พระราชบัญญัติ
เงินตรา
พ.ศ. ๒๕๐๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
เป็นปีที่ ๑๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเงินตรา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคาแนะนาและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติเงินตรา พุทธศักราช ๒๔๗๑
(๒) พระราชบัญญัติเงินตราแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๓
(๓) พระราชบัญญัติเงินตราแก้ไขเพิ่มเติม 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) พ.ศ. ๒๕๐๑
มาตรา ๔๒ ในพระราชบัญญัตินี้
“ค่าเสมอภาค”๓ (ยกเลิก)
“อัตราแลกเปลี่ยนตามค่าเสมอภาค”๔ (ยกเลิก)

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๕/ตอนที่ ๖๕/หน้า ๔๐๙/๒๖ สิงหาคม ๒๕๐๑
มาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖
๓
มาตรา ๔ นิยามคาว่า “ค่าเสมอภาค” ยกเลิกโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๒๑
๔
มาตรา ๔ นิยามคาว่า “อัตราแลกเปลีย่ นตามค่าเสมอภาค” ยกเลิกโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑
พ.ศ. ๒๕๒๑
๒

-๒“กองทุนการเงิน”๕ หมายความว่า กองทุนการเงินระหว่างประเทศตามข้อตกลงว่าด้วยกองทุน
การเงินระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิก
“ใบสาคัญสิทธิซื้อส่วนสารอง”๖ หมายความว่า ใบสาคัญสิทธิซื้อส่วนสารองที่ออกตามกฎหมาย
ว่าด้วยการให้อานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหว่างประเทศ
“ซื้อหรือขายทันที” หมายความว่า ซื้อหรือขายโดยโอนตามคาสั่งทางโทรเลข
“หลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายความว่า
(๑) หลักทรัพย์ของรัฐบาลต่างประเทศหรือของสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(๒) หลักทรัพย์ที่รัฐบาลต่างประเทศหรือสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
ค้าประกันการชาระหนี้ตามหลักทรัพย์นั้น
(๓) ตราสารที่สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกออกให้เป็นหลักฐานว่า
ผู้ถือตราสารได้มีส่วนร่วมกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกในการให้กู้ยืมเงินแก่รัฐบาล
สมาชิก หรือองค์การของรัฐบาลสมาชิกของสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกตามจานวนดัง
ระบุไว้ในตราสารนั้น
“อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด” หมายความว่า ความยิ่งหย่อนแห่งน้าหนักและเนื้อโลหะของเหรียญ
กษาปณ์จากอัตราที่กาหนด
“เงินตราที่พึงเปลี่ยนได้ ” หมายความว่า เงินตราของประเทศที่รับปฏิบัติแล้วตามพันธะที่ตั้งไว้
ตามหมวด ๘ แห่งข้อตกลงว่าด้วยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
“ใบสาคัญสิทธิพิเศษถอนเงิน” หมายความว่า ใบสาคัญสิทธิพิเศษถอนเงินที่ออกตามกฎหมายว่า
ด้วยการให้อานาจและกาหนดการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
“พนักงานเจ้าหน้าที่”๗ หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจ
ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
เงินตราและหน่วยของเงินตรา
มาตรา ๖ เงินตราได้แก่เหรียญกษาปณ์และธนบัตร
มาตรา ๗ หน่วยของเงินตราเรียกว่า “บาท” หนึ่งบาทแบ่งเป็นหนึ่งร้อยสตางค์
คาว่า “บาท” นั้น จะใช้เครื่องหมาย “บ.” แทนก็ได้

๕

มาตรา ๔ นิยามคาว่า “กองทุนการเงิน” เพิ่มโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๒๑
มาตรา ๔ นิยามคาว่า “ใบสาคัญสิทธิซื้อส่วนสารอง” เพิ่มโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑
พ.ศ. ๒๕๒๑
๗
มาตรา ๔ นิยามคาว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” เพิม่ โดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๖
๖

-๓มาตรา ๘๘ ค่าเสมอภาคของบาทได้แก่ค่าของบาทที่กาหนดโดยเทียบกับหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน
หรือเทียบกับเงินตราสกุลอื่น หรือเทียบกับค่าที่คานวณได้จากเงินตราสกุลอื่นหลายสกุลรวมกัน หรือเทียบกับหน่วย
เทียบอื่นที่กองทุนการเงินกาหนดขึ้น การกาหนดค่าเสมอภาคของบาทดังกล่าวให้กระทาโดยพระราชกฤษฎีกา
ในกรณีที่มีการกาหนดค่าเสมอภาคของบาทตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีเหตุสมควร รัฐมนตรีอาจประกาศ
ให้ระงับใช้ค่าเสมอภาคของบาทชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวัน โดยจะประกาศให้ใช้ระบบการแลกเปลี่ ยน
เงินตราระบบใดตามที่เห็นสมควรในระหว่างนั้นด้วยหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ โดยคาแนะนาของธนาคารแห่งประเทศไทย
ในกรณีที่ไม่มีการกาหนดค่าเสมอภาคของบาทตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีอาจประกาศให้ใช้ระบบ
การแลกเปลี่ยนเงินตราระบบใดได้ตามที่เห็นสมควรโดยคาแนะนาของธนาคารแห่งประเทศไทย
มาตรา ๙ ห้ามมิให้ผู้ใดทา จาหน่าย ใช้ หรือนาออกใช้ซึ่งวัตถุหรือเครื่องหมายใด ๆ แทนเงินตรา
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี
มาตรา ๑๐๙ ให้กระทรวงการคลังจัดทาและนาออกใช้ซึ่งเหรียญกษาปณ์
เหรียญกษาปณ์ตามวรรคหนึ่ง แต่ละชนิด ราคาที่นาออกใช้ให้มีได้เพียงขนาดเดียว และจะมีขนาด
เท่ากับเหรียญกษาปณ์ชนิด ราคาอื่นไม่ได้ เว้นแต่กรณีการจัดทาและนาออกใช้เป็นเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก หรือ
เหรียญกษาปณ์ที่ใช้แทนเหรียญกษาปณ์ที่ถอนคืน
ชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้าหนัก ขนาด ลวดลาย และลักษณะอื่น ๆ (ถ้ามี) ของเหรียญ
กษาปณ์รวมทั้งอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ให้กาหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๑๑ เหรี ย ญกษาปณ์ เ ป็ น เงิ น ที่ ช าระหนี้ ไ ด้ ต ามกฎหมายไม่ เ กิ น จ านวนที่ ก าหนด
โดยกฎกระทรวง
มาตรา ๑๒๑๐ เหรียญกษาปณ์ชารุดไม่เป็นเงินที่ชาระหนี้ได้ตามกฎหมาย
เหรียญกษาปณ์ต่อไปนี้เป็นเหรียญกษาปณ์ชารุด
(๑) เหรียญกษาปณ์ที่ถูกตัด หรือถูกตอก หรือถูกตี หรือถูกกระทาด้วยประการใด ๆ ให้บุบสลาย
หรือชารุดจนเสียรูป หรือลวดลายลบเลือน หรือเปลี่ยนแปลงในดลภาค หรือบิดงอ หรือทาให้น้าหนักลดลงไม่ว่าโดย
เหตุใดในลักษณะที่ปรากฏโดยชัดแจ้ง
(๒) เหรียญกษาปณ์ที่สึกหรอไปตามธรรมดาจนมีน้าหนักลดลงเกินกว่าสองเท่าครึ่งของอัตราเผื่อ
เหลือเผื่อขาด
มาตรา ๑๓๑๑ ให้กระทรวงการคลังรับแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์ชารุดตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) เหรียญกษาปณ์ชารุดที่ จะรับแลกเปลี่ยนได้ต้องเป็นเหรียญกษาปณ์ที่มิใช่เหรียญกษาปณ์
ทองคา เหรียญกษาปณ์เงิน หรือเหรียญกษาปณ์ขัดเงา
(๒) เหรี ย ญกษาปณ์ที่ช ารุดตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง (๑) ให้ รับแลกเปลี่ ยนได้ครึ่งราคาของ
เหรียญกษาปณ์นั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๓) เหรี ย ญกษาปณ์ที่ชารุดตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง (๒) ให้ รับแลกเปลี่ยนได้เต็มราคาของ
เหรียญกษาปณ์นั้น
๘

มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตเิ งินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๒๑
มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๖
๑๐
มาตรา ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๖
๑๑
มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๖
๙

-๔พนักงานเจ้าหน้าที่และสถานที่รับแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์ชารุดตามวรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) ให้
เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๓ ทวิ๑๒ เมื่อเห็นสมควร รัฐมนตรีมีอานาจถอนคืนเหรียญกษาปณ์ที่ออกใช้ชนิดและราคาใด ๆ
โดยให้นามาแลกเปลี่ยนกับธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์อื่นได้
การถอนคืนเหรียญกษาปณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวงซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีข้อกาหนดดังต่อไปนี้
(๑) ชนิด ราคา และลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ถอนคืน
(๒) ระยะเวลาให้นาเหรียญกษาปณ์ที่ถอนคืนมาแลกเปลี่ยนกับธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์อื่นต้อง
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ
(๓) พนักงานเจ้าหน้าที่และสถานที่รับเหรียญกษาปณ์ที่ถอนคืน
เหรียญกษาปณ์ที่นามาแลกเปลี่ยน ถ้า เป็นเหรียญกษาปณ์ชารุดตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง ให้รับ
แลกเปลี่ยนตามมาตรา ๑๓
มาตรา ๑๓ ตรี ๑๓ เหรี ยญกษาปณ์ที่ได้รับจากการถอนคืนตามมาตรา ๑๓ ทวิ วรรคสอง (๒)
รัฐมนตรีมีอานาจสั่งให้กรมธนารักษ์นาไปยุบหลอมหรือทาลายเพื่อนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นหรือจาหน่ายต่อไปได้
หรือสั่งให้กรมธนารักษ์จัดการจาหน่ายโดยให้ผู้ซื้อต้องนาไปยุบหลอมหรือทาลายตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมธนารักษ์
กาหนด และต้องยุบหลอมหรือทาลายภายใต้การควบคุมและตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีกาหนด
เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาให้แลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์ที่ถอนคืนตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ตามมาตรา ๑๓ ทวิ วรรคสอง (๒) บรรดาเหรียญกษาปณ์ที่ถอนคืนไม่เป็นเงินที่ชาระหนี้ได้ตามกฎหมาย
เหรียญกษาปณ์ที่ชาระหนี้ไม่ได้ตามกฎหมายเพราะพ้นกาหนดระยะเวลาการถอนคืน ถ้าผู้ใดนา
เหรี ย ญกษาปณ์ ม าขอแลกเปลี่ ย นกั บ ธนบั ต รหรื อ เหรี ย ญกษาปณ์ อื่ น โดยแสดงเหตุ ผ ลและความจ าเป็ น
ให้กระทรวงการคลังรับแลกเปลี่ยนตามมาตรา ๑๓ ทวิ ได้ตลอดไป
มาตรา ๑๔ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอานาจจัดทาจัดการ และนาออกใช้ซึ่งธนบัตรของรัฐบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ต่อไป
ให้รัฐมนตรีประกาศ ชนิด ราคา สี ขนาด และลักษณะอื่น ๆ ของธนบัตรที่จะออกใช้ในราชกิจจานุเบกษา
เว้นแต่ในกรณีที่จะนาออกใช้ซึ่งธนบัตรถอนคืน
มาตรา ๑๕ ธนบัตรเป็นเงินที่ชาระหนี้ได้ตามกฎหมายโดยไม่จากัดจานวน
มาตรา ๑๖ ห้ามมิให้นาออกใช้ซึ่งธนบัตร เว้นแต่เป็นการแลกเปลี่ยนทันทีกับ
(๑) ธนบัตรที่นาออกใช้ไปก่อนแล้ว ซึ่งถอนคืนจากธนบัตรออกใช้ หรือ
(๒) สินทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีค่าเท่ากันและระบุไว้ในมาตรา ๓๐ ซึ่งจะต้องรับขึ้นบัญชีทุน
สารองเงินตราที่รักษาไว้ตามมาตรา ๒๖
ธนบัตรได้ชื่อว่าออกใช้นับแต่เวลาที่นาออกใช้และก่อนถอนคืน
มาตรา ๑๗ ธนบัตรที่ถอนคืนจากธนบัตรออกใช้จะเลิกใช้และทาลายเสียหรือจะเก็บไว้ และนาออกใช้อีกก็ได้
มาตรา ๑๘ ธนบัตรชารุดไม่เป็นเงินที่ชาระหนี้ได้ตามกฎหมาย
๑๒
๑๓

มาตรา ๑๓ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตเิ งินตรา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๖
มาตรา ๑๓ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัตเิ งินตรา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๖

-๕ธนบัตรต่อไปนี้ เป็นธนบัตรชารุด
(๑) ธนบัตรครึ่งฉบับ คือครึ่งหนึ่งของธนบัตรซึ่งได้ถูกแยกตรงกลาง หรือใกล้กับกลางเป็นสองส่วนตามยืน
(๒) ธนบัตรต่อท่อนผิด คือ ธนบัตรซึ่งมีส่วนของธนบัตรฉบับอื่นมาต่อเข้าเป็นฉบับเดียวกัน หรือ
(๓) ธนบัตรขาดวิ่นหรือลบเลือน คือ ธนบัตรซึ่งส่วนหนึ่งขาดหาย หรือมีเหตุที่ทาให้อ่านข้อความ
หรือตัวเลขไม่ได้ความ
มาตรา ๑๙ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยรับแลกเปลี่ยนธนบั ตรชารุดตามข้อจากัดหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๐ เมื่อเห็นสมควร รัฐมนตรีมีอานาจถอนคืนธนบัตรออกใช้ ชนิดและราคาใด ๆ โดยให้
นามาแลกเปลี่ยนกับธนบัตรอื่นได้
การถอนคืนธนบัตรออกใช้ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในประกาศถอนคืนธนบัตรออกใช้อย่างน้อยต้องมีข้อความดังต่อไปนี้
(๑) ชนิดและราคาของธนบัตรที่ถอนคืน
(๒) ระยะเวลาให้ น าส่ งธนบัตรที่ถอนคืนซึ่งต้องกาหนดไม่น้ อยกว่าหนึ่งปี นับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
(๓) พนักงานเจ้าหน้าที่และสถานที่รับธนบัตรที่ถอนคืน
มาตรา ๒๑ เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาที่ได้กาหนดให้นาส่งธนบัตรที่ถอนคืน ตามความในมาตรา ๒๐
บรรดาธนบัตรที่รัฐมนตรีประกาศถอนคืนไม่เป็นเงินที่ชาระหนี้ได้ตามกฎหมาย แต่ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยรับ
แลกเปลี่ยนกับธนบัตรอื่นได้ภายในสองปี นับแต่วันที่ธนบัตรถอนคืนตกเป็นเงินที่ชาระหนี้ไม่ได้ตามกฎหมาย
มาตรา ๒๒ บรรดาธนบัตรที่ตกเป็นเงินที่ชาระหนี้ไม่ได้ตามกฎหมาย ตามความในมาตรา ๒๑
ซึ่งมิได้นามาแลกเปลี่ยนกับธนบัตรอื่นภายในเวลาที่กาหนดให้นามาแลกเปลี่ยนได้ ให้ถือว่าเป็นธนบัตรที่ถอนคืน
แล้วจากธนบัตรออกใช้ และจะโอนสินทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีค่า เท่ากันซึ่งถือไว้เป็นทุนสารองเงินตราตาม
มาตรา ๒๖ ให้เป็นรายได้ของแผ่นดินก็ได้
หมวด ๒
การดารงไว้ซึ่งค่าของบาท
มาตรา ๒๓๑๔ เพื่อประโยชน์ในการดารงไว้ซึ่งค่าของบาทให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทุนรักษา
ระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราซื้อหรือขายทันทีซึ่งเงินตราต่างประเทศที่กาหนดโดยกฎกระทรวงตามที่ธนาคาร
พาณิชย์ในราชอาณาจักรจะเรียกให้ซื้อหรือขาย แต่การซื้อหรือขายคราวหนึ่ง ๆ ต้องไม่ต่ากว่าจานวนซึ่งรัฐมนตรี
กาหนด
เงินตราต่างประเทศที่กาหนดโดยกฎกระทรวงนั้ น ต้องเป็นเงินตราที่ประกอบขึ้นเป็นทุนสารอง
เงินตราได้

๑๔

มาตรา ๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖

-๖ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราไม่จาต้องซื้อหรือขายทันที
ตามวรรคหนึ่งในขณะที่ยังมีกฎหมายว่าด้วยการกากัดการซื้อขายเงินปริวรรตต่างประเทศใช้บังคับอยู่
มาตรา ๒๔๑๕ การซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย หรือทุนรักษา
ระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรากับธนาคารพาณิชย์ตามมาตรา ๒๓ นั้น อัตราซื้อหรือขายทันทีจะต่างจากอัตรา
แลกเปลี่ยนตามค่าเสมอภาคของบาทได้ไม่สูงกว่าอัตราขั้นสูงและไม่ต่ากว่าอัตราขั้นต่าที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๒๕๑๖ รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของธนาคารแห่งประเทศไทยมีอานาจประกาศกาหนดอัตรา
ขั้นสูงและอัตราขั้นต่าสาหรับการซื้อหรือขายทันทีซึ่งเงินตราต่างประเทศโดยธนาคารพาณิชย์หรือบุคคลอื่นได้ และ
เมื่อมีประกาศของรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว ธนาคารพาณิชย์หรือบุคคลอื่นที่ซื้อหรือขายทันทีซึ่งเงินตราต่างประเทศ
ต้องซื้อหรือขายในอัตราที่ไม่สูงหรือต่ากว่าอัตราที่กาหนดนั้น
ห้ามมิให้ธนาคารพาณิชย์หรือบุคคลอื่นรับเงินส่วนลด หรือเรียกเก็บเงินไม่ว่าประเภทใดเนื่องใน
การซื้อหรือขายทันทีซึ่งเงินตราต่างประเทศนอกจากค่าโทรเลข ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีประกาศตามวรรคหนึ่งหรือไม่
หมวด ๓
ทุนสารองเงินตรา
มาตรา ๒๖ เพื่อดารงไว้ซึ่งเสถียรภาพของเงินตรา ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยรักษาทุนสารอง
เงินตราไว้กองหนึ่งเรียกว่า “ทุนสารองเงินตรา”
มาตรา ๒๗ บรรดาสินทรัพย์ที่มีอยู่ในทุนสารองเงินตราซึ่งมีอยู่ก่อนและในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้เป็นทุนสารองเงินตราตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๘ ทุนสารองเงินตรานั้นให้กันไว้เป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากสินทรัพย์อื่น ๆ บรรดาที่เป็น
ของธนาคารแห่งประเทศไทย
มาตรา ๒๙๑๗ภายใต้บังคับมาตรา ๒๒ และมาตรา ๓๔ ห้ามมิให้จ่ายทุนสารองเงินตรา เว้นแต่
(๑) ในขณะเดียวกันนั้นจะได้ถอนธนบัตรเป็นจานวนเท่ากันคืนจากธนบัตรออกใช้ หรือ
(๒) ในขณะเดียวกันนั้นจะได้รับสินทรัพย์อย่างอื่นตามมาตรา ๓๐ มีค่าเท่ากันขึ้นบัญชีเป็นทุน
สารองเงินตรา
การจ่ายทุนสารองเงินตราดังกล่าวจะกระทาได้ต่อเมื่อได้มีคาสั่งของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
หรือผู้แทนซึ่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้แต่งตั้งเพื่อการนี้โดยเฉพาะ
มาตรา ๓๐๑๘ ให้สินทรัพย์ต่อไปนี้เป็นสิ่งอันชอบด้วยกฎหมายที่จะประกอบขึ้นเป็นทุนสารอง
เงินตรา
๑๕

มาตรา ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖
มาตรา ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๒๑
๑๗
มาตรา ๒๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๐
๑๘
มาตรา ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๒๑
๑๖

-๗(๑) ทองคา
(๒) เงินตราต่างประเทศอันเป็นเงินตราที่พึงเปลี่ยนได้ หรือเงินตราต่างประเทศอื่นใดที่กาหนดโดย
กฎกระทรวง ทั้งนี้ ต้องเป็นรูปเงินฝากในธนาคารนอกราชอาณาจักรหรือในสถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(๓) หลักทรัพย์ต่างประเทศที่จะมีการชาระหนี้เป็นเงินตราต่างประเทศที่ระบุไว้ใน (๒)
(๔) ทองคา สินทรัพย์ต่างประเทศ และสิทธิพิเศษถอนเงิน ทั้งนี้ ที่นาส่งสมทบกองทุนการเงิน
(๕) ใบสาคัญสิทธิซื้อส่วนสารอง
(๖) ใบสาคัญสิทธิพิเศษถอนเงิน
(๗) หลักทรัพย์รัฐบาลไทยที่จะมีการชาระหนี้เป็นเงินตราต่างประเทศที่ระบุไว้ใน (๒) หรือเป็นบาท
(๘) ตั๋วเงินในประเทศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยพึงซื้อหรือรับช่วงซื้อลดได้ แต่ต้องมีค่ารวมกันไม่
เกินร้อยละยี่สิบของจานวนธนบัตรออกใช้
สินทรัพย์ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องจัดดารงไว้ให้มี
ค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบของจานวนธนบัตรออกใช้
มาตรา ๓๑ ๑๙ การคานวณค่าแห่ งสิ นทรัพย์ที่เป็นหรือจะรับเข้าเป็นทุนส ารองเงินตรานั้น ให้
คานวณดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นหลักทรัพย์รัฐบาลไทยที่มีราคาเป็นบาทหรือตั๋วเงินในประเทศ ให้คานวณตาม
ราคาที่ซื้อหรือรับช่วงซื้อลดไว้ หรือที่ตราไว้แล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
(๒) ในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ที่มีราคาหรือมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ หรือสิทธิพิเศษถอนเงิน
ให้คานวณตามราคาหรือจานวนดังนี้
(ก) ทองคาและหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้คานวณตามราคาในตลาดต่างประเทศเมื่อสิ้นปีแต่ละปี
หรือถ้าเป็นทองคาหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ซื้ อในระหว่างปีใด ให้คานวณตามราคาที่ซื้อจนถึงเวลาตีราคาเมื่อ
สิ้นปีที่ซื้อนั้น
(ข) ทองคา สิ น ทรั พย์ต่างประเทศ และสิ ทธิพิเศษถอนเงินที่นาส่ งสมทบกองทุนการเงิ น
ตามความในมาตรา ๓๐ (๔) ให้คานวณตามจานวนหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินที่กองทุนแจ้งไว้ครั้งหลังสุด
(ค) ใบสาคัญสิทธิซื้อส่วนสารองและใบสาคัญสิทธิพิเศษถอนเงิน ให้คานวณตามจานวนหน่วย
สิทธิพิเศษถอนเงินที่ตราไว้
(ง) เงินตราต่างประเทศ ให้คานวณตามจานวนเงินฝากในขณะนั้น
(จ) หลักทรัพย์รัฐบาลไทย ให้คานวณตามราคาเป็นเงินตราต่างประเทศที่ซื้อหรือรับช่วงซื้อลด
หรือที่ตราไว้แล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
การคานวณสินทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง (๒) เป็นบาท ให้คานวณดังนี้
(๑) ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ก ารก าหนดค่ า เสมอภาคของบาทหรื อ ค่ า เสมอภาคของบาทถู ก ระงั บ ใช้
ให้คานวณเป็นบาทตามอัตรากลางระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายทันทีซึ่งเงินตราต่างประเทศสกุล ที่เกี่ยวข้ อง
โดยใช้อัตราในตลาดในวันสิ้นปี หรือในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ที่ซื้อในระหว่างปี ให้ใช้อัตราที่ใช้ในการตีราคาเมื่อสิ้นปีก่อน
(๒) ในกรณีที่มีการกาหนดค่าเสมอภาคของบาท ให้คานวณโดยแปลงราคาหรือจานวนสินทรัพย์
นั้นเป็นเงินตราต่างประเทศสกุลอื่นที่อาจคานวณกลับเป็นหน่วยเทียบของบาทได้ โดยใช้อัตรากลางระหว่างอัตรา
๑๙

มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๒๑

-๘ซื้อและอัตราขายทันทีซึ่งเงินตราต่างประเทศสกุลอื่นนั้นในตลาดต่างประเทศในวันสิ้นปี หรือในกรณีที่เป็นสินทรัพย์
ที่ซื้อในระหว่างปี ให้ใช้อัตราที่ใช้ในการตีราคาเมื่อสิ้นปีก่อน แล้วให้คานวณเป็นบาทตามค่าเสมอภาค
(๓) ในกรณีที่มีการกาหนดค่าเสมอภาคของบาทโดยเทียบกับหน่วยเทียบที่กองทุนการเงินกาหนด
และเงินตราต่างประเทศสกุลที่เกี่ยวข้องนั้นมีค่าเสมอภาคโดยเทียบกับหน่วยเทียบที่กองทุนการเงินกาหนดเช่นกัน
ให้คานวณเป็นบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนตามค่าเสมอภาค
มาตรา ๓๒ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตีราคาสินทรัพย์ที่เป็นทุนสารองเงินตราทุก ๆ ปี ไม่ช้ากว่า
หกสิบวันนับแต่วันขึ้นปีใหม่
มาตรา ๓๓๒๐ ผลประโยชน์อันเกิดจากสินทรัพย์ในบัญชีทุนสารองเงินตราแต่ละปี ให้รับขึ้นบัญชี
ผลประโยชน์ประจาปี
สินทรัพย์ในบัญชีผลประโยชน์ประจาปีให้ใช้จ่ายได้เพื่อการดังต่อไปนี้
(๑) การพิมพ์ธนบัตร รวมตลอดถึงการใด ๆ เกี่ยวกับการจัดตั้งโรงพิมพ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
เพื่อพิมพ์ธนบัตรและสิ่งพิมพ์อื่นที่รัฐมนตรีเห็นชอบ และการตั้งเป็นทุนหมุนเวียนตามความจาเป็นเพื่อดาเนินกิจการ
โรงพิมพ์ดังกล่าว
(๒) การออกและจัดการธนบัตร หรือการอื่นใดอันเกี่ยวกับกิจการธนบัตรซึ่งรัฐมนตรีอนุมัติ
(๓) การชดใช้ค่าแห่งสินทรัพย์ในบัญชีทุนสารองเงินตราที่ลดลง
(๔) การจั ด การเกี่ ย วกั บ สิ น ทรั พ ย์ ใ นบั ญ ชี ทุ น ส ารองเงิ น ตรา บั ญ ชี ผ ลประโยชน์ ป ระจ าปี
และบัญชีสารองพิเศษ
เงินคงเหลือหลังจากการจ่ายตามวรรคสอง เมื่อสิ้นปีให้โอนเข้าบัญชีสารองพิเศษหรือบัญชีอื่น
ตามที่กฎหมายกาหนด๒๑
ผลประโยชน์อันเกิดจากสินทรัพย์ในบัญชีผลประโยชน์ประจาปีหรือบัญชีสารองพิเศษ ให้รับขึ้น
บัญชีผลประโยชน์ประจาปี
ถ้าสินทรัพย์ในบัญชีผลประโยชน์ประจาปีในปีใดมีจานวนไม่พอแก่การจ่ายดังกล่าว ให้จ่ายจาก
บัญชีสารองพิเศษเท่าจานวนที่ขาด และถ้าสินทรัพย์ในบัญชีสารองพิเศษมีไม่พอจ่าย ให้จ่ายจากเงินคงคลังเท่า
จานวนที่ขาดในปีต่อ ๆ ไปถ้าสินทรัพย์ในบัญชีผลประโยชน์ประจาปีมีเหลือจากการจ่ายดังกล่าว ให้ใช้คืนเงินคงคลัง
จนครบจานวนที่ได้จ่ายไป และเมื่อเหลือเท่าใดจึงให้โอนเข้าบัญชีสารองพิเศษไว้
มาตรา ๓๔๒๒ ในกรณีที่สินทรัพย์ในบัญชีทุนสารองเงินตรามีค่าเพิ่มขึ้น ให้โอนส่วนที่เพิ่มขึ้นนั้นเข้า
บัญชีสารองพิเศษ
มาตรา ๓๔/๑๒๓ สินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคเพื่อกิจการของฝ่ายออกบัตรธนาคารตามกฎหมายว่า
ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยให้นาเข้าบัญชีสารองพิเศษ

๒๐

มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖
มาตรา ๓๓ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
๒๒
มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖
๒๓
มาตรา ๓๔/๑ เพิม่ โดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
๒๑

-๙มาตรา ๓๔/๒๒๔ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอานาจโอนสินทรัพย์ในบัญชีสารองพิเศษเข้าเป็น
สินทรัพย์ในบัญชีทุนสารองเงินตราเพื่อการนาออกใช้ซึ่งธนบัตรได้
เมื่อมีการถอนธนบัตรตามวรรคหนึ่งคืนจากธนบัตรออกใช้ ให้โอนสินทรัพย์ที่มีค่าเท่ากันในบัญชีทุน
สารองเงินตราเข้าเป็นสินทรัพย์ในบัญชีสารองพิเศษ
หมวด ๔
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๓๕๒๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๓๖๒๖ ธนาคารพาณิชย์หรือผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนมาตรา ๒๕ วรรคสอง
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
ความผิดตามมาตรานี้ ให้คณะกรรมการที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมีอานาจเปรียบเทียบได้
คณะกรรมการที่รัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคสอง ให้มีจานวนสามคนซึ่งคนหนึ่งต้องเป็นพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ถ. กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี

๒๔

มาตรา ๓๔/๒ เพิม่ โดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๒๑
๒๖
มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๒๑
๒๕

- ๑๐ หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยเงินตราเท่าที่ใช้กันมาใน
ระยะเวลา ๓๐ ปีเศษแล้วนั้น มีจานวนมากมายหลายสิบฉบับ ตัวบทในพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และ
กฎกระทรวง มีทั้งหลักจัดการเงินตราระบบถาวรอันเป็นอยู่แต่ดั้งเดิม แต่ถูกระงับการใช้บังคับไปโดยปริยายกับยังมี
หลักจัดการเงินตราในระบบชั่วคราวใช้บังคับแทน เป็นการสับสนปะปนกันอยู่ และกระจัดกระจายไม่เป็นหมวดหมู่
เมื่อในปัจจุบันนี้ก็เป็นที่รับรองและได้ใช้หลักจัดการเงินตราระบบชั่วคราวซึ่งมีการต่ออายุกันตลอดมากว่า ๑๕ ปี
แล้วเช่นนั้น จึงสมควรที่จะได้ปรับปรุงตัวบทกฎหมายว่าด้วยระบบเงินตราชั่วคราวโดยแก้ไขเล็กน้อย เพื่อใช้ถาวร
สืบไปโดยไม่ต้องมีการต่ออายุกันเป็นคราว ๆ เช่นแต่ก่อน
พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๐๒๗
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลไทยมีความจาเป็นที่จะขอกู้เงิน
จากธนาคารโลกเพื่อนาไปใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างเขื่อนผาซ่อม แต่การกู้เงินดังกล่าวนี้จะกระทาได้โดยสะดวก
ต่อเมื่อรัฐบาลไทยได้เข้าเป็นสมาชิกถือ ตราสารของทบวงการชานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ ซึ่งออกให้เพื่อเป็น
หลั กฐานแสดงว่าผู้ ถือตราสารนั้ น ได้เข้ามีส่ ว นร่ว มกับทบวงการช านัญพิเศษในการให้ รัฐ บาลสมาชิกและหรือ
หน่วยงานของรัฐบาลสมาชิกของทบวงการชานัญพิเศษนั้นกู้เงินตามจานวนที่ระบุไว้ในตราสาร ฉะนั้น จึงจาเป็นต้อง
ขยายบทนิ ย ามของคาว่า “หลั กทรั พย์ ต่างประเทศ” ในกฎหมายว่าด้ว ยเงินตราให้ หมายความรวมถึงตราสาร
ดังกล่าวด้วย และอีกประการหนึ่งได้ขยายอานาจในการใช้ทุนสารองเงินตราไปทาประโยชน์ในการจัดตั้งโรงพิมพ์
เพื่อพิมพ์ธนบัตรขึ้นเองโดยไม่ต้องจ้างพิมพ์จากต่างประเทศและเพื่อให้ต้นทุนการผลิตธนบัตรลดลง จึงให้โรงพิมพ์
พิมพ์ธนบัตรรับพิมพ์ตราสารอื่นได้ด้วย
พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๔๒๘
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อที่จะให้ประเทศไทยได้ใช้สิทธิและปฏิบัติตาม
พันธะในฐานะที่จะเข้าเป็นภาคีบัญชีพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้โดยสมบูรณ์ จาเป็นต้อง
กาหนดให้ใบสาคัญสิทธิพิเศษถอนเงินที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการให้อานาจและกาหนดการปฏิบัติบางประการ
เกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เป็นสินทรัพย์ที่ประกอบเป็นทุนสารองเงินตราในส่วน
ที่ต้องดารงไว้ให้มีค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบของยอดธนบัตรที่ออกใช้ได้ด้วยและในโอกาสเดียวกันนี้
สมควรกาหนดให้เงินตราต่างประเทศอันเป็นเงินตราที่พึงเปลี่ยนได้ หรือเงินตราต่างประเทศอื่นใดที่กาหนดโดย
กฎกระทรวงในรูปเงินฝากในธนาคารนอกราชอาณาจักรหรือในสถาบันการเงินระหว่างประเทศ เป็นสินทรัพย์ที่
ประกอบขึ้นเป็นเงินสารองเงินตราได้เช่นกัน กับทั้งสมควรเปลี่ยนแปลงการกาหนดนับอายุการฝากหรือไถ่ถอน

๒๗
๒๘

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๔/ตอนที่ ๑๒๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๙ ธันวาคม ๒๕๑๐
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๘/ตอนที่ ๔๔/หน้า ๒๒๑/๒๗ เมษายน ๒๕๑๔

- ๑๑ เงินตราต่างประเทศและหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องจัดดารงไว้เสียใหม่ ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖๒๙
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องด้วยการเงินระหว่างประเทศได้วิวัฒนาการไป
เป็นอันมาก ทาให้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยเงินตราไม่เหมาะสม และสมควรปรับปรุงวิธีการเกี่ยวกับการ
กาหนดอัตราแลกเปลี่ยนให้คล่องตัวและเหมาะสมกับเหตุการณ์ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น
พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๒๑๓๐
มาตรา ๒ พระราชกาหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกาหนดฉบับนี้ คือ โดยที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศเกือบทุก
ประเทศรวมทั้งประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่ ได้ตกลงให้ดาเนินการแก้ไขระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราขึ้นใหม่ให้มี
ความยืดหยุ่นมากขึ้นอันจะเป็นประโยชน์แก่การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ และบรรดาประเทศที่เป็นสมาชิก
ส่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นชอบและดาเนินการแก้ไขระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราของตนให้สอดคล้องตามที่ได้ตกลง
นั้นไปแล้ว ในฐานะที่ประเทศไทยเห็นชอบด้วยกับหลักการในข้อตกลงนั้น และรัฐบาลได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้
ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการแก้ไขระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของ
กฎหมายว่าด้วยเงินตรา และโดยที่จาเป็นต้องดาเนินการโดยรีบด่วนและเป็นความลับ เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทา
การใดอันจะกระทบกระเทือนต่อภาวะเศรษฐกิจและฐานะการเงินของประเทศ จึงจาเป็นต้องตราพระราชกาหนดนี้ขึ้น
ประกาศส านั กนายกรั ฐมนตรี เรื่ อง การอนุ มั ติ พระราชก าหนดแก้ ไขเพิ่ มเติ มพระราชบั ญญั ติ เงิ นตรา พ.ศ. ๒๕๐๑
พ.ศ. ๒๕๒๑๓๑
พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๖๓๒
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
๒๙

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๐/ตอนที่ ๖๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๙/๑๔ มิถนุ ายน ๒๕๑๖
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๕/ตอนที่ ๒๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๘ มีนาคม ๒๕๒๑
๓๑
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๕/ตอนที่ ๓๓/ฉบับพิเศษ หน้า ๓/๒๔ มีนาคม ๒๕๒๑
๓๒
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๐/ตอนที่ ๒๑๓/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๖
๓๐

- ๑๒ หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้ใช้
บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทาและนาออกใช้เหรียญกษาปณ์ การรับแลกเปลี่ยนเหรียญ
กษาปณ์ชารุดยังไม่เหมาะสม สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าว โดยกาหนดให้เหรียญกษาปณ์ที่จัดทาและนา
ออกใช้แต่ละชนิดราคาต้องมีเพียงขนาดเดียว และให้มีการรับแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์ชารุดได้กว้างขวางขึ้น
กว่าเดิม นอกจากนี้สมควรกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการถอนคืนเหรียญกษาปณ์ไว้ด้วย โดยให้เป็นไปตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕๓๓
มาตรา ๒ พระราชกาหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๕ บทบัญญัติมาตรา ๓๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกาหนดนี้ ให้ใช้บังคับแก่สินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคก่อนวันที่พระราชกาหนดนี้ใช้บังคับด้วย
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกาหนดนี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกาหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการจัดตั้ง บัญชีสะสมเพื่อการชาระคืน
ต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินขึ้นตามพระราชกาหนดให้
อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕ และกาหนดให้มีการโอนเงินคงเหลือในบัญชีผลประโยชน์ประจาปีเพื่อนาเข้าบัญชีดังกล่าว
จึงจาเป็นต้องแก้ไขกฎหมายว่าด้วยเงินตราให้สอดคล้องกัน และโดยที่ในบัญชีผลประโยชน์ประจาปีมีเงินซึ่งได้รับ
บริจาคเพื่อการตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาครวมอยู่ด้วย สมควรกาหนดให้โอนสินทรัพย์ที่ได้รับบริ จาคดังกล่าวไป
ไว้ในบั ญชีส ารองพิเศษเพื่อเก็บ รั กษาให้ มั่นคงตามวัตถุประสงค์ของผู้ บริจาค อนึ่ง เพื่อให้ การแก้ปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงสมควรให้สามารถโอนสินทรัพย์ในบัญชีสารองพิเศษเข้าเป็นสินทรัพย์ในบัญชีทุน
สารองเงินตราได้ด้วย และโดยที่เป็นกรณีฉุ กเฉินที่มีความจาเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ ในอันที่จะรักษา
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจาเป็นต้องตราพระราชกาหนดนี้
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕๓๔

๓๓
๓๔

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๖๐ ก/หน้า ๗/๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๕
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๖๔ก/หน้า ๖/๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕

