
 
พระราชบัญญัติ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์  (ฉบับที ่ ๔) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์  (ฉบับที่  ๔)  
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติธนาคาร 

อาคารสงเคราะห์  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์  (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ.  ๒๕๔๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ให้ธนาคารมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนมีที่ดินหรืออาคารเพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัย  

รวมถึงให้ผู้สูงอายุใช้ประโยชน์จากที่ดินหรืออาคารเพื่อการด ารงชีพ” 

้หนา   ๖๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๓  แห่งพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์  
พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการธนาคารคณะหนึง่  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  ผู้แทน
กระทรวงการคลัง  ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และกรรมการอื่น  
อีกจ านวนไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  เป็นกรรมการ  และให้ผู้จัดการเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 

ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่น” 
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

“ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการอื่นพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  หากยังมิได้แต่งตั้ง
ประธานกรรมการหรือกรรมการขึ้นใหม่  ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  จนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการซึง่ได้รับแต่งตัง้ใหม่
เข้ารับหน้าที่  แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติธนาคาร
อาคารสงเคราะห์  พ.ศ.  ๒๔๙๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนถึงวาระ  ให้คณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งผู้อื่นด ารงต าแหน่งแทนภายในเก้าสิบวัน  เว้นแต่วาระของประธานกรรมการหรือกรรมการเหลือไม่ถึง
เก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งแทนก็ได้  และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับ  
วาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งตนแทน” 

มาตรา ๗ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสามและวรรคสี่ของมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์  พ.ศ.  ๒๔๙๖ 

“ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังคง  
มีวาระอยู่ในต าแหน่ง  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเพิ่มขึน้อยู่ในต าแหนง่เท่ากบัวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง  ให้ถือว่า
คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่เหลืออยู่” 

้หนา   ๖๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๘ ให้เพิ ่มความต่อไปนี ้เป็นมาตรา  ๑๖/๑  แห่งพระราชบัญญัติธนาคาร

อาคารสงเคราะห์  พ.ศ.  ๒๔๙๖  

“มาตรา ๑๖/๑ การประชุมคณะกรรมการธนาคารต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  ถ้าต าแหน่งประธานกรรมการว่างลง  ประธานกรรมการ 

ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน 

การลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติธนาคาร

อาคารสงเคราะห์  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๓๑๗  ลงวันที่  
๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การก าหนดอัตราเงินเดือนผู้จัดการต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี” 

มาตรา ๑๐ ให้เพิ ่มความต่อไปนี ้เป็นมาตรา  ๒๒/๑  แห่งพระราชบัญญัติธนาคาร

อาคารสงเคราะห์  พ.ศ.  ๒๔๙๖ 

“มาตรา ๒๒/๑ ให้ธนาคารมีผู้จัดการหนึ่งคน  

ให้คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งผู้จัดการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี” 
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติธนาคาร

อาคารสงเคราะห์  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์  (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ.  ๒๕๔๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๓)  คณะกรรมการธนาคารให้ออกโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี เพราะบกพร่องต่อหน้าที่   

มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติธนาคาร
อาคารสงเคราะห์  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์  (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ.  ๒๕๔๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑) ให้กู้ยืมเงินเพ่ือประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

 (ก) เพื่อให้ผู้กู้ซื้อที่ดินหรืออาคารเป็นของตนเอง 

 (ข) เพื่อให้ผู้กู้ใช้ส าหรับสร้าง  ขยาย  หรือซ่อมแซมอาคารของตนเอง 

้หนา   ๖๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



 (ค) เพื่อให้ผู้กู้ไถ่ถอนจ านองอันผูกพันที่ดินหรืออาคารของตนเอง 

 (ง) เพื่อให้ผู้กู้ไถ่ถอนการขายฝากที่ดินหรืออาคารของตนเอง 

 (จ) เพ่ือให้ผู้กู้ซื้อ  เช่า  สร้าง  ขยายหรือซ่อมแซมอาคารบนที่ดินที่มีสิทธิการเช่า  ทั้งนี้  
ตามที่คณะกรรมการธนาคารก าหนด 

 (ฉ) เพื่อให้ผู้กู้ใช้ในการลงทุนจัดกิจการเคหะ 

 (ช) เพื่อให้ผู้กู้ซึ่งเป็นผู้สูงอายุใช้ประโยชน์จากที่ดินหรืออาคารของตนเพ่ือการด ารงชีพ 

 (ซ) เพื่อกิจการอื่นตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร” 

มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๓/๑)  (๓/๒)  และ  (๓/๓)  ของมาตรา  ๒๗  

แห่งพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

“(๓/๑) ออกและขายพันธบัตร  ตราสารทางการเงิน  หรือกู้ยืมเงินโดยวิธีอื่นใด 

(๓/๒) ออกและขายสลากออมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(๓/๓) จัดตั้งบริษัทหรือร่วมกิจการกับบุคคลอื่นเพื่อด าเนินการเกี่ยวกับหรือเนื่องใน 

การให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคาร  ทั้งนี้  ให้ด าเนินการได้ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์    
พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๙  

มาตรา ๑๕ ให้ประธานกรรมการและกรรมการอื่นที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งในคณะกรรมการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งด ารงต าแหน่ง

อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการและกรรมการอื่น 

ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตธินาคารอาคารสงเคราะห์  

พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
มาตรา ๑๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 

้หนา   ๖๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
วัตถุประสงค์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของรัฐให้ครอบคลุมถึงการให้ความช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุในการใช้ประโยชน์จากที่ดินหรืออาคารของตนเองเพ่ือการด ารงชีพ  และแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับองค์ประกอบและองค์ประชุมของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์  การพ้นจากต าแหน่งของ
ประธานกรรมการหรือกรรมการอ่ืนที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  รวมทั้งอ านาจในการกระท ากิจการต่าง ๆ  ของธนาคาร  
เพ่ือให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๖๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒


