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คู่มือ
วิธีปฏิบัติการจัดเก็บหนี้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
1. หลักการและเหตุผล
กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและ
ใช้จ่ายเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมถึงการให้บริการด้านสินเชื่อแก่เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร เพื่อนาไปใช้จ่ายเป็นทุนในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ตั้ งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๕๓ (สิ้ นสุ ด ณ ๓๐ กั นยายน ๒๕๕๓) ส านั กบริ หารกองทุ น (สบท.)
มี หนี้ ค้ างช าระรวมทั้ งสิ้ น จ านวน ๘๐๓,๙๔๕,๖๗๙.๐๓ บาท แบ่ งเป็ นหนี้ ค้ างช าระเงิ น กู้
๖๒๗,๙๔๖,๖๐๒.๑๙ บาท ค่า เช่า ซื ้อ ที ่ด ิน ๑๑๒,๓๖๐,๑๕๔.๒๑ บาท และค่า เช่า ที ่ด ิน
๖๓,๖๓๘,๙๒๒.๖๓ บาท ซึ่งหนี้ค้างชาระดังกล่าวนี้ ได้ครบงวดการชาระเงินไปแล้วทั้งสิ้น
เป็นระยะเวลา ๑ ปี และสูงสุดมากกว่า ๑๐ ปีขึ้นไป เมื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงจานวนเงินและ
ระยะเวลาของหนี้ค้างชาระทั้งหมดพบว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ
สภาพคล่องทางการเงินในการบริหารเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ผลการจั ด เก็ บ หนี้ เ งิ น กองทุ น การปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อเกษตรกรรมของส านั กงาน
การปฏิรูปที่ดินจังหวัดต่าง ๆ ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มีผลการจัดเก็บต่ามาก สาเหตุหนึ่งอาจเกิดจาก
วิธีปฏิบัติการจัดเก็บหนี้ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่แตกต่างกันตามศักยภาพ
ของแต่ละจังหวัด ด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องการจัดเก็บหนี้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน
เพื่ อเกษตรกรรม สบท. จึ งได้ จั ดท าคู่ มื อวิ ธี ปฏิ บั ติ การจั ดเก็ บหนี้ เงิ นกองทุ นการปฏิ รู ปที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรมขึ้น เพื่อให้ ส.ป.ก.จังหวัด และส่วนกลาง ถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันและ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการจัดเก็บหนี้ต่อไป
2. นโยบายการจัดเก็บหนี้เงินกองทุนการปฏิรูปทีด่ ินเพื่อเกษตรกรรม
เพื่อให้การจัดเก็บหนี้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน จึงกาหนดนโยบายการจัดเก็บหนี้ ดังนี้
๒.๑ ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการให้กู้ยืมเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแก่เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ การจัดเก็บหนี้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ต้องเป็นระบบ
ตามงวดการชาระเงิน
๒.๓ การติดตามการจัดเก็บหนี้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ต้องมี
ความสม่าเสมอและต่อเนื่อง
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3. วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บหนี้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ทั้ง ส.ป.ก.จังหวัด และส่วนกลาง
4. นิยามศัพท์
หนี้เงินกองทุน หมายความว่า มูลหนี้เงินกู้ ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าซื้อที่ดิน ค่าตอบแทน
การใช้ประโยชน์ในที่ดิน และอื่น ๆ ที่ ส.ป.ก. จัดเก็บเข้าบัญชีเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หนี้ปกติ หมายความว่า หนี้ที่มีการชาระตามงวดที่ระบุไว้ในสัญญา รวมถึงหนี้
ที่ได้รับการผ่อนผันชาระรายงวด หรือขยายระยะเวลาการชาระหนี้ หรือได้รับยกเว้นแล้วแต่กรณี
หนี้ค้างชาระ หมายความว่า หนี้ที่ไม่ได้ชาระให้เป็นไปตามสัญญา หรือเป็นหนี้
ค้างชาระที่มิได้รับการผ่อนผันการชาระเงินรายงวดหรือขอขยายระยะเวลาการชาระหนี้ ห รื อ
มิ ไ ด้ รั บ การยกเว้นแล้วแต่กรณี
สัญญาครบกาหนด หมายความว่า สัญญาที่หนี้ถึงกาหนดเวลาการชาระเงิน
งวดสุดท้ายตามที่ระบุไว้ และให้หมายความรวมถึงหนี้ที่ครบกาหนดตามระยะเวลาหนี้ที่ครบกาหนด
ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติการขยายระยะเวลาการชาระหนี้
การผ่อนผันการชาระเงินรายงวด หมายความว่า การผัดการชาระเงินรายงวดใด
งวดหนึ่งออกไป โดยให้นาไปจ่ายในงวดถัดไป ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาตามสัญญา
การขยายระยะเวลา หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการชาระค่าเช่า
ค่าเช่าซื้อ ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ และอื่น ๆ ที่ ส.ป.ก. มีสิทธิเรียกเก็บออกไปเกินกว่า
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญา และให้หมายความรวมถึงการขยายระยะเวลาการชาระหนี้
ตามระเบียบว่าด้วยการกู้ยืมเงินกองทุนด้วย
การรับสภาพหนี้ หมายความว่า การที่ลูกหนี้ได้กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด
ที่แสดงการยอมรับว่าเป็นหนีเ้ จ้าหนี้จริง โดยได้กระทาในเวลาใดเวลาหนึ่งก่อนครบกาหนดอายุความ
การรับสภาพความรับผิด หมายความว่า การที่ลูกหนี้ได้กระทาอย่างหนึ่งอย่างใด
ที่แสดงการยอมรับว่าเป็นหนี้จริงและยินยอมชาระหนี้ ภายหลังจากหนี้ขาดอายุความ ไปแล้ว
การผิดนัดชาระหนี้ หมายความว่า การไม่ชาระหนี้ตามกาหนดในสัญญา
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5. ผังวิธีปฏิบตั ิการจัดเก็บหนี้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ศึกษาและทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์
วิธีการปฏิบัติ มติ คาสัง่ ต่าง ๆ
ตลอดจนกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
สารวจข้อมูลลูกหนี้เงินกองทุนฯ สิน้ สุด
วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี

ลูกหนี้เงินกู้

ลูกหนี้คา่ เช่าที่ดนิ

ลูกหนี้คา่ เช่าซื้อที่ดิน

หนี้ค้างชาระปีปัจจุบัน

อื่น ๆ

หนี้ที่ครบกาหนดชาระในปี
ถัดไป
อายุความของหนี้คา้ งชาระ

เป้าหมายจัดเก็บหนีป้ ระจาปี
แผนปฏิบัติการจัดเก็บหนี้รายเดือน
ตรวจสอบทะเบียนลูกหนี้เงินกองทุน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

A
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A
แจ้งหนี้ก่อนครบกาหนด ๓๐ วัน
ชาระหนี้

ไม่ชาระหนี้/ชาระหนี้บางส่วน

หนี้ปกติ

แจ้งเตือนจานวน ๒ ครั้ง

ชาระหนี้

ไม่ชาระหนี้/ชาระหนี้บางส่วน
หนี้ค้างชาระ
มาตรการจัดการกลุ่มลูกหนี้คา้ งชาระ

มาตรการด้านระเบียบวิธปี ฏิบัติ
เงินกู้
- ขอผ่อนผัน/ขอขยายระยะเวลาการชาระหนี้
ค่ า เช่ า - ขอลด/ยกเว้นการเก็บค่าเช่า
ค่าเช่าซื้อ - ขอลด/ผ่อนผันการชาระหนี้ ซึ่งอาจมีการ
ขยายหรือไม่ขยายระยะเวลาตามที่กาหนด
ในสัญญา

มาตรการด้านกฎหมาย
ยังไม่ขาดอายุความ
๑. รับสภาพหนี้
๒. เร่งรัดหนี้จากลูกหนี้และผู้ค้าประกัน
๓. ฟ้องคดี

หรือไม่ขยายระยะเวลา ตามที่กาหนดในสัญญา
เงินกู้

– แจ้งมติ และจัดทาบันทึกต่อท้ายสัญญา

ค่าเช่า
ค่าเช่าซื้อ

– แจ้งมติ และจัดทาบันทึกต่อท้ายสัญญา
– แจ้ง มติ พร้อมแก้ไขสัญญาในกรณีมี

(เฉพาะกรณีขอขยายระยะเวลา)

การเปลีย่ นการชาระเงินรายงวดและ
การลด/ขยายระยะเวลา

(หมายเหตุ ให้ดาเนินการจัดเก็บหนี้กรณีได้รับการผ่อนผัน
ลดหย่อน บางส่วน)

ขาดอายุความ
๑. รับสภาพความรับผิด
๒. เร่งรัดหนี้จากลูกหนี้
๓. ฟ้องคดี

แจ้ง สบท. และบันทึกรายละเอียดในทะเบียนลูกหนี้รายตัวแต่ละราย
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6. การจัดเก็บหนี้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
6.๑ ศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ มติ
คาสั่งต่าง ๆ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6.๒ ส.ป.ก.จัง หวัด ทาการสารวจข้อ มูล ลูก หนี้เ งิน กองทุน การปฏิรูป ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม เมื่อสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี ดังนี้
๑) ประเภทกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นลูกหนี้ ส.ป.ก. โดยแบ่งเป็นลูกหนี้
เงินกู้ ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าซื้อที่ดิน ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดิน หรือค่ าเช่าสาหรับกิจการ
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน เช่น กิจ การผลิต กระแสไฟฟ้า ด้ว ยพลัง ลม กิจ การเหมือ งแร่
กิจการสาธารณูปโภค
๒) หนี้ค้างชาระในปีปัจจุบันและหนี้ที่ครบกาหนดชาระในปีถัดไป
๓) อายุความของหนี้ค้างชาระ
6.๓ ส.ป.ก.จังหวัด กาหนดเป้าหมายการจัดเก็บหนี้ที่ได้จากผลสารวจข้อมูล (ข้อ 6.๒)
โดยรวมหนี้ค้างชาระที่ครบกาหนดชาระ รวมเป็นเป้าหมายจัดเก็บหนี้ประจาปี
6.๔ ส.ป.ก.จังหวัด กาหนดแผนปฏิบัติการจัดเก็บหนี้รายเดือนd(ลูกหนี้เป้าหมาย/
เป้าหมายจัดเก็บ)
6.๕ ส.ป.ก.จังหวัด ดาเนินการจัดเก็บหนี้ตามเป้าหมายรายเดือน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
๑) ตรวจสอบทะเบียนลูกหนี้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๒) ทาหนังสือแจ้งหนี้ก่อนครบกาหนดระยะเวลาตามสัญญาล่วงหน้า 30 วัน
(เอกสารหมายเลข ๑) ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมkว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการให้กู้ยืมเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแก่เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
๓) ส.ป.ก.จังหวัด รับชาระหนี้จากลูกหนี้ แล้วออกใบเสร็จรับเงินกองทุน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม บันทึกทะเบียนลูกหนี้แล้วนาเงิ นส่งคลังจังหวัด ตามระเบียบ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
6.๖ ดาเนินการเร่งรัดหนี้ลูกหนี้ค้างชาระ โดยการทาหนังสือแจ้งเตือนการชาระหนี้
หลังครบกาหนดชาระ ๒ ครั้ง (เอกสารหมายเลข 4)
6.๗ ส.ป.ก.จังหวัด จัดส่งรายงานการจัดเก็บหนี้ค้างชาระไม่ได้ (เอกสารหมายเลข 2)
ทุกไตรมาส และรายงานการติดตามหนี้ค้างชาระ (เอกสารหมายเลข 3) ทุกเดือน ให้ สบท.
6.๘ ดาเนินการตามมาตรการจัดการลูกหนี้ค้างชาระ ซึ่งประกอบด้วยมาตรการ
ด้านระเบียบวิธีปฏิบัติและมาตรการด้านกฎหมาย ดังนี้
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6.๘.๑ มาตรการด้ านระเบี ยบวิ ธี ปฏิ บั ติ กรณี ที่ เกษตรกร
ไม่ชาระหนี้ให้เป็นไปตามสัญญา โดยมีเหตุอันควร เช่น ประสบภัยธรรมชาติ หรือมีเหตุจาเป็นอื่น
อันทาให้การประกอบเกษตรกรรมไม่ได้ผล ซึ่งมิใช่ความผิดของลูกหนี้ ให้ดาเนินการ ดังนี้
๑) กรณีเงินกู้
(1) ให้ลูกหนี้ทาหนังสือขอผ่อนผัน หรือขอขยาย
ระยะเวลาการชาระหนี้ (เอกสารหมายเลข 6)
(2) ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบรวบรวมเหตุผลและ
ความจาเป็น เสนอผู้มีอานาจอนุมัติตามระเบียบ คปก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การให้กู้ยืมเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดิน (เอกสารหมายเลข 5)
(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันการชาระหนี้รายงวด
ให้ ส.ป.ก.จังหวัด แจ้ง สบท. และบันทึกไว้ในทะเบียนลูกหนี้รายบุคคล หรือทะเบียนคุมโครงการ
(4) เมื่อ ได้รับ อนุมัติใ ห้ข ยายเวลาการชาระหนี้
ให้ ส.ป.ก.จังหวัด จัดทาข้อตกลงต่อท้ายสัญญากู้ยืมเงินจาก ส.ป.ก. (แบบ ส.ป.ก. ๓-๐๘) พร้อมแจ้ง
สบท. และบันทึกในทะเบียนลูกหนี้รายบุคคลหรือทะเบียนคุมโครงการ (เอกสารหมายเลข 7)
๒) กรณีค่าเช่าที่ดิน
(๑) ผู้เช่าที่ดินร้องขอลดหรือยกเว้นการชาระค่าเช่าที่ดิน
(เอกสารหมายเลข 6)
(๒) ส.ป.ก.จังหวัด สารวจสภาพความเสียหายและ
รายงานการตรวจสภาพความเสียหายของเกษตรกรแต่ละรายเสนอ คปจ. พิจารณาลดหรื อ ยกเว้น
ค่าเช่าที่ดินตามส่วนแห่งความเสียหาย
(๓) กรณีที่มีประกาศของกระทรวงมหาดไทยหรือ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กาหนดพื้นที่เสียหายจากภัยธรรมชาติ สานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่ อเกษตรกรรมโดยคณะกรรมการปฏิรู ปที่ ดินเพื่ อเกษตรกรรม ได้ มีมติในการประชุมครั้ งที่
1/2550 วันที่ 18 มกราคม 2550 มอบอานาจให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.)
(เอกสารหมายเลข 5)
(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ลดหรือยกเว้นค่าเช่าที่ดิน
ให้ ส.ป.ก.จังหวัด แจ้ง สบท. และบันทึกไว้ในทะเบียนลูกหนี้ค่าเช่าที่ดิน
(๕) หากจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนd๒dครั้ง (เอกสาร
หมายเลข 4) และผู้เช่าที่ดินไม่ปฏิบัติตามคาเตือน ให้สัญญาเช่าที่ดินเป็นอันระงับไปตั้งแต่วันที่
ผู้ให้เช่าที่ดินแจ้งให้ผู้เช่าที่ดินทราบเป็นหนังสือ
๓) กรณีค่าเช่าซื้อที่ดิน
(1) ผู้ เช่าซื้ อที่ ดิ นร้องขอลด/ผ่ อนผั น/ขยายระยะ
เวลาการชาระค่าเช่าซือ้ ที่ดิน (เอกสารหมายเลข 6)
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(2) ส.ป.ก.จังหวัด สารวจสภาพความเสียหายและ
รายงานการตรวจสภาพความเสียหายของเกษตรกรแต่ละรายเสนอ คปจ. พิจารณาลด/ผ่อนผัน/
ขยายระยะเวลาการชาระค่าเช่าซือ้ ที่ดินตามส่วนแห่งความเสียหาย
(3) กรณีที่มีประกาศของกระทรวงมหาดไทยหรื อ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กาหนดพื้นที่เสียหายจากภัยธรรมชาติ สานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่ อเกษตรกรรมโดยคณะกรรมการปฏิ รู ปที่ ดิ นเพื่ อเกษตรกรรม ได้ มี มติ ในการประชุ มครั้ งที่
1/2550 วันที่ 18 มกราคม 2550 มอบอานาจให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.)
(เอกสารหมายเลข 5)
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ลด/ผ่อนผัน/ขยายระยะเวลา
การชาระค่าเช่าซือ้ ที่ดินให้ ส.ป.ก.จังหวัด แจ้ง สบท. และบันทึกไว้ในทะเบียนลูกหนี้ค่าเช่าซื้อที่ดิน
(เอกสารหมายเลข 8)
(5) หากจั ดส่ งหนั งสื อแจ้ งเตื อนk๒kครั้ งk(เอกสาร
หมายเลข ๔) และผู้เช่าซื้อที่ดินไม่ปฏิบัติตามคาเตือน ส.ป.ก.จังหวัด ควรแจ้งให้เกษตรกรเปลี่ยน
จากสัญญาเช่าซื้อที่ดินเป็นสัญญาเช่าที่ดินโดยเร็ว
6.๘.๒ มาตรการด้านกฎหมาย กรณีที่เกษตรกรหรือผู้รับสิทธิ
ไม่ชาระหนี้ให้เป็นไปตามสัญญา โดยไม่มีเหตุอันควรให้ใช้มาตรการด้านกฎหมายจัดการกลุ่ม
ลูกหนี้ค้างชาระ ดังนี้
1) กรณียังไม่ขาดอายุความ
(1) รับสภาพหนี้
(2) เร่งรัดหนี้จากลูกหนี้และ/หรือผู้ค้าประกัน
(3) ฟ้องคดี
2) กรณีขาดอายุความ
(1) รับสภาพความรับผิด
(2) เร่งรัดหนี้จากลูกหนี้
(3) ฟ้องคดี
เมื่อดาเนินการตามมาตรการด้านกฎหมายเสร็จสิ้นแล้ว ให้บันทึกรายละเอียด
ในทะเบียนลูกหนี้รายตัวแต่ละรายด้วย

๗. การรับสภาพหนี้ การรับสภาพความรับผิด และหนี้ขาดอายุความ
๗.๑ การรับสภาพหนี้
เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้ให้ลูกหนี้ทาหนังสือรับสภาพหนี้ (เอกสารหมายเลข ๑๐)
หรือชาระหนี้ก่อนคดีขาดอายุความ
การดาเนินการรับสภาพหนี้ต้องทาก่อนหนี้ขาดอายุความ และมีผลทาให้
อายุความสะดุดหยุดลง และอายุความจะเริ่มนับใหม่ตามอายุความในมูลหนี้เดิม เหตุที่จะทาให้
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อายุความสะดุดหยุดลงและอายุความเริ่มนับใหม่ตามอายุความในมูลหนี้เดิมมีได้หลายกรณี เช่น
ลูกหนี้รับสภาพหนี้โดยทาเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ หรือลูกหนี้ยอมชาระหนี้ บางส่วน หรือชาระ
ดอกเบี้ย ยอมให้ประกัน หรือกระทาการใด ๆ อันเห็นเป็นปริยายว่ายอมรับสภาพหนี้ หรือ
เจ้าหนี้ฟ้องคดีต่อลูกหนี้เพื่อให้ชาระหนี้
๗.๒ การรับสภาพความรับผิด
เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้ และหนี้ขาดอายุความแล้ว ให้ลูกหนี้รับสภาพหนี้
เป็นหนังสือ (เอกสารหมายเลข ๑1)
การรับสภาพความผิดดังกล่าวเท่ากับว่าลูกหนี้สละประโยชน์เรื่องอายุความ
แล้ว ลูกหนี้ต้องรับผิดตามหนังสือรับสภาพความผิด โดยกฎหมายกาหนดให้มี อายุความ 2 ปี
นับแต่วันที่ได้รับสภาพความผิด ซึ่งมิได้ถือตามอายุความเดิม ดังเช่น กรณีอายุความสะดุดหยุดลง
ดังนั้น ส.ป.ก.จะต้องเร่งรัดจัดเก็บหนี้ให้ครบถ้วนภายใน 2 ปี นับแต่ วันทาหนังสือ รับสภาพ
ความรับผิด
7.3 หนี้ขาดอายุความ
อายุ ความเมื่ อได้ เริ่ม ต้นนั บ และเดิน เรื่อ ยไปจนครบก าหนดระยะเวลา
ที่กฎหมายกาหนดไว้ ระยะเวลาหลังจากนั้นจะถือว่าขาดอายุความ สิทธิเรียกร้องให้ชาระหนี้
หรือหนี้ขาดอายุความนี้จะก่อให้เกิดผลตามกฎหมายหลายประการ เช่น ลูกหนี้มีสิทธิปฏิเสธ
ไม่ชาระหนี้ที่ขาดอายุความแล้ว

8. การฟ้องคดีและการนับอายุความ
8.๑ การฟ้องคดี ส.ป.ก.จังหวัด จะต้องดาเนินการส่งฟ้องคดีทันที หากพิจารณาแล้ว
เห็ น ว่ า มี เจตนาหลีกเลี่ยงการชาระหนี้
8.๒ การนับอายุความ
8.2.1 หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้น กาหนดระยะเวลาการชาระหนี้
๑ งวด อายุความในการดาเนินคดี ๑๐ ปี นับแต่วันที่อาจบังคับตามสิทธิเรียกร้อง คือนับถัดจาก
วันทีค่ รบกาหนดชาระหนี้ (เอกสารหมายเลข 14)
8.2.2 หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินระยะปานกลางหรือระยะยาว กาหนด
ระยะเวลาการผ่อนชาระเป็นรายงวด กฎหมายกาหนดให้มีอายุความ ๕ ปี นับแต่วันที่อาจใช้
สิทธิเรียกร้องคือนับถัดจากวันที่ครบกาหนดชาระหนี้ (เอกสารหมายเลข 14)
8.2.3 ดอกเบี้ยค้างชาระ กาหนดอายุความ ๕ ปี นับแต่วันที่อาจฟ้องเรียก
เอาดอกเบี้ยตามที่กาหนดไว้ในสัญญา (เอกสารหมายเลข 15)
8.2.๔ หนี้ตามสัญญาเช่าที่ดิน อายุความ ๕ ปี นับแต่วันที่ครบกาหนด
ชาระหนี้ในแต่ละงวด (เอกสารหมายเลข 15)
8.2.๕ หนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ดิน อายุความ 5 ปี นับแต่วันครบกาหนด
ชาระหนี้ ในแต่ละงวด (เอกสารหมายเลข 15)
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บรรณานุกรม
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, กรม. ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
ของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
: กองบริการกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, ๒๕39
ส านั ก งานการปฏิ รู ปที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม, กรม. ระเบี ยบหลั กเกณฑ์ ที่เกี่ ยวข้ องกั บกองทุ น
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
: กองบริการกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, ๒๕๔4
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, กรม. คู่มือวิธีปฏิบัติการจัดเก็บหนี้เงินกองทุน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
: สานักบริหารกองทุน, ๒๕๔7
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, กรม. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
: กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบ กองนิติการ, ๒๕๔8
www.Lawyerthai.com

ภาคผนวก
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เอกสารหมายเลข 1
หนังสือแจ้งหนี้
ที่...........................

สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด……..…....
วันที่..........เดือน..........................พ.ศ. .................

เรื่อง แจ้งหนี้ครบกาหนดชาระ

หนี้เงินกู้
ค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและค่าภาษีบารุงท้องที่
ค่าเช่าซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและค่าภาษีบารุงท้องที่
ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

เรียน ...................................................
ตามที่ท่านได้ทาสัญญาฯ ต่าง ๆ กับสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดังนี้
 สัญญากู้ยืมเงินกับ ส.ป.ก. สัญญาเลขที่ .............../................ลงวันที่.....................
วงเงินกู้.........................บาท กาหนดชาระเงินกู้ ประจาปี..........................ภายในวันที่..............................
 สัญญาเช่าที่ดิน กับ ส.ป.ก. อาเภอ..........................................................................
(๑) ตาบล.....................สัญญาเลขที่............./..............เนื้อที่..............................ไร่
ค่าเช่าที่ดิน..................บาทต่อปี ค่าภาษีบารุงท้องที่............บาท รวมเป็นเงิน......................บาท
(๒) ตาบล....................สัญญาเลขที่............../..............เนื้อที่..............................ไร่
ค่าเช่าที่ดิน.................บาทต่อปี ค่าภาษีบารุงท้องที่.............บาท รวมเป็นเงิน.....................บาท
(๓) ตาบล....................สัญญาเลขที่............./...............เนื้อที่.............................ไร่
ค่าเช่าที่ดิน.....................บาทต่อปี ค่าภาษีบารุงท้องที่...................บาท รวมเป็นเงิน.......................บาท
กาหนดเวลาชาระค่าเช่าที่ดิน, ค่าภาษีฯ ประจาปี................ภายในวันที่...............................................
 สัญญาเช่าซื้อที่ดินกับ ส.ป.ก. อาเภอ......................................................................
(๑) ตาบล.....................สัญญาเลขที่............./..............เนื้อที่............................ไร่
ค่าเช่าที่ดิน..................บาทต่อปี ค่าภาษีบารุงท้องที่............บาท รวมเป็นเงิน......................บาท
(๒) ตาบล.....................สัญญาเลขที่............./..............เนื้อที่............................ไร่
ค่าเช่าที่ดิน..................บาทต่อปี ค่าภาษีบารุงท้องที่............บาท รวมเป็นเงิน......................บาท
กาหนดเวลาชาระค่าเช่าซื้อที่ดิน, ค่าภาษีฯ ประจาปี..... ....ภายในวันที่..................
 สัญญาเช่าที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวกับ
สาธารณูปโภคเพื่อเกษตรกรรมกับ ส.ป.ก. อาเภอ................................................................................
(๑) ตาบล.........................สัญญาเลขที่........../...........เนื้อที่................................ไร่
ค่ า เช่ า ที่ ดิ น หรื อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ ประกอบการสนั บ สนุ น หรื อ เกี่ ยวกั บ สาธารณู ป โภคเพื่ อ
เกษตรกรรม ..................บาทต่อปี ค่าภาษีบารุงท้องที่...................บาท รวมเป็นเงิน......................บาท
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(๒) ตาบล.......................สัญญาเลขที่........../.......................เนื้อที่......................ไร่
ค่ า เช่ า ที่ ดิ น หรื อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ ประกอบการสนั บ สนุ น หรื อ เกี่ ย วกั บ สาธารณู ป โภคเพื่ อ
เกษตรกรรม ..........................บาทต่ อปี ค่ า ภาษี บ ารุ งท้ อ งที่ . .......................บาท รวมเป็ น เงิ น
........................บาท กาหนดเวลาชาระค่าเช่าซื้อที่ดิน ค่าภาษีฯ ประจาปี....................ภายในวันที่
.......................................
บัดนี้ ถึงกาหนดเวลาชาระหนี้ประจาปี...........................จึงขอให้ท่านนาเงินไปชาระ
ณ.......................................ภายในวันที่..................เวลา ๘.๓๐ - 1๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ดังนี้
 ต้นเงินกู้....................................บาท และดอกเบี้ยเงินกู้..................................บาท
 ค่าเช่าที่ดิน จานวน...................บาท
 ค่าเช่าซื้อที่ดิน ..........................บาท และดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อ.......................... บาท
 ค่าภาษีบารุงท้องที่ จานวน..............................บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น...................................................บาท
อนึ่ง หากท่านมีปัญหาและอุปสรรคใดๆ ในการชาระหนี้ดังกล่าว ขอให้ท่านไปติดต่อ
กับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด........................................... พร้อมนา
หนังสือฉบับนี้มาด้วย เพื่อดาเนินการตามสมควรต่อไป มิฉะนั้นจะถือว่าท่านไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
การกู้ยืมเงิน/การเช่าที่ดิน/การเช่าซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและเงื่อนไขในสัญญา อันเป็นสาเหตุให้
ท่านหมดสิทธิ์ในที่ดิน/การเช่าที่ดิน/การเช่าซื้อที่ดิน และจะได้ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือฉบับนี้โดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่ม...................................
โทร.....................................

สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด .............................
รายงานการจัดเก็บหนี้ค้างชาระไม่ได้ ………..
 หนี้เงินกู้  หนี้ค่าเช่าที่ดิน
 หนี้ค่าเช่าซื้อที่ดิน
_/
ให้ทาเครื่องหมาย ลงในช่อง  ที่กาหนดให้
สาเหตุ

จานวนรายที่ครบกาหนดชาระ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมทั้งสิ้น
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เอกสารหมายเลข 2

 ก.ไม่เจตนาหลีกเลี่ยง
- เกษตรกรนาเงินรายได้ไปใช้จ่ายในครอบครัวก่อนมาชาระหนี้ ส.ป.ก.
- เกษตรกรมีภาระหนี้สินมาก/หลายแห่ง
- เกษตรกรนาเงินรายได้ไปใช้กับกิจกรรมเร่งด่วน หรือจาเป็น
อย่างอื่นของชีวิต (เช่น ค่ารักษาพยาบาล บวชลูก งานศพ)
- เกษตรกรมีรายได้สุทธิน้อยไม่เพียงพอที่ชาระหนี้
- ผลผลิตทางการเกษตร/ราคาตกต่า
- เกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรมในลักษณะเชิงเดี่ยว
(เช่น ทานาเพียงอย่างเดียว)
- เกษตรกรไม่มีตลาดรองรับ และประกันราคาสินค้าทาง
การเกษตรที่แน่นอน
- เกิดภัยธรรมชาติ ทาให้ประกอบอาชีพทางการเกษตรไม่ได้ผล
หรือเกิดความเสียหาย

สาเหตุ

 ค.อื่นๆ
- เกษตรกรนาเงินไปใช้หนี้แหล่งอื่นก่อนชาระหนี้ ส.ป.ก.
- เกษตรกรย้าย หรือหนีไปจากพื้นที่ทากิน
- ไม่พบตัวเกษตรกร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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 ข.เจตนาหลีกเลี่ยง
- เกษตรกรขาดจิตสานึกที่ดีในการมาชาระหนี้คืน ส.ป.ก.
- เกษตรกรเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อสินเชื่อเงินกู้ที่ตนได้รับมา
(เช่น เป็นเงินหลวงไม่ใช้คืนก็ได้)
- เกษตรกรมีพฤติกรรมลักษณะเหนียวหนี้
- ทาตามผู้อื่นที่ชักจูงไม่ให้มาชาระหนี้ ส.ป.ก

จานวนรายที่ครบกาหนดชาระ

สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด..........................
รายงานการติดตามหนี้ค้างชาระ .....
ประจาเดือน ........................... พ.ศ....................
หน่วย : ราย
การดาเนินการเกี่ยวกับลูกหนี้ที่จัดเก็บไม่ได้
ที่

รายการ

ขอ
ขอขยาย
แจ้ง หนังสือเตือน
รับสภาพ ฟ้องร้อง ลดค่าเช่า ยกเว้น สิ้นสิทธิ เปลีย่ นเช่าซื้อทีด่ ิน
หนี้ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ผ่อนผัน เวลา รับสภาพหนี้
ที่ดนิ
ความผิด
ค่าเช่าที่ดิน
เป็นเช่าที่ดนิ

หมายเหตุ

เอกสารหมายเลข 3

รวม
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๑ ค่าเช่าที่ดิน
๒ ค่าเช่าซื้อที่ดิน
๓ เงินกู้
๓.๑ โครงการ........
๓.๒ โครงการ........
๓.๓ โครงการ........
๓.๔ โครงการ........
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เอกสารหมายเลข ๔
หนังสือเตือนหนี้

ที่...................................

สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ………….…
วันที่...........เดือน...............................พ.ศ.................

เรื่อง แจ้งเตือนเร่งรัดการชาระหนี้ครั้งที่...............
เรียน .....................................................................
ตามที่ ส.ป.ก.จังหวัด................................มีหนังสือแจ้งให้ท่านนาเงินไปชาระหนี้ จานวนเงิน
...........................บาท ตามหนังสือ
 แจ้งหนี้ที่..................................ลงวันที.่ .............................................
 แจ้งเตือนเร่งรัดหนี้ครั้งที่...........เลขที่เอกสาร....................ลงวันที.่ ................................
บัดนี้ ได้ถึงกาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จึงขอให้ท่านนาเงินไปชาระให้แล้วเสร็จภายในวันที่
...................................................... ณ สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด................................. ในเวลาราชการ
(๘.๓๐ - ๑๖.๓๐น.) หากไม่ดาเนินการภายในกาหนด จะถือว่าท่านหลีกเลี่ยงและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
การกู้ยืมเงิน/การเช่ า ที่ ดิ น /การเช่ า ซื้ อ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมและเงื่อนไขในสัญญาอันอาจเป็นสาเหตุ
ให้ ท่านหมดสิ ทธิ์ในที่ดิน /การเช่าที่ดิน /การเช่าซื้อที่ดิน โดย ส.ป.ก. จาเป็นที่จะต้องบอกเลิ กสั ญญาและ
ดาเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและปฏิบัติตามหนังสือฉบับนี้โดยเคร่งครัด
ขอแสดงความนับถือ

กลุ่ม.........................
โทร..........................
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เอกสารหมายเลข 5

ที่ กษ 1207/ว 1426

สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ถนนราชดาเนินนอก กทม. 10200
11 พฤศจิกายน 2553

เรื่อง

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตามที่ใ นหลายจัง หวัด ของประเทศไทยได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (อุท กภัย )
เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้อย่างทันท่วงที เมื่อมีประกาศกระทรวงมหาดไทย
หรือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กาหนดพื้น ที่เ สีย หายจากภัย ธรรมชาติ สานัก งานการปฏิรูป ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ได้มีมติในการประชุม
ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 18 มกราคม 2550 มอบอานาจให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) เป็น
ผู้พิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือเกษตรกรภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับ
ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ดังนี้
1. สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.จังหวัด) สารวจสภาพความเสียหายและรายงาน
การตรวจสภาพความเสียหายของเกษตรกรแต่ละรายเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.)
2. คปจ.เป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายละเอียดการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรแต่ละราย ดังนี้
2.1 กรณีเป็นเกษตรกรที่กู้ยืมเงินจาก ส.ป.ก.
- ขยายระยะเวลาชาระหนี้ 3 ปี
- ยกเว้นดอกเบี้ย 3 ปี
2.2 กรณีเป็นเกษตรกรที่เช่าซื้อที่ดินจาก ส.ป.ก.
- ขยายระยะเวลาชาระหนี้ 3 ปี
- ยกเว้นดอกเบี้ย 3 ปี
2.3 กรณีเป็นเกษตรกรที่เช่าที่ดินจาก ส.ป.ก.
- ยกเว้นการเก็บค่าเช่า 3 ปี
ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาชาระหนี้สามารถกระทาได้เฉพาะลู ก หนี้ ที่ ยั ง ไม่ สิ้ น สุ ด สัญญา
เท่านั้น และการยกเว้นดอกเบี้ยและค่าเช่าให้มีผลตั้งแต่ปีที่ประสบอุทกภัยครั้งสุดท้ายไม่ให้นับต่อจากปีที่ได้รับ
การยกเว้นไว้แล้ว
/พร้อมนี้...
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-2พร้อมนี้ ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด แจ้งผลสารวจความเสียหายในเบื้องต้นเป็นร้อยละของ
ความเสียหายของพื้นที่การเกษตรหรือจานวนรายของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายโดยให้แจ้งเป็นรายตาบล
และอาเภอให้ ส.ป.ก.ทราบโดยด่ว น เพื่อ ส.ป.ก. จะได้ดาเนินการปรับลดแผนการจัดเก็บหนี้เงินกองทุน
การปฏิรูปที่ดินฯ ให้ ส.ป.ก.จังหวัด และปรับแผนงานของกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ปีงบประมาณ 2554
เพื่อความเหมาะสมต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้ง ส.ป.ก.จังหวัด ดาเนินการตามมาตรการดังกล่าวต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) สุรศักดิ์ แสงอร่าม
(นายสุรศักดิ์ แสงอร่าม)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สานักบริหารกองทุน
โทร. 0-2282-3802
โทรสาร. 0-2282-3802
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แบบคาร้อง
ขอผ่อนผัน/ลด/ขยายระยะเวลาการชาระหนี้  เงินกู้  ค่าเช่าซื้อที่ดิน
ขอยกเว้นดอกเบี้ย/ลดอัตราดอกเบี้ย  เงินกู้  ค่าเช่าซื้อที่ดิน
ขอลด/ยกเว้น  ค่าเช่าที่ดิน
เขียนที่..............................................................
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ.............................
๑. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.............................................................................. ......................
เลขประจาตัวประชาชน
อายุ............ปี
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่.............ตาบล.......................................................อาเภอ……...........................
จังหวัด ……..……………………..........….. หมายเลขโทรศัพท์.................................................ได้ทาสัญญาฯ กับ
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดังนี้
 เงินกู้  เช่าที่ดิน  เช่าซื้อที่ดิน
สัญญาเลขที่ …........./.........ลงวันที่...................
 เงินกู้  เช่าที่ดิน  เช่าซื้อที่ดิน
สัญญาเลขที่ …........./..........ลงวันที่..................
 เงินกู้  เช่าที่ดิน  เช่าซื้อที่ดิน
สัญญาเลขที่ …........./..........ลงวันที่..................
 เงินกู้  เช่าที่ดิน  เช่าซื้อที่ดิน
สัญญาเลขที่ …........./.........ลงวันที่...................
ปัจจุบันมีหนี้ค้างชาระ จานวน...........................บาท แบ่งเป็น
 เงินกู้ค้างชาระ
จานวน..................บาท ดอกเบี้ยค้างชาระ จานวน.................บาท
 ค่าเช่าที่ดินค้างชาระ จานวน..................บาท
 ค่าเช่าซื้อที่ดินค้างชาระ จานวน..................บาท ดอกเบี้ยค้างชาระ จานวน.................บาท
๒. ข้าพเจ้าได้รับความเสียหาย.................................................................................... .................
เมื่อวันที่..................................ถึงวันที่...................................ในที่ดินที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์
ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑) จานวน.......................แปลง ดังนี้
๒.๑ แปลงที่ ๑ สารบัญทะเบียนเลขที่ ............................. ออกให้ ณ วันที่...................................
แปลงเลขที่.......................................กลุ่ม/ระวาง.....................................เนื้อที่.............................................ไร่
ใช้ประโยชน์...................................ลงทุน/ปี............................บาท รายได้/ปี..........................................บาท
ได้รับความเสียหาย........................................................................................................................................
๒.๒ แปลงที่ ๒ สารบัญทะเบียนเลขที่ .......................... ออกให้ ณ วันที่...................................
แปลงเลขที่........................................กลุ่ม/ระวาง...................................เนื้อที่...........................................ไร่
ใช้ประโยชน์.......................................ลงทุน/ปี........................บาท รายได้/ปี.........................................บาท
ได้รับความเสียหาย.........................................................................................................................................
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๒.๓ แปลงที่ ๓ สารบัญทะเบียนเลขที่ ........................... ออกให้ ณ วันที่.....................................
แปลงเลขที่..............................................กลุ่ม/ระวาง....................................เนื้อที่..........................................ไร่
ใช้ประโยชน์.............................................ลงทุน/ปี.......................บาท รายได้/ปี..........................................บาท
ได้รับความเสียหาย...............................................................................................................................................
๓. สภาวะทางการเงิน
๓.๑ โดยปกติมีรายได้รวมปีละ.....................................................บาท ดังนี้
 จากอาชีพเกษตรกรรม ปีละ....................บาท จากอาชีพ....................ปีละ.........บาท
๓.๒ มีหนี้สิน รวม..........................................บาท
 ธ.ก.ส.
ยอดเงินกู้............................บาท ยอดค้างชาระ...........................บาท
 กองทุน ส.ป.ก. ยอดเงินกู้............................บาท ยอดค้างชาระ..........................บาท
 กองทุนหมู่บ้าน ยอดเงินกู้............................บาท ยอดค้างชาระ...........................บาท
 หนี้สินอื่น ๆ ยอดเงินกู้............................บาท ยอดค้างชาระ...........................บาท
๓.๓ มีเงินออม รวม...........................................บาท
๓.๔ ค่าใช้จ่ายปีละประมาณ..............................บาท
๔. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ ดังนี้
๔.๑ เงินกู้
 ขอผ่อนผันงวดที่........................................................................
 ขอลด/ขยายระยะเวลา...........................................................ปี
 ขอลดอัตราดอกเบี้ย...........................................................ต่ อปี
 ขอยกเว้นจัดเก็บดอกเบี้ย.......................................................ปี
๔.๒ ค่าเช่าที่ดิน
 ขอลดค่าเช่าที่ดิน...............................................................บาท
 ขอยกเว้นค่าเช่าที่ดิน..............................................................ปี
๔.๓ ค่าเช่าซื้อที่ดิน
 ขอผ่อนผันปี พ.ศ. ....................................................................
 ขอลด/ขยายระยะเวลา...........................................................ปี
 ขอลดอัตราดอกเบี้ย...........................................................ต่อปี
 ขอยกเว้นจัดเก็บดอกเบี้ย.......................................................ปี

23

๕. ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน
เป็นสาคัญ และขอรับรองว่าข้อความตามที่ได้กล่าวข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)..................................เกษตรกรผู้ได้รับความเสียหาย (ลงชื่อ).................................. เจ้าหน้าที่ผู้รับคาร้อง
(.........................................)
(....................................)

(ลงชื่อ)....................................พยาน/ยินยอม
(..........................................)

(ลงชื่อ)....................................พยาน/ยินยอม
(....................................)

(ลงชื่อ)...................................พยาน/ยินยอม
(..........................................)

(ลงชื่อ)....................................พยาน/ยินยอม
(...................................)
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คารับรองของผู้ปกครองท้องที่
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว....................................................ตาแหน่ง.............................................
หมู่ที่.........................ตาบล................................อาเภอ........................................จังหวัด.....................................
ขอรับรองว่าเกษตรกรรายดังกล่าวได้รับความเสียหายจริง เห็นสมควรได้รับความช่วยเหลือ
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้ปกครองท้องที่
(...........................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
วันที่..........................................................
๖. ความเห็นของเจ้าหน้าที่
๖.๑ ตรวจสอบเอกสารสัญญา  เงินกู้  เช่าที่ดิน  เช่าซื้อที่ดิน แล้วถูกต้องตามที่กล่าวอ้าง
๖.๒ ตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ว/คารับรองของผู้ปกครองท้องที่.. ...............................
.............................................................................................................................................................................
๖.๓ เห็นสมควรให้ความช่วยเหลือโดย
 ขอผ่อนผัน/ลด/ขยายระยะเวลาการชาระหนี้  เงินกู้  ค่าเช่าซื้อที่ดิน
 ขอยกเว้นดอกเบี้ย/ลดอัตราดอกเบี้ย  เงินกู้  ค่าเช่าซื้อที่ดิน
 ขอลด/ยกเว้น  ค่าเช่าที่ดิน
๖.๔ นาเสนอ คปจ. พิจารณาต่อไป  อื่นๆ ..............................................................
(ลงชื่อ)...............................................เจ้าหน้าที่
(..............................................)
ตาแหน่ง..................................................
(ลงชื่อ)...............................................ผู้อานวยการกลุ่ม
(..............................................)
ตาแหน่ง................................................
วันที่..............................................
๗. ความเห็นของปฏิรูปที่ดินจังหวัด...................................
 เสนอ คปจ. พิจารณาต่อไป
 ตรวจสอบเพิ่มเติมดังนี้..........................................................................................
(ลงชื่อ)...........................................ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
(............................................)
ตาแหน่ง......................................................
วันที่............................................
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ส.ป.ก.๓ – ๐๘

ข้อตกลงต่อท้ายสัญญากู้ยืมเงินที่.................../........................ลงวันที่...............................................................
ครั้งที่......................................
เขียนที่.................................................................
วันที่..............เดือน................................พ.ศ..................
ข้าพเจ้า.......................................................อายุ...........................ปี อยู่บ้านเลขที่....................
หมู่ที่...............ซอย/ถนน.......................................ตาบล/แขวง.............................................อาเภอ/เขต
.........................................................จังหวัด...............................................ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า“ผู้กู้” ฝ่ายหนึ่ง
ได้ ทาสั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น ให้ ไ ว้ แ ก่ สานั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ตามสัญญากู้ยืมเงิน
ที่............/...............ลงวันที่.................................โดย..................................................ตาแหน่งปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด................................................ได้รับมอบอานาจจากเลขาธิการ ส.ป.ก. ให้ลงนามในสัญญาแทน
เลขาธิการ ส.ป.ก. ตามคาสั่ง ส.ป.ก.ที่..........................ลงวันที่............................ ซึ่ ง ต่ อ ไปนี้ เ รี ย กว่ า “ผู้ ใ ห้ กู้ ”
อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญากู้ยืมเงินที่. ......../...............
ลงวันที่........................ในครั้งที่.......................................ดังนี้
ข้อ ๑. ให้ถือว่าข้อตกลงท้ายสัญญากู้ยืมเงินจาก ส.ป.ก.ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือสัญญา
กู้ยืมเงินจาก ส.ป.ก.ฉบับดังกล่าวข้างต้น
ข้ อ ๒. ผู้ กู้ แ ละผู้ ใ ห้ กู้ ต กลงให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๔ วรรคสอง และตารางรายละเอี ย ด
การชาระคืนเงินกู้ตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงินจาก ส.ป.ก. และให้ใช้ความและตารางรายละเอียด ต่อไปนี้แทน
“ผู้กู้มีหนี้ที่ค้างชาระแก่ผู้ให้กู้ จานวน.......................................บาท แบ่งเป็นเงินต้นค้างชาระ
จานวน..............................บาท ดอกเบี้ยค้างชาระ จานวน.................................บาท และผู้กู้ทาสัญญาว่าจะ
ชาระหนี้ค้างดังกล่าวทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยของเงินต้นค้างชาระ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา ข้อ ๔ วรรคแรก หรือ
เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ย ตามมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งกาหนดให้ มีผลต่อทุกสัญญา
รวม............งวด ตามตารางรายละเอียดการชาระคืนเงินกู้ ข้างท้าย โดยเริ่มชาระงวดแรกภายในวัน ที่...........
เดือน..........................พ.ศ. ................ซึ่งจะครบกาหนดงวดสุดท้ายในวันที่........เดือน................พ.ศ..............
โดยจะชาระดอกเบี้ยค้างชาระทั้งสิ้นในงวดแรก ทั้งนี้ ผู้กู้สัญญาว่าจะนาเงินกู้ที่ต้องชาระในแต่ละงวดมาชาระ
ให้แก่ผู้ ใ ห้ กู้ ณ สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด............................................................
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ตารางรายละเอียดการชาระคืนเงินกู้
งวดที่

วัน เดือน ปี
ครบกาหนดชาระ

เงินต้นค้างชาระ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม
ข้อตกลงต่อท้ายสัญญากู้ยืมเงินจาก ส.ป.ก.นี้ ได้จัดทาขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกัน ให้ผู้กู้
ยึดถือไว้หนึ่งฉบับ และผู้ให้กู้ยึดถือไว้หนึ่งฉบับ คู่สัญญาอ่านข้อความในสัญญาเป็นที่เข้าใจแล้ว จึงขอลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ)....................................................ผู้กู้
(.................................................)
(ลงชื่อ)....................................................ผู้ให้กู้
(.................................................)
(ลงชื่อ)....................................................พยาน/ผู้รับรอง
(.................................................) ลายพิมพ์นิ้วมือ
(ลงชื่อ)....................................................พยาน/ผู้รับรอง
(.................................................) ลายพิมพ์นิ้วมือ
หมายเหตุ ๑. ชื่อพยาน..............................................ที่อยู่..................................................................................
บัตรประชาชนเลขที่................................................สถานที่ออกบัตร...........................................
๒. ชื่อพยาน...............................................ที่อยู่................................................................................
บัตรประชาชนเลขที่................................................สถานที่ออกบัตร...........................................
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สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เลขที่............/.............
ลงวันที่..................เดือน..................พ.ศ...................
สัญญาฉบับนี้ ทาขึ้นวันที่.........เดือน........................ พ.ศ. .............ณ สานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด......................ถนน.............................ตาบล.....................อาเภอ.................... จังหวัด.........................
ระหว่างสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดย.................................................................................
ตาแหน่ง......................................................................ผู้รับมอบอานาจให้ทาสัญญาแทนตามคาสั่งสานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ .......... /................... ลงวันที่.............เดือน.................. พ.ศ...................
และคาสั่งจังหวัด........................ที่........../.............ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้เช่าซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ
.............................................................ผู้ถือบัตรประจาตัวประชาชนดังปรากฏตามสาเนาแนบท้ายสัญญานี้
อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่.............ตาบล.......................อาเภอ........................จังหวัด...............................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้เช่าซื้อ” อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายตกลงทาสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ให้ยกเลิกข้อความในสัญญาเช่า ซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ข้อ ๑.ความว่า “หนังสือสาคัญ
...................เลขที่..............................ตั้งอยู่หมู่ที่...................ตาบล...........................อาเภอ................................
จังหวัด...................................ตามโครงการปฏิรูปที่ดิน.................................. แปลงที่.........................................
กลุ่มที่...................... หรือระวาง ส.ป.ก. ที่.......................เลขที่.............................เป็นจานวนเนื้อที่ที่เช่าซื้อประมาณ
............ไร่.............งาน...........ตารางวา โดยให้ผู้เช่าซื้อชาระค่าเช่าซื้อ คิดเป็นมูลค่าที่ดินจานวนเงิน.............................บาท
(...............................................................................) กับดอกเบี้ยร้อยละ ๖ ต่อปีของยอดเงินมูลค่าที่ดินที่ยังมิได้ชาระ”
ให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน “หนังสือสาคัญ...................................เลขที่.............................
ตั้งอยู่หมู่ที่............... ตาบล..............................อาเภอ..............................จังหวัด......................................
ตามโครงการปฏิรูปที่ดิน.................................................. แปลงที่..........................กลุ่มที่.....................หรือ
ระวาง ส.ป.ก. ที่.......................................เลขที่.......................................เป็นจานวนเนื้อที่ท่ีเช่าซื้อประมาณ
.............ไร่.................งาน................ตารางวา โดยให้ผู้เช่าซื้อชาระค่าเช่าซื้อคิดเป็นมูลค่าที่ดิน จานวนเงิน
..............................บาท (......................................................................) กับดอกเบี้ยตามที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในอัตราร้อยละ...........ต่อปีของยอดเงินมูลค่าที่ดินที่ยังมิได้ชาระ”
/ขอให้ยกเลิก...
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ข้อ ๒. ให้ยกเลิกข้อความในสัญญาเช่าซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ข้อ ๓. ความว่า “ผู้เช่าซื้อจะ
ชาระมูล ค่า ที่ดิน ดัง กล่า วตามสัญ ญาข้อ ๑. ให้แก่ผู้ใ ห้เช่าซื้อโดยแบ่ง ชาระเป็น รายปี ให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลา............ปี เป็นมูลค่าที่ดินปีละ..........................บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๖ ต่อปี ของมูลค่าที่ดิน
ที่ยังมิได้ชาระ โดยปีแรกจะชาระภายในวันที่..........เดือน..........................พ.ศ................... และครบกาหนด
ปีสุดท้ายในวันที่...............เดือน...................พ.ศ......................”
ให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน “ผู้เช่าซื้อจะชาระมูลค่าที่ดินดังกล่าวตามสัญญา ข้อ ๑.ให้แก่ ผู้ให้
เช่าซื้อโดยแบ่งชาระเป็นรายปีให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา.........ปี เป็นมูลค่าที่ดินปีละ......... ..............บาท
(.......................................................................) พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ............ ต่อปี ของมูลค่าที่ดินที่ยัง
มิได้ชาระ โดยปีแรกจะชาระภายในวัน ที่. .....เดือน.................พ.ศ...........และครบกาหนดปีสุดท้ายใน
วัน ที ่. .. ......เดื อ น..................พ.ศ............ซึ่ ง เป็ น มู ล ค่ า ที่ ดิ น เป็ น เงิ น .........................บาท
(........................................................)”
ข้อ ๓. ให้ยกเลิกข้อความในสัญญาเช่าซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ข้อ ๑๔( ๓ ) ความว่า “อัตรา
ไร่ละ......................บาท (.........................................) ต่อปี”
ให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน “อัตราไร่ละ................ (..............................................) บาทต่อปี ”
ข้อ ๔. นอกเหนือจากข้อตกลงที่กาหนดไว้ในสัญญาแก้ไขฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงให้ใช้บังคับตาม
สัญญาเช่าซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่............../.................ลงวันที่.........เดือน......................พ.ศ............
และให้ถือเอาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาฉบับเดิม
สั ญญาฉบั บ นี้ ท าขึ้น สี่ ฉ บั บ มีข้อ ความถู กต้อ งตรงกัน ทั้ง สองฝ่ า ยได้ อ่านและเข้ าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสาคัญ ผู้เช่าซื้อและผู้ให้เช่าซื้อ ถือฝ่ายละหนึ่งฉบับ
เก็บไว้สานักกฎหมายหนึ่งฉบับ และสานักบริหารกองทุน หนึ่งฉบับ

หมายเหตุ

ลงชื่อ.......................................ผู้เช่าซื้อ
(.....................................)

ลงชื่อ.....................................ผู้ให้เช่าซื้อ
(..................................)

ลงชื่อ...................................... พยาน/ผู้รับรอง
(........................................) ลายพิมพ์นิ้วมือ

ลงชื่อ.................................... พยาน/ผู้รับรอง
(....................................) ลายพิมพ์นิ้วมือ

๑. ชื่อพยาน............................. อายุ.........ปี เลขประจาตัวประชาชน.........................................
อยู่บ้านเลขที่..........หมู่ที่........ตาบล.........................อาเภอ........................จังหวัด.......................
๒. ชื่อพยาน............................... อายุ.........ปี เลขประจาตัวประชาชน............................................
อยู่บ้านเลขที่..........หมู่ที่........ตาบล.........................อาเภอ.........................จังหวัด.......................
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คาอธิบายการกรอกแบบสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๑. เลขที่สัญญา....กำหนดภำยในจังหวัดเรียงลำดับ ๑......๒.....๓..../......ตำมปีปฏิทิน
๒. คาสั่ง ส.ป.ก.มอบอานาจผู้ว่าราชการจังหวัด.... ที่ ๘๙/๒๕๔๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.2547
คาสั่งจังหวัด มอบอานาจปฏิรูปที่ดินจังหวัด..... กาหนดขึ้นเฉพาะแต่ละจังหวัด
๓. ข้อ ๑.เลขที่หนังสือสาคัญ เนื้อที่ที่เช่าซื้อ......... ใช้ตามที่ระบุในเอกสารสิทธิที่สานักงานที่ดินออกให้
(กรณีมีการรังวัด แบ่งแยก หรือสอบเขตที่ดินใหม่ ต้องดาเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเอกสารสิทธิเดิม/
ออกเอกสารสิทธิใหม่ให้เรียบร้อย ก่อนดาเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน)
มูลค่าที่ดินที่เช่าซื้อ.... เท่ากับเนื้อที่ที่เช่าซื้อ คูณกับ ราคาที่ดินต่อไร่ โดยไม่รวมดอกเบี้ย
อัต ราดอกเบี้ย .... ร้ อยละ ๔ ต่อปี ตามมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๔๕
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕
๔. ข้อ ๒.มูลค่าที่ดิ นในปีสุด ท้า ย....กาหนดตามข้อเท็จจริงของมูลค่าที่ดินที่เช่าซื้อที่เหลือ สามารถกาหนดให้
มากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าที่ดินที่เช่าซื้อในงวดอื่น ๆ
๕. ข้อ ๓.อัตราไร่ละ.......เท่ากับราคาที่ดินที่จัดซื้อต่อไร่ หรือตามวิธีการประเมินราคาที่ดินเพื่อการให้เช่าหรือ
เช่าซื้อในที่ดินเอกชน ตามบันทึกกองบริการกองทุน ที่ กษ ๑๒๐๓/ว ๑๑๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔
๖. ข้อ ๔.เลขที่สัญญาเช่าซื้อ...จานวนเลข ๔ ตัวหลัง ตามแบบ ส.ป.ก.๔-๑๘ ก หรือ แบบ ส.ป.ก. ๔-๑๘ ข /ตาม
ปีปฏิทิน
ข้อสังเกต 1. กรณีในข้อใดไม่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้กรอกข้อความเดิม หรือตัดออกตามข้อเท็จจริง
๒. กรณีใช้แบบ ส.ป.ก.๔-๑๘ ก ซึ่งระบุว่า “ผู้ให้เช่าซื้อจะชาระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม...” สามารถเพิ่มเติมลงในแบบสัญญาแก้ไขฯ อีกข้อหนึ่งได้เป็น “ผู้เช่าซื้อและ
ผู้ให้เช่าซื้อตกลงจะเป็นผู้ชาระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามสัญญานี้
เท่ากันทั้งสองฝ่าย”
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เอกสารหมายเลข 9
ส.ป.ก. ๔ - ๖๐ ก

สัญญาแปลงหนี้ใหม่
สัญญาแปลงหนี้ใหม่จากสัญญากู้ยืมเงินเลขที่…... 1…../...........................

สัญญานี้ทาขึ้นเมื่อวันที่...........เดือน.....................................พ.ศ. ................... ณ สานักงาน
การปฏิรูปที่ดินจังหวัด.........................................ถนน.....................................ตาบล..............................
อาเภอ............................. จังหวัด................................ระหว่างสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ส.ป.ก.) โดย..........................................................ตาแหน่ง..............................................................ผู้ รั บ มอบ
อานาจให้ ทาสั ญ ญาแทนตามคาสั่ ง สานั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม ที่............../................
ลงวันที่...........เดือน.........................พ.ศ................ และคาสั่งจังหวัด...............................ที่........../..................
ลงวันที่............เดือน.....................................พ.ศ. ............... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “เจ้าหนี้” ฝ่ายหนึ่ง
กับ (นาย นาง นางสาว)........................................................อายุ....... (.............) ปี เลขประจาตัวประชาชน
เลขที.่ ......................................อยูบ่ า้ นเลขที.่ .............. ถนน.................................หมู่ที่........... ตาบล/แขวง........................
อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด........................................................ปรากฏตามสาเนาภาพถ่าย
บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านแนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ลูกหนี้ใหม่”
อีกฝ่ายหนึ่ง
ตามที่ (นาย นาง นางสาว)...........................................................อายุ........(...................) ปี
เลขประจาตัวประชาชนเลขที่......................................อยูบ่ ้านเลขที่.........................ถนน...............................
หมู่ที่...............ตาบล/แขวง................................... อาเภอ/เขต.......................... จังหวัด.................................
ปรากฏตามสาเนาภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านแนบท้ายสัญญานี้ ซึ่ ง ต่ อ ไปใน
สัญญานี้ เรียกว่า“ลูกหนี้เดิม” ได้กู้เงินจาก “เจ้าหนี้”ตามสัญญากู้ยืมเงินจาก ส.ป.ก. เลขที่....... 2.../..........
ลงวั นที่ ............เดื อน.................................พ.ศ. ............... และยั ง มี ห นี้ ค้ า งช าระ คิ ด เป็ น เงิ น ต้ น จ านวน
..............................บาท (..............................................................) และดอกเบี้ยคานวณถึงวันที่..............
เดือน..............................พ.ศ................. จานวน..........................บาท (..... ............................................)
รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น ......................................... บาท (..............................................................)

1
2

เลขที่ของสัญญาแปลงหนี้ใหม่ใช้เลขเดียวกับสัญญาเงินกู้เดิม
ใช้เลขที่สัญญากู้ยืมเงินเดิม
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บัดนี้ลูกหนี้เดิม............3..................................................................ทาให้ลูกหนี้เดิมสิ้นสิทธิ
การเข้าทาประโยชน์ในที่ดิน ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทาประโยชน์ ในที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๓๕ เจ้าหนี้กับลูกหนี้ใหม่ จึงตกลงทาสัญญากัน ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ ๑. เจ้าหนี้ ตกลงให้ลูกหนี้ใหม่เข้าทาประโยชน์ และลู ก หนี้ ใ หม่ ต กลงเข้าทาประโยชน์
ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน แปลงเลขที่.....................ระวาง/กลุ่มที่...................................เนื้อที่.........(.............) ไร่
............(......................) งาน............(.................) ตารางวา ต่อจากลูกหนี้เดิม ซึ่ ง สิ้ น สิ ท ธิ ก ารเข้ า ทาประโยชน์
ในที่ดินดังกล่าวแล้ว
ข้อ ๒. ลูกหนี้ใหม่ต้องชาระหนี้ที่ลูกหนี้เดิมยังค้างชาระอยู่ดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ย ในอั ต รา
ร้ อ ย ละ ...........(.....................) ต่ อปี คิ ดจากเงิ นต้ นจ านวน ..................บาท (................................................)
ให้แก่เจ้าหนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน เวลา............(..................) ปี โดยแบ่งชาระเป็นงวด ๆ รวม...........(...............) งวด
ตามตารางรายละเอี ย ดการช าระคื น เงิ น กู้ ข้ า งท้ า ยนี้ เริ่ ม ช าระงวดแรกภายในวั น ที่ . ... ................เดื อ น
.....................................พ.ศ................. โดยลูกหนี้ใหม่ต้องนาเงินกู้ที่ต้องชาระในแต่ละงวดมาชาระให้แก่เจ้าหนี้
ณ สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด.......................................................

3

ใช้ใน 2 กรณี
3.1 กรณีลูกหนี้เดิมยังมีชีวิตอยู่และสามารถลงนามให้ความยินยอมในการทาสัญญาแปลงนี้ได้ ให้กรอกข้อความ
“ยินยอมให้ลูกหนี้ใหม่ชาระหนี้เงินกู้ที่ค้างชาระแทนลูกหนี้เดิมอันเป็นการแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวลูกหนี้”
3.2 กรณีลูกหนี้เดิมเสียชีวิตให้ใช้ข้อความว่า “ได้เสียชีวิตแล้ว และลูกหนี้ใหม่ได้ตกลงยินยอมชาระหนี้แทนลูกหนี้เดิม
อันเป็นการแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวลูกหนี้”
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งวดที่
๑

วัน/เดือน/ปี
ครบกาหนดชาระเงิน

จานวนเงินกู้
ที่ต้องชาระ (บาท)

4

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม

5

ทั้งนี้ เจ้ าหนี้ จะน าเงินที่ ล ู ก หนี้ ใ หม่ นามาช าระในแต่ ล ะงวดหั ก ช าระดอกเบี้ ย ก่ อ น
และหากยังมีจานวนเงินคงเหลื อ จึ ง จะนาไปหั ก ชาระเงิ น ต้ น ต่ อ ไปจนกว่ า จะมี ก ารชาระหนี้ เ สร็ จ สิ้ น
ข้อ ๓. ถ้ า ลู ก หนี้ ใ หม่ ผิ ดนั ดไม่ชาระหนี้ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๒ งวดหนึ่งงวดใด ลู ก หนี้ ใ หม่
ยินยอมรับผิดในบรรดาค่าเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากการไม่ชาระหนี้ให้ถูกต้องตามสัญญา และยินยอมชาระเงิน
ค่าปรับในอัตราร้อยละ....6.....(......................) ต่อปี ของจานวนเงิ น ที่ ค้ า งชาระแต่ ล ะงวดให้ แ ก่ เ จ้ า หนี้ ด้ ว ย
เว้ น แต่ เ จ้ า หนี้ ต กลงผ่ อ นเวลาการชาระหนี้เงินกู้หรือผัดเวลาชาระเงินรายงวดงวดใดให้แก่ลูกหนี้ใหม่กรณี
ดังกล่าวนี้ ลูกหนี้ใหม่ยินยอมให้มีการเปลี่ ย นแปลงตารางรายละเอียดการชาระคืนเงินกู้ในข้อ ๒. ได้ทันที
ถ้าลู กหนี้ ใหม่ผิ ดนั ดไม่ช าระหนี้ ๒(สอง)งวดติดต่อกัน ให้ ถือว่าเป็นการผิ ดนัด เจ้าหนี้ มีสิ ทธิ
บังคับจานองตามสัญญาจานองที่ลูกหนี้ใหม่หรือผู้จานองทาไว้กับเจ้าหนี้

4

กาหนดชาระเป็นรายงวดงวดละ 1 ปี ซึ่งอาจกาหนดระยะเวลาตามข้อเท็จจริงที่ลูกหนี้มีรายได้จากการจาหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตรก็ได้
5
ยังไม่ได้คานวณดอกเบี้ยของงวดสุดท้าย ซึ่งต้องคานวณถึงวันที่ชาระหนี้เสร็จสิ้นตามความเป็นจริง
6
เงินค่าปรับถ้าไม่มีให้ใช้ข้อความ “ไม่มีค่าปรับ” ส่วนกรณีที่กาหนดเงินค่าปรับ เมื่อรวมกับอัตราดอกเบี้ยแล้ว ต้องไม่เกินกว่า
ร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ของเงินต้นที่ค้างชาระ
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ข้อ ๔. ลู กหนี้ ใหม่ต้องปฏิบั ติตามกฎระเบี ยบข้ อบังคับและเงื่ อนไข ที่ คณะกรรมการปฏิรู ปที่ดิ น
เพื่อเกษตรกรรม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และ ส.ป.ก. ได้กาหนดไว้ซึ่งยังใช้บังคับอยู่ในวันทาสัญญานี้
และที่จะกาหนดต่อไปในอนาคต ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้โดยเคร่งครัดทุกประการ
ข้อ ๕. ให้เจ้าหนี้มีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ และเรียกให้ลูกหนี้ใหม่ชาระหนี้ทั้งหมดได้ในทันที
ในกรณีดังต่อไปนี้
๕.๑ ถ้ า ลู ก หนี้ ใ หม่ สิ้ น สิ ท ธิ การเข้ าท าประโยชน์ ในที่ ดิ นของเจ้ าหนี้ ตามระเบี ย บ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วย การให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจาก
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทาประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ฉบับแก้ไข
๕.๒ ถ้าลูกหนี้ใหม่ไม่ปฏิบัติ ต ามสั ญ ญาข้ อ หนึ่ ง ข้ อ ใด ทั้งนี้ ไม่กระทบต่ อ สิทธิ
ของเจ้าหนี้ตามข้อ ๓.
ข้อ ๖. ในวันทาสัญญานี้ ลูกหนี้ใหม่ได้มอบหลักประกัน ดังต่อไปนี้ 7
ก. อสังหาริมทรัพย์ที่ปราศจากข้อผูกพันใด ๆ คือ.................................................
โดยนามาจานองไว้กับผู้ให้กู้ตามหนังสือสัญญาจานองที่............../..................ลงวันที่...........เดือน...............พ.ศ...............
ข. หนังสือสัญญารับรองผูกพันตนรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกันต่อ ส.ป.ก. ของเกษตรกร
รวม..........(.....................) ราย ตามหนังสือสัญญารับรองฯ ที่.................../..................ลงวันที่...........เดือน
.............................พ.ศ. .................
ค. หนังสือสัญญาค้าประกันของ
(๑) ....................................................................ตามหนังสือสัญญาค้าประกัน
ที่................./................ลงวันที่...................เดือน.......................................พ.ศ. ............ ................
(2) ....................................................................ตามหนังสือสัญญาค้าประกัน
ที่................./................ลงวันที่...................เดือน.......................................พ.ศ. ............ ................
ถ้าลูกหนี้ใหม่ทาให้หลักประกัน ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น ก. ลดน้อยถอยลง เจ้าหนี้มีสิ ท ธิ เรียกให้
ลูกหนี้ใหม่เพิ่มเติมหรือหาหลักประกันจนเป็นที่พอใจของเจ้าหนี้ก็ได้
ข้อ ๗ หากต้องเสียค่ า ธรรมเนี ย มธนาคารหรื อ ค่าธรรมเนียมอื่นใดในการส่งเงินชาระหนี้
ลูกหนี้ใหม่ยินยอมจะเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมดังกล่าวเองทั้งสิ้น
ข้อ ๘. ในวันทาสัญญานี้ ลู ก หนี้ ใ หม่ ไ ด้ ม อบ หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส เพื่อให้การ
แปลงหนี้ใหม่มีผลผูกพันสินสมรสตามแบบที่ ส.ป.ก. กาหนดแล้ว

7

หลักประกัน ลูกหนี้สามารถเลือกเพียงข้อใดข้อหนึ่ง ข้อที่ไม่ได้กรอกข้อความให้ขีดฆ่าออกแล้วลงชื่อกากับทั้งสองฝ่าย

34

สัญ ญานี ้ท าขึ ้น สองฉบับ มีข ้อ ความถูก ต้อ งตรงกัน คู ่ส ัญ ญาได้อ ่า นข้อ ความในสัญ ญาโดยละเอีย ด
เป็นที่เข้าใจดีแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน ให้คู่สัญญาเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
ลงชื่อ............................................... เจ้าหนี้
(.............................................)
ลงชื่อ................................................. ลูกหนี้ใหม่
(...............................................)
ลงชื่อ................................................. ลูกหนี้เดิมในฐานะ
(..............................................) ผู้ให้ความยินยอม
ลงชื่อ................................................. พยาน
(...............................................)
ลงชื่อ................................................. พยาน
(...............................................)
.

หมายเหตุ
1. ชื่อพยาน......................................................................................ที่อยู่……………………………………………………
เลขประจาตัวประชาชน.....................................สถานที่ออกบัตร..................................................................
2. ชื่อพยาน......................................................................................ที่อยู่……………………………………………………
เลขประจาตัวประชาชน.....................................สถานที่ออกบัตร..................................................................
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คาอธิบายวิธีการกรอกสัญญาแปลงหนี้ใหม่

๑. เลขที่ของสัญญาแปลงหนี้ใหม่ใช้เลขเดียวกับสัญญากู้เงินเดิม
๒. ใช้เลขทีส่ ัญญากู้เงินเดิม
๓. ใช้ใน ๒ กรณี
๓.๑ กรณีลูกหนี้เดิมยังมีชีวิตอยู่สามารถลงนามให้ความยินยอมให้ทาสัญญาแปลงหนี้ได้ให้ กรอก ข้อความว่า
“ยินยอมให้ลูกหนี้ใหม่ชาระหนี้เงินกู้ที่ค้างชาระแทนลูกหนี้เดิม อันเป็นการแปลงหนี้ ใหม่โดยการ
เปลี่ยนตัวลูกหนี้”
๓.๒ กรณีลูกหนี้เดิมเสียชีวิตให้ใช้ข้อความว่า “ได้เสียชีวิตแล้ว” และลูกหนี้ใหม่ได้ตกลงยินยอมชาระหนี้
แทนลูกหนี้ เดิม อันเป็นการแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวลูกหนี้
๔. กาหนดชาระเป็นรายงวดงวดละ ๑ ปี ซึ่งอาจกาหนดระยะเวลาตามข้อเท็จจริงที่ลูกหนี้มี รายได้จากการ
จาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรก็ได้
๕. เงินค่าปรับถ้าไม่มีให้ใช้ข้อความ “ไม่มีค่าปรับ”
๖. หลักประกัน ลูกหนี้สามารถเลื อกเพียงข้อใดข้อหนึ่งได้ ข้อที่ไม่ได้กรอกข้อความให้ขีดฆ่า ออกแล้วลงชื่อ
กากับทั้งสามฝ่าย
๗. กรณีล งนามสองฝ่าย (ลูกหนี้ใหม่กับเจ้าหนี้) ให้ ทาสัญญาขึ้นสองฉบับ แต่หากลงนามสามฝ่าย (เจ้า หนี้
ลูกหนี้เดิม และลูกหนี้ใหม่) ให้ทาสัญญาขึ้นสามฉบับ
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เอกสารหมายเลข 10

หนังสือรับสภาพหนี้
เขียนที่.............................................................
วันที่............เดือน...............................พ.ศ......................
ข้าพเจ้า(นาย นาง นางสาว)....................................................อายุ............................ปี
เลขที่ประจ าตัว ประชาชนเลขที่ .................................................อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่. ............
ถนน.................................ตาบล/แขวง........................อาเภอ/เขต............... .......จังหวัด...........................
ปรากฏตามส าเนาภาพถ่ายบั ต รประจ าตัว ประชาชน และส าเนาทะเบีย นบ้ า นแนบท้ ายหนัง สื อ นี้ ขอท า
หนังสือนี้ให้ไว้แก่สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า
๑. ข้าพเจ้าได้  กู้ยืมเงินจานวน ......................บาท (................................................)
จาก ส.ป.ก. ตามสัญญากู้ยืมเงิ นจาก ส.ป.ก. เลขที่............../...................ลงวันที่............เดือน......................
พ.ศ. ..................และได้ชาระหนี้เงินกู้ไปแล้วเป็นเงิน........................บาท (....................................................)
มีหนี้ค้างชาระคิดเป็นเงินต้นจานวน............................บาท (......................................................) และดอกเบี้ย
คานวณถึงวันที่ ...........เดือน ........................พ.ศ. ............. จานวน ...................บาท(..................... ..........)
รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น....................................บาท (............................................................ ..)
 เช่าที่ดิน จาก ส.ป.ก. ตามสัญญาเช่าที่ดินเลขที่.............../..................
ลงวันที่.........เดือน.........................พ.ศ................ และได้ชาระค่าเช่าที่ดินไปแล้วเป็นเงิน.....................บาท
(........................................................) มี ค่ า เช่ า ค้ า งช าระเป็ น จ านวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น ..... .............บาท
(...............................................) รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น.....................บาท (.............................................)
 เช่าซื้อที่ดินจาก ส.ป.ก.ตามสัญญาเช่าซื้อที่ดินเลขที่........../................
ลงวันที่..............เดือน....................................พ.ศ. ....................... และได้ชาระค่าเช่าซื้อที่ดินไปแล้วเป็นเงิน
.......................บาท (.............................................) มีค่าเช่าซื้อที่ดินค้างช าระคิดเป็นเงินต้นจานวน
..................................บาท (................................................................) และดอกเบี้ยคานวณถึงวันที่ ...........
เดือน ..........................พ.ศ. ............... จานวน .......................บาท (.............................................) รวมเป็น
จานวนเงินทั้งสิ้น..........................บาท (.........................................)
๒. ข้าพเจ้ายินยอมชาระหนี้ในส่ วนที่ค้างชาระดังกล่าวในข้อ ๑. พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา
ให้เสร็จ สิ้นภายในวันที่. ............เดือน................................พ.ศ. ............... ณ สานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด………................................................…
๓. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ชาระให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่ กาหนดดังกล่าวในข้อ ๓. ข้าพเจ้ายินยอม
ชดใช้ค่าเสียหาย แก่ ส.ป.ก. ทุกประการ และยินยอมให้ทางราชการดาเนินคดีตามกฎหมายกับข้าพเจ้าได้ทันที
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หนั ง สื อ นี้ ท าขึ้ น สองฉบั บ มี ข้ อ ความถู ก ต้ อ งตรงกั น ข้ าพเจ้ าได้ อ่ านข้ อความในหนั ง สื อ นี้
โดยละเอียดเป็นที่เข้าใจดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน ข้าพเจ้า และ ส.ป.ก. เก็บไว้
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ......................................................ผู้รับสภาพหนี้
(...................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(.....................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(......................................................)
หมายเหตุ
1. ชื่อพยาน...................................................................................................................................
ที่อยู่…………………………………….....………………………………………………………………………….………
เลขประจาตัวประชาชน...............................สถานที่ออกบัตร...................................................
2. ชื่อพยาน...................................................................................................................................
ที่อยู่.……………………………………………………………………………..................................................
เลขประจาตัวประชาชน...............................สถานที่ออกบัตร...................................................
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เอกสารหมายเลข ๑1

หนังสือรับสภาพความรับผิด
เขียนที่.................................................................
วันที่............เดือน.............................................พ.ศ......................
ข้าพเจ้า (นาย นาง นางสาว).................................................................. อายุ....................... ปี
เลขประจาตัวประชาชนเลขที่.....................................................อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่........................
ถนน......................................ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต........................................
จังหวัด.............................. ปรากฏตามสาเนาภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน แนบท้าย
หนั งสื อนี้ ขอทาหนั งสื อรั บ สภาพความรั บ ผิ ดให้ ไว้ แก่ส านัก งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
โดย..............................................................................ตาแหน่ง...................................................................
ผู้รับมอบอานาจจากเลขาธิการสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามคาสั่งสานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ที่........../..........ลงวันที่.........เดือน........................พ.ศ. ....................และคาสั่งจังหวัด
.........................ที่........../.........ลงวันที่..........เดือน........................พ.ศ. ...............ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้เรียกว่า
“เจ้าหนี้” ดังมีข้อความดังต่อไปนี้
๑. ตามที่ข้าพเจ้าได้  กู้ยืมเงินจานวน .....................บาท (..........................................)
จาก ส.ป.ก. ตามสัญญากู้ยืมเงินจาก ส.ป.ก. เลขที่........./...........ลงวันที่..........เดือน....................พ.ศ. .............
และได้ชาระหนี้เงินกู้ไปแล้วเป็นเงิน......................บาท (............................................) มีหนี้ค้างชาระคิดเป็น
เงินต้นจานวน.........................บาท (......................................................)และดอกเบี้ยคานวณถึงวันที่ ................
เดือน .......................พ.ศ. ............. จานวน .....................บาท (...............................) รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น
........................บาท (............................................................)
 เช่าที่ดิน จาก ส.ป.ก. ตามสัญญาเช่าที่ดินเลขที่............/................
ลงวันที่........เดือน................พ.ศ. ................ และได้ชาระค่าเช่าที่ดินไปแล้วเป็นเงิน................................บาท
(.....................................................) มีค่าเช่าค้างชาระเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น..............................................บาท
(...............................................................)
 เช่าซื้อที่ดินจาก ส.ป.ก.ตามสัญญาเช่าซื้อที่ดินเลขที่......./...........
ลงวันที่.....เดือน...................พ.ศ. .................. และได้ชาระค่าเช่าซื้อที่ดินไปแล้วเป็นเงิน .........................บาท
(..........................................................) มีค่าเช่าซื้อที่ดินค้างชาระคิดเป็นเงินต้นจานวน...........................บาท
(...........................................) และดอกเบี้ยคานวณถึงวันที่ ........เดือน ..................................พ.ศ. ...............
จานวน .................บาท (...................................................) รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น..............................บาท
(................................................................)
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ข้อ ๒. ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินจานวนดังกล่าวตามข้อ ๒. ให้แก่เจ้าหนี้ ให้เสร็จสิ้นภายใน
วันที่........เดือน...........................พ.ศ. .....................
ข้อ ๓. จานวนเงินที่ข้าพเจ้าต้องรับผิดชดใช้ตามข้อ 1. ข้าพเจ้าขอผ่อนชาระเป็นรายเดือน/งวด
รวม................... งวด ดังนี้
งวดที่

วัน เดือน ปี
ครบกาหนดชาระ

เงินกู้
(บาท)

หนี้ที่ต้องชาระ
ค่าเช่าที่ดิน
(บาท)

ค่าเช่าซื้อที่ดิน
(บาท)

๑
๒
๓
๔
๕

รวม
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะนาเงินไปชาระ ณ สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด................................
ข้อ ๔. หากต้องเสี ยค่าธรรมเนียมธนาคารหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดในการส่ งเงินชาระหนี้
ข้าพเจ้ายินยอมจะเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมดังกล่าวเองทั้งสิ้น
ข้อ ๕. หากข้าพเจ้าผิดสัญญานี้ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม หรือผิดนัดชาระหนี้งวดหนึ่งงวดใด
ให้ถือว่าผิดนัดทั้งหมด และข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหนี้ดาเนินคดีตามกฎหมายกับข้าพเจ้าได้ทันที
ข้อ ๖ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะไม่เพิกถอนหนังสือรับสภาพความรับผิดนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ
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หนัง สือ นี้ทาขึ้น สองฉบับ มีข้อความถูกต้อ งตรงกัน ข้า พเจ้า ได้อ่านข้อ ความในหนัง สือ นี้
โดยละเอียดเป็นที่เข้าใจดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน ข้าพเจ้าและเจ้าหนี้เก็บไว้เป็น
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
ลงชื่อ.................................................ผู้รับสภาพความรับผิด
(.............................................)
ลงชื่อ.................................................เจ้าหนี้
(...............................................)
ลงชื่อ..................................................พยาน
(..............................................)
ลงชื่อ..................................................พยาน
(..............................................)

หมายเหตุ
๑. ชื่อพยาน...........................................................................................................................................................
ที่อยู่……………………………………..…………………………………………………………………………….………………..….……..
เลขประจาตัวประชาชน.................................สถานที่ออกบัตร.........................................................................
๒. ชื่อพยาน............................................................................................................................................................
ที่อยู่…………………………………………………………………………………..…..................................................................
เลขประจาตัวประชาชน.................................สถานที่ออกบัตร.........................................................................
อายุความหนี้ตามหนังสือรับสภาพความรับผิดจะมีเพียง ๒ ปี นับแต่วันที่ได้รับสภาพความรับผิด
จึงต้องกาหนดเวลาให้ชาระหนี้ตามข้อ ๒ ก่อนครบ ๒ ปี นับแต่วันที่ได้รับสภาพความรับผิดนี้
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เอกสารหมายเลข ๑2

หนังสือสัญญาค้าประกัน
หนังสือสัญญาค้าประกันที่............../.................
เขียนที่....................................................................
วันที่.............เดือน.......................พ.ศ. ........................
ข้าพเจ้า............................................................................................อายุ........................ปี
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่...........................................สถานที่ออกบัตร..............................................
ตาบล/แขวง................................ อาเภอ/เขต...............................จังหวัด............................ขอทาหนังสือ
ค้าประกันนี้ไว้ต่อสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ตามที่ ................................................................... ได้ทาหนังสือรับสภาพหนี้ไว้กับ
ส.ป.ก. เป็นจานวนเงิน...........................บาท (......................................................) ตามหนังสือรับสภาพหนี้
ลงวันที่ .........................................นั้น ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเป็นผู้ค้าประกัน..................................
ต่อ ส.ป.ก. ตามวงเงิน และดอกเบี้ย รวมทั้งค่าปรับ และบรรดาค่าเสียหายที่ผู้ให้กู้ต้องเสียไป เนื่องจากการที่ไม่
ชาระหนี้ให้ถูกต้องตามสัญญาด้วย
ข้อ ๒. ข้าพเจ้าทราบข้อผูกพันของผู้รับสภาพหนี้ที่อ้างในข้อ ๑ นั้น โดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้า
ยินยอมค้าประกันการปฏิบัติตามข้อผูกพันดังกล่าวนั้นทุกประการ
ข้อ ๓. ในกรณีที่ ส.ป.ก.ยอมผ่อนเวลาหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขในหนังสือรับ
สภาพหนี ้ใ ห้แ ก่ผู้ร ับ สภาพหนี้ ส าหรับ หนี้สิน ซึ่ง ข้า พเจ้า ค้าประกัน ไว้นี้ ข้า พเจ้า ขอยืน ยัน ไว้ล่ว งหน้า ว่า
ข้าพเจ้าเป็นอันตกลงด้วยในการผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาทุกคราวจึงไม่เป็น เหตุให้ข้าพเจ้า
หลุดพ้นจากความรับผิดในการค้าประกันตามหนังสือนี้
ข้อ ๔. เมื่อปรากฏว่า ผู้รับสภาพหนี้ไม่ชาระหนี้สิน ซึ่งข้าพเจ้าค้าประกันไว้นี้ให้แก่ ส.ป.ก.
ตามข้อผูกพัน ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุใด ๆ และ ส.ป.ก.ได้แจ้งเรื่องให้ข้าพเจ้าทราบ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิด
ชาระหนี้ให้แก่ ส.ป.ก. แทนผู้รับสภาพหนี้ โดยมิพักใช้สิทธิของผู้ค้าประกันตามมาตรา ๖๘๗ ๖๘๘ ๖๘๙
หรือ ๖๙๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่ประการใด ส.ป.ก.จะเรียกชาระหนี้เงินกู้นั้นพร้อม
ดอกเบี้ยจากผู้ค้าประกันคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนในบรรดาผู้ค้าประกันร่วมกันโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนก็ได้
ตามแต่ ส.ป.ก. จะเลือกบรรดาผู้ค้าประกันรวมกันยังคงผูกพันอยู่จนกว่าหนี้เงินกู้ดังกล่าวจะได้ชาระเสร็จสิ้น
ข้อ ๕. ถึงแม้จะมีการกระทาอย่างใดอย่า งหนึ่งของ ส.ป.ก. เองเป็ น เหตุ ใ ห้ ข้ า พเจ้ า ไม่อาจ
เข้าไปรับ ช่ว งได้ทั้งหมด หรื อแต่บ างส่ วนในสิ ทธิใดๆ อันได้ให้ไว้กับ ส.ป.ก. แต่ ก่ อ นหรื อ ในขณะหรือ
ภายหลังที่ข้าพเจ้าทาหนังสือสัญญาค้าประกัน ข้ าพเจ้าก็ไม่หลุดพ้นจากความรับผิดในการค้าประกันตาม
หนังสือแต่ประการใด
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ข้อ ๖. หากมีข้ออ้างขึ้นว่า ผู้รับการชาระหนี้เป็นคนไร้ ค วามสามารถหรื อ ผู้ รั บ สภาพหนี้
ทาหนังสือรับสภาพหนี้ ให้ไว้ต่อ ส.ป.ก.ด้วยความสาคัญผิด ข้าพเจ้าจะรู้หรือไม่รู้เหตุดังกล่าวในขณะที่ เข้าทา
หนังสือค้าประกันนี้ก็ตาม ก็ให้การค้าประกันตามหนังสือนี้ผูกพันข้าพเจ้าอย่างสมบูรณ์
ข้อ ๗. แม้ในกรณีที่ผู้รับสภาพหนี้ถึงแก่ความตายไปจนเกินอายุความแล้ว ข้าพเจ้ายังรับผิด
ชาระหนี้สินของผู้รับสภาพหนี้ให้แก่ ส.ป.ก. ตามหนังสือสัญญาค้าประกันนี้ทุกประการ โดยข้าพเจ้ายอมสละสิทธิ
ไม่ยกข้อต่อสู้ของทายาท หรือผู้จัดการมรดกของผู้รับสภาพหนี้ ในเรื่องอายุความขึ้นต่อสู้ ส.ป.ก.
ข้อ ๘. ในกรณีที่ผู้รับสภาพหนี้ทาหลักฐานแบบอื่นเปลี่ยนแทนหนังสือรับสภาพหนี้จาก ส.ป.ก.
ที่อ้างในข้อ ๑ เพื่อสะดวกแก่การโอนตามความประสงค์ของ ส.ป.ก. ข้าพเจ้ายอมคงค้าประกันอยู่ตามหนังสือนี้
อนึ่ง ถ้า ส.ป.ก.ประสงค์ให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนหนังสือสัญญาค้าประกันเป็นหลักฐานการค้าประกันแบบอื่นด้วย
ข้าพเจ้าก็จะทาหลักฐานการค้าประกันตามแบบอื่ น นั้ น เปลี่ยนให้ตามความประสงค์โดยมิชักช้า
ข้าพเจ้าเข้าใจข้อความในหนังสือสัญญาค้าประกันนี้ตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อ
หน้าพยาน
ข้าพเจ้า...............................................ผู้ค้าประกัน
ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นโสด/หม้าย

ลงชื่อ...................................... ผู้ค้าประกัน
(....................................)
ลงชื่อ...................................... พยาน/ผู้รับรอง
(.....................................) ลายพิมพ์นิ้วมือ
ลงชื่อ...................................... พยาน/ผู้รับรอง
(.....................................) ลายพิมพ์นิ้วมือ

หมายเหตุ
๑. ชื่อพยาน...............................................ที่อยู่.........................................................................................
บัตรประชาชนเลขที่.....................................................สถานที่ออกบัตร...............................................
๒. ชื่อพยาน...............................................ที่อยู่.........................................................................................
บัตรประชาชนเลขที่..................................................สถานที่ออกบัตร………………………………………
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เอกสารหมายเลข ๑3
ส.ป.ก. 3 - 11

หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส
เขียนที่.........................................................
วันที่..........เดือน................................พ.ศ......................
ข้าพเจ้า นาย/นาง...............................................................................อายุ.......................ปี
สัญชาติ........อยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่...............ซอย/ถนน.........................ตาบล/แขวง...........................
อาเภอ/เขต........................จังหวัด......................เป็นคู่สมรสของนาย/นาง.......................................................
ขอทาหนังสือฉบับนี้ไว้แก่สานักงานการปฏิ รูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อเป็นหลักฐานว่า บรรดานิติกรรม
ทั้งหลาย เช่น สัญญากู้ยืมเงินจาก ส.ป.ก. หนังสือสัญญารับรองผูกพันตนรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกันต่อ ส.ป.ก.
หนังสือสัญญาค้าประกัน หนังสือสัญญาจานอง อื่น ๆ (ระบุ) ..........................................................................ซึง่
นาย/นาง.....................................................................คู่สมรสของข้าพเจ้าได้ทาไว้กับสานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในเวลานี้หรือ เวลาใดเวลาหนึ่ ง ในภายหน้ า ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมด้วยกับ
การนิติกรรมดังกล่าวเหล่านั้น และให้ถือว่าบรรดานิ ติ ก รรมที่ทาขึ้นเหล่านั้นมีผลสมบูรณ์ผูกพันข้าพเจ้าด้วย
ทุกประการ
เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ).................................................ผู้ให้ความยินยอม
(………………………..………………)
(ลงชื่อ).................................................พยาน/ผู้รับรอง
(.................................................) ลายพิมพ์นิ้วมือ
(ลงชื่อ)................................................พยาน/ผู้รับรอง
(................................................) ลายพิมพ์นิ้วมือ
หมายเหตุ
๑. ชื่อพยาน............................................ที่อยู่.............................................................................
...............................................................................................................................................
บัตรประชาชนเลขที่.....................................สถานที่ออกบัตร................................................
2. ชื่อพยาน.........................................................ที่อยู่.................................................................
...............................................................................................................................................
บัตรประชาชนเลขที่..............................สถานที่ออกบัตร.......................................................
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เอกสารหมายเลข 14

ที่ กษ 1204/ว 0386

สานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม
ถนนราชดาเนินนอก กรุงเทพฯ 10200
22 มีนาคม 2553
เรื่อง ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่อนผันการชาระหนี้และการขยายระยะเวลาการชาระหนี้
ตามสัญญากูย้ ืมเงิน
เรียน ผู้วา่ ราชการจังหวัด
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่
30 เมษายน 2551
ด้วยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ได้มีมติ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่
30 เมษายน 2551 มอบอานาจการขยายระยะเวลาการชาระหนี้ เ งิ น กู้ ตามข้ อ 29 ของระเบียบ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้กู้ยืม
เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ขอเรียนว่า เนื่องจากปัจจุบันได้เกิด
ปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนับอายุความในการดาเนินคดี อันสืบเนื่องมาจากการผ่อนผันการชาระเงิน
และการขยายระยะเวลาการชาระหนี้ ตามระเบียบฯ ข้อ 28 และ 29 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบ
ดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกันและมิให้เกิดผลกระทบกับการดาเนินคดี ส.ป.ก.จึงขอซักซ้อมความเข้าใจ
ดังนี้
1. การผ่อนผันการชาระเงิน ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๘ คือ การที่ลูกหนี้ขอผ่อนผันการชาระ
เงินรายงวดโดย คปจ. มีอานาจผ่อนผันการชาระเงินงวดได้ไม่เกิน ๑ ปี และอยู่ภายในกาหนดระยะเวลา
การชาระหนี้
ตัวอย่างเช่น สั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น ระยะปานกลาง กาหนดระยะเวลาการชาระหนี้
๓ งวด ๆ ละ ๑ ปี กาหนดชาระในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ ๑ มกราคม ๒๕๔๙ และ ๑ มกราคม ๒๕๕๐
ในงวดแรกวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ หากลู ก หนี้ ไ ม่ พร้อมที่จะชาระหนี้ ส ามารถขอผ่ อ นผั น การชาระ
เงิ น งวดแรกภายในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๙ ซึ่งจะอยู่ในอานาจของ คปจ.ที่ จ ะอนุ มั ติ ใ ห้ ผ่อนผันได้
แต่ลูกหนี้จะขอผ่อนผันการชาระเงินงวดสุดท้ายคือ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ ออกไปอีกไม่ได้ เพราะถือเป็น
การขยายระยะเวลาการชาระหนี้ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๙
2. การขยายระยะเวลาการชาระหนี้ ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๙ คือ การที่ ส.ป.ก. จังหวัด และ
ลูกหนี้ ตกลงให้ต่อกาหนดระยะเวลาการชาระหนี้ ซึ่งสิ้นสุดลงไปแล้วขยายออกไปอีก โดยต้องตกลงขยายเวลา
กันก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการชาระหนี้เดิม และต้องกระทาภายในกาหนดเวลา ตามสัญญากู้ยืม ซึ่งการขยาย
ระยะเวลาการชาระหนี้ ดังกล่าว ขยายได้ครั้งละไม่เ กิ น ๑ ปี ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด หากจาเป็นต้องขยาย
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จานวนครั้ง เกิ น กว่ า ที่ ร ะเบี ย บฯ ข้อ ๒๙ กาหนด ให้เป็นอานาจ คปจ. พิจารณา (ตามมติ คปก. ครั้งที่
๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑) เช่น การขยายระยะเวลาการชาระหนี้ กรณี (๑) เงินกู้ระยะสั้น
ขยายเกินกว่า ๑ ครั้ง (๒) เงินกู้ระยะปานกลาง ขยายเกินกว่า ๒ ครั้ง (๓) เงินกู้ระยะยาว ขยายเกินกว่า ๓ ครั้ง
ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาการชาระหนีแ้ ต่ละครั้ง ต้องพิจารณาถึงอายุความการฟ้องคดีตามข้อ ๓ ด้วย
ตัวอย่างเช่น สัญญากู้ยืมเงินระยะปานกลาง กาหนดระยะเวลาการชาระหนี้ ๓ งวด ๆ ละ
๑ ปี กาหนดชาระในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ ๑ มกราคม ๒๕๔๙ และ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ การขยาย
ระยะเวลาต้ อ งกระทาก่ อ นสิ้ น สุ ด ระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐
3. การนับอายุความการฟ้องคดี สัญญากู้ยืมเงินที่ผ่อนชาระเป็นรายงวด กฎหมาย
กาหนดให้มีอายุความ ๕ ปี นับแต่วันที่อาจใช้สิทธิเรียกร้องนั้นได้ ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๙๓/๓๓ (๒) พิจารณาได้ ดังนี้
3.1 ลูกหนี้ที่ไม่มาชาระหนี้เลยนับแต่วันครบกาหนดชาระในงวดแรก การนับระยะเวลาเป็น
วัน สัปดาห์ เดือน หรือปี มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลารวมเข้าด้วยกัน ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓ วรรค ๒ ดังนั้น อายุความในการฟ้องคดีจะเริ่มนับถัดจากวันที่ผิดนัดชาระหนี้
งวดแรก และจะสิ้นสุดเมื่อครบกาหนด ๕ ปี
ตัวอย่างเช่น สัญญากู้ยืมเงินระยะปานกลาง กาหนดระยะเวลาการชาระหนี้ ๓ งวด ๆ ละ
๑ ปี ทาสัญญาในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ กาหนดชาระวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ ๑ มกราคม ๒๕๔๙
และ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ ลูกหนี้ไม่มาชาระหนี้เลย อายุ ค วามในการฟ้ อ งคดี จ ะเริ่ ม นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒
มกราคม ๒๕๔๘ ซึ่งจะครบกาหนดอายุความในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ และจะขาดอายุความในวั นที่
๒ มกราคม ๒๕๕๓
3.2 กรณีลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้ ๒ คราวติดต่อกันให้ถือว่าเป็นการผิดนัดรวมไปถึงหนี้
งวดที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระด้วย ซึ่งเป็นกรณีที่ ส.ป.ก. จะใช้สิทธิทางศาลในการฟ้องคดี การนับอายุความฟ้อง
คดีจะเริ่มนับถัดจากวันที่ผิดนัดชาระหนี้งวดแรกและจะสิ้นสุดเมื่อครบกาหนด ๕ ปี
ตัวอย่างเช่น สัญญากู้ยืมเงินระยะปานกลาง กาหนดระยะเวลาการชาระหนี้ ๓ งวด ๆ ละ
๑ ปี ทาสัญญาในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ กาหนดชาระวั น ที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ ๑ มกราคม ๒๕๔๙
และ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ ลูกหนี้ไม่มาชาระหนี้ ๒ คราวติดต่อกัน คือ ในงวดที่ ๑ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘
และงวดที่ ๒ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๙ ให้ถือเป็นการผิดนัดในงวดที่ ๓ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐
ด้ ว ย ส.ป.ก.จะใช้สิทธิทางศาลในการฟ้องคดี และเริ่มนับอายุความในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๘ ซึ่ง จะ
ครบกาหนดอายุความในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ และจะขาดอายุความในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๓
3.3 ลู ก หนี้ ที่ ม าชาระหนี้ บ างส่ ว น ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ ย อายุ ค วาม
ในการฟ้ อ งคดี ย่ อ มสะดุ ด หยุ ด ลงและเมื่ อ เหตุ ที่ ท าให้ อ ายุ ค วามสะดุ ด หยุ ด ลงสิ้ นสุ ดเวลาใดให้ เริ่ มนั บ
อายุความใหม่ตั้งแต่เวลานั้น คือ ในวันที่ลูกหนี้มาชาระหนี้ ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
๑๙๓/๑๕ โดยเริ่มนับอายุความใหม่ตามอายุความของมูล หนี้เดิม คื อ ๕ ปี นั บ แต่ วั น ที่ ม าชาระหนี้
บางส่ ว นและจะสิ้นสุดเมื่อครบกาหนด ๕ ปี
ตัวอย่างเช่น สัญญากู้ยืมเงินระยะปานกลาง กาหนดระยะเวลาการชาระหนี้ ๓ งวด ๆ ละ
๑ ปี ทาสัญญาในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ กาหนดชาระวั น ที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ ๑ มกราคม ๒๕๔๙
และ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ ลูกหนี้มาชาระหนี้บางส่วนในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๑ เริ่มนับอายุความใหม่
ในวันที่๑ มกราคม ๒๕๕๑ ต่อไปอีก ๕ ปี ซึ่ ง จะครบกาหนดอายุ ค วามในวั น ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
และจะขาดอายุความ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖
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3.4 การนับอายุความการฟ้องคดี กรณีมีการขยายระยะเวลาการชาระหนี้ พิจารณาได้ดงั นี้
3.4.1 การขยายระยะเวลาการชาระหนี้ กรณีลูกหนี้ไ ม่มาชาระหนี้เลยนับแต่
วันครบกาหนดชาระในงวดแรก
ตัวอย่า งเช่น สัญ ญากู้ยืมเงินระยะปานกลาง กาหนดระยะเวลาการชาระหนี้
๓ งวด ๆ ละ ๑ ปี ทาสัญญาในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ กาหนดชาระวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ ๑ มกราคม
๒๕๔๙ และ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ คปจ.มีมติให้ขยายระยะเวลาการชาระหนี้ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐
และวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๑ ครั้งละ ๑ ปี หนี้ดังกล่าวจึงครบกาหนดต้องชาระในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒
หากลูกหนี้ที่ไม่มาชาระหนี้เลยนับแต่วันครบกาหนดชาระในงวดแรก อายุ ความในการฟ้องคดีจะเริ่มนับ
ในวั น ที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๘ ซึ่งจะครบกาหนดอายุความในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ และจะขาดอายุความ
ในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๓ ดังนั้น นับตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๓ คปจ. ไม่สามารถขยายระยะเวลา
การชาระหนี้ออกไปได้อีก เนื่องจากจะเป็นการขยายเวลาการชาระหนี้ออกไปเกินกาหนดอายุความ
3.4.2 การขยายระยะเวลาการชาระหนี้ กรณีลูกหนี้มาชาระหนี้บางส่วน
ตัวอย่างเช่น สัญญากู้ยืมเงินระยะปานกลาง กาหนดระยะเวลาการชาระหนี้
๓ งวด ๆ ละ ๑ ปี ทาสัญญาในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ กาหนดชาระวั น ที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘
๑ มกราคม ๒๕๔๙ และ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ แต่ลูกหนี้มาชาระหนี้บางส่วนภายในอายุความ ๕ ปี เช่น
มาชาระหนี้วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๘ จะทาให้อายุความสะดุดหยุดลงและเริ่มนับอายุความใหม่ในวันที่ชาระหนี้
ซึ่งจะครบกาหนดอายุความในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ และจะขาดอายุความ ในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๓ นั้น
ดังนั้น หาก คปจ. ประสงค์จะขยายระยะเวลาการชาระหนี้ออกไปอีกภายในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ คปจ.
ก็มีอานาจกระทาได้
๔. การนับอายุความตามสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้น กาหนดระยะเวลาการชาระหนี้ ๑ งวด
อายุค วามในการดาเนิน คดี ๑๐ ปี นับ แต่วัน ที่มีส ิท ธิเ รีย กร้อ ง คือ นับ ถัด จากวัน ที่ผ ิด นัด ชาระหนี้
ส่วนดอกเบี้ยค้างชาระมีกาหนดอายุความ ๕ ปี นับแต่วันที่อาจฟ้องเรียกเอาดอกเบี้ยได้
๕. แนวทางแก้ไข กรณีสัญญากู้ยืมเงินขาดอายุความ ให้ ส.ป.ก.จังหวัด จัดให้ลูกหนี้ทาหนังสือ
รับสภาพความรับผิด ซึ่งมีอายุความ ๒ ปี นับแต่วันที่รับสภาพความรับผิด กรณีสัญญากู้ยืมเงินไม่ขาดอายุความ
และลูกหนี้ไม่มาชาระหนี้ จัดให้ลูกหนี้ทาหนังสือรับสภาพหนี้ ซึ่งมีอายุความ ๕ ปี หรือ ๑๐ ปี แล้วแต่กรณี
นับแต่วันที่ลูกหนี้ทาหนังสือรับสภาพหนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและปฏิบัติตามหนังสือฉบับนี้โดยเคร่งครัด
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) สถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ
(นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สานักกฎหมาย
โทร. 0-2281-6676 โทรสาร 0-2281-2904
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ตัวอย่าง
1. กรณีสัญญาเช่าที่ดิน
1.1 การขอลดการชาระค่าเช่าที่ดินรายปี ตามระเบียบ คปก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณา
ลดหรือยกเว้นการเก็บค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2536 คือ กรณีผู้เช่าที่ดินขอลดการชาระค่าเช่าที่ดิน
รายปี และมีป ระกาศของกระทรวงมหาดไทย หรือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กาหนดพื้นที่เ สียหาย
จากภั ย ธรรมชาติ ส.ป.ก. โดย คปก. ได้มอบอานาจให้ คปจ. พิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น หากเห็นว่าเป็น
กรณีมีเหตุผลสมควรให้ลดการเก็บค่ า เช่ า ที่ ดิ น ตามส่ ว นแห่ ง ความเสียหายสาหรับปีนั้นได้
ตัวอย่างเช่น นาย ก. ทาสัญญาเช่าที่ดิน พ.ศ. 2545 กาหนดชาระค่าเช่าที่ดิน จานวน 1,000.- บาท
ในวั น ที่ 1 มกราคม ของทุ ก ปี ผู้ เ ช่ า ที่ ดิ น ร้ อ งขอลดการช าระค่ า เช่ า ที่ ดิ น ในกรณี มี ป ระกาศของ
กระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กาหนดพื้นที่เสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2546
และ คปจ. อนุมัติลดการเก็บค่าเช่าปี 2546 จานวน 500 .-บาท ดังนั้น นาย ก. จะต้องชาระค่าเช่าที่ดิน
ปี 2546 ในวันที่ 1 มกราคม 2546 เป็นจานวนเงิน 500.- บาท
1.2 การขอยกเว้นการชาระค่าเช่าที่ดินรายปี ตามระเบี ย บ คปก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
พิจารณาลดหรือยกเว้นการเก็บค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2536 คือ กรณี ผู้ เ ช่ า ที่ ดิ น ขอยกเว้น
ค่าเช่าที่ดินรายปี และมีประกาศของกระทรวงมหาดไทย หรือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กาหนดพื้นที่
เสียหายจากภัยธรรมชาติ ส.ป.ก. โดย คปก. ได้มีมติในการประชุมมอบอานาจให้ คปจ. อนุมัติยกเว้นการเก็บ
ค่าเช่า 3 ปี แต่ผู้เช่าที่ดินจะขอยกเว้นการชาระเงินปีสุดท้ายออกไปอีกไม่ได้
ตัวอย่างเช่น นาย ก. ทาสัญญาเช่าที่ดิน พ.ศ. 2545 กาหนดชาระค่าเช่าที่ดิน จานวน1,000.- บาท
ในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี ผู้เช่าที่ดินขอยกเว้นการชาระค่าเช่าที่ดินกรณีมีประกาศของกระทรวงมหาดไทย
หรือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กาหนดพื้ น ที่ เ สี ย หายจากภั ย ธรรมชาติ ในปี 2546 – 2548 และ
คปจ. อนุมัติให้ยกเว้นการเก็บค่าเช่าแก่ นาย ก. 3 ปี ดังนั้น นาย ก. ไม่ต้องชาระค่าเช่าที่ดิน ปี 2546 –
2548 ซึง่ นาย ก. จะร้องขอยกเว้ น การชาระเงินปีสุดท้าย คือ วันที่ 1 มกราคม 2548 ออกไปอีกไม่ได้
1.3 การนับอายุความฟ้องคดี
1.3.1 กรณีผู้เช่าที่ดินไม่ ชาระค่าเช่าที่ดินเลย การนับอายุความฟ้องคดีจะเริ่มนับถัดจาก
วันที่ครบกาหนดชาระหนี้และจะสิ้นสุดเมื่อครบกาหนด ๕ ปี
ตัวอย่างเช่น นาย ก. ทาสัญญาเช่าที่ดิน พ.ศ. 2545 กาหนดชาระค่าเช่าที่ดิน ในวันที่ 1 มกราคม
ของทุกปี นาย ก. ไม่ ชาระค่ า เช่ า ที่ ดิ น เลย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 ส.ป.ก.จะใช้ สิ ท ธิ ท างศาล
ในการฟ้องคดี และเริ่ มนั บ อายุ ความในวั นที่ ๒ มกราคม ๒๕๔6 ซึ่ งจะครบก าหนดอายุ ความในวั นที่ ๑
มกราคม ๒๕๕1 และจะขาดอายุความในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕1
1.3.2 กรณีผู้เช่าที่ดินชาระค่าเช่าที่ดินบางส่วน การนับอายุความฟ้องคดีจะเริ่มนับจาก
วันที่ครบกาหนดชาระหนี้และจะสิ้นสุดเมื่อครบกาหนด 5 ปี
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ตัวอย่างเช่น นาย ก. ทาสัญญาเช่าที่ดิน พ.ศ. 2545 กาหนดชาระค่าเช่าที่ดิน ในวันที่
1 มกราคม ของทุกปี นาย ก. ชาระค่าเช่าที่ดินบางส่วนในวันที่ 1 มกราคม 2546 และในปีถัดไปนาย ก.
ไม่ ไ ด้ ช าระค่ า เช่ า ที่ ดิ น ส . ป . ก . จ ะ ใ ช้ ส ิ ท ธิ ท า ง ศ า ล ในการฟ้ อ งคดี และเริ่ ม นั บ อ า ยุ ค ว า ม ใ น วั น ที่
1 มกราคม ๒๕๔6 ซึ่งจะครบกาหนดอายุความในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และจะขาดอายุความในวันที่
1 มกราคม ๒๕๕2
1.3.3 กรณีผู้เช่าที่ดินมีการยกเว้นการเก็บค่าเช่าที่ดิน และไม่ ชาระค่ า เช่ า ที่ ดิ น เลย
การนับอายุความฟ้องคดีจะเริ่มนับถัดจากวันที่ครบกาหนดชาระหนี้และจะสิ้นสุดเมื่อครบกาหนด 5 ปี
ตั วอย่างเช่น นาย ก. ท าสัญ ญาเช่า ที่ดิน พ.ศ. 2545 กาหนดช าระค่า เช่ าที่ดิ น ในวัน ที่
1 มกราคม ของทุกปี นาย ก. ร้องขอยกเว้นค่าเช่าที่ดินรายปี และมีประกาศของกระทรวงมหาดไทย หรือ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กาหนดพื้นที่เสียหายจากภั ย ธรรมชาติ ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2546 – 2548
และ คปจ. อนุมัติยกเว้นการชาระค่ า เช่ า ที่ ดิ น ให้ น าย ก. ซึ่งภายหลังปี 2548 ปรากฏว่า นาย ก. ไม่ชาระ
ค่าเช่าที่ดินเลย ส.ป.ก. จะใช้สิทธิทางศาลในการฟ้องคดี และเริ่มนับ อายุ ค วามในวั น ที่ ๒ มกราคม ๒๕๔9
ซึ่งจะครบกาหนดอายุความในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕4 และจะขาดอายุความในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕4
1.3.4 กรณีผู้เช่าที่ดินมีการยกเว้นการเก็บค่าเช่าที่ดิน และชาระค่าเช่าที่ดินบางส่วน การนับ
อายุความฟ้องคดีจะเริ่มนับจากวันทีค่ รบกาหนดชาระหนี้และจะสิ้นสุดเมื่อครบกาหนด 5 ปี
ตัวอย่างเช่น นาย ก. ทาสัญญาเช่าที่ดิน พ.ศ. 2545 กาหนดชาระค่าเช่าที่ดิน ในวันที่
1 มกราคม ของทุกปี นาย ก. ร้องขอยกเว้นค่าเช่าที่ดินรายปี และมีประกาศของกระทรวงมหาดไทย หรือ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กาหนดพื้นที่เสียหายจากภัยธรรมชาติ ปี พ.ศ. 2546 และ คปจ. อนุมัติ
ยกเว้น การชาระค่าเช่าที่ดิน ให้น าย ก. ในปี 2546 และนาย ก. ได้ชาระค่า เช่า ที่ดิน บางส่ว น ในวัน ที่
1 มกราคม 2547 ซึ่งภายหลังปี 2548 ปรากฏว่า นาย ก. ไม่ชาระค่าเช่าที่ดินเลย ส.ป.ก. จะใช้สิทธิทางศาล
ในการฟ้ อ งคดี และเริ่ ม นั บ อายุ ค วามในวั น ที่ 1 มกราคม ๒๕๔7 ซึ่ ง จะครบก าหนดอายุ ค วามในวั น ที่
31 ธันวาคม 2552 และจะขาดอายุความในวันที่ 1 มกราคม ๒๕๕3
2. กรณีสัญญาเช่าซื้อที่ดิน
2.1 การผ่อนผันการชาระค่าเช่าซื้อที่ดิน ตามระเบียบ คปก.ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ และวิธีการ
เกี่ยวกับการเช่าซื้อที่ดิน พ.ศ.2526 กรณีผู้เช่าซื้อที่ดินร้องขอผ่อนผันการชาระค่าเช่าซื้อที่ดินเนื่องจาก
ประสบภัยธรรมชาติ หรือมีเหตุสมควรประการอื่นอันทาให้การประกอบเกษตรกรรมไม่ได้ผล หรือได้ผลไม่สมบูรณ์
ทั้ง นี้ จะมี ป ระกาศของกระทรวงมหาดไทย หรื อ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก าหนดพื้ น ที่เ สี ย หายจาก
ภั ย ธรรมชาติ ส.ป.ก. โดย คปก. ได้มอบอานาจให้ คปจ. พิจารณาผ่อนผันการเก็บค่าเช่าซื้อที่ดิน ตามผลแห่ง
ความเสียหายสาหรับปีนั้น ๆ
ตัว อย่า งเช่น นาย ข. ท าสัญ ญาเช่า ซื้อ ที่ด ิน ปี 2545 กาหนดระยะเวลาการช าระ
ค่าเช่าซื้อ 10 งวด ๆ ละ 1 ปี ๆ ละ 10,000.- บาท ในวันที่ 1 มกราคม 2546, 1 มกราคม 2547,
1 มกราคม 2548, 1 มกราคม 2549, 1 มกราคม 2550, 1 มกราคม 2551, 1 มกราคม 2552,
1 มกราคม 2553, 1 มกราคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 ผู้เช่าซื้อที่ดินร้องขอผ่อนผันการชาระ
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ค่าเช่าซื้อที่ดิน ในปี 2546 และ คปจ.พิจารณาผ่อนผันการเก็บค่าเช่าซื้อที่ดินปี 2546 ดังนั้น นาย ข. ไม่ต้อ ง
ชาระค่าเช่า ซื้ อ ที่ ดิ น ปี 2546 แต่ให้ไปชาระในปี 2547 แทนรวม 2 ปี เป็นเงิน 20,000.- บาท
2.2 การขยายระยะเวลาการชาระค่าเช่าซื้อที่ดิน ตามระเบียบ คปก.ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ และ
วิธีการเกี่ยวกับการเช่าซื้อที่ดิน พ.ศ.2526 คือ กรณีผู้เช่าซื้อที่ดินร้องขอขยายระยะเวลาการชาระค่าเช่า
ซื้อที่ดินและมีประกาศของกระทรวงมหาดไทย หรือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กาหนดพื้นที่เสียหาย
จากภัยธรรมชาติ ส.ป.ก. โดย คปก. ได้มอบอานาจให้ คปจ.dเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น ที่ ไ ด้ รั บ ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ทั้งนี้ การ
ขยายระยะเวลาการชาระหนี้สามารถกระทาได้เฉพาะลูกหนี้ที่ยังไม่สิ้นสุดสัญญาเท่านั้น
ตัวอย่างเช่น นาย ข. ทาสัญ ญาเช่า ซื้อ ที่ดิน ปี 2545dกาหนดระยะเวลาการชาระค่าเช่าซื้อ
10 งวด ๆ ละ 1 ปี ในวั น ที่ 1 มกราคม 2546 - 1 มกราคม 2555dนาย ข. ร้ อ งขอขยายระยะเวลา
การชาระค่าเช่าซื้อที่ดินเนื่องจากมีประกาศของกระทรวงมหาดไทย หรือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กาหนด
พื้นที่เสียหายจากภั ย ธรรมชาติ ปี 2547-2549 คปจ. มีมติเห็นชอบให้นาย ข. ขยายระยะเวลาการชาระ
ค่าเช่าซื้อที่ดิน ปี 2547- 2549 ดังนั้น นาย ข. ไม่ต้องชาระค่าเช่าซื้อที่ดินในปี 2547 - 2549 โดยให้เริ่ม
ไปชาระค่าเช่าซื้อที่ดิน ในปี 2550 - 2556
2.3 การนับอายุความฟ้องคดี
2.3.1 กรณีผู้เ ช่า ซื้อ ไม่มาชาระค่า เช่า ซื้อ เลย นับ แต่วันครบกาหนดชาระในงวดแรก
การนับอายุความในการฟ้องคดีจะเริ่มนับถัดจากวันที่ ครบกาหนดชาระหนี้งวดแรก และจะสิ้นสุดเมื่อครบ
กาหนด ๕ ปี
ตัว อย่า งเช่น kนายkข.kทาสั ญญาเช่าซื้อที่ดิน ปี 2545 กาหนดระยะเวลาการช าระหนี้
10 งวด ๆ ละ 1 ปี ในวัน ที่ 1 มกราคม 2546, 1 มกราคม 2547, 1 มกราคม 2548, 1 มกราคม
2549, 1 มกราคม 2550, 1 มกราคม 2551, 1 มกราคม 2552, 1 มกราคม 2553, 1 มกราคม
2554 และ 1 มกราคม 2555 นาย ข. ไม่ได้ช าระค่าเช่าซื้อที่ดินเลยdอายุความในการฟ้องคดี จะเริ่ม
นับตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2546 ซึ่งจะครบกาหนดอายุความในวันที่ 1 มกราคม 2551 และจะขาดอายุ
ความในวันที่ 2 มกราคม 2551
2.3.2 กรณีผู้เ ช่า ซื้อ ที่ดิน ผิด นัด ชาระหนี้ ๒ คราวติด ต่อ กัน ให้ถือ ว่า เป็น การผิด นัด
รวมไปถึงหนี้งวดที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระด้วย ซึ่งเป็นกรณีที่ ส.ป.ก. จะใช้สิทธิทางศาลในการฟ้องคดี การนับ
อายุความฟ้องคดีจะเริ่มนับถัดจากวันที่ ครบกาหนดชาระหนี้งวดแรกและจะสิ้นสุดเมื่อครบกาหนด ๕ ปี
ตั วอย่า งเช่น นาย ข. ทาสั ญญาเช่าซื้อที่ดิน ปี 2545 กาหนดระยะเวลา การช าระหนี้
10 งวด ๆ ละ 1 ปี ในวันที่ 1 มกราคม 2546, 1 มกราคม 2547, 1 มกราคม 2548, 1 มกราคม
2549, 1 มกราคม 2550, 1 มกราคม 2551, 1 มกราคม 2552, 1 มกราคม 2553, 1 มกราคม
2554 และ 1 มกราคม 2555 นาย ข. ไม่ ไ ด้ ชาระค่ า เช่ า ซื้ อ ที่ ดิ น ๒ คราวติดต่อกัน คือ ในวั น ที่
1 มกราคม 2546 และงวดที่ 2 ในวั น ที่ 1 มกราคม 2547 ให้ถือเป็นการผิดนัดในงวดถัด ๆ ไปด้วย
ส.ป.ก.จะใช้สิทธิทางศาลในการฟ้องคดี และเริ่มนับอายุความในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๔6 ซึ่งจะครบกาหนดอายุ
ความในวั น ที่ 1 มกราคม ๒๕๕1 และจะขาดอายุความในวันที่ 2 มกราคม ๒๕๕1
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2.3.3 กรณีผู้เช่าซื้อที่ดินมาชาระค่าเช่าซื้อบางส่วน อายุความในการฟ้องคดี ย่อมสะดุดหยุดลง
และเมื่อเหตุที่ทาให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใดให้เริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่เวลานั้น คือ ในวันที่
ลู กหนี้ มาช าระหนี้ โดยเริ่ มนั บอายุ ความใหม่ ตามอายุความของมูลหนี้ เดิม คื อ ๕ ปีนั บแต่ วันที่ ม าช าระหนี้
บางส่วนและจะสิ้นสุดเมื่อครบกาหนด ๕ ปี
ตัวอย่า งเช่น นาย ข. ทาสัญญาเช่าซื้อที่ดิน ปี 2545 กาหนดระยะเวลา การชาระหนี้
10 งวด ๆ ละ 1 ปี ในวันที่ 1 มกราคม 2546, 1 มกราคม 2547, 1 มกราคม 2548, 1 มกราคม
2549, 1 มกราคม 2550, 1 มกราคม 2551, 1 มกราคม 2552, 1 มกราคม 2553, 1 มกราคม
2554 และ 1 มกราคม 2555 ซึ่งนาย ข. ได้ชาระค่าเช่าซื้อ ที่ดิน ดังนี้
ในวันที่ 1 มกราคม 2546
จานวน 5,000.- บาท
“ 1 มกราคม 2547
จานวน 10,000.- บาท
“ 1 มกราคม 2548
จานวน 10,000.- บาท
“ 1 มกราคม 2549
จานวน 10,000.- บาท
“ 1 มกราคม 2550
ไม่มาชาระค่าเช่าซื้อ
ดังนั้น จะเริ่มนับอายุความใหม่ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕49 ต่อไปอีก ๕ ปี ซึ่งจะครบกาหนด
อายุความในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕4 และจะขาดอายุความ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕5
2.3.4 กรณีผู้เช่าซื้อมีการขอขยายระยะเวลาการชาระค่าเช่าซื้อ พิจารณาได้ ดังนี้
(1) ผู้เช่าซื้อไม่ชาระค่าเช่าซื้อเลยนับแต่วันครบกาหนดชาระในงวดแรก
ตั วอย่า งเช่น นายdข. ท าสั ญญาเช่าซื้อที่ ดิน ปี 2545 ก าหนดระยะเวลา
การช าระหนี้ 10 งวด ๆ ละ 1 ปี ในวั นที่ 1 มกราคม 2 5 4 6 - 1 มกราคม 2555ddคปจ.มี ม ติ
ให้ขยายระยะเวลาการชาระค่าเช่าซื้อ ปี ๒๕47 - 2549 ครั้งละ ๑ ปี ค่าเช่าซื้อที่ดินดังกล่าวจึงครบกาหนด
ต้องชาระในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕50 หากลูกหนี้ที่ไม่มาชาระค่าเช่าซื้อเลย อายุความในการฟ้องคดีจะเริ่มนับ
ในวันที่ 2 มกราคม ๒๕50 ซึ่งจะครบกาหนดอายุความในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕5 และจะขาดอายุความ
ในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕5 ดั ง นั้ น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕5 คปจ. ไม่สามารถขยายระยะเวลา
การชาระค่าเช่าซื้อออกไปได้อีก เนื่องจากจะเป็นการขยายเวลาการชาระค่าเช่าซื้อออกไปเกินกาหนดอายุความ
(2) ผู้เช่าซื้อมาชาระค่าเช่าซื้อบางส่วน
ตั ว อย่ า งเช่ น fนายfข.fท าสั ญ ญาเช่ า ซื้ อ ที่ ดิ น ปี 2545 ก าหนดระยะเวลา
การชาระหนี้ 10 งวด ๆ ละ 1 ปี ในวันที่ 1 มกราคม 2546 - 1 มกราคม 2555 คปจ.มีมติให้ขยาย
ระยะเวลาการช าระค่ า เช่ า ซื้ อ ปี ๒๕47 - 2549 ครั้ ง ละ ๑ ปี ค่ า เช่ า ซื้ อ ที่ ดิ น ดั ง กล่ า วจึ ง ครบก าหนด
ต้องชาระในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕50 แต่นาย ข. มาชาระค่าเช่าซื้อที่ดินบางส่วนภายในอายุความ ๕ ปี เช่น
ในวันที่ 1 มกราคม ๒๕50
ชาระค่าเช่าซื้อ
จานวน 5,000.- บาท
“ 1 มกราคม 2551
“
จานวน 10,000.- บาท
“ 1 มกราคม 2552
“
จานวน 5,000.- บาท
“ 1 มกราคม 2553
ไม่มาชาระค่าเช่าซื้อ
ดั ง นั ้ น จะเริ่ ม นั บ อายุ ค วามใหม่ ในวั น ที่ ๑ มกราคม ๒๕52 ต่ อ ไปอี ก ๕ ปี
ซึ่งจะครบกาหนดอายุความในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕7 และจะขาดอายุความ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕8
ซึ่งหาก คปจ. ประสงค์จะขยายระยะเวลาการช าระหนี้ ออกไปอี ก ได้ ภายในวั นที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๕7 คปจ.
ก็มีอานาจกระทาได้
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3. กรณีดอกเบี้ยค้างชาระ กาหนดอายุความ 5 ปี นั บ แต่ วั น ที่ อ าจใช้ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งนั้ น ได้
3.1 การขอยกเว้นดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อที่ดิน กรณีชาระดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อบางส่วน ตามระเบียบ คปก.
ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเช่าซื้อที่ดิน พ.ศ.2526 คือ กรณีผู้เช่าซื้อที่ดินร้องขอขยาย
ระยะเวลาการชาระค่าเช่าซื้อที่ดิน และมีประกาศของกระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กาหนดพื้นที่เสียหายจากภัยธรรมชาติ ส.ป.ก. โดย คปก. ได้มอบอานาจให้ คปจ.fเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับความเสียหายจาก
ภัยธรรมชาติ และการยกเว้นดอกเบี้ยให้มีผลตั้งแต่ปีที่ประสบอุทกภัยครั้งสุดท้ายไม่ให้นับต่อจากปีที่ได้รับ
การยกเว้นไว้แล้ว
ตัวอย่างเช่น นาย ข. ทาสัญญาเช่าซื้ อ ที่ ดิ น ปี 2545 กาหนดระยะเวลา การชาระหนี้
10 งวด ๆ ละ 1 ปี ในวัน ที่ 1 มกราคม 2546 - 1 มกราคม 2555dนาย ข. ร้อ งขอยกเว้ น ดอกเบี้ ย
ค่าเช่าซื้อ เนื่องจากประสบภัยธรรมชาติและมีประกาศของกระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กาหนดพื้น ที่เสีย หายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2546 – 2547 คปจ. มีมติให้ยกเว้นดอกเบี้ย ปี ๒๕46 2548 ครั้งละ ๑ ปี ซึ่งจะครบกาหนดต้องชาระดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕49 ดังนี้:วันที่ 1 มกราคม 2546
วันที่ 1 มกราคม 2547
นาย ข.
ได้รับยกเว้นดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อ
วันที่ 1 มกราคม 2548
วันที่ 1 มกราคม 2549
นาย ข.
ได้ชาระดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อที่ดินบางส่วน
ดั ง นั้ น จะเริ่มนับอายุความในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕49 ซึ่งจะครบกาหนดอายุความในวันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕54 และจะขาดอายุความ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕5 ซึง่ หาก คปจ. ประสงค์จะยกเว้น
การชาระดอกเบี้ยออกไปอีกภายในวันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕54 คปจ. ก็มีอานาจกระทาได้
3.2 การขอยกเว้นดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อที่ดิน กรณีไม่ชาระดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อเลย
ตั ว อย่ า งเช่ น นาย ข. ท าสั ญญาเช่ าซื้ อที่ ดิ น ปี 2545 กาหนดระยะเวลาการช าระหนี้
10 งวด ๆ ละ 1 ปี ในวันที่ 1 มกราคม 2546 - 1 มกราคม 2555 นาย ข. ร้องขอยกเว้นดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อ
เนื่องจากประสบภัยธรรมชาติและมีประกาศของกระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กาหนด
พื้น ที่เ สีย หายจากภัย ธรรมชาติ ในปี 2546 - 2547 คปจ. มีม ติให้ย กเว้น ดอกเบี้ย ปี ๒๕46 - 2548
ครั้งละ ๑ ปี ซึ่งจะครบกาหนดต้องชาระดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕49 ดังนี้:วันที่ 1 มกราคม 2546
วันที่ 1 มกราคม 2547
นาย ข.
ได้รับยกเว้นดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อ
วันที่ 1 มกราคม 2548
ต่อมาในปี 2549 นาย ข. ร้องขอยกเว้นดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อเนื่องจากประสบภัยธรรมชาติ
และมีประกาศของกระทรวงมหาดไทย หรือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กาหนดพื้นที่เสียหายจากภัยธรรมชาติ
ในปี 2547 - 2549 คปจ.มีมติให้ยกเว้นดอกเบี้ย ปี ๒๕47 - 2549 ครั้งละ ๑ ปี ซึ่งจะครบกาหนด
ต้องชาระดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕50 ดังนี้:วันที่ 1 มกราคม 2547
วันที่ 1 มกราคม 2548
นาย ข.
ได้รับยกเว้นดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อ
วันที่ 1 มกราคม 2549
วันที่ 1 มกราคม 2550
นาย ข.
ไม่ได้ชาระดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อที่ดินเลย
ดั ง นั้ น จะเริ่มนับอายุความในวันที่ 2 มกราคม ๒๕50 ซึ่งจะครบกาหนดอายุความในวันที่
1 มกราคม 2555 และจะขาดอายุความ ในวันที่ 2 มกราคม ๒๕๕5 ซึง่ หาก คปจ. ประสงค์จะยกเว้น
การชาระดอกเบี้ยออกไปอีกภายในวันที่ 1 มกราคม 2555 คปจ. ก็มีอานาจกระทาได้
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คาสั่งสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ ๘๔/25๕๓
เรื่อง มอบอานาจการลงนามในสัญญากู้ยืมเงินจาก ส.ป.ก. และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การจัดทาสัญญากู้ยืมเงินระหว่างสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
กับเกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกร ดาเนินการไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว รวมทั้งติดตามควบคุมการบริหาร
สัญญากู้ยืมเงินของ ส.ป.ก. ให้มีประสิทธิภาพและรักษาประโยชน์ของทางราชการ จึงให้ยกเลิกคาสั่งสานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๓๙๔/๒๕๔๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗ เรื่อง มอบอานาจการ
ลงนามสัญญากู้ยืมเงินจาก ส.ป.ก. และ ที่ ๑๔๐/๒๕๔๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๘ เรื่อง มอบอานาจ
การบอกเลิกสัญญากู้ยืมเงินจาก ส.ป.ก.
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๘ ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้กู้ยืมเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแก่เกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.๒๕๓๖ ประกอบกับมาตรา ๓๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
มอบอานาจ พ.ศ.๒๕๕๐ จึงมอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิ บั ติ ร าชการแทน เลขาธิ ก ารสานั ก งาน
การปฏิรู ป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ลงนามในสั ญญากู้ยืมเงินจาก ส.ป.ก.แปลงหนี้ใหม่สั ญญาแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือรับสภาพความรับผิด และ/หรือบันทึกต่อท้ายสัญญาดังกล่าว พร้อมทั้งการบอกเลิกสัญญากู้ยื มเงินกับ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร การเรียกให้ผู้กู้และผู้ทาสัญญารับรองผูกผันตนอย่างลูกหนี้ร่วมชาระเงินกู้
ให้กับ ส.ป.ก. โดยให้ทาสัญญาขึ้นเป็นสองฉบับ ส่งมอบให้แก่คู่สัญญาฉบับหนึ่ง ส่วนอีกฉบับเก็บไว้ที่ สานักงาน
การปฏิรูปที่ดินจังหวัด ที่จัดทาสัญญา
ให้ผู้รับมอบอานาจรายงานการใช้อานาจที่ได้รับมอบภายในสิบห้าวัน นับถัดจากวันที่ได้ใช้
อานาจนั้นๆ
อนึ่ง หากผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรจะมอบอานาจให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการ
แทนต่อไป ก็ให้กระทาได้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
(ลงชื่อ) สถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ
(นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
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คาสั่งสานักบริหารกองทุน
ที่ 1/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานพิจารณากาหนดวิธีปฏิบัติการจัดเก็บหนี้ค้างชาระคืนกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
จากการประชุมร่วมหารือ เรื่องคู่มือวิธีปฏิบัติการจัดเก็บหนี้ค้างชาระคืนกองทุนการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2547 ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะทางานร่วมกัน พิจารณากาหนด
แนวทางวิธีปฏิบัติการจัดเก็บหนี้ค้างชาระคืนกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสาวนิตยา ผิวเหลือง
ปฏิบัติหน้าที่
ประธานคณะทางาน
ผู้อานวยการส่วนติดตาม
และตรวจสอบบัญชีกองทุน
2. นางนภาพร
ธาระวานิช
เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน 8ว คณะทางาน
3. นายธนพล
หงษ์ศิริรัตน์
เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน 8ว คณะทางาน
4. นางพรทิพย์
อุ้ยตา
นักวิชาการเงินและบัญชี 7ว คณะทางาน
5. นางเยาวนิจ
เพ็ชรน้าเขียว
นิติกร 7ว
คณะทางาน
6. นายสิริวัตร
มหาชนะวงศ์
เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน 6ว คณะทางาน
7. นางสาวอัจฉรา วัฒนะเจริญ
เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน 6
คณะทางาน
8. นางศิริกุล
อุมานนท์
นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว คณะทางาน
9. นางสาวสุนี
ฉัตรนิเทศตระกูล นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 6ว คณะทางาน
และเลขานุการ
10. นางณัฐณิชา เนตรานนท์
เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี 5 ผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ ให้ คณะทางานมีหน้าที่ร่วมกันพิจารณาก าหนดแนวทาง วิธีการปฏิบัติในการจัดเก็บหนี้
ค้างชาระคืนกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2547
(ลงชื่อ) ทิพวรรณ เคาวางกูร
(นางทิพวรรณ เคาวางกูร)
ผู้อานวยการส่วนวิเคราะห์เงินกองทุน
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักบริหารกองทุน
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คาสั่งสานักบริหารกองทุน
ที่ 4/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานพิจารณาปรับปรุงคู่มือวิธีปฏิบัติการจัดเก็บหนี้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
จากการประชุมสานักบริหารกองทุน ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ที่ประชุม
มีมติมอบหมายให้ กผพ. รวบรวมจัดทา และปรับปรุงคู่มือวิธีปฏิบัติการจัดเก็บหนี้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม และแต่งตั้งคณะทางานพิจารณาปรับปรุงคู่มือวิธีปฏิบัติการจัดเก็บหนี้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสาวอัจฉรา
วัฒนะเจริญ
ประธานคณะทางาน
2. นางชยพร
พงษ์เจริญ
คณะทางาน
3. นางศรีสุดา
เกษตรศิริ
คณะทางาน
4. นายขวัญชัย
ธีรนาทสิน
คณะทางาน
5. นางสาวอรุชา
แสงเจริญ
คณะทางาน
6. นางศศิวงศ์
แสงศิริ
คณะทางาน
7. นางสาวประภาพร สินเพ็ชร์
คณะทางานและเลขานุการ
ทั้ ง นี้ ให้ ค ณะท างานมี ห น้ า ที่ ร่ ว มกั น พิ จ ารณา และปรั บ ปรุ ง คู่ มื อวิ ธี ปฏิ บั ติ การจั ดเก็ บหนี้
เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พรทิพย์ อุ้ยตา
(นางพรทิพย์ อุ้ยตา)
ผู้อานวยการสานักบริหารกองทุน
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา นางพรทิพย์
คณะผู้จัดทา นางสาวอัจฉรา

อุ้ยตา

ผู้อานวยการสานักบริหารกองทุน

วัฒนะเจริญ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการกลุ่มแผนงานและพัฒนากองทุน
นางสาวประภาพร สินเพ็ชร์
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชานาญการ
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