การบังคับใชกฎหมายประกันภัยสินคานําเขาทางทะเล
(Marine Import Compulsory Insurance Act)
บทคัดยอ
วัตถุประสงคในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาหามาตรการในการชวยลดดุลการคา
ของประเทศ โดยมองจากการที่เราขาดทุนจากการประกันภัยสินคานําเขาทางทะเลในปหนึ่งๆ เปน
จํานวนมาก หากรัฐจะสงเสริมหรือใชมาตรการบังคับใหผูนําเขาตองทําประกันภัยสินคาที่สั่งเขามา
กับบริษัทประกันภัยในประเทศ ดังเชน กระทํากันในหลายๆ ประเทศ ก็จะเปนการชวยลดดุลการคา
ของประเทศในสวนนี้ได ฉะนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมุงที่จะหาขอมูลจากผูที่เกีย่ วของ เพื่อสรุปหา
มาตรการที่เหมาะสมในการดําเนินการในเรื่องดังกลาวนี้ โดยทําการสัมภาษณผูนําเขา จํานวน 442
ราย ซึ่งสุมตัวอยางจากจํานวนผูนําเขารายใหญสุดลงมาตามลําดับ จํานวน 1,500 รายแบบธรรมดา
(Simple Random Sampling) ในการนี้ไดรับความรวมมืออยางดีจากกรมเศรษฐกิจการพาณิชย
กระทรวงพาณิ ช ย ที่ ไ ด ดํ า เนิ น การหารายชื่ อ พร อ มที่ อ ยู ข องผู นํ า เข า ดั ง กล า วทั้ ง หมดด ว ย
เครื่องสมองกล นอกจากนี้ไดสัมภาษณบริษัทประกันภัยในประเทศซึ่งรวมทั้งบริษัทตางประเทศที่
มีสาขาอยูในประเทศไทยจํานวน 50 บริษัทและหนว ยงานของรัฐจํานวน 8 แหง คือ สํานัก งาน
ประกัน ภั ย กรมการต างประเทศ กรมสรรพากร กรมศุ ลกากร ธนาคารแหง ประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการ
ตางประเทศ สรุ ปผลการศึก ษาพบว าวิธีก ารสงเสริมใหผูนําเขาทําประกั น ภัยสิน คากับบริษั ท
ประกันภัยในประเทศ ดวยวิธีการตางๆ เชน การประชาสัมพันธ การใหความรูความเขาใจดาน
ประกันภัย การขอความรวมมือจากผูเกี่ยวของทุกฝายรวมทั้งการใหแรงจูงใจผูนําเขาเชน การใช
ระบบภาษีคือกําหนดใหเบี้ยประกันภัยที่ผูนําเขาทําประกันภัยไวในประเทศหักเปนคาใชจายในการ
คํานวณภาษีไดเปน 2 เทา เปนตน จะเปนมาตรการที่ยอมรับในการชวยลดดุลการคาของประเทศ
มากกวาวิธีการออกกฎหมายบังคับผูนําเขาตองทําประกันภัยไวในประเทศ
Abstract
The purpose of this research is to find out for out for the policy
instrument to decrease the deficit of payment of international trade in the part of marine
import insurance which show a large amount of premium payment each year.
This problem could be solved by enforcing and for encouraging importers
to insure their importing goods through local (Thai) insurance companies in similarly to
successful practice in many other countries
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In this research data are collected from several relevant sources. 442
importers were simple random sampling selected from 1500 large importers for
interviewing. Basic information of these importers are taken from the data bank stored in
the computer center of Department of Business Economics
In addition to personal interview, Corporation interview were also carried
out from 50 local situated insurance firms and 8 government authorities namely Insurance
Department, Department of Foreign Trade, Revenue Department, Customs Department, Bank
of Thailand. Office of the Mercantile Marine Promotion Committee Ministry of Industry
and Ministry of Foreign Affairs
The conclusion is primarily drown from the research that the following
actions should be performed by the government in encouraging the public in using local
insurance services.
1. Public Relation and requesting for national-wide co-operation
2. Tax incentive such as double insurance premium deduction for corporate
income tax calculation
It is expected that if aggressive campaign is exercised there should be
some good results in reducing the out flow of insurance premium as expected.
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