พระราชบัญญัติ
เงินตรา
พ.ศ. ๒๕๐๑๑
_____________________________
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
เปนปที่ ๑๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยเงินตรา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและ
ยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติเงินตรา พุทธศักราช ๒๔๗๑
(๒) พระราชบัญญัติเงินตราแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๓
(๓) พระราชบัญญัติเงินตราแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕
(๔) พระราชบัญญัติเงินตรา ( ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๗๙
(๕) พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๔๘๒
(๖) พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๘๓
(๗) พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๔
(๘) พระราชบัญญัติเงินตรา ( ฉบับที่ ๘) พุทธศักราช ๒๔๘๕
(๙) พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๕
(๑๐) พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๑๐) พุทธศักราช ๒๔๘๗
(๑๑) พระราชบัญญัติระบบเงินตราชั่วคราว (ฉบับที่ ๗ ) พุทธศักราช ๒๕๐๑
๑

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินตรา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๑๐ พระราชบัญญัติเงินตรา(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๑๔ พระราชบัญญัติเงินตรา
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๑๖ พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.๒๕๐๑ พ.ศ.๒๕๒๑ พระราชบัญญัติเงินตรา(ฉบับ
ที่ ๕) พ.ศ.๑๒๕๓๖ พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

๒

มาตรา ๔ ๒ ในพระราชบัญญัตินี้
“คาเสมอภาค” ๓ (ยกเลิก)
“อัตราแลกเปลี่ยนตามคาเสมอภาค” ๔ (ยกเลิก)
“ซื้อหรือขายทันที” หมายความวา ซื้อหรือขายโดยโอนตามคําสั่งทางโทรเลข
“หลักทรัพยตางประเทศ” หมายความวา
(๑) หลักทรัพยของรัฐบาลตางประเทศหรือของสถาบันการเงินระหวางประเทศที่ประเทศไทย
เปนสมาชิก
(๒) หลักทรัพยที่รัฐบาลตางประเทศหรือสถาบันการเงินระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปน
สมาชิกค้ําประกันการชําระหนี้ตามหลักทรัพยนั้น
(๓) ตราสารที่สถาบันการเงินระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนสมาชิกออกใหเปน
หลักฐานวา ผูถือตราสารไดมสี วนรวมกับสถาบันการเงินระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนสมาชิกใน
การใหกูยืมเงินแกรัฐบาลสมาชิก หรือองคการของรัฐบาลสมาชิกของสถาบันการเงินระหวางประเทศที่
ประเทศไทยเปนสมาชิกตามจํานวนดังระบุไวในตราสารนั้น
“อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด” หมายความวา ความยิ่งหยอนแหงน้ําหนักและเนื้อโลหะของเหรียญ
กษาปณจากอัตราที่กําหนด
“เงินตราที่พึงเปลี่ยนได” หมายความวา เงินตราของประเทศที่รับปฏิบัติแลวตามพันธะที่ตั้งไวตาม
หมวด ๘ แหงขอตกลงวาดวยกองทุนการเงินระหวางประเทศ
“ใบสําคัญสิทธิพิเศษถอนเงิน” หมายความวา ใบสําคัญสิทธิพิเศษถอนเงินที่ออกตามกฎหมาย
วาดวยการใหอํานาจและกําหนดการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ
“พนักงานเจาหนาที”่ ๕ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
“กองทุนการเงิน” ๖ หมายความวา กองทุนการเงินระหวางประเทศตามขอตกลงวาดวยกองทุน
การเงินระหวางประเทศซึ่งประเทศไทยเปนสมาชิก
๒

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินตรา(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๑๖

๓

ยกเลิกโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.๒๕๒๑ ซึ่งมีความเดิมวา
““คาเสมอภาค” หมายความวา คาของหนวยเงินตราสกุลใดสกุลหนึ่งเทียบกับน้ําหนักทองคําบริสุทธิ์ หรือหนวยสิทธิพิเศษ
ถอนเงิน หรือหนวยเงินตราสกุลอื่น”
๔

ยกเลิกโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.๒๕๒๑ ซึ่งมีความเดิมวา
““อัตราแลกเปลี่ยนตามคาเสมอภาค” หมายความวา อัตราแลกเปลี่ยนระหวางหนวยเงินตราสกุลหนึ่งกับหนวยเงินตราอีก
สกุลหนึ่งตามคาเสมอภาค”
๕

เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๖

๓

“ใบสําคัญสิทธิซื้อสวนสํารอง” ๗ หมายความวา ใบสําคัญสิทธิซื้อสวนสํารองที่ออก ตาม
กฎหมายวาดวยการใหอํานาจปฏิบัตกิ ารเกี่ยวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหวางประเทศ
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
เงินตราและหนวยของเงินตรา
-------------------มาตรา ๖ เงินตราไดแกเหรียญกษาปณและธนบัตร
มาตรา ๗ หนวยของเงินตราเรียกวา “บาท” หนึ่งบาทแบงเปนหนึ่งรอยสตางค
คําวา “บาท” นั้น จะใชเครื่องหมาย “บ.” แทนก็ได
มาตรา ๘ ๘ คาเสมอภาคของบาทไดแกคาของบาทที่กําหนดโดยเทียบกับหนวยสิทธิพิเศษถอน
เงินหรือเทียบกับเงินตราสกุลอื่น หรือเทียบกับคาที่คํานวณไดจากเงินตราสกุลอื่นหลายสกุลรวมกัน
หรือเทียบกับหนวยเทียบอื่นที่กองทุนการเงินกําหนดขึ้น การกําหนดคาเสมอภาคของบาทดังกลาวให
กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา
ในกรณีที่มีก ารกําหนดคาเสมอภาคของบาทตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีเหตุสมควรรัฐมนตรีอาจ
ประกาศใหระงับใชคาเสมอภาคของบาทชั่วคราวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวัน โดยจะประกาศใหใชระบบการ
แลกเปลี่ยนเงินตราระบบใดตามที่เห็นสมควรในระหวางนั้นดวยหรือไมก็ได ทั้งนี้ โดยคําแนะนําของ
ธนาคารแหงประเทศไทย
ในกรณีที่ไมมีก ารกําหนดคาเสมอภาคของบาทตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีอาจประกาศใหใ ช
ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราระบบใดไดตามที่เห็นสมควรโดยคําแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทย
มาตรา ๙ หามมิใ หผูใ ดทํา จําหนาย ใช หรือนําออกใชซึ่งวัต ถุหรือเครื่องหมายใด ๆ แทน
เงินตรา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี
มาตรา ๑๐ ๙ ใหกระทรวงการคลังจัดทําและนําออกใชซึ่งเหรียญกษาปณ
๖
๗
๘
๙

เพิ่มโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.๒๕๐๑
เพิ่มโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.๒๕๐๑ พ.ศ.๒๕๒๑
เพิ่มโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.๒๕๐๑ .ศ.๒๕๒๑

แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๖ ซึ่งมีความเดิมวา
“มาตรา ๑๐ ใหกระทรวงการคลังจัดทําและนําออกใชซึ่งเหรียญกษาปณ
ชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้ําหนัก ขนาด ลวดลาย และลักษณะอื่นๆ (ถามี) ของเหรียญกษาปณรวมทั้งอัตราเผื่อเหลือ
เผื่อขาด ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง”

๔

เหรียญกษาปณตามวรรคหนึ่ง แตละชนิด ราคา ที่นําออกใช ใหมีไดเพียงขนาดเดียว และจะมี
ขนาดเทากับเหรียญกษาปณชนิด ราคา อื่นไมได เวนแตกรณีการจัดทําและนําออกใชเปนเหรียญกษาปณ
ทีร่ ะลึก หรือเหรียญกษาปณที่ใชแทนเหรียญกษาปณที่ถอนคืน
ชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้ําหนัก ขนาด ลวดลาย และลักษณะอื่น ๆ (ถามี) ของเหรียญ
กษาปณรวมทั้งอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๑๑ เหรียญกษาปณเปนเงินที่ชําระหนี้ไดตามกฎหมายไมเกินจํา นวนที่กําหนดโดย
กฎกระทรวง
มาตรา ๑๒ ๑๐ เหรียญกษาปณชํารุดไมเปนเงินที่ชําระหนี้ไดตามกฎหมาย
เหรียญกษาปณตอไปนี้เปนเหรียญกษาปณชํารุด
(๑) เหรียญกษาปณที่ถูกตัด หรือถูกตอก หรือถูกตี หรือถูกกระทําดวยประการ
ใด ๆ ใหบุบสลาย หรือชํารุดจนเสียรูป หรือลวดลายลบเลือน หรือเปลี่ยนแปลงในดลภาค หรือ
บิดงอ หรือทําใหน้ําหนักลดลง ไมวาโดยเหตุใดในลักษณะที่ปรากฏโดยชัดแจง
(๒) เหรียญกษาปณที่สึกหรอไปตามธรรมดาจนมีน้ําหนักลดลงเกินกวาสองเทาครึ่งของอัตรา
เผื่อเหลือเผื่อขาด
มาตรา ๑๓ ๑๑ ใหกระทรวงการคลังรับแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณชํารุดตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) เหรียญกษาปณชํารุดที่จะรับแลกเปลี่ยนได ตองเปนเหรียญกษาปณที่มิใชเหรียญกษาปณ
ทองคํา เหรียญกษาปณเงิน หรือเหรียญกษาปณขัดเงา
(๒) เหรียญกษาปณที่ชํารุดตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง (๑) ใหรับแลกเปลี่ยนไดครึ่งราคาของเหรียญ
กษาปณนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๓) เหรียญกษาปณที่ชํารุดตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง (๒) ใหรับแลกเปลี่ยนไดเต็มราคาของ
เหรียญกษาปณนั้น
พนักงานเจาหนาที่และสถานที่รับแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณชํารุดตามวรรคหนึ่ง (๒) และ (๓)
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๓ ทวิ ๑๒ เมื่อเห็นสมควร รัฐมนตรีมีอํานาจถอนคืนเหรียญกษาปณที่ออกใช ชนิดและ
ราคาใด ๆ โดยใหนํามาแลกเปลี่ยนกับธนบัตรหรือเหรียญกษาปณอื่นได
๑๐

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๖ ซึ่งมีความเดิมวา
“มาตรา ๑๒ เหรียญกษาปณชํารุดไมเปนเงินที่ชําระหนี้ไดตามกฎหมาย
เหรียญกษาปณตอไปนี้เปนเหรียญกษาปณชํารุด
(๑) เหรียญกษาปณที่ถูกตัด หรือถูกตอก หรือตี หรือกระทําดวยประการใดๆใหบุบสลาย หรือชํารุดจนเสียรูปหรือเปลี่ยนแปลง
ในดลภาค หรือทําใหน้ําหนักลดลง หรือ
(๒) เหรียญกษาปณที่มีน้ําหนักลดลงเพราะสึกหรอไปตามธรรมดาจนเกินกวาสองเทาครึ่งของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด”
๑๑

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๖ ซึ่งมีความเดิมวา
“มาตรา ๑๓ ใหกระทรวงการคลังรับแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณชํารุด ตามมาตรา ๑๒ (๒)”

๕

การถอนคืนเหรียญกษาปณตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งอยางนอย
ตองมีขอกําหนด ดังตอไปนี้
(๑) ชนิด ราคา และลักษณะของเหรียญกษาปณที่ถอนคืน
(๒) ระยะเวลาใหนําเหรียญกษาปณที่ถอนคืนมาแลกเปลี่ยนกับธนบัตรหรือเหรียญกษาปณอื่น
ตองไมนอยกวาหนึ่งปนับแตวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ
(๓) พนักงานเจาหนาที่และสถานที่รับเหรียญกษาปณที่ถอนคืน
เหรียญกษาปณที่นํามาแลกเปลีย่ น ถาเปนเหรียญกษาปณชํารุดตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง
ใหรับแลกเปลี่ยนตามมาตรา ๑๓
มาตรา ๑๓ ตรี ๑๓ เหรียญกษาปณที่ไดรับจากการถอนคืนตามมาตรา ๑๓ ทวิ วรรคสอง ( ๒)
รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหกรมธนารักษนําไปยุบหลอมหรือทําลายเพื่อนําไปใช ประโยชนอยางอื่น หรือ
จําหนายตอไปได หรือสั่งใหกรมธนารักษจัดการจําหนายโดยใหผูซื้อ ตองนําไปยุบหลอม หรือทําลาย
ตามเงื่อ นไขที่ อ ธิบ ดีก รมธนารั ก ษกํ าหนด และต องยุบ หลอมหรื อ ทํา ลายภายใต ก ารควบคุ มและ
ตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ที่รัฐมนตรีกําหนด
เมื่อพนกําหนดระยะเวลาใหแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณที่ถอนคืนตามที่กําหนดใน กฎกระทรวง
ตามมาตรา ๑๓ ทวิ วรรคสอง (๒) บรรดาเหรียญกษาปณที่ถอนคืน ไมเปนเงิน ที่ชําระหนี้ไดต าม
กฎหมาย
เหรียญกษาปณที่ชําระหนี้ไมไดตามกฎหมาย เพราะพนกําหนดระยะเวลาการถอนคืน ถาผูใดนํา
เหรียญกษาปณมาขอแลกเปลี่ยนกับธนบัตรหรือเหรียญกษาปณอื่นโดยแสดงเหตุผล และความจําเปน ให
กระทรวงการคลังรับแลกเปลี่ยนตามมาตรา ๑๓ ทวิ ไดตลอดไป
มาตรา ๑๔ ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจจัดทํา จัดการ และนําออกใชซึ่งธนบัตรของ
รัฐบาลตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทยไดตอไป
ใหรัฐมนตรีประกาศ ชนิด ราคา สี ขนาด และลักษณะอื่น ๆ ของธนบัตรที่จะออกใชในราช
กิจจานุเบกษา เวนแตในกรณีที่จะนําออกใชซึ่งธนบัตรถอนคืน
มาตรา ๑๕ ธนบัตรเปนเงินที่ชําระหนี้ไดตามกฎหมายโดยไมจํากัดจํานวน
มาตรา ๑๖ หามมิใหนําออกใชซึ่งธนบัตร เวนแตเปนการแลกเปลี่ยนทันที กับ
(๑) ธนบัตรที่นําออกใชไปกอนแลว ซึง่ ถอนคืนจากธนบัตรออกใช หรือ
(๒) สินทรัพยอยางใดอยางหนึ่งซึ่งมีคาเทากันและระบุไวในมาตรา ๓๐ ซึ่งจะตองรับขึ้นบัญชี
ทุนสํารองเงินตราที่รักษาไวตามมาตรา ๒๖
ธนบัตรไดชื่อวาออกใชนับแตเวลาที่นําออกใชและกอนถอนคืน
๑๒
๑๓

เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๖
เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๖

๖

มาตรา ๑๗ ธนบัตรที่ถอนคืนจากธนบัตรออกใชจะเลิกใชและทําลายเสียหรือจะเก็บไว และนํา
ออกใชอีกก็ได
มาตรา ๑๘ ธนบัตรชํารุดไมเปนเงินที่ชําระหนี้ไดตามกฎหมาย
ธนบัตรตอไปนี้ เปนธนบัตรชํารุด
(๑) ธนบัตรครึ่งฉบับ คือครึ่งหนึ่งของธนบัตรซึ่งไดถูกแยกตรงกลาง หรือใกลกับกลางเปนสอง
สวนตามยืน
(๒) ธนบัตรตอทอนผิด คือ ธนบัตรซึ่งมีสวนของธนบัตรฉบับอื่นมาตอเขาเปนฉบับเดียวกัน
หรือ
(๓) ธนบัตรขาดวิ่น หรือลบเลือน คือ ธนบัตรซึ่งมีสวนหนึ่งขาดหาย หรือมีเหตุที่ทําใหอาน
ขอความหรือตัวเลขไมไดความ
มาตรา ๑๙ ใหธนาคารแหงประเทศไทยรับแลกเปลี่ยนธนบัตรชํารุดตามขอจํากัดหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๐ เมื่อเห็นสมควร รัฐมนตรีมีอํานาจถอนคืนธนบัตรออกใช ชนิดและราคาใด ๆ โดย
ใหนํามาแลกเปลี่ยนกับธนบัตรอื่นได
การถอนคืนธนบัตรออกใช ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในประกาศถอนคืนธนบัตรออกใชอยางนอยตองมีขอความดังตอไปนี้
(๑) ชนิดและราคาของธนบัตรที่ถอนคืน
(๒) ระยะเวลาใหนํา สง ธนบัต รที่ถ อนคืน ซึ่ง ตอ งกํา หนดไมนอ ยกวา หนึ่ง ป นับ แตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๓) พนักงานเจาหนาที่และสถานที่รับธนบัตรที่ถอนคืน
มาตรา ๒๑ เมื่อพนกําหนดระยะเวลาที่ไดกําหนดใหนําสงธนบัตรที่ ถอนคืน ตามความใน
มาตรา ๒๐ บรรดาธนบัตรที่รัฐมนตรีประกาศถอนคืนไมเปนเงินที่ชําระหนี้ไดต ามกฎหมายแตใ ห
ธนาคารแหงประเทศไทยรับแลกเปลี่ยนกับธนบัตรอื่นไดภายในสองป นับแตวันที่ธนบัตรถอนคืนตก
เปนเงินที่ชําระหนี้ไมไดตามกฎหมาย
มาตรา ๒๒ บรรดาธนบัตรที่ตกเปนเงินทีช่ ําระหนี้ไมไดตามกฎหมาย ตามความในมาตรา ๒๑
ซึ่งมิไดนํามาแลกเปลี่ยนกับธนบัตรอื่นภายในเวลาที่กําหนดใหนํามาแลกเปลี่ยนไดใหถือวาเปนธนบัตร
ที่ถอนคืนแลวจากธนบัตรออกใช และจะโอนสินทรัพยอยางใดอยางหนึ่งที่มีคาเทากันซึ่งถือไวเปนทุน
สํารองเงินตราตามมาตรา ๒๖ ใหเปนรายไดของแผนดินก็ได

๗

หมวด ๒
การดํารงไวซึ่งคาของบาท
-------------------มาตรา ๒๓ ๑๔ เพื่อประโยชนในการดํารงไวซึ่งคาของบาท ใหธนาคารแหงประเทศไทย หรือ
ทุน รัก ษาระดับ อัต ราแลกเปลี่ยนเงิน ตราซื้ อหรื อขายทัน ทีซึ่ง เงิน ตราตางประเทศที่ กําหนด โดย
กฎกระทรวงตามที่ธนาคารพาณิชยในราชอาณาจักรจะเรียกใหซื้อหรือขาย แตการซื้อหรือขายคราวหนึ่ง
ๆ ตองไมต่ํากวาจํานวนซึ่งรัฐมนตรีกําหนด
เงินตราตางประเทศที่กําหนดโดยกฎกระทรวงนั้น ตองเปนเงินตราที่ประกอบขึ้น เปนทุนสํารอง
เงินตราได
ธนาคารแหงประเทศไทยหรือทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราไมจําตองซื้อหรือขาย
ทันทีตามวรรคหนึ่งในขณะที่ยังมีกฎหมายวาดวยการจํากัดการซื้อขายเงินปริวรรตตางประเทศใชบังคับ
อยู
มาตรา ๒๔ ๑๕ การซื้อหรือขายเงินตราตางประเทศระหวางธนาคารแหงประเทศไทยหรือทุน
รักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรากับธนาคารพาณิชยตามมาตรา ๒๓ นั้น อัตราซื้อหรือขายทันทีจะตาง
จากอัตราแลกเปลี่ยนตามคาเสมอภาคของบาทไดไมสูงกวาอัตราขั้น สูงและไมต่ํากวา อัตราขั้น ต่ําที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๒๕ ๑๖ รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจประกาศกําหนด
อัตราขั้นสูงและอัตราขั้นต่ําสําหรับการซื้อหรือขายทันทีซึ่งเงินตราตางประเทศโดยธนาคารพาณิชยหรือ
๑๔

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๑๖ ซึ่งมีความเดิมวา
“มาตรา ๒๓ เมื่อไดกําหนดคาเสมอภาคของบาทแลว ใหธนาคารแหงประเทศไทยซื้อหรือขายทันที่ซึ่งดอลลารสหรัฐอเมริกา
ปอนสเตอรลิง หรือเงินตราตางประเทศอื่นใดที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ตามที่ธนาคารพาณิชยในราชอาณาจักรจะเรียกใหซื้อหรือขาย แต
การซื้อหรือขายคราวหนึ่งๆ ตองไมต่ํากวาสองแสนบาท
ธนาคารแหงประเทศไทยไมจําตองซื้อหรือขายทันทีตามความในวรรคกอนในกรณีดังตอไปนี้
(๑) เงินตราตางประเทศนั้นมิใชเปนเงินตราที่พึงเปลี่ยนได หรือ
(๒) ในขณะที่ยังมีกฎหมายวาดวยการจํากัดการซื้อขายเงินปริวรรตตางประเทศใชบังคับอยู
เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ “เงินตราที่พึงเปลี่ยนได” หมายความวา เงินตราของประเทศที่รับปฏิบัติแลวตามพันธะที่ตั้งไวตาม
หมวด ๘ แหงขอตกลงวาดวยกองทุนการเงินระหวางประเทศ”
๑๕

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๑๖ ซึ่งมีความเดิมวา
“มาตรา ๒๔ เมื่อไดกําหนดคาเสมอภาคของบาทแลว การซื้อหรือขายเงินตราตางประเทศระหวางธนาคารแหงประเทศไทยกับ
ธนาคารพาณิชยนั้น
(๑) อัตราที่พึงใชสําหรับการซื้อหรือขายตองไมตางไปจากคาเสมอภาคของบาทเปนจํานวนเกินกวา ๑ ใน ๒ ของรอยละหนึ่ง
ของคาเสมอภาคของบาท
(๒) ธนาคารแหงประเทศไทยจะรับเงินสวนลดหรือเรียกเก็บเงินไมวาประเภทใดมิได เวนแตคาโทรเลขหรือคาใชจายอยางอื่น
เนื่องในการซื้อหรือขายนั้น”
๑๖

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.๒๕๐๑ พ.ศ.๒๕๒๑ ซึ่งมีความเดิมวา

๘

บุคคลอื่นได และเมื่อมีประกาศของรัฐมนตรีดังกลาวแลว ธนาคารพาณิชยหรือบุคคลอื่นที่ซื้อหรือขาย
ทันทีซึ่งเงินตราตางประเทศตองซื้อหรือขายในอัตราที่ไมสูงหรือต่ํากวาอัตราที่กําหนดนั้น
หามมิใหธนาคารพาณิชยหรือบุคคลอื่นรับเงินสวนลด หรือเรียกเก็บเงินไมวาประเภทใด เนื่อง
ในการซื้อหรือขายทันทีซึ่งเงินตราตางประเทศนอกจากคาโทรเลข ทั้งนี้ไมวาจะมีประกาศ ตามวรรค
หนึ่งหรือไม
หมวด ๓
ทุนสํารองเงินตรา
-------------------มาตรา ๒๖ เพื่อดํารงไวซึ่งเสถียรภาพของเงินตรา ใหธนาคารแหงประเทศไทยรักษาทุนสํารอง
เงินตราไวกองหนึ่งเรียกวา “ทุนสํารองเงินตรา”
มาตรา ๒๗ บรรดาสิ น ทรั พ ย ที่ มี อ ยู ใ นทุ น สํ า รองเงิ น ตราซึ่ ง มี อ ยู ก อ นและในวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเปนทุนสํารองเงินตราตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๘ ทุนสํารองเงินตรานั้นใหกันไวเปนสวนหนึ่งตางหากจากสินทรัพยอื่นๆ บรรดาที่
เปนของธนาคารแหงประเทศไทย
มาตรา ๒๙ ๑๗ ภายใตบังคับมาตรา ๒๒ และมาตรา ๓๔ หามมิใหจายทุนสํารองเงินตรา เวนแต
(๑) ในขณะเดียวกันนั้นจะไดถอนธนบัตรเปนจํานวนเทากันคืนจากธนบัตรออกใช หรือ
(๒) ในขณะเดียวกันนั้นจะไดรับสินทรัพยอยางอื่นตามมาตรา ๓๐ มีคาเทากันขึ้นบัญชีเปนทุน
สํารองเงินตรา
การจายทุน สํารองเงิน ตราดังกลาวจะกระทําไดตอเมื่อไดมีคําสั่งของผูวาการธนาคารแหง
ประเทศไทย หรือผูแทนซึ่งผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยไดแตงตั้งเพือ่ การนีโ้ ดยเฉพาะ
มาตรา ๓๐ ๑๘ ใหสินทรัพยตอไปนี้เปนสิ่งอันชอบดวยกฎหมายที่จะประกอบขึ้นเปนทุนสํารอง
เงินตรา
“มาตรา ๒๕ เมื่อไดกําหนดคาเสมอภาคของบาทแลว หามมิใหธนาคารพาณิชยใดซื้อหรือขายทันทีซึ่งเงินตราตางประเทศใน
อัตราที่ตางไปจากคาเสมอภาคของบาทเปนจํานวนเกินกวารอยละหนึ่งของคาเสมอภาคนั้น เวนแตในกรณีที่เงินตราตางประเทศนั้นซื้อ
หรือขายกันในตลาดตางประเทศในอัตราที่ตางไปจากคาเสมอภาคสําหรับเงินตรานั้นเปนจํานวนเกินกวารอยละหนึ่งของคาเสมอภาคนั้น
หามมิใหธนาคารพาณิชยใดรับเงินสวนลดหรือเรียกเก็บเงินไมวาประเภทใดเวนคาโทรเลขหรือคาใชจายอยางอื่นที่ตองจาย
เนื่องในการซื้อหรือขายนั้น”
๑๗

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๑๐ ซึ่งมีความเดิมวา
“มาตรา ๒๙ ภายใตบังคับมาตรา ๒๐ และมาตรา ๓๔ หามมิใหจายทุนสํารองเงินตรา เวนแต
(๑) ในขณะเดียวกันนั้นจะไดถอนธนบัตรเปนจํานวนเทากันคืนจากธนบัตรออกใช หรือ
(๒) ในขณะเดียวกันนั้นจะไดรับสินทรัพยอยางอืน่ ตามมาตรา ๓๐ มีคาเทากันขึ้นบัญชีเปนทุนสํารองเงินตรา
การจายทุนสํารองเงินตราดังกลาวจะกระทําไดเมื่อไดมีคําสั่งของผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยหรือผูแทนซึ่งผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทยไดแตงตั้งเพื่อการนี้โดยเฉพาะ”

๙

(๑) ทองคํา
(๒) เงินตราตางประเทศอันเปนเงินตราที่พึงเปลี่ยนได หรือเงินตราตางประเทศอื่นใดที่กําหนด
โดยกฎกระทรวง ทั้งนี้ตองเปนรูปเงินฝากในธนาคารนอกราชอาณาจักรหรือในสถาบันการเงินระหวาง
ประเทศ
(๓) หลักทรัพยตางประเทศที่จะมีการชําระหนี้เปนเงินตราตางประเทศที่ระบุไวใน (๒)
(๔) ทองคํา สินทรัพยตางประเทศ และสิทธิพิเศษถอนเงิน ทั้งนี้ที่นําสงสมทบกองทุนการเงิน
(๕) ใบสําคัญสิทธิซื้อสวนสํารอง
(๖) ในสําคัญสิทธิพิเศษถอนเงิน
(๗) หลักทรัพยรัฐบาลไทยที่จะมีการชําระหนี้เปนเงินตราตางประเทศที่ระบุไวใน (๒) หรือ
เปนบาท
(๘) ตั๋ว เงินในประเทศที่ธนาคารแหงประเทศไทยพึงซื้อหรือรับชวงซื้อลดได แตตองมีคา
รวมกันไมเกินรอยละยี่สิบของจํานวนธนบัตรออกใช
สินทรัพยตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) นั้น ธนาคารแหงประเทศไทยจะตองจัดดํารงไวให
มีคารวมกันทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละหกสิบของจํานวนธนบัตรออกใช
มาตรา ๓๑ ๑๙ การคํานวณคาแหงสินทรัพยที่เปนหรือจะรับเขาเปนทุนสํารองเงินตรานั้น ให
คํานวณดังตอไปนี้
๑๘

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.๒๕๐๑ พ.ศ.๒๕๒๑ ซึ่งมีความเดิมวา
“มาตรา ๓๐ ใหสินทรัพยดังตอไปนี้เปนสิ่งอันชอบดวยกฎหมายที่จะประกอบขึ้นเปนทุนสํารองเงินตรา คือ
(๑) ทองคํา
(๒) ดอลลารสหรัฐอเมริกา ปอนดสเตอรลิงหรือเงินตราตางประเทศอื่นใดที่กําหนดโดยกําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ตองเปน
รูปเงินฝากในธนาคารกลางหรือธนาคารพาณิชยนอกราชอาณาจักร
(๓) หลักทรัพยตางประเทศที่ชําระตนเงินและดอกเบี้ยเปนเงินตราตางประเทศที่ระบุไวใน (๒)
(๔) หลักทรัพยรัฐบาลไทยที่ชําระตนเงินและดอกเบี้ยเปนเงินตราตางประเทศที่ระบุไวใน (๒) หรือเปนเงินบาท
(๕) ตั๋วเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยพึงซื้อหรือรับชวงซื้อลดได แตตองมีคารวมกันไมเกินรอยละสิบของยอดธนบัตรออกใช
(๖) สินทรัพยที่นําสงสมทบกองทุนการเงินระหวางประเทศที่เปนทองคําหรือดอลลารสหรัฐอเมริกา
ทองคํา เงินตราตางประเทศและหลักทรัพยตา งประเทศที่มีอายุไถถอนไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ฝากหรือซื้อซึ่งเปนทุนสํารอง
เงินตรานั้น ธนาคารแหงประเทศไทยจะตองจัดดํารงไวใหมีคารวมกันทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละหกสิบของยอดธนบัตรออกใช”
๑๙

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.๒๕๐๑ พ.ศ.๒๕๒๑ ซึ่งมี
ความเดิมวา
“มาตรา ๓๑ ราคาสินทรัพยที่เปนทุนสํารองเงินตรานั้น ใหถือราคาโดยคํานวณดังตอไปนี้
(๑) ทองคําตามคาเสมอภาคของบาท
(๒) เงินตราตางประเทศตามคาเสมอภาคของเงินตรานั้นๆ
(๓) หลักทรัพยตางประเทศตามราคาตลาดทีเ่ ปนอยูเมื่อสิ้นปที่ลวงแลวหรือถาเปนหลักทรัพยที่ซื้อในระหวางปตามราคาใน
เวลาที่ซื้อ และใหเปลี่ยนเปนบาทตามคาเสมอภาคของเงินตราตางประเทศนั้น
(๔) หลักทรัพยรัฐบาลไทยตามราคาที่ซื้อหรือรับชวงซื้อลด หรือตามราคาที่ตราไว แลวแตราคาใดจะต่ํากวา
(๕) ตัว๋ เงินตามราคาที่ซื้อหรือรับชวงซื้อลดไว

๑๐

(๑) ในกรณีที่เปนหลักทรัพยรัฐบาลไทยที่มีราคาเปนบาทหรือตั๋วเงินในประเทศใหคํานวณตาม
ราคาที่ซื้อหรือรับชวงซื้อลดไว หรือที่ตราไว แลวแตราคาใดจะต่ํากวา
(๒) ในกรณีที่เปนสินทรัพยที่มีราคาหรือมูลคาเปนเงินตราตางประเทศ หรือสิทธิพิเศษถอนเงิน
ใหคํานวณตามราคาหรือจํานวนดังนี้
(ก) ทองคําและหลักทรัพยตางประเทศ ใหคํานวณตามราคาในตลาดตางประเทศเมื่อสิ้นป
แตละป หรือถาเปนทองคําหรือหลักทรัพยตางประเทศที่ซื้อในระหวางปใด ใหคํานวณตามราคาที่ซื้อ
จนถึงเวลาตีราคาเมื่อสิ้นปที่ซื้อนั้น
(ข) ทองคํา สินทรัพยตางประเทศ และสิทธิพิเศษถอนเงิน ที่นําสงสมทบ กองทุนการเงิน
ตามความในมาตรา ๓๐ (๔) ใหคํานวณตามจํานวนหนวยสิทธิพิเศษถอนเงินที่
กองทุนแจงไวครั้งหลังสุด
(ค) ใบสําคัญสิทธิซื้อสวนสํารองและใบสําคัญสิทธิพิเศษถอนเงิน ใหคํานวณตามจํานวน
หนวยสิทธิพิเศษถอนเงินที่ตราไว
(ง) เงินตราตางประเทศ ใหคํานวณตามจํานวนเงินฝากในขณะนั้น
(จ) หลักทรัพยรัฐบาลไทย ใหคํานวณตามราคาเปนเงินตราตางประเทศทีซ่ ื้อหรือรับชวงซื้อ
ลดหรือที่ตราไวแลวแตราคาใดจะต่ํากวา
การคํานวณสินทรัพยตามวรรคหนึ่ง (๒) เปนบาท ใหคํานวณดังนี้
(๑) ในกรณีที่ไมมีการกําหนดคาเสมอภาคของบาทหรือคาเสมอภาคของบาทถูกระงับใช ให
คํานวณเปนบาทตามอัต รากลางระหวางอัต ราซื้อและอัต ราขายทัน ทีซึ่งเงิน ตราตางประเทศสกุลที่
เกี่ยวของโดยใชอัตราในตลาดในวันสิ้นป หรือในกรณีที่เปนสินทรัพยที่ซื้อในระหวางป ใหใชอัตราที่
ใชในการตีราคาเมือ่ สิ้นปกอน
(๒) ในกรณีที่มีก ารกําหนดคาเสมอภาคของบาท ใหคํานวณโดยแปลงราคาหรือจํานวน
สินทรัพยนั้นเปนเงินตราตางประเทศสกุลอื่นที่อาจคํานวณกลับเปนหนวยเทียบของบาทไดโดยใชอัตรา
กลางระหวางอัตราซื้อและอัตราขายทันทีซึ่งเงินตราตางประเทศสกุลอื่นนั้นในตลาดตางประเทศในวัน
สิ้นป หรือในกรณีที่เปนสินทรัพยที่ซื้อในระหวางป ใหใชอัตราที่ใชในการตีราคาเมื่อสิ้นปกอน แลวให
คํานวณเปนบาทตามคาเสมอภาค
(๓) ในกรณีที่มีการกําหนดคาเสมอภาคของบาทโดยเทียบกับหนวยเทียบที่ก องทุนการเงิน
กําหนด และเงินตราตางประเทศสกุลที่เกี่ยวของนั้นมีคาเสมอภาคโดยเทียบกับหนวยเทียบที่กองทุน
การเงินกําหนดเชนกัน ใหคํานวณเปนบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนตามคาเสมอภาค
(๖) สินทรัพยที่นําสงสมทบกองทุนการเงินระหวางประเทศที่เปนทองคําตามคาเสมอภาคของบาท หรือที่เปนดอลลาร
สหรัฐอเมริกา ตามคาเสมอภาคของเงินตรานั้น
ในระหวางที่ยังไมไดกําหนดคาเสมอภาคของบาททองคําตาม (๑) และ (๖) นั้น ใหถือตามคาของทองคําในอัตรา
๐.๐๔๔๔๓๓๕ กรัมทองคําบริสุทธิ์ตอหนึ่งบาท”

๑๑

มาตรา ๓๒ ใหธนาคารแหงประเทศไทยตีราคาสินทรัพยที่เปนทุนสํารองเงินตราทุก ๆ ป ไมชากวา
หกสิบวันนับแตวันขึ้นปใหม
มาตรา ๓๓ ๒๐ ผลประโยชนอันเกิดจากสินทรัพยในบัญชีทุนสํารองเงินตราแตละป ใหรับขึ้นบัญชี
ผลประโยชนประจําป
สินทรัพยในบัญชีผลประโยชนประจําปใหใชจายไดเพื่อการ ดังตอไปนี้
(๑) การพิมพธนบัต ร รวมตลอดถึงการใด ๆ เกี่ยวกับการจัดตั้งโรงพิมพข องธนาคารแหง
ประเทศไทยเพื่อพิมพธนบัตรและสิ่งพิมพอื่นที่รัฐมนตรีเห็นชอบ และการตั้งเปนทุนหมุนเวียนตาม
ความจําเปน เพื่อดําเนินกิจการโรงพิมพดังกลาว
(๒) การออกและจัดการธนบัตร หรือการอื่นใดอันเกี่ยวกับกิจการธนบัตรซึ่งรัฐมนตรีอนุมัติ
(๓) การชดใชคาแหงสินทรัพย ในบัญชีทุนสํารองเงินตราที่ลดลง
(๔) การจัดการเกี่ยวกับสินทรัพยในบัญชีทุนสํารองเงินตรา บัญชีผลประโยชนประจําป และ
บัญชีสํารองพิเศษ
เงินคงเหลือหลังจากการจายตามวรรคสองเมื่อสิ้นป ใหโอนเขาบัญชีสํารองพิเศษหรือบัญชีอื่น
ตามที่กฎหมายกําหนด ๒๑
ผลประโยชนอันเกิดจากสินทรัพยในบัญชีผลประโยชนประจําปหรือบัญชีสํารองพิเศษ ใหรับ
ขึ้นบัญชีผลประโยชนประจําป
ถาสินทรัพยในบัญชีผลประโยชนประจําปในปใดมีจํานวนไมพอแกการจายดังกลาว ใหจาย
จากบัญชีสํารองพิเศษเทาจํานวนที่ขาด และถาสินทรัพยในบัญชีสํารองพิเศษมีไมพอจาย ใหจายจากเงิน
คงคลังเทาจํานวนที่ขาด ในปตอ ๆ ไป ถาสินทรัพยในบัญชีผลประโยชนประจําปมีเหลือจากการจาย
ดังกลาว ใหใชคืนเงินคงคลังจนครบจํานวนที่ไดจายไป และเมื่อเหลือเทาใดจึงใหโอนเขาบัญชีสํารอง
พิเศษไว
มาตรา ๓๔ ๒๒ ในกรณีที่สินทรัพยในบัญชีทุนสํารองเงินตรามีคาเพิ่มขึ้น ใหโอนสวนที่เพิ่มขึ้น
นั้นเขาบัญชีสํารองพิเศษ

๒๐

๒๑

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๑๖ ซึ่งมีความเดิมวา
“มาตรา ๓๓ ผลประโยชนอันเกิดจากทุนสํารองเงินตราแตละปใหใชเพื่อการดังตอไปนี้
(๑) คาใชจายในการพิมพธนบัตร
(๒) คาใชจายในการออกและจัดการธนบัตร
(๓) คาเสื่อมราคาหรือสูญไปซึ่งสินทรัพยที่ถือไวในทุนสํารองเงินตรา
เงินคงเหลือหลังจากการจายที่กลาวแลว ใหรับขึ้นบัญชีสํารองพิเศษไว
ถาผลประโยชนที่เกิดในปใดมีจํานวนไมพอแกการจายที่กลาวแลว ใหจายเงินในบัญชีสํารองพิเศษชดใชเทาจํานวนที่ขาด”
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.๒๕๐๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งมีความเดิมวา
“มาตรา ๓๓ วรรคสาม เงินคงเหลือหลังจากการจายที่กลาวแลว ใหรับขึ้นบัญชีสํารองพิเศษไว”

๑๒

มาตรา ๓๔ / ๑ ๒๓ สินทรัพยที่ไดรับบริจาคเพื่อกิจการของฝายออกบัตรธนาคารตามกฎหมายวา
ดวยธนาคารแหงประเทศไทย ใหนําเขาบัญชีสํารองพิเศษ
มาตรา ๓๔/๒ ๒๔ ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจโอนสินทรัพยในบัญชีสํารองพิเศษเขา
เปนสินทรัพยในบัญชีทุนสํารองเงินตรา เพื่อการนําออกใชซึ่งธนบัตรได
เมื่อมีการถอนธนบัตรตามวรรคหนึ่งคืนจากธนบัตรออกใช ใหโอนสินทรัพยที่มีคาเทากันใน
บัญชีทุนสํารองเงินตรา เขาเปนสินทรัพยในบัญชีสํารองพิเศษ
หมวด ๔
บทกําหนดโทษ
-------------------มาตรา ๓๕ ๒๕ ผูใดฝาฝนมาตรา ๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหาหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๖ ๒๖ ธนาคารพาณิชยหรือผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง หรือฝาฝนมาตรา
๒๕ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
ความผิดตามมาตรานี้ ใหคณะกรรมการที่รัฐมนตรีแตงตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบได
คณะกรรมการที่รัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคสอง ใหมีจํานวนสามคนซึ่งคนหนึ่งตองเปนพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
๒๒

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่ทุนสํารองเงินตรามีคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพราะการตีราคาตามาตรา ๓๒ หรือเพราะมีการเปลี่ยนแปลงคาเสมอ
ภาคของเงินตราตางประเทศใดๆ ที่ถือไวในทุนสํารองเงินตราอันเปนเหตุใหมีผลกําไรหรือขาดทุนผลกําไรหรือขาดทุนนั้นใหรับขึ้นหรือ
จายจากบัญชีสํารองพิเศษตามความในมาตรา ๓๓ แลวแตกรณี ถามีไมพอจาย ก็ใหจายรายไดของแผนดินเทาจํานวนที่ขาดอยูนั้นไปใชทุน
สํารองเงินตรา
ถาในปตอๆไป ผลประโยชนอันเกิดจากทุนสํารองเงินตรามีเหลือจากการจายตามมาตรา ๓๓ ใหใชคืนเงินรายไดของแผนดิน
จนครบจํานวนที่ไดจายตามความในวรรคกอนและเมื่อเหลือเทาใดจึงใหรับขึ้นบัญชีสํารองพิเศษไว
๒๓
๒๔
๒๕

๒๖

เพิ่มโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.๒๕๐๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
เพิ่มโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.๒๕๐๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.๒๕๐๑ พ.ศ.๒๕๒๑ ซึ่งมีความเดิมวา
“มาตรา ๓๕ ผูใดฝาฝนมาตรา ๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.๒๕๐๑ พ.ศ.๒๕๒๑ ซึ่งมีความเดิมวา
“มาตรา ๓๖ ธนาคารพาณิชยใดซื้อหรือขายเงินตราตางประเทศในอัตราที่ตางไปจากอัตรากําหนดอันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๕
ตองระวางโทษปรับเปนเงินสามเทาของจํานวนเงินที่ซื้อหรือขายตางไปจากอัตราที่กําหนดนั้น หรือเปนเงินหนึ่งพันบาท แลวแตจํานวนใด
จะสูงกวากัน”

๑๓

พลเอก ถ. กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :
พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.๒๕๐๑ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ
เนื่องจากกฎหมายวาดวยเงินตราเทาที่ใชกันมาในระยะเวลา ๓๐ ปเศษแลวนั้น มีจํานวนมากมายหลาย
สิบฉบับ ตัวบทในพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวง มีทั้งหลักจัดการเงินตราระบบ
ถาวรอันเปนอยูแตดั้งเดิม แตถูกระงับการใชบังคับไปโดยปริยายกับยังมีหลักจัดการเงินตราในระบบ
ชั่วคราวใชบังคับแทน เปนการสับสนปะปนกันอยู และกระจัดกระจายไมเปนหมวดหมู เมื่อในปจจุบัน
นี้ก็เปนที่รับรองและไดใชหลักจัดการเงินตราระบบชั่วคราวซึ่งมีการตออายุกันตลอดมากวา ๑๕ ป แลว
เชนนั้น จึงสมควรที่จะไดปรับปรุงตัวบทกฎหมายวาดวยระบบเงินตราชั่วคราวโดยแกไขเล็กนอย เพื่อ
ใชถาวรสืบไปโดยไมตองมีการตออายุกันเปนคราวๆ เชนแตกอน
พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๑๐ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับ
นี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลไทยมีความจําเปนที่จะขอกูเงินจากธนาคารโลกเพื่อนําไปใชจายในโครงการ
กอสรางเขื่อนผาซอม แตก ารกูเงินดังกลาวนี้จะกระทําไดโดยสะดวกตอเมื่อรัฐบาลไทยไดเขาเปน
สมาชิกถือตราสารของทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติ ซึ่งออกใหเพื่อเปนหลักฐานแสดงวาผู
ถือตราสารนั้นไดเขามีสวนรวมกับทบวงการชํานัญพิเศษในการใหรัฐบาลสมาชิกและหรือหนวยงาน
ของรัฐบาลสมาชิกของทบวงการชํานัญพิเศษนั้น กูเงิน ตามจํานวนที่ร ะบุไวใ นตราสารฉะนั้น จึง
จําเปนตองขยายบทนิยามของคําวา “หลักทรัพยตางประเทศ” ในกฎหมายวาดวยเงินตราใหหมายความ
รวมถึงตราสารดังกลาวดวย และอีก ประการหนึ่งไดขยายอํานาจในการใชทุนสํารองเงินตราไปทํา
ประโยชนในการจัดตั้งโรงพิมพเพื่อพิมพธนบัตรขึ้นเองโดยไมตองจางพิมพจากตางประเทศและเพื่อให
ตนทุนการผลิตธนบัตรลดลง จึงใหโรงพิมพธนบัตรรับพิมพตราสารอื่นไดดวย
พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๑๔ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ
เพื่อที่จะใหประเทศไทยไดใชสิทธิและปฏิบัติตามพันธะในฐานะที่จะเขาเปนภาคีบัญชีพิเศษถอนเงินใน
กองทุนการเงินระหวางประเทศไดโดยสมบูรณ จําเปนตองกําหนดใหใบสําคัญสิทธิพิเศษถอนเงินที่ออก
ตามกฎหมายวาดวยการใหอํานาจและกําหนดการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงินใน
กองทุนการเงินระหวางประเทศ เปนสินทรัพยที่ประกอบเปนทุนสํารองเงินตราในสวนที่ตองดํารงไวให
มีคารวมกันทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละหกสิบของยอดธนบัตรที่ออกใชไดดว ยและในโอกาสเดียวกัน นี้
สมควรกําหนดใหเงินตราตางประเทศอันเปนเงินตราที่พึงเปลี่ยนได หรือเงินตราตางประเทศอื่นใดที่
กําหนดโดยกฎกระทรวงในรูปเงินฝากในธนาคารนอกราชอาณาจักรหรือในสถาบันการเงินระหวาง
ประเทศเปนสินทรัพยที่ประกอบขึ้นเปนเงินสํารองเงินตราไดเชนกัน กับทั้งสมควรเปลี่ยนแปลงการ
กําหนดนับอายุการฝากหรือไถถอน เงินตราตางประเทศและหลักทรัพยตางประเทศ ซึ่งธนาคารแหง

๑๔

ประเทศไทยจะตองจัดดํารงไวเสียใหมใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน จึงตองตราพระราชบัญญัตินี้
ขึ้น
พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๑๖ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ
เนื่องดวยการเงินระหวางประเทศไดวิวัฒนาการไปเปนอันมาก ทําใหบทบัญญัติของกฎหมายวาดวย
เงินตราไมเหมาะสมและสมควรปรับปรุงวิธีการเกี่ยวกับการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนใหคลองตัวและ
เหมาะสมกับเหตุการณ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๒๑ เหตุผลในการ
ประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่กองทุนการเงินระหวางประเทศเกือบทุกประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทยเปนสมาชิกอยู ไดตกลงใหดําเนินการแกไขระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราขึ้นใหมใหมีความ
ยืดหยุนมากขึ้นอันจะเปนประโยชนแกการคาและการลงทุนระหวางประเทศ และบรรดาประเทศที่เปน
สมาชิกสว นใหญไดใหค วามเห็นชอบและดําเนินการแกไขระบบการแลกเปลี่ยนเงิน ตราของตนให
สอดคลองตามที่ไดตกลงนั้นไปแลว ในฐานะที่ประเทศไทยเห็นชอบดวยกับหลักการในขอตกลงนั้น
และรัฐบาลไดพิจารณาเห็นวาเพื่อใหประเทศไทยไดรับประโยชนจากการแกไขระบบการแลกเปลี่ยน
เงินตราดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยเงินตรา และโดยที่จําเปนตองดําเนินการ
โดยรีบดวนและเปนความลับ เพื่อปองกันมิใหมีการกระทําการใดอันจะกระทบกระเทือนตอภาวะ
เศรษฐกิจและฐานะการเงินของประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ขึ้น
พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๖ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับ
นี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติเกี่ยวกับ
การจัดทําและนําออกใชเหรียญกษาปณ การรับแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณชํารุดยังไมเหมาะสม สมควร
แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกลาว โดยกําหนดใหเหรียญกษาปณที่จัดทําและนําออกใชแตละชนิดราคา
ตองมีเพียงขนาดเดียว และใหมีก ารรับแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณชํารุด ได ก วางขวางขึ้น กวาเดิม
นอกจากนี้สมควรกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการถอนคืนเหรียญกษาปณไวดวย โดยใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ไดมีการจัดตั้งบัญชีสะสมเพื่อการชําระคืน
ตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินขึ้นตามพระราช
กําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบั น การเงิ น ระยะที่ สอง พ.ศ. ๒๕๔๕ และกํ า หนดให มี ก ารโอนเงิ น คงเหลื อ ในบั ญ ชี
ผลประโยชนประจําปเพื่อนําเขาบัญชีดังกลาว จึงจําเปนตองแกไขกฎหมายวาดวยเงินตราใหสอดคลอง
กัน และโดยที่ในบัญชีผลประโยชนประจําปมีเงินซึ่งไดรับ บริจ าคเพื่อ การตามวัต ถุป ระสงคข องผู
บริจ าครวมอยู ดว ย สมควรกําหนดใหโ อนสิน ทรัพยที่ไดรับ

๑๕

บริจาคดังกลาวไปไวในบัญชีสํารองพิเศษเพื่อเก็บรักษาใหมั่นคงตามวัตถุประสงคของผูบริจาคอนึ่ง
เพื่อใหการแกปญหาวิกฤตเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงสมควรใหสามารถโอนสินทรัพยในบัญชี
สํารองพิเศษเขาเปนสิน ทรัพยในบัญชีทุนสํารองเงินตราไดดวย และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉิน ที่มีความ
จําเปนรีบดว นอัน มิอาจจะหลีก เลี่ยงได ในอัน ที่จ ะรัก ษาความมั่น คงทางเศรษฐกิจ ของประเทศ จึง
จําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้

