
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันศุกร์ ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น ๕ ห้องวายุภักษ์ ๖ 
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  แจ้งวัฒนะ 

 

โครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัต ิ
ธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... 

 
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 

 

 

 

   



ค าน า 

 สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน)  หรือ บจธ. มีหน้าท่ีตาม 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา 
๗ (๑) ให้จัดตั้งธนาคารท่ีดิน บจธ. จึงได้จัดท าร่างพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน พ.ศ. .... ขึ้น เพ่ือให้
มีการด าเนินการจัดตั้งธนาคารท่ีดิน เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและบริหารจัดการที่ดิน
เพื่อเกษตรกรและผู้ยากจน ตลอดจนเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรม 
ในการถือครองท่ีดิน ดังนั้น เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน พ.ศ. .... มีความสมบูรณ์ 
เหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการท่ีดินของประเทศไทย จึงมีความ
จ าเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวของกับการจัดตั้งธนาคารที่ดินเพื่อสร้าง   
ความเข้าใจในเนื้อหาบทบาทภารกิจ หน้าท่ี ขอบเขตการด าเนินการของธนาคารท่ีดิน  ในการจัด
โครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน พ.ศ. .... บจธ. ได้รับ
ความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ เอกชน นักวิชาการ ภาคประชาสังคม 
ตลอดจนเกษตรกรและผู้ยากจน เข้าร่วมโครงการและแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวเป็นอย่างดี  
 บจธ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าธนาคารท่ีดินจะเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
จากการท่ีท่ีดินเป็นทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างหนึ่ง ท่ีควรให้มีการน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม  
โดยอาศัยกลไกของตลาดและ การแทรกแซงและพัฒนาชุมชนเมือง และมีผลเพื่อตอบสนอง
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม สมควรให้มีธนาคารท่ีดินเป็นกลไกการท าหน้าท่ีในการรวบรวมท่ีดิน 
เป็นแหล่งส ารองท่ีดินของประเทศและสร้างประโยชน์ในเชิงของรัฐซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วย 
ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในการถือครองที่ดินแก่เกษตรกรและผู้ยากจน  
และก าหนดให้ธนาคารมีการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส และคุ้มค่า เพื่อสร้างผลตอบแทน 
แก่ส่วนรวมและเป็นแนวทางหนึ่งอันจะน าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศไทยต่อไป 
                                                                    
                                                                                       บจธ. 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

ค าน า  
 

โครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน พ.ศ. .... ๑ 
ก าหนดการจัดโครงการ ๔ 
การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน พ.ศ. .... 

- ความจ าเป็นในการจัดตั้งธนาคารท่ีดินของประเทศไทย 
     โดย ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล 
- สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน พ.ศ. .... 
     โดย นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล  
- เกษตรกรและผู้ยากจนจะได้อะไรจากการจัดตั้งธนาคารท่ีดิน 

          โดย นายประยงค์ ดอกล าใย  
- การระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมจากวิทยากร และ

ผู้อ านวยการ บจธ. 

๕ 
๕ 
 

๗ 
 

๑๐ 

 
๑๒ 

 
สรุปข้อคิดเห็นจากแบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการ 

- ตารางสรุปข้อคิดเห็นจากแบบสอบถาม 
- จุดเด่นของร่างพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน พ.ศ. .... 
- จุดที่ท่านคิดว่าควรปรับปรุง ร่างพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน พ.ศ. .... 
- ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

๑๘ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 

ภาพบรรยากาศ ๒๔ 
  
ภาคผนวก  
ก สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน พ.ศ. ....  
ข ร่างพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน พ.ศ. ....  
ค รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ

ธนาคารท่ีดิน พ.ศ. .... 
 

 



 
 

ชื่อโครงการ             :  โครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน พ.ศ. ....     

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :  สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) 

ผู้อ านวยการโครงการ :  ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน 

ผู้รับผิดชอบหลัก       :  กองกฎหมาย        

ระดับความส าคัญ      :  มาก      

 

๑. หลักการและเหตุผล  
                  ธนาคารท่ีดินเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จากการท่ีท่ีดินเป็นทุน 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างหนึ่ง ท่ีควรให้มีการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม โดยอาศัยกลไกของ
ตลาดและการแทรกแซงและพัฒนาชุมชนเมือง และมีผลเพื่อตอบสนองผู้ด้อยโอกาสในสังคม สมควร
ให้มีธนาคารท่ีดินเป็นกลไกการท าหน้าท่ีในการรวบรวมท่ีดิน เป็นแหล่งส ารองท่ีดินของประเทศและ
สร้างประโยชน์ในเชิงของรัฐซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยลดความเหลื่อมล  าและสร้างความเป็นธรรม
ในการถือครองที่ด ินแก่เกษตรกรและผู ้ยากจน  และก าหนดให้ธนาคารมีการบริหารอย่างมี 
ธรรมาภิบาล โปร่งใส และคุ้มค่า เพ่ือสร้างผลตอบแทนแก่ส่วนรวม 
                   สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน)  หรือ บจธ. มีหน้าท่ีตาม 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั งสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา  
๗ (๑) ให้จัดตั งธนาคารท่ีดิน บจธ. จึงได้จัดท าร่างพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน พ.ศ. .... ขึ น เพื่อให้มี 
การด าเนินการจัดตั งธนาคารท่ีดิน   เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและบริหารจัดการที่ดินเพื่อ
เกษตรกรและผู ้ยากจน ตลอดจนเพื ่อ เป็น การลดความเหลื่อมล  าและสร้างความเป็นธรรม 
ในการถือครองท่ีดิน ดังนั น เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน พ.ศ. .... มีความสมบูรณ์ 
เหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการท่ีดินของประเทศไทย  จึงมีความจ าเป็นต้อง
รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวของกับการจัดตั งธนาคารที่ดิน เพื่อสร้าง ความเข้าใจ 
ในเนื อหาบทบาทภารกิจ หน้าท่ี ขอบเขตการด าเนินการของธนาคารท่ีดิน 

๒. วัตถุประสงค์ 
                    ๑) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดตั งธนาคารที่ดิน 
                    ๒) สร้างความเข้าใจในหลักการ เหตุผล บทบาทภารกิจ หน้าท่ี ขอบเขตการ
ด าเนินงานของธนาคารท่ีดิน 



๒ 

 

                    ๓) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน พ.ศ. .... ซึ่งจัดท าโดย
สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) ให้มีความสมบูรณ์พร้อมในการด าเนินการจัดตั ง
ธนาคารท่ีดิน 

๓. เป้าหมาย  
                    ๑) เชิงปริมาณ  
                    ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนประมาณ ๑๕๐ คน จากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐนักวิชาการ
หน่วยงานภาคเอกชน ผู้แทนภาคชุมชน และผู้สนใจเข้าร่วม 
                    ๒) เชิงคุณภาพ  
                    ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจในหลักการ เหตุผล บทบาทภารกิจ หน้าท่ี ขอบเขตการ
ด าเนินงานของธนาคารท่ีดิน และมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน พ.ศ. ....  

๔. การเตรียมการและการวางแผน 
                    ๑) ประสานหน่วยงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการท่ีดิน   
                     ๒) จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน พ.ศ. .... 
                     ๓) ด าเนินโครงการโดยวิธีการน าเสนอแนวคิดในการจัดตั งธนาคารท่ีดิน ความ
จ าเป็นในการจัดตั งธนาคารท่ีดินของประเทศไทย ร่างพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน พ.ศ. .... ฉบับท่ีร่าง
โดยสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) และรับฟังความคิดเห็นต่อร่าพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว 
                     ๔) รวบรวมและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน 
พ.ศ. .... เสนอคณะกรรมการ บจธ. 

๕. รูปแบบการด าเนินการ 
                    ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารท่ีดิน พ.ศ. .... ในรูปแบบของการสัมมนา โดยมีวิทยากรผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับธนาคาร
ท่ีดินเป็นผู้ให้ความรู้ตอบข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน สรุปข้อคิดเห็นและแนวทางท่ีเป็น
ประโยชน์เพื่อน ามาพิจารณาประกอบกับร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... 

๖. ระยะเวลาการด าเนินการ 
                    วันท่ี ๑๘ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๕๘ 

๗. สถานที่จัดโครงการ 
                     ห้องประชุมในกรุงเทพมหานคร 
 



๓ 

 

๘. งบประมาณการด าเนินโครงการ 
                      งบประมาณด าเนินโครงการ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
                    ๑) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ เหตุผล บทบาทภารกิจ หน้าท่ี 
ขอบเขตการด าเนินงานของธนาคารท่ีดิน 
                     ๒) ได้รับทราบความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน พ.ศ. .... จากผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 
                     ๓) น าข้อคิดเห็นท่ีได้รับมาพิจารณาประกอบร่างพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน พ.ศ. .... 
เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีความสมบูรณ์ เหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางการบริหาร
จัดการท่ีดินของประเทศไทย 
                     ๔) ได้รับข้อมูลท่ีสามารถน าไปก าหนดแนวทางการด าเนินการของธนาคารท่ีดิน
ต่อไปได้ 
                     ๕) เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดตั งธนาคารท่ีดิน ซึ่งจะเป็นองค์กรท่ีท าหน้าท่ี
เป็นกลไกในการรวบรวมท่ีดิน เป็นแหล่งส ารองท่ีดินของประเทศและเป็นเครื่องมือที่จะช่วยลด
ความเหลื่อมล  าและสร้างความเป็นธรรมในการถือครองท่ีดินแก่เกษตรกรและผู้ยากจน  
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ก าหนดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... 
วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ช้ัน ๕ ห้องวายุภักษ์ ๖  

โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.  
เวลา ๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น. 
 
 
 
 
 
 
เวลา ๐๙.๔๕ – ๑๐.๔๕ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น.
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.  
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐  น.        

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา 
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการสัมมนา  
โดย  
นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  
กล่าวเปิดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... 
โดย 
พลโท ชาญชัย ภู่ทอง  
ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
การจัดตั้งธนาคารที่ดิน ความจ าเป็นในการจัดตั้งธนาคารที่ดินของประเทศไทย 
และร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....  
โดย   
๑) ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล : ความจ าเป็นในการจัดตั้งธนาคารที่ดินของประเทศไทย 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
๒) นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล : สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... 
ที่ปรึกษาผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๓) นายประยงค์ ดอกล าใย : เกษตรกรและผู้ยากจนจะได้อะไรจากการจัดตั้งธนาคารที่ดิน 
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  
ด าเนินรายการโดย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พักรับประทานอาหารว่าง 
รับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
สรุปผลการรับฟังข้อคิดเห็น 

*********************************** 
หมายเหตุ  ๑. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

๒. อาหารว่างเสริฟด้านหน้าห้องประชุม 



๕ 

 

ความจ าเป็นในการจัดตั้งธนาคารที่ดินของประเทศไทย 

โดย ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล 

ในปัจจุบันปัญหาท่ีดินเป็นปัญหาท่ีส าคัญยิ่งของประเทศท่ีนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ น
ทุกวัน และการแก้ไขนั นจ าเป็นท่ีจะต้องมีวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีแตกต่างจากท่ีเคยมีมา และสิ่งท่ีเรา
หารือกันในวันนี เป็นหนึ่งในข้อมูลส าคัญท่ีจะช่วยปฏิรูปเปลี่ยนปลงท่ีดินของประเทศให้กลับคืน  
สู่สภาวะสมดุลอีกครั ง  

หากกล่าวถึงปัญหาในเรื่องท่ีดินในปัจจุบันสามารถท่ีจะสรุปเป็นกรอบโดยกว้าง  
ได้ดังนี  

๑. ปัญหาท่ีดินชุมชนทับซ้อนกับพื นท่ีรัฐ เกิดจากการท่ีบังคับใช้พระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับป่าไม้ซึ่งบ่งชี ว่าอะไรก็ตามท่ีเกี่ยวกับพื นท่ีป่าไม้และไม่มีเอกสารสิทธิให้ถือว่าเป็นท่ีดินของรัฐ
ซึ่งส่งผลกระทบกับชุมชนท่ีได้เข้าใช้พื นท่ีดังกล่าวอยู่ก่อนแล้วกลายเป็นผู้บุกรุกท่ีดินของรัฐนั นเอง 

๒. ปัญหาท่ีดินหลุดมือ 
๓. ปัญหาการใช้ประโยชน์ท่ีดินไม่เต็มท่ี 
๔. ปัญหาการบุกรุกท าลายป่า 
ทั งนี  วัฏจักรความเชื่อมโยงของปัญหาท่ีได้กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นปัญหาท่ีท าให้

ประชาชนท่ีท าอาชีพเกษตรกรจึงมีความจ าเป็นท่ีต้องใช้เงินโดยการน าท่ีดินไปจ านอง หรือขายท่ีดิน 
จึงน าไปสู่การเป็นหนี และเมื่อเกิดปัญหา เช่น ภัยแล้ง น  าท่วม ขายผลผลิตไม่ได้ราคา จึงไม่สามารถ
ช าระหนี ได้ท าให้ต้องสูญเสียสิทธิในท่ีดิน ท่ีอยู่อาศัย บุคคลเหล่านั นจึงมีวิธีแก้ไขปัญหา โดยการย้าย
เข้าสู่เมือง (คนจนเมือง) หรือการบุกรุกพื นท่ีป่า หลังจากนั นภาครัฐได้ใช้วิธีแก้ปัญหาโดยจัดสรร
กรรมสิทธิ์ให้กับเกษตรกรและคนจน และเกษตรกรและคนจนก็น าท่ีดินไปขายต่อสุดท้ายแล้วท่ีดินก็ตก
ไปสู่กลุ่มนายทุนท าให้ท่ีดินหลุดมือจากภาครัฐไปสู่กลุ่มทุน เมื่อท่ีดินหลุดมือไปแล้วได้เกิดปัญหาส าคัญ 
๒ ประการ คือ 

๑. ความเหลื่อมล้ า (Distributive Equity) คือ เกษตรกรหรือคนยากจนสูญเสีย
ท่ีดินให้นายทุน จากผลการศึกษาของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  และส านักงานกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร การใช้ประโยชน์จากที่ดินในประเทศไทยท่ีใช้เป็นพื นท่ีการเกษตรจ านวน ๑๕๐ ล้านไร่ 
จากพื นท่ีโดยรวม ๓๒๐.๗ ล้านไร่ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ ไม่มีความมั่นคงทางด้านท่ีดินท ากิน เพราะ 
เกษตรกร ๗๒ เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความมั่นคงทางด้านท่ีดินท ากิน ๕๒ เปอร์เซ็นต์ ต้องเช่าท่ีท าการเกษตร 
และ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ น าท่ีดินไปจ านองหรือขายฝาก ซึ่งมีความเสี่ยงท่ีจะหลุดมือในช่วงต่อไป นับเป็น
ท่ีดินจ านวนประมาณ ๓๐ ล้านไร ่ทั งหมดนี  การท่ีท่ีดินหลุดมือ ส่งผลให้พื นท่ีเกษตรลดลงต่อเนื่อง 



๖ 

 

๒. ไร้ประสิทธิภาพ (Allocative Efficiency)  คือ ท่ีดินบางส่วนขาดการบริหาร
และใช้ประโยชน์จากท่ีดินอย่างไม่เต็มท่ี ส่งผลให้เกิดท่ีดินไหลไปสู่นายทุนเกิดการถือครองท่ีดินกระจุกตัว 
ท่ีดินถูกปล่อยร้าง ท่ีดินถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์ และสุดท้ายรัฐก็จะสูญเสียพื นท่ีและรายได้ 

ทั งนี  กลไกในปัจจุบันของรัฐ ไม่สามารถแก้ปัญหาท่ีดินหลุดมือได้  โดยสามารถแยก
ปัญหาได้ ๓ ระดับ ดังนี  

ปัญหาระดับนโยบาย คือ ขาดแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ความไม่เป็นเอกภาพและ 
ความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย ท าให้การจัดสรรงบประมาณท่ีผ่านมาไม่เพียงพอ ขาดโครงสร้างพื นฐาน
ท่ีส าคัญแก่การเกษตรในพื นท่ีปฏิรูปการเกษตร ท าให้เกษตรกรละทิ งท่ีดินที่รัฐจัดสรรให้  

ปัญหาระดับหน่วยปฏิบัติ คือ หลายหน่วยงาน ภารกิจซ  าซ้อน ขาดการบูรณาการ  
อาทิเช่น กรมท่ีดิน กรมป่าไม้ ส านักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก .) กรมธนารักษ์  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ การเคหะแห่งชาติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และส านักนายกรัฐมนตรี 

ในส่วนของส านักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) นั นควรท่ีจะเลิกให้กรรมสิทธิ์
เป็นรายปัจเจกแต่เป็นการให้ในรูปแบบท่ีดินแปลงรวมหรือโฉนดชุมชน เป็นการให้สิทธิท ากินหากมี
การน าท่ีดินไปขายต่อก็จะถอดสิทธิทั งชุมชุนซึ่งเป็นการป้องกันการขายต่อ 

ปัญหาระดับพื้นที่ คือ ขาดการบูรณาการและการกระจายอ านาจให้ภาคประชาชน
และชุมชนมีส่วนร่วม 

ทางออกจากวัฏจักรปัญหาโดยธนาคารที่ดิน โดยธนาคารท่ีดินนั นจัดตั งขึ นมาเพื่อ
แก้ไขเกี่ยวกับท่ีดินโดยตรงซึ่งธนาคารท่ีดินอาจเป็น AMC (Asset Management Company) ของ
เกษตรกร หรือเป็นองค์กรท่ีบริหารจัดการหนี เสียของเกษตรกร และนโยบายท่ีก าลังผลักดัน คือ  
การจัดเก็บภาษีที่ดินรกร้างและการผลักดันร่างพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน พ.ศ. .... ฉบับนี  จะท าให้
กลุ่มนายทุนท่ีมีท่ีดินแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้น าท่ีดินมาให้ธนาคารท่ีดินบริหารจัดการ ซึ่งกลุ่มนายทุนท่ี
มีท่ีดินสามารถน าท่ีดินท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์น าไปให้เช่าโดยท่ีไม่ถูกจ ากัดว่าต้องขายให้กับคนท่ีเช่าก็ได้ 
ซึ่งธนาคารท่ีดินสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาท่ีดินถูกปล่อยร้าง การสูญเสียสิทธิในท่ีดินและเป็น 
การสร้างโอกาสของรายได้ให้ประเทศมากกว่าปีละแสนล้านบาท 

------------------------------------------- 
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สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... 

โดย นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล  

ในกระบวนการร่างกฎหมายนั นต้องผ่านกระบวนการที่มีการแก้ไขหลายขั นตอนกว่าจะ
มีความสมดุลและสามารถน ามาปรับใช้ ร่างพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน พ.ศ. .... ก็เช่นกันต้องมี  
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความคิดหรือนโยบายท่ีเราต้องการมาเขียนให้ เป็นลายลักษณ์อักษร
และสามารถสื่อให้ประชาชนท่ัวไปได้ ซึ่งในร่างพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน พ.ศ. ....  มีข้อสังเกตอยู่
หลายประการ อาทิเช่น ชื่อธนาคารท่ีดิน ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ได้ตั งข้อสังเกตว่าจะเป็นการปฏิบัติงาน
ซ  าซ้อนกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่นหรือไม่ และจะประสบปัญหาล้มเหลวเหมือนกันหรือไม่ ทั งนี  
บจธ. ได้ชี แจงในข้อสังเกตดังกล่าวว่า ธนาคารท่ีดินจะเป็น AMC (Asset Management Company) 
ของเกษตรกร หรือเป็นองค์กรท่ีบริหารจัดการหนี เสียของเกษตรกร และมีกระบวนการท่ีช่วยฟื้นฟู
เกษตรกรให้สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน 

หลักการและสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน พ.ศ. .... มีดังต่อไปนี  
๑. การจัดตั้ง (ร่างมาตรา ๕) 
สถานะของธนาคารท่ีดินจะมีรูปแบบในมาตรา ๕ คือ การจัดตั งธนาคารท่ีดิน  

เป็นนิติบุคคล ซึ่งมิได้มุ่งหาก าไรในเชิงพาณิชย์ ซึ่งในทางกฎหมายยังไม่ครอบคลุม เพราะ หากสังเกต
ยังไม่มีการบ่งชี ว่าเป็นรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรอื่นหรือไม่ ฉะนั นจะขึ นอยู่กับการตีความในเรื่องของ
เงินทุน การควบคุมการก ากับดูแลของกระทรวงการคลังหรือธนาคารแห่งประเทศไทย 

๒. วัตถุประสงค์ (ร่างมาตรา ๑๓) 
วัตถุประสงค์ของธนาคารท่ีดินในมาตรา ๑๓ ซึ่งจะเห็นถึงความแตกต่างจากหน่วยงาน

อื่นๆ โดยสามารถสรุปได้ ดังนี  
๑) ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ให้มีท่ีท ากินและมีท่ีอยู่อาศัย 
๒) ขานรับนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล  าทางเศรษฐกิจและสังคม และ 

สร้างความเป็นธรรม 
๓) สร้าง/เพิ่มผลผลิตในท่ีดินท ากิน หรือสร้างคุณค่าในท่ีดินและคุณภาพแก่เกษตรกร

และชุมชน 
๔) เป็นกลไกในการพัฒนาความเจริญเติบโตประเทศ 
๕) มองเห็นความส าคัญของสินทรัพย์ของชุมชน และการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 

(securitization) 
 
 



๘ 

 

๓. ที่มาของทุนด าเนินการ (ร่างมาตรา ๘ – มาตรา ๑๒) 
๑) เงินและทรัพย์สินท่ีได้รับโอนจาก บจธ. 
๒) ภาษีทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างท่ีมีกฎหมายก าหนดให้จัดสรรเป็นของธนาคาร 
๓) เงินท่ีรัฐบาลจ่ายเป็นทุนประเดิม 
๔) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
๕) เงินหรือรายได้จากการด าเนินงานของธนาคารตามอ านาจหน้าท่ีของธนาคาร 
๖) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของธนาคาร 
๗) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ของธนาคาร 
๔. การบริหาร (ร่างมาตรา ๑๘ – มาตรา ๓๙) 
คณะกรรมการธนาคารท่ีดิน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน / คณะกรรมาการขับเคลื่อน 

การบริหารงานกิจการของธนาคารท่ีดิน ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน / ผู้อ านายการ 
๕. ธรรมาภิบาลของธนาคาร (ร่างมาตรา ๔๒ – มาตรา ๔๘) 
๑) ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้อ านวยการ และพนักงานของธนาคาร มีหน้าท่ีต้อง

กระท าการและรักษาประโยชน์และทรัพยากรของธนาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเช่นบุคคลผู้มี
ความรอบคอบและสุจริตพึงกระท าในการนั น (ร่างมาตรา ๔๒) 

๒) ข้อห้ามการมีผลประโยชน์ทับซ้อน (ร่างมาตรา ๔๔ และร่างมาตรา ๔๕) 
๓) ธนาคารต้องจัดท านโยบายจริยธรรมของการด าเนินการ นโยบายความโปร่งใส และ

ซื่อตรง (ร่างมาตรา ๔๖) 
๔) ต้องจัดท าและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อการตรวจสอบ และ

เปิดเผย (ร่างมาตรา ๔๗) 
๕) บทก าหนดโทษ ร่างมาตรา ๗๒ และร่างมาตรา ๗๓ 
๖. ที่มาของที่ดิน (ร่างมาตรา ๔๙ – มาตรา ๕๘) 
๑) ท่ีดินเอกชน ท่ีมอบให้ธนาคารจัดหาประโยชน์ 
๒) ท่ีดินของรัฐ ท่ีมอบหมายให้ธนาคารน ามาบริหารจัดการหรือจัดหาผลประโยชน์ 

ได้แก่ 
  (ก) ท่ีดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินส าหรับผลเมืองใช้ประโยชน์

ร่วมกัน ท่ีกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ขัดประโยชน์สาธารณะของผู้มีส่วนได้เสีย 
   (ข) ที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินประเภทท่ีรกร้างว่างเปล่า 
   (ค) ท่ีราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยท่ีราชพัสดุ 
    (ง) ท่ีดินของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 



๙ 

 

     (จ) ท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือป่าเส่ือมโทรม 
     (ฉ) ท่ีดินประเภทอ่ืนตามกฎหมายเฉพาะ ท่ีรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายนี 

หรือคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควร 
๗. การตรวจสอบควบคุม (ร่างมาตรา ๖๘ – มาตรา ๗๐) 
๑) การตรวจสอบควบคุมโดยกลไกของธนาคารเอง ไม่ว่า การควบคุมภายใน  

(internal audit)  หรือการควบคุมภายนอก (external audit) 
๒) การควบคุมภายนอก โดยรัฐมนตรีเจ้าสังกัด สตง. รัฐสภา 
ทั งนี  ยังคงมีประเด็นท่ีถกเถียง โดยอยากให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมกันแสดงความคิดเห็น

ต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน พ.ศ. .... ในประเด็น ดังนี  

• ธนาคารท่ีดิน เป็น “ธนาคาร” หรือไม่ 

• ธนาคารท่ีดินจะเป็นกิจการท่ีแข่งขันกับกิจการของเอกชนหรือไม่ 

• ธนาคารท่ีดินมีภารกิจซ  าซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ ไม่ว่า สปก. คชก. กองทุน
ฟื้นฟูเกษตรกร ธกส. 

• ธนาคารท่ีดินควรอยู่ใต้นโยบายของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติหรือไม่ 

• ธนาคารท่ีดินควรจะอยู่จุดใดในแผนบูรณาการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ 

• จุดยืนของธนาคาร (positioning) อยู่ท่ีใด และมีตัวชี วัด (indicator) อย่างไร 
------------------------------------- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐ 

 

เกษตรกรและผู้ยากจนจะได้อะไรจากการจัดตั้งธนาคารที่ดิน 

       โดย นายประยงค์ ดอกล าใย 

ธนาคารท่ีดินไม่ได้ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเดียว บุคคลท่ีมีส่วนจะได้รับผลประโยชน์ 
ก็คือ ผู้ยากจนด้วย หากพิจารณาว่าเกษตรกรและผู้ยากจนจะได้อะไรจากการจัดตั งธนาคารท่ีดิน 
ปัญหาในท่ีดินที่ส่งผลกระทบตามมาเกิดจากสาเหตุหลายประการ ดังนี  

๑. การออกโฉนดท่ีดิน ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ไม่มีประมวลกฎหมายท่ีดิน เรื่องของ
กรรมสิทธิ์จึงยึดถือหลักการสิทธิครอบครองท่ีดิน แต่เหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหาคือ การออกเอกสารสิทธิ
เกิดระบบกรรมสิทธิ์ในลักษณะของสิทธิแบบปัจเจกบุคคลน าไปสู่การท าให้ท่ีดินกลายเป็นสินค้า  
นับแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็นต้นมา การให้สิทธิแบบปัจเจก ท่ีดินขายง่าย ส่งผลให้เกษตรกรไม่มีท่ีดินท ากิน 

๒. ตามความในพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน พ.ศ. .... ได้มีการก าหนดเรื่องสิทธิ 
ให้ผู้ครอบครองมีสิทธิในท่ีดิน ส่วนประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา ๓๔ – ๔๙ ได้ก าหนดถึงเรื่อง 
การจ ากัดการถือครองท่ีดิน ซึ่งถูกยกเลิกโดยคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๙  ก่อให้เกิดการสูญเสียสิทธิในท่ีดิน
เพ่ิมมากขึ น ท าให้เป็นท่ีมาของปัญหาการกระจุกตัวของท่ีดิน ไม่มีการก าหนดเพดานการถือครองท่ีดิน
รายบุคคลแยกเป็นประเภทท่ีดินเพื่อการเกษตร เป็นช่องโหว่ให้นายทุนกว้านซื อท่ีดินไว้จ านวนมาก 
ท่ีดินกระจุกตัวส่วนใหญ่ถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มท่ี 

๓. ไม่มีมาตรการทางภาษี ซึ่งปัจจุบันมีเพียงภาษีโรงเรือน ภาษีบ ารุงท้องท่ี ซึ่งเก็บ 
ในอัตราท่ีต่ าจึงไม่เป็นภาระต่อผู้ครอบครองท่ีดินจ านวนมาก ผู้ถือครองท่ีดินขนาดใหญ่จึงไม่มีภาระ  
ในการเสียภาษี 

๔. ประเทศไทยไม่มีการคุ้มครองพื นท่ีเกษตรกรรมโดยเฉพาะพื นท่ีท่ีมีการพัฒนาระบบ
ชลประทานแล้ว 

๕. ประกาศเขตป่าและท่ีดินของรัฐทับซ้อนกับท่ีดินชุมชน ท่ีดินท ากินของชาวบ้าน 
ก่อให้เกิดปัญหาท าให้ผู้ท่ีอยู่อาศัยอยู่แล้วกลายเป็นผู้บุกรุกโดยปริยาย ท าให้สูญเสียพื นท่ีท่ีเหมาะสม
ส าหรับการเกษตรและผลิตอาหาร เกษตรกรและผู้ยากจนจึงบุกรุกเข้าไปในพื นท่ีของรัฐเพ่ิมมากขึ น 

ดังนั น ธนาคารท่ีดินจึงเป็นทางเลือกท่ีส าคัญส าหรับเกษตรกรและผู้ยากจนในการแก้ไข
ปัญหาสิทธิในท่ีดิน ซึ่งต้องท าให้ธนาคารท่ีดินไม่อยู่ในระบบกลไกของการค้า การตลาดแต่ให้มีลักษณะ
เป็นกรรมสิทธิ์ชุมชน โดยเป็นโฉนดชุมชน ซึ่งการให้สิทธิแบบกลุ่มหรือแบบชุมชนจะท าให้ท่ีดินไม่มี
ทางหลุดมือ ไม่สามารถบุกรุกเข้าไปในพื นท่ีเพิ่มขึ น เพราะได้มีการแบ่งขอบเขตไว้อย่างชัดเจนแล้ว
หากมีการบุกรุก หรือขายจะถูกเพิกถอนทั งชุมชน  

 
 



๑๑ 

 

สรุป ธนาคารท่ีดิน ต้องมีหลักการ คือ  
๑. ท่ีดินท่ีได้มาจากธนาคารท่ีดินขายไม่ได้ หากต้องการจะขายให้ขายคืนแก่ธนาคาร

ท่ีดินเท่านั น ไม่มีลักษณะเป็นรูปแบบปัจเจกยึดหลักสิทธิแบบรวมกลุ่ม 
๒. ธนาคารท่ีดินต้องด าเนินไปพร้อมกับการใช้ พ.ร.บ.ภาษีอัตราก้าวหน้าในการ

ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน 
๓. ธนาคารท่ีดินจ าเป็นต้องช่วยเกษตรกรและผู้ยากจนเป็นอันดับแรก 

------------------------------ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

การระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากวิทยากร และผู้อ านวยการ บจธ. 
 

๑. นายบุญ แซ่จุ่ง ผู้แทนจากเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด ขบวนการ
ประชาชนเพ่ือสังคมที่เป็นธรรม (คปบ.) เสนอความคิดเห็นว่า ธนาคารท่ีดินต้องไม่เป็นเครื่องมือและ
กลไกรองรับตลาดเสรี แต่ต้องเป็นเครื่องมือและกลไกของสิทธิชุมชน เพราะสิทธิชุมชนนั นเป็นพื นฐาน
ของความสมบรูณ์ สมดุล และยั่งยืน ฉะนั นควรท่ีจะน าความสมบรูณ์ สมดุล และยั่งยืนของสภาพท่ีดิน
เป็นตัวค านวณมูลค่าของท่ีดินไม่ใช่น าทางด่วนมาเป็นตัวค านวณ ธนาคารท่ีดินต้องเป็นองค์กรท่ี
ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินราคาท่ีดินขึ นเอง 

ข้อเสนอเพิ่มเติมในส่วนของข้อกฎหมายท่ีจะเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนใน

เรื่องท่ีดินท ากิน ซึ่งพี่น้องชุมชนภาคเหนือพร้อมท่ีจะได้รับความช่วยเหลืออยู่แล้วควรท่ีจะมีการพลัก

ดันร่างพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน พ.ศ. .... เพ่ือท่ีจะมีการปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

๒. นายดิเรก กองเงิน ผู้แทนสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) เสนอความคิดเห็น

ว่า ในฐานะผู้ขอความช่วยเหลือจากจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นผู้แทนของชาวบ้านท่ีถูกฟ้องร้องจากการ

เข้าไปใช้ประโยชน์ในท่ีดินเอกชนทิ งร้างไม่ใช้ประโยชน์ในท่ีดิน และสิ่งท่ีคาดหวังจาการช่วยเหลือนั น 

ธนาคารท่ีดินไม่ควรท่ีจะน าหลักเกณฑ์การประเมินราคาท่ีดินของกรมธนารักษ์มาเป็นตัวค านวณราคา

ท่ีดิน ควรท่ีจะใช้ความส าคัญของท่ีดิน ความสมบรูณ์ สมดุล และยั่งยืน ของที่ดิน 

๓. นายนเรศน์ ธนกุลนันท์ เสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน 

พ.ศ. .... ตามร่างพระราชบัญญัติในมาตรา ๕๑ วรรค ๓ ความว่า “เงื่อนไขในการเช่า การเข้าใช้

ประโยชน์ และระยะเวลาการเช่า ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” หมายความว่า บจธ. จะ

ก าหนดให้มีความแตกต่างจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อย่างไรก็ได้ใช่หรือไม่ ขอให้ บจธ. 

รับประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาด้วย 

๔. นายวิศิษฎ์ ลิมป์ธีระกุล อดีตรองอธิบดีกรมที่ดิน  เสนอว่า ปัญหาท่ีดินของเอกชน
นั นอยู่ท่ีภาษี แต่การท่ีจะบ่งชี ว่าท่ีดินรกร้างหรือไม่นั น เป็นปัญหาเพราะว่าตามกฎหมาย หากภายใน
หกเดือนเข้ามาใช้ประโยชน์ก็ถือว่าท่ีดินนั นไม่รกร้างซึ่งเป็นปัญหาท่ีต้องแก้ไขโดยข้อเสนอความคิดเห็น 
ดังนี  

 ๑) ท่ีดินของรัฐท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์นั น อาจเป็นการยากท่ีธนาคารท่ีดินจะได้รับ
ท่ีดินของรัฐมา แต่จะเป็นแนวทางท่ีดีที่หากธนาคารท่ีดินจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลโดยธนาคาร
ท่ีดินสามารถท่ีจะน าท่ีดินที่มีการใช้ประโยชน์อยู่แล้วมาบริหารจัดการ 



๑๓ 

 

๒) วัตถุประสงค์หรือนโยบายของ บจธ. ควรท่ีจะก าหนดให้มีความชัดเจนมากกว่า
นี  เปรียบเสมือนการท่ี บจธ. จะต้องช่วยคนท่ีจมน  าหรือมีความเดือดร้อนมากกว่าก่อนนั นเอง 

๓) ภาษีอัตราก้าวหน้าเป็นเรื่องจ าเป็น ท่ีดินเอกชนท่ีรกร้างว่างเปล่านั นควร 
คิดภาษี ๘ เปอร์เซ็นต์ และท่ีดินท่ีไม่รกร้างก็จะต้องค านึงถึงการใช้ประโยชน์หรือเป็นการสนับสนุน
นโยบายของรัฐหรือไม ่

๔) ธนาคารท่ีดินไม่ควรท่ีอยู่ภายใต้ก ากับของหน่วยงานใดเพราะอาจจะมีการ
แทรกแซงทั งทางตรงและทางอ้อม ควรเป็นองค์กรอิสระ 

๕) การออกโฉนดอาจจะไม่ใช้ต้นเหตุของท่ีดินกระจุกตัวของท่ีดิน แต่เนื่องจาก
กฎหมายแต่ละยุคมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของยุคสมัย  

๖) เห็นด้วยในแนวคิดจัดที่ดินให้เป็นโฉนดชุมชน เพราะมีข้อดีในการบริหารจัดการ
ท่ีดินกันในชุมชน อาทิเช่น ในการสร้างการตลาด ซึ่งเป็นการให้สิทธิบริหารโดยคณะกรรมการชุมชนว่า
ห้ามจ าหน่าย แต่ต้องควบคุมราคาท่ีดินไม่ให้สูง หากราคาท่ีดินสูงจะส่งผลให้บุคคลท่ีรับท่ีดินต่อนั น
จะต้องแบกรับราคาท่ีดินท่ีสูง ฉะนั นบุคคลท่ีรับท่ีดินต่อไปต้องมีการก าหนดโดยชุมชนว่าจะมี
หลักเกณฑ์ก าหนดในเรื่องราคาท่ีดิน 

๕.  นายสุแก้ว ฟุงฟู ผู้แทนสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) จังหวัดล าพูน  
เสนอความคิดเห็นว่า หน่วยงานท่ีมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนในปัจจุบันนั น อาทิเช่น 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือกองทุนฟื้นฟูและการพัฒนาเกษตรกร 
เป็นต้น ยังมิได้ให้การช่วยเหลืออย่างท่ัวถึงและเต็มศักยภาพเท่าท่ีควร การท่ีจะมีธนาคารท่ีดินเพ่ือเป็น
ธนาคารท่ีจะช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนอย่างแท้จริงนั นท าไมจึงไม่ให้การสนับสนุน และการ
แก้ไขปัญหาหรือการก าหนดนโยบายในเรื่องใดควรท่ีเข้าใจในปัญหาให้แท้จริงเสียก่อน เช่น การรับฟัง
ความเดือดร้องของเกษตรกรและผู้ยากจนในพื นท่ี 

๖. นายธนาทร พานทอง ผู้แทนเครือข่ายที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
แห่งชาติ (คทช.) จากจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความคิดเห็น ดังนี   

๑) เห็นว่าควรเปลี่ยนแปลงชื่อธนาคารท่ีดินเพื่อเป็นการบ่งชื่อถึงภารกิจของ บจธ. 
ให้ชัดเจนยิ่งขึ น 

๒) หลักการจัดตั งธนาคารท่ีดินนั นควรท่ีจะมีการหารือของผู้แทนเกษตรกรและผู้
ยากจนทั งประเทศว่าต้องการเห็นธนาคารที่ดินในรูปแบบใด และสามารถแก้ไขปัญหาท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน
ได้อย่างไร 

๓) การช่วยเหลือนั นขอเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน พ.ศ. 
.... ตามร่างพระราชบัญญัติในมาตรา ๑๔ (๓) ความว่า “ให้สินเชื่อเพื่อการจัดหาและพัฒนาท่ีดินแก่
เกษตรกร ผู้ยากจน ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในท่ีดิน องค์กรชุมชน หรือเครือข่ายองค์กรชุมชน” ซึ่ง



๑๔ 

 

โดยส่วนตัวแล้วไม่เห็นด้วยกับข้อความ “ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในท่ีดิน” เนื่องจากการอาจจะมี
กลุ่มนายทุนใช้ช่องว่างนี เข้ามาขอรับความช่วยเหลือ 

๔) คณะกรรมการ บจธ. ตามร่างพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน พ.ศ. .... นั น ควรท่ี
จะมีตัวแทนภาคเกษตรกรของแต่ละภูมิภาคเข้ามาเป็นคณะกรรมการ บจธ. ด้วย เพราะจะมีการ
เช่ือมโยงจากท้องถิ่น 

๗. นายรังสรรค์ แสนทองแคว ผู้แทนสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) จังหวัด
ล าพูน ชี แจ้งว่า ภาคประชาชนนั นมีบทบาทในการพลักดันกฎหมายท่ีช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและผู้
ยากจน อาทิเช่น พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้น ซึ่งในส่วนของภาคประชาชนท่ีมีการพลักดันกฎหมายอีกหลายฉบับทั ง
ท่ีอยู่ในขั นตอนพิจารณา และไม่ได้รับการเห็นชอบ ฉะนั นพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดินพ.ศ. .... ก็เป็น
กฎหมายท่ีภาคประชาชนเร่งผลักดันและอยากให้ประกาศใช้เพราะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรและผู้
ยากจนท่ีไม่มีที่ดินท ากินและสิทธิในท่ีดินท ากิน  

๘. นายสว่าง เปรมประสิทธิ์ ผู้แทนสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) เสนอความ
คิดเห็น ดังนี  

๑) ไม่ต้องการสิทธิในการเช่า เนื่องจากเป็นการท าให้สูญเสียสิทธิในท่ีดินทาง
หน่วยงานรัฐจะเอาท่ีดินคืนเมื่อใดก็ได้  

๒) ต้องการใช้สิทธิท ากินในท่ีดินได้ อยากให้เกิดโฉนดชุมชน 

๙. นางหนูเดือน แก้วบัวขาว จังหวัดอุบลราชธานี เสนอความคิดเห็น ดังนี  
๑) ต้องการให้เปลี่ยนแปลงเนื อความในหัวข้อของ หลักการ โดยให้มีเนื อความดังนี  

“ให้มีกฎหมายว่าด้วยธนาคารที่ดิน เพ่ือเป็นกลไกในการกระจายการถือครองท่ีดินเพ่ือเกษตรกรและผู้
ยากจน” 

๒) หมวด ๒ มาตรา ๑๓ (๒) ต้องการให้เปลี่ยนแปลงเนื อความดังนี  “สนับสนุนให้
เกษตรกรและผู้ยากจนมีการใช้ประโยชน์ในท่ีดินอย่างมั่นคงและยั่งยืน” 

๓) หมวด ๒ มาตรา ๑๓ (๔) ต้องการให้เปลี่ยนแปลงเนื อความดังนี  “เป็นกลไกของ
รัฐเพ่ือจัดหาท่ีดินเพื่อเกษตรกรและผู้ยากจนอย่างยั่งยืน” 

๑๐. นายทวีศักดิ์ มณีวรรณ์ (สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ) (สกน.) เสนอความ
คิดเห็น ดังนี  

๑) หมวด ๑ มาตรา ๘ (๙) และมาตรา ๙ จะเป็นการสร้างกลไกให้กับตลาดในเชิง
ของการหาก าไรหรือไม่ 



๑๕ 

 

๒) หมวด ๒ มาตรา ๑๓ (๑) “โดยไม่เป็นการแข่งขันกับเอกชน” ไม่แน่ใจว่าหาก
เอกชนได้ด าเนินกิจการไปแล้วจะมีผลกระทบต่อกลุ่มคนและผลก าไรหรือไม่ 

๓) หมวด ๒ มาตรา ๑๓ (๔) เกรงว่าอาจจะเป็นเครื่องมือของรัฐในการถือครอง
ท่ีดินในระยะยาวแล้วจะแก้ไขอย่างไร ผู้เดือดร้อนเข้ามาใช้ท่ีดินเป็นชั่วครั งชั่วคราวหรือไม่ 

๔) หมวด ๒ มาตรา ๑๔ (๑๐) ยังไม่ชัดเจนในเรื่องการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา
เกษตรกรยังคงเอื อในเรื่องของเอกชน การค้า ซึ่งเป็นกลไกทางตลาด 

๑๑. นายวิศิษฎ์ ลิมป์ธีระกุล อดีตรองอธิบดีกรมที่ดิน เสนอความคิดเห็น (เพิ่มเติม) 
ดังนี  

๑) เรื่องการก ากับดูแลธนาคารท่ีดิน ไม่ควรอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
หน่วยงานใด 

๒) เรื่องชื่อ “ธนาคารท่ีดิน” ไม่ใช่ปัญหาแต่ขึ นอยู่กับว่าธนาคารท่ีดินสามารถท า
ได้ตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ 

๑๒. นางสาวอัสนี รองพล ผู้แทนสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) เสนอความ
คิดเห็น ดังนี  

๑) ปัญหาท่ีดินชุมชนน  าแดง อ าเภอ ชัยบุรี จังหวัด สุราษฎร์ธานี ท่ีดินเอกชนทิ ง
ร้างประมาณ ๓๐ ปี ซึ่งอยู่ในขั นตอนการตรวจสอบว่าพื นท่ีมีเอกสารสิทธิ นส. ๓ หรือ โฉนด แปลง
ใดบ้าง มีการเข้าครอบครองท่ีดินดังกล่าวโดยไม่มีสิทธิในท่ีดิน 

๒) ต้องการให้ธนาคารท่ีดินช่วยเหลือโดยไม่ต้องน าท่ีดินไปจ านองเหมือนธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เพราะหากไม่มีท่ีดินก็ไม่สามารถขอรับความ
ช่วยเหลือจาก ธ.ก.ส. ได้ 

๑๓. นายไชยศ โนจิตต์ ผู้แทนเครือข่ายที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
แห่งชาติ (คทช.) เสนอความคิดเห็น ดังนี  

๑) ให้มีการจัดท าข้อมูล การจัดท าผังต าบลเพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาเรื่องการ
กระจายการถือครองท่ีดิน 

๒) ต้องการให้ร่างพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน มีการก าหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาในชุมชนท้องถิ่น 

๑๔. นายณฤพล บุญชื่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (ส านัก
แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ) เสนอข้อสังเกต ดังนี  

๑) การได้มาซึ่งท่ีดินของธนาคารท่ีดิน ตามมาตรา ๔๙ (๑) ท่ีดินเอกชน เรื่อง
มาตรการกฎหมายภาษีอัตราก้าวหน้า อาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าท่ีควรเนื่องจากทางเอกชนผลัก



๑๖ 

 

ภาระให้แก่ผู้เช่าโดยเก็บค่าเช่าแพงขึ นเพื่อน าไปจ่ายภาษี การเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมอาจจะไม่มีผล
เนื่องจากหลีกเลี่ยงมาใช้สัญญาจ้างแรงงานมีการเก็บค่าเช่าแพงขึ นกว่าเดิมเป็นการผลักภาระการเสีย
ภาษี ในการแก้ไขปัญหาควรออกกฎหมายก ากับการถือครองท่ีดิน 

๒) ท่ีดินรัฐในร่างพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน ให้อ านาจการกับผู้ดูแลรักษาท่ีดิน
ของรัฐพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร สมควรอย่างไร ควรออกกฎกระทรวงก าหนดแนวทางท่ีชัดเจนว่า
ตามท่ีเห็นสมควรมีลักษณะแบบใด การบริหารจัดการท่ีดินของรัฐท่ีจะน ามาใช้ต้องมุ่งเน้นประโยชน์
สาธารณะเป็นหลักส าคัญเพราะที่ดินรัฐมีไว้ให้คนส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

ผู้ด าเนินรายการ (ผศ. อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์) ได้กล่าวขอบคุณผู้ร่วมการสัมมนา
และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน พ.ศ. .... โดยร่างพระราชบัญญัติจะรับ
ความคิดเห็นทุกประการไปร่วมหารือปรับแก้ไขร่างพระราชบัญญัติให้มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึ น และ
ขอให้วิทยากร (ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล และนายประยงค์ ดอกล าใย ) กล่าวสรุปและข้อเสนอแนะต่อ
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน พ.ศ. .... เพิ่มเติม และขอให้ผู้อ านวยการ (นายสถิตย์พงษ์ สุดชู
เกียรติ) เป็นผู้กล่าวปิดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... 
ต่อไป 

วิทยากร (ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล) กล่าวว่า การจัดตั งธนาคารท่ีดินต้องตั งขึ นมาอย่าง
ยั่งยืน ถาวรและมั่นคงสามารถช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนได้อย่างทั่วถึง ตอบโจทย์ความต้องการ
ของเกษตรกรและผู้ยากจนได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะหวังในเรื่องภาษีอย่างเดียวคงไม่เพียงพอต้องมีการ
ช่วยเหลือดูแลไม่ให้มีการแทรกแซงสร้างความเสียหายแก่องค์กร เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคาร
แห่งชาติ แต่มิใช่ในลักษณะของธนาคาร ความมั่นคงขององค์กรจึงเป็นหลักส าคัญในการจัดตั งธนาคาร
ท่ีดิน 

 ทั งนี  มีความเห็นด้วยกับการท่ีธนาคารท่ีดินจะต้องไม่ถูกแทรกแซงทางการเมือง และ
ในเรื่องชื่อไม่ใช่เรื่องส าคัญเพียงแต่การใช้ชื่อว่า ธนาคาร ท าให้เกิดความเข้าใจว่าธนาคารท่ีดินต้องมี
สาขารับเงินฝากแต่โดยธนาคารเงินฝากเหล่านั นต้นทุนแพง ทางสาขาก็มีค่าใช้จ่ายมาก ส่วนเรื่องทุนใน
การท างานได้มาจากไหนในการด าเนินการหากธนาคารจัดระบบได้ดีจะเป็นองค์กรท่ีเป็นตัวแทนของ
ทุกคนที่กู้ยืมเงินจากตลาดทุนแล้วน าไปปล่อยให้กับผู้ยากจนท่ีเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน โดยต้องตั งองค์กร
ท่ีมั่นคงและปลอดภัย เชื่อถือได้ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนได้อย่างท่ัวถึง โดยจะ
เป็นองค์กรท่ีดินแนวใหม่ในการเชื่อมโยงไปถึงชุมชนโดยธนาคารท่ีดินเป็นตัวกลางนั นเอง 

วิทยากร (นายประยงค์ ดอกล าใย) กล่าวว่า  
๑. ธนาคารท่ีดินควรจะจัดตั งขึ นมาอย่างอิสระ ไม่มีการแทรกแซงทางการเมือง  
๒. ไม่ต้องการให้ธนาคารท่ีดินเป็นส่วนหนึ่งของกลไกตลาดเสรี  



๑๗ 

 

๓. ปรับแนวคิดที่มีต่อธนาคารท่ีดินให้มีความแตกต่างจากรูปแบบธนาคารท่ัวไปในการ
ท่ีจะเข้ามาขอรับช่วยเหลือ 

๔. การจัดตั งธนาคารท่ีดินเป็นเรื่องยากซึ่งต้องร่วมมือกันจากหลายหน่วยงาน 
๕. ปัญหาการกระจุกตัวของท่ีดิน การครอบครองท่ีดินจ านวนมากส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพชีวิต ท่ีดินคือปัจจัยของทุกคนไม่ควรเป็นทรัพย์สิน ควรจะมีการกระจายการถือครองท่ีดิน มี
มาตรการเรื่องอัตราภาษีก้าวหน้าซึ่งมีความจ าเป็นท่ีท าให้เกษตรกรและผู้ยากจนมีโอกาสเข้าถึงที่ดินได้ 

ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ) 
กล่าวว่า การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน พ.ศ. .... ได้ด าเนินมาจนถึงช่วง
สุดท้ายแล้ว แนวความคิดเห็นท่ีมีต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน พ.ศ. .... มีความหลากหลาย 
ดังนั นการจัดตั งเป็นธนาคารท่ีดินต้องใช้ระยะเวลาในการไปให้ถึงจุดประสงค์ และความคิดเห็นต่างๆ 
เหล่านี สามารถน าไปประยุกต์และเป็นแนวทางท่ีจะน าไปใช้ให้มีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณวิทยากรท่ีมา
ให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมสัมมนา ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนภาคราชการ รวมทั งเกษตรกรท่ีเข้าร่วมสัมมนา  

---------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



๑๘ 

 

สรุปข้อคิดเห็นจากแบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการ 
(ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น คน กรอกแบบสอบถาม จ านวน ๗๗ คน) 

ตารางสรุปข้อคิดเห็นจากแบบสอบถาม 
ที ่ รายการประเมิน  ระดับความเหมาะสม สรุปข้อคิดเห็น

ตั้งแต่ระดับมาก 
ขึ้นไป 

มากที่สุด 
(ร้อยละ) 

มาก 
(ร้อยละ) 

ปาน
กลาง 

(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อย
ที่สุด 

(ร้อยละ) 
1 ก่อนการเข้าร่วมการสัมมนา

ท่านมีความเข้าใจความจ าเป็น
ในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน
เพียงใด 

 
6.49 

 

 
24.68 

 
44.16 

 
19.48 

 
5.19 

 
31.17 

2 หลังการเข้าร่วมการสัมมนา
ท่านมีความเข้าใจความจ าเป็น
ในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน
เพียงใด 

 
31.17 

 
58.44 

 
10.39 

 
0 

 
0 

 
89.61 

3 ธนาคารที่ดินมีประโยชน์ต่อ
ประเทศไทยเพียงใด 

 
58.44 

 
35.06 

 
5.19 

 
1.30 

 
0 

 
93.50 

4 ธนาคารที่ดินจะมีส่วนช่วยการ
กระจายการถือครองท่ีดินอย่าง
เป็นธรรมและการใช้ที่ดินอย่าง
เต็มศักยภาพเพียงใด 

 
46.75 

 
44.16 

 
9.09 

 
0 

 
0 

 
90.91 

5 บจธ. ได้ด าเนินการตามภารกิจ
ในการจัดตั้งธนาคารที่ดินอย่าง
เหมาะสมเพียงใด 

 
28.57 

 
46.75 

 
16.88 

 
6.49 

 
1.30 

 
75.32 

6 ร่างพระราชบัญญัติธนาคาร
ที่ดิน พ.ศ. .... มีความ
เหมาะสมเพียงไร 

 
22.08 

 
53.25 

 
22.08 

 
2.60 

 
0 

 
75.33 

7 บรรยากาศในการจัดสัมมนามี
ความเหมาะสมเพียงใด 

 
22.08 

 

 
62.34 

 
15.58 

 
0 

 
0 

 
84.42 

 
8 ระยะเวลาการจัดสัมมนา 

มีความเหมะสมเพียงใด 
 

15.58 
 

 
46.75 

 
28.57 

 
9.09 

 
0 

 
62.33 

 



๑๙ 

 

- จุดเด่นของร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... 
๑) เป็นธนาคารท่ีไม่มุ่งเน้นก าไร และเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร คนยากจน 
๒) คนจนท่ีไม่มีที่ดิน จะมีที่ดินท ากิน 
๓) บริหารจัดการท่ีดินของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม โดยภาค

ราชการใช้ประโยชน์ในท่ีดินได้อย่างเหมาะสม ไม่กระจุกตัวอยู่กับกลุ่มนายทุน 
๔) เป็นสถาบันจัดการหนี เสียของภาคเกษตร/พัฒนามูลค่า/คุณค่า 
๕) จัดสรรท่ีดินให้แก่คนจน เกษตรกร โดยเป็นลักษณะโฉนดชุมชน บริหารจัดการ

ท่ีดินรกร้างว่างเปล่าหรือท่ีดินหลุดจ านอง 
๖) ช่วยเหลือคนยากจน คนด้อยอ านาจ โอกาส เกษตรกร 
๗) มีวัตถุประสงค์ที่ดี ในการช่วยเหลือเกษตรกรและคนจน 
๘) ช่วยคนจน 
๙) กระจายการถือครองท่ีดินให้กับคนไทย และลดความเหลื่อมล  า 

๑๐) สามารถด าเนินการอุดช่องว่างต่างๆ ท่ีหน่วยงานอื่นๆ ไม่สามารถด าเนินการได้ 
โดยในเนื อหา ร่างพระราชบัญญัติระบุให้ธนาคารท่ีดินสามารถด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้
ยากจนท่ีมีปัญหาในท่ีดินท ากินและอยู่อาศัยได้อย่างคล่องตัว 

๑๑) ได้ช่วยเหลือ เข้าถึงคนจนได้อย่างดีและท่ัวถึง สามารถแก้ปัญหาคนจนได้ถือครองท่ีดิน 
๑๒) ตอบโจทย์ความต้องการของชาวบ้านได้อย่างแท้จริง ช่วยให้คนจนอยู่ได้ด้วย

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๑๓) พยามจัดให้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เกษตรกร/คนจน เรื่องท่ีดินและ

ช่วยเหลือกระจายการถือครองท่ีดิน 
๑๔) สามารถจัดสรรท่ีดินได้อย่างเป็นประโยชน์ที่สุด 
๑๕) เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรท่ีขาดท่ีดินท ากินหรือท่ีดินก าลังหลุดมือ 
๑๖) การลดการเหลื่อมล  าในการถือครองท่ีดิน การใช้ท่ีดินให้เกิดประสิทธิภาพ 
๑๗) เพ่ือแก้ไขปัญหาการสูญเสียท่ีดินของเกษตรกร และสูญเสียท่ีดินของรัฐ 
๑๘) ช่วยเหลือผู้ยากจน 
๑๙) พยายามช่วยเหลือหนี สินของเกษตรกรท่ีน าท่ีดินอันมีกรรมสิทธิ์ไปค  าประกันเงินกู้ 
๒๐) การก าหนดเรื่องธรรมาภิบาลองค์กรกระบวนการชัดเจนขึ น 
๒๑) เป็นการกระจายท่ีดิน และใช้ทรัพยากรดินให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
๒๒) ร่างกระจายการถือครองท่ีดินเพื่อให้คนจนมีโอกาสเข้าถึงที่ดินอย่างเป็นธรรม 
๒๓) มาตรา ๕ หลักการมิได้หาก าไรในเชิงพาณิชย์ และ มาตรา ๑๓ วัตถุประสงค์ที่ท า

เพ่ือคนจนและเกษตรกร 



๒๐ 

 

๒๔) จะได้มีองค์กรท่ีสามารถช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนให้มีท่ีดินท ากิน น าท่ีดิน
ท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์มาใช้ ทั งท่ีดินเกษตรกรรมหรือในเชิงพาณิชย์ 

๒๕)  มีลักษณะที่ก าหนดอยู่ในรูปแบบของธนาคาร และองค์การช่วยเหลือของรัฐ 
- จุดที่ท่านคิดว่าควรปรับปรุง ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... 

๑) เรื่อง คณะกรรมการธนาคารท่ีดิน และคณะกรรมการขับเคลื่อน ต้องปรับโฉมให้
สอดคล้องกับภารกิจ โดยให้มีผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและผู้ได้รับผลกระทบเข้ามาด้วย 

๒) เป็นหลักการท่ีช่วยเหลือเกษตรกรเป็นหลัก 
๓) วัตถุประสงค์ (หมวด ๒) ต้องชัดเจน ชี แจงสาระส าคัญในแต่ละระดับได้อย่าง

ชัดเจนและไม่กระทบกับส่วนงานหรือหน่วยงานราชการอื่นท่ีมีภารกิจและหน้าท่ีอยู่แล้ว 
๔) คณะกรรมการธนาคารท่ีดิน ควรเพ่ิมกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ 
๕) เปลี่ยนชื่อ หลีกเลี่ยงการใช้ค าว่า “ธนาคาร” เพื่อป้องกันการเข้าใจว่ามีฐานะเดียวกับ

ธนาคารพาณิชย ์มาตรา ๑๓ , ๑๔ ระบุวัตถุประสงค์,หน้าท่ีต้องไม่แข่งขันกับเอกชน เพราะจ ากัดการท างาน 
๖) ธนาคารท่ีดินจะต้องมีสาขาหรือเครือข่ายในต่างจังหวัด เพราะตั งอยู่ในกรุงเทพฯ 

หน่วยงานเดียวจะพิจารณาจัดสรรท่ีดินได้ไม่ทันกาล 
๗) รายละเอียดร่างพระราชบัญญัติให้ช่วยเหลืออาจจะไม่เอื อประโยชน์ 
๘) การบริหารจัดการควรให้ชุมชนคนยากจน คิดออกแบบการบริหารร่วมกัน 

กระจาย การจัดการไปท่ีชุมชนข้างล่างในระดับต าบล จังหวัด 
๙) ควรปรับปรุงข้อกฎหมายท่ีเอื อให้ระบบนายทุนและออกเป็นข้อกฎหมายและ

ปฏิบัติได้จริงให้กับคนจนอย่างแท้จริง 
๑๐) แนวหลักคิดการถือหุ้นจากภาคเอกชน อาจต้องดแลว่าจะถูกแทรกแซงหรือไม่ 
๑๑) ร่างพระราชบัญญัติ ควรยกเว้นภาษี เกี่ยวกับการท านิติกรรมต่างๆ ได้ เพื่อ 

ลดภาระธนาคารท่ีดินในการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน 
๑๒) ควรมีจุดรวมในการส่งเสริมผลผลิตของเกษตร 
๑๓) วัตถุประสงค์ในการจัดตั งธนาคารท่ีดินซ  าซ้อนกับ ธ.ก.ส. หรือไม่  หากให้ความ

ช่วยเหลือ หนี สินของธนาคารท้ายสุดจะเป็นหนี ให้ภาครัฐต้องแบกรับหรือไม่  หากหน่วยงานของรัฐมี
ท่ีดินที่บริหารจัดการไม่ดี เช่น ของการรถไฟ แต่ไม่ยอมมอบให้ธนาคารท่ีดินบริหารจัดการ ย่อมไม่อาจ
บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายได้ 

๑๔) ธนาคารท่ีดินเป็นองค์กรอิสระไม่ควรอยู่ภายใต้ควบคุม เป็นองค์กรอิสระ
คณะกรรมการมาจากประชาชน 

๑๕) มีความหมายกว้างไม่มีความแน่ใจว่าเป็นไปได้หรือไม่ 



๒๑ 

 

๑๖) ทบทวนแนวทางการจัดตั งธนาคารท่ีดินในต่างประเทศว่ามีข้อดีข้อด้อยอย่างไร 
หรือน าตัวอย่างของประเทศท่ีประสบความส าเร็จแล้วมาใช้เลย การมุ่งระบุว่าช่วยเฉพาะเกษตรกร 
ควรเพ่ิมประชากรท่ัวไปด้วย 

๑๗) ควรต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน 
๑๘) การแต่งตั งในหมวดของการมีส่วนร่วมในส่วนกรรมการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๑๙) ธนาคารท่ีดินควรเป็นลักษณะของการจัดการในรูปแบบองค์กรอิสระ เพื่อไม่ให้

เกิดการแทรกแซงจากหน่วยงานของรัฐ 
๒๐) ต้องปรับปรุงกฎหมายเพ่ิมเติม 
- การท างานต่อเนื่องของคณะกรรมการ ๒ ชุด คือ คณะกรรมการท่ีดิน และ

คณะกรรมการขับเคล่ือน (กรณีไม่ครบองค์ประกอบ) 
- มาตรา ๖๐ ฐานค านวณเงินสดส ารอง กับสินทรัพย์ สภาพคล่อง มาจากฐานเงิน

กู้ยืม ซึ่งอ านาจของธนาคารท่ีดินไม่มีการรับฝากเงิน 
๒๑) ต้องเป็นองค์กรอิสระจากการเมือง ควรให้เกษตรกร/ชุมชน บริหารกันเอง 

๒๒) ควรเพิ่มค าว่ า  “การด า เนินการตามอ านาจหน้า ท่ีของบุคลากรตาม 
พระราชบัญญัตินี  ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

๒๓) การแก้ไขนิยามมาตรา ๓ ให้ครอบคลุม และรูปแบบองค์กรท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีมี
การขายหุ้น ควรให้รัฐเป็นเจ้าของทั งหมดไม่ควรขายหุน้ 

๒๔) ดีที่สุดแล้ว 
๒๕) ความชัดเจนว่า ร่างพระราชบัญญัติท าเพื่อการช่วยเหลือ ผู้ยากจน เกษตรกร 

(ลดความเลื่อมล  า) หรือการสนับสนุนเชิงเศรษฐกิจ (หมวด ๒ มาตรา ๑๓ (๔) ) 
๒๖) ธนาคารท่ีดินควรมีเอกภาพลดการแทรกแซงทางการเมืองหรือนักการเมือง 
๒๗) ให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ และก าหนดถ้อยค าในแต่ละหมวด แต่ละมาตรา ให้

แตกต่างกับกฎหมายอื่นให้เห็นอย่างชัดเจน 
๒๘) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและภาคประชาชน ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อ 

ร่างพระราชบัญญัติเท่าท่ีควรเนื่องจากข้อจ ากัดด้านการอบรมและระยะเวลาในการจัดสัมมนา 
- ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

๑) คนรวยใช้ภาษีก้าวหน้าท าให้คนรวยอยากขายท่ีดินโดยมี Land bank (ธนาคาร
ท่ีดิน) เป็นสื่อกลางบริหารจัดการท่ีดินให้คนจนเข้าท ากินให้มีรายได้ส่งธนาคารท่ีดินและเป็นเจ้าของท่ีดิน 

๒) เป็นธนาคารท่ีสามารถช่วยเหลือเกษตรกร คนยากจน ให้ได้มากท่ีสุดแม้ 
มีบางเรื่องท่ียังไม่ตอบโจทย์ชาวบ้าน แต่ว่าธนาคารมีความส าคัญ โดยรวมจ าเป็นต้องรีบให้เกิดขึ น 

๓) เดินหน้าท างาน 



๒๒ 

 

๔) การก าหนดจังหวะก้าวในการผลักดัน 
๕) ธนาคารท่ีดิน ควรก าหนดขยายความให้ชัดเจน 
๖) - ควรมีไมโครโฟนตั งให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาพูดซัก ๓ – ๔ จุด 
   - ควรเพ่ิมเก้าอี เสริมด้านหลังเพราะมีบางคนนั่งกับพื น 
๗) - การแต่งกายของช่างภาพ/เจ้าหน้าท่ีภายนอก (บางคน) 
   - ไมโครโฟน ผู้ถามหรือผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่มี (ท าการซักถามไม่ได้ยินชัดเจน) 
๘) จัดเวทีสร้างความเข้าใจให้ผู้สนใจ กลุ่มเป้าหมายท่ัวประเทศ เพื่อให้เห็นปัญหา

และความจ าเป็น 
๙) ควรจัดเวทีคนจนท่ีมีปัญหาเรื่องท่ีดิน เพ่ือหาข้อคิดเห็นในการออกกฎหมายและ

แนวทางการท างานของธนาคารเพราะไม่มีใครเข้าใจปัญหาและทางออกได้ดีเท่ากับประสบปัญหา 
๑๐) วิจัยและควรประกาศการเช่ือมโยงกองทุนท่ีดินต าบล และธนาคารที่ดินโดยให้

ความรู้กับภาคประชาชนอย่างท่ัวถึง 
๑๑) ให้ประชาชนท่ีคลาดแคลนท่ีดินท ากินและท่ีอยู่อาศัย สามารถเข้าถึงการ

ให้บริการของธนาคารฯ ได้ทุกระดับ โดยเฉพาะเกษตรกร,กลุ่มผู้ใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรม 
๑๒) ปัจจุบันมีพื นท่ีของรัฐจ านวนมากท่ีมีปัญหาทับซ้อนกันของกฎหมายหลายฉบับ

และมีหลายหน่วยงานดูแลพื นท่ีเดียวกันอยู่ การท าให้แนวเขตท่ีดินของรัฐให้เหลือเพียงแนวเดียวจะ
ส่งผลต่อที่ดินที่ได้จัดสรรให้กับธนาคารท่ีดิน 

๑๓) ธนาคารท่ีดินควรมีบทบาท นโยบายในการบริหารจัดการให้ชัดเจนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารธนาคารท่ีดิน ช่วยแก้ไขปัญหาประชาชนได้จริง ไม่ใช่องค์ประกอบ 

๑๔) ควรท าให้ชัดเจนเป็นไปได้มากกว่านี  เพ่ือสร้างให้เกิดขึ นได้จริง 
๑๕) ควรให้มีการเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนท่ัวไปทราบว่าก าลังจะมี  

พระราชบัญญัตินี  
๑๖) จัดเวทีชุมชนส่วนกลางให้ตัวแทนในระดับองค์กรชุมชน ระดมความคิดเห็น

หาทางออกในการแยกธนาคารท่ีดินไม่ให้ส่วนการเมืองครอบง า 
๑๗) การจัดตั งในรูปแบบธนาคารของรัฐ จะเกิดปัญหาเช่นเดียวกับธนาคารของรัฐ

สองแห่งท่ีเกิดขึ นแล้วหรือไม่ หากด าเนินการเฉพาะด้านแก้ปัญหาท่ีดิน น่าจะใช้รูปแบบเป็นสถาบัน
เฉพาะ (รูปแบบธนาคารน่าจะเป็นรูปแบบท่ีใหญ่เกิน) 

๑๘) การจ ากัดสิทธิการถือครองท่ีดินสูงสุดไม่เกินจ านวนไร่ การใช้ประโยชน์ท่ีดินให้
เหมาะสมกับพื นท่ี การจ ากัดการใช้ท่ีดินในเขตชลประทานท่ีได้วางระบบไว้เสร็จแล้ว 

๑๙)  ควรมีการจัดประชุมรับฟังอีกหลายครั ง / จะจัดส่งเอกสารข้อเสนอในการ
ปรับปรุงให้ต่อไป 



๒๓ 

 

๒๐) เร่งผลักดันให้เกิด 
๒๑) มีข้อเสนอแนะว่า 
   - การบริการ สภาพคล่องของธนาคาร  
   - มูลค่าท่ีดินที่เปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดไม่ใช่ความอุดมสมบูรณ์ 
   - สัดส่วน cash : fixed asset ท่ีคิดว่าเหมาะสม 
   - การเปรียบเทียบ กรณีศึกษาท่ีส าเร็จและไม่ส าเร็จจากต่างประเทศและแนว

ทางการรับมือ 
   - ความชัดเจนระหว่างการช่วยเหลือผู้ยากจนและเกษตรกรกับการสนับสนุนเชิง

เศรษฐกิจข้อใดจะให้ความส าคัญกว่ากัน 
   - พื นท่ีรกร้าง การใช้ประโยชน์ท่ีดินต้องค านึงถึงผังเมืองรวมด้วย 
๒๒) ควรด าเนินการโดยเร็วเพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน 
๒๓) ควรน าถ้อยค า ข้อเสนอแนะในท่ีประชุมมาปรับปรุง 
๒๔) ควรให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นให้มากกว่านี  
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สรุปสาระส าคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... 

------------------------ 
  ด้วยสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ซึ่งตามมาตรา ๗ (๑)  
แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ก าหนดให้สถาบัน 
มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั งธนาคารที่ดิน ซึ่งเป็นภารกิจส าคัญในอันที่จะจัดตั้งหน่วยงานที่ท าหน้าที่จัดสรรที่ดินให้แก่
ผู้ยากไร้โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์  แต่รับรองสิทธิร่วมกันในการจัดการที่ดินของชุมชน ก าหนดรูปแบบ  
ที่เหมาะสมของธนาคารที่ดินเพ่ือให้เป็นกลไกในการน าทรัพยากรที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามค าแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรี ข้อ ๙.๓ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ และเพ่ือเป็นหน่วยงานที่เป็นกลไก 
ในการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และบริหารจัดการที่ดินของรัฐและเอกชนที่ ไม่ใช้ประโยชน์ 
ทางเศรษฐกิจ เพ่ือเอ้ือให้เกษตรกรและชุมชนสามารถเข้าถึงที่ดินเพ่ือท ากิน รวมทั้งรักษาที่ดินท ากินไว้ได้  ทั้งนี้ 
บจธ. ได้ประสานงานกับสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพ่ือให้ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... 
ประสานสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดย บจธ. ได้จัดท าร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยหากรัฐบาลสามารถ
จัดตั้ งธนาคารที่ดินได้ส าเร็จจะเป็นการด าเนินการตามที่ ได้แถลงนโยบายไว้ ตามข้อ ๙.๓ จึงขอเสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี  

๑.  เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอร่าง 
 กฎหมายว่าด้วยธนาคารที่ดินเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จากการที่ที่ดิน

เป็นทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างหนึ่ง ที่ควรให้มีการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม โดยอาศัยกลไกของตลาดและการแทรกแซงของรัฐ ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่จะช่วยลดความเหลื่อมล  าและสร้างความเป็นธรรมในการถือครองที่ดินแก่เกษตรกรและพัฒนาชุมชน
เมือง และมีผลเพ่ือตอบสนองผู้ด้อยโอกาสในสังคม สมควรให้มีธนาคารที่ดินเป็นกลไกการท าหน้าที่ในการรวบรวม
ที่ดินเป็นแหล่งส ารองที่ดินของประเทศและสร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ และก าหนดให้ธนาคารมีการบริหาร
จัดการอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส และคุ้มค่า เพ่ือสร้างผลตอบแทนแก่ส่วนรวม จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี   

๒.  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี  
๒.๑ พระราชบัญญัตินี จะบังคับใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
๒.๒ เมื่อพระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ  ให้ยกเลิกสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  

(องค์การมหาชน) และท าการช าระบัญชี โอนบรรดากิจการ งบประมาณ หนี สิน สินทรัพย์ ตลอดจนสิทธิและความ
รับผิดของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) และโครงการที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี 
ไปเป็นของธนาคารที่ดินตามพระราชบัญญัตินี   

๒.๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้รักษาการตามร่างพระราชบัญญัตินี  และ  
มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามร่างพระราชบัญญัตินี  

๒.๔ ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... แบ่งออกเป็น ๑๑ หมวด โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี  
 
 



๓๔ 

 

หมวด ๑ การจัดตั้ง (ร่างมาตรา ๕ – มาตรา ๑๒) 
 ธนาคารที่ดิน มีฐานะเป็นนิติบุคคล  และก าหนดให้ธนาคารเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ตามกฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน เนื่องจากธนาคารควรจะต้องอยู่ในระบบการควบคุมทางการเงินและ  
การด าเนินการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เช่นเดียวกับสถาบันการเงินอ่ืน แต่ธนาคารมีการด าเนินงานมิได้ 
มุ่งหาก าไรเป็นหลัก  

ทุนและทรัพย์สินในการด าเนินการของธนาคารมาจาก  
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาจากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)  
(๒) ภาษีทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมายก าหนดให้จัดสรรเป็นของธนาคาร 
(๓) การออกหุ้นและพันธบัตรรัฐบาลและขายในตลาด  
(๔) เงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม  
(๕) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล   
(๖) เงินหรือรายได้จากการด าเนินการของธนาคารตามอ านาจหน้าที่ของธนาคาร  
(๗) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของธนาคาร 
(๘) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ของธนาคาร 
การก าหนดทุนเรือนหุ้นของธนาคารไว้หกพันล้านบาท แบ่งเป็นหกสิบล้านหุ้น มีมูลค่าหุ้นละ

หนึ่งร้อยบาท โดยให้ธนาคารขายหุ้นให้แก่กระทรวงการคลัง หรือสถาบันการเงินอ่ืนของรัฐ ส่วนที่เหลือให้ธนาคาร
ขายหุ้นให้แก่ธนาคารพาณิชย์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร สถาบันการเงินเอกชน องค์การตลาดเพ่ือการเกษตร 
หรือบุคคลอ่ืน ความรับผิดของผู้ถือหุ้น ให้จ ากัดเพียงเท่ามูลค่าของหุ้นที่ตนถือ โดยให้น าบทบัญญัติว่าด้วยบริษัท
มหาชนจ ากัดมาใช้บังคับแก่ธนาคารโดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อร่างพระราชบัญญัตินี  

ให้กระทรวงการคลัง ซื อหุ้นของธนาคารได้ตามสมควร แต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบเอ็ดของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั งหมด 

หมวด ๒ วัตถุประสงค์ (ร่างมาตรา ๑๓ – มาตรา ๑๗) 
๑) ธนาคารมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี  

๑.๑) บริหารจัดการที่ดินของรัฐและที่ดินเอกชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
การกระจายการถือครองที่ดิน ให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจนตามนโยบายของรัฐบาล ให้มีที่อยู่อาศัยและที่ท ากินเป็น
ของตนเองอย่างพอเพียง เป็นธรรม เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีโดยไม่เป็นการแข่งขันกับเอกชน 

๑.๒) พัฒนาตลาดที่ดินเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับที่ดินและให้มีการใช้ประโยชน์ 
ในที่ดินอย่างเหมาะสม และยั่งยืน  

๑.๓) ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดินให้ชุมชนบริหารจัดการที่ดินร่วมกัน 
ทั งท่ีดินท ากินและที่ดินส าหรับการอยู่อาศัย  

๑.๔) เป็นกลไกของรัฐในการส ารองที่ดิน เพ่ือสร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ หรือเพ่ือ
ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายการพัฒนาชนบทหรือเมือง หรือพัฒนาโครงสร้างพื นฐานของรัฐ  

๒) ธนาคารมีอ านาจกระท ากิจการภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ อ านาจเช่นว่านี ให้รวมถึง 



๓๕ 

 

๒.๑) ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิต่างๆ ในอสังหาริมทรัพย์หรือ
สังหาริมทรัพย์ 

๒.๒) ท านิติกรรมใดๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกิจการตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร เช่น  
ซื อ ขาย จ าหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื อ ให้เช่าซื อ ยืม ให้ยืม รับจ าน า รับจ านอง แลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือ
ด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ทั งในและนอกราชอาณาจักร ภายใต้ราคาและช่วงเวลาการตัดสิ นใจ 
ที่เหมาะสม ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ 

๒.๓) ให้สินเชื่อเพ่ือการจัดหาและพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกร ผู้ยากจน ผู้ประสงค์จะใช้
ประโยชน์ในที่ดิน องค์กรชุมชน หรือเครือข่ายองค์กรชุมชน  

๒.๔) ด าเนินการซื อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ไถ่ถอนจ านองหรือขายฝาก ลงทุนปรับปรุง
พัฒนาที่ดิน หรือขยายการท าประโยชน์ หรือเพ่ือกิจการอื่นตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร  

๒.๕) กู้เงินหรือออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพ่ือการลงทุน 
๒.๖) ออก ซื อ หรือขายตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออ่ืนใด รวมทั งเก็บเงินตามตั๋วเงิน

หรือตราสารเปลี่ยนมือดังกล่าว 
๒.๗) ซื อหลักทรัพย์ของรัฐบาล เช่น พันธบัตรหรือตั๋วเงินคลังตามที่คณะกรรมการ

เห็นสมควร 
๒.๘) ค  าประกันการช าระหนี สินจากการเช่าหรือเช่าซื อท่ีดิน 
๒.๙) ประสานงานการพัฒนาที่ดินร่วมกับส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมแทน

เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ที่ได้รับการจัดที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
๒.๑๐) ลงทุน หรือร่วมลงทุนกับภาครัฐหรือเอกชนเพ่ือพัฒนาพื นที่ และปรับปรุงที่ดิน

หรือสิทธิประโยชน์ในที่ดิน หรือเข้าท าประโยชน์ในที่ดินของธนาคาร  
๒.๑๑) รวบรวมข้อมูลที่ดิน และเป็นตัวกลางในการให้บริการระหว่างผู้ประสงค์ 

จะใช้ประโยชน์ในที่ดินกับเจ้าของที่ดินเพ่ือให้ได้มีการน าที่ดินไปใช้ประโยชน์     
๒.๑๒) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินของรัฐและจัดหาที่ดินของ

เอกชนที่ ไม่ ได้ ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ ไม่คุ้ มค่า เ พ่ือให้ เกษตรกรและผู้ยากจนได้ ใช้ประโยชน์  
อย่างทั่วถึง รวมทั งสนับสนุนทางการเงินแก่การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  

๒.๑๓) สนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดินร่วมกันทั งที่ดินท ากินและที่ดินส าหรับ
การอยู่อาศัย 

๒.๑๔) กระท าการอื่นตามกฎหมายนี หรือกฎหมายอ่ืนเพ่ือให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือ
หน้าที่ของธนาคาร 

๓) ห้ามมิให้ธนาคารกระท าการดังต่อไปนี  
๓.๑) ให้กรรมการหรือผู้อ านวยการ หรือภริยาหรือสามีของกรรมการหรือผู้อ านวยการ กู้ยืม

เงิน 
๓.๒) รับหุ้นของธนาคารเองเป็นประกัน 



๓๖ 

 

๓.๓) จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กรรมการ ผู้อ านวยการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
ธนาคาร เป็นค่านายหน้า หรือค่าตอบแทนส าหรับหรือเนื่องแต่การกระท าหรือการประกอบธุรกิจใดๆ  
ของธนาคาร ทั งนี  นอกจากเงินเดือนและเงินอ่ืนๆ ซึ่งพึงจ่ายตามกฎหมาย  

๓.๔) ห้ามธนาคารใช้เงินหรือรายได้ของธนาคารเพ่ือกิจกรรมในทางการเมือง เว้นแต่ 
การกระท าที่อนุญาตให้กระท าได้ตามกฎหมาย 

นอกจากนี ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี ยังห้ามคณะกรรมการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของ
ธนาคาร รับประโยชน์หรือทรัพย์สินจากธนาคารไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอันเนื่องมาจากทรัพย์สินที่ธนาคารได้มา 
หรือรับทรัพย์สินที่ดิน สิทธิในที่ดินที่ธนาคารได้มาหรือบริหารจัดการ หรือเข้าท าสัญญารับประโยชน์ 
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับธนาคารหรือเสนอสัญญาดังกล่าว 

หมวด ๓ คณะกรรมการและผู้อ านวยการ (ร่างมาตรา ๑๘ – มาตรา ๔๑) 
๑. คณะกรรมการธนาคารที่ดิน ประกอบด้วย  

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั ง เป็นประธานกรรมการ  ต้องเป็นผู้มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการเงินการคลังที่เป็นประจักษ์ว่าสามารถบริหารจัดการธนาคารที่ดินได้  
โดยให้รัฐมนตรีเสนอชื่อต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั งพร้อมแสดงเหตุผลความเหมาะสม  

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนสามคน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนสามคน ซึ่ งไม่ เป็นข้าราชการประจ า และ 
เป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านการบริหาร การพัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ การเงินการคลัง กฎหมายที่ดิน ซึ่ง
มาจากการคัดเลือก โดยคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับการแต่งตั งโดยรัฐมนตรี  

(๔) กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนหนึ่งคน ซึ่งคณะกรรมการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย  

(๕) กรรมการผู้แทนภาคเกษตรกรหรือผู้แทนองค์กรชุมชน จ านวนสองคน ซึ่งมาจาก 
การคัดเลือก โดยคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับการแต่งตั งโดยรัฐมนตรี 

(๖) ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ  
คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลทั่วไปซึ่งกิจการของธนาคาร  
๒. คณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารงานกิจการของธนาคารที่ดิน 
การที่ก าหนดให้มี “คณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารงานกิจการของธนาคารที่ดิน " 

เป็นไปเพ่ือให้มีกลไกปฏิบัติในความเป็นจริงนอกเหนือจากการมี “คณะกรรมการธนาคารที่ดิน” อันเป็น
คณะกรรมการเชิงนโยบาย ทั งนี มาจากความเห็นของ “คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน”  
ในการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดินนี  จากประสบการณ์ในการบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน
ภาครัฐ ที่เห็นว่า ความส าเร็จของธนาคารที่ดินจะมาจากเหตุผลสองประการ คือ ประการแรก การมีหน่วยงาน
หลายหน่วยงานตามกฎหมายของประเทศในการจัดการที่ดินของรัฐ ซึ่ งธนาคารที่ดินต้องอาศัยกลไก 
มีอยู่แล้วเหล่านี ประสานร่วมมือ และประการที่สอง งานของธนาคารที่ดินต้องด าเนินการพัฒนาที่ดินโดยเน้นการ
พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรอย่างรอบด้าน ดังนั น การมองถึง “ระบบการเกษตร (agrarian system)”  



๓๗ 

 

จึงเป็นสิ่งจ าเป็น ค าว่า “ระบบการเกษตร (agrarian system)” อาจเป็นค าที่ยังไม่มีความหมายทางกฎหมาย  
แต่โดยรวมแล้วหมายถึงระบบการเกษตรโดยรวม ไม่ว่าทุน แรงงาน ระบบสหกรณ์ ระบบอุดหนุน ระบบตลาด 
โครงสร้างพื นฐาน และอาจรวมไปถึงเรื่องความมั่นคงของอาหาร ทั งนี  ตามที่ เป็นที่ เข้าใจกันในหมู่  
นักเศรษฐศาสตร์การเกษตร 

คณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารงานกิจการของธนาคารที่ดิน ประกอบด้วย  
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ  
(๒) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการตามล าดับ  
(๓) กรรมการในคณะกรรมการธนาคารที่ดินที่ไม่ใช่กรรมการโดยต าแน่ง จ านวนสามคน 

ที่คณะกรรมการมอบหมาย เป็นกรรมการ  
(๔) อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมที่ดิน 

อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เลขาธิการส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ผู้จัดการธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นกรรมการ 

(๕) ผู้แทนเกษตรกรและผู้แทนชุมชน จ านวนสี่คนที่คณะกรรมการเห็นสมควรแต่งตั ง เป็น
กรรมการ 

คณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารงานกิจการของธนาคารที่ดิน มีหน้าที่ ด าเนินการ
เชื่อมโยงและประสานกับหน่วยงานอ่ืนที่ มีอ านาจหน้าที่ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเกษตรและที่ดิน 
ที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เพ่ือให้เกิดเอกภาพและความต่อเนื่องของการจัดการของธนาคาร  

๓. ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการต้องมีความรู้หรือความจัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับการธนาคาร การเศรษฐกิจ 

การเกษตร การสหกรณ์ หรือกฎหมาย และสามารถท างานให้แก่ธนาคารได้เต็มเวลา 
การแต่งตั งผู้อ านวยการและการด ารงต าแหน่ง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ผู้อ านวยการได้รับ

เงินเดือนและสิทธิประโยชน์ตามที่คณะกรรมการก าหนด 
การแต่งตั งผู้อ านวยการและการด ารงต าแหน่ง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ผู้อ านวยการได้รับ

เงินเดือนและสิทธิประโยชน์ตามที่คณะกรรมการก าหนด 
ผู้อ านวยการมีหน้าที่บริหารกิจการของธนาคารให้เป็นไปตามนโยบายและข้อบังคับ 

ของธนาคาร และมีอ านาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของธนาคารทุกต าแหน่ง  
หมวด ๔ ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการธนาคาร(ร่างมาตรา ๔๒ – มาตรา ๔๘) 
ธ ร รมาภิ บ าลหรื อบรรษั ทภิ บ าล  (corporate governance) เ ป็ นหลั กการส า คัญ 

ในการด าเนินงานของธนาคาร เพ่ือสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบและหลีกเลี่ยงการแทรกแซงและ 
การทุจริตแสวงหาผลประโยชน์ ดังนั น จึงมีหมวด “ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการธนาคาร” โดยก าหนดว่า 
ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้อ านวยการ และพนักงานของธนาคาร มีหน้าที่ต้องกระท าการและสงวนรักษา
ประโยชน์และทรัพยากรของธนาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเช่นบุคคลผู้มีความรอบคอบและสุจริต  
พึงกระท าในการนั น (fiduciary duty) การไม่กระท าการตามหน้าที่ เป็นเหตุให้ถอดถอนออกจากต าแหน่ง และ
เรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้นั นได้  โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี ห้ามมิให้ประธานกรรมการ กรรมการ 



๓๘ 

 

ผู้อ านวยการ และพนักงานประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของธนาคาร 
หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือ  
เป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอ่ืนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของธนาคารไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนที่
จะมีมติแต่งตั ง และห้ามมิให้ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้อ านวยการ และพนักงานคนใดซื อทรัพย์สินของ
ธนาคาร หรือขายทรัพย์สินให้แก่ธนาคารหรือกระท าธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับธนาคาร ไม่ว่าจะกระท า  
ในนามของตนหรือของบุคคลอ่ืน ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้ว การซื อขายหรือกระท าธุรกิจนั นไม่
มีผลผูกพันธนาคาร ทั งนี ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดท านโยบายจริยธรรมของการด าเนินการ โดยเฉพาะด้าน
ความโปร่งใสและซื่อตรงของพนักงานในกระบวนการจัดซื อ ให้สิทธิ และพัฒนาที่ดิน อันเป็นหลักการของการ
ป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์ 

ธนาคารต้องจัดท าและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือแสดงฐานะการเงินและผล
การด าเนินงานที่แท้จริงของธนาคาร โดยต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้น และประชาชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบ
ได ้

หมวด ๕ การได้มา การจัดการ การดูแลรักษา และการน าไปใช้ประโยชน์ซึ่งที่ดินและ
ทรัพย์สินอื่น ในการด าเนินกิจการของธนาคาร (ร่างมาตรา ๔๙ – มาตรา ๕๘) 

ความในหมวดนี เป็นที่ มาขอ งที่ ดินที่ จะน ามาสู่ การบริหารจัดการของธนาคาร  
ซึ่งอาจมาจากที่ดินของรัฐประเภทต่างๆ ที่ก าหนด และที่ดินของเอกชนที่มาจากการด าเนินการแลกเปลี่ยน  
ซื อขาย อันเป็นการท านิติกรรมปรกติของธนาคาร 

ที่ดินของรัฐประเภทต่างๆ นั น มาจากการที่หน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของที่ดินห รือ
ครอบครองมอบหมายให้ด าเนินการ การก าหนดเช่นนี ก็เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการทับซ้อนการจัดการที่ดินระหว่าง
ธนาคารและหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่อยู่แล้วตามกฎหมาย ที่ดินที่มอบหมายให้ธนาคารด าเนินการนี อาจ
เป็นส่วนที่หน่วยงานของรัฐไม่อาจบริหารได้ เนื่องจากมีก าลังคนหรืองบประมาณไม่เพียงพอ เป็นส่วนเกิน 
(surplus) ของหน่วยงานนั น หรือเป็นที่ดินที่หน่วยงานของรัฐและธนาคารที่ดินจะร่วมกันพัฒนา เพ่ือประโยชน์  
ในการพัฒนาเมืองหรือพัฒนาชนบท (urban and rural development) หรือท าให้ที่ดินหรือพื นที่และ
อสังหาริมทรัพย์ใช้ประโยชน์ได้อีกครั งหนึ่ง (redevelopment หรือ revitalization) ที่สอดคล้องกับสภาพสังคม
แต่ละท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน อันเป็นไปตามหลักการการใช้ที่ดินตามศักยภาพของที่ดิน 

ส่วนทางด้านที่ดินเอกชนนั น มีประโยชน์ที่เป็นการน าที่ดินที่เอกชนไม่มีความสามารถพัฒนา
ให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจได้ด้วยตนเองมอบหมายให้ธนาคารบริหารจัดการ 

รายละเอียดที่มาของที่ดินในการจัดการของธนาคารที่ดิน มีดังนี   
๑. ทีด่ินและอสังหาริมทรัพย์ที่น ามาใช้ในกิจการของธนาคาร ได้แก่  

(๑ )  ที่ ดิ น เอกชน ที่ ผู้ มี กรรมสิทธิ์ หรื อสิ ทธิ ครอบครองมอบให้ ธนาคาร เป็ น 
ผู้จัดประโยชน์ หรือที่ธนาคารได้มาโดยนิติกรรม 

(๒) ที่ดินของรัฐ ที่อาจมอบหมายให้ธนาคารน ามาบริหารจัดการหรือจัดหาผลประโยชน์ 
ได้แก่  



๓๙ 

 

(ก) ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
ที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ขัดต่อประโยชน์สาธารณะของผู้มีส่วนได้เสีย  

(ข)  ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติแผ่นดินประเภทที่รกร้างว่างเปล่า ซึ่งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายพิจารณาเห็นสมควร 

(ค) ที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ ที่กระทรวงการคลังพิจารณาเห็นสมควร  
( ง )  ที่ ดิ นของรั ฐตามกฎหมายว่ าด้ วยการปฏิ รู ปที่ ดิ น เ พ่ือ เกษตรกรรม  

ที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพิจารณาเห็นสมควร  
(จ) ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือป่าเสื่อมโทรม ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเห็นสมควร  
(ฉ )  ที่ ดินของรัฐประเภทอ่ืนตามกฎหมายเฉพาะ ที่ รั ฐมนตรีผู้ รักษาการ 

ตามกฎหมายนั นพิจารณาเห็นสมควร 
ทั งนี  ในกรณีตาม (๒) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) ที่ดินดังกล่าวต้องไม่มีปัญหากรรมสิทธิ์

หรือการทับซ้อนระหว่างกฎหมายในการใช้ประโยชน์ และการมอบหมายดังกล่าวอาจมีก าหนดเวลา ก าหนดการ
จัดแบ่งผลประโยชน์ โดยมิให้ถือว่าเป็นการเพิกถอนสภาพที่ดินของรัฐดังกล่าว  

หมวด ๖ การก ากับ และการควบคุม (ร่างมาตรา ๕๙ – มาตรา ๖๐) 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี ก าหนดให้รัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ก ากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ

ธนาคาร โดยรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้ธนาคารชี แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นหรือท ารายงานเกี่ยวกับกิจการของ
ธนาคาร  

ก าหนดให้ธนาคารด ารงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์ หนี สิน หรือภาระผูกพัน และ
ให้ธนาคารด ารงเงินสดส ารองและด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นอัตราส่วนกับเงินฝากและเงินกู้ยืม ทั งนี  ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

หมวด ๗ การประชุมผู้ถือหุ้น (ร่างมาตรา ๖๑ – มาตรา ๖๔) 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี ก าหนดสาระส าคัญของการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี  
๑. การประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้นปีละหนึ่งครั ง ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ นปี

บัญชีของแต่ละปี  
๒. การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่ 

จะเห็นสมควร 
องค์ประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญ จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นหรือผู้ แทนของ 

ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งและมีจ านวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนหุ้นที่มีผู้ถือแล้ว และให้น า
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดที่เกี่ยวกับ
ระเบียบการประชุม การลงคะแนน และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด ๘ การจัดสรรก าไร (ร่างมาตรา ๖๕ – มาตรา ๖๗) 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี ก าหนดให้น าก าไรสุทธิประจ าปีที่ เหลือจากการจัดสรร 

เพ่ือจ่ายโบนัสตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด ส่วนที่เหลือให้โอนเข้าบัญชีก าไรสะสม โดยห้ามมิให้ธนาคาร
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรสะสม ทั งนี  ทุกคราวที่ธนาคารจ่ายเงินปันผล ให้
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ธนาคารจัดสรรก าไรสะสมไว้เป็นเงินส ารองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของเงินปันผลที่จ่าย โดยเมื่อเงินส ารองดังกล่าวมี
จ านวนเท่ากับจ านวนเงินมูลค่าหุ้นที่ช าระแล้ว หรือมากกว่านั น ธนาคารจะงดการจัดสรรหรือลดจ านวนเงินที่
จะต้องจัดสรรเป็นเงินส ารองก็ได้ 

หมวด ๙ การสอบบัญชีและรายงาน (ร่างมาตรา ๖๘ – มาตรา ๗๐) 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี ก าหนดให้คณะกรรมการจัดให้มีการสอบบัญชีของธนาคารอย่าง

น้อยปีละหนึ่งครั ง 
ธนาคารรายงานกิจการประจ าปี งบดุล บัญชีก าไรและขาดทุนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม

ใหญ่แล้ว ต่อคณะรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ นปีบัญชีของแต่ละปี รายงานนั นให้กล่าวถึงผลงาน
ของธนาคารในปีที่ล่วงมาแล้ว ค าชี แจงเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารและแผนงานที่จะจัดท าในปีต่อไป 

หมวด ๑๐ บทเบ็ดเสร็จ (ร่างมาตรา ๗๑) 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี ก าหนดให้การด าเนิ นการเกี่ยวกับกิจการของธนาคาร  

ถ้าธนาคารเกี่ยวข้องกับกิจการใดที่กฎหมายก าหนดให้มีการจดทะเบียนในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอัน
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ให้ธนาคารได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนั น 

หมวด ๑๑ บทก าหนดโทษ (ร่างมาตรา ๗๒ – มาตรา ๗๓) 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี มีบทก าหนดโทษทางอาญา ดังนี  
๑. ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้อ านวยการ พนักงาน หรือลูกจ้างผู้ใดล่วงรู้กิจการของ

ธนาคารอันเนื่องจากการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัตินี  อันเป็นกิจการที่ตามปกติวิสัย
พึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย หรือเป็นกิจการที่คณะกรรมการมีมติให้สงวนไว้ไม่เปิดเผย ถ้าผู้นั นน าไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั งจ าทั งปรับ  

๒. ผู้ใดนอกจากบุคคลตาม ๑. รู้ความลับเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของธนาคารตาม
พระราชบัญญัตินี  กระท าด้วยประการใดๆ ให้ผู้อ่ืนรู้ความลับดังกล่าวซึ่งมิใช่เป็นการปฏิบัติการตามกฎหมายหรือ
ตามหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั งจ าทั งปรับ 

บทเฉพาะกาล (ร่างมาตรา ๗๔ – มาตรา ๗๘) 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี ก าหนดบทเฉพาะกาลอันมีสาระส าคัญ ดังนี  
๑. เมื่ อพระราชบัญญัตินี ใช้บั งคับ ให้ยกเลิกสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  

(องค์การมหาชน) และให้โอนบุคคลากรของสถาบันบริหารจัดการที่ดิน (องค์การมหาชน) ไปเป็นของธนาคารที่ดิน 
และให้ท าการช าระบัญชี โอนบรรดากิจการ งบประมาณ หนี สิน สินทรัพย์ ตลอดจนสิทธิและความรับผิดของ
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) และโครงการที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี ไปเป็นของ
ธนาคารที่ดินตามพระราชบัญญัตินี  

๒. ในวาระเริ่มแรก  
๒.๑ ให้คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ท าหน้าที่คณะกรรมการ

ธนาคารที่ดินไปจนกว่าคณะกรรมการธนาคารที่ดินเข้ารับหน้าที่ และให้ด าเนินการให้มีคณะกรรมการธนาคารตาม
พระราชบัญญัตินี ให้ครบถ้วน 

๒.๒ ให้ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเป็นผู้อ านวยการธนาคาร โดยมี
ข้อก าหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขการท างาน การพ้นจากต าแหน่ง การเลิกจ้าง การประเมินผลการท างาน และค่าจ้างหรือ
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ผลประโยชน์อ่ืนตามสัญญาจ้างที่ท าไว้ต่อสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และไม่ให้ถือว่าการเปลี่ยนไปเป็น
ผู้อ านวยการธนาคารตามพระราชบัญญัตินี เป็นการออกจากงานเพราะสังกัดเดิมเลิกจ้าง และให้ถือว่าระยะเวลา
ท างานในขณะที่เป็นผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเป็นระยะเวลาที่ท างานให้แก่ธนาคาร  

๓. ให้พนักงานและลูกจ้างของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)  
เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคาร โดยให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอ่ืนเท่าที่ได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อน และให้ธนาคารก าหนดต าแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของบุคคลดังกล่าวใหม่ให้เสร็จสิ นภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ร่าง
พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ โดยการเปลี่ยนไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคารตามพระราชบัญญัตินี ไม่ถือว่า
เป็นการออกจากงานเพราะสังกัดเดิมเลิกจ้าง และไม่ให้ถือว่าระยะเวลาท างานในขณะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง
ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เป็นระยะเวลาที่ท างานให้แก่ธนาคาร  แต่พนักงานหรือ
ลูกจ้างต้องได้รับค่าชดเชยตามระเบียบ ว่าด้วย ค่าตอบแทนการเลิกจ้างของผู้ปฏิบัติงานสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 

๔. ในระหว่างที่ไม่มีระเบียบ ข้อบังคับ ของธนาคารที่ดิน ให้น าระเบียบและข้อบังคับของ
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ที่มีอยู่มาใช้บังคับไปพลางก่อนเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี  
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๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ร่าง 

พระราชบัญญัต ิ
ธนาคารทีด่ิน  

พ.ศ. ....  
   

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

โดยที่เป็นการสมควรจัดตั งธนาคารที่ดิน เพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ และบริหาร
จัดการที่ดินเพ่ือเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสตลอดจนเพื่อลดความเหลื่อมล  า  

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

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี เรียกว่า “พระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....” 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี  
“ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารที่ดินที่จัดตั งตามพระราชบัญญัตินี  
“เกษตรกร” หมายความว่า ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ ไม่มีที่ท ากินหรือมีแต่ 

ไม่เพียงพอ และให้หมายความรวมถึงเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

“เกษตรกรรม” หมายความว่า การท านา การท าไร่  การท าสวน การเลี ยงสัตว์   
การประมง การเลี ยงไหมและสาวไหม การปลูกกล้วยไม้หรือไม้ดอก การปลูกไม้สน การปลูกสวนป่า  
การเลี ยงผึ ง การเลี ยงครั่ง การเพาะเห็ด หรืออาชีพการเกษตรอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

“กลุ่มเกษตรกร” หมายความว่า เกษตรกรซึ่งรวมกันเป็นกลุ่มโดยมีกฎหมายรับรองให้เป็น
นิติบุคคล และมีวัตถุประสงค์ด าเนินการเพ่ือประโยชน์ในการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

“ผู้ยากจน” หมายความว่า ผู้มีรายได้และทรัพย์สินไม่เพียงพอแก่การด ารงชีพตามเกณฑ์
ของทางราชการหรือตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ 
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“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มคนที่อยู่รวมกันเพ่ือท าการเกษตรหรือประกอบกิจกรรมเ พ่ือ
การด ารงชีพใน พื นที่หนึ่ ง  โดยมี ผู้ น าชุมชนและมีกติ การ่ วมกันในการจัดการดั งกล่ าว  ทั งนี   
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการธนาคารที่ดิน 
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการธนาคารที่ดิน 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการธนาคารที่ดิน 
“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการธนาคารที่ดิน 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี  

มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รักษาการตามพระราชบัญญัตินี  และ 
ให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี    

กฎกระทรวงนั น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
การจดัตั้ง 

   

มาตรา ๕  ให้จัดตั งธนาคารขึ นเรียกว่า “ธนาคารที่ดิน” มีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งมิได้ 
มุ่งหาก าไรในเชิงพาณิชย์ และมีอ านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในพระราชบัญญัตินี  

มาตรา ๖  ให้ธนาคารมีส านักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง และ 
จะตั งส านักงานสาขาหรือตัวแทน ณ ที่อื่นใดภายในราชอาณาจักรได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

ในการจัดตั งสาขาหรือตัวแทนตามวรรคหนึ่ง ให้มีการวิเคราะห์ถึงต้นทุนของธนาคาร
ประกอบการ เสนอคณะกรรมการด้วย  และในกรณีที่ เห็ นสมควร เมื่ อ ได้ พิจารณาถึ งต้นทุน 
การด าเนินงานแล้ว คณะกรรมการอาจมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐแห่งใดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีที่ท าการ  
ในต่างจังหวัด ท าหน้าที่สาขาหรือตัวแทนของธนาคารโดยมีค่าตอบแทนก็ได้  

การจัดตั งสาขาหรือตัวแทนตามมาตรานี  ให้ท าเป็นประกาศของคณะกรรมการและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา  

มาตรา ๗  กิจการของธนาคารไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  ทั งนี  
ธนาคารต้องจัดให้มีระเบยีบหรือขอ้บังคบัก าหนดให้พนกังานและลูกจ้างไดร้ับประโยชนต์อบแทนไม่น้อยกวา่
ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยเงิน
ทดแทน และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  

 



๔๕ 

 

มาตรา ๘  ทุนและทรัพย์สินในการด าเนินการของธนาคารในการด าเนินการมาจาก  
(๑ )  เ งิ นและทรัพย์สินที่ ไ ด้ รับ โอนมาจากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ ดิน  

(องค์การมหาชน) ตามมาตรา ๗๔ 
(๒) ภาษีทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างที่มีกฎหมายก าหนดให้จัดสรรเป็นของธนาคาร 
(๓) การออกหุ้นและพันธบัตรรัฐบาลและขายในตลาดตามมาตรา ๙ 
(๔) เงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม  
(๕) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล   
(๖) เงินหรือรายได้จากการด าเนินการของธนาคารตามอ านาจหน้าที่ของธนาคาร  
(๗) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของธนาคาร 
(๘) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ของธนาคาร 

มาตรา ๙  ให้ก าหนดทุนเรือนหุ้นของธนาคารไว้หกพันล้านบาท แบ่งเป็นหกสิบล้านหุ้น  
มีมูลค่าหุ้นละหนึ่งร้อยบาท โดยให้ธนาคารขายหุ้นให้แก่กระทรวงการคลัง หรือสถาบันการเงินอื่นของรัฐ 
ส่วนที่เหลือให้ธนาคารขายหุ้นให้แก่ธนาคารพาณิชย์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร สถาบันการเงินเอกชน 
องค์การตลาดเพื่อการเกษตร หรือบุคคลอื่น  

ให้กระทรวงการคลังซื อหุ้นของธนาคารได้ตามจ านวนที่เห็นสมควร แต่จะต้องไม่เกิน  
ร้อยละห้าสิบเอ็ดของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั งหมด 

ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการถือหุ้นของกระทรวงการคลัง ให้ธนาคารขายหุ้นแก่ผู้อื่น 
ตามวรรคหนึ่งได้ แต่ถ้าเป็นสถาบันการเงินที่มิใช่เป็นสถาบันการเงินของรัฐหรือบุคคลอื่นที่มิใช่เป็น
หน่วยงานของรัฐจะขายหุ้นในจ านวนที่นับรวมกันแล้วเกินกว่าร้อยละห้าของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดมิได้ 

ภายใต้บังคับวรรคสองและวรรคสาม บุคคลใดจะถือหุ้นธนาคารเกินร้อยละห้าของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั งหมดมิได้ 

หุ้นของธนาคารที่บุคคล ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ดังต่อไปนี ถืออยู่ให้นับรวมเป็นหุ้นของ
บุคคลตามวรรคสี่ด้วย 

(๑) คู่สมรสของบุคคลตามวรรคสี่ 
(๒) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตามวรรคสี่ 
(๓) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลตามวรรคสี่หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) เป็นหุ้นส่วน 
(๔) ห้างหุ้นส่วนจ ากัดที่บุคคลตามวรรคสี่หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) เป็นหุ้นส่วนจ าพวก

ไม่จ ากัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินอัตราที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด 

(๕) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่บุคคลตามวรรคสี่หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) 
หรือห้างหุ้นส่วนตาม (๓) หรือ (๔) ถอืหุ้นรวมกันเกินอัตราที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 



๔๖ 

 

(๖) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่บุคคลตามวรรคสี่หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) 
หรือห้างหุ้นส่วนตาม (๓) หรือ (๔) หรือบริษัทจ ากัดหรอืบรษิัทมหาชนจ ากัดตาม (๕) ถือหุ้นรวมกนัเกนิอตัรา
ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

เมื่อปรากฏว่าการได้มาซึ่งหุ้นของธนาคารเป็นเหตุให้บุคคลหนึง่บุคคลใดถือหุน้เกินจ านวนที่
จะถือได้ตามวรรคสี่ บุคคลนั นจะยกเอาการถือหุ้นในส่วนที่เกินจ านวนดังกล่าวขึ นยันต่อธนาคารมิได้ และ
ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอย่างอื่นให้แก่บุคคลนั น หรือให้บุคคลนั นออกเสียงลงคะแนนใน
ที่ประชุมของผู้ถือหุ้นตามจ านวนในส่วนที่เกินมิได้ 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามวรรคสี่และวรรคหก ให้ธนาคารตรวจสอบทะเบียน 
ผู้ถือหุ้นทุกคราวก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและก่อนจ่ายเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื่นใด แล้วแจ้งผล  
การตรวจสอบต่อรัฐมนตรีตามรายการและภายในเวลาที่รัฐมนตรีก าหนด และในกรณีที่พบว่าผู้ถือหุ้นรายใด
ถือหุ้นเกินจ านวนที่ก าหนดตามวรรคสี่  ให้ธนาคารแจ้งให้ผู้นั นทราบ เพ่ือด าเนินการจ าหน่ายหุ้น 
ที่เกินนั นเสีย 

มาตรา ๑๐  ในกรณีที่ธนาคารมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมทุนเรือนหุ้นให้ธนาคารขอเพ่ิม 
ทุนเรือนหุ้นได้อีกเป็นคราวๆ โดยขออนุมัติคณะรัฐมนตรี 

การก าหนดมูลค่าหุ้นและการขายหุ้นเพ่ือเพ่ิมทุนเรือนหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้น ามาตรา ๘   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๑  ความรับผิดของผู้ถือหุ้น ให้จ ากัดเพียงเท่ามูลค่าของหุ้นที่ตนถือ 

มาตรา ๑๒  ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดมาใช้บั งคับแก่ธนาคาร 
โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัตินี  

 
หมวด ๒ 

วัตถุประสงค ์
   

มาตรา ๑๓  ธนาคารมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี  
(๑) บริหารจัดการที่ดินของรัฐและที่ดินเอกชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ  

การกระจายการถือครองที่ดิน ให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจนตามนโยบายของรัฐบาล ให้มีที่อยู่อาศัยและ 
ที่ท ากินเป็นของตนเองอย่างพอเพียง เป็นธรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยไม่เป็นการแข่งขันกับเอกชน  

(๒) พัฒนาตลาดที่ดินเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับที่ดินและให้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
อย่างเหมาะสม และยั่งยืน  

(๓) ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดินให้ชุมชนบริหารจัดการที่ดินร่วมกัน  
ทั งที่ดินท ากินและที่ดินส าหรับการอยู่อาศัย  



๔๗ 

 

(๔) เป็นกลไกของรัฐในการส ารองที่ดิน เพ่ือสร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ หรือ 
เพ่ือช่วยเหลือหรือสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายการพัฒนาชนบทหรือเมือง หรือพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานของรัฐ  

มาตรา ๑๔  ให้ธนาคารมีอ านาจกระท ากิจการภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ 
ตามมาตรา ๑๓ อ านาจเช่นว่านี ให้รวมถึง 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิต่างๆ ในอสังหาริมทรัพย์หรือ
สังหาริมทรัพย ์

(๒) ท านิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร เช่น ซื อ ขาย 
จ าหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื อ ให้เช่าซื อ ยืม ให้ยืม รับจ าน า รับจ านอง แลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือ
ด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ทั งในและนอกราชอาณาจักร ภายใต้ราคาและช่วง เวลาการตัดสินใจ 
ที่เหมาะสม ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ 

(๓) ให้สินเชื่อเพ่ือการจัดหาและพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกร ผู้ยากจน ผู้ประสงค์จะใช้
ประโยชน์ในที่ดิน องค์กรชุมชน หรือเครือข่ายองค์กรชุมชน  

(๔) ด าเนินการซื อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ไถ่ถอนจ านองหรือขายฝาก ลงทุนปรับปรุง
พัฒนาที่ดินหรือขยายการท าประโยชน์ หรือเพื่อกิจการอื่นตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร  

(๕) กู้เงินหรือออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน 
(๖) ออก ซื อ หรือขายตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด รวมทั งเก็บเงินตามตั๋วเงินหรือ  

ตราสารเปลี่ยนมือดังกล่าว 
(๗) ซื อหลักทรัพย์ของรัฐบาล เช่น พันธบัตรหรือตั๋วเงนิคลังตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
(๘) ค  าประกันการช าระหนี สินจากการเช่าหรือเช่าซื อที่ดิน 
(๙) ประสานงานการพัฒนาที่ดินร่วมกับส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมแทน

เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ที่ได้รับการจัดที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
(๑๐) ลงทุน หรือร่วมลงทุนกับภาครัฐหรือเอกชนเพ่ือพัฒนาพื นที่ และปรับปรุงที่ดินหรือ

สิทธิประโยชน์ในที่ดิน หรือเข้าท าประโยชน์ในที่ดินของธนาคาร  
(๑๑) รวบรวมข้อมูลที่ดิน และเป็นตัวกลางในการให้บริการระหว่างผู้ประสงค์จะใช้

ประโยชน์ในที่ดินกับเจ้าของที่ดินเพ่ือให้ได้มีการน าที่ดินไปใช้ประโยชน์     
(๑๒) ประสานงานกับหนว่ยงานของรัฐเพื่อให้ไดม้าซึง่ที่ดนิของรฐัและจัดหาที่ดนิของเอกชน

ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า เพ่ือให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้ใช้ประโยชน์อย่ างทั่วถึง 
รวมทั งสนับสนุนทางการเงินแก่การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  

(๑๓) สนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดินร่วมกันทั งที่ดินท ากินและที่ดินส าหรับ 
การอยู่อาศัย 

(๑๔) กระท าการอื่นตามกฎหมายนี หรือกฎหมายอื่นเพ่ือให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือ
หน้าที่ของธนาคาร 



๔๘ 

 

ทั งนี  การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของธนาคารต้องไม่เป็นการแข่งขันกับเอกชน 

มาตรา ๑๕  ห้ามมิให้ธนาคารกระท าการดังต่อไปนี  
(๑) ให้กรรมการหรือผู้อ านวยการ หรือภริยาหรือสามีของกรรมการหรือผู้อ านวยการ กู้ยืมเงิน 
(๒) รับหุ้นของธนาคารเองเป็นประกัน 
(๓) จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กรรมการ ผู้อ านวยการ พนักงานหรือลูกจ้างของธนาคาร 

เป็นค่านายหน้า หรือค่าตอบแทนส าหรับหรือเนื่องแต่การกระท าหรือการประกอบธุรกิจใดๆ ของธนาคาร 
ทั งนี  นอกจากเงินเดือนและเงินอื่นๆ ซึ่งพึงจ่ายตามกฎหมาย  

มาตรา ๑๖  ห้ามคณะกรรมการ ผู้อ านวยการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของธนาคาร  
รับประโยชน์หรือทรัพย์สินจากธนาคารไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอันเนื่องมาจากทรัพย์สินที่ธนาคารได้มา 
หรื อ รั บทรัพย์ สิ นที่ ดิ น  สิ ทธิ ในที่ ดิ นที่ ธนาคาร ได้ม าหรื อบริ หารจั ดการ  หรื อ เข้ าท าสัญญา  
รับประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับธนาคารหรือเสนอสัญญาดังกล่าว  

มาตรา ๑๗  ห้ามธนาคารใช้เงินหรือรายได้ของธนาคารเพ่ือกิจกรรมในทางการเมือง  
เว้นแต่การกระท าที่อนุญาตให้กระท าได้ตามกฎหมาย 

 
หมวด ๓ 

คณะกรรมการและผู้อ านวยการ 
   

มาตรา ๑๘  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการธนาคารที่ดิน” 
ประกอบด้วย  

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั ง เป็นประธานกรรมการ  
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนสามคน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน ซึ่งไม่เป็นข้าราชการประจ า และเป็นผู้มี

ประสบการณ์ทางด้านการบริหาร การพัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ การเงินการคลัง กฎหมายที่ดิน ซึ่ง
มาจากการคัดเลือกตามมาตรา ๒๐ และรัฐมนตรีแต่งตั ง  

(๔) กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนหนึ่งคน ซึ่งคณะกรรมการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย  

(๕) กรรมการผู้แทนภาคเกษตรกรหรือผู้แทนองค์กรชุมชน จ านวนสองคน ซึ่งมาจาก 
การคัดเลือกตามมาตรา ๒๐ และรัฐมนตรีแต่งตั ง  

ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อ านวยการแต่งตั งผู้ช่วยเลขานุการได้
ตามความจ าเป็น 



๔๙ 

 

มาตรา ๑๙  ประธานกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๘ (๑) ต้องเป็น 
ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการเงินการคลังที่เป็นประจักษ์ว่าสามารถบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดินได้ 

ให้รัฐมนตรีเสนอชื่อประธานกรรมการตามวรรคหนึ่งต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือแต่งตั งพร้อม
แสดงเหตุผลความเหมาะสม  

มาตรา ๒๐  เมื่อมีกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ แทน 
ภาคเกษตรกร และผู้แทนองค์กรชุมชนตามมาตรา ๑๘ (๓) (๔) และ (๕) ให้รัฐมนตรีแต่งตั งคณะกรรมการ
คัดเลือกจ านวนห้าคนโดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการ เพ่ือท าหน้าที่คัดเลือกกรรมการดังกล่าว 

คณะกรรมการคัดเลือกจ านวนห้าคนตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการธนาคาร 
ที่คณะกรรมการธนาคารที่ดินมอบหมายจ านวนสองคน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทางด้าน  
การบริหารจ านวนสามคนที่คณะกรรมการธนาคารที่ดินแต่งตั ง  

ผู้เป็นกรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ่งจะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียอย่างมี
นัยส าคัญต่อการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี ในขณะที่ได้รับการแต่งตั งและปฏิบัติการตามหน้าที่ 

ให้คณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ่งพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธาน
กรรมการคัดเลือก และให้เจ้าหน้าที่ธนาคารที่ดินที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ่งได้รับค่าตอบแทนจากธนาคารตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

มาตรา ๒๑  ให้คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา ๒๐ ก าหนดระเบียบว่าด้วยการเสนอ
รายชื่อการพิจารณาและการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้แทนภาคเกษตรกร และกรรมการ
ผู้แทนองค์กรชุมชน ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั ง โดยระเบียบดังกล่าวอย่างน้อย
ต้องก าหนดให้มีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถที่ต้องการ และประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ
อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างเพียงพอ และก าหนดวิธีการ
คัดเลือกที่เหมาะสม  

การแก้ไขเพ่ิมเติม การยกเลิก หรือการก าหนดระเบียบขึ นใหม่ จะกระท าได้ก็แต่โดย
คณะกรรมการคัดเลือกมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั งหมด  

ให้คณะกรรมการคัดเลือกเปิดเผยระเบียบที่ก าหนดขึ นตามมาตรานี ไว้ในลักษณะที่
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ 

มาตรา ๒๒  คณะกรรมการคัดเลือกทั งคณะพ้นจากต าแหน่งเมื่อด าเนินการคัดเลือกและได้
มีการแต่งตั งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้แทนภาคเกษตรกร และกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน เสร็จ
สิ นตามที่ได้มีการแต่งตั งคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือด าเนินการคัดเลือกในครั งนั น 

มาตรา ๒๓  ให้น าความในมาตรา ๒๗ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการ
คัดเลือกโดยอนุโลม 



๕๐ 

 

มาตรา ๒๔  กรรมการตามมาตรา ๑๘ (๓) (๔) และ (๕) มีวาระอยู่ในต าแห่งคราวละสามปี 
เมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั งใหม่ได้ 

ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั งพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ได้รับแต่งตั งแทน
ต าแหน่งที่ว่างอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั งไว้แล้ว 

เมื่อครบก าหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั งกรรมการขึ นใหม่ให้
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั น อยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับ
แต่งตั งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๒๕  ผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี  ต้องห้ามมิให้เป็นกรรมการ 
ตามมาตรา ๑๘ (๓) (๔) และ (๕) 

(๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคาร 
(๒) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

มาตรา ๒๖  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๔ กรรมการ 
ตามมาตรา ๑๘ (๓) (๔) และ (๕) พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรี ให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติ เสื่อมเสีย หรือ 

หย่อนความสามารถ 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๒๗  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าทีไ่ด ้
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่การแต่งตั งและถอดถอน
ผู้อ านวยการ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของกรรมการทั งหมด กรรมการคนหนึ่งให้มี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชี ขาด 



๕๑ 

 

มาตรา ๒๘  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลทั่วไป 
ซึ่งกิจการของธนาคาร อ านาจหน้าที่เช่นว่านี ให้รวมถึง 

(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนด าเนินงานและงบประมาณประจ าปีของธนาคาร 
(๒) พิจารณาแผนและประเมินผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการ 
(๓) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารและด าเนินกิจการของธนาคาร  
(๔) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของธนาคาร อันได้แก่ อัตราต าแหน่ง  

เงินตอบแทน ค่าใช้จ่ายอื่น และการสงเคราะห์ 
(๕) ออกข้อบังคับว่าด้วยการงบประมาณ การเงิน  ทรัพย์สิน การบัญชี การจัดซื อ 

จัดจ้าง และการตรวจสอบและสอบบัญชีภายใน 
(๖) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับธุรกิจอื่นๆ ของธนาคาร 
(๗) ออกระเบียบว่าด้วยการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้รับจากธนาคาร 
(๘) ออกระเบียบอื่นที่เกี่ยวกับผู้ได้รับสิทธิจากธนาคาร 
(๙) ออกระเบียบหรือข้อบังคับอื่น อันเป็นอ านาจหน้าที่ของธนาคาร หรือที่ธนาคารได้รับ

มอบหมาย 

มาตรา ๒๙  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการขับเคลื่อน 
การบริหารงานกิจการของธนาคารที่ดิน” ประกอบด้วย  

(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ  
(๒) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และปลัดกระทรวงมหาดไทย  
(๓) กรรมการในคณะกรรมการธนาคารที่ดินที่ไม่ใช่กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน 

สามคนที่คณะกรรมการมอบหมาย เป็นกรรมการ  
(๔) อธิบดีกรมส่ง เสริมการเกษตร อธิบดีกรมธนารักษ์  อธิบดีกรมชลประทาน  

อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เลขาธิการส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็น
กรรมการ 

(๕) ผู้แทนเกษตรกรและผู้แทนชุมชน จ านวนสี่คนที่คณะกรรมการเห็นสมควรแต่งตั ง  
เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อ านวยการเป็นเลขานุการ และให้ผู้อ านวยการมอบหมายเจ้าหน้าที่ธนาคารสองคนเปน็
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๓๐  คณะกรรมการตามมาตรา ๒๙ มีหน้าที่ด าเนินการเชื่อมโยงและประสานกับ
หน่วยงานอื่นที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเกษตรและที่ดินที่กฎหมายก าหนดไว้เป็น  
การเฉพาะ เพ่ือให้เกิดเอกภาพและความต่อเนื่องของการจัดการของธนาคาร ซึ่งหน้าที่นี รวมถึง  



๕๒ 

 

(๑) ให้ค าแนะน าการด าเนินการและประสานงานหนว่ยงานตา่งๆ ให้มีการด าเนินการเปน็ไป
ตามนโยบายหรือมติของคณะกรรมการ 

(๒ )  บู รณาการส่ วนราชการหรื อหน่วยงานของรั ฐที่ เกี่ ยวข้อง  เ พ่ือประโยชน์ 
ในการด าเนินงานของธนาคารที่ดินตามนโยบายของคณะกรรมการ 

(๓) ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการในการด าเนนิการตามวตัถปุระสงค์หรืออ านาจหน้าทีข่อง
ธนาคารตามพระราชบัญญัตินี หรือกฎหมายอื่น 

(๔) เสนอต่อคณะกรรมการในการออกระเบียบข้อบังคับที่จ าเป็น 

มาตรา ๓๑  การให้ได้มาซึ่งกรรมการตามมาตรา ๒๙ (๕) และการพ้นจากต าแหน่ง
กรรมการ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนดตามข้อบังคับของธนาคาร 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารงานกิจการของธนาคารที่ดิน  
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๓๒  การประชุมของคณะกรรมการตามมาตรา ๒๙ ให้เป็นไปตามมาตรา ๒๗ 

มาตรา ๓๓  ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ 
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๓๔  ให้ธนาคารมีผู้อ านวยการหนึ่งคน 
ผู้อ านวยการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๕ มีความรู้หรือความชัดเจนเพียงพอ

เกี่ยวกับการธนาคาร การเศรษฐกิจ การเกษตร การสหกรณ์ หรือกฎหมาย และสามารถท างานให้แก่
ธนาคารได้เต็มเวลา 

มาตรา ๓๕  การแต่งตั งผู้อ านวยการและการด ารงต าแหน่ง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง 
ผู้อ านวยการได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ตามที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๓๖  ผู้อ านวยการย่อมพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๕  
(๔) คณะกรรมการให้ออก เพราะหย่อนความสามารถหรือบกพร่องต่อหน้าที่ มีมลทิน 

มัวหมองหรือทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ มติให้ผู้อ านวยการออกต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  
สามในสี่ของจ านวนกรรมการทั งหมดนอกจากผู้อ านวยการ 

มาตรา ๓๗  ผู้อ านวยการมีหน้าที่บริหารกิจการของธนาคารให้เป็นไปตามนโยบายและ
ข้อบังคับของธนาคาร และมีอ านาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของธนาคารทุกต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของธนาคาร 



๕๓ 

 

มาตรา ๓๘  ในกิจการที่ เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ผู้อ านวยการเป็นผู้แทนธนาคาร  
เพ่ือการนี  ผู้อ านวยการจะมอบอ านาจให้พนักงานของธนาคารผู้ใดปฏิบัติกิจการใดแทนก็ได้ แต่ทั งนี  
ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร 

มาตรา ๓๙  ผู้อ านวยการมีอ านาจ 
(๑) บรรจุ แต่งตั ง เลื่อนต าแหน่งหรือเงินเดือน ลงโทษทางวินัย หรือถอดถอนพนักงานและ

ลูกจ้างของธนาคารตามข้อบังคับของธนาคาร ในกรณีเป็นพนักงานด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ  
ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่าย หรือต าแหน่งซึ่งเทียบเท่าต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการก่อน 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับวิธีด าเนินการของธนาคารและการปฏิบัติงานของพนักงานและ
ลูกจ้างของธนาคาร เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบายหรือข้อบังคับของธนาคาร 

มาตรา ๔๐  เมื่อต าแหน่งผู้อ านวยการว่างลง หรือผู้อ านวยการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้รองผู้อ านวยการเป็นผู้รักษาการแทนหรือท าการแทนผู้อ านวยการ แต่ถ้าไม่มีรองผู้อ านวยการ หรือรอง
ผู้อ านวยการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่  ให้คณะกรรมการแต่งตั งพนักงานของธนาคารคนหนึ่งเป็น 
ผู้รักษาการแทนหรือท าการแทนผู้อ านวยการ แล้วแต่กรณี 

ให้ผู้รักษาการแทนหรือท าการแทนผู้อ านวยการมีอ านาจหน้าที่อย่างเดียวกับผู้อ านวยการ 

มาตรา ๔๑  ผู้อ านวยการถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย 
ในการตรวจสอบเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 

 

หมวด ๔ 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการธนาคาร 

   

มาตรา ๔๒  ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้อ านวยการ และพนักงานของธนาคาร  
มีหน้าที่ต้องกระท าการและสงวนรักษาประโยชน์และทรัพยากรของธนาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเช่น
บุคคลผู้มีความรอบคอบและสุจริตพึงกระท าในการนั น  

การไม่กระท าการตามหน้าที่ในวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้ถอดถอนออกจากต าแหน่ง และเรียก
ค่าสินไหมทดแทนจากผู้นั นได้ 

มาตรา ๔๓  เพ่ือให้ธนาคารมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ให้คณะกรรมการมีอ านาจ
ประกาศก าหนดให้ธนาคารจัดตั งคณะกรรมการชุดต่างๆ ตลอดจนก าหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ และ
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว เพ่ือให้ธนาคารมีระบบการบริหารจัดการที่ดีได้ 

มาตรา ๔๔  ห้ามมิให้ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้อ านวยการ และพนักงานประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของธนาคาร หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน 



๕๔ 

 

ในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
ธนาคารไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนที่จะมี
มติแต่งตั ง 

มาตรา ๔๕  ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้อ านวยการ และพนักงานคนใดซื อทรัพย์สนิของ
ธนาคาร หรือขายทรัพย์สินให้แก่ธนาคารหรือกระท าธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับธนาคาร ไม่ว่าจะกระท าใน
นามของตนหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้แสดงต่อคณะกรรมการและได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้ว 
การซื อขายหรือกระท าธุรกิจนั นไม่มีผลผูกพันธนาคาร 

มาตรา ๔๖  คณะกรรมการต้องจัดท านโยบายจริยธรรมของการด าเนินการ โดยเฉพาะด้าน
ความโปร่งใสและซื่อตรงของพนักงานในกระบวนการจัดซื อ ให้สิทธิ และพัฒนาที่ดิน 

มาตรา ๔๗  ธนาคารต้องจัดท าและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือแสดงฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานที่แท้จริงของธนาคาร โดยต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้น และประชาชนได้รับทราบ
และสามารถตรวจสอบได้ 

มาตรา ๔๘  ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้อ านวยการต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อ 
ผู้ถือหุ้นหรือผู้ท าธุรกรรมหรือข้อตกลงอื่นกับธนาคาร เพ่ือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ทุจริตหรือมีส่วนในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  

 

หมวด ๕ 
การได้มา การจัดการ การดูแลรักษา และการน าไปใช้ประโยชน์ซึ่งที่ดินและทรพัย์สินอื่น 

ในการด าเนินกิจการของธนาคาร 
   

มาตรา ๔๙  ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่น ามาใช้ในกิจการของธนาคาร ได้แก่  
(๑) ที่ดินเอกชน ที่ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธคิรอบครองมอบให้ธนาคารเป็นผู้จัดประโยชน์ หรอื

ที่ธนาคารได้มาโดยนิติกรรม 
(๒) ที่ดินของรัฐ ที่อาจมอบหมายให้ธนาคารน ามาบริหารจัดการหรือจัดหาผลประโยชน์ ได้แก่  

(ก) ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันที่
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ขัดต่อประโยชน์สาธารณะของผู้มีส่วนได้เสีย  

(ข)  ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติแผ่นดินประเภทที่รกร้างว่างเปล่า ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายพิจารณาเห็นสมควร 

(ค) ที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ ที่กระทรวงการคลังพิจารณาเห็นสมควร  



๕๕ 

 

(ง) ที่ดินของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ที่คณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมพิจารณาเห็นสมควร  

(จ) ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือป่าเสื่อมโทรม ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเห็นสมควร  

(ฉ) ที่ดินของรัฐประเภทอื่นตามกฎหมายเฉพาะ ที่รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายนั น
หรือคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควร 

ทั งนี  ในกรณีตาม (๒) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) ที่ดินดังกล่าวต้องไม่มีปัญหากรรมสิทธิ์
หรือการทับซ้อนระหว่างกฎหมายในการใช้ประโยชน์ หรือพื นที่ที่รัฐสงวนไว้เป็นพื นที่อนุรักษ์ และการ
มอบหมายดังกล่าวอาจมีก าหนดเวลา ก าหนดการจัดแบ่งผลประโยชน์ โดยมิให้ถือว่าเป็นการเพิกถอนสภาพ
ที่ดินของรัฐดังกล่าว 

เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการที่ดินของธนาคารที่ดิน ให้ธนาคารจัดท าประกาศพื นที่
แสดงแนวเขตที่ดินของธนาคารที่ดิน พร้อมทั งมีแผนที่แนบท้ายแสดงแนวเขตด้วย  

มาตรา ๕๐  ที่ดินของรัฐที่ธนาคารถือครองและยังเป็นทรัพย์สินของรัฐตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถจ าหน่ายหรือเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้ เว้นแต่จะได้ด าเนินการตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายที่ดินหรือถอนสภาพตามกฎหมาย และไม่สามารถครอบครองปรปักษ์หรือ
ยกอายุความขึ นเป็นข้อต่อสู้กับธนาคาร หรือไม่สามารถยึดถือที่ดินไว้โดยมีเจตนายึดถือเพื่อตน   

มาตรา ๕๑  ในกรณีที่ดินที่ธนาคารจัดหาประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี  เป็นที่ดิน 
ของรัฐ ธนาคารจะให้สิทธิครอบครองแก่ผู้อื่นได้แต่เฉพาะเป็นการให้เช่าหรือการท าประโยชน์อย่างอื่นที่ไม่
เป็นการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เท่านั น 

การเช่าตามมาตรานี ไม่อยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติการเช่าในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์หรือกฎหมายอื่นที่ว่าด้วยระยะเวลาแห่งการเช่า 

เงื่อนไขในการเช่า การเข้าใช้ประโยชน์ และระยะเวลาการเช่า ให้เป็นไปตามที่ก าหนด  
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๒  นอกจากการใช้ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพ่ือเป็นที่ท ากินของเกษตรกร  
กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร หรือชุมชนการเกษตร ธนาคารอาจใช้ที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของ
ธนาคารเพื่อ  

(๑) สนับสนุนและพัฒนาพื นที่ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง การจัดรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม การจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื นที่ หรือกฎหมายอื่นอันเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

(๒) จัดท าพื นที่สีเขียวหรือพื นที่โล่งกว้าง พื นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือพื นที่เพื่อฟ้ืนฟูรักษา
ระบบนิเวศ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน 

มาตรา ๕๓  ผู้ที่ได้รับสิทธิในที่ดินที่ธนาคารจัดให้เช่า เช่าซื อ หรือเข้าท าประโยชน์ 
จะโอนสิทธิดังกล่าวไปยังผู้อื่นได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง  



๕๖ 

 

มาตรา ๕๔  ในกรณีที่ผู้ที่รับสิทธิเป็นเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือชุมชน
การเกษตร ไม่ประสงค์จะท าประโยชน์ในที่ดินต่อไป ต้องคืนที่ดินนั นให้แก่ธนาคารตามระเบียบ  
ที่คณะกรรมการก าหนด และผู้นั นไม่อาจขอใช้สิทธิรับที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์จากธนาคารได้อีก 

มาตรา ๕๕  การปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์ของธนาคารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๖  ธนาคารต้องจัดท าและเก็บรักษาทะเบียนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ของธนาคาร 
พร้อมด้วยแผนที่แสดงที่ตั งและอาณาเขตที่อยู่ในความครอบครองหรือดูแลรักษาของธนาคาร และให้
ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ 

แบบของทะเบียนที่ดิน หลักเกณฑ์และวิธีการท าทะเบียน และการตรวจดูของประชาชน  
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

การจัดท าแผนที่ตามวรรคหนึ่ง ธนาคารอาจด าเนินการจัดท าโดยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีความมั่นคงและตรวจสอบความถูกต้องได้ 

มาตรา ๕๗  สิทธิในการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับจากธนาคารย่อมสิ นไปด้วยเหตุใดเหตุ
หนึ่ง ดังต่อไปนี  

(๑) ไม่ใช้ที่ดินท าประโยชน์ให้ถูกต้องตามระเบียบที่ออกตามความในมาตรา ๒๘ (๗) 
(๒) ไม่ปฏิบัติตามระเบียบอื่นที่ออกตามความในมาตรา ๒๘ (๘) 

มาตรา ๕๘  การรับบริจาคที่ดินของธนาคาร ที่ดินนั นต้องไม่ตกอยู่ภายใต้ทรัพยสิทธิ 
อันเป็นการรอนสิทธิการใช้ประโยชน์ ไม่มีภาระภาษี หรือเป็นที่ดินที่ไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมอันตรายจาก
สารพิษปนเปื้อน หรือตามเงื่อนไขอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

หมวด ๖ 
การก ากับ และการควบคุม 

   

มาตรา ๕๙  รัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ก ากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของธนาคาร  
เ พ่ือประโยชน์ในการนี  รั ฐมนตรีมีอ านาจสั่ ง ให้ธนาคารชี แจงข้อเท็จจริง  แสดง 

ความคิดเห็นหรือท ารายงานเกี่ยวกับกิจการของธนาคาร และมีอ านาจตั งบุคคลเพ่ือตรวจสอบและรายงาน
กิจการและทรัพย์สินของธนาคาร แต่ไม่ว่าในกรณีใด รัฐมนตรีจะสั่งให้ตรวจสอบหรือรายงานเพ่ือทราบ
กิจการหรือทรัพย์สินของเอกชนคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะที่มีหรือปรากฏอยู่ในธนาคารมิได้ 

เมื่อรัฐมนตรีได้รับรายงานจากผู้ตรวจสอบแล้ว ถ้าเห็นว่าการด าเนินงานของธนาคาร  
ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีหรืออยู่ในลักษณะอันจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ธนาคารหรือ  
แก่ประโยชน์ของประชาชน รัฐมนตรีมีอ านาจยับยั งหรือสั่งแก้ไขการด าเนินงานของธนาคารได้ 



๕๗ 

 

มาตรา ๖๐  ให้ธนาคารด ารงเงนิกองทุนเป็นอัตราส่วนกบัสินทรัพย์ หนี สิน หรือภาระผกูพัน 
และให้ธนาคารด ารงเงินสดส ารองและด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นอัตราส่วนกับเงินฝากและเงินกู้ยืม  
ทั งนี  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

หมวด ๗ 
การประชุมผูถ้ือหุ้น 
   

มาตรา ๖๑  ให้มีการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้นปีละหนึ่งครั ง ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน
นับแต่วันสิ นปีบัญชีของแต่ละปี เพ่ือกิจการดังต่อไปนี  

(๑) พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีก าไรและขาดทุน 
(๒) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิในปีหนึ่งๆ ของธนาคารตามที่คณะกรรมการเสนอ 
(๓) พิจารณารายงานกิจการประจ าปีของธนาคาร 
(๔) พิจารณาตั งผู้สอบบัญชีประจ าปี 
(๕) พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

มาตรา ๖๒  คณะกรรมการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

มาตรา ๖๓  องค์ประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญ จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นหรือผู้แทน
ของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งและมีจ านวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนหุ้นที่มีผู้ถือแล้ว 

มาตรา ๖๔  ในการประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ว่าด้วยการประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดที่ เกี่ยวกับระเบียบการประชุม  
การลงคะแนนและสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๘ 

การจดัสรรก าไร 
   

มาตรา ๖๕  ก าไรสุทธิประจ าปีที่เหลือจากการจัดสรรเพ่ือจ่ายโบนัสตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการก าหนด ส่วนที่เหลือให้โอนเข้าบัญชีก าไรสะสม 

มาตรา ๖๖  ภายใต้บังคับมาตรา ๖๕ ห้ามมิให้ธนาคารจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากเงิน
ประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรสะสม 

 



๕๘ 

 

มาตรา ๖๗  ทุกคราวที่ธนาคารจ่ายเงินปันผล ให้ธนาคารจัดสรรก าไรสะสมไว้ 
เป็นเงินส ารองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของเงินปันผลที่จ่าย 

เมื่อเงินส ารองตามวรรคก่อนมีจ านวนเท่ากับจ านวนเงินมูลค่าหุ้นที่ช าระแล้ว หรือมากกว่า
นั น ธนาคารจะงดการจัดสรรหรือลดจ านวนเงินที่จะต้องจัดสรรเป็นเงินส ารองก็ได้ 

 
หมวด ๙ 

การสอบบัญชีและรายงาน 
   

มาตรา ๖๘  ให้คณะกรรมการจัดให้มีการสอบบัญชีของธนาคารอย่างน้อยปีละหนึ่งครั ง 
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการตั งผู้สอบบัญชีเพื่อ

สอบบัญชีของธนาคารประจ าปีปฏิทินแรก 

มาตรา ๖๙  ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ นปีบัญชีของแต่ละปี ให้คณะกรรมการ
เสนองบดุล บัญชีก าไรและขาดทุน ซึ่ งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้วต่อที่ ประชุมใหญ่เ พ่ือพิจารณา  
และให้คณะกรรมการเสนอรายงานกิจการประจ าปีของธนาคารต่อที่ประชุมใหญ่พร้อมกันด้วย 

มาตรา ๗๐  ให้ธนาคารรายงานกิจการประจ าปี งบดุล บัญชีก าไรและขาดทุนที่ได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญ่แล้ว ต่อคณะรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ นปีบัญชีของแต่ละปี รายงาน
นั นให้กล่าวถึงผลงานของธนาคารในปีที่ล่วงมาแล้ว ค าชี แจงเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารและแผนงานที่จะ
จัดท าในปีต่อไป 

 
หมวด ๑๐ 

บทเบ็ดเสร็จ 
   

มาตรา ๗๑  ในกิจการของธนาคาร ถ้าธนาคารเกี่ยวข้องกับกิจการใดที่กฎหมายก าหนดใหม้ี
การจดทะเบียนในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกบัอสังหารมิทรัพย์ ให้ธนาคารได้รับยกเว้นไมต่อ้ง
เสียค่าธรรมเนียมนั น 

 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

 

หมวด ๑๑ 
บทก าหนดโทษ 
    

มาตรา ๗๒  ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้อ านวยการ พนักงาน หรือลูกจ้างผู้ใดล่วงรู้
กิจการของธนาคารอันเนื่องจากการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี  อันเป็นกิจการ
ที่ตามปกติวิสัยพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย หรือเป็นกิจการที่คณะกรรมการมีมติให้สงวนไว้ไม่เปิดเผย ถ้าผู้นั น
น าไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่ เกินห้าปี หรือปรับไม่ เกินห้าแสนบาท หรือ 
ทั งจ าทั งปรับ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคับแก่การเปิดเผยในกรณีดังต่อไปนี  
(๑) การเปิดเผยตามหน้าที่หรือเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 
(๒) การเปิดเผยเกี่ยวกับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี  
(๓) การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขฐานะหรือการด าเนินงานของธนาคาร 
(๔) การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของธนาคาร หรือหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับ

ดูแลสถาบันการเงิน 
(๕) การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 

มาตรา ๗๓  ผู้ใดนอกจากบุคคลตามมาตรา ๗๒ รู้ความลับเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของ
ธนาคารตามพระราชบัญญัตินี  กระท าด้วยประการใดๆ ให้ผู้อื่นรู้ความลับดังกล่าวซึ่งมิใช่เป็นการปฏิบัติการ
ตามกฎหมายหรือตามหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าป ีหรือปรับไม่เกนิหา้แสนบาท หรือทั งจ าทั งปรบั 

 

บทเฉพาะกาล 
   

มาตรา ๗๔  เมื่อพระราชบัญญัตนิี มผีลใช้บังคบัแล้ว ให้ยกเลิกสถาบันบริหารจัดการธนาคาร
ที่ดิน (องค์การมหาชน) ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ และให้โอนบุคคลากรของสถาบันบริหาร
จัดการที่ดิน (องค์การมหาชน) ไปเป็นของธนาคารที่ดิน และให้ท าการช าระบัญชี โอนบรรดากิจการ 
งบประมาณ หนี สิน สินทรัพย์ ตลอดจนสิทธิและความรับผิดของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
(องค์การมหาชน) และโครงการที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี ไปเป็นของธนาคารที่ดินตาม
พระราชบัญญัตินี  

มาตรา ๗๕  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินท าหน้าที่
คณะกรรมการธนาคารที่ดินไปจนกว่าคณะกรรมการธนาคารที่ดินเข้ารับหน้าที่ และให้ด าเนินการให้มี
คณะกรรมการธนาคารที่ดินตามพระราชบัญญัตินี ให้ครบถ้วน  



๖๐ 

 

มาตรา ๗๖  ในวาระเริ่มแรก ให้ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเป็น
ผู้อ านวยการธนาคารที่ดิน โดยมีข้อก าหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขการท างาน การพ้นจากต าแหน่ง การเลิกจ้าง  
การประเมินผลการท างาน และค่าจ้างหรือผลประโยชน์อื่นตามสัญญาจ้างที่ท าไว้ต่อสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) และไม่ให้ถือว่าการเปลี่ยนไปเป็นผู้อ านวยการธนาคารที่ดินตาม
พระราชบัญญัตินี เป็นการออกจากงานเพราะสังกัดเดิมเลิกจ้าง และให้ถือว่าระยะเวลาท างานในขณะที่เป็น
ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเป็นระยะเวลาที่ท างานให้แก่ธนาคารที่ดิน 

มาตรา ๗๗  ให้พนักงานและลูกจ้างของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การ
มหาชน) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคารที่ดิน โดยให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ 
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นเท่าที่ได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อน และให้ธนาคารที่ดินก าหนดต าแหน่ง อัตรา
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของบุคคลดังกล่าวใหม่ 
ให้เสร็จสิ นภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ 

การเปลี่ยนไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคารที่ดินตามพระราชบัญญัตินี ไม่ถือว่าเป็น
การออกจากงานเพราะสังกัดเดิมเลิกจ้าง และไม่ให้ถือว่าระยะเวลาท างานในขณะที่เป็นพนักงานหรือลูกจา้ง
ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เป็นเวลาที่ท างานให้แก่ธนาคารที่ดิน แต่พนักงาน
หรือลูกจ้างต้องได้รับการชดเชยตามระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนการเลิกจ้างของผู้ปฏิบัติงานสถาบันบริหาร
จัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)  

มาตรา ๗๘  ในระหว่างที่ไม่มีระเบียบ ข้อบังคับ ของธนาคารที่ดิน ให้น าระเบียบและ
ข้อบังคับของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ที่มีอยู่มาใช้บังคับไปพลางก่อนเท่าที่ไม่
ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี  
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
     ................................. 
       นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 

 

 
 
 

ภาคผนวก ค 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



๖๒ 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนา 
โครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... 

วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘  
ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ช้ัน ๕ ห้องวายุภักษ์ ๖ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  

แจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
๑. พลโท ชาญชัย ภู่ทอง 
๒. นายสุบิน จันทะคัด 
 

ประธานที่สัมมนา 
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหาร
จัดการธนาคารที่ดิน 

ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินและท่ีปรึกษาผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
๑. นางปราณี สริวัฒน ์
๒. นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ  
๓. พลโท วิภพ กิวานนท์ 
๔. นาวาอากาศเอก ศรัณย์ ทัพภะสุต 
๕. นายดิเรก นุชชม 
๖. นายก าพล ภาคสุข 

ที่ปรึกษาสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
ที่ปรึกษาผู้อ านวยการ 
ที่ปรึกษาผู้อ านวยการ 
ที่ปรึกษาผู้อ านวยการ 
ที่ปรึกษาผู้อ านวยการ 

วิทยากร 
๑. ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล 
๒. นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล 
๓. นายประยงค์ ดอกล าใย 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
ที่ปรึกษาผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหาร
จัดการธนาคารที่ดิน 

ผู้ด าเนินรายการ 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันบริหาร

จัดการธนาคารที่ดิน 
ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
๑. ผู้เกี่ยวข้อง 
    ๑.๑ พลตรี ประจักษ์ ยิ มภักดี 

๑.๒ พันเอก ศรัทธา คัยนันทน์ 
    ๑.๓ พันเอก สงกราณต์ พรหมสิทธิ์ 

๑.๔ นายนเรศน์ ธนกุลนันท์ 
๑.๕ นายวิศิษฎ์ ลิมป์ธีระกุล 

      ๑.๖ พันเอก ดร.วันชนะ กลั่นพรมสุวรรณ 
   ๑.๗ พันเอก วุทธิพงศ์ อรรคค า 
   ๑.๘ พันเอก ดร. ชวลิต ศุภกิจ 
   ๑.๙ พลเอก สมโภชน์ นนทชัย 

 
คณะท างานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
คณะท างานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
คณะท างานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
ผู้ช่วยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ข้าราชการบ านาญ 
คณะอนุกรรมการฯ บจธ. 
นายทหารปฏิบัติการ 
คณะอนุกรรมการฯ บจธ. 
คณะอนุกรรมการฯ บจธ. 



๖๓ 

 

   ๑.๑๐ พลตรี ธนชัย แสงสวา่ง  
   ๑.๑๑ นายประทีป มีคติธรรม 

กรรมการธรรมาภิบาล 
อดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

๒. หน่วยงานที่เข้าร่วม 
๒.๑ กระทรวงการคลัง 

๒.๑.๑ นายทวชีัย ลิยี่เก 
 

๒.๑.๒ นายณัฐพล ศรีพงนารถ 
๒.๑.๓ นางสาวนสุรา นาคค า 

๒.๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๒.๑ นางสาวระวิพรรณ จินดาดวง 

๒.๓ กระทรวงมหาดไทย 
๒.๓.๑ นางสาวแกมแก้ว คงเชื อนาค 
๒.๓.๒ นางสาวณัฐนันท์ ศุขเกษม 
๒.๓.๓ นางสาวพัทธนันท์ สินชัยรุ่งเรือง 

๒.๔ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
๒.๔.๑ นางเปรมจิตร สังขพงษ์ 
 

๒.๕ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ 

๒.๕.๑ นายกัมพล พิมพาภัย 
๒.๖ กรมบังคับคดี 

๒.๖.๑ นายชนาธิป ธวุธนานุรกัษ์ 
๒.๗ ส านักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี  

๒.๗.๑ นายพิชญ์ ลักษณะงาม 
๒.๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๒.๘.๑ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ 
๒.๙ ส านักนายกรัฐมนตรี 

๒.๙.๑ นายอภัย เจริญมิตร 
 
๒.๑๐ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

๒.๑๐.๑ นางสาวณุชาดา เจริญพานิช 
๒.๑๑ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
      ๒.๑๑.๑ นางศิริพร วัยวัฒนะ 

๒.๑๑.๒ นายชานนท์ สารพานิช 

 
ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์  
แทน ปลัดกระทรวงการคลัง 
นักเศรษฐศาสตร์ช านาญการ 
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช านาญการ 
 
นิติกรช านาญการ 
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
รองเลขาธิการส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
แทน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
 
นิติกรปฏิบัติการ 
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
ผู้อ านวยการส านักงานโฉนดชุมชน  
แทน ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 
 
นวค.ชก. 
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบราชการ 
นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ 



๖๔ 

 

๒.๑๒ ส านักงบประมาณ 
๒.๑๒.๑ นางดาหวัน สุวินัย 
๒.๑๒.๒ นางกนกนุช ด้วงแดง 

๒.๑๓ ส านักงานศาลยุติธรรม 
๒.๑๓.๑ นางสาวนภัทร์พร เจริญวัฒนา ทองใบ 

๒.๑๔ ส านักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
๒.๑๔.๑ นายณฤพล บุญชื่น 
๒.๑๔.๒ นายเอกกมล คงจันทร์ 

๒.๑๕ ส านักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ 
๒.๑๕.๑ นายนิติธร ธนะธัญญา 
๒.๑๕.๒ นางสาวพรทิพย์ เชื องาม 

๒.๑๖ ส านักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
และรับเรื่องร้องเรียน 

๒.๑๖.๑ ว่าที่ ร้อยตรี สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ 
 

๒.๑๗ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
๒.๑๗.๑ นายอัสรี หะยีมะสาและ 
 
๒.๑๗.๒ นางนริศรา รวมศิริวัฒนกุล 

๒.๑๘ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
๒.๑๘.๑ นายเสกสรร ล้อมโพธิ์ 

๒.๑๙ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
๒.๑๙.๑ นางศรีนวล ร่วมเจรญิรักษ์ 
๒.๑๙.๒ นางสาวอัฑฒณี รุ่งเรืองศรี 
 
 

๒.๒๐ คณะกรรมการการติดตามและตรวจสอบ
การใช้งบประมาณภาครัฐ 

๒.๒๐.๑ พลตรี รณณรงค์ โคตรด ารง 
๒.๒๐.๒ พลโท ชัย พรอิรกรณ์ 

๒.๒๑ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
๒.๒๑.๑ นางสุมาลี ทินกร ณ อยุธยา 
 
๒.๒๑.๒ นางสาวปาลิตา คงแสงทอง 
 

 
นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ 
นักวิเคราะห์งบประมาณช านาญการพิเศษ 
 
ผู้พิพากษาศาลชั นต้นประจ าส านักประธานศาลฎีกา 
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 
นักวิชาการช านาญการ 
นักวิชาการช านาญการ 
 
 
ผู้อ านวยการบริหารกองทุนเ พ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและ 
รับเรื่องร้องเรียน 
 
หัวหน้านิติกรอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย  
แทน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
นิติกรอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย 
 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน 
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
 
 
 
คตร. 
คตร. 
 
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า ก ลุ่ ม ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม า ธิ ก า ร ก า ร ที่ ดิ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วิ ท ย าก รช า น าญกลุ่ ม ง านคณะกร รม า ธิ ก า ร ก า ร ที่ ดิ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



๖๕ 

 

๒.๒๒ การเคหะแห่งชาติ 
๒.๒๒.๑ นายสุวัฒน์ ทองอ่วมใหญ่ 
 
๒.๒๒.๒ นางสาวดาราวรรณ แสงถวัลย์ 

๒.๒๓ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
๒.๒๓.๑ นายบุญฤทธิ์ อาสิงห์มานันท์ 

 
นิติกร ๖ กองนิติการ ฝ่ายกฎหมายและที่ดิน  
แทน ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ  
นิติกร ๖ กองนิติการ ฝ่ายกฎหมายและที่ดิน 
 
ผู้บริหารทีมงาน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

๓. เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน 
๓.๑ นายสราวธุ ศรีวัง 
๓.๒ นายวิชัย ประไพเมือง 

๔. เครือข่ายสลัม ๔ ภาค 
    ๔.๑ นางจุติอร รัตนอมรเวช 
    ๔.๒ นายจ านงค์ หนูพันธ์ 
    ๔.๓ นางวิมล ถวิลพงษ์ 
๕. องค์กรชุมชนภาคเหนือ 
    ๕.๑ นายสุคัด ประดับภูทอง 
๖. สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ 
    ๖.๑ นายดิเรก กองเงิน 
    ๖.๒ นางสาวทัตติยา กระนีจิตร 
    ๖.๓ นายสุแก้ว ฟุงฟู 
    ๖.๔ นางสาวคติมะ หลี่จ๊ะ 
    ๖.๕ นายศราวุฒิ ปินกันทา 
    ๖.๖ นายสว่าง เปรมประสิทธิ์ 
    ๖.๗ นายวิศรุต ศรีจันทร์ 
    ๖.๘ นายทวีศักดิ์ มณีวรรณ์ 
    ๖.๙ นายรังสรรค์ แสนสองแคว 
๗. สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ 
    ๗.๑ นายธีรเนตร ไชยสุวรรณ  
    ๗.๒ นางสาวศศิธร กล่อมจิตร 
    ๗.๓ นายเริงฤทธิ์ สโมสร 
    ๗.๔ นางสาวอัสนี รองพล 
๘. เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด 
    ๘.๑ นายบุญ แซ่จุ่ง 
    ๘.๒ นางกันยา ปันกิติ 
    ๘.๓ นางสาวบัณฑิตา อย่างดี 
    ๘.๔ นางอุลิท วัฒนถิ่นเขาน้อย 

 



๖๖ 

 

    ๘.๕ นายเรวัตร อินทร์ช่วย 
    ๘.๖ นายอัมมร บรรถะ 
๙. เครือข่ายท่ีดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
แห่งชาติ  
    ๙.๑ นายธนาทร พานทอง 
    ๙.๒ นายไชยศ โนจิตต์ 
    ๙.๓ นางสาวพาวเพ็ญ สุทิมาณ 
๑๐. มูลนิธิชีวิตไท 
      ๑๐.๑ นางสาวศิริรุ่ง ศรีสิทธิ์พิศาวภพ 
      ๑๐.๒ นางสาวศิรินญา ฉายากุล 
๑๑. ผู้สนใจเข้าร่วม 
      ๑๑.๑ นายชัยวัฒน์  ตรวีิทยา 
      ๑๑.๒ นางสาวปราณีต ด าหรับ 

๑๑.๓ นางดวงใจ เกษมสุวรรณ 
๑๑.๔ นางสาวเนาวรัตน์ ชมพูผล 
๑๑.๕ นายมนัส การิ 
๑๑.๖ นายวภิูชาญ ขันค า 

      ๑๑.๗ นางวันเพ็ญ สมเดช 
      ๑๑.๘ นางหนูเดือน แก้วบัวขาว 
      ๑๑.๙ นายอนันทชัย วงค์พยักษ์ 
      ๑๑.๑๐ นางประไพศรี สมใจ 

ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ 
กลุ่มพีมูฟ คปสม. ภูเก็ต 
กลุ่มพีมูฟ คปสม. ภูเก็ต 
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ 
รองนายก อบต. เมืองสี 
เลขานุการนายก อบต. เมืองสี 
ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี 
ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี 
ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรจังหวัดระนอง 
รองผู้ว่าการฯบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

๑๒. สื่อมวลชน 
      ๑๒.๑ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นวิส์ (อปท.)  
      ๑๒.๒ ผู้แทนส านักข่าว TNN ๒๔  
      ๑๒.๓ ผู้แทนหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  
      ๑๒.๔ ผู้แทนศูนย์ข่าวพลิกฟ้ืนพื นดินไทย  
      ๑๒.๕ ผู้แทนหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก  
      ๑๒.๖ ผู้แทนหนังสือพิมพ์ Bangkok Post  
      ๑๒.๗ ผู้แทนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  
      ๑๒.๘ ผู้แทนบริษัท พี จ ีเอ็น  
      ๑๒.๙ ผู้แทนหนังสือพิมพ์สยามรัฐ  
      ๑๒.๑๐ ผู้แทนสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕   

จ านวน ๑ คน 
จ านวน ๒ คน 
จ านวน ๑ คน 
จ านวน ๑ คน 
จ านวน ๑ คน 
จ านวน ๑ คน 
จ านวน ๑ คน 
จ านวน ๑ คน 
จ านวน ๒ คน 
จ านวน ๑ คน 

 



๖๗ 

 

๑๓. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  
๑๓.๑ นายกุลพัชร ภูมิใจอวด 
๑๓.๒ นางราตรี พยนต์รักษ์ 

     ๑๓.๓ นางสาวนิภา น าสรุิยานันท์ 
๑๓.๔ นางนัยน์รัตน์ เผดิมรอด ภู่งาม 
๑๓.๕ นายอาทร ใช้กิจจา 
๑๓.๖ นายสมเจตน์ โรจน์พัฒนากุล 
๑๓.๗ นายธนวิทย์ รักสุวชน 
๑๓.๘ นายปัณณรุจน์ ศุภวิไชยวิทย์ 
๑๓.๙ นายปัญญา สอนพงษ์ 
๑๓.๑๐ นางสาวนันทรัตน์ จีนเท่ห์ 
๑๓.๑๑ นายสิรชิัย มรุตนนท์ 
๑๓.๑๒ นางสาวหทัยรัตน์ วงศ์จิรไพฑูรย์ 
๑๓.๑๓ นายอธิศ ดาบแก้ว 
๑๓.๑๔ นางสาวเบญจมาศ แก้วอุต 

๑๓.๑๕ นางสาวพรลภัส นุชนวล 

๑๓.๑๖ นวรัตน์ ชมชื่น 

๑๓.๑๗ นายนรชัย ด่านไทยวัฒนา 

๑๓.๑๘ นายอนุศักดิ์ สุรเดช 

๑๓.๑๙ นายรณกฤต พรมชัย 

๑๓.๒๐ นางสาวพุทธิดา ฤทธิ์วิรุฬห์ 
๑๓.๒๑ นางสาววนิดา วงค์จันทเรือง 

๑๓.๒๒ นายกันตพัฒน์ อัครกุลเสรีรัฐ 
๑๓.๒๓ นายสมชาย นชุธาน ี

๑๓.๒๔ นางสาวพิมชนก หอมชุ่ม 
๑๓.๒๕ นายนิรันดร์ สุพุทธ ี

๑๓.๒๖ นางสาวเพ็ญนภา หงส์รัตน์ 
๑๓.๒๗ นายชานนท์ ธานีรัตน ์

๑๓.๒๘ นางสาวณัฐธยาน์ ธนพรดิษนันท์ 
๑๓.๒๙ นางสาวนลินภัสร์ กรกีุล 

๑๓.๓๐ นางสาววิชริณี อรรณพานุรักษ์ 

ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารกลาง 
ผู้อ านวยการกองการเงินและบัญชี 
ผู้อ านวยการกองอ านวยการและพัสดุ 
ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 
ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 
ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการที่ดินรัฐ 

ผู้อ านวยการกองระบบสารสนเทศ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เจ้าหน้าที่บริหารจัดการที่ดิน 
นิติกร 
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 
เจ้าหน้าที่บัญชี 
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล 

เจ้าหน้าที่การเงิน 

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 

นิติกร 

นิติกร 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

เจ้าหน้าที่บริหารจัดการที่ดิน 
เจ้าหน้าที่บริหารจัดการที่ดิน 

นิติกร (กองบริหารจัดการที่ดินรัฐ) 
เจ้าหน้าที่ศึกษาแลวิจัย 

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

นิติกร (กองบริหารจัดการที่ดินรัฐ) 

 

   
 


