
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ประกาศกรมที่ดิน 
เรื่อง หลักฐานท่ีคนตางดาวหรือนิติบุคคล 

ท่ีกฎหมายถือวาเปนคนตางดาวตองนํามาแสดง 
เพื่อขอไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหองชุด 

---------------------- 
  ตามที่กรมที่ดินไดวางหลักเกณฑเปนทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานที่คนตางดาว 
หรือนิติบุคคลซ่ึงกฎหมายถือวาเปนคนตางดาวตองนํามาแสดงเพ่ือขอไดมาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในหอง
ชุด 
ไปแลว นั้น 
  เนื่องจากกรมที่ดินไดรับแจงจากธนาคารแหงประเทศไทยวาไดปรับปรุงแบบราย 
งาน ธ.ต. ใหม โดยแยกตามประเภทผูขายเงินและการฝากเงินตราตางประเทศตั้งแตวันที ่๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๓ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
  ธ.ต. ๓ (ก)  เปนแบบรายงานการขายเงินตราตางประเทศของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู 
ในประเทศไทย ใหแกตัวแทนรับอนุญาต 
  ธ.ต. ๓ (ข)  เปนแบบรายงานการขายเงินตราตางประเทศของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู 
นอกประเทศไทย ใหแกตัวแทนรับอนุญาต 
  ธ.ต. ๓ (ค)  เปนแบบรายงานการนําเงินเขาบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ 
ของบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย 
  ดังน้ัน ในการตรวจสอบหลักฐานการนําเงินตราตางประเทศเขามาในราชอาณา 
จักรหรือการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยูนอกประเทศเพื่อนํามาซื้อหองชุด จึง
ให 
พนักงานเจาหนาที่ถือปฏิบัติ ดังน้ี 
  ๑.  หลักฐานการนําเงินตางประเทศของคนตางดาวเขามาขายเพื่อแลกเปลี่ยน 
เปนเงินบาท และนําไปจายคาหองชุดนั้น แยกได ๒ กรณี ดังน้ี 
        ๑.๑  กรณีการขายเงินตราตางประเทศของคนตางดาวท่ีมีจํานวนเงินเกิน 
กวา ๕,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทาตามอัตราตลาด หากคนตางดาวเปนผูนําไปขาย 
ใหใชหลักฐานแบบ ธ.ต. ๓ (ข) ที่ธนาคารรับอนุญาตจะตองจัดใหคนตางดาวนั้นรายงานการขาย 
เงินตราตางประเทศ หรือหากคนตางดาวผูโอนไดใหบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย ซึ่งเปนผูรับ 
โอนนําเงินไปขาย ใหใชหลักฐานแบบ ธ.ต. ๓ (ก) ที่ธนาคารรับอนุญาตจะตองจัดใหบุคคลที่มีถิ่น
ท่ี 
อยูในประเทศไทยนั้นรายงานการขายเงินตราตางประเทศ โดยในชองผูสงเงินตามแบบ ธ.ต. ๓ 
(ก)  
หรอื ธ.ต. ๓ (ข) ตองระบุวาสงเงินมาจากตางประเทศ 
        ๑.๒  กรณีการขายเงินตราตางประเทศของคนตางดาวที่มีจํานวนเงินไมเกิน 
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๕,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทาตามอัตราตลาด หรือการขายเงินตราตางประเทศให
แก 
บริษัทรับอนุญาตหรือบุคคลรับอนุญาต หลักฐานการขายเงินตราตางประเทศในกรณีนี้จะไดแก 
หลักฐานใบรับซื้อเงินตางตางประเทศที่ธนาคารรับอนุญาตหรือบริษัทรับอนุญาต หรือบุคคลรับ 
อนุญาตออกใหแกคนตางดาวที่นําเงินตราตางประเทศมาขาย 
 
  ๒.  หลักฐานการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยูนอกประเทศ 
แยกได ๒ กรณี คือ 
        ๒.๑  กรณีคนตางดาวหรือนิติบุคคลท่ีกฎหมายถือวาเปนคนตางดาว ถอน 
เงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยูนอกประเทศ ซึ่งเปนบัญชีของตนเองเพื่อนํามาซื้อหอง 
ชุด กรณีนี้ใหใชหลักฐานหนังสือรับรองของธนาคารพาณิชยซึ่งรับรองการถอนเงินจากบัญชีเงิน
ฝาก 
ที่เปนเงินบาทของผูมีถิ่นที่อยูนอกประเทศ 
        ๒.๒  กรณีคนตางดาวหรือนิติบุคคลท่ีกฎหมายถือวาเปนคนตางดาว ถอน 
เงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคที่มีถิ่นที่อยูนอกประเทศซึ่งไมใชบัญชีของตนเองเพื่อนํามาซื้อหอง
ชุด 
โดยกรณีดังกลาวนี้สือบเนื่องจากในปจจุบันคนตางดาวหรือนิติบุคคลที่กฎหมายถือวาเปนคนตาง 
ดาวสวนมากไมไดเปดบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยูนอกประเทศในนามของตนเอง แตจะใช 
บริการของสถาบันการเงินในตางประเทศที่มาเปดบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยูนอกประเทศ 
ไวกับธนาคารรับอนุญาตในประเทศไทย และคนตางดาวหรือนิติบุคคลที่กฎหมายถือวาเปนคน
ตาง 
ดาวไดโอนเงินบาทผานสถาบันการเงินการเงินในตางประเทศที่มาเปดบัญชีเงินบาทของบุคคลที่ม ี
ถิ่นที่อยูนอกประเทศดังกลาว แลวสถาบันการเงินในตางประเทศไดสั่งใหธนาคารรับอนุญาตใน 
ประเทศไทยถอนเงินจากบัญชีเงินบาทดังกลาวใหคนตางดาวหรือนิติบุคคลที่กฎหมายถือวาเปน
คน 
ตางดาวนําไปซื้อหองชุด กรณีนี้ใหใชหนังสือรับรองจากธนาคารรับอนุญาตที่รับรองการถอนเงิน 
จากบัญชีเงินบาทดังกลาว ใหคนตางดาวหรือนิติบุคคลที่กฎหมายถือวาเปนคนตางดาวนําไปซื้อ 
หองชุด เพื่อเปนหลักฐานประกอบการซื้อหองชุดของคนตางดาวหรือนิติบุคคลที่กฎหมายถือวา
เปน 
คนตางดาว 
 
     ประกาศ ณ วันที ่๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
           ประวิทย สีหโสภณ 
             อธิบดีกรมที่ดิน 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

[รก.๒๕๔๔/พ๙๘ง/๑๔/๘ ตุลาคม ๒๕๔๔] 
 
 
       อัมพิกา/แกไข 
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