ฉบับที่ 68/2560

วันที่ 29 มิถุนายน 2560

โครงการประกันภัยข้ าวนาปี ปี การผลิต 2560
______________________
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
ได้ช้ ี แจงว่า คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เห็ นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี (โครงการฯ)
ปี การผลิต 2560 เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยงจากภัยธรรมชาติให้แก่เกษตรกรผูเ้ พาะปลูกข้าวนาปี
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่ งเป็ นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริ หารจัดการข้าว ในการประชุมครั้งที่
3/2560 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 โดยมีหลักการและรายละเอียดของการรับประกันภัย ดังนี้
1. พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
1.1 กําหนดพื้นที่เป้ าหมายขั้นตํ่าจํานวน 25 ล้านไร่ สําหรับเกษตรกรที่เป็ นลูกค้าสิ นเชื่ อเพื่อการ
เพาะปลูกข้าวนาปี ปี การผลิต 2560 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
1.2 กําหนดพื้นที่จาํ นวนไม่เกิน 8 แสนไร่ สําหรับเกษตรกรที่เป็ นลูกค้าสิ นเชื่อเพื่อการเพาะปลูก
ข้าวนาปี ปี การผลิต 2560 ของ ธ.ก.ส. และประสงค์จะซื้ อความคุม้ ครองเพิ่มเติม และเกษตรกรทัว่ ไปที่ไม่ได้เป็ น
ลูกค้าสิ นเชื่อของ ธ.ก.ส.
2. เงือ่ นไขในการรับประกันภัย
2.1 อัตราเบีย้ ประกันภัย
อัตราเบี้ยประกันภัยที่ 90 บาทต่อไร่ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ ) หรื อคิดเป็ น
อัตรา 97.37 บาทต่อไร่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ )
2.2 วงเงินคุ้มครอง
ในปี การผลิต 2560 เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการฯ จะได้รับวงเงินความคุม้ ครอง 1,260 บาท
ต่อไร่ สําหรับภัยธรรมชาติท้ งั หมด 6 ประเภท ได้แก่ นํ้าท่วมหรื อฝนตกหนักภัยแล้ง ฝนแล้งหรื อฝนทิ้งช่วง ลมพายุ
หรื อพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรื อนํ้าค้างแข็ง ลูกเห็บ และไฟไหม้ (ปี การผลิต 2559 วงเงินคุม้ ครอง 1,111 บาทต่อ
ไร่ ) และวงเงินความคุม้ ครอง 630 บาทต่อไร่ สําหรับภัยศัตรู พืชหรื อโรคระบาด (ปี การผลิต 2559 วงเงินคุม้ ครอง 555
บาทต่อไร่ )
3. การอุดหนุนค่าเบีย้ ประกันภัยของรัฐบาล
รัฐบาลจะอุดหนุ นเงิ นค่าเบี้ ยประกันภัยให้แก่ผูเ้ อาประกันภัยทั้งหมดตามข้อ 1 ในอัตรา 61.37
บาทต่อไร่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ ) ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยในส่ วนที่เหลืออีก 36 บาท
ต่อไร่ สําหรับเกษตรกรที่เป็ นลูกค้าสิ นเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ปี การผลิต 2560 ของ ธ.ก.ส. ตามข้อ 1.1

-24. งบประมาณและแหล่ งทีม่ าสํ าหรับโครงการฯ ปี การผลิต 2560
การดําเนิ นโครงการฯ ปี การผลิต 2560 กระทรวงการคลังประเมินในเบื้องต้นว่า อาจมีเกษตรกร
เข้าร่ วมโครงการฯ มากกว่าพื้นที่เป้ าหมายที่กาํ หนด ดังนั้น จึงเสนอขออนุ มตั ิเพื่อใช้กรอบวงเงินงบประมาณในการ
อุดหนุนเบี้ยประกันภัย สําหรับพื้นที่เอาประกันภัยจํานวน 30 ล้านไร่ คิดเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 1,841,100,000 บาท
___________________________________

สํานักนโยบายระบบการคุม้ ครองผลประโยชน์ทางการเงิน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 02 273 9020 ต่อ 3677
โทรสาร 02 618 3369

โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560
วัตถุประสงค์: เพื่อเกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติด้วยตนเอง และเป็นการต่อยอด
ความช่วยเหลือของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั กิ รณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556
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