
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๙ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๒๕ แห่งกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 
๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. 
๒๕๓๙) และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกประกาศเป็นคําสั่งทั่วไปไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๑ 

เมษายน ๒๕๓๔ 
(๒) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒) ลง

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๖ 
(๓) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓) ลง

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ 
 
ข้อ ๒  การส่งหรือนําเงินตราออกนอกประเทศตามเงื่อนไขต่อไปน้ี ไม่ต้องได้รับ

อนุญาตจากเจ้าพนักงานตามข้อ ๙ แห่งกฎกระทรวง 
(๑) การส่งหรือนําเงินตราออกนอกประเทศโดยธนาคารรับอนุญาต ในจํานวนไม่เกิน

มูลค่าของเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารในต่างประเทศส่งหรือนําเข้ามาแลกเปลี่ยน 
(๒)๒ การส่งหรือนําเงินตราออกนอกประเทศไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) และประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย ใน
จํานวนไม่เกินสองล้านบาท โดยในกรณีที่เป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์อันมีมูลค่ารวมกันเกินกว่าที่
เจ้าพนักงานประกาศกําหนด ต้องแจ้งรายการเกี่ยวกับเงินตรานั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรใน
ขณะที่ผ่านด่านศุลกากรทุกแห่ง ตามแบบที่เจ้าพนักงานกําหนด 

(๓) การส่งหรือนําเงินตราออกนอกประเทศนอกจากกรณีที่กําหนดใน (๑) และ (๒) 
ในจํานวนไม่เกินห้าหมื่นบาท 

 
ข้อ ๓๓  ให้ซื้อ ขายทองคําในประเทศได้ รวมถึงการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าที่มีทองคําเป็นสินค้าหรือมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทองคําที่กระทําทั้งในและนอกศูนย์ซื้อขาย
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๓๗ ง/หน้า ๗/๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ 
๒ ข้อ ๒ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 

(ฉบับท่ี ๕) 
๓ ข้อ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับ

ท่ี ๓) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่ว่ากระทําโดยตรงหรือผ่านนายหน้า ตัวแทนหรือโดยวิธีการอื่นใด และไม่ว่า
จะมีการส่งมอบหรือไม่ส่งมอบซึ่งทองคําที่ซื้อขายนั้น  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า 

การซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศที่มีตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทองคําที่
กระทํานอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานกําหนด 

ให้ซื้อ ขายทองคําในต่างประเทศได้ เว้นแต่การซื้อหรือขายทองคําล่วงหน้าทุก
ประเภท รวมถึงการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีทองคําเป็นสินค้าหรือมีตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
กับทองคํา ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานกําหนด 

 
ข้อ ๔  การส่งออกนอกประเทศซึ่งของตามเงื่อนไขต่อไปน้ี ไม่ต้องจัดให้ได้มาซึ่ง

เงินตราต่างประเทศ ตามข้อ ๑๖ แห่งกฎกระทรวง 
(๑) ตัวอย่างสินค้า 
(๒) ของใช้ส่วนตัวของผู้เดินทางไปต่างประเทศ 
(๓) ภาชนะหรือสิ่งอื่นใดสําหรับใช้บรรจุของทุกชนิดที่ว่างเปล่าส่งออกไปเพื่อบรรจุ

สิ่งของนํากลับเข้ามา หรือที่ได้ใช้บรรจุของเข้ามาแล้วส่งกลับคืนออกไป หรือที่ได้ใช้บรรจุของส่งออก
แล้วจะนํากลับเข้ามาภายหลัง รวมตลอดทั้งแกนเปล่าด้วย 

(๔) ฟิล์มที่ถ่ายบันทึกภาพแล้ว เพื่อทําการล้างแล้วจะนํากลับเข้ามาในภายหลัง หรือ
ฟิล์มภาพยนตร์ตลอดจนภาพโฆษณาที่นําเข้ามาฉายตามโรงมหรสพหรือสถานีโทรทัศน์ช่ัวระยะเวลา
หนึ่งแล้วส่งกลับคืนออกไป 

(๕) ช้ินส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องบินที่ไม่มีการซื้อเงินตราต่างประเทศส่งออกไป
ชําระซึ่งสํานักงานสาขาของบริษัทการบินต่างประเทศจัดส่งออกไปยังสํานักงานใหญ่ 

(๖) ของที่นําเข้ามาโดยไม่มีการชําระเงิน แล้วส่งกลับออกไปภายในระยะเวลาที่ได้
ทําสัญญาไว้กับกรมศุลกากร 

(๗) ของที่ส่งกลับคืนออกไปในกรณีที่ของนั้นถูกส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศ
แล้วนํากลับเข้ามาเพื่อซ่อมแซมโดยไม่มีค่าตอบแทนการซ่อมแซม 

(๘) เครื่องอุปโภคบริโภคที่ส่วนราชการ องค์การของรัฐ องค์การของรัฐบาล หรือ
รัฐวิสาหกิจส่งหรือนําออกไปใช้ในราชการหรือกิจการระหว่างปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานนอก
ประเทศ แล้วแต่กรณี 

(๙) ของที่ส่วนราชการ องค์การของรัฐ องค์การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจส่งหรือ
นําออกไปแสดงหรือซ่อมแซมและจะนํากลับเข้ามาภายหลัง 

(๑๐) ของที่ส่วนราชการ องค์การของรัฐ องค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือ
สภากาชาดไทยบริจาคเพื่อการกุศลแก่ผู้รับในต่างประเทศ 

(๑๑) ของที่พนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรพอใจว่านําเข้ามาเป็นการชั่วคราวเพื่อแสดง
ในงานสาธารณะที่เปิดให้ประชาชนดูได้ทั่วไป หรือนําเข้ามาเพื่อใช้ในการประชุมระหว่างประเทศ 

(๑๒) ของที่ใช้ในการเจาะสํารวจทรัพยากรธรณีที่บริษัทต่างประเทศ ซึ่งได้รับ
สัมปทานจากรัฐบาลไทยนําเข้ามาใช้ในประเทศ 

(๑๓) น้ํามันที่เติมอากาศยานบินไปต่างประเทศ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑๔) ของที่ผู้ได้รับเอกสิทธ์ิทูต ทบวงการชํานัญพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติ 
องค์การ หรือสถาบันระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกส่งออก 

(๑๕) ช้ินส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เรือขนส่งระหว่างประเทศที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ศุลกากรพอใจว่าเป็นของที่ผู้ประกอบการเดินเรือระหว่างประเทศหรือสาขา หรือตัวแทนของ
ผู้ประกอบการดังกล่าว ส่งหรือนําออกเพื่อใช้ซ่อมแซมเรือที่ใช้ในกิจการขนส่งระหว่างประเทศของตน 

(๑๖) ฟิล์มภาพยนตร์ ข่าวและเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือแถบบันทึกภาพและเสียงที่ได้
บันทึกแล้วซึ่งส่งออกทางอากาศยาน 

(๑๗) ของที่จําหน่ายในร้านค้าปลอดอากร ซึ่งผู้เดินทางไปต่างประเทศ ผู้เดิน
ทางผ่าน หรือผู้ที่เข้ามาในราชอาณาจักรชั่วระยะเวลาที่กําหนดในตั๋วเดินทางไปกลับหรือต๋ัวเดิน
ทางผ่าน แล้วแต่กรณี นําติดตัวออกไป 

(๑๘) ของ รวมตลอดถึง เพชรพลอย เครื่องรูปพรรณทองคําและเครื่องรูปพรรณ
ทองคําขาว ซึ่งผู้เดินทางผ่าน หรือผู้ที่เข้ามาในราชอาณาจักรชั่วระยะเวลาที่กําหนดในตั๋วเดินทางไป
กลับหรือต๋ัวเดินทางผ่าน แล้วแต่กรณี นําติดตัวออกไป 

(๑๙)๔ ของนอกจากที่กําหนดใน (๑) ถึง (๑๘) ซึ่งส่งออกแต่ละครั้งมีมูลค่าตํ่ากว่าห้า
หมื่นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด 

 
ข้อ ๕  ให้ผู้นําของเข้าหรือผู้ส่งของออก แล้วแต่กรณี แจ้งรายการของที่นําเข้าหรือ

ส่งออกราคาของ วิธีชําระเงินค่าของ เงินตราต่างประเทศหรือเงินตราที่ใช้หรือจะใช้ชําระค่าของนั้น
และเรื่องเกี่ยวข้องอื่นใดต่อเจ้าพนักงานโดยผ่านทางพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร ในขณะยื่นใบขน
สินค้าต่อศุลกากร 

การแจ้งรายการตามวรรคหนึ่ง ผู้นําของเข้าหรือผู้ส่งของออกต้องแจ้งตามแบบท่ีเจ้า
พนักงานกําหนด  ทั้งนี้ เจ้าพนักงานอาจยกเว้นให้ไม่ต้องแจ้งรายการใดรายการหนึ่ง หรือให้ไม่ต้อง
แจ้งรายการเฉพาะของซึ่งมีมูลค่าไม่เกินที่กําหนดก็ได้ 

 
ข้อ ๖  ให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายปัจจัยชําระเงินต่างประเทศกับธนาคารรับอนุญาตหรือ

บริษัทรับอนุญาต แจ้งรายการเกี่ยวกับปัจจัยชําระเงินต่างประเทศ รายละเอียดเกี่ยวกับการได้มาหรือ
การใช้ปัจจัยชําระเงินต่างประเทศ วัตถุประสงค์ในการซื้อปัจจัยชําระเงินต่างประเทศและเรื่องที่
เกี่ยวข้องอื่นใดต่อเจ้าพนักงานโดยผ่านทางธนาคารรับอนุญาตหรือบริษัทรับอนุญาต ในขณะซื้อหรือ
ขายปัจจัยชําระเงินต่างประเทศ 

การแจ้งรายการตามวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อหรือผู้ขายปัจจัยชําระเงินต่างประเทศต้องแจ้ง
ตามแบบที่เจ้าพนักงานกําหนด  ทั้งนี้ เจ้าพนักงานอาจยกเว้นให้ไม่ต้องแจ้งรายการใดรายการหนึ่ง 
หรือให้ไม่ต้องแจ้งรายการเฉพาะการซื้อหรือการขายปัจจัยชําระเงินต่างประเทศซึ่งมีมูลค่าไม่เกินที่
กําหนดก็ได้ 

 
ข้อ ๗  ให้ผู้ฝากเงินตราต่างประเทศไว้กับธนาคารรับอนุญาตตามข้อ ๑๖ หรือข้อ 

๒๐ แห่งกฎกระทรวงแจ้งรายการเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศที่ฝากหรือถอนจากบัญชี รายละเอียด
                                                 

๔ ข้อ ๔ (๑๙) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
(ฉบับท่ี ๔) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เกี่ยวกับการได้มาหรือถอนเงินตราต่างประเทศ วัตถุประสงค์ในการฝากหรือถอน และเรื่องที่เกี่ยวข้อง
อ่ืนใดต่อเจ้าพนักงานโดยผ่านทางธนาคารรับอนุญาต ในขณะที่ฝากหรือถอนเงินตราต่างประเทศ 

การแจ้งรายการตามวรรคหนึ่ง ผู้ฝากต้องแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานกําหนด  ทั้งนี้ 
เจ้าพนักงานอาจยกเว้นให้ไม่ต้องแจ้งรายการใดรายการหนึ่งหรือให้ไม่ต้องแจ้งรายการเฉพาะการฝาก
หรือการถอนเงินตราต่างประเทศซึ่งมีมูลค่าไม่เกินที่กําหนดก็ได้ 

 
ข้อ ๘  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓)๕ 
 

ข้อ ๒  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป 
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๔)๖ 
 

ข้อ ๒  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๕)๗ 
 

ข้อ ๒  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้น
ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปณตภร/ผู้จัดทํา 
๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ 

 
 
 
                                                 

๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๑๙๒ ง/หน้า ๖๑/๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๑๑๖ ง/หน้า ๑๔/๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๑๕๔ ง/หน้า ๒/๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 


