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บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เร่ือง  การประกันภัยทางการเกษตร  
   

 
กรมสงเสริมการเกษตรไดมีหนังสือ ที่ กษ ๑๐๐๔/๖๒๓๓ ลงวันที่๑ มิถุนายน 

๒๕๕๒ และ ที่ กษ ๑๐๐๖/๗๗๗๓ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ถึงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา สรุปความไดวา รัฐบาลมีนโยบายตามขอ ๑.๒.๗ ในการดําเนินมาตรการรักษา
เสถียรภาพราคาสินคาเกษตรผานกลไกและเครื่องมือของรัฐใหมีประสิทธิภาพ และเรงสรางระบบ
ประกันความเสี่ยงทางการเกษตร ทั้งระบบประกันความเสี่ยงราคาพืชผลผานกลไกตลาดซื้อขาย
ลวงหนาสินคาเกษตรและระบบประกันภัยพืชผลอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการประกันความเสี่ยงของพืชผลทางการเกษตร โดยมีรอง
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานกรรมการ และอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปน
กรรมการและเลขานุการ 

การดําเนินการเพื่อเตรียมจัดทําแนวทางกําหนดระบบประกันภัยทางการเกษตรมี
สาระสําคัญสรุปไดวา กระทรวงเกษตรและสหกรณเปนผูรับประกันภัยทางการเกษตร โดยเก็บเบี้ย
ประกันจากเกษตรกรผูเอาประกันภัยสวนหนึ่ง และรัฐจายงบประมาณสมทบสวนหนึ่งเพ่ือลดภาระ
ของเกษตรกรแลวนําเบี้ยประกันทั้งหมดมาสมทบเปนกองทุนเพื่อการประกันภัยทางการเกษตร 
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนผูบริหารกองทุนเพื่อนํามาชดเชยใหแกเกษตรกรที่ประสบภัย
ธรรมชาติตามหลักเกณฑการประเมินความเสียหายที่ทําขอตกลงกันไวระหวางกระทรวงเกษตร
และสหกรณกับเกษตรกรผูเอาประกันภัย ซึ่งกําหนดรายละเอียดวงเงินคุมครองไวลวงหนา 

กระทรวงเกษตรและสหกรณโดยคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการเกษตร
และสหกรณไดมอบหมายกรมสงเสริมการเกษตรในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประกันภัย
ความเสี่ยงของพืชผลทางการเกษตร ดําเนินการรวบรวมและศึกษาขอมูลเพ่ือจัดทําระบบ
ประกันภัยนําเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ และใหหารือขอกฎหมายตอสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ดังตอไปนี้ 

๑. การดาํเนนิการรับประกันภัยทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ขัดตอมาตรา ๘๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม อยางไร 

๒. การดําเนินการรับประกันภัยทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ขัดตอมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญตัิประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม อยางไร 
 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ไดรับฟงคําช้ีแจงจากผูแทนกระทรวง

                                                 
 สงพรอมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๑/๑๒๐๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๒

เกษตรและสหกรณ (สํานักงานปลัดกระทรวงและกรมสงเสริมการเกษตร) และผูแทนสํานัก
นายกรัฐมนตรี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) แลว ปรากฏ
ขอเท็จจริงเพ่ิมเติมวา ปจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณยังไมไดดําเนินการรับประกันภัยทาง
การเกษตรแตไดจัดทํา “โครงการศึกษาแนวทางการดําเนินการประกันภัยธรรมชาติสําหรับการ
ผลิตขาว” เปนการศึกษาวิจัยเพื่อเปนตนแบบในการขยายการประกันภัยไปสูพืชชนิดอื่นตอไป มี
ระยะเวลาโครงการ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแลวจะไดนําผล
การศึกษาวิจัยและรางพระราชบัญญัติการประกันภัยทางการเกษตร พ.ศ. .... เสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตอไป 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ไดพิจารณาขอหารือของกรมสงเสริม
การเกษตรประกอบกับคําช้ีแจงของผูแทนหนวยงานดังกลาวแลว มีความเห็นดังตอไปนี ้

ประเด็นที่หน่ึง  เห็นวา มาตรา ๘๔๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เปน
บทบัญญัติในสวนที่ ๗ แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ซึ่งอยูในหมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
และโดยที่มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ที่กําหนดในสวนที่ ๑ 
บททั่วไป ของหมวด ๕ นั้น บัญญัติใหรัฐดําเนินการตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการ
บริหารราชการแผนดินตามเจตจํานงของหมวดนี้ได 

การที่กระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการตามโครงการประกันภัยทาง
การเกษตรโดยมุงศึกษา รวบรวมขอมูล และวิจัยเกี่ยวกับระบบประกันภัยพืชผลทางการเกษตร ซึ่ง
มีวัตถุประสงคหลักในการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาตินั้น ไมถือเปนการประกอบ
กิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับเอกชนตามนัยมาตรา ๘๔๓ (๑) ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย เพราะเมื่อเกิดความเสียหายแกพืชผลทางการเกษตรอันเนื่องจากความ
แปรปรวนของดินฟาอากาศ โดยปกติของการบริหารราชการแผนดินก็เปนหนาที่ของรัฐบาลที่

                                                 
๑มาตรา ๘๔  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังตอไปนี ้
(๑) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุนให

มีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดยตองยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑท่ีควบคุมธุรกิจซึ่งมี
บทบัญญัติท่ีไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขัน
กับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพ่ือประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือ
การจัดใหมีสาธารณูปโภค 

ฯลฯ    ฯลฯ 

(๘) คุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด สงเสริมให
สินคาเกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกรเพื่อ
วางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๒มาตรา ๗๕  บทบัญญัติในหมวดนี้เปนเจตจํานงใหรัฐดําเนินการตรากฎหมายและกําหนด

นโยบายในการบริหารราชการแผนดิน 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๓โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน 
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จะตองชดเชยความเสียหายเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกรและเมื่อพิจารณามาตรา 
๘๔๔ (๘) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ที่กําหนดใหรัฐตองคุมครองและรักษา
ผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด สงเสริมใหสินคาเกษตรไดรับผลตอบแทน
สูงสุด รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตร
และรักษาผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร จึงถือวาเปนบทบัญญัติที่คุมครองเกษตรกรใหไดรับ
ประโยชนสูงสุด  การดําเนินการดังกลาวถือวาเปนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลอันเปน
การบริหารราชการแผนดินอยางหนึ่ง จึงสามารถดําเนินการได 

ประเด็นที่สอง  เห็นวา โดยที่พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕๕ มี
วัตถุประสงคสวนหนึ่งเพ่ือใหทางราชการสามารถควบคุมและกํากับดูแลกิจการธุรกิจประกันวินาศ
ภัยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ตอมาไดมีการแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑเก่ียวกับการกํากับดูแล
บริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหนา
ประกันวินาศภัย โดยการตราพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๖ เพ่ือ
คุมครองประชาชนและผูเอาประกันภัย และพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยใหมีความ
มั่นคงและเสถียรภาพ  และการที่มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง๗ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดให
การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตองจัดตั้งข้ึนในรูปของบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวย
บริษัทมหาชนจํากัด และไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยจากรัฐมนตรีโดยอนุมัติ
คณะรัฐมนตรีดวย แสดงใหเห็นวา กฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยมุงบังคับเฉพาะกรณีที่เปน

                                                 
๔โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน 
๕เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยการประกัน

วินาศภัยฉบับปจจุบันไดใชบังคับมาเปนเวลานาน มีบทบัญญัติหลายประการไมเหมาะสมกับกาลสมัยและไม
สอดคลองกับสภาวการณทางเศรษฐกิจและสังคมที่กําลังขยายตัวในปจจุบันและในอนาคต ประกอบกับไดมีการ
เปลี่ยนฐานะของสํานักงานประกันภัยเปนกรมการประกันภัย  ดังนั้น เพ่ือเปนการรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
ประกันวินาศภัยสมควรปรับปรุงหลักเกณฑเก่ียวกับการดําเนินการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยใหมีความ
คลองตัวและสามารถอํานวยประโยชนแกผูเอาประกันภัยเพ่ิมขึ้น ตลอดจนควรกําหนดขอบเขตอํานาจและหนาท่ี
ของนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาท่ีเสียใหม เพ่ือใหสามารถควบคุมและกํากับดูแลกิจการธุรกิจประกันวินาศ
ภัยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

๖เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดใชบังคับมานาน และปรากฏวาหลักเกณฑเก่ียวกับการกํากับดูแลบริษัทที่ไดรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหนาประกันวินาศภัยในพระราชบัญญัติ
ดังกลาวไมสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบันและไมเพียงพอที่จะคุมครองประชาชนและผูเอาประกันภัย  
ดังนั้น สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ใหเหมาะสมยิ่งขึ้นเพ่ือคุมครองประชาชนและผูเอา
ประกันภัย และพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยใหมีความมั่นคงและเสถียรภาพ  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้

๗มาตรา ๖  การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยจะกระทําไดเม่ือไดจัดตั้งขึ้นในรูปบริษัท
มหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และโดยไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
จากรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตร ี

ฯลฯ    ฯลฯ 



 ๔

การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยโดยภาคเอกชนเทานั้น จึงกําหนดใหตองจัดตั้งในรูปของบริษัท
มหาชนจํากัดเพื่อใหการประกอบธุรกิจมีความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน  นอกจากนี้ ยัง
กําหนดใหผูประกอบธุรกิจตองไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีดวย ซึ่ง
มีลักษณะเปนการควบคุมและกํากับดูแลโดยภาครัฐ  ดังนั้น จะเห็นไดวากฎหมายวาดวยการ
ประกันวินาศภัยมีเจตนารมณเพ่ือควบคุมธุรกิจประกันวินาศภัยของเอกชนโดยเฉพาะ เมื่อ
โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการประกันภัยทางการเกษตรเปนการดําเนินการโดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณซึ่งเปนสวนราชการ จึงไมอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 
๒๕๓๕ 
 
 

(ลงช่ือ) พรทิพย  จาละ 
(คุณพรทิพย  จาละ) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 


