ความผิดเกีย่ วกับการปลอมแปลงเงินตรา

ความผิดเกี่ยวกับการทา จาหน่าย ใช้ หรื อนาออกใช้ หรื อมีไว้ เพื่อนาออกใช้ มีความผิดตาม
- พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 (และแก้ ไขเพิ่มเติม) ม. 9 และ ม.35
- ประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง หมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา
พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม)
หมวด 4 บทกาหนดโทษ
มาตรา 35 ผู้ใดฝ่ าฝื น มาตรา 9 ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกินห้ าหมื่นบาท หรื อทัง้ จาทังปรั
้ บ
[ มาตรา 35 แก้ ไขโดย พรก.แก้ ไขเพิ่มเติม พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 พ.ศ.2521]
ประมวลกฏหมายอาญา(และที่แก้ ไขเพิ่มเติม)
ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและแปลง หมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา
มาตรา 240 ผู้ ใดทาปลอมขึ ้นซึง่ เงินตรา ไม่วา่ จะปลอมขึ ้นเพื่อให้ เป็ นเหรี ยญกระษาปณ์ ธนบัตรหรื อสิง่ อื่นใด ซึง่ รัฐบาล
ออกใช้ หรื อให้ อานาจให้ ออกใช้ หรื อทาปลอมขึ ้นซึง่ พันธบัตรรัฐบาลหรื อใบสาคัญ สาหรับรับดอกเบี ้ยพันธบัตรนัน้ ๆ ผู้นนั ้
กระทาความผิดฐานปลอม เงินตรา ต้ องระวางโทษจาคุกตลอดชีวิตหรื อจาคุกตังแต่
้ สบิ ปี ถึงยี่สบิ ปี และปรับตังแต่
้ สองหมื่น
บาทถึงสีห่ มื่นบาท
มาตรา 241 ผู้ ใดแปลงเงินตรา ไม่วา่ จะเป็ นเหรี ยญกระษาปณ์ ธนบัตรหรื อสิง่ อื่นใด ซึง่ รัฐบาลออกใช้ หรื อให้ อานาจให้
ออกใช้ หรื อแปลง พันธบัตรรัฐบาลหรื อใบสาคัญสาหรับรับดอกเบี ้ยพันธบัตรนัน้ ให้ ผิดไป จากเดิม เพื่อให้ ผ้ อู ื่นเชื่อว่ามี
มูลค่าสูงกว่าจริ ง ผู้นนกระท
ั้
าความผิดฐาน แปลงเงินตรา ต้ องระวางโทษจาคุกตลอดชีวิต หรื อจาคุกตังแต่
้ ห้าปี ถึงยี่สบิ ปี
และปรับตังแต่
้ หนึง่ หมื่นบาทถึงสีห่ มื่นบาท
มาตรา 242 ผู้ ใดกระทาโดยทุจริ ตให้ เหรี ยญกระษาปณ์ซงึ่ รัฐบาลออก ใช้ มีน ้าหนักลดลง ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินเจ็ด
ปี และปรับไม่เกินหนึง่ หมื่นสีพ่ นั บาท

ผู้ ใดนาเข้ าในราชอาณาจักร นาออกใช้ หรื อมีไว้ เพื่อนาออกใช้ ซงึ่ เหรี ยญกระษาปณ์ที่มีผ้ กู ระทาโดยทุจริ ตให้ น ้าหนักลดลง
ตามความ ในวรรคแรก ต้ องระวางโทษเช่นเดียวกัน
มาตรา 243 ผู้ใดนาเข้ าในราชอาณาจักรซึง่ สิง่ ใด ๆ อันเป็ นของ ปลอมตาม มาตรา 240 หรื อของแปลงตาม มาตรา 241
ต้ องระวาง โทษดังที่บญ
ั ญัติไว้ ใน มาตรา นัน้ ๆ
มาตรา 244 ผู้ใดมีไว้ เพื่อนาออกใช้ ซงึ่ สิง่ ใด ๆ อันตนได้ มาโดย รู้วา่ เป็ นของแปลกตาม มาตรา 240หรื อของแปลงตาม
มาตรา 241 ต้ องระวางโทษจาคุกตังแต่
้ หนึง่ ปี ถึงสิบปี ถึงสิบห้ าปี และปรับตังแต่
้ สองพันบาทถึงสามหมื่นบาท
มาตรา 245 ผู้ใดได้ มาซึง่ สิง่ ใด ๆ โดยไม่ร้ ูวา่ เป็ นของปลอมตาม มาตรา 240 หรื อของแปลงตาม มาตรา 241 ถ้ า
ต่อ มารู้วา่ เป็ น ของปลอมหรื อของแปลงเช่นว่านัน้ ยังขืนนาออกใช้ ต้ องระวางโทษ จาคุกไม่เกินสิบปี หรื อปรับไม่เกินสอง
หมื่นบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา 246 ผู้ ใดทาเครื่ องมือหรื อวัตถุสาหรับปลอมหรื อแปลงเงิน ตรา ไม่วา่ จะเป็ นเหรี ยญกระษาปณ์ ธนบัตรหรื อสิง่ ใด
ๆ ซึง่ รัฐบาล ออกใช้ หรื อให้ อานาจให้ ออกใช้ หรื อสาหรับปลอมหรื อแปลงพันธบัตร รัฐบาลหรื อใบสาคัญ
สาหรับ รับดอกเบี ้ยพันธบัตรนัน้ ๆ หรื อมีเครื่ อง มือหรื อวัตถุเช่นว่านันเพื
้ ่อใช้ ในการปลอมหรื อแปลง ต้ องระวางโทษ จาคุก
ตังแต่
้ ห้าปี ถึงสิบห้ าปี และปรับตังแต่
้ หนึง่ หมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท
มาตรา 247 ถ้ า การกระทาดังกล่าวในหมวดนี ้เป็ นการกระทาเกี่ยว กับเงินตรา ไม่วา่ จะเป็ นเหรี ยญกระษาปณ์ ธนบัตรหรื อ
สิง่ อื่นใดซึง่ รัฐบาลต่างประเทศออกใช้ หรื อให้ อานาจให้ ออกใช้ หรื อเกี่ยวกับ พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศหรื อใบสาคัญ
สาหรับรับดอกเบี ้ยพันธบัตรนัน้ ผู้กระทาต้ องระวางโทษกึ่งหนึง่ ของโทษที่บญ
ั ญัติไว้ ใน มาตรา นัน้ ๆ
มาตรา 248 ถ้ าผู้กระทาความผิดตาม มาตรา 240 มาตรา 241 หรื อ มาตรา 247 ได้ กระทาความผิดตาม มาตรา อื่นที่
บัญญัติไว้ ใน หมวดนี ้อันเกี่ยวกับสิง่ ที่ตนปลอมหรื อแปลงนันด้
้ วย ให้ ลงโทษผู้นนตาม
ั้
มาตรา 240 มาตรา 241 หรื อ มาตรา
247 แต่กระทงเดียว
มาตรา 249 ผู้ ใดทาบัตรหรื อโลหธาตุอย่างใด ๆ ให้ มีลกั ษณะและ ขนาดคล้ ายคลึงกับเงินตรา ไม่วา่ จะเป็ นเหรี ยญ
กระษาปณ์ธนบัตรหรื อ สิง่ ใด ๆ ซึง่ รัฐบาลออกใช้ หรื อให้ อานาจให้ ออกใช้ หรื อพันธบัตรรัฐบาล หรื อใบสาคัญสาหรับรับ
ดอกเบี ้ยพันธบัตรนัน้ ๆ หรื อจาหน่ายบัตรหรื อ โลหธาตุเช่นว่านันต้
้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึง่ ปี หรื อปรับไม่เกิน สองพัน
บาทหรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บถ้ าการจาหน่ายบัตร หรื อโลหธาตุดงั กล่าวในวรรคแรก เป็ นการ จาหน่าย โดยการนาออกใช้ ดงั เช่นสิง่
ใด ๆ ที่กล่าวในวรรคแรก ผู้ กระทาต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกินหกพันบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ

