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1. โครงกำรสำนพลังประชำรัฐเพื่อสนับสนุนกำรปลูกข้ำวโพดหลังฤดูท ำนำ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการน าเสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือด าเนินนโยบายลดปริมาณการเพาะปลูกข้าวลง โดยส่งเสริมให้

เกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวนาปรังให้เปลี่ยนมาเป็นปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตวแ์ทน โดยมีแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ รวมถึงมีการประกันความ
เสี่ยงให้กับเกษตรกรเมื่อประสบภัยพิบัติ โดยชดเชยไร่ละ 1,500 บาท กรณีเกิดความเสียหายจากสาธารณภัย ท้ังน้ีหลักการประกันภัยจะมีรูปแบบ
เช่นเดียวกับการประกันภัยข้าว โดยมีพื้นท่ีเป้าหมาย 2 ล้านไร่ เกษตรกรเป้าหมาย 150,000 ครัวเรือน ช่วงเวลาด าเนินโครงการ ตั้งแต่วันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2561 ถึงวันท่ี 15 มกราคม 2562

ดังน้ันหากบริษัทสมาชิกสนใจเข้าร่วมรับประกันภัยดังกล่าว แจ้งความจ านงได้ท่ีนายธนพล ตรีหัตถ์ โทรศัพท์ 0-2256-6032 ต่อ 513

2. โครงกำรประกันภัยข้ำวโพดเล้ียงสัตว์และมันส ำปะหลัง โดยส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (สศค.)
ส านักงานเศรษฐกิจการคลังเตรียมน าเสนอโครงการประกันภัยมันส าปะหลัง และข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ให้กับชาวไร่ โดยมีรูปแบบเช่นเดียวกับการ

ประกันภัยข้าวนาปีต่อกระทรวงการคลัง โดยครอบคลุมพ้ืนท่ีเพาะปลูก 9.3 ล้านไร่ และ 6.5 ล้านไร่ ตามล าดับ มีเกษตรกรท้ังหมด ประมาณ 1.24
ล้านครัวเรือน ซ่ึงก าหนดช่วงเวลาด าเนินโครงการโดยเรียงล าดับตามช่วงเวลาการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ดังน้ี

• ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบ 1 (ฤดูฝน) : 1 มีนาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2562
• ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบ 2 (ฤดูแล้ง) : 1 พฤศจิกายน 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563
• มันส าปะหลัง : ตลอดปี มกราคม–ธันวาคม 2562

กำรประกันภัยพืชผลต่ำง ๆ ตำมนโยบำยของภำครัฐ
ตามที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ เอกชนทั้งในและต่างประเทศ โดยได้ด าเนินโครงการ

ประกันภัยข้าวนาปีมากว่า 8 ปี ส่งผลให้ภาครัฐมีความเชื่อมั่นในศักยภาพในการบริหารโครงการประกันภัยพืชผลของอุตสาหกรรมประกันภัย 
ประกอบกับรัฐบาลมีความต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรได้ตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงภัยในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงได้น าการประกันภัย
มาเป็นเครื่องมือส าหรับบริหารความเสี่ยงภัยให้แก่เกษตรกรมากขึ้น โดยในปัจจุบันการประกันภัยพืชผลต่าง ๆ ตามนโยบายของภาครัฐนั้น
มีการด าเนินการอยู่ 2 โครงการดังน้ี

ผลกำรด ำเนินโครงกำรประกันภัยข้ำวนำปี ปีกำรผลิต 2561
ตามท่ีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนา

ปี ปีการผลิต 2561 ซ่ึงก าหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายการรับประกันภัยไว้ท่ี 30 
ล้านไร่ แบ่งเป็นเกษตรกรท่ีเป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ านวน 29 ล้านไร่ และเกษตรกรท่ัวไป จ านวน 1 ล้าน
ไร่ เบี้ยประกันภัย 90 บาทต่อไร่ คุ้มครองความเสียหายจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ท้ังหมด 6 ภัย ได้แก่ น้ าท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้ง
หรือฝนท้ิงช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ าค้างแข็ง 
ลูกเห็บและไฟไหม้ วงเงินคุ้มครอง 1,260 บาทต่อไร่ ส าหรับภัยจาก
ศัตรูพืชและโรคระบาด วงเงินคุ้มครอง 630 บาทต่อไร่ โดยในปีน้ีมีบริษัท
สมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ จ านวนท้ังสิ้น 22 บริษัท ท้ังนี้ ผลการด าเนิน
โครงการในปัจจุบัน มีการเอาประกันภัยไปแล้วท้ังสิ้น 27,597,161.75 ไร่ 
หรือประมาณ 92% ของพื้นท่ีเป้าหมายในการรับประกันภัย เบี้ย
ประกันภัยรวม 2,670.23 ล้านบาท ค่าสินไหมทดแทนท่ีได้ด าเนินการจ่าย
แล้วจ านวน 32,509 ไร่ เป็นเงิน 40,961,609 บาท สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ท่ีนายธนพล ตรีหัตถ์ โทรศัพท์ 0-2256-6032 ต่อ 513

กำรปรับปรุงระบบกำรสืบค้นข้อมูลกำรประกันภัยรถยนต์ภำค
บังคับ และภำคสมัครใจ ของบริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดำต้ำเนท 
จ ำกัด (TID)

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ได้ร่วมกับบริษัท ไทยอินชัว
เรอส์ดาต้าเนท จ ากัด (TID) ด าเนินการปรับปรุงระบบการสืบค้น
ข้อมูลผ่านระบบ GIA Motor Service บน Intranet ของสมาคม
ประกันวินาศภัยไทย (www.gia.net) ซ่ึงในการปรับปรุงระบบการ
สืบค้นดังกล่าว คณะกรรมการฯ ยังคงให้ความส าคัญในเรื่องของ
ความปลอดภัยของข้อมูลการรับประกันภัยของแต่ละบริษัท
ประกันภัยเป็นส าคัญ โดยจะเริ่มให้บริการได้ในเดือนพฤศจิกายน 
2561 เป็นต้นไป ท้ังน้ีบริษัทสมาชิกสามารถเข้าทดสอบระบบสืบค้น 
ได้ท่ี http://www.gia.net/index.html (ใช้รหัสการเข้าใช้งานของ
บริษัท) และหากมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการสืบค้นดังกล่าว 
สามารถส่งกลับมายัง E-mail: rossarin@tgia.org ภายในวันท่ี 12 
ตุลาคม 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีนางสาวรสริน ตั้งสิริมรกต 
โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 517
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วัน/เดือน/ปี คณะกรรมกำร/ชมรม หัวข้อ สถำนท่ี/เวลำ
วันอังคำรท่ี 2 ตุลำคม 2561 ถึง
วันพุธที่ 3 ตุลำคม 2561

ส านักงานบริหารสมาคมฯ โครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the 
trainers) ส าหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจ าปี 2561 
(ครั้งที่ 10)

โรงแรมชยัคณาธานี 
จังหวัดพัทลุง

วันพุธที่ 3 ตุลำคม 2561 ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยง
ของบริษัทประกันวินาศภัย

หารือ “ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการก ากับการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม 

(ERM) และการประเมินความเสี่ยงและความมัน่คงทางการ
เงิน (ORSA) ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 25... ”

ห้อ งประชุม  221 อาคาร  2 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

วันศุกร์ท่ี 5 ตุลำคม 2561 คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน ประชุมชี้แจงบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยเกี่ยวกับ
รายละเอี ยดกรมธรรม์ประกันภัยธุ รกิจหยุดชะงั ก 
(เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) และเอกสารแนบท้าย 

ห้อ งป ระ ชุ ม  1105  ชั้ น  11 
อาคารกรุงเทพประกันภัย

วันศุกร์ท่ี 5 ตุลำคม 2561 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ โครงการอบรมหลักสูตร การตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 8
(วันแรก)

ห้อ งประชุม  221 อาคาร  2 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

วันอังคำรท่ี 9 ตุลำคม 2561 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ โครงการอบรมหลักสูตร การตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 8
(วันที่ 2)

ห้อ งประชุม  221 อาคาร  2 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

วันพฤหัสบดีท่ี 11 ตุลำคม 2561 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ โครงการอบรมหลักสูตร การตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 8
(วันที่ 3)

ห้องประชุม  221 อาคาร  2 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

วันพฤหัสบดีท่ี 11 ตุลำคม 2561 คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุ
และสุขภาพ

สัมมนา เรื่อง “รับประกันภัย รู้ทันโรค” โ ร ง แ ร ม ส วิ ส โ ซ เ ท ล  เ ล อ 
คองคอร์ด กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีท่ี 18 ตุลำคม 2561 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ โครงการอบรมหลักสูตร การตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 8
(วันที่ 4)

ห้อ งประชุม  221 อาคาร  2 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

วันพฤหัสบดีท่ี 25 ตุลำคม 2561 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ โครงการอบรมหลักสูตร การตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 8
(วันที่ 5)

ห้อ งประชุม  221 อาคาร  2 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

วันอังคำรท่ี 30 ตุลำคม 2561 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ โครงการอบรมหลักสูตร การตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 8
(วันที่ 6)

ห้อ งประชุม  221 อาคาร  2 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

วันพุธที่ 31 ตุลำคม 2561 ส านักงานบริหารสมาคมฯ สัมมนา เรื่อง"ปฏิวัติธุรกิจประกันด้วยการตลาดออนไลน์
แบบมือโปร  (Insurance Digital Expert)"

ห้อ งประชุม  221 อาคาร  2 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจำกภัยที่เอำประกันภัยภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยควำมเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ) และ
เอกสำรแนบท้ำยฯ

คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน ได้จัดท ากรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เน่ืองจากภัยท่ีเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) ประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันภัย ข้อก าหนดความคุ้มครองเฉพาะ จ านวน 5 แบบ อัตราเบี้ยประกันภัย
และเอกสารแนบท้ายว่าด้วยการจ ากัดจ านวนเงินความรับผิดส าหรับภัยน้ าท่วม ลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บ กลุ่มภัยธรรมชาติ และภัยจาก
การประท้วง การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระท าอันมีเจตนาร้าย จ านวน 6 แบบ (แบบ ธก.1.00 - 1.05) โดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกค าสั่งนายทะเบียนท่ี 38/2561 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความและ
อัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เน่ืองจากภัยท่ีเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน) ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2561 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 ซ่ึงมีบริษัทประกันภัยได้รับความเห็นชอบแบบ 
ข้อความ อัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารแนบท้ายฯ จากนายทะเบียน จ านวน 41 บริษัท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ท่ีนางสาวภัทรพร น้ าเงิน โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 522
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