
ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการจดัการหนีแ้ละการจ าแนกแยกประเภทหนีข้องเกษตรกร   

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติในการช าระหนี้แทนเกษตรกร  เพ่ือให้เป็นไป
ตามกฎหมาย  เกิดความเป็นธรรมและสอดคล้องกับปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรอย่างแท้จริง   
อันจะน ามาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่าง 
มีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายในการรักษาที่ดนิท ากินของเกษตรกรและรักษาพ้ืนที่ 
เกษตรกรรมของประเทศชาติโดยรวม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๗/๓  (๔)  มาตรา  ๓๗/๖  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟู 
และพัฒนาเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร   
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ประกอบกับมติคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรในคราวประชุม 
ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร  เรื่อง  หลักเกณฑ์
การจัดการหนี้และการจ าแนกแยกประเภทหนี้ของเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  

การจัดการหนี้ของเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ฉบับลงวันที่  21  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561 
(๒) ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดการหนี้  และ  

การจ าแนกแยกประเภทหนี้ของเกษตรกร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ฉบับลงวันที่  30  มีนาคม  พ.ศ.  2563 
ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร   
“องค์กรเกษตรกร”  หมายความว่า  กลุ่มหรือคณะของเกษตรกรที่มารวมกัน  เพ่ือวัตถุประสงค์  

ในการประกอบเกษตรกรรมร่วมกัน  โดยจะเป็นหรือไม่เป็นนิติบุคคลก็ได้  และได้ขึ้นทะเบียนต่อ
ส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัด  ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

“เกษตรกร”หมายความว่า  บุคคลธรรมดาซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก   
ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

“ทะเบียนหนี้”  หมายความว่า  ทะเบียนเกษตรกรที่เกษตรกรซึ่งเป็นหนี้ ในระบบได้ยื่นและ
ได้รับการอนุมัติจากนายทะเบียนรวมถึงหนี้ที่ผ่านการอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนหนี้ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



“หนี้ เร่งด่วน”  หมายความว่า  หนี้ที่ถูกสถาบันเจ้าหนี้ทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร   
ถูกฟ้องร้องด าเนินคดี  ถูกบังคับคดี  หรือขายทอดตลาด  หรือถูกฟ้องล้มละลาย 

“โครงการส่งเสริมของรัฐ”  หมายความว่า  โครงการของกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการ 
ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ 

“สถาบันการเงิน”  หมายความว่า  ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์  
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  และนิติบุคคลตามที่คณะกรรมการก าหนด 

“สถาบันเกษตรกร”  หมายความว่า  นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์   
“สถาบันเจ้าหนี้”  หมายความว่า  สถาบันการเงินและสถาบันเกษตรกร  ตามกฎหมายว่าด้วย

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
“การจัดการหนี้”  หมายความว่า  กระบวนการจัดการหนี้ให้แก่เกษตรกรที่มีขั้นตอนตั้งแต่   

การเจรจาขอผ่อนผันกับเจ้าหนี้  การออกหนังสือบรรเทาทุกข์ขอชะลอการด าเนินการทางกฎหมาย  
กับเจ้าหนี้  การช าระหนี้แทนเกษตรกร 

“หลักเกณฑ์การจัดการหนี้”  หมายความว่า  แนวทางที่ก าหนดขึ้นใช้ไปปฏิบัติในการแก้ไข
ปัญหาหนี้ของเกษตรกร  ตั้งแต่เรื่องคุณสมบัติของเกษตรกร  ข้อมูลทะเบียนหนี้  การแก้ไขปัญหาหนี้  
ของเกษตรกร  ตั้งแต่ขั้นตอนการเจรจาประนอมหนี้  การออกหนังสือบรรเทาทุกข์  หนังสือชะลอ  
การบังคับคดีขายทอดตลาด  จนถึงการช าระหนี้แทนเกษตรกร 

“เงื่อนไขการช าระหนี้”  หมายความว่า  ข้อตกลงร่วมกันระหว่างกองทุนกับเกษตรกร 
และสถาบันเจ้าหนี้เพ่ือการช าระหนี้แทนเกษตรกร 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
“คณะกรรมการจัดการหนี้”  หมายความว่า  คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร

จังหวัด   
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
“ส านักจัดการหนี้”  หมายความว่า  ส านักจัดการหนี้ของเกษตรกร 
“ส านักงานสาขาจังหวัด”  หมายความว่า  ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร   

สาขาจังหวัด 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
“นายทะเบียน”  หมายความว่า  เลขาธิการส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร   

หรือพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการเพื่อปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนตามประกาศนี้ 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๕ ให้เลขาธิการรักษาการตามประกาศนี้ 
ในกรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการบังคับใช้ประกาศนี้   ให้ เลขาธิการในฐานะ 

นายทะเบียนเสนอต่อคณะกรรมการจัดการหนี้เพ่ือขอค าวินิจฉัย  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจัดการหนี้
ถือเป็นที่สุด 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๖ เกษตรกรที่จะมีสิทธิได้รับการพิจารณาแก้ไขปัญหาหนี้ตามประกาศนี้ต้องเป็นสมาชิก
องค์กรเกษตรกรซึ่งมีหนี้อันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ตามมาตรา  ๓๗/๑  และ 
เป็นเกษตรกร  โดยหนี้ของเกษตรกรดังกล่าวเป็นหนี้อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หนี้ที่เกิดขึ้นจากโครงการส่งเสริมของรัฐและประสบความล้มเหลวอันไม่ใช่เป็นความผิด 
ของเกษตรกร 

(๒) หนี้ที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินประเภท  ธนาคารพาณิชย์  ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  และนิติบุคคลตามที่คณะกรรมการก าหนด 

(๓) หนี้ที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันเกษตรกร  ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
หนี้ดังกล่าวต้องเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่นายทะเบียนได้รับขึ้นทะเบียนหนี้  เว้นแต่กรณี  

หนี้ที่เกิดหลังขึ้นทะเบียนหนี้  โดยการปรับโครงสร้างหนี้จากสัญญาเดิมที่ขึ้นทะเบียนหนี้ไว้ 
ข้อ ๗ กรณีที่เป็นหนี้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สหกรณ์การเกษตร  

สหกรณ์นิคม  และสหกรณ์ประมง  ให้ถือว่ามีสิทธิ์ได้รับการจัดการหนี้เนื่องจากหนี้สถาบันการเงินและ
สถาบันเกษตรกรดังกล่าวเป็นหนี้อันเนื่องมาจากการประกอบเกษตรกรรมของเกษตรกรตามมาตรา  ๓ 

ข้อ ๘ ในกรณีที่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้ไว้แล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดการหนี้หรือ
ได้รับการช าระหนี้แทนให้แก่เจ้าหนี้แล้วและเกษตรกรได้เสียชีวิต  ให้ทายาทที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย
และประกาศก าหนดไว้ให้ได้รับสิทธิ์ช าระหนี้หรือรับภาระหนี้แทนต่อไป 

ในกรณีที่ทายาทขาดคุณสมบัติในการได้รับการจัดการหนี้ตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ทายาทนั้น  
มีสิทธิได้รับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันคืนโดยการสืบสิทธิ์ 

หมวด  ๒ 
การจ าแนกแยกประเภทหนีข้องเกษตรกร 

 
 

ข้อ ๙ ให้ส านักงานสาขาจังหวัด  น าข้อมูลทะเบียนหนี้มาจ าแนกแยกหนี้ของเกษตรกร  ดังนี้ 
(๑) จ าแนกตามล าดับก่อนหลังในการรับขึ้นทะเบียนหนี้ 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



(๒) จ าแนกประเภทหนี้  ดังนี้ 
 (ก) หนี้ที่เกษตรกรถูกฟ้องล้มละลาย 
 (ข) หนี้ที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดหรืออยู่ระหว่างการบังคับคดี 
 (ค) หนี้ที่ถูกด าเนินคดี 
 (ง) หนี้ที่ผิดนัดช าระหนี้ 
 (จ) หนี้ปกติ 
(๓) จ าแนกตามสถาบันเจ้าหนี้ 
 (ก) หนี้ที่เกิดขึ้นจากโครงการส่งเสริมของรัฐ 
 (ข) หนี้ที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันเกษตรกร 
 (ค) หนี้ที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมของสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลตามที่คณะกรรมการก าหนด 
(๔) จ าแนกตามมูลหนี้ 
 (ก) หนี้ไม่เกินสองล้านห้าแสนบาท 
 (ข) หนี้ที่เกินกว่าสองล้านห้าแสนบาทหรือมูลหนี้ที่คณะกรรมการก าหนด 
(๕) จ าแนกตามหลักประกันแห่งหนี้ 
 (ก) หนี้ที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน 
 (ข) หนี้ที่ทรัพย์สินเป็นหลักประกันที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ 
 (ค) หนี้ที่ทรัพย์สินเป็นหลักประกันที่เป็นสังหาริมทรัพย์ 
ข้อ  ๑๐ เพ่ือประโยชน์ในการจัดการหนี้จ านวนเงินสูงสุดที่จะจัดการช าระหนี้แทนเกษตรกร  

ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 
หมวด  ๓ 

การจดัการหนี้ในระบบทีม่ิใช่โครงการส่งเสริมของรฐั 
 
 

ข้อ  ๑๑ หนี้ในระบบที่มิใช่โครงการส่งเสริมของรัฐ  แยกตามสถาบันเจ้าหนี้เพ่ือการจัดการหนี้  
ดังนี้ 

(๑) สถาบันการเงิน  ได้แก่ 
 (ก) ธนาคารพาณิชย์  ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ 
 (ข) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร  

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 (ค) นิติบุคคลตามที่คณะกรรมการก าหนด   
(๒) สถาบันเกษตรกร  ได้แก่  นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
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ข้อ  ๑๒ ให้จัดการหนี้ในระบบที่มิใช่โครงการส่งเสริมของรัฐ  ทั้งกรณีที่ใช้หลักทรัพย์ค้ าประกัน
หรือกรณีที่ใช้บุคคลค้ าประกันก็ได้  กรณีหนี้ที่ใช้หลักทรัพย์ค้ าประกันให้เกษตรกรหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์
ในหลักประกันโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กองทุน 

กรณีหนี้ที่ใช้บุคคลค้ าประกันให้ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร  
เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกรกรณีบุคคลค้ าประกัน 

ข้อ  ๑๓ ให้ส านักงานน ารายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้ที่คณะกรรมการจัดการหนี้อนุมัติ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการให้จัดการหนี้ได้  ไปด าเนินการขออนุมัติช าระหนี้แทน  ดังนี้ 

(๑) น ารายชื่อเกษตรกรไปจัดท าแผนการจัดการหนี้ตามรายละเอียดข้อ  ๙   
(๒) กรณีหนี้สถาบันเกษตรกรที่ส านักงานสาขาจังหวัดเจรจากับเจ้าหนี้ เมื่อได้ข้อยุติแล้ว   

ให้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดเพื่อเตรียมการช าระหนี้แทนเกษตรกร   
(๓) กรณีหนี้สถาบันการเงิน  ให้ส านักจัดการหนี้ท าการเจรจากับเจ้าหนี้เมื่อได้ข้อยุติแล้ว   

ให้แจ้งส านักงานสาขาจังหวัดด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดเพื่อเตรียมการช าระหนี้แทนเกษตรกร   
(๔) ให้ส านักงานสาขาจังหวัดส่งรายชื่อเกษตรกรที่สถาบันเจ้าหนี้ยินยอมให้ช าระหนี้แทน   

ตาม  (๒)  และ  (๓)  เพื่อให้ส านักจัดการหนี้เสนอคณะกรรมการจัดการหนี้อนุมัติให้ช าระหนี้แทน 
(๕) ให้ส านักจัดการหนี้แจ้งรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติตาม  (๔)  ให้ส านักงาน 

สาขาจังหวัดเพื่อด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดและรายงานคณะอนุกรรรมการทราบ 
เมื่อเกษตรกรได้รับการอนุมัติให้ช าระหนี้แทนตามวรรคหนึ่งแล้วให้ส านักงานสาขาจังหวัด

ประกาศรายชื่อเกษตรกรและแจ้งให้องค์กรเกษตรกรเพ่ือจัดท าแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ  ๑๔ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการช าระหนี้แทนเกษตรกร  กรณีหนี้สถาบันเกษตรกร  มีดังนี้ 
(๑) การช าระหนี้ผิดนัดช าระ  โดยเกษตรกรเป็นหนี้ผิดนัดช าระตั้งแต่  ๑  ปีขึ้นไป  มีจ านวน

หนึ่งสัญญาหรือมากกว่าหนึ่งสัญญา  และทุกสัญญาเป็นหนี้ผิดนัดช าระให้กองทุนช าระหนี้ทุกสัญญา  
ที่ขึ้นทะเบียนหนี้ไว้รวมถึงสัญญาที่ใช้หลักประกันเดียวกันค้ าประกัน  โดยให้ช าระหนี้เงินต้นเต็มจ านวน
และดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ  ๗.๕  ต่อปี  ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ยไม่เกิน  ๑๐  ปีจากเงินต้นคงค้างช าระ  
และให้โอนหลักประกันเป็นของกองทุนตามกฎหมาย 

(๒) การช าระหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ที่เกษตรกรท าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้  โดยรวม
หลายสัญญา  หรือสัญญาเดียวเพ่ือท าสัญญาใหม่เป็นสัญญาปรับโครงสร้างหนี้  เพ่ือปรับปรุงเงื่อนไข  
การผ่อนช าระขยายระยะเวลาการช าระหนี้ให้กับเกษตรกร 

โดยให้เกษตรกรได้รับการช าระหนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการช าระหนี้เช่นเดียวกับ   
หนี้ผิดนัดช าระ  และให้โอนหลักประกันเป็นของกองทุนตามกฎหมาย 

(๓) การช าระหนี้ด าเนินคดี  ซึ่งเกษตรกรเป็นลูกหนี้ที่ถูกเจ้าหนี้ฟ้องด าเนินคดี แต่ยังไม่มี 
การพิพากษามีจ านวนหนึ่งสัญญาหรือมากกว่าหนึ่งสัญญา  ให้กองทุนช าระหนี้แทนเกษตรกร 
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ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการช าระหนี้เช่นเดียวกับหนี้ผิดนัดช าระพร้อมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  
ตามกฎหมาย  และให้โอนหลักประกันเป็นของกองทุนตามกฎหมาย 

(๔) การช าระหนี้ตามค าพิพากษา  โดยเกษตรกรเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษาถึงที่สุด  โดยแยก
ออกเป็น  ๒  กรณี  ดังนี้ 

 (ก) หนี้ตามค าพิพากษาที่เกษตรกรเป็นหนี้จ านวนหนึ่งสัญญา  หรือมากกว่าและทุกสัญญา
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดการหนี้ของกองทุน  ให้กองทุนช าระหนี้แทนเกษตรกร 
ตามมูลหนี้  ตามค าพิพากษาของศาลทุกสัญญาพร้อมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามกฎหมาย  และให้โอน
หลักประกันเป็นของกองทุนตามกฎหมาย 

 (ข) หนี้ตามค าพิพากษาที่ เกษตรกรเป็นหนี้มากกว่าหนึ่งสัญญาในค าฟ้องเดียวกัน   
โดยสัญญาใดสัญญาหนึ่งถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการช าระหนี้  ให้เกษตรกรได้รับสิทธิช าระหนี้  
ทุกสัญญาตามค าพิพากษานั้น  และให้กองทุนช าระหนี้แทนเกษตรกรตามมูลหนี้ค าพิพากษา 
พร้อมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามกฎหมาย  และให้โอนหลักประกันเป็นของกองทุนตามกฎหมาย 

(๕) การช าระหนี้ที่อยู่ในชั้นบังคับคดี  โดยเกษตรกรเป็นหนี้ที่อยู่ในชั้นบังคับคดี  ก าหนดวิธี
ปฏิบัติ  ๒  แนวทาง  ดังนี้ 

 (ก) หนี้มีหลักประกันที่เจ้าหนีย้ินยอมให้ช าระหนี้แทนเกษตรกร  ให้กองทุนช าระหนี้ไม่เกนิ
มูลหนี้ตามค าพิพากษาพร้อมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามกฎหมาย  และให้โอนหลักประกันเป็นของกองทนุ
ตามกฎหมาย 

 (ข) หนี้ที่ไม่มีหลักประกัน  ที่เจ้าหนี้ยินยอมให้กองทุนช าระหนี้แทนโดยเจ้าหนี้ได้สืบทรัพย์  
ที่เป็นของเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้หรือของผู้ค้ าประกัน  หรือของทายาท  มาด าเนินการบังคับคดี  แล้วให้
เจ้าของหลักประกันท าหนังสือยินยอมและมอบอ านาจให้โอนหลักประกันเป็นของกองทุน 

ข้อ  ๑๕ เป็นหนี้มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน  หรือมีหลักทรัพย์และบุคคลค้ าประกันในสัญญา
เดียวกันให้กองทุนช าระหนี้แทนเกษตรกรโดยไม่ต้องประเมินราคาทรัพย์ท่ีเป็นหลักประกัน 

ข้อ  ๑๖ กรณีเป็นหนี้ที่มีบุคคลค้ าประกัน  ให้น าประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของ
เกษตรกร  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกร  กรณีหนี้บุคคลค้ าประกัน  มาใช้บังคับ 

ข้อ  ๑๗ ให้ส านักงานสาขาจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการช าระหนี้แทนเกษตรกรให้กับสถาบัน
เกษตรกรทุกมูลหนี้ที่ได้รับการอนุมัติ  แต่ไม่เกินสองล้านห้าแสนบาท 

ห้ามมิให้จัดการหนี้ให้กับเกษตรกรที่เคยแสดงความจ านงไม่ประสงค์ให้กองทุนช าระหนี้แทน  
หรือไม่ประสงค์ท าสัญญาเช่าซื้อหรือสละสิทธิ์การเช่าซื้อทรัพย์สินคืนไปจากกองทุน  หรือเคยผิดสัญญา
เช่าซื้อทรัพย์สินคืนไปจากกองทุน 

กรณีเกษตรกรรายใดเคยผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินคืนไปจากกองทุนตามวรรคสอง   
หากได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาให้ครบถ้วนภายหลังให้ได้รับการจัดการหนี้ได้ 
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ข้อ  ๑๘ กรณีที่เกษตรกรถูกฟ้องล้มละลาย  ให้กองทุนเข้าไปด าเนินการเจรจาช าระหนี้ 
แทนเกษตรกรเพ่ือโอนหลักประกันมาเป็นของกองทุน 

ข้อ  ๑๙ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการช าระหนี้แทนเกษตรกร  กรณีหนี้สถาบันการเงิน  และ  
นิติบุคคลตามที่คณะกรรมการก าหนด  การช าระหนี้ที่มีสถานะตั้งแต่ผิดนัดช าระขึ้นไป  ให้กองทุน 
ช าระหนี้แทนเกษตรกรตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการจัดการหนี้ที่กองทุนตกลงไว้กับสถาบันเจ้าหนี้   
โดยให้โอนหลักประกันเป็นของกองทุนตามกฎหมาย 

กรณีการช าระหนี้สถาบันการเงิน  และนิติบุคคลตามที่คณะกรรมการก าหนด  ให้น าความ 
ในข้อ  ๑๖  ข้อ  ๑๗  ข้อ  ๑๘  ข้อ  ๑๙  วรรคสองและวรรคสาม  และข้อ  ๒๐  มาใช้โดยอนุโลม 

หมวดที่  ๔ 
การวางเงินช าระหนีแ้ทนเกษตรกร 

 
 

ข้อ  ๒๐ หนี้ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้ไว้กับกองทุน  และเป็นหนี้ที่เกษตรกรมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามกฎหมายและประกาศ  ซึ่งเจ้าหนี้ไม่ยินยอมให้กองทุนช าระหนี้แทนเกษตรกร  ให้ส านักงาน
แจ้งเกษตรกรมายื่นความประสงค์ต่อกองทุนเพ่ือขอให้ช าระหนี้แทนเกษตรกรให้แก่เจ้าหนี้  โดยหนี้
ดังกล่าวต้องเป็นหนี้ที่ศาลได้มีค าพิพากษาแล้ว 

ข้อ  ๒๑ ในการยื่นความประสงค์ตามข้อ  ๒๐  ให้เกษตรกรยื่นเอกสารประกอบ  ดังนี้ 
(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 
(๒) หลักฐานแห่งหนี้  ได้แก่  สัญญากู้ยืมเงิน  สัญญาจ านอง 
(๓) เอกสารที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงินของสถาบันเจ้าหนี้  หรือเอกสารแสดงผล

แห่งการอุทธรณ์  (ถ้ามี) 
(๔) ส าเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน 
(๕) หนังสือแสดงความยินยอมให้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันให้แก่กองทุน 
(๖) หนังสือมอบอ านาจของเจ้าของกรรมสิทธิ์ในการให้เจ้าหนี้ส่งมอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์

ของทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน  (ทด.  ๒๑) 
(๗) ส าเนาค าฟ้อง  ส าเนาค าพิพากษาและหรือเอกสารอื่นเกี่ยวกับการบังคับคดี 
ข้อ  ๒๒ การวางเงินช าระหนี้ตามค าพิพากษา  ให้กองทุนด าเนินการตามขั้นตอนการขออนุมัติ

ช าระหนี้   โดยให้วางเงินช าระหนี้ที่ศาลเพ่ือช าระหนี้แทนเกษตรกรตามมูลหนี้ตามค าพิพากษา 
พร้อมค่าใช้จ่าย  และค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจริงตามกฎหมายให้แก่เจ้าหนี้และให้โอนหลักประกัน 
เป็นของกองทุนตามกฎหมาย 

ข้อ  ๒๓ การวางเงินช าระหนี้ที่อยู่ในชั้นบังคับคดี  ให้กองทุนด าเนินการตามขั้นตอนการขอ  
อนุมัติช าระหนี้  โดยให้วางเงินช าระหนี้ที่ส านักงานบังคับคดีเพ่ือช าระหนี้แทนเกษตรกร  ตามมูลหนี้ 
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ตามค าพิพากษาพร้อมค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจริงตามกฎหมายให้แก่เจ้าหนี้  และให้โอน
หลักประกันเป็นของกองทุนตามกฎหมาย 

ข้อ  ๒๔ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  เกษตรกร   
ที่ได้รับการช าระหนี้แทนไม่ว่าในกรณีใดต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการก าหนด 

หมวด  ๕ 
การอุทธรณ ์

 
 

ข้อ  ๒๕ กรณีที่เกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนหนี้ไว้ก่อนหน้านี้  หากนายทะเบียนได้มีค าสั่งไม่รับ  
ขึ้นทะเบียนหนี้เนื่องจากตรวจพบหลักฐานภายหลังว่าหนี้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการหนี้   
ให้ยื่นอุทธรณ์เพ่ือขอรับการจัดการหนี้ต่อส านักงานสาขาจังหวัดภายใน  ๓๐  วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง
ค าสั่งจากนายทะเบียน 

การยื่นอุทธรณ์เพ่ือขอรับการจัดการหนี้  ให้น าบทบัญญัติ ว่าด้วยการอุทธรณ์ตามประกาศ
คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร  เรื่อง  การขึ้นทะเบียนหนี้และการเพิกถอนทะเบียนหนี้  
มาใช้บังคับ 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ  ๒๖ ให้ประกาศนี้มีผลใช้บังคับกับเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติการขึ้นทะเบียนหนี้ไว้กับกองทุน
ก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับด้วย 

ขอ้  ๒๗ การช าระหนี้แทนกรณีเป็นหนี้ที่ใช้บุคคลค้ าประกันตามข้อ  ๑๖  ให้มีผลบังคับใช้ 
เมื่อกฎหมายให้อ านาจกองทุนช าระหนี้แทนเกษตรกรที่เป็นหนี้บุคคลค้ าประกันได้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

จารึก  บญุพิมพ์ 
ประธานกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร 
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