
 
ฉบบัท่ี 49/2566                                                 วนัท่ี 15 มีนาคม 2566 
 

โครงการประกนัภัยข้าวโพดเลีย้งสัตว์ ปีการผลติ 2566 
_______________________________________ 

 

นายพรชยั ฐีระเวช ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงั เปิดเผยวา่ 
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือว ันท่ี  14 มีนาคม 2566 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบโครงการประกันภัย 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(โครงการฯ) ปีการผลิต 2566 เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ
ให้แก่เกษตรกรผูเ้พาะปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวแ์ละเป็นการต่อยอดความช่วยเหลือของภาครัฐ ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ 
โดยการด าเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2566 มีรูปแบบและความคุม้ครอง ดงัน้ี  

1. ผู้รับประกันภัย บริษทัเอกชนท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการประกนัภยัขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ปีการผลิต 2566 
ตามกรมธรรม ์

2. ผู้เอาประกนั เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเพาะปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์และปรับปรุงทะเบียนในปีการผลิต 2566 
3. พื้นที่รับประกันภัย ดงัน้ี การรับประกนัภยัพื้นฐาน (Tier 1) จ านวน 2.06 ลา้นไร่ การรับประกนัภยั 

โดยภาคสมคัรใจ (Tier 2) ไม่เกิน 6 หม่ืนไร่ รวม Tier 1 และ Tier 2 จ านวน 2.12 ลา้นไร่ 
4. อัตราค่าเบี้ยประกันภัย จ  าแนกเป็น การรับประกนัภยัพื้นฐาน (Tier 1) แบ่งเป็น 4 อตัรา (ไม่รวม

อากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดงัน้ี (1) เกษตรกรลูกคา้สินเช่ือ ธ.ก.ส. 160 บาทต่อไร่ เท่ากนัทุกพื้นท่ี (2) เกษตรกร
ทัว่ไปในพื้นท่ีเส่ียงต ่า 150 บาทต่อไร่ (3) เกษตรกรทัว่ไปในพื้นท่ีเส่ียงปานกลาง 350 บาทต่อไร่ และ (4) เกษตรกร
ทัว่ไปในพื้นท่ีเส่ียงสูง 550 บาทต่อไร่ และการรับประกนัภยัส่วนเพิ่ม (Tier 2) แบ่งเป็น 3 อตัรา (เกษตรกรจ่ายเอง พร้อม
ทั้งอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังน้ี (1) พื้นท่ีเส่ียงต ่า 90 บาทต่อไร่ (2) พื้นท่ีเส่ียงปานกลาง 100 บาทต่อไร่        
และ (3) พื้นท่ีเส่ียงสูง 110 บาทต่อไร่ 

5. การอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย ธ.ก.ส. จะอุดหนุนค่าเบ้ียประกันภัย 64 บาทต่อไร่ (สูงสุดไม่เกิน  
30 ไร่ต่อราย) ส าหรับเกษตรกรท่ีเป็นลูกคา้สินเช่ือเพื่อการเพาะปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ปีการผลิต 2566 ของ ธ.ก.ส. และ
รัฐบาลอุดหนุนค่าเบ้ียประกนัภยั 96 บาทต่อไร่ พร้อมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ ให้แก่ลูกคา้สินเช่ือ ธ.ก.ส. และ 
90 บาทต่อไร่ พร้อมทั้ งภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ ให้แก่เกษตรกรทัว่ไป ทั้ งน้ี การอุดหนุนค่าเบ้ียประกันภัย
ดงักล่าวเป็นการอุดหนุนเฉพาะการประกนัภยัในส่วนท่ี 1 (Tier 1) เท่านั้น 

6. วงเงินคุ้มครอง จ  าแนกเป็นวงเงินคุม้ครองภยัธรรมชาติทั้งหมด 7 ภยั ไดแ้ก่ น ้ าท่วม หรือฝนตกหนกั, 
ภยัแลง้ ฝนแลง้หรือฝนทิ้งช่วง, ลมพายุหรือพายุไตฝุ้่ น, ภยัอากาศหนาวหรือน ้ าคา้งแข็ง, ลูกเห็บ, ไฟไหม ้และช้างป่า 
ส าหรับการรับประกันภัยพื้ นฐาน (Tier 1) มีวงเงินความคุ้มครอง  1,500 บาทต่อไร่ และการรับประกันภัย 
โดยภาคสมคัรใจ (Tier 2) มีวงเงินความคุม้ครอง 240 บาทต่อไร่ รวมวงเงินความคุม้ครอง Tier 1 และ Tier 2 จ านวน 
1,740 บาทต่อไร่ และวงเงินคุม้ครองภยัศตัรูพืชและโรคระบาด การรับประกนัภยัพื้นฐาน (Tier 1) มีวงเงินความคุม้ครอง 
750 บาทต่อไร่ และการรับประกันภัยโดยภาคสมัครใจ (Tier 2) มีวงเงินความคุ้มครอง 120 บาทต่อไร่ รวมวงเงิน 
ความคุม้ครอง Tier 1 และ Tier 2 จ านวน 870 บาทต่อไร่ 
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7. ระยะเวลาการจ าหน่ายกรมธรรม์ ก าหนดวนัเร่ิมจ าหน่ายกรมธรรม์ประกนัภยัขา้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดู
ฝน ตั้งแต่วนัท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบโครงการฯ และกรมธรรมป์ระกนัภยัและอตัราเบ้ียประกนัภยัไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านักงาน คปภ. จนถึงไม่เกินวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2566 และส าหรับกรมธรรม์ประกนัภยัขา้วโพดเล้ียง
สัตวฤ์ดูแลง้ เร่ิมจ าหน่ายตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2566 จนถึงไม่เกินวนัท่ี 15 มกราคม 2567 ทั้งน้ี เกษตรกรสามารถซ้ือ
กรมธรรมป์ระกนัภยัไดท่ี้ ธ.ก.ส. ทุกสาขา 

 

________________________________________________________ 
 
 

กองนโยบายระบบการคุม้ครองผลประโยชน์ทางการเงิน ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั  
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3673 

 
 



วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติผ่านระบบการประกันภัย และเป็นการต่อยอดความช่วยเหลือของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตัิกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562

โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2566

Tier 2
(สมัครใจ)

เป้าหมายไม่เกิน
6 หม่ืนไร่

Tier 1 (พื้นฐาน)
เป้าหมายรวม 
2.06 ล้านไร่

1,500 บาทต่อไร่

750 บาทต่อไร่

ทุนประกันภัย Tier 1

หมายเหตุ : อัตราเบี้ยประกันภัยยังไม่รวมอากรแสตมปแ์ละภาษมีูลค่าเพิ่ม

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

ความคุ้มครอง

เกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยต่่า 
เบี้ยประกันภัย 90 บาท/ไร่

เกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลาง 
เบี้ยประกันภัย 100 บาท/ไร่

เกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยสูง 
เบี้ยประกันภัย 110 บาท/ไร่

240 บาทต่อไร่

120 บาทต่อไร่

ทุนประกันภัย Tier 2

ลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. 2 ล้านไร่

อัตราค่าเบี้ยประกันภัย 160 บาท/ไร่ 
ธ.ก.ส. อุดหนุน 64 บาท/ไร่

(สูงสุดไม่เกิน 30 ไร่ต่อราย)
รัฐอุดหนุน 96 บาท/ไร่ และ
อากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม เกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยต่่า 

เบี้ยประกันภัย 150 บาท/ไร่ 

เกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัย
ปานกลาง เบี้ยประกันภัย 

350 บาท/ไร่

เกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยสูง
เบี้ยประกันภัย 
550 บาท/ไร่

1,740 บาทต่อไร่

870 บาทต่อไร่

รวมทุนประกันภัยสูงสุด
Tier 1 + Tier 2

เป้าหมาย
รวม 

6หมื่นไร่
ภาครัฐอุดหนุนค่าเบี้ย
ประกันภัย Tier 1 
บางส่วน

รัฐบาลอุดหนุนเบี้ยประกันภัย 90 บาท/ไร่

มติคณะรัฐมนตรี 14 มีนาคม 2566


