
 
 

 

 

 
 

ฉบบัท่ี 44/2563                                                วนัท่ี 21 เมษายน 2563 
 

โครงการประกนัภัยข้าวนาปี ปีการผลติ 2563 
_________________________________ 

 

นายลวรณ แสงสนิท ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงั เปิดเผยวา่ 
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการประกันภยัข้าวนาปี            
(โครงการฯ) ปีการผลิต 2563 เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการความเส่ียงจากภยัธรรมชาติให้แก่เกษตรกรผู ้
เพาะปลูกขา้วนาปี ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ ส าหรับโครงการฯ ปีการผลิต 2563 เป็นการด าเนินโครงการต่อเน่ืองจาก
โครงการฯ ปีการผลิต 2554 – 2562 โดยคงรูปแบบการรับประกนัภยัพื้นฐานในส่วนท่ี 1 (Tier 1) ซ่ึงภาครัฐให้การอุดหนุน
ค่าเบ้ียประกนัภยัแก่เกษตรกร และการประกนัภยัเพิ่มเติมในส่วนท่ี 2 (Tier 2) ซ่ึงเป็นการประกนัภยัภาคสมคัรใจ เพื่อให้
เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ มีส่วนร่วมในการรับภาระค่าเบ้ียประกนัภยั ทั้งน้ี โครงการฯ ปีการผลิต 2563 มีรายละเอียดท่ี
ส าคญั ดงัน้ี  

1. เพิ่มเป้าหมายส าหรับการเอาประกนัภยัพื้นฐานในส่วนท่ี 1 (Tier 1) จาก 30 ลา้นไร่ ในปีการผลิต 
2562 เป็นจ านวน 44.7 ลา้นไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของพื้นท่ีเพาะปลูกขา้วนาปีทัว่ประเทศ โดยแบ่งเป็น (1) เกษตรกร
ท่ีเป็นลูกค้าสินเช่ือเพื่อการเพาะปลูกขา้วนาปี ปีการผลิต 2563 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร         
(ธ.ก.ส.) ทุกราย จ านวนไม่เกิน 28 ลา้นไร่ (2) เกษตรกรทัว่ไปในพื้นท่ีเพาะปลูกขา้วนาปีท่ีมีความเส่ียงต่อภยัธรรมชาติ
ต ่า 594 อ าเภอ จ านวนไม่เกิน 15.7 ล้านไร่ และ (3) เกษตรกรทัว่ไปในพื้นท่ีเพาะปลูกขา้วนาปีมีความเส่ียงต่อภยั
ธรรมชาติปานกลางและสูง จ านวนไม่เกิน 1 ล้านไร่ และก าหนดเป้าหมายการประกนัภยัเพิ่มเติมในส่วนท่ี 2 (Tier 2) 
จ านวน 1 ลา้นไร่  

2. คงรูปแบบและประเภทภยัท่ีไดรั้บการคุม้ครองเช่นเดียวกบัโครงการฯ ในปีการผลิต 2562  โดยการ
รับประกนัภยัพื้นฐานในส่วนท่ี 1 (Tier 1) มีวงเงินความคุม้ครองสูงสุด 1,260 บาทต่อไร่ ส าหรับภยัธรรมชาติทั้งหมด            
7 ประเภท ไดแ้ก่ น ้ าท่วมหรือฝนตกหนกั ภยัแลง้ ฝนแลง้หรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไตฝุ้่ น ภยัอากาศหนาวหรือ
น ้ าคา้งแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม ้และภยัช้างป่า และวงเงินความคุม้ครองสูงสุด 630 บาทต่อไร่ ส าหรับภยัศตัรูพืชหรือโรค
ระบาด ส าหรับเกษตรกรท่ีเอาประกนัภยัในส่วนท่ี 2 (Tier 2) จะไดรั้บวงเงินความคุม้ครอง 240 บาทต่อไร่ส าหรับภยั
ธรรมชาติทั้งหมด 7 ประเภทดงักล่าว และวงเงินความคุม้ครองเพิ่มเติม 120 บาทต่อไร่ส าหรับภยัศตัรูพืชและโรคระบาด 
ทั้งน้ี เม่ือรวมวงเงินความคุม้ครองส่วนท่ี 1 (Tier 1) และ ส่วนท่ี 2 (Tier 2) แลว้ จะไดรั้บความคุม้ครอง 1,500 และ     
750 บาทต่อไร่ ตามล าดบั 
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3. รัฐบาลอุดหนุนค่าเบ้ียประกนัภยัให้แก่เกษตรกรทุกรายส าหรับการประกนัภยัในส่วนท่ี 1 (Tier 1)     
ในอตัรา 58 บาทต่อไร่ และอุดหนุนเพิ่มเติมในส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ทั้งหมด คิดเป็นงบประมาณรวม 
2,910,391,000 บาท และ ธ.ก.ส. จะใหก้ารอุดหนุนค่าเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่เกษตรกรท่ีเป็นลูกคา้สินเช่ือเพื่อการเพาะปลูก
ขา้วนาปี ในอตัรา 39 บาทต่อไร่ 

 

ทั้ งน้ี โครงการฯ ปีการผลิต 2563 สามารถเร่ิมด าเนินการได้ทันทีหลังได้รับการอนุมัติโดยมติ
คณะรัฐมนตรี  

 
_____________________________________ 

 
 
 
 
 
ส านกันโยบายระบบการคุม้ครองผลประโยชน์ทางการเงิน ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั  
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3691 
 



วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยตนเอง และเป็นการต่อยอดความช่วยเหลือของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตัิกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562

โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563

Tier 2
(สมัครใจ)

เป้าหมายไม่เกิน
1ล้านไร่

Tier 1 
(พ้ืนฐาน)

เป้าหมายรวม 
44.7 ล้านไร่

1,260 บาทต่อไร่

630 บาทต่อไร่

ทุนประกันภัย

หมายเหตุ : * หน่วยเป็นบาทต่อไร่ และไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและอากรแสตมป์

น้้าท่วม/ฝนตกหนัก  ภัยแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ/ ใต้ฝุ่น        อากาศหนาว            ลูกเห็บ               ไฟไหม้                ช้างป่า          ศัตรูพืช/โรคระบาด

ความคุ้มครอง

เกษตรกรในพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่่า 

เกษตรกรในพ้ืนที่เสี่ยงภัยปานกลาง 

เกษตรกรในพ้ืนที่เสี่ยงภัยสูง 

240 บาทต่อไร่

120 บาทต่อไร่

ทุนประกันภัย

ลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. 28 ล้านไร่ 
ธ.ก.ส. อุดหนุนเพิ่มจากภาครัฐ
จ่านวน 39 บาท/ไร่ 

เกษตรกรในพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่่า 
15.7 ล้านไร่

เกษตรกรในพ้ืนที่เสี่ยงภัย
ปานกลาง

เกษตรกรในพ้ืนที่เสี่ยงภัยสูง 1,500 บาทต่อไร่

750 บาทต่อไร่

รวมทุนประกันภัยสูงสุด
Tier 1 + Tier 2

เป้าหมาย
รวม 

1ล้านไร่
ภาครัฐอุดหนุนค่าเบี้ย
ประกันภัยในส่วนท่ี 1 
(Tier 1) จ่านวน 58 บาท
ต่อไร่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม    
และอากรแสตมป์ท้ังหมด


