
ฉบบัท่ี 72/2564                                                 วนัท่ี 30 มีนาคม 2564 
 

โครงการประกนัภัยข้าวนาปี ปีการผลติ 2564 
__________________________ 

 

นางสาวกุลยา ตนัติเตมิท ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงั 
เปิดเผยวา่ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2564 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบโครงการประกนัภยั 
ขา้วนาปี (โครงการฯ) ปีการผลิต 2564 เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการความเส่ียงจากภยัธรรมชาติให้แก่
เกษตรกรผูเ้พาะปลูกขา้วนาปี ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ โดยการด าเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2564 มีรูปแบบและ
ความคุม้ครองเช่นเดียวกบัปีการผลิต 2563 และมีการปรับอตัราเบ้ียประกนัภยัลดลง กล่าวคือ  

1. ปรับอตัราเบ้ียประกนัภยัลดลงส าหรับการประกนัภยัพื้นฐานในส่วนท่ี 1 (Tier 1) โครงการฯ  
ปีการผลิต 2564 ซ่ึงมีอตัราเบ้ียประกนัภยัส าหรับลูกคา้สินเช่ือเพื่อการเพาะปลูกขา้วนาปีของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 96 บาท/ไร่ (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) ลดลงจากโครงการฯ ปีการผลิต 
2563 ท่ีมีอตัราเบ้ียประกนัภยัส าหรับลูกคา้ ธ.ก.ส. 97 บาท/ไร่ (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีพื้นท่ี
เป้าหมาย จ านวนไม่เกิน 28 ลา้นไร่ ซ่ึงจะไดรั้บการอุดหนุนเบ้ียประกนัภยัจากภาครัฐ 58 บาท และลูกคา้สินเช่ือ ธ.
ก.ส. จะไดรั้บการอุดหนุนเบ้ียประกนัภยัจาก ธ.ก.ส. อีก 38 บาท 

2. ปรับอตัราเบ้ียประกันภยัลดลงส าหรับเขตพื้นท่ีความเส่ียงต ่าในส่วน Tier 1 ซ่ึงมีอตัราเบ้ีย
ประกันภยั 55 บาท/ไร่ ลดลงจากโครงการฯ ปีการผลิต 2563 ท่ีมีอตัราค่าเบ้ียประกันภยั 58 บาท/ไร่ โดยมีพื้นท่ี
เป้าหมาย จ านวนไม่เกิน 16 ลา้นไร่ ส าหรับเขตพื้นท่ีความเส่ียงปานกลาง และสูงยงัคงราคาเดิม คือ 210 บาท/ไร่ และ 230 
บาท/ไร่ โดยมีพื้นท่ีเป้าหมาย จ านวนไม่เกิน 1 ลา้นไร่ ซ่ึงจะไดรั้บการอุดหนุนเบ้ียประกนัภยัจากภาครัฐ 55 บาท 

3. อตัราเบ้ียประกนัภยัภาคสมคัรใจ (Tier 2) ส าหรับเกษตรกรสามารถขอเอาประกนัภยัเพิ่มเติมได ้
เม่ือเอาประกนัภยัในส่วน Tier 1 แลว้ โดยแบ่งอตัราค่าเบ้ียประกนัภยัเป็น 3 อตัรา ตามระดบัความเส่ียงภยัในแต่ละ
พื้นท่ี คือ 24 48 และ 101 บาท/ไร่ โดยมีพื้นท่ีเป้าหมาย จ านวนไม่เกิน 1 ลา้นไร่ เช่นเดียวกบัปีก่อน 

4. วงเงินความคุม้ครองคงเดิม คือ วงเงินความคุม้ครองส าหรับ Tier 1 อยูท่ี่ 1,260 บาท/ไร่ ส าหรับภยั
ธรรมชาติทั้งหมด 7 ประเภท ไดแ้ก่ 1) น ้าท่วมหรือฝนตกหนกั 2) ภยัแลง้ ฝนแลง้หรือฝนทิ้งช่วง 3) ลมพายุหรือพายุไตฝุ้่ น 
4) ภยัอากาศหนาว หรือน ้าคา้งแข็ง ลูกเห็บ 6) ไฟไหม ้7) ชา้งป่า ส าหรับภยัศตัรูพืชหรือโรคระบาด อยูท่ี่ 630 บาท/ไร่ 
และวงเงินความคุม้ครองส าหรับ Tier 2 อยู่ท่ี 240 บาท/ไร่ ส าหรับภยัธรรมชาติทั้งหมด 7 ประเภท และส าหรับ 
ภยัศตัรูพืชหรือโรคระบาด อยูท่ี่ 120 บาท/ไร่ 

 
 
 
 



- 2 – 
 

5. ระยะเวลาขายกรมธรรม์ประกันภยั ก าหนดวนัเร่ิมจ าหน่ายกรมธรรม์ประกันภยัตั้งแต่วนัท่ี
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบโครงการฯ และก าหนดวนัส้ินสุดการขายกรมธรรมแ์ตกต่างกนัตามภูมิภาค คือ 
1) ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  (กลุ่มท่ี 1) จ  านวน 42 จงัหวดัก าหนดวนัส้ินสุดการขาย
กรมธรรม์ไม่เกินวนัท่ี 30 เมษายน 2564 2) ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (กลุ่มท่ี 2) จ  านวน 16 จงัหวดั 
ก าหนดวนัส้ินสุดการขายกรมธรรม์ไม่เกินวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 3) ภาคตะวนัตก จ านวน 5 จงัหวดั ก าหนดวนั
ส้ินสุดการขายกรมธรรมไ์ม่เกินวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 4) ภาคใต ้จ านวน 14 จงัหวดั ก าหนดวนัส้ินสุดการขายกรมธรรม์
ไม่เกินวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ทั้งน้ี เกษตรกรสามารถซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัไดท่ี้ ธ.ก.ส. ทุกสาขา 

 

____________________________________ 
 

 
 
ส านกันโยบายระบบการคุม้ครองผลประโยชน์ทางการเงิน ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั  
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3696 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติผ่านระบบการประกันภัย และเป็นการต่อยอดความช่วยเหลือของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตัิกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 

โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 

Tier 2 
(สมัครใจ) 

เป้าหมายไม่เกิน 
1ล้านไร่ 

Tier 1 (พื้นฐาน) 
เป้าหมายรวม  

45 ล้านไร่ 

1,260 บาทต่อไร่ 

630 บาทต่อไร่ 

ทุนประกันภัย Tier 1 

           
 
   

หมายเหตุ : อัตราเบี้ยประกันภัยยังไม่รวมอากรแสตมปแ์ละภาษมีูลค่าเพิ่ม 

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

ความคุ้มครอง 

 
เกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยต่่า  
เบี้ยประกันภัย 24 บาท/ไร ่

 

 
เกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลาง  

เบี้ยประกันภัย 48 บาท/ไร ่

 

เกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยสูง  
เบี้ยประกันภัย 101 บาท/ไร่ 

 240 บาทต่อไร่ 

120 บาทต่อไร่ 

            
 
   

ทุนประกันภัย Tier 2 

 
 

ลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. 28 ล้านไร่ 
 

อัตราค่าเบี้ยประกันภัย 96 บาท/ไร่  
ธ.ก.ส. อุดหนุน 38 บาท/ไร ่
รัฐอุดหนุน 58 บาท/ไร่ และ
อากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม เกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยต่่า  

16 ล้านไร่ เบี้ยประกันภัย 55 บาท/ไร่  

เกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัย 
ปานกลาง เบี้ยประกันภัย  

210 บาท/ไร ่

    เกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยสูง 
         เบี้ยประกันภัย  

230 บาท/ไร ่

1,500 บาทต่อไร่ 

750 บาทต่อไร่ 

รวมทุนประกันภัยสูงสุด 
Tier 1 + Tier 2 

           
 
   

เป้าหมาย
รวม  

1 ล้านไร ่
ภาครัฐอุดหนุนค่าเบี้ย
ประกันภัย Tier 1 
บางส่วน 

รัฐบาลอุดหนุนเบี้ยประกันภัย 55 บาท/ไร่ 


