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สมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ
เอกสารหลักฐานประกอบการโอนเงินออกนอกประเทศ
(กรณีธุรกรรมมีมูลค่าตั้งแต่ 200,000 ดอลลาร์ สรอ. ขึ้ นไป)
ตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดให้นิติบุคคลรับ
อนุ ญาตต้องเรียกให้บุคคลผูข้ อโอนเงินออกนอกประเทศแจ้งรายการในการทาธุรกรรมตามข้อ 44 และถือ
ปฏิบตั ิในเรื่องเอกสารหลักฐานประกอบการโอนเงินออกนอกประเทศเพื่อให้นิติบุคคลรับอนุ ญาตทุกรายมี
แนวทางปฏิ บัติเดี ยวกันในการเรียกเอกสารหลักฐานประกอบการโอนเงินออกนอกประเทศ สมาคม
ธนาคารไทยและสมาคมธนาคารนานาชาติ จึงมีการกาหนดหลักฐานประกอบการโอนเงินออกนอก
ประเทศ ซึ่งได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ดังนี้
1. ชาระค่าทองคาที่นาเข้า ต้องเรียกหลักฐาน ดังนี้
1.1 หลักฐานแสดงการซื้ อทองคา เช่น สัญญาซื้ อขาย เอกสารเรียกเก็บเงินจากผูข้ าย และ
1.2 หลัก ฐานแสดงการนาทองคาเข้า เช่ น ใบขนสินค้า ทั้งนี้ นิ ติบุคคลรับอนุ ญ าตสามารถเรี ย ก
ภายใน 2 วันทาการ หลังจากวันที่โอนเงินไปชาระค่าทองคา
2. ชาระค่าสินค้าที่ไม่ใช่ทองคาหรือชาระค่าบริการ ซึ่งเป็ นการซื้ อสินค้าหรือรับบริการจากบุคคลที่มีถิ่น
ที่อยูน่ อกประเทศ ต้องเรียกหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.1 หลักฐานแสดงการซื้ อสินค้าหรือรับบริการ เช่น สัญญาซื้ อขายหรือสัญญาจ้างบริการหรือเอกสาร
เรียกเก็บเงินจากผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการหรือใบคาสัง่ ซื้ อที่รบั รองโดยผูซ้ ื้ อ หรือหลักฐานอื่นใดที่ผูข้ ายส่ง
เรียกเก็บเงินจากทางผูซ้ ื้ อผ่านช่องอิเล็กทรอนิ กส์ เช่น อีเมล เป็ นต้น หรือ
2.2 ในกรณีผูข้ อซื้ อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็ นนิ ติบุคคลสามารถเรียกใบสรุปรายการซื้ อ
ขายสินค้าหรือรับบริการที่ระบุชื่อผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการ เลขที่เอกสาร ราคาสินค้าหรือค่าบริการ และ
กาหนดการชาระเงิน ซึ่งลงนามรับรองโดยผูม้ ีอานาจลงนาม หรือผูไ้ ด้รบั มอบอานาจจากผูม้ ีอานาจลง
นาม โดยให้นิติบุคคลรับอนุ ญาตจัดให้มีหลักฐานแสดงการซื้ อสินค้าหรือรับบริการตาม (2.1) เพื่อให้
เจ้าพนักงานตรวจสอบเมื่อต้องการ
3. ซื้ ออสัง หาริม ทรัพ ย์ใ นต่า งประเทศ ซื้ อสิ ท ธิ การเช่ า อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ใ นต่ างประเทศ หรื อช าระ
ค่าใช้จา่ ยในการตกแต่งอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ต้องเรียกหลักฐาน ดังนี้
3.1 กรณี ซื้ อหรื อ เช่ า อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ใ นต่ า งประเทศต้อ งเรี ย กหลัก ฐานที่ แ สดงว่ า จะมี ก ารซื้ อ
อสังหาริมทรัพย์ห รือสิทธิก ารเช่าอสังหาริมทรัพ ย์ เช่น กรณี ซื้ออสังหาริมทรัพ ย์ห รือสิท ธิก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ให้เรียกหลักฐานสัญญาจะซื้ อจะขายหรือสัญญาซื้ อขาย กรณีส่งเงินให้ตัวแทนให้เรียก
หลักฐานแสดงว่ามีการแต่งตั้งตัวแทนของผูข้ าย/ผูซ้ ื้ อในต่างประเทศเพิ่มเติม กรณีใช้ชื่อร่วมที่ไม่ใช่
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บุคคลในครอบครัวสามารถมอบอานาจให้คนใดคนหนึ่ งที่มีชื่อในสัญญามาโอนเงินไปชาระแทนได้ แต่
ไม่สามารถให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือไม่ใช่บุคคลในครอบครัวมาโอนเงินไปชาระแทน
3.2 กรณี จ่ ายค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง ต้องเรีย กหลัก ฐานตาม (3.1) หรือหลัก ฐานแสดงการถือ
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และหลักฐานแสดงค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง เช่น เอกสาร
เรียกเก็บเงินที่ออกโดยผูข้ ายเฟอร์นิเจอร์หรือผูร้ บั ตกแต่งในกรณีชาระค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
4. ซื้ อหุน้ ใบสาคัญสิทธิในการซื้ อหุน้ หรือสิทธิที่จะซื้ อหุน้ ของบริษัทในเครือเดียวกันที่ต่างประเทศใน
ลักษณะที่เป็ นการให้สวัสดิการแก่พนักงาน ต้องเรียกหลักฐานดังนี้
4.1 เอกสารโครงการซื้ อหุน้ ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุน้ หรือสิทธิที่จะซื้ อหุน้ ของบริษัทในเครือ
เดียวกัน และ
4.2 หลักฐานที่แสดงความสัมพันธ์การเป็ นบริษัทในเครื อเดียวกัน เช่น หลักฐานแสดงสัดส่วนการถือ
หุน้ จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือข้อมูลจากงบการเงินของผูล้ งทุนที่รบั รองโดยผูต้ รวจสอบบัญชี ซึ่ง
แสดงสัดส่วนการถือหุน้ หรือแผนผังแสดงสัดส่วนการถือหุน้ ของกลุ่มบริษัทในเครือที่รับรองโดยผู ้มี
อานาจลงนามหรือผูไ้ ด้รบั มอบอานาจจากผูม้ ีอานาจลงนาม
5. ลงทุนในกิจการในต่างประเทศ ต้องเรียกหลักฐาน ดังนี้
5.1 หลักฐานแสดงสัดส่วนการถือหุน้ หรือมีส่วนเป็ นเจ้าของ เช่น สัญญาร่วมทุนหรือสัญญาซื้ อขายหุน้
โดยกรณีไปลงทุนครั้งแรกหากยังไม่มีสญ
ั ญาสามารถใช้มติที่ประชุมคณะกรรมการ (Board) มาแสดง
ได้ และหากมติ Board ดังกล่าวไม่มีขอ้ มูลแสดงสัดส่วนการถือหุน้ ธพ. สามารถเรียกเอกสารตาม
(5.1) ที่แสดงสัดส่วนการถือหุน้ หรือมีส่วนเป็ นเจ้าของเพิ่มเติมภายหลัง และ
5.2 หลักฐานเกี่ยวกับกิ จการที่ไ ด้รับการลงทุ น เช่น ใบอนุ ญาตให้จ ดทะเบีย นของกิจการที่ ล งทุ น
หนังสือบริคณห์สนธิ หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงตัวตนของกิจการที่ไปลงทุน และยื่นมาภายหลังที่ได้
มีการลงทุนแล้วได้ หากเอกสารที่ลูกค้ายื่นมาเป็ นภาษาที่ ธพ. ไม่เข้าใจ ธพ. อาจให้ลูกค้าแปลเอกสาร
เฉพาะส่วนที่เป็ นใจความสาคัญได้
5.3 ในกรณีเงินลงทุนที่มีจานวนตั้งแต่ 10 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด
ให้เรีย กแบบรับ ทราบการแจ้งความประสงค์ก ารลงทุ น ในกิ จ การที่ ต่ า งประเทศที่ อ อกให้โ ดยเจ้า
พนักงาน
ทั้งนี้ หลักฐานตาม (5.1) และ (5.2) นิ ติบุคคลรับอนุ ญาตอาจเรียกให้ผูข้ อซื้ อหรื อแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศยื่นภายหลังจากที่ได้มีการลงทุนแล้วได้
6. ให้กยู ้ ืมแก่กิจการในต่างประเทศ ต้องเรียกหลักฐาน ดังนี้
6.1 หลักฐานการกูย้ ืมที่แสดงรายละเอียดของการกูย้ ืม เช่น สัญญาเงินกูห้ รือ promissory note หรือ
เอกสารหลักฐานอื่นใดที่แสดงรายละเอียดของการกูย้ ืม และ
6.2 หลักฐานแสดงสัดส่วนการถือหุน้ หรือมีส่วนเป็ นเจ้าของ โดยสามารถใช้หลักฐานแสดงสัดส่วนการ
ถือหุน้ จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น เว็บไซต์หน่ วยงานราชการ Bloomberg Reuter ฐานข้อมูลที่
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ธพ. มี เช่น ตลาดหลักทรัพย์หรือข้อมูลจากงบการเงินที่รับรองโดยผูต้ รวจสอบบัญชี ซึ่งแสดงสัดส่วน
การถื อหุน้ ของบริษัท หรือแผนผังแสดงสัดส่วนการถื อหุ น้ ของกลุ่ มบริษัท ในเครือที่ รับ รองโดยผู ้มี
อานาจลงนามหรือผูไ้ ด้รบั มอบอานาจจากผูม้ ีอานาจลงนาม และ
6.3 หลักฐานเกี่ยวกับกิจการที่กูย้ ืม เช่น ใบอนุ ญาตให้จดทะเบียนของกิจการที่กูย้ ืมหนังสือบริคณห์
สนธิ หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงตัวตนของกิจการที่กูย้ ืม และยื่นมาภายหลังที่ได้มีการกูย้ ืมแล้วได้
หากเอกสารที่ลูกค้ายื่นมาเป็ นภาษาที่ ธพ. ไม่เข้าใจ ธพ. อาจให้ลูกค้าแปลเอกสารเฉพาะส่วนที่เป็ น
ใจความสาคัญได้
6.4 ในกรณีเงินให้กูย้ ืมที่มีจานวนตั้งแต่ 10 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าตามอัตรา
ตลาด ให้เรียกแบบรับทราบการแจ้งความประสงค์การให้กูย้ ืมแก่กิจการที่ต่างประเทศที่ออกให้โดย
เจ้าพนักงาน
7. ส่งเงินซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์ของคนไทยที่ยา้ ยถิ่นฐานไปพานักอยู่ต่างประเทศเป็ นการถาวรต้องเรียก
หลักฐานดังนี้
หลักฐานของทางการที่แสดงว่ายินยอมให้ผูร้ บั พานักอยูใ่ นต่างประเทศเป็ นการถาวร
8. ส่งเงินมรดกให้แก่ผรู ้ บั มรดกที่มีถิ่นพานักถาวรในต่างประเทศ ต้องเรียกหลักฐาน ดังนี้
8.1 หลักฐานของทางการที่แสดงว่ายินยอมให้ผูร้ บั พานักอยูใ่ นต่างประเทศเป็ นการถาวร และ
8.2 หลักฐานที่แสดงว่าเป็ นผูร้ บั มรดก เช่น พินัยกรรมหรือหนังสือของผูจ้ ดั การมรดกที่ศาลตั้ง
9. ส่งไปให้ครอบครัวหรือญาติพี่นอ้ งซึ่งมีถิ่นพานักถาวรในต่างประเทศ ต้องเรียกหลักฐานดังนี้
9.1 หลักฐานของทางการที่แสดงว่ายินยอมให้ผูร้ บั พานักอยูใ่ นต่างประเทศเป็ นการถาวร และ
9.2 หลั ก ฐานที่ แ สดงความสั ม พั น ธ์ ท างเครื อ ญาติ เช่ น บั ญ ชี เ ครื อ ญาติ ห รื อ ค ารั บ รองว่ า มี
ความสัมพันธ์เป็ นญาติ (Self-Declaration)
10.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ ต้องเรียกหลักฐานที่แสดงว่าจะเดินทางไปต่างประเทศ หลักฐานการ
จองหรือชาระเงินค่าบริการในต่างประเทศ เช่น หนังสือเดินทาง ตัว๋ เครื่องบิน ค่าที่พกั ค่าอาหาร ค่าเช่า
รถ ค่ายานพาหนะ ฯลฯ เป็ นต้น ทั้งนี้ สามารถใช้ในรูปแบบ Hard Copyหรืออิเล็กทรอนิ กส์ก็ได้
11.ชาระคืนต้นเงินกูจ้ ากต่างประเทศไม่ว่าเงินกูบ้ าทหรือเงินกูเ้ งินตราต่างประเทศ ต้องเรียกหลักฐานที่
แสดงรายละเอียดของการกูย้ ืมเงินจากต่างประเทศ
กรณีเงินกูน้ าเข้า
11.1 หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของการกูย้ ืมเงินจากต่างประเทศ เช่น สัญญากูห้ รือ Promissory
Note หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่แสดงรายละเอียดของการกูย้ ืม และ
11.2 หลักฐานการนาเงินกูจ้ ากต่างประเทศเข้ามาในประเทศที่สามารถตรวจสอบ ชื่อผูโ้ อน ประเทศผู้
โอน ชื่อผูร้ บั เงิน จานวนเงิน โดยไม่จาเป็ นต้องมีวตั ถุประสงค์ของเงินเข้า เช่น
11.2.1 เอกสารที่ออกโดยธนาคารเจ้าของบัญชีข องผูก้ ู ้ เช่น ใบแจ้งเงินโอนเข้า (Credit
Advice) หรือ
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11.2.2 เอกสารที่ออกโดยธนาคารที่ได้รับเงินกูจ้ ากต่างประเทศ / ธนาคารตัวกลาง
(Correspondent Bank) เช่น SWIFT MT103หรือจดหมายรับรอง หรือ
11.2.3 เอกสารที่ออกโดยธนาคารจากต่างประเทศ เช่น SWIFT MT103 หรือ
11.2.4 รายงานที่ธพ.ส่งมายังระบบ DMS ในกรณีที่ธพ.มีกระบวนการตรวจสอบเอกสาร
ในการนาเงินกูเ้ ข้าประเทศ
กรณีเงินกูไ้ ม่นาเข้าซึ่งได้นาไปชาระภาระต่างประเทศ
11.3 หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของการกูย้ ืมเงิน จากต่างประเทศ เช่น สัญญากูห้ รือPromissory
Note หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่แสดงรายละเอียดของการกูย้ ืม และ
11.4 หลักฐานการนาเงินไปชาระภาระในต่างประเทศ ตามข้อ 11 ของประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง คาสัง่ รัฐมนตรีให้ไว้แก่ตวั แทนรับอนุ ญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และที่ไม่ใช่วตั ถุประสงค์ที่ตอ้ งขออนุ ญาต (Negative list) ตามข้อ 18 ของประกาศเจ้าพนักงาน
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลง
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือสาเนาแบบคาขอ ยกเว้น/ผ่อนผัน การจัดให้
ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ สามารถใช้หลักฐานการรายงาน Export Payment Exemption
(EPE) จาก DMS
12.ชาระดอกเบี้ ยเงินกูจ้ ากต่างประเทศไม่ว่าเงินกูบ้ าทหรือเงินกูเ้ งินตราต่างประเทศต้องเรียกหลักฐาน
ตามข้อ 12.1 และ 12.2 ดังนี้
12.1 หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของการกูย้ ืมเงินจากต่างประเทศ เช่น สัญญากู ้ ทั้งนี้ เฉพาะในการส่ง
เงินค่าดอกเบี้ ยครั้งแรก
กรณีเงินกูน้ าเข้า
12.1.1 หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของการกูย้ ืมเงินจากต่างประเทศ เช่น สัญญากูห้ รือ Promissory
Note หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่แสดงรายละเอียดของการกูย้ ืม และ
12.1.2 หลักฐานการนาเงินกูจ้ ากต่างประเทศเข้ามาในประเทศที่สามารถตรวจสอบชื่อผูโ้ อน ประเทศ
ผูโ้ อน ชื่อผูร้ บั เงิน จานวนเงิน โดยไม่จาเป็ นต้องมีวตั ถุประสงค์ของเงินเข้า เช่น
12.1.2 (ก) เอกสารที่ออกโดยธนาคารเจ้าของบัญชีของผูก้ ู ้ เช่น ใบแจ้งเงินโอนเข้า
(Credit Advice) หรือ
12.1.2 (ข) เอกสารที่ออกโดยธนาคารที่ได้รบั เงินกูจ้ ากต่างประเทศ / ธนาคารตัวกลาง
(Correspondent Bank) เช่น SWIFT MT103หรือจดหมายรับรอง หรือ
12.1.2 (ค) เอกสารที่ออกโดยธนาคารจากต่างประเทศ เช่น SWIFT MT103 หรือ
12.1.2 (ง) รายงานที่ธพ.ส่งมายังระบบ DMS ในกรณี ที่ธพ.มีก ระบวนการตรวจสอบ
เอกสารในการนาเงินกูเ้ ข้าประเทศ
กรณีเงินกูไ้ ม่นาเข้าซึ่งได้นาไปชาระภาระต่างประเทศ
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12.1.3 หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของการกูย้ ืมเงินจากต่างประเทศ เช่น สัญญากูห้ รือ Promissory
Note หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่แสดงรายละเอียดของการกูย้ ืม และ
12.1.4 หลักฐานการนาเงินไปชาระภาระในต่างประเทศ ตามข้อ 11 ของประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง คาสัง่ รัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุ ญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และที่ ไ ม่ใช่ วัตถุ ประสงค์ที่ ต ้อ งขออนุ ญ าต (Negative list) ตามข้อ 18 ของประกาศเจ้าพนั ก งาน
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลง
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือสาเนาแบบคาขอ ยกเว้น/ผ่อนผัน การจัดให้
ได้มาซึ่ งเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ สามารถใช้ห ลัก ฐานการรายงาน Export Payment Exemption
(EPE) จาก DMS และ
12.2 เอกสารเรียกเก็บเงินค่าดอกเบี้ ยหรือเอกสารแสดงการคานวณดอกเบี้ ย กรณีไม่มีเอกสารเรียกเก็บ
เงิน
13.ส่งคืนเงินลงทุนในตราสารทางการเงิน เช่น หุน้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ หน่วย ลงทุน พันธบัตร หุน้ กู ้
ตั ๋วสัญ ญาใช้เ งิ น ตั ๋วแลกเงิ น ต้อ งเรี ย กหลัก ฐานที่ แ สดงการขาย การโอน กรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ การถื อ
กรรมสิทธิ์ หรือใบสรุปจาก Custodianหากมีรายละเอียดการซื้ อขายตราสารทางการเงิน จานวน ชื่อผูซ้ ื้ อ
(Resident or Non-Resident) และชื่อผูข้ าย (Non-Resident)
14.ส่งคืนเงินทุนสาขาหรือสานักงานผูแ้ ทน ต้องเรียกหลักฐาน ดังนี้
14.1 หลักฐานการจัดตั้งสาขาหรือสานั กงานผูแ้ ทนในประเทศไทย เช่น ใบอนุ ญาตจากกระทรวง
พาณิชย์ และ
14.2 หลักฐานการนาเงินเข้ามา ในประเทศ เช่น ใบแจ้งเงินโอนเข้า หรือหลักฐานอื่นที่ธนาคาร
พิจารณาได้ว่าการอนุ มตั ิเงินดังกล่าว เช่น มติที่ประชุมว่าจะคืนทุน หรือหนังสือจากสานัก งานใหญ่
ระบุขอเรียกคืนเงินทุนสาขาหรือสานักงานผูแ้ ทน
15.ส่งคืนเงินประกันหรือเงินกาไรจากการซื้ อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าต้องเรียกหนังสือ
รับรองจากนายหน้าซื้ อขายล่วงหน้า
16.ส่งคืนเงินลงทุนกรณีเลิกกิจการ ลดทุนหรือลดมูลค่าหุน้ ต้องเรียกหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
16.1 หลักฐานที่แสดงกาไรเสร็จสิ้ นการชาระบัญชี เช่น หนังสือรับรองเสร็จสิ้ นการชาระบัญชีที่ออก
โดยผูช้ าระบัญชีในกรณีที่เลิกกิจการ หรือ
16.2 หลัก ฐานที่ แ สดงการลดทุ นหรือลดมูลค่าหุน้ เช่ น หนั งสือรับรองทุ นจดทะเบียนที่ ออกโดย
กระทรวงพาณิชย์ สาเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ในกรณีลดทุนหรือลดมูลค่าหุน้
17.ส่งคืนเงินค่าขายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น ค่าขายสิทธิการซื้ อหรือ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือส่งเงินค่าเช่ าอสังหาริมทรัพ ย์ให้แก่ บุคคลที่ มีถิ่นที่ อยู่นอกประเทศต้องเรี ย ก
หลักฐานที่แสดงการขายหรือให้เช่า เช่น สัญญาซื้ อขาย สัญญาเช่า หลักฐาน แสดงการโอน หรือการถือ
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ
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18.ส่งเงินที่บุคคลที่มีถิ่นนอกประเทศเคยนาเข้ามาในประเทศไทย ต้องเรียกหลักฐานการนาเงินเข้า เช่น
ใบแจ้งเงินโอนเข้าหรือสาเนา statement หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงรายการเงินโอนเข้าจากต่างประเทศ
หากแยกได้วา่ เป็ นรายการจากในประเทศหรือจากต่างประเทศ
19.ส่งเงินปั นผล ต้องเรียกหลักฐาน ดังนี้
19.1 หลักฐานการจ่ายเงินปั นผล เช่น ใบแจ้งการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทผูจ้ ่ายหรือมติที่ ประชุม
(Minutes of meeting) เป็ นต้น และ
19.2 หลักฐานการถือหุน้ ในบริษัท เช่น บัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ กรณีเป็ นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
20.ส่งเงินกาไรออกไปให้สานักงานใหญ่ ต้องเรียกงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันที่มีผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุ ญาตรับรองแล้ว หรืองบการเงินระหว่างกาลที่บริษัทได้รบั รองความถูกต้องแล้วหากเป็ นการส่ง
กาไรระหว่างกาล
21.ส่งเงินเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการศึกษา ต้องเรียกหลักฐานการศึกษา เช่น หนังสือรับรองของสถานศึกษา
หรือหนังสือรับรองของ ก.พ. หรือหลักฐานการเรียกเก็บเงินจากสถานศึกษาหรือStudent VISA
22.ส่งเงินออมของบุคคลที่มีถิ่นที่อยูน่ อกประเทศที่ทางานในประเทศไทย ต้องเรียกหลักฐานแสดงรายได้
จากการทางานในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองรายได้จากนายจ้างหรือ Work Permitที่ระบุรายละเอียด
สถานที่ทางาน เงินเดือน หรือStatementที่แสดงการรับเงินรายได้เข้าบัญชี
23.ส่งเงินที่บุคคลที่มี ถิ่น ที่อยู่นอกประเทศเฉพาะนิ ติบุคคลได้รับจากการเสนอขาย หลักทรัพย์หรือ
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อหลักทรัพย์ของตนซึ่ ง จดหรื อจะจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ต้องเรียกหลักฐานจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลั กทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศที่แสดงจานวนเงินที่เสนอขายได้จริง
24.เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของตนโดยมีภาระผูกพัน ต้องเรียกหลักฐานอันแสดง
ภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยูน่ อกประเทศหรือนิ ติบุคคลรับอนุ ญาต
25.เพื่อฝากเข้าบัญชี เงินฝากเงินตราต่างประเทศของตนโดยไม่มีภาระผูกพัน ต้องเรียกหนังสือรับรอง
ยอดเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่ซื้อเพื่อฝากโดยไม่มีภาระผูกพันรวมทุกสกุลและทุกบัญชี โดยสามารถ
ทาหนังสือรับรองยอดเงินฝากครั้งเดียว
26.ค่าใช้จา่ ยในการจัดตั้งสานักงานผูแ้ ทนในต่างประเทศ หรือชาระภาระผูกพันของสานักงานผูแ้ ทนใน
ต่างประเทศ ต้องเรียกหลักฐานตาม 26.1หรือ26.2 แล้วแต่กรณี
26.1 รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งสานักงานผูแ้ ทนในต่างประเทศ หรือ
26.2 หลักฐานการแสดงภาระผูกพันที่สานักงานผูแ้ ทนในต่างประเทศต้องชาระให้กบั บุคคลที่มีถิ่นที่
อยู่นอกประเทศ เช่น สัญญา เอกสารเรียกเก็บเงิน กรณี ชาระภาระผูกพันของ สานั กงานผูแ้ ทนใน
ต่างประเทศให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยูน่ อกประเทศ
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27.ชาระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่เกิดจากการชาระเงินเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ
11 ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คาสัง่ รัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุ ญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องเรียกหลักฐานที่แสดงรายการใช้จ่ายบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต เช่น
เอกสารเรียกเก็บเงิน
28.การชาระเงินค่าส่วนต่างราคาสินค้า / ส่วนลดราคาสินค้า / การชาระเงินส่วนเกินที่ได้จากการรับ
จากการขายสินค้าหรือให้บริการ ต้องเรียกหลักฐานเรียกเก็บเงินจากผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการ เอกสารเรียก
เก็บเงิน หรือเอกสารแสดงการคานวณเงินค่าส่วนต่างราคาสินค้า / ส่วนลดราคาสินค้า / การชาระเงิน
ส่วนเกินที่ได้จากการรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการ กรณีไม่มีเอกสารเรียกเก็บเงินให้เรียกเอกสาร
ข้อตกลงการกาหนดราคาหรือวิธีการคานวณที่ชดั เจน
29.วัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น และที่ไม่ใช่วัตถุ ประสงค์ที่ตอ้ งขออนุ ญาต(Negative list)
ตามข้อ 18 ของประกาศเจ้าพนั กงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิ บัติเกี่ ย วกับการแลกเปลี่ ย นเงิน ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 และที่ แ ก้ไขเพิ่มเติ ม และไม่ใช่
วัต ถุ ป ระสงค์ล งทุ น ในตราสารในต่ า งประเทศ และอนุ พัน ธ์ ตามประกาศเจ้า พนั ก งานควบคุ ม การ
แลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ
และอนุ พนั ธ์ ลงวันที่ 5 พ.ย. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องเรียกหลักฐานอันแสดงภาระผูกพันที่จะต้อง
ชาระเงินให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยูน่ อกประเทศ เช่น สัญญา เอกสารเรียกเก็บเงิน
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แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเรียกเอกสารหลักฐานประกอบการทาธุรกรรมการโอนเงินออกนอก
ประเทศกรณีทาธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
1. กรณี ที่ ผู ้ข อซื้ อหรื อ แลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศท าธุ ร กรรมผ่ า นระบบ e-WHT ของ
กรมสรรพากร หากมีหลักฐานสัญญาเรียกเก็บเงิน (Invoice) ในระบบอิเล็กทรอนิ กส์ สามารถนามาใช้
เป็ นหลักฐานประกอบการโอนเงินออกนอกประเทศได้
2. กรณีขอ้ มูลที่ส่งออกจากระบบภายในของผูข้ อซื้ อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้กบั นิ ติ
บุคคลรับอนุ ญาตตามแบบมาตรฐานที่นิติบุคคลรับอนุ ญาตเป็ นผูก้ าหนด ถ้าเป็ นไปตามเอกสารหลักฐาน
ของแต่ละวัตถุ ประสงค์ตามที่กล่าวมาข้างต้น เช่น หากมีใบเรียกเก็บเงินหรือสัญญาซื้ อขายในกรณีเป็ นค่า
สิ น ค้า ในรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ก็ ส ามารถน ามาใช้เ ป็ นหลัก ฐานในการซื้ อขายแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศได้ตามหนั งสือเวีย นที่ ฝกง.(21) ว.23/2560 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 และที่ แ ก้ไข
เพิ่มเติม
กรณีธุรกรรมการซื้ อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับนิ ติบุคคลรับอนุ ญาตเพื่อวัตถุประสงค์
ต่างๆที่ไม่ใช่วตั ถุประสงค์ที่ตอ้ งขออนุ ญาต (Negative list) ตามข้อ 18 ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิ บัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ 31
มีนาคม พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และไม่ใช่วัตถุ ประสงค์ลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และ
อนุ พนั ธ์ ตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุ พนั ธ์ ลงวันที่ 5 พ.ย. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มี
จานวนเงินตา่ กวา่ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด หรือตา่ กว่าจานวนเงิน
ที่ ธนาคารแห่ง ประเทศไทยมีก ารประกาศแก้ไ ขเพิ่ มเติ ม ให้นิติ บุ คคลรับ อนุ ญ าตเรีย กให้ผู ้ข อซื้ อหรื อ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแจ้งวัตถุประสงค์ในการทาธุรกรรมเท่านั้น โดยไม่ตอ้ งยื่นเอกสารหลักฐาน
ประกอบการซื้ อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

8

