
สรุปสาระส าคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... 

------------------------ 
  ด้วยความในมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ก าหนดให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์ใน 
การจัดตั้งธนาคารที่ดิน โดยหากรัฐบาลสามารถจัดตั้งธนาคารที่ดินได้ส าเร็จจะเป็นการด าเนินการตามที่ได้แถลง
นโยบายไว้ ตามข้อ ๙.๓ จึงขอเสนอร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

๑.  เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอร่าง 
 กฎหมายว่าด้วยธนาคารที่ดินเป็นกลไกของรัฐในการบริหารจัดการที่ดินเพ่ือเกษตรกร 

และผู้ยากจน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในเรื่องที่ดินท ากินของประเทศ ตลอดจนเพ่ือให้เกษตรกรมีความมั่นคงใน
การมีที่ดินท ากิน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินท ากินของเกษตรกร รักษาที่ดินเกษตรกรรม 
และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มศักยภาพเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

๒.  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
๒.๑ พระราชบัญญัตินี้จะใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
๒.๒ เมื่อพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิกสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  

(องค์การมหาชน) และท าการช าระบัญชี โอนบรรดากิจการ งบประมาณ หนี้สิน สินทรัพย์ ตลอดจนสิทธิ  
และความรับผิดของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) และโครงการที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะรัฐมนตรี ไปเป็นของธนาคารตามพระราชบัญญัตินี้  

๒.๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้รักษาการตามร่างพระราชบัญญัตินี้  
และมีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามร่างพระราชบัญญัตินี้ 

๒.๔ ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... แบ่งออกเป็น ๑๒ หมวด โดยมีสาระส าคัญ
ดังต่อไปนี้ 

หมวด ๑ การจัดตั้ง (ร่างมาตรา ๕ – มาตรา ๖) 
ธนาคารที่ดิน มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานของรัฐเรียกโดยย่อว่า “ธ.ด .”  

และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “The Land Bank” เรียกโดยย่อว่า “TLB”  
ธนาคารมีส านักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง และจะตั้งส านักงาน

สาขาหรือตัวแทน ณ ที่อ่ืนใดภายในราชอาณาจักรได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ  ซึ่งต้องวิเคราะห์ 
ถึงต้นทุนของธนาคารประกอบการเสนอคณะกรรมการด้วย โดยอาจมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐแห่งใด 
แห่งหนึ่ง ซึ่งมีท่ีท าการในต่างจังหวัด ท าหน้าที่สาขาหรือตัวแทนของธนาคารโดยมีค่าตอบแทนก็ได้  

 
 

 

/หมวด ๒... 
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หมวด ๒ วัตถุประสงค์ (ร่างมาตรา ๗ – มาตรา ๑๑) 
๑. ธนาคารมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

๑.๑ ด าเนินการเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน รวมทั้ง 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของภาครัฐ 

๑.๒ ด าเนินการเพ่ือให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน  
และมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม เพ่ือลดความเลื่อมล้ า และสร้างความเป็นธรรมในการถือครองที่ดิน 

๑.๓ ด าเนินการเพ่ือเป็นแหล่งทุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิ 
ในที่ดินท ากินของเกษตรกร และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนให้มีที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยที่มี  
ความมั่นคงและยั่งยืน 

๑.๔ ด าเนินการเพ่ือคุ้มครองการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่เกษตรกรรมของประเทศ  
และสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรและผู้ยากจนให้มีความมั่นคงและยั่งยืน 

๑.๕ รวบรวมข้อมูลที่ดิน และเป็นตัวกลางระหว่างผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
กับเจ้าของที่ดินที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์หรือเจ้าของที่ดินที่ยังไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มที่ 

๑.๖ เป็นตลาดกลางที่ดินเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม และยั่งยืน 
๑.๗ ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดินให้ชุมชนบริหารจัดการที่ดิน

ร่วมกัน ทั้งท่ีดินท ากินและที่ดินส าหรับการอยู่อาศัย 
๑.๘ เป็นกลไกของรัฐในการส ารองที่ดิน เพ่ือสร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ หรือ 

เพ่ือช่วยเหลือหรือสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายการพัฒนาชนบทหรือเมือง หรือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของรัฐ 

๒. ธนาคารมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิต่างๆ ในอสังหาริมทรัพย์

หรือสังหาริมทรัพย์ 
๒.๒ ท านิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร เช่น ซื้อ 

ขาย จ าหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจ าน า รับจ านอง แลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือ
ด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ภายใต้ราคาและช่วงเวลาการตัดสินใจ  
ที่เหมาะสม ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ 

๒.๓ ซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ไถ่ถอนจ านองหรือขายฝาก ลงทุนปรับปรุงพัฒนา
ที่ดินหรือขยายการท าประโยชน์ หรือเพ่ือกิจการอื่นตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร 

๒.๔ ให้กู้เงินเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร 
๒.๕ กู้เงินหรือออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพ่ือการลงทุน 
๒.๖ ออก ซื้อ หรือขายตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออ่ืนใด รวมทั้งเก็บเงินตามตั๋วเงิน

หรือตราสารเปลี่ยนมือดังกล่าว 
๒.๗ ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาล เช่น พันธบัตรหรือตั๋วเงินคลังตามที่คณะกรรมการ

เห็นสมควร 

/๒.๘ รับฝากเงิน... 
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๒.๘ รับฝากเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันมีก าหนด  
จากกลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และผู้ที่ท าธุรกรรมทางการเงิน 
กับธนาคาร แต่การรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไปต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน 

๒.๙ ค้ าประกันการช าระหนี้สินจากการเช่าหรือเช่าซื้อท่ีดิน 
๒.๑๐ มีบัญชีเงินฝากไว้กับสถาบันการเงินอ่ืนเท่าที่จ าเป็นแก่การด าเนิ นงาน 

ของธนาคาร 
๒.๑๑ เรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการให้กู้เงินหรือค้ าประกันเงินกู้ 

และค่าบริการอ่ืนๆ 
๒.๑๒ ร่วมกับส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมในการสนับสนุนการปฏิรูป

ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม รวมทั้งสนับสนุนทางการเงินแก่การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
๒.๑๓ ลงทุน หรือร่วมลงทุนกับภาครัฐหรือเอกชนเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ และปรับปรุงที่ดิน

หรือสิทธิประโยชน์ในที่ดิน หรือเข้าท าประโยชน์ในที่ดินของธนาคาร 
๒.๑๔ ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินของรัฐและจัดหาที่ดิน 

ของเอกชนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า เพ่ือให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้ใช้ประโยชน์ 
อย่างทั่วถึง  

๒.๑๕ กระท าการอ่ืนตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนเพ่ือให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์
หรือหน้าที่ของธนาคาร 

๓. ห้ามมิใหธ้นาคารกระท าการดังต่อไปนี้ 
๓.๑ ให้กรรมการหรือกรรมการผู้จัดการ หรือคู่สมรสของกรรมการหรือกรรมการ

ผู้จัดการกู้ยืมเงิน 
๓.๒ รับหุ้นของธนาคารเองเป็นประกัน 
๓.๓ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กรรมการ กรรมการผู้จัดการ พนักงานหรือลูกจ้าง

ของธนาคาร เป็นค่านายหน้า หรือค่าตอบแทนส าหรับหรือเนื่องแต่การกระท าหรือการประกอบธุรกิจใดๆ  
ของธนาคาร ทั้งนี้ นอกจากเงินเดือนและเงินอ่ืนๆ ซึ่งพึงจ่ายตามกฎหมาย 

นอกจากนี้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังห้ามคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ 
พนักงาน และลูกจ้างของธนาคาร รับประโยชน์หรือทรัพย์สินจากธนาคารไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
อันเนื่องมาจากทรัพย์สินที่ธนาคารได้มา หรือรับทรัพย์สินที่ดิน สิทธิในที่ดินที่ธนาคารได้มาหรือบริหารจัดการ
หรือเข้าท าสัญญารับประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับธนาคารหรือเสนอสัญญาดังกล่าว 

หมวด ๓ ทุน รายได้ และทรัพย์สิน (ร่างมาตรา ๑๒ – มาตรา ๑๖) 
๑. ทุนและรายไดใ้นการด าเนินการของธนาคารมาจาก 

(๑) เงินและทรัพย์ สิ นที่ ได้ รับโอนมาจากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ ดิ น  
(องค์การมหาชน)  

(๒) เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นทุนประเดิม 

/(๓) ภาษีท่ีดิน... 
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(๓) ภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีกฎหมายก าหนดให้จัดสรรเป็นของธนาคาร 
(๔) การออกหุ้นและออกพันธบัตรรัฐบาลและขายในตลาด  
(๕) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดให้ 
(๖) เงินหรือทรัพย์สินจากภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืน 

รวมทั้งจากต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
(๗) เงินหรือรายได้จากการด าเนินการของธนาคารตามอ านาจหน้าที่ของธนาคาร 
(๘) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของธนาคาร 
(๙) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการด าเนินงาน 

ตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร 

ก าหนดทุนเรือนหุ้นของธนาคารไว้หกพันล้านบาท แบ่งเป็นหกสิบล้านหุ้น มีมูลค่าหุ้น
ละหนึ่งร้อยบาท โดยให้ธนาคารขายหุ้นให้แก่กระทรวงการคลัง หรือสถาบันการเงินอ่ืนของรั ฐ ส่วนที่เหลือให้
ธนาคารขายหุ้นให้แก่กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร สถาบันเกษตรกร ชุมชน องค์กรชุมชน และเครือข่าย
องค์กรชุมชน โดยหากมีจ านวนหุ้นคงเหลืออีกจ านวนเท่าใดจึงจะน าออกขายให้แก่ ธนาคารพาณิชย์ สถาบัน
การเงินเอกชน หรือบุคคลอ่ืน  

ให้กระทรวงการคลังซื้อหุ้นของธนาคารได้ตามจ านวนที่เห็นสมควร แต่จะต้องไม่เกิน
ร้อยละห้าสิบเอ็ดของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 

หมวด ๔ คณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ (ร่างมาตรา ๑๗ – มาตรา ๓๗) 
๑. คณะกรรมการธนาคารที่ดิน ประกอบด้วย  

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนสามคน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปลัดกระทรวงมหาดไทย  
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนสี่คน ซึ่งไม่เป็นข้าราชการประจ า และเป็น 

ผู้มีประสบการณ์ทางด้านการบริหาร การพัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ การเงิน การคลัง กฎหมาย ซึ่งมา
จากการคัดเลือก โดยคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับการแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี 

(๔) กรรมการผู้แทนเกษตรกรหรือผู้แทนองค์กรชุมชน จ านวนสองคน ซึ่งมาจาก 
การคัดเลือก โดยคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับการแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี 

กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
ประธานกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ

ประสบการณ์ด้านการเงินการคลังที่เป็นประจักษ์ว่าสามารถบริหารจัดการธนาคารที่ดินได้ 
คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลทั่วไปซึ่งกิจการของ

ธนาคาร  
 
 

/๒. กรรมการ... 
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๒. กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้หรือความชัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับการธนาคาร 

การเศรษฐกิจ การเกษตร การสหกรณ์  หรือกฎหมาย และสามารถท างานให้แก่ธนาคารได้ เต็มเวลา  
โดยคณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนกรรมการผู้จัดการ 

การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการและการด ารงต าแหน่ง ให้ เป็นไปตามสัญญาจ้าง 
กรรมการผู้จัดการได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ตามที่คณะกรรมการก าหนด 

กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่บริหารกิจการของธนาคารให้เป็นไปตามนโยบายและ
ข้อบังคับของธนาคาร และมีอ านาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของธนาคารทุกต าแหน่ง  ทั้งนี้ กรรมการ
ผู้จัดการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของธนาคาร 

หมวด ๕ ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการธนาคาร (ร่างมาตรา ๓๘ – มาตรา ๔๔) 
ธรรมาภิบาลหรือบรรษัทภิบาล (corporate governance) เป็นหลักการส าคัญ 

ในการด าเนินงานของธนาคาร เพ่ือสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบและหลีกเลี่ยงการแทรกแซงและ 
การทุจริตแสวงหาผลประโยชน์ ดังนั้น จึงมีหมวด “ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการธนาคาร” โดยก าหนดว่า 
ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และพนักงานของธนาคาร มีหน้าที่ต้องกระท าการและสงวน
รักษาประโยชน์และทรัพยากรของธนาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเช่นบุคคลผู้มีความรอบคอบและสุจริต  
พึงกระท าในการนั้น (fiduciary duty) การไม่กระท าการตามหน้าที่ เป็นเหตุให้ถอดถอนออกจากต าแหน่ง  
และเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้นั้นได้ โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ห้ามมิให้ประธานกรรมการ กรรมการ 
กรรมการผู้จัดการ และพนักงานประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
ธนาคาร หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอ่ืนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของธนาคารไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ตน หรือประ โยชน์ผู้ อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้
คณะกรรมการทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และห้ามมิให้ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ
พนักงานคนใดซื้อทรัพย์สินของธนาคาร หรือขายทรัพย์สินให้แก่ธนาคารหรือกระท าธุรกิจอย่างใดอย่ างหนึ่ง 
กับธนาคาร ไม่ว่าจะกระท าในนามของตนหรือของบุคคลอ่ืน ถ้ามิได้แสดงต่อคณะกรรมการและได้รับ 
ความยินยอมจากคณะกรรมการแล้ว การซื้อขายหรือกระท าธุรกิจนั้นไม่มีผลผูกพันธนาคาร  ทั้งนี้ ก าหนดให้
คณะกรรมการต้องจัดท านโยบายจริยธรรมของการด าเนินการ โดยเฉพาะด้านความโปร่งใสและซื่อตรง  
ของพนักงานในกระบวนการจัดซื้อ ให้สิทธิ และพัฒนาที่ดิน อันเป็นหลักการของการป้องกันการขัดกัน  
ของผลประโยชน์ 

ธนาคารต้องจัดท าและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือแสดงฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานที่แท้จริงของธนาคาร โดยต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้น และประชาชนได้รับทราบและสามารถ
ตรวจสอบได ้

/โดยประธาน... 
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โดยประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อ 
ผู้ถือหุ้นหรือผู้ท าธุรกรรมหรือข้อตกลงอ่ืนกับธนาคาร เพ่ือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ทุจริตหรือมีส่วนในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 

หมวด ๖ การได้มา การจัดการ การดูแลรักษา และการน าไปใช้ประโยชน์ซึ่งที่ดินและ
ทรัพย์สินอื่น ในการด าเนินกิจการของธนาคาร (ร่างมาตรา ๔๕ – มาตรา ๕๒) 

ความในหมวดนี้ก าหนดเรื่องที่มาของที่ดินที่จะน ามาสู่การบริหารจัดการของธนาคาร  
ซ่ึงมาจากท่ีดินของเอกชนที่ธนาคารได้มาโดยนิติกรรมและสัญญา อันเป็นการท านิติกรรมปกติของธนาคาร ทั้งนี้ 
คณะรัฐมนตรีอาจมีมติให้ธนาคารน าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อ่ืนใดมาใช้ในกิจการของธนาคารด้วยก็ได้ 

ธนาคารสามารถถือกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ ได้มาโดยนิติกรรมและสัญญาไว้และน าไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของธนาคารได้ โดยไม่ถือว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินราชพัสดุ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ 
ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือพัฒนาการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร การถือครอง
กรรมสิทธิ์ในที่ดินของธนาคารไม่อยู่ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการจ ากัดระยะเวลาการถือครองกรรมสิทธิ์  
ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงิน  

ที่ดินที่ธนาคารถือครองและยังเป็นทรัพย์สินของรัฐ จะไม่สามารถจ าหน่ายหรือเปลี่ยน
กรรมสิทธิ์ให้แก่บุคคลอ่ืนได้ เว้นแต่จะได้ด าเนินการตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายที่ดินหรือถอนสภาพ
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

การจัดท าและรักษาทะเบียนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ของธนาคาร ซึ่งต้องแสดงที่ตั้งและ
อาณาเขตที่อยู่ในความครอบครองหรือดูแลรักษาของธนาคาร 

หมวด ๗ การก ากับ และการควบคุม (ร่างมาตรา ๕๓) 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก าหนดให้รัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ก ากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการ

ของธนาคาร โดยรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้ธนาคารชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นหรือท ารายงานเกี่ยวกับ
กิจการของธนาคาร และมีอ านาจตั้งบุคคลเพ่ือตรวจสอบและรายงานกิจการและทรัพย์สินของธนาคาร แต่ไม่ว่า
ในกรณีใด รัฐมนตรีจะสั่งให้ตรวจสอบหรือรายงานเพ่ือทราบกิจการหรือทรัพย์สินของเอกชนคนหนึ่งคนใด  
โดยเฉพาะที่มีหรือปรากฏอยู่ในธนาคารมิได้ 

เมื่อรัฐมนตรีได้รับรายงานจากผู้ตรวจสอบแล้ว ถ้าเห็นว่าการด าเนินงานของธนาคาร  
ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีหรืออยู่ในลักษณะอันจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ธนาคารหรือ 
แก่ประโยชน์ของประชาชน รัฐมนตรีมีอ านาจยับยั้งหรือสั่งแก้ไขการด าเนินงานของธนาคารได้ 

หมวด ๘ การประชุมผู้ถือหุ้น (ร่างมาตรา ๕๔ – มาตรา ๕๗) 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก าหนดสาระส าคัญของการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
๑. การประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้นปีละหนึ่งครั้ง ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วัน

สิ้นปีบัญชีของแต่ละปี  
๒. การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่ 

จะเห็นสมควร 

/องค์ประชุม... 
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องค์ประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญ จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งและมีจ านวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนหุ้นที่มีผู้ถือแล้ว และให้น าบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดที่เกี่ยวกับระเบียบ  
การประชุม การลงคะแนน และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด ๙ การจัดสรรก าไร (ร่างมาตรา ๕๘ – มาตรา ๖๐) 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก าหนดให้น าก าไรสุทธิประจ าปีที่ เหลือจากการจัดสรร 

เพ่ือจ่ายโบนัสตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด ส่วนที่เหลือให้โอนเข้าบัญชีก าไรสะสม โดยห้ามมิให้
ธนาคารจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรสะสม ทั้งนี้ ทุกคราวที่ธนาคารจ่ายเงิน
ปันผล ให้ธนาคารจัดสรรก าไรสะสมไว้เป็นเงินส ารองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของเงินปันผลที่จ่าย โดยเมื่อเงินส ารอง
ดังกล่าวมีจ านวนเท่ากับจ านวนเงินมูลค่าหุ้นที่ช าระแล้ว หรือมากกว่านั้น ธนาคารจะงดการจัดสรรหรือ 
ลดจ านวนเงินที่จะต้องจัดสรรเป็นเงินส ารองก็ได้ 

หมวด ๑๐ การสอบบัญชีและรายงาน (ร่างมาตรา ๖๑ – มาตรา ๖๓) 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก าหนดให้คณะกรรมการจัดให้มีการสอบบัญชีของธนาคาร

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ธนาคารรายงานกิจการประจ าปี งบดุล บัญชีก าไรและขาดทุนที่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่แล้ว ต่อคณะรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของแต่ละปี รายงานนั้นให้กล่าวถึง
ผลงานของธนาคารในปีที่ล่วงมาแล้ว ค าชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารและแผนงานที่จะจัดท าในปีต่อไป 

หมวด ๑๑ บทเบ็ดเสร็จ (ร่างมาตรา ๖๔) 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก าหนดให้การด าเนินการเกี่ยวกับกิจการของธนาคาร  

ถ้าธนาคารเกี่ยวข้องกับกิจการใดที่กฎหมายก าหนดให้มีการจดทะเบียนในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอัน
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ให้ธนาคารได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนั้น 

หมวด ๑๒ บทก าหนดโทษ (ร่างมาตรา ๖๕ – มาตรา ๖๖) 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีบทก าหนดโทษทางอาญา ดังนี้ 
๑. ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้างผู้ใดล่วงรู้

กิจการของธนาคารอันเนื่องจากการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัตินี้ อันเป็นกิจการ
ที่ตามปกติวิสัยพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย หรือเป็นกิจการที่คณะกรรมการมีมติให้สงวนไว้ไม่เปิดเผย ถ้าผู้นั้นน าไป
เปิดเผยแก่บุคคลอ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

๒. ผู้ใดนอกจากบุคคลตาม ๑. รู้ความลับเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของธนาคารตาม
พระราชบัญญัตินี้ กระท าด้วยประการใดๆ ให้ผู้อ่ืนรู้ความลับดังกล่าวซึ่งมิใช่เป็นการปฏิบัติการตามกฎหมาย
หรือตามหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

บทเฉพาะกาล (ร่างมาตรา ๖๗ – มาตรา ๗๒) 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก าหนดบทเฉพาะกาลอันมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

/๑. เมื่อพระราช... 



๘ 
 

๑. เมื่อพระราชบัญญัตินี้ ใช้บั งคับให้ยกเลิกสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  
(องค์การมหาชน) และให้โอนบุคคลากรของสถาบันบริหารจัดการที่ดิน (องค์การมหาชน) ไปเป็นของธนาคาร 
และให้ท าการช าระบัญชี โอนบรรดากิจการ งบประมาณ หนี้สิน สินทรัพย์ ตลอดจนสิทธิและความรับผิดของ
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) และโครงการที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี 
ไปเป็นของธนาคารตามพระราชบัญญัตินี้ 

๒. ในวาระเริ่มแรก  
๒.๑ ให้คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ท าหน้าที่คณะกรรมการ

ธนาคารไปจนกว่าคณะกรรมการธนาคารเข้ารับหน้าที่ และให้ด าเนินการให้มีคณะกรรมการธนาคารตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ระยะเวลาต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ 

๒.๒ ให้ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเป็นกรรมการผู้จัดการ
ธนาคาร และไม่ให้ถือว่าการเปลี่ยนไปเป็นกรรมการผู้จัดการธนาคารตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการออกจากงาน
เพราะสังกัดเดิมเลิกจ้าง และให้ถือว่าระยะเวลาท างานในขณะที่เป็นผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคาร
ที่ดินเป็นระยะเวลาที่ท างานให้แก่ธนาคาร 

๓. ให้ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ที่ประสงค์
จะโอนไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคารแสดงความจ านงต่อกรรมการผู้จัดการธนาคาร ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยต้องผ่านการประเมินตามที่คณะกรรมการธนาคารก าหนด ในกรณี 
ไม่แสดงความจ านงภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือแสดงความจ านงว่าไม่ประสงค์จะโอนไปเป็นพนักงานหรือ
ลูกจ้างของธนาคาร ต้องได้รับค่าตอบแทนการเลิกจ้างอย่างเหมาะสม แต่ต้องไม่น้อยกว่าที่กฎหมายแรงงาน
ก าหนด โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาที่แสดง
ความประสงค์ และในระหว่างการประเมินการโอนไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคาร ให้ผู้ปฏิบัติงานของ
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนเท่าที่ได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อน แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ทั้งนี้ การเปลี่ยนไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคารไม่ถือว่าเป็นการออกจากงาน
เพราะสังกัดเดิมเลิกจ้าง และไม่ให้ถือว่าระยะเวลาท างานในขณะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสถาบันบริหาร
จัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เป็นเวลาที่ท างานให้แก่ธนาคาร แต่ต้องได้รับการชดเชยตามระเบียบว่า
ด้วยค่าตอบแทนการเลิกจ้างของผู้ปฏิบัติงานสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 

๔. ในระหว่างที่ไม่มีระเบียบ ข้อบังคับ ของธนาคาร ให้น าระเบียบและข้อบังคับของ
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ที่มีอยู่มาใช้บังคับไปพลางก่อนเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้ 
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