
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 
 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) 

ออกตามความในพระราชบญัญัตคิวบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
พุทธศักราช ๒๔๘๕๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔  แหงพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งไดแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ พุทธศักราช ๒๔๘๖ และมาตรา ๙ แหง
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ออกกฎกระทรวงไว ดั่งตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ใหยกเลิกกฎกระทรวงการคลังออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

การแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๔๘๕ กฎกระทรวงการคลังออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๔) กฎ
กระทรวงการคลังออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 
๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๕) กฎกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๔๙๔) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. 
๒๔๙๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๔๙๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ กฎกระทรวง  ฉบับที่ ๑๑ (พ .ศ .  ๒๔๙๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๔๙๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
ทั้งนี้ภายใตบังคับขอ ๒๘ 

 
ขอ ๒  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ปจจัยชําระเงินตางประเทศ” หมายความวา เงินตราตางประเทศและเล็ตเตอร

ออฟเครดิต 
“เล็ตเตอรออฟเครดิต” หมายความรวมตลอดถึง ออธอริตี้ทูเปอเชส และคําส่ัง

หรือเอกสารที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน และหมายความเฉพาะที่พึงจายในตางประเทศ 
“ธนาคารรับอนุญาต” หมายความวา ธนาคารพาณิชยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ

ธุรกิจเกี่ยวกับปจจัยชําระเงินตางประเทศ 
“บริษัทรับอนุญาต” หมายความวา บริษัทจํากัดที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ

เก่ียวกับปจจัยชําระเงินตางประเทศซึ่งมิใชธนาคาร 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๑/ตอนที่ ๘๔/หนา ๑๘๓๒/๑๔ ธันวาคม ๒๔๙๗ 



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 
 

“บุคคลรับอนุญาต” หมายความวา บุคคลที่ไดรับอนุญาตใหซื้อ ขาย ใหกูยืม 
แลกเปล่ียนธนบัตรตางประเทศ ธนาคารบัตรตางประเทศ เหรียญกระษาปณตางประเทศ หรือเช็ค
สําหรับเดินทางที่พึงจายเปนเงินตราตางประเทศ 

“นิติบุคคลรับอนุญาต”๒ หมายความวา ธนาคารรับอนุญาต บริษัทรับอนุญาต 
และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปจจัยชําระ
เงินตางประเทศ 

“ตัวแทนซื้อเงิน” หมายความวา บุคคลที่ประกอบธุรกิจเปนตัวแทนรวบรวมเงิน
จากบุคคลอื่นหลายคน เพ่ือนําเงินนั้นไปซื้อปจจัยชําระเงินตางประเทศจากธนาคารรับอนุญาตหรอื
บริษัทรับอนุญาตเพื่อสงไปเลี้ยงดูครอบครัวและญาติพ่ีนองของบุคคลนั้น ๆ ในตางประเทศ 

 
ขอ ๓  หามมิใหบุคคลใดประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปจจัยชําระเงินตางประเทศ เวน

แตจะไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี 
บุคคลใดประสงคจะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปจจัยชําระเงินตางประเทศจะตองทํา

คําขอตอรัฐมนตรีตามแบบที่กําหนด โดยยื่นผานธนาคารแหงประเทศไทย 
รัฐมนตรีจะประกาศขอกําหนดเปนคําส่ังซึ่งผูขอรับอนุญาตจะตองปฏิบัติเพ่ือการ

ขอรับอนุญาต และซึ่งผูรับอนุญาตตองปฏิบัติไวก็ได 
ถาใบอนุญาตนั้นมิไดระบุเปนอยางอ่ืน ในกรณีที่ผูรับอนุญาตเปนธนาคารรับ

อนุญาตหรือบริษัทรับอนุญาต ใหถือวาใชไดสําหรับสาขาของผูรับอนุญาตดวย กรณีจะเปน
ประการใดก็ตาม รัฐมนตรีมีอํานาจเรียกใบอนุญาตมาแกไขเสียใหม โดยระบุมิใหใบอนุญาตนั้น
ใชไดสําหรับสาขาใดของผูรับอนุญาตก็ได 

 
ขอ ๔๓  ใบอนุญาตที่ออกใหตามความในขอ ๓ ไมคุมถึงการกระทําที่หามไวในขอ 

๗ ทวิ ขอ ๘ และขอ ๙ และเฉพาะใบอนุญาตที่ออกใหแกบุคคลรับอนุญาตไมคุมถึงการซื้อ การ
ขาย การใหกูยืม การแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศอยางอ่ืน นอกจากธนบัตรตางประเทศ 
ธนาคารบัตรตางประเทศ เหรียญกษาปณตางประเทศและเช็คสําหรับเดินทางที่พึงจายเปนเงินตรา
ตางประเทศ 

 
ขอ ๕  ใบอนุญาตที่ออกใหตามความในขอ ๓ รัฐมนตรีอาจถอนเสียไดในเมื่อ

ปรากฏวา ผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนกฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
หรือกฎ ขอบังคับ คําส่ัง ประกาศ ที่ไดออกเพ่ือดําเนินการตามกฎหมายนั้น หรือปฏิบัติการอัน
เปนภัยตอระบบการแลกเปลี่ยนเงิน หรือเปนภัยตอสาธารณชนในทางเศรษฐกิจ 

 

                                                 
๒ ขอ ๒ นิยามคําวา “นิติบุคคลรับอนุญาต” แกไขเพ่ิมเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ 

(พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
๓ ขอ ๔ แกไขเพ่ิมเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 



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 
 

ขอ ๖  เมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันใชกฎกระทรวงนี้ ใหการอนุญาตหรือ
ซึ่งถือวาอนุญาต ใหธนาคาร หางหุนสวนบริษัท หรือผูคาเงินตราตางประเทศ ประกอบธุรกิจ
เก่ียวกับปจจัยชําระเงินตางประเทศ รวมทั้งการอนุญาตเพื่อการโพยกวน ซึ่งไดอนุญาตหรือถือวา
อนุญาตกอนวันใชกฎกระทรวงนี้ เปนอันสิ้นสุดลง 

 
ขอ ๗  หามมิใหบุคคลใด นอกจากธนาคารรับอนุญาต บริษัทรับอนุญาต หรือ

บุคคลรับอนุญาต ทําการซื้อ ขาย ใหกูยืม แลกเปล่ียน หรือโอนปจจัยชําระเงินตางประเทศ เวนแต 
จะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน 

ความในวรรคหนึ่งไมใหใชบังคับแก๔ 
(๑) การซื้อ การขายหรือการแลกเปลี่ยนปจจัยชําระเงินตางประเทศกับธนาคาร

รับอนุญาตหรือบริษัทรับอนุญาต 
(๒) การซื้อหรือการขายธนบัตรตางประเทศ ธนาคารบัตรตางประเทศหรือ

เหรียญกษาปณตางประเทศกับบุคคลรับอนุญาต หรือการขายเช็คสําหรับเดินทางที่พึงจายเปน
เงินตราตางประเทศแกบุคคลรับอนุญาต 

 
ขอ ๗ ทวิ๕  หามมิใหบุคคลใดรับฝากเงินตราตางประเทศ กู ยืมเงินตรา

ตางประเทศ หรือกอหนี้อ่ืนใดที่เก่ียวกับเงินตราตางประเทศ ไมวาจะเปนการกระทําของสํานักงาน
ใหญ สาขาตัวแทน หรือบุคคลใด หรือเปนการกระทําระหวางบุคคลดังกลาว เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากเจาพนักงาน 

ความในวรรคหนึ่งจะใชบังคับเมื่อใด โดยจะใชบังคับเปนการทั่วไป หรือเปนการ
เฉพาะ หรือจะใชบังคับทั้งหมดหรือบางสวน ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

ในการกําหนดตามวรรคสองหรือการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีหรือเจา
พนักงานจะกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข หรือระยะเวลาไวดวยก็ได 

 
ขอ ๘  บุคคลใดไดไปซึ่งปจจัยชําระเงินตางประเทศโดยไดรับอนุญาตใหนําไปใช

เพ่ือวัตถุประสงค หรือภายใตเง่ือนไขอยางใด หามมิใหบุคคลนั้นนําไปใชเพ่ือวัตถุประสงคอยาง
อ่ืน หรือนําไปใชผิดตอเง่ือนไขในการไดไปซึ่งปจจัยชําระเงินตางประเทศนั้น ทั้งนี้ไมวาจะนําไปใช
ในหรือนอกประเทศ 

 

                                                 
๔ ขอ ๗ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
๕ ขอ ๗ ทวิ เพ่ิมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 



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 
 

ขอ ๙๖  นอกจากในกรณีที่รัฐมนตรีไดมีคําส่ังยกเวนโดยทั่วไปไว หามมิใหบุคคล
ใดสงหรือนําเงินตราออกนอกประเทศ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน 

คําส่ังยกเวนนั้น รัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขไวดวยก็ได 
 
ขอ ๑๐๗  บุคคลใดนําเงินตราตางประเทศที่เปนธนบัตรหรือเหรียญกษาปณอันมี

มูลคารวมกันเกินจํานวนที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาออกไปนอกหรือเขา
มาในประเทศตองแจงรายการเกี่ยวกับเงินตราตางประเทศนั้นตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดตอ
พนักงานเจาหนาที่ศุลกากรในขณะที่ผานศุลกากรทุกแหง หรือเจาพนักงานประจําดานตรวจคนเขา
เมือง ดานพรมแดน หรือชองทางอื่นใดซึ่งใชเปนทางออกไปนอกหรือเขามาในประเทศ เฉพาะท่ี
รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในขณะที่ผานดานหรือชองทางดังกลาว 

จํานวนเงินตราตางประเทศที่รัฐมนตรีกําหนดตามวรรคหนึ่ง ตองไมเกินหาหมื่น
ดอลลารสหรัฐหรือเทียบเทา 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่ศุลกากรหรือเจาพนักงานไดรับแจงตามวรรคหนึ่งแลว ให
รวบรวมจัดสงขอมูลที่ไดรับแจงไปยังกระทรวงการคลังตอไป 

 
ขอ ๑๑๘  (ยกเลิก) 
 
ขอ ๑๒๙  (ยกเลิก) 
 
ขอ ๑๓๑๐  (ยกเลิก) 
 
ขอ ๑๔๑๑  (ยกเลิก) 
 
ขอ ๑๕  นอกจากในกรณีที่รัฐมนตรีไดมีคําส่ังยกเวนโดยทั่วไปไว หามมิใหบุคคล

ใด ซื้อ ขาย หรือใหกูยืมทองคํา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน 
คําส่ังยกเวนนั้น รัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขไวดวยก็ได 

                                                 
๖ ขอ ๙ แกไขเพ่ิมเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
๗ ขอ ๑๐ แกไขเพ่ิมเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
๘ ขอ ๑๑ ยกเลิกโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
๙ ขอ ๑๒ ยกเลิกโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
๑๐ ขอ ๑๓ ยกเลิกโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
๑๑ ขอ ๑๔ ยกเลิกโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 



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 
 

 
ขอ ๑๖๑๒  บุคคลใดสงของออกนอกประเทศตองจัดใหไดมาซึ่ งเ งินตรา

ตางประเทศเปนคาของภายในสามรอยหกสิบวันนับแตวันสงของออกนอกประเทศ และเมื่อไดรับ
เงินตราตางประเทศนั้นแลวตองนําเขามาในประเทศทันที และขายหรือฝากเงินตราตางประเทศนัน้
กับนิติบุคคลรับอนุญาตที่ตั้งอยูในประเทศภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ทั้งนี้ เวนแตรัฐมนตรีจะมีคําส่ังยกเวนเปนการทั่วไปหรือไดรับอนุญาตจากเจา
พนักงาน 

ในการฝากเงินตราตางประเทศที่ไดมาตามวรรคหนึ่งกับนิติบุคคลรับอนุญาต 
หรือการถอนเงินตราตางประเทศดังกลาว ผูสงออกและนิติบุคคลรับอนุญาตตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข วงเงิน และระยะเวลาในการฝากหรือถอนตามที่เจาพนักงานกําหนด 

คําส่ังของรัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขไวดวยก็ได 
 
ขอ ๑๗๑๓  (ยกเลิก) 
 
ขอ ๑๘๑๔  (ยกเลิก) 
 
ขอ ๑๙๑๕  (ยกเลิก) 
 
ขอ ๒๐๑๖  บุคคลใดไดมาซึ่งเงินตราตางประเทศนอกจากที่กําหนดไวในขอ ๑๖ 

ตองนําเขามาในประเทศทันทีและขายเงินตราตางประเทศนั้นใหแกนิติบุคคลรับอนุญาตหรือ
บุคคลรับอนุญาตที่ตั้งอยูในประเทศ หรือฝากเงินตราตางประเทศนั้นกับนิติบุคคลรับอนุญาตที่
ตั้งอยูในประเทศภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ใน
กรณีที่เปนเงินตราตางประเทศจากการทําธุรกรรม บุคคลดังกลาวตองจัดใหไดมาซึ่งเงินตรา
ตางประเทศนั้นภายในสามรอยหกสิบวันนับแตวันที่ทําธุรกรรม 

ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง เจาพนักงานจะมีคําส่ังยกเวนโดยทั่วไปหรือ
โดยเฉพาะ และจะกําหนดเงื่อนไขในการยกเวนดวยก็ได 

ในการฝากเงินตราตางประเทศที่ไดมาตามวรรคหนึ่งไวกับนิติบุคคลรับอนุญาต 

                                                 
๑๒ ขอ ๑๖ แกไขเพ่ิมเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
๑๓ ขอ ๑๗ ยกเลิกโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
๑๔ ขอ ๑๘ ยกเลิกโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
๑๕ ขอ ๑๙ ยกเลิกโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
๑๖ ขอ ๒๐ แกไขเพ่ิมเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

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 
 

หรือการถอนเงินตราตางประเทศดังกลาว บุคคลผูไดมาซึ่งเงินตราตางประเทศและนิติบุคคลรับ
อนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข วงเงิน และระยะเวลาในการฝากหรือถอน
ตามที่เจาพนักงานกําหนด 

 
ขอ ๒๑๑๗  (ยกเลิก) 
 
ขอ ๒๒๑๘  (ยกเลิก) 
 
ขอ ๒๓๑๙  (ยกเลิก) 
 
ขอ ๒๔๒๐  (ยกเลิก) 
 
ขอ ๒๕๒๑  รัฐมนตรีอาจออกคําส่ังโดยทั่วไป 
(๑) ใหผูนําของเขาหรือผูสงของออกแจงรายการตามแบบที่เจาพนักงานกําหนด

เก่ียวกับของที่นําเขาหรือสงออกราคาของ วิธีชําระเงินคาของ เงินตราตางประเทศหรือเงินตราที่ใช
หรือจะใชชําระคาของนั้น หรือขอความอื่นใดตอเจาพนักงานโดยผานทางพนักงานเจาหนาที่
ศุลกากรในขณะยื่นใบขนสินคาตอศุลกากร 

(๒) ใหบุคคลซึ่งซื้อหรือขายปจจัยชําระเงินตางประเทศกับธนาคารรับอนุญาต
หรือบริษัทรับอนุญาต แจงรายการตามแบบที่เจาพนักงานกําหนดเกี่ยวกับปจจัยชําระเงิน
ตางประเทศรายละเอียดเกี่ยวกับการใชหรือการไดมาซึ่งปจจัยชําระเงินตางประเทศ วัตถุประสงค
ในการซื้อปจจัยชําระเงินตางประเทศ หรือขอความอื่นใดตอเจาพนักงานโดยผานทางธนาคารรับ
อนุญาตหรือบริษัทรับอนุญาตในขณะซื้อหรือขายปจจัยชําระเงินตางประเทศ 

(๓)๒๒ ใหบุคคลซึ่งฝากเงินตราตางประเทศไวกับธนาคารรับอนุญาตตามขอ ๑๖ 
หรือขอ ๒๐ แจงรายการตามแบบที่เจาพนักงานกําหนดเกี่ยวกับเงินตราตางประเทศที่ฝากหรือ
ถอนจากบัญชีเงินฝาก รายละเอียดเกี่ยวกับการไดมาหรือถอนเงินตราตางประเทศ วัตถุประสงค

                                                 
๑๗ ขอ ๒๑ ยกเลิกโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
๑๘ ขอ ๒๒ ยกเลิกโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
๑๙ ขอ ๒๓ ยกเลิกโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
๒๐ ขอ ๒๔ ยกเลิกโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
๒๑ ขอ ๒๕ แกไขเพ่ิมเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕  
๒๒ ขอ ๒๕ (๓) แกไขเพ่ิมเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

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 
 

ในการฝากหรือถอน หรือขอความอื่นใดตอเจาพนักงานโดยผานทางธนาคารรับอนุญาตในขณะ
ฝากหรือถอนเงินตราตางประเทศ 

 
ขอ ๒๖  ในกรณีที่รัฐมนตรีประกาศวาไดมีการเปดบัญชีหักกลบลบหนี้ระหวาง

ประเทศไทยกับตางประเทศประเทศหนึ่งประเทศใด บุคคลผูสงเงินไปยังประเทศนั้น หรือรับเงิน
จากบุคคลในประเทศนั้น จะตองกระทําโดยผานบัญชีหักกลบลบหนี้นั้นตามวิธีการที่รัฐมนตรี
กําหนด เวนแตจะไดอนุญาตใหยกเวน 

 
ขอ ๒๗  หามมิใหบุคคลใดประกอบธุรกิจเปนตัวแทนซื้อเงิน เวนแตจะไดรับ

อนุญาตจากรัฐมนตร ี
บุคคลใดประสงคจะประกอบธุรกิจเปนตัวแทนซื้อเงินจะตองทําคําขอตอรัฐมนตรี

ตามแบบที่กําหนด โดยยื่นผานธนาคารแหงประเทศไทย 
รัฐมนตรีจะประกาศขอกําหนดเปนคําส่ังซึ่งผูขอรับอนุญาตจะตองปฏิบัติเพ่ือการ

ขอรับอนุญาต และซึ่งผูรับอนุญาตตองปฏิบัติไวก็ได 
ถาใบอนุญาตนั้นมิไดระบุเปนอยางอ่ืน ใหถือวาใชไดสําหรับสาขาของผูรับ

อนุญาตดวย กรณีจะเปนประการใดก็ตาม รัฐมนตรีมีอํานาจเรียกใบอนุญาตมาแกไขเสียใหม โดย
ระบุมิใหใบอนุญาตนั้นใชไดสําหรับสาขาใดของผูรับอนุญาตก็ได 

 
ขอ ๒๘  ใหกฎกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งไดแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ 
(พ.ศ. ๒๔๙๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
และโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๔๙๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ คงใชบังคับแกบุคคลที่มีความผูกพันจะตองจัดใหไดมาซึ่ง
เงินตราตางประเทศ เพ่ือขายแกธนาคารแหงประเทศไทย ตอไปจนกวาจะไดปฏิบัติการตามความ
ผูกพันนั้นเสร็จสิ้นแลว 

 
 

ใหไว ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ 
ภ. บรภิัณฑยุทธกิจ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวงในเรื่องนี้มีหลายฉบับ 
และปรากฏวายังไมรัดกุมพอ สมควรประมวลเสียใหมใหสะดวกแกการใชปฏิบัติ และแกไข
ปรับปรุงวิธีการบางประการใหรัดกุมยิ่งข้ึน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

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 
 

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕๒๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินไดบัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจควบคุมการสง
หรือนําเงินตราและหลักทรัพยออกนอกประเทศ จึงเห็นสมควรออกกฎกระทรวงกําหนดมูลคาการ
สงหรือนําเงินตรา หรือหลักทรัพยอันมีคาหรือพึงจายเปนเงินตราออกนอกประเทศ ข้ึนไว 
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๑๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปล่ียน
เงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕๒๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกบุคคล
ประเภทนักสะสมเหรียญกระษาปณหรือธนบัตร 
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕๒๕ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เพ่ือเปนการสงเสริมการทองเที่ยว 
สมควรที่จะผอนผันใหนักทัศนาจรชาวตางประเทศ ผูเดินทางผานหรือผูที่เขามาในราชอาณาจักร
ช่ัวคราวนําปจจัยชําระเงินตางประเทศ หรือหลักทรัพยอันมีคาหรือพึงจายเปนเงินตราตางประเทศ
ออกนอกประเทศพรอมกับตนไดอยางเสรี 
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการ
แลกเปล่ียนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕๒๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ไดมีการนําเงินตรา
ตางประเทศเขามาในประเทศในรูปเงินฝาก การกูยืมและการกอหนี้เปนจํานวนมาก ซึ่งจะมีผลใน
การขยายสินเชื่อเพ่ิมมากขึ้น และอาจเปนชองทางใหมีการเก็งกําไรในการซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศ ตลอดทั้งเปนภาระทางดานการชําระหนี้ในภายหนา ซึ่งอาจมีผลกระทบกระเทือนตอ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ สมควรควบคุมการรับฝากเงินตราตางประเทศ การกูยืม
เงินตราตางประเทศและการกอหนี้ อ่ืนใดที่เก่ียวกับเงินตราตางประเทศ จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้ 
 

                                                 
๒๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๕/ตอนที่ ๘๕/หนา ๖๕๔/๒๔ กันยายน ๒๕๑๑ 
๒๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๖/ตอนที่ ๑๑๓/หนา ๑๐๒๕/๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๒ 
๒๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๙/ตอนที่ ๑๗/หนา ๒๗/๑ กุมภาพันธ ๒๕๑๕ 
๒๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๒/ตอนที่ ๗๐/หนา ๘๓/๑ เมษายน ๒๕๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

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 
 

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปล่ียน
เงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕๒๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรควบคุมและ
ปองกันมิใหมีการนําปจจัยชําระเงินตางประเทศ หรือหลักทรัพยอันมีคาหรือพึงจายเปนเงินตรา
ตางประเทศออกนอกประเทศโดยเสรี เวนแตกรณีนําออกไปพรอมกับตน หรือกรณีนําเงินสด
ออกไปไมเกินวงเงินที่กําหนด หรือในกรณีที่พิสูจนไดวาเปนเงินที่ไดนําเขามาและไดแจงเปนลาย
ลักษณอักษรไวตอพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยศุลกากรแลวในขณะนําเขา จึง
จําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการ
แลกเปล่ียนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕๒๘ 
 
หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรสงเสริมและ
อํานวยความสะดวกแกการคาขายตามแนวชายแดน ซึ่งนิยมใชเงินตราเปนสื่อกลางในการคาขาย 
และเพ่ือใหทางราชการสามารถแกไขปรับปรุงวงเงินตราที่บุคคลจะนําติดตัวออกนอกประเทศได
ทันตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และใหสอดคลองกับการกําหนดมูลคาเงินตราที่จะนําเขามาใน
ประเทศตามขอ ๑๐ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ ( พ.ศ. ๒๔๙๗ )  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ ในการนี้สมควรแกไขเพ่ิมเติม
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ ( พ.ศ. ๒๔๙๗) ฯ โดยใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออก
คําส่ังกําหนดกรณีและเง่ือนไขในการควบคุมการสงหรือนําเงินตราหรือหลักทรัพยอันมีคาหรือพึง
จายเปนเงินตราออกนอกประเทศไดโดยไมตองขออนุญาตจากเจาพนักงาน จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้ 
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบญัญัตคิวบคุมการแลกเปลี่ยน
เงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕๒๙ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ฐานะเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศเจริญเติบโตและมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นเปนลําดับจนในปจจุบันเงินสํารองระหวาง
ประเทศมีระดับสูงเปนที่นาพอใจ จึงสมควรที่จะผอนคลายการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อให
การนําเงินตราตางประเทศเขาออกเปนไปโดยเสรีย่ิงข้ึน อันจะสรางความคลองตัวในการดําเนิน
ธุรกิจกับตางประเทศและสรางความมั่นใจใหแกวงการการเงินระหวางประเทศ ซึ่งจะเปนผลดีตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงฉบับนี้ 

                                                 
๒๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๒/ตอนที่ ๒๑๘/ฉบับพิเศษ หนา ๒๖/๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๘ 
๒๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๖/ตอนที่ ๑๙๔/หนา ๕๒๑/๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ 
๒๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๓๙/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑ มีนาคม ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

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 
 

 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการ
แลกเปล่ียนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕๓๐ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรขยายธุรกิจ
ในดานการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงกําหนดใหบริษัทรับ
อนุญาตตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ สามารถรับฝากเงินตราตางประเทศได  จึงจําเปนตอง
ออกกฎกระทรวงนี ้
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบญัญัตคิวบคุมการแลกเปลี่ยน
เงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕๓๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรเรงรัดการจัด
ใหไดมา ซึ่งเงินตราตางประเทศสําหรับคาของที่สงออกนอกประเทศใหเร็วข้ึน เพ่ือเปนการรักษา
เสถียรภาพของคาเงินบาทใหดีย่ิงข้ึน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบญัญัตคิวบคุมการแลกเปลี่ยน
เงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕๓๒ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรเรงรัดการจัด
ใหไดมาซึ่งเงินตราตางประเทศสําหรับคาของที่สงออกใหเร็วข้ึน และเพ่ือมิใหผูไดมาซึ่งเงินตรา
ตางประเทศถือครองเงินตราตางประเทศไวนานเกินไปโดยไมมีความจําเปน อันจะเปนการชวย
รักษาเสถียรภาพของคาเงินบาทใหมั่นคงยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบญัญัตคิวบคุมการแลกเปลี่ยน
เงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕๓๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันฐานะเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศมีความมั่นคงเพิ่มขึ้น และมีทุนสํารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง ทํา
ใหสามารถผอนคลายการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เพ่ือใหผูประกอบการมีความยืดหยุนในการ
บริหารเงินตราตางประเทศมากขึ้น อันจะสรางความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจซึ่งจะเปนผลดีตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สมควรขยายระยะเวลาในการขายหรือฝากเงินตราตางประเทศ

                                                 
๓๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๒/ตอนที่ ๑๒ ก/หนา ๒๐/๒๔ เมษายน ๒๕๓๙ 
๓๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๔/ตอนที่ ๔๙ ก/หนา ๓๑/๒๒ กันยายน ๒๕๔๐ 
๓๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนที่ ๑ ก/หนา ๑/๖ มกราคม ๒๕๔๑ 
๓๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๒๓ ก/หนา ๔๐/๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

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 
 

ซึ่งบุคคลใดไดมาเปนคาของสงออกนอกประเทศหรือไดมาจากแหลงเงินไดอ่ืนในตางประเทศจึง
จําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕๓๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ประเทศไทยไดเปดเสรี
ทางดานการเงินและผอนคลายการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ทําใหประชาชนสามารถนําเงินตรา
ตางประเทศออกไปนอกหรือเขามาในประเทศไดโดยไมจํากัด ในบางครั้งจึงเกิดการลักลอบสงหรื
อนําเงินตราตางประเทศที่ไดมาโดยมิชอบดวยกฎหมายออกไปนอกหรือเขามาในประเทศ อันเปน
เหตุใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงทางการเงินของประเทศ ดังนั้น เพ่ือปองกันการกระทํา
ดังกลาวและเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการปราบปรามการคายาเสพติดและการปราบปรามการ
ฟอกเงินของรัฐ สมควรกําหนดมาตรการกํากับดูแลการเคลื่อนไหวของเงินตราตางประเทศ โดย
ใหผูนําเ งินตราตางประเทศที่ เปนธนบัตรหรือเหรียญกษาปณอันมีมูลคาเกินจํานวนที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดออกไปนอกหรือเขามาในประเทศ แจงรายการเกี่ยวกับ
เงินตราตางประเทศนั้น จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕๓๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันธุรกิจไทยประสบ
กับภาวะการแขงขันที่เพ่ิมขึ้นทั้งในตลาดภายในประเทศและในตลาดโลก จึงมีความจําเปนตอง
สนับสนุนใหธุรกิจไทยมีความคลองตัวในการประกอบธุรกิจมากขึ้น สมควรขยายระยะเวลาในการ
นําเขามาในประเทศซึ่งเงินตราตางประเทศที่บุคคลใดไดมาเปนคาของสงออกนอกประเทศหรือ
ไดมาจากแหลงเงินไดอ่ืนและใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจพิจารณากําหนด
ระยะเวลาสําหรับการขายหรือฝากเงินตราตางประเทศดังกลาวในประเทศไทยตามความเหมาะสม
แกสถานการณ อันจะทําใหเกิดความคลองตัวในการใหสินเชื่อทางการคาแกคูคาในตางประเทศ
และการบริหารเงินตราตางประเทศ ซึ่งจะมีสวนชวยลดตนทุนดานการเงินและเพิ่มความสามารถ
ในการแขงขันของธุรกิจไทย จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 

วชิระ/จัดทํา 
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑ 

 

                                                 
๓๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๖๒ ก/หนา ๑๒/๒๘ กันยายน ๒๕๕๐ 
๓๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๒๓ ก/หนา ๒๐/๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ 


