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พระราชบัญญัติ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่ เป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายว่ า ด้ ว ยธนาคารเพื่ อ การส่ ง ออกและนํ า เข้ า
แห่งประเทศไทย
จึ งทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โดยคํ าแนะนํ าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญ ญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญั ติธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ใช้ บั งคั บ ตั้งแต่วัน ถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๖/๑) และ (๖/๒) ของมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖
“(๖/๑) รับประกันความเสี่ยงในการได้รับชําระเงินจากการขายสินค้าหรือบริการแก่ผู้ส่งออก
(๖/๒) รับประกันความเสี่ยงในการที่ธนาคารของผู้ส่งออกหรือธนาคารของผู้ลงทุนถูกเรียก
ให้ชําระเงินตามหนังสือค้ําประกัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด”

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน (๗) ของมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออก
และนําเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออก
และนําเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๗) รับประกันความเสี่ยงในการลงทุนในต่างประเทศของผู้ลงทุนตาม (๒) ของบทนิยามคําว่า
“ผู้ลงทุน” ในมาตรา ๓ เฉพาะความเสี่ยงทางการเมือง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดโดยกฎกระทรวง”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๗/๑) ของมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญ ญั ติธนาคาร
เพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖
“(๗/๑) รับประกันความเสี่ยงในการให้สินเชื่อของธนาคารของผู้ลงทุนเฉพาะความเสี่ยงทางการเมือง
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง”
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญ ญั ติธนาคาร
เพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖
“การรับประกันความเสี่ยงตาม (๖) (๖/๑) (๖/๒) (๗) และ (๗/๑) ให้รวมถึงการรับประกันภัยต่อด้วย”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญ ญั ติธนาคารเพื่อ
การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออก
และนําเข้าแห่งประเทศไทย” ประกอบด้วย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้อํานวยการ
สํ านั กงานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม และผู้ จั ด การ เป็ น กรรมการ และกรรมการอื่ น อี ก ไม่ เกิ น ห้ า คน
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี โดยในจํานวนนี้ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน
อย่างน้อยสามคน”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นําเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๔ ในกรณีที่ธนาคารได้รับความเสียหายจากการดําเนินธุรกิจการรับประกันความเสี่ยง
ตามอํานาจในมาตรา ๘ (๖) (๖/๑) (๖/๒) (๗) หรือ (๗/๑) อันอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินกิจการ
ของธนาคารหรือมีผลทําให้ธนาคารไม่สามารถดํารงเงินกองทุนตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๒ ได้
ให้กระทรวงการคลังจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือเงินอื่นเพื่อชดเชยภาระดังกล่าวหรือเพื่อเพิ่มทุน”
มาตรา ๙ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสองของมาตรา ๒๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคาร
เพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“การคํานวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยเพื่อทราบยอดรวมของเงินกู้ตามวรรคหนึ่ง
ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ”
มาตรา ๑๐ ให้กรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง ที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ
ในคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง
มาตรา ๑๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออก
และนําเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ มีบทบัญญัติบางประการซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันและ
เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงานของธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย สมควรแก้ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติดังกล่าวเพื่อขยายขอบอํานาจในการกระทํากิจการของธนาคารในส่วนที่เกี่ยวกับการรับประกันความเสี่ยง
เพื่อให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยสามารถส่งเสริมและสนับสนุนผู้ส่งออกและผู้ลงทุน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้

