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พระราชกฤษฎีกา 
จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน) 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

เป็นปีที่  ๖๖  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   

ให้ประกาศว่า 

โดยที่ เป็นการสมควรจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินขึ้นเป็นองค์การมหาชน 

ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๕   

แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  

ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 

(องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 

“เกษตรกร”  หมายความว่า   ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก   ที่ไม่มีที่ดินทํากิน   

หรือมีแต่ไม่เพียงพอ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
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“ผู้ยากจน”  หมายความว่า  ผู้ที่มีรายได้และทรัพย์สินไม่เพียงพอแก่การดํารงชีพ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

“ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน”  หมายความว่า  ผู้ที่ประสงค์จะได้ที่ดินเพื่อประโยชน์ในการ
ประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

“องค์กรชุมชน”  หมายความว่า  กลุ่มคนที่มีระบบการจัดการที่สมาชิกของชุมชนจัดตั้งขึ้น 
เพื่อดําเนินการร่วมกัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ  พัฒนาอาชีพ  เพิ่มรายได้  
พัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม  หรือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในกลุ่ม 

“เครือข่ายองค์กรชุมชน”  หมายความว่า  กลุ่มองค์กรชุมชนที่มีการรวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์
ที่จะกระทํากิจการอย่างหนึ่งอยา่งใดเพื่อประโยชน์ขององค์กรชุมชนในกลุ่มนั้น 

“ธนาคารที่ดิน”  หมายความว่า  องค์กรที่ทําหน้าที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดินของหน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเอกชนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์  และจัดซ้ือที่ดินจากเอกชน  เพื่อนํามาจัด 
ให้เกษตรกร  ผู้ยากจน  หรือผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินได้เช่า  เช่าซ้ือ  หรือเข้าทําประโยชน์   
และสนับสนุนทางการเงินแก่การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

“สถาบัน”  หมายความว่า  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน) 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสถาบัน 
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่สถาบัน 
“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างสถาบัน 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

หมวด  ๑ 

การจัดตั้ง  วัตถุประสงค์  และอํานาจหน้าที่ 
 

 

มาตรา ๕ ให้จัดตั้งองค์การมหาชนขึ้น  เรียกว่า  “สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  

(องค์การมหาชน)”  เรียกโดยย่อว่า  “บจธ.”  และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  “The  Land  Bank  

Administration  Institute  (Public  Organization)”  เรียกโดยย่อว่า  “LABAI” 
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มาตรา ๖ ให้สถาบันมีที่ตั้งของสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดอ่ืน

ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  และอาจตั้งสํานักงานสาขาได้ตามที่คณะกรรมการ

เห็นสมควร   

มาตรา ๗ ให้สถาบันมีวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน  และมีการใช้

ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม  และจัดตั้งธนาคารที่ดิน 

(๒) รวบรวมข้อมูลที่ดินและเป็นตัวกลางระหว่างผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินกับเจ้าของ

ที่ดินที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์หรือเจ้าของที่ดินที่ยังไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มที่ 

(๓) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้มาซ่ึงที่ดินของรัฐและดําเนินการให้ได้มาซ่ึงที่ดิน

ของเอกชน  ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า  เพื่อให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้ใช้ประโยชน์

อย่างทั่วถึง  รวมทั้งสนับสนุนทางการเงินแก่การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

(๔) สนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดินร่วมกัน  ทั้งที่ดินทํากินและที่ดินสําหรับการอยู่

อาศัยในรูปแบบโฉนดชุมชน 

(๕) ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน 

มาตรา ๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗  ให้สถาบันมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้สินเชื่อเพื่อการจัดหาและพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกร  ผู้ยากจน  ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์

ในที่ดิน  องค์กรชุมชน  หรือเครือขา่ยองค์กรชุมชน  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริหารจัดการที่ดิน 

(๓) ก่อตั้งสิทธิ  หรือทํานิติกรรมทุกประเภทกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 

(๔) โอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิต่าง  ๆ 

(๕) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  และมีทรัพยสิทธิต่าง  ๆ 

(๖) ซ้ือ  จัดหา  จําหน่าย  ยืม  ให้ยืม  เช่า  ให้เช่า  เช่าซ้ือ  ให้เช่าซ้ือ  แลกเปลี่ยนหรือ

ดําเนินงานเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิต่าง  ๆ 

(๗) เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืนในกิจการที่เก่ียวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน 

(๘) กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถปุระสงค์ของสถาบัน 

(๙) ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เก่ียวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
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(๑๐) ประสานงาน  ให้คําปรึกษาและคําแนะนําการวางแผนพัฒนาและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับการจัดตั้งธนาคารที่ดิน 

(๑๑) รวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และจัดทําข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและ

มาตรการที่เก่ียวข้องกับการบริหารที่ดิน  รวมทั้งเสนอแนะปัญหา  อุปสรรค  และข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในการ

ปฏิบัติงาน  ตลอดจนแนวทางการแก้ไขต่อคณะกรรมการ 

(๑๒) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  หรือค่าบริการในการดําเนินกิจการต่าง ๆ 

ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกําหนด   

(๑๓) เป็นตัวแทนหรือนายหน้า  หรือมอบหมาย  หรือว่าจ้างให้บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน  ประกอบ 

กิจการตา่ง  ๆ  ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน 

(๑๔) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดําเนินงานเก่ียวกับการจัดตั้งธนาคารที่ดิน 

(๑๕) ดําเนินการอ่ืนใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน 

การเข้าร่วมทุนตาม  (๗)  และการกู้ยืมเงินตาม  (๘)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๙ การสนับสนุนทางการเงินแก่การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามมาตรา  ๗  (๓)  

และการทําความตกลงและร่วมมือตามมาตรา  ๘  (๙)  ถ้าต้องมีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ให้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

 

หมวด  ๒ 

ทุน  รายได้  และทรัพย์สิน 
 

 

มาตรา ๑๐ ทุนและทรัพย์สินในการดําเนินกิจการของสถาบัน  ประกอบด้วย 

(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา  ๔๒ 

(๒) เงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม 

(๓) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสม 

(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรอ่ืน  รวมทั้งจาก

ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ  และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
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(๕) ค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  ค่าบริการ  หรือรายได้จากการดําเนินกิจการต่าง ๆ  
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน 

(๖) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของสถาบัน 
การรับเงินหรือทรัพย์สินตาม  (๔)  จะต้องไม่กระทําในลักษณะที่ทําให้สถาบันขาดความเป็นอิสระ

หรือความเป็นกลาง 
มาตรา ๑๑ บรรดารายได้ของสถาบันไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นหรือสมควร  สถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจนํารายได้

ของสถาบันในจํานวนที่เห็นสมควรส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
มาตรา ๑๒ ให้อสังหาริมทรัพย์ซ่ึงสถาบันได้มาจากการให้หรือซ้ือด้วยเงินรายได้ของสถาบันเป็น

กรรมสิทธิ์ของสถาบัน 
ให้สถาบันมีอํานาจในการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช้  จําหน่าย  และจัดหาประโยชน์จาก

ทรัพย์สินของสถาบัน 
มาตรา ๑๓ การใช้จ่ายเงินของสถาบัน  ให้ใช้จ่ายไปเพื่อกิจการของสถาบันโดยเฉพาะ 
การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของสถาบัน  ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

 

หมวด  ๓ 

การบริหารและการดําเนินกิจการ 
 

 

มาตรา ๑๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน”  ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ  ซ่ึ งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ งจากผู้ มีความรู้   ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงทางด้านการจัดการที่ดิน  ด้านการบริหาร  ด้านการวางผังเมือง  หรือวิทยาการอ่ืนที่
เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน 

(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  จํานวนห้าคน  ได้แก่  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงการคลัง  
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  และปลัด 
กระทรวงมหาดไทย   

(๓) กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน  จํานวนสองคน  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลที่ได้รับ
การสรรหาจากตัวแทนขององค์กรชุมชน 
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(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   จํานวนสองคน   ซ่ึ งคณะรัฐมนตรีแต่ งตั้ งจากผู้ มีความรู้   

ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการจัดการที่ดิน  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ   

ด้านการพัฒนาสังคม  หรือวิทยาการอ่ืนที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน  โดยในจํานวนนี้

ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมิใช่ข้าราชการหรอืผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่มีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา

ร่วมอยู่ด้วย 

ให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง  และให้ผู้อํานวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่

เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการ  กรรมการ

ผู้แทนองค์กรชุมชน  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดํารงตําแหน่งแทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ 

ตามมาตรา  ๑๘  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด  โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ 

มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการ  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์  และไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการหรือ 

ผู้ดํารงตําแหน่งซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

(๖) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง  หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน 

(๗) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน  หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับ

กิจการของสถาบันหรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  เว้นแต่เป็นผู้

ซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ  กรรมการ  หรือผู้แทนของสถาบัน  ในการเข้าร่วมทุน 

กับนิติบุคคลอ่ืนตามมาตรา  ๘  (๗) 
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ความใน  (๑)  มิให้ใช้บังคับแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึ่งสถาบันจําเป็นต้องแต่งตั้งตาม 

ข้อผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการของสถาบัน 

มาตรา ๑๖ ประธานกรรมการ  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี 

เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการ  กรรมการผู้แทน 

องค์กรชุมชน  หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้ประธานกรรมการ  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน   

หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่า 

ประธานกรรมการ  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

ประธานกรรมการ  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน  หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ้นจากตําแหน่ง

ตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๑๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ประธานกรรมการ  กรรมการผู้แทน

องค์กรชุมชน  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อน

ความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบัตหิรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา  ๑๕ 

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ประธานกรรมการ  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน  หรือกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้ทําการสรรหาและเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งแทน 

เว้นแต่วาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการ  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน  หรือกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่

ของประธานกรรมการ  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน  หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

ในกรณีที่ประธานกรรมการ  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน  หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก

ตําแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง

ประธานกรรมการ  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน  หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  และในกรณี

ที่ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้กรรมการที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่

ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 
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มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลสถาบันให้ดําเนินกิจการให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน  และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของสถาบัน 

(๒) อนุมัติแผนการลงทุน  แผนการเงิน  และงบประมาณประจําปีของสถาบัน 

(๓) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการและผู้ปฏิบัติงานของสถาบันตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

(๔) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป  ตลอดจนออกระเบียบ  ข้อบังคับ  

ประกาศ  หรือข้อกําหนดเก่ียวกับสถาบันในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(ก) การบริหารงานทั่วไปของสถาบัน  การจัดแบ่งส่วนงานของสถาบันและขอบเขตอํานาจ

หน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว 

(ข) การกําหนดตําแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  อัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง  และเงินอ่ืน

ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 

(ค) การคัดเลือก  การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การประเมินผลงาน  การถอดถอนวินัยและ 

การลงโทษทางวินัย  การออกจากตําแหน่ง  การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 

รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้าง 

(ง) การบริหารและการจัดการการเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สินของสถาบัน  รวมทั้งการ

บัญชีและการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ 

(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืนแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 

(ฉ) ขอบเขตอํานาจหน้าที่และระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 

(ช) การสรรหา  การแต่งตั้ง  และถอดถอนผู้อํานวยการ  การปฏิบัติงานของผู้อํานวยการ  

และการมอบหมายให้ผู้อ่ืนปฏิบัติงานแทน 

(๕) ให้ความเห็นชอบรายงานประจําปีและเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม 

พระราชกฤษฎีกานี้ 

(๖) ออกข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการให้สินเชื่อเพื่อการจัดหาและ

พัฒนาที่ดินแก่เกษตรกร  ผู้ยากจน  ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน  องค์กรชุมชน  หรือเครือข่ายองค์กร

ชุมชน 
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(๗) กระทําการอ่ืนใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน   

ระเบียบเก่ียวกับการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม  (๔)  (ง)  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

ในการปฏิบัติหน้าที่  ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่อง 

ที่คณะกรรมการพิจารณา  ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  และให้ที่ประชุม

พิจารณาว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นสมควรจะอยู่ในที่ประชุมหรือจะมีมติในการประชุม 

เรื่องนั้นได้หรือไม่  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาํหนด 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในด้านที่เป็นประโยชน ์

ต่อการดําเนินงานของสถาบันเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ  และมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  เพื่อพิจารณา 

หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอยา่งใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

การประชุมคณะอนุกรรมการให้นํามาตรา  ๒๐  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๒ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ประธานอนุกรรมการ  

และอนุกรรมการได้รับเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๓ ให้สถาบันมีผู้อํานวยการคนหนึ่ง 

คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจสรรหา  แต่งตั้ง  และถอดถอนผู้อํานวยการ 

ในกรณีที่ไม่มีผู้อํานวยการหรือผู้อํานวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองผู้อํานวยการที่มีอาวุโส

ตามลําดับปฏิบัติหน้าที่แทน  ถ้าไม่มีรองผู้อํานวยการ  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็น 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

มาตรา ๒๔ ผู้อํานวยการต้องเป็นผู้สามารถทํางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลาและต้องเป็นผู้ที่มี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดงัต่อไปนี้ 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์  และไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 

(๓) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของ

สถาบันตามที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ตามมาตรา  ๗  และมาตรา  ๘ 

(๔) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา  ๑๕  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗) 

มาตรา ๒๕ ผู้อํานวยการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกิน

สองวาระติดต่อกัน 

มาตรา ๒๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผู้อํานวยการ 

(๔) คณะกรรมการให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อน

ความสามารถ 

(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา  ๒๔   

มติของคณะกรรมการให้ผู้อํานวยการออกจากตําแหน่งตาม  (๔)  ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยู่โดยไม่นับรวมตําแหน่งผู้อํานวยการ 

มาตรา ๒๗ ผู้อํานวยการมีหน้าที่บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์ 

ของสถาบัน  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  นโยบาย  มติ  และประกาศของคณะกรรมการ  และเป็น

ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกตําแหน่ง  เว้นแต่ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในตามมาตรา  ๓๕  

วรรคสอง  รวมทั้งให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอเป้าหมาย  แผนงาน  และโครงการ  ต่อคณะกรรมการเพื่อให้การดําเนินงานของ

สถาบันบรรลุวัตถุประสงค์ 

(๒) เสนอรายงานประจําปีเก่ียวกับผลการดําเนินงานด้านต่าง  ๆ  ของสถาบัน  รวมทั้งรายงาน

การเงินและบัญชี  ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

(๓) เสนอความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุง กิจการและการดําเนินงานของสถาบันให้ มี

ประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันต่อคณะกรรมการ 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ผู้อํานวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสถาบัน 

มาตรา ๒๘ ผู้อํานวยการมีอํานาจ 

(๑) แต่งตั้งรองผู้อํานวยการหรือผู้ช่วยผู้อํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

เพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้อํานวยการตามที่ผู้อํานวยการมอบหมาย 

(๒) บรรจุ  แต่งตั้ง  เลื่อน  ลด  ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง   

ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างออกจากตําแหน่ง  ทั้งนี้  ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

(๓) วางระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานของสถาบันโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย  มติของ

คณะรัฐมนตรี  และระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  นโยบาย  มติ  หรือประกาศที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๒๙ ในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก  ให้ผู้อํานวยการเป็นผู้แทนของสถาบัน   

เพื่อการนี้  ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้  แต่ต้องเป็นไปตาม

ระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

นิติกรรมใดที่ผู้อํานวยการหรือผู้รับมอบอํานาจจากผู้อํานวยการกระทําโดยฝ่าฝืนระเบียบหรือ

ข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนดย่อมไม่ผูกพันสถาบัน  เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สัตยาบัน 

มาตรา ๓๐ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ

ผู้อํานวยการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 

หมวด  ๔ 

ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน 
 

 

มาตรา ๓๑ ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันมีสามประเภท  คือ 

(๑) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง  ได้แก่  ผู้ซ่ึงปฏิบัติงานโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากงบประมาณ

ของสถาบัน 

(๒) ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ  ได้แก่  ผู้ ซ่ึงสถาบันจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจ้าง 

(๓) เจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงมาปฏิบัติงานของสถาบันเป็นการชั่วคราวตามมาตรา  ๓๔ 

มาตรา ๓๒ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) สามารถทํางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา 
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของสถาบัน 
(๕) ไม่เป็นข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๖) ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน 
(๗) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๕  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๗) 
ความใน  (๑)  มิให้ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งสถาบันจําเป็นต้องจ้าง

หรือแต่งตั้งตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการของสถาบัน 
มาตรา ๓๓ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา  ๓๒ 
(๔) ถูกให้ออก  เพราะไม่ผ่านการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ

กําหนดไว้ในระเบียบหรือข้อบังคับ 
(๕) ถูกไล่ออกหรือปลดออก  เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด

ไว้ในระเบียบหรือข้อบังคับ 
มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสถาบัน  รัฐมนตรีอาจขอให้ข้าราชการ  

พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในกระทรวง  ทบวง  กรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชนอ่ืน  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของ
สถาบันเป็นการชั่วคราวได้  ทั้งนี้  เม่ือได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น  และมีข้อตกลง
ที่ทําไว้ในการอนุมัติ 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบันเป็น
การชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไป
ปฏิบัติงานใด  ๆ  และให้นับระยะเวลาระหว่างที่มาปฏิบัติงานในสถาบันสําหรับการคํานวณบําเหน็จ
บํานาญหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนทํานองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลา
ดงักล่าว  แล้วแต่กรณี 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในสถาบัน  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง 

มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งและรับเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิม 

ไม่ต่ํากว่าตําแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงที่ทําไว้ในการอนุมัติ 

 

หมวด  ๕ 

การบัญชี  การตรวจสอบ  และการประเมินผลงานของสถาบัน 
 

 

มาตรา ๓๕ การบัญชีของสถาบัน  ให้จัดทําตามหลักสากล  ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการกําหนด  และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  และการพัสดุ 

ของสถาบัน  ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 

ในการตรวจสอบภายใน  ให้มีผู้ปฏิบัติงานของสถาบันทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ  

และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๖ ให้สถาบันจัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการส่งผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบวัน

นับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 

ในทุกรอบปี  ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแต่งตั้ง

โดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและ

ทรัพย์สินของสถาบัน  โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์  ประหยัด  และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด  แล้วทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อ

คณะกรรมการ 

เพื่อการนี้  ให้ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ   

ของสถาบัน  สอบถามผู้อํานวยการ  รองผู้อํานวยการ  ผู้ช่วยผู้อํานวยการ  ผู้ตรวจสอบภายใน  เจ้าหน้าที่ 

และลูกจ้าง  หรือบุคคลอ่ืน  และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง  ๆ  ของสถาบันเป็นการ

เพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น 

มาตรา ๓๗ ให้สถาบันทํารายงานประจําปีเสนอรัฐมนตรีทุกส้ินปีงบประมาณ  รายงานนี้ 

ให้กล่าวถึงผลงานของสถาบันในปีที่ล่วงมาแล้ว  บัญชีทําการ  พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี  รวมทั้ง 

คําชี้แจงเก่ียวกับนโยบายของคณะกรรมการ  โครงการ  และแผนงานที่จะจัดทําในภายหน้า 
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มาตรา ๓๘ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสถาบันให้มี

ประสิทธิภาพ  เกิดผลสัมฤทธิ์  สร้างความรับผิดชอบและความเชื่อถือแก่สาธารณชนในกิจการของสถาบัน  

ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าและการตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  

โครงการ  และแผนงานที่ได้จัดทําไว้  ให้สถาบันจัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงานตามระยะเวลาที่

คณะกรรมการกําหนด  แต่ต้องไม่นานกว่าสามปี  ทั้งนี้  กรณีไม่ว่าจะเป็นประการใดสถาบันจะต้องจัดให้มี

การประเมินผลในปีที่ห้าด้วย 

การประเมินผลการดําเนินงานตามวรรคหนึ่ง  ให้จัดทําโดยสถาบัน  หน่วยงาน  องค์กร  หรือคณะบุคคล

ที่เป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินผลการดําเนินงานโดยมีการคัดเลือกหรือแต่งตั้งตาม

วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

การประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันจะต้องแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏในด้านประสิทธิผล  

ในด้านประสิทธิภาพ  ในด้านการพัฒนาองค์กร  และในรายละเอียดอ่ืนตามที่คณะกรรมการจะได้กําหนด

เพิ่มเติมขึ้น 

ในกรณีที่มีเหตุผลจําเป็นเป็นการเฉพาะกาล  คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการ

ดําเนินงานเป็นครั้งคราวตามมาตรานี้ด้วยก็ได้ 

ให้สถาบันรายงานผลการประเมินผลการดําเนินงานต่อรัฐมนตรีและคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการด้วย 

 

หมวด  ๖ 

การกํากับดูแล 
 

 

มาตรา ๓๙ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการของสถาบันให้เป็นไปตาม

กฎหมาย  และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน  นโยบายของรัฐบาลและมติของ

คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับสถาบัน  เพื่อการนี้  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให้สถาบันชี้แจงแสดงความคิดเห็น   

ทํารายงาน  หรือยับยั้งการกระทําของสถาบันที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน  นโยบายของรัฐบาล  

หรือมติของคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับสถาบัน  ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินการของ

สถาบันได้ 
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หมวด  ๗ 

การยุบเลิก 
 

 

มาตรา ๔๐ ให้สถาบันเป็นอันยุบเลิกเม่ือมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) มีการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทํานองเดียวกับธนาคารทีด่นิ 

(๒) พ้นกําหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับแม้จะยังมิได้มีการ

จัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอ่ืนตาม  (๑)  ก็ตาม 

ให้รัฐมนตรีประกาศการยุบเลิกสถาบันในราชกิจจานุเบกษา 

ให้สภาพนิติบุคคลของสถาบันดํารงอยู่ตราบเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการตาม

มาตรา  ๔๑ 

มาตรา ๔๑ เม่ือยุบเลิกสถาบันแล้ว  ให้มีเจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบทรัพย์สินและชําระบัญชี  

รวมทั้งการโอนหรือการจําหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่  และการจัดการเก่ียวกับบุคลากร  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๔๒ เม่ือพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการตาม
มาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เพื่ออนุมัติให้มีการโอนบรรดาอํานาจ
หน้าที่  กิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้  และงบประมาณของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน)  
เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับโครงการนําร่องแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินของเกษตรกรรายย่อยไทยเข้มแข็ง   
ภายใต้นโยบายกองทุนธนาคารที่ดินที่มีอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  ไปเป็นของสถาบันตาม 
พระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๔๓ ภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับให้ดําเนินการจัดตั้ง
ธนาคารที่ดินหรือองค์กรอ่ืนซ่ึงจะต้องมีวัตถุประสงค์หรืออํานาจหน้าที่เก่ียวกับการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่ดินของหน่วยงานภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเอกชนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์  และจัดซ้ือที่ดิน
จากเอกชน  เพื่อนํามาจัดให้เกษตรกร  ผู้ยากจน  หรือผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินได้เช่า  เช่าซ้ือ  
หรือเข้าทําประโยชน์  และสนับสนุนทางการเงินแก่การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
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มาตรา ๔๔ ในวาระเริ่มแรก   ให้คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

ประกอบด้วย  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนกระทรวงการคลัง  ผู้แทน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  ผู้แทน

กระทรวงมหาดไทย  ผู้แทนองค์กรชุมชนซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวนสองคน  และผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรี

แต่งตั้งจํานวนสองคน  เป็นกรรมการ  และให้ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

มอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ไปพลางก่อน

จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้  ซ่ึงต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่

พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๔๕ ในวาระเริ่มแรก  ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสํานักงานปลัด

สํานักนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อํานวยการ 

ตามพระราชกฤษฎีกานี้  ซ่ึงต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๔๖ เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน)  ในส่วนที่

เก่ียวกับการปฏิบัติงานตามโครงการนําร่องแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินของเกษตรกรรายย่อยไทยเข้มแข็ง  

ภายใต้นโยบายกองทุนธนาคารที่ดิน  มีสิทธิขอเปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบัน 

เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างตามวรรคหนึ่งซ่ึงสมัครใจเปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบัน 

ให้ใช้สิทธิแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาตามระเบียบที่คณะกรรมการตามมาตรา  ๔๔  

กําหนด  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ 

การเปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้ไม่ถือว่าเป็นการออก

จากงานเพราะสังกัดเดิมเลิกจ้าง 

การจะบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างตามวรรคหนึ่งให้ดํารงตําแหน่งใดให้เป็นไปตาม

อัตรากําลัง  คุณสมบัติ  และอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างที่คณะกรรมการตามมาตรา  ๔๔  กําหนด   

ซ่ึงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับโครงสร้างและอัตรากําลังของสถาบันที่จะมีขึ้นด้วย  และจะต้องได้รับ

เงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการ  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนไม่น้อยกว่าที่เจ้าหน้าที่หรือ

ลูกจ้างผู้นั้นเคยได้รับอยู่แล้ว  ทั้งนี้  โดยผู้นั้นต้องผ่านการคัดเลือกและประเมินผลตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่คณะกรรมการตามมาตรา  ๔๔  กําหนด  ซ่ึงหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว  ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ

หลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
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การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่ผ่านการคัดเลือกและประเมินผลเป็นเจ้าหน้าที่หรือ

ลูกจ้างของสถาบัน  ให้มีผลในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้มีการดําเนินการตามมาตรา  ๔๒ 

มาตรา ๔๗ เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาการทํางานสําหรับคํานวณสิทธิประโยชน์ตามข้อบังคับ 

ของคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  

(องค์การมหาชน)  ผู้ใดเปล่ียนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้  ประสงค์ 

จะให้นับเวลาการทํางานในขณะที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างต่อเนื่องกับเวลาการทํางานของเจ้าหน้าที่หรือ

ลูกจ้างสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้  ให้มีสิทธิกระทําได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้กําหนด 

มาตรา ๔๘ ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือข้อกําหนดของสถาบันตาม

พระราชกฤษฎีกานี้  ให้นําระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือข้อกําหนดของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  

(องค์การมหาชน)  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

ตามขอบวัตถุประสงค์หรืออํานาจหน้าที่ที่จะเป็นของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  โดยที่ปัญหาการขาดแคลนที่ดินทํากินและ

การไม่สามารถเข้าถึงที่ดินของเกษตรกรรายย่อยและผู้ยากจนเป็นปัญหาสําคัญของประเทศที่มีมานาน  ส่วนหนึ่ง

เกิดจากปัญหาการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินรวมทั้งปัญหาการเก็งกําไรในที่ดิน  เป็นเหตุให้ที่ดินถูกทิ้งร้าง

ไม่ทําประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่  และสูญเสียพื้นที่ที่ เหมาะสมสําหรับการทําเกษตรกรรม 

ซึ่งสภาพปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประกอบกับรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย  กําหนดให้รัฐต้องกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและดําเนินการให้เกษตรกร 

มีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่างทั่วถึง  แต่โดยที่ในปัจจุบันยังไม่มีองค์กรหรือสถาบัน

การเงินใดรับผิดชอบให้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสมและสนับสนุนทางการเงินแก่การปฏิรูปที่ดิน 

เพื่อเกษตรกรรม  สมควรจัดต้ังสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินในรูปแบบขององค์การมหาชน  เพื่อแก้ไขปัญหา

และดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้อย่างอิสระ  คล่องตัว  และมีประสิทธิภาพ  จึงจําเป็นต้องตรา 

พระราชกฤษฎีกาน้ี 
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พระราชกฤษฎีกา 
จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่  ๗๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่ เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการ 

ธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน) 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  

พุทธศักราช  ๒๕๕๗  และมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตรา 
พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการ

ธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการ 

ธนาคารที่ดิน”  ประกอบด้วย 
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(๑) ประธานกรรมการ  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
ทางด้านการจัดการที่ดิน  ด้านการบริหาร  ด้านการวางผังเมือง  หรือวิทยาการอื่นที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์
ต่อกิจการของสถาบัน 

(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  จํานวนสี่คน  ได้แก่  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงการคลัง  
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(๓) กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน  จํานวนสองคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลที่ได้รับ
การสรรหาจากตัวแทนขององค์กรชุมชน 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนสามคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการจัดการที่ดิน  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  ด้านการพัฒนาสังคม  
หรือวิทยาการอื่นที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน 

ให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง  และให้ผู้อํานวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น 

ประธานกรรมการและกรรมการตาม  (๓)  และ  (๔)  ต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่ง 
หรือเงินเดือนประจํา  พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ
ตาม  (๓)  และ  (๔)  รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดังกล่าวเพื่อดํารงตําแหน่งแทน 
ผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระตามมาตรา  ๑๘  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลางที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนกําหนด” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการและการดําเนินการ
ของสถาบันเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  อํานาจหน้าที่เช่นว่านั้นให้รวมถึง 

(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน  และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของสถาบัน 
(๒) อนุมัติแผนการลงทุน  แผนการเงิน  และงบประมาณประจําปีของสถาบัน 
(๓) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการและผู้ปฏิบัติงานของสถาบันตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
(๔) ออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือข้อกําหนดเกี่ยวกับสถาบันในเร่ือง  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) การจัดแบ่งส่วนงานของสถาบัน  และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว 
 (ข) การกําหนดตําแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  อัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง  และเงินอื่น

ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบัน 
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 (ค) การคัดเลือก  การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การถอดถอน  วินัยและการลงโทษทางวินัย   
การออกจากตําแหน่ง  การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  รวมทั้งวิธีการ
และเง่ือนไขในการจ้างลูกจ้าง 

 (ง) การบริหารและจัดการการเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สินของสถาบัน  รวมทั้งการบัญชี
และการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ 

 (จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
 (ฉ) การแต่งตั้งและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 (ช) การกําหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและ

ผู้ตรวจสอบภายใน 
 (ซ) การกําหนดเคร่ืองแบบผู้อํานวยการ  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันและเคร่ืองหมาย

ของสถาบัน 
 (ฌ) การสรรหา  การแต่งตั้ง  และการถอดถอนผู้อํานวยการ  การปฏิบัติงานของผู้อํานวยการ  

และการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน 
(๕) ให้ความเห็นชอบรายงานประจําปีและเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม 

พระราชกฤษฎีกานี้ 
(๖) ออกข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้สินเชื่อเพื่อการจัดหาและพัฒนา

ที่ดินแก่เกษตรกร  ผู้ยากจน  ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน  องค์กรชุมชน  หรือเครือข่ายองค์กรชุมชน 
(๗) กระทําการอื่นใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
ระเบียบเก่ียวกับการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม  (๔)  (ง)  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด” 
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๙/๑  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน

บริหารจัดการธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
“มาตรา ๑๙/๑ ในการควบคุมดูแลการดําเนินงานของสถาบัน  ให้คณะกรรมการพิจารณากําหนด

แนวทางการปฏิบัติงานของสถาบันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งต้อง 
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่า 
ในเชิงภารกิจ  ความซื่อสัตย์สุจริต  การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การกระจายอํานาจการตัดสินใจ  การอํานวย
ความสะดวก  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านที่เป็นประโยชน์
ต่อการดําเนินงานของสถาบัน  ให้เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ  และมีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
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ตามมาตรา  ๑๙  (๔)  (ฉ)  และคณะอนุกรรมการ  เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดตามท่ี
คณะกรรมการมอบหมายได้ 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะอนุกรรมการ  จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ในกิจการที่กระทํากับสถาบัน  หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบันหรือขัดหรือแย้งกับ
วัตถุประสงค์ของสถาบัน  ทั้งนี้  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย 
ให้เป็นประธานกรรมการ  กรรมการ  หรือผู้แทนของสถาบันในการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นตามมาตรา  ๘  (๗) 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการ  ให้นํามาตรา  ๒๐  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๒ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการตรวจสอบ  ประธานอนุกรรมการ  และอนุกรรมการ  ได้รับเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด” 

มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

“ในการแต่งตั้งผู้อํานวยการต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุต้องแต่งตั้ง
ผู้อํานวยการ  และหากมีเหตุผลจําเป็นให้คณะกรรมการขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินหกสิบวัน  หากดําเนินการ
ไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้คณะกรรมการรายงานผลให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริม
องค์การมหาชนเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๔ ผู้อํานวยการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์  และไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) สามารถทํางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา 
(๔) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของสถาบัน

ตามที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ตามมาตรา  ๗  และมาตรา  ๘ 
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  คนไร้ความสามารถ 

หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ

หรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ 
พรรคการเมือง 
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(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  
เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๙) ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์การมหาชนอื่น 
(๑๐) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา  พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนอื่น 
(๑๑) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน  หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับ

กิจการของสถาบัน  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม” 
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการ

ธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๒๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผู้อํานวยการ 
(๔) คณะกรรมการให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ   
(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามสําหรับการเป็นผู้อํานวยการ 
มติของคณะกรรมการให้ออกจากตําแหน่งตาม  (๔)  ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยู่โดยไม่นับรวมตําแหน่งผู้อํานวยการ 
การขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๔  (๒)  ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามที่กําหนดเวลา 

ในสัญญาจ้าง” 
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการ

ธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๒๗ ภายใต้บังคับมาตรา  ๓๕  วรรคสอง  ให้ผู้อํานวยการมีหน้าที่บริหารกิจการของสถาบัน

ให้เป็นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์ของสถาบัน  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  นโยบาย  มติ   
และประกาศของคณะกรรมการ  และให้ผู้อํานวยการเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกตําแหน่ง  
รวมทั้งให้มีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอเป้าหมาย  แผนงาน  และโครงการต่อคณะกรรมการเพื่อให้การดําเนินงานของสถาบัน
บรรลุวัตถุประสงค์ 

(๒) เสนอรายงานประจําปีเก่ียวกับผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ  ของสถาบัน  รวมทั้งรายงาน
การเงินและบัญชี  ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา   
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(๓) เสนอความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันต่อคณะกรรมการ   

ผู้อํานวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสถาบัน” 
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการ

ธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๓๒ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) สามารถทํางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา 
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของสถาบัน 
(๕) ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน 
(๖) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา  พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนอื่น  
เว้นแตเ่ป็นกรณีตามมาตรา  ๓๔ 

(๗) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๔  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  และ  (๑๑) 
ความใน  (๑)  มิให้ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งสถาบันจําเป็นต้องจ้าง 

หรือแต่งตั้งตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการของสถาบัน” 
มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองของมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
“การขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๒  (๒)  ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามที่กําหนดเวลา 

ในสัญญาจ้าง” 
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการ

ธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๓๕ การบัญชีของสถาบัน  ให้จัดทําตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนดซึ่งต้องเป็นไป

ตามมาตรฐานการบัญชี  และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับการเงิน  การบัญชีและการพัสดุ 
ของสถาบัน  ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละคร้ัง 

ในการตรวจสอบภายใน  ให้มีผู้ปฏิบัติงานของสถาบันทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ  
และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ในการแต่งตั้ง  โยกย้าย  เลื่อนเงินเดือน  เลื่อนตําแหน่ง  และลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบภายใน  
ให้ผู้อํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน
จึงดําเนินการได้” 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๕๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   มิถุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๘ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานของสถาบัน  และเพื่อให้
สถาบันมีความเป็นอิสระในการดําเนินกิจการตามความเหมาะสมภายใต้การกํากับดูแลโดยมีเป้าหมายที่แน่ชัด  
ให้สถาบันอยู่ภายใต้ระบบการประเมินผลขององค์การมหาชนตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริม
องค์การมหาชนกําหนด” 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๙ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการของสถาบันให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย  และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน  นโยบายของรัฐบาล  มติคณะรัฐมนตรี  
และยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการที่เก่ียวข้องกับสถาบัน  เพื่อการนี้ให้รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให้สถาบันชี้แจง  
แสดงความคิดเห็น  ทํารายงาน  หรือยับย้ังการกระทําของสถาบันที่ขัดต่อกฎหมาย  วัตถุประสงค์ของ 
การจัดตั้งสถาบัน  นโยบายของรัฐบาล  มติของคณะรัฐมนตรีหรือยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 
ที่เก่ียวข้องกับสถาบัน  ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินการได้” 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  ของมาตรา  ๔๐  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
บริหารจัดการธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๒)  พ้นกําหนดระยะเวลาแปดปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ” 
มาตรา ๑๗ ในระหว่างที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนยังไม่ได้กําหนด

ระบบการประเมินผลตามมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  
(องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้  ให้การประเมินผลการดําเนินงาน
ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  เป็นไปตามที่คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดินกําหนด  โดยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลดังกล่าวต้องสอดคล้องกับหลักการ 
ตามมาตรา  ๓๘  ด้วย 

มาตรา ๑๘ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อกําหนด  หรือคําสั่งใด  ที่อ้างถึงคณะกรรมการ
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  ให้ถือว่าระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อกําหนด  หรือคําสั่งนั้นอ้างถึงคณะกรรมการสถาบัน
บริหารจัดการธนาคารที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้  แล้วแต่กรณี 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๕๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   มิถุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกา
จัดต้ังสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ประกอบกับโดยที่
ในปัจจุบันสถาบันยังอยู่ระหว่างการดําเนินการจัดต้ังธนาคารที่ดิน  รวมท้ังการดําเนินการเพ่ือให้เกิดการกระจาย
การถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและย่ังยืน  และมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสมยังมีความจําเป็นที่จะต้อง
ดําเนินการต่อไป  ดังน้ัน  สมควรขยายระยะเวลาการยุบเลิกสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  
โดยให้มีการยุบเลิกเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาแปดปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  มีผลใช้บังคับ  ทั้งน้ี  เพ่ือให้การดําเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว
ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  เป็นไปอย่างต่อเน่ือง  สามารถดําเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ได้ต่อไป  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 



 
พระราชกฤษฎีกา 

จัดตัง้สถาบันบริหารจดัการธนาคารทีด่ิน 
(องค์การมหาชน)  (ฉบบัที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการ

ธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๕  

แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการ

ธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป  

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  ของมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน

บริหารจัดการธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์  และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์” 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๐  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการ

ธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน

บริหารจัดการธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๐ ให้สถาบันเป็นอันยุบเลิกเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะท านองเดียวกับ

ธนาคารที่ดิน 

(๒) เมื่อพ้นวันที่  ๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

ให้รัฐมนตรีประกาศการยุบเลิกสถาบันในราชกิจจานุเบกษา 

ให้สภาพนิติบุคคลของสถาบันด ารงอยู่ตราบเท่าที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการ 
ตามมาตรา  ๔๑” 

มาตรา ๕ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ  ให้คณะกรรมการพัฒนา

และส่งเสริมองค์การมหาชนจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินการของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  

(องค์การมหาชน)  ว่า  เกิดผลสัมฤทธิ์หรือมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับภาระงบประมาณ  และสมควรยุบเลิก

หรือไม่  โดยให้มีการประเมินผลดังกล่าวทุกปี  

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน
พิจารณาแล้วเห็นว่า  การด าเนินการของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  ไม่เกิด

ผลสัมฤทธิ์หรือมีความไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับภาระงบประมาณ  คณะรัฐมนตรีอาจมีมติให้ยุบเลิกสถาบัน

บริหารจัดการธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  ได้  ถ้าคณะรัฐมนตรีมีมติเช่นว่านั้น  ให้ถือว่าการด าเนิน

กิจการตามวัตถุประสงค์ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  เสร็จสิ้นลงแล้ว   

และให้รัฐมนตรีประกาศยุติการด าเนินการของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)   

ในราชกิจจานุเบกษา  และเมื่อประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว  ให้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหาร
จัดการธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการ

ธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และพระราชกฤษฎีกานี้  เป็นอันยกเลิก 

มาตรา ๖ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามมาตรา  ๔๓  แห่งพระราชกฤษฎีกา 

จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่   ๑๒  พ.ศ.  ๒๕๖๐  -  ๒๕๖๔  และแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม   

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ให้กระทรวงการคลังและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือ

องค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะท านองเดียวกับธนาคารที่ดินต่อคณะรัฐมนตรีภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่

พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ 
มาตรา ๗ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
คุณสมบัติเกี่ยวกับอายุขั้นสูงของประธานกรรมการ  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประกอบกับในปัจจุบันยังอยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์การอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะท านองเดียวกับธนาคารที่ดิน  รวมทั้ง
การด าเนินการเพ่ือให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน  และมีการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
อย่างเหมาะสม  ซึ่งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน  แต่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์  จึงจ าเป็นต้องขยายเวลาการด าเนินภารกิจเพ่ือให้เกษตรกรและ
ผู้ยากจนที่อยู่ในโครงการได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานของสถาบัน  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหา
ความเหลื่อมล้ าในการถือครองที่ดินของประเทศต่อไป  สมควรขยายระยะเวลาการยุบเลิกสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  ออกไปอีกสามปี  โดยทุกปีให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์หรือความคุ้มค่า 
เมื่อเทียบกับภาระงบประมาณเพ่ือให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาว่า  สมควรยุบเลิกสถาบันก่อนก็ได้  ทั้งนี้  เพื่อให้
การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ได้ต่อไปในระหว่างเวลาที่ด าเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิ นหรือ
องค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะท านองเดียวกับธนาคารที่ดิน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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