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กระบวนการจัดการหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. 2563
สํานักจัดการหนี้ของเกษตรกร

ด้านการจัดการหน้ีของเกษตรกร

1. กระบวนการข้ึนทะเบียนหน้ีและการอุทธรณ์การข้ึนทะเบียนหน้ี
2. กระบวนการขอบรรเทาทุกข์
3. การดําเนินการจัดการหน้ี

3.1 แผนการจําแนกแยกหนี้ การจัดชั้นหน้ี ตามความเร่งด่วน  
      ตามลําดับก่อนหลัง
3.2 การชําระหน้ีแทนเกษตรกรตามระเบียบ
3.3 การซื้อทรัพย์สิน
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ด้านการจัดการหน้ีของเกษตรกร

4. การจัดทําทะเบียนและบัญชีลูกหนี้รายตัว (การ์ดลูกหนี้)
5. การจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน
6. การบริหารลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญากู้ยืม
7. ระเบียบ ประกาศ และมติคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง

1. กระบวนการขึ้นทะเบียนหนี้
และการอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนหนี้
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กระบวนการ การข้ึนทะเบียนหนี้และการอุทธรณ์การข้ึนทะเบียนหน้ี

1.เกษตรกรยื่นข้ึนทะเบียน
  1.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกร
  1.2 ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอฯ
  1.3 พิจารณาขึ้นทะเบียนหนี้ ภายใน 
30 วัน

2.นายทะเบียน
ตรวจสอบเอกสาร
  1.ครบถ้วน  นายทะเบียนอนุมติั เสนอ
อนุกรรมการจังหวัดเห็นชอบ
  2. ไม่ครบถ้วน แจ้งเกษตรกรส่งเอกสาร
เพิ่มเติม ภายใน 30 วัน โดยให้ถือว่าวันท่ี
ย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนเป็นวันท่ี
ย่ืนคําขอ

3.คุณสมบัติไม่เข้าหลักเกณฑ์
การขึ้นทะเบียนหนี้ - ยื่นอุทธรณ์
  3.1 อุทธรณ์ความเป็นเกษตรกร
  3.2 อุทธรณ์วัตถุประสงค์การกู้
  

4.การพิจารณาอุทธรณ์
  4.1 นายทะเบียนตรวจสอบ
เอกสารและจัดทําสํานวนอุทธรณ์
เสนออนุจังหวัด ภายใน 45 วัน
  4.2 ส่งคณะกรรมการจัดการหนี้
พิจารณา ภายใน 60 วัน

บันทึกข้อมูล
ผ่านระบบ IF 

ฐานทะเบียนหนี้ กฟก.

ไม่ได้รับ
การอนุมัติใหข้ึ้น
ทะเบียนหน้ี
หรือไม่ได้รับ
อนุมัติให้
จัดการหน้ี

เข้า
หลักเกณฑ์

ไม่เข้าหลักเกณฑ์

ไม่ผ่าน
อุทธรณ์

ประกาศคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกร 
เรื่อง การข้ึนทะเบียนหน้ีและการเพิกถอนทะเบียนหนี้ พ.ศ. 2563
การข้ึนทะเบียนหน้ี
1. คุณสมบัติของเกษตรกร ตามประกาศฯ ตามประกาศฯ ข้อ 5
 (1) เป็นเกษตรกรตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ว่าด้วย เกษตรกร 
พ.ศ. 2544
 (2) เป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกร
 (3) เป็นหนี้อันเนื่องมาจากการประกอบเกษตรกรรมของเกษตรกร ตามมาตรา 3
 (4) เป็นหนี้ในระบบตามมาตรา 37/1 
 (5) ไม่เป็นผู้ท่ีศาลมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
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ประกาศคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกร 
เรื่อง การข้ึนทะเบียนหน้ีและการเพิกถอนทะเบียนหนี้ พ.ศ. 2563

2. วัน เวลา และสถานที่ ตามประกาศฯ ข้อ 6
 ให้เกษตรกรทีม่ีหน้ีในระบบและประสงค์ขึน้ทะเบียนหนี้ ให้ยื่นคําขอต่อ
นายทะเบียนที่สํานักงานสาขาจงัหวัดที่องค์กรเกษตรกรนั้นต้ังอยู่ ในวันและ
เวลาทําการ (ตลอดทั้งปี)

ประกาศคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกร 
เรื่อง การข้ึนทะเบียนหน้ีและการเพิกถอนทะเบียนหนี้ พ.ศ. 2563
3. แบบการขึ้นทะเบียนหนี้และเพิกถอนทะเบียนหนี้

ทนก.1 แบบคําขอขึ้นทะเบียนหนี้และแบบคําขอจัดการหนี้
ทนก.2 หนังสือยินยอมโอนหลักประกัน
ทนก.3 บันทึกการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ทนก.4 หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ทนก.5 หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูล (บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด)
ทนก.6 แบบคําขอเพิกถอนทะเบียนหนี้
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ประกาศคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกร 
เรื่อง การข้ึนทะเบียนหน้ีและการเพิกถอนทะเบียนหนี้ พ.ศ. 2563

ทนก.2ทนก.1 ทนก.3

ประกาศคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกร 
เรื่อง การข้ึนทะเบียนหน้ีและการเพิกถอนทะเบียนหนี้ พ.ศ. 2563

ทนก.5ทนก.4 ทนก.6
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ประกาศคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกร 
เรื่อง การข้ึนทะเบียนหน้ีและการเพิกถอนทะเบียนหนี้ พ.ศ. 2563

4. เอกสารประกอบคําขอขึ้นทะเบียนหนี้ ดังต่อไปน้ี ตามประกาศฯ ข้อ 7

 (1) คําขอขึ้นทะเบียนหนี้ (ทนก.1)
 (2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเกษตรกร

(3) หลักฐานแห่งหนี้ เช่น สัญญากู้ยืม สัญญาจํานอง หรือสมุดบัญชีเงินกู้
            และเอกสารแสดงจํานวนหนี้ท่ีเป็นปัจจุบัน มีระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน

(4) สําเนาเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีใช้เป็นหลักประกัน (กรณีมีหลักประกัน)
 (5) หนังสือแสดงความยินยอมให้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีใช้เป็นหลักประกัน
            ให้แก่กองทุน (ทนก.2)

ประกาศคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกร 
เรื่อง การข้ึนทะเบียนหน้ีและการเพิกถอนทะเบียนหนี้ พ.ศ. 2563

5. หนี้ NPA ไม่สามารถนํามาขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรได้ เว้นแต่หนี้ส่วนท่ีคงเหลือ
จากการชําระหนี้ ตามประกาศฯ ข้อ 7 วรรคท้าย
6. เกษตรกรที่ได้ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนหนี้ หากเป็นหนี้ผิดนัดชําระท่ีเจ้าหนี้ทวงถามเป็น
เอกสารอันจะนําไปสู่การดําเนินคดีทางกฎหมาย ให้สํานักงานสาขาจังหวัดประสานเพื่อ
ชะลอการดําเนินคดี ก่อนวันครบกําหนด และหากเป็นหนี้เร่งด่วน ให้ประสานเจ้าหนี้เพื่อ
ขอชะลอการดําเนินคดีตามกรณีเร่งด่วน ก่อนวันครบกําหนด ตามประกาศฯ ข้อ 8
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ประกาศคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกร 
เรื่อง การข้ึนทะเบียนหน้ีและการเพิกถอนทะเบียนหนี้ พ.ศ. 2563
7. นายทะเบียน ตรวจสอบเอกสารและดําเนินการให้ครบถ้วนถูกต้อง ภายใน 30 วัน   
นับแต่วันยื่นคําขอ หากครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้นายทะเบียนอนุมัติการขึ้นทะเบียนหนี้ 
โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ ตามประกาศฯ ข้อ 12
8. การตรวจสอบเอกสารหากพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วน  ใ ห้แจ้งต่อเกษตรกร   
พร้อมกําหนดส่งเอกสารเพิ่มเติม โดยถือว่าวันท่ียื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนเป็นวันยื่น   
คําขอตามประกาศฯ ข้อ 12 วรรค 2
9. การขึ้นทะเบียนหนี้เป็นการได้รับสิทธิเบื้องต้นตามกฎหมาย แต่การจะได้รับการจัดการ
หนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ท่ีคณะกรรมการจัดการหนี้กําหนด   
ตามประกาศฯ ข้อ 20

ประกาศคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกร 
เรื่อง การข้ึนทะเบียนหน้ีและการเพิกถอนทะเบียนหนี้ พ.ศ. 2563

การอุทธรณ์การข้ึนทะเบียนหน้ี
1. ผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ หมายถึง เกษตรกรที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนหนี้  
หรือเกษตรกรท่ีมีหนี้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ ตามประกาศฯ ข้อ 13
2. เกษตรกรที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือในเร่ืองการไม่ได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนหนี้  
หรือเกษตรกรท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือในเร่ืองหนี้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการหน้ี  
มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน ตามประกาศฯ ข้อ 13
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม และ
สหกรณ์ประมง ให้ถือว่ามีสิทธิได้รับการขึ้นทะเบียนหนี้ โดยไม่ต้องยื่นอุทธรณ์ ตาม
ประกาศฯ ข้อ 13 วรรคท้าย
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ประกาศคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกร 
เรื่อง การข้ึนทะเบียนหน้ีและการเพิกถอนทะเบียนหนี้ พ.ศ. 2563

การอุทธรณ์การข้ึนทะเบียนหน้ี
4. แบบการยื่นอุทธรณ์ มีดังนี้

1) ปกสํานวนอุทธรณ์
 2) แบบคําขอยื่นอุทธรณ์
 3) แบบบันทึกถ้อยคํา/รายได้
 4) หนังสือรับรองการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
 5) ตารางสรุปการอุทธรณ์

ประกาศคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกร 
เรื่อง การข้ึนทะเบียนหน้ีและการเพิกถอนทะเบียนหนี้ พ.ศ. 2563

2) แบบคําขอยื่นอุทธรณ์1) ปกสํานวนอุทธรณ์ 3) แบบบันทึกถ้อยคํา/รายได้
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ประกาศคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกร 
เรื่อง การข้ึนทะเบียนหน้ีและการเพิกถอนทะเบียนหนี้ พ.ศ. 2563

5) ตารางสรุปการอุทธรณ์4) หนังสือรับรองการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
หนังสือรับรองการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

 
 

เขียนที่...........................................................
วันที่..............................................................

 
   ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)...............................................นามสกุล...............................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน..........................................บ้านเลขที่...........หมู่ที่...........ถนน............................... 
ตําบล.............................อําเภอ.....................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์.................. 

   ขอรับรองว่า(นาย/นาง/นางสาว)...........................................นามสกุล............................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน...........................................บ้านเลขที่...........หมู่ท่ี...........ถนน.............................. 
ตําบล.............................อําเภอ......................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์.................. 

   1. เป็นเกษตรกรจริงโดยประกอบอาชีพ (ระบุ) .............................................................................. 
   2. มีหน้ีที่เกิดจากการประกอบเกษตรกรรม โดยเป็นหน้ีกับ ............................................................ 
   3. ได้นําเงินที่กู้ยืมจากสถาบันการเงินดังกล่าวตามข้อ 2 ไปประกอบเกษตรกรรม.......................... 

(การรับรองข้อมูลดังกล่าวหากไม่ประสงค์รับรองข้อมูลใดให้ขีดออกและลงลายมือชื่อกํากับ)  

   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงครบถ้วนทุกประการ และทราบดีว่า การให้ข้อมูล
อันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน มีโทษตามมาตรา 137 และมาตรา 267 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ทั้งนี้ได้แนบสําเนา
บัตรประจําตวัประจําตําแหน่งมาพร้อมด้วย จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

         ลงชื่อ........................................................ 
               (                                         ) 
         ตําแหน่ง................................................... 

ลําดับ
เลขบตัร 

ประชาชน

คํา

นําหน้า
ชื่อ สกุล จังหวัด เจ้าหน้ี จํานวนหน้ีสิน

อาชีพ-

วัตถุประสงค์_

เกษตรกร

คําขอกู้-

วัตถุประสงค์_

เจ้าหน้ี

หลักทรัพย์-

สภาพท่ีดิน_ชื่อ

เจ้าของหลักทรัพย์

เลขท่ี
ไร่/งาน/

ตร.ว.

บญัชีเอกสาร/

พยาน
สถานะหน้ี เหตุผลท่ีย่ืน

ความเห็นของ

คณะอนุ

กรรมการฯ 

จังหวัด

เหตุผลประกอบการ

พิจารณาของ

คณะอนุกรรมการฯ

จังหวัด

คณะอนุกรรมการฯ จังหวัด .............  ครั้งที่ ........ (.................................................................)

วันที่ ..................................... หัวหน้าสาขาจังหวัด ...................................

คราวการประชุม คณะอนุกรรมการฯ จังหวัด ……………...  ครั้งที ่ …………..  เมื่อวันที ่……………………………….

สํานักงานกองทนุฟืน้ฟแูละพฒันาเกษตรกร สาขาจังหวัด ……………………………………….…………………..

ตารางพจิารณาอุทธรณส์มาชิกองค์กร กรณวีัตถุประสงค์ในสัญญาเงินกู้ไม่ใช่เพือ่การเกษตร

4

ประกาศคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกร 
เรื่อง การข้ึนทะเบียนหน้ีและการเพิกถอนทะเบียนหนี้ พ.ศ. 2563

การอุทธรณ์การข้ึนทะเบียนหน้ี
5. กรณีการอุทธรณ์
 1) อุทธรณ์คุณสมบัติการเป็นเกษตรกร
 2) อุทธรณ์วัตถุประสงค์การกู้ไม่ใช่เพื่อการเกษตรกรรม
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ประกาศคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกร 
เรื่อง การข้ึนทะเบียนหน้ีและการเพิกถอนทะเบียนหนี้ พ.ศ. 2563

การอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนหนี้
6. กระบวนการอุทธรณข์องสาขาจังหวัด
   1) รับแบบการอุทธรณ์
   2) ตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นเกษตรกร
   3) ตรวจสอบความชัดเจนแห่งหนี้ เกี่ยวกับสัญญา มูลหนี้ สถานะหนี้ หลักประกัน และเหตุแห่งหนี้

   4) รวบรวมพยานหลักฐาน และจัดทําสํานวนอุทธรณ์
   5) นําเสนอคณะอนุกรรมการจังหวัดพิจารณา ภายใน 45 วัน
   6) ส่งสํานวนอุทธรณ์ให้สํานักจัดการหนี้เพ่ือเสนอคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร
พิจารณา

ประกาศคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกร 
เรื่อง การข้ึนทะเบียนหน้ีและการเพิกถอนทะเบียนหนี้ พ.ศ. 2563

การอุทธรณ์การข้ึนทะเบียนหนี้
7. คณะกรรมการจัดการหนี้ พิจารณาวินิจฉัยคําอุทธรณ์ภายใน 60 วัน
8. คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการจดัการหนี้ ให้ถือเป็นที่สุด
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ประกาศคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกร 
เรื่อง การข้ึนทะเบียนหน้ีและการเพิกถอนทะเบียนหนี้ พ.ศ. 2563

การเพิกถอนทะเบียน
1. กรณีท่ีเกษตรกรมีความประสงค์ยกเลิกการขึ้นทะเบียนหนี้ ให้ยื่นคําขอเพิกถอน

ทะเบียนหนี้ (ทนก.6) ต่อสํานักงานสาขาจังหวัด ตามประกาศฯ ข้อ 17

2. นายทะเบียนพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนทะเบียนหนี้ และมีคําสั่งเพิกถอน
ทะเบียนหนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันยื่นคําขอ และรายงานให้
คณะอนุกรรมการเห็นชอบ ตามประกาศฯ ข้อ 17

ประกาศคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกร 
เรื่อง การข้ึนทะเบียนหน้ีและการเพิกถอนทะเบียนหนี้ พ.ศ. 2563

การเพิกถอนทะเบียน
3. เมื่อเกษตรกรพ้นสภาพการเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกร ตามระเบียบคณะกรรมการ

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย การขึ้นทะเบียนและเพิกถอนทะเบียนองค์กร
เกษตรกร ให้ถือว่าพ้นสภาพการขึ้นทะเบียนหนี้ด้วย ตามประกาศฯ ข้อ 18

4. กรณีท่ีนายทะเบียนตรวจสอบข้อมูลภายหลังพบว่าเกษตรกรขาดคุณสมบัติการเป็น
เกษตรกรหรือข้อมูลทะเบียนหนี้ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร ให้นายทะเบียนรายงานต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เพิกถอนการ
ขึ้นทะเบียนหนี้ภายใน 15 วัน ตามประกาศฯ ข้อ 19
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ประกาศคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกร 
เรื่อง การข้ึนทะเบียนหน้ีและการเพิกถอนทะเบียนหนี้ พ.ศ. 2563

บทเฉพาะกาล
1. เกษตรกรที่ได้ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนไว้กับสํานักงานจังหวัดแล้ว และอยู่ระกว่าง

แก้ไขเพ่ิมเติมเอกสารให้ครบถ้วน หรือยังมีข้อสงสัยในการขึ้นทะเบียนหนี้ท่ียังไม่มีคํา
วินิจฉัยชี้ขาด หรืออยู่ระหว่างอุทธรณ์การขึ้นทะเบียน ตามแต่กรณี หากไม่ได้รับการ
อนุมัติขึ้นทะเบียนหนี้ไว้ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับให้ถือปฏิบัติตามประกาศน้ี

2. กรณีเกษตรกรซึ่งได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนหนี้ไว้ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับให้
สันนิษฐานว่า การขึ้นทะเบียนนั้นมีผลสมบูรณ์ เว้นแต่ตรวจพบในภายหลังว่าไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนตามประกาศนี้

2. กระบวนการขอบรรเทาทุกข์
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ข้ันตอนการขอบรรเทาทุกข์กับสถาบันเจ้าหนี้

1. เอกสารประกอบการขอหนังสือบรรเทาทุกข์ 

1) สําเนาบัตรประชาชน (รับรองสําเนาถูกต้อง)
2) คําฟ้อง คําพิพากษา ประกาศขายทอดตลาด หรือหนังสือแจ้งขับไล่แล้วแต่กรณี
3) สัญญากู้ยืมเงินท่ีระบุวัตถุประสงค์การกู้ยืม ในกรณีท่ีสัญญากู้เงินไม่ระบุ

วัตถุประสงค์แนบคําขอกู้ยืมมาด้วยทุกคร้ัง (ถ้ามี)
พร้อมกรอกข้อมูลในแบบบันทึกคําขอท่ัวไป และแบบบันทึกความเข้าใจเร่ือง การ

ออกหนังสือบรรเทาทุกข์/ ชะลอการดําเนินคดีทางกฎหมายไว้ชั่วคราว

ข้ันตอนการขอบรรเทาทุกข์กับสถาบันเจ้าหนี้
2) แบบบันทึกความเข้าใจ1) แบบบันทึกคําขอทั่วไป 
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ข้ันตอนการขอบรรเทาทุกข์กับสถาบันเจ้าหนี้

2. การดําเนินการของสํานักงานสาขาจังหวัด มีขั้นตอนดังน้ี
1) การตรวจสอบแบบคําร้องและเอกสารประกอบของเกษตรกรให้ครบถ้วนถูกต้อง
2) ตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรว่าขึ้นทะเบียนองค์กร , ทะเบียนหนี้เกษตกร  

หรืออยู่ระหว่างการขอข้ึนทะเบียนหน้ีเกษตรกร (ถ้าหากข้ึนทะเบียนหน้ีและผ่านการอุทธรณ์จาก
อนุกรรมการจังหวัดหรือคณะกรรมการผู้มีอํานาจแล้ว ขอรายงานการประชุมมาอ้างอิงด้วย)

3) ออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนองค์กร ทะเบียนหนี้ หัวหน้าสํานักงานสาขา
จังหวัดลงนามรับรอง (ในฐานะนายทะเบียน) ตามแต่กรณี

4) จัดทําบันทึกข้อความ ตารางขวาง 18 ช่อง และรวบรวมส่งมาขอหนังสือชะลอการ
ดําเนินการทางกฎหมาย ส่งมาท่ีสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (สนง.ใหญ่)

ข้ันตอนการขอบรรเทาทุกข์กับสถาบันเจ้าหนี้

5) จัดทําสรุปรายงานการออกหนังสือบรรเทาทุกข์ประจําเดือน รายงานมายังสํานักหน้ีฯ  
ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

6) กรณีเกษตรกรเป็นหนี้ ธ.ก.ส.  และสหกรณ์ฯ ให้สาขาจังหวัดเป็นผู้ออกหนังสือ
บรรเทาทุกข์ได้
หมายเหตุ  1. ถ้าเป็นหนี้เร่งด่วนท่ีเวลาดําเนินการคดีกระชั้นชิดมาก (ส่งมาทางไปรษณีย์อาจเกิด
ความล่าช้าเกินไป) ให้สาขาจังหวัดส่ง E-mail : anusit.k001@gmail.com เพ่ือจะได้ออกหนังสือ 
ได้ทันความต้องการ

     2.ต้องส่งเอกสารถึงสํานักจัดการหนี้ฯ ก่อนถึงกําหนดนัดหมาย 15 วันทําการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์
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ข้ันตอนการขอบรรเทาทุกข์กับสถาบันเจ้าหนี้

3.การดําเนินการของสํานักจัดการหนี้ของเกษตรกร
1) ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารท่ีสาขาจังหวัดส่งมาให้ถูกต้อง และครบถ้วน ว่าสถานะหนี้

อยู่ในข้ันตอนใด , สถาบันหน้ีอะไร และมีความเร่งด่วนมากน้องเพียงใด หากเป็นหนี้เร่งด่วนท่ีจะ  
ถูกขายทอดตลาด จะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วัน

2) กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง แจ้งสาขาจังหวัดส่วนที่รับผิดชอบทราบ และให้จัดส่ง
เอกสารมาให้เพ่ิมเติม

3) จัดทําหนังสือบรรเทาทุกข์โดยท่ี ผอ.สํานักจัดการหน้ีฯ/เลขาธิการฯ ลงนาม และออกเลข
หนังสือเรียบร้อยแล้ว ส่งสําเนาหนังสือผ่านทาง E-mail ให้กับสถาบันเจ้าหนี้ และสําเนาให้กับ
สํานักงานสาขาจังหวัด หนังสือฉบับจริงส่งไปรษณีย์ให้สถาบันเจ้าหน้ีต่อไป

3. การดําเนินการจัดการหน้ี
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กระบวนการ การจําแนกแยกหนี้ และการจัดการหน้ี
1.ตรวจสอบความมีอยู่จริงของหนี้
  นํารายช่ือที่ได้รับความเห็นชอบให้ข้ึนทะเบียนและ
จัดการหน้ี จากคณะกรรมการจัดการหน้ี และ
คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ไปตรวจสอบความมี
อยู่จริงของหนี้กับเจ้าหน้ี
  - สนง.ใหญ่ ตรวจสอบกับธนาคารพาณิชย์ นิติ
บุคคล อื่นๆ ส่งข้อมูลให้ สนง.สาขา น้ันๆ
  - สนง.สาขา ตรวจสอบกับสหกรณ์ฯ

2.จําแนกแยกหนี้
 1.1 สาขาจังหวัดนํารายช่ือข้ึนทะเบียนหนี้ที่ 
ตรวจสอบความมีอยู่จริงของหนี้ จากเจ้าหน้ี มา
จําแนกแยกหน้ี ตามหลักเกณฑ์ฯ
  1.2 กลุ่มหน้ีเร่งด่วน สาขาจังหวัดเสนอรายช่ือให้
อนุกรรมการ พิจารณากลั่นกรอง เพื่อจัดทําแผน
จัดการหน้ี

4. อนุมัติรายชื่อ
   สํานักจัดการหน้ี นํารายช่ือที่ผ่านคณะทํางาน
ตรวจสอบรายช่ือฯ เสนอคณะกรรมการจัดการหน้ีฯ 
พิจารณาเห็นชอบให้ชําระหนี้แทนเกษตรกร และ
แจ้งรายช่ือผ่านความเห็นชอบให้สาขาจังหวัด

5. ชําระหนี้แทน
  1.ธนาคารพาณิชย์ นิติบุคคล อื่นๆ สํานักจัดการ
หน้ีฯ ประสานสาขาจังหวัด เพื่อจัดทําเอกสาร
ประกอบการชําระหนี้แทน และเสนอขออนุมัติเงิน
เพื่อชําระหนี้แทนให้เจ้าหน้ี
  2.กรณีสหกรณ์ ให้สาขาจังหวัด จัดทําเอกสาร
ประกอบการชําระหนี้แทน และเสนอขออนุมัติเงิน
เพื่อชําระหนี้แทนให้เจ้าหน้ี

3.แผนการจัดการหนี้
  สํานักจัดการหน้ี รวบรวมแผนจัดการ
หน้ีของทุกสาขาจังหวัด เสนอ
คณะทํางานตรวจสอบรายช่ือและ
คุณสมบัติของเกษตรกรก่อนการชําระ
หน้ีแทน พิจารณารับรองรายช่ือ

6. นิติกรรมและหลักประกัน
  เมื่อชําระหนี้แทนแล้ว ให้สํานักจัดการ
หน้ีโดยส่วนจัดการหน้ีฯ ที่รับผิดชอบ 
ตรวจสอบนิติกรรมสัญญา และหลักฐาน
การโอนหลักประกันมาเป็นของกองทุนฯ 
ที่ได้รับมาจากสาขาจังหวัด ส่งให้ส่วน
บริหารสินทรัพย์ฯ เพื่อจัดเก็บต่อไป 

3.1 แผนการจัดการหน้ี 
การจัดชั้นหน้ี ตามความเร่งด่วน

ตามลําดับก่อนหลัง
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ประกาศคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการหน้ี และ
การจําแนกแยกประเภทหน้ีของเกษตรกร พ.ศ. 2561

1. คุณสมบัติของเกษตรกรท่ีจะมีสิทธิได้รับพิจารณาแก้ไขหนี้ ตามประกาศฯ ข้อ 6

(1) เป็นสมาชิกท่ีข้ึนทะเบียนองค์กรเกษตรกรไว้กับกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร

(2) ข้ึนทะเบียนหนี้เกษตรกรไว้กับกองทุน

(3) เป็นหนี้ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการเกษตร ในกรณีเป็นหนี้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม 

และสหกรณ์ประมง หากมีการรับรองจากสถาบันเจ้าหน้ีว่าเป็นหนี้อันเน่ืองมาจากการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 

ให้ถือว่ามสิีทธิได้รับการจัดการหนี้โดยไม่ต้องยื่นอุทธรณ์ ตามประกาศฯ ข้อ 7 วรรคท้าย

ประกาศคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการหน้ี และ
การจําแนกแยกประเภทหน้ีของเกษตรกร พ.ศ. 2561

2. การจําแนกหนี้ ตามประกาศฯ ข้อ 9
(1) จําแนกตามลําดับก่อนหลังการรับข้ึนทะเบียนหนี้เกษตรกร
(2) จําแนกตามความเร่งด่วนแห่งหนี้ (สถานะหนี้)
(3) จําแนกตามสถาบัน
(4) จําแนกตามมูลหนี้
(5) จําแนกตามหลักประกันแห่งหนี้
หลังการจําแนกหนี้ หากพบว่าเป็นหนี้เร่งด่วน เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรอง 

ก่อนเสนอให้คณะกรรมการจัดการหนี้ (แผนการจัดการหนี้)
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3.2 การชําระหน้ีแทนเกษตรกร
ตามระเบียบ

ประกาศคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์การชําระหน้ีแทน
เกษตรกร กรณีสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) พ.ศ. 2563

1. หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกร เกษตรกรท่ีมีสิทธิ์ได้รับการจัดการหนี้ตามประกาศ 

ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ตามประกาศฯ ข้อ 4

(1) เป็นสมาชิกท่ีข้ึนทะเบียนองค์กรเกษตรกรไว้กับกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร

(2) ข้ึนทะเบียนหนี้เกษตรกรไว้กับกองทุน

(3) เป็นหนี้ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการเกษตร ในกรณีเป็นหนี้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม 

และสหกรณ์ประมง หากมีการรับรองจากสถาบันเจ้าหน้ีว่าเป็นหนี้อันเน่ืองมาจากการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 

ให้ถือว่ามีสิทธิได้รับการจัดการหนี้โดยไม่ต้องยื่นอุทธรณ์ 
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ประกาศคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์การชําระหน้ีแทน
เกษตรกร กรณีสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) พ.ศ. 2563

(4) ชําระหนี้แทนเกษตรกรทุกสัญญารวมกันต่อรายต้องไม่เกินวงเงินท่ี

คณะกรรมการกําหนด

(5) เป็นหนี้ผิดนัดชําระ (หนี้ NPL) ต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไป

(6) เป็นหนี้มีหลักทรัพย์ค้ําประกัน หรือ หลักทรัพย์และบุคคลค้ําประกันในสัญญา

เดียวกันโดยไม่ต้องประเมินราคาหลักทรัพย์ค้ําประกัน

(7) กรณีหนี้บุคคลค้ําประกัน ให้เกษตรกรสมาชิกจัดหาสมาชิกองค์กรเกษตรกร ไม่

น้อยกว่า 2 คน ค้ําประกันการชําระหนี้แทนเกษตรกร

ประกาศคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์การชําระหน้ีแทน
เกษตรกร กรณีสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) พ.ศ. 2563

2. เงื่อนไขการจัดการหน้ีแทนเกษตรกร 
1. หนี้ผิดนัดชําระ ผิดนัดชําระต้ังแต่ 1 ปี มีจํานวน 1 สัญญาหรือมากกว่า และทุก

สัญญาเป็นหนี้ผิดนัดชําระ ให้ชําระต้นเงิน 100% ดอกเบี้ยไม่เกิน 7.5% คํานวณดอกเบี้ย
ไม่เกิน 10 ปี ตามประกาศฯ ข้อ 5 (1)

2. หนี้ปรับโครงสร้างหนี้ เกษตรทําสัญญากับเจ้าหนี้ใหม่ โดยรวมเงินต้นท่ีเป็นหนี้
คงเหลือตามสัญญาท่ีมีอยู่ทุกสัญญา แล้วขยายเวลาชําระหนี้ตามความสามารถในการ
ชําระหนี้คืนของลูกหนี้แต่ละรายท่ีได้ทําแผนชําระหนี้ไว้กับเจ้าหนี้ ชําระหนี้โดยใช้เงื่อนไข
เช่นเดียวกับหนี้ผิดนัดชําระ ตามประกาศฯ ข้อ 5 (2)
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ประกาศคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์การชําระหน้ีแทน
เกษตรกร กรณีสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) พ.ศ. 2563

3. หนี้ดําเนินคดี หนี้ที่เจ้าหน้ีฟ้องดําเนินคดีแต่ยังไม่พิพากษา มีจํานวนสัญญาหนึ่งสัญญา
หรือมากกว่าหน่ึงสัญญา ชําระหนี้โดยใช้เง่ือนไขเช่นเดียวกับหน้ีผิดนัดชําระ พร้อมค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดข้ึนจริงตามกฎหมาย และให้โอนหลักประกันเป็นของกองทุนตามกฎหมาย ประกาศฯ ข้อ 5 (3)

4. หนี้พิพากษา แยกออกเป็น 2 กรณีดังนี้ ประกาศฯ ข้อ 5 (4)
4.1 เกษตรกรสมาชิกมีหนี้จํานวนหนึ่งสัญญาหรือมากกวา่หน่ึงสัญญา และทุก

สัญญาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการจัดการหนี้ของกองทุนให้กองทุนชําระหนี้แทน
เกษตรกรตามมูลหนี้คําพิพากษาของศาลทุกสัญญา พร้อมค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงตามกฎหมายและ
ให้โอนหลักประกันเป็นของกองทุนตามกฎหมาย

ประกาศคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์การชําระหน้ีแทน
เกษตรกร กรณีสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) พ.ศ. 2563

4.2 เกษตรกรสมาชิกมีหนี้จํานวนมากกว่าหนึ่งสัญญา โดยมีสัญญาใด
สัญญาหนึ่งหรือรายสัญญาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ให้เกษตรกรสมาชิกได้รับสิทธิชําระ
หนี้แทนเกษตรกรทุกสัญญา และให้กองทุนชําระหนี้แทนเกษตรกรตามมูลหนี้คํา
พิพากษาของศาลทุกสัญญาพร้อมค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงตามกฎหมายโดยให้โอน
หลักประกันเป็นของกองทุนตามกฎหมาย

5. หนี้บังคับคดี แยกเป็น 2 กรณีดังนี้ ประกาศฯ ข้อ 5 (5)
5.1 หนี้ท่ีเจ้าหนี้ยินยอมให้กองทุนชําระหนี้แทนเกษตรกร ให้ดําเนินการ

ชําระหนี้แทนเกษตรกรตามข้อ 4. ไม่เกินมูลหนี้ตามคําพิพากษา พร้อมค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดข้ึนจริงตามกฎหมายโดยให้โอนหลักประกันเป็นของกองทุนตามกฎหมาย
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ประกาศคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์การชําระหน้ีแทน
เกษตรกร กรณีสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) พ.ศ. 2563

5.2 หน้ีที่เจ้าหน้ีไม่ยนิยอมใหก้องทนุชําระหน้ีแทนเกษตรกร ให้
เกษตรกรแสดงความจํานงต่อกองทนุ เพ่ือขอชําระหน้ีแทนเกษตรกรให้แก่เจ้าหน้ี 
ไม่เกินมูลหน้ีตามคําพิพากษา พร้อมค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นจริงตามกฎหมาย โดย
แสดงเอกสารต่อกองทุน ดังน้ี

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน
(2) หลักฐานแห่งหน้ี ได้แก่ สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาจํานอง 
(3) เอกสารที่แสดงถงึวตัถุประสงค์ของการกู้ยมืเงนิของสถาบันเจ้าหน้ี
(4) สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ทรัพยส์ินทีใ่ช้เป็นหลักประกัน

ประกาศคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์การชําระหน้ีแทน
เกษตรกร กรณีสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) พ.ศ. 2563

(5) หนังสือแสดงความยินยอมให้โอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินที่ใช้เป็น
หลักประกันให้แก่กองทุน

(6) หนังสือยินยอมของเจ้าของกรรมสิทธ์ิในการให้เจ้าหนี้ส่งมอบเอกสารแสดง
กรรมสิทธ์ิของทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน (ทด.21)
 (7) สําเนาคําฟ้อง สําเนาคําพิพากษาและเอกสารอ่ืนเก่ียวกับการบังคับคดี
 (8) หลักฐานการตรวจสอบทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและปลอดภาระผูกพัน

(9) แผนที่การเดินทางไปยังที่ตัง้ของทรัพย์
(10) ภาพถ่ายปัจจุบันของทรัพย์ที่ถูกยึด

 (11) รายชื่อเจ้าของที่ดินข้างเคียง ทั้ง 4 ทิศ
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ประกาศคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์การชําระหน้ีแทน
เกษตรกร กรณีสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) พ.ศ. 2563

6. การวางเงินชําระหน้ีแทน การชําระหนี้แทนกรณีเจ้าหนี้ไม่ยินยอมให้กองทุน
ชําระหนี้แทนเกษตรกร ประกาศฯ ข้อ 6

1. หนี้ตามคําพิพากษา ให้กองทุนวางเงินชําระหนี้ท่ีศาลเพื่อชําระหนี้แทน
เกษตรกร โดยชําระหนี้ตามมูลหนี้คําพิพากษา พร้อมค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมท่ีเกิดขึ้น
จริงตามกฎหมายให้แก่เจ้าหนี้ และโอนหลักประกันเป็นของกองทุน

2. หนี้อยู่ในชั้นบังคับคดี ให้กองทุนวางเงินชําระหนี้ท่ีสํานักงานบังคับคดีเพื่อชําระ
หนี้แทนเกษตรกร ไม่เกินมูลหนี้ตามคําพิพากษาของศาล พร้อมค่าใช้จ่ายและ
ค่าธรรมเนียมท่ีเกิดขึ้นจริงตามกฎหมายให้แก่เจ้าหนี้ และโอนหลักประกันเป็นของกองทุน

ประกาศคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์การชําระหน้ีแทน
เกษตรกร กรณีสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) พ.ศ. 2563

บทเฉพาะกาล 
ให้ประกาศน้ีมีผลใช้บังคับกับเกษตรกรทีไ่ด้รับการอนุมัติให้ขึน้ทะเบียนหนี้

เกษตรกรไว้กับกองทนุก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับด้วย ยกเว้นการชําระหน้ีแทน
เกษตรกรกรณีหน้ีบุคคลคํ้า ตามประกาศข้อ4 (7) ให้มีผลใช้บังคับได้เมื่อกฎหมาย
ให้อํานาจกองทนุฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ชําระหน้ีบุคคลคํ้าประกันได้
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3.3 การซื้อทรัพย์คืน (NPA)

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
จัดการทรัพย์สินหลักประกันของเกษตรกรท่ีได้มีการจําหน่ายจ่ายโอนเพื่อการชําระหน้ี 
พ.ศ. 2563

การจัดการหน้ี NPA ธนาคารพาณิชย์และบริษัทบริหารสินทรัพย ์มีหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข ดังน้ี

1. ต้องมีรายช่ือตามมติ ครม. หรือ คณะกรรมการกองทนุฟ้ืนฟูฯ รับรอง
2. ต้องเป็น NPA ที่ถูกขายทอดตลาด, เจ้าหน้ีซื้อทรัพย์ไว้ หรือ วิธีการใดที่

ได้มาซึ่งการชําระหน้ี เช่น การโอนหลักทรัพยเ์พ่ือชําระหน้ีแทน
3. เป็น NPA หลังขึ้นทะเบียนหน้ี
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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
จัดการทรัพย์สินหลักประกันของเกษตรกรท่ีได้มีการจําหน่ายจ่ายโอนเพื่อการชําระหน้ี 
พ.ศ. 2563

4. การซื้อทรัพย ์NPA มีดังน้ี
- กฟก. ซื้อเท่าราคาท่ีสถาบันการเงนิซื้อ รวม คชจ.ที่เกิดขึ้นจริง 

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะ ธนาคารรับผิดชอบ
- ซื้อไม่เกินราคาประเมินของทางราชการ
- ซื้อไม่เกินราคาประเมินจากเจ้าหน้ีขณะทําสญัญาจํานอง
- ให้ คณะกรรมการจัดการหน้ีฯ เสนอ คณะกรรมการกองทนุฟ้ืนฟูฯ 

พิจารณาอนุมัติเป็นรายๆไป ในราคาไม่เกินราคาประเมินทีไ่ด้รับความเหน็ชอบ
จาก กลต. 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
จัดการทรัพย์สินหลักประกันของเกษตรกรท่ีได้มีการจําหน่ายจ่ายโอนเพื่อการชําระหน้ี 
พ.ศ. 2563

5. การซื้อ NPA ที่มี NPL คงค้าง
- กรณีที่มีหลักประกันเหลืออยูใ่หซ้ือ้ตามหลักเกณฑ์ซื้อ NPL
- กรณีไม่มีหลักประกันเหลอืใหชํ้าระ 30% ของเงนิต้นคงค้าง
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4. การจัดทําทะเบียนและ
บัญชีลูกหน้ีรายตัว

(การ์ดลูกหน้ี)

การจัดทําทะเบียน การตรวจสอบ นิติกรรมสัญญา และหลักประกัน

1.นิติกรรมสัญญา และ
หลักฐานการโอน
หลักประกันมาเป็นของ
กองทุน ของเกษตรกรที่
ได้รับการชําระหนี้แทน

2. การตรวจสอบความ
ถูกต้องนิติกรรมสัญญา
- วันที่ ยอดเงิน มูลหนี้ 
แผนการผ่อนชําระ 
เอกสารแนบท้ายสัญญา 
(กรณีมีมูลหนี้ เพ่ิม/ลด ใน
สัญญา)

2. การตรวจสอบความ
ถูกต้องการหลักประกัน
- สารบัญการจดทะเบียน เช่น 
ชื่อผู้รับโอน (กฟก.) ชื่อ
เจ้าของหลักประกันเดิม เนื้อ
ที่ ประเภทการจดทะเบียนมา
เป็นของ กฟก.

3. การบริหารลูกหนี้
  - ติดตามการชําระคืน ตาม
แผนการผ่อนชําระ
  - เกษตรกรรายใด ผิดนัด
ชําระ เกิน 2 งวดขึ้นไป เข้าสู่
กระบวนการปรับโครงสร้าง
หนี้ของ กฟก.
 
3. การบริหารทรัพย์สิน
- บริหารรายได้ที่เกิดจาก
ทรัพย์สินระหว่างที่ตกเป็น
ของกองทุนฯ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ว่าด้วยการจัดการ
ทรัพย์สินและดอกผลฯ พ.ศ. 
2563

4. ปิดบัญชีและโอน
หลักประกันคืน
เกษตรกร
  - เกษตรกรที่ชําระหนี้
ครบถ้วนตามสัญญา 
กฟก.ทําการปิดบัญชี 
หากรายใดมีหลักทรัพย์
ให้ กฟก.โอนหลักทรัพย์
คืนเกษตรกร
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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการโอนทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันการชําระหน้ี และการเช่า เช่าซื้อ 
หรือซื้อทรัพย์สินคืนไปจากกองทุน พ.ศ. 2560

การทํานิติกรรมสัญญา
1. เมื่อกองทุนชําระหนี้แทนเกษตรกร ให้เกษตรกรทําสัญญากับกองทุน 

ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ชําระหนี้แทนหรือได้รบัโอนหลักประกันมาเป็นของกองทุน 
ตามระเบียบฯ ข้อ 10

2. กรณีที่ทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ ให้เกษตรทําสัญญาเช่าซ้ือไม่น้อยกว่า 
5 ปี     และไม่เกิน 20 ปี ตามระเบียบฯ ข้อ 11

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการโอนทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันการชําระหน้ี และการเช่า เช่าซื้อ 
หรือซื้อทรัพย์สินคืนไปจากกองทุน พ.ศ. 2560

การทํานิติกรรมสัญญา
3. กรณีที่ทรัพย์สินเป็นสังหาริมทรพัย์ ให้เกษตรทําสัญญาเช่าซ้ือไม่เกิน 5 ปี 

ตามระเบียบฯ ข้อ 12
4. การโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินคืนให้กับเกษตรกร กระทําได้เมื่อเกษตรกร

ผ่อนชําระคืนกองทุนครบตามถ้วนสัญญา ตามระเบียบฯ ข้อ 12
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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการโอนทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันการชําระหน้ี และการเช่า เช่าซื้อ 
หรือซื้อทรัพย์สินคืนไปจากกองทุน พ.ศ. 2560
การโอนทรัพย์สิน 

1. เมื่อกองทนุชําระหน้ีแทนเกษตรกร กรณีทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ 
ให้เจ้าหน้ีส่งมอบหลักประกันโดยทนัที ตามระเบียบฯ ข้อ 6

2. เมื่อชําระหน้ีแทนเกษตรกรแล้ว ให้สํานักจัดการหนี้ หรือสํานักงานสาขา 
หรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมาย ดําเนินการโอนทรัพยส์ินเป็นของกองทุน ภายใน 60 
วัน ตามระเบียบฯ ข้อ 6

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการโอนทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันการชําระหน้ี และการเช่า เช่าซื้อ 
หรือซื้อทรัพย์สินคืนไปจากกองทุน พ.ศ. 2560
การโอนทรัพย์สิน 

3. หากไม่สามารถโอนทรัพยส์ินภายในเวลาทีก่ําหนด ให้แสดงเหตุผลและ
ความจําเป็น พร้อมขอขยายเวลาการโอนออกไปอีก ได้เกิน 60 วัน ตามระเบียบฯ ข้อ 7 
วรรค 2

4. หากไม่สามารถดําเนินการโอนทรัพย์สนิได้ภายในกําหนดการขยายเวลา 
ให้ดําเนินการยกเลกิการชําระหน้ีแทน หรือดําเนินการทางกฎหมายเพื่อโอน
ทรัพย์สินมาเป็นของกองทนุ ตามระเบียบฯ ข้อ 7 วรรคท้าย
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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ   ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโอนทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันการชําระหน้ี 
และการเช่า เช่าซื้อ หรือซื้อทรัพย์สินคืนไปจากกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

การกําหนดอัตราค่าจัดการ(ดอกเบ้ีย)ในสัญญา ตามระเบียบฯ ข้อ 4
1. หน้ีไม่เกิน 500,000 บาท ค่าจัดการร้อยละ 0.5 ต่อปี
2. หน้ีเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ค่าจัดการร้อยละ 1 ต่อปี
3. หน้ีเกิน 1.5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท ค่าจัดการร้อยละ 1.5 ต่อปี

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ   ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโอนทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันการชําระหน้ี 
และการเช่า เช่าซื้อ หรือซื้อทรัพย์สินคืนไปจากกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

การกําหนดอัตราค่าจัดการ(ดอกเบ้ีย)ในสัญญา ตามระเบียบฯ ข้อ 5
สัญญาใดที่เกิดก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ (2 พฤศจิกายน 2560) ยังคง

มีผลใช้บังคับจนกว่าสัญญานั้นจะส้ินสุด
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กระบวนการจัดส่งนิติกรรมสัญญาและหลักประกันที่ตกเป็นของกองทุน
หลังการชําระหนี้แทน เพื่อจัดเก็บ

ประกอบไปด้วย
1. นิติกรรมสัญญาฉบับสมบูรณ์ 1 ชุด (เกษตรกรต้องลงนามทุกแผ่น)
2. ต้นฉบับหลักประกันที่โอนกรรมสิทธิ์มาเป็นของกองทุนฯ
3. เอกสารการโอน (แบบ ทด.1) คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท...
4. เอกสารการโอน (แบบ ทด.9) คําขอ...
5. เอกสารการโอน (แบบ ทด.13) หนังสือสัญญาขายที่ดิน
6. เอกสารการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากสํานักงานที่ดิน

การจัดทําทะเบียนและบัญชีลูกหนี้รายตัว

โปรแกรมบัญชีลูกหน้ีเกษตรกร (การ์ดลูกหน้ี)
เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการบริหารลูกหนี้และสัญญาของลูกหนี้

เกษตรกรท่ีได้รับการชําระหน้ีแทน เพื่อให้ทราบถึงสถานะลูกหนี้และ
สามารถนํามาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารลูกหนี้ของกองทุนฯ ให้เป็น
ระบบ
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การจัดทําทะเบียนและบัญชีลูกหนี้รายตัว

1. ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของลูกหนีเ้กษตรกร

การจัดทําทะเบียนและบัญชีลูกหนี้รายตัว

2. รายละเอียดหลักทรัพย์ค้ําประกัน
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การจัดทําทะเบียนและบัญชีลูกหนี้รายตัว

3. แผนการชําระเงิน

การจัดทําทะเบียนและบัญชีลูกหนี้รายตัว

4. แผนการชําระเงิน 4.1 กรณีไม่มีการผ่อนชําระ

                         4.2 กรณีไม่มีการผ่อนชําระ



20/03/63

32

การจัดทําทะเบียนและบัญชีลูกหนี้รายตัว

5. รายการเพิ่ม/ลด มูลหนี้

 เป็นรายการที่เจ้าหน้ีหรือสํานักงานสาขาจังหวัดจ่ายเงินเพ่ิม หรือเจ้าหน้ีคืนเงินให้ กฟก ทําให้มูลหน้ี
ของเกษตรกรมีการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจากการทําสัญญา

การจัดทําทะเบียนและบัญชีลูกหนี้รายตัว

6. การ์ดลูกหนี้เกษตรกร
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การจัดทําทะเบียนและบัญชีลูกหนี้รายตัว

ตัวอย่าง การ์ดลูกหนี้เกษตรกร

 

ตัวอย่าง การ์ดลูกหนี้เกษตรกร

การจัดทําทะเบียนและบัญชีลูกหนี้รายตัว

การล็อกสัญญา (ห้ามแก้ไขหลังจากตรวจสอบแล้ว)

 

ตัวอย่าง การ์ดลูกหนี้เกษตรกร
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การจัดทําทะเบียนและบัญชีลูกหนี้รายตัว

เม่ือตรวจสอบทุกสัญญาในจังหวัดแลว้ หากต้องการแก้ไขรายการหลงัจาก ล็อกสัญญา ให้แจ้งสํานักจัดการ
หนี้ของเกษตรกร เพื่อปรับปรงุแก้ไขรายการ

 

ตัวอย่าง การ์ดลูกหนี้เกษตรกร

การจัดทําทะเบียนและบัญชีลูกหนี้รายตัว

การคํานวณยอดปิดบัญชี สํานักงานสาขาจังหวัดสามารถคํานวณยอดปิดบัญชีในระบบโปรแกรมได้

ตัวอย่าง การ์ดลูกหนี้เกษตรกร
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การจัดทําทะเบียนและบัญชีลูกหนี้รายตัว

การคํานวนยอดชําระปัจจุบันและยอดชําระปดิบัญชี
 เป็นการคํานวนยอดชําระหนี้ให้กับเกษตรกรล่วงหน้าทั้งแบบชําระหนี้ให้เป็นปัจจุบันและ
ชําระหนี้ปิดบัญชี ตามวันที่เกษตรกรประสงค์จะชําระ ให้สํานักงานสาขาจังหวัดตรวจสอบข้อมูล
เบ้ืองต้น ดังนี้

1. วันที่ทําสัญญา / มูลหนี้ / อัตราคา่จัดการ
2. รายการเพิ่มหรือลดมูลหนี้ (กรณี กฟก.จ่ายเพ่ิมหรือคืนเงินให้เจ้าหน้ี)
3. แผนการชําระเงิน
4. รายการผ่อนชําระ

ตัวอย่างท่ี 1 นางฉวย นาคถนอมทรัพย์ ประสงค์จะขอยอดชําระหนี้คืน กฟก. โดยจะชําระวันท่ี 19 มีนาคม 2563 โดยมีกําหนด
ชําระทุกวันท่ี 26 ธันวาคม ของทุกปี จํานวน 20 งวด 20 ปี ให้นํา TR ID ของงวดท่ี 11 ตามแผนการชําระเงินมาคิดคํานวณยอด
ชําระเงิน

ยอดชําระเพ่ือปิดบัญชี

ยอดชําระเพ่ือเป็นปัจจุบัน

ระบุวันท่ีต้องการชําระ

กด CAL 
เพ่ือคํานวนยอดเงิน

กด Get data From CARD 
เพ่ือดึงข้อมูลรายการ

TRD ID คือ เลขตามแผนการ
ชําระเงินที่ถึงกําหนดชําระ

11
2

3
4

5

6
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ตัวอย่างท่ี 2 นางจันทร์ จันทร์ลอย ประสงค์ปิดบัญชีและได้ชําระมาแล้ว ในงวดท่ี 9 จํานวน 2 คร้ัง แต่มียอดคงเหลือ
ท่ีไม่สามารถปิดบัญชีได้และประสงค์  จะชําระเพ่ือปิดบัญชีในวันท่ี 19 มี.ค. 63 ซ่ึงยังไม่ถึงกําหนดชําระในงวดท่ี 10 ให้นํา TR 
ID ของการชําระคร้ังท่ี 7 มาคิดคํานวณยอดปิดบัญชี

TRD ID คือ เลขตามแผนการ
ชําระเงินที่ถึงกําหนดชําระ

ยอดชําระเพ่ือปิดบัญชี
กด CAL 

เพ่ือคํานวนยอดเงิน

กด Get data From CARD 
เพ่ือดึงข้อมูลรายการ

2

1

3

4

การออกใบแจ้งการชําระเงินให้กับเกษตรกรท่ีถึงกําหนดชําระคืน กฟก.

 เป็นการแจ้งการชําระเงินให้กับเกษตรกรที่จะถึงกําหนดชําระคืน กฟก. ตามแผนที่เกษตรการได้ทํา
ไว้กับ กฟก. และให้เกษตรกรชําระคืนในรูปแบบ Barcode และ QR code โดยมีการชําระ 2 
ช่องทาง ได้แก่ 

1. ชําระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ธ.ก.ส. เท่านั้น
2. ชําระผ่าน ATM , Internet Banking และ Mobile Banking รายช่ือผู้ให้บริการชําระบิล

ข้ามธนาคาร Cross-Bank Bill Payment 
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ตัวอย่างใบแจ้งการชําระเงิน

รายละเอียดใบแจ้งการชาํระ
เงิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 สําหรับสมาชิก
ส่วนที่ 2 สําหรับธนาคาร

การปิดบัญชี - สัญญากู้ยืมเงิน (บุคคลค้ําประกัน)

1. ผู้มีสิทธิย่ืนเร่ืองขอปิดบัญชี
 1.1 เกษตรกรผู้ที่ได้รับการจัดการหนี้แทน 

1.2 ทายาทของเกษตรกรผู้ที่ได้รับการจัดการหนี้แทน

2. หลักเกณฑ์เงื่อนไขการปิดบัญชี
2.1 เกษตรกรผู้กู้ต้องชําระหนี้ถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา 

3. ข้ันตอนการปิดบัญชี

3.1 เกษตรกรย่ืนคําร้องต่อสํานักงานสาขาจังหวัดตามแบบแสดงความประสงค์ขอปิดบัญชีชําระ
หนี้คืน กฟก. กรณีบุคคลคํ้าประกัน

3.2 สํานักงานสาขาจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของการชําระหน้ีปิดบัญชีตามแบบตรวจสอบ
การชําระหนี้คืนและปิดบัญชี กรณีบุคคลคํ้าประกัน
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การปิดบัญชี - สัญญากู้ยืมเงิน (บุคคลค้ําประกัน)

3.3 สํานักงานสาขาจังหวัดทําหนังสือแจ้งรายช่ือพร้อมเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง จัดส่งให้สํานัก
จัดการหนี้ของเกษตรกร ดังนี้

1. แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการปิดบัญชีชําระคืน กฟก
2. แบบแสดงความประสงค์ขอปิดบัญชีชําระหนี้คืน กฟก.   กรณีบุคคลค้ําประกัน
3. แบบตรวจสอบการชําระหนี้คืนและปิดบัญชี กรณีบุคคล   ค้ําประกัน
4. รายละเอียดการชําระหนี้แทนเกษตรกร
5. รายการการชําระหนี้คืนกองทุนฯ และสําเนาใบเสร็จรับเงิน
6. สําเนานิติกรรมสัญญากู้ยืม และแผนการชําระเงิน
7. การ์ดลูกหน้ีเกษตรกรปิดบัญชีฉบับสมบูรณ์

การปิดบัญชี - สัญญากู้ยืมเงิน (บุคคลค้ําประกัน)

3.4 สํานักจัดการหนี้ของเกษตรกร ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารการชําระหนี้และปิดบัญชีให้
ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

3.5 ส่วนบัญชีการเงิน ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
3.6 สํานักจัดการหนี้ของเกษตรกร นําเสนอเลขาธิการพิจารณาอนุมัติปิดบัญชีชําระหนี้คืน กฟก.

3.7 สํานักจัดการหนี้ของเกษตรกร แจ้งผลการพิจารณาให้สํานักงานสาขาจังหวัดแจ้งเกษตรกร
สมาชิกทราบ

3.8 กรณีการชําระหนี้ครบถ้วน ให้สํานักงานสาขาจังหวัดออกหนังสือยืนยันการชําระหนี้คืนและ
ปิดบัญชีของเกษตรกรสมาชิก กรณีบุคคลคํ้าประกัน

3.9 สํานักงานสาขาจังหวัดรายงานผลการดําเนินงานให้เลขาธิการทราบ พร้อมแนบสําเนา
หนังสือยืนยันการชําระหนี้คืนและปิดบัญชีของเกษตรกรสมาชิก กรณีบุคคลคํ้าประกัน
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การปิดบัญชีและไถ่ถอนหลักประกัน - สัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน (หลักทรัพย์คํ้าประกัน)

1. ผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอปิดบัญชี
1.1 เกษตรกรผู้ที่ได้รับการจัดการหนี้แทน (ผู้เช่าซ้ือ)
1.2 เจ้าของทรัพย์สินเดิม (ผู้เช่าซ้ือร่วม)
1.3 ทายาทของเกษตรกรผู้ที่ได้รับการจัดการหนี้แทน 
1.4 ทายาทของเจ้าของทรัพย์ตามกฎหมาย 

                (พร้อมเอกสารการต้ังผู้จัดการมรดก)

การปิดบัญชีและไถ่ถอนหลักประกัน - สัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน (หลักทรัพย์คํ้าประกัน)

2. หลักเกณฑ์เงื่อนไขการปิดบัญชีและขอไถ่ถอนหลักประกัน
เกษตรกรผู้เช่าซ้ือต้องชําระหน้ีถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 ปี 

(ตามระเบียบ 1. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโอนทรัพย์สินท่ีใช้เป็นหลักประกันการชําระหนี้ 
และการเช่า เช่าซื้อ หรือซื้อทรัพย์สินคืนไปจากกองทุน พ.ศ. 2560
2. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ   ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโอนทรัพย์สินท่ีใช้เป็นหลักประกันการชําระหนี้ 
และการเช่า เช่าซื้อ หรือซื้อทรัพย์สินคืนไปจากกองทุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560)
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การปิดบัญชีและไถ่ถอนหลักประกัน - สัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน (หลักทรัพย์คํ้าประกัน)

3. ข้ันตอนการขอไถ่ถอนหลักประกัน
3.1 เกษตรกรยื่นคําร้องต่อสํานักงานสาขาจังหวัดตามแบบแสดงความประสงค์ขอ

ปิดบัญชีชําระหนี้คืน กฟก. กรณีหลักทรัพย์ค้ําประกัน
3.2 สํานักงานสาขาจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของการชําระหนี้ปิดบัญชีตาม

แบบตรวจสอบการชําระหนี้คืนและปิดบัญชี กรณีหลักทรัพย์ค้ําประกัน
3.3 สํานักงานสาขาจังหวัดทําหนังสือแจ้งรายชื่อเกษตรกรพร้อมแนบแบบแสดง

ความประสงค์ขอปิดบญัชีชําระหนี้คืน กฟก. กรณีหลักทรัพย์ค้ําประกันและแบบ
ตรวจสอบการชําระหนี้คืนและปิดบัญชีกรณีหลักทรัพย์ค้ําประกัน

การปิดบัญชีและไถ่ถอนหลักประกัน - สัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน (หลักทรัพย์คํ้าประกัน)

3.4 สํานักงานสาขาจังหวัดทําหนังสือแจ้งรายช่ือพร้อมเอกสารที่เก่ียวข้อง จัดส่งให้สํานักจัดการหน้ีของ
เกษตรกร ดังน้ี

1. แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการปิดบัญชีชําระหน้ีคืน กฟก. กรณีหลักทรัพย์ค้ําประกัน

2. แบบแสดงความประสงค์ขอปิดบัญชีชําระหน้ีคืน กฟก. กรณีหลักทรัพย์ค้ําประกัน

3. แบบตรวจสอบการชําระหน้ีคืนและปิดบัญชี กรณีหลักทรัพย์ค้ําประกัน

4. รายละเอียดการชําระหน้ีแทนเกษตรกร

5. รายการการชําระหน้ีคืนกองทุนฯ และสําเนาใบเสร็จรับเงิน

6. สาํเนานิติกรรมสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน และแผนการชําระเงิน

7. สําเนาหลักประกัน

8. การ์ดลูกหน้ีเกษตรกรปิดบัญชีฉบับสมบูรณ์
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การปิดบัญชีและไถ่ถอนหลักประกัน - สัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน (หลักทรัพย์คํ้าประกัน)

 3.5 สํานักจัดการหนี้ของเกษตรกร ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารการชําระหนี้และปิดบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
สัญญา

3.6 ส่วนบัญชีการเงิน ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

3.7 สํานักจัดการหนี้ของเกษตรกร นําเสนอเลขาธิการพิจารณาอนุมัติไถ่ถอนและส่งมอบหลักประกันให้เกษตรกร

3.8 สํานักจัดการหนี้ของเกษตรกร ดําเนินการแจ้งสํานักงานสาขาจังหวัด ดังนี้

1. แจ้งผลการพิจารณาให้สํานักงานสาขาจังหวัดแจ้งเกษตรกรสมาชิกทราบ

2. กรณีได้รับอนุมัติให้ปิดบัญชีชําระหนี้และคืนหลักประกัน สํานักจัดการหนี้ของเกษตรกรจะจัดส่งเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องให้สํานักงานสาขาจังหวัดดําเนินการไถ่ถอนและส่งมอบหลักประกันคืนให้เกษตรกร

3.9 ให้สํานักงานสาขาจังหวัดออกหนังสือส่งมอบและรับมอบหลักประกันคืนให้เกษตรกรพร้อม ลงลายมือชื่อท้ัง 2 
ฝ่าย

3.10 สํานักงานสาขาจังหวัดรายงานผลการดําเนินงานให้เลขาธิการทราบ พร้อมแนบสําเนาหนังสือส่งมอบและรับ
มอบหลักประกันคืนให้เกษตรกร

การจัดส่งเอกสารการโอนหลักประกันคืนเกษตรกร 
กรณีปิดบัญชีสัญญาเช่าซ้ือทรัพย์สิน (หลักทรัพย์ค้ําประกัน)

ประกอบไปด้วย
1. แบบส่งมอบหลักประกันคืนเกษตรกร
2. เอกสารการโอน (แบบ ทด.1) คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท...
3. เอกสารการโอน (แบบ ทด.9) คําขอ...
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การปิดบัญชีและไถ่ถอนหลักประกัน - การขอรับเงินส่วนเกินจากการปิดบัญชี
แบบคําขอรับเงินส่วนเกินจากการปิดบัญชี แบบมอบอํานาจขอรับเงินส่วนเกินจากการปิดบัญชี

5. การจัดการทรัพย์สิน
ท่ีตกเป็นของกองทุน
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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย การจัดการทรัพย์สิน
และดอกผลของกองทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินและดอกผลของกองทุน 
พ.ศ. 2563

การจัดการทรัพย์สินของกองทุน
1. หากผู้เช่าซื้อหรือเจา้ของกรรมสิทธิ์เดิมในที่ดิน มีความประสงค์ขอดําเนินการ
ในที่ดิน เช่น รังวัดสอบเขต ออกโฉนดที่ดิน แบ่งแยกกรรมสิทธ์ิ หรือดําเนินการ
อื่นๆในที่ดิน ให้ยื่นคําร้องที่สาํนักงานสาขาจงัหวัด และให้สํานักงานสาขาจังหวัด
ดําเนินการแทนผู้เช่าซื้อในฐานะเจ้าของทีดิ่น และแจ้งผลให้ผู้ที่ยืน่คําร้องทราบ
และลงลายมือช่ือเพ่ือรับรองหรือยินยอมให้กองทุนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
ทรัพย์สิน หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นใหผู้้เช่าซื้อหรือเจา้ของกรรมสิทธิ์เดิม ที่มีความ
ประสงค์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทัง้หมด ตามระเบียบฯ ข้อ 8

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย การจัดการทรัพย์สิน
และดอกผลของกองทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินและดอกผลของกองทุน 
พ.ศ. 2563

การจัดการทรัพย์สินของกองทุน
2. หากผู้เช่าซื้อหรือเจา้ของกรรมสิทธิ์เดิมในที่ดิน มีความประสงค์ขอดําเนินการ
ในที่ดิน หรือส่วนควบ เช่น สร้างบ้าน หรือส่ิงปลูกสร้างในที่ดินของเลขที่บ้าน 
และสาธารณูประโภคในที่ดิน ให้ยื่นคําร้องทีส่ํานักงานสาขาจงัหวัด และให้
สํานักงานสาขาจงัหวัด พิจารณายินยอมหรือรับรองในฐานะเจ้าของที่ดิน หากมี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นใหผู้เ้ช่าซื้อหรือเจา้ของกรรมสิทธิ์เดิม ที่มีความประสงค์เป็นผู้
ออกค่าใช้จ่ายทัง้หมด ตามระเบียบฯ ข้อ 10
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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย การจัดการทรัพย์สิน
และดอกผลของกองทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินและดอกผลของกองทุน 
พ.ศ. 2563

การจัดหาผลประโยชน์และการจัดการรายได้ท่ีเกิดจากทรัพย์สินของกองทุน
1. การเวนคืน ที่ดินแปลงใดที่อยู่ในเขตเวนคืนให้กองทุนแจ้งให้ผู้เช่าซ้ือหรือเจ้าของหลักประกันเดิม
ทราบและยินยอมให้กองทุนดําเนินการ ค่าทดแทนท่ีเกิดข้ึนได้แก่ ตามระเบียบฯ ข้อ 12 และข้อ 17

1.1 ค่าทดแทนท่ีดิน ให้นํามาหักชําระหนี้คงค้าง ส่วนท่ีเหลือคืนให้เกษตรกร
1.2 ค่าทดแทนทรัพย์สิน ให้คืนให้กับเกษตรกร
1.3 ค่าทดแทนต้นไม้ ให้คืนให้กับเกษตรกร
1.4 ค่าทดแทนใดที่ กฟก.ยังไม่ได้รับจากหน่วยงานเวนคืนและเกษตรกรได้รับโอนหลักทรัพ

คืนจาก กฟก. แล้ว กฟก.จะโอนสิทธิเกี่ยวกับการเวนคืนให้เกษตรกรหรือเจ้าของทรัพย์เดิม

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย การจัดการทรัพย์สิน
และดอกผลของกองทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินและดอกผลของกองทุน 
พ.ศ. 2563

การดําเนินการในส่วนควบของทรัพย์สิน
1. หากหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลทั่วไป มีความประสงค์จะใช้
ประโยชน์ในส่วนควบของทรัพย์สนิ ให้กองทนุแจ้งให้ผูเ้ช่าซื้อหรือเจ้าของ
หลักประกันเดิมทราบและยินยอมใหก้องทุนดําเนินการ รายได้ที่เกิดขึ้นให้
ดําเนินการดังน้ี ตามระเบียบฯ ข้อ 14 และข้อ 19

1.1 รายได้ที่เกิดจากสว่นควบที่เกนิก่อนกองทุนรับโอน ให้นํามาหักชําระ
หน้ีคงค้าง ส่วนที่เหลือคืนใหเ้กษตรกร

1.2 รายได้ที่เกิดจากสว่นควบที่หลงักองทุนรับโอน ให้คืนแก่เกษตรกร
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ข้อท้วงติงจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

1. การจัดทํานิติกรรมสัญญา
1.1 การตรวจสอบวันท่ีที่ทําสัญญา จํานวนมูลหนี้ แผนการชําระเงิน

หลักทรัพย์ตามสัญญา(ตามที่ กฟก. ชําระหน้ีแทน) ไม่ตรงตามที่ กฟก.ชําระหน้ี
แทน

1.2 ไม่มีเอกสารแนบท้ายสัญญา กรณีมีมูลหนี้ที่เพิ่มข้ึน หรือ ลดลง

ตัวอย่าง การจัดทํานิติกรรม

กรณีวัน / เดือน / ปี  ท่ีทํานิติกรรมสัญญาระบุตามวันท่ีได้มีการจ่ายเงินให้กับสถาบันเจ้าหนี้

วันท่ีทํานิติกรรมสัญญา
เลขท่ีสัญญา 12 หลัก 

รหัสจังหวัด 2 หลัก ปีงบประมาณ 4 หลัก ลําดับ 6 หลัก
เช่น จันทบุรี ปีงบ 2552 ลําดับท่ี 1

222552000001

29       มกราคม        2552

จันทบุรี

222552000001
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ตัวอย่าง การจัดทํานิติกรรม

รายละเอียดลูกหนี้

นายประกอบ  ปิตาคุณ

3220200004606                                  50

กลุ่มเกษตรกรทําสวนซ้ึง                                    2243001020                          42 

10                            -                                 บ่อ                                        ขลุง 

จันทบุรี
ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (หลังเก่า)    ชั้น 2     ถ.เลียบเนิน

เมือง                           จันทบุรี                                    นางดลยา  ศรีสําราญรุ่งเรือง     

ตัวอย่าง การจัดทํานิติกรรม

รายละเอียดลูกหนี้

กรณีหลักทรัพย์มีมากกว่า 1 แปลง ให้ระบุเพิ่มเติมในรายละเอียด
เพิ่มเติมประกอบท้ายสัญญา 

โฉนดท่ีดิน   9095      123
1234 IV 5647     89            95       

    บ่อ                          ขลุง                         จันทบุรี
 1    หนึ่ง       2     สอง        27     ยี่สิบเจ็ด
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ตัวอย่าง การจัดทํานิติกรรม

กรณียอดเงินท่ีเกษตรกรต้องทําสัญญากับกองทุน

       100,000.00          หนึ่งแสนบาทถ้วน

ระบุยอดเงินตัวเลข และตัวอักษร
และรายละเอียดให้ครบถ้วน

       100,000.00                  หน่ึงแสนบาทถ้วน

-
- -

-

ตัวอย่าง การจัดทํานิติกรรม

กรณีอัตราค่าจัดการ ระยะเวลาผ่อนชําระ จํานวนงวดท่ีผ่อนชําระ

1        หนึ่ง
15   สิบห้า 7,212.38

เจ็ดพันสองร้อยสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์

ค่าจัดการ ระยะเวลาผ่อนชําระ
จํานวนงวดที่ต้องชําระ
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       100,000.00                  หน่ึงแสนบาทถ้วน

1                  หน่ึง

15        สิบห้า 7,212.38

เจ็ดพันสองร้อยสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์

-

--

-

ตัวอย่าง การจัดทํานิติกรรม

กรณีการกําหนดวันท่ีชําระงวดแรก วันท่ีชําระถัดไป และงวดสุดท้าย

29      มกราคม       2553
29      มกราคม 29      มกราคม    2567

กําหนดวันท่ีชําระ
งวดแรก

วันท่ีชําระงวดถัดไป

กําหนดวันท่ีชําระงวด
สุดท้าย

จันทบุรี

ตัวอย่าง การจัดทํานิติกรรม

กรณีช่องลายมือ ต้องระบุชื่อทุกรายการ ลงลายมือชื่อทุกรายการ

นายนราชัย ฉิมไพร

นราชัย ฉิมไพร

นางดลยา ศรีสําราญรุ่งเรือง
ดลยา ศรีสําราญรุ่งเรือง

นาย ก. นาย ข.

ก. ข.
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ตัวอย่าง การจัดทํานิติกรรม

รายชื่อแนบท้ายสัญญา
นายประกอบ  ปิตาคุณ                       3220200004606            50

กลุ่มเกษตรกรทําสวนซึ้ง                               2243001020 
42           10               -                                  บ่อ

ขลุง                            จันทบุรี

นายประสงค์  ปิตาคุณ                       3220200004607            56
กลุ่มเกษตรกรทําสวนซึ้ง                               2243001020 
42           10               -                                  บ่อ

ขลุง                            จันทบุรี

นายประกอบ  ปิตาคุณ 

นายประสงค์  ปิตาคุณ 

ประกอบ  ปิตาคุณ 

ประสงค์  ปิตาคุณ 

ตัวอย่าง การจัดทํานิติกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติมประกอบท้ายสัญญา กรณีมีทรัพย์สินมากกว่า 1 แปลง 

123                      99                  2          1             27
โฉนดท่ีดิน   9095    89                 95

บ่อ                        ขลุง                     จันทบุรี
นายประกอบ  ปิตาคุณ

โฉนดท่ีดิน   9096    89            96
123                      99                  10          1          20

บ่อ                        ขลุง                     จันทบุรี
นายประสงค์  ปิตาคุณ



20/03/63

50

ตัวอย่าง การจัดทํานิติกรรม

แผนการชําระเงิน

ต้นเงิน- ต้องตรงตามสัญญา

จํานวนท่ีชําระต่องวดและอัตราค่าจัดการ

ข้อท้วงติงจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

2. การจดทะเบียนโอนหลักทรัพย์
2.1 เอกสารการโอนหลักทรัพย์มาเป็นของ กฟก. (แบบ ทด. ) 
2.2 การตรวจสอบความถูกต้องของสารบัญการจดทะเบียน

2.3 เอกสารการโอนหลักทรัพย์คืนเกษตรกร (แบบ ทด. ) 
2.4 การตรวจสอบความถูกต้องของสารบัญการจดทะเบียน และคัดสําเนา
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ข้อท้วงติงจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตัวอย่าง

1. กรณีช่ือผู้รับโอนไม่ถูกต้อง

ต้องระบุชื่อ 
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

เท่าน้ัน

ข้อท้วงติงจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตัวอย่าง

2. กรณีเน้ือที่ดินไม่ถูกต้อง เน้ือที่ต้องตรงตาม
เน้ือที่เดิม ที่จด

จํานองกับเจา้หน้ีเดิม
เท่าน้ัน
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ตัวอย่างรายการทะเบียนโอนทรัพย์สิน กรณี NPL ท่ีถูกต้อง

สถาบัน
เจ้าหนี้
เดิม เนื้อที่หลักประกัน

เจ้าของ
กรรมสิทธิ์

เดิม

ประเภทการจด
ทะเบียน

ตัวอย่างรายการจดทะเบียนโอนทรัพย์สิน (NPA) ท่ีถูกต้อง

เจ้าของกรรมสิทธิเ์ดิม

สถาบันเจ้าหนี้เดิม

เนื้อที่หลักประกัน

ประเภทการจด
ทะเบียน
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6. การบริหารลูกหน้ี
ตามสัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญากู้ยืม

การติดตามชําระหนี้แทนตามแผนการชําระและการปรับโครงสร้างหน้ีกับกฟก.

ข้ันตอนการติดตามการชําระหนี้คืนของเกษตรกร
1. ดําเนินการตามประกาศสํานักงานกองทนุฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เร่ือง การ
ติดตามการชําระเงินคืนของเกษตรกร พ.ศ. 2558
2. สํานักงานสาขาจังหวัดทําการบันทึกการรายงานการติดตามการชําระหน้ีคืน
ของเกษตรกรประจําเดือนผ่านระบบ Google Doc ภายในวันที่ 5 ของเดือน
ถัดไป
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การติดตามชําระหนี้แทนตามแผนการชําระและการปรับโครงสร้างหน้ีกับกฟก.

ข้ันตอนการติดตามการชําระหนี้คืนของเกษตรกร
3. กรณีเกษตรกรผิดนัดจนใกล้ขาดอายคุวาม (5 ปี) ให้สาขาจังหวัดเร่งดําเนินการ
ติดตามให้เกษตรกรมาชําระบางส่วนหรือจดัทําหนังสือรับสภาพหนี้
4. กรณีเกษตรกรผิดนัดจนขาดอายุความ (5 ปี) ให้สาขาจังหวัดเร่งดําเนินการ
ติดตามให้เกษตรกรมาชําระบางส่วนและจัดทําหนังสือรับสภาพการบังคับตาม
สัญญาเดิม

การติดตามชําระหนี้แทนตามแผนการชําระและการรับสภาพหนี้
แบบฟอร์มหนังสือรับสภาพหนี้ หนังสือรับสภาพการบังคับตามสัญญาเดิม



20/03/63

55

7. ระเบียบ ประกาศ และมติ
คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง

ระเบียบ ประกาศ และมติคณะกรรมการ

ด้านการขึ้นทะเบียน
1. ประกาศคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกร เร่ือง การขึ้นทะเบียนหน้ีและการเพิกถอนทะเบียนหน้ี พ.ศ. 
2563
ด้านการจัดการหนี้
1.ประกาศคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดการหน้ี และการ
จําแนกแยกประเภทหน้ีของเกษตรกร พ.ศ. 2561
2.ประกาศคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกร เร่ือง หลักเกณฑ์การชําระหน้ีแทนเกษตรกร กรณีสถาบัน
เกษตรกร (สหกรณ์) พ.ศ. 2563
3.ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดการทรัพย์สินหลักประกันของ
เกษตรกรที่ได้มีการจําหน่ายจ่ายโอนเพ่ือการชําระหน้ี พ.ศ. 2563
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ระเบียบ ประกาศ และมติคณะกรรมการ

ด้านการบริหารสินทรัพย์
1. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการโอนทรัพย์สินท่ีใช้เป็นหลักประกันการชําระหนี้ และการเช่า เช่าซ้ือ 
หรือซ้ือทรัพย์สินคืนไปจากกองทุน พ.ศ. 2560
2. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ   ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโอนทรัพย์สินท่ีใช้เป็นหลักประกันการชําระหนี้ 
และการเช่า เช่าซ้ือ หรือซ้ือทรัพย์สินคืนไปจากกองทุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560
3. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย การจัดการ
ทรัพย์สินและดอกผลของกองทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินและดอกผล
ของกองทุน พ.ศ. 2563


