ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
เรื่อง พิธีปฏิบัติกรณีสวิฟทขัดของ การยกเลิกคําสั่งโอนเงิน
และ การแลกเปลี่ยน KEY ของสวิฟท
1. เหตุผลและความจําเปน
เพื่อรองรับกรณี สวิฟทขัดของ การยกเลิกคําสั่งโอนเงิน และ การแลกเปลี่ยน KEY ของ
สวิฟท ธนาคารแหงประเทศไทยจึงไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข เพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติใหแกผูใชบริการบาทเนต
2. อํานาจตามกฎหมาย
เพื่ออนุวัติตามขอ 19 และ39 แหงระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการบริการ
บาทเนต
3. ขอบเขตการบังคับใช
ประกาศฯ นี้ใหใชบังคับกับผูใชบริการบาทเนต
4. เนื้อหา
ขอ 1 ในประกาศนี้ ธปท. หมายถึง ธนาคารแหงประเทศไทย
ขอ 2 พิธีปฏิบัติกรณีที่ผูใชบริการบาทเนตไมสามารถสงขอความผานสวิฟท
ในกรณีที่มีเหตุขัดของซึ่งทําใหผูใชบริการบาทเนตไมสามารถสงขอความผาน
สวิฟทไดใหผูใชบริการบาทเนตแจง ธปท. เพื่อขอใชบริการทุกประเภทผานบริการ EFS ดังนี้
2.1 โทรศัพทแจงเจาหนาที่ทีมบริการบาทเนต ฝายระบบการชําระเงิน ธปท.
หมายเลขโทรศัพท 0-2283-5045-7, 0-2283-5071-2, 0-2283-5139, 0-2283-5053 และ 0-2356-7300
2.2 สงขอความผานบาทเนต (General Messaging) เพื่อยืนยันการแจงเหตุขัดของ
ดังกลาวภายในวันนั้น หรือ
2.3 สงหนังสือเพื่อยืนยันการแจงเหตุขัดของ ลงนามโดยผูที่ไดรับมอบอํานาจ
ตามขอ 4 แหงหนังสือมอบอํานาจตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการบริการบาทเนต
ภายในวันทําการถัดไป
ขอ 3 พิธีปฏิบัติกรณีขอยกเลิกคําสั่งโอนเงินที่ยังไมสมบูรณ
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กรณีที่สถาบันผูสั่งโอนเงินสงคําสั่งโอนเงินใหกับ ธปท. แลว หาก ธปท. ยังมิไดมี
การนําเงินเขาบัญชีของสถาบันผูรับโอนเงินตามคําสั่งนั้น ดวยเหตุเงินในบัญชีของสถาบันผูสั่งโอนเงิน
มีไมเพียงพอ หากสถาบันผูสั่งโอนเงินตองการขอยกเลิกคําสั่งโอนเงินดังกลาว ใหสถาบันผูสั่งโอนเงิน
ดําเนินการ ดังนี้
3.1 เจรจาตกลงกับสถาบันผูรับโอนเงิน เพื่อขอความยินยอมในการยกเลิก ราย
การดังกลาว หากสถาบันผูรับโอนเงินยินยอม ใหโทรศัพทแจงเจาหนาที่ทีมบริการบาทเนต
ฝาย
ระบบการชําระเงิน ธปท. ทราบ หมายเลขโทรศัพท 0-2283-5045-7, 0-2283-5071-2, 0-2283-5139, 02283-5053 และ 0-2356-7300
3.2 สงขอความผานบาทเนต (General Messaging) หรือ SWIFT Free Format
Message หรือสงโทรสารหนังสือยืนยันการแจงยกเลิกคําสั่งโอนเงินโดยระบุ Sender’s ref. No./
Trans. ref. No. หรือ Transaction ID ชื่อสถาบันผูรับโอนเงินและจํานวนเงินของรายการที่ตองการยกเลิก
พรอมทั้งระบุขอความ “ทั้งนี้สถาบันคูกรณีไดยินยอมการยกเลิกรายการดังกลาวขางตนแลว” หลังจากนั้น
ธปท. จึงจะดําเนินการยกเลิกรายการให
กรณีที่สถาบันผูสั่งโอนเงินสงหนังสือยืนยันการแจงยกเลิกคําสั่งโอนเงิน
ทางโทรสาร สถาบันผูสั่งโอนเงินนั้นจะตองสงหนังสือยืนยันตนฉบับใหฝายระบบการชําระเงิน ธปท.
ในวันทําการถัดไปเพื่อยืนยันการแจงยกเลิกคําสั่งโอนเงินนั้น
ขอ 4 พิธีปฏิบัติกรณีขอยกเลิกคําสั่งโอนเงินพรอมกันหลายฝายที่ยังไมสมบูรณ
กรณีที่สถาบันผูสงคําสั่งสงคําสั่งโอนเงินพรอมกันหลายฝายใหกับ ธปท. แลว
ถา ธปท. ยังมิไดมีการหักหรือนําเงินเขาบัญชีของสถาบันผูโอน/รับโอนเงินตามคําสั่งนั้นดวยเหตุ
เงินในบัญชีของสถาบันผูโอนมีไมเพียงพอ หากสถาบันผูสงคําสั่งตองการขอยกเลิกคําสั่งโอนเงิน
ดังกลาว ใหสถาบันผูสงคําสั่งดําเนินการ ดังนี้
4.1 เจรจาตกลงกับสถาบันผูโอน/รับโอนเงินเพื่อขอความยินยอมในการยกเลิก
รายการดังกลาว หากสถาบันผูโอน/รับโอนเงินยินยอม ใหโทรศัพทแจงเจาหนาที่ทีมบริการบาทเนต
ฝายระบบการชําระเงิน ธปท. ทราบ หมายเลขโทรศัพท 0-2283-5045-7, 0-2283-5071-2, 0-2283-5139,
0-2283-5053 และ 0-2356-7300 และ
4.2 สงขอความผานบาทเนต (General Messaging) หรือ SWIFT Free Format
Message หรือสงโทรสารหนังสือยืนยันการแจงยกเลิกคําสั่งโอนเงินโดยสถาบันผูสงคําสั่งโอนเงิน
พรอมกันหลายฝายตองระบุ Sender’s ref. No./Trans. ref. No. หรือ Transaction ID และยอดรวม
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จํานวนเงินที่โอนหรือรับโอนของคําสั่งโอนเงินพรอมกันหลายฝายที่ตองการยกเลิกพรอมทั้งระบุ
ขอความ “ทั้งนี้สถาบันผูโอน/รับโอนเงินที่เกี่ยวของไดยินยอมการยกเลิกรายการดังกลาวแลว”
หลังจากนั้น ธปท. จึงจะดําเนินการยกเลิกคําสั่งโอนเงินให
กรณีที่สถาบันผูสงคําสั่งสงหนังสือยืนยันการแจงยกเลิกคําสั่งโอนเงินพรอมกัน
หลายฝายทางโทรสาร สถาบันนั้นจะตองสงหนังสือยืนยันตนฉบับใหฝายระบบการชําระเงิน ธปท.
ในวันทําการถัดไปเพื่อยืนยันการแจงยกเลิกคําสั่งโอนเงินนั้น
ขอ 5 พิธีปฏิบัติสําหรับคําสั่งโอนเงิน และคําสั่งโอนเงินพรอมกันหลายฝาย ที่ ธปท.
ไมสามารถดําเนินการไดดวยเหตุอื่นใด
สถาบันผูสั่งโอนเงินและสถาบันผูสงคําสั่งโอนเงินพรอมกันหลายฝาย ตองดําเนิน
การยกเลิกคําสั่งที่ ธปท. ไมสามารถดําเนินการไดดวยเหตุอื่นใดกอนเวลาปดทําการระบบบาทเนต
ตามวิธีการในขอ 3 และขอ 4 แลวแตกรณี
ขอ 6 พิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน Bilateral Key Exchange (BKE) ของสวิฟท
6.1 การแลกเปลี่ยน BKE ดําเนินการตามขั้นตอนที่สวิฟทกําหนด
6.2 ธปท. จะเปนผูเริ่มตนในการแลกเปลี่ยน BKE (Initiator) เมื่อเริ่มใชงานการแลก
เปลี่ยนครั้งตอไปผูใชบริการเปนผูเริ่มตน โดยรายละเอียดขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน BKE
ระหวาง ธปท. และผูใชบริการ มีดังนี้
(1) User Destination และ Key Management Authority
(2) Comms Counter
(3) ประเภทของ KEY (Key Type)
(4) วิธีการแลกเปลี่ยน KEY (Automation Level)
(5) อายุการใชงานของ KEY (Renewal Key Period)
(6) วันที่เริ่มตนใช KEY (Activation Date)
(7) วันที่เริ่มตนในการแลกเปลี่ยน KEY (Initiate Date of Key Exchange)
(8) ผูเริ่มตนในการแลกเปลี่ยน Key (Initiator of Exchange)
(9) รายละเอียดของผูรับผิดชอบในการแลกเปลี่ยน Key (Key Management
Officer) ไดแก ชื่อ ที่อยู และเบอรโทรศัพท/โทรสาร
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ทั้งนี้ หากผูใชบริการตองการเปลี่ยนแปลงผูเริ่มตน รายละเอียดของการแลก
เปลี่ยน BKE หรือตองการแลกเปลี่ยน BKE กอนครบกําหนดอายุการใชงานของ BKE ใหแจงความ
ตองการมายัง เจาหนาที่ทีมบริการบาทเนต ฝายระบบการชําระเงิน ธปท.
6.3 กรณีที่มีความคลาดเคลื่อนในรายละเอียดการแลกเปลี่ยน BKE จากที่ตกลงกัน
หรือเจาหนาที่ทีมบริการบาทเนตไมไดรับการติดตอ ธปท. จะปฏิเสธการแลกเปลี่ยนในครั้งนั้น และเริ่ม
ดําเนินการเพื่อแลกเปลี่ยน BKE ใหมอีกครั้งหนึ่ง
6.4 อายุการใชงาน BKE จะมีกําหนดใชงานเปนระยะ 6 เดือน และตองดําเนินการ
แลกเปลี่ยน BKE ใหมอยางนอย 7 วันทําการ กอนวันหมดอายุ
6.5 หากผูใชบริการมีการเปลี่ยนแปลง BKE Administrator โปรดแจงใหธปท.
ทราบ โดยสง Message Type MT999
6.6 BKE Administrator ของ ธปท. ผูบริหารทีม ทีมบริการบาทเนต
ฝายระบบการชําระเงิน ธปท. หมายเลขโทรศัพท 0-2283-5045-7 , 0-2283-5071-2 , 0-2283-5139 และ
0-2283-5053
ขอ 7 พิธีปฏิบัติกรณีที่ผูใชบริการบาทเนตประสงคหรือไมประสงคจะรับ MT 900,
MT 910 และ MT 950
ในกรณีที่ผูใชบริการบาทเนตรายใดที่เคยแจงความประสงคในการรับ MT 900,
MT 910 และ MT 950 ไวแลว หากตองการเปลี่ยนแปลงการรับ MT ดังกลาว ใหมีหนังสือแจง
ฝายระบบการชําระเงินลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 3 วันทําการ
มีผลบังคับใช
ประกาศ ณ วันที่

ตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2549
12 เมษายน 2549
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ธนาคารแหงประเทศไทย

