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พระราชกฤษฎีกา
จัดตัง้ สถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ ิน
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
(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) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์”

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๙ ก

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
บริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๐ ให้สถาบันเป็นอันยุบเลิกเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) มี ก ารจั ด ตั้งธนาคารที่ดิน หรือ องค์ก ารอื่น ที่มี วัต ถุป ระสงค์ใ นลั กษณะท านองเดียวกับ
ธนาคารที่ดิน
(๒) เมื่อพ้นวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ให้รัฐมนตรีประกาศการยุบเลิกสถาบันในราชกิจจานุเบกษา
ให้สภาพนิติบุคคลของสถาบันดารงอยู่ตราบเท่าที่จาเป็นเพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการ
ตามมาตรา ๔๑”
มาตรา ๕ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ ให้คณะกรรมการพัฒนา
และส่งเสริมองค์การมหาชนจัดให้มีการประเมินผลการดาเนินการของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
(องค์การมหาชน) ว่า เกิดผลสัมฤทธิ์หรือมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับภาระงบประมาณ และสมควรยุบเลิก
หรือไม่ โดยให้มีการประเมินผลดังกล่าวทุกปี
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีโ ดยข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน
พิจารณาแล้วเห็นว่า การดาเนินการของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ไม่เกิด
ผลสัมฤทธิ์หรือมีความไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับภาระงบประมาณ คณะรัฐมนตรีอาจมีมติให้ยุบเลิกสถาบัน
บริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ได้ ถ้าคณะรัฐมนตรีมีมติเช่นว่านั้น ให้ถือว่าการดาเนิน
กิจการตามวัตถุประสงค์ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เสร็จสิ้นลงแล้ว
และให้รัฐมนตรีประกาศยุ ติการดาเนินการของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
ในราชกิจจานุเบกษา และเมื่อประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว ให้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหาร
จัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นอันยกเลิก
มาตรา ๖ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น การตามมาตรา ๔๓ แห่ ง พระราชกฤษฎี ก า
จั ด ตั้ งสถาบั น บริ หารจั ดการธนาคารที่ ดิ น (องค์ การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จ
และสั ง คมแห่ งชาติ ฉบั บที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแผนการปฏิ รู ปประเทศด้ านสั งคม
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ให้กระทรวงการคลังและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือ
องค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทานองเดียวกับธนาคารที่ดินต่อคณะรัฐมนตรีภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่
พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ
มาตรา ๗ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่ มเติม
คุณสมบัติเกี่ยวกับอายุขั้นสูงของประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับในปัจจุบันยังอยู่ระหว่าง
ดาเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทานองเดียวกับธนาคารที่ดิน รวมทั้ง
การดาเนินการเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน และมีการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
อย่างเหมาะสม ซึ่งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน แต่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงจาเป็นต้องขยายเวลาการดาเนินภารกิจเพื่อให้เกษตรกรและ
ผู้ยากจนที่อยู่ในโครงการได้รับประโยชน์จากการดาเนินงานของสถาบัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหา
ความเหลื่อมล้าในการถือครองที่ดินของประเทศต่อไป สมควรขยายระยะเวลาการยุบเลิกสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ออกไปอีกสามปี โดยทุกปีให้ มีการประเมินผลสัมฤทธิ์หรือความคุ้มค่า
เมื่อเทียบกับภาระงบประมาณเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาว่า สมควรยุบเลิกสถาบันก่อนก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้
การดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ได้ต่อไปในระหว่างเวลาที่ดาเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิ นหรือ
องค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทานองเดียวกับธนาคารที่ดิน จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

