สิทธิโชค ศรีเจริญ. เลมเดิม. หนา 110.
46 ธีระ อยูในธรรม. เลมเดิม. หนา 114-118.
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(1) สิทธิของผูรับประกันภัยในการกลับคืนสภาพเดิม ผูรับประกันภัย      
จะกระทํ าไดตอเมื่อมีการกํ าหนดไวโดยชัดแจงในกรมธรรม ถาไมมีขอความโดยชัดแจงแลว ผูรับ
ประกนัภยัจะ reinstatement ไมได คงมแีตหนาทีจ่ายคาสนิไหมทดแทนเปนตวัเงนิใหแกผูเอาประกนัภยั
เทานั้น เพราะการกลับคืนสภาพเดิมนี้จะเปนการใหสิทธิแกผูรับประกันภัยในการเลือกที่จะจายเงิน
หรือซอมแซมทรพัยสินใหใหม แทนการช ําระเงนิซึง่เปนสทิธิของผูรับประกนัภยัเพยีงฝายเดยีวเทานัน้
ที่จะเลือกกระทํ าไดซ่ึงผูเอาประกันภัยจะปฎิเสธไมยอมรับไมได และผูรับประกันภัยหากเลือกที่จะ
กระท ําการอยางใดแลวก็ตองผูกพันไปตามนั้น รูปแบบของการ reinstatement กค็อืผูรับประกันภัย
ตองซอมแซมทรัพยสินที่เกิดวินาศภัยใหกลับคืนสูสภาพดีดังเดิมและจะตองกระทํ าใหเสร็จสิ้น   
โดยสมบรูณ และหากผูรับประกันภัยตองการจะใชวิธีกลับคืนสภาพเดิม ผูรับประกันภัยจะตองสง
หนังสือบอกกลาวแกผู เอาประกันภัยทราบโดยทันทีที่ต องการจะเลือกวิธีกลับคืนสภาพเดิม     
ทรัพยสินนั้นๆ และถากรมธรรมไมไดกํ าหนดระยะเวลาของการบอกกลาวเอาไว ผูรับประกันภัย
ตองใหเวลาพอสมควรแกผูเอาประกันภัยไดทราบการบอกกลาวเสียกอน และผูเอาประกันภัยตอง
ใหความรวมมอืแกผูรับประกนัภยัในการทีผู่รับประกนัภยัตองเขาไปในทรพัยสินของผูเอาประกันภัย
เพื่อดํ าเนินการ reinstatement ดวย

(2) ผลของการที่ผู รับประกันภัยเลือกวิธีกลับคืนสภาพเดิม สัญญา   
ประกันภัยนั้น ก็จะถือวาเปนสัญญาเพื่อการใหกลับคืนสภาพเดิม และมีผลบังคับไดเชนเดียวกับ
สัญญากอสรางอาคาร หรือถาเปนกรณขีองสิง่ของเชนรถยนต กจ็ะถอืวาเปนสญัญาเพือ่การซอมแซม
ดงันั้นถาผูรับประกันภัยไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาได กต็องมีความรับผิดในความเสียหายที่ผูเอา
ประกันภัยไดรับจากการกระทํ าของผูรับประกันภัยนั้นๆ หรือหากผูรับประกันภัยเลือกเอาวิธีการ
กลับคืนสภาพเดิมนี้แลว ตอมาการทํ าใหกลับคืนสภาพเดิมมีคาใชจายมากกวาที่ผูรับประกันภัย   
คาดคดิไว หรือมากกวาความเสียหายที่ผูเอาประกันภัยไดรับก็ตาม ผูรับประกันภัยยังคงตองผูกพัน
ตามสญัญา การท ําใหกลับคนืสภาพเดมิทีต่นเปนฝายเลอืกนัน้ สํ าหรบัหลักเกณฑทีจ่ะถอืวาผูรับประกนัภยั
ใชสิทธิเลือกวิธีการทํ าใหกลับคืนสภาพเดิมหรือยังนั้น มีหลักวาถาคูกรณีตกลงที่จะจายคาสินไหม
ทดแทนกันแลวแมวาจํ านวนเงินที่จะชดใชยังถกเถียงกันอยู ถือวาการชดใชคาสินไหมทดแทนเปน
ที่ตกลงกันแลวและผูรับประกันภัยจะกลับมาเลือกการชดใชคาสินไหมทดแทนดวยวิธีการทํ าให
กลับคืนสภาพเดิมไมได แตหากยังไมมีการตกลงอะไรกันผูรับประกันภัยยังคงมีสิทธิเลือกวิธีการ
ทํ าใหกลับคืนสภาพเดิมอยู แตการที่ผูรับประกันภัยเลือกที่จะใชวิธีการกลับคืนสภาพเดิมนี้ ตาม
หลักกฎหมายคอมมอนลอวแลวเขามีความผูกพันในการทํ าใหทรัพยสินกลับคืนสูสภาพเดิมซ่ึงศาล
ไดวางหลักไววา เมื่อผูรับประกันภัยไดซอมแซมทรัพยสินใหใหม แตปรากฏวามีขนาดเล็กกวาเดิม 
ทํ าใหมีราคานอยกวาเดิมดวย ศาลตัดสินใหผูรับประกันภัยตองรับผิดในการจายคาเสียหายใหแก    
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ผูเอาประกันภัยตามราคาที่แตกตางกันระหวางของเกาและของใหม ผลจากคดีนี้ทํ าใหมีการกํ าหนด
ขอความไวในกรมธรรมวา ผูรับประกันภัยยังคงมีความรับผิดอยูหากการสรางใหมทํ าไดไมดีและยัง
ตองรับผิดในความเสยีหายทีส่ามารถคาดเหน็ได เชน ความเสยีหายในสทิธกิารเชาหรือผลประโยชนอ่ืนๆ

(3) กรณทีีก่ารท ําใหกลับคนืสภาพเดมิไมอาจกระท ําได ถาผูรับประกนัภยั
ไมอาจจะท ําใหทรัพยสินกลับคนืสูสภาพเดมิได ซ่ึงอาจเปนเพราะมกีฎหมายหามไวไมใหมกีารซอมแซม
หรือสรางขึ้นใหม ความรับผิดของผูรับประกันภัยในกรณีนี้จึงตองคํ านึงวาผูรับประกันภัยจะมี
ความผูกพันในสิ่งที่เลือกไปแลวเพียงใด เร่ืองนี้ Bowen L.J. ไดกลาวไวในคดี Anderson v 
Commercial Ass Co. วา หากไมสามารถปฏิบตัติามความตั้งใจเดิมได กลาวคือ การทํ าใหกลับคืนสู
สภาพเดมิไมสามารถกระทํ าได ผูรับประกันภัยจะพนหนาที่ในการทํ าใหกลับคืนสภาพเดิมไป แตยัง
คงมหีนาทีจ่ะตองจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยอยู

(4) หนาที่ของผูรับประกันภัยในการทํ าใหกลับคืนสภาพเดิม เมื่อผูรับ
ประกันภัย เลือกที่จะใชวิธีการทํ าใหกลับคืนสภาพเดิมแลว ถือวามีหนาที่จะตองทํ าใหทรัพยสิน
กลับคืนสูสภาพดีดังเดิม แตหากทรัพยสินที่เอาประกันภัยเสียหายไปบางสวนผูรับประกันภัยตอง
ซอมแซมสวนนั้นๆ ใหกลับมีสภาพดีเหมือนเดิม แตไมจํ าเปนที่จะตองสรางทรัพยสินที่เสียหายให
ใหมทั้งหมดก็ถือวาไดปฎิบัติครบถวนตามสัญญาแลว แตอยางไรก็ตามถาการสรางหรือซอมแซม
ขึน้ใหมนีก้ระทํ าไดไมดีเทาที่ควรมีผลใหทรัพยสินที่เสียหายมีคานอยลงกวาเดิม ผูรับประกันภัยยังมี
ความรบัผดิในความเสยีหายจากความบกพรองของตนอยู ความเสยีหายเชนนีจ้ะรวมถงึความเสยีหาย
ในภายหลังเปนผลมาจากการซอมแซมที่บกพรอง ซ่ึงผูรับประกันภัยสามารถเล็งเห็นได เชน การนํ า
ของคณุภาพตํ ่ามาใช นอกจากวาจะมีขอตกลงกํ าหนดเอาไวเปนอยางอื่นโดยชัดแจง

2.4.4   หลักการเฉล่ีย47 (The Principle of Contribution)
หลักการเฉลี่ยนี้สืบเนื่องมาจากหลักชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง

และหลักการรบัชวงสทิธใินสญัญาประกนัวนิาศภยัชนดิทีเ่ปนสัญญาเพือ่การชดใชคาสนิไหมทดแทน
(Contract of Indemnity) เทานัน้ หลักการเฉลี่ยนี้จะไมใชในสัญญาเพื่อการใชเงินจํ านวนหนึ่ง เชน 
สัญญาประกันชีวิต และสัญญาประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล ทั้งนี้เนื่องจากสัญญาเพื่อการชดใช       
คาสินไหมทดแทนนั้น ผูเอาประกันภัยมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เขาไดรับ
จากวินาศภัยตามจํ านวนของความเสียหายที่แทจริงเทานั้น เขาจะไมมีโอกาสไดสวนเกินหรือได
กํ าไรจากสัญญาประกันวินาศภัยแตอยางใด ไมวาเขาจะเอาประกันภัยเกินมูลคาของสวนไดเสีย  

                                                          
47 สิทธิโชค ศรีเจริญ. เลมเดิม. หนา 110.
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ของเขา (Over Insurance) หรือในกรณทีีเ่ขาเอาประกนัภยัหลายราย (Double Insurance) ซ่ึงมจี ํานวนเงนิ
ที่เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยหลายรายเหลานั้นเกินมูลคาแหงความเสียหายที่เขาไดรับ  
หลักการเฉลี่ยนี้เปนกฎแหงความเสมอภาคในกฎหมายคอมมอนลอว ของอังกฤษซึ่งใชกับสัญญา
ประกันภัยทางทะเลมาตั้งแตศตวรรษที่ 18 และปรากฏหลักการเฉลี่ยนี้ในกฎหมายประกันภัยทาง
ทะเล ป ค.ศ. 1906 ของอังกฤษมาตรา 32 ไดวางหลักเกณฑการเฉลี่ยไวอยางกวางๆ และในมาตรา80
ไดบัญญัติถึงวิธีการเฉลี่ยระหวางผูรับประกันภัยดวยกัน ดวยความมุงหมายที่จะใหผูรับประกันภัย
ในวัตถุที่เอาประกันภัยอันเดียวกันในการเสี่ยงภัยอันเดียวกัน (ภัยทางทะเล) และในสวนไดเสีย    
อันเดยีวกนั ตองรับผิดตามสวนแหงความเสยีหายทีผู่รับประกนัภยัแตละคนมอียูตามสญัญาประกนัภยั
เปนอัตราสวน (PRORATA) กบัจ ํานวนเงินที่ตนรับประกันไว ในหลักกฎหมายคอมมอนลอวของ
อังกฤษ ใหสิทธผูิรับประกนัภยัทีจ่ายคาสนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยัของตนไปเกนิอตัราสวน
ทีต่นจะตองจายสํ าหรับวินาศภัยที่มี   ผูรับประกันภัยรายอื่นไดเชนเดียวกับการรับชวงสิทธิ

ทานลอรด แมนฟลด (Lord Mans Field) บดิาแหงกฎหมายประกันภัย ไดกลาว
ไวในคํ าพิพากษาในคดีระหวาง Godin v London Association ในป ค.ศ. 1758 ตอนหนึ่งวา “ถาผูเอา
ประกันภัยไดรับคาสินไหมทดแทนจนเปนที่พอใจไปจากผูรับประกันภัยคนหนึ่งแลว จึงเปน   
ความยุติธรรมที่ผูรับประกันภัยรายอื่นจะตองจายสวนเฉลี่ยคาสินไหมทดแทนนั้นใหกับเขา (ผูรับ
ประกนัภยัรายทีจ่ายเงิน) ตามอัตราสวนของความเสียหายที่เขาเหลานั้นไดรับประกันภัยไว”

2.4.5   หลักการรับชวงสิทธิ48 (Principle of Subrogation)
สัญญาประกันภัยเปนสัญญาเพื่อการชดใชคาเสียหายตามความเปนจริงเมื่อผูรับ

ประกันภัยไดจายคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยไปแลว ผูรับประกันภัยยอมไดสิทธิ      
ทกุอยางทีผู่เอาประกนัภยัมอียู รวมทัง้หลักประกนัแหงหนีน้ัน้ไปทัง้หมด ซ่ึงเรยีกวา การรบัชวงสทิธิ
(Subrogation) หมายถงึ การทีผู่รับประกนัภยัเขาไปใชสิทธทิัง้ปวงของผูเอาประกนัภยัหรือผูรับประโยชน
เทาจํ านวนคาสินไหมทดแทนที่ผูรับประกันภัยไดจายไปดวยอํ านาจแหงกฎหมาย หลักเกณฑเร่ือง
การรับชวงสิทธินี้ ผูพพิากษาศาลอังกฤษไดนํ ามาจากระบบกฎหมายโรมัน ซ่ึงใชบังคับในกฎหมาย
ลักษณะหนี้หลายกรณี เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการประกันภัยนั้น ศาลอังกฤษไดนํ ามาใชเมื่อ       
ตนศตวรรษที่ 18 และไดปรับปรุงใหเหมาะสมจนเปนที่ยอมรับนับถือกันอยางกวางขวางใน
กฎหมายจารตีประเพณขีององักฤษ (Common Law) ทาน Lord Justice Brett ไดกลาวไวในค ําพพิากษา
ทีม่ช่ืีอเสียงที่สุดคดีหนึ่งของอังกฤษคือ คดีระหวางCastellain V. Preston ในป ค.ศ. 1883 ตอนหนึ่ง

                                                          
48 สิทธิโชค ศรีเจริญ. แหลงเดิม. หนา 108-109.

DPU



44

วา “การทีบ่คุคลหนึ่งไดตกลงจะชดใชคาสินไหมทดแทนใหกับอีกคนหนึ่งนั้น เขาชอบที่จะไดสิทธิ
ทกุอยางและทกุวธีิของบคุคลทีเ่ขาไดจายคาสนิไหมทดแทนไปนัน้ เพือ่ปองกนัสทิธิของเขา หรือไดรับ
ชดใชเงนิทีเ่ขาไดจายแทนไปกอนสํ าหรับวินาศภัยนั้น และสามารถกลาวไดวา กฎหมายใหสิทธิแก
ผูรับประกนัภัยเขาไปยืนในรองเทาของผูเอาประกันภัย เพื่อใชสิทธิที่เกิดขึ้นหรือเปนผลตอเนื่องจาก
การเกดิวนิาศภยันัน้” หลักการรบัชวงสทิธินีไ้ดถูกบญัญตัขิึน้  เพือ่ใหมคีวามสมัพนัธกบัหลักการชดใช
คาสินไหมตามความเปนจริง เพื่อใหบุคคลภายนอกผูกอวินาศภัยนั้น ตองรับผิดในความเสียหาย     
ทีต่นไดกระท ําขึน้ตามกฎหมายและเพือ่ใหผูเอาประกนัภยัหรือผูรับประโยชนไดรับคาสินไหมทดแทน
ไปตามความเสยีหายทีแ่ทจริง เพราะสทิธิดงักลาวไดรับชวงไปโดยผูรับประกนัภยัแลว ผูเอาประกนัภยั
จะเรยีกรองคาเสยีหายจ ํานวนเดยีวกนัทัง้จากผูกอวนิาศภยัและผูรับประกนัภยัไมได และไมวากรณใีด
ผูรับประกนัภยัจะรับชวงสิทธิไปเกินกวาจํ านวนที่ตนจายคาสินไหมทดแทนไปไมได  วินาศภัยที่อยู
ในความรับผิดตองชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยนั้น มีทั้งกรณีที่เกิดขึ้นดวย       
การกระทํ าของมนุษย และกรณีที่เกิดขึ้นนอกเหนือการกระทํ าของมนุษย เชน ภูเขาไฟระเบิด     
แผนดินไหว ฟาผา อุทกภัย วาตภยั เหลานี้เปนตน การรับชวงสิทธิจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อเปนวินาศภัย    
ที่เกิดขึ้นจากการกระทํ าของมนุษยเทานั้น และผูกอใหเกิดวินาศภัยนั้นจะตองไมใชผูเอาประกันภัย
หรือผูรับประโยชน เพราะการที่วินาศภัยเกิดขึ้นดวยความทุจริตหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
ของผูเอาประกนัภยัและผูรับประโยชนนัน้ ถือวาเปนภยัในทางศลีธรรม (Moral Hazard) ทีผู่รับประกนัภยั
ไมตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และการที่จะมีการรับชวงสิทธิตาม
สัญญาประกันภัยไดจะตองเปนการจายคาสินไหมทดแทนตามความรับผิดตามสัญญาประกันภัย
ชนดิทีเ่ปนสัญญาเพื่อการชดใชคาเสียหายตามความเปนจริง (Contract of Indemnity) เทานั้น สัญญา
ประกันชีวิต สัญญาประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลอันเปนการ “ใชเงินจํ านวนหนึ่ง” ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 861 ไมสามารถรับชวงสิทธิกันได เพราะผูที่ไดรับความเสียหาย
จากความตาย หรือ ความพกิาร ทพุพลภาพ สูญเสยีอวยัวะเหลานัน้ สามารถเรยีกรองคาสนิไหมทดแทน
จากผูกระท ําผิดไดตามกฎหมายเสมอ และการสญูเสยีชีวติและสวนใดสวนหนึง่ของรางกายไมสามารถ
ตรีาคาเปนเงินได ซ่ึงไมใชวินาศภัยตามความหมายของมาตรา 869 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย กรณีดังกลาวเห็นไดวาหลักการรับชวงสิทธิกับหลักการจายคาเสียหายตามความเปนจริง    
มคีวามสมัพันธเชื่อมโยงกันอยางใกลชิด การที่ผูรับประกันภัยจะรับชวงสิทธิจากการจายคาสินไหม
ทดแทนของตนได การจายคาสินไหมทดแทนนั้นตองเปนการจายเนื่องจากเกิดวินาศภัยที่อยูใน
ความรบัผดิตามสญัญาประกนัภยั แตความจรงิตนไมมคีวามรบัผดิเชนนัน้ตามกฎหมาย เชน สํ าคญัผิด
วาผูเอาประกันภัยมีสวนไดเสียในวัตถุที่เอาประกันภัยในขณะเกิดวินาศภัย หรือโดยสํ าคัญผิดวา
กรมธรรมประกันภัยมีผลใชบังคับ ในขณะเกิดวินาศภัยก็ดี ผูรับประกันภัยไมมีสิทธิรับชวงสิทธิจาก
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ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกฎหมาย นอกจากนี้การจายคาสินไหมทดแทนโดยไมมี
ความรับผิดตามสัญญาประกันภัย ซ่ึงเรียกวา “Ex Gratoa Payment” ซ่ึงหมายถึงการเกิดวินาศภัยนั้น
ไมอยูในความรบัผิดตามสญัญาประกนัภยั แตผูรับประกนัภยัมคีวามเหน็ใจในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้
กบัผูเอาประกันภัย จึงไดจายเงินจํ านวนหนึ่ง ซ่ึงเรยีกวา “สินไหมกรุณา” ใหผูเอาประกันภัยรับไป
บรรเทาความเสียหายนั้น ผูรับประกันภัยยอมไมไดรับชวงสิทธิตามกฎหมาย

การรบัชวงสทิธิจะเกดิขึน้ไดอยางไรนัน้ ตามมาตรา 229 บญัญตัวิา การรบัชวงสทิธิ
เกดิขึน้โดยอํ านาจของกฎหมายเทานั้น แตในตางประเทศ เชน ประเทศฝรั่งเศสไดมีบทบัญญัติใน
เร่ืองการรับชวงสิทธิโดยขอตกลง (Subrogation Conventionelle) และการรับชวงสิทธิโดยผลของ
กฎหมาย (Subrogation Legal)49 อาจารยดร.จิด๊ เศรษฐบตุร ไดอธิบายความหมายของการรบัชวงสทิธิวา         
“เปนเรือ่งทีม่คีนสองคนเปนเจาหนีแ้ละลูกหนีก้นัอยู แลวมบีคุคลอกีคนหนึง่ซ่ึงเรยีกวาบคุคลภายนอก
ไดมาใชหนีใ้หแกเจาหนี ้และโดยผลของกฎหมาย คนทีใ่ชหนีก้ไ็ดเขาสวมต ําแหนงเปนเจาหนีต้อไป”50

2.4.6   หลักสาเหตุใกลชิด51 (Proximate Cause)
หลักกฎหมายโรมันซ่ึงผูพิพากษาของศาลอังกฤษนํ ามาใชกันอยางกวางขวางใน

ศตวรรษที่ 19 จนถือเปนหลักของกฎหมาย Common Law ก็คือ “Cause Proxima Non Remota 
Spectatur”  ซ่ึงหมายความวา “สาเหตทุีจ่ะนํ ามาพิจารณาตองเปนสาเหตุใกลชิด ไมไกลออกไป”    
คํ าวา Proximate หมายความวา ใกลเคียงหรือใกลที่สุด โดยทั่วไปแลวจะพิจารณาตามความเขาใจ
ของปกติชนโดยคํ านึงถึงมาตรฐานของสามัญสํ านึก (Commonsense) ในเหตุการณที่เกิดขึ้น กฎของ
สาเหตุใกลชิด (The Cause Proxima Rule) นี้ ไมเพยีงแตใชกันในทางกฎหมายทั่วไปเทานั้น ยังใชใน
หลักของสัญญาประกันภัยอีกดวย ใน Marine Insurance Act 1906 มาตรา 55 ของอังกฤษไดบัญญัติ
ใหผูรับประกันภัยมีความรับผิดตองชดใชคาสินไหมทดแทนสํ าหรับความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นใน
ลักษณะใกลชิดกับภัยที่ไดรับประกันภัยไว แตไมตองรับผิดในความเสียหายใดๆ ซ่ึงไมไดเกิด   
อยางใกลชิดกับภัยที่ไดรับประกันภัยไว มีคดีที่มีช่ือเสียงมากคดีหนึ่งซึ่งใหความหมายของหลัก
สาเหตุใกลชิดไวอยางชัดเจน คอื คดีระหวาง Pawsey  and Co V Scottish  “สาเหตุใกลชิดนั้น   
หมายถึง การกระท ํา ผลที่เกิดขึ้นเปนเหตุการณอันเดียวกันตอเนื่องจากจุดเริ่มตนจนบังเกิดผลของ
การนั้น โดยปราศจากการแทรกแซงของกํ าลังอ่ืนใดที่เกิดขึ้นใหมและไมเกี่ยวกับสาเหตุเดิม”      
การพจิารณาวาความเสียหายใดเกิดขึ้นจากสาเหตุใกลชิดหรือไม เปนปญหาในทางปฏิบตัิมาก ทั้งนี้
                                                          

49 จุฑามาศ นิศารัตน. (2533). กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย. หนา 125.
50 ไชยยศ เหมะรัชตะ. (2540). คํ าอธิบายกฎหมายวาดวยประกันภัย. หนา 184.
51 สิทธิโชค ศรีเจริญ. เลมเดิม. หนา 113-116.
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เนื่องจากวินาศภัยหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นมักจะไมเกิดจากเหตุการณเพียงเหตุเดียว อาจจะมี
สาเหตุตางๆ มาบรรจบกัน หรือลํ าดับของสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นตอเนื่องโดยไมขาดตอน หรือไมถูก
ขัดขวางดวยส่ิงอื่นใด นอกจากนี้ส่ิงที่จะตองพิจารณาตอไปก็คือ การเกิดภัยนั้นจะตองอยูนอก     
การคุมครองของกรมธรรมประกันภัย

ในคดีระหวาง Etherington v Lancashire and Yorkshire Accident Insurance Co. 
(1909) ตัดสินวา ผูเอาประกันภัยไดรับอุบัติเหตุจากการลาสัตวในปา ภายหลังเกิดอุบัติเหตุแลว     
เขาไมสามารถเดินไดจึงตองนอนบนพื้นเปยกจนกระทั่งมีคนมาชวยเหลือ ตอมาเขาเปนปอดบวม
และถึงแกความตาย กรณีนี้เห็นไดวา การเกดิอุบตัิเหตุจนกระทั่งเขาเปนปอดบวมตายเปนเหตุการณ
ที่ไมขาดตอน เพราะฉะนั้นสาเหตุใกลชิดของการตายก็คือการเกิดอุบัติเหตุไมใชโรคปอดบวม      
ในกรณขีองการวนิิจฉัยสาเหตุใกลชิดในกรมธรรมอัคคีภัย มีความยุงยากเนื่องจากสวนมากวินาศภัย
เกิดขึ้นจากภัยที่ไดรับการยกเวน กลาวคือถาวัตถุที่เอาประกันภัยถูกเผาผลาญโดยอัคคีภัยที่เกิดขึ้น
จากภยัทีไ่ดรับการยกเวน ปญหาที่จะตองวินิจฉัย กค็อื ภยัที่ไดรับการยกเวนนั้นเปนสาเหตุใกลชิด 
(Proximate Cause) หรือเปนสาเหตุหางไกล (Remote Cause)  ในคดีระหวาง Tootal Broadhurst Lee 
v London and Lancashire Fire Insurance Co. (1908)  ขอเทจ็จริงปรากฏวา มีแผนดินไหวเกิดขึ้นซึ่ง
เปนภัยที่ไดรับการยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยแลวในขณะเดียวกันนั้นเกิดไฟไหมลุกลามไปยัง
อาคารหลายหลงัเปนระยะทางหางจากจุดที่เกิดไฟไหมมาก ศาลตัดสินวาการเกิดเหตุแผนดินไหวซึ่ง
เปนภยัทีไ่ดรับการยกเวนนั้นเปนสาเหตุใกลชิด ไมใชสาเหตุหางไกล ทั้งนี้เนื่องจากไฟไหมลุกลาม
ดวยเหตธุรรมชาติ (โดยลม หรือส่ิงที่ลุกไหมไดตามปกติ) พฤติการณไมมีสาเหตุแทรกแซงในเหตุที่
เกิดขึ้นขาดตอน แตกลับปรากฏวาความเสียหายเหลานั้นเกิดขึ้นจากอัคคีภัยและแผนดินไหวมา
บรรจบเปนเหตุการณอันเดยีวกันจนไมสามารถแยกออกจากกันได  กลาวโดยสรุป  กค็อื เมื่อไดเกิด
วินาศภัยดังที่ไดรับประกันภัยขึ้นและมีความเสียหายอ่ืนเกิดขึ้นจากเหตุการณอ่ืนรวมกับภัยที่ไดรับ
ประกนัภยัไว เชนประกนัอคัคภียัแลวเกดิไฟไหมทรัพยสินทีเ่อาประกนัภยั นอกจากนีย้งัมคีวามเสยีหาย
อันเกิดจากควัน ความรอนหรือนํ้ าที่ใชในการดับเพลิง ความเสียหายเหลานี้แมจะมิใชภัยที่รับ
ประกันไว (The Insuranced Peril) แตถือวาเปนสาเหตุใกลชิดที่ผูรับประกันภัยจะตองชดใช           
คาสินไหมทดแทนดวย ในประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยมาตรา 877(2) ไดบญัญตัใิหผูรับประกนัภยั
ตองชดใชคาสินไหมทดแทนสํ าหรับความบุบสลายอันเกิดแกทรัพยสินซ่ึงไดเอาประกันภัยไว 
เพราะไดจัดการตามสมควรเพื่อปองปดความวินาศภัย ซ่ึงนาจะหมายความถึงความเสียหายใน
สาเหตใุกลชิดดงักลาวมาแลวขางตนดวย กลาวคอื มาตรา 877(2) มุงถึงความเสยีหายทีเ่กดิแกตวัทรพัย
ทีเ่อาประกันภัย เพราะไดจัดการตามสมควร อยางไรเปนการจัดการตามสมควรนั้น พจิารณาตาม
ความคดิเห็นของวิญูชนซึ่งอยูในภาวะเชนนั้นเปนรายๆ ไป เชน เกดิเพลิงไหมบานอื่นแลวลุกลาม
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มาจะถึงบานที่เอาประกันภัย การใชนํ้ าฉีดดับไฟที่จะลุกไหมทรัพยที่เอาประกันอัคคีภัยไว แลว
ทรัพยทีเ่อาประกนัภยัไมถูกไหมไฟ แตกลับไดรับความเสยีหายจากนํ ้าทีด่บัไฟนัน้ แมผูเอาประกนัภยั
จะไมไดเอาประกันภัยความเสียหายจากนํ้ าก็ตาม ผูรับประกันภัยก็ตองชํ าระคาสินไหมทดแทนใน
ความเสยีหายทีเ่กิดจากนํ้ า เพราะไฟเปนสาเหตุใกลชิดที่ทํ าใหเกิดความเสียหายจากนํ้ านั่นเอง

โดยหลักของสัญญาประกันภัยแลว ภัยที่เกิดขึ้นอันผูรับประกันภัยจะตองรับผิด     
ในการจายเงนิชดใชคาเสียหายนั้น จะตองเปนภัยที่ระบุไวแนนอนในสัญญา ปญหาที่เกิดขึ้นมาก คือ 
ความเสียหายที่ไมไดเกิดขึ้นจากเหตุการณหรือภัยที่ทํ าประกันไวโดยตรง หากแตเปนเหตุการณ   
อันใกลชิด (Proximate) จะเรยีกรองคาเสียหายไดหรือไมเพียงใด โดยหลักแลวก็ถือวา ภัยอันถือเปน
เหตุการณใกลชิดตอเนื่องนั้นจะตองเปนที่ใกลชิดจริงๆ และความเสียหายตองเปนผลธรรมดา      
อันนาจะเกิดจากภัยนั้น    ดงัจะเหน็ไดจากคํ าตัดสินของศาลในเรื่องดังกลาวตอไปนี้52

(1) ความเสยีหายเปนผลมาจากเหตุการณใกลชิดตอเนื่อง ในคดี Johnstone V. 
Scotland’s 1828 สาเหตุเกิดขึ้นจากไฟไดลุกไหมผนัง gable ของอาคารหลังหนึ่งและอยูในลักษณะ
ที่เปนอันตรายอยางมาก จนกระทั่งเจาหนาที่แหงทองถ่ินสั่งใหร้ือทํ าลายอาคารนั้น กอนการรื้อ
ท ําลายจะเสรจ็ส้ินลง ก ําแพงนัน้พงัลงมาทบับนอาคารทีอ่ยูขางเคยีง ทัง้นีเ้ปนเพราะผลมาจากไฟไหม
กํ าแพงนั้น ศาลตัดสินวาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารขางเคียงหลังนั้น เปนผลสืบเนื่องมาจาก
อัคคีภัยและเจาของอาคารก็ไดรับการชดใชคาเสียหายตามกรมธรรมประกันอัคคีภัยจากบริษัท      
รับประกันภัย

(2) ความเสยีหายไมไดเกิดขึ้นมาจากเหตุการณใกลชิดตอเนื่อง ในคดี Gaskarth 
V. Law Union 1876 มขีอความวาหลังจากเพลิงไหมแลวซากกํ าแพงแหงหนึ่งไดถูกทิ้งไว แมวา
ก ําแพงจะไดรับความเสียหายเนื่องจากไฟ แตก็ยังคงตั้งตระหงานอยูเชนนั้นเปนเวลาหลายวัน และ
แลวไดมีพายุรุนแรงเกิดขึ้นและไดพัดเอาซากกํ าแพงนั้นลงไปทํ าความเสียหายใหตึกขางเคียงนั้น
เสยีหาย เจาของอาคารนัน้ไดเรียกรองคาเสยีหายตามกรมธรรมประกนัอคัคภียัจากบรษิทัรับประกนัภยั
แตศาลตัดสินใหความเสียหายนั้นไมไดขึ้นเพราะอัคคีภัย แตเกิดขึ้นเพราะลมพายุที่พัดหลังจาก    
ไฟไหมแลว

หลักสาเหตใุกลชิด เปนหลักพืน้ฐานของกฎหมายประกนัภยั ซ่ึงผูรับประกนัภยั
จะรบัผิดเฉพาะความเสยีหายทีเ่ปนสาเหตใุกลชิดจากภยัทีคุ่มครองตามกรมธรรมประกนัภยั ผูพพิากษา
ศาลองักฤษไดน ํามาใชในศตวรรษที ่19 โดยน ํามาจากหลกักฎหมายโรมนัจนกลายมาเปนหลักกฎหมาย
Common Law หลักที่วานี้คือหลัก “Cause Proxima Non Remota Spectatur” ซ่ึงหมายความวา 

                                                          
52 สุพรรณี หมั่นทํ าการ. (2523). สวนไดเสียอันอาจเอาประกันภัยได. หนา 35-36.
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สาเหตุที่นํ ามาพิจารณาตองเปนสาเหตุใกลชิดไมไกลออกไป ไดมีนักกฎหมายอธิบายลักษณะของ
สาเหตุใกลชิดไววา ไมใชเหตุแรกหรือเหตุสุดทายหรือสาเหตุเดียวของความเสียหาย มันเปนเหตุ    
ที่เดนชัดหรือมีประสิทธิภาพหรือเปนเหตุซ่ึงบังเกิดผลขึ้น การใชหลัก Proximate Cause นี้ไมมี
ความแตกตางกนัระหวางกฎหมายประกันภัยทางทะเลและกฎหมายประกันวินาศภัยอ่ืนๆ เนื่องจาก
วาการใชหลักนี้ถือเอาความเห็นของวิญูชนเปนที่ตั้ง  ดังนั้นจึงสามารถนํ าหลักที่ไดพิจารณาในคดี
การประกันภัยทางทะเล มาปรบัใชกับการประกันภัยทั่วไปได การศึกษาเรื่องสาเหตุใกลชิดจํ าเปน
ตองพจิารณาเรื่องความสัมพันธระหวางเหตุกับผลประกอบดวย53

2.5  ความเสี่ยงภยัในภาคเกษตรกรรมไทย

ภาคเกษตรของไทยมีความเสี่ยงสูง ซ่ึงอาจจะเกิดจากความไมแนนอนในทางการผลิต
หรือการตลาด การผลิตในภาคเกษตรของไทยสวนใหญจะพึง่ธรรมชาตเิปนสํ าคญั เพราะพืน้ทีช่ลประทาน  
มสัีดสวนอยูเพียงรอยละ 25 ของพืน้ที่เกษตรทั้งหมด นอกจากนี้การจัดการที่ไมดี กอใหเกิดโรคและ
ศัตรูพืช นอกจากดานการผลิตแลวความไมแนนอนในภาคเกษตรยังเกิดจากดานการตลาดมากขึ้น 
เนือ่งจากภาคเกษตรของไทยพึ่งตลาดตางประเทศมากขึ้น ท ําใหปจจัยภายนอกประเทศมีอิทธิพลตอ
การเกดิความเสี่ยงของตลาดภายในประเทศมากขึ้นกลาวคือ ถาเกษตรกรรมของโลกไดผลดีอุปทาน
ของสินคาเกษตรดังกลาวจะเพิ่มขึ้น และมีผลทํ าใหราคาในตลาดโลกลดลง อันจะมีผลทํ าใหราคา
สินคาเกษตรภายในประเทศจะลดลงดวย ซ่ึงเกษตรกรรมจะประสบความเสี่ยงในดานรายไดและ
เงนิทนุในหลายลักษณะดังนี้54

                                                          
53 ธีระ อยูในธรรม. (2533).  การชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันวินาศภัย. หนา 31.
54 ธรรมนูญ พงษศรีกูร. (2544). เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “ความเสี่ยงในภาคเกษตรกรรมไทย”.

หนา 3-8.
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2.5.1   ความเสี่ยงในดานการผลิต
ความเสี่ยงในดานการผลิตเกิดจากสาเหตุหลายประการคือ
2.5.1.1 ความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติ

ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นและทํ าใหพื้นที่เพาะปลูกของไทยเสียหาย ไดแก 
ภยัจากนํ้ าทวม ภัยแลง ฝนทิ้งชวง วาตภยัและลกูเหบ็ ภัยจากนํ้ าทวมกอใหเกิดความเสียหายใหแก
พืน้ที่ เพาะปลกูมากทีสุ่ด โดยเฉพาะในปการเพาะปลกู 2538/39 และ 2539/4055 จะพบวาต ําบลทีไ่ดรับ
ความเสยีหายที่เกิดจากภัยนํ้ าทวมในป 2538/39 มจีํ านวนถึง 5,293 ตํ าบล และเกษตรกรที่ไดรับ
ความเดือดรอนเปนจํ านวนถึง 981,070 คน พื้นที่การเกษตรเสียหายถึง 12.4 ลานไร ในจํ านวนนี้
เปนที่นาถึง 10.6 ลานไร ซ่ึงเปนปที่เกิดจากนํ้ าทวมมากที่สุด แตอยางไรก็ดีปญหาจากภัยนํ้ าทวมใน
ปตอๆ มาไดลดลง ภัยธรรมชาติที่กอใหเกิดพื้นที่เสียหายมากที่สุด ไดแก ปการเพาะปลูก 2535/36 
ในปนี้มีตํ าบลที่ไดรับความเสียหายถึง 2,174 ตํ าบล และเกษตรกรเดือดรอนถึง 463,632 คน56        
ภัยธรรมชาติที่กอใหเกิดพื้นที่การเกษตรเสียหาย ไดแก ภัยจากฝนทิ้งชวง วาตภัยและลูกเห็บ57       
ภยัธรรมชาติเหลานี้จะทํ าใหเกษตรกรเสี่ยงในดานเงินทุนและรายได

2.5.1.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากศัตรูพืช
ความเสี่ยงเกิดจากศัตรูพืชเปนความเสี่ยงที่กอใหเกิดความเสียหายมาก 

ศตัรูพชืมมีากมายหลายประเภท และที่สํ าคัญไดแก เพล้ียกระโดดสีนํ้ าตาล โรคไหม หนูและตั๊กแตน 
ซ่ึงศัตรูพืชเหลานี้ กอความเสียหายมากกวาลานไรตอป

2.5.1.3 ความเสี่ยงที่เกิดจากคุณภาพของปจจัยการผลิต
ปจจยัการผลติทีเ่กดิปญหาอยูเสมอ ไดแก ปญหาคณุภาพปุย และปุยปลอม

นอกจากนีเ้กษตรกรยังตองรับความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาปจจัยในการผลิต

                                                          
55 ดูรายละเอียดไดในตารางภาคผนวกที่ 1.4 หนา 114.
56 ดูรายละเอียดไดในตารางภาคผนวกที่ 1.5 หนา 115.
57 ดูรายละเอียดไดในตารางภาคผนวกที่ 1.6 หนา 116.
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2.5.2   ความเสี่ยงดานการตลาด
การตลาดเกษตรกรรม หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเคลื่อนยายสินคาเกษตร

จากแหลงผลิตไปจนถึงมือผูบริโภคสุดทาย กิจกรรมเหลานี้ประกอบดวยกิจกรรมตอไปนี้
2.5.2.1 การแลกเปลี่ยน (Exchange) หมายถึงการตอรองซื้อขายสินคาเกษตร        

กจิกรรมนี้จะกํ าหนดราคาสินคาในระดับตลาดทองถ่ิน (Local Market) ตลาดรวบรวม (Assembly 
Market) และตลาดบริโภคสุดทาย (Terminal Market) ซ่ึงราคาในแตระดับจะถูกกํ าหนดโดยอุปสงค
และอปุทานในตลาดนั้น ถาอุปสงคมากกวาอุปทานราคาจะอยูในระดับสูง ในทางตรงกันขาม ถา
อุปทานมากกวาอุปสงค ราคาจะอยูในระดับตํ่ า ในทางปฎิบัติอํ านาจตอรองจะมีสวนกํ าหนดราคา
ซ้ือขายดวยระดับราคาในตลาดทองถ่ินจะเกี่ยวของกับราคาสินคาที่เกษตรกรไดรับและรายไดของ
เกษตรกร ซ่ึงเกษตรสวนใหญจะประสบกับความเสี่ยงระดับราคาตํ่ าและราคาไมมีเสถียรภาพ

2.5.2.2 การเคลื่อนยายสินคา ไดแก การขนสงสินคา (Transportation) การเก็บ
รักษาสินคา (Storage) การขนสินคา (Loading-Unloading) และอัตราดอกเบี้ย ( Interest) คาใชจาย
เกีย่วกบักิจกรรมนี้เรียกวา ตนทุนการเปลี่ยนมือ (Transfer Cost) ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมนี้ คือ 
คณุภาพสนิคา ปริมาณ(นํ้ าหนักสินคา) และราคาสินคาที่ไดรับเมื่อเทียบกับรายจาย

2.5.2.3 การแปรรูปสินคาเกษตร (Processing) สินคาเกษตรสวนใหญจะตองมี
การแปรรปูกอนที่จะนํ าไปบริโภค การแปรรูปอาจจะเปนการแปรรูปพื้นฐาน เชน การลดความชื้น 
และการสีขาว เปนตน และการแปรรูปขั้นสุดทาย เชน การตากแหง และผลิตเปนอาหารกระปอง 
เปนตน ผูท ํากจิกรรมในดานนีจ้ะประสบกบัความเสีย่งในดานราคา คณุภาพ และปรมิาณสนิคาเกษตร

2.5.2.4 ส่ิงอ ํานวยความสะดวกในทางการตลาด (Marketing Facility) ส่ิงอํ านวย
ความสะดวกในทางการตลาดเกษตรกรรมมีความสํ าคัญมากในการที่จะทํ าใหเกิดความยุติธรรม
ระหวางผูซ้ือและผูขาย และชวยขยายขอบเขตตลาดเกษตรกรรมใหกวางขวางขึ้น ไดแก มาตรฐาน
สินคาเกษตร ตราชั่ง อุปกรณวัดความชื้น ขอมูลขาวสารการตลาด และตลาดประเภทตางๆ ซ่ึง
ประกอบดวยตลาด สงมอบทันที (Spot Market) ตลาดขอตกลง (Forward Market) และตลาดซื้อขาย
ลวงหนา (Future Market) ความไมพรอมของสิ่งอํ านวยความสะดวกเหลานี้จะทํ าใหเกิดความเสี่ยง
ในดานราคา รายไดของเกษตรกร ความคลองตัวในการซื้อขาย และคุณภาพสินคา
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ราคาเกษตรกรรมของไทยในปจจุบันยังมีความเสี่ยงทางการตลาดสูง 
และสามารถสรุปไดดังนี้

(1) ความเสี่ยงในราคา
ความเสี่ยงทางราคาประกอบดวยความเสี่ยงในระดับราคาตกตํ่ า 

และเสถยีรภาพของราคา ความเสี่ยงในดานราคาเกิดจากการขาดขอมูลขาวสารทางการตลาดปจจุบัน
(Update Data) ใชในการวางแผนการผลติ ท ําใหอุปทานมากเกนิไป และท ําใหราคาทีเ่กษตรกรไดรับ
ตกตํ ่า นอกจากนี้ปจจัยภายนอกประเทศยังมีผลตอระดับราคาในประเทศ เนื่องจากภาคเกษตรไทย
พึ่งตลาดตางประเทศมากขึ้น สวนปญหาราคาไรเสถียรภาพเกิดขึ้นเพราะสินคาเกษตรตองผลิตตาม
ฤดูกาล และตองเก็บเกี่ยวพรอมกัน ในขณะที่การบริโภคจะตองบริโภคทั้งป ทํ าใหหลังฤดูกาล    
เก็บเกี่ยว ราคาจะอยูในระดับตํ่ าและราคาจะสูงขึ้นในเวลาตอมา ปญหาเสถียรภาพเกิดจากไซโล 
หรือสภาพที่เก็บรักษาในระดับทองถ่ินไมเพียงพอ และขาดการพัฒนาอตุสาหกรรมเกษตรไวรองรับ

(2) ความเสี่ยงในดานคุณภาพและปริมาณ
การเก็บรักษาสินคาเกษตรจํ าเปนตองเก็บไวในสถานที่สามารถ

ปรับอุณหภูมิใหอยูในระดับที่เหมาะสม มิฉะนั้นแลวจะเกิดความเสี่ยงในดานคุณภาพและปริมาณ
(นํ้ าหนัก) ซ่ึงจะมีผลตอราคาและรายไดของเกษตรกร ปญหานี้เกิดจากการขาดแคลนไซโล หรือ
หองเย็นทองถ่ิน เพื่อชวยเหลือเกษตรกร

2.5.3   การจัดการความเสี่ยงภัยทางการเกษตร (Agricultural Risk Management)
ปญหาทั่วไปของภาคเกษตรในทุกๆ ประเทศ คือ การที่เกษตรกรมีรายได      

คอนขางตํ ่าและไมคงทีแ่นนอน เนือ่งจากการเกษตรตองพึง่พงิปจจยัทางธรรมชาตอิยางมากโดยเฉพาะ
ภูมิอากาศที่ความแปรปรวนสูง และไมสามารถควบคุมได ทํ าใหการเพาะปลูกมีความเสี่ยงสูงมาก 
ซ่ึงอาจแบงภัยที่เกษตรกรตองเผชิญได ดังนี้58

(1) ภัยธรรมชาติ (Natural Risks) เชน ภัยแลง นํ้ าทวม พายุ ลูกเห็บ โรคพืช 
แมลง และสัตวตางๆ เปนตน ซ่ึงจะสงผลเสียหายตอผลผลิตทางการเกษตรโดยตรงทั้งทางดาน
ปริมาณและ คุณภาพของสินคาเกษตรในระหวางฤดูกาลเพาะปลูก ซ่ึงนับเปนภัยหลักที่เกษตรกร  
ไมสามารถหลีกเลี่ยงได และทํ าใหเกิดความเสียหายอยางมากตอเกษตรกร

                                                          
58 วิชิต หลอจีระชุณหกุล และ วีณา ฉายศิลปรุงเรือง ข (2544). เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง

การจัดการความเสี่ยงกับภัยธรรมชาติโดยการประกันภัยพืชผล. หนา 3.
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(2) ภัยทางสังคม (Social Risks) เชน การวางเพลิง ขโมย การนัดหยุดงาน      
การเปลีย่นโครงสรางทางสงัคม เชน คนอพยพจากชนบทภาคเกษตรเขาท ํางานในเมอืง การขาดแคลน
แรงงานภาคเกษตร การเปลีย่นแปลงดานเทคโนโลยมีกีารน ําวทิยาการใหมๆ  มาใชในภาคการเกษตร
มากขึ้น

(3) ภยัทางดานเศรษฐกิจ (Economic Risks) เชน การเปลี่ยนแปลงของราคาของ  
สินคาการเกษตรจากตลาดภายในและภายนอกของประเทศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู และตนทุนปจจัย
การผลิต

ตามหลักสากลของการจัดการความเสี่ยงภัย (Risk Management) จะมีวิธีการ    
ที่ชวยลด หรือขจัดความเสี่ยงภัย โดยพิจารณาเลือกตามความเหมาะสมจากความนาจะเปนของ   
การเกดิภัย และความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น คือ

2.5.3.1 การหลีกภัย (Risk Avoidance) ธุรกิจที่ดีหรือบุคคลธรรมดาก็ดี หาก
หวาดกลวัการเสีย่งภัยและความเสียหาย ก็อาจใชวิธีการหลีกเลี่ยงการเสี่ยงภัยนั้น ดังเชน ถากลัวไฟ
ไหมบานตนเอง ก็ขายบานแลวไปเชาบานผูอ่ืนอยู ถากลัวจะขับรถไปชนคนอื่น และเกิดความรับผิด
ทางแพงและทางอาญา กไ็ปเชารถคันอื่นพรอมคนขับ59   การที่เกษตรกรหลีกเลี่ยงการเพาะปลูกพืช
ในพืน้ทีท่ีม่คีวามแปรปรวนของภมูอิากาศสงู หรือปลูกพชือ่ืนทีท่นตอสภาพภมูอิากาศไดดกีวาทดแทน60

2.5.3.2 การปองกนัภยั (Risk Prevention) เชน การสรางเขือ่นเพือ่ปองกนันํ ้าทวม
ระบบชลประทาน การเพาะปลูกพืชหมุนเวียน วิธีปองกันภัยเหลานี้จะเกิดคาใชจายสูงมาก61

2.5.3.3 การรับความเสี่ยงภัยไวเอง (Risk Assumption) หมายถึง ผูเสี่ยงภัยไมได
โอนการเสี่ยงภัยไปใหแกบุคคลอื่น แตไดยอมรับการเสี่ยงภัยและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นไวเอง       
การเสีย่งภยัเองอาจจะเกดิขึน้ไดดวยเหตผุลหลายประการ อาจเกดิขึน้จากเจตนา หรืออาจจะเนือ่งมาจาก
ความไมรูไมเขาใจ หรือเกิดจากการขาดการวางแผนการบริหารการเสี่ยงภัยที่ดี62 เชน เกษตรกร      
ที่ร่ํ ารวยสามารถสะสมเงินสํ ารองจากปที่มีผลผลิตดี เพื่อนํ ามาชดเชยในปที่มีผลผลิตเสียหาย 

                                                          
59 บุษรา อึ๊งภากรณ ก (2546). การประกันภัย. หนา 19.
60 วิชิต หลอจีระชุณหกุล และ วีณา ฉายศิลปรุงเรือง ข เลมเดิม. หนา 3.
61 แหลงเดิม.
62 บุษรา อึ๊งภากรณ ก เลมเดิม. หนา 18.
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(Spread Risk Over Time) เกษตรกรอาจกระจายความเสี่ยงโดยการเพาะปลูกในพื้นที่ตางๆ หรือ
เพาะปลูกพืชหลายๆ ชนิด ในพืน้ทีเ่ดียวกัน63

2.5.3.4 การโอนความเสี่ยงภัย (Risk Transfer) เชน การประกันภัย จากหลักการ
ทีว่า แตละบุคคลลดความเสี่ยงโดยการโอนความเสี่ยงมายังสังคม หรือกลุมคนในสังคม กลาวคือ 
คนทีต่องเผชญิความเสีย่งเหมอืนกนัมารวมกลุมกนั เนือ่งจากแตละคนไมสามารถรบัภาระความเสยีหาย
ทางการเงินจากความเสี่ยงนั้นโดยลํ าพังได จึงใหกลุมคนทั้งหมดชวยรับภาระจากความเสี่ยงนี้    
รวมดวย (Pooling of Risk) เกษตรกรจํ านวนมากจายเงินคาเบี้ยประกันภัยคนละเล็กคนละนอย     
สมทบเขาเงินกองทุน (Common Fund) เพือ่เตรยีมไวจายใหกับเกษตรกรที่โชครายประสบภัยพิบัติ
ทางการเงนิอยางมากซึง่มจี ํานวนนอยเพยีงไมกีร่าย เนือ่งจากความนาจะเปนของการเกดิภยันอยมาก64

2.5.3.5 การหลบเลี่ยงภัย (Evasion) การหลบเลี่ยงไมใชวิธีการที่ดีในการบริหาร
การเสีย่งภยั แตเปนวิธีการอันหนึ่ง ซ่ึงหมายถึงการคาดการณที่จะหลบเลี่ยงไมยอมรับผิด หรือชดใช    
คาเสยีหายในเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น วิธีการหลบเลี่ยงความรับผิดอาจทํ าไดหลายวิธี เชน การเจรจา
ตอรองเพือ่ชดใชคาเสียหายเพียงบางสวนไมเต็มจํ านวน หรือการลมละลายประเภทลมแลวรวย65

2.5.3.6 การลดการเสี่ยงภัย (Reduction) การลดการเสี่ยงภัยอาจกระทํ าได 2 ทาง 
คือ 66

(1) การปองกัน (Prevention)  หมายถึง การดํ าเนินการใดๆ เพือ่ไมให
เกดิความเสยีหาย หรือเกิดการเสี่ยงภัยขึ้น เปนการกระทํ ากอนเกิดเหตุการณ เชน การเปลี่ยนหลังคา
บานเปนกระเบื้องแทนไม การซอมเบรคและเปลี่ยนยางรถใหมกอนเดินทาง เปนตน

(2) การปกปอง ( Protection)  หมายถึง การกระทํ าตางๆ ภายหลังที่เกิด  
เหตุการณขึ้นแลว เพือ่ลดความเสียหายใหนอยลง เชน การดับเพลิงเมื่อเกิดไฟไหม การนํ าสินคาที่
เปยกนํ้ าไปผึ่งแดด เปนตน

                                                          
63 วิชิต หลอจีระชุณหกุล และ วีณา ฉายศิลปรุงเรือง ข เลมเดิม. หนาเดิม.
64 แหลงเดิม. หนา 4.
65 บุษรา อึ๊งภากรณ ก หนาเดิม. หนา 18.
66 แหลงเดิม.
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2.5.3.7 การรวมกลุม (Combination) การรวมตัวกันเปนกลุมเพื่อประโยชนใน
การเฉลี่ยความเสียหายระหวางสมาชิกในกลุมในรูปแบบตางๆ เปนการลดการเสี่ยงภัยใหนอยลง 
เชน การประกันภัยรวม การคํ้ าประกันรวม หรือวิธีการของบริษัทจํ ากัด ซ่ึงผูถือหุนแตละคนจํ ากัด
ความรับผิดไมเกินมูลคาหุนที่ตั้งไว เปนตน67

2.5.3.8 การสรางความเปนกลาง (Neutralization หรือ Hedging) เปนวธีิการหนึง่   
ทีแ่พรหลายในวงการธุรกิจ เพื่อลดการเสี่ยงในอนาคต วิธีการนี้ไดแก การซื้อขายลวงหนา68

2.6  กลยุทธในการจัดการความเสี่ยงภัย

กลยทุธในการจัดการความเสี่ยงภัย อาจแบงไดเปน 3 ดานใหญๆ คือ

2.6.1   ยทุธศาสตรดานการผลิต
มีวัตถุประสงคหลักเพื่อคุมครองปริมาณผลผลิต (Yield Risk) ใหอยูในระดับที่

ยอมรับได โดยวิธีการเกษตรแบบผสมผสาน (Farm Type Diversification) ซ่ึงเปนการเพาะปลูกพืช
หลายๆ ชนิดรวมกันและหมุนเวียนกันไป เพื่อปองกันไมใหดินเสียหายและมีศัตรูพืชไดงาย        
การก ําหนดพื้นที่ที่เหมาะสมสํ าหรับพืชแตละชนิด (Zoning) การคดัพันธุพืชที่เหมาะสม การจัดการ
เพาะปลูกสมัยใหมโดยมีการใชเทคโนโลยีเขามาเสริม เปนตน

2.6.2   ยทุธศาสตรดานการตลาด
มวีตัถุประสงคหลักเพือ่คุมครองราคาพชืผลมใิหตกตํ ่าเกนิไปและใหมีเสถียรภาพ

โดยการจดัตัง้ตลาดซือ้ขายลวงหนา (Future of Forward Market) เพือ่ลดความเสีย่งเกีย่วกบัความผนัผวน
ในราคาพืชผล ทํ าใหราคาพืชผลมีเสถียรภาพ (Price Stabilization) การจัดตั้งตลาดกลางซื้อขาย    
พืชผล เพื่อปองกันการผูกขาดในตลาดทองถ่ินทํ าใหเกิดราคาอางอิงที่เปนธรรมสํ าหรับพืชผล     
การรับจํ านํ าพืชผลเพื่อมิใหอุปทานของพืชผลมากกวาอุปสงค ซ่ึงจะปองกันมิใหราคาพืชผลตกตํ่ า
จนเกนิไป การกํ าหนดราคาขั้นตํ่ าของพืชผลเพื่อปองกันมิใหราคาพืชผลตกตํ่ าจนเกินไป เปนตน

                                                          
67 บุษรา อึ๊งภากรณ ก แหลงเดิม.หนา 20.
68 แหลงเดิม. หนา 21.
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2.6.3   ยทุธศาสตรดานการเงิน
 มีวัตถุประสงคหลัก คุมครองการลงทุนของเกษตรกร โดยการประกันภัยพืชผล 
เพือ่ใหเกษตรกรไดรับเงินชดเชยการลงทุนเมื่อประสบภัยพิบัติ

เมือ่เกดิภยัพิบัติ ไมวาดานการผลิต ดานการตลาด หรือดานการเงิน จะเห็นไดวา 
หากเกษตรกรมีการจัดการความเสี่ยงภัยที่ดี โดยมีการประกันภัยพืชผล ความเสียหายจะไดรับ     
การชดเชยในระดบัหนึง่ เปนการปองกนัมใิหเกดิภาระหนีสิ้นเพิม่ขึน้ จนมอิาจหารายไดใหมมาชดใช
หนี้สินได 69

2.7  แนวคิดของการประกันภัยพืชผลเกษตร

การจัดใหมีการประกันภัยพืชผลเกษตรขึ้นนั้น เปนแนวคิดที่จะชวยเหลือเกษตรกร      
ทีต่องประสบกับภัยทางธรรมชาติอยูทุกๆ ป ทํ าใหเกษตรกรตองประสบกับปญหาทางดานผลผลิต 
รายได   อันสงผลใหเกิดการขาดทุน ผลผลิตมีปริมาณที่นอยและไมมีคุณภาพ ในประเทศตางๆ ไดมี
การจดัใหมกีารประกันภัยพืชผลเกษตรขึ้น โดยมีรูปแบบ หลักเกณฑ และวิธีการ ในการดํ าเนินงาน
ขึน้อยูกบัความเหมาะสมของประเทศนัน้ๆ ประเทศไทยกไ็ดมแีนวคดิในการทีจ่ะใหมกีารประกนัภยั
พืชผลเกษตรขึ้นเหมือนอยางตางประเทศ โดยอาศัยแนวคิด หลักเกณฑ และวิธีการจากประเทศ      
ที่ประสบผลสํ าเร็จในการจัดใหมีการประกันภัยพืชผลเกษตร มาศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมใน
การจดัใหมีการนํ าระบบประกันภัยมาใช

2.7.1   แนวคดิของการประกันภัยพืชผลเกษตรในตางประเทศ
การประกนัพชืผลทางการเกษตรไดมกีนัแพรหลายในประเทศแถบยโุรปตะวนัตก

เชน เยอรมัน อังกฤษ ฝร่ังเศส และประเทศแถบอเมริกาเหนือ ตั้งแตคริสศตวรรษที่ 18 ในระยะแรก      
มกีารประกนัประเภทเดยีว คอื การประกนัเฉพาะภยัชนดิใดชนดิหนึง่ (Specific-risk) เชน รับประกนัภยั
จากลกูเหบ็ พาย ุหรือนํ ้าทวม เปนตน การประกนัภยัประเภทนีม้กัจะประสบปญหาเกีย่วกบัการประเมนิ
คาสินไหมทดแทน เนื่องจากเปนการยากที่จะบอกไดชัดเจนวาความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจาก  
ภยัใดจํ านวนเทาไหร ดงันัน้ในเวลาตอมาบางประเทศจึงไดปรับปรุงวิธีการรับประกันเสียใหม เปน
การรับประกันรวมหลายชนิด (Combined-risk) โดยใหสัญญารับประกันที่ทํ าขึ้นแตละครั้งคุมครอง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหลายๆ ภัย วิธีนี้ทํ าความสะดวกใหผูเอาประกัน เพราะไมตองซื้อ

                                                          
69 วิชิต หลอจีระชุณหกุล และ วีณา ฉายศิลปรุงเรือง ข เลมเดิม. หนา 4-5.
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กรมธรรมหลายประเภท อยางเชนการประกนัภยัเฉพาะชนดิใดชนดิหนึง่ และยงัสะดวกตอผูรับประกนั
ในการประเมินคาความเสียหายเพื่อจายคาสินไหมทดแทน เพราะไมตองจํ าแนกวาจะตองชดใช    
คาสินไหมทดแทนสํ าหรับภัยไหนเปนจํ านวนเทาไหร แตในการดํ าเนินงานรับประกันซึ่งสวนใหญ
เปนบริษัทเอกชนและสมาคมนั้นยังคงประสบปญหาการประเมินคาสินไหมทดแทนบอยๆ เพราะ
บริษัทและสมาคมไมสามารถจะรับประกันภัยไดหลายชนิดคงรับประกันภัยไดเพียง 2-3 ชนิด     
เทานัน้ ตอมารัฐบาลของหลายประเทศไดตระหนักถึงความสํ าคัญของการประกันพืชผลเพิ่มมากขึ้น 
เพราะไดเล็งเห็นแลววาเปนมาตรการที่ชวยใหเกษตรกร มเีสถียรภาพในรายไดอยางแทจริง และเพื่อ
ขจดัปญหาความสับสนในการประเมินคาสินไหมทดแทน จึงเห็นวาควรใหมีการประกันภัยประเภท
ทุกชนิด (All-risk) ทีเ่ปนภยัธรรมชาติ แตเนื่องจากการรับประกันประเภทนี้มีการเสี่ยงภัยสูงมาก ซ่ึง
จะมผีลใหอัตราเบีย้ประกนัอยูในระดบัสูง อีกทัง้จ ําเปนตองมสีถิตดิานการเกษตรทีถู่กตองจ ํานวนมาก
และจะตองมีเงินทุนจํ านวนมหาศาล นอกจากนี้ยังเปนอุปสรรคในการสงเสริมความสนใจในการซื้อ
กรมธรรมประกันภัยขอเกษตรกรอีกดวย จึงเปนการยากที่จะประกอบการไดโดยบริษัทเอกชน  
ฉะนั้นเมื่อรัฐบาลของประเทศใดก็ตามที่มีความประสงคจะใชวิธีการรับประกันประเภทนี้เปน  
มาตรการในการใหความชวยเหลือเกษตรกรของตนแลว รัฐบาลก็จํ าเปนตองดํ าเนินงานเสียเอง โดย
จัดสรรงบประมาณขึ้นเพื่อเปนคาใชจายในการบริหารงานหรือชวยจายเบี้ยประกันบางสวนเพื่อลด
อัตราเบีย้ประกันใหถูกลงจนกระทั่งอยูในระดับที่เกษตรกรสามารถชํ าระไดโดยไมเดือดรอน

ในป พ.ศ. 2482 รัฐบาลของประเทศอเมรกิาและญีปุ่นไดเร่ิมด ําเนนิงานรบัประกนั
ประเภทภยัทุกชนดิ (All-risk) โดยรัฐบาลของอเมรกิาไดตัง้หนวยงานขึน้ในกระทรวงเกษตรท ําหนาที่
รับผิดชอบการประกันพืชผลโดยตรงและเรียกหนวยงานนี้วา Federal Crop Insurance Corporation 
(FCIC) มทีนุด ําเนินงานขั้นตนจํ านวน 100,000,000 ดอลลาร ดํ าเนินงานตามกฎหมายการประกัน
พืชผลที่ออกในป พ.ศ. 2481 (Federal Crop Insurance Act in 1938) ในขัน้แรกไดเลือกรับประกัน
ขาวสาลี    แตเพยีงพชืเดียวกอน ทั้งนี้เนื่องจากวาขาวสาลีเปนพืชที่สํ าคัญทางเศรษฐกิจมากที่สุดโดย
เกษตรกรปลกูกันเกือบทั่วทั้งประเทศ และมีจํ านวนผูปลูกมากกวาพืชอ่ืนๆ การเปนพืชที่เพาะปลูก
กระจัดกระจายทั่วทั้งประเทศและมีจํ านวนมากจะทํ าใหขอมูลสถิติตางๆ ที่เก็บรวบรวมได เชน 
ความเสยีหายจากภัยตางๆ ผลการเก็บเกี่ยว เปนตน เปนขอมูลที่ดีตามหลักที่วาดวยเลขจํ านวนมาก 
(law of large number)  ขอมลูจากขาวสาลีจะชวยใหสามารถนํ ามาใชในการปรับปรุงการดํ าเนินงาน
ดานตางๆ เพื่อเตรียมการรับประกันไปยังพืชชนิดอื่นๆ ตอไป นอกจากนี้การเลือกรับประกัน      
ขาวสาลีเปนพืชแรกจะชวยในการเผยแพร  การประกันพืชผลไปยังเกษตรกรไดรวดเร็วอีกดวย ในป 
พ.ศ. 2485 ไดเพิม่รบัประกันฝาย และหลังจากนั้นก็ไดขยายไปรับประกันพืชชนิดอื่นๆ ขึ้นเรื่อยๆ 
ซ่ึงทัง้หมดนี้เปนการประกันแบบสมัครใจของเกษตรกรเอง
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สวนการดํ าเนินงานของรัฐบาลญี่ปุนแตกตางไปจากของรัฐบาลอเมริกา คือ     
รัฐบาลญี่ปุนใชวิธีการรับประกันแบบบังคับ (Compulsory) โดยไดดัดแปลงวิธีการรับประกันมาจาก
ประเทศรัสเซีย ซ่ึงมีการประกันแบบบังคับมาตั้งแตป พ.ศ. 2464 การดํ าเนินงานของญี่ปุนเปนไป
ตามกฎหมายประกันการเกษตร ซ่ึงออกเปนฉบับที่ 68  ของป พ.ศ. 2481 (Agricultural Insurance 
Law (Law No. 68) of 1938) เริม่รบัประกันเฉพาะขาวและพืชประเภทที่เรียกวา “มูจิ” (Muji) อันได
แก ขาวสาลี ขาวบารเลย  ขาวโอต  ขาวไรท

การด ําเนินงานรับประกันประเภทรับประกันภัยทุกชนิด (All-risk) ของรัฐบาล
อเมริกาและญี่ปุนประสบผลสํ าเร็จดวยดี แมวาจะทํ าใหรัฐบาลของประเทศทั้งสองตองจัดสรรเงิน
ชวยเหลือทุกๆ ปกต็าม แตผลประโยชนที่ไดรับมีมากกวา  คือเกษตรกรของประเทศทั้งสองมีฐานะ
การเงินมั่นคง มีมาตรฐานการครองชีพดีขึ้นไมแพบุคคลที่ประกอบอาชีพอ่ืน ซ่ึงผลของการคุมครอง
จากการประกันพืชผลยอมเปนปจจัยสํ าคัญปจจัยหนึ่งที่บันดาลใหเกิดผลเชนนี้ เนื่องจากความสํ าเร็จ
ในดานการดํ าเนินงานดังกลาว ทํ าใหรัฐบาลของประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศที่กํ าลังพัฒนา   
สนใจการประกันพืชผลประเภทประกันภัยทุกชนิด (All-risk) ยิ่งขึ้น ในทุกๆ ป จะมเีจาหนาที่จาก
ประเทศตางๆ ไปศึกษาและดูงานที่ประเทศทั้งสอง โดยเฉพาะลังกา นอกจากจะสงเจาหนาที่ไป
ศกึษางานดานนี้แลว ยงัไดขอให ดร. พี. เค. เรย ผูเชี่ยวชาญทางดานประกันการเกษตรขององคการ  
F.A.O  มาเปนผูแทนแนะนํ าและวางแผนการประกันพืชผลอีกดวย และในป พ.ศ. 2501 ศรีลังกา   
จงึไดเร่ิมรับประกันขาวขึ้นเปนอันดับแรก

สวนประเทศอื่นๆ เชน ประเทศแคนาดาไดเร่ิมรับประกันภัยทุกชนิด (All-risk) 
ในป พ.ศ. 2503 โดยไดปรับปรุงวิธีดํ าเนินงานมาจากอเมริกา ในป พ.ศ. 2508 ฝร่ังเศสไดเร่ิมรับ
ประกันประเภทนี้ขึ้นบาง และในป พ.ศ. 2509 สหภาพอัฟริกาใตไดเร่ิมรับประกันโดยเริ่มรับ
ประกัน ขาวสาลี ขาวฟาง และผลไม

นอกจากประเทศดังกลาวแลว มีประเทศอื่นๆ อีกจํ านวนมาก ไดจัดใหมี         
การประกนัพชืผลสํ าหรับเกษตรกรและมอียูไมนอยทีก่ ําลังสนใจจะจดัใหมขีึน้ ประเทศเหลานีส้วนใหญ
เปนประเทศแถบเอเชียซ่ึงไดเคยสงเจาหนาที่ไปศึกษาดูงานประกันพืชผลในประเทศสหรัฐอเมริกา 
เชน อินเดีย ปากีสถาน พมา เกาหลีใต ไตหวัน ฟลิปปนส เปนตน70

                                                          
70 บุษรา อึ๊งภากรณ ข (2516). การประกันภัยพืชผล. หนา 34-36.
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2.7.2   แนวคดิของการประกันภัยพืชผลเกษตรในประเทศไทย
สํ านกังานประกันภัย (ปจจุบัน คือ กรมการประกันภัย) ไดเร่ิมสนใจแผนงาน       

การประกันภัยพืชผลตั้งแตป พ.ศ. 2515 และไดมีหนังสือขอความรวมมือจากสถานฑตูของประเทศ
ตางๆ ใหสงเอกสารเกี่ยวกับเรื่องการประกันภัยพืชผลมาใหสํ านักงานประกันภัย จากผลการศึกษา
เอกสารของหลายประเทศไดทราบวิธีการประกันภัยพืชผลและหาลูทางในการที่จะจัดใหมีขึ้นใน
ประเทศไทยเปนเวลาหลายป จนกระทั่งกรมสงเสริมการเกษตรไดริเร่ิมโครงการการทดลองนํ ารอง
ในป พ.ศ. 2521 โดยมกีรมการประกันภัยคอยใหความชวยเหลือแนะนํ าบริษัทประกันภัยใหเขารวม
โครงการ

โครงการทดลองนํ ารองเพื่อทํ าการประกันภัยพืชผลเริ่มขึ้นในป พ.ศ. 2521 ณ
อํ าเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา โครงการนี้กรมสงเสริมการเกษตรไดรับการสนับสนุนจาก
ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน เปนการผนวกการประกันภัยเขากับการใหสินเชื่อระยะสั้น 
โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรดํ าเนินงานจนถึงป พ.ศ. 2524

ขอจํ ากัดที่พบในชวงนี้ คือ ความยุงยากในการดํ าเนินการโดยเฉพาะวิธีการ
ประเมนิความเสียหายบุคลากรในการดํ าเนินการ ทั้งในสวนของกรมสงเสริมการเกษตร ธ.ก.ส. และ
บริษทัประกันภัยในการดํ าเนินการเปนภาระที่หนักสํ าหรับบริษัทประกันภัย ประกอบกับเกษตรกร
สวนใหญมีฐานะยากจน และบางสวนไมเคยประสบภัยมากอนจึงคิดวาถาไมเกิดความเสียหายก็จะ
ไมคุมกับเบี้ยประกันภัยที่เสียไป นอกจากนี้แลวจากการติดตามการประกันภัยในโครงการดังกลาว
ยงัพบวาเกษตรกรรอยละ 50 เหน็วาโครงการนีด้ดีวยเหตผุลทีว่าเพราะไดเงนิกู ซ่ึงเปนการสนบัสนนุวา
เกษตรกรอาจเขารวมโครงการโดยมิไดพิจารณาถึงหลักพื้นฐานของการประกันภัย ในดานบริษัท
ประกนัภยัยงัไมมส่ิีงจงูใจใหด ําเนนิการตอเนือ่งเมือ่ส้ินสดุโครงการฯ เนือ่งจากบรษิทัใชงบด ําเนนิการ
สูงท ําใหตองขาดทุน และขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญ ในการประเมินความเสียหายตองอาศัยเจาหนาที่
ของกรมสงเสริมการเกษตร ซ่ึงมีภาระงานลนมืออยูแลว

ตอมาในป 2525-2527 กรมสงเสริมการเกษตรก็เสนอโครงการประกันภัยพืชผล    
ไดรับการสนบัสนนุจากรฐับาลเปนเงนิ 1 ลานบาท เพือ่ด ําเนนิการในชวงเวลา 3 ป ท ําการประกนัภยั
พืช 3 ชนดิ ประกอบดวย ฝาย ขาวโพด และถ่ัวเหลือง ในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา ลพบุรี 
เพชรบูรณ นครสวรรค เลย และสุโขทัย โดยมีองคกรหลักในการดํ าเนินงาน คือ  กรมสงเสริมการ
เกษตร  ธ.ก.ส  ธนาคารกรุงไทย และบริษัทประกันภัย 31 บริษัท

อุปสรรคที่พบบางประการยังคงเปนลักษณะเดียวกันกับการดํ าเนินงานระหวาง
ป พ.ศ. 2521-2524 ณ จงัหวดันครราชสีมา ไดติดตามการประกันภัยฝายที่อํ าเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา พบวาเกษตรกรรอยละ 86 พอใจโครงการนี้ เนื่องจากไดรับสินเชื่อ และเกษตรกร   
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รอยละ 14 ไมพอใจโครงการนี้ จะเห็นไดวา เกษตรกรเขารวมโครงการและพอใจการดํ าเนินงาน
ของโครงการโดยมไิดมาจากพืน้ฐานของหลกัการประกนัภยั อยางไรกต็าม เฉพาะในสวนของความรู
และความเขาใจเกี่ยวกับการประกันภัยพืชผลนั้น เกษตรกรผูเอาประกันภัยในอํ าเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา (เกษตรกรที่เคยเขารวมโครงการเมื่อป พ.ศ. 2521-2524) มคีวามเขาใจในเรื่องนี้ดีกวา
เกษตรกรผูเอาประกนัภยัในเขตอ ําเภอวเิชยีรบรีุ จงัหวดัเพชรบรูณ  ถึงกระนัน้กด็เีหน็วา ความไมเขาใจ
ในหลักประกันภัย ทํ าใหเกิดความเขาใจไมตรงกันในรายละเอียดตางๆ ระหวางเกษตรกร และ
บริษัทประกันภัย อันนํ ามาสูความขัดแยง การดํ าเนินงานตางๆ ในระยะนั้นเปนไปอยางคอนขาง    
ลาชา เนือ่งจากการขาดแคลนเจาหนาที ่ เงนิงบประมาณในการด ําเนนิงาน และขัน้ตอนการด ําเนนิงาน
จงึไมทนัตอการตอบสนองความจ ําเปนของเกษตรกรทีไ่ดรับความเสยีหาย นอกจากนีแ้ลวเบีย้ประกนัภยั
ยงัคอนขางสูง แตก็ไมพอเพียงตอการดํ าเนินงานและจายคาสินไหมทดแทน

ในป พ.ศ. 2526 ไดมกีารศกึษาเกีย่วกบัการประกนัภยัพชืผลอกีในอ ําเภอปากชอง
จงัหวดันครราชสีมา และอํ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ  ตอจากนั้นมาก็ยังมีการประกันภัยพืช
ผลอยูบางแตก็เปนเพียงสวนนอย บริษัทประกันภัยสวนมากไมไดจัดบริการในสวนนี้ เนื่องจาก    
ไมคุมการลงทุน เกษตรกรเอาประกันภัยนอยทํ าใหคาใชจายในการดํ าเนินการตอรายสูง จนกระทั่ง
ป พ.ศ. 2531 บริษทัเครอืเจริญโภคภัณฑซ่ึงเปนบริษัทเอกชนไดเขามามีบทบาทในการประกันภัย
พชืผล ทัง้นี้เนื่องมาจากโครงการเกษตรแบบครบวงจรที่บริษัทนํ ามาดํ าเนินการ และเผยแพรตั้งแตป 
พ.ศ. 2523 ประสบปญหาในกรณทีีเ่กดิความเสยีหายของผลผลติของเกษตรกรอนัเนือ่งมาจากภยัธรรมชาติ
โดยเฉพาะภัยแลงและอุทกภัย บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑจึงรวมกับบริษัทกรุงเทพประกันภัย 
บริษัทอาคเนยประกันภัย และบริษัทไทยสมทุรพาณิชยประกันภัย เพิ่มการประกันภัยผลผลิตเขาไป
ในโครงการเกษตรแบบครบวงจร โดยอาศัยรูปแบบของ Contract Farming รวมกับการประกันภัย
พชืผล แหลงสินเชื่อที่เขารวมในโครงการนี้ประกอบดวย ธ.ก.ส. และธนาคารกรุงเทพ

แมจะพยายามแกไขขอจํ ากัดตางๆ ในการดํ าเนินงานดังกลาวแลวก็ตาม ก็ยังพบ
อุปสรรคและขอจํ ากัดตางๆ มากมาย โดยเฉพาะตนทุนการดํ าเนินงานที่สูงแตไมสามารถเก็บ       
เบีย้ประกันภัยจากเกษตรกรในอัตราที่คุมทุนได จงึไมเพียงพอตอคาใชจายและสิ่งที่ยังคงเปนปญหา
สํ าคญัคอื เกษตรกรขาดความรูและความเขาใจทีแ่ทจริงเกีย่วกบัการประกนัภยัพชืผล บริษทัประกนัภยั
ยงัขาดขอมลูทีจ่ ําเปนในการด ําเนนิงานประกนัภยัพชืผล โดยเฉพาะในเรือ่งการประเมนิผลความเสยีหาย
การกํ าหนดวงเงินคุมครอง นอกจากนี้แลวยังประสบปญหาในเรื่องของการประสานงานและ   
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ความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ขาดหนวยงานหลักในการประสานงานและรับผิดชอบ
โดยตรง71

การประกันภัยพืชผลเปนการประกันภัยที่เพิ่งเริ่มตนขึ้นในประเทศไทยเมื่อป 
2521 นีเ้อง ในประเทศที่พัฒนาแลวการประกันภัยพืชผลไดมีมากวาครึ่งศตวรรษแลว โดยรัฐบาล
ของประเทศที่พัฒนาแลวสวนใหญ ถือเปนเรื่องสํ าคัญในการสงเสริมการเกษตรของชาติ สํ าหรับ
ประเทศไทยปรากฏวากรมสงเสริมการเกษตรไดเร่ิมโครงการปลูกฝายทดลองขึ้นที่อํ าเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา ดวยความรวมมือของผูเชี่ยวชาญชาวเยอรมัน และไดมีการขอสินเชื่อจาก
ธนาคารพาณิชย แตธนาคารพาณิชยไมอาจใหสินเชื่อได เพราะเกษตรกรไมมีหลักทรัพยในการขอ  
กูเงนิ คณะผูด ําเนนิการโครงการจงึไดหารือมายงัส ํานกังานประกนัภยัโดยส ํานกังานประกนัภยัไดริเร่ิม
จัดใหมีการประกันภัยพืชผลขึ้น และใชกรมธรรมประกันภัยพืชผลเปนหลักประกันสินเชื่อจาก
ธนาคารพาณชิย โดยมบีรษิทัประกนัภยัจ ํานวน 13 บรษิทัเปนผูรับประกนัภยั คดิเบีย้ประกนัภยัไรละ
50 บาท ความคุมครองไมเกนิ 1,400 บาท โดยจะชดใชความเสยีหายไมเกนิ 1,200 บาท (ความรบัผิดชอบ
สวนแรกของผูเอาประกันภัย 200 บาท) สํ าหรับภัยที่ใหความคุมครองคือ ภัยจากฝนแลง ลูกเห็บตก 
พาย ุน ําทวม และภัยธรรมชาติอ่ืนๆ สวนภัยที่ยกเวนไมใหความคุมครอง เชน ภัยจากอาวุธปรมาณู 
การแผรังสี หรือการกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณู เปนตน72

2.8 ประโยชนของการประกันภัยพืชผล

เนื่องจากการประกันภัยพืชผลและปศุสัตว เปนวิธีการที่สามารถนํ ามาใชเพื่อบรรเทา    
ความเสยีหายอนัเนือ่งมาจากภยัธรรมชาต ิ โดยการจายเงนิชดใชคาเสยีหายใหแกเกษตรกร Ray (1985)
และ Yamauchi (1980) ไดช้ีใหเห็นถึงประโยชนที่จะไดมาจากการประกันภัยพืชผลและปศุสัตว   
ดงันี้คือ73

(1) การประกนัภยัพชืผลและปศสัุตว นอกจากจะสามารถปกปองเกษตรกรจากการสญูเสยี
เนื่องจากประสบภัย เพราะไดรับเงินชดใชคาเสียหายแลว ยังสงผลไปถึงการลดปญหาการวางงาน
และการทํ างานไมเต็มที่ของเกษตรกรซึ่งเปนการชวยลดการอพยพของครอบครัวเกษตรกรจาก
ชนบทเขาสูเมือง

                                                          
71 พนิต เข็มทอง และคณะ. (2537). การประกันภัยพืชผลและปศุสัตว (รายงานการวิจัย). หนา13-15.
72 กรมการประกันภัย. (2541). สาระนารูเก่ียวกับการประกันภัยเบ็ดเตล็ด. หนา 20.
73 พนิต เข็มทอง และคณะ. เลมเดิม. หนา 6-7.
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(2) การประกนัภัยพืชผลและปศุสัตว มีสวนชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิต 
เพราะในโครงการประกนัภยัจะตองมมีาตราการเสรมิทีม่สีวนชวยปองกนัความเสยีหายจากภยัธรรมชาติ

(3) การประกันภัยพืชผลและปศุสัตว ใหความสํ าคัญตอหลักการชวยเหลือตนเองและ
ใหมกีารชวยเหลือซ่ึงกันและกันในระหวางกลุมเกษตรกร ซ่ึงจะเปนการชวยสนับสนุนใหเกษตรกร
เหน็ความสํ าคัญในหลักการนี้ในการแกไขปญหาตางๆ ตอไป

(4) การประกนัภยัพชืผลและปศสัุตว เปนพืน้ฐานส ําคญัตอการพฒันาระบบการชวยเหลือ
และรวมมอืกันโดยวิธีการรวมกลุม การเรี่ยไร แจกจาย และการเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารทางสถิติ 
ซ่ึงจะเปนผลดีตอการปกครองและการรวมกลุมอันจะเปนผลดีตอการพัฒนาการปกครองทั่วไปของ
ประเทศ

ประโยชนของการประกันภัยพืชผล มีอยูดวยกัน 7 ประการ ดังนี้คือ74

(1) ชวยใหเกษตรกรมีเสถียรภาพดานรายได อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพที่ตองเผชิญ
อยูกับความเสี่ยงตลอดเวลา เกษตรกรไดลงทุนทั้งแรงกายและทรัพยสินเพื่อหวังมีรายไดเมื่อส้ินฤดู
เก็บเกี่ยว บางคนตองกูเงินมาลงทุนในการเพาะปลูกและสัญญาจะจายคืนเมื่อตนขายผลิตผลแลว 
เกษตรกรทัว่ๆ ไปมีรายไดสวนใหญจากกิจการในไรนาเพียงอยางเดียวเทานั้น จึงมีความหวังอยูกับ
ผลิตผลในไรนา เพือ่เปนรายไดทีจ่ะน ําไปช ําระหนีแ้ละจดัหาปจจยัในการครองชพี เกษตรกรทัว่ๆไป
จงึมรีายไดไมแนนอนและมมีาตรฐานครองชพีอยูในระดบัตํ ่า การประกนัพชืผลจะชวยลดความไมแนนอน
ในดานรายไดของเกษตรกรโดยการประกันผลไดขั้นตํ่ าในการลงแรงลงทุน เกษตรกรผูเอาประกัน
จะไดรับชดใชคาเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติตางๆ ซ่ึงเปนการชวยใหรายไดของเกษตรกรมี
เสถียรภาพดียิ่งขึ้น

(2) ชวยใหเกษตรกรมีเครดิตในการกูเงินดีขึ้น สินเชื่อเพื่อการเกษตรมีความสํ าคัญเปน
อยางยิ่งสํ าหรับเกษตรกรผูมีเงินทุนนอยและจํ าเปนอยางยิ่งสํ าหรับเกษตรกรที่มีความตั้งใจที่จะขยาย   
กจิการการเกษตรเพือ่การคา การประกนัพชืผลจะชวยใหธนาคารและผูใหกูทัง้หลายยนิดใีหเกษตรกร
ท ําการกูมากขึ้น เนื่องจากมีความมั่นใจวาจะไดรับการชํ าระเงินกูคืนเมื่อส้ินฤดูกาลเพาะปลูก เพราะ
ถึงแมวาเกษตรกรตองเผชญิกบัการสญูเสยีผลิตผลจากภยัธรรมชาติ กจ็ะยงัคงมรีายไดจากการประกนั
พืชผล มาชํ าระหนี้คืนได

                                                          
74 บุษรา อึ๊งภากรณ ข เลมเดิม. หนา 36-38.
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(3) ชวยเพิ่มผลผลิตและรายไดของเกษตรกร การประกันพืชผลจะชวยกระตุนให
เกษตรกรมีกํ าลังใจในการที่จะปรับปรุงกิจการฟารมของตนอยูเสมอ พยายามเสาะแสวงหาเทคนิค
และใชวิชาการเกษตรแผนใหมเขาชวยในการทํ าการเพาะปลูกโดยยินดีที่จะใชปุย ยากํ าจัดศัตรูพืช 
และลงทนุขยายกจิการของตนใหกวางขวางยิง่ขึน้ เพราะเกษตรกรทราบวาจะไดผลคุมคากบัการลงทนุ
นัน้ๆ โดยไมตองเสี่ยงกับการหมดเนื้อหมดตัวเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ ดังนั้นการประกันพืชผลจึงเปน
วธีิการทีช่วยกระตุนใหเกษตรกรกลาลงทนุปรบัปรงุกจิการการเกษตรของตนใหดยีิง่ขึน้ เพือ่ใหผลผลิต
สูงขึน้จะเปนการเพิ่มรายไดขั้นตํ่ าของตนใหสูงขึ้นดวย

(4) ชวยในการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในระยะที่ประเทศกํ าลังอยู
ในระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เสถียรภาพของรายไดของประชาชนเปนส่ิงสํ าคัญ      
เปนอยางยิ่ง ซ่ึงการรักษาเสถียรภาพของรายไดเปนเปาหมายหนึ่งของการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ประเทศกํ าลังพัฒนาซึ่งมีรายไดสวนใหญจากการสงออกสินคาเกษตรตางก็ฝาก
อนาคตไวกบัธรรมชาติรายไดจึงไมมั่นคง แตการประกันพืชผลจะชวยแกปญหานี้ได เมื่อเกษตรกร
มเีสถียรภาพของรายไดดียอมทํ าใหอํ านาจซื้อ (Purchasing Power) คงเสนคงวามากขึ้น ก็จะทํ าให
อัตราการซือ้ขายหมนุเวยีนเศรษฐกจิดขีึน้ กจิการอยางอืน่นอกเหนอืจากการเกษตร เชน การอตุสาหกรรม
สาธารณูปโภค การคมนาคม การศึกษาคนควาวิจัย เปนตน ก็จะดีขึ้นตามลํ าดับ

(5) ชวยรักษาระดับราคาสินคาเกษตรใหมีเสถียรภาพ การรับประกันผลผลิตในกรณีที่
อนุญาตใหมีการชํ าระเบี้ยประกันและการชดใชคาเสียหายเปนผลผลิตได จะกอใหเกิดการสะสม
กองทนุส ํารองพืชผลขึ้นอันจะเปนแหลงสะสมพืชผลนั้น เมื่อเกษตรกรชํ าระเบี้ยประกันเปนพืชแลว
ผลผลิตของเกษตรกรสวนหนึ่งจะไปสะสมอยูในกองทุน ทํ าใหผลผลิตในเมือของเกษตรกรและ
ตลาดมีนอยลง     ถาในปใดเกษตรกรไดรับผลผลิตสูง การชดใชคาเสียหายตํ่ า ทุนสํ ารองสะสมก็จะ
มมีากและจะเก็บไวเปนทุนสํ ารองชดใชคาเสียหายในปตอๆ ไป ซ่ึงจะเปนการลด Supply ในตลาด
ลงและจะทํ าใหราคาสินคาของเกษตรกรในตลาดไมตกตํ่ า ในทางตรงขามถาปใดเกษตรกรผลิตได
ในอตัราตํ่ าแทนที่ราคาจะสูงหรือเกิดการขัดสน พืชผลที่อยูในกองทนุสะสมก็จะชวยแกปญหานี้ได
เชนกนั คอืพชืผลที่ถูกเก็บไวหรือเหลือจากการชดใชคาเสียหายจะถูกนํ ามาชดใชความเสียหายใหแก
เกษตรกรหรือถูกนํ าออกจํ าหนายในตลาดทํ าใหราคาสินคาชนิดนั้นๆ ไมสูง ซ่ึงเปนการชวยให
ประชาชนผูบริโภคไมเดือดรอน

(6) ชวยลดภาระดานการชวยเหลือของรัฐบาล การประกันผลผลิตจะชวยลดภาระ  
การชวยเหลือของรัฐบาลไดมาก กลาวคือปกติเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นกับพืชผลที่เกษตรกรเพาะปลูกไว 
ถาไมมีการประกัน พชืผลไว กจ็ะเปนหนาที่ของรัฐบาลที่จะไดใหความชวยเหลือแกเกษตรกรที่ได
รับภยัพบิตันิั้นๆ ซ่ึงงบประมาณที่รัฐตองใชในกิจการปหนึ่งๆ มีอยูจํ านวนไมนอย ตรงกันขามกับ   
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ทีม่กีารประกันพืชผลไว เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นกับผลผลิตของเกษตรกรรายใดเกษตรกรรายนั้นก็จะได
รับการชดใชคาเสียหายจากผูรับประกัน รัฐบาลอาจใหความชวยเหลือบางในกรณีที่เกิดการเสียหาย
มากๆ จนทนุสํ ารองทีส่ะสมไวไมพอชดใชความเสยีหาย รัฐกอ็าจจะใหความชวยเหลือเฉพาะในสวน
ทีข่าดอยูเทานั้นเอง

(7) ชวยในดานการปกครอง เกษตรกรเปนประชากรสวนใหญของประเทศไทย      
การประกนัพชืผลทํ าใหประชาชนมีรายไดมั่นคง ถึงแมวาจะเกิดภัยพิบัติกับพืชผลของเกษตรกรก็ไม
ท ําใหรายไดขั้นตํ่ าของเกษตรกรลดลง มาตรฐานการครองชีพของประชาชนก็ไมลดลงไมกอใหเกิด
ความยุงยากในการปกครอง เพราะประชาชนไมขัดสน อาชีพในทางทุจริต เชน ลักเล็กขโมยนอย    
กจ็ะลดลงหรอืไมมเีลย เพราะประชาชนไมประสบปญหาการขาดแคลน จงึท ําใหงายตอการปกครอง
ประเทศ
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บทที่ 3
มาตรการทางกฎหมายในการประกันภัยพืชผลเกษตรในตางประเทศ

เปรียบเทียบกับประเทศไทย

 ในตางประเทศนั้นไดเห็นถึงความสํ าคัญของการที่จะบรรเทาความเสียหายที่เกษตรกร    
ไดรับจากการที่ไดประสบกับภัยทางธรรมชาติตางๆ รวมทั้งภัยที่เกิดจากสัตว ศัตรูพืช และโรคพืช 
เปนตน อันสงผลตอพืชผลทางเกษตร ท ําใหพืชผลเกษตรไดรับความเสียหาย เกษตรกรไมมีรายได
เพยีงพอตอการประกอบอาชพีและด ํารงชพี โดยการสงเสรมิสวสัดกิารแหงชาตแิละไดมกีารปรบัปรงุ
ความมัน่คงทางเศรษฐศาสตรทางการเกษตรเขาสูระบบการประกันภัยทางการเกษตร

3.1  การประกันภัยพืชผลเกษตรตามหลักกฎหมายตางประเทศ

ในประเทศตางๆ เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา และญ่ีปุน ไดมีการจัดทํ ากฎหมายใน   
การประกนัภยัพืชผลเกษตรขึน้ เพือ่ชวยเหลือเกษตรกรจากการทีไ่ดประสบกบัภยัพบิตัทิางธรรมชาติ
รวมทัง้ภยัทีเ่กดิจากสตัว ศตัรพูชื และโรคพชื เพือ่เยีย่วยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แกเกษตรกรซึง่ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา แคนาดา และญี่ปุนไดกํ าหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกันภัยพืชผลเกษตรไวดังนี้

3.1.1   ประเทศสหรัฐอเมริกา
พระราชบัญญัติประกันภัยเกี่ยวกับสหพันธุพืช (แกไขเพิ่มเติม) มีหลักเกณฑ     

ทีสํ่ าคัญเกี่ยวกับการประกันภัยพืชผลเกษตรดังนี้
3.1.1.1  การเสนอการประกันภัย

สมาคมการประกันภัยพืชผลเกษตร ตองจัดหาขอมูลทางสถิติที่เพียงพอ
เกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตรที่จะทํ าการประกันภัย ซ่ึงไดถูกปรับใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ     
ทางการเกษตรที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนขอมูลทางดานพืชผลเกษตรหรือพื้นที่การเพาะปลูก เพื่อให
ทราบวาพืชชนิดใดมีความเสี่ยงสูงตํ่ าเพียงใด พื้นที่เพาะปลูกแตละพื้นที่มีความเสียงสูงตํ่ าเพียงใด 
ซ่ึงการทราบขอมูลที่ถูกตองจะเปนประโยชนตอการนํ ามาทํ าเปนสถิติและจะสงผลมายังการคํ านวณ 
เบีย้ประกนัภยัทีจ่ะกํ าหนดแกเกษตรกร ในการเสนอการประกันภัยพืชผลเกษตร
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3.1.1.2  ประเภทของพืชผลเกษตรที่รับประกันภัย
พชืผลเกษตรที่รับประกันภัย สมาคมการประกันภัยพืชผลเกษตรไดแบง

ออกเปน 4 ประเภทคือ
(1) พืชไร
(2) พืชสวน
(3) พืชผลไม
(4) พชืผลเกษตรอื่น(โดยไดรับอนุมัติจากสมาคม)

3.1.1.3 รูปแบบการประกันภัย
การประกันภัยพืชผลเกษตรของสหรัฐอเมริกา จะเปนการประกัน   

แบบสมัครใจทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรมีการประกันภัยขั้นตํ่ าโดยที่รัฐบาลจะมีการจัดสรรเงินสนับสนุน 
บางสวนมาเขากองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรในการจายเบี้ยประกันภัยตํ่ าลง

3.1.1.4 บคุคลผูเกี่ยวของในสัญญาประกันภัยพืชผลเกษตร
(1) ผูรับประกันภัย

ผูรับประกันภัย จะประกอบดวยสมาคมการประกันภัยพืชผลเกษตร 
และบรษิทัรับประกันภัยภายใตโครงการการประกันภัยพืชผลเกษตร

(2) ผูเอาประกันภัย
ผูเอาประกันภัย จะประกอบดวยเกษตรกรที่ไดรับการรับรองโดย

สมาคมการประกันภัยพืชผลเกษตร เพื่อจัดการคุมครองการประกันภัยสูเกษตรกร
(3) ผูรับประโยชน

ผูรับประโยชน ผูบรหิารสมาคมการประกนัภยัพชืผลเกษตรจะจดัให
ผูถือครองกรมธรรมประกนัภยัแจงเกีย่วกบั ช่ือผูรับประโยชน หรือการเขาถือสิทธิในการรบัประโยชน
ภายในเวลาและวิธีการที่กํ าหนด

3.1.1.5 การคุมครอง
การประกันภัยพืชผลเกษตร จะคุมครองเกษตรกรสํ าหรับความเสียหาย

ของพชือันเนื่องมาจากภัยแลง ภัยนํ้ าทวม หรือภัยธรรมชาติอ่ืนๆ แตการประกันภัยจะไมคุมครอง
ความเสียหายที่เกิดจากความประมาท หรือการทุจริตตอหนาที่ของเกษตรกร หรือความผิดพลาด
ของเกษตรกรในการหวานเมล็ดพืชหรือความผิดพลาดของเกษตรกรซึ่งถูกพิจารณาโดยรัฐมนตรี
การเกษตร
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3.1.1.6 จ ํานวนของการคุมครอง
(1) ในป 1995 ถึงป 1998 การปกปองความเสี่ยงจากภัยพิบัติจะเสนอ

การคุมครองใหกับเกษตรกร 50% ของผลเสียหายที่ไดรับในแตละพื้นที่ และคุมครองที่ 60% ของ
ราคาทองตลาดที่ไดคาดหวังไว หรือที่ราคาเปรียบเทียบที่ไดพิจารณาโดยสมาคม

(2) ในป 1999 และภายหลังจากนั้น การปกปองความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
จะเสนอการคุมครองใหกับเกษตรกรที่ 50% ของผลเสียหายที่ไดรับในแตละพื้นที่ และคุมครองที่ 
55% ของราคาทองตลาดที่ไดคาดหวังไว หรือที่ราคาเปรียบเทียบที่ไดพิจารณาโดยสมาคม

3.1.1.7 เบี้ยประกันภัย
สมาคมตองปรับเบี้ยประกันใหเหมาะสมกับโครงการการประกันภัย    

ที่อัตราซึ่งสภาไดพิจารณาทั้งนี้ตองไมตํ่ ากวาหรือเกินกวาที่กํ าหนดไวในพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย
ในกรณีไมเกินวันที่ 30 กนัยายน ค.ศ. 1998 และไมตํ ่ากวาหรือเกินกวาที่กํ าหนดไวในพิกัดอัตรา  
เบีย้ประกันภัย ในกรณีหลังวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1998

3.1.1.8 บทกํ าหนดโทษ
ก ําหนดโทษคาปรับในทางแพงไวไมเกิน 10,000 ดอลลาร71 ตอบุคคล

และตัดสิทธิบุคคลที่แจงขอมูลอันเปนเท็จออกจากการปกปองความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การจัดซ้ือ 
หรือการไดรับความชวยเหลือทางดานการประกันภัยเปนระยะเวลาไมเกิน 2 ป หรือหลังจากไดรับ
ผลก ําไรเปนระยะเวลาไมเกิน 10 ป สวนในเรื่องการกํ าหนดโทษนั้นสมาคมจะพิจารณาถึงลักษณะ
ความรุนแรงในดานการกระทํ าผิด

3.1.2  ประเทศแคนาดา
 การประกันภัยพืชผลเกษตร ตามโครงการที่จัดใหมีการประกันภัยพืชผลเกษตร   

มหีลักเกณฑที่สํ าคัญดังนี้
3.1.2.1 การเสนอการประกันภัย

กรรมการการประกันธัญพืชโนวา สคอเทีย จะดํ าเนินการรับประกันภัย
พชืผลเกษตรใหกับเกษตรกร โดยแบงเปนพืชแตละชนิดและมีรายละเอียดของการรับประกันภัยพืช
ผลเกษตรตามที่กํ าหนดไวในพระราชบัญญัติการประกันธัญพืชและปศุสัตว โดยในการประกันภัย
พชืผลเกษตรจะใชขอมูลทางสถติทิางดานผลผลติในพชืแตละชนดิทีจ่ดัใหมกีารรบัประกนัซึง่กรรมการ
การประกันธัญพืชโนวา สคอเทีย จะพิจารณาจากประวัติการไดผลผลิตของเกษตรกรผูเอาประกัน
ในระยะเวลา 10 ป ทีผ่านมา ในกรณีที่ประวัติผลผลิตดังกลาวไมถูกระบุไว ก็จะใชคาโดยเฉลี่ยจาก
                                                

71 คาเงินบาทตอดอลลาร ณ.วันที่ 5 เมษายน 2549 เทากับ 38.35 บาทตอดอลลาร
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โรงงานเปนตวับงถึงประวตัผิลผลิตดงักลาวของเกษตรกรผูเอาประกนัภยั และความเสยีหายทีเ่กษตรกร
ไดรับจะตองเกิดจากภัยธรรมชาติ หรือภัยอ่ืนๆ ตามที่ไดกํ าหนดไว

3.1.2.2 ประเภทของพืชผลเกษตรที่รับประกันภัย
พชืผลเกษตรทีรั่บประกนัภยั กรรมการการประกนัธญัพชืโนวา สคอเทยี

ไดแบงออกเปน 3 ประเภทคือ
(1) พืชไร
(2) พืชสวน
(3) พืชผลไม

3.1.2.3 รูปแบบการประกันภัย
การประกันภัยพืชผลเกษตรของแคนาดา เปนการประกันแบบสมัครใจ 

โดยที่เกษตรกรสามารถที่จะเขารวมโครงการการประกันภัยพืชผลเกษตรได และเขามาทํ าสัญญา
ประกนัภยัพชืผลเกษตรกบักรรมการการประกนัธญัพชืโนวา สคอเทยี ในการนีรั้ฐบาลจะมกีารจดัสรร
เงินสนับสนุนบางสวน เพื่อใหความชวยเหลือเกษตรกรที่เขารวมโครงการในการจายเงินสะสม   
เบีย้ประกนัภัยและจายเบี้ยประกันภัยในอัตราที่ตํ่ าลง

3.1.2.4 บคุคลผูเกี่ยวของในสัญญาประกันภัยพืชผลเกษตร
(1) ผูรับประกันภัย

ผูรับประกันภัย จะเปนการดํ าเนินการรับประกันภัยโดยกรรมการ 
การประกันธัญพืชโนวา สคอเทีย

(2) ผูเอาประกันภัย
ผูเอาประกนัภยั จะประกอบดวยเกษตรกรซึง่เปนเจาของและจดัการ

ดูแลฟารม และเกษตรกรซึ่งเปนผูเชาและจัดการฟารมโดยที่มิไดเปนเจาของ สามารถที่จะทํ า       
การประกันภัยพืชผลเกษตรไดตามวัตถุประสงคของโครงการ

(3) ผูรับประโยชน
ผูรับประโยชน จะประกอบดวยเกษตรกรผูเอาประกนัภยัและบคุคลอืน่

นอกจากเกษตรกรผูเอาประกันภัยพืชผลเกษตร ก็สามารถมีสวนไดเสียในพืชผลเกษตรที่ประกันภัย
ไวได โดยไดรับคาทดแทนความเสียหายที่เกิดกับพืชผลเกษตร หากไดมีการกํ าหนดสวนของสิทธิ
ในการเรียกคาทดแทนความเสียหายภายใตสัญญาประกันภัยตามแบบฟอรมที่จัดทํ าขึ้น และไดรับ
การอนญุาตเปนลายลักษณอักษรจากกรรมการการประกันธัญพืชโนวา สคอเทีย
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3.1.2.5 การคุมครอง
การประกันภัยพืชผลเกษตร จะคุมครองเกษตรกรสํ าหรับความเสียหาย

ของพชือันเนื่องมาจาก ภัยธรรมชาติตางๆ ภัยจากสัตว ภัยจากแมลง โรคพืช ตามที่กํ าหนดไวใน
โครงการการประกันภัยพืชผลเกษตรสํ าหรับพืชผลเกษตรแตละชนิดที่จัดใหมีการประกันภัย แต
การประกันภัยจะไมคุมครองและคาทดแทนจะไมถูกชดใช ในกรณีความเสียหายในการผลิตของ 
พืชผลเกษตรที่ไดประกันภัยไวเกิดจากความประมาท ความประพฤติไมเหมาะสม การดํ าเนินการ
ไมถูกตองของเกษตรกร ตัวแทน หรือลูกจาง หรือเกิดจากภัยอยางอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวใน
โครงการการประกันภัยพืชผลเกษตร

3.1.2.6 ระดับของความคุมครอง
กรรมการการประกันธัญพืชโนวา สคอเทีย จะกํ าหนดระดับของ    

ความคุมครองส ําหรบัพชืผลเกษตรทีไ่ดประกนัภยัไว โดยพจิารณาจากผลทีไ่ดรับโดยเฉลีย่ในระยะยาว
ของพชืผลเกษตรที่ไดประกันภัยไว ภายใตสัญญาประกันภัยโดยกํ าหนดไวไมเกิน 90%

3.1.2.7 เบี้ยประกันภัย
กรรมการการประกนัธญัพชืโนวา สคอเทยี จะพจิารณาอตัราเบีย้ประกนั

ขัน้พืน้ฐานบนรากฐานของการวิเคราะหซ่ึงไดรับการรับรองจากพนักงานการประกันภัย

3.1.3  ประเทศญี่ปุน
 แผนการประกนัภัยทางการเกษตรของญี่ปุน มีหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกันภัย

พืชผลเกษตรที่สํ าคัญดังนี้
3.1.3.1 การเสนอการประกนัภยั รัฐบาลญีปุ่นไดมกีารกอตัง้แผนงานการประกนัภยั

ทางการเกษตรขึ้น เพื่อใหเกิดความมั่นคงตอการดํ าเนินการเพาะปลูกพืชของเกษตรกร และชวยให
เกดิการพฒันาการทางการเกษตรของญี่ปุน โดยที่แผนงานการประกันภัยทางการเกษตรไดแบงออก
เปนการรบัประกันภัยพืชผลเกษตรชนิดตางๆ ตามที่ไดกํ าหนดไว สมาคมจะเปนหนวย งานที่เปน   
ผูด ําเนนิการในการจดัใหมกีารประกนัภยัพชืผลเกษตร ตามหลกัเกณฑทีก่ ําหนดไวในแตละแผนงาน
เกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามที่กํ าหนดไวในกรณีที่เปนแผนงานประกันภัยแบบสมัครใจเกษตรกร     
ก็สามารถที่จะเขารวมในโครงการการประกันภัยพืชผลเกษตรได ในกรณีที่เปนแผนงานประกันภัย
แบบบงัคับ เกษตรกรก็ตองเขาสูโครงการการประกันภัยพืชผลเกษตรโดยอัตโนมัติ
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3.1.3.2 ประเภทของพชืผลเกษตรทีรั่บประกนั พชืผลเกษตรทีจ่ดัใหมกีารประกนัภยั
ตามแผนงานการประกันภัยทางการเกษตร มีดังนี้

(1) พืชไร
(2) พืชสวน
(3) พืชผลไม

3.1.3.3 รูปแบบการประกันภัย การประกันภัยพืชผลเกษตรตามแผนงาน       
การประกนัภัยทางการเกษตรไดแบงรูปแบบการประกันภัยออกเปน 2 แบบ คือ แบบสมัครใจ ไดแก
แผนงานการประกนัภยัผลไมและตนผลไม การประกนัภยัพืน้ทีเ่พาะปลกูและการเลีย้งไหม แผนงาน
การประกนัภยัพืชที่ปลูกในเรือนกระจก   แบบบังคับไดแกแผนงานการประกันภัยขาว ขาวสาลี และ
ขาวบารเลย  แผนงานการประกันภัยพืชไร

3.1.3.4 บคุคลผูเกี่ยวของในสัญญาประกันภัยพืชผลเกษตร
(1) ผูรับประกนัภยั จะเปนการด ําเนนิการโดยสมาคมรวมกนัทางการเกษตร

หรือองคการบริหารสวนทองถ่ิน สมาพันธ และรัฐบาล ซ่ึงเปนการรับประกันภัยตามระดับของเขต
การปกครอง โดยที่หากในระดับทองถ่ินไมสามารถที่จะดํ าเนินการรับประกันได ก็จะสงให    
หนวยงานทีอ่ยูในระดับเขตการปกครองใหญกวาดํ าเนินการรับประกันภัยตอ

(2) ผูเอาประกันภัย เกษตรกรที่ไดเขารวมในระบบการประกันภัยตาม
แผนงานการประกันภัยทางการเกษตร เมื่อพืชผลเกษตรที่ไดเอาประกันภัยไวไดรับความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติทีไ่ดระบไุว ก็จะไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหาย

3.1.3.5 การคุมครองการประกันภัยพืชผลเกษตร การประกันภัยพืชผลเกษตร
ตามแผนงานการประกันภัยทางการเกษตร จะใหความคุมครองพืชผลเกษตรที่ไดรับความเสียหาย
จากภยัทางธรรมชาติ โรคพืช แมลง และสถานการณทางอุตุนิยมวิทยาอื่นๆ ตามที่กํ าหนดไวใน    
แตละแผนงานการประกันภัยทางการเกษตร

3.1.3.6 จํ านวนของการคุมครอง การประกันภัยพืชผลเกษตรตามแผนงาน    
การประกันภัยทางการเกษตร ไดกํ าหนดอัตราการคุมครองในกรณีที่เกิดความเสียหายแกพืชผล
เกษตรอันเนื่องมาจากภัยที่ระบุไว ในกรณีของการประกันภัยผลไมและตนผลไมจะใชสูตรใน    
การคํ านวณคาชดเชยความเสียหาย 3 สูตร คือ สูตรการคํ านวณคาชดเชยที่ไมเต็มจํ านวน สูตร      
การค ํานวณคาชดเชยที่เต็มจํ านวน และสูตรครอบคลุมรายรับของเกษตรกร จํ านวนผลผลิต คุณภาพ 
และราคาที่เหมือนกัน โดยข้ึนอยูกับเกษตรกรวาจะเลือกใชสูตรไหนเพื่อนํ ามาในการใชคํ านวณ    
คาชดเชยความเสียหาย ในกรณีของการประกันภัยขาว ขาวสาลี และขาวบารเลย จะใชสูตรใน     
การค ํานวณคาชดเชยความเสยีหาย 3 สูตร คอื สูตรการค ํานวณในโครงการ สูตรการค ํานวณคาชดเชย
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ทีไ่มเตม็จ ํานวน และสูตรการคํ านวณคาชดเชยที่เต็มจํ านวน   ในกรณีของการประกันภัยพืชไรจะใช
สูตรในการคํ านวณคาชดเชยความเสียหาย 2 สูตร คือ สูตรการคํ านวณคาชดเชยที่ไมเต็มจํ านวน และ
สูตรการคํ านวณคาชดเชยที่เต็มจํ านวน

3.1.3.7 เบี้ยประกัน รัฐมนตรีจะกํ าหนดอัตราเบี้ยประกันตํ่ าสุดบนฐานอัตรา
การประกันความเสียหายประจํ าปของแตละตํ าบลระหวาง 20 ปที่ผานมา สมาคมและองคการ
บรหิารสวนทองถ่ินจะก ําหนดอตัราเบีย้ประกนัแทจริงไมนอยกวาอตัราตํ ่าสดุ โดยทีอั่ตราเบีย้ประกนั
จะปรับปรุงทุกๆ 3 ป

3.1.4  สรุปหลกัเกณฑทางกฎหมายประกันภัยพืชผลเกษตรของตางประเทศ
 หลักเกณฑทางกฎหมายประกันภัยพืชผลเกษตรของตางประเทศที่สํ าคัญ สามารถ

สรุปหลักเณฑไดดังนี้
3.1.4.1 พระราชบญัญัตกิารประกันภยัเก่ียวกับสหพนัธุพชื (แกไขเพิม่เตมิ) ของ

สหรัฐอเมริกา
(1) การเขารวม

ในการที่จะเขารวมขอบเขตของการปกปองความเสี่ยงตอภัยพิบัติ 
เกษตรกรจะตองน ําเสนอการเขารวมทีสํ่ านกังานทองถ่ินของกระทรวง หรือตอผูวางแผนการประกนัภยั
ซ่ึงไดรับอนุมัติแลว เกษตรกรแตละรายตองจัดซื้อการประกันพืชผลเกษตรในวัน หรือกอนที่จะมี
การปดการขาย โดยการจดัหาขอมูลทีต่องการรวมถงึดานเอกสารทีจ่ ําเปนตางๆ เกษตรกรควรจะจดัหา
ประเมินคา โดยสมาคมในสวนของการจัดการเก็บประวัติและการผลิตของพืชท่ีไดทํ าประกันไว 
รวมทั้งรายงานถึงพื้นที่ซ่ึงไดเพาะปลูก สํ าหรับวันปดทํ าการขายจะถูกกํ าหนดโดยสมาคมซึ่ง
พิจารณาถึงการใหความสะดวกสบายตอเกษตรกรมากที่สุดในการไดรับผลกํ าไรภายใตโครงการ
การปรับปรุงดานราคาและการผลิต การเริ่มตนดวยปแหงธัญพืชในป 1995 สมาคมจะเปนผูกํ าหนด
กฎเกณฑในการประกันภัยสํ าหรับพืชที่สามารถประกันไดในแตละราย ซ่ึงถูกปลูกในฤดูใบไมผลิ 
วนัปดทํ าการขายไดแก 30 วนัลวงหนากอนมีการปดการขายซึ่งถูกกํ าหนดสํ าหรับปแหงธัญพืชใน  
ป 1994 สมาคมจะก ําหนดกฎเกณฑการประกันพืชผลเกษตรกรเพื่อทํ าใหมีความชัดเจนถึงขอบเขต
การคุมครองซึง่ถูกจดัหาโดยเกษตรกรทีม่คีณุสมบตัติามหลกัเกณฑในการไดรับการปกปองความเสีย่ง
ตอภัยพิบัติ หรือขอบเขตการคุมครองแบบพิเศษ

(2) การกํ าหนดพืชชนิดใหม
พระราชบัญญัติการประกันภัยเกี่ยวกับสหพันธุพืช (แกไขเพิ่มเติม) 

จะก ําหนดหลกัเกณฑในการจดัใหมกีารประกนัพชืชนดิอืน่ๆเพิม่เตมิ รวมถึงการเพิม่เตมิการประกนัภยั
เกี่ยวกับพืชผลเกษตรซึ่งไมสามารถเก็บไวไดนาน และการเพิ่มเติมการประกันภัยเกี่ยวกับตนกลา 
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อีกทั้งในกรณีที่พื้นที่ใดที่ไมสามารถทํ าการประกันภัยไดสํ าหรับผลิตผลทางการเกษตรบางอยางนั้น 
ก็ไดกํ าหนดใหมีการจัดใหมีการประกันภัยพืชผลเกษตรไดถาหากเกษตรกรมีขอมูลในดานสถิติ
เกีย่วกับการผลิต เสนอตอสมาคมการประกันภัยพืชผลเกษตร

(3) การปกปองความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
พระราชบัญญัติการประกันภัยเกี่ยวกับสหพันธุพืช (แกไขเพิ่มเติม)

ไดกํ าหนดหลักเกณฑของการปกปองความเสี่ยงตอภัยพิบัติ เพื่อจะคุมครองเกษตรกรสํ าหรับ    
ความเสยีหายของพืช ผลเกษตรอันเนื่องมาจากภัยแลง ภัยนํ้ าทวม หรือภัยทางธรรมชาติอ่ืน ซ่ึงถูก
พจิารณาโดยรัฐมนตรีเกษตร

(4) จ ํานวนของการคุมครองและขอบเขตการคุมครองพิเศษ
จํ านวนของการคุมครองนั้นในป 1995 ถึงป 1998 การปกปอง

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติจะเสนอการคุมครองใหกับเกษตรกร 50% ของผลเสียหายที่ไดรับในแตละ
พื้นที่ และคุมครองที่ 60% ของราคาทองตลาดที่ไดคาดหวังไว หรือที่ราคาเปรียบเทียบที่ไดพิจารณา
โดยสมาคมการประ กันภัยพืชผลเกษตร สวนในป 1999 และภายหลังจากนั้น การปกปองความเสี่ยง
จากภยัพิบัติจะเสนอการคุมครองใหกับเกษตรกรที่ 50% ของผลเสียหายที่ไดรับในแตละพื้นที่ และ
คุมครองที่ 55% ของราคาทองตลาดที่ไดคาดหวังไว หรือที่ราคาเปรียบเทียบที่ไดพิจารณาโดย
สมาคมการประกนัภยัพชืผลเกษตร ในสวนของขอบเขตการคุมครองพเิศษนัน้ไดก ําหนดหลกัเกณฑ
ระดับของการคุมของจะถูกคิดคํ านวณเปนหนวยเงินดอลลาร และตองถูกจัดซื้อที่ระดับไมเกินกวา 
85% ของผลที่ไดรับของแตละบุคคล หรือท่ี 95% ของพื้นที่ที่ไดรับซึ่งถูกพิจารณาโดยสมาคม     
การประกนัภยัพชืผลเกษตร สวนการคุมครองแบบพเิศษในเขตการปกครอง หรือพืน้ที ่ หรือฟารมนัน้
ตองไมนอยกวา 50% ของ ประวตัทิีเ่คยมมีา หรือผลทีไ่ดรับชดใชโดยเฉลีย่โดยการประเมนิที ่  100%
ของราคาตามทองตลาดซึ่งถูกคาดหวังไว หรือในขอบเขตการคุมครองที่เทากัน สวนการคุมครอง
เพิ่มเติมเกี่ยวกับอัคคีภัยและการตกของลูกเห็บนั้น ไดกํ าหนดระดับของการคุมครองเพิ่มเติมอยูที่ 
65% หรือมากกวาของผล ทีไ่ดรับการชดใชโดยเฉลีย่โดยการประเมนิที ่ 100% ของราคาตามทองตลาด
ซ่ึงถูกคาดหวังไว

(5) คาบริการทางการจัดการ
พระราชบัญญัติการประกันภัยเกี่ยวกับสหพันธุพืช (แกไขเพิ่มเติม)

ไดมีการกํ าหนดหลักเกณฑของคาบริการทางการจัดการไวดังนี้คือ (1) คาธรรมเนียมขั้นพื้นฐาน   
ไดกํ าหนดใหเกษตรกรแตละรายตองจายคาธรรมเนียมในการจัดการสํ าหรับการปกปองความเสี่ยง
ตอภัยพิบัติ ในจํ านวนของ 10%  ของเบี้ยประกันภัย หรือที่  50  ดอลลารตอเขตการปกครอง  หรือ
มากกวานัน้ในกรณีที่ไดรับความเห็นชอบโดยสมาคมการประกันภัยพืชผลเกษตร (2) คาธรรมเนียม
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พเิศษก ําหนดใหตามจํ านวนเงินภายใต  (1)  เกษตรกรตองจายคาธรรมเนียมที่ 10 ดอลลาร  สํ าหรับ
ในแตละจํ านวนซึ่งถูกพิจารณาตาม (1) ซ่ึงจํ านวนเงินที่เรียกเก็บเปนคาบริการทางการจัดการนี้     
จะถูกเกบ็สะสมในเงินกองทุนการประกันภัยพืชผลเกษตร

(6) เบี้ยประกันภัย
พระราชบัญญัติการประกันภัยเกี่ยวกับสหพันธุพืช (แกไขเพิ่มเติม) 

ไดกํ าหนดใหสมาคมตองปรับเบี้ยประกันใหเหมาะสมกับโครงการการประกันภัยที่อัตราซึ่งสภาได
พจิารณาทั้งนี้ตองไมมากกวา 1.1 ในกรณีไมเกินวันที่ 30 กนัยายน ค.ศ. 1998 และไมมากกวา 1.075 
ในกรณีหลังวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1998  ซ่ึงจ ํานวนเบี้ยประกันภัยสํ าหรับการปกปองความเสี่ยงตอภัย
ตางๆ ในกรณีของขอบเขตการคุมครองแบบพิเศษตํ่ ากวา 65% ของประวัติที่เคยมีมา หรือผลที่ไดรับ
การชดใชโดยเฉลี่ยโดยการประเมินที่ 100% ของราคาตามทองตลาดซึ่งไดถูกคาดหวังไว หรือใน
ขอบเขตการคุมครองที่เทากัน แตถามากกวา 50% จํ านวนเบี้ยประกันภัยจะตองเพียงพอใน          
การครอบคลุมตอความเสียหายซึ่งไดคาดการณไว และถูกเก็บสํ ารองไวอยางมีเหตุผล และรวมถึง
จํ านวนสํ าหรับคาใชจายในการดํ าเนินการและการจัดการซึ่งถูกพิจารณาโดยสมาคม และในกรณี
ของขอบเขตการคุมครองแบบพเิศษเทากบั 65% จ ํานวนเบีย้ประกนัภยัจะตองเพยีงพอในการครอบคลมุ
ตอความเสียหายซึ่งไดคาดการณไว และถูกเก็บสํ ารองไวอยางมีเหตุผล และรวมถึงจํ านวนสํ าหรับ
คาใชจายในการดํ าเนินการและการจัดการซึ่งถูกพิจารณาโดยสมาคมบนกระบวนการทางดาน      
อุตสาหกรรมซึ่งเปอรเซ็นตของเบี้ยประกันจะถูกนํ าไปพิจารณาในสวนของอัตราคาเสียหาย

(7) การลดลงของเบี้ยประกัน
การลดลงของเบี้ยประกันนั้น ผูวางแผนการประกันภัยตองพิจารณา

ลดการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยใหเหมาะสมกับระบบขั้นตอนวามีประสิทธิภาพเพียงใด ผูวางแผน
การประกนัภยัตองบอกกลาวใหสมาคมในการใชอํ านาจลดเบีย้ประกนัภยักอนการกระท ําการดงักลาว
และการลดลงดังกลาวไดถูกพิจารณาใหเขากับกฎ, การกํ าหนดขอบเขตและวิธีการซึ่งกํ าหนดโดย
สมาคม

(8) การสงเคราะหเบี้ยประกันภัย
การสงเคราะหเงนิเบีย้ประกนัของรฐันัน้ สมาคมตองเขาไปมบีทบาท

ในขอตกลงกับภาครัฐ หรือตัวแทนของรัฐ โดยที่รัฐหรือตัวแทนตองจายเงินสงเคราะหเบี้ยประกัน
เพิม่เตมิใหกบัผูวางแผนการประกนัภยัทีไ่ดรับการอนมุตัแิลว เพือ่ทีจ่ะสงเสรมิการลดลงของเบีย้ประกนั
ซ่ึงถูกจายโดยเกษตรกร ในการจายเบีย้ประกนัโดยสมาคมนัน้มวีตัถุประสงคในการสงเสรมิการเขารวม
ของเกษตรกรในการปกปองความเสี่ยงตอภัยอันตรายและขอบเขตการคุมครองแบบพิเศษ ซ่ึง
จ ํานวนเบีย้ประกนัทีจ่ะถกูจายโดยสมาคมจะตองเปน (1) ในกรณขีองการปกปองความเสีย่งตอภยัพบิตัิ
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จ ํานวนทีจ่ะถกูทํ าใหเขากันสํ าหรับเบี้ยประกันจะถูกระบุภายใตหัวขอยอย (ดี) (2) (เอ) ของมาตรา 
1508 คอื ในกรณีการปกปองความเสี่ยงภัยประเภทตางๆ จ ํานวนของคาประกันจะตองเพียงพอตอ
ความเสียหายซึ่งอาจคาดการไดและเก็บสํ ารองไวอยางมีเหตุผล หรือ(2) ในกรณีของการคุมครองซึ่ง
ตํ่ ากวา 65% ของประวัติที่เคยมีมา หรือผลที่ไดรับการชดใชโดยเฉลี่ยโดยการประเมินที่ 100% ของ
ราคาตามทองตลาดซึ่งไดถูกคาดหวังไว หรือในขอบเขตการคุมครองที่เทากันจะถูกระบุในรูปของ
จํ านวนเบี้ยประกันสํ าหรับขอบเขตของการปกปองความเสี่ยงตอภัยอันตรายและคาใชจายใน      
การด ําเนินการและการจัดการภายใตหัวขอยอย (ดี) (2) (บ)ี ของมาตรา 1508  คอืในกรณีขอบเขต
ของการคุมครองแบบพิเศษตํ่ ากวา 65% แตถามากกวา 50% จ ํานวนเบีย้ประกันภัยจะตองเพียงพอใน
การครอบคลุมตอความเสียหายซ่ึงคาดการณไว และถูกเก็บสํ ารองไวอยางมีเหตุผล และรวมถึง
จ ํานวนส ําหรับคาใชจายในการดํ าเนินการและการจัดการที่ถูกพิจารณาโดยสมาคม หรือ(3) ในกรณี
ของการคุมครองที่เทากันหรือมากกวา 65% ในแตละพืน้ที่ จํ านวนการจายจะถูกกํ าหนดไวที่ 50% 
ผลทีไ่ดรับการชดใชโดยเฉลี่ยในการประเมินที่ 75% ของราคาตามทองตลาดซึ่งไดรับการคาดหวัง
ไวและคาใชจายในการดํ าเนินการและการจัดการไดถูกกํ าหนดไวในหัวขอยอย (ดี) (2) (ซี) ของ
มาตรา 1508 คอื ในกรณีขอบเขตของการคุมครองแบบพิเศษเทากันหรือมากกวา 65% จํ านวน     
เบี้ยประกันภัยจะตองเพียงพอในการครอบคลุมตอความเสียหายซ่ึงคาดการณไว และถูกเก็บสํ ารอง
ไวอยางมเีหตุผล และรวมถึงจํ านวนสํ าหรับคาใชจายในการดํ าเนินการและการจัดการที่ถูกพิจารณา
โดยสมาคมบนกระบวนการทางดานอุตสาหกรรมซึ่งเปอรเซ็นตของเบี้ยประกันจะถูกนํ าไป
พจิารณาในสวนของอัตราคาเสียหาย

(9) การเรียกรองคาเสียหาย
การเรียกรองคาเสียหายภายใตกฎระเบียบที่ถูกกํ าหนดโดยสมาคม 

สมาคมจะตองดํ าเนินการในดานการปรับเปลี่ยนและการชดใชคาเสียหาย กฎระเบียบซ่ึงสมาคมเปน
ผูก ําหนดขึน้จะสามารถท ําใหแนใจตอการเปลีย่นแปลงในจ ํานวนของคาเสยีหายวาเปนไปอยางถูกตอง
ในกรณทีีเ่รียกรองคาทดแทนไดถูกปฏเิสธโดยสมาคมหรอืบคุคลซึง่สมาคมใหท ําการแทน การฟองรอง
ในเรื่องของคาเสียหายจะถูกนํ าสูกระบวนการยุติธรรมในศาลแขวงซึ่งฟารมที่ทํ าประกันภัยไวตั้งอยู
ในเขตการปกครอง โดยการฟองรองเรียกคาเสียหายจะตองดํ าเนินการไมชากวา 1 ป หลังจากวันที่มี
การบอกปดขอเรียกรองดังกลาว สมาคมตองจัดใหผูวางแผนการประกันภัยที่ไดรับการรับรอง      
ทํ าการชดใชคาใชจายตางๆ และคาทนายความซึ่งกอใหเกิดขึ้นโดยผูวางแผน ทั้งนี้สืบเนื่องจาก
ความผิดพลาดของสมาคม
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3.1.4.2 พระราชบัญญัติการประกันธัญพืชและปศุสัตวของแคนาดา
(1) การเขารวม

การเขารวมโครงการการประกันภัยพืชผลเกษตรนั้น เกษตรกรผูที่
จะท ําการประกนัภยั จะเสนอพืน้ทีท่ีท่ ําการเพาะปลกูพชืซ่ึงไดเปนเจาของและจดัการเพือ่การประกนัภยั
ในโนวาสคอเทียโดยที่สัญญาประกันภัยจะเปนประโยชนตอพ้ืนที่ทั้งหมด และดํ าเนินการรวมกับ
การสะสมเบี้ยประกันภัยอยางนอย 20 ดอลลาร หรือ 50 ดอลลาร ขึ้นอยูกับการกํ าหนดไวสํ าหรับพืช
แตละชนดิที่จะเอาประกันภัย สัญญาประกันภัยพืชผลเกษตรจะมีผลบังคับในปแหงธัญพืช (ปแหง
ธัญพชืจะอยูในชวงของการเพาะปลูกพืชผลเกษตรในแตละชนิดตามที่กรรมการกํ าหนด) และจะยัง
คงมผีลในปตอๆ มาจนกวาจะไดถูกยกเลกิโดยผูประกนัภยั หรือกรรมการเหน็สมควร โดยทีก่ารยกเลกิ
นั้น จะตองแจงเปนลายลักษณอักษรตอคูสัญญาอีกฝายหนึ่งภายในเวลาที่กํ าหนดไวสํ าหรับพืช     
แตละชนิด จึงจะถือวาการยกเลิกมีผลบังคับได

(2) พชืที่จัดใหมีการประกัน
พืชผลเกษตรที่ถูกระบุใหเปนพืชที่สามารถประกันภัยไดภายใต

พระราชบัญญัติการประกันธัญพืชและปศุสัตวของประเทศแคนาดา มีดังนี้ คือ ขาวโพด อาหารสัตว 
บลูเบอรี่ตนใหญ บลูเบอรี่ตนเล็ก พืชจํ าพวกตระกูลถ่ัว มันฝร่ัง ราสเบอรี่ ตนถ่ัวเหลือง เมล็ดขาวใน
ฤดใูบไมผลิ เมล็ดขาวในฤดูหนาว สตรอเบอรี่ พืชผลไม และพืชผัก

(3) การปกปองความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
เกษตรกรที่เขารวมโครงการการประกันภัยพืชผลเกษตร จะไดรับ

การปกปองจากภัยพิบัติที่เกิดจากภัยธรรมชาติตางๆ ที่ไดมีการกํ าหนดประเภทของภัยธรรมชาติไว
สํ าหรับพืชแตละชนิดที่จัดใหมีการประกันภัย โดยพิจารณาจากสถิติของภัยธรรมชาติตางๆ ที่สง  
ผลเสียหายตอพืชที่จัดใหมีการประกันภัย  ซ่ึงภัยธรรมชาติที่กอใหเกิดความเสียหายตอพืชชนิดตางๆ
ทีจ่ดัใหมกีารประกนัภยันัน้ จะเปนภยัทีร่ะบไุวในสญัญาประกนัภยัสํ าหรบัพชืแตละชนดิ โดยสวนใหญ
แลว ภยัทีร่ะบไุวกจ็ะเปนภัยที่มีลักษณะเหมือนกันจะแตกตางกันบาง กเ็ฉพาะภัยที่มีลักษณะเฉพาะ
ในพชืแตละชนดิ เมื่อเกษตรกรไดทํ าการประกันภัยพืชผลเกษตรแลว ก็จะไดรับการปกปองจากภัย
ตามทีก่ ําหนดไวในสัญญาประกันภัยในพืชชนิดตางๆที่จัดใหมีการประกันภัย

(4) ขอสังเกตของความเสียหาย
ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึน้แกพืชผลเกษตรที่ไดประกันภัยไว 

อันเนื่องมาจากภัยตางๆ ที่ระบุไว และเกษตรกรมีความประสงคที่จะละทิ้ง หรือทํ าลายพืชที่ได   
ประกนัภยัไว หรือตองการปลูกพืชใหม หรือใชพื้นที่ดังกลาวเพื่อจุดประสงคอ่ืน เกษตรกรตองแจง
ใหกรรมการทราบเปนลายลักษณอักษร และจะไมท ําการใดๆโดยปราศจากความยนิยอมของกรรมการ
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ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นแกพืชผลเกษตรที่ไดประกันภัยไว 
อันเนือ่งมาจากภัยตางๆที่ระบุไว เปนครั้งคราว เกษตรกรตองแจงใหกรรมการทราบภายใน 5 วัน
นบัจากเกดิเหตกุารณดงักลาว อยางไรกต็ามการแจงตางๆ ของเกษตรกรไดมขีึน้ในขณะทีก่ารเกบ็เกีย่ว
ไดเสรจ็ส้ินแลว ถาผลผลิตที่แทจริงนอยกวาผลผลิตที่ไดประกันไวทั้งหมด และพืชที่ไดประกันไว
จะไมถูกละทิ้งหรือทํ าลายจนกวากรรมการจะไดทํ าการประเมินคาผลผลิตที่เปนไปไดของพื้นที่นั้น 
และกรณคีวามเสียหายในการผลิตผล อันเนื่องจากภัยตางๆที่ระบุไว เกษตรกรตองแจงใหกรรมการ
ทราบเปนลายลักษณอักษรภายใน 5 วนันบัจากวันสิ้นสุดการเก็บเกี่ยว

(5) ขอบเขตที่การประกันภัยคุมครองถึง
การประกันภัยพืชผลเกษตรตามโครงการประกันธัญพืชแหง     

แคนาดา-โนวาสคลอเทียนั้น ขอบเขตที่การประกันภัยคุมครองจะอยูที่ผลผลิตที่ประกันภัยได       
ทั้งหมดที่ 70% หรือ 80% ของผลผลิตที่ไดรับโดยเฉลี่ยสํ าหรับจํ านวนพื้นที่เอเคอรทั้งหมดของพืช
ทีจ่ดัใหมกีารประกันภัยและสามารถเก็บเกี่ยวได โดยที่ตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัยธัญพืชแหง
แคนาดา-โนวาสคลอเทยีทีใ่ชบงัคบัเมือ่ไมนานมานี ้ กรรมการตองเสนอผลผลติทีไ่ดประกนัไวทัง้หมด
ที่ 85% ของผลผลิตที่ไดรับโดยเฉลี่ยสํ าหรับจํ านวนพื้นที่เอเคอรทั้งหมดของพืชแตละชนิดที่จัดใหมี
การประกันภัยที่จะถูกเก็บเกี่ยว

(6) ปจจัยที่การประกันภัยไมคุมครองถึง
สัญญาประกันภัยจะไมประกันและคาทดแทนจะไมถูกชดใช       

ในกรณทีีค่วามเสยีหายในการผลติของพชืทีไ่ดประกนัภยัไวมผีลมาจากความประมาท ความประพฤติ
ไมเหมาะสม การดํ าเนินการที่ไมถูกตองของเกษตรกร หรือตัวแทน หรือลูกจาง หรือเกิดจากภัย
อยางอืน่นอกเหนอืจากภยัท่ีไดระบไุวในโครงการ หรือในกรณทีีเ่กดิจากการแจงขอความอนัเปนเทจ็
เกี่ยวกับพืชผลเกษตรตอกรรมการ หรือปกปดขอความจริงอันควรจะตองเปดเผยตอกรรมการ       
ในขณะที่เขารวมโครงการการประกันภัยพืชผลเกษตร หรือไมปฎิบัติตามกฎขอบังคับของสัญญา
ประกนัภยั หรือกระทํ าการฉอฉล หรือจงใจทํ าขอความอันเปนเท็จเกี่ยวกับการเรียกรองคาเสียหาย
ภายใตสัญญาประกันภัย

(7) เบี้ยประกัน
อัตราเบีย้ประกนัขัน้พืน้ฐานส ําหรับพชืผลเกษตรทีส่ามารถประกนัภยั

ไดตองถูกปรับเปลี่ยนโดยการใหสวนลดแกเกษตรกรเมื่อคาทดแทนไดนอยกวาเบี้ยประกันภัยซ่ึงได
จายทั้งหมด หรือมีการเพิ่มเบี้ยประกันภัยเมื่อคาทดแทนมากกวาเบี้ยประกันภัยซ่ึงไดจายทั้งหมด
ภายใตโครงการ ในการปรับเปลี่ยนสํ าหรับสวนลดหรือการเก็บเพิ่มตองคิดคํ านวณตามสมการดังนี้

(LR-1) x (N÷(20+N))
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LR (อัตราสวนความเสยีหาย) มคีาเทากบัคาทดแทนทัง้หมดหารดวย
เบีย้ประกนัทัง้หมด และ N มคีาเทากบัจ ํานวนตวัเลขของปทีไ่ดประกนัไวในโครงการ โดยทีค่าสวนลด
สูงสุดจะอยูที่ 50% และการเก็บเงินเพิ่มเติมสูงสุดจะอยูที่ 100% ของอตัราเบี้ยประกันภัยขั้นพื้นฐาน 
และเบีย้ประกนัรายปตํ ่าสุดซึง่สามารถจายไดโดยเกษตรกรส ําหรับแตละธญัพชืทีไ่ดประกนัไวจะอยูที่
50 ดอลลาร  เวนแตเบี้ยประกันรายปตํ่ าสุดไดถูกกํ าหนดในโครงการ

(8) การสงเคราะหเบี้ยประกัน
เบีย้ประกนัทีเ่กษตรกรตองจายนัน้ จะไดรับการชวยเหลือจากรฐับาล

แคนาดา ภายใตพระราชบัญญัติการปกปองรายไดของฟารม(แคนาดา) และเขตการปกครอง ภายใต
พระราชบัญญัติการประกันธัญพืชและปศุสัตว

(9) การพิสูจนคาเสียหาย
การเรยีกรองคาทดแทนในกรณีของพืชที่ไดประกันไว จะถูกพิสูจน

ความเสยีหายโดยกรรมการและจะถูกเก็บรวบรวมเปนเอกสารไมชากวา 60 วนั หลังจากการสิ้นสุด
การเก็บเกี่ยว หรือการสิ้นสุดปแหงธัญพืชซ่ึงความเสียหายไดเกิดขึ้น การเรียกรองคาทดแทนจะ
ดํ าเนินการโดยเกษตรกร หรือโดยตัวแทน หรือโดยผูรับโอน ในกรณีที่เกษตรกรไมอยู หรือไม
สามารถจัดการได

(10)  การพิจารณาตัดสินคดี
 ในกรณทีี่กรรมการ และเกษตรกรไมสามารถตกลงกันไดในเรื่อง

คาเสยีหายภายใตสัญญาประกันภัย ขอโตเถียงดังกลาวจะถูกวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ
3.1.4.3 แผนงานการประกันภัยทางการเกษตรของญี่ปุน

(1) การเขารวม
การเขารวมโครงการการประกันภัยพืชผลเกษตรตามแผนงาน    

การประกันภัยทางการเกษตรนั้น เปนสัญญาที่เปนการตกลงรวมกันระหวางเกษตรกรและสมาคม
รวมกันทางการเกษตร หรือองคการบริหารสวนทองถ่ิน ซ่ึงการเขารวมในโครงการประกันภัย     
พชืผลเกษตรจะมีอยู 2 รูปแบบ คือ แบบสมัครใจ และแบบบังคับ โดยที่แบบสมัครใจ จะเปนกรณี
ของการประกันภัยผลไมและตนผลไม การประกันภัยพื้นที่เพาะปลูกและการเลี้ยงไหม เมื่อ
เกษตรกรมีพื้นที่เพาะปลูกพืชอยู ในเกณฑที่จะเขารวมโครงการการประกันภัยพืชผลเกษตรได 
เกษตรกรมีสิทธิที่จะเลือกเขารวมโครงการการประกันภัยพืชผลเกษตรหรือไมเขารวมก็ได เปน
ความสมคัรใจของเกษตรกรเอง ในสวนของแบบบังคับ จะเปนกรณีของการประกันภัยขาว ขาวสาลี 
และขาวบารเลย การประกันภัยพืชไร เมื่อเกษตรกรมีพื้นที่เพาะปลูกพืชอยูในเกณฑที่กํ าหนดไว   
ในแตละโครงการการประกนัภยัพืชผลเกษตรทีจ่ดัใหมกีารประกนัภยั เกษตรกรจะตองเขาสูโครงการ
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ประกนัภยัพชืผลเกษตรตามแผนงานการประกันภัยทางการเกษตรโดยอัตโนมัติ เกษตรกรไมมีสิทธิ
ที่จะเลือกไมเขารวมโครงการการประกันภัยพืชผลเกษตร เปนหนาที่ของเกษตรกรที่จะตองเขาสู
ระบบการประกันภัยพืชผลเกษตร

(2) พชืที่จัดใหมีการประกัน
พืชผลเกษตรที่จัดใหมีการประกันภัยตามแผนงานการประกันภัย

ทางการเกษตร มีดังนี้ คือ สมอันซู มะนาวจีน ผลไมจํ าพวกสมมะนาวอื่นๆ แอปเปล องุน แพร บีทซ 
โลควอท เชอรร่ี ลูกพลับ ลูกเกาลัด แอปริคอทญี่ปุน พลัม กีวี่ และสับปะรด ตนผลไมของผลไม    
ดงัทีก่ลาวมาขางตน ขาว ขาวสาลี ขาวบารเลย มันฝร่ัง ถ่ัวเหลือง ถ่ัวแดง“อะซูกิ” ถ่ัวลิสง หัวบีทที่ใช
ท ํานํ ้าตาล ออย ตนฮอบ และใบชา พชืผลเกษตรดงัทีก่ลาวมาขางตนนัน้ เปนพชืทีจ่ดัใหมกีารรบัประกนั
เมื่อเกษตรกรมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กํ าหนดไวในแตละโครงการการประกันภัยพืชผลเกษตรตาม
แผนงานการประกันภัยทางการเกษตร

(3) การปกปองความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
เกษตรกรที่เขารวมโครงการการประกันภัยพืชผลเกษตรจะไดรับ

การปกปองความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติตางๆ โรคพืช สัตว แมลง และเหตุการณทาง        
อุตุนิยมวิทยาอื่นๆ ตามที่กํ าหนดไวในแตละโครงการการประกันภัยพืชผลเกษตร อันสงผลให     
พืชผลเกษตรไดรับความเสียหาย เปนการประกันการลดลงของผลผลิตและการเสื่อมคุณภาพของ
ผลผลิตใหกับเกษตรกรที่เขารวมโครงการ

(4) จ ํานวนของความคุมครอง
เกษตรกรที่เขารวมโครงการการประกันภัยพืชผลเกษตร เมื่อไดรับ

ความเสียหายจากภัยตางๆ ที่กํ าหนดไวในแตละโครงการการประกันภัยพืชผลเกษตร สงผลให     
พืชผลเกษตรไดรับความเสียหาย เกษตรกรจะไดรับความคุมครองในอัตราที่กํ าหนดไวในแตละ
โครงการการประกันภัยพืช ผลเกษตร ดังนี้ คือ ในกรณีของการประกันภัยผลไม อัตราการคุมครอง
อยูที่ 70% (ในกรณขีองการประกันภัยความเสี่ยงเฉพาะอยูที่ 80%)   สมาคมรวมกันทางการเกษตร
และองคการบริหารสวนทอง ถ่ินจะกํ าหนดอัตราตํ่ าสุดอยูระหวาง 40% ถึง 60% โดยที่เกษตรกร
สามารถที่จะเลือกอัตราการคุมครองตามที่ตองการได ในกรณีของการประกันภัยตนผลไม อัตรา
การคุมครองสูงสุดอยูที่ 80% ของ คาที่เอาประกันภัยได และอัตราตํ่ าสุดไมนอยกวา 40% และไม
มากกวา 60% โดยจะถูกกํ าหนดโดยสมาคมหรือองคการบริหารสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกษตรกรสามารถ
ทีจ่ะเลอืกอตัราการคุมครองตามทีต่องการได ในกรณขีองการประกนัภยัขาว ขาวสาล ี และขาวบารเลย
มสูีตรในการคํ านวณ 3 แบบ คอื สูตรการคํ านวณในโครงการ(เมื่อมีความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ
อยางใดอยางหนึ่งในโครงการเกิน 30% ของผลผลิตมาตรฐาน)  สูตรการคํ านวณคาชดเชยที่ไมเต็ม
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จํ านวน(เมื่อรวมความเสียหายในความเสียหายของโครงการเกิน 20% ของผลเฉลี่ยโดยรวมของ
เกษตรกร) สูตรการค ํานวณคา ชดเชยทีเ่ตม็จ ํานวน (เมือ่จ ํานวนความเสยีหายของผลรวมพชืผลทีล่ดลง
ของเกษตรกรเกนิ 10% ของผลผลติมาตรฐานโดยรวมของเกษตรกร)  ในกรณขีองการประกนัภยัพชืไร
มีสูตรในการคํ านวณ 2 แบบ คือ สูตรการคํ านวณคาชดเชยที่ไมเต็มจํ านวน(เมื่อยอดรวมของ     
ความเสยีหายในโครงการทีไ่ดรับความเสยีหายเกนิ 20% ถึง 30% ของผลผลติมาตรฐานของเกษตรกร)   
สูตรการคํ านวณคาชดเชยที่เต็มจํ านวน (เมื่อความเสียหายซ่ึงผลผลิตโดยรวมของเกษตรกรมีจํ านวน
ลดลงเกิน 20% ของผลผลิตมาตรฐานของเกษตรกร)

(5) อัตราเบี้ยประกัน
รัฐมนตรี จะกํ าหนดอัตราเบี้ยประกันตํ่ าสุดโดยอยูบนฐานของ

อัตราการประกนัความเสยีหายประจ ําปของแตละต ําบลในระหวาง 20 ปทีผ่านมา และจะมกีารปรบัปรงุ
อัตราเบีย้ประกนัทกุๆ 3 ป และหากมคีวามจ ําเปนสมาคม หรือองคการบรหิารสวนทองถ่ินกส็ามารถ
ทีจ่ะก ําหนดชวงอัตราเบี้ยประกันเพิ่มอีกก็ได ตามหลักเกณฑที่กํ าหนด

(6) การสงเคราะหเบี้ยประกัน
เกษตรการที่เขารวมโครงการการประกันภัยพืชผลเกษตร จะไดรับ

การชวยเหลือดานเบี้ยประกันจากรัฐบาลเปนจํ านวนถึง 50% หรือ 55% ของเบี้ยประกัน ตามที่
ก ําหนดไวในแตละโครงการการประกันภัยพืชผลเกษตร

3.2  การประกันภัยพืชผลเกษตรตามหลักกฎหมายไทย

การประกนัภยัพืชผลเกษตรในประเทศไทยนั้นไดมีการริเร่ิมใหมีการดํ าเนินการขึ้น เพื่อ
ที่จะแกปญหาใหกับเกษตรกรแบบยั่งยืนมิใชแบบครั้งคราว ในกรณีที่เกษตรกรตองประสบปญหา
กบัภยัทางธรรมชาติอยูทุกป สงผลใหผลิตผลทางการเกษตรไดรับความเสียหายเกษตรกรไมมีรายได
ทีเ่พยีงพอในการดํ ารงชีพ และประกอบอาชีพเกษตรกรรมในฤดูเพาะปลูกในปตอๆ มา เพราะไมมี
เงินทุน หรือรายไดจากการขายพืชผลเกษตรในการที่จะนํ ารายไดนั้นมาลงทุนเพาะปลูกพืชผล
เกษตร เนื่องจากการเพาะปลูกพืชผลเกษตรสวนใหญยังตองพึ่งพาธรรมชาติ ซ่ึงมีความแปรปรวน
สูงและไมสามารถควบคุมได ประเทศไทยไดมีการทํ าการทดลองเปนโครงการนํ ารองในการจัดให
มกีารประ กันภัยพืชผลเกษตรถึง 3 คร้ัง คือในป พ.ศ. 2521-2523  ป พ.ศ. 2525-2527 และป พ.ศ. 
2531-2534 โดยในโครงการน ํารองนัน้ ไดจดัการด ําเนนิการระหวางรฐักบับรษิทัประกนัภยัทีเ่ขารวม
โครงการในการใหมีการรับประกันภัยเพียงบางพื้นที่ซ่ึงมีเพียงไมกี่จังหวัด ประกอบกับเกษตรกรใน
จังหวัดที่เขารวมโครงการก็มีจํ านวนนอย ทํ าใหการรับประกันภัยพืชผลเกษตรทั้งสามครั้งนั้น       
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ไมประสบผลสํ าเร็จและไมจงูใจใหบริษทัรับประกันภัยดํ าเนินการรับประกันภัยตอหลังจากเสร็จสิ้น
โครงการน ํารอง เนื่องจากบริษัทรับประกันภัยตองรับภาระที่หนักในการใชงบดํ าเนินการของบริษัท
ทีม่จีํ านวนสูงทํ าใหตองขาดทุน

3.2.1  ความหมายของการประกันภัย
 การประกันภัย เปนการเฉลี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่นๆ

เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบเคราะหกรรมใหพนจากความเสียหาย โดยผูรับประกันภัย
จะเปนคนกลางที่คอยเฉลี่ยภัยไปยังบุคคลอื่นๆ ที่รวมประสบภัยในลักษณะเดียวกันทํ าใหเกิด    
หลักประกนัทีม่ัน่คงในการดํ ารงชีวิต มีความมั่นใจในการที่จะไดรับชดใชความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
แกตน โดยยอมเสียสละรายไดเปนคาสงเบี้ยประกันภัยใหแกผูรับประกันภัย72

3.2.2  ประเภทของพืชผลเกษตรที่รับประกันภัย
 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัยของไทยนั้น กํ าหนด    

แตเพยีงวาใหผูทีม่สีวนไดเสยีในเหตทุีเ่อาประกนัภยัไวสามารถทีจ่ะท ําประกนัภยัได วตัถุทีเ่อาประกนัภยั
นัน้กฎหมายไมไดก ําหนดไว ดงันัน้จงึสามารถทีจ่ะเอาวตัถุทีผู่เอาประกนัภยัมสีวนไดเสียมาประกนัภยั
กับบริษัทผูรับประกันภัยได ซ่ึงในการประกันภัยพืชผลเกษตรที่บริษัทรับประกันภัยเคยดํ าเนินการ
รับประ กันภัยไวแบงออกเปนพืชดังนี้

(1) พืชไร
(2) พืชสวน
(3) พชืชนดิอ่ืนๆ ที่เกษตรกรและบริษัทรับประกันภัยตกลงกัน

3.2.3  รูปแบบการประกันภัย
3.2.3.1 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย เปนสัญญา

ประกนัภยัระหวางเอกชนกับเอกชนที่มาตกลงกันที่จะมาผูกพันกัน เกิดเปนสัญญาประกันภัยขึ้น จึง
เปนการประกันภัยแบบสมัครใจ

3.2.3.2 ภยัที่รับประกัน
ภยัท่ีบรษิทัประกนัภยัรับประกนั ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย

วาดวยประกนัภยั เกษตรกรที่จะนํ าพืชผลเกษตรมาประกันภัยจะตองตกลงกับบริษัทประกันภัยที่จะ
รับประกนั ซ่ึงในอดตีบรษิทัประกนัภยัจะรบัประกนัภยัทีเ่กดิจากธรรมชาตเิพยีงไมกีช่นดิ เชน ภยัแลง
ภยันํ ้าทวม ลูกเห็บ เปนตน

                                                
72 สอาด หอมมณี. (2539). คํ าอธิบายกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย. หนา 1.
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3.2.4  บคุคลผูเก่ียวของในสัญญาประกันภัยพืชผลเกษตร
3.2.4.1 ผูเอาประกันภัย

ผูเอาประกนัภยั คอื คูสัญญาฝายซ่ึงมคีวามเสีย่งภยัไดเสนอใหผูรับประกนัภยั
เขารับความเสี่ยงภัยแทนตน โดยตกลงวาจะสงเบี้ยประกันภัยใหเปนการตอบแทน ในกรณีที่เปน
บุคคลธรรมดาก็ตองเปนผูที่มีความสามารถตามกฎหมาย เพราะวาการทํ าสัญญาประกันภัยเปน   
การทํ านิติกรรมอยางหนึ่งดวย สวนในกรณีที่ผูเอาประกันภัยเปนนิติบุคคล การดํ าเนินการตาม
ความประสงคของนิติบุคคลยอมแสดงออกโดยผูมีอํ านาจกระทํ าแทนของนิติบุคคลนั้น73

(1) สิทธิของผูเอาประกันภัย มีดังนี้ คือ74

1) เรยีกใหผูรับประกันภัยชดใชคาสินไหมทดแทน สิทธิอันนี้เปน
สิทธิสํ าคัญที่สุดของผูเอาประกันภัยและเปนสาระสํ าคัญที่สุดในสัญญาประกันภัย เมื่อมีวินาศภัย
เกิดขึ้นตามที่ตกลงกันไวในสัญญา หากไมมีกรณีที่ผูรับประกันภัยตองรับผิดแลวผูเอาประกันภัย    
ก็ไมมีสิทธิที่จะไดรับคาสินไหมทดแทนเพื่อจํ านวนวินาศภัยอันแทจริง หรือเพื่อความบุบสลายอัน
เกดิแกทรัพยนั้น หรือเพื่อคาใชจายอันสมควรซึ่งไดเสียไปเพื่อรักษาทรัพยสินไวมิใหพินาศ

2) บอกเลิกสัญญาประกันภัย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 872 ซ่ึงบญัญตัวิา “กอนเริม่เสีย่งภยั ผูเอาประกนัภยัจะบอกเลกิสญัญาเสยีกไ็ด แตผูรับประกนัภยั
ชอบที่จะไดรับเบี้ยประกันภัยกึ่งจํ านวน” มาตรานี้ใหสิทธิผูเอาประกันภัยที่จะบอกเลิกสัญญา     
ประกนัภยัทีไ่ดท ํากันไวแลวได แตตองชํ าระเบี้ยประกันภัยคร่ึงหนึ่งของจํ านวนที่ตกลงกันไว และ
การบอกเลิกสัญญานี้ตองกระทํ า กอนเริ่มเสี่ยงภัย

3) ลดเบีย้ประกนัภยั สิทธิของผูเอาประกนัภยัท่ีจะไดลดเบีย้ประกนัภยั
มีบัญญัติในมาตรา 864 ความวา “เมือ่คูสัญญาประกันภัยยกเอาภัยใดโดยเฉพาะ ขึ้นเปนขอพิจารณา
ในการวางก ําหนดจ ํานวนเบี้ยประกันภัย และภัยเชนนั้นสิ้นไปหามีไมแลว ทานวาภายหนาแตนั้นไป 
ผูเอาประกันภัยชอบที่จะไดลดเบี้ยประกันภัยลงตามสวน” การลดเบี้ยประกันภัยลงตามสวนตาม
มาตรา 864 นีใ้ชสํ าหรับกรณีสัญญาประกันภัยไดตกลงกันขึ้น โดยไดยกเอาภัยบางอยางขึ้นมาเปน
หลักในการพจิารณาก ําหนดเบีย้ประกนัภยั แลวตอมาภยันัน้หมดไป แตการเสีย่งภยัโดยปกตยิงัคงมอียู
ในกรณเีชนนีผู้เอาประกนัภยัควรจะไดลดเบีย้ประกนัภยัลงตามสวน โดยถือเอาวนัทีภ่ยันัน้หมดสิน้ไป

4) ลดจ ํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 873 บัญญัติวา “ถาในระหวางอายุสัญญาประกันภัยนั้น มูลประกันภัยไดลดนอย
ถอยลงไปหนกัไซร ทานวาผูเอาประกันภัยชอบที่จะไดลดจํ านวนเงินซึ่งไดเอาประกันภัยไว และลด
                                                

73 วินัย ตูวิเชียร. (2536). สรุปวิชากฎหมายประกันภัย.  หนา 24.
74 สัมฤทธิ์ รัตนดารา. เลมเดิม. หนา 185-189.
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จ ํานวนเงนิเบีย้ประกนัภยั” และตามความในมาตรา 873 วรรค 2 บญัญตัวิา “การลดจ ํานวนเบีย้ประกนัภยั
นั้นใหเปนผลตอในอนาคต” การที่ผูเอาประกันภัยจะมีสิทธิขอลดจํ านวนเงินที่เอาประกันภัย และ
ลดเบีย้ประกนัภัยไดนั้น ก็ตอเมื่อมูลประกันภัยไดลดนอยลงมาก (กฎหมายใชคํ าวา ลดนอยถอยลง
ไปหนัก) เพราะฉะนั้นหากมูลประกันภัยลดลงเล็กนอย ผูเอาประกันภัยก็ยังไมอาจใชสิทธิตาม
มาตรานี้ อนึ่งการลดจํ านวนเบี้ยประกันภัยก็จะทํ าไดสํ าหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถึงกํ าหนดชํ าระ
เทานั้น กฎหมายใชคํ าวา “ใหเปนผลตอในอนาคต” ดงันัน้เบีย้ประกันภัยที่ถึงกํ าหนดชํ าระไปแลว
กอนการลดจํ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว ก็เปนอันตองชํ าระไปตามนั้น

5) เรียกใหผูรับประกันภัยหาหลักประกัน ปญหาอาจจะเกิดขึ้น 
ในกรณีผูรับประกันภัยตองคํ าพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย ในระหวางที่สัญญาประกันภัยยัง   
ไมหมดอาย ุตามมาตรา 876 บญัญตัวิา ผูรับประกนัภยัตองค ําพพิากษาใหเปนคนลมละลาย ผูเอาประกนัภยั
จะเรียกใหหาประกันอันสมควรใหแกตนก็ได หรือจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได จากบทบัญญัติของ
กฎหมายมาตรานี้จะเห็นวา ผูเอาประกันมีสิทธิเลือกปฏิบัติได 2 กรณคีอื เรียกใหผูรับประกันภัย   
หาหลักประกันอันสมควร กรณีหนึ่ง หรือผูเอาประกันมีสิทธิเลิกสัญญาอีกกรณีหนึ่ง

(2) หนาที่ของผูเอาประกันภัย
1) หนาที่ชํ าระเบี้ยประกันภัย  ตามความในมาตรา 861 ตอนทาย

บัญญัติวา “...ในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะสงเงิน ซ่ึงเรียกวาเบี้ยประกันภัย” และในมาตรา 
862 ที่วา “ผูเอาประกันภัยหมายความวาคูสัญญาฝายซ่ึงตกลงจะสงเบี้ยประกันภัย” และในมาตรา 
867 ขอ 5 ทีใ่หระบจุ ํานวนเบี้ยประกันภัย และวิธีสงดอกเบี้ยประกันภัย หากผูเอาประกันวินาศภัย
ไมชํ าระเบีย้ประกนัภยัตามสญัญา ผูรับประกนัภยักม็สิีทธิทีจ่ะตองเรียกใหผูเอาประกนัช ําระเบีย้ประกนั
ใหตามสัญญา ถาเกิดกรณีวินาศภัยข้ึนระหวางนั้นผูรับประกันภัยก็ชอบที่จะปฏิเสธ ไมยอมชดใช  
คาสินไหมทดแทนให จนกวาผูเอาประกันภัยจะยอมชํ าระเบี้ยประกันภัยให เพราะสัญญาประกัน
วนิาศภยัเปนสัญญาตางตอบแทน ตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 369

2) หนาทีต่องบอกกลาวเมื่อเกิดวินาศภัย โดยเหตุที่ผูเอาประกันภัย
มักจะถือโอกาสเรียกรองเอาจนเกินขนาดในกรณีที่เกิดวินาศภัยข้ึน จึงตองใหผูรับประกันภัยมีทาง
ทีจ่ะเขาตรวจสอบถึงความเสียหายโดยเร็วที่สุด ทั้งจะไดใหโอกาสผูรับประกันภัยเขาจัดการเกี่ยวกับ
ทรัพยที่ถูกวินาศภัยไดทันทีดวย กฎหมายจึงกํ าหนดใหเปนหนาที่ของผูเอาประกันภัย หรือผูรับ
ประโยชนทีจ่ะตองบอกกลาวใหผูรับประกันภัยทราบถึงวินาศภัยที่เกิดขึ้นโดยไมชักชา
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3.2.4.2 ผูรับประกันภัย
ผูรับประกันภัย คือคูสัญญาฝายซ่ึงตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือ

ใชเงินจํ านวนหนึ่งให ซ่ึงผูที่จะประกอบธุรกิจเปนผูรับประกันภัยในประเทศไทยไมวาจะเปน     
การรบัประกนัวนิาศภยั หรือรับประกนัชวีติ จะตองกระท ําในรปูบรษิทัจ ํากดั (ตามบรรพ 3 ลักษณะ 22
หุนสวนและบริษัท หมวด 4 บริษัทจํ ากัด ตั้งแตมาตรา 1096 เปนตนไป) และไดรับใบอนุญาตจาก
รัฐมนตรวีาการกระทรวงพาณิชย (ตาม พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย และพ.ร.บ.ประกันชีวิต พ.ศ. 2535  
มาตรา 6 และมาตรา 7)  ทัง้นีจ้ะตองมหีลักทรัพยวางไวกับนายทะเบียนประกันวินาศภัย หรือ     
นายทะเบียนประกันชีวิต ตามมูลคาที่กํ าหนดและจะตองมีเงินกองทุนตามจํ านวนที่กํ าหนดอีกดวย 
ตาม พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย และพ.ร.บ.ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 19 และมาตรา 20)75

(1) สิทธิของผูรับประกันภัย มีดังนี้ คือ
1) สิทธิไดรับเบี้ยประกัน สิทธิดังกลาวนี้เกิดขึ้นทันทีที่สัญญา

ประกันภัยเกิดโดยไมตองคํ านึงวาจะเกิดวินาศภัย หรือจะตองจายคาสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกนัภยัตอบแทนผูเอาประกนัภยัหรือไม เพราะหนีข้องผูรับประกนัภยัเปนหนีใ้นอนาคตไมแนนอน
ไมใชหนี้ตางตอบแทนที่จะเกิดขึ้นทันทีเชนสัญญาตางตอบแทนชนิดอื่น หากผูเอาประกันเพิกเฉย
ไมยอมชํ าระเบี้ยประกันภัย ผูรับประกันภัยมีสิทธิติดตามฟองรองไดภายในอายุความสองปนับแต
วนัทีสั่ญญาประกันภัยมีผลตามกฎหมาย76

2) เรียกรองใหผูเอาประกันภัยหาประกัน77 ตามความในมาตรา 
876 วรรคสอง บัญญัติวา “ถาผูเอาประกันภัยตองคํ าพิพากษาใหเปนคนลมละลาย ทานใหใชวิธี  
เดยีวกนันีบ้งัคบัตามควรแกเร่ือง แตกระนัน้กด็ถีาเบีย้ประกนัภยัไดสงแลวเตม็จ ํานวนเพือ่อายปุระกนัภยั
เปนระยะเวลามากนอยเทาใดไซร ทานหามมิใหผูรับประกันภัยบอกเลิกสัญญากอนระยะเวลานั้น
สุดลง” ความในมาตรานี้มีขอตองพิจารณา 2 ประการคือ

ก. การที่กฎหมายใชคํ าวาใหใชวิธีเดียวกันนี้ บังคับตามควร
แกเร่ือง หมายความวาใหใชความในมาตรา 876 วรรคหนึง่บงัคบั ในกรณผูีรับประกนัตองค ําพพิากษา
ใหลมละลาย  ซ่ึงความในวรรคหนึ่งของมาตรา 876 บญัญตัิวาใหผูที่ตองคํ าพิพากษาลมละลายจัดหา
ประกนัอนัสมควร ซ่ึงในกรณีที่ผูเอาประกันตองคํ าพิพากษาลมละลาย ผูรับประกันก็มีสิทธิเรียกให
ผูเอาประกันจัดหาประกันอันสมควรมาให

                                                
75 สุภาพ สารีพิมพ . (2542).  คูมือกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย. หนา 14.
76 สิทธิโชค ศรีเจริญ. เลมเดิม . หนา 85-86.
77 สัมฤทธิ์ รัตนดารา. เลมเดิม. หนา 172-173.

DPU



83

ข. กรณผูีเอาประกนัภยัตองค ําพพิากษาลมละลายนี ้ตามหลกัใน
กฎหมายลมละลาย การใดๆ อันเกีย่วกบัทรพัยสินหรือกจิการของผูลมละลาย เจาพนกังานพทิกัษทรัพย
ตามกฎหมายลมละลายเปนผูจัดทํ าแทนทั้งส้ิน ซ่ึงเมื่อเปนดังนี้แลว การที่จะใหผูลมละลายจัดหา
ประกันมาใหก็หมดความจํ าเปน ซ่ึงผูรับประกันก็มีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันตามที่กฎหมายให
สิทธิไว แตการบอกเลิกสัญญานี้ไดมีความในวรรคสองแหงมาตรา 876 หามมิใหบอกเลิกสัญญา
ประกนัวนิาศภยัในชวงทีผู่เอาประกนัภยัไดชํ าระเบีย้ประกนัครบถวนแลว จะเลกิไดกแ็ตเฉพาะในชวง
ทีย่งัไมไดชํ าระเบี้ยประกันเทานั้น

3) สิทธิลดจํ านวนคาสินไหมทดแทน ตามมาตรา 874 คือ กรณีที่
ราคาแหงมูลประกันภัยตามที่ไดตกลงกันไวนั้นสูงเกินไปหนัก เกินราคาแหงสวนไดเสียที่แทจริง   
ทีผู่เอาประกันภัยมีอยู เมื่อเกิดวินาศภัยขึ้นตามสัญญาและผูรับประกันสามารถพิสูจนไดวาราคาแหง
มลูประกนัภยันัน้สงูเกนิไปหนกัจรงิ ผูรับประกนัภยักม็สิีทธิทีจ่ะลดจ ํานวนคาสนิไหมทดแทนทีจ่ะตอง
ชํ าระลงมาได การที่ผูรับประกันจะใชสิทธิตามมาตรานี้ไดนั้น จะตองเปนกรณีที่มีการตกลงราคา
แหงมลูประกันไวลวงหนาและกํ าหนดราคานั้นลงในกรมธรรมประกันภัยแลว 78

4) สิทธิที่จะไดซากทรัพยที่เอาประกัน สิทธิตามขอนี้ไมมีบัญญัติ
ไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแตอยางใด แตโดยปกติแลวถาเปนการเอาประกันวินาศภัย
เตม็ราคาทรัพย และทรัพยนั้นเสียหายไปทั้งหมด เชน ถาเปนรถก็บุบไปทั้งคัน เมื่อบริษัทประกันภัย
ชดใชคาสนิไหมทดแทนใหเตม็ตามทีเ่อาประกนัภยัไว ซากทรพัยกค็วรจะตองเปนของผูรับประกนัภยั
แตถาผูเอาประกันภัยยังยึดถือซากรถนั้นอยู คาซากรถนั้นก็จะตองหักเอาจากคาสินไหมทดแทน 
(ดงัจะเห็นไดจากฎีกาที่ 358/2499)79

(2) หนาที่ของผูรับประกันภัย80

1) ตองสงมอบกรมธรรมประกันภัย ตามประมวลประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 880 กลาวคือ ผูรับประกันจะตองออกกรมธรรมประกันภัยซ่ึงมี
ขอความตรงตามสัญญาที่ไดตกลงกันไว และจะตองลงลายมือช่ือของผูรับประกันสงมอบใหแก     
ผูเอาประกัน (กรมธรรมประกันภัยนี้ก็เปนหลักฐานอยางหนึ่งซึ่งผูเอาประกันใชเปนหลักฐานใน
การฟองรองบังคับคดีแกผูรับประกันตามสัญญาประกันวินาศภัย)

                                                
78 สุมาลี วงษวิทิต. เลมเดิม. หนา 140-141.
79 แหลงเดิม. หนา 146.
80 แหลงเดิม. หนา 89-90.
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2) ตองชดใชคาสินไหมทดแทนเมื่อเกิดวินาศภัย ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 861 การชดใชคาสินไหมทดแทนนีผู้รับประกนัจะมหีนาทีก่ต็อเมือ่

ก. เกิดวินาศภัยขึ้นแลวตามสัญญา ถาภัยยังไมเกิดขึ้น ผูรับ
ประกันภัยไมมีหนาที่

ข . ผู รับประกันภัยไมมีเหตุยกเวนความผิด ถามีเหตุตาม
กฎหมายทีผู่รับประกันภัยไมตองรับผิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 879 หรือมี
เหตตุามสญัญาซึง่คูกรณตีกลงกนัไววาผูรับประกนัไมตองรับผิด ถาผูเอาประกนัไมปฏิบตัติามเงือ่นไข
ทีต่ัง้ไว ผูรับประกันก็ไมมีหนาที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทน

3.2.4.3 ผูรับประโยชน
ผูรับประโยชน หมายถงึ บคุคลผูพงึจะไดรับคาสนิไหมทดแทน หรือรับเงนิ

จํ านวนใชใหตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 862 ผูรับประโยชนมิใชคูสัญญาใน
สัญญาประกัน แตผูรับประโยชนมีสิทธิในการรับประโยชนตามสัญญาประกันภัย ใครจะเปนผูรับ
ประโยชนก็ไดแลวแตจะระบุไวในสัญญา อาจจะเปนบุคคลที่มีความสัมพันธกับผูเอาประกัน หรือ
ไมมีความสัมพันธตอกันเลยก็ได81

(1) สิทธิของผูรับประโยชน82

สิทธิที่จะไดรับคาสินไหมทดแทน สิทธิของผูรับประโยชนนี้    
ยอมเปนไปตามลักษณะของสัญญาเพื่อประโยชนของบุคคลภายนอก ซ่ึงจะตองปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 375 และมาตรา 376 กลาวโดยเฉพาะตามสัญญาประกันภัย ก็คือ  
ผูรับประโยชนมีสิทธิที่จะเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัยได
ในนามของตนเอง

(2) หนาที่ของผูรับประโยชน
1) หนาที่ระมัดระวังมิใหวินาศภัยเกิดขึ้นเนื่องจากความทุจริต 

หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรง ผูรับประโยชนตองมีความสุจริตอยางยิ่งในการปฏิบัติตาม
สัญญาประกันภัย โดยมีหนาที่ที่จะตองระมัดระวังมิใหเกิดวินาศภัยแกทรัพยสินที่เอาประกันภัย   
ซ่ึงตนเองเปนผูรับประโยชนดวยความทุจริตหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเอง มิฉะนั้น
จะเปนเหตุใหผูรับประกันภัยปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได

                                                
81 สุมาลี วงษวิทิต. เลมเดิม. หนา 5-6.
82 วินัย ตูวิเชียร. เลมเดิม. หนา 101-103.
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2) หนาที่บอกกลาววินาศภัยที่เกิดขึ้นใหผูรับประกันภัยทราบโดย
ไมชักชา กฎหมายก ําหนดใหทัง้ผูเอาประกนัภยัและผูรับประโยชนมหีนาทีใ่นการบอกกลาววนิาศภยั
ที่เกิดขึ้นใหผูรับประกันภัยทราบโดยไมชักชา(ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 881 
วรรคแรก) ซ่ึงหมายความวาถาผูเอาประกันภัยทราบเหตุวินาศภัยที่เกิดขึ้น ผูเอาประกันภัยก็เปน      
ผูบอกกลาว แตถาผูรับประโยชนเปนผูทราบเหตวุนิาศภยัทีเ่กดิขึน้นัน้กอนผูเอาประกนั หรือผูเอาประกนั
ไมมโีอกาสทราบเหตวุนิาศภยันัน้ ผูรับประโยชนมหีนาทีบ่อกกลาวใหผูรับประกนัภยัทราบวนิาศภยั
ที่เกิดขึ้นโดยไมชักชา เพราะถาบอกกลาวลาชาทํ าใหเกิดความเสียหายขึ้น ผูรับประกันภัยมีสิทธิ
เรียกคาเสยีหายจากผูรับประโยชนได (ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 881 วรรคสอง)

3.2.5  เบี้ยประกันภัย
 ในการค ํานวณเบีย้ประกันภัยนั้น บริษัทประกันภัยจะพิจารณาจากภัยที่รับประกัน

วามีความเสี่ยงมากนอยเพียงใด อันจะสงผลตอการเรียกเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกัน ซ่ึงดูจาก
สถิตทิีร่วบรวมในอดีตเปนขอมูลในการนํ ามาคํ านวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

3.2.6 สาเหตท่ีุทํ าใหโครงการน ํารองการประกนัภยัพชืผลเกษตรในประเทศไทยไมประสบ
ผลสํ าเร็จ มาจากปจจัยดังนี้

3.2.6.1 จ ํานวนเกษตรกรทีเ่ขารวมโครงการน ํารอง มจี ํานวนนอยไมมากเพยีงพอ
ตามหลักของกฎเลขจํ านวนมาก (Law of Large Number) และเกษตรกรไมมีความเขาใจในหลักการ
พื้นฐานของการประกันภัยที่เปนการกระจายความเสี่ยงภัยใหกับเกษตรกร ประกอบกับเห็นวา      
ไมคุมกับเบี้ยประกันภัยที่จายไป

3.2.6.2 เกษตรกรสวนใหญมีฐานะยากจน จึงไมสามารถที่จะจายเบี้ยประกันภัย
ได แมวาในโครงการนํ ารองจะไดกํ าหนดเบี้ยประกันภัยที่มีอัตราที่ตํ่ าก็ตาม

3.2.6.3 เบีย้ประกันภัยที่กํ าหนดมีอัตราที่ตํ่ าประมาณ 4.0-5.0 ของทุนประกันภัย
จึงทํ าใหบริษัทรับประกันภัยที่เขารวมโครงการไมสามารถที่จะรับภาระได เนื่องจากงบดํ าเนินการ
ของบริษัทสูงทํ าใหตองขาดทุน

3.2.6.4 ภยัทีรั่บประกัน การรับประกันความเสี่ยงภัยในโครงการนํ ารองนั้น เปน
การรบัประกันแบบคุมครองทุกภัย ซ่ึงเมื่อเกิดภัยทางธรรมชาติขึ้น บริษัทรับประกันภัยตอง ชดใช
คาสินไหมทดแทนใหกับเกษตรกรที่เขารวมโครงการ อันเปนการที่บริษัทรับประกันภัยตองใช     
งบดํ าเนินการที่สูงและทํ าใหตองขาดทุน
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3.2.6.5 ขาดบุคลากรที่เช่ียวชาญในการประเมินและเก็บรวบรวมความเสียหาย 
ซ่ึงในการดํ าเนินโครงการนํ ารองนั้นเมื่อเกิดภัยทางธรรมชาติขึ้น บริษัทรับประกันภัยตองอาศัย    
เจาหนาที่ของกรมสงเสริมการเกษตรเขามาเปนผูประเมินและรวมรวมความเสียหาย โดยที่เจาหนาที่ 
ของกรมสงเสริมการเกษตรมีภาระงานลนมืออยูแลว

3.2.6.6 โครงการนํ ารองในการรับประกันภัยพืชผลเกษตรนี้ ไดผนวกกับการให
สินเชื่อระยะสั้นกับเกษตรกร จึงทํ าใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการนํ ารองในการประกันภัยพืชผล
เกษตรเขารวมโครงการเพื่อที่จะไดรับสินเชื่อระยะสั้นมากกวาที่จะเขารวมโครงการเพื่อประกันภัย
พืชผลเกษตร

3.3  เปรยีบเทยีบกฎหมายวาดวยประกนัภยัของไทยกบักฎหมายประกนัภยัพชืผลเกษตรของตางประเทศ

3.3.1  รูปแบบการประกันภัย
3.3.1.1 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย

รูปแบบการประกันภัยเปนการประกันภัยแบบสมัครใจ โดยอยูบนหลัก
ของเสรีภาพในการทํ าสัญญาซึ่งผูรับประกันภัยและผูเอาประกันภัยจะเขามาตกลงทํ าสัญญากัน ถา  
คูสัญญาทัง้สองฝายเหน็พองตองกนั สัญญาประกนัภยักเ็กดิขึน้มผีลผูกพนัคูสัญญาระหวางผูรับประกนัภยั
และผูเอาประกนัภยัในการทีต่องปฏิบตัติามสญัญา ดงันัน้จงึไมสามารถทีจ่ะบงัคบัใหฝายใดฝายหนึง่
เขามาทํ าสัญญาประกันภัยได

3.3.1.2 พระราชบัญญัติการประกันภัยเกี่ยวกับสหพันธุพืช (แกไขเพิ่มเติม) ของ
สหรัฐอเมริกา

รูปแบบการประกันภัยเปนการประกันภัยแบบบังคับซึ่งเกษตรกรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาจะตองเขาสูระบบการประกันภัยพืชผลเกษตร โดยรัฐจะเปนผูดํ าเนินการ    
ในการจัดใหมีการประกันภัยพืชผลเกษตรขึ้น

3.3.1.3 พระราชบัญญัติการประกันธัญพืชและปศุสัตวของแคนาดา
รูปแบบการประกันภัยเปนการประกันภัยแบบสมัครใจ โดยรัฐเปน      

ผูด ําเนนิการจดัใหมีโครงการการประกันภัยพืชผลเกษตรในพืชแตละชนิดที่ไดกํ าหนดไว เกษตรกร
จะเสนอพืน้ทีเ่พาะปลกูพชืซ่ึงเปนเจาของและจดัการเพือ่การประกนัภยั พรอมกบัการสะสมเบีย้ประกนัภยั
ในจ ํานวนทีก่ํ าหนดในพืชแตละชนิดที่จัดใหมีการประกันภัย
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3.3.1.4 แผนงานการประกันภัยทางการเกษตรของญี่ปุน
รูปแบบการประกันภัยแบงเปน 2 รูปแบบ คือ แบบสมัครใจ และแบบ

บงัคบั โดยรัฐเปนผูดํ าเนินการจัดใหมีการประกันภัยพืชผลเกษตรในแตละโครงการ เมื่อเกษตรกรมี
พื้นที่เพาะปลูกพืชตามเกณฑที่กํ าหนดไวในโครงการประกันภัยพืชผลเกษตรแตละชนิด ในกรณีที่
เปนแบบสมัครใจ เกษตรกรก็มีสิทธิที่จะเลือกเขาสูโครงการการประกันภัยพืชผลเกษตร สวนใน
กรณทีีเ่ปนแบบบังคับเกษตรกรจะตองเขาสูโครงการประกันภัยพืชผลเกษตรโดยอัตโนมัติ

3.3.2  ภัยท่ีรับประกัน
3.3.2.1 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย

ภยัทีรั่บประกัน เปนลักษณะของการประกันภัยทุกชนิดขึ้นอยูกับการที่
ผูเอาประกนัภยัจะตกลงกับบริษัทรับประกันภัยวาจะประกันความเสี่ยงภัยชนิดใดบาง

3.3.2.2 พระราชบัญญัติการประกันภัยเกี่ยวกับสหพันธุพืช (แกไขเพิ่มเติม) ของ
สหรัฐอเมริกา

ภัยที่รับประกัน เปนการปกปองความเสี่ยงภัยที่จะเกิดกับพืชผลเกษตร
จากภยัทางธรรมชาติ คือ ภัยนํ้ าทวม ภัยแลง ภัยจากลูกเห็บ ภัยจากอัคคีภัย หรือภัยทางธรรมชาติอ่ืน
ซ่ึงไดรับการพิจารณาโดยรัฐมนตรีเกษตร

3.3.2.3 พระราชบัญญัติการประกันธัญพืชและปศุสัตวของแคนาดา
ภัยที่รับประกัน เปนการปกปองความเสี่ยงภัยจากภัยธรรมชาติตางๆ 

รวมทั้งภัยจากโรคพืช ภัยจากสัตว ที่ไดระบุไวในสัญญาประกันภัยในพืชแตละชนิดที่จัดใหมี      
การประกนัภยั คอื ภยัหนาว ภยัแลง ความชืน้อยางรนุแรง  ภาวะฝนตกอยางรนุแรง นํ ้าทวม ความเยน็
ความเย็นจัดในฤดูใบไมผลิ ความเย็นจัดในฤดูใบไมรวง ลม การตกของลูกเห็บ การไมสามารถ     
ทํ าใหปลอดภัยจากแมลง การไมสามารถทํ าใหปลอดภัยจากเชื้อโรค  เชื้อโรค สัตวปา แมลง     
ความลมเหลวในการผสมพันธุพืชหิมะ การไมสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพอากาศของพืช

3.3.2.4 แผนงานการประกันภัยทางการเกษตรของญี่ปุน
เกษตรกรทีเ่ขารวมโครงการการประกนัภยัพชืผลเกษตรจะไดรับการปกปอง

ความเสีย่งจากภัยพิบัติทางธรรมชาติตางๆ โรคพืช สัตว แมลง และเหตุการณทางอุตุนิยมวิทยาอื่นๆ 
ตามทีก่ ําหนดไวในแตละโครงการการประกันภัยพืชผลเกษตร
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3.3.3  ผูมีสิทธิเอาประกัน
3.3.3.1 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย

ผูมสิีทธเิอาประกนั ก ําหนดไววาถาผูเอาประกนัมไิดมสีวนไดเสยีในเหตุ
ที่เอาประกันภัยยอมไมผูกพันคูสัญญาแตอยางหนึ่งอยางใด ดังนั้นบุคคลที่มีสวนไดเสียก็สามารถ   
ทีจ่ะเขามาทํ าการประกันภัยไดโดยเสนอตอบริษัทรับประกันภัย

3.3.3.2 พระราชบัญญัติการประกันภัยเกี่ยวกับสหพันธุพืช (แกไขเพิ่มเติม) ของ
สหรัฐอเมริกา

ผูมีสิทธิเอาประกันภัย กํ าหนดใหเกษตรกรในประเทศสหรัฐอเมริกา
ตองเขาสูระบบการประกันภัยพืชผลเกษตร โดยแจงขอมูล ประวัติ รวมทั้งสถิติเกี่ยวกับผลผลิตตอ
สมาคมการประกันภัยพืชผลเกษตรตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกํ าหนด

3.3.3.3 พระราชบัญญัติการประกันธัญพืชและปศุสัตวของแคนาดา
ในกรณโีครงการไดระบุเกี่ยวกับพืชที่สามารถประกันภัยไดไว เจาของ-

ผูปฎบิัติการคนใด หรือ ผูเชา-ผูปฎิบัติการคนใด ในโนวา สคอเทีย สามารถที่จะเขารวมในโครงการ
การประกันภัยพืชผลเกษตรไดตามวัตถุประสงคของโครงการ

3.3.3.4 แผนงานการประกันภัยทางการเกษตรของญี่ปุน
การประกันภัยพืชผลเกษตรตามแผนงานการประกันภัยทางการเกษตร 

กํ าหนดใหเกษตรกรที่มีจํ านวนพื้นที่เพาะปลูกอยูในเกณฑที่กํ าหนด ตองเขาสูระบบการประกันภัย
พชืผลเกษตร หรือมีสิทธิที่จะเลือกเขาสูระบบการประกันภัยพืชผลเกษตรหรือไมก็ได แลวแตกรณี 
ตามทีก่ ําหนดไวในแผนงานการประกันภัยทางการเกษตรของพืชแตละชนิดที่จัดใหมีการประกันภัย

3.3.4  ผูรับประกันภัย
3.3.4.1 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย

ผูรับประกนัภยั เปนการด ําเนนิการรบัประกนัภยัโดยบรษิทัรบัประกนัภยั
เอกชน ในการรบัประกนัภยัชนดิตางๆ ทีผู่เอาประกนัภยัจะไดเขามาท ําความตกลงกบับรษิทัรับประกนัภยั
เพือ่จดัใหมกีารประกันภัยขึ้นตามขอตกลงที่คูสัญญาตกลงกันกํ าหนดไวในกรมธรรมประกันภัย

3.3.4.2 พระราชบัญญัติการประกันภัยเกี่ยวกับสหพันธุพืช (แกไขเพิ่มเติม) ของ
สหรัฐอเมริกา

ผูรับประกันภัย เปนการดํ าเนินการรับประกันภัยโดยรัฐซึ่งใหสมาคม
การประกันภัยพืชผลเกษตร หรือตัวแทน หรือบริษัทรับประกันภัยที่ไดรับการอนุมัติจากสมาคม
การประกนัภยัพชืผลเกษตรภายใตหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกํ าหนด เปนผูดํ าเนินการ
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3.3.4.3 พระราชบัญญัติการประกันธัญพืชและปศุสัตวของแคนาดา
ผูรับประกันภัย เปนการดํ าเนินการรับประกันภัยโดยรัฐซึ่งใหกรรมการ

การประกันธัญพืชโนวา สคอเทีย เปนผูรับประกันภัยภายใตโครงการ
3.3.4.4 แผนงานการประกันภัยทางการเกษตรของญี่ปุน

ผูรับประกันภัย เปนการดํ าเนินการโดยสมาคมรวมกันทางการเกษตร 
องคการบริหารสวนทองถ่ิน สมาพันธ และรัฐบาล โดยเปนการรับประกันภัยตามเขตการปกครอง 
ในกรณทีีเ่ขตการปกครองในระดับทองถ่ินไมสามารถที่จะรับประกันภัยได ก็จะใหเขตการปกครอง
ในระดบัที่เหนือกวารับประกันภัยตอ

3.3.5  ผูรับประโยชน
3.3.5.1 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย

ผูรับประโยชน กํ าหนดใหผูเอาประกันภัยเองเปนผูรับประโยชน หรือ
ใหบคุคลภายนอกเปนผูรับประโยชนก็ได โดยแจงตอบริษัทรับประกันภัยวาเปนผูรับประโยชน

3.3.5.2 พระราชบัญญัติการประกันภัยเกี่ยวกับสหพันธุพืช (แกไขเพิ่มเติม) ของ
สหรัฐอเมริกา

ผูรับประโยชน กํ าหนดใหเกษตรกรผูที่ครองกรมธรรมแจงตอผูบริหาร
สมาคมการประกนัภยัพชืผลเกษตรเกีย่วกบัชือ่ผูรับประโยชน หรือการเขาถือสิทธ์ิในการรบัประโยชน
ซ่ึงการเขารับประโยชนตองไมนอยกวา 5% ของผลประโยชนทัง้หมดของผูถือครองกรมธรรมประกนัภยั

3.3.5.3 พระราชบัญญัติการประกันธัญพืชและปศุสัตวของแคนาดา
ผูรับประโยชน กํ าหนดใหเกษตรกรผูเอาประกันภัยเปนผูรับประโยชน 

หรือโดยตวัแทน หรือโดยผูรับโอน ในกรณทีีเ่กษตรกรผูเอาประกนัภยัไมอยู หรือไมสามารถจดัการได
3.3.5.4 แผนงานการประกันภัยทางการเกษตรของญี่ปุน

ผูรับประโยชน กํ าหนดใหเกษตรกรผูที่เขารวมในโครงการประกันภัย
พืชผลเกษตรในพืชแตละชนิดที่จัดใหมีการประกันภัยตามแผนงานการประกันภัยทางการเกษตร 
เมื่อพืชผลเกษตรไดรับความเสียหายจากภัยตางๆที่กํ าหนดไว ก็จะไดรับการชดใชคาชดเชย      
ความเสยีหายที่เกิดขึ้นตามสูตรการคํ านวณที่กํ าหนดไวในแตละโครงการ

3.3.6  เบี้ยประกัน
3.3.6.1 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย

เบีย้ประกนั ขึน้อยูกบัภยัทีบ่ริษทัรับประกนัภยัจะเรยีกจากผูเอาประกนัภยั
โดยดูจากความเสี่ยงวามีมากนอยเพียงใด รวมทั้งจํ านวนผูเอาประกันภัยชนิดเดียวกันที่เขามารวม
ในการกระจายความเสี่ยงภัยวามีจํ านวนมากเพียงพอหรือไม ตามหลักของกฎเลขจํ านวนมาก    
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(Law of Large Number) ซ่ึงถาจํ านวนของผูที่เอาประกันภัยมีนอยและเปนภัยที่มีความเสี่ยงสูง      
จะสงผลตออัตราเบีย้ประกนัภยัทีบ่ริษทัรับประกนัภยัจะเรยีกตอผูเอาประกนัภยัโดยจะเรยีกเบีย้ประกนัภยั
ในอัตราที่สูง

3.3.6.2 พระราชบัญญัติการประกันภัยเกี่ยวกับสหพันธุพืช (แกไขเพิ่มเติม) ของ
สหรัฐอเมริกา

เบี้ยประกัน กํ าหนดใหรัฐบาลโดยสมาคมการประกันภัยพืชผลเกษตร
จัดการจายเงินสงเคราะหเบี้ยประกันภัยสวนหนึ่ง เพื่อชวยเหลือเกษตรกรในการจายเบี้ยประกันภัย 
ทํ าใหเบี้ยประกันภัยที่เกษตรกรจายมีอัตราที่ตํ่ า เกษตรกรสามารถที่จะจายเบี้ยประกันภัยได ซ่ึงใน
การใหความชวยเหลือเกษตรกรในดานเงนิสงเคราะหเบีย้ประกนันีม้าจากการทีรั่ฐไดจายเงนิสวนหนึง่
เขากองทุนการประกันภัยพืชผลเกษตร

3.3.6.3 พระราชบัญญัติการประกันธัญพืชและปศุสัตวของแคนาดา
เบีย้ประกันภัย  กรรมการการประกันธัญพืชโนวา สคอเทีย จะพิจารณา

เบี้ยประกันขั้นพื้นฐานบนรากฐานของการวิเคราะหซ่ึงไดรับการรับรองโดยพนักงานการประกันภัย 
ประกอบกบัเกษตรกรจะไดรับการชวยเหลือจากรัฐสวนหนึ่งทํ าใหเบี้ยประกันภัยมีอัตราที่ตํ่ า ภายใต
พระราชบัญญัติการปกปองรายไดของฟารม (แคนาดา) และเขตการปกครอง ภายใตพระราชบัญญัติ
การประกันธัญพืชและปศุสัตว

3.3.6.4 แผนงานการประกันภัยทางการเกษตรของญี่ปุน
เบีย้ประกนัภัย รัฐมนตรีจะกํ าหนดอัตราเบี้ยประกันตํ่ าสุดบนฐานอัตรา

การประกันความเสียหายประจํ าปของแตละตํ าบลระหวาง 20 ปที่ผานมา สมาคม และองคการ
บริหารสวนทองถ่ินจะกํ าหนดอัตราเบี้ยประกันแทจริงไมนอยกวาอัตราตํ่ าสุด โดยที่รัฐจะชวยเหลือ
ดานเบี้ยประกันใหแกเกษตรกรในอัตราสวนที่กํ าหนดไวในแตละโครงการการประกันภัยพืชผล
เกษตรแตละชนิดที่จัดใหมีการประกันภัย
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บทที่ 4
วเิคราะหหลักเกณฑการประกันภัยพืชผลเกษตร

การประกันภัยพืชผลเกษตรที่ประเทศตางๆไดจัดใหมีขึ้น โดยไดออกเปนกฎหมายและ
มกีารกํ าหนดหลักเกณฑตางๆ ไว เพือ่กอใหเกิดประโยชนแกอาชีพเกษตรกรรมซึ่งประเทศที่พัฒนา
แลวเหน็ความส ําคญัตออาชพีเกษตรกรรมทีต่องประสบกบัภาวะการขาดทนุอยูเสมอ เนือ่งจากไดรับ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติตางๆ ทํ าใหเกษตรกรมีรายไดไมเพียงพอที่จะนํ ามาใชในการดํ าเนินชีวิต      
ทํ าใหอาชีพเกษตรกรรมไมมีความมั่นคง ซ่ึงประเทศที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแทบทุกประเทศ
ตองประสบกับปญหาทํ านองเดียวกันในเรื่องเกษตรกรไมมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ       
ในประเทศตางๆ จึงเห็นความสํ าคัญและไดมีการจัดใหมีกฎหมายเฉพาะใหมีการประกันภัยพืชผล
เกษตรขึ้น เพื่อสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหกับอาชีพเกษตรกรรม โดยเปนการคุมครองตนทุน
ในการผลิตตั้งแตเกษตรกรเริ่มทํ าการเพาะปลูก แทนการที่รัฐบาลจะใหความชวยเหลือในภายหลัง
จากที่เกษตรกรพืชผลเกษตรไดรับความเสียหายจากภัยทางธรรมชาติตางๆ โดยที่การจัดใหมี        
การประกนัภยัพืชผลเกษตรยงัท ําใหเกษตรกรกลาทีจ่ะลงทนุในการเพาะปลกู ไมวาจะเปนการลงทนุ
ทางดานเทคโนโลยทีางการเกษตรทีท่นัสมยั ดานเงนิทนุในการขยายการผลติ อันจะสงผลใหผลิตผล
ทางการเกษตรมีคุณภาพและปริมาณที่เพิ่มขึ้น ทํ าใหพืชผลเกษตรมีราคาสูงขึ้นรวมทั้งสงผลให   
การสงออกพืชผลเกษตรไปตลาดตางประเทศสามารถแขงขันในดานคุณภาพของพืชผลเกษตรได

การที่ใหมีการประกันภัยพืชผลเกษตรจึงเปนประโยชนและสรางความมั่นคงใหแก
อาชพีเกษตรกรรม เพราะถามภียัพบิตัทิางธรรมชาตเิกดิขึน้ เกษตรกรกจ็ะไดรับการชดใชความเสยีหาย
อันเนือ่งมาจากพืชผลเกษตรที่ไดเอาประกันภัยไวเสียหายจากภัยธรรมชาติ

4.1  การวิเคราะหปญหาอุปสรรคและขอขัดของทางกฎหมายวาดวยประกันภัยของไทย

4.1.1  รูปแบบการประกันภัย
 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 861 บัญญัติวา “อันวาสัญญา     

ประกนัภยันัน้ คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงินจํ านวนหนึ่งให
ในกรณวีนิาศภยัหากมีขึ้น หรือในเหตุอยางอื่นในอนาคตดั่งไดระบุไวในสัญญา และในการนี้บุคคล
อีกคนหนึง่ตกลงจะสงเงินซึ่งเรียกวา เบี้ยประกันภัย” รูปแบบการประกันภัยตามประมวลกฎหมาย
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แพงและพาณิชยจึงเปนการประกันภัยแบบสมัครใจ มีลักษณะของความสมัพนัธระหวางเอกชนกบั
เอกชนในการทีจ่ะเขามาท ําสัญญาประกนัภยั โดยเอกชนผูประสงคจะเอาประกันภัยในความเสี่ยงภัย
ชนดิใดชนดิหนึง่ กจ็ะเสนอขอท ําสัญญาประกนัภยักบับรษิทัเอกชนซึง่ประกอบกจิการรบัประกนัภยั
จึงเปนเรื่องของเสรีภาพในการทํ าสัญญาของคูสัญญาทั้งสองฝายที่จะกอนิติสัมพันธกันใหเกิดเปน
สัญญาประกันภัยหรือไมก็ได โดยที่คูสัญญาทั้งสองฝายคือ เอกชนผูเอาประกันภัยและบริษัทเอกชน
ซ่ึงเปนผูรับประกันภัยมีความเสมอภาคเทาเทียมกันในการท ําสญัญา เมือ่คูสัญญาทั้งสองฝายตกลง    
ที่จะกอใหเกิดสัญญาประกันภัยขึ้นแลว ผูเอาประกันภัย ก็จะตองสงเงินจํ านวนหนึ่ง ซ่ึงเรียกวา    
เบีย้ประกนัภยั ใหแกผูรับประกันภัยและเมื่อมีวินาศภัยเกิดขึ้นตามทีร่ะบไุวในสญัญาประกนัภยั ผูรับ
ประกนัภยักจ็ะตองชดใชคาสนิไหมทดแทนหรอืเงนิจ ํานวนหนึง่ใหแกผูเอาประกันภัย

4.1.2 ภยัที่รับประกัน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 863 บัญญัติวา “อันสัญญา       

ประกนัภยันัน้ ถาผูเอาประกนัภยัมไิดมสีวนไดเสียในเหตทุีป่ระกนัภยันัน้ไวไซร ทานวายอมไมผูกพนั
คูสัญญาแตอยางหนึง่อยางใด” ภยัท่ีรับประกนัเปนลักษณะของการรบัประกนัภยัทกุชนดิโดยทีเ่อกชน
ผูเอาประกันภัยตองเปนผูมีสวนไดเสียในเหตุที่จะเอาประกันภัยนั้น จึงจะทํ าใหสัญญาประกันภัย   
ที่ทํ ากับบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการรับประกันภัยมีผลสมบูรณและผูกพันคูสัญญาทั้งสองฝาย 
ทั้งนี้การจะประกันความเสี่ยงภัยชนิดใดบางนั้นก็จะขึ้นอยูกับการตกลงกันระหวางผูเอาประกันภัย
และผูรับประกันภัย

4.1.3 ผูมีสิทธิเอาประกันภัย
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 862 บัญญัติวา “...คํ าวา “ผูเอา

ประกนัภยั” ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึง่ตกลงจะสงเบีย้ประกนัภยั...” และตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณชิยมาตรา 863 บญัญตัวิา “อันสัญญาประกนัภยันัน้ ถาผูเอาประกนัภยัมไิดมสีวนไดเสยี
ในเหตทุีป่ระกนัภยันัน้ไวไซร ทานวายอมไมผูกพนัคูสัญญาแตอยางหนึง่อยางใด” ผูมสิีทธิเอาประกนัภยั
จึงเปนบุคคลใดก็ไดที่มีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัยและตกลงจะสงเบี้ยประกันภัยในจํ านวน
ที่กํ าหนดไวแกผูรับประกันภัย โดยการเสนอขอทํ าสัญญาประกันภัยตอบริษัทที่ประกอบกิจการ   
รับประกันภัย

4.1.4 ผูรับประกันภัย
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 862 บัญญัติวา “...คํ าวา “ผูรับ  

ประกนัภยั” ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึง่ตกลงจะใชคาสนิไหมทดแทน หรือใชเงนิจ ํานวนหนึง่
ให” และ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 877 บญัญัติวา “ผูรับประกันภัยจํ าตองใช  
คาสินไหมทดแทนดั่งจะกลาวตอไปนี้ คือ (1) เพือ่จ ํานวนวินาศภัยอันแทจริง...” ผูรับประกันภัยตาม
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเปนการประกอบกิจการรับประกันภัยโดยบริษัทเอกชนที่ไดรับ
อนญุาตตามกฎหมาย ในการด ําเนนิการใหมกีารรบัประกนัภยัประเภทตางๆ ตามทีบ่ริษทัรับประกนัภยั
กํ าหนดไวใหมีการรับประกันภัย เมื่อผูเอาประกันภัยไดเขามาเสนอขอทํ าการประกันภัยและตกลง
ทํ าสัญญาประกันภัยกับบริษัทรับประกันภัย รายละเอียดขอตกลงตางๆก็จะถูกระบุไวในกรมธรรม
ประกันภัย เมื่อเกิดวินาศภัยขึ้นตามที่ระบุวในกรมธรรมประกันภัย บริษัทรับประกันภัยก็จะชดใช
คาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัย ทั้งนี้การชดใชคาสินไหมทดแทนเปนการชดใชเทาจํ านวน
วนิาศภยัทีเ่กิดขึ้นตามหลักของการชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง

4.1.5 เบี้ยประกันภัย
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 867 วรรคสาม บัญญัติวา 

“กรมธรรมประกันภัย ตองลงลายมือช่ือของผูรับประกันภัยและมีรายการดั่งตอไปนี้ ... (5) จํ านวน
เบีย้ประกันภัย และวธีิการสงเบี้ยประกันภัย...” การเรยีกเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัย บริษัท
รับประกันภัยจะเรียกเบี้ยประกันภัยในอัตราสูงตํ่ าเพียงใดนั้น จะดูจากภัยที่รับประกันวาเปนภัยที่มี
ความเสีย่งมากนอยเพยีงใด และมจี ํานวนผูเขารวมในการประกนัภยัตามหลกัของการกระจายความเสีย่ง
ในการประกนัภยัทีจ่ะตองมจี ํานวนผูทีเ่ส่ียงภยัชนดิเดยีวกนัทีม่ากเพยีงพอ ตามกฎของเลขจ ํานวนมาก
ท ําใหบริษทัรับประกนัภยัสามารถทีจ่ะท ําการรบัประกนัภยัในความเสีย่งชนดิใดชนดิหนึง่ได อันสงผล
ตออัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทรับประกันภัยจะเรียกจากผูเอาประกันภัย หากบริษัทรับประกันภัย
เห็นวาจํ านวนผูเอาประกันภัยในความเสี่ยงชนิดเดียวกันมีจํ านวนมากเพียงพอ เบี้ยประกันภัยที่จะ
เรียกเก็บจากผู เอาประกันภัยก็จะมีอัตราที่ตํ่ า แตหากวาจํ านวนผูเอาประกันภัยในความเสี่ยง        
ชนิดเดียวกันมีจํ านวนนอย เบี้ยประกันภัยที่จะเรียกเก็บจากผูเอาประกันภัยจะมีอัตราที่สูง หรือ
บริษทัรับประกันภัยอาจจะปฎิเสธไมรับประกันภัยเลยก็ได

4.1.6 การสงเคราะหเบี้ยประกันภัย
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยประกนัภยัมไิดมบีทบญัญตัทิีก่ ําหนด

ในเรือ่งการสงเคราะเบีย้ประกนัภยัไว เนือ่งจากการประกนัภยัตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย
เปนการดํ าเนินกิจการรับประกันภัยโดยบริษัทเอกชนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการตาม     
หลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกํ าหนด เปนการลงทุนประกอบกิจการรับประกันภัยโดยเอกชน   
มไิดรับเงนิชวยเหลือจากรฐับาลเพือ่เปนกองทนุในการอดุหนนุเบีย้ประกนัภยั อันจะท ําใหเบีย้ประกนัภยั
ที่เรียกจากผูเอาประกันภัยมีอัตราที่ตํ่ า จึงทํ าใหการที่บริษัทรับประกันภัยจะจัดใหมีการประกันภัย
ประเภทใดบางนั้น จะดูที่ความเสี่ยงภัยที่จะรับประกันและจํ านวนผูเขารวมในการประกันภัยวามี
มากเพยีงพอหรือไม เนื่องจากบริษัทรับประกันภัยตองรับภาระจากการตองชดใชคาสินไหมทดแทน
หากเกิดวินาศภัยขึ้นอันอาจสงผลตอเงินทุนของบริษัท ถาความเสี่ยงภัยที่จัดใหมีการประกันมี  
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ความเสีย่งสูงและจํ านวนผูเขารวมในการประกันภัยมีจํ านวนนอย ซ่ึงในกรณีที่บริษัทรับประกันภัย
เรียกเบี้ยประกันภัยในอัตราที่สูง หรือปฎิเสธไมรับประกันภัย ผูเอาประกันภัยก็ไมสามารถที่จาย
เบีย้ประกนัภยัทีม่ีอัตราสูงได และผูเอาประกันภัยก็ตองแบกรับกับความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นไวเอง

4.2 วิเคราะหปญหาอุปสรรคและขอขัดของทางกฎหมายของรางพระราชบัญญัติประกันภัยทาง
การเกษตร พ.ศ. ...

4.2.1 เนือ้หาในรางพระราชบัญญัติประกันภัยทางการเกษตร พ.ศ. ...  เปนการบัญญัติ
หลักเกณฑและวิธีการในเรื่องของการจัดใหมีหนวยงานที่ทํ าหนาที่ในการดํ าเนินการรับประกันภัย
ทางการเกษตร ซ่ึงเปนการบัญญัติในเรื่องการบริหารจัดการและองคประกอบของหนวยงานที่จะให
เกิดมีขึ้น สวนเนื้อหาที่เปนหลักเกณฑและวิธีการทางกฎหมายประกันภัยพืชผลเกษตร ตามราง  
พระราชบัญญัติประกันภัยทางการเกษตร พ.ศ. ...  มไิดบญัญัติใหมีเนื้อหาทางกฎหมายที่ชัดเจน

4.2.2 รูปแบบของการประกันภัย ตามรางพระราชบัญญัติประกันภัยทางการเกษตร 
พ.ศ. ... มไิดมบีทบัญญัติที่กํ าหนดวารูปแบบของการประกันภัยพืชผลเกษตรที่จะใชบังคับ เปนแบบ
สมคัรใจหรอืแบบบงัคบั ซ่ึงควรจะมบีทบญัญตัทิางกฎหมายทีก่ ําหนดใหรูปแบบการประกนัภยัพชืผล
เกษตรของไทยเปนการจัดใหมีการประกันภัยแบบไหน กลาวคือ แบบสมัครใจหรือแบบบังคับ หรือ
แบบผสมผสานกนั โดยใชเกณฑพืน้ทีท่ ําการเพาะปลกู หรือเกณฑพชืผลเกษตรทีจ่ดัใหมกีารประกนัภยั
มาเปนตวัก ําหนดวาจะใหรูปแบบการประกันภัยพืชผลเกษตรเปนแบบไหน

4.2.3 ชนิดของพืชที่รับประกันภัย ตามรางพระราชบัญญัติประกันภัยทางการเกษตร 
พ.ศ. ...  มไิดมบีทบญัญัติที่กํ าหนดวา พืชชนิดใดบางที่จะจัดใหมีการรับประกันภัย ซ่ึงควรจะมี    
บทบัญญัติทางกฎหมายที่กํ าหนดชนิดของพืชท่ีจะจัดใหมีการประกันภัย โดยกํ าหนดเปน พืชไร 
พืชสวน พืชผัก หรือพืชผลไม

4.2.4  ผูมสิีทธิเอาประกันภัย ตามรางพระราชบัญญัติประกันภัยทางการเกษตร พ.ศ. ... 
มาตรา 4 บญัญัติวา “ผูเอาประกันภัย” หมายความวา เกษตรกรที่จดทะเบียนกับบรรษัท และเขาทํ า
สัญญากบับรรษัท หรือผูแทน หรือตัวแทน ซ่ึงควรจะกํ าหนดเนื้อหาเพิ่มเติมในสวนของเกษตรกร
ใหมีความชัดเจน เนื่องจากเกษตรกรที่จะทํ าการประกันภัยทางการเกษตรตามหลักทั่วไปของ      
การประกนัภัยตองเปนผูมีสวนไดเสียในเหตุประกันภัย โดยเกษตรกรจะมีทั้งเกษตรกรที่เปนเจาของ
พืน้ที่เพาะปลูก เกษตรกรที่เปนผูเชาพื้นที่เพาะปลูก และเกษตรกรที่เปนผูรับจางเพาะปลูก
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4.2.5 ผูรับประโยชน  ตามรางพระราชบัญญัติประกันภัยทางการเกษตร พ.ศ. ...  มิไดมี
บทบัญญัติทางกฎหมายในสวนผูรับประโยชนวาจะใหใครเปนผูรับประโยชนนอกจากเกษตรกร    
ผูเอาประกันภัย จึงควรมีการกํ าหนดบทบัญญัติทางกฎหมายในสวนผูรับประโยชนนอกจาก
เกษตรกรผูเอาประกันภัยแลวจะรวมถึงบุคคลใดบางที่จะใหเปนผูรับประโยชนแทนเกษตรกร         
ผูเอาประกันภัย รวมทั้งหลักเกณฑและวิธีการในการที่จะเปนผูรับประโยชน

4.2.6 การสิ้นผลบังคับของสัญญาประกันภัย ตามรางพระราชบัญญัติประกันภัย     
ทางการเกษตร พ.ศ. ...  มิไดมีบทบัญญัติทางกฎหมายในเรื่องของการสิ้นผลบังคับของสัญญา    
ประกนัภยั ทีจ่ะกํ าหนดใหการกระทํ าใดบางที่เปนเหตุใหสัญญาประกันภัยส้ินผลบังคับ

4.2.7 การชดเชยความเสยีหายอนัเกดิจากภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิ ตามรางพระราชบญัญตัิ
ประกันภัยทางการเกษตร พ.ศ. ... มไิดมบีทบัญญัติทางกฎหมายในเรื่องของการชดเชยความเสียหาย
อันเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งขอยกเวนของการที่จะไมไดรับคาชดเชยจากภัยพิบัติ     
ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น

4.2.8 การกํ าหนดความรับผิดของเกษตรกร ตามรางพระราชบัญญัติประกันภัยทาง
การเกษตร พ.ศ. ... มไิดมบีทบัญญัติทางกฎหมายในเรื่องของการกํ าหนดความรับผิดและโทษของ
เกษตรกร ในกรณีที่เกษตรกรไดกระทํ าการโดยทุจริต เกีย่วกบัการประกันภัยทางการเกษตร

4.2.9 การยตุขิอโตแยงในเรือ่งคาชดเชยความเสยีหาย ตามรางพระราชบญัญตัปิระกนัภยั
ทางการเกษตร พ.ศ. ... มิไดมีบทบัญญัติทางกฎหมายในเรื่องการยุติขอโตแยงในเรื่องคาชดเชย
ความเสยีหายหากมีขึ้นวาจะใหองคกรหรือหนวยงานไหนเปนผูช้ีขาดขอโตแยงที่เกิดขึ้น
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บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

5.1  บทสรุป

เมื่อไดศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรที่เปนสาเหตุใหพืชผลการเกษตรไดรับ         
ผลกระทบ ไมวาจะเกิดจากภัยทางธรรมชาติตางๆ ราคาพืชผลเกษตรที่ตกตํ่ าเนื่องจากผลผลิตไมได
มาตรฐาน การถูกกีดกันทางการคาอันเกิดจากพืชผลทางการเกษตรไมมีคุณภาพ เปนตน ทํ าให
เกษตรกรทีท่ ําการเพาะปลกูตองประสบกบัสภาวะการขาดทนุ มหีนีสิ้นเกดิขึน้จนยากแกการทีจ่ะชดใช
หนีสิ้นไดท ําใหเกษตรกรตองเลิกอาชีพเกษตรกรรมเพราะทนกับการขาดทุนไมไหว สวนการเขามา
ชวยเหลือเกษตรกรหลังจากที่ไดประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติตางๆ นั้น รัฐบาลก็จะใชมาตรการ
ชวยเหลือที่มีลักษณะเปนการแกปญหาเฉพาะหนา เชน การใหเงินชวยเหลือแกเกษตรกรบางสวน 
การพกัการชํ าระหนี้ การประกันราคาสินคาเกษตร เปนตน  ซ่ึงมิใชการแกปญหาอยางแทจริงใหกับ
เกษตรกรทีไ่ดรับความเสยีหายจากภยัทางธรรมชาตติางๆ และจากการทีไ่ดศกึษาการใหความชวยเหลือ
แกเกษตรกรของประเทศตางๆ เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน แคนาดา เปนตน ทีเ่กี่ยวกับปญหาภัย     
ทางธรรมชาติอันเปนเหตุใหเกษตรกรของประเทศตางๆ เหลานั้นไดรับความเสียหายแกผลิตผลทาง
การเกษตร รัฐบาลของประเทศตางๆ เหลานัน้จงึไดจัดใหมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย
พชืผลเกษตร โดยใหมอีงคกรของรฐัมหีนาทีรั่บประกนัภยัพืชผลเกษตรและมรูีปแบบทีเ่ปนการประกนัภยั
แบบบังคับหรือสมัครใจ ขึ้นอยู กับการกํ าหนดของแตละประเทศวาจะใชรูปแบบไหนเพื่อให      
การด ําเนนิการประกันภัยพืชผลเกษตรเกิดผลสํ าเร็จ ดานเบี้ยประกันภัยนั้น รัฐบาลจะเปนผูออกให
สวนหนึ่ง ซ่ึงเกษตรกรก็สามารถที่จะจายเบี้ยประกันภัยในสวนที่เหลือได เมื่อเกษตรกรไดรับ   
ความเสยีหายอันเนือ่งมาจากภยัทางธรรมชาตทิีก่ ําหนดไวในกรมธรรม เกษตรกรกจ็ะไดรับการชดใช
คาสินไหมทดแทนความเสียหายจากรัฐบาล ซ่ึงการที่ประเทศตางๆ ไดจดัใหมีการประกันภัยพืชผล
เกษตรทํ าใหเกษตรกรของประเทศเหลานั้นมีหลักประกันที่มั่นคงในการที่จะประกอบอาชีพ   
เกษตรกรรมไดโดยที่ไมตองเกรงวาถาเกิดภัยทางธรรมชาติตางๆ ขึ้นแลว จะท ําใหเกษตรกรตองถึง
กบัหมดตวั หรือมหีนีสิ้นลนพนตวั เพราะจะไดรับการชดใชคาสนิไหมทดแทนความเสยีหายทีเ่กดิขึน้
จากภยัทางธรรมชาต ิ และการประกนัภยัพชืผลเกษตรยงัสงเสรมิใหเศรษฐกจิของประเทศมกีารพฒันา
คือ เมื่อเกษตรกรมีหลักประกันที่มั่นคงจากการที่ไดมีการประกันภัยพืชผลเกษตรแลว เกษตรกร     
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ก็กลาที่จะลงทุน ไมวาจะเปนดานเทคโนโลยี ความรูทางการเกษตรที่ทันสมัย ทํ าใหผลผลิตทาง  
การเกษตรมีคุณภาพที่จะสามารถแขงขันกับประเทศตางๆ ทีเ่ปนคูแขงทางผลผลิตทางการเกษตรได   
อันเปนการท ําใหประเทศมรีายไดจากการสงออกผลผลติทางการเกษตร และน ํารายไดจากการสงออก
มาพัฒนาประเทศชาติตอไป

ประเทศไทยกไ็ดเคยน ําแนวคดิในการจดัใหมกีารประกนัภยัพืชผลเกษตรเหมอืนอยางเชน
ในตางประเทศที่ไดมีการนํ าระบบการประกันภัยมาใชในภาคเกษตรกรรมของประเทศตางๆ     
เหลานั้น เปนผลใหเกษตรกรที่ทํ าการเพาะปลูกพืชผลเกษตรที่ไดเขารวมโครงการการประกันภัย
พืชผลเกษตรไดรับการชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติตางๆที่ทํ าใหพืชผลเกษตร
ไดรับความเสียหาย ซ่ึงในประเทศตางๆ ทีไ่ดด ําเนินการจัดมีการประกันภัยพืชผลเกษตรขึ้น เพื่อ
ชวยเหลือเกษตรกรที่ตองประสบกับความเสียหายตอพืชผลเกษตรอันเนื่องมาจากภัยพิบัติทาง  
ธรรมชาตนิัน้ เปนการด ําเนนิการทีป่ระสบผลส ําเรจ็และเปนวธีิการชวยเหลือเกษตรกรทีด่วีธีิการหนึง่
อันเปนประโยชนตออาชีพเกษตรกรรมทํ าใหเกิดความมั่นคงและมีการพัฒนาทางดานการผลิต    
พืชผลเกษตรใหมีคุณภาพและมีมาตรฐาน สํ าหรับประเทศไทยนั้นก็ไดจัดใหมีโครงการนํ ารองเพื่อ
ทํ าการประกันภัยพืชผลเกษตรตามแนวคิดของการนํ าระบบประกันภัยมาใชแกภาคการเกษตรขึ้น
ในป พ.ศ. 2521-2524 ทีอํ่ าเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เปนการจัดใหมีการประกันภัยการปลูก
ฝายโดยไดรับการสนับสนุนจากประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันมีลักษณะของการผนวก     
การประกนัภยัเขากับการใหสินเชื่อระยะสั้นแกเกษตรกร โดยที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรเปนหนวยงานประสานงาน และมบีริษทัประกนัภยัเขารวม 13 บรษิทั ในป พ.ศ. 2525-2527
กรมสงเสริมการเกษตรก็ไดมีการเสนอใหมีการจัดใหมีการประกันภัยพืชผลเกษตรโดยไดรับ      
การสนับสนุนจากรัฐบาลเปนเงิน 1 ลานบาท เปนการจัดใหมีการประกันภัยพืชผลเกษตร 3 ชนิด คือ 
ฝาย ขาวโพด และถ่ัวเหลือง ซ่ึงมบีริษัทประกันภัยเขารวม 31 บริษทั ประกอบกับไดมีการสํ ารวจ
และสอบถามถึงความจํ าเปนที่ตองมีการรับประกันภัยพืชผลเกษตรและปศุสัตวในประเทศไทย 
เกษตรกรผูตอบแบบสอบถามจ ํานวน 70 รายใน 89 รายหรอืรอยละ78.65 มคีวามเหน็วา การประกนัภยั
พชืผลเกษตรและปศุสัตว เปนสิ่งจํ าเปนสํ าหรับเกษตรกรไทย ในขณะที่อีก 19 ราย หรือรอยละ 
21.35 เห็นวายังไมใชส่ิงจํ าเปนในขณะนี้ และไดมีการสํ ารวจและสอบถามเกษตรกรในเรื่อง      
ความพรอมหรือไมพรอมของเกษตรกรทีจ่ะซือ้ประกนัภยัโดยทีรั่ฐบาลจะสนบัสนนุใหมกีารรบัประกนัภยั
พชืผลเกษตรและปศุสัตวขึ้นในประเทศไทย ซ่ึงเกษตรกรจํ านวน 67 รายใน 89 รายหรือรอยละ
75.28 ตอบวาพรอมที่จะซื้อประกันภัย ภายใตเงื่อนไขที่แตกตางกันไป อาทิ คาเบี้ยประกันภัยตอง
ไมแพง รัฐบาลสนับสนุนคาเบี้ยประกันภัยบางสวน มีคณะกรรมการกลางประเมินความเสียหายให 
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เปนตน ในขณะทีเ่กษตรอกีรอยละ 24.72 ตอบวาไมพรอมทีจ่ะซือ้ประกนัภยัในขณะนี ้ เหตผุลสวนใหญ
คอืยงัไมมคีวามเขาใจในรายละเอียดของการประกันภัยพืชผลเกษตรและปศุสัตวอยางดีพอ

ประกอบกับรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตรไดมีการมอบหมาย   
ใหหนวยงานของกระทรวงที่เกี่ยวของดํ าเนินการศึกษารายละเอียดขอมูลตางๆเพื่อนํ ามาวิเคราะห
ถึงผลดีผลเสียในการที่จะใหมีการประกันทางการเกษตรเกิดขึ้น ซ่ึงสํ านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ไดรับดํ าเนินการในการระดมความคิดเห็นจากหนวยงานราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ องคกรเอกชน
และจากเกษตรกร เพือ่สรปุเปนขอมลูในการน ํามาปรบัปรงุรางพระราชบญัญตัปิระกนัภยัทางการเกษตร
และเมือ่วนัที ่ 14 กรกฎาคม 2547 สํ านกัเศรษฐกจิการเกษตรไดปรับปรงุรางพระราชบญัญตัปิระกนัภยั
ทางการเกษตรเสรจ็โดยไดน ําเสนอตอคณะกรรมการปรบัปรงุกฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ขณะนีร้างพระราชบัญญัติดังกลาวยังอยูระหวางการนํ าเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ดานการใหความชวยเหลือเกษตรกรในกรณีที่ตองประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้น 
ในอดีตการใหความชวยเหลือของภาครัฐจะเปนการใหความชวยเหลือทางดานปจจัยในการผลิต 
เชน เมล็ดพันธุ ปุย และยาปราบศตัรูพืช เปนตน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณจะเปนหนวยงาน
ทีข่ออนมุตังิบประมาณจากคณะรฐัมนตร ีในการด ําเนนิการแจกจายปจจยัทางการผลติใหแกเกษตรกร
ที่ประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้นจะประสบปญหาคือ ปจจัยในการผลิตที่นํ าไปชวยเหลือนั้น
คุณภาพ และเวลาในการชวยเหลือเกษตรกร ไมตรงกับความตองการของเกษตรกรที่ประสบภัย    
ตอมาในป พ.ศ. 2545 รัฐบาลจงึไดด ําเนนิการแกปญหาดงักลาวโดยมนีโยบายปรบัเปลีย่นวธีิในการให
ความชวยเหลือเกษตรกรทีป่ระสบกบัภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิมาเปนการใหความชวยเหลือโดยการจาย
เปนเงินสดมาจนกระทั่งปจจุบันเพื่อใหเกษตรกรนํ าเงินที่ไดรับความชวยเหลือไปดํ าเนินการจัดซื้อ
ปจจยัในการผลิตหรือนํ าไปบรรเทาความเดือดรอนที่ไดรับตามความตองการของเกษตรกรเอง

โดยทีจ่ ํานวนเงนิงบประมาณทีท่างรฐับาลไดจดัสรรใหความชวยเหลือเกษตรกรหลงัจาก
ทีไ่ดประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในระยะเวลาตั้งแต ป  พ.ศ. 2541-2547 ในชวงระยะเวลา 7 ป 
นั้น ทางรัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณในการชวยเหลือเกษตรกรที่ประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เปนจ ํานวนเงนิถึง 9,521.09 ลานบาท ปรากฏตามรายละเอยีดสรปุผลการใหความชวยเหลือผูประสบ
ภัยธรรมชาติ ป พ.ศ. 2541-2547 ดังนี้89

ป พ.ศ. 2541  อนุมัติวงเงินรวม 617,061,647.30 บาท จากเงินทดรองราชการจํ านวน 
91,937,148.30 บาท และเงินงบกลางจํ านวน 525,124,463 บาท

ป พ.ศ. 2542  อนุมัติวงเงินรวม 876,683,722.50 บาท จากเงินทดรองราชการจํ านวน 
33,221,760.50 บาท และเงินงบกลางจํ านวน 843,461,962 บาท
                                                

89 วัลลาภ นุตะมาน. เลมเดิม. หนา 13-14.
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ป พ.ศ. 2543 อนุมัติวงเงินรวม 313,302,896 บาท จากเงินทดรองราชการจํ านวน
86,864,546 บาท และเงินงบกลางจํ านวน 226,438,350 บาท

ป พ.ศ. 2544 อนุมัติวงเงินรวม 1,023,149,761 บาท จากเงินทดรองราชการจํ านวน 
75,097,903 บาท และเงินงบกลางจํ านวน 948,051,858 บาท

ป พ.ศ. 2545 อนุมัติวงเงินรวม 2,693,299,049.34 บาท จากเงินทดรองราชการจํ านวน 
146,780,462.34 บาท และเงินงบกลางจํ านวน 2,546,518,587 บาท

ป พ.ศ. 2546 อนุมัติวงเงินรวม 2,429,263,185.45 บาท จากเงินทดรองราชการจํ านวน 
55,689,487.45 บาท และเงินงบกลางจํ านวน 2,373,573,698 บาท

ป พ.ศ. 2547 อนุมัติวงเงินรวม 1,568,329,785.74 บาท จากเงินทดรองราชการจํ านวน 
5,590,048.75 บาท และเงินงบกลางจํ านวน 1,562,739,736.99 บาท

ในสวนของจํ านวนจังหวัดที่ประสบกับภัยทางธรรมชาติ จํ านวนเกษตรกร และอาชีพ
เกษตรกรรมที่ไดรับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ จะปรากฏรายละเอียดในระหวาง ป พ.ศ. 2545 -
พ.ศ. 2547 ดังนี้90

ป พ.ศ. 2545 ไดใหความชวยเหลือเกษตรกรทีป่ระสบอทุกภยั ระหวางวนัที ่ 28 กรกฎาคม
ถึง 4 พฤศจิกายน 2545 ใน 59 จงัหวัด ประกอบดวย

ดานพืช 544 อํ าเภอ เกษตรกร จํ านวน 715,226 ราย
ดานปศุสัตว 216 อํ าเภอ เกษตรกร จํ านวน 64,263 ราย
ดานประมง 463 อํ าเภอ เกษตรกร จํ านวน 145,113 ราย

ในสวนของจังหวัดยโสธรไดรับการชวยเหลือโดยแบงเปน
ดานพืช 9 อํ าเภอ เกษตรกร จํ านวน 18,330 ราย
ดานปศุสัตว 2 อํ าเภอ เกษตรกร จํ านวน 105 ราย
ดานประมง 7 อํ าเภอ เกษตรกร จํ านวน 1,561 ราย

ป พ.ศ. 2546 ไดใหความชวยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัย ระหวางวันที่ 23 มถุินายน ถึง 
25 ธันวาคม 2546 ใน 70 จงัหวัด ประกอบดวย

ดานพืช  เกษตรกร จํ านวน 243,268 ราย
ดานปศุสัตว เกษตรกร จํ านวน 17,918 ราย
ดานประมง เกษตรกร จํ านวน 53,601 ราย

                                                
90 วัลลาภ นุตะมาน. เลมเดิม. หนา 14-16.
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ในสวนของจังหวัดยโสธรไดรับการชวยเหลือโดยแบงเปน
ดานพืช เกษตรกร จํ านวน 12,737 ราย
ดานปศุสัตว เกษตรกร จํ านวน 6 ราย
ดานประมง เกษตรกร จํ านวน 874 ราย

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2547 ไดอนมุัติเงินเพื่อชวยเหลือเกษตรกรผูประสบกับอุทกภัย     
ป 2546 สํ าหรับดานปศุสัตวมีจังหวัดที่มีพื้นที่ไดรับความเสียหายมากกวาที่ไดประมาณการไวตาม
มตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2546 ประกอบกับเกิดอุทกภัยตอเนื่องในภาคใต ระหวาง
วันที่ 11 พฤศจิกายน ถึง 25 ธันวาคม 2546 และเมือ่สํ ารวจความเสียหายและการชวยเหลือระดับ
จงัหวดัโดยเงินทดรองราชการยังคงเหลือจังหวัดที่ขอรับความชวยเหลือจากสวนกลางอีก 11 จังหวัด
แบงเปน

ดานพืช 2 จงัหวัด เกษตรกร จํ านวน 6,601 ราย
ดานปศุสัตว 6 จงัหวัด เกษตรกร จํ านวน 6,545 ราย
ดานประมง 3 จงัหวัด เกษตรกร จํ านวน 4,088 ราย

ป พ.ศ. 2547 ไดใหความชวยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัย  ใน 55 จงัหวัด ประกอบดวย
ดานพืช  33 จงัหวดั พื้นที่เสียหาย จํ านวน 14,365,490.50 ไร
ดานปศุสัตว 7 จงัหวัด เกษตรกร จํ านวน 8,205 ราย
ดานประมง 15 จงัหวัด 144 อํ าเภอ เกษตรกร จํ านวน 37,762 ราย

สํ าหรับจังหวัดยโสธร ไดรับการชวยเหลือโดยแบงเปน
อุทกภัย 9 อํ าเภอ เกษตรกร จํ านวน 17,346 ราย
ฝนทิ้งชวง 9 อํ าเภอ เกษตรกร จํ านวน 39,396 ราย

จากขอมูลสถิตดิงักลาวมานัน้ จ ํานวนเงนิทีรั่ฐบาลไดใหการชวยเหลือเกษตรกรทีป่ระสบ
ภัยทางธรรมชาติในแตละปรวมเปนจํ านวนเงินเกือบหนึ่งหมื่นลานบาท เกษตรกรที่ประสบกับภัย
ทางธรรมชาติก็มีจํ านวนไมนอย ซ่ึงตองประสบกับปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติอยูทุกปมากบาง
นอยบาง โดยทีก่ารใหความชวยเหลือดงักลาวของรฐับาลเปนการใหความชวยเหลือภายหลังทีเ่กษตรกร
ไดประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซ่ึงเหมือนจะเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุเปนการแกปญหา
เฉพาะหนาซ่ึงเปนอยางนี้ทุกๆปเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติแกเกษตรกร

ดังนั้นจึงเปนการสมควรที่ประเทศไทยจะไดจัดใหมีการออกมาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรขึ้น เพื่อเปนการสรางหลักประกันที่มั่นคงใหแกผูประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมซึ่งประชาชนสวนใหญของประเทศก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรายไดสวนหนึ่ง
จากการสงออกกม็าจากผลติผลทางการเกษตร แตเกษตรกรผูผลิตกบัมรีายไดทีต่ํ ่าและมฐีานะไมมัน่คง
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อันเนื่องจากการที่ตองประสบกับความเสี่ยงภัยทางธรรมชาติซ่ึงทํ าใหพืชผลไดรับความเสียหาย   
จนถึงกับตองขาดทุน หรือมีหนี้สินลนพนตัว พืชผลทางการเกษตรไมมีคุณภาพ การที่เกษตรกร    
ไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลก็เปนการชวยเหลือภายหลังที่เกษตรกรไดรับความเสียหาย ซ่ึงลาชา
และไมทนัทวงทกีบัการทีเ่กษตรกรตองการความชวยเหลือ อันมลัีกษณะเปนการแกปญหาเฉพาะหนา
แตถาไดมีกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยพืชผลเกษตรเหมือนเชนประเทศตางๆดังที่ไดเสนอ    
หลักเกณฑและวิธีการที่ประเทศเหลานั้นไดจัดใหมีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีของประเทศไทย
แลวกจ็ะมลัีกษณะทีค่ลายๆกนัในหลายๆ ดาน เชน ภยัทางธรรมชาต ิหลักเกณฑในเรือ่งการประกนัภยั
เปนตน โดยทีป่ระเทศไทยน ําแนวทางและหลกัเกณฑมาปรบัใชใหเหมาะสมกบักรณขีองประเทศไทย
ผลดีที่เกิดขึ้นจากการที่ไดมีมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร        
กจ็ะตกแกผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมนั่นเอง

5.2  ขอเสนอแนะ

5.2.1 ดานรัฐบาล
5.2.1.1 เพื่อใหเปนแนวทางที่สอดคลองกันกับการเตรียมการที่จะจัดใหมี

กฎหมายประกันภัยพืชผลเกษตรขึ้นและใหมีการนํ ากฎหมายมาบังคับใชไดอยางมีประโยชนและ
สัมฤทธิ์ผล จึงควรมีการศึกษาความเปนไปไดในการที่จะนํ างบประมาณของรัฐที่จะนํ ามาจัดสรร
ชวยเหลือในดานเบี้ยประกันภัยโดยใหเกษตรกรจายเบี้ยประกันภัยในจํ านวนที่มีอัตราตํ่ า เกษตรกร
สามารถจะจายได

5.2.1.2 มีการศึกษาควบคูไปกับการเก็บรวบรวมขอมูลทางดานสถิติเกี่ยวกับ
ทางการเกษตรตางๆ ในสวนที่จะนํ ามาคํ านวณเบี้ยประกันภัย การชดใชคาสินไหมทดแทนในกรณี
ทีเ่กดิความเสยีหาย เชน สถิตคิวามเสยีหายอนัเกดิจากเหตตุางๆ ขอมลูดานตนทนุการผลติทางการเกษตร
ปริมาณและราคาของผลผลิตโดยเฉลี่ย เปนตน  

5.2.1.3 ในสวนของกฎหมายที่จะนํ ามาบังคับใชควรมีการแกไขปรับปรุง      
รางกฎหมายใหมคีวามชดัเจน มเีนือ้หาและสาระทีเ่ปนในเรือ่งหลักเกณฑและวธีิการของการประกนัภยั
พชืผลเกษตร ตัวอยางเชน
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มาตรา...  เกษตรกร หมายความถงึ เกษตรกรผูเปนเจาของ และด ําเนนิการ
จดัการเพาะปลกูพชืผลเกษตร หรือ เกษตรกรผูเปนผูเชา และด ําเนนิการจดัการเพาะปลกูพชืผลเกษตร

มาตรา... ใหเกษตรกรจัดใหมีการประกันภัยไวกับบริษัทหรือหนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัยที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการประกันภัยประเภท      
การประกนัภยัพชืผลเกษตร หรือไดรับมอบอ ํานาจใหด ําเนนิการรบัประกนัภยัประเภทการประกนัภยั
พืชผลเกษตร

 พชืทีจ่ดัใหมีการประกันภัย จํ านวนเงินเอาประกันภัย ใหเปน
ไปตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา... ใหรัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณมาจายเปนเบี้ยประกันภัย ใน
อัตราไมเกินกวาจํ านวนเงินที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา... อัตราเบี้ยประกันพื้นฐาน จะถูกพิจารณาอยางเหมาะสมจาก
ขอมูลทางสถิติตามที่กํ าหนดไวในกฎกระทรวง และจะมีการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันทุกๆ 3 ป 
หรือโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเมื่อเห็นวามีความจํ าเปน

มาตรา... เกษตรกรที่เพาะปลูกพืชตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง ตอง
เขาสูระบบการประกันภัยพืชผลเกษตร ทั้งนี้โดยไดรับการสงเคราะหเบี้ยประกันในจํ านวนตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กํ าหนด

 เกษตรกรที่เพาะปลูกพืชชนิดอื่นนอกจากที่กํ าหนด จะเขาสู
ระบบการประกนัภัยพืชผลเกษตรใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา... เกษตรกรจะไดรับการคุมครองความเสียหายที่เกิดแกพืชผล
เกษตร อันเกิดจากภัยตามธรรมชาติ หรือภัยอ่ืนๆ ตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา... สัญญาประกันภัยพืชผลเกษตรจะสิ้นผลบังคับ ในกรณีที่
เกษตรกรตาย เลิกประกอบ การเพาะปลูกพืช(แตละชนิดตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง) หรือมี    
การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์การเปนเจาของ ทั้งนี้ทายาท หรือเกษตรกร ตองแจงตอเจาหนาที่ในเหตุ
ดงักลาวมาภายในเวลาและหลักเกณฑที่กํ าหนด

มาตรา... เกษตรกรจะไดรับการชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากภัยพิบัติ
ตามทีก่ํ าหนดไวในกฎกระทรวง

 นอกจากตามวรรคหนึง่แลว การชดเชยความเสยีหายจะไมเกดิขึน้
ในกรณทีีเ่กิดจากความทุจริต ความประมาทเลินเลอ การปลอยปละละเลยตอหนาที่ ของเกษตรกร 
ตวัแทน หรือลูกจาง หรือเหตุอ่ืนอันคลายคลึงกัน
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มาตรา... เกษตรกรทีจ่งใจ หรือเจตนา หรือประมาทเลนิเลออยางรายแรง
แจงขอมูลอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงซ่ึงควรตองแจง ในเรื่องเกี่ยวกับขอมูลทางการเกษตร 
หรือขอมูลอ่ืนใดที่ทางเจาหนาที่ไดสอบถาม ตองระวางโทษ

(1) ปรับไมเกินจํ านวนที่กํ าหนดในกฎกระทรวง หรือ
(2) ตัดสิทธิเกษตรกรจากการปกปองความเสี่ยงภัยพิบัติ หรือ

การชวยเหลือทางดานประกันภัย เปนระยะเวลาไมเกินระยะเวลาที่กํ าหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้   
ขึน้อยูกับความรายแรงของการกระทํ าผิด

มาตรา... ในกรณีที่เกิดขอโตแยงในเรื่องการชดเชยความเสียหาย
ระหวางเกษตรกรหรือตัวแทน กับบริษัทที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการประเภทประกันภัย    
พืชผลเกษตร หรือหนวยงานที่ไดรับมอบอํ านาจใหดํ าเนินการรับประกันภัยพืชผลเกษตร ให
อนุญาโตตุลาการเปนผูช้ีขาดและถือวาเปนที่สุด

5.2.2 ดานเอกชน
5.2.2.1 ในสวนของบริษัทเอกชนที่จะรับประกันภัยพืชผลเกษตรนั้น รัฐบาล

อาจใหบริษัทเอกชนดํ าเนินการในการรับประกันภัยพืชผลเกษตรภายใตหลักเกณฑและวิธีการ       
ทีก่ฎหมายกํ าหนด

5.2.2.2 รัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณบางสวนมาเปนกองทุนการประกันภัย
พชืผลเกษตรในการที่บริษัทเอกชนจะนํ าไปสงเคราะหเบี้ยประกันภัยใหกับเกษตรกรบางสวน และ
นํ าไปชดใชคาสินไหมทดแทนใหกับเกษตรกรในกรณีที่เกษตรกรไดรับความเสียหายจากภัย       
ทางธรรมชาติ 

5.2.2.3 ในการดํ าเนินการรับประกันภัยของเอกชนนั้น ควรใหอยู ภายใต       
การก ํากบัดูแลของรัฐโดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของทางดานการเกษตร เชน เกษตรอํ าเภอ ทํ าหนาที่
ประสานงานไมวาจะเปนการใหความรูทางดานการประกันภัยพืชผลเกษตร ดานเทคโนโลยีทาง
การเกษตร รวบรวมขอมูลสถิติทางการเกษตร เปนตน เพื่อใหการดํ าเนินการรับประกันภัยพืชผล
เกษตรทีด่ํ าเนินการโดยบริษัทเอกชนในการกํ ากับดูแลของรัฐประสบผลสํ าเร็จ
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5.3  แนวทางในการจัดใหมีกฎหมายประกันภัยพืชผลเกษตร

5.3.1  ลักษณะของการประกันภัยพืชผลเกษตร  การประกันภัยพืชผลเกษตร  ควรจะมี
ลักษณะทีเ่ปนความสัมพันธระหวางรัฐกับเอกชน โดยคูสัญญามีฐานะทางกฎหมายเทาเทียมกัน เปน
การดํ าเนินการรับประกันภัยพืชผลเกษตรโดยรัฐหรือตัวแทน หรือบริษัทรับประกันภัยที่ไดรับ    
การอนมุตัจิากรฐัใหดํ าเนินการรับประกันภัย ภายใตหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกํ าหนด

5.3.2 รูปแบบของการประกันภัย การประกันภัยพืชผลเกษตร ควรที่จะมีรูปแบบของ
การประกนัภัยแบบบังคับ เพื่อใหการดํ าเนินการบรรลุผลสํ าเร็จ อันเปนประโยชนแกเกษตรกรและ
ประเทศชาติ โดยกํ าหนดใหเกษตรกรที่ทํ าการเพาะปลูกพืชผลเกษตรทางเศรษฐกิจตองเขาสูระบบ
การประกันภัยพืชผลเกษตร หรือกํ าหนดใหเกษตรกรที่อยูในพื้นที่ทํ าการเพาะปลูกพืชผลเกษตร
ทางเศรษฐกิจที่กํ าหนดตองเขาสูระบบการประกันภัยพืชผลเกษตร

5.3.3  ชนดิของพชืท่ีรับประกนัภยั การประกนัภยัพชืผลเกษตร ในการเริม่ตนด ําเนนิการ
จัดใหมีการประกันภัยพืชผลเกษตรนั้น ควรที่จะกํ าหนดชนิดของพืชท่ีจะทํ าการรับประกันเฉพาะ   
ทีเ่ปนพืชผลเกษตรทางเศรษฐกิจกอน เชน พืชไร พืชสวน พืชผัก หรือพืชผลไม เปนตน

5.3.4  ภัยท่ีรับประกัน การประกนัภัยพืชผลเกษตร ควรจะกํ าหนดใหมีการรับประกัน
ความเสีย่งภยัทีจ่ากภยัทางธรรมชาตทิีเ่กษตรกรประสบภยัอยูทกุป เชน ภยันํ ้าทวม ภยัแลง ภยัลูกเหบ็
อัคคภียั เปนตน โดยก ําหนดใหเปนความเสีย่งภยัทีรั่บประกนั หรืออาจจะเพิม่ภยัอ่ืนๆ เชน ภยัทีเ่กดิจาก
แมลง ศัตรูพืช สัตว เปนตน ทีจ่ะรบัประกันก็ได โดยไดรับการอนุมัติจากรัฐ

5.3.5 เบี้ยประกันภัย การประกันภัยพืชผลเกษตรโดยที่รัฐเปนผูที่ดํ าเนินการจัดใหมี  
การประกนัภยัพชืผลเกษตรเพือ่ชวยเหลือเกษตรกรของประเทศอยางเชนตางประเทศนัน้ เบีย้ประกนัภยั
ทีรั่ฐจะเรยีกเก็บจากเกษตรกรจะตองมีอัตราที่ตํ่ า เพื่อใหเกษตรกรสามารถที่จะจายเบี้ยประกันภัยได

5.3.6 เงินสงเคราะหเบี้ยประกัน การประกันภัยพืชผลเกษตรโดยที่รัฐเปนผูดํ าเนินการ
จัดใหมีการประกันภัยพืชผลเกษตรอันมีวัตถุประสงคในการใหความชวยเหลือเกษตรกรที่ประสบ
กับปญหาภัยทางธรรมชาติทํ าใหพืชผลเกษตรไดรับความเสียหายเพื่อใหเกษตรกรไดรับการเยียวยา
ความเสียหาย รัฐจึงควรจัดสรรงบประมาณบางสวนเพื่อเปนกองทุนการประกันภัยพืชผลเกษตรใน
การน ําไปใชคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เกษตรกรไดรับความเสียหายจากภัยทางธรรมชาติ และนํ า
ไปใชในการสงเคราะหเบี้ยประกันภัยใหกับเกษตรกร ในการที่เกษตรกรจะจายเบี้ยประกันภัยใน
อัตราที่ตํ่ า โดยทีเ่กษตรกรสามารถจายเบี้ยประกันภัยได
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ภาคผนวก ก.
ตารางขอมูล
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ตารางขอมูล

ตารางภาคผนวกที ่1.1  แสดงการจดัชัน้ของพชืในการรบัประกนัภยัจากลกูเหบ็ในเทก็ซสั ป 2506

ช้ันของพืช ช่ือ พืช ดรรชนีอัตรา
เบี้ยประกัน

A

B
C
D
E
F
G
H

I
L
S

ขาวสาลี และธัญพืชตางๆ เชน ขาวบาเลต ขาวโอต ขาวไรท 
เปนตน
สม มะเขือเทศ ดอกทานตะวัน
ขาวโพด flax
ขาวฟาง
ถ่ัวลิสง, หัวผักกาดแดง
พชืที่ปลูกไวสํ าหรับเลี้ยงสัตว
ถ่ัวตางๆ
พืชที่ปลูกไวเพื่อเอาเมล็ด เชน ALFALFA, BLUE GRASS 
CLOVER เปนตน
แตงกวา  แคนตาลูป ฟกทอง แตงไทย เปนตน
ฝาย (LONG STAPLE)
ฝาย (SHORT STAPLE)

100

65
67
28
26
33

106
130

196
ไมไดก ําหนดไวแนนอน
ไมไดก ําหนดไวแนนอน
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ตารางภาคผนวกที่ 1.2  แสดงเบี้ยประกันพื้นฐาน

เบีย้ประกันพื้นฐาน มีอัตราดังนี้

คุมครองเต็มตามจํ านวนทุน
ประกัน

คุมครอง 90% ของทุนประกันจังหวัด
(Country)

เขต
ช้ัน A ช้ัน B ช้ัน C ช้ัน A ช้ัน B ช้ัน C

Adair
Adane
Allamaku
Appanoose
Audubon
Benton
Black Howk
Boone
Bremer
Buchanan
Buena Vista
Butler

6
6
4
1
6
2
2
2
2
2
6
2

30
30
25
17
30
20
20
20
20
20
30
20

44
44
36
22
44
27
27
27
27
27
44
27

57
57
46
29
57
35
35
35
35
35
57
35

21
21
17
12
21
13
13
13
13
13
21
13

31
31
25
15
31
18
18
18
18
18
31
18

41
41
33
19
41
24
24
24
24
24
41
24
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ตารางภาคผนวกที่ 1.3  แสดงสวนลดและการตัดเบี้ยประกัน

% ของความเสียหายที่เกิดขึ้น % ของสวนลด
0 – 40
41 – 45
46 – 50
51 – 55
56 – 60
61 – 65
66 – 70
71 – 75
76 – 80
81 – 85
86 – 100

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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ตารางภาคผนวกที่ 1.4  แสดงพืน้ทีก่ารเกษตรเสียหายจากนํ้ าทวม

             หนวย : ไร
รายการ 2537/36 2538/39 2539/40 2540/41 2541/42

1. จ ํานวนตํ าบล(แหง) 659 5,293 4,940 2,440 463
2.จ ํานวนเกษตรกร(คน) 78,739 981,070 964,994 322,403 91,097
3.จ ํานวนพื้นที่เสียหาย(ไร) 894,270 12,393,876 11,239,129 3,211,855 922,024
    3.1 ขาว(ไร) 784,790 10,640,297 9,248,642 2,371,529 733,071
    3.2 พืชไร(ไร) 81,030 788,980 966,176 118,460 130,261
    3.3 พืชผัก(ไร) 7,610 172,393 289,215 39,906 31,508
    3.4 ผลไม/ไมยืนตน(ไร) 4,160 625,982 505,040 586,770 26,914
    3.5 อ่ืนๆ 15,680 166,224 230,056 95,190 270

แหลงที่มา: ศนูยปฎิบัติการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ กรมสงเสริมการเกษตร
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ตารางภาคผนวกที่ 1.5  แสดงพืน้ที่การเกษตรเสียหายจากภัยแลง

หนวย :ไร
รายการ 2532/33 2534/35 2535/36 2538/39 2541/42

1. จ ํานวนตํ าบล(แหง) 930 828 2,174 148 164
2.จ ํานวนเกษตรกร(คน) 2,212,048 210,780 463,632 38,231 48,709
3.จ ํานวนพื้นที่เสียหาย(ไร) 3,276,411 3,700,054 6,705,387 456,273 416,77
    3.1 ขาว(ไร) 2,212,048 1,326,506 4,612,219 426,744 377,070
    3.2 พืชไร(ไร) 914,308 2,310,614 1,151,982 14,312 37,408
    3.3 พืชผัก(ไร) 7,582 8,876 9,702 1,496 24
    3.4 ผลไม/ไมยืนตน(ไร) 10,748 1,316 97,960 1,197 2,275
    3.5 อ่ืนๆ 131,723 52,742 833,494 12,524 -

แหลงที่มา: ศนูยปฎิบัติการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ กรมสงเสริมการเกษตร
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ตารางภาคผนวกที่ 1.6  แสดงพื้นที่ความเสียหายจากสาเหตุอ่ืนๆ ในป 2540

                                                                                                                                   หนวย : ไร
รายการ จากฝนทิ้งชวง

(2540)
วาตภัยและลูกเห็บ

(2540)
วาตภัย
(2539)

วาตภัย
(2540)

1.จ ํานวนตํ าบล(แหง) - - 63 -
2. จ ํานวนเกษตรกร(คน) 600,469 3,592 4,473 -
3. จ ํานวนพื้นที่เสียหาย(ไร) 9,140,822 21,731 4,388 32,785
    3.1 ขาว(ไร) 3,059,505 11,566 401 523
    3.2 พืชไร(ไร) 5,917,172 3,413 220 2,211
    3.3 พืชผัก(ไร) 140,028 931 799 23,953
    3.4 ไมผล/ไมยืนตน(ไร) 21,340 3,004 2,978 5,950
    3.5 อ่ืนๆ 2,770 2,817 391 148

แหลงที่มา: ศนูยปฎิบัติการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ กรมสงเสริมการเกษตร
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ภาคผนวก ข.
พระราชบญัญตักิารประกนัภยัเกีย่วกบัสหพนัธุพชื (แกไขเพิม่เตมิ)

ของสหรฐัอเมรกิา
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พระราชบัญญัติการประกันภัยเก่ียวกับสหพันธุพืชซ่ึงไดรับการแกไขเพิ่มเติม
7 ยู.เอส.ซี. 1501  อีท่ี  เอส อี คิว.  บทท่ี 36

การแกไขกฎหมายมหาชน 105-185 , วนัท่ี 23 มิถุนายน 1998 (112 ขอมูลท่ี 523)    
“การประเมินคาการวิจัยทางการเกษตร และ พระราชบัญญัติการปฏิรูปการศึกษา ป 1998” (ซ่ึงถูก
ขีดเสนใต)

การแกไขกฎหมายมหาชน 105-277, วนัที ่21 ตลุาคม 1998 (112 สแตท 2681)  “การรวบรวม
ผลงานนพินธเขาดวยกนัและพระราชบญัญตักิารจดัสรรเพิม่เตมิอยางเรงดวน ป 1999 – การแบงแยก
หัวขอเอ : การจัดสรรผลงานนิพนธเขาดวยกัน – การเกษตร การพัฒนาทางดานทองถ่ิน องคการ
อาหารและยา และพระราชบัญญัติการจัดสรรทางดานหนวยงานราชการที่เกี่ยวของป 1999”        
(ซ่ึงโดดเดน)

มาตรา 1501  หวัเรื่องยอ ; การใชกฎหมายอื่น
บทนี้ไดถูกอางอิงในนามของ “พระราชบัญญัติการประกันภัยเกี่ยวกับสหพันธพืชผล 

เวนแตจะมีขอกํ าหนดเปนอยางอื่นในหัวเร่ือง I-IV จะไมมีผลถึงบทนี้ และกฎเกณฑซ่ึงไดปรากฏ 
ในหวัขอตางๆ จะไมถูกชี้แจงรวมถึงบทนี้

มาตรา 1502  วตัถุประสงคและคํ าจํ ากัดความ
(เอ)  วตัถุประสงค

วัตถุประสงคของบทนี้เพื่อสงเสริมสวัสดิการแหงชาติโดยการปรับปรุงความมั่นคง  
ทางเศรษฐศาสตรทางการเกษตร เขาสูระบบการประกนัภยัทางธญัพชืและการจดัหา ซ่ึงหมายความถงึ
การวจิยัและประสบการณที่ชวยเหลือในการวางแผนการกอตั้งการประกันภัย
(บี)  ค ําจํ ากัดความ

(1) “ขอบเขตทีก่ารประกนัภยัคุมครองถงึเพิม่เตมิ” หมายความถงึ โครงการของการคุมครอง
การประกันทางธัญพืชซ่ึงไดจัดหาระดับของการคุมครองมากกวาระดับที่มีอยูภายใตการคุมครอง
ความเสี่ยงตอภัยพิบัติ

(2) “ผูประกนัภยั” หมายความถงึ ผูประกนัภยัซ่ึงไดรับการรบัรองโดยสมาคม เพือ่ทีจ่ดัการ
คุมครองการประกันภัยสูผูผลิต ซ่ึงไดเขารวมในโครงการการประกันภัยเกี่ยวกับสหพันธพืช ซ่ึงได
ถูกก ําหนดขึ้นภายใตหัวขอนี้
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(3) “สภา” หมายความถงึ สภาของคณะกรรมการสมาคมซึง่ถูกก ําหนดขึน้ ภายใตมาตรา
1505 (เอ)

(4)  “สมาคม” หมายความถึง สมาคมการประกันภัยสหพันธุพืชตามมาตรา 1503
(5)  “กระทรวง” หมายความถึง กระทรวงเกษตรแหงประเทศสหรัฐอเมริกา
(6) “อัตราสวน” หมายความถึง อัตราสวนของจํ านวนทั้งหมดซึ่งไดจายโดยสมาคมใน

ฐานะคาทดแทนภายใตการประกันพืชที่เหมาะสมซึ่งในสวนของเบี้ยประกันไดถูกกํ าหนดขึ้น
สํ าหรับคาเสียหาย

(7) “รัฐมนตรี” หมายความถึง รัฐมนตรีการเกษตร
(8) “ผลของการเปลีย่นแปลง” หมายความถงึ ผลิตผลโดยเฉลีย่สูงสดุตอเอเคอรหรือเทยีบเทา

ซ่ึงถูกพิจารณาโดยสมาคม ในกรณีที่ผูผลิตไมสามารถ
(เอ)  ไดรับการรับรองทางดานการจัดเก็บเอกสารของการผลิต
(บ)ี  น ําเสนอการจดัเกบ็รวบรวมเอกสารทีไ่ดรับการยอมรบัโดยสมาคม หรือบรษิทัประกนัภยั

โดยสมาคม

มาตรา 1503  สมาคมการประกันสหพันธุพืช
เพื่อที่จะใหบรรลุวัตถุประสงคของหัวขอนี้ ไดมีการคิดขึ้นโดยสมาคมในนามของ        

“สมาคมการประกันสหพันธพืช” สํ านักงานใหญของสมาคมจะถูกตั้งอยูในตํ าบลโคลัมเบีย แตกรณี
ตัวแทนหรือสํ านักงานสาขาจะอยูในที่ใดก็ได ในประเทศสหรัฐอเมริกาภายใตกฎระเบียบซึ่งได
ก ําหนดขึ้นโดยสมาคม

มาตรา 1504  การเก็บกักเงินทุนของสมาคม
(เอ)  การลงนามโดยประเทศสหรัฐอเมริกา

สมาคมจะมีการเก็บกักทุนที่ 500,000,000 ดอลลาร ซ่ึงไดรับการลงนามโดยประเทศ
สหรฐัอเมริกา ในดานการใชจายจะตองไดรับการอนุมัติจากรัฐมนตรี
(บี)  การจัดสรร

บุคคลผูมีอํ านาจในการจัดการเทานั้นที่ สามารถจัดสรรจํ านวนในสวนที่จํ าเปนเพื่อ  
วตัถุประสงคของการลงนามในการเก็บกักเงินทุนของสมาคม
(ซี)  การปลอยสินคาสูเลขาธิการกองคลัง

ใบเสรจ็รับเงินสํ าหรับการจายเงินโดยประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับสินคาจะถูกออกให
โดยสมาคมซึ่งยื่นตอเลขาธิการกองคลังเพื่อใชเปนหลักฐาน ในการแสดงความเปนเจาของ
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(ดี)  การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
ภายใน 30 วนั นบัตัง้แตวนัที ่26 กนัยายน 1980 เลขาธกิารกองคลงัตองยกเลกิใบเสรจ็รบัเงนิ

เกีย่วกับสินคาของสมาคม โดยไมตองทํ าการพิจารณาสํ าหรับใบเสร็จที่นํ ายื่น และตองคืนใบเสร็จ  
ทีถู่กยกเลิกไปยังสมาคม

มาตรา 1504  เอ  การเสนอขอทุนของสมาคม
การจายเงินสํ าหรับคาในการเก็บกักเงินทุนในสมาคมการประกันสหพันธพืช จะทํ าให

เกดิผลการไหลเวียนของเงินทุน โดยสมาคมตองทํ าในรูปเอกสารของกระทรวงการคลัง

มาตรา 1505  การจัดการของสมาคม
 (เอ)  การกอตั้ง องคประกอบ และการแตงตั้งของสภา

หนาทีใ่นการจดัการของสมาคมจะถกูจดัใหอยูในสวนของคณะกรรมการ ในดานการดแูล
ของทางเลขานกุาร โดยคณะกรรมการจะประกอบไปดวยผูควบคมุดแูลสมาคม รัฐมนตรดีานการเกษตร
ซ่ึงมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการการประกันสหพันธพืช ผูอยูใตบังคับบัญชาของรัฐมนตรี
ดานการเกษตรหนึ่งคน คณะกรรมการจะถูกแตงตั้งขึ้นโดยสียงทั้งหมดของเลขาธิการกองคลัง หรือ
โดยความเหน็ชอบของเลขานกุาร ซ่ึงในการนีเ้ลขานกุารไมสามารถเปนสมาชกิของสภาได เลขานกุาร
มหีนาทีใ่นการแตงตัง้ผูเชีย่วชาญทางการเกษตร (หรือเรียกวานกัวชิาการทางการเกษตร) จ ํานวน 3 คน
ซ่ึงตองไมใชลูกจางของรฐับาลแหงสหพนัธ ทัง้ตองคดัสรรใหแนใจวาบคุคลดงักลาวมาจากหลากหลาย
พืน้ที ่ ในสหรฐัเมริกาที่แตกตางกัน อีกทั้งตองมีความสนใจทางดานการเกษตรที่หลากหลาย และ
ตองพรอมที่จะเปนตัวแทนของสภาไดทุกเมื่อ
(บี)  ต ําแหนงงาน

ต ําแหนงในสภา จะถูกกํ าหนดไวมีจํ านวนสมาชิก 4 คน ซ่ึงตองไมทํ าใหเสื่อมเสียตอ
ความสามารถในการจัดการของสมาคม และสมาชิกทั้งสี่นี้จะตองตั้งเปนองคประชุมขึ้น สํ าหรับ 
การจัดการดานธุรกิจของสภา
 (ซี)  คาตอบแทน

คณะกรรมการของสมาคมซึ่งถูกจางโดยกระทรวงจะไมไดรับคาตอบแทนเพิ่มเติม
สํ าหรับการบรกิารในฐานะกรรมการ แตจะไดรับคาใชจายในสวนที่จํ าเปน เชน คาใชจายในดาน
การเดินทาง คาใชจายในการทํ าธุรกิจของสมาคม นอกตํ าบลโคลัมเบีย สวนคณะกรรมการของ
สมาคมซึ่งไมไดถูกจางโดยรัฐบาลแหงสหพันธ จะไดรับคาตอบแทนสํ าหรับการบริการในฐานะ
กรรมการ โดยที่เลขาธิการจะเปนผูพิจารณา แตไมเกินกวาอัตราสํ าหรับ เกรด จีเอส-18 ภายใต
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มาตรา 5332 ของหัวขอที่ 5 เมื่อไดรับการจางอยางถูกตอง อีกทั้งคาเดินทางและคาดํ ารงชีพที่จํ าเปน
ตามมาตราที่ 5703 ของหัวขอที่ 5
(ดี)  ผูบริหารของสมาคม

ผูบริหารของสมาคมจะตองเปนหัวหนาในการจัดการ ซ่ึงมีความสามารถและอํ านาจ
ตามที่สภาไดมอบหมาย

มาตรา 1506  อํ านาจทั่วไป
(เอ)  ความตอเนื่อง

สมาคมมีอํ านาจบริหารจัดการดวยตนเอง
(บี)  ตราประจํ าสมาคม

สมาคมตองมีตราประจํ าสมาคมเพื่อใชในสวนการจัดการทางดานกฎหมาย
(ซี)  ทรัพยสิน

สมาคมมอํี านาจดัซ้ือ หรือเชา และถือครองทรพัยสิน เพือ่ความจ ําเปนหรอืเพือ่ความสะดวก
ในการด ําเนินการทางดานธุรกิจและจะตองจัดการทรัพยสินดังกลาวอยางเหมาะสม
(ดี)  การฟองรองคดี

ตามขอกํ าหนดของมาตรา 1508 (เจ) ของหัวขอนี้ สมาคมมีอํ านาจฟอง และถูกฟองใน
นามของตนเอง แตการยึดทรัพย หรือคํ าส่ังศาล หรือ กระบวนการที่คลายกัน จะไมถูกวินิจฉัยใหมี
ผลกระทบกระเทอืนถึง สมาคม หรือทรัพยสินของสมาคม ศาลแขวงแหงสหรัฐอเมรกิา และศาลแขวง
โคลัมเบยี มอํี านาจพจิารณาคดทีัว่อาณาเขตโดยปราศจากขอคัดคาน การฟองรองคดใีดกระทบกระเทอืน
ถึงสมาคม คดนีัน้จะถกูน ําขึน้สูศาลแขวงโคลมัเบยี หรือศาลซึง่โจทกมภีมูลํิ าเนาในเขตศาล หรือเขตศาล
ทีม่กีารประกอบการงานอยูในเขตศาล
(อี)  กฎและระเบียบตาง ๆ

สมาคมมอํี านาจในการกํ าหนดแกไข ยกเลิก กฎระเบียบตาง ๆ ใหเหมาะสมกับวิธีการ
อันเกีย่วกับการงานที่ไดจัดการอยู
(เอฟ)  การจัดการทางไปรษณีย

สมาคมจะถูกบังคับใหใชการสงทางไปรษณีย ในการจัดสงประกาศสหรัฐอเมริกา    
เชนเดียวกับองคกรดานการบริหารอื่นๆ ของรัฐบาล
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(จี)  ความชวยเหลือ
สมาคมมสิีทธไิดรับความชวยเหลือ โดยความเหน็ชอบของสภา คณะกรรมการ หนวยงาน

ทางดานการบรหิารของรฐับาลรวมถงึดานการบรกิาร จะมสีวนชวยในการใหขอมลูขาวสาร การบรกิาร
ส่ิงอํ านวยความสะดวกตาง ๆ
(เอช)  การเก็บรวบรวมขอมูล

สมาคมตองเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อวัตถุประสงคของการจัดเก็บในดานสถิติสํ าหรับ  
การประกันผลิตภัณฑทางการเกษตร
(ไอ)  คาใชจาย

สมาคมจะพจิารณาตามหลกัเกณฑและความจ ําเปนสํ าหรบัคาใชจายตางๆ ภายใตหวัขอนี้
และวิธีการตางๆ ตามขอกํ าหนดที่เกี่ยวของ
(เจ)  การจัดการในการเรียกรองคาเสียหาย

สมาคมมอํี านาจในการจัดการและกํ าหนดจํ านวนคาเสียหายในขั้นสุดทาย
(เค)  อํ านาจอื่น ๆ

สมาคมมีอํ านาจเทาที่จํ าเปนและเหมาะสม
(แอล)  สัญญา

สมาคมมีอํ านาจในการจัดการใหบรรลุผล และออกกฎระเบียบที่จํ าเปนตอการควบคุม
ในเชิงธุรกิจซึ่งถูกพิจารณาโดยสภา
(เอ็ม)  การรายงานขอมูลท่ีแนนอน

(1)  บญัชีและหมายเลขบัตรประจํ าตัว
 เนื่องจากสมาคมตองการเงื่อนไขที่เหมาะสมในการเขารวมโครงการการประกัน  

ธัญพชื การรายงานบัญชีและหมายเลขบัตรประจํ าตัวจึงเปนที่ตองการตามมาตรา 405 (ซี) (2) (ซี) 
(iii) ของหัวขอ 42 และมาตรา 6109 (เอฟ) ของหัวขอที่ 26

(2)  การแจงใหทราบของผูถือครองกรมธรรมประกันภัย (ผูเอาประกันภัย)
 ผูถือครองกรมธรรมประกนัภยั ในแตละรายจะตองแจงใหบคุคล หรือองคกรทราบถงึ

การไดสิทธิเขารับประโยชนถึงความตองการ และขอกํ าหนดตางๆ ภายใตบทนี้
(3)  การวเิคราะหหลักเกณฑในดานสาระสํ าคัญ

 ผูบริหารของสมาคมตองจดัใหผูถือครองกรมธรรมประกนัภยั แจงใหตนทราบภายใน
เวลาและวิธีการที่กํ าหนดเกี่ยวกับชื่อผูรับประโยชนในแตละราย หรือ การเขาถือสิทธิในการรับ
ประโยชนดังกลาว
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(4)  “การเขารับประโยชน”
 ตามวตัถุประสงคของหัวขอยอยนี้ “การเขารับประโยชน” ตองไมนอยกวา 5 % ของ

ผลประโยชนทั้งหมดของผูถือครองกรมธรรมประกันภัย
(เอ็น)  บทลงโทษ

(1)  การแจงขอมูลอันเปนเท็จ
 ถาบุคคลใดไดจงใจและเจตนาที่จะแจงขอมูลอันไมเปนความจริงตอสมาคมหรือ    

ผูรับประกนัภยัซ่ึงเกีย่วกบัโครงการการประกนัภยั ภายใตหวัขอนี ้สมาคมตองท ําการตอไปนี ้หลังจาก
การจัดเก็บประวัติบุคคลดังกลาว

(เอ)  ก ําหนดโทษคาปรับในทางแพงไมเกินกวา 10,000 ดอลลาร ตอบุคคล และ
(บ)ี ตัดสิทธิบุคคลนั้นจากการปกปองความเสี่ยงจากภยัพิบัติ ในการจัดซื้อ หรือไดรับ

ความชวยเหลือทางดานการประกันภัยเปนระยะเวลาไมเกินกวา 2 ป หรือหลังจากการไดรับผลกํ าไร
เปนระยะเวลาไมเกินกวา 10 ป

(2)  การกํ าหนดโทษ
 ในการกํ าหนดโทษ ภายใตหัวขอนี้ สมาคมจะพิจารณาถึงลักษณะความรุนแรง      

ในดานการกระทํ าความผิด
(โอ)  การประมวลคาสถิติ

(1)  โครงการเกี่ยวกับอัตราสวนของคาเสียหายในวันที่ 1 ตุลาคม 1995
 สมาคมตองนํ าขั้นตอนการดํ าเนินการที่เหมาะสมมาปรับปรุงในการจัดเก็บคาสถิติ 

ของการประกันสหพันธุพืชภายใตหัวขอนี้ ใหมีความนาเชื่อถือโดยโครงการวันที่ 1 ตุลาคม 1995 
และภายหลังจากนั้น แตอัตราสวนของคาเสียหายตองไมเกินกวา 1.1 รวมถึง

(เอ) ริเร่ิมการจัดเก็บเอกสารของประวัติการผลิตที่มีอยูจริงใหเหมาะสมเพื่อที่จะทํ า   
การประเมินผลที่ไดรับของขอบเขตการคุมครองการประกันสหพันธพืช  เพื่อใหไดรับผลที่ถูกตอง

(บี) กอตั้งในเขตการปกครองตางๆ ถึงระดับการขยายในทางเลือกของการประกัน     
ธัญพชืซ่ึงตั้งอยูบนพื้นฐานของผลที่ไดรับ ของพื้นที่ซ่ึงอนุญาตใหผูผลิตที่ไดทํ าการประกันไว ไดมี
สิทธไิดรับคาทดแทนในกรณีความเสียหายเกิดขึ้นในพื้นที่ ที่เจาะจงของผูผลิตที่ไดทํ าการประกันไว

(ซี) กอตั้งขอมูลซ่ึงไดรับหมายเลขบัญชีและบัตรประจํ าตัวของผูผลิตที่ไดเขารวม ซ่ึง
การใชประโยชนจากขอมูลดังกลาวสํ าหรับผูที่มีความเสี่ยงสูงทางดานสถิติ และผูผลิตที่ไดทํ า
ประกนัไว ซ่ึงไมไดมีประวัติในการจัดเก็บเอกสารอยาง นอย 4 ป สํ าหรับประวัติในการผลิต เพื่อ
ประเมนิกระบวนการในการประกนัภยั และเพือ่วตัถุประสงคอ่ืนซึง่กฎหมายไดอนญุาตใหกระท ําได
และ
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(ดี) นํ ามาตรการในดานอื่นๆ ซ่ึงไดรับการยอมรับโดยกฎหมายเพื่อที่จะปรับปรุง      
การประมวลคาทางสถิติของโครงการการประกันสหพันธพืช โดยที่ความถูกตองของการคุมครอง
ยังคงอยูตอไป

(2)  โครงการเกี่ยวกับอัตราสวนของคาเสียหายในวันที่ 1 ตุลาคม 1998
 สมาคมตองน ําการด ําเนนิการรวมถงึการก ําหนดเบีย้ประกนัทีพ่อเพยีง โดยเทาทีจ่ ําเปน

ในการปรบัปรงุการประมวลคาทางสถติขิองการประกนัสหพนัธพชื ภายใตหวัขอนีใ้หมคีวามนาเชือ่ถือ
โดยโครงการวนัที ่1 ตลุาคม 1998 และภายหลงัจากนัน้ โดยทีอั่ตราสวนของคาเสยีหายจะไมเกนิ 1.075

(3)  ระบบการจํ าแนกไมไดมาตรฐาน
 สมาคมตองน ําระบบ รวมถึงวธีิการทีถู่กตองและสอดคลอง ในการน ําไปใชกบัผูผลิต

ซ่ึงไดทํ าการประกันไว
 (พี)  กฎระเบียบ

รัฐมนตรีและสมาคม ตางเปนผูมีอํ านาจในการออกกฎระเบียบซึ่งจํ าเปนเพื่อนํ าไปใช 
ใหเกิดการบรรลุผล
(คิว)  ระบบการรวมมือ

(1)  ความเหมาะสม
 สมาคมตองดํ าเนินการอยางรวดเร็วโดยมีผูเตรียมการการประกันภัยซ่ึงไดรับ       

การอนมุตัใิหมีสวนรวมในการวางระบบโครงการดวยความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
(2)  การประกาศใหทราบถึงปญหาความรวมมือ

 สมาคมตองแจงใหทราบโดยท ําเปนลายลักษณอักษรถงึความผดิพลาดในการด ําเนนิการ
ตามกฎระเบียบของสมาคม หรือกระบวนการในสวนที่ผูเตรียมการการประกันภัยมีหนาที่ตอง     
รับผิดชอบ ซ่ึงมผีลกอใหเกดิหนี ้โดยตองแจงใหทราบภายใน 3 ป นบัแตเวลาทีค่วามเสยีหายไดเกดิขึน้
เวนแตความเสียหายนั้นไมทราบแนชัดวาเกิดขึ้นเวลาใด
(อาร)  การจัดซ้ือเคร่ืองมือและผลิตภัณฑ

(1)  แนวทางของรัฐสภา
 รัฐสภามีอํ านาจในการประเมินคาเครื่องมือและผลิตภัณฑทั้งหมดโดยคิดจากราคา

สินคาภายในประเทศที่ทํ าขึ้นโดยชาวอเมริกัน และสมาคมเปนผูมีอํ านาจในการจัดซ้ือโดยใชเงิน
กองทุน
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(2) หมายเหตุในการจัดซื้อ
 ในการจัดหา หรือความชวยเหลือทางการเงิน หรือ การเขาทํ าสัญญา หรืออํ านาจใน

การจดัซ้ือเครื่องมือ และผลิตภัณฑ เพื่อใหสํ าเร็จตามวัตถุประสงคในหัวขอนี้ สมาคมตองเตรียมการ
ในการทํ าบัญชีงบดุล ซ่ึงทํ าขึ้นในยอหนา (1)
 (เอส)  กระบวนการขั้นตอนการตรวจสอบ

(1)  ขัน้ตอนเมือ่มีการเรยีกรอง - สมาคมตองกํ าหนดวธีิการในการจดัหาหนวยงานทีแ่นนอน
อันเกีย่วกับการตรวจสอบในสวนของการชี้แจง โดยออกระเบียบภายใตหัวขอนี้

(2) ขัน้ตอนการดํ าเนนิการ - ภายใน 180 วันนับจากวันประกาศใชเปนกฎหมายตาม  
หวัขอนี ้ สมาคมจะตองออกระเบยีบเพือ่ทํ าใหบรรลผุลตามหวัขอนี ้อยางนอยท่ีสดุระเบยีบตองระบถุงึ

(เอ)  วิธีการตรวจสอบ ซ่ึงถูกบรรยายในยอหนา (1) และตองถูกนํ าเสนอตอสมาคม และ
(บี)   กํ าหนดเวลาที่ตองทํ าการตรวจสอบใหแลวเสร็จ
(3) ผลกระทบถึงความผิดพลาด – ในกรณีสมาคมไมสามารถแจงผลการตรวจสอบ    

ใหแลวเสร็จภายในเวลา และวิธีการซึ่งไดถูกกํ าหนดขึ้นตามหัวขอดังกลาว บุคคลผูซ่ึงทํ าการรองขอ 
หรอืระเบียบตองถูกตั้งสมมุติฐาน ใหถูกตองสํ าหรับปท่ีมีการประกันภัยใหมอยางเหมาะสม

มาตรา 1506 บนัทกึ มาตรา 536 วาระและเงือ่นไขซึง่เปนสิง่จ ําเปนของสญัญาการประกนัภยั
ในรูปใหมท่ีมีแบบแผน

(เอ) รายละเอียด ในหัวขอนี้ “ผูตระเตรียมการประกันภัย” และ “สมาคม” ไดถูกให     
ค ําจ ํากัดความในหัวขอ 502 (บี) ของพระราชบัญญัติการประกันสหพันธุพืช (7 ยู.เอส.ซี. 1502 (บี))

(บี)  วาระและเงื่อนไข
(1)  การรวมตัวเพื่อการปรับปรุงแกไข - ในป 1999 ไดมีรูปแบบการประกันภัยใหม ซ่ึง

ในภายหลงัสมาคมตองท ําใหแนใจวาขอกํ าหนดการประกนัภยัใหมท่ีมีแบบแผน ระหวางผูประกนัภยั
และสมาคม ซ่ึงไดสะทอนถงึพระราชบญัญตักิารประกนัสหพนัธพชื (7 ย.ูเอส.ซี. 1501 อีที เอสอีควิ.)  
ซ่ึงถกูทํ าขึ้นโดยหัวขอนี้ ในการประเมินคาการแกไขใหเปนไปอยางเหมาะสมตอผูประกันภัย

(2)  การสงวนไวของขอกํ าหนดที่มีอยู - ยกเวนการประเมินคาสิ่งจํ าเปนในการแกไขให
เปนผลส ําเรจ็ซึง่ถกูทํ าขึน้โดยหวัขอนี ้ ขอกํ าหนดการประกนัภยัในรปูใหมท่ีเปนแบบแผนไดถกูบรรยาย
ในยอหนา (1) จะตองประกอบดวยขอกํ าหนดดังนี้

(เอ) หวัเร่ืองที่ II ซ่ึงเกี่ยวของกับขอบังคับของการประกันภัยใหมและขอมูลดาน
ผลกํ าไรและขาดทุนสํ าหรับผูประกันภัย
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(บ)ี หวัเร่ืองที ่III ซ่ึงเกีย่วของกบัขอบงัคบัส ําหรบัเงนิสงเคราะห และคาธรรมเนยีม
ในการจัดการสํ าหรับผูประกันภัย

(ซี) หวัเร่ืองที ่IV ซ่ึงเกีย่วของกบัขอบงัคบัของการปรบัเปล่ียนคาเสยีหายของผูประกนัภยั
ภายใตการปกปองความเสี่ยงตอภัยพิบัติ

(ด)ี หวัเร่ืองที ่V.C ซ่ึงเกีย่วของกบัการจายดอกเบีย้ระหวางสมาคม และผูประกนัภยั
(อี) หัวเร่ืองที่ V.I.5  ซ่ึงเกี่ยวของกับความเสียหายซึ่งไดถูกชํ าระแลว

(ซี)  การทํ าใหบรรลเุปาหมาย เพือ่ท่ีจะทํ าใหหวัขอนีแ้ละการแกไขซ่ึงถกูกระทํ าขึน้ ภายใต
หวัขอนีบ้รรลผุล สมาคมไมถกูเรียกรองใหมีการแกไขขอกํ าหนดของสญัญา การประกนัภยัในรปูใหม
ท่ีมีแบบแผน

มาตรา 1506 บันทึก มาตรา 537 วันท่ีมีผลใชบังคับ
ยกเวนตามมาตรา 535 หัวขอนี้และการแกไขซ่ึงถูกกระทํ าขึ้นภายใตหัวขอนี้ ใหมีผล  

ใชบังคับ วันท่ี 1 กรกฎาคม 1998

การจัดเปนหมวดหมู
มาตรา 1506 เอ  ซ่ึงไดดํ าเนินการในวันที่ 30 กรกฎาคม 1947  บทที่ 356 หัวเร่ืองที่ II มาตรา 202, 61 
ขอมลูที ่ 550  ซ่ึงเกี่ยวพันถึงอํ านาจของสมาคมการประกันสหพันธพืชในการกํ าหนดคาใชจายตางๆ 
อันมาจากพระราชบัญญัติการจัดสรรกระทรวงเกษตรป 1948  ซ่ึงมิไดถูกแกไข โดยพระราชบัญญัติ
การจัดสรรในภายหลัง

มาตรา 1506 บี  ซ่ึงไดด ําเนินการในวันที่ 29  มิถุนายน 1954  บทที่ 401 หัวเรื่องที่ II  มาตรา 201, 68 
ขอมูลที่ 317; วันที่ 23 พฤษภาคม 19559  บทที่ 43  หัวเร่ืองที่ II มาตรา 201,69 ขอมูลที่ 60; วันที่     
4 มถุินายน 1956 บทที่ 355 หัวขอ II มาตรา 201,70 ขอมูลที่ 238 ซ่ึงไดจัดหาคาการตรวจสอบของ
ธัญพืชและการปรับเปลี่ยนคาเสียหายควรจะถูกพิจารณาในฐานะคาใชจายซึ่งมิไดมาจากการจัดการ 
แตมาจากกระทรวงเกษตรและพระราชบญัญตักิารจดัสรรดานการบริหารฟารมสํ าหรับปงบประมาณ
1955-1957  และมไิดถูกแกไขโดย พระราชบัญญัติการจัดสรรในภายหลัง
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มาตรา 1507  เจาหนาที่สมาคม
(เอ)  การแตงตั้ง การยกเวนเงินคาบริการ คาตอบแทน

เลขานุการตองแตงตั้งพนักงานและลูกจางตามความจํ าเปนสํ าหรับการจัดการในหนาที่
การงานของสมาคมซึ่งดํ าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายขาราชการพลเรือน การออกกฎ และการจัดหา
คาทดแทนซึง่เกีย่วกบัขอก ําหนดของบทที ่51 และหวัเรือ่งที ่III ของบทที ่53 ของหวัขอที ่5 ซ่ึงเกีย่วกบั
อํ านาจและหนาทีก่ารแตงตัง้ตวัแทน การมอบหมายหนาทีใ่นสมาคม โดยเลขานกุารจะเปนผูพจิารณา
ตามความเหมาะสม อยางไรก็ตาม เจาหนาที่จะไดรับคาตอบแทนตอช่ัวโมง วัน หรือเดือน ตาม
ความเปนจริง
(บี)  กฎหมายเกี่ยวกับคาทดแทนในสวนของลูกจาง

ผลก ําไรของบทยอยที ่I ของบทที ่81 หวัเรือ่งที ่5 จะถูกน ํามาประเมนิเพือ่จายใหแกลูกจาง 
ภายใตขอกํ าหนดของบทนี้ รวมไปถึงลูกจางของคณะกรรมการและสมาคมตาม (ซี) ของหัวขอนี้ 
และสมาชิกของคณะกรรมการ
(ซี)  คาใชจายโดยสมาคมของผูผลิต และบริษัทประกันภัยโดยเอกชน ; การจายของฝายบริหารและ
โครงการ; การขายประกันธัญพืชสูตัวแทนเอกชนและนายหนา : การฟนฟู การแยกคาทดแทน   
ออกจากอัตราเบี้ยประกัน การวินิจฉัยขอผิดพลาดหรือการละเลยของกรรมการในดานการบริหาร 
สภาตองจัดทํ างบประมาณที่เปนไปไดเพื่อการดํ าเนินการดังตอไปนี้

(1) โดยกํ าหนดเองหรือใชกรรมการ หรือสมาคมของผูผลิต และทํ าการจายเงินตาม    
งบประมาณที่ไดประเมินไวทั้งโครงการ ซ่ึงตองไดรับอนุมัติจากสภา
 (2)   ท ําสญัญากบับรษิทัประกนัภยัโดยเอกชน สํ านกังานของทางราชการและองคกรอืน่ๆ
ทีเ่หมาะสมสํ าหรับการจัดหาคาสถิติ การปรับเปลี่ยนคาเสียหายและบริการดานอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยง
การท ําซ้ํ าโดยรัฐบาลแหงสหพันธดานการบริการ และชดใชเงินคืนตอบริษัทตางๆ สํ าหรับคาใชจาย
ทางดานการบริหารและโครงการซึ่งถูกพิจารณาโดยสภา

(3) สนับสนุนการขายประกันของสหพันธพืชตลอดจนใหใบอนุญาตตอตัวแทน       
การประกนัภยัโดยเอกชนและนายหนา ในกรณีที่จะชวยดํ าเนินการในดานคาทดแทนอยางมีเหตุผล
จากเบีย้ประกนัซึง่ไดถูกจายส ําหรับการขาย การฟนฟ ู คาทดแทนจะไมถูกรวมในสวนของการค ํานวณ
กํ าหนดอัตราเบี้ยประกัน สภาจะเปนผูจัดหาตัวแทนและนายหนารวมถึงราคา และคาธรรมเนียม
ทนายความ ไมมขีอความใดในหวัขอนีท้ีจ่ะอนญุาตใหสมาคมเขาท ําสญัญากบับคุลอืน่ โดยปราศจาก
ความยินยอม เพื่อที่จะนํ าความรับผิดชอบของสมาคมสูการทบทวน อนุมัติหลักการ อัตรา และ     
คาวัตถุดิบอ่ืนๆ ภายใตมาตรา 1508 (เอช)
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(ดี)  การจัดสรรเงินทุนสูตัวแทนสหพันธรัฐ
เลขานกุารเปนผูจดัสรรสูหนวยงานและส ํานกังานสงักดักระทรวง หรือโดยเขาสูตวัแทน

ของรัฐบาลแหงสหพันธรัฐ ตามขอกํ าหนดในมาตรา 1516
(อี)  การน ํามาใชใหเปนประโยชนของสมาคมผูผลิต

ในการทํ าใหบรรลุผลตามขอกํ าหนดของบทนี้ สภาตองทํ าการคิดไตรตรองถึงการนํ า   
ผูผลิต – เจาของ และ ผูผลิต – ผูดูแลจัดการในการจัดการใหเกิดประโยชนมากที่สุด
(เอฟ)  การใชประโยชนทรัพยากร ขอมูล คณะกรรมการของตัวแทนสหพันธ

สภาตองใชการประเมินคาที่เปนไปไดสูงสุดของทรัพยากร ขอมูล และคณะกรรมการ 
ไปใชใน

(1) การบรกิารทางดานอนรัุกษเกษตรกรรมซึง่ใหความชวยเหลือสภาในดานการจ ําแนก
ที่ดิน  ความเสีย่ง ประสิทธิภาพในการผลิต และในดานความกาวหนาของการอนุรักษธรรมชาติ

(2)    การบรกิารทางดานปาไมซ่ึงใหความชวยเหลือในดานการพฒันาโครงการการประกนัไม
(3) การบริการทางดานการรักษาระดับ และอนรัุกษเกษตรกรรมซึ่งใหความชวยเหลือ

ในการพิจารณาผลที่ไดของผูผลิต และการชวยเหลือการติดตอในดานทองถ่ิน สํ าหรับเกษตร ซ่ึง
สภาเห็นวามีความจํ าเปน และ

(4)   ตวัแทนสหพันธอ่ืนซ่ึงสภาเห็นวาจํ าเปนตอการทํ าใหบรรลุความสํ าเร็จ
(จี)  ผูเชีย่วชาญทางดานพืชผลการเกษตร

(1) สมาคมจะเปนผูกํ าหนดตํ าแหนงระดับการจัดการซึ่งรูจักในนามของนักวิชาการ
ทางดานการเกษตร

(2) นักวิชาการทางดานการเกษตร ตองมีความรับผิดชอบขั้นตนสํ าหรับการกํ าหนด
ความตองการในการเพาะปลูกของผูผลิตธัญพืช และการจัดหาขอมูลขาวสาร และคํ าแนะนํ าโดย
การเชื่อมโยงของสมาคมในการปรับปรุงและขยายโครงการการประกันภัยสํ าหรับธัญพืชชนิดพิเศษ
เพือ่ท ําใหบรรลุเปาหมาย บุคคลดังกลาวตองกระทํ าการในฐานะผูติดตอประสานงานของสมาคมกับ
ตวัแทนตางๆ ของผูผลิตธญัพชื และชวยสมาคม ในดานการใหความรู ความช ํานาญ และความคุนเคย
ตอผูผลิต

(3)  นกัวชิาการทางดานการเกษตร ตองนํ าขอมูลขาวสารที่ถูกรวบรวมจากสมาคมในรัฐ 
ซ่ึงมีธัญพืชชนิดพิเศษ อันมีความสํ าคัญทางดานเศรษฐกิจ และจากแหลงที่มาแหลงอ่ืน รวมถึง    
การใหการบริการไปยังสถาบันการศึกษาชั้นสูงและมหาวิทยาลัย
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มาตรา 1508  การประกันผลพืชผลเกษตร
(เอ)  อํ านาจในการเสนอการประกันภัย

(1)  ดานทั่วไป
ในขอมูลทางสถิติที่เพียงพอซึ่งหามาได (ซ่ึงถูกพิจารณาโดยสมาคม) สมาคมตองทํ าให

แนใจ หรือจัดหาการประกันภัยอีกครั้งสํ าหรับผูรับประกันภัยในผลิตภัณฑทางดานการเกษตร      
ซ่ึงเจริญเติบโตในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต 1 หรือมากกวานั้นของโครงการการประกันภัย    
ซ่ึงถูกพิจารณาโดยสมาคม ซ่ึงไดถูกปรับใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑทางการเกษตรที่เกี่ยวของ        
ในการใหสิทธิการคุมครองภายใตโครงการการประกันภัย ความเสียหายของผลิตภัณฑซ่ึงได
ประกนัไว ตองเกิดขึ้นจากภัยแลง นํ้ าทวม หรือภัยธรรมชาติอยางอื่น (ซ่ึงถูกพิจารณาโดยเลขานุการ)

(2)  ระยะเวลา
ยกเวนในสวนของยาสูบและมันฝร่ัง การประกันภัยจะไมประเมินคาเกินกวาชวงเวลา

ผลผลิตที่ไดประกันไว ในระหวางที่ยังไมไดเก็บเกี่ยว คํ าวา “การเพาะปลูกบนที่ซ่ึงเปนพื้นที่ทุง” 
หมายความถึง สภาพสิ่งแวดลอมซึ่งผลิตผลไดถูกผลิต

(3)  การแยกออก
การประกนัภยัจะถูกจัดหาภายใตหัวขอนี้ และจะไมคุมครองความเสียหายซึ่งเกี่ยวกับ

 (เอ) ความประมาท หรือ การทุจริตตอหนาที่ของผูผลิต
 (บี) ความผิดพลาดของผูผลิตในการหวานเมล็ดพืช
 (ซี) ความผิดพลาดของผูผลิต (ซ่ึงถูกพิจารณาโดยเลขานุการ)

(4)  การขยายไปสูพื้นที่อ่ืน ๆ หรือผูผลิตรายอื่น
 (เอ) การขยายขอบเขตพื้นที่

สมาคมตองเสนอโครงการการประกนัภยั สํ าหรับการผลติของผลติผลทางดาน
การเกษตรสูสหพันธรัฐเปอโตริโก หมูเกาะเวอรจิ้น กวม อเมริกาซาเมา สหพันธรัฐของหมูเกาะ
นอรทเทิน มาเรียนา สาธารณรัฐหมูเกาะมาแชล สหพันธรัฐไมโครนีเซีย และ สาธารณรัฐพาลอ    
ในวธีิการเดียวกันดัง เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกา

 (บี) การขยายขอบเขตผูผลิต
ในพื้นที่ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือโดยเฉพาะเจาะจงใน ยอหนายอย (เอ) 

ที่ซ่ึงไมสามารถทํ าการประกันภัยได สํ าหรับผลิตผลทางการเกษตรบางอยาง สมาคมตองเสนอใน
การน ําสูขอกํ าหนด กับผูผลิตถึงการจัดการในพื้นที่สํ าหรับการคุมครองการประกันภัย ภายใตบทนี้  
ในกรณีผูผลิตไดมีขอมูลในดานสถิติเกี่ยวกับการผลิต โดยผูผลิตของผลิตผลและขอมูลสามารถเปน
ทีย่อมรับไดโดยสมาคม
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(5)  การเผยแพรของขอมูลขาวสารทางดานการประกันพืชผลเกษตร
สมาคมตองเปนตัวแปรที่สํ าคัญในการเผยแพรขอมูลขาวสารสูสํ านักงานทองถ่ินของ

กระทรวง
 (เอ) ขาวสารที่เปนที่ยอมรับ และครบถวนบนหลักเกณฑการประกันสหพันธพืช 

และ
 (บี) รายการของตัวแทนและบริษัทประกันภัย ซ่ึงกํ าลังเสนอขายการประกันพืชผล

เกษตรในพื้นที่
(6)  การก ําหนดพืชชนิดพิเศษชนิดใหม

 (เอ) การเก็บรวบรวมขอมูล
ภายใน 180 วนั นบัตัง้แตวนัที ่13 ตลุาคม 1994 รัฐมนตรตีองท ําการออกโครงสราง

สํ าหรับการแถลงในการลงทะเบียนสหพันธรัฐเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูล ในการชวยเหลือสมาคม
ในการคดิวิธีหรือระบบการประกันพืชผลเกษตรชนิดใหมและชนิดพิเศษ

 (บี) การเพิ่มเติมในสวนของพืชชนิดใหม
ภายใน 1 ป นับตั้งแตวันที่ 13 ตุลาคม 1994 สมาคมตองรายงานตอรัฐสภา    

ถึงความกาวหนา และความคาดหวังในการขยายขอบเขตการประกันภัยภายใตบทนี้ตอพืชชนิดใหม
 (ซี) การเพิ่มเติม ดานการขายธัญพืชซ่ึงไมสามารถเก็บไวนานได

ภายใน 1 ป นับตั้งแตวันที่ 13 ตุลาคม สมาคมตองรายงานตอรัฐสภาถึงการ
ดํ าเนินการที่เปนไปได ของการนํ าเสนอโครงการการประกันธัญพืช ซ่ึงตรงกับวัตถุประสงคใน  
การมุงผลิตของผูผลิตเกี่ยวกับธัญพืชซ่ึงไมสามารถเก็บไวไดนาน สูการตลาด

 (ดี) การเพิ่มเติมในสวนของตนกลา
ภายใน 2 ป นับตั้งแต วันที่ 4 เมษายน 1996 สมาคมตองควบคุมรายงาน      

การคนควา และโครงการนํ ารองบนความเหมาะสมของตนกลาที่ท ําการประกันไว
(บี)  การปกปองความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

(1)  ดานทั่วไป
สมาคมตองนํ าเสนอโครงการการปกปองความเสี่ยงตอภัยพิบัติ เพื่อที่จะคุมครองผูผลิต

สํ าหรบัความเสยีหายของธญัพชือันเนือ่งมาจาก ภยัแลง นํ ้าทวม หรือภยัธรรมชาตอ่ืิน (ซ่ึงถูกพจิารณา
โดยเลขานุการ)
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(2)  จ ํานวนของการคุมครอง
 (เอ) ดานทั่วไป

ตามยอหนายอย (บี)
(i) ในป 1995 ถึง 1998 การปกปองความเสีย่งตอภยัพบิตั ิจะเสนอการคุมครอง

ใหกบัผูผลิตที่ 50 % ของผลเสียหายที่ไดรับในแตละพื้นที่ และคุมครองที่ 60 % ของราคาทองตลาด
ทีไ่ดคาดหวังไวหรือที่ราคาเปรียบเทียบ (ซ่ึงถูกพิจารณาโดยสมาคม) และ

(ii) ในป 1999 และภายหลงัจากนัน้ การปกปองความเสีย่งตอภยัพบิตั ิจะเสนอ
การคุมครองใหกับผูผลิต ที่ 50 % ของผลเสียหายที่ไดรับในแตละพื้นที่ และคุมครองที่ 55 % ของ
ราคาทองตลาดที่ไดคาดหวังไวหรือที่ราคาเปรียบเทียบ

 (บี) การลดลงของการชดใช
จํ านวนที่ถูกชดใชตอผูผลิต ของการเรียกรองคาเสียหายภายใตการปกปอง

ความเสีย่งตอภัยพิบัติ ตองขึ้นอยูกับคาใชจายที่จายนอกเหนือจากที่ควรจะไดรับโดยผูผลิต
(3)  ผลที่ไดรับและมาตรการความเสียหาย
ผูผลิตควรจะมีทางเลือกในการกํ าหนดขอบเขตความคุมครองภัยอันตรายและมาตรการ

ความเสียหาย ในกรณีทั้งสองทางเลือกไดถูกนํ าเสนอโดยสมาคม
(4)  ปริมาณที่ขายของการควบคุมความเสี่ยงตอภัยพิบัติ

 (เอ) ดานทั่วไป
ขอบเขตการคุมครองความเสี่ยงตอภัยอันตรายนั้นจะตองถูกเสนอโดย
(i)   ผูวางแผนการประกันภัยที่ไดรับการอนุมัติ และ
(ii)  เลขานกุารซึง่อยูบนพืน้ฐานการพจิารณาของความตองการ สํ านกังานทองถ่ิน

โดยกระทรวง
 (บี) ความตองการ

สํ าหรับจุดประสงคของการพิจารณาความตองการตามยอหนายอย (เอ) (ii) 
เลขานุการตองคํ านึงในดานการมีประสิทธิภาพสูงสุดในการใชวัตถุดิบ การมีอยูของบุคคลากร 
ความซื่อตรง และการอํ านวยความสะดวกตอผูผลิต รวมถึงความตองการของผูผลิต
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 (ซี) การนํ าสงของการครอบคลุม
(i) ดานทั่วไป

ในการปรึกษาหารือกับผูวางแผนการประกันภัยที่ไดรับการอนุมัตินั้น 
เลขานกุารตองยืน่เรือ่งการปกปองความเสีย่งตอภยัพิบตัเิขาสูสํ านกังานทองถ่ินของกระทรวง ในกรณี
เลขานกุารเห็นวา มีความไมเหมาะสมตอการจัดการในเรื่อง การปกปองความเสี่ยงตอภัยอันตราย

(ii) การคุมครองโดยผูวางแผนการประกันที่ไดรับการอนุมัติ
ในการประเมินคาการปกปองความเสี่ยงตอภัยอันตรายโดยผูวางแผน ซ่ึง

ถูกพจิารณาโดยเลขานุการจะตองจัดใหมีการคุมครองในรัฐนั้น
(iii) การกํ าหนดเวลาของการพิจารณา

ภายใน 90 วันนับตั้งแตวันที่ 4 เมษายน 1996 เลขานุการจะตองประกาศ
ผลของการพิจารณาภายใตหัวขอ (i) สํ าหรับกฎเกณฑในปแหงธัญพืช 1997 สํ าหรับปแหงธัญพืช
ตอๆมา เลขานกุารจะตองประกาศใหทราบไมชากวาวนัที ่ 30 เมษายนของปทีม่ากอนทีพ่ชืจะถูกผลิต
หรือทีเ่วลาใดระหวางปซ่ึง เลขานุการไดปรึกษาวางแผนสํ าหรับในรัฐอื่นซ่ึงการคุมครองยังคงมีอยู

(iv) กฎเกณฑซ่ึงเปนที่ยอมรับ
กฎเกณฑดังกลาวไดมีผลเร่ิมใชบังคับในปแหงธัญพืชในป 1997 ตาม (ii) 

กฎเกณฑการปกปองคุมครองความเสี่ยงตอภัยอันตรายไดถูกรางขึ้นโดยสํ านักงานทองถ่ินของ
กระทรวง ซ่ึงจะถูกโอนใหกับผูวางแผนการประกันภัยที่รับการอนุมัติ เพื่อการดํ าเนินการในดาน
การขายบริการ และการควบคุมการปรับเปลี่ยนคาเสียหาย กระบวนการในการโอนสํ าหรับปแหง
ธัญพชืในป 1997 กบัวนัทีม่กีารปดการขายกอนวนัที ่ 1 มกราคม 1997 จะเริม่ในเวลาของการประกาศ
ใหทราบโดยเลขานุการภายใต (iii) สํ าหรับกระบวนการที่มีในภายหลัง (รวมถึงกฏเกณฑสํ าหรับ   
ป 1998 และปตอๆ มา) จะเริม่ในวันที่ซ่ึงกระบวนการไดถูกทํ าใหเสร็จสิ้นซึ่งตองไมชากวา 45 วัน 
กอนการขายไดส้ินสุด

(5)  คาบริการทางการจัดการ
 (เอ) คาธรรมเนยีมขัน้พืน้ฐาน – ผูผลิตแตละรายตองจายคาธรรมเนยีมในการจดัการ

ส ําหรบัการปกปองความเสี่ยงตอภัยพิบัติในจํ านวนของ 10 % ของเบี้ยประกัน หรือท่ี 50 ดอลลาร
ตอเขตการปกครอง หรือมากกวานั้นในกรณีไดรับความเห็นชอบโดยสมาคม

 อยางไรกต็ามขอก ําหนดในมาตรา 508 (บ)ี (5) (เอ) ของพระราชบญัญตักิารประกนั
สหพันธพืช (7 ยู.เอส.ซี.508 (บ)ี (5) (เอ)), สํ าหรับการประกันภัยในครั้งใหม และในปหลังจากนั้น 
ผูผลิตไมตองจายกวา 50 ดอลลารตอเขตการปกครองส ําหรับการปกปองความเสีย่งตอภยัพิบตั ิ ภายใต
มาตรา 508 (บี) (5) (เอ) ของพระราชบัญญัติอีกตอไป
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 (บ)ี คาธรรมเนยีมพเิศษ – ตามจ ํานวนเงนิภายใต (เอ) ผูผลิตตองจายคาธรรมเนยีม
ท่ี 10 ดอลลารสํ าหรับในแตละจํ านวนซึ่งถูกพิจารณาตามยอหนา (เอ)

 (ซี) กํ าหนดเวลาในการจายเงิน  -จํ านวนเงินภายใต (เอ) และ (บี) จะตองกระทํ า
การจายโดยผูผลิต ในวันท่ีซ่ึงเบี้ยประกันไดถูกชํ าระโดยผูผลิต

 (ดี) การใชประโยชนจากคาธรรมเนียม
(i) กรณท่ัีวไป – จํ านวนเงนิซ่ึงถกูช ําระภายใตยอหนานีจ้ะถกูเก็บสะสมในเงนิ

กองทุนการประกันธัญพืชซ่ึงไดถูกระบุภายใตมาตรา 516 (ซี)
(ii) การกํ าหนดขอบเขต – เงินกองทุนซึ่งมิไดถูกเก็บสะสมในสวนของเงิน

กองทุนการประกันธัญพืชจะตองถูกชดเชยใหกับผูวางแผนการประกันภัยท่ีไดรับการอนุมัติแลว
หรอืตวัแทนในดานของการบริการภายใตหัวขอยอยนี้

 (อี) การสละสิทธิในคาธรรมเนียม – สมาคมตองทํ าการสละสิทธิในจํ านวนเงิน    
ท่ีกลาวมาทั้งหมด สํ าหรับทรัพยากรที่ถูกกํ าหนดของเกษตร ซ่ึงอยูในการกํ าหนดโดยสมาคม
 (6)  วตัถุประสงคในการสมัครเขารวม

ผูผลิตจะไดรับการคุมครองความเสี่ยงตอภัยพิบัติสํ าหรับธัญพืชของตนบนพื้นที่ในเขต
การปกครอง

(7)  ความเหมาะสมของโครงการ
 (เอ) ในกรณีทั่วไป

มีผลบังคับใชสํ าหรับพืชที่ไดปลูกในฤดูใบไมผลิป 1996 และภายหลังนั้น 
(พืชที่ปลูกใบไมรวงป 1996 โดยทางเลือกของเลขานุการ) เพื่อใหเหมาะสมสํ าหรับการชํ าระเงิน
หรือการกูยืมภายใตพระราชบัญญัติการจัดการดานการตลาดเกี่ยวกับเกษตรกรรม (7 ยู.เอส.ซี. 7201 
อีท ี เอสอีคิว.) และเพื่อการอนุรักษโครงการนี้ไว หรือเพื่อผลกํ าไรตามมาตรา 2008 เอฟ ในบทนี้ 
บุคคลควรจะ

(i) ไดรับการคุมครองในดานการประกันภัยกรณีมีภัยพิบัติสํ าหรับธัญพืช
(ii) ไดรับประโยชน จากการสละสิทธิโดยเลขานุการอยางเปนลายลักษณ

อักษรซึ่งคํ านึงถึงความเหมาะสม
 (บี) ไดรับพืชอันมีความสํ าคัญทางเศรษฐกิจ ซ่ึงถูกใชในยอหนานี้หมายความถึง

พืชซ่ึงไดไดถูกแจกจายหรือ ถูกคาดหวังใหแจกจายที่ 10 % หรือมากกวานั้นของมูลคาซ่ึงไดรับ   
การคาดหวังทั้งหมดของพืชซ่ึงปลูกโดยผูผลิต
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(8)  การกํ าหนดขอบเขตความเสี่ยง
สมาคมตองกํ าหนดขอบเขตของความเสี่ยงตอภัยพิบัติในเขตการปกครองหรือพื้นที่ 

บนหลักการของความเสี่ยงของการประกันภัยที่เกี่ยวของ
(9)  การคุมครองการจัดการธัญพืชป 1995

 มผีลใชบังคับสํ าหรับพืชซ่ึงไดถูกปลูกในป 1995 หรือไดมีการประกันภัยกอนวันที่ 
1 มกราคม 1995 เทานั้น สมาคมตองจัดการใหผูผลิตไดรับการปกปองความเสี่ยงตอภัยพิบัติสํ าหรับ
ธัญพชืในก ําหนดภายใน 180 วนันบัตัง้แตวนัทีม่กีารประกาศใชพระราชบญัญตักิารปฏรูิปการประกนั
สหพนัธพชืในป 1994 (วนัที ่13 ตลุาคม 1994) สํ าหรบัการประกาศใชพระราชบญัญตั ิภายใตขอก ําหนด
ของหวัขอนี้ ตอผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเหมาะสมกับผลกํ าไรซึ่งผูผลิตจะไดสิทธิ ภายใตการคุมครอง
เพิม่เติมตามหัวขอ (ซี) ของหมวดนี้

(10)  การท ํากฎเกณฑใหมีความเรียบงายและชัดเจน
(เอ) โครงการการปกปองความเสี่ยงตอภัยพิบัติ

 กฎเกณฑในการพัฒนาและการทํ าใหบรรลุผลของโครงการการปกปอง  
ความเสีย่งตอภัยพิบัติ สมาคมควรจะประเมินคาใหไดผลสํ าเร็จสูงสุดในการดํ าเนินการลดคาใชจาย
ของวธีิการที่ซับซอนจนเกินไป และควรคํ านึงถึงการจัดการและการบริการของโครงการตอคูความ
ทุกฝาย

(บี) แนวความคิดอื่นๆ
ในการประเมินคากฎระเบียบและวิธีการที่ไดรับการพัฒนาตามยอหนา (เอ) 

นั้น ตองถูกนํ าไปใชประโยชนตอแผนการอื่นๆ ของการประกันภัยซ่ึงไดถูกเสนอภายใตหัวขอนี้ 
อันปราศจากความเสีย่งตอภยัอันตราย สมาคมควรจะจดัหากฎระเบยีบและวธีิการสูแนวความคดิอืน่ ๆ
ตอการประกันภัยในชวงเวลาที่เหมาะสม (ซ่ึงไดรับการพิจารณาโดยสมาคม) หลังจากวันที่มีผล    
ใชบังคับตามยอหนานี้

(11) การปรบัเปล่ียนคาเสียหาย - อัตราคาใชจาย  ส ําหรบัการชดใชใหในเงินท่ีผูวางแผน
การประกนัภัย หรือตัวแทนสํ ารองจายไปกอนในการติดตอ สื่อสารซึ่งเกี่ยวกับโครงการการปกปอง
ความเสีย่งตอภัยอันตรายจะไมเกิน 11 %  ของเบี้ยประกันสํ าหรับการปกปองความเสี่ยงตอภัยพิบัติ
(ซี)  ระดับการคุมครองท่ัวไป

(1)  การคุมครองในดานทั่วไปเพิ่มเติม
 (เอ) ในดานทั่วไป

สมาคมตองนํ าเสนอตอผูผลิตถึงผลิตภัณฑทางการเกษตรซึ่งไดเจริญเติบโต 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาใหมีการจัดหาขอบเขตการคุมครองแบบพิเศษ
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(บี) การจัดซื้อ
เพื่อความเหมาะสมสํ าหรับขอบเขตการคุมครองแบบพิเศษ ผูผลิตตองจัดให  

ผูวางแผนการประกนัภยัทีไ่ดรับการอนมุตั ิ ใหเสนอการจดัซือ้ขอบเขตการคุมครองแบบพเิศษตอผูผลิต
ในกรณีขอบเขตการคุมครองดังกลาวไดมีอยู ถาผูวางแผนการประกันภัยไมสามารถหามาได 
สมาคมจะตองเปนผูเสนอตอผูผลิตโดยตรงถึงขอบเขตการประกันดังกลาว

(2)  การโอนขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ
ในกรณีผูผลิตไดทํ าการสมัครสํ าหรับการปกปองความเสี่ยงตอภัยอันตรายที่สํ านักงาน

ทองถ่ินของกระทรวง และไดรับการคัดเลือกเสร็จสิ้นแลว ขอมูลที่เกี่ยวของสํ าหรับพืชของผูผลิต
จะถูกโอนไปยังผูวางแผนการประกันภัยซ่ึงไดรับการรับรองแลว สูการบริการจัดหากฎระเบียบ  
การคุมครองธัญพืช

(3)  ผลทีค่าดวาจะไดรับและหลักเกณฑในความเสียหาย
ผูผลิตควรจะตองมีทางเลือกในการจัดซ้ือ การคุมครองดังกลาวขึ้นอยูกับผลที่คาดวา   

จะไดรับและหลักเกณฑในความเสียหายที่ไดรับของแตละบุคคล หรือข้ึนอยูกับผลที่คาดวาจะไดรับ      
และหลักเกณฑในความเสียหายทั้งสองกรณี โดยการพิจารณาจากสมาคม

(4)  ระดับของความคุมครอง
ระดับของความคุมครองจะถูกคิดคํ านวณเปนหนวยเงินดอลลาร และตองถูกจัดซื้อ      

ทีร่ะดบัไมเกนิกวา 85% ของผลทีไ่ดรับของแตละบคุคล หรือ 95% ของพืน้ทีท่ีไ่ดรับ (ซ่ึงถูกพจิารณา
โดยสมาคม) ไมชาไปกวาการเริ่มตนของปแหงธัญพืชในป 1996 สมาคมจะจะตองจัดหาใหผูผลิต
ไดรับขอมูลขาวสารสํ าหรับขอบเขตของความเสี่ยงตอภัยอันตราย และขอบเขตการคุมครองแบบ
พิเศษ

(5) ระดับราคา
สมาคมจะตองกํ าหนดระดับราคาสํ าหรับผลิตภัณฑที่ไดถูกเสนอใหมีการประกันภัยที่

(เอ) จะตองไมนอยกวาราคาในทองตลาดสํ าหรับผลิตภัณฑ (ซ่ึงถูกพิจารณาโดย
สมาคม)

(บี) สมาคมตองกํ าหนดดวยความสุขุมรอบคอบ ตองตั้งอยูบนพื้นฐานของราคา
ตามทองที่ตลาดที่แทจริง ในเวลาแหงการเก็บเกี่ยว (ซ่ึงถูกพิจารณาโดยสมาคม)
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(6)  การเลือกการกํ าหนดราคา
 (เอ) ในดานทั่วไป

ตามยอหนายอย (บี) ขอบเขตการคุมครองการประกันภัยจะถูกทํ าใหเหมาะสม
ตอผูผลิตบนพื้นฐานของการกํ าหนดราคา หรือนอยกวาราคาที่ถูกกํ าหนดขึ้นโดยความเห็นชอบจาก
สมาคม ขอบเขตการคุมครองจะถูกอางอิงในเงื่อนไขของเงินดอลลารตอเอเคอร
              (บี) การกํ าหนดราคาขั้นตํ่ า

สมาคมตองก ําหนดราคาขัน้ตํ ่าในกรณรีะดบัของการประกนัภยัมไิดถูกน ําเสนอ
 (ซี) การจํ าแนกขาวสาลีและขาวบารเลย

สมาคมตองนํ าเสนอผูผลิตถึงการกํ าหนดราคาที่แตกตางกันสํ าหรับการจํ าแนก
ขาวสาลแีละขาวบารเลย (รวมถึงราคาตามสญัญาในกรณขีองขาวบารเลย) รวมถึงเบีย้ประกนัซ่ึงถูกพจิารณา
โดยสมาคม

(7)  การคุมครองอัคคีภัยและการตกของลูกเห็บ
 ระดบัการคุมครองเพิ่มเติมจะอยูที่ 65% หรือมากกวาของผลที่ไดรับการชดใชโดย

เฉลีย่โดยการประเมินที่ 100% ของราคาตามทองที่ตลาดซึ่งไดถูกคาดหวังไว ผูผลิตตองทํ าการเลือก
หรือบอกปดขอบเขตดังกลาวในการคุมครองอัคคีภัยและการตกของลูกเห็บ เบี้ยประกันของผูผลิต
จะลดลงโดยการพิจารณาสมาคมตามความเหมาะสม

(8)   การสงเคราะหเงินเบี้ยประกันของรัฐ
 สมาคมตองเขาไปมีบทบาทในขอตกลงกับภาครัฐ หรือตัวแทนของรัฐ โดยที่รัฐ 

หรือตัวแทนตองจายเงินสงเคราะหเบี้ยประกันที่เพิ่มเติมใหกับผูวางแผนการประกันภัยซ่ึงไดรับ
การอนุมัติแลว  เพื่อที่จะสงเสริมการลดลงของเบี้ยประกันซึ่งถูกจายโดยผูผลิต

(9)  การกํ าหนดขอบเขตของการคุมครองแบบพิเศษ
 สภาตองกํ าหนดของเขตของการคุมครองแบบพิเศษ ในเขตการปกครองหรือพ้ืนที่ 

หรือฟารมบนพื้นฐานของการประกันภัย ซ่ึงความเสี่ยงไดเขามามีบทบาทดวย สภาตองไมเสนอ
นอยกวาที่ 50% ของประวัติที่เคยมีมา หรือผลที่ไดรับการชดใช โดยเฉลี่ย  โดยการประเมินที่ 100 % 
ของราคาตามทองตลาดซึ่งไดถูกคาดหวังไว  หรือ ในขอบเขตการคุมครองที่เทากัน

(10)  คาธรรมเนียมในดานการจัดการ
  (เอ) คาธรรมเนียมที่จํ าเปน - ยกเวนตามยอหนานี้ ในกรณีผูผลิตไดทํ าการจัดซื้อ 

การคุมครองแบบพเิศษส ําหรับธัญพชืในระดบัทีน่อยกวา 65% ของประวตัทิีเ่คยมมีา หรือผลทีไ่ดรับ
การชดใชโดยเฉลี่ยในการประเมินที่ 100% ของราคาตามทองตลาดซึ่งไดถูกคาดหวังไว หรือใน
ขอบเขตของการคุมครองที่เทากัน ผูผลิตจะตองจายคาธรรมเนียมในการจัดการสํ าหรับขอบเขตใน
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การคุมครองแบบพเิศษ คาธรรมเนยีมในการจดัการจะอยูท่ี 50 ดอลลาร ตอธัญพชืตอเขตการปกครอง
และสงูสดุถึง 600 ดอลลาร ตอผูผลิต 1 ราย สํ าหรับท้ังเขตการปกครองซึ่งผูผลิตไดประกันไว   
หลายชนดิ ยอหนายอยนี ้(ด)ี และ (อี) ของหัวขอยอย (บ)ี (5) จะเก่ียวกับการใชประโยชนของคาธรรมเนยีม
ในการจัดการ

 (บี) การไดรับการยกเวน
ในกรณผูีผลิต ไดท ําการจดัซือ้ การคุมครองส ําหรับธญัพชืที ่65 % หรือมากกวา

ของประวัติที่เคยมีมา หรือ ผลที่ไดรับการชดใชโดยเฉลี่ย ในการประเมินที่ 100 % ของราคาตาม
ทองตลาดซึง่ไดถูกคาดหวงัไว หรือในขอบเขตของการคุมครองทีเ่ทากนั ผูผลิตไมตองจายคาธรรมเนยีม
ในการจดัการ ในกรณผูีผลิตไดท ําการจายคาธรรมเนยีมไวแลว สํ าหรับพชืทีม่รีะดบัการคุมครองตํ ่ากวา
คาธรรมเนียมในการจัดการจะถูกชดใชคืนสูผูผลิต เวนเสียแตการชดใชคืนจะลดไปจนตํ่ ากวา      
200 ดอลลาร จากจํ านวนทั้งหมดของคาธรรมเนียม ในการจัดการซึ่งถูกจายโดยผูผลิตสํ าหรับธัญพืช
จ ํานวน 2 ชนิด หรือมากกวานั้นในเขตการปกครองเดียวกันซึ่งระดับการคุมครองตํ่ ากวาซ่ึงถูกไดรับ

 (ซี) คาธรรมเนียมพิเศษ
ในกรณีผูผลิตไดทํ าการจัดซื้อการคุมครองสํ าหรับธัญพืชที่ 65 % หรือเกินกวา

ของประวัติที่เคยมีมา หรือ ผลที่ไดรับการชดใชโดยเฉลี่ย ในการประเมินที่ 100 % ของราคาตาม
ทองตลาดซึง่ไดถูกคาดหวงัไว หรือในขอบเขตของการคุมครองทีเ่ทากนั ผูผลิตตองจายคาธรรมเนยีม
ในการจัดการในราคา 20 ดอลลาร สํ าหรับการคุมครอง ในกรณีผูผลิตไดทํ าการจายคาธรรมเนียมไว
แลว สํ าหรับการคุมครองที่ตํ่ ากวาธัญพืช ผูผลิตจะไดรับการชดใชเงินคืน เวนเสียแตผูผลิตไดจาย  
คาธรรมเนยีมสงูสดุไวสํ าหรับการคุมครองทีต่ํ ่ากวา และเงนิชดใชคนืจากคาธรรมเนยีมจะไมลดจ ํานวน
ซ่ึงไดถูกจายตํ่ ากวาจํ านวนสูงสุด

 (ดี) เงินสะสมของคาธรรมเนียม
อยางไรก็ตามอํ านาจในการเห็นชอบตางๆ ก็ตกอยูทางดานรัฐมนตรี ภายใต

ขอก ําหนดของสมาคมการประกนัสหพนัธพชืทางการเกษตร การพฒันาทองถ่ิน องคการอาหารและยา
พระราชบัญญัติการจัดสรรเกี่ยวกับทางดานตัวแทนที่เกี่ยวของ ในป 1995 คาธรรมเนียมในดาน  
การจดัการกไ็ดถูกเก็บสะสม ภายใตยอหนายอย (บี)  ในการประเมินคาที่ 100 ดอลลาร ตอผูผลิต 
ตอเขตการปกครองและภายใตยอหนายอย (ซี) จะถูกเก็บในรูปของกองทุนการประกันภัย ซ่ึงถูก
บัญญัติโดยมาตรา 1516 (ซี) ของหัวขอนี้ เพื่อจะไดมาซึ่งความเหมาะสมสํ าหรับโครงการและ     
การดํ าเนินการตางๆ ของสมาคม
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(ดี)  เบี้ยประกัน
(1)  เบีย้ประกันที่เปนที่ตองการ
สมาคมตองปรับเบี้ยประกันใหเหมาะสมกับโครงการการประกันภัยที่อัตราซึ่งสภาได

พจิารณาทั้งนี้ตองไมมากกวา 1.1  ในกรณไีมเกนิวันที่ 30 กันยายน 1998 และไมมากกวา 1.075 ใน
กรณีหลังวันที่ 1 ตุลาคม 1998

(2)  จ ํานวนเบี้ยประกัน
จ ํานวนเบีย้ประกันสํ าหรับการปกปองความเสี่ยงตอภัยตาง ๆ ภายใตหัวขอยอย (บี) และ

ขอบเขตการคุมครองแบบพิเศษ ภายใตหัวขอยอย (ซี) จะถูกทํ าการปรับเปลี่ยนตามนี้
 (เอ) ในกรณกีารปกปองความเสี่ยงภัยประเภทตาง ๆ จํ านวนของคาประกันจะตอง

เปนทีเ่พยีงพอ ตอความเสียหายซึ่งอาจคาดการณได และถูกเก็บสํ ารองไวอยางมีเหตุผล
 (บี) ในกรณีของขอบเขตการคุมครองแบบพิเศษตํ่ ากวา 65 % ของประวัติที่มีมา 

หรือผลที่ไดรับการชดใชโดยเฉลี่ยในการประเมินที่ 100 % ของราคาตามทองตลาดซึ่งไดรับ       
การคาดหวังไว หรือในขอบเขตของการคุมครองที่เทากัน แตถามากกวา 50 % ของประวัติที่มีมา 
หรือผลที่ไดรับการชดใชโดยเฉลี่ยในการประเมินที่ 100 % ของราคา ตามทองตลาดซึ่งไดรับ      
การคาดหวังไว  หรือในขอบเขต ของการคุมครองที่เทากัน จํ านวนของเบี้ยประกันจะตอง

(i) เพยีงพอในการครอบคลุมตอความเสียหายซ่ึงไดคาดการณไว และถูกเก็บ
สํ ารองไวอยางมีเหตุผล และ

(ii) รวมถึงจ ํานวนส ําหรบัคาใชจายในการด ําเนนิงานและการจดัการซึง่ถูกพจิารณา
โดยสมาคม

 (ซี) ในกรณีของขอบเขตการคุมครองแบบพิเศษ เทากับหรือเกินกวา 65 % ของ
ประวัติที่มีมา หรือผลที่ไดรับการชดใช โดยเฉลี่ย ในการประเมินที่ 100 %  ของราคาตามทองตลาด
ซ่ึงไดรับการคาดหวังไว หรือในขอบเขตของการคุมครองที่เทากัน จํ านวนของเบี้ยประกันจะตอง

(i) เหมือนขอ (i) ขางบน
(ii) เหมอืนขอ (ii) ขางบน ตอดวยค ําวา – บนกระบวนการทางดานอตุสาหกรรม

ซ่ึงเปอรเซ็นตของเบี้ยประกันจะถูกนํ าไปพิจารณาในสวนของ อัตราคาเสียหาย
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(อี)  การจายเบี้ยประกันโดยสมาคม
(1)  ความทั่วไป
สํ าหรับวัตถุประสงคในการสงเสริม การเขารวมของผูผลิตในการปกปองความเสี่ยง  

ตอภัยอันตราย ภายใตหัวขอยอย (บี) ของมาตรานี้ และขอบเขตการคุมครองแบบพิเศษภายใต      
หวัขอยอย (ซี) ของมาตรานี้  สมาคมจะตองจายสวนหนึ่งของเบี้ยประกันในจํ านวนซึ่งถูกระบุตาม
หวัขอยอยนี้

(2)  จ ํานวนของการจาย
จ ํานวนของเบี้ยประกันซึ่งจะถูกจายโดยสมาคมจะตองเปนในกรณีดังนี้

 (เอ) กรณีของการปกปองความเสี่ยงตอภัยพิบัติ จํ านวนซึ่งจะถูกทํ าใหเขากัน
สํ าหรับเบีย้ประกันภัยจะถูกระบุภายใตหัวขอยอย (ดี) (2) (เอ) ของมาตรานี้

 (บ)ี กรณขีองการคุมครองซึง่ตํ ่ากวา 65 % ของประวตัทิีม่มีา หรือผลทีรั่บการชดใช
โดยเฉลี่ยในการประเมินที่ 100 % ของราคาตามทองตลาดซึ่งไดรับการคาดหวังไว  หรือในขอบเขต
ของการคุมครองทีเ่ทากนัจะถกูระบใุนรปูของจ ํานวนของเบีย้ประกนั สํ าหรบัขอบเขตของการปกปอง
ความเสีย่งตอภยัอันตราย และคาใชจายในการด ําเนนิงาน และการจดัการภายใตหวัขอยอย (ด)ี (2) (บ)ี
ของมาตรานี้

 (ซี) กรณีของการคุมครองที่เทากัน หรือมากวา 65 % ของประวัติที่มีมา หรือผลที่
ไดรับการชดใช โดยเฉลี่ยในการประเมินที่ 100 % ของราคาตามทองตลาดซึ่งไดถูกคาดหวังไว หรือ
ในขอบเขตของการคุมครองที่เทากัน ในแตละพื้นที่จํ านวนของการจายจะถูกกํ าหนดไวที่ 50%     
ผลทีไ่ดรับการชดใชโดยเฉลีย่ ในการประเมนิที ่75 % ของราคา ตามทองตลาดซึง่ไดรับการคาดหวงัไว
และคาใชจายในการดํ าเนินงานและการจัดการไดถูกบัญญัติในหัวขอยอย (ดี) (2) (ซี) ของมาตรานี้

(3)  การลดลงของเบี้ยประกัน
ในกรณีผูวางแผนการประกนัภยัไดพจิารณาวาตนตองดํ าเนินการเกี่ยวกับการประกันภัย

ใหมีประสิทธิภาพมากกวาคาใชจายซ่ึงจะไดรับการชดใชคืน ซ่ึงถูกระบุโดยสมาคม ผูวางแผน    
การประกนัภยัตองลดการเรยีกเกบ็เบีย้ประกนั ใหเหมาะสมกบัระบบขัน้ตอนวามปีระสิทธิภาพเพยีงใด  
ผูวางแผนการประกันภัยตองบอกกลาวใหสมาคม ในการใชอํ านาจลดเบี้ยประกันภัยกอนกระทํ าการ
ดงักลาวดวยตนเอง และการลดลงดงักลาว ไดถูกพจิารณาใหเขากบักฎ การก ําหนดขอบเขต และวธีิการ
ซ่ึงกํ าหนดโดยสมาคม

DPU



                        140

(4)  ขอบเขตของการประกันธัญพืชในแตละพื้นที่
สมาคมตองยนิยอมใหผูวางแผนการประกนัภยั ในการเสนอโครงการประกนัภยัสูผูผลิต

ซ่ึงรวมทั้งขอบเขตของผลที่ไดรับในแตละบุคคล และขอบเขตของผลที่ไดรับในแตละพื้นที่ที่อัตรา
เบีย้ประกันซึ่งถูกพิจารณาโดยผูวางแผนภายใตเงื่อนไขดังนี้

 (เอ) ขอบเขตของผลทีไ่ดรับในแตละบคุคลจะอยูที ่หรือ เกนิกวา การปกปองความเสีย่ง
ตอภยัอันตราย ตามหัวขอยอย (บี) ของมาตรานี้

 (บี) กฎเกณฑที่ถูกนํ ามารวมกันจะรวมถึงขอบเขตของผลที่ไดรับในแตละพื้นที่ ซ่ึง
ถูกเสนอโดยสมาคม

 (ซี) สมาคมจะจัดหาการประกันภัย คร้ังใหมบนขอบเขตพื้นที่ ซ่ึงกฎระเบียบไดถูก
รวบรวมโดยการรองขอของผูวางแผน ยกเวนผูวางแผนจะเหน็ดวยในการจายคาทดแทนความเสยีหาย
ใหกบัผูผลิตซ่ึงเกินกวา การจายคาทดแทนในแตละบุคคลซึ่งทํ าขึ้น โดยผูวางแผนสูผูผลิต

 (ดี) สมาคมจะจายสวนของเบี้ยประกัน
(i) จ ํานวนซึง่ไดรับอนมุตัติามยอหนา (2)  (ยกเวนขอก ําหนดซึง่เกีย่วกบัคาใชจาย

ในการดํ าเนินงานหรือการจัดการ) และ
(ii) จ ํานวนคาใชจายในการดํ าเนินงาน และการจัดการซึ่งไดรับการอนุมัติโดย

สมาคม สํ าหรับขอบเขตของผลที่ไดรับตอพื้นที่ของกฎระเบียบซ่ีงไดถูกนํ ามาประมวลเขาดวยกัน
 (อี) ผูวางแผนจะตองตระเตรียมโดยลายลักษณอักษรในการบริการสํ าหรับกฎ

ระเบียบซึ่งไดถูกนํ ามารวบรวมเขาดวยกัน รวมถึงการกํ าหนดอัตราเบี้ยประกันของขอบเขตของผล
ทีไ่ดรับในแตละพื้นที่ ระเบียบขอบังคับของกฎเกณฑ และการยอมรับและการจํ าแนกในสวนของ  
ผูสมัครสูประเภทของความเสี่ยงที่ตางกันตามยอหนา (เอฟ)

 (เอฟ)สมาคมตองอนุมัติกฎระเบียบซึ่งไดถูกนํ ามาประมวลเขาดวยกัน เวนเสียแต
สมาคมไดพิจารณาแลววากฎเกณฑไมเปนที่นาพอใจ หรือความสนใจของผูผลิตมีไมเพียงพอ
(เอฟ)   ความเหมาะสม

(1)  ในดานทั่วไป
เพื่อที่จะเขารวมขอบเขตของการปกปองความเสี่ยงตอภัยพิบัติภายใตมาตรานี้ ผูผลิต

ควรจะน ําเสนอการเขารวมที่สํ านักงานทองถ่ิน ของกระทรวง หรือ ตอผูวางแผนการประกันภัยซ่ึง
ไดรับการอนุมัติแลว

(2)  วนัปดทํ าการขาย
สํ าหรับการคุมครองภายใตบทนี้ ผูผลิตแตรายตองจัดซื้อการประกันธัญพืชในวัน หรือ

กอนที่จะมีการปดทํ าการขาย โดยการจัดหาขอมูลที่ตองการรวมถึงทางดานเอกสารที่จํ าเปนตางๆ
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วันปดทํ าการขายจะถูกกํ าหนดโดยสมาคมซึ่งพิจารณาถึงการใหความสะดวกสบายตอผูผลิตมาก    
ทีสุ่ด ในการไดรับผลกํ าไรภายใต โครงการการปรับปรุงในดานราคาและการผลิต  การเริ่มตนดวยป
แหงธัญพืชในป 1995 สมาคมจะเปนผูกํ าหนดกฎเกณฑในการประกันภัยสํ าหรับพืชที่สามารถ
ประกนัไดในแตละรายซ่ึงถูกปลูกในฤดูใบไมผลิ  วันปดทํ าการขาย ไดแก 30 วันลวงหนากอนมี
การปดการขายซึ่งถูกกํ าหนดสํ าหรับปแหงธัญพืช ในป 1994

(3)  การจัดเก็บประวัติ และการรายงาน
เพือ่ใหไดรับการปกปองความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ภายใตหวัขอยอย (บี) ของมาตรานี้ หรือ

ขอบเขตแหงการคุมครองแบบพิเศษ ภายใตหัวขอยอย(ซี)ของมาตรานี้ ผูผลิตควรจะ
 (เอ) จดัหา ประเมินคา โดยสมาคมในสวนของการจัดเก็บประวัติ และการผลิตของ

พชืซ่ึงไดทํ าประกันไว
 (บี) รายงานถึงพื้นที่หนวยเอเคอรซ่ึงไดเพาะปลูก สํ าหรับพืชและสถานที่

(จี)  การกํ าหนดผลที่ไดรับ
(1)  ในดานทั่วไป
ตามยอหนา (2)สมาคมจะกํ าหนดกฎเกณฑการประกันธัญพืช โดยลายลักษณอักษรเพื่อ

ทํ าใหมีความชัดเจนถึงขอบเขตการคุมครองซึ่งถูกจัดหาโดยผูผลิตที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑใน
การไดรับการปกปองความเสีย่งตอภยัพบิตั ิภายใตหวัขอยอย (บ)ี ของมาตรานี ้หรือขอบเขตการคุมครอง
แบบพิเศษ ภายใตหัวขอยอย (ซี)

(2)  โครงการการคุมครองผลที่คาดวาจะไดรับ
 (เอ) ประวัติการผลิตที่แทจริง

ตามยอหนายอย (บี) ผลที่คาดวาจะไดรับสํ าหรับธัญพืชจะถูกตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของประวัติการผลิตที่แทจริงของธัญพืช ในกรณีพืชไดถูกผลิตบนฟารมซึ่งปราศจากผลของ     
ความเสียหายในระหวาง 4 ป ของปแหงธัญพืช การกํ าหนดขอมูลการผลิตจะขึ้นอยูบนฐานของ    
ในแตละ 10 ป ซ่ึงไดตอเนื่องกันของปแหงธัญพืช

 (บี) ผลทีค่าดวาจะไดรับซ่ึงไดถูกกํ าหนด
ในกรณผูีผลิตไมสามารถจดัหาฐานขอมูลใหเปนที่นาพอใจเกี่ยวกับผลที่คาดวา

จะไดรับของผลติภณัฑ ภายใตยอหนายอย (เอ) ผูผลิตจะถกูก ําหนดคาแหงผลทีค่าดวาจะไดรับนอยกวา
65% ของผลที่รับแหงการจัดการของผูผลิต ซ่ึงถูกระบุเจาะจงในระเบียบซ่ึงออกโดยสมาคม อันมี
รากฐานมาจากประวัติของการผลิต
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 (ซี) ผลที่คาดวาจะไดรับตอพื้นที่
สมาคมตองเสนอโครงการการประกันธัญพืชซ่ึงตั้งอยู บนรากฐานของผล      

ทีค่าดวาจะไดรับตอพื้นที่ ซ่ึงจะอนุญาตใหผูผลิตซ่ึงทํ าการประกันไว ไดสิทธิรับคาทดแทน ในกรณี
ความเสยีหายไดเกิดขึ้นในฟารม ซ่ึงผูผลิตไดตั้งถ่ินฐานอยู ภายใตโครงการของผลที่คาดวาจะไดรับ
ตอพื้นที่ผูผลิตซึ่งไดทํ าการประกันไว จะรับอนุญาตใหเลือกระดับของการผลิตตอพื้นที่ไดโดย      
คาทดแทนทีถู่กจายจะเกี่ยวโยงกับกฎเกณฑและเงื่อนไข ซ่ึงไดถูกกํ าหนดโดยสมาคม

 (ดี) ผลิตภัณฑ
ผูผลิตตองทํ าการเลือกระหวางผลที่คาดวาจะไดรับของแตละบุคคล หรือผล  

ทีค่าดวาจะรับของแตละพื้นที่ หรือขอบเขตการคุมครองที่ถูกนํ ามารวมกัน (ในหัวขอยอย (อี) (4) 
ของบทนี้ )

(3)  ผลที่ไดรับของการเปลี่ยนแปลงสํ าหรับผูผลิต  ในกรณีของการทํ าปศุสัตว
 (เอ) ในดานทั่วไป

ในกรณผูีผลิตไมสามารถจดัหาฐานขอมลูใหเปนทีน่าพอใจตามยอหนา (2) (เอ)  
ผูผลิตจะถูกกํ าหนดคาแหงผลที่คาดวาจะไดรับที่อยางนอย 80 % ของผลของการเปลี่ยนแปลงซึ่ง  
ถูกก ําหนดโดยสมาคม (การเปลีย่นแปลงมปีจจยัมาจากประวตัใินการผลติของผูผลิต) ในกรณเีลขานกุาร
พจิารณาวา

(i) ผูผลิตไดปลูกพืชสํ าหรับการทํ าปศุสัตวโดยกิจวัตร และ
(ii) มากกวา 50 % ของรายไดสุทธจิากฟารมของผูผลิตซ่ึงไดรับจากการจดัการ

 (บี) การคิดคํ านวณผลที่คาดวาจะไดรับ
(i) สํ าหรับการเขารวมของผูผลิตในปแรก สมาคมตองกํ าหนดผลที่คาดวา  

จะไดรับภายใตยอหนานี้ใหกับผูผลิต  สํ าหรับการทํ าปศุสัตว
(ii) สํ าหรับการเขารวมของผูผลิตในปที่สอง สมาคมตองจัดหาประวัติของ

การผลิตที่แทจริง หรือ กํ าหนดผลที่คาดวาจะไดรับ
 (ซี) การสิ้นสุดของอํ านาจ

อํ านาจในการถูกนํ ามาใชประโยชนสํ าหรับยอหนานี้ จะสิ้นสุดลงเมื่อครบ
ก ําหนด 3 ป หลังจากวันที่มีผลใชบังคับของยอหนานี้

DPU



                        143

(เอช)  การเสนอใหพิจารณาของกฎเกณฑ และแนวความคิดสูสภา
(1)  ในดานทั่วไป

 ตามแบบฟอรมมาตรฐาน หรือกฎเกณฑซ่ึงสภาตองจดัหาใหกบัผูผลิตภายใตหวัขอยอย 
(ซี) ของมาตรานี้ บุคคลตองเตรียมการในการเสนอเรื่องใหพิจารณาหรือวางแผนสูสภาดังนี้

 (เอ) กฎระเบยีบการประกันภัยสํ าหรับพืชชนิดอื่น และขอกํ าหนดกฎเกณฑ และ
 (บ)ี อัตราของเบีย้ประกนัภยัสํ าหรับ การประกนัภยัตอภยัอันตรายซึง่เกีย่วกบัขาวสาลี

ถ่ัวเหลือง ขาวโพด และธัญพืชอ่ืนๆ ซ่ึงถูกกํ าหนดโดยเลขานุการ
(2)  การเสนอเรื่องใหพิจารณาของกฎระเบียบ

 กฎระเบยีบหรือแนวความคิดอื่น จะถูกนํ าเสนอสูสภาภายใตหัวขอยอยนี้ และตอง
ถูกด ําเนนิการปราศจากการจ ํากดัขอบเขตรวมถงึความตองการซึ่งเกี่ยวของกับระดับของการคุมครอง  
อัตราตางๆ และระดบัราคาส ําหรับแตละผลติภณัฑซ่ึงไดประกนัไว ตองมคีาเทากบัราคาตามทองตลาด
ซ่ึงไดถูกคาดหวังไวสํ าหรับผลิตภัณฑซ่ึงไดถูกกํ าหนดโดยสภา ในกรณีของกฎเกณฑการจายเงิน      
ในสวนเบีย้ประกันภัยโดยสมาคม  ตองไมเกินกวาจํ านวนซึ่งถูกใหอํ านาจไว ภายใตหัวขอยอย (อี)

(3)  การทบทวนการอนุมัติโดยสภา
 กฎระเบยีบหรือแนวความคดิทีถู่กเสนอตอสภาภายใตหวัขอยอยนี ้จะถกูท ําการทบทวน

อีกครั้งหนึ่งโดยสภาและ ในกรณีถาสภาพบวา การใหความสนใจของผูผลิตมีเพียงพอที่จะไดรับ
การปกปอง ผูผลิตจะถูกเรียกเก็บเบี้ยประกันในอัตราที่เหมาะสม

(4)  แนวปฏบิัติสํ าหรับการเสนอใหพิจารณาและทบทวน
 สมาคมจะออกกฎระเบยีบ เพือ่ก ําหนดแนวปฏบิตัขิองกฎเกณฑ และแนวความคดิอืน่

ซ่ึงจะถูกเสนอสูสภาภายใตหัวขอยอยนี้ ซ่ึงการกํ าหนดแนวปฏิบัติสามารถทํ าได โดยมีหลักการ
อยางนอยที่สุด ดังนี้

 (เอ) ขอเสนอซึ่งถูกนํ าเสนอตอสภา ภายใตหัวขอยอยจะถูกพิจารณาอยางลับ หรือ
ขอมูลทางการเงนิส ําหรับวตัถุประสงคของมาตรา 552 (บ)ี (4) หวัเร่ืองที ่ 5 จนกระทัง่ไดรับการอนมุตัิ
โดยสภา ขอเสนอที่ไมถูกอนุมัติโดยสภาจะยังคงถูกเก็บไวเปนความลับ

 (บี) สภาตองจัดใหผูสมัครไดรับโอกาสในการเสนอขอเรียกรองตอสภา
 (ซี) สภาตองแจงใหผูสมัครทราบในกรณีไมอนุมัติขอเสนอตองไมชากวา 30 วัน

ลวงหนา กอนทํ าการบอกปดขอเสนอ
(ด)ี การชีน้ ําโดยเฉพาะเจาะจงจะก ําหนดระยะเวลาของการน ําเสนอของขอเสนอแนะ

ภายใตหวัขอยอยนีแ้ละระยะเวลาในการพจิารณาของสภาในการใหความเหน็ชอบเกีย่วกบัขอเสนอแนะ
ในการประกนัภยัคร้ังใหมของบคุคลโดยสมาคมซึง่อนมุตัใิหบคุคลนัน้เขารวมในการอนญุาตเกีย่วกบั
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ขอเสนอในปแรกแหงธัญพืช สภาจะเปนผูอนุมัติสํ าหรับการประกันภัยคร้ังใหม การสงเคราะห   
เบีย้ประกันภัย หรือการสนับสนุนอื่นๆ โดยมาตรานี้

(5)  การประกาศใหทราบ
 กฎระเบียบ ขอกํ าหนด หรืออัตราซึ่งไดรับการอนุมัติตามหัวขอยอยนี้ จะถูกแจง   

ในการลงทะเบียนโดยทางสหพันธ และประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ภายใตกฎและเงื่อนไขของ
สัญญา ระหวางสมาคม และผูซ่ึงทํ าการเสนอกฎ หรือแนวความคิดดานอื่น

(6)  ราคาชี้นํ าของโครงการการปกปองความเสี่ยงในการผลิต
 (เอ) ในดานทั่วไป

สมาคมจะเสนอราคาของการประกนัภยั ความเสีย่งในการผลติของการประกนัภยั
ซ่ึงไดทํ าการชดใชใหกับผูผลิต (รวมถึงผูผลิตรายใหม) สํ าหรับการประกันความเสียหาย

 (บี) กระบวนการชี้นํ า
ราคาของโครงการการปองกันความเสี่ยงในการผลิตจะ
(i) ถูกก ําหนดเสมอืนเปนโครงการชีน้ ําส ําหรับปแหงธัญพืชในป 1996 และ 

1997 และ
(ii) ตองถูกทํ าใหบรรลุผลในจํ านวนของเขตการปกครองซึ่งถูกกํ าหนดโดย

สมาคม สูการท ําใหเกดิประโยชนในดานการประเมนิคาของความเหมาะสม การมผีลใชบงัคบั และ
ความตองการของผูผลิตตอโครงการ

(ซี) การประกันความเสียหาย
การประกันความเสียหายจะไดรับโดยผูผลิตในกรณีรายไดทั้งหมดของผูผลิต 

(ซ่ึงถูกพจิารณาโดยสมาคม) นอยกวาจํ านวนซึ่งถูกพิจารณาโดยสมาคม อันมาจากผลของการลดลง
ของผลที่ไดรับ หรือราคาซึ่งมีผลมาจากการประกันภัย

(ดี) “ผูผลิตรายใหม” ถูกใหคํ าจํ ากัดความวา
บุคคลผูซ่ึงมิไดถูกผูกมัดตอการทํ าฟารม ในการแบงปนการผลิตของพืชที่ได

ประกนัไว มากกวา 2 ป แหงธัญพืชซ่ึงถูกพิจารณาโดยรัฐมนตรีการเกษตร
(7)  ขอบเขตของการปลูกพืชซ่ึงไดรับความคุมครอง

 (เอ) ในดานทั่วไป
เริ่มตนปแหงธัญพืชในป 1995 สมาคมจะตองเสนอขอบเขตการปลูกพืช      

ซ่ึงการประกันทํ าใหผูผลิตรับมือกับความเสียหายได
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 (บี) ผูวางแผนการประกันภัยซ่ึงไดรับการอนุมัติ
ขอบเขตของการปลูกพืชซ่ึงไดรับความคุมครองนั้นจะถูกเสนอโดยสมาคม

ไปสูผูวางแผนการประกันภัย
 (ซี) ก ําหนดเวลาของคาเสียหาย

ความเสียหายของพืช จะถูกคุมครองโดยขอบเขตของการปลูกพืช ซ่ึงไดรับ  
ความคุมครอง ในกรณี

(i) กฎเกณฑการประกันภัยของพืชจะไดรับตอเมื่อ
(I) ปแหงธัญพืชซ่ึงคาเสียหายไดเคยเกิดมีขึ้นมาบางแลว และ
(II) ปแหงธัญพืชไดมีมากอนปที่ทํ าการคุมครอง และ

(ii) สาเหตุของความเสียหายที่เกิดขึ้น
(I) หลังจากวนัปดท ําการขาย สํ าหรับปแหงธญัพชืทีม่มีากอนความเสยีหาย

และ
(II) กอนวันปดทํ าการขายสํ าหรับปแหงธัญพืชซ่ึงความเสียหายไดเคย

เกิดขึ้นมาบางแลว
(8)  โครงการการชี้นํ าของผลที่ถูกกํ าหนดสํ าหรับผูผลิตรายใหม

 (เอ) โครงการที่เปนที่ตองการ
สํ าหรับในแตละปแหงธัญพืช ในป 1995 และ 1996 สมาคมจะทํ าใหสํ าเร็จผล

โดยโครงการการชี้นํ า สูกํ าหนดผูผลิตที่เขาคุณสมบัติภายใต (จี) ของมาตรานี้ สมาคมจะเผยแพร
โครงการการชี้นํ าสู 30 เขตการปกครองซึ่งจะถูกกํ าหนดโดยสมาคม ซ่ึงตองใหเปนที่เพียงพอตอ
การจัดการความเหมาะสม การมีผลใชบังคับ และความตองการของผูผลิตรายใหม

 (บี) ผลที่ไดรับซ่ึงถูกกํ าหนดใหเพิ่มขึ้น
ในกรณีที่ผู ผลิตซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมไดเขารวมสูโครงการการชี้นํ า 

สมาคมจะกํ าหนดผลที่ไดรับใหกับผูผลิตรายใหม ใหมีคาไมนอยกวา 110 % ของผลของการจัดการ
โดยสมาคม

 (ซี) ผูผลิตรายใหมที่เหมาะสม
เลขานุการตองกํ าหนดคํ าจํ ากัดความของผูผลิตรายใหม เพื่อจุดประสงคของ

การพิจารณาตามความเหมาะสม ในการเขารวมโครงการชี้นํ า
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(9)  โครงการการชี้นํ าการประกันภัย
 (เอ) ในดานทั่วไป

ภายใน วนัที ่31 ธันวาคม 1996 เลขานกุารตองท ําใหโครงการการชีน้ ําบรรลผุล
โดยการก ําหนดจํ านวนขอบเขตการปกครอง ซ่ึงถูกพิจารณาโดยเลขานุการ สํ าหรับปแหงธัญพืชใน
ป 1997 ป 1998 ป 1999 และป 2000 ภายใตผูผลิตของขาวสาลี  เมล็ดขาว ถ่ัวเหลือง หรือผลิตภณัฑอ่ืน
ซ่ึงเลขานุการจะเปนผูพิจารณาถึงความเหมาะสม ในการเลือกการประกันภัย

 (บี) การบริหาร
การประกนัภัยรายไดภายใตยอหนานี้ จะ
(i) ถูกเสนอสูการเตรียมการการประกันภัย ในครั้งใหมกับบริษัทประกันภัย

เอกชน
(ii) เสนอที่ขั้นตํ่ าของการคุมครอง ซ่ึงไดแกทางเลือกสูการประกันธัญพืชตอ

ภัยพิบัติ
(iii) เปนคาสถิติ
(iv) ตองไดรับการจายเบี้ยประกัน และคาธรรมเนียมในการจัดการโดยผูผลิต

ซ่ึงไดทํ าการประกันไว
(10)  การกํ าหนดเวลาในการนํ าเสนอกฎเกณฑใหม

 (เอ) ในดานทั่วไป - สภาตองกํ าหนดชวงเวลาที่เหมาะสมสํ าหรับการอนุมัติ หรือ
บอกปดขอเสนอจากบุคคลซ่ึงนํ าเสนอกฎเกณฑใหทํ าการพิจารณา

 (บี) ผลกระทบของการมิไดกระทํ าการในเวลาที่กํ าหนด - ยกเวนตามหัวขอยอย 
(ซี)  ถาสภาไมสามารถตอบขอเสนอตามหัวขอยอย (ซี) ไดภายในเวลาที่กํ าหนดไว กฎเกณฑใหม
จะถูกเปนท่ีเขาใจวาไดรับการอนุมัติโดยสภา

(ซี) การยกเวน - หัวขอยอย (บี) จะยังไมมีผลใชบังคับในกรณีท้ังสภา และบุคคล  
ท่ีเสนอเรื่องดังกลาว ลงความเห็นในการขยายชวงเวลาที่กํ าหนดไวออกไปอีก
(ไอ)  การน ํามาใชของขอมูลในดานอัตราและขอบเขตการคุมครอง

สมาคมตองนํ าอัตราและขอบเขตในการคุมครอง มาทํ าการศึกษาทางดานขอมูลสถิติ 
ของการจดัการการประกันภัย ยกเวนไมมีอัตราใดที่มีจํ านวนมากกวา 20 % ของอัตราที่เปรียบเทียบ
ไดกับอัตราของธัญพืชในปที่ผานมา
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(เจ)  การเรียกรองคาเสียหาย
(1)  ในดานทั่วไป

 ภายใตกฏระเบยีบซ่ึงถูกก ําหนดโดยสมาคม สมาคมตองด ําเนนิการในดานการปรบัเปลีย่น
และการชดใชคาเสยีหาย กฎระเบยีบซึง่สมาคมเปนผูก ําหนดขึน้ จะสามารถท ําใหแนใจตอการเปลีย่นแปลง
ในจ ํานวนของคาเสียหายวาเปนไปอยางถูกตอง

(2)  การปฏิเสธการเรียกรองคาเสียหาย
 (เอ) ในดานทั่วไป

ตามยอหนายอย (บี) ถาการเรียกรองคาทดแทนไดถูกปฏิเสธโดยสมาคม หรือ
บคุคลซึง่สมาคมใหท ําการแทน การฟองรองในเรือ่งของการเรยีกรองคาเสยีหายจะถกูน ําสูกระบวนการ
ยตุธิรรมในศาลแขวง ซ่ึงฟารมที่ทํ าการประกันภัยไวตั้งอยูในเขตการปกครอง

 (บี) ขอบเขตของการเรียกรอง
การฟองรองส ําหรบัการเรยีกรองคาเสยีหาย จะตองถูกด ําเนนิการไมชากวา 1 ป

หลังจากวันที่มีการบอกปดถึงขอเรียกรองดังกลาว
(3)  การชดใชคาเสียหาย

 สมาคมตองจดัใหผูวางแผนการประกนัภยัทีไ่ดรับการรบัรองแลวท ําการชดใชคาเสยีหาย
ตางๆ และคาทนายความซึ่งกอใหเกิดขึ้นโดยผูวางแผน ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากความผิดพลาดของ
สมาคม

(4)  การเปดการตลาด
 สมาคมตองจัดใหผูวางแผนทางการตลาดโดยการพิจารณาถึงกระบวนการปลูกพืช  

ซ่ึงตองเปนไปตามความตองการและความเหมาะสม
(เค)  การประกันภัยคร้ังใหม

(1)  ในดานทั่วไป
 อยางไรก็ตาม นอกจากขอกํ าหนดอื่นๆ ของบทนี้ สมาคมจะทํ าการประเมินคาสูงสุด 

จดัหาการประกันภัยใหม สูผูรับประกันซึ่งไดรับการรับรองโดยสมาคม ซ่ึงทํ าประกันใหกับผูผลิต 
ภายใตหลักเกณฑผลิตภัณฑทางการเกษตร 1 โครงการ หรือมากกวานั้นสูสมาคม

(2)  กฎเกณฑและเงื่อนไข
 การประกนัภยัครัง้ใหม จะตองถูกก ําหนดกฎเกณฑและเงือ่นไข ซ่ึงสภาตองพจิารณา

ใหเขากับหลักเกณฑในหัวขอยอย (บี) และ (ซี)
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(3)  การรวมกันรับผิดชอบตอความเสี่ยง
 สัญญาการประกันภัยคร้ังใหม ของสมาคมกับบริษัทประกันภัย จะตองกํ าหนดให

บริษัทประกันภัยไดมีการแบกรับภาระในการรวมกันรับผิดชอบในความเสียหายอยางเพียงพอ    
ภายใตขอกํ าหนดซึ่งทํ าใหแนใจวาบริษัทประกันภัยจะขายและบริการกฎเกณฑตางๆ ซ่ึงเกี่ยวกับ
การประกันภัยดวยวิธีการที่รอบคอบและระมัดระวัง

(4)  คาประกันภัย
 (เอ) ในดานทั่วไป - ยกเวนในสวนของยอหนายอย (บี) คาประกันภัยจะถูกกํ าหนด

โดยสภาเพือ่การชดใชเงนิคนืใหกับผูวางแผนการประกนัภยั และตวัแทนส ําหรบัราคาในการด ําเนนิงาน
และการจัดการแตจะไมเกินกวา

(i) ส ําหรับการประกันภัยใหมในป 1998 ท่ี 27 % ของเบี้ยประกันซ่ึงถูกใช
เพื่อกํ าหนดอัตราความเสียหาย และ

(ii) ส ําหรับการประกันภัยใหม ในป 1999 และปตอๆ มา ท่ี 24.5 % ของ     
เบีย้ประกันซ่ึงถูกใชเพื่อกํ าหนดอัตราความเสียหาย

 (บี) การลดลงอยางพอเหมาะ - กฎระเบียบของขอบเขตการคุมครองแบบพิเศษ   
ซ่ึงไดรับอตัราคาประกนัของการใชเงนิคนืส ําหรบัราคาการด ําเนนิงานและการจดัการในการประกนัภยั
ป 1998  ซ่ึงตํ่ ากวาอัตราเฉพาะในยอหนายอย (เอ)  (i)  จะไดรับการลดลงในอัตรา ของการใชเงินคืน 
อยางพอเหมาะ สูการลดลงในอัตราของการชดใชเงินคืนระหวาง (i) และ (ii)  ของยอหนายอย (เอ)

(5)  ราคาและการวางระเบียบคาลดลง
 ซ่ึงสอดคลองกับมาตรา 118 ของพระราชบัญญัติการปฏิรูปประกันสหพันธพืช       

ป 1994 และการเก็บรักษาประกันความผิดพลาดและการใชในทางที่ผิด ความตองการในการขยาย
ระบบและการปรับปรุงของคุณภาพในการบริการลูกคา  สภาตองเปลี่ยนแปลง วิธีการของโครงการ
และความตองการในดานการจัดการแทนที่จะลดราคาในการจัดการและดํ าเนินงานของผูวางแผน
และตัวแทน ในจํ านวนใหสอดคลองกับการลดลงในอัตราการใชเงินคืนภายใตยอหนา (4) ใน
ระหวางชวงเวลา 5 ป ของการเริ่มตนในวันที่ 13 ตุลาการ 1994

(6)  การมีอิสระในความคิดของตัวแทน
 การก ําหนดของสมาคมเกี่ยวกับ การเก็บสะสมคาทดแทน จะไมไดรับการตรวจสอบ

อีกครัง้ในสวนของการจัดการ และจะถูกนํ าเสนอสูตัวแทน ในความหมายของมาตรา 701 (เอ) (2) 
ของหัวเร่ืองที่ 5
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(7)  โครงการ
 สมาคมตองเสนอโครงการดงักลาวตอรัฐสภา ซ่ึงจะถกูใหแสดงถงึวธีิการและเหตผุล

ภายใตยอหนา (5) และสมาคมตองบรรยายมาตรการดังกลาวในโครงการ
(แอล)  ทางเลือกขอบของเขตการคุมครอง

สมาคมตองเสนอโครงการการปกปองความเสี่ยงเฉพาะทาง รวมถึงการปกปองพืชจาก
ความเสยีหายจากแมลง สัตวปา ภายใตกฎเกณฑและขอบงัคบัซึง่สภาจะเปนผูก ําหนด ยกเวนแตโครงการ
จะไมถูกคุมครอง ในกรณีที่การประกันสํ าหรับความเสี่ยงโดยเฉพาะทางไดทํ าขึ้นกับบริษัทประกัน
เอกชน
 (เอ็ม)  การวิจัย

(1)  ในดานทั่วไป
 ยกเวนซึ่งถูกระบุไว ใน (2) สมาคมตองควบคุมการวิจัย  การสํ ารวจ โครงการนํ ารอง 

และการสืบสวนอันเกี่ยวกับการประกันธัญพืชและการเกษตร การประกันทางดานความเสี่ยงและ
คาเสียหาย รวมไปถึงการประกันภัยเกี่ยวกับภัยอันตรายตางๆ ที่เกิดขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากภัยแลง 
แมลง และเชือ้โรค และรวมไปถงึความเสีย่งในดานอืน่ๆ อันเกีย่วกบัผลไม ถ่ัว พชืผัก และผลติภณัฑ
ทางดานการเกษตรอื่นๆ ซ่ึงไดถูกกํ าหนดโดยสภา

(2)  การยกเวน
 ไมมกีระบวนการใดจะถูกรับรองในเรื่องของความเสี่ยง ภายใต (1) ถาการปกปอง

การประกันภัยเพื่อตอตานความเสี่ยงไดทํ าขึ้นโดยบริษัทเอกชน
(3)  การประเมินคา

 ภายหลังจากการเสรจ็สิน้ของโครงการน ํารอง ภายใตหวัขอยอยนีส้มาคมจะประเมนิคา
โครงการนํ ารอง และนํ าเสนอสูคณะกรรมการการดํ าเนินงานทางดานการเกษตรของผูแทน และ
กรรมการการเกษตรโดยสมาคมของโครงการนํ ารอง และการแนะนํ าของสมาคมซึ่งเกี่ยวโยงถึง  
การท ําใหโครงการดังกลาวบรรลุเปาหมายบนพื้นฐานแหงชาติ
(เอ็น)  การก ําหนดขอบเขตของผลกํ าไรในความเสียหายอยางเดียวกัน

(1)  ในดานทั่วไป
  ยกเวนตามที่ระบุไวใน (2) ถาผูผลิตเปนผูมีคุณสมบัติในการไดรับประโยชนภายใต
การปกปองความเสี่ยงจากภัยอันตราย ภายใตหัวขอยอย (บี) ของมาตรานี้ และยังเปนผูเหมาะสม 
ในการไดรับการคํ้ าจุนสํ าหรับความเสียหายอยางเดียวกัน ภายใตโครงการดานอื่น ซ่ึงถูกดํ าเนินงาน
โดยเลขานุการ ผูผลิตตองทํ าการเลือกที่จะไมรับประโยชนภายใตบทนี้ หรือไมก็เลือกที่จะไมรับ
ภายใตโครงการอืน่ แตตองไมใชเลือกทัง้สอง ผูผลิตซึง่ท ําการจดัซือ้ ขอบเขตการคุมครองแบบพเิศษ
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ภายใตหวัขอยอย (ซี) ในบทนีย้อมจะตองไดรับคํ ้าจนุสํ าหรับความเสยีหายอยางเดยีวกนัตามโครงการ
อ่ืนซึง่ถูกจดัวางโดยเลขานกุาร ยกเวนจ ํานวนทีไ่ดรับสํ าหรับความเสยีหายภายใตขอบเขตการคุมครอง
แบบพเิศษ และจํ านวนที่ไดรับภายใตโครงการอื่น ซ่ึงตองไมเกินกวาจํ านวนของคาเสียหายที่แทจริง
ของผูผลิต

(2)  การยกเวน
 ยอหนา (1) จะไมถูกใชใหเปนประโยชนตอการกูยืมในกรณีฉุกเฉิน ภายใตหัวขอ ซี 

ของพระราชบัญญัติฟารมซ่ึงถูกรวบรวมเขาดวยกัน และการพัฒนาทองถ่ิน (7. ยู. เอส. ซี. 1961 อีที 
เอสอีคิว)

มาตรา 1509  การยกเวนของคาทดแทนจากการจัดเก็บ
การเรยีกรองสํ าหรับคาทดแทนภายใตบทนี้ จะไมถูกโนมเอียงสูการผูกมัด การจัดเก็บ 

หรือ กระบวนการอื่นทางดานกฎหมาย กอนการจายเงิน หรือการหักกลบลบหนี้ผานบัญชี หรือ
ทรัพยสินของผูประกันสูประเทศสหรัฐอเมริกา ยกเวนการเรียกรองคาเสียหายของประเทศสหรัฐ
อเมริกา หรือสมาคมภายใตบทนี้

มาตรา 1510  การฝากและการลงทุนของเงินกองทุน
ธนาคารแหงเงนิทนุสํ ารองของสหพนัธ ในฐานะตวัแทนเกีย่วกบังบประมาณเงนิทัง้หมด

ของสมาคมซึ่งไมไดถูกจายไปเพื่อการจางงานตองถูกฝากไวกับกองคลังแหงประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือในธนาคารซึ่งไดรับการรับรองโดยเลขานุการของกองคลัง ในกรณีมีการถอนเงินโดยสมาคม  
ทีเ่วลาใดๆ ซ่ึงตองไดรับการอนุมัติโดยเลขานุการของกองคลัง และจะตองถูกตรวจสอบในจํ านวน
หนีสิ้น กฎระเบียบ และดอกเบี้ยตาง ๆ โดยประเทศสหรัฐอเมริกา  กรณีหลังจากไดรับการอนุมัติ
โดยเลขานุการแลว ธนาคารแหงเงินทุนสํ ารองของสหพันธ ซ่ึงไดรับมอบอํ านาจใหจัดการ ในฐานะ
ผูจดัเกบ็รักษา และตัวแทนทางดานงบประมาณสํ าหรับสมาคมในการดํ าเนินงาน แลวยอมมีอํ านาจ
ในการจัดการตามที่ไดมอบหมายโดยบทนี้
(วนัที่ 16 กุมภาพันธ 1938 บทที่ 30 หัวเร่ืองที่ 5 มาตราที่ 510, 52 ขอมูลที่ 75)
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มาตรา 1511  การยกเวนภาษี
สมาคมรวมถึงการเปนผูแทนในดานการจัดการเกี่ยวกับเงินทุน เงินทุนสํ ารอง รายได

และทรพัยสิน จะไดรับการยกเวนภาษทีัง้หมด ในหรอืหลังจากวนัที ่16 กมุภาพนัธ 1938 ซ่ึงถูกจดัเกบ็
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา หรือโดยรัฐ เขตการปกครอง หรืออํ านาจในการจัดเก็บภาษีทองถ่ิน 
สัญญาการประกันภัยของสมาคม และสัญญาการประกันภัยซ่ึงทํ ากันใหมโดยสมาคมจะถูกยกเวน
จากการจดัเกบ็ภาษซ่ึีงถูกจดัเกบ็โดยรฐั องคการบรหิารราชการสวนทองถ่ิน หรืออํ านาจในการจดัเกบ็
ภาษีทองถ่ิน
(วนัที่ 16 กุมภาพันธ 1938 บทที่ 30 หัวเร่ืองที่ 5 มาตราที่ 511, 52 ขอมูลที่ 75)

มาตรา 1512  สมาคมในฐานะตัวแทนเกี่ยวกับงบประมาณของรัฐบาล
เมือ่วตัถุประสงคไดถูกก ําหนดขึน้โดยเลขานกุารของกองคลงั สมาคมจะตองเปนตวัแทน

ในดานการฝากเงินของรัฐ ยกเวนใบเสร็จรับเงิน หรือการรับในสิ่งตางๆ ซ่ึงโดยจารีตประเพณี    
ตองถูกกํ าหนดโดยเลขานุการ และจะตองมีการวาจางสํ าหรับตํ าแหนงตัวแทนทางดานการเงินของ
รัฐบาลในกรณีที่มีความจํ าเปน
(วันที่ 16 กุมภาพันธ 1938 บทที่ 30 หัวเร่ืองที่ 5 มาตราที่ 512, 52 ขอมูลที่ 75)

มาตรา 1513  บญัชีงบดุลและรายงานประจํ าปของสมาคม
สมาคมตองเก็บรักษาบัญชีงบดุลและเอกสารที่ถูกตอง และตองมีการจัดเก็บรวบรวม

เอกสารประจํ าปซ่ึงเกี่ยวของกับการงานของสมาคมไวกับเลขานุการ
(วนัที่ 16 กุมภาพันธ 1938 บทที่ 30 หัวเร่ืองที่ 5 มาตราที่ 513, 52 ขอมูลที่ 76)

มาตรา 1514  อาชญากรรมและการกระทํ าความผิด
(เอ) ถึง (อี) ไดถูกยกเลิก วันที่ 25 มิถุนายน 1948 บทที่ 645 มาตราที่ 21, 62 ขอมูล 862 

ซ่ึงมีผลใชบังคับวันที่ 1 กันยายน 1948)
(เอฟ) คํ ารองขออันเนื่องมาจากการมีสวนไดเสียของสมาชิกวุฒิสภาตามสัญญา
ขอก ําหนดของมาตรา 22 หัวเรื่องที่ 41 จะไมถูกดํ าเนินงานสูขอสัญญาการประกันภัย

ซ่ึงทํ าขึ้นภายใตบทนี้
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มาตรา 1515  คณะกรรมการซึ่งมีอํ านาจหนาที่ใหคํ าแนะนํ า สํ าหรับ การประกันสหพันธพืช
(เอ)  การกอตั้ง

รัฐมนตรีการเกษตรตองแตงตั้ง คณะกรรมการซึ่งมีอํ านาจหนาที่ใหคํ าแนะนํ าสํ าหรับ
การประกันสหพันธพืชข้ึน
(บี)  ความรับผิดชอบเบื้องตน

ความรบัผิดชอบเบือ้งตนของคณะกรรมการทีม่หีนาทีใ่หค ําแนะน ํา ไดแก ใหค ําแนะน ําตอ
รัฐมนตรีการเกษตรสูการทํ าใหเปนผลสํ าเร็จและปญหาอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของกับการประกันธัญพืช ซ่ึง
ถูกพิจารณาโดยผูบริหารของสมาคม
(ซี)  การเขาเปนสมาชิก

คณะกรรมการทีม่หีนาทีใ่หค ําแนะน ําจะถกูประกอบดวยผูบริหารของสมาคม เลขานกุาร
(ผูถูกแตงตั้งโดยรัฐมนตรีการเกษตร) และสมาชิกตองไมนอยกวา 12 คนซึ่งทํ าหนาที่องคกรใน   
การจัดการถึงขอกํ าหนดของการประกันธัญพืชภายใตบทนี้ ไมนอยกวา 3 คนของสมาชิกของ    
คณะกรรมการที่มีหนาที่ใหคํ าแนะนํ า จะไดรับแตงตั้งใหดูแลทางดานอุตสาหกรรมทางธัญพืช   
องคกรหรือตัวแทนซึ่งเปนตัวแทนสมาชิกคณะกรรมการที่มีหนาที่ใหคํ าแนะนํ านั้น ตองรวมถึง
บริษทัประกนัภัย ตัวแทนประกันภัย องคกรผูผลิตในการทํ าฟารม ผูเชี่ยวชาญในดานวิทยาศาสตร
เกีย่วกับการเกษตร ธนาคารและสถาบันการกูยืมเงิน
(ดี)  ขอกํ าหนดในดานการจัดการ

(1) สมาชิกของคณะกรรมการที่มีหนาที่ใหคํ าแนะนํ า (นอกเหนือจากผูบริหารของ
สมาคม และเลขานุการ) จะถูกแตงตั้งโดยเลขานุการในวาระ 2 ป โดยการเสนอชื่อขององคกรและ
ตวัแทนตามหัวขอยอย (ซี) ของมาตรานี้ วาระของสมาชิก (นอกเหนือจากผูบริหารของสมาคมและ
เลขานุการ) สามารถถูกปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม

(2) ประธาน
คณะกรรมการที่มีหนาที่ใหคํ าแนะนํ าจะถูกแตงตั้งใหเปนผูบริหารของสมาคม

(3) การประชุม
คณะกรรมการที่มีหนาที่ใหคํ าแนะนํ า จะตองทํ าการประชุมอยางนอยปละครั้ง  

การประชุมดังกลาวตองประกาศใหทราบโดยทั่วกัน บันทึกตางๆ จากการประชุมจะถูกเก็บรักษา
สํ าหรับผูที่สนใจเมื่อมีการรองขอ
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(อี)  การทํ ารายงาน
ไมชากวาวนัที ่30 มถุินายน ของทกุป คณะกรรมการทีม่หีนาทีใ่หค ําแนะน ํา ตองน ําเสนอ

บทสรปุและการใหคํ าแนะนํ าของตนตอรัฐมนตรีการเกษตรซึ่งเกี่ยวของกับ
(1)  ความกาวหนาสูความสํ าเร็จ
(2)  การประเมินคาทางสถิติของโครงการการประกันสหพันธพืช
(3) อัตราสวนในการสมคัรเขารวมโครงการระหวางการปกปองความสีย่งตอภยัอันตราย

ภายใตมาตรา 1508 (บี) และขอบเขตของการคุมครองแบบพิเศษ ภายใตมาตรา 1508 (ซี) และ
(4) ความกาวหนาในการปรับปรุงทางดานของเขตการคุมครองการประกันธัญพืช 

สํ าหรับธญัพชืชนิดใหมและชนิดเจาะจง
(เอฟ)  การสิ้นสุดของอํ านาจในการจัดการ

อํ านาจในการจัดการจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 1998
(วนัที่ 16 กุมภาพันธ 1938 บทที่ 30 หัวเร่ืองที่ 5 มาตรา 515)

มาตรา 1516  กองทุน
(เอ)  อํ านาจในการจัดสรร

(1) คาใชจายอยางรอบคอบ - คาใชจายจะตองถูกจัดสรรสํ าหรับปงบประมาณ 1999 
และภายหลังจากนั้นในจํ านวนที่จํ าเปนในการครอบคลุมเงินเดือน และคาใชจายของสมาคม

(2) คาใชจายในการจัดการในหนาที่
คาใชจายจะตองถูกจัดสรรในจํ านวนแหงความจํ าเปน ในการคุมครองสํ าหรับป 

1999 และปท่ีมีการประกันภัยคร้ังใหมภายหลังจากนั้น
(เอ) คาใชจายในการดํ าเนินงานและจัดการของสมาคมงบประมาณในหนาท่ี 

ของตัวแทน และ
(บี) การสงเคราะหเบี้ยประกัน รวมถึงคาใชจายในการดํ าเนินงานและจัดการของ

ผูวางแผนสํ าหรับการเผยแพรขอมูล กฎระเบียบของขอบเขตการคุมครองแบบพิเศษ
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(บี)  คาใชจายของสมาคมจากกองทุนการประกันภัย
(1) คาใชจายท่ัวไป - สํ าหรับป 1999 และปท่ีมีการประกันภัยคร้ังใหมภายหลังจากนั้น  

สมาคมตองนํ าเงินจากกองทุนการประกันภัยใชจายในดานคาใชจายของสมาคม (นอกเหนือจาก   คา
ใชจายซึ่งระบุไวในหัวขอยอย (เอ) (1) และคาใชจายตามยอหนา2) (เอ) รวมถึง

(เอ) เงินสงเคราะหเบี้ยประกัน และเงินทดแทน
(บี) คาใชจายในการดํ าเนินงานและการจัดการของสมาคมเทาที่จํ าเปนสํ าหรับ

การขายในการไดรับมอบหมายในหนาท่ีของตัวแทน และ
(ซี) คาใชจายในการด ําเนนิงานและการจดัการในการชดใชเงนิคนืภายใตขอกํ าหนด

การทํ าสัญญาประกันภัยใหมกับผูวางแผน
(2) คาใชจายในการทํ าวิจัยและการพัฒนา

(เอ) ในดานทั่วไป - สํ าหรับป 1999 และปท่ีมีการประกันภัยคร้ังใหมภายหลังจาก
นั้น  สมาคมตองน ําเงินจากกองทุนการประกันภัยซ่ึงถูกกํ าหนดภายใตหัวขอยอย (ซี) มาใชจายใน
ดานคาใชจาย จากการทํ าวิจัยและการพัฒนาของสมาคม แตตองไมเกินกวา 3,500,000 ดอลลาร 
ส ําหรับปงบประมาณในแตละป

(บี) โครงการนํ ารอง – จํ านวนเงินตอการทํ าใหบรรลุผลสํ าเร็จของโครงการ    จะ
ไมถกูรวมนับในคาใชจายจากการทํ าวิจัยและการพัฒนาซึ่งถูกระบุไวในหัวขอยอย (เอ)

(ซี) กองทุนการประกันภัย
(1) ในดานทั่วไป

กองทุนการประกันภัยไดถูกกํ าหนดขึ้นมาเพื่อการเก็บสะสมของรายได
จากเบีย้ประกนัและจํ านวนเงินซึ่งถูกระบุไวในหัวขอยอย (เอ) (2) เพื่อที่สามารถนํ ามาใชจายโดย
ปราศจากการกํ าหนดขอบเขตรายในปงบประมาณ
 (2) กองทุนสมาคมที่ใหความเชื่อถือในดานผลิตภัณฑ

ในกรณทีีเ่วลาใดจ ํานวนเงนิในกองทนุการประกนัภยัไมเพยีงพอทีจ่ะท ําให
สมาคม น ําไปใชจายเพื่อความสํ าเร็จตามหัวขอยอย (บี) ของมาตรานี้ จะตองมีการขยายกองทุนของ
สมาคมที่ใหความเชื่อถือในดานผลิตภัณฑขึ้น

(เอ) สมาคมตองรองขอตอรัฐมนตรีการเกษตรในการใชเงินกองทุน
ของสมาคมที่ใหความเชื่อถือในดานผลิตภัณฑเพื่อที่จะทํ าใหบรรลุเปาหมายตามหัวขอยอย (บี) ของ
บทนี้และ

(บี) รัฐมนตรีการเกษตรตองใชเงินกองทุนดังกลาวเพื่อผลสํ าเร็จตาม
หวัขอยอย (บี) ของบทนี้
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มาตรา 1517  ลักษณะที่เปนเอกเทศ
มาตราตางๆ ในหมวดนี้ ในแตละมาตรานั้นมีลักษณะเปนเอกเทศ และในกรณีที่มี     

บทบญัญตัใิดขัดหรือแยงตอบทมาตราในหมวดนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับไมได

มาตรา 1518  ผลิตภัณฑทางการเกษตร
“ผลิตภณัฑทางดานการเกษตร” หมายความถึง ขาวสาลี ฝาย ปอ ปาน ขาวโพด เมล็ดถ่ัว 

ขาวโอต ขาวบารเลย ขาวไรย ยาสูบ ขาว ถ่ัวลิสง ถ่ัวเหลือง นํ้ าตาล มะเขือเทศ เมล็ดขาว ขาวฟาง 
เมลด็ทานตะวัน องุนแหง สม ขาวโพดหวาน แอปเปล องุน มันฝร่ัง และผักผลไมชนิดอื่นๆ หรือ
ผลิตภัณฑทางดานการเกษตรชนิดอื่นๆ ไมรวมถึงอาหารปศุสัตว และเมล็ดขาวซึ่งถูกกักเก็บ ซ่ึง   
ถูกก ําหนดโดยสภาภายใตหวัขอยอย (เอ) หรือ (เอม็) ในมาตรา 1508  ของบทนี ้หรือผลิตภณัฑชนดิอ่ืน
ซ่ึงไดมีคํ าอธิบายระบุไว

มาตรา 1519  ซ่ึงถูกยกเลิกโดยกฎหมายมหาชนเลขที่ 104-127  หัวเร่ืองที่ 1 มาตรา 196 (เจ) วันที่ 4 
เมษายน 1996 110 ขอมูลที่ 950 ดํ าเนินการในวันที่ 16 กุมภาพันธ 1938 บทที่ 30 หัวเร่ืองที่ 5 มาตรา 
519 มาตราเดิม 518, 52 ขอมูลที่ 77 ; ถูกเรียงลํ าดับใหมเปนมาตรา 519 วันที่ 21 มิถุนายน 1941    
บทที่ 214 มาตรา 9, 55 ขอมลูที่ 256 ; ซ่ึงถูกแกไขในวันที่ 13 ตุลาคม 1994 โดยกฎหมายมหาชน    
ที ่103-354 หวัเร่ืองที ่1 มาตรา 111 , 112 , 108 ขอมลูที ่3199 3202 ซ่ึงเกีย่วกบัโครงการการชวยเหลือ
ภยัพบิตัใิหกับพืชที่มิไดมีประกัน ดูมาตรา 7333 ของหัวเร่ืองนี้

มาตรา 1520  คุณสมบัติของผูผลิต
ยกเวนตามที่ระบุไวในบทนี้  ผูผลิตตองไมถูกบอกปดมิใหทํ าการประกันภัยภายใตบทนี้
(1) เพือ่วัตถุประสงคของขอบเขตการปกปองคุมครองความเสี่ยงตอภัยอันตราย ผูผลิต 

ไดแก “บุคคล” (ซ่ึงถูกใหคํ าจํ ากัดความโดยรัฐมนตรีการเกษตร) และ
(2) เพื่อวัตถุประสงคในดานอื่นของโครงการการประกันภัย ผูผลิตตองมีอายุ 18 ป 

และมคีวามตัง้ใจจรงิ ในการท ําการประกนัภยัธัญพชื ในฐานะ เจาของ-ผูด ําเนนิการ เจาของทีด่นิ ผูเชา
หรือ ชาวนา ที่เชานาและจายคาเชาดวยการแบงขาวที่ปลูกได (วันที่ 16 กุมภาพันธ 1938 บทที่ 30 
หวัเรือ่งที่ 5 มาตรา 520 ซ่ึงถูกแกไขในวันที่ 13 ตุลาคม 1994 โดยกฎหมายมหาชนเลขที่ 103-354 
หัวเร่ืองที่ 1 มาตรา 113, 108 ขอมูลที่ 32
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มาตรา 1521  ความไมเหมาะสมสํ าหรับความเสี่ยงตอภัยอันตราย และคาทดแทนความชวยเหลือใน
กรณทีี่มิไดทํ าการประกันไว

ในกรณรัีฐมนตรกีารเกษตรพจิารณาเหน็วา บคุคลใดมกีารวางแผนในการหลกีเลีย่งกฎเกณฑ
ซ่ึงไดบญัญตัไิวในบทนี ้ อันเกีย่วกบัการไดปกปองความเสีย่งตอภยัอันตราย หรือขอบเขตการคุมครอง
แบบพเิศษ บคุคลนัน้จะเปนผูทีไ่มมคีณุสมบตัใินการไดรับผลก ําไรทีห่ามาได เพยีงเทาทีค่วามเสยีหาย
ไดเกดิขึน้ อันเกดิจากการทจุริต อํ านาจในการจดัการซึง่ถูกระบโุดยมาตรานี ้จะถูกเพิม่เตมิและจะไมเขา
แทนทีอํ่ านาจในการจัดการ ตามมาตรา 1506 (เอ็น) ของหัวเร่ืองนี้
(วนัที ่ 16 กุมภาพันธ 1938 บทที่ 30 หัวเร่ืองที่ 5 มาตรา 521 ซ่ึงไดถูกเพิ่มเติมในวันที่ 13 ตุลาคม 
1994  โดยกฎหมายมหาชน เลขที่ 103-354 หัวเร่ืองที่ 1 มาตรา 114,108 ขอมูลที่ 3203)

มาตรา 535  การศกึษาเกี่ยวกับการประกันธัญพืช
(เอ)  ในดานทั่วไป - ภายใน 90  วัน นับตั้งแตวันที่มีการประกาศใชกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้  
รัฐมนตรกีารเกษตรจะตองท ําการศกึษารายละเอยีดในสญัญากบัผูเช่ียวชาญ เพือ่เผยแพรความรูใหกบั
ผูผลิตทางดานการเกษตร ซ่ึงเปนหนาทีข่องผูท ําสัญญาในการศกึษาใหเขาใจถงึปญหาของการประกนั
ธัญพืชซ่ึงเกี่ยวกับสัญญารวมถึง

(1) การปรับปรุงการบริการทางดานการประกันธัญพืช ตอผูผลิตทางดานการเกษตร
(2) ทางเลอืกส ําหรับการแปรรปูบทบาทของรฐับาลสหพนัธจากผูวางแผนการประกนัภยั

เปนผูควบคุมการประกันธัญพืชแตผูเดียว และ
(3) ความลับของขอบเขตการประกันธัญพืช

(บี)  ผูทํ าสัญญา - ภายใน 180 วันนับตั้งแต วันที่สัญญามีผลใชบังคับ ผูทํ าสัญญาตองศึกษาและ
เสนอรายงานการศึกษารวมถึงคํ าแนะนํ าตาง ๆ ที่เหมาะสมใหกับเลขานุการ
(ซี)  การทํ ารายงาน - ภายใน 30 วนันบัตัง้แตวนัทีรั่ฐมนตรกีารเกษตรไดรับรายงาน รัฐมนตรกีารเกษตร
จะนํ าเสนอรายงานพรอมความคิดเห็นใหกับคณะกรรมการการดํ าเนินงานทางดานการเกษตรของ  
ผูแทนและกรรมการการเกษตร  โภชนาการ และ กรมปาไมของวุฒิสภา

ขอกํ าหนดหลักที่ 104-107 ซ่ึงมีผลตอโครงการการประกันธัญพืช
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มาตรา 192  การใหความรูในการจัดการเกี่ยวกับความเสี่ยง (7 ยู.เอส.ซี . 7332)
ในการปรึกษากับคณะกรรมการการคาทางดานผลิตภัณฑ รัฐมนตรีการเกษตรจะตอง

จัดใหความรูในดานการจัดการของความเสี่ยงทางการเงินอันเกี่ยวของกับการผลิต และการตลาด 
ของผลิตภัณฑทางการเกษตรซึ่งรัฐมนตรีการเกษตรเห็นวาเหมาะสม ในสวนของการใหความรูนั้น
รัฐมนตรีการเกษตรตองพยายามผลักดันโครงการใหบรรลุผล โดยเสนอสิ่งอํ านวยความสะดวก    
ใหแกผูผลิตในโครงการ การคาเกี่ยวกับดานผลิตภัณฑ รวมถึงทางเลือกของสัญญา และโครงการ
การปกปองการประกนัภยัโดยการใหความชวยเหลือ และการอบรมในการถอืประโยชนจากโครงการ
เพือ่ความสํ าเร็จของโครงการ รัฐมนตรีการเกษตรตองใชประโยชนจากการวิจัยที่มีอยูจริง

มาตรา 194  การกอตั้งของสํ านักงานการจัดการทางดานความเสี่ยง                                                   
(เอ)  การกอตั้ง - พระราชบัญญัติการจัดระเบียบใหมของกระทรวงการเกษตร ป 1994 ซ่ึงถูกแกไข
เพิม่เติมโดยการเพิ่มเติมบางสวนตอจาก มาตรา 226 (7 ยู.เอส.ซี. 6932 ) ดังนี้

“มาตรา 226 เอ  สํ านักงานการจัดการความเสี่ยง  (7 ยู.เอส.ซี. 6933)
(เอ) การกอตัง้ - (ตามหัวขอยอย (อี)) รัฐมนตรีการเกษตรจะตองกอตั้ง และรักษาไวซ่ึง

ความเปนเอกเทศของสํ านักงานการจัดการทางดานความเสี่ยง
(บ)ี บทบาทของส ํานกังานการจดัการทางดานความเสีย่ง - สํ านกังานการจดัการทางดาน

ความเสี่ยง มีอํ านาจในการควบคุมตามหัวขอดังนี้
(1) การควบคุมดูแลสมาคมการประกันสหพันธพืช
(2) การบรหิารการจดัการและการดแูลเอาใจใส ในหลกัเกณฑทัง้หมดของโครงการ

ซ่ึงไดรับอํ านาจภายใตพระราชบัญญัติการประกันสหพันธพืช (7 ยู. เอส. ซี. 1501 อีที.เอสอีคิว.)
รวมถึงการเผยแพรขอมูลตอสํ านักงานทองถ่ิน

(3) โครงการนํ ารองหรือโครงการอื่น รวมถึงการประกันภัยทางดานรายรับ      
การจดัการความเสีย่ง บญัชเีงนิฝากสะสม หรือการใชนโยบายทางการตลาด ในการจดัการดานความเสีย่ง  
และสนับสนุนชวยเหลือรายไดของฟารม ซ่ึงไดถูกกํ าหนดขึ้นภายใตพระราชบัญญัติการประกัน
สหพันธพืชหรือกฎหมายอื่น

(ซี) ผูบริหาร
(1) การแตงตั้ง - สํ านักงานของการจัดการทางดานความเสี่ยงจะถูกบังคับบัญชา

โดยผูบริหารซึ่งจะถูกแตงตั้งโดยรัฐมนตรีการเกษตร
(2) ผูปกครอง – ผูบริหารของสํ านักงานการจัดการทางดานความเสี่ยงจะให  

ความชวยเหลือในฐานะผูปกครองของสมาคมการประกันสหพันธพืช
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(ดี) วธีิดํ าเนินงาน
(1) การประสานงานทางดานการจดัการ - บทบาททีแ่นนอนของส ํานกังานการจดัการ

ทางดานความเสี่ยงไดแก ทรัพยากรบุคคลไมวาในสวนราชการ และเอกชนเกี่ยวกับกฎหมาย      
ตองถูกจดัหาโดยการรวบรวมของวิธีการ โดยรัฐมนตรีการเกษตร สํ าหรับฟารมและการใหบริการ
ทางการเกษตรระหวางประเทศ

(2) ขอก ําหนดอยางนอยที่สุด - อยางไรก็ตาม ยอหนา (1) หรือ ขอกํ าหนดอื่นๆ 
ของกฎหมายหรือ คํ าส่ังโดยรัฐมนตรีการเกษตร รัฐมนตรีการเกษตรจะตองจัดหาสํ านักงานทางดาน
การจัดการทางดานความเสี่ยงพรอมดวยบุคคลากรและทรัพยากร การลงทุนที่มีคุณภาพสํ าหรับ
สํ านกังาน ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุเปาหมายในเวลาอันควรและดวยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
(บ)ี  เงนิกองทนุปงบประมาณ 1996 - จากเงนิกองทนุซ่ึงไดถูกจดัสรรแบงจายใหกบัคาเงนิเดอืน และ
คาใชจายของตัวแทนการบริการฟารม ซ่ึงถูกรวมเขาดวยกันในทางการเกษตร การพัฒนาทองถ่ิน 
องคกรดานอาหารและยา และพระราชบัญญัติการจัดสรรอันเกี่ยวของกับสํ านักงานตัวแทนป 1996  
(กฎหมายมหาชนที ่ 104-37) รัฐมนตรกีารเกษตรตองใชจายในจ ํานวนทีเ่หมาะสมส ําหรบัคาเงนิเดอืน
และคาใชจายของสํ านักงานการจัดการทางดานความเสี่ยง ซ่ึงไดถูกระบุไวในหัวขอยอย (เอ)
(ซี)  การแกไขใหสอดคลอง - มาตรา 226 (บ)ี ของพระราชบญัญตั ิ (7 ย.ูเอส.ซี. 6932 (บ)ี) ไดถูกแกไข
เพิม่เติมโดยยอหนา (2)
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ภาคผนวก ค.
แผนการประกันภัยทางการเกษตรของญี่ปุน
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ชนดิของแผนงานการประกันภัยทางการเกษตร
รายช่ือขางลางนี้ เปนชนิดของแผนงานประกันภัยพืชผลเกษตร

a) การประกันภัยขาว ขาวสาลี ขาวบารเลย (เปนโครงการที่จัดทํ าทั่วประเทศ)
b) การประกันภัยปศุสัตว (เปนโครงการที่จัดทํ าทั่วประเทศ)
c) การประกันภัยผลไม และตนผลไม (เปนโครงการทางเลือก)
d) การประกันภัยพื้นที่เพาะปลูก และการเลี้ยงไหม (เปนโครงการทางเลือก)
e) การประกันภัยพืชที่เพาะปลูกในเรือนกระจก

สมาคมไดกอตั้งขึ้นเพื่อดํ าเนินการโครงการประกันภัยทางการเกษตร สมาคมสามารถ
ที่จะรับประกันภัยใหแกฟารมของเกษตรกรและทรัพยสินของเกษตรกรไดอยางเพียงพอ นอกจาก
การใหความคุมครองอยางใดอยางหนึ่งในรายชื่อโครงการที่จัดใหมีการประกันดังกลาวขางบน 
(การประกนัภยัฟารม) แผนการนีไ้ดจดัใหมกีารครอบคลมุการประกนัภยัในผลติภณัฑเกษตรหลายชนดิ
และโดยแทจริงก็ครอบคลุมเกือบทุกผลิตภัณฑหลักในประเทศญี่ปุน

กรอบของแผนงานการประกันภัยทางการเกษตรของญี่ปุน
พชืผลทางการเกษตรมคีวามแปรปรวนจากผลกระทบโดยธรรมชาต ิ ประเทศญีปุ่นตัง้อยู

ในแถบลมมรสมุของอาเซยีนทีม่กีารเปลีย่นแปลงทางอตุนุยิมวทิยาอยางรนุแรงมาก พชืผลทางการเกษตร
ของญี่ปุนไดประสบกับความเสียหายอยางมากเสมอ โดยผลจากความเสียหายที่ไดรับจากไตฝุน   
นํ้ าทวม ความกดอากาศตํ่ า และในสถานการณทางอุตุนิยมวิทยาอื่น เกษตรกรของญี่ปุนไดรับ   
ความเสียหายจากภัยที่เลวรายอยูบอยครั้ง โดยความพินาศอยางใหญหลวงเหลานี้ไดสงผลตอพ้ืนที่
การเกษตร และการผลิตทางการเกษตรอื่นๆ และเปนการยากยิ่งสํ าหรับเกษตรกรที่จะเยียวยา    
ความเสยีหายโดยเกษตรกรเองจากความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ นอกจากการไดรับ
การความชวย เหลือทางการเกษตรของญีปุ่น และมคีวามมัน่คงในการผลติอาหารซึง่เปนวตัถุประสงค
อันหนึง่ของ รัฐบาลที่สํ าคัญมาก เมื่อไดพิจารณาถึงส่ิงตางๆเหลานี้แลวรัฐบาลญี่ปุนไดมีการกอตั้ง
แผนงานการประกันภัยทางการเกษตรขึ้น เพื่อใหเกิดความมั่นคงตอการจัดการของเกษตรกรและ
ชวยใหเกดิการ พฒันาทางการเกษตรของญีปุ่น แผนงานนีเ้ปนสวนทีสํ่ าคญัของมาตรการของรฐับาล
ในการปองกนัภัยที่เกิดจากธรรมชาติในพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตร และการชวยเหลือทางการเงิน
ก็ไดจัดเตรียมไวจากรัฐบาล แผนงานนี้ไดมีการแกไขปรับปรุงอยู บอยครั้งเมื่อไดประสบกับ     
สถานการณเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการเกษตร และมีการพัฒนาทางการเกษตรอยางมากมายใน
ประเทศญี่ปุน
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การประกันภัยผลไมและตนผลไม
การประกันภัยผลไมและตนผลไม ประดวย 2 โครงการ คือ “การประกันภัยผลไม” ใน

การคุมครองการสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวผลไม และ “การประกันภัยตนผลไม” เปนการคุมครอง
ความเสียหายของตนผลไม (หมายเหตุ เปนการปฎิบัติตามโครงการ)

ขณะทีก่ารประกันภัยขาว ขาวสาลี และขาวบารเลย และการประกันภัยปศุสัตว เปน  
การประกันภัยทางการเกษตรภาคบังคับของทุกสมาคมรวมกันทางการเกษตร หรือองคการบริหาร
สวนทองถ่ินทุกแหงในประเทศ การประกันภัยผลไมและตนผลไม การประกันภัยพื้นที่เพาะปลูก 
และการประกนัภยัพชืทีเ่พาะปลกูในเรอืนกระจก เปนเพยีงทางเลอืก ตอนแรกนายอ ําเภอจะตดัสนิใจ
เกี่ยวกับโครงการที่จะประกันภัยตอใหแกสมาชิก เมื่อสมาพันธดํ าเนินการรับประกันภัยตอตาม
โครงการอยางแนนอนแลว สมาชิกของสมาคมและองคการบริหารสวนทองถ่ินจะเลือกที่จะเขารวม
โครงการหรือไมก็ได

(1) วตัถุประสงคในการประกัน
(a) การประกันภัยผลไม

สมอนัซู มะนาวจีน ผลไมจํ าพวกสมมะนาวอื่นๆ แอปเปล องุน แพร บีทซ 
โลควอท  เชอรร่ี ลูกพลับ ลูกเกาลัด แอปริคอทญี่ปุน พลัม กีวี่ และสับปะรด

(b) การประกันภัยตนผลไม
ตนผลไมของผลไมดังที่กลาวขางตน (ไมรวมถึงตนไมที่กลาวมา ซ่ึงไมออก

ผลตามอายุ)
(2) การเขารวม

นโยบายของการประกันภัยผลไม หรือการประกันภัยตนผลไม เปนสัญญาที่เปน
การตกลงรวมกันระหวางเกษตรกรและสมาคมหรือองคการบริหารสวนทองถ่ิน อยางไรก็ตาม
เกษตรกรทีม่จี ํานวนเนือ้ทีข่องสวนผลไมนอยกวาเกณฑเนือ้ทีข่ัน้ตํ ่าทีก่ ําหนดไว จะถือวาไมมคีณุสมบตัิ
ทีจ่ะไดรับการประกนั เกษตรกรทีผ่านเกณฑทีก่ ําหนดอาจจะน ําสวนผลไมเขาสูการประกนัภยัผลไม
และ/หรือการประกันภัยตนผลไม หากการประชุมทั่วไปของสมาคมหรือท่ีประชุมองคการบริหาร
สวนทองถ่ินพิจารณาแลว จํ านวนพื้นที่เพาะปลูกตํ่ าสุดจะถูกพิจารณาโดยสมาคมหรือองคการ
บริหารสวนทองถ่ิน (อยูระหวาง 5 เอเคอร ถึง 30 เอเคอร)
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(3) ภยัพิบัติที่จะไดรับการคุมครอง
(a) การประกันภัยผลไม

เกษตรกรจะประกันการลดลงของผลผลิตและการเสื่อมคุณภาพของผลผลิต
อันเกดิจากไตฝุน นํ้ าทวม ภัยแลง พายุลมแรง หิมะตกหนัก และเหตุการณทางอุตุนิยมวิทยาอื่นๆ
(รวมถึงแผนดินไหวและภูเขาไฟระเบิด) อัคคีภัย โรคพืช แมลง นกปาและสัตว
หมายเหตุ

1. การเสื่อมคุณภาพของพืชผลเกษตรจะสามารถไดรับการชดใชคาเสียหายในพื้นที่
ทางเกษตรทีไ่ดก ําหนดโดยรฐัมนตร ี โดยทีค่วามสญูเสยีเปนทีเ่ชือ่ถือไดซ่ึงมาจากขอมลูการขายผลติผล
ทางการเกษตรของเกษตรกรแตละราย อันมาจากความรวมมือกัน

2. การประกนัความเสีย่งภยัเฉพาะ (เรยีกวา เปนการประกนัความเสีย่งหลายชนดิ) ในสวน
ของเกษตรกรจะเปนการประกันภัย พายุ ลูกเห็บ หรืออากาศเย็นจัด เทานั้น ซ่ึงเปนการขายทางเลือก
ใหกับเกษตรกร

(b) การประกันภัยตนผลไม
เกษตรกรจะไดรับการชดใชคาเสียหาย เมื่อตนไมเหี่ยวแหงตาย โดนชะลางไป 

สูญหายจมลง และไดรับความเสียหายอยางหนัก โดยผลจากความหายนะจากภัยพิบัติใน (a)
(4) ระยะเวลาประกันภัย

(a) การประกันภัยผลไม
ฤดขูองการออกดอกออกผล (ฤดผูลไมออกดอกออกผล ฤดทูีเ่ปนการเจรญิเตบิโต

เตม็ทีข่องผลไมจ ําพวกมะนาว สม) ไปจนถงึฤดกูารเกบ็เกีย่ว (ฤดผูลิดอกไปจนถงึฤดเูกบ็เกีย่ว เกีย่วกบั
การประกนัความเสี่ยงภัยเฉพาะ และการคํ านวณเวลาระยะสั้น)
หมายเหตุ  การค ํานวณเวลาระยะสั้นมีผลบังคับในพื้นที่ที่ไดกํ าหนดโดยรัฐมนตรี

(b) การประกันภัยตนผลไม
1 ปซ่ึงเปนวันเริ่มตน เปนการกํ าหนดโดยสมาคมรวมกันทางการเกษตร หรือ

องคการบริหารสวนทองถ่ิน
(5) จ ํานวนของความคุมครอง

(a) การประกันภัยผลไม
ม ีนโยบายอยู 3 แบบ แบบแรก คือ สูตรการคํ านวณคาชดเชยที่ไมเต็มจํ านวน 

แบบที่สอง คือ สูตรการคํ านวณคาชดเชยที่เต็มจํ านวน แบบที่สาม คือ ครอบคลุมรายรับของ
เกษตรกร จํ านวนผลผลิต คุณภาพและราคาที่เหมือนกัน (คาชดเชยความเสียหายจายเมื่อรายรับของ

DPU



                        163

เกษตรกรลดลงเทานัน้ เพราะผลผลติมจี ํานวนลดลงและเสือ่มคณุภาพ อันเนือ่งมาจากภยัพบิตัทิีเ่กดิขึน้
(โดยการอางอิงดังนี้ “อุบัติภัยP x สูตรQ”). (สูตรการคํ านวณคาชดเชยที่ไมเต็มจํ านวน)

จ ํานวนการคุมครองไดกํ าหนดสํ าหรับเกษตรกรแตละรายตามที่แสดงขางลาง
(อัตราราคาของผลไม x (SIGMA) มาตรฐานการผลิตของแตละโครงการ) x อัตราการคุมครอง

(สูตรการค ํานวณคาชดเชยเต็มจํ านวน) จํ านวนการคุมครองไดกํ าหนด สํ าหรับ
เกษตรกรแตละรายตามที่แสดงขางลาง

(อัตราราคาของผลไม x มาตรฐานผลผลิตของเกษตรกรแตละราย) x อัตราการคุมครอง

(อุบัติภัยP x สูตรคํ านวณQ) จํ านวนการคุมครองไดกํ าหนดไวสํ าหรับ
เกษตรกรแตละราย ตามที่แสดงขางลาง

มาตรฐานรายรับ x อัตราการคุมครอง
หมายเหตุ

1. ในแตละปรัฐมนตรจีะประกาศอตัราราคาโดยอ ําเภอ (บางครัง้กโ็ดยต ําบลซึง่เล็กกวา
อํ าเภอ) โดยนานาประการหรือกลุมของผลไมหลากหลายชนิด และบางครั้งโดยฤดูกาลเพาะปลูก
หรือฤดูกาลเก็บเกี่ยว

2. อัตราการคุมครองสูงสุด คือ 70% (ในกรณขีองการประกันภัยความเสี่ยงเฉพาะ คือ 
80%) สมาคมรวมกนัทางการเกษตร และองคการบรหิารสวนทองถ่ิน ก ําหนดจ ํานวนตํ ่าสดุอยูระหวาง
40% ถึง 60% เกษตรกรจะตัดสินใจในอัตราการคุมครองของแตละรายในขอบเขตที่กํ าหนด

(b) การประกันภัยตนผลไม
จํ านวนการคุมครองจะอยูที่การตัดสินใจของเกษตรกรแตละราย อัตราสูงสุด

คือ 80% ของคาที่เอาประกันภัยได และอัตราตํ่ าสุดจะถูกกํ าหนดโดยสมาคม หรือองคการบริหาร
สวนทองถ่ิน ไมนอยกวา 40% และไมมากกวา 60%

(6) เบี้ยประกัน
รัฐมนตรีไดกํ าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยตํ่ าสุด บนฐานของอัตราความเสียหายตาม

รายงานประจํ าปของแตละตํ าบลระหวาง 20 ปที่ผานมา สมาคมและองคการบริหารสวนทองถ่ิน   
ไดกํ าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่แทจริงไมนอยกวาอัตราตํ่ าสุด อัตราเบี้ยประกันไดมีการปรับปรุง
ทุกๆ 3 ป เปนไปไดที่จะมีการแบงอัตราเบี้ยประกันภัยแยกยอยไปอีก ซ่ึงกํ าหนดโดยแตละสมาคม 

DPU



                        164

หรือแตละองคการบริหารสวนทองถ่ิน ในอัตราระดับเบี้ยประกันความเสี่ยงภัย กํ าหนดโดยฐานของ
แตละชวงของความเสี่ยงภัย หากวามีความจํ าเปน

(7) การสงเคราะหเบี้ยประกัน
รัฐบาลไดอุดหนุนใหกับเกษตรกรถึง 50% ของเบี้ยประกัน

(8) การประเมินความเสียหาย
การประเมินความเสียหายไดด ําเนินการตามกระบวนการที่กํ าหนดไวโดยรัฐมนตรี
(a) การประกันภัยผลไม

1) การส ํารวจแตละโครงการ (สูตรการคํ านวณคาชดเชยที่ไมเต็มจํ านวน)
ผูประเมินความเสียหาย ดํ าเนินการสํ ารวจจากรายงานโครงการทั้งหมด 

เชน ความเสียหาย และการประเมินโดยสายตาในผลผลิตแตละโครงการ (สูตรการคํ านวณคาชดเชย
ทีเ่ตม็จ ํานวน) บันทึกความรวมมือในการจัดกลุมที่ใชขอมูลจากผลผลิตเกษตรกรแตละราย

2) การสํ ารวจกลุมตัวอยาง
ตามที่สมาคม หรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนทองถ่ิน และสมาชิก

ของคณะกรรมการประเมนิความเสยีหายไดประเมนิผลของโครงการแตละโครงการโดยการด ําเนนิการ
สํ ารวจโดยผูประเมิน การสํ ารวจกลุมตัวอยางเปนการดํ าเนินการโดยการประเมินดวยสายตา หรือ
การวัดตัวอยางและการคํ านวณ

3) คณะกรรมการประเมินความเสียหาย
คณะกรรมการจะประเมินระดับของความเสียหาย ในการพิจารณาผลของ

การส ํารวจโครงการแตละโครงการ สํ ารวจกลุมตวัอยาง และบนัทกึการส ํารวจกลุมตางๆ และรายงาน
ของประธานสมาคม หรือนายกเทศมนตรี

4) การก ําหนดจํ านวนคาเสียหาย
สมาคมหรือองคการบริหารสวนทองถ่ิน เปนที่กํ าหนดในขั้นสุดทาย    

บนความเห็นชอบในจํ านวนความเสียหายภายในขอบเขต โดยสมาพันธในการดํ าเนินการจาก    
กลุมตวัอยาง การประมาณและการส ํารวจโดยการนบัจ ํานวน และการตรวจสอบบนัทกึของกลุมตางๆ

(b) การประกันภัยตนผลไม
ผูประเมนิความเสียหาย จะดํ าเนินการสํ ารวจในรายงานตนผลไมทั้งหมดที่เกิด

ความเสยีหายและสํ ารวจระดับของความเสียหาย และประเมินจํ านวนความเสียหายที่เกิดขึ้น
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(9) คาสินไหมทดแทน
(a) การประกันภัยผลไม (สูตรการคํ านวณคาชดเชยที่ไมเต็มจํ านวน)

สมาคมหรือองคการบริหารสวนทองถ่ิน จะจายคาสินไหมทดแทนให
เกษตรกรที่ไดรับผลผลิตที่ลดลงเกินกวา 30% ของผลผลิตมาตรฐาน ตามสูตรการคํ านวณขางลางนี้

คาสินไหมทดแทน = จ ํานวนความคุมครอง x
{10/7x(SIGMA)(ผลผลิตมาตรฐาน- ผลผลิตที่แทจริง/(SIGMA) ผลผลิตมาตรฐาน- 3/7 }

ในกรณขีองการประกนัภยัความเสีย่งเฉพาะ สมาคมและองคการบรหิารสวนทองถ่ิน
จะจายคาสินไหมทดแทนใหเกษตรกรที่ผลผลิตทั้งหมดลดลงในสวนผลไมที่ไดรับความเสียหาย
เกนิกวา 30% ของผลผลติมาตรฐานโดยเกษตรกรแตละราย ตามสตูรการค ํานวณขางลางนี้

คาสินไหมทดแทน = จ ํานวนความคุมครอง x
{5/4x(SIGMA)(ผลผลิตมาตรฐาน- ผลผลิตที่แทจริง/(SIGMA) ผลผลิตมาตรฐาน- 1/4 }

(สูตรการคํ านวณคาชดเชยที่เต็มจํ านวน)

สมาคมและองคการบรหิารสวนทองถ่ิน จะจายคาสนิไหมทดแทนใหเกษตรกร
ทีผ่ลผลิตทัง้หมดในสวนผลไมลดลงเกนิกวา 20% ของผลผลติมาตรฐาน ตามสตูรการค ํานวณขางลางนี้

คาสินไหมทดแทน = จ ํานวนความคุมครอง x
{5/4x(SIGMA)(ผลผลิตมาตรฐาน- ผลผลิตที่แทจริง/(SIGMA) ผลผลิตมาตรฐาน- 1/4 }

(อุบัติภัยP x สูตรQ)

สมาคมและองคการบรหิารสวนทองถ่ิน จะจายคาสินไหมทดแทนใหเกษตรกร
ตามสตูรการค ํานวณขางลางนี้ โดยทีผ่ลผลิตแทจริงของเกษตรกรอยูในระดบัตํ ่ากวาผลผลิตมาตรฐาน
ของเกษตรกร และรายรับแทจริงของเกษตรกรอยูในระดับที่ตํ่ ากวา 80% ของรายรับมาตรฐาน
คาสนิไหมทดแทน = (รายรับมาตรฐาน x 0.8 - รายรับแทจริง) x จ ํานวนความคุมครอง/รายรับมาตรฐาน/0.8

(b) การประกันภัยตนผลไม
สมาคมและองคการบริหารสวนทองถ่ิน จะจายคาสินไหมทดแทนให

เกษตรกรที่เสียหายเกินกวาที่กํ าหนดเปนจํ านวน 100,000 เยน หรือ 10% ของเงินที่เอาประกันภัยไว 
อยางใดอยางหนึ่ง ตามสูตรการคํ านวณขางลางนี้

คาสินไหมทดแทน = จ ํานวนความเสียหาย x จ ํานวนความคุมครอง/เงินที่เอาประกัน
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(10) การประกันภัยตอ และการประกันภัยตออีกครั้ง
การประกนัภัยตออีกครั้งระหวางสมาพันธ และรัฐบาล เปนการหยุดความเสียหาย

จากการประกันภัยตอ 10% ของการสงวนไวซ่ึงสวนเกินความเสียหายโดยสมาพันธ สูตรนี้อธิบาย
ตามตารางขางลางนี้

5% 95%

สมาพันธอํ าเภอ B รัฐบาล Cสมาคมรวมกันทางการเกษตร
หรือองคการบริหาร
สวนทองถ่ิน A

เบีย้ประกันที่จาย
โดยสมาพันธ

(การประกันภัยตอ
อีกครั้งโดยรัฐบาล)

สมาพันธอํ าเภอ Bเบีย้ประกันภัยที่จายโดยการ
ประ กันภัยขั้นตน เบีย้ประกันภัยที่จายโดยรัฐบาล

10% 90%

อัตรา
ความเสยีหาย
ปกติสูงสุด

หมายเหตุ
1. การชดใชคาสินไหมทดแทนในแตละขั้น

a สมาคมรวมกันทางการเกษตร หรือองคการบริหารสวนทองถ่ิน : A
b สมาพันธอํ าเภอ : B
c รัฐบาล : C
แมวาคาสินไหมทดแทนและเบี้ยประกันภัยที่จายโดยสมาคม หรือเทศบาล 10% ของ

ทัง้หมดนั้น สามารถที่จะเพิ่มเปน 20% ถาไดรับการพิจารณาโดยสมาพันธ
2. สวนของเบี้ยประกันภัยที่กํ าหนดไวในการจายแตละขั้นตอนนั้น จะเปนหนาที่ของ

หนวยงานที่เกี่ยวของ
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การประกันภัยขาว ขาวสาลี และขาวบารเลย
(1) พืชผลเกษตรที่รบประกัน

ขาวทีป่ลูกในทุงนา ขาวที่ปลูกในที่ดอน และมูจิ(ขาวสาลีและขาวบารเลย)
(2) การเขารวม

นโยบายมีผลโดยอัตโนมัติ เมื่อเกษตรเพาะปลูกขาวบนที่นา ปลูกขาวบนที่ดอน 
หรือมจูบินพืน้ที่เพาะปลูกเฉพาะ ซ่ึงกํ าหนดโดยนายกเทศมนตรี ในระหวาง 20 ถึง 40 เอเคอร      
(30 ถึง 100 เอ เคอร สํ าหรับขาวที่ปลูกบนที่ทุงนา หรือขาวปลูกบนที่ดอน ในฮอกไกโด และ 40 ถึง
100 เอเคอร สํ าหรับมูจิ ในฮอกไกโด)

(3) ภยัพิบัติที่ไดรับการคุมครอง
ภยัพบิตัทิีไ่ดรับความคุมครอง คือ ไตฝุน ภัยแลง ความกดอากาศตํ่ า หิมะตกหนัก 

หรือสถานการณทางอุตุนิยมวิทยาอื่นๆ (รวมถึงแผนดินไหวและภูเขาไฟระเบิด) อัคคีภัย โรคพืช 
แมลง นกปาและสัตว

หมายเหตุ สมาคมหรือองคการบริหารสวนทองถ่ิน มีระบบการควบคุมโรคที่สมบูรณ
เพยีงพอ มอํี านาจจํ ากัดความเสียหายจากโรคและแมลง(นอกจากแบคทีเรียที่ทํ าลายใบพืชและโรครา
นํ ้าคาง) จากภัยพิบัติที่ไดรับการคุมครอง

(4) ชวงระยะเวลาที่รับประกัน
ขาวที่ปลูกในทุงนา ฤดูการยายพืชไปปลูกใหม (ฤดูแตกหนอในกรณีการตัดตอ

โดยตรง) อยางไรกต็าม การเกบ็เกีย่วขาวและมจูทิีป่ลูกบนทีด่อน ฤดกูารเจรญิเตบิโต (ฤดกูารเคลือ่นยาย
ไปปลกูใหมในกรณีของการเคลื่อนยายไปปลูกใหม) แมจะมีการเก็บเกี่ยว

(5) การคุมครองผลผลิต
การประกนัเมลด็ขาว มนีโยบายอยู 3 แบบ แบบแรก ในการชดใชคาสนิไหมทดแทน

จะจายเมื่อมีความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติอยางใดอยางหนึ่งในโครงการเกิน 30% ของผลผลิต
มาตรฐานในโครงการ (สูตรค ํานวณในโครงการ) แบบที่สอง ในการชดใชคาสินไหมทดแทนจะจาย
เมือ่รวมความเสียหายในความเสียหายของโครงการเกิน 20% ของผลเฉลี่ยพืชโดยรวมของเกษตรกร
(สูตรการค ํานวณคาชดเชยที่ไมเต็มจํ านวน) แบบที่สาม ในการชดใชคาสินไหมทดแทนจะจายเมื่อ
จํ านวนความเสียหายของผลรวมพืชที่ลดลงของเกษตรกรเกิน 10% ของผลผลิตมาตรฐานโดยรวม
ของเกษตรกร(สูตรการคํ านวณคาชดเชยที่เต็มจํ านวน) ในกรณีของสูตรคํ านวณหนวยโครงการ 
70% ของผลผลิตมาตรฐานในโครงการเฉพาะที่รับประกัน ในกรณีของสูตรการคํ านวณคาชดเชย   
ทีไ่มเต็มจํ านวน หรือสูตรการคํ านวณคาชดเชยที่เต็มจํ านวน 80% ของผลผลิตมาตรฐาน ตลอดจน
การเพาะปลูกของโครงการไดรับการคุมครองโดยลํ าดับ
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หมายเหตุ  ผลผลิตมาตรฐานโดยแทจริง ตอ 10 เอเคอร ในรายไดประจํ าป 1997 (คาเฉลี่ยของชาติ)
ขาวที่เพาะปลูกบนทุงนา 504  Kg.
ขาวสาลี 349  Kg.
ขาวเพาะปลูกบนที่ดอน 202  Kg.

หมายเหตุ  “โครงการฮิทซุ” อางถึงการเพาะปลูกจํ านวนมากที่แบงอยางชัดเจนโดย ถนน ทางกั้น 
และทางเทาหรือชองทาง

(6) (สูตรคํ านวณหนวยโครงการ)
จ ํานวนการคุมครอง เปนการกํ าหนดในแตละโครงการ ดังแสดงตามขางลางนี้

จ ํานวนความคุมครองตอกโิลกรัม x ผลผลิตทีคุ่มครอง (70%ของผลผลติมาตรฐานของโครงการสงูสดุ)
(สูตรค ํานวณคาชดเชยที่ไมเต็มจํ านวน)

จ ํานวนความคุมครองตอกโิลกรัม x ผลผลิตทีคุ่มครอง (80%ของผลผลติมาตรฐานของโครงการสงูสดุ)
(สูตรค ํานวณคาชดเชยที่เต็มจํ านวน)

จ ํานวนการคุมครอง เปนการกํ าหนดในเกษตรกรแตละราย ดังแสดงตามขางลางนี้
จํ านวนความคุมครองตอกิโลกรัม x ผลผลิตที่คุมครอง (90%ของผลผลิตมาตรฐานสูงสุดของ
เกษตรกรแตละราย)

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร ปาไมและสัตวนํ้ า กํ าหนดจํ านวนการคุมครองสูงสุด
ตอกโิลกรัม กํ าหนดราคาของขาว ขาวสาลี และขาวบารเลย ตามที่รัฐบาลกํ าหนด จากรายชื่อจํ านวน
ประกนัโดยรฐัมนตรวีาการกระทรวงเกษตร ปาไมและสตัวนํ ้า (ซ่ึงทีจ่ะกลาวตอไป เรียกวา รัฐมนตร)ี
สมาคมและองคการบรหิารสวนทองถ่ิน หรือเกษตรกรเอง เลือกจ ํานวนของความคุมครองตอกโิลกรัม

หมายเหตุ  เปนทางเลือกสํ าหรับจํ านวนความคุมครองตอกิโลกรัมในป 1997 (หนวย : เยน)
ขาวที่ปลูกบนทุงนา 263   258   248   238   228   218   208   198   188
ขาวที่ปลูกบนที่ดอน 251   246   236   226   216   206   196   186   176
มูจิ 143   138   128   118   108   98
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(7) เบี้ยประกัน
เบีย้ประกนั ไดก ําหนดโดยเพิม่จ ํานวนความคุมครองโดยอตัราเบีย้ประกนั รัฐมนตรี

จะก ําหนดอตัราเบีย้ประกนัขัน้ตํ ่าบนฐานของอตัราการประกนัความเสยีหายประจ ําปของแตละสมาคม
และองคการบริหารสวนทองถ่ิน ในระหวาง 20 ปที่ผานมา สมาคม และองคการบริหารสวนทองถ่ิน
จะกํ าหนดอัตราเบี้ยประกันแทจริงไมนอยกวาอัตราขั้นตํ่ า อัตราเบี้ยประกันจะปรับปรุงทุกๆ 3 ป 
เปนไปไดที่จะแบงอัตราเบี้ยประกัน ซ่ึงกํ าหนดโดยสมาคม และองคการบริหารสวนทองถ่ินใน 
“อัตราเบีย้ประกันระดับความเสี่ยง” โดยการกํ าหนดบนชวงของความเสี่ยงภัย หากมีความจํ าเปน

(8) การสงเคราะหเบี้ยประกัน
รัฐบาลจะชวยเหลือเกษตรกรในสวนของเบีย้ประกนัภยั สวนเปอรเซน็ตของรฐับาล

ในการมีสวนชวยถูกระบุโดยกฎหมายบนอัตราเบี้ยประกัน สวนเปอรเซ็นตที่รัฐบาลชวยเหลืออยูที่ 
55% (โดยที่มูจิ สวนเปอรเซ็นตที่รัฐบาลชวยเหลืออยูที่ 50% เมือ่อัตราเบี้ยประกันไมมากกวา 3%)

หมายเหตุ  การรวมเฉลี่ยในเบี้ยประกัน จายโดยรัฐบาลจากเงินรายได

ขาวที่ปลูกบนทุงนา ขาวที่ปลูกบนที่ดอน มูจิ
สวนของรัฐบาล สวนของรัฐบาล อัตราเบี้ยประกัน สวนของรัฐบาล

50% 50% สูงกวา 3%
ตํ่ ากวา 3%

55%
50%

(9) การประเมินความเสียหาย
การประเมนิความเสยีหาย ด ําเนนิตามกระบวนการโดยเฉพาะซึง่ก ําหนดโดยรฐัมนตรี

การสํ ารวจโครงการแตละโครงการ
ผูประเมนิความเสยีหาย ด ําเนนิการส ํารวจจากรายงานความเสยีหายของโครงการ

ทั้งหมด และประเมินโดยสายตาจากผลผลิตในแตละโครงการ ในกรณีของสูตรคํ านวณคาชดเชย   
ที่เต็มจํ านวน แทนการสํ ารวจโครงการแตละโครงการ บันทึกของจังหวัดซึ่งใชขอมูลผลผลิตของ
เกษตรกรแตละราย
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การสํ ารวจกลุมตัวอยาง
เพือ่วาเจาหนาที่ของสมาคม หรือองคการบริหารสวนทองถ่ินและสมาชิกของ

คณะกรรมการประเมินความเสียหาย จะประเมินผลของการสํ ารวจโครงการแตละโครงการซึ่ง
ด ําเนนิการโดย ผูประเมินความเสียหาย การสํ ารวจกลุมตัวอยาง ดํ าเนินการโดยวิธีการประเมินโดย
สายตา หรือการพิสูจนจากการเก็บเกี่ยว

คณะกรรมการประเมินความเสียหาย
คณะกรรมการจะประเมนิระดบัของความเสยีหายโดยพจิารณาผลของโครงการ

แตละโครงการ การสํ ารวจ และการสํ ารวจกลุมตัวอยาง และรายงานไปยังประธานของสมาคม หรือ
นายกเทศมนตรี

การก ําหนดจํ านวนความเสียหาย
สมาคมและองคการบริหารสวนทองถ่ิน เปนผูกํ าหนดในขั้นสุดทายบน   

ความเหน็ชอบในความเสยีหายโดยรวมภายในขอบเขตของสมาพนัธ ในตวัอยางการส ํารวจการเกบ็เกีย่ว
(10) คาสินไหมทดแทน

สมาคมและองคการบริหารสวนทองถ่ิน จะจายคาสินไหมทดแทนใหเกษตรกร  
ในแตละโครงการในผลผลิตที่ลดลงมากกวา 30% ตามการคํ านวณขางลางนี้

คาสินไหมทดแทน = จ ํานวนความคุมครองที่เลือกตอกิโลกรัม x
(ผลผลิตที่ลดลงของโครงการ- ผลผลิตมาตรฐานของโครงการ x 0.3)

(สูตรการคํ านวณคาชดเชยที่ไมเต็มจํ านวน)

สมาคมและองคการบริหารสวนทองถ่ิน จะจายคาสินไหมทดแทนใหเกษตรกร    
ที่ผลผลิตลด ลงเกิน 20%  ผลผลิตมาตรฐาน ตามการคํ านวณขางลางนี้

คาสินไหมทดแทน = จ ํานวนความคุมครองที่เลือกตอกิโลกรัม x
((SIGMA) ผลผลิตลดลงของโครงการที่เสียหาย – ผลผลิตมาตรฐานของเกษตรกร x 0.2)

(สูตรการคํ านวณคาชดเชยที่เต็มจํ านวน)

สมาคมและองคการบริหารสวนทองถ่ิน จะจายคาสินไหมทดแทนใหเกษตรกร    
ที่ผลผลิตลด ลงเกิน 10%  ผลผลิตมาตรฐาน ตามการคํ านวณขางลางนี้

คาสินไหมทดแทน = จ ํานวนความคุมครองตอกิโลกรัม x
(ผลผลิตที่ลดลงของเกษตรกร- ผลผลิตมาตรฐานของเกษตรกร x 0.1)

(คาใชจายสํ าหรับการดํ าเนินการใหเกิดความเสียหายนอยที่สุด)
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ผูเอาประกนัมีหนาที่ที่จะใหเกิดความเสียหายนอยที่สุด เมื่อผูเอาประกันละเลยตอหนาที่ 
ผูรับประกันภัยทางการเกษตรโดยหลักจะไมชดใชคาใชจายให โดยที่การประกันภัยขาวในพื้นที่    
ที่กํ าหนดโดยรัฐมนตรี บุคคลในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดในเขตที่เขารวมในการปองกันการเพิ่มจํ านวน
ของโรคพืชและแมลงซึ่งมีผลในการดํ าเนินการ ผูรับประกันจะจายใหกับผูเอาประกันในคาใชจาย
สํ าหรับสารเคมีและนํ้ ามันที่จํ าเปนสํ าหรับการดํ าเนินการ เมื่อเจาหนาที่ไดเตือนภัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ใน
ขอบเขตทีจ่ ํากดั การจายนี้เรียกวา “คาสินไหมทดแทน” เชนเดียวกัน และนับเปนคาสินไหมทดแทน
ในการประกนัภัยตออีกครั้ง และในการคิดเบี้ยประกันภัย การคํ านวณคาสินไหมทดแทนนี้เปนไป
ตามขางลางนี้
คาสินไหมทดแทน = คาใชจายทั้งหมดที่ไดจายภายในขอบเขต x (คาใชจายเฉพาะของเกษตรกร
ทีไ่ดจาย/คาใชจายทั้งหมดที่ไดจาย(ภายในขอบเขต)  x (จ ํานวนคุมครองของเกษตรกรตอเอเคอร/

จ ํานวนคุมครองโดยเฉลี่ยตอเอเคอรในขอบเขต)
(11) การประกันภัยตอ และการประกันภัยตออีกครั้ง

สมาคมรวมกันทางการเกษตร หรือองคการบริหารสวนทองถ่ิน สมาพันธอํ าเภอ
และรัฐบาลรวมกันประกันภัยขาว ขาวสาลี และขาวบารเลย ในการชดใชคาเสียหายในสัดสวนของ
การประกนัภยัตอและหยุดความเสียหายจากการประกันภัยตอ สูตรนี้อธิบายตามตารางขางลางนี้

รัฐบาล C
การประกันภัยตออีกครั้งในเบี้ยประกันของรัฐบาล

สมาคมรวมกันทางการเกษตร
หรือเทศบาล C

สมาพันธอํ าเภอ Bอัตราความเสียหาย
ปกติสูงสุด

เบีย้ประกันภัยที่จายโดย
ผูรับประกันภัยขั้นตน

เบีย้ประกันภัยที่จายโดย
สมาพันธ

หมายเหตุ
1. การชดใชคาสินไหมทดแทนแตละขั้น

a สมาคมรวมกันทางการเกษตร หรือเทศบาล :A
b สมาพันธอํ าเภอ :B
c รัฐบาล :C
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2. การมสีวนรวมในการจายเบี้ยประกันในแตละขั้น ในการชดใชคาสินไหมทดแทน
ของคูกรณีที่เกี่ยวของ

3. ฐานการชดใชคาสินไหมทดแทนโดยผูรับประกันภัยขั้นตน และสมาพันธ คํ านวณ
โดยการเพิ่มความรับผิดชอบของผูรับประกันภัยแตละรายโดย “อัตราความเสียหายปกติสูงสุด” ซ่ึง
ก ําหนดโดยรัฐมนตรี ผูรับประกันแตละราย รวมถึงบันทึกที่ผานมา

4. B/A+B เปนการก ําหนดโดยรฐับาล ผูรับประกนัภยัแตละราย ในชวงจาก 20% ถึง 50%DPU
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การประกันภัยพืชไร
(1) พืชที่ไดรับประกัน

มนัฝร่ัง ถ่ัวเหลือง ถ่ัวแดง “อะซูกิ” ถ่ัวลิสง หัวบีทที่ใชทํ านํ้ าตาล ออย ตนฮอบ และ
ใบชา

(2) การเขารวม
เกษตรกรทํ าการปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง คือ มันฝร่ัง ถ่ัวเหลือง ถ่ัวแดง “อะซูกิ” 

ถ่ัวลิสง หัวบีทที่ใชทํ านํ้ าตาล ออย ตนฮอบ เกินกวาพื้นที่ตํ่ าสุดที่กํ าหนด โดยสมาคมรวมกันทางการ
เกษตร หรือองคการบริหารสวนทองถ่ิน ภายในชวง 5 เอเคอร ถึง 30 เอเคอร (30 ถึง 100 เอเคอร 
สํ าหรับพืชที่เพาะปลูกในฮอกไกโด) สามารถที่จะทํ าประกันภัยบนเงื่อนไขของเกษตรกรที่จะ    
ประกนัภยัในพชือะไรบาง การประกนัภยัใบชา ไดด ําเนนิการในพืน้ทีเ่ฉพาะซึง่ก ําหนดโดยรฐัมนตรี
เกษตรกรมีหนาที่โดยชอบธรรมที่จะสมัคร เมื่อสมาคมหรือองคการบริหารสวนทองถ่ินที่เกี่ยวของ
ไดพิจารณาแลว

(3) ภยัพิบัติที่ไดรับการคุมครอง
เกษตรกรสามารถทีจ่ะประกนัความเสยีหายทีเ่กดิจากไตฝุน ภยัแลง ความกดอากาศตํ ่า

หมิะตกหนกั หรือสถานการณทางอตุนุยิมวทิยาอืน่ๆ (รวมถึงแผนดนิไหวและภเูขาไฟระเบดิ) อัคคภียั
โรคพืช แมลง นกปาและสัตว

(4) ชวงระยะเวลาประกันภัย
ฤดเูจรญิเติบโต (ฤดูเคล่ือนยายสํ าหรับพืชที่จะตองเคลื่อนยาย) จนถึงการเก็บเกี่ยว

(5) การคุมครองผลผลิต
โปรแกรมนี้ไดมีนโยบายอยู 2 แบบ แบบแรก การชดใชคาสินไหมทดแทนจะจาย

ในกรณียอดรวมของความเสียหายในโครงการที่ไดรับความเสียหายเกิน 20%-30% ของผลผลิต
มาตรฐานของเกษตรกร (สูตรค ํานวณคาชดเชยทีไ่มเตม็จ ํานวน) แบบทีส่อง การชดใชคาสนิไหมทดแทน
จะจายในกรณีความเสียหายซึ่งผลผลิตโดยรวมของเกษตรกรมีจํ านวนลดลงเกิน 20% ของผลผลิต
มาตรฐานของเกษตรกร (สูตรคํ านวณคาชดเชยที่เต็มจํ านวน) ในกรณีของสูตรคํ านวณคาชดเชย
ความเสียหายไมเต็มจํ านวน 70% (80% สํ าหรับถ่ัวเหลือง) ของผลผลิตมาตรฐานตลอดทั้งโครงการ
เพาะปลกูของเกษตรกรจะไดรับความคุมครอง สูตรค ํานวณนีใ้ชกบั ถ่ัวเหลือง ถ่ัวแดง “อะซกู”ิ ถ่ัวลิสง
และใบชา ในกรณขีองสตูรค ํานวณคาชดเชยทีเ่ตม็จ ํานวน 80% ของผลผลติมาตรฐานตลอดทัง้โครงการ
เพาะปลกูของเกษตรกรจะไดรับความคุมครอง สูตรคํ านวณนี้ใชกับ มันฝร่ัง หัวบีทที่ใชทํ านํ้ าตาล 
ออย และถ่ัวเหลือง
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(6) จ ํานวนความคุมครอง
(สูตรคํ านวณคาชดเชยที่ไมเต็มจํ านวน) จํ านวนการประกันไดกํ าหนดสํ าหรับ

เกษตรกรแตละราย ตามที่แสดงขางลางนี้
จ ํานวนความคุมครองตอกิโลกรัม x ผลผลิตที่คุมครอง

(70% - 80% สํ าหรับถ่ัวเหลือง x (SIGMA) ผลผลิตมาตรฐานของแตละโครงการ)

(สูตรคํ านวณคาชดเชยที่เต็มจํ านวน) จํ านวนการประกันไดกํ าหนดสํ าหรับ
เกษตรกรแตละราย ตามที่แสดงขางลางนี้

จ ํานวนความคุมครองตอกิโลกรัม x ผลผลิตที่คุมครอง
(80% x (SIGMA) ผลผลิตมาตรฐานของแตละโครงการ)

ในจ ํานวนมากกวา 2 ราคา ก ําหนดโดยรฐัมนตร ีสมาคม และองคการปกครองสวนทองถ่ิน
เลือกจํ านวนความคุมครองตอกิโลกรัม

(7) อัตราเบี้ยประกัน
รัฐมนตรีกํ าหนดอัตราเบี้ยประกันตํ่ าสุดบนฐานอัตราการประกันความเสียหาย

ประจํ าปของแตละตํ าบลระหวาง 20 ปที่ผานมา สมาคม และองคการปกครองสวนทองถ่ินกํ าหนด
อัตราเบีย้ประกันแทจริงไมนอยกวาอัตราตํ่ าสุด อัตราเบี้ยประกันจะปรับปรุงทุกๆ 3 ป เปนไปได    
ทีจ่ะแบงอัตราเบี้ยประกัน โดยการกํ าหนดของแตละสมาคม และองคการปกครองสวนทองถ่ินใน 
“อัตราเบีย้ประกนัระดบัความเสีย่งภยั”  ก ําหนดบนฐานของแตละชวงของความเสีย่งภยั หากมคีวามจ ําเปน

(8) การสงเคราะหเบี้ยประกัน
รัฐบาลชวยเหลือใหแกเกษตรกรเปนจํ านวน 55% ของเบี้ยประกัน

(9) การประเมินความเสียหาย
การประเมนิความเสยีหาย ด ําเนนิตามกระบวนการโดยเฉพาะซึง่ก ําหนดโดยรฐัมนตรี

การสํ ารวจโครงการแตละโครงการ
ผูประเมนิความเสยีหาย ด ําเนนิการส ํารวจจากรายงานความเสยีหายของโครงการ

ทั้งหมด และประเมินโดยสายตาจากผลผลิตในแตละโครงการ ในกรณีของสูตรคํ านวณคาชดเชย   
ที่เต็มจํ านวน แทนการสํ ารวจโครงการแตละโครงการ บันทึกของจังหวัดซึ่งใชขอมูลผลผลิตของ
เกษตรกรแตละราย
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การสํ ารวจกลุมตัวอยาง
ในกรณีสมาคม หรือองคการปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาที่และสมาชิกของ

คณะกรรมการประเมินความเสียหาย จะประเมินผลของการสํ ารวจโครงการแตละโครงการซึ่ง
ด ําเนนิการโดย ผูประเมินความเสียหาย การสํ ารวจกลุมตัวอยาง ดํ าเนินการโดยวิธีการประเมินโดย
สายตาหรือการพิสูจนจากการเก็บเกี่ยว

คณะกรรมการประเมินความเสียหาย
คณะกรรมการจะประเมนิระดบัของความเสยีหายโดยพจิารณาผลของโครงการ

แตละโครง การ การสํ ารวจ และการสํ ารวจกลุมตัวอยาง และรายงานไปยังประธานของสมาคม 
หรือนายกเทศ มนตรี

(10) คาสินไหมทดแทน
(สูตรการคํ านวณคาชดเชยที่ไมเต็มจํ านวน)
สมาคมหรือองคการบริหารสวนทองถ่ิน จะชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก

เกษตรกร เมื่อยอดรวมผลผลิตไดลดจํ านวนลงในความเสียหายของโครงการเกิน 30% (20%
สํ าหรับถ่ัวเหลือง) ของผลผลิตมาตรฐานของเกษตรกร ตามการคํ านวณขางลางนี้

คาสินไหมทดแทน = จ ํานวนการคุมครองที่เลือกตอกิโลกรัม x
((SIGMA) ผลผลิตลดลงของความเสียหายในโครงการ – ผลผลิตมาตรฐานของเกษตรกร x 0.3)

(สูตรการคํ านวณคาชดเชยที่เต็มจํ านวน)
สมาคมหรอืองคการบรหิารสวนทองถ่ิน จะชดใชคาสนิไหมทดแทนใหแกเกษตรกร

เมือ่ผลผลิตโดยรวมไดลดลงเกนิ 20% ของผลผลติมาตรฐานของเกษตรกร ตามการค ํานวณขางลางนี้
คาสินไหมทดแทน = จ ํานวนการคุมครองที่เลือกตอกิโลกรัม x

((SIGMA) ผลผลิตลดลงของเกษตรกร – ผลผลิตมาตรฐานของเกษตรกร x 0.2)
(11) การประกันภัยตอ และการประกันภัยตออีกครั้ง

การประกนัภยัตอระหวางสมาคมรวมกนัทางการเกษตรหรอืเทศบาล และสมาพนัธ
อํ าเภอเปนการมีสวนรวมในสวนที่กํ าหนด การประกันภัยตออีกครั้งระหวางสมาพันธและรัฐบาล 
เปนการหยุดความเสียหายจากการประกันภัยตอ 10% ของการกนัไวในความเสียหายสวนที่เกินโดย
สมาพันธ สูตรนี้อธิบายโดยตารางขางลางนี้
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5% 95%
สมาพันธอํ าเภอ B รัฐบาล Cสมาคมรวมกัน

ทางการเกษตร
หรือเทศบาล A

เบีย้ประกันที่จาย
โดยสมาพันธ

(การประกันภัยตออีกครั้ง
ในเบี้ยประกันโดยรัฐบาล)

สมาพันธอํ าเภอ Bเบีย้ประกันภัยที่
จายโดยการ

ประกันภัยขั้นตน
เบีย้ประกันภัยที่จายโดยสมาพันธ

10% 90%

อัตราความเสยี หาย
ปกติสูงสุด

หมายเหตุ
1. การชดใชคาสินไหมทดแทนในแตละขั้น

a สมาคมรวมกันทางการเกษตร หรือเทศบาล : A
b สมาพันธอํ าเภอ : B
c รัฐบาล : C
แมวาคาสินไหมทดแทนและเบี้ยประกันภัยที่จายโดยสมาคม หรือองคการบริหาร

สวนทองถ่ิน 10% ของทั้งหมดนั้น สามารถที่จะเพิ่มเปน 20% หากสมาคมรวมกันทางการเกษตร 
หรือองคการบริหารสวนทองถ่ินไดพิจารณาแลว

2. สวนของเบีย้ประกันภัยที่กํ าหนดไวในการจายแตละขั้นตอนนั้น จะเปนหนาที่ของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
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ภาคผนวก ง.
การระบุกฎเกณฑของธัญพืชและปศุสัตวที่สามารถประกันภัยได

ของแคนาดา
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การระบุกฎเกณฑของธัญพืชและปศุสัตวท่ีสามารถประกันภัยได

ท ําขึน้ภายใตมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการประกันธัญพืชและปศุสัตว
อาร. เอส. เอ็น. เอส. 1989 ซี. 113

โอ. ไอ. ซี. 2005-66  (วันที่ 18 กุมภาพันธ 2005)  เอน็.เอส. ระเบียบที่ 22/2005

การอางอิง
1. กฎระเบยีบเหลานี ้ ไดถูกอางองิในนามของการระบกุฎเกณฑของธญัพชืและปศสัุตว

ทีส่ามารถประกันภัยได

การระบุธัญพืชและปศุสัตว
2. (1) ธัญพชืซ่ึงไดถูกระบุในกฎระเบียบนี้ ไดถูกใหคํ านิยามในโครงการที่เหมาะสม

สํ าหรับธัญพืช
       (2) ปศสัุตวซ่ึงไดถูกระบใุนกฎระเบยีบนี ้ ไดถูกใหค ํานยิามในโครงการทีเ่หมาะสม
สํ าหรับธัญพืช

ธัญพืชท่ีถูกระบุชื่อ
3. ธัญพชืดงัตอไปนีไ้ดถูกระบใุหเปนธัญพชืทีส่ามารถประกนัภยัไดภายใตพระราชบญัญตัิ

การประกันธัญพืชและปศุสัตว
(เอ) ขาวโพด
(บี) อาหารสัตว
(ซี) บลูเบอรี่ตนใหญ
(ดี) บลูเบอรี่ตนเล็ก
(อี) พชืจํ าพวกตระกูลถ่ัว
(เอฟ) ในฝรั่ง
(จี) ราสเบอรี่
(เอช) ตนถ่ัวเหลือง
(ไอ) เมล็ดขาวในฤดูใบไมผลิ

 (เจ) สตรอเบอรี่
(เค) พืชผลไม
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(แอล)พืชผัก
(เอ็ม) เมล็ดขาวในฤดูหนาว

ปศุสัตวท่ีถูกระบุชื่อ
4. ปศุสัตวดังตอไปนี้ ไดถูกระบุใหเปนปศุสัตวที่สามารถประกันภัยไดภายใต      

พระราชบัญญัติการประกันธัญพืชและปศุสัตว
(เอ) เนือ้ววั และสัตวเล้ียงลูกดวยนม
(บี) ผลิตภัณฑนมวัวDPU



                        180

ภาคผนวก จ.
รางพระราชบัญญัติประกันภัยทางการเกษตร พ.ศ. ...
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติประกันภัยทางการเกษตร

พ.ศ…..

หลักการ
ใหมกีฎหมายวาดวยการประกันภัยทางการเกษตร

เหตุผล
โดยทีเ่ปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการประกันภัยทางเกษตร เพื่อดํ าเนินนโยบาย

สาธารณะในการแกไขปญหาความยากจนอันเนื่องมาจากความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ซ่ึงทํ าให
รายไดหลักทีม่าจากอาชพีเกษตรลดลง สงผลใหเกษตรกรตองกูยมืเงนิมาลงทนุใหมทดแทนทีเ่สียหาย
ไป ในขณะเดยีวกนัภาครฐัตองใช งบประมาณจ ํานวนมาก ซ่ึงความชวยเหลือทีเ่กษตรไดรับมกัขึน้อยู
กับนโยบายของภาครัฐประกอบกับภาคเอกชนไมรับดํ าเนินการประกันภัยธรรมชาติขั้นพื้นฐานจึงมี
ความจํ าเปนที่ภาครับตองจัดใหมีการประกันภัยทางเกาตรเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกเกษตรกร   
ใหไดรับการคุมครองความเสีย่งภยัระบบประกนัภัยและไดรับการชดใชมูลคาความเสียหายเพื่อฟนฟู
อาชีพเกษตรกรรม และเพื่อสรางความมั่นคงในการประกอบอาชีพอันจะเปนการสรางโอกาสให
ประชาชนไดเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบประกันภัย ลดผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ ซ่ึงจะทํ าใหการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดยการสงเคราะห
เกษตรกรและอํ านวยการบริการอันเปนสาธารณะประโยชน ซ่ึงมิไดแสวงหากํ าไรเปนหลักใหแก
เกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ ในการนี้สมควรจัดตั้งบรรษัทกลางรับประกันภัยทางการเกษตรขึ้น
เปนองคกรของรัฐ มีฐานะเปนนิติบุคคลเพื่อทํ าหนาที่เปนศูนยกลางในการใหความชวยเหลือ
เกษตรกรประสบภัยธรรมชาติทางการเกษตร จงึจํ าเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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ราง
พระราชบัญญัติประกันภัยทางการเกษตร

พ.ศ……..

…………………………………
………………………………………………………

…………………………..
……………………………………………………………………………….

โดยทีเ่ปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการประกันภัยทางการเกษตร

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํ าจัดสิทธิและเสรีภาพของบคุคล
ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรฐัธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย  บญัญตัใิหกระทํ าโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………….

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติประกันทางการเกษตร พ.ศ. …..”
มาตรา ๒ พระราชบญัญตันิี้ ใหใชบงัคบัตัง้แตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา

เปนตนไป
มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน   

พระราชบัญญัตินี้หรือซ่ึงขัด หรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“การเกษตร”  หมายความวา   การทํ านา  ทํ าสวน  ทํ าไร  เล้ียงสัตว  หรือการเกษตรอื่น

ตามที่คณะกรรมการบริหารกํ าหนด
“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายประกันภัยทางเกษตร
“คณะกรรมการบรหิาร” หมายความวา คณะกรรมการบรหิารบรรษทักลางรบัประกนัภยั

ทางการเกษตร
“ผูจดัการ” หมายความวา ผูจัดการบรรษัทกลางรับประกันภัยทางการเกษตร
“บรรษทั” หมายความวา บรรษทักลางรบัประกยัภยัทางการเกษตร เรียกโดยยอวา “บกป.”
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“เกษตรกร” หมายความวา ผูประกอบอาชีพทางการเกษตรที่คณะกรรมการบริหาร
ก ําหนด  และไดจดทะเบียนไวกับบรรษัทกลางรับประกันภัยทางการเกษตร

“เบีย้ประกนั” หมายความวา เงินที่จัดเก็บจากเกษตรกร หรือเงินอุดหนุนที่รัฐบาลหรือ
องคปกครองสวนทองถ่ิน หรือธนาคารผูไดรับประโยชนจากการประกันภัยของเกษตรกรสมทบเขา
บรรษทักลางรบัประกนัภยัทางการเกษตรตามนโยบาย ระเบยีบ หลักเกณฑและวธีิการทีค่ณะกรรมการ
บริหารกํ าหนด

“ผูเอาประกันภัย” หมายความวา เกษตรกรที่จดทะเบียนกับบรรษัท และเขาทํ าสัญญา
ประกันภัยกับบรรษัท หรือผูแทน หรือตัวแทน

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํ านาจออกกฎกระทรวงออกประกาศ
และก ําหนดกิจการอื่นใดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
                       กฎกระทรวงและประกาศนั้นเมื่อไดประกาศตามราชกิจจานุเบกษาแลว ให
ใชบังคับได

คณะกรรมการ
มาตรา ๖ ใหมคีณะกรรมการนโยบายประกนัภยัทางการเกษตร ประกอบดวยรัฐมนตรี

วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัด
กระทรวงการคลัง อธิบดีกรมการประกันภัย เลขาธิการสํ านักงานเศรษฐกิจทางการเกษตร อธิบดี
กรมการปกครอง ประธานชมุนมุและสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย ประธานกลุมเกษตรกรกลาง
แหงประเทศไทย ผูแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และใหประธานกรรมการ
บริหารเปนเลขานุการ

มาตรา ๗ การประชมุคณะกรรมการนโยบาย ตองมกีรรมการมาประชมุไมนอยกวากึง่หนึง่
ของจ ํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม

ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ให
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงในการลง
คะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

มาตรา ๘ กรรมการผูใดมสีวนไดเสยีใดๆ ใหพจิารณาหามมใิหเขารวมพจิารณาในเรือ่งนัน้
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มาตรา ๙ ใหคณะกรรมการนโยบายมีอํ านาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑ ) กํ  าหนดนโยบายและควบคุมกํ ากับดูแลการดํ าเนินกิจการของ       

คณะกรรมการบริหารและ บกป.ใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กํ าหนดไว
(๒) ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของกรรมการบริหาร บกป. 

และ ผูจดัการเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ส่ังใหคณะกรรมการบริหารหรือผูจัดการ กระทํ าการหรืองดเวน

กระท ําเกี่ยวกับการรับประกันภัยนี้
(๔) ใหคํ าปรึกษาและแนะนํ าแกคณะกรรมการบริหารในการดํ าเนินการ

ตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) ก ําหนดหลักเกณฑการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
(๖) แตงตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการและ

คณะกรรมการอื่น เพือ่ปฏิบัติการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นบัญญัติ ให

เปนอ ํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบาย หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๐ เบี้ยประชุมของคณะกรรมการนโยบาย ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่        

คณะรฐัมนตรกี ําหนด เบีย้ประชมุและประโยชนตอบแทนของคณะกรรมการบรหิาร คณะอนกุรรมการ  
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  
ทีค่ณะกรรมการนโยบายกํ าหนด

มาตรา ๑๑ ใหคณะกรรมการนโยบาย สรรหาและแตงตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้น
คณะหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการบริหารบรรษัทกลางรับประกันภัยทางการเกษตร ประกอบดวย
บคุคลรวมจํ านวนเกาคนเปนกรรมการ

บุคคลซึ่งคณะกรรมการนโยบายสรรหาตามวรรคหนึ่งใหสรรหาผูมีความรู
ความสามารถและประสบการณดานกฎหมาย ดานการเงนิ ดานการพาณชิย และดานเกษตร รวมอยูดวย
หลักเกณฑและวิธีการสรรหา ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการนโยบายกํ าหนด

ใหคณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเปนประธาน ซ่ึงมิใช
จัดการ  และแตงตั้ง   ผูจัดการเปนกรรมการและเ ลขานุการ

กรรมการนโยบายจะเปนกรรมการในคณะกรรมการบริหารไมได
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มาตรา ๑๒คณะกรรมการบริหารตองมีคุณสมบัติ  และไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติ

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มอีายุไมตํ่ ากวาสามสิบหาปบริบูรณ  และไมเกินหกสิบปบริบูรณ

ในวันที่ไดรับการแตงตั้ง
(๓) มกีารศกึษาไมตํ ่ากวาปรญิญาตรหีรือเทยีบเทา และมปีระสบการณ

ดานกฎหมาย ดานการเงิน ดานการพาณิชย ดานการประกันภัย และดานการเกษตร มาแลวไมนอย
กวาหาป

ข. ลักษณะตองหาม
 (๑) เปนบุคคลลมละลาย
 (๒) เปนคนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ

(๓) เคยไดรับโทษจํ าคุกโดยคํ าพิพากษาที่สุดใหจํ าคุก เวนแตจะเปน
โทษสํ าหรับความผิดที่ไดกระทํ าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

(๔) เปนผูดํ ารงตํ าแหนงในทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือ     
ผูบริหารทองถ่ิน กรรมการหรือดํ ารงตํ าแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษา
พรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง

(๕) เปนขาราชการประจํ าหรือเจาหนาที่ของรัฐ
(๖) เปนผูมหีรือเคยมคีวามประพฤตเิส่ือมเสยีหรือบกพรองในศลีธรรม

อันดี
(๗) เปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่เกี่ยวของกับ  บกป. หรือในกิจการ

ทีข่ดัหรือแยงกับวัตถุประสงคของ บกป.  ไมวาในทางตรงหรือทางออม
มาตรา ๑๓ กรรมการบริหารใหมีวาระอยูในตํ าแหนงคราวละสี่ป

เมื่อครบกํ าหนดตามวาระในวรรคหนึ่งใหดํ าเนินการแตงตั้งกรรมการ
บริหารขึ้นใหมภายในหกสิบวัน ในระหวางที่ยังมีการแตงตั้งกรรมการบริหารขึ้นใหม ใหกรรมการ
บริหารซึ่งพนจากตํ าแหนงตามวาระนั้นที่อยูในตํ าแหนง เพื่อดํ าเนินงานตอไปจนกวากรรมการ
บริหารซึ่งไดรับการแตงตั้งใหมเขารับหนาที่

มาตรา ๑๔ กรรมการบริหารซึ่งพนจากตํ าแหนงตามวาระ อาจไดรับแตงตั้งอีกได       
แตดํ ารงตํ าแหนงติดตอกันเกินสองครั้งไมได
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มาตรา ๑๕ ใหนํ าบทบัญญัติมาตรา ๗ และ ๘ มาใชบังคับคณะกรรมการบริหารโดย
อนุโลม

มาตรา ๑๖ ใหคณะกรรมการบริหารมีอํ านาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ควบคุมกํ ากับดูแล การบริหารงาน และการดํ าเนินงานของ บกป.    

ใหเปนไปตามวัตถุประสงค รวมทั้งนโยบายที่คณะกรรมการนโยบายกํ าหนด และปฏิบัติการอื่นใด
ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้

(๒) อนมุตัแิผนงาน โครงการ งบประมาณประจํ าป และใหความเห็นชอบ
ในการกอภาระผูกพันของ บกป.

(๓) ก ําหนดระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คํ าส่ัง หรือขอกํ าหนดเกี่ยวกับ
บกป. ในเรื่องดังตอไปนี้

(ก)  การบรหิารงานทัว่ไป การจดัแบงสวนงานขอบเขตหนาทีข่องสวนงาน
(ข) การบริหารงานบุคคล การกํ าหนดตํ าแหนงและคุณสมบัติเฉพาะ

ต ําแหนง อัตราเงินเดือน คาจางรวมทั้งเงินอื่นของที่ปรึกษาเจาหนาที่และลูกจาง
(ค) การคัดเลือก บรรจุ แตงตั้ง การประเมินผลงาน การถอดถอน   

วนิยั และการลงโทษทางวนิยั การออกจากต ําแหนง การรองทกุขและการอุทธรณ การลงโทษเจาหนาที่
และลูกจาง  รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจางลูกจาง

(ง) การบรหิารและการจดัการ การเงนิ การพสัด ุการบญัชแีละทรพัยสิน
(จ) การจัดสวัสดิการ  และสทิธิประโยชนอ่ืนแกเจาหนาที่และลูกจาง
(ฉ) ขอบเขตอํ านาจหนาที่ และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของ

ผูตรวจสอบภายใน
(ช) หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการประกันภัยทางการเกษตร และ

การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน  การรวมลงทุน โดยการเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย
(๔) ก ําหนดอตัราเบีย้ประกนัภยั คาสนิไหมทดแทนทีเ่หมาะสมและเปนธรรม
(๕) กระท ําการอืน่ใดเพือ่ใหเปนไปตามทีค่ณะกรรมการนโยบายมอบหมาย

มาตรา ๑๗ ให บกป. มีผูจัดการคนหนึ่ง โดยใหคณะกรรมการบริหารเปนผูแตงตั้งและ
ถอดถอนผูจัดาการ ในกรณีไมมีผูจัดการหรือผูจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองผูจัดการที่มี
อาวุโสตามลํ าดับปฏิบัติหนาที่แทน ถาไมมีรองผูจัดการใหคณะกรรมการบริหารแตงตั้งเจาหนาที่
ของบกป. เปนผูปฏิบัติหนาที่

มติของคณะกรรมการบริหารใหผูจัดการออกจากตํ าแหนงตามวรรคแรก   
ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํ านวนกรรมการบริหารที่มีอยู
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มาตรา ๑๘ ผูจดัการตองสามารถท ํางานใหแกบกป. ไดเตม็เวลาและตองไมเปนกรรมการ
ผูมีอํ านาจในหุนสวนผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือผูมีอํ านาจบริหารกิจการของนิติบุคคลอื่น และตอง
เปนผูที่มีคุณสมบตัิและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒

มาตรา ๑๙ ผูจดัการ บกป. มีอํ านาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) บริหารงานประกันภัยทางการเกตรใหเปนไปตามเจตนารมณของ

พระราชบัญญัติ
(๒) บริหารงานตอไป งานบุคคล งานการเงิน การบัญชี งานพัสดุ และ

ทรัพยสิน ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนออกกฎระเบียบ ขอบังคับ   
ขอกํ าหนด ประกาศนโยบาย บกป.

(๓) เสนอเปาหมาย แผนงาน โครงการ เพื่อใหการดํ าเนินงานของ บกป.
บรรลุตามวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณตอกรรมการบริหารเพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบ

(๔) บรรจุ แตงตั้ง เล่ือน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัย     
เจาหนาทีแ่ละลูกจาง ตลอดจนใหเจาหนาทีแ่ละลูกจางออกจากต ําแหนง ทัง้นีใ้หเปนไปตามขอบงัคบั
ทีค่ณะกรรมการบริหารกํ าหนด

(๕) เสนอรายงานประจํ าปเกี่ยวกับผลการดํ าเนินงานดานตางๆ รวมทั้ง
รายงานการเงินและบัญชีภายในหกสิบวันเมื่อครบรอบปบัญชีตอคณะกรรมการนโยบาย และ   
คณะกรรมการบริหารเพื่อทราบ

(๖) พัฒนากิจการและการดํ าเนินงานของ บกป. ใหมีประสิทธิภาพและ
เปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัตินี้

(๗)  ท ําหนาที่เปนนายทะเบียนตามพระราชบัญญตินี้
(๘) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการนโยบายหรือคณะกรรมการ

บริหารมอบหมายในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกใหผูจัดการเปนผูแทนของ บกป. ผูจัดการ  
มอบหมายอ ํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนภายในขอบอํ านาจหนาที่ก็ได
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หมวด ๒
บรรษัทกลางรับประกันภัยทางการเกษตร

มาตรา ๒๐   ใหจดัตัง้บรรษทักลางรบัประกนัภยัทางการเกษตรขึน้ เรียกโดยยอวา “บกป.”  
ใหมีฐานะเปนนิติบุคคล

บกป. ไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามฏกหมายวาดวยวิธีการ    
งบประมาณหรือกฎหมายอื่น  และบรรดารายไดของ บกป. ไมตองสงเปนรายไดแผนดิน

กจิการตามวรรคหนึ่งของ บกป. ไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวย  
การคุมครองแรงงาน เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการคาชดเชย กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ  
กฎหมายวาดวยประกันสังคม  และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน

มาตรา ๒๑ ให บกป. มีสํ านักงานแหงใหญตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัด
ใกลเคียงและอาจตั้งสํ านักงานสาขา  หรือตวัแทนขึ้น  ณ  ที่อ่ืนใดได

มาตรา ๒๒ บกป. มีวัตถุประสงคใหบริการสาธารณะดานรับประกันภัยธรรมชาติทาง
การเกษตร

มาตรา ๒๓ ให บกป. มอํี านาจหนาที่ทํ าการใดๆ ภายในขอบวัตถุประสงคตามมาตรา 
๒๒ ดังตอไปนี้

(๑) ด ําเนนิกจิการเกี่ยวกับการประกันภัยทางการเกษตร รวมทั้งการรับเงิน
อุดหนนุและเงินสมทบจากภาครัฐ หรือแหลงอ่ืนๆ ตามมาตรา  ๒๔

(๒) ปฏิบตัิงานดานธุรการของคณะกรรมการนโยบาย และคณะกรรมการ
บริหาร

(๓) รับจดทะเบียนประกันภัยทางการเกษตร เพื่อดํ าเนินการใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัตินี้

(๔) รับแจงเหตุแหงความเสียหาย ตรวจสอบความเสียหาย รับคํ ารองขอ
รับคาเสียหายจายเงินคาสินไหมทดแทน

(๕) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิในการครอบครอง หรือมีทรัพยสิน สราง ซ้ือ  
จดัหา จํ าหนาย เชา ใหเชา เชาซ้ือ ยืม ใหยืม รับจํ านํ า รับจํ านอง แลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือ
ด ําเนนิการใดๆ  เกี่ยวกับทรัพยสินทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับทรัพยสินที่มีผูอุทิศให

(๖) กูยมืเงนิ ใหกูยืมเงินโดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพย และรวม
ลงทุน ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนในการดํ าเนินงานตามวัตถุประสงคตามมาตรา ๒๒
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การกูยมืเงิน การใหกูยืมเงิน การรวมลงทุนหรือการลงทุน ใหเปนไป
ตามหลกัเกณฑทีค่ณะกรรมการบรหิารก ําหนด ถาเปนจ ํานวนเงนิไมเกนิหนึง่ในสีข่องจ ํานวนทรพัยสิน
ของ บกป. ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ถาเปนจํ านวนเงินเกินหนึ่งในสี่    
ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย และถาเปนจํ านวนเงินเกินครึ่งหนึ่งตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน

(๗) ออกพันธบัตรโดยมีกระทรวงการคลังคํ้ าประกัน
(๘) ฝากเงินกับสถาบันการเงินเปนองคกรของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจตามที่

คณะกรรมการบริหารเห็นจ ําเปนและสมควร
(๙) ก ําหนดคาบริการในการดํ าเนินงานของ บกป.
(๑๐) เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํ ารุง คาตอบแทน หรือคาบริการ คาเบี้ย

ประกันภัย ตามอัตราที่คณะกรรมการบริหารกํ าหนด
(๑๑) ทํ าความตกลงและรวมมือในภาคเอกชน องคกรหรือหนวยงานใน

ประเทศหรือตางประเทศหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกิจการที่เกี่ยวกับการดํ าเนินงานตาม
พระราชบัญญัตินี้

(๑๒) จดัใหมีและใหทุนเพื่อการสนับสนุนการดํ าเนินงาน
(๑๓) ให บกป. บริหารการใชจายเงิน การรับเงิน ซ่ึง บกป. ไดรับมาตาม

มาตรา ๒๔ เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๔) ในกรณทีี ่ บกป. ไดด ําเนนิการรบัประกนัภยัทางการเกษตรประเภทใด

แลว ให บกป. แจงตอคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภยัพบิตัเิพือ่งดการใหความชวยเหลือ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๖ และเมื่อ บกป. ยกเลิกการรับประกันภัยประเภทใด ใหแจงตอคณะกรรมการ
ดังกลาว เพือ่ใหความชวยเหลือผูประสบภัยดังเดิม

(๑๕) รายงานผลการด ําเนนิงานตอคณะกรรมการนโยบาย และคณะกรรมการ
บริหาร

(๑๖) ปฏิบัติงานหรือดํ าเนินการอื่นใดตามที่กฏหมยกํ าหนดใหเปนอํ านาจ
หนาทีข่อง บกป. หรือตามคณะกรรมการนโยบาย หรือคณะกรรมการมอบหมาย ทั้งนี้ เฉพาะเพื่อ
ประโยชนในการดํ าเนินกิจการของ บกป.
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     มาตรา ๒๔ เงนิทนุและทรัพยสินในการดํ าเนินงาน บกป. ประกอบดวย
(๑) เงินทุนและทรัพยสินที่ไดรับโอนมาจากกระทรวงการคลังวาดวย  

การจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ และเงินอื่นตาม
ทีค่ณะกรรมการนโยบายกํ าหนด

(๒) เงนิทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให
(๓) เงนิอดุหนนุทีรั่ฐบาลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินจดัสรรใหประจ ําป
(๔) เงนิหรือทรัพยสินอื่นที่ไดรับจากรัฐบาล หรือจากแหลงตางๆ ภายใน

ประเทศ หรือตางประเทศ หรือองคกรระหวางประเทศ หรือบุคคลอื่น
(๕) คาธรรมเนียม คาบํ ารุง คาตอบแทน คาบริการ คาเบี้ยประกันหรือ  

รายไดจากการดํ ากิจการของ  บกป.
(๖) ดอกผลหรือรายไดและผลประโยชนใดๆ ที่เกิดจากการลงทุนและจาก

ทรัพยสินของ บกป.
(๗) เงินรายไดอ่ืนๆ

ในกรณ ีบกป. มีเงินทุนดํ าเนินการไมเพียงพอแกการดํ าเนินการ และ
ไมสามมารถหาเงินจากแหลงอื่นใดได รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนตาม (3) ใหเพียงพอสํ าหรับ
บริหารงานตามวัตถุประสงคในมาตรา ๒๒

เงินอุดหนุนตาม (๓) รัฐบาลพึงจัดสรรใหแก บกป. ใหเพียงพอ
สํ าหรับคาใชจายตามวัตถุประสงคของ บกป. ที่กํ าหนดไวในมาตรา ๒๒

หมวดที่  ๓
การประกันภัยทางการเกษตร

มาตรา ๒๕ ให บกป. จดัใหมกีารประกนัภยัทางการเกษตร ใหแกเกษตรกรทีจ่ดทะเบยีน
ไดกบั บกป. หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกํ าหนด

มาตรา ๒๖ ใหรัฐอดุหนนุคาเบีย้ประกนัภยัจ ํานวนหนึง่ใหกบัเกษตรกรในการประกนัภยั
ตามมาตรา ๒๕

หากเกษตรกรรายใดมีความประสงคที่จะทํ าประกันภัยนอกเหนือจาก  
การประกนัภัยที่รัฐอุดหนุนคาเบี้ยประกันภัยตามวรรคแรก ใหเกษตรกรแจง บกป. หรือตัวแทนเพื่อ
ใหจดัมีการทํ าประกันภัยเพิ่มเติมตอไป
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มาตรา ๒๗ ใหธนาคารผูไดรับประโยชนจากการประกันภัยของเกษตรกร มสีวนรวม
จายคาเบี้ยประกันใหเกษตรกร ตามที่คณะกรรมการบริหารกํ าหนด

มาตรา ๒๘ แบบและประเภทของกรมธรรมประกันภัยทางการเกษตร ใหเปนไปตาม
คณะกรรมการบริหารกํ าหนด

มาตรา ๒๙ กรณีเกิดมหันตภัยความเสียหายมากกวาเงินทุนดํ าเนินการที่ บกป. มีอยู
เสนอคณะกรรมการนโยบาย เพือ่ขอเงนิอนมุตัชิวยเหลือจากรฐัสมทบจายคาสนิไหมแกผูเอาประกนัภยั

หมวด  ๔
การบัญชี  และการตรวจสอบ

มาตรา ๓๐ ให บกป. วางและรักษาไวซ่ึงระบบการบัญชีตามหลักสากล ตามแบบและ
หลักเกณฑที่คณะกรรมการกํ าหนด โดยปรึกษาหารือกับสํ านักงานการตรวจเงินแผนดินจัดใหมี  
การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและวัสดุ บกป. รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ใหคณกรรมการบริหาร และคณะกรรมการนโยบายทราบอยางนอยปละครั้ง และจัดทํ ารายงาน  
ประจํ าปเสนอคณะรัฐมนตรี รายงานนี้ใหกลาวถึงผลงานของ บกป. ในปที่ลวงมาแลว แสดงงบดุล
บญัชที ําการ และบัญชีกํ าไรขาดทุน ที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวภายในหกสิบวัน นบัแตวันที่ผูสอบ
บัญชีตรวจสอบวาถูกตอง

มาตรา ๓๑ ทุกรอบปในสํ านักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามที่
คณะกรรมการแตงตั้งดวยความเห็นชอบสํ านักงานการตรวจเงินแผนดินของ บกป. โดยใหแสดง
ความคดิเหน็เปนขอวเิคราะหวา การใชจายเงนิดงักลาวเปนไปตามวตัถุประสงค ประหยดั และไดผล
ตามเปาหมายเพียงใด แลวทํ าบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการนโยบาย และ
คณะกรรมการบริหาร

มาตรา ๓๒ ใหผูสอบบัญชีมีอํ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐาน
ตางๆ ของ บกป. สอบถามประธานกรรมการ ผูจดัการ ผูตรวจสอบภายใน เจาหนาที่หรือลูกจางและ
เรยีกใหสงสรรพสมุดบัญชี และเอกสารหลักฐานตางๆ ของ บกป. เปนการเพิ่มเติมได
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หมวดที่  ๕
การกํ ากับและควบคุม

มาตรา ๓๓ ใหรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ มีอํ านาจหนาที่กํ ากับดูแล
ดํ าเนินกิจการของ บกป. ใหเปนไปตามกฎหมายและใหสอดคลองตามวัตถุประสงคของ บกป.  
นโยบายของรัฐบาล มตคิณะรัฐมนตรี และมติของคณะกรรมการ

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๓๔ ในวาระเริ่มแรก เมื่อพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเลขานุการสํ านัก
เศรษฐกิจการเกษตรทํ าหนาที่เปนเลขานุการชั่วคราวของคณะกรรมการนโยบาย และใหผูจัดการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณเพื่อการเกษตรหรือบุคคลที่ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณเพื่อการเกษตรมอบหมายทํ าหนาที่เปนผูจัดการ บกป. ช่ัวคราว เพื่อดํ าเนินการตาม  
พระราชบญัญตันิีไ้ปพลางกอน จนกวาจะมกีารแตงตัง้บคุคลดงักลาวตามพระราชบญัญตันิีก้ ําหนดไว

มาตรา ๓๕ ในระหวางที่ยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ใหคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งบุคคลเพื่อเปนกรรมการบริหารชั่วคราว ประกอบไปดวย อธิบดีกรมการประกันภัยหรือ       
ผูแทน อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณหรือผูแทน อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรหรือผูแทน อธิบดี
กรมการปกครองหรอืผูแทน และเลขาธกิารส ํานกังานเศรษฐกจิการเกษตรหรอืผูแทน เพือ่ด ําเนนิการ
ตามพระราชบัญญัติไปพลางกอน

มาตรา ๓๖ ใหดํ าเนินการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารและผู จัดการ บกป.ตาม      
พระราชบัญญัตินี้ ภายในหนึ่งป นบัตัง้แตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา ๓๗ ในวาระเริม่แรก ใหคณะรฐัมนตรอีนมุตัแิละจดัสรรเงนิเพือ่ใชจายในกจิการ
ของ บกป. ใหเพียงพอตามความจํ าเปนและเหมาะสมในการดํ าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

รับสนองพระบรมราชโองการ
-----------------------------------
           นายกรัฐมนตรี
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ประวัติผูเขียน

ช่ือ-นามสกุล ศักดิ์ชัย ดีละมาย
ประวัติการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง
                     ปการศึกษา 2543

ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) สาขาการปกครอง 
มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง ปการศึกษา 2548
เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 57 สํ านักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา

ต ําแหนงและสถานที่ทํ างาน ทนายความ สํ านักงานที่ปรึกษากฎหมายคุณธรรม
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