
ความผดิเกีย่วกบัการปลอมแปลงเงนิตรา 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความผิดเก่ียวกบัการท า จ าหนา่ย ใช้ หรือน าออกใช้ หรือมีไว้เพื่อน าออกใช้ มีความผิดตาม 
  
- พระราชบญัญตัิเงินตรา พ.ศ. 2501 (และแก้ไขเพิ่มเติม) ม. 9 และ ม.35 
- ประมวลกฎหมายอาญา ลกัษณะ 7 ความผิดเก่ียวกบัการปลอมและการแปลง หมวด 1 ความผิดเก่ียวกบัเงินตรา 
 
พระราชบัญญัติเงนิตรา พ.ศ.2501 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
  
หมวด 4 บทก าหนดโทษ 
  
มาตรา 35 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 9 ต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กินสามปี หรือปรับไมเ่กินห้าหมื่นบาท หรือทัง้ จ าทัง้ปรับ  
[ มาตรา 35 แก้ไขโดย พรก.แก้ไขเพิ่มเติม พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 พ.ศ.2521] 
  
ประมวลกฏหมายอาญา(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
ลกัษณะ 7 ความผิดเก่ียวกบัการปลอมและแปลง หมวด 1 ความผิดเก่ียวกบัเงินตรา 
  
มาตรา 240 ผู้  ใดท าปลอมขึน้ซึง่เงินตรา  ไมว่า่จะปลอมขึน้เพื่อให้ เป็นเหรียญกระษาปณ์ ธนบตัรหรือสิง่อื่นใด  ซึง่รัฐบาล
ออกใช้หรือให้ อ านาจให้ออกใช้ หรือท าปลอมขึน้ซึง่พนัธบตัรรัฐบาลหรือใบส าคญั ส าหรับรับดอกเบีย้พนัธบตัรนัน้ ๆ  ผู้นัน้
กระท าความผิดฐานปลอม เงินตรา ต้องระวางโทษจ าคกุตลอดชีวิตหรือจ าคกุตัง้แตส่บิปีถึงยี่สบิปี และปรับตัง้แตส่องหมื่น
บาทถึงสีห่มื่นบาท 
 
มาตรา 241 ผู้  ใดแปลงเงินตรา ไมว่า่จะเป็นเหรียญกระษาปณ์  ธนบตัรหรือสิง่อื่นใด ซึง่รัฐบาลออกใช้หรือให้อ านาจให้
ออกใช้ หรือแปลง  พนัธบตัรรัฐบาลหรือใบส าคญัส าหรับรับดอกเบีย้พนัธบตัรนัน้ ให้ผิดไป จากเดิม  เพื่อให้ผู้อื่นเช่ือวา่มี
มลูคา่สงูกวา่จริง ผู้นัน้กระท าความผิดฐาน แปลงเงินตรา  ต้องระวางโทษจ าคกุตลอดชีวิต หรือจ าคกุตัง้แตห้่าปี ถึงยี่สบิปี  
และปรับตัง้แตห่นึง่หมื่นบาทถึงสีห่มื่นบาท 
 
มาตรา 242 ผู้ ใดกระท าโดยทจุริตให้เหรียญกระษาปณ์ซึง่รัฐบาลออก ใช้มีน า้หนกัลดลง ต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กินเจ็ด
ปีและปรับไมเ่กินหนึง่หมื่นสีพ่นับาท 



ผู้ ใดน าเข้าในราชอาณาจกัร น าออกใช้หรือมีไว้เพื่อน าออกใช้ซึง่ เหรียญกระษาปณ์ที่มีผู้กระท าโดยทจุริตให้น า้หนกัลดลง
ตามความ ในวรรคแรก ต้องระวางโทษเช่นเดียวกนั 
 
มาตรา 243 ผู้ใดน าเข้าในราชอาณาจกัรซึง่สิง่ใด ๆ อนัเป็นของ ปลอมตาม มาตรา 240 หรือของแปลงตาม มาตรา 241 
ต้องระวาง โทษดงัที่บญัญตัิไว้ใน มาตรา นัน้ ๆ 
 
มาตรา 244 ผู้ใดมีไว้เพื่อน าออกใช้ซึง่สิง่ใด ๆ  อนัตนได้มาโดย รู้วา่เป็นของแปลกตาม มาตรา 240หรือของแปลงตาม 
มาตรา 241 ต้องระวางโทษจ าคกุตัง้แตห่นึง่ปีถึงสบิปีถึงสบิห้าปี และปรับตัง้แต ่สองพนับาทถึงสามหมื่นบาท 
 
มาตรา 245 ผู้ใดได้มาซึง่สิง่ใด ๆ โดยไมรู้่วา่เป็นของปลอมตาม มาตรา 240 หรือของแปลงตาม มาตรา 241 ถ้า 
ตอ่ มารู้วา่เป็น ของปลอมหรือของแปลงเช่นวา่นัน้ ยงัขืนน าออกใช้ ต้องระวางโทษ  จ าคกุไมเ่กินสบิปี หรือปรับไมเ่กินสอง
หมื่นบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
 
มาตรา 246 ผู้ ใดท าเคร่ืองมือหรือวตัถสุ าหรับปลอมหรือแปลงเงิน ตรา ไมว่า่จะเป็นเหรียญกระษาปณ์  ธนบตัรหรือสิง่ใด 
ๆ ซึง่รัฐบาล ออกใช้หรือให้อ านาจให้ออกใช้ หรือส าหรับปลอมหรือแปลงพนัธบตัร รัฐบาลหรือใบส าคญั 
ส าหรับ รับดอกเบีย้พนัธบตัรนัน้ ๆ หรือมีเคร่ือง  มือหรือวตัถเุช่นวา่นัน้เพื่อใช้ในการปลอมหรือแปลง ต้องระวางโทษ จ าคกุ
ตัง้แตห้่าปีถึงสบิห้าปี และปรับตัง้แตห่นึง่หมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท 
 
มาตรา 247 ถ้า การกระท าดงักลา่วในหมวดนีเ้ป็นการกระท าเก่ียว กบัเงินตรา ไมว่า่จะเป็นเหรียญกระษาปณ์ ธนบตัรหรือ
สิง่อื่นใดซึง่ รัฐบาลตา่งประเทศออกใช้หรือให้อ านาจให้ออกใช้ หรือเก่ียวกบั  พนัธบตัรรัฐบาลตา่งประเทศหรือใบส าคญั
ส าหรับรับดอกเบีย้พนัธบตัรนัน้ ผู้กระท าต้องระวางโทษกึ่งหนึง่ของโทษที่บญัญตัิไว้ใน มาตรา นัน้  ๆ
 
มาตรา 248 ถ้าผู้กระท าความผิดตาม มาตรา 240 มาตรา 241 หรือ มาตรา 247 ได้กระท าความผิดตาม มาตรา อ่ืนท่ี
บญัญตัิไว้ใน หมวดนีอ้นัเก่ียวกบัสิง่ที่ตนปลอมหรือแปลงนัน้ด้วย ให้ลงโทษผู้นัน้ตาม มาตรา 240 มาตรา 241 หรือ มาตรา 
247 แตก่ระทงเดียว 
 
มาตรา 249 ผู้  ใดท าบตัรหรือโลหธาตอุยา่งใด ๆ  ให้มีลกัษณะและ ขนาดคล้ายคลงึกบัเงินตรา ไมว่า่จะเป็นเหรียญ
กระษาปณ์ธนบตัรหรือ สิง่ใด ๆ ซึง่รัฐบาลออกใช้หรือให้อ านาจให้ออกใช้หรือพนัธบตัรรัฐบาล  หรือใบส าคญัส าหรับรับ
ดอกเบีย้พนัธบตัรนัน้ ๆ หรือจ าหนา่ยบตัรหรือ โลหธาตเุช่นวา่นัน้ต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กินหนึง่ปี หรือปรับไมเ่กิน สองพนั
บาทหรือทัง้จ าทัง้ปรับถ้าการจ าหนา่ยบตัร หรือโลหธาตดุงักลา่วในวรรคแรก เป็นการ จ าหนา่ย โดยการน าออกใช้ดงัเช่นสิง่
ใด ๆ ที่กลา่วในวรรคแรก ผู้ กระท าต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กินสามปี หรือปรับไมเ่กินหกพนับาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
 


