สรุปคำถำมคำตอบ
เกี่ยวกับแบบรำยงำนด้ำนกำรชำระเงินที่ปรับปรุงใหม่
ประเด็นคำถำม
แนวคำตอบ

ข้อ
ประเด็นทั่วไป
1. การส่งข้อมูลตามแบบรายงานข้อมูล
การชาระเงินที่ปรับปรุงใหม่ มี
กาหนดการส่งข้อมูลงวดแรกเมื่อใด

ผู้ประกอบธุรกิจส่งข้อมูลตามแบบรายงานใหม่ แบ่งเป็น
2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1: แบบรายงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการชาระเงิน
บริการพร้อมเพย์ และรายงานการฉ้อโกงที่เกิดจากการทา
ธุรกรรมการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
- เริ่มข้อมูลงวดแรกเดือนกรกฎาคม 2561
- กาหนดส่งภายในสิ้นเดือนถัดไป (สิงหาคม 2561)
ช่วงที่ 2: แบบรายงานที่เกี่ยวข้องกับบริการการชาระเงิน
และชุดข้อมูล Data set (CUS และ EBS)
- เริ่มข้อมูลงวดแรกเดือนตุลาคม 2561
- กาหนดส่ง Data set CUS ภายใน 21 พฤศจิกายน 2561
- กาหนดส่งแบบรายงานที่เหลือ ภายในสิ้นเดือนถัดไป
(พฤศจิกายน 2561)

2.

ต้องรายงานข้อมูลตามแบบรายงานเก่า
(รายงานภายใต้ พ.ร.ฎ. e-Payment)
ถึงเมื่อไหร่

ให้นาส่งข้อมูลตามแบบรายงานเก่า ไปจนถึงกาหนดส่ง
ข้อมูลตามแบบรายงานใหม่ในแต่ละช่วงตามข้อ 1

3.

การรายงานข้อมูลตามตารางที่ปรับปรุง- ตารางที่ 1 – 14: ให้รายงานในรูปแบบ CSV File โดยให้ดู
ใหม่ ต้องรายงานในรูปแบบใด
รายละเอียดจากเอกสาร Data File Document, Data File
Manual และ Classification Document (ไม่มี Template
เนื่องจากให้รายงานเป็น Text file)
- ตารางที่ 15: ให้รายงานในรูปแบบ Excel File ตาม
Template ที่กาหนด
ชุดข้อมูล (Data set): ให้รายงานในรูปแบบ XML ตามเดิม

4.

บัตรกดเงินสดล่วงหน้า และบัตรสินเชื่อ- บัตรกดเงินสดล่วงหน้าและบัตรสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ถือว่า
ส่วนบุคคลต้องรายงานในแบบรายงานใด เป็นผู้ประกอบธุรกิจภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชาระเงิน พ.ศ.
2560 จึงไม่ต้องรายงานตาม ประกาศ ธปท. สนช. 14/2561

5.

ธุรกรรมการโอนเงินต่างประเทศผ่าน - ธุรกรรมการโอนเงินต่างประเทศ ให้รายงานใน Data set ที่
ระบบ SWIFT ต้องรายงานตารางใด
เกี่ยวข้องกับการโอนเงินต่างประเทศ ไม่ต้องรายงานใน
Data file ภายใต้ประกาศ ธปท. สนช. 14/2561

6.

บริการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET - ไม่ต้องรายงานธุรกรรมการโอนเงินผ่าน BAHTNET
ต้องรายงานตามตารางใด

ข้อ
7.

ประเด็นคำถำม
แนวคำตอบ
ขอให้ map ตารางใหม่ – ตารางเก่า - เนื่องจากการปรับแบบรายงานใหม่ ได้ปรับให้สอดคล้องกับ
เพื่อยกเลิกการรายงานได้ถูกตาราง
การประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ. ระบบการชาระเงิน พ.ศ.
2560 ซึ่งการแบ่งประเภทธุรกิจจะแตกต่างกับ การแบ่ง
บริการตาม พ.ร.ฎ. e-Payment และการให้บริการในบาง
ธุรกรรมอาจต้องรายงานมากกว่า 1 ตาราง ซึ่งต้องพิจารณา
ตามลักษณะการให้บริการ เช่น กรณี Non-bank ที่
ให้บริการ ค(5) รับชาระเงินแทน (Bill payment) ผ่าน
เคาน์เตอร์ เดิมรายงานตารางที่ 8: การให้บริการรับชาระ
เงินแทน แต่แบบรายงานใหม่ต้องรายงานในตารางที่ 13
และ 14 เป็นต้น

8.

ประเภทรหัสธุรกิจ และรหัสธุรกิจ คือ - - ประเภทรหัสธุรกิจ หมายถึง กลุ่ม code ธุรกิจของผู้
อะไร
ประกอบธุรกิจเครือข่ายบัตรในประเทศหรือต่างประเทศ ให้
ระบุตาม Classification: Merchant business type
- - รหัสธุรกิจ หมายถึง code ธุรกิจของร้านค้า (Merchant
Category Code) ที่กาหนดโดยผู้ประกอบธุรกิจเครือข่าย
บัตรในประเทศหรือต่างประเทศ
- - กรณีที่ชาระเงินโดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกร่วมกับผู้
ให้บริการเครือข่ายบัตร บางตารางกาหนดให้รายงานประเภท
รหัสธุรกิจและรหัสธุรกิจด้วย เช่น การใช้บัตรเครดิต VISA
ในการชาระเงิน จะต้องรายงานประเภทรหัสธุรกิจ เป็น
474001 (MCC-VISA) และระบุรหัสธุรกิจตามที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจเครือข่าย VISA กาหนด

9.

ต้องระบุประเภทรหัสธุรกิจ/รหัสธุรกิจ- ให้ระบุประเภทรหัสธุรกิจ/รหัสธุรกิจเฉพาะรายการที่เกี่ยวกับ
ตาม Merchant Category Code
บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Money ที่ออกร่วมกับผู้ประกอบ
(MCC) ในทุกกรณีหรือไม่
ธุรกิจเครือข่ายบัตรในประเทศหรือต่างประเทศเท่านั้น ใน
กรณีบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Money ที่ไม่ได้ออกร่วมกับผู้
ประกอบธุรกิจเครือข่ายบัตรไม่ต้องระบุ
- หมายเหตุ: ตารางที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตารางที่ 9, 10, 12 และ
Data Set CUS
รหัสธุรกิจ (MCC) จะดูได้จากที่ใด - ให้อ้างอิงรหัสธุรกิจ (MCC) ตามที่ผู้ให้บริการเครือข่ายบัตร
เป็นผู้กาหนด

10.
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ข้อ
11.

12.

ประเด็นคำถำม
กรณีที่สถาบันได้รับอนุญาตและเริ่ม
ประกอบธุรกิจแล้ว แต่ยังไม่มีธุรกรรม
ต้องส่งรายงานเป็น file ว่างหรือไม่

แนวคำตอบ
- กรณีที่สถาบันได้รับอนุญาตแต่ยังไม่เริ่มประกอบธุรกิจ
ไม่ต้องส่งรายงานมาที่ ธปท.
- กรณีที่สถาบันได้รับอนุญาตและแจ้งประกอบธุรกิจแล้ว
แต่ยังไม่มีธุรกรรม ต้องส่งรายงานมาที่ ธปท. ตั้งแต่งวดแรก
ที่เริ่มให้บริการ โดยส่งเป็น file ว่าง
- ให้รายงานเฉพาะธุรกรรมที่ขออนุญาตประกอบธุรกิจ และ
เปิดให้บริการ
กรณีส่งรายงานและมีสถานะ Passed สถาบันสามารถส่งข้อมูลเพื่อแก้ไขข้อมูลเดิมที่ส่งผ่านแล้วได้
เรียบร้อยแล้ว จะส่งแก้ไขใหม่ได้หรือไม่ (ทั้ง Data Set และ Data File) แต่จะส่งข้อมูลย้อนหลังได้
ไม่เกิน 18 เดือน

ตำรำงที่ 1 กำรโอนเงินรำยย่อยระหว่ำงสถำบัน
13. การรายงานจานวนธุรกรรมให้รายงาน
ข้อมูลอย่างไร ไม่รวมรายการที่เป็น
ค่าธรรมเนียมระหว่างธนาคาร การ
ปรับปรุงรายการระหว่างธนาคาร การ
ถามยอด ใช่หรือไม่
14.

การรายงานให้รายงานปริมาณและมูลค่าที่เกิดจากธุรกรรม
การโอนเงินระหว่างสถาบัน เฉพาะรายการที่เป็นการโอนเงิน
สาเร็จเท่านั้น ไม่รวมการปรับปรุงรายการระหว่างธนาคาร
โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คาอธิบายตามแบบ
รายงาน

การระบุวันที่ทารายการ หมายถึงวันไหน วันที่ของข้อมูลทีส่ มาชิกของระบบทารายการโอนเงิน

ตำรำงที่ 4 กำรเรียกเก็บเงินตำมเช็คของธนำคำรผู้ส่งเรียกเก็บ (Sending bank)
15. การระบุประเภทผู้ฝากเช็คจะระบุได้
ตารางที่ 4 กาหนดให้ธนาคารผู้ส่งเรียกเก็บเป็นผู้รายงาน
อย่างไร
ประเภทเจ้าของบัญชีทนี่ าเช็คมาฝากเพื่อนาเงินเข้า เช่น
บัญชีที่นาฝากเช็คเป็นประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคล
หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากาไร
16. การรายงานรหัสธนาคารผู้จ่ายด้วย FI
รหัสธนาคารผู้จ่ายกาหนดให้รายงานด้วย FI Code 3 หลัก
Code 3 หลัก เป็นรหัสเดียวกันกับ
ซึ่งเป็นรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
Bank/Branch Master หรือไม่
กาหนด
17. การรายงานข้อมูลตั๋ว PN/BE ให้รายงาน ให้รายงานข้อมูลตั๋ว PN/BE ที่มีการเรียกเก็บ/นาฝากเพื่อ
ข้อมูลอย่างไร
ขึ้นเงิน ทั้งที่เป็นธุรกรรมภายในธนาคารและข้ามธนาคาร
ทั้งนี้ ไม่รวมตั๋ว PN/BE ที่ใช้เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงิน
ระหว่างสถาบัน/ธนาคาร ที่ไม่มีการเรียกเก็บหรือนาฝาก
18.

ในกรณีลูกค้านาเช็คหลายใบมากรอกลง
ใบนาฝากเดียว ต้องจาแนกรายละเอียด
ของเช็คแต่ละใบหรือไม่

กาหนดให้รายงานข้อมูลเช็ค โดยจัดกลุ่มตามลักษณะของ
เช็คแต่ละใบ เช่น จัดกลุ่มตามรหัสสถาบันผู้จ่ายและช่วง
มูลค่า
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ข้อ
19.

20.

ประเด็นคำถำม
กรณีเช็คภายในธนาคารทั้งข้ามสาขา
และภายในสาขาเดียวกันให้รายงาน
ข้อมูลอย่างไร
กรณีที่ลูกค้านาเช็คภายในธนาคารมา
ขึ้นเงินทีเ่ คาน์เตอร์ โดยเบิกเป็นเงินสด
ระบบ front-end ไม่ทราบประเภท
ของผู้ฝากเช็ค ให้ระบุประเภทอย่างไร

แนวคำตอบ
ให้รายงานข้อมูลทั้งตารางที่ 4 และตารางที่ 5

ในกรณีที่ลูกค้านาเช็คภายในธนาคารมาขึ้นเงินสด ซึ่ง
สถาบันจะไม่รู้จักตัวลูกค้าที่นาเช็คมาขึ้นเงิน ให้กรอก
“ประเภทของผู้ฝากเช็ค” เป็น 176999 (ไม่สามารถระบุได้)

ตำรำงที่ 5 กำรเรียกเก็บเงินตำมเช็คของธนำคำรผู้จ่ำย (Paying bank)
21. การระบุประเภทผู้จ่ายเงินตามเช็คของ ตารางที่ 5 กาหนดให้ธนาคารผู้จ่ายเป็นผู้รายงานประเภทผู้
สถาบันอื่น จะระบุได้อย่างไร
จ่ายเงินตามเช็คที่เปิดบัญชีกับของสถาบันตนเอง เช่น เป็น
ประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือองค์กรที่ไม่แสวงหา
กาไร
22. ประเภทผู้จ่ายเงินตามเช็คที่เป็นเช็ค
การรายงานข้อมูลผู้จ่ายเงินตามเช็คเรียกเก็บขอให้ระบุตาม
ธนาคาร เช่น แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟ / ประเภทลูกค้าทีซ่ ื้อเช็ค ทั้งนี้ หากยังไม่สามารถระบุประเภท
เช็คของขวัญ รวมถึงตั๋ว PN/BE ต่าง ๆ ผู้จ่ายเงินตามเช็คได้ ให้กรอก “ประเภทของผู้ฝากเช็ค”
ซึง่ ไม่สามารถพิสูจน์ผู้จ่ายเงินได้ ให้
เป็น 176999 (ไม่สามารถระบุได้) จนกว่าจะสามารถพัฒนา
รายงานข้อมูลอย่างไร
ระบบรองรับการจาแนกประเภทผู้จ่ายเงินตามเช็คได้
ตำรำงที่ 6 จำนวนหมำยเลขที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์
23. หากไม่มีการรับลงทะเบียนบางประเภท ให้รายงานเฉพาะข้อมูลประเภท ID ที่สถาบันท่านรับ
ID ให้รายงานข้อมูลอย่างไร
ลงทะเบียนระบบพร้อมเพย์เท่านั้น
24. ยอดรายการลงทะเบียน รายงานข้อมูล การรายงานขอให้รายงานจานวนหมายเลขที่ลงทะเบียน
อย่างไร ไม่รวมรายการยกเลิกการ
พร้อมเพย์ ณ สิ้นงวดที่รายงาน
ลงทะเบียนใช่หรือไม่
ตัวอย่าง ณ สิ้นงวดเดือน พ.ค. 61 มียอดลงทะเบียน
ผูกบัญชีธนาคารกับเลขประจาตัวประชาชน จานวน 10
ล้านหมายเลข ในเดือน มิ.ย. 61 มีรายการที่ยกเลิกการ
ลงทะเบียนจานวน 2 ล้านหมายเลข ดังนั้น ณ สิ้นงวดเดือน
มิ.ย. 61 จะต้องรายงานข้อมูลยอดรายการลงทะเบียนสะสม
เท่ากับ 8 ล้านหมายเลข ซึ่งเป็นยอดการลงทะเบียนที่พร้อม
ใช้งาน ณ สิ้นงวด
25.

จานวนหมายเลขบัญชีธนาคารที่
ลงทะเบียนระบบพร้อมเพย์ รายงาน
ข้อมูลอย่างไร และยังจาเป็นต้อง
รายงานข้อมูลธุรกรรมที่ทาโดยใช้
หมายเลขบัญชีธนาคารหรือไม่

ยอดการลงทะเบียนพร้อมเพย์ไม่รวมจานวนหมายเลขบัญชี
ธนาคาร แต่ให้รายงานข้อมูลธุรกรรมที่เกิดจากการใช้
หมายเลขบัญชีธนาคารในตารางที่ 7: การให้บริการ
พร้อมเพย์ด้วย
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26.

ประเด็นคำถำม
แนวคำตอบ
ประเภทหมายเลขผู้ออกใบแจ้งหนี้
จานวน Biller ID ที่ลงทะเบียนในระบบพร้อมเพย์
(Biller ID) ที่ลงทะเบียนในระบบพร้อมเพย์ กาหนดให้รายงานเฉพาะ Cross-Bank Bill payment
ต้องรายงานจานวนรายการลงทะเบียน เท่านั้น
ทั้ง 2 วัตถุประสงค์หรือไม่ (เป็น Cross
Bank Bill payment และ QR payment)

ตำรำงที่ 7 กำรให้บริกำรพร้อมเพย์
27. กรณีการทาธุรกรรมพร้อมเพย์ผ่านช่องทาง
บางประเภท ซึ่งผู้ให้บริการไม่สามารถ
ระบุประเภทผู้ทารายการได้ เช่น การนา
เงินสดมาทาธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคาร จะให้รายงานข้อมูลอย่างไร
28. การรายงานข้อมูลบริการชาระเงินค่า
สินค้าและบริการ (Bill payment) ของ
ระบบพร้อมเพย์ หมายถึงการชาระเงิน
ให้ Biller ธนาคารอื่นเท่านั้นใช่หรือไม่
หรือรวมกรณีชาระเงินให้ Biller ธนาคาร
ตนเองด้วย
29. กรณีที่ธนาคารเป็น Sponsored Bank
เพื่อรับส่งรายการจาก Non-Bank เข้า
ระบบพร้อมเพย์ จะต้องรายงานรายการ
นี้หรือไม่
30. การรายงานข้อมูลบริการ Bill payment
ของระบบพร้อมเพย์ รวมการชาระเงิน
ผ่าน QR Code หรือไม่
31.

32.

การรายงานข้อมูลบริการ Bill Payment
ของตารางที่ 7 (การให้บริการพร้อมเพย์)
และ 14 (การให้บริการรับชาระเงิน
แทนผ่านเคาน์เตอร์) การรายงานการ
ชาระค่าสินค้าและบริการของระบบ
พร้อมเพย์ผ่านเคาน์เตอร์ มีความ
ซ้าซ้อนกันหรือไม่
ธุรกรรมการโอนเงิน / ชาระค่าสินค้า
และบริการที่เกิดจากการแจ้งเตือน
(Request To Pay: RTP) คืออะไร

ให้ระบุประเภทผู้ทารายการเป็น “ไม่สามารถระบุได้”
จนกว่าจะสามารถพัฒนาระบบรองรับการจาแนกประเภท
ผู้ทารายการได้
ข้อมูลบริการ Bill payment ให้รวมรายการที่ทาผ่านพร้อม
เพย์ทั้งกรณีชาระเงินให้ Biller ธนาคารตนเองและธนาคาร
อื่น เช่นเดียวกับข้อมูลการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ที่รายงานอยู่
ในปัจจุบัน ซึ่งรวมทั้งกรณีโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ภายใน
ธนาคารและข้ามธนาคาร
ธนาคารที่เป็น Sponsored bank ให้รายงานเฉพาะ
ธุรกรรมของลูกค้าตนเองผ่านระบบพร้อมเพย์เท่านั้น

ข้อมูลบริการ Bill payment นับรวมกรณีชาระบิลผ่านทุก
ช่องทาง รวมทั้ง QR code ด้วย
การรายงานแต่ละตารางมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ดังนี้
ตารางที่ 7: ให้รายงานการชาระค่าสินค้าและบริการผ่าน
ระบบพร้อมเพย์ ทุกประเภทการชาระเงินและทุกช่องทาง
ตารางที่ 14: ให้รายงานการรับชาระเงินแทนที่เคาน์เตอร์
เท่านั้น (รวมการรับชาระเงินค่าสินค้าและบริการของระบบ
พร้อมเพย์ผ่านเคาน์เตอร์ด้วย)
บริการ RTP เป็นบริการเรียกเก็บเงินผ่านบริการพร้อมเพย์
ช่วยให้ร้านค้าและภาคธุรกิจสามารถส่งข้อความแจ้งไปยังผู้
ซื้อเพื่อขอให้ชาระเงิน ซึง่ ผู้จ่ายเงินต้องยืนยันคาสั่งดังกล่าว
เพื่อยืนยันการโอน/ชาระเงิน จึงถือว่าธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์
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33.

ประเด็นคำถำม
การรายงานข้อมูล RTP ให้รายงาน
จานวนธุรกรรมที่มีการส่ง Request
ทั้งหมด หรือเฉพาะที่มีการจ่ายเงินจริง

แนวคำตอบ
ธุรกรรมของ RTP ให้รายงานทั้งกรณีผู้ทารายการและผู้รับ
เงินมีบัญชีอยู่ในธนาคารเดียวกัน และกรณีผู้ทารายการและ
ผู้รับเงินมีบัญชีอยู่ต่างธนาคาร โดยธนาคารของลูกค้าที่ทา
รายการจ่ายเงินตามคาสั่ง RTP เป็นผู้รายงาน และให้
รายงานเฉพาะธุรกรรมที่มีการจ่ายเงินจริงและเป็นรายการ
สาเร็จเท่านั้น
ตำรำงที่ 8 ข้อมูลหลักกำรให้บริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)
34. จานวนร้านค้าที่ร่วมระบบทั้งสิ้น (ร้าน) จานวนร้านค้าที่ร่วมระบบให้นับตามจานวนนิติบุคคลที่
ให้รายงานข้อมูลอย่างไร โดยเฉพาะ
ลงทะเบียนรับบัตรกับสถาบันตนเอง ในกรณีที่สามารถนา
กรณีร้านค้ารับบัตรที่ออกร่วมกับผู้
e-Money ไปใช้ชาระได้กับร้านค้ารับบัตรที่ออกร่วมกับผู้
ให้บริการเครือข่ายบัตร (Card
ให้บริการเครือข่ายบัตรในประเทศ หรือต่างประเทศ (เช่น
network) ซึ่งจะทราบเพียงจานวนจุด VISA) ซึ่งสถาบันที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจไม่ทราบจานวน
รับบัตร
ร้านค้าที่ผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรทาข้อตกลงไว้ ให้นับ
เครือข่ายดังกล่าวเป็น 1 ร้าน
35. กรณีบัญชี e-Money 1 บัญชี สามารถ กรณีนี้ ให้รายงาน “จานวนบัตร/บัญชี” เป็น 1 บัญชี
ใช้งานได้ ทั้งในรูปแบบบัตรเงิน
เนื่องจากการใช้งานในรูปแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือกระเป๋า e-Wallet กระเป๋า e-Wallet เป็นเพียงการอานวยความสะดวกให้
หรือรูปแบบอื่น ๆ จะให้รายงานจานวน ลูกค้าสามารถใช้งานได้หลายช่องทาง แต่เป็นการตัดเงิน
บัตร/บัญชี อย่างไร
จากบัญชี e-Money เดียวกัน
36. กรณีที่ลูกค้า 1 คน มีมากกว่า 1 บัตร ให้นับตามจานวน e-Wallet ที่ลูกค้าเปิดใช้บริการ เช่น
จะให้รายงานจานวนบัตร/บัญชี
ลูกค้า 1 คน มี 2 กระเป๋าก็ให้รายงาน 2 บัญชี
อย่างไร
37. การรายงานยอดคงค้างของเงินที่ได้รับ ให้รายงานตามการ Cut-off Time ที่ผู้ให้บริการกาหนด
ล่วงหน้า นับ Cut-off Time อย่างไร
เพราะ Cut-off Time อาจไม่ใช่เวลา
เที่ยงคืนของวันสิ้นเดือนที่ต้องรายงาน
ข้อมูล
ตำรำงที่ 9 กำรให้บริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)
38. การระบุสื่อการทาธุรกรรมต้องระบุใน ให้ระบุ “สื่อการทาธุรกรรม” (Payment instrument type)
ทุกกรณีที่เป็นการเติมเงินเข้า e-Money เฉพาะการเติมเงินเข้า e-Money ด้วยสื่อการชาระเงิน
ใช่หรือไม่
(0753100002) เท่านั้น
39. การเติมเงินเข้า e-Money หากไม่
กรณีที่บริษัทไม่สามารถระบุประเภทบัตรที่ใช้เติมเงินเข้า
สามารถแยกได้ว่าเป็นการเติมเงินด้วย บัญชี e-Money ได้ ให้ระบุสื่อการชาระเงินเป็น “อื่น ๆ”
บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต จะรายงาน จนกว่าจะสามารถระบุประเภทบัตรที่ใช้เติมเงินได้ถูกต้อง
ข้อมูลอย่างไร
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40.
41.

ประเด็นคำถำม
การเติมเงินเข้า e-Money ผ่านบริการ
พร้อมเพย์ให้รายงานประเภทการทา
ธุรกรรมอย่างไร
การใช้จ่าย e-Money หากเป็นการโอน
เงินผ่านบริการพร้อมเพย์ ทั้งกรณีโอน
ไปยัง e-Money และโอนไปยังบัญชี
ธนาคารให้รายงานประเภทการทา
ธุรกรรมอย่างไร

แนวคำตอบ
กรณีเติมเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ให้ระบุว่าเป็น “การเติม
เงินจากวัตถุประสงค์อื่น ๆ” 0753100005
กรณีโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ สามารถระบุประเภทการใช้จ่าย
ได้ 2 กรณี คือ โอนเงินไปยังเงินอิเล็กทรอนิกส์สถาบัน
เดียวกัน หรือโอนเงินไปยังสถาบันอื่น ดังนี้
- การโอนเงินไปยังบัญชี/บัตรของบุคคลอื่นภายใต้
e-Money สถาบันเดียวกัน ให้ระบุว่าเป็นการโอนเงินไปยัง
e-Money สถาบันเดียวกัน
- การโอนเงินจาก e-Money ไปยัง e-Money อื่น หรือ
บัญชีธนาคาร ให้ระบุว่าเป็นการโอนเงินไปยังสถาบันอื่น
แบบรายงานใหม่ให้รายงานแยกตามวัตถุประสงค์ของการใช้
จ่าย e-Money ของลูกค้า โดยไม่ได้แบ่งประเภทตามการ
ชาระเงินด้วย QR code

42.

การใช้จ่าย e-Money กรณีชาระเงิน
ด้วย QR code Thai Standard ให้
รายงานในประเภทใด

43.

กรณีบัตร/บัญชี e-Money หมดอายุให้ การหมดอายุของบัตร/บัญชี e-Money ให้อ้างอิงตาม
อ้างอิงจากอายุใช้งานจริงของบัตร/บัญชี เงื่อนไขทางธุรกิจที่สถาบันแต่ละแห่งเป็นผู้กาหนด
e-Money หรืออ้างอิงตามระยะเวลาที่
ลูกค้าไม่ได้ใช้งานตามที่กาหนด

44.

การใช้จ่าย e-Money: กรณีการถอนเงิน หากเงินอิเล็กทรอนิกส์สามารถถอนเงินสดที่ ATM ได้ ให้
สดผ่าน ATM เป็น "การถอนเงินสดออก ระบุประเภทการทาธุรกรรมเป็น “การถอนเงินสดออกจาก
จากเงินอิเล็กทรอนิกส์" ใช่หรือไม่
เงินอิเล็กทรอนิกส์”

45.

การใช้จ่าย e-Money กรณีที่นาบัตร
Cash card มาใช้เติมเงินเข้า e-Wallet
ของสถาบันเดียวกัน ให้รายงานธุรกรรม
อย่างไร

46.

การรายงานข้อมูลการให้บริการ e-Money การรายงานข้อมูลการให้บริการ e-Money ให้รายงานข้อมูลรวม
ให้รวมธุรกรรมที่ทาผ่านตัวแทน (agent) กรณีทารายการผ่านตัวแทน (agent) ของบริษัทด้วย
หรือไม่

กรณีนี้ให้บันทึกธุรกรรม ดังนี้
- การใช้บัตร Cash card ให้ระบุประเภทธุรกรรมเป็นการชาระ
ค่าสินค้าและบริการ
- การเติมเงินเข้าบัญชี e-Wallet ให้ระบุประเภทธุรกรรมเป็น
เป็น “0753100002” (การเติมเงินด้วยสื่อชาระเงิน) และระบุ
สื่อการชาระเงินเป็น “0753600005” (e-Money)
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47.

ประเด็นคำถำม
การระบุประเภทช่องทางการทาธุรกรรม
ระหว่างเคาน์เตอร์ (Counter) และจุด
รับชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money
Terminal) ในร้านค้า มีความแตกต่าง
กันอย่างไร

แนวคำตอบ
การระบุประเภทช่องทางการทาธุรกรรม ให้พิจารณาจาก
สื่อชาระเงินที่ลูกค้าใช้ในการทาธุรกรรม ดังนี้
- ระบุเป็นเคาน์เตอร์สาขาของผู้ให้บริการ ในกรณีที่ลูกค้า
ทาธุรกรรมด้วยเงินสด ผ่านเคาน์เตอร์ของผู้ให้บริการ หรือ
ตัวแทน
- ระบุเป็นจุดรับชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีลูกค้าทา
ธุรกรรมด้วย e-Money ผ่าน e-Money terminal

48.

กรณีที่ไม่สามารถระบุช่องทางการทา
กรณีที่ไม่สามารถระบุช่องทางการทาธุรกรรมได้
ธุรกรรมได้ครบ จะให้รายงานข้อมูล
ให้ระบุเป็น “ไม่สามารถระบุช่องทางได้” จนกว่าจะพัฒนา
อย่างไร
ระบบเพื่อรองรับการระบุช่องทางที่ถูกต้องได้
49. การระบุประเภทรหัสธุรกิจ/รหัสธุรกิจ ให้ระบุประเภทรหัสธุรกิจ/รหัสธุรกิจเฉพาะการชาระค่าสินค้า
ตาม Merchant Category Code
ค่าบริการ และค่าอื่นใด ด้วย e-Money ที่ออกร่วมกับผู้
(MCC) หากไม่มี scheme ก็ไม่ต้องระบุ ประกอบธุรกิจเครือข่ายบัตรในประเทศหรือต่างประเทศ
ใช่หรือไม่
ตำรำงที่ 10 กำรให้บริกำรรับชำระเงินผ่ำนช่องทำงออนไลน์
50. คาว่า “ช่องทางออนไลน์” หมายถึง
ช่องทางออนไลน์ หมายถึง ช่องทางที่ลูกค้าเลือกชาระเงินผ่าน
รายการชาระเงินที่ทาผ่านช่องทาง
อินเทอร์เน็ต โดยใช้อุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ หรือ
ออนไลน์เท่านั้น เช่น โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์มือถือ
อินเทอร์เน็ต และ อื่นๆ โดยไม่รวม
รายการที่ทาผ่านระบบเครือข่ายบัตร,
ATM และสาขาธนาคารใช่หรือไม่
51. กรณีบริษัทให้บริการ Bill Payment ตารางที่ 10 กาหนดให้รายงานธุรกรรมการรับชาระเงินผ่าน
ผ่านช่องทาง Online ให้รายงานข้อมูล ช่องทางออนไลน์ โดยให้รายงานข้อมูลประเภทการทา
อย่างไร
ธุรกรรมที่สถาบันท่านให้บริการเท่านั้น แยกเป็นธุรกรรม
ภายในสถาบันและต่างสถาบัน และแยกตามสื่อที่ใช้ทา
ธุรกรรม โดยระบุประเภทรหัสธุรกิจและรหัสธุรกิจเฉพาะ
กรณีลูกค้าใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่
ออกร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายบัตรในประเทศหรือ
ต่างประเทศ
52. กรณีลูกค้าชาระบิลผ่านช่องทางของ
การรับชาระบิลออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้คอมพิวเตอร์
ธนาคารอื่น ธนาคารที่เป็น Biller Bank หรือโทรศัพท์มือถือ กาหนดให้
ต้องรายงานธุรกรรมดังกล่าวในตารางที่ - กรณีทเี่ ป็น Biller bank ซึง่ รับรายการจาก Serviced
10 ด้วยหรือไม่
bank ให้ Biller bank รายงานธุรกรรมนี้ในตารางที่ 10
- กรณีทเี่ ป็น Serviced bank ซึง่ รับเงินจากลูกค้า และต้อง
ส่งรายการให้ Biller bank นั้น Serviced bank ไม่ต้อง
รายงานในตารางที่ 10
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53.

ประเด็นคำถำม
กรณีที่ Biller bank รับรายการจาก
Serviced bank และไม่สามารถระบุ
“สื่อที่ใช้ทาธุรกรรม” ได้ จะให้รายงาน
ข้อมูลอย่างไร

แนวคำตอบ
กรณีรับชาระบิลผ่านระบบพร้อมเพย์ให้ระบุ “สื่อที่ใช้ทา
ธุรกรรม” เป็น code 0753600003 (Banking account)
(ทั้งนี้ หากเป็นกรณีอื่นที่ไม่สามารถจาแนกได้ว่าลูกค้าทา
ธุรกรรมด้วย “สื่อที่ใช้ทาธุรกรรม” ใด กาหนดให้ระบุเป็น
code 0753600006 (Other) จนกว่าจะสามารถจาแนกสื่อ
ที่ลูกค้าใช้ทาธุรกรรมได้

54.

กรณีสถาบันเป็น Acquirer ซึ่งเชื่อมต่อ ให้ระบุ “ประเภทรหัสธุรกิจ” ตามประเภทเครือข่ายบัตร
กับ Payment facilitator ให้รายงาน อ้างอิงจาก Classification: Merchant business type
ข้อมูลประเภทรหัสธุรกิจและรหัสธุรกิจ และระบุ “รหัสธุรกิจ” เป็นตัวอักษร 3 ตัวว่า “CPF”
ของร้านค้าออนไลน์อย่างไร

55.

กรณีบริษัทเป็น Acquirer แต่มีการ
กาหนดสถาบันรายงานข้อมูลธุรกรรมตามบริการที่ได้รับ
ให้บริการ Card Payment Facilitator อนุญาต
ด้วย การกรอกรายงานข้อมูลให้ยึดตาม
ประเภทการให้บริการของบริษัทเป็น
หลักใช่หรือไม่

56.

การรายงานข้อมูลระบบที่ให้บริการ
สาหรับบริการ Recurring ถือว่าเป็น
ระบบที่ให้บริการ ACQ หรือ OTH

การให้บริการ Recurring ของบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติ ไม่
ต้องกรอกในแบบรายงานที่ 10 เพราะถือเป็นบริการของ
Issuer เป็นหลัก

57.

การรายงานประเภทสื่อที่ใช้ทาธุรกรรม
ให้รายงานเฉพาะ Card Scheme ที่
บริษัทให้บริการใช่หรือไม่ กรณีที่
ให้บริการรับชาระด้วยสื่ออื่น เช่น
Alipay, WeChat ต้องรายงานใน
ตารางนี้หรือไม่

ตารางที่ 10 กาหนดให้สถาบันรายงานธุรกรรมรับชาระเงิน
ออนไลน์ด้วยสื่อทุกประเภท ทั้งในกรณีรับชาระเงินด้วยบัตร
ของสถาบันตนเองและต่างสถาบัน ซึ่งรวมถึงการรับชาระ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Alipay, WeChat จากต่างประเทศ
ด้วย

58.

การรายงานข้อมูลสื่อที่ใช้ทาธุรกรรม
ให้กรอกข้อมูลเฉพาะประเภทบัตรที่
บริษัทมีธุรกรรมในเดือนนั้น ๆ เท่านั้น
หรือต้องใส่ครบทุกประเภทบัตรที่
กาหนดแต่ให้ Blank ใน Column อื่น
ที่ไม่มีข้อมูล

ให้รายงานเฉพาะธุรกรรมที่รับชาระเงินในเดือนนั้นๆ
จาแนกตามสื่อการชาระเงินที่ลูกค้าใช้ชาระเงินจริง
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59.

ประเด็นคำถำม
กรณีที่ธนาคารมีการแต่งตั้งตัวแทน แต่
ระบบที่ใช้ทารายการเป็นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แม้ว่าการทารายการทาที่
เคาน์เตอร์ของตัวแทน ให้รายงานใน
ตาราง 10 หรือ 14

60.

ค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน หมายรวมถึง
ค่าผ่านทางพิเศษและค่าบริการ
โทรศัพท์มือถือด้วยหรือไม่
“ชาระค่าบริการทางการเงิน” กับ
“ชาระค่าสินค้าและบริการ” มีความ
แตกต่างกันอย่างไร

61.

62.

63.

แนวคำตอบ
กรณีมีการแต่งตั้งตัวแทน กาหนดให้สถาบันที่แต่งตั้งตัวแทน
เป็นผู้รายงานข้อมูล โดยหากเป็นการทาธุรกรรมผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ให้รายงานในตารางที่ 10 (รายงานข้อมูลการรับชาระ
เงินผ่านช่องทางออนไลน์ ซึง่ หมายถึง ช่องทางที่ลูกค้าเลือก
ชาระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้อุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์
หรือโทรศัพท์มือถือ) และกรณีตัวแทนที่แต่งตั้งรับชาระเงิน
ผ่านเคาน์เตอร์ กาหนดให้สถาบันที่แต่งตั้งตัวแทนรายงาน
ในตารางที่ 14

ค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา ค่า
โทรศัพท์บ้าน/สานักงาน ไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์มือถือ
และค่าผ่านทางพิเศษ เนื่องจากถือเป็นค่าสินค้าและบริการ
- ชำระค่ำบริกำรทำงกำรเงิน เช่น ชาระยอดบัตรเครดิต,
ค่าเบี้ยประกัน, ค่าเงินกู้บ้าน, ค่าเงินกู้รถยนต์, ค่าเงินกู้ใช้
จ่ายทั่วไป, ชาระเงินกู้ยืม กยศ. ฯลฯ
- ชำระค่ำสินค้ำและบริกำร หมายถึง การชาระค่าสินค้า
และบริการอื่น ๆ ที่เหลือ โดยไม่รวมค่าสาธารณูปโภค
พื้นฐานและค่าบริการทางการเงิน
หมายเหตุ ดูรายละเอียดได้จาก Classification name:
Transaction type
นิยามของประเภทการทาธุรกรรม ชาระ - ชำระค่ำสำธำรณูปโภคพื้นฐำนในประเทศสถำบัน
ค่าสาธารณูปโภคในประเทศสถาบัน
เดียวกัน หมายถึง การชาระค่าสาธารณูปโภคพื้นฐานที่
เดียวกัน และการชาระค่าสาธารณูปโภค ลูกค้าเจ้าของบัญชีซึ่งเป็นผู้ชาระค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ต่างสถาบัน หมายถึงอะไร
และเจ้าหนี้ (Biller) ได้เปิดบัญชีไว้กับสถาบันเดียวกัน
- ชำระค่ำสำธำรณูปโภคพื้นฐำนในประเทศต่ำงสถำบัน
หมายถึง การชาระค่าสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างสถาบัน โดย
ที่เจ้าหนี้ (Biller) ได้เปิดบัญชีไว้กับอีกสถาบันหนึ่ง แต่ลูกค้า
เจ้าของบัญชีซึ่งเป็นผู้ชาระได้มาชาระค่าสาธารณูปโภค
พื้นฐานของเจ้าหนี้ดังกล่าวผ่านช่องทางของอีกสถาบัน
รวมถึงการชาระเงินผ่าน Cross bank bill payment ของ
บริการพร้อมเพย์
หมายเหตุ ดูรายละเอียดได้จาก Classification name:
Transaction type
การรายงานตาม Service system
Other payment instrument ให้รายงานข้อมูลการรับ
type: Other payment instrument ชาระเงินด้วยสื่อการชาระเงินอื่น เช่น การตัดบัญชีธนาคาร
ให้รายงานในกรณีใด
หรือการตัดเงินจาก e-Money ที่ไม่ได้ออกร่วมกับผู้
ประกอบธุรกิจเครือข่ายบัตร
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64.

ประเด็นคำถำม
การรับชาระเงินครอบคลุมถึงการ
ให้บริการรับชาระค่าสินค้า ค่าบริการ
และบิลของตนเองด้วย ซึ่งหมายถึงค่า
สินเชื่อต่าง ๆ ของธนาคาร เช่น บัตร
เครดิต วงเงินส่วนบุคคล ใช่หรือไม่

แนวคำตอบ
ตารางที่ 10 กาหนดให้รายงานข้อมูลการให้บริการรับชาระ
ค่าสินค้า ค่าบริการ และค่าอื่นใดผ่านช่องทางออนไลน์
ครอบคลุมถึงการรับชาระบิลของตนเองทุกประเภทด้วย

65.

กรณีที่ไม่สามารถแยกข้อมูล “สื่อที่ใช้
ทาธุรกรรม” ได้ เนื่องจากบริษัทฯ ใช้
บริการ Payment Gateway ของ
Partner ซึ่งไม่ได้แยกข้อมูลดังกล่าว จะ
รายงานอย่างไร

กรณีที่บริษัทไม่สามารถระบุสื่อที่ใช้ทาธุรกรรมได้ ให้ระบุ
“Payment instrument type” ด้วยรหัส 0753600006
(Other) จนกว่าจะสามารถพัฒนาระบบให้ระบุสื่อได้ถูกต้อง

66.

บริการออนไลน์รับชาระเงินด้วยสื่อการ การรับชาระเงินออนไลน์ บางบริษัทได้ให้บริการรับชาระ
ชาระเงินอื่น ไม่ควรมีเงินสดและเช็ค
ด้วยสือ่ ที่เป็น Cash equivalent เช่น การ Print ใบเสร็จ
จากระบบมาเพื่อจ่ายเงินด้วยเงินสดหรือเช็คผ่านเคาน์เตอร์
ของผู้ให้บริการรับชาระเงินแทน จึงยังต้องมีสื่อประเภท
เงินสดและเช็คอยู่

ตำรำงที่ 11 เครื่องรับข้อมูลจำกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และเงินอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดรับชำระ
67. การนับจานวนเครื่อง EDC หากเครื่องมี กรณีเครื่อง EDC ที่มีมากกว่า 1 feature ให้นับตามจานวน
Feature มากกว่า 1 แบบ เช่น
feature ของเครื่อง เช่น สถาบันมีเครื่องที่รับบัตร Chip
สามารถรับ e-Money terminal และ Card และ e-Money ได้ 1 เครื่อง ให้ระบุว่ามีเครื่อง EDC
Chip Card ได้ในเครื่องเดียวกัน
แบบที่ 1 (Chip card) จานวน 1 เครื่อง และเครื่องแบบที่
จะต้องรายงานข้อมูลอย่างไร
3 (e-Money Terminal) จานวน 1 เครื่อง
68.

การรายงานข้อมูลตามตารางนี้ต่างจาก ตารางที่ 11 กาหนดให้รายงานจานวนเครื่องที่รับบัตร/
ตารางที่ 12 อย่างไร
e-money terminal ส่วนตารางที่ 12 กาหนดให้รายงาน
ธุรกรรมที่เกิดขึ้นกับเครื่องรับบัตร/ e-money terminal

69.

เครื่องรับข้อมูลแบบเคลื่อนที่ให้รายงาน กรณีเป็นเครื่องรับข้อมูล เช่น Mobile point of sale ที่
สถานที่ตดิ ตั้ง ณ จุดไหน
เคลื่อนที่ได้ ให้รายงานสถานที่ติดตั้งเครื่องรับข้อมูล (แยก
ตามรหัสไปรษณีย์) ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้กับสถาบัน

ตำรำงที่ 12 ธุรกรรมกำรชำระเงินผ่ำนเครื่องรับข้อมูลจำกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และเงินอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุด
รับชำระ
70. แบบรายงานใหม่ให้ส่งรายงานทุกเดือน แบบรายงานใหม่ให้รายงานธุรกรรมรายเดือน ซึ่งจะเริ่มส่ง
เป็นข้อมูลรายเดือนใช่หรือไม่ (เดิม
ข้อมูลงวดแรกเป็นข้อมูลเดือน ต.ค. 61 (ส่งภายใน พ.ย. 61)
รายงานข้อมูลเป็นยอดสะสมทุก 6 เดือน)
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ประเด็นคำถำม
แนวคำตอบ
ตำรำงที่ 13 ธุรกรรมผ่ำนเคำน์เตอร์ เครื่องทำรำยกำรอัตโนมัติและเครื่อง Kiosk
71. สถานที่ให้บริการตามรหัสไปรษณีย์ของ สถานทีต่ ดิ ตัง้ เครื่องทารายการอัตโนมัติและเครื่อง Kiosk
ธุรกรรมที่เครื่องทารายการอัตโนมัติ
ให้รายงานสถานที่ที่ติดตั้งจริง (ตามรหัสไปรษณีย์) ยกเว้น
และเครื่อง Kiosk คืออะไร
กรณีที่ไม่สามารถระบุได้ ให้รายงานสถานที่ติดตั้งตามที่ได้
ลงทะเบียนไว้กับสถาบัน โดยกาหนดให้กรอกเลข
รหัสไปรษณีย์ 5 หลัก จากเอกสาร รหัสมาตรฐานของรหัส
ที่ตั้ง (Location Code) ทีเ่ ผยแพร่บนเว็บไซต์ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
72.

การรายงานสถานที่ให้บริการแยกตาม
รหัสไปรษณีย์ กรณีที่มีการแต่งตั้ง
ตัวแทน (Agent) วางเครื่องแทน ให้
รายงานข้อมูลอย่างไร

หากสถาบันมีการแต่งตั้งตัวแทนวางเครื่อง Kiosk ซึง่ ไม่
สามารถระบุสถานที่ให้บริการตามรหัสไปรษณีย์ได้
กาหนดให้ระบุรหัสไปรษณีย์เป็น “99999” สาหรับธุรกรรม
ของสถาบันที่ผ่านตัวแทนทั้งหมด

73.

กรณีผู้ประกอบธุรกิจ Non-Bank ซึง่
ให้บริการรับชาระเงินแทนและโอนเงิน
ผ่านเครื่อง Kiosk ให้รายงานข้อมูล
อย่างไร

รายงานการให้บริการรับชาระเงินแทนและโอนเงินผ่าน
เครื่อง Kiosk (ไม่รวมกรณีเติมเงินเข้า e-Money ผ่าน
เครื่อง Kiosk) ทั้งธุรกรรมที่ตนเองเป็นผู้ให้บริการและ
ธุรกรรมที่ทาผ่านตัวแทนด้วย โดยธุรกรรมที่ทาผ่านตัวแทน
ให้ระบุรหัสไปรษณีย์เป็น 99999

74.

กรณีผู้ให้บริการ e-Money ไม่ได้เป็น - สาหรับผู้ให้บริการ e-Money ต้องรายงานธุรกรรมที่เติม
เจ้าของเครื่อง Kiosk แต่ลูกค้าสามารถ เงิน (ไม่ว่าจะผ่านการให้บริการของตนเองหรือตัวแทน) โดย
เติมเงินผ่าน Kiosk ได้ ต้องรายงาน
รายงานธุรกรรมการเติมเงินในตารางที่ 9
ตารางใด

75.

หากรหัสไปรษณีย์ใดไม่มีข้อมูล
ให้รายงานธุรกรรมตามรหัสไปรษณีย์ที่มีธุรกรรมเท่านั้น
(เนื่องจากไม่มีสาขาและเครื่องทา
รายการอัตโนมัติ) จะต้องรายงานอย่างไร

76.

หากยังไม่สามารถจาแนกสถานที่ให้บริการ
ตามรหัสไปรษณีย์ได้ จะรายงานข้อมูล
อย่างไร
นอกจากนี้ หากไม่ได้เก็บข้อมูลตาม
สถานที่ให้บริการ แต่เก็บข้อมูลแยกตาม
รหัสเครื่องของสาขาธนาคาร การจัด
กลุ่มข้อมูลจะใช้ความเป็นเจ้าของเครื่อง
เป็นหลักได้หรือไม่ (เช่น การระบุสถานที่
เครื่องทารายการอัตโนมัติที่นาไป
ออกบูธ)

- หากสถาบันยังไม่สามารถจาแนกสถานที่ให้บริการของ
เครื่องทารายการอัตโนมัติตามรหัสไปรษณีย์ได้ครบ
กาหนดให้สถาบันรายงานที่อยู่ของอาเภอเมืองในแต่ละ
จังหวัด จนกว่าจะสามารถจาแนกสถานที่ให้บริการของ
เครื่องทารายการอัตโนมัติแยกตามรหัสไปรษณีย์ได้ถูกต้อง
- สาหรับการออกบูธให้บริการรับชาระเงิน กาหนดให้ระบุ
รหัสไปรษณีย์ของสาขาที่นาเครื่องทารายการอัตโนมัติไป
ออกบูธดังกล่าว
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ประเด็นคำถำม
แนวคำตอบ
ตำรำงที่ 14 กำรให้บริกำรรับชำระเงินแทนผ่ำนเคำน์เตอร์
77. การรับชาระเงินแทนผ่านเคาน์เตอร์
การรับชาระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ และค่าอื่นใดตามใบ
หมายถึง การทาธุรกรรมใด
แจ้งหนี้ผ่านเคาน์เตอร์ ซึ่งครอบคลุมถึงใบแจ้งหนี้ค่า
สาธารณูปโภคพื้นฐาน ใบแจ้งหนี้ของสถาบันตนเอง และใบ
แจ้งหนี้ต่างสถาบัน โดยให้รายงานทั้งธุรกรรมที่ให้บริการ
ผ่านเคาน์เตอร์สถาบันตนเองและผ่านตัวแทน (agent) แยก
ตามสื่อการชาระเงินทุกประเภท เช่น เงินสด เช็ค การหัก
บัญชีธนาคาร บัตรอิเล็กทรอนิกส์ และ e-Money ทั้งนี้ กรณี
ธุรกรรมที่ทาผ่านตัวแทน ซึ่งไม่สามารถระบุสื่อการชาระเงิน
ได้ ให้ระบุเป็น “อื่นๆ”
78. กรณีการทารายการ Cross-bank bill ตารางที่ 14 กาหนดให้ Biller bank เป็นผู้รายงานข้อมูล
payment ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารอื่น การให้บริการชาระเงินเท่านั้น
(Service bank) ใครเป็นผู้รายงาน
ข้อมูลดังกล่าว
79. กรณีการรับชาระเงินตามใบแจ้งหนี้ของ - การรับชาระเงินตามใบแจ้งหนี้ของสถาบันตนเอง หมายถึง
สถาบันตนเองและต่างสถาบัน แตกต่าง การรับชาระเงินตามใบแจ้งหนี้ที่สถาบันท่านเป็นผู้ออกใบ
กันอย่างไร
แจ้งหนี้
- การรับชาระเงินตามใบแจ้งหนี้ต่างสถาบัน หมายถึง การ
รับชาระเงินตามใบแจ้งหนี้ที่ออกโดยสถาบันอื่น
80. การรายงานข้อมูลธุรกรรมการรับชาระ ธุรกรรมการรับชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ในตารางที่ 13 และ
เงินผ่านเคาน์เตอร์ในตารางที่ 13 และ 14 ตารางที่ 14 ต้องมียอดรวมเท่ากัน โดยตารางทั้งสองมี
ต้องมีปริมาณและมูลค่าเท่ากันใช่หรือไม่ มุมมองที่แตกต่างกัน
Data Set CUS
81. การปรับปรุงชุดข้อมูล Data set CUS ชุดข้อมูล CUS กาหนดให้รายงานข้อมูลทัง้ ด้านผู้ออกบัตร
แตกต่างจากชุดข้อมูลเดิมอย่างไร
(Issuing) และด้านผู้รับบัตร (Acquiring) โดยเพิ่มความ
ละเอียดข้อมูลบางส่วน ได้แก่ เพิ่ม Payer Involved Party
Type, Payee Business Group Code และ Payee
Business Code และปรับ Classification ของ
Transaction type (ชาระค่าบริการทางการเงิน)
Card type เครือข่าย PromptCard หมายถึง บัตรเดบิตที่
82. ประเภทบัตร (Card type) กรณี
ออกร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่าย PromptCard ซึ่งเป็นผู้
เครือข่าย Prompt Card คืออะไร
ให้บริการเครือข่ายบัตรในประเทศ
83. ประเภทธุรกรรมชาระเงินตามใบแจ้งหนี้ กรณีรายการ Recurring การชาระเงินตามใบแจ้งหนี้
ของรายการ Recurring จะรายงาน
กาหนดให้ Issuer เป็นผู้รายงาน โดยรายงานประเภทการ
ข้อมูลอย่างไร
ทาธุรกรรมแยกตามประเภทใบแจ้งหนี้เป็น “การชาระค่า
สาธารณูปโภคพื้นฐานในประเทศสถาบันเดียวกัน” หรือ “การ
ชาระค่าบริการทางการเงินในประเทศสถาบันเดียวกัน”
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84.

ประเด็นคำถำม
กรณีชาระผ่าน QR Code ให้รายงาน
ในประเภทธุรกรรมการชาระเงินตามใบ
แจ้งหนี้ หรือการชาระค่าสินค้าและ
บริการ

85.

ประเภทลูกค้าที่มาทาสัญญา (Payer
Involved Party Type) หากไม่
สามารถแยกประเภทได้ ให้รายงาน
ข้อมูลอย่างไร
Payee Business Group Code หาก
ไม่มี scheme ก็ไม่ต้องระบุใช่หรือไม่

86.

87.

Payee Business Code คืออะไร

Data set EBS
88. การรายงาน Number Of Account
(จานวนบัญชีสะสมทั้งหมดของสัญญา
ขอใช้บริการ) เป็นบัญชีที่สมัครใช้บริการ
หรือบัญชีมีการทารายการเท่านั้น
89. การทาธุรกรรมผ่าน Internet/ Mobile
banking ซึ่งต้องรายงานใน Data set
EBS ให้รวมธุรกรรมโอนเงิน/ชาระเงิน
ผ่านระบบพร้อมเพย์ในรายงาน Data
set EBS ด้วยหรือไม่ เนื่องจากสถาบัน
ต้องรายงานการให้บริการพร้อมเพย์ใน
ตารางที่ 7 อยู่แล้ว
90. การทาธุรกรรมระหว่างธนาคารผ่าน
ระบบ back-office หรือ สั่งคาสั่งทาง
Host-to-host ต้องรายงานใน Data
set EBS หรือไม่

แนวคำตอบ
กรณีทสี่ ามารถจาแนกวัตถุประสงค์การชาระผ่าน QR
code ว่าเป็นการใช้เพื่อชาระเงินตามใบแจ้งหนี้ (ค่าบริการ
ทางการเงิน) ได้ ให้ระบุว่าเป็น “การชาระค่าบริการทาง
การเงิน”
- หากไม่สามารถจาแนกได้ ให้ระบุว่าเป็น “การชาระค่า
สินค้าและบริการ” โดยจาแนกเป็นการชาระค่าสินค้าและ
บริการในประเทศสถาบันเดียวกัน หรือต่างสถาบัน
กรณีทยี่ ังไม่สามารถจาแนก Payer Involved Party Type
ได้ กาหนดให้ระบุว่าเป็น “บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศ” จนกว่าจะสามารถจาแนก Payer Involved
Party Type ได้ถูกต้อง
กรณีที่ลูกค้าใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์/เงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มี
scheme เพื่อชาระเงิน (รวมทั้งกรณีเป็นแบบ Closedloop payment ซึ่งไม่มี Scheme) ไม่ต้องระบุ Payee
Business Group Code และ Payee Business Code โดย
ให้ระบุเป็นค่าว่าง (null)
Payee Business Code หมายถึง รหัสธุรกิจของร้านค้า
(Merchant Category Code) ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายบัตร
กาหนดให้ร้านค้าแต่ละร้าน โดยให้ระบุรหัสธุรกิจตาม
ประเภทรหัสธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายบัตรกาหนด
Number of account ให้ระบุจานวนบัญชีทั้งหมด ณ สิ้น
งวดทีร่ ายงาน
ในกรณีที่ลูกค้าทารายการผ่าน Internet/ Mobile
banking และเลือกการโอนเงิน/ชาระเงินผ่านระบบพร้อม
เพย์ กาหนดให้สถาบันต้องรายงานธุรกรรมดังกล่าวใน
Data set EBS และตารางที่ 7 ด้วย

การรายงานธุรกรรม Data set EBS ให้รายงานเฉพาะ
ธุรกรรมของลูกค้าเป็นผู้ทารายการเอง หรือ สถาบันเป็น
ผู้ทารายการแทนลูกค้า

14

