
 

 

  

12  เมษายน  2565 

เรียน  ผู้จัดการ  
 บริษัทที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินทุกแห่ง 
 บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับที่มิใช่สถาบันการเงินทุกแห่ง 
 บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับที่มิใช่สถาบันการเงินทุกแห่ง  
 บริษัทที่ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคล

กับบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงินทุกแห่ง 

ที่ ฝนส2.ว.  162/2565  เรื่อง  การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
(Website/Application) การให้บริการสินเชื่อของผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของ ธปท.  

 ปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การก ากับของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้แก่  
ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือ 
การประกอบอาชีพ และผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่าง 
บุคคลกับบุคคล ได้ให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมการกู้ยืมเงินแก่ประชาชนผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน 
(Website/Application) ต่างๆ อย่างแพร่หลาย ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูล
ของผู้ประกอบธุรกิจและทราบถึงช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้ 
การก ากับดูแล ธปท. ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน รวมทั้ง เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้มิจฉาชีพ
แอบอ้างเป็นผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การก ากับของ ธปท . โดยสร้าง Website/Application ปลอม 
ชักจูงให้ประชาชนมาใช้บริการ ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทั้งจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูง
กว่าที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนการหลอกลวงในรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งผลให้บริษัทผู้ประกอบธุรกิจที่ถูก 
แอบอ้างชื่อ ได้รับผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท  

 ธปท. จึงขอให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ Website/Application ที่ให้บริการ
ต่อประชาชนมายัง ธปท. ได้แก่ ชื่อบริษัทของผู้ประกอบธุรกิจ โลโกข้องผลติภัณฑ์ท่ีให้บริการ ข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับ Website/Application รวมถึงข้อมูลติดต่อของผู้ประกอบธุรกิจ เพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ธปท. 
ตามรูปแบบการรายงาน ดังนี้  
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 1. รูปแบบการรายงานและรายละเอียดการรายงาน  
  1.1 รูปแบบรายงาน: Excel file  
  1.2 ช่องทางการจัดส่ง: ระบบ DMS Data Acquisition  
  1.3 แบบรายงานและความถี่ในการรายงาน (รายละเอียดและเงื่อนไขการรายงานตาม 
ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ ธปท.):  

แบบรายงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ความถี่ ก าหนดการน าส่ง 

แบบรายงานข้อมูล Website/Application 
การให้บริการสินเชื่อของผู้ประกอบธุรกิจ 

เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง 

ภายใน 3 วัน นับจาก
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง*  

*หากวันครบก าหนดส่งตรงกับวันหยุดให้ส่งภายในวันท าการถัดไป 

 2. การรายงานและวันที่เริ่มส่งข้อมูล:  
  ให้ผู้ประกอบธุรกิจปัจจุบันน าส่งข้อมูลครั้งแรกภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 ส่วนกรณี 
ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ให้น าส่งข้อมูลครั้งแรกภายใน 15 วันนับจากวันเริ่มประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ หลังจากส่ง
ข้อมูลในครั้งแรกแล้ว ให้ส่งข้อมูลเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลดังกล่าว  

 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแบบรายงาน การรับส่งข้อมูล และรายละเอียดอ่ืนๆ เช่น  
การแสดงผลในหน้าเว็บไซต์ของ ธปท. สามารถติดต่อได้ที่ผู้ประสานงานของ ธปท. ในด้านที่เกี่ยวข้อง 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางสาวสุวรรณี  เจษฎาศักดิ์) 
ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและก ากับสถาบันการเงิน 2 

    ผู้ว่าการแทน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. template และแบบรายงานข้อมูล  
 2. รายชื่อผู้ประสานงานธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
ฝ่ายนโยบายและก ากับสถาบันการเงิน 2 
โทรศัพท์ 0 2356 7363 
โทรสาร  0 2283 5983 
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โครงการพฒันาระบบบรหิารขอ้มลู 

Data Management System 

Data Set Reporting Guideline 

1. แนวทางการต ัง้ชือ่ Data Set ตามมาตรฐาน ธปท.  

รูปแบบ  AFIDNn_YYYYMMDD_NBAPP.zip 

A  ความถีใ่นการสง่ชดุขอ้มูล 

FID  Subject Area 

Nn  รหัสผูส้ง่ขอ้มูล 

YYYY  ปีของขอ้มลูใหใ้ชปี้ ค.ศ. 4 หลัก เชน่ 2019 เป็นตน้ 

MM  เดอืนของขอ้มลู มคี่าระหว่าง 01-12 

DD  วันทีข่องขอ้มูล มคีา่ระหวา่ง 01-31 

NBAPP  ชือ่ย่อชดุขอ้มลู  

.zip   นามสกลุชดุขอ้มลู 

2. แนวทางการรายงานและสง่ขอ้มลู  

1. จัดท าชดุขอ้มลูลงบน Excel File ตามรูปแบบทีก่ าหนด โดย Excel Template เผยแพร่บน BOT Website ที ่> หนา้หลัก > สถติ ิ> การรับสง่ขอ้มลูกับ ธปท. > แบบ

รายงานและเอกสารชีแ้จง ขอ้มูลสถาบันการเงนิ > รายงานขอ้มลูสนิเชือ่รายย่อย > แถบสเีทา “แบบรายงาน” > เลอืก “3. ขอ้มลูส าหรับผูป้ระกอบธรุกจิทีม่ใิชส่ถาบัน

การเงนิ” > คลกิไอคอน เพือ่ download  "แบบรายงานขอ้มลู Website/Application การใหบ้รกิารสนิเชือ่ของผูป้ระกอบธรุกจิ” 

2. หา้มแกไ้ขชือ่ Sheet หรอืรูปแบบและสตูรทีป่รากฏในแบบฟอรม์รายงาน 

3. ชือ่ไฟล ์โลโกบ้รษัิท หรอื โลโกท้ีใ่หบ้รกิารดา้นสนิเชือ่ : กรอกเฉพาะชือ่ไฟลแ์นบใน Excel Template (ไมต่อ้งใสช่ือ่นามสกลุไฟล)์ 

4. โลโกบ้รษัิท หรอื โลโกท้ีใ่หบ้รกิารดา้นสนิเชือ่ : ใหแ้นบไฟลน์ามสกลุ jpg (ขนาด 500 x 500 pixel) 

5. รวมทกุไฟลเ์ป็นไฟลเ์ดยีว ดว้ยนามสกลุ zip  (Excel Template + โลโกบ้รษัิท / โลโก ้App สนิเชือ่) โดย Submit ผ่านชอ่งทางการรับสง่ขอ้มลูระบบ DMS Data 

Acquisition (DA) 

https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/ReportDoc/Retail_loan/Pages/default.aspx
https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/ReportDoc/Retail_loan/Pages/default.aspx
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โครงการพฒันาระบบบรหิารขอ้มลู 

Data Management System 

3. Data Set Details 

แบบรายงานขอ้มลู Website/Application การใหบ้รกิารสนิเชือ่ของผูป้ระกอบธุรกจิ เพือ่เผยแพรใ่นเว็บไซตข์อง ธปท. 

ความเป็นมา 

 เนื่องจากมปีระชาชนจ านวนมากไดร้อ้งเรยีนและสอบถามมายัง ธปท. เพือ่ใหต้รวจสอบขอ้เท็จจรงิของผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิทีป่ระชาชนไดร้ับการตดิต่อว่าไดร้ับอนุญาตจาก 

ธปท. อย่างถกูตอ้งหรอืไม ่โดยจากการตรวจสอบของ ธปท. พบวา่มจิฉาชพีไดแ้อบอา้งชือ่ของผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดร้ับอนุญาตจาก ธปท.  

 ทัง้นี้ ธปท. ไดจั้ดท าเว็บเพจทีร่วบรวม รายชือ่ โลโก ้แอปพลเิคชนั และขอ้มลูตดิต่อของผูใ้หบ้รกิารสนิเชือ่ทีไ่ดร้ับอนุญาตจาก ธปท. เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้มาตรวจสอบ

และมขีอ้มลูตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารโดยตรง ดังนัน้ ธปท. จงึขอใหผู้ใ้หบ้รกิารตรวจสอบและปรับปรุงขอ้มลูใหถ้กูตอ้งอยา่งสม ่าเสมอ เพือ่ป้องกันมจิฉาชพีน าขอ้มลูของผูใ้หบ้รกิารไปแอบอา้ง 

ผูท้ ีต่อ้งรายงาน 

 บรษัิททีป่ระกอบธรุกจิสนิเชือ่สว่นบคุคลภายใตก้ารก ากับทีม่ใิชส่ถาบันการเงนิทกุแหง่ 

 บรษัิททีป่ระกอบธรุกจิบัตรเครดติทีม่ใิชส่ถาบันการเงนิทกุแหง่ 

 บรษัิททีป่ระกอบธรุกจิสนิเชือ่รายย่อยเพือ่การประกอบอาชพีภายใตก้ารก ากับทีม่ใิชส่ถาบันการเงนิทุกแหง่ 

 บรษัิททีป่ระกอบธรุกจิระบบหรอืเครอืขา่ยอเิล็กทรอนกิสส์ าหรับธรุกรรมสนิเชือ่ระหวา่งบคุคลกับบคุคลทีม่ใิชส่ถาบันการเงนิทกุแหง่ 

ลกัษณะขอ้มลู 

 ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิปัจจุบันน าสง่ขอ้มลูครัง้แรกภายในวันที ่29 เมษายน 2565 สว่นกรณีผูป้ระกอบธรุกจิรายใหมใ่หน้ าสง่ขอ้มูลครัง้แรกภายใน 15 วันนับจากวันเริม่ประกอบธรุกจิ 

ทัง้นี้ หลังจากสง่ขอ้มลูในครัง้แรกแลว้ ใหส้ง่ขอ้มลูเฉพาะเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงในขอ้มลูดังกลา่ว  

ความถีก่ารสง่ชุดขอ้มลู 

 เมือ่มกีารเปลีย่นแปลง 

ก าหนดการสง่ 

 ภายใน 3 วัน นับจากวันทีม่กีารเปลีย่นแปลง  
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Data Management System 

File Name 

 AFIDNn_YYYYMMDD_NBAPP.zip 

Sheet Name 

 แบบรายงาน1 (ขอ้มุลท่ัวไปของบรษิ ท)  และ แบบรายงาน2 (ขอ้มลู Application/ผลติภัณฑ ์ทีใ่หบ้รกิารสนิเชือ่) 

Data Element (field) ค าอธบิาย Validation Rule 

รหัสผูส้ง่ขอ้มูล (รหัสสถาบัน) รหัสผูส้ง่ขอ้มูล  

- กรณีทีผู่ส้ง่ มรีหัสผูส้ง่ขอ้มลู (FI Code 3หลัก) ทีก่ าหนด

โดย ธปท. ใหร้ายงานดว้ยรหัสทีม่ี 

- กรณีอืน่ ใหร้ายงานดว้ยรหัสทีล่งทะเบยีนเพือ่สง่ขอ้มลูให ้

ธปท. เชน่ เลขจดทะเบยีนนติบิคุคล 13หลัก ทีจ่ดทะเบยีนกับ

กระทรวงพาณชิย ์

Data Set Validation:  

ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 

https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSy

stem/Standard/StandardCode/Pages/default.aspx 

1.  ชือ่บรษัิทผูใ้หบ้รกิาร ชือ่ผูป้ระกอบธรุกจิทีม่ใิชส่ถาบันการเงนิ Data Set Validation:  

ตอ้งไมเ่ป็นคา่วา่ง 

2.  ชือ่ไฟลแ์นบ (โลโกบ้รษัิท ขนาด 500 x 

500 pixel) 

ชือ่ของไฟลแ์นบ โลโกบ้รษัิท ทีม่นีามสกลุ jpg (โดยไม่ตอ้ง

ใสน่ามสกลุไฟล)์ 

Data Set Validation:  

ตอ้งไมเ่ป็นคา่วา่ง หากไมม่ใีหร้ะบ ุn/a 

3. ทีอ่ยู่บรษัิท (ส านักงานใหญ่) สถานทีตั่ง้ส านักงานใหญ ่ระบ ุเลขที ่ ซอย  ถนน  แขวง/

ต าบล เขต/อ าเภอ จังหวัด 

Data Set Validation:  

ตอ้งไมเ่ป็นคา่วา่ง 

4. URL เว็บไซตบ์รษัิท URL เว็บไซตข์องส านักงานใหญ ่ Data Set Validation: 

ตอ้งไมเ่ป็นคา่วา่ง และขึน้ตน้ดว้ย http หรอื https  

หากไมม่ใีหร้ะบ ุn/a 

https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/Standard/StandardCode/Pages/default.aspx
https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/Standard/StandardCode/Pages/default.aspx
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โครงการพฒันาระบบบรหิารขอ้มลู 

Data Management System 

Data Element (field) ค าอธบิาย Validation Rule 

5. E-mail E-mail address ของส านักงานใหญ ่ Data Set Validation: 

ตอ้งไมเ่ป็นคา่วา่ง หากไมม่ใีหร้ะบ ุn/a 

6. โทรศัพท ์ เบอรโ์ทรศัพท ์ของส านักงานใหญ ่ Data Set Validation: 

ตอ้งไมเ่ป็นคา่วา่ง หากไมม่ใีหร้ะบ ุn/a 

7. Call center เบอรโ์ทรศัพท ์Call center Data Set Validation: 

ตอ้งไมเ่ป็นคา่วา่ง หากไมม่ใีหร้ะบ ุn/a 

8. โทรสาร เบอรโ์ทรสาร ของส านักงานใหญ ่ Data Set Validation: 

ตอ้งไมเ่ป็นคา่วา่ง หากไมม่ใีหร้ะบ ุn/a 

9. ประเภทธรุกจิ ประเภทธรุกจิทีไ่ดร้ับอนุญาตภายใตก้ารก ากับดแูลของ ธปท. Data Set Validation: 

ตอ้งมคี่าเทา่กับ 1 หรอื blank โดยตอ้งตอบอยา่งนอ้ย 1 ประเภท 

10. ชือ่ไฟลแ์นบ (โลโกแ้อปเงนิกู ้หรอืโลโก ้

เว็บเงนิกู)้ 

ชือ่ของไฟลแ์นบ โลโกแ้อปเงนิกู ้หรอืโลโกเ้ว็บเงนิกู ้ทีม่ี

นามสกลุ jpg (โดยไมต่อ้งใสน่ามสกลุไฟล)์ 

Data Set Validation: 

ตอ้งไมเ่ป็นคา่วา่ง หากไมม่ใีหร้ะบ ุn/a 

11. ชือ่แอปพลเิคชนัเงนิกู ้

ทัง้ mobile application และ web application 

ชือ่แอปพลเิคชนัเงนิกูท้ีใ่หบ้รกิาร ทัง้ชือ่ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ ของ mobile application และ web 

application 

Data Set Validation: 

ตอ้งไมเ่ป็นคา่วา่ง หากไมม่ใีหร้ะบ ุn/a 

   -  โดยใสข่อ้มูลทุก Application ทีท่่านใหบ้รกิารดา้นสนิเชือ่ 

(กรณีมมีากกว่า 1 App ใหร้ายงานแยก (row) คนละรายการ) 

12. URL ของเว็บเงนิกู ้

 

ชือ่ผลติภัณฑ/์ชือ่หนา้เพจ และ URL ของเว็บเงนิกู ้ที่

ใหบ้รกิารสนิเชือ่ 

Data Set Validation: 

ตอ้งไมเ่ป็นคา่วา่ง และขึน้ตน้ดว้ย http หรอื https  

หากไมม่ใีหร้ะบ ุn/a 

13. URL ของแอปเงนิกู ้(google play) URL ของเว็บเงนิกูท้ีใ่หบ้รกิาร ทีอ่ยูใ่น Google play Data Set Validation: 

ตอ้งไมเ่ป็นคา่วา่ง และขึน้ตน้ดว้ย 
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โครงการพฒันาระบบบรหิารขอ้มลู 

Data Management System 

Data Element (field) ค าอธบิาย Validation Rule 

https://play.google.com/store/apps/details?id= 

หากไมม่ใีหร้ะบ ุn/a 

14.URL ของแอปเงนิกู ้(apple store) URL ของเว็บเงนิกูท้ีใ่หบ้รกิาร ทีอ่ยูใ่น Apple store Data Set Validation: 

ตอ้งไมเ่ป็นคา่วา่ง และขึน้ตน้ดว้ย 

https://apps.apple.com/th/app/ 

หากไมม่ใีหร้ะบ ุn/a 

15. URL ของ Facebook (Official Account) URL ของ Facebook ทีเ่ป็น Official Account 
Data Set Validation: 

ตอ้งไมเ่ป็นคา่วา่ง และขึน้ตน้ดว้ย https://www.facebook.com/ 

หากไมม่ใีหร้ะบ ุn/a 

16. Line ID Line ID ทีใ่หบ้รกิารดา้นสนิเชือ่ 
Data Set Validation: 

ตอ้งไมเ่ป็นคา่วา่ง หากไมม่ใีหร้ะบ ุn/a 

17. ผูป้ระสานงาน (Contact Person) ชือ่-นามสกลุ และเบอรโ์ทรศัพท ์ของผูใ้หบ้รกิาร 
Data Set Validation: 

ตอ้งไมเ่ป็นคา่วา่ง หากไมม่ใีหร้ะบ ุn/a 

 



Webpage เตือนภยัทางการเงิน : https://www.bot.or.th/Thai/ConsumerInfo/Fraud/Pages/BOTLicensedLoan.aspx

ไฟล ์Excel Template ประกอบด้วย 5 sheets คือ

sheet ชือ่ "ReadMe" เป็น sheet แจง้วตัถุประสงคแ์ละแนะน ำวธิกีำรใชง้ำน

sheet ชือ่ "แบบรำยงำน1" เป็น sheet กำรรำยงำนขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทั

sheet ชือ่ "แบบรำยงำน2" เป็น sheet กำรรำยงำนขอ้มลู Website/Application  กำรใหบ้รกิำรสนิเชือ่

sheet ชือ่ "แบบรำยงำน1 (ตวัอย่ำง)" เป็น sheet แสดงตวัอย่ำงกำรกรอกขอ้มลู "แบบรำยงำน1"

sheet ชือ่ "แบบรำยงำน2 (ตวัอย่ำง)" เป็น sheet แสดงตวัอย่ำงกำรกรอกขอ้มลู "แบบรำยงำน2"

sheet ชือ่ "Validation" เป็น sheet อธบิำยควำมหมำยของ filed ต่ำงๆ และเงือ่นไขกำรตรวจสอบขอ้มลู

การป้อนข้อมลู

1. ป้อนข้อมลูใน Cell :

 - ใหก้รอกขอ้มลูทุก Field ต้องไม่เป็นค่ำวำ่ง หำกไม่มใีหใ้ส่ n/a (ยกเวน้ประเภทธุรกจิ)

 - ใหก้รอกขอ้มลูทุก Application หรอืผลติภณัฑ ์ทีท่่ำนใหบ้รกิำรดำ้นสนิเชือ่ (กรณีมมีำกกวำ่ 1 App หรอืผลติภณัฑ ์ใหร้ำยงำนแยก (row) คนละรำยกำร)
2. รหสัผูส่้งข้อมลู (รหสัสถาบนั) :  กรณีทีผู่ส้่งมรีหสัสถำบนักำรเงนิ (FI Code) หรอืรหสัผูส้่งขอ้มลูทีก่ ำหนดโดย ธปท. ใหร้ำยงำนดว้ยรหสัทีม่ ี

     กรณีอื่น ใหร้ำยงำนดว้ยรหสัทีล่งทะเบยีนเพือ่ส่งขอ้มลูให ้ธปท. เช่น เลขทีจ่ดทะเบยีนนิตบุิคคล ทีจ่ดทะเบยีนกบักระทรวงพำณิชย์
3. ประเภทธรุกิจ :  ระบุใหค้รบทุกประเภทธุรกจิทีไ่ดร้บัอนุญำต โดยใส่ค่ำ 1 = ไดร้บัอนุญำต (หำกไม่มใีหเ้ป็นเวน้วำ่ง)

4. ช่ือไฟล ์โลโก้บริษทั หรือ โลโก้แอปพลิเคชนั ท่ีให้บริการด้านสินเช่ือ : กรอกชือ่ของไฟลแ์นบ โดยไม่ต้องใส่นำมสกุลไฟล ์(.jpg)

   การตัง้ช่ือไฟลโ์ลโก้ : ใหข้ ึน้ต้นดว้ย รหสัสถำบนั+ชือ่ไฟล ์ เช่น  001BOTloanApp  โดย 001 = รหสัสถำบนั  และ  BOTloanApp = ชือ่ของไฟล์

5. โลโก้บริษทั หรือ โลโก้แอปพลิเคชนั ท่ีให้บริการด้านสินเช่ือ : ใหแ้นบไฟลน์ำมสกุล jpg (ขนำด 500 x 500 pixel)

6. โทรศพัท์ / โทรสาร / Call Center : ใหก้รอกเฉพำะตวัเลข โดยไม่ต้องมขีดีกลำง (-) คัน่ และกรณีมมีำกกวำ่ 1 เบอร ์ใหค้ัน่ดว้ยเครือ่งหมำย comma (,)

ความถ่ี และการส่งข้อมลู

1. ความถ่ีการรายงาน : เมือ่มกีำรเปลีย่นแปลง โดยใหร้ำยงำนขอ้มลูทีใ่หบ้รกิำรสนิเชือ่ทัง้หมด (เริม่ส่งขอ้มลูครัง้แรก 31 ม.ีค. 2565)

2. ข้อมลูท่ีต้องรายงาน : รำยงำนผลติภณัฑท์ีใ่หบ้รกิำรดำ้นสนิเชือ่ทัง้หมด ทีม่สีถำนะ "เปิดด ำเนินกำร"

3. ข้อมลูท่ีส่ง : รวมไฟลเ์ป็นไฟลเ์ดยีว ดว้ยนำมสกุล zip  (Excel file + ไฟลโ์ลโกบ้รษิทั / ไฟลโ์ลโก ้App สนิเชือ่) และ Submit ผ่ำนช่องทำงกำรรบัส่งขอ้มลูระบบ DMS Data Acquisition (DA)

การตัง้ช่ือไฟลท่ี์ใช้ส่งข้อมลู

มาตรฐานการตัง้ช่ือไฟลข้์อมลู : AFIDNn_YYYYMMDD_NBAPP.zip

A

FID

Nn

YYYY ปีของขอ้มลูใหใ้ชปี้ ค.ศ. 4 หลกั เช่น 2020 เป็นต้น

MM เดอืนของขอ้มลู มคี่า  01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12

DD วนัทีข่องขอ้มลูทีร่ายงาน มคี่าระหวา่ง 01 - 31

NBAPP เป็นค่าคงที ่หมายถงึ ขอ้มลูผลติภณัฑท์ีใ่หบ้รกิารดา้นสนิเชือ่

zip เป็นค่าคงที ่หมายถงึ นามสกุลของรปูแบบไฟลท์ีจ่ดัส่งอยู่ในรปู Zip file

สอบถามเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อ คุณสมบรูณ์ โทร. 0 2283 5145 หรอื Email : somboopi@bot.or.th

วตัถปุระสงค์

เนื่องจำกมปีระชำชนจ ำนวนมำกไดร้อ้งเรยีนและสอบถำมมำยงั ธปท. เพือ่ใหต้รวจสอบขอ้เทจ็จรงิของผูใ้หบ้รกิำรทำงกำรเงนิทีป่ระชำชนไดร้บักำรตดิต่อวำ่ไดร้บัอนุญำตจำก ธปท. อย่ำงถูกต้องหรอืไม่ โดยจำกกำรตรวจสอบของ 
ธปท. พบวำ่มจิฉำชพีไดแ้อบอำ้งชือ่ของผูใ้หบ้รกิำรทีไ่ดร้บัอนุญำตจำก ธปท. 
ในเบือ้งต้น ธปท. ไดจ้ดัท ำเวบ็เพจทีร่วบรวม รำยชือ่ โลโก ้แอปพลเิคชนั และขอ้มลูตดิต่อของผูใ้หบ้รกิำรสนิเชือ่ทีไ่ดร้บัอนุญำตจำก ธปท. เพือ่ใหป้ระชำชนสำมำรถเขำ้มำตรวจสอบและมขีอ้มลูตดิต่อผูใ้หบ้รกิำรโดยตรง ดงันัน้ ธปท.
 จงึขอใหผู้ใ้หบ้รกิำรตรวจสอบและปรบัปรงุขอ้มลูใหถู้กต้องอย่ำงสม ่ำเสมอ เพือ่ป้องกนัมจิฉำชพีน ำขอ้มลูของผูใ้หบ้รกิำรไปแอบอำ้ง

ค่าคงที ่หมายถงึ Subject Area

รหสัของสถาบนัผูส้่งขอ้มลู

ค่าคงที ่หมายถงึ ความถีใ่นการส่งขอ้มลูเมือ่มกีารเปลีย่นแปลง

https://www.bot.or.th/Thai/ConsumerInfo/Fraud/Pages/BOTLicensedLoan.aspx


1.บัตรเครดิต 2.สินเชื่อสวนบุคคล

ภายใตกํากับ - 

ประเภทไมมี

หลักประกัน

3.สินเชื่อสวนบุคคล

ภายใตกํากับ - 

ประเภทท่ีมีทะเบียน

รถเปนประกัน

4.สินเชื่อสวนบุคคล

ภายใตกํากับ - 

ประเภทไมมี

หลักประกันและ

ประเภทท่ีมีทะเบียน

รถเปนประกัน

5.สินเชื่อรายยอย

เพ่ือการประกอบ

อาชีพภายใตการ

กํากับ (นาโน

ไฟแนนซ)

6.บริษัทบริหาร

สินทรัพย

7.ระบบหรือ

เครือขาย

อิเล็กทรอนิกส

สําหรับธุรกรรม

สินเชื่อระหวาง

บุคคลกับบุคคล

9. ประเภทธุรกิจ*

(โปรดระบุใหครบทุกประเภทธุรกิจท่ีไดรับอนุญาต โดยใสคา 1 = ไดรับอนุญาต หากไมมีใหเวนวาง)

แบบรายงานขอมูล Website/Application การใหบริการสินเชื่อของผูประกอบธุรกิจ

รหัสผูสงขอมูล 

(รหัสสถาบัน)*

1. ชื่อบริษัทผู

ใหบริการ*

2. ชื่อไฟลแนบ (โล

โกบริษัท นามสกุล 

jpg ขนาด 500 x 

500 pixel)

หากไมมีใหระบุ n/a

3. ท่ีอยูบริษัท 

(สํานักงานใหญ)*

4. URL เว็บไซต

บริษัท

(ขึ้นตน http หรือ 

https)

หากไมมีใหระบุ n/a

5. E-mail

หากไมมีใหระบุ n/a

6. โทรศัพท

หากไมมีใหระบุ n/a

7. Call center

หากไมมีใหระบุ n/a

8. โทรสาร

หากไมมีใหระบุ n/a



ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชื่อผลิตภัณฑ/ชื่อ

หนาเพจ
URL ชื่อ - นามสกุล เบอรติดตอ

แบบรายงานขอมูล Website/Application การใหบริการสินเชื่อของผูประกอบธุรกิจ

10. ชื่อไฟลแนบ (โลโก

แอปเงินกู หรือโลโกเว็บ

เงินกู นามสกุล jpg 

ขนาด 500 x 500 pixel)

หากไมมีใหระบุ n/a

11. ชื่อแอปพลิเคชันเงินกู

ท้ัง mobile application และ web 

12. URL ของเว็บเงินกู

(ขึ้นตนดวย http หรือ https ของหนาเพจ

13. URL ของแอปเงินกู 

(google play)

(ขึ้นตนดวย  

https://play.google.com/st

ore/apps/details?id= )

หากไมมีใหระบุ n/a

14.URL ของแอปเงินกู (apple

 store)

(ขึ้นตนดวย  

https://apps.apple.com/th

/app/ )

หากไมมีใหระบุ n/a

15. URL ของ Facebook 

(Official Account)

(ขึ้นตนดวย 

https://www.facebook.com

/ )

หากไมมีใหระบุ n/a

16. Line ID

หากไมมีใหระบุ n/a

17. ผูประสานงาน (Contact Person)*



           สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 

ผู้ประสานงานเกี่ยวกับแบบรายงานข้อมลู Website/Application การให้บริการสินเชื่อของผูป้ระกอบธุรกิจ 
 

ประเด็นสอบถาม ฝ่ายงานผู้รบัผิดชอบและรายละเอียดติดต่อ 
1. แบบรายงานและการรับส่งข้อมูล ฝ่ายบริหารข้อมลูและดาต้าอนาไลตกิส ์

อีเมล : BasicDataMgtTm@bot.or.th 
โทรศัพท์ : 0 2283 5145 
สอบถามเรื่องการจัดการสิทธ์ิข้อมูล :  
อีเมล : SupportDMS@bot.or.th  
โทรศัพท์ 0 2283 5126 , 0 2283 6898 

2. หน้า Website ธนาคารแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร 
อีเมล : contact@bot.or.th 
โทรศัพท์ : 0 2283 5353 

3. ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบัตรเครดิต 
/ สินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ / สินเช่ือรายย่อยเพื่อ
การประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ  / ธุรกิจระบบหรือ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเช่ือระหว่าง
บุคคลกับบุคคล 

ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2   
อีเมล : RB1-RPD2@bot.or.th และ  
RB2-RPD2@bot.or.th 
โทรศัพท์ : 0 2356 7518 
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