
ข้อบังคับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน) 
ว่าดว้ยหลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเงือ่นไขการให้สนิเชื่อเพ่ือการจดัหาและพัฒนาที่ดนิแกเ่กษตรกร  ผู้ยากจน   

ผู้ประสงค์จะใชป้ระโยชน์ในที่ดิน  องค์กรชุมชน  หรอืเครือข่ายองค์กรชุมชน   
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๑)  และมาตรา  ๑๙  (๖)  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับ
มติคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  ในการประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๖๒  เมื่อวันที่   
๒๔  กันยายน  ๒๕๖๒  คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการให้สินเชื่อเพ่ือการจัดหาพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกร  ผู้ยากจน  
ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน  องค์กรชุมชน  หรือเครือข่ายชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  ว่าด้วย  

การช่วยเหลือทางการเงิน  (การอุดหนุนสินเชื่อ)  แก่เกษตรกรหรือผู้ยากจนเกี่ยวกับที่ดินท ากิน   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินรักษาการตามข้อบังคับฉบับนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้ 
“บจธ.”  หมายความว่า  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน) 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
“ที่ดิน”  หมายความว่า  ที่ดินที่มีความเหมาะสมต่อการประกอบเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย

ของเกษตรกร  ผู้ยากจน  ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน  องค์กรชุมชน  เครือข่ายองค์กรชุมชน 
“เกษตรกร”  หมายความว่า  ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักที่ไม่มีที่ดินท ากินหรือ  

มีแต่ไม่เพียงพอ   
“เกษตรกรรม”  หมายความว่า  การท านา  การท าไร่  การท าสวน  การเลี้ยงสัตว์  การประมง  

การเลี้ยงไหมและสาวไหม  การปลูกกล้วยไม้หรือไม้ดอก  การปลูกไม้สน  การปลูกสวนป่า  การเลี้ยงผึ้ง  
การเลี้ยงครั่ง  การเพาะเห็ด  หรืออาชีพการเกษตรอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



“ผู้ยากจน”  หมายความว่า  ผู้ที่มีรายได้และทรัพย์สินไม่เพียงพอแก่การด ารงชีพ  ทั้งนี้    
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

“ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชนใ์นที่ดนิ”  หมายความวา่  เกษตรกร  หรือผู้ยากจน  ที่ประสงค์จะใช้
ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือการประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการก าหนด 

“องค์กรชุมชน”  หมายความว่า  กลุ่มคนที่มีระบบการจัดการที่สมาชิกของชุมชนจัดตั้งขึ้น 
เพื่อด าเนินการร่วมกัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการประกอบอาชีพ  พัฒนาอาชีพ  เพ่ิมรายได้  
พัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม  หรือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในกลุ่ม 

“เครือข่ายองค์กรชุมชม”  หมายความว่า  กลุ่มองค์กรชุมชนที่มีการรวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ 
ที่จะกระท ากิจการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือประโยชน์ขององค์กรชุมชนในกลุ่มนั้น 

“ผู้ขอสินเชื่อ”  หมายความว่า  เกษตรกร  ผู้ยากจน  ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน  องค์กรชุมชน  
หรือเครือข่ายองค์กรชุมชน  ที่ยื่นความประสงค์ขอสนับสนุนสินเชื่อจาก  บจธ. 

ข้อ ๖ ภายใต้ความในมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจออกระเบียบ  
ประกาศ  หรือค าสั่งเพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบัติ  ขั้นตอน  ตลอดจนแบบพิมพ์เพ่ือปฏิบัติงานตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๗ การสนับสนุนสินเชื่อตามข้อบังคับฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดหาและพัฒนา 
ที่ดินแก่เกษตรกร  ผู้ยากจน  ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน  องค์กรชุมชน  หรือเครือข่ายองค์กรชุมชน   
ตามภารกิจของ  บจธ.  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เพื่อสนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
(๒) เพื่อให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างทั่วถึง 
(๓) เพื่อปรับปรุงคุณภาพที่ดินและพัฒนาการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
(๔) เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(๕) เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดินร่วมกัน  ทั้งที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย 
(๖) เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

หมวด  ๒ 
ประเภทสินเชื่อ  และการยืน่ค าขอ  และการพิจารณา 

 
 

ข้อ ๘ สินเชื่อเพ่ือการจัดหาและพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกร  ผู้ยากจน  ผู้ประสงค์จะใช้
ประโยชน์ในที่ดิน  องค์กรชุมชน  หรือเครือขา่ยองคก์รชุมชน  แบ่งออกเป็น  ๕  ประเภท  ประกอบด้วย 

(๑) สินเชื่อเพื่อการจัดซื้อที่ดิน   
(๒) สินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อที่ดิน   
(๓) สินเชื่อเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยร่วมกัน 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



(๔) สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการพัฒนาการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
(๕) สินเชื่ออื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
ข้อ ๙ ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับอื่นก าหนดไว้  วิธีการยื่นค าขอ  หรือแบบค าขอ  หรือหนังสือ

แสดงความประสงค์  เพ่ือขอให้  บจธ.  พิจารณาการสนับสนุนสินเชื่อ  ให้เป็นไปตามที่ผู้อ านวยการ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร   

ข้อ  ๑๐ การพิจารณาการสนับสนุนสินเชื่อ  ให้เป็นอ านาจผู้อ านวยการหรือผู้ที่ผู้อ านวยการ
มอบหมายเป็นผู้พิจารณา 

ทั้งนี้  ผู้อ านวยการอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะท างานเพื่อพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมหรือ
ท าความเห็นเบื้องต้นประกอบการพิจารณาในการด าเนินการได้  ตามที่เห็นสมควร 

หมวด  ๓ 
วงเงนิและหลักประกนัสินเชือ่ 

 
 

ข้อ  ๑๑ วงเงินการให้กู้เพ่ือสนับสนุนสินเชื่อประเภทต่าง ๆ  ตามข้อบังคับฉบับนี้ให้เป็น 
อ านาจของผู้อ านวยการพิจารณา  กรณีที่เกินจากวงเงินการให้กู้ที่ก าหนดในข้อบังคับฉบับนี้  ผู้อ านวยการ 
ต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะสนับสนุนสินเชื่อได้ 

ข้อ  ๑๒ การสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือการจัดซื้อที่ดินหรือสินเชื่อเพ่ือการเช่าซื้อที่ดิน  ก าหนด
วงเงินและหลักประกัน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีผู้ขอสินเชื่อเป็นรายบุคคล  วงเงินให้กู้ไม่เกินรายละ  ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ในกรณีสินเชื่อเพ่ือการจัดซื้อที่ดินให้ใช้อสังหาริมทรัพย์จ านอง เป็นประกันหนี้โดยวงเงินกู้ 

ต้องไม่เกินราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์และหรือราคาประเมินมูลค่าสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน 
กรณีสินเชื่อเพ่ือการเช่าซื้อที่ดินผู้ขอสินเชื่อไม่ต้องจัดหาหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์   

แต่ต้องจัดหาบุคคลมาท าสัญญาค้ าประกันการช าระหนี้ 
(๒) กรณีผู้ขอสินเชื่อเป็นองค์กรชุมชน  ที่มิได้มีสถานะเป็นนิติบุคคล  ให้กู้ในวงเงินไม่เกิน

องค์กรละ  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  หลักประกันให้เป็นเช่นเดียวกับกรณีผู้ขอสินเชื่อรายบุคคลตาม  (๑)  
แต่ต้องจัดให้สมาชิกในองค์กรชุมชนทุกคนท าสัญญาค้ าประกันการช าระหนี้ 

(๓) กรณีผู้ขอสินเชื่อเป็นนิติบุคคล  ให้กู้ในวงเงินไม่เกินนิติบุคคลรายละ  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
หลักประกันให้เป็นเช่นเดียวกับผู้ขอสินเชื่อรายบุคคลตาม  (๑)  แต่ต้องจัดให้สมาชิกในนิติบุคคลทุกคน
ท าสัญญาค้ าประกันการช าระหนี้ 

การให้สินเชื่อเพ่ือการจัดซื้อที่ดินหรือเพ่ือการเช่าซื้อที่ดิน  ให้ผู้ขอสินเชื่อแต่ละรายท าสัญญา  
กู้เงินได้เพียงประเภทเดียว  ยกเว้นผู้ขอสินเชื่อเป็นองค์กรชุมชนที่มิได้มีสถานะเป็นนิติบุคคลและ  
ผู้ขอสินเชื่อที่เป็นนิตบิุคคล  หากจ าเป็นตอ้งใช้สินเชื่อทั้ง  ๒  ประเภทร่วมกัน  ให้ผู้อ านวยการพิจารณาอนมุตัิ
ได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม  แต่วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติรวมกันของสินเชื่อทั้ง  ๒  ประเภท  

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



ต้องไม่เกินวงเงินขั้นสูงของสินเชื่อเพ่ือการจัดซื้อที่ดินหรือสินเชื่อเพ่ือการเช่าซื้อที่ดินที่ก าหนดให้แก่
องค์กรชุมชนที่มิได้มีสถานะเป็นนิติบุคคล  หรือนิติบุคคล  แล้วแต่กรณี   

ข้อ  ๑๓ สินเชื่อเพื่อสนับสนุนชุมชนการบริหารจัดการที่ดินท ากินและที่อยู่อาศยัร่วมกัน  บจธ.  
จะพิจารณาให้องค์กรชุมชนที่มิได้มีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือนิติบุคคลกู้ในวงเงินและหลักประกัน
ดังต่อไปนี้   

(๑) กรณีองค์กรชุมชนที่มิ ได้มีสถานะเป็นนิติบุคคลให้กู้ ได้สู งสุดไม่ เกินองค์กรละ  
๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  โดยใช้หลักประกัน  ดังนี้   

 (ก) ให้จ านองอสังหาริมทรัพย์และหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นประกันการช าระหนี้ได้ไม่เกิน
ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์และหรือสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน   

 (ข) กรณีหลักประกันตาม  (ก)  ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถจัดหาอสังหาริมทรัพย์ 
มาจ านองเป็นประกัน  ให้สมาชิกองค์กรชุมชนอย่างน้อย  ๑๕  คน  ท าสัญญารับรองรับผิดอย่างลูกหนี้
ร่วมกัน 

(๒) กรณีเป็นนิติบุคคล  ให้วงเงินกู้ได้ไม่เกินนิติบุคคลรายละ  ๒๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  โดยให้ใช้
หลักประกัน  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ให้จ านองอสังหาริมทรัพย์และหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นประกันการช าระหนี้ได้ไม่เกิน
ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์และหรือสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน   

 (ข) กรณีหลักประกันตาม  (ก)  ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถจัดหาอสังหาริมทรัพย์ 
มาจ านองเป็นประกัน  ให้คณะกรรมการของนิติบุคคลนั้นทุกคนท าสัญญารับรองรับผิดอย่างลูกหนี้
ร่วมกันเพื่อประกันหนี้ได้ 

ข้อ  ๑๔ สินเชื่อเพ่ือการประกอบอาชีพและการพัฒนาการใช้ประโยชน์ในที่ดินก าหนดวงเงิน
และหลักประกัน  ดังต่อไปนี้   

(๑) กรณีผู้ขอสินเชื่อรายบุคคลให้กู้ในวงเงินไม่เกินรายละ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  โดยใช้
หลักประกัน  ดังต่อไปนี้   

 (ก) ให้จ านองอสังหาริมทรัพย์และหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นประกันการช าระหนี้ได้ไม่เกิน
ราคามูลค่าอสังหาริมทรัพย์และหรือสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน 

 (ข) กรณีหลักประกันตาม  (ก)  ไม่เพียงพอ  หรือไม่สามารถจัดหาอสังหาริมทรัพย์ 
มาจ านองเป็นประกันให้ใช้บุคคลค้ าประกัน  โดยก าหนดวงเงินการค้ าประกัน  ดังต่อไปนี้ 

  กรณีได้รับวงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ให้ผู้ขอสินเชื่อที่มีภูมิล าเนา
ใกล้เคียงกันไม่น้อยกว่า  ๕  คน  จัดท าหนังสือรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน   

  กรณีได้รับวงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ  ๕๐,๐๐๐  บาท  ให้ค้ าประกันด้วยข้าราชการ  
พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานองค์การของรัฐหรือพนักงานผู้มีรายได้ประจ าของบริษัทจ านวน  ๑  คน  

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



หรือกรณีไม่สามารถจัดหาบุคคลดังกล่าวได้  ให้ใช้บุคคลที่ผู้อ านวยการพิจารณาว่ามีความเหมาะสม  
อย่างน้อย  ๒  คนเป็นผู้ค้ าประกัน   

(๒) กรณีผู้ขอสินเชื่อเป็นองค์กรชุมชนที่มิได้มีสถานะเป็นนิติบุคคลให้กู้ได้ไม่เกินองค์กรละ  
๕๐๐,๐๐๐  บาท  โดยใช้หลักประกัน  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) จ านองอสังหาริมทรัพย์และหรือสิ่งปลูกสร้างประกันหนี้ได้ไม่เกินราคาประเมินมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์  และหรือสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน   

 (ข) กรณีหลักประกันตาม  (ก)  ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถจัดหาอสังหาริมทรัพย์ 
มาจ านองเป็นประกันให้สมาชิกขององค์กรชุมชนอย่างน้อย  ๕  คน  จัดท าหนังสือรับรองรับผิด 
อย่างลูกหนี้ร่วมกัน   

(๓) กรณีผู้ขอสินเชื่อเป็นนิติบุคคล  ให้กู้ในวงเงินไม่เกินนิติบุคคลละ  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
โดยใช้หลักประกัน   

 (ก) จ านองอสังหาริมทรัพย์  และหรือสิ่งปลูกสร้าง  ประกันหนี้ได้ไม่เกินราคาประเมิน
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์และหรือสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน   

 (ข) กรณีหลักประกันตาม  (ก)  ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถจัดหาอสังหาริมทรัพย ์
มาจ านองเป็นประกัน  ให้คณะกรรมการของนิติบุคคลทั้งคณะจัดท าหนังสือรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้
ร่วมกันเพื่อประกันการช าระหนี้ 

ข้อ  ๑๕ ในกรณีผู้ขอเช่าซื้อที่ดินของ  บจธ.  ในส่วนที่เป็นที่ดินเอกชน  และยังช าระเงิน  
ตามสัญญาเช่าซื้อไม่ครบถ้วน  หากในที่ดินดังกล่าวมีสิ่งปลูกสร้างถาวร  ผู้เช่าซื้อจะต้องจัดท าประกัน
อัคคีภัยสิ่งปลูกสร้างในอัตราไม่ต่ ากว่ามูลค่าสิ่งปลูกสร้างถาวรนั้น  โดยให้  บจธ.  เป็นผู้รับประโยชน์
ตลอดอายุสัญญาเช่าซื้อ  หรือในขณะที่ยังช าระเงินตามสัญญาเช่าซื้อไม่ครบ  โดยผู้เช่าซื้อเป็นผู้ช าระ  
เบี้ยประกันภัย  และเพื่อประโยชน์ของ  บจธ.  อาจจะให้ผู้เช่าซื้อประกันวินาศภัยด้วยก็ได้   

ในกรณีที่เห็นสมควร  ผู้อ านวยการอาจพิจารณาลดหย่อนหลักเกณฑ์หรือยกเว้นการจัดท า
ประกันอัคคีภัยได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้   

(๑) กรณีที่อยู่อาศัยหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นมิได้ใช้งบประมาณจาก  บจธ.   และมิได้น ามูลค่า 
มารวมเป็นราคาที่ขายให้แก่  บจธ. 

(๒) กรณีที่จ านวนเงินที่ต้องช าระตามสัญญาเช่าซื้อที่ดินคงเหลือน้อยกว่าราคาประเมินเฉพาะ
มูลค่าที่ดินโดยไม่รวมมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง 

หมวด  ๔ 
อัตราดอกเบี้ยและการช าระคืนสินเชื่อ 

 
 

ข้อ  ๑๖ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ  หรือดอกเบี้ยการกู้ยืมเงิน  ตามข้อบังคับนี้ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



ดอกเบี้ยให้ค านวณตามจ านวนเงินต้นคงเป็นหนี้รายวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันรับเงินต้นจนถึง
วันช าระคืนเสร็จ  ทั้งนี้  ไม่เป็นการทบต้น  และในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยได้ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  ต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายในการอ านวยสินเชื่อและต้นทุน  
ในการบริหารจัดการ 

ข้อ  ๑๗ การช าระคืนสินเชื่อตามข้อบังคับให้เป็น  ดังนี้ 
(๑) สินเชื่อเพื่อการซื้อที่ดินหรือเช่าซื้อที่ดิน  และสินเชื่อเพ่ือการบริหารจัดการที่ดินท ากินและ

ที่อยู่อาศัยให้ก าหนดอัตราช าระคืนให้เหมาะสมแต่ต้องไม่เกิน  ๓๐  ปี  นับแต่วันที่ท าสัญญาหรือหนังสือ
กู้ยืมเงินเสร็จสมบูรณ์ 

(๒) สินเชื่อเพ่ือการประกอบอาชีพและการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้ก าหนดอัตราช าระคืน  
ตามความเหมาะสมสอดคล้องกับการท าประโยชน์ในที่ดินแต่ต้องไม่เกิน  ๕  ปี  นับแต่วันที่ท าสัญญา
หรือหนังสือกู้ยืมเงินเสร็จสมบูรณ์ 

(๓) สินเชื่ออื่นตามที่คณะกรรมการก าหนดให้ผู้อ านวยการเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา 

หมวด  ๕ 
การผ่อนผันการช าระหนี ้ เบี้ยปรับ  และการปรับปรุงโครงสรา้งหนี้ 

 
 

ข้อ  ๑๘ ในกรณีที่ผู้กู้ยืมไม่สามารถช าระหนี้ตามก าหนด  เนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอันควร 
ผ่อนผันผู้อ านวยการหรือผู้ปฏิบัติงานที่ผู้อ านวยการมอบหมายอาจอนุมัติให้ผลัดหรือผ่อนการช าระเงิน  
ได้ตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกินสามคราว  คราวละไม่เกินหนึ่งปี 

ข้อ  ๑๙ ในกรณีที่ผู้กู้ยืมไม่สามารถช าระหนี้ได้ครบถ้วนตามก าหนด  บจธ.  จะคิดเบี้ยปรับ
เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติตามจ านวนหรืออัตราที่คณะกรรมการก าหนด 

การคิดเบี้ยปรับให้ค านวณเบี้ยปรับจากจ านวนเงินที่ช าระไม่ครบโดยค านวณถัดจากวันครบ
ก าหนดไปจนกว่าจะช าระหนี้ส่วนที่ค้างช าระครบถ้วน  เว้นแต่กรณีสัญญาหรือหนังสือกู้ยืมเงินก าหนดให้
ผู้กู้ยืมช าระหนี้เป็นเงินต้นคงที่ในแต่ละงวดและผู้กู้ยืมช าระเงินต้นไม่ครบตามก าหนด  ให้ค านวณ  
เบี้ยปรับจากจ านวนเงินต้นที่ช าระไม่ครบโดยค านวณถัดจากวันครบก าหนด  ไปจนกว่าจะช าระเงินต้น
ส่วนที่ค้างช าระครบถ้วน   

ยกเว้นกรณีผลผลิตเสียหายจากภัยธรรมชาติ  ภัยพิบัติ  หรือเหตุอื่น  ๆ  ที่สมควรช่วยเหลือ  
ผู้อ านวยการหรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการอาจพิจารณายกเว้นเบี้ยปรับได้ 

ข้อ  ๒๐ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ขยายระยะเวลาการช าระหนี้โดยอาจก าหนดระยะเวลาปลอดการช าระเงินต้นได้ไม่เกิน  

๓  ป ี
(๒) การลดดอกเบี้ยเงินกู้ 
(๓) การลดเงินต้น 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



(๔) การโอนทรัพย์ช าระหนี้ 
การด าเนินการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่มีสาเหตุจากความสุจริตและจ าเป็น  โดยลูกหนี้  

ให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหา  และลูกหนี้ต้องจัดให้มีแผนแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ  เพ่ือเป็น
แนวทางที่จะฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพและมีความสามารถช าระหนี้ที่ค้างช าระได้ 

ในกรณีที่จ าเป็น  คณะกรรมการอาจก าหนดให้จัดสรรการช าระหนี้ของลูกหนี้ที่ได้รับ 
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เป็นสัดส่วนระหว่างการช าระดอกเบี้ยและการช าระเงินต้นก็ได้ 

ข้อ  ๒๑ ให้ผู้อ านวยการหรือผู้ปฏิบัติงานที่ผู้อ านวยการมอบหมาย  มีอ านาจปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ของสินเชื่อตามวงเงินกู้ขั้นสูงและการใช้หลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 

ข้อ  ๒๒ ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  ผู้อ านวยการหรือผู้ปฏิบัติงานที่ผู้อ านวยการ
มอบหมายอาจเรียกคืนเงินกู้และให้ผู้กู้ยืมเงินช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยโดยสิ้นเชิง  แม้หนี้นั้นยังไม่ถึง
ก าหนดก็ตาม 

(๑) เมื่อผู้กู้ยืมไม่ปฏิบัติตามสัญญากู้เงินโดยไม่มีเหตุอันสมควร   
(๒) เมื่อผู้กู้ยืมไม่ช าระเงินรายงวดตามที่ก าหนดส าหรับงวดนั้น  โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ผลัด

ช าระหนี้  หรือเมื่อผู้กู้ยืมไม่ช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาช าระหนี้ก าหนดไว้
โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาช าระหนี้เงินกู้  หรือเมื่อผู้กู้ยืมไม่ช าระเงินกู้ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา
ที่ผ่อนผันให้   

(๓) เมื่อผู้กู้ยืมหรือผู้ค้ าประกันของผู้กู้ยืมถูกบุคคลภายนอกฟ้องคดีแพ่งต่อศาลและขอบังคับ
คดีจากหลักประกันที่จ านองกับ  บจธ.   

ข้อ  ๒๓ ในกรณีผู้กู้ยืมประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ  และพืชผลหรือผลิตผลทาง 
การเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติทั้งหมดหรือ 
เป็นส่วนใหญ่  ท าให้เกิดความเดือดร้อน  คณะกรรมการอาจพิจารณาให้งดและหรือลดดอกเบี้ย 
ได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด   

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ  ๒๔ ในกรณีที่มีค าขอใช้สินเชื่อที่  บจธ.  รับไว้หรือได้ยื่นหรือแสดงความประสงค์กับ  บจธ.  
ไว้ก่อนข้อบังคับฉบับนี้จะใช้บังคับ  ให้ด าเนินการตามข้อบังคับฉบับนี้ต่อไป 

ข้อ  ๒๕ การด าเนินโครงการน าร่องธนาคารที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ด าเนินการตามข้อบังคับฉบับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  26  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติ  มงคลชัยอรญัญา 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ  ปฏบิัติหน้าที่ 

ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ิน 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๓


