การรายงานข้อมูลด้านการชาระเงิน
ภายใต้ พ.ร.บ.ระบบการชาระเงิน
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

การดาเนินการที่ผา่ นมา
7 ธ.ค. 60

28 ก.พ. 61

ประชุมชี้แจงและรับฟัง
ความเห็นต่อการ
ปรับปรุงแบบรายงาน
ด้านการชาระเงิน

หนังสือเวียน ธปท.
ฝนช.ว. 591/2561 เรื่อง
การเตรียมความพร้อมใน
การรายงานข้อมูลการ
ชาระเงินตามแบบ
รายงานที่ปรับปรุงใหม่

16 เม.ย. 61

ประกาศ สนช. 14/2561
เรื่อง หลักเกณฑ์การ
รายงานข้อมูลด้าน
การชาระเงินต่อ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ประเด็นการชี้แจง
1. การรายงานข้อมูลด้านการชาระเงินตาม ประกาศ ธปท. สนช. 14/2561
2. การส่งข้อมูล และการทดสอบ IWT
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สาระสาคัญของ ประกาศ ธปท. สนช. 14/2561
• ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องจัดทาและส่งรายงานข้อมูลให้ ธปท. ในรูปแบบ
Text file และ Excel file ตามรูปแบบและงวดระยะเวลาที่กาหนด
• การจัดทาและจัดส่งรายงานข้อมูลในรูปแบบ XML Data Set
- สาหรับสถาบันการเงินและผูป้ ระกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน
ให้ส่งข้อมูลไปยัง ธปท.
- สาหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ให้ส่งข้อมูลผ่านสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง

• ธปท. ถือว่าได้รบั รายงานในวันที่ผป้ ู ระกอบธุรกิจได้ส่งข้อมูลผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และผ่านหลักเกณฑ์การตรวจสอบเบือ้ งต้น (Basic
validation) แล้ว
4

กาหนดการใช้แบบรายงานใหม่
16 เม.ย. 61

1 ก.ค. 61

1 ต.ค. 61

รายงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจระบบการชาระเงิน บริการพร้อมเพย์ และการฉ้ อโกง
รายงานแบบเดิม/1
จนถึงข้อมูลเดือน มิ.ย. 2561

แบบรายงานใหม่ 6 ตาราง สาหรับข้อมูลเดือน ก.ค. เป็ นต้นไป

รายงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริการการชาระเงิน
รายงานแบบเดิม 9 แบบรายงาน/2 + 2 Data Set (CUS EBS)
จนถึงข้อมูลเดือน ก.ย. 2561

แบบรายงานใหม่ 9 ตาราง + 2 Data Set
(CUS EBS) ที่ปรับใหม่ สาหรับข้อมูล
เดือน ต.ค. 2561 เป็ นต้นไป

ทัง้ นี้ การส่งข้อมูลตามแบบรายงานเดิม ให้ดาเนินการตามรูปแบบและวิธีการที่ปฏิบตั ิ อยู่ในปัจจุบนั
/1 ได้แก่ตารางที่ 4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 6.2, 7.4, 7.6 ตาม พ.ร.ฎ. e-Payment
/2 ได้แก่ตารางที่ 1.1, 1.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8 ตาม พ.ร.ฎ. e-Payment และ รายงานเช็คภายในธนาคาร 2 ตารางเดิ ม
ที่จดั ส่งอยู่ในปัจจุบนั
5

สรุปแบบรายงานที่ปรับปรุงใหม่
เริ่มรายงานข้อมูลตัง้ แต่งวดเดือนกรกฎาคม 2561 และงวดเดือนตุลาคม 2561
ชื่อตาราง
ตาราง 1 การโอนเงินรายย่อยระหว่างสถาบัน
ตาราง 2 การให้บริการชาระดุล
ตาราง 3 การให้บริการโอนเงินรายย่อยระบบพร้อมเพย์
ตาราง 4 การเรียกเก็บเงินตามเช็คของธนาคารผูส้ ง่ เรียกเก็บ (Sending Bank)
ตาราง 5 การเรียกเก็บเงินตามเช็คของธนาคารผูจ้ า่ ย (Paying Bank)
ตาราง 6 จานวนหมายเลขทีล่ งทะเบียนพร้อมเพย์
ตาราง 7 การให้บริการพร้อมเพย์
ตาราง 8 ข้อมูลหลักการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)
ตาราง 9 การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)
ตาราง 10 การให้บริการรับชาระเงินผ่านช่องทางออนไลน์

ชื่อย่อ ความถี่

งวดข้อมูลที่ใช้ใน
การส่งรายงาน

SNC

รายเดือน

ก.ค. 2561 เป็ นต้นไป

SET

รายเดือน

ก.ค. 2561 เป็ นต้นไป

SPP

รายเดือน

ก.ค. 2561 เป็ นต้นไป

CHS

รายเดือน

ต.ค. 2561 เป็ นต้นไป

CHP

รายเดือน

ต.ค. 2561 เป็ นต้นไป

RPP

รายเดือน

ก.ค. 2561 เป็ นต้นไป

EPP

รายเดือน

ก.ค. 2561 เป็ นต้นไป

EMM

รายเดือน

ต.ค. 2561 เป็ นต้นไป

EMT

รายเดือน

ต.ค. 2561 เป็ นต้นไป

ONL

รายเดือน

ต.ค. 2561 เป็ นต้นไป
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สรุปแบบรายงานที่ปรับปรุงใหม่ (ต่อ)
ชื่อตาราง

ชื่อย่อ

ความถี่

งวดข้อมูลที่ใช้ใน
การส่งรายงาน

ตาราง 11 เครือ่ งรับข้อมูลจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์และเงินอิเล็กทรอนิกส์
ณ จุดรับชาระ
ตาราง 12 ธุรกรรมการชาระเงินผ่านเครือ่ งรับข้อมูลจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์
และเงินอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดรับชาระ
ตาราง 13 ธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ เครือ่ งทารายการอัตโนมัตแิ ละเครื่อง Kiosk
ตาราง 14 การให้บริการรับชาระเงินแทนผ่านเคาน์เตอร์
ตาราง 15 การฉ้อโกงทีเ่ กิดจากการทาธุรกรรมการชาระเงิน
Data Set: Card Usage Summary
Data Set: Electronic Banking Services Summary

TMM

รายเดือน

ต.ค. 2561 เป็ นต้นไป

TMT

รายเดือน

ต.ค. 2561 เป็ นต้นไป

CNK

รายเดือน

ต.ค. 2561 เป็ นต้นไป

CNT

รายเดือน

ต.ค. 2561 เป็ นต้นไป

FRD

รายไตรมาส

ก.ค. 2561 เป็ นต้นไป

CUS

รายเดือน

ต.ค. 2561 เป็ นต้นไป

EBS

รายเดือน

ต.ค. 2561 เป็ นต้นไป
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ช่องทางการดาวน์ โหลดเอกสารแบบรายงาน

8

ช่องทางการดาวน์ โหลดเอกสารแบบรายงาน

9

รายละเอียดแบบรายงาน
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ตารางที่ 1 การโอนเงินรายย่อยระหว่างสถาบัน
รหัสสถาบัน งวด วันทีท่ า
ผูส้ ง่ ข้อมูล ข้อมูล รายการ

ชือ่ ระบบการ
ให้บริการ

รหัสสถาบัน
ผูส้ ง่ เงิน

รหัสสถาบัน ช่วง จานวน
ผูร้ บั เงิน มูลค่า รายการ

มูลค่า

สถาบันที่ต้องรายงาน : ผูป้ ระกอบธุรกิจตามตามมาตรา 12 ทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจระบบโอนเงินรายย่อยระหว่าง
ผูใ้ ช้บริการของระบบ
ประเด็นสาคัญ
• รายงานการโอนเงินระหว่างสถาบัน โดยมีความละเอียดข้อมูลเป็ นรายวัน และให้รายงานธุรกรรมของสถาบันผู้
ส่งเงินและรับเงินเป็ นคู่
• วันที่ทารายการ หมายถึง วันทีส่ มาชิกของระบบทารายการโอนเงิน
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ตารางที่ 2 การให้บริการชาระดุล
รหัสสถาบันผูส้ ง่ ข้อมูล งวดข้อมูล วันทีช่ าระดุล ชือ่ ระบบ ชือ่ รอบ รหัสสถาบัน มูลค่าได้ดุลรายวัน มูลค่าเสียดุลรายวัน
สถาบันที่ต้องรายงาน : ผูป้ ระกอบธุรกิจตามมาตรา 12 ทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจระบบการชาระดุล
ประเด็นสาคัญ
• ให้รายงานข้อมูลการชาระดุลรายวัน (จากเดิมทีร่ ายงานข้อมูลเป็ นรายเดือน) โดยแสดงมูลค่าดุลสุทธิรบั หรือ
มูลค่าดุลสุทธิจา่ ยของสมาชิกแต่ละราย

ตารางที่ 3 การให้บริการโอนเงินรายย่อยระบบพร้อมเพย์
รหัสสถาบัน
ประเภท ประเภท
งวดข้อมูล
ผูส้ ง่ ข้อมูล
ระบบ บริการ

ช่องทางการ
ให้บริการ

รหัสสถาบัน รหัสสถาบัน ประเภท ID ช่วง จานวน
มูลค่า
ผูส้ ง่ เงิน
ผูร้ บั เงิน ของผูร้ บั เงิน มูลค่า รายการ

สถาบันที่ต้องรายงาน : ผูป้ ระกอบธุรกิจตามมาตรา 12 ทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจระบบโอนเงินรายย่อยระหว่างผูใ้ ช้บริการ
ของระบบ ซึง่ ให้บริการโอนเงินรายย่อยระบบพร้อมเพย์
ประเด็นสาคัญ
• เพิม่ รายละเอียด “ประเภทบริการ” และความถีข่ องช่วงมูลค่า

• ให้รวมการรายงานธุรกรรมโอนเงินด้วยหมายเลขบัญชีธนาคารทีผ่ า่ นระบบพร้อมเพย์ โดยระบุประเภท ID ผูร้ บั
เงินเป็ น BANKACC
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ตารางที่ 4 การเรียกเก็บเงินตามเช็คของธนาคารผูส้ ่งเรียกเก็บ (Sending bank)
รหัสสถาบัน
ผูส้ ง่ ข้อมูล

งวด ประเภท
ข้อมูล เช็ค

รหัสประเภทการเรียก
เก็บเงินตามเช็ค

ประเภทของ รหัสสถาบัน
ช่วงมูลค่า ปริมาณ มูลค่า
ผูฝ้ ากเช็ค
ผูจ้ า่ ย

ตารางที่ 5 การเรียกเก็บเงินตามเช็คของธนาคารผูจ้ ่าย (Paying bank)
รหัสสถาบัน
ผูส้ ง่ ข้อมูล

งวด ประเภท รหัสประเภทการเรียก
ข้อมูล เช็ค
เก็บเงินตามเช็ค

ประเภทของ รหัสธนาคาร
ช่วงมูลค่า ปริมาณ มูลค่า
ผูจ้ า่ ย
ผูส้ ง่ เรียกเก็บ

สถาบันที่ต้องรายงาน : ผูป้ ระกอบธุรกิจตามมาตรา 16 ทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจการโอนเงินด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
ซึง่ ให้บริการเรียกเก็บเงินตามเช็ค และการจ่ายเงินตามเช็ค

ประเด็นสาคัญ
• ให้รายงานธุรกรรมเช็ค ทัง้ ด้านการเรียกเก็บเงินตามเช็ค (ตาราง 4) และจ่ายเงินตามเช็ค (ตาราง 5) โดยให้รายงาน
ทัง้ กรณีเช็คภายในธนาคารและข้ามธนาคาร
• “ประเภทเช็ค” ให้รวมถึงธุรกรรมของตั ๋ว PN/ BE ด้วย
• “ประเภทผูท้ ารายการ” ตามตารางที่ 4 ให้ระบุประเภทของผูฝ้ ากเช็ค ให้พจิ ารณาจากเจ้าของบัญชีทน่ี าเช็คมาฝาก
เพือ่ เรียกเก็บเงิน
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ตารางที่ 6 จานวนหมายเลขที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์
รหัสสถาบันผูส้ ง่ ข้อมูล งวดข้อมูล ประเภท ID ทีใ่ ช้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ จานวนหมายเลขทีล่ งทะเบียนพร้อมเพย์
สถาบันที่ต้องรายงาน : ผูป้ ระกอบธุรกิจตามมาตรา 16 ทีเ่ ป็นผูป้ ระกอบธุรกิจการโอนเงินด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ เป็ นผูร้ บั ลงทะเบียนพร้อมเพย์

ประเด็นสาคัญ
• ให้รายงานจานวนหมายเลขทีล่ งทะเบียนพร้อมเพย์ ณ สิน้ งวด โดยรายงานเฉพาะจานวนหมายเลขทีส่ ถาบันรับ
ลงทะเบียนเท่านัน้ ไม่นบั รวมจานวนบัญชีธนาคาร

ตารางที่ 7 การให้บริการพร้อมเพย์
รหัสสถาบัน งวด ประเภท ประเภท ช่องทางการ ประเภทผูท้ า รหัสสถาบัน ประเภท ID ช่วง จานวน
มูลค่า
ผูส้ ง่ ข้อมูล ข้อมูล ระบบ บริการ ให้บริการ
รายการ
ผูร้ บั เงิน ของผูร้ บั เงิน มูลค่า รายการ
สถาบันที่ต้องรายงาน : ผูป้ ระกอบธุรกิจตามมาตรา 16 ทีเ่ ป็นผูป้ ระกอบธุรกิจการโอนเงินด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ เป็นผูส้ ่งรายการผ่านระบบพร้อมเพย์

ประเด็นสาคัญ
• เพิม่ รายละเอียด “ประเภทบริการ” และความถีข่ องช่วงมูลค่า
• ให้รายงานธุรกรรมโอนเงินด้วยหมายเลขบัญชีธนาคารทีผ่ า่ นระบบพร้อมเพย์ โดยระบุประเภท ID ผูร้ บั เงินเป็ น BANKACC

• สาหรับธุรกรรม e-wallet promptpay ให้ผใู้ ห้บริการ e-wallet แก่ลกู ค้าโดยตรงเป็ นผูร้ ายงาน (Sponsor bank ไม่ตอ้ ง
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รายงานธุรกรรมดังกล่าว)

ตารางที่ 8 ข้อมูลหลักการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)
รหัสสถาบัน งวด
ชือ่ ผลิตภัณฑ์
ผูส้ ง่ ข้อมูล ข้อมูล

จานวนบัตร/บัญชีใน
ระบบทัง้ สิน้ (ใบ/บัญชี)

จานวนร้านค้าทีร่ ว่ ม
ระบบทัง้ สิน้ (ร้าน)

ยอดคงค้างของเงินที่
ได้รบั ล่วงหน้า

ตารางที่ 9 การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)
รหัสสถาบัน งวด
ชือ่
ประเภทการ สือ่ การทา ช่องทางการ ประเภท รหัส ช่วง จานวน
มูลค่า
ผูส้ ง่ ข้อมูล ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ทาธุรกรรม ธุรกรรม ทาธุรกรรม รหัสธุรกิจ ธุรกิจ มูลค่า รายการ
สถาบันที่ต้องรายงาน : ผูป้ ระกอบธุรกิจตามมาตรา 16 ทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
ประเด็นสาคัญ
• เพิม่ การรายงานประเภทธุรกรรม สือ่ การทาธุรกรรม (เฉพาะกรณีเติมเงิน) ช่องทางการทาธุรกรรม ประเภทรหัสธุรกิจ
รหัสธุรกิจ และปรับความถีข่ องช่วงมูลค่า
• การรายงานข้อมูลการให้บริการ e-Money ให้รายงานข้อมูลรวมกรณีทารายการผ่านตัวแทน (agent) ของบริษทั ด้วย
• หาก “ประเภทการทาธุรกรรม” เป็ นการเติมเงินด้วยสือ่ การชาระเงิน ให้ระบุ “สือ่ การทาธุรกรรม” ด้วยว่าเติมเงินจาก
เงินสด เช็ค บัญชีธนาคาร บัตรเครดิต หรือ เงินอิเล็กทรอนิกส์
• ให้ระบุ “ประเภทรหัสธุรกิจ/รหัสธุรกิจ” (Merchant Category Code:MCC) เฉพาะการชาระค่าสินค้า ค่าบริการ และ
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ค่าอื่นใดด้วย e-Money ทีอ่ อกร่วมกับผูป้ ระกอบธุรกิจเครือข่ายบัตรในประเทศหรือต่างประเทศ

ตารางที่ 10 การให้บริการรับชาระเงินผ่านช่องทางออนไลน์
รหัสสถาบัน
ระบบที่ ประเภทการทา สือ่ ทีใ่ ช้ทา ประเภท รหัส ช่วง
งวดข้อมูล
ผูส้ ง่ ข้อมูล
ให้บริการ
ธุรกรรม
ธุรกรรม รหัสธุรกิจ ธุรกิจ มูลค่า

จานวน
รายการ

มูลค่า

สถาบันที่ต้องรายงาน ผูป้ ระกอบธุรกิจตามมาตรา 16 ทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจการให้บริการแก่ผรู้ บั บัตร การให้บริการ
สนับสนุนบริการแก่ผรู้ บั บัตรและการให้บริการรับชาระเงินแทน ผ่านช่องทางออนไลน์
ประเด็นสาคัญ
• ให้รายงานการให้บริการรับชาระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแยกระบบทีใ่ ห้บริการ (Acquirer, Payment
facilitator และ/หรือรับชาระเงินแทน) ประเภทการทาธุรกรรม สือ่ ทีใ่ ช้ทาธุรกรรม ประเภทรหัสธุรกิจ รหัสธุรกิจ
และช่วงมูลค่า
• ให้รายงานธุรกรรมรับชาระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ทงั ้ กรณีรบั ชาระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Acquirer, Payment
Facilitator) และชาระเงินด้วยสือ่ การชาระเงินอื่น เช่น เงินอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีธนาคาร
• ให้ระบุ “ประเภทรหัสธุรกิจ/รหัสธุรกิจ” (Merchant Category Code:MCC) ในกรณีรบั ชาระบัตรอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ออกร่วมกับผูป้ ระกอบธุรกิจเครือข่ายบัตร
• กรณีทล่ี กู ค้าทารายการชาระบิล ผ่านช่องทางการชาระเงินของ Service bank กาหนดให้
– Biller bank ทีร่ บั รายการจาก Service bank รายงานธุรกรรมในตารางนี้
– Service bank ทีร่ บั เงินจากลูกค้า และส่งรายการให้ Biller bank ไม่ตอ้ งรายงานธุรกรรมนี้
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ตารางที่ 11 เครื่องรับข้อมูลจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์และเงินอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดรับชาระ
แบบที่ 1 - Magnetic
แบบที่ 2 –
รหัสสถาบัน งวด
สถานที่
จานวนร้านค้า
Stripe + Chip Contact + Mobile Point of
ผูส้ ง่ ข้อมูล ข้อมูล (รหัสไปรษณีย)์ ทัง้ หมด (ร้าน)
Chip Contactless
Sale (M-POS)

แบบที่ 3e-Money
Terminal

แบบที่ 4 แบบอื่น ๆ

ตารางที่ 12 ธุรกรรมการชาระเงินผ่านเครื่องรับข้อมูลจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์
และเงินอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดชาระ
รหัสสถาบัน
งวดข้อมูล
ผูส้ ง่ ข้อมูล

สถานทีต่ ดิ ตัง้ เครื่องรับข้อมูล
ประเภท
สื่อทีใ่ ช้ทา ประเภท
รหัสธุรกิจ
จากบัตร (รหัสไปรษณีย)์
เครื่องรับข้อมูล ธุรกรรม รหัสธุรกิจ

จานวน
มูลค่า
รายการ

สถาบันที่ต้องรายงาน ผูป้ ระกอบธุรกิจตามมาตรา 16 ทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจการให้บริการแก่ผรู้ บั บัตร การให้บริการ
สนับสนุนบริการแก่ผรู้ บั บัตรและการให้บริการรับชาระเงินแทน ซึง่ ให้บริการเครือ่ งรับข้อมูล ณ จุดรับชาระ
ประเด็นสาคัญ
• ให้รายงานจานวนเครือ่ งรับข้อมูลฯ และธุรกรรม ณ จุดรับชาระ แยกตามสถานทีใ่ ห้บริการตามรหัสไปรษณีย์ (5 หลัก)
ซึง่ สามารถดูได้จากรหัสมาตรฐานทีเ่ ผยแพร่ผา่ นเว็บไซต์ ธปท. หากรหัสไปรษณียใ์ ดไม่มเี ครือ่ งรับข้อมูลฯ หรือธุรกรรม
ไม่ตอ้ งรายงาน
• สาหรับตาราง 11 กรณีท่ี “เครือ่ งรับข้อมูล” มี feature มากกว่า 1 แบบ ให้รายงานประเภทเครือ่ งรับข้อมูลให้ครบทุกแบบด้วย
• สาหรับตาราง 12 ให้ระบุ “ประเภทรหัสธุรกิจ/รหัสธุรกิจ” (Merchant Category Code:MCC) ในกรณีรบั ชาระบัตร
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อิเล็กทรอนิกส์ทอ่ี อกร่วมกับผูป้ ระกอบธุรกิจเครือข่ายบัตร

ตารางที่ 13 ธุรกรรมผ่านเคาน์ เตอร์ เครื่องทารายการอัตโนมัติและเครื่อง Kiosk
เคาน์เตอร์
เครือ่ งทารายการอัตโนมัตแิ ละเครือ่ ง Kiosk
สถานที่
จานวนเครือ่ งทา
รหัสสถาบัน
การชาระค่า
การชาระค่า
งวดข้อมูล ให้บริการ
รายการอัตโนมัติ
ผูส้ ่งข้อมูล
การฝาก การถอน การโอน สินค้าและ การฝาก การถอน การโอน สินค้าและ
(รหัสไปรษณีย)์
และเครือ่ ง Kiosk
บริการ
บริการ

สถาบันที่ต้องรายงาน ผูป้ ระกอบธุรกิจตามมาตรา 16 ทีเ่ ป็นผูป้ ระกอบธุรกิจการให้บริการรับชาระเงินแทน และการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ซึง่ ให้บริการธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ เครือ่ ง ATM และ Kiosk

ประเด็นสาคัญ
• ให้รายงานธุรกรรมผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ เครื่องทารายการอัตโนมัตแิ ละเครื่อง Kiosk แยกตามสถานทีใ่ ห้บริการตามรหัสไปรษณีย์
• กรณีทม่ี กี ารแต่งตัง้ ตัวแทนในการให้บริการ ให้รายงานข้อมูลธุรกรรมผ่านตัวแทนทัง้ หมด โดยระบุรหัสไปรษณียเ์ ป็ น 99999

ตารางที่ 14 การให้บริการรับชาระเงินแทนผ่านเคาน์ เตอร์
รหัสสถาบัน
ผูส้ ง่ ข้อมูล

งวดข้อมูล

สื่อทีใ่ ช้ทาธุรกรรม

ประเภท
ใบแจ้งหนี้

ช่วงมูลค่า

จานวนรายการ

มูลค่า

สถาบันที่ต้องรายงาน ผูป้ ระกอบธุรกิจตามมาตรา 16 ทีเ่ ป็นผูป้ ระกอบธุรกิจการให้บริการรับชาระเงินแทน ซึง่ ให้บริการธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์

ประเด็นสาคัญ

• เพิม่ รายละเอียดของ “ประเภทใบแจ้งหนี้” และช่วงมูลค่า
• ให้รายงานการให้บริการรับชาระเงินตามใบแจ้งหนี้ทเ่ี คาน์เตอร์เท่านัน้
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Data set CUS
Payee
FI
Payer
Payee
Organization
Data Set Card Number of Card Usage Transaction Number of Transaction
Business
Reporting
Involved
Business
Id
Date Type Cards Channel Type
Type Transactions Value
Group
Group Id
Party Type
Code
Type

สถาบันที่ต้องรายงาน ผูป้ ระกอบธุรกิจตามมาตรา 16 ทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจการให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต
หรือบัตรเอทีเอ็ม รวมถึงผูป้ ระกอบธุรกิจการให้บริการแก่ผรู้ บั บัตรและการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผรู้ บั บัตร ซึง่
ให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ เครือ่ งรับข้อมูล และเครือ่ งทารายการอัตโนมัติ
ประเด็นสาคัญ
• รายงานธุรกรรมเป็ นรายเดือน โดยเพิม่ ประเภทผูใ้ ช้บริการ ประเภทรหัสธุรกิจ และรหัสธุรกิจ โดยไม่รวมธุรกรรม
ทีเ่ กิดจากบัตรสินเชือ่ ส่วนบุคคล
• ให้ระบุ “Payee Business Group Type/ Payee Business Code” (Merchant Category Code:MCC) ในกรณี
รับชาระบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทอ่ี อกร่วมกับผูป้ ระกอบธุรกิจเครือข่ายบัตร
• ธุรกรรมตัดชาระเงินอัตโนมัตดิ ว้ ยบัตรเครดิต (Recurring) กาหนดให้ผใู้ ห้บริการบัตรเครดิต (Issuer) เป็ น
ผูร้ ายงานธุรกรรม โดยระบุ Payee business code ด้วย
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Data set EBS
Electronic
Organization FI Reporting Data Set
Involved
Month Banking Service
Id
Group Id
Date
Party Type
Type

Number of Transaction Number of Transaction
Accounts
Type
Transaction
Value

สถาบันที่ต้องรายงาน ผูป้ ระกอบธุรกิจตามมาตรา 16 ทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจการให้บริการโอนเงินด้วยวิธกี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และการให้บริการรับชาระเงินแทน
ประเด็นสาคัญ
• ปรับความถีใ่ นการรายงานเป็ นรายเดือน (เดิมรายงานเป็ นรายไตรมาส) และปรับรายละเอียดของ transaction type
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การส่งข้อมูล และการทดสอบ IWT

21

กระบวนการส่งข้อมูล

ลงทะเบียน

สมัครบริการ

บริการทางอิเล็กทรอนิกส์

จัดการสิทธิ

เตรียมข้อมูล

แบบรายงานด้านการ
ชาระเงินภายใต้
ผู้จัดการสิทธิ (Admin)
/ ผู้ปฏิบัติงาน (Officer)
พ.ร.บ. ระบบการ
ชาระเงิน
กาหนดสิทธิ

ส่งข้อมูล

DMS DA
Submit Data

ติดตามสถานะ

DMS DA
View Log
Download Error Log

กาหนดสิทธิ
ผู้จัดการสิทธิ กาหนดสิทธิการส่งข้อมูลที่ Subject Area: Payment System Act Table ให้กับผู้ปฏิบัติงาน

เตรียมข้อมูล - ข้อกาหนด
ข้อกาหนดไฟล์ข้อมูลตามแบบรายงานที่ปรับปรุงใหม่ (CSV file)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กรอกข้อมูลเริ่มตั้งแต่บรรทัดที่ 1 และไม่มีบรรทัดว่างระหว่างข้อมูล
Field ตัวเลข เช่น จานวนรายการ และมูลค่า ต้องไม่มี Comma ( , ) ระหว่างตัวเลข
Field วันที่ มีรูปแบบ YYYY-MM-DD (ปี ค.ศ.)
แต่ละ Column คั่นด้วย Vertical Bar ( | ) (เฉพาะชุดข้อมูลกาหนดเป็น CSV)
แต่ละ Row ใช้ {CR}{LF} สาหรับขึ้นบรรทัดใหม่
ใช้ UTF-8 Encoding
หากในงวดนั้น ๆ ไม่มขี ้อมูลให้ส่งไฟล์ว่าง

ตัวอย่าง

เตรียมข้อมูล – การตั้งชื่อไฟล์ (CSV File)
หลักเกณฑ์การตั้งชื่อไฟล์ข้อมูลตามแบบรายงานที่ปรับปรุงใหม่ (CSV File)
MPSD_YYYYMMDD_ZZZ.csv
นามสกุลของไฟล์ ได้แก่ csv
ZZZ: ชื่อย่อของรายงาน เป็นค่าคงที่ของแต่ละชุดข้อมูล
YYYYMMDD: วันทีข่ องชุดข้อมูลรายเดือน (ปี(ค.ศ.)เดือนวัน) โดยใส่
วันที่สุดท้ายของเดือน
PSD: กาหนดเป็นค่าคงที่ “PSD”
M: ความถี่ในการรายงานข้อมูล เช่น M=Monthly
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เตรียมข้อมูล – การตั้งชื่อไฟล์ (Excel File)
หลักเกณฑ์การตั้งชื่อไฟล์ข้อมูลการฉ้อโกงฯ ตาราง 15 (Excel File)
QPSD_YYYYMMDD_FRD.xlsx
นามสกุลของไฟล์ ได้แก่ xlsx
ชื่อย่อของรายงานการฉ้อโกงฯ (FRD) เป็นค่าคงที่
YYYYMMDD: วันทีข่ องชุดข้อมูลรายเดือน (ปี(ค.ศ.)เดือนวัน) โดยใส่
วันที่สุดท้ายของเดือน
PSD: กาหนดเป็นค่าคงที่ “PSD”

Q: ความถี่ในการรายงานข้อมูล (Q=Quarterly)
ข้อกาหนด Excel File (FRD)
• ให้ใช้ Template ตามที่ ธปท. กาหนด
ซึ่งเป็น Excel version 2007
• File extension: xlsx
26

ติดตามสถานะ – View Log
1

2

3

ติดตามสถานะ – Error Log
กลุ่ม Error Log ตาม Validation Rule
1. ตรวจสอบค่าว่าง (Null / Blank / Empty String)
2. ตรวจสอบความยาวของข้อมูล
3. ตรวจสอบค่า Min/Max
4. ตรวจสอบประเภทของตัวเลข
5. ตรวจสอบวันที่
6. ตรวจสอบ Possible Value
7. ตรวจสอบ Duplicate Record
8. ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างฟิลด์

ติดตามสถานะ – ตัวอย่าง Error
Error Description

1. ตรวจสอบค่าว่าง

value is null, empty string, blank

[Row No. 3] Error : Value of field (‘รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล') is null value.

2. ตรวจสอบความยาวของข้อมูล

Error Description
length is less than min length
length is more than max length

[Row No. 2] Error : Value (’9 9 9') of field (‘รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล') length is more than 3.

ติดตามสถานะ – ตัวอย่าง Error
3. ตรวจสอบค่า Min/Max

Error Description
value is less than min value
value is less than or equal min value
value is more than max value
value is more than or equal max value

[Row No. 2] Error : Value (‘-1') of field (‘จานวนรายการ') value is less than min value.

4. ตรวจสอบประเภทของตัวเลข

Error Description
value is not integer
value is not numeric

[Row No. 3] Error : Value (‘750,000') of field ('มูลค่า') is not numeric(20,2).

ติดตามสถานะ – ตัวอย่าง Error
Error Description
value is invalid date
value is not the last day of month

5. ตรวจสอบวันที่

[Row No. 6] Error : Value ('2018/09/29') of field (‘งวดข้อมูล') wrong delimeter or number of delimeter is not correct on (Date Style
yyyy-mm-dd).
[Row No. 7] Error : Value ('2018-09-27') of field (‘งวดข้อมูล') is not the last day of month.

6. ตรวจสอบค่า Possible Value

Error Description
value does not exists

[Row No. 7] Error : ('ช่วงมูลค่า') doesn't exist, please correct ('ช่วงมูลค่า').

ติดตามสถานะ – ตัวอย่าง Error
7. ตรวจสอบ Duplicate Record

Error Description
duplicated data

[Row No. 4] Error : Duplicated data of ('ROW_NO'): ‘4', ('รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล'): ‘999', ('งวดข้อมูล'): '2018-09-30', ('วันที่ทารายการ'): '2018-09-22', ('ชื่อระบบการ
ให้บริการ’): ‘โอนเงินออนไลน์', (‘รหัสสถาบันผู้ส่งเงิน'): ‘004', ('รหัสสถาบันผู้รับเงิน’): ‘073', (‘ช่วงมูลค่า’): ‘0754100003’.
[Row No. 5] Error : Duplicated data of ('ROW_NO'): ‘5', ('รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล'): ‘999', ('งวดข้อมูล'): '2018-09-30', ('วันที่ทารายการ'): '2018-09-22', ('ชื่อระบบการ
ให้บริการ’): ‘โอนเงินออนไลน์', (‘รหัสสถาบันผู้ส่งเงิน'): ‘004', ('รหัสสถาบันผู้รับเงิน’): ‘073', (‘ช่วงมูลค่า’): ‘0754100003’.

8. ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างฟิลด์

Error Description
value not in amount range
value not in the same period
value does not exists

[Row No. 3] Error : ('มูลค่า / จานวนรายการ') isn't in amount range.

แผนการทดสอบ IWT
** การทดสอบ IWT ใช้ Username/Password
No.
Process
IWT Phase 1
IWT Phase 2
1 ส่งแบบแจ้งความต้องการทดสอบส่งข้อมูล
ภายในวันที่ 15 พ.ค. 61
2 ลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งานชุดทดสอบ 1 – 22 มิ.ย. 61
1 – 10 ส.ค. 61
(ไม่ต้องส่งเอกสาร)
1 – 22 มิ.ย. 61
1 – 10 ส.ค. 61
3 ผู้จัดการสิทธิ อนุมัติสิทธิให้ผู้ปฏิบัติงาน และ
เพิ่มสิทธิการส่งแบบรายงานใหม่
4 ผู้ส่งข้อมูลดาเนินการ Submit Data
25 มิ.ย. – 6 ก.ค. 61 13 ส.ค. – 7 ก.ย. 61
9 – 13 ก.ค. 61
10 – 14 ก.ย. 61
5 ส่งรายงานสรุปผลการทดสอบ
แบบฟอร์มสรุปผลการทดสอบ

Remark
Extranet - https://botefs-iwt.xtest-bot.or.th
Internet - https://iservice-iwt.bot.or.th

เพิ่มสิทธิที่ Subject Area: Payment
System Act Table
ภายหลังจากที่ทดสอบเสร็จ ขอให้สรุปผลการ
ทดสอบ โดยกรอกลงแบบฟอร์มที่ sheet
"แบบรายงานผลการทดสอบ" แนบไฟล์ส่งทาง
e-mail "PaymentDataTeam-

SDD@bot.or.th"

1

2,3

4

5

เริม
่ ส่งข้อมูลจริง 6 แบบรายงาน
2,3

4

5

เริม
่ ส่งข้อมูลจริง 11 แบบรายงาน

สรุปแบบรายงานที่ปรับปรุงใหม่ 17 แบบรายงาน
เริ่มรายงานข้อมูล Phase 1 ตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม 2561
และ Phase 2 ตั้งแต่งวดเดือนตุลาคม 2561
่ ตาราง
ชือ

งวดข้อมูลทีใ่ ชใ้ นการส่ง

่ ย่อ
ชือ

ความถี่

ตาราง 1 การโอนเงินรายย่อยระหว่างสถาบัน

SNC

รายเดือน

ก.ค. 2561 เป็ นต ้นไป

ตาราง 2 การให ้บริการชาระดุล

SET

รายเดือน

ก.ค. 2561 เป็ นต ้นไป

ตาราง 3 การให ้บริการโอนเงินรายย่อยระบบพร ้อมเพย์

SPP

รายเดือน

ก.ค. 2561 เป็ นต ้นไป

ตาราง 4 การเรียกเก็บเงินตามเช็คของธนาคารผู ้ส่งเรียกเก็บ (Sending Bank)

CHS

รายเดือน

ต.ค. 2561 เป็ นต ้นไป

ตาราง 5 การเรียกเก็บเงินตามเช็คของธนาคารผู ้จ่าย (Paying Bank)

CHP

รายเดือน

ต.ค. 2561 เป็ นต ้นไป

ตาราง 6 จานวนหมายเลขทีล
่ งทะเบียนพร ้อมเพย์

RPP

รายเดือน

ก.ค. 2561 เป็ นต ้นไป

ตาราง 7 การให ้บริการพร ้อมเพย์

EPP

รายเดือน

ก.ค. 2561 เป็ นต ้นไป

ตาราง 8 ข ้อมูลหลักการให ้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)

EMM

รายเดือน

ต.ค. 2561 เป็ นต ้นไป

ตาราง 9 การให ้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)

EMT

รายเดือน

ต.ค. 2561 เป็ นต ้นไป

ตาราง 10 การให ้บริการรับชาระเงินผ่านช่องทางออนไลน์

ONL

รายเดือน

ต.ค. 2561 เป็ นต ้นไป

ตาราง 11 เครือ
่ งรับข ้อมูลจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์และเงินอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดรับชาระ

TMM

รายเดือน

ต.ค. 2561 เป็ นต ้นไป

ตาราง 12 ธุรกรรมการชาระเงินผ่านเครือ
่ งรับข ้อมูลจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และเงินอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดรับชาระ

TMT

รายเดือน

ต.ค. 2561 เป็ นต ้นไป

ตาราง 13 ธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ เครือ
่ งทารายการอัตโนมัตแ
ิ ละเครือ
่ ง Kiosk

CNK

รายเดือน

ต.ค. 2561 เป็ นต ้นไป

ตาราง 14 การให ้บริการรับชาระเงินแทนผ่านเคาน์เตอร์

CNT

รายเดือน

ต.ค. 2561 เป็ นต ้นไป

ตาราง 15 การฉ ้อโกงทีเ่ กิดจากการทาธุรกรรมการชาระเงิน

FRD

รายไตรมาส

ก.ค. 2561 เป็ นต ้นไป

Data Set: Card Usage Summary

CUS

รายเดือน

ต.ค. 2561 เป็ นต ้นไป

Data Set: Electronic Banking Services Summary

EBS

รายเดือน

ต.ค. 2561 เป็ นต ้นไป

รายงาน
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ผู้ประสานงาน
การติดต่อสอบถาม
No.
1

2

3

Subject

Contact

การลงทะเบียน

ทีมจัดการสิทธิข้อมูล ฝ่ายสถิติและจัดการข้อมูล
โทร. 0-2283-5126, 0-2283-5176
E-Mail: SupportDMS@bot.or.th

การส่งข้อมูลและติดตามสถานะ

ทีมข้อมูลการชาระเงิน ฝ่ายสถิติและจัดการข้อมูล
โทร. 0-2283-6279, 0-2283-5178
E-Mail: PaymentDataTeam-SDD@bot.or.th

รายละเอียดแบบรายงาน

* คู่มือการลงทะเบียน/ส่งข้อมูล/ติดตามสถานะ

ทีมวิเคราะห์ระบบการชาระเงิน ฝ่ายนโยบายระบบการชาระเงิน
โทร. 0-2356-7067, 0-2356-7068
E-Mail: PSAnalysis@bot.or.th

