เรื่องเสร็จที่ ๑๗๗/๒๕๔๔
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง อํานาจธนาคารแหงประเทศไทยในการซื้อขายเงินตราตางประเทศ
ธนาคารแหงประเทศไทย ไดมีหนังสือ ที่ ธปท.สกม. ๓๔๕๖/๒๕๔๓ ลงวันที่
๑๘ ธั น วาคม ๒๕๔๓ ถึ ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ความว า สื บ เนื่ อ งจาก
คณะกรรมการศึกษารายงาน ศปร. เพื่อชี้มูลความผิดและหาผูกระทําความผิดหรือตองรับผิดตาม
กฎหมาย (ศศปร.) ซึ่งกระทรวงการคลังไดแตงตั้งขึ้นโดยคําสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๑๓๑/
๒๕๔๑ เรื่อง แต งตั้ งคณะกรรมการศึ กษารายงาน ศปร. เพื่อชี้มูลความผิ ด และหาผูกระทํ า
ความผิดหรือตองรับผิดตามกฎหมาย ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๑ ไดพิจารณาและมีความเห็น
ดวยมติเสียงขางมากวา ธนาคารแหงประเทศไทยไมมีอํานาจดําเนินการปกปองคาเงินบาทดวย
การซื้อหรือขายลวงหนาซึ่งเงินตราตางประเทศ (Forward & Swap) กับสถาบันการเงิน
ภายในประเทศและต า งประเทศ ต อ มา ธนาคารแห ง ประเทศไทยได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบวินัยเพื่อดําเนินการตรวจสอบดานวินัยพนักงานและผูปฏิบัติงานในธนาคารแหงประเทศ
ไทยตามรายงานการศึกษาของ ศศปร. และคณะกรรมการตรวจสอบวินัยมีความเห็นวา ธนาคาร
แหงประเทศไทยสมควรหารือกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวา ธนาคารแหงประเทศไทยมี
อํานาจตามกฎหมายในการทําธุรกรรม Swap เพื่อรักษาเสถียรภาพของคาเงินบาท หรือไม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาว โดยไดฟงคํา
ชี้แจงขอเท็จจริงจากผูแทนกระทรวงการคลัง (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง) และผูแทนธนาคาร
แหงประเทศไทยแลว มีความเห็นดังนี้
ตามมาตรา ๕ ๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคารแห ง ประเทศไทย พุ ท ธศั ก ราช
๒๔๘๕ ธนาคารแหงประเทศไทยไดรับ การจัดตั้งเปนธนาคารกลาง เพื่อทํา หน าที่ในการออก
ธนบัตรและประกอบธุรกิจอันพึงเปนงานของธนาคารกลางตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
ธนาคารแหงประเทศไทยฯ และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติดังกลาว และ
ตามมาตรา ๒๘๒ แหงพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทยฯ หามมิใหธนาคารแหงประเทศ

สงพรอมหนังสือที่ นร ๐๖๐๑/๐๓๓๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่ง สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑
มาตรา ๕ ใหจัดตั้งธนาคารกลางขึ้น เรียกวา “ธนาคารแหงประเทศไทย” เพื่อรับมอบการ
ออกธนบัตรจากกระทรวงการคลัง และประกอบธุรกิจอันพึงเปนงานธนาคารกลางตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้
และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
๒
มาตรา ๒๘ ใหธนาคารแหงประเทศไทยประกอบธุรกิจประเภทที่พึงเปนงานธนาคารกลาง
ดังระบุไวในพระราชกฤษฎีกา โดยมี “ฝายการธนาคาร” เปนเจาหนาที่

๒
ไทยประกอบธุรกิจที่มิไดระบุใหทําหรือระบุหามไวในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งในการนี้ พระราช
กฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ไดกําหนดธุรกิจประเภท
ตางๆ ที่พึงเปนงานของธนาคารกลางและธนาคารแหงประเทศไทยสามารถประกอบได และธุรกิจ
บางประเภทที่หามมิใหธนาคารแหงประเทศไทยประกอบไว โดยธุรกิจที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ประกอบไดก็คือกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการใชอํานาจหรือการปฏิบัติหนาที่ของ
ธนาคารแหงประเทศไทยในฐานะที่เปนธนาคารกลางนั่นเอง
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๒ (๕)๓ แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการ
ธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนด
กิจการธนาคารแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งกําหนดใหการซื้อและขายเงินตรา
ตางประเทศกับธนาคารและบริษัทเงินทุนตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอรเปนธุรกิจที่กําหนดใหเปนงานของธนาคารกลางที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยสามารถประกอบได ประกอบกับมาตรา ๑๒ (๑๔)๔ แหงพระราชกฤษฎีกาฯ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๑๒ ที่กําหนดใหธนาคารแหงประเทศไทยดําเนินกิจการทางดานการเงินระหวางประเทศไดโดย
ขออนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง แลว จะเห็นไดวา การทําธุรกรรม Swap ซึ่งเปน
การทํ า ธุ ร กรรมซื้ อ (หรื อ ขาย) เงิ น ตราต า งประเทศพร อ มกั บ การขาย (หรื อ ซื้ อ ) เงิ น ตรา
ต า งประเทศที่ มี กํ า หนดส ง มอบคื น ในอนาคต อั น มี ลั ก ษณะเป น สั ญ ญาซื้ อ หรื อ ขายเงิ น ตรา
ต า งประเทศ ๒ ฉบั บ พร อ มกั น โดยมี ข อ ตกลงระหว า งคู สั ญ ญาสองฝ า ยที่ จ ะนํ า เงิ น ในสกุ ล ที่
แตกตางกันมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ณ อัตราแลกเปลี่ยนหนึ่ง ซึ่งจะเปนอัตราแลกเปลี่ยนใน
วัน ทํา สัญ ญาหรื ออัต ราแลกเปลี่ยนตามที่ ต กลงกัน ระหวา งคู สัญ ญาทั้ง สองฝา ยก็ ไ ด เป น การ
ดํ า เนิน การที่มี ลัก ษณะเป น ธุรกิ จ อัน พึงเป น งานของธนาคารกลางที่ธ นาคารแหง ประเทศไทย
สามารถประกอบไดเปนการทั่วไปตามบทบัญ ญัติ ดังกลาว อีกทั้งขอเท็จ จริงยั งปรากฏดวยวา
ธนาคารแหงประเทศไทยไดมีการทําธุรกรรม Swap มาแลวเปนเวลานานตั้งแต ป พ.ศ. ๒๔๙๘
หามมิใหธนาคารแหงประเทศไทยประกอบธุรกิจที่มิไดระบุใหทําหรือระบุหามไวในพระราช
กฤษฎีกา
๓

มาตรา ๑๒ ธุรกิจประเภทที่พึงเปนงานของธนาคารกลางอันธนาคารแหงประเทศไทย

ประกอบได คือ
ฯลฯ
ฯลฯ
(๕) การซื้อและขายเงินปริวรรตตางประเทศกับธนาคารและบริษัทเงินทุนตามกฎหมายวา
ดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
ฯลฯ
ฯลฯ
๔
มาตรา ๑๒ ธุรกิจประเภทที่พึงเปนงานของธนาคารกลางอันธนาคารแหงประเทศไทย
ประกอบได คือ
ฯลฯ
ฯลฯ
(๑๔) การดําเนินกิจการเงินระหวางประเทศโดยอนุมัติของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ฯลฯ
ฯลฯ

๓
ดังนั้น การทําธุรกรรม Swap จึงเปนการประกอบธุรกิจที่ธนาคารแหงประเทศไทยสามารถกระทํา
ไดเปนการทั่วไปตามพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ และพระราช
กฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕
การที่ธนาคารแหงประเทศไทยเขาทําธุรกรรม Swap ในชวงระหวาง ป พ.ศ.
๒๕๓๙-๒๕๔๐ เพื่อรักษาอัตราแลกเปลี่ยนและปกปองคาเงินบาทในตลาด ดวยการซื้อเงินตรา
ตางประเทศทันทีและขายคืนลวงหนากับธนาคารทั้งในและตางประเทศนั้น เนื่องจากมีการโจมตี
คาเงินบาท โดยธนาคารแหงประเทศไทยเห็นวา ธุรกรรม Swap เปนเครื่องมือแทรกแซงที่ดีกวา
การแทรกแซงในตลาดโดยวิธีอื่น จึงเปนกรณีที่ธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจดําเนินการไดใน
ฐานะธนาคารกลางตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย
สําหรับมาตรา ๒๓๕ วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ ซึ่งกําหนดใหอํานาจของ
ธนาคารแหงประเทศไทยในการกระทําการซื้อหรือขายทันทีซึ่งเงินตราตางประเทศ อันไดแกการ
ซื้อขายโดยโอนตามคําสั่งทางโทรเลข๖ ตามที่ธนาคารพาณิชยในราชอาณาจักรจะเรียกใหซื้อหรือ
ขาย โดยการซื้อหรือขายคราวหนึ่ง ๆ ตองไมต่ํากวาจํานวนซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
กําหนด นั้น มิไดเปนบทบัญญัติจํากัดอํานาจของธนาคารแหงประเทศไทยในการซื้อหรือขาย
เงินตราตางประเทศที่มีอยูตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทยแตอยางใด หากแตเปน
บทบัญญัติที่มีขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงิน ในสวนที่เกี่ยวกับการถือเงินตราตางประเทศของธนาคารพาณิชยในประเทศ
ด ว ยเหตุ ผ ลดังกล า วขา งต น คณะกรรมการกฤษฎี กา (คณะที่ ๓) จึ ง เห็ น ว า
ธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจในการซื้อขายเงินตราตางประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพคาเงิน
บาทได ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ และ
มาตรา ๑๒ (๕) แหงพระราชกฤษฎีก ากําหนดกิจการธนาคารแหงประเทศไทย พุท ธศัก ราช
๒๔๘๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับมาตรา ๑๒ (๑๔) แหงพระราชกฤษฎีกาฯ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช
๕

มาตรา ๒๓ เพื่อประโยชนในการดํารงไวซึ่งคาของบาท ใหธนาคารแหงประเทศไทยหรือ
ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราซื้อหรือขายทันทีซึ่งเงินตราตางประเทศที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ตามที่
ธนาคารพาณิชยในราชอาณาจักรจะเรียกใหซื้อหรือขาย แตการซื้อหรือขายคราวหนึ่ง ๆ ตองไมต่ํากวาจํานวนซึ่ง
รัฐมนตรีกําหนด
เงินตราตางประเทศที่กําหนดโดยกฎกระทรวงนั้น ตองตราเปนเงินตราที่ประกอบขึ้นเปนทุน
สํารองเงินตราได
ธนาคารแหงประเทศไทยหรือทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ไมจําตองซื้อหรือขาย
ทันทีตามวรรคหนึ่ง ในขณะที่ยังมีกฎหมายวาดวยการกํากัดการซื้อขายเงินปริวรรตตางประเทศใชบังคับอยู
๖
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
ฯลฯ
ฯลฯ
“ซื้อหรือขายทันที” หมายความวา ซื้อหรือขายโดยโอนตามคําสั่งทางโทรเลข
ฯลฯ
ฯลฯ

๔
กฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๒
(ลงชื่อ) ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต
(นายชัยวัฒน วงศวัฒนศานต)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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