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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 15/2561 วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
100461 
 
เรื่อง : โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1) ให้ความเห็นชอบการด าเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2561 ตามสาระส าคัญที่ นบข. มีมติให้ความเห็นชอบ
ในข้อ 4. ข้างต้น ซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากโครงการฯ ปีการผลิต 2560 ภายใต้วงเงินงบประมาณจ านวน 
1,841,100,000 บาท โดยใช้เงินงบประมาณคงเหลือในส่วนท่ี ธ.ก.ส. ได้เบิกจ่ายจาก สงป. เพื่อด าเนินโครงการฯ  
ในปีการผลิต 2560 จ านวน 254,273,746.94 บาท และเสนอของบประมาณเพิ่มเติมจ านวน 1,586,826,253.06 บาท 
(หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบหกล้านแปดแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบสามบาทหกสตางค์) 

2) ให้ความเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ทดรองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาลในส่วนของงบประมาณ
เพิ่มเติม 1,586,826,253.06 บาท และเบิกจ่ายเงินชดเชยตามจ านวนท่ีจ่ายจริงพร้อมด้วยอัตราเฉลี่ยดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจ า 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR) บวกร้อยละ 1 ต่อปี ในงบประมาณ
ถัดไปให้กับ ธ.ก.ส. 

3) มอบหมายให้ ธ.ก.ส. ด าเนินการขายกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 ให้ได้ตามเป้าหมาย 
โดยเกษตรกรผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกใช้บริการพร้อมเพย์ (Promptpay) ในการรับ – โอน  

4) มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานงานกับ ธ.ก.ส. และสมาคมฯ 
ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารทะเบียนเกษตรก ร แบบประมวลรวบรวมความเสียหายและการช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัย (แบบ กษ 02) และแบบรายงานข้อมูลความเสียหายจริงของเกษตรกร (แบบ กษ 02 เพื่อการรับประกันภัย) 
ตลอดจนด าเนินการเพื่อให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ  
เพื่อรองรับการเพิ่มพื้นท่ีเป้าหมายในอนาคต และรองรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น  
พร้อมท้ังให้กรมส่งเสริมการเกษตรเก็บข้อมูลพื้นที่ประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ  
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 โดยแยกประเภทพืชต่างๆ 

5) มอบหมายให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการตรวจสอบเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายแต่มิได้อยู่ในเขตพื้นท่ีที่มีการประกาศเขตการให้ความ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กค./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การด าเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2561 มีความ
สอดคล้องกับฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปีของเกษตรกรและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ท่ีต้องการให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 
อย่างทั่วถึงและได้รับความคุ้มครองตลอดระยะเวลาการปลูกข้าวนาปี  
ทั้งฤดูการผลิต 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 เช่นเดียวกับการด าเนินการของโครงกาฯ ในปีการผลิต 2559 และ 2560 และให้
คณะกรรมการดังกล่าวด าเนินการรับรองความเสียหายของเกษตรกรในกลุ่มข้างต้น และจัดส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. และ
สมาคมฯ เพื่อพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือเยียวยาต่อไป 

6) มอบหมายให้ส านักงาน คปภ. ปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีให้เป็นไปตามรูปแบบและหลักเกณฑ์
ของการรับประกันภัยโครงการฯ ปีการผลิต 2561 รวมทั้งอนุมัติกรมธรรม์และอัตราเบี้ยประกันภัยให้แล้วเสร็จ  
และสามารถเริ่มรับประกันภัย ในปีการผลิต 2561 ได้ทันทีภายหลังคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบโครงการฯ  
ปีการผลิต 2561 และด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนประชาสัมพันธ์โครงการฯ ปีการผลิต 2561  
ในภาพรวมและเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7) มอบหมายให้ ธ.ก.ส. เตรียมการเพื่อให้เกษตรกรกลุ่มที่ได้รับการอุดหนุนเบี้ยประกันภัยจาก ธ.ก.ส. ได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการรับภาระโดยจ่ายเบี้ยประกันภัยส่วนหน่ึงในการด าเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2562 เป็นต้นไป 

8) มอบหมายให้สมาคมฯ ประสานงานกับ ธ.ก.ส. และกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
พัฒนาระบบการประกันภัยและจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ปีการผลิต 2561 
เพื่อให้เกษตรกรผู้เอาประกันภัยได้รับประโยชน์สูงสุด 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กค. ขอน าเสนอหลักการและรายละเอียดการด าเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2561 ที่ นบข. ได้มีมติให้ความเห็นชอบ  

ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2561 ดังนี ้
1. ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายเอาประกันภัย สูงสุดจ านวนไม่เกิน 30 ล้านไร่ ประกอบด้วย 

1.1 พื้นที่เป้าหมายเอาประกันภัยจ านวนไม่เกิน 29 ล้านไร่ ส าหรับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเช่ือเพื่อการเพาะปลูก
ข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 ของ ธ.ก.ส. ทุกราย ซึ่งประกอบด้วย ลูกค้าสินเช่ือ ธ.ก.ส. ที่ได้รับการอุดหนุนเบี้ยประกันภัย
จาก ธ.ก.ส. และลูกค้าสินเช่ือ ธ.ก.ส. ที่มีความประสงค์จะขอเอาประกันภัยเพิ่มเติม โดยจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเอง 

1.2 พื้นที่เป้าหมายเอาประกันภัยจ านวนไม่เกิน 1 ล้านไร่ ส าหรับเกษตรกรทั่วไปท่ีเพาะปลูกข้าวนาปีและ
ไม่ใช่ลูกค้าสินเช่ือ ธ.ก.ส. ตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

2. เง่ือนไขในการรับประกันภัย 
2.1 ผู้เอาประกันภัย คือ เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวนาปีที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) กับกรมส่งเสริมการเกษตร 

ในปีการผลิต 2561/62 
2.2 รูปแบบการเอาประกันภัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

(1) กลุ่มเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเช่ือเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 ของ ธ.ก.ส. ตามข้อ 1.1 
ข้างต้น ด าเนินการในรูปแบบการประกันภัยกลุ่ม โดย ธ.ก.ส. เป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย 

(2) กลุ่มเกษตรกรทั่วไปที่เพาะปลูกข้าวนาปีและไม่ใช่ลูกค้าสินเช่ือ ธ.ก.ส. ตามข้อ 1.2 ข้างต้น ด าเนินการ  
ในรูปแบบการประกันภัยรายบุคคล 
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2.3 อัตราเบี้ยประกันภัย 
อัตราเบี้ยประกันภัย 90 บาทต่อไร่ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์) หรือคิดเป็นอัตรา 97.37 บาทต่อไร่ 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์) ซึ่งเป็นอัตราเดียวทุกพ้ืนท่ีทั่วประเทศและเป็นอัตราเดียวกันกับโครงการฯ ปีการผลิต 2560  
2.4 วงเงินความคุ้มครอง 

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับวงเงินความคุ้มครองสูงสุด 1,260 บาทต่อไร่ ส าหรับภัย
ธรรมชาติทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่ น้ าท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น  
ภัยอากาศหนาวหรือน้ าค้างแข็ง ลูกเห็บ และไฟไหม้ และวงเงินความคุ้มครองสูงสุด 630 บาทต่อไร่ ส าหรับภัยศัตรูพืช
หรือโรคระบาด ซึ่งเป็นวงเงินความคุ้มครองเดียวกันกับโครงการฯ ปีการผลิต 2560 

3. การอุดหนุนค่าเบ้ียประกันภัยของรัฐบาล 
ส าหรับโครงการฯ ปีการผลิต 2561 รัฐบาลยังคงอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามข้อ 2.1 

ข้างต้นทุกรายในอัตรา 61.37 บาทต่อไร่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์) และ ธ.ก.ส. จะอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย  
ในส่วนท่ีเหลืออีก 36 บาทต่อไร่ ส าหรับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเช่ือเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561  
ของ ธ.ก.ส. เฉพาะพื้นท่ีเพาะปลูกส่วนท่ีได้รับการอนุมัติสินเช่ือ 

4. วันเริ่มความคุ้มครอง 
4.1 กลุ่มเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเช่ือเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 ของ ธ.ก.ส. 

(1) เกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเช่ือ ธ.ก.ส. และได้รับการอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยจาก ธ.ก.ส. ก าหนดวัน
เริ่มความคุ้มครองนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบโครงการฯ ปีการผลิต 2561 

(2) เกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเช่ือ ธ.ก.ส. และมีความประสงค์จะเอาประกันภัยเพิ่มเติม โดยจ่ายค่าเบี้ย
ประกันภัยเอง ก าหนดวันเริ่มต้นความคุ้มครองนับตั้งแต่วันที่เกษตรกรขอเอาประกันภัย 

4.2 ส าหรับกลุ่มเกษตรกรทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าสินเช่ือ ธ.ก.ส. ตามข้อ 4.1 ข้างต้น ก าหนดวันเริ่มต้นคุ้มครอง
นับตั้งแต่วันท่ีเกษตรกรขอเอาประกันภัย 

5. ระยะเวลาการจ าหน่ายกรมธรรม์ 
ก าหนดวันสิ้นสุดการขายกรมธรรม์ส าหรับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเช่ือ ธ.ก.ส. และมีความประสงค์จะเอา

ประกันภัยเพิ่มเติม โดยจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเอง และเกษตรกรทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าสินเช่ือ ธ.ก.ส. ในวันท าการปกติไม่เกิน
วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 ยกเว้นภาคใต้ที่ก าหนดวันสิ้นสุดการขายกรมธรรม์ในวันท าการปกติไม่เกินวันท่ี 15 ธันวาคม 2561 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบทั้ง 8 ข้อ ตามที ่กค. เสนอ และให้ กค. รับความเห็นของ สงป. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 

2. ให้ กค. ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่อง
เร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 15/2561 วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
100461 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดราชการอื่นท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดราชการอื่นท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเพ่ิมเติมให้ส านักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) เป็น
ราชการอื่นที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497  เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ
ของ สขช. ด้านความมั่นคงของชาติ และตัดกรมศุลกากรออก เนื่องจากได้ถูกก าหนดให้เป็นหน่วยงานท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคับ
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2553 แล้ว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
๑. คค. เสนอว่า ได้มีกฎกระทรวงก าหนดราชการส่วนอ่ืนท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  

พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2547 ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  
พ.ศ. 2497 ก าหนดให้กรมศุลกากร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นราชการอื่นท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 

2. ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 
(ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2553 มาตรา 5 บัญญัติให้พระราชบัญญัติน้ีไม่ใช้บังคับแก่การเดินอากาศในราชการทหาร 
ราชการต ารวจ ราชการศุลกากร และราชการอื่นๆ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น จึงสมควรตัดราชารกรมศุลกากร
ออกจากกฎกระทรวงตามข้อ 1. 

3. โดยที่ สขช. ได้ขอให้ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมให้ภารกิจ ส านักข่าวกรอง
แห่งชาติเป็นราชการอื่นที่ได้รับการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 เนื่องจาก สขช. 
มีภารกิจด้านความมั่นคงของชาติปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การข่าวกรองทางเทคนิค  
และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งต้องปฏิบัติการเฝ้าติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงตลอด 24 ช่ัวโมง  
ทั้งในภาวะปกติซึ่งเป็นมาตรการเชิงป้องกัน ตลอดจนแก้ไขสถานการณ์หลังจากมีภัยคุกคามเกิดขึ้นแล้ว มีลักษณะเป็น
ปฏิบัติการลับ เจ้าหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายจะต้องปฏิบัติการภายใต้การอ าพราง ดังนั้น หากต้องปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คค./กษ. (สกม.สป.กษ./ฝล.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม ตลอดจนการศึกษาวิจัย
และพัฒนาเกี่ยวกับกิจการข่าวกรองทางเทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบัติงาน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศฯ แล้ว จะไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ทันต่อสถานการณ์ 
และอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ องค์กร และความมั่นคงของชาติในภาพรวม 

4. นอกจากน้ัน สขช. ได้มีแนวทางก ากับดูแลอากาศยานไร้คนขับฯ โดยได้ออกระเบียบส านักข่าวกรองแห่งชาติ  
ว่าด้วยการใช้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานท่ีควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. 2560 โดยความเห็นชอบ
ของคณะอนุกรรมการพัฒนากฎระเบียบส านักข่าวกรองแห่งชาติด้วยแล้ว เนื่องจาก สขช. มีภารกิจด้านความมั่นคงของชาติ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การข่าวกรองทางเทคนิคและการรักษาความปลอดภัย  
ฝ่ายพลเรือนได้มีการบรรจุเข้าประจ าการของอากาศยานไร้คนขับ (UAV) มาใช้ปฏิบัติการข่าวกรอง ตรวจการณ์จาก
ห้วงอากาศในการรวบรวมข่าวสารติดตามสถานการณ์ภายในประเทศท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ซึ่งภารกิจ
ดังกล่าวอาจไม่มีความสะดวกในการที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีก าหนดตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์  
การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยาน ซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบิน  
จากภายนอก พ.ศ. 2558 

5. คค. พิจารณาแล้ว เห็นว่า สขช. มีเหตุผลและความจ าเป็นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงของชาติ 
ซึ่งมีลักษณะงานท่ีต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงตลอด 24 ช่ัวโมง เห็นควรให้ สขช. เป็นราชการอื่นท่ีไม่อยู่
ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการเดินอากาศฯ จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดราชการอื่นท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. ....  
ตามที่ คค. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 


