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พระราชกําหนด 
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
เปนปที่ ๕๒ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช 
๒๕๓๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกําหนดขึ้นไว ดังตอไปนี้ 

 
มาตรา ๑  พระราชกําหนดนี้เรียกวา “พระราชกําหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่

อยูอาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชกําหนดนี ้
“บรรษัท” หมายความวา บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 
“ตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย” หมายความวา การทําธุรกรรมทางการเงินที่

เกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย และการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 
“สินทรัพย” หมายความวา สิทธิเรียกรองหรือสิทธิอื่นใดที่จะกอใหเกิดกระแส

รายรับขึ้นในอนาคต ไมวาจะแนนอนหรือไมก็ตาม ท้ังน้ี เฉพาะที่เกี่ยวกับสินเชื่อที่อยูอาศัย 
“หลักทรัพย” หมายความวา หลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย 
 

                                                 
๑ รก.๒๕๔๐/๒๙ก/๒๐/๒๘ มิถุนายน ๒๔๐ 
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“ตราสารทางการเงิน” หมายความวา ต๋ัวเงิน และตราสารหนี้หรือตราสารทุน
ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

“การแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย” หมายความวา การแปลงสินทรัพยเปน
หลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 

“เงินกองทุน” หมายความวา ทุนประเดิมตามมาตรา ๑๐ เงินที่ไดจากการเพิ่มทุน
ตามมาตรา ๑๑ เงินสํารอง และกําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรแลว ท้ังน้ี เม่ือหักผลขาดทุน
ที่เกิดขึ้นในทุกงวดการบัญชีออกแลว รวมทั้งเงินสํารองจากการตีราคาสินทรัพย 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู
อาศัย 

“กรรมการ” หมายความวา กรรมการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 
“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 
“รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกําหนดนี ้
 
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกําหนดนี ้

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชกําหนดนี้ 
กฎกระทรวงนั้น เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 

การจัดตั้งและเงินทุน 
   

 
มาตรา ๕  ใหจัดตั้งองคการของรัฐขึ้นเรียกวา “บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู

อาศัย” เรียกโดยยอวา “บตท.” และใหเปนนิติบุคคล 
 
มาตรา ๖  ใหบรรษัทตั้งสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานคร และจะตั้งสาขา ณ ท่ี

ใดภายในราชอาณาจักรก็ได แตการตั้งสาขาตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีกอน 
 
มาตรา ๗  ใหบรรษัทมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจตลาดรองสินเชื่อที่อยู

อาศัยและกิจการอื่นที่สงเสริมและพัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 
 
มาตรา ๘  ภายในขอบวัตถุประสงคของบรรษัทตามมาตรา ๗ ใหบรรษัทมีอํานาจ

กระทํากิจการตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
(๑) ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิตาง ๆ สราง ซ้ือ จัดหา 

ขาย จําหนาย เชา ใหเชา เชาซ้ือ ใหเชาซื้อ ยืม ใหยืม รับจํานํา รับจํานอง แลกเปล่ียน โอน รับโอน 
หรือดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสินทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทรัพยสินท่ีมีผูมอบให 
(๒) รับโอนสินเชื่อของสถาบันการเงินและผูประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
(๓) ดําเนินการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 
(๔) ออกหลักทรัพยหรือตราสารทางการเงิน 
(๕) รับประกันความเสี่ยงใหแกผูลงทุนในหลักทรัพยที่ออกในการแปลง

สินทรัพยเปนหลักทรัพยวาจะไดรับชําระหนี้คืนตามรูปแบบหรือวิธีการที่ชัดเจน 
(๖) เรียกเก็บดอกเบี้ย สวนลด คาธรรมเนียม และคาบริการทางการเงินอื่น ๆ ท่ี

เก่ียวของ 
(๗) กูยืมเงินในประเทศหรือตางประเทศเพื่อธุรกิจของบรรษัท 
(๘) รับฝากเงินเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจของบรรษัทเพื่อใหการแปลง

สินทรัพยเปนหลักทรัพยสําเร็จลุลวง หรือเพื่อระดมเงินจากสถาบันการเงินและตลาดการเงิน แต
ไมรวมถึงการระดมเงินฝากจากประชาชนทั่วไป 

(๙) ใชเงินคงเหลืออยูเปลาของบรรษัทในการลงทุนเพื่อนํามาซึ่งรายไดตามที่
ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ 

(๑๐) กระทําการอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดการใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของบรรษัท 

การออกหลักทรัพยหรือการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ใหบรรษัทดําเนินการ
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายวาดวยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อ
การแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๙  ในการท่ีบรรษัทดําเนินการลงทุนในสินทรัพยใด ใหบรรษัทและผูท่ี

เกี่ยวของไดรับสิทธิประโยชนตามมาตรา ๑๔ ถึงมาตรา ๒๑ แหงพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะ
กิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ.๒๕๔๐ น้ันดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๐  ใหกําหนดทุนประเดิมของบรรษัทเปนจํานวนหนึ่งพันลานบาท โดย

จายจากเงินสํารองเพื่อรักษาระดับกําไรนําสงรัฐของธนาคารแหงประเทศไทย 
 
มาตรา ๑๑  การเพิ่มทุนของบรรษัทใหกระทําโดยไดรับการจัดสรรจากเงิน

งบประมาณแผนดินหรือจากแหลงเงินอื่นโดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตร ี
 
มาตรา ๑๒  เงินที่ใชหมุนเวียนในการดําเนินกิจการประกอบดวย 
(๑) เงินกองทุน 
(๒) เงินที่ไดมาโดยการออกหลักทรัพยหรือตราสารทางการเงินของบรรษัท 
(๓) เงินกูยืมจากในประเทศและตางประเทศ 
(๔) รายไดของบรรษัท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) เงินท่ีมีผูมอบให 
(๖) เงินจากแหลงเงินอื่นที่รัฐมนตรีอนุมัติ 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการและการจัดการ 
   

 
มาตรา ๑๓  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการบรรษัทตลาด

รองสินเชื่อที่อยูอาศัย” ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เปนประธาน
กรรมการ อธิบดีกรมที่ดิน ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
มอบหมาย ผูแทนธนาคารอาคารสงเคราะห ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกไมเกินสี่คนเปนกรรมการ และผูจัดการเปนกรรมการ
และเลขานุการ 

ใหรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิดวยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตร ีโดยในจํานวนนี้ตองเปนผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนอยางนอยสองคน 

 
มาตรา ๑๔  กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป 
ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ หรือในกรณีที่

แตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งไวแลว 

เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการ
ข้ึนใหม ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวา
กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตไมเกินสองวาระ
ติดตอกัน 

 
มาตรา ๑๕  นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๔ กรรมการซ่ึง

รัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่หรือหยอน

ความสามารถ 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 
มาตรา ๑๖  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม ให
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๗  คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลโดยท่ัวไป

ซึ่งกิจการของบรรษัทภายในขอบวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 
(๑) กําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เงินตอบแทน และคาใชจาย 
(๒) กําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง การเงิน ทรัพยสิน และการบัญชี 

รวมท้ังการตรวจสอบสอบและสอบบัญชีภายใน 
(๓) กําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานและดําเนินกิจการ 
(๔) กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของลูกหนี้สินเชื่อที่อยู

อาศัย ซึ่งบรรษัทจะรับโอน 
(๕) กําหนดมาตรฐานสัญญาสินเชื่อที่อยูอาศัยที่บรรษัทจะรับโอน 
(๖) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการประเมินราคาสินทรัพยที่บรรษัทจะรับโอน 

ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข และการรับประกันความเสี่ยงใหแกผูลงทุนใน
หลักทรัพยท่ีบรรษัทออกในการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 

(๗) พิจารณาใหความเห็นชอบงบประมาณของบรรษัท 
 
มาตรา ๑๘  คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่ง 

ประกอบดวยผูจัดการและกรรมการในคณะกรรมการไมนอยกวาสามคนและไมเกินหาคนเปน
กรรมการบริหาร และกําหนดใหกรรมการบริหารคนหนึ่งนอกจากผูจัดการเปนประธาน
กรรมการบริหาร 

ใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๙  เพื่อประโยชนแกกิจการของบรรษัท ใหคณะกรรมการมีอํานาจ

แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งของบรรษัทได 
 
มาตรา ๒๐  คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนผูจัดการดวยความ

เห็นชอบของรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การแตงตั้งและถอดถอนผูจัดการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในส่ีของกรรมการทั้งหมด 

ผูจัดการไมเปนพนักงานตามกฎหมายวาดวยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 
มาตรา ๒๑  ผูจัดการมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการของบรรษัทใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีของบรรษัท และตามนโยบายหรือขอบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนด 
ในกิจการของบรรษัทที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูจัดการเปนผูแทนของบรรษัท 

และเพื่อการนี้ผูจัดการจะมอบอํานาจใหตัวแทนหรือบุคคลใดกระทํากิจการเฉพาะอยางแทนก็ได 
แตตองเปนไปตามขอบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๒๒  ใหประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารและอนุกรรมการไดรับประโยชนตอบแทนตามที่รัฐมนตรีกําหนด 
 

หมวด ๓ 
การกํากับ การดําเนินงาน และการควบคุม 

   
 

มาตรา ๒๓  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาท่ีกํากับโดยท่ัวไปซึ่งกิจการของบรรษัทเพื่อ
การนี้ จะสั่งใหบรรษัทชี้แจงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําของ
บรรษัทที่ขัดตอนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอํานาจท่ีจะส่ังใหบรรษัท
ปฏิบัติการตามนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตร ีและสั่งสอบสวนขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานได 

 
มาตรา ๒๔  ใหบรรษัทดํารงเงินกองทุนเปนอัตราสวนกับสินทรัพย หน้ีสิน หรอื

ภาระผูกพันตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๕  ในกรณีที่บรรษัทขอใหรัฐบาลค้ําประกันเงินกูที่บรรษัทกูยืมจาก

แหลงใหกูยืมภายในประเทศหรือตางประเทศ ใหรัฐบาลมีอํานาจค้ําประกันเงินกูนั้นได  แตจํานวน
เงินกูที่จะค้ําประกันเมื่อรวมกับตนเงินกูที่การค้ําประกันของรัฐบาลยังคางอยู ตองไมเกินส่ีเทาของ
เงินตรากองทุนของบรรษัทเม่ือคํานวณเปนเงินตราไทย ท้ังน้ี ไมวาจะเปนการค้ําประกันตามอํานา
ท่ีมีอยูในกฎหมายใด 

การคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยเพื่อทราบยอดรวมของเงินกูตาม
วรรคหนึ่ง ใหใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราถัวเฉลี่ยประจําวันที่ทุนรักษาระดับอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราไดกําหนดไวในวันทําสัญญา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๖  ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของบรรษัทและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบบัญชีตอรัฐมนตร ี

ใหบรรษัทรายงานกิจการประจําป งบดุล บัญชีกําไรและขาดทุน ซึ่งผูสอบบัญชี
ตามวรรคหนึ่งไดรับรองแลวตอรัฐมนตร ีเพื่อเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อทราบ
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชีแตละป 

 
หมวด ๔ 

การจัดสรรกําไร 
   

 
มาตรา ๒๗  การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป ใหบรรษัทจัดสรรเปนเงินสํารองไวใน

กิจการของบรรษัทไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของกําไรสุทธิ สวนที่เหลือใหจัดสรรเงินกองทุนหรือนําสงเปน
รายไดของแผนดินตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๒๘  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ ทุน และความรับผิดของ
สํานักงานตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัยในธนาคารอาคารสงเคราะหมาเปนของบรรษัท ท้ังน้ี ภายใน
ระยะเวลาไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชกาํหนดนี้ใชบังคับ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 
นายกรัฐมนตร ี

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยท่ีมีความจําเปนและรีบดวน
ที่จะตองแกไขปญหาธุรกิจอสังหาริมทรัพยของประเทศท่ีกําลังประสบภาวะซบเซาโดยการขยาย
สินเชื่อที่อยูอาศัยในวงกวางขึ้น อันเปนมาตรการหนึ่งในการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 
แตปจจุบันการใหสินเชื่อที่อยูอาศัยในธุรกิจอสังหาริมทรัพยยังตองใชเงินทุนจากสถาบันการเงิน
ตัวกลางทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งทั้งในสวนของสถาบันการเงินของรัฐและเอกชนยังมีขอจํากัดอยู
หลายประการทําใหไมสามารถจัดสรรเงินทุนเพื่อใหสินเชื่อในสาขาที่อยูอาศัยไดเพียงพอกับความ
ตองการ จึงสมควรจัดตั้งองคการของรัฐเพื่อพัฒนาตลาดรองการใหสินเชื่อที่อยูอาศัย โดยนํา
หลักการของการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยมาใชเพ่ือใหสามารถระดมทุนสําหรับขยายสินเช่ือ
ท่ีอยูอาศัยไดมากเพียงพอและสมํ่าเสมอ และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนในอัน
จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 
 

ปรียนันท/แกไข 
๒๘/๒/๔๕ 

A+B (C) 
 

พัชรินทร/เนติมา  จัดทํา 
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 

 


