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พระราชบัญญัติ
กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
“สถาบันการเงินเฉพาะกิจ” หมายความว่า
(๑) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
(๒) ธนาคารออมสินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน
(๓) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์
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(๔) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(๕) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจ
ออกประกาศเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
มาตรา ๕ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เรียกว่า “กองทุน
พัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สําหรับการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินให้มั่นคงและมีเสถียรภาพ ช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงินแก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และ
เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและทางการเงินของประเทศ
มาตรา ๖ กองทุนประกอบด้วย
(๑) เงินที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจนําส่งตามมาตรา ๑๕ และเงินเพิ่มตามมาตรา ๑๖
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นคราว ๆ
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่กองทุน
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน
(๕) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
มาตรา ๗ รายได้ ข องกองทุ น ไม่ ต้ อ งนํ า ส่ ง คลั ง เป็ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
วิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
มาตรา ๘ เงินของกองทุน ให้ใช้จ่ายเพื่อการดังต่อไปนี้
(๑) เป็นแหล่งเงินในการเพิ่มทุนแก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจตามมาตรา ๑๗
(๒) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินอื่นในการเพิ่มทุนตามมาตรา ๑๘
(๓) พัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามมาตรา ๑๙
(๔) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
โดยการกู้ยืมตามมาตรา ๒๒
(๕) เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการของกองทุนตามมาตรา ๒๓
มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
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เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังแต่งตั้งข้าราชการของสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนําส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา ๑๕ และเงินเพิ่มตามมาตรา ๑๖
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อการเพิ่มทุน
ตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘
(๓) พิจารณาโครงการหรือแผนงานพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามมาตรา ๑๙
(๔) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมาตรา ๒๐
(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินและการนําเงินกองทุนไปลงทุนหรือหาประโยชน์
ตามมาตรา ๑๔
(๖) ออกระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการของกองทุนตามมาตรา ๒๓
(๗) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงินและการจ่ายเงินของกองทุน
(๘) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อให้มีการออกประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๒ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
ให้นําความในมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการได้รับประโยชน์ตอบแทน
ตามที่รัฐมนตรีกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน
มาตรา ๑๔ การนําเงินกองทุนไปลงทุนหรือหาประโยชน์ ให้ฝากกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ที่รัฐบาลค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือลงทุนในหลักทรัพย์อื่น
ที่มีความมั่นคงสูง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
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หมวด ๒
การนําส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
มาตรา ๑๕ ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีหน้าที่นําส่งเงินเข้ากองทุนตามอัตราที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี แต่ต้องไม่เกินร้อยละหนึ่งต่อปีของยอดเงินที่ได้รับ
จากประชาชน
ยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนและการคํานวณเงินนําส่งเข้ากองทุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
ในการประกาศกําหนดอัตราเงินนําส่งเข้ากองทุนครั้งแรกให้กําหนดอัตราเงินนําส่งเข้ากองทุน
เป็นอัตราเดียว สําหรับครั้งต่อไปจะกําหนดอัตราดังกล่าวให้แตกต่างกันตามประเภทหรือฐานะการดําเนินงาน
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจก็ได้
มาตรา ๑๖ สถาบันการเงินเฉพาะกิจใดไม่นําส่งเงินเข้ากองทุนหรือนําส่งไม่ครบภายในระยะเวลา
ที่กําหนด ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละสองต่อเดือนของจํานวนเงินที่ไม่นําส่งหรือนําส่งไม่ครบ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
หมวด ๓
การจ่ายเงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
มาตรา ๑๗ ในกรณี ที่ ส ถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ ใดมี เ หตุ ต้ อ งเพิ่ ม ทุ น ของสถาบั น การเงิ น
เฉพาะกิจนั้น หากกระทรวงการคลังเห็นสมควรใช้เงินจากกองทุน ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาจํานวนเงิน
ที่จะจัดสรรจากกองทุนเพื่อการเพิ่มทุน
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาจํานวนเงินที่จะจัดสรรตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้กระทรวงการคลัง
เสนอความเห็นของคณะกรรมการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การพิจารณาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่มีความจําเป็นให้คณะรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดให้สถาบันการเงินที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นแต่มิได้เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัตินี้ใช้เงินจากกองทุน
เพื่อการเพิ่มทุน ทั้งนี้ ให้นํามาตรา ๑๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การพิ จ ารณาของคณะกรรมการในการใช้ เ งิ น จากกองทุ น เพื่ อ การเพิ่ ม ทุ น ตามวรรคหนึ่ ง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่กระทรวงการคลังเห็นสมควรดําเนินโครงการหรือแผนงานเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจโดยใช้เงินจากกองทุน ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๑ ก

หน้า ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

หรื อ แผนงานนั้ น หากคณะกรรมการเห็ น ชอบให้ เ สนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาอนุ มั ติ เ งิ น จากกองทุ น
เพื่อดําเนินโครงการหรือแผนงานดังกล่าว
มาตรา ๒๐ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจํานวนเงินที่จะจัดสรรให้แก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
หรือกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการให้มีการจ่ายเงินของกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด โดยอาจกําหนดเป็นงวดเวลาตามความเหมาะสมได้
ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงภารกิจและสภาพคล่องของกองทุนด้วย
มาตรา ๒๑ การเพิ่ ม ทุ น ตามมาตรา ๑๗ หรื อ มาตรา ๑๘ ให้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสํานักงบประมาณเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวด้วย
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่กองทุนเพื่อ การฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมาย
ว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยมีความจําเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงินโดยการกู้ยืมจากกองทุน
ให้กระทรวงการคลังพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรเงินของกองทุนแก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัตติ ามวรรคหนึ่งแล้ว ให้กระทรวงการคลังทําสัญญาให้กู้ยืมเงินตามจํานวนที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาให้กู้ยืม
มาตรา ๒๓ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
หมวด ๔
การบัญชีและการตรวจสอบรับรอง
มาตรา ๒๔ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี ให้คณะกรรมการเสนองบการเงิน
และรายงานการใช้จ่ายเงินของกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้วต่อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบรับรอง
ให้ เ สนองบการเงิน และรายงานการใช้จ่ ายเงิ นที่ มี ก ารรับ รองตามวรรคหนึ่ ง แล้ ว ต่อ รั ฐ มนตรี
และให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๑ ก

หน้า ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน บัญญัติให้มีการเรียกเก็บเงินจากสถาบันการเงินของเอกชน เพื่อเป็นการคุ้มครอง
เงินฝากของประชาชน และเป็นการนําไปช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในการชําระ
หนี้เงินกู้ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ แต่การเรียกเก็บ
เงินดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงสถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ทําให้สถาบันการเงินของรัฐดังกล่าว
มีต้นทุนในการระดมเงินฝากจากประชาชนต่ํากว่าสถาบันการเงินของเอกชน จึงมีความจําเป็นต้องกําหนดให้มี
การเรียกเก็บเงินจากสถาบันการเงินของรัฐในลักษณะเดียวกันกับที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย
เรียกเก็บจากสถาบันการเงินของเอกชนตามกฎหมายสองฉบับดังกล่าว เพื่อให้สถาบันการเงินของรัฐและของเอกชน
มีความเท่าเทียมกันในการรับฝากเงินจากประชาชน โดยให้มีการนําเงินที่เรียกเก็บมาจัดตั้งเป็นกองทุนพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อใช้ในการฟื้นฟูและพัฒนาระบบการเงินให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ รวมทั้ง
การให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงินแก่สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น อันจะเป็น
การแบ่งเบาภาระงบประมาณของรัฐบาล ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงิน
สมควรให้ มีก ฎหมายจั ดตั้ ง กองทุ น พั ฒ นาระบบสถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ เพื่ อ กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ เ กี่ย วกั บ
การเรียกเก็บเงินจากสถาบันการเงินของรัฐ และการใช้จ่ายเงินที่ได้มาจากการเรียกเก็บดังกล่าวในการพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินและช่วยเหลือสถาบันการเงินของรัฐ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

