
  
 

เปรียบเทียบอัตราการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร 
ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยฯ พ.ศ. 2556 กับ พ.ศ. 2564 

ด้านพืช 

 ชนิดพืช หลักเกณฑ์วิธีปฏบิัติปลกีย่อยฯ  
2556 

หลักเกณฑ์วิธีปฏบิัติปลกีย่อยฯ 
2564 

    ช่วยเหลือตามจ านวน
พ้ืนที่เพาะปลูกท่ีเสียหายจริง 

ไม่เกินรายละ 30 ไร่ ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ 

1 ข้าว  ไร่ละ 1,113 บาท  ไร่ละ     1,340      บาท 
2. พืชไร่และพืชผัก - ไร่ละ     1,980      บาท 
2 พืชไร่  ไร่ละ 1,148 บาท - 
3. ไม้ผล ไม้ยนืตน้ และอ่ืน ๆ -  ไร่ละ     4,048      บาท 
3. พืชสวนและอ่ืน ๆ  ไร่ละ 1,690 บาท - 
      กรณีพื้นที่ท าการเพาะปลูกถูกหิน ดิน 

ทราย ไม้ โคลนทบัถม พื้นที่ไม่เกิน 5 ไร่  
ราคาไม่เกิน ไรล่ะ 7,000 บาท  

     กรณีพื้นที่ท าการเพาะปลูกถูกหิน ดิน 
ทราย ไม้ โคลนทบัถม พื้นที่ไม่เกิน 5 ไร่  
ราคาไม่เกิน ไรล่ะ 7,000 บาท 

 

ด้านประมง 

ประเภทการช่วยเหลือ หลักเกณฑ์วิธีปฏบิัติปลกีย่อยฯ 
2556 

หลักเกณฑ์วิธีปฏบิัติปลกีย่อยฯ  
2564 

1 กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล หรือหอยทะเล - ไร่ละ 11,780 บาท 
รายละ ไม่เกิน 5 ไร ่

1 กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล ปูทะเล หรือหอยทะเล ไร่ละ 10,920 บาท 
รายละ ไม่เกิน 5 ไร ่

- 

2 ปลาหรือสัตว์น้ าอ่ืนนอกจาก 
ข้อ 1 ที่เลี้ยงในบ่อดิน นาข้าวหรือร่องสวน 

ไร่ละ 4,225 บาท 
รายละ ไม่เกิน 5 ไร ่

ไร่ละ 4,682 บาท 
รายละ ไม่เกิน 5 ไร ่

3 สัตว์น้ าตามข้อ 1 และ2 ที่เลีย้งในบ่อ / 
กระชัง 

315 บาท / ตร.ม. 
รายละ ไม่เกิน 80 ตร.ม. 

368 บาท / ตร.ม. 
รายละ ไม่เกิน 80 ตร.ม. 

 

  

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ส ำนักแผนงำนและโครงกำรพิเศษ 

28 ส.ค. 64 
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ด้านปศุสัตว์ 
ชนิดสัตว์ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยฯ  2556 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยฯ 2564 

อัตราตัวละไม่เกิน (บาท) อัตราตัวละไม่เกิน (บาท) 
1 โค ไม่เกินรายละ 2 ตวั ไม่เกินรายละ 5 ตวั 
-อายุน้อยกวา่ 6 เดือน  6,000 13,000 

-อาย ุ6 เดือน ถึง 1 ป ี 12,000 22,000 
-อายุมากกวา่ 1 ป ีถึง 2 ป ี 16,000 29,000 
-อายุมากกวา่ 2 ปีขึ้นไป 20,000 35,000 
2 กระบือ ไม่เกินรายละ 2 ตวั ไม่เกินรายละ 5 ตวั 
-อายุน้อยกวา่ 6 เดือน  8,000 15,000 
-อาย ุ6 เดือน ถึง 1 ป ี 14,000 24,000 
-อายุมากกวา่ 1 ป ีถึง 2 ป ี 18,000 32,000 
-อายุมากกวา่ 2 ปีขึ้นไป 22,000 39,000 
3. สุกร ไม่เกินรายละ 10 ตัว ไม่เกินรายละ 10 ตัว 
- อายุ 1 – 30 วัน 
- อายุมากกว่า 30 วันขึ้นไป 

1,300 
3,000 

1,500 
3,000 

4. แพะ/แกะ ไม่เกินรายละ 10 ตัว ไม่เกินรายละ 10 ตัว 
-อาย ุ1 – 30 วัน  1,000 1,500 
-อายุมากกวา่ 30 วัน  2,000 3,000 
5. ไก่พื้นเมือง/ไก่งวง ไม่เกินรายละ 300 ตัว ไม่เกินรายละ 300 ตัว 
-อาย ุ1 – 21 วัน  25 30 
-อายุมากกวา่ 21 วัน ขึ้นไป 50 80 
6. ไก่ไข ่ ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว 
-อาย ุ1 – 21 วัน  20 30 
-อายุมากกวา่ 21 วัน ขึ้นไป 80 100 
7. ไก่เนื้อ ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว 
-อาย ุ1 – 21 วัน  20 20 
-อายุมากกวา่ 21 วัน ขึ้นไป 50 50 
8. เป็ดไข่ ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว 
-อาย ุ1 – 21 วัน  20 30 
-อายุมากกวา่ 21 วัน ขึ้นไป 50 100 
9. เป็ดเนื้อ/เป็ดเทศ ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว 
-อาย ุ1 – 21 วัน  20 30 
-อายุมากกวา่ 21 วัน ขึ้นไป 50 80 
10. นกกระทา ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว 
-อาย ุ1 – 21 วัน  8 10 
-อายุมากกวา่ 21 วัน ขึ้นไป 15 30 
11. นกกระจอกเทศ ไม่เกินรายละ 10 ตัว ไม่เกินรายละ 10 ตัว 
 2,000 2,000 
12. ห่าน ไม่เกินรายละ 300 ตัว ไม่เกินรายละ 300 ตัว 
 100 100 
แปลงหญ้า ไม่เกินรายละ 20 ไร่ 

เมล็ดพันธุ์      110 บาท / ก.ก. 
ท่อนพันธุ์หรือหน่อพันธุ์    2.50 บาท / ก.ก. 

อัตราไร่ละ 1,980 บาท ไม่เกินรายละ 30 ไร ่

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ส ำนักแผนงำนและโครงกำรพิเศษ 

28 ส.ค. 64 
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ด้านเกษตรอื่น 

ประเภทการช่วยเหลือฯ หลักเกณฑ์วิธีปฏบิัติปลกีย่อยฯ  
2556 

หลักเกณฑ์วิธีปฏบิัติปลกีย่อยฯ  
2564 

     การปรับเกลี่ยพื้นที่การไถพรวน ยกร่อง 
ก่อสร้างคันดิน 

   พื้นที่ที่เสียหายจริง  
ไร่ละ 700 บาท 

   พื้นที่ที่เสียหายจริง  
ไร่ละ 800 บาท 

     ปรับพื้นที่ท านาเกลือทะเล -    ไร่ละ 1,220 บาท ไม่เกิน
ครัวเรือนละ 30 ไร่ 

 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ส ำนักแผนงำนและโครงกำรพิเศษ 

28 ส.ค. 64 


