
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 คําสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บุคคลรับอนุญาต๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังออกข้อกําหนดเป็นคําสั่งซึ่งผู้ขอรับอนุญาตเป็นบุคคลรับอนุญาตและผู้ที่ได้รับ
อนุญาตเป็นบุคคลรับอนุญาตจะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คําสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บุคคล

รับอนุญาต ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
ข้อ ๒  ในประกาศนี้ 
“เจ้าพนักงาน” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังเพื่อปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
“ธนบัตรต่างประเทศ” ให้หมายความรวมถึง ธนาคารบัตรต่างประเทศและเหรียญ

กษาปณ์ต่างประเทศด้วย 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 
ข้อ ๓  ให้บุคคลรับอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชําระเงินต่างประเทศได้

เฉพาะธุรกิจดังต่อไปนี้ 
(๑) ซื้อธนบัตรต่างประเทศ หรือเช็คสําหรับเดินทางที่พึงจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ 
(๒) ขายธนบัตรต่างประเทศแก่ผู้จะเดินทางออกไปนอกประเทศตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่เจ้าพนักงานประกาศกําหนด 
 
ข้อ ๔๒  ผู้ที่จะขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตต้องมีคุณสมบัติ

ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานประกาศกําหนด โดยให้ย่ืนคําร้องขอต่อรัฐมนตรีผ่านธนาคารแห่ง
ประเทศไทยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานประกาศกําหนด  ทั้งนี้ รัฐมนตรีและธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันทําการนับจากวันสิ้นงวดที่ยื่นคําร้องขอตามที่
เจ้าพนักงานประกาศกําหนด 

ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ให้บุคคลรับอนุญาต ย่ืนคําร้อง
ขอรับใบแทนใบอนุญาตจากรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับทราบการสูญหาย หรือถูกทําลาย 
โดยให้ยื่นคําร้องขอผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย  ทั้งนี้ รัฐมนตรีและธนาคารแห่งประเทศไทยจะ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วันทําการนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคําร้องขอ 

 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๘๙ ง/หน้า ๑/๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ 
๒ ข้อ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คําสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บุคคลรับอนุญาต 

(ฉบับท่ี 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 
 
 

ข้อ ๕  ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตต้องถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานประกาศกําหนด 

 
ข้อ ๖๓  ใบอนุญาตที่รัฐมนตรีให้ไว้แก่บุคคลรับอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับสถานที่

ประกอบธุรกิจของบุคคลรับอนุญาตตามที่ได้ย่ืนขอรับอนุญาตไว้เท่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงาน 

ในกรณีที่บุคคลรับอนุญาตประสงค์จะย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ ให้บุคคลรับ
อนุญาตยื่นหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ขอย้าย เพื่อขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง 

 
ข้อ ๗  เมื่อบุคคลรับอนุญาตเลิกกิจการ ให้เจ้าของ ผู้จัดการ หรือผู้ชําระบัญชีแจ้งต่อ

เจ้าพนักงานเป็นหนังสือภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลิกกิจการ พร้อมทั้งส่งคืนใบอนุญาตต่อเจ้า
พนักงานด้วย 

 
ข้อ ๘  ใบอนุญาตที่ออกให้นั้นมีอายุหนึ่งปี เมื่อครบกําหนดอายุหนึ่งปีแล้วให้

ใบอนุญาตมีอายุต่อไปเป็นคราว ๆ คราวละหนึ่งปี เว้นแต่รัฐมนตรีจะแจ้งเป็นหนังสือไม่ต่ออายุก่อนวัน
ครบกําหนดอายุคราวใดคราวหนึ่งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 
ข้อ ๙  บุคคลรับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตอยู่ ก่อนประกาศฉบับนี้ใช้บังคับเมื่อ

ใบอนุญาตหมดอายุลง หากมีความประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตต่อไป ให้ย่ืนคําขอ
ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับผู้ขอรายใหม่ 

 
ข้อ ๑๐  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

                                                 
๓ ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คําสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บุคคลรับอนุญาต 

(ฉบับท่ี ๒) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คําสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๒)๔ 
 
ข้อ ๒  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป 
 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คําสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๓)๕ 
 
ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญสินีย์/ผูจ้ดัทํา 
๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 
นุสรา/ตรวจ 

๑ กันยายน ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๗๑ ง/หน้า ๑๐/๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 
๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๑๗๕ ง/หน้า ๔/๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 


