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   31  มีนาคม  2547 
 
เรียน ผูจัดการ 
 ธนาคารพาณิชยทุกธนาคาร* 
 ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
 บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 บริษัทเงินทุน สินเอเซีย จํากัด (มหาชน) 

ท่ี ธปท. สกง. (03) ว.  700 /2547  เรื่อง การออกประกาศกระทรวงการคลัง และประกาศ 
เจาพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  

 ดวยธนาคารแหงประเทศไทยไดปรับปรุงรูปแบบการรายงานธุรกรรมเงินตราตางประเทศ 
และธุรกรรมเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยูนอกประเทศ โดยใหสถาบันการเงินรายงานในรูปขอมูล
อิเล็กทรอนิกสท่ีมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2547 เปนตนไป ตามประกาศกระทรวงการคลัง  
เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  และ เรื่อง คําสั่งรัฐมนตรีใหไวแกตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่  
31 มีนาคม พ.ศ. 2547  และประกาศเจาพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547  รวมท้ัง ยกเลิกหนังสือเวียนที่
เกี่ยวของ  โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

1. ยกเลิกแบบคําขอและแบบรายงาน ธ.ต.ท้ังหมด และสถาบันการเงินตองจัดใหลูกคา 
ยื่นแบบคําขอและแบบรายงานใหม รวมท้ัง ปรับวงเงินการรายงานธุรกรรมขั้นต่ํา  รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบ โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

  1.1  รายการสินคาออก สินคาเขาตั้งแต 20,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทา   
ใหใชใบขนสินคาท่ีผูสงออกและผูนําเขายื่นผานศุลกากรแทนแบบ ธ.ต. 1 และ ธ.ต. 2 

  1.2  กรณีขอผอนผันการรับชําระเงินคาของสงออกที่เกินกวา 120 วัน  การขอยกเวน
การจัดใหไดมาซึ่งเงินตราตางประเทศคาของสงออกตั้งแต 20,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทา 
หรือการหักกลบลบหนี้  สถาบันการเงินตองจัดใหลูกคายื่นแบบคําขอยกเวน / ผอนผัน การรับชําระเงิน 
คาของสงออก  

  1.3  ธุรกรรมการซื้อ ขาย ฝาก ถอน เงินตราตางประเทศทุกประเภทตั้งแต 20,000 
ดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทา  สถาบันการเงินตองจัดใหลูกคายื่นแบบการทําธุรกรรมเงินตรา 
ตางประเทศแทนแบบ ธ.ต. 3  ธ.ต. 4 และ ธ.ต. 5 ท้ังนี้ เจาพนักงานผอนผันใหลูกคาสามารถยื่น 
แบบ ธ.ต. ดังกลาวแทนแบบการทําธุรกรรรมเงินตราตางประเทศไดภายในกําหนดเวลา 1 เดือนนับแต 
วันที่ประกาศเจาพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช 
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  1.4  ธุรกรรมการซื้อ ขาย ฝาก ถอน เงินตราตางประเทศจํานวนต่ํากวา 20,000 ดอลลาร
สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทา  ใหสถาบันการเงินออกหลักฐานประกอบการทําธุรกรรมดังกลาวโดยสําแดง
จํานวนเงิน อัตราแลกเปลี่ยน วันเดือนปท่ีรับทําธุรกรรม และวัตถุประสงคดวย 

1.5  ใหบุคคลที่มีถิ่นที่อยูนอกประเทศสงคําสั่งหรือขอความผาน Authenticated SWIFT 
ท่ีมีขอมูลครบถวนเชนเดียวกับแบบการทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศแทนแบบรายงานดังกลาวได 

 2. ขอมูลธุรกรรมเงินตราตางประเทศ และธุรกรรมเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยูนอก
ประเทศที่สถาบันการเงินรายงานตอธนาคารแหงประเทศไทย  เปลี่ยนจากการรายงานแบบ ธ.ต. ตาง ๆ 
เปนการรายงานในรูปอิเล็กทรอนิกส  โดยใหสถาบันการเงินจัดทําขอมูลและรายงานตามระเบียบธนาคาร
แหงประเทศไทยวาดวยบริการดานการรับสงขอมูลดวยวิธีอิเล็กทรอนิกสเกี่ยวกับระบบบริหารขอมูล 
ของธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2546 

ท้ังนี้ ไดแนบเอกสารที่เกี่ยวของมาพรอมหนังสือนี้ดวยแลว  สําหรับประกาศกระทรวง 
การคลัง และประกาศเจาพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่ปรับปรุงใหม  สามารถดูรายละเอียดไดจาก 
Website ของธนาคารแหงประเทศไทย.(www.bot.or.th)  ภายใตหัวขอ กฎหมาย/ กฎหมายควบคุมการ 
แลกเปลี่ยนเงิน /ระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ  และโปรดแจงใหลูกคาของทานไดทราบโดยทั่วกันดวย 

       ขอแสดงความนับถือ     
       

                                                                                     
                                                            (นางทัศนา รัชตโพธิ์) 
       เจาพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. หนังสือเวียนที่ยกเลิก และหนังสือเวียนที่ยังมีผลบังคับใช 
 2. สรุปแบบ ธ.ต. ท่ียกเลิก และแบบคําขอและแบบรายงานใหม 
 3. แบบการทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศ และคําแนะนํา 
 4. แบบคําขอยกเวน / ผอนผัน การรับชําระเงินคาของสงออก และคําแนะนํา  

สํานักกลยุทธและกํากับการแลกเปลี่ยนเงิน 
สายตลาดการเงิน 
โทร. 0 2356 7346, 0 2283 5122 

หมายเหตุ :  ไมมีการจัดประชุมช้ีแจง 
*  ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจ 



รายชื่อหนังสือเวียนที่ยกเลิก 
 
ลําดับที่ เลขที่หนังสือเวียน ลงวันที่                                                เรื่อง 

1 ธปท.ต.(ว)  2242/2539 20 สิงหาคม 2539 การสงเงินไปลงทุนในกิจการที่จัดตั้งขึ้นในตางประเทศเพื่อประกอบธุรกิจซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ 
2 ธปท.ต.(ว)  321/2540 17 กุมภาพันธ 2540 การปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบพิธีการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
3 ต.(ว.)  1147/2542 9 กุมภาพันธ 2542 การออกประกาศเจาพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
4 ต.(ว.)  1227/2542 14 กรกฎาคม 2542 เอกสารที่ตองยื่นประกอบการขออนุญาต 
5 ธปท. สกง. (14) ว.  2/2545 30 กรกฎาคม 2545 การปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการจัดทําแบบรายงานและการออกประกาศเจาพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
6 สกง.(05) ว. 1/2546 18 เมษายน 2546 การปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการชําระคืนเงินกูจากตางประเทศ 

 
รายชื่อหนังสือเวียนที่ยังมีผลบังคับใช 

 
ลําดับที่ เลขที่หนังสือเวียน ลงวันที่                                               เรื่อง 

1 สกง.(14) ว. 1/2544 4 มกราคม 2544 บัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ 
2 สกง.(14) ว. 4/2544 13 กุมภาพันธ 2544 การดําเนินมาตรการคว่ําบาตรกลุมทาลิบัน 
3 ธปท. สกง. (05) ว. 1694/2546 22 กรกฎาคม 2546 การลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ 
4 สกง.(05) ว. 3/2546 22 กรกฎาคม 2546 การขายหลักทรัพยเงินตราตางประเทศตอใหผูลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ 

 



สรุปแบบ ธ.ต. ที่ยกเลิก และแบบคําขอและแบบรายงานใหม 
 

แบบคําขอและแบบรายงานใหม แบบ ธ.ต. ที่ยกเลิก 
แบบที่จัดทํา การแจงรายการ 

แบบ ธ.ต. 1 
(เกิน 500,000 บาท) 

แบบใบขนสินคาผานศุลกากร  
(ตั้งแต USD 20,000) 

ผูสงออกแจงรายการใบขนสินคาออกตอกรมศุลกากร 

สําเนาแบบ ธ.ต. 1  
(เกิน 500,000 บาท) 

แบบคําขออนุญาตยกเวน/ผอนผันการรับชําระเงินคาของสงออก  
(ตั้งแต USD 20,000) 

ผูสงออกจัดทํา ลงนาม และยื่นตอสถาบันการเงิน 

แบบ ธ.ต. 2 
(เกิน 500,000 บาท) 

แบบใบขนสินคาผานศุลกากร  
(ตั้งแต USD 20,000) 

ผูนําเขาแจงรายการใบขนสินคาเขาตอกรมศุลกากร 

แบบ ธ.ต. 3-4 
(เกิน USD 10,000) 

แบบการทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศ 
(ตั้งแต USD 20,000) 

ลูกคาแจงรายการ ลงนาม และยื่นตอสถาบันการเงิน 

- แบบ ธ.ต. 5  
- สําเนา ธ.ต.1  

- หนังสือขออนุญาต 
- แบบการทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศ  หรือแบบคําขออนุญาตยกเวน/ผอนผันการ
รับชําระเงินคาของสงออก แลวแตกรณี 

- ลูกคาจัดทํา ยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานผานสถาบันการเงิน 
- ลูกคาแจงรายการ ลงนาม และยื่นตอสถาบันการเงิน  เมื่อได 
   รับอนุญาตจากเจาพนักงานแลว 

แบบขอซื้อเงินตราตางประเทศรายยอย  
(ไมเกิน USD 10,000) 

หลักฐานที่สถาบันการเงินออกใหลูกคาเมื่อ ซื้อ ขาย ฝาก ถอนเงินตราตางประเทศ 
โดยสําแดงจํานวนเงิน อัตราแลกเปลี่ยน วันเดือนปที่รับทําธุรกรรม และวัตถุประสงค 
(ต่ํากวา USD 20,000) 

ลูกคาแจงรายการ  ลงนาม และยื่นตอสถาบันการเงิน 

แบบ ธ.ต. 11 
(เกิน USD 20,000) 

แบบการทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศ 
(ตั้งแต USD 20,000) 

ผูสงออกแจงรายการ ลงนาม และยื่นตอสถาบันการเงิน 

แบบ ธ.ต. 21 
(เกิน USD 20,000) 

แบบการทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศ 
(ตั้งแต USD 20,000) 

ผูนําเขาแจงรายการ ลงนาม และยื่นตอสถาบันการเงิน 

 



แบบการทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศ 
Foreign Exchange Transaction Form 

(เฉพาะธุรกรรมตั้งแต 20,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทาตามอัตราตลาด) (For transactions valued at USD 20,000 or above or equivalent at market rate)  
ช่ือนิติบุคคลรับอนุญาต Name of Authorized Financial Institution ………………………………………..…………. สาขา Branch.....................................…….… 
1. ขอมูลผูทําธุรกรรม Customer Information    
เลขหมายประจําตัว Identification Number      
ช่ือ Name ………………….………………………..………. สัญชาติ Nationality  
ที่อยู Address ……………………………..…………………………………………….... 
…..…..………..……………………………………………………………………………. 
ประเทศ Country         โทรศัพท Telephone    
ประเภทธุรกิจ Business Type  

2. ขอมูลผูรับ/ผูสงเงิน Beneficiary or Sender Information 
ช่ือ Name………………………………..……………..……………..........
ที่อยู Address..………….…..……..…….……………...…………..…… 
………………………………………………………………………………
ประเทศ Country   
ความเกี่ยวพันกับผูทําธุรกรรม  Relationship with Customer 

 ธุรกิจในเครือหรือผูถือหุน Affiliate or Shareholder      อื่นๆ Others 
3. ธุรกรรมเงินตราตางประเทศ  Foreign Exchange Transaction 
ประเภท Type   ซ้ือ Purchase   ขาย Sell   ฝาก Deposit   ถอน Withdraw   ไมขาย ไมฝาก Neither Sell Nor Deposit [  รับ Receive  จาย Pay] 
บัญชีเลขที่ Account Number       ช่ือเจาของบัญชี Name of Account Owner……………………………………………..…… 
วิธีการชําระเงิน Payment Method 

 ธนบัตร Note    T/C     Draft    T/T, T/R,M/T     SWIFT    อื่นๆ Others ………………….……………………………………………………….……. 
สกุลเงิน Currency    จํานวนเงิน Amount …………………….………….………………….. อัตราแลกเปลี่ยน Exchange Rate ………………………………. 
4.วัตถุประสงค Purpose  โปรดระบุ Please specify……………………………….………………………………………………………………..
โปรดระบุช่ือผูสงออกหรือผูนําเขา Please specify name of exporter or importer ………………….……………………………………………………………………. 
(กรณีวัตถุประสงคเปนคาสินคา และผูรับเงิน/จายเงินมิไดเปนผูสงออก/ผูนําเขา) (For trade purpose, please specify name of exporter/importer if beneficiary/sender is not exporter or importer) 
หนังสืออนุญาตเจาพนักงาน (ถามี) เลขที่ Competent Officer’s Approval Letter (if any) Number.….…………………….วันที่ Issued Date ………………………. 
5. การกูยืมเงินตราตางประเทศ 
     Foreign Currency Borrowing 
ประเภท Type  

 กูยืมโดยตรง Direct Borrowing 
 ออกตราสารหนี้ Issue Debt Securities   ประเภท Type ……………………. 

อายุ Maturity  
 มีกําหนดระยะเวลา Term ..… ป Year(s) ….. เดือน Month(s) …. วัน Day(s) 
 เมื่อทวงถาม On Demand 
 ไมกําหนดเวลาชําระ Not Specified 

การชําระคืน Repayment 
 คืนตนเงินเต็มจํานวนวันที่ Full Repayment Date …………………..………. 
 ผอนชําระเปน…….................งวด Number of Installments 

    หางกันงวดละ …………….....เดือน Installment Period in Month(s) 
    เร่ิมงวดแรกวันที่ First Installment Date ……………………………..…….. 
อัตราดอกเบี้ย Interest Rate 

 ไมคิดดอกเบี้ย No Interest      .        SIBOR + …….….% ตอป Per Year 
 อัตราคงที่ Fixed ………..%             LIBOR + ..…..….% ตอป Per Year 
 อื่นๆ Others   ระบุ Please Specify …………………………………………. 

การชําระคืนตนเงินกู หรือ ไถถอนตราสารหนี ้
Loan Repayment or Debt Securities Redemption 
คืนตนเงินกู Loan Principal Repayment 
   จํานวนเงิน Amount ……………………………………………..……………… 
   วันที่เบิกครั้งแรก First Withdrawal Date …………………………….………… 
   การชําระ Repayment  
   ชําระกอนกําหนด Early Repayment     เงินกูครบกําหนด At Maturity 
   ประเภท Type 
   เงินกูนําเขา Loan Proceeds brought in  
    เงินกูไมนําเขา Loan Proceeds not brought in 
   อายุ Maturity 
   ไมเกิน 1 ป Not more than 1 year       เกิน 1 ป Over 1 year 
ไถถอนตราสารหนี้ Debt Securities Redemption 
   ประเภท Type 
   เงินนําเขา Proceeds brought in  
    เงินไมนําเขา Proceeds not brought in 
   การชําระ Redemption          ทั้งจํานวน Full           บางสวน Partly 
   วันที่ออกตราสารหนี้ Issued Date …..……….จํานวนเงิน Amount ..…….…... 
   ชําระดอกเบี้ยจํานวนเงิน Interest Repayment Amount ……………………… 

6. คํารับรองของผูทําธุรกรรม 
    Certified by Customer 

            ขอรับรองวารายการที่ระบุไวถูกตองตามความเปนจริง 
             I hereby certify that the above statement is true and correct. 
 

……………………………………………………………………… 
(…………………………………..………………………………………) 

ลายมือช่ือของผูทําธุรกรรม  
Signature of Customer 

                  วันที่ Date ………………………………………… 

7. คํารับรองของนิติบุคคลรับอนุญาต  
     Certified by Authorized Financial Institution 
            ขอรับรองวาไดตรวจสอบรายการขางตนและธุรกรรมถูกตองตามความเปน
จริงและเปนไปตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
            We hereby certify that the above transactions have been verified 
to be true and correct and in compliance with the Exchange Control Law. 

………………………………………………………………………… 
(…………………………………..………………………………………) 

ลายมือช่ือและตราประทับของนิติบุคคลรับอนุญาต  
Signature and Stamp of Authorized Financial Institution 

วันที่ Date …………………….…………….……… 
คําเตือน ผูใดฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศหรือคําสั่งท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินสามป หรือท้ังปรับท้ังจํา 
Warning Any person who contravenes or fails to comply with the Ministerial Regulations, Notifications, or Directions issued under the Exchange Control Act B.E. 2485 shall be liable to a fine at 
maximum of twenty thousand Baht or to imprisonment at maximum of three years or both. 



คําแนะนําในการปฏิบัติและกรอกแบบการทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศ 
 
 1.  แบบการทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศ  เปนแบบรายงานการทําธุรกรรมระหวาง 
นิติบุคคลรับอนุญาตกับลูกคา ที่เกี่ยวกับการซื้อ ขาย ฝาก ถอน ไมขาย ไมฝาก เงินตราตางประเทศ 
ที่มีจํานวนเงินตั้งแต 20,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเทาตามอัตราตลาด   
 2.  การจัดทํา  ตนฉบับนิติบุคคลรับอนุญาตเก็บไว  พรอมเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่ 
เกี่ยวของไมนอยกวา 3 ปเพื่อใหเจาพนักงานตรวจสอบเมื่อตองการ  สวนสําเนามอบใหผูขอทํา 
ธุรกรรมเก็บไวเพื่อเปนหลักฐาน สําหรับกรณีไมขาย ไมฝาก ตองจัดทําแบบการทําธุรกรรม 
เงินตราตางประเทศ 2 ฉบับ แยกเปนดานรับ และดานจาย  

3.  การกรอกรายการ  ใหนิติบุคคลรับอนุญาตดูแลใหผูขอทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศ
กรอกรายการตาง ๆ ในแบบการทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศใหครบถวนตรงตามความเปนจริง 
โดยรายการที่ใหกรอกเปนรหัส  ใหนิติบุคคลรับอนุญาตแนะนําใหผูขอทําธุรกรรมกรอกตามรหัส 
ที่ ธปท. กําหนดใน Data Set   ขอมูลตามแบบการทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศเปนขอมูลเบื้องตน
ที่ผูทําธุรกรรมจะตองแจงตอนิติบุคคลรับอนุญาตเมื่อขอทําธุรกรรมเทานั้น สําหรับขอมูลอ่ืน ๆ ที่
นิติบุคคลรับอนุญาตจะตองรายงานใหครบถวนตาม Data Set   นิติบุคคลรับอนุญาตตองจัดใหผูขอ
ทําธุรกรรมแจงขอมูลใหครบถวน หรือตรวจสอบวามีขอมูลครบถวนในเอกสารหลักฐานอื่น
ประกอบการทําธุรกรรมกรณีตาง ๆ  

กรณีลูกคาแจงรายการธุรกรรมเงินตราตางประเทศผาน Authenticated SWIFT ใหใช
เอกสารดังกลาวเปนแบบการทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศได  แตนิติบุคคลรับอนุญาตตองดูแลให
เอกสารนั้นมีขอมูลครบถวนถูกตองตามแบบการทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศ  ลงนามรับรองและ
ประทับตรา พรอมสําแดงจํานวนเงิน อัตราแลกเปลี่ยน และวันที่รับทําธุรกรรม  ใหครบถวน 

4.  การแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลการรายงาน  ใหนิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของและดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลในแบบรายงาน พรอมลงลายมือ
ช่ือและประทับตรารับรองการแกไข  แลวรายงานการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวตอเจาพนักงาน 
สําหรับเอกสารหลักฐานใหนิติบุคคลรับอนุญาตเก็บรักษาไวไมนอยกวา 3 ป เพื่อใหเจาพนักงาน
ตรวจสอบเมื่อตองการ  การรายงานตอเจาพนักงานใหปฏิบัติ ดังนี้ 

      (1)  กรณีที่เปนการแกไขการทําธุรกรรมที่ไดรายงานตามระบบ Data Management System 
(DMS)  ใหนิติบุคคลรับอนุญาตรายงานการแกไขเปลี่ยนแปลงตามวิธีการที่กําหนดในระบบ DMS 

     (2)  กรณีที่เปนการแกไขแบบรายงานธ.ต.เดิม ใหนิติบุคคลรับอนุญาตทําหนังสือแจง
การแกไขดังกลาวยื่นตอสํานักจัดการขอมูล สายบริหารขอมูล 



  

 
                                    รายละเอียดวิธีการกรอกรายการ 

 
รายการ การกรอกรายงาน 

1.  เลขหมายประจําตัว สัญชาติ ประเทศ ใหกรอกรหัสตามที่ ธปท. กําหนดไวในหลักเกณฑการรายงาน 
ขอมูล DS-IPI 

2.  ช่ือผูทําธุรกรรม ใหกรอกชื่อลูกคาผูทําธุรกรรมเปนภาษาไทยสําหรับคนไทย และ
ใหกรอกเปนภาษาอังกฤษสําหรับชาวตางชาติ ท้ังนี้ กรณีเปน 
นิติบุคคลใหใชช่ือนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย 

3.  ท่ีอยู  โทรศัพท ใหกรอกที่อยูปจจุบันตามที่แจงไวกับทางการที่สามารถติดตอได  
ไดแก ท่ีอยูตามทะเบียนบาน หรือสถานที่ตั้งกิจการตามที่จด
ทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย  และหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถ 
ติดตอได 

4.  ประเภทธุรกิจ ใหกรอกรหัสประเภทธุรกิจของผูทําธุรกรรมวาประกอบธุรกิจ
ประเภทใด เชน ธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจการกอสราง เปนตน  
ถาประกอบธุรกิจหลายประเภท ใหกรอกเฉพาะธุรกิจหลัก 

5.  ช่ือ ท่ีอยู ประเทศ ผูรับเงิน/ผูสงเงิน ใหกรอกชื่อ (เปนภาษาอังกฤษ) ท่ีอยู รหัสประเทศของผูรับเงินหรือ
ผูสงเงิน โดยใชรหัสตามที่ ธปท. กําหนด  หากผูรับเงินหรือผูสงเงิน
มิใชเจาของเงินโปรดระบุช่ือเจาของเงินไวในวงเล็บ  

6.  ความเกี่ยวพันกับผูทําธุรกรรม ใหระบุความสัมพันธระหวางผูรับเงินหรือผูสงเงิน กับผูทําธุรกรรม 
โดยกา bในชองธุรกิจในเครือหรือผูถือหุน กรณีมีการถือหุนตั้งแต
รอยละ 10 ข้ึนไป  และกาbชองอื่น ๆ สําหรับกรณีอื่น 

7.  ประเภทธุรกรรม ใหกาbในชองประเภทธุรกรรมที่ตองการ สําหรับกรณีไมขาย ไม
ฝาก ซึ่งตองจัดทําแบบรายงาน 2 ฉบับ ใหกาbวาเปนดานรับหรือ
ดานจาย 

8.  บัญชีเลขที่ ใหกรอกเลขที่บัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศที่จะนําเงินเขาฝาก
หรือถอน 

9.  ช่ือเจาของบัญชี ใหกรอกชื่อเจาของบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ มิใชช่ือบัญชี  
เชน บริษัท ก จํากัด มีบัญชีเงินฝากหลายบัญชีโดยใชช่ือบัญชีตาง ๆ 
กัน จะตองระบุช่ือบริษัท ก จํากัดในชองช่ือเจาของบัญชี 

10.  วิธีการชําระเงิน ใหกาbในชองตามวิธีการชําระปจจัยชําระเงินตางประเทศ  กรณี
เปนอื่น ๆ  ใหระบุรายละเอียดดวย 



  

รายการ การกรอกรายงาน 
11.  สกุลเงิน จํานวนเงิน อัตราแลกเปลี่ยน  ใหกรอกรหัสสกุลเงิน (Currency ID) ในชองสกุลเงิน โดยใชรหัส

ตามที่ ธปท. กําหนด และสําแดงจํานวนเงินตราตางประเทศที่ทํา 
ธุรกรรมในชองจํานวนเงิน และอัตราแลกเปลี่ยนกรณีซื้อ ขาย  
เงินตราตางประเทศ 

12.  วัตถุประสงค ใหกรอกรหัสวัตถุประสงค โดยใชรหัสตามที่ ธปท. กําหนด  
พรอมท้ังระบุรายละเอียดวัตถุประสงคใหชัดเจน 

13.  ช่ือผูสงออกหรือผูนําเขา ใหกรอกเฉพาะกรณีวัตถุประสงคเปนคาสินคา และผูรับเงินหรือ
จายเงินมิไดเปนผูสงออกหรือผูนําเขา  โดยใหกรอกชื่อเปนภาษา
ไทย 

14.  เลขที่ และวันที่ของหนังสืออนุญาต 
เจาพนักงาน 

กรณีเปนการทําธุรกรรมที่ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน ใหกรอก
เลขที่ และวันที่หนังสืออนุญาต 

15.  การกูยืม หรือชําระคืนตนเงินกู หรือ 
ไถถอนตราสารหนี้ เงินตราตางประเทศ 

ใหกรอกรายละเอียดการกูยืม การชําระคืนตนเงินกู หรือไถถอนตรา
สารหนี้เงินตราตางประเทศ ใหครบถวน สําหรับกรณีชําระคืนตน
เงินกู วันที่เบิกครั้งแรกใหกรอกวันที่เบิกเงินกูครั้งแรกตามเอกสาร
หลักฐานที่ปรากฏ  กรณีท่ีไมสามารถทราบวันที่แนนอนใหใชวันที่
ของสัญญากู หรือ วันตนเดือน หรือตนปท่ีทราบ 

16.  คํารับรองของผูทําธุรกรรม ใหผูทําธุรกรรมลงลายมือช่ือและประทับตรานิติบุคคลกรณีเปนนิติ
บุคคล  สําหรับกรณีทําการแทนใหแนบหนังสือมอบอํานาจดวย  
และลงวันที่ทําธุรกรรม   

17.  คํารับรองของนิติบุคคลรับอนุญาต ใหลงลายมือช่ือและประทับตราของนิติบุคคลรับอนุญาต  และลง
วันที่ท่ีนิติบุคคลรับอนุญาตทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศกับลูกคา 
(Transaction Date) 

 



แบบคําขอยกเวน / ผอนผัน การรับชําระเงินคาของสงออก 
(การสงออกตั้งแต 20,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทาตามอัตราตลาด / กรณีหักกลบลบหนี้) 

 
ชื่อผูสงออก................................................................................................................................................................................................... 
ที่อยู ............................................................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท .................................................   โทรสาร ..............................................  

 เลขที่ทะเบียนการคา ...........................   เลขที่บัตรประชาชน ............................    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  ............................... 

หนังสืออนุญาตเจาพนักงาน  (ถามี)  เลขท่ี  ......................  วันท่ี   .................................... 
 

 1.  ขอผอนผันรับชําระเงินตราตางประเทศคาของสงออกเกินกวา 120 วัน    รวมจํานวนเงิน  .................................................... 
                ไดรับชําระเงินคาของสงออก ......................วัน 
                ตออายุการนําเงินตราตางประเทศที่ครบกําหนดการชําระเงินอีก ................... วัน     ถึงวันที่ ....................................... 
 

 2.  ขอยกเวนไมตองนําเขาเงินตราตางประเทศคาของสงออก   รวมจํานวนเงิน  .............................................................. 
กรณี         ซอมแซม                          ทดสอบ                                  แสดงเผยแพร                   ชดเชยของที่ชํารุดสูญหาย  

  แลกเปลี่ยนสินคา             รับจางประกอบหรือผลิต         
  รับชําระเปนธนบัตรเงินบาท  (จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามหรือประเทศที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศไทย)   
  อื่น ๆ  (โปรดระบุ)  ...................................................... 

 
 3.  ขอยกเวนไมตองนําเขาเงินตราตางประเทศคาของสงออกกรณีหักกลบลบหนี้    คูคาเดียว   หลายคูคา /  ผานศูนย 

            รวมจํานวนเงิน.......................... 
รายละเอียดการหักกลบลบหนี้ 

 
รายรับ รายจาย 

มูลคาของสงออก   จํานวนเงิน มูลคาของนําเขา  จํานวนเงิน 
         เดือน.....           เดือน.....  
         เดือน.....           เดือน.....  
ยอดรวมมูลคาของสงออก  ยอดรวมมูลคาของนําเขา  
ยอดรวมรายรับอื่น ๆ  ยอดรวมรายจายอ่ืน ๆ   
ยอดรวมทั้งหมด  ยอดรวมทั้งหมด  
        สุทธิรับ             สุทธิจาย   

คํารับรองของผูสงออก 
         ขอรับรองวารายการตามที่ระบุไวขางตนถูกตองตาม
ความเปนจริงทุกประการ 
 
 

...................................................................... 
( ........................................................................) 

(ลายมือช่ือและตราประทับของผูสงออก) 
วันที่   ................................................ 

คํารับรองของนิติบุคคลรับอนุญาต 
      ขอรับรองวาไดตรวจสอบรายการขางตนและธุรกรรมถูกตองตาม
ความเปนจริงและเปนไปตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
 
 

.............................................................. 
( ......................................................................... ) 

      (ลายมือช่ือและตราประทับของนิติบุคคลรับอนุญาต) 
       วันที่   ..................................................... 

คําเตือน  ผูใดฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศหรือคําส่ังท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 
               มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินสามป หรือท้ังปรับท้ังจํา 
 



คําแนะนําในการปฏิบัติและกรอกแบบคําขอยกเวน / ผอนผัน การรับชําระเงินคาของสงออก 
 

1.  แบบคําขอยกเวน / ผอนผัน การรับชําระเงินคาของสงออก (การสงออกตั้งแต 20,000 ดอลลารสหรัฐ
อเมริกาหรือเทียบเทาตามอัตราตลาด / กรณีหักกลบลบหนี้)  เปนแบบคําขอที่ใหผูสงออกจัดทํา และยื่นตอนิติบุคคล
รับอนุญาตเพื่อขอผอนผัน เนื่องจากไดรับชําระเงินตราตางประเทศคาของสงออกเกินกวาเวลาที่กฎหมายกําหนด 
หรือขอยกเวนการจัดใหไดมาซึ่งเงินตราตางประเทศคาของสงออกในกรณีตาง ๆ   สําหรับกรณีการหักกลบ 
ลบหนี้ที่มีมูลคาการสงของออกและนําของเขาในแตละครั้งต่ํากวา 20,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทาตาม
อัตราตลาดรวมอยูดวย ใหรวมรายการเหลานั้นในรายละเอียดการหักกลบลบหนี้ในชองมูลคาของสงออก 
รวมและมูลคาของนําเขารวมดวย ทั้งนี้ เพื่อใหรายงานมูลคาการหักกลบลบหนี้ถูกตองครบถวนตรงกับ สุทธิรับ
หรือสุทธิจาย  

 
2.  เมื่อนิติบุคคลรับอนุญาตไดรับแบบคําขอยกเวน / ผอนผัน ใหนิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบความ 

ถูกตองของเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของตามแตละกรณี ใหครบถวนตามที่เจาพนักงานกําหนดเพื่อประกอบการตรวจ
สอบ และเมื่อนิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบรายละเอียดในแบบคําขอยกเวน / ผอนผัน วาครบถวนถูกตอง 
ตรงตามเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของแลว ใหนิติบุคคลรับอนุญาตลงลายมือช่ือและประทับตราของนิติบุคคล 
รับอนุญาตเพื่อรับรองการตรวจสอบ  และรายงานรายการดังกลาวตามวิธีการที่กําหนดในระบบ Data Management 
System (DMS) 

 
3.  กรณีที่ตองยื่นใหเจาพนักงานเปนผูพิจารณา ใหผูสงออกยื่นคําขอเปนหนังสือพรอมเอกสารผาน 

นิติบุคคลรับอนุญาต และใหนิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบความถูกตองเบื้องตนของเอกสารหลักฐานตามที่ 
เจาพนักงานกําหนดกอนสงใหเจาพนักงานพิจารณา  เมื่อเจาพนักงานอนุญาตแลว ใหผูสงออกยื่นหนังสืออนุญาต
และเอกสารตามที่กําหนดในหนังสืออนุญาตพรอมแบบคําขอยกเวน / ผอนผัน ตอนิติบุคคลรับอนุญาต   
เมื่อนิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบรายละเอียดในแบบคําขอยกเวน / ผอนผัน  และเอกสารวาครบถวนถูกตอง 
ตามที่กําหนดในหนังสืออนุญาตแลว  ใหนิติบุคคลรับอนุญาตลงลายมือช่ือและประทับตราของนิติบุคคล 
รับอนุญาตในแบบคําขอยกเวน / ผอนผันเพื่อรับรองการตรวจสอบ และรายงานรายการดังกลาวตามวิธีการ 
ที่กําหนดในระบบ DMS 
 
 4.  เมื่อนิติบุคคลรับอนุญาตรายงานตามวิธีการที่กําหนดในระบบ DMS แลว ใหเก็บตนฉบับแบบคําขอ 
ยกเวน / ผอนผัน และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของไมนอยกวา 3 ป  เพื่อใหเจาพนักงานตรวจสอบเมื่อตองการ  
สวนสําเนาแบบคําขอยกเวน / ผอนผันมอบใหผูขอเก็บไวเปนหลักฐาน 
 
 
 
 



  

 
                                         รายละเอียดวิธีการกรอกรายการ 
 

รายการ การกรอกรายงาน 
ช่ือผูสงออก ที่อยู โทรศัพท โทรสาร 
 

- ใหกรอกชื่อ ที่อยู เปนภาษาไทย  โดยกรอกที่อยูตามภูมิลําเนา 
   โทรศัพท  และโทรสาร ที่สามารถติดตอได 

เลขที่ทะเบียนการคา 
เลขที่บัตรประชาชน 
อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

- กรณีที่เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย 
- กรณีที่เปนบุคคลธรรมดา 
- กรณีนิติบุคคลอื่น เชน เลขที่ทะเบียนนิติบุคคลที่ออกใหโดย 
   หนวยงานราชการอื่นที่มิใชกระทรวงพาณิชย 

1.  ขอผอนผันรับชําระเงินคาของสงออกเกิน
กวา 120 วัน   
จํานวนเงิน 
 
 
 
 

 ไดรับชําระเงินคาของสงออก .......วัน 
 
 

 ตออายุการนําเงินตราตางประเทศที่ครบ 
กําหนดการชําระเงินอีก ..A.. วัน  ถึงวันที่ ..B... 

 
 
- ใหกรอกจํานวนเงินในสกุลเงินที่ขอยกเวน /ผอนผัน ใหใชสกุลเงิน 
ที่สําแดงในใบขนสินคาขาออก 
 
- ใหใสเครื่องหมาย  X  ลงใน  
- กรณีระยะเวลาชําระเงินตามเอกสารที่ตกลงซื้อขายกันเกิน   
  120 วัน  เชนตกลงกันเปน 180 วัน  
 
-  กรณีมีการตออายุ (ขยายเวลา) การนําเงินตราตางประเทศจาก 
   วันที่ครบกําหนดชําระเดิม  รวมระยะเวลาแลวเกิน 120 วัน เชน 
 1. เดิมตกลงชําระเปน 60 วัน แตเมื่อครบกําหนดแลวยังไมได 
     รับชําระ ผูซ้ือไดขอขยายเวลาการชําระออกไปอีก 30 วัน  
     รวมระยะเวลาไดรับเงินเปน 90 วัน กรณีนี้ไมตองขอยกเวน / 
     ผอนผันตออายุเนื่องจากไมเกิน 120 วัน 
2. เดิมตกลงชําระเปน 60 วัน  แตเมื่อครบกําหนดแลวยัง 
    ไมไดรับชําระ ผูซ้ือไดขอขยายเวลาการชําระออกไปอีก 90 วัน 
    รวมระยะเวลาไดรับเงินเปน 150 วัน กรณีนี้ตองขอยกเวน /  
    ผอนผันตออายุเนื่องจากเกิน 120 วัน ทั้งนี้ใหกรอกในชอง  A 
    เทากับ 90 วัน และชอง B ใหระบุวันที่ที่จะไดรับชําระเงินตาม 
    ขอตกลงใหม 
 

  
 



  

รายการ การกรอกรายงาน 
 3. เดิมตกลงชําระเปน  180  วัน (กรณีนี้ตองเคยขอยกเวน / 

    ผอนผันชําระเกิน  120  วันแลว )  แตเมื่อครบกําหนดแลวยัง 
     ไมไดรับชําระ ผูซ้ือไดขอขยายเวลาการชําระออกไปอีก 30  วัน 

     รวมระยะเวลาไดรับเงินเปน  210  วัน กรณีนี้ตองขอยกเวน / 
     ผอนผันตออายุ  ทั้งนี้ใหกรอกในชอง A เทากับ 30 วัน  และ  
     ชอง B ใหระบุวันที่ที่จะไดรับชําระเงินตามขอตกลงใหม 

2.  ขอยกเวนไมตองนําเขาเงินตราตางประเทศคา
ของสงออก 
จํานวนเงิน 

 
 
-   ใหกรอกจํานวนเงินในสกุลเงินที่ขอผอนผันใหใชสกุลเงินที่สําแดง
ในใบขนสินคาขาออก สําหรับกรณีหักกลบลบหนี้หากมีหลายสกุล
เงิน ใหใชสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินสุทธิรับ/สุทธิจายที่จะไดจากการ
หักกลบลบหนี้ 
- ใหใสเครื่องหมาย X ลงใน  หนากรณีที่เกี่ยวของ  
         สําหรับกรณีอ่ืน ๆ  ตองมีหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงาน 
  กอน  ทั้งนี้ ใหระบุรายละเอียดดวย เชน   สงของออกไปลงทุน 
  หรือการหักกลบลบหนี้กับหลายคูคาที่ผานศูนยกลางการหักกลบ 
   ลบหนี้  เปนตน 

3. ขอยกเวนไมตองนําเขาเงินตราตางประเทศคา
ของสงออก  กรณีหักกลบลบหนี้คูคาเดียว 
จํานวนเงิน 

 
 
- ใหกรอกจํานวนเงินในสกุลเงินที่ขอผอนผัน  หากมีหลาย 
สกุลเงิน ใหใชสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินสุทธิรับ/สุทธิจายที่จะไดจาก
การหักกลบลบหนี้ 

รายรับ รายรับ ประกอบดวย มูลคาของสงออกและรายรับอ่ืน ๆ  
มูลคาของสงออก - ใหแยกมูลคาของสงออกที่นํามาหักกลบในครั้งนี้ออกเปน 

    รายเดือน 
เดือน   - ระบุเดือนที่สงของออกตามใบขนสินคาขาออก 
ยอดรวมมูลคาของสงออก - ใหรวมจํานวนเงินของสงออกทุกเดือนที่นํามาหักกลบในครั้งนี้ 
ยอดรวมรายรับอื่น ๆ  - ใหรวมจํานวนเงินของรายรับอื่น ๆ ที่นํามาหักกลบในครั้งนี้ 
ยอดรวมทั้งหมด - ใหรวมจํานวนเงินของยอดรวมมูลคาของสงออกและยอดรวม 

    รายรับอื่น ๆ  
 
 



  

รายการ การกรอกรายงาน 
รายจาย 
 
 

มูลคาของนําเขา 

รายจาย ประกอบดวย มูลคาของนําเขา และรายจายอื่น ๆ ซ่ึง 
รายจายนี้ตองเปนกรณีท่ีนิติบุคคลรับอนุญาตสามารถขายเงินได 
- ใหแยกมูลคาของนําเขาที่นํามาหักกลบในครั้งนี้ออกเปน 
   รายเดือน 

เดือน - ระบุเดือนที่นําของเขาตามใบขนสินคาขาเขา 
ยอดรวมมูลคาของนําเขา - ใหรวมจํานวนเงินของนําเขาทุกเดือนที่นํามาหักกลบในครั้งนี้ 
ยอดรวมรายจายอื่น ๆ  - ใหรวมจํานวนเงินของรายจายอื่น ๆ ที่นํามาหักกลบในครั้งนี้ 
ยอดรวมทั้งหมด - ใหรวมจํานวนเงินของยอดรวมมูลคาของนําเขา และยอดรวม 

    รายจายอื่น ๆ  
สุทธิรับ / สุทธิจาย 
 

- ใหนํายอดรวมทั้งหมดของดานรายรับ เทียบกับ  ยอดรวม 
   ทั้งหมดของดานรายจาย 
กรณี  รายรับมากกวารายจาย   เปนสุทธิรับ   
กรณี  รายรับนอยกวารายจาย   เปนสุทธิจาย 

รวมจํานวนเงินขอยกเวน    กรณีสุทธิรับ ใหถือวาเงินที่ไดรับเปนคาของสงออก     
         การกรอกจํานวนเงินขอยกเวน ใหคํานวณโดยนําสุทธิรับ เทียบกับ 
ยอดรวมมูลคาของสงออก   ตัวอยางเชน 

- สุทธิรับเทากับหรือมากกวายอดรวมมูลคาของสงออก ใหแสดง  
จํานวนเงินขอยกเวน / ผอนผัน เทากับ ศูนย  เนื่องจากไดรับชําระคา
ของสงออกครบถวนแลว  
- สุทธิรับนอยกวายอดรวมมูลคาของสงออก ใหแสดงจํานวนเงิน  
  ขอยกเวน / ผอนผัน เทากับยอดรวมมูลคาของสงออก หัก สุทธิรับ 
  เนื่องจากไดรับชําระคาของสงออกยังไมครบ  
กรณีสุทธิจาย ใหแสดงจํานวนเงินขอยกเวน/ ผอนผัน เทากับยอด
รวมมูลคาของสงออก เนื่องจากยังไมไดรับชําระคาของสงออก 

คํารับรองของผูสงออก -  ใหผูสงออกลงลายมือช่ือและประทับตรานิติบุคคล กรณีเปน 
    นิติบุคคล สําหรับกรณีทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ 
    อํานาจดวย และลงวันที่ที่ยื่นตอนิติบุคคลรับอนุญาต 

คํารับรองของนิติบุคคลรับอนุญาต -  ใหลงลายมือช่ือและประทับตราของนิติบุคคลรับอนุญาต และ 
    ลงวันที่ที่นิติบุคคลรับอนุญาตรับรองความถูกตองของ 
    ธุรกรรม 

 


