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1. ขอบเขตของธรุกรรมโอนเงินดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกสที่เขาขายตองเกบ็รกัษาเงินรบัลวงหนา 
1.1 ลักษณะธุรกรรมการโอนเงินดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสใดท่ีไมตองเก็บรักษาเงินท่ีไดรับ
ลวงหนาจากผูใชบริการ 

ธุรกรรมการโอนเงินดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ท่ีมีลักษณะดงัตอไปน้ี อาจพิจารณาไดวาไมเขาขาย 
ตองเก็บรักษาเงินรับลวงหนา เชน  

- ธุรกรรมการโอนเงินท่ีทําเพ่ือตนเอง ไมใชเพ่ือ 
การประกอบธุรกิจบริการโอนเงิน  

- ธุรกรรมการโอนเงินท่ีมีเหตุใหตองปฏบิัตติาม
กฎหมายอ่ืน เชน รายการโอนเงินท่ีตดิ Sanction list 
หรือถูกอายัดตามกฎหมาย 

ท้ังน้ี สําหรับลักษณะธุรกรรมการสงมอบเงินภายใต
การประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ เชน การรับชําระเงินแทน 
เพ่ือชําระคาสาธารณูปโภค (Bill payment) ไมถือเปน
ธุรกรรมการโอนเงินดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตาม
ประกาศฉบับน้ี จึงไมตองมีการเก็บรักษาเงินท่ีไดรับ
ลวงหนาจากผูใชบริการ 

1.2 กรณีท่ีผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินในประเทศ
ไดรับเงินโอนมาจากผูใหบริการโอนเงินใน
ตางประเทศ เพ่ือเขาบัญชผีูรับโอนปลายทางท่ีอยู
ในประเทศไทย จะตองเก็บรักษาเงินรับลวงหนา
หรือไม 

กรณีท่ีผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินในประเทศไดรับ
เงินโอนมาจากผูใหบริการในตางประเทศเพ่ือเขาบัญชี
ผูรับโอนปลายทางท่ีอยูในประเทศไทย ถือเปนธุรกรรม
ท่ีไมเขาขายตองเก็บรักษาเงินรับลวงหนาตามกฎหมาย
วาดวยระบบการชําระเงิน เน่ืองจากเปนการดําเนินการ
ตามคาํสัง่ของผูใหบริการโอนเงินในตางประเทศ ซ่ึงเปนไป
ตามขอตกลงหรือสัญญาในการใหบริการระหวางกัน
ของผูใหบริการโอนเงินในตางประเทศกับผูประกอบ
ธุรกิจบริการโอนเงิน 

2. หลักเกณฑการประกอบธุรกิจบรกิารโอนเงินดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส 
2.1 การเกบ็รกัษาเงินรบัลวงหนา 
2.1.1 ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินตองเก็บรักษา  

เงินรับลวงหนาอยางไร กรณีลูกคาสัง่ใหทํารายการ
โอนเงินหรือโอนเงินไปตางประเทศ แตทํารายการ
ไมสําเร็จ จากกรณีตาง ๆ เชน  

กรณี 1 ขอมูล รายละเอียดผูรับเงินท่ีลูกคาแจงมา
ไมถูกตอง หรือไมครบถวน ไดแก  

- หมายเลขบญัชีผูรับเงินไมถูกตอง 
- ขอมูลธนาคารพาณิชยผูรับเงินตางประเทศ 

ไมถูกตอง เชน SWIFT CODE ผิด 
- ชื่อผูรับเงินไมถูกตอง 
- ชื่อบญัชีผูรับเงินไมถูกตอง 

กรณี 1 และกรณี 2 หากผูประกอบธุรกิจบริการ 
โอนเงินไดรับเงินมาจากลูกคาแลว แตไมสามารถโอนเงิน
จํานวนดังกลาวตอไปใหผูรับโอนหรือผูประกอบธุรกิจ
บริการโอนเงินรายอ่ืน หรือผูใหบริการโอนเงินใน
ตางประเทศได เน่ืองจากขอมูลหรือรายละเอียดผูรับเงิน
ท่ีลูกคาแจงมาไมถูกตองหรือไมครบถวน และผูประกอบ
ธุรกิจบริการโอนเงินไมสามารถคืนเงินใหกับผูโอนได
เน่ืองจากเปนการโอนเงินดวยเงินสด หรือผูโอนไมมี
บัญชีกับผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงิน ผูประกอบ
ธุรกิจบริการโอนเงินท่ีมีเงินรับลวงหนาอยูในความ
รับผิดชอบดังกลาว ตองเก็บรักษาเงินรับลวงหนา 
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กรณี 2 ธนาคารพาณิชยผูสงไมสามารถสงคืนเงิน
ใหกับผูโอนได เน่ืองจากลูกคาทําการโอนเงินดวย
เงินสด หรือผูโอนไมมีบญัชีกับธนาคารพาณิชยผูสง  

กรณี 3 รายการท่ีอยูระหวางกระบวนการ
ตรวจสอบเก่ียวกับการปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทาง
การเงินแกการกอการราย (Anti-Money 
Laundering and Combating the Financing 
of Terrorism: AML/CFT) ของธนาคารพาณิชย 
โดยธนาคารพาณิชยจําเปนตองตรวจสอบขอมูล
ของลูกคาเพ่ิมเติม ซ่ึงตองติดตอกับลูกคาเพ่ือ
สอบถามรายละเอียด รวมท้ังบางกรณีอาจติดตอ
ลูกคาไมได 

ตามจํานวนเงินท่ีไดรับ โดยตองแยกออกจากทรัพยสิน
ของผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงิน และไมอาจนําไปใช   
เพ่ือการอ่ืนใดไดตามหลกัเกณฑท่ีกําหนด 

กรณี 3 หากผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินไดรับเงิน
มาจากลูกคาแลว แตไมสามารถโอนเงินจํานวนดงักลาว
ตอไปใหผูรับโอนหรือผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงิน
รายอ่ืน หรือผูใหบริการโอนเงินในตางประเทศได 
เน่ืองจากผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินอยูในขั้นตอน
กระบวนการตรวจสอบขอมูลของผูโอนเงินหรือผูรับเงิน
ตามหลักเกณฑดาน AML/CFT  ใหแบงการพิจารณา
เก็บรักษาเงินรับลวงหนาไดเปน 2 กรณี  

 1) กรณีท่ีธุรกรรมอยูระหวางการตรวจสอบ
ตามหลักเกณฑดาน AML/CFT และขอขอมูลลูกคา
เพ่ิมเติม น้ัน ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินตองเก็บ
รักษาเงินรับลวงหนาดงักลาว ดงัเชนในกรณี 1 และ
กรณี 2 ขางตน เน่ืองจากถือเปนกรณีท่ีผูประกอบธุรกิจ
บริการโอนเงินไดรับเงินมาจากลูกคาแลว แตไมสามารถ
โอนเงินจํานวนดงักลาวตอไปใหผูรับโอน หรือ 
ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินรายอ่ืน หรือผูใหบริการ
โอนเงินในตางประเทศได  

 2) กรณีท่ีตรวจสอบธุรกรรมแลวเปนธุรกรรม
ท่ีมีเหตุใหตองปฏิบตัติามกฎหมายอ่ืน เชน ผูโอนติด 
Sanction list น้ัน ใหผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงิน
ปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

2.1.2 การโอนเงินออกไปตางประเทศของธนาคาร
พาณิชยหรือสถาบันการเงนิเฉพาะกิจ จะสิ้นสดุ
ภาระหนาท่ีในการเก็บรักษาเงินรับลวงหนาเม่ือใด 

กรณีการโอนเงินออกไปตางประเทศ ผูประกอบธุรกิจ
บริการโอนเงินท่ีเปนธนาคารพาณิชยหรือสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจจะสิ้นสุดภาระหนาท่ีในการเก็บรักษา
เงินรับลวงหนาเม่ือดําเนินการโอนเงินเสร็จสิ้นแลว เชน 
ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินท่ีเปนธนาคารพาณิชย
หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจผูสง ไดสงคาํสั่งโอนเงิน 
ไปยังธนาคารตัวแทนในตางประเทศสําเร็จ และไดรับ
การยืนยันคําสั่งโอนเงินดงักลาว 

อยางไรก็ด ีหากผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินท่ีเปน
ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจไมสามารถ
ดําเนินการโอนเงินใหเสร็จสิ้นได  ผูประกอบธุรกิจ
บริการโอนเงินท่ีเปนธนาคารพาณิชยหรือสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจดงักลาวอาจเก็บรักษาเงินรับลวงหนา
ไวในบญัชเีงินฝากกับธนาคารตัวแทนในตางประเทศก็ได 

2.1.3 การทําธุรกรรมโอนเงิน หากเกิดขอผิดพลาด 
ในการสงคําสัง่โอนเงินในกรณีตอไปน้ี จะตองเก็บ
รักษาเงินรับลวงหนาอยางไร 

ในการเก็บรักษาเงินรับลวงหนาตองพิจารณาวา 
เงินรับลวงหนาดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของ  
ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินรายใด โดยผูประกอบ
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1) ระบบของธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจผูสงไปยงัระบบกลางผดิพลาด 

2) ระบบกลางผดิพลาด 
3) ระบบกลางไปยังธนาคารพาณิชยหรือสถาบัน

การเงินเฉพาะกิจผูรับผดิพลาด 

ธุรกิจบริการโอนเงินรายน้ันตองเก็บรักษาเงินรับลวงหนา
ดังกลาวไวตลอดเวลาท่ีอยูในความรับผิดชอบของตน
จนกวาจะไดโอนเงนิจํานวนดงักลาวตอไปใหผูรับโอน 
หรือผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินรายอ่ืน หรือ 
ผูใหบริการโอนเงินในตางประเทศ 

อยางไรก็ตาม หากเปนกรณีท่ีระบบกลางเกิดขดัของ 
หรือหยุดใหบริการเปนการชั่วคราว เชน สงคําสัง่ 
โอนเงินไปแลว แตระบบกลางมีปญหาทําใหไมสามารถ
โอนเงินตอไปได ซ่ึงผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงิน 
ท่ีเปนธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  
จะทราบในวันทําการถัดไป ทําใหไมสามารถทราบและ
เก็บรักษาเงินรับลวงหนาได  กรณีน้ี ใหผูประกอบธุรกิจ
บริการโอนเงินท่ีเปนธนาคารพาณิชยหรือสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจท่ีไดรับเงินไวในความรับผดิชอบของตน
และไมสามารถเก็บรักษาเงินรับลวงหนาไวไดตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดขอผอนผันการปฏบิัตติาม
หลักเกณฑตามขอ 5.3 ของประกาศฉบบัน้ี พรอมชี้แจง
เหตุจําเปนหรือพฤติการณพิเศษซ่ึงอาจสงผลกระทบ  
ในการใหบริการอยางตอเน่ืองหรือตอความนาเชื่อถือ
ของการใหบริการโอนเงิน 

2.2 การเริ่มเก็บรกัษาเงินรับลวงหนา 
2.2.1 การเร่ิมเก็บรักษาเงินรับลวงหนากรณีการโอนเงิน

ออกไปตางประเทศ มีแนวทางดําเนินการอยางไร 
ในกรณีดังตอไปน้ี  

1. ถาในวันท่ี T ธนาคารพาณิชยหรือสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจไดสงคําสัง่โอนเงินไปแลว แต
เน่ืองจาก Time Zone difference ทําใหธนาคาร
พาณิชยหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ไดรับการ
ยืนยันคําสั่งโอนเงินในวันรุงขึ้น (T+1)  

2. ถาธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
มีการโอนเงินสกุลตางประเทศท่ี Time Zone    
อยูหลงัประเทศไทย เชน เงินสกุล USD ธนาคาร
พาณิชยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจจะไดรับ  
การยืนยันคําสั่งโอนเงินสกุล USD ในวันรุงขึ้น  

นอกจากน้ี ธปท. จะสามารถกําหนด Cut-off 
time เพ่ือรองรับกรณี Time Zone difference 
ไดหรือไม 

แนวทางในการพิจารณาเร่ืองการเร่ิมเก็บรักษา 
เงินรับลวงหนากรณีการโอนเงินออกไปตางประเทศ 
แบงเปน 2 ประเด็น กลาวคือ 

1. การพิจารณาจากขอตกลงท่ีผูประกอบธุรกิจ 
บริการโอนเงินท่ีเปนธนาคารพาณิชยหรือสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจใหบริการกับลูกคา  

ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินท่ีเปนธนาคาร
พาณิชยหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจตองพิจารณาจาก
ขอตกลงท่ีจะใหบริการโอนเงินกับลูกคาวาเปนธุรกรรม
โอนเงินลักษณะใด กลาวคือ เปนธุรกรรมบริการโอนเงิน
แบบทันที (Real time) หรือธุรกรรมบริการโอนเงิน
แบบวันเดียวกัน (Same day) หรือเปนธุรกรรมบริการ
โอนเงินในลักษณะอ่ืนท่ีมิใชธุรกรรมบริการโอนเงิน 
แบบ Real time หรือแบบ Same day  

ในกรณีท่ีผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินท่ีเปน
ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจตกลง
ใหบริการโอนเงินแบบ Real time หรือแบบ Same day 
โดยไดสงคําสัง่โอนเงินไปยงัธนาคารตัวแทนใน
ตางประเทศสาํเร็จ และไดรับการยืนยันคําสั่งโอนเงิน
ดังกลาวแลว ถือวาธุรกรรมโอนเงินดงักลาวเสร็จสิ้นแลว 



4 
 

ขอ คําถาม คําตอบ 

และผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินสิ้นสุดภาระหนาท่ี 
ในการเก็บรักษาเงินรับลวงหนาแมมีเหตบุางประการ 
ท่ีทําใหการโอนเงิน ณ วันท่ี T ไมสําเร็จ และทราบวา
การโอนเงินไมสําเร็จในวันรุงขึ้น (T+1) หรือมีการโอนเงิน
สกุลตางประเทศท่ี Time Zone อยูหลงัประเทศไทย 
ทําใหทราบผลการโอนเงินในวันรุงขึ้น (T+1) ก็ตาม 

2. การพิจารณาเก่ียวกับเร่ืองของเวลา หรือ Time 
Zone 

ใหพิจารณาตามนโยบาย สัญญา หรือขอตกลง 
ท่ีผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินท่ีเปนธนาคารพาณิชย
หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจไดตกลงไวกับลูกคา  
ซ่ึงตองมีการชี้แจงและทําความเขาใจใหลูกคาทราบดวย 

2.3 วธิีการจัดเก็บเงินรบัลวงหนา 
2.3.1 กรณีผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินท่ีเปน

ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  
หากมีเงินรับลวงหนาเปนเงินสกุลตางประเทศ  
จะสามารถเก็บรักษาเงินรับลวงหนาดงักลาว 
เปนเงินสกุลบาทไดหรือไม และขอให ธปท. 
กําหนดอัตราแลกเปลี่ยนท่ีจะใชในการแปลงคา 
เงินสกุลตางประเทศเปนเงินสกุลบาท ใหเปน
มาตรฐานเดยีวกันใหชัดเจน 

ในกรณีท่ีเงินรับลวงหนาเปนเงินสกุลตางประเทศ  
ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินท่ีเปนธนาคารพาณิชย
หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สามารถฝากเงินรับ
ลวงหนาในรูปเงินสกุลบาทไวท่ีธนาคารพาณิชยหรือ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจอ่ืน หรือ ธปท. ณ เวลาใด 
เวลาหน่ึง ไมนอยกวายอดคงคางของเงินรับลวงหนาได 
รวมท้ังอาจเก็บรักษาเงินรับลวงหนาไวท่ีสถาบันตนเอง 
ก็ได โดยแยกออกจากทรัพยสินของตนซ่ึงตองปราศจาก
ภาระผูกพันและไมอาจนําไปใชเพ่ือการอ่ืนใดได และ 
ในกรณีของการใหบริการโอนเงินระหวางประเทศ 
ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจอาจเก็บ
รักษาเงินรับลวงหนาท่ีธนาคารตัวแทนในตางประเทศก็ได 

ท้ังน้ี อัตราแลกเปลี่ยนท่ีใชในการแปลงคาเงินตรา
ตางประเทศ ใหธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจกําหนดไวในนโยบายและแนวปฏิบตัิใหชดัเจน 
เพ่ือใหการดําเนินการของธนาคารพาณิชยหรือสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย  
ท่ีตองการคุมครองเงินท่ีธนาคารพาณิชยหรือสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจไดรับลวงหนามาจากผูใชบริการ 

อยางไรก็ด ีนโยบายและแนวปฏิบตัิของธนาคาร
พาณิชยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจจะตองคํานึงถงึ
การบริหารความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลีย่นใหเหมาะสม
กับวิธีการเก็บรักษาเงินรับลวงหนา เพ่ือใหครอบคลุม
ความเสีย่งท่ีอาจเกิดจากการแปลงคาสกุลเงินดวย  
โดยอาจประมาณการจํานวนเงินท่ีเก็บรักษาเพ่ิมเติมใน
ลักษณะ buffer เพ่ือรองรับความผันผวนจากอัตรา
แลกเปลีย่นไวดวยตามความเหมาะสม 
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2.3.2 ในขอ 5.2 (5.3.2) ของประกาศฉบับน้ี กําหนดวา 
กรณีผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินเปนธนาคาร
พาณิชยหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ อาจเก็บ
รักษาเงินรับลวงหนาไวท่ีสถาบันตนเองก็ได น้ัน  

1) หากผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินเปน
ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  
มีเงินสดในความครอบครอง เชน เงินสดท่ีสาขา
ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
เปนจํานวนหน่ึง ธนาคารพาณิชยหรือสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจจะสามารถใชเงินดังกลาว 
เปนเงินรับลวงหนาไดหรือไม 

ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินท่ีเปนธนาคารพาณิชย
หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สามารถเก็บรักษา 
เงินรับลวงหนาไวท่ีสถาบันตนเองในรูปแบบของเงินสดได 
โดยผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินท่ีเปนธนาคารพาณิชย
หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจตองเก็บรักษาเงินสด
ดังกลาวแยกออกจากทรัพยสินของตน และตอง
ปราศจากภาระผูกพัน โดยใชสาํหรับการชาํระบัญช ี 
อันเน่ืองมาจากการใหบริการโอนเงินเทาน้ันและไมอาจ
นําไปใชเพ่ือการอ่ืนใดได เชน ไมสามารถนําไปใชเปน
เงินทุนหมุนเวียน ท้ังน้ี เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณ
ของกฎหมายท่ีตองการคุมครองเงินรับลวงหนาของ
ผูใชบริการ 

 2) กรณีธนาคารพาณิชยเลือกเปดบญัชีเงินฝาก
กระแสรายวันท่ีธนาคารแหงประเทศไทย หรือ 
แยกเงินสดท่ีศูนยเงินสดของธนาคารพาณิชย    
เพ่ือเก็บรักษาเงินรับลวงหนา  เงินฝากหรือเงินสด
ขางตนสามารถนับเปนเงินฝากท่ีตองดาํรงตามเกณฑ
การดํารงเงินฝากของธนาคารพาณิชยท่ีธนาคาร
แหงประเทศไทย (Reserve requirement)  
ไดหรือไม 

เงินฝากในบัญชีกระแสรายวันเพ่ือเก็บรักษา 
เงินรับลวงหนาท่ีธนาคารพาณิชยเปดไวท่ีธนาคาร   
แหงประเทศไทย รวมถงึเงินสดท่ีศูนยเงินสดของ
ธนาคารพาณิชยท่ีแยกไวเพ่ือเก็บรักษาเปนเงินรับ
ลวงหนา ไมสามารถนับเปนเงินฝากท่ีตองดาํรง 
ตามเกณฑ Reserve requirement ได 

เน่ืองจากเงินฝากหรือเงินสดท่ีธนาคารพาณิชย    
ตองดํารงตามเกณฑ Reserve requirement  
มีวัตถุประสงคเพ่ือใชบริหารสภาพคลองของธนาคาร
พาณิชย  รวมท้ังเปนเคร่ืองมือท่ีสาํคญัเคร่ืองมือหน่ึง 
ของ ธปท. ในการชวยลดความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
ระยะสั้นในตลาดเงิน  ดงัน้ัน การนับเงินรับลวงหนา 
เปนสวนหน่ึงของเงินฝากท่ีตองดํารงตามเกณฑ 
Reserve requirement อาจทําใหประสิทธิภาพ 
ของเคร่ืองมือถูกลดทอนลงได  

2.3.3 ในขอ 5.2 (5) (5.3) ของประกาศฉบับน้ี กําหนดวา 
ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินตองจัดทําขอมูล 
การเก็บรักษาเงินรับลวงหนาใหมีความถูกตองและ
เปนปจจุบันอยูเสมอ และตองจัดทํารายละเอียด 
ในการเก็บรักษาเงินรับลวงหนาดงักลาวดวย น้ัน    

ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินตองจัดทํา
รายละเอียดแยกแตละประเภทรายบริการหรือไม 
เชน ธุรกรรมโอนเงินผานตู ATM/ Counter/ 
สาขา  ธุรกรรมโอนเงินผานระบบ Bulk payment  
ธุรกรรมโอนเงินแบบปลายทางไมมีบญัช ีและแสดง
รายละเอียดผูใชบริการรายบคุคลดวยหรือไม หรือ
ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินสามารถจัดทําเปน
ยอดรวมรายวันได 

เจตนารมณของหลักเกณฑในขอน้ี กําหนดให 
ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินปรับปรุงขอมูลของ 
การเก็บรักษาเงินรับลวงหนาใหถูกตองและเปนปจจุบัน 
รวมท้ังกําหนดใหผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินระบุ
รายละเอียดวาเก็บรักษาเงินรับลวงหนาไวในทรัพยสนิ
รูปแบบใดบาง และทรัพยสินแตละรูปแบบเก็บไวจํานวน
เทาไร ท้ังน้ี จํานวนรวมของทรัพยสินท่ีเก็บรักษาไว
จะตองไมนอยกวาภาระหน้ีสินของเงินรับลวงหนาท่ี 
ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินมีอยู  

อยางไรก็ด ีผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินตองจัดทํา
บัญชีเงินรับลวงหนาท่ีไดรับจากผูใชบริการแตละราย 
เพ่ือให ธปท. ตรวจสอบ หรือเม่ือ ธปท. รองขอ 
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2.3.4 ในขอ 5.2 (5) (5.3.2) ของประกาศฉบับน้ี 
กําหนดวา ในการใหบริการโอนเงินระหวางประเทศ 
ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินท่ีเปนธนาคาร
พาณิชยหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ อาจเก็บ
รักษาเงินรับลวงหนาไวท่ีธนาคารตัวแทนใน
ตางประเทศก็ได น้ัน   

ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
จําเปนตองเปดบญัชีกับธนาคารตัวแทนใน
ตางประเทศใหมหรือไม  

ในกรณีของการใหบริการโอนเงินระหวางประเทศ  
ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินท่ีเปนธนาคารพาณิชย
หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถเก็บรักษา 
เงินรับลวงหนาไวในบัญชเีงินฝากท่ีเปดไวกับธนาคาร
ตัวแทนในตางประเทศโดยไมตองเปดบญัชีแยกตางหาก
เพ่ือการเก็บรักษาเงินรับลวงหนาได หากผูประกอบ
ธุรกิจบริการโอนเงินท่ีเปนธนาคารพาณิชยหรือสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจมีกลไกในการดําเนินการจัดทําบัญชียอย 
(sub-account) เพ่ือแยกใหทราบอยางชดัเจนวา
จํานวนเงินสวนใดในบญัชีดงักลาวเปนเงนิรับลวงหนา 
ท่ีเก็บรักษาไว  

ท้ังน้ี หากผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินท่ีเปน
ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจไมสามารถ
ดําเนินการดงักลาวได ก็จําเปนตองแยกบญัชเีพ่ือการ
เก็บรักษาเงินรับลวงหนาใหชดัเจน 

2.3.5 ในการเก็บรักษาเงินรับลวงหนาของสาขา
ธนาคารพาณิชยตางประเทศ กรณีการเก็บรักษา
เงินรับลวงหนาจากการใหบริการโอนเงินระหวาง
ประเทศ ซ่ึงสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศ  
มีการเปดบญัชเีงินฝากไวกับสาขาในตางประเทศ 
ท่ีมีสถานะเปนนิติบุคคลเดยีวกัน น้ัน เงินรับลวงหนา
ดังกลาวท่ีเก็บรักษาในบัญชีเงินฝากกับสาขา 
ในตางประเทศท่ีมีสถานะเปนนิติบคุคลเดยีวกัน 
ตองนํามาหักจากเงินกองทุนของสาขาธนาคาร
พาณิชยตางประเทศ หรือไม 

กรณีท่ีสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศ โอนเงิน
กลับไปยงัสํานักงานใหญหรือสาขาอ่ืนในตางประเทศ  
ท่ีเปนนิติบุคคลเดยีวกัน (รวมถึงกรณีนําเงินฝากเขา 
Nostro account ท่ีเปดไวกับสํานักงานใหญหรือ  
สาขาอ่ืนในตางประเทศท่ีเปนนิติบคุคลเดยีวกัน) น้ัน  
ถือวาสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศมีฐานะเปน
เจาหน้ีของสํานักงานใหญหรือสาขาอ่ืนท่ีเปนนิตบิุคคล
เดียวกันและเทียบเทาไดกับการนําเงินท่ีไดรับจาก
สํานักงานใหญหรือสาขาอ่ืนในตางประเทศกลับออก 
จากประเทศไทย ดังน้ันจึงตองหักจํานวนเงินดังกลาว
ออกจากเงินทุนนําเขาสทุธิดวย ท้ังน้ี ใหปฏิบตัติาม
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยเก่ียวกับหลักเกณฑ
การกํากับดูแลเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย และ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของดวย 

2.3.6 หากผูประกอบธุรกิจใหบริการเงินอิเลก็ทรอนิกส 
(e-Money) และใหบริการโอนเงินดวย  ในการเก็บ
รักษาเงินรับลวงหนาจะสามารถเก็บรักษาเงินรับ
ลวงหนาจากบริการเงินอิเล็กทรอนิกสและเงินรับ
ลวงหนาจากบริการโอนเงิน โดยการเปดบญัช ี
เงนิฝากเพียงบญัชีเดียว ไดหรือไม 

การเก็บรักษาเงินรับลวงหนาจากการใหบริการ 
เงินอิเล็กทรอนิกส และเงินรับลวงหนาจากการ
ใหบริการโอนเงิน  ผูประกอบธุรกิจดงักลาวตองแยก
การเก็บรักษาเงินรับลวงหนาออกจากกัน เพ่ือประโยชน
ในการคุมครองผูใชบริการ เน่ืองจากในทางปฏิบตั ิ
หากผูประกอบธุรกิจเกิดปญหา ธปท. และเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยซ่ึงเปนผูมีอํานาจในการจัดการเงินรับ
ลวงหนาดังกลาว จะไดทราบวาจํานวนเงินรับลวงหนา 
ท่ีเก็บรักษาไวเปนของบริการเงินอิเล็กทรอนิกสหรือ
บริการโอนเงิน เพ่ือจะไดแยกจัดการคืนใหแกผูใชบริการ
ตามแตละบริการ 
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3. การรายงาน 
3.1 ชองทางในการสงแบบรายงานยอดคงคางเงินรับ

ลวงหนาจากการใหบริการโอนเงินดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส คือชองทางใด 

ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินสงรายงานตามแบบ
รายงานยอดคงคางเงินรับลวงหนาจากการใหบริการ
โอนเงินดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสผานชองทาง     
e-Application 

3.2 การรายงานตามแบบรายงานยอดคงคางเงินรับ
ลวงหนาจากการใหบริการโอนเงินดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส ใหรายงานเฉพาะยอดคงคาง
เงินรับลวงหนา หรือรายงานยอดรวมของสินทรัพย
ท่ีผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินเก็บรักษา 
เปนเงินรับลวงหนา 

ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินรายงานยอดคงคาง 
เงินรับลวงหนา ณ วันสิ้นเดือนของเดือนท่ีรายงาน 

ท้ังน้ี ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินตองเก็บรักษา 
เงินรับลวงหนา ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ไมนอยกวา 
ยอดคงคางของเงินรับลวงหนาจากการใหบริการ 
โอนเงินดวย   

4. การบันทกึบัญชีเงินรบัลวงหนา 
4.1 การบันทึกบัญชีเงินรับลวงหนาท่ีไดรับจาก

ผูใชบริการแยกแตละราย และการจัดทํารายละเอียด
ในการเก็บรักษาเงินรับลวงหนา ตองเปดเผยใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงินดวยหรือไม  
หรือสามารถเปดเผยเปนขอมูลสรุปก็ได  

การเปดเผยเก่ียวกับเงินรับลวงหนาในงบการเงินหรือ
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ผูประกอบธุรกิจบริการ
โอนเงินสามารถดําเนินการได ดงัน้ี 

1. ดานหน้ีสิน  ใหเปดเผยจํานวนรวมของยอดคงคาง
เงินรับลวงหนา  

ท้ังน้ี ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินตองจัดทํา
บัญชีเงินรับลวงหนาท่ีไดรับจากผูใชบริการแยกแตละราย 
เพ่ือเปนรายละเอียดขอมูลในการตรวจพิสูจน 
ความถูกตองดวย 

2. ดานสินทรัพย  ใหเปดเผยจํานวนรวมของสินทรัพย
ท่ีเก็บรักษาไวสําหรับเงินรับลวงหนา  

ท้ังน้ี ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินตองจัดทํา
รายละเอียดของสินทรัพยท่ีเก็บรักษาไวสาํหรับเงินรับ
ลวงหนา เพ่ือใหทราบวาไดเก็บรักษาเงินรับลวงหนา
ดังกลาวเปนสินทรัพยประเภทใดบาง และสินทรัพย  
แตละประเภทเปนจํานวนเทาไร  

โดยตองเปนไปตามนโยบายและแนวปฏบิัติท่ีไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทหรือ
คณะกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทตามท่ีกําหนดในประกาศฉบบัน้ี เพ่ือให ธปท. 
ตรวจสอบ หรือเม่ือ ธปท. รองขอ  

4.2 ปจจุบันผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินท่ีเปน
ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  
มีการแยกเงินคงคางจากการใหบริการโอนเงิน  
ไวในบัญชีแยกประเภทอ่ืน เชน เจาหน้ีรอเคลยีร 
บัญชีพัก ซ่ึงมีการแยกรายการและมีรายละเอียด
ชัดเจน จึงอยากทราบวาธนาคารพาณิชยหรือ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจจําเปนท่ีจะตองกําหนด 

หลักเกณฑกําหนดใหผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงิน
ตองบันทึกบญัชเีงินรับลวงหนาท่ีไดรับจากการใหบริการ
โอนเงินแยกไวตางหากจากบญัชีอ่ืนของผูประกอบธุรกิจ
บริการโอนเงินตามท่ีกําหนดในขอ 5.2 (4) ของประกาศ
ฉบับน้ี  

ท้ังน้ี ผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงินตองกําหนดใหมี
บัญชีเฉพาะในดานหน้ีสินเปนบัญชเีงินรับลวงหนา 
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หัวบัญชเีฉพาะในดานหน้ีสินเปนบญัชีเงินรับ
ลวงหนา หรือไม 

 

พรอมท้ังจัดทําบัญชีเงินรับลวงหนาท่ีไดรับจาก
ผูใชบริการแยกแตละราย เพ่ือเปนรายละเอียดขอมูล 
ในการตรวจพิสจูนความถกูตอง โดยใหแสดงจํานวนรวม
ของบญัชีเงินรับลวงหนาไวในงบการเงินแยกตางหาก 
ใหชัดเจน หรือแสดงไวในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน
ใหชัดเจนก็ได 

4.3 ธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ตองเปดเผยขอมูลเงินรับลวงหนาในรายงานอ่ืน 
เชน แบบรายงานยอแสดงสินทรัพยและหน้ีสิน  
ธพ. 1.1  แบบรายงานยอแสดงสินทรัพยและ
หน้ีสิน ธพ. 1.2 หรือไม 

หลักเกณฑกําหนดใหผูประกอบธุรกิจบริการโอนเงิน
แสดงบญัชีเงินรับลวงหนาและการเก็บรักษาเงินรับ
ลวงหนาไวในงบการเงินแยกตางหากใหชดัเจน หรือ
แสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินใหชดัเจนก็ได 
โดยงบการเงินดงักลาว หมายถึงงบการเงินท่ีเปดเผยตอ
สาธารณะ 

5. การเปดบัญชีเงินฝาก 
5.1 ขอให ธปท. กําหนดชื่อบัญชีเงินฝากสําหรับ 

เก็บรักษาเงินรับลวงหนา 
- ชื่อบญัชภีาษาไทย : “… (ชื่อผูประกอบธุรกิจบริการ

โอนเงนิ) เพ่ือเงนิรับลวงหนาสาํหรับการโอนเงิน” 
- ชื่อบญัชภีาษาอังกฤษ : “ … (ชื่อผูประกอบธุรกิจ

บริการโอนเงิน) for Money transfer fund” 

 




