
พระราชบญัญตั ิ

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

พทุธศกัราช ๒๔๘๕ 

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

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัอานนัทมหิดล 

คณะผู้สาํเร็จราชการแทนพระองค์ 

ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร 

(ลงวนัท่ี ๔ สงิหาคม พทุธศกัราช ๒๔๘๐ 

และวนัท่ี ๑๖ ธนัวาคม พทุธศกัราช ๒๔๘๔) 

อาทิตย์ทิพอาภา 

ปรีดี พนมยงค์ 

ตราไว้ ณ วนัท่ี ๒๘ เมษายน พทุธศกัราช ๒๔๘๕ 

เป็นปีท่ี ๙ ในรัชกาลปัจจบุนั 

  

โดยท่ีสภาผู้แทนราษฎรลงมตวิา่ สมควรจดัตัง้ธนาคารกลางขึน้ในราชอาณาจกัร 

จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบญัญตัิขึน้ไว้โดยคาํแนะนําและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดงัตอ่ไปนี ้

หมวด ๑ 

ความเบือ้งต้น 

 มาตรา ๑ พระราชบญัญตัินีใ้ห้เรียกวา่ “พระราชบญัญตัธินาคารแหง่ประเทศไทย พทุธศกัราช ๒๔๘๕” 

  

มาตรา ๒ ให้ใช้พระราชบญัญตัินีต้ัง้แตว่นัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป 

  

มาตรา ๓ ในพระราชบญัญตัินี ้

“สถาบนัการเงิน” หมายความวา่ 

(๑) ธนาคารพาณิชย์ 
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(๒) บริษัทเงินทนุ 

(๓) บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ 

(๔) นิติบคุคลอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานเุบกษา 

“กองทนุการเงินระหวา่งประเทศ” หมายความวา่ กองทนุการเงินระหวา่งประเทศตามข้อตกลงวา่ด้วยกองทนุการเงิน

ระหวา่งประเทศซึง่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

“ผู้วา่การ” หมายความวา่ ผู้วา่การธนาคารแหง่ประเทศไทย 

“รองผู้วา่การ” หมายความวา่ รองผู้วา่การธนาคารแหง่ประเทศไทย 

“พนกังาน” หมายความวา่ พนกังานธนาคารแหง่ประเทศไทย 

“ลกูจ้าง” หมายความวา่ ลกูจ้างธนาคารแหง่ประเทศไทย 

“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผู้ รักษาการตามพระราชบญัญตัินี ้

  

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชบญัญตัินี ้และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวงและ

ประกาศเพ่ือปฏิบตัิการตามพระราชบญัญตัินี ้

กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้วให้ใช้บงัคบัได้ 

หมวด ๒ 

การจัดตัง้และวัตถุประสงค์ 

มาตรา ๕ ให้มีธนาคารกลางเรียกวา่ “ธนาคารแหง่ประเทศไทย” เรียกโดยยอ่วา่ “ธปท.” 

ให้ ธปท. เป็นนิติบคุคล มีฐานะเป็นหนว่ยงานของรัฐท่ีไมเ่ป็นสว่นราชการ หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ด้วยวิธีการ

งบประมาณและกฎหมายอ่ืน 

  

มาตรา ๖ ให้ ธปท. มีสาํนกังานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และจะตัง้สาขา หรือสาํนกังานตวัแทนขึน้ ณ ท่ีใดใน

ราชอาณาจกัรก็ได้ และเมื่อได้รับอนมุตัิจากรัฐมนตรีแล้วจะตัง้สาขาหรือสาํนกังานตวัแทนขึน้นอกราชอาณาจกัรก็ได้ 

  

มาตรา ๗ ธปท. มีวตัถปุระสงค์ในการดาํเนินภารกิจอนัพงึเป็นงานของธนาคารกลางเพ่ือดํารงไว้ซึง่เสถียรภาพทางการเงิน 

และเสถียรภาพของระบบสถาบนัการเงินและระบบการชําระเงิน 

การดาํเนินภารกิจตามวรรคหนึง่ต้องคาํนงึถงึการดาํเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วย 
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มาตรา ๘ ให้ ธปท. มีอํานาจกระทํากิจการตา่ง ๆ เพ่ือบรรลซุึง่วตัถปุระสงค์ตามมาตรา ๗ และอํานาจเช่นวา่นีใ้ห้รวมถงึการ

ดําเนินการดงัตอ่ไปนีด้้วย 

(๑) การออกและจดัการธนบตัรของรัฐบาลและบตัรธนาคาร 

(๒) การกําหนดและดําเนินนโยบายการเงิน 

(๓) การบริหารจดัการสนิทรัพย์ของ ธปท. 

(๔) การเป็นนายธนาคารและนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของรัฐบาล 

(๕) การเป็นนายธนาคารของสถาบนัการเงิน 

(๖) การจดัตัง้หรือสนบัสนนุการจดัตัง้ระบบการชําระเงิน 

(๗) การกํากบัและตรวจสอบสถาบนัการเงิน 

(๘) การบริหารจดัการอตัราแลกเปลีย่นเงินตราภายใต้ระบบการแลกเปลีย่นเงินตรา รวมทัง้การบริหารจดัการสนิทรัพย์ใน

ทนุสาํรองเงินตรา ทัง้นี ้ตามกฎหมายวา่ด้วยเงินตรา 

(๙) การควบคมุการแลกเปลีย่นเงินตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุการแลกเปลีย่นเงิน 

(๑๐) การปฏิบตัิการตามท่ีกฎหมายอ่ืนกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของ ธปท. 

(๑๑) การกระทําการอยา่งอ่ืนท่ีเก่ียวกบัหรือเก่ียวเน่ืองในการจดัการให้สาํเร็จตามวตัถปุระสงค์ของ ธปท. 

ในการนี ้ธปท. อาจถือกรรมสทิธ์ิ มีสทิธิครอบครองหรือทรัพยสทิธิตา่ง ๆ ดาํเนินการเก่ียวกบัทรัพย์สนิหรือสทิธิเรียกร้องใด 

ๆ หรือก่อตัง้สทิธิหรือกระทํานิติกรรมใด ๆ ทัง้ในและนอกราชอาณาจกัร 

  

มาตรา ๙ ห้าม ธปท. กระทําการดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ประกอบการค้าหรือมีสว่นได้เสยีโดยตรงในกิจการพาณิชย์หรืออตุสาหกรรมหรือดาํเนินการอ่ืนใดเพ่ือหากําไรกบั

ประชาชนโดยตรง แต ่ธปท. อาจได้มาซึง่สว่นได้เสยีอนัเน่ืองมาจากการบงัคบัตามสทิธิเรียกร้องของ ธปท. 

(๒) ซือ้หรือมีหุ้นในสถาบนัการเงินหรือบริษัทใด เว้นแต ่

(ก) เป็นหุ้นในธนาคารเพ่ือการชําระหนีร้ะหวา่งประเทศหรือสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 

(ข) เป็นหุ้นท่ีได้จากการชําระหนีห้รือการประกนัการให้กู้ยืมเงินแก่สถาบนัการเงินตามท่ีบญัญตัิไว้ในพระราชบญัญตัินี ้

(๓) ซือ้หรือมีไว้ซึง่อสงัหาริมทรัพย์ เว้นแต ่
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(ก) เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีประกอบกิจการของ ธปท. หรือเพ่ือประโยชน์แก่กิจการของ ธปท. 

(ข) เป็นการได้มาจากการชําระหนีห้รือการประกนัสนิเช่ือ 

(๔) ให้กู้ยืมเงินในกรณีอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญตันีิ ้

(๕) รับจ้างพิมพ์ธนบตัร บตัรธนาคาร พนัธบตัร อากรแสตมป์ หรือสิง่พิมพ์อ่ืนใดท่ีมีระบบป้องกนัการปลอมแปลง 

ตลอดจนจําหนา่ยหมกึพิมพ์หรืออปุกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกบัการพิมพ์สิง่พิมพ์ดงักลา่ว เว้นแตเ่ป็นกรณีท่ีได้กระทํากบัรัฐบาล

ไทย รัฐบาลตา่งประเทศ องค์การระหวา่งประเทศ สถาบนัการเงิน หรือนิติบคุคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ และโดย

ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการ ธปท. 

บรรดาสว่นได้เสยีหรืออสงัหาริมทรัพย์ท่ีตกเป็นของ ธปท. ตามวรรคหนึง่ (๑) หรือ (๓) (ข) จะต้องจําหนา่ยโดยเร็วภายใน

ห้าปีนบัแตว่นัท่ีสว่นได้เสยีหรืออสงัหาริมทรัพย์นัน้ตกเป็นของ ธปท. เว้นแตจ่ะได้ใช้อสงัหาริมทรัพย์นัน้เพ่ือเป็นสถานท่ี

ประกอบกิจการหรือเพ่ือใช้ประโยชน์แก่กิจการของ ธปท. 

  

มาตรา ๑๐ เพ่ือประโยชน์ในการจดัทําสถิติดลุการชําระเงิน ฐานะการลงทนุระหวา่งประเทศและสถิติการเงินของประเทศ 

ให้ ธปท. มีอํานาจสัง่ให้บคุคลซึง่ทําธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการเงินและการลงทนุระหวา่งประเทศจดัสง่ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องตอ่ 

ธปท. ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี ธปท.กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

  

มาตรา ๑๑ กิจการของ ธปท. ไมอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัแหง่กฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายวา่ด้วยประกนัสงัคม 

กฎหมายวา่ด้วยเงินทดแทน และกฎหมายวา่ด้วยแรงงานสมัพนัธ์ ทัง้นี ้ธปท. ต้องจดัให้มีระเบียบหรือข้อบงัคบักําหนดให้

พนกังานและลกูจ้างได้รับประโยชน์ตอบแทนไมน้่อยกวา่ท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายวา่

ด้วยประกนัสงัคม กฎหมายวา่ด้วยเงินทดแทน และกฎหมายวา่ด้วยแรงงานสมัพนัธ์ 

หมวด ๓ 

ทุนและเงนิสาํรอง 

มาตรา ๑๒ ให้กําหนดทนุประเดมิของ ธปท. เป็นจํานวนยี่สบิล้านบาท 

การเพ่ิมหรือลดทนุของ ธปท. ให้กระทําได้โดยได้รับอนมุตัิจากคณะรัฐมนตรี 

 

มาตรา ๑๓ ให้เงินสาํรองของ ธปท. ประกอบด้วย 

(๑) เงินสาํรองธรรมดา ซึง่ตัง้ไว้เผ่ือขาดทนุ 

(๒) เงินสาํรองอนัเกิดจากการตีราคาสนิทรัพย์และหนีส้นิ 

(๓) เงินสาํรองประเภทอ่ืนเพ่ือความประสงค์แตล่ะอยา่งโดยเฉพาะ ตามท่ีคณะกรรมการ ธปท.จะตัง้ไว้โดยอนมุตัิรัฐมนตรี 
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มาตรา ๑๔ กําไรสทุธิของ ธปท. ในแตล่ะปี เมื่อได้หกัผลขาดทนุสะสมคงเหลอื หากมีแล้วให้กนัเงินไว้สาํหรับรายการ

ดงัตอ่ไปนีต้ามลาํดบั 

(๑) เงินสาํรองธรรมดาเป็นจํานวนร้อยละยี่สบิห้า 

(๒) เงินสาํรองประเภทอ่ืนตามจํานวนท่ีคณะกรรมการ ธปท. กําหนด โดยอนมุตัิรัฐมนตรี 

เมื่อ ธปท. ได้ดําเนินการตามวรรคหนึง่แล้ว หากมีเงินคงเหลอือีก ให้นําสง่คลงัเป็นรายได้แผน่ดิน 

  

มาตรา ๑๕ หากผลการดําเนินงานของ ธปท. ขาดทนุในปีใด ให้นําเงินสาํรองธรรมดาชดเชยผลขาดทนุนัน้ 

  

มาตรา ๑๖ ในการตีราคาสนิทรัพย์และหนีส้นิของ ธปท. ให้นํากําไรหรือขาดทนุท่ีเกิดจากการตีราคาดงักลา่วสะสมเข้าหรือ

หกัออกจากเงินสาํรองตามมาตรา ๑๓ (๒) 

หมวด ๔ 

คณะกรรมการ 

มาตรา ๑๗ ในการดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีของ ธปท. ตามมาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการ ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) คณะกรรมการธนาคารแหง่ประเทศไทย เรียกโดยยอ่วา่ “คณะกรรมการ ธปท.” เพ่ือควบคมุดแูลโดยทัว่ไปซึง่การ

บริหารงานของ ธปท. 

(๒) คณะกรรมการนโยบายการเงิน เพ่ือกําหนดและติดตามการดาํเนินการตามนโยบายการเงินของประเทศ 

(๓) คณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน เพ่ือกําหนดและตดิตามการดําเนินการตามนโยบายเก่ียวกบัการกํากบัและ

ตรวจสอบสถาบนัการเงิน 

(๔) คณะกรรมการระบบการชําระเงิน เพ่ือกําหนดและติดตามการดําเนินการตามนโยบายเก่ียวกบัระบบการชําระเงินท่ี 

ธปท. กํากบัดแูล และระบบการหกับญัชีระหวา่งสถาบนัการเงิน 

กรรมการในคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ให้ประกอบด้วยกรรมการโดยตําแหนง่และกรรมการผู้ทรงคณุวฒุติามท่ีบญัญตัิ

ในหมวดนีใ้นสว่นท่ีวา่ด้วยคณะกรรมการแตล่ะคณะ ทัง้นี ้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุต้ิองเป็นผู้ซึง่มคีวามรู้ความเช่ียวชาญหรือ

ประสบการณ์สาํหรับการดํารงตําแหนง่คณะกรรมการนัน้ ๆ 

  

มาตรา ๑๘ กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการตามมาตรา ๑๗ ต้องมีสญัชาติไทย และไมม่ลีกัษณะต้องห้าม 

ดงัตอ่ไปนี ้
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(๑) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๒) เป็นบคุคลล้มละลายหรือเคยเป็นบคุคลล้มละลายทจุริต 

(๓) เคยได้รับโทษจําคกุโดยคาํพิพากษาถงึท่ีสดุให้จําคกุ เว้นแตเ่ป็นโทษสาํหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือ

ความผิดลหโุทษ 

(๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดาํรงตําแหนง่ทางการเมือง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากตําแหนง่มาแล้วไมน้่อยกวา่หนึง่ปี 

(๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดาํรงตําแหนง่ใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีของพรรคการเมือง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากตาํแหนง่

มาแล้วไมน้่อยกวา่หนึง่ปี 

(๖) เป็นกรรมการหรือดาํรงตาํแหนง่ใดในสถาบนัการเงิน เว้นแตเ่ป็นการดาํรงตาํแหนง่เน่ืองจากมีกฎหมายบญัญตัิไว้

โดยเฉพาะ 

(๗) เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการจดัการ หรือมีสว่นได้เสยีอยา่งมีนยัสาํคญัในนิติบคุคลซึง่มีประโยชน์

ได้เสยีเก่ียวข้องกบักิจการของ ธปท. 

  

มาตรา ๑๙ ให้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุใินคณะกรรมการตามมาตรา ๑๗ มีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละสามปี กรรมการ

ผู้ทรงคณุวฒุซิึง่พ้นจากตําแหนง่ตามวาระ อาจได้รับแตง่ตัง้อีกได้แตจ่ะดาํรงตําแหนง่ติดตอ่กนัเกินสองวาระไมไ่ด้ 

ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคณุวฒุพ้ินจากตําแหนง่ก่อนวาระ ให้มีการแตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุแิทนตําแหนง่ท่ีวา่งลง 

เว้นแตว่าระของกรรมการจะเหลอืน้อยกวา่เก้าสบิวนั และให้ผู้ได้รับแตง่ตัง้แทนตาํแหนง่ท่ีวา่งอยูใ่นตําแหนง่เทา่กบัวาระท่ี

เหลอือยูข่องกรรมการซึง่ได้แตง่ตัง้ไว้แล้ว 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึง่ หากยงัมิได้มีการแตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิขึน้ใหมใ่ห้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุซิึง่

พ้นจากตําแหนง่ตามวาระนัน้อยูใ่นตําแหนง่เพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีตอ่ไปจนกวา่กรรมการผู้ทรงคณุวฒุซิึง่ได้รับแตง่ตัง้ใหมเ่ข้า

รับหน้าท่ี แตท่ัง้นีต้้องไมเ่กินหนึง่ร้อยยี่สบิวนั 

  

มาตรา ๒๐ นอกจากการพ้นจากตําแหนง่ตามวาระ กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการตามมาตรา ๑๗ พ้นจาก

ตําแหนง่เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) อายคุรบเจ็ดสบิปีบริบรูณ์ 

(๔) ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามอยา่งหนึง่อยา่งใดตามมาตรา ๑๘ 
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(๕) ขาดการประชมุคณะกรรมการเกินสามครัง้ติดตอ่กนัโดยไมม่ีเหตอุนัสมควร 

(๖) รัฐมนตรีให้ออกตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ธปท. เน่ืองจากมีความประพฤติเสือ่มเสยีอยา่งร้ายแรงหรือ

บกพร่องในหน้าท่ีอยา่งร้ายแรง โดยต้องแสดงเหตผุลในการให้ออกอยา่งชดัแจ้ง 

  

มาตรา ๒๑ การประชมุคณะกรรมการตามมาตรา ๑๗ ต้องมีกรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการ

ทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ 

ในการประชมุคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไมม่าประชมุหรือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ให้รองประธานกรรมการเป็น

ประธานในท่ีประชมุ ถ้ามีรองประธานมากกวา่หนึง่คน ให้รองประธานท่ีมีอาวโุสสงูสดุในท่ีประชมุเป็นประธานในท่ีประชมุ 

แตถ้่าทัง้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมม่าประชมุ ให้เลือ่นการประชมุ 

การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุให้ถือเสยีงข้างมาก กรรมการคนหนึง่ให้มเีสยีงหนึง่ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั 

ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

  

มาตรา ๒๒ ในการประชมุคณะกรรมการตามมาตรา ๑๗ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีสว่นได้เสยีในเร่ืองท่ี

คณะกรรมการพิจารณา ให้แจ้งให้ท่ีประชมุคณะกรรมการ ธปท. คณะกรรมการนโยบายการเงิน คณะกรรมการนโยบาย

สถาบนัการเงิน หรือคณะกรรมการระบบการชําระเงินแล้วแตก่รณี ทราบ 

การแจ้ง การพิจารณา และการมคีําสัง่เก่ียวกบัการมีสว่นได้เสยีของประธานกรรมการหรือกรรมการ ให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการตามข้อบงัคบัท่ีคณะกรรมการ ธปท. กําหนด 

  

มาตรา ๒๓ ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับเบีย้ประชมุและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด และให้

ถือเป็นคา่ใช้จา่ยในการดาํเนินงานของ ธปท. 

ส่วนที่ ๑ 

คณะกรรมการ ธปท. 

มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการ ธปท. ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึง่ ซึง่พระมหากษัตริย์ทรงแตง่ตัง้ ผู้วา่การ รอง

ผู้วา่การสามคน เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ผู้ อํานวยการสาํนกังานเศรษฐกิจการ

คลงั และผู้ทรงคณุวฒุิซึง่รัฐมนตรีแตง่ตัง้อีกห้าคน เป็นกรรมการ 

ให้ผู้วา่การเป็นรองประธานกรรมการและแตง่ตัง้พนกังานคนหนึง่เป็นเลขานกุาร 

  

มาตรา ๒๕ คณะกรรมการ ธปท. มีอํานาจหน้าท่ีควบคมุดแูลโดยทัว่ไป ซึง่กิจการและการดาํเนินการของ ธปท. เพ่ือให้

บรรลซุึง่วตัถปุระสงค์ตามมาตรา ๗ เว้นแตกิ่จการและการดําเนินการท่ีเป็นอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการนโยบาย
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การเงิน คณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงินและคณะกรรมการระบบการชําระเงิน รวมทัง้ให้มีอํานาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

ด้วย 

(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณ และประเมินผลการดาํเนินกิจการและการดําเนินการของ ธปท. 

รวมทัง้ประเมินผลการปฏิบตังิานโดยทัว่ไปของผู้วา่การ 

(๒) กําหนดข้อบงัคบัวา่ด้วยโครงสร้างองค์กร และการบริหารงานบคุคล 

(๓) กําหนดข้อบงัคบัวา่ด้วยการเสนอช่ือ การพิจารณา และการคดัเลอืกผู้ทรงคณุวฒุเิป็นกรรมการใน

คณะกรรมการนโยบายการเงิน คณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน และคณะกรรมการระบบการชําระเงิน 

(๔) กําหนดข้อบงัคบัวา่ด้วยการป้องกนัการมีสว่นได้เสยีและจรรยาบรรณในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎหมายของกรรมการ

ในคณะกรรมการตามมาตรา ๑๗ ผู้วา่การพนกังานและลกูจ้าง 

(๕) กําหนดข้อบงัคบัวา่ด้วยการมอบอํานาจ การรักษาการแทน การบริหารงาน หรือดําเนินกิจการอ่ืนใด 

(๖) กําหนดข้อบงัคบัวา่ด้วยงบประมาณและรายจา่ย และการจดัซือ้และจดัจ้าง 

(๗) กําหนดข้อบงัคบัเก่ียวกบัการกําหนดเงินเดือนและเงินอ่ืน ๆ รวมตลอดถึงการให้กู้ยืมเงินการสงเคราะห์และให้

สวสัดิการตา่ง ๆ แก่พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ซึง่พ้นจากตาํแหนง่ และครอบครัวของบคุคลดงักลา่ว 

(๘) กําหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการบริหารจดัการสนิทรัพย์ในทนุสาํรองเงินตราตามกฎหมายวา่ด้วยเงินตราและสนิทรัพย์

ของ ธปท. ตามสว่นท่ี ๓ ของหมวด ๖ 

(๙) พิจารณาให้ความเห็นชอบการตัง้และการเลกิสาขาหรือสาํนกังานตวัแทน 

(๑๐) กําหนดขอบเขตการปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบตามมาตรา ๕๕ 

(๑๑) กํากบัดแูลการจดัทํางบการเงิน รายงานประจําปี และรายงานอ่ืน ๆ ของ ธปท. ตามท่ีบญัญตัิไว้ในพระราชบญัญตัินี ้

(๑๒) ปฏิบตัิการอ่ืนตามบทบญัญตัิแหง่พระราชบญัญตัินีห้รือตามกฎหมายอ่ืน 

  

มาตรา ๒๖ ให้นําบทบญัญตัิมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ มาใช้บงัคบัแก่ประธานกรรมการในคณะกรรมการ 

ธปท. โดยอนโุลม 

  

มาตรา ๒๗ ในวาระเร่ิมแรก เมื่อกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิดํารงตาํแหนง่ครบหนึง่ปีหกเดือนให้ออกจากตาํแหนง่สามคนโดย

วิธีจบัสลาก และให้ถือวา่การออกจากตําแหนง่โดยการจบัสลากดงักลา่วเป็นการพ้นจากตาํแหนง่ตามวาระ 
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มาตรา ๒๘ ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิพ้นจากตําแหนง่ก่อนวาระให้รัฐมนตรีดาํเนินการแตง่ตัง้

คณะกรรมการคดัเลอืก ตามมาตรา ๒๘/๑ ภายในสามสบิวนันบัแตว่นัท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิพ้น

จากตําแหนง่ 

หากยงัมิได้มกีารแตง่ตัง้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิขึน้ใหม ่ให้กรรมการในคณะกรรมการ ธปท. เทา่ท่ี

เหลอือยูป่ฏิบตัิหน้าท่ีตอ่ไปได้ เว้นแตม่ีกรรมการเหลอือยูไ่มถ่ึงเจ็ดคน 

  

มาตรา ๒๘/๑ ในกรณีท่ีจะต้องมกีารแตง่ตัง้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการ ธปท. ให้

รัฐมนตรีแตง่ตัง้คณะกรรมการคดัเลอืกคณะหนึง่ ประกอบด้วยกรรมการจํานวนเจ็ดคน เพ่ือทําหน้าท่ีคดัเลอืกบคุคลท่ี

สมควรได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการดงักลา่วในคณะกรรมการ ธปท. และให้ผู้วา่การแตง่ตัง้พนกังานคนหนึง่เป็น

เลขานกุาร 

คณะกรรมการคดัเลอืกตามวรรคหนึง่ ให้แตง่ตัง้จากบคุคลซึง่เคยดํารงตําแหนง่ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวง

พาณิชย์ ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม ผู้ อํานวยการสาํนกังบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ผู้ อํานวยการสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั ผู้วา่การธนาคารแหง่

ประเทศไทย หรือเลขาธิการสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

กรรมการคดัเลอืกจะต้องไมเ่ป็นผู้ดํารงตําแหนง่ทางการเมือง และไมม่ีผลประโยชน์ หรือสว่นได้เสยีท่ีขดัตอ่การปฏิบตัิ

หน้าท่ีตามพระราชบญัญตัินีใ้นขณะท่ีได้รับการแตง่ตัง้ และในระหวา่งการปฏิบตัิหน้าท่ี 

ให้คณะกรรมการคดัเลอืกพิจารณาเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการคดัเลอืก 

ให้ประธานกรรมการคดัเลอืกและกรรมการคดัเลอืกได้รับเบีย้ประชมุและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด และ

ให้ถือเป็นคา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานของ ธปท. 

  

มาตรา ๒๘/๒ ให้คณะกรรมการคดัเลอืกกําหนดระเบียบวา่ด้วยการประชมุของคณะกรรมการคดัเลอืก การเสนอช่ือ การ

พิจารณา และการคดัเลอืกผู้ทรงคณุวฒุเิป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการ ธปท. ให้แล้ว

เสร็จภายในสามสบิวนันบัแตว่นัท่ีได้รับแตง่ตัง้ โดยระเบียบดงักลา่วอยา่งน้อยต้องกําหนดให้มีการระบขุ้อมลูเก่ียวกบั

ความรู้และประสบการณ์ของผู้ทรงคณุวฒุิอนัเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ี และลกัษณะการมสีว่นได้เสยีของ

ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีอาจขดัตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการ ธปท. อยา่งเพียงพอ เพ่ือท่ีคณะกรรมการคดัเลอืกจะ

ดําเนินการพิจารณาคดัเลอืกได้ 

ระเบียบตามวรรคหนึง่ ให้มีผลใช้บงัคบัตอ่ไปแม้คณะกรรมการคดัเลอืกท่ีกําหนดระเบียบดงักลา่วจะพ้นจากตําแหนง่แล้ว 

การแก้ไขเพ่ิมเติม การยกเลกิ หรือการกําหนดระเบียบขึน้ใหม ่จะกระทําได้ก็แตโ่ดยคณะกรรมการคดัเลอืกมีมตด้ิวย

คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดให้คณะกรรมการคดัเลอืกเปิดเผยระเบียบท่ีกําหนดขึน้ตาม

มาตรานีใ้นลกัษณะท่ีประชาชนสามารถเข้าตรวจดไูด้ 
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มาตรา ๒๘/๓ การประชมุของคณะกรรมการคดัเลอืกต้องมีกรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่สองในสามของกรรมการ

คดัเลอืกทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

  

มาตรา ๒๘/๔ คณะกรรมการคดัเลอืกทัง้คณะพ้นจากตําแหนง่ เมือ่การดาํเนินการคดัเลอืกและแตง่ตัง้บคุคลท่ีสมควรได้รับ

การแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ แล้วแตก่รณีเสร็จสิน้ 

  

มาตรา ๒๘/๕ ให้ผู้วา่การและปลดักระทรวงการคลงัพิจารณาเสนอรายช่ือบคุคลซึง่มีสญัชาติไทยและไมม่ีลกัษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ และมีความรู้ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณ์สาํหรับการดํารงตาํแหนง่ในคณะกรรมการ ธปท. 

ตอ่คณะกรรมการคดัเลอืก เพ่ือพิจารณาคดัเลอืกบคุคลท่ีสมควรได้รับการแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ

ผู้ทรงคณุวฒุใินคณะกรรมการ ธปท. แล้วแตก่รณี โดยให้ผู้วา่การเสนอเป็นจํานวนไมเ่กินสองเทา่ และปลดั

กระทรวงการคลงัเสนอเป็นจํานวนไมเ่กินหนึง่เทา่ของจํานวนกรรมการท่ีจะได้รับแตง่ตัง้ตามลาํดบั 

เมื่อคณะกรรมการคดัเลอืกพิจารณาคดัเลอืกบคุคลท่ีสมควรได้รับการแตง่ตัง้แล้ว ในกรณีประธานกรรมการ ให้เสนอช่ือตอ่

รัฐมนตรีเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและเมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบแล้วให้ทลูเกล้าฯ เพ่ือทรงแตง่ตัง้ ในกรณี

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ ให้เสนอช่ือตอ่รัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ 

ส่วนที่ ๒ 

คณะกรรมการนโยบายการเงนิ 

มาตรา ๒๘/๖ ให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน ประกอบด้วย ผู้วา่การเป็นประธานกรรมการ รองผู้วา่การซึง่ผู้วา่การ

กําหนด จํานวนสองคน โดยให้รองผู้วา่การคนหนึง่ซึง่ผู้วา่การมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ และผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมี

ความรู้ความเช่ียวชาญด้านเศรษฐศาสตร์หรือด้านการเงินการธนาคารซึง่คณะกรรมการ ธปท. แตง่ตัง้จํานวนสีค่น เป็น

กรรมการ 

ให้ผู้วา่การแตง่ตัง้พนกังานคนหนึง่เป็นเลขานกุาร 

  

มาตรา ๒๘/๗ ให้คณะกรรมการนโยบายการเงินมีอํานาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) กําหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินของประเทศ โดยคํานงึถึงแนวนโยบายแหง่รัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจและการเงิน

ของประเทศ 

(๒) กําหนดนโยบายการบริหารจดัการอตัราแลกเปลีย่นเงินตราภายใต้ระบบการแลกเปลีย่นเงินตราตามกฎหมายวา่ด้วย

เงินตรา 

(๓) กําหนดมาตรการท่ีจําเป็นเพ่ือให้สอดคล้องกบัเป้าหมายและนโยบายตาม (๑) และ (๒) 

(๔) ติดตามการดําเนินมาตรการของ ธปท. ตาม (๓) ให้เป็นไปอยา่งถกูต้องและมีประสทิธิภาพ 
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ให้คณะกรรมการนโยบายการเงินรายงานผลการดาํเนินงานตอ่คณะรัฐมนตรีทกุหกเดือน 

  

มาตรา ๒๘/๘ ภายในเดือนธนัวาคมของทกุปี ให้คณะกรรมการนโยบายการเงินจดัทําเป้าหมายของนโยบายการเงินของปี

ถดัไป เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่รัฐและ ธปท. ในการดําเนินการใด ๆ เพ่ือดํารงไว้ซึง่เสถียรภาพด้านราคา โดยทําความตกลง

ร่วมกบัรัฐมนตรี และให้รัฐมนตรีเสนอเป้าหมายของนโยบายการเงินท่ีได้ทําความตกลงร่วมนัน้ตอ่คณะรัฐมนตรีเพ่ือ

พิจารณาอนมุตัิ เมื่อได้รับอนมุตัจิากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

ในกรณีท่ีมเีหตอุนัสมควรหรือจําเป็น คณะกรรมการนโยบายการเงินอาจแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพ่ิมเติมเป้าหมายของ

นโยบายการเงินได้ โดยต้องดําเนินการตามท่ีกําหนดในวรรคหนึง่ 

ส่วนที่ ๓ 

คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงนิ 

มาตรา ๒๘/๙ ให้คณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน ประกอบด้วย ผู้วา่การเป็นประธานกรรมการ รองผู้วา่การซึง่ผู้วา่

การกําหนด จํานวนสองคน โดยให้รองผู้วา่การคนหนึง่ ซึง่ผู้วา่การมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ ผู้ อํานวยการ

สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั เลขาธิการคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เลขาธิการสาํนกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และผู้ทรงคณุวฒุิซึง่คณะกรรมการ ธปท. แตง่ตัง้ จํานวนห้าคนเป็น

กรรมการ 

ให้ผู้วา่การแตง่ตัง้พนกังานคนหนึง่เป็นเลขานกุาร 

  

มาตรา ๒๘/๑๐ ให้คณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงินมีอํานาจหน้าท่ีกําหนดนโยบายเก่ียวกบัการกํากบัและตรวจสอบ

สถาบนัการเงิน และตดิตามการดําเนินการของ ธปท. ตามมาตรา ๘ (๕) และ (๗) รวมทัง้ให้มีอํานาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

(๑) กําหนดนโยบายเก่ียวกบัสถาบนัการเงิน 

(๒) กําหนดนโยบายการเปิดและปิดสาขาสถาบนัการเงิน 

(๓) กําหนดอตัราสว่นทางการเงินตา่ง ๆ ท่ีสถาบนัการเงินต้องปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

(๔) เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการจดัตัง้สถาบนัการเงินรายใหม ่

ให้คณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงินรายงานผลการดําเนินงานตอ่คณะกรรมการ ธปท.ตามระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการ ธปท. กําหนด 
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ส่วนที่ ๔ 

คณะกรรมการระบบการชาํระเงนิ 

มาตรา ๒๘/๑๑ ให้คณะกรรมการระบบการชําระเงิน ประกอบด้วย ผู้วา่การเป็นประธานกรรมการ รองผู้วา่การซึง่ผู้วา่การ

กําหนด จํานวนสองคน โดยให้รองผู้วา่การคนหนึง่ซึง่ผู้วา่การมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ ประธานสมาคม

ธนาคารไทย และผู้ทรงคณุวฒุซิึง่คณะกรรมการ ธปท. แตง่ตัง้ จํานวนสามคน เป็นกรรมการ 

ให้ผู้วา่การแตง่ตัง้พนกังานคนหนึง่เป็นเลขานกุาร 

  

มาตรา ๒๘/๑๒ คณะกรรมการระบบการชําระเงินมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบายเก่ียวกบัระบบการชําระเงินท่ี ธปท. กํากบั

ดแูลและระบบการหกับญัชีระหวา่งสถาบนัการเงิน เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัตลอดจนดําเนินไปด้วยดีอยา่งมี

ประสทิธิภาพ และติดตามการดําเนินงานของ ธปท. ตามมาตรา ๘ (๖) 

ให้คณะกรรมการระบบการชําระเงินรายงานผลการดําเนินงานตอ่คณะกรรมการ ธปท. ตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ 

ธปท. กําหนด 

หมวด ๕ 

ผู้ว่าการ 

มาตรา ๒๘/๑๓ ผู้วา่การรับผิดชอบการบริหารจดัการกิจการและการดาํเนินการของ ธปท. ให้บรรลซุึง่วตัถปุระสงค์ตาม

มาตรา ๗ ตลอดจนให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และนโยบายท่ีคณะกรรมการตามมาตรา ๑๗ กําหนด 

ให้ผู้วา่การเป็นผู้บงัคบับญัชาของพนกังานและลกูจ้าง 

  

มาตรา ๒๘/๑๔ พระมหากษัตริย์ทรงแตง่ตัง้ผู้วา่การโดยคาํแนะนําของคณะรัฐมนตรี 

ในกรณีท่ีจะต้องมีการแตง่ตัง้ผู้วา่การ ให้รัฐมนตรีแตง่ตัง้คณะกรรมการคดัเลอืกคณะหนึง่ประกอบด้วยบคุคลท่ีเคยดาํรง

ตําแหนง่ตามท่ีกําหนดในมาตรา ๒๘/๑ จํานวนเจ็ดคน เพ่ือทําหน้าท่ีคดัเลอืกบคุคลท่ีสมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้วา่การ

เป็นจํานวนไมน้่อยกวา่สองคน และให้รัฐมนตรีแตง่ตัง้บคุคลใดบคุคลหนึง่เป็นเลขานกุาร 

การแตง่ตัง้ผู้วา่การเพ่ือดํารงตาํแหนง่ตามวาระ ให้คณะกรรมการคดัเลอืกเสนอรายช่ือบคุคลตามวรรคสองตอ่รัฐมนตรีเพ่ือ

พิจารณาก่อนครบวาระเป็นเวลาอยา่งน้อยเก้าสบิวนั 

ในกรณีท่ีผู้วา่การพ้นจากตําแหนง่ก่อนวาระ ให้รัฐมนตรีดาํเนินการแตง่ตัง้คณะกรรมการคดัเลอืกตามวรรคสองภายในสบิ

ห้าวนันบัแตว่นัท่ีผู้วา่การพ้นจากตําแหนง่ 

ให้นําบทบญัญตัมิาตรา ๒๘/๒ และมาตรา ๒๘/๓ มาใช้บงัคบัแกค่ณะกรรมการคดัเลอืกตามวรรคสอง โดยอนโุลม 

ให้คณะกรรมการคดัเลอืกตามวรรคสองพ้นจากตาํแหนง่ เมื่อการคดัเลอืกและแตง่ตัง้ผู้วา่การเสร็จสิน้ 
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มาตรา ๒๘/๑๕ ผู้วา่การต้องมีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญในด้านเศรษฐศาสตร์หรือด้านการเงินการธนาคาร 

  

มาตรา ๒๘/๑๖ ในการปฏิบตัิหน้าท่ี ให้ผู้วา่การมีความเป็นอิสระในการบริหารจดัการกิจการของ ธปท. 

  

มาตรา ๒๘/๑๗ ผู้วา่การต้องมีสญัชาติไทยและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) มีอายเุกินหกสบิปีบริบรูณ์ในวนัท่ีคณะรัฐมนตรีมมีติเสนอช่ือเพ่ือทรงแตง่ตัง้ 

(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๓) เป็นบคุคลล้มละลายหรือเคยเป็นบคุคลล้มละลายทจุริต 

(๔) เคยได้รับโทษจําคกุโดยคาํพิพากษาถงึท่ีสดุให้จําคกุ เว้นแตเ่ป็นโทษสาํหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือ

ความผิดลหโุทษ 

(๕) เป็นพนกังานหรือลกูจ้าง 

(๖) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดาํรงตาํแหนง่ทางการเมือง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากตําแหนง่มาแล้วไมน้่อยกวา่หนึง่ปี 

(๗) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดาํรงตําแหนง่ใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีของพรรคการเมืองเว้นแตจ่ะได้พ้นจากตําแหนง่

มาแล้วไมน้่อยกวา่หนึง่ปี 

(๘) เป็นกรรมการหรือดาํรงตําแหนง่ใดในสถาบนัการเงินหรือนิติบคุคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เว้นแตเ่ป็นการดํารง

ตําแหนง่เน่ืองจากมีกฎหมายบญัญตัิไว้โดยเฉพาะ 

(๙) เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจในการจดัการหรือมีสว่นได้เสยีอยา่งมีนยัสาํคญัในนิตบิคุคลซึง่มีประโยชน์ได้

เสยีเก่ียวข้องกบักิจการของ ธปท. 

  

มาตรา ๒๘/๑๘ ผู้วา่การมวีาระการดํารงตําแหนง่คราวละห้าปีนบัแตว่นัท่ีทรงแตง่ตัง้และอาจได้รับแตง่ตัง้ได้อีกไมเ่กินหนึง่

วาระ 

  

มาตรา ๒๘/๑๙ นอกจากการพ้นจากตําแหนง่ตามวาระตามมาตรา ๒๘/๑๘ แล้ว ผู้วา่การพ้นจากตาํแหนง่เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 
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(๓) ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามอยา่งหนึง่อยา่งใดตามมาตรา ๒๘/๑๗ 

(๔) คณะรัฐมนตรีมมีตใิห้ออกโดยคําแนะนําของรัฐมนตรี เพราะมคีวามประพฤตเิสือ่มเสยีอยา่งร้ายแรงหรือทจุริตตอ่

หน้าท่ี 

(๕) คณะรัฐมนตรีมมีตใิห้ออกโดยคําแนะนําของรัฐมนตรีหรือการเสนอของรัฐมนตรีโดยคาํแนะนําของคณะกรรมการ 

ธปท. เพราะบกพร่องในหน้าท่ีอยา่งร้ายแรง หรือหยอ่นความสามารถโดยมตดิงักลา่วต้องแสดงเหตผุลในการให้ออกอยา่ง

ชดัแจ้ง 

  

มาตรา ๒๘/๒๐ ผู้วา่การซึง่พ้นจากตาํแหนง่จะต้องไมด่าํรงตาํแหนง่ใดในสถาบนัการเงินภายในระยะเวลาสองปีนบัแตพ้่น

จากตําแหนง่ 

  

มาตรา ๒๘/๒๑ ในกิจการของ ธปท. ท่ีเก่ียวกบับคุคลภายนอก ให้ผู้วา่การเป็นผู้แทนของ ธปท. และเพ่ือการนี ้ผู้วา่การจะ

มอบอํานาจให้พนกังานกระทํากิจการเฉพาะอยา่งแทนก็ได้ ทัง้นี ้ตามข้อบงัคบัท่ีคณะกรรมการ ธปท. กําหนด 

  

มาตรา ๒๙ ให้ผู้วา่การได้รับเงินเดือน เงินประจําตาํแหนง่และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด ทัง้นี ้ในการ

กําหนดเงินเดือน ให้คาํนงึถึงข้อห้ามการดํารงตาํแหนง่ใดในสถาบนัการเงินภายหลงัพ้นจากตําแหนง่ผู้วา่การตามมาตรา 

๒๘/๒๐ ด้วย 

หมวด ๕ ทว ิ

กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงนิ 

มาตรา ๒๙ ทวิ ในหมวดนี ้

“สถาบนัการเงิน” หมายความวา่ 

(๑) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายวา่ด้วยการธนาคารพาณิชย์ 

(๒) บริษัทเงินทนุ บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ และบริษัทเครดติฟองซเิอร์ตามกฎหมายวา่ด้วยการประกอบธุรกิจเงินทนุ ธุรกิจ

หลกัทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซเิอร์ และ 

(๓) สถาบนัอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการเงินตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานเุบกษา 

“กองทนุ” หมายความวา่ กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 

“ผู้จดัการ” หมายความวา่ ผู้จดัการกองทนุ 

  

www.thailawforum.com 14

Tha
ila

nd
 La

w Foru
m



มาตรา ๒๙ ตรี ให้จดัตัง้กองทนุขึน้กองทนุหนึง่ในธนาคารแหง่ประเทศไทย เรียกวา่ “กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบ

สถาบนัการเงิน” ให้กองทนุมีฐานะเป็นนิติบคุคล มวีตัถปุระสงค์เพ่ือฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินให้มคีวามมัน่คง

และเสถียรภาพ โดยมี “ฝ่ายจดัการกองทนุ” เป็นเจ้าหน้าท่ี และให้แยกไว้ตา่งหากจากธุรกิจอ่ืน ๆ 

  

มาตรา ๒๙ จตัวา กองทนุประกอบด้วย 

(๑) เงินท่ีได้รับตามมาตรา ๒๙ เบญจ และมาตรา ๒๙ สตัต 

(๒) เงินและทรัพย์สนิท่ีมีผู้มอบให้ 

(๓) เงินและทรัพย์สนิอ่ืน ๆ ท่ีตกเป็นของกองทนุ 

(๔) ดอกผลของกองทนุ 

  

มาตรา ๒๙ เบญจ ให้สถาบนัการเงินนําสง่เงินเข้ากองทนุตามอตัราท่ีคณะกรรมการจดัการกองทนุกําหนดด้วยความ

เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อตัราดงักลา่วต้องไมเ่กินร้อยละศนูย์จดุห้าของยอดเงินฝาก ยอดเงินกู้ยมืหรือยอดเงินท่ีรับจาก

ประชาชน แล้วแตก่รณี ท่ีสถาบนัการเงินแหง่นัน้มีอยู ่ณ วนัสิน้งวดการบญัชีรอบระยะเวลาหกเดือนก่อนหน้างวดท่ีจะต้อง

นําสง่เงินเข้ากองทนุ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ วธีิการและระยะเวลาท่ีคณะกรรมการจดัการกองทนุกําหนด 

ในกรณีท่ีกองทนุเข้ารับประกนัเจ้าหนีข้องสถาบนัการเงิน คณะกรรมการจดัการกองทนุจะกําหนดให้สถาบนัการเงินต้อง

นําสง่เงินเข้ากองทนุในอตัราไมเ่กินร้อยละศนูย์จดุห้าของยอดหนีส้นิท่ีกองทนุรับประกนัท่ีสถาบนัการเงินแหง่นัน้มีอยู ่ณ 

วนัสิน้งวดการบญัชีรอบระยะเวลาหกเดือนก่อนหน้างวดท่ีจะต้องนําสง่เงินเข้ากองทนุเพ่ิมขึน้ด้วยก็ได้ โดยให้นําสง่พร้อม

กบัการนําสง่เงินตามวรรคหนึง่ 

อตัราตามวรรคหนึง่หรือวรรคสองจะกําหนดให้แตกตา่งกนัตามประเภทของสถาบนัการเงินก็ได้ 

การคาํนวณเงินนําสง่เข้ากองทนุ มิให้นําเงินฝากหรือเงินกู้ยมืท่ีสถาบนัการเงินได้จากกองทนุมารวมคํานวณเข้าด้วย 

ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินและทรัพย์สนิเพียงพอท่ีจะดําเนินการตามวตัถปุระสงค์แล้ว คณะกรรมการจดัการกองทนุจะประกาศ

งดการนําสง่เงินเข้ากองทนุก็ได้ 

  

มาตรา ๒๙ ฉ สถาบนัการเงินใดไมนํ่าสง่เงินเข้ากองทนุให้ถกูต้องและครบถ้วนตามมาตรา ๒๙ เบญจ ต้องเสยีเงินเพ่ิมเป็น

จํานวนเงินอีกไมเ่กินสองเทา่ของจํานวนเงินท่ีสถาบนัการเงินนัน้นําสง่ไมค่รบ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี

คณะกรรมการจดัการกองทนุกําหนด 
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มาตรา ๒๙ สตัต ให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยพิจารณาจดัสรรเงินสาํรองตามมาตรา ๙ สง่สมทบเข้ากองทนุตามจํานวนท่ี

เห็นวา่เหมาะสมเป็นคราว ๆ ไป 

ธนาคารแหง่ประเทศไทยอาจออกเงินทดรองให้กองทนุไปก่อนได้ตามความจําเป็น แตก่องทนุต้องชําระคืนภายในเวลาท่ี

คณะกรรมการกําหนด และคณะกรรมการอาจกําหนดให้กองทนุจา่ยคา่ตอบแทนสาํหรับเงินท่ีจา่ยทดรองดงักลา่วได้ 

  

มาตรา ๒๙ อฏัฐ ให้กองทนุมีอํานาจกระทํากิจการตา่ง ๆ ภายในขอบวตัถปุระสงค์ของกองทนุตามมาตรา ๒๙ ตรี และ

อํานาจเช่นวา่นี ้ให้รวมถึง 

(๑) ถือกรรมสทิธ์ิหรือมีสทิธิครอบครองหรือมีทรัพยสทิธิตา่ง ๆ สร้าง ซือ้ จดัหา ขาย จําหนา่ย เชา่ ให้เช่า เช่าซือ้ ให้เชา่ซือ้ 

ยืม ให้ยมื รับจํานํา รับจํานอง แลกเปลีย่น โอน รับโอน 

หรือดําเนินการใด ๆ เก่ียวกบัทรัพย์สนิทัง้ในและนอกราชอาณาจกัร ตลอดจนรับทรัพย์สนิท่ีมีผู้อทิุศให้ 

(๒) คํา้ประกนัหรือรับรอง รับอาวลั หรือสอดเข้าแก้หน้าในตัว๋เงิน 

(๓) มีเงินฝากไว้ในสถาบนัการเงินตามท่ีคณะกรรมการจดัการกองทนุเห็นวา่จําเป็นและสมควร 

(๔) กู้หรือยมืเงิน ออกตัว๋เงินและพนัธบตัร 

(๕) ลงทนุเพ่ือนํามาซึง่รายได้ตามท่ีได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการจดัการกองทนุ 

(๖) ทํากิจการทัง้ปวงท่ีเก่ียวกบัหรือเก่ียวเน่ืองในการจดัการให้สาํเร็จตามวตัถปุระสงค์ของกองทนุ 

  

มาตรา ๒๙ นว ให้มีคณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกวา่ “คณะกรรมการจดัการกองทนุ” ประกอบด้วยผู้วา่การเป็นประธาน

กรรมการ ปลดักระทรวงการคลงัเป็นรองประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนซึง่รัฐมนตรีแตง่ตัง้อีกไมน้่อยกวา่ห้าคน แตไ่ม่

เกินเก้าคน 

ให้ผู้จดัการเป็นเลขานกุารคณะกรรมการจดัการกองทนุ 

  

มาตรา ๒๙ ทศ กรรมการซึง่รัฐมนตรีแตง่ตัง้มวีาระอยูใ่นตําแหนง่คราวละสามปี 

ในกรณีท่ีกรรมการซึง่รัฐมนตรีแตง่ตัง้พ้นจากตําแหนง่ก่อนวาระ หรือในกรณีท่ีรัฐมนตรีแตง่ตัง้กรรมการเพ่ิมขึน้ในระหวา่งท่ี

กรรมการซึง่แตง่ตัง้ไว้แล้วยงัมีวาระอยูใ่นตาํแหนง่ ให้ผู้ ได้รับแตง่ตัง้ดํารงตาํแหนง่แทนหรือเป็นกรรมการเพ่ิมขึน้อยูใ่น

ตําแหนง่เทา่กบัวาระท่ีเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ได้แตง่ตัง้ไว้แล้ว 

เมื่อครบกําหนดตามวาระดงักลา่วในวรรคหนึง่ หากยงัมิได้มีการแตง่ตัง้กรรมการขึน้ใหม ่ให้กรรมการซึง่พ้นจากตําแหนง่

ตามวาระนัน้อยูใ่นตาํแหนง่เพ่ือดาํเนินงานตอ่ไปจนกวา่กรรมการซึง่ได้รับแตง่ตัง้ใหมเ่ข้ารับหน้าท่ี 
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กรรมการซึง่พ้นจากตําแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้อีกได้แตไ่มเ่กินสองวาระติดตอ่กนั 

  

มาตรา ๒๙ เอกาทศ นอกจากการพ้นจากตาํแหนง่ตามวาระตามมาตรา ๒๙ ทศ กรรมการซึง่รัฐมนตรีแตง่ตัง้พ้นจาก

ตําแหนง่ เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีให้ออก 

(๔) เป็นบคุคลล้มละลาย 

(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๖) ได้รับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถงึท่ีสดุให้จําคกุ เว้นแตเ่ป็นโทษสาํหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิด

ลหโุทษ 

  

มาตรา ๒๙ ทวาทศ การประชมุของคณะกรรมการจดัการกองทนุต้องมกีรรมการประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวน

กรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุให้ถือเสยีงข้างมาก กรรมการคนหนึง่ให้มเีสยีงหนึง่ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั 

ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

  

มาตรา ๒๙ เตรส คณะกรรมการจดัการกองทนุมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคมุดแูลโดยทัว่ไปซึง่กิจการของกองทนุ 

อํานาจและหน้าท่ีเช่นวา่นีใ้ห้รวมถึง 

(๑) ออกข้อบงัคบัเพ่ือปฏิบตักิารให้เป็นไปตามมาตรา ๒๙ ตรี มาตรา ๒๙ เบญจ และมาตรา ๒๙ อฏัฐ 

(๒) ออกข้อบงัคบัเก่ียวกบัการประชมุและการดาํเนินงานของคณะกรรมการจดัการกองทนุ 

(๓) ออกข้อบงัคบัเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานของผู้จดัการ 

(๔) พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยมอบหมาย 

  

มาตรา ๒๙ จตทุศ ให้ประธานกรรมการและกรรมการจดัการกองทนุได้รับประโยชน์ตอบแทนตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
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มาตรา ๒๙ ปัณรส ให้คณะกรรมการจดัการกองทนุเป็นผู้แตง่ตัง้และถอดถอนผู้จดัการ 

ผู้จดัการนัน้ให้แตง่ตัง้จากพนกังานของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

  

มาตรา ๒๙ โสฬส ผู้จดัการมีหน้าท่ีดําเนินกิจการของกองทนุให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และอํานาจหน้าท่ีของกองทนุ และ

ตามนโยบายหรือข้อบงัคบัท่ีคณะกรรมการจดัการกองทนุกําหนด 

ในการดําเนินกิจการ ผู้จดัการต้องรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการจดัการกองทนุ 

  

มาตรา ๒๙ สตัตรส ในกิจการของกองทนุท่ีเก่ียวกบับคุคลภายนอกให้ผู้จดัการเป็นผู้แทนของกองทนุ และเพ่ือการนี ้

ผู้จดัการจะมอบอํานาจให้ตวัแทนหรือบคุคลใดกระทํากิจการเฉพาะอยา่งแทนก็ได้ ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตามข้อบงัคบัท่ี

คณะกรรมการจดัการกองทนุกําหนด 

  

มาตรา ๒๙ อฏัฐารส เงินของกองทนุให้นํามาใช้จา่ยได้เฉพาะเพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของกองทนุ และ

เป็นคา่ใช้จ่ายในการบริหารงานของกองทนุตามท่ีคณะกรรมการจดัการกองทนุกําหนดรวมทัง้คา่ตอบแทนตา่ง ๆ ตาม

หมวดนี ้

วรรคสอง (ยกเลกิ) 

  

มาตรา ๒๙ เอกนูวีสติ ให้กองทนุวางและถือไว้ซึง่ระบบการบญัชีอนัถกูต้องมีการสอบบญัชีภายในเป็นประจําและมีสมดุ

บญัชีลงรายการ 

(๑) การรับและจา่ยเงิน 

(๒) สนิทรัพย์และหนีส้นิซึง่แสดงการเงินท่ีเป็นอยูต่ามจริงและตามท่ีควรพร้อมด้วยข้อความอนัเป็นเหตท่ีุมาของรายการนัน้ 

  

มาตรา ๒๙ วีสติ  ทกุปี ให้สาํนกังานตรวจเงินแผน่ดินเป็นผู้สอบบญัชีและตรวจบญัชีรวมทัง้การเงินของกองทนุ 

  

มาตรา ๒๙ เอกวีสติ  ผู้สอบบญัชีต้องทํารายงานผลของการสอบบญัชีเสนอรัฐมนตรีภายในเก้าสบิวนันบัจากวนัสิน้ปีบญัชี 

และให้สง่สาํเนารายงานดงักลา่วตอ่ธนาคารแหง่ประเทศไทยด้วย 
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หมวด ๖ 

การดาํเนินการตามอาํนาจหน้าที่ของ ธปท. 

ส่วนที่ ๑ 

การออกธนบัตรของรัฐบาลและบัตรธนาคาร 

มาตรา ๓๐ ให้ ธปท. เป็นผู้ออกธนบตัรของรัฐบาล โดยอยูภ่ายใต้บงัคบัแหง่บทบญัญตัิของกฎหมายวา่ด้วยเงินตรา 

  

มาตรา ๓๑ ให้ ธปท. มีสทิธิแตผู่้ เดียวท่ีจะออกบตัรธนาคารในราชอาณาจกัร 

ให้ถือวา่บตัรธนาคารท่ี ธปท. ออกตามวรรคหนึง่ เป็นธนบตัรตามกฎหมายวา่ด้วยเงินตราและให้การออกและจดัการบตัร

ธนาคารอยูภ่ายใต้บงัคบัแหง่บทบญัญตัิของกฎหมายดงักลา่วด้วย 

  

มาตรา ๓๒ ให้ถือวา่บตัรธนาคารเป็นเงินตราตามประมวลกฎหมายอาญา 

  

ส่วนที่ ๒ 

การดาํเนินนโยบายการเงนิ 

มาตรา ๓๓ ให้ ธปท. ดําเนินนโยบายการเงินตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงินกําหนดโดยให้มอํีานาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

(๑) รับเงินฝากประจําหรือกระแสรายวนัตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงินกําหนด 

(๒) กําหนดอตัราดอกเบีย้ในการให้กู้ยมืเงินแก่สถาบนัการเงินตามมาตรา ๔๑ (๑) 

(๓) ซือ้ขายและแลกเปลีย่นกระแสเงินสดในอนาคต ซึง่เงินตราตา่งประเทศกบัสถาบนัการเงิน สถาบนัการเงินตา่งประเทศ 

หรือสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 

(๔) กู้ยมืเงินตราตา่งประเทศเพ่ือดํารงไว้ซึง่เสถียรภาพแหง่คา่ของเงินตรา โดยวิธีออกตัว๋เงินท่ีกําหนดระยะเวลาใช้เงิน หรือ

พนัธบตัร หรือวิธีการอ่ืนใด และจดัให้มีหลกัประกนัสาํหรับเงินกู้ยมืนัน้ด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 

(๕) กู้ยมืเงินเพ่ือการดาํเนินนโยบายการเงินโดยจดัให้มีหลกัประกนัสาํหรับเงินกู้ยืมนัน้ 

(๖) เข้าช่ือซือ้ ซือ้ขาย และแลกเปลีย่นกระแสเงินสดในอนาคต ซึง่หลกัทรัพย์เทา่ท่ีจําเป็นเพ่ือควบคมุปริมาณเงินในระบบ

การเงินของประเทศ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) หลกัทรัพย์ของรัฐบาลไทยหรือหลกัทรัพย์ท่ีกระทรวงการคลงัคํา้ประกนัเงินต้นและดอกเบีย้ 
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(ข) หุ้นกู้  พนัธบตัร หรือตราสารหนีท่ี้ออกโดยรัฐวิสาหกิจหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ทัง้นี ้ตามท่ี ธปท. 

กําหนด 

(ค) ตัว๋เงิน พนัธบตัร หรือตราสารหนีท่ี้ ธปท. เป็นผู้ออก 

(ง) ตราสารหนีอ่ื้นใดตามท่ีคณะกรรมการ ธปท. กําหนด 

(๗) ยืมหรือให้ยืมโดยมีหรือไมม่คีา่ตอบแทนซึง่หลกัทรัพย์ตาม (๖) โดยในกรณีท่ีเป็นการให้ยมืต้องมีสนิทรัพย์หลกัประกนั

ชัน้หนึง่ตามท่ี ธปท. กําหนดเป็นหลกัประกนั 

(๘) ขายและจําหนา่ยทรัพย์สนิซึง่อยูใ่นความครอบครองของ ธปท. เพ่ือบงัคบัสทิธิเรียกร้องของ ธปท. ทัง้หมดหรือแต่

บางสว่น 

(๙) ดาํเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องหรือเก่ียวเน่ืองกบัการดําเนินนโยบายการเงินตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงินกําหนด 

ซือ้ขายตามวรรคหนึง่ (๓) และ (๖) อาจมีข้อกําหนดอยา่งหนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนีก็้ได้ 

(๑) กําหนดให้ผู้ขายสง่มอบทรัพย์สนิและผู้ซือ้ชําระราคาทนัทีภายในเวลาท่ีกําหนดไว้ 

(๒) กําหนดให้ผู้ขายสง่มอบทรัพย์สนิและผู้ซือ้ชําระราคา ณ เวลาใดเวลาหนึง่ในอนาคตเป็นจํานวนและราคาตามท่ี

กําหนดไว้ 

(๓) กําหนดให้สทิธิแก่คูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ท่ีจะเรียกให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่เข้าทําสญัญาซือ้ขายภายในช่วงระยะเวลาใด

เวลาหนึง่ หรือ ณ เวลาใดเวลาหนึง่ในอนาคต เป็นจํานวนและราคาตามท่ีกําหนดไว้ 

(๔) กําหนดให้ผู้ซือ้ขายคืนและผู้ขายซือ้คืนทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายนัน้ ณ เวลาใดเวลาหนึง่ในอนาคต เป็นจํานวนและราคาท่ี

กําหนดไว้ 

(๕) ข้อกําหนดอ่ืน ๆ ตามท่ี ธปท. กําหนด 

แลกเปลีย่นกระแสเงินสดในอนาคตตามวรรคหนึง่ (๓) และ (๖) ได้แก่ สญัญา ซึง่คูส่ญัญาตกลงแลกเปลีย่นภาระการรับ

จ่ายดอกเบีย้หรือแลกเปลีย่นภาระการรับจา่ยเงินตราตา่งสกลุ ทัง้นี ้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

  

มาตรา ๓๔ เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินนโยบายการเงิน ธปท. อาจกําหนดให้สถาบนัการเงินดํารงเงินฝากไว้ท่ี ธปท. 

นอกจากการดํารงสนิทรัพย์สภาพคลอ่งของสถาบนัการเงินท่ี ธปท.กําหนดตามกฎหมายอ่ืน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และ

อตัราดอกเบีย้ท่ี ธปท. ประกาศกําหนด 
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ส่วนที่ ๓ 

การบริหารจัดการสินทรัพย์ของ ธปท. 

มาตรา ๓๕ ให้ ธปท. มีอํานาจหน้าท่ีบริหารจดัการสนิทรัพย์ของ ธปท. ซึง่รวมถึงการนําสนิทรัพย์นัน้ไปลงทนุหาประโยชน์

ด้วย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ธปท. กําหนด โดยต้องคํานงึถึงความมัน่คง สภาพคลอ่ง และผลประโยชน์ตอบ

แทนของสนิทรัพย์ ตลอดจนความเสีย่งในการบริหารจดัการเป็นสาํคญั 

สนิทรัพย์ตามวรรคหนึง่ไมห่มายความรวมถึง สนิทรัพย์ในทนุสาํรองเงินตราตามกฎหมายวา่ด้วยเงินตรา 

  

มาตรา ๓๖ ในการบริหารจดัการสนิทรัพย์ตามมาตรา ๓๕ หากเป็นการลงทนุในสนิทรัพย์ตา่งประเทศ ให้กระทําได้เฉพาะ

สนิทรัพย์ตอ่ไปนี ้

(๑) ทองคาํ 

(๒) เงินตราตา่งประเทศอนัเป็นเงินตราของประเทศท่ีรับปฏิบตัิตามพนัธะท่ีตัง้ไว้ตามหมวด ๘ แหง่ข้อตกลงวา่ด้วยกองทนุ

การเงินระหวา่งประเทศ ซึง่ต้องอยูใ่นรูปเงินฝากในธนาคารพาณิชย์นอกราชอาณาจกัร สถาบนัการเงินตา่งประเทศนอก

ราชอาณาจกัร สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศหรือต้องอยูใ่นรูปเงินท่ีเก็บรักษาในสถาบนัผู้ เก็บรักษาหลกัทรัพย์นอก

ราชอาณาจกัร ทัง้นี ้ตามลกัษณะหรือคณุสมบตัิท่ีคณะกรรมการ ธปท. กําหนด 

(๓) หลกัทรัพย์ตา่งประเทศท่ีจะมีการชําระหนีเ้ป็นเงินตราตา่งประเทศท่ีระบไุว้ใน (๒) เฉพาะหลกัทรัพย์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) หลกัทรัพย์ของรัฐบาลตา่งประเทศ องค์การของรัฐบาลตา่งประเทศ สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ หรือองค์การ

ระหวา่งประเทศ 

(ข) หลกัทรัพย์ท่ีรัฐบาลตา่งประเทศ หรือสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ หรือองค์การระหวา่งประเทศคํา้ประกนัการชําระ

หนีต้ามหลกัทรัพย์นัน้ 

(ค) ตราสารท่ีสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิกออกให้เป็นหลกัฐานวา่ ผู้ ถือตราสารได้มีสว่น

ร่วมกบัสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศดงักลา่ว ในการให้กู้ยืมเงินแก่รัฐบาลสมาชิกหรือองค์การของรัฐบาลสมาชิกของ

สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศดงักลา่ว ตามจํานวนดงัท่ีระบไุว้ในตราสารนัน้ 

(ง) หลกัทรัพย์ท่ีออกโดยองค์การหรือนิติบคุคลตา่งประเทศอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ธปท.กําหนด 

(๔) สทิธิซือ้สว่นสาํรองตามกฎหมายวา่ด้วยการให้อํานาจปฏิบตักิารเก่ียวกบักองทนุการเงินและธนาคารระหวา่งประเทศ 

(๕) สทิธิพิเศษถอนเงินตามกฎหมายวา่ด้วยการให้อํานาจและกําหนดการปฏิบตัิบางประการเก่ียวกบัสทิธิพิเศษถอนเงิน

ในกองทนุการเงินระหวา่งประเทศ 

(๖) สนิทรัพย์อ่ืนใดท่ี ธปท. นําสง่สมทบกองทนุการเงินระหวา่งประเทศ และมิได้นบัเป็นสนิทรัพย์ในทนุสาํรองเงินตราตาม

กฎหมายวา่ด้วยเงินตรา 
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(๗) สนิทรัพย์อ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ธปท. กําหนด 

  

มาตรา ๓๗ ให้ ธปท. รายงานผลการบริหารจดัการสนิทรัพย์ของ ธปท. ตอ่คณะกรรมการ ธปท. เพ่ือทราบเป็นรายไตรมาส 

  

ส่วนที่ ๔ 

การเป็นนายธนาคารและนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของรัฐบาล 

มาตรา ๓๘ ให้ ธปท. เป็นนายธนาคารของรัฐบาล โดยมีอํานาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

(๑) รับเงินเพ่ือเข้าบญัชีฝากของกระทรวงการคลงั และจ่ายเงินจํานวนตา่ง ๆ ไมเ่กินจํานวนลพัธ์ของบญัชีนัน้ โดย

กระทรวงการคลงัไมต้่องจ่ายเงินคา่รักษาบญัชีดงักลา่ว และ ธปท. ไมต้่องจ่ายดอกเบีย้ตามบญัชีฝากให้แก่

กระทรวงการคลงั 

(๒) รับเก็บรักษาเงิน หลกัทรัพย์ หรือของมีคา่อยา่งอ่ืน รวมทัง้ผลประโยชน์ในหลกัทรัพย์นัน้ไมว่า่จะเป็นเงินต้นหรือ

ดอกเบีย้ เพ่ือประโยชน์ของรัฐบาล 

(๓) แลกเปลีย่นเงิน สง่เงินไปตา่งประเทศ และกิจการธนาคารบรรดาท่ีเป็นของรัฐบาล 

(๔) เป็นตวัแทนของรัฐบาลในกิจการ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การซือ้และขายโลหะทองคาํและเงิน 

(ข) การซือ้ ขาย และโอนตัว๋แลกเงิน หลกัทรัพย์ และใบหุ้น 

(ค) การควบคมุและการรวมไว้ในแหลง่กลางซึง่เงินปริวรรตตา่งประเทศ 

(ง) การทํากิจการอ่ืนใดของรัฐบาลตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  

มาตรา ๓๙ ธปท. อาจเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของรัฐบาลก็ได้ และให้มีอํานาจกระทําการในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(๑) จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ของรัฐบาล 

(๒) จา่ยเงินต้นและดอกเบีย้ตามเง่ือนไขของหลกัทรัพย์ท่ีจดัจําหนา่ยตาม (๑) 

(๓) กระทําการอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินการตาม (๑) และ (๒) 
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มาตรา ๔๐ ธปท. อาจเป็นนายธนาคารของรัฐวิสาหกิจหรือหนว่ยงานอ่ืนของรัฐ หรืออาจเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของ

รัฐวิสาหกิจ สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้หรือหนว่ยงานอ่ืนของรัฐก็ได้ โดยให้นําความในมาตรา ๓๘ หรือ

มาตรา ๓๙ แล้วแตก่รณี มาใช้บงัคบั โดยอนโุลม 

ส่วนที่ ๕ 

การเป็นนายธนาคารของสถาบันการเงนิ 

มาตรา ๔๑ ให้ ธปท. เป็นนายธนาคารของสถาบนัการเงิน โดยมอํีานาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ให้กู้ยืมเงินแก่สถาบนัการเงินโดยมีกําหนดระยะเวลาไมเ่กินหกเดือน และต้องมีสนิทรัพย์หลกัประกนัชัน้หนึง่ท่ี ธปท. 

กําหนดตามมาตรา ๓๓ (๗) เป็นประกนั ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี ธปท. กําหนด 

(๒) รับเก็บรักษาเงิน หลกัทรัพย์ หรือของมีคา่อยา่งอ่ืนของสถาบนัการเงิน รวมทัง้ผลประโยชน์ในหลกัทรัพย์นัน้ไมว่า่จะ

เป็นเงินต้นหรือดอกเบีย้ 

(๓) สัง่ให้สถาบนัการเงินใดสง่รายงานเก่ียวกบัสนิทรัพย์ หนีส้นิ ภาระผกูพนัตามท่ี ธปท. กําหนด และอาจเรียกให้สถาบนั

การเงินชีแ้จงเพ่ืออธิบายหรือขยายความในรายงานนัน้ได้ 

การให้กู้ยืมเงินตาม (๑) ให้หมายความรวมถึงการซือ้สนิทรัพย์หลกัประกนัชัน้หนึง่ตามมาตรา ๓๓ (๗) จากสถาบนัการเงิน

โดยมีสญัญาขายคืนแก่สถาบนัการเงินนัน้ด้วย 

  

มาตรา ๔๒ ในกรณีท่ีสถาบนัการเงินใดประสบปัญหาสภาพคลอ่งอนัอาจมีผลกระทบกระเทือนอยา่งร้ายแรงตอ่เสถียรภาพ

ของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินเป็นสว่นรวม และ ธปท. เห็นวา่การให้กู้ยืมเงินหรือการให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน

แก่สถาบนัการเงินนัน้ อาจช่วยรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ และระบบการเงินได้ ธปท. โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน และได้รับอนมุตัิจากคณะรัฐมนตรี จะให้กู้ยมืเงินหรือให้ความชว่ยเหลอืทางการเงิน

ในลกัษณะอ่ืนใดแก่สถาบนัการเงินดงักลา่วก็ได้ 

หากสถาบนัการเงินนัน้มีหุ้นหรือทรัพย์สนิของสถาบนัการเงินหรือนิติบคุคลอ่ืนใดซึง่อาจนํามาเป็นประกนัได้ ให้นําหุ้นหรือ

ทรัพย์สนินัน้มาเป็นประกนัการให้กู้ยืมเงิน หรือการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินตามวรรคหนึง่ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ 

วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงินกําหนด 

การให้กู้ยืมเงินหรือการให้ความชว่ยเหลอืทางการเงินตามวรรคหนึง่ ให้หมายความรวมถึงการซือ้ การซือ้โดยมีสญัญาขาย

คืน ซือ้ลด หรือรับช่วงซือ้ลดตัว๋เงินตราสารเปลีย่นมือ และการกอ่ภาระผกูพนัเพ่ือประโยชน์ของสถาบนัการเงินด้วย 

  

มาตรา ๔๓ ให้ ธปท. เป็นผู้ทรงบริุมสทิธิพิเศษในลาํดบัก่อนบริุมสทิธิอ่ืนสาํหรับมลูหนีท่ี้เกิดจากการให้กู้ยืมเงินหรือการให้

ความชว่ยเหลอืทางการเงินตามมาตรา ๔๒ และมีอยูเ่หนือเงินหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิของสถาบนัการเงิน และหุ้นหรือ

ทรัพย์สนิของนิติบคุคลอ่ืนใดท่ีนํามาเป็นประกนัหนีน้ัน้ ทัง้นี ้เฉพาะท่ีอยูใ่นความครอบครองของ ธปท. 
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ส่วนที่ ๖ 

การจัดตัง้หรือสนับสนุนการจดัตัง้ระบบการชาํระเงนิ 

มาตรา ๔๔ ให้ ธปท. จดัตัง้หรือสนบัสนนุการจดัตัง้ระบบการชําระเงิน ซึง่รวมถึงระบบการหกับญัชีระหวา่งสถาบนัการเงิน

และการบริหารจดัการระบบดงักลา่ว เพ่ือให้ระบบการชําระเงินเกิดความปลอดภยัตลอดจนดาํเนินไปด้วยดีอยา่งมี

ประสทิธิภาพ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี ธปท. ประกาศกําหนด 

  

มาตรา ๔๕ ในการดาํเนินการระบบการชําระเงินท่ี ธปท. จดัตัง้ตามมาตรา ๔๔ หาก ธปท. จําเป็นต้องให้กู้ยืมเงิน ให้

ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการระบบการชําระเงินกําหนดในกรณีท่ีเป็นการให้กู้ยืมเงินท่ีเป็นการให้

สภาพคลอ่งระหวา่งวนั ธปท. จะเรียกดอกเบีย้หรือคา่ตอบแทนหรือกําหนดให้วางหลกัประกนัหรือไมก็่ได้ 

หมวด ๗ 

การป้องกนัการมีส่วนได้เสียของผู้ปฏิบัตหิน้าที่ 

มาตรา ๔๖ ห้ามมใิห้ผู้วา่การ กรรมการ พนกังานและลกูจ้างกระทําการใด ๆ อนัก่อให้เกิดการขดัหรือแย้งระหวา่ง

ผลประโยชน์ของตนและผลประโยชน์ของ ธปท. หรือขดัหรือแย้งกบัการปฏิบตัิหน้าท่ีของตน 

  

มาตรา ๔๗ ในการปฏิบตัิหน้าท่ี ให้พนกังานหรือลกูจ้างเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสยีในเร่ืองท่ีตนได้รับมอบหมายให้

เป็นผู้ พิจารณาตอ่ผู้วา่การ คณะกรรมการ ธปท. คณะกรรมการนโยบายการเงิน คณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน 

หรือคณะกรรมการระบบการชําระเงิน แล้วแตก่รณีและห้ามมใิห้ผู้นัน้พิจารณาหรือเข้าร่วมในการประชมุเร่ืองนัน้ จนกวา่

จะมีคาํชีข้าดให้ปฏิบตัิอยา่งใด ทัง้นี ้ตามข้อบงัคบัท่ีคณะกรรมการ ธปท. กําหนด 

  

มาตรา ๔๘ พนกังานและลกูจ้างต้องไมด่าํรงตาํแหนง่ รับจ้างหรือรับทําการงานใด ๆ ในสถาบนัการเงิน เว้นแตเ่ป็นไปตาม

ข้อบงัคบัท่ี ธปท. กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ธปท. 

หมวด ๘ 

การกาํกบัดูแล 

มาตรา ๔๙ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าท่ีกํากบัดแูลโดยทัว่ไปซึง่กิจการของ ธปท. 

  

มาตรา ๕๐ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเงิน หรือระบบสถาบนัการเงิน รัฐมนตรีและผู้วา่การ

อาจจดัให้มีการหารือร่วมกนัเป็นครัง้คราวตามความเหมาะสมก็ได้ 
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มาตรา ๕๑ ในกรณีท่ีมเีหตกุารณ์อนัอาจก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสยีหายอยา่งรุนแรงตอ่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

ทางการเงิน หรือของระบบสถาบนัการเงิน ให้ ธปท. รายงานข้อเท็จจริงและประเมินผลกระทบหรือความเสยีหายท่ีอาจ

เกิดขึน้ พร้อมทัง้วเิคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาตอ่รัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาโดยเร็ว 

เพ่ือประโยชน์ในการป้องกนัหรือบรรเทาเหตกุารณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสยีหายอยา่งรุนแรงตอ่เสถียรภาพ

ทางเศรษฐกิจ ทางการเงิน หรือของระบบสถาบนัการเงิน รัฐมนตรีอาจให้ ธปท. รายงานข้อเท็จจริง วิเคราะห์ปัญหาและ

เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเสนอตอ่รัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาก็ได้ 

  

มาตรา ๕๒ ในกรณีท่ีฐานะสทุธิของเงินสาํรองระหวา่งประเทศของทางการตํา่กวา่ระดบัท่ีจําเป็นตอ่การรักษาเสถียรภาพ

ทางการเงินและอตัราแลกเปลีย่นเงินตรา ให้ ธปท. รายงานตอ่รัฐมนตรีโดยเร็ว พร้อมกบัเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 

และให้รัฐมนตรีรายงานตอ่นายกรัฐมนตรีเพ่ือทราบตอ่ไป 

หมวด ๙ 

การบัญชี การตรวจสอบ การสอบบัญชี และการรายงาน 

มาตรา ๕๓ ปีการเงินของ ธปท. ให้เป็นไปตามปีปฏิทิน 

  

มาตรา ๕๔ การบญัชีของ ธปท. ให้จดัทําตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป เว้นแตค่ณะกรรมการ ธปท. จะกําหนดเฉพาะ

เร่ืองเป็นอยา่งอ่ืนเพ่ือให้สอดคล้องกบัการปฏิบตัิของธนาคารกลางอ่ืนโดยทัว่ไป 

  

มาตรา ๕๕ ให้มคีณะกรรมการตรวจสอบคณะหนึง่ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีคณะกรรมการ ธปท. แตง่ตัง้ ไมน้่อยกวา่

สามคนและไมเ่กินห้าคน ซึง่ต้องมาจากกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการ ธปท. อยา่งน้อยสองคน และผู้ทรงคณุวฒุิ

ซึง่มาจากบคุคลภายนอกอยา่งน้อยหนึง่คนเพ่ือทําหน้าท่ีกํากบัดแูลการตรวจสอบกิจการของ ธปท. และรายงานตอ่

คณะกรรมการ ธปท. และรัฐมนตรีเป็นรายไตรมาส 

  

มาตรา ๕๖ ให้สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินเป็นผู้สอบบญัชีของ ธปท. 

  

มาตรา ๕๗ ภายในเวลาสามเดือนนบัแตว่นัสิน้ปีการเงิน ให้ ธปท. เสนองบการเงินของ ธปท. ทนุสาํรองเงินตรา และกิจการ

ธนบตัรประจําปีการเงินนัน้ ซึง่ผู้วา่การได้รับรองและผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ตอ่รัฐมนตรีเพ่ือ

ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

ในการเสนองบการเงินตามวรรคหนึง่ ให้ ธปท. เสนอรายงานของคณะกรรมการ ธปท. สรุปผลการดําเนินการของ ธปท. 

ภายในรอบปีนัน้ตอ่รัฐมนตรีด้วย 
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มาตรา ๕๘ ให้ ธปท. จดัทํารายงานแสดงฐานะของเงินสาํรองระหวา่งประเทศของทางการทัง้ในฐานะรวม ฐานะสทุธิ และ

ฐานะลว่งหน้าสทุธิ โดยประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นประจําทกุเดือน 

  

มาตรา ๕๙ ทกุสิน้สปัดาห์ ให้ ธปท. เผยแพร่รายงานแสดงฐานะการเงินประจําสปัดาห์ของ ธปท. ทนุสาํรองเงินตรา และ

กิจการธนบตัร และเสนอตอ่รัฐมนตรี เพ่ือประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

  

มาตรา ๖๐ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทางการเงินหรือของระบบสถาบนัการเงิน ให้ ธปท. จดัทํา

รายงานสภาพเศรษฐกิจและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องเสนอตอ่รัฐมนตรีเป็นประจําทกุเดือน โดยต้องวเิคราะห์สภาพเศรษฐกิจและ

แนวทางการดําเนินงานด้วย 

  

มาตรา ๖๑ ทกุหกเดอืน ให้ ธปท. จดัทํารายงานสภาพเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน นโยบายสถาบนัการเงิน นโยบายระบบ

การชําระเงิน แนวทางการดําเนินงานและประเมินผล เพ่ือเสนอตอ่รัฐมนตรีเพ่ือรายงานคณะรัฐมนตรีทราบ ทัง้นี ้ให้จดัทํา

รายงานภายในหกสบิวนันบัแตว่นัท่ี ๓๐ มิถนุายน และวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม ของทกุปี 

หมวด ๑๐ 

บทกาํหนดโทษ 

มาตรา ๖๒ ห้ามมใิห้บคุคลใดนอกจาก ธปท. ใช้คาํวา่ “ชาต”ิ“รัฐ”“ประเทศไทย” หรือ “กลาง” เป็นสว่นหนึง่ของช่ือหรือ

คําแสดงช่ือธนาคาร ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหนึง่ปีหรือปรับไมเ่กินหนึง่แสนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ และปรับ

อีกไมเ่กินวนัละสามพนับาท ตลอดระยะเวลาท่ียงัฝ่าฝืนอยู ่

  

มาตรา ๖๓ บคุคลใดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามมาตรา ๑๐ ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินหนึง่แสนบาท 

  

มาตรา ๖๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๘/๒๐ ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหนึง่ปี หรือปรับไมเ่กินห้าแสนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

  

มาตรา ๖๕ สถาบนัการเงินใดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินหนึง่แสนบาท และปรับอีกไม่

เกินวนัละสามพนับาท ตลอดระยะเวลาท่ีฝ่าฝืนอยู ่หรือจนกวา่จะปฏิบตัิถกูต้อง 

  

มาตรา ๖๖ ผู้วา่การ กรรมการ พนกังานหรือลกูจ้างผู้ใดมีหน้าท่ีซือ้ ทํา จดัการ หรือรักษาทรัพย์สนิใด เบียดบงัทรัพย์สนินัน้

เป็นของตนหรือของผู้ อ่ืนโดยทจุริต หรือโดยทจุริตยอมให้ผู้ อ่ืนเอาทรัพย์สนินัน้เสยี ต้องระวางโทษจําคกุตัง้แตห้่าปีถึงยี่สบิปี 

หรือจําคกุตลอดชีวิต หรือปรับตัง้แตห้่าแสนบาทถึงสองล้านบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 
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มาตรา ๖๗ ผู้วา่การ กรรมการ พนกังานหรือลกูจ้างผู้ใดใช้อํานาจในหน้าท่ีโดยมิชอบ ขม่ขืนใจหรือจงูใจเพ่ือให้บคุคลใด

มอบให้หรือหามาให้ซึง่ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนต้องระวางโทษจําคกุตัง้แตห้่าปีถึงยี่สบิปี หรือจําคกุ

ตลอดชีวติ หรือปรับตัง้แตห้่าแสนบาทถึงสองล้านบาทหรือทัง้จําทัง้ปรับ 

  

มาตรา ๖๘ ผู้วา่การ กรรมการ พนกังานหรือลกูจ้างผู้ใดเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สนิหรือประโยชน์อ่ืนใด สาํหรับตนเอง

หรือผู้ อ่ืนโดยมิชอบ เพ่ือกระทําการหรือไมก่ระทําการอยา่งใดในหน้าท่ี ไมว่า่การนัน้จะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าท่ี ต้อง

ระวางโทษจําคกุตัง้แตห้่าปีถงึยี่สบิปี หรือจําคกุตลอดชีวิต หรือปรับตัง้แตห้่าแสนบาทถงึสองล้านบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

  

มาตรา ๖๙ ผู้วา่การ กรรมการ พนกังานหรือลกูจ้างผู้ใดกระทําการหรือไมก่ระทําการอยา่งใดในหน้าท่ี โดยเห็นแก่ทรัพย์สนิ

หรือประโยชน์อ่ืนใด ซึง่ตนได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ ก่อนท่ีตนได้รับแตง่ตัง้ให้ปฏิบตังิานในหน้าท่ีนัน้ ต้องระวางโทษ

จําคกุตัง้แตห้่าปีถึงยี่สบิปี หรือจําคกุตลอดชีวิตหรือปรับตัง้แตห้่าแสนบาทถึงสองล้านบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

  

มาตรา ๗๐ ผู้วา่การ กรรมการ พนกังานหรือลกูจ้างผู้ใดมีหน้าท่ี ซือ้ ทํา จดัการ หรือรักษาทรัพย์สนิใด ๆ ใช้อํานาจในหน้าท่ี

โดยทจุริตอนัเป็นการเสยีหายแก่ ธปท. ต้องระวางโทษจําคกุตัง้แตห้่าปีถึงยี่สบิปี หรือจําคกุตลอดชีวิต หรือปรับตัง้แตห้่า

แสนบาทถึงสองล้านบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

  

มาตรา ๗๑ ผู้วา่การ กรรมการ พนกังานหรือลกูจ้างผู้ใดมีหน้าท่ีจดัการ หรือดแูลกิจการใดเข้ามีสว่นได้เสยีเพ่ือประโยชน์

สาํหรับตนเองหรือผู้ อ่ืนเน่ืองด้วยกิจการนัน้ เว้นแตเ่ป็นการดาํเนินการตามท่ี ธปท. มอบหมายหรือตามข้อบงัคบัของ ธปท. 

ต้องระวางโทษจําคกุตัง้แตห่นึง่ปีถึงสบิปีหรือปรับตัง้แตห่นึง่แสนบาทถึงหนึง่ล้านบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

  

มาตรา ๗๒ ผู้วา่การ กรรมการ พนกังานหรือลกูจ้างผู้ใดมีหน้าท่ีจา่ยทรัพย์สนิ จ่ายทรัพย์สนินัน้เกินกวา่ท่ีควรจา่ย เพ่ือ

ประโยชน์สาํหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน ต้องระวางโทษจําคกุตัง้แตห่นึง่ปีถึงสบิปีหรือปรับตัง้แตห่นึง่แสนบาทถึงหนึง่ล้านบาท 

หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

  

มาตรา ๗๓ ผู้วา่การ กรรมการ พนกังานหรือลกูจ้างผู้ใดปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าท่ีโดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความ

เสยีหายแก่ผู้หนึง่ผู้ใด หรือปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าท่ีโดยทจุริตต้องระวางโทษจําคกุตัง้แตห่นึง่ปีถึงสบิปี หรือ

ปรับตัง้แตห่นึง่แสนบาทถงึหนึง่ล้านบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 
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มาตรา ๗๔ ผู้วา่การ กรรมการ พนกังานหรือลกูจ้างผู้ใดลว่งรู้กิจการของ ธปท. อนัเน่ืองจากการปฏิบตัิตามอํานาจหน้าท่ีท่ี

บญัญตัิไว้ในพระราชบญัญตัินี ้อนัเป็นกิจการท่ีตามปกติวิสยัพงึสงวนไว้ไมเ่ปิดเผย หรือเป็นกิจการท่ีคณะกรรมการตาม

มาตรา ๑๗ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล้วแตก่รณี มีมติให้สงวนไว้ไมเ่ปิดเผย ถ้าผู้นัน้นําไปเปิดเผยแกบ่คุคลอ่ืนต้องระวางโทษ

จําคกุไมเ่กินห้าปี หรือปรับไมเ่กินห้าแสนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

ความในวรรคหนึง่ มใิห้นํามาใช้บงัคบัแกก่ารเปิดเผยในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(๑) การเปิดเผยตามหน้าท่ีหรือเพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคด ี

(๒) การเปิดเผยเก่ียวกบัการกระทําความผิดตามพระราชบญัญตันีิ ้

(๓) การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขฐานะหรือการดําเนินงานของสถาบนัการเงิน 

(๔) การเปิดเผยแก่ผู้สอบบญัชีของสถาบนัการเงิน หรือหนว่ยงานในประเทศและตา่งประเทศท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการกํากบั

ดแูลสถาบนัการเงิน 

(๕) การเปิดเผยข้อมลูเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของหนว่ยงานของรัฐในประเทศและตา่งประเทศ การเปิดเผยแก่

ทางการหรือหนว่ยงานในประเทศและตา่งประเทศท่ีทําหน้าท่ีกํากบัดแูลหลกัทรัพย์หรือตลาดหลกัทรัพย์ หรือกํากบัดแูล

สถาบนัการเงิน 

(๖) การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตัิตามท่ีกฎหมายบญัญตัิไว้ 

  

มาตรา ๗๕ ผู้ใดนอกจากบคุคลตามมาตรา ๗๔ รู้ความลบัเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของ ธปท. ตามพระราชบญัญตัินี ้

กระทําด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ อ่ืนรู้ความลบัดงักลา่ว ซึง่มใิชเ่ป็นการปฏิบตัิการตามกฎหมายหรือตามหน้าท่ี ต้องระวางโทษ

จําคกุไมเ่กินห้าปี หรือปรับไมเ่กินห้าแสนบาทหรือทัง้จําทัง้ปรับ 

  

ผู้ รับสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ป. พิบลูสงคราม 

นายกรัฐมนตรี 

 

พระราชบญัญตัิธนาคารแหง่ประเทศไทย (ฉบบัท่ี ๒) พทุธศกัราช ๒๔๘๗ 

  

มาตรา ๒ พระราชบญัญตัินีใ้ห้ใช้บงัคบัได้ตัง้แตว่นัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป 
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มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชบญัญตัินี ้

  

พระราชบญัญตัิธนาคารแหง่ประเทศไทย (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๕ 

  

หมายเหต ุ:- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี ้คือ เน่ืองจากการปรับปรุงกฎหมายวา่ด้วยการธนาคาร

พาณิชย์ ได้ปรับปรุงและวางหลกัเกณฑ์กําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดํารงเงินสดสาํรองไว้ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยเป็นการ

เหมาะสมยิ่งขึน้แล้ว จึงควรยกเลกิหลกัเกณฑ์ในกรณีเดียวกนัท่ีกําหนดไว้เดมิตามมาตรา ๓๒ แหง่พระราชบญัญตัิธนาคาร

แหง่ประเทศไทย พทุธศกัราช ๒๔๘๕ นัน้เสยี 

  

พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญตักิารธนาคารแหง่ประเทศไทย พทุธศกัราช ๒๔๘๕ พ.ศ. ๒๕๒๘ 

  

หมายเหต ุ:- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบบันี ้คือ เพ่ือให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยสามารถดําเนินมาตรการ

ให้ความช่วยเหลอืในทางการเงินเพ่ือฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินให้มคีวามมัน่คงและเสถียรภาพโดยเฉพาะเมื่อ

มีวิกฤติการณ์ร้ายแรงเกิดขึน้ในระบบสถาบนัการเงิน และโดยท่ีเป็นกรณีฉกุเฉินท่ีมีความจําเป็นรีบดว่นในอนัท่ีจะรักษา

ความมัน่คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเป็นต้องตราพระราชกําหนดนี ้

  

พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญตัธินาคารแหง่ประเทศไทย พทุธศกัราช ๒๔๘๕ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

  

มาตรา ๖ ในกรณีของหลกัประกนัท่ีกองทนุได้เรียกไว้ในการให้กู้ยมืเงินแก่สถาบนัการเงินท่ีถกูระงบัการดาํเนินกิจการตาม

คําสัง่ของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั ลงวนัท่ี ๒๖ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๔๐ และวนัท่ี ๕ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึง่สัง่

โดยอาศยัอํานาจตามกฎหมายวา่ด้วยการประกอบธุรกิจเงินทนุ ธุรกิจหลกัทรัพย์ และธุรกิจเครดติฟองซิเอร์ ถ้า

คณะกรรมการจดัการกองทนุเห็นวา่มคีวามจําเป็นเพ่ือรักษาความเป็นธรรมและความมัน่คงของระบบสถาบนัการเงิน 

คณะกรรมการจดัการองทนุจะสละหลกัประกนัดงักลา่ว เพ่ือให้เจ้าหนีอ่ื้นของสถาบนัการเงินนัน้ได้รับเฉลีย่หนีต้ามความ

เป็นธรรม ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการจดัการกองทนุกําหนดโดยอนมุตัิรัฐมนตรีก็ได้ 

  

มาตรา ๖ ทวิ  ในกรณีท่ีกองทนุได้ประกนัหรือให้ความชว่ยเหลอืทางการเงินแก่สถาบนัการเงินท่ีถกูระงบัการดําเนินกิจการ 

ไมว่า่จะได้ดําเนินการก่อนหรือหลงัคําสัง่ให้ระงบัการดาํเนินกิจการ ให้ถือวา่กองทนุเป็นเจ้าหนีข้องสถาบนัการเงินท่ีถกู

ระงบัการดําเนินกิจการนัน้ 

มิให้นําบทบญัญตัิมาตรา ๙๔ (๒) แหง่พระราชบญัญตัิล้มละลาย พทุธศกัราช ๒๔๘๓ มาใช้บงัคบัแก่การท่ีกองทนุขอรับ

ชําระหนีจ้ากทรัพย์สนิของสถาบนัการเงินตามวรรคหนึง่ 
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มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชกําหนดนี ้

  

หมายเหต ุ:- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบบันี ้คือ โดยท่ีมีความจําเป็นต้องให้ความคุ้มครองผู้ฝากเงินและ

เจ้าหนีข้องสถาบนัการเงินท่ีสจุริตในกรณีท่ีสถาบนัการเงินประสบปัญหา โดยการให้กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบ

สถาบนัการเงินเข้าประกนัผู้ฝากเงินและเจ้าหนีด้งักลา่ว และโดยท่ีในการเรียกหลกัประกนัในการให้กู้ยืมเงินแก่สถาบนั

การเงินของกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินบางกรณี ทําให้เจ้าหนีอ่ื้นเสยีเปรียบและมีผลกระทบตอ่

ความเช่ือมัน่ของเจ้าหนีใ้นการให้สนิเช่ือแก่สถาบนัการเงินโดยรวมอนัจะทําให้วิกฤตการณ์ของสถาบนัการเงินในประเทศท่ี

เป็นอยูใ่นปัจจบุนัทวคีวามรุนแรงยิ่งขึน้ สมควรแก้ไขให้กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินมีอํานาจเพ่ิม

ฐานในการคาํนวณเงินท่ีสถาบนัการเงินต้องนําสง่ เพ่ือให้กองทนุสามารถรับภาระการประกนัผู้ฝากเงินและเจ้าหนีข้อง

สถาบนัการเงิน และโดยท่ีเป็นกรณีฉกุเฉินท่ีมีความจําเป็นรีบดว่นอนัมิอาจหลกีเลีย่งได้ในอนัท่ีจะรักษาความมัน่คงทาง

เศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเป็นต้องตราพระราชกําหนดนี ้

  

พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญตัิธนาคารแหง่ประเทศไทย พทุธศกัราช ๒๔๘๕ 

(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

หมายเหต:ุ- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบบันี ้คือ โดยท่ีประเทศไทยได้ประสบปัญหาเศรษฐกิจตกตํ่าอยา่ง

รุนแรง จึงได้มกีารกําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจในขณะนีห้ลายประการ ซึง่มาตรการแก้ไขประการ

หนึง่คือการให้ความชว่ยเหลอืและการจดัการทางการเงินแกก่องทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน เพ่ือ

เสริมสภาพความแขง็แกร่งทางการเงินให้แกก่องทนุและลดภาระทางการเงินท่ีรัฐจะต้องช่วยเหลอืกองทนุ และใน

ขณะเดียวกนัให้มีความโปร่งใสเพ่ือเสริมสร้างความมัน่ใจในการลงทนุในประเทศตอ่ไป แตใ่นระยะเวลาท่ีผา่นมากองทนุได้

ให้ความช่วยเหลอืแก่สถาบนัการเงินตา่ง ๆ ในรูปการประกนัและการให้ความชว่ยเหลอืทางการเงินเป็นจํานวนมากเพ่ือ

แก้ไขวิกฤติทางการเงินในขณะนัน้ ฉะนัน้ เพ่ือมิให้กองทนุต้องได้รับความเสยีหายจากการดาํเนินการช่วยเหลอืดงักลา่ว 

ประกอบกบักองทนุจําเป็นต้องสละหลกัประกนัท่ีได้มาจากสถาบนัการเงินเหลา่นัน้ตามท่ีกฎหมายกําหนดเพ่ือให้ความเป็น

ธรรมแก่เจ้าหนีอ่ื้น ๆ จงึอาจเกิดปัญหาทําให้กองทนุไมไ่ด้รับชําระหนีค้ืน ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่การฟืน้ฟฐูานะของกองทนุ

ตามมาตรการแก้ไขปัญหาวกิฤตทิางเศรษฐกิจขึน้ได้ จึงจําเป็นต้องให้ความคุ้มครองและให้มีหลกัประกนัท่ีกองทนุจะได้รับ

เงินท่ีให้ความชว่ยเหลอืไปแล้วคนืมาในฐานะเป็นเจ้าหนีข้องสถาบนัการเงินนัน้เสยีตัง้แตใ่นขณะนี ้และโดยท่ีเป็นกรณี

ฉกุเฉินท่ีมีความจําเป็นเร่งดว่นอนัมิอาจหลกีเลีย่งได้ในอนัท่ีจะรักษาความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเป็นต้อง

ตราพระราชกําหนดนี ้

  

พระราชบญัญตัิธนาคารแหง่ประเทศไทย (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  

มาตรา ๒ พระราชบญัญตัินีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป เว้นแตม่าตรา ๑๐ 

มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ ให้ใช้บงัคบัเมื่อกฎหมายวา่ด้วยสถาบนัคุ้มครองเงินฝากมผีลใช้บงัคบั 

www.thailawforum.com 30

Tha
ila

nd
 La

w Foru
m



  

มาตรา ๑๔ ให้กรรมการในคณะกรรมการธนาคารแหง่ประเทศไทยซึง่จดัตัง้ขึน้ตามมาตรา ๑๕ แหง่พระราชบญัญตัิ

ธนาคารแหง่ประเทศไทย พทุธศกัราช ๒๔๘๕ ซึง่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญตัิธนาคารแหง่ประเทศไทย (ฉบบัท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๔๘๗ ท่ีดํารงตําแหนง่อยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีพระราชบญัญตัินีใ้ช้บงัคบั อยูใ่นตาํแหนง่และปฏิบตัิหน้าท่ีของ

คณะกรรมการธนาคารแหง่ประเทศไทยตอ่ไป จนกวา่จะมีการแตง่ตัง้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิใน

คณะกรรมการธนาคารแหง่ประเทศไทยตามมาตรา ๒๔ แหง่พระราชบญัญตัิธนาคารแหง่ประเทศไทย พทุธศกัราช ๒๔๘๕ 

ซึง่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญตัินี ้แตท่ัง้นีต้้องไมเ่กินหนึง่ร้อยแปดสบิวนันบัแตว่นัท่ีพระราชบญัญตัินีใ้ช้บงัคบั 

  

มาตรา ๑๕ ในวาระเร่ิมแรกให้คณะกรรมการคดัเลอืกพิจารณาคดัเลอืกบคุคลท่ีสมควรได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการใน

คณะกรรมการธนาคารแหง่ประเทศไทยจํานวนหกคนเสนอตอ่รัฐมนตรีโดยให้พิจารณาคดัเลอืกบคุคลคนหนึง่จากบคุคล

ดงักลา่วเพ่ือเสนอช่ือให้ได้รับการแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแหง่ประเทศไทย ทัง้นี ้ให้นํา

มาตรา ๒๘/๕ แหง่พระราชบญัญตัิธนาคารแหง่ประเทศไทย พทุธศกัราช ๒๔๘๕ ซึง่แก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบญัญตัินี ้

มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

การนบัวาระการดํารงตาํแหนง่ของกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแหง่ประเทศไทยให้นบัวาระการดาํรงตาํแหนง่ตาม

บทบญัญตัิแหง่พระราชบญัญตัิธนาคารแหง่ประเทศไทย พทุธศกัราช ๒๔๘๕ ซึง่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญตัินี ้เป็น

วาระแรก 

  

มาตรา ๑๖ ในระหวา่งท่ียงัไมม่คีณะกรรมการนโยบายการเงิน คณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน หรือคณะกรรมการ

ระบบการชําระเงิน ตามมาตรา ๒๘/๖ มาตรา ๒๘/๙ หรือมาตรา ๒๘/๑๑ แหง่พระราชบญัญตัธินาคารแหง่ประเทศไทย 

พทุธศกัราช ๒๔๘๕ ซึง่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญตัินีต้ามลาํดบั ให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน 

คณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน และคณะกรรมการระบบการชําระเงิน ซึง่ผู้วา่การธนาคารแหง่ประเทศไทยแตง่ตัง้

และดํารงตําแหนง่อยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีพระราชบญัญตัินีใ้ช้บงัคบัปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการดงักลา่ว แล้วแตก่รณีไป

พลางก่อน แตท่ัง้นีต้้องไมเ่กินหนึง่ร้อยแปดสบิวนันบัแตว่นัท่ีพระราชบญัญตัินีใ้ช้บงัคบั 

  

มาตรา ๑๗ ให้ผู้วา่การธนาคารแหง่ประเทศไทยซึง่ดาํรงตําแหนง่อยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีพระราชบญัญตันีิใ้ช้บงัคบั ดํารง

ตําแหนง่เป็นผู้วา่การธนาคารแหง่ประเทศไทยตามบทบญัญตัิแหง่พระราชบญัญตัิธนาคารแหง่ประเทศไทย พทุธศกัราช 

๒๔๘๕ ซึง่แก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบญัญตัินีต้อ่ไป แตท่ัง้นีต้้องไมเ่กินสิน้ปีงบประมาณตามกฎหมายวา่ด้วยวิธีการ

งบประมาณของปีท่ีผู้วา่การมีอายคุรบหกสบิปีบริบรูณ์ 

ในกรณีท่ีผู้วา่การธนาคารแหง่ประเทศไทยพ้นจากตาํแหนง่ตามวรรคหนึง่ หรือลาออกให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั

พิจารณากําหนดคา่ชดเชยการเสยีโอกาสจากข้อห้ามมใิห้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๒๘/๒๐ แหง่พระราชบญัญตัิธนาคาร

แหง่ประเทศไทย พทุธศกัราช ๒๔๘๕ ซึง่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญตัินี ้แก่ผู้วา่การธนาคารแหง่ประเทศไทยด้วย และ

ให้ถือวา่เป็นคา่ใช้จ่ายในการดาํเนินงานของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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มาตรา ๑๘ ให้มาตรา ๒๙ อฏัฐารส วรรคสอง แหง่พระราชบญัญตัิธนาคารแหง่ประเทศไทย พทุธศกัราช ๒๔๘๕ ซึง่แก้ไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญตัิธนาคารแหง่ประเทศไทย พทุธศกัราช ๒๔๘๕ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๐ ยงัคงใช้บงัคบัตอ่ไปแก่กรณีการประกนัหรือให้ความชว่ยเหลอืทางการเงินของกองทนุ เพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันา

ระบบสถาบนัการเงินตามบทบญัญตัิดงักลา่วแก่สถาบนัการเงินท่ีกระทําก่อนวนัท่ีพระราชบญัญตันีิใ้ช้บงัคบั 

  

มาตรา ๑๙ ภายในระยะเวลาสีปี่นบัแตว่นัท่ีกฎหมายวา่ด้วยสถาบนัคุ้มครองเงินฝากใช้บงัคบัหากยงัไมม่กีารตรากฎหมาย

เก่ียวกบัการให้การชว่ยเหลอืทางการเงินแก่สถาบนัการเงินท่ีประสบภาวะวกิฤติทางการเงินใช้บงัคบั แตม่ีความจําเป็น

เร่งดว่นเพ่ือแก้ไขฟืน้ฟสูถาบนัการเงินท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน อนัอาจกระทบตอ่เสถียรภาพของระบบสถาบนั

การเงินและเป็นกรณีท่ีได้มีการดาํเนินการตามมาตรา ๔๒ แหง่พระราชบญัญตัธินาคารแหง่ประเทศไทย พทุธศกัราช 

๒๔๘๕ ซึง่แก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบญัญตัินีแ้ล้ว ธนาคารแหง่ประเทศไทยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย

สถาบนัการเงินอาจเสนอแนะแผน แนวทาง และวิธีการแก้ไขปัญหาสถาบนัการเงินนัน้ตอ่คณะกรรมการจดัการกองทนุของ

กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินโดยต้องแสดงให้เห็นวา่การดาํเนินการตามแผน แนวทาง และวิธีการ

ดงักลา่วมีประสทิธิผลสงูสดุและเป็นไปอยา่งเหมาะสม เมื่อคณะกรรมการจดัการกองทนุพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย ให้

เสนอรัฐมนตรีเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนมุตั ิ

เมื่อได้รับอนมุตัจิากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินมีอํานาจดําเนินการ

ดงัตอ่ไปนี ้เพียงเทา่ท่ีจําเป็น เพ่ือแก้ไขฟืน้ฟสูถาบนัการเงินตามความจําเป็นเร่งดว่น 

(๑) ให้กู้ยืมเงินแก่สถาบนัการเงินโดยมีหรือไมม่ีประกนัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการจดัการกองทนุ

ของกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินกําหนดโดยอนมุตัิรัฐมนตรี 

(๒) ซือ้หรือเข้าถือหุ้นในสถาบนัการเงิน 

(๓) ซือ้ ซือ้ลด หรือรับชว่งซือ้ลดตราสารแสดงสทิธิในหนี ้หรือรับโอนสทิธิเรียกร้องของสถาบนัการเงิน 

ในกรณีท่ีกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินมคีวามจําเป็นต้องกู้ยมืเงินเพ่ือดาํเนินการตามวรรคสอง 

ธนาคารแหง่ประเทศไทยอาจให้กู้ยืมเงินแกก่องทนุ หรือรัฐบาลอาจคํา้ประกนัการกู้ยมืเงินของกองทนุก็ได้ ทัง้นี ้ให้กองทนุ

จดัทําบญัชีสาํหรับการดําเนินการดงักลา่วแยกตา่งหากจากบญัชีอ่ืน 

ให้รัฐบาลใช้คืนเงินท่ีกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินได้กู้ยมืตามวรรคสามดอกเบีย้ท่ีเกิดจากเงินกู้ยืม

ดงักลา่ว ตลอดจนคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการท่ีเก่ียวข้องให้แก่กองทนุ 

  

มาตรา ๒๐ ให้บรรดาประกาศ ระเบียบ คําสัง่ หรือข้อบงัคบั ท่ีออกตามความในบทบญัญตัิแหง่พระราชบญัญตัธินาคาร

แหง่ประเทศไทย พทุธศกัราช ๒๔๘๕ ท่ีใช้บงัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีพระราชบญัญตัินีใ้ช้บงัคบั ยงัคงใช้บงัคบัได้ตอ่ไป เทา่ท่ี

ไมข่ดัหรือแย้งกบับทบญัญตัิแหง่พระราชบญัญตัิธนาคารแหง่ประเทศไทย พทุธศกัราช ๒๔๘๕ ซึง่แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
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พระราชบญัญตัินี ้จนกวา่จะได้มปีระกาศ ระเบียบ คําสัง่ หรือข้อบงัคบัท่ีออกตามความในบทบญัญตัิแหง่พระราชบญัญตัิ

ธนาคารแหง่ประเทศไทย พทุธศกัราช ๒๔๘๕ ซึง่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญตัินี ้

  

มาตรา ๒๑ ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชบญัญตัินี ้

  

หมายเหต ุ:- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี ้คือ โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงวตัถปุระสงค์อํานาจหน้าท่ี 

และโครงสร้างของธนาคารแหง่ประเทศไทย เพ่ือให้เหมาะสมกบัการดําเนินภารกิจอนัพงึเป็นงานของธนาคารกลาง ในการ

ดํารงไว้ซึง่เสถียรภาพทางการเงิน เสถียรภาพของระบบสถาบนัการเงินและระบบการชําระเงิน ตลอดจนสอดคล้องกบั

มาตรฐานสากล ประกอบกบัสมควรให้มีคณะกรรมการท่ีทําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบาย และมาตรการตา่ง ๆ เฉพาะท่ี

จําเป็นในแตล่ะด้าน ได้แก่ คณะกรรมการธนาคารแหง่ประเทศไทย คณะกรรมการนโยบายการเงิน คณะกรรมการนโยบาย

สถาบนัการเงินและคณะกรรมการระบบการชําระเงิน เพ่ือให้การดาํเนินงานของธนาคารแหง่ประเทศไทยในการรักษา

เสถียรภาพทางการเงินและระบบสถาบนัการเงินมีประสทิธิภาพมากขึน้ ทนัตอ่เหตกุารณ์และสอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจ

ทางการเงินของโลกท่ีเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว และให้ผู้วา่การธนาคารแหง่ประเทศไทยมีความเป็นอิสระในการบริหาร

จดัการกิจการของธนาคารแหง่ประเทศไทยและการปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของธนาคาร รวมทัง้

กําหนดการป้องกนัการมีสว่นได้เสยีของผู้วา่การ กรรมการ พนกังานและลกูจ้างของธนาคารแหง่ประเทศไทย เพ่ือให้การ

บริหารงานของธนาคารแหง่ประเทศไทยมีความโปร่งใสนอกจากนัน้ สมควรกําหนดให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัซึง่

เป็นผู้ กํากบัดแูลการดําเนินงานของธนาคารแหง่ประเทศไทยมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวกบัเสถียรภาพทางการเงิน

และระบบสถาบนัการเงินท่ีอาจกอ่ให้เกิดผลกระทบหรือความเสยีหายอยา่งรุนแรงตอ่เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและ

ระบบการเงินเป็นสว่นรวม กําหนดประเภทสนิทรัพย์และเคร่ืองมือในการดําเนินนโยบายเพ่ือการดแูลเสถียรภาพทางการ

เงินและระบบสถาบนัการเงิน และการบริหารจดัการสนิทรัพย์ของธนาคารแหง่ประเทศไทยตลอดจนให้ธนาคารแหง่

ประเทศไทยเพ่ิมประเภทเงินสาํรองและมีระบบการจดัทําบญัชี การตรวจสอบ และการรายงานท่ีเหมาะสมยิง่ขึน้ เพ่ือให้

การบริหารงานมีประสทิธิภาพและคลอ่งตวั นอกจากนี ้เมื่อมีกฎหมายวา่ด้วยสถาบนัคุ้มครองเงินฝากใช้บงัคบัแล้ว สมควร

ยกเลกิอํานาจของกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินในการให้ความชว่ยเหลอืแก่สถาบนัการเงิน ผู้ฝาก

เงินหรือเจ้าหนีข้องสถาบนัการเงิน ในกรณีท่ีสถาบนัการเงินประสบวิกฤติทางการเงินอยา่งร้ายแรง เพ่ือให้กองทนุเพ่ือการ

ฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินยตุิบทบาทหน้าท่ีในเร่ืองดงักลา่ว โดยยงัคงให้ทําหน้าท่ีในการบริหารสนิทรัพย์ตอ่ไป 

เพ่ือชําระหนีส้นิและภาระผกูพนัท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัให้เสร็จสิน้ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบญัญตัินี ้
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