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พระราชบัญญัติ
ธนาคารแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใ หใชบังคับตั้งแตวัน ถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปน ตน ไป เวน แตม าตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ ใหใชบังคับเมื่อกฎหมาย
วาดวยสถาบันคุมครองเงินฝากมีผลใชบังคับ
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มาตรา ๓ ให ย กเลิ ก ความในมาตรา ๓ และมาตรา ๔ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคาร
แหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“สถาบันการเงิน” หมายความวา
(๑) ธนาคารพาณิชย
(๒) บริษัทเงินทุน
(๓) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(๔) นิติบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
“กองทุนการเงินระหวางประเทศ” หมายความวา กองทุนการเงินระหวางประเทศตามขอตกลง
วาดวยกองทุนการเงินระหวางประเทศซึ่งประเทศไทยเปนสมาชิก
“ผูวาการ” หมายความวา ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
“รองผูวาการ” หมายความวา รองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
“พนักงาน” หมายความวา พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางธนาคารแหงประเทศไทย
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกหมวด ๒ การจัดตั้ง ทุน และเงินสํารอง มาตรา ๕ ถึงมาตรา ๑๓
แหงพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕
มาตรา ๕ ใหใ ชความตอไปนี้เปน หมวด ๒ การจัดตั้งและวัตถุประสงค มาตรา ๕ ถึง
มาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕
“หมวด ๒
การจัดตั้งและวัตถุประสงค
มาตรา ๕ ใหมีธนาคารกลางเรียกวา “ธนาคารแหงประเทศไทย” เรียกโดยยอวา “ธปท.”
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ให ธปท. เปนนิติบุคคล มีฐานะเปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น
มาตรา ๖ ให ธปท. มีสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานคร และจะตั้งสาขา หรือสํานักงาน
ตั ว แทนขึ้ น ณ ที่ ใ ดในราชอาณาจั ก รก็ ไ ด และเมื่ อ ได รั บ อนุ มั ติ จ ากรั ฐ มนตรี แ ล ว จะตั้ ง สาขา
หรือสํานักงานตัวแทนขึ้นนอกราชอาณาจักรก็ได
มาตรา ๗ ธปท. มี วัต ถุ ป ระสงค ใ นการดํ า เนิ น ภารกิ จ อั น พึง เป น งานของธนาคารกลาง
เพื่อดํารงไวซึ่งเสถียรภาพทางการเงิน และเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินและระบบการชําระเงิน
การดําเนินภารกิจตามวรรคหนึ่งตองคํานึงถึงการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลดวย
มาตรา ๘ ให ธปท. มีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ เพื่อบรรลุซึ่งวัตถุประสงคตามมาตรา ๗
และอํานาจเชนวานี้ใหรวมถึงการดําเนินการดังตอไปนี้ดวย
(๑) การออกและจัดการธนบัตรของรัฐบาลและบัตรธนาคาร
(๒) การกําหนดและดําเนินนโยบายการเงิน
(๓) การบริหารจัดการสินทรัพยของ ธปท.
(๔) การเปนนายธนาคารและนายทะเบียนหลักทรัพยของรัฐบาล
(๕) การเปนนายธนาคารของสถาบันการเงิน
(๖) การจัดตั้งหรือสนับสนุนการจัดตั้งระบบการชําระเงิน
(๗) การกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน
(๘) การบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราภายใตระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมทั้ง
การบริหารจัดการสินทรัพยในทุนสํารองเงินตรา ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยเงินตรา
(๙) การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
(๑๐) การปฏิบัติการตามที่กฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ ธปท.
(๑๑) การกระทําการอยางอื่นที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดการใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของ ธปท.
ในการนี้ ธปท. อาจถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองหรือทรัพยสิทธิตาง ๆ ดําเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองใด ๆ หรือกอตั้งสิทธิหรือกระทํานิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
มาตรา ๙ หาม ธปท. กระทําการดังตอไปนี้
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(๑) ประกอบการคาหรือมีสวนไดเสียโดยตรงในกิจการพาณิชยหรืออุตสาหกรรมหรือดําเนินการอื่นใด
เพื่ อหากํ าไรกั บประชาชนโดยตรง แต ธปท. อาจได ม าซึ่ง สว นไดเ สีย อัน เนื่ องมาจากการบัง คั บ
ตามสิทธิเรียกรองของ ธปท.
(๒) ซื้อหรือมีหุนในสถาบันการเงินหรือบริษัทใด เวนแต
(ก) เปนหุนในธนาคารเพื่อการชําระหนี้ระหวางประเทศหรือสถาบันการเงินระหวางประเทศ
(ข) เปน หุน ที่ไดจ ากการชําระหนี้หรือ การประกัน การให กูยืมเงิ น แกส ถาบัน การเงิ น
ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
(๓) ซื้อหรือมีไวซึ่งอสังหาริมทรัพย เวนแต
(ก) เพื่อใชเปนสถานที่ประกอบกิจการของ ธปท. หรือเพื่อประโยชนแกกิจการของ ธปท.
(ข) เปนการไดมาจากการชําระหนี้หรือการประกันสินเชื่อ
(๔) ใหกูยืมเงินในกรณีอื่นนอกจากที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
(๕) รับจางพิมพธนบัตร บัตรธนาคาร พันธบัตร อากรแสตมป หรือสิ่งพิมพอื่นใดที่มีระบบ
ปองกัน การปลอมแปลง ตลอดจนจําหนายหมึกพิม พหรืออุปกรณอันเกี่ยวเนื่องกับการพิมพส่ิงพิม พ
ดังกลาว เวนแตเปน กรณีที่ไดกระทํากับรัฐบาลไทย รัฐ บาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ
สถาบัน การเงิน หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และโดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ธปท.
บรรดาสวนไดเสียหรืออสังหาริมทรัพยท่ีตกเปนของ ธปท. ตามวรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๓) (ข)
จะตองจําหนายโดยเร็วภายในหาปนับแตวัน ที่สวนไดเสียหรืออสังหาริม ทรัพยนั้นตกเปนของ ธปท.
เวนแตจะไดใชอสังหาริมทรัพยนั้นเพื่อเปนสถานที่ประกอบกิจการหรือเพื่อใชประโยชนแกกิจการของ ธปท.
มาตรา ๑๐ เพื่อประโยชนในการจัดทําสถิติดุลการชําระเงิน ฐานะการลงทุนระหวางประเทศ
และสถิติการเงินของประเทศ ให ธปท. มีอํานาจสั่งใหบุคคลซึ่งทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับการเงิน
และการลงทุนระหวางประเทศจัดสงขอมูลที่เกี่ยวของตอ ธปท. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ธปท.
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๑ กิจการของ ธปท. ไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
กฎหมายว าด วยประกัน สัง คม กฎหมายว าด วยเงิ น ทดแทน และกฎหมายวาด วยแรงงานสัม พัน ธ
ทั้งนี้ ธปท. ตองจัดใหมีระเบียบหรือขอบังคับกําหนดใหพนักงานและลูกจางไดรับประโยชนตอบแทน
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ไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยประกันสังคม กฎหมาย
วาดวยเงินทดแทน และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกหมวด ๓ การกํากับ ควบคุม และจัดการ มาตรา ๑๔ ถึงมาตรา ๒๐
แหงพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ธนาคารแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๗
มาตรา ๗ ใหใชความตอไปนี้เปนหมวด ๓ ทุนและเงินสํารอง มาตรา ๑๒ ถึงมาตรา ๑๖
แหงพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕
“หมวด ๓
ทุนและเงินสํารอง
มาตรา ๑๒ ใหกําหนดทุนประเดิมของ ธปท. เปนจํานวนยี่สิบลานบาท
การเพิ่มหรือลดทุนของ ธปท. ใหกระทําไดโดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๓ ใหเงินสํารองของ ธปท. ประกอบดวย
(๑) เงินสํารองธรรมดา ซึ่งตั้งไวเผื่อขาดทุน
(๒) เงินสํารองอันเกิดจากการตีราคาสินทรัพยและหนี้สิน
(๓) เงินสํารองประเภทอื่นเพื่อความประสงคแตละอยางโดยเฉพาะ ตามที่คณะกรรมการ ธปท.
จะตั้งไวโดยอนุมัติรัฐมนตรี
มาตรา ๑๔ กําไรสุทธิของ ธปท. ในแตละป เมื่อไดหักผลขาดทุนสะสมคงเหลือ หากมีแลว
ใหกันเงินไวสําหรับรายการดังตอไปนี้ตามลําดับ
(๑) เงินสํารองธรรมดาเปนจํานวนรอยละยี่สิบหา
(๒) เงินสํารองประเภทอื่นตามจํานวนที่คณะกรรมการ ธปท. กําหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี
เมื่อ ธปท. ไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว หากมีเงินคงเหลืออีก ใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
มาตรา ๑๕ หากผลการดําเนินงานของ ธปท. ขาดทุนในปใด ใหนําเงินสํารองธรรมดาชดเชย
ผลขาดทุนนั้น
มาตรา ๑๖ ในการตีราคาสินทรัพยและหนี้สินของ ธปท. ใหนํากําไรหรือขาดทุนที่เกิดจาก
การตีราคาดังกลาวสะสมเขาหรือหักออกจากเงินสํารองตามมาตรา ๑๓ (๒)”
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มาตรา ๘ ใหยกเลิกหมวด ๔ การออกบัตรธนาคาร มาตรา ๒๑ ถึงมาตรา ๒๗ และ
หมวด ๕ การธนาคาร มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย
พุทธศักราช ๒๔๘๕
มาตรา ๙ ใหใชความตอไปนี้เปนหมวด ๔ คณะกรรมการ มาตรา ๑๗ ถึงมาตรา ๒๘/๑๒
และหมวด ๕ ผูวาการ มาตรา ๒๘/๑๓ ถึงมาตรา ๒๘/๒๑ และมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติ
ธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕
“หมวด ๔
คณะกรรมการ
มาตรา ๑๗ ในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของ ธปท. ตามมาตรา ๘ ใหมีคณะกรรมการ
ดังตอไปนี้
(๑) คณะกรรมการธนาคารแห งประเทศไทย เรียกโดยยอว า “คณะกรรมการ ธปท.”
เพื่อควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งการบริหารงานของ ธปท.
(๒) คณะกรรมการนโยบายการเงิน เพื่ อกําหนดและติด ตามการดํา เนิน การตามนโยบาย
การเงินของประเทศ
(๓) คณะกรรมการนโยบายสถาบัน การเงิน เพื่อ กํา หนดและติด ตามการดํ าเนิน การตาม
นโยบายเกี่ยวกับการกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน
(๔) คณะกรรมการระบบการชําระเงิน เพื่อกําหนดและติดตามการดําเนินการตามนโยบาย
เกี่ยวกับระบบการชําระเงินที่ ธปท. กํากับดูแล และระบบการหักบัญชีระหวางสถาบันการเงิน
กรรมการในคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง ให ป ระกอบด ว ยกรรมการโดยตํ า แหน ง
และกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามที่ บั ญ ญั ติ ใ นหมวดนี้ ใ นส ว นที่ ว า ด ว ยคณะกรรมการแต ล ะคณะ
ทั้งนี้ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองเปน ผูซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญหรือประสบการณสําหรับการดํารง
ตําแหนงคณะกรรมการนั้น ๆ
มาตรา ๑๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตามมาตรา ๑๗ ตองมีสัญชาติไทย และ
ไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
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(๒) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(๓) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) เป น หรือ เคยเปน ผูดํ ารงตํ าแหน งทางการเมือ ง เวน แต จะได พน จากตํ าแหน งมาแล ว
ไมนอยกวาหนึ่งป
(๕) เปนหรือเคยเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง
เวนแตจะไดพนจากตําแหนงมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป
(๖) เปน กรรมการหรือดํารงตําแหนงใดในสถาบัน การเงิน เวน แตเปน การดํารงตําแหนง
เนื่องจากมีกฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะ
(๗) เปนกรรมการหรือผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการจัดการ หรือมีสวนไดเสียอยางมีนัยสําคัญ
ในนิติบุคคลซึ่งมีประโยชนไดเสียเกี่ยวของกับกิจการของ ธปท.
มาตรา ๑๙ ใหกรรมการผูทรงคุณวุ ฒิใ นคณะกรรมการตามมาตรา ๑๗ มีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละสามป กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพน จากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับแตงตั้งอีกได
แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
ในกรณี ที่ ก รรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ น จากตํ า แหน ง ก อ นวาระ ให มี ก ารแต ง ตั้ ง กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วางลง เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาเกาสิบวัน และใหผูไดรับ
แตงตั้งแทนตําแหนงที่วางอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม
ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ แตทั้งนี้ตองไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน
มาตรา ๒๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ตามมาตรา ๑๗ พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) อายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๘
(๕) ขาดการประชุมคณะกรรมการเกินสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร
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(๖) รัฐมนตรีใหออกตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ธปท. เนื่องจากมีความประพฤติ
เสื่อมเสียอยางรายแรงหรือบกพรองในหนาที่อยางรายแรง โดยตองแสดงเหตุผลในการใหออกอยางชัดแจง
มาตรา ๒๑ การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๑๗ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถามีรองประธานมากกวาหนึ่งคน ใหรองประธานที่มี
อาวุโสสูงสุดในที่ประชุม เปน ประธานในที่ประชุม แตถาทั้งประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการไมมาประชุม ใหเลื่อนการประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๒ ในการประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๑๗ ประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผูใดมีสวนไดเสียในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา ใหแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการ ธปท. คณะกรรมการ
นโยบายการเงิ น คณะกรรมการนโยบายสถาบั นการเงิ น หรื อคณะกรรมการระบบการชํ าระเงิ น
แลวแตกรณี ทราบ
การแจง การพิจารณา และการมีคําสั่งเกี่ยวกับการมีสวนไดเสียของประธานกรรมการหรือ
กรรมการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตามขอบังคับที่คณะกรรมการ ธปท. กําหนด
มาตรา ๒๓ ใหประธานกรรมการและกรรมการไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่น
ตามที่รัฐมนตรีกําหนด และใหถือเปนคาใชจายในการดําเนินงานของ ธปท.
สวนที่ ๑
คณะกรรมการ ธปท.
มาตรา ๒๔ ใหคณะกรรมการ ธปท. ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่ง ซึ่งพระมหากษัตริย
ทรงแตงตั้ง ผูวาการ รองผูวาการสามคน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกหาคน เปนกรรมการ
ใหผูวาการเปนรองประธานกรรมการและแตงตั้งพนักงานคนหนึ่งเปนเลขานุการ
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มาตรา ๒๕ คณะกรรมการ ธปท. มีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการและการดําเนินการ
ของ ธปท. เพื่อใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ เวนแตกิจการและการดําเนินการที่เปนอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน คณะกรรมการนโยบายสถาบัน การเงินและคณะกรรมการ
ระบบการชําระเงิน รวมทั้งใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ดวย
(๑) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณ และประเมินผลการดําเนินกิจการ
และการดําเนินการของ ธปท. รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของผูวาการ
(๒) กําหนดขอบังคับวาดวยโครงสรางองคกร และการบริหารงานบุคคล
(๓) กําหนดขอบังคับวาดวยการเสนอชื่อ การพิจารณา และการคั ด เลื อ กผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป น
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงิน คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน และคณะกรรมการ
ระบบการชําระเงิน
(๔) กําหนดขอบังคับวาดวยการปองกันการมีสวนไดเสียและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหนาที่
ตามกฎหมายของกรรมการในคณะกรรมการตามมาตรา ๑๗ ผูวาการพนักงานและลูกจาง
(๕) กําหนดขอบังคับวาดวยการมอบอํานาจ การรักษาการแทน การบริหารงาน หรือดําเนินกิจการอื่นใด
(๖) กําหนดขอบังคับวาดวยงบประมาณและรายจาย และการจัดซื้อและจัดจาง
(๗) กําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการกําหนดเงินเดือนและเงินอื่น ๆ รวมตลอดถึงการใหกูยืมเงิน
การสงเคราะหและใหสวัสดิการตาง ๆ แกพนักงาน ลูกจาง หรือผูซึ่งพนจากตําแหนง และครอบครัว
ของบุคคลดังกลาว
(๘) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารจัดการสินทรัพยในทุนสํารองเงินตราตามกฎหมาย
วาดวยเงินตราและสินทรัพยของ ธปท. ตามสวนที่ ๓ ของหมวด ๖
(๙) พิจารณาใหความเห็นชอบการตั้งและการเลิกสาขาหรือสํานักงานตัวแทน
(๑๐) กําหนดขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามมาตรา ๕๕
(๑๑) กํากับดูแลการจัดทํางบการเงิน รายงานประจําป และรายงานอื่น ๆ ของ ธปท. ตามที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๒๖ ให นํ าบทบั ญญั ติ ม าตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ มาใช บั งคั บแก
ประธานกรรมการในคณะกรรมการ ธปท. โดยอนุโลม
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มาตรา ๒๗ ในวาระเริ่ม แรก เมื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบหนึ่งปหกเดือน
ใหออกจากตํา แหน งสามคนโดยวิ ธีจับ สลาก และใหถือ วาการออกจากตํา แหน งโดยการจับ สลาก
ดังกลาวเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ
ใหรัฐมนตรีดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ตามมาตรา ๒๘/๑ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง
หากยังมิไดมีการแตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการใน
คณะกรรมการ ธปท. เทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได เวนแตมีกรรมการเหลืออยูไมถึงเจ็ดคน
มาตรา ๒๘/๑ ในกรณีที่จะตองมีการแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการ ธปท. ใหรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกคณะหนึ่ง ประกอบดวยกรรมการ
จํ า นวนเจ็ ด คน เพื่ อ ทํ า หน า ที่ คั ด เลื อ กบุ ค คลที่ ส มควรได รั บ การแต ง ตั้ ง เป น กรรมการดั ง กล า ว
ในคณะกรรมการ ธปท. และใหผูวาการแตงตั้งพนักงานคนหนึ่งเปนเลขานุการ
คณะกรรมการคั ด เลื อ กตามวรรคหนึ่ ง ให แ ต ง ตั้ ง จากบุ ค คลซึ่ ง เคยดํ า รงตํ า แหน ง
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย หรือเลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กรรมการคัดเลือกจะตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และไมมีผลประโยชน หรือสวน
ไดเ สีย ที่ขั ดต อการปฏิบั ติห นา ที่ต ามพระราชบั ญญั ตินี้ ใ นขณะที่ไ ดรั บการแต งตั้ ง และในระหวา ง
การปฏิบัติหนาที่
ใหคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการคัดเลือก
ใหประธานกรรมการคัดเลือกและกรรมการคัดเลือกไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่น
ตามที่รัฐมนตรีกําหนด และใหถือเปนคาใชจายในการดําเนินงานของ ธปท.
มาตรา ๒๘/๒ ใหคณะกรรมการคัดเลือกกําหนดระเบียบวาดวยการประชุมของคณะกรรมการ
คัดเลือก การเสนอชื่อ การพิจารณา และการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเปนประธานกรรมการ หรือกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ธปท. ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๑ ก

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มีนาคม ๒๕๕๑

โดยระเบียบดังกลาวอยางนอยตองกําหนดใหมีการระบุขอมูลเกี่ยวกับความรูแ ละประสบการณของ
ผูทรงคุณวุฒิอันเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ และลักษณะการมีสวนไดเสียของผูทรงคุณวุฒิที่อาจ
ขัดต อการปฏิ บัติห นาที่ ของคณะกรรมการ ธปท. อย างเพียงพอ เพื่ อที่ คณะกรรมการคัด เลือ กจะ
ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกได
ระเบียบตามวรรคหนึ่ง ใหมีผ ลใชบังคับตอไปแมคณะกรรมการคัดเลือกที่กําหนดระเบียบ
ดังกลาวจะพนจากตําแหนงแลว
การแก ไขเพิ่ ม เติม การยกเลิ ก หรื อ การกํ า หนดระเบี ยบขึ้ น ใหม จะกระทํ า ไดก็ แ ต โ ดย
คณะกรรมการคั ด เลื อ กมี ม ติ ด ว ยคะแนนเสี ย งไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนกรรมการทั้ ง หมด
ใหคณะกรรมการคัดเลือกเปดเผยระเบียบที่กําหนดขึ้นตามมาตรานี้ในลักษณะที่ประชาชนสามารถเขา
ตรวจดูได
มาตรา ๒๘/๓ การประชุม ของคณะกรรมการคัดเลือกตองมีกรรมการมาประชุม ไมนอยกวา
สองในสามของกรรมการคัดเลือกทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
มาตรา ๒๘/๔ คณะกรรมการคัดเลือกทั้งคณะพน จากตําแหนง เมื่อการดําเนินการคัดเลือก
และแตงตั้งบุคคลที่สมควรไดรับการแตงตั้งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ แลวแตกรณี
เสร็จสิ้น
มาตรา ๒๘/๕ ให ผู ว า การและปลั ด กระทรวงการคลั ง พิ จ ารณาเสนอรายชื่ อ บุ ค คลซึ่ ง มี
สัญชาติไทยและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๘ และมีความรูความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ
สําหรับการดํารงตําแหนงในคณะกรรมการ ธปท. ตอคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อพิจารณาคัดเลือก
บุคคลที่สมควรไดรับการแตงตั้งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ธปท.
แลวแตกรณี โดยใหผูวาการเสนอเปนจํานวนไมเกิน สองเทา และปลัดกระทรวงการคลังเสนอเปน
จํานวนไมเกินหนึ่งเทาของจํานวนกรรมการที่จะไดรับแตงตั้งตามลําดับ
เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการแตงตั้งแลว ในกรณี
ประธานกรรมการ ใหเสนอชื่อตอรัฐ มนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐ มนตรีพิจารณาและเมื่อคณะรัฐ มนตรี
พิจารณาเห็นชอบแลวใหทูลเกลา ฯ เพื่อทรงแตงตั้ง ในกรณีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเสนอชื่อตอ
รัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแตงตั้ง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๑ ก

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มีนาคม ๒๕๕๑

สวนที่ ๒
คณะกรรมการนโยบายการเงิน
มาตรา ๒๘/๖ ใหคณะกรรมการนโยบายการเงิน ประกอบดวย ผูวาการเปนประธานกรรมการ
รองผูวาการซึ่งผูว าการกํา หนด จํา นวนสองคน โดยใหรองผูวาการคนหนึ่งซึ่ง ผูวาการมอบหมาย
เปนรองประธานกรรมการ และผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตรหรือดานการเงิน
การธนาคารซึ่งคณะกรรมการ ธปท. แตงตั้งจํานวนสี่คน เปนกรรมการ
ใหผูวาการแตงตั้งพนักงานคนหนึ่งเปนเลขานุการ
มาตรา ๒๘/๗ ใหคณะกรรมการนโยบายการเงินมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดเปาหมายของนโยบายการเงินของประเทศ โดยคํานึงถึงแนวนโยบายแหงรัฐ
สภาวะทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
(๒) กําหนดนโยบายการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราภายใตระบบการแลกเปลี่ยน
เงินตราตามกฎหมายวาดวยเงินตรา
(๓) กําหนดมาตรการที่จําเปนเพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายและนโยบายตาม (๑) และ (๒)
(๔) ติดตามการดําเนินมาตรการของ ธปท. ตาม (๓) ใหเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
ใหคณะกรรมการนโยบายการเงินรายงานผลการดําเนินงานตอคณะรัฐมนตรีทุกหกเดือน
มาตรา ๒๘/๘ ภายในเดื อ นธั น วาคมของทุ ก ป ให ค ณะกรรมการนโยบายการเงิ น จั ด ทํ า
เปาหมายของนโยบายการเงินของปถัดไป เพื่อเปนแนวทางใหแกรัฐและ ธปท. ในการดําเนินการใด ๆ
เพื่อดํารงไวซึ่งเสถียรภาพดานราคา โดยทําความตกลงรวมกับรัฐมนตรี และใหรัฐมนตรีเสนอเปาหมาย
ของนโยบายการเงินที่ไดทําความตกลงรวมนั้นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีแลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรหรือจําเปน คณะกรรมการนโยบายการเงินอาจแกไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมเปาหมายของนโยบายการเงินได โดยตองดําเนินการตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๑ ก

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มีนาคม ๒๕๕๑

สวนที่ ๓
คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
มาตรา ๒๘/๙ ใหคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ประกอบดวย ผูวาการเปนประธาน
กรรมการ รองผูวาการซึ่งผูวาการกําหนด จํานวนสองคน โดยใหรองผูวาการคนหนึ่ง ซึ่งผูวาการ
มอบหมายเป น รองประธานกรรมการ ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการ ธปท. แตงตั้ง จํานวนหาคน
เปนกรรมการ
ใหผูวาการแตงตั้งพนักงานคนหนึ่งเปนเลขานุการ
มาตรา ๒๘/๑๐ ใหคณะกรรมการนโยบายสถาบัน การเงิน มีอํานาจหนาที่กําหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน และติดตามการดําเนินการของ ธปท. ตามมาตรา ๘
(๕) และ (๗) รวมทั้งใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
(๒) กําหนดนโยบายการเปดและปดสาขาสถาบันการเงิน
(๓) กําหนดอัตราสวนทางการเงินตาง ๆ ที่สถาบันการเงินตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
(๔) เสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันการเงินรายใหม
ใหคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ ธปท.
ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ ธปท. กําหนด
สวนที่ ๔
คณะกรรมการระบบการชําระเงิน
มาตรา ๒๘/๑๑ ใหคณะกรรมการระบบการชําระเงิน ประกอบดวย ผูวาการเปนประธาน
กรรมการ รองผูวาการซึ่งผูวาการกําหนด จํานวนสองคน โดยใหรองผูวาการคนหนึ่งซึ่งผูวาการ
มอบหมายเป น รองประธานกรรมการ ประธานสมาคมธนาคารไทย และผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ซึ่งคณะกรรมการ ธปท. แตงตั้ง จํานวนสามคน เปนกรรมการ
ใหผูวาการแตงตั้งพนักงานคนหนึ่งเปนเลขานุการ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๑ ก

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มีนาคม ๒๕๕๑

มาตรา ๒๘/๑๒ คณะกรรมการระบบการชําระเงินมีอํานาจหนาที่วางนโยบายเกี่ยวกับระบบ
การชําระเงินที่ ธปท. กํากับดูแลและระบบการหักบัญชีระหวางสถาบันการเงิน เพื่อใหเกิดความปลอดภัย
ตลอดจนดําเนินไปดวยดีอยางมีประสิทธิภาพ และติดตามการดําเนินงานของ ธปท. ตามมาตรา ๘ (๖)
ใหค ณะกรรมการระบบการชํ าระเงิ น รายงานผลการดํ าเนิน งานตอ คณะกรรมการ ธปท.
ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ ธปท. กําหนด
หมวด ๕
ผูวาการ
มาตรา ๒๘/๑๓ ผูวาการรับผิดชอบการบริหารจัดการกิจการและการดําเนินการของ ธปท.
ใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ ตลอดจนใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และนโยบายที่
คณะกรรมการตามมาตรา ๑๗ กําหนด
ใหผูวาการเปนผูบังคับบัญชาของพนักงานและลูกจาง
มาตรา ๒๘/๑๔ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งผูวาการโดยคําแนะนําของคณะรัฐมนตรี
ในกรณีที่จะตองมีการแตงตั้งผูวาการ ใหรัฐ มนตรีแ ตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกคณะหนึ่ง
ประกอบดวยบุคคลที่เคยดํารงตําแหนงตามที่กําหนดในมาตรา ๒๘/๑ จํานวนเจ็ดคน เพื่อทําหนาที่
คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเปนผูวาการเปนจํานวนไมนอยกวาสองคน และใหรัฐมนตรี
แตงตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนเลขานุการ
การแตงตั้งผูวาการเพื่อดํารงตําแหนงตามวาระ ใหคณะกรรมการคัดเลือกเสนอรายชื่อบุคคล
ตามวรรคสองตอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากอนครบวาระเปนเวลาอยางนอยเกาสิบวัน
ในกรณีที่ผูวาการพน จากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐ มนตรีดําเนิน การแตงตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกตามวรรคสองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูวาการพนจากตําแหนง
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๘/๒ และมาตรา ๒๘/๓ มาใชบังคับแกคณะกรรมการคัดเลือก
ตามวรรคสอง โดยอนุโลม
ใหคณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคสองพนจากตําแหนง เมื่อการคัดเลือกและแตงตั้งผูวาการ
เสร็จสิ้น
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มาตรา ๒๘/๑๕ ผูวาการตองมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในดานเศรษฐศาสตร
หรือดานการเงินการธนาคาร
มาตรา ๒๘/๑๖ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหผูวาการมีความเปนอิสระในการบริหารจัดการกิจการ
ของ ธปท.
มาตรา ๒๘/๑๗ ผูวาการตองมีสัญชาติไทยและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีอายุเกินหกสิบปบริบูรณในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเสนอชื่อเพื่อทรงแตงตั้ง
(๒) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๓) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(๔) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) เปนพนักงานหรือลูกจาง
(๖) เป น หรือ เคยเปน ผูดํ ารงตํ าแหน งทางการเมือ ง เวน แต จะได พน จากตํ าแหน งมาแล ว
ไมนอยกวาหนึ่งป
(๗) เปนหรือเคยเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง
เวนแตจะไดพนจากตําแหนงมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป
(๘) เปนกรรมการหรือดํารงตําแหนงใดในสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น เวนแตเปนการดํารงตําแหนงเนื่องจากมีกฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะ
(๙) เปนกรรมการหรือผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการจัดการหรือมีสวนไดเสียอยางมีนัยสําคัญ
ในนิติบุคคลซึ่งมีประโยชนไดเสียเกี่ยวของกับกิจการของ ธปท.
มาตรา ๒๘/๑๘ ผู ว า การมี ว าระการดํ า รงตํ า แหน ง คราวละห า ป นั บ แต วั น ที่ ท รงแต ง ตั้ ง
และอาจไดรับแตงตั้งไดอีกไมเกินหนึ่งวาระ
มาตรา ๒๘/๑๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๒๘/๑๘ แลว ผูวาการพน
จากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๒๘/๑๗
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(๔) คณะรัฐมนตรีมีมติใหออกโดยคําแนะนําของรัฐมนตรี เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย
อยางรายแรงหรือทุจริตตอหนาที่
(๕) คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ใ ห อ อกโดยคํ า แนะนํ า ของรั ฐ มนตรี ห รื อ การเสนอของรั ฐ มนตรี
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ ธปท. เพราะบกพรองในหนาที่อยางรายแรง หรือหยอนความสามารถ
โดยมติดังกลาวตองแสดงเหตุผลในการใหออกอยางชัดแจง
มาตรา ๒๘/๒๐ ผูวาการซึ่งพน จากตําแหนงจะตองไมดํารงตําแหนงใดในสถาบัน การเงิน
ภายในระยะเวลาสองปนับแตพนจากตําแหนง
มาตรา ๒๘/๒๑ ในกิจการของ ธปท. ที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูวาการเปนผูแทนของ
ธปท. และเพื่ อ การนี้ ผู ว า การจะมอบอํ า นาจให พ นั ก งานกระทํ า กิ จ การเฉพาะอย า งแทนก็ ไ ด
ทั้งนี้ ตามขอบังคับที่คณะกรรมการ ธปท. กําหนด
มาตรา ๒๙ ใหผูวาการไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอื่นตามที่
รัฐมนตรีกําหนด ทั้งนี้ ในการกําหนดเงินเดือน ให คํ านึ ง ถึ งข อ ห ามการดํ า รงตํ า แหน ง ใดในสถาบั น
การเงินภายหลังพนจากตําแหนงผูวาการตามมาตรา ๒๘/๒๐ ดวย”
มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๙ อัฏฐ แหงพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย
พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแกไขเพิ่ม เติ มโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติธนาคาร
แหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๙ อัฏฐ ใหกองทุนมีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงคของ
กองทุนตามมาตรา ๒๙ ตรี และอํานาจเชนวานี้ ใหรวมถึง
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ห รือมีสิทธิครอบครองหรือมีทรั พยสิทธิตาง ๆ สราง ซื้อ จัดหา ขาย
จําหนาย เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อ ยืม ใหยืม รับจํานํา รับจํานอง แลกเปลี่ยน โอน รับโอน
หรือดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสินทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
(๒) ค้ําประกันหรือรับรอง รับอาวัล หรือสอดเขาแกหนาในตั๋วเงิน
(๓) มีเงิน ฝากไวใ นสถาบัน การเงิน ตามที่ คณะกรรมการจัดการกองทุน เห็น วาจํ าเปน และ
สมควร
(๔) กูหรือยืมเงิน ออกตั๋วเงินและพันธบัตร
(๕) ลงทุนเพื่อนํามาซึ่งรายไดตามที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดการกองทุน
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(๖) ทํากิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดการใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
กองทุน”
มาตรา ๑๑ ใหย กเลิก วรรคสองของมาตรา ๒๙ อั ฏฐารส แหง พระราชบั ญญั ติธ นาคาร
แห ง ประเทศไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๕ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชกํ า หนดแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกหมวด ๖ ความสัมพันธกับรัฐบาล มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ หมวด ๗
เงิน สํารองที่ธนาคารตองดํารงไว มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ หมวด ๘ การสอบและตรวจบัญชี
มาตรา ๓๕ ถึงมาตรา ๓๗ หมวด ๙ บทเบ็ดเสร็จ มาตรา ๓๘ ถึงมาตรา ๔๑ และหมวด ๑๐
บทลงโทษ มาตรา ๔๒ ถึงมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕
มาตรา ๑๓ ใหใชความตอไปนี้เปน หมวด ๖ การดําเนิน การตามอํานาจหนาที่ของ ธปท.
มาตรา ๓๐ ถึงมาตรา ๔๕ หมวด ๗ การปองกันการมีสวนไดเสียของผูปฏิบัติหนาที่มาตรา ๔๖ ถึง
มาตรา ๔๘ หมวด ๘ การกํากับดูแล มาตรา ๔๙ ถึงมาตรา ๕๒ หมวด ๙ การบัญชี การตรวจสอบ
การสอบบัญชี และการรายงาน มาตรา ๕๓ ถึงมาตรา ๖๑ และหมวด ๑๐ บทกําหนดโทษ มาตรา ๖๒
ถึงมาตรา ๗๕ แหงพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕
“หมวด ๖
การดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของ ธปท.
.

สวนที่ ๑
การออกธนบัตรของรัฐบาลและบัตรธนาคาร
มาตรา ๓๐ ให ธปท. เปนผูออกธนบัตรของรัฐบาล โดยอยูภายใตบังคับแหงบทบัญญัติของ
กฎหมายวาดวยเงินตรา
มาตรา ๓๑ ให ธปท. มีสิทธิแตผูเดียวที่จะออกบัตรธนาคารในราชอาณาจักร
ใหถือวาบัตรธนาคารที่ ธปท. ออกตามวรรคหนึ่ง เปนธนบัตรตามกฎหมายวาดวยเงินตรา
และใหการออกและจัดการบัตรธนาคารอยูภายใตบังคับแหงบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวดวย
มาตรา ๓๒ ใหถือวาบัตรธนาคารเปนเงินตราตามประมวลกฎหมายอาญา
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สวนที่ ๒
การดําเนินนโยบายการเงิน
มาตรา ๓๓ ให ธปท. ดําเนินนโยบายการเงิน ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน กําหนด
โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รับเงินฝากประจําหรือกระแสรายวันตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการนโยบายการเงินกําหนด
(๒) กําหนดอัตราดอกเบี้ยในการใหกูยืมเงินแกสถาบันการเงินตามมาตรา ๔๑ (๑)
(๓) ซื้อขายและแลกเปลี่ ยนกระแสเงิน สดในอนาคต ซึ่ง เงิน ตราตา งประเทศกั บสถาบั น
การเงิน สถาบันการเงินตางประเทศ หรือสถาบันการเงินระหวางประเทศ
(๔) กูยืมเงินตราตางประเทศเพื่อดํารงไวซึ่งเสถียรภาพแหงคาของเงินตรา โดยวิธีออกตั๋วเงินที่
กําหนดระยะเวลาใชเงิน หรือพันธบัตร หรือวิธีการอื่นใด และจัดใหมีหลักประกันสําหรับเงินกูยืมนั้น
ดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
(๕) กูยืมเงินเพื่อการดําเนินนโยบายการเงินโดยจัดใหมีหลักประกันสําหรับเงินกูยืมนั้น
(๖) เขาชื่อซื้อ ซื้อขาย และแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในอนาคต ซึ่งหลักทรัพยเทาที่จําเปน
เพื่อควบคุมปริมาณเงินในระบบการเงินของประเทศ ดังตอไปนี้
(ก) หลักทรัพ ยของรั ฐบาลไทยหรือหลักทรัพ ยที่กระทรวงการคลังค้ํ าประกั น เงิน ต น
และดอกเบี้ย
(ข) หุน กู พัน ธบัตร หรือ ตราสารหนี้ ที่ออกโดยรัฐ วิส าหกิจ หรือสถาบัน การเงิน ที่ มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่ ธปท. กําหนด
(ค) ตั๋วเงิน พันธบัตร หรือตราสารหนี้ที่ ธปท. เปนผูออก
(ง) ตราสารหนี้อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ธปท. กําหนด
(๗) ยืมหรือใหยืมโดยมีหรือไมมีคาตอบแทนซึ่งหลักทรัพยตาม (๖) โดยในกรณีที่เปนการ
ใหยืมตองมีสินทรัพยหลักประกันชั้นหนึ่งตามที่ ธปท. กําหนดเปนหลักประกัน
(๘) ขายและจําหนายทรัพยสินซึ่งอยูในความครอบครองของ ธปท. เพื่อบังคับสิทธิเรียกรอง
ของ ธปท. ทั้งหมดหรือแตบางสวน
(๙) ดํ า เนิ น การอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การดํ า เนิ น นโยบายการเงิ น ตามที่
คณะกรรมการนโยบายการเงินกําหนด
ซื้อขายตามวรรคหนึ่ง (๓) และ (๖) อาจมีขอกําหนดอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ก็ได
(๑) กําหนดใหผูขายสงมอบทรัพยสินและผูซื้อชําระราคาทันทีภายในเวลาที่กําหนดไว
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(๒) กําหนดใหผูขายสงมอบทรัพยสิน และผูซื้อชําระราคา ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต
เปนจํานวนและราคาตามที่กําหนดไว
(๓) กําหนดใหสิทธิแกคูสัญญาฝายหนึ่งที่จะเรียกใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเขาทําสัญญาซื้อขาย
ภายในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต เปน จํานวนและราคาตามที่
กําหนดไว
(๔) กําหนดใหผูซื้อขายคืนและผูขายซื้อคืนทรัพยสิน ที่ซื้อขายนั้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่งใน
อนาคต เปนจํานวนและราคาที่กําหนดไว
(๕) ขอกําหนดอื่น ๆ ตามที่ ธปท. กําหนด
แลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในอนาคตตามวรรคหนึ่ง (๓) และ (๖) ไดแก สัญญา ซึ่งคูสัญญา
ตกลงแลกเปลี่ยนภาระการรับจายดอกเบี้ยหรือแลกเปลี่ยนภาระการรับจายเงินตราตางสกุล ทั้งนี้ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว
มาตรา ๓๔ เพื่อ ประโยชนใ นการดํ าเนิน นโยบายการเงิ น ธปท. อาจกําหนดให สถาบั น
การเงินดํารงเงินฝากไวที่ ธปท. นอกจากการดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสถาบันการเงินที่ ธปท.
กําหนดตามกฎหมายอื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราดอกเบี้ยที่ ธปท. ประกาศกําหนด
สวนที่ ๓
การบริหารจัดการสินทรัพยของ ธปท.
มาตรา ๓๕ ให ธปท. มีอํานาจหนาที่บริหารจัดการสินทรัพยของ ธปท. ซึ่งรวมถึงการนํา
สินทรัพยนั้นไปลงทุนหาประโยชนดวย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ธปท. กําหนด โดยตอง
คํานึงถึงความมั่นคง สภาพคลอง และผลประโยชนตอบแทนของสินทรัพย ตลอดจนความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการเปนสําคัญ
สินทรัพยตามวรรคหนึ่งไมหมายความรวมถึง สินทรัพยในทุนสํารองเงินตราตามกฎหมาย
วาดวยเงินตรา
มาตรา ๓๖ ในการบริหารจัดการสินทรัพยตามมาตรา ๓๕ หากเปนการลงทุนในสินทรัพย
ตางประเทศ ใหกระทําไดเฉพาะสินทรัพยตอไปนี้
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(๑) ทองคํา
(๒) เงินตราตางประเทศอันเปนเงินตราของประเทศที่รับปฏิบัติตามพันธะที่ตั้งไวตามหมวด ๘
แหง ขอ ตกลงว าด วยกองทุน การเงิน ระหวา งประเทศ ซึ่ง ตองอยู ใ นรูป เงิน ฝากในธนาคารพาณิช ย
นอกราชอาณาจักร สถาบันการเงินตางประเทศนอกราชอาณาจักร สถาบันการเงินระหวางประเทศ
หรือตองอยูในรูปเงินที่เก็บรักษาในสถาบันผูเก็บรักษาหลักทรัพยนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ตามลักษณะ
หรือคุณสมบัติที่คณะกรรมการ ธปท. กําหนด
(๓) หลักทรัพยตางประเทศที่จะมีการชําระหนี้เปนเงินตราตางประเทศที่ระบุไวใ น (๒)
เฉพาะหลักทรัพยดังตอไปนี้
(ก) หลักทรัพยของรัฐบาลตางประเทศ องคการของรัฐบาลตางประเทศ สถาบันการเงิน
ระหวางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ
(ข) หลักทรัพยที่รัฐบาลตางประเทศ หรือสถาบันการเงินระหวางประเทศ หรือองคการ
ระหวางประเทศค้ําประกันการชําระหนี้ตามหลักทรัพยนั้น
(ค) ตราสารที่สถาบัน การเงิน ระหวางประเทศที่ประเทศไทยเป น สมาชิกออกใหเป น
หลักฐานวา ผูถือตราสารไดมีสวนรวมกับสถาบันการเงินระหวางประเทศดังกลาว ในการใหกูยืมเงินแก
รัฐบาลสมาชิกหรือองคการของรัฐบาลสมาชิกของสถาบันการเงินระหวางประเทศดังกลาว ตามจํานวน
ดังที่ระบุไวในตราสารนั้น
(ง) หลักทรัพยที่ออกโดยองคการหรือนิติบุคคลตางประเทศอื่นตามที่คณะกรรมการ ธปท.
กําหนด
(๔) สิทธิซื้อสวนสํารองตามกฎหมายวาดวยการใหอํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนการเงิน
และธนาคารระหวางประเทศ
(๕) สิทธิพิเศษถอนเงินตามกฎหมายวาดวยการใหอํานาจและกําหนดการปฏิบัติบางประการ
เกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงินระหวางประเทศ
(๖) สินทรัพยอื่นใดที่ ธปท. นําสงสมทบกองทุนการเงินระหวางประเทศ และมิไดนับเปน
สินทรัพยในทุนสํารองเงินตราตามกฎหมายวาดวยเงินตรา
(๗) สินทรัพยอื่นตามที่คณะกรรมการ ธปท. กําหนด
มาตรา ๓๗ ให ธปท. รายงานผลการบริหารจัดการสินทรัพยของ ธปท. ตอคณะกรรมการ
ธปท. เพื่อทราบเปนรายไตรมาส
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สวนที่ ๔
การเปนนายธนาคารและนายทะเบียนหลักทรัพยของรัฐบาล
มาตรา ๓๘ ให ธปท. เปนนายธนาคารของรัฐบาล โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รับเงินเพื่อเขาบัญชีฝากของกระทรวงการคลัง และจายเงินจํานวนตาง ๆ ไมเกินจํานวน
ลัพธของบัญชีนั้น โดยกระทรวงการคลังไมตองจายเงินคารักษาบัญชีดังกลาว และ ธปท. ไมตองจาย
ดอกเบี้ยตามบัญชีฝากใหแกกระทรวงการคลัง
(๒) รับเก็บรักษาเงิน หลักทรัพย หรือของมีคาอยางอื่น รวมทั้งผลประโยชนในหลักทรัพยนั้น
ไมวาจะเปนเงินตนหรือดอกเบี้ย เพื่อประโยชนของรัฐบาล
(๓) แลกเปลี่ยนเงิน สงเงินไปตางประเทศ และกิจการธนาคารบรรดาที่เปนของรัฐบาล
(๔) เปนตัวแทนของรัฐบาลในกิจการ ดังตอไปนี้
(ก) การซื้อและขายโลหะทองคําและเงิน
(ข) การซื้อ ขาย และโอนตั๋วแลกเงิน หลักทรัพย และใบหุน
(ค) การควบคุมและการรวมไวในแหลงกลางซึ่งเงินปริวรรตตางประเทศ
(ง) การทํากิจการอื่นใดของรัฐบาลตามที่ไดรับมอบหมาย
มาตรา ๓๙ ธปท. อาจเปนนายทะเบียนหลักทรัพยของรัฐบาลก็ได และใหมีอํานาจกระทําการ
ในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) จัดจําหนายหลักทรัพยของรัฐบาล
(๒) จายเงินตนและดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของหลักทรัพยที่จัดจําหนายตาม (๑)
(๓) กระทําการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินการตาม (๑) และ (๒)
มาตรา ๔๐ ธปท. อาจเปนนายธนาคารของรัฐ วิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ของรัฐ หรืออาจ
เปนนายทะเบียนหลักทรัพยของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือหนวยงาน
อื่นของรัฐก็ได โดยใหนําความในมาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๓๙ แลวแตกรณี มาใชบังคับ โดยอนุโลม
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สวนที่ ๕
การเปนนายธนาคารของสถาบันการเงิน
มาตรา ๔๑ ให ธปท. เปนนายธนาคารของสถาบันการเงิน โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ใหกูยืมเงินแกสถาบันการเงินโดยมีกําหนดระยะเวลาไมเกินหกเดือน และตองมีสินทรัพย
หลักประกันชั้นหนึ่งที่ ธปท. กําหนดตามมาตรา ๓๓ (๗) เปนประกัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่ ธปท. กําหนด
(๒) รั บ เก็ บ รั ก ษาเงิ น หลั ก ทรั พ ย หรื อ ของมี ค า อย า งอื่ น ของสถาบั น การเงิ น รวมทั้ ง
ผลประโยชนในหลักทรัพยนั้นไมวาจะเปนเงินตนหรือดอกเบี้ย
(๓) สั่งใหสถาบันการเงินใดสงรายงานเกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน ภาระผูกพันตามที่ ธปท.
กําหนด และอาจเรียกใหสถาบันการเงินชี้แจงเพื่ออธิบายหรือขยายความในรายงานนั้นได
การให กู ยื ม เงิ น ตาม (๑) ให ห มายความรวมถึ ง การซื้ อ สิ น ทรั พ ย ห ลั ก ประกั น ชั้ น หนึ่ ง
ตามมาตรา ๓๓ (๗) จากสถาบันการเงินโดยมีสัญญาขายคืนแกสถาบันการเงินนั้นดวย
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่สถาบันการเงินใดประสบปญหาสภาพคลองอันอาจมีผลกระทบกระเทือน
อยางรายแรงตอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินเปน สวนรวม และ ธปท. เห็นวา
การใหกูยืมเงินหรือการใหความชวยเหลือทางการเงินแกสถาบันการเงินนั้น อาจชวยรักษาเสถียรภาพ
ของระบบเศรษฐกิจ และระบบการเงิ น ได ธปท. โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการนโยบาย
สถาบันการเงิน และไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จะใหกูยืมเงินหรือใหความชวยเหลือทางการเงิน
ในลักษณะอื่นใดแกสถาบันการเงินดังกลาวก็ได
หากสถาบันการเงิน นั้น มีหุนหรือทรัพยสิน ของสถาบัน การเงิน หรือนิติบุคคลอื่น ใดซึ่งอาจ
นํามาเปน ประกัน ได ใหนําหุ น หรือทรั พยสิน นั้น มาเปน ประกัน การใหกูยืมเงิน หรือการใหความ
ชวยเหลื อทางการเงิ น ตามวรรคหนึ่ ง ทั้ งนี้ ตามหลั กเกณฑ วิ ธี การ และเงื่ อ นไขที่ คณะกรรมการ
นโยบายสถาบันการเงินกําหนด
การใหกูยืม เงินหรือการใหความชวยเหลือทางการเงิน ตามวรรคหนึ่ง ใหหมายความรวมถึง
การซื้อ การซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ซื้อลด หรือรับชวงซื้อลดตั๋วเงินตราสารเปลี่ยนมือ และการกอภาระ
ผูกพันเพื่อประโยชนของสถาบันการเงินดวย
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มาตรา ๔๓ ให ธปท. เปนผูทรงบุริมสิทธิพิเศษในลําดับกอนบุริมสิทธิอื่นสําหรับมูลหนี้ที่
เกิ ด จากการให กู ยื ม เงิ น หรื อ การให ค วามช ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ตามมาตรา ๔๒ และมี อ ยู เ หนื อ
เงินหลักทรัพย หรือทรัพยสินของสถาบันการเงิน และหุนหรือทรัพยสนิ ของนิติบุคคลอื่นใดที่นํามาเปน
ประกันหนี้นั้น ทั้งนี้ เฉพาะที่อยูในความครอบครองของ ธปท.
สวนที่ ๖
การจัดตั้งหรือสนับสนุนการจัดตั้งระบบการชําระเงิน
มาตรา ๔๔ ให ธปท. จัดตั้งหรือสนับสนุนการจัดตั้งระบบการชําระเงิน ซึ่งรวมถึงระบบการ
หักบั ญชีร ะหว างสถาบัน การเงิน และการบริ หารจัดการระบบดัง กลา ว เพื่ อ ให ระบบการชํ าระเงิ น
เกิดความปลอดภัยตลอดจนดําเนินไปดวยดีอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑแ ละเงื่อนไขที่
ธปท. ประกาศกําหนด
มาตรา ๔๕ ในการดําเนินการระบบการชําระเงินที่ ธปท. จัดตั้งตามมาตรา ๔๔ หาก ธปท.
จําเปนตองใหกูยืมเงิน ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการระบบการชําระเงินกําหนด
ในกรณี ที่ เ ป น การให กู ยื ม เงิ น ที่ เ ป น การให ส ภาพคล อ งระหว า งวั น ธปท. จะเรี ย กดอกเบี้ ย หรื อ
คาตอบแทนหรือกําหนดใหวางหลักประกันหรือไมก็ได
หมวด ๗
การปองกันการมีสวนไดเสียของผูปฏิบัติหนาที่
มาตรา ๔๖ หามมิใหผูวาการ กรรมการ พนักงานและลูกจางกระทําการใด ๆ อัน ก อ ให เกิ ด
การขั ด หรื อ แย ง ระหว า งผลประโยชน ข องตนและผลประโยชน ของ ธปท. หรื อ ขั ด หรื อ แย ง กั บ
การปฏิบัติหนาที่ของตน
มาตรา ๔๗ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานหรือลูกจางเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสีย
ในเรื่องที่ตนไดรับมอบหมายใหเปนผูพิจารณาตอผูวาการ คณะกรรมการ ธปท. คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน หรือคณะกรรมการระบบการชําระเงิน แลวแตกรณี
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และหามมิใหผูนั้นพิจารณาหรือเขารวมในการประชุมเรื่องนั้น จนกวาจะมีคําชี้ขาดใหปฏิบัติอยางใด
ทั้งนี้ ตามขอบังคับที่คณะกรรมการ ธปท. กําหนด
มาตรา ๔๘ พนั ก งานและลูก จ างต องไมดํ า รงตํ าแหนง รั บ จา งหรื อ รับ ทํ าการงานใด ๆ
ในสถาบันการเงิน เวนแตเปนไปตามขอบังคับที่ ธปท. กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ธปท.
หมวด ๘
การกํากับดูแล
มาตรา ๔๙ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ ธปท.
มาตรา ๕๐ เพื่อประโยชนในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเงิน หรือระบบสถาบัน
การเงิน รัฐมนตรีและผูวาการอาจจัดใหมีการหารือรวมกันเปนครั้งคราวตามความเหมาะสมก็ได
มาตรา ๕๑ ในกรณีที่มีเหตุการณอันอาจกอใหเกิดผลกระทบหรือความเสียหายอยางรุนแรง
ตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทางการเงิน หรือของระบบสถาบันการเงิน ให ธปท. รายงานขอเท็จจริง
และประเมินผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น พรอมทั้งวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางการ
แกไขปญหาตอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาโดยเร็ว
เพื่อประโยชนใ นการป องกัน หรือบรรเทาเหตุ การณ ที่อาจกอ ให เกิดผลกระทบหรื อความ
เสียหายอยางรุนแรงตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทางการเงิน หรือของระบบสถาบันการเงิน รัฐมนตรี
อาจให ธปท. รายงานขอเท็จจริง วิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางการแกไขปญหาเสนอตอรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาก็ได
มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ฐ านะสุทธิของเงินสํารองระหวางประเทศของทางการต่ํากวาระดับที่
จําเปนตอการรักษาเสถียรภาพทางการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ให ธปท. รายงานตอรัฐมนตรี
โดยเร็ว พรอมกับเสนอแนวทางการแกไขปญหา และใหรัฐมนตรีรายงานตอนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ตอไป
หมวด ๙
การบัญชี การตรวจสอบ การสอบบัญชี และการรายงาน
มาตรา ๕๓ ปการเงินของ ธปท. ใหเปนไปตามปปฏิทิน
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มาตรา ๕๔ การบั ญ ชี ข อง ธปท. ให จั ด ทํ า ตามหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป เว น แต
คณะกรรมการ ธปท. จะกําหนดเฉพาะเรื่องเปนอยางอื่นเพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติของธนาคารกลางอื่น
โดยทั่วไป
มาตรา ๕๕ ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบคณะหนึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการ
ธปท. แต ง ตั้ ง ไม น อ ยกว า สามคนและไม เ กิ น ห า คน ซึ่ ง ต อ งมาจากกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ในคณะกรรมการ ธปท. อยางนอยสองคน และผูทรงคุณวุฒิซึ่งมาจากบุคคลภายนอกอยางนอยหนึ่งคน
เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลการตรวจสอบกิจการของ ธปท. และรายงานตอคณะกรรมการ ธปท. และรัฐมนตรี
เปนรายไตรมาส
มาตรา ๕๖ ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของ ธปท.
มาตรา ๕๗ ภายในเวลาสามเดือ นนับ แตวัน สิ้นปการเงิน ให ธปท. เสนองบการเงิน ของ
ธปท. ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตรประจําปการเงินนั้น ซึ่งผูวาการไดรับรองและผูสอบบัญชี
ไดตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว ตอรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในการเสนองบการเงิน ตามวรรคหนึ่ง ให ธปท. เสนอรายงานของคณะกรรมการ ธปท.
สรุปผลการดําเนินการของ ธปท. ภายในรอบปนั้นตอรัฐมนตรีดวย
มาตรา ๕๘ ให ธปท. จัดทํารายงานแสดงฐานะของเงินสํารองระหวางประเทศของทางการ
ทั้งในฐานะรวม ฐานะสุทธิ และฐานะลวงหนาสุทธิ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนประจําทุกเดือน
มาตรา ๕๙ ทุกสิ้นสัปดาห ให ธปท. เผยแพรรายงานแสดงฐานะการเงินประจําสัปดาหของ
ธปท. ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร และเสนอตอรัฐมนตรี เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๐ เพื่อประโยชนในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทางการเงินหรือของระบบ
สถาบันการเงิน ให ธปท. จัดทํารายงานสภาพเศรษฐกิจและขอมูลที่เกี่ยวของเสนอตอรัฐ มนตรีเปน
ประจําทุกเดือน โดยตองวิเคราะหสภาพเศรษฐกิจและแนวทางการดําเนินงานดวย
มาตรา ๖๑ ทุกหกเดือน ให ธปท. จัดทํารายงานสภาพเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน นโยบาย
สถาบัน การเงิน นโยบายระบบการชําระเงิน แนวทางการดําเนิน งานและประเมิน ผล เพื่อเสนอตอ
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รัฐ มนตรีเพื่อรายงานคณะรัฐ มนตรีทราบ ทั้งนี้ ใหจัดทํารายงานภายในหกสิบวัน นับ แตวัน ที่ ๓๐
มิถุนายน และวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกป
หมวด ๑๐
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๖๒ หามมิใหบุคคลใดนอกจาก ธปท. ใชคําวา “ชาติ” “รัฐ” “ประเทศไทย” หรือ
“กลาง” เปน สวนหนึ่งของชื่อหรือคําแสดงชื่อธนาคาร ผูใดฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกไมเกินวันละสามพันบาท ตลอดระยะเวลา
ที่ยังฝาฝนอยู
มาตรา ๖๓ บุ ค คลใดฝ าฝ น หรื อไม ปฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๑๐ ต อ งระวางโทษปรั บไม เกิ น
หนึ่งแสนบาท
มาตรา ๖๔ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๘/๒๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
หาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๕ สถาบัน การเงิน ใดฝาฝ น หรือไม ปฏิบัติต ามมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษปรั บ
ไมเกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละสามพันบาท ตลอดระยะเวลาที่ฝาฝนอยู หรือจนกวาจะ
ปฏิบัติถูกตอง
มาตรา ๖๖ ผูวาการ กรรมการ พนักงานหรือลูกจางผูใดมีหนาที่ซื้อ ทํา จัดการ หรือรักษา
ทรัพยสินใด เบียดบังทรัพยสินนั้นเปนของตนหรือของผูอื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมใหผูอื่นเอา
ทรัพยสิน นั้ น เสีย ตองระวางโทษจํ าคุกตั้งแตหาปถึงยี่ สิบป หรือจําคุก ตลอดชีวิ ต หรือ ปรับตั้งแต
หาแสนบาทถึงสองลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๗ ผูวาการ กรรมการ พนักงานหรือลูกจางผูใดใชอํานาจในหนาที่โดยมิชอบ ขมขืนใจ
หรือจูงใจเพื่อใหบุคคลใดมอบใหหรือหามาใหซึ่งทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ใดแกตนเองหรือผูอื่น
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต หรือปรับตั้งแตหาแสนบาทถึงสองลานบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๘ ผูวาการ กรรมการ พนักงานหรือลูกจางผูใ ดเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใด สําหรับตนเองหรือผูอื่นโดยมิช อบ เพื่อกระทําการหรือไมกระทําการอยางใด
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ในหนาที่ ไมวาการนั้นจะชอบหรือมิชอบดวยหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุก
ตลอดชีวิต หรือปรับตั้งแตหาแสนบาทถึงสองลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๙ ผูวาการ กรรมการ พนักงานหรือลูกจางผูใดกระทําการหรือไมกระทําการอยางใด
ในหนาที่ โดยเห็นแกทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด ซึ่งตนไดเรียก รับ หรือยอมจะรับไว กอนที่ตน
ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติงานในหนาที่นั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต
หรือปรับตั้งแตหาแสนบาทถึงสองลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๐ ผูวาการ กรรมการ พนักงานหรือลูกจางผูใดมีหนาที่ ซื้อ ทํา จัดการ หรือรักษา
ทรัพยสินใด ๆ ใชอํานาจในหนาที่โดยทุจริตอันเปนการเสียหายแก ธปท. ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
หาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต หรือปรับตั้งแตหาแสนบาทถึงสองลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๑ ผูวาการ กรรมการ พนักงานหรือลูกจางผูใดมีหนาที่จัดการ หรือดูแลกิจการใด
เขามีสวนไดเสียเพื่อประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่นเนื่องดวยกิจการนั้น เวนแตเปนการดําเนินการ
ตามที่ ธปท. มอบหมายหรือตามขอบังคับของ ธปท. ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป
หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๒ ผูวาการ กรรมการ พนักงานหรือลูกจางผูใดมีหนาที่จายทรัพยสิน จายทรัพยสนิ นัน้
เกิน กวาที่ควรจาย เพื่อประโยชนสําหรับ ตนเองหรือผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป
หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๓ ผูวาการ กรรมการ พนักงานหรือลูกจางผูใดปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๔ ผูวาการ กรรมการ พนักงานหรือลูกจางผูใดลวงรูกิจการของ ธปท. อันเนื่องจาก
การปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ อันเปนกิจการที่ตามปกติวิสัยพึงสงวนไว
ไมเปดเผย หรือเปนกิจการที่คณะกรรมการตามมาตรา ๑๗ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แลวแตกรณี มีมติ
ใหสงวนไวไมเปดเผย ถาผูนั้นนําไปเปดเผยแกบุคคลอื่นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกิน
หาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ความในวรรคหนึ่ง มิใหนํามาใชบังคับแกการเปดเผยในกรณีดังตอไปนี้
(๑) การเปดเผยตามหนาที่หรือเพื่อประโยชนแกการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
(๒) การเปดเผยเกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
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(๓) การเปดเผยเพื่อประโยชนในการแกไขฐานะหรือการดําเนินงานของสถาบันการเงิน
(๔) การเปดเผยแกผูสอบบัญชีของสถาบันการเงิน หรือหนวยงานในประเทศและตางประเทศ
ที่มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลสถาบันการเงิน
(๕) การเปดเผยขอมูลเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานของรัฐในประเทศและ
ตางประเทศ การเปดเผยแกทางการหรือหนวยงานในประเทศและตางประเทศที่ทําหนาที่กํากับดูแ ล
หลักทรัพยหรือตลาดหลักทรัพย หรือกํากับดูแลสถาบันการเงิน
(๖) การเปดเผยเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว
มาตรา ๗๕ ผูใ ดนอกจากบุคคลตามมาตรา ๗๔ รูความลับเกี่ยวกับการดําเนิน กิจการของ
ธปท. ตามพระราชบัญญัตินี้ กระทําดวยประการใด ๆ ใหผูอื่นรูความลับดังกลาว ซึ่งมิใชเปนการ
ปฏิบัติการตามกฎหมายหรือตามหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๑๔ ใหกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๕
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคารแห ง ประเทศไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๕ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๗ ที่ดํารงตําแหนงอยูในวันกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ อยูในตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทย
ตอไป จนกวาจะมีการแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธนาคาร
แหงประเทศไทยตามมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕
ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ แต ทั้ ง นี้ ต อ งไม เ กิ น หนึ่ ง ร อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๕ ในวาระเริ่มแรกใหคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับ
การแตงตั้งเปน กรรมการในคณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทยจํานวนหกคนเสนอตอรัฐมนตรี
โดยใหพิจารณาคัดเลือกบุคคลคนหนึ่งจากบุคคลดังกลาวเพื่อเสนอชื่อใหไดรับการแตงตั้งเปนประธาน
กรรมการในคณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทย ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๒๘/๕ แหงพระราชบัญญัติ
ธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัตินี้ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
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การนับวาระการดํารงตํา แหน งของกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแหง ประเทศไทย
ใหนับวาระการดํารงตําแหนงตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ เปนวาระแรก
มาตรา ๑๖ ในระหว างที่ยัง ไม มีคณะกรรมการนโยบายการเงิน คณะกรรมการนโยบาย
สถาบันการเงิน หรือคณะกรรมการระบบการชําระเงิน ตามมาตรา ๒๘/๖ มาตรา ๒๘/๙ หรือมาตรา ๒๘/๑๑
แหงพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ตามลําดับ ใหคณะกรรมการนโยบายการเงิน คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน และคณะกรรมการ
ระบบการชํ า ระเงิ น ซึ่ ง ผู ว า การธนาคารแห ง ประเทศไทยแต ง ตั้ ง และดํ า รงตํ า แหน ง อยู
ในวัน กอ นวัน ที่พ ระราชบัญ ญั ตินี้ ใ ช บั งคั บปฏิ บัติ หน าที่ เ ปน คณะกรรมการดัง กล า ว แล วแตก รณี
ไปพลางกอน แตทั้งนี้ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๗ ให ผู ว า การธนาคารแห ง ประเทศไทยซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน ง อยู ใ นวั น ก อ นวั น ที่
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช บั ง คั บ ดํ า รงตํ า แหน ง เป น ผู ว า การธนาคารแห ง ประเทศไทยตามบทบั ญ ญั ติ
แหงพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ตอไป แตทั้งนี้ตองไมเกิน สิ้น ปงบประมาณตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณของปที่ผูวาการ
มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ
ในกรณีที่ ผูว าการธนาคารแห งประเทศไทยพ น จากตํา แหนง ตามวรรคหนึ่ง หรื อลาออก
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังพิจารณากําหนดคาชดเชยการเสียโอกาสจากขอหามมิใหประกอบ
อาชี พ ตามมาตรา ๒๘/๒๐ แห งพระราชบัญ ญัติ ธนาคารแหง ประเทศไทย พุท ธศัก ราช ๒๔๘๕
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ แก ผู วา การธนาคารแห ง ประเทศไทยด ว ย และใหถื อ วา เป น
คาใชจายในการดําเนินงานของธนาคารแหงประเทศไทย
มาตรา ๑๘ ใหมาตรา ๒๙ อัฏฐารส วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย
พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแกไขเพิ่ม เติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติธนาคาร
แหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ยังคงใชบังคับตอไปแกกรณี
การประกันหรือใหความชวยเหลือทางการเงินของกองทุน เพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ตามบทบัญญัติดังกลาวแกสถาบันการเงินที่กระทํากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๙ ภายในระยะเวลาสี่ปนับแตวันที่กฎหมายวาดวยสถาบันคุมครองเงินฝากใชบังคับ
หากยังไมมีการตรากฎหมายเกี่ยวกับการใหการชวยเหลือทางการเงินแกสถาบันการเงินที่ประสบภาวะ
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วิกฤติทางการเงินใชบังคับ แตมีความจําเปนเรงดวนเพื่อแกไขฟนฟูสถาบันการเงินที่ประสบภาวะวิกฤติ
ทางการเงิน อั น อาจกระทบต อ เสถี ย รภาพของระบบสถาบั น การเงิ น และเป น กรณี ที่ ไ ด มี ก าร
ดําเนินการตามมาตรา ๔๒ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคารแห ง ประเทศไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๕
ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ล ว ธนาคารแห ง ประเทศไทยโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินอาจเสนอแนะแผน แนวทาง และวิธีการแกไขปญหาสถาบัน
การเงินนั้นตอคณะกรรมการจัดการกองทุนของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
โดยตองแสดงใหเห็นวาการดําเนินการตามแผน แนวทาง และวิธีการดังกลาวมีประสิทธิผลสูงสุดและ
เปนไปอยางเหมาะสม เมื่อคณะกรรมการจัดการกองทุนพิจารณาแลวเห็นชอบดวย ใหเสนอรัฐมนตรี
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
มีอํานาจดําเนินการดังตอไปนี้ เพียงเทาที่จําเปน เพื่อแกไขฟนฟูสถาบันการเงินตามความจําเปนเรงดวน
(๑) ใหกูยืมเงินแกสถาบันการเงินโดยมีหรือไมมีประกันตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการจัดการกองทุน ของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน การเงินกําหนดโดย
อนุมัติรัฐมนตรี
(๒) ซื้อหรือเขาถือหุนในสถาบันการเงิน
(๓) ซื้อ ซื้อลด หรือรับชวงซื้อลดตราสารแสดงสิทธิในหนี้ หรือรับโอนสิทธิเรียกรองของ
สถาบันการเงิน
ในกรณีที่กองทุน เพื่อการฟน ฟูและพัฒนาระบบสถาบัน การเงิน มีความจําเปน ตองกูยืมเงิน
เพื่อดําเนินการตามวรรคสอง ธนาคารแหงประเทศไทยอาจใหกูยืมเงินแกกองทุน หรือรัฐบาลอาจค้ํา
ประกันการกูยืมเงินของกองทุนก็ได ทั้งนี้ ใหกองทุน จัดทําบัญชีสําหรับการดําเนิน การดังกลาวแยก
ตางหากจากบัญชีอื่น
ใหรัฐบาลใชคืนเงินที่กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินไดกูยืมตามวรรคสาม
ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูยืมดังกลาว ตลอดจนคาใชจายในการดําเนินการที่เกี่ยวของใหแกกองทุน
มาตรา ๒๐ ใหบรรดาประกาศ ระเบียบ คําสั่ง หรือขอบังคับ ที่ออกตามความในบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ที่ใ ชบังคับอยูใ นวัน กอนวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไป เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๑ ก

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มีนาคม ๒๕๕๑

ธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะไดมี
ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง หรือขอบังคับที่ออกตามความในบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติธนาคารแหง
ประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๑ ก

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มีนาคม ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงวัตถุประสงค
อํานาจหนาที่ และโครงสรางของธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อใหเหมาะสมกับการดําเนินภารกิจอันพึงเปน
งานของธนาคารกลาง ในการดํา รงไวซึ่งเสถียรภาพทางการเงิน เสถียรภาพของระบบสถาบัน การเงิ น
และระบบการชําระเงิน ตลอดจนสอดคลองกับมาตรฐานสากล ประกอบกับสมควรใหมีคณะกรรมการที่ทํา
หนาที่ในการกําหนดนโยบาย และมาตรการตาง ๆ เฉพาะที่จําเปนในแตละดาน ไดแก คณะกรรมการ
ธนาคารแห ง ประเทศไทย คณะกรรมการนโยบายการเงิ น คณะกรรมการนโยบายสถาบั น การเงิ น
และคณะกรรมการระบบการชําระเงิน เพื่อใหการดําเนิน งานของธนาคารแหงประเทศไทยในการรัก ษา
เสถียรภาพทางการเงินและระบบสถาบันการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทันตอเหตุการณและสอดคลองกับ
ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และใหผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยมี
ความเปนอิสระในการบริหารจัดการกิจการของธนาคารแหงประเทศไทยและการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของธนาคาร รวมทั้งกําหนดการปองกันการมีสวนไดเสียของผูวาการ กรรมการ พนักงาน
และลูกจางของธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อใหการบริหารงานของธนาคารแหงประเทศไทยมีความโปรงใส
นอกจากนั้น สมควรกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังซึ่งเปน ผูกํากับดูแลการดําเนินงานของ
ธนาคารแหงประเทศไทยมีสวนรวมในการแกไขปญหาที่เกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงินและระบบสถาบัน
การเงินที่อาจกอใหเกิดผลกระทบหรือความเสียหายอยางรุนแรงตอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและระบบ
การเงินเปนสวนรวม กําหนดประเภทสินทรัพยและเครื่องมือในการดําเนินนโยบายเพื่อการดูแลเสถียรภาพ
ทางการเงิน และระบบสถาบั น การเงิ น และการบริ หารจั ด การสิ น ทรัพ ยข องธนาคารแหง ประเทศไทย
ตลอดจนใหธนาคารแหงประเทศไทยเพิ่มประเภทเงินสํารองและมีระบบการจัดทําบัญชี การตรวจสอบ และ
การรายงานที่เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและคลองตัว นอกจากนี้ เมื่อมีกฎหมาย
วาดวยสถาบันคุมครองเงินฝากใชบังคับแลว สมควรยกเลิกอํานาจของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินในการใหความชวยเหลือแกสถาบันการเงิน ผูฝากเงินหรือเจาหนี้ของสถาบันการเงิน ในกรณี
ที่สถาบันการเงินประสบวิกฤติทางการเงินอยางรายแรง เพื่อใหกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินยุติบทบาทหนาที่ในเรื่องดังกลาว โดยยังคงใหทําหนาที่ใ นการบริหารสิน ทรัพยตอไป เพื่อชําระ
หนี้สินและภาระผูกพันที่มีอยูในปจจุบันใหเสร็จสิ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

