
พระราชบัญญัติ 

เงนิตรา 

พ.ศ. ๒๕๐๑ 

ภมิูพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ 

เป็นปีที่ ๑๓ ในรัชกาลปัจจุบนั 

  

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศวา่ 

  

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ด้วยเงินตรา 

  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญตัิขึน้ไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดงัตอ่ไปนี ้

  

มาตรา ๑ พระราชบญัญตัินีเ้รียกวา่ “พระราชบญัญตัิเงินตรา พ.ศ.๒๕๐๑” 

  

มาตรา ๒ พระราชบญัญตัินีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป 

  

มาตรา ๓ ให้ยกเลกิ 

(๑) พระราชบญัญตัิเงินตรา พทุธศกัราช ๒๔๗๑ 

(๒) พระราชบญัญตัิเงินตราแก้ไขเพ่ิมเติม พทุธศกัราช ๒๔๗๓ 

(๓) พระราชบญัญตัิเงินตราแก้ไขเพ่ิมเติม พทุธศกัราช ๒๔๗๕ 

(๔) พระราชบญัญตัิเงินตรา (ฉบบัท่ี ๔) พทุธศกัราช ๒๔๗๙ 

(๕) พระราชบญัญตัิเงินตรา (ฉบบัท่ี ๕) พทุธศกัราช ๒๔๘๒ 

(๖) พระราชบญัญตัิเงินตรา (ฉบบัท่ี ๖) พทุธศกัราช ๒๔๘๓ 

(๗) พระราชบญัญตัิเงินตรา (ฉบบัท่ี ๗) พทุธศกัราช ๒๔๘๔ 
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(๘) พระราชบญัญตัิเงินตรา (ฉบบัท่ี ๘) พทุธศกัราช ๒๔๘๕ 

(๙) พระราชบญัญตัิเงินตรา (ฉบบัท่ี ๙) พทุธศกัราช ๒๔๘๕ 

(๑๐) พระราชบญัญตัิเงินตรา (ฉบบัท่ี ๑๐) พทุธศกัราช ๒๔๘๗ 

(๑๑) พระราชบญัญตัิระบบเงินตราชัว่คราว (ฉบบัท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๐๑ 

  

มาตรา ๔ ในพระราชบญัญตัินี ้

“กองทนุการเงิน” หมายความวา่ กองทนุการเงินระหวา่งประเทศตามข้อตกลงวา่ด้วยกองทนุการเงินระหวา่งประเทศซึง่

ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

“ใบสาํคญัสทิธิซือ้สว่นสาํรอง” หมายความวา่ ใบสาํคญัสทิธิซือ้สว่นสาํรองท่ีออกตามกฎหมายวา่ด้วยการให้อํานาจ

ปฏิบตัิการเก่ียวกบักองทนุการเงินและธนาคารระหวา่งประเทศ 

“ซือ้หรือขายทนัที” หมายความวา่ ซือ้หรือขายโดยโอนตามคาํสัง่ทางโทรเลข 

“หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ” หมายความวา่ 

(๑) หลกัทรัพย์ของรัฐบาลตา่งประเทศหรือของสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

(๒) หลกัทรัพย์ท่ีรัฐบาลตา่งประเทศหรือสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิกคํา้ประกนัการชําระหนี ้

ตามหลกัทรัพย์นัน้ 

(๓) ตราสารท่ีสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิกออกให้เป็นหลกัฐานวา่ ผู้ ถือตราสารได้มีสว่น

ร่วมกบัสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิกในการให้กู้ยืมเงินแก่รัฐบาลสมาชิก หรือองค์การของ

รัฐบาลสมาชิกของสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิกตามจํานวนดงัระบไุว้ในตราสารนัน้ 

“อตัราเผ่ือเหลอืเผ่ือขาด” หมายความวา่ ความยิ่งหยอ่นแหง่นํา้หนกัและเนือ้โลหะของเหรียญกษาปณ์จากอตัราท่ีกําหนด 

“เงินตราท่ีพงึเปลีย่นได้” หมายความวา่ เงินตราของประเทศท่ีรับปฏิบตัิแล้วตามพนัธะท่ีตัง้ไว้ตามหมวด ๘ แหง่ข้อตกลง

วา่ด้วยกองทนุการเงินระหวา่งประเทศ 

“ใบสาํคญัสทิธิพิเศษถอนเงิน” หมายความวา่ ใบสาํคญัสทิธิพิเศษถอนเงินท่ีออกตามกฎหมายวา่ด้วยการให้อํานาจและ

กําหนดการปฏิบตัิบางประการเก่ียวกบัสทิธิพิเศษถอนเงินในกองทนุการเงินระหวา่งประเทศ 

“พนกังานเจ้าหน้าท่ี” หมายความวา่ ผู้ซึง่รัฐมนตรีแตง่ตัง้ให้ปฏิบตัิการตามพระราชบญัญตัินี ้

“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผู้ รักษาการตามพระราชบญัญตัินี ้
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มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชบญัญตัินี ้และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือ

ปฏิบตัิการตามพระราชบญัญตัินี ้

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้วให้ใช้บงัคบัได้ 

หมวด ๑ 

เงนิตราและหน่วยของเงนิตรา 

มาตรา ๖ เงินตราได้แกเ่หรียญกษาปณ์และธนบตัร 

  

มาตรา ๗ หนว่ยของเงินตราเรียกวา่ “บาท” หนึง่บาทแบง่เป็นหนึง่ร้อยสตางค์ 

คําวา่ “บาท” นัน้ จะใช้เคร่ืองหมาย “บ.” แทนก็ได้ 

  

มาตรา ๘ คา่เสมอภาคของบาทได้แก่คา่ของบาทท่ีกําหนดโดยเทียบกบัหนว่ยสทิธิพิเศษถอนเงินหรือเทียบกบัเงินตราสกลุ

อ่ืน หรือเทียบกบัคา่ท่ีคํานวณได้จากเงินตราสกลุอ่ืนหลายสกลุรวมกนั หรือเทียบกบัหนว่ยเทียบอ่ืนท่ีกองทนุการเงิน

กําหนดขึน้ การกําหนดคา่เสมอภาคของบาทดงักลา่วให้กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 

ในกรณีท่ีมีการกําหนดคา่เสมอภาคของบาทตามวรรคหนึง่ เมื่อมเีหตสุมควรรัฐมนตรีอาจประกาศให้ระงบัใช้คา่เสมอภาค

ของบาทชัว่คราว เป็นเวลาไมเ่กินเก้าสบิวนั โดยจะประกาศให้ใช้ระบบการแลกเปลีย่นเงินตราระบบใดตามท่ีเห็นสมควรใน

ระหวา่งนัน้ ด้วยหรือไมก็่ได้ ทัง้นี ้โดยคําแนะนําของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ในกรณีท่ีไมม่ีการกําหนดคา่เสมอภาคของบาทตามวรรคหนึง่ รัฐมนตรีอาจประกาศให้ใช้ระบบการแลกเปลีย่นเงินตรา

ระบบใดได้ตามท่ีเห็นสมควรโดยคําแนะนําของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

  

มาตรา ๙ ห้ามมใิห้ผู้ใดทํา จําหนา่ย ใช้ หรือนําออกใช้ซึง่วตัถหุรือเคร่ืองหมายใดๆ แทนเงินตรา เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาต

จากรัฐมนตรี 

  

มาตรา ๑๐ ให้กระทรวงการคลงัจดัทําและนําออกใช้ซึง่เหรียญกษาปณ์ 

เหรียญกษาปณ์ตามวรรคหนึง่ แตล่ะชนิด ราคา ท่ีนําออกใช้ ให้มไีด้เพียงขนาดเดียว และจะมีขนาดเทา่กบัเหรียญกษาปณ์

ชนิด ราคา อ่ืนไมไ่ด้เว้นแตก่รณีการจดัทําและนําออกใช้เป็นเหรียญกษาปณ์ท่ีระลกึ หรือเหรียญกษาปณ์ท่ีใช้แทนเหรียญ

กษาปณ์ท่ีถอนคืน 

ชนิด ราคา โลหะ อตัราเนือ้โลหะ นํา้หนกั ขนาด ลวดลาย และลกัษณะอ่ืนๆ (ถ้าม)ี ของเหรียญกษาปณ์รวมทัง้อตัราเผ่ือ

เหลอืเผ่ือขาด ให้กําหนดโดยกฎกระทรวง 
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มาตรา ๑๑ เหรียญกษาปณ์เป็นเงินท่ีชําระหนีไ้ด้ตามกฎหมายไมเ่กินจํานวนท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 

  

มาตรา ๑๒ เหรียญกษาปณ์ชํารุดไมเ่ป็นเงินท่ีชําระหนีไ้ด้ตามกฎหมาย 

เหรียญกษาปณ์ตอ่ไปนีเ้ป็นเหรียญกษาปณ์ชํารุด 

(๑) เหรียญกษาปณ์ท่ีถกูตดั หรือถกูตอก หรือถกูตี หรือถกูกระทําด้วยประการใดๆ ให้บบุสลาย หรือชํารุดจนเสยีรูป หรือ

ลวดลายลบเลอืน หรือเปลีย่นแปลงในดลภาค หรือบิดงอ หรือทําให้นํา้หนกัลดลง ไมว่า่โดยเหตใุดในลกัษณะท่ีปรากฏโดย

ชดัแจ้ง 

(๒) เหรียญกษาปณ์ท่ีสกึหรอไปตามธรรมดาจนมีนํา้หนกัลดลงเกินกวา่สองเทา่คร่ึงของอตัราเผ่ือเหลอืเผ่ือขาด 

  

มาตรา ๑๓ ให้กระทรวงการคลงัรับแลกเปลีย่นเหรียญกษาปณ์ชํารุดตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) เหรียญกษาปณ์ชํารุดท่ีจะรับแลกเปลีย่นได้ ต้องเป็นเหรียญกษาปณ์ท่ีมใิชเ่หรียญกษาปณ์ทองคํา เหรียญกษาปณ์เงิน 

หรือเหรียญกษาปณ์ขดัเงา 

(๒) เหรียญกษาปณ์ท่ีชํารุดตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง (๑) ให้รับแลกเปลีย่นได้คร่ึงราคาของเหรียญกษาปณ์นัน้ ตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(๓) เหรียญกษาปณ์ท่ีชํารุดตามมารตรา ๑๒ วรรคสอง (๒) ให้รับแลกเปลีย่นได้เตม็ราคาของเหรียญกษาปณ์นัน้ 

พนกังานเจ้าหน้าท่ีและสถานท่ีรับแลกเปลีย่นเหรียญกษาปณ์ชํารุดตามวรรคหนึง่ (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามกําหนดใน

กฎกระทรวง 

  

มาตรา ๑๓ ทวิ เมื่อเห็นสมควร รัฐมนตรีมีอํานาจถอนคืนเหรียญกษาปณ์ท่ีออกใช้ ชนิดและราคาใดๆ โดยให้นํามา

แลกเปลีย่นกบัธนบตัรหรือเหรียญกษาปณ์อ่ืนได้ 

การถอนคืนเหรียญกษาปณ์ตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซึง่อยา่งน้อยต้องมีข้อกําหนด ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ชนิด ราคา และลกัษณะของเหรียญกษาปณ์ท่ีถอนคืน 

(๒) ระยะเวลาให้นําเหรียญกษาปณ์ท่ีถอนคืนมาแลกเปลีย่นกบัธนบตัรหรือเหรียญกษาปณ์อ่ืน ต้องไมน้่อยกวา่หนึง่ปีนบั

แตว่นัท่ีกฎกระทรวงใช้บงัคบั 

(๓) พนกังานเจ้าหน้าท่ีและสถานท่ีรับเหรียญกษาปณ์ท่ีถอนคืน 

เหรียญกษาปณ์ท่ีนํามาแลกเปลีย่น ถ้าเป็นเหรียญกษาปณ์ชํารุดตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง ให้รับแลกเปลีย่นตามมาตรา 

๑๓ 
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มาตรา ๑๓ ตรี เหรียญกษาปณ์ท่ีได้รับจากการถอนคืนตามมาตรา ๑๓ ทวิวรรคสอง (๒) รัฐมนตรีมอํีานาจสัง่ให้กรมธนา

รักษ์นําไปยบุหลอมหรือทําลายเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์อยา่งอ่ืนหรือจําหนา่ยตอ่ไปได้ หรือสัง่ให้กรมธนารักษ์จดัการ

จําหนา่ยโดยให้ผู้ซือ้ต้องนําไปยบุหลอมหรือทําลายตามเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมธนารักษ์กําหนด และต้องยบุหลอมหรือทําลาย

ภายใต้การควบคมุและตรวจสอบของพนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาให้แลกเปลีย่นเหรียญกษาปณ์ท่ีถอนคืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๓ ทวิ วรรค

สอง (๒) บรรดาเหรียญกษาปณ์ท่ีถอนคืนไมเ่ป็นเงินท่ีชําระหนีไ้ด้ตามกฎหมาย 

เหรียญกษาปณ์ท่ีชําระหนีไ้มไ่ด้ตามกฎหมายเพราะพ้นกําหนดระยะเวลาการถอนคืน ถ้าผู้ใดนําเหรียญกษาปณ์มาขอ

แลกเปลีย่นกบัธนบตัรหรือเหรียญกษาปณ์อ่ืนโดยแสดงเหตผุลและความจําเป็น ให้กระทรวงการคลงัรับแลกเปลีย่นตาม

มาตรา ๑๓ ทวิ ได้ตลอดไป 

  

มาตรา ๑๔ ให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยมีอํานาจจดัทําจดัการ และนําออกใช้ซึง่ธนบตัรของรัฐบาลตามกฎหมายวา่ด้วย

ธนาคารแหง่ประเทศไทยได้ตอ่ไป 

ให้รัฐมนตรีประกาศ ชนิด ราคา ส ีขนาด และลกัษณะอ่ืนๆ ของธนบตัรท่ีจะออกใช้ในราชกิจจานเุบกษา เว้นแตใ่นกรณีท่ี

จะนําออกใช้ซึง่ธนบตัรถอนคืน 

  

มาตรา ๑๕ ธนบตัรเป็นเงินท่ีชําระหนีไ้ด้ตามกฎหมายโดยไมจํ่ากดัจํานวน 

  

มาตรา ๑๖ ห้ามมใิห้นําออกใช้ซึง่ธนบตัร เว้นแตเ่ป็นการแลกเปลีย่นทนัที กบั 

(๑) ธนบตัรท่ีนําออกใช้ไปก่อนแล้ว ซึง่ถอนคืนจากธนบตัรออกใช้ หรือ 

(๒) สนิทรัพย์อยา่งใดอยา่งหนึง่ซึง่มีคา่เทา่กนัและระบไุว้ในมาตรา ๓๐ ซึง่จะต้องรับขึน้บญัชีทนุสาํรองเงินตราท่ีรักษาไว้

ตามมาตรา ๒๖ 

ธนบตัรได้ช่ือวา่ออกใช้นบัแตเ่วลาท่ีนําออกใช้และก่อนถอนคืน 

  

มาตรา ๑๗ ธนบตัรท่ีถอนคืนจากธนบตัรออกใช้จะเลกิใช้และทําลายเสยี หรือจะเก็บไว้ และนําออกใช้อีกก็ได้ 

  

มาตรา ๑๘ ธนบตัรชํารุดไมเ่ป็นเงินท่ีชําระหนีไ้ด้ตามกฎหมายธนบตัรตอ่ไปนี ้เป็นธนบตัรชํารุด 

(๑) ธนบตัรคร่ึงฉบบั คือคร่ึงหนึง่ของธนบตัรซึง่ได้ถกูแยกตรงกลาง หรือใกล้กบักลางเป็นสองสว่นตามยืน 

(๒) ธนบตัรตอ่ทอ่นผิด คือ ธนบตัรซึง่มีสว่นของธนบตัรฉบบัอ่ืนมาตอ่เข้าเป็นฉบบัเดียวกนั หรือ 
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(๓) ธนบตัรขาดวิ่นหรือลบเลอืน คือ ธนบตัรซึง่สว่นหนึง่ขาดหาย หรือมีเหตท่ีุทําให้อา่นข้อความหรือตวัเลขไมไ่ด้ความ 

  

มาตรา ๑๙ ให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยรับแลกเปลีย่นธนบตัรชํารุดตามข้อจํากดัหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 

  

มาตรา ๒๐ เมื่อเห็นสมควร รัฐมนตรีมีอํานาจถอนคืนธนบตัรออกใช้ชนิดและราคาใดๆ โดยให้นํามาแลกเปลีย่นกบัธนบตัร

อ่ืนได้ 

การถอนคืนธนบตัรออกใช้ ให้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

ในประกาศถอนคืนธนบตัรออกใช้อยา่งน้อยต้องมีข้อความดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ชนิดและราคาของธนบตัรท่ีถอนคืน 

(๒) ระยะเวลาให้นําสง่ธนบตัรท่ีถอนคืนซึง่ต้องกําหนดไมน้่อยกวา่หนึง่ปีนบัแตว่นัประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

(๓) พนกังานเจ้าหน้าท่ีและสถานท่ีรับธนบตัรท่ีถอนคืน 

  

มาตรา ๒๑ เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาท่ีได้กําหนดให้นําสง่ธนบตัรท่ีถอนคืน ตามความในมาตรา ๒๐ บรรดาธนบตัรท่ี

รัฐมนตรีประกาศถอนคืนไมเ่ป็นเงินท่ีชําระหนีไ้ด้ตามกฎหมาย แตใ่ห้ธนาคารแหง่ประเทศไทยรับแลกเปลีย่นกบัธนบตัรอ่ืน

ได้ภายในสองปี นบัแตว่นัท่ีธนบตัรถอนคืนตกเป็นเงินท่ีชําระหนีไ้มไ่ด้ตามกฎหมาย 

  

มาตรา ๒๒ บรรดาธนบตัรท่ีตกเป็นเงินท่ีชําระหนีไ้มไ่ด้ตามกฎหมายตามความในมาตรา ๒๑ ซึง่มิได้นํามาแลกเปลีย่นกบั

ธนบตัรอ่ืนภายในเวลาท่ีกําหนดให้นํามาแลกเปลีย่นได้ ให้ถือวา่เป็นธนบตัรท่ีถอนคืนแล้วจากธนบตัรออกใช้และจะโอน

สนิทรัพย์อยา่งใดอยา่งหนึง่ท่ีมคีา่เทา่กนัซึง่ถือไว้เป็นทนุสาํรองเงินตราตามมาตรา ๒๖ ให้เป็นรายได้ของแผน่ดินก็ได้ 

หมวด ๒ 

การดาํรงไว้ซึ่งค่าของบาท 

มาตรา ๒๓ เพ่ือประโยชน์ในการดํารงไว้ซึง่คา่ของบาทให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยหรือทนุรักษาระดบัอตัราแลกเปลีย่น

เงินตราซือ้หรือขายทนัทีซึง่เงินตราตา่งประเทศท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง ตามท่ีธนาคารพาณิชย์ในราชอาณาจกัรจะเรียก

ให้ซือ้หรือขาย แตก่ารซือ้หรือขายคราวหนึง่ๆ ต้องไมต่ํา่กวา่จํานวนซึง่รัฐมนตรีกําหนด 

เงินตราตา่งประเทศท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวงนัน้ ต้องเป็นเงินตราท่ีประกอบขึน้เป็นทนุสาํรองเงินเงินตราได้ 

ธนาคารแหง่ประเทศไทยหรือทนุรักษาระดบัอตัราแลกเปลีย่นเงินตราไมจํ่าต้องซือ้หรือขายทนัทีตามวรรคหนึง่ในขณะท่ียงั

มีกฎหมายวา่ด้วยการกํากดัการซือ้ขายเงินปริวรรตตา่งประเทศใช้บงัคบัอยู ่
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มาตรา ๒๔ การซือ้หรือขายเงินตราตา่งประเทศระหวา่งธนาคารแหง่ประเทศไทย หรือทนุรักษาระดบัอตัราแลกเปลีย่น

เงินตรากบัธนาคารพาณิชย์ตามาตรา ๒๓ นัน้ อตัราซือ้หรือขายทนัทีจะตา่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามคา่เสมอภาคของ

บาทได้ไมส่งูกวา่อตัราขัน้สงูและไมต่ํ่ากวา่อตัราขัน้ตํา่ท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

  

มาตรา ๒๕ รัฐมนตรีโดยคาํแนะนําของธนาคารแหง่ประเทศไทยมีอํานาจประกาศกําหนดอตัราขัน้สงูและอตัราขัน้ตํา่

สาํหรับการซือ้หรือขายทนัทีซึง่เงินตราตา่งประเทศโดยธนาคารพาณิชย์หรือบคุคลอ่ืนได้ และเมื่อมีประกาศของรัฐมนตรี

ดงักลา่วแล้ว ธนาคารพาณิชย์หรือบคุคลอ่ืนท่ีซือ้หรือขายทนัทีซึง่เงินตราตา่งประเทศต้องซือ้หรือขายในอตัราทีไมส่งูหรือ

ตํ่ากวา่อตัราท่ีกําหนดนัน้ 

ห้ามมใิห้ธนาคารพาณิชย์หรือบคุคลอ่ืนรับเงินสว่นลด หรือเรียกเก็บเงินไมว่า่ประเภทใดเน่ืองในการซือ้หรือขายทนัทีซึง่

เงินตราตา่งประเทศนอกจากคา่โทรเลข ทัง้นีไ้มว่า่จะมีประกาศตามวรรคหนึง่หรือไม ่

หมวด ๓ 

ทุนสาํรองเงนิตรา 

มาตรา ๒๖ เพ่ือดาํรงไว้ซึง่เสถียรภาพของเงินตรา ให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยรักษาทนุสาํรองเงินตราไว้กองหนึง่เรียกวา่ 

“ทนุสาํรองเงินตรา” 

  

มาตรา ๒๗ บรรดาสนิทรัพย์ท่ีมีอยูใ่นทนุสาํรองเงินตราซึง่มีอยูก่่อนและในวนัท่ีพระราชบญัญตัินีใ้ช้บงัคบั ให้เป็นทนุสาํรอง

เงินตราตามพระราชบญัญตัินี ้

  

มาตรา ๒๘ ทนุสาํรองเงินตรานัน้ให้กนัไว้เป็นสว่นหนึง่ตา่งหากจากสนิทรัพย์อ่ืนๆ บรรดาท่ีเป็นของธนาคารแหง่ประเทศ

ไทย 

  

มาตรา ๒๙ ภายใต้บงัคบัมาตรา ๒๒ และมาตรา ๓๔ ห้ามมิให้จ่ายทนุสาํรองเงินตรา เว้นแต ่

(๑) ในขณะเดียวกนันัน้จะได้ถอนธนบตัรเป็นจํานวนเทา่กนัคืนจากธนบตัรออกใช้ หรือ 

(๒) ในขณะเดยีวกนันัน้จะได้รับสนิทรัพย์อยา่งอ่ืนตามมาตรา ๓๐ มีคา่เทา่กนัขึน้บญัชีเป็นทนุสาํรองเงินตรา 

การจา่ยทนุสาํรองเงินตราดงักลา่วจะกระทําได้ตอ่เมื่อได้มคีําสัง่ของผู้วา่การธนาคารแหง่ประเทศไทย หรือผู้แทนซึง่ผู้วา่

การธนาคารแหง่ประเทศไทยได้แตง่ตัง้เพ่ือการนีโ้ดยเฉพาะ 

  

มาตรา ๓๐ ให้สนิทรัพย์ตอ่ไปนีเ้ป็นสิง่อนัชอบด้วยกฎหมายท่ีจะประกอบขึน้เป็นทนุสาํรองเงินตรา 
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(๑) ทองคาํ 

(๒) เงินตราตา่งประเทศอนัเป็นเงินตราท่ีพงึเปลีย่นได้ หรือเงินตราตา่งประเทศอ่ืนใดท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง ทัง้นี ้ต้อง

เป็นรูปเงินฝากในธนาคารนอกราชอาณาจกัรหรือในสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 

(๓) หลกัทรัพย์ตา่งประเทศท่ีจะมีการชําระหนีเ้ป็นเงินตราตา่งประเทศท่ีระบไุว้ใน (๒) 

(๔) ทองคาํ สนิทรัพย์ตา่งประเทศ และสทิธิพิเศษถอนเงิน ทัง้นีท่ี้นําสง่สมทบกองทนุการเงิน 

(๕) ใบสาํคญัสทิธิซือ้สว่นสาํรอง 

(๖) ใบสาํคญัสทิธิพิเศษถอนเงิน 

(๗) หลกัทรัพย์รัฐบาลไทยท่ีจะมกีารชําระหนีเ้ป็นเงินตราตา่งประเทศท่ีระบไุว้ใน (๒) หรือเป็นบาท 

(๘) ตัว๋เงินในประเทศท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยพงึซือ้หรือรับชว่งซือ้ลดได้ แตต้่องมีคา่รวมกนัไมเ่กินร้อยละยี่สบิของ

จํานวนธนบตัรออกใช้ 

สนิทรัพย์ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) นัน้ ธนาคารแหง่ประเทศไทยจะต้องจดัดาํรงไว้ให้มีคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมต่ํ่ากวา่

ร้อยละหกสบิของจํานวนธนบตัรออกใช้ 

  

มาตรา ๓๑ การคาํนวณคา่แหง่สนิทรัพย์ท่ีเป็นหรือจะรับเข้าเป็นทนุสาํรองเงินตรานัน้ ให้คํานวณดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ในกรณีท่ีเป็นหลกัทรัพย์รัฐบาลไทยท่ีมีราคาเป็นบาทหรือตัว๋เงินในประเทศ ให้คาํนวณตามราคาท่ีซือ้หรือรับชว่งซือ้ลด

ไว้ หรือท่ีตราไว้แล้วแตร่าคาใดจะตํ่ากวา่ 

(๒) ในกรณีท่ีเป็นสนิทรัพย์ท่ีมีราคาหรือมลูคา่เป็นเงินตราตา่งประเทศหรือสทิธิพิเศษถอนเงิน ให้คํานวณตามราคาหรือ

จํานวนดงันี ้

(ก) ทองคําและหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ ให้คาํนวณตามราคาในตลาดตา่งประเทศเมื่อสิน้ปีแตล่ะปี หรือถ้าเป็นทองคําหรือ

หลกัทรัพย์ตา่งประเทศท่ีซือ้ในระหวา่งปีใด ให้คํานวณตามราคาท่ีซือ้จนถงึเวลาตีราคาเมื่อสิน้ปีท่ีซือ้นัน้ 

(ข) ทองคาํ สนิทรัพย์ตา่งประเทศ และสทิธิพิเศษถอนเงินท่ีนําสง่สมทบ กองทนุการเงินตามความในมาตรา ๓๐ (๔) ให้

คํานวณตามจํานวนหนว่ยสทิธิพิเศษถอนเงินท่ีกองทนุแจ้งไว้ครัง้หลงัสดุ 

(ค) ใบสาํคญัสทิธิซือ้สว่นสาํรองและใบสาํคญัสทิธิพิเศษถอนเงิน ให้คํานวณตามจํานวนหนว่ยสทิธิพิเศษถอนเงินท่ีตราไว้ 

(ง) เงินตราตา่งประเทศ ให้คาํนวณตามจํานวนเงินฝากในขณะนัน้ 

(จ) หลกัทรัพย์รัฐบาลไทย ให้คาํนวณตามราคาเป็นเงินตราตา่งประเทศท่ีซือ้หรือรับชว่งซือ้ลดหรือท่ีตราไว้แล้วแตร่าคาใด

จะตํ่ากวา่ 
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การคาํนวณสนิทรัพย์ตามวรรคหนึง่ (๒) เป็นบาท ให้คํานวณดงันี ้

(๑) ในกรณีท่ีไมม่ีการกําหนดคา่เสมอภาคของบาทหรือคา่เสมอภาคของบาทถกูระงบัใช้ ให้คํานวณเป็นบาทตามอตัรา

กลางระหวา่งอตัราซือ้และอตัราชายทนัทีซึง่เงินตราตา่งประเทศสกลุท่ีเก่ียวข้องโดยใช้อตัราในตลาดในวนัสิน้ปี หรือใน

กรณีท่ีเป็นสนิทรัพย์ท่ีซือ้ในระหวา่งปี ให้ใช้อตัราท่ีใช้ในการตีราคาเมื่อสิน้ปีก่อน 

(๒) ในกรณีท่ีมีการกําหนดคา่เสมอภาคของบาท ให้คํานวณโดยแปลงราคาหรือจํานวนสนิทรัพย์นัน้เป็นเงินตรา

ตา่งประเทศสกลุอ่ืนท่ีอาจคาํนวณกลบัเป็นหนว่ยเทียบของบาทได้ โดยใช้อตัรากลางระหวา่งอตัราซือ้และอตัราขายทนัทีซึง่

เงินตราตา่งประเทศสกลุอ่ืนนัน้ในตลาดตา่งประเทศในวนัสิน้ปี หรือในกรณีท่ีเป็นสนิทรัพย์ท่ีซือ้ในระหวา่งปี ให้ใช้อตัราท่ีใช้

ในการตีราคาเมื่อสิน้ปีก่อน แล้วให้คํานวณเป็นบาทตามคา่เสมอภาค 

(๓) ในกรณีท่ีมีการกําหนดคา่เสมอภาคของบาทโดยเทียบกบัหนว่ยเทียบท่ีกองทนุการเงินกําหนด และเงินตราตา่งประเทศ

สกลุท่ีเก่ียวข้องนัน้มคีา่เสมอภาคโดยเทียบกบัหนว่ยเทียบท่ีกองทนุการเงินกําหนดเช่นกนั ให้คาํนวณเป็นบาทตามอตัรา

แลกเปลีย่นตามคา่เสมอภาค 

  

มาตรา ๓๒ ให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยตีราคาสนิทรัพย์ท่ีเป็นทนุสาํรองเงินตราทกุๆ ปี ไมช้่ากวา่หกสบิวนันบัแตว่นัขึน้ปี

ใหม ่

  

มาตรา ๓๓ ผลประโยชน์อนัเกิดจากทนุสาํรองเงินตราแตล่ะปีให้ใช้เพ่ือการตอ่ไปนี ้

(๑) คา่ใช้จ่ายในการพิมพ์ธนบตัร รวมตลอดถงึคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัการจดัตัง้โรงพิมพ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทยเพ่ือพิมพ์

ธนบตัรและสิง่พิมพ์อ่ืนท่ีรัฐมนตรีเห็นชอบ และการตัง้เป็นทนุหมนุเวียนตามความจําเป็นเพ่ือดาํเนินกิจการโรงพิมพ์

ดงักลา่วด้วย 

(๒) คา่ใช้จ่ายในการออกและจดัการธนบตัร 

(๓) คา่เสือ่มราคาหรือสญูไปซึง่สนิทรัพย์ท่ีถือไว้ในทนุสาํรองเงินตรา 

เงินคงเหลอืหลงัจากการจา่ยท่ีกลา่วแล้ว ให้รับขึน้บญัชีสาํรองพิเศษไว้ 

เงินคงเหลอืหลงัจากการจา่ยตามวรรคสอง เมื่อสิน้ปี ให้โอนเข้าบญัชีสาํรองพิเศษหรือบญัชีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด 

  

มาตรา ๓๔ ในกรณีท่ีทนุสาํรองเงินตรามีคา่เพ่ิมขึน้หรือลดลงเพราะการตีราคาตามมาตรา ๓๒ หรือเพราะมกีาร

เปลีย่นแปลงคา่เสมอภาคของเงินตราตา่งประเทศใดๆ ท่ีถือไว้ในทนุสาํรองเงินตราอนัเป็นเหตใุห้มผีลกําไรหรือขาดทนุผล

กําไรหรือขาดทนุนัน้ให้รับขึน้หรือจ่ายจากบญัชีสาํรองพิเศษตามความในมาตรา ๓๓ แล้วแตก่รณี ถ้ามีไมพ่อจ่าย ก็ให้จ่าย

รายได้ของแผน่ดินเทา่จํานวนท่ีขาดอยูน่ัน้ไปใช้ทนุสาํรองเงินตรา 
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ถ้าในปีตอ่ๆ ไป ผลประโยชน์อนัเกิดจากทนุสาํรองเงินตรามีเหลอืจากการจา่ยตามมาตรา ๓๓ ให้ใช้คืนเงินรายได้ของ

แผน่ดินจนครบจํานวนท่ีได้จา่ยตามความในวรรคก่อน และเมื่อเหลอืเทา่ใดจึงให้รับขึน้บญัชีสาํรองพิเศษไว้ 

  

มาตรา ๓๔/๑ สนิทรัพย์ท่ีได้รับบริจาคเพ่ือกิจการของฝ่ายออกบตัรธนาคารตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ให้นําเข้าบญัชีสาํรองพิเศษ 

  

มาตรา ๓๔/๒ ให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยมีอํานาจโอนสนิทรัพย์ในบญัชีสาํรองพิเศษเข้าเป็นสนิทรัพย์ในบญัชีทนุสาํรอง

เงินตรา เพ่ือการนําออกใช้ซึง่ธนบตัรได้ 

เมื่อมกีารถอนธนบตัรตามวรรคหนึง่คืนจากธนบตัรออกใช้ ให้โอนสนิทรัพย์ท่ีมีคา่เทา่กนัในบญัชีทนุสาํรองเงินตรา เข้าเป็น

สนิทรัพย์ในบญัชีสาํรองพิเศษ 

หมวด ๔ 

บทกาํหนดโทษ 

มาตรา ๓๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙ ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินสามปี หรือปรับไมเ่กินห้าหมื่นบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

  

มาตรา ๓๖ ธนาคารพาณิชย์ใดซือ้หรือขายเงินตราตา่งประเทศในอตัราท่ีตา่งไปจากอตัรากําหนดอนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 

๒๕ ต้องระวางโทษปรับเป็นเงินสามเทา่ของจํานวนเงินท่ีซือ้หรือขายตา่งไปจากอตัราท่ีกําหนดนัน้ หรือเป็นเงินหนึง่พนับาท 

แล้วแตจํ่านวนใดจะสงูกวา่กนั 

 

ผู้ รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ถ. กิตติขจร 

นายกรัฐมนตรี 

 

หมายเหต ุ:- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี ้คือ เน่ืองจากกฎหมายวา่ด้วยเงินตราเทา่ท่ีใช้กนัมาใน

ระยะเวลา ๓๐ ปีเศษแล้วนัน้ มจํีานวนมากมายหลายสบิฉบบั ตวับทในพระราชบญัญตัิ พระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวง 

มีทัง้หลกัจดัการเงินตราระบบถาวรอนัเป็นอยูแ่ตด่ัง้เดมิ แตถ่กูระงบัการใช้บงัคบัไปโดยปริยายกบัยงัมีหลกัจดัการเงินตรา

ในระบบชัว่คราวใช้บงัคบัแทน เป็นการสบัสนปะปนกนัอยู ่และกระจดักระจายไมเ่ป็นหมวดหมู ่เมือ่ในปัจจบุนันีก็้เป็นท่ี

รับรองและได้ใช้หลกัจดัการเงินตราระบบชัว่คราวซึง่มีการตอ่อายกุนัตลอดมากวา่ ๑๕ ปีแล้วเช่นนัน้ จึงสมควรท่ีจะได้

ปรับปรุงตวับทกฎหมายวา่ด้วยระบบเงินตราชัว่คราวโดยแก้ไขเลก็น้อย เพ่ือใช้ถาวรสบืไปโดยไมต้่องมีการตอ่อายกุนัเป็น

คราวๆ เช่นแตก่่อน 

www.thailawforum.com 10

Tha
ila

nd
 La

w Foru
m



พระราชบญัญตัเิงินตรา (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

หมายเหต ุ:- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี ้คือ เน่ืองจากรัฐบาลไทยมีความจําเป็นท่ีจะขอกู้ เงินจาก

ธนาคารโลกเพ่ือนําไปใช้จา่ยในโครงการก่อสร้างเขื่อนผาซอ่ม แตก่ารกู้ เงินดงักลา่วนีจ้ะกระทําได้โดยสะดวกตอ่เมื่อรัฐบาล

ไทยได้เข้าเป็นสมาชิกถือตราสารของทบวงการชํานญัพิเศษแหง่สหประชาชาติ ซึง่ออกให้เพ่ือเป็นหลกัฐานแสดงวา่ผู้ ถือ

ตราสารนัน้ได้เข้ามีสว่นร่วมกบัทบวงการชํานญัพิเศษในการให้รัฐบาลสมาชิกและหรือหนว่ยงานของรัฐบาลสมาชิกของ

ทบวงการชํานญัพิเศษนัน้กู้ เงินตามจํานวนท่ีระบไุว้ในตราสารฉะนัน้ จึงจําเป็นต้องขยายบทนิยามของคาํวา่ “หลกัทรัพย์

ตา่งประเทศ” ในกฎหมายวา่ด้วยเงินตราให้หมายความรวมถงึตราสารดงักลา่วด้วย และอีกประการหนึง่ได้ขยายอํานาจใน

การใช้ทนุสาํรองเงินตราไปทําประโยชน์ในการจดัตัง้โรงพิมพ์เพ่ือพิมพ์ธนบตัรขึน้เองโดยไมต้่องจ้างพิมพ์จากตา่งประเทศ

และเพ่ือให้ต้นทนุการผลติธนบตัรลดลง จึงให้โรงพิมพ์ธนบตัรรับพิมพ์ตราสารอ่ืนได้ด้วย 

  

พระราชบญัญตัเิงินตรา (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๔ 

หมายเหต ุ:- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี ้คือ เพ่ือท่ีจะให้ประเทศไทยได้ใช้สทิธิและปฏิบตัิตามพนัธะใน

ฐานะท่ีจะเข้าเป็นภาคีบญัชีพิเศษถอนเงินในกองทนุการเงินระหวา่งประเทศได้โดยสมบรูณ์ จําเป็นต้องกําหนดให้

ใบสาํคญัสทิธิพิเศษถอนเงินท่ีออกตามกฎหมายวา่ด้วยการให้อํานาจและกําหนดการปฏิบตัิบางประการเก่ียวกบัสทิธิ

พิเศษถอนเงินในกองทนุการเงินระหวา่งประเทศ เป็นสนิทรัพย์ท่ีประกอบเป็นทนุสาํรองเงินตราในสว่นท่ีต้องดํารงไว้ให้มีคา่

รวมกนัทัง้สิน้ไมต่ํ่ากวา่ร้อยละหกสบิของยอดธนบตัรท่ีออกใช้ได้ด้วยและในโอกาสเดยีวกนันี ้สมควรกําหนดให้เงินตรา

ตา่งประเทศอนัเป็นเงินตราท่ีพงึเปลีย่นได้ หรือเงินตราตา่งประเทศอ่ืนใดท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวงในรูปเงินฝากในธนาคาร

นอกราชอาณาจกัรหรือในสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศเป็นสนิทรัพย์ท่ีประกอบขึน้เป็นเงินสาํรองเงินตราได้เช่นกนั กบั

ทัง้สมควรเปลีย่นแปลงการกําหนดนบัอายกุารฝากหรือไถถ่อน เงินตราตา่งประเทศและหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ ซึง่ธนาคาร

แหง่ประเทศไทยจะต้องจดัดํารงไว้เสยีใหมใ่ห้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนั จงึต้องตราพระราชบญัญตัินีข้ึน้ 

  

พระราชบญัญตัเิงินตรา (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

หมายเหต ุ:- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี ้คือ เน่ืองด้วยการเงินระหวา่งประเทศได้วิวฒันาการไปเป็น

อนัมาก ทําให้บทบญัญตัิของกฎหมายวา่ด้วยเงินตราไมเ่หมาะสม และสมควรปรับปรุงวิธีการเก่ียวกบัการกําหนดอตัรา

แลกเปลีย่นให้คลอ่งตวัและเหมาะสมกบัเหตกุารณ์ จงึจําเป็นต้องตราพระราชบญัญตัิฉบบันีข้ึน้ 

  

พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญตัเิงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

หมายเหต ุ:- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบบันี ้คือ โดยท่ีกองทนุการเงินระหวา่งประเทศเกือบทกุประเทศ

รวมทัง้ประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู ่ได้ตกลงให้ดําเนินการแก้ไขระบบการแลกเปลีย่นเงินตราขึน้ใหมใ่ห้มคีวามยดืหยุน่มาก

ขึน้อนัจะเป็นประโยชน์แก่การค้าและการลงทนุระหวา่งประเทศ และบรรดาประเทศท่ีเป็นสมาชิกสว่นใหญ่ได้ให้ความ

เห็นชอบและดาํเนินการแก้ไขระบบการแลกเปลีย่นเงินตราของตนให้สอดคล้องตามท่ีได้ตกลงนัน้ไปแล้ว ในฐานะท่ี
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ประเทศไทยเห็นชอบด้วยกบัหลกัการในข้อตกลงนัน้และรัฐบาลได้พิจารณาเห็นวา่เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์จาก

การแก้ไขระบบการแลกเปลีย่นเงินตราดงักลา่ว จึงสมควรแก้ไขบทบญัญตัิของกฎหมายวา่ด้วยเงินตรา และโดยท่ี

จําเป็นต้องดาํเนินการโดยรีบดว่นและเป็นความลบั เพ่ือป้องกนัมใิห้มีการกระทําการใดอนัจะกระทบกระเทือนตอ่ภาวะ

เศรษฐกิจและฐานะการเงินของประเทศ จึงจําเป็นต้องตราพระราชกําหนดนีข้ึน้ 

  

พระราชบญัญตัเิงินตรา (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๖ 

หมายเหต ุ:- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี ้คือ โดยท่ีพระราชบญัญตัิเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้ใช้บงัคบั

มาเป็นเวลานานแล้ว บทบญัญตัเิก่ียวกบัการจดัทําและนําออกใช้เหรียญกษาปณ์ การรับแลกเปลีย่นเหรียญกษาปณ์ชํารุด

ยงัไมเ่หมาะสม สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบญัญตัดิงักลา่ว โดยกําหนดให้เหรียญกษาปณ์ท่ีจดัทําและนําออกใช้แตล่ะชนิด

ราคาต้องมเีพียงขนาดเดยีว และให้มีการรับแลกเปลีย่นเหรียญกษาปณ์ชํารุดได้กว้างขวางขึน้กวา่เดิม นอกจากนีส้มควร

กําหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการถอนคืนเหรียญกษาปณ์ไว้ด้วย โดยให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้อง

ตราพระราชบญัญตัินี ้

  

พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญตัเิงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ ( ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  

มาตรา ๕ บทบญัญตัิมาตรา ๓๔/๑ แหง่พระราชบญัญตัเิงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ ซึง่แก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชกําหนดนี ้ให้ใช้

บงัคบัแก่สนิทรัพย์ท่ีได้รับบริจาคก่อนวนัท่ีพระราชกําหนดนีใ้ช้บงัคบัด้วย 

  

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชกําหนดนี ้

  

หมายเหต ุ:- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบบันี ้คือ โดยท่ีได้มีการจดัตัง้บญัชีสะสมเพ่ือการชําระคืนต้นเงินกู้

ชดใช้ความเสยีหายของกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินขึน้ตามพระราชกําหนดให้อํานาจ

กระทรวงการคลงักู้ เงินและจดัการเงินกู้ เพ่ือช่วยเหลอืกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ระยะท่ีสอง 

พ.ศ. ๒๕๔๕ และกําหนดให้มีการโอนเงินคงเหลอืในบญัชีผลประโยชน์ประจําปีเพ่ือนําเข้าบญัชีดงักลา่ว จงึจําเป็นต้อง

แก้ไขกฎหมายวา่ด้วยเงินตราให้สอดคล้องกนั และโดยท่ีในบญัชีผลประโยชน์ประจําปีมีเงินซึง่ได้รับบริจาคเพ่ือการตาม

วตัถปุระสงค์ของผู้บริจาครวมอยูด้่วย สมควรกําหนดให้โอนสนิทรัพย์ท่ีได้รับบริจาคดงักลา่วไปไว้ในบญัชีสาํรองพิเศษเพ่ือ

เก็บรักษาให้มัน่คงตามวตัถปุระสงค์ของผู้บริจาค อนึง่ เพ่ือให้การแก้ปัญหาวกิฤตเศรษฐกิจมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ จงึสมควร

ให้สามารถโอนสนิทรัพย์ในบญัชีสาํรองพิเศษเข้าเป็นสนิทรัพย์ในบญัชีทนุสาํรองเงินตราได้ด้วย และโดยท่ีเป็นกรณีฉกุเฉิน

ท่ีมีความจําเป็นรีบดว่นอนัมิอาจจะหลกีเลีย่งได้ ในอนัท่ีจะรักษาความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศ จงึจําเป็นต้องตรา

พระราชกําหนดนี ้
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