ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
เรื่อง การใหบริการการเชื่อมโยงเพื่อชําระราคาหลักทรัพย
1. เหตุผลและความจําเปน
เพื่อรองรับบริการการเชื่อมโยงเพื่อชําระราคาหลักทรัพย โดยเปนการเชื่อมโยง
ระหวางระบบบาทเนตของ ธปท. กับระบบงานของศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหเปนโครงสรางพื้นฐานรองรับการสงมอบและชําระราคาหลักทรัพยที่อยูใน
การดูแลของศูนยรับฝากหลักทรัพย ในลักษณะ Real Time Gross Settlement (RTGS) ซึ่งจะลด
ความเสี่ยงดาน Settlement Risk พรอมทั้งเปนชองทางในการเพิ่มธุรกรรมการโอนเงินในระบบ
บาทเนตใหมากขึ้น
2. อํานาจตามกฎหมาย
เพื่ออนุวัติตามขอ 1 (8) แหงระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการบริการ
บาทเนต ธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดใหบริการระบบการเชื่อมโยงเพื่อชําระราคาหลักทรัพย
(RTGS-DvP Linkage) เปนบริการอีกประเภทหนึ่งของระบบบาทเนต
3. ขอบเขตการบังคับใช
ประกาศฯ นี้ใหใชบังคับกับสถาบันที่ประสงคขอใชบริการระบบการเชื่อมโยง
เพื่อชําระราคาหลักทรัพยและไดรับอนุญาตจาก ธปท.
4. เนื้อหา
4.1 ในประกาศนี้
“ธปท.” หมายถึง ธนาคารแหงประเทศไทย
“ศูนยรับฝาก” หมายถึง บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
(Thailand Securities Depository : TSD) หรือหนวยงานอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพยจัดตั้งขึ้น หรือ
ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อประกอบการศูนยกลาง
การใหบริการรับฝากและถอนหลักทรัพย รวมทั้งบริการที่เกี่ยวของประโยชนในการหักบัญชี
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“ระบบการเชื่อมโยงเพื่อชําระราคาหลักทรัพย (RTGS-DvP Linkage)” หมายถึง
ระบบการเชื่อมโยงระหวางระบบบาทเนตของ ธปท. กับระบบงานของศูนยรับฝากเพื่อการชําระราคา
หลักทรัพยแบบ Real Time Gross Settlement (RTGS)
“สถาบันผูจาย” หมายถึง ผูใชบริการบาทเนตตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทย
วาดวยการบริการบาทเนต ที่มีหนาที่จายเงินหรือโอนเงินในนามของตนเองหรือแทนลูกคาของ
ตนเอง
“สถาบันผูรับ” หมายถึง ผูใชบริการบาทเนตตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทย
วาดวยการบริการบาทเนต ที่มีหนาที่รับเงินหรือรับโอนเงินในนามของตนเองหรือแทนลูกคาของ
ตนเอง
“บัญชีเงินฝาก” หมายถึง บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
“คําสั่งขอชําระราคา (Payment Request Message)” หมายถึง คําสั่งที่ศูนยรับฝาก
สงเขาระบบการเชื่อมโยงเพื่อขอชําระราคาหลักทรัพย โดยการหักบัญชีเงินฝากที่ ธปท. ของสถาบัน
ผูจาย หลังจากที่ศูนยรับฝากไดดําเนินการกันหลักทรัพยของผูขายหลักทรัพยไวแลว
“คําสั่งแจงผลการขอชําระราคา (Payment Response Message)” หมายถึง คําสั่งที่
ธปท. แจงกลับไปยังศูนยรับฝากเพื่อใหทราบวาการขอชําระราคานั้นดําเนินการสําเร็จหรือไมสําเร็จ
“คําสั่งแจงการชําระเงิน (Pre-settlement Advice)” หมายถึง คําสั่งที่ ธปท. แจงไป
ยังสถาบันผูจายเพื่อใหสถาบันผูจายทําการอนุมัติหรือปฎิเสธการจายเงินตามคําสั่งขอชําระราคาของ
ศูนยรับฝาก
“คําสั่งอนุมัติการจายเงิน (Credit Approved Message)” หมายถึง คําสั่งที่สถาบัน
ผูจายแจง ธปท. เพื่ออนุมัติการโอนเงินผานระบบบาทเนตตามจํานวนเงินที่ระบุในคําสั่งขอชําระ
ราคาของศูนยรับฝาก
“คําสั่งปฏิเสธการจายเงิน (Credit Rejected Message)” หมายถึง คําสั่งที่สถาบัน
ผูจายแจง ธปท. เพื่อปฏิเสธการจายเงินตามคําสั่งขอชําระราคาของศูนยรับฝาก
“คําสั่งตอบรับการอนุมัติหรือปฏิเสธการจายเงิน (Credit Response Message)”
หมายถึง คําสั่งที่ ธปท. แจงกลับไปยังสถาบันผูจาย เพื่อแจงผลการไดรับคําสั่งอนุมัติการจายเงิน
หรือคําสั่งปฏิเสธการจายเงิน
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“คําสั่งขอยกเลิกรายการอัตโนมัติ (Automatic Cancellation Message)” หมายถึง
คําสั่งที่ศูนยรับฝากแจงขอยกเลิกคําสั่งขอชําระราคาที่ไดสงเขาระบบแลวแตสถาบันผูจายยังมิได
ดําเนินการอนุมัติหรือปฎิเสธการจายเงินภายในเวลาที่กําหนด
“คําสั่งแจงผลการยกเลิกรายการ” (Automatic Cancellation Response Message)
หมายถึง คําสั่งที่ ธปท. แจงกลับไปยังศูนยรับฝาก เพื่อแจงใหทราบผลการขอยกเลิกรายการวา
สําเร็จหรือไมสําเร็จ
“คําสั่งแจงการยกเลิกรายการ (Payment Rejected Message)” หมายถึง คําสั่งที่
ธปท. แจงไปยังสถาบันผูจายเพื่อใหทราบวารายการที่ศูนยรับฝากขอชําระราคาไดถูกยกเลิกโดย
ศูนยรับฝากแลว
“คําสั่งแจงขอผิดพลาด (Error Notification)” หมายถึง คําสั่งที่ ธปท. แจงไปยัง
ศูนยรับฝากหรือสถาบันผูจายกรณีที่ศูนยรับฝากหรือสถาบันผูจายสงคําสั่งที่ไมถูกตองเขาระบบ
การเชื่อมโยงเพื่อชําระราคาหลักทรัพย ซึ่งมีผลทําใหระบบไมสามารถดําเนินการกับคําสั่งนั้นตอไป
รวมถึงไมสามารถเก็บขอมูลลงในฐานขอมูลเพื่อการตรวจสอบได
สิ่งที่ตองดําเนินการ
4.2 ในการขอใชบริการระบบการเชื่อมโยงเพื่อชําระราคาหลักทรัพย ศูนยรับฝาก
ตองทําและจัดสงหนังสือตามรายการดังนี้
(1) หนังสือแสดงความตกลงใชบริการระบบการเชื่อมโยงเพื่อชําระราคา
หลักทรัพยกับ ธปท.
(2) หนังสือมอบอํานาจการใชบริการระบบการเชื่อมโยงเพื่อชําระราคาหลักทรัพย
(3) หนังสือมอบอํานาจให ศูนยรับฝาก ดําเนินการกับบัญชีเงินฝากที่ ธปท.
ภายใตระบบการเชื่อมโยงเพื่อชําระราคาหลักทรัพย
(4) หนังสือแจงการรับมอบอํานาจใหดําเนินการกับบัญชีเงินฝากที่ ธปท.
ภายใตระบบการเชื่อมโยงเพื่อชําระราคาหลักทรัพย
ขั้นตอนการใหบริการ
4.3 ใหศูนยรับฝากสงคําสั่งขอชําระราคา (Payment Request Message)
ผานระบบการเชื่อมโยงเพื่อชําระราคาหลักทรัพย ตามวิธีการและรูปแบบที่ ธปท. กําหนดไวใน
คูมือการใชงาน
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กรณีที่ศูนยรับฝากสงคําสั่งขอชําระราคาถูกตองตามวิธีการและรูปแบบที่ ธปท.
กําหนด ธปท. จะดําเนินการนําคําสั่งนั้นไปประมวลผลทันทีหรือดําเนินการสงคําสั่งแจงการชําระเงิน
ตอไปยังสถาบันผูจายเพื่อทําการอนุมัติ/ปฏิเสธการจายเงิน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่ระบุในคําสั่ง
กรณีที่ศูนยรับฝากสงคําสั่งขอชําระราคาไมถูกตองตามวิธีการและรูปแบบที่ ธปท.
กําหนดหรือดวยเหตุอื่นใดที่ทําใหไมสามารถดําเนินการตามคําสั่งได ธปท. จะสงคําสั่งแจงผล
การขอชําระราคาใหศูนยรับฝากทราบ
คําสั่งขอชําระราคาจะสมบูรณเมื่อ ธปท. ไดหักเงินจากบัญชีเงินฝากของสถาบัน
ผูจายและนําเงินเขาบัญชีเงินฝากของสถาบันผูรับตามจํานวนเงินที่ระบุไวในคําสั่งขอชําระราคาแลว
และ ธปท. ไดสงคําสั่งแจงผลการขอชําระราคาใหศูนยรับฝากทราบ
เมื่อคําสั่งขอชําระราคาสมบูรณแลว สถาบันผูจายจะไดรับเอกสารการเดบิตบัญชี
และสถาบันผูรับจะไดรับเอกสารการเครดิตบัญชี ตามวิธีในขอ 37 แหงระเบียบธนาคารแหง
ประเทศไทยวาดวยการบริการบาทเนต
สถาบันผูจายและสถาบันผูรับสามารถสอบถามสถานะของคําสั่งขอชําระราคา
ที่ศูนยรับฝากสงเขาระบบไดโดยผานบริการบาทเนตตามวิธีการที่ ธปท. กําหนดไวในคูมือการใชงาน
4.4 คําสั่งขอชําระราคาจะไมสมบูรณเมื่อมีเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(1) ธปท. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในคําสั่งขอชําระราคาที่ไดรับจาก
ศูนยรับฝากในเบื้องตนแลว ไมตรงตามหลักเกณฑ วิธีการและรูปแบบที่ ธปท. กําหนดไวในคูมือ
การใชงาน ระบบบาทเนตจะปฏิเสธการนําคําสั่งขอชําระราคาดังกลาวไปดําเนินการ โดยศูนยรับฝาก
จะไดรับคําสั่งแจงขอผิดพลาด หรือคําสั่งแจงผลการขอชําระราคาเพื่อยืนยันวาการดําเนินการไมสําเร็จ
อยางใดอยางหนึ่ง หากศูนยรับฝากตองการใหการขอชําระราคานั้นสมบูรณ จะตองสงคําสั่งขอ
ชําระราคาใหกับ ธปท. ใหม
(2) สถาบันผูจายไดปฏิเสธการจายเงิน
(3) ศูนยรับฝากยกเลิกคําสั่งขอชําระราคาตามขอ 4.6
(4) คําสั่งขอชําระราคาที่ถูกบันทึกไวในระบบบาทเนตและไมสามารถ
ดําเนินการไดเมื่อระบบบาทเนตปดในตอนสิ้นวัน
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4.5 ใหสถาบันผูจายสงคําสั่งอนุมัติการจายเงินหรือคําสั่งปฏิเสธการจายเงิน
ผานระบบบาทเนต ภายในระยะเวลาที่ไดตกลงกันระหวางศูนยรับฝากกับสถาบันผูจาย
คําสั่งอนุมัติการจายเงินหรือคําสั่งปฏิเสธการจายเงินนั้น จะสมบูรณตอเมื่อ
(1) สถาบันผูจายสงคําสั่งอนุมัติการจายเงินหรือคําสั่งปฏิเสธการจายเงิน
ผานระบบบาทเนตสําเร็จ และ
(2) ธปท. ไดสงคําสั่งตอบรับการอนุมัติหรือปฏิเสธการจายเงินให
สถาบันผูจายทราบ
4.6 ในกรณีที่สถาบันผูจายไมสงคําสั่งอนุมัติการจายเงินหรือคําสั่งปฏิเสธการจายเงิน
ตามขอ 4.5 ภายในระยะเวลาที่ไดตกลงกันไว ใหศูนยรับฝากสงคําสั่งยกเลิกรายการอัตโนมัติเพื่อ
ยกเลิกการขอชําระราคา ทั้งนี้ คําสั่งยกเลิกรายการอัตโนมัติใหเปนไปตามรูปแบบที่ ธปท. กําหนด
คําสั่งยกเลิกรายการอัตโนมัติของศูนยรับฝาก จะสมบูรณตอเมื่อคําสั่งขอชําระราคา
ที่เกี่ยวของยังไมเขาสูขั้นตอนกระบวนการตัดบัญชีในระบบบาทเนต และศูนยรับฝากจะไดรับคําสั่ง
แจงผลการยกเลิกสําเร็จ และสถาบันผูจายจะไดรับคําสั่งแจงการยกเลิกรายการ
ในกรณีที่คําสั่งขอชําระราคาดังกลาวเขาสูกระบวนการของระบบบาทเนตแลว
ใหถือวาคําสั่งยกเลิกรายการอัตโนมัติของศูนยรับฝากไมสมบูรณ และใหสถาบันผูจายเปนผูสง
คําสั่งยกเลิกตามวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบบาทเนต ทั้งนี้ ธปท. จะสงคําสั่งยืนยันการยกเลิก
คําสั่งที่ไมสําเร็จแจงกลับไปยังศูนยรับฝาก
4.7 เมื่อสถาบันผูจายอนุมัติการจายเงิน ธปท. จะดําเนินการตามคําสั่งขอชําระราคา
ผานระบบบาทเนตตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ธปท. กําหนดไวในคูมือการใชงาน
ในกรณีที่สถาบันผูจายปฏิเสธการจายเงิน ธปท. จะไมดําเนินการกับคําสั่งขอชําระ
ราคานั้น และ ธปท. จะสงคําสั่งแจงผลการขอชําระราคา ใหศูนยรับฝากทราบตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ ธปท. กําหนดไวในคูมือการใชงาน
4.8 ณ สิ้ น วั น ทํ าการในแต ล ะวั น ธปท. จะส งหนั งสื อยื น ยั นรายการชํ าระราคา
หลักทรัพยผานระบบการเชื่อมโยงเพื่อชําระราคาหลักทรัพย ใหศูนยรับฝากตรวจสอบความถูกตอง
ของยอดรวมรายการและมู ล คา หากมี ขอแตกตาง ให ศู นยรับฝากทั กท วงโดยส งหนั งสื อยืนยัน
ดังกลาวกลับมาให ธปท. ภายในเวลา 10.00 น. ของวันทําการถัดไป
4.9 ในกรณีที่ศูนยรับฝากไมสามารถดําเนินการกับคําสั่งขอชําระราคาผานระบบ
การเชื่อมโยงเพื่อชําระราคาหลักทรัพยได ใหศูนยรับฝากมีหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(1) แจงสถาบันผูจายใหทํารายการโอนเงินเพื่อทําการชําระราคาแทน
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(2) ชําระราคาโดยวิธีอื่นตามที่ไดตกลงกันระหวางศูนยรับฝาก สถาบันผูจาย/
สถาบันผูรับ และลูกคา
คาธรรมเนียม
4.10 ศูนยรับฝากและสถาบันผูจาย/ผูรับโอนเงินตองชําระคาธรรมเนียมการให
บริการนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ธปท. กําหนด
การระงับไปแหงการใชบริการ
4.11 การใชบริการระบบการเชื่อมโยงเพื่อชําระราคาหลักทรัพยยอมระงับไปเมื่อ
มีเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(1) ศูนยรับฝาก มีคําขอระงับการใชบริการระบบการเชื่อมโยงเพื่อชําระราคา
หลักทรัพยให ธปท. ทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน และ ธปท. เห็นควรระงับการใหบริการตาม
คําขอนั้น
(2) ธปท. ระงับการใหบริการระบบการเชื่อมโยงเพื่อชําระราคาหลักทรัพย
โดยแจงใหศูนยรับฝากทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน
มีผลบังคับใช
ประกาศ ณ วันที่

ตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2549
12 เมษายน 2549

ผูลงนาม
(ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล)
ผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย

