พระราชบัญญัติ
เงินตรา (ฉบับที่ ๓)
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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๔
เป็นปีที่ ๒๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยเงินตรา
จึ งทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ตราพระราชบั ญญั ติขึ้ นไว้โดยคาแนะน าและยิ นยอมของรั ฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๔”
มาตรา ๒พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคั บตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ซื้อหรือขายทันที” หมายความว่า ซื้อหรือขายโดยโอนทางโทรเลข
“หลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายความว่า หลักทรัพย์ของรัฐบาลต่างประเทศหรือของทบวง
การช านั ญ พิ เ ศษแห่ ง สหประชาชาติ และให้ ห มายความรวมถึ ง ตราสารที่ ท บวงการช านั ญ พิ เ ศษ
แห่งสหประชาชาติออกให้เป็นหลักฐานว่า ผู้ถือตราสารได้มีส่วนร่วมกับทบวงการชานัญพิเศษในการให้กู้เงินแก่
รัฐบาลสมาชิก องค์การของรัฐบาลสมาชิกของทบวงการชานัญพิเศษ ตามจานวนดังระบุไว้ในตราสารนั้น
“อั ต ราเผื่ อ เหลื อ เผื่ อ ขาด” หมายความว่ า ความยิ่ ง หย่ อ นแห่ ง น้ าหนั ก และเนื้ อ โลหะ
ของเหรียญกษาปณ์จากอัตราที่กาหนด
“เงินตราที่พึงเปลี่ยนได้” หมายความว่า เงินตราของประเทศที่รับปฏิบัติแล้วตามพันธะที่ตั้ง
ไว้ตามหมวด ๘ แห่งข้อตกลงเกี่ยวกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
“ใบส าคั ญ สิ ท ธิ พิ เ ศษถอนเงิ น ” หมายความว่ า ใบส าคั ญ สิ ท ธิ พิ เ ศษถอนเงิ น ที่ อ อกตาม
กฎหมายว่าด้วยการให้อานาจและกาหนดการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิ เศษถอนเงินในกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน

-2“มาตรา ๒๓ เมื่อได้กาหนดค่าเสมอภาคของบาทแล้ว ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยซื้อหรือ
ขายทันทีซึ่งเงินตราต่างประเทศอันเป็นเงินตราที่พึงเปลี่ยนได้ หรือเงินตราต่างประเทศอื่นใดที่กาหนดโดย
กฎกระทรวง ตามที่ธนาคารพาณิชย์ในราชอาณาจักรจะเรียกให้ซื้อหรือขาย แต่การซื้อหรือขายคราวหนึ่ง ๆ
ต้องไม่ต่ากว่าสองแสนบาท
ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่จาต้องซื้อหรือขายทันทีตามวรรคหนึ่ง ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เงินตราต่างประเทศนั้นมิใช่เป็นเงินตราที่ได้ประกอบขึ้นเป็นทุนสารองเงินตราในขณะนั้น หรือ
(๒) ในขณะที่ยังมีกฎหมายว่าด้วยการกากัดการซื้อขายเงินปริวรรตต่างประเทศใช้บังคับอยู่”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๐ ให้สินทรัพย์ดังต่อไปนี้เป็นสิ่งอันชอบด้วยกฎหมายที่จะประกอบขึ้นเป็น ทุน
สารองเงินตรา คือ
(๑) ทองคา
(๒) เงิ น ตราต่ า งประเทศอั น เป็ น เงิ น ตราที่ พึ ง เปลี่ ย นได้ หรื อ เงิ น ตราต่ า งประเทศอื่ น ใด
ที่กาหนดโดยกฎกระทรวง ทั้งนี้ ต้องเป็นรูปเงินฝากในธนาคารนอกราชอาณาจักร หรือในสถาบันการเงิน
ระหว่างประเทศ
(๓) หลักทรัพย์ต่างประเทศที่ชาระต้นเงินและดอกเบี้ยเป็นเงินตราต่างประเทศที่ระบุไว้ใน (๒)
(๔) หลักทรัพย์รัฐบาลไทยที่ชาระต้นเงินและดอกเบี้ยเป็น เงินตราต่างประเทศที่ระบุไว้ใน (๒)
หรือเป็นเงินบาท
(๕) ตั๋วเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยพึงซื้อหรือรับช่วงซื้อลดได้ แต่ต้องมีค่ารวมกันไม่เกินร้อยละสิบ
ของยอดธนบัตรออกใช้
(๖) สินทรัพย์ที่นาส่งสมทบกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่เป็นทองคาหรือดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
(๗) ใบสาคัญสิทธิพิเศษถอนเงิน
ทองคา เงินตราต่างประเทศ และหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีอายุคงเหลือตามกาหนดฝากหรือ
ไถ่ถอนไม่เกินหนึ่งปี และใบสาคัญสิทธิพิเศษถอนเงินนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องจัดดารงไว้ให้มีค่า
รวมกันทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบของยอดธนบัตรออกใช้”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๑ ราคาสินทรัพย์ที่เป็นทุนสารองเงินตรานั้นให้ถือราคาโดยคานวณ ดังต่อไปนี้
(๑) ทองคาตามค่าเสมอภาคของบาท
(๒) เงินตราต่างประเทศตามค่าเสมอภาคของเงินตรานั้น ๆ
(๓) หลักทรัพย์ต่างประเทศตามราคาตลาดที่เป็นอยู่เมื่อสิ้นปีที่ล่วงแล้ว หรือถ้าเป็นหลักทรัพย์
ที่ซื้อในระหว่างปีตามราคาในเวลาที่ซื้อ และให้เปลี่ยนเป็นบาทตามค่าเสมอภาคของเงินตราต่างประเทศนั้น

-3(๔) หลักทรัพย์รัฐบาลไทยตามราคาที่ซื้อหรือรับช่วงซื้อลด หรือตามราคาที่ตราไว้แล้วแต่
ราคาใดจะต่ากว่า
(๕) ตั๋วเงินตามราคาที่ซื้อหรือรับช่วงซื้อลดไว้
(๖) สินทรัพย์ที่นาส่งสมทบกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่เป็นทองคาตามค่าเสมอภาคของ
บาท หรือที่เป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตามค่าเสมอภาคของเงินตรานั้น
(๗) ใบสาคัญสิทธิพิเศษถอนเงินตามค่าเสมอภาคของบาท”

ผู้รับสนองพระบรมราชโองกา
จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี

-4หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อที่จะให้ประเทศไทยได้ใช้สิทธิและปฏิบัติ
ตามพันธะในฐานะที่จ ะเข้าเป็นภาคีบั ญชีพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้โ ดยสมบูร ณ์
จ าเป็ น ต้ อ งก าหนดให้ ใ บส าคั ญ สิ ท ธิพิ เ ศษถอนเงิ น ที่ อ อกตามกฎหมายว่ าด้ ว ยการให้ อ านา จและก าหนด
การปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เป็นสินทรัพย์ที่ประกอบ
เป็นทุนสารองเงินตราในส่วนที่ต้องดารงไว้ให้มีค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบของยอดธนบัตรที่ออก
ใช้ได้ด้วยและในโอกาสเดียวกันนี้ สมควรกาหนดให้เงินตราต่างประเทศอันเป็นเงินตราที่พึงเปลี่ยนได้ หรือ
เงินตราต่างประเทศอื่นใดที่กาหนดโดยกฎกระทรวงในรูปเงินฝากในธนาคารนอกราชอาณาจักรหรือในสถาบัน
การเงินระหว่างประเทศ เป็นสินทรัพย์ที่ประกอบขึ้นเป็นเงินสารองเงินตราได้เช่นกัน กับทั้งสมควรเปลี่ยนแปลง
การกาหนดนับ อายุ การฝากหรื อไถ่ถอน เงินตราต่างประเทศและหลั กทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยจะต้องจัดดารงไว้เสียใหม่ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

