ฉบับที่ 52/2561

วันที่ 11 เมษายน 2561

โครงการประกันภัยข้ าวนาปี ปี การผลิต 2561
________________________________
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า
ในการประชุมคณะรั ฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี
(โครงการฯ) ปี การผลิต 2561 เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงจากภัยธรรมชาติให้แก่เกษตรกร
ผูเ้ พาะปลูกข้าวนาปี ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และคณะกรรมการนโยบายและบริ หารจัดการข้าวได้มีมติเห็นชอบ
โครงการฯ ปี การผลิต 2561 ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 โดยมีหลักการและรายละเอียดของ
การรับประกันภัย ดังนี้
1. พืน้ ทีเ่ ป้ าหมายเอาประกันภัย สู งสุ ดจํานวนไม่เกิน 30 ล้านไร่ ประกอบด้วย
1.1 พื้นที่เป้ าหมายเอาประกันภัยจํานวนไม่เกิน 29 ล้านไร่ สําหรับเกษตรกรที่เป็ นลูกค้าสิ นเชื่ อเพื่อ
การเพาะปลู ก ข้า วนาปี ปี การผลิ ต 2561 ของธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุ ก ราย
ซึ่ งประกอบด้วย ลูกค้า สิ นเชื่ อ ธ.ก.ส. ที่ ได้รั บการอุ ดหนุ นเบี้ ยประกันภัยจาก ธ.ก.ส. และลู กค้าสิ นเชื่ อ ธ.ก.ส. ที่ มี
ความประสงค์จะขอเอาประกันภัยเพิ่มเติม โดยจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเอง
1.2 พื้นที่เป้ าหมายเอาประกันภัยจํานวนไม่เกิน 1 ล้านไร่ สําหรับเกษตรกรทัว่ ไปที่เพาะปลูกข้าวนาปี
และไม่ใช่ลูกค้าสิ นเชื่อ ธ.ก.ส.
2. เงื่อนไขในการรับประกันภัย
2.1 ผู้เอาประกันภัย คือ เกษตรกรผูเ้ พาะปลูกข้าวนาปี ที่ข้ ึนทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) กับกรมส่ งเสริ ม
การเกษตร ในปี การผลิต 2561/62
2.2 รู ปแบบการเอาประกันภัย แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
(1) กลุ่มเกษตรกรที่ เป็ นลูกค้าสิ นเชื่ อเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ปี การผลิ ต 2561 ของ ธ.ก.ส.
ดําเนินการในรู ปแบบการประกันภัยกลุ่ม โดย ธ.ก.ส. เป็ นผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย
(2) กลุ่มเกษตรกรทัว่ ไปที่เพาะปลูกข้าวนาปี และไม่ใช่ลูกค้าสิ นเชื่อ ธ.ก.ส. ดําเนินการในรู ปแบบ
การประกันภัยรายบุคคล
2.3 อัตราเบีย้ ประกันภัย
อัตราเบี้ ยประกันภัย 90 บาทต่อไร่ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ ) หรื อคิดเป็ นอัตรา
97.37 บาทต่อไร่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ ) ซึ่งเป็ นอัตราเดียวทุกพื้นที่ทวั่ ประเทศ

-22.4 วงเงินความคุ้มครอง
เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการฯ ปี การผลิต 2561 จะได้รับวงเงินความคุม้ ครองสู งสุ ด 1,260 บาทต่อ
ไร่ สําหรับภัยธรรมชาติท้ งั หมด 6 ประเภท ได้แก่ นํ้าท่วมหรื อฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรื อฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรื อพายุ
ไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรื อนํ้าค้างแข็ง ลูกเห็บ และไฟไหม้ และวงเงินความคุม้ ครองสู งสุ ด 630 บาทต่อไร่ สําหรับภัย
ศัตรู พืชหรื อโรคระบาด
3. การอุดหนุนค่ าเบีย้ ประกันภัยของรัฐบาล
สําหรับโครงการฯ ปี การผลิต 2561 รัฐบาลยังคงอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยทุกราย
ในอัตรา 61.37 บาทต่อไร่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ ) และ ธ.ก.ส. จะอุดหนุ นค่าเบี้ยประกันภัยในส่ วนที่เหลือ
อีก 36 บาทต่อไร่ สําหรับเกษตรกรที่เป็ นลูกค้าสิ นเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ปี การผลิต 2561 ของ ธ.ก.ส. เฉพาะพื้นที่
เพาะปลูกส่ วนที่ได้รับการอนุมตั ิสินเชื่อ
4. งบประมาณ
การดําเนิ นโครงการฯ ปี การผลิต 2561 กระทรวงการคลังประเมินในเบื้องต้นว่า จะมีเกษตรกรเข้า
ร่ วมโครงการฯ ตามเป้ าหมาย ดังนั้น จึงอนุ มตั ิวงเงินอุดหนุ นค่าเบี้ยประกันภัยสําหรับพื้นที่เป้ าหมายเอาประกันภัยที่
จํานวนสู งสุ ด 30 ล้านไร่ คิดเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 1,841,100,000 บาท
________________________________________

สํานักนโยบายระบบการคุม้ ครองผลประโยชน์ทางการเงิน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3691

โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยตนเอง และเป็นการต่อยอดความช่วยเหลือของรัฐ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556

พื้นที่เป้าหมายรับประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัย
61.37 บาทต่อไร่

เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าว

(54 บาทต่อไร่ + ภาษีมลู ค่าเพิ่ม + อากรแสตมป์)

เบี้ยประกันภัย

รวม 97.37 บาทต่อไร่

36 บาทต่อไร่

ลูกค้า้ สินิ เชือื่ ของ ธ.ก.ส.

29 ล้านไร่

30 ลานไร
ล้านไร่

ผู้รับประกันภัย

61.37 บาทต่อไร่

ค่าสินไหม
ทดแทน

เกษตรกรทั่วไป
1 ล้านไร่

ค่าสินไหมทดแทน
1 260/630 บาทตอไร
1,260/630
บาทต่อไร่

36 บาทต่อไร่
กรอบวงเงินงบประมาณ : 1,841.10 ล้านบาท

เกษตรกรผู้เอาประกันภัยประสบ
ภัยพิบัติตามประกาศผู้ว่าราชจังหวัด
เกษตรกรรับค่าสินไหมทดแทน

1.น้ําท่วม/ฝนตกหนัก

2. ฝนทิ้งช่วง

3.ลมพายุ/ ใต้ฝนุ่ 4. อากาศหนาว

1,260 บาท/ไร่

5. ลูกเห็บ

6.ไฟไหม้

7. ศัตรูพืช/โรคระบาด

630 บาท/ไร่

