เรื่องเสร็จที่ ๒๗๘/๒๕๔๔
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง ปญหากฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑

ธนาคารแหงประเทศไทยไดมีหนังสือ ที่ ธปท.สกม. ๘๕๙/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๓
เมษายน ๒๕๔๔ ถึ ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ความว า ตามหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๖๐๑/๔๐๘ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ไดแจงความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาในบันทึก เรื่อง การนําสงสินทรัพยเขาบัญชีในพระราชบัญญัติเงินตรา
พ.ศ. ๒๕๐๑ ซึ่งมีความวา
“๓. การนํ า สิ น ทรั พย เ ข า ในบั ญ ชี สํา รองพิ เ ศษมี ๒ วิ ธี คื อ การนํ า เงิ น คงเหลื อ
หลังจากการนําสินทรัพยในบัญชีผลประโยชนประจําปหักการจายเมื่อสิ้นปเขาบัญชี และการโอน
สินทรัพยในบัญชีทุนสํารองเงินตราในสวนที่มีคาเพิ่มขึ้นเขาบัญชีนี้ ดังนั้น ธปท. จึงไมอาจสง
สินทรัพยอื่นตามกรณีที่หารือซึ่งเปนกรณีนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดไวเขาบัญชีสํารองพิเศษ
โดยตรงได” นั้น
ธนาคารแห ง ประเทศไทยเห็ น ว า ธนาคารแห ง ประเทศไทยน า จะสามารถนํ า
สินทรัพยบริจาคเขาบัญชีผลประโยชนประจําปได ทั้งนี้ โดยเหตุผลที่วา บัญชีผลประโยชนประจําป
เปนเพียงกลไกอันหนึ่งในระบบทุนสํารองเงินตราเทานั้น ซึ่งในที่สุดแลวสินทรัพยบริจาคนี้ก็จะเขา
สูบัญชี สํา รองพิ เศษ อันจะสร า งความมั่นคงใหแ กระบบทุนสํา รองเงินตรายิ่ งขึ้ น แตสิน ทรั พย
บริจาคที่จะโอนเขาสูบัญชีผลประโยชนประจําปดังกลาวจะตองเปนสินทรัพยประเภทเดียวกับ
สินทรัพยในทุนสํารองเงินตราตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑
ธนาคารแห ง ประเทศไทยจึ ง ขอหารื อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าว า
ธนาคารแหงประเทศไทยมีสิทธิที่จะรับสินทรัพยบริจาคโดยนําเขาสูบัญชีผลประโยชนประจําปได
หรือไม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) ไดพิจารณาขอหารือขางตนโดยมีผูแทน
กระทรวงการคลัง (สํานักงานเศรษฐกิจการคลังและกรมบัญชีกลาง) และผูแทนธนาคารแหง
ประเทศไทย เปนผูชี้แจงขอเท็จจริงแลว มีความเห็น ดังนี้
พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ ไดกําหนดใหมีบัญชีหลักในระบบเงินตราไว
๓ บัญชี คือ บัญชีทุนสํารองเงินตรา บัญชีผลประโยชนประจําป และบัญชีสํารองพิเศษ เพื่อใช
สําหรับจัดการเงินตรา โดยแตละบัญชีจะมีขอกําหนดในเรื่องการโอนสินทรัพยเขาและจายออก
แตกตางกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของบัญชีดังกลาวแตละบัญชี สําหรับบัญชีผลประโยชน
สงพรอมหนังสือที่ นร ๐๖๐๑/๐๕๑๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
ประจํ า ป นั้ น มาตรา ๓๓ ๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ เ งิ น ตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ ไดบัญญัติใหใชสินทรัพยในบัญชีนี้เพื่อเปน
คาใชจายเกี่ยวกับการพิมพ การออกและจัดการธนบัตร การชดใชคาแหงสินทรัพยในบัญชีทุน
สํารองเงินตราที่ลดลง และเปนคาใชจายในการจัดการเกี่ยวกับสินทรัพยในบัญชีสํารองเงินตรา
บั ญ ชี ผ ลประโยชน ป ระจํ า ป และบั ญ ชี สํ า รองพิ เ ศษ ซึ่ ง ถ า มี เ งิ น คงเหลื อ ในบั ญ ชี ผ ลประโยชน
ประจําปเมื่อสิ้นปหลังจากหักการจายเพื่อการตาง ๆ ตามที่กฎหมายไดกําหนดไวแลว ตองโอนเงิน
คงเหลือดังกลาวเขาบัญชีสํารองพิเศษ
นอกจากนี้ มาตรา ๓๓ ดั ง กล า วยั ง บั ญ ญั ติ ใ นวรรคหนึ่ ง และวรรคสี่ ด ว ยว า
ผลประโยชนอันเกิดจากสินทรัพยในบัญชีทุนสํารองเงินตรา ผลประโยชนอันเกิดจากสินทรัพยใน
บัญชีสํารองพิเศษ และผลประโยชนอันเกิดจากสินทรัพยในบัญชีผลประโยชนประจําปนั้นเอง เปน
สินทรัพยที่จะรับขึ้นบัญชีผลประโยชนประจําป แตโดยที่มาตรา ๓๐๒ แหงพระราชบัญญัติเงินตรา
๑

มาตรา ๓๓ ผลประโยชนอันเกิดจากสินทรัพยในบัญชีทุนสํารองเงินตราแตละป ใหรับขึ้น
บัญชีผลประโยชนประจําป
สินทรัพยในบัญชีผลประโยชนประจําปใหใชจายไดเพื่อการดังตอไปนี้
(๑) การพิมพธนบัตร รวมตลอดถึงการใด ๆ เกี่ยวกับการจัดตั้งโรงพิมพของธนาคารแหง
ประเทศไทย เพื่อพิมพธนบัตรและสิ่งพิมพอื่นที่รัฐมนตรีเห็นชอบ และการตั้งเปนทุนหมุนเวียนตามความจําเปน
เพื่อดําเนินกิจการโรงพิมพดังกลาว
(๒) การออกและจัดการธนบัตร หรือการอื่นใดอันเกี่ยวกับกิจการธนบัตรซึ่งรัฐมนตรีอนุมัติ
(๓) การชดใชคาแหงสินทรัพยในบัญชีทุนสํารองเงินตราที่ลดลง
(๔) การจัดการเกี่ยวกับสินทรัพยในบัญชีทุนสํารองเงินตรา บัญชีผลประโยชนประจําป และ
บัญชีสํารองพิเศษ
เงินคงเหลือหลังจากการจายตามวรรคสองเมื่อสิ้นป ใหโอนเขาบัญชีสํารองพิเศษ
ผลประโยชนอันเกิดจากสินทรัพยในบัญชีผลประโยชนประจําปหรือบัญชีสํารองพิเศษ ใหรับ
ขึ้นบัญชีผลประโยชนประจําป
ถาสินทรัพยในบัญชีผลประโยชนประจําปในปใดมีจํานวนไมพอแกการจายดังกลาว ใหจาย
จากบัญชีสํารองพิเศษเทาจํานวนที่ขาด และถาสินทรัพยในบัญชีสํารองมีไมพอจาย ใหจายจากเงินคงคลังเทา
จํานวนที่ขาด ในปตอ ๆ ไป ถาสินทรัพยในบัญชีผลประโยชนประจําปมีเหลือจากการจายดังกลาว ใหใชคืนเงิน
คงคลังจนครบจํานวนที่ไดจายไป และเมื่อเหลือเทาใดจึงใหโอนเขาบัญชีสํารองพิเศษไว
๒
มาตรา ๓๐ ใหสินทรัพยตอไปนี้เปนสิ่งอันชอบดวยกฎหมายที่จะประกอบขึ้นเปนทุนสํารอง
เงินตรา
(๑) ทองคํา
(๒) เงินตราตางประเทศอันเปนเงินตราที่พึงเปลี่ยนได หรือเงินตราตางประเทศอื่นใดที่
กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ตองเปนรูปเงินฝากในธนาคารนอกราชอาณาจักรหรือในสถาบันการเงินระหวาง
ประเทศ
(๓) หลักทรัพยตางประเทศที่จะมีการชําระหนี้เปนเงินตราตางประเทศที่ระบุไวใน (๒)
(๔) ทองคํา สิน ทรัพย ตางประเทศ และสิ ทธิพิเศษถอนเงิ น ทั้ ง นี้ ที่นํา สงสมทบกองทุ น
การเงิน
(๕) ใบสําคัญสิทธิซื้อสวนสํารอง

๓
พ.ศ. ๒๕๐๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.
๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๒๑ ไดกําหนดประเภทของสินทรัพยที่จะประกอบขึ้นเปนทุนสํารองเงินตราไว
และการนําสินทรัพยเขาในบัญชีสํารองพิเศษมี ๒ วิธีเทานั้น คือ (๑) การนําเงินคงเหลือในบัญชี
ผลประโยชนประจําปเมื่อสิ้นปหลังจากหักการจายเพื่อการตาง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดแลว ตาม
มาตรา ๓๓ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเงินตราฯ และ (๒) การโอนสินทรัพยในบัญชีทุน
สํารองเงินตราในสวนที่มีคาเพิ่มขึ้นเขาบัญชีตามมาตรา ๓๔๓ แหงพระราชบัญญัติเงินตราฯ การนํา
ผลประโยชนอันเกิดจากสินทรัพยในบัญชีทุนสํารองเงินตราที่นํามาขึ้นบัญชีผลประโยชนประจําป
จึงมิไดจํากัดเฉพาะตัวเงินเทานั้น แตอาจเปนสินทรัพยอยางหนึ่งอยางใดก็ได แตโดยนัยตองเปน
สินทรัพยประเภทเดียวกับสินทรัพยในทุนสํารองเงินตราตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติ
เงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ นั่นเอง
อยางไรก็ดี เนื่องจากบัญชีผลประโยชนประจําปเปนบัญชีที่กําหนดขึ้นมาโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหเปนบัญชีรายจายในการดําเนินการตาง ๆ ดังที่กลาวขางตนซึ่งรวมถึงการ
จัดการเกี่ยวกับสินทรัพยในบัญชีทุนสํารองเงินตรา บัญชีผลประโยชนประจําปและบัญชีสํารอง
พิเศษ และเพื่อมิใหการใชจายเหลานี้กระทบโดยตรงถึงยอดสินทรัพยในบัญชีทุนสํารองเงินตรา
และบัญชีสํารองพิเศษ มาตรา ๓๓ วรรคหา จึงไดบัญญัติไวเปนพิเศษวา ถาในปใดสินทรัพยใน
บัญชีผลประโยชนประจําปมีจํานวนไมพอแกการจายเพื่อการดําเนินการที่กฎหมายกําหนดไว ให
จายจากบัญชีสํารองพิเศษเทาจํานวนที่ขาด และถาสินทรัพยในบัญชีสํารองพิเศษมีไมพอจาย ให
จายจากเงินคงคลังเทาจํานวนที่ขาด ในปตอๆ ไปถาสินทรัพยในบัญชีผลประโยชนประจําปมีเหลือ
จากการจาย จึงใหใชคืนเงินคงคลังจนครบจํานวนที่จายไปนั้น และเมื่อเหลือเทาใดจึงใหโอนเขา
บัญชีสํารองพิเศษไว จากบทบัญญัติดังกลาวแสดงใหเห็นวา สินทรัพยที่รับขึ้นหรือจายออกจาก
บัญชีผลประโยชนประจําปมิไดมีลักษณะบังคับเด็ดขาดเหมือนอยางเชนกรณีของบัญชีทุนสํารอง
เงินตราและบัญชีสํารองพิเศษ และมิไดจํากัดเฉพาะผลประโยชนอันเกิดจากสินทรัพยในบัญชีทุน
สํารองเงินตรา บัญชีสํารองพิเศษ และบัญชีผลประโยชนประจําปเทานั้น แตอาจเปนสินทรัพยอันมี
ที่มาจากทางอื่นได การที่มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง กําหนดใหนําผลประโยชนอันเกิดจากสินทรัพยใน
บัญชีทุนสํารองเงินตรา และมาตรา ๓๓ วรรคสี่ กําหนดใหนําผลประโยชนอันเกิดจากสินทรัพยใน
บัญชีสํารองพิเศษและบัญชีผลประโยชนประจําป มาขึ้นบัญชีผลประโยชนประจําปนั้น เนื่องจากมี

(๖) ใบสําคัญสิทธิพิเศษถอนเงิน
(๗) หลักทรัพยรัฐบาลไทยที่จะมีการชําระหนี้เปนเงินตราตางประเทศที่ระบุไวใน (๒) หรือ
เปนบาท
(๘) ตั๋วเงินในประเทศที่ธนาคารแหงประเทศไทยพึงซื้อหรือรับชวงซื้อลดได แตตองมีคา
รวมกันไมเกินรอยละยี่สิบของจํานวนธนบัตรออกใช
สินทรัพยตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) นั้น ธนาคารแหงประเทศไทยจะตองจัด
ดํารงไวใหมีคารวมกันทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละหกสิบของจํานวนธนบัตรออกใช
๓
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่สินทรัพยในบัญชีทุนสํารองเงินตรามีคาเพิ่มขึ้น ใหโอนสวนที่เพิ่มขึ้น
นั้นเขาบัญชีสํารองพิเศษ

๔
เจตนารมณเพื่อใชบังคับแกการจัดการสินทรัพยซึ่งเปนผลประโยชนในบัญชีทุนสํารองเงินตราและ
บัญชีสํารองพิเศษ มิไดมุงหมายที่จะใชบังคับแกการจัดการบัญชีผลประโยชนประจําปแตอยางใด
การรับสินทรัพยอื่นที่มิใชของรัฐเขาในบัญชีผลประโยชนประจําปจึงไมเปนการตองหาม สามารถ
กระทําได
ดังนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) จึงเห็นวา ธนาคารแหงประเทศไทย
สามารถนําสินทรัพยบริจาคขึ้นบัญชีผลประโยชนประจําปได โดยจะตองเปนสินทรัพยประเภท
เดียวกับสินทรัพยในทุนสํารองเงินตราตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑
ทั้งนี้ การดําเนินการดั งกล าวของธนาคารแหงประเทศไทยจะตองคํานึงถึงความประสงคและ
เปนไปตามเงื่อนไขของการบริจาคสินทรัพยนั้นดวย
(ลงชื่อ) ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต
(นายชัยวัฒน วงศวัฒนศานต)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พฤษภาคม ๒๕๔๔

