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ภาคผนวก     ก 
สภาพท่ัวไปและชองทางการคาดานจังหวัดตาก 

 
จังหวัดตากเปนจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือท่ีมีพรมแดนทางทิศตะวันตกติดตอกับประเทศ

สหภาพพมา โดยมีแมน้ําเมยเปนพรมแดนกั้น ซ่ึงมีระยะทางยาวประมาณ 390 กิโลเมตร และถารวม
ตลอดแนวชายแดนแลวจะมีระยะทางยาว 580  กิโลเมตร โดยมีอําเภอท่ีเปนเขตชายแดน 5 คืออําเภอ
แมสอด แมระมาด ทาสองยาง พบพระ และอําเภออุมผาง  
1.สภาพการคาท่ัวไป 

จากสถิติการคาชายแดนดานอําเภอแมสอด และจังหวัดเมียวดี สหภาพพมา ในรอบ 5 ป(ป 
2544-2548) มีมูลคาการคาเฉล่ียปละ 7,886.75 ลานบาท หรือประมาณเดือนละ 665.65 ลานบาท 
โดยแยกเปนมูลคาการสงออก เปนจํานวน 7,143.20 ลานบาท นําเขา 813.15 ลานบาท โดยมูลคา
การคาในดานอําเภอแมสอดในป 2547 มีมูลคาการคา 12,381.20 ลานบาท การสงออก 11,736.34 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 94.79ของมูลคาการคารวม มูลคาการคาดานอําเภอแมสอด คิดเปนรอยละ 
54.43 ของมูลคาการคาชายแดนไทย - พมา หากไมนับรวมการนําเขากาซธรรมชาติจากดานสังขละ
บุรี ดานอําเภอแมสอดจะเปนดานท่ีมีการคาขายท่ีมูลคาสูงท่ีสุด และเปนดานท่ีมีมูลคาการสงออก
มากท่ีสุด โดยสามารถทําใหไทยเกินดุลไดกวา 10,000 ลานบาท การคาขายสวนใหญเปนการคาขาย
ของกลมผูประกอบการในทองท่ี และ ผูประกอบการสงออกจากกรุงเทพ สําหรับผูประกอบการใน
ตางจังหวัด เชน เชียงใหม เชียงราย ระนอง มีจํานวนนอยนอกจากนี้ยังมีพอคาจากเมืองยางกุงเขามา
ทําการคาผานดานชายแดนอําเภอแมสอดดวย การคาชายแดนดานอําเภอแมสอดมีการสงออก-นาํเขา
สินคาท่ีหลากหลาย หากเปนสินคาท่ีสหภาพพมาไมหามนําเขาประเทศ การคาขายสวนใหญจะ
ดําเนินพิธีการทางศุลกากรผานจุดผานแดนถาวร และทําการขนยายขามสะพานมิตรภาพไทย-พมา 
เขาไปในจังหวัดเมียวดีตลอดไปจนถึงเมืองยางกุง สําหรับสินคาท่ีพมาหามนําเขาประเทศแตมิได
หามโดยกฎหมายไทย สินคาดังกลาวจะทําพิธีการทางศุลกากรและขนยายผานทางคลังสินคา
ช่ัวคราว ซ่ึงในปจจุบัน(ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549) มีคลังสินคาท่ีไดรับอนุมัติใหดําเนินการ
จากดานศุลกากร จํานวน 14 คลัง สวนใหญจะเปนคาขายกับชนกลุมนอย(กระเหร่ียง KNUDKBA) 
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2.ชองทางการคาท่ีสําคัญ 
2.1  จุดผานแดนถาวร 
มีชองทางอนุมัติทําการคา 1 ชองทางคือ จุดผานแดนถาวรแมสอด - เมียวดี ตําบลทาสาย

ลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ซ่ึงประกาศเปนจุดผานแดนถาวรเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2540 โดย
เปดทําการคาต้ังแตเวลา 06.30 – 18.30 น เปนประจําทุกวัน มีสะพานมิตรภาพไทย - พมา เปน
สะพานขามแมน้ําเมย ต้ังอยูท่ีอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ใกลบริเวณชายแดนไทย -  พมา เพื่อเช่ือม
เมืองเมียวดีของพมากับอําเภอแมสอด วัตถุประสงคหลักในการสรางสะพานคือ เพื่อสราง
สัมพันธไมตรีอันดีของประชาชนไทยกับพมา เสริมสรางเศรษฐกิจและการคาขายบริเวณชายแดน
ของสองประเทศและเพ่ือตอบสนองนโยบายขององคกรสหประชาชาติท่ีมุงหวังเช่ือมโยงเสนทาง
สวนท่ียังขาดอยูทางตอนใตของทางหลวงเอเชีย ผูมีบทบาทสําคัญในฐานะเปนผูริเร่ิมความคิดใน
การดําเนินงานตลอดจนดูแลการกอสรางสะพานแหงนี้ใหเปนสําเร็จคือ นายอุดร ตันติสุนทร เม่ือ
คร้ังดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

2.2 คลังสินคาชั้วคราว 
เปนครัวสินคาอนุมัติเฉพาะคราว ตามมาตรา 5 ทวิ พระราชบัญญัติศุลกากร(ฉบับท่ี 7)พ.ศ. 

2548  เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูนําเขา-สงออกสินคา เปนการสงเสริมการสงออก เพื่อให
ผูประกอบการสามารถทําพิธีการทางศุลกากรและเสียภาษีไดถูกตอง สามารถนํารายไดเขาประเทศ
ตลอดจนเปนการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลโดยไมใหกระทบตอการความม่ันคงของประเทศ
ชองทางดังกลาวจึงเปนชองทางหนึ่งในการนําเขาและสงออกสินคาระหวางอําเภอแมสอดและ
จังหวัดเมียวดี สหภาพพมา สวนใหญจะต้ังอยูบริเวณแมน้ําเมย เดิมเรียกวา ทาขามธรรมชาติหรือทา
ขามสงสินคา ผูประกอบการเจาของคลังสินคาจะตองขออนุญาตจากดานศุลกากรโดยจะตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายของกรมศุลกากรท่ีเกี่ยวของ เชน การจัดระเบียบภายในท่ีทําการ ใหมีความเปน
ระเบียบเรียบรอยมากยิ่งข้ึน มีการสรางอาคารคลังสินคา มีสถานท่ีทําการของเจาหนาท่ี จัดบริเวณท่ี
ทําการใหชัดเจน(มีร้ัวกันท่ีมิดชิด)เปนตน ท้ังนี้เพื่อจะทําใหการนําเขา – สงออกเปนระเบียบ
เรียบรอยและสะดวกมากยิ่งข้ึน ขอมูล ณ วันท่ี 31ธันวาคม 2551 จํานวน 14 คลัง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 รายช่ือคลังสินคาช่ัวคราวในพ้ืนท่ี อ.แมสอด และ แมระมาด จ.ตาก ป 2551 
 

ท่ี ช่ือคลังสินคา ช่ือเจาของ ท่ีต้ัง 
1 คลังสินคาท่ี 1 นายสํารวย ปาตาล หมู 6 บานหวยมวง ต.ทาสายลวด 
2 คลังสินคาท่ี 2 นายสุพจน ทิพยพงษพัชรี หมู 6 บานหวยมวง ต.ทาสายลวด 
3 คลังสินคาท่ี 3 นายใจมา เข่ือนเปก หมู 6 บานหวยมวง ต.ทาสายลวด 
4 คลังสินคาท่ี 4 นายเทวฤทธ์ิ ปนเขียว หมู 6 บานหวยมวง ต.ทาสายลวด 
5 คลังสินคาท่ี 5 นายสมยศ ตาสะหลี หมู 3 บานวังตะเคียน ต.ทาสายลวด 
6 คลังสินคาท่ี 6 น.ส. วรา มุนจิตร หมู 3 บานวังตะเคียน ต.ทาสายลวด 
7 คลังสินคาท่ี 7 นายผดุงกิจ เอ้ืออารยมนตรี หมู 3 บานวังตะเคียน ต.ทาสายลวด 
8 คลังสินคาท่ี 8 น.ส. ทิพาพร บุญสิตากุล หมู 3 บานทาอาจ ต.ทาสายลวด 
9 คลังสินคาท่ี 9 นายสรรพสิริ อรชัยพันธุลาภ หมู 3 บานทาอาจ ต.ทาสายลวด 
10 คลังสินคาท่ี 10 นายประพันธ นะเสือ หมู 3 บานทาอาจ ต.ทาสายลวด 
11 คลังสินคาท่ี 11 น.ส. สังวาล สีเทียน หมู 3 บานทาอาจ ต.ทาสายลวด 
12 คลังสินคาท่ี 12 นายเจริญ สีเทียน หมู 3 บานทาอาจ ต.ทาสายลวด 
13 คลังสินคาท่ี13 นางอิสยาห ชอุมพฤกษ 195 หมู 6 บานหวยมวง ต.ทาสายลวด 
14 คลังสินคาท่ี 14 นางนฤมล โกวิน หมู 4 ต. วังผา อ.แมระมาด 

หมายเหตุ : รวบรวมจากดานศุลกากรแมสอด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
 

นอกจากการคาชายแดนผานชองทางท้ังสองแลว ในอําเภอแมสอดยังมีตลาดขายสินคาท่ี
สําคัญ คือ ตลาดริมเมย เปนตลาดขายปลีกสินคาท่ีนําเขามาจากพมา เชน ปูทะเลชีวิต กุงทะเล สินคา
เกษตร ผา ผลิตภัณฑจากไม และสินคาจากประเทศจีน เชน ขนม เคร่ืองใชไฟฟา และอุปกรณ โดย
ตลอดดังกลาวจะเปดใหประชาชนซ้ือสินคาไดทุกวัน 

 
3. กลุมผูประกอบการ 
 

ผูประกอบการการคาชายแดนอําเภอแมสอด สวนใหญเปนผูประกอบการในกรุงเทพและ
ผูประกอบการในทองถ่ินท่ีมีเครือขายและมีความคุนเคยกับพอคาพมา โดยติดตอคาขายมานาน 
สามารถใชภาษาพมาในการติดตอได ในขณะท่ีผูประกอบการในตางจังหวัดมีจํานวนนอยราย โดย
สามารถแยกผูประกอบการที่คาขายกับพมา ได 2 ประเภท คือ 
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1) ผูประกอบการสงออก ผูสงออกสินคาจากไทยผานดานอําเภอแมสอด สวนใหญจะเปน
ผูประกอบการทองท่ี ผูประกอบการจากกรุงเทพ และผูประกอบการจากจังหวัดอ่ืน ๆ สินคาสวน
ใหญจะเปนสินคาอุปโภคบริโภค อาทิเชน ผงชูรส น้ํามันพืช ยารักษาโรค ผาผืน รถยนตมือสอง 
จักรยานยนต อุปกรณอะไหลยานยนตตางๆฯลฯ 

2) ผูประกอบการนําเขา การนําเขาสวนใหญจะเปนการนําเขาของผูประกอบในทองท่ี
รองลงมาจะเปนผูประกอบการจากกรุงเทพ และจังหวัดอ่ืน ๆ โดยผูประกอบการทองท่ีจะมีท้ัง
ลักษณะ นิติบุคคลและบุคคลธรรม ซ่ึงสามารถแบงเปนกลุมนําเขาสินคาท่ีสําคัญ อาทิเชน กลุมผูนํา
เขาไมและส่ิงประดิษฐกลุมผูนําเขาผลิตภัณฑทะเล สินคาเกษตร และกลุมผูนําเขาโค-กระบือ มีชีวิต 
ซ่ึงจากสถิติการนําเขาในปจจุบัน มูลคาเฟอรนิเจอรและผลิตภัณฑไม มีแนวโนมเพิ่มข้ึน เนื่องจาก 
กระทรวงพาณิชยไดประกาศอนุญาตใหนําเขาได เปนเวลา 1 ป นับจากวันออกประกาศวันท่ี 28 
พฤศจิกายน 2550 

 
4. วิธีการคาและการเคล่ือนยายสินคา 
 

การสงออก ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย ผูสงออกไทยจําหนายสินคาใหพอคาพมา
ท้ังคาขายสง และพอคาขายปลีกจากเมืองตาง ๆ ท้ังเมืองเมาะแหง ผาอัน ยางกุง และเมียวดี โดยตรง 
หรือจําหนายผานพอคาขายสงท่ีเมืองเมียวดี แลวกระจายสินคาไปยังเมืองตาง ๆ ในพมาอีกทอดหนึง่ 
การส่ังซ้ือสินคาจากพอคาพมาทําหลายวิธี ท้ังทางโทรศัพท / โทรสาร / การเดินทางเขาไปติดตอคู
คาในพมาดวยตนเองพอคาพมาเดินทางเขามาติดตอโดยตรงท่ีราน หรือฝากบุคคลอ่ืนเขามาซ้ือใหท่ี
ฝงประเทศไทย หลักฐานการคาสวนใหญเปนใบกํากับสินคา แตอาจทําใบส่ังซ้ือบางในบางคร้ัง เพื่อ
ใชเปนหลักฐานในการขอสินเช่ือจากสถาบันการเงิน ลักษณะการสงออกสินคามีหลายรูปแบบ ดังนี้ 

1) พอคาชายแดนในทองถ่ิน เปนผูส่ังซ้ือและรวบรวมสินคาจากสวนกลาง หรือในทองถ่ิน
ตามคําส่ังซ้ือของพอคาพมา และเปนผูทําพิธีการสงออก 

2) พอคาชายแดนทําหนาท่ีเปนเสมือนตัวแทนจําหนายใหบริษัท / โรงงานจากสวนกลางใน
การติดตอซ้ือขายกับพอคาพมา กรณีนี้พอคาชายแดนอาจดําเนินการขนสงสินคาดวยตนเองหรือทาง
บริษัทโรงงานน้ัน จัดสงมาใหท่ีอําเภอแมสอดแลวตกลงกัน ซ่ึงอาจสงออกในนามของบริษัท / 
โรงงานท่ีกรุงเทพหรือพอคาชายแดน 

3) ผูผลิตจากสวนกลางติดตอกับพมาโดยตรงและสงออกในนามของผูผลิต สวนภาระการ
ขนสงภายในประเทศข้ึนอยูกับขอตกลงระหวางกัน 
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4) พอคาพมาเขามาติดตอโดยตรงกับพอคาในอําเภอแมสอด หรือเดินทางเขาไปซ้ือสินคา
จากบริษัท / โรงงานผูผลิตในกรุงเทพ หลังจากนั้นจะสงสินคามานยังอําเภอแมสอด และทําพิธีการ

ศุลกากรในนายพอคาพมา วิธีการสงออกนี้ เรียนกันโดยทั่วไปวา “ต๋ัวพมา” อยางไรก็ดี สินคาบาง
ชนิดพอคาพมาไมสามารถส่ังซ้ือไดโดยตรง ตองส่ังซ้ือจากพอคาชายแดนทองถ่ิน เนื่องจากมีการ
ระบุใหตองซ้ือผานตัวแทนจําหนายของบริษัทในอําเภอแมสอดเทานั้น 

กรณีขอ 3 และขอ 4 การซ้ือขายสวนใหญอยูในรูปของเงินสด หรือกรณีท่ีเปนบริษัท/
โรงงานขนาดใหญท่ีกรุงเทพ พอคาหมาจะชําระคาสินคาลวงหนากอนรับมอบสินคา โดยใชวิธีโอน
เงินเขาบุญชีบริษัท/โรงงานดังกลาวการเสนอขายสินคาอยูในรูปเงินบาทและเงินจัด ข้ึนอยูกับ
ประเภทสินคา หากเปนสินคาท่ีมีลักษณะเฉพาะผูผลิตไมมากนัก พอคามีอํานาจตอรองสูง เชน 
อะไหลเคร่ืองยนต วัสดุกอสราง การกําหนดราคาของผูสงออกสวนใหญจะอยูในรูปเงินบาท และ
ลักษณะการขายสินคาจะอยูในรูปเงินใหสินเช่ือมากกวาเงินสด สวนกรณีสินคาอุปโภคท่ัวไปมีการ
แขงขันในตลาดสูง การกําหนดราคาจะมีท้ังในรูปเงินบาทและเงินจัดในสัดสวนท่ีแตกตางกันไป
ตามขอตกลงของแตละคูคา เนื่องจากการคาขายแดนในอําเภอแมสอดเปนการคาขายบนพ้ืนฐานของ
ความไววางาใจกัน ทําใหมีการใหสินเช่ือการคาแกคูคาสูงกวารอยละ 50 ในระยะเวลาต้ังแต 10-30 
วัน อยางไรก็ตามพอคาชายแดงบางรายเร่ิมขายสินคาในรูปเงินสดในสัดสวนท่ีสูงกวาการใหสินเช่ือ 
หรือขายในรูปเงินสดท้ังหมด เนื่องจากตองการเล่ียงปญหาหน้ีเสียของพอคาหมาและการตรวจสอบ
ของเจาหนาท่ีสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเนื่องจากสินคาสงออกผานดาน
พรมแดนอําเภอแมสอด สวนใหญเปนสินคาอุปโภคบริโภคซ่ึงเปนสินคาท่ีทางพมาหามนําเขา 
ดังนั้นการสงออกสวนใหญจะสงออกผานจุดผอนปรนชั่วคราวในสัดสวนรอยละ 70 การสงมอบ
สินคาโดยท่ัวไปจะสงมอบบริเวณชายแดนไทย เพื่อลดความเส่ียงในการขนสินคาในพมา โดยปกติ
แลวหลังจากผูสงออกไทยสงมอบสินคาเรียบรอยแลว ผูนําเขาพมาจะเปนผูรับภาระดานการ
ประกันภัยและคาขนสงในพมาเอง สินคาสวนใหญจะถูกขนสงโดยรถบรรทุกขนาดเล็ก และเปล่ียน
ถายสินคาท่ีเมืองเมียวดี  ภาระการขนสงแบงออกเปน 2 สวนคือ การขนสงจากบริษัท/โรงงานผลิต
จนถึงชายแดนไทยสวนใหญพอคาชายแดนฝงไทยหรือบริษัทผูผลิตเปนผูรับผิดชอบ สวนการขอสง
จากชายแดนไทยไปยังจุดหมายปลายทางในพมา พอคาพมาเปนผูดําเนินการท้ังหมด มีเพียงสวน
นอยเทานั้นท่ีพอคาไทยรับภาระในการขนสงเขาไปในฝงพมา โดยปกติวิธีการขนสงสินคาท่ี
ทางการพมาหามนําเขาจะขนสงผานคนกลางท่ีทําหนาท่ีขนสงสินคาโดยเฉพาะท้ังนี้ผูบริการขนสง
ในพมาสามารถแบงไดเปน 3 กลุม ไดแก ชนกลุมนอยกะเหร่ียง DKBA การใชบริการขนสงจาก
กลุมนี้คอนขางปลอดภัย แตมีคาใชจายสูง สวนกลุมท่ีสอง ไดแกคนพมาเช้ือชาติอิสลาม และกลุม
สุดทายเปนคนพมาเชื้อสายจีน อยางไรก็ตามการขนสงสินคาจากชายแดนพมาเขาไปเมืองเมียวดี 
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จนถึงเมืองยางกุง ยังไมมีมาตรฐานการขนสงและไมมีความแนนอน รวมท้ังตนทุนการขนสงสูง
เนื่องจากหากเปนการลักลอบสงสินคา และตองขนสงผานพื้นท่ีของชนกลุมนอย นอกจากนี้ความ
ยากงายในการขนสงแปรผันตามสถานการณเมืองภายในพมา 

 
5. กฎระเบียบทางการคาของประเทศไทย 

5.1 สินคาเกษตร 
5.1.1 การนําเขาภายใตกรอบ ACMECS โครงการ Contract Farming ตามแนว

ชายแดนจังหวัดตาก ไมสามารถนําเขาผลผลิตไดตามเปาหมาย ถึงแมมาตรการชวยเหลือทางภาครัฐ
จะยกเวนภาษีการนําเขาตามโครงการ แตทางปฏิบัติในการขนสินคาเขามีหนวยงานท่ีเกี่ยวของหลาย
ฝาย ซ่ึงตางมีกฎระเบียบการนําเขามาในราชอาณาจักรท่ีตองรักษาปฏิบัติอยางเครงครัด และมี
ขอจํากัดความ ในแนวปฏิบัติมาด ทําใหมีผูประกอบการรายยอยท่ีไมมีความชํานาญดานการทําพิธี
การตางๆ ไมสามารถนําสินคาเขาไดตามเปาหมาย 

5.1.2 การนําเขาภายใต AISP การที่กระทรวงการคลัง กําหนดใหผูท่ีจะใชสอทธิ 
ประโยชนยกเวนอากรตามเง่ือนไข ในฐานะสมาชิกเอเซียนใหม (AISP) ตองมีใบรับรอง
แหลงกําเนิดสินคา (Form AISP) จากสหภาพพมาแสดงในฐานะผานพิธีการศุลกากร ซ่ึงในทาง
ปฏิบัติผูประกอบการสวนใหญเปนชาวบานท่ีคาขายกับชนกลุมนอยเปนหลัก ทําใหไมสามารถหา
ใบรับรองแหลงกําเนิดสินคาดังกลาวมาแสดงได จึงตองเสียภาษี หรือลักลอบนําเขา 

5.2 ไมและสิ่งประดิษฐท่ีทําดวยไม 
ตามประกาศกระทรวงพาณิชยประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ือง การนําไมและไมแปร

รูปรวมท้ังส่ิงประดิษฐ เคร่ืองใช หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีทําดวยไม เขามาในราชอาณาจักรตามแนวชายแดน
แนวจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2548 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2548 ซ่ึงตามประกาศ
ดังกลาวมีหนวยงานปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการนําเขาหลายฝาย โดยแตละหนวยตางมีการใชกฎระเบียบ 
หรือ กฎหมายของกระทรวง/กรม รองรับอยางเครงครัด สรางความยุงยากในการปฏิบัติกับ
ผูประกอบการนําเขาไมและส่ิงประดิษฐดังกลาว ดําเนินการในรูปคณะทํางานระดับจังหวัด/อําเภอ 
ถึง 6 หนวยงาน การดําเนินงานไมสามารถเบ็ดเสร็จในระยะเวลาส้ัน จึงเปนขอกัดในการสงเสริม
การคาชายแดนประการหนึ่ง 
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ภาคผนวก     ข 
รายชื่อสินคาควบคุมนําเขา-สงออก 

ประกาศกระทรวงพาณชิย สหภาพพมา 
ฉบับท่ี 5/98 

วันท่ี 20 มีนาคม 1998 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 3(1) ของพระราชบัญญัติควบคุมการนําเขาและสงออก 

(ช่ัวคราว) ป 1947 กระทรวงพาณิชยแหงรัฐบาลสหภาพพมาประกาศหามนําเขาสินคา ประกาศชนิด
สินคาท่ีหามนําขา 

1.  ผูท่ีไดจดทะเบียนเปนผูนําเขา-สงออก กลุมสหกรณ ซ่ึงนําเขาสินาในรูปของการคาปกติ 
(Normal Trade) ทางทะเล หรือผานทางชายแดน หามมิใหนําเขาสินคาท่ีระบุนับจากวันท่ีออก
ประกาศ ดังนี้ 

1)   ผงชูรส 
2)   เคร่ืองดื่ม (Soft drink) 
3)   ขนมปงกรอบ (Biscuits) 
4)   อาหาร-ผลไมกระปอง 
5)   เสนหม่ี-บะหมี่สําเร็จรูป 
6)   เบียร 
7)   เหลา-เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
8)   บุหร่ี 
9)   ผลไมสด 
10)  สินคาตองหามอ่ืนฯ ท่ีมีกฎหมายปจจบัุนหามนําเขา 

2.  สินคาท่ีประกาศหามนําเขา จะมีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ข้ึนกับสถานการณ
ความตองการของตลาดภายในประเทศ 

 
 

ลงนามโดย  พลตรี จอ ตัน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรัฐบาลสหภาพพมา 
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ประกาศกระทรวงพาณชิย สหภาพพมา 
ฉบับท่ี 6/98 

วันท่ี 22 มีนาคม 1998 
.................................................................................................................................................... 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 3(1) ของพระราชบัญญัติควบคุมการนําเขาและสงออก
(ช่ัวคราว) ป 1947 กระทรวงพาณิชยแหงรัฐบาลสหภาพพมาประกาศหามสงออกสินคา ประกาศ
สินคาชนิดท่ีหามสงออก 

1.  ผูท่ีไดจดทะเบียนเปนผูนําเขา-สงออก กลุมสหกรณ ซ่ึงนําเขาสินคาในรูปของการคา
ปกติ(Normal Trade) ทางทะล หรือผานทางชายแดน หามมิใหสงออกสินคาท่ีระบุ นับจากวันท่ีออก
ประกาศดังนี้ 

1.1  รายการสินคาหามสงออกในรูปการคาปกติทางทะเลผลิตผลเกษตรกรรม 
1 ขาว ปลายขาว แปงขาวเจา   2 น้ําตาลทราย  3 น้ําตาลทรายดิบ 
4  ถ่ัวลิสง น้ํามันถ่ัวลิสง          5 เมล็ดงา  น้ํามันงา      6  กากถ่ัวลิสง 
7  ถ่ัว Gram    8 น้ํามันปโตรเล่ียม   9 อัญมณ ี
10 ทองคํา      11 หยก    12 ไขมุก 
13 เพชร          14 ตะกัว่   15  ดีบุก 
16 ทังสเตน     17 วูลแฟรม   18 เงิน 
19 ทองแดง      20 สังกะสี     21 ถานหิน 
22 โลหะอ่ืนๆ    23 งาชาง       24 หนังและเขาสัตว 
25 วัว ควาย ชาง มา / สัตวหายาก     26 เปลือกกุง (ผง)     27 กระสุน 
28 วัตถุโบราณอาวุธ และเคร่ือง   29 ยางพารา  30 ฝาย 

1.2  รายการสินคาหามสงออกในรูปการคาปกติผานทางชายแดนผลิตผลเกษตรกรรม 
1  ขาวปลายขาว   แปงขาวเจา    2  น้ําตาลทราย            3  น้ําตาลทรายดิบ 
4  ถ่ัวลิสง น้ํามันถ่ัวลิสง            5  เมล็ดงา น้ํามันงา      6  กากถ่ัวลิสง 
7  ถ่ัว Gram                                 8 ไมสัก                      9  น้ํามันปโตรเล่ียม 
10  อัญมณี                                11  ทองคํา                    12  หยก 
13  ไขมุก                                  14  เพชร                       15  ตะกัว๋ 
16  ดีบุก                                    17  ทังสเตน                  18  วูลแฟรม 
19  เงิน                            20  ทองแดง                   21  สังกระสี 
22  ถานหิน                     23  โลหะอ่ืนๆ                24  งาชาง 
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25  ฝาย                           26  หนังและเขาสัตว       27  เปลือกกุง (ผง) 
28  อาวุธ และเคร่ืองกระสุน    29  วัตถุโบราณ      30  ยางพารา 
31  วัว ควาย ชาง มา / สัตวหายาก 
 

2.สินคาท่ีประกาศหามสงออก จะมีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ข้ึนกับสถานการณ
ความตองการของตลาดภายในประเทศ 

3.ประกาศของกระทรวงพาณิชย ดังตอไปนี้ ถูกยกเลิกโดยประกาศฉบับนี้ 
3.1. ประกาศกระทรวงพาณชิย ฉบับท่ี 20/92 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 1992 
3.2  ประกาศกระทรวงพาณชิย ฉบับท่ี 3/93  ลงวันท่ี 1 กมุภาพันธ 1993 

 
ลงนามโดย  พลตรี จอ ตัน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย รัฐบาลสหภาพพมา 
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ภาคผนวก     ค 
แบบสอบถาม(ชุดท่ี 1) 

(สําหรับผูประกอบกิจการคาชายแดนหรือตัวแทนทางการคา) 
เร่ือง    การวิเคราะหการคาชายแดน และธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราใน อําเภอแมสอด จงัหวัดตาก 

An Analysis of Border Trade and Authorized Money Changer Business  
in Maesot District,  Tak Province 

คําชี้แจง 
เอกสารชุดนี้ เปนแบบสอบถามการคนควาแบบอิสระ  ระดับปริญญาโท สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อศึกษาในเร่ืองพฤติกรรมการคาและการ
ชําระเงินท่ีมีความสัมพันธตอธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราตลอดจนปญหาและอุปสรรคในดานการคา
และการชําระเงินของผูประกอบการคาชายแดน อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

ดังนั้นจึงใครขอความรวมมือจากทานใหขอมูลและความเห็นท่ีปรากฏอยูในคําถามของ
แบบสอบถามน้ีคําถามในคร้ังนี้จะถูกนําไปวิเคราะหในเชิงวิชาการไมแสดงรายละเอียดเปน
รายบุคคลและจะไมสงผลกระทบตอทานแตประการใด จึงใครขอความกรุณาทานใหขอมูลตาม
ความเห็นท่ีเห็นจริงผูคนควาขอขอบคุณทานท่ีใหขอมูลมา ณ ท่ีนี้เปนอยางสูง 

 
นางสาวศุภิสรา + โกอินตะ 

นักศึกษาปริญญาโท(รหัส 491632012) 
............................................................................................................................................. 
สวนท่ี 1 ขอคําถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไป 

1.  เพศ 
[…..]  ชาย                                                […..]  หญิง 

2.  อายุ 
[…..]  20-30 ป       […..]  31-40 ป            […..]  41-50 ป 
[…..]  51-60 ป       […..]  มากกวา  60  ป 

3.  ระดับการศึกษา 
[…..]  นอยกวาประถมศึกษา    […..]  ประถมศึกษา          […..]  มัธยมศึกษา 
[…..]  ประกาศนียบัตร(ปวช.)  […..]  อนุปริญญา(ปวส.)  […..]  ปริญญาตรี 
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[…..]  สูงกวาปริญญาตรี 
 

4.  รายไดของทานเฉล่ียตอเดือน 
[…..]  ไมเกิน  10.000  บาท       […..]  10.001-30.000  บาท 
[…..]  30.001-50.000  บาท       […..]  50.001-100.000  บาท 
[…..]  100.001-500.000  บาท   […..]  500.001-1,000.000  บาท 
[…..]  มากกวา  1,000.000  บาท 

สวนท่ี 2  ขอคาํถามเกี่ยวกับลักษณะของการประกอบธุรกิจการคาชายแดน 
1.  ประเภทของธุรกิจ 

[…..]  ธุรกิจการนําเขา                   […..]  ธุรกิจการสงออก 
[…..]  ธุรกิจการนําเขาและสงออก  […..]  ตัวแทน/นายหนา 
[…..]  อ่ืนๆ……………………………………………….………… 

2.  ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ ...................  ป 
3.  ประเภท ชนิด ลักษณะของสินคา หรือธุรกิจ(ตอบไดมากกวา 1  ขอ) 

[…..]  สินคาประเภทพืชผลทางการเกษตร 
[…..]  สินคาประเภทเคร่ืองใชไฟฟา 
[…..]  สินคาประเภทเคร่ืองนุงหม/ส่ิงทอ 
[…..]  สินคาประเภทเคร่ืองบริโภค 
[…..]  ตัวแทน/นายหนา 
[…..]  อ่ืนๆ................................................................................................... 

4.  รายไดของกิจการเฉล่ียตอเดือน 
[…..]  ไมเกิน  10.000  บาท        […..]  10.001-30.000  บาท 
[…..]  30.001-50.000  บาท        […..]  50.001-100.000  บาท 
[…..]  100.001-500.000  บาท     […..]  500.001-1,000.000  บาท 
[…..]  มากกวา  1,000.000  บาท 

5.  สัดสวนการคาระหวางรายไดจากการขายสงออกและรายไดจากการนําเขา 
เปรียบเทียบกบัรายไดท้ังหมด 

[…..]  นอยกวาอัตรารอยละ 50   […..]  อัตรารอยละ 50  […..]  อัตรารอยละ 70 
[…..]  อัตรารอยละ 80    […..]  อัตรารอยละ 90  […..]  อัตรารอยละ  100 
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6.  คูคาท่ีสําคัญเปนชาว 

คูคาเปนชาว มากกวา 
รอยละ 

50 

รอยละ 
50 

มากกวา
รอยละ 10 
แตไมเกนิ
รอยละ 50 

รอยละ 
10 

นอยกวา 
รอยละ 10 

ไทย      
พมา      
ไทใหญ      
อ่ืนๆ(ระบุ)  ..........      

7.  จํานวนคูคาท่ีสําคัญเปนจํานวน ............  ราย 
8.  รูปแบบการติดตอทางธุรกิจกับคูคา(ตอบไดมากกวา 1  ขอ)  

[…..]  ติดตอกนัโดยใชสัมพนัธสวนตัว        […..]  ติดตอผานตัวแทน 
[…..]  ติดตอกนัในรูปแบบของธุรกิจท่ัวไป  […..]  อ่ืนๆ..................................... 

9.  ชองทางการประกอบธุรกิจผานทางอําเภอใด(ตอบไดมากกวา 1  ขอ)  
[…..]  อําเภอแมสอด   […..]  อําเภอแมระมาด   […..]  อําเภอทาสองยาง 
[…..]  อําเภอพบพระ          […..]  อําเภออุมผาง 

10.  ชองทางการนําเขาและสงออกสินคาผานจุดผานแดนประเภท(ตอบไดมากกวา 1  ขอ) 
[…..]  จุดผานแดนถาวร   […..]  จุดผานแดนช่ัวคราว 
[…..]  จุดผอนปรน          […..]  อ่ืนๆ 

11.  รูปแบบของการรับชําระเงินคาสินคาจากลูกคา(ตอบไดมากกวา  1  ขอ) 
[…..]  ผานสถาบันการเงิน      […..]  ผานตัวแทนหักบัญชี 
[…..]  หักบัญชีระหวางลูกคา  […..]  ผานระบบโพยกวน 
[…..]  เงินสด                           […..]  อ่ืนๆ........................................... 

12.  ระยะเวลาของการรับชําระเงินคาสินคาจากลูกคาโดยสวนใหญ   
[….]  มากกวา 2 สัปดาห                    [….]  มาก 1 สัปดาหแตไมเกิน 2 สัปดาห 
[….]  มากกวา 3 วันแตไมเกนิ 7 วัน   [….]  ภายใน 3 วนั    
[.. ..]  รับชําระเปนเงินสดทันที           [….]  อ่ืนๆ......................................... 
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13.  สกุลเงินท่ีใชในการรับชําระคาสินคาจากลูกคา(ตอบไดมากกวา 1  ขอ) 
[…..]  สกุลเงินดอลลาร     […..]  สกุลเงินบาท 
[…..]  สกุลเงินจั๊ต              […..]  อ่ืนๆ................................................ 

สวนท่ี 3  ขอคาํถามเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคการคาชายแดนและการชําระเงิน   
1.  ดานรูปแบบหรือลักษณะทางการคาทานคิดวาปญหาและอุปสรรคของการคาชายแดน 

  ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีไดแก(ตอบไดมากกวา 1  ขอ) 
[…..]  การปดจุดผานแดน 
[…..]  การแขงขันในตลาดมากข้ึน 
[…..]  ขอจํากัดการนําเขา/สงออกของสินคา 
[…..]  ความไมสะดวกดานข้ันตอน/กฎระเบียบของประเทศคูคา 
[…..]  อํานาจซ้ือของประชาชนบริเวณชายแดนตํ่า 
[…..]  คาใชจายนอกระบบมากเกินไป 
[…..]  อ่ืนๆ......................................................................................... 

2  ดานการติดตอ โครงสรางพื้นฐาน การขนสงและการส่ือสาร 
(ตอบไดมากกวา 1  ขอ) 
[…..]  การคมนาคมไมสะดวก 
[…..]  การเก็บคาธรรมเนียมคาผานแดนทําใหตนทุนสูงข้ึน 
[…..]  ระบบการชําระเงินยังไมสะดวกมีปญหาดานอัตราแลกเปล่ียน 
[…..]  การติดตอส่ือสารระหวางคูคาไมสะดวก 
[…..]  ความยากลําบากของภาษาในการติดตอกับลูกคา 
[…..]  ความม่ันคงตามแนวชายแดน 
[…..]  ความเขมงวดของเจาหนาท่ีของภาครัฐ 
[…..]  อ่ืนๆ……………………………………………………………… 

3.  ดานมาตรการภาครัฐ(ตอบไดมากกวา 1  ขอ) 
[.....]  นโยบายและระเบียบปฏิบัติการคาในการนําเขา/สงออกในแตละแหง 

ของประเทศเพื่อนบานไมมีความแนนอน ทําใหเกิดความยุงยาก   
ลาชา  เสียคาใชจายสูง 

[.....]  การขาดความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน          
[….]  ความยุงยากในการขอใบอนุญาตนําเขา/สงออกของสินคาบางประเภท    
[….]  ความซํ้าซอนในการดําเนินงานของหนวยงานราชการ 
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[….]  ขาดการประชาสัมพันธถึงอํานาจหนาท่ีภาครัฐ  
[….]  การบริการจัดเก็บ/คืนภาษีไมรัดกุมมีความลาชายุงยากส้ินเปลือง 

คาใชจาย   
[….]  กฎหมายหรือนโยบายภาครัฐท่ีไมชัดเจน 
[..  .]  การกีดกนัทางการคา  เชน ในดานกฎหมายหรือนโยบายการนําเขา/ 

สงออก บริเวณชายแดนของประเทศเพ่ือนบาน ไดแก หามสงออก 
สินคา  31  รายการ   หามนําเขาสินคา  27  รายการ 

[….]  กฎหมายฟอกเงินของ ปปง.   
[….]  อ่ืนๆ............................................................. 

4  ปญหาและอุปสรรคของการชําระราคาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี(ตอบไดมากกวา 1  ขอ) 
[…..]  นโยบายและระเบียบปฎิบัติภาครัฐท่ีไมชัดเจน 
[…..]  การขาดความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 
[…..]  ความเส่ียงท่ีเกดิจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินสกุลเงินจั๊ต 
[…..]  ความไมสมดุลของปริมาณเงิน  เชน ความไมสมดุล 

ระหวางความตองการใชเงินจั๊สกับปริมาณของเงินจั๊สท่ีมีอยูในตลาด 
[…..]  ไมมีธนาคารพาณิชยหรือสาขาธนาคารพาณิชยในประเทศพมา 
[…..]  ไมยอมรับเงินสกุลเงินบาทของคูคา 
[…...]  ธนาคารพาณิชยไทย 

[…..]  สาขาธนาคารพาณิชยของไทยมีจํานวนนอย 
[…..]  ขาดแคลนเจาหนาท่ีท่ีมีความชํานาญในดานการชําระเงิน 

การคาระหวางประเทศ เชน การชําระเงินในระบบ L/C 
[…..]  ไมสามารถทําธุรกรรมการคาระหวางประเทศได 
[…..]  มีขอจํากัดในการทําธุรกรรมการคาระหวางประเทศไทย 
[…..]  ไมรับแลกเปล่ียนเงินสกุลเงินจั๊ส 

[…..]  อ่ืนๆ……………………………………………………………….. 
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5.  ทานคิดวาปจจัยและสาเหตุตางๆท่ีเปนแรงจูงใจท่ีทําใหเกิดการคาชายแดนและการชําระเงินท่ีไม
ผานพิธีการศุลกากรหรือการลักลอบนําเขา-สงออกสินคา 

     ปจจัย/สาเหตุ 
ม า ก
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

สภาพของภูมิประเทศท่ีเอ้ืออํานวย      
ปญหาทางดานความม่ันคงและการปดจุดผานแดน      
ราคาสินค าประ เภทหรือชนิด เดี ยวกัน ท่ี ตํ่ ากว า
ภายในประเทศ 

     

อัตราภาษีอากรนําเขาท่ีสูงและการประเมินราคาสินคา
ท่ีใชเปนฐานในการคํานวณคาภาษีอากรสูงเกินราคา 

     

ระเบียบข้ันตอนในการจัดทําพิธีการทางศุลกากรเพื่อ
การนําเขา-สงออก ยุงยาก ซับซอน ไมชัดเจน 

     

ปญหาดานการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีเงินได
ของผลการประกอบการ 

     

อัตรากําลังของเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของไมเพียงพอในการ
ใหบริการ 

     

กลุมผูค า เปนผู มี อิทธิพลและมีความสัมพันธกับ
เจาหนาท่ีท่ีมีผลประโยชน 

     

ขอจํากัดเกี่ยวกับในใบอนุญาตหรือใบรับรองในการ
นําเขาสินคาและการลักลอบลิขสิทธ์ิ 

     

ทัศนคติ และคานิยมของผูบริโภค      
ทางดานกฎหมายหรือนโยบายระหวางประเทศไม
เอ้ืออํานวยความสะดวก/ไมชัดเจน 

     

ผลประโยชนคุมคากับความเส่ียง      
6.  ทานคิดวาแนวโนมการคาชายแดนและการชําระเงินท่ีไมผานพิธีการศุลกากรหรือการลักลอบ
นําเขา-สงออกสินคา ในอนาคตเปนอยางไร 

[…..]  ลดลง         […..]  เทาเดิม          […..]  เพิ่มข้ึน 
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สวนท่ี 4 ขอคําถามเก่ียวกับมาตรการของภาครัฐและการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีกับระบบการคา
ชายแดนและการชําระเงิน 
1.  ทานมีความรูความเขาใจในนโยบายและโครงการของภาครัฐ  เชน  เเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
ระบบการขนสงสินคา  ระบบรถไฟ  การปรับปรุงระบบการใชแรงงานตางดาวโครงการการ
ปรับปรุงกระบวนการผานแดนเพื่ออํานวยความสะดวกดานการคา    การลงทุนและการทองเท่ียว    
การศึกษาความเปนไปไดในโครงการนิคมอุตสาหกรรมฯลฯ   มากนอยเพียงใด 

[…..]  ไมทราบเลย 
[…..]  ทราบแตไมเขาใจในรายละเอียด 
[…..]  ทราบอยางละเอียดจากการติดตามขาวสารทั่วไป 
[…..]  ทราบอยางละเอียดเนือ่งจากมีสวนรวมในการทําโครงการหรือเปนผูใหขอมูล 

2.  มาตรการหรือนโยบายตางๆ ของภาครัฐดังกลาวขางตน จะสงผลตอการคาชายแดนในพ้ืนท่ี 
มากนอยเพียงใด 

[      ]  นอย            [       ]  ปานกลาง          [      ]  มาก              [       ]  มากท่ีสุด 
3.  ทานคิดวาเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานเกีย่วกบัการคาชายแดนโดยรวมมีความรูความสามารถและมี 
อัตรากําลังเพียงพอหรือไม ท่ีจะรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 

[     ]  มีความรูความสามารถแตอัตรากําลังไมเพียงพอ 
[     ]  มีความรูความสามารถและอัตรากําลังเพียงพอแลว 
[     ] ไมมีความรูความสามารถแตอัตรากําลังไมเพียงพอ 
[     ] ไมมีความรูความสามารถและอัตรากําลังเพียงพอแลว 

4.  ทานทราบถึงการปรับปรุงระบบการทํางานของภาครัฐท่ีนําเทคโนโลยีเชน ระบบการแลกเปล่ียน
ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส(E-paperless) มาใช, การจัดระดับผูนําเขาและสงออก, การข้ึนทะเบียนผู
สงออก,การปรับระบบการทํางานเปนการบริการแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) หรือไมอยางไร 

[     ]  ไมทราบและไมรูจกัระบบเลย [ ] ทราบแตยังไมเขาใจในระบบ 
[     ]  ทราบและเขาใจในระบบพอสมควร [ ] ทราบและเขาใจในระบบเปนอยางด ี

5. ทานคิดวาการคาชายแดนในพ้ืนท่ีนี้มีความพรอมหรือตองใชระยะเวลาในการปรับตัวมาก 
นอยเพยีงใดเพ่ือยกระดับการคาเปนมาตรฐานสากลของการคาระหวางประเทศ 
[   ] พรอมแลว  [   ] ภายใน 1 ป  [   ] ภายใน 2 – 3 ป   [   ]  มากกวา 3 ปข้ึนไป 
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6. ทานคิดวาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีอยางเขมงวดทางดานการนําเขาสินคาจะสงผลกระทบ 
ตอระบบการคาชายแดนและปจจัยอ่ืนๆมากนอยเพียงใด 

ระดับผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น ปจจัยของผลกระทบ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
1. ผลกระทบตอมูลคาการคาโดยรวม      
2. ผลกระทบดานการทองเที่ยว      
3. ปฏิกิริยาดานลบของประเทศคูคา      
4.ผลกระทบทางดานความม่ันคง      
5. ผลกระทบตอโครงสรางทางเศรษฐกิจ
ของชุมชนเชน อัตราการจางงาน รูปแบบ
ทางการคา การยายฐานการคา ฯลฯ 

     

 
7. ขอเสนอแนะ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถาม(ชุดท่ี 2) 
(สําหรับผูประกอบการท่ีไดยืน่คํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาต ) 

เร่ือง    การวิเคราะหการคาชายแดน และธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราใน อําเภอแมสอด จงัหวัดตาก 
 An Analysis of Border Trade and Authorized Money Changer Business  
 in Maesot District,  Tak Province 

คําชี้แจง 
เอกสารชุดนี้ เปนแบบสอบถามการคนควาแบบอิสระ  ระดับปริญญาโท สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อศึกษาในเร่ืองพฤติกรรมการคาและการ
ชําระเงินท่ีมีความสัมพันธตอธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราตลอดจนปญหาและอุปสรรคในดานการคา
และการชําระเงินของผูประกอบการคาชายแดน อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

ดังนั้นจึงใครขอความรวมมือจากทานใหขอมูลและความเห็นท่ีปรากฏอยูในคําถามของ
แบบสอบถามน้ีคําถามในคร้ังนี้จะถูกนําไปวิเคราะหในเชิงวิชาการไมแสดงรายละเอียดเปน
รายบุคคลและจะไมสงผลกระทบตอทานแตประการใด จึงใครขอความกรุณาทานใหขอมูลตาม
ความเห็นท่ีเห็นจริงผูคนควาขอขอบคุณทานท่ีใหขอมูลมา ณ ท่ีนี้เปนอยางสูง 

 
นางสาวศุภิสรา  โกอินตะ 

นักศึกษาปริญญาโท(รหัส 491632012) 
............................................................................................................................................. 
สวนท่ี 1 ขอคําถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไป 

1.  เพศ 
[…..]  ชาย                                                […..]  หญิง 

2.  อายุ 
[…..]  20-30 ป       […..]  31-40 ป            […..]  41-50 ป 
[…..]  51-60 ป       […..]  มากกวา  60  ป 

3.  ระดับการศึกษา 
[…..]  นอยกวาประถมศึกษา   […..]  ประถมศึกษา         […..]  มัธยมศึกษา 
[…..]  ประกาศนียบัตร(ปวช.)  […..]  อนุปริญญา(ปวส.)  […..]  ปริญญาตรี 
[…..]  สูงกวาปริญญาตรี 
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4.  รายไดของทานเฉล่ียตอเดือน 
[…..]  ไมเกิน  10.000  บาท       […..]  10.001-30.000  บาท 
[…..]  30.001-50.000  บาท       […..]  50.001-100.000  บาท 
[…..]  100.001-500.000  บาท   […..]  500.001-1,000.000  บาท 
[…..]  มากกวา  1,000.000  บาท 

สวนท่ี 2  ขอคาํถามเกี่ยวกับลักษณะของการประกอบธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตรา 
1.  ประเภทของธุรกิจ 

[…..]  ธุรกิจการรับซ้ือ-ขาย แลกเปล่ียนเงินตรา 
[…..]  ธุรกิจการรับซ้ือ-ขาย แลกเปล่ียนเงินตรา และธุรกิจการสงออก 
[…..]  ธุรกิจการรับซ้ือ-ขายแลกเปล่ียนเงินตรา ธุรกิจการนําเขา 
[…..]  ธุรกิจการรับซ้ือ-ขายแลกเปล่ียนเงินตรา ธุรกิจการนําเขา-สงออก  
[…..]  ธุรกิจการรับซ้ือ-ขายแลกเปล่ียนเงินตรา ธุรกิจการ ตัวแทน/นายหนา 
[…..]  ธุรกิจการรับซ้ือ-ขายแลกเปล่ียนเงินตราและอ่ืนๆ……………….………… 

2.  ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ ...................  ป 
3.  ประเภท ชนิด ลักษณะของสินคา หรือธุรกิจ(ตอบไดมากกวา 1  ขอ) 

[…..]  สินคาประเภทพืชผลทางการเกษตร 
[…..]  สินคาประเภทเคร่ืองใชไฟฟา 
[…..]  สินคาประเภทเคร่ืองนุงหม/ส่ิงทอ 
[…..]  สินคาประเภทเคร่ืองบริโภค 
[…..]  ตัวแทน/นายหนา 
[…..]  อ่ืนๆ................................................................................................... 

4.  รายไดของกิจการเฉล่ียตอเดือน 
[…..]  ไมเกิน  10.000  บาท        […..]  10.001-30.000  บาท 
[…..]  30.001-50.000  บาท       […..]  50.001-100.000  บาท 
[…..]  100.001-500.000  บาท   […..]  500.001-1,000.000  บาท 
[…..]  มากกวา  1,000.000  บาท 
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5.  รายไดของกิจการรับซ้ือ-ขาย แลกเปล่ียนเงินตราเฉล่ียตอเดือน 
[…..]  ไมเกิน  10.000  บาท        […..]  10.001-30.000  บาท 
[…..]  30.001-50.000  บาท       […..]  50.001-100.000  บาท 
[…..]  100.001-500.000  บาท   […..]  500.001-1,000.000  บาท 
[…..]  มากกวา  1,000.000  บาท 

6.  สัดสวนธุรกิจการรับซ้ือ-ขาย แลกเปล่ียนเงินตราเปรียบเทียบกับรายไดท้ังหมด 
[…..]  นอยกวาอัตรารอยละ 50   […..]  อัตรารอยละ 50  […..]  อัตรารอยละ 70 
[…..]  อัตรารอยละ 80    […..]  อัตรารอยละ 90  […..]  อัตรารอยละ  100 

7.  คูคาท่ีสําคัญเปนชาว 
คูคาเปนชาว ม า ก

ท่ีสุด 
มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
ไทย      
พมา      
ไทใหญ      
อ่ืนๆ(ระบุ)  .....................................      

8.  จํานวนคูคาท่ีสําคัญเปนจํานวน ............  ราย 
9.  ระยะเวลาของการถือครองเงินสกุลเงินจัส๊ 

[…..]  มากกวา 2 สัปดาห     
[…..]  มาก 1 สัปดาหแตไมเกิน 2 สัปดาห     
[…..]  มากกวา 3 วันแตไมเกิน 7 วนั     
[…..]  ภายใน 3 วัน 
[…..]  ขายภายในวนัเดยีวกันกับวันท่ีซ้ือโดยมิไดดําเนินการขายเงินจั๊ตไวลวงหนา      
[…..]  ดาํเนินการติดตอขายเงินจั๊ตไวลวงหนาแลวจึงทําการรับซ้ือ 
[…..]  อ่ืนๆ..................................................................................... 

10.  รูปแบบการติดตอทางธุรกิจกับคูคา(ตอบไดมากกวา  1  ขอ) 
[…..]  ติดตอกนัโดยใชสัมพนัธสวนตัว          […..]  ติดตอผานตัวแทน 
[…..]  ติดตอกนัในรูปแบบของธุรกิจท่ัวไป   […..]  อ่ืนๆ..................................... 
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11.รูปแบบของการรับชําระเงินจากลูกคา(ตอบไดมากกวา  1  ขอ) 
 [….]  ผานสถาบันการเงิน            […..]  ผานตัวแทนการคา   
[…..]  หักบัญชีระหวางลูกคา        […..]  ผานระบบโพยกวน   
[…..]  เงินสด                                […..]  อ่ืนๆ.......................... 

12.  สกุลเงินท่ีใชในการรับชําระคาสินคาจากลูกคา(ตอบไดมากกวา 1  ขอ) 
[…..]  สกุลเงินดอลลาร 
[…..]  สกุลเงินบาท 
[…..]  สกุลเงินจั๊ต 
[…..]  อ่ืนๆ................................................................................................... 

13.  ปญหาอุปสรรคในการประกอบธุรกิจรับแลกเปล่ียนเงินตรา 
[…..]  การจัดทํารายงานตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด   
[…..]  การเก็บรักษาเงินสด   
[….]  ความเส่ียงท่ีเกดิจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินสกุลเงินจั๊ต   
[…..]  การดําเนินงานเม่ือไดรับอนุญาตยุงยากซับซอน เชน  ตองติดปายไวหนา 

ปายไวหนาสํานักงานใหชัดเจน ติดใบอนญุาตท่ีไดรับในท่ีเปดเผยเหน็งาย   
ติดต้ังปายแสดงอัตรารับซ้ือและขายธนบัตรตางประเทศ หรือเช็คเดินทาง 
โดยแสดงอัตราประจําวนัท่ีซ้ือขายจริงในท่ีเปดเผยเห็นงาย 

[…..]  คูแขงทางการคา 
[…..]  อ่ืนๆ………………………………….......... 

สวนท่ี 3  ขอคาํถามเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคการคาชายแดนและการชําระเงิน   
1.  ดานรูปแบบหรือลักษณะทางการคาทานคิดวาปญหาและอุปสรรคของการคาชายแดน 

  ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีไดแก(ตอบไดมากกวา 1  ขอ) 
[…..]  การปดจุดผานแดน 
[…..]  การแขงขันในตลาดมากข้ึน 
[…..]  ขอจํากัดการนําเขา/สงออกของสินคา 
[…..]  ความไมสะดวกดานข้ันตอน/กฎระเบียบของประเทศคูคา 
[…..]  อํานาจซ้ือของประชาชนบริเวณชายแดนตํ่า 
[…..]  คาใชจายนอกระบบมากเกินไป 
[…..]  อ่ืนๆ......................................................................................... 
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2  ดานการติดตอโครงสรางพื้นฐาน การขนสงและการส่ือสาร 
(ตอบไดมากกวา 1  ขอ) 

[…..]  การคมนาคมไมสะดวก 
[…..]  การเก็บคาธรรมเนียมคาผานแดนทําใหตนทุนสูงข้ึน 
[…..]  ระบบการชําระเงินยังไมสะดวกมีปญหาดานอัตราแลกเปล่ียน 
[…..]  การติดตอส่ือสารระหวางคูคาไมสะดวก 
[…..]  ความยากลําบากของภาษาในการติดตอกับลูกคา 
[…..]  ความม่ันคงตามแนวชายแดน 
[…..]  ความเขมงวดของเจาหนาท่ีของภาครัฐ 
[…..]  อ่ืนๆ……………………………………………………………… 

3.  ดานมาตรการภาครัฐ(ตอบไดมากกวา 1  ขอ) 
[.....]  นโยบายและระเบียบปฏิบัติการคาในการนําเขา/สงออกในแตละแหง 

ของประเทศเพื่อนบานไมมีความแนนอน ทําใหเกิดความยุงยาก   
ลาชา  เสียคาใชจายสูง 

[.....]  การขาดความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน          
[….]  ความยุงยากในการขอใบอนุญาตนําเขา/สงออกของสินคาบางประเภท    
[….]  ความซํ้าซอนในการดําเนินงานของหนวยงานราชการ 
[….]  ขาดการประชาสัมพันธถึงอํานาจหนาท่ีภาครัฐ  
[….]  การบริการจัดเก็บ/คืนภาษีไมรัดกุมมีความลาชายุงยากส้ินเปลือง 

คาใชจาย   
[….]  กฎหมายหรือนโยบายภาครัฐท่ีไมชัดเจน 
[…..]  การกีดกันทางการคา  เชน ในดานกฎหมายหรือนโยบายการนาํเขา/ 

สงออก บริเวณชายแดนของประเทศเพ่ือนบาน ไดแก หามสงออก 
สินคา  31  รายการ   หามนําเขาสินคา  27  รายการ 

[….]  กฎหมายฟอกเงินของ ปปง.   
[….]  อ่ืนๆ............................................................. 
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4  ปญหาและอุปสรรคของการชําระราคาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี(ตอบไดมากกวา 1  ขอ) 
[…..]  นโยบายและระเบียบปฎิบัติภาครัฐท่ีไมชัดเจน 
[…..]  การขาดความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 
[…..]  ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินสกุลเงินจั๊ต 
[…..]  ความไมสมดุลของปริมาณเงิน  เชน ความไมสมดุล 

ระหวางความตองการใชเงินจั๊สกับปริมาณของเงินจั๊สท่ีมีอยูในตลาด 
[…...]  ไมมีธนาคารพาณิชยหรือสาขาธนาคารพาณิชยในประเทศพมา 
[…...]  ไมยอมรับเงินสกุลเงินบาทของคูคา 
[…..]  ธนาคารพาณิชยไทย 

[…..]  สาขาธนาคารพาณิชยของไทยมีจํานวนนอย 
[…..]  ขาดแคลนเจาหนาท่ีท่ีมีความชํานาญในดานการชําระเงิน 

การคาระหวางประเทศ เชน การชําระเงินในระบบ L/C 
[…..]  ไมสามารถทําธุรกรรมการคาระหวางประเทศได 
[…..]  มีขอจํากัดในการทําธุรกรรมการคาระหวางประเทศไทย 
[…..]  ไมรับแลกเปล่ียนเงินสกุลเงินจั๊ส 

[…..]  อ่ืนๆ……………………………………………………………….. 
5.  ทานคิดวาปจจัยและสาเหตุตางๆท่ีเปนแรงจูงใจท่ีทําใหเกิดการคาชายแดนและการชําระเงินท่ีไม
ผานพิธีการศุลกากรหรือการลักลอบนําเขา-สงออกสินคา 

     ปจจัย/สาเหตุ 
ม า ก
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

สภาพของภูมิประเทศท่ีเอ้ืออํานวย      
ปญหาทางดานความม่ันคงและการปดจุดผานแดน      
ราคาสินค าประ เภทหรือชนิด เดี ยวกัน ท่ี ตํ่ ากว า
ภายในประเทศ 

     

อัตราภาษีอากรนําเขาท่ีสูงและการประเมินราคาสินคา
ท่ีใชเปนฐานในการคํานวณคาภาษีอากรสูงเกินราคา 

     

ระเบียบข้ันตอนในการจัดทําพิธีการทางศุลกากรเพื่อ
การนําเขา-สงออก ยุงยาก ซับซอน ไมชัดเจน 

     

ปญหาดานการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีเงินได      
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ของผลการประกอบการ 
อัตรากําลังของเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของไมเพียงพอในการ
ใหบริการ 

     

กลุมผูค า เปนผู มี อิทธิพลและมีความสัมพันธกับ
เจาหนาท่ีท่ีมีผลประโยชน 

     

ขอจํากัดเกี่ยวกับในใบอนุญาตหรือใบรับรองในการ
นําเขาสินคาและการลักลอบลิขสิทธ์ิ 

     

ทัศนคติ และคานิยมของผูบริโภค      
ทางดานกฎหมายหรือนโยบายระหวางประเทศไม
เอ้ืออํานวยความสะดวก/ไมชัดเจน 

     

ผลประโยชนคุมคากับความเส่ียง      
6.  ทานคิดวาแนวโนมการคาชายแดนและการชําระเงินท่ีไมผานพิธีการศุลกากรหรือการลักลอบ
นําเขา-สงออกสินคา ในอนาคตเปนอยางไร 

[…..]  ลดลง         […..]  เทาเดิม          […..]  เพิ่มข้ึน 
สวนท่ี 4 ขอคําถามเก่ียวกับมาตรการของภาครัฐและการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีกับระบบการคา
ชายแดนและการชําระเงิน 
1.  ทานมีความรูความเขาใจในนโยบายและโครงการของภาครัฐ  เชน  เเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
ระบบการขนสงสินคา  ระบบรถไฟ  การปรับปรุงระบบการใชแรงงานตางดาวโครงการการ
ปรับปรุงกระบวนการผานแดนเพื่ออํานวยความสะดวกดานการคา    การลงทุนและการทองเท่ียว    
การศึกษาความเปนไปไดในโครงการนิคมอุตสาหกรรมฯลฯ   มากนอยเพียงใด 

[…..]  ไมทราบเลย 
[…..]  ทราบแตไมเขาใจในรายละเอียด 
[…..]  ทราบอยางละเอียดจากการติดตามขาวสารทั่วไป 
[…..]  ทราบอยางละเอียดเนือ่งจากมีสวนรวมในการทําโครงการหรือเปนผูใหขอมูล 
 

2.  มาตรการหรือนโยบายตางๆ ของภาครัฐดังกลาวขางตน จะสงผลตอการคาชายแดนในพ้ืนท่ี 
มากนอยเพียงใด 

[      ]  นอย                            [       ]  ปานกลาง 
[      ]  มาก                            [       ]  มากท่ีสุด 
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3.  ทานคิดวาเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานเกีย่วกบัการคาชายแดนโดยรวมมีความรูความสามารถและมี 
อัตรากําลังเพียงพอหรือไม ท่ีจะรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 

[     ]  มีความรูความสามารถแตอัตรากําลังไมเพียงพอ 
[     ]  มีความรูความสามารถและอัตรากําลังเพียงพอแลว 
[     ] ไมมีความรูความสามารถแตอัตรากําลังไมเพียงพอ 
[     ] ไมมีความรูความสามารถและอัตรากําลังเพียงพอแลว 

4.  ทานทราบถึงการปรับปรุงระบบการทํางานของภาครัฐท่ีนําเทคโนโลยีเชน ระบบการแลกเปล่ียน
ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส(E-paperless) มาใช, การจัดระดับผูนําเขาและสงออก, การข้ึนทะเบียนผู
สงออก,การปรับระบบการทํางานเปนการบริการแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) หรือไม
อยางไร 

[     ]  ไมทราบและไมรูจกัระบบเลย [ ] ทราบแตยังไมเขาใจในระบบ 
[     ]  ทราบและเขาใจในระบบพอสมควร [ ] ทราบและเขาใจในระบบเปนอยางด ี

5.  ทานคิดวาการคาชายแดนในพ้ืนท่ีนี้มีความพรอมหรือตองใชระยะเวลาในการปรับตัวมาก 
นอยเพยีงใดเพ่ือยกระดับการคาเปนมาตรฐานสากลของการคาระหวางประเทศ 
[   ]  พรอมแลว  [   ]  ภายใน 1  ป  [   ]  ภายใน 2 – 3  ป   [   ]  มากกวา 3  ปข้ึนไป 
 
6.  ทานคิดวาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีอยางเขมงวดทางดานการนาํเขาสินคาจะสงผลกระทบ 
ตอระบบการคาชายแดนและปจจัยอ่ืนๆมากนอยเพียงใด 

ระดับผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น ปจจัยของผลกระทบ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
1. ผลกระทบตอมูลคาการคาโดยรวม      
2. ผลกระทบดานการทองเที่ยว      
3. ปฏิกิริยาดานลบของประเทศคูคา      
4.ผลกระทบทางดานความม่ันคง      
5. ผลกระทบตอโครงสรางทางเศรษฐกิจ
ของชุมชนเชน อัตราการจางงาน รูปแบบ
ทางการคา การยายฐานการคา ฯลฯ 
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7. ขอเสนอแนะ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก     ง 
โอกาสดานการลงทุนในสหภาพพมา 

 
สหภาพพมาเปนประเทศท่ีอุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติอันไดแก ปาไม แหลงน้ํา แนว

เทือกเขา แรธาตุ อัญมณี พื้นท่ีในการเพาะปลูก แนวชายฝงทะเลท่ีมีความยามและประกอบดวย 
ทรัพยากรมนุษย ซ่ึงเปนประชากรท่ีมีการศึกษา โดยสหภาพพมาไดใชระบบเศรษฐกิจท่ีมุงเนน
การตลาดในป  1988  ซ่ึงพัฒนาเปนเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีในเวลาตอมา อันเปนจุดเดนดานโอกาส
การลงทุนในสภาพพมา 
ท่ีดิน  สหภาพพมาเปนประเทศท่ีใหญท่ีสุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต มีพื้นท่ีรวม 676,577 ตาราง
กิโลเมตร มีพรมแดนติดตอกับตางประเทศรวม 5,858 กิโลเมตร โดยทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับ
บังกลาเทศและอินเดีย ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับจีน และทิศตะวันออกเฉียงใตติดกับลาวและ
ประเทศไทย สหภาพพมามีแนวฝงยาว 2,276 กิโลเมตร 
 ต้ังแตสหภาพพมาเร่ิมใชระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี โดยไดออกกฎหมายการลาทุน
ตางชาติ (The Union of Myanmar Foreign Investment Law : FIL) ซ่ึงประเทศดวยเทคโนโลยีข้ันสูง 
รวมท้ังการใชทรัพยากรของประเทศอยางคุมคานโยบายสงเสริมการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ
ของสหภาพพมาสวนประกอบของนโยบายการปรับโครงสรางใมหและการพัฒนาของสหภาพพมา 
โดยมีหลักการสําคัญดังตอไปนี้ 
 1.  การจัดสรรทรัพยากรของประเทศบนพืน้ฐานของระบบเศรษฐกิจการตลาด 
 2.  สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนและผูประกอบการ และสงเสริมกจิกรรมของ
ผูประกอบการ 

3.  การดําเนินเศรษฐกิจแบบเปดเพื่อการคาและการลงทุนกับตางประเทศ 

วัตถุประสงคของการออกกฎหมายการลงทุนตางชาต ิ
 1.  สงเสริมและขยายการสงออกสินคา 
 2.  การใชแหลงทรัพยากรธรรมชาติใหคุมคาซ่ึงตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก 
 3.  นําเขาเทคโนโลยีข้ันสูงจากตางประเทศ 
 4.  สนับสนุนการลงทุนภาคการผลิตและการใหบริการ 
 5.  สราง โอกาสการจางงานใหเพิ่มมากข้ึน 
 6.  พัฒนาระบบการปฏิบัติงานท่ีประหยัดพลังงาน



 123

7.  เนนการลงทุนท่ีกอใหเกดิการพัฒนาพฒันาพื้นท่ีในภมิูภาค 
รูปแบบขององคกรธุรกิจ 
 กฎหมายการลงทุนตางชาติ ไดอนุญาตใหการลงทุนจากตางประเทศดําเนินกิจกรรมการ
ลงทุนในรูปแบบตาง ๆ เชน ตางชาติเปนเจาของกิจการเจาของคนเดียว บริษัทจํากัด  หางหุนสวน 
สหกรณ หรือ รับเปนเจาของกิจการเอง การลงทุนรวมท้ังหมดนีจ้ะตองรวมทุนไมนอยกวารอยละ 
35 ของเงินลงทุนรวม สวนการลงทุนในรูปแบบการสรางบริหารงาน และดอนกรรมสิทธ์ิ ( Build, 
Operate and Transfer – BOT ) จะอนุญาตสําหรับแบงปนผลผลิต ( Production Sharing Contract – 
PSC) จะอนุญาตสําหรับอุตสาหกรรมท่ีใชทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงตองลงทุนสูง เชน ดานพลังงาน 
 
 การกําหนดเงินทุนข้ันตํ่าในสหภาพพมา คือ 500,000 ดอลลารสหรัฐฯ  สําหรับการ
ประกอบการอตุสาหกรรม 300,000 ดอลลารสหรัฐ ฯ สําหรับการดานการบริการซ่ึงสามารถจด
ทะเบียนดวยหลักทรัพยหรือเงินสด ซ่ึงในปจจบัุนระยะเวลาในการลงทุนจะตองไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการการลงทุนของสหภาพพมาซ่ึงเปนหนวยงานท่ีจัดต้ังข้ึนเพื่อรับผิดชอบตอกฎหมาย
การลงทุนดังกลาว 
การถือครองที่ดิน   ตามกฎหมายการลือครองที่ดินของสหภาพพมานั่น ชาวตางชาติหรือบริษัท
ตางชาติไมสามารถ ถือครองท่ีดินได แตสามารถเชาพื้นท่ีดําเนินการลงทุนระยะยาวจากรัฐ 
กิจกรรมการทางเศรษฐกิจท่ีไดรับอนุญาต 
 เพื่อจัดเตรียมคําแนะนําเฉพาะแกนักลงทุนชาวตางชาติ จะมีการออกใบอนุญาตท่ีมีรายช่ือ
ของประเภทกจิกรรมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงนกัลงทุนชาวตางชาติจะไดรับอนุมัติใหประกอบกิจการได 
ใบอนุญาตดังกลาว จะครอบคลุมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบดวยดานการเกษตร ปศุสัตว 
ประมง ปาไม เหมืองแร อุตสาหกรรมกอสราง การขนสงและการส่ือสาร ตลอดจนถึงภาคการคา 
สําหรับภาคการผลิตนั้นจะอนุญาตใหแกการลงทุนของตางชาติในการผลิตเพื่อ (1) ผลิตภัณฑอาหาร 
(2) ส่ิงทอ (3) สินคาสวนบุคคล (4) สินคาในครัวเรือน (5) ผลิตภณัฑหนังฟอก (6) อุปกรณการ
ขนสง (7) วัสดุกอสราง (8) เยื่อกระดาษและกระดาษ (9) สารเคมีและเคมีภัณฑรวมท้ังเวชภณัฑ (10) 
เหล็กและเหล็กกลา และ (11) เคร่ืองจักรและโรงงาน ใบอนุญาตนี้ไดครอบคลุมกิจกรรมสวนมาก 
ซ่ึงยกเวนกจิการท่ีไดถูกสงวนไวภายใต The Stateowned Economic Enterprises Law (SEEs Law) 
อยางไรก็ตาม หากนักลงทุนชาวตางชาติสนใจในกิจการท่ีไมไดระบุในใบอนุญาตหรือในกจิการที
ไดระบุไวใน SEEs Law ก็สามารถยื่นเร่ืองไปยัง MIC เพื่อแสดงความตองการ และช้ีแจงประโยชน
ท่ีสหภาพพมาและนักลงทุนจะไดรับจากกจิการดังกลาว หาก MIC เหน็ชอบกิจการที่ถูกเสนอมานั้น
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วาเปนประโยชนแกสหภาพพมาอยางแทจริง ทางรัฐบาลจะดําเนินการ เพื่อขอการอนุมัติจากสภา
การคาและคณะรัฐมนตรี 
กระบวนการยืน่สมัครเพ่ือการลงทุนของตางชาติ 
 นักลงทุนจะตองขอยื่นขอเสนอในใบคํารอง พรอมยื่นเอกสารสําคัญไปยัง MIC ดังนี้ 

1)  ยกเวนและผอนผันภาษีรายไดจากผลกาํไร ในการนํากลับมาลงทุนภายในหนึ่งป 
2)  คาเส่ือมราคาจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมาธิการฯ 
3)  ธุรกิจสงออกไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดรอยละ 50 จากผลกําไรที่ไดจากการสงออก 
4)  สิทธิในการชําระภาษีเงินไดในฐานะของผูใชแรงงานตางชาติและนําไปคํานวณเปน
คาใชจายของกิจการได 
5)  สิทธิในการชําระภาษีเงินไดสําหรับแรงงานชาวตางชาติในอัตราเดียวกับผูปฏิบัติงาน
สัญชาติสหภาพพมา 
6)  สิทธิในการหักคาลดหยอนภาษีจากคาใชจายที่เกิดจากการปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา
สินคา 
7)  สิทธิในการจัดต้ังบัญชีขาดทุนสะสมนาน 3 ป ติดตอกันนับต้ังแตมีสภาพการขาดทุน
เกิดข้ึนในกิจการ 
8)  ยกเวนหรือลดหยอนคาธรรมเนียมศุลกากร รวมท้ังภาษีนําเขาตาง ๆ ท่ีเก็บจากสินคาทุน 
(อาทิเคร่ืองจักร วัสดุและอุปกรณ และวตัถุดิบ เปนตน) ท่ีนําเขาจากตางประเทศเพ่ือใชใน
การกอสรางเพือ่ดําเนินการ 
9)  ไดรับการยกเวนหรือลดหยอนภาษีนําเขาท่ีเรียกเก็บจากปจจัยการผลิตในชวง 3 ปแรก
ของ การดําเนินกิจการหลังดําเนินการกอต้ังบริษัทสําเร็จเรียบรอยแลว 
รัฐบาลสหภาพพมาใหการคุมครองนักลงทุนตางชาติตามกฎหมายสงเสริมการลงทุนจาก

ตางชาติ เชน อนุญาตใหนกัลงทุนตางชาติโอนเงินทุนและผลกําไรกลับประเทศได และรับประกัน
วากิจการของ นักลงทุนตางชาติจะไมถูกยึดหรือถูกโอนไปเปนของรัฐบาล ยกเวน เปนการกระทํา
เพื่อสาธารณะประโยชน ซ่ึงนักลงทุนตางชาติจะไดรับเงินชดเชยตามความเหมาะสม 
การลงทุนจากตางประเทศ 
 นับต้ังแตสหภาพพมาประกาศใชกฎหมายสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ (The Foreign 
Investment Law) ในป 1988 – มีนาคม 2008 คณะกรรมาธิการสงเสิรมการลงทุนแหงสหภาพพมา 
(Myanmar Investment Commission: MIC) อนุมัติโครงการลงทุนจากตางประเทศรวม 418 
โครงการ จาก 28 ประเทศ มูลคาเงินลงทุนรวม 14.74 ลานดอลลารสหรัฐ จากประเทศผูลงทุน
ท้ังหมด 28 ประเทศ โดยมีประเภทการลงทุนท้ังหมด 12 ประเภทการลงทุน ซ่ึงประเภทธุรกิจท่ีมี
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มูลคาการลงทุนมากท่ีสุด ไดแก ดานพลังงาน คิดเปนรอยละ 42.81 การขุดเจาะน้ํามันและกาซ
ธรรมชาติ คิดเปนรอยละ  22 อุตสาหกรรมการผลิต คิดเปนรอยละ 11.05 การพัฒนา
อสังหาริมทรัพย คิดเปนรอยละ 7.17 และโรงแรมและทองเท่ียว คิดเปนรอยละ 7.02 ตามลําดับ ท้ังนี้
กลุมประเทศอาเซียนไดมีโครงการลงทุนในประเทศสหภาพพมา 178 โครงการ ซ่ึงคิดเปนรอยละ 
67.6 ของโครงการลงทุนจากตางประเทศท้ังหมด 
การลงทุนจากตางประเทสสะสมท่ีไดรับอนุมัติจากทางสหภาพพมา 
 
ลําดับ
ท่ี 

จําแนกตามประเภทธุรกิจ จํานวน 
โครงการ 

จํานวนเงิน 
ลงทุน 
(US$) 

สัดสวน 
(%) 

1 พลังงาน 2 6311.222 42.81 
2 การขุดเจาะนํ้ามันและกาซธรรมชาติ 85 3243.478 22.0 
3 อุตสาหกรรมการผลิต 154 1629.128 11.05 
4 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย 19 1056.453 7.17 
5 โรงแรมและการทองเท่ียว 43 1034.561 7.02 
6 เหมืองแร 59 539.890 3.66 
7 ปศุสัตวและประมง 25 324.358 2.2 
8 การขนสงและการคมนาคม/ส่ือสาร 16 313.272 2.13 
9 นิคมอุตสาหกรรม 3 193.113 1.31 
10 การกอสราง 2 37.767 0.26 
11 เกษตรกรรม 4 34.351 0.23 
12 บริการอ่ืน ๆ  6 23.686 0.16 
 รวม 418 14741.279 100.0 

 
ภาคเกษตรกรรม  โดยพ้ืนฐานสหภาพพมาเปนประเทศเกษตรกรรม ซ่ึงมีจีดีพีในอัตรารอยละ 50.1 
โดยสภาพภูมิอากาศและพื้นดินมีความหลากหลาย และมีการปลูกพืชเขตรอนช้ืนกวา 60 ชนิด ไดแก 
ขาว ขาวสาลี ขาวโพด ขาวฟาง ถ่ัว พืชน้ํามัน ฝาย ปอกระเจา ยางพารา ออยทําน้ําตาล น้ําตาลเมา 
ยาสูบ และพืชอ่ืน ๆ สําหรับบริโภค และเพื่อการใชงานอีกมากมาย สหภาพพมามิใชมีเพียง
สมรรถนะ ศิลปะและการพัฒนาการเพาะปลูกและทรัพยากรธรรมชาติเทานั้น หากแตพบวามี
สมรรถนะมากมายดานพื้นท่ีเพาะปลูกอันกวางใหญ นอกจากน้ีการชวยเหลือของเครือขายงานของ
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การอํานวยความสะดวกดานการชลประทานเปนการเพ่ิมพื้นท่ีเพาะปลูกพืชสําหรับบริโภคใหมี
ศักยภาพมากข้ึน จึงแสดงใหเห็นวาการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของ สหภาพพมาในอนาคตมีผลตอ
การดํารงชีวิตอยางมาก 
ภาคปศุสัตวและการประมง  สหภาพพมามีชายฝงทะเลยาวกวา 2,832 กิโลเมตร มีพื้นท่ีสันดอน 
หรือสันปนน้ํากวา 229,000 ตารางกิโลเมตร และมีเขตเศรษฐกิจพิเศษกวา 480,000 ตารางกิโลเมตร 
พื้นท่ีการประมงในเขตนานน้ําสหภาพพมายังใชประโยชนไดนอย ในปจจุบันสามารถแบงภาคการ
ประมงออกเปนการประมงน้ําจืดและการประมงทางทะเล การประมงน้ําจืดสามารถจับปลาใน
แมน้ําสายใหญ ๆ ของประเทศ และในชวงท่ีฝนตกหนักวัฒนธรรมการชําแหละปลายังคงกระทําอยู
ในบึง สระ อางเก็บน้ําขนาดใหญ โดยกรมการประมง ใหความชวยเหลือการจับปลาที่ถูกตอง และ
ใหการสนับสนุนแกชาวประมงผูริเร่ิมโครงการดานการประมง และการกอต้ังบริษัทรวมทุนอันมีผล
ต้ังแตป 1989 – 1990 อันเปนสมรรถนะสูงสุดในการสงเสริม ภาคประมงในสหภาพพมา 
ปาไม 
 ทรัพยากรปาไมของสหภาพพมามีความอุดมสมบูรณอยางมาก โดยมีเนื้อท่ีปาไมประมาณ
รอยละ 50 ของพื้นท่ีท้ังประเทศ ท้ังนี้จากการประเมินพื้นท่ีปาไมสักพบวา ปาไมสักในสหภาพมีเนือ้
ท่ีใหญท่ีสุด ในโลก ยิ่งกวานั้น ยังมีไมเนือ้แข็งและไมเนื้อออนหลายชนิดท่ีสามารถทํารายไดอยาง
มหาศาล แตถูกทอดท้ิงละเลยมานับแตอดตี ซ่ึงพันธุไมเหลานี้สามารถสรางมูลคาทางพานิชยกรรม
เพื่อการสงออกไดเปนอยางดี 
เหมืองแร 
 สหภาพพมามีความม่ังค่ังในทรัพยากรแรธาตุ โดยแรธาตุท่ีมีความสําคัญ ไดแก ทองแดง 
ทอง สังกะสี เงิน ดีบุกและทังสเตน พลวง โครเมียม และนิเกิล ในการจัดกลุมประเทศท่ีมีศักยภาพ
ดานเหมืองแร สหภาพพมาอยูในลําดับสูงของกลุมประเทศอาเซียน แตทรัพยากรเหมืองแรยังถูก
นํามาใชประโยชนในระดับตํ่ามาก ดวยเหตุท่ีทรัพยากรเหมืองแรยังคงมีอยูมากมายมหาศาล 
กระทรวงเหมืองแรจึงมีนโยบายและเปาหมายในการผลักดันและสงเสริมใหมีผลผลิตดานเหมืองแร
อยางรวดเร็ว เพื่อสนองความตองการดานผลิตภัณฑแรธาตุและโลหะภายในประเทศท่ีกาํลังขยายตัว 
ขณะเดียวกนักเ็ปนการสงเสริมการสงออกดวย 
ภาคพลังงาน 

น้ํามันดบิและแกสธรรมชาต ิ
ต้ังแตมีการประกาศใชกฎหมายการลงทุนตางชาติของสหภาพพมาในป 1988 กระทรวง

พลังงานไดมีการเชิญบริษัทน้ํามันตาง ๆ เขามารวมลงทุนเพื่อสํารวจและผลิตน้ํามันดิบและแกส
ธรรมชาติ โดยรวมมือกับริษัทแกสและน้ํามันแหงสหภาพพมา (MOGE) ภายใตสัญญาการผลิต
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รวมกัน (PSC) มีการลงนามในสัญญาหลาย ๆ ประเภท รวมกับ 44 บริษัทไปแลว รวมท้ังส้ิน 60 
ฉบับ เพื่อสรางฐานปฏิบัติการบนชายฝงและนอกชายฝง ปจจุบันกําลังมีการดําเนินการทําสัญญา 23 
ฉบับ เพื่อการปฏิบัติการบนพ้ืนท่ี 24 แหง ท้ังท่ีอยูบนชายฝงและนอกชายฝง 
 เนื่องจากการปฏิบัติการรวมกันทําใหสามารถคนพบแหลงกาซเพ่ือการคาขนาดใหญใน
พื้นท่ีนอกชายฝง โครงการกาซธรรมชาติยาดานา ซ่ึงต้ังอยูนอกชายฝงเมาะตะมะ (Moattama) กําลัง
ทําการผลิตและสงออกกาซธรรมชาติไปยังประเทศไทยต้ังแตป 1998 ปจจุบันไดสงขายไปยัง
ประเทศไทยประมาณ 660 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (mmscfd) และผลิตใชภายในประเทศประมาณ 
50 ลานลูกบาสกฟุต หุนสวนของโครงการนี้ไดแก TOTAL E & P Myanmar, UNOCAL, PTTEPI 
และ MOGE อีกโครงการหนึ่ง คือ โครงการกาซธรรมชาติในพื้นท่ี Yetagun ซ่ึงต้ังอยูนอกจากฝง
ตะนาวศรี (Taninthayi) ไดมีการผลิตและ สงขายประเทศไทยมา ต้ังแตป 2000 และเนื่องจากกาซ
ธรรมชาติใน Yetagun เปน กาซเปยก/กาซช้ืน (Wet Gas) ดังนัน้ จึงมีการผลิตกาซธรรมชาติเหลว 
(condensate) พรอมกับการผลิตกาซธรรมชาติไปดวย โดยมีกําลังการผลิตในขณะนีม้ากกวา 8,000 
บารเรลตอวัน สําหรับนําไปใชเพื่อการบริโภคภายในประเทศ 
 เม่ือไมนานมานี้บริษัท นานาชาติแดวู คนพบแหลงกาซธรรมชาติอีกหนึ่งแหง คือ Shwe 
Field บริเวณนอกชายฝงรัฐยะไข (Rakhine) น้ํามันสํารองของ Shwe Field มีอยูประมาณ 4.2 – 5.8 
ลานลานลูกบาศกฟุต และอาจพบมากข้ึนถึง 14 ลานลานลูกบาศกฟุต นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 แหง คือ 
Shwe Phyu และ Ngwe ซ่ึงมีการสะสมไฮโดรคารบอน ยิ่งไปกวานัน้ ยังมีโอกาสเหมาะท่ีจะรวมมือ
ในโครงการดาวนสตรีมตาง ๆ (Downstream) เชน โรงกล่ัน และโรงหมัก ซ่ึงเปนความหวังสําคัญ
ของนักลงทุนตางชาติท้ังหลาย 
 ดานพลังงาน: สหภาพพมามีแหลงพลังงานนํ้า (Hydropower) ท่ีมีศักยภาพสูงมาก สามารถ
ผลิตกระแสไฟฟาไดอยางนอย 37,000 เมกะวตัตจากพลังน้ําท่ัวท้ังประเทศในลุมน้ําอิระวดี 
(Ayeyarwaddy) ลุมน้ําสะโตง (Sittaung) ลุมน้ําสาละวิน (Thanlwin) และ ชิตตาวน (Chindwin) ทวา 
ตอนนี้ไดทําการพัฒนาเพียงประมาณ 745 เมกะวัตตเทานั้น ท้ังนี้ มีการดําเนินการศึกษาความเปนไป
ไดในสหภาพพมา อยางไรก็ตาม การศกึษาในเชิงลึกตองทําข้ึนตามเงินทุนท่ีมีอยู กาซธรรมชาติ
อาจจะเปนหนึง่ในแหลงพลังงานไฟฟา นับต้ังแตมีการแนะนําระบบท่ีมุงเนนการตลาดก็มีความ
ตองการพลังงานไฟฟาท่ัวท้ังประเทศเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว การพัฒนาโครงการพัฒนาพลังงานน้ําจึง
ไดรับการตนอยางสูง 
 ดานการผลิต: ปจจุบันภาคการผลิตของสหภาพพมายังไมไดพัฒนามากเทาไร อยูท่ีรอยละ 
15.2 ของจีดีพีเทานั้น ทางการสหภาพพมาคาดหวังวาภาคการผลิตท่ีจะเจริญรุงเรืองไปพรอม ๆ กับ
การพัฒนาภาคพื้นฐานอ่ืน ๆ เชน ภาคการเกษตร ประมง ปาไม เหมืองแรและนํ้ามัน และภาคกาซ 
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กลุมประเภทอุตสาหกรรมท่ีตองใชแรงงานมาก เชน โรงงานส่ิงทอ โรงงานรองเทา โรงงานผลิต
ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส กําลังไดรับการสนับสนุนภายใตกฎหมายการลงทุนตางชาติและกฎหมาย
การลงทุนของพลเมืองสหภาพพมา ยิ่งไปกวานัน้ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) กําลัง
ไดรับการสนบัสนุนเพื่อการพัฒนาอุตสหากรรมของประเทศตอไป นับจากนีไ้ปนกัลงทุนตางชาติ
จะยนิดีท่ีจะสรางการลงทุนเพื่อโครงการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ตาง ๆ ท่ีตองใช
แรงงานมาก 
 เนื่องจากขอไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของสหภาพพมาอันไดแก แหลงทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรมนษุยและมรดกดานวัฒนธรรม ดังนั้น การลงทุนขนาดใหญบนฐานทรัพยากร การมุง
สงออก บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมท่ีเพิ่มมูลคา และการมุงสงออกท่ีตองใชแรงงาน
มาก จึงถูกใหความสําคัญเปนอันดับตน ๆ เพื่อนักลงทุนตางชาติในสหภาพพมา 
 สหภาพพมาเช่ือในการทําธุรกิจท่ีคํานึงถึงความรวมมือทางเศรษฐกิจท่ีมีประโยชนรวมกัน
ในระยะยาว นักลงทุนตางชาติท่ีมีศักยภาพและนักธุรกิจตาง ๆ ยินดีท่ีจะดําเนินธุรกิจอยางสะดวก 
โดยพึงพอใจกับผลประโยชนและส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ท่ีมีภายใตระบบเศรษฐกิจท่ีมุงเนนตลาด 
 ศักยภาพของสหภาพพมาท่ีมีความโดดเดนทางการคาและการลงทุนนั้นนาสนใจมาก 
สหภาพพมาจะยังคงดําเนินกิจกรรมที่สําคัญตอไปเพื่อนําไปสูโครงสรางทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนน
ตลาดเสรีมากย่ิงข้ึน ส่ิงท่ีจําเปนเพื่อท่ีจะสรางศักยภาพเชนนี้ใหเกิดข้ึนจริง คือ การเขารวมใน
กิจกรรมตาง ๆ ในกระบวนของความรวมมือทางเศรษฐกิจรวมกัน ทางการสหภาพพมาตองการ
เทคโนโลยีและการลงทุน และหวังวาขอมูลขางตนนี้จะมีสวนชวยใหนักธุรกิจชาวตางชาติสามารถ
มองเห็นภาพรวมของสหภาพพมา มองเห็นโอกาสตาง ๆ ท่ีสหภาพพมาจัดสรรใหไดรับขอมูลฐานท่ี
จําเปนและเกิดความเขาใจสหภาพพมาและสภาพแวดลอมทางธุรกิจไดดีข้ึน 
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ภาคผนวก     จ 
เร่ืองนารูเก่ียวกับบุคคลรับอนุญาต 

 
เร่ืองท่ัวไป 
ธนบัตรตางประเทศ  หมายความรวมถึง ธนาคารบัตรตางประเทศและเหรียญกษาปณตางประเทศ 
เช็คเดินทาง(Traveller Cheque)  หมายถึง เช็คสําหรับเดินทางท่ีพึงจายเปนเงินตราตางประเทศ 
บุคคลรับอนุญาต(Authorized Money Changer) หมายถึงผูท่ีไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังใหทําธุรกิจเกี่ยวกบัการซ้ือเช็คเดินทางโดยผูท่ีไปใชบริการสามารถตรวจสอบผู
ประกอบธุรกจิไดจากใบอนญุาตท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนผูออกให 
กฎหมายและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 

1.  พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน พุทธศักราช 2485 
2.  กฎกระทรวง  ฉบับท่ี 13  พ.ศ.2497 
3.  ประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง คําส่ังรัฐมนตรีใหไวแก บุคคลรับอนุญาต ลงวันท่ี  
     30 กรกฎาคม พ.ศ.2547 
4.  ประกาศเจาพนักงานควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน เร่ือง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกีย่วกับ 
     การประกอบธุรกิจเปนบุคคลรับอนุญาต  ลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ.2547 

ขอบเขตการประกอบธุรกิจ 

1.  รับซ้ือธนบัตรตางประเทศ หรือ เช็คเดนิทางโดยไมจาํกัดจํานวนเงิน 
2.  ขายธนบัตรตางประเทศใหกับผูท่ีจะเดินทางไปตางประเทศไดคนละไมเกนิ 5,000 USD 

หรือเทียบเทาตามอัตราตลาด โดยจะตองใหผูซ้ือเงินแสดงหนังสือเดินทาง หรือเอกสารการเดินทางอ่ืน
เปนหลักฐานการขายดวย 
คุณสมบัตขิองผูขอและขอจํากัดของผูบริหาร 
คุณสมบัตขิองผูขอใบอนุญาต  ผูท่ีจะขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจเปนบุคคลรับอนุญาตตองมี
คุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึง  ดังตอไปนี ้

 1.  บริษัท หรือหางหุนสวนจํากัด หรือ หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล ท่ีมีทุนจดทะเบียนและ
เรียกชําระแลวไมตํ่ากวา 1 ลานบาทท่ีมีผูถือหุน หรือ หุนสวน และกรรมการท่ีมีอํานาจในการบริหาร
จัดการเปนคนไทยท้ังหมด 
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2.  นิติบุคคลท่ีเปนรานคาปลอดอากรที่ไดรับอนุญาตจากทางราชการ 
 3.  สถาบันการเงินของรัฐ  สวนราชการ องคการของรัฐ องคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
 4.  ผูขออนุญาตท่ีไมมีคุณสมบัติตามขอ 1 ถึงขอ 3 จะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

4.1  เปนบริษัท หางหุนสวนจาํกัด หรือ หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล ท่ีประกอบธุรกิจ
โรงแรมท่ีมีชาวตางชาตินยิมเขาพัก  หรือ 

4.2  เปนบริษัท หางหุนสวนจาํกัด หรือ หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลท่ีมีทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระแลวไมตํ่ากวา 10 ลานบาท และทําธุรกิจดังตอไปนี ้

(ก) หอพักนานาชาติ หรือเกสทเฮาสขนาดใหญท่ีชาวตางชาตินิยมเขาพกั 
(ข) เอกชนท่ีใหบริการแกนักทองเท่ียว  ชาวตางชาติเปนสวนใหญ เชน สนามบิน 

ทาเรือ เรือทัศนาจร ท่ีมีหองพักแรมสําหรับผูโดยสาร หรือบริษัทนําเท่ียวท่ี
นํานักทองเท่ียวชาวตางประเทศเดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศ โดย
พิจารณาจากใบอนุญาตของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

(ค) หางสรรพสินคาขนาดใหญ  หรือรานขายสินคาท่ีมีชาวตางชาติใชบริการ
เปนสวนใหญ 

(ง) ทําธุรกิจระหวางประเทศดานการออกเช็คเดินทางตางประเทศ หรือบัตร
เครดิตสากล 

ขอจํากัดสําหรับผูบริหาร 
 ในกรณีบุคคลรับอนุญาตเปนนิติบุคคลเอกชนผูบริหารของผูประกอบธุรกิจบุคคลรับ
อนุญาต ไดแก กรรมการผูมีอํานาจควบคุมกรรมการผูมีอํานาจบริหาร ผูจัดการ หรือ ผูมีอํานาจใน
การจัดการจะตองไมมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง   ดังตอไปนี้ 

ก)  เปนบุคคลท่ีถูกศาลส่ังพิทักษทรัพย  หรือเปนบุคคลลมละลาย 
ข)  เคยไดรับโทษจําคุก  โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดตามกฎหมายควบคุมการ
แลกเปล่ียนเงิน 
ค)  มีสวนเกี่ยวของหรือมีประวัติการกระทําความผิด เกีย่วกับกฎหมายวาดวยการปองกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน  หากพบภายหลังวาผูบริหารขางตนมีลักษณะตองหามดังกลาว
บุคคลรับอนุญาตจะตองเปล่ียนตัวผูดํารงตําแหนงนั้น ภายใน 15 วนั นับแตวันท่ีปรากฏ
ขอเท็จจริง หรือ ไดรับแจงจากเจาพนักงานการขออนุญาต   

กําหนดเวลาเปดรับคํารองขออนุญาต  ผูขอท่ีประสงคจะประกอบธุรกิจเปนบุคคลรับอนุญาตใหยื่น
คํารอง ขอประกอบธุรกิจเปนบุคคลรับอนุญาตในเดือนมีนาคม และกันยายนของทุกป  
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เอกสารหลักฐาน   ผูขออนุญาตตองจัดทําเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามรายการตอไปน้ี  โดยเอกสาร
หลักฐานท้ังหมดตองจัดทําเปน 2 ชุด 
 1.  คํารองขอประกอบธุรกิจเปนบุคคลรับอนุญาต 
 2.  หนังสือรับรองคุณสมบัติของกรรมการผูมีอํานาจควบคุมกรรมการผูมีอํานาจในการบริหาร 
ผูจัดการผูมีอํานาจในการจัดการ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทาง 
(แลวแตกรณี) 
      แบบคํารองและหนังสือรับรอง ขอรับไดท่ี ธปท. สํานักงานใหญ และสํานักงานภาค หรือ 
Download ไดท่ี     WWW.bot.or.th  ภายใตหวัขอกฎหมาย/กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
 3.  สําเนาหรือภายถายหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทท่ีรับรองไวไม
เกิน 6 เดือนนบัแตวนัท่ียื่นคํารอง โดยใหรับรองในรายการตอไปนี้ 

(ก) รายช่ือกรรมการ 
(ข) ผูมีอํานาจลงนาม 
(ค) ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 
(ง) สถานท่ีต้ัง 

4.  สําเนาหรือภาพถายหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ (เฉพาะผูขอท่ีเปนนิติบุคคลท่ีมีทุน
จดทะเบียนและเรียกชําระแลวไมตํ่ากวา 1 ลานบาท ท่ีมีผูถือหุน หรือ หุนสวนและ
กรรมการบริหารจัดการเปนคนไทยท้ังหมด ใหยื่นบัญชีรายช่ือผูถือหุนประกอบดวย) 
5.  สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักอยางอ่ืนท่ีไดรับอนุญาตจากสวน
ราชการท่ีเกีย่วของ     เชน  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม  ท่ีไดรับอนุญาตจาก
กระทรวงมหาดไทย   หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจทองเท่ียวท่ีไดรับอนุญาตจากการ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทย เปนตน 
6.  แผนท่ีแสดงท่ีต้ังของสถานประกอบการ 
7.  แผนผังแสดงจุดท่ีทําการแลกเปล่ียนเงิน 

สถานท่ียื่นขออนุญาต   ผูขอท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีกลาวขางตน  ใหยื่นคํารองพรอมเอกสาร
หลักฐานท่ีกําหนดตามเขตปฏิบัติการของ ธปท. ท่ีสถานประกอบธุรกิจนั้นๆ ต้ังอยู 
เขตปฏิบัติการของ ธปท.  มีดังนี ้
 1.  เขตปฏิบัติการของสํานักงานภาคใต (สํานักงานต้ังอยู ณ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา)
มีเขตปฏิบัติการในจังหวัดภาคใตรวม 14  จังหวัด คือ สงขลา  ภูเก็ต  นครศรีธรรมราช  กระบ่ี  
ชุมพร  ระนอง  สุราษฎรธานี  พังงา  ตรัง  นราธิวาส  ปตตานี  พัทลุง  ยะลา  และสตูล 
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 2.  เขตปฏิบัติการของสํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(สํานักงานต้ังอยู ณ อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน)มีเขตปฏิบัติการในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 19 จังหวัด คือ ขอนแกน  
หนองคาย  อุดรธานี  หนองบัวลําภู   เลย   สกลนคร   นครพนม   กาฬสินธุ   ชัยภูมิ   มหาสารคาม   
ยโสธร  รอยเอ็ด  นครราชสีมา  บุรีรัมย  สุรินทร  ศรีสะเกษ  มุกดาหาร  อุบลราชธานี  และ
อํานาจเจริญ 
 3.  เขตปฏิบัติการของสํานักงานภาคเหนือ (สํานักงานต้ังอยู ณ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม) 
 มีเขตปฏิบัติการในจังหวัดภาคเหนือรวม 17 จังหวัด คือ เชียงใหม  ลําปาง  กําแพงเพชร  
นครสวรรค  อุทัยธานี เชียงราย พะเยา ลําพูน แมฮองสอน อุตรดิตถ แพร นาน สุโขทัย ตาก 
พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ 
 4.  เขตปฏิบัติการของสํานักงานใหญ (สํานักงานต้ังอยู ณ เขตพระนคร กรุงเทพฯ) 
 มีเขตปฏิบัติการในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอ่ืน ๆ ท่ีอยูนอกเหนือจากท่ีกลาวไวในเขต
ปฏิบัติการของสํานักงานภาค 
การดําเนินการหลังไดรับใบอนุญาต   เม่ือไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจเปนบุคคลรับอนุญาตแลว 
เจาพนกังานไดกําหนดใหผูประกอบธุรกจิจะตองดําเนนิการตอไปนี ้
 1.  ตองมีปายท่ีมีขอความตามขางลางนี้ ติดต้ังไวหนาสํานักงานใหเห็นไดอยางชัดเจน 
 
 
  
 

2.  แสดงใบอนุญาตไวท่ีสํานักงานของตนในท่ีเปดเผยเห็นไดงายใหผูมาติดตอเห็นไดอยาง
ชัดเจน  เพื่อแสดงวาเปนบุคคลรับอนุญาตท่ีถูกตองตามกฎหมาย 
3.  ตองติดต้ังปายท่ีชัดเจนแสดงอัตราซ้ือและขายประจําวันของธนบัตรตางประเทศ หรือ
เช็คเดินทางท่ีทําการรับซ้ือหรือขายทุกสกุล  โดยใหติดต้ังไวในท่ีเปดเผย เห็นไดงาย 
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ 

 บุคคลรับอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
และเจาพนักงานกําหนด  ดังนี้ 

 1.  ประกอบธุรกิจไดเฉพาะท่ีสํานักงานของบุคคลรับอนุญาตเทานั้น 

 2.  การซ้ือหรือขายธนบัตรตางประเทศ  และซ้ือเช็คเดนิทาง ตองจัดใหมีหลักฐานแสดงการ
ซ้ือหรือขายทุกคร้ัง    โดยมอบใหลูกคาเพือ่แสดงการซ้ือขาย      และจัดใหมีสําเนาหนึ่งฉบับเก็บไว

AUTHORIZED MONEY CHANGER 
License No. ………….. 
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ท่ีสํานักงานของตนไมนอยกวา 3 ป  เพื่อใหเจาพนักงานตรวจสอบไดทันที  หลักฐานการซ้ือขาย
ดังกลาวจะตองมีรายละเอียด ดังนี ้

• วันท่ีซ้ือหรือขาย 

• ช่ือ นามสกุลและท่ีอยูของลูกคา 

• ชนิด จํานวน และสกุลเงินตราตางประเทศ 

• อัตราแลกเปล่ียนท่ีซ้ือหรือขาย 

• ยอดรวมเงินบาท 

• เลขหมายลําดบัของหลักฐาน 

• เลขท่ีหนังสือเดินทาง หรือเอกสารการเดินทางอ่ืน เชน บัตรประจําตัวประชาชน และ
ต๋ัวโดยสารเคร่ืองบิน(เฉพาะกรณีขายธนบัตรตางประเทศใหลูกคา) 

 3.  ตองจัดใหมีสมุดบัญชีและดูแลใหมีการลงบัญชีเกี่ยวกับการซ้ือหรือขายธนบัตร
ตางประเทศ หรือซ้ือเช็คเดินทางใหถูกตองและทันเวลา   รวมท้ังตองมีผูตรวจสอบบัญชีท่ีเช่ือถือได
เขาตรวจสอบอยางนอยปละครั้ง และใหเก็บรักษาสมุดบัญชีดังกลาวไดไมนอยกวา 3 ป เพื่อใหเจา
พนักงานสามารถตรวจสอบไดทันที ผูตรวจสอบบัญชีท่ีเช่ือถือได  หมายถึงผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
หรือ ผูสอบบัญชีภาษีอากรท่ีผานการทดสอบและข้ึนทะเบียนพรอมท้ังไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี
กรมสรรพากร 

4.  อัตราแลกเปล่ียนท่ีใชในการซ้ือขายธนบัตรตางประเทศ หรือซ้ือเช็คเดินทางตองเปน
อัตราท่ีใกลเคียงกับอัตราซ้ือขายเฉล่ียของตัวแทนรับอนุญาต 

5.  ตองขายธนบัตรตางประเทศท่ีรับซ้ือไวแกตัวแทนรับอนุญาตไมนอยกวารอยละ 80 ของ
ยอดสวนตางระหวางยอดซ้ือกับยอดขายธนบัตรตางประเทศทุกสกุลรวมกันในแตละเดือน 

6.  เช็คเดินทางท่ีบุคคลรับอนุญาตรับซ้ือไวจะตองขายใหแกตัวแทนรับอนุญาตภายใน 15 
วัน นับแตวันท่ีไดรับซ้ือไว 

7.  ในการขายธนบัตรตางประเทศ หรือเช็คเดินทางแกตัวแทนรับอนุญาต  ใหบุคคลรับ
อนุญาตเรียกใบรับไวเปนหลักฐานจากตัวแทนรับอนุญาต 

8.  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงสภาพนิติบุคคลของบุคคลรับอนุญาต  เปล่ียนช่ือนิติบุคคล 
เปล่ียนแปลงช่ือสถานประกอบธุรกิจ หรือ เปล่ียนแปลงผูถือหุน สัดสวนผูถือหุน หรือ เปล่ียนแปลง
ผูบริหาร ไดแก กรรมการผูมีอํานาจควบคุม กรรมการผูมีอํานาจในการบริหาร ผูจัดการ หรือผูมี
อํานาจใน การจัดการของบุคคลรับอนุญาตบุคคลรับอนุญาตตองแจงการเปล่ียนแปลงดังกลาวเปน
หนังสือพรอมยื่นเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของตอเจาพนักงานตามเขตปฏิบัติการของ ธปท. ท่ีสถาน
ประกอบธุรกิจนั้น ๆ ต้ังอยูภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางทะเบียน 
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สําหรับกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงตัวผูบริหารขางตนจะตองทําหนังสือรับรองคุณสมบัติของ
ผูบริหารดวยวา ไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนด 

9.  ผูไดรับอนุญาตตองจัดทํารายงานการซ้ือขายธนบัตรตางประเทศ  และเช็คเดินทางตาม
วิธีการที่เจาพนักงานกําหนด   ซ่ึงอาจจะใหจัดสงขอมูลเปนรูปแบบรายงาน  หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส 
ขอกําหนดเกี่ยวกับใบอนุญาตและเหตุของการถอนใบอนญุาต 
ขอกําหนดเกีย่วกับใบอนุญาต 
 1.  ใบอนุญาตใหใชไดเฉพาะสถานท่ีประกอบธุรกิจตามท่ีไดยืน่ขออนญุาตไวเทานัน้ 
 2.  ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป และจะไดรับการตออายุเปนรายปโดยอัตโนมัติ  หากรายใด
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไมตออายุใบอนุญาตให    จะมีหนังสือแจงลางหนาไมนอยกวา 30 
วันกอนวนัครบกําหนด 
 3.  บุคคลรับอนุญาตเม่ือเลิกกิจการตองแจงการเลิกกิจการเปนหนังสือตอเจาพนกังาน
ภายใน 15 วนั นับแตวันเลิกกิจการ 
 4.  ใบอนุญาตเปนทรัพยสินของทางการ บุคคลรับอนุญาตจะตองสงคืนเจาพนักงานตาม
เขตปฏิบัติการของ ธปท. ท่ีสถานประกอบธุรกิจนั้น ๆ ต้ังอยูภายใน 15 วัน   นับแตวนัเลิกกิจการ
ใบอนุญาตหมดอายุ หรือเม่ือไดรับการแจงเปนหนังสือจากเจาพนักงาน  แลวแตกรณ ี
เหตุของการไมอนุญาต หรือถอนใบอนุญาต หรือไมตออายุใบอนุญาต 
 กรณีท่ีเจาพนักงานมีเหตุอันควรสงสัยหรือมีเหตุท่ีเช่ือไดวาผูยื่นคํารองขออนุญาตบุคคลรับ
อนุญาต กรรมการผูมีอํานาจควบคุมกรรมการผูมีอํานาจในการบริหาร  ผูจัดการ หรือผูมีอํานาจใน
การจัดการไดกระทําการดังตอไปนี้   เจาพนักงานอาจเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาไมอนุญาตหรือถอนใบอนุญาต หรือไมตอใบอนุญาตได 
 1.  ไมปฏิบัติหรือฝาฝนกฎหมายควยคุมการแลกเปล่ียนเงิน หรือกฎขอบังคับ คําส่ังและ
ประกาศท่ีไดออกเพื่อดําเนินการตามกฎหมายน้ัน 

2.  ปฏิบัติการอันเปนภยัตอระบบการแลกเปล่ียนเงิน 
3.  ปฏิบัติการอันเปนภยัตอสาธารณชนในทางเศรษฐกิจ 
4.  เปนบุคคลท่ีถูกศาลส่ังพิทักษทรัพย หรือเปนบุคคลลมละลาย 
5.  ไมมีธุรกรรมตามท่ีไดรับใบอนุญาตเปนระยะเวลา 2 ป ติดตอกัน 
6.  เหตุอ่ืนใดตามท่ีเจาพนกังานเห็นสมควร 

โทษของการประกอบธุรกิจ โดยไมไดรับอนุญาต   โทษของการประกอบธุรกิจโดยไมไดรับอนุญาต  
มีโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือจําคุกไมเกิน สามป  หรือท้ังปรับท้ังจํา   ทั้งนี้ตามมาตรา 8 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปล่ียนเงินพุทธศักราช 2485 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศกระทรวงการคลัง 

เร่ือง คําส่ังรัฐมนตรีใหไวแกบุคคลรับอนุญาต 
..................................... 

 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๓ แหงกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๗๙) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมแลกเปล่ียนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ออกขอกําหนดเปนคําส่ังซ่ึงผูขอรับอนุญาตเปนบุคคลรับอนุญาตและผูไดรับอนุญาตเปนบุคคลรับ
อนุญาตจะตองปฏิบัติ ดังตอไปนี ้
 
 ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง คําส่ังรัฐมนตรีไวแกบุคคลรับอนุญาต ลง
วันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓  
 
 ขอ ๒ ในประกาศนี ้
 “เจาพนักงาน” หมายความวา เจาพนกังานซ่ึงไดรับการแตงต้ังเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕  
 “ธนบัตรตางประเทศ” ใหหมายความรวมถึง ธนาคารบัตรตางประเทศและเหรียญกษาปณ
ตางประเทศดวย 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 
 ขอ ๓ ใหบุคคลรับอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปจจัยชําระเงินตางประเทศไดเฉพาะ
ธุรกิจดังตอไปนี้ 

(๑) ซ้ือธนบัตรตางประเทศ หรือเช็คสําหรับเดินทางท่ีพึงจายเปนเงินตราตางประเทศ 
(๒) ขายธนบัตรตางประเทศแกผูจะเดนิทางออกไปนอกประเทศตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ท่ีเจาพนกังานประกาศกําหนด 
ขอ ๔ ผูท่ีจะขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจเปนบุคคลรับอนุญาตตองมีคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑท่ีเจาพนักงานประกาศกําหนด โดยใหยื่นคําขอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังผาน
ธนาคารแหงประเทศไทย ตามแบบท่ีกําหนดพรอมดวยเอกสารหลักฐานประกอบท่ีเกี่ยวของ 
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ขอ ๕ ผูท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจเปนบุคคลรับอนุญาตตองถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีเจาพนักงานประกาศกําหนด 
 
 ขอ ๖ ใบอนุญาตท่ีรัฐมนตรีใหไวแกบุคคลรับอนุญาตใหใชไดสําหรับสถานท่ีประกอบ
ธุรกิจของบุคคลรับอนุญาตตามท่ีไดยืน่ขอรับอนุญาตไวเทานั้น 
 ในกรณีท่ีบุคคลรับอนุญาตประสงคจะยายสถานท่ีประกอบธุรกิจ ใหบุคคลรับอนุญาตยื่น
หนังสือช้ีแจงเหตุผลท่ีขอยาย เพื่อขออนุญาตตอรัฐมนตรีพรอมท้ังเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของโดย
ยื่นผานธนาคารแหงประเทศไทย 
 
 ขอ ๗ เม่ือบุคคลรับอนุญาตเลิกกิจการ ใหเจาของ ผูจัดการ หรือผูชําระบัญชีแจงตอเจา
พนักงานเปนหนังสือภายในสิบหาวันนับแตวนัเลิกกจิการ พรอมท้ังสงคืนใบอนุญาตตอเจา
พนักงานดวย  
 
 ขอ ๘ ใบอนุญาตท่ีออกใหนัน้มีอายุหนึ่งป เม่ือครบกําหนดอายุหนึ่งปแลว ใหใบอนุญาตมี
อายุตอไปเปนคราว ๆ คราวละหน่ึงป เวนแตรัฐมนตรีจะแจงเปนหนังสือไมตออายุกอนวันครบ
กําหนดอายุคราวใดคราวหนึง่ไมนอยกวาสามสิบวัน 
 
 ขอ ๙ บุคคลรับอนุญาตท่ีไดรับอนุญาตอยูกอนประกาศฉบับนี้ใชบังคับ เม่ือใบอนุญาต
หมดอายุลง หากมีความประสงคจะประกอบธุรกิจเปนบุคคลรับอนุญาตตอไป ใหยื่นคําขอประกอบ
ธุรกิจเปนบุคคลรับอนุญาตตามหลักเกณฑเชนเดียวกนักับผูขอรายใหม 
 
 ขอ ๑๐ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวนัท่ี ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตนไป 
 
     ประกาศ ณ วนัท่ี ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
      นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ 
           รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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ประกาศเจาพนักงานควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน 
เร่ือง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกจิเปนบุคคลรับอนุญาต 

__________________________________ 
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๓ ขอ ๔ และขอ ๕ แหงประกาศกระทรวงการคลัง 

เร่ือง คําส่ังรัฐมนตรีใหไวแกบุคคลรับอนุญาต ลงวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เจาพนกังาน 
ควบคุมการแลกเปล่ียนเงินออกประกาศไว ดังตอไปนี ้
 

ขอ ๑ บุคคลรับอนุญาต ตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปนี ้
(๑) เปนนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจโรงแรมท่ีชาวตางประเทศนิยมเขาพกั 
(๒) เปนนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจ ดังตอไปนี ้โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 

ไมตํ่ากวา ๑๐ ลานบาท 
(ก) หอพักนานาชาติ หรือเกสทเฮาสขนาดใหญท่ีมีชาวตางประเทศนยิมเขาพัก 
(ข) เอกชนท่ีใหบริการแกนกัทองเท่ียวชาวตางประเทศเปนสวนใหญ ไดแก 

สนามบิน ทาเรือ เรือทัศนาจรขนาดใหญท่ีมีหองพักแรมสําหรับผูโดยสาร หรือบริษทัหรือตัวแทน 
นําเท่ียวในประเทศท่ีจดันํานกัทองเท่ียวชาวตางประเทศเดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศ 

(ค) หางสรรพสินคาขนาดใหญ หรือรานขายสินคาท่ีมีชาวตางประเทศไปใชบริการ
เปนสวนใหญ 

(ง) ธุรกิจระหวางประเทศดานการออกเช็คเดินทางตางประเทศ และ/หรือบัตรเครดิต 
สากล 

(๓) เปนนิติบุคคลท่ีมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวไมตํ่ากวา ๑ ลานบาทโดยผูถือหุน 
หรือหุนสวนและกรรมการที่มีอํานาจในการบริหารจัดการในนิติบุคคลนั้นจะตองเปนบุคคล
ธรรมดาผูมีสัญชาติไทยท้ังหมด 

(๔) เปนนิติบุคคลท่ีเปนรานคาปลอดอากรที่ไดรับการอนุญาตจากทางราชการ หรือ 
(๕) เปนสถาบันการเงินของรัฐ สวนราชการ องคการของรัฐ องคการของรัฐบาล หรือ 

รัฐวิสาหกิจ 
 

ขอ ๒ กรณีบุคคลรับอนุญาตเปนนิติบุคคลเอกชน หามมิใหต้ังหรือยอมใหบุคคลซ่ึงมี 
ลักษณะตองหามอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ี ทําหนาท่ีเปนกรรมการผูมีอํานาจควบคุม กรรมการ 
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ผูมีอํานาจในการบริหาร ผูจัดการ หรือผูมีอํานาจในการจดัการ 
(๑) เปนบุคคลท่ีถูกศาลส่ังพิทักษทรัพย หรือเปนบุคคลลมละลาย 
(๒) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน 
(๓) มีสวนเกีย่วของหรือมีประวัติการกระทําความผิดเกีย่วกับกฎหมายวาดวยการปองกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน 
 

ขอ ๓ ในกรณท่ีีปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังวาบุคคลซ่ึงทําหนาท่ีเปนกรรมการผูมีอํานาจ 
ควบคุม กรรมการผูมีอํานาจในการบริหาร ผูจัดการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการ มีลักษณะตองหาม 
ตามขอ ๒ ใหบุคคลรับอนุญาตเปล่ียนตัวบุคคลท่ีดํารงตําแหนงดังกลาว ภายใน ๑๕ วนันับแตวันท่ี 
ปรากฏขอเท็จจริง หรือไดรับแจงจากเจาพนักงาน 
 

ขอ ๔ บุคคลใดท่ีประสงคจะประกอบธุรกิจเปนบุคคลรับอนุญาต จะตองยื่นคํารองขอ 
อนุญาตตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังผานธนาคารแหงประเทศไทย พรอมดวยเอกสาร 
หลักฐานประกอบท่ีเกีย่วของ โดยจัดทําอยางละ ๒ ฉบับ ดังตอไปนี ้

(๑) คํารองขอประกอบธุรกจิเปนบุคคลรับอนุญาตตามแบบท่ีกําหนด 
(๒) หนังสือรับรองวากรรมการผูมีอํานาจควบคุม กรรมการผูมีอํานาจในการบริหาร 

ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ ไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๒ ตามแบบท่ีกําหนด 
(๓) สําเนาหรือภาพถายหนังสือรับรองของสํานักงาน ทะเบียนหุนสวนบริษัทซ่ึงรับรองไว 

ไมเกิน ๖ เดือนนับแตวันยื่นคํารองโดยใหรับรองในรายการดังตอไปนี ้
- รายช่ือกรรมการ 
- ผูมีอํานาจลงนาม 
- ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 
- สถานท่ีต้ัง 

(๔) สําเนาหรือภาพถายหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และบัญชีรายชื่อผูถือหุน 
(๕) สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักอยางอ่ืน และเอกสารอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

(ถามี) 
(๖) แผนท่ีแสดงท่ีต้ังของสถานประกอบการ และแผนผังแสดงจุดท่ีทําการแลกเปล่ียนเงิน 
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การยื่นคํารองดังกลาว ใหกระทําในเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ถาผูยื่นประสงคจะ 
ประกอบธุรกจิในเขตปฏิบัติการของสํานักงานแหงใดของธนาคารแหงประเทศไทย ตามขอ ๕ 
ใหยืน่ ณ สํานักงานแหงนั้น 
 

ขอ ๕ เขตปฏิบัติการของธนาคารแหงประเทศไทย มีดังนี ้
ก. เขตปฏิบัติการของสํานักงานภาค 

 (๑) สํานักงานภาคใต (สํานักงานต้ังอยู ณ อําเภอหาดใหญ จังหวดัสงขลา) 
มีเขตปฏิบัติการในจังหวัดภาคใตรวม ๑๔ จังหวัด คือ สงขลา ภูเก็ต 

นครศรีธรรมราช กระบ่ี ชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี พังงา ตรัง นราธิวาส ปตตานี พทัลุง ยะลา 
และสตูล 

(๒) สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สํานักงานต้ังอยู ณ อําเภอ เมือง จังหวดั 
ขอนแกน) 

มีเขตปฏิบัติการในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม ๑๙ จังหวัด คือ ขอนแกน 
หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลําภ ูเลย สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ ชัยภูมิ มหาสารคาม 
ยโสธร รอยเอ็ด นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ มุกดาหาร อุบลราชธานี และ 
อํานาจเจริญ 

(๓) สํานักงานภาคเหนือ (สํานักงานต้ังอยู ณ อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม) 
มีเขตปฏิบัติการในจังหวัดภาคเหนือรวม ๑๗ จังหวัด คือ เชียงใหม ลําปาง 

กําแพงเพชร นครสวรรค อุทัยธาน ีเชียงราย พะเยา ลําพูน แมฮองสอน อุตรดิตถ แพร นาน 
สุโขทัย ตาก พิษณุโลก พิจติร และเพชรบูรณ 

ข. เขตปฏิบัติการของสํานักงานใหญ 
 ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานใหญ กรุงเทพมหานคร 
 มีเขตปฏิบัติการในจังหวัดอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกลาวในขอ ก. 

 
ขอ ๖ เจาพนกังานอาจเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณา 

ไมอนุญาต หรือ ถอนใบอนญุาต หรือไมตออายุใบอนุญาตได หากเจาพนักงานมีขอสงสัยหรือมีเหตุ 
ท่ีเช่ือไดวาผู  ยืน่คํารองขออนุญาต บุคคลรับอนญุาต กรรมการผูมีอํานาจควบคุม กรรมการผูมี
อํานาจในการบริหาร ผูจัดการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการ กระทําการ ดังตอไปนี ้

(๑) ไมปฏิบัติ หรือฝาฝนกฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน หรือกฎขอบังคับ 
คําส่ัง และประกาศท่ีไดออกเพ่ือดําเนนิการตามกฎหมายนั้น 
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(๒) ปฏิบัติการอันเปนภยัตอระบบการแลกเปล่ียนเงิน 
(๓) ปฏิบัติการอันเปนภยัตอสาธารณชนในทางเศรษฐกิจ 
(๔) เปนบุคคลท่ีถูกศาลส่ังพิทักษทรัพย หรือเปนบุคคลลมละลาย 
(๕) ไมมีธุรกรรมตามท่ีไดรับใบอนุญาตเปนระยะเวลา ๒ ปติดตอกนั 
(๖) เหตุอ่ืนใดตามท่ีเจาพนกังานเห็นสมควร 
ในกรณีท่ีรัฐมนตรีส่ังถอนหรือแจงไมตออายุใบอนุญาตของบุคคลรับอนุญาตนั้น 

ใหเจาของ หรือผูจัดการ สงคืนใบอนุญาตตอเจาพนกังานภายใน ๑๕ วัน 
 

ขอ ๗ บุคคลรับอนุญาตตองดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) ประกอบธุรกิจไดเฉพาะท่ีสํานักงานของบุคคลรับอนุญาตเทานั้น 
(๒) จัดใหมีปายท่ีมีขอความที่ชัดเจน ดังตอไปนี ้ไวท่ีหนาสํานักงานของตนในท่ีเปดเผย 

เห็นไดงาย 

(๓) แสดงใบอนญุาตใหประกอบธุรกิจเปนบุคคลรับอนุญาตท่ีกระทรวงการคลังออกใหไว 
ณ สํานักงานของตนในท่ีแลเห็นไดโดยเปดเผย 

(๔) จัดใหมีปายท่ีชัดเจนและจัดต้ังไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงายเพื่อแสดงอัตราซ้ือและขาย 
ประจําวนัของธนบัตรตางประเทศ หรือเช็คสําหรับเดินทางท่ีพึงจายเปนเงินตราตางประเทศสําหรับ 
สกุลเงินท่ีบุคคลรับอนุญาตนั้นทําการรับซ้ือหรือขายทุกสกุล 
 

ขอ ๘ ใหบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไข ดังตอไปนี ้
(๑) การซ้ือธนบัตรตางประเทศ หรือเช็คสําหรับเดินทางท่ีพึงจายเปนเงินตราตางประเทศ 

จากลูกคา ใหกระทําไดไมจาํกัดจํานวน 
(๒) การขายธนบัตรตางประเทศใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังนี ้

(ก) เรียกใหลูกคาแสดงหลักฐาน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารการเดินทางอ่ืน 
(ข) ขายใหแกลูกคาเปนมูลคาคนหนึ่งไมเกนิ ๕,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือ 

เทียบเทาตามอัตราตลาดตอการเดินทางหนึง่คร้ัง 
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(๓) การซ้ือหรือขายธนบัตรตางประเทศ หรือซ้ือเช็คสําหรับเดินทางท่ีพงึจายเปนเงินตรา 
ตางประเทศทุกคร้ัง บุคคลรับอนุญาตตองจัดใหมีหลักฐานแสดงการซ้ือหรือขาย โดยมีรายละเอียด 
ดังนี ้

(ก) วันท่ีซ้ือหรือขาย 
(ข) ช่ือ นามสกุล และท่ีอยูของลูกคา 
(ค) ชนิด จํานวน และสกุลเงินตราตางประเทศ 
(ง) อัตราแลกเปล่ียนท่ีซ้ือหรือขาย 
(จ) ยอดรวมเงินบาท 
(ฉ) เลขหมายลําดับของหลักฐาน 
(ช) เลขท่ีหนังสือเดินทาง หรือเอกสารการเดินทางอ่ืน (เฉพาะกรณีขายธนบัตรตาง 

ประเทศใหลูกคา) 
หลักฐานดงักลาวใหบุคคลรับอนุญาตมอบใหลูกคาเพื่อแสดงการซ้ือขาย และจัดใหมีสําเนา 

เก็บไวท่ีสํานักงานของตนหนึ่งฉบับ โดยเก็บรักษาไวไมนอยกวา ๓ ป เพื่อใหเจาพนกังานสามารถ 
ตรวจสอบไดทันที 

(๔) บุคคลรับอนุญาตตองจดัใหมีสมุดบัญชี และดูแลใหมีการบันทึกรายการเกีย่วกับการซ้ือ 
หรือขายธนบัตรตางประเทศ หรือซ้ือเช็คสําหรับเดินทางท่ีพึงจายเปนเงินตราตางประเทศทุกชนิด 
ทุกสกุล ใหเรียบรอย ถูกตองและทันเวลา รวมท้ังตองมีผูตรวจสอบบัญชีท่ีเช่ือถือไดตรวจสอบเปน 
ประจําอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

สมุดบัญชีท่ีกลาวในวรรคแรก จะตองเก็บรักษาไวไมนอยกวา ๓ ป เพื่อใหเจาพนักงาน 
สามารถตรวจสอบไดทันที 

(๕) ใหบุคคลรับอนุญาตใชอัตราแลกเปล่ียนในการซ้ือหรือขายธนบัตรตางประเทศ 
หรือซ้ือเช็คสําหรับเดินทางท่ีพึงจายเปนเงินตราตางประเทศในอัตราท่ีใกลเคียงกับอัตราเฉล่ียของ 
ตัวแทนรับอนญุาต 

(๖) บุคคลรับอนุญาตตองขายธนบัตรตางประเทศท่ีรับซ้ือไวแกตัวแทนรับอนุญาตไมนอย 
กวารอยละ ๘๐ ของยอดสวนตางระหวางธนบัตรตางประเทศท่ีรับซ้ือไวกับธนบัตรตางประเทศท่ี
ขายไปทุกสกลุรวมกันในแตละเดือน 

(๗) เช็คสําหรับเดินทางท่ีพึงจายเปนเงินตราตางประเทศที่บุคคลรับอนุญาตรับซ้ือไวนั้น 
บุคคลรับอนุญาตตองขายใหแกตัวแทนรับอนุญาตภายใน ๑๕ วันนับแตวันท่ีไดรับซ้ือไว 

(๘) ในการขายธนบัตรตางประเทศ หรือเช็คสําหรับเดินทางท่ีพึงจายเปนเงินตราตาง 
ประเทศแกตัวแทนรับอนุญาต ใหบุคคลรับอนุญาตเรียกใบรับไวเปนหลักฐาน 
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ขอ ๙ ในกรณท่ีีมีการเปล่ียนแปลงสภาพนติิบุคคลของบุคคลรับอนุญาต หรือเปล่ียนแปลง 
ช่ือนิติบุคคล หรือเปล่ียนแปลงช่ือสถานประกอบการ หรือเปล่ียนแปลงผูถือหุน สัดสวนผูถือหุน
หรือเปล่ียนแปลงตัวกรรมการผูมีอํานาจควบคุม กรรมการผูมีอํานาจในการบริหาร ผูจัดการ หรือผู 
มีอํานาจในการจัดการของบุคคลรับอนุญาต ใหบุคคลรับอนุญาตรายงานการเปล่ียนแปลงดังกลาว
ตอเจาพนกังานเปนหนังสือ พรอมท้ังยื่นเอกสารหลักฐานท่ีเกีย่วของภายใน ๑๕ วันนับแตวันท่ีมี
การเปล่ียนแปลงทางทะเบียน 

ท้ังนี้กรณีมีการเปล่ียนแปลงตัวกรรมการผูมีอํานาจควบคุม กรรมการผูมีอํานาจในการ 
บริหาร ผูจัดการ หรือผู  มีอํานาจในการจัดการ ใหทําหนงัสือรับรองดวยวาบุคคลดังกลาวไมมี 
ลักษณะตองหามตามขอ ๒ 
 

ขอ ๑๐ ใหบุคคลรับอนุญาตจัดทํารายงานตามแบบท่ีกําหนด 
 

ขอ ๑๑ ผูประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตท่ีใบอนุญาตยงัไมหมดอายุในวันท่ีประกาศฉบับ
นี้ใชบังคับ ใหประกอบธุรกจิไดตอไปจนกวาใบอนุญาตจะหมดอายุลง หลังจากนัน้หากประสงคจะ 
ประกอบธุรกจิตอไป ใหยื่นคําขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตตามหลักเกณฑของประกาศฉบับ
นี้ 
 

ขอ ๑๒ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตนไป 
 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
 

(นางทัศนา รัชตโพธ์ิ) 
เจาพนกังานควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน 
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ  นางสาวศุภิสรา  โกอินตะ 
 
วัน เดือน ป เดอืน 26  กรกฎาคม  2516 
 
ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนตาพิทยาคม   
  จังหวดัตาก ปการศึกษา 2535 
  สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ปการศึกษา 2538 
 
ประสบการณ พ.ศ. 2541     เจาหนาท่ีตรวจสอบภาษีระดับ 3 
     สํานักมาตรฐานกรรมวิธีภาษ ี กรมสรรพากร 
  พ.ศ. 2544 – 2545 เจาหนาท่ีตรวจสอบภาษีระดับ 4   

ฝายตรวจปฏิบัติการ สํานักงานสรรพากร 
จังหวดัสุโขทัย 

พ.ศ. 2546 – 2548 เจาหนาท่ีตรวจสอบภาษีระดับ 5   สวนกํากับ- 
ดูแลผูเสียภาษี  สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีตาก 

พ.ศ. 2548 – 2551 เจาหนาท่ีตรวจสอบภาษีระดับ 6   สวนกํากับ- 
ดูแลผูเสียภาษี  สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีตาก 

พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน นักตรวจสอบภาษีชํานาญการ  สํานักงาน 
สรรพากรพื้นท่ีตาก  กรมสรรพากร 

 
 


