
 
 

 คำสั่งนายทะเบียน 
ที่        /๒๕๖4 

เรื่อง  กำหนดแบบและข้อความของกรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ปีการผลิต ๒๕๖๔ เพื่อกลุ่มเกษตรกร และอัตราเบี้ยประกันภัย  

 

เพ่ือกำหนดแบบและข้อความของกรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 
๒๕๖๔ เพ่ือกลุ่มลูกค้าสินเชื่อเพ่ือการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 256๔ สำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อย 
(ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 256๔ สำหรับกลุ่ม    
เกษตรกรรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ส่วนเพ่ิม เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ย
ประกันภัย เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๑๒ แห่งประกาศ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออก และเสนอ
ขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย และการดำเนินการของตัวแทนประกันวินาศภัย 
นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. ๒๕๖3 นายทะเบียนจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  คำสั่งนี้เรียกว่า “คำสั่งนายทะเบียนที่         /๒๕๖๔  เรื่อง กำหนดแบบและ

ข้อความของกรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖4 เพ่ือกลุ่มเกษตรกร และอัตราเบี้ย
ประกันภัย” 

 
                ข้อ ๒  คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 
 
  ข้อ ๓  ในคำสั่งนี้ 
 “บริษัท” หมายถึง บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย
ต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกันวินาศภัย 
 “กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖4 เพ่ือกลุ่มเกษตรกร” 
หมายถึง 
  (๑) กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖4 เพ่ือกลุ่มลูกค้าสินเชื่อ
เพ่ือการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
  (๒) กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖4 สำหรับกลุ่มเกษตรกร
รายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และ 

คู่ฉบับ 

๒๑

๒๑



๒ 
 
  (๓) กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖4 สำหรับกลุ่มเกษตรกร
รายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ส่วนเพิ่ม 
 “กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖4 เพ่ือกลุ่มลูกค้าสินเชื่อเพ่ือ
การเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)” หมายถึง 
กรมธรรม์ประกันภัยที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ ซึ่งมีการระบุคำว่า “กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖4 เพ่ือกลุ่มลูกค้าสินเชื่อเพ่ือการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)” ไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย   
 “กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖4 สำหรับกลุ่มเกษตรกรราย
ย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)” หมายถึง กรมธรรม์ประกันภัยที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ ซึ่งมีการระบุคำ
ว่า “กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖4 สำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อย (ไมโคร
อินชัวรันส์)” ไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
 “กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564 สำหรับกลุ่มเกษตรกรราย
ย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ส่วนเพ่ิม” หมายถึง กรมธรรม์ประกันภัยที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ ซึ่งมี
การระบุคำว่า “กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖4 สำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อย 
(ไมโครอินชัวรันส์) ส่วนเพิ่ม” ไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
 
 ข้อ ๔  ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖4 
เพ่ือกลุ่มลูกค้าสินเชื่อเพ่ือการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖4 สำหรับกลุ่มเกษตรกรราย
ย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖4 สำหรับกลุ่ม
เกษตรกรรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ส่วนเพ่ิม เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ย
ประกันภัย ตามแบบที่แนบท้ายคำสั่งนี้ 
 

ข้อ ๕  ในกรณีกรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖4 เพ่ือกลุ่ม
ลูกค้าสินเชื่อเพ่ือการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    
(ธ.ก.ส.) ให้บริษัทออกกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารสรุปเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นตาม
กรมธรรม์ประกันภัย ให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ส่วนผู้เอาประกันภัย ให้บริษัท ให้ข้อมูลแก่ผู้เอา
ประกันภัยแต่ละราย โดยต้องมีสาระสำคญัอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อผู้เอาประกันภัย 
 (๒) ชื่อบริษัทที่รับประกันภัย 

(๓) ชื่อแบบกรมธรรม์ประกันภัย 
(๔) ระยะเวลาคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย 
(๕) ช่องทางการติดต่อ 

 การให้ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง บริษัทต้องดำเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
 (๑) ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบข้อความสั้น (SMS) หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น 
 (๒) ประสานหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกษตรกร เพ่ือให้
ข้อมูลรายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยตามวรรคหนึ่งแก่เกษตรกร และติดตามผลการให้หรือชี้แจงข้อมูล
อย่างสม่ำเสมอ 
 



๓ 
 

ข้อ ๖  ในกรณีกรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖4 สำหรับกลุ่ม
เกษตรกรรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖4 
สำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ส่วนเพิ่ม  ให้บริษัทออกกรมธรรม์ประกันภัย 
เอกสารสรุปเงื ่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย ให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์
ประกันภัย ส่วนผู้เอาประกันภัยให้บริษัทออกหนังสือรับรองการประกันภัย พร้อมเอกสารสรุปเงื่อนไข 
ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย 

ในกรณีผู้เอาประกันภัยร้องขอกรมธรรม์ประกันภัยตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทออก
กรมธรรม์ประกันภัย ตามแบบที่แนบท้ายคำสั่งนี้  

 
 ข้อ ๗  บริษัทซึ่งเข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖4 ดังมี
รายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้ หากออกกรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖4 เพ่ือกลุ่ม
ลูกค้าสินเชื่อเพ่ือการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    
(ธ.ก.ส.) กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖4 สำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อย (ไมโคร
อินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖4 สำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อย 
(ไมโครอินชัวรันส์) ส่วนเพ่ิม เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และใช้อัตราเบี้ยประกันภัย ตามแบบ
แนบท้ายคำสั่งนี้ ให้ถือว่าแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖4 
เพ่ือกลุ่มลูกค้าสินเชื่อเพ่ือการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖4 สำหรับกลุ่มเกษตรกรราย
ย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖4 สำหรับกลุ่ม
เกษตรกรรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ส่วนเพ่ิม เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ย
ประกันภัย ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน  
 

 
 
 
 
 
 
 

                           สั่ง ณ วันที่ ..    พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4                          

 
               

                                    (นายสุทธิพล ทวีชัยการ) 
                                            เลขาธิการ 
                คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
     นายทะเบียน 

๑๐
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