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คบ 000 วันท่ี 27 ก.ค. 2564 

                             27 กรกฎาคม 2564 

เรียน  ผูจัดการ 

สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแหง 

 สถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแหง 

 บริษัทท่ีประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีมิใชสถาบันการเงินทุกแหง 

 บริษัทท่ีประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับท่ีมิใชสถาบันการเงินทุกแหง 

 บริษัทท่ีประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับท่ีมิใชสถาบัน

การเงินทุกแหง 

 บริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงินท่ีประกอบธุรกิจเชาซ้ือรถยนตและ

รถจักรยานยนตทุกแหง 

 ผูใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสท่ีมิใชสถาบันการเงินทุกแหง 

ท่ี ธปท.ฝคง.ว.  688/2564 เรื่อง การรายงานขอมูลผลิตภัณฑและคาธรรมเนียมบริการ

ทางการเงินเพ่ือเผยแพรขอมูลเปรียบเทียบทางเว็บไซตศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน 

ตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดออกประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง 

การบริหารจัดการดานการใหบริการแกลูกคาอยางเปนธรรม (Market conduct) เพ่ือยกระดับการบริหาร

จัดการระบบงานท่ีเก่ียวของกับการใหบริการแกลูกคา รวมท้ังกําหนดใหผูใหบริการเปดเผยขอมูลคุณภาพ

การใหบริการและขอมูลผลิตภัณฑตามแนวทางและรูปแบบท่ี ธปท. กําหนด โดย ธปท. จะนําขอมูลดังกลาว

มาเผยแพรผานทางเว็บไซตศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน (www.1213.or.th) (ศคง. 1213) เพ่ือเปน

แหลงขอมูลใหแกผูใชบริการทางการเงิน ซ่ึง ธปท. มุงหวังใหผูใชบริการทางการเงินไดรับการเปดเผยขอมูล

อยางโปรงใส มีขอมูลเพียงพอตอการตัดสินใจ และสามารถเปรียบเทียบรายละเอียดท่ีสําคัญของผลิตภัณฑ

ตาง ๆ รวมถึงคาธรรมเนียมท่ีเก่ียวของไดโดยงาย โดยในการดําเนินการระยะแรก ธปท. ไดขอความรวมมือ

ผูใหบริการรายงานขอมูลผลิตภัณฑและคาธรรมเนียมท่ีเก่ียวของสําหรับผลิตภัณฑเงินฝาก บัตรเอทีเอ็ม/

บัตรเดบิต บัตรเครดิต สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ และสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย มายัง ธปท. เพ่ือนํามา

เผยแพรผานเว็บไซต ศคง. 1213  

อยางไรก็ดี เนื่องดวยปจจุบันมีผลิตภัณฑและบริการทางการเงินใหม ๆ เกิดข้ึนเปนจํานวนมาก 

รวมถึงมีผูใหบริการท่ีหลากหลายมากข้ึน ธปท. จึงจําเปนตองปรับปรุงการเผยแพรขอมูลใหมีความครอบคลุม

ยิ่งข้ึนโดยมุงเนนผลิตภัณฑและบริการท่ีเปนท่ีสนใจของประชาชนซ่ึงมีการใชบริการกันอยางแพรหลาย 

ซ่ึง ธปท. ทยอยดําเนินการเผยแพรขอมูลโดยแบงการเผยแพรขอมูลออกเปน 3 ระยะ ดังนี้  

 

http://www.1213.or.th/
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ระยะท่ี 1 ขอความรวมมือผูใหบริการจัดสงขอมูลครั้งแรกสําหรับ 5 ผลิตภัณฑตามท่ีกลาว

ขางตนในเดือนตุลาคม 2563 ซ่ึงเปนการปรับปรุงรูปแบบการรายงานใหสะดวกตอการนํามาเปรียบเทียบ

ขอมูลยิ่งข้ึน โดย ธปท. ไดนําขอมูลดังกลาวเผยแพรผานเว็บไซต ศคง. ในเดือนพฤศจิกายน 2563 

ระยะท่ี 2 ขยายขอบเขตการรายงานขอมูลใหครอบคลุมผลิตภัณฑสินเชื่อผูประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และธุรกิจขนาดเล็ก-ขนาดกลาง การเชาซ้ือรถยนตและรถจักรยานยนต 

บริการรับชําระเงินแทน (bill payment) เช็ค ระบบบาทเนต (BAHTNET) และระบบ Bulk Payment 

โดยผูใหบริการนําสงขอมูลครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2564 และ ธปท. เผยแพรขอมูลในเดือนเมษายน 2564 

ระยะท่ี 3 ขยายขอบเขตการรายงานขอมูลใหครอบคลุมผลิตภัณฑสินเชื่อสวนบุคคลภายใต

การกํากับประเภทสินเชื่อท่ีมีทะเบียนรถเปนประกัน สินเชื่อสวนบุคคล (ท้ังท่ีมีและไมมีหลักประกัน) สินเชื่อ

รายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ (nano finance) บริการเงินอิเล็กทรอนิกส บริการดิจิทัล

แบงกก้ิง ธุรกรรมตางประเทศ การใหเชาตูนิรภัย บริการการออกหนังสือคํ้าประกัน บริการดูแลและเก็บรักษา

หลักทรัพย การรับรองตั๋วเงินและอาวัล และการรับรองเครดิตและฐานะทางการเงิน ซ่ึงผูใหบริการไดนําสง

ขอมูลครั้งแรกตั้งแตวันท่ี 5 กรกฎาคม 2564 ทําใหประชาชนจะสามารถเขาใชงานเว็บไซตเพ่ือเปรียบเทียบ

ขอมูลผลิตภัณฑและคาธรรมเนียมไดตั้งแตวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 เปนตนไป  

ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดตามท่ีกลาวขางตน ธปท. จึงจัดทําแนวทางการ

รายงานขอมูลผลิตภัณฑและคาธรรมเนียมบริการทางการเงิน โดยผูใหบริการท่ีอยูภายใตบังคับของประกาศ 

Market conduct ไดแก สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีมิใชสถาบัน

การเงิน ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับท่ีมิใชสถาบันการเงิน ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อ

รายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับท่ีมิใชสถาบันการเงิน และบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน

ท่ีประกอบธุรกิจเชาซ้ือรถยนตและรถจักรยานยนต ตองรายงานขอมูลตามรายละเอียดท่ีกําหนดใน 

สิ่งท่ีสงมาดวย และตองรายงานขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล โดย ธปท. ขอ

ยกเลิกหนังสือเวียนและแนวปฏิบัติท่ีขอความรวมมือใหรายงานขอมูลคาธรรมเนียมบริการทางการเงิน

และอัตราดอกเบี้ย ตามเอกสารแนบ 1 

อยางไรก็ดี สําหรับผูใหบริการท่ีเปนผูประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินภายใตการกํากับ 

ท่ีใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส ใหบริการรับชําระเงินดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเฉพาะการใหบริการ

รับชําระเงินแทน และ/หรือใหบริการโอนเงินดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสท่ีมิใชสถาบันการเงิน0

1 ซ่ึงมิไดอยู 

 

                                                        
1 ผูประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินภายใตการกาํกับตามทีก่ําหนดในประกาศกระทรวงการคลังวาดวยการกําหนดบริการการชาํระเงิน

ภายใตการกํากับ 
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ภายใตบังคับของประกาศ Market conduct ธปท. ขอความรวมมือใหผูใหบริการดังกลาวรายงานขอมูล

ตามแนวทางท่ี ธปท. กําหนดดวย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติ 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางธัญญนิตย  นิยมการ) 

ผูชวยผูวาการ สายกํากับสถาบันการเงิน 2 

ผูวาการแทน 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1.  รายชื่อหนังสือเวียนและแนวปฏิบัติท่ียกเลิก 

 2.  แนวทางการรายงานขอมูลผลิตภัณฑและคาธรรมเนียมบริการทางการเงิน 

 

ฝายคุมครองผูใชบริการทางการเงิน 

โทรศัพท 0 2283 6767, 0 2283 6730 

โทรสาร 0 2356 7585 
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เอกสารแนบ 1 

รายช่ือหนังสือเวียนและแนวปฏิบัติท่ียกเลิก 

ลําดับ 

วันท่ี 

หนังสือเวียน / 

แนวปฏิบัติ ธปท. 

ประเภท เลขท่ี เรื่อง 

1 30 ส.ค. 2553 แนวปฏิบัติ 

ธปท. 

- ขอความรวมมือในการรายงานขอมูล

คาธรรมเนียมบริการทางการเงินและอัตรา

ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชยเพ่ือเผยแพร 

ทาง BOT Website 

2 30 ส.ค. 2553 แนวปฏิบัติ 

ธปท. 

- ขอความรวมมือในการรายงานขอมูล

คาธรรมเนียมบริการทางการเงินและอัตรา

ดอกเบี้ยของบริษัทผูประกอบธุรกิจท่ีมิใช

สถาบันการเงินเพ่ือเผยแพรทาง BOT Website 

3 29 ธ.ค. 2557 หนังสือเวียน ฝนส.(01)  

ว.101/2557 

ขอความรวมมือในการรายงานขอมูลอัตรา

คาธรรมเนียมและบริการทางการเงินของ

ธนาคารพาณิชยและบริษัทในกลุมธุรกิจทาง

การเงินท่ีประกอบธุรกิจเชาซ้ือรถยนตและ

รถจักรยานยนต 

4 29 ธ.ค. 2557 หนังสือเวียน ฝนส.(01)  

ว.102/2557 

ขอความรวมมือในการรายงานขอมูลอัตรา

คาธรรมเนียมบริการทางการเงินของผูประกอบ

ธุรกิจท่ีมิใชสถาบันการเงิน 
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แนวทางการรายงานขอมูลผลิตภัณฑและคาธรรมเนียมบริการทางการเงิน 

1. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหผูใหบริการรายงานขอมูลผลิตภัณฑและคาธรรมเนียมบริการทางการเงินตามรูปแบบท่ี

ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) กําหนด โดย ธปท. จะนําขอมูลดังกลาวมาเผยแพรผานทางเว็บไซตศูนย

คุมครองผูใชบริการทางการเงิน (ศคง.) (www.1213.or.th) ในรูปแบบท่ีงายตอการเปรียบเทียบขอมูล 

เพ่ือสงเสริมใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกอบธุรกิจ และมุงเนนใหประชาชนไดรับการเปดเผย

ขอมูลอยางโปรงใส และเพียงพอตอการตัดสินใจในการพิจารณาเลือกใชผลิตภัณฑและบริการทางการเงิน

ไดอยางเหมาะสม  

2. ขอบเขตการรายงานขอมูล 

2.1 ใหรายงานขอมูลผลิตภัณฑและคาธรรมเนียมบริการทางการเงินดังตอไปนี้ 

2.1.1 รายงานขอมูลผลิตภัณฑและคาธรรมเนียมบริการทางการเงิน ใหรายงาน

ขอมูลผลิตภัณฑและคาธรรมเนียมบริการทางการเงินของผูใหบริการ โดยจําแนกตามประเภทผลิตภัณฑ

และบริการของผูใหบริการ จํานวน 18 รายการ ไดแก (1) เงินฝาก (2) บัตรเอทีเอ็ม / เดบิต (3) บัตรเครดิต 

(4) สินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย (5) สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ (6) สินเชื่อผูประกอบการขนาดกลางและ

ขนาดยอม (SMEs) และธุรกิจขนาดเล็ก / ขนาดกลาง (7) เช็ค (8) บริการรับชําระเงินแทน (bill payment) 

(9) การเชาซ้ือรถยนตและรถจักรยานยนต (10) ระบบบาทเนต (BAHTNET) (11) ระบบ Bulk Payment 

(12) สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับประเภทสินเชื่อท่ีมีทะเบียนรถเปนประกัน (13) สินเชื่อสวนบุคคล 

(14) สินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ (nano finance) (15) เงินอิเล็กทรอนิกส  

(16) บริการดิจิทัลแบงกก้ิง (17) ธุรกรรมตางประเทศ และ (18) คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ไดแก การใหเชาตูนิรภัย 

บริการการออกหนังสือคํ้าประกัน บริการดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย การรับรองตั๋วเงินและอาวัล และ

การรับรองเครดิตและฐานะทางการเงิน 

2.1.2 เอกสารสรุปผลิตภัณฑและบริการท่ีผูใหบริการมีการใหบริการ ใหรายงานสรุป

ขอมูลการใหบริการผลิตภัณฑและบริการทางการเงินท่ีใหบริการอยูในปจจุบัน 

2.2 ใหรายงานขอมูลในรายงานขอมูลผลิตภัณฑและคาธรรมเนียมบริการทางการเงินตาม

ขอ 2.1.1 และเอกสารสรุปผลิตภัณฑและบริการท่ีผูใหบริการมีการใหบริการตามขอ 2.1.2 ตามขอบเขตการ

รายงานขอมูลท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

2.3 นอกจากการรายงานขอมูลผลิตภัณฑและคาธรรมเนียมบริการทางการเงินตามขอ 2.1.1 

หากผูใหบริการมีบริการในลักษณะตอไปนี้ ใหรายงานขอมูลมายัง ธปท. เพ่ิมเติมดวย 

(1) ผลิตภัณฑหรือบริการท่ีดําเนินการตามนโยบายหรือมาตรการของหนวยงานของรัฐ 

http://www.1213.or.th/
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(2) ธุรกรรมตามนโยบายรัฐของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

(3) ผลิตภัณฑท่ีออกเสนอขายโดยมีแคมเปญระยะสั้น หรือนําเสนอขายในงานตาง ๆ  

ท้ังนี้ ผูใหบริการไมตองรายงานขอมูลมายัง ธปท.1

2 หากเปนบริการในลักษณะดังตอไปนี้ 

(1) บริการสินเชื่อเพ่ือเปนสวัสดิการแกพนักงานของผูใหบริการเอง 

(2) บริการแกหนวยงานหรือองคกรใดองคกรหนึ่งเปนการเฉพาะ ซ่ึงลูกคาท่ัวไป 

ไมสามารถใชบริการดังกลาวได ยกเวนกรณีผลิตภัณฑบัตรเอทีเอ็ม/เดบิต หรือบัตรเครดิตของสถาบันการศึกษา

ตาง ๆ ท่ีใชกับกลุมนักศึกษาหรือศิษยเกาของสถาบันการศึกษานั้น 

(3) ผลิตภัณฑหรือบริการท่ีมีไวสาํหรับการใหบริการลูกคารายเดิม โดยไมเปดรับ

สมัครใหมหรือไมใหบริการแกลูกคารายใหม 

3. การลงทะเบียนการใชงานระบบบริการรับสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 

ใหผูใหบริการท่ีไมเคยนําสงขอมูลผานระบบบริการรับสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสของ ธปท. 

(DMS Data Acquisition) ดําเนินการลงทะเบียนการใชงานระบบสงขอมูลทางอินเทอรเน็ตตามระเบียบ ธปท. 

วาดวยการใหบริการรับสงขอมูลดวยวิธีอิเล็กทรอนิกสเก่ียวกับระบบบริหารขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2546 และระเบียบ ธปท. วาดวยการใหบริการรับสงขอมูลทางอินเทอรเน็ต 

พ.ศ. 2548 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2548 ซ่ึงสามารถ download และศึกษาระเบียบวิธีการลงทะเบียน 

รวมถึงการจัดสงเอกสารแสดงความตกลงขอใชบริการรับสงขอมูลทางอินเทอรเน็ตดังกลาวไดท่ีเว็บไซต ธปท. 

(www.bot.or.th) หัวขอ “สถิติ”  เลือก “การรับสงขอมูลกับ ธปท.”  เลือก “ระเบียบ หลักเกณฑ 

การรับสงขอมูล และรหัสมาตรฐาน”  เลือก “ระบบบริการรับสงขอมูลอิเล็กทรอนิกส” จากนั้นภายใต

หัวขอ “เอกสารชี้แจงและคําถามคําตอบ” เลือก “DMS Data Acquisition (DMS DA)”  เลือก “คูมือ

การใชงาน DMS Data Acquisition” 

4. รูปแบบการจัดสงและชองทางการนําสงขอมูลมายัง ธปท. 

4.1 ผูใหบริการสามารถ download รายงานขอมูลผลิตภัณฑและคาธรรมเนียมบริการ

ทางการเงินตามขอ 2.1.1 และเอกสารสรุปผลิตภัณฑและบริการท่ีผูใหบริการมีการใหบริการตามขอ 2.1.2 

ไดท่ีเว็บไซต ธปท. (www.bot.or.th) หัวขอ “สถิติ”  เลือก “การรับสงขอมูลกับ ธปท.”  เลือก 

“แบบรายงานและเอกสารชี้แจง ขอมูลสถาบันการเงิน”  เลือก “รายงานดาน Market Conduct” 

จากนั้นภายใตหัวขอ“แบบรายงาน” ใหเลือกขอมูลดังนี้ 

                                                        
2 กรณีที่ผูใหบริการไมมีธุรกรรมหรือไมมีผลิตภัณฑหรือบริการในแบบรายงานใด ผูใหบริการไมตองรายงานขอมูลนั้นมายงั ธปท. ดวยเชนกัน 

http://www.bot.or.th/
http://www.bot.or.th/
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(1) รายงานขอมูลผลิตภัณฑและคาธรรมเนียมบริการทางการเงิน: เลือก “แบบรายงาน

เปรียบเทียบขอมูลผลิตภัณฑและคาธรรมเนียม”  เลือก “วันท่ีมีผลบังคับใช..เดือน..ป..” (เชน “วันท่ีมี

ผลบังคับใช ต.ค. 63 / มี.ค. 64 / ก.ค. 64”)  เลือกแบบรายงานตามประเภทผลิตภัณฑและบริการท่ี

ผูใหบริการมีใหบริการแกลูกคา 

(2) เอกสารสรุปผลิตภัณฑและบริการท่ีผูใหบริการมีการใหบริการ: เลือก “แบบรายงาน

เปรียบเทียบขอมูลผลิตภัณฑและคาธรรมเนียม”  เลือก “วันท่ีมีผลบังคับใช ต.ค. 63”  เลือก 

“เอกสารสรุปผลิตภัณฑและบริการท่ีผูใหบริการมีการใหบริการ” 

 มาตรฐานการกําหนดช่ือไฟล ขอใหผูใหบริการปฏิบัติ ดังนี้ 

AFCDNn_YYYYMMDD_MCXXX.xlsx 

 1 2 3 <----- 4 ---->     5   6   

 

หมายเลข/อักษรยอ รายละเอียด 

1. A  เปนคาคงท่ีท่ีแสดงถึงความถ่ีในการจัดสง โดย A หมายถึง จัดสงทุกครั้งเม่ือมีการ

ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลเพ่ิมเติม (When Change) 

2. FCD เปนคาคงท่ี หมายถึง Financial Consumer Protection and Market 

Conduct Department (ฝายคุมครองผูใชบริการทางการเงิน) 

3. Nn เปนรหัสของสถาบันผูสงขอมูล (Data Provider) (ขอมูลรหัสสถาบันตาม link 

https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/Sta

ndard/StandardCode/Pages/default.aspx) 

4. YYYYMMDD 

• YYYY 

• MM 

 

• DD 

เปนงวดของขอมูลท่ีทําการรายงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

• ปของขอมูลท่ีรายงาน ใหใชป ค.ศ. 4 หลัก เชน 2021 เปนตน 

• เดือนของขอมูลท่ีรายงาน เชน เดือนมกราคมใหใช 01 และเดือนธันวาคม 

ใหใช 12 เปนตน 

• วันท่ีของขอมูลท่ีรายงาน 

5. MCXXX เปนชือ่แบบรายงาน โดยมีรายละเอียดตามท่ีระบุในเอกสารแนบ 1 

6. .xlsx เปนคาคงท่ีท่ีแสดงถึงนามสกุลของรูปแบบไฟลท่ีจัดสง โดยใหนําสงไฟลประเภท 

xlsx (excel file) 

4.2 ใหผูใหบริการนําสงรายงานขอมูลผลิตภัณฑและคาธรรมเนียมบริการทางการเงินตาม

ขอ 2.1.1 และเอกสารสรุปผลิตภัณฑและบริการท่ีผูใหบริการมีการใหบริการตามขอ 2.1.2 โดยมีชองทาง 

การนําสงขอมูล ดังนี้ 
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4.2.1 สําหรับธนาคารพาณิชย: ใหจัดสงขอมูลในรูปแบบ excel file ผานทาง DMS 

Data Acquisition โดยใชชองทาง Extranet (https://botefs-p.x-bot.or.th/) หัวขอ Data Management 

System  เลือก “Submit Data”  เลือก “Subject Area : Market Conduct Data” และเลือก 

“Data : ตามรายละเอียดท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1” 

4.2.2 สําหรับผูใหบริการประเภทอ่ืนท่ีไมใชธนาคารพาณิชย: ใหจัดสงขอมูลในรูปแบบ 

excel file ผานทาง DMS Data Acquisition โดยใชชองทางอินเทอรเน็ตผาน BOT Website 

(https://iservice.bot.or.th)  เลือก “บริการสงขอมูล DMS”  เลือกเขาระบบและใส Username / 

Password ท่ีกลองเขาสูระบบ  เลือก “Submit Data”  เลือก “Subject Area : Market Conduct 

Data” และเลือก “Data : ตามรายละเอียดท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1” 

ท้ังนี้ หากผูใหบริการประเภทอ่ืนท่ีไมใชธนาคารพาณิชยจะนําสงขอมูลโดยใช

ชองทาง Extranet ใหถือปฏิบัติตามท่ีกําหนดในขอ 4.2.1 

5. แนวทางการรายงานขอมูล 

5.1 การรายงานขอมูลผลิตภัณฑและคาธรรมเนียมบริการทางการเงิน ใหถือปฏิบัติ

ตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 2 

5.2 เอกสารสรุปผลิตภัณฑและบริการท่ีผูใหบริการมีการใหบริการ ใหถือปฏิบัติตามท่ี

กําหนดในเอกสารแนบ 3 

6. การตรวจสอบการสงขอมูล 

6.1 กรณีการนําสงรายงานขอมูลผลิตภัณฑและคาธรรมเนียมบริการทางการเงินตามขอ 2.1.1 

โดยเปนการสงขอมูลครั้งแรกตามปกติ หรือการสงขอมูลเพ่ือแกไขขอมูลท่ีไดเคยนําสงมาแลว วันท่ีท่ีระบุใน

ชอง “วันท่ีสงขอมูล” (ตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 2 ขอ 1.1.2 (4)) กับวันท่ีสงขอมูลเขาระบบตองตรงกัน 

หากวันท่ีท่ีระบุในชอง “วันท่ีสงขอมูล” ไมตรงกับวันท่ีท่ีสงขอมูลเขาระบบ ระบบจะไมรับขอมูลและแจง

สถานะในการตรวจสอบการสงขอมูลเปน Error File พรอมท้ังแจงรายละเอียดของ Error  

6.2 เม่ือผูใหบริการนําสงเอกสารสรุปผลิตภัณฑและบริการท่ีผูใหบริการมีการใหบริการตาม

ขอ 2.1.2 เขามาในระบบการรับสงขอมูลกับ ธปท. แลว เม่ือ ธปท. ไดรับขอมูลดังกลาว จะข้ึนสถานะ

ในการตรวจสอบการสงขอมูลวา “Received” 

ท้ังนี้ ในการสงขอมูลตามรายงานขางตนท่ีมีชื่อไฟลชื่อเดียวกันสามารถสงเขามาในระบบ

ไดมากกวา 1 ครั้งภายในวันเดียวกัน โดยไฟลชื่อเดียวกันท่ีนําสงเขามาทีหลังจะทับไฟลชื่อเดียวกันท่ีนําสง

มากอนหนาเสมอ  

6.3 สถานะในการตรวจสอบการสงขอมูลจะมี 5 สถานะ ดังนี้ 

https://botefs-p.x-bot.or.th/
https://iservice.bot.or.th/
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Status name Description 

Received รับขอมูลเขามาในระบบ 

Passed Key Basic 

Validation 

ผานการตรวจสอบ (Validate) ท้ัง Dataset Date และ Data 

Failed Key Basic 

Validation 

ไมผานการตรวจสอบ (Validate) ท้ัง Dataset Date และ Data ซ่ึงระบบจะทําการสง 

Error Message ไปยังระบบการรับสงขอมูลของสถาบันผูสงขอมูล 

Processing ระบบกําลังประมวลผล 

Cancel การรับสงไฟลถูกยกเลิก 
หมายเหตุ : ภายหลังจากการสงขอมูลซ่ึงระบบแสดงสถานะ Received แลว ผูใหบริการควรตองตรวจสอบสถานะการสงขอมูลเปนระยะ

เพื่อใหมั่นใจไดวาขอมูลดังกลาวอยูในสถานะ Passes Key Basic Validation แลว 

7. การยกเลิกการรายงาน  

7.1 ใหยกเลิกการรายงานคาธรรมเนียมบริการทางการเงินตามท่ีกําหนดในแนวปฏิบัติ

ธนาคารแหงประเทศไทย และหนังสือเวียนท่ีเก่ียวของ2

3 ดังตอไปนี้ 

7.1.1 แบบฟอรมตารางคาธรรมเนียมบริการทางการเงินสําหรับธนาคารพาณิชย และ 

Non-bank ทุกหมวดการใหบริการ (ชุดขอมูล Excel Fee Rate for BOT Website) 

7.1.2 แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงขอมูลคาธรรมเนียมบริการทางการเงินเพ่ิมเติม

จากท่ีเผยแพรทาง BOT Website (ชุดขอมูล Additional Fee Rate) 

7.2  ยกเลิกการรายงานในแบบรายงานเปรียบเทียบขอมูลผลิตภัณฑท่ี ธปท. ทยอยขอ

ความรวมมือใหรายงานขอมูลครั้งแรกในระหวางเดือนธันวาคม 2560 – สิงหาคม 2562 เพ่ือนํามาเผยแพร

ผานเว็บไซตศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน (www.1213.or.th) ไดแก รายงานการเปรียบเทียบขอมูล

ผลิตภัณฑเงินฝาก (Disclosure - Deposit) รายงานการเปรียบเทียบขอมูลผลิตภัณฑบัตรเครดิต (Disclosure - 

Credit Card) รายงานการเปรียบเทียบขอมูลผลิตภัณฑสินเชื่อสวนบุคคล (Disclosure - Personal Loan) 

รายงานการเปรียบเทียบขอมูลผลิตภัณฑบัตรเอทีเอ็ม/เดบิต (Disclosure - ATM-Debit Card) และรายงาน

การเปรียบเทียบขอมูลผลิตภัณฑสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย (Disclosure - Housing Loan) 

                                                        
3 (1)  แนวปฏิบัติธนาคารแหงประเทศไทย เร่ือง ขอความรวมมือในการรายงานขอมูลคาธรรมเนียมบริการทางการเงินและอัตราดอกเบีย้

ของธนาคารพาณิชยเพื่อเผยแพรทาง BOT Website ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2553  

(2)  แนวปฏิบัติธนาคารแหงประเทศไทย เร่ือง ขอความรวมมือในการรายงานขอมูลคาธรรมเนียมบริการทางการเงินและอัตราดอกเบีย้

ของบริษัทผูประกอบธุรกิจที่มิใชสถาบันการเงินเผยแพรทาง BOT Website ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2553  

(3)  หนังสือเวียน ที่ ฝนส.(01) ว.101/2557 เร่ือง ขอความรวมมือในการรายงานขอมูลอัตราคาธรรมเนียมและบริการทางการเงินของ

ธนาคารพาณิชยและบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินที่ประกอบธุรกิจเชาซ้ือรถยนตและรถจักรยานยนต ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557  

(4)  หนังสือเวียน ที่ ฝนส.(01) ว.102/2557 เร่ือง ขอความรวมมือในการรายงานขอมูลอัตราคาธรรมเนียมบริการทางการเงินของ 

ผูประกอบธุรกิจที่มิใชสถาบันการเงิน ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 

http://www.1213.or.th/
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เอกสารแนบ 1 

ขอบเขตการรายงานขอมูลผลิตภัณฑและคาธรรมเนียมบริการทางการเงิน 

ลําดับ ชุดขอมูล3

4 ช่ือแบบ

รายงาน 

ขอบเขตการรายงานขอมูล Data 

1. ขอมูลผลิตภัณฑและคาธรรมเนียมเงินฝาก4

5 MCDED เฉพาะการใหบริการแกลูกคาบุคคลธรรมดา Disclosure – DS_Deposit 

2. ขอมูลผลิตภัณฑและคาธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็ม / เดบิต MCDCD เฉพาะการใหบริการแกลูกคาบุคคลธรรมดา Disclosure – DS_ATM-Debit Card 

3. ขอมูลผลิตภัณฑและคาธรรมเนยีมบัตรเครดติ5

6 MCCCD เฉพาะการใหบริการแกลูกคาบุคคลธรรมดา Disclosure – DS_Credit Card 

4. ขอมูลผลิตภัณฑและคาธรรมเนียมสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย6

7 MCHLD เฉพาะการใหบริการแกลูกคาบุคคลธรรมดา Disclosure – DS_Housing Loan 

5. ขอมูลผลิตภัณฑและคาธรรมเนียมสินเชื่อสวนบุคคล

ภายใตการกํากับ7

8 

MCPLD เฉพาะการใหบริการแกลูกคาบุคคลธรรมดา Disclosure – DS_Personal Loan 

under Supervision  

                                                        
4 หากชุดขอมูลใด (ยกเวนชุดขอมูลคาธรรมเนียมธุรกรรมตางประเทศ) กลาวถึงการโอนเงินใหหมายถึง การโอนเงินภายในประเทศดวยสกุลเงินบาทเทานั้น แตหากเปนการโอนเงินขามประเทศใหรายงานในชุดขอมูล

คาธรรมเนียมธุรกรรมตางประเทศ แมวาจะเปนการโอนเงินดวยสกุลเงินบาทก็ตาม 
5 หมายรวมถึงผลิตภัณฑที่มีลักษณะคลายเงินฝาก ไดแก ใบรับเงินฝาก (Deposit Receipt : DR) บัตรเงินฝาก (Certificate of Deposit : CD) และสลาก แตไมรวมบัญชีเงินฝากที่เปนเงินตราตางประเทศ (Foreign Currency 

Deposit : FCD) 
6 อางอิงตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วธิีการ และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต (ทั้งนี้ ไมรวมถึงบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ (business card / corporate card)) 
7 สินเชื่อเพื่อท่ีอยูอาศัย หมายความวา สินเชื่อที่ใหแกลูกหนี้ที่เปนบุคคลธรรมดาหรือกลุมบุคคล เพื่อการจัดหาที่อยูอาศัย โดยมีที่ดิน และ/หรือส่ิงปลูกสรางนั้นจาํนองเปนหลักประกัน ไมวาจะมีวัตถุประสงคเพื่อ 

ซ้ือที่ดินเพื่อปลูกสรางที่อยูอาศัย ปลูกสรางที่อยูอาศัย ซ้ือที่ดินพรอมบานพักอาศัย ซ้ือหองชุดในอาคารชุด หรือซ้ืออาคารในลักษณะอื่นใดเพื่อเปนที่อยูอาศัย รวมถึงการใหสินเชื่อเพื่อ refinance (อางอิงตามประกาศธนาคาร

แหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย และประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยและสินเชื่ออื่น 

ที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อทีอ่ยูอาศัยของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ) 
8 อางอิงตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วธิีการ และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ และหนงัสือเวียนธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑ วิธกีาร และ

เง่ือนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลดิจิทัล 
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ลําดับ ชุดขอมูล3

4 ช่ือแบบ

รายงาน 

ขอบเขตการรายงานขอมูล Data 

6. ขอมูลผลิตภัณฑและคาธรรมเนียมสินเชื่อ

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม และธุรกิจ

ขนาดเล็ก / ขนาดกลาง8

9 

MCSMD เปนการใหบริการแกลูกคาบุคคลธรรมดา 

หรือลูกคานิติบุคคลขนาดเล็ก ขนาดกลาง 

รวมถึง SMEs เพ่ือวัตถุประสงคในการ

ประกอบธุรกิจ ท้ังนี้ ใหรวมถึงสินเชื่อไมโคร

ไฟแนนซ910 ท่ีเปนการใหบริการแกลูกคาบุคคล

ธรรมดาหรือนิติบุคคลดวย 

Disclosure – DS_SMEs 

7. ขอมูลคาธรรมเนียมเช็ค MCCFD เปนการใหบริการแกลูกคาท่ัวไป Disclosure – DS_Cheque 

8. ขอมูลคาธรรมเนียมบริการรับชําระเงินแทน (bill 

payment) 

MCPFD เฉพาะการใหบริการแกลูกคาบุคคลธรรมดา  Disclosure – DS_Payment 

9. ขอมูลคาธรรมเนียมการเชาซ้ือรถยนตและ

รถจักรยานยนต 

MCHFD เฉพาะการใหบริการแกลูกคาบุคคลธรรมดา 

ท่ีมีวัตถุประสงคในการเชาซ้ือเพ่ือใชสวนตัว 

Disclosure – DS_Hire Purchase 

10. ขอมูลคาธรรมเนียมระบบบาทเนต (BAHTNET) MCBFD เปนการใหบริการแกลูกคาท่ัวไป Disclosure – DS_BAHTNET 

11. ขอมูลคาธรรมเนียมระบบ Bulk Payment  MCKFD เปนการใหบริการแกลูกคาท่ัวไป Disclosure – DS_Bulk Payment 

                                                        
9 การกําหนดขนาดธุรกิจ และลักษณะของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม และธุรกิจขนาดเล็ก / ขนาดกลาง ใหเปนไปตามหลักเกณฑภายในที่ผูใหบริการแตละแหงกําหนด 
10 อางอิงตามแนวนโยบายสินเชื่อไมโครไฟแนนซของธนาคารพาณิชย 
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ลําดับ ชุดขอมูล3

4 ช่ือแบบ

รายงาน 

ขอบเขตการรายงานขอมูล Data 

12. ขอมูลผลิตภัณฑและคาธรรมเนียมสินเชื่อสวนบุคคล

ภายใตการกํากับประเภทสินเชื่อท่ีมีทะเบียนรถเปน

ประกัน10

11 

MCTLD เฉพาะการใหบริการแกลูกคาบุคคลธรรมดา Disclosure – DS_Title Loan 

13. ขอมูลผลิตภัณฑและคาธรรมเนียมสินเชื่อสวนบุคคล11

12 MCPND เฉพาะการใหบริการแกลูกคาบุคคลธรรมดา Disclosure – DS_Personal Loan 

14. ขอมูลผลิตภัณฑและคาธรรมเนียมสินเชื่อรายยอยเพ่ือ

การประกอบอาชีพภายใตการกํากับ (nano finance)12

13 

MCNND เฉพาะการใหบริการแกลูกคาบุคคลธรรมดา  Disclosure – DS_Nano Finance 

15. ขอมูลผลิตภัณฑและคาธรรมเนียมบริการเงิน

อิเล็กทรอนิกส 

MCEMD เปนการใหบริการแกลูกคาท่ัวไป Disclosure – DS_E-Money 

16. ขอมูลคาธรรมเนียมบริการดิจิทัลแบงกก้ิง  MCDFD เปนการใหบริการแกลูกคาท่ัวไป Disclosure – DS_Digital Banking 

17. ขอมูลคาธรรมเนียมธุรกรรมตางประเทศ  MCIFD เปนการใหบริการแกลูกคาท่ัวไป Disclosure – DS_International 

Transaction 

18. ขอมูลคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ   MCOFD เปนการใหบริการแกลูกคาท่ัวไป Disclosure – DS_Others 

19. เอกสารสรุปผลิตภัณฑและบริการท่ีผูใหบริการมีการ

ใหบริการ 

MCCHL รายงานประเภทผลิตภัณฑ / บริการทางการ

เงินท่ีผูใหบริการมีการใหบริการอยูในปจจุบัน 

Disclosure – DS_Checklist 

                                                        
11 อางอิงตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วธิีการ และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ 
12 หมายรวมถึงสินเชื่อสวนบุคคลทั้งที่มีหลักประกัน เชน สินเชื่อบานแลกเงิน (home for cash) สินเชื่อ top up ที่ใหเพิม่เติมจากสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย โดยมีทีอ่ยูอาศัยดังกลาวเปนหลักประกัน และสินเชื่อสวนบุคคลที่ไมมี

หลักประกัน เชน สินเชื่อเพื่อการศึกษา สินเชื่อเพื่อรักษาพยาบาล เปนตน 
13 อางอิงตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วธิีการ และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากบั 
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เอกสารแนบ 2 

การรายงานขอมูลผลิตภัณฑและคาธรรมเนียมบริการทางการเงิน 

1. วิธีการรายงานขอมูล  

ใหผูใหบริการรายงานขอมูลผลิตภัณฑและคาธรรมเนียมบริการทางการเงินตามแนวทางดังนี้ 

1.1 การรายงานขอมูลในแบบรายงานชุดขอมูลผลิตภัณฑและคาธรรมเนียมบริการ

ทางการเงิน (แบบรายงานฯ)  

1.1.1 ใหผูใหบริการกรอกขอมูลในแบบรายงานฯ (Excel Template File) ท่ี ธปท. 

กําหนด ดังนี้  

(1) ใหผูใหบริการกรอกขอมูลโดยศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามวิธีการ

กรอกขอมูลและขอควรระวัง ตามท่ีกําหนดใน sheet “ReadMe” ของแตละแบบรายงานฯ  

(2) ใหผูใหบริการกรอกขอมูลใน sheet “MCXXX” ของแตละแบบรายงานฯ 

โดยศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดในเอกสารดังตอไปนี้ 

(2.1) MARKET CONDUCT DATA SET DOCUMENT (โครงสรางชุด

ขอมูลการคุมครองผูใชบริการทางการเงิน)  

(2.2) MARKET CONDUCT DATA SET MANUAL (คูมือการจัดทําชุด

ขอมูลการคุมครองผูใชบริการทางการเงิน) 

(2.3) MARKET CONDUCT CLASSIFICATION DOCUMENT (เอกสาร 

Classification สําหรับชุดขอมูลการคุมครองผูใชบริการทางการเงิน) 

ท้ังนี้ ผูใหบริการสามารถ download เอกสารตามขอ (2.1) - (2.3) 

ขางตนไดท่ีเว็บไซต ธปท. (www.bot.or.th) หัวขอ “สถิติ”  เลือก “การรับสงขอมูลกับ ธปท.”  เลือก 

“แบบรายงานและเอกสารชี้แจง ขอมูลสถาบันการเงิน”  เลือก “รายงานดาน Market Conduct”  

หัวขอ Data Set Documents  

(3) ผูใหบริการสามารถศึกษาตัวอยางการกรอกขอมูลไดจาก sheet “ตัวอยาง 

MCXXX” ของแตละแบบรายงานฯ 

1.1.2 ผูใหบริการตองกรอกขอมูลของผูใหบริการใน sheet “MCXXX” (ชองสีขาว

บนตารางขอมูล) โดยถือปฏิบัติดังนี้ 

http://www.bot.or.th/
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(1) กรอกขอมูล “รหัสสถาบันการเงิน” ดวยรหัสมาตรฐานของผูสงขอมูล

ตามท่ี ธปท. กําหนด 

(2) เม่ือกรอกขอมูล “รหัสสถาบันการเงิน” ตามขอ (1) แลวกด enter จะ

ปรากฏชื่อผูใหบริการในชอง “ชื่อสถาบันการเงิน” โดยอัตโนมัติ แตหากกด enter แลวไมปรากฏชื่อ 

ผูใหบริการในชอง “ชื่อสถาบันการเงิน” ผูใหบริการสามารถพิมพขอมูลในชอง “ชื่อสถาบันการเงิน” 

ดังกลาวไดเอง 

(3) กรอกขอมูล “ชื่อผูจัดทํา” “เบอรโทรติดตอ” และ “อีเมลติดตอ” เพ่ือให 

ธปท. สามารถติดตอหากตองการสอบถามหรือขอใหแกไขขอมูล ซ่ึงผูใหบริการตองระบุชื่อผูจัดทํา เบอร

โทรติดตอ และอีเมลติดตอท่ีเปนปจจุบันทุกครั้งเม่ือนําสงขอมูลมายัง ธปท. 

(4) กรอกขอมูล “วันท่ีสงขอมูล” โดยจะตองเปนวนัท่ีตามปฏิทิน (YYYY-MM-DD) 

และตรงกับวันท่ีท่ีสงขอมูลเขาระบบของ ธปท. 

(5) หากแบบรายงานฯ ใดมี sheet “MCXXX” มากกวา 1 sheet ใหกรอก

ขอมูลตามขอ (1)-(4) ใน sheet “MCXXX” ท่ีอยูลําดับแรก จากนั้นขอมูลดังกลาวจะปรากฏท่ี sheet 

“MCXXX” ท่ีอยูลําดับถัดมาโดยอัตโนมัติ 

1.1.3 ในการสงขอมูลมายัง ธปท. ผูใหบริการจะตองกรอกวันท่ีใน column “วันท่ีเริ่ม

ใชขอมูล (Effective date)” ในทุกกรณี ซ่ึงจะมีผลกับการนําขอมูลข้ึนเผยแพรหนาเว็บไซตของ ธปท. โดย

ในการนําสงขอมูลแก ธปท. ครั้งแรก (ขอมูลตั้งตน) วันท่ีเริ่มใชขอมูล (Effective date) หมายถึง วันแรกท่ี

กําหนดใหขอมูลของผลิตภัณฑหรือบริการมีผลบังคับใช  

หากผูใหบริการเปลี่ยนแปลงขอมูลของผลิตภัณฑและ/หรือคาธรรมเนียมบริการ

ทางการเงินรายการใดและกําหนดวันท่ีเริ่มใชขอมูล (Effective date) ใหม ใหผูใหบริการนําสงขอมูลแก ธปท. 

โดยระบุวันท่ีเริ่มใชขอมูล (Effective date) เปนวันท่ีท่ีขอมูลผลิตภัณฑและ/หรือบริการนั้นจะมีผลบังคับใช 

(การรายงานขอมูลกรณีมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลของผลิตภัณฑและ/หรือคาธรรมเนียมใหถือปฏิบัติตามขอ 1.2) 

1.1.4 ในการสงขอมูลมายัง ธปท. หากผูใหบริการทราบ “วันท่ีเลิกใชขอมูล (End date)” 

ซ่ึงเปนวันสุดทายท่ีใหบริการผลิตภัณฑและ/หรือบริการนั้น ๆ ใหกรอกวันท่ีใน column “วันท่ีเลิกใชขอมูล 

(End date)” มาดวย ซ่ึงจะมีผลใหยุติการเผยแพรขอมูลรายการนั้นในหนาเว็บไซตของ ธปท. แตหาก

ยังไมทราบวันท่ีเลิกใชขอมูล (End date) ของรายการใด สามารถเวนวางใน column ดังกลาวได อยางไรก็ดี 

เม่ือทราบวันท่ีจะยกเลิกการใหบริการผลิตภัณฑหรือบริการนั้น ผูใหบริการจะตองกรอกขอมูลใน column 

ดังกลาวดวย 
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1.1.5 ในกรณีท่ีแบบรายงานฯ13

14 กําหนด drop down ใหเลือกประเภทรายการใด

รายการหนึ่งกอนการกรอกขอมูลคาธรรมเนียม เชน ประเภทบริการท่ีรับชําระ ชองทางการชําระเงิน 

ประเภทคาธรรมเนียม หรือกลุมลูกคา หากไมมีรายการท่ีกําหนดใน drop down ไมตองเลือกรายการนั้น

เพ่ือกรอกขอมูล ท้ังนี้ กรณีท่ีมีรายละเอียดขอมูลในแตละบรรทัดแตกตางกันตามรายการท่ีกําหนดใหเลือก

ใน drop down ผูใหบริการจะตองเลือก drop down ของรายการนั้นมากกวา 1 บรรทัดเพ่ือกรอก

รายละเอียดตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

ตัวอยางเชน ในแบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียมบริการรับชําระเงินแทน (bill 

payment) หากมีบริการรับชําระเงินแทนเฉพาะบริการรับชําระเงินคาไฟฟา บริการรับชําระเงินคาประปา 

และบริการรับชําระเงินคาโทรศัพท / อินเทอรเน็ต โดยไมรับชําระเงินสําหรับบริการประเภทอ่ืน (ตามรูปท่ี 1) 

และในแตละบริการสามารถชําระเงินได 3 ชองทาง ไดแก (1) ชําระผานการหักบัญชีอัตโนมัติ (2) ชําระผาน

สาขา / จุดรับชําระเงินของผูใหบริการ และ (3) ชําระผาน Mobile application ของผูใหบริการ (ตามรูปท่ี 2) 

ดังนั้น ในการกรอกขอมูลใหเลือกประเภทบริการท่ีรับชําระและชองทางการชําระเงินในทุกชองทางตามท่ีมี

ใหบริการ โดยกรอกรายละเอียดแยกในแตละบรรทัด (ตามรูปท่ี 3) 

รูปท่ี 1 : รายละเอียด drop down การเลือกประเภทบริการท่ีรับชําระ 

 

รูปท่ี 2 : รายละเอียด drop down การเลือกชองทางการชําระเงิน 

 

 

 

 

                                                        
14 ไดแก แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียมบริการรับชําระเงินแทน (bill payment) แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียมเช็ค และแบบรายงาน

ขอมูลคาธรรมเนียมระบบบาทเนต (BAHTNET) เปนตน 
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รูปท่ี 3 : การเลือกประเภทบริการท่ีรับชําระและชองทางการชําระเงิน 

1.2 การรายงานขอมูลกรณเีพ่ิมผลิตภัณฑและ/หรือบริการใหม หรือกรณีเปล่ียนแปลง

ขอมูลผลิตภัณฑและ/หรือคาธรรมเนียมท่ีเปนขอมูลของผลิตภัณฑและ/หรือบริการเดิม 

1.2.1 หากมีผลิตภัณฑและ/หรือบริการใหมเพ่ิมจากผลิตภัณฑและ/หรือบริการเดิมท่ี

เคยนําสงขอมูลให ธปท.: ใหกรอกขอมูลของผลิตภัณฑและ/หรือบริการใหมในบรรทัดสุดทายถัดจากขอมูล

ผลิตภัณฑและ/หรือบริการเดิมท่ีมีอยูในปจจุบัน  

ตัวอยางเชน เดิมมีสินเชื่อ A สินเชื่อ B และสินเชื่อ C ตอมามีใหบริการสินเชื่อ D 

เพ่ิมข้ึน ใหกรอกขอมูลสินเชื่อ D ในบรรทัดถัดจากขอมูลสินเชื่อ C ตามตัวอยางดังนี้ 

แบบรายงานฯ ท่ีนําสงขอมูลให ธปท. ครั้งท่ี 1 (ขอมูลเดิม) 

 

แบบรายงานฯ ท่ีนําสงขอมูลให ธปท. ครั้งท่ี 2 (เพ่ิมเติมขอมูลผลิตภัณฑหรือบริการใหม) 

 

 

 

กรอกขอมูลคาธรรมเนียมท่ีเก่ียวของแยกแตละบรรทัด 

ประเภทคา่ธรรมเนยีมบรกิารรบัชาํระเงนิ
แทน

รายละเอยีดบรกิารท ี�
รบัชาํระ

ชอ่งทางการชาํระเงนิ การเรยีกเกบ็
คา่ธรรมเนยีม ข ั�นตํ�า

คา่ธรรมเนยีม ข ั�นตํ�า 
(หนว่ย : บาท/

รายการ)

การเรยีกเกบ็
คา่ธรรมเนยีม ข ั�นสูง

คา่ธรรมเนยีม ข ั�นสูง
(หนว่ย : บาท/

รายการ)

เง ื�อนไขคา่ธรรมเนยีม Website 
คา่ธรรมเนยีม (Link)

วนัท ี�เร ิ�มใชข้อ้มลู 
(Effective date)

วนัท ี�เลกิใชข้อ้มลู 
(End date)

ค่าธรรมเนยีมบรกิารรับชําระเงนิแทนสาํหรับ
ค่าไฟฟ้า

xxx ชําระผ่านการหกับัญชอีตัโนมตั ิ

ค่าธรรมเนยีมบรกิารรับชําระเงนิแทนสาํหรับ
ค่าไฟฟ้า

xxx ชําระผ่านสาขา / จุดรับชําระเงนิ
ของผูใ้หบ้รกิาร

ค่าธรรมเนยีมบรกิารรับชําระเงนิแทนสาํหรับ
ค่าไฟฟ้า

xxx ชําระผ่าน Mobile application 
ของผูใ้หบ้รกิาร

ค่าธรรมเนยีมบรกิารรับชําระเงนิแทนสาํหรับ
ค่าประปา

xxx ชําระผ่านการหกับัญชอีตัโนมตั ิ

ค่าธรรมเนยีมบรกิารรับชําระเงนิแทนสาํหรับ
ค่าประปา

xxx ชําระผ่านสาขา / จุดรับชําระเงนิ
ของผูใ้หบ้รกิาร

ค่าธรรมเนยีมบรกิารรับชําระเงนิแทนสาํหรับ
ค่าประปา

xxx ชําระผ่าน Mobile application 
ของผูใ้หบ้รกิาร

ค่าธรรมเนยีมบรกิารรับชําระเงนิแทนสาํหรับ
ค่าโทรศัพท ์/ อนิเตอรเ์น็ต

xxx ชําระผ่านการหกับัญชอีตัโนมตั ิ

ค่าธรรมเนยีมบรกิารรับชําระเงนิแทนสาํหรับ
ค่าโทรศัพท ์/ อนิเตอรเ์น็ต

xxx ชําระผ่านสาขา / จุดรับชําระเงนิ
ของผูใ้หบ้รกิาร

ค่าธรรมเนยีมบรกิารรับชําระเงนิแทนสาํหรับ
ค่าโทรศัพท ์/ อนิเตอรเ์น็ต

xxx ชําระผ่าน Mobile application 
ของผูใ้หบ้รกิาร
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1.2.2 หากตองการแกไขขอมูลของผลิตภัณฑและ/หรือบริการเดิมท่ีเคยนําสงมายัง 

ธปท. เนื่องจากตองการปรับปรุงขอมูลเดิมหรือแกไขขอมูลท่ีกรอกไมถูกตอง โดยท่ีไมไดเปลี่ยนแปลงวันท่ี

เริ่มใชขอมูล (Effective date) และวันท่ีเลิกใชขอมูล (End date): ใหกรอกขอมูลของผลิตภัณฑและ/หรือ

บริการท่ีตองการแกไขใหมทับขอมูลเดิมในแบบรายงานฯ  

ตัวอยางเชน ตองการเปลี่ยนแปลงขอมูลผลิตภัณฑของสินเชื่อ A จากเดิมท่ีระบุ

วา “XXX” เปน “YYY” โดยไมไดเปลี่ยนแปลงวันท่ีของขอมูล ใหกรอกขอมูล “YYY” ทับขอมูลเดิมในแบบ

รายงานฯ ไดเลย ตามตัวอยางดังนี้ 

แบบรายงานฯ ท่ีนําสงขอมูลให ธปท. ครั้งท่ี 1 (ขอมูลเดิม) 

 

แบบรายงานฯ ท่ีนําสงขอมูลให ธปท. ครั้งท่ี 2 (เปลี่ยนแปลงขอมูลผลิตภัณฑหรือบริการเดิม โดยไม

เปลี่ยนแปลงวันท่ีของขอมูล) 

 

1.2.3 หากตองการแกไขขอมูลของผลิตภัณฑและ/หรือบริการเดิมท่ีเคยนําสงมายัง 

ธปท. และกําหนดวันท่ีเริ่มใชขอมูล (Effective date) เปนวันใหม: ใหกรอกขอมูลผลิตภัณฑหรือบริการเดิม

ท่ีแกไขขอมูลและเปลี่ยนแปลงวันท่ีเริ่มใชขอมูล (Effective date) ใหมในบรรทัดถัดจากบรรทัดของขอมูลเดิม 

โดยวันท่ีเริ่มใชขอมูล (Effective date) ใหมจะตองเปนวันถัดจากวันท่ีเลิกใชขอมูล (End date) ของขอมูลเดิม  

ตัวอยางเชน ตองการเปลี่ยนแปลงขอมูลคาธรรมเนียมของสินเชื่อ B จากเดิม

ท่ีระบุวา “XXX” เปน “ZZZ” โดยจะใหขอมูลท่ีเปลี่ยนแปลงใหมมีผลบังคับใชวันท่ี 1 ม.ค. 2021 ใหกรอก

ขอมูลใหมของสินเชื่อ B ในบรรทัดถัดจากขอมูลเดิมของสินเชื่อ B โดยระบุวันท่ีเริ่มใชขอมูล (Effective date) 

ใหมเปนวันท่ี 1 ม.ค. 2021 โดยหากขอมูลเดิมของสินเชื่อ B ไมมีการระบุวันท่ีเลิกใชขอมูล (End date) 

จะตองกรอกวันท่ีเลิกใชขอมูล (End date) ดังกลาวกอน แลวคอยกรอกขอมูลใหมของสินเชื่อ B ในลําดับ

ถัดมา ตามตัวอยางดังนี้ 
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แบบรายงานฯ ท่ีนําสงขอมูลให ธปท. ครั้งท่ี 1 (ขอมูลเดิม) 

 

แบบรายงานฯ ท่ีนําสงขอมูลให ธปท. ครั้งท่ี 2 (เปลี่ยนแปลงขอมูลผลิตภัณฑหรือบริการเดิม โดยเปลี่ยนแปลง

วันท่ีเริ่มใชขอมูล (Effective date)) 

 

1.2.4 หากตองการแกไขขอมูลของผลิตภัณฑและ/หรือบริการเดิมท่ีเคยนําสงมายัง 

ธปท. และกําหนดวันท่ีเลิกใชขอมูล (End date) เปนวันใหม: กรณีท่ีระบุวันท่ีเลิกใชขอมูล (End date) เดิม

ไวแลว แตตองการเปลี่ยนแปลงขอมูลและกําหนดวันท่ีเลิกใชขอมูล (End date) ใหมเปนวันท่ีกอนหรือหลัง

วันท่ีเลิกใชขอมูล (End date) เดิม ใหกรอกขอมูลของผลิตภัณฑและ/หรือบริการท่ีตองการแกไขใหมรวมท้ัง

แกไขวันท่ีเลิกใชขอมูล (End date) ทับขอมูลเดิมในแบบรายงานฯ  

ตัวอยางเชน ตองการเปลี่ยนแปลงขอมูลคาธรรมเนียมของสินเชื่อ B จากเดิมท่ี

ระบุวา “XXX” เปน “ZZZ” โดยจะเลิกใชขอมูลในวันท่ี 30 ก.ย. 2020 (หรือเลิกใชขอมูลวันท่ี 30 มิ.ย. 2021 

แลวแตกรณี) ซ่ึงเดิมระบุวันท่ีเลิกใชขอมูลไวเปน 31 ธ.ค. 2020 ใหกรอกขอมูลใหมและแกไขวันท่ีเลิกใช

ขอมูล (End date) ทับขอมูลเดิมในแบบรายงานฯ ไดเลย ตามตัวอยางดังนี้ 

แบบรายงานฯ ท่ีนําสงขอมูลให ธปท. ครั้งท่ี 1 (ขอมูลเดิม)   
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แบบรายงานฯ ท่ีนําสงขอมูลให ธปท. ครั้งท่ี 2 (เปลี่ยนแปลงขอมูลผลิตภัณฑหรือบริการเดิม โดยเปลี่ยนแปลง

วันท่ีเลิกใชขอมูล (End date) เปนวันท่ีกอนวันท่ีเลิกใชขอมูลเดิม) 

 

แบบรายงานฯ ท่ีนําสงขอมูลให ธปท. ครั้งท่ี 2 (เปลี่ยนแปลงขอมูลผลิตภัณฑหรือบริการเดิม โดยเปลี่ยนแปลง

วันท่ีเลิกใชขอมูล (End date) เปนวันท่ีหลังวันท่ีเลิกใชขอมูลเดิม) 

 

1.2.5 หากตองการแกไขขอมูลผลิตภัณฑหรือบริการเดิมเปนครั้งท่ี 2 หลังจากท่ีเคยแกไข

ขอมูลและนําสงมายัง ธปท. แลว โดยกําหนดวันท่ีเริ่มใชขอมูล (Effective date) ในการแกไขครั้งท่ี 2 เปน

วันใหมท่ีมีคานอยกวาวันท่ีเริ่มใชขอมูล (Effective date) ในการแกไขขอมูลครั้งแรก: ใหดําเนินการตาม

ขอ 1.2.3 ซํ้าอีกครั้งหนึ่ง  

ตัวอยางเชน ในครั้งแรกหากตองการเปลี่ยนแปลงขอมูลคาธรรมเนียมของสินเชื่อ B 

จากเดิมท่ีระบุวา “XXX” เปน “ZZZ” โดยจะใหขอมูลท่ีเปลี่ยนแปลงใหมมีผลบังคับใชวันท่ี 1 ม.ค. 2021 

ใหกรอกขอมูลใหมของสินเชื่อ B ในบรรทัดถัดจากขอมูลเดิมของสินเชื่อ B โดยระบุวันท่ีเริ่มใชขอมูล 

(Effective date) ใหมเปนวันท่ี 1 ม.ค. 2021 โดยหากขอมูลเดิมของสินเชื่อ B ไมมีการระบุวันท่ีเลิกใชขอมูล 

(End date) จะตองกรอกวันท่ีเลิกใชขอมูล (End date) ดังกลาวกอน แลวคอยกรอกขอมูลใหมของสินเชื่อ B 

ในลําดับถัดมา (ตามตัวอักษรสีแดงในภาพตัวอยาง) ตอมาหากผูใหบริการตองการเปลี่ยนแปลงขอมูลผลิตภัณฑ

ของสินเชื่อ B จากเดิมท่ีระบุวา “XXX” เปน “YYY” โดยจะใหขอมูลท่ีเปลี่ยนแปลงใหมมีผลบังคับใชวันท่ี 

1 ต.ค. 2020 ใหผูใหบริการกรอกขอมูลใหมของสินเชื่อ B แทรกระหวางขอมูลเดิมและขอมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

ในครั้งแรก (ตามตัวอักษรสีน้ําเงินในภาพตัวอยาง) โดยระบุวันท่ีเริ่มใชขอมูล (Effective date) ใหม

เปนวันท่ี 1 ต.ค. 2020 และวันท่ีเลิกใชขอมูล (End date) ในบรรทัดกอนหนาจากเดิมวันท่ี 31 ธ.ค. 2020 

เปนวันท่ี 30 ก.ย. 2020 และระบุวันท่ีเลิกใชขอมูล (End date) ในบรรทัดเดียวกันเปนวันท่ี 31 ธ.ค. 2020 

(กอนวันท่ีเริ่มใชขอมูลสินเชื่อ B ท่ีเปลี่ยนแปลงตามตัวอักษรสีแดง) ตามตัวอยางดังนี้ 
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แบบรายงานฯ ท่ีนําสงขอมูลให ธปท. ครั้งท่ี 1 (ขอมูลเดิม)   

 

แบบรายงานฯ ท่ีนําสงขอมูลให ธปท. ครั้งท่ี 2 (เปลี่ยนแปลงขอมูลผลิตภัณฑหรือบริการเดิมท่ีเคยนําสง 

ครั้งแรก โดยเปลี่ยนแปลงวันท่ีเริ่มใชขอมูล (Effective date)) 

 

แบบรายงานฯ ท่ีนําสงขอมูลให ธปท. ครั้งท่ี 3 (เปลี่ยนแปลงขอมูลผลิตภัณฑหรือบริการเดิมท่ีเคยนําสง 

ครั้งท่ี 2 โดยเปลี่ยนแปลงวันท่ีเริ่มใชขอมูล (Effective date) ใหมีผลบังคับใชกอนวันท่ีเริ่มใชขอมูล 

(Effective date) ท่ีเคยเปลี่ยนแปลงในครั้งท่ี 2) 

 

1.2.6 หากตองการยกเลิกการรายงานขอมูลของผลิตภัณฑและ/หรือบริการเดิมท่ีเคย

นําสงมายัง ธปท. เนื่องจากไมมีการใหบริการผลิตภัณฑและ/หรือบริการดังกลาวแลว: หากขอมูลเดิมท่ีเคย

นําสงมายัง ธปท. ไมมีการระบุวันท่ีเลิกใชขอมูล (End date) ใหกรอกวันท่ีเลิกใชขอมูล (End date) 

ทับขอมูลเดิมในแบบรายงานฯ  

ตัวอยางเชน ตองการยกเลิกการใหบริการสินเชื่อ A สินเชื่อ B และสินเชื่อ C ให

กรอกวันท่ีเลิกใชขอมูล (End date) ตามตัวอยางดังนี้ 
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แบบรายงานฯ ท่ีนําสงขอมูลให ธปท. ครั้งท่ี 1 (ขอมูลเดิม) 

 

แบบรายงานฯ ท่ีนําสงขอมูลให ธปท. ครั้งท่ี 2 (ยกเลิกการรายงานขอมูล เนื่องจากไมมีการใหบริการแลว) 

 

 ท้ังนี้ หากการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขขอมูลใหมตามขอ 1.2.1 - 1.2.6 เปนการเปลี่ยนแปลง

หรือแกไขขอมูลภายหลังจากวันท่ีเคยนําสงขอมูลให ธปท. แลว ผูใหบริการจะตองแกไขวันท่ีสงขอมูลตามท่ี

ระบุในขอ 1.1.2 (4) ใหเปนวันท่ีปจจุบันท่ีตรงกับวันท่ีท่ีสงขอมูลเขาระบบของ ธปท. ดวย 

2. ความถี่และระยะเวลาการรายงานขอมูล 

2.1 ภายหลังจากการนําสงขอมูลผลิตภัณฑและคาธรรมเนียมบริการทางการเงินในครั้งแรก

มายัง ธปท. หากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลผลิตภัณฑและ/หรือคาธรรมเนียมบริการทางการเงิน ใหนําสงขอมูล

ท่ีปรับปรุงแลวมายัง ธปท. โดยใหสงขอมูลลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการกอนวันท่ีเริ่มใชขอมูลใหม (กอน

เวลา 17.00 น.) หรือในกรณีเรงดวนใหสงขอมูลกอนเวลา 07.30 น. ของวันท่ีเริ่มใชขอมูลใหม และเพ่ือ

หลีกเลี่ยงปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนกรณีท่ี ธปท. มีความจําเปนตองปดปรับปรุงระบบงานท่ีเก่ียวของ ซ่ึงอาจ

กระทบตอความเปนปจจุบันในการเผยแพรขอมูลท่ีผูใหบริการนําสงมายัง ธปท. จึงขอใหนําสงขอมูลมายัง 

ธปท. ในเวลาทําการเทานั้น 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองดําเนินการตามนโยบายหรือมาตรการของหนวยงาน

ของรัฐ หรือธุรกรรมนโยบายรัฐของสถาบันการเงินเฉพาะกิจอยางเรงดวนและไมสามารถนําสงขอมูล

ผลิตภัณฑและ/หรือบริการไดทันกอนวันท่ีเริ่มใชขอมูลใหม ขอใหจัดทําขอมูลผลิตภัณฑและ/หรือ

คาธรรมเนียมบริการทางการเงินดังกลาว และนําสงขอมูลมายัง ธปท. ภายใน 7 วันทําการนับจากวันท่ีขอมูล

ของผลิตภัณฑและ/หรือคาธรรมเนียมบริการทางการเงินนั้นมีผลบังคับใช 

2.2 กรณีเปนผูใหบริการรายใหมซ่ึงยังไมเคยนําสงขอมูลมายัง ธปท. หรือเปนผูใหบริการ

รายเดิมท่ีเคยนําสงขอมูลมายัง ธปท. เพ่ือเผยแพรผานทางเว็บไซตศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน 
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(www.1213.or.th) แลว แตมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายของผูใหบริการ (logo) ใหนําสงเครื่องหมายของ

ผูใหบริการในรูปแบบไฟลนามสกุล .png ขนาด 500x500 pixel มายัง ธปท. เพ่ิมเติมดวย เพ่ือท่ี ธปท. 

จะไดนํามาใชแสดงผลประกอบการเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงินตอไป 

โดยผูใหบริการสามารถสงเครื่องหมายของผูใหบริการดังกลาวมายังชองทางอีเมล “งานนโยบายการคุมครอง

ผูใชบริการทางการเงิน ฝคง. (MC-Policy-FCD@bot.or.th)” 

  

http://www.1213.or.th/
mailto:MC-Policy-FCD@bot.or.th
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เอกสารแนบ 3 

การรายงานขอมูลในเอกสารสรุปผลิตภัณฑและบริการท่ีผูใหบริการมีการใหบริการ 

1. วิธีการรายงานขอมูล  

เพ่ือให ธปท. สามารถติดตามความเปนปจจุบันของผลิตภัณฑและบริการท่ีผูใหบริการมีหรือ 

ไมมีการใหบริการได ใหรายงานขอมูลในเอกสารสรุปผลิตภัณฑและบริการท่ีผูใหบริการมีการใหบริการตาม

แนวทางดังนี้ 

1.1 กรอกชื่อผูใหบริการในชอง B4 ท่ีเปนแถบสีเหลือง 

1.2 ในการกรอกขอมูลในแตละบรรทัด ใหผูใหบริการปฏิบัติดังนี้ 

(1) หากมีผลิตภัณฑหรือบริการตามขอบเขตการใหบริการท่ี ธปท. กําหนดใหตอง

รายงานขอมูล ใหเลือก "มีบริการ" จาก drop down ในชอง "มี / ไมมีบริการ" (column D)  

(2) กรณีภายใตหัวขอ "ผลิตภัณฑ / บริการ" (column B) ระบุผลิตภัณฑหรือบริการ

มากกวา 1 รายการภายใตหัวขอเดียวกัน หากมีผลิตภัณฑหรือบริการเพียงบางรายการ ใหเลือก "มีบริการ" 

จาก drop down ในชอง "มี / ไมมีบริการ" (column D) และใหกรอกขอมูลในชองหมายเหตุ (column E) 

เพ่ิมเติม เชน ผูใหบริการประกอบธุรกิจเฉพาะสินเชื่อผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

และธุรกิจขนาดเล็ก / ขนาดกลาง โดยมิไดมีการใหสินเชื่อไมโครไฟแนนซ ใหเลือก drop down วา "มีบริการ" 

และกรอกขอมูลในชองหมายเหตุวา “ใหบริการเฉพาะสินเชื่อผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

และธุรกิจขนาดเล็ก / ขนาดกลาง” 

(3) หากไมมีผลิตภัณฑหรือบริการตามขอบเขตการใหบริการท่ี ธปท. กําหนดใหตอง

รายงานขอมูล ใหเลือก "ไมมีบริการ" จาก drop down ในชอง "มี / ไมมีบริการ" (column D) 

(4) หากยกเลิกการใหบริการโดยไมเปดรับสมัครใหมหรือไมมีการใหบริการสําหรับลูกคา

รายใหม แตยังคงมีผลิตภัณฑหรือบริการท่ีใหบริการเฉพาะกลุมลูกคารายเดิม ใหเลือก "ไมมีบริการ" จาก 

drop down ในชอง "มี / ไมมีบริการ" (column D) และใหกรอกขอมูลในชองหมายเหตุ (column E) 

เพ่ิมเติมวา “ไมมีการใหบริการสําหรับลูกคารายใหม” 

2. ความถี่และระยะเวลาการรายงานขอมูล 

ใหนําสงเอกสารสรุปผลิตภัณฑและบริการท่ีมีการใหบริการในครั้งแรกท่ีรายงานขอมูล

ผลิตภัณฑและคาธรรมเนียมบริการทางการเงินมายัง ธปท. และรายงานทุกครั้งเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิม

หรือลดผลิตภัณฑและ/หรือบริการท่ีเคยรายงานมายัง ธปท. เชน หากเดิมเคยนําสงขอมูลโดยรายงานมายัง 

ธปท. วา ไมมีการใหบริการสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับประเภทสินเชื่อท่ีมีทะเบียนรถเปนประกัน 

(title loan) แตในเวลาตอมามีการใหบริการผลิตภัณฑดังกลาว ผูใหบริการจะตองปรับปรุงขอมูลในเอกสาร
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สรุปผลิตภัณฑและบริการท่ีผูใหบริการมีการใหบริการและนําสงขอมูลมายัง ธปท. อีกครั้ง โดยเลือก drop 

down ในผลิตภัณฑสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับประเภทสินเชื่อท่ีมีทะเบียนรถเปนประกัน (title loan) 

วา “มีบริการ” (ในกรณีนี้สามารถนําสงเอกสารสรุปผลิตภัณฑและบริการท่ีผูใหบริการมีการใหบริการมา

พรอมกับแบบรายงานผลิตภัณฑสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับประเภทสินเชื่อท่ีมีทะเบียนรถเปนประกัน 

(title loan) ไดในคราวเดียวกัน) ในทางกลับกันหากเดิมรายงานมายัง ธปท. วา มีการใหบริการในผลิตภัณฑ

ดังกลาว แตตอมาไดยกเลิกการใหบริการ ผูใหบริการตองปรับปรุงขอมูลในเอกสารสรุปผลิตภัณฑและบริการ

ท่ีผูใหบริการมีการใหบริการและนําสงขอมูลมายัง ธปท. อีกครั้ง โดยเลือก drop down วา “ไมมีบริการ” 

(ในกรณีนี้จะตองกรอกวันท่ีเลิกใชขอมูล (End date) ในชุดขอมูลผลิตภัณฑและคาธรรมเนียมบริการทาง

การเงินตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 2 ขอ 1.2.6 ดวย) 


