
 
ฉบบัท่ี 75/2565                                          วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2565 
 

โครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกนัภัยข้าวโพดเลีย้งสัตว์ ปีการผลิต 2565 
________________________________________ 

นายพรชยั ฐีระเวช ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงั 
เปิดเผยวา่ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 2565คณะรัฐมนตรีไดม้ีมติเห็นชอบโครงการ
ประกนัภยัขา้วนาปี และโครงการประกนัภยัขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ปีการผลิต 2565 เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหาร
จดัการความเสี่ยงจากภยัธรรมชาติให ้แก่เกษตรกรและเป็นการต่อยอดความช่วยเหลือจากภาครัฐ ตามท่ี
กระทรวงการคลงัเสนอ ซ่ึงทั้ง 2 โครงการจะให้ความคุม้ครองภยัธรรมชาติทั้งหมด 7 ภยั ไดแ้ก่ น ้ าท่วม หรือฝนตก
หนกัภยัแลง้ ฝนแลง้หรือฝนทิ้งช่วงลมพายุหรือพายุไตฝุ้่ นภยัอากาศหนาวหรือน ้าคา้งแข็งลูกเห็บไฟไหม ้และชา้งป่า 
และภยัศตัรูพืชและโรคระบาด โดยแบ่งเป็นการรับประกนัภยัพื้นฐาน (Tier 1) และการรับประกนัภยัโดยภาคสมคัร
ใจของเกษตรกร (Tier 2) ซ่ึงมีสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

 

1. โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2565ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายTier 1 จ านวน 28.5 ลา้นไร่
แบ่งเป็นลูกคา้สินเช่ือเพื่อการเพาะปลูกขา้วนาปีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  จ านวน 28 
ล้านไร่ และเกษตรกรทั่วไปจ านวน 5 แสนไร่ และ Tier 2 ไม่เกิน 5 แสนไร่ รวมทั้ งหมด 29 ล้านไร่ อัตราค่าเบี้ย
ประกนัภัย (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) Tier 1 กลุ่มเกษตรกรลูกคา้สินเช่ือ ธ.ก.ส.  99 บาทต่อไร่  และกลุ่ม
เกษตรกรทัว่ไปจ าแนกตามพื้นท่ีเส่ียงต ่า ปานกลาง และสูงในอตัรา 99 199 และ 218 บาทต่อไร่ตามล าดบั และ Tier 2 
(เกษตรกรจ่ายเองทั้งหมด) จ าแนกตามพื้นท่ีเส่ียงต ่า ปานกลาง และสูงในอตัรา 27 60 และ 110 บาทต่อไร่ตามล าดบัโดย
มีวงเงินคุ้มครองส าหรับภยัธรรมชาติทั้งหมด 7 ภยั Tier 1 มีวงเงินความคุม้ครอง 1,190 บาทต่อไร่ และ Tier 2 มีวงเงิน
ความคุม้ครอง240 บาทต่อไร่ รวมวงเงินความคุม้ครอง Tier 1 และ Tier 2 จ านวน 1,430 บาทต่อไร่ และภยัศตัรูพืชและ
โรคระบาดTier 1 มีวงเงินความคุม้ครอง 595 บาทต่อไร่ และ Tier 2 มีวงเงินความคุม้ครอง120 บาทต่อไร่ รวมวงเงิน
ความคุม้ครอง Tier 1 และ Tier 2 จ านวน 715 บาทต่อไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. โครงการประกันภัยข้าวโพดเลีย้งสัตว์ ปีการผลิต 2565ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย Tier 1 จ านวน 
2.06 ลา้นไร่ แบ่งเป็นลูกคา้สินเช่ือเพื่อการเพาะปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวข์อง ธ.ก.ส. จ  านวน 2 ลา้นไร่ และเกษตรกร
ทัว่ไปจ านวน 6 หมื่นไร่ และ Tier 2 ไม่เกิน 6 หมื่นไร่ รวมทั้งหมด 2.12 ลา้นไร่ อัตราค่าเบีย้ประกันภัย (ไม่รวม
อากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) Tier 1 กลุ่มเกษตรกรลูกคา้สินเช่ือ ธ.ก.ส. 160 บาทต่อไร่ และกลุ่มเกษตรกรทัว่ไป
จ าแนกตามพื้นที่เส่ียงต ่า ปานกลาง และสูงในอตัรา 150350และ550 บาทต่อไร่ตามล าดบั และ Tier 2 (เกษตรกรจ่าย
เองทั้งหมด) จ าแนกตามพื้นที่เส่ียงต ่า ปานกลาง และสูงในอตัรา 90 100 และ 110 บาทต่อไร่ตามล าดบัโดยมีวงเงิน
คุ้มครองส าหรับภยัธรรมชาติทั้งหมด 7 ภยั Tier 1 มีวงเงินความคุม้ครอง 1,500 บาทต่อไร่ และ Tier 2 มีวงเงินความ
คุม้ครอง 240 บาทต่อไร่ รวมวงเงินความคุม้ครอง Tier 1 และ Tier 2 จ านวน 1,740 บาทต่อไร่ และภยัศตัรูพืชและ
โรคระบาด Tier 1 มีวงเงินความคุม้ครอง 750 บาทต่อไร่ และ Tier 2 มีวงเงินความคุม้ครอง 120 บาทต่อไร่ รวม
วงเงินความคุม้ครอง Tier 1 และ Tier 2 จ านวน 870 บาทต่อไร่ 

 
_________________________________________ 

 

 
 
 
ส านกันโยบายระบบการคุม้ครองผลประโยชน์ทางการเงิน ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 
โทร. 022739020 ต่อ 3696 และ 3673 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

เอกสารแนบ 
 

1. รายละเอยีดโครงการประกนัภัยข้าวนาปี ปีการผลติ 2565 
 

รายละเอยีด/เง่ือนไข ส่วนที ่1 (Tier 1) ส่วนที ่2 (Tier 2) 

พื้นทีเ่ป้าหมาย 28.5 ล้านไร่ 5 แสนไร่ 

อตัราค่าเบีย้ประกนัภัย แบ่งเป็น 4 อตัรา ดงัน้ี  
1. เกษตรกรลูกคา้สินเช่ือ ธ.ก.ส. 99บาทต่อไร่ 
เท่ากนัทุกพ้ืนท่ี  
2. เกษตรกรทัว่ไป/ลูกคา้สินเช่ือ ธ.ก.ส. ซ้ือเพ่ิม 
   - พ้ืนท่ีเส่ียงต ่า 99บาทต่อไร่ 
   - พ้ืนท่ีเส่ียงปานกลาง 199บาทต่อไร่  
   - พ้ืนท่ีเส่ียงสูง 218บาทต่อไร่ 

แบ่งเป็น 3 อตัรา ดงัน้ี 
- พ้ืนท่ีเส่ียงต ่า 27 บาท/ไร่ 
- พ้ืนท่ีเส่ียงปานกลาง 60 บาท/ไร่   
- พ้ืนท่ีเส่ียงสูง 110 บาท/ไร่ 

วงเงนิความคุ้มครอง ภยัธรรมชาติ1,190 บาท/ไร่ 
ภยัศตัรูพืชหรือโรคระบาด 595 บาท/ไร่ 

ภยัธรรมชาติ240 บาท/ไร่ 
ภยัศตัรูพืชหรือโรคระบาด 120บาท/ไร่ 

การอุดหนุนค่าเบีย้
ประกนัภัย Tier 1 

- ธ.ก.ส. อุดหนุนลูกคา้สินเช่ือ ธ.ก.ส. 39.6 บาท/ไร่ 
-รัฐบาลอุดหนุนเบ้ียประกนัภยั ดงัน้ี 
   - ลูกคา้สินเช่ือ ธ.ก.ส. 59.4 บาท/ไร่ 
   -เกษตรกรทัว่ไปทุกกลุ่ม 59.4 บาท/ไร่ 

- 

ระยะเวลาการขาย
กรมธรรม์ 

ก าหนดวนัเร่ิมขายกรมธรรมป์ระกนัภยัตั้งแต่วนัท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติใหค้วามเห็นชอบ  
และก าหนดวนัส้ินสุดการขายกรมธรรม ์แตกต่างกนัตามภูมิภาค ดงัน้ี  
1) ภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 58 จงัหวดั ก าหนด 
วนัส้ินสุดการขายกรมธรรมไ์ม่เกนิวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 
2) ภาคตะวนัตก จ านวน 5 จงัหวดั ก าหนดวนัส้ินสุดการขายกรมธรรมไ์ม่เกนิวนัที ่30 มถุินายน 2565 
3) ภาคใต ้จ านวน 14 จงัหวดั ก าหนดวนัส้ินสุดการขายกรมธรรมไ์ม่เกนิวนัที ่31 ธันวาคม 2565 
ทั้งน้ี เกษตรกรสามารถซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัไดท่ี้ ธ.ก.ส. ทุกสาขา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. รายละเอยีดโครงการประกนัภัยข้าวโพดเลีย้งสัตว์ ปีการผลติ 2565 
รายละเอยีด/เง่ือนไข ส่วนที ่1 (Tier 1) ส่วนที ่2 (Tier 2) 

พื้นทีเ่ป้าหมาย 2.06ล้านไร่ 6 หม่ืนไร่ 

อตัราค่าเบีย้ประกนัภัย แบ่งเป็น 4 อตัรา ดงัน้ี  
1. เกษตรกรลูกคา้สินเช่ือ ธ.ก.ส. 160 บาทต่อไร่ 
เท่ากนัทุกพ้ืนท่ี  
2. เกษตรกรทัว่ไป/ลูกคา้สินเช่ือ ธ.ก.ส. ซ้ือเพ่ิม 
   - พ้ืนท่ีเส่ียงต ่า 150บาทต่อไร่ 
   - พ้ืนท่ีเส่ียงปานกลาง 350บาทต่อไร่  
   - พ้ืนท่ีเส่ียงสูง 550บาทต่อไร่ 

แบ่งเป็น 3 อตัรา ดงัน้ี 
- พ้ืนท่ีเส่ียงต ่า 90 บาท/ไร่ 
- พ้ืนท่ีเส่ียงปานกลาง 100 บาท/ไร่   
- พ้ืนท่ีเส่ียงสูง 110 บาท/ไร่ 

วงเงนิความคุ้มครอง ภยัธรรมชาติ1,500 บาท/ไร่ 
ภยัศตัรูพืชหรือโรคระบาด 750 บาท/ไร่ 

ภยัธรรมชาติ240 บาท/ไร่ 
ภยัศตัรูพืชหรือโรคระบาด 120บาท/ไร่ 

การอุดหนุนค่าเบีย้
ประกนัภัย Tier 1 

- ธ.ก.ส. อุดหนุนลูกคา้สินเช่ือ ธ.ก.ส. 64 บาท/ไร่ 
-รัฐบาลอุดหนุนเบ้ียประกนัภยั ดงัน้ี 
   - ลูกคา้สินเช่ือ ธ.ก.ส. 96 บาท/ไร่ 
   -เกษตรกรทัว่ไปทุกกลุ่ม 90บาท/ไร่ 

- 

ระยะเวลาการขาย
กรมธรรม์ 

ก าหนดวนัเร่ิมขายกรมธรรมป์ระกนัภยัส าหรับขา้วโพดเล้ียงสตัว ์
- ฤดูฝน ตั้งแต่วนัท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ จนถึงไม่เกนิวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 
- ฤดูแล้ง เร่ิมจ าหน่ายตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2565จนถึงไม่เกนิวนัที ่15 มกราคม 2566 
ทั้งน้ี เกษตรกรสามารถซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัไดท่ี้ ธ.ก.ส. ทุกสาขา 

 
 






