
 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดิน 

และกระจายการถือครองท่ีดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. .... 
 

ตามที่ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดในมาตรา ๖ ว่า “เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินการตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ให้กระทรวงการคลังและผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบดำเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์การอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนอง
เดียวกับธนาคารที่ดินต่อคณะรัฐมนตรีภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ” 

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) ได้ดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติ
สถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั ่งยืน พ.ศ. ....  ซึ่งเมื่อวันที่  
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการ บจธ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ
หลักการร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว โดยคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหาร
จัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก 
ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานอนุกรรมการ ในการประชุมดังกล่าว ภายหลัง เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ คณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที ่ด ินและทรัพยากรดิน  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบในหลักการ ตามท่ี บจธ. เสนอ และมอบหมายให้ บจธ. ดำเนินการ
นำร่างกฎหมายไปรับฟังความคิดเห็นตามบทบัญญัติ มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพ่ือดำเนินการเสนอร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติต่อไป 

บจธ. ขอนำเรียนว่า บัดนี้ได้ครบกำหนดการเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว ขอนำเรียนสรุปดังนี้ 
๑. วิธีการ จำนวนครั้ง และระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น  

บจธ. เปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
(รวม ๖๐ วัน) ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นรายหมวด โดยพิจารณารายมาตรา ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

๑) จัดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไป ในพ้ืนที่ ๔ ภาค  
๒) จัดร ับฟังความคิดเห็นผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ Video Conference application ZOOM 

ดำเนินการในพื้นที่ ๔ ภาค (เนื่องจากกำหนดการรับฟังความคิดเห็นอยู่ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)) 

๓) การส่งหนังสือสอบถามความคิดเห็นไปยังหน่วยงานและองค์กรชุมชนต่างๆ ทั้งที่อยู่ในและ
นอกเครือข่าย บจธ. หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน และภาคประชาชนสังคม  

๔) ระบบอินเตอร์เน็ต ในเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th และเว็บไซต์ของ บจธ. 
www.labai.๐r.th  

๒. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 
พื้นที่ทั่วประเทศโดยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ ๔ ภาค โดยทั่วประเทศมีผู้เข้าร่วม

ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายจากหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรชุมชน นักวิชาการ 
นักศึกษา ภาคประชาสังคม และผู้ที่มีความสนใจ ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นจากทั้งหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน 
เครือข่ายองค์กรชุมชนทั้งภายใน บจธ. และภายนอก รวมถึงประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้ 
 

๑) จัดรับฟัง ... 



๒ 
 

๑) จัดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไป มีผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นจาทั้งหน่วยงาน
รัฐ องค์กรชุมชน และประชาชนทั่วไป 

ภาค จังหวัด สถานที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(ตอนบน) 
ขอนแก่น 

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด 
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) 

อุบลราชธานี 
โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น 
เซ ็นเตอร ์  ตำบลในเม ือง อำเภอเม ือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

ภาคเหนือ (ตอนบน)  เชียงราย 
ที ่ทำการกลุ ่มว ิสาหกิจชุมชนเช ียงราย 
อ ุ ่นไอร ักษ ์  ตำบลร ิมกก อำเภอ เม ือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย 

๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ 

๒) จัดรับฟังความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Video Conference application ZOOM  
(เนื่องจากกำหนดการรับฟังความคิดเห็นอยู่ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID – 19)) 

ภาค การรับฟังความคิดเห็น วันที่จัดประชุม 
ภาคกลาง การรับฟังความคิดเห็นผ่านโปรแกรม ZOOM 

ณ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ 

ภาคใต้ (ตอนบน) การรับฟังความคิดเห็นผ่านโปรแกรม ZOOM 
ณ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ 

ภาคเหนือ (ตอนล่าง) การรับฟังความคิดเห็นผ่านโปรแกรม ZOOM 
ณ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

ภาคใต้ (ตอนล่าง)  
การรับฟังความคิดเห็นผ่านโปรแกรม ZOOM 

ณ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๓) การส่งหนังสือสอบถามความคิดเห็นไปยังหน่วยงานและองค์กรชุมชนต่างๆ ทั้งที่อยู่ในและ
นอกเครือข่าย บจธ. หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน ภาคประชาชนสังคม จำนวน ๒๕๐ ฉบับ  

๔) ระบบอินเตอร์เน็ต ในเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th และเว็บไซต์ของ บจธ. 
www.labai.๐r.th 

ทั้งนี้ ภายหลังสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น ได้มีผู ้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งสิ้น  
๗๒๐ คน/หน่วยงาน ซึ่ง บจธ. ได้พิจารณาความคิดเห็นและปรับแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯ ตามผลการรับฟัง
ความคิดเห็น โดยคณะกรรมการ บจธ. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้ร่วมกัน
พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ปรับแก้ไขดังกล่าวแล้ว ในการนี้ บจธ. จึงขอประกาศรายงาน
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดิน 
อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. .... พร้อมตารางคำชี้แจงในการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ  
ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 


