ฉบับที่ 24/2562

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการประกันภัยข้ าวนาปี และโครงการประกันภัยข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ปี การผลิต 2562
___________________________________________

นายลวรณ แสงสนิท ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยว่า ในการประชุ ม คณะรัฐ มนตรี เ มื ่อ วัน ที ่ 18 กุม ภาพัน ธ์ 2562 คณะรัฐ มนตรี ไ ด้มีม ติเ ห็น ชอบโครงการ
ประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ ปี การผลิต 2562 เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หาร
จัด การความเสี่ ย งจากภัย ธรรมชาติใ ห้แก่เ กษตรกรผูเ้ พาะปลูก ข้า วนาปี และผูเ้ พาะปลูก ข้า วโพดเลี้ ย งสัต ว์ ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอทั้งนี้ โครงการประกันภัยทั้ง 2 โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้
1. โครงการประกันภัยข้ าวนาปี ปี การผลิต 2562 มีการพัฒนาจากโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปี การผลิต
2561 ที่สาคัญ 3 ประการ คือ (1) โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปี การผลิต 2562 ได้เพิ่มความคุ ม้ ครอง “ภัยช้างป่ า” ทา
ให้สามารถคุม้ ครองความเสี่ ยงภัยให้กบั เกษตรกรได้ถึง 8 ประเภท จากเดิมที่ครอบคลุมเฉพาะท่วมหรื อฝนตกหนัก ภัย
แล้ง ฝนแล้ง หรื อฝนทิ ้งช่วง ลมพายุหรื อพายุไต้ฝ่ ุน ภัย อากาศหนาวหรื อน้ า ค้า งแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ และภัย แมลง
ศัตรู พืชหรื อโรคระบาด (2) โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปี การผลิต 2562 มีอตั ราค่าเบี้ยประกันภัย 85 บาทต่อไร่ (ไม่
รวมภาษีม ูล ค่า เพิ ่ม และอากรแสตมป์ ) ลดลงจากโครงการประกัน ภัย ข้า วนาปี ปี การผลิต 2561 ที ่มีอ ตั ราค่า เบี้ ย
ประกันภัย 90 บาทต่อไร่ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ ) และ (3) โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปี การผลิต
2562 มีหลักการให้เกษตรกรมีส่วนร่ วมในการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยโดยสามารถซื้ อหรื อทาประกันภัยเพิ่มเติม (ส่ วนที่
2 หรื อ Tier 2) เพื่อให้ได้รับความคุ ม้ ครองมากขึ้ นจากส่ วนที่ภาครัฐให้การอุดหนุ น (ส่ วนที่ 1 หรื อ Tier 1) ทั้งนี้
สามารถสรุ ปหลักการและรายละเอียดของการรับประกันภัยโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปี การผลิต 2562 ได้ดงั ตาราง
ดังนี้

-2รายละเอียด/เงือ่ นไข
พืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย

ผู้เอาประกันภัย
อัตราค่ าเบีย้ ประกันภัย

วงเงินความคุ้มครอง

การอุดหนุนค่ าเบีย้
ประกันภัยของรัฐบาล

งบประมาณ

ส่ วนที่ 1 (Tier 1)

ส่ วนที่ 2 (Tier 2)
ไม่ เกิน 5 ล้ านไร่

30 ล้ านไร่ ประกอบด้วย
(1) เกษตรกรที่เป็ นลูกค้าสิ นเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ปี การผลิต
2562 ของ ธ.ก.ส. ทุกราย จานวนไม่เกิน 28 ล้านไร่
(2) เกษตรกรทัว่ ไปที่เพาะปลูกข้าวนาปี และไม่ใช่ลูกค้าสิ นเชื่อ ธ.
ก.ส. จานวนไม่เกิน 2 ล้านไร่
เกษตรกรผูเ้ พาะปลูกข้าวนาปี ที่ข้ นึ ทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) กับกรมส่งเสริ มการเกษตร ในปี การผลิต
2562/63
85 บาทต่อไร่ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ ) หรื อ
3 อัตรา คือ 5 15 และ 25 บาทต่อไร่ (ไม่
92.02 บาทต่อไร่ (รวมภาษีมูลค่าเพิม่ และอากรแสตมป์ ) เท่ากันทุก รวมภาษีมูลค่าเพิม่ และอากรแสตมป์ )
พื้นที่ ทัว่ ประเทศ
ตามระดับความเสี่ ยงภัยในแต่ละพื้นที่
1,260 บาทต่อไร่ สาหรับภัยธรรมชาติท้ งั หมด 7 ประเภท ได้แก่ น้ า
240 บาทต่อไร่ สาหรับภัยธรรมชาติ
ท่วมหรื อฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรื อฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรื อพายุ ทั้งหมด 7 ประเภทดังกล่าว และสาหรับ
ไต้ฝนุ่ ภัยอากาศหนาวหรื อน้ าค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ และภัยช้างป่ า
ภัยศัตรู พืชและโรคระบาด จะได้รับ
และวงเงินความคุม้ ครองสูงสุด 630 บาทต่อไร่ สาหรับภัยศัตรู พืชหรื อ วงเงินความคุม้ ครองเพิ่มเติม 120 บาท
โรคระบาด
ต่อไร่
เมื่อรวมวงเงินความคุม้ ครองส่วนที่ 1 และ 2 แล้ว จะได้รับความคุม้ ครอง 1,500 และ 750 บาทต่อไร่ ตามลาดับ
(1) รัฐบาลอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่เกษตรกรทุกรายในอัตรา เกษตรกรรับภาระค่าเบี้ยประกันภัย
58.02 บาทต่อไร่ (รวมภาษีมูลค่าเพิม่ และอากรแสตมป์ )
ทั้งหมด
(2) ธ.ก.ส. อุดหนุ นค่าเบี้ ยประกันภัยให้แก่เกษตรกรที่ เป็ นลูกค้า
สิ นเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ในอัตรา 34 บาทต่อไร่
1,740,600,000 บาท
-

2. โครงการประกันภัยข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ปี การผลิต 2562 เป็ นปี แรกในการดาเนินโครงการประกันภัย
ให้แก่เกษตรกรผูเ้ พาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยมีประเภทภัยที่ได้รับความคุม้ ครอง มีการอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยของ
ภาครัฐ และมี หลักการให้เกษตรกรมี ส่วนร่ วมในการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยโดยสามารถซื้ อหรื อทาประกันภัยเพิ่มเติ ม
เพื่อให้ได้รับความคุม้ ครองมากขึ้นในรู ปแบบเดี ยวกันกับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ทั้งนี้ สามารถสรุ ปหลักการและ
รายละเอียดของการรับประกันภัยโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี การผลิต 2562 ได้ดงั ตาราง ดังนี้

-3รายละเอียด/เงือ่ นไข
พืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย

ผู้เอาประกันภัย
อัตราค่ าเบีย้ ประกันภัย

วงเงินความคุ้มครอง

การอุดหนุนค่ าเบีย้
ประกันภัยของรัฐบาล

งบประมาณ

ส่ วนที่ 1 (Tier 1)

ส่ วนที่ 2 (Tier 2)
ไม่ เกิน 3 แสนไร่

3 ล้ านไร่ ประกอบด้วย
(1) เกษตรกรที่เป็ นลูกค้าสิ นเชื่อเพื่อการเพาะปลูก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ปี การผลิต 2562 ของ ธ.ก.ส. ทุกราย จานวนไม่เกิน 2.8 ล้านไร่
(2) เกษตรกรทัว่ ไปที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และไม่ใช่ลูกค้า
สิ นเชื่อ ธ.ก.ส. จานวนไม่เกิน 2 แสนไร่
เกษตรกรผูเ้ พาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ข้ ึนทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) กับกรมส่งเสริ มการเกษตร ในปี การ
ผลิต 2562/63 ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิ ทธิ์
59 บาทต่อไร่ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ ) หรื อ 64.2 3 อัตรา คือ 3 10 และ 23 บาทต่อไร่
บาทต่อไร่ (รวมภาษีมูลค่าเพิม่ และอากรแสตมป์ ) เท่ากันทุกพื้นที่ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร
ทัว่ ประเทศ
แสตมป์ ) ตามระดับความเสี่ ยงภัยใน
แต่ละพื้นที่
1,500 บาทต่อไร่ สาหรับภัยธรรมชาติท้ งั หมด 7 ประเภท ได้แก่
240 บาทต่อไร่ สาหรับภัยธรรมชาติ
น้ าท่วมหรื อฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรื อฝนทิ้งช่วง ลมพายุ ทั้งหมด 7 ประเภทดังกล่าว และ
หรื อพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรื อน้ าค้างแข็ง ลูกเห็ บ ไฟไหม้ สาหรับภัยศัตรู พืชและโรคระบาด
และภัยช้างป่ า และวงเงินความคุม้ ครองสูงสุด 750 บาทต่อไร่
จะได้รับวงเงินความคุม้ ครองเพิ่มเติม
สาหรับภัยศัตรู พืชหรื อโรคระบาด
120 บาทต่อไร่
เมื่อรวมวงเงินความคุม้ ครองส่วนที่ 1 และ 2 แล้ว จะได้รับความคุม้ ครอง 1,740 และ 870 บาทต่อไร่ ตามลาดับ
(1) รัฐบาลอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่เกษตรกรทุกรายในอัตรา เกษตรกรรับภาระค่าเบี้ยประกันภัย
40.6 บาทต่อไร่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ )
ทั้งหมด
(2) ธ.ก.ส. อุดหนุ นค่าเบี้ ยประกันภัยให้แก่เกษตรกรที่ เป็ นลูกค้า
สิ นเชื่ อเพื่อการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในอัตรา 23.6 บาทต่อ
ไร่
121,800,000 บาท
-

โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปี การผลิต 2562 และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ ปี การผลิต
2562 สามารถเริ่ มดาเนินการได้ทนั ทีหลังได้รับการอนุมตั ิโดยมติคณะรัฐมนตรี
___________________________________

สานักนโยบายระบบการคุม้ ครองผลประโยชน์ทางการเงิน สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3691

โครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยตนเอง และเป็นการต่อยอดความช่วยเหลือของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ิกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556

โครงการประกันภัยข้าวนาปี
เบี้ยประกันภัย
Tier 2
(สมัครใจ)
เป้าหมาย 5 ล้านไร่

25*
15*
5*

เบี้ยประกันภัย
Tier 1
(พื้นฐาน)
85 บาทต่อไร่ *
เป้าหมาย
30 ล้านไร่

ทุนประกันภัย

เบี้ยประกันภัย

240 บาทต่อไร่

Tier 2
(สมัครใจ)
เป้าหมาย 3 แสนไร่

120 บาทต่อไร่
ทุนประกันภัย

34 บาทต่อไร่

34 บาทต่อไร่

1,260 บาทต่อไร่
630 บาทต่อไร่

งบประมาณอุดหนุนรวม 1,740.6 ล้านบาท
51 บาทต่อไร่ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์)
หรือ 58.02 บาทต่อไร่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์)

รวมทุนประกันภัยสูงสุด

1,500 บาทต่อไร่
750 บาทต่อไร่

โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ทุนประกันภัย
23*
10*
3*

เบี้ยประกันภัย
Tier 1
(พื้นฐาน)
59 บาทต่อไร่*
เป้าหมาย
3 ล้านไร่

240 บาทต่อไร่
120 บาทต่อไร่
ทุนประกันภัย
1,500 บาทต่อไร่

23.6 บาทต่อไร่ 23.6 บาทต่อไร่
งบประมาณอุดหนุนรวม 121.8 ล้านบาท
35.4 บาทต่อไร่ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์)
หรือ 40.6 บาทต่อไร่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์)

รวมทุนประกันภัยสูงสุด
หมายเหตุ : * = หน่วยเป็นบาทต่อไร่ และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์

ความคุ้มครอง
น้้าท่วม/ฝนตกหนัก

ฝนทิ้งช่วง

ลมพายุ/ ใต้ฝุ่น

อากาศหนาว

ลูกเห็บ

750 บาทต่อไร่

ไฟไหม้

ช้างป่า

ศัตรูพืช /โรคระบาด

1,740 บาทต่อไร่
870 บาทต่อไร่

