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ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน
(ฉบับที่ ๒๙)
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๗ ข้อ ๑๖ และข้อ ๒๐ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓
(พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ ๔ ข้อ ๗ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒
ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๘ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คาสั่งรัฐมนตรี
ให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เจ้าพนักงาน
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกบทนิยาม “ธุรกิจในเครือ” ในข้อ ๒ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสองของข้ อ ๘ ของประกาศเจ้ า พนั ก งานควบคุ ม
การแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ในการนี้ ให้ นิ ติบุคคลรับอนุ ญาตตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานก่อนส่งให้
เจ้าพนักงานพิจารณา โดยเจ้าพนักงานอาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ในกรณีที่จาเป็น และให้
นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามที่กาหนดในข้อ ๔๔ ข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ ทั้งนี้ เจ้าพนักงาน
จะพิจารณาอนุญาตตามความจาเป็นและเหมาะสม”
ข้อ ๓ ให้ ยกเลิ กความใน (๓) ของวรรคหนึ่งของข้อ ๑๑ ของประกาศเจ้าพนักงาน
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) กรณีที่มีการโอนเงิ นตราต่างประเทศนั้นไปชาระให้แก่นิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อชาระหนี้
เงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อชาระเงินที่เกี่ยวกับการทาธุรกรรมอนุพันธ์
ที่อ้างอิงตัวแปรต่างประเทศ หรือชาระส่วนต่างที่เกี่ยวกับการทาธุรกรรมซื้อ ขาย ห รือแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ”
ข้อ ๔ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสองของข้อ ๑๑/๑ ของประกาศเจ้ า พนัก งานควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ในการนี้ ให้ นิ ติบุคคลรับอนุ ญาตตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานก่อนส่งให้
เจ้าพนักงานพิจารณา โดยเจ้าพนักงานอาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ในกรณีที่จาเป็น และให้
นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามที่กาหนดในข้อ ๔๔ ข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ ทั้งนี้ เจ้าพนักงาน
จะพิจารณาอนุญาตตามความจาเป็นและเหมาะสม”
ข้อ ๕ ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็น (๔) ของข้อ ๑๔ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“(๔) เพื่อส่งเงินให้เปล่าแก่บุคคลในต่างประเทศ เป็นจานวนรวมไม่เกินปีละ ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดต่อราย ทั้งนี้ กรณีส่งเงินให้ครอบครัวหรือญาติพี่น้องซึ่งมี
ถิ่นพานักถาวรในต่างประเทศ หรือบริจาคให้แก่สาธารณประโยชน์มิใช่การส่งเงินให้เปล่าข้างต้น”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๕ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่ อ ง การก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การแลกเปลี่ ย นเงิ น ลงวั น ที่ ๓๑ มี น าคม
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๕ นอกจากกรณีตามข้อ ๑๘ ในการขายเงินตราต่างประเทศ นิติบุคคลรับอนุญาต
ต้องเรียกให้บุคคลผู้ขอซื้อเงินตราต่างประเทศแจ้งรายการในการทาธุรกรรมตามข้อ ๔๔ และถือปฏิบัติ
ในเรื่องเอกสารหลักฐานประกอบการขอซื้อในวันทาธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) กรณี บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศขอซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อชาระแก่บุคคลที่มีถิ่น
ที่อยู่นอกประเทศ หรือส่งเงินให้เปล่าแก่บุคคลในต่างประเทศ ให้ขายเงินตราต่างประเทศได้ โดยให้ยื่น
เอกสารหลักฐานอันแสดงภาระผูกพันที่ต้องชาระ หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์นั้น ๆ
(๒) กรณีบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศขอซื้อเงินตราต่างประเทศ ให้ขายเงินตราต่างประเทศได้
โดยให้ยื่นเอกสารหลักฐานอันแสดงแหล่งที่มาของเงินบาทที่นามาซื้อเงินตราต่างประเทศ ตามรายการ
ที่ได้แจ้งไว้
ในกรณี ที่ นิ ติ บุ ค คลรั บ อนุ ญ าตพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า มี เ หตุ ผ ลและความจ าเป็ น นิ ติ บุ ค คล
รับอนุญาตอาจเรียกให้ผู้ขอซื้อเงินตราต่างประเทศยื่นเอกสารหลักฐานภายในวันครบกาหนดชาระเงินได้
ทั้งนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าเอกสารนั้นแท้จริงและถูกต้องและ
ให้ขายเงินตราต่างประเทศได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
การขอซื้อเงินตราต่างประเทศที่มีจานวนเงินต่ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือ
เทียบเท่าตามอัตราตลาด ให้นิติบุคคลรับอนุญาตขายเงินตราต่างประเทศได้ และต้องเรียกให้บุคคล
ผู้ขอซื้อเงินตราต่างประเทศแจ้งรายการในการทาธุรกรรม โดยไม่ต้องเรียกให้ผู้ขอซื้อยื่นเอกสารหลักฐาน
ประกอบการซื้อเงินตราต่างประเทศดังกล่าว ทั้งนี้ นิติบุคคลรับอนุญาตอาจเรียกเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร
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การขอซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของตนกับนิติบุคคล
รับอนุญาต ให้นิติบุคคลรับอนุญาตปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และวงเงินตามข้อ ๒๓
การขอซื้อเงินตราต่างประเทศในกรณีดังต่อไปนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้เพิ่มด้วย
(๑) การขอซื้อเงิน ตราต่างประเทศเพื่อวัต ถุประสงค์ต ามข้อ ๑๔ (๑) ที่มีจานวนตั้งแต่
๑๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกแบบรับทราบ
การแจ้งความประสงค์ที่ออกให้โดยเจ้าพนักงานประกอบด้วย
(๒) การขอซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อชาระยอดสุทธิที่เกิดจากการหักกลบกับคู่ค้าที่เป็นบุคคล
ที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศหลายรายผ่านศูนย์ หักกลบลบหนี้หรือศูนย์หักบัญชีในต่างประเทศ โดยภาระ
ผู ก พั น ที่ จ ะน ามาหั ก กลบได้ จ ะต้ อ งเป็ น ค่ า สิ น ค้ า ค่ า บริ ก าร เงิ น ทดรองจ่ า ยแทนกิ จ การในเครื อ
เพื่อค่าสิน ค้าหรือบริการ และดอกเบี้ยอันเกิด จากเงินทดรองจ่ายดังกล่าว ให้นิติบุคคลรับอนุญาต
เรียกแบบตามที่เจ้าพนักงานกาหนดเพื่อยกเว้นการจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศพร้อมเอกสารหลักฐาน
ตามที่กาหนดในข้อ ๖ (๖) หรือ ๑๐ (๗) ตามแต่กรณี
นิติบุคคลรับอนุญาตต้องดูแลให้การขอซื้อเงินตราต่างประเทศข้างต้นกระทาโดยบุคคลที่มีภาระ
การชาระเงินตามที่ปรากฏในหลักฐาน หรือที่สอดคล้องกับหลักฐานเท่านั้น การขอซื้อเงินตราต่างประเทศ
โดยบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้มีภาระ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตดาเนินการได้ในกรณี ดังนี้
(๑) การขอซื้อเงินตราต่างประเทศโดยบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้มีภาระ ซึ่งกระทาในนามของผู้มีภาระ
โดยให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกหลักฐานการมอบอานาจให้กระทาการแทนด้วย
(๒) การขอซื้อเงินตราต่างประเทศที่ไม่ใช่เพื่อการชาระค่าทองคา โดยผู้ขอซื้อกระทาการแทน
กิจการในเครือในประเทศซึ่งเป็นผู้มีภาระ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกหลักฐานการเป็นกิจการในเครือ
ในประเทศประกอบด้วย
(๓) การขอซื้อเงินตราต่างประเทศ โดยผู้ ขอซื้อที่ทาหน้าที่เป็นตัวแทนชาระหรือรับชาระ
ค่าสิน ค้าบริการให้ แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่น อกประเทศที่ไม่ใช่ผู้ประกอบธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศ
ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกหลักฐานแสดงการได้รับแต่งตั้งให้ทาหน้าที่เป็นตัวแทนชาระหรือรับชาระเงิน
ดังกล่าวด้วย
การชาระเงินให้ แก่บุคคลในต่างประเทศที่มิใช่ผู้มีสิทธิรับเงินตามที่ปรากฏในหลักฐานหรือ
ที่สอดคล้องกับหลักฐาน นิติบุคคลรับอนุญาตต้องเรียกคาสั่งของบุคคลข้างต้นซึ่งเป็นผู้มีสิทธิรับเงิน
ดังกล่าวที่ให้บุคคลนั้นรับเงินแทน หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วย
ผู้ขอซื้อเงินตราต่างประเทศสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขธุรกรรมการซื้อเงินตราต่างประเทศ
นั้นได้ เช่น ทาธุรกรรมใหม่เพื่อยกเลิกธุรกรรมเดิม หรือเพื่อขยายวันรับมอบส่งมอบเงินตราต่างประเทศ
โดยให้นิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อเก็งกาไรในอัตราแลกเปลี่ยน และ
สามารถหั ก กลบและรั บ /จ่ า ยส่ ว นต่ า งเป็ น เงิ น บาทหรื อ เงิ น ตราต่ า งประเทศก็ ไ ด้ ทั้ ง นี้ กรณี
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การเปลี่ยนแปลงแก้ไ ขธุรกรรมเพื่อยกเลิกหรือไม่ต่ออายุธุรกรรมซื้อเงินตราต่างประเทศต้องท ากั บ
นิ ติ บุ ค คลรั บ อนุ ญ าตที่ เ ป็ น คู่ สั ญ ญาเดิ ม เท่ า นั้ น และหากเป็ น กรณี ก ารต่ อ อายุ ธุ รกรรมดั ง กล่ า ว
ให้เรียกเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วย”
ข้อ ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๕/๑ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่ อ ง การก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การแลกเปลี่ ย นเงิ น ลงวั น ที่ ๓๑ มี น าคม
พ.ศ. ๒๕๔๗
“ข้อ ๑๕/๑ บุคคลใดขอซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อชาระเงินลงทุนในตราสาร
ในต่างประเทศ และอนุพันธ์ ตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินว่าด้วยการกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ของผู้ลงทุน หรือ
บุคคลรายย่ อย ให้ นิ ติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติต ามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กาหนดในประกาศ
ดังกล่าว ตามแต่กรณี”
ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของประกาศเจ้าพนักงาน
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ ๑๖ บุ ค คลใดขอซื้ อ เงิ น ตราต่ า งประเทศ เพื่ อ ช าระให้ แ ก่ นิ ติ บุ ค คลรั บ อนุ ญ าต
เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อชาระหนี้เงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง หรือ
(๒) เพื่อชาระเงินที่เกี่ยวกับการทาธุรกรรมอนุพันธ์ที่อ้างอิงตัวแปรต่างประเทศ ในกรณีที่เป็น
อนุพันธ์ที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนให้ถือปฏิบัติตามหนังสือเวียนว่าด้วยการทาธุรกรรมที่เกี่ยวกับอนุพันธ์
ที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนด้วย หรือ
(๓) เพื่อชาระเงินที่เกี่ยวกับการทาธุรกรรมซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแก้ไขธุรกรรมดังกล่าวตามประกาศฉบับนี้ด้วย
นิติบุคคลรับอนุญาตต้องเรียกให้บุคคลนั้นแจ้งรายการในการทาธุรกรรมตามข้อ ๔๔ และ
ถือปฏิบัติในเรื่องเอกสารหลักฐานอันแสดงภาระผูกพันที่ต้องชาระตามแต่กรณีในวันทาธุรกรรม
ในกรณี ที่ นิ ติ บุ ค คลรั บ อนุ ญ าตพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า มี เ หตุ ผ ลและความจ าเป็ น นิ ติ บุ ค คล
รับอนุญาตอาจเรียกให้ผู้ขอซื้อเงินตราต่างประเทศยื่นเอกสารหลักฐานภายในวันครบกาหนดชาระเงิน
การขอซื้อเงินตราต่างประเทศข้างต้นต้องกระทาโดยบุคคลที่มีภาระการชาระเงินตามที่ปรากฏ
ในหลักฐาน หรือที่สอดคล้องกับหลักฐานเท่านั้น การขอซื้อเงินตราต่างประเทศโดยบุคคลอื่นที่มิใช่
ผู้มีภาระ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตดาเนินการได้ในกรณี ดังนี้
(๑) การขอซื้อเงินตราต่างประเทศโดยบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้มีภาระ ซึ่งกระทาในนามของผู้มีภาระ
โดยให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกหลักฐานการมอบอานาจให้กระทาการแทนด้วย
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(๒) การขอซื้อเงินตราต่างประเทศ โดยผู้ขอซื้อกระทาการแทนกิจการในเครือในประเทศ
ซึ่งเป็นผู้มีภาระ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกหลักฐานการเป็นกิจการในเครือในประเทศด้วย
ผู้ขอซื้อเงินตราต่างประเทศสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขธุรกรรมการซื้อเงินตราต่างประเทศนั้นได้
เช่น ทาธุรกรรมใหม่เพื่อยกเลิกธุรกรรมเดิม หรือเพื่อขยายวันรับมอบส่งมอบเงินตราต่างประเทศ
โดยให้นิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อเก็งกาไรในอัตราแลกเปลี่ยน และ
สามารถหักกลบและรับ/จ่ายส่วนต่างเป็นเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศได้ ทั้งนี้ กรณีการเปลี่ยนแปลง
แก้ ไ ขธุรกรรมเพื่ อ ยกเลิ กหรื อไม่ ต่ออายุ ธุรกรรมการขอซื้อเงินตราต่างประเทศต้ องทากับนิติบุคคล
รับอนุญาตที่เป็นคู่สัญญาเดิมเท่านั้น และหากเป็นกรณีการต่ออายุธุรกรรมดังกล่าว ให้เรียกเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วย
ทั้งนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าเป็นเอกสารหลักฐานที่แท้จริงและ
ถูกต้อง และให้ขายเงินตราต่างประเทศได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
ข้อ ๑๗ บุคคลใดขอแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากสกุลเงินหนึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ
อีกสกุลเงินหนึ่งกับนิติบุคคลรับอนุญาต ให้นิติบุคคลรับอนุญาตดาเนินการได้ทุกกรณี โดยไม่ต้องเรียก
ให้ผู้ขอยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการขอแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดังกล่าว
สาหรับการชาระเงินตามธุรกรรมข้างต้น ให้สามารถหักกลบและรับจ่ายส่วนต่างเป็นเงินบาท
หรือเงินตราต่างประเทศได้ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวประสงค์จะรับมอบหรือส่งมอบเงินตราต่างประเทศ
เพื่อชาระภาระผูกพัน ที่ต้องชาระเป็น เงินตราต่างประเทศให้แก่บุคคลในต่างประเทศหรือนิติบุคคล
รับอนุ ญาตเพื่อกรณีต ามที่กาหนดในข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ หรือเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตรา
ต่างประเทศของตนกับนิติบุคคลรับอนุญาต ให้นิติบุคคลรับอนุญาตจัดให้บุคคลดังกล่าวรับมอบหรือ
ส่งมอบเงินตราต่างประเทศได้ โดยให้แสดงหลักฐานประกอบตามแต่กรณีที่ กาหนดไว้ในข้อ ๑๕ หรือ
ข้อ ๑๖ หรือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และวงเงินตามข้อ ๒๓ ตามแต่กรณี
ทั้งนี้ ให้ สามารถชาระภาระผูกพันของกิจการในเครือในประเทศได้ด้วย โดยภาระผูกพัน
ดังกล่าวจะต้องไม่ใช่เพื่อการชาระค่าทองคา และให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกหลักฐานการเป็นกิจการ
ในเครือในประเทศประกอบด้วย
ข้อ ๑๘ การขอซื้อ หรื อแลกเปลี่ ยนเงินตราต่า งประเทศที่ มีการรั บมอบส่งมอบเงินตรา
ต่างประเทศในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ นิ ติบุคคลรับอนุญาตส่งเรื่องให้เจ้าพนักงานพิจารณาอนุญาตก่อน
ตามแต่ละกรณี ดังนี้
(๑) กรณีวัตถุป ระสงค์ตามข้อ ๑๔ (๑) (๓) และ (๔) แต่เกินวงเงินที่กาหนดไว้ หรือ
ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
(๒) กรณีเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
๑. ส่งเงินไปซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับบุคคลในต่างประเทศ

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘๙ ง

หนา้ ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๒. ชาระเงินที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมอนุพันธ์ หรือวางเงินเป็นประกันที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกรรมทางการเงิน เช่น การกู้ยืมเงิน การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending) กับคู่สัญญาในต่างประเทศ
๓. ส่งเงินเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองในต่างประเทศ
๔. ชาระเงินลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กาหนดตามประกาศ
เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน
ในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ของผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อย
๕. ช าระเงิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ น ทรั พ ย์ ดิ จิ ทั ล ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกอบธุ ร กิ จ
สิ น ทรั พ ย์ ดิ จิ ทั ล เว้ น แต่ เ ป็ น การช าระเงิ น ค่ า โทเคนดิ จิ ทั ล ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ ครองที่ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี ถิ่ น ที่ อ ยู่
นอกประเทศ ซึ่งต้องเป็นโทเคนดิจิทัลที่ออกและจาหน่ายในประเทศไทยโดยบริษัทจากัดหรือบริษัท
มหาชนจ ากั ด ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายไทยตามที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากส านั ก งานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
๖. ชาระค่าทองคาที่ไม่นาเข้า
๗. ชาระคืนเงินกู้จากต่างประเทศที่ไม่นาเข้าประเทศ และไม่มีการนาไปชาระให้แก่
บุคคลในต่างประเทศเพื่อกรณีตามที่กาหนดในข้อ ๑๕ โดยต้องได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขตามข้อ ๑๐ มาก่อนแล้ว
๘. ส่งเงินที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศกู้ยืมเงินบาทจากนิติบุคคลรับอนุญาตหรือ
บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ รวมถึงเงินที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศได้รับจากการออกจาหน่าย
พัน ธบัตรหรือหุ้นกู้เป็น เงินบาทในประเทศไทย เว้นแต่เป็นการส่งเงินที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยกู้ยืมเงินบาทจากบุคคล
ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศเพื่อการค้าหรือการลงทุนในประเทศไทยหรือในประเทศดังกล่าว
๙. ชาระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ที่เกิดจากการชาระเงินที่ไม่ใช่เพื่อกรณี
ตามที่กาหนดในข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖
(๓) กรณีอื่นที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดตามข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖
ทั้งนี้ ในการยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานตามวรรคหนึ่ง ให้นิติ บุคคลรับอนุญาตจัดให้
ผู้ ข อซื้ อ หรื อ แลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศยื่ น ค าขอต่ อ เจ้ า พนั ก งานผ่ า นนิ ติ บุ ค คลรั บ อนุ ญ าต
โดยเจ้าพนักงานจะพิจารณาอนุญาตจากเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) คาขออนุญาตพร้อมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
(๒) หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามแต่กรณี
(๓) หลักฐานแสดงตัวของผู้ขอ
ในการนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานก่อนส่งให้
เจ้าพนักงานพิจารณา โดยเจ้าพนักงานอาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ในกรณีที่จาเป็น เมื่อได้รับ
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อนุญาตจากเจ้าพนักงานแล้ว ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้ บุคคลนั้นปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งรายการ
ในการท าธุ ร กรรมและให้ นิ ติ บุค คลรั บอนุ ญาตถื อปฏิ บั ติต ามที่ กาหนดในข้อ ๔๔ และให้ ข ายหรือ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ไม่เกินจานวนตามที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ทั้งนี้ เจ้าพนักงาน
จะพิจารณาตามความจาเป็นและเหมาะสม
อนึ่ง เจ้าพนักงานไม่อนุญาตให้นิติบุคคลรับอนุญาตรับทาธุรกรรมการส่งเงินจากการทาหน้าที่
เป็นตัวแทนชาระหรือรับชาระคืนเงินกูย้ ืม ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องให้แก่บคุ คลที่มีถิ่นทีอ่ ยู่
นอกประเทศ หรือส่งเงินจากการทาหน้าที่เป็นตัวแทนชาระหรือรับชาระเงินให้ แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่
นอกประเทศที่ประกอบธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศ
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ส่วนราชการขอซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือขอเปลี่ยนแปลง
แก้ไขธุรกรรมการซื้อ แลกเปลี่ยน หรือขายเงินตราต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาต ให้นิติบุคคล
รับอนุญาตขายหรือแลกเปลี่ยน หรือแก้ไขธุรกรรมดังกล่าวได้ทุกกรณี โดยไม่ต้องเรียกให้ยื่นเอกสารหลักฐาน ทั้งนี้
ให้เรียกให้ส่วนราชการนั้นปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งรายการในการทาธุรกรรมตามข้อ ๔๔ ด้วย”
ข้อ ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๙/๑ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
“ข้อ ๑๙/๑ ผู้ขอขายเงินตราต่างประเทศสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขธุรกรรมการขาย
เงินตราต่างประเทศนั้นได้ เช่น ทาธุรกรรมใหม่เพื่อยกเลิกธุรกรรมเดิม หรือเพื่อขยายวันรับมอบส่งมอบ
เงินตราต่างประเทศ โดยให้นิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อเก็งกาไร
ในอัตราแลกเปลี่ยน และสามารถหักกลบและรับ/จ่ายส่วนต่างเป็นเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศก็ได้
ทั้งนี้ กรณีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขธุรกรรมเพื่อยกเลิกหรือไม่ต่ออายุธุรกรรมการขายเงินตราต่างประเทศ
ต้องทากับนิติบุคคลรับอนุญาตที่เป็นคู่สัญญาเดิมเท่านั้น และหากเป็นกรณีการต่ออายุธุรกรรมดังกล่าว
ให้เรียกเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วย”
ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของข้อ ๒๓ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ภาระผู ก พั น ที่ จ ะต้ อ งช าระเงิ น ตราต่ า งประเทศให้ ห มายรวมถึ ง ภาระผู ก พั น ของตนและ
ของกิจการในเครือในประเทศ โดยภาระผูกพันของกิจการในเครือดังกล่าวจะต้องไม่ใช่เพื่อการชาระค่าทองคา
ในกรณีที่เป็นภาระผูกพันของกิจการในเครือให้ผู้ฝากยื่นหลักฐานการเป็นกิจการในเครือในประเทศ
ประกอบด้วย”
ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๕ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่ อ ง การก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การแลกเปลี่ ย นเงิ น ลงวั น ที่ ๓๑ มี น าคม
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ข้อ ๒๕ นอกจากเงินตราต่างประเทศตามข้อ ๒๓ แล้ว เจ้าพนักงานอนุญาตให้ฝากเงินตรา
ต่างประเทศและยกเว้นให้นิติบุคคลรับอนุญาตรับฝากเงินตราต่างประเทศได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) เงินตราต่างประเทศที่บุคคลในประเทศรับโอนมาจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
ประเภททั่วไปตามข้อ ๒๓ (๑) บัญชีอื่นของตน หรือบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของบุคคล
ที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ
(๒) เงินตราต่างประเทศที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศรับโอนมาจากบัญชีเงินฝากเงินตรา
ต่างประเทศบัญชีอื่นของตน หรือบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศอื่น
(๓) เงินตราต่างประเทศที่บุคคลในประเทศชาระให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อกรณี
ตามที่กาหนดในข้อ ๑๕ โดยให้แสดงเอกสารหลักฐานประกอบตามแต่ละกรณีที่กาหนดไว้ในข้อดังกล่าวด้วย
(๔) เงินตราต่างประเทศซึ่งบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศได้รับจากนิติบุคคลรับอนุญาต
(๕) เงิ น ตราต่า งประเทศที่ น าเงิน บาทจากบั ญชี ของบุ คคลที่ มีถิ่น ที่ อยู่ น อกประเทศไปซื้อ
เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศนั้น
(๖) เงิน ตราต่างประเทศซึ่งบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศขอซื้อจากนิติบุคคลรับอนุญาต
โดยให้แสดงแหล่งที่มาของเงินบาทตามที่กาหนดในข้อ ๑๕ และให้แสดงเอกสารหลักฐานประกอบ
ตามแต่ละกรณีที่กาหนดไว้ในข้อดังกล่าวด้วย
(๗) เงินตราต่างประเทศที่บุคคลในประเทศรับโอนมาจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
ประเภทแหล่งในประเทศแบบไม่มีภาระผูกพันตามข้อ ๒๓ (๒) บัญชีอื่นของตน
(๘) เงินตราต่างประเทศที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ ในประเทศได้รับเนื่องจากการทาธุรกรรมอนุพันธ์
ที่ อ้ า งอิ ง ตั ว แปรต่า งประเทศ หรื อ การท าธุ ร กรรมซื้ อ ขาย หรื อ แลกเปลี่ ย นเงิ นตราต่ า งประเทศ
จากนิติบุคคลรับอนุญาต
ทั้งนี้ กรณีตาม (๑) ถึง (๖) ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการรับฝากเงินตรา
ต่างประเทศอันเกิดจากแหล่งเงินได้ในต่างประเทศ กรณีตาม (๗) และ (๘) ให้นิติบุคคลรับอนุญาต
ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการรับฝากเงินตราต่างประเทศที่บุคคลที่มีถนิ่ ที่อยู่ในประเทศซื้อ แลกเปลี่ยน หรือ
กู้ยืมจากนิติบุคคลรับอนุญาต ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และวงเงินที่กาหนดไว้สาหรับ
บัญชีเงินฝากแต่ละประเภทตามข้อ ๒๓”
ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของวรรคหนึ่งของข้อ ๒๙ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) ชาระหนี้เงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อชาระเงินที่เกี่ยวกับ
ธุรกรรมอนุพันธ์ที่อ้างอิงตัวแปรต่างประเทศ หรือเพื่อชาระเงินที่เกี่ยวกับการทาธุรกรรมซื้อ ขาย หรือ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต ทั้งนี้ รวมถึงการชาระแทนกิจการในเครือ
ในประเทศของผู้ถอนนั้นด้วย”
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ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๘ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่ อ ง การก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การแลกเปลี่ ย นเงิ น ลงวั น ที่ ๓๑ มี น าคม
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓๘ การรับเงิน บาทเข้าบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศในกรณีอื่น
นอกจากที่ ร ะบุ ใ นข้ อ ๑๖ แห่ ง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ อ ง ค าสั่ ง รั ฐ มนตรี ใ ห้ไ ว้แ ก่ตัวแทน
รั บ อนุ ญ าต ลงวั น ที่ ๓๑ มี น าคม ๒๕๔๗ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม และข้ อ ๓๕ แห่ ง ประกาศนี้
ให้ นิ ติ บุ ค คลรั บ อนุ ญ าตจั ด ให้ ผู้ ฝ ากยื่ น ค าขอพร้ อ มเอกสารหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ เจ้ า พนั ก งาน
ผ่านนิติบุคคลรับอนุญาตก่อน
ในการนี้ ให้ นิ ติ บุ ค คลรั บ อนุ ญ าตตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของเอกสารหลั ก ฐานก่ อ นส่ งให้
เจ้าพนักงานพิจารณา โดยเจ้าพนักงานอาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ในกรณีที่จาเป็น เมื่อได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานแล้ว ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามที่กาหนดในข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗
และให้รับฝากเงินบาทเข้าบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศได้ไม่เกินจานวนตามที่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงาน ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะพิจารณาอนุญาตตามความจาเป็นและเหมาะสม”
ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของวรรคหนึ่งข้อ ๔๑ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) เพื่ อ ช าระหนี้ เ งิน ตราต่างประเทศและค่ าธรรมเนีย มที่เกี่ ย วข้อง หรื อ เพื่ อชาระเงิน
ที่เกี่ยวกับธุรกรรมอนุพันธ์ที่อ้างอิงตัวแปรต่างประเทศ หรือเพื่อชาระเงินที่เกี่ยวกับการทาธุรกรรมซื้อ
ขาย หรื อ แลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ ให้ แ ก่ นิ ติ บุ ค คลรั บ อนุ ญ าต โดยยื่ น เอกสารหลั ก ฐาน
ตามแต่ละกรณีที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๖”
ข้ อ ๑๕ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสองของข้ อ ๔๔ ของประกาศเจ้ า พนั ก งานควบคุ ม
การแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เมื่อนิติบุคคลรับอนุญาตได้ทาธุรกรรมกับบุคคลนั้นแล้ว ให้นิติ บุคคลรับอนุญาตออกหลักฐาน
ประกอบการทาธุรกรรมที่ให้ ผู้ยื่นขอทาธุรกรรมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่สาแดง
ไว้ก่อนออก โดยในหลักฐานประกอบการทาธุรกรรมนั้นต้องสาแดงข้อมูลระบุตัวตนของผู้ขอทาธุรกรรม
จานวนเงิน วันเดือนปีที่รับทาธุรกรรม และรายละเอียดของวัตถุ ประสงค์ในการทาธุรกรรม และให้
จัดทาสาเนาเพื่อมอบให้แก่บคุ คลนัน้ เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ ในกรณีไม่ขายเงินตราต่างประเทศและไม่นา
เงิ น ตราต่ า งประเทศดั งกล่ าวฝากไว้กั บนิ ติบุ ค คลรั บอนุ ญาต ให้ นิ ติ บุ ค คลรับ อนุญ าตออกหลั กฐาน
ประกอบการทาธุรกรรมเป็น ๒ ฉบับ เพื่อแยกรายละเอียดของการรับและการจ่ายเงินตราต่างประเทศ
ให้ชัดเจน”

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘๙ ง

หนา้ ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ข้อ ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๔๔/๑ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
“ข้อ ๔๔/๑ ในการเรียกเอกสารหลักฐานตามที่เจ้าพนักงานกาหนดเพื่อประกอบการทาธุรกรรม
ตามประกาศฉบับ นี้ และหลั กฐานประกอบการยื่ นคาขอต่อ เจ้ าพนั กงาน ให้ นิ ติ บุ ค คลรั บอนุญาต
เรี ย กเอกสารหลั ก ฐานที่ เ ป็ น ต้ น ฉบั บ หรื อ ส าเนาก็ ไ ด้ ยกเว้ น แบบค าขอตามที่ เ จ้ า พนั ก งานก าหนด
ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกเอกสารหลักฐานที่เป็นต้นฉบับเท่านั้น
ทั้งนี้ นิติบุคคลรับอนุญาตต้องตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าเป็นเอกสารหลักฐานที่แท้จริงและ
ถูกต้อง”
ข้อ ๑๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๖ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่ อ ง การก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การแลกเปลี่ ย นเงิ น ลงวั น ที่ ๓๑ มี น าคม
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔๖ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเก็บรักษาหลักฐานประกอบการทาธุรกรรม เอกสารคาสั่ง
หรือข้อความผ่าน SWIFT รวมถึงเอกสารหลักฐานประกอบการทาธุรกรรมตามที่ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานเป็นรายกรณี และเอกสารประเภทอื่นที่นิติบุคคลรับอนุญาตออกให้รวมทั้งเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปีเพื่อให้เจ้าพนักงานตรวจสอบเมื่อต้องการ”
ข้อ ๑๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๗/๒ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔๗/๒ การซื้อหรือขายทองคาล่วงหน้าในต่างประเทศทุกประเภท รวมถึงการซื้อหรือ
ขายสั ญ ญาซื้อขายล่ ว งหน้ าในต่างประเทศที่ มี ทองค าเป็นสิ นค้ าหรือ มีตัวแปรที่ เกี่ ย วข้อ งกับทองคา
ที่กระทาทั้งในและนอกตลาดซื้อขายล่ว งหน้า ไม่ว่ากระทาโดยตรงหรือผ่านนายหน้า ตัวแทนหรือ
โดยวิธีการอื่นใด และไม่ว่าจะมีการส่งมอบหรือไม่ส่งมอบซึ่งทองคาที่ซื้อขายนั้น ให้ยื่นขออนุญาตต่อ
เจ้าพนักงานพร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
(๑) คาขออนุญาตพร้อมชี้แจงเหตุผลความจาเป็น โดยระบุรายละเอียดของสัญญา
(๒) หลั ก ฐานแสดงรายละเอี ย ดของสั ญ ญา ในกรณี ที่ เ ป็ น การคุ้ ม ครองความเสี่ ย งให้ยื่น
หลักฐานแสดงรายละเอียดของธุรกรรมที่รองรับการทาสัญญาด้วย และ
(๓) หลักฐานแสดงตัวของผู้ขอ
ในการนี้ ให้ นิ ติ บุ ค คลรั บ อนุ ญ าตตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของเอกสารหลั ก ฐานก่ อ นส่ งให้
เจ้าพนั กงานพิจารณา โดยเจ้าพนักงานอาจเรียกเอกสารหลัก ฐานเพิ่มเติมได้ในกรณีที่จาเป็น ทั้งนี้
เจ้าพนักงานจะพิจารณาอนุญาตตามความจาเป็นและเหมาะสม
ในกรณีการซื้อหรือขายตามวรรคหนึ่งที่กระทาโดยนิติบุคคลรับอนุญาต ให้นิติบุคคลรับอนุญาต
กระทาได้ โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน”

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘๙ ง

หนา้ ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ข้อ ๑๙ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ง ของข้ อ ๔๗/๓ ของประกาศเจ้ า พนักงานควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔๗/๓ การซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศที่มีตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทองคา
ที่กระทานอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานพร้อมเอกสารหลักฐาน
ตามข้อ ๔๗/๒ และเจ้าพนักงานอาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ในกรณีที่จาเป็น โดยเจ้าพนักงาน
จะพิจารณาอนุญาตตามความจาเป็นและเหมาะสม”
ข้อ ๒๐ เมื่อประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ในการรายงานข้อมูลธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
ซึ่งนิติบุคคลรับอนุญาตรับทาเพื่อไม่ตอ่ อายุ หรือยกเลิกธุรกรรมการขอซือ้ แลกเปลี่ยน หรือขายเงินตรา
ต่างประเทศธุรกรรมเดิมซึ่งมีวันครบกาหนดชาระเงินภายในวันเดียวกันกับวั นทาธุรกรรม (ธุรกรรม
same day) ให้ นิ ติ บุ ค คลรั บ อนุ ญ าตรายงานข้ อ มู ล การท าธุ ร กรรมเงิ น ตราต่ า งประเทศดั ง กล่ า ว
ต่ อ เจ้ า พนั ก งานตามแบบรายงานที่ เ จ้ า พนั ก งานก าหนด โดยส่ ง มาที่ ง านวิ เ คราะห์ แ ละติ ด ตาม
ฝ่ายนโยบายและกากับการแลกเปลี่ยนเงิน ที่ FPD-Analysis@bot.or.th ภายใน ๑๐ วันของเดือนถัดไป
และให้นิติบุคคลรับอนุญาตเริ่มรายงานข้อมูลธุรกรรมเงินตราต่างประเทศดังกล่าวผ่านระบบบริหารข้อมูล
ของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๒๑ ผู้ที่ไ ด้รับอนุ ญาตเป็น หนังสือจากเจ้าพนักงานเป็นรายกรณี ให้ดาเนินการใด ๆ
ตามกรณีที่กาหนดในข้อ ๑ ถึงข้อ ๑๙ ข้างต้น อยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ หากเงื่อนไขใด
ที่กาหนดในหนังสืออนุญาตดังกล่าวไม่เกินขอบเขตที่กาหนดในกรณีตามประกาศฉบับนี้ ให้ใช้เงื่อนไข
ตามประกาศฉบับนี้แทน แต่หากเงื่อนไขใดที่กาหนดในหนังสืออนุญาตมีขอบเขตเกินกว่าขอบเขตในกรณี
ตามประกาศฉบับนี้ ให้ใช้เงื่อนไขตามหนังสืออนุญาตนั้น
ข้อ ๒๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2
วชิรา อารมย์ดี
เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

