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ประกาศเจ�าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
เร่ือง หลักเกณฑ$และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 

เป(นบุคคลรับอนุญาต๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในข�อ ๓ ข�อ ๔ และข�อ ๕ แห0งประกาศกระทรวงการคลัง 

เร่ือง คําสั่งรัฐมนตรีให�ไว�แก0บุคคลรับอนุญาต ลงวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เจ�าพนักงาน
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินออกประกาศไว� ดังต0อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  บุคคลรับอนุญาต ต�องมีคุณสมบัติอย0างใดอย0างหน่ึง ดังต0อไปน้ี 
(๑) เป(นนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจโรงแรมท่ีชาวต0างประเทศนิยมเข�าพัก 
(๒) เป(นนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจ ดังต0อไปน้ี โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระ

แล�วไม0ตํ่ากว0า ๑๐ ล�านบาท 
(ก) หอพักนานาชาติ หรือเกสท$เฮาส$ขนาดใหญ0ที่มีชาวต0างประเทศนิยมเข�าพัก 
(ข) เอกชนท่ีให�บริการแก0นักท0องเท่ียวชาวต0างประเทศเป(นส0วนใหญ0 ได�แก0 

สนามบิน ท0าเรือ เรือทัศนาจรขนาดใหญ0ท่ีมีห�องพักแรมสําหรับผู�โดยสารหรือบริษัทหรือตัวแทนนํา
เท่ียวในประเทศท่ีจัดนํานักท0องเท่ียวชาวต0างประเทศเดินทางเข�ามาท0องเท่ียวในประเทศ 

(ค) ห�างสรรพสินค�าขนาดใหญ0 หรือร�านขายสินค�าท่ีมีชาวต0างประเทศไปใช�
บริการเป(นส0วนใหญ0 

(ง) ธุรกิจระหว0างประเทศด�านการออกเช็คเดินทางต0างประเทศ และ/หรือบัตร
เครดิตสากล 

(๓) เป(นนิติบุคคลท่ีมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล�วไม0ตํ่ากว0า ๑ ล�านบาท โดยผู�
ถือหุ�นหรือหุ�นส0วนและกรรมการท่ีมีอํานาจในการบริหารจัดการในนิติบุคคลน้ันจะต�องเป(นบุคคล
ธรรมดาผู�มีสัญชาติไทยท้ังหมด 

(๔) เป(นนิติบุคคลท่ีเป(นร�านค�าปลอดอากรท่ีได�รับการอนุญาตจากทางราชการ หรือ 
(๕) เป(นสถาบันการเงินของรัฐ ส0วนราชการ องค$การของรัฐ องค$การของรัฐบาล 

หรือรัฐวิสาหกิจ 
(๖)๒ เป(นกิจการเจ�าของคนเดียวหรือห�างหุ�นส0วนท่ีมีลักษณะ ดังต0อไปน้ี โดยมี

เจ�าของหรือผู�เป(นหุ�นส0วนท้ังหมดเป(นบุคคลธรรมดาผู�มีสัญชาติไทยและไม0เป(นเจ�าของหรือหุ�นส0วนของ
กิจการเจ�าของคนเดียวหรือห�างหุ�นส0วนท่ีได�รับอนุญาตให�ประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตท่ีมี
คุณสมบัติเดียวกันน้ีรายอ่ืน 

(ก) ต้ังอยู0บริเวณด0านพรมแดนตามพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๗) 
พุทธศักราช ๒๔๘๐ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม หรือ 

(ข) ต้ังอยู0บริเวณจุดผ0านแดนถาวรตามพระราชบัญญัติคนเข�าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม หรือ 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา.เล0ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๙๔ ง/หน�า ๓๗/๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ 
๒ ข�อ ๑ (๖) เพ่ิมโดยประกาศเจ�าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เร่ือง หลักเกณฑ$และวิธี

ปฏิบัติเก่ียวกับการประกอบธุรกิจเป(นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับท่ี ๔) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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(ค) ต้ังอยู0ในพ้ืนท่ีท่ีเจ�าพนักงานกําหนดและได�รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนํา
เท่ียวตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก$ พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 

 
ข�อ ๒๓  ห�ามมิให�บุคคลรับอนุญาตต้ังหรือยอมให�บุคคลซึ่งมีลักษณะต�องห�ามอย0างใด

อย0างหน่ึงดังต0อไปน้ี ทําหน�าท่ีเป(นกรรมการผู�มีอํานาจควบคุม กรรมการผู�มีอํานาจในการบริหาร 
ผู�จัดการ หรือผู�มีอํานาจในการจัดการ 

(๑) เป(นบุคคลท่ีถูกศาลสั่งพิทักษ$ทรัพย$ หรือเป(นบุคคลล�มละลาย 
(๒) เคยได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให�จําคุกในความผิดตามกฎหมาย

ว0าด�วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
(๓) เคยต�องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให�ทรัพย$สินตกเป(นของแผ0นดิน หรือเคย

ต�องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว0ากระทําความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายว0าด�วยการปLองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

(๔) เคยเป(นบุคคลท่ีถูกกําหนด หรือต�องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว0ากระทําความผิดฐาน
สนับสนุนทางการเงินแก0การก0อการร�าย ตามกฎหมายว0าด�วยการปLองกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก0การก0อการร�าย 

ท้ังน้ี ความในวรรคหน่ึงมิให�ใช�บังคับกับบุคคลรับอนุญาตท่ีมีคุณสมบัติตามข�อ ๑ (๕) 
 
ข�อ ๓  ในกรณีท่ีปรากฏข�อเท็จจริงในภายหลังว0าบุคคลซึ่งทําหน�าท่ีเป(นกรรมการผู�มี

อํานาจควบคุม กรรมการผู�มีอํานาจในการบริหาร ผู�จัดการ หรือผู�มีอํานาจในการจัดการ มีลักษณะ
ต�องห�ามตามข�อ ๒ ให�บุคคลรับอนุญาตเปลี่ยนตัวบุคคลท่ีดํารงตําแหน0งดังกล0าว ภายใน ๑๕ วันนับแต0
วันท่ีปรากฏข�อเท็จจริง หรือได�รับแจ�งจากเจ�าพนักงาน 

 
ข�อ ๔๔  บุคคลใดท่ีประสงค$จะประกอบธุรกิจเป(นบุคคลรับอนุญาต จะต�องย่ืนคําร�อง

ขออนุญาตต0อรัฐมนตรีว0าการกระทรวงการคลังผ0านธนาคารแห0งประเทศไทยพร�อมด�วยเอกสาร
หลักฐานประกอบท่ีเก่ียวข�อง โดยจัดทําอย0างละ ๒ ฉบับ ดังต0อไปน้ี 

(๑) กรณีผู�ขอเป(นผู�มีคุณสมบัติตามข�อ ๑ (๑) ถึง (๕) 
(ก) คําร�องขอประกอบธุรกิจเป(นบุคคลรับอนุญาตตามแบบท่ีกําหนด 
(ข) หนังสือรับรองว0ากรรมการผู�มีอํานาจควบคุม กรรมการผู�มีอํานาจในการ

บริหาร ผู�จัดการ ผู�มีอํานาจในการจัดการ ไม0มีลักษณะต�องห�ามตามข�อ ๒ ตามแบบท่ีกําหนด 
(ค) สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย$ซึ่งรับรองไว�ไม0เกิน ๖ เดือนนับถึง

วันย่ืนคําร�องโดยให�รับรองในรายการดังต0อไปน้ี 
๑. รายช่ือกรรมการ หรือรายช่ือผู�เป(นหุ�นส0วน แล�วแต0กรณี 
๒. ผู�มีอํานาจลงนาม หรือผู�เป(นหุ�นส0วนผู�จัดการ แล�วแต0กรณี 
๓. ทุนจดทะเบียน 

                                                 
๓ ข�อ ๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศเจ�าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เร่ือง หลักเกณฑ$และ

วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการประกอบธุรกิจเป(นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับท่ี ๕) 
๔ ข�อ ๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศเจ�าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เร่ือง หลักเกณฑ$และ

วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการประกอบธุรกิจเป(นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับท่ี ๕) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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๔. สถานท่ีต้ัง 
(ง) สําเนาหนังสือบริคณห$สนธิ ข�อบังคับ และบัญชีรายช่ือผู�ถือหุ�น กรณีเป(น

บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน 
(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู�มีอํานาจ

ควบคุมกรรมการผู�มีอํานาจในการบริหาร ผู�จัดการ หรือผู�มีอํานาจในการจัดการ 
(ฉ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�เป(นหุ�นส0วน กรณีเป(นผู�มีคุณสมบัติตาม

ข�อ ๑ (๓) ท่ีเป(นห�างหุ�นส0วน 
(ช) สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักอย0างอ่ืน และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 

(ถ�ามี) 
(ซ) แผนท่ีและรูปถ0ายแสดงท่ีต้ังของสถานประกอบการ แผนผังและรูปถ0าย

แสดงจุดท่ีทําการแลกเปลี่ยนเงิน และเอกสารแสดงว0าผู�ขอมีสิทธิหรือจะมีสิทธิใช�สถานประกอบการ
น้ัน เช0น สําเนาสัญญาเช0า หนังสือยินยอมให�ใช�สถานท่ีเป(นสถานประกอบการ 

(๒) กรณีผู�ขอเป(นผู�มีคุณสมบัติตามข�อ ๑ (๖) 
(ก) คําร�องขอประกอบธุรกิจเป(นบุคคลรับอนุญาตตามแบบท่ีกําหนด 
(ข) หนังสือรับรองว0าผู� จัดการ หรือผู�มีอํานาจในการจัดการ ไม0มีลักษณะ

ต�องห�ามตามข�อ ๒ ตามแบบท่ีกําหนด 
(ค) สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย$ซึ่งรับรองไว�ไม0เกิน ๖ เดือนนับถึง

วันย่ืนคําร�อง กรณีเป(นห�างหุ�นส0วนสามัญจดทะเบียน หรือห�างหุ�นส0วนจํากัด โดยให�รับรองในรายการ
ดังต0อไปน้ี 

๑. รายช่ือผู�เป(นหุ�นส0วน 
๒. ผู�เป(นหุ�นส0วนผู�จัดการ 
๓. สถานท่ีต้ัง 

(ง) หนังสือหรือสัญญาจัดต้ังห�างหุ�นส0วนสามัญ กรณีเป(นห�างหุ�นส0วนสามัญไม0จด
ทะเบียน 

(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเจ�าของหรือผู�เป(นหุ�นส0วน 
(ฉ) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย$ (ถ�ามี) 
(ช) สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว กรณีเป(นผู�ได�รับใบอนุญาตดังกล0าว 
(ซ) แผนท่ีและรูปถ0ายแสดงท่ีต้ังของสถานประกอบการ แผนผังและรูปถ0าย

แสดงจุดท่ีทําการแลกเปลี่ยนเงิน และเอกสารแสดงว0าผู�ขอมีสิทธิหรือจะมีสิทธิใช�สถานประกอบการ
น้ัน เช0น สําเนาทะเบียนบ�าน สําเนาสัญญาเช0า หนังสือยินยอมให�ใช�สถานท่ีเป(นสถานประกอบการ 

การย่ืนคําร�องดังกล0าว ให�กระทําได�ในเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน 
หรือเดือนธันวาคม ถ�าผู�ย่ืนประสงค$จะประกอบธุรกิจในเขตปฏิบัติการของสํานักงานแห0งใดของ
ธนาคารแห0งประเทศไทยตามข�อ ๕ ให�ย่ืน ณ สํานักงานแห0งน้ัน 

 
ข�อ ๕  เขตปฏิบัติการของธนาคารแห0งประเทศไทย มีดังน้ี 
ก. เขตปฏิบัติการของสํานักงานภาค 

(๑) สํานักงานภาคใต� (สํานักงานต้ังอยู0 ณ อําเภอหาดใหญ0 จังหวัดสงขลา) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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มีเขตปฏิบัติการในจังหวัดภาคใต�รวม ๑๔ จังหวัด คือ สงขลา ภูเก็ต 
นครศรีธรรมราช กระบ่ี ชุมพร ระนอง สุราษฎร$ธานี พังงา ตรัง นราธิวาส ปNตตานี พัทลุง ยะลา และ
สตูล 

(๒) สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สํานักงานต้ังอยู0 ณ อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก0น) 

มีเขตปฏิบัติการในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม ๑๙ จังหวัด คือ 
ขอนแก0น หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลําภู เลย สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ$ ชัยภูมิ มหาสารคาม 
ยโสธร ร�อยเอ็ด นครราชสีมา บุรีรัมย$ สุรินทร$ ศรีสะเกษ มุกดาหาร อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ 

(๓) สํานักงานภาคเหนือ (สํานักงานต้ังอยู0 ณ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม0) 
มีเขตปฏิบัติการในจังหวัดภาคเหนือรวม ๑๗ จังหวัด คือ เชียงใหม0 ลําปาง 

กําแพงเพชร นครสวรรค$ อุทัยธานี เชียงราย พะเยา ลําพูน แม0ฮ0องสอน อุตรดิตถ$ แพร0 น0าน สุโขทัย 
ตาก พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ$ 

ข. เขตปฏิบัติการของสํานักงานใหญ0 
ธนาคารแห0งประเทศไทย สํานักงานใหญ0 กรุงเทพมหานคร 
มีเขตปฏิบัติการในจังหวัดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกล0าวในข�อ ก. 

 
ข�อ ๖  เจ�าพนักงานอาจเสนอความเห็นต0อรัฐมนตรีว0าการกระทรวงการคลังเพ่ือ

พิจารณาไม0อนุญาต หรือถอนใบอนุญาต หรือไม0ต0ออายุใบอนุญาตได� หากเจ�าพนักงานมีข�อสงสัยหรือ
มีเหตุท่ีเช่ือได�ว0าผู�ย่ืนคําร�องขออนุญาต บุคคลรับอนุญาต กรรมการผู�มีอํานาจควบคุม กรรมการผู�มี
อํานาจในการบริหาร ผู�จัดการ หรือผู�มีอํานาจในการจัดการ กระทําการ ดังต0อไปน้ี 

(๑) ไม0ปฏิบัติ หรือฝRาฝSนกฎหมายว0าด�วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน หรือกฎ
ข�อบังคับ คําสั่ง และประกาศท่ีได�ออกเพ่ือดําเนินการตามกฎหมายน้ัน 

(๒) ปฏิบัติการอันเป(นภัยต0อระบบการแลกเปลี่ยนเงิน 
(๓) ปฏิบัติการอันเป(นภัยต0อสาธารณชนในทางเศรษฐกิจ 
(๔) เป(นบุคคลท่ีถูกศาลสั่งพิทักษ$ทรัพย$ หรือเป(นบุคคลล�มละลาย 
(๕) ไม0มีธุรกรรมตามท่ีได�รับใบอนุญาตเป(นระยะเวลา ๒ ปTติดต0อกัน 
(๖) เหตุอ่ืนใดตามท่ีเจ�าพนักงานเห็นสมควร 
ในกรณีท่ีรัฐมนตรีสั่งถอนหรือแจ�งไม0ต0ออายุใบอนุญาตของบุคคลรับอนุญาตน้ัน ให�

เจ�าของ หรือผู�จัดการ ส0งคืนใบอนุญาตต0อเจ�าพนักงานภายใน ๑๕ วัน 
 
ข�อ ๗๕  บุคคลรับอนุญาตต�องดําเนินการดังน้ี 
(๑) ประกอบธุรกิจได�เฉพาะท่ีสํานักงานของบุคคลรับอนุญาตเท0าน้ัน 
(๒) จัดให�มีการแสดงใบอนุญาต อัตราซื้อและขาย และข�อความดังต0อไปน้ี ณ 

สํานักงานของตนในท่ีแลเห็นได�โดยเปUดเผย 
(ก) ใบอนุญาตให�ประกอบธุรกิจเป(นบุคคลรับอนุญาตที่กระทรวงการคลังออก

ให�ไว� 
                                                 

๕ ข�อ ๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศเจ�าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เร่ือง หลักเกณฑ$และ
วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการประกอบธุรกิจเป(นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับท่ี ๕) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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(ข) อัตราซื้อและขายประจําวันของธนบัตรต0างประเทศ หรือเช็คสําหรับเดินทาง
ท่ีพึงจ0ายเป(นเงินตราต0างประเทศสําหรับสกุลเงินท่ีบุคคลรับอนุญาตน้ันทําการรับซื้อหรือขายทุกสกุล 

(ค) ข�อความว0า “AUTHORIZED MONEY CHANGER License no…” 
 
ข�อ ๘๖  ในการประกอบธุรกิจเป(นบุคคลรับอนุญาต ให�บุคคลรับอนุญาตทําธุรกรรม

กับลูกค�าโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ$และเง่ือนไข ดังต0อไปน้ี 
(๑) การซื้อธนบัตรต0างประเทศ หรือเช็คสําหรับเดินทางท่ีพึงจ0ายเป(นเงินตรา

ต0างประเทศจากลูกค�าให�กระทําได�ไม0จํากัดจํานวน 
กรณีธุรกรรมมีมูลค0าเทียบเท0าต้ังแต0 ๕๐,๐๐๐ บาท ให�บุคคลรับอนุญาตเรียกให�

ลูกค�าย่ืนสําเนาเอกสารแสดงตน เช0น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หนังสือรับรองของ
กระทรวงพาณิชย$ด�วย 

(๒) การขายธนบัตรต0างประเทศให�ปฏิบัติตามหลักเกณฑ$ดังน้ี 
(ก) ให�บุคคลรับอนุญาตท่ีมีคุณสมบัติตามข�อ ๑ (๑) ถึง (๕) ขายธนบัตร

ต0างประเทศให�แก0ลูกค�าเพ่ือการเดินทางได�เป(นมูลค0าเทียบเท0าไม0เกิน ๘๐๐,๐๐๐ บาทต0อวันต0อราย
ลูกค�า 

(ข) ให�บุคคลรับอนุญาตท่ีมีคุณสมบัติตามข�อ ๑ (๖) ขายธนบัตรต0างประเทศ
ให�แก0ลูกค�าเพ่ือการเดินทางได�เป(นมูลค0าเทียบเท0าไม0เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต0อวันต0อรายลูกค�า 

(ค) ให�บุคคลรับอนุญาตเรียกให�ลูกค�าย่ืนเอกสารดังน้ี 
๑. กรณีธุรกรรมมีมูลค0าเทียบเท0าตํ่ากว0า ๕๐,๐๐๐ บาท ให�เรียกสําเนา

หนังสือเดินทางหรือคํารับรองว0าตนเป(นผู�ที่จะเดินทางออกไปนอกประเทศ 
๒. กรณีธุรกรรมมีมูลค0าเทียบเท0าต้ังแต0 ๕๐,๐๐๐ บาท ให�เรียกสําเนา

หนังสือเดินทางหรือคํารับรองว0าตนเป(นผู�ท่ีจะเดินทางออกไปนอกประเทศพร�อมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน 

(๓) การซื้อหรือการขายธนบัตรต0างประเทศ หรือซื้อเช็คสําหรับเดินทางท่ีพึงจ0ายเป(น
เงินตราต0างประเทศกับลูกค�าทุกคร้ัง บุคคลรับอนุญาตต�องจัดให�มีหลักฐานแสดงการซื้อหรือขาย โดย
มีรายละเอียด ดังน้ี 

(ก) ช่ือและท่ีอยู0ของบุคคลรับอนุญาต 
(ข) เลขหมายลําดับของหลักฐาน 
(ค) วันท่ีซื้อหรือขาย 
(ง) ช่ือ นามสกุล และท่ีอยู0ของลูกค�า 
(จ) เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน เลขท่ีหนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติ

บุคคล 
(ฉ) ชนิด จํานวน และสกุลเงินตราต0างประเทศท่ีซื้อหรือขาย 
(ช) อัตราแลกเปลี่ยนท่ีซื้อหรือขาย 
(ซ) ยอดรวมเงินบาท 

                                                 
๖ ข�อ ๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศเจ�าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เร่ือง หลักเกณฑ$และ

วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการประกอบธุรกิจเป(นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับท่ี ๕) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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ท้ังน้ี ให�บุคคลรับอนุญาตมอบหลักฐานดังกล0าวให�ลูกค�าเพ่ือแสดงการซื้อขาย และ
จัดให�มีสําเนาเก็บไว�ที่สํานักงานของตนหน่ึงฉบับด�วย 

(๔) ให�บุคคลรับอนุญาตใช�อัตราแลกเปลี่ยนในการซื้อหรือขายธนบัตรต0างประเทศ
หรือซื้อเช็คสําหรับเดินทางท่ีพึงจ0ายเป(นเงินตราต0างประเทศในอัตราท่ีใกล�เคียงกับอัตราแลกเปลี่ยนถัว
เฉลี่ยท่ีนิติบุคคลรับอนุญาตใช�ซื้อหรือขายกับลูกค�าท่ีเผยแพร0โดยธนาคารแห0งประเทศไทย 

(๕) ให�บุคคลรับอนุญาตเก็บรักษาเอกสารหลักฐานดังต0อไปน้ีไว�ไม0น�อยกว0า ๕ ปT 
เพ่ือให�เจ�าพนักงานสามารถตรวจสอบได�ทันที 

(ก) คํารับรองว0าลูกค�าเป(นผู�ที่จะเดินทางออกไปนอกประเทศ 
(ข) สําเนาหลักฐานแสดงการซื้อหรือขายตาม (๓) 
 
ข�อ ๘/๑๗  ให�บุคคลรับอนุญาตทําธุรกรรมกับนิติบุคคลรับอนุญาตเพ่ือประโยชน$ใน

การประกอบธุรกิจเป(นบุคคลรับอนุญาตได� โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ$และเง่ือนไข ดังต0อไปน้ี 
(๑) ให�บุคคลรับอนุญาตซื้อหรือขายธนบัตรต0างประเทศ หรือขายเช็คสําหรับเดินทาง

ท่ีพึงจ0ายเป(นเงินตราต0างประเทศให�แก0นิติบุคคลรับอนุญาตได�ไม0จํากัดจํานวน 
(๒) ให�บุคคลรับอนุญาตเก็บรักษาหลักฐานแสดงการซื้อหรือขายตาม (๑) ท่ีได�รับ

จากนิติบุคคลรับอนุญาตไว�เป(นหลักฐานไม0น�อยกว0า ๕ ปT เพ่ือให�เจ�าพนักงานสามารถตรวจสอบได�
ทันที 

อน่ึง ในกรณีบุคคลรับอนุญาตทําธุรกรรมกับนิติบุคคลรับอนุญาตตาม (๑) ให�นิติ
บุคคลรับอนุญาตเรียกให�บุคคลรับอนุญาตย่ืนสําเนาใบอนุญาตให�ประกอบธุรกิจเป(นบุคคลรับอนุญาต 
และไม0ต�องจัดให�บุคคลรับอนุญาตย่ืนเอกสารตามข�อ ๑๕ ของประกาศเจ�าพนักงานควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ$และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันท่ี ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๔๗ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม และแบบการทําธุรกรรมเงินตราต0างประเทศ 

 
ข�อ ๘/๒๘  ให�บุคคลรับอนุญาตทําธุรกรรมระหว0างกันเพ่ือประโยชน$ในการประกอบ

ธุรกิจเป(นบุคคลรับอนุญาตได� โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ$และเง่ือนไข ดังต0อไปน้ี 
(๑) ให�บุคคลรับอนุญาตซื้อหรือขายธนบัตรต0างประเทศหรือเช็คสําหรับเดินทางท่ีพึง

จ0ายเป(นเงินตราต0างประเทศกับบุคคลรับอนุญาตรายอ่ืนได�ไม0จํากัดจํานวน 
(๒) ให�บุคคลรับอนุญาตผู�รับซื้อหรือขายเรียกสําเนาใบอนุญาตให�ประกอบธุรกิจเป(น

บุคคลรับอนุญาตและจัดให�มีหลักฐานแสดงการรับซื้อหรือขายโดยมีรายละเอียดอย0างน�อยตามข�อ ๘ 
(๓) มอบให�บุคคลรับอนุญาตผู�ขอซื้อหรือขอขายเพ่ือแสดงการขายหรือรับซื้อและจัดให�มีสําเนาเก็บไว�
ท่ีสํานักงานของตนหน่ึงฉบับ 

(๓) ให�บุคคลรับอนุญาตผู�ขอซื้อหรือขอขาย และบุคคลรับอนุญาตผู�รับซื้อหรือขาย 
เก็บรักษาหลักฐานแสดงการซื้อหรือขายตาม (๒) ไว�เป(นหลักฐานไม0น�อยกว0า ๕ ปT เพ่ือให�เจ�าพนักงาน
สามารถตรวจสอบได�ทันที 
                                                 

๗ ข�อ ๘/๑ เพ่ิมโดยประกาศเจ�าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เร่ือง หลักเกณฑ$และวิธี
ปฏิบัติเก่ียวกับการประกอบธุรกิจเป(นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับท่ี ๕) 

๘ ข�อ ๘/๒ เพ่ิมโดยประกาศเจ�าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เร่ือง หลักเกณฑ$และวิธี
ปฏิบัติเก่ียวกับการประกอบธุรกิจเป(นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับท่ี ๕) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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ข�อ ๘/๓๙  บุคคลรับอนุญาตต�องดูแลให�มีการบันทึกรายการเก่ียวกับการซื้อหรือขาย

ธนบัตรต0างประเทศและเช็คสําหรับเดินทางที่พึงจ0ายเป(นเงินตราต0างประเทศทุกชนิด ทุกสกุล ตาม
ข�อ ๘ ข�อ ๘/๑ และข�อ ๘/๒ ให�ถูกต�อง ครบถ�วน และทันเวลา และต�องจัดให�มีผู�ตรวจสอบบัญชีท่ี
เช่ือถือได�ตรวจสอบเป(นประจําอย0างน�อยปTละหน่ึงคร้ัง 

 
ข�อ ๘/๔๑๐  ในกรณีท่ีบุคคลรับอนุญาตมีความประสงค$จะประกอบธุรกิจนอก

สํานักงานของตนเป(นการช่ัวคราว ให�บุคคลรับอนุญาตย่ืนขออนุญาตต0อเจ�าพนักงานพร�อมช้ีแจง
เหตุผลความจําเป(นและเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข�องล0วงหน�าไม0น�อยกว0า ๑๕ วันก0อนวันท่ีประสงค$จะ
ประกอบธุรกิจนอกสํานักงานของตน 

 
ข�อ ๙๑๑  ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคลหรือห�างหุ�นส0วนของบุคคลรับ

อนุญาต หรือเปลี่ยนแปลงช่ือนิติบุคคล ช่ือห�างหุ�นส0วน หรือช่ือท่ีใช�ในการประกอบพาณิชยกิจ หรือ
เปลี่ยนแปลงช่ือสถานประกอบการ หรือเปลี่ยนแปลงท่ีอยู0ทางทะเบียนโดยทางการ หรือเปลี่ยนแปลง
ผู�ถือหุ�นหรือผู�เป(นหุ�นส0วน สัดส0วนผู�ถือหุ�นหรือผู�เป(นหุ�นส0วน หรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการผู�มีอํานาจ
ควบคุม กรรมการผู�มีอํานาจในการบริหาร ผู�จัดการ หรือผู�มีอํานาจในการจัดการของบุคคลรับอนุญาต 
ให�บุคคลรับอนุญาตรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล0าวต0อเจ�าพนักงานเป(นหนังสือ พร�อมท้ังย่ืนเอกสาร
หลักฐานท่ีเก่ียวข�องภายใน ๑๕ วันนับแต0วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน 

ท้ังน้ี กรณีมีการเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการผู�มีอํานาจควบคุม กรรมการผู�มีอํานาจใน
การบริหาร ผู�จัดการ หรือผู�มีอํานาจในการจัดการ ให�ทําหนังสือรับรองด�วยว0าบุคคลดังกล0าวไม0มี
ลักษณะต�องห�ามตามข�อ ๒ 

 
ข�อ ๑๐  ให�บุคคลรับอนุญาตจัดทํารายงานตามแบบท่ีกําหนด 
 
ข�อ ๑๑  ผู�ประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตท่ีใบอนุญาตยังไม0หมดอายุในวันท่ี

ประกาศฉบับน้ีใช�บังคับ ให�ประกอบธุรกิจได�ต0อไปจนกว0าใบอนุญาตจะหมดอายุลง หลังจากน้ันหาก
ประสงค$จะประกอบธุรกิจต0อไป ให�ย่ืนคําขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตตามหลักเกณฑ$ของ
ประกาศฉบับน้ี 

 
ข�อ ๑๒  ประกาศฉบับน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต0วันท่ี ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป(นต�นไป 
 
 

                                                 
๙ ข�อ ๘/๓ เพ่ิมโดยประกาศเจ�าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เร่ือง หลักเกณฑ$และวิธี

ปฏิบัติเก่ียวกับการประกอบธุรกิจเป(นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับท่ี ๕) 
๑๐ ข�อ ๘/๔ เพ่ิมโดยประกาศเจ�าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เร่ือง หลักเกณฑ$และวิธี

ปฏิบัติเก่ียวกับการประกอบธุรกิจเป(นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับท่ี ๕) 
๑๑ ข�อ ๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศเจ�าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เร่ือง หลักเกณฑ$

และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการประกอบธุรกิจเป(นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับท่ี ๔) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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ประกาศ ณ วันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ทัศนา  รัชตโพธ์ิ 

เจ�าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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ประกาศเจ�าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เร่ือง หลักเกณฑ$และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการประกอบ
ธุรกิจเป(นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับท่ี ๒)๑๒ 
 

ข�อ ๒  ประกาศฉบับน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต0วันท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป(นต�นไป 
 
ประกาศเจ�าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เร่ือง หลักเกณฑ$และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการประกอบ
ธุรกิจเป(นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับท่ี ๓)๑๓ 
 

ข�อ ๓  ประกาศฉบับน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต0วันท่ี ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป(นต�นไป 
 
ประกาศเจ�าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เร่ือง หลักเกณฑ$และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการประกอบ
ธุรกิจเป(นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับท่ี ๔)๑๔ 
 

ข�อ ๖  เจ�าพนักงานอนุญาตให�บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามข�อ ๑ (๖) ของประกาศเจ�า
พนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เร่ือง หลักเกณฑ$และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการประกอบธุรกิจเป(น
บุคคลรับอนุญาต ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศฉบับน้ี ท่ีประสงค$จะ
ประกอบธุร กิจ เป(น บุคคล รับอนุญาต สามารถ ย่ืนคําร�องขออนุญาตต0อ รัฐมนตรีว0 าการ
กระทรวงการคลังผ0านธนาคารแห0งประเทศไทยพร�อมด�วยเอกสารหลักฐานประกอบท่ีเก่ียวข�องได�ทุก
เดือนจนถึงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ$ พ.ศ. ๒๕๕๗  ท้ังน้ี ให�นําความในข�อ ๔ ของประกาศเจ�าพนักงาน
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เร่ือง หลักเกณฑ$และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการประกอบธุรกิจเป(นบุคคลรับ
อนุญาต ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศฉบับน้ีมาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
ประกาศเจ�าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เร่ือง หลักเกณฑ$และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการประกอบ
ธุรกิจเป(นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับท่ี ๕)๑๕ 
 

ข�อ ๖  ประกาศฉบับนี้ให�ใช�บังคับตั้งแต0วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เป(นต�นไป 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เล0ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๙๘ ง/หน�า ๓๓/๒๒ กันยายน ๒๕๔๙ 
๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เล0ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๘๓ ง/หน�า ๕๕/๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
๑๔ ราชกิจจานุเบกษา เล0ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง/หน�า ๘๐/๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
๑๕ ราชกิจจานุเบกษา เล0ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๓๑๐ ง/หน�า ๒๐/๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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ปณตภร/จัดทํา 
๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ 

 
วริญา/เพ่ิมเติม 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 

วิชพงษ$/ตรวจ 
๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 


