ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
เรื่อง รหัสแทงมาตรฐานสําหรับการชําระเงิน (Standard Payment Barcode)
………………………………………………………………………….
1. เหตุผลในการออกประกาศ
คณะกรรมการระบบการชําระเงินไดกําหนดนโยบายทิศทางการชําระเงินของประเทศ
มาตรฐานทางเทคโนโลยีที่เปนโครงสรางพื้นฐานการชําระเงิน และหลักเกณฑในการใหบริการ
ชําระเงิน เพื่อใหรูปแบบ วิธีการ และการใชสื่อในการชําระเงินดานตาง ๆ มีมาตรฐานเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งมาตรฐานหนึ่งที่พิจารณาดําเนินการ คือ รหัสแทงมาตรฐานสําหรับการชําระเงิน
จึงเห็นควรใหออกประกาศรหัสแทงมาตรฐานสําหรับการชําระเงิน
2. ขอบเขตการถือปฏิบัติ
ผูออกเอกสารการชําระเงิน และผูใหบริการรับชําระเงินที่ใชรหัสแทง เพื่อการชําระเงินบน
เอกสารการชําระเงิน
3. เนื้อหา
3.1 นิยาม
ในประกาศนี้
“ รหัสแทงมาตรฐานสําหรับการชําระเงิน” หมายถึง สัญลักษณรหัสแทงที่ปรากฏบน
เอกสารสําหรับการชําระเงินใดๆ เพื่อใชแสดงขอมูลดานการชําระเงินคาสินคา และบริการตาง ๆ
โดยมีรูปแบบและขอกําหนดตามประกาศนี้ ซึ่งถือเปนมาตรฐานใชรวมกัน
“ เอกสารการชําระเงิน ” หมายถึง เอกสารที่มีรหัสแทงมาตรฐานสําหรับการชําระเงินและ
ขอมูลที่จําเปน และเพื่อใชในการชําระเงินคาสินคา หรือบริการ
“ ผูออกเอกสารการชําระเงิน ” หมายถึง บริษัท หรือ หนวยงานภาครัฐ ซึ่งเปนผูใหบริการ
ดานตาง ๆ ที่ประสงคจะเรียกเก็บคาใชจายจากคาบริการนั้นๆ ดวยการออกเอกสารการชําระเงิน
โดยการพิมพรหัสแทงมาตรฐานสําหรับการชําระเงินบนเอกสารดังกลาว
“ ผูใหบริการรับชําระเงิน ” หมายถึง บริษัท ธนาคาร หรือหนวยงานที่ทําหนาที่เปนตัวกลาง
ในการรับชําระเงินแทนผูออกเอกสารการชําระเงิน ทั้งนี้รวมถึงผูออกเอกสารการชําระเงินที่ทําหนาที่
รับชําระเงินดวย
“ ผูชําระเงิน ” หมายถึง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผูใชบริการที่ชําระเงินคาสินคาหรือ
บริการโดยใชเอกสารการชําระเงินผานผูใหบริการรับชําระเงิน
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3.2 เงื่อนไขการใชรหัสแทงมาตรฐานสําหรับการชําระเงิน
เงื่อนไขการใชรหัสแทงมาตรฐานสําหรับการชําระเงิน มีดังนี้
3.2.1 โครงสรางเนื้อหาขอมูล และตําแหนงการพิมพรหัสแทง ควรเปนไปตามขอกําหนด
ตามประกาศนี้
3.2.2 การนําออกใชงานจะตองผานการทดสอบและรับรองจากผูใหบริการรับชําระเงิน
กอน และหากผูออกเอกสารการชําระเงินมีการเปลี่ยนอุปกรณในการพิมพรหัสแทงมาตรฐาน
สําหรับการชําระเงิน จะตองทําการทดสอบใหมทุกครั้ง
3.3 การแสดงขอมูลและรูปแบบของรหัสแทงมาตรฐานสําหรับการชําระเงิน
3.3.1 การแสดงขอมูล
ตองแสดงรหัสแทงมาตรฐานสําหรับการชําระเงิน พรอมดวยตัวเลขกํากับภายใต
รหัสแทงมาตรฐานสําหรับการชําระเงินซึ่งตรงกับขอมูลรหัสแทงมาตรฐานสําหรับการชําระเงินนั้น ๆ
3.3.2 รูปแบบ
(1) สวนประกอบของรหัสแทงมาตรฐานสําหรับการชําระเงิน
1 แทง

- จัดพิมพดวย Code 128 จํานวน 62 หลัก (ไมรวม Carriage Return ) อยูในแถวเดียวกันจํานวน
- ความสูงของรหัสแทงไมนอยกวา 1 เซนติเมตร

- แตละ Field กําหนดเปน Variable length ใช อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) ซึ่งในที่
นี้จะแทนดวยเครื่องหมาย ↵ เปนตัวกําหนดการสิ้นสุดของ Field ยกเวน Field Amount ไมตองมี
อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) หรือ ↵ เปนตัวกําหนดการสิ้นสุดของ Field
- ขอมูลรหัสแทงใน Field ตาง ๆ จะตองเปนตัวเลข (Numeric) ยกเวน Field Prefix เปน
เครื่องหมาย Pipe ( | )
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(2) ขอมูลที่ตองพิมพมีดังนี้
ลําดับที่
ชื่อ Field
1
Prefix

2

3

4

5

ความยาว
คําอธิบาย
1 หลัก
ตองเปนเครื่องหมาย Pipe ( | ) เทานั้น สําหรับกําหนดวาเปน
รหัสแทงมาตรฐานสําหรับการชําระเงิน (เครื่องหมาย Pipe “|”
คือเครื่องหมายขีดซึ่งอยูบนแปน Back Slash)
TAX ID No.
13 หลัก - สําหรับใสเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร และรหัสอางอิง
ตอดวย
เลขที่บัญชี ของผูออกเอกสารการชําระเงิน
Suffix
- กรณีใชบริการ 1 บัญชี พิมพเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
2 หลัก
บริษัท 13 หลัก + suffix 2 หลัก “00” เสมอ
- กรณีใชบริการมากกวา 1 บัญชี พิมพเลขประจําตัวผูเสีย
ภาษีอากร 13 หลัก + suffix 2 หลัก โดยบัญชีแรกเปน
“00” บัญชีตอไปเปน “01”, “02” ตามลําดับ
- ใชอักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เปนตัวกําหนด
การสิ้นสุด Field
Reference No.1 18 หลัก - สําหรับใสเลขที่อางอิง พิมพเทาจํานวนที่มีจริง สูงสุดไม
/ Customer No.
เกิน 18 หลัก
- ใชอักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เปนตัวกําหนด
การสิ้นสุด Field
Reference No. 2 18 หลัก
- สําหรับใสเลขที่อางอิง พิมพเทาจํานวนที่มีจริง สูงสุดไม
เกิน 18 หลัก
- ใช อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เปนตัวกําหนด
การสิ้นสุด Field
Amount
10 หลัก - ใสจํานวนเงิน สูงสุดไมเกิน 10 หลัก รวมตัวเลขหลังจุด
ทศนิยม โดยไมตองใสจุดทศนิยม
- กรณีอนุญาตใหผูชําระเงิน ชําระคาใชจายบางสวนได ให
ใชเลขศูนย “0” 1 หลักแทนการใสจํานวนเต็ม
- ไมตองมีอักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เปนตัว
กําหนดการสิ้นสุด Field
รวม
62 หลัก
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(3) ตัวอยางสวนประกอบของรหัสแทงมาตรฐานสําหรับการชําระเงิน

l

3101099999999

01

5418781579149999

25062004

100000

เครื่องหมาย Pipe : 1 หลัก
Tax ID No. : 13 หลัก
Suffix : 2 หลัก
Reference No.1 : 18

หลัก

Reference No.2 : 18

หลัก

Amount : 10

หลัก

ลําดับ
ชื่อ Field
1 Prefix
2 TAX ID No.
3 Suffix
4
5
6

ความยาว
ตัวอยางขอมูล
1 หลัก
|
13 หลัก 310109999999901↵ หรือ
2 หลัก
310109999901 ↵ (กรณีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรมี 10 หลัก)
Reference No.1/ 18 หลัก 005418781579149999↵
Customer No.
Reference No.2 18 หลัก 000000000025062004↵
Amount
10 หลัก 100000 (1,000.00 บาท)
รวม
62 หลัก |310109999999901↵005418781579149999↵
000000000025062004↵100000

หมายเหตุ
1. กรณีผูออกเอกสารการชําระเงินอนุญาตใหผูชําระเงิน ชําระคาใชจายเปนบางสวนไดใหใส
“0” (เลขศูนย) ในชอง Amount จากนั้นในการรับชําระคาใชจาย เจาหนาที่ผูใหบริการรับชําระเงิน
จะบันทึกจํานวนเงิน ที่ไดรับจากผูชําระเงินตามความเปนจริง
2. กรณีผูออกเอกสารการชําระเงินมีเลขอางอิงเฉพาะ Reference No. 1/ Customer No. ไมมี
Reference No.2 ใหใสอักขระพิเศษ CR (Carriage Return) 2 ครั้ง กอนใสขอมูลใน Field ถัดไป เชน
|310109999999901↵005418781579149999↵↵100000
3. กรณีใชเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 10 หลัก ใหใสตัวเลขเทาจํานวนที่เปนจริง ตามดวย
Suffix จํานวน 2 หลัก และปด field ดวยอักขระพิเศษ CR (Carriage Return)
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3.4 ตําแหนงการพิมพรหัสแทงมาตรฐานสําหรับการชําระเงินในเอกสารการชําระเงิน
3.4.1 สําหรับกรณีการใชงานทั่วไป ผูออกเอกสารการชําระเงินจะตองพิมพรหัสแทง
มาตรฐานสําหรับการชําระเงิน ไวบริเวณพื้นที่ดานลางของเอกสารการชําระเงิน
3.4.2 สําหรับกรณีการพิมพรหัสแทงมาตรฐานสําหรับการชําระเงินเพื่อรองรับการทํา
รายการผานชองทาง Electronic ขอใหพิมพรหัสแทงมาตรฐานสําหรับการชําระเงินไวบริเวณพื้นที่
ดานลางขางขวาของเอกสารการชําระเงิน
3.4.3 พื้นที่สงวนสําหรับพิมพรหัสแทงมาตรฐานสําหรับการชําระเงิน ใหกําหนดดังนี้
(1) พื้นที่บริเวณที่พิมพรหัสแทงมาตรฐานสําหรับการชําระเงินจะตองมีสีขาว ไมใหมี
ลายน้ํา หรือลวดลายใด ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอานรหัสแทง
(2) ใหมีพื้นที่วางโดยรอบบริเวณรหัสแทง ดานละไมต่ํากวา 0.5 เซนติเมตร ไมควร
พิมพตัวอักษร หรือเครื่องหมายใด ๆ บริเวณพื้นที่วางดังกลาว นอกเหนือจากรหัสแทงมาตรฐาน
สําหรับการชําระเงิน และตัวเลขกํากับใตรหัสแทงมาตรฐานสําหรับการชําระเงินเทานั้น
(3) หามพิมพรหัสแทงอื่นนอกเหนือจากรหัสแทงมาตรฐานสําหรับการชําระเงินลงบนพื้น
ที่บริเวณซายและขวาของรหัสแทงมาตรฐานสําหรับการชําระเงินจนถึงขอบกระดาษดานซายและขวา
ตัวอยางการกําหนดตําแหนงการพิมพรหัสแทงมาตรฐานสําหรับการชําระเงินในเอกสารการชําระเงิน

ชุดรับชําระเงิน / PAY-IN

เพื่อเขาบัญชี..................................................
ธนาคาร…………………...................
ธนาคาร……………………………………
ธนาคาร…………………………………
ธนาคาร…………………………………
ธนาคาร……………………………………

วันที่.........................................................
ชื่อสมาชิกบัตร..............................................

ตัวแทนรับชําระเงิน……………………………..........
หมายเลขเช็ค / Cheque เช็คลงวันที่ / Date ชื่อธนาคาร / Drawee Bank
เงินสด/Cash

จํานวนเงินเปนตัวอักษร / Amount in words

หมายเลขบัตร (Ref.1) ……………………....
ยอดเงินถึงวันที่ (Ref. 2) …………………......
สาขา / Branch

หนึ่งพันบาทถวน

บาท / Baht
1,000.00 บาท / Baht

0.5 ซ.ม.
0.5 ซ.ม.

0.5 ซ.ม.
l 3101099999 01 5418781579149999 25062004

100000

0.5 ซ.ม.

พื้นที่วางโดยรอบบริเวณรหัสแทงมาตรฐานสําหรับการชําระเงิน ดานละไมต่ํากวา 0.5 เซนติเมตร ไมควรพิมพตัวอักษร
หรือเครื่องหมายใด ๆ บริเวณพื้นที่วางดังกลาว นอกเหนือจากรหัสแทงมาตรฐานสําหรับการชําระเงิน และตัวเลขกํากับใต
รหัสแทงมาตรฐานสําหรับการชําระเงินเทานั้น
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3.5 ความรับผิดชอบ
ผูออกเอกสารการชําระเงินเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองของขอมูลที่พิมพลงบนเอกสาร
การชําระเงิน
4. วันเริ่มตนการถือปฏิบัติ
ใหถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่องรหัสแทงมาตรฐานสําหรับการ
ชําระเงิน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2548 เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2547

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

