พระราชบัญญัติ
เงินตรา
พ.ศ. ๒๕๐๑
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
เป็ นปี ที่ ๑๓ ในรัชกาลปั จจุบนั

ru
m

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ ให้ ประกาศว่า

Fo

โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้ วยเงินตรา

La

w

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ตราพระราชบัญญัติขึ ้นไว้ โดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี ้

nd

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี ้เรี ยกว่า “พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.๒๕๐๑”

Th

มาตรา ๓ ให้ ยกเลิก

ai

la

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป

(๑) พระราชบัญญัติเงินตรา พุทธศักราช ๒๔๗๑
(๒) พระราชบัญญัติเงินตราแก้ ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๓
(๓) พระราชบัญญัติเงินตราแก้ ไขเพิ่มเติม 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
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(๘) พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๘) พุทธศักราช ๒๔๘๕
(๙) พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๕
(๑๐) พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๑๐) พุทธศักราช ๒๔๘๗
(๑๑) พระราชบัญญัติระบบเงินตราชัว่ คราว (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๑

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี ้
“กองทุนการเงิน” หมายความว่า กองทุนการเงินระหว่างประเทศตามข้ อตกลงว่าด้ วยกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึง่

ประเทศไทยเป็ นสมาชิก

ru
m

“ใบสําคัญสิทธิซื ้อส่วนสํารอง” หมายความว่า ใบสําคัญสิทธิซื ้อส่วนสํารองที่ออกตามกฎหมายว่าด้ วยการให้ อํานาจ

ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหว่างประเทศ

Fo

“ซื ้อหรื อขายทันที” หมายความว่า ซื ้อหรื อขายโดยโอนตามคําสัง่ ทางโทรเลข

w

“หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ” หมายความว่า

La

(๑) หลักทรัพย์ของรัฐบาลต่างประเทศหรื อของสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
(๒) หลักทรัพย์ที่รัฐบาลต่างประเทศหรื อสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิกคํ ้าประกันการชําระหนี ้

nd

ตามหลักทรัพย์นนั ้

la

(๓) ตราสารที่สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิกออกให้ เป็ นหลักฐานว่า ผู้ถือตราสารได้ มีสว่ น

Th

ai

ร่วมกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิกในการให้ ก้ ยู ืมเงินแก่รัฐบาลสมาชิก หรื อองค์การของ
รัฐบาลสมาชิกของสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิกตามจํานวนดังระบุไว้ ในตราสารนัน้

“อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด” หมายความว่า ความยิ่งหย่อนแห่งนํ ้าหนักและเนื ้อโลหะของเหรี ยญกษาปณ์จากอัตราที่กําหนด
“เงินตราที่พงึ เปลีย่ นได้ ” หมายความว่า เงินตราของประเทศที่รับปฏิบตั ิแล้ วตามพันธะที่ตงไว้
ั ้ ตามหมวด ๘ แห่งข้ อตกลง

ว่าด้ วยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

“ใบสําคัญสิทธิพิเศษถอนเงิน” หมายความว่า ใบสําคัญสิทธิพิเศษถอนเงินที่ออกตามกฎหมายว่าด้ วยการให้ อํานาจและ

กําหนดการปฏิบตั ิบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
“พนักงานเจ้ าหน้ าที”่ หมายความว่า ผู้ซงึ่ รัฐมนตรี แต่งตังให้
้ ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี ้
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผ้ รู ักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
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มาตรา ๕ ให้ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ และให้ มีอาํ นาจออกกฎกระทรวงเพื่อ
ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี ้
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วให้ ใช้ บงั คับได้
หมวด ๑
เงินตราและหน่ วยของเงินตรา
มาตรา ๖ เงินตราได้ แก่เหรี ยญกษาปณ์และธนบัตร
มาตรา ๗ หน่วยของเงินตราเรี ยกว่า “บาท” หนึง่ บาทแบ่งเป็ นหนึง่ ร้ อยสตางค์

ru
m

คําว่า “บาท” นัน้ จะใช้ เครื่ องหมาย “บ.” แทนก็ได้

w

Fo

มาตรา ๘ ค่าเสมอภาคของบาทได้ แก่คา่ ของบาทที่กําหนดโดยเทียบกับหน่วยสิทธิพเิ ศษถอนเงินหรื อเทียบกับเงินตราสกุล
อื่น หรื อเทียบกับค่าทีค่ ํานวณได้ จากเงินตราสกุลอื่นหลายสกุลรวมกัน หรื อเทียบกับหน่วยเทียบอืน่ ที่กองทุนการเงิน
กําหนดขึ ้น การกําหนดค่าเสมอภาคของบาทดังกล่าวให้ กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา

nd

La

ในกรณีที่มีการกําหนดค่าเสมอภาคของบาทตามวรรคหนึง่ เมื่อมีเหตุสมควรรัฐมนตรี อาจประกาศให้ ระงับใช้ คา่ เสมอภาค
ของบาทชัว่ คราว เป็ นเวลาไม่เกินเก้ าสิบวัน โดยจะประกาศให้ ใช้ ระบบการแลกเปลีย่ นเงินตราระบบใดตามที่เห็นสมควรใน
ระหว่างนัน้ ด้ วยหรื อไม่ก็ได้ ทังนี
้ ้ โดยคําแนะนําของธนาคารแห่งประเทศไทย

Th

ai

la

ในกรณีที่ไม่มีการกําหนดค่าเสมอภาคของบาทตามวรรคหนึง่ รัฐมนตรี อาจประกาศให้ ใช้ ระบบการแลกเปลีย่ นเงินตรา
ระบบใดได้ ตามที่เห็นสมควรโดยคําแนะนําของธนาคารแห่งประเทศไทย
มาตรา ๙ ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดทํา จําหน่าย ใช้ หรื อนําออกใช้ ซงึ่ วัตถุหรื อเครื่ องหมายใดๆ แทนเงินตรา เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาต
จากรัฐมนตรี
มาตรา ๑๐ ให้ กระทรวงการคลังจัดทําและนําออกใช้ ซงึ่ เหรียญกษาปณ์
เหรี ยญกษาปณ์ตามวรรคหนึง่ แต่ละชนิด ราคา ที่นําออกใช้ ให้ มไี ด้ เพียงขนาดเดียว และจะมีขนาดเท่ากับเหรี ยญกษาปณ์
ชนิด ราคา อื่นไม่ได้ เว้ นแต่กรณีการจัดทําและนําออกใช้ เป็ นเหรี ยญกษาปณ์ที่ระลึก หรื อเหรี ยญกษาปณ์ทใี่ ช้ แทนเหรี ยญ
กษาปณ์ทถี่ อนคืน
ชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื ้อโลหะ นํ ้าหนัก ขนาด ลวดลาย และลักษณะอื่นๆ (ถ้ ามี) ของเหรี ยญกษาปณ์รวมทังอั
้ ตราเผื่อ
เหลือเผื่อขาด ให้ กําหนดโดยกฎกระทรวง
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มาตรา ๑๑ เหรี ยญกษาปณ์เป็ นเงินที่ชําระหนี ้ได้ ตามกฎหมายไม่เกินจํานวนที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๑๒ เหรี ยญกษาปณ์ชํารุดไม่เป็ นเงินที่ชําระหนี ้ได้ ตามกฎหมาย
เหรี ยญกษาปณ์ตอ่ ไปนี ้เป็ นเหรี ยญกษาปณ์ชํารุด
(๑) เหรี ยญกษาปณ์ที่ถกู ตัด หรื อถูกตอก หรื อถูกตี หรื อถูกกระทําด้ วยประการใดๆ ให้ บบ
ุ สลาย หรือชํารุดจนเสียรูป หรื อ

ลวดลายลบเลือน หรื อเปลีย่ นแปลงในดลภาค หรื อบิดงอ หรื อทําให้ นํ ้าหนักลดลง ไม่วา่ โดยเหตุใดในลักษณะที่ปรากฏโดย
ชัดแจ้ ง

ru
m

(๒) เหรี ยญกษาปณ์ที่สกึ หรอไปตามธรรมดาจนมีนํ ้าหนักลดลงเกินกว่าสองเท่าครึ่งของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด

มาตรา ๑๓ ให้ กระทรวงการคลังรับแลกเปลีย่ นเหรี ยญกษาปณ์ชํารุดตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้

Fo

(๑) เหรี ยญกษาปณ์ชํารุ ดที่จะรับแลกเปลีย่ นได้ ต้ องเป็ นเหรี ยญกษาปณ์ที่มใิ ช่เหรี ยญกษาปณ์ทองคํา เหรี ยญกษาปณ์เงิน

หรื อเหรี ยญกษาปณ์ขดั เงา

La

หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

w

(๒) เหรี ยญกษาปณ์ที่ชํารุ ดตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง (๑) ให้ รับแลกเปลีย่ นได้ ครึ่ งราคาของเหรี ยญกษาปณ์นน
ั ้ ตาม

nd

(๓) เหรี ยญกษาปณ์ที่ชํารุ ดตามมารตรา ๑๒ วรรคสอง (๒) ให้ รับแลกเปลีย่ นได้ เต็มราคาของเหรี ยญกษาปณ์นน
ั้

Th

ai

la

พนักงานเจ้ าหน้ าที่และสถานที่รับแลกเปลีย่ นเหรี ยญกษาปณ์ชํารุดตามวรรคหนึง่ (๒) และ (๓) ให้ เป็ นไปตามกําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๑๓ ทวิ เมื่อเห็นสมควร รัฐมนตรี มีอาํ นาจถอนคืนเหรี ยญกษาปณ์ที่ออกใช้ ชนิดและราคาใดๆ โดยให้ นาํ มา
แลกเปลีย่ นกับธนบัตรหรื อเหรี ยญกษาปณ์อื่นได้
การถอนคืนเหรี ยญกษาปณ์ตามวรรคหนึง่ ให้ เป็ นไปตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวงซึง่ อย่างน้ อยต้ องมีข้อกําหนด ดังต่อไปนี ้
(๑) ชนิด ราคา และลักษณะของเหรี ยญกษาปณ์ที่ถอนคืน
(๒) ระยะเวลาให้ นําเหรี ยญกษาปณ์ที่ถอนคืนมาแลกเปลีย่ นกับธนบัตรหรื อเหรี ยญกษาปณ์อื่น ต้ องไม่น้อยกว่าหนึง่ ปี นับ

แต่วนั ที่กฎกระทรวงใช้ บงั คับ
(๓) พนักงานเจ้ าหน้ าที่และสถานที่รับเหรี ยญกษาปณ์ที่ถอนคืน

เหรี ยญกษาปณ์ที่นาํ มาแลกเปลีย่ น ถ้ าเป็ นเหรี ยญกษาปณ์ชํารุดตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง ให้ รับแลกเปลีย่ นตามมาตรา
๑๓
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มาตรา ๑๓ ตรี เหรี ยญกษาปณ์ทไี่ ด้ รับจากการถอนคืนตามมาตรา ๑๓ ทวิวรรคสอง (๒) รัฐมนตรี มอี ํานาจสัง่ ให้ กรมธนา
รักษ์ นําไปยุบหลอมหรื อทําลายเพื่อนําไปใช้ ประโยชน์อย่างอื่นหรือจําหน่ายต่อไปได้ หรื อสัง่ ให้ กรมธนารักษ์ จดั การ
จําหน่ายโดยให้ ผ้ ซู ื ้อต้ องนําไปยุบหลอมหรื อทําลายตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมธนารักษ์ กําหนด และต้ องยุบหลอมหรื อทําลาย
ภายใต้ การควบคุมและตรวจสอบของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ที่รัฐมนตรี กําหนด
เมื่อพ้ นกําหนดระยะเวลาให้ แลกเปลีย่ นเหรี ยญกษาปณ์ที่ถอนคืนตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๓ ทวิ วรรค
สอง (๒) บรรดาเหรี ยญกษาปณ์ที่ถอนคืนไม่เป็ นเงินที่ชําระหนี ้ได้ ตามกฎหมาย

ru
m

เหรี ยญกษาปณ์ทชี่ ําระหนี ้ไม่ได้ ตามกฎหมายเพราะพ้ นกําหนดระยะเวลาการถอนคืน ถ้ าผู้ใดนําเหรี ยญกษาปณ์มาขอ
แลกเปลีย่ นกับธนบัตรหรื อเหรี ยญกษาปณ์อื่นโดยแสดงเหตุผลและความจําเป็ น ให้ กระทรวงการคลังรับแลกเปลีย่ นตาม
มาตรา ๑๓ ทวิ ได้ ตลอดไป

Fo

มาตรา ๑๔ ให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอํานาจจัดทําจัดการ และนําออกใช้ ซงึ่ ธนบัตรของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้ วย
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ตอ่ ไป

La

w

ให้ รัฐมนตรี ประกาศ ชนิด ราคา สี ขนาด และลักษณะอื่นๆ ของธนบัตรที่จะออกใช้ ในราชกิจจานุเบกษา เว้ นแต่ในกรณีที่
จะนําออกใช้ ซงึ่ ธนบัตรถอนคืน

nd

มาตรา ๑๕ ธนบัตรเป็ นเงินที่ชําระหนี ้ได้ ตามกฎหมายโดยไม่จํากัดจํานวน

la

มาตรา ๑๖ ห้ ามมิให้ นําออกใช้ ซงึ่ ธนบัตร เว้ นแต่เป็ นการแลกเปลีย่ นทันที กับ

Th

ai

(๑) ธนบัตรที่นําออกใช้ ไปก่อนแล้ ว ซึง่ ถอนคืนจากธนบัตรออกใช้ หรื อ
(๒) สินทรัพย์อย่างใดอย่างหนึง่ ซึง่ มีคา่ เท่ากันและระบุไว้ ในมาตรา ๓๐ ซึง่ จะต้ องรับขึ ้นบัญชีทน
ุ สํารองเงินตราที่รักษาไว้

ตามมาตรา ๒๖

ธนบัตรได้ ชื่อว่าออกใช้ นบั แต่เวลาที่นําออกใช้ และก่อนถอนคืน
มาตรา ๑๗ ธนบัตรที่ถอนคืนจากธนบัตรออกใช้ จะเลิกใช้ และทําลายเสีย หรื อจะเก็บไว้ และนําออกใช้ อีกก็ได้
มาตรา ๑๘ ธนบัตรชํารุดไม่เป็ นเงินที่ชําระหนี ้ได้ ตามกฎหมายธนบัตรต่อไปนี ้ เป็ นธนบัตรชํารุด
(๑) ธนบัตรครึ่ งฉบับ คือครึ่ งหนึง่ ของธนบัตรซึง่ ได้ ถกู แยกตรงกลาง หรื อใกล้ กบ
ั กลางเป็ นสองส่วนตามยืน
(๒) ธนบัตรต่อท่อนผิด คือ ธนบัตรซึง่ มีสว่ นของธนบัตรฉบับอื่นมาต่อเข้ าเป็ นฉบับเดียวกัน หรื อ
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(๓) ธนบัตรขาดวิ่นหรื อลบเลือน คือ ธนบัตรซึง่ ส่วนหนึง่ ขาดหาย หรื อมีเหตุที่ทําให้ อา่ นข้ อความหรื อตัวเลขไม่ได้ ความ

มาตรา ๑๙ ให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยรับแลกเปลีย่ นธนบัตรชํารุดตามข้ อจํากัดหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๒๐ เมื่อเห็นสมควร รัฐมนตรี มีอํานาจถอนคืนธนบัตรออกใช้ ชนิดและราคาใดๆ โดยให้ นํามาแลกเปลีย่ นกับธนบัตร
อื่นได้
การถอนคืนธนบัตรออกใช้ ให้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ru
m

ในประกาศถอนคืนธนบัตรออกใช้ อย่างน้ อยต้ องมีข้อความดังต่อไปนี ้
(๑) ชนิดและราคาของธนบัตรทีถ่ อนคืน

Fo

(๒) ระยะเวลาให้ นําส่งธนบัตรทีถ่ อนคืนซึง่ ต้ องกําหนดไม่น้อยกว่าหนึง่ ปี นับแต่วน
ั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

La

w

(๓) พนักงานเจ้ าหน้ าที่และสถานที่รับธนบัตรที่ถอนคืน

ai

la

nd

มาตรา ๒๑ เมื่อพ้ นกําหนดระยะเวลาที่ได้ กําหนดให้ นาํ ส่งธนบัตรที่ถอนคืน ตามความในมาตรา ๒๐ บรรดาธนบัตรที่
รัฐมนตรี ประกาศถอนคืนไม่เป็ นเงินที่ชําระหนี ้ได้ ตามกฎหมาย แต่ให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยรับแลกเปลีย่ นกับธนบัตรอื่น
ได้ ภายในสองปี นับแต่วนั ที่ธนบัตรถอนคืนตกเป็ นเงินที่ชําระหนี ้ไม่ได้ ตามกฎหมาย

Th

มาตรา ๒๒ บรรดาธนบัตรทีต่ กเป็ นเงินที่ชําระหนี ้ไม่ได้ ตามกฎหมายตามความในมาตรา ๒๑ ซึง่ มิได้ นํามาแลกเปลีย่ นกับ
ธนบัตรอื่นภายในเวลาที่กําหนดให้ นํามาแลกเปลีย่ นได้ ให้ ถือว่าเป็ นธนบัตรที่ถอนคืนแล้ วจากธนบัตรออกใช้ และจะโอน
สินทรัพย์อย่างใดอย่างหนึง่ ที่มคี า่ เท่ากันซึง่ ถือไว้ เป็ นทุนสํารองเงินตราตามมาตรา ๒๖ ให้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดินก็ได้
หมวด ๒
การดํารงไว้ ซ่ งึ ค่ าของบาท
มาตรา ๒๓ เพื่อประโยชน์ในการดํารงไว้ ซงึ่ ค่าของบาทให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยหรื อทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราซื ้อหรื อขายทันทีซงึ่ เงินตราต่างประเทศที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ตามที่ธนาคารพาณิชย์ในราชอาณาจักรจะเรี ยก
ให้ ซื ้อหรื อขาย แต่การซื ้อหรื อขายคราวหนึง่ ๆ ต้ องไม่ตาํ่ กว่าจํานวนซึง่ รัฐมนตรี กําหนด
เงินตราต่างประเทศที่กําหนดโดยกฎกระทรวงนัน้ ต้ องเป็ นเงินตราที่ประกอบขึ ้นเป็ นทุนสํารองเงินเงินตราได้
ธนาคารแห่งประเทศไทยหรื อทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราไม่จําต้ องซื ้อหรื อขายทันทีตามวรรคหนึง่ ในขณะที่ยงั
มีกฎหมายว่าด้ วยการกํากัดการซื ้อขายเงินปริวรรตต่างประเทศใช้ บงั คับอยู่
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มาตรา ๒๔ การซื ้อหรื อขายเงินตราต่างประเทศระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย หรื อทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตรากับธนาคารพาณิชย์ตามาตรา ๒๓ นัน้ อัตราซื ้อหรื อขายทันทีจะต่างจากอัตราแลกเปลีย่ นตามค่าเสมอภาคของ
บาทได้ ไม่สงู กว่าอัตราขันสู
้ งและไม่ตํ่ากว่าอัตราขันตํ
้ า่ ที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด
มาตรา ๒๕ รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของธนาคารแห่งประเทศไทยมีอํานาจประกาศกําหนดอัตราขันสู
้ งและอัตราขันตํ
้ า่
สําหรับการซื ้อหรื อขายทันทีซงึ่ เงินตราต่างประเทศโดยธนาคารพาณิชย์หรื อบุคคลอื่นได้ และเมื่อมีประกาศของรัฐมนตรี
ดังกล่าวแล้ ว ธนาคารพาณิชย์หรือบุคคลอื่นที่ซื ้อหรื อขายทันทีซงึ่ เงินตราต่างประเทศต้ องซื ้อหรื อขายในอัตราทีไม่สงู หรื อ
ตํ่ากว่าอัตราที่กําหนดนัน้

หมวด ๓

Fo

ทุนสํารองเงินตรา

ru
m

ห้ ามมิให้ ธนาคารพาณิชย์หรื อบุคคลอื่นรับเงินส่วนลด หรื อเรี ยกเก็บเงินไม่วา่ ประเภทใดเนื่องในการซื ้อหรื อขายทันทีซงึ่
เงินตราต่างประเทศนอกจากค่าโทรเลข ทังนี
้ ้ไม่วา่ จะมีประกาศตามวรรคหนึง่ หรื อไม่

La

w

มาตรา ๒๖ เพื่อดํารงไว้ ซงึ่ เสถียรภาพของเงินตรา ให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยรักษาทุนสํารองเงินตราไว้ กองหนึง่ เรี ยกว่า
“ทุนสํารองเงินตรา”

la

nd

มาตรา ๒๗ บรรดาสินทรัพย์ที่มีอยูใ่ นทุนสํารองเงินตราซึง่ มีอยูก่ ่อนและในวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ ให้ เป็ นทุนสํารอง
เงินตราตามพระราชบัญญัตินี ้

Th

ai

มาตรา ๒๘ ทุนสํารองเงินตรานันให้
้ กนั ไว้ เป็ นส่วนหนึง่ ต่างหากจากสินทรัพย์อื่นๆ บรรดาที่เป็ นของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย
มาตรา ๒๙ ภายใต้ บงั คับมาตรา ๒๒ และมาตรา ๓๔ ห้ ามมิให้ จ่ายทุนสํารองเงินตรา เว้ นแต่
(๑) ในขณะเดียวกันนันจะได้
้
ถอนธนบัตรเป็ นจํานวนเท่ากันคืนจากธนบัตรออกใช้

หรื อ

(๒) ในขณะเดียวกันนันจะได้
้
รับสินทรัพย์อย่างอื่นตามมาตรา ๓๐ มีคา่ เท่ากันขึ ้นบัญชีเป็ นทุนสํารองเงินตรา

การจ่ายทุนสํารองเงินตราดังกล่าวจะกระทําได้ ตอ่ เมื่อได้ มคี ําสัง่ ของผู้วา่ การธนาคารแห่งประเทศไทย หรื อผู้แทนซึง่ ผู้วา่
การธนาคารแห่งประเทศไทยได้ แต่งตังเพื
้ ่อการนี ้โดยเฉพาะ
มาตรา ๓๐ ให้ สนิ ทรัพย์ตอ่ ไปนี ้เป็ นสิง่ อันชอบด้ วยกฎหมายที่จะประกอบขึ ้นเป็ นทุนสํารองเงินตรา
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(๑) ทองคํา
(๒) เงินตราต่างประเทศอันเป็ นเงินตราที่พงึ เปลีย่ นได้ หรื อเงินตราต่างประเทศอื่นใดทีก่ ําหนดโดยกฎกระทรวง ทังนี
้ ้ ต้ อง

เป็ นรูปเงินฝากในธนาคารนอกราชอาณาจักรหรื อในสถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(๓) หลักทรัพย์ตา่ งประเทศที่จะมีการชําระหนี ้เป็ นเงินตราต่างประเทศที่ระบุไว้ ใน (๒)
(๔) ทองคํา สินทรัพย์ตา่ งประเทศ และสิทธิพิเศษถอนเงิน ทังนี
้ ้ทีน่ ําส่งสมทบกองทุนการเงิน
(๕) ใบสําคัญสิทธิซื ้อส่วนสํารอง
(๖) ใบสําคัญสิทธิพิเศษถอนเงิน
(๗) หลักทรัพย์รัฐบาลไทยที่จะมีการชําระหนี ้เป็ นเงินตราต่างประเทศที่ระบุไว้ ใน (๒) หรื อเป็ นบาท

จํานวนธนบัตรออกใช้

แต่ต้องมีคา่ รวมกันไม่เกินร้ อยละยี่สบิ ของ

ru
m

(๘) ตัว๋ เงินในประเทศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยพึงซื ้อหรื อรับช่วงซื ้อลดได้

La

w

Fo

สินทรัพย์ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) นัน้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้ องจัดดํารงไว้ ให้ มีคา่ รวมกันทังสิ
้ ้นไม่ตํ่ากว่า
ร้ อยละหกสิบของจํานวนธนบัตรออกใช้
มาตรา ๓๑ การคํานวณค่าแห่งสินทรัพย์ที่เป็ นหรื อจะรับเข้ าเป็ นทุนสํารองเงินตรานัน้ ให้ คํานวณดังต่อไปนี ้

nd

(๑) ในกรณีทเี่ ป็ นหลักทรัพย์รัฐบาลไทยที่มีราคาเป็ นบาทหรื อตัว๋ เงินในประเทศ ให้ คาํ นวณตามราคาที่ซื ้อหรื อรับช่วงซื ้อลด

la

ไว้ หรื อที่ตราไว้ แล้ วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า

Th

จํานวนดังนี ้

ai

(๒) ในกรณีที่เป็ นสินทรัพย์ที่มีราคาหรื อมูลค่าเป็ นเงินตราต่างประเทศหรื อสิทธิพิเศษถอนเงิน ให้ คํานวณตามราคาหรื อ

(ก) ทองคําและหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ ให้ คาํ นวณตามราคาในตลาดต่างประเทศเมื่อสิ ้นปี แต่ละปี

หรื อถ้ าเป็ นทองคําหรื อ
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศทีซ่ ื ้อในระหว่างปี ใด ให้ คํานวณตามราคาที่ซื ้อจนถึงเวลาตีราคาเมื่อสิ ้นปี ที่ซื ้อนัน้

(ข) ทองคํา สินทรัพย์ตา่ งประเทศ และสิทธิพิเศษถอนเงินที่นาํ ส่งสมทบ กองทุนการเงินตามความในมาตรา ๓๐ (๔) ให้

คํานวณตามจํานวนหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินที่กองทุนแจ้ งไว้ ครัง้ หลังสุด
(ค) ใบสําคัญสิทธิซื ้อส่วนสํารองและใบสําคัญสิทธิพิเศษถอนเงิน ให้ คํานวณตามจํานวนหน่วยสิทธิ พิเศษถอนเงินที่ตราไว้
(ง) เงินตราต่างประเทศ ให้ คาํ นวณตามจํานวนเงินฝากในขณะนัน้
(จ) หลักทรัพย์รัฐบาลไทย ให้ คาํ นวณตามราคาเป็ นเงินตราต่างประเทศที่ซื ้อหรื อรับช่วงซื ้อลดหรื อที่ตราไว้ แล้ วแต่ราคาใด

จะตํ่ากว่า
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การคํานวณสินทรัพย์ตามวรรคหนึง่ (๒) เป็ นบาท ให้ คํานวณดังนี ้
(๑) ในกรณีที่ไม่มีการกําหนดค่าเสมอภาคของบาทหรื อค่าเสมอภาคของบาทถูกระงับใช้

ให้ คํานวณเป็ นบาทตามอัตรา
กลางระหว่างอัตราซื ้อและอัตราชายทันทีซงึ่ เงินตราต่างประเทศสกุลที่เกี่ยวข้ องโดยใช้ อตั ราในตลาดในวันสิ ้นปี หรื อใน
กรณีที่เป็ นสินทรัพย์ที่ซื ้อในระหว่างปี ให้ ใช้ อตั ราที่ใช้ ในการตีราคาเมื่อสิ ้นปี ก่อน
(๒) ในกรณีที่มีการกําหนดค่าเสมอภาคของบาท ให้ คํานวณโดยแปลงราคาหรื อจํานวนสินทรัพย์นนเป็
ั ้ นเงินตรา

ต่างประเทศสกุลอื่นที่อาจคํานวณกลับเป็ นหน่วยเทียบของบาทได้ โดยใช้ อตั รากลางระหว่างอัตราซื ้อและอัตราขายทันทีซงึ่
เงินตราต่างประเทศสกุลอื่นนันในตลาดต่
้
างประเทศในวันสิ ้นปี หรื อในกรณีที่เป็ นสินทรัพย์ที่ซื ้อในระหว่างปี ให้ ใช้ อตั ราทีใ่ ช้
ในการตีราคาเมื่อสิ ้นปี ก่อน แล้ วให้ คํานวณเป็ นบาทตามค่าเสมอภาค

(๓) ในกรณีที่มีการกําหนดค่าเสมอภาคของบาทโดยเทียบกับหน่วยเทียบที่กองทุนการเงินกําหนด และเงินตราต่างประเทศ

Fo

ru
m

สกุลที่เกี่ยวข้ องนันมี
้ คา่ เสมอภาคโดยเทียบกับหน่วยเทียบที่กองทุนการเงินกําหนดเช่นกัน ให้ คาํ นวณเป็ นบาทตามอัตรา
แลกเปลีย่ นตามค่าเสมอภาค

La

w

มาตรา ๓๒ ให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยตีราคาสินทรัพย์ที่เป็ นทุนสํารองเงินตราทุกๆ ปี ไม่ช้ากว่าหกสิบวันนับแต่วนั ขึ ้นปี
ใหม่
มาตรา ๓๓ ผลประโยชน์อนั เกิดจากทุนสํารองเงินตราแต่ละปี ให้ ใช้ เพื่อการต่อไปนี ้

nd

(๑) ค่าใช้ จ่ายในการพิมพ์ธนบัตร รวมตลอดถึงค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับการจัดตังโรงพิ
้
มพ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิมพ์

ai

la

ธนบัตรและสิง่ พิมพ์อื่นที่รัฐมนตรีเห็นชอบ และการตังเป็
้ นทุนหมุนเวียนตามความจําเป็ นเพื่อดําเนินกิจการโรงพิมพ์
ดังกล่าวด้ วย

Th

(๒) ค่าใช้ จ่ายในการออกและจัดการธนบัตร

(๓) ค่าเสือ่ มราคาหรื อสูญไปซึง่ สินทรัพย์ที่ถือไว้ ในทุนสํารองเงินตรา

เงินคงเหลือหลังจากการจ่ายทีก่ ล่าวแล้ ว ให้ รับขึ ้นบัญชีสาํ รองพิเศษไว้
เงินคงเหลือหลังจากการจ่ายตามวรรคสอง เมื่อสิ ้นปี ให้ โอนเข้ าบัญชีสาํ รองพิเศษหรื อบัญชีอื่นตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่ทนุ สํารองเงินตรามีคา่ เพิม่ ขึ ้นหรื อลดลงเพราะการตีราคาตามมาตรา ๓๒ หรื อเพราะมีการ
เปลีย่ นแปลงค่าเสมอภาคของเงินตราต่างประเทศใดๆ ที่ถือไว้ ในทุนสํารองเงินตราอันเป็ นเหตุให้ มผี ลกําไรหรื อขาดทุนผล
กําไรหรื อขาดทุนนันให้
้ รับขึ ้นหรื อจ่ายจากบัญชีสาํ รองพิเศษตามความในมาตรา ๓๓ แล้ วแต่กรณี ถ้ ามีไม่พอจ่าย ก็ให้ จ่าย
รายได้ ของแผ่นดินเท่าจํานวนที่ขาดอยูน่ นไปใช้
ั้
ทนุ สํารองเงินตรา
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ถ้ าในปี ตอ่ ๆ ไป ผลประโยชน์อนั เกิดจากทุนสํารองเงินตรามีเหลือจากการจ่ายตามมาตรา ๓๓ ให้ ใช้ คืนเงินรายได้ ของ
แผ่นดินจนครบจํานวนที่ได้ จา่ ยตามความในวรรคก่อน และเมื่อเหลือเท่าใดจึงให้ รับขึ ้นบัญชีสาํ รองพิเศษไว้
มาตรา ๓๔/๑ สินทรัพย์ที่ได้ รับบริ จาคเพื่อกิจการของฝ่ ายออกบัตรธนาคารตามกฎหมายว่าด้ วยธนาคารแห่งประเทศไทย
ให้ นําเข้ าบัญชีสาํ รองพิเศษ
มาตรา ๓๔/๒ ให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอาํ นาจโอนสินทรัพย์ในบัญชีสาํ รองพิเศษเข้ าเป็ นสินทรัพย์ในบัญชีทนุ สํารอง
เงินตรา เพื่อการนําออกใช้ ซงึ่ ธนบัตรได้

หมวด ๔

Fo

บทกําหนดโทษ

ru
m

เมื่อมีการถอนธนบัตรตามวรรคหนึง่ คืนจากธนบัตรออกใช้ ให้ โอนสินทรัพย์ที่มีคา่ เท่ากันในบัญชีทนุ สํารองเงินตรา เข้ าเป็ น
สินทรัพย์ในบัญชีสาํ รองพิเศษ

La

w

มาตรา ๓๕ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๙ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกินห้ าหมื่นบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ

ai

la

nd

มาตรา ๓๖ ธนาคารพาณิชย์ใดซื ้อหรื อขายเงินตราต่างประเทศในอัตราที่ตา่ งไปจากอัตรากําหนดอันเป็ นการฝ่ าฝื นมาตรา
๒๕ ต้ องระวางโทษปรับเป็ นเงินสามเท่าของจํานวนเงินที่ซื ้อหรื อขายต่างไปจากอัตราทีก่ ําหนดนัน้ หรื อเป็ นเงินหนึง่ พันบาท
แล้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่ากัน

Th

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ถ. กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี ้ คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้ วยเงินตราเท่าที่ใช้ กนั มาใน
ระยะเวลา ๓๐ ปี เศษแล้ วนัน้ มีจํานวนมากมายหลายสิบฉบับ ตัวบทในพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวง
มีทงหลั
ั ้ กจัดการเงินตราระบบถาวรอันเป็ นอยูแ่ ต่ดงเดิ
ั ้ ม แต่ถกู ระงับการใช้ บงั คับไปโดยปริยายกับยังมีหลักจัดการเงินตรา
ในระบบชัว่ คราวใช้ บงั คับแทน เป็ นการสับสนปะปนกันอยู่ และกระจัดกระจายไม่เป็ นหมวดหมู่ เมือ่ ในปั จจุบนั นี ้ก็เป็ นที่
รับรองและได้ ใช้ หลักจัดการเงินตราระบบชัว่ คราวซึง่ มีการต่ออายุกนั ตลอดมากว่า ๑๕ ปี แล้ วเช่นนัน้ จึงสมควรที่จะได้
ปรับปรุงตัวบทกฎหมายว่าด้ วยระบบเงินตราชัว่ คราวโดยแก้ ไขเล็กน้ อย เพื่อใช้ ถาวรสืบไปโดยไม่ต้องมีการต่ออายุกนั เป็ น
คราวๆ เช่นแต่ก่อน

www.thailawforum.com

10

พระราชบัญญัตเิ งินตรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๐
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี ้ คือ เนื่องจากรัฐบาลไทยมีความจําเป็ นที่จะขอกู้เงินจาก
ธนาคารโลกเพื่อนําไปใช้ จา่ ยในโครงการก่อสร้ างเขื่อนผาซ่อม แต่การกู้เงินดังกล่าวนี ้จะกระทําได้ โดยสะดวกต่อเมื่อรัฐบาล
ไทยได้ เข้ าเป็ นสมาชิกถือตราสารของทบวงการชํานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ ซึง่ ออกให้ เพื่อเป็ นหลักฐานแสดงว่าผู้ถือ
ตราสารนันได้
้ เข้ ามีสว่ นร่วมกับทบวงการชํานัญพิเศษในการให้ รัฐบาลสมาชิกและหรื อหน่วยงานของรัฐบาลสมาชิกของ
ทบวงการชํานัญพิเศษนันกู
้ ้ เงินตามจํานวนที่ระบุไว้ ในตราสารฉะนัน้ จึงจําเป็ นต้ องขยายบทนิยามของคําว่า “หลักทรัพย์
ต่างประเทศ” ในกฎหมายว่าด้ วยเงินตราให้ หมายความรวมถึงตราสารดังกล่าวด้ วย และอีกประการหนึง่ ได้ ขยายอํานาจใน
การใช้ ทนุ สํารองเงินตราไปทําประโยชน์ในการจัดตังโรงพิ
้
มพ์เพื่อพิมพ์ธนบัตรขึ ้นเองโดยไม่ต้องจ้ างพิมพ์จากต่างประเทศ
และเพื่อให้ ต้นทุนการผลิตธนบัตรลดลง จึงให้ โรงพิมพ์ธนบัตรรับพิมพ์ตราสารอื่นได้ ด้วย

ru
m

พระราชบัญญัตเิ งินตรา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๔

ai

la

nd

La

w

Fo

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี ้ คือ เพื่อที่จะให้ ประเทศไทยได้ ใช้ สทิ ธิและปฏิบตั ิตามพันธะใน
ฐานะที่จะเข้ าเป็ นภาคีบญ
ั ชีพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ โดยสมบูรณ์ จําเป็ นต้ องกําหนดให้
ใบสําคัญสิทธิพิเศษถอนเงินที่ออกตามกฎหมายว่าด้ วยการให้ อาํ นาจและกําหนดการปฏิบตั ิบางประการเกี่ยวกับสิทธิ
พิเศษถอนเงินในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เป็ นสินทรัพย์ที่ประกอบเป็ นทุนสํารองเงินตราในส่วนที่ต้องดํารงไว้ ให้ มีคา่
รวมกันทังสิ
้ ้นไม่ตํ่ากว่าร้ อยละหกสิบของยอดธนบัตรที่ออกใช้ ได้ ด้วยและในโอกาสเดียวกันนี ้ สมควรกําหนดให้ เงินตรา
ต่างประเทศอันเป็ นเงินตราที่พงึ เปลีย่ นได้ หรื อเงินตราต่างประเทศอื่นใดทีก่ ําหนดโดยกฎกระทรวงในรูปเงินฝากในธนาคาร
นอกราชอาณาจักรหรื อในสถาบันการเงินระหว่างประเทศเป็ นสินทรัพย์ที่ประกอบขึ ้นเป็ นเงินสํารองเงินตราได้ เช่นกัน กับ
ทังสมควรเปลี
้
ย่ นแปลงการกําหนดนับอายุการฝากหรื อไถ่ถอน เงินตราต่างประเทศและหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ ซึง่ ธนาคาร
แห่งประเทศไทยจะต้ องจัดดํารงไว้ เสียใหม่ให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั จึงต้ องตราพระราชบัญญัตินี ้ขึ ้น

Th

พระราชบัญญัตเิ งินตรา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี ้ คือ เนื่องด้ วยการเงินระหว่างประเทศได้ วิวฒ
ั นาการไปเป็ น
อันมาก ทําให้ บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้ วยเงินตราไม่เหมาะสม และสมควรปรับปรุงวิธีการเกี่ยวกับการกําหนดอัตรา
แลกเปลีย่ นให้ คล่องตัวและเหมาะสมกับเหตุการณ์ จึงจําเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัติฉบับนี ้ขึ ้น
พระราชกําหนดแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตเิ งินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๒๑
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชกําหนดฉบับนี ้ คือ โดยที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศเกือบทุกประเทศ
รวมทังประเทศไทยเป็
้
นสมาชิกอยู่ ได้ ตกลงให้ ดําเนินการแก้ ไขระบบการแลกเปลีย่ นเงินตราขึ ้นใหม่ให้ มคี วามยืดหยุน่ มาก
ขึ ้นอันจะเป็ นประโยชน์แก่การค้ าและการลงทุนระหว่างประเทศ และบรรดาประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกส่วนใหญ่ได้ ให้ ความ
เห็นชอบและดําเนินการแก้ ไขระบบการแลกเปลีย่ นเงินตราของตนให้ สอดคล้ องตามที่ได้ ตกลงนันไปแล้
้
ว ในฐานะที่
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ประเทศไทยเห็นชอบด้ วยกับหลักการในข้ อตกลงนันและรั
้
ฐบาลได้ พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้ ประเทศไทยได้ รับประโยชน์จาก
การแก้ ไขระบบการแลกเปลีย่ นเงินตราดังกล่าว จึงสมควรแก้ ไขบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้ วยเงินตรา และโดยที่
จําเป็ นต้ องดําเนินการโดยรี บด่วนและเป็ นความลับ เพื่อป้องกันมิให้ มีการกระทําการใดอันจะกระทบกระเทือนต่อภาวะ
เศรษฐกิจและฐานะการเงินของประเทศ จึงจําเป็ นต้ องตราพระราชกําหนดนี ้ขึ ้น
พระราชบัญญัตเิ งินตรา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๖

Fo

ru
m

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี ้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้ ใช้ บงั คับ
มาเป็ นเวลานานแล้ ว บทบัญญัตเิ กี่ยวกับการจัดทําและนําออกใช้ เหรี ยญกษาปณ์ การรับแลกเปลีย่ นเหรี ยญกษาปณ์ชํารุด
ยังไม่เหมาะสม สมควรแก้ ไขเพิ่มเติมบทบัญญัตดิ งั กล่าว โดยกําหนดให้ เหรี ยญกษาปณ์ที่จดั ทําและนําออกใช้ แต่ละชนิด
ราคาต้ องมีเพียงขนาดเดียว และให้ มีการรับแลกเปลีย่ นเหรี ยญกษาปณ์ชํารุดได้ กว้ างขวางขึ ้นกว่าเดิม นอกจากนี ้สมควร
กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการถอนคืนเหรี ยญกษาปณ์ไว้ ด้วย โดยให้ เป็ นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็ นต้ อง
ตราพระราชบัญญัตินี ้

La

w

พระราชกําหนดแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตเิ งินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ ( ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

la

nd

มาตรา ๕ บทบัญญัติมาตรา ๓๔/๑ แห่งพระราชบัญญัตเิ งินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ ซึง่ แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชกําหนดนี ้ ให้ ใช้
บังคับแก่สนิ ทรัพย์ที่ได้ รับบริ จาคก่อนวันที่พระราชกําหนดนี ้ใช้ บงั คับด้ วย

Th

ai

มาตรา ๖ ให้ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกําหนดนี ้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชกําหนดฉบับนี ้ คือ โดยที่ได้ มีการจัดตังบั
้ ญชีสะสมเพือ่ การชําระคืนต้ นเงินกู้
ชดใช้ ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินขึ ้นตามพระราชกําหนดให้ อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง
พ.ศ. ๒๕๔๕ และกําหนดให้ มีการโอนเงินคงเหลือในบัญชีผลประโยชน์ประจําปี เพื่อนําเข้ าบัญชีดงั กล่าว จึงจําเป็ นต้ อง
แก้ ไขกฎหมายว่าด้ วยเงินตราให้ สอดคล้ องกัน และโดยทีใ่ นบัญชีผลประโยชน์ประจําปี มีเงินซึง่ ได้ รับบริ จาคเพื่อการตาม
วัตถุประสงค์ของผู้บริ จาครวมอยูด่ ้ วย สมควรกําหนดให้ โอนสินทรัพย์ที่ได้ รับบริ จาคดังกล่าวไปไว้ ในบัญชีสาํ รองพิเศษเพื่อ
เก็บรักษาให้ มนั่ คงตามวัตถุประสงค์ของผู้บริ จาค อนึง่ เพื่อให้ การแก้ ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น จึงสมควร
ให้ สามารถโอนสินทรัพย์ในบัญชีสาํ รองพิเศษเข้ าเป็ นสินทรัพย์ในบัญชีทนุ สํารองเงินตราได้ ด้วย และโดยที่เป็ นกรณีฉกุ เฉิน
ที่มีความจําเป็ นรี บด่วนอันมิอาจจะหลีกเลีย่ งได้ ในอันที่จะรักษาความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเป็ นต้ องตรา
พระราชกําหนดนี ้
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