
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรา่งพระราชบัญญตัิธนาคารที่ดนิ พ.ศ. .... 

   

 

หลักการ 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยธนาคารที่ดิน เพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

 

เหตุผล 

โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งธนาคารที่ดิน เพ่ือเป็นกลไกของรัฐในการบริหารจัดการที่ดิน

เพ่ือเกษตรกรและผู้ยากจน เพ่ือลดความเหลื่อมล้้าในเรื่องที่ดินท้ากินของประเทศ ตลอดจนเพ่ือให้เกษตรกรมี

ความมั่นคงในการมีที่ดินท้ากิน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินท้ากินของเกษตรกร รักษาที่ดิน

เกษตรกรรม และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มศักยภาพเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
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ร่าง 

พระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน 
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โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งธนาคารที่ดิน เพ่ือเป็นกลไกของรัฐในการบริหารจัดการที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรและผู้ยากจน เพ่ือลดความเหลื่อมล้้าในเรื่องที่ดินท้ากินของประเทศ ตลอดจนเพ่ือให้เกษตรกรมี
ความมั่นคงในการมีที่ดินท้ากิน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินท้ากินของเกษตรกร รักษาที่ดิน
เกษตรกรรม และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มศักยภาพเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

มาตรา  ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....” 

มาตรา  ๒  พระราชบัญญัติให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก้าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา  ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารที่ดินที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัตินี้  
“เกษตรกรรม” หมายความว่า การท้านา การท้าไร่ การท้าสวน การเลี้ยงสัตว์ การประมง 

การเลี้ยงไหมและสาวไหม การปลูกกล้วยไม้หรือไม้ดอก การปลูกไม้สน การปลูกสวนป่า การเลี้ยงผึ้ง การเลี้ยงครั่ง 
การเพาะเห็ด หรืออาชีพการเกษตรอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศก้าหนด 

“เกษตรกร” หมายความว่า ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ไม่มีที่ท้ากินหรือมีแต่ 
ไม่เพียงพอ และให้หมายความรวมถึงเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพอ่ืนตามที่คณะกรรมการก้าหนด 

“กลุ่มเกษตรกร” หมายความว่า เกษตรกรซึ่งรวมกันเป็นกลุ่มโดยมีกฎหมายรับรอง 
ให้เป็นนิติบุคคล และมีวัตถุประสงค์ด้าเนินการเพ่ือประโยชน์ในการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

“ผู้ยากจน” หมายความว่า ผู้มีรายได้และทรัพย์สินไม่เพียงพอแก่การด้ารงชีพตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก้าหนด 

“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มคนที่อยู่รวมกันเพ่ือท้าการเกษตรหรือประกอบกิจกรรม 
เพ่ือการด้ารงชีพในพ้ืนที่หนึ่ง โดยมีผู้น้าชุมชนและมีกติการ่วมกันในการจัดการดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก้าหนด 
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“องค์กรชุมชน” หมายความว่า กลุ่มคนที่มีระบบการจัดการที่สมาชิกของชุมชนจัดตั้งขึ้น
เพ่ือด้าเนินการร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ เพ่ิมรายได้ พัฒนาที่
อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม หรือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในกลุ่ม 

“เครือข่ายองค์กรชุมชน” หมายความว่า กลุ่มองค์กรชุมชนที่มีการรวมตัวกันโดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะกระท้ากิจการอย่างหนึ่งอย่างใด เพ่ือประโยชน์ขององค์กรชุมชนในกลุ่มนั้น 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการธนาคาร 
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการธนาคาร 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการธนาคาร 
“กรรมการผู้จัดการ” หมายความว่า กรรมการผู้จัดการธนาคาร 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา  ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อ้านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
 

หมวด ๑ 
การจัดตั้ง 

 

มาตรา  ๕  ให้จัดตั้งธนาคารขึ้นเรียกว่า “ธนาคารที่ดิน” เป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงาน
ของรัฐเรียกโดยย่อว่า “ธ.ด.” และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “The Land Bank” เรียกโดยย่อว่า “TLB”  
มีอ้านาจหน้าที่ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา  ๖  ให้ธนาคารมีส้านักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง  
และจะตั้งส้านักงานสาขาหรือตัวแทน ณ ที่อ่ืนใดภายในราชอาณาจักรได้เม่ือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

ในการจัดตั้งสาขาหรือตัวแทนตามวรรคหนึ่ง ให้มีการวิเคราะห์ถึงต้นทุนของธนาคาร
ประกอบการเสนอคณะกรรมการด้วย และในกรณีที่เห็นสมควรเมื่อได้พิจารณาถึงต้นทุนการด้าเนินงานแล้ว 
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐแห่งใดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีที่ท้าการในต่างจังหวัด ท้าหน้าที่สาขา
หรือตัวแทนของธนาคารโดยมีค่าตอบแทนก็ได้  

การจัดตั้งสาขาหรือตัวแทนตามมาตรานี้  ให้ท้าเป็นประกาศของคณะกรรมการ  
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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หมวด ๒ 
วัตถุประสงค์ 

 

มาตรา  ๗  ธนาคารมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด้าเนินการเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน รวมทั้งเพ่ือ

สนับสนุนการด้าเนินงานของภาครัฐ 
(๒) ด้าเนินการเพ่ือให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่ งยืน  

และมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม เพ่ือลดความเลื่อมล้้า และสร้างความเป็นธรรมในการถือครองที่ดิน 
(๓) ด้าเนินการเพ่ือเป็นแหล่งทุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดิน  

ท้ากินของเกษตรกร และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนให้มีที่ดินท้ากินและที่อยู่อาศัยที่มี 
ความมั่นคงและยั่งยืน 

(๔) ด้าเนินการเพ่ือคุ้มครองการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ เกษตรกรรมของประเทศ  
และสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรและผู้ยากจนให้มีความมั่นคงและยั่งยืน 

(๕) รวบรวมข้อมูลที่ดิน และเป็นตัวกลางระหว่างผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
กับเจ้าของที่ดินที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์หรือเจ้าของที่ดินที่ยังไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มที่ 

(๖) เป็นตลาดกลางที่ดินเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม และยั่งยืน 
(๗) ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดินให้ชุมชนบริหารจัดการที่ดินร่วมกัน  

ทั้งท่ีดินท้ากินและที่ดินส้าหรับการอยู่อาศัย 
(๘) เป็นกลไกของรัฐในการส้ารองที่ดิน เพ่ือสร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ หรือ 

เพ่ือช่วยเหลือหรือสนับสนุนการด้าเนินการตามนโยบายการพัฒนาชนบทหรือเมือง หรือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของรัฐ 

มาตรา  ๘  ให้ธนาคารมีอ้านาจกระท้ากิจการภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ตาม 
มาตรา ๗ อ้านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิต่างๆ ในอสังหาริมทรัพย์หรือ
สังหาริมทรัพย์ 

(๒) ท้านิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร เช่น ซื้อ ขาย 
จ้าหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจ้าน้า รับจ้านอง แลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือด้าเนินการ
ใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ภายใต้ราคาและช่วงเวลาการตัดสินใจที่เหมาะสม 
ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ 

(๓) ซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ไถ่ถอนจ้านองหรือขายฝาก ลงทุนปรับปรุงพัฒนาที่ดิน
หรือขยายการท้าประโยชน์ หรือเพ่ือกิจการอื่นตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร 

(๔) ให้กู้เงินเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร 
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(๕) กู้เงินหรือออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพ่ือการลงทุน 
(๖) ออก ซื้อ หรือขายตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออ่ืนใด รวมทั้งเก็บเงินตามตั๋วเงินหรือ

ตราสารเปลี่ยนมือดังกล่าว 
(๗) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาล เช่น พันธบัตรหรือตั๋วเงินคลังตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
(๘) รับฝากเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันมีก้าหนด จากกลุ่ม

เกษตรกร สถาบันเกษตรกร องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และผู้ที่ท้าธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร 
แต่การรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไปต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน 

(๙) ค้้าประกันการช้าระหนี้สินจากการเช่าหรือเช่าซื้อท่ีดิน 
(๑๐) มีบัญชีเงินฝากไว้กับสถาบันการเงินอ่ืนเท่าท่ีจ้าเป็นแก่การด้าเนินงานของธนาคาร 
(๑๑) เรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการให้กู้ เงินหรือค้้าประกันเงินกู้ 

และค่าบริการอ่ืนๆ 
(๑๒) ร่วมกับส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมในการสนับสนุนการปฏิรูปที่ดิน

เพ่ือเกษตรกรรม รวมทั้งสนับสนุนทางการเงินแก่การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
(๑๓) ลงทุน หรือร่วมลงทุนกับภาครัฐหรือเอกชนเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ และปรับปรุงที่ดิน 

หรือสิทธิประโยชน์ในที่ดิน หรือเข้าท้าประโยชน์ในที่ดินของธนาคาร 
(๑๔) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินของรัฐและจัดหาที่ดิน 

ของเอกชนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่ า เพ่ือให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้ใช้ประโยชน์ 
อย่างทั่วถึง  

(๑๕) กระท้าการอ่ืนตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนเพ่ือให้ส้าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือ
หน้าที่ของธนาคาร 

มาตรา  ๙  ห้ามมิให้ธนาคารกระท้าการดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้กรรมการหรือกรรมการผู้จัดการ หรือคู่สมรสของกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการ

กู้ยืมเงิน 
(๒) รับหุ้นของธนาคารเองเป็นประกัน 
(๓) จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กรรมการ กรรมการผู้จัดการ พนักงานหรือลูกจ้างของ

ธนาคาร เป็นค่านายหน้า หรือค่าตอบแทนส้าหรับหรือเนื่องแต่การกระท้าหรือการประกอบธุรกิจใดๆ  
ของธนาคาร ทั้งนี้ นอกจากเงินเดือนและเงินอ่ืนๆ ซึ่งพึงจ่ายตามกฎหมาย 

มาตรา  ๑๐  ห้ามคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ พนักงาน และลูกจ้างของธนาคาร  
รับประโยชน์หรือทรัพย์สินจากธนาคารไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอันเนื่องมาจากทรัพย์สินที่ธนาคารได้มา หรือ 
รับทรัพย์สินที่ดิน สิทธิในที่ดินที่ธนาคารได้มาหรือบริหารจัดการหรือเข้าท้าสัญญารับประโยชน์ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมกับธนาคารหรือเสนอสัญญาดังกล่าว 



๖ 

มาตรา  ๑๑  ห้ามธนาคารใช้เงินหรือรายได้ของธนาคารเพ่ือกิจกรรมในทางการเมือง  
เว้นแต่การกระท้าที่อนุญาตให้กระท้าได้ตามกฎหมาย 

 
 

หมวด ๓ 
ทุน รายได้ และทรัพย์สิน 

 

มาตรา  ๑๒  ทุนและรายไดใ้นการด้าเนินการของธนาคารมาจาก 
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาจากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 

ตามมาตรา ๖๗ 
(๒) เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นทุนประเดิม 
(๓) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีกฎหมายก้าหนดให้จัดสรรเป็นของธนาคาร 
(๔) การออกหุ้นและออกพันธบัตรรัฐบาลและขายในตลาด ตามมาตรา ๑๓ 
(๕) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดให้ 
(๖) เงินหรือทรัพย์สินจากภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืน รวมทั้ง

จากต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
(๗) เงินหรือรายได้จากการด้าเนินการของธนาคารตามอ้านาจหน้าที่ของธนาคาร 
(๘) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของธนาคาร 
(๙) ค่าธรรมเนียม ค่าบ้ารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการด้าเนินงาน 

ตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร 

มาตรา  ๑๓  ให้ก้าหนดทุนเรือนหุ้นของธนาคารไว้หกพันล้านบาท แบ่งเป็นหกสิบล้านหุ้น  
มีมูลค่าหุ้นละหนึ่งร้อยบาท โดยให้ธนาคารขายหุ้นให้แก่กระทรวงการคลัง หรือสถาบันการเงินอื่นของรัฐ ส่วนที่
เหลือให้ธนาคารขายหุ้นให้แก่กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร สถาบันเกษตรกร ชุมชน องค์กรชุมชน และ
เครือข่ายองค์กรชุมชน โดยหากมีจ้านวนหุ้นคงเหลืออีกจ้านวนเท่าใดจึงจะน้าออกขายให้แก่ธนาคารพาณิชย์ 
สถาบันการเงินเอกชน หรือบุคคลอ่ืน  

ให้กระทรวงการคลังซื้อหุ้นของธนาคารได้ตามจ้านวนที่เห็นสมควร แต่จะต้องไม่เกินร้อยละ
ห้าสิบเอ็ดของจ้านวนหุ้นที่จ้าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 

ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการถือหุ้นของกระทรวงการคลัง ให้ธนาคารขายหุ้นแก่ผู้ อ่ืน 
ตามวรรคหนึ่งได้ แต่ถ้าเป็นสถาบันการเงินที่มิใช่เป็นสถาบันการเงินของรัฐหรือบุคคลอ่ืนที่มิใช่เป็นหน่วยงาน
ของรัฐจะขายหุ้นในจ้านวนที่นับรวมกันแล้วเกินกว่าร้อยละห้าของจ้านวนหุ้นที่จ้าหน่ายได้แล้วท้ังหมดมิได้ 

ภายใต้บังคับวรรคสองและวรรคสาม บุคคลใดจะถือหุ้นธนาคารเกินร้อยละห้าของจ้านวน
หุ้นที่จ้าหน่ายได้แล้วทั้งหมดมิได้ 



๗ 

หุ้นของธนาคารที่บุคคล ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ดังต่อไปนี้ถืออยู่ให้นับรวมเป็นหุ้น 
ของบุคคลตามวรรคสี่ด้วย 

(๑) คู่สมรสของบุคคลตามวรรคสี่ 
(๒) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตามวรรคสี่ 
(๓) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลตามวรรคสี่หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) เป็นหุ้นส่วน 
(๔) ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดที่บุคคลตามวรรคสี่หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) เป็นหุ้นส่วนจ้าพวก 

ไม่จ้ากัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจ้าพวกจ้ากัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินอัตราที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด 
(๕) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัดที่บุคคลตามวรรคสี่หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) 

หรือห้างหุ้นส่วนตาม (๓) หรือ (๔) ถือหุ้นรวมกันเกินอัตราที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด 
(๖) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัดที่บุคคลตามวรรคสี่หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) 

หรือห้างหุ้นส่วนตาม (๓) หรือ (๔) หรือบริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัดตาม (๕) ถือหุ้นรวมกันเกินอัตราที่
รัฐมนตรีประกาศก้าหนด 

เมื่อปรากฏว่าการได้มาซึ่งหุ้นของธนาคารเป็นเหตุให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดถือหุ้นเกินจ้านวน
ที่จะถือได้ตามวรรคสี่ บุคคลนั้นจะยกเอาการถือหุ้นในส่วนที่เกินจ้านวนดังกล่าวขึ้นยันต่อธนาคารมิได้  
และธนาคารจะจ่ายเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอย่างอ่ืนให้แก่บุคคลนั้น หรือให้บุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนน
ในที่ประชุมของผู้ถือหุ้นตามจ้านวนในส่วนที่เกินมิได้ 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามวรรคสี่และวรรคหก ให้ธนาคารตรวจสอบทะเบียนผู้ถือหุ้น
ทุกคราวก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและก่อนจ่ายเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอ่ืนใด แล้วแจ้งผลการตรวจสอบ  
ต่อรัฐมนตรีตามรายการและภายในเวลาที่รัฐมนตรีก้าหนด และในกรณีท่ีพบว่าผู้ถือหุ้นรายใดถือหุ้นเกินจ้านวน
ที่ก้าหนดตามวรรคสี่ ให้ธนาคารแจ้งให้ผู้นั้นทราบ เพ่ือด้าเนินการจ้าหน่ายหุ้นที่เกินนั้นเสีย 

มาตรา  ๑๔  ในกรณีที่ธนาคารมีความจ้าเป็นต้องเพ่ิมทุนเรือนหุ้นให้ธนาคารขอเพ่ิมทุน
เรือนหุ้นได้อีกเป็นคราวๆ โดยขออนุมัติคณะรัฐมนตรี 

การก้าหนดมูลค่าหุ้นและการขายหุ้นเพ่ือเพ่ิมทุนเรือนหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้น้ามาตรา ๑๓ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา  ๑๕  ความรับผิดของผู้ถือหุ้น ให้จ้ากัดเพียงเท่ามูลค่าของหุ้นที่ตนถือ 

มาตรา  ๑๖  ให้น้าบทบัญญัติว่าด้วยบริษัทมหาชนจ้ากัดมาใช้บังคับแก่ธนาคาร 
โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 



๘ 

หมวด ๔ 
คณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

 

มาตรา  ๑๗  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการธนาคารที่ดิน”
ประกอบด้วย  

(๑)  ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยต้าแหน่ง จ้านวนสามคน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปลัดกระทรวงมหาดไทย  
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ้านวนสี่คน ซึ่งไม่เป็นข้าราชการประจ้า และเป็นผู้มี

ประสบการณ์ทางด้านการบริหาร การพัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ การเงิน การคลัง กฎหมาย ซึ่งมาจาก
การคัดเลือกตามมาตรา ๑๙ และคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 

(๔) กรรมการผู้แทนเกษตรกรหรือผู้แทนองค์กรชุมชน จ้านวนสองคน ซึ่งมาจากการ
คัดเลือกตามมาตรา ๑๙ และคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 

ให้กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการและเลขานุการและให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ้าเป็น 

มาตรา  ๑๘  ประธานกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๗ (๑) ต้องเป็น 
ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการเงินการคลังที่เป็นประจักษ์ว่าสามารถบริหารจัดการ
ธนาคารได้ 

ให้รัฐมนตรีเสนอชื่อประธานกรรมการตามวรรคหนึ่งต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือแต่งตั้งพร้อม
แสดงเหตุผลความเหมาะสม 

มาตรา  ๑๙  เมื่อมีกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้แทน 
เกษตรกรหรือผู้แทนองค์กรชุมชนตามมาตรา ๑๗ (๓) และ (๔) ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
จ้านวนห้าคนโดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการ เพ่ือท้าหน้าที่คัดเลือกกรรมการดังกล่าว 

คณะกรรมการคัดเลือกจ้านวนห้าคนตามวรรคหนึ่งประกอบด้วยกรรมการธนาคาร 
ที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายจ้านวนสองคน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารจ้านวน
สามคน  

ผู้เป็นกรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ่งจะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียอย่าง 
มีนัยส้าคัญต่อการด้าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ในขณะที่ได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติการตามหน้าที่ 

ให้คณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ่งพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการคัดเลือก และให้พนักงานธนาคารที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ งได้รั บค่าตอบแทนจากธนาคารตามที่
คณะกรรมการก้าหนด 



๙ 

มาตรา  ๒๐  ให้คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา ๑๙ ก้าหนดระเบียบว่าด้วยการเสนอ
รายชื่อการพิจารณาและการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้แทนเกษตรกร และกรรมการผู้แทน
องค์กรชุมชน ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับแต่งตั้ง โดยระเบียบดังกล่าวอย่างน้อย  
ต้องก้าหนดให้มีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถที่ต้องการ และประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในต้าแหน่งที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างเพียงพอ และก้าหนดวิธีการคัดเลือก
ที่เหมาะสม 

การแก้ไขเพ่ิมเติม การยกเลิก หรือการก้าหนดระเบียบขึ้นใหม่ จะกระท้าได้ก็แต่โดย
คณะกรรมการคัดเลือกมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ้านวนกรรมการทั้งหมด 

ให้คณะกรรมการคัดเลือกเปิดเผยระเบียบที่ก้าหนดขึ้นตามมาตรานี้ ไว้ในลักษณะ 
ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ 

มาตรา  ๒๑  คณะกรรมการคัดเลือกทั้งคณะพ้นจากต้าแหน่งเมื่อด้าเนินการคัดเลือก 
และได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้แทนเกษตรกร และกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน  
เสร็จสิ้นตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือด้าเนินการคัดเลือกในครั้งนั้น 

มาตรา  ๒๒  ให้น้าความในมาตรา ๒๖ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการ
คัดเลือกโดยอนุโลม 

มาตรา  ๒๓  ประธานกรรมการ และกรรมการตามมาตรา ๑๗ (๓) และ (๔) มีวาระ 
อยู่ในต้าแหน่งคราวละสี่ปี เมื่อพ้นจากต้าแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ 

ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต้าแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทน
ต้าแหน่งที่ว่างอยู่ในต้าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

เมื่อครบก้าหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่
ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต้าแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในต้าแหน่งเพ่ือด้าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับ
แต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา  ๒๔  ประธานกรรมการ และกรรมการตามมาตรา ๑๗ (๓) และ (๔) ต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) ไมเ่ป็นพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคาร 
(๔) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิด

ที่ได้กระท้าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไมเ่ป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 



๑๐ 

(๗) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติ
ชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระท้าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

มาตรา  ๒๕  นอกจากการพ้นจากต้าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๓ ประธานกรรมการ
และกรรมการตามมาตรา ๑๗ (๓) และ (๔) พ้นจากต้าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือ 

หย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔  

มาตรา  ๒๖  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ้านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ
ผู้จัดการ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของกรรมการทั้งหมด กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา  ๒๗  ให้คณะกรรมการมีอ้านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลทั่วไปซึ่งกิจการ
ของธนาคาร อ้านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนด้าเนินงานและงบประมาณประจ้าปีของธนาคาร 
(๒) พิจารณาแผนและประเมินผลการด้าเนินงานของกรรมการผู้จัดการ 
(๓) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารและด้าเนินกิจการของธนาคาร  
(๔) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของธนาคาร อันได้แก่ อัตราต้าแหน่ง  

เงินตอบแทน ค่าใช้จ่ายอื่น และการสงเคราะห์ 
(๕) ออกข้อบังคับว่าด้วยการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง

และการตรวจสอบและสอบบัญชีภายใน 
(๖) ออกข้อบังคับเก่ียวกับธุรกิจอื่นๆ ของธนาคาร 
(๗) ออกระเบียบว่าด้วยการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้รับจากธนาคาร 
(๘) ออกระเบียบอื่นที่เก่ียวกับผู้ได้รับสิทธิจากธนาคาร 
(๙) ออกระเบียบหรือข้อบังคับอ่ืน อันเป็นอ้านาจหน้าที่ของธนาคาร หรือที่ธนาคารได้รับ

มอบหมาย 

 



๑๑ 

มาตรา  ๒๘  ให้คณะกรรมการมี อ้านาจแต่งตั้ งที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการ 
เพ่ือพิจารณา หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได ้

การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้น้ามาตรา ๒๖ มาใช้โดยอนุโลม 

มาตรา  ๒๙  ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานอนุกรรมการ 
และอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก้าหนด 

มาตรา  ๓๐  ให้ธนาคารมกีรรมการผู้จัดการหนึ่งคน 
กรรมการผู้จัดการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔ และต้องเป็น 

ผู้ที่มีความรู้หรือความชัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับการธนาคาร การเศรษฐกิจ การเกษตร การสหกรณ์ หรือกฎหมาย 
และสามารถท้างานให้แก่ธนาคารได้เต็มเวลา 

คณะกรรมการเป็นผู้มีอ้านาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนกรรมการผู้จัดการ 

มาตรา  ๓๑  การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการและการด้ารงต้าแหน่ง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง 
กรรมการผู้จัดการได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ตามที่คณะกรรมการก้าหนด 

มาตรา  ๓๒  กรรมการผู้จัดการย่อมพ้นจากต้าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔  
(๔) คณะกรรมการให้ออก เพราะหย่อนความสามารถหรือบกพร่องต่อหน้าที่ มีมลทิน 

มัวหมองหรือทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ มติให้กรรมการผู้จัดการออกต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจ้านวนกรรมการทั้งหมดนอกจากกรรมการผู้จัดการ 

มาตรา  ๓๓  กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่บริหารกิจการของธนาคารให้เป็นไปตามนโยบาย
และข้อบังคับของธนาคาร และมีอ้านาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของธนาคารทุกต้าแหน่ง 

กรรมการผู้จัดการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของธนาคาร 

มาตรา  ๓๔  ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แทนธนาคารเพ่ือ
การนี้ กรรมการผู้จัดการจะมอบอ้านาจให้พนักงานของธนาคารผู้ใดปฏิบัติกิจการใดแทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไป
ตามข้อบังคับของธนาคาร 

มาตรา  ๓๕  กรรมการผู้จัดการมีอ้านาจ 
(๑) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนต้าแหน่งหรือเงินเดือน ลงโทษทางวินัย หรือถอดถอนพนักงาน

และลูกจ้างของธนาคารตามข้อบังคับของธนาคาร ในกรณีเป็นพนักงานด้ารงต้าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ  
ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่าย หรือต้าแหน่งซึ่งเทียบเท่าต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการก่อน 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับวิธีด้าเนินการของธนาคารและการปฏิบัติงานของพนักงาน 
และลูกจ้างของธนาคาร เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบายหรือข้อบังคับของธนาคาร 



๑๒ 

มาตรา  ๓๖  เมื่อต้าแหน่งกรรมการผู้จัดการว่างลง หรือกรรมการผู้จัดการไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รักษาการแทนหรือท้าการแทนกรรมการผู้จัดการ แต่ถ้าไม่มี 
รองกรรมการผู้จัดการ หรือรองกรรมการผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งพนักงาน
ของธนาคารคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนหรือท้าการแทนกรรมการผู้จัดการ แล้วแต่กรณี 

ให้ผู้รักษาการแทนหรือท้าการแทนกรรมการผู้จัดการมีอ้านาจหน้าที่อย่างเดียวกับ
กรรมการผู้จัดการ 

มาตรา  ๓๗  กรรมการผู้จัดการถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและต้องอยู่ภายใต้กฎหมายใน
การตรวจสอบเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 

 
 

หมวด ๕ 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการธนาคาร 

 

มาตรา  ๓๘  ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และพนักงานของธนาคาร 
มีหน้าที่ต้องกระท้าการและสงวนรักษาประโยชน์และทรัพยากรของธนาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเช่น
บุคคลผู้มีความรอบคอบและสุจริตพึงกระท้าในการนั้น 

การไม่กระท้าการตามหน้าที่ ในวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้ถอดถอนออกจากต้าแหน่ง  
และเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้นั้นได้ 

มาตรา  ๓๙  เพ่ือให้ธนาคารมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ให้คณะกรรมการมีอ้านาจ
ประกาศก้าหนดให้ธนาคารจัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ตลอดจนก้าหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ และอ้านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว เพ่ือให้ธนาคารมีระบบการบริหารจัดการที่ดีได้ 

มาตรา  ๔๐  ห้ามมิให้ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และพนักงาน
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของธนาคาร หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนใน  
ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ้ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ้ากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน
หรือบริษัทอ่ืนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของธนาคารไม่ว่าจะท้า
เพ่ือประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

มาตรา  ๔๑  ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และพนักงานคนใดซื้อ
ทรัพย์สินของธนาคาร หรือขายทรัพย์สินให้แก่ธนาคารหรือกระท้าธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับธนาคาร ไม่ว่าจะ
กระท้าในนามของตนหรือของบุคคลอ่ืน ถ้ามิได้แสดงต่อคณะกรรมการและได้รับความยินยอมจาก
คณะกรรมการแล้ว การซื้อขายหรือกระท้าธุรกิจนั้นไม่มีผลผูกพันธนาคาร 



๑๓ 

มาตรา  ๔๒  คณะกรรมการต้องจัดท้านโยบายจริยธรรมของการด้าเนินการ โดยเฉพาะ
ด้านความโปร่งใสและซื่อตรงของพนักงานในกระบวนการจัดซื้อ ให้สิทธิ และพัฒนาที่ดิน 

มาตรา  ๔๓  ธนาคารต้องจัดท้าและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ือแสดงฐานะ
การเงินและผลการด้าเนินงานที่แท้จริงของธนาคาร โดยต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้น และประชาชนได้รับทราบและ
สามารถตรวจสอบได ้

มาตรา  ๔๔  ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการต้องรับผิดชอบร่วมกัน
ต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้ท้าธุรกรรมหรือข้อตกลงอ่ืนกับธนาคาร เพ่ือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ทุจริตหรือมีส่วนในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 

 
 

หมวด ๖ 
การได้มา การจัดการ การดูแลรักษา และการน าไปใช้ประโยชน์ซึ่งที่ดินและทรัพย์สินอ่ืน 

ในการด าเนินกิจการของธนาคาร 
 

มาตรา  ๔๕  ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่น้ามาใช้ในกิจการของธนาคารได้แก่ ที่ดินซึ่ง
ธนาคารซื้อ เช่าซื้อ หรือได้มาโดยผลของนิติกรรมสัญญา และให้รวมถึงที่ดินที่มีผู้มอบกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองให้แก่ธนาคารเพ่ือใช้ประโยชน์ด้วย ทั้งนี้  คณะรัฐมนตรีอาจมีมติให้ธนาคารน้าที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์อื่นใดมาใช้ในกิจการของธนาคารด้วยก็ได้ 

มาตรา  ๔๖  ที่ดินที่ธนาคารได้กรรมสิทธิ์มาโดยการซื้อ การเช่าซื้อ หรือโดยผลของ 
นิติกรรมสัญญา ให้ที่ดินนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร โดยธนาคารสามารถถือกรรมสิทธิ์ไว้และน้าไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของธนาคารได้ และไม่ถือว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินราชพัสดุ 

เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือพัฒนาการใช้ประโยชน์ในที่ดินของ
ธนาคารตามวัตถุประสงค์ การถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินของธนาคารไม่อยู่ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการจ้ากัด
ระยะเวลาการถือครองกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงิน 

มาตรา  ๔๗  ที่ดินของรัฐที่ธนาคารถือครองและยังเป็นทรัพย์สินของรัฐตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถจ้าหน่ายหรือเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ให้แก่บุคคลอ่ืนได้ เว้นแต่จะได้ด้าเนินการตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายที่ดินหรือถอนสภาพตามกฎหมายว่าการนั้น 

มาตรา  ๔๘  ธนาคารต้องจัดท้าและเก็บรักษาทะเบียนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ 
ของธนาคาร พร้อมด้วยแผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตที่อยู่ในความครอบครองหรือดูแลรักษาของธนาคาร 
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการท้าทะเบียน และการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการ
ก้าหนด 



๑๔ 

มาตรา  ๔๙  ในกรณีที่ดินที่ธนาคารจัดหาประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นที่ดิน 
ของรัฐ ธนาคารจะให้สิทธิครอบครองแก่ผู้อ่ืนได้แต่เฉพาะเป็นการให้เช่าหรือการท้าประโยชน์อย่างอ่ืนที่ไม่เป็น
การเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เท่านั้น 

การเช่าตามมาตรานี้ไม่อยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติการเช่าในประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์เกี่ยวกับระยะเวลาการเช่าหรือกฎหมายอื่นท่ีว่าด้วยระยะเวลาแห่งการเช่า 

เงื่อนไขในการเช่า การเข้าใช้ประโยชน์ และระยะเวลาการเช่า ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก้าหนด 

มาตรา  ๕๐  การปกครอง ดูแล บ้ารุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ดิน 
หรืออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขทีค่ณะกรรมการก้าหนด 

มาตรา  ๕๑  สิทธิในการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับจากธนาคารย่อมสิ้นไปด้วยเหตุใดเหตุ
หนึ่ง ดังต่อไปนี ้

(๑) ไม่ใช้ที่ดินท้าประโยชน์ให้ถูกต้องตามที่ธนาคารก้าหนด 
(๒) ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อตกลง หรือสัญญา ที่ธนาคารก้าหนด 

มาตรา  ๕๒  การรับบริจาคที่ดินของธนาคาร ที่ดินนั้นต้องไม่ตกอยู่ภายใต้ทรัพยสิทธิอัน
เป็นการรอนสิทธิการใช้ประโยชน์ ไม่มีภาระภาษี หรือเป็นที่ดินที่ไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมอันตรายจากสารพิษ
ปนเปื้อน หรือตามเงื่อนไขอ่ืนที่คณะกรรมการก้าหนด 

 
 

หมวด ๗ 
การก ากับ และการควบคุม 

 

มาตรา  ๕๓  รัฐมนตรีมีอ้านาจหน้าที่ก้ากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของธนาคาร 
เ พ่ือประโยชน์ในการนี้  รัฐมนตรีมี อ้านาจสั่ งให้ธนาคารชี้แจงข้อเท็จจริง แสดง  

ความคิดเห็นหรือท้ารายงานเกี่ยวกับกิจการของธนาคาร และมีอ้านาจตั้งบุคคลเพ่ือตรวจสอบและรายงาน
กิจการและทรัพย์สินของธนาคาร แต่ไม่ว่าในกรณีใด รัฐมนตรีจะสั่งให้ตรวจสอบหรือรายงานเพ่ือทราบกิจการ
หรือทรัพย์สินของเอกชนคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะที่มีหรือปรากฏอยู่ในธนาคารมิได้ 

เมื่อรัฐมนตรีได้รับรายงานจากผู้ตรวจสอบแล้ว ถ้าเห็นว่าการด้าเนินงานของธนาคาร  
ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีหรืออยู่ในลักษณะอันจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ธนาคารหรือ 
แก่ประโยชน์ของประชาชน รัฐมนตรีมีอ้านาจยับยั้งหรือสั่งแก้ไขการด้าเนินงานของธนาคารได้ 

 
 
 



๑๕ 

หมวด ๘ 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

 

มาตรา  ๕๔  ให้มีการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้นปีละหนึ่งครั้ง ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของแต่ละปี เพ่ือกิจการดังต่อไปนี้ 

(๑) พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีก้าไรและขาดทุน 
(๒) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก้าไรสุทธิในปีหนึ่งๆ ของธนาคาร ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
(๓) พิจารณารายงานกิจการประจ้าปีของธนาคาร 
(๔) พิจารณาตั้งผู้สอบบัญชีประจ้าปี 
(๕) พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ 

มาตรา  ๕๕  คณะกรรมการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

มาตรา  ๕๖  องค์ประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญ จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นหรือผู้แทน
ของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งและมีจ้านวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ้านวนหุ้นที่มีผู้ถือแล้ว 

มาตรา  ๕๗  ในการประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น ให้น้าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ว่าด้วยการประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้นในบริษัทจ้ากัดท่ีเกี่ยวกับระเบียบการประชุม การลงคะแนนและ
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
 

หมวด ๙ 
การจัดสรรก าไร 

 

มาตรา  ๕๘  ก้าไรสุทธิประจ้าปีที่เหลือจากการจัดสรรเพ่ือจ่ายโบนัสตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการก้าหนด ส่วนที่เหลือให้โอนเข้าบัญชีก้าไรสะสม 

มาตรา  ๕๙  ภายใต้บังคับ มาตรา ๕๘ ห้ามมิให้ธนาคารจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากเงิน
ประเภทอ่ืนนอกจากเงินก้าไรสะสม 

มาตรา  ๖๐  ทุกคราวที่ธนาคารจ่ายเงินปันผล ให้ธนาคารจัดสรรก้าไรสะสมไว้เป็น 
เงินส้ารองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของเงินปันผลที่จ่าย 

เมื่อเงินส้ารองตามวรรคก่อนมีจ้านวนเท่ากับจ้านวนเงินมูลค่าหุ้นที่ช้าระแล้ว หรือมากกว่า
นั้น ธนาคารจะงดการจัดสรรหรือลดจ้านวนเงินที่จะต้องจัดสรรเป็นเงินส้ารองก็ได้ 

 
 



๑๖ 

หมวด ๑๐ 
การสอบบัญชีและรายงาน 

 

มาตรา  ๖๑  ให้คณะกรรมการจัดให้มีการสอบบัญชีของธนาคารอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการตั้งผู้สอบบัญชีเพ่ือ

สอบบัญชีของธนาคารประจ้าปีปฏิทินแรก 

มาตรา  ๖๒  ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของแต่ละปี ให้คณะกรรมการ
เสนองบดุล บัญชีก้าไรและขาดทุน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณา และให้
คณะกรรมการเสนอรายงานกิจการประจ้าปีของธนาคารต่อที่ประชุมใหญ่พร้อมกันด้วย 

มาตรา  ๖๓  ให้ธนาคารรายงานกิจการประจ้าปี งบดุล บัญชีก้าไรและขาดทุนที่ได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่แล้ว ต่อคณะรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของแต่ละปี 
รายงานนั้นให้กล่าวถึงผลงานของธนาคารในปีที่ล่วงมาแล้ว ค้าชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารและแผนงาน 
ที่จะจัดท้าในปีต่อไป 

 
 

หมวด ๑๑ 
บทเบ็ดเสร็จ 

 

มาตรา  ๖๔  ในกิจการของธนาคาร ถ้าธนาคารเกี่ยวข้องกับกิจการใดที่กฎหมายก้าหนดให้
มีการจดทะเบียนในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ให้ธนาคารได้รับยกเว้นไม่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียมนั้น 

 

 
หมวด ๑๒ 

บทก าหนดโทษ 
 

มาตรา  ๖๕  ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้างผู้ใด
ล่วงรู้กิจการของธนาคารอันเนื่องจากการปฏิบัติตามอ้านาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ อันเป็นกิจการ
ที่ตามปกติวิสัยพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย หรือเป็นกิจการที่คณะกรรมการมีมติให้สงวนไว้ไม่เปิดเผย ถ้าผู้นั้นน้าไป
เปิดเผยแก่บุคคลอ่ืน ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้น้ามาใช้บังคับแก่การเปิดเผยในกรณีดังต่อไปนี้ 



๑๗ 

(๑) การเปิดเผยตามหน้าที่หรือเพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 
(๒) การเปิดเผยเกี่ยวกับการกระท้าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะหรือการด้าเนินงานของธนาคาร 
(๔) การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของธนาคาร หรือหน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่ในการก้ากับ

ดูแลสถาบันการเงิน 
(๕) การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 

มาตรา  ๖๖  ผู้ใดนอกจากบุคคลตามมาตรา ๖๕ รู้ความลับเกี่ยวกับการด้าเนินกิจการของ
ธนาคารตามพระราชบัญญัตินี้ กระท้าด้วยประการใดๆ ให้ผู้อ่ืนรู้ความลับดังกล่าวซึ่งมิใช่เป็นการปฏิบัติการ
ตามกฎหมายหรือตามหน้าที่ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 

 
 

บทเฉพาะกาล 
 

มาตรา  ๖๗  เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว ให้ยกเลิกสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้โอนบุคลากรของสถาบัน
บริหารจัดการที่ดิน (องค์การมหาชน) ไปเป็นของธนาคาร และให้ท้าการช้าระบัญชี โอนบรรดากิจการ 
งบประมาณ หนี้สิน สินทรัพย์ ตลอดจนสิทธิและความรับผิดของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  
(องค์การมหาชน) และโครงการที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี ไปเป็นของธนาคารตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา  ๖๘  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
ท้าหน้าที่คณะกรรมการธนาคารไปจนกว่าคณะกรรมการธนาคารเข้ารับหน้าที่ และให้ด้าเนินการให้มี
คณะกรรมการธนาคารตามพระราชบัญญัตินี้ให้ครบถ้วน 

ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา  ๖๙  ในวาระเริ่มแรก ให้ผู้ อ้านวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
เป็นกรรมการผู้จัดการธนาคาร โดยมีข้อก้าหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขการท้างาน การพ้นจากต้าแหน่ง  
การเลิกจ้าง การประเมินผลการท้างาน และค่าจ้างหรือผลประโยชน์อ่ืนตามสัญญาจ้างที่ท้าไว้ต่อสถาบัน
บริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) และไม่ให้ถือว่าการเปลี่ยนไปเป็น กรรมการผู้จัดการธนาคารตาม
พระราชบัญญัตินี้เป็นการออกจากงานเพราะสังกัดเดิมเลิกจ้าง และให้ถือว่าระยะเวลาท้างานในขณะที่เป็น
ผู้อ้านวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเป็นระยะเวลาที่ท้างานให้แก่ธนาคาร 

มาตรา  ๗๐  ให้ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)  
ที่ประสงค์จะโอนไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคารแสดงความจ้านงต่อกรรมการผู้จัดการธนาคารในวาระ
เริ่มแรกตามมาตรา ๖๙ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยต้องผ่านการประเมินตามที่



๑๘ 

คณะกรรมการธนาคารในวาระเริ่มแรกตามมาตรา ๖๘ ก้าหนด ในกรณีผู้ที่ไม่แสดงความจ้านงภายใน
ระยะเวลาที่ก้าหนด หรือแสดงความจ้านงว่าไม่ประสงค์จะโอนไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคาร  
ให้คณะกรรมการธนาคารในวาระเริ่มแรกจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างให้เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่าที่
กฎหมายแรงงานก้าหนด โดยต้องด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุด
ระยะเวลาที่แสดงความประสงค์ 

ในระหว่างการประเมินการโอนไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคารตามความ 
ในวรรคแรก ให้ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง
ของธนาคาร โดยให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนเท่าที่ได้รับ
อยู่เดิมไปพลางก่อนแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การเปลี่ยนไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคารตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ถือว่าเป็น  
การออกจากงานเพราะสังกัดเดิมเลิกจ้าง และไม่ให้ถือว่าระยะเวลาท้างานในขณะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง
ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เป็นเวลาที่ท้างานให้แก่ธนาคาร แต่พนักงานหรือ
ลูกจ้างต้องได้รับการชดเชยตามระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนการเลิกจ้างของผู้ปฏิบัติงานสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดนิ (องค์การมหาชน) 

กรณีมีผู้ไม่ผ่านการประเมินเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคาร ให้คณะกรรมการธนาคาร
ในวาระเริ่มแรก จ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างให้เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่าที่กฎหมายแรงงานก้าหนด 

มาตรา  ๗๑  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือ
ลูกจ้างของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เป็นการชั่วคราว อาจขอเปลี่ยนเป็นพนักงาน
หรือลูกจ้างของธนาคาร โดยใช้สิทธิแสดงความประสงค์ตามความในมาตรา ๗๐ ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจาก
รัฐมนตรีต้นสังกัดก่อนด้วย 

ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงาน 
ในสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือไม่แสดงความจ้านงภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
หรือไม่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีต้นสังกัดให้ไปปฏิบัติงานที่ธนาคาร ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีสิทธิได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งให้ด้ารงต้าแหน่งและรับเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิมไม่ต่้ากว่าต้าแหน่งและเงินเดือน
เดิมตามข้อตกลงที่ท้าไว้ในการอนุมัติ 

มาตรา  ๗๒  ในระหว่างที่ไม่มีระเบียบ ข้อบังคับ ของธนาคาร ให้น้าระเบียบและข้อบังคับ
ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ที่มีอยู่มาใช้บังคับไปพลางก่อนเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

.............................................. 

          นายกรัฐมนตรี 


