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สมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ 

เอกสารหลกัฐานประกอบการทาํธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ 

การโอนเงินไปต่างประเทศ การยกเว้นการจดัให้ได้มาซ่ึงเงินตราต่างประเทศ 

การตรวจสอบกรณีโอนเงินออกท่ีอาจเข้าข่ายเป็นวตัถปุระสงคใ์น negative list  

และการซ้ือเงินตราต่างประเทศเพื่อชาํระในประเทศ 

 ประกาศเจา้พนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงนิ เรื่อง การกําหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตั ิเกี่ยวกบั

การแลกเปลีย่นเงนิ ลงวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2547 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ประกาศเจา้พนักงานฯ) กําหนดให้

นิตบุิคคลรบัอนุญาตตอ้งเรยีกใหบุ้คคลผูข้อทําธุรกรรมโอนออกนอกประเทศ และการโอนออกตราต่างประเทศ

ในประเทศเพื่อวตัถุประสงค์ตามที่กําหนดในข้อ 15 ของประกาศเจ้าพนักงานฯ ต้องแจ้งรายการในการทํา

ธุรกรรมตามขอ้ 44 และถอืปฏบิตัใินเรื่องเอกสารหลกัฐานประกอบการทําธุรกรรม (หลกัฐาน)ดงักล่าว 0

1 ทัง้น้ี 

เพื่อใหนิ้ตบุิคคลรบัอนุญาตทุกรายมแีนวทางปฏบิตัเิดยีวกนัในการเรยีกเอกสารหลกัฐาน สมาคมธนาคารไทย

และสมาคมธนาคารนานาชาต ิจงึกําหนดเอกสารประกอบการทําธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศ ไดแ้ก่ (1) การ

โอนเงนิไปต่างประเทศ (2) การยกเวน้การจดัใหไ้ด้มาซึ่งเงนิตราต่างประเทศ (3) การตรวจสอบกรณีโอนเงนิ

ออกทีอ่าจเขา้ข่ายเป็นวตัถุประสงคใ์น negative list และ (4) การซื้อเงนิตราต่างประเทศเพือ่ชําระในประเทศ1
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ซึง่ไดห้ารอืกบัธนาคารแห่งประเทศไทยแลว้ ดงัน้ี  

 

เอกสารหลกัฐานประกอบการโอนเงินไปต่างประเทศ 

1. ชาํระค่าทองคาํท่ีนําเข้า ตอ้งเรยีกหลกัฐาน ดงัน้ี  

1.1. หลกัฐานแสดงการซือ้ทองคาํ เช่น สญัญาซือ้ขาย เอกสารเรยีกเกบ็เงนิจากผูข้าย และ 

1.2. หลกัฐานแสดงการนําทองคาํเขา้ เช่น ใบขนสนิคา้ ทัง้น้ี นิตบุิคคลรบัอนุญาตสามารถเรยีกภายใน  

2 วนัทาํการ หลงัจากวนัทีโ่อนออกไปชาํระค่าทองคํา 

 

 

 
1 กรณีผูข้อทําธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศผ่านกระบวนการ Know your business (KYB) ตามแนวปฏบิตัทิี ่ธปท. กําหนดแลว้ หรอืธุรกรรมจํานวน

เงนิตํ่ากว่า 200,000 ดอลลาร ์ สรอ. ไม่จําเป็นตอ้งยื่นเอกสารหลกัฐาน อย่างไรกด็ ี กรณีผูข้อทําธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศทีไ่ม่ผ่านกระบวนการ 

KYB ทีม่กีารทําธุรกรรมตัง้แต่ 200,000 ดอลลาร ์สรอ. ตอ้งเรยีกเอกสารประกอบการทําธุรกรรม ทัง้นี้ นิตบุิคคลรบัอนุญาตสามารถอา้งองิหลกัการ 

KYB ที ่ธปท. กําหนด ไดต้ามแนวปฏบิตัขิองธนาคารพาณิชยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศ (แนวปฏบิตั)ิ  
2 การซื้อเงนิตราต่างประเทศเพื่อชําระในประเทศ หมายถงึ การซื้อ FX หรอืการโอน FX กรณีผูช้ําระหรอืผูร้บัชําระไม่มบีญัช ีFCD รองรบั (ไม่รวมถงึ

การโอนระหว่างบญัช ีFCD) เพื่อชําระใหแ้ก่บุคคลทีม่ถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทยทีม่บีญัชกีบัธนาคารในประเทศไทย 
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2. ซ้ืออสังหาริมทรพัย์ในต่างประเทศ ซ้ือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัย์ในต่างประเทศ หรือชําระ

ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งอสงัหาริมทรพัยใ์นต่างประเทศ ตอ้งเรยีกหลกัฐาน ดงัน้ี 

      2.1 กรณีซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศต้องเรียกหลักฐานที่แสดงว่าจะมีการซื้อ

อสงัหาริมทรพัย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์ เช่น กรณีซื้ออสงัหาริมทรพัย์หรือสิทธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัยใ์หเ้รยีกหลกัฐานสญัญาจะซื้อจะขายหรอืสญัญาซื้อขาย กรณีส่งเงนิใหต้วัแทนใหเ้รยีก

หลกัฐานแสดงว่ามกีารแต่งตัง้ตวัแทนของผูข้าย/ผูซ้ือ้ในต่างประเทศเพิม่เตมิ 

 2.2 กรณีจ่ายค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง ต้องเรียกหลักฐานตาม (2.1) หรือหลักฐานแสดงการถือ   

กรรมสทิธิห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์และหลกัฐานแสดงค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง เช่น เอกสาร

เรยีกเกบ็เงนิทีอ่อกโดยผูข้ายเฟอรนิ์เจอรห์รอืผูร้บัตกแต่งในกรณีชาํระค่าใชจ่้ายในการตกแต่ง 

 2.3 กรณีใชช้ื่อร่วมทีไ่ม่ใช่บุคคลในครอบครวั สามารถมอบอํานาจใหค้นใดคนหน่ึงทีม่ชีื่อในสญัญามา

โอนเงินไปชําระแทนได้ แต่ไม่สามารถให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิห์รือไม่ใช่บุคคลใน

ครอบครวัมาโอนเงนิไปชาํระแทน 

3. ซ้ือหุ้น ใบสาํคญัสิทธิในการซ้ือหุ้นหรือสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัในเครือเดียวกนัท่ีต่างประเทศใน

ลกัษณะท่ีเป็นการให้สวสัดิการแก่พนักงาน ตอ้งเรยีกหลกัฐาน ดงัน้ี 

 3.1 เอกสารโครงการซื้อหุ้น ใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทในเครือ

เดยีวกนั และ 

 3.2 หลกัฐานทีแ่สดงความสมัพนัธก์ารเป็นบรษิทัในเครอืเดยีวกนั เช่น หลกัฐานแสดงสดัสว่นการถอืหุน้

จากแหลง่ขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดห้รอืขอ้มลูจากงบการเงนิของผูล้งทุนทีร่บัรองโดยผูต้รวจสอบบญัช ีซึง่แสดง

สดัส่วนการถอืหุน้หรอืแผนผงัแสดงสดัส่วนการถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทัในเครอืทีร่บัรองโดยผูม้อีํานาจลง

นามหรอืผูไ้ดร้บัมอบอํานาจจากผูม้อีํานาจลงนาม 

4. ลงทุนในกิจการในต่างประเทศ ตอ้งเรยีกหลกัฐาน ดงัน้ี 

       4.1 หลกัฐานแสดงสดัส่วนการถอืหุ้นหรอืมสี่วนเป็นเจ้าของ เช่น สญัญาร่วมทุนหรอืสญัญาซื้อ ขายหุ้น 

โดยกรณีไปลงทุนครัง้แรกหากยงัไม่มสีญัญาสามารถใชม้ตทิี่ประชุมคณะกรรมการ (Board) มาแสดงได้ 

และหากมต ิBoard ดงักล่าวไม่มขีอ้มลูแสดงสดัสว่นการถอืหุน้ นิตบุิคคลรบัอนุญาตสามารถเรยีกเอกสาร

ตาม (4.1) ทีแ่สดงสดัสว่นการถอืหุน้หรอืมสีว่นเป็นเจา้ของเพิม่เตมิภายหลงั และ 

 4.2 หลักฐานเกี่ยวกับกิจการที่ได้รับการลงทุน เช่น ใบอนุญาตให้จดทะเบียนของกิจการที่ลงทุน 

หนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืหลกัฐานอื่นใดทีแ่สดงตวัตนของกจิการทีไ่ปลงทุน และยื่นมาภายหลงัที่ได้มี

การลงทุนแล้วได้ หากเอกสารที่ลูกค้ายื่นมาเป็นภาษาที่นิติบุคคลรบัอนุญาตไม่เข้าใจ นิติบุคคลรบั

อนุญาตอาจใหลู้กคา้แปลเอกสารเฉพาะสว่นทีเ่ป็นใจความสาํคญัได ้
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   ทัง้น้ี หลกัฐานตาม (4.1) และ (4.2) นิตบุิคคลรบัอนุญาตอาจเรยีกใหผู้ข้อซือ้หรอืแลกเปลี่ยน

เงนิตราต่างประเทศยื่นภายหลงัจากทีไ่ดม้กีารลงทุนแลว้ได ้

5.   ให้กู้ยืมแก่กิจการในต่างประเทศ ตอ้งเรยีกหลกัฐาน ดงัน้ี 

5.1 หลกัฐานการกู้ยมืที่แสดงรายละเอยีดของการกู้ยมื เช่น สญัญาเงนิกู้หรอื promissory note หรอื 

เอกสารหลกัฐานอื่นใดทีแ่สดงรายละเอยีดของการกูย้มื และ 

5.2 หลกัฐานแสดงสดัส่วนการถอืหุน้หรอืมสี่วนเป็นเจา้ของ โดยสามารถใชห้ลกัฐานแสดงสดัส่วนการ

ถอืหุน้จากแหล่งขอ้มูลทีเ่ชื่อถอืได ้เช่น เวบ็ไซต์หน่วยงานราชการ Bloomberg Reuters ฐานขอ้มูลที่

นิตบุิคคลรบัอนุญาตม ีเช่น ตลาดหลกัทรพัย์หรอืขอ้มูลจากงบการเงนิที่รบัรองโดยผูต้รวจสอบบญัช ี

ซึ่งแสดงสดัส่วนการถือหุ้นของบรษิัทหรอืแผนผงัแสดงสดัส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบรษิัทในเครอืที่

รบัรองโดยผูม้อีํานาจลงนามหรอืผูไ้ดร้บัมอบอํานาจจากผูม้อีํานาจลงนาม และ 

5.3 หลกัฐานเกี่ยวกบักจิการที่กู้ยมื เช่น ใบอนุญาตให้จดทะเบยีนของกจิการที่กู้ยมืหนังสอืบรคิณห์

สนธ ิหรอืหลกัฐานอื่นใดทีแ่สดงตวัตนของกจิการทีกู่ย้มื และยืน่มาภายหลงัทีไ่ดม้กีารกูย้มืแลว้ได ้หาก

เอกสารทีลู่กคา้ยื่นมาเป็นภาษาทีนิ่ตบุิคคลรบัอนุญาตไม่เขา้ใจ นิตบุิคคลรบัอนุญาตอาจใหลู้กคา้แปล

เอกสารเฉพาะสว่นทีเ่ป็นใจความสาํคญัได ้

6. ส่งเงินซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของคนไทยท่ีย้ายถ่ินฐานไปพาํนักอยู่ต่างประเทศเป็นการถาวร ต้องเรยีก

หลกัฐานของทางการทีแ่สดงว่ายนิยอมใหผู้ร้บัพํานกัอยู่ในต่างประเทศเป็นการถาวร 

7. ส่งเงินมรดกให้แก่ผู้รบัมรดกท่ีมีถ่ินพาํนักถาวรในต่างประเทศ ตอ้งเรยีกหลกัฐาน ดงัน้ี 

7.1. หลกัฐานของทางการทีแ่สดงว่ายนิยอมใหผู้ร้บัพํานกัอยู่ในต่างประเทศเป็นการถาวร และ  

7.2. หลกัฐานทีแ่สดงว่าเป็นผูร้บัมรดก เช่น พนิยักรรมหรอืหนงัสอืของผูจ้ดัการมรดกทีศ่าลตัง้ 

8. ส่งไปให้ครอบครวัหรือญาติพ่ีน้องซ่ึงมีถ่ินพาํนักถาวรในต่างประเทศ ตอ้งเรยีกหลกัฐานดงัน้ี  

8.1. หลกัฐานของทางการทีแ่สดงว่ายนิยอมใหผู้ร้บัพํานกัอยู่ในต่างประเทศเป็นการถาวร และ  

8.2. หลักฐานที่แสดงความสัมพันธ์ทางเครือญาติ เ ช่น บัญชีเครือญาติหรือคํารับรองว่ามี 

ความสมัพนัธเ์ป็นญาต ิ(Self-Declaration) 

9. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ ต้องเรยีกหลกัฐานทีแ่สดงว่าจะเดนิทางไปต่างประเทศ หลกัฐานการ

จองหรอืชาํระเงนิค่าบรกิารในต่างประเทศ เช่น หนงัสอืเดนิทาง ตัว๋เครื่องบนิ ค่าทีพ่กั ค่าอาหาร ค่าเช่ารถ 

ค่ายานพาหนะ ฯลฯ เป็นตน้ ทัง้น้ี สามารถใชใ้นรปูแบบ Hard Copy หรอือเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้

10. ชาํระคืนต้นเงินกู้จากต่างประเทศไม่ว่าเงินกู้บาทหรือเงินกู้เงินตราต่างประเทศ ตอ้งเรยีกหลกัฐานที่

แสดงรายละเอยีดของการกูย้มืเงนิจากต่างประเทศ 

กรณีเงินกู้นําเข้า 

10.1. หลกัฐานทีแ่สดงรายละเอยีดของการกู้ยมืเงนิจากต่างประเทศ เช่น สญัญากู้หรอื Promissory Note 

หรอืเอกสารหลกัฐานอืน่ใดทีแ่สดงรายละเอยีดของการกู้ยมื และ 
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10.2. หลกัฐานการนําเงนิกู้จากต่างประเทศเขา้มาในประเทศทีส่ามารถตรวจสอบ ชื่อผูโ้อน ประเทศผูโ้อน ชื่อ

ผูร้บัเงนิ จาํนวนเงนิ โดยไม่จาํเป็นตอ้งมวีตัถุประสงคข์องเงนิเขา้ เช่น 

 10.2.1 เอกสารทีอ่อกโดยธนาคารเจา้ของบญัชขีองผูกู้ ้เช่น ใบแจง้เงนิโอนเขา้ (Credit Advice) หรอื 

 10.2.2 เอกสารทีอ่อกโดยธนาคารทีไ่ดร้บัเงนิกู้จากต่างประเทศ / ธนาคารตวักลาง (Correspondent 

Bank) เช่น SWIFT MT103 หรอืจดหมายรบัรอง หรอื 

 10.2.3 เอกสารทีอ่อกโดยธนาคารจากต่างประเทศ เช่น SWIFT MT103 หรอื 

 10.2.4 รายงานทีธ่นาคารส่งมายงัระบบ DMS ในกรณีทีธ่นาคารมกีระบวนการตรวจสอบเอกสารใน

การนําเงนิกูเ้ขา้ประเทศ 
 

กรณีเงินกู้ไม่นําเข้า 

ใหเ้รยีกเอกสารตามทีก่ําหนดในเอกสารหลกัฐานประกอบการตรวจสอบกรณีโอนเงินออกท่ีอาจเข้าข่าย

เป็นวตัถปุระสงคใ์น negative list ขอ้ 3 (4) สาํหรบัการเรยีกเอกสารหลกัฐานประกอบการตรวจสอบกรณี

โอนเงนิออกทีอ่าจเขา้ข่ายเป็นวตัถุประสงคใ์น negative list3 

11. ชาํระดอกเบีย้เงินกู้จากต่างประเทศไม่ว่าเงินกู้บาทหรือเงินกู้เงินตราต่างประเทศ ตอ้งเรยีก

หลกัฐาน ตามขอ้ 11.1 และ 11.2  ดงัน้ี 

 11.1 หลกัฐานทีแ่สดงรายละเอยีดของการกู้ยมืเงนิจากต่างประเทศ เช่น สญัญากู้ ทัง้น้ี เฉพาะในการ

สง่เงนิค่าดอกเบีย้ครัง้แรก และ 

กรณีเงินกู้นําเข้า 

 11.1.1 หลกัฐานการนําเงนิกู้จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศที่สามารถตรวจสอบชื่อผู้โอน 

ประเทศผูโ้อน ชื่อผูร้บัเงนิ จาํนวนเงนิ โดยไม่จาํเป็นตอ้งมวีตัถุประสงคข์องเงนิเขา้ เช่น 

   11.1.1 (ก) เอกสารทีอ่อกโดยธนาคารเจา้ของบญัชขีองผูกู้ ้เช่น ใบแจง้เงนิโอนเขา้ (Credit 

            Advice) หรอื 

 
3 เอกสารหลกัฐานประกอบการตรวจสอบกรณีโอนเงนิออกที่อาจเขา้ข่ายเป็นวตัถุประสงค์ใน Negative List ขอ้ 3(4) ระบุใหน้ิตบุิคคลรบัอนุญาต

ต้องเรยีกเอกสารเพื่อตรวจสอบเพิม่เตมิก่อนรบัทําธุรกรรมกบัลูกคา้สําหรบักรณีการชําระคนืต้นเงนิกู้จากต่างประเทศที่ไม่ได้นําเขา้ประเทศ และ

ดอกเบีย้ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยใหเ้รยีกหลกัฐานแสดงรายละเอยีดของการกูย้มืเงนิจากต่างประเทศดงันี้ 

1. หลกัฐานท่ีแสดงรายละเอียดของการกูย้ืมเงิน จากต่างประเทศ เช่น สญัญากูห้รือ Promissory Note หรือเอกสารหลกัฐานอ่ืนใดท่ีแสดง

รายละเอียดของการกูย้ืม 

2. หลักฐานการนําเงินไปชําระภาระในต่างประเทศเพ่ือวัตถุประสงค์ตามขอ้ 15 ของประกาศเจา้พนักงานฯ หรือสําเนาแบบคําขอ 

ยกเวน้/ผ่อนผนั การจดัใหไ้ดม้าซึ่งเงินตราต่างประเทศ ทั้งน้ี สามารถใชห้ลกัฐานการรายงาน Export Payment Exemption (EPE) จาก 

DMS และ 

3. กรณีชําระดอกเบ้ียเงินกู ้ใหแ้สดงหลักฐานเรียกเก็บเงินค่าดอกเบ้ีย หรือกรณีไม่มีเอกสารเรียกเก็บเงินใหเ้รียกเอกสารแสดงการ

คาํนวณดอกเบ้ีย 
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   11.1.1 (ข) เอกสารทีอ่อกโดยธนาคารทีไ่ดร้บัเงนิกูจ้ากต่างประเทศ / ธนาคาร      

                    ตวักลาง (Correspondent Bank) เช่น SWIFT MT103 หรอืจดหมายรับรอง 

                    หรอื 

   11.1.1 (ค) เอกสารทีอ่อกโดยธนาคารจากต่างประเทศ เช่น SWIFT MT103 หรอื 

   11.1.1 (ง) รายงานทีธ่นาคารสง่มายงัระบบ DMS ในกรณีทีธ่นาคารมกีระบวนการ                       

                    ตรวจสอบเอกสารในการนําเงนิกูเ้ขา้ประเทศ 

 11.2 เอกสารเรยีกเกบ็เงนิค่าดอกเบีย้หรอืเอกสารแสดงการคาํนวณดอกเบีย้ กรณีไม่มเีอกสารเรยีก

เกบ็เงนิ 

กรณีเงินกู้ไม่นําเข้า 

      ใหเ้รยีกเอกสารตามทีก่ําหนดในเอกสารหลกัฐานประกอบการตรวจสอบกรณีโอนเงินออกท่ีอาจเข้า

ข่ายเป็นวตัถปุระสงค์ใน negative list ขอ้ 3 (4) สําหรบัการเรยีกเอกสารหลกัฐานประกอบการตรวจสอบ

กรณีโอนเงนิออกทีอ่าจเขา้ขา่ยเป็นวตัถุประสงคใ์น negative list4 

12. ส่งคืนเงินลงทุนในตราสารทางการเงิน เช่น หุน้ ใบสําคญัแสดงสทิธ ิหน่วย ลงทุน พนัธบตัร หุน้กู้ ตัว๋

สญัญาใชเ้งนิ ตัว๋แลกเงนิ ตอ้งเรยีกหลกัฐานทีแ่สดงการขาย การโอน กรรมสทิธิห์รอืการถอืกรรมสทิธิห์รอื

ใบสรุปจาก Custodian ที่มรีายละเอียดการซื้อขายตราสารทางการเงนิ จํานวน ชื่อผู้ซื้อ (Resident or 

Non-Resident) และชื่อผูข้าย (Non-Resident) 

13. ส่งคืนเงินทุนสาขาหรือสาํนักงานผู้แทน ตอ้งเรยีกหลกัฐาน ดงัน้ี 

13.1 หลกัฐานการจดัตัง้สาขาหรอืสํานักงานผูแ้ทนในประเทศไทย เช่น ใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย ์และ 

13.2 หลกัฐานการนําเงนิเขา้มา ในประเทศ เช่น ใบแจง้เงนิโอนเขา้ หรอืหลกัฐานอื่นทีธ่นาคารพจิารณาได้

ว่ามกีารอนุมตัเิงนิดงักล่าว เช่น มตทิีป่ระชุมว่าจะคนืทุน หรอืหนังสอืจากสาํนักงานใหญ่ระบุขอเรยีกคนื

เงนิทุนสาขาหรอืสาํนกังานผูแ้ทน 

14. ส่งคืนเงินประกนัหรือเงินกําไรจากการซ้ือขายในศูนย์ซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าต้องเรียก

หนงัสอืรบัรองจากนายหน้าซือ้ขายล่วงหน้า 

 
4 เอกสารหลกัฐานประกอบการตรวจสอบกรณีโอนเงนิออกที่อาจเขา้ข่ายเป็นวตัถุประสงค์ใน Negative List ขอ้ 3(4) ระบุใหน้ิตบุิคคลรบัอนุญาต

ต้องเรยีกเอกสารเพื่อตรวจสอบเพิม่เตมิก่อนรบัทําธุรกรรมกบัลูกคา้สําหรบักรณีการชําระคนืต้นเงนิกู้จากต่างประเทศที่ไม่ได้นําเขา้ประเทศ และ

ดอกเบีย้ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยใหเ้รยีกหลกัฐานแสดงรายละเอยีดของการกูย้มืเงนิจากต่างประเทศดงันี้ 

1. หลกัฐานท่ีแสดงรายละเอียดของการกูย้ืมเงิน จากต่างประเทศ เช่น สญัญากูห้รือ Promissory Note หรือเอกสารหลกัฐานอ่ืนใดท่ีแสดง

รายละเอียดของการกูย้ืม 

2. หลักฐานการนําเงินไปชําระภาระในต่างประเทศเพ่ือวัตถุประสงค์ตามขอ้ 15 ของประกาศเจา้พนักงานฯ หรือสําเนาแบบคําขอ 

ยกเวน้/ผ่อนผนั การจดัใหไ้ดม้าซึ่งเงินตราต่างประเทศ ทั้งน้ี สามารถใชห้ลกัฐานการรายงาน Export Payment Exemption (EPE) จาก 

DMS และ 

3. กรณีชําระดอกเบ้ียเงินกู ้ใหแ้สดงหลักฐานเรียกเก็บเงินค่าดอกเบ้ีย หรือกรณีไม่มีเอกสารเรียกเก็บเงินใหเ้รียกเอกสารแสดงการ

คาํนวณดอกเบ้ีย 
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15. ส่งคืนเงินลงทุนกรณีเลิกกิจการ ลดทุนหรือลดมูลค่าหุ้น ตอ้งเรยีกหลกัฐานอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

 15.1 หลกัฐานที่แสดงกําไรเสร็จสิ้นการชําระบญัช ีเช่น หนังสอืรบัรองเสรจ็สิ้นการชําระบญัชีที่ออก

โดยผูช้าํระบญัชใีนกรณีทีเ่ลกิกจิการ หรอื 

 15.2 หลักฐานที่แสดงการลดทุนหรือลดมูลค่าหุ้น เช่น หนังสือรับรองทุนจดทะเบียนที่ออกโดย

กระทรวงพาณิชย ์สาํเนาบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ ในกรณีลดทุนหรอืลดมลูค่าหุน้ หรอื 

 15.3 รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ลกิกจิการ หรอื หลกัฐานการจดทะเบยีนเลกิกจิการต่อกระทรวง

พาณิชย ์

16. ส่งคืนเงินค่าขายอสงัหาริมทรพัย์หรือสิทธิท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรพัย ์เช่น ค่าขายสทิธกิารซื้อ

หรอืเช่าอสงัหารมิทรพัย ์หรอืส่งเงนิค่าเช่าอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่บุคคลที่มถีิน่ทีอ่ยู่นอกประเทศต้องเรยีก

หลกัฐานที่แสดงการขายหรอืให้เช่า เช่น สญัญาซื้อขาย สญัญาเช่า หลกัฐาน แสดงการโอน หรอืการถอื

กรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัยข์องบุคคลทีม่ถีิน่ทีอ่ยู่นอกประเทศ 

17. ส่งเงินท่ีบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยู่นอกประเทศเคยนําเข้ามาในประเทศไทย ตอ้งเรยีกหลกัฐานการนําเงนิเขา้ 

เช่น ใบแจ้งเงินโอนเข้าหรือสําเนา statement หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงรายการเงินโอนเข้าจาก

ต่างประเทศ หากแยกไดว้่าเป็นรายการจากในประเทศหรอืจากต่างประเทศ 

18. ส่งเงินปันผล ตอ้งเรยีกหลกัฐาน ดงัน้ี 

 18.1 หลกัฐานการจ่ายเงินปันผล เช่น ใบแจ้งการจ่ายเงินปันผลของบริษัทผู้จ่ายหรอืมติที่ประชุม 

(Minutes of meeting) เป็นตน้ และ 

 18.2 หลกัฐานการถือหุ้นในบรษิัท เช่น บญัชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กรณีเป็นบรษิัทที่ไม่ได้จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัย ์

19. ส่งเงินกาํไรออกไปให้สาํนักงานใหญ่ ต้องเรยีกงบการเงนิสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชปัีจจุบนัที่มผีู้สอบ

บญัชรีบัอนุญาตรบัรองแลว้ หรอืงบการเงนิระหว่างกาลทีบ่รษิทัไดร้บัรองความถูกตอ้งแลว้หากเป็นการส่ง

กําไรระหว่างกาล 

20. ส่งเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา ต้องเรยีกหลกัฐานการศกึษา เช่น หนังสอืรบัรองของสถานศกึษา

หรอืหนงัสอืรบัรองของ ก.พ. หรอืหลกัฐานการเรยีกเกบ็เงนิจากสถานศกึษา หรอื Student VISA 

21. ส่งเงินออมของบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยู่นอกประเทศท่ีทํางานในประเทศไทย ต้องเรียกหลกัฐานแสดง

รายได้จากการทํางานในประเทศไทย เช่น หนังสอืรบัรองรายได้จากนายจ้างหรอื Work Permit ที่ระบุ

รายละเอยีดสถานทีท่าํงาน เงนิเดอืน หรอื Statement ทีแ่สดงการรบัเงนิรายไดเ้ขา้บญัช ี
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22. ส่งเงินท่ีบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยู่นอกประเทศเฉพาะนิติบุคคลได้รบัจากการเสนอขาย หลกัทรพัย์หรือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหลักทรัพย์ (warrant) ของตนซ่ึงจดหรือจะจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ต้องเรยีกหลกัฐานจากสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีแ่สดงจาํนวนเงนิทีเ่สนอขายไดจ้รงิ  

23. ค่าใช้จ่ายในการจดัตัง้สาํนักงานผู้แทนในต่างประเทศ หรือชาํระภาระผกูพนัของสาํนักงานผู้แทน

ในต่างประเทศ ตอ้งเรยีกหลกัฐานตาม 23.1 หรอื 23.2 แลว้แต่กรณ ี

 23.1 รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัตัง้สาํนกังานผูแ้ทนในต่างประเทศ หรอื 

 23.2 หลกัฐานการแสดงภาระผกูพนัทีส่ํานักงานผูแ้ทนในต่างประเทศตอ้งชําระใหก้บับุคคลทีม่ถีิน่ที่

อยู่นอกประเทศ เช่น สญัญา เอกสารเรยีกเก็บเงนิ กรณีชําระภาระผูกพนัของ สํานักงานผู้แทนใน

ต่างประเทศใหแ้ก่บุคคลทีม่ถีิน่ทีอ่ยู่นอกประเทศ 

24. ชาํระค่าใช้จ่ายบตัรเครดิต บตัรเดบิต หรือการชําระเงินรูปแบบอ่ืน ท่ีเกิดจากการชาํระเงินเพื่อ

วตัถปุระสงคต์ามท่ีระบุในข้อ 15 ของประกาศเจ้าพนักงานฯ ตอ้งเรยีกหลกัฐานทีแ่สดงรายการใชจ่้าย

บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรอื่น เช่น บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-money) หรือ QR Payment เช่น 

เอกสารเรยีกเกบ็เงนิ 

25. การชาํระเงินค่าส่วนต่างราคาสินค้า / ส่วนลดราคาสินค้า / การชาํระเงินส่วนเกินท่ีได้จากการรบั

จากการขายสินค้าหรือให้บริการ ต้องเรยีกหลกัฐานเรยีกเก็บเงนิจากผู้ขายหรอืผู้ให้บรกิาร เอกสาร

เรยีกเกบ็เงนิ หรอืเอกสารแสดงการคํานวณเงนิค่าสว่นต่างราคาสนิคา้ / สว่นลดราคาสนิคา้ / การชาํระเงนิ

ส่วนเกนิที่ได้จากการรบัจากการขายสนิค้าหรอืให้บรกิาร กรณีไม่มเีอกสารเรยีกเก็บเงนิให้เรยีกเอกสาร

ขอ้ตกลงการกําหนดราคาหรอืวธิกีารคาํนวณทีช่ดัเจน 

26. การลงทุนตราสารในต่างประเทศ และอนุพนัธ์ ต้องเรียกหลักฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

เกีย่วกบัการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพนัธ ์ในทุกจาํนวน ดงัน้ี 

 26.1 กรณีผู้ลงทุน4

5 ใหเ้รยีกแบบรบัทราบการแจง้ความประสงคก์ารลงทุนในตราสารในต่างประเทศ 

และอนุพนัธ์ทีอ่อกโดยเจา้พนักงานเป็นรายครัง้หรอืรายปี ทัง้น้ี กรณีผูล้งทุนทีเ่ป็นนิตบุิคคลทีจ่ดทะเบยีนตาม

กฎหมายไทยที่มสีนิทรพัย์ตามงบดุลตัง้แต่ 5,000 ล้านบาท ให้เรยีกหลกัฐานแสดงการเป็นผู้ลงทุนดงักล่าว 

เช่น งบการเงนิปีล่าสุด 

 

 
5 นิยาม “ผู้ลงทุน” อ้างอิงตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงนิ ลงวนัที่ 18 เมษายน 2565 ได้แก่ (1) กองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขา้ราชการ (2) สํานักงานประกนัสงัคม (3) กองทุนสํารองเลี้ยงชพี (4) กองทุนรวม (ไม่รวมกองทุนส่วนบุคคล) (5) ผูท้ี่ได้รบัใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจหลกัทรพัย์ ตามพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พุทธศกัราช 2535 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (6) บรษิัทประกนัชวีติและบรษิทั

ประกนัวนิาศภยั (7) สถาบนัการเงนิที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ (8) นิตบุิคคลที่จดทะเบยีนตามกฎหมายไทยที่มสีนิทรพัย์ตามงบดุลตัง้แต่ 5,000 

ล้านบาท (9) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (10) ผู้ที่ได้รบัใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตาม

พระราชบญัญตัสิญัญาซื้อขายล่วงหน้า พุทธศกัราช ๒๕๔๖ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
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 26.2 กรณีบุคคลรายย่อย  

 26.2.1 กรณีลงทุนโดยไม่ผ่านตวัแทนการลงทุน ใหเ้รยีกแบบรบัทราบการแจง้ความประสงค์ 

การลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพนัธ์ที่ออกให้โดยเจ้าพนักงาน เป็นรายครัง้หรอื

รายปี 

 26.2.2 กรณีลงทุนผ่านตวัแทนการลงทุน ให้เรยีกหนังสอืรบัรองของตวัแทนการลงทุน ซึ่ง

รบัรองว่าการซื้อ แลกเปลี่ยน หรือถอนเงินตราต่างประเทศเป็นไปเพื่อการลงทุนหรือทํา

ธุรกรรมผ่านตวัแทนการลงทุน 

  ทัง้น้ี กรณีที่ตวัแทนการลงทุนเป็นผู้ขอซื้อ หรอืแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศแทนผู้ลงทุน

หรอืบุคคลรายย่อย ใหเ้รยีกหลกัฐานทีแ่สดงว่าการซือ้ หรอืแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศดงักล่าวเป็นไปเพือ่

การลงทุนแทนผูล้งทุนหรอืบุคคลรายย่อยเพิม่เตมิดว้ย โดยอาจเรยีกเฉพาะครัง้แรก หรอืรายปีกไ็ด ้

27. กรณีชาํระค่าสินค้าท่ีไม่ใช่ทองคาํหรือชาํระค่าบริการ ซึง่เป็นการซือ้สนิคา้หรอืรบับรกิารจากบุคคลทีม่ี

ถิน่ทีอ่ยู่นอกประเทศ 

 

เอกสารประกอบการยกเว้นหรือผ่อนผันการจัดให้ได้มาซ่ึงเงินตราต่างประเทศ (กรณีตัง้แต่  

1 ล้านดอลลาร ์สรอ. หรือเทียบเท่า) 

 กรณีการยกเว้นหรอืผ่อนผนัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ตามขอ้ 16 และ 20 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 

13 (พ.ศ. 2497) ใหนิ้ตบุิคคลรบัอนุญาตจดัใหบุ้คคลทีไ่ดม้าซึ่งเงนิตราต่างประเทศยื่นแบบคําขอยกเวน้ / ผ่อน

ผนั การจดัให้ได้มาซึ่งเงนิตราต่างประเทศ เพื่อยกเว้นผ่อนผนัการจดัให้ได้มาซึ่งเงนิตราต่างประเทศ พร้อม

เอกสารหลกัฐานทีก่ําหนดในแต่ละกรณ ี

1. กรณีค่าของส่งออกนอกประเทศเพื่อซ่อมแซม ทดสอบ แสดงเผยแพร่ ชดเชยของท่ีชาํรดุสูญหาย

หรือแลกเปล่ียนกบัของท่ีนําเข้ามาในประเทศ ใหแ้สดงหลกัฐานประกอบตามแต่กรณี เช่น หลกัฐานที่

แสดงไดว้่าเป็นการนําของสง่ออกดงักลา่วไปแสดงเผยแพร่ 

2. กรณีค่าของท่ีเป็นการรบัจ้างผลิตในส่วนท่ีเป็นค่าวตัถดิุบท่ีผู้ว่าจ้างส่งเข้ามาให้ ใหแ้สดงหลกัฐานที่

แสดงว่าเป็นกรณีดงักล่าว เช่น สญัญารบัจา้งผลติทีม่มีลูค่าวตัถุดบิทีผู่ว้า่จา้งสง่เขา้มาใหร้ะบุอยู่ดว้ย 

3. กรณีท่ีมีการรบัชําระเงินบาทจาก บุคคลในสาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนามหรือประเทศท่ีมี

พรมแดนติดต่อกบัประเทศไทย ใหแ้สดงหลกัฐานแสดงการนําเงนิบาทเขา้มาในประเทศ เช่น ใบสาํแดง

การนําเงนิบาทเขา้มาในประเทศจากประเทศดงักล่าวทีเ่จา้พนกังานศุลกากรประทบัตราและลงชือ่แลว้ 

4. กรณีท่ีมีการนําเงินตราต่างประเทศหรือเงินบาทท่ีได้รบัแทนเงินตราต่างประเทศนัน้ไปชาํระให้แก่

บุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยู่นอกประเทศเพื่อวตัถปุระสงคท่ี์กาํหนดในข้อ 15 ของประกาศเจ้าพนักงานฯ ให้

แสดง (1) หลักฐานแสดงภาระผูกพนัตามแต่กรณี และ (2) หลักฐานแสดงการเป็นกิจการในเครือใน

ประเทศ ในกรณีชาํระแทนกจิการในเครอืในประเทศ 
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5. กรณีท่ีมีการนําเงินตราต่างประเทศหรือเงินบาทท่ีได้รบัแทนเงินตราต่างประเทศนัน้ไปหกักลบกบั

คู่ค้าท่ีเป็นบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยู่นอกประเทศรายเดียว ใหแ้สดง  

 (1) หลักฐานแสดงรายละเอียดการหกักลบ เช่น หลักฐานแสดงยอดสุทธิของการหกักลบ และ

หลกัฐานแสดงภาระผกูพนัเพือ่วตัถุประสงคท์ีก่ําหนดในขอ้ 15 ตามแต่กรณี และ 

 (2) หลกัฐานแสดงการเป็นกิจการในเครอืในประเทศ กรณีนําภาระผูกพนัของกิจการในเครือใน

ประเทศมาหกักลบ 

6. กรณีท่ีมีการนําเงินตราต่างประเทศหรือเงินบาทท่ีได้รบัแทนเงินตราต่างประเทศนัน้ไปหกักลบกบั

คู่ค้าท่ีเป็นบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยู่นอกประเทศหลายราย ผ่านศนูยห์กักลบลบหน้ีหรือศูนย์หกับญัชีใน

ต่างประเทศ ใหแ้สดง  

 (1) หลักฐานแสดงรายละเอียดการหกักลบ เช่น หลักฐานแสดงยอดสุทธิของการหกักลบ และ

หลกัฐานแสดงภาระผกูพนัเพือ่วตัถุประสงคท์ีก่ําหนดในขอ้ 15 ตามแต่กรณี 

 (2) หลกัฐานทีแ่สดงการหกักลบผ่านศูนยห์กักลบลบหน้ีหรอืศูนยห์กับญัชใีนต่างประเทศ 

 (3) รายงานการหกักลบลบหน้ีตามแบบที่เจา้พนักงานกําหนด ซึ่งแสดงรายการภาระผูกพนัตามที่

กําหนด 

 (4) หลกัฐานแสดงการเป็นกจิการในเครอืในประเทศในกรณีนําภาระผูกพนัของกจิการในเครอืมาหกั

กลบ 

7. กรณีท่ีมีเหตุอนัไม่อาจจดัให้ได้มาภายใน 360 วนันับแต่วนัท่ีทาํธรุกรรม (กรณีท่ีไม่ใช่ค่าสินค้า) ให้

แสดงหลกัฐานแสดงเหตุผลทีท่าํใหไ้ม่สามารถปฏบิตัไิดภ้ายในระยะเวลาดงักล่าวและเอกสารอื่นที่

เกีย่วขอ้งตามแต่กรณี 

 

เอกสารหลกัฐานประกอบการตรวจสอบกรณีโอนเงินออกท่ีอาจเข้าข่ายเป็นวตัถปุระสงคใ์น negative 

list สําหรบัแนวทางการเรยีกเอกสารกรณีโอนเงนิออกทีอ่าจเขา้ข่ายเป็นวตัถุประสงคใ์น negative list ใหนิ้ติ

บุคคลรบัอนุญาตดําเนินการโดยพิจารณาจากกลุ่มลูกค้าว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่ผ่านกระบวนการ KYB ตามที่ 

ธปท. กําหนดแลว้หรอืไม่ อา้งองิตามแนวปฏบิตัทิี ่ธปท. กําหนด ดงัน้ี 

• กรณีลูกคา้ผ่านกระบวนการ KYB ตามหลกัการที ่ธปท. กําหนดแลว้ ไม่ว่าจะเป็นวตัถุประสงคท์ีเ่คยผ่าน

กระบวนการ KYB หรอืวตัถุประสงค์ใหม่ ให้นิตบุิคคลรบัอนุญาตเรยีกเอกสารเฉพาะครัง้แรกหรอืรายปี

ของการทําธุรกรรมกรณีที่อาจเข้าข่ายเป็นวตัถุประสงค์ใน negative list (มขี ัน้ตอนเพิม่ขึ้นเมื่อเทียบกบั

กรณีทัว่ไป) ทัง้น้ี ในการทําธุรกรรมครัง้ต่อ ๆ ไปที่เป็นวตัถุประสงค์เดิมที่ได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่ใช่ 

negative list นิตบุิคคลรบัอนุญาตสามารถยกเวน้การเรยีกเอกสารได ้



ณ วนัที ่15 กรกฎาคม 2565 
 

10 

 

• กรณีลูกคา้ไม่ผ่านกระบวนการ KYB นิตบุิคคลรบัอนุญาตตอ้งเรยีกเอกสารประกอบการทําธุรกรรมทุกครัง้

ในทุกจาํนวน เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าการทาํธุรกรรมดงักล่าวไม่ใช่เพือ่วตัถุประสงคใ์น negative list 

 นิตบุิคคลรบัอนุญาตตอ้งเรยีกเอกสารเพือ่ตรวจสอบเพิม่เตมิก่อนรบัทําธุรกรรมกบัลูกคา้ กรณีโอนเงนิออก

ทีอ่าจเขา้ขา่ยเป็นวตัถุประสงคใ์น negative list ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

 1. เพื่อฝากเข้าบญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของตนในต่างประเทศโดยมีภาระผกูพนั ต้อง

เรยีกหลกัฐานแสดงภาระผูกพนัที่จะต้องชําระเงนิใหแ้ก่บุคคลที่มถีิน่ทีอ่ยู่นอกประเทศ ทัง้น้ี สามารถฝากเขา้

บญัชเีงนิตราต่างประเทศของตนในต่างประเทศเพื่อนําไปชําระภาระผูกพนัได้ทุกวตัถุประสงค์แต่ต้องไม่ใช่

วตัถุประสงคใ์น negative list โดยแสดงเอกสารหลกัฐานประกอบการโอนเงนิไปต่างประเทศตามขอ้ 1 ดา้นบน 

 กรณีฝากเข้าบญัชีเงนิฝากเงนิตราต่างประเทศของตนในต่างประเทศ เพื่อการลงทุนในตราสารใน

ต่างประเทศ และอนุพันธ์ ให้เรียกหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนตามข้อ 26 ของเอกสารหลักฐาน

ประกอบการโอนเงินไปต่างประเทศ และทําได้ตามหลักเกณฑ์การฝากเงินเพื่อการลงทุนในตราสารใน

ต่างประเทศและอนุพนัธ ์

 2. เพื่อชาํระเงินท่ีเก่ียวกบัการทําธุรกรรมอนุพนัธ์ท่ีอ้างอิงตวัแปรต่างประเทศหรือชาํระส่วน

ต่างท่ีเก่ียวกบัการทาํธุรกรรมซ้ือ ขาย หรือแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ท่ีไม่เก่ียวกบัเงินบาท เพื่อ

วตัถุประสงคท์ีไ่ม่ใช่เพือ่การลงทุนในหลกัทรพัยต์่างประเทศ ใหเ้รยีก (1) หลกัฐานแสดงความเสีย่งหรอืเหตุผล

ความจําเป็นว่าการทําธุรกรรมดงักล่าวมคีวามสอดคลอ้งกบัธุรกจิของลูกค้า และ (2) หลกัฐานทีแ่สดงการทํา

ธุรกรรมดังกล่าว เช่น เอกสารเรียกเก็บเงิน และสัญญาการทําธุรกรรมอนุพันธ์กับสถาบันการเงินใน

ต่างประเทศ 

 3. การโอนเงินออกไปยงัผู้รบัปลายทางน่าสงสยั เช่น crypto exchange, บริษทัทองคาํ, สถาบนั

การเงินในต่างประเทศ ต้องเรยีกหลกัฐานแสดงภาระผูกพนัที่จะต้องชําระเงนิให้แก่บุคคลที่มถีิน่ที่อยู่นอก

ประเทศทีไ่ม่ใช่การทาํธุรกรรมเพือ่วตัถุประสงคใ์น negative list 

 4. ชาํระคืนต้นเงินกู้จากต่างประเทศท่ีไม่ได้นําเข้าประเทศ และดอกเบี้ยท่ีเก่ียวข้อง ต้องเรยีก

หลกัฐานแสดงรายละเอยีดของการกูย้มืเงนิจากต่างประเทศ ดงัน้ี 

 4.1 หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของการกู้ยืมเงิน จากต่างประเทศ เช่น สัญญากู้หรือ 

Promissory Note หรอืเอกสารหลกัฐานอื่นใดทีแ่สดงรายละเอยีดของการกู้ยมื 

 4.2 หลักฐานการนําเงินไปชําระภาระในต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ 15 ของ

ประกาศเจ้าพนักงานฯ หรอืสําเนาแบบคําขอ ยกเว้น/ผ่อนผนั การจดัให้ได้มาซึ่งเงนิตรา

ต่างประเทศ ทัง้น้ี สามารถใชห้ลกัฐานการรายงาน Export Payment Exemption (EPE) จาก 

DMS และ 

 4.3 กรณีชาํระดอกเบีย้เงนิกู ้ใหแ้สดงหลกัฐานเรยีกเกบ็เงนิค่าดอกเบีย้ หรอืกรณไีม่มเีอกสาร

เรยีกเกบ็เงนิใหเ้รยีกเอกสารแสดงการคาํนวณดอกเบีย้ 
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เอกสารหลกัฐานประกอบการซ้ือเงินตราต่างประเทศเพื่อชาํระในประเทศ5

6 
  

ใหนิ้ตบุิคคลรบัอนุญาตพจิารณาเหตุผลความจําเป็นในการชําระเงนิตราต่างประเทศระหว่างกนัในประเทศ

ทีส่อดคลอ้งกบัการดําเนินธุรกจิหรอืความจําเป็นของลูกคา้ (บุคคล/นิตบุิคคล) ในภาระทีไ่ม่ใช่วตัถุประสงค์ใน 

negative list และไม่ใหช้าํระเป็นเงนิสด  โดยเรยีกเอกสารหลกัฐาน ในแต่ละกรณี ดงัน้ี 

1. ชาํระค่าสินค้าหรือบริการ ใหเ้รยีกเอกสาร ดงัน้ี  

1.1 หลกัฐานแสดงเหตุผลความจําเป็นว่าการชําระสนิค้าหรอืบรกิารดงักล่าวมคีวามสอดคล้องกบัธุรกิจ 

และ 

  1.2 หลกัฐานทีแ่สดงภาระการชาํระค่าสนิคา้หรอืบรกิารตามแต่ละกรณ ี

 1.2.1 กรณีธุรกรรมใน supply chain ให้เรยีกหลกัฐานแสดงการซื้อสนิค้าหรอืรบับรกิาร หรอื

เอกสารเรยีกเกบ็เงนิ 

 1.2.2 กรณีสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีราคาอ้างอิงตามตลาดโลก เช่น น้ํามัน แร่โลหะ ให้แสดง

หลกัฐานประกอบตามแต่กรณี เช่น เอกสารเรยีกเกบ็เงนิค่าสนิคา้โภคภณัฑ ์

 1.2.3 การตัง้ราคาสนิค้าบรกิารเป็นเงนิตราต่างประเทศ ตามวธิปีฏบิตัสิากล เช่น ค่าบรกิาร

สนามบนิ ตอ้งเรยีกหลกัฐานประกอบตามแต่กรณี เช่น เอกสารเรยีกเกบ็เงนิ 

 1.2.4 กรณีธุรกรรมหรอืสญัญาเกี่ยวขอ้งกบัต่างประเทศ เช่น โครงการก่อสร้าง สาธารณูปโภค 

ซ่อมบํารุง ใหแ้สดงหลกัฐานประกอบตามแต่กรณี เช่น สญัญารบัจา้งการซ่อมบํารุงที่ระบุจํานวน

เงนิค่าซ่อมอยู่ดว้ย 

2. ออกตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศในไทยชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศแก่ผู้ลงทุน ตอ้งเรยีกหลกัฐาน 

 2.1 หลกัฐานแสดงการออกตราสารสกุลเงนิตราต่างประเทศ หรอืการระดมทุนในไทย หรอื 

 2.2 หลกัฐานแสดงภาระการชาํระคนืเงนิต้น หรอืดอกเบีย้ จากการออกตราสารดงักล่าวใหแ้ก่ผูล้งทุน 

3. การลงทุนโดยตรงในประเทศเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ตอ้งเรยีกหลกัฐาน ดงัน้ี 

 3.1 หลกัฐานแสดงเหตุผลความจาํเป็นของการลงทุนเป็นเงนิตราต่างประเทศ และ 

 3.2 หลกัฐานแสดงการลงทุนระหว่างกนั เช่น สญัญาร่วมทุนหรอืสญัญาซื้อขายหุน้ โดยกรณีไปลงทุน

ครัง้แรกหากยงัไม่มสีญัญาสามารถใชม้ตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ (Board) มาแสดงได ้และ 

 3.3 หลกัฐานเกี่ยวกบักจิการที่ได้รบัการลงทุน เช่น ใบอนุญาตให้จดทะเบยีนของกจิการที่ลงทุน หนังสอื

บรคิณหส์นธ ิหรอืหลกัฐานอื่นใดทีแ่สดงตวัตนของกจิการทีไ่ปลงทุน และยื่นมาภายหลงัทีไ่ด ้มกีารลงทุน

แลว้ได ้

 
6 การซื้อเงนิตราต่างประเทศเพื่อชําระในประเทศ หมายถงึ การซื้อ FX หรอืการโอน FX กรณีผูช้ําระหรอืผูร้บัชําระไม่มบีญัช ีFCD รองรบั (ไม่

รวมถงึการโอนระหว่างบญัช ีFCD) เพื่อชําระใหแ้ก่บุคคลทีม่ถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทยทีม่บีญัชกีบัธนาคารในประเทศไทย 
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4. ธุรกรรมอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวมาข้างต้นท่ีนิติบุคคลรับอนุญาตพิจารณาจากการ KYB แล้วว่า

เช่ือมโยงกบัต่างประเทศ หรือลูกค้ามีความจาํเป็นต้องการชาํระเป็นเงินตราต่างประเทศ และไม่ใช่

วตัถปุระสงค์ negative list ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกหลักฐานแสดงเหตุผลความจําเป็นว่าธุรกรรม

ดงักล่าวมคีวามสอดคลอ้งกบัธุรกจิของลูกคา้ และเรยีกหลกัฐานอนัแสดงภาระผกูพนัตามดุลยพนิิจเพิม่เตมิ 


