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พระราชบัญญัติ
ยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
พ.ศ. ๒๕๖๓

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยค าแนะน าและยิ น ยอม
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๓”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชกาหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐
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(๒) พระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชก าหนดบรรษั ท ตลาดรองสิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย
พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“บตท.” หมายความว่า บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่ อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัท
ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
“ธอส.” หมายความว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์
มาตรา ๕ ให้ บตท. ยังคงตั้งอยู่ตราบเท่าเวลาที่จาเป็นเพื่อดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
หรือดาเนินการอื่นใดที่ค้างอยู่ใ ห้แล้วเสร็จ แต่ไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
มาตรา ๖ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ทุน และภาระผูกพันของ บตท.
ให้แก่ ธอส. นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๗ การโอนสิทธิเรียกร้องของ บตท. ให้แก่ ธอส. ไม่จาต้องบอกกล่าวการโอนไปยัง
ลูกหนี้ตามมาตรา ๓๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของลูกหนี้
ที่จะยกข้อต่อสู้ตามมาตรา ๓๐๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๘ ถ้ามีการฟ้องร้องบังคับตามสิทธิเรียกร้องเป็นคดีอยู่ในศาล ให้ ธอส. เข้าสวมสิทธิ
เป็นคู่ความแทน บตท. ในคดีดังกล่าว และในกรณีที่ศาลได้มีคาพิพากษาบังคับตามสิทธิเรียกร้องนั้นแล้ว
ก็ให้เข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษานั้น
มาตรา ๙ ให้ ธอส. ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการโอนหรือเปลี่ยนแปลง
รายการทางทะเบียนเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือหลักประกันสาหรับธุรกรรมที่รับโอนกิจการมาจาก บตท.
มาตรา ๑๐ ให้พนักงาน บตท. ที่ประสงค์จะไปปฏิบัติงานกับ ธอส. แสดงความจานง
เป็น หนังสือต่อผู้บังคับบัญชาภายในหกสิบวันนั บแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยการพ้นจาก
ตาแหน่งของพนักงาน บตท. มิให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะเลิกจ้าง
ให้ ธอส. รับโอนพนักงาน บตท. ตามวรรคหนึ่ง มาดารงตาแหน่งที่เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ของพนักงานแต่ละคน โดยให้ได้รับเงิ นเดือนไม่ต่ากว่าที่ได้รับอยู่เดิม
และได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า พนั ก งาน ธอส. ในต าแหน่ ง ลั ก ษณะเดี ย วกั น หรื อ เที ย บเท่ า
และให้นับระยะเวลาทางานใน บตท. เป็นระยะเวลาในการทางานใน ธอส. ด้วย
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มาตรา ๑๑ พนักงาน บตท. ที่ไม่แสดงความจานงที่จะไปปฏิบัตงิ านกับ ธอส. ตามมาตรา ๑๐
วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะเลิกจ้างโดยมิใช่ความผิดของพนักงาน
มาตรา ๑๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทย
อนุ ญาตให้ ธนาคารพาณิ ชย์ สามารถท าธุรกรรมแปลงสิ นทรั พย์ เป็ นหลั กทรั พย์ ได้ เอง ดังนั้น เพื่อไม่ให้ เป็ น
การประกอบธุรกิจแข่งขันกับเอกชน รัฐจึงไม่จาเป็นต้องมีบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อแปลงสินทรั พย์
เป็นหลักทรัพย์ไว้เป็นการเฉพาะ สมควรยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยและโอนกิจการ ทรัพย์สิน
สิ ทธิ หนี้ สิ น ทุน และภาระผู กพันของบรรษั ทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยู่ อาศัยให้ แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เพื่อทาหน้าที่บริหารจัดการธุรกรรมที่เหลืออยู่ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยต่อไป จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้

