(สําเนา)
ระเบียบธนาคารแหงประเทศไทย
วาดวยบริการดานการรับสงขอมูลดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส
เกี่ยวกับระบบบริหารขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2546
_______________
โดยที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดพัฒนาระบบบริหารขอมูล (Data Management System)
เพื่อจัดเก็บขอมูลสถาบันการเงิน ขอมูลธุรกิจเงินตราตางประเทศและตลาดการเงิน และขอมูลเศรษฐกิจ
ไวในคลังขอมูล โดยใชชองทางการสื่อสารผานระบบการใหบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Financial Services) ธนาคารแหงประเทศไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ในระเบียบนี้
“ธปท.” หมายถึง ธนาคารแหงประเทศไทย
“บริการ DMS” หมายถึง ระบบบริการการรับสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ ธปท. จัดขึ้นเพื่อ
ใหบริการรับสงขอมูลสถาบันการเงิน ขอมูลธุรกิจเงินตราตางประเทศและตลาดการเงิน และขอมูล
เศรษฐกิจ ระหวางผูใชบริการ DMS กับ ธปท. ผานระบบการใหบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Financial Services)
“ผูใชบริการ DMS” หมายถึง ผูใหขอมูลแก ธปท. ที่เปนสถาบันการเงินหรือนิติบุคคล
อื่นใด ซึ่ง
(1) เปนผูใชบริการตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการใหบริการดานการเงิน
ดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และ
(2) ไดรับอนุญาตจาก ธปท. ใหรับสงขอมูลตามระเบียบนี้
“คอมพิวเตอรแมขาย” หมายถึง คอมพิวเตอรแมขายตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทย
วาดวยการใหบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544
“คอมพิวเตอรลูกขาย” หมายถึง ระบบคอมพิวเตอรของผูใชบริการ DMS เพื่อการรับสง
ขอมูลตามระเบียบนี้
“ชุดคําสั่งของ ธปท.” หมายถึง ชุดคําสั่งที่ ธปท. จัดหาใหคอมพิวเตอรลูกขายเพื่อการ
รับสงขอมูลตามระเบียบนี้
“คูมือการใชงาน” หมายถึง คูมือการใชงานบนเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายที่ ธปท. จัดทํา
ใหผูใชบริการ DMS
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“Data Set” หมายถึง ชุดขอมูลที่ ธปท.ไดกําหนดรูปแบบและองคประกอบของแตละ
ชุดขอมูลไว
“XML Data Set” หมายถึง ชุดขอมูลที่ ธปท.ไดกําหนดรูปแบบและองคประกอบของ
แตละชุดขอมูลไว โดยขอมูลอยูในรูปของ XML (Extensible Markup Language)
“XML Data Set Schema” หมายถึง โครงสรางขอมูลที่ ธปท.กําหนดกฎเกณฑตามเงื่อนไข
ทางธุรกิจเพื่อใชในการสอบทานความถูกตองเบื้องตนของชุดขอมูล
“On-line Submission Web Application” หมายถึง ชุดคําสั่งที่ ธปท.จัดเตรียมไวสําหรับ
ผูใชบริการ DMS จัดการการรับสงขอมูลและทําขั้นตอนตาง ๆ โดยเจาหนาที่
“On-line Submission Web Service” หรือ “Computer-to-Computer” หมายถึง ชุดคําสั่งที่
ธปท.จัดเตรียมไวใหผูใชบริการ DMS นําไปพัฒนาชุดคําสั่งเพื่อจัดการการรับสงขอมูลและทําขั้นตอน
ตาง ๆ อยางอัตโนมัติ
“FI Data Entry Application” หมายถึง ชุดคําสั่งที่ ธปท.จัดเตรียมไวสําหรับผูใชบริการ
DMS ในการจัดเตรียมขอมูลใหอยูในรูป XML Data Set
“การตรวจสอบเบื้องตน (Basic Validation)” หมายถึง การตรวจสอบขอมูลระดับพื้นฐาน
ภายใน Data Set ชุดนั้นๆ เชน ตรวจสอบชนิดของขอมูล (Data Type) ความยาวของขอมูล (Length of
Data) และ คาที่เปนไปไดของขอมูล (Possible Value) เปนตน ดังที่ปรากฏรายละเอียดตาม XML Data Set
Schema แตละชุด
“การตรวจสอบเชิงซอน (Complex Validation)” หมายถึง การกระทบยอดและตรวจสอบ
ความสัมพันธของขอมูลภายใน Data Set ชุดเดียวกันตามกฎเกณฑ (Business Rules) ที่กําหนดไว
“การตรวจสอบขาม Data Set (Cross Validation)” หมายถึง การกระทบยอดขอมูลระหวาง
Data Set ตั้งแต 2 ชุดขึ้นไป ตามกฎเกณฑ (Business Rules) ที่กําหนดไว
ขอ 2 การแสดงเจตนา การบอกกลาว การสื่อสารใดๆ ระหวาง ธปท. กับผูใชบริการ DMS
ใหเปนไปตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการใหบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Financial Services) พ.ศ. 2544 เวนแตจะไดมีการระบุเปนอยางอื่นไวในระเบียบนี้
ขอ 3 ธปท.เปนผูจัดหาชุดคําสั่งของ ธปท. และคูมือการใชงานใหแกผูใชบริการ DMS และ
ในกรณีที่ ธปท.เปลี่ยนแปลงชุดคําสั่ง ใหผูใชบริการ DMS ขอรับชุดคําสั่งใหมตามวิธีการและเงื่อนไขที่
ธปท. กําหนด
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ขอ 4 ผูใชบริการ DMS ตองปฏิบัติตามคูมือการใชงาน และแนวทางการปฏิบัติงานที่ ธปท.
กําหนด
ขอ 5 ธปท.จะกําหนดเวลาทําการของบริการ DMS และในกรณีที่มีเหตุจําเปนตองเปลี่ยน
แปลงเวลาทําการ ธปท.จะแจงใหทราบลวงหนาในเวลาอันควร
ขอ 6 กอนวันที่ผูใชบริการ DMS จะเริ่มใชบริการครั้งแรกตามระเบียบนี้ นอกจากผูใชบริการ
DMS จะตองแตงตั้งผูรับรอง (Certifier) เพื่อแตงตั้งผูปฏิบัติงาน (Officer) ตามระเบียบธนาคารแหง
ประเทศไทยวาดวยการใหบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส (Electronic Financial Services)
พ.ศ. 2544 แลว ผูใชบริการ DMS มีหนาที่ตองดําเนินการดังตอไปนี้
(1) ทําหนังสือแสดงความตกลงใชบริการ DMS ตามแบบที่ ธปท. กําหนด
(2) ทําหนังสือมอบอํานาจใหบุคคลทําหนาที่แตงตั้งผูจัดการสิทธิการใชบริการ DMS
ตามแบบที่ ธปท. กําหนด
(3) ใหบุคคลผูมีอํานาจตาม (2) ทําหนังสือแตงตั้งผูจัดการสิทธิการใชบริการ DMS
ตามแบบที่ ธปท. กําหนด
(4) ใหผูจัดการสิทธิตาม (3) กําหนดสิทธิในการใชบริการ DMSใหกับผูปฏิบัติงานใน
สถาบันของตน ทางระบบอิเล็กทรอนิกส
ขอ 7 ในการที่ผูใชบริการ DMS จะนําสง Data Set แตละชุดให ธปท. ผูใชบริการ DMS
ตองดําเนินการ ดังนี้
(1) ผูใชบริการ DMS ตองจัดเตรียมขอมูลใหอยูในรูปแบบของ XML Data Set ตามที่
ธปท.กําหนดไวสําหรับขอมูลแตละชุด และนําสงให ธปท. ตามเวลาที่ ธปท. กําหนด โดยใช
(1.1) On-line Submission Web Application หรือ
(1.2) On-line Submission Web Service หรือ Computer-to-Computer
(2) กอนการสง Data Set ตาม (1) ผูใชบริการ DMS ตองตรวจสอบความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูลเพื่อใหเปนไปตามเกณฑการตรวจสอบเบื้องตน การตรวจสอบเชิงซอน และการ
ตรวจสอบขาม Data Set ที่ ธปท. กําหนด
(3) หลังการสง Data Set ตาม (1) บริการ DMS จะตรวจสอบขอมูลที่ผูใชบริการ DMS ได
นําสง โดยกระทําผานกระบวนการ 3 กระบวนการ ผูใชบริการ DMS ตองติดตามผลการตรวจสอบขอมูล
ในแตละกระบวนการดังตอไปนี้
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(3.1) การตรวจสอบเบื้องตน (Basic Validation)
ผูใชบริการ DMS มีหนาที่ติดตามผลการตรวจสอบเบื้องตน โดยสามารถเรียกดู
ไดทันทีภายหลังการสงขอมูล (ขึ้นอยูกับขนาดของ Data Set)
ในกรณีขอมูลที่นําสงไมผานเกณฑการตรวจสอบเบื้องตน ใหผูใชบริการ DMS
ดําเนินการแกไขขอผิดพลาดใน Data Set แลวจัดสง Data Set มาใหม
(3.2) การตรวจสอบเชิงซอน (Complex Validation)
ผูใชบริการ DMS มีหนาที่ติดตามผลการตรวจสอบเชิงซอน โดยสามารถเรียกดู
ไดในวันถัดไป
ในกรณีขอมูลที่นําสงไมผานเกณฑการตรวจสอบเชิงซอน ใหผูใชบริการ DMS
ดําเนินการแกไขขอผิดพลาดใน Data Set แลวจัดสง Data Set มาใหม
ในกรณีที่ขอมูลผานเกณฑการตรวจสอบเชิงซอนแลว หากผูใชบริการ DMS
ตองการแกไขขอมูล ใหสงคําขอแกไขขอมูล (Adjustment Request) พรอมกับ Data Set ที่แกไขแลว มายัง
ธปท. ผานทาง On-line Submission Web Application
(3.3) การตรวจสอบขาม Data Set (Cross Validation)
ผูใชบริการ DMS มีหนาที่ติดตามผลการตรวจสอบขาม Data Set โดยสามารถ
เรียกดูไดในวันถัดไปหลังจากวันที่ ธปท.ไดรับ Data Set ที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกันครบถวนแลว
ในกรณีขอมูลที่นําสงไมผานเกณฑการตรวจสอบขาม Data Set ใหผูใชบริการ
DMS ดําเนินการแกไขขอผิดพลาดและสงคําขอแกไขขอมูล (Adjustment Request) พรอมกับ Data Set ที่
แกไขแลว มายัง ธปท. ผานทาง On-line Submission Web Application
(4) ในกรณีที่ขอมูลผานเกณฑการตรวจสอบเบื้องตน การตรวจสอบเชิงซอน และการ
ตรวจสอบขาม Data Set แลว หากผูใชบริการ DMS หรือ ธปท. พบในภายหลังวาจําเปนตองแกไขขอมูล
ที่ไดจัดสงมาแลว ใหผูใชบริการ DMS สงคําขอแกไขขอมูล (Adjustment Request) พรอมกับ Data Set ที่
แกไขแลว มายัง ธปท. ผานทาง On-line Submission Web Application ทั้งนี้ ธปท. จะอนุมัติใหแกไขขอมูล
ยอนหลังเฉพาะขอมูลที่มีอายุไมเกิน 1 ป เทานั้น
ขอ 8 ธปท. จะถือวาไดรับขอมูล Data Set ชุดใดชุดหนึ่ง จากผูใชบริการ DMS ก็ตอเมื่อ
ผานเกณฑการตรวจสอบเบื้องตนแลว
ขอ 9 ผูใชบริการ DMS จะตองสงขอมูลบุคคล ประกอบการสงขอมูลธุรกรรมรายบุคคล
ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ ธปท. กําหนดไวในคูมือการจัดทํา Data Set
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ขอ 10 ผูใชบริการ DMS มีหนาที่ตองดูแลรักษาและทําการปรับปรุงชุดคําสั่ง FI Data Entry
Application และ XML Data Set Schema ใหเปน Version ลาสุดอยูเสมอ
ขอ 11 ในกรณีคอมพิวเตอรแมขายขัดของไมสามารถใหบริการได ธปท. จะแจงใหผูใช
บริการ DMS ทราบเพื่อระงับการใหบริการเปนการชั่วคราว โดยจะขยายเวลาของการรับสง Data Set
ออกไป ตามที่ ธปท. เห็นสมควร
ขอ 12 ในกรณีที่ระบบเครือขายสื่อสารที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอรแมขาย กับ คอมพิวเตอร
ลูกขายขัดของ ผูใชบริการ DMS สามารถดําเนินการสง Data Set ได โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรสํารองที่
ธปท. ไดจัดเตรียมไวให ณ ที่ทําการ ธปท. ทั้งนี้ ผูใชบริการ DMS ตองแสดงหนังสือแสดงเจตนาขอใช
บริการ ที่ไดลงนามโดยผูมีอํานาจกระทําการ
ขอ 13 ธปท. จะแจงการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริการ DMS และเผยแพรขาวสาร ให
ผูใชบริการ DMS ทราบทางคอมพิวเตอรลูกขาย หรือ ทาง BOT Web Site
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2546
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2546

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

