พระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
พุทธศักราช ๒๔๘๕
--------------------------------------

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั อานันทมหิดล
คณะผู้สาํ เร็ จราชการแทนพระองค์
ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร
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(ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐

และวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔)

Fo

อาทิตย์ทิพอาภา
ปรี ดี พนมยงค์

La

w

ตราไว้ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๕

nd

เป็ นปี ที่ ๙ ในรัชกาลปั จจุบนั

la

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติวา่ สมควรจัดตังธนาคารกลางขึ
้
้นในราชอาณาจักร

Th
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จึงมีพระบรมราชโองการให้ ตราพระราชบัญญัติขึ ้นไว้ โดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี ้
หมวด ๑
ความเบือ้ งต้ น

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี ้ให้ เรี ยกว่า “พระราชบัญญัตธิ นาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕”
มาตรา ๒ ให้ ใช้ พระราชบัญญัตินี ้ตังแต่
้ วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี ้
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า
(๑) ธนาคารพาณิชย์
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(๒) บริ ษัทเงินทุน
(๓) บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
(๔) นิติบค
ุ คลอื่นที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
“กองทุนการเงินระหว่างประเทศ” หมายความว่า กองทุนการเงินระหว่างประเทศตามข้ อตกลงว่าด้ วยกองทุนการเงิน

ระหว่างประเทศซึง่ ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
“ผู้วา่ การ” หมายความว่า ผู้วา่ การธนาคารแห่งประเทศไทย
“รองผู้วา่ การ” หมายความว่า รองผู้วา่ การธนาคารแห่งประเทศไทย

“ลูกจ้ าง” หมายความว่า ลูกจ้ างธนาคารแห่งประเทศไทย

Fo

“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผ้ รู ักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
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“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย

La

w

มาตรา ๔ ให้ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ และให้ มีอาํ นาจออกกฎกระทรวงและ
ประกาศเพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี ้

nd

กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เมื่อได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วให้ ใช้ บงั คับได้

la

หมวด ๒

ai

การจัดตัง้ และวัตถุประสงค์

Th

มาตรา ๕ ให้ มีธนาคารกลางเรี ยกว่า “ธนาคารแห่งประเทศไทย” เรี ยกโดยย่อว่า “ธปท.”
ให้ ธปท. เป็ นนิติบคุ คล มีฐานะเป็ นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็ นส่วนราชการ หรื อรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายอื่น
มาตรา ๖ ให้ ธปท. มีสาํ นักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และจะตังสาขา
้
หรื อสํานักงานตัวแทนขึ ้น ณ ที่ใดใน
ราชอาณาจักรก็ได้ และเมื่อได้ รับอนุมตั ิจากรัฐมนตรี แล้ วจะตังสาขาหรื
้
อสํานักงานตัวแทนขึ ้นนอกราชอาณาจักรก็ได้
มาตรา ๗ ธปท. มีวตั ถุประสงค์ในการดําเนินภารกิจอันพึงเป็ นงานของธนาคารกลางเพื่อดํารงไว้ ซงึ่ เสถียรภาพทางการเงิน
และเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินและระบบการชําระเงิน
การดําเนินภารกิจตามวรรคหนึง่ ต้ องคํานึงถึงการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลด้ วย
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มาตรา ๘ ให้ ธปท. มีอํานาจกระทํากิจการต่าง ๆ เพื่อบรรลุซงึ่ วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ และอํานาจเช่นว่านี ้ให้ รวมถึงการ
ดําเนินการดังต่อไปนี ้ด้ วย
(๑) การออกและจัดการธนบัตรของรัฐบาลและบัตรธนาคาร
(๒) การกําหนดและดําเนินนโยบายการเงิน
(๓) การบริ หารจัดการสินทรัพย์ของ ธปท.
(๔) การเป็ นนายธนาคารและนายทะเบียนหลักทรัพย์ของรัฐบาล
(๕) การเป็ นนายธนาคารของสถาบันการเงิน
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(๖) การจัดตังหรื
้ อสนับสนุนการจัดตังระบบการชํ
้
าระเงิน

Fo

(๗) การกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน

(๘) การบริ หารจัดการอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราภายใต้ ระบบการแลกเปลีย่ นเงินตรา รวมทังการบริ
้
หารจัดการสินทรัพย์ใน

w

ทุนสํารองเงินตรา ทังนี
้ ้ ตามกฎหมายว่าด้ วยเงินตรา

La

(๙) การควบคุมการแลกเปลีย่ นเงินตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมการแลกเปลีย่ นเงิน

nd

(๑๐) การปฏิบตั ิการตามที่กฎหมายอื่นกําหนดให้ เป็ นอํานาจหน้ าที่ของ ธปท.

la

(๑๑) การกระทําการอย่างอื่นทีเ่ กี่ยวกับหรื อเกี่ยวเนื่องในการจัดการให้ สาํ เร็ จตามวัตถุประสงค์ของ ธปท.

Th

ai

ในการนี ้ ธปท. อาจถือกรรมสิทธิ์ มีสทิ ธิครอบครองหรื อทรัพยสิทธิตา่ ง ๆ ดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สนิ หรื อสิทธิเรี ยกร้ องใด
ๆ หรื อก่อตังสิ
้ ทธิหรื อกระทํานิติกรรมใด ๆ ทังในและนอกราชอาณาจั
้
กร
มาตรา ๙ ห้ าม ธปท. กระทําการดังต่อไปนี ้
(๑) ประกอบการค้ าหรื อมีสว่ นได้ เสียโดยตรงในกิจการพาณิชย์หรื ออุตสาหกรรมหรื อดําเนินการอื่นใดเพื่อหากําไรกับ

ประชาชนโดยตรง แต่ ธปท. อาจได้ มาซึง่ ส่วนได้ เสียอันเนื่องมาจากการบังคับตามสิทธิเรียกร้ องของ ธปท.
(๒) ซื ้อหรื อมีห้ น
ุ ในสถาบันการเงินหรื อบริ ษัทใด เว้ นแต่
(ก) เป็ นหุ้นในธนาคารเพื่อการชําระหนี ้ระหว่างประเทศหรื อสถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(ข) เป็ นหุ้นที่ได้ จากการชําระหนี ้หรื อการประกันการให้ ก้ ยู ืมเงินแก่สถาบันการเงินตามที่บญ
ั ญัติไว้ ในพระราชบัญญัตินี ้
(๓) ซื ้อหรื อมีไว้ ซงึ่ อสังหาริ มทรัพย์ เว้ นแต่
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(ก) เพื่อใช้ เป็ นสถานที่ประกอบกิจการของ ธปท. หรื อเพื่อประโยชน์แก่กิจการของ ธปท.
(ข) เป็ นการได้ มาจากการชําระหนี ้หรื อการประกันสินเชื่อ
(๔) ให้ ก้ ยู ืมเงินในกรณีอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ ในพระราชบัญญัตน
ิ ี้
(๕) รับจ้ างพิมพ์ธนบัตร บัตรธนาคาร พันธบัตร อากรแสตมป์ หรื อสิง่ พิมพ์อื่นใดทีม
่ ีระบบป้องกันการปลอมแปลง

ตลอดจนจําหน่ายหมึกพิมพ์หรื ออุปกรณ์อนั เกี่ยวเนื่องกับการพิมพ์สงิ่ พิมพ์ดงั กล่าว เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ได้ กระทํากับรัฐบาล
ไทย รัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ สถาบันการเงิน หรื อนิติบคุ คลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น และโดย
ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ ธปท.
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บรรดาส่วนได้ เสียหรื ออสังหาริ มทรัพย์ที่ตกเป็ นของ ธปท. ตามวรรคหนึง่ (๑) หรื อ (๓) (ข) จะต้ องจําหน่ายโดยเร็วภายใน
ห้ าปี นับแต่วนั ที่สว่ นได้ เสียหรื ออสังหาริ มทรัพย์นนตกเป็
ั้
นของ ธปท. เว้ นแต่จะได้ ใช้ อสังหาริ มทรัพย์นนเพื
ั ้ ่อเป็ นสถานที่
ประกอบกิจการหรื อเพื่อใช้ ประโยชน์แก่กิจการของ ธปท.

La
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Fo

มาตรา ๑๐ เพื่อประโยชน์ในการจัดทําสถิติดลุ การชําระเงิน ฐานะการลงทุนระหว่างประเทศและสถิติการเงินของประเทศ
ให้ ธปท. มีอํานาจสัง่ ให้ บคุ คลซึง่ ทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศจัดส่งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องต่อ
ธปท. ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ธปท.กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

Th
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มาตรา ๑๑ กิจการของ ธปท. ไม่อยูภ่ ายใต้ บงั คับแห่งกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้ วยประกันสังคม
กฎหมายว่าด้ วยเงินทดแทน และกฎหมายว่าด้ วยแรงงานสัมพันธ์ ทังนี
้ ้ ธปท. ต้ องจัดให้ มีระเบียบหรื อข้ อบังคับกําหนดให้
พนักงานและลูกจ้ างได้ รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าทีก่ ําหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่า
ด้ วยประกันสังคม กฎหมายว่าด้ วยเงินทดแทน และกฎหมายว่าด้ วยแรงงานสัมพันธ์
หมวด ๓
ทุนและเงินสํารอง

มาตรา ๑๒ ให้ กําหนดทุนประเดิมของ ธปท. เป็ นจํานวนยี่สบิ ล้ านบาท
การเพิม่ หรื อลดทุนของ ธปท. ให้ กระทําได้ โดยได้ รับอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๓ ให้ เงินสํารองของ ธปท. ประกอบด้ วย
(๑) เงินสํารองธรรมดา ซึง่ ตังไว้
้ เผื่อขาดทุน
(๒) เงินสํารองอันเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์และหนี ้สิน
(๓) เงินสํารองประเภทอื่นเพื่อความประสงค์แต่ละอย่างโดยเฉพาะ ตามที่คณะกรรมการ ธปท.จะตังไว้
้ โดยอนุมตั ิรัฐมนตรี
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มาตรา ๑๔ กําไรสุทธิของ ธปท. ในแต่ละปี เมื่อได้ หกั ผลขาดทุนสะสมคงเหลือ หากมีแล้ วให้ กนั เงินไว้ สาํ หรับรายการ
ดังต่อไปนี ้ตามลําดับ
(๑) เงินสํารองธรรมดาเป็ นจํานวนร้ อยละยี่สบ
ิ ห้ า
(๒) เงินสํารองประเภทอื่นตามจํานวนที่คณะกรรมการ ธปท. กําหนด โดยอนุมตั ิรัฐมนตรี

เมื่อ ธปท. ได้ ดําเนินการตามวรรคหนึง่ แล้ ว หากมีเงินคงเหลืออีก ให้ นําส่งคลังเป็ นรายได้ แผ่นดิน

ru
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มาตรา ๑๕ หากผลการดําเนินงานของ ธปท. ขาดทุนในปี ใด ให้ นาํ เงินสํารองธรรมดาชดเชยผลขาดทุนนัน้

Fo

มาตรา ๑๖ ในการตีราคาสินทรัพย์และหนี ้สินของ ธปท. ให้ นํากําไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการตีราคาดังกล่าวสะสมเข้ าหรื อ
หักออกจากเงินสํารองตามมาตรา ๑๓ (๒)
หมวด ๔

La
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คณะกรรมการ

มาตรา ๑๗ ในการดําเนินการตามอํานาจหน้ าที่ของ ธปท. ตามมาตรา ๘ ให้ มีคณะกรรมการ ดังต่อไปนี ้

nd

(๑) คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เรี ยกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ธปท.” เพื่อควบคุมดูแลโดยทัว่ ไปซึง่ การ

la

บริ หารงานของ ธปท.

ai

(๒) คณะกรรมการนโยบายการเงิน เพื่อกําหนดและติดตามการดําเนินการตามนโยบายการเงินของประเทศ

Th

(๓) คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน เพื่อกําหนดและติดตามการดําเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการกํากับและ

ตรวจสอบสถาบันการเงิน

(๔) คณะกรรมการระบบการชําระเงิน เพื่อกําหนดและติดตามการดําเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับระบบการชําระเงินที่

ธปท. กํากับดูแล และระบบการหักบัญชีระหว่างสถาบันการเงิน

กรรมการในคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ให้ ประกอบด้ วยกรรมการโดยตําแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒติ ามที่บญ
ั ญัติ
ในหมวดนี ้ในส่วนทีว่ า่ ด้ วยคณะกรรมการแต่ละคณะ ทังนี
้ ้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒติ ้ องเป็ นผู้ซงึ่ มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรื อ
ประสบการณ์สาํ หรับการดํารงตําแหน่งคณะกรรมการนัน้ ๆ
มาตรา ๑๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตามมาตรา ๑๗ ต้ องมีสญ
ั ชาติไทย และไม่มลี กั ษณะต้ องห้ าม
ดังต่อไปนี ้
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(๑) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(๒) เป็ นบุคคลล้ มละลายหรื อเคยเป็ นบุคคลล้ มละลายทุจริ ต
(๓) เคยได้ รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุก เว้ นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่ได้ กระทําโดยประมาทหรื อ

ความผิดลหุโทษ
(๔) เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมือง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากตําแหน่งมาแล้ วไม่น้อยกว่าหนึง่ ปี
(๕) เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ดาํ รงตําแหน่งใดในพรรคการเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่ของพรรคการเมือง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากตําแหน่ง

มาแล้ วไม่น้อยกว่าหนึง่ ปี
(๖) เป็ นกรรมการหรื อดํารงตําแหน่งใดในสถาบันการเงิน เว้ นแต่เป็ นการดํารงตําแหน่งเนื่องจากมีกฎหมายบัญญัติไว้

ru
m

โดยเฉพาะ

(๗) เป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจในการจัดการ หรื อมีสว่ นได้ เสียอย่างมีนยั สําคัญในนิติบค
ุ คลซึง่ มีประโยชน์

Fo

ได้ เสียเกี่ยวข้ องกับกิจการของ ธปท.

La

w

มาตรา ๑๙ ให้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการตามมาตรา ๑๗ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒซิ งึ่ พ้ นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้ รับแต่งตังอี
้ กได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

la

nd

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิ ้ นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้ มีการแต่งตังกรรมการผู
้
้ ทรงคุณวุฒแิ ทนตําแหน่งทีว่ า่ งลง
เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่าเก้ าสิบวัน และให้ ผ้ ไู ด้ รับแต่งตังแทนตํ
้
าแหน่งทีว่ า่ งอยูใ่ นตําแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ได้ แต่งตังไว้
้ แล้ ว

Th

ai

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึง่ หากยังมิได้ มีการแต่งตังกรรมการผู
้
้ ทรงคุณวุฒิขึ ้นใหม่ให้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒซิ งึ่
พ้ นจากตําแหน่งตามวาระนันอยู
้ ใ่ นตําแหน่งเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตอ่ ไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒซิ งึ่ ได้ รับแต่งตังใหม่
้ เข้ า
รับหน้ าที่ แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่เกินหนึง่ ร้ อยยี่สบิ วัน
มาตรา ๒๐ นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตามมาตรา ๑๗ พ้ นจาก
ตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) อายุครบเจ็ดสิบปี บริ บรู ณ์
(๔) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามอย่างหนึง่ อย่างใดตามมาตรา ๑๘
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(๕) ขาดการประชุมคณะกรรมการเกินสามครัง้ ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอน
ั สมควร
(๖) รัฐมนตรี ให้ ออกตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการ ธปท. เนื่องจากมีความประพฤติเสือ่ มเสียอย่างร้ ายแรงหรื อ

บกพร่องในหน้ าที่อย่างร้ ายแรง โดยต้ องแสดงเหตุผลในการให้ ออกอย่างชัดแจ้ ง
มาตรา ๒๑ การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๑๗ ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการ
ทังหมดจึ
้
งจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้ าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ น
ประธานในที่ประชุม ถ้ ามีรองประธานมากกว่าหนึง่ คน ให้ รองประธานที่มีอาวุโสสูงสุดในที่ประชุมเป็ นประธานในที่ประชุม
แต่ถ้าทังประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่
้
มาประชุม ให้ เลือ่ นการประชุม

Fo

ru
m

การวินจิ ฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการคนหนึง่ ให้ มเี สียงหนึง่ ในการลงคะแนน ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด

La

w

มาตรา ๒๒ ในการประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๑๗ ประธานกรรมการหรื อกรรมการผู้ใดมีสว่ นได้ เสียในเรื่ องที่
คณะกรรมการพิจารณา ให้ แจ้ งให้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ธปท. คณะกรรมการนโยบายการเงิน คณะกรรมการนโยบาย
สถาบันการเงิน หรื อคณะกรรมการระบบการชําระเงินแล้ วแต่กรณี ทราบ

la

nd

การแจ้ ง การพิจารณา และการมีคําสัง่ เกี่ยวกับการมีสว่ นได้ เสียของประธานกรรมการหรื อกรรมการ ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้ อบังคับที่คณะกรรมการ ธปท. กําหนด

Th

ai

มาตรา ๒๓ ให้ ประธานกรรมการและกรรมการได้ รับเบี ้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่รัฐมนตรี กําหนด และให้
ถือเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงานของ ธปท.
ส่ วนที่ ๑
คณะกรรมการ ธปท.
มาตรา ๒๔ ให้ คณะกรรมการ ธปท. ประกอบด้ วยประธานกรรมการคนหนึง่ ซึง่ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตัง้ ผู้วา่ การ รอง
ผู้วา่ การสามคน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง และผู้ทรงคุณวุฒิซงึ่ รัฐมนตรี แต่งตังอี
้ กห้ าคน เป็ นกรรมการ
ให้ ผ้ วู า่ การเป็ นรองประธานกรรมการและแต่งตังพนั
้ กงานคนหนึง่ เป็ นเลขานุการ
มาตรา ๒๕ คณะกรรมการ ธปท. มีอํานาจหน้ าที่ควบคุมดูแลโดยทัว่ ไป ซึง่ กิจการและการดําเนินการของ ธปท. เพื่อให้
บรรลุซงึ่ วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ เว้ นแต่กิจการและการดําเนินการที่เป็ นอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการนโยบาย
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การเงิน คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินและคณะกรรมการระบบการชําระเงิน รวมทังให้
้ มีอาํ นาจหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
ด้ วย
(๑) พิจารณาให้ ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณ และประเมินผลการดําเนินกิจการและการดําเนินการของ ธปท.

รวมทังประเมิ
้
นผลการปฏิบตั งิ านโดยทัว่ ไปของผู้วา่ การ
(๒) กําหนดข้ อบังคับว่าด้ วยโครงสร้ างองค์กร และการบริ หารงานบุคคล
(๓) กําหนดข้ อบังคับว่าด้ วยการเสนอชื่อ การพิจารณา และการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒเิ ป็ นกรรมการใน

คณะกรรมการนโยบายการเงิน คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน และคณะกรรมการระบบการชําระเงิน

(๔) กําหนดข้ อบังคับว่าด้ วยการป้องกันการมีสว่ นได้ เสียและจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิหน้ าทีต
่ ามกฎหมายของกรรมการ

ในคณะกรรมการตามมาตรา ๑๗ ผู้วา่ การพนักงานและลูกจ้ าง

ru
m

(๕) กําหนดข้ อบังคับว่าด้ วยการมอบอํานาจ การรักษาการแทน การบริ หารงาน หรื อดําเนินกิจการอื่นใด

Fo

(๖) กําหนดข้ อบังคับว่าด้ วยงบประมาณและรายจ่าย และการจัดซื ้อและจัดจ้ าง

(๗) กําหนดข้ อบังคับเกี่ยวกับการกําหนดเงินเดือนและเงินอื่น ๆ รวมตลอดถึงการให้ ก้ ยู ืมเงินการสงเคราะห์และให้

w

สวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ซงึ่ พ้ นจากตําแหน่ง และครอบครัวของบุคคลดังกล่าว

La

(๘) กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริ หารจัดการสินทรัพย์ในทุนสํารองเงินตราตามกฎหมายว่าด้ วยเงินตราและสินทรัพย์

nd

ของ ธปท. ตามส่วนที่ ๓ ของหมวด ๖

(๙) พิจารณาให้ ความเห็นชอบการตังและการเลิ
้
กสาขาหรื อสํานักงานตัวแทน

ai

la

(๑๐) กําหนดขอบเขตการปฏิบตั ห
ิ น้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามมาตรา ๕๕

Th

(๑๑) กํากับดูแลการจัดทํางบการเงิน รายงานประจําปี

และรายงานอื่น ๆ ของ ธปท. ตามที่บญ
ั ญัติไว้ ในพระราชบัญญัตินี ้

(๑๒) ปฏิบตั ิการอื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี ้หรื อตามกฎหมายอื่น

มาตรา ๒๖ ให้ นําบทบัญญัติมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ มาใช้ บงั คับแก่ประธานกรรมการในคณะกรรมการ
ธปท. โดยอนุโลม
มาตรา ๒๗ ในวาระเริ่มแรก เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดํารงตําแหน่งครบหนึง่ ปี หกเดือนให้ ออกจากตําแหน่งสามคนโดย
วิธีจบั สลาก และให้ ถือว่าการออกจากตําแหน่งโดยการจับสลากดังกล่าวเป็ นการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ
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มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรื อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระให้ รัฐมนตรี ดาํ เนินการแต่งตัง้
คณะกรรมการคัดเลือก ตามมาตรา ๒๘/๑ ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ประธานกรรมการหรื อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้น
จากตําแหน่ง
หากยังมิได้ มกี ารแต่งตังประธานกรรมการหรื
้
อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ ้นใหม่ ให้ กรรมการในคณะกรรมการ ธปท. เท่าที่
เหลืออยูป่ ฏิบตั ิหน้ าที่ตอ่ ไปได้ เว้ นแต่มีกรรมการเหลืออยูไ่ ม่ถึงเจ็ดคน

ru
m

มาตรา ๒๘/๑ ในกรณีที่จะต้ องมีการแต่งตังประธานกรรมการและกรรมการผู
้
้ ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ธปท. ให้
รัฐมนตรี แต่งตังคณะกรรมการคั
้
ดเลือกคณะหนึง่ ประกอบด้ วยกรรมการจํานวนเจ็ดคน เพื่อทําหน้ าที่คดั เลือกบุคคลที่
สมควรได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการดังกล่าวในคณะกรรมการ ธปท. และให้ ผ้ วู า่ การแต่งตังพนั
้ กงานคนหนึง่ เป็ น
เลขานุการ

Fo

คณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึง่ ให้ แต่งตังจากบุ
้
คคลซึง่ เคยดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
พาณิชย์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้วา่ การธนาคารแห่ง
ประเทศไทย หรื อเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

La

w

กรรมการคัดเลือกจะต้ องไม่เป็ นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง และไม่มีผลประโยชน์ หรื อส่วนได้ เสียที่ขดั ต่อการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ตามพระราชบัญญัตินี ้ในขณะที่ได้ รับการแต่งตัง้ และในระหว่างการปฏิบตั ิหน้ าที่

nd

ให้ คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการคัดเลือก

Th

ai

la

ให้ ประธานกรรมการคัดเลือกและกรรมการคัดเลือกได้ รับเบี ้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่รัฐมนตรี กําหนด และ
ให้ ถือเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงานของ ธปท.
มาตรา ๒๘/๒ ให้ คณะกรรมการคัดเลือกกําหนดระเบียบว่าด้ วยการประชุมของคณะกรรมการคัดเลือก การเสนอชื่อ การ
พิจารณา และการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒเิ ป็ นประธานกรรมการ หรื อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ธปท. ให้ แล้ ว
เสร็ จภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับแต่งตัง้ โดยระเบียบดังกล่าวอย่างน้ อยต้ องกําหนดให้ มีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับ
ความรู้และประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิอนั เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าที่ และลักษณะการมีสว่ นได้ เสียของ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่อาจขัดต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ ธปท. อย่างเพียงพอ เพื่อทีค่ ณะกรรมการคัดเลือกจะ
ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกได้
ระเบียบตามวรรคหนึง่ ให้ มีผลใช้ บงั คับต่อไปแม้ คณะกรรมการคัดเลือกที่กําหนดระเบียบดังกล่าวจะพ้ นจากตําแหน่งแล้ ว
การแก้ ไขเพิม่ เติม การยกเลิก หรื อการกําหนดระเบียบขึ ้นใหม่ จะกระทําได้ ก็แต่โดยคณะกรรมการคัดเลือกมีมติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการทังหมดให้
้
คณะกรรมการคัดเลือกเปิ ดเผยระเบียบที่กําหนดขึ ้นตาม
มาตรานี ้ในลักษณะที่ประชาชนสามารถเข้ าตรวจดูได้
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มาตรา ๒๘/๓ การประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการ
คัดเลือกทังหมด
้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
มาตรา ๒๘/๔ คณะกรรมการคัดเลือกทังคณะพ้
้
นจากตําแหน่ง เมือ่ การดําเนินการคัดเลือกและแต่งตังบุ
้ คคลที่สมควรได้ รับ
การแต่งตังเป็
้ นประธานกรรมการหรื อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แล้ วแต่กรณีเสร็ จสิ ้น

ru
m

มาตรา ๒๘/๕ ให้ ผ้ วู า่ การและปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลซึง่ มีสญ
ั ชาติไทยและไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามตามมาตรา ๑๘ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญ หรื อประสบการณ์สาํ หรับการดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการ ธปท.
ต่อคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้ รับการแต่งตังเป็
้ นประธานกรรมการหรื อกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการ ธปท. แล้ วแต่กรณี โดยให้ ผ้ วู า่ การเสนอเป็ นจํานวนไม่เกินสองเท่า และปลัด
กระทรวงการคลังเสนอเป็ นจํานวนไม่เกินหนึง่ เท่าของจํานวนกรรมการที่จะได้ รับแต่งตังตามลํ
้
าดับ

w

Fo

เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้ รับการแต่งตังแล้
้ ว ในกรณีประธานกรรมการ ให้ เสนอชื่อต่อ
รัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและเมื่อคณะรัฐมนตรี พจิ ารณาเห็นชอบแล้ วให้ ทลู เกล้ าฯ เพื่อทรงแต่งตัง้ ในกรณี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ เสนอชื่อต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแต่งตัง้

La

ส่ วนที่ ๒

คณะกรรมการนโยบายการเงิน

Th

ai

la

nd

มาตรา ๒๘/๖ ให้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ประกอบด้ วย ผู้วา่ การเป็ นประธานกรรมการ รองผู้วา่ การซึง่ ผู้วา่ การ
กําหนด จํานวนสองคน โดยให้ รองผู้วา่ การคนหนึง่ ซึง่ ผู้วา่ การมอบหมายเป็ นรองประธานกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิทมี่ ี
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้ านเศรษฐศาสตร์ หรื อด้ านการเงินการธนาคารซึง่ คณะกรรมการ ธปท. แต่งตังจํ
้ านวนสีค่ น เป็ น
กรรมการ
ให้ ผ้ วู า่ การแต่งตังพนั
้ กงานคนหนึง่ เป็ นเลขานุการ
มาตรา ๒๘/๗ ให้ คณะกรรมการนโยบายการเงินมีอํานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(๑) กําหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินของประเทศ โดยคํานึงถึงแนวนโยบายแห่งรัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจและการเงิน

ของประเทศ
(๒) กําหนดนโยบายการบริ หารจัดการอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราภายใต้ ระบบการแลกเปลีย่ นเงินตราตามกฎหมายว่าด้ วย

เงินตรา
(๓) กําหนดมาตรการที่จําเป็ นเพือ่ ให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายและนโยบายตาม (๑) และ (๒)
(๔) ติดตามการดําเนินมาตรการของ ธปท. ตาม (๓) ให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ
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ให้ คณะกรรมการนโยบายการเงินรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะรัฐมนตรี ทกุ หกเดือน
มาตรา ๒๘/๘ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ให้ คณะกรรมการนโยบายการเงินจัดทําเป้าหมายของนโยบายการเงินของปี
ถัดไป เพื่อเป็ นแนวทางให้ แก่รัฐและ ธปท. ในการดําเนินการใด ๆ เพื่อดํารงไว้ ซงึ่ เสถียรภาพด้ านราคา โดยทําความตกลง
ร่วมกับรัฐมนตรี และให้ รัฐมนตรี เสนอเป้าหมายของนโยบายการเงินที่ได้ ทําความตกลงร่วมนันต่
้ อคณะรัฐมนตรี เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ เมื่อได้ รับอนุมตั จิ ากคณะรัฐมนตรี แล้ ว ให้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่มเี หตุอนั สมควรหรื อจําเป็ น คณะกรรมการนโยบายการเงินอาจแก้ ไขเปลีย่ นแปลงหรื อเพิม่ เติมเป้าหมายของ
นโยบายการเงินได้ โดยต้ องดําเนินการตามที่กําหนดในวรรคหนึง่
ส่ วนที่ ๓

ru
m

คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน

La

w

Fo

มาตรา ๒๘/๙ ให้ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ประกอบด้ วย ผู้วา่ การเป็ นประธานกรรมการ รองผู้วา่ การซึง่ ผู้วา่
การกําหนด จํานวนสองคน โดยให้ รองผู้วา่ การคนหนึง่ ซึง่ ผู้วา่ การมอบหมายเป็ นรองประธานกรรมการ ผู้อํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย เลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้ทรงคุณวุฒิซงึ่ คณะกรรมการ ธปท. แต่งตัง้ จํานวนห้ าคนเป็ น
กรรมการ

nd

ให้ ผ้ วู า่ การแต่งตังพนั
้ กงานคนหนึง่ เป็ นเลขานุการ

ai

la

มาตรา ๒๘/๑๐ ให้ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินมีอาํ นาจหน้ าที่กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับและตรวจสอบ
สถาบันการเงิน และติดตามการดําเนินการของ ธปท. ตามมาตรา ๘ (๕) และ (๗) รวมทังให้
้ มีอาํ นาจหน้ าทีด่ งั ต่อไปนี ้

Th

(๑) กําหนดนโยบายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน

(๒) กําหนดนโยบายการเปิ ดและปิ ดสาขาสถาบันการเงิน
(๓) กําหนดอัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ ที่สถาบันการเงินต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(๔) เสนอความเห็นหรื อข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตังสถาบั
้
นการเงินรายใหม่

ให้ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการ ธปท.ตามระยะเวลาที่
คณะกรรมการ ธปท. กําหนด
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ส่ วนที่ ๔
คณะกรรมการระบบการชําระเงิน
มาตรา ๒๘/๑๑ ให้ คณะกรรมการระบบการชําระเงิน ประกอบด้ วย ผู้วา่ การเป็ นประธานกรรมการ รองผู้วา่ การซึง่ ผู้วา่ การ
กําหนด จํานวนสองคน โดยให้ รองผู้วา่ การคนหนึง่ ซึง่ ผู้วา่ การมอบหมายเป็ นรองประธานกรรมการ ประธานสมาคม
ธนาคารไทย และผู้ทรงคุณวุฒซิ งึ่ คณะกรรมการ ธปท. แต่งตัง้ จํานวนสามคน เป็ นกรรมการ
ให้ ผ้ วู า่ การแต่งตังพนั
้ กงานคนหนึง่ เป็ นเลขานุการ

ru
m

มาตรา ๒๘/๑๒ คณะกรรมการระบบการชําระเงินมีอาํ นาจหน้ าทีว่ างนโยบายเกี่ยวกับระบบการชําระเงินที่ ธปท. กํากับ
ดูแลและระบบการหักบัญชีระหว่างสถาบันการเงิน เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยตลอดจนดําเนินไปด้ วยดีอย่างมี
ประสิทธิภาพ และติดตามการดําเนินงานของ ธปท. ตามมาตรา ๘ (๖)

Fo

ให้ คณะกรรมการระบบการชําระเงินรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการ ธปท. ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ธปท. กําหนด

w

หมวด ๕

La

ผู้ว่าการ

nd

มาตรา ๒๘/๑๓ ผู้วา่ การรับผิดชอบการบริ หารจัดการกิจการและการดําเนินการของ ธปท. ให้ บรรลุซงึ่ วัตถุประสงค์ตาม
มาตรา ๗ ตลอดจนให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการตามมาตรา ๑๗ กําหนด

ai

la

ให้ ผ้ วู า่ การเป็ นผู้บงั คับบัญชาของพนักงานและลูกจ้ าง

Th

มาตรา ๒๘/๑๔ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตังผู
้ ้ วา่ การโดยคําแนะนําของคณะรัฐมนตรี
ในกรณีที่จะต้ องมีการแต่งตังผู
้ ้ วา่ การ ให้ รัฐมนตรี แต่งตังคณะกรรมการคั
้
ดเลือกคณะหนึง่ ประกอบด้ วยบุคคลที่เคยดํารง
ตําแหน่งตามที่กําหนดในมาตรา ๒๘/๑ จํานวนเจ็ดคน เพื่อทําหน้ าที่คดั เลือกบุคคลที่สมควรได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้วา่ การ
เป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าสองคน และให้ รัฐมนตรี แต่งตังบุ
้ คคลใดบุคคลหนึง่ เป็ นเลขานุการ
การแต่งตังผู
้ ้ วา่ การเพื่อดํารงตําแหน่งตามวาระ ให้ คณะกรรมการคัดเลือกเสนอรายชื่อบุคคลตามวรรคสองต่อรัฐมนตรี เพื่อ
พิจารณาก่อนครบวาระเป็ นเวลาอย่างน้ อยเก้ าสิบวัน
ในกรณีที่ผ้ วู า่ การพ้ นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้ รัฐมนตรี ดาํ เนินการแต่งตังคณะกรรมการคั
้
ดเลือกตามวรรคสองภายในสิบ
ห้ าวันนับแต่วนั ที่ผ้ วู า่ การพ้ นจากตําแหน่ง
ให้ นําบทบัญญัตมิ าตรา ๒๘/๒ และมาตรา ๒๘/๓ มาใช้ บงั คับแก่คณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคสอง โดยอนุโลม
ให้ คณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคสองพ้ นจากตําแหน่ง เมื่อการคัดเลือกและแต่งตังผู
้ ้ วา่ การเสร็ จสิ ้น

www.thailawforum.com

12

มาตรา ๒๘/๑๕ ผู้วา่ การต้ องมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้ านเศรษฐศาสตร์ หรื อด้ านการเงินการธนาคาร
มาตรา ๒๘/๑๖ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ให้ ผ้ วู า่ การมีความเป็ นอิสระในการบริ หารจัดการกิจการของ ธปท.
มาตรา ๒๘/๑๗ ผู้วา่ การต้ องมีสญ
ั ชาติไทยและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ดังต่อไปนี ้
(๑) มีอายุเกินหกสิบปี บริ บรู ณ์ในวันที่คณะรัฐมนตรี มม
ี ติเสนอชื่อเพื่อทรงแต่งตัง้
(๒) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ

ru
m

(๓) เป็ นบุคคลล้ มละลายหรื อเคยเป็ นบุคคลล้ มละลายทุจริ ต

(๔) เคยได้ รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุก เว้ นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่ได้ กระทําโดยประมาทหรื อ

Fo

ความผิดลหุโทษ

w

(๕) เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ าง

La

(๖) เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมือง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากตําแหน่งมาแล้ วไม่น้อยกว่าหนึง่ ปี
(๗) เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ดาํ รงตําแหน่งใดในพรรคการเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่ของพรรคการเมืองเว้ นแต่จะได้ พ้นจากตําแหน่ง

nd

มาแล้ วไม่น้อยกว่าหนึง่ ปี

la

(๘) เป็ นกรรมการหรื อดํารงตําแหน่งใดในสถาบันการเงินหรื อนิติบคุ คลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น เว้ นแต่เป็ นการดํารง

ai

ตําแหน่งเนื่องจากมีกฎหมายบัญญัติไว้ โดยเฉพาะ

Th

(๙) เป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจในการจัดการหรื อมีสว่ นได้ เสียอย่างมีนยั สําคัญในนิตบ
ิ คุ คลซึง่ มีประโยชน์ได้

เสียเกี่ยวข้ องกับกิจการของ ธปท.

มาตรา ๒๘/๑๘ ผู้วา่ การมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละห้ าปี นับแต่วนั ที่ทรงแต่งตังและอาจได้
้
รับแต่งตังได้
้ อีกไม่เกินหนึง่
วาระ
มาตรา ๒๘/๑๙ นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๘/๑๘ แล้ ว ผู้วา่ การพ้ นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
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(๓) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามอย่างหนึง่ อย่างใดตามมาตรา ๒๘/๑๗
(๔) คณะรัฐมนตรี มม
ี ติให้ ออกโดยคําแนะนําของรัฐมนตรี เพราะมีความประพฤติเสือ่ มเสียอย่างร้ ายแรงหรื อทุจริ ตต่อ

หน้ าที่
(๕) คณะรัฐมนตรี มม
ี ติให้ ออกโดยคําแนะนําของรัฐมนตรี หรื อการเสนอของรัฐมนตรี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ

ธปท. เพราะบกพร่องในหน้ าที่อย่างร้ ายแรง หรื อหย่อนความสามารถโดยมติดงั กล่าวต้ องแสดงเหตุผลในการให้ ออกอย่าง
ชัดแจ้ ง

ru
m

มาตรา ๒๘/๒๐ ผู้วา่ การซึง่ พ้ นจากตําแหน่งจะต้ องไม่ดาํ รงตําแหน่งใดในสถาบันการเงินภายในระยะเวลาสองปี นับแต่พ้น
จากตําแหน่ง

Fo

มาตรา ๒๘/๒๑ ในกิจการของ ธปท. ที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ ผ้ วู า่ การเป็ นผู้แทนของ ธปท. และเพื่อการนี ้ ผู้วา่ การจะ
มอบอํานาจให้ พนักงานกระทํากิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ทังนี
้ ้ ตามข้ อบังคับที่คณะกรรมการ ธปท. กําหนด

nd

La

w

มาตรา ๒๙ ให้ ผ้ วู า่ การได้ รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนด ทังนี
้ ้ ในการ
กําหนดเงินเดือน ให้ คาํ นึงถึงข้ อห้ ามการดํารงตําแหน่งใดในสถาบันการเงินภายหลังพ้ นจากตําแหน่งผู้วา่ การตามมาตรา
๒๘/๒๐ ด้ วย
หมวด ๕ ทวิ

ai

la

กองทุนเพื่อการฟื ้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

Th

มาตรา ๒๙ ทวิ ในหมวดนี ้

“สถาบันการเงิน” หมายความว่า

(๑) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้ วยการธนาคารพาณิชย์
(๒) บริ ษัทเงินทุน บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ

หลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และ

(๓) สถาบันอื่นที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเงินตามที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการฟื น
“ผู้จด
ั การ” หมายความว่า ผู้จดั การกองทุน
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มาตรา ๒๙ ตรี ให้ จดั ตังกองทุ
้
นขึ ้นกองทุนหนึง่ ในธนาคารแห่งประเทศไทย เรี ยกว่า “กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน” ให้ กองทุนมีฐานะเป็ นนิติบคุ คล มีวตั ถุประสงค์เพื่อฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินให้ มคี วามมัน่ คง
และเสถียรภาพ โดยมี “ฝ่ ายจัดการกองทุน” เป็ นเจ้ าหน้ าที่ และให้ แยกไว้ ตา่ งหากจากธุรกิจอื่น ๆ
มาตรา ๒๙ จัตวา กองทุนประกอบด้ วย
(๑) เงินที่ได้ รับตามมาตรา ๒๙ เบญจ และมาตรา ๒๙ สัตต
(๒) เงินและทรัพย์สน
ิ ที่มีผ้ มู อบให้
(๓) เงินและทรัพย์สน
ิ อื่น ๆ ที่ตกเป็ นของกองทุน

ru
m

(๔) ดอกผลของกองทุน

La

w

Fo

มาตรา ๒๙ เบญจ ให้ สถาบันการเงินนําส่งเงินเข้ ากองทุนตามอัตราที่คณะกรรมการจัดการกองทุนกําหนดด้ วยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อัตราดังกล่าวต้ องไม่เกินร้ อยละศูนย์จดุ ห้ าของยอดเงินฝาก ยอดเงินกู้ยมื หรื อยอดเงินที่รับจาก
ประชาชน แล้ วแต่กรณี ที่สถาบันการเงินแห่งนันมี
้ อยู่ ณ วันสิ ้นงวดการบัญชีรอบระยะเวลาหกเดือนก่อนหน้ างวดที่จะต้ อง
นําส่งเงินเข้ ากองทุน ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการจัดการกองทุนกําหนด

ai

la

nd

ในกรณีที่กองทุนเข้ ารับประกันเจ้ าหนี ้ของสถาบันการเงิน คณะกรรมการจัดการกองทุนจะกําหนดให้ สถาบันการเงินต้ อง
นําส่งเงินเข้ ากองทุนในอัตราไม่เกินร้ อยละศูนย์จดุ ห้ าของยอดหนี ้สินที่กองทุนรับประกันที่สถาบันการเงินแห่งนันมี
้ อยู่ ณ
วันสิ ้นงวดการบัญชีรอบระยะเวลาหกเดือนก่อนหน้ างวดที่จะต้ องนําส่งเงินเข้ ากองทุนเพิ่มขึ ้นด้ วยก็ได้ โดยให้ นําส่งพร้ อม
กับการนําส่งเงินตามวรรคหนึง่

Th

อัตราตามวรรคหนึง่ หรื อวรรคสองจะกําหนดให้ แตกต่างกันตามประเภทของสถาบันการเงินก็ได้
การคํานวณเงินนําส่งเข้ ากองทุน มิให้ นําเงินฝากหรื อเงินกู้ยมื ที่สถาบันการเงินได้ จากกองทุนมารวมคํานวณเข้ าด้ วย
ในกรณีที่กองทุนมีเงินและทรัพย์สนิ เพียงพอที่จะดําเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ ว คณะกรรมการจัดการกองทุนจะประกาศ
งดการนําส่งเงินเข้ ากองทุนก็ได้
มาตรา ๒๙ ฉ สถาบันการเงินใดไม่นําส่งเงินเข้ ากองทุนให้ ถกู ต้ องและครบถ้ วนตามมาตรา ๒๙ เบญจ ต้ องเสียเงินเพิ่มเป็ น
จํานวนเงินอีกไม่เกินสองเท่าของจํานวนเงินที่สถาบันการเงินนันนํ
้ าส่งไม่ครบ ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการจัดการกองทุนกําหนด
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มาตรา ๒๙ สัตต ให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาจัดสรรเงินสํารองตามมาตรา ๙ ส่งสมทบเข้ ากองทุนตามจํานวนที่
เห็นว่าเหมาะสมเป็ นคราว ๆ ไป
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจออกเงินทดรองให้ กองทุนไปก่อนได้ ตามความจําเป็ น แต่กองทุนต้ องชําระคืนภายในเวลาที่
คณะกรรมการกําหนด และคณะกรรมการอาจกําหนดให้ กองทุนจ่ายค่าตอบแทนสําหรับเงินที่จา่ ยทดรองดังกล่าวได้
มาตรา ๒๙ อัฏฐ ให้ กองทุนมีอํานาจกระทํากิจการต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา ๒๙ ตรี และ
อํานาจเช่นว่านี ้ ให้ รวมถึง
(๑) ถือกรรมสิทธิ์หรื อมีสท
ิ ธิครอบครองหรื อมีทรัพยสิทธิตา่ ง ๆ สร้ าง ซื ้อ จัดหา ขาย จําหน่าย เช่า ให้ เช่า เช่าซื ้อ ให้ เช่าซื ้อ

ยืม ให้ ยมื รับจํานํา รับจํานอง แลกเปลีย่ น โอน รับโอน

ru
m

หรื อดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ทังในและนอกราชอาณาจั
้
กร ตลอดจนรับทรัพย์สนิ ที่มีผ้ อู ทุ ศิ ให้

Fo

(๒) คํ ้าประกันหรื อรับรอง รับอาวัล หรื อสอดเข้ าแก้ หน้ าในตัว๋ เงิน

(๓) มีเงินฝากไว้ ในสถาบันการเงินตามที่คณะกรรมการจัดการกองทุนเห็นว่าจําเป็ นและสมควร

w

(๔) กู้หรื อยืมเงิน ออกตัว๋ เงินและพันธบัตร

La

(๕) ลงทุนเพื่อนํามาซึง่ รายได้ ตามที่ได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดการกองทุน

la

nd

(๖) ทํากิจการทังปวงที
้
่เกี่ยวกับหรื อเกี่ยวเนื่องในการจัดการให้ สาํ เร็ จตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

Th

ai

มาตรา ๒๙ นว ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึง่ เรี ยกว่า “คณะกรรมการจัดการกองทุน” ประกอบด้ วยผู้วา่ การเป็ นประธาน
กรรมการ ปลัดกระทรวงการคลังเป็ นรองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นซึง่ รัฐมนตรี แต่งตังอี
้ กไม่น้อยกว่าห้ าคน แต่ไม่
เกินเก้ าคน
ให้ ผ้ จู ดั การเป็ นเลขานุการคณะกรรมการจัดการกองทุน
มาตรา ๒๙ ทศ กรรมการซึง่ รัฐมนตรี แต่งตังมี
้ วาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละสามปี
ในกรณีที่กรรมการซึง่ รัฐมนตรี แต่งตังพ้
้ นจากตําแหน่งก่อนวาระ หรื อในกรณีที่รัฐมนตรี แต่งตังกรรมการเพิ
้
ม่ ขึ ้นในระหว่างที่
กรรมการซึง่ แต่งตังไว้
้ แล้ วยังมีวาระอยูใ่ นตําแหน่ง ให้ ผ้ ไู ด้ รับแต่งตังดํ
้ ารงตําแหน่งแทนหรื อเป็ นกรรมการเพิ่มขึ ้นอยูใ่ น
ตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ได้ แต่งตังไว้
้ แล้ ว
เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึง่ หากยังมิได้ มีการแต่งตังกรรมการขึ
้
้นใหม่ ให้ กรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่ง
ตามวาระนันอยู
้ ใ่ นตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึง่ ได้ รับแต่งตังใหม่
้ เข้ ารับหน้ าที่

www.thailawforum.com

16

กรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังอี
้ กได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๒๙ เอกาทศ นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๙ ทศ กรรมการซึง่ รัฐมนตรี แต่งตังพ้
้ นจาก
ตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรี ให้ ออก
(๔) เป็ นบุคคลล้ มละลาย

ru
m

(๕) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ

(๖) ได้ รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุก เว้ นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่ได้ กระทําโดยประมาทหรื อความผิด

w

Fo

ลหุโทษ

La

มาตรา ๒๙ ทวาทศ การประชุมของคณะกรรมการจัดการกองทุนต้ องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวน
กรรมการทังหมด
้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม

ai

la

nd

การวินจิ ฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการคนหนึง่ ให้ มเี สียงหนึง่ ในการลงคะแนน ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด

Th

มาตรา ๒๙ เตรส คณะกรรมการจัดการกองทุนมีอํานาจหน้ าทีว่ างนโยบายและควบคุมดูแลโดยทัว่ ไปซึง่ กิจการของกองทุน
อํานาจและหน้ าที่เช่นว่านี ้ให้ รวมถึง
(๑) ออกข้ อบังคับเพื่อปฏิบตั กิ ารให้ เป็ นไปตามมาตรา ๒๙ ตรี มาตรา ๒๙ เบญจ และมาตรา ๒๙ อัฏฐ
(๒) ออกข้ อบังคับเกี่ยวกับการประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการจัดการกองทุน
(๓) ออกข้ อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของผู้จด
ั การ
(๔) พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมอบหมาย

มาตรา ๒๙ จตุทศ ให้ ประธานกรรมการและกรรมการจัดการกองทุนได้ รับประโยชน์ตอบแทนตามที่รัฐมนตรี กําหนด
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มาตรา ๒๙ ปั ณรส ให้ คณะกรรมการจัดการกองทุนเป็ นผู้แต่งตังและถอดถอนผู
้
้ จดั การ
ผู้จดั การนันให้
้ แต่งตังจากพนั
้
กงานของธนาคารแห่งประเทศไทย
มาตรา ๒๙ โสฬส ผู้จดั การมีหน้ าที่ดําเนินกิจการของกองทุนให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และอํานาจหน้ าที่ของกองทุน และ
ตามนโยบายหรื อข้ อบังคับที่คณะกรรมการจัดการกองทุนกําหนด
ในการดําเนินกิจการ ผู้จดั การต้ องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการจัดการกองทุน

ru
m

มาตรา ๒๙ สัตตรส ในกิจการของกองทุนทีเ่ กี่ยวกับบุคคลภายนอกให้ ผ้ จู ดั การเป็ นผู้แทนของกองทุน และเพื่อการนี ้
ผู้จดั การจะมอบอํานาจให้ ตวั แทนหรื อบุคคลใดกระทํากิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับที่
คณะกรรมการจัดการกองทุนกําหนด

La

w

Fo

มาตรา ๒๙ อัฏฐารส เงินของกองทุนให้ นํามาใช้ จา่ ยได้ เฉพาะเพื่อดําเนินการให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และ
เป็ นค่าใช้ จ่ายในการบริ หารงานของกองทุนตามทีค่ ณะกรรมการจัดการกองทุนกําหนดรวมทังค่
้ าตอบแทนต่าง ๆ ตาม
หมวดนี ้

nd

วรรคสอง (ยกเลิก)

Th

(๑) การรับและจ่ายเงิน

ai

la

มาตรา ๒๙ เอกูนวีสติ ให้ กองทุนวางและถือไว้ ซงึ่ ระบบการบัญชีอนั ถูกต้ องมีการสอบบัญชีภายในเป็ นประจําและมีสมุด
บัญชีลงรายการ

(๒) สินทรัพย์และหนี ้สินซึง่ แสดงการเงินที่เป็ นอยูต
่ ามจริ งและตามที่ควรพร้ อมด้ วยข้ อความอันเป็ นเหตุที่มาของรายการนัน้

มาตรา ๒๙ วีสติ ทุกปี ให้ สาํ นักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผู้สอบบัญชีและตรวจบัญชีรวมทังการเงิ
้
นของกองทุน
มาตรา ๒๙ เอกวีสติ ผู้สอบบัญชีต้องทํารายงานผลของการสอบบัญชีเสนอรัฐมนตรี ภายในเก้ าสิบวันนับจากวันสิ ้นปี บัญชี
และให้ สง่ สําเนารายงานดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทยด้ วย
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หมวด ๖
การดําเนินการตามอํานาจหน้ าที่ของ ธปท.
ส่ วนที่ ๑
การออกธนบัตรของรัฐบาลและบัตรธนาคาร
มาตรา ๓๐ ให้ ธปท. เป็ นผู้ออกธนบัตรของรัฐบาล โดยอยูภ่ ายใต้ บงั คับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้ วยเงินตรา
มาตรา ๓๑ ให้ ธปท. มีสทิ ธิแต่ผ้ เู ดียวทีจ่ ะออกบัตรธนาคารในราชอาณาจักร

Fo

มาตรา ๓๒ ให้ ถือว่าบัตรธนาคารเป็ นเงินตราตามประมวลกฎหมายอาญา

ru
m

ให้ ถือว่าบัตรธนาคารที่ ธปท. ออกตามวรรคหนึง่ เป็ นธนบัตรตามกฎหมายว่าด้ วยเงินตราและให้ การออกและจัดการบัตร
ธนาคารอยูภ่ ายใต้ บงั คับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวด้ วย

La

w

ส่ วนที่ ๒

การดําเนินนโยบายการเงิน

nd

มาตรา ๓๓ ให้ ธปท. ดําเนินนโยบายการเงินตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินกําหนดโดยให้ มอี ํานาจหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้

la

(๑) รับเงินฝากประจําหรื อกระแสรายวันตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายการเงินกําหนด

Th

ai

(๒) กําหนดอัตราดอกเบี ้ยในการให้ ก้ ยู ม
ื เงินแก่สถาบันการเงินตามมาตรา ๔๑ (๑)
(๓) ซื ้อขายและแลกเปลีย่ นกระแสเงินสดในอนาคต ซึง่ เงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงิน สถาบันการเงินต่างประเทศ

หรื อสถาบันการเงินระหว่างประเทศ

(๔) กู้ยม
ื เงินตราต่างประเทศเพื่อดํารงไว้ ซงึ่ เสถียรภาพแห่งค่าของเงินตรา โดยวิธีออกตัว๋ เงินที่กําหนดระยะเวลาใช้ เงิน หรื อ

พันธบัตร หรื อวิธีการอื่นใด และจัดให้ มีหลักประกันสําหรับเงินกู้ยมื นันด้
้ วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี

(๕) กู้ยม
ื เงินเพื่อการดําเนินนโยบายการเงินโดยจัดให้ มีหลักประกันสําหรับเงินกู้ยืมนัน้
(๖) เข้ าชื่อซื ้อ ซื ้อขาย และแลกเปลีย่ นกระแสเงินสดในอนาคต ซึง่ หลักทรัพย์เท่าที่จําเป็ นเพื่อควบคุมปริ มาณเงินในระบบ

การเงินของประเทศ ดังต่อไปนี ้
(ก) หลักทรัพย์ของรัฐบาลไทยหรื อหลักทรัพย์ที่กระทรวงการคลังคํ ้าประกันเงินต้ นและดอกเบี ้ย
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(ข) หุ้นกู้ พันธบัตร หรื อตราสารหนี ้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น ทังนี
้ ้ ตามที่ ธปท.

กําหนด
(ค) ตัว๋ เงิน พันธบัตร หรื อตราสารหนี ้ที่ ธปท. เป็ นผู้ออก
(ง) ตราสารหนี ้อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ธปท. กําหนด
(๗) ยืมหรื อให้ ยืมโดยมีหรื อไม่มค
ี า่ ตอบแทนซึง่ หลักทรัพย์ตาม (๖) โดยในกรณีทเี่ ป็ นการให้ ยมื ต้ องมีสนิ ทรัพย์หลักประกัน

ชันหนึ
้ ง่ ตามที่ ธปท. กําหนดเป็ นหลักประกัน
(๘) ขายและจําหน่ายทรัพย์สน
ิ ซึง่ อยูใ่ นความครอบครองของ ธปท. เพื่อบังคับสิทธิเรี ยกร้ องของ ธปท. ทังหมดหรื
้
อแต่

บางส่วน

ru
m

(๙) ดําเนินการอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้ องหรื อเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินนโยบายการเงินตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินกําหนด

ซื ้อขายตามวรรคหนึง่ (๓) และ (๖) อาจมีข้อกําหนดอย่างหนึง่ อย่างใดดังต่อไปนี ้ก็ได้

Fo

(๑) กําหนดให้ ผ้ ขู ายส่งมอบทรัพย์สน
ิ และผู้ซื ้อชําระราคาทันทีภายในเวลาที่กําหนดไว้

(๒) กําหนดให้ ผ้ ขู ายส่งมอบทรัพย์สน
ิ และผู้ซื ้อชําระราคา ณ เวลาใดเวลาหนึง่ ในอนาคตเป็ นจํานวนและราคาตามที่

La

w

กําหนดไว้

(๓) กําหนดให้ สท
ิ ธิแก่คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึง่ ทีจ่ ะเรี ยกให้ คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ เข้ าทําสัญญาซื ้อขายภายในช่วงระยะเวลาใด

nd

เวลาหนึง่ หรื อ ณ เวลาใดเวลาหนึง่ ในอนาคต เป็ นจํานวนและราคาตามที่กําหนดไว้
(๔) กําหนดให้ ผ้ ซู ื ้อขายคืนและผู้ขายซื ้อคืนทรัพย์สน
ิ ที่ซื ้อขายนัน้ ณ เวลาใดเวลาหนึง่ ในอนาคต เป็ นจํานวนและราคาที่

ai

la

กําหนดไว้

Th

(๕) ข้ อกําหนดอื่น ๆ ตามที่ ธปท. กําหนด

แลกเปลีย่ นกระแสเงินสดในอนาคตตามวรรคหนึง่ (๓) และ (๖) ได้ แก่ สัญญา ซึง่ คูส่ ญ
ั ญาตกลงแลกเปลีย่ นภาระการรับ
จ่ายดอกเบี ้ยหรื อแลกเปลีย่ นภาระการรับจ่ายเงินตราต่างสกุล ทังนี
้ ้ ภายในระยะเวลาทีก่ ําหนดไว้
มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินนโยบายการเงิน ธปท. อาจกําหนดให้ สถาบันการเงินดํารงเงินฝากไว้ ที่ ธปท.
นอกจากการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสถาบันการเงินที่ ธปท.กําหนดตามกฎหมายอื่น ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์และ
อัตราดอกเบี ้ยที่ ธปท. ประกาศกําหนด
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ส่ วนที่ ๓
การบริหารจัดการสินทรัพย์ ของ ธปท.
มาตรา ๓๕ ให้ ธปท. มีอํานาจหน้ าที่บริ หารจัดการสินทรัพย์ของ ธปท. ซึง่ รวมถึงการนําสินทรัพย์นนไปลงทุ
ั้
นหาประโยชน์
ด้ วย ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการ ธปท. กําหนด โดยต้ องคํานึงถึงความมัน่ คง สภาพคล่อง และผลประโยชน์ตอบ
แทนของสินทรัพย์ ตลอดจนความเสีย่ งในการบริ หารจัดการเป็ นสําคัญ
สินทรัพย์ตามวรรคหนึง่ ไม่หมายความรวมถึง สินทรัพย์ในทุนสํารองเงินตราตามกฎหมายว่าด้ วยเงินตรา
มาตรา ๓๖ ในการบริ หารจัดการสินทรัพย์ตามมาตรา ๓๕ หากเป็ นการลงทุนในสินทรัพย์ตา่ งประเทศ ให้ กระทําได้ เฉพาะ
สินทรัพย์ตอ่ ไปนี ้

ru
m

(๑) ทองคํา

(๒) เงินตราต่างประเทศอันเป็ นเงินตราของประเทศที่รับปฏิบตั ิตามพันธะที่ตงไว้
ั ้ ตามหมวด ๘ แห่งข้ อตกลงว่าด้ วยกองทุน

La

w

Fo

การเงินระหว่างประเทศ ซึง่ ต้ องอยูใ่ นรูปเงินฝากในธนาคารพาณิชย์นอกราชอาณาจักร สถาบันการเงินต่างประเทศนอก
ราชอาณาจักร สถาบันการเงินระหว่างประเทศหรื อต้ องอยูใ่ นรูปเงินที่เก็บรักษาในสถาบันผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์นอก
ราชอาณาจักร ทังนี
้ ้ ตามลักษณะหรื อคุณสมบัติที่คณะกรรมการ ธปท. กําหนด

(๓) หลักทรัพย์ตา่ งประเทศที่จะมีการชําระหนี ้เป็ นเงินตราต่างประเทศที่ระบุไว้ ใน (๒) เฉพาะหลักทรัพย์ดงั ต่อไปนี ้

nd

(ก) หลักทรัพย์ของรัฐบาลต่างประเทศ องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ หรื อองค์การ

la

ระหว่างประเทศ

Th

หนี ้ตามหลักทรัพย์นนั ้

ai

(ข) หลักทรัพย์ที่รัฐบาลต่างประเทศ หรื อสถาบันการเงินระหว่างประเทศ หรื อองค์การระหว่างประเทศคํ ้าประกันการชําระ

(ค) ตราสารที่สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิกออกให้ เป็ นหลักฐานว่า ผู้ถือตราสารได้ มีสว่ น

ร่วมกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศดังกล่าว ในการให้ ก้ ยู ืมเงินแก่รัฐบาลสมาชิกหรื อองค์การของรัฐบาลสมาชิกของ
สถาบันการเงินระหว่างประเทศดังกล่าว ตามจํานวนดังที่ระบุไว้ ในตราสารนัน้

(ง) หลักทรัพย์ที่ออกโดยองค์การหรื อนิติบค
ุ คลต่างประเทศอื่นตามที่คณะกรรมการ ธปท.กําหนด
(๔) สิทธิซื ้อส่วนสํารองตามกฎหมายว่าด้ วยการให้ อํานาจปฏิบตั กิ ารเกี่ยวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหว่างประเทศ
(๕) สิทธิพิเศษถอนเงินตามกฎหมายว่าด้ วยการให้ อํานาจและกําหนดการปฏิบตั ิบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงิน

ในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
(๖) สินทรัพย์อื่นใดที่ ธปท. นําส่งสมทบกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และมิได้ นบ
ั เป็ นสินทรัพย์ในทุนสํารองเงินตราตาม

กฎหมายว่าด้ วยเงินตรา
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(๗) สินทรัพย์อื่นตามที่คณะกรรมการ ธปท. กําหนด

มาตรา ๓๗ ให้ ธปท. รายงานผลการบริ หารจัดการสินทรัพย์ของ ธปท. ต่อคณะกรรมการ ธปท. เพื่อทราบเป็ นรายไตรมาส
ส่ วนที่ ๔
การเป็ นนายธนาคารและนายทะเบียนหลักทรัพย์ ของรัฐบาล
มาตรา ๓๘ ให้ ธปท. เป็ นนายธนาคารของรัฐบาล โดยมีอํานาจหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(๑) รับเงินเพื่อเข้ าบัญชีฝากของกระทรวงการคลัง และจ่ายเงินจํานวนต่าง ๆ ไม่เกินจํานวนลัพธ์ ของบัญชีนน
ั ้ โดย

ru
m

กระทรวงการคลังไม่ต้องจ่ายเงินค่ารักษาบัญชีดงั กล่าว และ ธปท. ไม่ต้องจ่ายดอกเบี ้ยตามบัญชีฝากให้ แก่
กระทรวงการคลัง

Fo

(๒) รับเก็บรักษาเงิน หลักทรัพย์ หรื อของมีคา่ อย่างอื่น รวมทังผลประโยชน์
้
ในหลักทรัพย์นนไม่
ั ้ วา่ จะเป็ นเงินต้ นหรื อ

ดอกเบี ้ย เพื่อประโยชน์ของรัฐบาล

nd

(ก) การซื ้อและขายโลหะทองคําและเงิน

La

(๔) เป็ นตัวแทนของรัฐบาลในกิจการ ดังต่อไปนี ้

w

(๓) แลกเปลีย่ นเงิน ส่งเงินไปต่างประเทศ และกิจการธนาคารบรรดาที่เป็ นของรัฐบาล

la

(ข) การซื ้อ ขาย และโอนตัว๋ แลกเงิน หลักทรัพย์ และใบหุ้น

ai

(ค) การควบคุมและการรวมไว้ ในแหล่งกลางซึง่ เงินปริ วรรตต่างประเทศ

Th

(ง) การทํากิจการอื่นใดของรัฐบาลตามที่ได้ รับมอบหมาย

มาตรา ๓๙ ธปท. อาจเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของรัฐบาลก็ได้ และให้ มีอํานาจกระทําการในเรื่ องดังต่อไปนี ้
(๑) จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐบาล
(๒) จ่ายเงินต้ นและดอกเบี ้ยตามเงื่อนไขของหลักทรัพย์ที่จด
ั จําหน่ายตาม (๑)
(๓) กระทําการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินการตาม (๑) และ (๒)
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มาตรา ๔๐ ธปท. อาจเป็ นนายธนาคารของรัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ หรื ออาจเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ
รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้นหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐก็ได้ โดยให้ นาํ ความในมาตรา ๓๘ หรื อ
มาตรา ๓๙ แล้ วแต่กรณี มาใช้ บงั คับ โดยอนุโลม
ส่ วนที่ ๕
การเป็ นนายธนาคารของสถาบันการเงิน
มาตรา ๔๑ ให้ ธปท. เป็ นนายธนาคารของสถาบันการเงิน โดยมีอาํ นาจหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(๑) ให้ ก้ ยู ืมเงินแก่สถาบันการเงินโดยมีกําหนดระยะเวลาไม่เกินหกเดือน และต้ องมีสน
ิ ทรัพย์หลักประกันชันหนึ
้ ง่ ที่ ธปท.

กําหนดตามมาตรา ๓๓ (๗) เป็ นประกัน ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ธปท. กําหนด
(๒) รับเก็บรักษาเงิน หลักทรัพย์ หรื อของมีคา่ อย่างอื่นของสถาบันการเงิน รวมทังผลประโยชน์
้
ในหลักทรัพย์นนไม่
ั ้ วา่ จะ

ru
m

เป็ นเงินต้ นหรื อดอกเบี ้ย

การเงินชี ้แจงเพื่ออธิบายหรื อขยายความในรายงานนันได้
้

Fo

(๓) สัง่ ให้ สถาบันการเงินใดส่งรายงานเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี ้สิน ภาระผูกพันตามที่ ธปท. กําหนด และอาจเรี ยกให้ สถาบัน

La

w

การให้ ก้ ยู ืมเงินตาม (๑) ให้ หมายความรวมถึงการซื ้อสินทรัพย์หลักประกันชันหนึ
้ ง่ ตามมาตรา ๓๓ (๗) จากสถาบันการเงิน
โดยมีสญ
ั ญาขายคืนแก่สถาบันการเงินนันด้
้ วย

Th

ai

la

nd

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่สถาบันการเงินใดประสบปั ญหาสภาพคล่องอันอาจมีผลกระทบกระเทือนอย่างร้ ายแรงต่อเสถียรภาพ
ของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินเป็ นส่วนรวม และ ธปท. เห็นว่าการให้ ก้ ยู ืมเงินหรื อการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่สถาบันการเงินนัน้ อาจช่วยรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ และระบบการเงินได้ ธปท. โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน และได้ รับอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี จะให้ ก้ ยู มื เงินหรื อให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน
ในลักษณะอื่นใดแก่สถาบันการเงินดังกล่าวก็ได้
หากสถาบันการเงินนันมี
้ ห้ นุ หรื อทรัพย์สนิ ของสถาบันการเงินหรื อนิติบคุ คลอื่นใดซึง่ อาจนํามาเป็ นประกันได้ ให้ นําหุ้นหรื อ
ทรัพย์สนิ นันมาเป็
้
นประกันการให้ ก้ ยู ืมเงิน หรื อการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินตามวรรคหนึง่ ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินกําหนด
การให้ ก้ ยู ืมเงินหรื อการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินตามวรรคหนึง่ ให้ หมายความรวมถึงการซื ้อ การซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขาย
คืน ซื ้อลด หรื อรับช่วงซื ้อลดตัว๋ เงินตราสารเปลีย่ นมือ และการก่อภาระผูกพันเพื่อประโยชน์ของสถาบันการเงินด้ วย
มาตรา ๔๓ ให้ ธปท. เป็ นผู้ทรงบุริมสิทธิพิเศษในลําดับก่อนบุริมสิทธิอื่นสําหรับมูลหนี ้ที่เกิดจากการให้ ก้ ยู ืมเงินหรื อการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินตามมาตรา ๔๒ และมีอยูเ่ หนือเงินหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สนิ ของสถาบันการเงิน และหุ้นหรื อ
ทรัพย์สนิ ของนิติบคุ คลอื่นใดที่นํามาเป็ นประกันหนี ้นัน้ ทังนี
้ ้ เฉพาะที่อยูใ่ นความครอบครองของ ธปท.
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ส่ วนที่ ๖
การจัดตัง้ หรือสนับสนุนการจัดตัง้ ระบบการชําระเงิน
มาตรา ๔๔ ให้ ธปท. จัดตังหรื
้ อสนับสนุนการจัดตังระบบการชํ
้
าระเงิน ซึง่ รวมถึงระบบการหักบัญชีระหว่างสถาบันการเงิน
และการบริ หารจัดการระบบดังกล่าว เพื่อให้ ระบบการชําระเงินเกิดความปลอดภัยตลอดจนดําเนินไปด้ วยดีอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ธปท. ประกาศกําหนด

หมวด ๗

ru
m

มาตรา ๔๕ ในการดําเนินการระบบการชําระเงินที่ ธปท. จัดตังตามมาตรา
้
๔๔ หาก ธปท. จําเป็ นต้ องให้ ก้ ยู ืมเงิน ให้
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการระบบการชําระเงินกําหนดในกรณีที่เป็ นการให้ ก้ ยู ืมเงินที่เป็ นการให้
สภาพคล่องระหว่างวัน ธปท. จะเรี ยกดอกเบี ้ยหรื อค่าตอบแทนหรื อกําหนดให้ วางหลักประกันหรื อไม่ก็ได้

การป้องกันการมีส่วนได้ เสียของผู้ปฏิบัตหิ น้ าที่

La

w

Fo

มาตรา ๔๖ ห้ ามมิให้ ผ้ วู า่ การ กรรมการ พนักงานและลูกจ้ างกระทําการใด ๆ อันก่อให้ เกิดการขัดหรื อแย้ งระหว่าง
ผลประโยชน์ของตนและผลประโยชน์ของ ธปท. หรื อขัดหรื อแย้ งกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตน

ai

la

nd

มาตรา ๔๗ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ให้ พนักงานหรื อลูกจ้ างเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในเรื่ องทีต่ นได้ รับมอบหมายให้
เป็ นผู้พิจารณาต่อผู้วา่ การ คณะกรรมการ ธปท. คณะกรรมการนโยบายการเงิน คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
หรื อคณะกรรมการระบบการชําระเงิน แล้ วแต่กรณีและห้ ามมิให้ ผ้ นู นพิ
ั ้ จารณาหรื อเข้ าร่วมในการประชุมเรื่ องนัน้ จนกว่า
จะมีคาํ ชี ้ขาดให้ ปฏิบตั ิอย่างใด ทังนี
้ ้ ตามข้ อบังคับทีค่ ณะกรรมการ ธปท. กําหนด

Th

มาตรา ๔๘ พนักงานและลูกจ้ างต้ องไม่ดาํ รงตําแหน่ง รับจ้ างหรื อรับทําการงานใด ๆ ในสถาบันการเงิน เว้ นแต่เป็ นไปตาม
ข้ อบังคับที่ ธปท. กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ธปท.
หมวด ๘
การกํากับดูแล
มาตรา ๔๙ ให้ รัฐมนตรี มีอาํ นาจหน้ าที่กํากับดูแลโดยทัว่ ไปซึง่ กิจการของ ธปท.
มาตรา ๕๐ เพื่อประโยชน์ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเงิน หรื อระบบสถาบันการเงิน รัฐมนตรี และผู้วา่ การ
อาจจัดให้ มีการหารื อร่วมกันเป็ นครัง้ คราวตามความเหมาะสมก็ได้
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มาตรา ๕๑ ในกรณีที่มเี หตุการณ์อนั อาจก่อให้ เกิดผลกระทบหรื อความเสียหายอย่างรุนแรงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ทางการเงิน หรื อของระบบสถาบันการเงิน ให้ ธปท. รายงานข้ อเท็จจริ งและประเมินผลกระทบหรื อความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ ้น พร้ อมทังวิ
้ เคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ ไขปั ญหาต่อรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาโดยเร็ว
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรื อบรรเทาเหตุการณ์ที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบหรื อความเสียหายอย่างรุนแรงต่อเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ ทางการเงิน หรื อของระบบสถาบันการเงิน รัฐมนตรีอาจให้ ธปท. รายงานข้ อเท็จจริ ง วิเคราะห์ปัญหาและ
เสนอแนวทางการแก้ ไขปั ญหาเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาก็ได้

หมวด ๙

ru
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มาตรา ๕๒ ในกรณีทฐี่ านะสุทธิของเงินสํารองระหว่างประเทศของทางการตํา่ กว่าระดับทีจ่ ําเป็ นต่อการรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงินและอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา ให้ ธปท. รายงานต่อรัฐมนตรี โดยเร็ ว พร้ อมกับเสนอแนวทางการแก้ ไขปั ญหา
และให้ รัฐมนตรี รายงานต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อทราบต่อไป

w

มาตรา ๕๓ ปี การเงินของ ธปท. ให้ เป็ นไปตามปี ปฏิทิน

Fo

การบัญชี การตรวจสอบ การสอบบัญชี และการรายงาน

nd

La

มาตรา ๕๔ การบัญชีของ ธปท. ให้ จดั ทําตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป เว้ นแต่คณะกรรมการ ธปท. จะกําหนดเฉพาะ
เรื่ องเป็ นอย่างอื่นเพื่อให้ สอดคล้ องกับการปฏิบตั ิของธนาคารกลางอื่นโดยทัว่ ไป
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มาตรา ๕๕ ให้ มคี ณะกรรมการตรวจสอบคณะหนึง่ ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิทคี่ ณะกรรมการ ธปท. แต่งตัง้ ไม่น้อยกว่า
สามคนและไม่เกินห้ าคน ซึง่ ต้ องมาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ธปท. อย่างน้ อยสองคน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึง่ มาจากบุคคลภายนอกอย่างน้ อยหนึง่ คนเพือ่ ทําหน้ าทีก่ ํากับดูแลการตรวจสอบกิจการของ ธปท. และรายงานต่อ
คณะกรรมการ ธปท. และรัฐมนตรี เป็ นรายไตรมาส
มาตรา ๕๖ ให้ สาํ นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผู้สอบบัญชีของ ธปท.
มาตรา ๕๗ ภายในเวลาสามเดือนนับแต่วนั สิ ้นปี การเงิน ให้ ธปท. เสนองบการเงินของ ธปท. ทุนสํารองเงินตรา และกิจการ
ธนบัตรประจําปี การเงินนัน้ ซึง่ ผู้วา่ การได้ รับรองและผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ ว ต่อรัฐมนตรี เพื่อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในการเสนองบการเงินตามวรรคหนึง่ ให้ ธปท. เสนอรายงานของคณะกรรมการ ธปท. สรุปผลการดําเนินการของ ธปท.
ภายในรอบปี นันต่
้ อรัฐมนตรี ด้วย
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มาตรา ๕๘ ให้ ธปท. จัดทํารายงานแสดงฐานะของเงินสํารองระหว่างประเทศของทางการทังในฐานะรวม
้
ฐานะสุทธิ และ
ฐานะล่วงหน้ าสุทธิ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นประจําทุกเดือน
มาตรา ๕๙ ทุกสิ ้นสัปดาห์ ให้ ธปท. เผยแพร่รายงานแสดงฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของ ธปท. ทุนสํารองเงินตรา และ
กิจการธนบัตร และเสนอต่อรัฐมนตรี เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ru
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มาตรา ๖๐ เพื่อประโยชน์ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทางการเงินหรื อของระบบสถาบันการเงิน ให้ ธปท. จัดทํา
รายงานสภาพเศรษฐกิจและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องเสนอต่อรัฐมนตรีเป็ นประจําทุกเดือน โดยต้ องวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและ
แนวทางการดําเนินงานด้ วย

Fo

มาตรา ๖๑ ทุกหกเดือน ให้ ธปท. จัดทํารายงานสภาพเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน นโยบายสถาบันการเงิน นโยบายระบบ
การชําระเงิน แนวทางการดําเนินงานและประเมินผล เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี ทราบ ทังนี
้ ้ ให้ จดั ทํา
รายงานภายในหกสิบวันนับแต่วนั ที่ ๓๐ มิถนุ ายน และวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี

w

หมวด ๑๐

La

บทกําหนดโทษ
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มาตรา ๖๒ ห้ ามมิให้ บคุ คลใดนอกจาก ธปท. ใช้ คาํ ว่า “ชาติ”“รัฐ”“ประเทศไทย” หรื อ “กลาง” เป็ นส่วนหนึง่ ของชื่อหรื อ
คําแสดงชื่อธนาคาร ผู้ใดฝ่ าฝื นต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึง่ ปี หรื อปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท หรือทังจํ
้ าทังปรั
้ บ และปรับ
อีกไม่เกินวันละสามพันบาท ตลอดระยะเวลาที่ยงั ฝ่ าฝื นอยู่

Th

มาตรา ๖๓ บุคคลใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๐ ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท
มาตรา ๖๔ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๘/๒๐ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึง่ ปี หรื อปรับไม่เกินห้ าแสนบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๖๕ สถาบันการเงินใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๓๔ ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท และปรับอีกไม่
เกินวันละสามพันบาท ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝื นอยู่ หรื อจนกว่าจะปฏิบตั ิถกู ต้ อง
มาตรา ๖๖ ผู้วา่ การ กรรมการ พนักงานหรื อลูกจ้ างผู้ใดมีหน้ าที่ซื ้อ ทํา จัดการ หรื อรักษาทรัพย์สนิ ใด เบียดบังทรัพย์สนิ นัน้
เป็ นของตนหรื อของผู้อื่นโดยทุจริต หรื อโดยทุจริ ตยอมให้ ผ้ อู ื่นเอาทรัพย์สนิ นันเสี
้ ย ต้ องระวางโทษจําคุกตังแต่
้ ห้าปี ถึงยี่สบิ ปี
หรื อจําคุกตลอดชีวิต หรื อปรับตังแต่
้ ห้าแสนบาทถึงสองล้ านบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
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มาตรา ๖๗ ผู้วา่ การ กรรมการ พนักงานหรื อลูกจ้ างผู้ใดใช้ อาํ นาจในหน้ าที่โดยมิชอบ ข่มขืนใจหรื อจูงใจเพื่อให้ บคุ คลใด
มอบให้ หรื อหามาให้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่นต้ องระวางโทษจําคุกตังแต่
้ ห้าปี ถึงยี่สบิ ปี หรื อจําคุก
ตลอดชีวติ หรื อปรับตังแต่
้ ห้าแสนบาทถึงสองล้ านบาทหรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๖๘ ผู้วา่ การ กรรมการ พนักงานหรื อลูกจ้ างผู้ใดเรี ยก รับหรื อยอมจะรับทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื่นใด สําหรับตนเอง
หรื อผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรื อไม่กระทําการอย่างใดในหน้ าที่ ไม่วา่ การนันจะชอบหรื
้
อมิชอบด้ วยหน้ าที่ ต้ อง
ระวางโทษจําคุกตังแต่
้ ห้าปี ถึงยี่สบิ ปี หรื อจําคุกตลอดชีวิต หรื อปรับตังแต่
้ ห้าแสนบาทถึงสองล้ านบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
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มาตรา ๖๙ ผู้วา่ การ กรรมการ พนักงานหรื อลูกจ้ างผู้ใดกระทําการหรื อไม่กระทําการอย่างใดในหน้ าที่ โดยเห็นแก่ทรัพย์สนิ
หรื อประโยชน์อื่นใด ซึง่ ตนได้ เรียก รับ หรื อยอมจะรับไว้ ก่อนที่ตนได้ รับแต่งตังให้
้ ปฏิบตั งิ านในหน้ าที่นนั ้ ต้ องระวางโทษ
จําคุกตังแต่
้ ห้าปี ถึงยี่สบิ ปี หรื อจําคุกตลอดชีวิตหรื อปรับตังแต่
้ ห้าแสนบาทถึงสองล้ านบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
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มาตรา ๗๐ ผู้วา่ การ กรรมการ พนักงานหรื อลูกจ้ างผู้ใดมีหน้ าที่ ซื ้อ ทํา จัดการ หรื อรักษาทรัพย์สนิ ใด ๆ ใช้ อํานาจในหน้ าที่
โดยทุจริ ตอันเป็ นการเสียหายแก่ ธปท. ต้ องระวางโทษจําคุกตังแต่
้ ห้าปี ถึงยี่สบิ ปี หรื อจําคุกตลอดชีวิต หรื อปรับตังแต่
้ ห้า
แสนบาทถึงสองล้ านบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
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มาตรา ๗๑ ผู้วา่ การ กรรมการ พนักงานหรื อลูกจ้ างผู้ใดมีหน้ าที่จดั การ หรื อดูแลกิจการใดเข้ ามีสว่ นได้ เสียเพื่อประโยชน์
สําหรับตนเองหรื อผู้อื่นเนื่องด้ วยกิจการนัน้ เว้ นแต่เป็ นการดําเนินการตามที่ ธปท. มอบหมายหรื อตามข้ อบังคับของ ธปท.
ต้ องระวางโทษจําคุกตังแต่
้ หนึง่ ปี ถึงสิบปี หรื อปรับตังแต่
้ หนึง่ แสนบาทถึงหนึง่ ล้ านบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๗๒ ผู้วา่ การ กรรมการ พนักงานหรื อลูกจ้ างผู้ใดมีหน้ าที่จา่ ยทรัพย์สนิ จ่ายทรัพย์สนิ นันเกิ
้ นกว่าทีค่ วรจ่าย เพื่อ
ประโยชน์สาํ หรับตนเองหรื อผู้อื่น ต้ องระวางโทษจําคุกตังแต่
้ หนึง่ ปี ถึงสิบปี หรื อปรับตังแต่
้ หนึง่ แสนบาทถึงหนึง่ ล้ านบาท
หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๗๓ ผู้วา่ การ กรรมการ พนักงานหรื อลูกจ้ างผู้ใดปฏิบตั ิหรือละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ เกิดความ
เสียหายแก่ผ้ หู นึง่ ผู้ใด หรื อปฏิบตั ิหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่โดยทุจริ ตต้ องระวางโทษจําคุกตังแต่
้ หนึง่ ปี ถึงสิบปี หรื อ
ปรับตังแต่
้ หนึง่ แสนบาทถึงหนึง่ ล้ านบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
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มาตรา ๗๔ ผู้วา่ การ กรรมการ พนักงานหรื อลูกจ้ างผู้ใดล่วงรู้กิจการของ ธปท. อันเนื่องจากการปฏิบตั ิตามอํานาจหน้ าที่ที่
บัญญัติไว้ ในพระราชบัญญัตินี ้ อันเป็ นกิจการที่ตามปกติวิสยั พึงสงวนไว้ ไม่เปิ ดเผย หรื อเป็ นกิจการที่คณะกรรมการตาม
มาตรา ๑๗ (๑) (๒) (๓) หรื อ (๔) แล้ วแต่กรณี มีมติให้ สงวนไว้ ไม่เปิ ดเผย ถ้ าผู้นนนํ
ั ้ าไปเปิ ดเผยแก่บคุ คลอื่นต้ องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินห้ าปี หรื อปรับไม่เกินห้ าแสนบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
ความในวรรคหนึง่ มิให้ นํามาใช้ บงั คับแก่การเปิ ดเผยในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(๑) การเปิ ดเผยตามหน้ าที่หรื อเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรื อการพิจารณาคดี
(๒) การเปิ ดเผยเกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้
(๓) การเปิ ดเผยเพื่อประโยชน์ในการแก้ ไขฐานะหรื อการดําเนินงานของสถาบันการเงิน
(๔) การเปิ ดเผยแก่ผ้ สู อบบัญชีของสถาบันการเงิน หรื อหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศทีม
่ ีอาํ นาจหน้ าที่ในการกํากับ

ru
m

ดูแลสถาบันการเงิน

(๕) การเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของหน่วยงานของรัฐในประเทศและต่างประเทศ การเปิ ดเผยแก่
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ทางการหรื อหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศที่ทาํ หน้ าทีก่ ํากับดูแลหลักทรัพย์หรื อตลาดหลักทรัพย์ หรื อกํากับดูแล
สถาบันการเงิน
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(๖) การเปิ ดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
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มาตรา ๗๕ ผู้ใดนอกจากบุคคลตามมาตรา ๗๔ รู้ความลับเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของ ธปท. ตามพระราชบัญญัตินี ้
กระทําด้ วยประการใด ๆ ให้ ผ้ อู ื่นรู้ความลับดังกล่าว ซึง่ มิใช่เป็ นการปฏิบตั ิการตามกฎหมายหรื อตามหน้ าที่ ต้ องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินห้ าปี หรื อปรับไม่เกินห้ าแสนบาทหรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบลู สงคราม
นายกรัฐมนตรี
พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๗
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี ้ให้ ใช้ บงั คับได้ ตงแต่
ั ้ วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป
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มาตรา ๔ ให้ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๕
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี ้ คือ เนื่องจากการปรับปรุงกฎหมายว่าด้ วยการธนาคาร
พาณิชย์ ได้ ปรับปรุงและวางหลักเกณฑ์กําหนดให้ ธนาคารพาณิชย์ดํารงเงินสดสํารองไว้ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นการ
เหมาะสมยิ่งขึ ้นแล้ ว จึงควรยกเลิกหลักเกณฑ์ในกรณีเดียวกันที่กําหนดไว้ เดิมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติธนาคาร
แห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ นันเสี
้ ย
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พระราชกําหนดแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตกิ ารธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ พ.ศ. ๒๕๒๘
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชกําหนดฉบับนี ้ คือ เพื่อให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถดําเนินมาตรการ
ให้ ความช่วยเหลือในทางการเงินเพื่อฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินให้ มคี วามมัน่ คงและเสถียรภาพโดยเฉพาะเมื่อ
มีวิกฤติการณ์ร้ายแรงเกิดขึ ้นในระบบสถาบันการเงิน และโดยทีเ่ ป็ นกรณีฉกุ เฉินที่มีความจําเป็ นรี บด่วนในอันทีจ่ ะรักษา
ความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเป็ นต้ องตราพระราชกําหนดนี ้
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พระราชกําหนดแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตธิ นาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
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มาตรา ๖ ในกรณีของหลักประกันที่กองทุนได้ เรี ยกไว้ ในการให้ ก้ ยู มื เงินแก่สถาบันการเงินที่ถกู ระงับการดําเนินกิจการตาม
คําสัง่ ของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๒๖ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๐ และวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึง่ สัง่
โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ถ้ า
คณะกรรมการจัดการกองทุนเห็นว่ามีความจําเป็ นเพื่อรักษาความเป็ นธรรมและความมัน่ คงของระบบสถาบันการเงิน
คณะกรรมการจัดการองทุนจะสละหลักประกันดังกล่าว เพื่อให้ เจ้ าหนี ้อื่นของสถาบันการเงินนันได้
้ รับเฉลีย่ หนี ้ตามความ
เป็ นธรรม ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการจัดการกองทุนกําหนดโดยอนุมตั ิรัฐมนตรีก็ได้
มาตรา ๖ ทวิ ในกรณีที่กองทุนได้ ประกันหรื อให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินทีถ่ กู ระงับการดําเนินกิจการ
ไม่วา่ จะได้ ดําเนินการก่อนหรื อหลังคําสัง่ ให้ ระงับการดําเนินกิจการ ให้ ถือว่ากองทุนเป็ นเจ้ าหนี ้ของสถาบันการเงินที่ถกู
ระงับการดําเนินกิจการนัน้
มิให้ นําบทบัญญัติมาตรา ๙๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาใช้ บงั คับแก่การทีก่ องทุนขอรับ
ชําระหนี ้จากทรัพย์สนิ ของสถาบันการเงินตามวรรคหนึง่
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มาตรา ๗ ให้ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกําหนดนี ้
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชกําหนดฉบับนี ้ คือ โดยที่มีความจําเป็ นต้ องให้ ความคุ้มครองผู้ฝากเงินและ
เจ้ าหนี ้ของสถาบันการเงินที่สจุ ริตในกรณีที่สถาบันการเงินประสบปั ญหา โดยการให้ กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินเข้ าประกันผู้ฝากเงินและเจ้ าหนี ้ดังกล่าว และโดยทีใ่ นการเรี ยกหลักประกันในการให้ ก้ ยู ืมเงินแก่สถาบัน
การเงินของกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินบางกรณี ทําให้ เจ้ าหนี ้อื่นเสียเปรียบและมีผลกระทบต่อ
ความเชื่อมัน่ ของเจ้ าหนี ้ในการให้ สนิ เชื่อแก่สถาบันการเงินโดยรวมอันจะทําให้ วิกฤตการณ์ของสถาบันการเงินในประเทศที่
เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ทวีความรุนแรงยิ่งขึ ้น สมควรแก้ ไขให้ กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินมีอํานาจเพิ่ม
ฐานในการคํานวณเงินที่สถาบันการเงินต้ องนําส่ง เพื่อให้ กองทุนสามารถรับภาระการประกันผู้ฝากเงินและเจ้ าหนี ้ของ
สถาบันการเงิน และโดยทีเ่ ป็ นกรณีฉกุ เฉินที่มีความจําเป็ นรี บด่วนอันมิอาจหลีกเลีย่ งได้ ในอันที่จะรักษาความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเป็ นต้ องตราพระราชกําหนดนี ้
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พระราชกําหนดแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๔๑
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หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชกําหนดฉบับนี ้ คือ โดยที่ประเทศไทยได้ ประสบปั ญหาเศรษฐกิจตกตํ่าอย่าง
รุนแรง จึงได้ มกี ารกําหนดมาตรการเพื่อแก้ ไขปั ญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจในขณะนี ้หลายประการ ซึง่ มาตรการแก้ ไขประการ
หนึง่ คือการให้ ความช่วยเหลือและการจัดการทางการเงินแก่กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เพื่อ
เสริ มสภาพความแข็งแกร่งทางการเงินให้ แก่กองทุนและลดภาระทางการเงินที่รัฐจะต้ องช่วยเหลือกองทุน และใน
ขณะเดียวกันให้ มีความโปร่งใสเพื่อเสริ มสร้ างความมัน่ ใจในการลงทุนในประเทศต่อไป แต่ในระยะเวลาที่ผา่ นมากองทุนได้
ให้ ความช่วยเหลือแก่สถาบันการเงินต่าง ๆ ในรูปการประกันและการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินเป็ นจํานวนมากเพื่อ
แก้ ไขวิกฤติทางการเงินในขณะนัน้ ฉะนัน้ เพื่อมิให้ กองทุนต้ องได้ รับความเสียหายจากการดําเนินการช่วยเหลือดังกล่าว
ประกอบกับกองทุนจําเป็ นต้ องสละหลักประกันที่ได้ มาจากสถาบันการเงินเหล่านันตามที
้
ก่ ฎหมายกําหนดเพื่อให้ ความเป็ น
ธรรมแก่เจ้ าหนี ้อื่น ๆ จึงอาจเกิดปั ญหาทําให้ กองทุนไม่ได้ รับชําระหนี ้คืน ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการฟื น้ ฟูฐานะของกองทุน
ตามมาตรการแก้ ไขปั ญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจขึ ้นได้ จึงจําเป็ นต้ องให้ ความคุ้มครองและให้ มีหลักประกันที่กองทุนจะได้ รับ
เงินที่ให้ ความช่วยเหลือไปแล้ วคืนมาในฐานะเป็ นเจ้ าหนี ้ของสถาบันการเงินนันเสี
้ ยตังแต่
้ ในขณะนี ้ และโดยที่เป็ นกรณี
ฉุกเฉินที่มีความจําเป็ นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลีย่ งได้ ในอันที่จะรักษาความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเป็ นต้ อง
ตราพระราชกําหนดนี ้
พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป เว้ นแต่มาตรา ๑๐
มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ ให้ ใช้ บงั คับเมื่อกฎหมายว่าด้ วยสถาบันคุ้มครองเงินฝากมีผลใช้ บงั คับ
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มาตรา ๑๔ ให้ กรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยซึง่ จัดตังขึ
้ ้นตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๔๘๗ ที่ดํารงตําแหน่งอยูใ่ นวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ อยูใ่ นตําแหน่งและปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตังประธานกรรมการและกรรมการผู
้
้ ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕
ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้ แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่เกินหนึง่ ร้ อยแปดสิบวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ
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มาตรา ๑๕ ในวาระเริ่มแรกให้ คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการใน
คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยจํานวนหกคนเสนอต่อรัฐมนตรี โดยให้ พจิ ารณาคัดเลือกบุคคลคนหนึง่ จากบุคคล
ดังกล่าวเพื่อเสนอชื่อให้ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ ให้ นํา
มาตรา ๒๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึง่ แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตินี ้
มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
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การนับวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยให้ นบั วาระการดํารงตําแหน่งตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้ เป็ น
วาระแรก
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มาตรา ๑๖ ในระหว่างที่ยงั ไม่มคี ณะกรรมการนโยบายการเงิน คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน หรื อคณะกรรมการ
ระบบการชําระเงิน ตามมาตรา ๒๘/๖ มาตรา ๒๘/๙ หรื อมาตรา ๒๘/๑๑ แห่งพระราชบัญญัตธิ นาคารแห่งประเทศไทย
พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึง่ แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตินี ้ตามลําดับ ให้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน
คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน และคณะกรรมการระบบการชําระเงิน ซึง่ ผู้วา่ การธนาคารแห่งประเทศไทยแต่งตัง้
และดํารงตําแหน่งอยูใ่ นวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นคณะกรรมการดังกล่าว แล้ วแต่กรณีไป
พลางก่อน แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่เกินหนึง่ ร้ อยแปดสิบวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ
มาตรา ๑๗ ให้ ผ้ วู า่ การธนาคารแห่งประเทศไทยซึง่ ดํารงตําแหน่งอยูใ่ นวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตนิ ี ้ใช้ บงั คับ ดํารง
ตําแหน่งเป็ นผู้วา่ การธนาคารแห่งประเทศไทยตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช
๒๔๘๕ ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้ต่อไป แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่เกินสิ ้นปี งบประมาณตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการ
งบประมาณของปี ที่ผ้ วู า่ การมีอายุครบหกสิบปี บริ บรู ณ์
ในกรณีที่ผ้ วู า่ การธนาคารแห่งประเทศไทยพ้ นจากตําแหน่งตามวรรคหนึง่ หรื อลาออกให้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง
พิจารณากําหนดค่าชดเชยการเสียโอกาสจากข้ อห้ ามมิให้ ประกอบอาชีพตามมาตรา ๒๘/๒๐ แห่งพระราชบัญญัติธนาคาร
แห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้ แก่ผ้ วู า่ การธนาคารแห่งประเทศไทยด้ วย และ
ให้ ถือว่าเป็ นค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย
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มาตรา ๑๘ ให้ มาตรา ๒๙ อัฏฐารส วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึง่ แก้ ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๐ ยังคงใช้ บงั คับต่อไปแก่กรณีการประกันหรื อให้ ความช่วยเหลือทางการเงินของกองทุน เพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินตามบทบัญญัติดงั กล่าวแก่สถาบันการเงินทีก่ ระทําก่อนวันที่พระราชบัญญัตนิ ี ้ใช้ บงั คับ
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มาตรา ๑๙ ภายในระยะเวลาสีป่ ี นบั แต่วนั ที่กฎหมายว่าด้ วยสถาบันคุ้มครองเงินฝากใช้ บงั คับหากยังไม่มกี ารตรากฎหมาย
เกี่ยวกับการให้ การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินใช้ บงั คับ แต่มีความจําเป็ น
เร่งด่วนเพื่อแก้ ไขฟื น้ ฟูสถาบันการเงินที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน อันอาจกระทบต่อเสถียรภาพของระบบสถาบัน
การเงินและเป็ นกรณีที่ได้ มีการดําเนินการตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัตธิ นาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช
๒๔๘๕ ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้แล้ ว ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย
สถาบันการเงินอาจเสนอแนะแผน แนวทาง และวิธีการแก้ ไขปั ญหาสถาบันการเงินนันต่
้ อคณะกรรมการจัดการกองทุนของ
กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินโดยต้ องแสดงให้ เห็นว่าการดําเนินการตามแผน แนวทาง และวิธีการ
ดังกล่าวมีประสิทธิผลสูงสุดและเป็ นไปอย่างเหมาะสม เมื่อคณะกรรมการจัดการกองทุนพิจารณาแล้ วเห็นชอบด้ วย ให้
เสนอรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมตั ิ
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เมื่อได้ รับอนุมตั จิ ากคณะรัฐมนตรี แล้ ว ให้ กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินมีอาํ นาจดําเนินการ
ดังต่อไปนี ้ เพียงเท่าที่จําเป็ น เพื่อแก้ ไขฟื น้ ฟูสถาบันการเงินตามความจําเป็ นเร่งด่วน
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(๑) ให้ ก้ ยู ืมเงินแก่สถาบันการเงินโดยมีหรื อไม่มีประกันตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทีค
่ ณะกรรมการจัดการกองทุน

la

ของกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินกําหนดโดยอนุมตั ิรัฐมนตรี

ai

(๒) ซื ้อหรื อเข้ าถือหุ้นในสถาบันการเงิน

Th

(๓) ซื ้อ ซื ้อลด หรื อรับช่วงซื ้อลดตราสารแสดงสิทธิในหนี ้ หรื อรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องของสถาบันการเงิน

ในกรณีที่กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินมีความจําเป็ นต้ องกู้ยมื เงินเพื่อดําเนินการตามวรรคสอง
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจให้ ก้ ยู ืมเงินแก่กองทุน หรื อรัฐบาลอาจคํ ้าประกันการกู้ยมื เงินของกองทุนก็ได้ ทังนี
้ ้ ให้ กองทุน
จัดทําบัญชีสาํ หรับการดําเนินการดังกล่าวแยกต่างหากจากบัญชีอื่น
ให้ รัฐบาลใช้ คืนเงินที่กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินได้ ก้ ยู มื ตามวรรคสามดอกเบี ้ยทีเ่ กิดจากเงินกู้ยืม
ดังกล่าว ตลอดจนค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการทีเ่ กี่ยวข้ องให้ แก่กองทุน
มาตรา ๒๐ ให้ บรรดาประกาศ ระเบียบ คําสัง่ หรื อข้ อบังคับ ที่ออกตามความในบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตธิ นาคาร
แห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ที่ใช้ บงั คับอยูใ่ นวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ ยังคงใช้ บงั คับได้ ตอ่ ไป เท่าที่
ไม่ขดั หรื อแย้ งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดย
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พระราชบัญญัตินี ้ จนกว่าจะได้ มปี ระกาศ ระเบียบ คําสัง่ หรื อข้ อบังคับที่ออกตามความในบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้
มาตรา ๒๑ ให้ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี ้ คือ โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุงวัตถุประสงค์อํานาจหน้ าที่
และโครงสร้ างของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้ เหมาะสมกับการดําเนินภารกิจอันพึงเป็ นงานของธนาคารกลาง ในการ
ดํารงไว้ ซงึ่ เสถียรภาพทางการเงิน เสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินและระบบการชําระเงิน ตลอดจนสอดคล้ องกับ
มาตรฐานสากล ประกอบกับสมควรให้ มีคณะกรรมการที่ทาํ หน้ าที่ในการกําหนดนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ เฉพาะที่
จําเป็ นในแต่ละด้ าน ได้ แก่ คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการนโยบายการเงิน คณะกรรมการนโยบาย
สถาบันการเงินและคณะกรรมการระบบการชําระเงิน เพื่อให้ การดําเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทยในการรักษา
เสถียรภาพทางการเงินและระบบสถาบันการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ทันต่อเหตุการณ์และสอดคล้ องกับภาวะเศรษฐกิจ
ทางการเงินของโลกที่เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ ว และให้ ผ้ วู า่ การธนาคารแห่งประเทศไทยมีความเป็ นอิสระในการบริ หาร
จัดการกิจการของธนาคารแห่งประเทศไทยและการปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร รวมทัง้
กําหนดการป้องกันการมีสว่ นได้ เสียของผู้วา่ การ กรรมการ พนักงานและลูกจ้ างของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้ การ
บริ หารงานของธนาคารแห่งประเทศไทยมีความโปร่งใสนอกจากนัน้ สมควรกําหนดให้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังซึง่
เป็ นผู้กํากับดูแลการดําเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทยมีสว่ นร่วมในการแก้ ไขปั ญหาที่เกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงิน
และระบบสถาบันการเงินที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบหรื อความเสียหายอย่างรุนแรงต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและ
ระบบการเงินเป็ นส่วนรวม กําหนดประเภทสินทรัพย์และเครื่ องมือในการดําเนินนโยบายเพื่อการดูแลเสถียรภาพทางการ
เงินและระบบสถาบันการเงิน และการบริ หารจัดการสินทรัพย์ของธนาคารแห่งประเทศไทยตลอดจนให้ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเพิ่มประเภทเงินสํารองและมีระบบการจัดทําบัญชี การตรวจสอบ และการรายงานที่เหมาะสมยิง่ ขึ ้น เพื่อให้
การบริ หารงานมีประสิทธิภาพและคล่องตัว นอกจากนี ้ เมื่อมีกฎหมายว่าด้ วยสถาบันคุ้มครองเงินฝากใช้ บงั คับแล้ ว สมควร
ยกเลิกอํานาจของกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในการให้ ความช่วยเหลือแก่สถาบันการเงิน ผู้ฝาก
เงินหรื อเจ้ าหนี ้ของสถาบันการเงิน ในกรณีที่สถาบันการเงินประสบวิกฤติทางการเงินอย่างร้ ายแรง เพื่อให้ กองทุนเพื่อการ
ฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินยุติบทบาทหน้ าทีใ่ นเรื่ องดังกล่าว โดยยังคงให้ ทาํ หน้ าทีใ่ นการบริ หารสินทรัพย์ตอ่ ไป
เพื่อชําระหนี ้สินและภาระผูกพันที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ให้ เสร็ จสิ ้น จึงจําเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัตินี ้
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