ฉบับที่ 75/2565

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

โครงการประกันภัยข้ าวนาปี และโครงการประกันภัยข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ปี การผลิต 2565
________________________________________

นายพรชัย ฐีระเวช ผูอ้ านวยการส านัก งานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยว่า ในการประชุม คณะรัฐ มนตรี เมื ่อ วัน ที ่ 3 พฤษภาคม 2565คณะรัฐ มนตรี ไ ด้ม ีม ติเห็น ชอบโครงการ
ประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ ปี การผลิต 2565 เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หาร
จัด การความเสี ่ ย งจากภัย ธรรมชาติใ ห้แ ก่เกษตรกรและเป็ นการต่อ ยอดความช่ว ยเหลือ จากภาครัฐ ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่ งทั้ง 2 โครงการจะให้ความคุ ม้ ครองภัยธรรมชาติท้ งั หมด 7 ภัย ได้แก่ น้ าท่วม หรื อฝนตก
หนักภัยแล้ง ฝนแล้งหรื อฝนทิ้งช่วงลมพายุหรื อพายุไต้ฝุ่นภัยอากาศหนาวหรื อน้ าค้างแข็งลูกเห็บไฟไหม้ และช้างป่ า
และภัยศัตรู พืชและโรคระบาด โดยแบ่งเป็ นการรับประกันภัยพื้นฐาน (Tier 1) และการรับประกันภัยโดยภาคสมัคร
ใจของเกษตรกร (Tier 2) ซึ่ งมีสรุ ปสาระสาคัญ ดังนี้
1. โครงการประกันภัยข้ าวนาปี ปี การผลิต 2565ครอบคลุมพื้นที่เป้ าหมายTier 1 จานวน 28.5 ล้านไร่
แบ่งเป็ นลูกค้าสิ นเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จานวน 28
ล้านไร่ และเกษตรกรทัว่ ไปจานวน 5 แสนไร่ และ Tier 2 ไม่ เกิ น 5 แสนไร่ รวมทั้งหมด 29 ล้านไร่ อัต ราค่ าเบี้ย
ประกันภัย (ไม่รวมอากรแสตมป์ และภาษีมูลค่าเพิ่ม) Tier 1 กลุ่มเกษตรกรลูกค้าสิ นเชื่อ ธ.ก.ส. 99 บาทต่อไร่ และกลุ่ม
เกษตรกรทัว่ ไปจาแนกตามพื้นที่ เสี่ ยงต่ า ปานกลาง และสู งในอัตรา 99 199 และ 218 บาทต่อไร่ ตามลาดับ และ Tier 2
(เกษตรกรจ่ายเองทั้งหมด) จาแนกตามพื้นที่เสี่ ยงต่า ปานกลาง และสู งในอัตรา 27 60 และ 110 บาทต่อไร่ ตามลาดับโดย
มีวงเงินคุ้มครองสาหรับภัยธรรมชาติท้ งั หมด 7 ภัย Tier 1 มีวงเงินความคุม้ ครอง 1,190 บาทต่อไร่ และ Tier 2 มีวงเงิน
ความคุ ม้ ครอง240 บาทต่อไร่ รวมวงเงินความคุม้ ครอง Tier 1 และ Tier 2 จานวน 1,430 บาทต่อไร่ และภัยศัตรู พืชและ
โรคระบาดTier 1 มีวงเงินความคุ ม้ ครอง 595 บาทต่อไร่ และ Tier 2 มีวงเงิ นความคุ ม้ ครอง120 บาทต่อไร่ รวมวงเงิ น
ความคุม้ ครอง Tier 1 และ Tier 2 จานวน 715 บาทต่อไร่

2. โครงการประกันภัยข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ปี การผลิต 2565ครอบคลุมพื้นที่เป้ าหมาย Tier 1 จานวน
2.06 ล้านไร่ แบ่งเป็ นลูกค้าสิ นเชื่ อเพื่อการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ของ ธ.ก.ส. จานวน 2 ล้านไร่ และเกษตรกร
ทัว่ ไปจานวน 6 หมื่นไร่ และ Tier 2 ไม่เกิน 6 หมื่นไร่ รวมทั้งหมด 2.12 ล้านไร่ อัตราค่ าเบีย้ ประกันภัย (ไม่รวม
อากรแสตมป์ และภาษีมูลค่าเพิ่ม) Tier 1 กลุ่มเกษตรกรลูกค้าสิ นเชื่ อ ธ.ก.ส. 160 บาทต่อไร่ และกลุ่มเกษตรกรทัว่ ไป
จาแนกตามพื้นที่เสี่ ยงต่า ปานกลาง และสู งในอัตรา 150350และ550 บาทต่อไร่ ตามลาดับ และ Tier 2 (เกษตรกรจ่าย
เองทั้งหมด) จาแนกตามพื้นที่เสี่ ยงต่า ปานกลาง และสู งในอัตรา 90 100 และ 110 บาทต่อไร่ ตามลาดับโดยมีวงเงิน
คุ้มครองสาหรับภัยธรรมชาติท้ งั หมด 7 ภัย Tier 1 มีวงเงินความคุม้ ครอง 1,500 บาทต่อไร่ และ Tier 2 มีวงเงินความ
คุม้ ครอง 240 บาทต่อไร่ รวมวงเงินความคุ ม้ ครอง Tier 1 และ Tier 2 จานวน 1,740 บาทต่อไร่ และภัยศัตรู พืชและ
โรคระบาด Tier 1 มีวงเงินความคุ ม้ ครอง 750 บาทต่อไร่ และ Tier 2 มีวงเงินความคุ ม้ ครอง 120 บาทต่อไร่ รวม
วงเงินความคุม้ ครอง Tier 1 และ Tier 2 จานวน 870 บาทต่อไร่
_________________________________________

สานักนโยบายระบบการคุม้ ครองผลประโยชน์ทางการเงิน สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 022739020 ต่อ 3696 และ 3673

เอกสารแนบ
1. รายละเอียดโครงการประกันภัยข้ าวนาปี ปี การผลิต 2565
รายละเอียด/เงื่อนไข
พื้นทีเ่ ป้าหมาย
อัตราค่ าเบีย้ ประกันภัย

วงเงินความคุ้มครอง
การอุดหนุนค่ าเบีย้
ประกันภัย Tier 1

ระยะเวลาการขาย
กรมธรรม์

ส่ วนที่ 1 (Tier 1)
ส่ วนที่ 2 (Tier 2)
28.5 ล้ านไร่
5 แสนไร่
แบ่งเป็ น 4 อัตรา ดังนี้
แบ่งเป็ น 3 อัตรา ดังนี้
1. เกษตรกรลูกค้าสิ นเชื่ อ ธ.ก.ส. 99บาทต่อไร่ - พื้นที่เสี่ ยงต่า 27 บาท/ไร่
เท่ากันทุกพื้นที่
- พื้นที่เสี่ ยงปานกลาง 60 บาท/ไร่
2. เกษตรกรทัว่ ไป/ลูกค้าสิ นเชื่อ ธ.ก.ส. ซื้อเพิ่ม - พื้นที่เสี่ ยงสูง 110 บาท/ไร่
- พื้นที่เสี่ ยงต่า 99บาทต่อไร่
- พื้นที่เสี่ ยงปานกลาง 199บาทต่อไร่
- พื้นที่เสี่ ยงสูง 218บาทต่อไร่
ภัยธรรมชาติ1,190 บาท/ไร่
ภัยธรรมชาติ240 บาท/ไร่
ภัยศัตรู พืชหรื อโรคระบาด 595 บาท/ไร่
ภัยศัตรู พืชหรื อโรคระบาด 120บาท/ไร่
- ธ.ก.ส. อุดหนุนลูกค้าสิ นเชื่อ ธ.ก.ส. 39.6 บาท/ไร่
-รัฐบาลอุดหนุนเบี้ยประกันภัย ดังนี้
- ลูกค้าสิ นเชื่อ ธ.ก.ส. 59.4 บาท/ไร่
-เกษตรกรทัว่ ไปทุกกลุ่ม 59.4 บาท/ไร่
กาหนดวันเริ่ มขายกรมธรรม์ประกันภัยตั้งแต่วนั ที่คณะรัฐมนตรี มีมติให้ความเห็นชอบ
และกาหนดวันสิ้นสุดการขายกรมธรรม์ แตกต่างกันตามภูมิภาค ดังนี้
1) ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ จานวน 58 จังหวัด กาหนด
วันสิ้นสุดการขายกรมธรรม์ไม่ เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
2) ภาคตะวันตก จานวน 5 จังหวัด กาหนดวันสิ้นสุดการขายกรมธรรม์ไม่ เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2565
3) ภาคใต้ จานวน 14 จังหวัด กาหนดวันสิ้นสุดการขายกรมธรรม์ไม่ เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา

2. รายละเอียดโครงการประกันภัยข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ปี การผลิต 2565
รายละเอียด/เงื่อนไข
พื้นทีเ่ ป้าหมาย
อัตราค่ าเบีย้ ประกันภัย

วงเงินความคุ้มครอง
การอุดหนุนค่ าเบีย้
ประกันภัย Tier 1

ระยะเวลาการขาย
กรมธรรม์

ส่ วนที่ 1 (Tier 1)
ส่ วนที่ 2 (Tier 2)
2.06ล้ านไร่
6 หมื่นไร่
แบ่งเป็ น 4 อัตรา ดังนี้
แบ่งเป็ น 3 อัตรา ดังนี้
1. เกษตรกรลูกค้าสิ นเชื่อ ธ.ก.ส. 160 บาทต่อไร่ - พื้นที่เสี่ ยงต่า 90 บาท/ไร่
เท่ากันทุกพื้นที่
- พื้นที่เสี่ ยงปานกลาง 100 บาท/ไร่
2. เกษตรกรทัว่ ไป/ลูกค้าสิ นเชื่อ ธ.ก.ส. ซื้อเพิ่ม - พื้นที่เสี่ ยงสูง 110 บาท/ไร่
- พื้นที่เสี่ ยงต่า 150บาทต่อไร่
- พื้นที่เสี่ ยงปานกลาง 350บาทต่อไร่
- พื้นที่เสี่ ยงสูง 550บาทต่อไร่
ภัยธรรมชาติ1,500 บาท/ไร่
ภัยธรรมชาติ240 บาท/ไร่
ภัยศัตรู พืชหรื อโรคระบาด 120บาท/ไร่
ภัยศัตรู พืชหรื อโรคระบาด 750 บาท/ไร่
- ธ.ก.ส. อุดหนุนลูกค้าสิ นเชื่อ ธ.ก.ส. 64 บาท/ไร่
-รัฐบาลอุดหนุนเบี้ยประกันภัย ดังนี้
- ลูกค้าสิ นเชื่อ ธ.ก.ส. 96 บาท/ไร่
-เกษตรกรทัว่ ไปทุกกลุ่ม 90บาท/ไร่
กาหนดวันเริ่ มขายกรมธรรม์ประกันภัยสาหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
- ฤดูฝน ตั้งแต่วนั ที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ จนถึงไม่ เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
- ฤดูแล้ ง เริ่ มจาหน่ายตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2565จนถึงไม่ เกินวันที่ 15 มกราคม 2566
ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา

