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ชือ
่ ตาราง

มูลค่าการชาระเงินผ่านระบบการชาระเงินและช่องทางต่าง ๆ

ความถีข
่ องข้อมูล
ความล่าช้าและ
กาหนดเวลาเผยแพร่

ความถี่

หลักวิธีทางสถิติ
หลักการ นิยาม และ
การจัดกลุม
่
ความครอบคลุม
การบันทึกข้อมูลและ
มาตรฐานบัญชีทเี่ กีย่ วข้อง
ลักษณะของข้อมูล
และวิธีการจัดเก็บ
วิธีประมวลผลข้อมูล

ข้อมูลมูลค่ารายการธุรกรรมการชาระเงินผ่านระบบหรือช่องทางต่างๆ ทีใ่ ห้บริการโดยธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ สาขา
ธนาคารต่างประเทศ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ บริษท
ั ทีป
่ ระกอบธุรกิจบัตรเครดิตทีม
่ ใิ ช่สถาบันการเงิน และบริษท
ั ทีป
่ ระกอบธุรกิจบัตร
เงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นผูใ้ ห้บริการ โดยจาแนกตามประเภทธุรกรรมผ่านระบบและช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

รายเดือน, รายไตรมาส, รายปี

กาหนดเวลาเผยแพร่
• รายเดือน
เผยแพร่ภาย 2 เดือนถัดไป
• รายไตรมาส เผยแพร่ภายในเดือนที่ 2 ของไตรมาสถัดไป
• รายปี
เผยแพร่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปี ถัดไป

การชาระเงินทีเ่ ป็ นตราสาร
 In-house Cheque หมายถึง เช็คทีม
่ ีการหักบัญชีเช็คผ่านระบบภายในของธนาคาร
 Interbank Cheque หมายถึง เช็คทีม
่ ีการหักบัญชีเช็คผ่านระบบหักบัญชีเช็คระหว่างธนาคาร
การชาระเงินทีเ่ ป็ นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
 BAHTNET 3rd Party หมายถึง รายการโอนเงินเพื่อลูกค้า ทัง้ ทีเ่ ป็ นลูกค้าสถาบันและบุคคล ทีม
่ ีถน
ิ่ ฐานในประเทศ (Resident)
และนอกประเทศ (Non-resident) รวมถึงรายการโอนเงินระหว่างสถาบันทีท
่ าเพื่อลูกค้าทีม
่ ีถน
ิ่ ฐานในประเทศ และนอกประเทศ
 Direct Credit หมายถึง รายการทีม
่ ีขอ
้ ตกลงล่วงหน้าในการโอนเงินของบัญชีของผูจ้ า่ ยเงินไปเข้าบัญชีของผูร้ บั เงิน เช่น การจ่าย
เงินเดือน ค่าจ้าง เป็ นต้น
 Direct Debit หมายถึง รายการทีม
่ ีขอ
้ ตกลงล่วงหน้าให้หกั บัญชีของผู้จา่ ยเงินตามคาสั่งของผูร้ บั เงิน สาหรับค่าใช้จา่ ยประจาต่าง ๆ
เช่น ค่าไฟฟ้ า ประปา โทรศัพท์ เป็ นต้น
 ITMX Bulk Payment หมายถึง ระบบทีใ่ ห้บริการชาระเงินรายย่อยระหว่างลูกค้าทีม
่ ีบญ
ั ชีเงินฝากอยู่ตา่ งธนาคารผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ทีใ่ ห้บริการโดยบริษท
ั เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กช์
 การโอนเงินรายย่อยข้ามธนาคาร (Online Retail Funds Transfer: ORFT) หมายถึง การโอนเงินรายย่อยทีละรายการไปยัง
ธนาคารอืน
่ แบบออนไลน์ ผ่านตู้ ATM, Internet, Mobile หรือ เคาน์ เตอร์ธนาคาร
 การโอนเงินภายในธนาคาร (In-house Funds Transfer) หมายถึง การโอนเงินรายย่อยทีละรายการภายในธนาคารเดียวกัน
ผ่านตู้ ATM, Internet, Mobile หรือโทรศัพท์พื้นฐาน
 Debit card หมายถึง บัตรทีใ่ ช้เบิกเงินสดจากเครือ
่ ง ATM หรือซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าทีต
่ ด
ิ ตัง้ เครือ
่ ง EFTPOS
(Electronic Funds Transfer at point of sale) โดยการหักยอดเงินดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากของผูถ
้ ือบัตรและโอนไปยังบัญชี
เงินฝากของร้านค้าผูร้ บั บัตรทันที
 Credit card หมายถึง บัตรทีผ
่ ถ
ู้ ือบัตรได้รบั วงเงินสินเชื่อจานวนหนึ่งจากธนาคารผูอ
้ อกบัตร เพื่อใช้ชาระค่าสินค้าและบริการ หรือ
ถอนเงินสด โดยธนาคารจะหักเงินหรือให้ชาระเงินสินเชื่อ ดังกล่าว ณ สิน
้ คาบเวลาทีก
่ าหนดไว้ ยอดเงินค้างชาระจะถูกคิดดอกเบี้ย
 บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) หมายถึง เงินสดทีอ
่ ยู่ในรูปของสือ
่ การชาระเงินในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บัตรพลาสติกหรือสือ
่
อิเล็กทรอนิกส์อน
ื่ ๆ เพื่อใช้ในการซื้อสินค้าหรือบริการแทนการจ่ายชาระด้วยเงินสด ทัง้ นี้ บัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์
อาจเรียกเป็ นอย่างอืน
่ เช่น Multipurpose Stored Value Card หรือ e-Purse หรือ e-Wallet หรือ Smart Card เป็ นต้น

แหล่งทีม
่ าของข้อมูล

ธนาคารแห่งประเทศไทย

สือ
่ ทีใ่ ช้ในการเผยแพร่

เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
(https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=682&language=t
h)

การปรับปรุงข้อมูล

ปรับตามข้อมูลจริง เมือ
่ แหล่งข้อมูลมีการแก้ไข

ทีมวิเคราะห์ระบบการชาระเงิน
ฝ่ ายนโยบายระบบการชาระเงิน
โทร. 0-2356-7068

