
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของร่างพระราชกฤษฎีกา  
จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเพ่ือกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... 

 
ตามที่ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดในมาตรา ๖ ว่า “เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ให้กระทรวงการคลังและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ด าเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์การอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะท านองเดียวกับ
ธนาคารที่ดินต่อคณะรัฐมนตรีภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ” 

ต่อมา เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กระทรวงการคลัง โดยส านักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ 
สศค. ได้เชิญสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) ร่วมประชุมเพ่ือด าเนินการตามความ
ในมาตรา ๖ ดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้มีหนังสือที่ กค ๑๐๐๖/
๔๘๖๙ เร่ือง การด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยยกร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเพื่อกระจายการถือครองที่ดิน
อย่างเป็นธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... และส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เพ่ือให้ บจธ. น าไปด าเนินการ
ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

บจธ. ขอเรียนว่า บัดนี้ได้ครบก าหนดการเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว ขอเรียนสรุปดังนี้ 
๑. วิธีการ จ านวนคร้ัง และระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น  

บจธ. เปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง วันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
(รวม ๔๘ วัน) ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

๑. การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ๒ เว็บไซต ์ 
www.labai.or.th และ  
http://www.lawamendment.go.th 

มีผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นจ านวน ๑๙ คน 
๒. การจัดประชุมเป็นการทั่วไป  

๒. พ้ืนที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 
พ้ืนทีท่ั่วประเทศโดยจัดประชุมใน ๖ ภาคตามลักษณะภูมิศาสตร์ โดยทั่วประเทศมีผู้เข้าร่วมซึ่ง

เป็นกลุ่มเป้าหมายจากหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรชุมชน นักวิชาการ 
นักศึกษา ภาคประชาสังคม และผู้ที่มีความสนใจ ดังนี้ 

ภาค จังหวัด สถานท่ีจัดประชุม วันที่จัดประชุม 
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ  ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท  ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ 
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โรงแรมบรรจงบุรี  ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ 

ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ 
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 

๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

http://www.lawamendment.go.th/


๒ 
 

ภาค จังหวัด สถานท่ีจัดประชุม วันที่จัดประชุม 
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
นครราชสีมา โรงแรมสีมาธานี  ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

ภาคตะวันตก เพชรบุรี หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

๓. ผลการรับฟังความคิดเห็นและค าชี้แจงรายประเด็น 
หลังจากสิ้นสุดการเปิดรับฟังความคิดเห็นข้างต้น มีประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 

ทั้งสิ้น ๑,๕๘๑ คน ทั้งนี้ บจธ. ได้ด าเนินการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น โดยสามารถสรุปความคิดเห็นในแต่
ละประเด็นดังนี้ 

ประเด็นที่รับฟัง
ความคิดเห็น 

ความคิดเห็น ค าชี้แจงและการน าไปประกอบการจัดท า
ร่างกฎหมาย 

๑. ชื่อ ความคิดเห็นต่อชื่อ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเพ่ือกระจายการ
ถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม (องค์การ
มหาชน)” ส่วนใหญ่เห็นว่าชื่อของสถาบัน
ควรที่จะสื่อให้เห็นถึงภารกิจการด าเนินการ
ของสถาบันเพ่ือให้มีความชัดเจน และชื่อตาม
ร่างมีความยาวจนอาจท าให้จดจ าได้ยาก 

ปรับแก้ไขชื่อหน่วยงาน เพ่ือให้มีความชัดเจน
และสื่อถึงภารกิจของหน่วยงาน 

๒. วัตถุประสงค์ 
(ร่างมาตรา ๘) 

ควรเพ่ิมเติมเร่ืองที่อยู่อาศัย ซึ่งกรณีที่เกษตรกร
และองค์กรชุมชนที่ได้รับการช่วยเหลือด้าน
ที่ดินท ากินจากสถาบันแล้ว และต้องการพัฒนา
คุณภาพชีวิตแบบครบวงจรควรที่จะได้รับการ
สนับสนุนด้านที่อยู่อาศัย แต่ต้องมีหลักเกณฑ์
ในการช่วยเหลือที่ชัดเจน เช่น ต้องเป็นที่อยู่
อาศัยที่อยู่บริเวณที่ดินท ากินหรือต าบล อ าเภอ
เดียวกับที่ดินท ากิน ทั้ งนี้  เพ่ือสนับสนุนให้
เกษตรกรและองค์กรชุมชนได้มีที่ดินท ากิน และ
ที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ ควรเพิ่มเติมเร่ืองที่อยู่
อาศัยของคนจนในเมืองด้วย 

หลักการของร่างพระราชกฤษฎีกาครอบคลุม
ถึงที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อ่ืนใดที่ใช้ท า
เกษตรกรรม หรือประกอบกิจการที่เกี่ยวกับ
หรือเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม และให้
หมายความรวมที่อยู่อาศัยซึ่งอยู่บนที่ดินที่ใช้
ท าเกษตรกรรม อย่างไรก็ดี มีการเพ่ิมเติม
กระบวนการสนับสนุนก่อนและหลังการน า
ที่ดินออกให้การช่วยเหลือ นอกจากนี้ยัง
เพ่ิมเติม ในส่วนที่อยู่อาศัยของเกษตรกรซ่ึง
ไม่ได้อยู่บนที่ดินที่ใช้ประกอบเกษตรกรรมแต่
อยู่ในภูมิล าเนาเดียวกับที่ดินที่ใช้ประกอบ
เกษตรกรรม อย่างไรก็ดี ในส่วนที่อยู่อาศัย
ของคนจนในเมือง หากประสงค์จะประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมก็สามารถเข้า รับการ
ช่วยเหลือสนับสนุนได้ แต่ในส่วนของการ
ช่วยเหลือเร่ืองที่อยู่อาศัยของคนจนกลุ่มอ่ืน 
มีหน่วยงานที่ด าเนินการเร่ืองดังกล่าวอยู่แล้ว 



๓ 
 

ประเด็นที่รับฟัง
ความคิดเห็น 

ความคิดเห็น ค าชี้แจงและการน าไปประกอบการจัดท า
ร่างกฎหมาย 

เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กร
ชุมชน) หรือ พอช.  

๓. อ านาจหน้าที่ 
และการ
ด าเนินงาน 
(ร่างมาตรา ๙) 

- ควรเพ่ิมอ านาจหน้าที่ให้ครอบคลุมประชาชน
ทุกกลุ่ม 
- ควรเพ่ิมอ านาจหน้าที่ให้ด าเนินการทั้งที่ดินรัฐ 
และเอกชน 

- หลักการของร่างพระราชกฤษฎีกามุ่งเน้นใน
เร่ืองที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ประชาชนทุกกลุ่ม
ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านที่ดิน เ พ่ือ
เกษตรกรรม สามารถเข้ารับความสนับสนุน
ได ้
- ที่ดินที่น ามาใช้ด าเนินการมุ่งเน้นตามวัตถุ 
ประสงค์ของการจัดตั้งคือการกระจายการถือ
ครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ซึ่งเป็น
กรณีที่ดินเอกชนเป็นหลัก ที่ปัจจุบันกระจุก
ตัวและท าให้เกิดความเหลื่อมล้ า ในส่วนที่ดิน
ของ รัฐนั้นมีหน่วยงานหลายหน่ วยงาน
ด าเนินการอยู่แล้ว  
- เพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ในการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐเพื่อด าเนินการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้ 

๔. องค์ประกอบ
ของ
คณะกรรมการ 

- ควรแก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบกรรมการ
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ จาก “ปลัดกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” 
เป็น “ปลัดกระทรวงการคลัง” เพ่ือความ
คล่องตัวในการพิจารณาในส่วนที่ดินของรัฐ 
และจาก “ปลัดกระทรวงมหาดไทย” เป็น 
“ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม” เนื่องจากเป็นฝ่ายเลขานุการ
ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
(คทช.)  
- ควรแยกองค์ประกอบคณะกรรมการใน
ส่วนของกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนจาก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

- การก าหนดให้ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์  และปลัดกระทรวง
มหาดไทย เป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบของ
คณะกรรมการมีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจาก
เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการภาคประชาสังคม
โดยตรง ในขณะที่ พันธกิจด้ านที่ ดินของ
ภาคเอกชนไม่ใช่ภารกิจภายใต้ความรับผิดชอบ
ของกระทรวงการคลัง  
- ตามร่างได้ก าหนดกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่
ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญเร่ืององค์กร
ชุมชนไว้แล้ว อีกท้ังการก าหนดให้มีกรรมการ
ซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน โดยที่องค์กร
ชุ ม ชน เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บป ระ โยชน์ จ า ก ก า ร
ด าเนินการของสถาบันอาจเข้าข่ายเป็นการ



๔ 
 

ประเด็นที่รับฟัง
ความคิดเห็น 

ความคิดเห็น ค าชี้แจงและการน าไปประกอบการจัดท า
ร่างกฎหมาย 

ขั ด กั น แ ห่ ง ผ ล ป ระ โ ย ช น์  (Conflict of 
Interest)  

๕. ทุน รายได้ 
และทรัพย์สิน  

- คงเงินประเดิมรัฐบาล ๖,๐๐๐ ล้านบาท 
- ควรให้มีการจัดเก็บและจัดสรรภาษีเพ่ือ
วัตถุประสงค์เฉพาะแก่ บจธ. เช่น ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีเหล้า ภาษีบุหร่ี เป็น
ต้น 

- เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณ
ในการด าเนินการ จึงก าหนดให้รัฐสนับสนุน
เงินทุนประเดิม ๖,๐๐๐ ล้านบาทเหมาะสม
แล้ว 
-  การจัดเก็บและจัดสรรภาษี เ พ่ื อ วั ต ถุ 
ประสงค์เฉพาะ (Earmarked Tax) มีข้อจ ากัด
ในการด าเนินการตาม มาตรา ๒๖ แห่ง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  

๖. การรายงาน  
การก ากับดูแล  
การโอนอ านาจ
หน้าที่ 

ควรที่จะมีการรายงานผลการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 
ทุก ๑ ปี เพ่ือให้ทราบถึงการด าเนินการของ
สถาบันอย่างต่อเนื่อง 

ได้แก้ไขร่างมาตรา ๔๖ เพ่ือให้ คทช. ทราบ
ถึงการด าเนินการของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 

 


