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ประกาศเจาพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 

เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน  

    _______________________________________ 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ และขอ ๙ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) 
 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซ่ึงแกไข 
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม 
การแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕  ขอ ๑๖ และขอ ๒๐ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓  
(พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ ขอ ๕  ขอ ๖ และขอ ๗ แหงประกาศกระทรวง 
การคลัง เร่ือง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ และขอ ๓ ขอ ๔ ขอ ๘ 
ขอ ๑๐ ขอ ๑๑ ขอ ๑๒ ขอ ๑๓ ขอ ๑๔ ขอ ๑๕ ขอ ๑๖ และขอ ๑๗ แหงประกาศกระทรวงการคลัง 
เร่ือง คําสั่งรัฐมนตรีใหไวแกตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ เจาพนักงาน 
ออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

 

ขอ ๑ ใหยกเลิก 

(๑) ประกาศเจาพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑและ 
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๔ 

(๒) ประกาศเจาพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑและ 
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๕ 

(๓) ประกาศเจาพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑและ 
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๓๗ 

(๔) ประกาศเจาพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑและ 
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๐ 

(๕) ประกาศเจาพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑและ 
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ 
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(๖) ประกาศเจาพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑและ 
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ 

(๗) ประกาศเจาพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑและ 
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๘) ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 

(๘) ประกาศเจาพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑและ 
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๔ 

(๙) ประกาศเจาพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑและ 
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๑๐) ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 

(๑๐) ประกาศเจาพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑและ 
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๑๑) ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 

(๑๑) ประกาศเจาพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑและ 
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ 

(๑๒) ประกาศเจาพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑและ 
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๑๓) ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ 

 

ขอ ๒ ในประกาศนี้  

“นิติบุคคลรับอนุญาต” หมายความวา ตัวแทนรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง 
เร่ือง คําสั่งรัฐมนตรีใหไวแกตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ และนิติบุคคลที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปจจัยชําระเงินตางประเทศ 

“ธุรกิจในเครือ” หมายความวา บรรดานิติบุคคลที่มีบุคคลหนึ่งถือหุนหรือมีสวนเปน 
เจาของไมต่ํากวารอยละ ๕๐ ของทุนทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น และหมายความรวมถึงบรรดา 
นิติบุคคลซึ่งนิติบุคคลหนึ่งถือหุนหรือมีสวนเปนเจาของในอีกนิติบุคคลหนึ่งไมต่ํากวารอยละ 
๕๐ ของทุนทั้งหมดของนิติบุคคลหลังดวย  ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เปนบุคคลสัญชาติไทยหรือเปน 
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

“ลงทุนในกิจการที่ตางประเทศ” หมายความถึง  จัดตั้งกิจการในตางประเทศหรือเขารวม
ลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลในตางประเทศ  โดยมีสัดสวนการถือหุนหรือมีสวนเปนเจาของไม 
ต่ํากวารอยละ ๑๐ ของทุนทั้งหมดของกิจการนั้น  ทั้งนี้ สัดสวนการถือหุนใหนับตอหนึ่งราย 
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“กิจการในเครือที่ตางประเทศ” หมายความถึง  สํานักงานสาขาหรือตัวแทนที่อยูนอก
ประเทศของนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  หางหุนสวนในตางประเทศที่ผูใหกูเปนหุนสวน
รวมกันไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของทุนทั้งหมดของหางนั้น  บริษัทจํากัดในตางประเทศที่ผูใหกู 
ถือหุนรวมกันไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของหุนทั้งหมดของบริษัทจํากัดนั้น  และใหหมายความรวมถึง
กิจการในตางประเทศที่ผูใหกูมีสวนเปนเจาของไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของทุนทั้งหมดของกิจการนั้น 

 

 

ภาค ๑ 

การสงหรือนําเงินตราออกนอกประเทศ 

_________________________ 

 

ขอ ๓  การสงหรือนําเงินตราออกนอกประเทศนอกจากกรณีที่ระบุในขอ ๒ แหงประกาศ
กระทรวงการคลัง เร่ือง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ผูสงหรือนํา 
เงินตราออกนอกประเทศตองยื่นคําขออนุญาตตอเจาพนักงานโดยชี้แจงรายละเอียดและความจําเปน 
พรอมเอกสารประกอบที่เกี่ยวของ 

ในกรณีที่นิติบุคคลรับอนุญาตไดรับคําขอและเอกสารประกอบ (ถามี) จากผูขอและ 
ตรวจสอบจนเปนที่พอใจวาขอความในคําขอและเอกสารประกอบแทจริงและถูกตอง ใหนิติบุคคล
รับอนุญาตลงลายมือช่ือรับรองและประทับตราบนคําขอรวมทั้งเอกสารประกอบ และสงคําขอ
พรอมเอกสารประกอบใหเจาพนักงานพิจารณา 

เมื่อเจาพนักงานอนุญาตคําขอแลว ใหผูขอนําหนังสืออนุญาตของเจาพนักงานไปแสดงตอ
พนักงานเจาหนาที่ศุลกากรในขณะที่เดินทางออกนอกประเทศ 

 

ขอ ๔  ในกรณีที่ธนาคารที่ตั้งอยูในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศที่มี 
พรมแดนติดตอกับประเทศไทยขอสงหรือนําเงินตราที่ถอนจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถ่ิน 
ที่อยูนอกประเทศของตนเกินกวาจํานวนที่ระบุในขอ ๒ (๒) แหงประกาศกระทรวงการคลัง  
เร่ือง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗  กลับไปยังประเทศดังกลาว   
เจาพนักงานอนุญาตใหนิติบุคคลรับอนุญาตดําเนินการได  เมื่อปฏิบัติตามขอ ๕ แลว 
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ขอ ๕  การสงหรือนําเงินตราออกนอกประเทศตามขอ ๔  และกรณีธนาคารรับอนุญาต 
สงหรือนําเงินตราออกนอกประเทศในจํานวนไมเกินมูลคาของเงินตราหรือเงินตราตางประเทศที่
ธนาคารในตางประเทศสงหรือนําเขามาแลกเปลี่ยน ใหนิติบุคคลรับอนุญาตหรือธนาคารรับอนุญาต
แลวแตกรณีมีหนังสือถึงพนักงานเจาหนาที่ศุลกากร ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดราคา และจํานวน
เงินตราที่จะสงหรือนําออกนอกประเทศ พรอมทั้งรับรองวาเงินตราที่สงหรือนําออกนอกประเทศ 
ดังกลาวเปนไปตามขอ ๔ แหงประกาศนี้ หรือตามขอ ๒ (๑) แหงประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง 
การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ แลวแตกรณี  

 

 

ภาค ๒ 

การยกเวนหรือผอนผันเกี่ยวกับคาของสงออก 

_________________________ 

 

ขอ ๖  กรณีขอยกเวนหรือผอนผันการจัดใหไดมาซึ่งเงินตราตางประเทศคาของสงออก 
ตามขอ ๑๖ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ ดังตอไปนี้  

(๑)  รับชําระคาของสงออกเปนเงินบาทจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถ่ินที่อยูนอกประเทศ 

(๒)  รับชําระคาของที่สงออกไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามหรือประเทศที่มี
พรมแดนติดตอกับประเทศไทยเปนเงินบาท   

(๓)  ยกเวนการจัดใหไดมาซึ่งเงินตราตางประเทศ สําหรับการสงของออกไปนอกประเทศ 
เพื่อซอมแซม ทดสอบ แสดงเผยแพร ชดเชยของที่ชํารุดสูญหายหรือแลกเปลี่ยนกับของที่นําเขามา
ในประเทศ 

(๔)  ผอนผันการจัดใหไดมาซึ่งเงินตราตางประเทศ  สําหรับการสงของออกที่ผูซ้ือชําระ 
เงินเกินกวา ๑๒๐ วัน นับแตวันสงของออกนอกประเทศ  หรือเกินกวากําหนดเงื่อนเวลาการชําระ 
คาของ  ทั้งนี้ ระยะเวลาการจัดใหไดมาซึ่งเงินตราตางประเทศตองไมเกิน ๓๖๐ วัน นับแตวันสงของ
ออกนอกประเทศ   
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(๕)  ยกเวนการจัดใหไดมาซึ่งเงินตราตางประเทศคาของสงออกที่เปนการรับจางผลิตใน
สวนที่เปนคาวัตถุดิบที่ผูวาจางสงเขามาให  

(๖)  ยกเวนการจัดใหไดมาซึ่งเงินตราตางประเทศคาของสงออกในกรณีที่มีการหักกลบ 
ลบหนี้กับคูคาเพียงรายเดียว  โดยใหรวมถึงหนี้ของธุรกิจในเครือดวย 

เจาพนักงานอนุญาตใหผูสงออก  รับชําระคาของสงออกเปนเงินบาทตาม (๑) ได   

เจาพนักงานยกเวนหรือผอนผันตาม (๒) ถึง (๖)   เมื่อผูขอยื่นแบบคําขออนุญาตตามที่ 
เจาพนักงานกําหนดพรอมเอกสารหลักฐานตามขอ ๘  และนิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบและ 
พอใจวาเปนเอกสารที่แทจริงและถูกตอง  และใหจัดทําสําเนาแบบคําขออนุญาตที่ไดอนุญาตแลว  
มอบใหแกบุคคลนั้นไวเปนหลักฐาน  รวมทั้งปฏิบัติตามขอ ๔๖ และขอ ๔๗   

 

ขอ ๗  กรณีขอยกเวนตามขอ ๗ และขอ  ๑๖ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ โดยขอไมขาย 
เงินตราตางประเทศคาของสงออกแกนิติบุคคลรับอนุญาตและไมนําเงินตราตางประเทศดังกลาว
ฝากไวกับนิติบุคคลรับอนุญาตแตประสงคจะดําเนินการดังตอไปนี้  

(๑)  โอนใหแกบุคคลในตางประเทศเพื่อวัตถุประสงคตามขอ ๑๑ แหงประกาศกระทรวง 
การคลัง เร่ือง คําสั่งรัฐมนตรีใหไวแกตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗  

(๒)  โอนใหแกนิติบุคคลรับอนุญาต เพื่อชําระคืนหนี้เงินตราตางประเทศ  

ทั้งนี้ ใหรวมถึงกรณีการชําระเงินตามวัตถุประสงคที่กลาวแทนธุรกิจในเครือดวย 

เจาพนักงานยกเวนใหไมขายเงินตราตางประเทศ และไมนําเงินตราตางประเทศดังกลาวฝาก
ไวกับนิติบุคคลรับอนุญาต  เมื่อผูขอยื่นแบบตามที่กําหนดในขอ ๔๔ พรอมเอกสารหลักฐานตาม 
ขอ ๘ และนิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบและพอใจวาเปนเอกสารที่แทจริงและถูกตอง รวมทั้ง
ปฏิบัติตามขอ ๔๔ ขอ ๔๖ และขอ ๔๗ 

 

ขอ ๘  การขอยกเวนหรือผอนผันตามขอ ๖ และ ขอ ๗  ใหนิติบุคคลรับอนุญาตเรียกใหผูขอ
ยื่นเอกสารหลักฐานในแตละกรณีดังนี้ 
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(๑)  รับชําระคาของที่สงออกไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามหรือประเทศที่มีพรมแดน
ติดตอกับประเทศไทยเปนเงินบาทตามขอ ๖ (๒) ใหเรียกใบสําแดงการนําเงินบาทเขามาในประเทศ
ที่พนักงานเจาหนาที่ศุลกากรประทับตราและลงชื่อแลว 

(๒)  ยกเวนการจัดใหไดมาซึ่งเงินตราตางประเทศตามขอ ๖ (๓)  ใหเรียกหลักฐานที่ 
เกี่ยวของตามแตกรณี 

(๓)  ผอนผันการจัดใหไดมาซึ่งเงินตราตางประเทศตามขอ ๖ (๔)  ใหเรียกหนังสือช้ีแจง
ความจําเปนของผูขอ พรอมทั้งเอกสารประกอบที่เกี่ยวของ  เชน เอกสารของผูซ้ือในตางประเทศที่
แจงถึงความจําเปนในการชําระหนี้เกินกวา ๑๒๐ วัน หรือขอเลื่อนกําหนดการชําระเงิน  

(๔)  ยกเวนการจัดใหไดมาซึ่งเงินตราตางประเทศคาของสงออกที่เปนการรับจางผลิตใน
สวนที่เปนคาวัตถุดิบที่ผูวาจางสงเขามาใหตามขอ ๖ (๕)  ใหเรียกเอกสารที่แสดงวาเปนการรับจาง
ผลิต ซ่ึงแสดงมูลคาวัตถุดิบที่ผูวาจางสงเขามาให 

(๕)  ยกเวนการจัดใหไดมาซึ่งเงินตราตางประเทศคาของสงออกในกรณีที่มีการหักกลบลบ
หนี้กับคูคาเพียงรายเดียวตามขอ ๖ (๖)  ใหเรียกเอกสารที่เกี่ยวของอันแสดงการหักกลบลบหนี้ และ
เอกสารหลักฐานประกอบตามแตกรณีตามที่กําหนดในขอ ๑๕ 

(๖)  ยกเวนไมขายเงินตราตางประเทศและไมนําเงินตราตางประเทศดังกลาวฝากไวกับ 
นิติบุคคลรับอนุญาต และมีวัตถุประสงคเพื่อโอนเงินตราตางประเทศตามขอ ๗ (๑) ใหเรียกเอกสาร
หลักฐานที่กําหนดในขอ ๑๕ หรือมีวัตถุประสงคเพื่อโอนเงินตราตางประเทศตามขอ ๗ (๒)  
ใหเรียกสําเนาสัญญาเงินกูหรือเอกสารการรับสินเชื่อ  

(๗)  การขอยกเวนตามขอ ๖ (๖) กรณีหักกลบลบหนี้ของธุรกิจในเครือ และตามขอ ๗ กรณี
ชําระเงินแทนธุรกิจในเครือ ใหเรียกหลักฐานการเปนธุรกิจในเครือประกอบดวย 

 

ขอ ๙  กรณีขอยกเวนหรือผอนผันตามขอ ๑๖ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ นอกเหนือจาก 
ที่กลาวในขอ ๖ และขอ ๗ ใหนิติบุคคลรับอนุญาตจัดใหผูขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานผานนิติบุคคล 
รับอนุญาต โดยเรียกใหผูขอยื่นเอกสารหลักฐานเบื้องตนดังนี้ 

(๑)  การขอยกเวนการจัดใหไดมาซึ่งเงินตราตางประเทศคาของสงออกในกรณีที่มีการหัก
กลบลบหนี้กับคูคาหลายราย ใหเรียกเอกสารหลักฐานดังนี้  
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        (ก)  คําขออนุญาตพรอมชี้แจงเหตุผลความจําเปนโดยละเอียด รายละเอียดเกี่ยวกับ 
รายรับและรายจายที่จะนํามาหักกลบลบหนี้ ช่ือศูนยหักกลบลบหนี้ ขั้นตอนในการหักกลบลบหนี้ 
สกุลเงินที่จะใชในการชําระผลของการหักกลบลบหนี้ และรายชื่อนิติบุคคลรับอนุญาตที่จะใชบริการ
โอนเงินที่เกี่ยวกับการหักกลบลบหนี้ 

        (ข)  เอกสารหลักฐานการจัดตั้งนิติบุคคล เชน หนังสือบริคณหสนธิ หนังสือรับรอง 
ทุนจดทะเบียน บัญชีรายช่ือผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวน ที่กระทรวงพาณิชยรับรอง 

(๒)  การขอยกเวนหรือผอนผันกรณีอ่ืนๆ ใหเรียกเอกสารหลักฐานดังนี้ 

        (ก)  คําขออนุญาตพรอมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวของ  

        (ข)  หลักฐานที่เกี่ยวของตามแตกรณี 

        (ค)  หลักฐานแสดงตัวของผูขอ กรณีเปนบุคคลธรรมดา เชน สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน กรณีเปนนิติบุคคล เชน หนังสือบริคณหสนธิ หนังสือรับรองทุนจดทะเบียน บัญชีรายช่ือ
ผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวน ที่กระทรวงพาณิชยรับรอง 

ทั้งนี้ ใหนิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐานกอนสงให 
เจาพนักงานพิจารณา และเจาพนักงานอาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมไดในกรณีที่จําเปน 

 

 

ภาค ๓ 

การยกเวนการขายหรือฝากเงินตราตางประเทศที่ไมใชคาของสงออก 

_________________________ 

 

ขอ ๑๐  บุคคลที่ไดมาซึ่งเงินตราตางประเทศอันเกิดจากแหลงเงินไดในตางประเทศนอกจาก
คาของสงออกตองขายหรือฝากเงินตราตางประเทศตามขอ ๒๐ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓  
(พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕  
ยกเวนบุคคลดังตอไปนี้ 

(๑)  บุคคลที่มีถ่ินที่อยูนอกประเทศ และชาวตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหเขามาอยู
ในประเทศไทยเปนการชั่วคราวไมเกิน ๓ เดือน  
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(๒)  สถานทูตตางประเทศ และผูไดรับเอกสิทธิ์ทูต 

(๓)  ทบวงการชํานัญพิเศษแหงองคการสหประชาชาติ องคการหรือสถาบันระหวาง
ประเทศ รวมตลอดถึงพนักงาน ผูเชี่ยวชาญหรือบุคคลอื่นที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อทบวงการชํานัญพิเศษ 
องคการหรือสถาบันนั้นๆ ซ่ึงไดรับเอกสิทธิ์และความคุมกันในประเทศไทยดวย 

 

ขอ ๑๑ กรณีขอยกเวนตามขอ ๗ และขอ ๒๐ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ โดยขอไมขาย 
เงินตราตางประเทศอันเกิดจากแหลงเงินไดในตางประเทศนอกจากคาของสงออกแกนิติบุคคล 
รับอนุญาต และไมนําเงินตราตางประเทศดังกลาวฝากไวกับนิติบุคคลรับอนุญาต แตประสงคจะ
ดําเนินการดังตอไปนี้  

(๑)  โอนใหแกบุคคลในตางประเทศเพื่อวัตถุประสงคตามขอ ๑๑ แหงประกาศกระทรวง 
การคลัง เร่ือง คําสั่งรัฐมนตรีใหไวแกตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗  

(๒)  โอนใหแกนิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อชําระคืนหนี้เงินตราตางประเทศ  

ทั้งนี้ ใหรวมถึงกรณีการชําระเงินตามวัตถุประสงคที่กลาวแทนธุรกิจในเครือดวย 

เจาพนักงานยกเวนใหไมขายเงินตราตางประเทศและไมนําเงินตราตางประเทศดังกลาว 
ฝากไวกับนิติบุคคลรับอนุญาต  เมื่อผูขอยื่นแบบตามที่กําหนดในขอ ๔๔ พรอมเอกสารหลักฐาน
ตามขอ ๑๕ หรือสําเนาสัญญาเงินกูหรือเอกสารการรับสินเชื่อตามแตละกรณี และหลักฐานการ 
เปนธุรกิจในเครือกรณีชําระเงินแทนธุรกิจในเครือ  และนิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบและพอใจ 
วาเปนเอกสารที่แทจริงและถูกตอง ใหนิติบุคคลรับอนุญาตดําเนินการโอนเงินตราตางประเทศตาม 
ความประสงคของผูนั้นได และปฏิบัติตามขอ ๔๔ ขอ ๔๖ และขอ ๔๗  ดวย 
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ภาค ๔ 

การซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนเงินตราตางประเทศ 

_________________________ 

 

ขอ  ๑๒ เจาพนักงานอนุญาตใหบุคคลทั่วไป ซ้ือ ขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนเงินตรา 
ตางประเทศกับนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นและไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ 
เกี่ยวกับปจจัยชําระเงินตางประเทศได  

 

ขอ ๑๓ เจาพนักงานอนุญาตใหผูสงออกที่ไดรับเงินตราตางประเทศคาของที่สงออก และ 
ผูที่ไดมาซึ่งเงินตราตางประเทศในกรณีอ่ืนๆ โอนเงินตราตางประเทศดังกลาวใหแกนิติบุคคลที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นและไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปจจัยชําระเงินตางประเทศได 

 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่บุคคลในประเทศขอซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเพื่อ 
วัตถุประสงคดังตอไปนี้  เจาพนักงานอนุญาตและใหนิติบุคคลรับอนุญาตดําเนินการได  เมื่อผูขอ
และนิติบุคคลรับอนุญาตไดปฏิบัติตามขอ ๑๕ แลว 

(๑)  เพื่อลงทุนในกิจการที่ตางประเทศหรือใหกูยืมแกกิจการในเครือที่ตางประเทศที่ไมได
ประกอบธุรกิจซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ เปนจํานวนเกินกวาปละ ๕ ลานดอลลารสหรัฐ
อเมริกาหรือเทียบเทาตามอัตราตลาด แตไมเกินปละ ๑๐ ลานดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทา
ตามอัตราตลาด 

(๒)  เพื่อเปนคาใชจายเดินทางไปตางประเทศในรูปอื่นนอกจากธนบัตร ธนาคารบัตร หรือ
เหรียญกษาปณ เปนจํานวนเกินกวา ๒๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทาตามอัตราตลาด 

(๓)  เพื่อซ้ือหุนบริษัทในเครือเดียวกันที่ตางประเทศในลักษณะที่เปนการใหสวัสดิการแก
พนักงานในวงเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทาตามอัตราตลาดตอรายตอป 

(๔)  เพื่อซ้ืออสังหาริมทรัพยเปนที่พักอาศัยในวงเงินรวมไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐ
อเมริกาหรือเทียบเทาตามอัตราตลาดตอราย 
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(๕)  เพื่อบริจาคใหแกสาธารณประโยชนในวงเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หรือเทียบเทาตามอัตราตลาดตอรายตอป  โดยนิติบุคคลรับอนุญาตตองตรวจสอบรายละเอียด 
เกี่ยวกับการบริจาคและพิจารณาเห็นวาเปนการบริจาคใหแกสาธารณประโยชนจริง 

 

ขอ ๑๕ บุคคลใดขอซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อ 
วัตถุประสงคดังตอไปนี้  นิติบุคคลรับอนุญาตตองเรียกใหบุคคลนั้นยื่นแบบตามที่กําหนดใน 
ขอ ๔๔ พรอมเอกสารหลักฐานประกอบการขอซื้อหรือแลกเปลี่ยน ดังนี้ 

 
(๑)  ชําระคาของที่นําเขาหรือของที่ส่ังจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งโดยไมนําของ

เขามาในประเทศ  ตองเรียกเอกสารหลักฐานอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 
       (ก)  สัญญาซื้อขาย 
       (ข)  บัญชีราคาสินคา 
       (ค)  เอกสารเรียกเก็บเงินจากผูขาย 
 
(๒)  ซ้ืออสังหาริมทรัพยในตางประเทศ ตองเรียกเอกสารหลักฐานดังนี้ 
        (ก)  หนังสือช้ีแจงเหตุผลความจําเปน และ 
        (ข)  รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย 
 
(๓)  ซ้ือหุนบริษัทในเครือเดียวกันที่ตางประเทศในลักษณะที่เปนการใหสวัสดิการแก

พนักงาน  ตองเรียกเอกสารหลักฐานดังนี้  
        (ก)  หนังสือช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับสวัสดิการที่พนักงานจะไดรับ 
        (ข)  เอกสารโครงการซื้อหุนบริษัทในเครือเดียวกัน และ 
        (ค)  เอกสารที่แสดงความสัมพันธการเปนบริษัทในเครือเดียวกัน 
 
(๔)  ลงทุนในกิจการที่ตางประเทศ ตองเรียกเอกสารหลักฐานดังนี้ 
        (ก)  หนังสือช้ีแจงเหตุผลการลงทุน 
        (ข)  รายละเอียดของการลงทุน  
        (ค)  เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับผูลงทุน  อันไดแก  หนังสือรับรองทุนจดทะเบียน และ

บัญชีรายช่ือผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวน ที่กระทรวงพาณิชยรับรอง และ 
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        (ง)  หลักฐานแสดงการลงทุน เชน สัญญารวมทุน หรือสัญญาซื้อขายหุน  
เอกสารตาม (ง)  นิติบุคคลรับอนุญาตอาจเรียกใหผูขอซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตรา 

ตางประเทศยื่นภายหลังจากที่ไดมีการลงทุนแลวได 
 

(๕)  ใหกูยืมแกกิจการในเครือที่ตางประเทศ  ตองเรียกเอกสารหลักฐานดังนี้ 
        (ก)  หลักฐานแสดงความเปนเจาของหรือการถือหุน และ 
        (ข)  หลักฐานการกูยืมที่แสดงรายละเอียดของการกูยืม  

 
(๖)  สงเงินซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของคนไทยที่ยายถ่ินฐานไปพํานักอยูตางประเทศเปนการถาวร  

ตองเรียกเอกสารหลักฐานดังนี้      
        (ก)  หลักฐานของทางการที่แสดงวายินยอมใหผูรับพํานักอยูในประเทศนั้นเปน 

การถาวร และ 
        (ข)  หลักฐานที่แสดงวาเงินที่จะสงเปนของผูรับ  เชน  หนังสือรับรองเงินฝากจาก

ธนาคาร 
 
(๗)  สงเงินมรดกใหแกผูรับมรดกที่มีถ่ินพํานักถาวรในตางประเทศ  ตองเรียกเอกสาร 

หลักฐานดังนี้       
        (ก)  หลักฐานของทางการที่แสดงวายินยอมใหผูรับพํานักอยูในประเทศนั้นเปน 

การถาวร และ 
        (ข)  หลักฐานที่แสดงวาเปนผูรับมรดก  เชน  สําเนาพินัยกรรมหรือหนังสือของ 

ผูจัดการมรดกที่ศาลตั้ง ที่แสดงการจัดสรรเงินมรดกใหแกผูรับ 
 
(๘)  สงไปใหครอบครัวหรือญาติพี่นองซึ่งมีถ่ินพํานักถาวรในตางประเทศ  ตองเรียกเอกสาร

หลักฐานดังนี้ 
        (ก)  หลักฐานของทางการที่แสดงวายินยอมใหผูรับพํานักอยูในประเทศนั้นเปน 

การถาวร และ 
        (ข)  หลักฐานที่แสดงความสัมพันธทางเครือญาติ  เชน  บัญชีเครือญาติ 
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(๙)  เปนคาใชจายเดินทางไปตางประเทศ  ตองเรียกเอกสารหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
        (ก)  หนังสือเดินทาง 
        (ข)  ตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วยานพาหนะเดินทาง 
 
(๑๐)  ชําระคืนตนเงินกูจากตางประเทศไมวาเงินกูบาทหรือเงินกูเงินตราตางประเทศ   

ตองเรียกเอกสารหลักฐานดังนี้ 
          (ก)  หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของการกูยืมเงินจากตางประเทศ  เชน  สัญญากู  และ 
          (ข) หลักฐานการนําเงินกูจากตางประเทศเขามาในประเทศ  ในกรณีเงินกูเงินตรา 

ตางประเทศที่มีจํานวนตั้งแต ๒๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทาตามอัตราตลาด ใหเรียก
สําเนาแบบการทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศ  ในกรณีเงินกูเงินตราตางประเทศที่มีจํานวนต่ํากวา 
๒๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทาตามอัตราตลาดและกรณีเงินกูบาท  ใหเรียกใบแจง 
เงินโอนเขา หรือในกรณีเงินกูที่นําเขากอนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช ใหเรียกแบบ ธ.ต. ๓ 
หรือแบบ ธ.ต. ๔๐  

 
(๑๑)  ชําระดอกเบี้ยเงินกูจากตางประเทศไมวาเงินกูบาทหรือเงินกูเงินตราตางประเทศ   

ตองเรียกเอกสารหลักฐานดังนี้ 
           (ก)  หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของการกูยืมเงินจากตางประเทศ  เชน  สัญญากู   

ทั้งนี้ เฉพาะในการสงเงินคาดอกเบี้ยคร้ังแรก 
           (ข)  หลักฐานการนําเงินกูจากตางประเทศเขามาในประเทศ  ในกรณีเงินกูเงินตรา 

ตางประเทศที่มีจํานวนตั้งแต ๒๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทาตามอัตราตลาด ใหเรียก
สําเนาแบบการทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศ  ในกรณีเงินกูเงินตราตางประเทศที่มีจํานวนต่ํากวา 
๒๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทาตามอัตราตลาดและกรณีเงินกูบาท ใหเรียกใบแจง 
เงินโอนเขา หรือในกรณีเงินกูที่นําเขากอนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช ใหเรียกแบบ ธ.ต. ๓ 
หรือแบบ ธ.ต. ๔๐  และ 

          (ค)  เอกสารเรียกเก็บเงินคาดอกเบี้ย หรือเอกสารแสดงการคํานวณดอกเบี้ย กรณีไมมี
เอกสารเรียกเก็บเงิน 

 
(๑๒)  สงคืนเงินลงทุนในหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือหนวยลงทุน ตองเรียกหลักฐานที่

แสดงการขาย  การโอนกรรมสิทธิ์ หรือการถือกรรมสิทธิ์ 

 



 

สกงป90-กส51001-25470331 

- ๑๓ - 

(๑๓)  สงคืนเงินลงทุนในตราสารทางการเงิน เชน  พันธบัตร หุนกู ตั๋วสัญญาใชเงิน   
ตั๋วแลกเงิน  ตองเรียกเอกสารหลักฐานดังนี้ 

          (ก)  หลักฐานแสดงการถือกรรมสิทธิ์  สําหรับการถือตราสารทางการเงินจนครบ
กําหนดหรือไถถอนกอนกําหนด  

          (ข)  หลักฐานแสดงการโอนกรรมสิทธิ์  สําหรับการขายตราสารทางการเงินตอให
บุคคลอื่น 

 
(๑๔)  สงคืนเงินทุนของสาขาหรือสํานักงานผูแทนในประเทศไทย ตองเรียกเอกสาร 

หลักฐานดังนี้      
          (ก)  หลักฐานการจัดตั้งสาขาหรือสํานักงานผูแทนในประเทศไทย  เชน ใบอนุญาต

จากกระทรวงพาณิชย   
          (ข)  หลักฐานการนําเงินเขา  ในกรณีเงินตราตางประเทศที่มีจํานวนตั้งแต ๒๐,๐๐๐ 

ดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทาตามอัตราตลาด  ใหเรียกสําเนาแบบการทําธุรกรรมเงินตรา 
ตางประเทศ  ในกรณีเงินตราตางประเทศที่มีจํานวนต่ํากวา ๒๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือ
เทียบเทาตามอัตราตลาดและกรณีเงินบาท  ใหเรียกใบแจงเงินโอนเขา  หรือในกรณีเงินที่นําเขากอน
วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช  ใหเรียกแบบ ธ.ต. ๓ หรือแบบ ธ.ต. ๔๐  และ 

          (ค)  หลักฐานที่แสดงวาเงินที่จะสงเปนของสาขาหรือสํานักงานผูแทนในประเทศไทย  
เชน  สําเนาบัญชีเงินฝาก 

 
(๑๕)  สงคืนเงินประกันหรือเงินกําไร จากการซื้อขายในตลาดสินคาเกษตรลวงหนา 

แหงประเทศไทย ตองเรียกหนังสือรับรองจากนายหนาซื้อขายลวงหนา 
 
(๑๖)  สงคืนเงินลงทุนของกองทุนรวมเนื่องจากการลดทุนของกองทุนรวม  ทั้งนี้การลดทุน

ดังกลาวตองมิไดเกิดจากการระดมทุนหรือกูยืมจากในประเทศ  หรือรายไดทางออมที่เกิดจาก 
การระดมทุนหรือกูยืมจากในประเทศ  ตองเรียกเอกสารหลักฐาน ดังนี้      

          (ก)  หลักฐานการนําเงินเขามาซื้อหนวยลงทุน  ในกรณีเงินตราตางประเทศที่มีจํานวน
ตั้งแต ๒๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทาตามอัตราตลาด   ใหเรียกสําเนาแบบการทํา 
ธุรกรรมเงินตราตางประเทศ  ในกรณีเงินตราตางประเทศที่มีจํานวนต่ํากวา ๒๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐ
อเมริกาหรือเทียบเทาตามอัตราตลาดและกรณีเงินบาท  ใหเรียกใบแจงเงินโอนเขา  หรือในกรณี 
เงินที่นําเขากอนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช ใหเรียกแบบ ธ.ต. ๓ หรือแบบ ธ.ต. ๔๐  
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          (ข)  มติที่ประชุมของกองทุนรวมในการลดทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน       
          (ค)   งบการเงินที่กองทุนรวมรับรองความถูกตอง       
          (ง)   รายละเอียดแสดงทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมในขณะที่ลดทุน และ 
          (จ)   หลักฐานแสดงแหลงที่มาของเงินในการลดทุน      

เอกสารตาม (ง) และ (จ) ใหนิติบุคคลรับอนุญาตสงใหเจาพนักงานภายใน ๕ วัน 
ทําการนับจากวันที่สงคืนเงินลงทุน 

 
(๑๗)  สงคืนเงินลงทุนกรณีเลิกกิจการ ลดทุนหรือลดมูลคาหุน ตองเรียกเอกสารหลักฐาน

อยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
          (ก)  หนังสือรับรองเสร็จสิ้นการชําระบัญชีของผูชําระบัญชี  ในกรณีที่เลิกกิจการ      
          (ข)  หนังสือรับรองทุนจดทะเบียนที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย  ในกรณีลดทุนหรือ

ลดมูลคาหุน 
 
(๑๘)  สงเงินคืนคาขายอสังหาริมทรัพยใหแกบุคคลตางประเทศ  ตองเรียกเอกสารหลักฐาน 

ดังนี้  
           (ก)  สัญญาซื้อขาย และ     
           (ข)  หลักฐานแสดงการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย 
 
(๑๙)  สงเงินคาเชาอสังหาริมทรัพยใหแกบุคคลตางประเทศ ตองเรียกเอกสารหลักฐานดังนี้ 
           (ก)  สัญญาเชา  และ 
           (ข)  หลักฐานการถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยของบุคคลตางประเทศ 
 
(๒๐)  สงคืนเงินที่บุคคลตางประเทศเคยนําเขามาในประเทศไทย  ตองเรียกเอกสารหลักฐาน

ดังนี้ 
           (ก)  หลักฐานการนําเงินเขา ในกรณีเงินตราตางประเทศที่มีจํานวนตั้งแต ๒๐,๐๐๐ 

ดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทาตามอัตราตลาด  ใหเรียกสําเนาแบบการทําธุรกรรมเงินตรา 
ตางประเทศ  ในกรณีเงินตราตางประเทศที่มีจํานวนต่ํากวา ๒๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือ
เทียบเทาตามอัตราตลาดและกรณีเงินบาท  ใหเรียกใบแจงเงินโอนเขา  หรือในกรณีเงินที่นําเขา 
กอนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช ใหเรียกแบบ ธ.ต. ๓ หรือแบบ ธ.ต. ๔๐ และ 
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           (ข)  หลักฐานที่แสดงวาเงินที่จะสงออกเปนเงินของบุคคลตางประเทศนั้น  เชน  
สําเนาบัญชีเงินฝาก 

 
(๒๑)  สงเงินปนผล  ตองเรียกหลักฐานการจายเงินปนผล  เชน  ใบแจงการจายเงินปนผล

ของบริษัทผูจาย 

 
(๒๒)  สงเงินกําไรออกไปใหสํานักงานใหญ  ตองเรียกงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีปจจุบันที่มีผูสอบบัญชีรับอนุญาตรับรองแลว  หรืองบการเงินระหวางกาลที่บริษัทไดรับรอง
ความถูกตองแลว  หากเปนการสงกําไรระหวางกาล 

 
(๒๓)  เปนคาใชจายในการศึกษา  ตองเรียกหลักฐานการศึกษา เชน  หนังสือรับรองของ

สถานศึกษาหรือหนังสือรับรองของ ก.พ. 

 
(๒๔)  สงเงินออมของชาวตางประเทศที่ทํางานในประเทศไทย  ตองเรียกหนังสือรับรอง 

รายไดจากนายจาง 

 
(๒๕)  วัตถุประสงคอ่ืนนอกจากที่กลาวมาขางตน  ตองเรียกเอกสารหลักฐานอันแสดงภาระ

ผูกพันที่จะตองชําระเงินใหแกบุคคลในตางประเทศ  เชน  สัญญา  เอกสารเรียกเก็บเงิน  

การซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาตที่มีจํานวนเงินต่ํากวา 
๒๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทาตามอัตราตลาด  นอกจากกรณีตามขอ ๑๘ (๓) ถึง (๔) 
ใหนิติบุคคลรับอนุญาตเรียกเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของไดตามความจําเปนและเหมาะสม  

การขอซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตองกระทําโดยบุคคลที่มีภาระการชําระเงิน
ตามที่ปรากฏในเอกสารหลักฐาน หรือที่สอดคลองกับหลักฐานเทานั้น  การขอซื้อหรือแลกเปลี่ยน
โดยบุคคลอื่นที่มิใชผูมีภาระโดยกระทําในนามของผูมีภาระ  นิติบุคคลรับอนุญาตตองเรียกเอกสาร
การมอบอํานาจใหกระทําการแทนดวย 

ในกรณีการชําระเงินใหแกบุคคลอื่นที่มิใชผูมีสิทธิรับเงินตามที่ปรากฏในหลักฐานหรือที่
สอดคลองกับหลักฐาน  นิติบุคคลรับอนุญาตตองเรียกคําสั่งของบุคคลในตางประเทศซึ่งเปนผูมี
สิทธิรับเงินดังกลาวที่ใหบุคคลอื่นรับเงินแทน หรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของดวย 
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ทั้งนี้  นิติบุคคลรับอนุญาตอาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมไดในกรณีที่จําเปน และเมื่อ 
นิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบและพอใจวาเปนเอกสารหลักฐานที่แทจริงและถูกตองแลว  ใหขาย
หรือแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดตามความจําเปนและเหมาะสม 

 

ขอ ๑๖ บุคคลใดขอซื้อเงินตราตางประเทศเพื่อชําระหนี้เงินตราตางประเทศใหกับนิติบุคคล
รับอนุญาต นิติบุคคลรับอนุญาตตองเรียกใหบุคคลนั้นยื่นแบบตามที่กําหนดในขอ ๔๔ พรอมสําเนา
สัญญาเงินกูหรือเอกสารการรับสินเชื่อมาประกอบการขอซื้อ และใหนิติบุคคลรับอนุญาตขาย 
เงินตราตางประเทศเพื่อวัตถุประสงคที่กลาวได 

 

ขอ ๑๗ ในกรณีที่ชาวตางประเทศที่เขามาปฏิบัติงานชั่วคราวในประเทศไทยขอซื้อเงินตรา
ตางประเทศเพื่อฝากไวกับนิติบุคคลรับอนุญาต นิติบุคคลรับอนุญาตตองเรียกใหบุคคลนั้นยื่นแบบ
ตามที่กําหนดในขอ ๔๔ พรอมหนังสือรับรองรายไดจากนายจางมาประกอบการขอซื้อ และให 
นิติบุคคลรับอนุญาตขายเงินตราตางประเทศเพื่อวัตถุประสงคที่กลาวได 

 

ขอ ๑๘ บุคคลใดขอซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในกรณีดังตอไปนี้  ใหนิติบุคคล
รับอนุญาตสงเรื่องใหเจาพนักงานพิจารณาอนุญาตกอน โดยนิติบุคคลรับอนุญาตตองเรียกใหบุคคล
นั้นยื่นเอกสารหลักฐานเบื้องตนดังนี้ 

 
(๑) การสงเงินไปลงทุนในกิจการที่ตางประเทศหรือใหกูยืมแกกิจการในเครือที่ตางประเทศ

เปนจํานวนเกินกวาปละ ๑๐ ลานดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทาตามอัตราตลาด รวมทั้งการสง
เงินไปลงทุนในกิจการที่ตางประเทศหรือใหกูยืมแกกิจการในเครือที่ตางประเทศที่ประกอบธุรกิจ
ซ้ือขายหลักทรัพยตางประเทศ ใหเรียกเอกสารหลักฐานดังนี้ 

       (ก) คําขออนุญาตพรอมชี้แจงเหตุผลความจําเปน รายละเอียดการลงทุนหรือใหกู  
แหลงที่มาของเงินทุน และประโยชนที่จะไดรับจากการลงทุนหรือใหกู 

       (ข) งบการเงินลาสุดของผูลงทุนหรือผูใหกูที่ผูสอบบัญชีรับรองแลว 
       (ค) หลักฐานแสดงการลงทุน เชน สัญญารวมทุน หรือสัญญาซื้อขายหุน (เฉพาะกรณี

การสงเงินไปลงทุน) 
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       (ง) หลักฐานแสดงโครงสรางการถือหุนระหวางผูลงทุนหรือใหกูและผูรับการลงทุน
หรือผูกู และ 

       (จ) หลักฐานแสดงตัวของผูขอ กรณีเปนบุคคลธรรมดา เชน สําเนาบัตรประจําตัว 
ประชาชน กรณีเปนนิติบุคคล เชน หนังสือบริคณหสนธิ หนังสือรับรองทุนจดทะเบียน บัญชี 
รายช่ือผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวน ที่กระทรวงพาณิชยรับรอง 

 
(๒) การขอซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเพื่อวัตถุประสงคตามขอ ๑๒ (๒) ถึง (๔) 

แหงประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง คําสั่งรัฐมนตรีใหไวแกตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๔๗ และขอ ๑๔ (๓) ถึง (๕) แหงประกาศนี้ แตเกินวงเงินที่กําหนดไว  ใหเรียกเอกสารหลักฐาน
ดังนี้ 

       (ก) คําขออนุญาตพรอมชี้แจงเหตุผลความจําเปน 
       (ข) หลักฐานสําหรับแตละกรณีตามที่ระบุในขอ ๑๕ และ 
       (ค) หลักฐานแสดงตัวของผูขอ กรณีเปนบุคคลธรรมดา เชน สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน กรณีเปนนิติบุคคล เชน หนังสือบริคณหสนธิ หนังสือรับรองทุนจดทะเบียน บัญชีรายช่ือ
ผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวน ที่กระทรวงพาณิชยรับรอง 

 
(๓)  การสงเงินไปซื้อหลักทรัพยในตางประเทศ ใหเรียกเอกสารหลักฐานดังนี้ 
       (ก) คําขออนุญาตพรอมชี้แจงเหตุผลความจําเปน โดยระบุรายละเอียดของหลักทรัพยที่

จะซื้อ 
       (ข) หลักฐานแสดงรายละเอียดของหลักทรัพยที่จะซื้อ และ 
       (ค) หลักฐานแสดงตัวของผูขอ กรณีเปนบุคคลธรรมดา เชน สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน กรณีเปนนิติบุคคล เชน หนังสือบริคณหสนธิ หนังสือรับรองทุนจดทะเบียน  บัญชี 
รายช่ือผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวน ที่กระทรวงพาณิชยรับรอง 

 
(๔) การโอนเงินกรณีการทําสัญญาคุมครองความเสี่ยงกับสถาบันการเงินในตางประเทศ  

ใหเรียกเอกสารหลักฐานดังนี้ 
      (ก) คําขออนุญาตพรอมชี้แจงเหตุผลความจําเปน โดยระบุรายละเอียดของสัญญา 
      (ข) หลักฐานแสดงรายละเอียดของสัญญาและธุรกรรมที่รองรับการทําสัญญา และ 
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      (ค) หลักฐานแสดงตัวของผูขอ กรณีเปนบุคคลธรรมดา เชน สําเนาบัตรประจําตัว 
ประชาชน กรณีเปนนิติบุคคล เชน หนังสือบริคณหสนธิ หนังสือรับรองทุนจดทะเบียน บัญชีรายช่ือ
ผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวน ที่กระทรวงพาณิชยรับรอง 

 
(๕) การขอซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศกรณีตามขอ ๑๕ (๑) ถึง (๒๕) แตเอกสาร

หลักฐานไมครบถวนตามที่กําหนดไว ใหเรียกเอกสารหลักฐานดังนี้ 
       (ก)  คําขออนุญาตพรอมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวของ  
       (ข)  หลักฐานที่เกี่ยวของตามแตกรณี และ 
       (ค)  หลักฐานแสดงตัวของผูขอ กรณีเปนบุคคลธรรมดา เชน สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน กรณีเปนนิติบุคคล เชน หนังสือบริคณหสนธิ หนังสือรับรองทุนจดทะเบียน บัญชีรายช่ือ
ผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวน ที่กระทรวงพาณิชยรับรอง 

ทั้งนี้ ใหนิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบความถูกตองของเอกสารกอนสงใหเจาพนักงาน
พิจารณา และเจาพนักงานอาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมไดในกรณีที่จําเปน 

เมื่อเจาพนักงานอนุญาตแลว ใหนิติบุคคลรับอนุญาตขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตรา 
ตางประเทศไดไมเกินจํานวนที่เจาพนักงานอนุญาต 

 

ขอ ๑๙  ในกรณีที่ผูขอซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนสวนราชการ  นิติบุคคล 
รับอนุญาตไมตองเรียกเอกสารหลักฐาน  และใหขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศดังกลาวได 
ทุกกรณี โดยเรียกใหสวนราชการยื่นแบบตามที่กําหนดในขอ ๔๔ ดวย 

 

ขอ ๒๐ ใหนิติบุคคลรับอนุญาตปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานและการรายงานการขายหรือ
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามที่กําหนดในขอ ๔๔ ถึง ขอ ๔๗ 
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ภาค ๕ 

บัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ 

_________________________ 

 

ขอ ๒๑ เจาพนักงานอนุญาตใหผูสงออกที่ไดรับเงินตราตางประเทศคาของที่สงออก และผูที่
ไดมาซึ่งเงินตราตางประเทศในกรณีอ่ืน ๆ ฝากเงินตราตางประเทศดังกลาวไวกับนิติบุคคลที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นและไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปจจัยชําระเงินตางประเทศได 

 

ขอ ๒๒ ใหนิติบุคคลรับอนุญาตรับฝากเงินตราตางประเทศจากนิติบุคคลรับอนุญาตได 
ทุกกรณีโดยไมจํากัดจํานวน 

 

ขอ ๒๓ บุคคลใดขอฝากเงินตราตางประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาต  ใหนิติบุคคล 
รับอนุญาตเรียกใหบุคคลนั้นยื่นแบบตามที่กําหนดในขอ ๔๔ และปฏิบัติใหถูกตองครบถวน 
ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  เงื่อนไข  และวงเงิน  ดังตอไปนี้  

(๑)  เงินตราตางประเทศที่ฝากตองเปนเงินอันเกิดจากแหลงเงินไดในตางประเทศ 

(๒)  ผูฝากเงินตราตางประเทศตองยื่นเอกสารแสดงภาระผูกพันที่จะตองชําระเงินตรา 
ตางประเทศใหแกบุคคลในตางประเทศหรือนิติบุคคลรับอนุญาตภายใน ๓ เดือน นับแตวันที่ฝาก
เงินตราตางประเทศนั้น ทั้งนี้ เจาพนักงานยกเวนใหผูฝากเงินตราตางประเทศยื่นเอกสารแสดงภาระ
ผูกพันที่จะตองชําระเงินตราตางประเทศใหแกบุคคลในตางประเทศ หรือนิติบุคคลรับอนุญาต  
เกิน ๓ เดือน แตไมเกิน ๖ เดือน นับแตวันที่ฝากเงินตราตางประเทศนั้น และใหฝากไดไมเกิน
จํานวนตามภาระผูกพันที่ตองชําระเปนเงินตราตางประเทศภายในกําหนดเวลาดังกลาว โดยภาระ 
ผูกพันที่กลาวใหหมายรวมถึงภาระผูกพันของตนและของธุรกิจในเครือ และยื่นหลักฐานการเปน
ธุรกิจในเครือดวยในกรณีที่เปนภาระผูกพันของธุรกิจในเครือ 

(๓)  เงินฝากเงินตราตางประเทศรวมทุกสกุลและทุกบัญชี ตองมียอดคงเหลือไมเกิน  
๕๐๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทาตามอัตราตลาด สําหรับบุคคลธรรมดา  หรือ  
๕ ลานดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทาตามอัตราตลาด สําหรับนิติบุคคล ทั้งนี้ เจาพนักงาน 
ยกเวนใหนิติบุคคลมียอดคงเหลือในบัญชีรวมทุกสกุลและทุกบัญชีเกิน ๕ ลานดอลลารสหรัฐ
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อเมริกาหรือเทียบเทาตามอัตราตลาด แตไมเกิน ๑๐ ลานดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทาตาม
อัตราตลาดได 

(๔)  ใหผูฝากแตละรายฝากเงินสดไดไมเกินวันละ ๕,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือเทียบ
เทาตามอัตราตลาด เวนแตผูฝากนั้นจะไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราตางประเทศ 

ทั้งนี้   ใหองคการของรัฐ องคการของรัฐบาล  และรัฐวิสาหกิจของประเทศไทย รวมทั้ง 
ขาราชการที่ปฏิบัติงานในตางประเทศไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามเงื่อนไขใน (๒) ถึง (๔) 

 

ขอ ๒๔ การฝากเงินตราตางประเทศอันเกิดจากแหลงเงินไดในตางประเทศนอกจากคาของ 
ที่สงออกของบุคคลตอไปนี้  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอ ๒๓ และใหนิติบุคคลรับอนุญาต 
ไมตองปฏิบัติตามขอ ๑๔ แหงประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง คําสั่งรัฐมนตรีใหไวแกตัวแทน 
รับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ 

(๑) บุคคลที่มีถ่ินที่อยูนอกประเทศ และชาวตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหเขามาอยูใน
ประเทศไทยเปนการชั่วคราวไมเกิน ๓ เดือน 

(๒)  สถานทูตตางประเทศ และผูไดรับเอกสิทธิ์ทูต 

(๓)  ทบวงการชํานัญพิเศษแหงองคการสหประชาชาติ องคการหรือสถาบันระหวางประเทศ 
รวมตลอดถึงพนักงาน ผูเชี่ยวชาญหรือบุคคลอื่นที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อทบวงการชํานัญพิเศษ องคการ
หรือสถาบันนั้นๆ ซ่ึงไดรับเอกสิทธิ์และความคุมกันในประเทศไทยดวย 

(๔)  เจาหนาที่หรือพนักงานของสถานทูตตางประเทศซึ่งเปนชาวตางประเทศ 

(๕)  เจาหนาที่หรือพนักงานของทบวงการชํานัญพิเศษแหงองคการสหประชาชาติ องคการ
หรือสถาบันระหวางประเทศ ซ่ึงเปนชาวตางประเทศ 

(๖)  ชาวตางประเทศที่เขามาปฏิบัติงานชั่วคราวในประเทศไทย 

 

ขอ ๒๕ นอกจากเงินตราตางประเทศอันเกิดจากแหลงเงินไดในตางประเทศตามขอ ๒๓ (๑) 
แลว  เจาพนักงานอนุญาตใหฝากเงินตราตางประเทศและยกเวนใหนิติบุคคลรับอนุญาตรับฝาก 
เงินตราตางประเทศไดในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) เงินตราตางประเทศซึ่งบุคคลในประเทศกูยืมจากกิจการวิเทศธนกิจและขอนําเขาฝากใน
บัญชีของตน 
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(๒) เงินตราตางประเทศที่บุคคลในประเทศรับโอนมาจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ
บัญชีอ่ืนของตน หรือบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศของบุคคลที่มีถ่ินที่อยูนอกประเทศ 

(๓) เงินตราตางประเทศที่บุคคลที่มีถ่ินที่อยูนอกประเทศรับโอนมาจากบัญชีเงินฝาก 
เงินตราตางประเทศบัญชีอ่ืนของตน หรือบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศของบุคคลที่มีถ่ินที่อยู
นอกประเทศอื่น 

(๔) เงินตราตางประเทศที่บุคคลในประเทศชําระใหแกบุคคลที่มีถ่ินที่อยูนอกประเทศ 
เพื่อวัตถุประสงคตามขอ ๑๑ แหงประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง คําสั่งรัฐมนตรีใหไวแกตัวแทน 
รับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗  โดยมีเอกสารประกอบตามขอ ๑๕  

(๕) เงินตราตางประเทศซึ่งบุคคลที่มีถ่ินที่อยูนอกประเทศกูยืมจากนิติบุคคลรับอนุญาต 

(๖) เงินตราตางประเทศที่นําเงินบาทจากบัญชีของบุคคลที่มีถ่ินที่อยูนอกประเทศไปซื้อเพื่อ
ฝากเขาบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศของบุคคลที่มีถ่ินที่อยูนอกประเทศนั้น 

(๗) เงินตราตางประเทศซึ่งชาวตางประเทศที่เขามาปฏิบัติงานในประเทศไทยขอซื้อจาก 
นิติบุคคลรับอนุญาต เพื่อฝากตามขอ ๑๗ 

ทั้งนี้ ใหนิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติเชนเดียวกับเงินตราตางประเทศอันเกิดจากแหลง 
เงินไดในตางประเทศ 

 

ขอ ๒๖ การฝากเงินตราตางประเทศนอกจากที่กําหนดในขอ ๒๓ และขอ ๒๕ นิติบุคคล 
รับอนุญาตตองสงเรื่องใหเจาพนักงานพิจารณาอนุญาตกอน โดยนิติบุคคลรับอนุญาตตองเรียกให 
ผูขอยื่นเอกสารหลักฐานเบื้องตนดังนี้ 

(๑)  คําขออนุญาตพรอมชี้แจงเหตุผลความจําเปนและรายละเอียดที่เกี่ยวของ 

(๒) หลักฐานที่เกี่ยวของตามแตกรณี เชน รายละเอียดและหลักฐานเอกสารแสดงภาระ 
ผูกพันหรือความจําเปนที่ตองใชเงินในอนาคต 

(๓) หลักฐานแสดงตัวของผูขอ กรณีเปนบุคคลธรรมดา เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
กรณีเปนนิติบุคคล เชน หนังสือบริคณหสนธิ หนังสือรับรองทุนจดทะเบียน บัญชีรายช่ือผูถือหุน
หรือผูเปนหุนสวน  ที่กระทรวงพาณิชยรับรอง 

ทั้งนี้  ใหนิติบุคคลรับอนุญาต ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารกอนสงใหเจาพนักงาน
พิจารณา และเจาพนักงานอาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมไดในกรณีที่จําเปน 
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ขอ ๒๗ การฝากเงินตราตางประเทศไวกับนิติบุคคลรับอนุญาต หากผูฝากประสงคจะขอ 
แลกเปลี่ยนเปนเงินตราตางประเทศสกุลอ่ืนกอนฝาก ใหนิติบุคคลรับอนุญาตและผูฝากดําเนินการ 
แลกเปลี่ยนได 

 

ขอ ๒๘ ในการจายดอกเบี้ยสําหรับเงินฝากที่เปนเงินตราตางประเทศใหนิติบุคคลรับอนุญาต 
จายเปนเงินตราหรือเงินตราตางประเทศสกุลที่ฝาก 

 

ขอ ๒๙ ใหถอนเงินตราตางประเทศจากบัญชีเงินฝากไดเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้   
โดยผูถอนตองปฏิบัติตามขอ ๓๐ ดวย 

(๑) ชําระใหแกบุคคลในตางประเทศตามวัตถุประสงคที่กลาวในขอ ๑๑ แหงประกาศ
กระทรวงการคลัง เร่ือง คําสั่งรัฐมนตรีใหไวแกตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗  
ทั้งนี้ รวมถึงการชําระแทนธุรกิจในเครือดวย 

(๒) ชําระหนี้เงินตราตางประเทศใหแกนิติบุคคลรับอนุญาต ทั้งนี้ รวมถึงการชําระแทน
ธุรกิจในเครือดวย 

(๓) บุคคลที่มีถ่ินที่อยูนอกประเทศถอนเงินตราตางประเทศจากบัญชีของตนฝากเขาบัญชี
เงินฝากของบุคคลที่มีถ่ินที่อยูในประเทศ 

(๔) ฝากเขาบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศบัญชีอ่ืนของตน 

(๕) ฝากเขาบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศของธุรกิจในเครือเพื่อชําระตาม (๑) หรือ (๒) 
ซ่ึงธุรกิจในเครือมีภาระตองชําระใหแกบุคคลดังกลาวภายใน ๖ เดือน นับแตวันที่ฝากเขาบัญชี 

(๖) กรณีที่สวนราชการ องคการของรัฐ องคการของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจของประเทศ
ไทย ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศของตนเพื่อ         

       ก. ฝากเขาบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศของสวนราชการ องคการของรัฐ องคการ
ของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจของประเทศไทย 

       ข. ฝากเขาบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศของขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ 
องคการของรัฐ องคการของรัฐบาลของประเทศไทยที่ปฏิบัติงานในตางประเทศ 
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(๗) ขายใหแกนิติบุคคลรับอนุญาต 

ใหนิติบุคคลรับอนุญาตรับฝากเงินตราตางประเทศตาม (๕) หรือ (๖) ได โดยนิติบุคคล 
รับอนุญาต ตองจัดใหผูฝากยื่นแบบตามที่กําหนดในขอ ๔๔ ดวย 

 

ขอ ๓๐ ใหผูถอนเงินตราตางประเทศยื่นแบบตามที่กําหนดในขอ ๔๔ พรอมเอกสาร 
หลักฐานประกอบการถอนดังนี้ 

(๑) การถอนเงินตามขอ ๒๙ (๑) ใหยื่นเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในขอ ๑๕ และหากเปน
การถอนเงินเพื่อชําระแทนธุรกิจในเครือ ใหยื่นหลักฐานการเปนธุรกิจในเครือดวย 

(๒) การถอนเงินตามขอ ๒๙ (๒) ใหยื่นสําเนาสัญญาเงินกูหรือเอกสารการรับสินเชื่อ และ
หากเปนการถอนเงินเพื่อชําระหนี้แทนธุรกิจในเครือ ใหยื่นหลักฐานการเปนธุรกิจในเครือดวย 

(๓) การถอนเงินเพื่อฝากเขาบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศตามขอ ๒๙ (๓) หรือ  
ขอ ๒๙ (๔)  ใหยื่นเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในขอ ๒๓ (๒) 

(๔) การถอนเงินเพื่อฝากเขาบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศของธุรกิจในเครือตาม 
ขอ ๒๙ (๕) ใหยื่นเอกสารหลักฐานตามที่ระบุใน ขอ ๑๕ หรือสําเนาสัญญาเงินกูหรือเอกสาร 
การรับสินเชื่อ พรอมหลักฐานการเปนธุรกิจในเครือ 

 

ขอ ๓๑ การขอผอนผันเกี่ยวกับการถอนเงินตราตางประเทศตามที่กําหนดในขอ ๒๙  
นิติบุคคลรับอนุญาตตองสงเรื่องใหเจาพนักงานพิจารณาอนุญาตกอน โดยนิติบุคคลรับอนุญาต 
ตองเรียกใหผูขอยื่นเอกสารหลักฐานเบื้องตนดังนี้ 

(๑) คําขออนุญาตพรอมชี้แจงเหตุผลความจําเปนและรายละเอียดที่เกี่ยวของ 

(๒) หลักฐานที่เกี่ยวของตามแตกรณี เชน รายละเอียดและหลักฐานเอกสารแสดงภาระ 
ผูกพันหรือความจําเปนที่ตองใชเงินในอนาคต 

(๓) หลักฐานแสดงตัวของผูขอ กรณีเปนบุคคลธรรมดา เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
กรณีเปนนิติบุคคล เชน หนังสือบริคณหสนธิ หนังสือรับรองทุนจดทะเบียน บัญชีรายช่ือผูถือหุน
หรือผูเปนหุนสวน ที่กระทรวงพาณิชยรับรอง 
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ขอ ๓๒ การถอนเงินตราตางประเทศจากบัญชีเงินฝากเพื่อวัตถุประสงคตามขอ ๒๙ (๑)  
ถึง (๖) หากผูถอนประสงคจะแลกเปลี่ยนเปนเงินตราตางประเทศสกุลอ่ืน ใหนิติบุคคลรับอนุญาต
และผูถอนแลกเปลี่ยนไดในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) ผูถอนจะใชเงินตราตางประเทศสกุลที่ขอแลกเปลี่ยนนั้นตามวัตถุประสงคขางตนใน 
ทันที 

(๒) เมื่อปรากฏวาผูถอนขอแลกเปลี่ยนและฝากเงินตราตางประเทศสกุลที่ขอแลกเปลี่ยนนั้น
ไวกับนิติบุคคลรับอนุญาต โดยผูถอนมีภาระตองใชเงินตราตางประเทศตามวัตถุประสงคขางตน
ภายใน ๖ เดือนนับแตวันที่ขอแลกเปลี่ยน 

 

ขอ ๓๓ ในกรณีบุคคลตามที่กลาวในขอ ๒๔  ถอนเงินตราตางประเทศจากบัญชีเงินฝาก   
ใหบุคคลดังกลาวไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอ ๒๙ และขอ ๓๐ และเจาพนักงานอนุญาตให 
นิติบุคคลรับอนุญาตดําเนินการถอนไดทุกกรณี 

ในกรณีที่ผูขอฝากหรือถอนเงินตราตางประเทศเปนสวนราชการ  ใหนิติบุคคลรับอนุญาต 
ไมตองเรียกเอกสารหลักฐาน  และใหรับฝากหรือถอนเงินตราตางประเทศดังกลาวไดทุกกรณี   
โดยเรียกใหสวนราชการยื่นแบบตามที่กําหนดในขอ ๔๔ ดวย 

 

ขอ ๓๔ ใหนิติบุคคลรับอนุญาตปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานและการรายงานการรับฝาก
หรือถอนเงินตราตางประเทศตามที่กําหนดในขอ ๔๔  ถึง ขอ ๔๗ 
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ภาค ๖ 

บัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถ่ินที่อยูนอกประเทศ 

_________________________ 

 

ขอ ๓๕ ใหนิติบุคคลรับอนุญาตรับเงินบาทเขาบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถ่ินที่อยูนอก
ประเทศเพิ่มเติมจากกรณีที่ระบุไวในขอ ๑๖ แหงประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง คําสั่งรัฐมนตรี 
ใหไวแกตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ได ในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑)  เงินบาทคาของเงินตราตางประเทศที่ถอนจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศของ
บุคคลที่มีถ่ินที่อยูนอกประเทศ 

(๒) เงินบาทที่กูยืมจากนิติบุคคลรับอนุญาต 

(๓) เงินบาทที่จายเพื่อวัตถุประสงคตามขอ ๑๔ แหงประกาศนี้ 

(๔) เงินบาทที่ธนาคารในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศที่มีพรมแดนติดตอกับ
ประเทศไทยซึ่งเปนเจาของบัญชีไดรับจากการทําธุรกรรมทางการเงินกับนิติบุคคลรับอนุญาต 

(๕) เงินบาทที่ธนาคารในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศที่มีพรมแดนติดตอกับ
ประเทศไทยซึ่งเปนเจาของบัญชีสงหรือนําเขาจากประเทศดังกลาว 

 

ขอ ๓๖ ใหนิติบุคคลรับอนุญาตเรียกใหผูฝากยื่นเอกสารหลักฐานในแตละกรณีที่ระบุใน 
ขอ ๑๖ แหงประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง คําสั่งรัฐมนตรีใหไวแกตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่  
๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ และขอ ๓๕ แหงประกาศนี้ดังนี้ 

(๑)  กรณีเงินบาทคาของเงินตราตางประเทศที่สงเขามาจากตางประเทศหรือที่ถอนจากบัญชี
เงินฝากเงินตราตางประเทศของบุคคลที่มีถ่ินที่อยูนอกประเทศ  ใหเรียกเอกสารหลักฐานที่แสดง
การขายเงินตราตางประเทศ 

(๒)  กรณีเงินบาทที่กูยืมจากนิติบุคคลรับอนุญาตใหเรียกสําเนาสัญญาเงินกูหรือเอกสาร 
การรับสินเชื่อ 
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(๓)  กรณีเงินบาทที่จายเพื่อวัตถุประสงคตามที่ระบุไวในขอ ๑๑ แหงประกาศกระทรวง 
การคลัง เร่ือง คําสั่งรัฐมนตรีใหไวแกตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ หรือขอ ๑๔ 
แหงประกาศนี้ ใหเรียกเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดไวในขอ ๑๕ 

(๔)  กรณีเงินบาทตามขอ ๓๕ (๔) ใหเรียกเอกสารหลักฐานการทําธุรกรรมทางการเงิน 
กับนิติบุคคลรับอนุญาต 

(๕)  กรณีเงินบาทตามขอ ๓๕ (๕)  ใหเรียกเอกสารใบสําแดงการนําเงินบาทเขามาใน
ประเทศที่พนักงานเจาหนาที่ศุลกากรประทับตราและลงชื่อแลว 

 

ขอ ๓๗ ใหนิติบุคคลรับอนุญาตรับเงินบาทของบุคคลที่ระบุตอไปนี้เขาบัญชีเงินฝากไดโดย
ไมตองปฏิบัติตามขอ ๓๕ ขอ ๓๖ และขอ ๔๗  

(๑) สถานทูตตางประเทศ ทบวงการชํานัญพิเศษแหงองคการสหประชาชาติ องคการหรือ
สถาบันระหวางประเทศ ที่ตั้งอยูในประเทศไทย 

(๒) คนสัญชาติไทยที่ไปอยูตางประเทศไมต่ํากวา ๑ ป 

(๓) บุคคลที่มีถ่ินที่อยูในประเทศที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศไทย และมิไดประกอบ
ธุรกิจการธนาคาร 

 

ขอ ๓๘ การรับเงินบาทเขาบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถ่ินที่อยูนอกประเทศในกรณีอ่ืน 
นอกจากที่ระบุในขอ ๑๖  แหงประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง คําสั่งรัฐมนตรีใหไวแกตัวแทน 
รับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗   และขอ ๓๕ แหงประกาศนี้  ใหนิติบุคคลรับอนุญาตจัดให 
ผูฝากยื่นคําขอพรอมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของตอเจาพนักงานผานนิติบุคคลรับอนุญาตกอน 

 

ขอ ๓๙ การโอนเงินบาทผานบัญชีของธนาคารที่เปดไวระหวางสํานักงานใหญกับสาขาใน
ตางประเทศในลักษณะบัญชีหักกลบลบหนี้ จะตองกระทําเฉพาะการโอนเงินที่เปนการชําระ
ระหวางสาขาธนาคารในตางประเทศกับสํานักงานใหญเทานั้น สวนการโอนเงินบาทผานบัญชีของ
ธนาคารที่เปนการชําระเงินของลูกคาในการทําธุรกรรมระหวางประเทศจะตองกระทําผานบัญชี 
ที่เปดไวในรูปบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถ่ินที่อยูนอกประเทศเทานั้น และการรับเงินเขาและ 
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การถอนเงินจากบัญชีจะตองเปนไปตามขอ ๑๖ แหงประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง คําสั่งรัฐมนตรี
ใหไวแกตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗  และ ขอ ๓๕ ถึง ขอ ๓๘ แหงประกาศนี้ 

 

 

ภาค   ๗ 

การกูยืมเงินตราตางประเทศ 

_________________________ 

 

ขอ ๔๐ เจาพนักงานอนุญาตใหนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นและไดรับอนุญาตให
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปจจัยชําระเงินตางประเทศใหกูยืมเงินตราตางประเทศได 

 

ขอ ๔๑ บุคคลใดนอกจากบุคคลที่มีถ่ินที่อยูนอกประเทศขอกูยืมหรือขอรับสินเชื่อรูปแบบ
อ่ืนเปนเงินตราตางประเทศจากนิติบุคคลรับอนุญาต ใหกระทําไดเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

(๑) เพื่อวัตถุประสงคตามขอ ๑๑ แหงประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง คําสั่งรัฐมนตรีใหไว
แกตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ โดยยื่นเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในขอ ๑๕ 
แหงประกาศนี้ 

(๒) เพื่อขายใหนิติบุคคลรับอนุญาตนั้น 

(๓) เพื่อชําระหนี้เงินตราตางประเทศใหแกนิติบุคคลรับอนุญาตโดยยื่นสําเนาสัญญาเงินกู 
หรือเอกสารการรับสินเชื่อ 

เมื่อนิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบจนเปนที่พอใจวาเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่งแทจริง
และถูกตองและเปนการกูยืมเงินเพื่อวัตถุประสงคตามที่แจงไว  ใหนิติบุคคลรับอนุญาตใหกูยืม 
เงินตราตางประเทศได โดยตองเรียกใหบุคคลดังกลาวทําสัญญาเงินกูหรือเอกสารการรับสินเชื่อไว
เปนหลักฐาน 

ในกรณีที่ผูขอกูเงินตราตางประเทศเปนสวนราชการ  ใหนิติบุคคลรับอนุญาตไมตองเรียก
เอกสารหลักฐาน  และใหกูยืมเงินตราตางประเทศดังกลาวไดทุกกรณีโดยเรียกใหสวนราชการยื่น
แบบตามที่กําหนดในขอ ๔๔ ดวย 



 

สกงป90-กส51001-25470331 

- ๒๘ - 

ขอ ๔๒ ใหนิติบุคคลรับอนุญาตใหกูยืมเงินตราตางประเทศแกบุคคลที่มีถ่ินที่อยูนอก
ประเทศในขณะใดขณะหนึ่งรวมทั้งสิ้นเกินกวา ๕ ลานดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทา 
ตามอัตราตลาดได 

 

 

ภาค ๘ 

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานและการรายงาน 

_________________________ 

 

ขอ ๔๓  ผูนําของเขาและผูสงของออกตองแจงรายการของที่นําเขาหรือสงออก และราคา
ของตอเจาพนักงานผานพนักงานเจาหนาที่ศุลกากรในขณะยื่นใบขนสินคาตามแบบที่เจาพนักงาน
กําหนด 

ผูนําของเขาและผูสงของออกไมตองแจงรายการตอเจาพนักงานสําหรับของตามเงื่อนไข 
ตอไปนี้   

(๑) ตัวอยางสินคา 

(๒) ของใชสวนตัวของผูเดินทางเขามาในประเทศหรือไปตางประเทศแลวแตกรณี 

(๓) ภาชนะหรือส่ิงอื่นใดสําหรับใชบรรจุของทุกชนิดที่วางเปลานําเขามาเพื่อบรรจุส่ิงของ 
สงออก หรือที่ไดใชบรรจุของสงออกไปแลวนํากลับเขามา หรือที่ไดใชบรรจุของเขามาแลวจะ 
สงกลับออกไปภายหลัง รวมตลอดทั้งแกนเปลาดวย หรือภาชนะหรือส่ิงอื่นใดสําหรับใชบรรจุ 
ของทุกชนิดที่วางเปลาสงออกไปเพื่อบรรจุส่ิงของ นํากลับเขามา หรือที่ไดใชบรรจุของเขามาแลว
สงกลับคืนออกไป หรือที่ไดใชบรรจุของสงออกแลว จะนํากลับเขามาภายหลัง รวมตลอดทั้ง 
แกนเปลาดวยแลวแตกรณี 

(๔) ฟลมที่ถายบันทึกภาพแลว เพื่อทําการลางแลวจะนํากลับเขามาในภายหลัง หรือฟลม
ภาพยนตรตลอดจนภาพโฆษณาที่นําเขามาฉายตามโรงมหรสพหรือสถานีโทรทัศนช่ัวระยะเวลา
หนึ่งแลวสงกลับคืนออกไป 
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(๕) ช้ินสวนอะไหลและอุปกรณเครื่องบินซึ่งทางการกรมตํารวจนําเขา หรือที่ไมมีการซื้อ 
เงินตราตางประเทศสงออกไปชําระ ซ่ึงสํานักงานสาขาของบริษัทการบินตางประเทศจัดสงออกไป
ยังสํานักงานใหญแลวแตกรณี 

(๖) ของที่นําเขามาโดยไมมีการชําระเงิน แลวสงกลับออกไปภายในระยะเวลาที่ไดทําสัญญา
ไวกับกรมศุลกากร 

(๗) ของที่สงกลับคืนออกไปในกรณีที่ของนั้นถูกสงออกไปจําหนายยังตางประเทศแลว  
นํากลับเขามาเพื่อซอมแซมโดยไมมีคาตอบแทนการซอมแซม 

(๘) เครื่องอุปโภคบริโภคที่สวนราชการ องคการของรัฐ องคการ ของรัฐบาล หรือ  
รัฐวิสาหกิจสงหรือนําออกไปใชในราชการหรือกิจการระหวางปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน  
นอกประเทศ แลวแตกรณี 

(๙) ของที่สวนราชการ องคการของรัฐ องคการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจสงหรือนําออก
ไปแสดงหรือซอมแซมและจะนํากลับเขามาภายหลัง 

(๑๐) ของที่นําเขามาเพื่อบริจาคหรือชวยเหลือในรูปใหเปลาแกสวนราชการ องคการของรัฐ 
องคการของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สภากาชาดไทย โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา สถาบันการศาสนา 
หรือมูลนิธิ  หรือของที่สวนราชการ องคการของรัฐ องคการของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจหรือสภากาชาด
ไทยบริจาคเพื่อการกุศลแกผูรับในตางประเทศ 

(๑๑) ของที่พนักงานเจาหนาที่ศุลกากรพอใจวานําเขามาเปนการชั่วคราวเพื่อแสดงในงาน
สาธารณะที่เปดใหประชาชนดูไดทั่วไป หรือนําเขามาเพื่อใชในการประชุมระหวางประเทศ 

(๑๒) ของที่ใชในการเจาะสํารวจทรัพยากรธรณีที่บริษัทตางประเทศ ซ่ึงไดรับสัมปทานจาก
รัฐบาลไทยนําเขามาใชในประเทศ 

(๑๓) น้ํามันที่เติมอากาศยานบินไปตางประเทศ 

(๑๔) ของที่ผูไดรับเอกสิทธิ์ทูต ทบวงการชํานัญพิเศษแหงองคการสหประชาชาติ องคการ
หรือสถาบันระหวางประเทศซึ่งประเทศไทยเปนสมาชิกนําเขาหรือสงออกแลวแตกรณี 

(๑๕) ช้ินสวนอะไหลและอุปกรณเรือขนสงระหวางประเทศที่พนักงานเจาหนาที่ศุลกากร 
พอใจวาเปนของที่ผูประกอบการเดินเรือระหวางประเทศหรือสาขาหรือตัวแทนของผูประกอบการ 
ดังกลาว สงหรือนําออกเพื่อใชซอมแซมเรือที่ใชในกิจการขนสงระหวางประเทศของตน 
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(๑๖) ฟลมภาพยนตรขาวและเหตุการณตาง ๆ หรือแถบบันทึกภาพและเสียงที่ไดบันทึกแลว 
ซ่ึงนําเขาหรือสงออกทางอากาศยานแลวแตกรณี 

(๑๗) ของที่จําหนายในรานคาปลอดอากร ซ่ึงผูเดินทางไปตางประเทศ ผูเดินทางผาน หรือ  
ผูที่เขามาในราชอาณาจักรชั่วระยะเวลาที่กําหนดในตั๋วเดินทางไปกลับหรือตั๋วเดินทางผาน แลวแต
กรณี นําติดตัวออกไป 

(๑๘) ของ รวมตลอดถึง เพชรพลอย เครื่องรูปพรรณทองคําและเครื่องรูปพรรณทองคําขาว 
ซ่ึงผูเดินทางผาน หรือผูที่เขามาในราชอาณาจักรชั่วระยะเวลาที่กําหนดในตั๋วเดินทางไปกลับหรือ 
ตั๋วเดินทางผาน แลวแตกรณี นําติดตัวออกไป 

(๑๙) ยุทธภัณฑซ่ึงทางกระทรวงกลาโหมนําเขา 

(๒๐) ของที่นําเขามาเพื่อบริการคนโดยสารบนเครื่องบิน ซ่ึงบริษัทการบินเปนผูนําเขาทาง
อากาศยาน 

(๒๑) หนังสือพิมพรายวัน รายคาบ รายปกษ และหนังสือพิมพภาพขาว ซ่ึงนําเขาทาง 
อากาศยาน 

(๒๒) อุปกรณเหมืองแร ซ่ึงผูประกอบการเหมืองแรนําเขามาเพื่อใชในกิจการเหมืองแร 
ของตน 

(๒๓) ถุงสําหรับบรรจุแรเพื่อสงออก ปายติดถุงแรหรือเชือกสําหรับเย็บถุงแร ซ่ึงผูประกอบ
การเหมืองแรนําเขา 

(๒๔) ของนอกจากที่มีประกาศหรือคําสั่งกําหนดไวโดยเฉพาะ ซ่ึงผูเดินทางผานหรือผูที่ 
เขามาในราชอาณาจักรชั่วระยะเวลาที่กําหนดในตั๋วเดินทางไปกลับ หรือตั๋วเดินทางผาน แลวแต
กรณี นําติดตัวเขามา 

(๒๕) ของนอกจากที่กําหนดใน (๑) ถึง (๒๔) ซ่ึงนําเขาหรือสงออกแตละครั้งมีมูลคาต่ํากวา  
๒๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทาตามอัตราตลาด 

(๒๖) ของที่ไมตองยื่นใบขนสินคาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 

เมื่อผูนําของเขาและผูสงของออกไดยื่นใบขนสินคาตอพนักงานเจาหนาที่ศุลกากรแลว   
ใหถือวาแบบใบขนสินคาที่แจงดังกลาวเปนแบบที่เจาพนักงานกําหนด 
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ขอ ๔๔ บุคคลใดประสงคจะขอซื้อ ขาย ฝาก ถอน เงินตราตางประเทศ หรือไมขาย 
เงินตราตางประเทศและไมนําเงินตราตางประเทศดังกลาวฝากไวกับนิติบุคคลรับอนุญาตจํานวน 
ตั้งแต ๒๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทาตามอัตราตลาด  ใหบุคคลนั้นยื่นแบบการทํา 
ธุรกรรมเงินตราตางประเทศตามที่เจาพนักงานกําหนด  และใหนิติบุคคลรับอนุญาตจัดทําสําเนาเพื่อ
มอบใหแกบุคคลนั้นไวเปนหลักฐาน และในกรณีที่นิติบุคคลรับอนุญาตรับซื้อหรือขายเงินตรา 
ตางประเทศ ใหนิติบุคคลรับอนุญาตสําแดงจํานวนเงิน อัตราแลกเปลี่ยน วันเดือนปที่รับทําธุรกรรม
ในแบบการทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศดวย 

ในกรณีไมขายเงินตราตางประเทศและไมนําเงินตราตางประเทศดังกลาวฝากไวกับ 
นิติบุคคลรับอนุญาตจํานวนตั้งแต ๒๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทาตามอัตราตลาด  
นิติบุคคลรับอนุญาตจะตองจัดใหผูขอทําแบบการทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศเปน ๒ ฉบับ  
เพื่อแยกรายละเอียดของการรับและการจายเงินตราตางประเทศใหชัดเจน 

ในกรณีที่บุคคลใดขอซื้อ ขาย ฝาก ถอนเงินตราตางประเทศ หรือไมขายเงินตราตางประเทศ
และไมนําเงินตราตางประเทศดังกลาวฝากไวกับนิติบุคคลรับอนุญาตจํานวนต่ํากวา ๒๐,๐๐๐ 
ดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทาตามอัตราตลาด  ใหนิติบุคคลรับอนุญาตออกหลักฐานประกอบ
การทําธุรกรรมดังกลาวโดยตองสําแดง จํานวนเงิน อัตราแลกเปลี่ยน วันเดือนปที่รับทําธุรกรรม 
และวัตถุประสงค  และใหจัดทําสําเนาเพื่อมอบใหแกบุคคลนั้นเปนหลักฐานดวย 

 

ขอ ๔๕  เจาพนักงานอนุญาตใหบุคคลที่มีถ่ินที่อยูนอกประเทศ  สงคําสั่งหรือขอความผาน 
Authenticated SWIFT ที่มีขอมูลครบถวนเชนเดียวกับแบบการทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศที่
กําหนดในขอ ๔๔  แทนการกรอกขอมูลในแบบดังกลาว  ทั้งนี้ ใหนิติบุคคลรับอนุญาตลงนาม 
รับรองและประทับตรา และสําแดงจํานวนเงิน อัตราแลกเปลี่ยน และวันเดือนปที่รับทําธุรกรรม  
ในเอกสารดังกลาวดวย 

 

ขอ ๔๖ ใหนิติบุคคลรับอนุญาตเก็บรักษาแบบการทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศ เอกสาร 
คําสั่งหรือขอความผาน Authenticated SWIFT  แบบคําขออนุญาต และเอกสารที่นิติบุคคล 
รับอนุญาตออกให รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของไวไมนอยกวา ๓ ปเพื่อใหเจาพนักงาน 
ตรวจสอบเมื่อตองการ 
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ขอ ๔๗ นิติบุคคลรับอนุญาตจะตองรายงานการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน โอน ฝาก ถอน ใหกูยืม
เงินตราตางประเทศ การฝากถอนเงินบาทจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถ่ินที่อยูนอกประเทศ  
รวมทั้งการรายงานดานอื่นๆ ภายใตการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปจจัยชําระเงินตางประเทศตอ 
เจาพนักงานผานธนาคารแหงประเทศไทยตามหลักเกณฑและวิธีการที่เจาพนักงานกําหนด  ทั้งนี้ 
นิติบุคคลรับอนุญาตมีหนาที่ตองตรวจสอบและดูแลใหการรายงานขอมูลดังกลาวเปนไปโดย 
ถูกตองครบถวน 

 

ขอ ๔๘ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตนไป 

 

     ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
 

(นางทัศนา รัชตโพธิ์) 
เจาพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 

 


