พระราชบัญญัติ
เงินตรา (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. ๒๕๑๖

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
เป็นปีที่ ๒๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยเงินตรา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า“ พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ งิ น ตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ค่าเสมอภาค” หมายความว่า ค่าของหน่วยเงินตราสกุล ใดสกุลหนึ่งเทียบกับน้าหนักทองคาบริสุ ทธิ์
หรือหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน หรือหน่วยเงินตราสกุลอื่น
“อัตราแลกเปลี่ยนตามค่าเสมอภาค” หมายความว่า อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยเงินตราสกุลหนึ่งกับ
หน่วยเงินตราอีกสกุลหนึ่งตามค่าเสมอภาค
“ซื้อหรือขายทันที” หมายความว่า ซื้อหรือขายโดยโอนตามคาสั่งทางโทรเลข
“หลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายความว่า
(๑) หลักทรัพย์ของรัฐบาลต่างประเทศหรือของสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(๒) หลักทรัพย์ที่รัฐบาลต่างประเทศหรือสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกค้า
ประกันการชาระหนี้ตามหลักทรัพย์นั้น
(3) ตราสารที่สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกออกให้เป็นหลักฐานว่า ผู้ถือตราสาร
ได้มีส่วนร่วมกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกในการให้กู้ยืมเงินแก่รัฐบาลสมาชิก
หรือองค์การของรัฐบาลสมาชิกของสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกตามจานวนดังระบุไว้
ในตราสารนั้น

-2“อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด” หมายความว่า ความยิ่งหย่อนแห่งน้าหนักและเนื้อโลหะของเหรียญกษาปณ์จากอัตราที่
กาหนด
“เงินตราที่พึ่งเปลี่ยนได้” หมายความว่า เงินตราของประเทศที่รับปฏิบัติแล้วตามพันธะที่ตั้งไว้ตามหมวด 8
แห่งข้อตกลงว่าด้วยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
“ใบสาคัญสิทธิพิเศษถอนเงิน” หมายความว่า ใบสาคัญสิทธิพิเศษถอนเงินที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการ
ให้อานาจและกาหนดการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
“ รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ มาตรา 8 การกาหนดค่าเสมอภาคของบาทให้กาหนดโดยเทียบกับน้าหนักทองคาบริสุทธิ์หรือหน่วยสิทธิ
พิเศษถอนเงินและให้กระทาโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๕ ให้ ย กเลิ กความในมาตรา ๒๓ แห่ งพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๓ เพื่อประโยชน์ในการดารงไว้ซึ่งค่าของบาทให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทุนรักษาระดับ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราซื้อหรือขายทันที่ซึ่งเงินตราต่างประเทศที่กาหนดโดยกฎกระทรวง ตามที่ธนาคารพาณิชย์
ในราชอาณาจักรจะเรียกให้ซื้อหรือขาย แต่การซื้อหรือขายคราวหนึ่ง ๆ ต้องไม่ต่ากว่าจานวนซึ่งรัฐมนตรีกาหนด
เงินตราต่างประเทศที่กาหนดโดยกฎกระทรวงนั้น ต้องเป็นเงินตราที่ประกอบขึ้นเป็นทุนสารองเงินตราได้
ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราไม่จาต้องซื้อหรือขายทันทีตามวรรคหนึ่ง
ในขณะที่ยังมีกฎหมายว่าด้วยการกากัดการซื้อขายเงินปริวรรตต่างประเทศใช้บังคับอยู่”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ มาตรา ๒๔ การซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย หรือทุนรักษาระดับ
อั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรากั บ ธนาคารพาณิ ช ย์ ต ามมาตรา ๒๓ นั้ น อั ต ราซื้ อ หรื อ ขายทั น ที จ ะต่ า งจากอั ต รา
แลกเปลี่ยนตามค่าเสมอภาคของบาทได้ไม่สูงกว่าอัตราขั้นสูงและไม่ต่ากว่าอัตราขั้นต่าที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด”
มาตรา 7 ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ มาตรา ๒๕ เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ รัฐมนตรีมีอานาจประกาศกาหนด
อัตราซื้อหรือขายทันที ให้ธนาคารพาณิชย์หรือบุคคลอื่นปฏิบัติ แต่การกาหนดนี้ ในกรณีเงินตราต่างประเทศสกุล
ที่กาหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๓ จะกาหนดให้ต่างไปจากอัตราแลกเปลี่ยนตามค่าเสมอภาคของบาทเกิน
กว่าร้อยละสองกับหนึ่งในสี่ของอัตราแลกเปลี่ยนตามค่าเสมอภาคของบาทมิได้ สาหรับเงินตราต่างประเทศสกุลอื่น

-3จะกาหนดให้ ต่างไปจากอัตราแลกเปลี่ ย นตามค่าเสมอภาคของบาทเกินกว่าร้อยละสี่ ครึ่งมิได้ เว้นแต่ในกรณี
ที่เงินตราต่างประเทศสกุลอื่นนั้นซื้อหรือขายทันทีในตลาดต่างประเทศในอัตราที่ต่างไปจากอัตราแลกเปลี่ยนตาม
ค่าเสมอภาคสาหรับเงินตรานั้นเกินกว่าอัตราตามพันธะที่มีอยู่กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
ห้ามมิให้ธนาคารพาณิชย์หรือบุคคลอื่นรับเงินส่วนลดหรือเรียกเก็บเงินไม่ว่าประเภทใด เว้นแต่ค่าโทรเลข
หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่ต้องจ่ายเนื่องในการซื้อหรือขายนั้น
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ใช้บังคับในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และทุนรักษาระดับอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราไม่ซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศตามความในมาตรา ๒๓ วรรคสาม”
มาตรา 8 ให้ ย กเลิ กความในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ แห่ งพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ มาตรา 30 ให้สินทรัพย์ดังต่อไปนี้เป็นสิ่งอันชอบด้วยกฎหมายที่จะประกอบขึ้นเป็นทุนสารองเงินตรา
(๑) ทองคา
(๒) เงิ น ตราต่ า งประเทศอั น เป็ น เงิ น ตราที่ พึ่ ง เปลี่ ย นได้ ห รื อ เงิ น ตราต่ า งประเทศอื่ น ใดที่ ก าหนด
โดยกฎกระทรวง ทั้งนี้ ต้องเป็นรูปเงินฝากในธนาคารนอกราชอาณาจักรหรือในสถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(3) หลักทรัพย์ต่างประเทศที่จะมีการชาระหนี้เป็นเงินตราต่างประเทศที่ระบุไว้ใน (๒)
(๔) ทองคาและสินทรัพย์ต่างประเทศที่นาส่งสมทบกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
(๕) ใบสาคัญสิทธิพิเศษถอนเงิน
(6) หลักทรัพย์รัฐบาลไทยที่จะมีการชาระหนี้เป็นเงินตราต่างประเทศที่ระบุไว้ใน (๒) หรือเป็นบาท
(7) ตั๋วเงินในประเทศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยพึงซื้อหรือรับช่วงซื้อลดได้ แต่ต้องมีค่ารวมกันไม่เกินร้อยละยี่สิบ
ของจานวนธนบัตรออกใช้
สินทรัพย์ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องจัดดารงไว้ให้มีค่ารวมกัน
ทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบของจานวนธนบัตรออกใช้
สินทรัพย์ตาม (๒) และ (๓) ซึ่งกาหนดไว้ในวรรคสองต้องมีอายุคงเหลือตามกาหนดฝากหรือไถ่ถอนไม่เกินสามปี
มาตรา 31 ค่าแห่งสินทรัพย์ที่เป็นหรือจะรับเข้าเป็นทุนสารองเงินตรานั้นให้คานวณเป็นบาทดังนี้
(๑) ทองคาตามค่าเสมอภาค

-4(๒) เงินตราต่างประเทศตามอัตราแลกเปลี่ยนตามค่าเสมอภาค
(๓) หลักทรัพย์ต่างประเทศตามราคาตลาดเมื่อสิ้นปีหรือถ้าเป็นหลักทรัพย์ที่ซื้อในระหว่างปีตามราคาที่ซื้อ
จนถึงเวลาตีราคาเมื่อสิ้นปี และให้เปลี่ยนเป็นบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนตามค่าเสมอภาค
(๔) ทองคาและสินทรัพย์ต่างประเทศที่นาส่งสมทบกองทุนการเงินระหว่างประเทศตามค่าเสมอภาคหรือ
ตามอัตราแลกเปลี่ยนตามค่าเสมอกาค แล้วแต่กรณี
(๕) ใบสาคัญสิทธิพิเศษถอนเงินตามอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างบาทตามค่าเสมอภาคกับหน่วยต้นเงินของ
ใบสาคัญสิทธิพิเศษถอนเงิน
(๖) หลักทรัพย์รัฐบาลไทยตามราคาที่ซื้อหรือรับช่วงซื้อลด หรือตามราคาที่ตราไว้แล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
(7) ตั๋วเงินในประเทศตามราคาที่ซื้อหรือรับช่วงซื้อลดไว้
ในกรณีที่เงินตราสกุลใดไม่มีค่าเสมอภาค หรือค่าเสมอภาคไม่มีผลใช้บังคับ ให้คานวณค่าของเงินตราสกุล
นั้นเป็นบาทตามราคาที่ซื้อจนถึงเวลาตีราคาเมื่อสิ้นปี การตีราคาเมื่อสิ้นปีให้คานวณตามอัตรากลางระหว่ างอัตราซื้อ
และอัตราขายในตลาดต่างประเทศ”
มาตรา 9 ให้ ย กเลิ กความในมาตรา ๓๓ แห่ งพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ มาตรา ๓๓ ผลประโยชน์ อั น เกิ ด จากสิ น ทรั พ ย์ ใ นบั ญ ชี ทุ น ส ารองเงิ น ตราแต่ ล ะปี ใ ห้ รั บ ขึ้ น บั ญ ชี
ผลประโยชน์ประจาปี
สินทรัพย์ในบัญชีผลประโยชน์ประจาปีให้ใช้จ่ายได้เพื่อการดังต่อไปนี้
(๑) การพิมพ์ธนบั ตรรวมตลอดถึงการใด ๆ เกี่ยวกับการจัดตั้งโรงพิมพ์ของธนาคารแห่ งประเทศไทย
เพื่อพิมพ์ธนบัตรและสิ่งพิมพ์อื่น ที่รัฐมนตรีเห็นชอบและการตั้งเป็นทุนหมุนเวียนตามความจาเป็น เพื่อดาเนิน
กิจการโรงพิมพ์ดังกล่าว
(๒) การออกและจัดการธนบัตร หรือการอื่นใดอันเกี่ยวกับกิจการธนบัตรซึ่งรัฐมนตรีอนุมัติ
(๓) การชดใช้ค่าแห่งสินทรัพย์ในบัญชีทุนสารองเงินตราที่ลดลง
(๔) การจัดการเกี่ยวกับสินทรัพย์ในบัญชีทุนสารองเงินตราบัญชีผลประโยชน์ประจาปี และบัญชีสารองพิเศษ
เงินคงเหลือหลังจากการจ่ายตามวรรคสองเมื่อสิ้นปีให้โอนเข้าบัญชีสารองพิเศษ
ผลประโยชน์อันเกิดจากสินทรั พย์ในบัญชีผลประโยชน์ประจาปีหรือบัญชีสารองพิเศษ ให้รับขึ้นบัญชี
ผลประโยชน์ประจาปี

-5ถ้าสินทรัพย์ในบัญชีผลประโยชน์ประจาปีในปีใดมีจานวนไม่พอแก่การจ่ายดังกล่าวให้จ่ายจากบัญชีสารองพิเศษ
เท่าจ านวนที่ขาด และถ้าสิ น ทรั พย์ ในบั ญชี ส ารองพิเ ศษมี ไ ม่ พ อจ่ าย ให้ จ่ายจากเงิน คงคลั งเท่า จานวนที่ ข าด
ในปีต่อ ๆ ไปถ้าสินทรัพย์ในบัญชีผลประโยชน์ประจาปีมีเหลือจากการจ่ายดังกล่าว ให้ใช้คืนเงินคงคลังจนครบ
จานวนที่ได้จ่ายไป และเมื่อเหลือเท่าใดจึงให้โอนเข้าบัญชีสารองพิเศษไว้”
มาตรา 10 ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ มาตรา ๓๔ ในกรณีที่สินทรัพย์ในบัญชีทุนสารองเงินตรามีค่าเพิ่มขึ้น ให้โอนส่วนที่เพิ่มขึ้นนั้นเข้าบัญชีสารอง
พิเศษ”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ มาตรา ๓๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศของรั ฐ มนตรีตามมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งพันบาท
ถ้าความผิ ดตามวรรคหนึ่ งเป็น ความผิดโดยซื้อหรือขายทันทีซึ่งเงินตราต่างประเทศผิดไปจากอัตราที่
ประกาศกาหนดหรือรับเงินหรือเรียกเก็บเงินนอกเหนือหรือผิดไปจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๕ ผู้กระทาความผิด
ต้องระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินห้าเท่าของจานวนเงิน อันเป็นผลต่างระหว่างอัตราที่ซื้อหรือขายกับอั ตราที่
ประกาศกาหนด หรือของจานวนเงินซึ่งได้รับ หรือเรียกเก็บนอกเหนือหรือผิดไปจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๕
แล้วแต่กรณี หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทแล้วแต่จานวนใดจะมากกว่า
ความผิดตามมาตรานี้ ให้คณะกรรมการที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมีอานาจเปรียบเทียบได้
คณะกรรมการที่รัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคสามให้มีจานวนสามคนซึ่งคนหนึ่งต้องเป็นพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี

-6หมายเหตุ:-เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องด้วยการเงินระหว่างประเทศได้วิวัฒนาการไป
เป็นอันมาก ทาให้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยเงินตราไม่เหมาะสม และสมควรปรับปรุงวิธีการเกี่ยวกับการ
กาหนดอัตราแลกเปลี่ยนให้คล่องตัวและเหมาะสมกับเหตุการณ์จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น

