เรื่องเสร็จที่ ๗/๒๕๔๔
บันทึก
เรื่อง การสงคืนสินทรัพยบริจาคของพระธรรมวิสุทธิมงคล
ธนาคารแห ง ประเทศไทย (ธปท.) ได มี ห นั ง สื อ ด ว นที่ สุ ด ที่ ธปท. สกม.
๓๕๑๙/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓ ความวา ตามที่พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัม
ปนโน) ไดมอบเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาและทองคําที่ไดรับบริจาคจากประชาชนทั่วประเทศใน
โครงการผาปาชวยชาติใหแก ธปท. โดยระบุจุดมุงหมายเพื่อนําเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาเขาบัญชี
ธปท. เปนทุนสํารองระหวางประเทศที่ Federal Reserve Bank นิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา
และทองคําเปนทุนสํารองทางการ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีหนังสือตอบขอหารือ
ในขอกฎหมายเกี่ยวกับการนําสินทรัพยบริจาคดังกลาวเขาบัญชีทุนสํารองเงินตรา ธปท. จํานวน ๒
ครั้งแลว ตอมาเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๓ พระธรรมวิสุทธิมงคลไดมีหนังสือถึง ธปท. ขอให
โอนบรรดาเงินดอลลารสหรัฐและบรรดาทองคําเขาบัญชีทุนสํารองเงินตรา หรือบัญชีผลประโยชน
ประจําป หรือบัญชีสํารองพิเศษของฝายออกบัตรธนาคาร ธปท. ซึ่ง ธปท. ไดนําสินทรัพยบริจาค
ดังกลาวเขาบัญชีทุนสํารองเงินตราเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๓ และ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม
๒๕๔๓ พระธรรมวิสุทธิมงคลไดมีหนังสือ ที่ พิเศษ/๑๓/๒๕๔๓ ขอให ธปท. สงคืนบรรดาเงิน
ดอลลารสหรัฐอเมริกาและทองคําดังกลาวแกพระธรรมวิสุทธิมงคล ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๔
ภายในเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สวนแสงธรรม ถนนพุทธมณฑล สาย ๓ กรุงเทพมหานคร โดยอางวา
ธปท. ไมไดดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการบริจาค
ธปท. จึงขอหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นดังตอไปนี้
(๑) การดําเนินการของ ธปท. เกี่ยวกับสินทรัพยบริจาคของพระธรรมวิสุทธิ
มงคลเปนไปตามวัตถุประสงคของพระธรรมวิสุทธิมงคล หรือไม
(๒) พระธรรมวิสุทธิมงคลสามารถเรียกให ธปท. คืนสินทรัพยบริจาคดังกลาวได
หรือไม
(๓) หาก ธปท. จําตองสงคืนสินทรัพยบริจาคดังกลาวแกพระธรรมวิสุทธิมงคล
ธปท. จะตองดําเนินการอยางไรเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาวโดยไดฟงคํา
ชี้แจงขอเท็จจริงจากผูแทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลางและสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง)
และผูแทน ธปท. แลว สรุปขอเท็จจริงไดวา พระธรรมวิสุทธิมงคลไดมีหนังสือถึง ธปท. รวม ๗
ฉบับ คือ
ฉบับที่หนึ่ง ที่ พิเศษ ๐๐๓๔/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ สรุปความได
วา จะนําเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา - เงินสกุลตางประเทศ งวดแรก ให ธปท. นําเขาบัญชีประเทศ
ไทยเปนทุนสํารองระหวางประเทศ ที่ Federal Reserve Bank นิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา

๒
จึงขอใหทาง ธปท. เตรียมการรับมอบเงินครั้งนี้ดวย และตอมาเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๑ ไดมี
การมอบเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา - เงินสกุลตางประเทศนําเขาบัญชีดังกลาว จํานวนเงิน ๑,
๒๗๘,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกา
ฉบับที่สอง ที่ พิเศษ ๐๐๐๐๓๔.๓/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๒ สรุป
ความได ว า ขอมอบเงิ น ดอลลาร ส หรั ฐ อเมริ ก า งวดที่ ส อง จํ า นวน ๓ ,๐๐๐ ,๐๐๐ ดอลลาร
สหรัฐอเมริกาให ธปท.เขาบัญชีประเทศไทยเปนทุนสํารองระหวางประเทศ ที่ Federal Reserve
Bank นิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา พรอมกับมอบทองคําแทงขนาดตามมาตรฐานสากล
น้ํ า หนั ก ๑๒.๕ กิ โ ลกรั ม ความบริ สุ ท ธิ์ ๙๙.๙๙% จํ า นวน ๘๓ แท ง จํ า นวนประมาณ ๑ ,
๐๓๗.๗๘๕๕๐ กิโลกรัม เปนทุนสํารองทางการงวดที่ ๑
ฉบับที่สาม ที่ พิเศษ ๐๐๐๐๘๐.๑/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๒ สรุป
ความไดวา มีความประสงคจะขออนุญาตจาก ธปท. นําทองคําแทงจํานวน ๓๖ แทง หนักประมาณ
๔๕๐ กิโลกรัม ซึ่งบรรจุในภาชนะที่มั่นคงแข็งแรง (ตูเซฟ) จํานวน ๑ ตู พรอมกับใสกุญแจปด
ผนึกและประทับตราปองกันการเปด เขาเก็บรักษาในตูเก็บรักษาทองคําในหองมั่นคงของฝายออก
บัตรธนาคาร และตอมาเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๒ ไดมีการรับมอบทองคําดังกลาวเขาเก็บ
รักษาตามความประสงคดังกลาว
ฉบับที่สี่ ไมปรากฏเลขที่ แตไดทํา ณ สวนแสงธรรม ถนนพุทธมณฑลสาย ๓
กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๓ สรุปความไดวา มีความประสงคใหโอนบรรดา
ทองคําจํานวน ๑,๐๓๗.๕ กิโลกรัม และเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาจํานวน ๔,๒๗๘,๐๐๐ ดอลลาร
สหรั ฐอเมริก าที่ ได ม อบให ธปท. แลวนั้น เขา บัญชีทุ น สํารองเงิ นตรา หรือบั ญ ชีผลประโยชน
ประจําปหรือบัญชีทุนสํารองพิเศษ ของฝายออกบัตรธนาคาร ธปท. เพื่อใหเปนไปตามเจตนาที่จะ
ใหนําเขาคลังหลวงของประเทศไทยนับแตเริ่มโครงการชวยชาติฯเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๔๑ เปน
ตนมา
ฉบับที่หา ที่ พิเศษ/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓ สรุปความไดวา ขอให
นําทองคําและเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาที่มอบใหแก ธปท. เขาบัญชีทุนสํารองเงินตราของ ธปท.
ตามลักษณะของคําวา “ทุนสํารองเงินตรา” ตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ เทานั้น และ
ใหถือวาความประสงคตามหนังสือนี้เปนความประสงคที่ถูกตองและเปนธรรม และยกเลิกหนังสือ
เดิมที่เปนโมฆะทั้งหมด
ฉบับที่หก ที่ พิเศษ/๑๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๓ สรุปความไดวา
ถึงแมวา ธปท. ไดนําเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาและทองคําเขาบัญชีฝายออกบัตรแลวแต ธปท. ยัง
มีวิธีปฏิบัติบางประการที่ไมเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการชวยชาติที่ตองการใหสินทรัพย
ดังกลาวเพิ่มพูนและเสริมสรางความมั่นคงใหกับทุนสํารองเงินตราของประเทศ พระธรรมวิสุทธิ
มงคลจึงขอให ธปท. ยกเลิกบัญชี “ทองคําทุนสํารองเงินตรา-ทองคําโครงการชวยชาติ โดยหลวง
ตามหาบัวฯ” และบัญชี “ตั๋วเงินคลัง โครงการชวยชาติ โดยหลวงตามหาบัวฯ” เพื่อใหเงินดอลลาร
สหรัฐอเมริกาและทองคํารวมเปนเนื้อเดียวกับสินทรัพยในบัญชีทุนสํารองเงินตรา ฝายออกบัตร
และเตรียมการนําเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาและทองคําที่จะบริจาคครั้งใหมเขาบัญชีฝายออกบัตร

๓
ในบัญชีใดบัญชีหนึ่งโดยไมตองมีการนําธนบัตรออกใช
ฉบับที่เจ็ด ที่ พิเศษ/๑๓/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๓ สรุปความไดวา
พระธรรมวิสุทธิมงคลขอให ธปท. สงเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาและทองคําที่ไดมอบให ธปท. คืน
แกพระธรรมวิสุทธิมงคลภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๔ โดยอางวา ธปท. ไมไดดําเนินการให
เปนไปตามวัตถุประสงคของการบริจาค
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) มีความเห็นดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง การที่พระธรรมวิสุทธิมงคลไดมีหนังสือยกใหและนําสินทรัพยมา
มอบโดย ธปท. ไดรับมอบสินทรัพยดังกลาวตามขอเท็จจริงที่ปรากฏในหนังสือฉบับที่หนึ่งและ
ฉบับที่สอง ซึ่งในคราวนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ไดวินิจฉัยไวในบันทึก เรื่อง การ
นําสงสินทรัพยเขาบัญชีในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ (เรื่องเสร็จที่ ๒๖๙/๒๕๔๓)๑
แลววา จากขอเท็จจริงตามหนังสือขางตน ธปท. ไดดําเนินการนําเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาฝาก
เขาบัญชี ธปท. ที่ Federal Reserve Bank นิวยอรค และไดเก็บรักษาทองคําไวในหองมั่นคงของ
ฝายออกบัตรธนาคารและลงบัญชีที่ฝายการธนาคาร เงินดอลลารสหรัฐอเมริกาและทองคําดังกลาว
จึงเปนสวนหนึ่งของ “ทุนสํารองทางการ” ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยสามสวนคือ (๑) ทุนสํารอง
เงินตราตามกฎหมายวาดวยเงินตรา (๒) ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามกฎหมายวา
ดวยการจัดสรรทุนสํารองเงินตราเกินจํานวนธนบัตรออกใช และ (๓) สินทรัพยตางประเทศของ
ฝายการธนาคารของ ธปท. โดยสินทรัพยในสวนนี้อาจเก็บอยูในบัญชีของฝายการธนาคารหรือนํา
ฝากเขาบัญชีที่ Federal Reserve Bank ก็ได การดําเนินการของ ธปท. เปนการดําเนินการ
ถูกตองตามวัตถุประสงคของพระธรรมวิสุทธิมงคลแลว และโดยที่การใหนั้นมีผลสมบูรณตั้งแตมี
การสงมอบทรัพยสิน (มาตรา ๕๒๓ แหงประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย)๒ เงิ นดอลลาร
สหรัฐอเมริกาและทองคําดังกลาวจึงตกเปนกรรมสิทธิ์ของ ธปท. ตั้งแตขณะที่มีการรับมอบตาม
หนังสือฉบับที่สองแลว การที่พระธรรมวิสุทธิมงคลมีหนังสือฉบับที่สี่กําหนดให ธปท. ปฏิบัติตอ
เงิ น ดอลลาร ส หรั ฐ อเมริ ก าและทองคํ า เป น อย า งอื่ น จึ ง ไม มี ผ ลทางกฎหมายใดๆ ที่ จ ะแก ไ ข
เปลี่ยนแปลงผลทางกฎหมายของหนังสือฉบับที่สองได ธปท. จึงมีหนาที่ตองปฏิบัติตามหนังสือ
ฉบับ ที่สอง แตไม มีหนาที่ต ามกฎหมายที่จะตองดําเนินการนําเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาและ
ทองคําเขาบัญชีทุนสํารองเงินตราตามหนังสือฉบับที่สี่แตอยางใด
ตอมา ธปท. ไดดําเนินการใหเปนไปตามขอสังเกตของพระธรรมวิสุทธิมงคลตาม
หนังสือฉบับที่สี่ โดยนําสินทรัพยบริจาคเขาบัญชีทุนสํารองเงินตราเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๓
ในขณะที่มีการนําธนบัตรออกใชตามมาตรา ๑๖ (๒)๓ แหงพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑
๑

บันทึก เรื่อง การนําสงสินทรัพยเขาบัญชีในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ สงพรอม
หนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร ๐๖๐๑/๔๐๔ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓
๒
มาตรา ๕๒๓ การใหนั้น ทานวายอมสมบูรณตอเมื่อสงมอบทรัพยสินที่ให
๓
มาตรา ๑๖ หามมิใหนําออกใชซึ่งพันธบัตร เวนเปนการแลกเปลี่ยนทันทีกับ
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) สินทรัพยอยางใดอยางหนึ่งซึ่งมีคาเทากันและระบุไวในมาตรา ๓๐ ซึ่งจะตองรับขึ้น

๔
และได แยกสิ น ทรัพ ย บ ริ จ าคดัง กล า วเป น บั ญ ชียอ ยที่เปน สว นหนึ่งของทุน สํ า รองเงิ น ตราเพื่ อ
ประโยชน ใ นการตรวจสอบและบริ ห ารสิ น ทรั พ ย ใ นส ว นนี้ แต เ มื่ อ มี ผ ลประโยชน เ กิ ด ขึ้ น จาก
สินทรัพยดังกลาว ไมวาจะเปนจากดอกผลหรือมูลคาสินทรัพยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะตองสงเขาบัญชี
ผลประโยชนประจําปตามมาตรา ๓๓๔ แหงพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ นั้น ธปท. ก็ได
เปลี่ยนกับสินทรัพยอื่นเพื่อใหผลประโยชนดังกลาวสะสมอยูในบัญชียอยที่เปนสวนหนึ่งของทุน
สํารองเงินตรา
จากการดําเนินการเกี่ยวกับสินทรัพยบริจาคของพระธรรมวิสุทธิมงคลดังที่กลาว
มาขางตน จะเห็นไดวา ธปท. ไดดําเนินการครบถวนตามวัตถุประสงคของพระธรรมวิสุทธิมงคล
แลวตั้งแตวันที่ไดรับมอบสินทรัพยตามหนังสือฉบับที่สอง โดยนําสินทรัพยบริจาคดังกลาวเขา
บัญชีเปนสินทรัพยตางประเทศซึ่งเปนสวนหนึ่งของทุนสํารองทางการ สวนการนําสินทรัพยบริจาค
ไปเขาทุนสํารองเงินตราในภายหลังตามหนังสือฉบับที่สี่จะเปนการผิดวัตถุประสงคของพระธรรมวิ
สุทธิมงคล หรือไม นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) เห็นวา การนําสินทรัพยบริจาคเขาทุน
สํารองเงินตราก็เพื่อใหเปนไปตามหนังสือฉบับที่สี่ของพระธรรมวิสุทธิมงคลนั่นเอง แมวาการ
ดําเนินการดังกลาว ธปท. จะไมมีพันธะทางกฎหมายที่ตองกระทําดังไดกลาวมาแลวก็ตาม แตการ
ดําเนินการเชนนั้นก็ยังอยูในกรอบของวัตถุประสงคในหนังสือฉบับที่หนึ่งและฉบับที่สองของพระ
ธรรมวิสุทธิมงคลเชนกัน เพราะทุนสํารองเงินตราเปนสวนหนึ่งของทุนสํารองทางการดวย
ประเด็น ที่ สอง เมื่อไดวินิจ ฉั ยแลววา การให ยอมสมบูรณตั้ งแต มีการส งมอบ
สินทรัพยบริจาค สินทรัพยบริจาคจึงตกเปนกรรมสิทธิ์ของ ธปท. และโดยที่สินทรัพยดังกลาวพระ
ธรรมวิสุทธิ มงคลไดรับบริ จาคมาจากประชาชนตาม “โครงการชวยชาติ โดยหลวงตามหาบั ว
ญาณสัมปนโน” ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อนํามาใชสําหรับ “ชวยกอบกูสถานภาพของประเทศไทยที่
กําลังประสบภาวะเศรษฐกิจและสังคมตกต่ํา”๕ และ ธปท. ไดดําเนินการนําสินทรัพยดังกลาวเขา
เปนทุนสํารองทางการครบถวนตามวัตถุประสงคของพระธรรมวิสุทธิมงคลตามหนังสือฉบับที่หนึ่ง
และฉบั บ ที่ ส องแล ว ธปท. จึ ง ไม มี ห นี้ ห รื อ ภาระผู ก พั น ต อ พระธรรมวิ สุ ท ธิ ม งคลที่ จ ะต อ งคื น
สินทรัพยบริจาคตามที่พระธรรมวิสุทธิมงคลไดมีหนังสือฉบับที่เจ็ดแจงมา ดังนั้น พระธรรมวิสุทธิ
มงคลจึงไมสามารถเรียกให ธปท. สงคืนสินทรัพยบริจาคดังกลาวได
ประเด็นที่สาม เมื่อไดวินิจฉัยในประเด็นที่หนึ่งและประเด็นที่สองขางตนแลววา
สินทรัพยบริจาคเปนกรรมสิทธิ์ของ ธปท. และ ธปท. ไมมีพันธะทางกฎหมายที่จะตองสงคืนแก
พระธรรมวิสุทธิมงคล การสงสินทรัพยบริจาคดังกลาวคืนแกพระธรรมวิสุทธิมงคลจึงเปนเรื่องที่
บัญชีทุนสํารองเงินตราที่รักษาไวตามมาตรา ๒๖
ฯลฯ
ฯลฯ
๔
มาตรา ๓๓ ผลประโยชนอันเกิดจากสินทรัพยในบัญชีทุนสํารองเงินตราแตละป ใหรับขึ้น
บัญชีผลประโยชนประจําป
ฯลฯ
ฯลฯ
๕
หนังสือพระธรรมวิสุทธิมงคล ที่ พิเศษ ๐๐๓๔/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๑
(หนังสือฉบับที่หนึ่ง)

๕
ธปท. จะพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควรและการดําเนินการนําสินทรัพยบริจาคออกมาจาก
ทุนสํารองเงินตราจะตองมีการรับสินทรัพยอื่นเขาเปนทุนสํารองเงินตราแทนตามมาตรา ๒๙ (๒)๖
แหงพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ และสินทรัพยที่ถอนออกมายังคงเปนสินทรัพยของ
ธปท. ในบัญชีทั่วไปของฝายการธนาคาร ซึ่งการจะจายเงินออกไปจากบัญชีฝายการธนาคารได
จะตองมีพันธะตามกฎหมายหรือเปนหนี้ที่ผูกพัน ธปท. หรือเปนการบริจาคตามประเพณีหรือ
ธรรมจรรยาเพื่ อการกุศ ลก็ไ ด ใ นจํ านวนที่ พอสมควรแกกรณีเทา นั้ น ดั งนั้น เมื่อไมมีเหตุ ต าม
กฎหมายที่จะเปนฐานในการจายเงิน ธปท. จึงจะคืนสินทรัพยดังกลาวแกพระธรรมวิสุทธิมงคล
ไมได
(ลงชื่อ) ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต
(นายชัยวัฒน วงศวัฒนศานต)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มกราคม ๒๕๔๔

๖

มาตรา ๒๙ ภายใตบังคับมาตรา ๒๒ และมาตรา ๓๔ หามมิใหจายทุนสํารองเงินตรา เวน

แต
(๑) ในขณะเดียวกันนั้นจะไดถอนพันธบัตรเปนจํานวนเทากันคืนจากธนบัตรออกใช หรือ
(๒) ในขณะเดียวกันนั้นจะไดรับสินทรัพยอยางอื่นตามมาตรา ๓๐ มีคาเทากันขึ้นบัญชีเปน
ทุนสํารองเงินตรา
การจายทุนสํารองเงินตราดังกลาวจะกระทําไดตอเมื่อไดมีคําสั่งของผูวาการธนาคารแหง
ประเทศไทย หรือผูแทนซึ่งผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยไดแตงตั้งเพื่อการนี้โดยเฉพาะ.

