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พระราชบัญญัติ 
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   

 
สมเด็จพระเจ,าอยู/หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ให,ไว, ณ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เป6นป7ที่ ๑ ในรัชกาลป8จจุบัน 

 
สมเด็จพระเจ,าอยู/หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ

โปรดเกล,าฯ ให,ประกาศว/า 
 
โดยท่ีเป6นการสมควรแก,ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว/าด,วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล,าฯ ให,ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว,โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห/งชาติ ดังต/อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว/า “พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให,ใช,บังคับต้ังแต/วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป6นต,นไป 
 
มาตรา ๓  ให,เพ่ิมความต/อไปน้ีเป6นมาตรา ๖/๑ แห/งพระราชบัญญัติควบคุมการ

แลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช ๒๔๘๕ 
“มาตรา ๖/๑  นอกจากการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๔ เพ่ือประโยชนHในการ

ปIองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก/การก/อการร,าย ให,รัฐมนตรีมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงกําหนดเก่ียวกับการส/งหรือนําเงินตรา เงินตราต/างประเทศและตราสารเปลี่ยนมือ
ออกไปนอกหรือเข,ามาในประเทศ 

ตราสารเปลี่ยนมือตามวรรคหน่ึง หมายความว/า ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใช,เงิน เช็ค 
หรือตราสารอ่ืนใดท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด แต/ไม/รวมถึงตราสารเปลี่ยนมือท่ีระบุช่ือผู,รับเงิน และมี
ข,อกําหนดห,ามเปลี่ยนมือ 

เงินตรา เงินตราต/างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือตามมาตราน้ี ให,ถือว/าเป6นของ
ตามกฎหมายว/าด,วยศุลกากร และให,นําบทบัญญัติมาตรา ๘ ทวิ วรรคสอง มาใช,บังคับ” 

 
 

ผู,รับสนองพระราชโองการ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล/ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๑๐๔ ก/หน,า ๒๗/๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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พลเอก ประยุทธH  จันทรHโอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีประเทศไทยได,เข,าเป6นสมาชิก
ขององคHกรต/อต,านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟRกและมีพันธกรณีท่ีต,องเข,ารับการประเมินการปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลด,านการปIองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต/อต,านการสนับสนุนทางการเงิน
แก/การก/อการร,าย สมควรแก,ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว/าด,วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเพ่ือกําหนด
มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการส/งหรือนําเงินตรา เงินตราต/างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือ
ออกไปนอกหรือเข,ามาในประเทศ รวมท้ังกําหนดให,เงินตรา เงินตราต/างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือ
เป6นของตามกฎหมายว/าด,วยศุลกากรด,วย  จึงจําเป6นต,องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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ปุณิกา/ปริยานุช/จัดทํา 
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 
นุสรา/ตรวจ 

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


