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พระราชบัญญัติ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย  (ฉบับที่  ๗) 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย 
พระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพื่อให้ 
การแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินอันอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ 
ของระบบเศรษฐกิจหรือระบบการเงินของประเทศสามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
อันจะเป็นการป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้น  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับ
เง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
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มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่  ๗)  
พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคําว่า  “สถาบันการเงิน”  ในมาตรา  ๒๙  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย  พุทธศักราช  ๒๔๘๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย  พุทธศักราช  ๒๔๘๕  พ.ศ.  ๒๕๒๘ 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๒๙  จัตวา  แห่งพระราชบัญญัติธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  พุทธศักราช  ๒๔๘๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย  พุทธศักราช  ๒๔๘๕  พ.ศ.  ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“(๑)  เงินและทรัพย์สินที่ได้รับจากการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของกองทุน” 
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกมาตรา  ๒๙  เบญจ  แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย  

พุทธศักราช  ๒๔๘๕  ซึ่ งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่ มเติมพระราชบัญญั ติธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  พุทธศักราช  ๒๔๘๕  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกมาตรา  ๒๙   ฉ   แห่งพระราชบัญญั ติธนาคารแห่ งประเทศไทย 
พุทธศักราช  ๒๔๘๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  พุทธศักราช  ๒๔๘๕  พ.ศ.  ๒๕๒๘ 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่ งของมาตรา  ๒๙   สัตต   แห่งพระราชบัญญั ติ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย  พุทธศักราช  ๒๔๘๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย  พุทธศักราช  ๒๔๘๕  พ.ศ.  ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๙ สัตต  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาจัดสรรเงินสํารองตามมาตรา  ๑๓   
ส่งสมทบเข้ากองทุนตามจํานวนที่เห็นว่าเหมาะสมเป็นคราว ๆ  ไป” 

มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น  (๗)  ของมาตรา  ๒๙  อัฏฐ  แห่งพระราชบัญญัติ 
ธนาคารแห่ งประเทศไทย  พุทธศักราช   ๒๔๘๕   ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญญั ติ ธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“(๗)  ดําเนินการตามส่วนที่  ๕/๑  การรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงิน  
ของหมวด  ๖  การดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของ  ธปท.” 
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มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๒๙  เตรส  แห่งพระราชบัญญัติธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  พุทธศักราช  ๒๔๘๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย  พุทธศักราช  ๒๔๘๕  พ.ศ.  ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑)  ออกข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา  ๒๙  ตรี  และมาตรา  ๒๙  อัฏฐ” 
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่  ๕/๑  การรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและ

ระบบการเงิน  มาตรา  ๔๓/๑  มาตรา  ๔๓/๒  มาตรา  ๔๓/๓ มาตรา  ๔๓/๔  มาตรา  ๔๓/๕  มาตรา  ๔๓/๖  
มาตรา  ๔๓/๗  มาตรา  ๔๓/๘  และมาตรา  ๔๓/๙  ของหมวด  ๖  การดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของ  
ธปท .  แห่ งพระราชบัญญั ติธนาคารแห่งประเทศไทย   พุทธศักราช   ๒๔๘๕   ซึ่ งแก้ไขเพิ่ ม เติม 
โดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

“ส่วนที่  ๕/๑ 
การรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงิน 

 
 

มาตรา ๔๓/๑ ให้  ธปท.  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน  มีอํานาจ
เสนอแผนการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา  ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ  
ในกรณีที่มีเหตุหนึ่งเหตุใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สถาบันการเงินประสบปัญหาสภาพคล่องอันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเสถียรภาพ 
ของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินโดยรวม  และการใหค้วามช่วยเหลือตามมาตรา  ๔๒  อาจไม่เพียงพอ 

(๒) สถาบันการเงินมีฐานะและการดําเนินงานอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
แก่ประโยชน์ของประชาชน  แต่ไม่สามารถแก้ไขฐานะหรือการดําเนินงานตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา  ๙๐  
แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และ  ธปท.  เห็นว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข
เพื่อป้องกันผลกระทบหรือความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินโดยรวม 

(๓) สถาบันการเงินประสบปัญหาดํารงเงินกองทุนต่ํากว่าอัตราที่กําหนดตามกฎหมายว่าด้วย 
ธุรกิจสถาบันการเงิน  และ  ธปท.  ยังไม่สั่งควบคุมหรือสั่งปิดกิจการของสถาบันการเงินนั้น  เพราะเห็นว่า
จะก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินโดยรวม  

(๔) เม่ือมีคําสั่งควบคุมสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินแล้ว  แต่  ธปท.  
เห็นว่ามีความจําเป็นต้องให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและ 
ระบบการเงินโดยรวม 



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 

(๕) เม่ือ  ธปท .  เห็นว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนและสถาบันการเงินไม่สามารถแก้ไขปัญหา 
หรือป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้เองอันอาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ระบบเศรษฐกิจและ 
ระบบการเงินโดยรวม 

มาตรา ๔๓/๒ เ ม่ื อ คณ ะ รัฐมนต รี มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ผน ก ารแ ก้ ไข ปัญ ห าสถาบั น ก าร เงิน 
ตามมาตรา  ๔๓/๑  แล้ว  ให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินดําเนินการตามแผนที่ได้รับ
อนุมัติดังกล่าว  โดยให้มีอํานาจกระทํากิจการดังต่อไปนี้ด้วย  

(๑) ซื้อหรือเข้าถือหุ้นในสถาบันการเงิน 
(๒) ซื้อ  ซื้อลด  หรือรับช่วงซื้อลดตราสารแสดงสิทธิในหนี้  หรือรับโอนสิทธิเรียกร้องของ 

สถาบันการเงิน 
(๓) ก่อภาระผูกพันที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน 
(๔) ให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินโดยมีหรือไม่มีหลักประกัน  
(๕) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินลักษณะอื่นใดแก่สถาบันการเงิน 
(๖) กระทําการอย่างอื่นที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องในการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน 
มาตรา ๔๓/๓ การโอนสิทธิเรียกร้องของสถาบันการเงินตามแผนการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน

ตามมาตรา  ๔๓/๑  ไม่จําต้องบอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้ตามมาตรา  ๓๐๖  แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์  แต่ไม่ตัดสิทธิของลูกหนี้ที่จะยกข้อต่อสู้ตามมาตรา  ๓๐๘  วรรคสอง  แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ 

ในกรณีที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินได้รับโอนสิทธิเรียกร้องของ 
สถาบันการเงินตามวรรคหนึ่ง  ถ้ามีการฟ้องบังคับเก่ียวกับสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นคดีอยู่ในศาล   
ให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทนในคดีดังกล่าว  และ
อาจนําพยานหลักฐานใหม่มาแสดงคัดค้านเอกสารที่ได้ย่ืนไว้แล้ว  ถามค้านพยานที่สืบมาแล้ว  และ 
คัดค้านพยานหลักฐานที่ได้สืบไปแล้วได้  แต่หากการคัดค้านหรือถามค้านพยานดังกล่าวจะก่อให้เกิด 
ความไม่เป็นธรรมแก่คู่ความ  ศาลอาจไม่อนุญาตก็ได้  และในกรณีที่ศาลได้ มี คําพิพากษาบังคับ 
ตามสิทธิเรียกร้องนั้นแล้วก็ให้เข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามคําพิพากษานั้น 

มาตรา ๔๓/๔ ในกรณีที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน มีความจําเป็น 
ต้องกู้ยืมเงินเพื่อดําเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินตามมาตรา  ๔๓/๑  ให้บรรลุผล  ธปท.  
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อาจให้กู้ยืมเงินแก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  หรือรัฐบาลอาจคํ้าประกันการกู้ยืมเงิน
ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินก็ได้  

มาตรา ๔๓/๕ เม่ือมีการดําเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินตามมาตรา  ๔๓/๑  แล้ว  
ให้สถาบันการเงินทุกแห่งนําส่งเงินให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นอัตรา 
ร้อยละต่อปีของยอดเงินที่สถาบันการเงินได้รับจากประชาชน  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระยะเวลา  และ
อัตราที่คณะกรรมการจัดการกองทุนกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  แต่เม่ือรวมกับเงิน 
ที่กําหนดให้สถาบันการเงินนําส่งเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝากตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
และเงินที่กําหนดให้สถาบันการเงินนําส่งแก่  ธปท.  ตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงการบริหารหน้ีเงินกู้ 
ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินแล้ว  ต้องไม่เกิน 
ร้อยละหน่ึงต่อปีของยอดเงินที่สถาบันการเงินได้รับจากประชาชน  ทั้งนี้  มิให้นํามาตรา  ๔๙  วรรคสี่   
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาบังคับใช้กับการนําส่งเงินดังกล่าว 

สถาบันการเงินใดไม่นําส่งเงินหรือนําส่งไม่ครบภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่ง   
ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละสองต่อเดือนของจํานวนเงินที่ไม่นําส่งหรือนําส่งไม่ครบ  ทั้งนี้   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และอัตราที่คณะกรรมการจัดการกองทุนกําหนด 

มาตรา ๔๓/๖ เงินที่สถาบันการเงินนําส่งและเงินเพิ่มตามมาตรา  ๔๓/๕  และเงินที่ได้รับ 
ตามมาตรา  ๔๓/๘  รวมถึงดอกผลของเงินดังกล่าว  ให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
จัดสรรใช้คืนเงินที่ได้กู้ยืมมาจาก  ธปท.  หรือเงินที่ได้กู้ยืมมาจากแหล่งอื่น  รวมทั้งดอกเบ้ียที่เกิดจาก 
การกู้ยืมดังกล่าว  ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่ เก่ียวข้องโดยตรงกับการดําเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหา 
สถาบันการเงินตามมาตรา  ๔๓/๑  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจัดการกองทุนกําหนด 

มาตรา ๔๓/๗ ให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินจัดทําบัญชีการดําเนินการ
ตามแผนการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินตามมาตรา  ๔๓/๑  โดยแยกจากบัญชีอื่นของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

การจัดทําบัญชีตามวรรคหน่ึงและการแสดงรายการในงบการเงิน  ให้จัดทําแยกสําหรับการดําเนินการ
ตามแผนเป็นแต่ละแผนไป 

มาตรา ๔๓/๘ ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อให้ภาระการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามแผน 
การแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินตามมาตรา  ๔๓/๑   ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ 
สถาบันการเงินเสร็จสิ้นภายในเวลาอันสมควร  ธปท.  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 

อาจเสนอขอให้รัฐบาลชดเชยภาระของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในการให้ 
ความช่วยเหลือแก่สถาบันการเงินก็ได้ 

มาตรา ๔๓/๙ บรรดาเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
ที่คงเหลือเนื่องมาจากการดําเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินตามมาตรา  ๔๓/๑  ในแต่ละแผน  
ให้นําส่งกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด” 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่ในปัจจุบันได้มีการกําหนดมาตรการ 
และกลไกในการกํากับดูแลการประกอบกิจการของสถาบันการเงินเพ่ือรักษาความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ 
ระบบการเงินของประเทศในกฎหมายที่เก่ียวข้องซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล  แต่เน่ืองจากระบบการเงินของโลก
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  จึงมีความจําเป็นต้องกําหนดมาตรการและกลไกเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นเคร่ืองมือรองรับ 
การแก้ไขปัญหาวิกฤติทางการเงินของสถาบันการเงินและรักษาไว้ซึ่งเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและ 
ระบบการเงินโดยรวม  โดยมีหน่วยงานรองรับการปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน  สมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย  โดยเพ่ิมมาตรการดังกล่าว  รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญั ติ 
เก่ียวกับกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินให้สอดคล้องกัน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


