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ค าน า 

ข้อความการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นข้อความที่ใช้ในการส่งข้อมูลการช าระเงินระหว่าง
ผู้ประกอบการและธนาคารพาณิชย์ ซ่ึงในปัจจุบันข้อความการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกน ามาใช้งานใน
บริการช าระเงินประเภทต่างๆ เช่น บริการโอนเงินระหว่างบัญชีในธนาคารเดียว บริการโอนเงินระหว่างบัญชี
ข้ามธนาคาร บริการโอนเงินระหว่างประเทศ บริการโอนเงินระหว่างบัญชีต่างธนาคารผ่านระบบบาทเนต 
(BAHTNet) บริการสั่งจ่ายเช็คเพ่ือช าระค่าสินค้าและบริการ และบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ  

มาตรฐานกลางข้อความการช าระเงินทางอิเล็ทกรอนิกส์จัดท าขึ้นมาเพ่ือก าหนดโครงสร้างและรูปแบบ
ของรายการข้อมูลในข้อความการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการใช้งานในปัจจุบันให้อยู่ในรูปแบบและ
โครงสร้างเดียวกัน เป็นมาตรฐานที่ผู้ประกอบการและธนาคารพาณิชย์สามารถน าไปใช้ เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท าธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ (ผู้ประกอบการภาคเอกชนหรือ
หน่วยงานภาครัฐ) และผู้ให้บริการ (ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน)  

คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานกลางข้อความการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จัดท ามาตรฐานข้อความ
การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยอ้างอิงข้อความตามมาตรฐาน ISO 20022 Universal financial industry 
message scheme ซึ่งประกอบด้วยข้อความดังต่อไปนี้ 

ข้อความการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความตาม ISO 20022 ทีถู่กน ามาอ้างอิง 
ข้อความโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ PAIN.001.001.03 
ข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ PAIN.008.001.02 
ข้อความรายงานสถานะค าสั่งที่เก่ียวข้องกับการช าระเงิน PAIN.002.001.03 
ข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน CAMT.054.001.02 

ซึ่งได้อ้างอิงจากเอกสารดังต่อไปนี้ 

Payments - Maintenance 2009, Message Defination Report, Edition September 2009. 
Available from: http://www.iso20022.org/message_archive.page 

Inventory of External Code Lists. Available from: 
http://www.iso20022.org/external_code_list.page 

Bank Transaction Codes. Available from 
http://www.iso20022.org/external_code_list.page 
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1. ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานกลางข้อความการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ก าหนด รูปแบบและโครงสร้างของรายการ
ข้อมูลในข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไฟล์ข้อมูลแบบ XML (Extensible Markup 
Language) ส าหรับการส่งข้อมูลการช าระเงินระหว่างผู้ใช้บริการ (ผู้ประกอบการภาคเอกชนหรือ
หน่วยงานภาครัฐ) กับผู้ให้บริการ (ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน) 

1.2 มาตรฐานกลางข้อความการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ ใช้ได้กับข้อความการช าระ เงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งจากผู้ใช้บริการ (ผู้ประกอบการภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ) ไปยังผู้ให้บริการ 
(ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน) เพ่ือแจ้งการโอนเงินระหว่างบัญชีของธนาคารเดียวกัน หรือเพ่ือ
แจ้งการโอนเงินระหว่างบัญชีต่างธนาคาร หรือเพ่ือแจ้งการโอนเงินระหว่างบัญชีต่างธนาคารผ่านระบบ 
BAHTNet หรือเพ่ือแจ้งการโอนเงินระหว่างประเทศ หรือเพ่ือสั่งให้มีการออกเช็คส าหรับการช าระหนี้ค่า
สินค้าและบริการ หรือเพ่ือสั่งให้มีการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ รวมถึงการส่งข้อความตอบกลับจากผู้
ให้บริการ (ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน) ไปยัง  ผู้ใช้บริการ (ผู้ประกอบการภาคเอกชนหรือ
หน่วยงานภาครัฐ) เพ่ือแจ้งสถานะของค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับช าระเงิน หรือ เพ่ือแจ้งรายการโอนเงินหรือ
หักเงิน 

2. บทนิยาม 

ความหมายของค าท่ีใช้ในมาตรฐานมีดังต่อไปนี้ 

2.1 ข้อความการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงเอกสารแบบ XML ซึ่งใช้สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล
การช าระเงินระหว่างผู้ใช้บริการ (ผู้ประกอบการภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ) กับผู้ให้บริการ 
(ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน) ที่เก่ียวข้องกับการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

2.2 ข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงเอกสารแบบ XML ที่ผู้ใช้บริการส่งไปยังผู้ให้บริการ 
(ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน) เพ่ือแจ้งการโอนเงินจากบัญชีต้นทางไปยังบัญชีปลายทาง หรือ 
เพ่ือสั่งให้ผู้ให้บริการสั่งจ่ายเช็คเพ่ือช าระหนี้  หรือเพ่ือบริการอ่ืนๆที่บริการโดยสถาบันการเงินหรือ
ธนาคาร 

2.3 ข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ หมายถึงเอกสารแบบ XML ที่ผู้ใช้บริการ (เจ้าหนี้) ส่งไปยังผู้
ให้บริการ (ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน) เพ่ือแจ้งการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกหนี้เพ่ือโอน
เข้าบัญชีเงินฝากของเจ้าหนี้ 

2.4 ข้อความรายงานสถานะค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการช าระเงิน หมายถึงเอกสารแบบ XML ที่ผู้ให้บริการ 
(ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน) ส่งไปยังผู้ใช้บริการ(ผู้ประกอบการภาคเอกชนหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ) เพ่ือแจ้งหรือรายงานสถานะค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการช าระเงินหรือรายงานสถานะของข้อความ
การช าระเงินที่ผู้ใช้บริการส่งมา  
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2.5 ข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน หมายถึงเอกสารแบบ XML ทีผู่้ให้บริการ (ธนาคารพาณิชย์หรือ
สถาบันการเงิน) ส่งไปยังผู้ใช้บริการ(ผู้ประกอบการภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ) เพ่ือแจ้งรายการ
โอนเงินหรือหักเงินที่เกิดขึ้นในบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการ  

2.6 รายการข้อมูล (Message Item) หมายถึงข้อมูลที่อยู่ในข้อความการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง
ประกอบด้วยรายการข้อมูลหลักซึ่งจะมีรายการข้อมูลย่อย (Message Item Type – End point) เป็น
ส่วนประกอบ  

2.7 ผู้สร้างข้อความ หมายถึง ผู้สร้างข้อความการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
2.8 ลูกหนี้ หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลผู้มีหนี้ค้างช าระต่อเจ้าหนี้ หรือ เจ้าหนี้ตัวจริง 
2.9 ลูกหนี้ตัวจริง หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลตัวจริงซึ่งมีหนี้ค้างช าระต่อเจ้าหนี้ หรือ เจ้าหนี้ตัวจริง 
2.10 เจ้าหนี้ หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลผู้รับเงินที่เป็นหนี้ค้างช าระจากลูกหนี้หรือลูกหนี้ตัวจริง 
2.11 เจ้าหนี้ตัวจริง หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลตัวจริงซึ่งรับเงินที่เป็นหนี้ค้างช าระจากลูกหนี้หรือลูกหนี้ตัว

จริง 
2.12 ตัวแทนลูกหนี้ หมายถึง สถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการบัญชีเงินฝากแก่ลูกหนี้ 
2.13 ตัวแทนเจ้าหนี้ หมายถึง สถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการบัญชีเงินฝากแก่เจ้าหนี้ 
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3. มาตรฐานข้อความการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์

3.1 แนวทางการใช้ข้อความการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Message Flow) 

ในกรณีของการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สร้างข้อความหรือผู้ประกอบการที่เป็นลูกหนี้จะส่งข้อความ
โอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ (CustomerCreditTransferInitiation: PAIN.001.001.03) ไปยังธนาคารที่ลูกหนี้ใช้
บริการอยู่ เพื่อสั่งโอนเงินให้กับเจ้าหนี้ หลังจากที่ได้รับข้อความข้อความโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ธนาคารก็
จะส่งข้อความรายงานสถานะค าสั่งที่ เกี่ยวข้องกับการช าระเงิน  (CustomerPaymentStatusReport: 
PAIN.002.001.03) ตอบกลับไปยังผู้ประกอบการที่เป็นลูกหนี้เพ่ือรายงานถึงสถานะของข้อความโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งมา หลังจากที่มีการช าระดุล (Settlement) แล้วธนาคารผู้ให้บริการลูกหนี้ก็จะส่งข้อความ
แจ้งผลรายการโอนเงินหรือหักเงิน (BankToCustomerDebitCreditNotification: CAMT.054.001.02) เพ่ือ
ยืนยันผลการโอนเงิน ตามรายละเอียดในแผนผังการแนวทางการใช้งานข้อความการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในกรณีของการโอนเงินในรูปที่ 1 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1  แผนผังการใช้งานข้อความการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีของการโอนเงิน 

ในกรณีของการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)  ผู้สร้างข้อความหรือผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าหนี้จะ
ส่งข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (CustomerDirectDebitInitiation: PAIN.008.001.02) ไปยังธนาคารที่
เจ้าหนี้ใช้บริการอยู่ เพ่ือสั่งหักเงินจากบัญชีของลูกหนี้ หลังจากที่ได้รับข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ แล้ว 
ธนาคารจะส่งข้อความรายงานสถานะค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการช าระเงิน (CustomerPaymentStatusReport: 
PAIN.002.001.03) ตอบกลับไปยังผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าหนี้เพ่ือรายงานถึงสถานะของข้อความโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งมา หลังจากที่มีการช าระดุล (Settlement) แล้วธนาคารผู้ให้บริการเจ้าหนี้ก็จะส่งข้อความ
แจ้งผลรายการโอนเงินหรือหักเงิน (BankToCustomerDebitCreditNotification: CAMT.054.001.02) เพ่ือ
ยืนยันผลการหักเงิน ตามรายละเอียดในแผนผังแนวทางการใช้งานข้อความการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ใน
กรณีของการหักเงินในรูปที่ 2  

ผู้ประกอบการ: ลูกหนี ้
 

ธนาคารพาณิชย ์
 

PAIN.001.001.03 

PAIN.002.001.03 

CAMT.054.001.02 
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รูปที่ 2 แผนผังการใช้งานข้อความการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในบริการหักเงินในบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

3.2 เกี่ยวกับตารางรายการข้อมูลในข้อความการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ในตารางรายการข้อมูลการช าระเงินอาจจะประกอบด้วยสดมภ์ซึ่งจะมีข้อมูลอยู่ในแนวตั้งดังนี้ 

Index Or Massage Item <XMT tag> Mult. Data type 

 
3.2.1. สดมภ์ Index จะใส่ดัชนีแสดงรายการข้อมูลในข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
3.2.2. สดมภ์ or จะแสดงค่า {or} ซึ่งหมายถึงในล าดับของรายการข้อมูลนั้นๆ ต้องเลือกใช้รายการข้อมูลใด

ข้อมูลหนึ่งเพียงรายการเดียว  
3.2.3. สดมภ์ Message Item จะใส่ชื่อของรายการข้อมูลในข้อความการช าระเงิน 
3.2.4. สดมภ์ <XML Tag>  จะใส่ชื่อของ XML Tag ของรายการข้อมูลในข้อความการช าระเงิน 
3.2.5. สดมภ์ Mult. หมายถึง Multiplicity ซึ่งแสดงจ านวนครั้งต่ าสุดถึงสูงสุดของส่วนนั้นที่ปรากฏในข้อความ

การช าระเงิน ในข้อความฯ หนึ่งๆ ตัวเลขทางซ้ายแสดงจ านวนต่ าสุดที่รายการข้อมูลมีได้ในข้อความการ
ช าระเงินและตัวเลขทางขวาแสดงจ านวนสูงสุดที่รายการข้อมูลมีได้ในข้อความการช าระเงิน 

a. [1..1] = รายการข้อมูลดังกล่าวต้องมีอย่างน้อยหนึ่งรายการและมีได้ไม่เกินหนึ่งรายการใน
ข้อความ 

b. [1..n] = รายการข้อมูลดังกล่าวต้องมีอย่างน้อยหนึ่งรายการและมีได้ไม่จ ากัดในข้อความ 
c. [0..1] = รายการข้อมูลดังกล่าวอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้หากมีอยู่ในข้อความก็จะมีไม่เกินหนึ่ง

รายการ 
d. [0..n] = รายการข้อมูลดังกล่าวอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้หากมีอยู่ในข้อความก็มีได้ไม่จ ากัด 

 
 

ผู้ประกอบการ: เจ้าหนี ้
 

ธนาคารพาณิชย ์
 

PAIN.008.001.02 

PAIN.002.001.03 

CAMT.054.001.02 
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3.2.6. สดมภ์ Data Type ส าหรับระบุชื่อชนิดข้อมูลของรายการข้อมูลหลักหรือรายการข้อมูลย่อย (จะระบุ
ด้วยเครื่องหมาย +) ซึ่งรายละเอียดเพ่ิมเติมจะอยู่ในเอกสาร Payments - Maintenance 2009, 
Message Defination Report, Edition September 20091 และหาก Data Type เป็น Code แบบ 
External Code list รายละเอียดเพ่ิมเติมจะอยู่ในเอกสาร Inventory of External Code Lists - 
Required by (but external to) the ISO 20022 XML Message Schemas, Edition 22 June 
20122 

 

  

                                           
1
 Payments - Maintenance 2009, Message Defination Report, Edition September 2009 

http://www.iso20022.org/documents/general/Payments_Maintenance_2009.zip 

2
 Inventory of External Code Lists - Required by (but external to) the ISO 20022 XML Message Schemas, Edition 22 June 2012 

http://www.iso20022.org/documents/External_code_lists/ExternalCodeLists_1Q2012_31May2012_v2.xls 
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4. ข้อความการช าระเงนิทางอิเล็กทรอนิกส ์

 ข้อความการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง เอกสารแบบ XML ซึ่งใช้สื่อสาร และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลการช าระเงินระหว่างผู้ใช้บริการ (ผู้ประกอบการภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ) กับผู้ให้บริการ 
(ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน) ที่เกี่ยวข้องกับการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานข้อความ
การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยอ้างอิงข้อความตามมาตรฐาน ISO 20022 Universal financial 
industry message scheme ซึ่งประกอบด้วยข้อความดังต่อไปนี้ 

4.1 ข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (PAIN.001.001.03) ใช้ในการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง

ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการที่เป็นสถาบันการเงินหรือธนาคาร ซึ่งอาจจะเป็นการโอนเงินระหว่างบัญชีภายใน
ธนาคารเดียวกันหรือเป็นการโอนเงินระหว่างธนาคาร ข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้โอนเงินได้
ทีละหนึ่งรายการหรือโอนเงินครั้งละหลายรายการก็ได้โดยข้อความจะถูกใช้เพ่ือ: 

(1) ส่งรายการโอนเงินมากกว่าหนึ่งรายการขึ้นไป 
(2) ส่งรายการโอนเงินระหว่างบัญชีในธนาคารของลูกหนี้หรืออาจจะเป็นรายการโอนเงินระหว่าง

ธนาคาร 
(3) สั่งจ่ายเช็คเพ่ือช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ 
(4) ในกรณีที่มีการส่งข้อความการช าระเงินแบบไม่ผ่านตัวกลาง ข้อความจะถูกส่งไปยังตัวแทนลูกหนี้

ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือธนาคารผู้ให้บริการบัญชีแก่ลูกหนี้ 
(5) ในกรณีที่เป็นการส่งข้อความการช าระเงินแบบผ่านตัวกลาง ข้อความจะถูกส่งไปยังผู้ส่งต่อ

(Forwarding Agent) ซึ่งในกรณีนี้ผู้ส่งต่ออาจจะเป็นสถาบันการเงิน (concentrating financial 
institution) ที่ท าหน้าที่รับข้อความที่ส่งต่อมาและตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะส่งข้อความ
ต่อไปยังตัวแทนลูกหนี้หรือธนาคารของลูกหนี้ 

ข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องถูกสร้างโดยผู้สร้างข้อความที่ได้รับการอนุญาตให้ส่ง
ข้อความในนามของลูกหนี้ ยกตัวอย่างเช่น กรณีของบริษัทหรือหน่วยงานที่ให้บริการรับช าระเงินแทนบริษัท
ขนาดใหญท่ีเ่ป็นลูกค้าเป็นต้น ทั้งนี้ตัวแทนลูกหนี้หรือธนาคารของลูกหนี้จะต้องไม่ใช่ผู้ที่สร้างข้อความ 

4.1.1 โครงสร้างข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ในข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยส่วนประกอบตามตารางที่ 1 และสรุป

ส่วนประกอบหลักได้สามส่วนดังนี้ 

4.1.1.1 GroupHeader (Index 1.0) 
GroupHeader ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของข้อความการช าระเงินเช่น รหัสระบุข้อมูล  

(1.1 MessageIdentification) วันที่สร้างข้อความ (1.2 CreationDateTime) และ ข้อมูลผู้สร้าง ข้อความ 
(1.8 InitiatingParty) เป็นต้น ซึ่งข้อมูลในส่วนของ GroupHeader จะปรากฏครั้งเดียวในข้อความ 
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4.1.1.2 PaymentInformation (Index 2.0) 
PaymentInformation จะประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของการช าระเงิน โดยเฉพาะข้อมูลของลูกหนี้

หรือผู้โอนเงินเช่น ข้อมูลลูกหนี้ (2.19 Debtor) หมายเลขบัญชีของลูกหนี้ (2.20 DebtorAccount) นอกจากนี้
ยังมขี้อมูลทั่วไปที่เก่ียวข้องกับการช าระเงินเช่น วิธีการช าระเงิน (2.2 PaymentMethod)  รหัสระบุประเภท
ของการท าธุรกรรมว่าเป็นแบบ Batch (2.3 BatchBooking) จ านวนธุรกรรม (2.4 NumberOfTransactions) 
ประเภทบริการการช าระเงิน (2.6 PaymentTypeInformation) และ วันที่มีการหักบัญชี  
(2.17 RequestedExecutionDate) เป็นต้น ซึ่งข้อมูลในส่วนของ PaymentInformation สามารถมีได้หลาย
ชุดในข้อความแต่ละชุดอาจจะมี ความแตกต่างกันในเรื่องของ วิธีการช าระหนี้ หรือ ประเภทของการช าระ
หนี้ก็ได้ 

4.1.1.3 CreditTransferTransactionInformation (Index 2.27) 
 CreditTransferTransactionInformation เป็นรายการข้อมูลที่อยู่ภายใต้ PaymentInformation  ซ่ึง
สามารถมีได้หลายชุดในแต่ละ PaymentInformation ข้อมูลใน  CreditTransferTransactionInformation 
ประกอบด้วย รายการรหัสระบุรายการช าระเงิน (2.28 PaymentIdentification) จ านวนเงินที่ช าระ  
(2.45 Amount) ประเภทบริการการช าระเงิน (2.31 PaymentTypeInformation) ข้อมูลที่เกี่ยวกับค าสั่งออกเซ็ค 
(2.52 ChequeInstruction) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้หรือผู้รับเงินโอน (2.79 Creditor) ข้อมูลบัญชีของเจ้าหนี้  
(2.80 CreditorAccount) จุดประสงค์ของการช าระเงิน (2.86 Purpose) ข้อมูลที่ต้องรายงานตามกฎหมาย  
(2.89 RegularReporting) ข้อมูลภาษี (2.90 Tax) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการช าระเงิน  
(2.91 RelatedRemittanceInformation) และ ข้อมูลใบแจ้งหนี้ (2.98 RemittanceInformation) เป็นต้น 
 

ตารางที่ 1 รายการข้อมูลในข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(ข้อ 4.1.1) 

 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Rule Data Type 

  Message root <CstmrCdtTrfInitn> [1..1]   

1.0   GroupHeader <GrpHdr> [1..1]  GroupHeader,  GroupHeader32 

1.1   +MessageIdentification <MsgId> [1..1]  Max35Text 

1.2   +CreationDateTime <CreDtTm> [1..1]  ISODateTime 

1.3  +Authorisation <Authstn> [0..2]  Authorisation1 Choice 

1.4 {Or ++Code <Cd> [1..1]  Authorisation1Code 

1.5 Or} ++Proprietary <Prtry> [1..1]  Max128Text 

1.6   +NumberOfTransactions <NbOfTxs> [1..1]  Max15Numeric Text 

1.7   +ControlSum <CtrlSum> [0..1]  DecimalNumber 

1.8   +InitiatingParty <InitgPty> [1..1]  PartyIdentification32 

1.9  +ForwardingAgent <FwdgAgt> [0..1]  BranchAndFinancialInstitution 

Identification4 

2.0   PaymentInformation <PmtInf> [1..n]  PaymentInformation, 

PaymentInstruction 
Information3 

2.1   + PaymentInformationIdentification <PmtInfId> [1..1]  Max35Text 

2.2   + PaymentMethod <PmtMtd> [1..1] R21 PaymentMethod3Code 

2.3   + BatchBooking <BtchBookg> [0..1]  True or False 

2.4   + NumberOfTransactions <NbOfTxs> [0..1]  Max15NumericText 

2.5   + ControlSum <CtrlSum> [0..1]  DecimalNumber 

2.6   + PaymentTypeInformation <PmtTpInf> [0..1]  PaymentTypeInformation19 
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Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Rule Data Type 

2.7  ++InstructionPriority <InstrPrty> [0..1]  Priority2Code 

2.8   ++ServiceLevel <SvcLvl> [0..1] R22 ServiceLevel8Choice 

2.9 {Or +++Code <Cd> [1..1]  ExternalServiceLevel1Code 

2.10 Or} +++Proprietary <Prtry> [1..1]  Max35Text 

2.11   ++LocalInstrument <LclInstrm> [0..1] R19 

R20 

R21 

R22 

LocalInstrument2Choice  

2.12 {Or +++Code <Cd> [1..1]  ExternalLocalInstrument1Code 

2.13 Or} +++Proprietary <Prtry> [1..1]  Max35Text 

2.14  ++CategoryPurpose <CtgyPurp> [0..1]  CategoryPurpose1Choice 

2.15 {Or +++Code <Cd> [1..1]  ExternalCategoryPurpose1Code 

2.16 Or} +++Proprietary <Prtry> [1..1]  Max35Text 

2.17  +RequestedExecutionDate <ReqdExctnDt> [1..1]  ISODate 

2.18  +PoolingAdjustmentDate <PoolgAdjstmntDt> [0..1]  ISODate 

2.19   +Debtor <Dbtr> [1..1]  PartyIdentification32 

2.20   +DebtorAccount <DbtrAcct> [1..1]  CashAccount16 

2.21   +DebtorAgent <DbtrAgt> [1..1] R23 BranchAndFinancialInstitutionIdentific

ation4 

2.22   +DebtorAgentAccount <DbtrAgtAcct> [0..1]  CashAccount16 

2.23   +UltimateDebtor <UltmtDbtr> [0..1] R6 PartyIdentification32 

2.24   +ChargeBearer <ChrgBr> [0..1] R5 ChargeBearerType1Code 

2.25   +ChargesAccount <ChrgsAcct> [0..1] R3 CashAccount16 

2.26   +ChargesAccountAgent <ChrgsAcctAgt> [0..1]  BranchAndFinancialInstitutionIdentific
ation4 

2.27   +CreditTransferTransactionInformation <CdtTrfTxInf> [1..n]  CreditTransferTransactionInformation

10 

2.28   ++PaymentIdentification <PmtId> [1..1]  PaymentIdentification1 

2.29  +++InstructionIdentification <InstrId> [0..1]  Max35Text 

2.30   +++EndToEndIdentification <EndToEndId> [1..1]  Max35Text 

2.31   ++PaymentTypeInformation <PmtTpInf> [0..1] R1 PaymentTypeInformation19 

2.32  +++InstructionPriority <InstrPrty> [0..1]  Priority2Code 

2.33   +++ServiceLevel <SvcLvl> [0..1] R22 ServiceLevel8Choice 

2.34 {Or ++++Code <Cd> [1..1]  ExternalServiceLevel1Code 

2.35 Or} ++++Proprietary <Prtry> [1..1]  Max35Text 

2.36  +++LocalInstrument <LclInstrm> [0..1] R19 

R20 

R21 

R22 

LocalInstrument2Choice  

2.37 {Or ++++Code <Cd> [1..1]  ExternalLocalInstrument1Code 

2.38 Or} ++++Proprietary <Prtry> [1..1]  Max35Text 

2.39  +++CategoryPurpose <CtgyPurp> [0..1]  CategoryPurpose1Choice 

2.40 {Or ++++Code <Cd> [1..1]  ExternalCategoryPurpose1Code 

2.41 Or} ++++Proprietary <Prtry> [1..1]  Max35Text 

2.42  ++Amount <Amt> [1..1]  AmountType3Choice 

2.43 {Or +++InstructedAmount <InstdAmt> [1..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

2.44 Or} +++EquivalentAmount <EqvtAmt> [1..1]  EquivalentAmount2 

2.45  ++++Amount <Amt> [1..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

2.46   ++++CurrencyOfTransfer <CcyOfTrf> [1..1]  ActiveOrHistoricCurrencyCode 

2.47   ++ExchangeRateInformation <XchgRateInf> [0..1]  ExchangeRateInformation1 

2.48   +++ExchangeRate <XchgRate> [0..1]  BaseOneRate 

2.49   +++RateType <RateTp> [0..1]  Code 

2.50   +++ContractIdentification <CtrctId> [0..1]  Max35Text 

2.51   ++ChargeBearer <ChrgBr> [0..1] R5 Code 

2.52   ++ChequeInstruction <ChqInstr> [0..1] R2 Cheque6 

2.53   +++ChequeType <ChqTp> [0..1]  Code 

2.54  +++ChequeNumber <ChqNb> [0..1]  Max35Text 

2.55   +++ChequeFrom <ChqFr> [0..1]  NameAndAddress10 

2.56   ++++Name <Nm> [1..1]  Max140Text 

2.57   ++++Address <Adr> [1..1]  PostalAddress6 

2.58   +++DeliveryMethod <DlvryMtd> [0..1] R24 ChequeDeliveryMethod1Choice 

2.59 {Or ++++Code <Cd> [1..1]  ChequeDelivery1Code 

2.60 Or} ++++Proprietary <Prtry> [1..1]  Max35Text 

2.61   +++DeliverTo <DlvrTo> [0..1] R24 NameAndAddress10 
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Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Rule Data Type 

2.62   ++++Name <Nm> [1..1]  Max140Text 

2.63   ++++Address <Adr> [1..1]  PostalAddress6 

2.64   +++InstructionPriority <InstrPrty> [0..1]  Priority2Code 

2.65   +++ChequeMaturityDate <ChqMtrtyDt> [0..1] R18 ISODate 

2.66   +++FormsCode <FrmsCd> [0..1]  Max35Text 

2.67   +++MemoField <MemoFld> [0..2]  Max35Text 

2.68  +++RegionalClearingZone <RgnlClrZone> [0..1]  Max35Text 

2.69  +++PrintLocation <PrtLctn> [0..1]  Max35Text 

2.70  ++UltimateDebtor <UltmtDbtr> [0..1] R6 PartyIdentification32 

2.71  ++IntermediaryAgent1 <IntrmyAgt1> [0..1] R12 BranchAndFinancialInstitutionIdentific
ation4 

2.72  ++IntermediaryAgent1Account <IntrmyAgt1Acct> [0..1] R15 CashAccount16 

2.73  ++IntermediaryAgent2 <IntrmyAgt2> [0..1] R13 BranchAndFinancialInstitutionIdentific

ation4 

2.74  ++IntermediaryAgent2Account <IntrmyAgt2Acct> [0..1] R16 CashAccount16 

2.75  ++IntermediaryAgent3 <IntrmyAgt3> [0..1]  BranchAndFinancialInstitutionIdentific

ation4 

2.76  ++IntermediaryAgent3Account <IntrmyAgt3Acct> [0..1] R17 CashAccount16 

2.77   ++CreditorAgent <CdtrAgt> [0..1] R8 

R9 

R11 

R23 

BranchAndFinancialInstitution 

Identification4 

2.78   ++CreditorAgentAccount <CdtrAgtAcct> [0..1]  CashAccount16 

2.79   ++Creditor <Cdtr> [0..1]  PartyIdentification32 

2.80   ++CreditorAccount <CdtrAcct> [0..1] R7 

R10 

CashAccount16 

2.81   ++UltimateCreditor <UltmtCdtr> [0..1]  PartyIdentification32 

2.82   ++InstructionForCreditorAgent <InstrForCdtrAgt> [0..n]  InstructionForCreditorAgent1 

2.83  +++Code <Cd> [0..1] R14 Code 

2.84   +++InstructionInformation <InstrInf> [0..1]  Max140Text 

2.85   ++InstructionForDebtorAgent <InstrForDbtrAgt> [0..1]  Max140Text 

2.86   ++Purpose <Purp> [0..1]  Purpose2Choice 

2.87 {Or +++Code <Cd> [1..1]  ExternalPurpose1Code 

2.88 Or} +++Proprietary <Prtry> [1..1]  Max35Text 

2.89   ++RegulatoryReporting <RgltryRptg> [0..10]  RegulatoryReporting3 

2.90   ++Tax <Tax> [0..1]  TaxInformation3 

2.91   ++RelatedRemittanceInformation <RltdRmtInf> [0..10]  RemittanceLocation2 

2.92   +++RemittanceIdentification <RmtId> [0..1]  Max35Text 

2.93   +++RemittanceLocationMethod <RmtLctnMtd> [0..1]  RemittanceLocationMethod2Code 

2.94   +++RemittanceLocationElectronic 

Address 
<RmtLctnElctrncAdr> [0..1]  Max2048Text 

2.95   +++RemittanceLocationPostalAddress <RmtLctnPstlAdr> [0..1]  NameAndAddress10 

2.96   ++++Name <Nm> [1..1]  Max140Text 

2.97   ++++Address <Adr> [1..1]  PostalAddress6 

2.98   ++RemittanceInformation <RmtInf> [0..1]  RemittanceInformation5 

2.99   +++Unstructured <Ustrd> [0..n]  Max140Text 

2.100   +++Structured <Strd> [0..n]  StructuredRemittanceInformation7 

2.101   ++++ReferredDocumentInformation <RfrdDocInf> [0..n]  ReferredDocumentInformation3 

2.102   +++++Type <Tp> [0..1]  ReferredDocumentType2 

2.103   ++++++CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1]  ReferredDocumentType1Choice 

2.104 {Or +++++++Code <Cd> [1..1]  DocumentType5Code 

2.105 Or} +++++++Proprietary <Prtry> [1..1]  Max35Text 

2.106   ++++++Issuer <Issr> [0..1]  Max35Text 

2.107   +++++Number <Nb> [0..1]  Max35Text 

2.108   +++++RelatedDate <RltdDt> [0..1]  ISODate 

2.109   ++++ReferredDocumentAmount <RfrdDocAmt> [0..1]  RemittanceAmount1 

2.110   +++++DuePayableAmount <DuePyblAmt> [0..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

2.111   +++++DiscountAppliedAmount <DscntApldAmt> [0..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

2.112   +++++CreditNoteAmount <CdtNoteAmt> [0..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

2.113   +++++TaxAmount <TaxAmt> [0..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

2.114   +++++AdjustmentAmountAndReason <AdjstmntAmtAndRsn> [0..n]  DocumentAdjustment1 

2.115   ++++++Amount <Amt> [1..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

2.116   ++++++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1]  CreditDebitCode 

2.117   ++++++Reason <Rsn> [0..1]  Max4Text 
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Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Rule Data Type 

2.118   ++++++AdditionalInformation <AddtlInf> [0..1]  Max140Text 

2.119   +++++RemittedAmount <RmtdAmt> [0..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

2.120   ++++CreditorReferenceInformation <CdtrRefInf> [0..1]  CreditorReferenceInformation2 

2.121   +++++Type <Tp> [0..1]  CreditorReferenceType2 

2.122   ++++++CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1]  CreditorReferenceType1Choice 

2.123 {Or +++++++Code <Cd> [1..1]  DocumentType3Code 

2.124 Or} +++++++Proprietary <Prtry> [1..1]  Max35Text 

2.125   ++++++Issuer <Issr> [0..1]  Max35Text 

2.126   +++++Reference <Ref> [0..1]  Max35Text 

2.127   ++++Invoicer <Invcr> [0..1]  PartyIdentification32 

2.128   ++++Invoicee <Invcee> [0..1]  PartyIdentification32 

2.129   ++++AdditionalRemittanceInformation <AddtlRmtInf> [0..3]  Max140Text 

 
หมายเหตุ : รายการข้อมูลที่ถูกขีดฆ่าคือรายการข้อมูลที่ยังไม่มีการน าไปใช้งาน 

4.1.2 กฎการใช้งานรายข้อมูลในข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
R1  PaymentTypeInformationRule  

หากในข้อความมี PaymentTypeInformation แล้ว PaymentTypeInformation ที่อยู่ภายใต้ 
CreditTransferTransactionInformation จะต้องไม่มีในข้อความ 

 
R2  ChequeInstructionRule  

หาก PaymentMethod มีค่าที่ไม่ใช่ค่า CHK แล้ว ChequeInstruction ที่อยู่ภายใต้ 
CreditTransferTransactionInformation จะต้องไม่มีในข้อความ 

 
R3  ChargesAccountRule  
 หากในข้อความมี ChargesAccountAgent แล้ว ChargesAccount จะต้องมีในข้อความ 
 
R4  ChargesAccountAgentRule  

หากในข้อความมี ChargesAccountAgent แล้ว ChargesAccountAgent จะต้องเป็นสาขาของ
ตัวแทนลูกหนี้หรือบริษัทในเครือของตัวแทนลูกหนี้ไม่ใช่ตัวแทนรายใหม่ กฎข้อนี้จะมีผลต่อข้อมูล
ประเภท BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3   

 
R5  ChargeBearerRule 

หากในข้อความมี ChargeBearer แล้ว ChargeBearer ที่อยู่ภายใต้ 
CreditTransferTransactionInformation จะต้องไม่มีในข้อความ 
หากในข้อความมี ChargeBearer ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation แล้ว
จะต้องไม่มี ChargeBearer ในข้อความ  

 ในข้อความอาจจะไม่มี ChargeBearer ทั้งสองต าแหน่งก็ได้ 
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R6  UltimateDebtorRule 
หากในข้อความมี UltimateDebtor แล้ว UltimateDebtor ที่อยู่ภายใต้ 
CreditTransferTransactionInformation จะต้องไม่มีในข้อความ 
หากในข้อความมี UltimateDebtor ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation แล้ว 
UltimateDebtor จะต้องไม่มีในข้อความ 

 ในข้อความอาจจะไม่มีทั้ง UltimateDebtor ทั้งสองต าแหน่งก็ได้ 
 
R7  ChequeAndCreditorAccountRule  

ถ้า PaymentMethod มีค่าเป็น CHK แล้ว CreditorAccount ที่อยู่ภายใต้ 
CreditTransferTransactionInformation จะไม่มีในข้อความ 

 
R8  ChequeDeliveryAndCreditorAgentRule  

หาก PaymentMethod มีค่าเป็น CHK และ Code ที่อยู่ภายใต้ 
CreditTransferTransactionInformation/ChequeInstruction/ DeliveryMethod มีอยู่ใน
ข้อความ และ มีค่าเป็น MLFA, CRFA, RGFA หรือ PUFA แล้ว CreditorAgent ที่อยู่ภายใต้ 
CreditTransferTransactionInformation จะต้องมีอยู่ในข้อความ 

 
R9  ChequeDeliveryAndNoCreditorAgentRule  

ถ้า PaymentMethod มีค่าเป็น CHK และ Code ที่อยู่ภายใต้ 
CreditTransferTransactionInformation/ChequeInstruction/DeliveryMethod มีอยู่ใน
ข้อความ และ มีค่าท่ีไม่ใช่ค่า MLFA, CRFA, RGFA หรือ PUFA แล้ว CreditorAgent ที่อยู่ภายใต้ 
CreditTransferTransactionInformation จะต้องไม่มีอยู่ในข้อความ 

 
R10  NonChequePaymentMethodRule  

ถ้า PaymentMethod มีค่าที่ไม่ใช่ค่า CHK และ Creditor ที่อยู่ภายใต้ 
CreditTransferTransactionInformation ไม่มีอยู่ในข้อความแล้ว CreditorAccount ที่อยู่ภายใต้ 
CreditTransferTransactionInformation จะต้องมีอยู่ในข้อความ 

 
R11  ChequeNoDeliveryAndNoCreditorAgentRule  

ถ้า PaymentMethod มีค่าเป็น CHK และ DeliveryMethod ที่อยู่ภายใต้ 
CreditTransferTransactionInformation/ChequeInstruction ไม่มีอยู่ในข้อความ แล้ว 
CreditorAgent ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation ก็จะต้องไม่มีในข้อความ  

 
R12  IntermediaryAgent2Rule  
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 หากในข้อความมี IntermediaryAgent2 แล้ว IntermediaryAgent1 ก็จะต้องมีอยู่ในข้อความเช่นกัน 
 
R13  IntermediaryAgent3Rule  
 หากในข้อความมี IntermediaryAgent3 แล้ว IntermediaryAgent2 ก็จะต้องมีอยู่ในข้อความเช่นกัน 
 
R14  InstructionForCreditorAgentRule  

ถ้า Code ที่อยู่ภายใต้ InstructionForCreditorAgent มีค่าเป็น CHQB แล้ว CreditorAccount 
จะต้องไม่มีในข้อความ 

 
R15  IntermediaryAgent1AccountRule  

หากในข้อความมี IntermediaryAgent1Account แล้ว IntermediaryAgent1 ก็จะต้องมีอยู่ใน
ข้อความเช่นกัน 

 
R16  IntermediaryAgent2AccountRule  

หากในข้อความมี IntermediaryAgent2Account แล้ว IntermediaryAgent2 ก็จะต้องมีอยู่ใน
ข้อความเช่นกัน 

 
R17  IntermediaryAgent3AccountRule  

หากในข้อความมี IntermediaryAgent3Account แล้ว IntermediaryAgent3 ก็จะต้องมีอยู่ใน
ข้อความเช่นกัน 

 
R18  ChequeMaturityDateRule  

หากในข้อความมี ChequeMaturityDate แล้ว จะต้องมี ChequeType อยู่ในข้อความและมีค่าเป็น 
DRFT หรือ ELDR 

 
R19  ThaiLocalInstrumentRule  

ในข้อความจะต้องมี LocalInstrument ที่อยู่ภายใต้ PaymentTypeInformation หรือ Local-
Instrument ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation/PaymentTypeInformation/ 
ที่ใดท่ีหนึ่งเท่านั้น 
 

R20   ChequeAndThaiLocalInstrumentRule 
 ถ้า PaymentMethod มีค่าเท่ากับ CHK แล้ว LocalInstrument/Proprietary ต้องเท่ากับ COC 
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R21 PaymentMethodAndThaiLocalInstrumentRule 
ถ้า PaymentMethod มีค่าเท่ากัย TRF แล้ว LocalInstrument/Proprietary ต้องเท่ากับ DCT 
หรือ IBP 
ถ้า PaymentMethod มีค่าเท่ากับ TRA แล้ว LocalInstrument/Proprietary ต้องเท่ากับ BNT 
หรือ INL 
 

R22 LocalInstrumentAndServiceLevelRule 
ถ้า LocalInstrument/Proprietary มีค่าเท่ากับ IBP แล้ว ถ้ามี ServiceLevel/Proprietary อยู่ใน
ข้อความ ต้องมีค่าเท่ากับ DC2 หรือ DC3 
ถ้า LocalInstrument/Proprietary มีค่าเท่ากับ COC แล้ว ถ้ามี ServiceLevel/Proprietary อยู่ใน
ข้อความ ต้องมีค่าเท่ากับ NURG หรือ URGP 
 

R23 DirectCreditRule 
ถ้า LocalInstrument/Proprietary มีค่าเท่ากับ DCT แล้ว DebtorAgent และ CreditorAgent 
ต้องเหมือนกัน 

 
R24 DeliveryMethodAndPrintLocationRule 

ถ้าในข้อความมี DeliveryMethod และมีค่า Code เท่ากับ PUCD, PUDB หรือ PUFA แล้ว ต้องระบุ
PrintLocation ในข้อความ 
ถ้าในข้อความมี DeliveryMethod และมีค่า Code ไม่เท่ากับ PUCD, PUDB หรือ PUFA แล้ว ต้อง
ระบ ุDeliveryTo ในข้อความ 
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4.1.3 ค าอธิบายการใช้งานรายการข้อมูลในข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
ล าดับของค าอธิบายการใช้งานรายการข้อมูลจะเรียงตามตัวเลขดัชนีตามตารางที่ 1 มีดังนี้ 

4.1.3.1 GroupHeader (Index 1.0) 
ชื่อข้อมูล:  หั้วเรื่องข้อความ 
ชื่อ XML Tag:  <GrpHdr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อความ 
รูปแบบข้อมูล:  GroupHeader32  

Index Or Massage Item <XMT tag> Mult. Represent./Type 
1.1  MessageIdentification <MsgId> [1..1] Text 
1.2  CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] DateTime 
1.3  Authorisation <Authstn> [0..2]  
1.6  NumberOfTransactions <NbOfTxs> [1..1] Text 
1.7  ControlSum <CtrlSum> [0..1] Quantity 
1.8  InitiatingParty <InitgPty> [0..1] + 
1.9  ForwardingAgent <FwdgAgt> [0..1] + 

การใช้งานข้อมูล:   ใช้ระบุข้อมูลที่รายการธุรกรรมทั้งหมดซึ่งอยู่ในข้อความนี้ใช้ร่วมกัน 

4.1.3.2 MessageIdentification (Index 1.1) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสระบุข้อความ 
ชื่อ XML Tag: <MsgId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุข้อความซึ่งใช้ในการอ้างอิงถึงข้อความการช าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ส่งข้อความฯ และผู้รับข้อความฯ 
รูปแบบข้อมูล: Max35Text    
การใช้งานข้อมูล: เลขที่หรือรหัสส าหรับระบุเอกลักษณ์ข้อความซึ่งก าหนดโดยผู้ส่งค าสั่งการ

โอนเงิน (Instructing Party) หรือผู้ส่งข้อความ (Initiaing Party) โดยเลข
หรือรหัสที่ใช้ระบุจะต้องไม่ซ้ ากัน 
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4.1.3.3 CreationDateTime (Index 1.2) 
ชื่อข้อมูล:  วันและเวลาที่สร้างข้อความ 
ชื่อ XML Tag:  <CreDtTm> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  วันเวลาที่สร้างข้อความ 
รูปแบบข้อมูล:   ISODateTime 
การใช้งานข้อมูล:  ส าหรับระบุวันและเวลาที่ข้อความถูกสร้างขึ้น 

4.1.3.4 Authorisation (Index 1.3) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลการอนุมัติข้อความ 
ชื่อ XML Tag: <Authstn> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..2] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลที่ใช้ในการพิสูจน์ว่าผู้สร้างข้อความมีสิทธิท ารายการธุรกรรมที่อยู่ใน

ข้อความหรือไม่ 
รูปแบบข้อมูล: Authorisation1Code  

Index  Or  Message Item  <XML Tag> Mult.  Represent./Type  
1.4  {Or  Code <Cd> [1..1]  Code  
1.5  Or}  Proprietary <Prtry> [1..1]  Text  

4.1.3.5 Code (Index 1.4) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  การอนุมัติข้อความในรูปแบบรหัสตาม Authorisation1Code 
รูปแบบข้อมูล:  Authorisation1Code 
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Code Name Definition ค าอธิบาย 
AUTH PreAuthorisedFile Indicates a file has been pre 

authorised or approved within the 
originating customer environment and 
no further approval is required. 

ไฟล์ข้อมลูถูกอนุมัตลิ่วงหน้า
โดยลูกค้าและไม่ต้องการ
อนุมัติเพิ่มเติม 

FDET FileLevelAuthorisati
onDetails 

Indicates that a file requires additional 
file level approval, with the ability to 
view both the payment information 
block and supporting customer credit 
transaction detail. 

ระบุว่าไฟล์ข้อมูลต้องการการ
อนุมัติเพิ่มเติมเพื่อดูข้อมูลการ
ช าระเงินและรายละเอียดของ
บริการโอนเงิน 

FSUM FileLevelAuthorisati
onSummary 

Indicates that a file requires additional 
file level approval, with the ability to 
view only the payment information 
block level information. 

ระบุว่าไฟล์ข้อมูลต้องการการ
อนุมัติเพิ่มเติมเพื่อดูข้อมูลการ
ช าระเงินเท่านั้น 

ILEV InstructionLevelAut
horisation 

Indicates that a file requires all 
customer transactions to be 
authorised or approved. 

ระบุว่ารายการธรุกรรมทั้งหมด
ของลูกค้าในไฟล์ข้อมลู
ต้องการการอนุมตั ิ

4.1.3.6 Proprietary (Index 1.5) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  การอนุมัติข้อความในรูปแบบที่ก าหนดเอง 
รูปแบบข้อมูล:  Max128Text 

4.1.3.7 NumberOfTransactions (Index 1.6) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนธุรกรรมทั้งหมด 
ชื่อ XML Tag:  <NbOfTxs> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนธุรกรรมทั้งหมดในข้อความ 
รูปแบบข้อมูล:  Max15NumericText 
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4.1.3.8 ControlSum (Index 1.7) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนเงินรวมทั้งหมด 
ชื่อ XML Tag:  <CtrlSum> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนเงินรวมทั้งหมดในข้อความโดยไม่ค านึงถึงสกุลเงิน 
รูปแบบข้อมูล:  DecimalNumber  

4.1.3.9 InitiatingParty (Index 1.8) 
ชื่อข้อมูล:  ผู้สร้างข้อความ 
ชื่อ XML Tag:  <InitgPty> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ผู้สร้างข้อความการช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32  

4.1.3.10 ForwardingAgent (Index 1.9) 
ชื่อข้อมูล:  ตัวแทนผู้ส่งต่อข้อความ 
ชื่อ XML Tag:  <FwdgAgt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: สถาบันการเงินที่เป็นตัวแทนส่งข้อความที่ได้รับจากผู้ท ารายการธุรกรรม 

ไปยังตัวแทนล าดับถัดไป 
รูปแบบข้อมูล:  BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 

Or Message Item <XML Tag> Mult. 
 FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] 
 BranchIdentification <BrnchId> [0..1] 

4.1.3.11 PaymentInformation (Index 2.0) 
ชื่อข้อมูล:  กลุ่มรายการช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <PmtInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..n] 
ค าอธิบาย:  กลุ่มของรายการธุรกรรมการช าระเงินหรือโอนเงินของลูกหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  PaymentInstructionInformation4 
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Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.1   PaymentInformationIdentification <PmtInfId> [1..1]  Text  
2.2   PaymentMethod <PmtMtd> [1..1]  Code  
2.3   BatchBooking <BtchBookg> [0..1]  Indicator  
2.4   NumberOfTransactions <NbOfTxs> [0..1]  Text  
2.5   ControlSum <CtrlSum> [0..1]  Quantity  
2.6   PaymentTypeInformation <PmtTpInf> [0..1]   
2.17  RequestedExecutionDate <ReqdExctnDt> [1..1]  DateTime 
2.18  PoolingAdjustmentDate <PoolgAdjstmntDt> [0..1] DateTime 
2.19  Debtor <Dbtr> [1..1]  + 
2.20  DebtorAccount <DbtrAcct> [1..1]  +  
2.21  DebtorAgent <DbtrAgt> [1..1]  +  
2.22  DebtorAgentAccount <DbtrAgtAcct> [0..1]  +  
2.23  UltimateDebtor <UltmtDbtr> [0..1]  +  
2.24  ChargeBearer <ChrgBr> [0..1]  Code 
2.25  ChargesAccount <ChrgsAcct> [0..1]  + 
2.26  ChargesAccountAgent <ChrgsAcctAgt> [0..1]  +  
2.27  CreditorTransferTransaction <CdtTrfTxInf> [1..n]  +  

4.1.3.12 PaymentInformationIdentification (Index 2.1) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสระบกุลุ่มรายการช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <PmtInfId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:   [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุกลุ่มรายการช าระเงินที่มีความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งก าหนดโดย 

ผู้ส่งข้อความ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.1.3.13 PaymentMethod (Index 2.2) 
ชื่อข้อมูล:  วิธีการช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <PmtMtd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสระบุวิธีการช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล:  PaymentMethod3Code  
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Code Name Definition ค าอธิบาย 
CHK Cheque Written order to a bank to pay a cert 

from one person to another person. 
เชค็ 

TRA TransferAdvice Transfer of an amount of money in the 
books of the account servicer. An advice 
should be sent back to the account 
Owner. 

โอนเงินเข้าบัญชีแบบมีใบแจ้งการ
โอนเงิน 

TRF CreditTransfer Transfer of an amount of money in the 
books of the account Servicer. 

โอนเงินเข้าบัญช ี

 
การใช้งานข้อมูล: ผู้สร้างข้อความต้องระบุ (Mandatory) วิธีการช าระเงิน 
 โดยใช้รหัส PaymentMethod ให้สอดคล้องกับเครื่องมือการช าระเงินในประเทศไทยดังนี้  
 1. ใช้รหัส CHK ส าหรับระบุบริการ Check Outsourcing  
 2. ใช้รหัส TRA ส าหรับระบุบริการ BAHTNet, International Payment 
 3. ใช้รหัส TRF ส าหรับระบุบริการ Direct Credit, ITMX Bulk Payment   

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง:  R21 

4.1.3.14 BatchBooking (Index 2.3) 
ชื่อข้อมูล:  ระบุการท ารายการแบบ Batch 
ชื่อ XML Tag:  <BtchBookg> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: ค่ า ที่ ใ ช้ ก าหนด วิ ธี ก า รท า ร า ยกา ร ธุ ร ก ร รม  ใ นกรณีที่ มี ค่ า เ ป็ น  

TRUE จะเป็นการท ารายการแบบ (Batch) หากมีค่าเป็น FALSE จะเป็น
การท ารายการทีละรายการ (Single Transaction) 

รูปแบบข้อมูล:  BatchBookingIndicator 

4.1.3.15 NumberOfTransactions (Index 2.4) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนธุรกรรม 
ชื่อ XML Tag:  <NbOfTxs> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนธุรกรรมที่อยู่ในกลุ่มรายการช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล:  Max15NumericText 

  



หน้า 54 
 

4.1.3.16 ControlSum (Index 2.5) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนเงินรวม 
ชื่อ XML Tag:  <CtrlSum> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนเงินรวมในกลุ่มรายการช าระเงินโดยไม่ค านึงถึงสกุลเงิน 
รูปแบบข้อมูล:  DecimalNumber  

4.1.3.17 PaymentTypeInformation (Index 2.6) 
ชื่อข้อมูล:  ประเภทบริการการช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <PmtTpInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของบริการการช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล:  PaymentTypeInformation19     

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.7  InstructionPriority <InstrPrty> [0..1] Code 
2.8  ServiceLevel <SvcLvl> [0..1]  
2.11  LocalInstrument <LclInstrm> [0..1]  
2.14  CategoryPurpose <CtgyPurp> [0..1]  

4.1.3.18 InstructionPriority (Index 2.7) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสระบุความเร่งด่วน 
ชื่อ XML Tag:  <InstrPrty> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสระบุความเร่งด่วนหรือล าดับความส าคัญในการด าเนินการตามค าสั่ง 
รูปแบบข้อมูล:  Priority2Code      

Code Name Definition ค าอธิบาย 
HIGH High Priority level is high. ด่วน 
NORM Normal Priority level is normal. ปกติ 

4.1.3.19 ServiceLevel (Index 2.8) 
ชื่อข้อมูล:  รูปแบบการให้บริการ 
ชื่อ XML Tag:  <SvcLvl> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  รูปแบบหรือประเภทของข้อตกลงการให้บริการการช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล:  ServiceLevel8Choice  
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Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.9 {Or Code <Cd> [1..1] Code 
2.10 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text 

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง:  R22 

4.1.3.20 Code (Index 2.9) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบรุูปแบบการให้บริการหรือประเภทของข้อตกลงใน ข้อ 2.8 ซึ่งเป็น

รหัสอยู่ใน ExternalServiceLevel1Code 
รูปแบบข้อมูล:  ExternalServiceLevel1Code อยู่ในเอกสารอ้างอิงหมายเลข 4 หน้า 59 

4.1.3.21 Proprietary (Index 2.10) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบรุูปแบบการให้บริการหรือประเภทของข้อตกลงใน ข้อ 2.8 ซึ่งเป็น

รหัสที่ก าหนดเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.1.3.22 LocalInstrument (Index 2.11) 
ชื่อข้อมูล:  เครื่องมือการช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <LclInstrm> 
ความถ่ีที่เกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  เครื่องมือการช าระเงินในแต่ละประเทศ 
รูปแบบข้อมูล:   LocalInstrument2Choice      

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.12 {Or Code <Cd> [1..1] Code 
2.13 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text 

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง:  R19, R20, R21, R22 
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4.1.3.23 Code (Index 2.12) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบเุครื่องมือการช าระเงินตามรายการรหัสใน 

ExternalLocalInstrument1Code 
รูปแบบข้อมูล:  ExternalLocalInstrument1Code  

4.1.3.24 Proprietary (Index 2.13) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบเุครื่องมือการช าระเงินใน ข้อ 2.11  

ซึ่งเป็นรหัสที่ก าหนดเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 
การใช้งานข้อมูล: ใช้ส าหรับระบุประเภทของบริการการช าระเงินในประเทศไทย 
 ซึ่งประกอบด้วยรหัสดังต่อไปนี้ 
 1. รหัส DCT ส าหรับระบุบริการประเภท Direct Credit 
 2. รหัส COC ส าหรับระบุบริการประเภท Check Outsourcing 

3. รหัส IBP ส าหรับระบุบริการประเภท ITMX Bulk Payment  
4. รหัส BNT ส าหรับระบุบริการประเภท BAHTNet 
5. รหัส INL ส าหรับระบุบริการประเภท International Payment 

4.1.3.25 CategoryPurpose (Index 2.14) 
ชื่อข้อมูล:  วัตถุประสงค์ของการช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <CtgyPurp> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลซึ่งระบุวัตถุประสงค์ของการช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล:  CategoryPurpose1Choice   

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.15 {Or Code <Cd> [1..1] Code 
2.16 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text 
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4.1.3.26 Code (Index 2.15) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุวัตถุประสงค์ของการช าระเงินตามรายการรหัสใน 

ExternalCategoryPurpose1Code 
รูปแบบข้อมูล:  ExternalCategoryPurpose1Code 

4.1.3.27 Proprietary (Index 2.16) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุวัตถุประสงค์ของการช าระเงินใน ข้อ 2.14 ซึ่งเป็นรหัสที่ก าหนด

เพ่ือใช้เฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.1.3.28 RequestedExecutionDate (Index 2.17) 
ชื่อข้อมูล:  วันที่หักบัญชีลูกนี้เพ่ือช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <ReqdExctnDt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  วันที่มีการหักบัญชีของลูกหนี้เพ่ือช าระเงิน (Debit Date) 
รูปแบบข้อมูล:  ISODate 
การใช้งานข้อมูล:  ส าหรับระบุวันที่มีการหักเงินออกจากบัญชีเงินฝากของลูกหนี้หรือผู้โอนเงิน 

4.1.3.29 PoolingAdjustmentDate (Index 2.18) 
ชื่อข้อมูล:  วันที่ที่มีการก าหนดวันจ่ายดอกเบี้ยใหม่หลังจากการรวมบัญชี 
ชื่อ XML Tag:  <PoolgAdjstmntDt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  วันที่ที่มีการก าหนดวันจ่ายดอกเบี้ยใหม่หลังจากการรวมบัญชี  
รูปแบบข้อมูล:  ISODate 
การใช้งานข้อมูล:  ส าหรับระบุวันที่ที่มีการก าหนดวันจ่ายดอกเบี้ยใหม่ เนื่องจากเม่ือมีการรวม

    แต่ละบัญชีซึ่งมีการก าหนดวันที่จ่ายดอกเบี้ยต่างกันจึงต้องมีการก าหนด
    วันที่จ่ายดอกเบี้ยใหม่ 
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4.1.3.30 Debtor (Index 2.19) 
ชื่อข้อมูล:   ลูกหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <Dbtr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ลูกหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:   PartyIdentification32  

4.1.3.31 DebtorAccount (Index 2.20) 
ชื่อข้อมูล:  บัญชีลูกหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <DbtrAcct> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  หมายเลขบัญชีของลูกหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  CashAccount16  

4.1.3.32 DebtorAgent (Index 2.21) 
ชื่อข้อมูล:  ตัวแทนลูกหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <DbtrAgt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ตัวแทนลูกหนี้หรือธนาคารผู้ให้บริการบัญชีแก่ลูกหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
 FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1]  
 BranchIdentification <BrnchId> [0..1]  

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง:  R23 

4.1.3.33 DebtorAgentAccount (Index 2.22) 
ชื่อข้อมูล:  บัญชีตัวแทนลูกหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <DbtrAgtAcct> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  บัญชีของตัวแทนลูกหนี้หรือบัญชีของธนาคารผู้ให้บริการบัญชีแก่ลูกหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  CashAccount16 
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4.1.3.34 UltimateDebitor (Index 2.23) 
ชื่อข้อมูล: ลูกหนี้ตัวจริง 
ชื่อ XML Tag: <UltmtDbtr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: ลูกหนี้ตัวจริงหรือผู้ที่ซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งอาจจะไม่ใช่ผู้ส่งข้อความการช าระ

เงิน 
รูปแบบข้อมูล:  PartyIdentification32 
กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง:  R6 

4.1.3.35 ChargeBearer (Index 2.24) 
ชื่อข้อมูล:  ผู้ช าระค่าธรรมเนียม 
ชื่อ XML Tag:  <ChrgBr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ผู้ที่ช าระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการท ารายการ 
รูปแบบข้อมูล:  ChargeBearerType1Code     

Code Name Definition ค าอธิบาย 
CRED BorneByCreditor All transaction charges are to be 

borne by the creditor. 
ธุรกรรมทั้งหมดเจา้หนี้เป็น
ผู้รับผิดชอบ 

DEBT BorneByDebtor All transaction charges are to be 
borne by the debtor. 

ธุรกรรมทั้งหมดลูกหนี้เป็น
ผู้รับผิดชอบ 

SHAR Shared In a credit transfer context, means 
that transaction charges on the 
sender side are to be borne by the 
debtor, transaction charges on the 
receiver side are to be borne by 
the creditor. In a direct debit 
context, means that transaction 
charges on the sender side are to 
be borne by the creditor, 
transaction charges on the receiver 
side are to be borne by the debtor. 

ในบริบทของการโอนเงินเข้าบัญชี 
หมายถึงลูกหนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมที่เกีย่วข้องในฝั่งของ
ผู้โอนเงิน และเจ้าหนี้จะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่ง
ผู้รับเงิน ในบริบทของการหักเงิน
จากบัญชี หมายถึงเจ้าหนี้จะ
รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่ังของ
ผู้หักบัญชี และลูกหนี้จะ
รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่งของ
ผู้ถูกหักบัญชี 

SLEV FollowingServiceLev
el 
 

Charges are to be applied following 
the rules agreed in the service level 
and/or scheme 

ค่าธรรมเนียมจะถูกหักตาม
ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ธุรกรรม 

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง:  R5 
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4.1.3.36 ChargesAccount (Index 2.25) 
ชื่อข้อมูล:  บัญชีช าระค่าธรรมเนียม 
ชื่อ XML Tag:  <ChrgsAcct> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  บัญชีซึ่งถูกใช้ในการช าระค่าธรรมเนียมจากการท าธุรกรรมทางการเงิน 
รูปแบบข้อมูล:  CashAccount16 
กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R3 

4.1.3.37 ChargesAccountAgent (Index 2.26) 
ชื่อข้อมูล:  ธนาคารหรือตัวแทนที่ให้บริการช าระค่าธรรมเนียม 
ชื่อ XML Tag:  <ChrgsAcctAgt> 
ความถีท่ี่เกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ธนาคารหรือตัวแทนผู้ให้บริการช าระค่าธรรมเนียม 
รูปแบบข้อมูล  BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
 FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1]  
 BranchIdentification <BrnchId> [0..1]  

4.1.3.38 CreditTransferTransactionInformation (Index 2.27) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลรายการโอนเงินเข้าบัญชี 
ชื่อ XML Tag:  <CdtTrfTxInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..n] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลรายการโอนเงินเข้าบัญชี 
รูปแบบข้อมูล:  CreditTransferTransactionInformation10 

Index  Or  Message Item  <XML Tag>  Mult.  Represent./Type 
2.28  PaymentIdentification <PmtId> [1..1]  
2.31  PaymentTypeInformation <PmtTpInf> [0..1]  
2.42  Amount  <Amt> [1..1]  
2.47  ExchangeRateInformation <XchgRateInf> [0..1]  
2.51  ChargeBearer <ChrgBr> [0..1] Code 
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4.1.3.39 PaymentIdentification (Index 2.28) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสระบุรายการช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <PmtId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสที่ใช้อ้างอิงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล :  PaymentIdentification1 

Index  Or  Message Item  <XML Tag>  Mult.  Represent./Type 
2.29  InstructionIdentification <InstrId> [0..1] Text 

2.30  EndToEndIdentification <EndToEndId> [1..1] Text 

4.1.3.40 InstructionIdentification (Index 2.29) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสระบุค าสั่งช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <InstrId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุค าสั่งช าระหนี้ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งก าหนดโดยผู้ออกค าสั่งเพ่ือแจ้ง

ไปยังผู้รับค าสั่ง 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.1.3.41 EndToEndIdentification (Index 2.30) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสอ้างอิงรายการช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <EndToEndId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุรายการธุรกรรมการช าระเงินที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งก าหนดโดยผู้สร้าง

ข้อความ โดยเป็นรหัสที่ถูกใช้ตลอดกระบวนการช าระหนี้จากจุดเริ่มต้นจน
สิ้นสุดการท าธุรกรรม 

รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.1.3.42 PaymentTypeInformation (Index 2.31) 
ชื่อข้อมูล:  ประเภทบริการการช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <PmtTpInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของบริการการช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล:  PaymentTypeInformation19 
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Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.32   InstructionPriority <InstrPrty> [0..1]  Code  
2.33   ServiceLevel <SvcLvl> [0..1]   
2.36   LocalInstrument <LclInstrm> [0..1]   
2.39   CategoryPurpose <CtgyPurp> [0..1]   

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R1 

4.1.3.43 InstructionPriority (Index 2.32) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสระบุล าดับความส าคัญ 
ชื่อ XML Tag  <InstrPrty> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน  [0..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสบ่งชี้ความเร่งด่วนหรือความส าคัญของการด าเนินการตามค าสั่ง 
รูปแบบข้อมูล:  Priority2Code     

Code Name Definition ค าอธิบาย 
HIGH High Priority level is high. ด่วน 
NORM Normal Priority level is normal. ปกติ 

4.1.3.44 ServiceLevel (Index 2.33) 
ชื่อข้อมูล:  รูปแบบการให้บริการ 
ชื่อ XML Tag:  <SvcLvl> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  รูปแบบหรือประเภทของข้อตกลงการให้บริการการช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล:  ServiceLevel8Choice     

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.35 {Or Code <Cd> [1..1] Code 
2.36 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text 

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง:  R22 
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4.1.3.45 Code (Index 2.34) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบรุูปแบบการให้บริการหรือประเภทของข้อตกลงใน ข้อ 2.8 ซึ่งเป็น

รหัสอยู่ใน ExternalServiceLevel1Code 
รูปแบบข้อมูล:  ExternalServiceLevel1Code 

4.1.3.46 Proprietary (Index 2.35) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบรุูปแบบการให้บริการหรือประเภทของข้อตกลงในข้อ2.8 ซึ่งเป็น

รหัสที่ก าหนดเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 
การใช้งานข้อมูล:  ใช้ Proprietary ใน ServiceLevel ประกอบกับ Proprietary แบบ IBP 

    ใน LocalInstrument เพ่ือร่วมก าหนดประเภทของการบริการ ITMX  
    Bulk Payment โดยใช้รหัส DC2 ส าหรับบริการ Same Day และ ใช้รหัส 
    DC3 ส าหรับบริการ Next Day 

4.1.3.47 LocalInstrument (Index.2.36) 
ชื่อข้อมูล:  เครื่องมือการช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <LclInstrm> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  เครื่องมือการช าระเงินในแต่ละประเทศ 
รูปแบบข้อมูล:  LocalInstrument2Choice  

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.37 {Or  Code  <Cd> [1..1]  Code  
2.38 Or}  Proprietary  <Prtry> [1..1]  Text  

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง:  R19, R20, R21, R22 
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4.1.3.48 Code (Index 2.37) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบเุครื่องมือการช าระเงินตามรายการรหัสใน 

ExternalLocalInstrument1Code 
รูปแบบข้อมูล:  ExternalLocalInstrument1Code 
การใช้งานข้อมูล:  รหัสหรือข้อความส าหรับระบุเครื่องมือการช าระเงินตามรายการรหัส 

4.1.3.49 Proprietary (Index 2.38) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบเุครื่องมือการช าระเงินใน ข้อ 2.36  

ซึ่งเป็นรหัสที่ก าหนดเพ่ือใช้เฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text  
การใช้งานข้อมูล:  ใช้ส าหรับระบุประเภทของบริการการช าระเงินในประเทศไทย 

ซึ่งประกอบด้วยรหัสดังต่อไปนี้ 
1. รหัส DCT ส าหรับระบุบริการประเภท Direct Credit 

   2. รหัส COC ส าหรับระบุบริการประเภท Check Outsourcing 
   3. รหัส IBP ส าหรับระบุบริการประเภท ITMX Bulk Payment  
   4. รหัส BNT ส าหรับระบุบริการประเภท BAHTNet 
   5. รหัส INL ส าหรับระบุบริการประเภท International Payment 

4.1.3.50 CategoryPurpose (Index 2.39) 
ชื่อข้อมูล :  วัตถุประสงค์ของการช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag:   <CtgyPurp> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน :  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลซึ่งระบุวัตถุประสงค์ของการช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล:  CategoryPurpose1Choice 
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Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.40 {Or  Code  <Cd> [1..1]  Code  
2.41 Or}  Proprietary  <Prtry> [1..1]  Text  

4.1.3.51 Code (Index 2.40) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุวัตถุประสงค์ของการช าระเงินตามรายการรหัสใน 

ExternalCategoryPurpose1Code 
รูปแบบข้อมูล:  ExternalCategoryPurpose1Code 

4.1.3.52 Proprietary (Index 2.41) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุวัตถุประสงค์ของการช าระเงินใน ข้อ 2.39 ซึ่งเป็นรหัสที่ก าหนด

เพ่ือใช้เฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.1.3.53 Amount (Index 2.42) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <Amt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนเงินโอนระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ก่อนการหักค่าธรรมเนียม  

    โดยจ านวนเงินดังกล่าวเป็นสกุลเงินที่ผู้สร้างข้อความก าหนด 
รูปแบบข้อมูล:  AmountType3Choice     

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.43 {Or InstructedAmount <InstdAmt> [1..1] Amount 
2.44 Or} EquivalentAmount <EqvtAmt> [1..1]  
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4.1.3.54 InstructedAmount (Index 2.43) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนเงินทีโ่อน 
ชื่อ XML Tag:  <InstdAmt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: จ านวนเงินโอนระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ก่อนการหักค่าธรรมเนียม  

จ านวนเงินดังกล่าวเป็นสกุลเงินที่ที่ผู้สร้างข้อความก าหนด 
รูปแบบข้อมูล:  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

4.1.3.55 EquivalentAmount (Index 2.44) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนเงินที่โอน  
ชื่อ XML Tag:  <EqvtAmt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลจ านวนเงินโอนระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ ซึ่งจะเป็นจ านวนเงินตาม 

สกุลเงินของบัญชีลูกหนี้และ ข้อมูลสกุลเงินอ่ืนที่เงินจ านวนดังกล่าวจะถูก
โอนไป 

รูปแบบข้อมูล:  EquivalentAmount2 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.45  Amount <Amt> [1..1] Amount 
2.46  CurrencyOfTransfer <CcyOfTrf> [1..1] Code 

4.1.3.56 Amount (Index 2.45) 
ชื่อขอ้มูล:  จ านวนเงินที่โอน 
ชื่อ XML Tag:  <Amt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนเงินโอนระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ก่อนการหักค่าธรรมเนียม 

    แสดงตามสกุลเงินที่อยู่ในบัญชีลูกหนี้ ซึ่งเป็นจ านวนเงินที่จะถูกโอนไป 
    อยู่ในรูปของเงินสกุลอ่ืน 

รูปแบบข้อมูล:  ActiveOrHistoricCurrencyCode. 

4.1.3.57 CurrencyOfTransfer (Index 2.46) 
ชื่อข้อมูล:  สกุลเงินที่ช าระ 
ชื่อ XML Tag:  <CcyOfTrf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ระบุสกุลเงินที่จะโอนไป ซึ่งแตกต่างสกุลเงินในบัญชีลูกหนี้ 
รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyCode. 
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4.1.3.58 ExchangeRateInformation (Index 2.47) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน 
ชื่อ XML Tag:  <XchgRateInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนและสัญญาต่างๆ 
รูปแบบข้อมูล :  ExchangeRateInformation1  

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.48   ExchangeRate <XchgRate> [0..1]  Rate  
2.49   RateType <RateTp> [0..1]  Code  
2.50   ContractIdentification <CtrctId> [0..1]  Text  

4.1.3.59 ExchangeRate (Index 2.48) 
ชื่อข้อมูล:  อัตราแลกเปลี่ยน 
ชื่อ XML Tag:  <XchgRate> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  อัตราแลกเปลี่ยน 
รูปแบบข้อมูล:  BaseOneRate 

4.1.3.60 RateType (Index 2.49) 
ชื่อข้อมูล: ชนิดอัตรา 
ชื่อ XML Tag: <RateTp> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุชนิดของอัตราแลกเปลี่ยน 
รูปแบบข้อมูล: ExchangeRateType1Code 

Code Name Definition ค าอธิบาย 
AGRD Agreed Exchange rate applied is the rate agreed 

between the parties. 
เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงกันไว ้

SALE Sale Exchange rate applied is the market rate 
at the time of the sale. 

เป็นอัตราแลกเปลี่ยนตามราคาของตลาด 
ณ เวลาที่ขาย 

SPOT Spot Exchange rate applied is the spot rate. เป็นอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันท่ีมีการซื้อ
ขาย 
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4.1.3.61 ContractIdentification (Index 2.50) 
ชื่อข้อมูล:  เลขที่สัญญา 
ชื่อ XML Tag:  <CtrctId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  เลขที่อ้างอิงสัญญาการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศระหว่าง 

    ผู้สร้างข้อความ/เจ้าหนี้และตัวแทนลูกหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.1.3.62 ChargeBearer (Index 2.51) 
ชื่อข้อมูล:  ผู้ช าระค่าธรรมเนียม 
ชื่อ XML Tag:  <ChrgBr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ผู้ที่จะช าระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการท ารายการ 
รูปแบบข้อมูล:  ChargeBearerType1Code    

Code Name Definition ค าอธิบาย 
CRED BorneByCreditor All transaction charges are to be 

borne by the creditor. 
ธุรกรรมทั้งหมดเจา้หนี้เป็น
ผู้รับผิดชอบ 

DEBT BorneByDebtor All transaction charges are to be 
borne by the debtor. 

ธุรกรรมทั้งหมดลูกหนี้เป็น
ผู้รับผิดชอบ 

SHAR Shared In a credit transfer context, means 
that transaction charges on the 
sender side are to be borne by the 
debtor, transaction charges on the 
receiver side are to be borne by the 
creditor. In a direct debit context, 
means that transaction charges on 
the sender side are to be borne by 
the creditor, transaction charges on 
the receiver side are to be borne by 
the debtor. 

ในบริบทของการโอนเงินเข้า
บัญชี หมายถึงลูกหนี้จะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่
เกี่ยวข้องในฝั่งของผู้โอนเงิน 
และเจา้หนี้จะเป็นผูร้ับผดิชอบ
ค่าธรรมเนียมในฝั่งผู้รับเงินใน
บริบทของการหักเงินจากบัญชี 
หมายถึงเจ้าหนี้จะรับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมในฝั่งของผู้หัก
บัญชี และลูกหนี้จะรับผดิชอบ
ค่าธรรมเนียมในฝั่งของผู้ถูกหัก
บัญช ี

SLEV FollowingServiceLevel Charges are to be applied following 
the rules agreed in the service level 
and/or scheme 

ค่าธรรมเนียมจะถูกหักตาม
ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการธุรกรรม 

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R5 
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4.1.3.63 ChequeInstruction (Index 2.52) 
ชื่อข้อมูล:  ค าสั่งออกเช็ค 
ชื่อ XML Tag:  <ChqInstr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  กลุ่มข้อมูลที่ใช้ในการออกเช็ค 
รูปแบบข้อมูล:  Cheque6  

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.53   ChequeType <ChqTp> [0..1]  Code  
2.54   ChequeNumber <ChqNb> [0..1]  Text  
2.55   ChequeFrom <ChqFr> [0..1]   
2.58   DeliveryMethod <DlvryMtd> [0..1]   
2.61   DeliverTo <DlvrTo> [0..1]   
2.64   InstructionPriority <InstrPrty> [0..1]  Code  
2.65   ChequeMaturityDate <ChqMtrtyDt> [0..1]  DateTime 
2.66   FormsCode <FrmsCd> [0..1]  Text  
2.67   MemoField <MemoFld> [0..2]  Text  
2.68   RegionalClearingZone <RgnlClrZone> [0..1]  Text  
2.69   PrintLocation <PrtLctn> [0..1]  Text  

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R2 

4.1.3.64 ChequeType (Index 2.53) 
ชื่อข้อมูล:  ประเภทเช็ค 
ชื่อ XML Tag:  <ChqTp> 
ความถีท่ี่เกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสระบุประเภทของเช็คที่ออก 
รูปแบบข้อมูล:  ChequeType2Code 
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Code Name Definition ค าอธิบาย 
BCHQ BankCheque Cheque drawn on the account of the 

debtor's financial  institution, which is 
debited on the debtor's account when 
the cheque is issued.These cheques are 
printed by the debtor's financial 
institution and payment is guaranteed by 
the financial institution. Synonym is 
'cashier's cheque'. 

แคชเชียร์เช็ค 

CCCH CertifiedCustomerCheque Cheque drawn on the account of the 
debtor, and debited on the debtor's 
account when the cheque is cashed. The 
financial institution prints and certifies the 
cheque, guaranteeing the payment. 

เช็คบริษัทท่ีได้ 
รับรองจาก
ธนาคาร 

CCHQ CustomerCheque Cheque drawn on the account of the 
debtor, and debited on the debtor's 
account when the cheque is cashed. 
Synonym is 'corporate cheque'. 
 

เช็คบริษัท 

DRFT Draft A guaranteed bank cheque with a future 
value date (do not pay before(, which in 
commercial terms is a 'negotiatable 
instrument': the beneficiary can receive 
early payment from any bank under 
subtraction of a discount. The ordering 
customer's account is debited on value 
date. 

ดราฟท์ 

ELDR ElectronicDraft An instrument with a future value date 
(do not pay before(, which in commercial 
terms is a 'negotiatableinstrument': the 
beneficiary can receive early payment 
from any bank under subtraction of a 
discount. The ordering customer's 
account is debited on value date. 

ดราฟท์
อิเล็กทรอนิกส ์

4.1.3.65 ChequeNumber (Index 2.54) 
ชื่อข้อมูล:  หมายเลขเช็ค 
ชื่อ XML Tag:  <ChqNb> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  หมายเลขเช็คก าหนดโดยตัวแทน 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text     
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4.1.3.66 ChequeFrom (Index 2.55) 
ชื่อข้อมูล:  ผู้ออกเช็ค 
ชื่อ XML Tag:  <ChqFr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  บุคคลที่ออกเช็ค 
รูปแบบข้อมูล:  NameAndAddress10       

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.56   Name  <Nm> [1..1]  Text  
2.57   Address  <Adr> [1..1]  +  

4.1.3.67 Name (Index 2.56) 
ชื่อข้อมูล:  ชื่อ 
ชื่อ XML Tag:  <Nm> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ชื่อคนออกเช็ค 
รูปแบบข้อมูล:  Max140Text        

4.1.3.68 Address (Index 2.57) 
ชื่อข้อมูล:  ที่อยู่ 
ชื่อ XML Tag:  <Adr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ที่อยู่คนออกเช็ค 
รูปแบบข้อมูล:  PostalAddress6       

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
 AddressType <AdrTp> [0..1]  Code  
 Department  <Dept> [0..1]  Text  
 SubDepartment <SubDept> [0..1]  Text  
 StreetName <StrtNm> [0..1]  Text  
 BuildingNumber <BldgNb> [0..1]  Text  
 PostCode <PstCd> [0..1]  Text  
 TownName <TwnNm> [0..1]  Text  
 CountrySubDivision <CtrySubDvsn> [0..1]  Text  
 Country  <Ctry> [0..1]  Code  
 AddressLine <AdrLine> [0..7]  Text  
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4.1.3.69 DeliveryMethod (Index 2.58) 
ชื่อข้อมูล:  วิธีการส่งเช็ค 
ชื่อ XML Tag:  <DlvryMtd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลระบุวิธีการส่งเช็คของตัวแทนลูกหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  ChequeDeliveryMethod1Choice     

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.59  {Or  Code  <Cd> [1..1]  Code  
2.60  Or}  Proprietary  <Prtry> [1..1]  Text  

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง:  R24 

4.1.3.70 Code (Index 2.59) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสระบุวิธีการส่งเช็คโดยตัวแทนลูกหนี้ซึ่งเป็นรหัสใน 

ChequeDelivery1Code 
รูปแบบข้อมูล:  ChequeDelivery1Code  
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Code Name Definition ค าอธิบาย 
CRCD CourierToCreditor Cheque is to be sent through 

courier services to creditor. 
เช็คถูกส่งผ่านบริการส่งเอกสาร
ไปยังเจ้าหนี ้

CRDB CourierToDebtor Cheque is to be sent through 
courier services to debtor. 

เช็คถูกส่งผ่านบริการส่งเอกสาร
ไปยังลูกหนี ้

CRFA CourierToFinalAgent Cheque is to be sent through 
courier services to creditor 
agent. 

เช็คถูกส่งผ่านบริการส่งเอกสาร
ไปยังตัวแทนเจ้าหนี ้

MLCD MailToCreditor Cheque is to be sent through 
mail services to creditor. 

เช็คถูกส่งผ่านไปรษณยี์ไปยัง
เจ้าหนี ้

MLDB MailToDebtor Cheque is to be sent through 
mail services to debtor. 

เช็คถูกส่งผ่านไปรษณยี์ไปยัง
ลูกหนี ้

MLFA MailToFinalAgent Cheque is to be sent through 
mail services to creditor 
agent. 

เช็คถูกส่งผ่านไปรษณยี์ไปยัง
ตัวแทนเจ้าหนี ้

PUCD PickUpByCreditor Cheque will be picked up by 
the creditor 

รับโดยเจ้าหนี ้

PUDB PickUpByDebtor Cheque will be picked up by 
the debtor. 

รับโดยลูกหนี ้

PUFA PickUpByFinalAgent Cheque will be picked up by 
the creditor agent. 

รับโดยตัวแทนเจ้าหนี ้

RGCD RegisteredMailToCreditor Cheque is to be sent through 
registered mail services to 
creditor. 

เช็คถูกส่งผ่านไปรษณยี์
ลงทะเบียนไปยังเจ้าหนี ้

RGDB RegisteredMailToDebtor Cheque is to be sent through 
registered mail services to 
debtor 

เช็คถูกส่งผ่านไปรษณยี์
ลงทะเบียนไปยังลูกหนี ้

RGFA RegisteredMailToFinalAgent Cheque is to be sent through 
registered mail services to 
creditor agent. 

เช็คถูกส่งผ่านไปรษณยี์
ลงทะเบียนไปยังตัวแทนเจ้าหนี ้

4.1.3.71 Proprietary (Index 2.60) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสระบุวิธีการส่งเช็คโดยตัวแทนลูกหนี้ ในรูปแบบที่ก าหนดเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 
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4.1.3.72 DeliverTo (Index 2.61) 
ชื่อข้อมูล:  ผู้รับเช็ค 
ชื่อ XML Tag:  <DlvrTo> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  บุคคลที่รับเช็คจากตัวแทนลูกหนี้ 
รูปแบบข้อมูล :  NameAndAddress10     

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.62   Name  <Nm> [1..1]  Text  
2.63   Address  <Adr> [1..1]  +  

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง:  R24 

4.1.3.73 Name (Index 2.62) 
ชื่อข้อมูล:  ชื่อ 
ชื่อ XML Tag:  <Nm> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ชื่อผู้รับเช็ค 
รูปแบบข้อมูล:  Max140Text 

4.1.3.74 Address (Index 2.63) 
ชื่อข้อมูล:  ที่อยู่ 
ชื่อ XML Tag:  <Adr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ที่อยู่ผู้รับเช็ค 
รูปแบบข้อมูล:  PostalAddress6 

4.1.3.75 InstructionPriority (Index 2.64) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสระบุล าดับความส าคัญ 
ชื่อ XML Tag:  <InstrPrty> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสบ่งชี้ความเร่งด่วนหรือความส าคัญของการด าเนินการตามค าสั่ง 
รูปแบบข้อมูล:  Priority2Code  
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Code Name Definition ค าอธิบาย 
HIGH High Priority level is high. ด่วน 
NORM Normal Priority level is normal. ปกติ 

4.1.3.76 ChequeMaturityDate (Index 2.65) 
ชื่อข้อมูล:  วันที่สั่งจ่ายดราฟท์ 
ชื่อ XML Tag:  <ChqMtrtyDt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  วันที่ดราฟท์สามารถสั่งจ่ายได้และเป็นวันที่บัญชีลูกหนี้โดนหักเงิน 
รูปแบบข้อมูล:  ISODate 
กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R18 

4.1.3.77 FormsCode (Index 2.66) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสแบบฟอร์ม 
ชื่อ XML Tag:  <FrmsCd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสระบุ รูปแบบของเช็ค สัญลักษณ์บริษัท และลายมือชื่อดิจิทัลที่ใช้พิมพ์เช็ค  

    ตามข้อตกลงระหว่าง ผู้สร้างข้อความและตัวแทนลูกหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.1.3.78 MemoField (Index 2.67) 
ชื่อข้อมูล:  หมายเหตุ 
ชื่อ XML Tag:  <MemoFld> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..2] 
ค าอธิบาย:  ข้อความเพ่ิมเติมของผู้ออกเช็คซ่ึงเขียนก ากับอยู่บนเช็ค 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.1.3.79 RegionalClearingZone (Index 2.68) 
ชื่อข้อมูล:  เขตหักบัญชี 
ชื่อ XML Tag:  <RgnlClrZone> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: เขตหรือท้องที่ที่เช็คสามารถสั่งจ่ายได้ ในกรณีท่ีไม่มีองค์กรระดับประเทศ

ดูแลการสั่งจ่ายเช็ค 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 
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4.1.3.80 PrintLocation (Index 2.69) 
ชื่อข้อมูล:  พิมพ์เช็คท่ี 
ชื่อ XML Tag:  <PrtLctn> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ใช้ส าหรับการระบุสถานที่พิมพ์เช็ค 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 
การใช้งานข้อมูล:  ในกรณีของ LocalInstrument แบบ COC ให้ระบุรายละเอียดของสถานที่รับเช็ค 

4.1.3.81 UltimateDebtor (Index 2.70) 
ชื่อข้อมูล:  ลูกหนี้ตัวจริง 
ชื่อ XML Tag:  <UltmtDbtr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ลูกหนี้ที่ตัวจริง ซึ่งอาจจะไม่ใช่บุคคลที่เป็นผู้รับ/ส่งข้อความการช าระเงินโดยตรง 
รูปแบบข้อมูล:  PartyIdentification32  
กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R6 

4.1.3.82 IntermediaryAgent1 (Index 2.71) 
ชื่อข้อมูล:  ตัวแทน1 
ชื่อ XML Tag:  <IntrmyAgt1> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ตัวแทนที่อยู่ระหว่างตัวแทนลูกหนี้และตัวแทนเจ้าหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  BranchAndFinancialInstitutionIdentification4  

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
 FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1]  
 BranchIdentification <BrnchId> [0..1]  

การใช้งานข้อมูล:  ส าหรับระบุรายละเอียดของตัวแทน 1 ซึ่งก็คือตัวแทนที่อยู่ระหว่างตัวแทน
    ลูกหนี้และตัวแทนเจ้าหนี้ 

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R12 
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4.1.3.83 IntermediaryAgent1Account (Index 2.72) 
ชื่อข้อมูล:  บัญชีตัวแทน 1 
ชื่อ XML Tag:  <IntrmyAgt1Acct> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  หมายเลขบัญชีตัวแทน 1 
รูปแบบข้อมูล:  CashAccount16 
กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R15  

4.1.3.84 IntermediaryAgent2 (Index 2.73) 
ชื่อข้อมูล:  ตัวแทน2 
ชื่อ XML Tag:  <IntrmyAgt2> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ตัวแทนที่อยู่ระหว่างตัวแทนลูกหนี้และตัวแทนเจ้าหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
 FinancialInstitutionIdentification  <FinInstnId> [1..1]  
 BranchIdentification <BrnchId> [0..1]  

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R13  

4.1.3.85 IntermediaryAgent2Account (Index 2.74) 
ชื่อข้อมูล:  บัญชีตัวแทน 2 
ชื่อ XML Tag:  <IntrmyAgt2Acct> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  หมายเลขบัญชีบัญชีตัวแทน 2 
รูปแบบข้อมูล:  CashAccount16 

4.1.3.86 IntermediaryAgent3 (Index 2.75) 
ชื่อข้อมูล:  ตัวแทน3 
ชื่อ XML Tag:  <IntrmyAgt3> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ตัวแทนที่อยู่ระหว่างตัวแทนลูกหนี้และตัวแทนเจ้าหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
 FinancialInstitutionIdentification  <FinInstnId> [1..1]  
 BranchIdentification <BrnchId> [0..1]  
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4.1.3.87 IntermediaryAgent3Account (Index 2.76) 
ชื่อข้อมูล:  บัญชีตัวแทน 3  
ชื่อ XML Tag:  <IntrmyAgt3Acct> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  หมายเลขบัญชีตัวแทน 3 
รูปแบบข้อมูล:  CashAccount16 
กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R17 

4.1.3.88 CreditorAgent (Index 2.77) 
ชื่อข้อมูล:  ตัวแทนเจ้าหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <CdtrAgt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ตัวแทนเจ้าหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  BranchAndFinancialInstitutionIdentification4  

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
 FinancialInstitutionIdentification  <FinInstnId> [1..1]  
 BranchIdentification <BrnchId> [0..1]  

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง:  R23 

4.1.3.89 CreditorAgentAccount (Index 2.78) 
ชื่อข้อมูล:  บัญชีตัวแทนเจ้าหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <CdtrAgtAcct> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  บัญชีตัวแทนเจ้าหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  CashAccount16 

4.1.3.90 Creditor (Index 2.79) 
ชื่อข้อมูล:  เจ้าหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <Cdtr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  เจ้าหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  PartyIdentification32 
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4.1.3.91 CreditorAccount (Index 2.80) 
ชื่อข้อมูล:  บัญชีเจ้าหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <CdtrAcct> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  บัญชีเจ้าหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:     CashAccount16 
กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R7, R10 

4.1.3.92 UltimateCreditor (Index 2.81) 
ชื่อข้อมูล:  เจ้าหนี้ตัวจริง 
ชื่อ XML Tag:  <UltmtCdtr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: เจ้าหนี้ตัวจริง ซึ่งอาจจะไม่ใช่บุคคลที่เป็นผู้รับ/ส่งข้อความการช าระเงิน

โดยตรง 
รูปแบบข้อมูล:  PartyIdentification32   

4.1.3.93 InstructionForCreditorAgent (Index 2.82) 
ชื่อข้อมูล:  ค าสั่งเพ่ิมเติมส าหรับตัวแทนเจ้าหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <InstrForCdtrAgt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..n] 
ค าอธิบาย:  ค าสั่งเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับการช าระเงินซึ่งผู้สร้างข้อความต้องการแจ้งให้
   ตัวแทนเจ้าหนี้ด าเนินการ 
รูปแบบข้อมูล:  InstructionForCreditorAgent1  

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.83  Code <Cd> [0..1] Code 
2.84  InstructionInformation <InstrInf> [0..1] Text 

4.1.3.94 Code (Index 2.83) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสระบุข้อมูลการด าเนินการตามค าสั่งช าระหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  Instruction3Code 
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Code Name Definition ค าอธิบาย 
CHQB PayCreditorByCheque (Ultimate) creditor must be paid by cheque. ต้องสั่งจ่ายเป็นเช็ค

ให้แก่เจ้าหนี้ )ตัวจริง (  
HOLD HoldCashForCreditor Amount of money must be held for the 

(ultimate) creditor, who will call. Pay on 
identification. 

จะสั่งจ่ายเงินเมื่อมีการ
ระบุตัวของเจ้าหนี้ (ตัว
จริง) ที่จะแจ้งเข้ามา 

PHOB PhoneBeneficiary Please advise/contact (ultimate) 
creditor/claimant by phone 

ให้มีการแจ้งหรือติดต่อ
เจ้าหนี้ (ตัวจริง) ทาง
โทรศัพท ์

TELB Telecom Please advise/contact (ultimate) 
creditor/claimant by the most efficient 
means of telecommunication. 

โปรดแจ้งหรือติดต่อ
เจ้าหนี้ (ตัวจริง)ด้วย
วิธีการที่มีประสิทธิภาพ
ที่สุดในการ
ติดต่อสื่อสาร 

การใช้งานข้อมูล:  รหัสส าหรับระบุรูปแบบของการด าเนินการตามค าสั่งช าระหนี้ 
กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R14 

4.1.3.95 InstructionInformation (Index 2.84) 
ชื่อข้อมูล: ข้อมูลที่เกี่ยวกับค าสั่งช าระหนี้ 
ชื่อ XML Tag: <InstrInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: ระบุข้อมูลการด าเนินการตามค าสั่งช าระหนี้ 
รูปแบบข้อมูล: Max140Text 
การใช้งานข้อมูล: ในกรณีของ LocalInstrument แบบ COC สามารถใช้รายการข้อมูลนี้ระบุ

รหัสเอกสารประกอบการรับเช็ค 

4.1.3.96 InstructionForDebtorAgent (Index 2.85) 
ชื่อข้อมูล:  ค าสั่งเพ่ิมเติมส าหรับตัวแทนลูกหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <InstrForDbtrAgt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ค าสั่งเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับการช าระเงินซึ่งผู้สร้างข้อความต้องการแจ้งให้

    ตัวแทนลูกหนี้ด าเนินการ 
รูปแบบข้อมูล:  Max140Text 
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4.1.3.97 Purpose (Index 2.86) 
ชื่อข้อมูล:  จุดประสงค์การช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <Purp> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ระบุเหตุผลของธุรกรรมการช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล :  Purpose2Choice    

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.87  {Or  Code  <Cd> [1..1]  Code  
2.88  Or}  Proprietary  <Prtry> [1..1]  Text  

4.1.3.98 Code (Index. 2.87) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสระบุเหตุผลของธุรกรรมการช าระเงินตามรายการรหัสใน   

    ExternalPurpose1Code 
รูปแบบข้อมูล:  ExternalPurpose1Code 

4.1.3.99 Proprietary (Index 2.88) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสระบุจุดประสงค์ของธุรกรรมการช าระเงินโดยใช้รหัสในระบบ DMS 

    ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text  

4.1.3.100 RegulatoryReporting (Index 2.89) 
ชื่อข้อมูล: ข้อมูลรายงานส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 
ชื่อ XML Tag: <RgltryRptg> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..10] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลการรายงาน ปปง. หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย 
รูปแบบข้อมูล: RegulatoryReporting3 
การใช้งานข้อมูล: ระบุรายละเอียดของข้อมูลการช าระเงินที่ต้องรายงาน ปปง. 
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4.1.3.101 Tax (Index 2.90) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลภาษี 
ชื่อ XML Tag:  <Tax> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลภาษี 
รูปแบบข้อมูล:  TaxInformation3 
การใช้งานข้อมูล:  ส าหรับระบุรายละเอียดของข้อมูลภาษี 

4.1.3.102 RelatedRemittanceInformation (Index 2.91) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <RltdRmtInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..10] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล  RemittanceLocation2     

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.92   RemittanceIdentification <RmtId> [0..1]  Text  
2.93   RemittanceLocationMethod <RmtLctnMtd> [0..1]  Code  
2.94   RemittanceLocationElectronic 

Address 
<RmtLctnElctrncAdr> [0..1]  Text  

2.95   RemittanceLocationPostalAddress <RmtLctnPstlAdr> [0..1]   

4.1.3.103 RemittanceIdentification (Index 2.92) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสระบุข้อมูลการช าระหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <RmtId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสระบุข้อมูลการช าระหนี้ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งก าหนดโดยผู้สร้าง 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.1.3.104 RemittanceLocationMethod (Index 2.93) 
ชื่อข้อมูล:  แจ้งผลการช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <RmtLctnMtd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ช่องทางการแจ้งผลการช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล:  RemittanceLocationMethod2Code 
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Code Name Definition ค าอธิบาย 
EDIC  ElectronicDataInterch

ange 
Remittance advice information must 
be sent through Electronic Data 
Interchange (EDI). 

แจ้งผลการช าระเงินผ่าน EDI 

EMAL Email Remittance advice information must 
be sent through e-mail. 

แจ้งผลการช าระเงินผ่าน 
Email 

FAXI Fax Remittance advice information must 
be faxed. 

แจ้งผลการช าระเงินผ่าน
แฟกซ ์

POST Post Remittance advice information must 
be sent through postal services. 

แจ้งผลการช าระเงินผ่าน
ไปรษณีย ์

SMSM SMS Remittance advice information must 
be sent through by phone as a short 
message service (SMS). 

แจ้งผลการช าระเงินผ่าน 
SMS 

URID UniformResourceIden
tifier 

Remittance advice information needs 
to be sent to a Uniform Resource 
Identifier (URI). URI is a compact 
string of characters that uniquely 
identify an abstract or physical 
resource. URI's are the super-set of 
identifiers, such as URLs, email 
addresses, ftp sites, etc, and as such, 
provide the syntax for all of the 
identification schemes. 

แจ้งผลการช าระเงินโดยส่งไป
ยัง URI ที่ก าหนด 

การใช้งานข้อมูล:  ในกรณีที่ต้องการระบุช่องทางการแจ้งผลการช าระเงินมากกว่า 1 รายการ 
    ให้ใช้รายการนี้ระบุช่องทางการส่งผลการโอนเงิน 

4.1.3.105 RemittanceLocationElectronicAddress (Index 2.94) 
ชื่อข้อมูล:  ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ของตัวแทนผู้ส่งข้อมูลการช าระหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <RmtLctnElctrncAdr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ของตัวแทนผู้ส่งข้อมูลการช าระหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  Max2048Text 
การใช้งานข้อมูล:  ระบุหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่, หมายเลข SMS หรือ อีเมล ส าหรับการ

    แจ้งผลการช าระเงิน 
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4.1.3.106 RemittanceLocationPostalAddress (Index 2.95)  
ชื่อข้อมูล:  ที่อยู่ไปรษณีย์ 
ชื่อ XML Tag:  <RmtLctnPstlAdr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ที่อยู่ไปรษณีย์ที่จะให้ตัวแทนหรือธนาคารแจ้งผลการช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล :  NameAndAddress10    

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.96  Name <Nm> [1..1] Text 

2.97  Address <Adr> [1..1] + 

4.1.3.107 Name (Index 2.96) 
ชื่อข้อมูล :  ชื่อ 
ชื่อ XML Tag:  <Nm> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน :  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ชื่อที่ใช้ในการติดต่อและระบุตัวตนได้ 
รูปแบบข้อมูล :  Max140Text 
การใช้งานข้อมูล : ส าหรับระบุรายละเอียดชื่อที่ใช้ในการติดต่อ 

4.1.3.108 Address (Index 2.97) 
ชื่อข้อมูล :  ที่อยู่ 
ชื่อ XML Tag:  <Adr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน :  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อ 
รูปแบบข้อมูล :  PostalAddress6 

4.1.3.109 RemittanceInformation (Index 2.98) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลใบแจ้งหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <RmtInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลใบแจ้งหนี้หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล :  RemittanceInformation5     

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.99   Unstructured  <Ustrd> [0..n]  Text  
2.100   Structured  <Strd> [0..n]   
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การใช้งานข้อมูล : ข้อมูลใบแจ้งหนี้ประกอบด้วยข้อมูลสองรูปแบบคือรูปแบบข้อมูลที่มี 
    โครงสร้างเพื่อแยกแยะรายละเอียดของข้อมูล และรูปแบบของข้อมูลแบบ
    ไม่มีโครงสร้างซึ่งมีความยาว 140 ตัวอักษร 

4.1.3.110 Unstructured (Index 2.99) 
ชื่อข้อมูล :  ข้อมูลใบแจ้งหนี้แบบไม่มีโครงสร้าง 
ชื่อ XML Tag:  <Ustrd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน :  [0..n] 
ค าอธิบาย :  ข้อมูลใบแจ้งหนี้ซึ่งไม่มีโครงสร้างข้อมูลเพื่อแยกแยะรายละเอียดของใบแจ้งหนี้ 
รูปแบบข้อมูล :  Max140Text 
การใช้งานข้อมูล : ส าหรับบรรจุข้อมูลที่ไม่ต้องการจัดโครงสร้างเพื่อแยกแยะรายละเอียด 

    ซึ่งบรรจุได้ 140 ตัวอักษรต่อรายการ (หรือบรรทัด) เช่น ข้อมูลในไฟล์ 
    เอกสารประกอบการช าระเงินหรือใบแจ้งหนี้ ที่เอาไว้ส าหรับพิมพ์ออก เป็นต้น  

4.1.3.111 Structured (Index 2.100) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลใบแจ้งหนี้แบบมีโครงสร้าง 
ชื่อ XML Tag:  <Strd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..n] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลใบแจ้งหนี้ซึ่งโครงสร้างเพ่ือแยกแยะรายละเอียดของใบแจ้งหนี้ 
รูปแบบข้อมูล :  StructuredRemittanceInformation7    

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.101   ReferredDocumentInformation <RfrdDocInf> [0..n]   
2.109   ReferredDocumentAmount <RfrdDocAmt> [0..1]   
2.120   CreditorReferenceInformation <CdtrRefInf> [0..1]   
2.127   Invoicer <Invcr> [0..1]  +  
2.128   Invoicee <Invcee> [0..1]  +  
2.129   AdditionalRemittanceInformation <AddtlRmtInf> [0..3]  Text  

4.1.3.112 ReferredDocumentInformation (Index 1.101) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลใบแจ้งหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <RfrdDocInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..n] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลอ้างอิงของใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องเช่น ชนิดใบแจ้งหนี้ หมายเลขใบแจ้งหนี้  

    และ วันที่ใบแจ้งหนี้ 
รูปแบบข้อมูล :  ReferredDocumentInformation3 
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Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.102   Type <Tp> [0..1]  
2.107   Number  <Nb> [0..1] Text 
2.108  RelatedDate <RltdDt> [0..1]  DateTime 

4.1.3.113 Type (Index 2.102) 
ชื่อข้อมูล: ชนิดเอกสาร 
ชื่อ XML Tag: <Tp> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: ชนิดของเอกสารซึ่งสามารถระบุได้โดยใช้รหัสที่ ISO ก าหนด หรือรหัสที่

ก าหนดเองเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล: ReferredDocumentType2 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.103   CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1]   
2.106   Issuer  <Issr> [0..1]  Text  

4.1.3.114 CodeOrProprietary (Index 2.103) 
ชื่อข้อมูล:  ประเภทรหัส 
ชื่อ XML Tag:  <CdOrPrtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ประเภทของรหัสซึ่งมีสองประเภทและก าหนดให้เลือกใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง 
รูปแบบข้อมูล:  ReferredDocumentType1Choice     

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.104  {Or  Code  <Cd> [1..1]  Code  
2.105  Or}  Proprietary  <Prtry> [1..1]  Text  

4.1.3.115 Code (Index 2.104) 
ชื่อข้อมูล : รหัส 
ชื่อ XML Tag: <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุชนิดของเอกสารอ้างอิงตามรายการรหัสใน DocumentType5Code 
รูปแบบข้อมูล : DocumentType5Code 
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Code Name Definition ค าอธิบาย 

AROI AccountReceivable 
OpenItem 

Document is a payment that 
applies to a specific source 
document. 

เอกสารการช าระเงิน 

BOLD BillOfLading Document is a shipping notice. เอกสารแจ้งการส่งพัสด ุ
CINV CommercialInvoice Document is an invoice. ใบแจ้งหนี ้
CMCN CommercialContract Document is an agreement 

between the parties, stipulating 
the terms and conditions of the 
delivery of goods or services. 

ข้อตกลงทางธุรกิจหรือ
สัญญาซื้อขาย 

CNFA CreditNoteRelatedTo 
FinancialAdjustment 

Document is a credit note for the 
final amount settled for a 
commercial transaction. 

ใบลดหนี้ส าหรับการปรับ
ดุลยอดเงินท่ีต้องช าระใน
ธุรกรรมการซี้อ/ขาย 

CREN CreditNote Document is a credit note. ใบลดหนี ้
DEBN DebitNote Document is a debit note. ใบเพิ่มหนี ้
DISP DispatchAdvice Document is a dispatch advice. ใบแจ้งการส่งของ 
DNFA DebitNoteRelatedTo 

FinancialAdjustment 
Document is a debit note for the 
final amount settled for a 
commercial transaction. 

ใบเพิ่มหนี้ส าหรับการปรับ
ดุลยอดเงินท่ีต้องช าระใน
ธุรกรรมการซี้อ/ขาย 

HIRI HireInvoice Document is an invoice for the 
hiring of human resources or 
renting goods or equipment. 

ใบเรียกเก็บเงินค่าจ้างค่า
เช่าสินค้า หรือ เครื่องมือ
ต่างๆ 

MSIN MeteredServiceInvoice Document is an invoice claiming 
payment for the supply of 
metered services, eg, gas or 
electricity, supplied to a fixed 
meter. 

ใบเรียกเก็บเงินค่า
สาธารณูปโภค 

SBIN SelfBilledInvoice Document is an invoice issued by 
the debtor. 

ใบเรียกเก็บเงินออกโดย
ลูกหนี ้

SOAC StatementOfAccount Document is a statement of the 
transactions posted to the 
debtor's account at the supplier. 

เอกสารที่เป็นรายการเดิน
บัญชีของรายการธุรกรรม
ที่ส่งไปยังบัญชีลูกหนี ้

TSUT TradeServicesUtility 
Transaction 

Document is a transaction 
identifier as assigned by the 
Trade Services Utility. 

เอกสารการระบุธุรกรรม
ของ Trade Service 
Utility 
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4.1.3.116 Proprietary (Index 2.105) 
ชื่อข้อมูล :  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน :  [1..1] 
ค าอธิบาย :  รหัสระบุชนิดของเอกสารซึ่งเป็นรหัสที่ก าหนดเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล :  Max35Text 

4.1.3.117 Issuer (Index 2.106) 
ชื่อข้อมูล:  ผู้ออกเอกสาร 
ชื่อ XML Tag:  <Issr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ผู้ออก/สร้างเอกสารอ้างอิง 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.1.3.118 Number (Index 2.107) 
ชื่อข้อมูล:  เลขที่ 
ชื่อ XML Tag:  <Nb> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  หมายเลขเอกสารอ้างอิง  
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 
การใช้งานข้อมูล:  ใช้ส าหรับระบุเลขที่เลขที่ใบแจ้งหนี้ 

4.1.3.119 RelatedDate (Index 2.108) 
ชื่อข้อมูล:  วันที่ที่ระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง 
ชื่อ XML Tag:  <RltdDt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  วันที่ที่ระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง 
รูปแบบข้อมูล:  ISODate 
การใช้งานข้อมูล:  ใช้ส าหรับระบุวันที่ในใบแจ้งหนี้ 
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4.1.3.120 ReferredDocumentAmount (Index 2.109) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจ านวนเงินซึ่งระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง 
ชื่อ XML Tag:  <RfrdDocAmt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจ านวนเงินซึ่งระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง 
รูปแบบข้อมูล:  RemittanceAmount1     

Index  Or  Message Item  <XML Tag>  Mult.  Represent./Type  
2.110   DuePayableAmount <DuePyblAmt> [0..1]  Amount  
2.111   DiscountAppliedAmount <DscntApldAmt> [0..1]  Amount  
2.112   CreditNoteAmount <CdtNoteAmt> [0..1]  Amount  
2.113   TaxAmount <TaxAmt> [0..1]  Amount  
2.114   AdjustmentAmountAndReason <AdjstmntAmtAndRsn> [0..n]   
2.119   RemittedAmount <RmtdAmt> [0..1]  Amount  

การใช้งานข้อมูล: ข้อมูลส าหรับระบุรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับจ านวนเงินซึ่งระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ 

4.1.3.121 DuePayableAmount (Index 2.110) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนเงินที่ต้องช าระ 
ชื่อ XML Tag:  <DuePyblAmt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนเงินที่ต้องช าระ 
รูปแบบข้อมูล:  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
การใช้งานข้อมูล: ส าหรับระบุจ านวนเงินที่เป็นค่าสินค้าหรือบริการซึ่งรวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย

แล้ว 

4.1.3.122 DiscountAppliedAmount (Index 2.111) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนเงินที่ต้องช าระหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว 
ชื่อ XML Tag:  <DscntApldAmt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนเงินที่ต้องช าระหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว 
รูปแบบข้อมูล:  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
การใช้งานข้อมูล:  จ านวนเงินที่เกิดจาก DuePayableAmount ที่มีการหักส่วนลดแล้ว  
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4.1.3.123 CreditNoteAmount (Index 2.112) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนเงินที่ระบุในใบลดหนี้ (credit note) 
ชื่อ XML Tag:  <CdtNoteAmt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนเงินที่ระบุในใบลดหนี้ (credit note) 
รูปแบบข้อมูล:  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

4.1.3.124 TaxAmount (Index 2.113) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนเงินภาษ ี
ชื่อ XML Tag:  <TaxAmt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนเงินที่เกิดจากการค านวณภาษี 
รูปแบบข้อมูล:  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

4.1.3.125 AdjustmentAmountAndReason (Index 2.114) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลการปรับยอดเงินและเหตุผล 
ชื่อ XML Tag:  <AdjstmntAmtAndRsn> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..n] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนเงินในเอกสารที่มีการปรับยอดและเหตุผลของการปรับยอด 
รูปแบบข้อมูล :  DocumentAdjustment1     

Index  Or  Message Item  <XML Tag>  Mult.  Represent./Type  
2.115   Amount  <Amt> [1..1]  Amount  
2.116   CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1]  Code  
2.117   Reason  <Rsn> [0..1]  Text  
2.118   AdditionalInformation <AddtlInf> [0..1]  Text  

4.1.3.126 Amount (Index 2.115) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <Amt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนเงินที่น ามาปรับยอดช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล:  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
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4.1.3.127 CreditDebitIndicator (Index 1.116) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสระบุชนิดของการปรับยอด 
ชื่อ XML Tag:  <CdtDbtInd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสระบุว่าการปรับยอดนั้นเป็นการเพ่ิมหรือลดยอดหนี้ที่ต้องช าระ 
รูปแบบข้อมูล:  CreditDebitCode     

Code Name Definition ค าอธิบาย 
CRDT  Credit Operation is an increase. เพิ่มยอดหนี้ที่ต้องช าระ 
DBIT Debit Operation is a decrease. ลดยอดหนี้ท่ีต้องช าระ 

4.1.3.128 Reason (Index 2.117) 
ชื่อข้อมูล:  เหตุผล 
ชื่อ XML Tag:  <Rsn> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  เหตุผลในการปรับยอดหนี้ที่ต้องช าระ 
รูปแบบข้อมูล:  Max4Text 

4.1.3.129 AdditionalInformation (Index 2.118) 
ชื่อข้อมูล:  รายละเอียดเพ่ิมเติม 
ชื่อ XML Tag:  <AddtlInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  รายละเอียดเพ่ิมเติมที่เกี่ยวกับการปรับยอด 
รูปแบบข้อมูล:  Max140Text 

4.1.3.130 RemittedAmount (Index 2.119) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนเงินที่ช าระจริง 
ชื่อ XML Tag:  <RmtdAmt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนเงินที่ช าระจริง 
รูปแบบข้อมูล:  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
การใช้งานข้อมูล: จ านวนเงินที่ต้องช าระจริง (ท่ีจะต้องโอน) ซึ่งเกิดจาก 

DuePayableAmount ลบด้วยส่วนลดและภาษีหัก ณ ที่จ่าย แล้วน ามา
บวกกับภาษีมูลค่าเพ่ิม  
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4.1.3.131 CreditorReferenceInformation (Index 2.120) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมลูอ้างอิงของเจ้าหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <CdtrRefInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลอ้างอิงของเจ้าหนี้ในเอกสารที่เก่ียวข้อง 
รูปแบบข้อมูล:  CreditorReferenceInformation2    

Index  Or  Message Item  <XML Tag>  Mult.  Represent./Type  
2.121   Type  <Tp> [0..1]   
2.126  Reference  <Ref> [0..1]  Text  

การใช้งานข้อมูล:  ส าหรับระบุรายละเอียดต่างๆที่เก่ียวกับข้อมูลอ้างอิงของเจ้าหนี้ในใบแจ้งหนี้
    หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

4.1.3.132 Type (Index 2.121) 
ชื่อข้อมูล:  ระบุชนิดของเอกสารอ้างอิง 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย :  ระบุชนิดของเอกสารอ้างอิงของเจ้าหนี้ 
รูปแบบข้อมูล :  CreditorReferenceType2    

Index  Or  Message Item  <XML Tag>  Mult.  Represent./Type  
2.122  CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1]  
2.125  Issuer  <Issr> [0..1]  Text  

4.1.3.133 CodeOrProprietary (Index 2.122) 
ชื่อข้อมูล :  ประเภทของรหัส 
ชื่อ XML Tag:  <CdOrPrtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ประเภทของรหัสซึ่งเลือกใช้ได้สองแบบคือการระบุรหัสตามที่ ISO ก าหนด 

    และการใช้รหัสที่ก าหนดเป็นการเฉพาะเอง 
รูปแบบข้อมูล :  CreditorReferenceType1Choice 

4.1.3.134 Code (Index 2.123) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสระบุประเภทเอกสารอ้างอิงของเจ้าหนี้โดยใช้รหัสที่ ก าหนดโดย ISO 
รูปแบบข้อมูล:  DocumentType3Code 
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Code Name Definition ค าอธิบาย 
DISP DispatchAdvice Document is a dispatch advice. ใบแจ้งการส่งของ 
FXDR ForeignExchangeDeal 

Reference 
Document is a pre-agreed or pre-
arranged foreign exchange 
transaction to which the 
payment transaction refers. 

เอกสารธรุกรรมการ
แลกเปลีย่นเงินตรา
ต่างประเทศท่ีตกลงกันไว้
ล่วงหน้าซึ่งธุรกรรมการ
ช าระเงินอ้างถึง 

PUOR PurchaseOrder Document is a purchase order. ใบสั่งซื้อสินค้า 
RADM RemittanceAdvice 

Message 
Document is a remittance advice 
sent separately from the current 
transaction. 

ใบเสร็จรับเงินซึ่งถูกส่ง
แยกจากรายการธุรกรรมนี ้

RPIN RelatedPayment 
Instruction 

Document is a linked payment 
instruction to which the current 
payment instruction is related, 
eg, in a cover scenario. 

เอกสารที่เกีย่วกับค าสั่ง
การช าระเงิน 

SCOR Structured 
CommunicationReference 

Document is a structured 
communication reference 
provided by the creditor to 
identify the referred transaction. 

เอกสารอ้างอิงการตดิต่อ
ของเจ้าหนี้ส าหรับการระบุ
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง 

4.1.3.135 Proprietary (Index 2.124) 
ชื่อขอ้มูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสระบุประเภทเอกสารอ้างอิงของเจ้าหนี้ที่ก าหนดเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.1.3.136 Issuer (Index 2.125) 
ชื่อข้อมูล:  ผู้ออก/สร้างเอกสารอ้างอิง 
ชื่อ XML Tag:  <Issr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ผู้ออก/สร้างเอกสารอ้างอิง 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 
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4.1.3.137 Reference (Index 2.126) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลอ้างอิง 
ชื่อ XML Tag:  <Ref> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ข้อความอ้างอิงที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งก าหนดโดยเจ้าหนี้เพ่ือใช้อ้างถึงธุรกรรม

    การช าระหนี้ที่เกี่ยวข้อง 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.1.3.138 Invoicer (Index 2.127) 
ชื่อข้อมูล:  ผู้ออกใบแจ้งหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <Invcr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  หน่วยงานที่ออกใบแจ้งหนี้ในกรณีท่ีหน่วยงานดังกล่าวไม่ใช่เจ้าหนี้หรือ 

    เจ้าหนี้ตัวจริง 
รูปแบบข้อมูล:  PartyIdentification32 

4.1.3.139 Invoicee (Index 2.128) 
ชื่อข้อมูล:  ผู้รับใบแจ้งหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <Invcee> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ผู้รับใบแจ้งหนี้ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่ใช่ลูกหนี้หรือลูกหนี้ตัวจริง 
รูปแบบข้อมูล:  PartyIdentification32 

4.1.3.140 AdditionalRemittanceInformation (Index 2.129) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลเพ่ิมเติม 
ชื่อ XML Tag:  <AddtlRmtInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..3] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลเพ่ิมเติมส าหรับข้อมูลการช าระหนี้ที่มีโครงสร้างข้อมูล 
รูปแบบข้อมูล:  Max140Text 
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4.2 ข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

ข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (CustomerDirectDebitInitiation: PAIN.008.001.02) เป็น
ข้อความที่เจ้าหนี้ส่งไปแจ้งตัวแทนเจ้าหนี้หรือธนาคารของเจ้าหนี้เพ่ือให้หักบัญชีเงินฝากของลูกหนี้ ซึ่งในการ
หักบัญชีเงินฝากนั้นสามารถหักเงินครั้งละรายการหรือครั้งละหลายรายการก็ได้ รูปแบบของการรับ /ส่ง
ข้อความนั้นอาจจะเป็นการส่งข้อความถึงกันโดยตรงระหว่างเจ้าหนี้และตัวแทนของเจ้าหนี้หรืออยู่ในรูปแบบ
การส่งต่อข้อความโดยมีผู้ส่งต่อเป็นผู้รวบรวมข้อความจากเจ้าหนี้เพ่ือส่งให้ตัวแทนของเจ้าหนี้ 

(1) ในกรณีที่มีการส่งข้อความถึงกันโดยตรงระหว่างเจ้าหนี้และตัวแทนของเจ้าหนี้ ข้อความจะถูก
ส่งไปยังตัวแทนเจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ให้บริการบัญชีแก่เจ้าหนี้โดยตรง 

(2) ในกรณีที่เป็นการส่งต่อข้อความ ข้อความจะถูกส่งไปยังผู้ส่งต่อซึ่งในกรณีนี้ผู้ส่งต่ออาจจะเป็น
สถาบันการเงิน (concentrating financial institution) ที่ท าหน้าที่รับและตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อความก่อนที่จะส่งต่อไปยังตัวแทนเจ้าหนี้หรือธนาคารที่เจ้าหนี้ใช้บริการ 

ข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติจะต้องถูกสร้างโดยผู้สร้างข้อความที่ได้รับการอนุญาตให้ส่งข้อความ
ในนามของเจ้าหนี้ ยกตัวอย่างเช่น กรณีของบริษัท (Payments factory) ที่ให้บริการรับหักบัญชีเงินฝากแทน
บริษัทขนาดใหญ่ซึ่งเป็นลูกค้าเป็นต้น (ตัวแทนเจ้าหนี้จะต้องไม่ใช่ผู้ที่สร้างข้อความ) นอกจากนี้ข้อความหัก
บัญชีเงินฝากอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้ในกรณีการหักบัญชีเงินฝากภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้
ข้อความอาจจะมีหรือไม่มีรายละเอียดของข้อตกลงการให้บริการและสัญญาการยินยอมให้หักบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ: ข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติไมส่ามารถน าไปใช้แทนข้อตกลงการใช้งานหรือสัญญา
การยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก 

4.2.1 โครงสร้างข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ  

ในข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติประกอบด้วยส่วนประกอบตามตารางที่ 2 และสรุปส่วนประกอบ
หลักได้สามส่วนดังนี้ 

4.2.1.1 GroupHeader (Index 1.0) 
GroupHeader ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของข้อความช าระเงินเช่น รหัสระบุข้อความ 
(1.1 MessageIdentification) วันที่สร้างข้อความ (1.2 CreationDateTime) และ ข้อมูลผู้สร้างข้อความ (1.8 
InitiatingParty) เป็นต้น ซึ่งข้อมูลในส่วนของ GroupHeader จะปรากฎครั้งเดียวในข้อความ 

4.2.1.2 PaymentInformation  (Index 2.0) 
PaymentInformation จะประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของการช าระเงินโดยเฉพาะข้อมูล 
ของเจ้าหนี้หรือผู้สั่งหักเงินเช่น ข้อมูลเจ้าหนี้ (2.19 Creditor) หมายเลขบัญชีของเจ้าหนี้  
(2.20 CreditorAccount) นอกจากนี้ยังมีข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการช าระเงินเช่น วิธีการช าระเงิน (2.2 
PaymentMethod) รหัสระบุประเภทของการท าธุรกรรมว่าเป็นแบบ Batch (2.3 BatchBooking) จ านวน
ธุรกรรม (2.4 NumberOfTransactions) ข้อมูลประเภทของการช าระเงิน (2.6 
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PaymentTypeInformation) และ วันก าหนดช าระเงิน (2.1 RequestedCollectionDate) เป็นต้น ซ่ึง
ข้อมูลในส่วนของ PaymentInformation สามารถมีได้หลายชุดในข้อความ 

4.2.1.3 DirectDebitTransactionInformation  (Index 2.28) 
DirectDebitTransactionInformation เป็นรายการข้อมูลที่อยู่ภายใต้ PaymentInformation ซึ่งสามารถมี
ได้หลายชุดในแต่ละ PaymentInformation ข้อมูลใน DirectDebitTransactionInformation ประกอบด้วย 
รายการรหัสระบุรายการช าระเงิน (2.29 PaymentIdentification) ข้อมูลประเภทของการช าระเงิน (2.32 
PaymentTypeInformation) จ านวนเงินที่ช าระ (2.44 InstructedAmount) ข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกรรมการ
หักบัญชีเงินฝาก (2.46 DirectDebitTransaction) ซึ่งภายในประกอบด้วยข้อมูลของสัญญาการยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝาก (2.47 MandateRelatedInformation) นอกจากนั้นในรายการข้อมูล 
DirectDebitTransactionInformation ยังมีรายการข้อมลูที่เก่ียวข้องกับลูกหนี้หรือผู้ถูกหักบัญชี (2.72 
Debtor) ข้อมูลบัญชีของเจ้าหนี้ (2.80 DebtorAccount) จุดประสงค์ของการช าระเงิน (2.76 Purpose) 
ข้อมูลที่ต้องรายงานตามกฎหมาย (2.79 RegularReporting) ข้อมูลภาษี (2.80 Tax) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ช าระเงิน (2.81 RelatedRemittanceInformation) และ ข้อมูลใบแจ้งหนี้ (2.88 RemittanceInformation) 
เป็นต้น 

ตารางที่ 2 รายการข้อมูลในข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (PAIN.008.001.02) 
(ข้อ 4.2.1) 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Rule Data Type 

  Message root <CstmrDrctDbtInitn>  [1..1]    

1.0   GroupHeader <GrpHdr> [1..1]  GroupHeader,  
GroupHeader40 

1.1   +MessageIdentification <MsgId> [1..1]  Max35Text 

1.2   +CreationDateTime <CreDtTm> [1..1]  ISODateTime 

1.3   +Authorisation <Authstn> [0..2]  Authorisation1Choice 

1.4 {Or ++Code <Cd> [1..1]  Authorisation1Code 

1.5 Or} ++Proprietary <Prtry> [1..1]  Max128Text 

1.6   +NumberOfTransactions <NbOfTxs> [1..1]  Max15NumericText 

1.7   +ControlSum <CtrlSum> [0..1]  DecimalNumber 

1.8   +InitiatingParty <InitgPty> [1..1]  PartyIdentification32 

1.9   +ForwardingAgent <FwdgAgt> [0..1]  BranchAndFinancial 

InstitutionIdentification4 

2.0   PaymentInformation <PmtInf> [1..n]  PaymentInstruction 

Information4 

2.1   +PaymentInformationIdentification <PmtInfId> [1..1]  Max35Text 

2.2   +PaymentMethod <PmtMtd> [1..1]  PaymentMethod2Code 

2.3   +BatchBooking <BtchBookg> [0..1]  BatchBookingIndicator 

2.4   +NumberOfTransactions <NbOfTxs> [0..1]  Max15NumericText 

2.5   +ControlSum <CtrlSum> [0..1]  DecimalNumber 

2.6   +PaymentTypeInformation <PmtTpInf> [0..1]  PaymentTypeInformation20 

2.7   ++InstructionPriority <InstrPrty> [0..1]  Priority2Code 

2.8   ++ServiceLevel <SvcLvl> [0..1]  ServiceLevel8Choice 

2.9 {Or +++Code <Cd> [1..1]  ExternalServiceLevel1Code 

2.10 Or} +++Proprietary <Prtry> [1..1]  Max35Text 

2.11   ++LocalInstrument <LclInstrm> [0..1]  LocalInstrument2Choice 

2.12 {Or +++Code <Cd> [1..1]  ExternalLocalInstrument1Code 

2.13 Or} +++Proprietary <Prtry> [1..1]  Max35Text 

2.14   ++SequenceType <SeqTp> [0..1]  SequenceType1Code 

2.15   ++CategoryPurpose <CtgyPurp> [0..1]  CategoryPurpose1Choice 
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Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Rule Data Type 

2.16 {Or +++Code <Cd> [1..1]  ExternalCategoryPurpose1Code 

2.17 Or} +++Proprietary <Prtry> [1..1]  Max35Text 

2.18   +RequestedCollectionDate <ReqdColltnDt> [1..1]  ISODate 

2.19   +Creditor <Cdtr> [1..1]  PartyIdentification32 

2.20   +CreditorAccount <CdtrAcct> [1..1]  CashAccount16 

2.21   +CreditorAgent <CdtrAgt> [1..1]  BranchAndFinancial 
InstitutionIdentification4 

2.22   +CreditorAgentAccount <CdtrAgtAcct> [0..1]  CashAccount16 

2.23   +UltimateCreditor <UltmtCdtr> [0..1] R5 PartyIdentification32 

2.24   +ChargeBearer <ChrgBr> [0..1] R1 ChargeBearerType1Code 

2.25   +ChargesAccount <ChrgsAcct> [0..1] R2 CashAccount16 

2.26   +ChargesAccountAgent <ChrgsAcctAgt> [0..1]  BranchAndFinancial 

InstitutionIdentification4 

2.27   +CreditorSchemeIdentification <CdtrSchmeId> [0..1] R4 PartyIdentification32 

2.28   +DirectDebitTransactionInformation <DrctDbtTxInf> [1..n]  DirectDebitTransaction 

Information9 

2.29   ++PaymentIdentification <PmtId> [1..1]  PaymentIdentification1 

2.30   +++InstructionIdentification <InstrId> [0..1]  Max35Text 

2.31   +++EndToEndIdentification <EndToEndId> [1..1]  Max35Text 

2.32   ++PaymentTypeInformation <PmtTpInf> [0..1] R3 PaymentTypeInformation20 

2.33   +++InstructionPriority <InstrPrty> [0..1]  Priority2Code 

2.34   +++ServiceLevel <SvcLvl> [0..1]  ServiceLevel8Choice 

2.35 {Or ++++Code <Cd> [1..1]  ExternalServiceLevel1Code 

2.36 Or} ++++Proprietary <Prtry> [1..1]  Max35Text 

2.37   +++LocalInstrument <LclInstrm> [0..1]  LocalInstrument2Choice 

2.38 {Or ++++Code <Cd> [1..1]  ExternalLocalInstrument1Code 

2.39 Or} ++++Proprietary <Prtry> [1..1]  Max35Text 

2.40   +++SequenceType <SeqTp> [0..1]  SequenceType1Code 

2.41   +++CategoryPurpose <CtgyPurp> [0..1]  CategoryPurpose1Choice 

2.42 {Or ++++Code <Cd> [1..1]  ExternalCategoryPurpose1Code 

2.43 Or} ++++Proprietary <Prtry> [1..1]  Max35Text 

2.44   ++InstructedAmount <InstdAmt> [1..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

2.45   ++ChargeBearer <ChrgBr> [0..1] R1 ChargeBearerType1Code 

2.46   ++DirectDebitTransaction <DrctDbtTx> [0..1]  DirectDebitTransaction6 

2.47   +++MandateRelatedInformation <MndtRltdInf> [0..1]  MandateRelatedInformation6 

2.48   ++++MandateIdentification <MndtId> [0..1]  Max35Text 

2.49   ++++DateOfSignature <DtOfSgntr> [0..1]  ISODate 

2.50   ++++AmendmentIndicator <AmdmntInd> [0..1]  TrueFalseIndicator 

2.51   ++++AmendmentInformationDetails <AmdmntInfDtls> [0..1] R7 

R8 

AmendmentInformationDetails6 

2.52   +++++OriginalMandateIdentification <OrgnlMndtId> [0..1]  Max35Text 

2.53   +++++OriginalCreditorScheme 

Identification 
<OrgnlCdtrSchmeId> [0..1]  PartyIdentification32 

2.54   +++++OriginalCreditorAgent <OrgnlCdtrAgt> [0..1]  BranchAndFinancial 

InstitutionIdentification4 

2.55   +++++OriginalCreditorAgentAccount <OrgnlCdtrAgtAcct> [0..1]  CashAccount16 

2.56   +++++OriginalDebtor <OrgnlDbtr> [0..1]  PartyIdentification32 

2.57   +++++OriginalDebtorAccount <OrgnlDbtrAcct> [0..1]  CashAccount16 

2.58   +++++OriginalDebtorAgent <OrgnlDbtrAgt> [0..1]  BranchAndFinancial 

InstitutionIdentification4 

2.59   +++++OriginalDebtorAgentAccount <OrgnlDbtrAgtAcct> [0..1]  CashAccount16 

2.60   +++++OriginalFinalCollectionDate <OrgnlFnlColltnDt> [0..1]  ISODate 

2.61   +++++OriginalFrequency <OrgnlFrqcy> [0..1]  Frequency1Code 

2.62   ++++ElectronicSignature <ElctrncSgntr> [0..1]  Max1025Text 

2.63   ++++FirstCollectionDate <FrstColltnDt> [0..1]  ISODate 

2.64   ++++FinalCollectionDate <FnlColltnDt> [0..1]  ISODate 

2.65   ++++Frequency <Frqcy> [0..1]  Frequency1Code 

2.66   +++CreditorSchemeIdentification <CdtrSchmeId> [0..1] R4 PartyIdentification32 

2.67   +++PreNotificationIdentification <PreNtfctnId> [0..1]  Max35Text 

2.68   +++PreNotificationDate <PreNtfctnDt> [0..1]  ISODate 

2.69   ++UltimateCreditor <UltmtCdtr> [0..1] R5 PartyIdentification32 

2.70   ++DebtorAgent <DbtrAgt> [1..1]  BranchAndFinancial 

InstitutionIdentification4 

2.71   ++DebtorAgentAccount <DbtrAgtAcct> [0..1]  CashAccount16 

2.72   ++Debtor <Dbtr> [1..1]  PartyIdentification32 
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Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Rule Data Type 

2.73   ++DebtorAccount <DbtrAcct> [1..1]  CashAccount16 

2.74   ++UltimateDebtor <UltmtDbtr> [0..1]  PartyIdentification32 

2.75   ++InstructionForCreditorAgent <InstrForCdtrAgt> [0..1]  Max140Text 

2.76   ++Purpose <Purp> [0..1]  Purpose2Choice 

2.77 {Or +++Code <Cd> [1..1]  ExternalPurpose1Code 

2.78 Or} +++Proprietary <Prtry> [1..1]  Max35Text 

2.79   ++RegulatoryReporting <RgltryRptg> [0..10]  RegulatoryReporting3 

2.80   ++Tax <Tax> [0..1]  TaxInformation3 

2.81   ++RelatedRemittanceInformation <RltdRmtInf> [0..10]  RemittanceLocation2 

2.82   +++RemittanceIdentification <RmtId> [0..1]  Max35Text 

2.83   +++RemittanceLocationMethod <RmtLctnMtd> [0..1]  RemittanceLocationMethod2Code 

2.84   +++RemittanceLocationElectronicAddress <RmtLctnElctrncAdr> [0..1]  Max2048Text 

2.85   +++RemittanceLocationPostalAddress <RmtLctnPstlAdr> [0..1]  NameAndAddress10 

2.86   ++++Name <Nm> [1..1]  Max140Text 

2.87   ++++Address <Adr> [1..1]  PostalAddress6 

2.88   ++RemittanceInformation <RmtInf> [0..1]  RemittanceInformation5 

2.89   +++Unstructured <Ustrd> [0..n]  Max140Text 

2.90   +++Structured <Strd> [0..n]  StructuredRemittanceInformation7 

2.91   ++++ReferredDocumentInformation <RfrdDocInf>  [0..n]  ReferredDocumentInformation3 

2.92   +++++Type <Tp>  [0..1]  ReferredDocumentType2 

2.93   ++++++CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1]  ReferredDocumentType1Choice 

2.94 {Or +++++++Code <Cd> [1..1]  DocumentType5Code 

2.95 Or} +++++++Proprietary <Prtry> [1..1]  Max35Text 

2.96   ++++++Issuer <Issr> [0..1]  Max35Text 

2.97   +++++Number <Nb> [0..1]  Max35Text 

2.98   +++++RelatedDate <RltdDt> [0..1]  ISODate 

2.99   ++++ReferredDocumentAmount <RfrdDocAmt> [0..1]  RemittanceAmount1 

2.100   +++++DuePayableAmount <DuePyblAmt> [0..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

2.101   +++++DiscountAppliedAmount <DscntApldAmt> [0..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

2.102   +++++CreditNoteAmount <CdtNoteAmt> [0..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

2.103   +++++TaxAmount <TaxAmt> [0..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

2.104   +++++AdjustmentAmountAndReason <AdjstmntAmtAndRsn> [0..n]  DocumentAdjustment1 

2.105   ++++++Amount <Amt> [1..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

2.106   ++++++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1]  CreditDebitCode 

2.107   ++++++Reason <Rsn> [0..1]  Max4Text 

2.108   ++++++AdditionalInformation <AddtlInf> [0..1]  Max140Text 

2.109   +++++RemittedAmount <RmtdAmt> [0..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAnd 

Amount 

2.110   ++++CreditorReferenceInformation <CdtrRefInf> [0..1]  CreditorReferenceInformation2 

2.111   +++++Type <Tp> [0..1]  CreditorReferenceType2 

2.112   ++++++CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1]  CreditorReferenceType1Choice 

2.113 {Or +++++++Code <Cd> [1..1]  DocumentType3Code 

2.114 Or} +++++++Proprietary <Prtry> [1..1]  Max35Text 

2.115   ++++++Issuer <Issr> [0..1]  Max35Text 

2.116   +++++Reference <Ref> [0..1]  Max35Text 

2.117   ++++Invoicer <Invcr> [0..1]  PartyIdentification32 

2.118   ++++Invoicee <Invcee> [0..1]  PartyIdentification32 

2.119   ++++AdditionalRemittanceInformation <AddtlRmtInf> [0..3]  Max140Text 

หมายเหตุ : รายการข้อมูลที่ถูกขีดฆ่าคือรายการข้อมูลที่ยังไม่มีการน าไปใช้งาน 

4.2.2 กฎการใช้งานรายข้อมูลในข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 
R1  ChargeBearerRule 

หากในข้อความมี ChargeBearer แล้ว ChargeBearer ที่อยู่ภายใต้ 
DirectDebitTransactionInformation จะต้องไม่มีในข้อความ 
หากในข้อความมี ChargeBearer ที่อยู่ภายใต้ DirectDebitTransactionInformation แล้วจะต้องไม่
มี ChargeBearer ในข้อความ 
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ในข้อความอาจจะไม่มี ChargeBearer ทั้งสองต าแหน่งก็ได้ 
 

R2  ChargesAccountRule  
หากในข้อความมี ChargesAccountAgent แล้ว จะต้องมี ChargesAccount ในข้อความ. 
 

R3  PaymentTypeInformationRule  
หากในข้อความมี PaymentTypeInformation แล้ว จะต้องไม่มี PaymentTypeInformation ทีอ่ยู่
ภายใต้ DirectDebitTransactionInformation ในข้อความ 
 

R4  CreditorSchemeIdentificationRule  
หากในข้อความมี CreditorSchemeIdentification แล้ว CreditorSchemeIdentification ที่อยู่
ภายใต้ DirectDebitTransactionInformation จะต้องไม่มีอยู่ในข้อความ 
หากในข้อความมี CreditorSchemeIdentification ที่อยู่ภายใต้ 
DirectDebitTransactionInformation แล้ว CreditorSchemeIdentification จะต้องไม่มีอยู่ใน
ข้อความ 
ในข้อความอาจจะไม่มี ทั้ง CreditorSchemeIdentification ทั้งสองต าแหน่งก็ได้ 
 

R5  UltimateCreditorRule 
หากในข้อความมี UltimateCreditor แล้ว UltimateCreditor ที่อยู่ภายใต้ 
DirectDebitTransactionInformation จะต้องไม่มีอยู่ในข้อความ 
หากในข้อความมี UltimateCreditor ที่อยู่ภายใต้ DirectDebitTransactionInformation แล้ว 
UltimateCreditor จะต้องไม่มีอยู่ในข้อความ 
ในข้อความอาจจะไม่มี ทั้ง UltimateCreditor ทั้งสองต าแหน่งก็ได้ 
 

R6  ChargesAccountAgentRule  
หากในข้อความมี ChargesAccountAgent แล้ว ChargesAccountAgent จะต้องเป็นสาขาของ
ตัวแทนเจ้าหนี้หรือบริษัทในเครือของตัวแทนเจ้าหนี้ ไม่ใช่ตัวแทนรายใหม่  
กฎข้อนี้จะมีผลต่อข้อมูลประเภท BranchAndFinancialInstitutionIdentification4  
 

R7  AmendmentIndicatorTrueRule  
ถ้า AmendmentIndicator มีค่าเท่ากับ true แล้ว จะต้องมี AmendementInformationDetails 
อยู่ในข้อความ 
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R8  AmendmentIndicatorFalseRule  
ถ้า AmendmentIndicator มีค่าเท่ากับ false แล้ว จะต้องไม่มี AmendmentInformationDetails 
อยู่ในข้อความ. 

4.2.3 ค าอธิบายการใช้งานรายการข้อมูลในข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ  
ล าดับของค าอธิบายการใช้งานรายการข้อมูลจะเรียงตามตัวเลขดัชนีตามตารางที่ 2 มีดังนี้ 

4.2.3.1 GroupHeader (Index 1.0) 
ชื่อข้อมูล: หัวเรื่องข้อความ 
ชื่อ XML Tag: <GrpHdr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อความ 
รูปแบบข้อมูล:  GroupHeader39 

Index Or Massage Item <XMT tag> <XMT tag> Represent./Type 
1.1  MessageIdentification <MsgId> [1..1] Text 
1.2  CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] DateTime 
1.3  Authorisation <Authstn> [0..2]  
1.6  NumberOfTransactions <NbOfTxs> [1..1] Text 
1.7  ControlSum <CtrlSum> [0..1] Quantity 
1.8  InitiatingParty <InitgPty> [0..1] + 
1.9  ForwardingAgent <FwdgAgt> [0..1] + 

การใช้งานข้อมูล:  ใช้ระบุข้อมูลที่รายการธุรกรรมทั้งหมดซึ่งอยู่ในข้อความนี้ใช้ร่วมกัน 

4.2.3.2 MessageIdentification (Index 1.1) 
ชื่อข้อมูล:   รหัสระบุข้อความ 
ชื่อ XML Tag:  <MsgId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุข้อความซึ่งใช้ในการอ้างอิงถึงข้อความการช าระเงินทาง 

อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ส่งข้อความฯ และผู้รับข้อความฯ 
รูปแบบข้อมูล:   Max35Text    
การใช้งานข้อมูล: เลขที่หรือรหัสส าหรับระบุข้อความซึ่งก าหนดโดยผู้ส่งค าสั่งการโอนเงิน 

(Instructing Party) โดยเลขที่หรือรหัสที่ใช้ระบุจะต้องไม่ซ้ ากัน 
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4.2.3.3 CreationDateTime (Index 1.2) 
ชื่อข้อมูล:  วันและเวลาที่สร้างข้อความ 
ชื่อ XML Tag:  <CreDtTm> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  วันเวลาที่สร้างข้อความ 
รูปแบบข้อมูล:   ISODateTime 
การใช้งานข้อมูล:  ส าหรับระบุวันและเวลาที่ข้อความถูกสร้างขึ้น 

4.2.3.4 Authorisation (Index 1.3) 
ชื่อข้อมูล:   ข้อมูลการอนุมัติข้อความ 
ชื่อ XML Tag:  <Authstn> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:   [0..2] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลที่ใช้ในการพิสูจน์ว่าผู้สร้างข้อความมีสิทธิ์ท า 

รายการธุรกรรมที่อยู่ในข้อความหรือไม่ 
รูปแบบข้อมูล:  Authorisation1Choice 

Index  Or  Message Item  <XML Tag> Mult.  Represent./Type  
1.4  {Or  Code <Cd> [1..1]  Code  
1.5  Or}  Proprietary <Prtry> [1..1]  Text  

4.2.3.5 Code (Index 1.4) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  การอนุมัติข้อความในรูปแบบรหัสตาม Authorisation1Code 
รูปแบบข้อมูล:  Authorisation1Code 
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Code Name Definition ค าอธิบาย 
AUTH PreAuthorisedFile Indicates a file has been pre 

authorised or approved within the 
originating customer environment and 
no further approval is required. 

ไฟล์ข้อมลูถูกอนุมัตลิ่วงหน้า
โดยลูกค้าและไม่ต้องการอนุ
มติเพิ่มเติม 

FDET FileLevelAuthorisati
onDetails 

Indicates that a file requires additional 
file level approval, with the ability to 
view both the payment information 
block and supporting customer credit 
transaction detail. 

ระบุว่าไฟล์ข้อมูลต้องการการ
อนุมัติเพิ่มเติมเพื่อดูข้อมูลการ
ช าระเงินและรายละเอียดของ
บริการโอนเงิน 

FSUM FileLevelAuthorisati
onSummary 

Indicates that a file requires additional 
file level approval, with the ability to 
view only the payment information 
block level information. 

ระบุว่าไฟล์ข้อมูลต้องการการ
อนุมัติเพิ่มเติมเพื่อดูข้อมูลการ
ช าระเงินเท่านั้น 

ILEV InstructionLevelAut
horisation 

Indicates that a file requires all 
customer transactions to be 
authorised or approved. 

ระบุว่ารายการธรุกรรมทั้งหมด
ของลูกค้าในไฟล์ข้อมลู
ต้องการการอนุมตั ิ

4.2.3.6 Proprietary (Index 1.5) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  การอนุมัติข้อความในรูปแบบที่ก าหนดเอง 
รูปแบบข้อมูล:  Max128Text 

4.2.3.7 NumberOfTransactions (Index 1.6) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนธุรกรรมทั้งหมด 
ชื่อ XML Tag:  <NbOfTxs> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนธุรกรรมทั้งหมดในข้อความ 
รูปแบบข้อมูล:  Max15NumericText 
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4.2.3.8 ControlSum (Index 1.7) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนเงินรวมทั้งหมด 
ชื่อ XML Tag:  <CtrlSum> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนเงินรวมทั้งหมดในข้อความโดยไม่ค านึงถึงสกุลเงิน 
รูปแบบข้อมูล:  DecimalNumber   

4.2.3.9 InitiatingParty (Index 1.8) 
ชื่อข้อมูล:  ผู้สร้างข้อความ 
ชื่อ XML Tag:  <InitgPty> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ผู้สร้างข้อความช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32 

4.2.3.10 ForwardingAgent (Index 1.9) 
ชื่อข้อมูล:  ตัวแทนผู้ส่งต่อข้อความ 
ชื่อ XML Tag:  <FwdgAgt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: สถาบันการเงินที่เป็นตัวแทนส่งข้อความที่ได้รับจากผู้ท ารายการธุรกรรม 

ไปยังตัวแทนล าดับถัดไป 
รูปแบบข้อมูล:  BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 

Or Message Item <XML Tag> Mult. 
 FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] 
 BranchIdentification <BrnchId> [0..1] 

4.2.3.11 PaymentInformation (Index 2.0) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลการช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <PmtInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..n] 
ค าอธิบาย:  กลุ่มข้อมูลการช าระเงินของลูกหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  PaymentInstructionInformation4 
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Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.1   PaymentInformationIdentification <PmtInfId> [1..1]  Text  
2.2   PaymentMethod <PmtMtd> [1..1]  Code  
2.3   BatchBooking <BtchBookg> [0..1]  Indicator  
2.4   NumberOfTransactions <NbOfTxs> [0..1]  Text  
2.5   ControlSum <CtrlSum> [0..1]  Quantity  
2.6   PaymentTypeInformation <PmtTpInf> [0..1]   
2.18  RequestedCollectionDate <ReqdColltnDt> [1..1]  DateTime 
2.19  Creditor <Cdtr> [1..1]  + 
2.20  CreditorAccount <CdtrAcct> [1..1]  +  
2.21  CreditorAgent <CdtrAgt> [1..1]  +  
2.22  CreditorAgentAccount <CdtrAgtAcct> [0..1]  +  
2.23  UltimateCreditor <UltmtCdtr> [0..1]  +  
2.24  ChargeBearer <ChrgBr> [0..1]  Code 
2.25  ChargesAccount <ChrgsAcct> [0..1]  + 
2.26  ChargesAccountAgent <ChrgsAcctAgt> [0..1]  +  
2.27  CreditorSchemeIdentification <CdtrSchmeId> [0..1]  +  
2.28  DirectDebitTransactionInformation <DrctDbtTxInf> [1..n]   

4.2.3.12 PaymentInformationIdentification (Index 2.1) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสระบุข้อมูลการช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <PmtInfId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:   [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุกลุ่มรายการการช าระเงินที่มีความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งก าหนดโดย 

ผู้ส่งข้อความช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.2.3.13 PaymentMethod (Index 2.2) 
ชื่อข้อมูล:  วิธีการช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <PmtMtd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสระบุวิธีการช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล:  PaymentMethod3Code 
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Code Name Definition ค าอธิบาย 

DD DirectDebit Collection of an amount of money from 
the debtor's bank account by the creditor. 
The amount of money and dates of 
collections may vary. 

การหักเงินจากบัญชเีงินฝากของ
ลูกหนี้ โดยเจ้าหนี้ ซึ่งวันท่ีและจ านวน
เงินท่ีจะให้มีการหักบญัชีนั้นอาจจะ
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อตกลง 

4.2.3.14 BatchBooking (Index 2.3) 
ชื่อข้อมูล:  ค่าก าหนดชนิดรายการธุรกรรม 
ชื่อ XML Tag:  <BtchBookg> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: ค่าท่ีใช้ก าหนดชนิดรายการธุรกรรมในข้อมูลช าระเงินในกรณีท่ีมีค่าเป็น  

TRUE ก็จะเป็นการท ารายการแบบ (Batch) หากเป็น FALSE ก็จะเป็นการ
ท ารายการทีละรายการ (Single Transaction) 

รูปแบบข้อมูล:  BatchBookingIndicator 
การใช้งานข้อมูล:  ข้อมูลค่าท่ีใช้ก าหนดชนิดรายการธุรกรรมในข้อมูลช าระเงิน 

4.2.3.15 NumberOfTransactions (Index 2.4) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนธุรกรรม 
ชื่อ XML Tag:  <NbOfTxs> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนธุรกรรมที่อยู่ในกลุ่มข้อมูลการช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล:  Max15NumericText 

4.2.3.16 ControlSum (Index 2.5) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนเงินรวม 
ชื่อ XML Tag:  <CtrlSum> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนเงินรวมในกลุ่มข้อมูลการช าระเงินโดยไม่ค านึงถึงสกุลเงิน 
รูปแบบข้อมูล:  DecimalNumber   
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4.2.3.17 PaymentTypeInformation (Index 2.6) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลประเภทของการช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <PmtTpInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของธุรกรรมการช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล:  PaymentTypeInformation20  

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.7   InstructionPriority  <InstrPrty>  [0..1]  Code  
2.8   ServiceLevel  <SvcLvl>  [0..1]   
2.11   LocalInstrument  <LclInstrm>  [0..1]   
2.14   SequenceType  <SeqTp>  [0..1]  Code  
2.15   CategoryPurpose  <CtgyPurp>  [0..1]   

4.2.3.18 InstructionPriority (Index 2.7) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสระบุความเร่งด่วน 
ชื่อ XML Tag:  <InstrPrty> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสระบุความเร่งด่วนหรือล าดับความส าคัญในการด าเนินการตามค าสั่ง 
รูปแบบข้อมูล:  Priority2Code 

Code Name Definition ค าอธิบาย 
HIGH High Priority level is high. ด่วน 
NORM Normal Priority level is normal. ปกติ 

4.2.3.19 ServiceLevel (Index 2.8) 
ชื่อข้อมูล:  รูปแบบการจัดการธุรกรรม 
ชื่อ XML Tag:  <SvcLvl> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ประเภทหรือรูปแบบซึ่งใช้ในการจัดการธุรกรรม 
รูปแบบข้อมูล:  ServiceLevel8Choice 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.9 {Or Code <Cd> [1..1] Code 
2.10 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text 
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4.2.3.20 Code (Index 2.9) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุวิธีการจัดการธุรกรรมข้อตกลงใน ข้อ 2.8 ซึ่งเป็นรหัสอยู่ใน 

ExternalServiceLevel1Code 
รูปแบบข้อมูล:  ExternalServiceLevel1Code      

4.2.3.21 Proprietary (Index 2.10) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุวิธีการจัดการธุรกรรมข้อตกลงในข้อ2.8 ซึ่งเป็นรหัสที่ก าหนดเป็น

การเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.2.3.22 LocalInstrument (Index 2.11) 
ชื่อข้อมูล:  ประเภทบริการช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <LclInstrm> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ประเภทบริการช าระเงินในแต่ละประเทศ 
รูปแบบข้อมูล:   LocalInstrument2Choice 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.12 {Or Code <Cd> [1..1] Code 
2.13 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text 

4.2.3.23 Code (Index 2.12) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุรูปแบบธุรกรรมตามรายการรหัสใน 

ExternalLocalInstrument1Code 
รูปแบบข้อมูล:  ExternalLocalInstrument1Code      
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4.2.3.24 Proprietary (Index 2.13) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสระบุรูปแบบธุรกรรมใน ข้อ 2.11 ซึ่งเป็นรหัสที่ก าหนดเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 
การใช้งานข้อมูล: ใช้ส าหรับระบุประเภทบริการการช าระเงินในประเทศไทย โดยใช้ 

รหัส DBT ส าหรับบริการประเภท Direct Debit 

4.2.3.25 SequenceType (Index 2.14) 
ชื่อข้อมูล:  ล าดับการหักเงินจากบัญชี  
ชื่อ XML Tag:  <SeqTp> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุล าดับการหักเงินจากบัญชีเช่น หักเงินครั้งแรก หรือ หักเงินครั้ง

สุดท้าย หรือ หักเงินเพียงครั้งเดียว หรือ หักเงินตามคาบเวลาที่ก าหนด 
รูปแบบข้อมูล:  SequenceType1Code 

Code Name Definition ค าอธิบาย 
FNAL Final Final collection of a series of direct debit 

instructions. 
รายการหักเงินงวดสุดท้ายของงวด
การช าระเงินท่ีก าหนด 

FRST First First collection of a series of direct debit 
instructions. 

เป็นรายการหักเงินงวดแรกของ
งวดการช าระเงินท่ีก าหนด 

OOFF OneOff Direct debit instruction where the debtor's 
authorisation is used to initiate one single 
direct debit transaction. 

รายการหักเงินที่หักครั้งเดยีว โดย
ลูกหนี้จะอนุมตัิให้หักเงินจากบญัชี
เป็นครั้งๆ ไป 

RCUR Recurring Direct debit instruction where the debtor's 
authorisation is used for regular direct debit 
transactions initiated by the creditor. 

รายการหักเงินปกติตามงวดการ
ช าระเงินท่ีก าหนด 

4.2.3.26 CategoryPurpose (Index 2.15) 
ชื่อข้อมูล:  วัตถุประสงค์ของการช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <CtgyPurp> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลซึ่งระบุวัตถุประสงค์ของการช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล:  CategoryPurpose1Choice 
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Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.16 {Or Code <Cd> [1..1] Code 
2.17 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text 

4.2.3.27 Code (Index 2.16) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุวัตถุประสงค์ของการช าระเงินตามรายการรหัสใน 

ExternalCategoryPurpose1Code 
รูปแบบข้อมูล:  ExternalCategoryPurpose1Code     

4.2.3.28 Proprietary (Index 2.17) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุวัตถุประสงค์ของการช าระเงินใน ข้อ 2.15 ซึ่งเป็นรหัสที่ก าหนด

เพ่ือใช้เฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.2.3.29 RequestedCollectionDate (Index 2.18) 
ชื่อข้อมูล:  วันที่ก าหนดช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <ReqdColltnDt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  วันที่และเวลาที่เจ้าหนี้ก าหนดให้ลูกหนี้ช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล:  ISODate   

4.2.3.30 Creditor (Index 2.19) 
ชื่อข้อมูล:  เจ้าหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <Cdtr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  เจ้าหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  PartyIdentification32       
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4.2.3.31 CreditorAccount (Index 2.20) 
ชื่อข้อมูล:  บัญชีเจ้าหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <CdtrAcct> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  หมายเลขบัญชีของเจ้าหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  CashAccount16       

4.2.3.32 CreditorAgent (Index 2.21) 
ชื่อข้อมูล:  ตัวแทนเจ้าหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <CdtrAgt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ตัวแทนเจ้าหนี้หรือธนาคารผู้ให้บริการบัญชีแก่เจ้าหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  BranchAndFinancialInstitutionIdentification4    

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
 FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1]  
 BranchIdentification <BrnchId> [0..1]  

4.2.3.33 CreditorAgentAccount (Index 2.22) 
ชื่อข้อมูล:  บัญชีตัวแทนเจ้าหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <CdtrAgtAcct> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  บัญชีของตัวแทนเจ้าหนี้หรือบัญชีของธนาคารผู้ให้บริการบัญชีแก่เจ้าหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  CashAccount16       

4.2.3.34 UltimateCreditor (Index 2.23) 
ชื่อข้อมูล:  เจ้าหนี้ตัวจริง 
ชื่อ XML Tag:  <UltmtCdtr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: เจ้าหนี้ตัวจริงหรือผู้ขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งอาจจะไม่ใช่ 

ผู้ส่งข้อความช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล:  PartyIdentification32      

 กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง:  R5 
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4.2.3.35 ChargeBearer (Index 2.24) 
ชื่อข้อมูล:  ผู้ช าระค่าธรรมเนียม 
ชื่อ XML Tag:  <ChrgBr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ผู้ที่ช าระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการท ารายการ 
รูปแบบข้อมูล:  ChargeBearerType1Code 

Code Name Definition ค าอธิบาย 
CRED BorneByCreditor All transaction charges are to be 

borne by the creditor. 
ธุรกรรมทั้งหมดเจา้หนี้เป็น
ผู้รับผิดชอบ 

DEBT BorneByDebtor All transaction charges are to be 
borne by the debtor. 

ธุรกรรมทั้งหมดลูกหนี้เป็น
ผู้รับผิดชอบ 

SHAR Shared In a credit transfer context, means 
that transaction charges on the 
sender side are to be borne by the 
debtor, transaction charges on the 
receiver side are to be borne by 
the creditor. In a direct debit 
context, means that transaction 
charges on the sender side are to 
be borne by the creditor, 
transaction charges on the receiver 
side are to be borne by the debtor. 

ในบริบทของการโอนเงินเข้าบัญชี 
หมายถึงลูกหนีจ้ะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมที่เกีย่วข้องในฝั่งของ
ผู้โอนเงิน และเจ้าหนี้จะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่ง
ผู้รับเงิน ในบริบทของการหักเงิน
จากบัญชี หมายถึงเจ้าหนี้จะ
รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่งของ
ผู้หักบัญชี และลูกหนี้จะ
รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่งของ
ผู้ถูกหักบัญชี 

SLEV FollowingServiceLev
el 
 

Charges are to be applied following 
the rules agreed in the service level 
and/or scheme 

ค่าธรรมเนียมจะถูกหักตาม
ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ธุรกรรม 

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง:  R1 

4.2.3.36 ChargesAccount (Index 2.25) 
ชื่อข้อมูล:  บัญชีช าระค่าธรรมเนียม 
ชื่อ XML Tag:  <ChrgsAcct> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  บัญชีซึ่งถูกใช้ในการช าระค่าธรรมเนียมจากการท าธุรกรรมทางการเงิน 
รูปแบบขอ้มูล:  CashAccount16      

 กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R2 
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4.2.3.37 ChargesAccountAgent (Index 2.26) 
ชื่อข้อมูล:  ธนาคารหรือตัวแทนที่ให้บริการช าระค่าธรรมเนียม 
ชื่อ XML Tag:  <ChrgsAcctAgt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ธนาคารหรือตัวแทนผู้ให้บริการช าระค่าธรรมเนียม 
รูปแบบข้อมูล  BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
 FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1]  
 BranchIdentification <BrnchId> [0..1]  

4.2.3.38 CreditorSchemeIdentification (Index 2.27) 
ชื่อข้อมูล:  ผู้รับเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <CdtrSchmeId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..n] 
ค าอธิบาย:  ผู้รับเงินซึ่งลงนามในสัญญา 
รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32 
การใช้งานข้อมูล : R4 

4.2.3.39 DirectDebitTransactionInformation (Index 2.28) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลการหักเงินจากบัญชี 
ชื่อ XML Tag:  <DrctDbtTxInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..n] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลรายการธุรกรรมที่อยู่ในข้อความ 
รูปแบบข้อมูล :  DirectDebitTransactionInformation9   
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Index  Or  Message Item  <XML Tag>  Mult.  Represent./Type 
2.29   PaymentIdentification  <PmtId>  [1..1]   
2.32   PaymentTypeInformation  <PmtTpInf>  [0..1]   
2.44   InstructedAmount  <InstdAmt>  [1..1]  Amount  
2.45   ChargeBearer  <ChrgBr>  [0..1]  Code  
2.46   DirectDebitTransaction  <DrctDbtTx>  [0..1]   
2.69   UltimateCreditor  <UltmtCdtr>  [0..1]  +  
2.70   DebtorAgent  <DbtrAgt>  [1..1]  +  
2.71   DebtorAgentAccount  <DbtrAgtAcct>  [0..1]  +  
2.72   Debtor  <Dbtr>  [1..1]  +  
2.73   DebtorAccount  <DbtrAcct>  [1..1]  +  
2.74   UltimateDebtor  <UltmtDbtr>  [0..1]  +  
2.75   InstructionForCreditorAgent  <InstrForCdtrAgt>  [0..1]  Text  
2.76   Purpose  <Purp>  [0..1]   
2.79   RegulatoryReporting  <RgltryRptg>  [0..10]  +  
2.80   Tax  <Tax>  [0..1]  +  
2.81   RelatedRemittanceInformation  <RltdRmtInf>  [0..10]   
2.88   RemittanceInformation  <RmtInf>  [0..1]   

4.2.3.40 PaymentIdentification (Index 2.29) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสระบุรายการช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <PmtId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสที่ใช้อ้างอิงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล:  PaymentIdentification1   

Index  Or  Message Item  <XML Tag>  Mult.  Represent./Type  
2.30   InstructionIdentification  <InstrId>  [0..1]  Text  
2.31   EndToEndIdentification  <EndToEndId>  [1..1]  Text  

4.2.3.41 InstructionIdentification (Index 2.30) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสระบุค าสั่งช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <InstrId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุค าสั่งช าระหนี้ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งก าหนดโดยผู้ออกค าสั่ง เพ่ือแจ้ง

ไปยังผู้รับค าสั่ง 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 
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4.2.3.42 EndToEndIdentification (Index 2.31) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสอ้างอิงรายการช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <EndToEndId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุรายการธุรกรรมการช าระเงินที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งก าหนดโดยผู้สร้าง

ข้อความ โดยเป็นรหัสที่ถูกใช้ตลอดกระบวนการช าระหนี้จากจุดเริ่มต้นจน
สิ้นสุดการท าธุรกรรม 

รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.2.3.43 PaymentTypeInformation (Index 2.32) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลประเภทของการช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <PmtTpInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของธุรกรรมการช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล:  PaymentTypeInformation20 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.33  InstructionPriority <InstrPrty> [0..1]  Code  
2.34  ServiceLevel <SvcLvl> [0..1]   
2.37  LocalInstrument <LclInstrm> [0..1]   
2.40  SequenceType <SeqTp> [0..1]  Code 
2.41  CategoryPurpose <CtgyPurp> [0..1]   

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R3 

4.2.3.44 InstructionPriority (Index 2.33) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสระบุล าดับความส าคัญ 
ชื่อ XML Tag  <InstrPrty> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน  [0..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสบ่งชี้ความเร่งด่วนหรือความส าคัญของการด าเนินการตามค าสั่ง 
รูปแบบข้อมูล:  Priority2Code 

Code Name Definition ค าอธิบาย 
HIGH High Priority level is high. ด่วน 
NORM Normal Priority level is normal. ปกติ 
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4.2.3.45 ServiceLevel (Index 2.34) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อตกลงการจัดการธุรกรรม 
ชื่อ XML Tag:  <SvcLvl> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ข้อตกลงหรือระเบียบข้อบังคับซึ่งใช้ในการจัดการธุรกรรม 
รูปแบบข้อมูล:  ServiceLevel8Choice 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.35 {Or Code <Cd> [1..1] Code 
2.36 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text 

4.2.3.46 Code  (Index 2.35) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุวิธีการจัดการธุรกรรมข้อตกลงใน ข้อ 2.8 ซึ่งเป็นรหัสอยู่ใน 

ExternalServiceLevel1Code 
รูปแบบข้อมูล:  ExternalServiceLevel1Code      

4.2.3.47 Proprietary (Index 2.36) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุวิธีการจัดการธุรกรรมข้อตกลงใน ข้อ 2.8 ซึ่งเป็นรหัสที่ก าหนด

เป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.2.3.48 LocalInstrument (Index 2.37) 
ชื่อข้อมูล:  ประเภทบริการช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <LclInstrm> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  รูปแบบของธุรกรรมในแต่ละประเทศ 
รูปแบบข้อมูล:  LocalInstrument2Choice 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.38 {Or  Code  <Cd> [1..1]  Code  
2.39 Or}  Proprietary  <Prtry> [1..1]  Text  
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4.2.3.49 Code (Index 2.38) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุรูปแบบธุรกรรมตามรายการรหัสใน 

ExternalLocalInstrument1Code 
รูปแบบข้อมูล:  ExternalLocalInstrument1Code     

4.2.3.50 Proprietary (Index 2.39) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสระบุรูปแบบธุรกรรมใน ข้อ 2.36 ซึ่งเป็นรหัสที่ก าหนดเพ่ือใช้เฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text  

4.2.3.51 SequenceType (Index 2.40) 
ชื่อข้อมูล:  ล าดับการหักเงินจากบัญชี 
ชื่อ XML Tag:  <SeqTp> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุล าดับการหักเงินจากบัญชีเช่น หักเงินครั้งแรก หรือ หักเงินครั้ง

สุดท้าย หรือ หักเงินเพียงครั้งเดียว หรือ หักเงินตามคาบเวลาที่ก าหนด 
รูปแบบข้อมูล:  SequenceType1Code 

Code Name Definition ค าอธิบาย 
FNAL Final Final collection of a series of direct debit 

instructions. 
รายการหักเงินงวดสุดท้ายของงวด
การช าระเงินท่ีก าหนด 

FRST First First collection of a series of direct debit 
instructions. 

เป็นรายการหักเงินงวดแรกของงวด
การช าระเงินท่ีก าหนด 

OOFF OneOff Direct debit instruction where the debtor's 
authorisation is used to initiate one single 
direct debit transaction. 

รายการหักเงินที่หักครั้งเดยีว โดย
ลูกหนี้จะอนุมตัิให้หักเงินจากบญัชี
เป็นครั้งๆ ไป 

RCUR Recurring Direct debit instruction where the debtor's 
authorisation is used for regular direct debit 
transactions initiated by the creditor. 

รายการหักเงินปกติตามงวดการช าระ
เงินท่ีก าหนด 
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4.2.3.52 CategoryPurpose (Index 2.41) 
ชื่อข้อมูล :  ข้อมูลซึ่งระบุวัตถุประสงค์ของการช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag:   <CtgyPurp> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน :  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลซึ่งระบุวัตถุประสงค์ของการช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล:  CategoryPurpose1Choice 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.42 {Or  Code  <Cd> [1..1]  Code  
2.43 Or}  Proprietary  <Prtry> [1..1]  Text  

4.2.3.53 Code (Index 2.42) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุวัตถุประสงค์ของการช าระเงินตามรายการรหัสใน 

ExternalCategoryPurpose1Code 
รูปแบบข้อมูล:  ExternalCategoryPurpose1Code     

4.2.3.54 Proprietary (Index 2.43) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุวัตถุประสงค์ของการช าระเงินใน ข้อ 2.39 ซึ่งเป็นรหัสที่ก าหนด

เพ่ือใช้เฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.2.3.55 InstructedAmount (Index 2.44) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนเงินที่หักบัญชี 
ชื่อ XML Tag:  <InstdAmt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: จ านวนเงินที่ถูกหักออกจากบัญชีของลูกหนี้เพ่ือโอนเข้าบัญชีของเจ้าหนี้

ก่อนการหักค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นเงินในสกุลเงินที่ผู้สร้างข้อความก าหนด 
รูปแบบข้อมูล:  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount   
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4.2.3.56 ChargeBearer (Index 2.45) 
ชื่อข้อมูล:  ผู้ช าระค่าธรรมเนียม 
ชื่อ XML Tag:  <ChrgBr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ผู้ที่จะช าระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการท ารายการ 
รูปแบบข้อมูล:  ChargeBearerType1Code 

Code Name Definition ค าอธิบาย 
CRED BorneByCreditor All transaction charges are to be 

borne by the creditor. 
ธุรกรรมทั้งหมดเจา้หนี้เป็น
ผู้รับผิดชอบ 

DEBT BorneByDebtor All transaction charges are to be 
borne by the debtor. 

ธุรกรรมทั้งหมดลูกหนี้เป็น
ผู้รับผิดชอบ 

SHAR Shared In a credit transfer context, means 
that transaction charges on the 
sender side are to be borne by the 
debtor, transaction charges on the 
receiver side are to be borne by the 
creditor. In a direct debit context, 
means that transaction charges on 
the sender side are to be borne by 
the creditor, transaction charges on 
the receiver side are to be borne by 
the debtor. 

ในบริบทของการโอนเงินเข้าบัญชี 
หมายถึงลูกหนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมที่เกีย่วข้องในฝั่งของผู้
โอนเงิน และเจา้หนี้จะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่งผูร้บั
เงินในบริบทของการหักเงินจากบญัชี 
หมายถึงเจ้าหนี้จะรับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมในฝั่งของผู้หักบัญชี 
และลูกหนี้จะรับผดิชอบ
ค่าธรรมเนียมในฝั่งของผู้ถูกหักบัญชี 

SLEV FollowingServiceLevel Charges are to be applied following 
the rules agreed in the service level 
and/or scheme 

ค่าธรรมเนียมจะถูกหักตามข้อตกลงที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกรรม 

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R1 

4.2.3.57 DirectDebitTransaction (Index 2.46) 
ชื่อข้อมูล:  รายการหักเงินจากบัญชี 
ชื่อ XML Tag:  <DrctDbtTx> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการหักเงินจากบัญชี  
รูปแบบข้อมูล:  DirectDebitTransaction6 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.47   MandateRelatedInformation  <MndtRltdInf>  [0..1]   
2.66   CreditorSchemeIdentification  <CdtrSchmeId>  [0..1]  +  
2.67   PreNotificationIdentification  <PreNtfctnId>  [0..1]  Text  
2.68   PreNotificationDate  <PreNtfctnDt>  [0..1]  DateTime  



หน้า 119 
 

4.2.3.58 MandateRelatedInformation (Index 2.47) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการหักเงินจากบัญชี 
ชื่อ XML Tag:  <MndtRltdInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  รายละเอียดของข้อตกลงการหักเงินจากบัญชีระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  MandateRelatedInformation6  

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.48   MandateIdentification  <MndtId>  [0..1]  Text  
2.49   DateOfSignature  <DtOfSgntr>  [0..1]  DateTime  
2.50   AmendmentIndicator  <AmdmntInd>  [0..1]  Indicator  
2.51   AmendmentInformationDetails  <AmdmntInfDtls>  [0..1]   
2.62   ElectronicSignature  <ElctrncSgntr>  [0..1]  Text  
2.63   FirstCollectionDate  <FrstColltnDt>  [0..1]  DateTime  
2.64   FinalCollectionDate  <FnlColltnDt>  [0..1]  DateTime  
2.65   Frequency  <Frqcy>  [0..1]  Code  

4.2.3.59 MandateIdentification (Index 2.48) 
ชื่อข้อมูล:  เลขที่สัญญา 
ชื่อ XML Tag:  <MndtId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: หมายเลขอ้างอิงสัญญาหรือข้อตกลงการหักเงินจากบัญชีที่มีความเป็น

เอกลักษณ์ซึ่งก าหนดโดยเจ้าหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.2.3.60 DateOfSignature (Index 2.49) 
ชื่อข้อมูล:  วันที่ลงนามในข้อตกลงการหักเงินจากบัญชี 
ชื่อ XML Tag:  <DtOfSgntr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  วันที่ลูกหนี้ลงนามในข้อตกลงหักเงินจากบัญชี 
รูปแบบข้อมูล: ISODate 
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4.2.3.61 AmendmentIndicator (Index 2.50) 
ชื่อข้อมูล:  ตัวบ่งชี้ว่าข้อตกลงได้รับการแก้ไข 
ชื่อ XML Tag:  <AmdmntInd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: ตัวบ่งชี้ว่าข้อตกลงการหักเงินจากบัญชีว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่ หากมีค่า

เป็น True หมายถึงมีการแก้ไข หากมีค่าเป็น False หมายถึงไม่มีการแก้ไข 
รูปแบบข้อมูล:  TrueFalseIndicator 

4.2.3.62 AmendmentInformationDetails (Index 2.51) 
ชื่อข้อมูล:  รายการข้อตกลงที่ได้รับการแก้ไข 
ชื่อ XML Tag:  <AmdmntInfDtls> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  รายการข้อตกลงการหักเงินจากบัญชีที่ได้รับการแก้ไข 
รูปแบบข้อมูล:  AmendmentInformationDetails6  

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.52   OriginalMandateIdentification  <OrgnlMndtId>  [0..1]  Text  
2.53   OriginalCreditorSchemeIdentification  <OrgnlCdtrSchmeId>  [0..1]  +  
2.54   OriginalCreditorAgent  <OrgnlCdtrAgt>  [0..1]  +  
2.55   OriginalCreditorAgentAccount  <OrgnlCdtrAgtAcct>  [0..1]  +  
2.56   OriginalDebtor  <OrgnlDbtr>  [0..1]  +  
2.57   OriginalDebtorAccount  <OrgnlDbtrAcct>  [0..1]  +  
2.58   OriginalDebtorAgent  <OrgnlDbtrAgt>  [0..1]  +  
2.59   OriginalDebtorAgentAccount  <OrgnlDbtrAgtAcct>  [0..1]  +  
2.60   OriginalFinalCollectionDate  <OrgnlFnlColltnDt>  [0..1]  DateTime  
2.61   OriginalFrequency  <OrgnlFrqcy>  [0..1]  Code  

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R7, R8 

4.2.3.63 OriginalMandateIdentification (Index 2.52) 
ชื่อข้อมูล:  หมายเลขระบุข้อตกลงการหักบัญชีเดิม 
ชื่อ XML Tag:  <OrgnlMndtId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: รหัสหรือหมายเลขที่เป็นเอกลักษณ์เพ่ือใช้ระบุข้อตกลงการหักบัญชีเดิม 

ซึ่งก าหนดโดยเจ้าหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 
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4.2.3.64 OriginalCreditorSchemeIdentification (Index 2.53) 
ชื่อข้อมูล:  ผู้รับเงินในข้อตกลงเดิม 
ชื่อ XML Tag:  <OrgnlCdtrSchmeId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ผู้รับเงินในข้อตกลงเดิม (ก่อนมีการแก้ไข) 
รูปแบบข้อมูล:  PartyIdentification32       

4.2.3.65 OriginalCreditorAgent (Index 2.54) 
ชื่อข้อมูล:  ตัวแทนเจ้าหนี้ในข้อตกลงเดิม 
ชื่อ XML Tag:  <OrgnlCdtrAgt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ตัวแทนเจ้าหนี้ในข้อตกลงเดิม (ก่อนมีการแก้ไข) 
รูปแบบข้อมูล:  BranchAndFinancialInstitutionIdentification4    

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
 FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1]  
 BranchIdentification <BrnchId> [0..1]  

4.2.3.66 OriginalCreditorAgentAccount (Index 2.55) 
ชื่อข้อมูล:  หมายเลขบัญชีของตัวแทนเจ้าหนี้ในข้อตกลงเดิม 
ชื่อ XML Tag:  <OrgnlCdtrAgtAcct> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: หมายเลขบัญชีของตัวแทนเจ้าหนี้ในข้อตกลงการหักบัญชีเดิม  

(ก่อนมีการแก้ไข) 
รูปแบบข้อมูล:  CashAccount16       

4.2.3.66 OriginalDebtor (Index 2.56) 
ชื่อข้อมูล:  ลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม 
ชื่อ XML Tag:  <OrgnlDbtr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ลูกหนี้คนแรกในข้อตกลงเดิม (ก่อนมีการแก้ไข) 
รูปแบบข้อมูล:  PartyIdentification32       
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4.2.3.67 OriginalDebtorAccount (Index 2.57) 
ชื่อข้อมูล:  หมายเลขบัญชีลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม 
ชื่อ XML Tag:  <OrgnlDbtrAcct> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  หมายเลขบัญชีลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม (ก่อนมีการแก้ไข) 
รูปแบบข้อมูล:  CashAccount16       

4.2.3.68 OriginalDebtorAgent (Index 2.58) 
ชื่อข้อมูล:  ตัวแทนลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม 
ชื่อ XML Tag:  <OrgnlDbtrAgt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ตัวแทนลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม (ก่อนมีการแก้ไข) 
รูปแบบข้อมูล:  BranchAndFinancialInstitutionIdentification4    

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
 FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1]  
 BranchIdentification <BrnchId> [0..1]  

4.2.3.69 OriginalDebtorAgentAccount (Index 2.59) 
ชื่อข้อมูล:  หมายเลขบัญชีตัวแทนลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม 
ชื่อ XML Tag:  <OrgnlDbtrAgtAcct> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  หมายเลขบัญชีตัวแทนลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม (ก่อนการแก้ไข) 
รูปแบบข้อมูล:  CashAccount16       

4.2.3.70 OriginalFinalCollectionDate (Index 2.60) 
ชื่อข้อมูล:  วันสิ้นสุดการหักบัญชีเพื่อช าระหนี้ในข้อตกลงเดิม 
ชื่อ XML Tag:  <OrgnlFnlColltnDt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  วันสิ้นสุดการหักบัญชีเพื่อช าระหนี้ในข้อตกลงเดิม (ก่อนการแก้ไข) 
รูปแบบข้อมูล:  ISODate    
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4.2.3.71 OriginalFrequency (Index 2.61) 
ชื่อข้อมูล:  ประเภทงวดการหักเงินจากบัญชี 
ชื่อ XML Tag:  <OrgnlFrqcy> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ประเภทของงวดการหักเงินจากบัญชีในข้อตกลงเดิม (ก่อนการแก้ไข) 
รูปแบบข้อมูล :  Frequency1Code 

Code Name Definition ค าอธิบาย 
ADHO Adhoc Event takes place on request or as 

necessary. 
รายการธรุกรรมที่เกิดขึ้นตามความ
ต้องการหรือความจ าเป็น 

DAIL Daily Event takes place every day. รายการธรุกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆวนั 
INDA IntraDay Event takes place several times a 

day. 
รายการธรุกรรมที่เกิดขึ้นได้หลายๆครั้งต่อ
วัน 

MIAN SemiAnnual Event takes place every six months 
or two times a year. 

รายการธรุกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆ 6 เดือน 
หรือจ านวน 2 ครั้งต่อป ี

MNTH Monthly Event takes place every month or 
once a month. 

รายการธรุกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆเดือนหรือ
เดือนละ 1 ครั้ง 

QURT Quarterly Event takes place every three 
months or four times a year. 

รายการธรุกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆ 3 เดือน 
หรือปีละ 4 ครั้ง 

WEEK Weekly Event takes place once a week. รายการธรุกรรมที่เกิดขึ้นสัปดาห์ละครั้ง 
YEAR Annual Event takes place every year or 

once a year. 
รายการธรุกรรมที่เกิดขึ้นทุกปีหรือ ปีละ 1 
ครั้ง 

4.2.3.72 ElectronicSignature (Index 2.62) 
ชื่อข้อมูล:  ลายมือชื่อดิจิทัล 
ชื่อ XML Tag:  <ElctrncSgntr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ลายมือชื่อดิจิทัลของลูกหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  Max1025Text 

4.2.3.73 FirstCollectionDate (Index 2.63) 
ชื่อข้อมูล:  วันที่เริ่มต้นการหักเงินจากบัญชี 
ชื่อ XML Tag:  <FrstColltnDt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  วันที่เริ่มต้นการหักเงินจากบัญชีเพ่ือช าระหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  ISODate  

  



หน้า 124 
 

4.2.3.74 FinalCollectionDate (Index 2.64) 
ชื่อข้อมูล:  วันสุดท้ายของการหักเงินจากบัญชี 
ชื่อ XML Tag:  <FnlColltnDt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  วันสุดท้ายของการหักเงินจากบัญชี 
รูปแบบข้อมูล:  ISODate   

4.2.3.75 Frequency (Index 2.65) 
ชื่อข้อมูล:  ประเภทงวดการหักเงินจากบัญชี 
ชื่อ XML Tag:  <Frqcy> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสระบุประเภทงวดการหักเงินจากบัญชี 
รูปแบบข้อมูล:  Frequency1Code 

Code Name Definition ค าอธิบาย 
ADHO Adhoc Event takes place on request or as 

necessary. 
รายการธรุกรรมที่เกิดขึ้นตามความ
ต้องการหรือความจ าเป็น 

DAIL Daily Event takes place every day. รายการธรุกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆวนั 
INDA IntraDay Event takes place several times a 

day. 
รายการธรุกรรมที่เกิดขึ้นได้หลายๆครั้งต่อ
วัน 

MIAN SemiAnnual Event takes place every six months 
or two times a year. 

รายการธรุกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆ 6 เดือน 
หรือจ านวน 2 ครั้งต่อป ี

MNTH Monthly Event takes place every month or 
once a month. 

รายการธรุกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆเดือน
หรือเดือนละ 1 ครั้ง 

QURT Quarterly Event takes place every three 
months or four times a year. 

รายการธรุกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆ 3 เดือน 
หรือปีละ 4 ครั้ง 

WEEK Weekly Event takes place once a week. รายการธรุกรรมที่เกิดขึ้นสัปดาห์ละครั้ง 
YEAR Annual Event takes place every year or 

once a year. 
รายการธรุกรรมที่เกิดขึ้นทุกปีหรือ ปีละ 1 
ครั้ง 

4.2.3.76 CreditorSchemeIdentification (Index 2.66) 
ชื่อข้อมูล:  ผู้รับเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <CdtrSchmeId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ผู้รับเงินซึ่งลงนามในสัญญา 
รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32 
กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R4 
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4.2.3.77 PreNotificationIdentification (Index 2.67) 
ชื่อข้อมูล:  หมายเลขใบแจ้งการหักบัญชี 
ชื่อ XML Tag:  <PreNtfctnId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: หมายเลขส าหรับระบุใบแจ้งการหักเงินจากบัญชีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ใบแจ้ง

เตือนดังกล่าวจะถูกส่งแยกต่างหากจากใบแจ้งผลการหักเงินจากบัญชี 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.2.3.78 PreNotificationDate (Index 2.68) 
ชื่อข้อมูล:  วันที่แจ้งการหักบัญชี 
ชื่อ XML Tag:  <PreNtfctnDt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: วันที่เจ้าหนี้แจ้งให้ลูกหนี้ทราบเกี่ยวกับจ านวนเงินและวันที่จะมีการหักเงิน

จากบัญชีของลูกหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  ISODate   

4.2.3.79 UltimateCreditor (Index 2.69) 
ชื่อข้อมูล:  เจ้าหนี้ตัวจริง 
ชื่อ XML Tag:  <UltmtCdtr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  เจ้าหนี้ตัวจริงหรือผู้ขายสินค้าและบริการ 
รูปแบบข้อมูล:  PartyIdentification32      

 กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R5 

4.2.3.80 DebtorAgent (Index 2.70) 
ชื่อข้อมูล:  ตัวแทนลูกหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <DbtrAgt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ตัวแทนลูกหนี้ หรือธนาคารผู้ให้บริการบัญชีแก่ลูกหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  BranchAndFinancialInstitutionIdentification4    

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
 FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1]  
 BranchIdentification <BrnchId> [0..1]  
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4.2.3.81 DebtorAgentAccount (Index 2.71) 
ชื่อข้อมูล:  บัญชีตัวแทนลูกหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <DbtrAgtAcct> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  บัญชีของตัวแทนลูกหนี้หรือบัญชีของธนาคารผู้ให้บริการบัญชีแก่ลูกหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  CashAccount16       

4.2.3.82 Debtor (Index 2.72) 
ชื่อข้อมูล:  ลูกหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <Dbtr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ลูกหนี้ บุคคลผู้ค้างช าระเงินให้กับเจ้าหนี้หรือเจ้าหนี้สุดท้าย 
รูปแบบข้อมูล:  PartyIdentification32       

4.2.3.83 DebtorAccount (Index 2.73) 
ชื่อข้อมูล:  บัญชีลูกหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <DbtrAcct> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  หมายเลขบัญชีลูกหนี้ ซึ่งเป็นบัญชีที่จะโดนหักเงินเพ่ือช าระหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  CashAccount16       

4.2.3.84 UltimateDebtor (Index 2.74) 
ชื่อข้อมูล:  ลูกหนี้ตัวจริง 
ชื่อ XML Tag:  <UltmtDbtr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: ลูกหนี้ตัวจริงหรือผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งอาจจะไม่ใช่ 

ผู้ส่งข้อความช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล:  PartyIdentification32       
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4.2.3.85 InstructionForCreditorAgent (Index 2.75) 
ชื่อข้อมูล:  ค าสั่งเพ่ิมเติมส าหรับตัวแทนลูกหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <InstrForCdtrAgt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: ค าสั่งเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับการช าระเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้สร้างข้อความ

ต้องการแจ้งให้ตัวแทนเจ้าหนี้ทราบ 
รูปแบบข้อมูล:  Max140Text 

4.2.3.86 Purpose (Index 2.76) 
ชื่อข้อมูล:  จุดประสงค์การช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <Purp> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ระบจุุดประสงค์ของธุรกรรมการช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล:  Purpose2Choice 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.77 {Or  Code  <Cd> [1..1]  Code  
2.78 Or}  Proprietary  <Prtry> [1..1]  Text  

4.2.3.87 Code (Index 2.77) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบจุุดประสงค์ของธุรกรรมการช าระหนี้ตามรายการรหัสใน 

ExternalPurpose1Code 
รูปแบบข้อมูล:  ExternalPurpose1Code      

4.2.3.88 Proprietary (Index 2.78) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบจุุดประสงค์ของธุรกรรมการช าระหนี้ตามรูปแบบที่ก าหนดเป็นการ

เฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 
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4.2.3.89 RegulatoryReporting (Index 2.79) 
ชื่อข้อมูล:  รายงานตามกฏหมาย 
ชื่อ XML Tag:  <RgltryRptg> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..10] 
ค าอธิบาย:  การรายงานตามระเบียบและกฏหมายที่เก่ียวข้องกับการหักบัญชี 
รูปแบบข้อมูล:  RegulatoryReporting3  

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
 DebitCreditReportingIndicator  <DbtCdtRptgInd>  [0..1]  Code  
 Authority  <Authrty>  [0..1]   
 Details  <Dtls>  [0..n]   

4.2.3.90 Tax (Index 2.80) 
ชื่อข้อมูล:  ภาษ ี
ชื่อ XML Tag:  <Tax> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลภาษี 
รูปแบบข้อมูล:      TaxInformation3  
การใข้งานข้อมูล:  ส าหรับระบุรายละเอียดของข้อมูลภาษี 

Or  Message Item  <XML Tag>  Mult.  Represent./Type  
 Creditor  <Cdtr>  [0..1]   
 Debtor  <Dbtr>  [0..1]   
 AdministrationZone  <AdmstnZn>  [0..1]  Text  
 ReferenceNumber  <RefNb>  [0..1]  Text  
 Method  <Mtd>  [0..1]  Text  
 TotalTaxableBaseAmount  <TtlTaxblBaseAmt>  [0..1]  Amount  
 TotalTaxAmount  <TtlTaxAmt>  [0..1]  Amount  
 Date  <Dt>  [0..1]  DateTime  
 SequenceNumber  <SeqNb>  [0..1]  Quantity  
 Record  <Rcrd>  [0..n]   

4.2.3.91 RelatedRemittanceInformation (Index 2.81) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <RltdRmtInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..10] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวกับการหักบัญชีเพ่ือช าระหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  RemittanceLocation2  
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Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent. 
/Type 

2.82   RemittanceIdentification  <RmtId>  [0..1]  Text  
2.83   RemittanceLocationMethod  <RmtLctnMtd>  [0..1]  Code  
2.84   RemittanceLocationElectronicAddress  <RmtLctnElctrncAdr>  [0..1]  Text  
2.85   RemittanceLocationPostalAddress  <RmtLctnPstlAdr>  [0..1]   

4.2.3.92 RemittanceIdentification (Index 2.82) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสระบขุ้อมูลการช าระหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <RmtId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุข้อมูลการช าระหนี้ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งก าหนดโดยผู้สร้างข้อความ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text  

4.2.3.93 RemittanceLocationMethod (Index 2.83) 
ชื่อข้อมูล:  แจ้งผลการหักบัญชี 
ชื่อ XML Tag:  <RmtLctnMtd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ช่องทางการแจ้งผลการช าระเงินด้วยการหักบัญชี 
รูปแบบข้อมูล:  RemittanceLocationMethod2Code 

Code Name Definition ค าอธิบาย 
EDIC  ElectronicDataInter 

change 
Remittance advice information must be sent 
through Electronic Data Interchange (EDI). 

แจ้งผลการช าระเงิน
ผ่าน EDI 

EMAL EMail Remittance advice information must be sent 
through e-mail. 

แจ้งผลการช าระเงิน
ผ่าน Email 

FAXI Fax Remittance advice information must be faxed. แจ้งผลการช าระเงิน
ผ่านแฟกซ ์

POST Post Remittance advice information must be sent 
through postal services. 

แจ้งผลการช าระเงิน
ผ่านไปรษณีย ์

SMSM SMS Remittance advice information must be sent 
through by phone as a short message service 
(SMS). 

แจ้งผลการช าระเงิน
ผ่าน SMS 

URID UniformResource 
Identifier 

Remittance advice information needs to be sent 
to a Uniform Resource Identifier (URI). URI is a 
compact string of characters that uniquely 
identify an abstract or physical resource. URI's 
are the super-set of identifiers, such as URLs, 
email addresses, ftp sites, etc, and as such, 
provide the syntax for all of the identification 
schemes. 

แจ้งผลการช าระเงิน
โดยส่งไปยัง URI ที่
ก าหนด 
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การใช้งานข้อมูล: ในกรณีที่ต้องการระบุช่องทางการแจ้งผลการหักบัญชีเพื่อช าระเงิน 
มากกว่า 1 รายการ  ให้ใช้รายการนี้ระบุช่องทางการส่งผลการโอนเงิน 

4.2.3.94 RemittanceLocationElectronicAddress (Index 2.84) 
ชื่อข้อมูล:  ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ 
ชื่อ XML Tag:  <RmtLctnElctrncAdr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ของตัวแทนผู้ส่งข้อมูลการช าระหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  Max2048Text 
การใช้งานข้อมูล: ระบุหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่, หมายเลข SMS หรือ อีเมล  

ส าหรับการแจ้งผลการหักบัญชีเพ่ือช าระเงิน 

4.2.3.95 RemittanceLocationPostalAddress (Index 2.85) 
ชื่อข้อมูล:  ที่อยู่ไปรษณีย์ 
ชื่อ XML Tag:  <RmtLctnPstlAdr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ที่อยู่ไปรษณีย์ที่จะให้ตัวแทนหรือธนาคารแจ้งผลการช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล:  NameAndAddress10 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.86  Name <Nm> [1..1] Text 
2.87  Address <Adr> [1..1] + 

4.2.3.96 Name (Index 2.86) 
ชื่อข้อมูล:  ชื่อ 
ชื่อ XML Tag:  <Nm> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ชื่อที่ใช้ในการติดต่อและระบุตัวตนได้ 
รูปแบบข้อมูล :  Max140Text 

4.2.3.97 Address (Index 2.87) 
ชื่อข้อมูล:  ที่อยู่ 
ชื่อ XML Tag:  <Adr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อ 
รูปแบบข้อมูล:  PostalAddress6       
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4.2.3.98 RemittanceInformation (Index 2.88) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลใบแจ้งหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <RmtInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลใบแจ้งหนี้หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล:  RemittanceInformation5 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.89   Unstructured  <Ustrd>  [0..n]  Text  
2.90   Structured  <Strd>  [0..n]   

การใช้งานข้อมูล : ข้อมูลใบแจ้งหนี้ประกอบด้วยข้อมูลสองรูปแบบคือรูปแบบข้อมูลที่มี 
โครงสร้างเพื่อแยกแยะรายละเอียดของข้อมูล และรูปแบบของข้อมูลแบบ
ไม่มีโครงสร้างซึ่งมีความยาว 140 ตัวอักษรในแต่ละรายการข้อมูลซึ่งมีได้ไม่
จ ากัด 

4.2.3.99 Unstructured (Index 2.89) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลใบแจ้งหนี้แบบไม่มีโครงสร้าง 
ชื่อ XML Tag:  <Ustrd> 
ความถี่ท่ีเกดิขึ้น:  [0..n] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลใบแจ้งหนี้ซึ่งไม่มีโครงสร้างข้อมูลเพื่อแยกแยะ 

รายละเอียดของใบแจ้งหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  Max140Text 
การใช้งานข้อมูล : ส าหรับบรรจุข้อมูลที่ไม่ต้องการจัดโครงสร้างเพื่อแยกแยะรายละเอียดซึ่ง 

บรรจุได้ 140 ตัวอักษรต่อรายการ (หรือบรรทัด) เช่น ข้อมูลในไฟล์เอกสาร
ประกอบการช าระเงินหรือใบแจ้งหนี้ ที่เอาไว้ส าหรับพิมพ์ออกเป็นต้น 

4.2.3.100 Structured (Index 2.90) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลใบแจ้งหนี้แบบมีโครงสร้าง 
ชื่อ XML Tag:  <Strd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..n] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลใบแจ้งหนี้ซึ่งมีโครงสร้างเพ่ือแยกแยะรายละเอียดของใบแจ้งหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  StructuredRemittanceInformation7  
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Index  Or  Message Item  <XML Tag>  Mult.  Represent./Type  
2.91   ReferredDocumentInformation  <RfrdDocInf>  [0..n]   
2.99   ReferredDocumentAmount  <RfrdDocAmt>  [0..1]   
2.110   CreditorReferenceInformation  <CdtrRefInf>  [0..1]   
2.117   Invoicer  <Invcr>  [0..1]  +  
2.118   Invoicee  <Invcee>  [0..1]  +  
2.119   AdditionalRemittanceInformation  <AddtlRmtInf>  [0..3]  Text  

4.2.3.101 ReferredDocumentInformation (Index 2.91) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลใบแจ้งหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <RfrdDocInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..n] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลอ้างอิงของใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องเช่น ชนิดใบแจ้งหนี้ 

หมายเลขใบแจ้งหนี้ และ วันที่ใบแจ้งหนี้ 
รูปแบบข้อมูล  ReferredDocumentInformation3 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.92   Type  <Tp>  [0..1]   
2.97   Number  <Nb>  [0..1]  Text  
2.98   RelatedDate  <RltdDt>  [0..1]  DateTime  

4.2.3.102 Type (Index 2.92) 
ชื่อข้อมูล:  ชนิดเอกสาร 
ชื่อ XML Tag:  <Tp> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: ชนิดของเอกสารซึ่งสามารถระบุได้โดยใช้รหัสที่ ISO ก าหนด 

หรือรหัสที่ก าหนดเองเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล:  ReferredDocumentType2 

Index  Or  Message Item  <XML Tag>  Mult.  Represent./Type  
2.93   CodeOrProprietary  <CdOrPrtry>  [1..1]   
2.96   Issuer  <Issr>  [0..1]  Text  
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4.2.3.103 CodeOrProprietary (Index 2.93) 
ชื่อข้อมูล:  ประเภทรหัส 
ชื่อ XML Tag:  <CdOrPrtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: ประเภทของรหัสซึ่งมีสองประเภทและก าหนดให้เลือกใช้ได้ 

อย่างใดอย่างหนึ่ง 
รูปแบบข้อมูล:  ReferredDocumentType1Choice 

Index  Or  Message Item  <XML Tag>  Mult.  Represent./Type  
2.94  {Or  Code  <Cd>  [1..1]  Code  
2.95  Or}  Proprietary  <Prtry>  [1..1]  Text  

4.2.3.104 Code (Index 2.94) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุชนิดของเอกสารอ้างอิงตามรายการรหัสใน 

DocumentType5Code 
รูปแบบข้อมูล:  DocumentType5Code  
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Code Name Definition ค าอธิบาย 
AROI AccountReceivableOpe

nItem 
Document is a payment that 
applies to a specific source 
document. 

เอกสารการช าระเงิน 

BOLD BillOfLading Document is a shipping notice. เอกสารแจ้งการส่งพัสด ุ
CINV CommercialInvoice Document is an invoice. ใบแจ้งหนี ้
CMCN CommercialContract Document is an agreement 

between the parties, stipulating the 
terms and conditions of the 
delivery of goods or services. 

ข้อตกลงทางธุรกิจหรือสญัญา
ซื้อขาย 

CNFA CreditNoteRelatedToFi
nancialAdjustment 

Document is a credit note for the 
final amount settled for a 
commercial transaction. 

ใบลดหนี้ส าหรับการปรับดุล
ยอดเงินท่ีต้องช าระในธุรกรรม
การซี้อ/ขาย 

CREN CreditNote Document is a credit note. ใบลดหนี ้
DEBN DebitNote Document is a debit note. ใบเพิ่มหนี ้
DISP DispatchAdvice Document is a dispatch advice. ใบแจ้งการส่งของ 
DNFA DebitNoteRelatedToFin

ancialAdjustment 
Document is a debit note for the 
final amount settled for a 
commercial transaction. 

ใบเพิ่มหนี้ส าหรับการปรับดลุ
ยอดเงินท่ีต้องช าระในธุรกรรม
การซี้อ/ขาย 

HIRI HireInvoice Document is an invoice for the 
hiring of human resources or renting 
goods or equipment. 

ใบเรียกเก็บเงินค่าจ้างค่าเช่า
สินค้า หรือ เครื่องมือต่างๆ 

MSIN MeteredServiceInvoice Document is an invoice claiming 
payment for the supply of metered 
services, eg, gas or electricity, 
supplied to a fixed meter. 

ใบเรียกเก็บเงินค่า
สาธารณูปโภค 

SBIN SelfBilledInvoice Document is an invoice issued by 
the debtor. 

ใบเรียกเก็บเงินออกโดยลูกหนี ้

SOAC StatementOfAccount Document is a statement of the 
transactions posted to the debtor's 
account at the supplier. 

เอกสารที่เป็นรายการเดิน
บัญชีของรายการธุรกรรมที่
ส่งไปยังบัญชลีูกหนี ้

TSUT TradeServicesUtilityTra
nsaction 

Document is a transaction identifier 
as assigned by the Trade Services 
Utility. 

เอกสารการระบุธุรกรรมของ 
Trade Service Utility 

4.2.3.105 Proprietary (Index 2.95) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสระบุชนิดของเอกสารอ้างอิงซึ่งเป็นรหัสที่ก าหนดเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล :  Max35Text 
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4.2.3.106 Issuer (Index 2.96) 
ชื่อข้อมูล :  ผู้ออกเอกสาร 
ชื่อ XML Tag:  <Issr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน :  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ผู้ออก/สร้างเอกสารอ้างอิง 
รูปแบบข้อมูล :  Max35Text 

4.2.3.107 Number (Index 2.97) 
ชื่อข้อมูล :  เลขที่ 
ชื่อ XML Tag:  <Nb> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน :  [0..1] 
ค าอธิบาย:  หมายเลขเอกสารอ้างอิง เช่น หมายเลขใบแจ้งหนี้ 
รูปแบบข้อมูล :  Max35Text 

4.2.3.108 RelatedDate (Index 2.98) 
ชื่อข้อมูล:  วันที่ที่ระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง 
ชื่อ XML Tag:  <RltdDt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  วันที่ที่ระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง เช่น วันที่ในใบแจ้งหนี้ 
รูปแบบข้อมูล :  ISODate    

4.2.3.109 ReferredDocumentAmount (Index 2.99) 
ชื่อข้อมูล :  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจ านวนเงินซึ่งระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง 
ชื่อ XML Tag:  <RfrdDocAmt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน :  [0..1] 
ค าอธิบาย :  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจ านวนเงินซึ่งระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง 
รูปแบบข้อมูล :  RemittanceAmount1  

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.100   DuePayableAmount  <DuePyblAmt>  [0..1]  Amount  
2.101   DiscountAppliedAmount  <DscntApldAmt>  [0..1]  Amount  
2.102   CreditNoteAmount  <CdtNoteAmt>  [0..1]  Amount  
2.103   TaxAmount  <TaxAmt>  [0..1]  Amount  
2.104   AdjustmentAmountAndReason  <AdjstmntAmtAndRsn>  [0..n]   
2.109   RemittedAmount  <RmtdAmt>  [0..1]  Amount  



หน้า 136 
 

4.2.3.110 DuePayableAmount (Index 2.100) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนเงินที่ต้องช าระให้เจ้าหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <DuePyblAmt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนเงินที่ต้องช าระให้เจ้าหนี้ 
รูปแบบข้อมูล :  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

 การใช้งานข้อมูล:  ส าหรับระบุจ านวนเงินที่เป็นค่าสินค้าหรือบริการ 

4.2.3.111 DiscountAppliedAmount (Index 2.101) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนเงินสุทธิที่ต้องช าระหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว 
ชื่อ XML Tag:  <DscntApldAmt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนเงินสุทธิที่ต้องช าระหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว 
รูปแบบข้อมูล :  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

 การใช้งานข้อมูล:  จ านวนเงินสุทธิที่เกิดจากการน าค่าสินค้าหรือบริการมาหักส่วนลดแล้ว 

4.2.3.112 CreditNoteAmount (Index 2.102) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนเงินที่ระบุในใบลดหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <CdtNoteAmt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนเงินที่ระบุในใบลดหนี้ 
รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

4.2.3.113 TaxAmount (Index 2.103) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนเงินภาษ ี
ชื่อ XML Tag:  <TaxAmt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนเงินที่เกิดจากการค านวณภาษี 
รูปแบบข้อมูล:  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount   
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4.2.3.114 AdjustmentAmountAndReason (Index 2.104) 
ชื่อข้อมูล : ข้อมูลการปรับยอดเงินและเหตุผล 
ชื่อ XML Tag:  <AdjstmntAmtAndRsn> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน :  [0..n] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนเงินในเอกสารที่มีการปรับยอดและ 

เหตุผลของการปรับยอด 
รูปแบบข้อมูล :  DocumentAdjustment1  

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
2.105   Amount  <Amt>  [1..1]  Amount  
2.106   CreditDebitIndicator  <CdtDbtInd>  [0..1]  Code  
2.107   Reason  <Rsn>  [0..1]  Text  
2.108   AdditionalInformation  <AddtlInf>  [0..1]  Text  

4.2.3.115 Amount (Index 2.105) 
ชื่อข้อมูล :  จ านวนเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <Amt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน :  [1..1] 
ค าอธิบาย :  จ านวนเงินที่น ามาปรับยอดช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล :  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount   

4.2.3.116 CreditDebitIndicator (Index 2.106) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสระบุชนิดของการปรับยอด 
ชื่อ XML Tag:  <CdtDbtInd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสระบุว่าการปรับยอดนั้นเป็นการเพ่ิมหรือลดยอดหนี้ที่ต้องช าระ 
รูปแบบข้อมูล:  CreditDebitCode  

Code Name Definition ค าอธิบาย 
CRDT Credit Operation is an increase. เพิ่มยอดหนี้ที่ต้องช าระ 
DBIT Debit Operation is a decrease. ลดยอดหนี้ท่ีต้องช าระ 

4.2.3.117 Reason (Index 2.107) 
ชื่อข้อมูล:  เหตุผล 
ชื่อ XML Tag:  <Rsn> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  เหตุผลในการปรับยอดหนี้ที่ต้องช าระ 
รูปแบบข้อมูล:  Max4Text 
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4.2.3.118 AdditionalInformation (Index 2.108) 
ชื่อข้อมูล:  รายละเอียดเพ่ิมเติม 
ชื่อ XML Tag:  <AddtlInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  รายละเอียดเพ่ิมเติมที่เกี่ยวกับการปรับยอด 
รูปแบบข้อมูล:  Max140Text 

4.2.3.119 RemittedAmount (Index 2.109) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนเงินที่ช าระจริง 
ชื่อ XML Tag:  <RmtdAmt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนเงินที่ช าระจริง 
รูปแบบข้อมูล:  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount     
การใช้งานข้อมูล: จ านวนเงินที่ต้องช าระจริงซึ่งเกิดจากการน าค่าสินค้าท่ีรวม VAT  

มาหักภาษี ณ ที่จ่าย รวมถึงหักส่วนลดที่เก่ียวข้อง 

4.2.3.120 CreditorReferenceInformation (Index 2.110) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลอ้างอิงของเจ้าหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <CdtrRefInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลอ้างอิงของเจ้าหนี้ในเอกสารที่เก่ียวข้อง 
รูปแบบข้อมูล:  CreditorReferenceInformation2  

Index  Or  Message Item  <XML Tag>  Mult.  Represent./Type  
2.111   Type  <Tp>  [0..1]   
2.116   Reference  <Ref>  [0..1]  Text  

การใช้งานข้อมูล: ส าหรับระบุรายละเอียดต่างๆที่เก่ียวกับข้อมูลอ้างอิงของ 
เจ้าหนี้ในใบแจ้งหนี้หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

4.2.3.121 Type (Index 2.111) 
ชื่อข้อมูล:  ระบุชนิดของเอกสารอ้างอิง 
ชื่อ XML Tag:  <Tp> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ระบุชนิดของเอกสารอ้างอิงของเจ้าหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  CreditorReferenceType2  
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Index  Or  Message Item  <XML Tag>  Mult.  Represent./Type  
2.112   CodeOrProprietary  <CdOrPrtry>  [1..1]   
2.115   Issuer  <Issr>  [0..1]  Text  

4.2.3.122 CodeOrProprietary (Index 2.112) 
ชื่อข้อมูล:  ประเภทของรหัส 
ชื่อ XML Tag:  <CdOrPrtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: ประเภทของรหัสซึ่งเลือกใช้ได้สองแบบคือการระบุรหัสตามที่ ISO ก าหนด  

และการใช้รหัสที่ก าหนดเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล:  CreditorReferenceType1Choice 

Index  Or  Message Item  <XML Tag>  Mult.  Represent./Type  
2.113  {Or  Code  <Cd>  [1..1]  Code  
2.114  Or}  Proprietary  <Prtry>  [1..1]  Text  

4.2.3.123 Code (Index 2.113) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุประเภทเอกสารอ้างอิงของเจ้าหนี้โดยใช้ 

รหัสที่ก าหนดโดย ISO 
รูปแบบข้อมูล:  DocumentType3Code 
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Code Name Definition ค าอธิบาย 
DISP DispatchAdvice Document is a dispatch advice. ใบแจ้งการส่งของ 
FXDR ForeignExchangeDealRef

erence 
Document is a pre-agreed or 
pre-arranged foreign exchange 
transaction to which the 
payment transaction refers. 

เอกสารธรุกรรมการ
แลกเปลีย่นเงินตรา
ต่างประเทศท่ีตกลงกันไว้
ล่วงหน้าซึ่งธุรกรรมการช าระ
เงินอ้างถึง 

PUOR PurchaseOrder Document is a purchase order. ใบสั่งซื้อสินค้า 
RADM RemittanceAdvice 

Message 
Document is a remittance 
advice sent separately from the 
current transaction. 

ใบเสร็จรับเงินซึ่งถูกส่งแยก
จากรายการธุรกรรมนี ้

RPIN RelatedPaymentInstructi
on 

Document is a linked payment 
instruction to which the current 
payment instruction is related, 
eg, in a cover scenario. 

เอกสารที่เกีย่วกับค าสั่งการ
ช าระเงิน 

SCOR StructuredCommunicatio
nReference 

Document is a structured 
communication reference 
provided by the creditor to 
identify the referred 
transaction. 

เอกสารอ้างอิงการตดิต่อของ
เจ้าหนี้ส าหรับการระบุ
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง 

4.2.3.124 Proprietary (Index 2.114) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุประเภทเอกสารอ้างอิงของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นรหัสที่ก าหนดเป็นการ

เฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล :  Max35Text 

4.2.3.125 Issuer (Index 2.115) 
ชื่อข้อมูล:  ผู้ออก/สร้างเอกสารอ้างอิง 
ชื่อ XML Tag  <Issr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ผู้ออก/สร้างเอกสารอ้างอิง 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 
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4.2.3.126 Reference (Index 2.116) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลอ้างอิง 
ชื่อ XML Tag:  <Ref> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลอ้างอิงที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งก าหนดโดยเจ้าหนี้เพ่ือใช้อ้างถึงธุรกรรม

การช าระหนี้ที่เกี่ยวข้อง 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.2.3.127 Invoicer (Index 2.117) 
ชื่อข้อมูล:  ผู้ออกใบแจ้งหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <Invcr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: หน่วยงานที่ออกใบแจ้งหนี้ในกรณีท่ีหน่วยงานดังกล่าวไม่ใช่เจ้าหนี้หรือ

เจ้าหนี้ตัวจริง 
รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32 

4.2.3.128 Invoicee (Index 2.118) 
ชื่อข้อมูล:  ผู้รับใบแจ้งหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <Invcee> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  บุคคลผู้รับใบแจ้งหนี้ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่ใช่ลูกหนี้หรือลูกหนี้ตัวจริง 
รูปแบบข้อมูล:  PartyIdentification32       

4.2.3.129 AdditionalRemittanceInformation (Index 2.119) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลเพ่ิมเติม 
ชื่อ XML Tag:  <AddtlRmtInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..3] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลเพ่ิมเติมส าหรับข้อมูลการช าระหนี้ที่มีโครงสร้างข้อมูล 
รูปแบบข้อมูล:  Max140Text 
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4.3 ข้อความรายงานสถานะค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการช าระเงิน 
ข้อความรายงานสถานะค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการช าระเงิน CustomerPaymentStatusReport เป็น

ข้อความที่ตัวแทนลูกหนี้/เจ้าหนี้ ส่งกลับไปยังผู้สร้างข้อความที่ส่งข้อความมาให้ก่อนหน้านี้ เพ่ือแจ้งสถานะ
ของค าสั่งช าระเงิน (อาจจะเป็นการแจ้งสถานะของค าสั่งแต่ละค าสั่งหรือสถานะของกลุ่มรายการค าสั่ง) ว่า
ได้รับการยอมรับ (Positive) หรือถูกปฎิเสธ (Negative) รวมไปถึงการรายงานสถานะของค าสั่งที่รอการ
ด าเนินการอยู่ (Pending)  

ตัวแทนลูกหนี้/เจ้าหนี้ (เช่น ธนาคาร) ใช้ข้อความ CustomerPaymentStatusReport เพ่ือรายงาน
สถานะของข้อความช าระเงินของลูกค้าที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (non-financial institution customer) ที่ตน
ได้รับ ทั้งนี้เงื่อนไขการใช้งานข้อความดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างตัวแทนลูกหนี้/เจ้าหนี้ และลูกค้าที่
ไม่ใช่สถาบันการเงิน ข้อความรายงานสถานะฯ ยังสามารถน าไปใช้เพ่ือแจ้งสถานะของค าสั่งโอนเงิน (credit 
transfer) และค าสั่งหักบัญชีเงินฝาก (Direct debits) รวมไปถึงค าสั่งอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการช าระเงินของ
ลูกค้าที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยที่ข้อความ CustomerPaymentStatusReport จะมีการอ้างถึงค าสั่งช าระ
เงินเดิมซึ่งอาจจะเป็นการอ้างอิงตัวค าสั่งเพียงอย่างเดียวหรืออาจจะเป็นการอ้างอิงถึงรายละเอียดของค าสั่ง
ช าระเงินในข้อความ นอกจากนี้ข้อความ CustomerPaymentStatusReport ยังสามารถน าไปใช้ส าหรับการ
รายงานสถานะของข้อความช าระเงินในกรณีของการท าธุรกรรมภายในประเทศและธุรกรรมระหว่างประเทศ
ได ้

4.3.1 โครงสร้างข้อความรายงานสถานะค าสั่งท่ีเกี่ยวข้องกับการช าระเงิน 

ในข้อความรายงานสถานะค าสั่งที่เก่ียวข้องกับการช าระเงิน ประกอบด้วยส่วนประกอบตามตารางที่ 3 
และสรุปส่วนประกอบหลักได้สามส่วนดังนี้ 

4.3.1.1 GroupHeader (Index 1.0) 
GroupHeader ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของข้อความช าระเงินเช่น รหัสระบุข้อความ 

(1.1 MessageIdentification) วันที่สร้างข้อความ (1.2 CreationDateTime) ข้อมูลผู้สร้างข้อความ (1.3 
InitiatingParty) ข้อมูลผู้ส่งต่อข้อความ (1.4 ForwardingAgent) ข้อมูลลูกหนี้ (1.5 Debtor) และ ข้อมูล
เจ้าหนี้ (1.6 Creditor) เป็นต้น ซึ่งข้อมูลในส่วนของ GroupHeader จะปรากฎครั้งเดียวในข้อความ 

4.3.1.2 OriginalGroupInformationAndStatus (Index 2.0) 
OriginalGroupInformationAndStatus จะประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปและสถานะของกลุ่มรายการ

ธุรกรรมการช าระเงินซึ่งจะประกอบด้วยรหัสระบุข้อความต้นฉบับ (2.1 OriginalMessageIdentification) ชื่อ
ข้อความต้นฉบับ (2.2 OriginalMessageIdentification) วันเวลาที่สร้างข้อความต้นฉบับ (2.3 
OriginalCreationDateTime) จ านวนธุรกรรมในข้อความต้นฉบับ (2.4 NumberOfTransactions) จ านวน
เงินที่ต้องช าระในข้อความต้นฉบับ (2.4 OriginalControlSum) สถานะของกลุ่มรายการธุรกรรม (2.6 
GroupStatus) เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสถานะของกลุ่มรายการธุรกรรม (2.7 StatusReasonInformation) และ 
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จ านวนของรายการธุรกรรมแยกตามสถานะ (2.13 NumberOfTransactionsPerStatus) ซึ่งข้อมูลในส่วนของ 
OriginalGroupInformationAndStatus สามารถมีเพียงชุดเดียวในข้อความ 

4.3.1.3 OriginalPaymentInformationAndStatus (Index 3.0) 
OriginalPaymentInformationAndStatus เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรายการช าระเงินใน

ข้อความต้นฉบับที่ข้อความรายงานสถานะฯ อ้างถึง ซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลการช าระหนี้ใน
ข้อความต้นฉบับที่รายงานสถานะอ้างถึง (3.1 OriginalPaymentInformationIdentification) (3.2 
OriginalNumberOfTransactions) (3.3 OriginalControlSum) (3.4 PaymentInformationStatus) (3.5 
StatusReasonInformation) (3.11 NumberOfTransactionsPerStatus) (3.15 
TransactionInformationAndStatus) 

4.3.1.4 TransactionInformationAndStatus (Index 3.15)  
TransactionInformationAndStatus เป็นส่วนหนึ่งของOriginalPaymentInformaitonAndStatus 

เป็นข้อมูลที่เก่ียวกับรายการธุรกรรมต้นฉบับที่รายงานสถานะอ้างถึง ซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น (3.16 
StatusIdentification) (3.17 OriginalInstructionIdentification) (3.18 
OriginalEndToEndIdentification) (3.19 TransactionStatus) (3.20 StatusReasonInformation) (3.26 
ChargeInformation) (3.29 AcceptanceDateTime) (3.30 AccountServiceReference) (3.31 
ClearingSystemReference) (3.32 OrginalTransactionReference) 

ตารางที่ 3 รายการข้อมูลในข้อความรายงานสถานะค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการช าระเงิน (PAIN.002.001.03) 
(ข้อ 4.3.1) 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Rule Data Type 

  Message root <FIToFIPmtStsRpt>  [1..1]   

1.0   GroupHeader <GrpHdr> [1..1]  GroupHeader, GroupHeader36 

1.1   +MessageIdentification <MsgId> [1..1]  Max35Text 

1.2   +CreationDateTime <CreDtTm> [1..1]  ISODateTime 

1.3   +InitiatingParty <InitgPty> [0..1]  PartyIdentification32  

1.4   +ForwardingAgent <FwdgAgt> [0..1]  BranchAndFinancial 

InstitutionIdentification4 

1.5   +DebtorAgent <DbtrAgt> [0..1]  BranchAndFinancial 

InstitutionIdentification4 

1.6   +CreditorAgent <CdtrAgt> [0..1]  BranchAndFinancial 

InstitutionIdentification4 

2.0   OriginalGroupInformationAndStatus <OrgnlGrpInfAndSts> [1..1]  OriginalGroupInformationAndStatus, 

OriginalGroupInformation20 

2.1   +OriginalMessageIdentification <OrgnlMsgId> [1..1]  Max35Text 

2.2   +OriginalMessageNameIdentification <OrgnlMsgNmId> [1..1]  Max35Text 

2.3   +OriginalCreationDateTime <OrgnlCreDtTm> [0..1]  ISODateTime 

2.4   +OriginalNumberOfTransactions <OrgnlNbOfTxs> [0..1]  Max15NumericText 

2.5   +OriginalControlSum <OrgnlCtrlSum> [0..1]  DecimalNumber 

2.6   +GroupStatus <GrpSts> [0..1] R5 TransactionGroupStatus3Code 

2.7   +StatusReasonInformation <StsRsnInf> [0..n]  StatusReasonInformation8 

2.8   ++Originator <Orgtr> [0..1]  PartyIdentification32 

2.9   ++Reason <Rsn> [0..1]  StatusReason6Choice 

2.10 {Or +++Code <Cd> [1..1]  ExternalStatusReason1Code 

2.11 Or} +++Proprietary <Prtry> [1..1]  Max35Text 

2.12   ++AdditionalInformation <AddtlInf> [0..n] R6 Max105Text 

2.13   +NumberOfTransactionsPerStatus <NbOfTxsPerSts> [0..n]  NumberOfTransactionsPerStatus3 

2.14   ++DetailedNumberOfTransactions <DtldNbOfTxs> [1..1]  Max15NumericText 
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Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Rule Data Type 

2.15   ++DetailedStatus <DtldSts> [1..1]  TransactionIndividualStatus3Code 

2.16   ++DetailedControlSum <DtldCtrlSum> [0..1]  DecimalNumber 

3.0   OriginalPaymentInformationAndStatus <OrgnlPmtInfAndSts> [0..n]  OriginalPaymentInformation 

AndStatus, 

OriginalPaymentInformation1 

3.1   +OriginalPaymentInformationIdentification <OrgnlPmtInfId> [1..1]  Max35Text 

3.2   +OriginalNumberOfTransactions <OrgnlNbOfTxs> [0..1]  Max15NumericText 

3.3   +OriginalControlSum <OrgnlCtrlSum> [0..1]  DecimalNumber 

3.4   +PaymentInformationStatus <PmtInfSts> [0..1] R1 

R2 

R3 

R4 

TransactionGroupStatus3Code 

3.5   +StatusReasonInformation <StsRsnInf> [0..n]  StatusReasonInformation8 

3.6   ++Originator <Orgtr> [0..1]  PartyIdentification32 

3.7   ++Reason <Rsn> [0..1]  StatusReason6Choice 

3.8 {Or +++Code <Cd> [1..1]  ExternalStatusReason1Code 

3.9 Or} +++Proprietary <Prtry> [1..1]  Max35Text 

3.10   ++AdditionalInformation <AddtlInf> [0..n] R6 Max105Text 

3.11   +NumberOfTransactionsPerStatus <NbOfTxsPerSts> [0..n]  NumberOfTransactionsPerStatus3 

3.12   ++DetailedNumberOfTransactions <DtldNbOfTxs> [1..1]  Max15NumericText 

3.13   ++DetailedStatus <DtldSts> [1..1]  TransactionIndividualStatus3Code 

3.14   ++DetailedControlSum <DtldCtrlSum> [0..1]  DecimalNumber 

3.15   +TransactionInformationAndStatus <TxInfAndSts> [0..n]  PaymentTransactionInformation25 

3.16   ++StatusIdentification <StsId> [0..1]  Max35Text 

3.17   ++OriginalInstructionIdentification <OrgnlInstrId> [0..1]  Max35Text 

3.18   ++OriginalEndToEndIdentification <OrgnlEndToEndId> [0..1]  Max35Text 

3.19   ++TransactionStatus <TxSts> [0..1] R10 

R7 

R8 

R9 

TransactionGroupStatus3Code 

3.20   ++StatusReasonInformation <StsRsnInf> [0..n]  StatusReasonInformation8 

3.21   +++Originator <Orgtr> [0..1]  PartyIdentification32 

3.22   +++Reason <Rsn> [0..1]  StatusReason6Choice 

3.23 {Or ++++Code <Cd> [1..1]  ExternalStatusReason1Code 

3.24 Or} ++++Proprietary <Prtry> [1..1]  Max35Text 

3.25   +++AdditionalInformation <AddtlInf> [0..n] R6 Max105Text 

3.26   ++ChargesInformation <ChrgsInf> [0..n]  ChargesInformation5 

3.27   +++Amount <Amt> [1..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

3.28   +++Party <Pty> [1..1]  BranchAndFinancial 

InstitutionIdentification4 

3.29   ++AcceptanceDateTime <AccptncDtTm> [0..1]  ISODateTime 

3.30   ++AccountServicerReference <AcctSvcrRef> [0..1]  Max35Text 

3.31   ++ClearingSystemReference <ClrSysRef> [0..1]  Max35Text 

3.32   ++OriginalTransactionReference <OrgnlTxRef> [0..1]  OriginalTransactionReference13 

3.33   +++InterbankSettlementAmount <IntrBkSttlmAmt> [0..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

3.34   +++Amount <Amt> [0..1]  AmountType3Choice 

3.35 {Or ++++InstructedAmount <InstdAmt> [1..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

3.36 Or} ++++EquivalentAmount <EqvtAmt> [1..1]  EquivalentAmount2 

3.37   +++++Amount <Amt> [1..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

3.38   +++++CurrencyOfTransfer <CcyOfTrf> [1..1]  ActiveOrHistoricCurrencyCode 

3.39   +++InterbankSettlementDate <IntrBkSttlmDt> [0..1]  ISODate 

3.40   +++RequestedCollectionDate <ReqdColltnDt> [0..1]  ISODate 

3.41   +++RequestedExecutionDate <ReqdExctnDt> [0..1]  ISODate 

3.42   +++CreditorSchemeIdentification <CdtrSchmeId> [0..1]  PartyIdentification32 

3.43   +++SettlementInformation <SttlmInf> [0..1]  SettlementInformation13 

3.44   ++++SettlementMethod <SttlmMtd> [1..1]  SettlementMethod1Code 

3.45   ++++SettlementAccount <SttlmAcct> [0..1] R13 

R15 

CashAccount16 

3.46   ++++ClearingSystem <ClrSys> [0..1] R12 

R13 

ClearingSystemIdentification3Choice 

3.47 {Or +++++Code <Cd> [1..1]  ExternalCashClearingSystem1Code 

3.48 Or} +++++Proprietary <Prtry> [1..1]  Max35Text 

3.49   ++++InstructingReimbursementAgent <InstgRmbrsmntAgt> [0..1] R11 

R12 

R14 

R15 

BranchAndFinancial 

InstitutionIdentification4 

3.50   ++++InstructingReimbursementAgent 

Account 

<InstgRmbrsmntAgtAcct> [0..1] R16 CashAccount16 
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Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Rule Data Type 

3.51   ++++InstructedReimbursementAgent <InstdRmbrsmntAgt> [0..1] R11 

R12 

R14 

R15 

BranchAndFinancial 

InstitutionIdentification4 

3.52   ++++InstructedReimbursementAgent 

Account 

<InstdRmbrsmntAgtAcct> [0..1] R17 CashAccount16 

3.53   ++++ThirdReimbursementAgent <ThrdRmbrsmntAgt> [0..1] R12 

R15 

BranchAndFinancial 

InstitutionIdentification4 

3.54   ++++ThirdReimbursementAgentAccount <ThrdRmbrsmntAgtAcct> [0..1] R18 CashAccount16 

3.55   +++PaymentTypeInformation <PmtTpInf> [0..1]  PaymentTypeInformation22 

3.56   ++++InstructionPriority <InstrPrty> [0..1]  Priority2Code 

3.57   ++++ClearingChannel <ClrChanl> [0..1]  ClearingChannel2Code 

3.58   ++++ServiceLevel <SvcLvl> [0..1]  ServiceLevel8Choice 

3.59 {Or +++++Code <Cd> [1..1]  ExternalServiceLevel1Code 

3.60 Or} +++++Proprietary <Prtry> [1..1]  Max35Text 

3.61   ++++LocalInstrument <LclInstrm> [0..1]  LocalInstrument2Choice 

3.62 {Or +++++Code <Cd> [1..1]  ExternalLocalInstrument1Code 

3.63 Or} +++++Proprietary <Prtry> [1..1]  Max35Text 

3.64   ++++SequenceType <SeqTp> [0..1]  SequenceType1Code 

3.65   ++++CategoryPurpose <CtgyPurp> [0..1]  CategoryPurpose1Choice 

3.66 {Or +++++Code <Cd> [1..1]  ExternalCategoryPurpose1Code 

3.67 Or} +++++Proprietary <Prtry> [1..1]  Max35Text 

3.68   +++PaymentMethod <PmtMtd> [0..1]  PaymentMethod4Code 

3.69   +++MandateRelatedInformation <MndtRltdInf> [0..1]  MandateRelatedInformation6 

3.70   ++++MandateIdentification <MndtId> [0..1]  Max35Text 

3.71   ++++DateOfSignature <DtOfSgntr> [0..1]  ISODate 

3.72   ++++AmendmentIndicator <AmdmntInd>  [0..1]  TrueFalseIndicator 

3.73   ++++AmendmentInformationDetails <AmdmntInfDtls> [0..1] R19 

R20 

AmendmentInformationDetails6 

3.74   +++++OriginalMandateIdentification <OrgnlCdtrSchmeId> [0..1]  Max35Text 

3.75   +++++OriginalCreditorScheme 

Identification 

<OrgnlCdtrSchmeId> [0..1]  PartyIdentification32 

3.76   +++++OriginalCreditorAgent <OrgnlCdtrAgt> [0..1]  BranchAndFinancialInstitution 

Identification4 

3.77   +++++OriginalCreditorAgentAccount <OrgnlCdtrAgtAcct> [0..1]  CashAccount16 

3.78   +++++OriginalDebtor <OrgnlDbtr> [0..1]  PartyIdentification32 

3.79   +++++OriginalDebtorAccount <OrgnlDbtrAcct> [0..1]  CashAccount16 

3.80   +++++OriginalDebtorAgent <OrgnlDbtrAgt> [0..1]  BranchAndFinancialInstitution 

Identification4 

3.81   +++++OriginalDebtorAgentAccount <OrgnlDbtrAgtAcct> [0..1]  CashAccount16 

3.82   +++++OriginalFinalCollectionDate <OrgnlFnlColltnDt> [0..1]  ISODate 

3.83   +++++OriginalFrequency <OrgnlFrqcy> [0..1]  Frequency1Code 

3.84   ++++ElectronicSignature <ElctrncSgntr> [0..1]  Max1025Text 

3.85   ++++FirstCollectionDate <FrstColltnDt> [0..1]  ISODate 

3.86   ++++FinalCollectionDate <FnlColltnDt> [0..1]  ISODate 

3.87   ++++Frequency <Frqcy> [0..1]  Frequency1Code 

3.88   +++RemittanceInformation <RmtInf> [0..1]  RemittanceInformation5 

3.89   ++++Unstructured <Ustrd> [0..n]  Max140Text 

3.90   ++++Structured <Strd> [0..n]  StructuredRemittanceInformation7 

3.91   +++++ReferredDocumentInformation <RfrdDocInf> [0..n]  ReferredDocumentInformation3 

3.92   ++++++Type <Tp> [0..1]  ReferredDocumentType2 

3.93   +++++++CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1]  ReferredDocumentType1Choice 

3.94 {Or ++++++++Code <Cd> [1..1]  DocumentType5Code 

3.95 Or} ++++++++Proprietary <Prtry> [1..1]  Max35Text 

3.96   +++++++Issuer <Issr> [0..1]  Max35Text 

3.97   ++++++Number <Nb> [0..1]  Max35Text 

3.98   ++++++RelatedDate <RltdDt> [0..1]  ISODate 

3.99   +++++ReferredDocumentAmount <RfrdDocAmt> [0..1]  RemittanceAmount1 

3.100   ++++++DuePayableAmount <DuePyblAmt> [0..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

3.101   ++++++DiscountAppliedAmount <DscntApldAmt> [0..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

3.102   ++++++CreditNoteAmount <CdtNoteAmt> [0..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

3.103   ++++++TaxAmount <TaxAmt> [0..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

3.104   ++++++AdjustmentAmountAndReason <AdjstmntAmtAndRsn> [0..n]  DocumentAdjustment1 

3.105   +++++++Amount <Amt> [1..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

3.106   +++++++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1]  CreditDebitCode 

3.107   +++++++Reason <Rsn> [0..1]  Max4Text 

3.108   +++++++AdditionalInformation <AddtlInf> [0..1]  Max140Text 

3.109   ++++++RemittedAmount <RmtdAmt> [0..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
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Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Rule Data Type 

3.110   +++++CreditorReferenceInformation <CdtrRefInf> [0..1]  CreditorReferenceInformation2 

3.111   ++++++Type <Tp> [0..1]  CreditorReferenceType2 

3.112   +++++++CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1]  CreditorReferenceType1Choice 

3.113 {Or ++++++++Code <Cd> [1..1]  DocumentType3Code 

3.114 Or} ++++++++Proprietary <Prtry> [1..1]  Max35Text 

3.115   +++++++Issuer <Issr> [0..1]  Max35Text 

3.116   ++++++Reference <Ref> [0..1]  Max35Text 

3.117   +++++Invoicer <Invcr> [0..1]  PartyIdentification32 

3.118   +++++Invoicee <Invcee> [0..1]  PartyIdentification32 

3.119   +++++AdditionalRemittanceInformation <AddtlRmtInf> [0..3]  Max140Text 

3.120   +++UltimateDebtor <UltmtDbtr> [0..1]  PartyIdentification32 

3.121   +++Debtor <Dbtr> [0..1]  PartyIdentification32 

3.122   +++DebtorAccount <DbtrAcct> [0..1]  CashAccount16 

3.123   +++DebtorAgent <DbtrAgt> [0..1]  BranchAndFinancial 

InstitutionIdentification4 

3.124  +++DebtorAgentAccount <DbtrAgtAcct> [0..1]  CashAccount16 

3.125  +++CreditorAgent <CdtrAgt> [0..1]  BranchAndFinancial 

InstitutionIdentification4 

3.126  +++CreditorAgentAccount <CdtrAgtAcct> [0..1]  CashAccount16 

3.127  +++Creditor <Cdtr> [0..1]  PartyIdentification32 

3.128  +++CreditorAccount <CdtrAcct> [0..1]  CashAccount16 

3.129  +++UltimateCreditor <UltmtCdtr> [0..1]  PartyIdentification32 

หมายเหตุ : รายการข้อมูลที่ถูกขีดฆ่าคือรายการข้อมูลที่ยังไม่มีการน าไปใช้งาน 

4.3.2 กฎการใช้งานรายข้อมูลในข้อความรายงานสถานะค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการช าระเงิน 

R1  GroupStatusAcceptedRule   
หากในข้อความมี GroupStatus ที่อยู่ภายใต้ OriginalGroupInformationAndStatus และข้อมูล
ดังกล่าวมีค่าเป็น ACTC, ACCP, ACSP, ACSC หรือ ACWC แล้ว ค่าของ 
PaymentInformationStatus ที่อยู่ภายใต้ OriginalPaymentInformationAndStatus จะต้องไม่ใช่ 
RJCT  

 

R2 GroupStatusPendingRule   
หากในข้อความมี GroupStatus ที่อยู่ภายใต้ OriginalGroupInformationAndStatus และข้อมูล
ดังกล่าวมีค่าเป็น PDNG แล้ว ค่าของ PaymentInformationStatus ที่อยู่ภายใต้
OriginalPaymentInformationAndStatus จะต้องไม่ใช่ RJCT 

 

R3  GroupStatusRejectedRule   
หากในข้อความมี GroupStatus ที่อยู่ภายใต้ OriginalGroupInformationAndStatus และข้อมูล
ดังกล่าวมีค่าเป็น RJCT แล้ว ค่าของ PaymentInformationStatus (ถ้ามีอยู่ในข้อความ) ที่อยู่ภายใต้ 
OriginalPaymentInformationAndStatus จะต้องมีค่าเป็น RJCT  

 

R4  GroupStatusReceivedRule   
หากในข้อความมี GroupStatus ที่อยู่ภายใต้ OriginalGroupInformationAndStatus และข้อมูล
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ดังกล่าวมีค่าเป็น RCVD แล้ว ค่าของ PaymentInformationStatus ที่อยู่ภายใต้ 
OriginalPaymentInformationAndStatus ต้องไม่มีอยู่ในข้อความ  

 

R5  StatusReasonInformationRule  
หากในข้อความมี GroupStatus และข้อมูลดังกล่าวมีค่าที่ไม่ใช่ RJCT หรือ PDNG แล้ว 
AdditionalInformation ที่อยู่ภายใต ้StatusReasonInformation จะต้องไม่มีอยู่ในข้อความ 

 

R6  StatusReasonRule  
ถ้าค่าของ Code ที่อยู่ภายใต้ Reason มีค่าเป็น NARR แล้ว AddititionalInformation จะต้องมีอยู่ใน
ข้อความ 

 

R7  PaymentInformationStatusAcceptedRule  
หากในข้อความมี PaymentInformationStatus ที่อยู่ภายใต้ 
OriginalPaymentInformationAndStatus และข้อมูลดังกล่าวมีค่าเป็น ACTC, ACCP, ACSP, ACSC 
หรือ ACWC แล้ว ค่าของ TransactionStatus ที่อยู่ภายใต้ TransactionInformationAndStatus 
จะต้องไม่ใช่ RJCT 

 

R8  PaymentInformationStatusPendingRule  
หากในข้อความมี PaymentInformationStatus ที่อยู่ภายใต้ 
OriginalPaymentInformationAndStatus และข้อมูลดังกล่าวมีค่าเป็น PDNG แล้ว ค่าของ 
TransactionStatus ที่อยู่ภายใต้TransactionInformationAndStatus จะต้องไม่ใช่ RJCT  

 

R9  PaymentInformationStatusRejectedRule  
หากในข้อความมี PaymentInformationStatus ที่อยู่ภายใต้ 
OriginalPaymentInformationAndStatus และข้อมูลดังกล่าวมีค่าเป็น RJCT แล้ว ค่าของ 
TransactionStatus (ถ้ามีอยู่ในข้อความ) ที่อยู่ภายใต ้TransactionInformationAndStatus จะมีค่า
เป็น RJCT  

 

R10  PaymentInformationStatusReceivedRule  
หากในข้อความมี PaymentInformationStatus ที่อยู่ภายใต้ 
OriginalPaymentInformationAndStatus และข้อมูลดังกล่าวมีค่าเป็น RCVD แล้ว จะต้องไม่มี 
TransactionStatus ที่อยู่ภายใต้ TransactionInformationAndStatus อยู่ในข้อความ 
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R11  ThirdReimbursementAgentRule  
หากในข้อความมี ThirdReimbursementAgent แล้ว ในข้อความจะต้องมี 
InstructingReimbursementAgent และ InstructedReimbursementAgent อยู่ทั้งสองรายการ  

 

R12  SettlementMethodAgentRule  
ถ้า SettlementMethod มีค่าเป็น INDA หรือ INGA แล้ว จะต้องไม่มี ReimbursementAgent และ 
ClearingSystem อยู่ในข้อความ 

 

R13  SettlementMethodCoverRule  
ถ้า SettlementMethod มีค่าเป็น COVE แล้ว จะต้องไม่มี SettlementAccount และ 
ClearingSystem อยู่ในข้อความ  

 

R14  SettlementMethodCoverAgentRule  
ถ้า SettlementMethod มีค่าเป็น COVE แล้วจะต้องมี InstructedReimbursementAgent หรือ 
InstructingReimbursementAgent อยู่ในข้อความ  

 

R15  SettlementMethodClearingRule  
ถ้า SettlementMethod มีค่าเป็น CLRG แล้ว จะต้องไม่มี SettlementAccount และ 
ReimbursementAgent อยู่ในข้อความ 

 

R16  InstructingReimbursementAgentAccountRule  
หากในข้อความมี InstructingReimbursementAgentAccount แล้ว จะต้องมี 
InstructingReimbursementAgent อยู่ในข้อความ 

  

R17  InstructedReimbursementAgentAccountRule  
หากในข้อความมี InstructedReimbursementAgentAccount แล้วจะต้องมี 
InstructedReimbursementAgent อยู่ในข้อความ  
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R18  ThirdReimbursementAgentAccountRule  
หากในข้อความมี ThirdReimbursementAgentAccount แล้ว จะต้องมี 
ThirdReimbursementAgent อยู่ในข้อความ  

R19  AmendmentIndicatorTrueRule  
ถ้าค่าของ AmendmentIndicator มีค่าเท่ากับ true แล้ว จะต้องมี 
AmendementInformationDetails อยู่ในข้อความ  

 

R20  AmendmentIndicatorFalseRule  
ถ้าค่าของ AmendmentIndicator มีค่าเท่ากับ false แล้ว จะต้องไม่มี 
AmendmentInformationDetails อยู่ในข้อความ 

R21 PaymentInformationStatusAllAcceptedRule 

 หากในข้อความมี PaymentInformationStatus ที่อยู่ภายใต้ 
OriginalPaymentInformationAndStatus และข้อมูลดังกล่าวมีค่าเป็น ACTC นั้น ค่าของ 
TransactionStatus ที่อยู่ภายใต้ TransactionInformationAndStatus จะต้องเป็นค่า ACTC, ACCP, 
ACSP, ACWC หรือ ACSC 

หากในข้อความมี PaymentInformationStatus ที่อยู่ภายใต้ 
OriginalPaymentInformationAndStatus และข้อมูลดังกล่าวมีค่าเป็น ACCP นั้น ค่าของ 
TransactionStatus ที่อยู่ภายใต้ TransactionInformationAndStatus จะต้องเป็นค่า ACCP, ACSP, 
ACWC หรือ ACSC 

หากในข้อความมี PaymentInformationStatus ที่อยู่ภายใต้ 
OriginalPaymentInformationAndStatus และข้อมูลดังกล่าวมีค่าเป็น ACWC นั้น ค่าของ 
TransactionStatus ที่อยู่ภายใต้ TransactionInformationAndStatus จะต้องเป็นค่า ACWC, ACSP 
หรือ ACSC 

 หากในข้อความมี PaymentInformationStatus ที่อยู่ภายใต้ 
OriginalPaymentInformationAndStatus และข้อมูลดังกล่าวมีค่าเป็น ACSP นั้น ค่าของ 
TransactionStatus ที่อยู่ภายใต้ TransactionInformationAndStatus จะต้องเป็นค่า  ACSP, ACSC 

 หากในข้อความมี PaymentInformationStatus ที่อยู่ภายใต้ 
OriginalPaymentInformationAndStatus และข้อมูลดังกล่าวมีค่าเป็น ACSC นั้น ค่าของ 
TransactionStatus ที่อยู่ภายใต้ TransactionInformationAndStatus จะต้องเป็นค่า  ACSC เท่านั้น 
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4.3.3 ค าอธิบายการใช้งานรายการข้อมูลในข้อความรายงานสถานะค าสั่งท่ีเกี่ยวข้องกับการช าระ
เงิน 

4.3.3.1 GroupHeader (Index 1.0) 
ชื่อข้อมูล: หวัเรื่องข้อความ 
ชื่อ XML Tag: <GrpHdr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อความ 
รูปแบบข้อมูล:  GroupHeader36 

Index Or Massage Item <XMT tag> <XMT tag> Represent./Type 
1.1  MessageIdentification <MsgId> [1..1] Text 
1.2  CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] DateTime 
1.3  InitiatingParty <InitgPty> [0..1] ± 
1.6  ForwardingAgent <FwdgAgt> [0..1] ± 
1.7  DebtorAgent <DbtrAgt> [0..1] ± 
1.8  CreditorAgent <CdtrAgt> [0..1] ± 

4.3.3.2 MessageIdentification (Index 1.1) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสระบุข้อความ 
ชื่อ XML Tag: <MsgId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุข้อความซึ่งใช้ในการอ้างอิงถึงข้อความการช าระเงินทาง 

อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ส่งข้อความฯ และผู้รับข้อความฯ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text  
การใช้งานข้อมูล: เลขที่หรือรหัสส าหรับระบุข้อความซึ่งก าหนดโดยผู้ส่งค าสั่งการโอนเงิน 

(Instructing Party) โดยเลขที่หรือรหัสที่ใช้ระบุจะต้องไม่ซ้ ากัน 

4.3.3.3 CreationDateTime (Index 1.2) 
ชื่อข้อมูล: วันและเวลาที่สร้างข้อความ 
ชื่อ XML Tag: <CreDtTm> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย: วันเวลาที่สร้างข้อความ 
รูปแบบข้อมูล:  ISODateTime 
การใช้งานข้อมูล: ส าหรับระบุวันและเวลาที่ข้อความถูกสร้างขึน้ 
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4.3.3.4 InitiatingParty (Index 1.3) 
ชื่อข้อมูล:  ผู้สร้างข้อความ 
ชื่อ XML Tag: <InitgPty> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: ผู้สร้างข้อความรายงานสถานะ 
รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32 

4.3.3.5 ForwardingAgent (Index 1.4) 
ชื่อข้อมูล: ตัวแทนผู้ส่งต่อข้อความ 
ชื่อ XML Tag: <FwdgAgt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: สถาบันการเงินที่เป็นตัวแทนส่งข้อความที่ได้รับจากผู้ท ารายการธุรกรรม 

ไปยังตัวแทนล าดับถัดไป 
รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
 FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1]  
 BranchIdentification <BrnchId> [0..1]  

4.3.3.6 DebtorAgent (Index 1.5) 
ชื่อข้อมูล: ตัวแทนลูกหนี้ 
ชื่อ XML Tag: <DbtrAgt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: ตัวแทนลูกหนี้หรือธนาคารผู้ให้บริการบัญชีแก่ลูกหนี้ 
รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
 FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1]  
 BranchIdentification <BrnchId> [0..1]  

4.3.3.7 CreditorAgent (Index 1.6) 
ชื่อข้อมูล: ตัวแทนเจ้าหนี้ 
ชื่อ XML Tag: <CdtrAgt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: ตัวแทนเจ้าหนี้หรือธนาคารผู้ให้บริการบัญชีแก่เจ้าหนี้ 
รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 
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Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
 FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1]  
 BranchIdentification <BrnchId> [0..1]   

4.3.3.8 OriginalGroupInformationAndStatus (Index 2.0) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลของกลุ่มรายการธุรกรรมต้นฉบับ 
ชื่อ XML Tag: <OrgnlGrpInfAndSts> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลของกลุ่มรายการธุรกรรมต้นฉบับ 
รูปแบบข้อมูล: OriginalGroupInformation20  

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.1   OriginalMessageIdentification  <OrgnlMsgId>  [1..1]  Text  
2.2   OriginalMessageNameIdentification  <OrgnlMsgNmId>  [1..1]  Text  
2.3   OriginalCreationDateTime  <OrgnlCreDtTm>  [0..1]  DateTime  
2.4   OriginalNumberOfTransactions  <OrgnlNbOfTxs>  [0..1]  Text  
2.5   OriginalControlSum  <OrgnlCtrlSum>  [0..1]  Quantity  
2.6   GroupStatus  <GrpSts>  [0..1]  Code  
2.7   StatusReasonInformation  <StsRsnInf>  [0..n]   
2.13   NumberOfTransactionsPerStatus  <NbOfTxsPerSts>  [0..n]   

4.3.3.9 OriginalMessageIdentification (Index 2.1) 
ชื่อข้อมูล: รหัสอ้างอิงข้อความต้นฉบับ 
ชื่อ XML Tag: <OrgnlMsgId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสอ้างอิงของข้อความต้นฉบับที่รายงานสถานะต้องการอ้างถึงซึ่งถูก

ก าหนดโดยผู้ส่งค าสั่งคนแรก 
รูปแบบข้อมูล: Max35Text 

4.3.3.10 OriginalMessageNameIdentification (Index 2.3) 
ชื่อข้อมูล: ชื่อข้อความต้นฉบับ 
ชื่อ XML Tag: <OrgnlMsgNmId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย: ชื่อข้อความต้นฉบับที่รายงานสถานะอ้างถึง 
รูปแบบข้อมูล: Max35Text 
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4.3.3.11 OriginalCreationDateTime (Index 2.3) 
ชื่อข้อมูล: วันเวลาที่สร้างข้อความต้นฉบับ 
ชื่อ XML Tag: <OrgnlCreDtTm> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: วันเวลาที่สร้างข้อความต้นฉบับ 
รูปแบบข้อมูล: ISODateTime 

4.3.3.12 OriginalNumberOfTransactions (Index 2.4) 
ชื่อข้อมูล: จ านวนของธุรกรรมที่อยู่ในข้อความต้นฉบับ 
ชื่อ XML Tag : <OrgnlNbOfTxs> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: จ านวนของธุรกรรมที่อยู่ในข้อความต้นฉบับที่รายงานสถานะอ้างถึง 
รูปแบบข้อมูล: Max15NumericText 

4.3.3.13 OriginalControlSum (Index 2.5) 
ชื่อข้อมูล: จ านวนเงินรวมที่ต้องช าระ 
ชื่อ XML Tag: <OrgnlCtrlSu> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: จ านวนเงินรวมที่ต้องช าระจากรายการธุรกรรมทั้งหมดที่อยู่ในข้อความ  

ต้นฉบับโดยไม่ค านึงถึงสกุลเงิน 
รูปแบบข้อมูล: DecimalNumber 

4.3.3.14 GroupStatus (Index 2.6) 
ชื่อข้อมูล: สถานะกลุ่มรายการธุรกรรม 
ชื่อ XML Tag: <GrpSts> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: สถานะของกลุ่มรายการธุรกรรม 
รูปแบบข้อมูล: TransactionGroupStatus3Code 
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Code Name Definition ค าอธิบาย 
ACCP AcceptedCustomer 

Profile 
Preceding check of technical 
validation was successful. Customer 
profile check was also successful. 

การตรวจสอบด้านเทคนิค
และการตรวจสอบประวัติ
และข้อมลูของลูกค้าได้
ด าเนินการส าเร็จ 

ACSC AcceptedSettlement 
Completed 

Settlement on the debtor's account 
has been completed. Usage : this can 
be used by the first agent to report to 
the debtor that the transaction has 
been completed. Warning : this status 
is provided for transaction status 
reasons, not for financial information. 
It can only be used after bilateral 
agreement 

การหักเงินจากบัญชลีูกหนี้
ด าเนินการเสร็จสมบูรณ ์ 
การใช้งาน: ให้ตัวแทน
ล าดับแรกส่งรายงาน
สถานะลูกหนี้ว่าการ
ด าเนินการท าธุรกรรมเสร็จ
สิ้นสมบรูณ์แล้ว  
ค าเตือน: สถานะนี้ใช้
รายงานสถานะของการท า
ธุรกรรม ซึ่งไมไ่ด้เป็นการ
แจ้งข้อมูลทางการเงินและ
จะถูกใช้ภายใต้ข้อตกลง
ระหว่างธนาคารและ
ผู้ประกอบการเท่านั้น 

ACSP AcceptedSettlement 
InProcess 

All preceding checks such as technical 
validation and customer profile were 
successful and therefore the payment 
initiation has been accepted for 
execution. 

การตรวจสอบด้านเทคนิค
และการตรวจสอบประวัติ
และข้อมลูลูกค้าได้
ด าเนินการส าเร็จ ท้ังนี้
ค าสั่งช าระเงินอยูร่ะหว่าง
การรอช าระดุล 

ACTC AcceptedTechnical 
Validation 

Authentication and syntactical and 
semantical validation are successful. 

ข้อความผ่านการ
ตรวจสอบด้านเทคนิคซึ่ง
จะรวมถึง การพสิูจน์ที่มา
ของข้อความ การ
ตรวจสอบรูปแบบ
โครงสร้างข้อความและการ
ตรวจสอบความหมายของ
ข้อมูลในข้อความ 

ACWC AcceptedWith 
Change 

Instruction is accepted but a change 
will be made, such as date or 
remittance not sent. 

ค าสั่งการช าระเงินท่ีได้ถูก
ยอมรับแต่อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลใน
ข้อความ เช่น วันท่ี หรือ 
ใบแจ้งหนี้ท่ีไม่ได้ส่ง เป็น
ต้น 

PART PartiallyAccepted A number of transactions have been 
accepted, whereas another number of 
transactions have not yet achieved 
'accepted' status. 

ธนาคารยอมรับธุรกรรม
บางรายการในขณะที่
รายการธรุกรรมอีกส่วน
หนึ่งยังไม่ถูกยอมรับ 

PDNG Pending Payment initiation or individual รายการธรุกรรมรวมถึง
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Code Name Definition ค าอธิบาย 
transaction included in the payment 
initiation is pending. Further checks 
and status update will be performed. 

ค าสั่งการช าระเงินอยู่
ระหว่างการด าเนินการ ใน
อนาคตจะมีการตรวจสอบ
เพิ่มเตมิและแจ้งให้ทราบ
ถึงสถานะต่อไป 

RCVD Received Payment initiation has been received 
by the receiving agent. 

ธนาคารหรือตัวแทนท่ีรับ
ข้อความไดร้ับข้อความการ
ช าระเงินแล้ว 

RJCT Rejected Payment initiation or individual 
transaction included in the payment 
initiation has been rejected. 

ข้อความหรือรายการ
ธุรกรรมที่อยู่ในข้อความ
ถูกปฎิเสธ 

4.3.3.15 StatusReasonInformation (Index 2.7) 
ชื่อข้อมูล: เหตุผลที่เกี่ยวกับสถานะ 
ชื่อ XML Tag: <NbOfTxs> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสถานะของกลุ่มรายการธุรกรรม 
รูปแบบข้อมูล: StatusReasonInformation8 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.8  Originator <Orgtr> [0..1] ± 
2.9  Reason <Rsn> [0..1]  
2.12  AdditionalInformation <AddtlInf> [0..n] Text 

4.3.3.16 Originator (Index 2.8) 
ชื่อข้อมูล: ผู้ก าหนดสถานะ 
ชื่อ XML Tag: <Orgtr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: ผู้ก าหนดสถานะกลุ่มรายการธุรกรรม 
รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32 

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
 Name <Nm> [0..1] Text 
 PostalAddress <PstlAdr> [0..1]  
 Identification <Id> [0..1]  
 CountryOfResidence <CtryOfRes> [0..1] Code 
 ContactDetails CtctDtls> [0..1]  
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4.3.3.17 Reason (Index 2.9) 
ชื่อข้อมูล: เหตุผล 
ชื่อ XML Tag: <Rsn> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: เหตุผลของการรายงานสถานะกลุ่มรายการธุรกรรม 
รูปแบบข้อมูล: StatusReason6Choice 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.10 {Or Code <Cd> [1..1] Code 
2.11 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text 

4.3.3.18 Code (Index 2.10) 
ชื่อข้อมูล: รหัส 
ชื่อ XML Tag: <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย: เหตุผลการรายงานสถานะกลุ่มรายการธุรกรรมซึ่งเป็นรหัสที่ก าหนดใน 

ExternalStatusReason1Code 
รูปแบบข้อมูล ExternalStatusReason1Code 

4.3.3.19 Proprietary (Index 2.11) 
ชื่อข้อมูล: รหัส 
ชื่อ XML Tag: <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย: เหตุผลการรายงานสถานะกลุ่มรายการธุรกรรมในแบบฟอร์มที่ก าหนดเป็น 

การเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล: Max35Text 

4.3.3.20 AdditionalInformation (Index 2.12) 
ชื่อข้อมูล: เหตุผลเพ่ิมเติม 
ชื่อ XML Tag: <AddtlInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..n] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนเหตุผลของรายงานสถานะกลุ่มรายการธุรกรรม 
รูปแบบข้อมูล: Max105Text 
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4.3.3.21 NumberOfTransactionsPerStatus (Index 2.13) 
ชื่อข้อมูล: จ านวนรายการธุรกรรมแยกตามสถานะ 
ชื่อ XML Tag: <NbOfTxsPerSts> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..n] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลและรายละเอียดของจ านวนธุรกรรมโดยแยกตามสถานะ 
รูปแบบข้อมูล:  NumberOfTransactionsPerStatus3 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.14   DetailedNumberOfTransactions  <DtldNbOfTxs>  [1..1]  Text  
2.15   DetailedStatus  <DtldSts>  [1..1]  Code  
2.16   DetailedControlSum  <DtldCtrlSum>  [0..1]  Quantity  

4.3.3.22 DetailedNumberOfTransactions (Index 2.14) 
ชื่อข้อมูล: จ านวนธุรกรรมในข้อความพร้อมรายละเอียด 
ชื่อ XML Tag: <DtldNbOfTxs> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย: จ านวนธุรกรรมในข้อความพร้อมรายละเอียดตามสถานะแต่ละรายการ 
รูปแบบข้อมูล: Max15NumericText  

4.3.3.23 DetailedStatus (Index 2.15) 
ชื่อข้อมูล: รายละเอียดสถานะ 
ชื่อ XML Tag: <DtldSts> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสรายงานสถานะธุรกรรมทั่วไปส าหรับธุรกรรมที่มีการแจ้งสถานะ 
รูปแบบข้อมูล: TransactionIndividualStatus3Code 

Code Name Definition ค าอธิบาย 
ACCP AcceptedCustomer 

Profile 
Preceding check of technical 
validation was successful. Customer 
profile check was also successful. 

การตรวจสอบด้านเทคนิค
และการตรวจสอบประวัติ
และข้อมลูของลูกค้าได้
ด าเนินการส าเร็จ 

ACSC AcceptedSettlement 
Completed 

Settlement on the debtor's account 
has been completed. Usage : this can 
be used by the first agent to report to 
the debtor that the transaction has 
been completed. Warning : this status 
is provided for transaction status 
reasons, not for financial information. 
It can only be used after bilateral 

การหักเงินจากบัญชลีูกหนี้
ด าเนินการเสร็จสมบูรณ ์ 
การใช้งาน: ให้ตัวแทน
ล าดับแรกส่งรายงาน
สถานะลูกหนี้ว่าการ
ด าเนินการท าธุรกรรมเสร็จ
สิ้นสมบรูณ์แล้ว  
ค าเตือน: สถานะนี้ใช้
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Code Name Definition ค าอธิบาย 
agreement รายงานสถานะของการท า

ธุรกรรม ซึ่งไมไ่ด้เป็นการ
แจ้งข้อมูลทางการเงินและ
จะถูกใช้ภายใต้ข้อตกลง
ระหว่างธนาคารและ
ผู้ประกอบการเท่านั้น 

ACSP AcceptedSettlement 
InProcess 

All preceding checks such as technical 
validation and customer profile were 
successful and therefore the payment 
initiation has been accepted for 
execution. 

การตรวจสอบด้านเทคนิค
และการตรวจสอบประวัติ
และข้อมลูลูกค้าได้
ด าเนินการส าเร็จ ท้ังนี้
ค าสั่งช าระเงินอยูร่ะหว่าง
การรอช าระดุล 

ACTC AcceptedTechnical 
Validation 

Authentication and syntactical and 
semantical validation are successful. 

ข้อความผ่านการ
ตรวจสอบด้านเทคนิคซึ่ง
จะรวมถึง การพสิูจน์ที่มา
ของข้อความ การ
ตรวจสอบรูปแบบ
โครงสร้างข้อความและการ
ตรวจสอบความหมายของ
ข้อมูลในข้อความ 

ACWC AcceptedWith 
Change 

Instruction is accepted but a change 
will be made, such as date or 
remittance not sent. 

ค าสั่งการช าระเงินท่ีได้ถูก
ยอมรับแต่อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลใน
ข้อความ เช่น วันท่ี หรือ 
ใบแจ้งหนี้ท่ีไม่ได้ส่ง เป็น
ต้น 

PDNG Pending Payment initiation or individual 
transaction included in the payment 
initiation is pending. Further checks 
and status update will be performed. 

รายการธรุกรรมรวมถึง
ค าสั่งการช าระเงินอยู่
ระหว่างการด าเนินการ ใน
อนาคตจะมีการตรวจสอบ
เพิ่มเตมิและแจ้งให้ทราบ
ถึงสถานะต่อไป 

RJCT Rejected Payment initiation or individual 
transaction included in the payment 
initiation has been rejected. 

ข้อความหรือรายการ
ธุรกรรมที่อยู่ในข้อความ
ถูกปฎิเสธ 
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4.3.3.24 DetailedControlSum (Index 2.16) 
ชื่อข้อมูล: จ านวนเงินรวมพร้อมรายละเอียด 
ชื่อ XML Tag: <DtldCtrlSum> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: จ านวนเงินทั้งหมดที่มีการช าระ โดยไม่ค านึงถึงสกุลเงินซึ่งแสดงรายละเอียด 

ตามรายงานสถานะธุรกรรมแต่ละฉบับ 
รูปแบบข้อมูล: DecimalNumber 

4.3.3.25 OriginalPaymentInformationAndStatus (Index 3.0) 
ชื่อข้อมูล: ข้อมูลการช าระเงินต้นฉบับ 
ชื่อ XML Tag: <OrgnlPmtInfAndSts> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..n] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลการช าระเงินต้นฉบับซึ่งรายงานสถานะอ้างถึง 
รูปแบบข้อมูล: OriginalPaymentInformation1 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
3.1   OriginalPaymentInformationIdentification  <OrgnlPmtInfId>  [1..1]  Text  
3.2   OriginalNumberOfTransactions  <OrgnlNbOfTxs>  [0..1]  Text  
3.3   OriginalControlSum  <OrgnlCtrlSum>  [0..1]  Quantity  
3.4   PaymentInformationStatus  <PmtInfSts>  [0..1]  Code  
3.5   StatusReasonInformation  <StsRsnInf>  [0..n]   
3.11   NumberOfTransactionsPerStatus  <NbOfTxsPerSts>  [0..n]   
3.15   TransactionInformationAndStatus  <TxInfAndSts>  [0..n]   

4.3.3.26 OriginalPaymentInformationIdentification (Index 3.1) 
ชื่อข้อมูล: รหัสระบุกลุ่มรายการช าระเงินต้นฉบับ 
ชื่อ XML Tag: <OrgnlPmtInfId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุกลุ่มรายการการช าระเงินในข้อความท่ีรายงานสถานะอ้างถึง ซึ่งมี

ความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งก าหนดโดยผู้ส่งข้อความในการช าระหนี้คนแรก 
รูปแบบข้อมูล: Max35Text 
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4.3.3.27 OriginalNumberOfTransactions (Index 3.2) 
ชื่อข้อมูล: จ านวนรายการธุรกรรม 
ชื่อ XML Tag: <OrgnlNbOfTxs> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: จ านวนรายการธุรกรรมของกลุ่มรายการการช าระเงินในข้อความท่ีรายงาน 

สถานะอ้างถึง 
รูปแบบข้อมูล: Max15NumericText 

4.3.3.28 OriginalControlSum (Index 3.3) 
ชื่อข้อมูล: จ านวนเงินทั้งหมดของรายการธุรกรรม 
ชื่อ XML Tag: <OrgnlCtrlSum> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: จ านวนเงินทั้งหมดของรายการธุรกรรมที่อยู่ในกลุ่มรายการช าระเงินใน

ข้อความที่รายงานสถานะอ้างถึง โดยไม่ค านึงถึงสกุลเงิน 
รูปแบบข้อมูล: DecimalNumber 

4.3.3.29 PaymentInformationStatus (Index 3.4) 
ชื่อข้อมูล: รหัสระบุสถานะรายการช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag: <PmtInfSts> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุสถานะของกลุ่มรายการการช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล: TransactionGroupStatus3Code 
 
Code Name Definition ค าอธิบาย 

ACCP AcceptedCustomer 
Profile 

Preceding check of technical 
validation was successful. 
Customer profile check was also 
successful. 

การตรวจสอบด้านเทคนิคและ
การตรวจสอบประวัติและข้อมลู
ของลูกค้าไดด้ าเนินการส าเร็จ 

ACSC AcceptedSettlement 
Completed 

Settlement on the debtor's 
account has been completed. 
Usage : this can be used by the 
first agent to report to the debtor 
that the transaction has been 
completed. Warning : this status is 
provided for transaction status 
reasons, not for financial 
information. It can only be used 
after bilateral agreement 

การหักเงินจากบัญชลีูกหนี้
ด าเนินการเสร็จสมบูรณ ์ 
การใช้งาน: ให้ตัวแทนล าดับ
แรกส่งรายงานสถานะลูกหนี้ว่า
การด าเนินการท าธุรกรรมเสร็จ
สิ้นสมบรูณ์แล้ว  
ค าเตือน: สถานะนี้ใช้รายงาน
สถานะของการท าธุรกรรม ซึ่ง
ไม่ได้เป็นการแจ้งข้อมูลทาง
การเงินและจะถูกใช้ภายใต้
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Code Name Definition ค าอธิบาย 
ข้อตกลงระหว่างธนาคารและ
ผู้ประกอบการเท่านั้น 

ACSP AcceptedSettlement 
InProcess 

All preceding checks such as 
technical validation and customer 
profile were successful and 
therefore the payment initiation 
has been accepted for execution. 

การตรวจสอบด้านเทคนิคและ
การตรวจสอบประวัติและข้อมลู
ลูกค้าได้ด าเนินการส าเรจ็ ท้ังนี้
ค าสั่งช าระเงินอยูร่ะหว่างการ
รอช าระดลุ 

ACTC AcceptedTechnical 
Validation 

Authentication and syntactical and 
semantical validation are 
successful. 

ข้อความผ่านการตรวจสอบด้าน
เทคนิคซึ่งจะรวมถึง การพิสูจน์
ที่มาของข้อความ การ
ตรวจสอบรูปแบบโครงสร้าง
ข้อความและการตรวจสอบ
ความหมายของข้อมูลใน
ข้อความ 

ACWC AcceptedWith 
Change 

Instruction is accepted but a 
change will be made, such as date 
or remittance not sent. 

ค าสั่งการช าระเงินท่ีได้ถูก
ยอมรับแต่อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลในข้อความ 
เช่น วันท่ี หรือ ใบแจ้งหนี้ท่ี
ไม่ได้ส่ง เป็นต้น 
 

PART PartiallyAccepted A number of transactions have 
been accepted, whereas another 
number of transactions have not 
yet achieved 'accepted' status. 

ธนาคารยอมรับธุรกรรมบาง
รายการในขณะที่รายการ
ธุรกรรมอีกส่วนหนึ่งยังไม่ถูก
ยอมรับ 

PDNG Pending Payment initiation or individual 
transaction included in the 
payment initiation is pending. 
Further checks and status update 
will be performed. 

รายการธรุกรรมรวมถึงค าสั่ง
การช าระเงินอยูร่ะหว่างการ
ด าเนินการ ในอนาคตจะมีการ
ตรวจสอบเพิ่มเติมและแจ้งให้
ทราบถึงสถานะต่อไป 

RCVD Received Payment initiation has been 
received by the receiving agent. 

ธนาคารหรือตัวแทนท่ีรับ
ข้อความไดร้ับข้อความการ
ช าระเงินแล้ว 

RJCT Rejected Payment initiation or individual 
transaction included in the 
payment initiation has been 
rejected. 

ข้อความหรือรายการธุรกรรมท่ี
อยู่ในข้อความถูกปฎิเสธ 
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4.3.3.30 StatusReasonInformation (Index 3.5) 
ชื่อข้อมูล: เหตุผลการก าหนดสถานะ 
ชื่อ XML Tag: <StsRsnInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..n] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลที่บอกรายละเอียดและเหตุผลของการก าหนดสถานะของรายการ

ช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล: StatusReasonInformation8  

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
3.6   Originator  <Orgtr>  [0..1]  ± 
3.7   Reason  <Rsn>  [0..1]   
3.10   AdditionalInformation  <AddtlInf>  [0..n]  Text  

4.3.3.31 Originator (Index 3.6) 
ชื่อข้อมูล: ผู้แจ้งสถานะ 
ชื่อ XML Tag: <Orgtr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: ผู้ก าหนดสถานะของกลุ่มรายการการช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32 

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
 Name <Nm> [0..1] Text 
 PostalAddress <PstlAdr> [0..1]  
 Identification <Id> [0..1]  
 CountryOfResidence <CtryOfRes> [0..1] Code 
 ContactDetails CtctDtls> [0..1]  

4.3.3.32 Reason (Index 3.7) 
ชื่อข้อมูล: เหตุผล 
ชื่อ XML Tag: <Rsn> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: เหตุผลของการรายงานสถานะกลุ่มรายการการช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล: StatusReason6Choice 
 
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 

3.8 {Or Code <Cd> [1..1] Code 
3.9 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text 
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4.3.3.33 Code (Index 3.8) 
ชื่อข้อมูล: รหัส 
ชื่อ XML Tag: <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย: เหตุผลการรายงานสถานะกลุ่มรายการการช าระเงินซึ่งเป็นรหัสที่ถูกก าหนด 

ใน ExternalStatusReason1Code 
รูปแบบข้อมูล: ExternalStatusReason1Code 

4.3.3.34 Proprietary (Index 3.9) 
ชื่อข้อมูล: รหัส 
ชื่อ XML Tag: <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย: เหตุผลการรายงานสถานะกลุ่มรายการการช าระเงินในแบบฟอร์มที่ก าหนด 
รูปแบบข้อมูล: Max35Text 

4.3.3.35 AdditionalInformation (Index 3.10) 
ชื่อข้อมูล: เหตุผลเพ่ิมเติม 
ชื่อ XML Tag: <AddtlInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..n] 
ค าอธิบาย: รายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนเหตุผลของรายงานสถานะกลุ่มรายการการช าระเงิน 
รูปแบบขอ้มูล: Max105Text 

4.3.3.36 NumberOfTransactionsPerStatus (Index 3.11) 
ชื่อข้อมูล: จ านวนรายการธุรกรรมในรายงานสถานะแต่ละรายการ 
ชื่อ XML Tag: <NbOfTxsPerSts> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..n] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลและรายละเอียดของจ านวนธุรกรรมในรายงานสถานะธุรกรรม แต่ละ

รายการ 
รูปแบบข้อมูล NumberOfTransactionsPerStatus3 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
3.12   DetailedNumberOfTransactions  <DtldNbOfTxs>  [1..1]  Text  
3.13   DetailedStatus  <DtldSts>  [1..1]  Code  
3.14   DetailedControlSum  <DtldCtrlSum>  [0..1]  Quantity  
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4.3.3.37 DetailedNumberOfTransactions (Index 3.12) 
ชื่อข้อมูล: จ านวนธุรกรรมในข้อความพร้อมรายละเอียด 
ชื่อ XML Tag: <DtldNbOfTxs> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย: จ านวนธุรกรรมในข้อความพร้อมรายละเอียดตามสถานะแต่ละรายการ 
รูปแบบข้อมูล: Max15NumericText 

4.3.3.38 DetailedStatus (Index 3.13) 
ชื่อข้อมูล: รายละเอียดสถานะ 
ชื่อ XML Tag: <DtldSts> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสรายงานสถานะธุรกรรมทั่วไปส าหรับธุรกรรมที่มีการแจ้งสถานะ 
รูปแบบข้อมูล : TransactionIndividualStatus3Code 

Code Name Definition ค าอธิบาย 
ACCP AcceptedCustomer 

Profile 
Preceding check of technical 
validation was successful. 
Customer profile check was also 
successful. 

การตรวจสอบด้านเทคนิคและ
การตรวจสอบประวัติและข้อมลู
ของลูกค้าไดด้ าเนินการส าเร็จ 

ACSC AcceptedSettlement 
Completed 

Settlement on the debtor's 
account has been completed. 
Usage : this can be used by the 
first agent to report to the debtor 
that the transaction has been 
completed. Warning : this status is 
provided for transaction status 
reasons, not for financial 
information. It can only be used 
after bilateral agreement 

การหักเงินจากบัญชลีูกหนี้
ด าเนินการเสร็จสมบูรณ ์ 
การใช้งาน: ให้ตัวแทนล าดับ
แรกส่งรายงานสถานะลูกหนี้ว่า
การด าเนินการท าธุรกรรมเสร็จ
สิ้นสมบรูณ์แล้ว  
ค าเตือน: สถานะนี้ใช้รายงาน
สถานะของการท าธุรกรรม ซึ่ง
ไม่ได้เป็นการแจ้งข้อมูลทาง
การเงินและจะถูกใช้ภายใต้
ข้อตกลงระหว่างธนาคารและ
ผู้ประกอบการเท่านั้น 

ACSP AcceptedSettlement 
InProcess 

All preceding checks such as 
technical validation and customer 
profile were successful and 
therefore the payment initiation 
has been accepted for execution. 

การตรวจสอบด้านเทคนิคและ
การตรวจสอบประวัติและข้อมลู
ลูกค้าได้ด าเนินการส าเรจ็ ท้ังนี้
ค าสั่งช าระเงินอยูร่ะหว่างการ
รอช าระดลุ 

ACTC AcceptedTechnical 
Validation 

Authentication and syntactical and 
semantical validation are 
successful. 

ข้อความผ่านการตรวจสอบด้าน
เทคนิคซึ่งจะรวมถึง การพิสูจน์
ที่มาของข้อความ การ
ตรวจสอบรูปแบบโครงสร้าง
ข้อความและการตรวจสอบ
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Code Name Definition ค าอธิบาย 
ความหมายของข้อมูลใน
ข้อความ 

ACWC AcceptedWith 
Change 

Instruction is accepted but a 
change will be made, such as date 
or remittance not sent. 

ค าสั่งการช าระเงินท่ีได้ถูก
ยอมรับแต่อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลในข้อความ 
เช่น วันท่ี หรือ ใบแจ้งหนี้ท่ี
ไม่ได้ส่ง เป็นต้น 

PDNG Pending Payment initiation or individual 
transaction included in the 
payment initiation is pending. 
Further checks and status update 
will be performed. 

รายการธรุกรรมรวมถึงค าสั่ง
การช าระเงินอยูร่ะหว่างการ
ด าเนินการ ในอนาคตจะมีการ
ตรวจสอบเพิ่มเติมและแจ้งให้
ทราบถึงสถานะต่อไป 

RJCT Rejected Payment initiation or individual 
transaction included in the 
payment initiation has been 
rejected. 

ข้อความหรือรายการธุรกรรมท่ี
อยู่ในข้อความถูกปฎิเสธ 

4.3.3.39 DetailedControlSum (Index 3.14) 
ชื่อข้อมูล: จ านวนเงินรวมพร้อมรายละเอียด 
ชื่อ XML Tag: <DtldCtrlSum> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: จ านวนเงินทั้งหมดที่มีการช าระ โดยไม่ค านึงถึงสกุลเงินซึ่งแสดงรายละเอียด 

ตามรายงานสถานะธุรกรรมแต่ละฉบับ 
รูปแบบข้อมูล: DecimalNumber 

4.3.3.40 TransactionInformationAndStatus (Index 3.15) 
ชื่อข้อมูล: กลุ่มข้อมูลของรายการธุรกรรมและสถานะ 
ชื่อ XML Tag: <TxInfAndSts> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..n] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลของรายการธุรกรรมในข้อความต้นฉบับซึ่งรายงานสถานะอ้างถึง 
รูปแบบข้อมูล: PaymentTransactionInformation25  
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Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
3.16   StatusIdentification  <StsId>  [0..1]  Text  
3.17   OriginalInstructionIdentification  <OrgnlInstrId> [0..1]  Text  
3.18   OriginalEndToEndIdentification  <OrgnlEndToEndId>  [0..1]  Text  
3.19   TransactionStatus  <TxSts>  [0..1]  Code  
3.20   StatusReasonInformation  <StsRsnInf>  [0..n]   
3.26   ChargesInformation  <ChrgsInf>  [0..n]   
3.29   AcceptanceDateTime  <AccptncDtTm>  [0..1]  DateTime  
3.30   AccountServicerReference  <AcctSvcrRef>  [0..1]  Text  
3.31   ClearingSystemReference  <ClrSysRef>  [0..1]  Text  
3.32   OriginalTransactionReference  <OrgnlTxRef>  [0..1]   

4.3.3.41 StatusIdentification (Index 3.16) 
ชื่อข้อมูล: รหัสระบุสถานะ 
ชื่อ XML Tag: <StsId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุสถานะที่มีความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งก าหนดโดยผู้ส่งข้อความเพ่ือระบุ 

สถานะที่ถูกรายงาน 
รูปแบบข้อมูล: Max35Text 

4.3.3.42 OriginalInstructionIdentification (Index 3.17) 
ชื่อข้อมูล: รหัสระบุค าสั่งช าระเงินที่อ้างถึง 
ชื่อ XML Tag: <OrgnlInstrId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุค าสั่งช าระเงินที่มีความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งก าหนดโดยผู้ส่งข้อความ 

เดิมเพ่ือระบุถึงค าสั่งช าระเงินที่รายงานสถานะอ้างถึง 
รูปแบบข้อมูล: Max35Text 

4.3.3.43 OriginalEndToEndIdentification (Index 3.18) 
ชื่อข้อมูล: รหัสระบุรายการช าระเงินที่อ้างถึง 
ชื่อ XML Tag <OrgnlEndToEndId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน [0..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุรายการช าระเงินที่มีความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งก าหนดโดยผู้สร้าง 

ข้อความเพ่ือระบุถึงรายการธุรกรรมที่รายงานสถานะอ้างถึง 
รูปแบบข้อมูล: Max35Text 
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4.3.3.44 TransactionStatus (Index 3.19) 
ชื่อข้อมูล: รหัสสถานะของธุรกรรม 
ชื่อ XML Tag: <TxSts> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: รหัสสถานะของธุรกรรมการช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล: TransactionIndividualStatus3Code 

Code Name Definition ค าอธิบาย 
ACCP AcceptedCustomer 

Profile 
Preceding check of technical 
validation was successful. 
Customer profile check was also 
successful. 

การตรวจสอบด้านเทคนิคและ
การตรวจสอบประวัติและข้อมลู
ของลูกค้าไดด้ าเนินการส าเร็จ 

ACSC AcceptedSettlement 
Completed 

Settlement on the debtor's 
account has been completed. 
Usage : this can be used by the 
first agent to report to the debtor 
that the transaction has been 
completed. Warning : this status is 
provided for transaction status 
reasons, not for financial 
information. It can only be used 
after bilateral agreement 

การหักเงินจากบัญชลีูกหนี้
ด าเนินการเสร็จสมบูรณ ์ 
การใช้งาน: ให้ตัวแทนล าดับ
แรกส่งรายงานสถานะลูกหนี้ว่า
การด าเนินการท าธุรกรรมเสร็จ
สิ้นสมบรูณ์แล้ว  
ค าเตือน: สถานะนี้ใช้รายงาน
สถานะของการท าธุรกรรม ซึ่ง
ไม่ได้เป็นการแจ้งข้อมูลทาง
การเงินและจะถูกใช้ภายใต้
ข้อตกลงระหว่างธนาคารและ
ผู้ประกอบการเท่านั้น 

ACSP AcceptedSettlement 
InProcess 

All preceding checks such as 
technical validation and customer 
profile were successful and 
therefore the payment initiation 
has been accepted for execution. 

การตรวจสอบด้านเทคนิคและ
การตรวจสอบประวัติและข้อมลู
ลูกค้าได้ด าเนินการส าเรจ็ ท้ังนี้
ค าสั่งช าระเงินอยูร่ะหว่างการ
รอช าระดลุ 

ACTC AcceptedTechnical 
Validation 

Authentication and syntactical and 
semantical validation are 
successful. 

ข้อความผ่านการตรวจสอบด้าน
เทคนิคซึ่งจะรวมถึง การพิสูจน์
ที่มาของข้อความ การ
ตรวจสอบรูปแบบโครงสร้าง
ข้อความและการตรวจสอบ
ความหมายของข้อมูลใน
ข้อความ 

ACWC AcceptedWith 
Change 

Instruction is accepted but a 
change will be made, such as date 
or remittance not sent. 

ค าสั่งการช าระเงินท่ีได้ถูก
ยอมรับแต่อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลในข้อความ 
เช่น วันท่ี หรือ ใบแจ้งหนี้ท่ี
ไม่ได้ส่ง เป็นต้น 

PDNG Pending Payment initiation or individual รายการธรุกรรมรวมถึงค าสั่ง
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Code Name Definition ค าอธิบาย 
transaction included in the 
payment initiation is pending. 
Further checks and status update 
will be performed. 

การช าระเงินอยูร่ะหว่างการ
ด าเนินการ ในอนาคตจะมีการ
ตรวจสอบเพิ่มเติมและแจ้งให้
ทราบถึงสถานะต่อไป 

RJCT Rejected Payment initiation or individual 
transaction included in the 
payment initiation has been 
rejected. 

ข้อความหรือรายการธุรกรรมท่ี
อยู่ในข้อความถูกปฎิเสธ 

4.3.3.45 StatusReasonInformation (Index 3.20) 
ชื่อข้อมูล: เหตุผลการก าหนดสถานะ 
ชื่อ XML Tag: <StsRsnInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..n] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลที่บอกรายละเอียดและเหตุผลของการก าหนดสถานะของรายการ 

ช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล: StatusReasonInformation8  

Index Or Message Item <XMLTag> Mult. Represent./ Type 
3.21   Originator  <Orgtr>  [0..1]  ± 
3.22   Reason  <Rsn>  [0..1]   
3.25   AdditionalInformation  <AddtlInf>  [0..n]  Text  

4.3.3.46 Originator (Index 3.21) 
ชื่อข้อมูล: ผู้แจ้งสถานะ 
ชื่อ XML Tag: <Orgtr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: ผู้ก าหนดสถานะของกลุ่มรายการการช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32 

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
 Name <Nm> [0..1] Text 
 PostalAddress <PstlAdr> [0..1]  
 Identification <Id> [0..1]  
 CountryOfResidence <CtryOfRes> [0..1] Code 
 ContactDetails CtctDtls> [0..1]  
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4.3.3.47 Reason (Index 3.22) 
ชื่อข้อมูล: เหตุผล 
ชื่อ XML Tag: <Rsn> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: เหตุผลของการรายงานสถานะกลุ่มรายการการช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล: StatusReason6Choice 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
3.23 {Or Code <Cd> [1..1] Code 
3.24 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text 

4.3.3.48 Code (Index 3.23) 
ชื่อข้อมูล: รหัส 
ชื่อ XML Tag: <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสเหตุผลของรายงานสถานะธุรกรรมการช าระเงินซึ่งอยู่ใน 

ExternalStatusReason1Code 
รูปแบบข้อมูล: ExternalStatusReason1Code 

4.3.3.49 Proprietary (Index 3.24) 
ชื่อข้อมูล: รหัส 
ชื่อ XML Tag: <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย: เหตุผลของรายงานสถานะธุรกรรมการช าระเงินซึ่งอยู่ในรูปแบบที่ก าหนด

เอง 
รูปแบบข้อมูล: Max35Text 

4.3.3.50 AdditionalInformation (Index 3.25) 
ชื่อข้อมูล: เหตุผลเพ่ิมเติม 
ชื่อ XML Tag: <AddtlInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..n] 
ค าอธิบาย: รายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนเหตุผลของรายงานสถานะธุรกรรมการช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล: Max105Text 
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4.3.3.51 ChargesInformation (Index 3.26) 
ชื่อข้อมูล: ข้อมูลค่าธรรมเนียม 
ชื่อ XML Tag: <ChrgsInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..n] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลของค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องกับการยกเลิกค าสั่งการช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล: ChargesInformation5 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
3.27  Amount <Amt> [1..1] Amount 
3.28  Party <Pty> [1..1] ± 

4.3.3.52 Amount (Index 3.27) 
ชื่อข้อมูล: ค่าธรรมเนียม 
ชื่อ XML Tag: <Amt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย: ค่าธรรมเนียมซึ่งผู้ช าระค่าธรรมเนียมต้องจ่าย 
รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

4.3.3.53 Party (Index 3.28) 
ชื่อข้อมูล: ผู้เก็บค่าธรรมเนียม 
ชื่อ XML Tag: <Pty> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย: ผู้เก็บเงินค่าธรรมเนียมตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
 FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1]  
 BranchIdentification <BrnchId> [0..1]  

4.3.3.54 AcceptanceDateTime (Index 3.29) 
ชื่อข้อมูล: วันที่ค าสั่งช าระเงินผ่านเงื่อนไขการช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag: <AccptncDtTm> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: วันที่ที่ตัวแทนลูกหนี้ได้รับข้อความช าระเงินและได้ตรวจสอบความ 
 ความถูกต้องของข้อความดังกล่าวแล้ว เช่น ข้อมูลการอนุมัติและ 
 จ านวนเงินคงเหลือในบัญชี (availability of funds)   
รูปแบบข้อมูล: ISODateTime 
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4.3.3.55 AccountServicerReference (Index 3.30) 
ชื่อข้อมูล: รหัสค าสั่งช าระเงินของสถาบันการเงิน 
ชื่อ XML Tag: <AcctSvcrRef> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: รหัสอ้างอิงค าสั่งซึ่งถูกก าหนดโดยสถาบันการเงินที่ให้บริการบัญชี 
รูปแบบข้อมูล: Max35Text 

4.3.3.56 ClearingSystemReference (Index 3.31) 
ชื่อข้อมูล: รหัสค าสั่งช าระเงินของระบบหักบัญชี 
ชื่อ XML Tag: <ClrSysRef> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: รหัสอ้างอิงค าสั่งซ่ึงถูกก าหนดโดยระบบหักบัญชี (Clearing system) 
รูปแบบข้อมูล: Max35Text 

4.3.3.57 OriginalTransactionReference (Index 3.32) 
ชื่อข้อมูล: รหัสอ้างอิงรายการธุรกรรม 
ชื่อ XML Tag: <OrgnlTxRef> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: รหัสอ้างอิงรายการธุรกรรมในข้อความต้นฉบับที่รายงานสถานะอ้างถึง 
รปูแบบข้อมูล: OriginalTransactionReference13 

  



หน้า 172 
 

 
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
3.33   InterbankSettlementAmount  <IntrBkSttlmAmt>  [0..1]  Amount  
3.34   Amount  <Amt>  [0..1]   
3.39   InterbankSettlementDate  <IntrBkSttlmDt>  [0..1]  DateTime  
3.40   RequestedCollectionDate  <ReqdColltnDt>  [0..1]  DateTime  
3.41   RequestedExecutionDate  <ReqdExctnDt>  [0..1]  DateTime  
3.42   CreditorSchemeIdentification  <CdtrSchmeId>  [0..1]  ±  
3.43   SettlementInformation  <SttlmInf>  [0..1]   
3.55   PaymentTypeInformation  <PmtTpInf>  [0..1]   
3.68   PaymentMethod  <PmtMtd>  [0..1]  Code  
3.69   MandateRelatedInformation  <MndtRltdInf>  [0..1]   
3.88   RemittanceInformation  <RmtInf>  [0..1]   
3.120   UltimateDebtor  <UltmtDbtr>  [0..1]  ±  
3.121   Debtor  <Dbtr>  [0..1]  ±  
3.122   DebtorAccount  <DbtrAcct>  [0..1]  ±  
3.123   DebtorAgent  <DbtrAgt>  [0..1]  ±  
3.124   DebtorAgentAccount  <DbtrAgtAcct>  [0..1]  ±  
3.125   CreditorAgent  <CdtrAgt>  [0..1]  ±  
3.126   CreditorAgentAccount  <CdtrAgtAcct>  [0..1]  ±  
3.127   Creditor  <Cdtr>  [0..1]  ±  
3.128   CreditorAccount  <CdtrAcct>  [0..1]  ±  
3.129   UltimateCreditor  <UltmtCdtr>  [0..1]  ±  

4.3.3.58 InterbankSettlementAmount (Index 3.33) 
ชื่อข้อมูล: จ านวนเงินโอนระหว่างธนาคาร 
ชื่อ XML Tag: <IntrBkSttlmAmt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: จ านวนเงินโอนระหว่างธนาคารหรือระหว่างผู้ออกค าสั่งช าระเงินและผู้รับ 

ค าสั่งช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

4.3.3.59 Amount (Index 3.34) 
ชื่อข้อมูล: จ านวนเงินโอน 
ชื่อ XML Tag: <Amt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลจ านวนเงินโอนระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ก่อนการหักค่าธรรมเนียมซึ่ง 

ค่าสกุลเงินถูกก าหนดโดยผู้สร้างข้อความ 
รูปแบบข้อมูล: AmountType3Choice  
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Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
3.35 {Or InstructedAmount <InstdAmt> [1..1] Amount 
3.36 Or} EquivalentAmount <EqvtAmt> [1..1]  

4.3.3.60 InstructedAmount (Index 3.35) 
ชื่อข้อมูล: จ านวนเงินโอน 
ชื่อ XML Tag: <InstdAmt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย: จ านวนเงินโอนระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ถูกช าระ ตาม

สกุลเงินที่ก าหนดโดยผู้ส่งข้อความ 
รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

4.3.3.61 EquivalentAmount (Index 3.36) 
ชื่อข้อมูล: จ านวนเงินโอน 
ชื่อ XML Tag: <EqvtAmt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลจ านวนเงินโอนระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ ซึ่งจะเป็นจ านวนเงินตาม

สกุลเงินของบัญชีลูกหนี้และ ข้อมูลสกุลเงินอ่ืนที่เงินจ านวนดังกล่าวจะถูก
โอนไป 

รูปแบบข้อมูล: EquivalentAmount2  
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 

3.37 {Or Amount <Amt> [1..1] Amount 
3.38 Or} CurrencyOfTransfer <EqvtAmt> [1..1] Code 

4.3.3.62 Amount (Index 3.37) 
ชื่อข้อมูล: จ านวนเงิน 
ชื่อ XML Tag: <Amt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย: จ านวนเงินโอนระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ก่อนการหักค่าธรรมเนียม 

แสดงตามสกุลเงินที่อยู่ในบัญชีลูกหนี้ ซึ่งเป็นจ านวนเงินที่จะถูกโอนไป 
อยู่ในรูปของเงินสกุลอ่ืน 

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
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4.3.3.63 CurrencyOfTransfer (Index 3.38) 
ชื่อข้อมูล: สกุลเงินที่ช าระ 
ชื่อ XML Tag: <CcyOfTrf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย: ระบุสกุลเงินที่จะโอนไป ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินในบัญชีลูกหนี้ 
รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyCode 

4.3.3.64 InterbankSettlementDate (Index 3.39) 
ชื่อข้อมูล: วันครบก าหนดการช าระดุลระหว่างธนาคาร 
ชื่อ XML Tag: <IntrBkSttlmDt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: วันครบก าหนดการช าระดุล หมายถึง วันครบก าหนดการช าระเงินของ 

ธนาคาร 
รูปแบบข้อมูล: ISODate  

4.3.3.65 RequestedCollectionDate (Index 3.40) 
ชื่อข้อมูล: วันที่ก าหนดช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag: <ReqdColltnDt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: วันที่และเวลาที่เจ้าหนี้ก าหนดให้ลูกหนี้ช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล: ISODate  

4.3.3.66 RequestedExecutionDate (Index 3.41) 
ชื่อข้อมูล: วันที่หักบัญชีเพื่อช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag: <ReqdExctnDt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: วันที่มีการหักบัญชีของลูกหนี้เพ่ือช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล: ISODate  

4.3.3.67 CreditorSchemeIdentification (Index 3.42) 
ชื่อข้อมูล: ผู้รับเงิน 
ชื่อ XML Tag: <CdtrSchmeId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: ผู้รับเงินซึ่งลงนามในสัญญา 
รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32  
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4.3.3.68 SettlementInformation (Index 3.43) 
ชื่อข้อมูล: รายละเอียดการช าระดุล 
ชื่อ XML Tag: <SttlmInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: รายละเอียดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการช าระดุลระหว่างตัวแทนผู้ออก

ค าสั่งช าระเงิน (instructing agent) และตัวแทนผู้รับค าสั่งช าระเงิน 
(Instructed agent)  

รูปแบบข้อมูล: SettlementInformation13 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ 
Type 

3.44   SettlementMethod  <SttlmMtd> [1..1]  Code  
3.45   SettlementAccount  <SttlmAcct> [0..1]  ± 
3.46   ClearingSystem  <ClrSys> [0..1]   
3.49   InstructingReimbursementAgent  <InstgRmbrsmntAgt> [0..1]  ±  
3.50   InstructingReimbursementAgentAccount  <InstgRmbrsmntAgtAcct> [0..1]  ±  
3.51   InstructedReimbursementAgent  <InstdRmbrsmntAgt> [0..1]  ±  
3.52   InstructedReimbursementAgentAccount  <InstdRmbrsmntAgtAcct> [0..1]  ±  
3.53   ThirdReimbursementAgent  <ThrdRmbrsmntAgt> [0..1]  ±  
3.54   ThirdReimbursementAgentAccount  <ThrdRmbrsmntAgtAcct> [0..1]  ±  

4.3.3.69 SettlementMethod (Index 3.44) 
ชื่อข้อมูล: วิธีการช าระดุล 
ชื่อ XML Tag: <SttlmMtd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย: วิธีการที่ใช้ส าหรับการช าระดุล 
รูปแบบข้อมูล: SettlementMethod1Code 

Code Name Definition ค าอธิบาย 
CLRG ClearingSystem Settlement is done through a 

payment clearing system 
ช าระดลุผ่านระบบการหักบัญชี 

COVE CoverMethod Settlement is done through a cover 
payment. 

ช าระดลุผ่าน cover payment 

INDA InstructedAgent Settlement is done by the agent 
instructed to execute a payment 
instruction. 

ช าระดลุโดยตัวแทนหรือสถาบัน
การเงินท่ีรับค าสั่งช าระเงินไป
ด าเนินการ 

INGA InstructingAgent Settlement is done by the agent 
instructing and forwarding the 
payment to the next party in the 
payment chain. 

ช าระดลุโดยตัวแทนหรือสถาบัน
การเงินทีอ่อกค าสั่งช าระเงิน
และส่งต่อค าสั่งดังกลา่วไปยังผู้ที่
เกี่ยวข้องในล าดับถัดไป 
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4.3.3.70 SettlementAccount (Index 3.45) 
ชื่อข้อมูล: บัญชีที่ใช้ช าระดุล 
ชื่อ XML Tag: <SttlmAcct> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: บัญชีที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการช าระดุล 
รูปแบบข้อมูล: CashAccount16 

4.3.3.71 ClearingSystem (Index 3.46) 
ชื่อข้อมูล: ระบบหักบัญชี 
ชื่อ XML Tag: <ClrSys> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: ระบบหักบัญชีหรือช่องทางที่ใช้ในการช าระดุล 
รูปแบบข้อมูล : ClearingSystemIdentification3Choice 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
3.47 {Or Code <Cd> [1..1] Code 
3.48 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text 

4.3.3.72 Code (Index 3.47) 
ชื่อข้อมูล: รหัส 
ชื่อ XML Tag: <ElctrncSgntr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุระบบหักบัญชีตามรายการรหัสใน  
 ExternalCashClearingSystem1Code 
รูปแบบข้อมูล: ExternalCashClearingSystem1Code  

4.3.3.73 Proprietary (Index 3.48) 
ชื่อข้อมูล: รหัส 
ชื่อ XML Tag: <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสช่องทางการหักบัญชีที่ก าหนดเองเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล: Max35Text 
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4.3.3.74 InstructingReimbursementAgent (Index 3.49) 
ชื่อข้อมูล: ตัวแทนผู้ช าระเงินคืนของตัวแทนผู้ส่งค าสั่งช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag: <InstgRmbrsmntAgt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: ตัวแทน (Agent) ที่ตัวแทนผู้ส่งค าสั่งช าระเงิน (Instructing agent) ใช้ให้

เป็นผู้ช าระเงินคืนให้กับตัวแทนผู้รับค าสั่งช าระเงิน (Instructed agent) 
รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
 FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1]  
 BranchIdentification <BrnchId> [0..1]  

4.3.3.75 InstructingReimbursementAgentAccount (Index 3.50) 
ชื่อข้อมูล: บัญชีของตัวแทนผู้ช าระเงินคืน 
ชื่อ XML Tag: <InstgRmbrsmntAgtAcct> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: หมายเลขบัญชีของตัวแทนผู้ช าระเงินคืน 
รูปแบบข้อมูล: CashAccount16 

4.3.3.76 InstructedReimbursementAgent (Index 3.51) 
ชื่อข้อมูล: ตัวแทนที่ช าระเงินคืนให้กับตัวแทนผู้รับค าสั่งช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag: <InstdRmbrsmntAgt> 
ความถีท่ี่เกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: ตัวแทน (Agent) ที่จะช าระเงินคืนให้กับตัวแทนผู้รับค าสั่งช าระเงิน 

(Instructed agent) 
รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4  

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
 FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1]  
 BranchIdentification <BrnchId> [0..1]  

4.3.3.77 InstructedReimbursementAgentAccount (Index 3.52) 
ชื่อข้อมูล: บัญชีของตัวแทนผู้ช าระเงินคืน 
ชื่อ XML Tag: <InstdRmbrsmntAgtAcct> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: หมายเลขบัญชีของตัวแทนผู้ช าระเงินคืน 
รูปแบบข้อมูล: CashAccount16 
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4.3.3.78 ThirdReimbursementAgent (Index 3.53) 
ชื่อข้อมูล: ตัวแทนที่ช าระเงินคืนให้กับตัวแทนผู้รับค าสั่งช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag: <ThrdRmbrsmntAgt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: ตัวแทน (Agent) ที่จะช าระเงินคืนให้กับตัวแทนผู้รับค าสั่งช าระเงิน  

(Instructed agent) 
รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
 FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1]  
 BranchIdentification <BrnchId> [0..1]  

4.3.3.79 ThirdReimbursementAgentAccount (Index 3.54) 
ชื่อข้อมูล: บัญชีของตัวแทนผู้ช าระเงินคืน 
ชื่อ XML Tag: <ThrdRmbrsmntAgtAcct> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: หมายเลขบัญชีของตัวแทนผู้ช าระเงินคืน 
รูปแบบข้อมูล: CashAccount16 

4.3.3.80 PaymentTypeInformation (Index 3.55) 
ชื่อข้อมูล: ข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของธุรกรรม 
ชื่อ XML Tag: <PmtTpInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย: กลุ่มข้อมูลซึ่งใช้ก าหนดชนิดของของธุรกรรม 
รูปแบบข้อมูล: PaymentTypeInformation22  

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
3.56   InstructionPriority  <InstrPrty>  [0..1]  Code  
3.57   ClearingChannel  <ClrChanl>  [0..1]  Code  
3.58   ServiceLevel  <SvcLvl>  [0..1]   
3.61   LocalInstrument  <LclInstrm>  [0..1]   
3.64   SequenceType  <SeqTp>  [0..1]  Code  
3.65   CategoryPurpose  <CtgyPurp>  [0..1]   

4.3.3.81 InstructionPriority (Index 3.56) 
ชื่อข้อมูล: รหัสระบุความเร่งด่วน 
ชื่อ XML Tag: <InstrPrty> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
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ค าอธิบาย: รหัสระบุความเร่งด่วนหรือล าดับความส าคัญในการด าเนินการตามค าสั่ง 
รูปแบบข้อมูล: Priority2Code 

Code Name Definition ค าอธิบาย 
HIGH High Priority level is high. ด่วน 
NORM Normal Priority level is normal. ปกติ 

4.3.3.82 ClearingChannel (Index 3.57) 
ชื่อข้อมูล: ช่องทางการหักบัญชี 
ชื่อ XML Tag: <ClrChanl> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุชนิดช่องทางการหักบัญชีตามค าสั่งการช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล: ClearingChannel2Code 

Code Name Definition ค าอธิบาย 
BOOK BookTransfer Payment through internal book 

transfer. 
การช าระหนีผ้่านการหักบัญชี 

MPNS MassPayment 
NetSystem 

Clearing channel is a mass payment 
net settlement system. 

ช่องทางการหักบัญชีแบบระบบ 
Mass payment net 
settlement 

RTGS RealTimeGross 
SettlementSystem 

Clearing channel is a real-time gross 
settlement system. 

ช่องทางการหักบัญชีแบบระบบ 
real-time gross settlement 

RTNS RealTimeNet 
SettlementSystem 

Clearing channel is a real-time net 
settlement system. 

ช่องทางการหักบัญชีแบบระบบ 
real-time net settlement 

4.3.3.83 ServiceLevel (Index 3.58) 
ชื่อข้อมูล: รูปแบบการจัดการธุรกรรม 
ชื่อ XML Tag: <SvcLvl> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: ประเภทหรือรูปแบบซึ่งใช้ในการจัดการธุรกรรม 
รูปแบบข้อมูล: ServiceLevel8Choice 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
3.59 {Or Code <Cd> [1..1] Code 
3.60 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text 
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4.3.3.84 Code (Index 3.59) 
ชื่อข้อมูล: รหัส 
ชื่อ XML Tag: <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุวิธีการจัดการธุรกรรมข้อตกลงใน ข้อ 3.58 ซึ่งเป็นรหัสอยู่ใน  
รูปแบบข้อมูล: ExternalServiceLevel1Code 

4.3.3.85 Proprietary (Index 3.60) 
ชื่อข้อมูล: รหัส 
ชื่อ XML Tag: <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุวิธีการจัดการธุรกรรมข้อตกลงในข้อ3.58 ซึ่งเป็นรหัสที่ก าหนดเป็น

การเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล: Max35Text 

4.3.3.86 LocalInstrument (Index 3.61) 
ชื่อข้อมูล: ประเภทบริการช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag: <LclInstrm> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: ประเภทบริการช าระเงินในแต่ละประเทศ 
รูปแบบข้อมูล: LocalInstrument2Choice 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
3.62 {Or  Code  <Cd> [1..1]  Code  
3.63 Or}  Proprietary  <Prtry> [1..1]  Text  

4.3.3.87 Code (Index 3.62) 
ชื่อข้อมูล: รหัส 
ชื่อ XML Tag: <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุรูปแบบธุรกรรมตามรายการรหัสใน  
รูปแบบข้อมูล: ExternalLocalInstrument1Code 
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4.3.3.88 Proprietary (Index 3.63) 
ชื่อข้อมูล: รหัส 
ชื่อ XML Tag: <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุรูปแบบธุรกรรมใน ข้อ 3.61 ซึ่งเป็นรหัสที่ก าหนดเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล: Max35Text 
การใช้งานข้อมูล: ใช้ส าหรับระบุประเภทของบริการการช าระเงินในประเทศไทย 
 ซึ่งประกอบด้วยรหัสดังต่อไปนี้ 
 1. รหัส DCT ส าหรับระบุบริการประเภท Direct Credit 
 2. รหัส COC ส าหรับระบุบริการประเภท Check Outsourcing 

3. รหัส IBP ส าหรับระบุบริการประเภท ITMX Bulk Payment  
4. รหัส BNT ส าหรับระบุบริการประเภท BAHTNet 

 5. รหัส INL ส าหรับระบุบริการประเภท International Payment 
 6. รหัส DBT ส าหรับระบุบริการประเภท Direct Debit 

4.3.3.89 SequenceType (Index 3.64) 
ชื่อข้อมูล: ล าดับการหักเงินจากบัญชี 
ชื่อ XML Tag: <SeqTp> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุล าดับการหักเงินจากบัญชีเช่น หักเงินครั้งแรก หรือ หักเงินครั้ง

สุดท้าย หรือ หักเงินเพียงครั้งเดียว หรือ หักเงินตามคาบเวลาที่ก าหนด 
รูปแบบข้อมูล: SequenceType1Code 

Code Name Definition ค าอธิบาย 
FNAL Final Final collection of a series of direct debit 

instructions. 
รายการหักเงินงวดสุดท้ายของงวด
การช าระเงินท่ีก าหนด 

FRST First First collection of a series of direct debit 
instructions. 

เป็นรายการหักเงินงวดแรกของงวด
การช าระเงินท่ีก าหนด 

OOFF OneOff Direct debit instruction where the debtor's 
authorisation is used to initiate one single 
direct debit transaction. 

รายการหักเงินที่หักครั้งเดยีว โดย
ลูกหนี้จะอนุมตัิให้หักเงินจากบญัชี
เป็นครั้งๆ ไป 
 

RCUR Recurring Direct debit instruction where the debtor's 
authorisation is used for regular direct 
debit transactions initiated by the creditor. 

รายการหักเงินปกติตามงวดการช าระ
เงินท่ีก าหนด 
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4.3.3.90 CategoryPurpose (Index 3.65) 
ชื่อข้อมูล: วัตถุประสงค์ของการช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag: <CtgyPurp> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลซึ่งระบุวัตถุประสงค์ของการช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล: CategoryPurpose1Choic 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
3.66 {Or  Code  <Cd> [1..1]  Code  
3.67 Or}  Proprietary  <Prtry> [1..1]  Text  

4.3.3.91 Code (Index 3.66) 
ชื่อข้อมูล: รหัส 
ชื่อ XML Tag: <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุวัตถุประสงค์ของการช าระเงินตามรายการรหัสใน 
 ExternalCategoryPurpose1Code 
รูปแบบข้อมูล: ExternalCategoryPurpose1Code 

4.3.3.92 Proprietary (Index 3.67) 
ชื่อข้อมูล: รหัส  
ชื่อ XML Tag: <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุวัตถุประสงค์ของการช าระเงินใน ข้อ 3.65 ซึ่งเป็นรหัสที่ก าหนด

เพ่ือใช้เฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล: Max35Text  

4.3.3.93 PaymentMethod (Index 3.68) 
ชื่อข้อมูล: วิธีการช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag: <PmtMtd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุวิธีการช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล: PaymentMethod4Code 
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Code Name Definition ค าอธิบาย 
CHK Cheque Written order to a bank to pay a 

certain amount of money from one 
person to another person. 

เช็ค 

DD DirectDebit Collection of an amount of money 
from the debtor's bank account by 
the creditor. The amount of money 
and dates of collections may vary. 

การหักเงินจากบัญชเีงินฝากของลกูหนี้ 
โดยเจา้หนี้ ซึ่งวันท่ีและจ านวนเงินท่ีจะ
ให้มีการหักบัญชีน้ันอาจจะแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับข้อตกลง 

TRA TransferAdvice Transfer of an amount of money in 
the books of the account servicer. 
An advice should be sent back to 
the account owner. 

โอนเงินเข้าบัญชีแบบมีใบแจ้งการโอน
เงิน 

TRF CreditTransfer Transfer of an amount of money in 
the books of the account servicer. 

โอนเงินเข้าบัญช ี

4.3.3.94 MandateRelatedInformation (Index 3.69) 
ชื่อข้อมูล: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการหักเงินจากบัญชี 
ชื่อ XML Tag: <MndtRltdInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: รายละเอียดของข้อตกลงการหักเงินจากบัญชีระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ 
รูปแบบข้อมูล: MandateRelatedInformation6 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
3.70   MandateIdentification  <MndtId>  [0..1]  Text  
3.71   DateOfSignature  <DtOfSgntr>  [0..1]  DateTime  
3.72   AmendmentIndicator  <AmdmntInd>  [0..1]  Indicator  
3.73   AmendmentInformationDetails  <AmdmntInfDtls>  [0..1]   
3.84   ElectronicSignature  <ElctrncSgntr>  [0..1]. Text  
3.85   FirstCollectionDate  <FrstColltnDt>  [0..1]  DateTime  
3.86   FinalCollectionDate  <FnlColltnDt>  [0..1]  DateTime  
3.87   Frequency  <Frqcy>  [0..1]  Code  

4.3.3.95 MandateIdentification (Index 3.70) 
ชื่อข้อมูล: เลขที่สัญญา 
ชื่อ XML Tag: <MndtId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: หมายเลขอ้างอิงสัญญาหรือข้อตกลงการหักเงินจากบัญชีที่มีความเป็น 

เอกลักษณ์ซึ่งก าหนดโดยเจ้าหนี้ 
รูปแบบข้อมูล: Max35Text 
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4.3.3.96 DateOfSignature (Index 3.71) 
ชื่อข้อมูล: วันที่ลงนามในข้อตกลงการหักเงินจากบัญชี 
ชื่อ XML Tag: <DtOfSgntr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: วันที่ลูกหนี้ลงนามในข้อตกลงหักเงินจากบัญชี 
รูปแบบข้อมูล : <DtOfSgntr> 

4.3.3.97 AmendmentIndicator (Index 3.72) 
ชื่อข้อมูล: ตัวบ่งชี้ว่าข้อตกลงได้รับการแก้ไข 
ชื่อ XML Tag: <AmdmntInd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: ตัวบ่งชี้ว่าข้อตกลงการหักเงินจากบัญชีว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่ หากมีค่า

เป็น True หมายถึงมาการแก้ไข หากมีค่าเป็น False หมายถึงไม่มีการแก้ไข 
รูปแบบข้อมูล: TrueFalseIndicator 

4.3.3.98 AmendmentInformationDetails (Index 3.73) 
ชื่อข้อมูล: รายการข้อตกลงที่ได้รับการแก้ไข 
ชื่อ XML Tag: <AmdmntInfDtls> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: รายการข้อตกลงการหักเงินจากบัญชีที่ได้รับการแก้ไข 
รูปแบบข้อมูล: AmendmentInformationDetails6  

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ 
Type 

3.74   OriginalMandateIdentification  <OrgnlMndtId>  [0..1]  Text  

3.75   OriginalCreditorSchemeIdentification  <OrgnlCdtrSchmeId>  [0..1]  ±  
3.76   OriginalCreditorAgent  <OrgnlCdtrAgt>  [0..1]  ±  
3.77   OriginalCreditorAgentAccount  <OrgnlCdtrAgtAcct>  [0..1]  ±  
3.78   OriginalDebtor  <OrgnlDbtr>  [0..1]  ±  
3.79   OriginalDebtorAccount  <OrgnlDbtrAcct>  [0..1]  ±  
3.80   OriginalDebtorAgent  <OrgnlDbtrAgt>  [0..1]  ±  
3.81   OriginalDebtorAgentAccount  <OrgnlDbtrAgtAcct>  [0..1]  ±  
3.82   OriginalFinalCollectionDate  <OrgnlFnlColltnDt>  [0..1]  DateTime  
3.83   OriginalFrequency  <OrgnlFrqcy>  [0..1]  Code  
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4.3.3.99 OriginalMandateIdentification  (Index 3.74) 
ชื่อข้อมูล: เลขที่สัญญา 
ชื่อ XML Tag: <OrgnlMndtId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: รหัสที่เป็นเอกลักษณ์เพ่ือใช้ระบุเลขที่สัญญาหรือข้อตกลงเดิมก่อนการแก้ไข 
รูปแบบข้อมูล: Max35Text 

4.3.3.100 OriginalCreditorSchemeIdentification (Index 3.75) 
ชื่อข้อมูล: ผู้รับเงิน 
ชื่อ XML Tag: <OrgnlCdtrSchmeId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: ผู้รับเงินในข้อตกลงเดิม (ก่อนมีการแก้ไข) 
รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32  

4.3.3.101 OriginalCreditorAgent (Index 3.76) 
ชื่อข้อมูล: ตัวแทนเจ้าหนี้ในข้อตกลงเดิม 
ชื่อ XML Tag: <OrgnlCdtrAgt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: ตัวแทนเจ้าหนี้ในข้อตกลงเดิม (ก่อนมีการแก้ไข) 
รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
 FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1]  
 BranchIdentification <BrnchId> [0..1]  

4.3.3.102 OriginalCreditorAgentAccount (Index 3.77) 
ชื่อข้อมูล: หมายเลขบัญชีของตัวแทนเจ้าหนี้ในข้อตกลงเดิม 
ชื่อ XML Tag: <OrgnlCdtrAgtAcct> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: หมายเลขบัญชีของตัวแทนเจ้าหนี้ในข้อตกลงเดิม (ก่อนมีการแก้ไข) 
รูปแบบข้อมูล: CashAccount16    
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4.3.3.103 OriginalDebtor (Index 3.78) 
ชื่อข้อมูล: ลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม 
ชื่อ XML Tag: <OrgnlDbtr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: ลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม (ก่อนมีการแก้ไข) 
รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32  

4.3.3.104 OriginalDebtorAccount (Index 3.79) 
ชื่อข้อมูล: หมายเลขบัญชีลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม 
ชื่อ XML Tag: <OrgnlDbtrAcct> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: หมายเลขบัญชีลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม (ก่อนมีการแก้ไข) 
รูปแบบข้อมูล: CashAccount16 

4.3.3.105 OriginalDebtorAgent (Index 3.80) 
ชื่อข้อมูล: ตัวแทนลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม 
ชื่อ XML Tag: <OrgnlDbtrAgt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: ตัวแทนลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม (ก่อนมีการแก้ไข) 
รูปแบบข้อมูล : BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
 FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1]  
 BranchIdentification <BrnchId> [0..1]  

4.3.3.106 OriginalDebtorAgentAccount (Index 3.81) 
ชื่อข้อมูล : หมายเลขบัญชีตัวแทนลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม 
ชื่อ XML Tag: <OrgnlDbtrAgtAcct> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: หมายเลขบัญชีตัวแทนลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม (ก่อนมีการแก้ไข) 
รูปแบบข้อมูล : CashAccount16  
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4.3.3.107 OriginalFinalCollectionDate (Index 3.82) 
ชื่อข้อมูล : วันสิ้นสุดการหักบัญชีเพื่อช าระหนี้ในข้อตกลงเดิม 
ชื่อ XML Tag: <OrgnlFnlColltnDt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน : [0..1] 
ค าอธิบาย: วันสิ้นสุดการหักบัญชีเพื่อช าระหนี้ในข้อตกลงเดิม (ก่อนการแก้ไข) 
รูปแบบข้อมูล : ISODate  

4.3.3.108 OriginalFrequency (Index 3.83) 
ชื่อข้อมูล: ประเภทงวดการหักเงินจากบัญชี 
ชื่อ XML Tag: <OrgnlFrqcy> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: ประเภทของงวดการหักเงินจากบัญชีในข้อตกลงเดิม (ก่อนการแก้ไข) 
รูปแบบข้อมูล : Frequency1Code 

Code Name Definition ค าอธิบาย 
ADHO Adhoc Event takes place on request or as 

necessary. 
รายการธรุกรรมที่เกิดขึ้นตามความ
ต้องการหรือความจ าเป็น 

DAIL Daily Event takes place every day. รายการธรุกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆวนั 
INDA IntraDay Event takes place several times a 

day. 
รายการธรุกรรมที่เกิดขึ้นได้หลายๆครั้งต่อ
วัน 

MIAN SemiAnnual Event takes place every six months 
or two times a year. 

รายการธรุกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆ 6 เดือน 
หรือจ านวน 2 ครั้งต่อป ี

MNTH Monthly Event takes place every month or 
once a month. 

รายการธรุกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆเดือนหรือ
เดือนละ 1 ครั้ง 

QURT Quarterly Event takes place every three 
months or four times a year. 

รายการธรุกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆ 3 เดือน 
หรือปีละ 4 ครั้ง 

WEEK Weekly Event takes place once a week. รายการธรุกรรมที่เกิดขึ้นสัปดาห์ละครั้ง 
YEAR Annual Event takes place every year or 

once a year. 
รายการธรุกรรมที่เกิดขึ้นทุกปีหรือ ปีละ 1 
ครั้ง 

4.3.3.109 ElectronicSignature (Index 3.84) 
ชื่อข้อมูล : ลายมือชื่อดิจิทัล 
ชื่อ XML Tag: <ElctrncSgntr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย : ลายมือชื่อดิจิทัลของลูกหนี้ 
รูปแบบข้อมูล : Max1025Text 
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4.3.3.110 FirstCollectionDate (Index 3.85) 
ชื่อข้อมูล: วันที่เริ่มต้นการหักบัญชี 
ชื่อ XML Tag: <FrstColltnDt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: วันที่เริ่มต้นการหักเงินจากบัญชีเพ่ือช าระหนี้ 
รูปแบบข้อมูล : ISODate  

4.3.3.111 FinalCollectionDate (Index 3.86) 
ชื่อข้อมูล: วันสุดท้ายของการหักเงินจากบัญชี 
ชื่อ XML Tag: <FnlColltnDt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: วันสุดท้ายของการหักเงินจากบัญชี 
รูปแบบข้อมูล : ISODate  

4.3.3.112 Frequency (Index 3.87) 
ชื่อข้อมูล: ประเภทงวดการหักเงินจากบัญชี 
ชื่อ XML Tag: <Frqcy> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุประเภทงวดการหักเงินจากบัญชี 
รูปแบบข้อมูล: Frequency1Code 

Code Name Definition ค าอธิบาย 
ADHO Adhoc Event takes place on request or as 

necessary. 
รายการธรุกรรมที่เกิดขึ้นตามความ
ต้องการหรือความจ าเป็น 

DAIL Daily Event takes place every day. รายการธรุกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆวนั 
INDA IntraDay Event takes place several times a 

day. 
รายการธรุกรรมที่เกิดขึ้นได้หลายๆครั้ง
ต่อวัน 

MIAN SemiAnnual Event takes place every six months 
or two times a year. 

รายการธรุกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆ 6 
เดือน หรือจ านวน 2 ครั้งต่อป ี

MNTH Monthly Event takes place every month or 
once a month. 

รายการธรุกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆเดือน
หรือเดือนละ 1 ครั้ง 

QURT Quarterly Event takes place every three 
months or four times a year. 

รายการธรุกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆ 3 
เดือน หรือปีละ 4 ครั้ง 

WEEK Weekly Event takes place once a week. รายการธรุกรรมที่เกิดขึ้นสัปดาห์ละครั้ง 
YEAR Annual Event takes place every year or 

once a year. 
รายการธรุกรรมที่เกิดขึ้นทุกปีหรือ ปีละ 
1 ครั้ง 
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4.3.3.113 RemittanceInformation (Index 3.88) 
ชื่อข้อมูล: ข้อมูลใบแจ้งหนี้ 
ชื่อ XML Tag: <RmtInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลใบแจ้งหนี้หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล: RemittanceInformation5 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
3.89  Unstructured <Ustrd> [0..n]  Text 
3.90  Structured <Strd> [0..n]  Text  

การใช้งานข้อมูล : ข้อมูลใบแจ้งหนี้ประกอบด้วยข้อมูลสองรูปแบบคือรูปแบบข้อมูลที่มี 
โครงสร้างเพื่อแยกแยะรายละเอียดของข้อมูล และรูปแบบของข้อมูลแบบ
ไม่มีโครงสร้างซึ่งมีความยาว 140 ตัวอักษรในแต่ละรายการข้อมูลซึ่งมีได้ไม่
จ ากัด 

4.3.3.114 Unstructured (Index 3.89) 
ชื่อข้อมูล : ข้อมูลใบแจ้งหนี้แบบไม่มีโครงสร้าง 
ชื่อ XML Tag: <Ustrd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..n] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลใบแจ้งหนี้ซึ่งไม่มีโครงสร้างข้อมูลเพื่อแยกแยะ 

รายละเอียดของใบแจ้งหนี้ 
รูปแบบข้อมูล : Max140Text 
การใช้งานข้อมูล : ส าหรับบรรจุข้อมูลที่ไม่ต้องการจัดโครงสร้างเพื่อแยกแยะรายละเอียดซึ่ง 

บรรจุได้ 140 ตัวอักษรต่อรายการ (หรือบรรทัด) เช่น ข้อมูลในไฟล์เอกสาร
ประกอบการช าระเงินหรือใบแจ้งหนี้ ที่เอาไว้ส าหรับพิมพ์ออกเป็นต้น 

4.3.3.115 Structured (Index 3.90) 
ชื่อข้อมูล : ข้อมูลใบแจ้งหนี้แบบมีโครงสร้าง 
ชื่อ XML Tag: <Strd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..n] 
ค าอธิบาย : ข้อมูลใบแจ้งหนี้ซึ่งมีโครงสร้างเพ่ือแยกแยะรายละเอียดของใบแจ้งหนี้ 
รูปแบบข้อมูล : StructuredRemittanceInformation7 
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Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 
3.91   ReferredDocumentInformation  <RfrdDocInf>  [0..n]   
3.99   ReferredDocumentAmount  <RfrdDocAmt>  [0..1]   
3.110   CreditorReferenceInformation  <CdtrRefInf>  [0..1]   
3.117   Invoicer  <Invcr>  [0..1]  ±  
3.118   Invoicee  <Invcee>  [0..1]  ±  
3.119   AdditionalRemittanceInformation  <AddtlRmtInf>  [0..3]  Text  

4.3.3.116 ReferredDocumentInformation (Index 3.91) 
ชื่อข้อมูล: ข้อมูลใบแจ้งหนี้ 
ชื่อ XML Tag: <RfrdDocInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..n] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลอ้างอิงของใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องเช่น ชนิดใบแจ้งหนี้ 

หมายเลขใบแจ้งหนี้ และ วันที่ใบแจ้งหนี้ 
รูปแบบข้อมูล: ReferredDocumentInformation3 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
3.92  Type <Tp> [0..1]   
3.97  Number <Nb> [0..1] Text  
3.98  RelatedDate <RltdDt> [0..1] DateTime 

4.3.3.117 Type (Index 3.92) 
ชื่อข้อมูล: ชนิดเอกสาร 
ชื่อ XML Tag: <Tp> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: ชนิดของเอกสารซึ่งสามารถระบุได้โดยใช้รหัสที่ ISO ก าหนด 

หรือรหัสที่ก าหนดเองเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล: ReferredDocumentType2 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
3.93  CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1]   
3.96  Issuer <Issr> [0..1] Text  
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4.3.3.118 CodeOrProprietary (Index 3.93) 
ชื่อข้อมูล: ประเภทรหัส 
ชื่อ XML Tag: <CdOrPrtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย: ประเภทของรหัสซึ่งมีสองประเภทและก าหนดให้เลือกใช้ได้ 

อย่างใดอย่างหนึ่ง 
รูปแบบข้อมูล: ReferredDocumentType1Choice 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
3.94 {Or  Code  <Cd> [1..1]  Code  
3.95 Or}  Proprietary  <Prtry> [1..1]  Text  

4.3.3.119 Code (Index 3.94) 
ชื่อข้อมูล: รหัส 
ชื่อ XML Tag: <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุชนิดของเอกสารอ้างอิงตามรายการรหัสใน  

DocumentType5Code 
รูปแบบข้อมูล: DocumentType5Code 

Code Name Definition ค าอธิบาย 
AROI AccountReceivableOpe

nItem 
Document is a payment that applies 
to a specific source document. 

เอกสารการช าระเงิน 

BOLD BillOfLading Document is a shipping notice. เอกสารแจ้งการส่งพัสด ุ
CINV CommercialInvoice Document is an invoice. ใบแจ้งหนี ้
CMCN CommercialContract Document is an agreement between 

the parties, stipulating the terms 
and conditions of the delivery of 
goods or services. 

ข้อตกลงทางธุรกิจหรือ
สัญญาซื้อขาย 

CNFA CreditNoteRelatedToFin
ancialAdjustment 

Document is a credit note for the 
final amount settled for a 
commercial transaction. 

ใบลดหนี้ส าหรับการปรับ
ดุลยอดเงินท่ีต้องช าระใน
ธุรกรรมการซี้อ/ขาย 

CREN CreditNote Document is a credit note. ใบลดหนี ้
DEBN DebitNote Document is a debit note. ใบเพิ่มหนี ้
DISP DispatchAdvice Document is a dispatch advice. ใบแจ้งการส่งของ 
DNFA DebitNoteRelatedToFina

ncialAdjustment 
Document is a debit note for the 
final amount settled for a 
commercial transaction. 

ใบเพิ่มหนี้ส าหรับการปรับ
ดุลยอดเงินท่ีต้องช าระใน
ธุรกรรมการซี้อ/ขาย 

HIRI HireInvoice Document is an invoice for the hiring 
of human resources or renting goods 

ใบเรียกเก็บเงินค่าจ้างค่า
เช่าสินค้า หรือ เครื่องมือ
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Code Name Definition ค าอธิบาย 
or equipment. ต่างๆ 

MSIN MeteredServiceInvoice Document is an invoice claiming 
payment for the supply of metered 
services, eg, gas or electricity, 
supplied to a fixed meter. 

ใบเรียกเก็บเงินค่า
สาธารณูปโภค 

SBIN SelfBilledInvoice Document is an invoice issued by 
the debtor. 

ใบเรียกเก็บเงินออกโดย
ลูกหนี ้

SOAC StatementOfAccount Document is a statement of the 
transactions posted to the debtor's 
account at the supplier. 

เอกสารที่เป็นรายการเดิน
บัญชีของรายการธุรกรรมที่
ส่งไปยังบัญชลีูกหนี ้

TSUT TradeServicesUtilityTran
saction 

Document is a transaction identifier 
as assigned by the Trade Services 
Utility. 

เอกสารการระบุธุรกรรม
ของ Trade Service 
Utility 

4.3.3.120 Proprietary (Index 3.95) 
ชื่อข้อมูล: รหัส 
ชื่อ XML Tag: <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุชนิดของเอกสารอ้างอิงซึ่งเป็นรหัสที่ก าหนดเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล: Max35Text 

4.3.3.121 Issuer (Index 3.96) 
ชื่อข้อมูล: ผู้ออกเอกสาร 
ชื่อ XML Tag: <Issr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: ผู้ออก/สร้างเอกสารอ้างอิง 
รูปแบบข้อมูล: Max35Text 

4.3.3.122 Number (Index 3.97) 
ชื่อข้อมูล: เลขที่ 
ชื่อ XML Tag: <Nb> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: หมายเลขเอกสารอ้างอิง เช่น หมายเลขใบแจ้งหนี้ 
รูปแบบข้อมูล: Max35Text 
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4.3.3.123 RelatedDate (Index 3.98) 
ชื่อข้อมูล: วันที่ที่ระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง 
ชื่อ XML Tag: <RltdDt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: วันที่ที่ระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง เช่น วันที่ในใบแจ้งหนี้ 
รูปแบบข้อมูล: ISODate 

4.3.3.124 ReferredDocumentAmount (Index 3.99) 
ชื่อข้อมูล: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจ านวนเงินซึ่งระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง 
ชื่อ XML Tag: <RfrdDocAmt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจ านวนเงินซึ่งระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง 
รูปแบบข้อมูล  RemittanceAmount1 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ 
Type 

3.100   DuePayableAmount  <DuePyblAmt>  [0..1]  Amount  
3.101   DiscountAppliedAmount  <DscntApldAmt>  [0..1]  Amount  
3.102   CreditNoteAmount  <CdtNoteAmt>  [0..1]  Amount  
3.103   TaxAmount  <TaxAmt>  [0..1]  Amount  
3.104   AdjustmentAmountAndReason  <AdjstmntAmtAndRsn>  [0..n]   
3.109   RemittedAmount  <RmtdAmt>  [0..1]  Amount  

4.3.3.125 DuePayableAmount (Index 3.100) 
ชื่อข้อมูล: จ านวนเงินที่ต้องช าระให้เจ้าหนี้ 
ชื่อ XML Tag <DuePyblAmt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน [0..1] 
ค าอธิบาย: จ านวนเงินที่ต้องช าระให้เจ้าหนี้ 
รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
การใช้งานข้อมูล: ส าหรับระบุจ านวนเงินที่เป็นค่าสินค้าหรือบริการ 
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4.3.3.126 DiscountAppliedAmount (Index 3.101) 
ชื่อข้อมูล: จ านวนเงินสุทธิที่ต้องช าระหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว 
ชื่อ XML Tag: <DscntApldAmt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: จ านวนเงินสุทธิที่ต้องช าระหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว 
รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount  
การใช้งานข้อมูล:  จ านวนเงินสุทธิที่เกิดจากการน าค่าสินค้าหรือบริการมาหักส่วนลดแล้ว 

4.3.3.127 CreditNoteAmount (Index 3.102) 
ชื่อข้อมูล: จ านวนเงินที่ระบุในใบลดหนี้ 
ชื่อ XML Tag: <CdtNoteAmt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: จ านวนเงินที่ระบุในใบลดหนี้ 
รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

4.3.3.128 TaxAmount (Index 3.103) 
ชื่อข้อมูล: จ านวนเงินภาษ ี
ชื่อ XML Tag: <TaxAmt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: จ านวนเงินที่เกิดจากการค านวณภาษี 
รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

4.3.3.129 AdjustmentAmountAndReason (Index 3.104) 
ชื่อข้อมูล: ข้อมูลการปรับยอดเงินและเหตุผล 
ชื่อ XML Tag: <AdjstmntAmtAndRsn> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..n] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนเงินในเอกสารที่มีการปรับยอดและ 

เหตุผลของการปรับยอด 
รูปแบบข้อมูล: DocumentAdjustment1 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
3.105  Amount <Amt> [1..1]  Amount 
3.106  CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1]  Code 
3.107  Reason <Rsn> [0..1] Text 
3.108  AdditionalInformation <AddtlInf> [0..1] Text 
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4.3.3.130 Amount (Index 3.105) 
ชื่อข้อมูล: จ านวนเงิน 
ชื่อ XML Tag: <Amt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย: จ านวนเงินที่น ามาปรับยอดช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount  

4.3.3.131 CreditDebitIndicator (Index 3.106) 
ชื่อข้อมูล: รหัสระบุชนิดของการปรับยอด 
ชื่อ XML Tag: <CdtDbtInd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุว่าการปรับยอดนั้นเป็นการเพ่ิมหรือลดยอดหนี้ที่ต้องช าระ 
รูปแบบข้อมูล: CreditDebitCode 

Code Name Definition ค าอธิบาย 
CRDT Credit Operation is an increase. เพิ่มยอดหนี้ที่ต้องช าระ 
DBIT Debit Operation is a decrease. ลดยอดหนี้ท่ีต้องช าระ 

4.3.3.132 Reason (Index 3.107) 
ชื่อข้อมูล: เหตุผล 
ชื่อ XML Tag: <Rsn> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: เหตุผลในการปรับยอดหนี้ที่ต้องช าระ 
รูปแบบข้อมูล: Max4Text 

4.3.3.133 AdditionalInformation (Index 3.108) 
ชื่อข้อมูล: รายละเอียดเพ่ิมเติม 
ชื่อ XML Tag: <AddtlInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: รายละเอียดเพ่ิมเติมที่เกี่ยวกับการปรับยอด 
รูปแบบข้อมูล: Max140Text 
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4.3.3.134 RemittedAmount (Index 3.109) 
ชื่อข้อมูล: จ านวนเงินที่ช าระจริง 
ชื่อ XML Tag: <RmtdAmt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: จ านวนเงินที่ช าระจริง 
รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount  
การใช้งานข้อมูล: จ านวนเงินที่ต้องช าระจริงซึ่งเกิดจากการน าค่าสินค้าท่ีรวม VAT  

มาหักภาษี ณ ที่จ่าย รวมถึงหักส่วนลดที่เก่ียวข้อง 

4.3.3.135 CreditorReferenceInformation (Index 3.110) 
ชื่อข้อมูล: ข้อมูลอ้างอิงของเจ้าหนี้ 
ชื่อ XML Tag: <CdtrRefInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลอ้างอิงของเจ้าหนี้ในเอกสารที่เก่ียวข้อง 
รูปแบบข้อมูล: CreditorReferenceInformation2 

การใช้งานข้อมูล: ส าหรับระบุรายละเอียดต่างๆที่เก่ียวกับข้อมูลอ้างอิงของ 
เจ้าหนี้ในใบแจ้งหนี้หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

4.3.3.136 Type (Index 3.111) 
ชื่อข้อมูล: ระบุชนิดของเอกสารอ้างอิง 
ชื่อ XML Tag: <Tp> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: ระบุชนิดของเอกสารอ้างอิงของเจ้าหนี้ 
รูปแบบข้อมูล: CreditorReferenceType2 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
3.112  CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1]   
3.115  Issuer <Issr> [0..1]  Text  

 
  

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
3.111  Type <Tp> [0..1]   
3.116  reference <Ref> [0..1]  Text  
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4.3.3.137 CodeOrProprietary (Index 3.112) 
ชื่อข้อมูล: ประเภทของรหัส 
ชื่อ XML Tag: <CdOrPrtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย: ประเภทของรหัสซึ่งเลือกใช้ได้สองแบบคือการระบุรหัสตามที่ ISO ก าหนด  

และการใช้รหัสที่ก าหนดเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล: CreditorReferenceType1Choice 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
3.113 {Or  Code  <Cd> [1..1]  Code  
3.114 Or}  Proprietary  <Prtry> [1..1]  Text  

4.3.3.138 Code (Index 3.113) 
ชื่อข้อมูล: รหัส 
ชื่อ XML Tag: <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุประเภทเอกสารอ้างอิงของเจ้าหนี้โดยใช้ 

รหัสที่ก าหนดโดย ISO 
รูปแบบข้อมูล: DocumentType3Code 

Code Name Definition ค าอธิบาย 
DISP DispatchAdvice Document is a dispatch advice. ใบแจ้งการส่งของ 
FXDR ForeignExchangeDealRe

ference 
Document is a pre-agreed or pre-
arranged foreign exchange 
transaction to which the payment 
transaction refers. 

เอกสารธรุกรรมการ
แลกเปลีย่นเงินตรา
ต่างประเทศท่ีตกลงกันไว้
ล่วงหน้าซึ่งธุรกรรมการ
ช าระเงินอ้างถึง 

PUOR PurchaseOrder Document is a purchase order. ใบสั่งซื้อสินค้า 
RADM RemittanceAdvice 

Message 
Document is a remittance advice 
sent separately from the current 
transaction. 

ใบเสร็จรับเงินซึ่งถูกส่งแยก
จากรายการธุรกรรมนี ้

RPIN RelatedPaymentInstruc
tion 

Document is a linked payment 
instruction to which the current 
payment instruction is related, eg, 
in a cover scenario. 

เอกสารที่เกีย่วกับค าสั่งการ
ช าระเงิน 

SCOR StructuredCommunicati
onReference 

Document is a structured 
communication reference provided 
by the creditor to identify the 
referred transaction. 

เอกสารอ้างอิงการตดิต่อ
ของเจ้าหนี้ส าหรับการระบุ
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง 
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4.3.3.139 Proprietary (Index 3.114) 
ชื่อข้อมูล: รหัส 
ชื่อ XML Tag: <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุประเภทเอกสารอ้างอิงของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นรหัสที่ก าหนดเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล: Max35Text 

4.3.3.140 Issuer (Index 3.115) 
ชื่อข้อมูล: ผู้ออก/สร้างเอกสารอ้างอิง 
ชื่อ XML Tag: <Issr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: ผู้ออก/สร้างเอกสารอ้างอิง 
รูปแบบข้อมูล: Max35Text 

4.3.3.141 Reference (Index 3.116) 
ชื่อข้อมูล: ข้อมูลอ้างอิง 
ชื่อ XML Tag: <Ref> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลอ้างอิงที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งก าหนดโดยเจ้าหนี้เพ่ือใช้อ้างถึงธุรกรรมการ

ช าระหนี้ที่เก่ียวข้อง 
รูปแบบข้อมูล: Max35Text 

4.3.3.142 Invoicer (Index 3.117) 
ชื่อข้อมูล: ผู้ออกใบแจ้งหนี้ 
ชื่อ XML Tag: <Invcr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: หน่วยงานที่ออกใบแจ้งหนี้ในกรณีท่ีหน่วยงานดังกล่าวไม่ใช่เจ้าหนี้หรือ

เจ้าหนี้ตัวจริง 
รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32 
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4.3.3.143 Invoicee (Index 3.118) 
ชื่อข้อมูล: ผู้รับใบแจ้งหนี้ 
ชื่อ XML Tag: <Invcee> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: บุคคลผู้รับใบแจ้งหนี้ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่ใช่ลูกหนี้หรือลูกหนี้ตัวจริง 
รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32  

4.3.3.144 AdditionalRemittanceInformation (Index 3.119) 
ชื่อข้อมูล: ข้อมูลเพ่ิมเติม 
ชื่อ XML Tag: <AddtlRmtInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..3] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลเพ่ิมเติมส าหรับข้อมูลการช าระหนี้ที่มีโครงสร้างข้อมูล 
รูปแบบข้อมูล: Max140Text 

4.3.3.145 UltimateDebtor (Index 3.120) 
ชื่อข้อมูล: ลูกหนี้ตัวจริง 
ชื่อ XML Tag: <UltmtDbtr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: ลูกหนี้ตัวจริงหรือผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งอาจจะไม่ใช่ 

ผู้ส่งข้อความช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32  

4.3.3.146 Debtor (Index 3.121) 
ชื่อข้อมูล: ลูกหนี้ 
ชื่อ XML Tag: <Dbtr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: ลูกหนี้ บุคคลผู้ค้างช าระเงินให้กับเจ้าหนี้หรือเจ้าหนี้สุดท้าย 
รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32  

4.3.3.147 DebtorAccount (Index 3.122) 
ชื่อข้อมูล: บัญชีลูกหนี้ 
ชื่อ XML Tag: <DbtrAcct> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: หมายเลขบัญชีลูกหนี้ ซึ่งเป็นบัญชีที่จะโดนหักเงินเพ่ือช าระหนี้ 
รูปแบบข้อมูล: CashAccount16 
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4.3.3.148 DebtorAgent (Index 3.123) 
ชื่อข้อมูล: ตัวแทนลูกหนี้ 
ชื่อ XML Tag: <DbtrAgt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: ตัวแทนลูกหนี้ หรือธนาคารผู้ให้บริการบัญชีแก่ลูกหนี้ 
รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
 FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1]  
 BranchIdentification <BrnchId> [0..1]  

4.3.3.149 DebtorAgentAccount (Index 3.124) 
ชื่อข้อมูล: บัญชีตัวแทนลูกหนี้ 
ชื่อ XML Tag: <DbtrAgtAcct> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: บัญชีของตัวแทนลูกหนี้หรือบัญชีของธนาคารผู้ให้บริการบัญชีแก่ลูกหนี้ 
รูปแบบข้อมูล: CashAccount16  

4.3.3.150 CreditorAgent (Index 3.125) 
ชื่อข้อมูล: ตัวแทนเจ้าหนี้ 
ชื่อ XML Tag: <CdtrAgt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: ตัวแทนเจ้าหนี้ 
รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
 FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1]  
 BranchIdentification <BrnchId> [0..1]  

4.3.3.151 CreditorAgentAccount (Index 3.126) 
ชื่อข้อมูล: บัญชีตัวแทนเจ้าหนี้ 
ชื่อ XML Tag: <CdtrAgtAcct> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: บัญชีตัวแทนเจ้าหนี้ 
รูปแบบข้อมูล: CashAccount16 
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4.3.3.152 Creditor (Index 3.127) 
ชื่อข้อมูล: เจ้าหนี้ 
ชื่อ XML Tag: <Cdtr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: เจ้าหนี้ 
รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32  

4.3.3.153 CreditorAccount (Index 3.128) 
ชื่อข้อมูล: บัญชีเจ้าหนี้ 
ชื่อ XML Tag: <CdtrAcct> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: บัญชีเจ้าหนี้ 
รูปแบบข้อมูล: CashAccount16  

4.3.3.154 UltimateCreditor (Index 3.129) 
ชื่อข้อมูล: เจ้าหนี้ตัวจริง 
ชื่อ XML Tag: <UltmtCdtr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน: [0..1] 
ค าอธิบาย: เจ้าหนี้ตัวจริง 
รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32 
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4.4 ข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน 

ธนาคารใช้ข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน (BankToCustomerDebitCreditNotification: 
CAMT.054.001.02) เพ่ือให้เจ้าของบัญชีหรือตัวแทนผู้รับข้อความ ทราบถึงรายการฝาก/ถอน ที่อยู่ในสมุด
บัญชีเงินฝาก ทั้งนี้อาจจะเป็นการแจ้งครั้งละรายการหรือครั้งละหลายรายการก็ได้  นอกจากนี้ข้อความแจ้ง
รายการโอนเงินหรือหักเงินสามารถใช้แจ้งรายการฝาก/ถอนได้มากกว่าหนึ่งบัญชีทั้งนี้ก็เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
บริหารเงินสดและ/หรือการกระทบยอด(หรือการพิสูจน์ยอดในบัญชีเงินฝาก) ข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือ
หักเงินกล่าวสามารถใช้เพื่อ: 

- แจ้งให้ทราบถึงรายการที่ถูกช าระดุล (Settlement) ไปแล้ว (BOOK: booked items) หรือ
รายการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ (PDNG: pending items) รวมถึงรายการที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ (หรือด าเนินการไม่ส าเร็จ) และต้องชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม (INFO: Information) 

- แจ้งให้ทราบเฉพาะรายการหักเงินจากบัญชี (debit) ตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไป 
- แจ้งให้ทราบเฉพาะรายการโอนเงินเข้าบัญชี (credit) ตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไป 
- แจ้งให้ทราบทั้งรายการการหักเงินจากบัญชีและโอนเงินเข้าบัญชี 

ผู้รับข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงินอาจจะไม่ใช่เจ้าของบัญชีก็ได้แต่จะต้องเป็นตัวแทนที่ได้รับ
มอบหมายให้รับข้อความ ทั้งนีข้้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงินจะไม่มีการรายงานข้อมูลยอดคงเหลือใน
บัญชี 

4.4.1 โครงสร้างข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน 

ในข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงินประกอบด้วยส่วนประกอบตามตารางที่ 4 และสรุป
ส่วนประกอบหลักได้สามส่วนดังนี้ 

4.4.1.1 GroupHeader (Index 1.0) 
GroupHeader ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของข้อความช าระเงินเช่นรหัสระบุข้อความ  

(1.1 MessageIdentification) วันที่สร้างข้อความ (1.2 CreationDateTime) ข้อมูลผู้รับข้อความ (1.3 
MessageRecipient) ข้อมูลจ านวนหน้าในข้อความ (1.4 MessagePagination) และข้อมูลเพิ่มเติม (1.5 
AdditionalInformation) ซึ่งข้อมูลในส่วนของGroupHeader จะปรากฎครั้งเดียวในข้อความ 

4.4.1.2 Notification (Index 2.0) 
Notification จะประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของส่วนแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงินเช่น รหัสระบุใบ

แจ้ง (2.1 Identification) วันเวลาที่ออกใบแจ้ง (2.4 CreationDateTime) ข้อมูลบัญชีที่รายงาน (2.10 
Account) ข้อมูลดอกเบี้ย (2.12 Interest) และ ข้อมูลของรายการที่แจ้ง (2.56 Entry) เป็นต้น 
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4.4.1.3 Entry (Index 2.56) 
Entry เป็นรายการข้อมูลที่อยู่ภายใต้ Notification ซึ่งสามารถมีได้หลายรายการ ซึ่งในแต่ละ Entry จะ
ประกอบด้วย จ านวนเงิน (2.58 Amount) ประเภทของรายการ (2.59 CreditDebitIndicator) สถานะ
รายการ (2.61 Status) รายรหัสรายการธุรกรรม (2.71 BankTransactionCode) ข้อมูลรายละเอียดรายการ 
(2.115 EntryDetails) ซึ่งภายในประกอบด้วยรายละเอียดของรายการแบบ Batch (2.116 Batch) และ
รายละเอียดของรายการแบบ Single Transaction (2.122 TransactionDetails) 

ตารางที่ 4 รายการข้อมูลในข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน 
(ข้อ 4.4.1) 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Rule Data Type 

  Message root <BkToCstmrDbtCdtNtfctn> [1..1]   

1.0   GroupHeader <GrpHdr> [1..1]  GroupHeader, GroupHeader42 

1.1   +MessageIdentification <MsgId> [1..1]  Max35Text 

1.2   +CreationDateTime <CreDtTm> [1..1]  ISODateTime 

1.3   +MessageRecipient <MsgRcpt> [0..1]  PartyIdentification32 

1.4   +MessagePagination <MsgPgntn> [0..1]  Pagination 

1.5   +AdditionalInformation <AddtlInf> [0..1]  Max500Text 

2.0   Notification <Ntfctn> [1..n]  AccountNotification2 

2.1   +Identification <Id> [1..1]  Max35Text 

2.2   +ElectronicSequenceNumber <ElctrncSeqNb> [0..1]  Number 

2.3   +LegalSequenceNumber <LglSeqNb> [0..1]  Number 

2.4   +CreationDateTime <CreDtTm> [1..1]  ISODateTime 

2.5   +FromToDate <FrToDt> [0..1]  DateTimePeriodDetails 

2.6   +CopyDuplicateIndicator <CpyDplctInd> [0..1]  CopyDuplicate1Code 

2.7   +ReportingSource <RptgSrc> [0..1]  ReportingSource1Choice 

2.8 {Or ++Code <Cd> [1..1]  ExternalReportingSource1Code 

2.9 Or} ++Proprietary <Prtry> [1..1]  Max35Text 

2.10   +Account <Acct> [1..1]  CashAccount20 

2.11   +RelatedAccount <RltdAcct> [0..1]  CashAccount16 

2.12   +Interest <Intrst> [0..n]  AccountInterest2 

2.13   ++Type <Tp> [0..1]  InterestType1Choice 

2.14 {Or +++Code <Cd> [1..1]  InterestType1Code 

2.15 Or} +++Proprietary <Prtry> [1..1]  Max35Text 

2.16   ++Rate <Rate> [0..n]  Rate3 

2.17   +++Type <Tp> [1..1]  RateType4Choice 

2.18 {Or ++++Percentage <Pctg> [1..1]  PercentageRate 

2.19 Or} ++++Other <Othr> [1..1]  Max35Text 

2.20   +++ValidityRange <VldtyRg> [0..1]  CurrencyAndAmountRange3 

2.21   ++FromToDate <FrToDt> [0..1]  DateTimePeriodDetails 

2.22   ++Reason <Rsn> [0..1]  Max35Text 

2.23   +TransactionsSummary <TxsSummry> [0..1]  TotalTransactions2 

2.24   ++TotalEntries <TtlNtries> [0..1]  NumberAndSumOfTransactions2 

2.25   +++NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1]  Max15NumericText 

2.26   +++Sum <Sum> [0..1]  DecimalNumber 

2.27   +++TotalNetEntryAmount <TtlNetNtryAmt> [0..1]  DecimalNumber 

2.28   +++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1]  CreditDebitCode 

2.29   ++TotalCreditEntries <TtlCdtNtries> [0..1]  NumberAndSumOfTransactions1 

2.30   +++NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1]  Max15NumericText 

2.31   +++Sum <Sum> [0..1]  DecimalNumber 

2.32   ++TotalDebitEntries <TtlDbtNtries> [0..1]  NumberAndSumOfTransactions1 

2.33   +++NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1]  Max15NumericText 

2.34   +++Sum <Sum> [0..1]  DecimalNumber 

2.35   ++TotalEntriesPerBankTransactionCode <TtlNtriesPerBkTxCd> [0..n]  TotalsPerBankTransactionCode2 

2.36   +++NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1]  Max15NumericText 

2.37   +++Sum <Sum> [0..1]  DecimalNumber 

2.38   +++TotalNetEntryAmount <TtlNetNtryAmt> [0..1]  DecimalNumber 
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Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Rule Data Type 

2.39   +++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1]  CreditDebitCode 

2.40   +++ForecastIndicator <FcstInd> [0..1]  TrueFalseIndicator 

2.41   +++BankTransactionCode <BkTxCd> [1..1]  BankTransactionCodeStructure4 

2.42   ++++Domain <Domn> [0..1] R1 BankTransactionCodeStructure5 

2.43   +++++Code <Cd> [1..1]  ExternalBankTransactionDomain1Code 

2.44   +++++Family <Fmly> [1..1]  BankTransactionCodeStructure6 

2.45   ++++++Code <Cd> [1..1]  ExternalBankTransactionFamily1Code 

2.46   ++++++SubFamilyCode <SubFmlyCd> [1..1]  ExternalBankTransactionSub 

Family1Code 

2.47  ++++Proprietary <Prtry> [0..1] R1 ProprietaryBankTransactionCode 

Structure1 

2.48  +++++Code <Cd> [1..1]  Max35Text 

2.49  +++++Issuer <Issr> [0..1]  Max35Text 

2.50   +++Availability <Avlbty> [0..n]  CashBalanceAvailability2 

2.51   ++++Date <Dt> [1..1]  CashBalanceAvailabilityDate1 

2.52 {Or +++++NumberOfDays <NbOfDays> [1..1]  Max15PlusSignedNumericText 

2.53 Or} +++++ActualDate <ActlDt> [1..1]  ISODate 

2.54   ++++Amount <Amt> [1..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

2.55   ++++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [1..1]  CreditDebitCode 

2.56   +Entry <Ntry> [0..n]  ReportEntry2 

2.57   ++EntryReference <NtryRef> [0..1]  Max35Text 

2.58   ++Amount <Amt> [1..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

2.59   ++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [1..1]  CreditDebitCode 

2.60   ++ReversalIndicator <RvslInd> [0..1]  TrueFalseIndicator 

2.61   ++Status <Sts> [1..1]  EntryStatus2Code 

2.62   ++BookingDate <BookgDt> [0..1]  DateAndDateTimeChoice 

2.63   ++ValueDate <ValDt> [0..1]  DateAndDateTimeChoice 

2.64   ++AccountServicerReference <AcctSvcrRef> [0..1]  Max35Text 

2.65   ++Availability <Avlbty> [0..n]  CashBalanceAvailability2 

2.66   +++Date <Dt> [1..1]  CashBalanceAvailabilityDate1 

2.67 {Or ++++NumberOfDays <NbOfDays> [1..1]  Max15PlusSignedNumericText 

2.68 Or} ++++ActualDate <ActlDt> [1..1]  ISODate 

2.69   +++Amount <Amt> [1..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

2.70   +++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [1..1]  CreditDebitCode 

2.71   ++BankTransactionCode <BkTxCd> [1..1]  BankTransactionCodeStructure4 

2.72   +++Domain <Domn> [0..1] R1 BankTransactionCodeStructure5 

2.73   ++++Code <Cd> [1..1]  ExternalBankTransactionDomain1Code 

2.74   ++++Family <Fmly> [1..1]  BankTransactionCodeStructure6 

2.75   +++++Code <Cd> [1..1]  ExternalBankTransactionFamily1Code 

2.76   +++++SubFamilyCode <SubFmlyCd> [1..1]  ExternalBankTransactionSub 

Family1Code 

2.77  +++Proprietary <Prtry> [0..1] R1 ProprietaryBankTransactionCode 

Structure1 

2.78  ++++Code <Cd> [1..1]  Max35Text 

2.79  ++++Issuer <Issr> [0..1]  Max35Text 

2.80   ++CommissionWaiverIndicator <ComssnWvrInd> [0..1]  YesNoIndicator 

2.81   ++AdditionalInformationIndicator <AddtlInfInd> [0..1]  MessageIdentification2 

2.82   +++MessageNameIdentification <MsgNmId> [0..1]  Max35Text 

2.83   +++MessageIdentification <MsgId> [0..1]  Max35Text 

2.84   ++AmountDetails <AmtDtls> [0..1]  AmountAndCurrencyExchange3 

2.85   ++Charges <Chrgs> [0..n]  ChargesInformation6 

2.86   +++TotalChargesAndTaxAmount <TtlChrgsAndTaxAmt> [0..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

2.87   +++Amount <Amt> [1..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

2.88   +++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1]  CreditDebitCode 

2.89   +++Type <Tp> [0..1]  ChargeType2Choice 

2.90 {Or ++++Code <Cd> [1..1]  ChargeType1Code 

2.91 Or} ++++Proprietary <Prtry> [1..1]  GenericIdentification3 

2.92   +++Rate <Rate> [0..1]  PercentageRate 

2.93   +++Bearer <Br> [0..1]  ChargeBearerType1Code 

2.94   +++Party <Pty> [0..1]  BranchAndFinancialInstitution 

Identification4 

2.95   +++Tax <Tax> [0..1]  TaxCharges2 

2.96   ++++Identification <Id> [0..1]  Max35Text 

2.97   ++++Rate <Rate> [0..1]  PercentageRate 
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Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Rule Data Type 

2.98   ++++Amount <Amt> [0..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

2.99   ++TechnicalInputChannel <TechInptChanl> [0..1]  TechnicalInputChannel1Choice 

2.100 {Or +++Code <Cd> [1..1]  ExternalTechnicalInputChannel1Code 

2.101 Or} +++Proprietary <Prtry> [1..1]  Max35Text 

2.102   ++Interest <Intrst> [0..n]  TransactionInterest2 

2.103   +++Amount <Amt> [1..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

2.104   +++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [1..1]  CreditDebitCode 

2.105   +++Type <Tp> [0..1]  InterestType1Choice 

2.106 {Or ++++Code <Cd> [1..1]  InterestType1Code 

2.107 Or} ++++Proprietary <Prtry> [1..1]  Max35Text 

2.108   +++Rate <Rate> [0..n]  Rate3 

2.109   ++++Type <Tp> [1..1]  RateType4Choice 

2.110 {Or +++++Percentage <Pctg> [1..1]  PercentageRate 

2.111 Or} +++++Other <Othr> [1..1]  Max35Text 

2.112   ++++ValidityRange <VldtyRg> [0..1]  CurrencyAndAmountRange2 

2.113   +++FromToDate <FrToDt> [0..1]  DateTimePeriodDetails 

2.114   +++Reason <Rsn> [0..1]  Max35Text 

2.115   ++EntryDetails <NtryDtls> [0..n]  EntryDetails1  

2.116   +++Batch <Btch> [0..1]  BatchInformation2 

2.117   ++++MessageIdentification <MsgId> [0..1]  Max35Text 

2.118   ++++PaymentInformationIdentification <PmtInfId> [0..1]  Max35Text 

2.119   ++++NumberOfTransactions <NbOfTxs> [0..1]  Max15NumericText 

2.120   ++++TotalAmount <TtlAmt> [0..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

2.121   ++++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1]  CreditDebitCode 

2.122   +++TransactionDetails <TxDtls> [0..n]  EntryTransaction2 

2.123   ++++References <Refs> [0..1]  TransactionReferences2 

2.124   +++++MessageIdentification <MsgId> [0..1]  Max35Text 

2.125   +++++AccountServicerReference <AcctSvcrRef> [0..1]  Max35Text 

2.126   +++++PaymentInformationIdentification <PmtInfId> [0..1]  Max35Text 

2.127   +++++InstructionIdentification <InstrId> [0..1]  Max35Text 

2.128   +++++EndToEndIdentification <EndToEndId> [0..1]  Max35Text 

2.129   +++++TransactionIdentification <TxId> [0..1]  Max35Text 

2.130   +++++MandateIdentification <MndtId> [0..1]  Max35Text 

2.131   +++++ChequeNumber <ChqNb> [0..1]  Max35Text 

2.132   +++++ClearingSystemReference <ClrSysRef> [0..1]  Max35Text 

2.133   +++++Proprietary <Prtry> [0..1]  ProprietaryReference1 

2.134   ++++++Type <Tp> [1..1]  Max35Text 

2.135   ++++++Reference <Ref> [1..1]  Max35Text 

2.136   +++++AmountDetails <AmtDtls> [0..1]  AmountAndCurrencyExchange3 

2.137   +++++Availability <Avlbty> [0..n]  CashBalanceAvailability2 

2.138   ++++++Date <Dt> [1..1]  CashBalanceAvailabilityDate1 

2.139 {Or +++++++NumberOfDays <NbOfDays> [1..1]  Max15PlusSignedNumericText 

2.140 Or} +++++++ActualDate <ActlDt> [1..1]  ISODate 

2.141   +++++Amount <Amt> [1..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

2.142   +++++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [1..1]  CreditDebitCode 

2.143   ++++BankTransactionCode <BkTxCd> [0..1]  BankTransactionCodeStructure4 

2.144   +++++Domain <Domn> [0..1] R1 BankTransactionCodeStructure5 

2.145   ++++++Code <Cd> [1..1]  ExternalBankTransactionDomain1Code 

2.146   ++++++Family <Fmly> [1..1]  BankTransactionCodeStructure6 

2.147   +++++++Code <Cd> [1..1]  ExternalBankTransactionFamily1Code 

2.148   +++++++SubFamilyCode <SubFmlyCd> [1..1]  ExternalBankTransactionSub 
Family1Code 

2.149  +++++Proprietary <Prtry> [0..1] R1 ProprietaryBankTransactionCode 

Structure1 

2.150  ++++++Code <Cd> [1..1]  Max35Text 

2.151  ++++++Issuer <Issr> [0..1]  Max35Text 

2.152   ++++Charges <Chrgs> [0..n]  ChargesInformation6 

2.153   +++++TotalChargesAndTaxAmount <TtlChrgsAndTaxAmt> [0..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

2.154   +++++Amount <Amt> [1..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

2.155   +++++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1]  CreditDebitCode 

2.156   +++++Type <Tp> [0..1]  ChargeType2Choice 

2.157 {Or ++++++Code <Cd> [1..1]  ChargeType1Code 

2.158 Or} ++++++Proprietary <Prtry> [1..1]  GenericIdentification3 
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Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Rule Data Type 

2.159   +++++Rate <Rate> [0..1]  PercentageRate 

2.160   +++++Bearer <Br> [0..1]  ChargeBearerType1Code 

2.161   +++++Party <Pty> [0..1]  BranchAndFinancialInstitution 

Identification4 

2.162   +++++Tax <Tax> [0..1]  TaxCharges2 

2.163   ++++++Identification <Id> [0..1]  Max35Text 

2.164   ++++++Rate <Rate> [0..1]  PercentageRate 

2.165   ++++++Amount <Amt> [0..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

2.166   ++++Interest <Intrst> [0..n]  TransactionInterest2 

2.167   +++++Amount <Amt> [1..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

2.168   +++++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [1..1]  CreditDebitCode 

2.169   +++++Type <Tp> [0..1]  InterestType1Choice 

2.170 {Or ++++++Code <Cd> [1..1]  InterestType1Code 

2.171 Or} ++++++Proprietary <Prtry> [1..1]  Max35Text 

2.172   +++++Rate <Rate> [0..n]  Rate3 

2.173   ++++++Type <Tp> [1..1]  RateType4Choice 

2.174 {Or +++++++Percentage <Pctg> [1..1]  PercentageRate 

2.175 Or} +++++++Other <Othr> [1..1]  Max35Text 

2.176   ++++++ValidityRange <VldtyRg> [0..1]  CurrencyAndAmountRange2 

2.177   +++++FromToDate <FrToDt> [0..1]  DateTimePeriodDetails 

2.178   +++++Reason <Rsn> [0..1]  Max35Text 

2.179   ++++RelatedParties <RltdPties> [0..1]  TransactionParty2 

2.180   +++++InitiatingParty <InitgPty> [0..1]  PartyIdentification32 

2.181   +++++Debtor <Dbtr> [0..1]  PartyIdentification32 

2.182   +++++DebtorAccount <DbtrAcct> [0..1]  CashAccount16 

2.183   +++++UltimateDebtor <UltmtDbtr> [0..1]  PartyIdentification32 

2.184   +++++Creditor <Cdtr> [0..1]  PartyIdentification32 

2.185   +++++CreditorAccount <CdtrAcct> [0..1]  CashAccount16 

2.186   +++++UltimateCreditor <UltmtCdtr> [0..1]  PartyIdentification32 

2.187   +++++TradingParty <TradgPty> [0..1]  PartyIdentification32 

2.188   +++++Proprietary <Prtry> [0..n]  ProprietaryParty2 

2.189   ++++++Type <Tp> [1..1]  Max35Text 

2.190   ++++++Party <Pty> [1..1]  PartyIdentification32 

2.191   ++++RelatedAgents <RltdAgts> [0..1]  TransactionAgents2 

2.192   +++++DebtorAgent <DbtrAgt> [0..1]  BranchAndFinancialInstitution 

Identification4 

2.193   +++++CreditorAgent <CdtrAgt> [0..1]  BranchAndFinancialInstitution 
Identification4 

2.194   +++++IntermediaryAgent1 <IntrmyAgt1> [0..1]  BranchAndFinancialInstitution 

Identification4 

2.195   +++++IntermediaryAgent2 <IntrmyAgt2> [0..1]  BranchAndFinancialInstitution 

Identification4 

2.196   +++++IntermediaryAgent3 <IntrmyAgt3> [0..1]  BranchAndFinancialInstitution 

Identification4 

2.197   +++++ReceivingAgent <RcvgAgt> [0..1]  BranchAndFinancialInstitution 

Identification4 

2.198   +++++DeliveringAgent <DlvrgAgt> [0..1]  BranchAndFinancialInstitution 

Identification4 

2.199   +++++IssuingAgent <IssgAgt> [0..1]  BranchAndFinancialInstitution 

Identification4 

2.200   +++++SettlementPlace <SttlmPlc> [0..1]  BranchAnd 

FinancialInstitution 
Identification4 

2.201   +++++Proprietary <Prtry> [0..n]  ProprietaryAgent2 

2.202   ++++++Type <Tp> [1..1]  Max35Text 

2.203   ++++++Agent <Agt> [1..1]  BranchAndFinancilInstitution 
Identification4 

2.204   ++++Purpose <Purp> [0..1]  Purpose2Choice 

2.205 {Or +++++Code <Cd> [1..1]  ExternalPurpose1Code 

2.206 Or} +++++Proprietary <Prtry> [1..1]  Max35Text 

2.207   ++++RelatedRemittanceInformation <RltdRmtInf> [0..10]  RemittanceLocation2 

2.208   +++++RemittanceIdentification <RmtId> [0..1]  Max35Text 

2.209   +++++RemittanceLocationMethod <RmtLctnMtd> [0..1]  RemittanceLocationMethod2Code 

2.210   +++++RemittanceLocationElectronic 
Address 

<RmtLctnElctrncAdr> [0..1]  Max2048Text 

2.211   +++++RemittanceLocationPostalAddress <RmtLctnPstlAdr> [0..1]  NameAndAddress10 
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2.212   ++++++Name <Nm> [1..1]  Max140Text 

2.213   ++++++Address <Adr> [1..1]  PostalAddress6 

2.214   ++++RemittanceInformation <RmtInf> [0..1]  RemittanceInformation5 

2.215   +++++Unstructured <Ustrd> [0..n]  Max140Text 

2.216   +++++Structured <Strd> [0..n]  StructuredRemittanceInformation7 

2.217   ++++++ReferredDocumentInformation <RfrdDocInf> [0..n]  ReferredDocumentInformation3 

2.218   +++++++Type <Tp> [0..1]  ReferredDocumentType2 

2.219   ++++++++CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1]  ReferredDocumentType1Choice 

2.220 {Or +++++++++Code <Cd> [1..1]  DocumentType5Code 

2.221 Or} +++++++++Proprietary <Prtry> [1..1]  Max35Text 

2.222   ++++++++Issuer <Issr> [0..1]  Max35Text 

2.223   +++++++Number <Nb> [0..1]  Max35Text 

2.224   +++++++RelatedDate <RltdDt> [0..1]  ISODate 

2.225   ++++++ReferredDocumentAmount <RfrdDocAmt> [0..1]  RemittanceAmount1 

2.226   +++++++DuePayableAmount <DuePyblAmt> [0..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

2.227   +++++++DiscountAppliedAmount <DscntApldAmt> [0..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

2.228   +++++++CreditNoteAmount <CdtNoteAmt> [0..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

2.229   +++++++TaxAmount <TaxAmt> [0..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

2.230   +++++++AdjustmentAmountAndReason <AdjstmntAmtAndRsn> [0..n]  DocumentAdjustment1 

2.231   ++++++++Amount <Amt> [1..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

2.232   ++++++++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1]  CreditDebitCode 

2.233   ++++++++Reason <Rsn> [0..1]  Max4Text 

2.234   ++++++++AdditionalInformation <AddtlInf> [0..1]  Max140Text 

2.235   +++++++RemittedAmount <RmtdAmt> [0..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

2.236   ++++++CreditorReferenceInformation <CdtrRefInf> [0..1]  CreditorReferenceInformation2 

2.237   +++++++Type <Tp> [0..1]  CreditorReferenceType2 

2.238   ++++++++CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1]  CreditorReferenceType1Choice 

2.239 {Or +++++++++Code <Cd> [1..1]  DocumentType3Code 

2.240 Or} +++++++++Proprietary <Prtry> [1..1]  Max35Text 

2.241   ++++++++Issuer <Issr> [0..1]  Max35Text 

2.242   +++++++Reference <Ref> [0..1]  Max35Text 

2.243   ++++++Invoicer <Invcr> [0..1]  PartyIdentification32 

2.244   ++++++Invoicee <Invcee> [0..1]  PartyIdentification32 

2.245   ++++++AdditionalRemittanceInformation <AddtlRmtInf> [0..3]  Max140Text 

2.246   ++++RelatedDates <RltdDts> [0..1]  TransactionDates2 

2.247   +++++AcceptanceDateTime <AccptncDtTm> [0..1]  ISODateTime 

2.248   +++++TradeActivityContractual 

SettlementDate 
<TradActvtyCtrctlSttlmDt> [0..1]  ISODate 

2.249   +++++TradeDate <TradDt> [0..1]  ISODate 

2.250   +++++InterbankSettlementDate <IntrBkSttlmDt> [0..1]  ISODate 

2.251   +++++StartDate <StartDt> [0..1]  ISODate 

2.252   +++++EndDate <EndDt> [0..1]  ISODate 

2.253   +++++TransactionDateTime <TxDtTm> [0..1]  ISODateTime 

2.254   +++++Proprietary <Prtry> [0..n]  ProprietaryDate2 

2.255   ++++++Type <Tp> [1..1]  Max35Text 

2.256   ++++++Date <Dt> [1..1]  DateAndDateTimeChoice 

2.257   ++++RelatedPrice <RltdPric> [0..1]  TransactionPrice2Choice 

2.258 {Or +++++DealPrice <DealPric> [1..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

2.259 Or} +++++Proprietary <Prtry> [1..n]  ProprietaryPrice2 

2.260   ++++++Type <Tp> [1..1]  Max35Text 

2.261   ++++++Price <Pric> [1..1]  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

2.262   ++++RelatedQuantities <RltdQties> [0..n]  TransactionQuantities1Choice 

2.263 {Or +++++Quantity <Qty> [1..1]  FinancialInstrumentQuantityChoice 

2.264 Or} +++++Proprietary <Prtry> [1..1]  ProprietaryQuantity1 

2.265   ++++++Type <Tp> [1..1]  Max35Text 

2.266   ++++++Quantity <Qty> [1..1]  Max35Text 

2.267   ++++FinancialInstrumentIdentification <FinInstrmId> [0..1]  SecurityIdentification4Choice 

2.268 {Or +++++ISIN <ISIN> [1..1]  ISINIdentifier 

2.269 Or} +++++Proprietary <Prtry> [1..1]  AlternateSecurityIdentification2 

2.270   ++++++Type <Tp> [1..1]  Max35Text 

2.271   ++++++Identification <Id> [1..1]  Max35Text 

2.272   ++++Tax <Tax> [0..1]  TaxInformation3 

2.273   ++++ReturnInformation <RtrInf> [0..1]  ReturnReasonInformation10 
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Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Rule Data Type 

2.274   +++++OriginalBankTransactionCode <OrgnlBkTxCd> [0..1]  BankTransactionCodeStructure4 

2.275   ++++++Domain <Domn> [0..1] R1 BankTransactionCodeStructure5 

2.276   +++++++Code <Cd> [1..1]  ExternalBankTransactionDomain1Code 

2.277   +++++++Family <Fmly> [1..1]  BankTransactionCodeStructure6 

2.278   ++++++++Code <Cd> [1..1]  ExternalBankTransactionFamily1Code 

2.279   ++++++++SubFamilyCode <SubFmlyCd> [1..1]  ExternalBankTransactionSub 
Family1Code 

2.280  ++++++Proprietary <Prtry> [0..1] R1 ProprietaryBankTransactionCode 

Structure1 

2.281  +++++++Code <Cd> [1..1]  Max35Text 

2.282  +++++++Issuer <Issr> [0..1]  Max35Text 

2.283   +++++Originator <Orgtr> [0..1]  PartyIdentification32 

2.284   +++++Reason <Rsn> [0..1]  ReturnReason5Choice 

2.285 {Or ++++++Code <Cd> [1..1]  ExternalReturnReason1Code 

2.286 Or} ++++++Proprietary <Prtry> [1..1]  Max35Text 

2.287   +++++AdditionalInformation <AddtlInf> [0..n] R2 Max105Text 

2.288   ++++CorporateAction <CorpActn> [0..1]  CorporateAction1 

2.289   +++++Code <Cd> [0..1]  Max35Text 

2.290   +++++Number <Nb> [0..1]  Max35Text 

2.291   +++++Proprietary <Prtry> [0..1]  Max35Text 

2.292   ++++SafekeepingAccount <SfkpgAcct> [0..1]  CashAccount16 

2.293   ++++AdditionalTransactionInformation <AddtlTxInf> [0..1]  Max500Text 

2.294   ++AdditionalEntryInformation <AddtlNtryInf> [0..1]  Max500Text 

2.295  +AdditionalNotificationInformation <AddtlNtfctnInf> [0..1]  Max500Text 

หมายเหตุ : รายการข้อมูลที่ถูกขีดฆ่าคือรายการข้อมูลที่ยังไม่มีการน าไปใช้งาน 

4.4.2 กฎการใช้งานรายข้อมูลในข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน 

R1  DomainOrProprietaryRule  

ในข้อความอาจจะมี Proprietary หรือ Domain รายการใดรายการหนึ่งหรืออาจจะมีทั้งสองรายอยู่
ในข้อความก็ได้ 

 

R2  ReturnReasonRule  

ถ้า Code ที่อยู่ภายใต้ Reason มีค่าเป็น NARR แล้ว จะต้องมี AdditionalInformation อยู่ใน
ข้อความ 

4.4.3 ค าอธิบายการใช้งานรายการข้อมูลในข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน 

4.4.3.1 GroupHeader (Index 1.0) 
ชื่อข้อมูล:  หวัเรื่องข้อความ 
ชื่อ XML Tag:  <GrpHdr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อความ 
รูปแบบข้อมูล:   GroupHeader42 
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Index Or Massage Item <XMT tag> <XMT tag> Represent./Type 
1.1  MessageIdentification <MsgId> [1..1] Text 
1.2  CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] DateTime 
1.3  MessageRecipient <MsgRcpt> [0..1] + 
1.4  MessagePegination <MsgPgntn> [0..1] + 
1.5  AdditionalInformation <AddtlInf> [0..1] Text 

4.4.3.2 MessageIdentification (Index 1.1) 
ชื่อข้อมูล:   รหัสระบุข้อความ 
ชื่อ XML Tag:  <MsgId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุข้อความซึ่งใช้ในการอ้างอิงถึงข้อความการช าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ส่งข้อความฯ และผู้รับข้อความฯ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text  

4.4.3.3 CreationDateTime (Index 1.2) 
ชื่อข้อมูล:  วันและเวลาที่สร้างข้อความ 
ชื่อ XML Tag:  <CreDtTm> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  วันเวลาที่สร้างข้อความ 
รูปแบบข้อมูล:  ISODateTime 

4.4.3.4 MessageRecipient (Index 1.3) 
ชื่อข้อมูล:   ผู้รับข้อความ 
ชื่อ XML Tag:  <MsgRcpt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:   [0..1] 
ค าอธิบาย:  บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้รับข้อความ 
รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32 

4.4.3.5 MessagePagination (Index 1.4) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนหน้าของข้อความ 
ชื่อ XML Tag:  <MsgPgntn> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  รายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนหน้าของข้อความ 
รูปแบบข้อมูล:  Pagination 
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Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
 PageNumber <PgNb> [1..1] Text 
 LastPageIndicator <LastPgInd> [1..1] Indicator 

4.4.3.6 AdditionalInformation (Index 1.5) 
ชื่อข้อมูล:  รายละเอียดเพ่ิมเติมของข้อความ 
ชื่อ XML Tag:  <AddtlInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  รายละเอียดเพ่ิมเติมของข้อความ 
รูปแบบข้อมูล:  Max500Text 

4.4.3.7 Notification (Index 2.0) 
ชื่อข้อมูล:  ใบแจ้งรายการแจ้งการโอนเงินหรือหักเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <Ntfctn> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..n] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลรายการแจ้งการโอนเงินหรือหักเงิน 
รูปแบบข้อมูล:  AccountNotification2 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.1   Identification  <Id> [1..1]  Text  
2.2   ElectronicSequenceNumber  <ElctrncSeqNb> [0..1]  Quantity  
2.3   LegalSequenceNumber  <LglSeqNb> [0..1]  Quantity  
2.4   CreationDateTime  <CreDtTm> [1..1]  DateTime  
2.5   FromToDate  <FrToDt> [0..1]  +  
2.6   CopyDuplicateIndicator  <CpyDplctInd> [0..1]  Code  
2.7   ReportingSource  <RptgSrc> [0..1]   
2.10   Account  <Acct> [1..1]  +  
2.11   RelatedAccount  <RltdAcct> [0..1]  +  
2.12   Interest  <Intrst> [0..n]   
2.23   TransactionsSummary  <TxsSummry> [0..1]   
2.56   Entry  <Ntry> [0..n]   
2.295   AdditionalNotificationInformation  <AddtlNtfctnInf> [0..1]  Text  
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4.4.3.8 Identification (Index 2.1) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสระบุใบแจ้ง 
ชื่อ XML Tag:  <Id> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: การอ้างอิงใบแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงินที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งก าหนดโดย 

ธนาคารผู้ให้บริการบัญชี 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.9 ElectronicSequenceNumber (Index 2.2) 
ชื่อข้อมูล:  หมายเลขล าดับ 
ชื่อ XML Tag:  <ElctrncSeqNb> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: หมายเลขล าดับของใบแจ้งที่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก าหนดโดย 

ธนาคารผู้ให้บริการ 
รูปแบบข้อมูล:  Number 

4.4.3.10 LegalSequenceNumber (Index 2.3) 
ชื่อข้อมูล:  หมายเลขล าดับของใบแจ้ง 
ชื่อ XML Tag:  <LglSeqNb> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: เลขที่ล าดับของใบแจ้งซึ่งก าหนดโดยธนาคารผู้ให้บริการบัญชี ซึ่งเลขล าดับ

จะเพ่ิมทุกครั้งเมื่อมีการส่งใบแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน 
รูปแบบข้อมูล:  Number   

4.4.3.11 CreationDateTime (Index 2.4) 
ชื่อข้อมูล:  วันเวลาที่สร้างใบแจ้ง 
ชื่อ XML Tag:  <CreDtTm> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  วันเวลาที่สร้างใบแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน 
รูปแบบข้อมูล: ISODateTime 
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4.4.3.12 FromToDate (Index 2.5) 
ชื่อข้อมูล:  ช่วงเวลาที่มีการแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน 
ชื่อ XML Tag :  <FrToDt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน   [0..1] 
ค าอธิบาย: ระยะเวลาระหว่างวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดที่มีการแจ้งรายการโอนเงิน

หรือหักเงิน 
รูปแบบข้อมูล:  DateTimePeriodDetails 

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
 FromDateTime <FrDtTm> [1..1] DateTime 
 ToDateTime <ToDtTm> [1..1] DateTime 

4.4.3.13 CopyDuplicateIndicator (Index 2.6) 
ชื่อข้อมูล:  ตัวบ่งชี้ประเภทของใบแจ้งการโอนเงินหรือหักเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <CpyDplctInd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ตัวบ่งชี้ประเภทของใบแจ้งการโอนเงินหรือหักเงิน 
รูปแบบข้อมูล:  CopyDuplicate1Code 

Code Name Definition ค าอธิบาย 
CODU CopyDuplicate Message is being sent as a copy to a 

party other than the account owner, 
for information purposes and the 
message is a duplicate of a message 
previously sent. 

ข้อความถูกส าเนาส่งไปยัง
บุคคลอื่นนอกจากเจ้าของบัญชี
ส าหรับแจ้งเพ่ือทราบ ซึ่งส าเนา
ข้อความดังกล่าวเป็นคู่ฉบับ
ของข้อความที่ถูกส่งไปก่อน
หน้านี ้

COPY Copy Message is being sent as a copy to a 
party other than the account owner, 
for information purposes. 

ข้อความถูกส าเนาส่งไปยัง
บุคคลอื่นนอกจากเจ้าของบัญชี
ส าหรับแจ้งเพ่ือทราบ 

DUPL Duplicate Message is for 
information/confirmation purpose. It is 
a duplicate of a message previously 
sent. 

คู่ฉบับของข้อความที่ถูกส่งไป
ก่อนหน้าน้ี ซึ่งใช้ส าหรับการ
แจ้งเพื่อทราบหรือแจ้งยืนยัน 
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4.4.3.14 ReportingSource (Index 2.7) 
ชื่อข้อมูล:  สร้างโดย 
ชื่อ XML Tag:  <RptgSrc> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับระบบหรือเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างใบแจ้ง 
รูปแบบข้อมูล:  ReportingSource1Choice 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.8 {Or Code <Cd> [1..1] Code 
2.9 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text 

4.4.3.15 Code (Index 2.8) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสระบทุี่มาของใบแจ้ง 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุแหล่งข้อมูลหรือระบบที่น ามาใช้สร้างใบแจ้งซึ่งเป็นรหัส 

ที่อยู่ใน ExternalReportingSource1Code 
รูปแบบข้อมูล: ExternalReportingSource1Code 

อยู่ในเอกสารหมายเลข 4 หน้า 54 

4.4.3.16 Proprietary (Index 2.9) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสระบทุี่มาของใบแจ้ง 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุแหล่งข้อมูลหรือระบบที่น ามาใช้สร้างใบแจ้งซึ่งเป็นรหัส 

ที่มีการก าหนดเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.17 Account (Index 2.10) 
ชื่อข้อมูล:  บัญชีที่มีการแจ้งรายการโอนเงินและหักเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <Acct> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  บัญชีที่มีการแจ้งรายการโอนเงินและหักเงิน 
รูปแบบข้อมูล: CashAccount20 
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4.4.3.18 RelatedAccount (Index 2.11) 
ชื่อข้อมูล:  บัญชีหลัก 
ชื่อ XML Tag:  <RltdAcct> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: บัญชีหลัก(Parent account) ของบัญชีที่มีการแจ้งรายการโอนเงินหรือ 

หักเงิน 
รูปแบบข้อมูล: CashAccount16 

4.4.3.19 Interest (Index 2.12) 
ชื่อข้อมูล:  ดอกเบี้ย 
ชื่อ XML Tag:  <Intrst> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..n] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลดอกเบี้ย 
รูปแบบข้อมูล:  AccountInterest2 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.13  Type <Tp> [0..1]  
2.16  Rate <Rate> [0..n]  
2.21  FromToDate <FrToDt> [0..1] + 
2.22  Reason <Rsn> [0..1] Text 

4.4.3.20 Type (Index 2.13) 
ชื่อข้อมูล:  ประเภทดอกเบี้ย 
ชื่อ XML Tag:  <Tp> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลระบุชนิดของดอกเบี้ย 
รูปแบบข้อมูล:   InterestType1Choice 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.14 {Or Code <Cd> [1..1] Code 
2.15 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text 

4.4.3.21 Code (Index 2.14) 
ชื่อข้อมูล:  ประเภท 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสระบุประเภทของดอกเบี้ย 
รูปแบบข้อมูล:  InterestType1Code 
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Code Name Definition ค าอธิบาย 
INDY IntraDay During or within a business day. ระหว่างวันท าการหรือภายใน

หนึ่งวันท าการ 
OVRN OverNight Period of time between the end of a 

business day and the start of the next 
business day (usually the day after). 

ระหว่างเวลาปิดท าการและ
เวลาก่อนเริม่วันท าการของอีก
วันหน่ึง 

4.4.3.22 Proprietary (Index 2.15) 
ชื่อข้อมูล:  ประเภท 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ระบุประเภทของดอกเบี้ยแบบที่ก าหนดเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.23 Rate (Index 2.16) 
ชื่อข้อมูล:  อัตราดอกเบี้ย 
ชื่อ XML Tag:  <Rate> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..n] 
ค าอธิบาย:  กลุ่มข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของอัตราดอกเบี้ย 
รูปแบบข้อมูล:  Rate3 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.17  Type <Tp> [1..1]  
2.20  ValidityRange <VldtyTg> [0..1] + 

4.4.3.24 Type (Index 2.17) 
ชื่อข้อมูล:  ประเภทอัตราดอกเบี้ย 
ชื่อ XML Tag:  <Tp> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลระบุประเภทของอัตราดอกเบี้ย 
รูปแบบข้อมูล:  RateType4Choice 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.18 {Or Percentage <Pctg> [1..1] Rate 
2.19 Or} Other <Othr> [1..1] Text 
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4.4.3.25 Percentage (Index 2.18) 
ชื่อข้อมูล:  อัตราร้อยละ 
ชื่อ XML Tag:  <Pctg> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: อัตราร้อยละของดอกเบี้ยทั้งหมดที่จ่ายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

เทียบกับดอกเบี้ยทั้งหมดของเครื่องมือทางการเงิน (Financial 
instrument) นั้นๆ 

รูปแบบข้อมูล:  PercentageRate   

4.4.3.26 Other (Index 2.19) 
ชื่อข้อมูล:  อัตราอ่ืนๆ 
ชื่อ XML Tag:  <Othr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ชนิดอัตราส่วนในรูปแบบอื่น ๆ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.27 ValidityRange (Index 2.20) 
ชื่อข้อมูล:  ระยะเวลาที่จ่ายดอกเบี้ย 
ชื่อ XML Tag:  <VldtyRg> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยมีผลบังคับใช้ 
รูปแบบข้อมูล:  CurrencyAndAmountRange3 

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
 Amount <Amt> [1..1]  
 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code 
 Currency <Ccy> [1..1] Code 

4.4.3.28 FromToDate (Index 2.21) 
ชื่อข้อมูล:  ระยะเวลาที่ใช้ค านวณดอกเบี้ย 
ชื่อ XML Tag:  <FrToDt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ช่วงเวลาระหว่างวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดการค านวณดอกเบี้ย 
รูปแบบข้อมูล:  DateTimePeriodDetails 
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Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
 FromDateTime <FrDtTm> [1..1] DateTime 
 ToDateTime <ToDtTm> [1..1] DateTime 

4.4.3.29 Reason (Index 2.22) 
ชื่อข้อมูล:  เหตุผล 
ชื่อ XML Tag:  <Rsn> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  เหตุผลของการจ่ายดอกเบี้ย 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.30 TransactionsSummary (Index 2.23) 
ชื่อข้อมูล:  สรุปรายการธุรกรรม 
ชื่อ XML Tag:  <TxsSummry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  กลุ่มข้อมูลที่จัดท าเป็นสรุปรายงานการท าธุรกรรม 
รูปแบบข้อมูล:  TotalTransactions2 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ 
Type 

2.24   TotalEntries  <TtlNtries> [0..1]   
2.29   TotalCreditEntries  <TtlCdtNtries> [0..1]   
2.32   TotalDebitEntries  <TtlDbtNtries> [0..1]   
2.35   TotalEntriesPerBankTransactionCode  <TtlNtriesPerBkTxCd> [0..n]   

4.4.3.31 TotalEntries (Index 2.24) 
ชื่อข้อมูล:  รายการฝาก/ถอน ทั้งหมด 
ชื่อ XML Tag:  <TtlNtries> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลของรายการฝาก/ถอน 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.25  NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Text 
2.26  Sum <Sum> [0..1] Quantity 
2.27  TotalNetEntryAmount <TtlNetNtryAmt> [0..1] Quantity 
2.28  CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code 
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4.4.3.32 NumberOfEntries (Index 2.25) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนรายการฝาก/ถอนในรายงาน 
ชื่อ XML Tag:  <NbOfNtries> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนรายการในรายงาน 
รูปแบบข้อมูล:  Max15NumericText  

4.4.3.33 Sum (Index 2.26) 
ชื่อข้อมูล:  ยอดเงินรวม 
ชื่อ XML Tag:  <Sum> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ยอดเงินรวมจากรายการฝากและถอน 
รูปแบบข้อมูล:  DecimalNumber  

4.4.3.34  TotalNetEntryAmount (Index 2.27) 
ชื่อข้อมูล:  ยอดรวมสุทธิ 
ชื่อ XML Tag:  <TtlNetNtryAmt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ยอดเงินสุทธิที่เกิดจากบวกลบรายการฝาก/ถอน 
รูปแบบข้อมูล:  DecimalNumber    

4.4.3.35 CreditDebitIndicator (Index 2.28) 
ชื่อข้อมูล:  ตัวบ่งชี้ว่าชนิดของยอดรวมสุทธิของรายการ 
ชื่อ XML Tag:  <CdtDbtInd> 
ความถีท่ี่เกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ตัวบ่งชี้ว่าเป็นยอดรวมสุทธินั้นเป็นยอดท่ีเพ่ิมขึ้นมาหรือยอดที่ลดลงไป 
รูปแบบข้อมูล  CreditDebitCode 

Code Name Definition ค าอธิบาย 
CRDT Credit Operation is an increase. ยอดรวมสุทธิเพิ่มขึ้น 
DBIT Debit Operation is a decrease. ยอดรวมสุทธิลดลง 
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4.4.3.36 TotalCreditEntries (Index 2.29) 
ชื่อข้อมูล:  รายการฝาก/ยอดเงินฝาก 
ชื่อ XML Tag:  <TtlCdtNtries> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลรายการฝากและยอดเงินฝาก 
รูปแบบข้อมูล:  NumberAndSumOfTransactions1 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.30  NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Text 
2.31  Sum <Sum> [0..1] Quantity 

4.4.3.37 NumberOfEntries (Index 2.30) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนรายการฝาก 
ชื่อ XML Tag:  <NbOfNtries> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนรายการฝาก 
รูปแบบข้อมูล :  Max15NumericText 

4.4.3.38 Sum (Index 2.31) 
ชื่อข้อมูล:  ยอดเงินรวม 
ชื่อ XML Tag:  <Sum> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ยอดเงินรวมจากรายการฝาก 
รูปแบบข้อมูล:  DecimalNumber 

4.4.3.39 TotalDebitEntries (Index 2.32) 
ชื่อข้อมูล:  รายการถอน/ยอดเงินถอน 
ชื่อ XML Tag:  <TtlDbtNtries> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลรายการถอนและยอดเงินของรายการถอน 
รูปแบบข้อมูล:  NumberAndSumOfTransactions1 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.33  NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Text 
2.34  Sum <Sum> [0..1] Quantity 
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4.4.3.40 NumberOfEntries (Index 2.33) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนรายการถอน 
ชื่อ XML Tag:  <NbOfNtries> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนรายการถอน 
รูปแบบข้อมูล:  Max15NumericText 

4.4.3.41 Sum (Index 2.34) 
ชื่อข้อมูล:  ยอดเงินรวม 
ชื่อ XML Tag:  <Sum> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ยอดเงินรวมของรายการถอน 
รูปแบบข้อมูล:  DecimalNumber   

4.4.3.42 TotalEntriesPerBankTransactionCode (Index 2.35) 
ชื่อข้อมูล:  ยอดเงินรวมและจ านวนรายการทั้งหมดในแต่ละ Bank transaction code 
ชื่อ XML Tag  <TtlNtriesPerBkTxCd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน  [0..n] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลยอดเงินรวมและจ านวนรายการทั้งหมดในแต่ละ Bank transaction 

code 
รูปแบบข้อมูล:  TotalsPerBankTransactionCode2 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.36   NumberOfEntries  <NbOfNtries> [0..1]  Text  
2.37   Sum  <Sum> [0..1]  Quantity  
2.38   TotalNetEntryAmount  <TtlNetNtryAmt> [0..1]  Quantity  
2.39   CreditDebitIndicator  <CdtDbtInd> [0..1]  Code  
2.40   ForecastIndicator  <FcstInd> [0..1]  Indicator  
2.41   BankTransactionCode  <BkTxCd> [1..1]   
2.50   Availability  <Avlbty> [0..n]   

4.4.3.43  NumberOfEntries (Index 2.36) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนธุรกรรม 
ชื่อ XML Tag:  <NbOfNtries> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนรายการธุรกรรมในรหัสธุรกรรมของธนาคารนั้นๆ 
รูปแบบข้อมูล:  Max15NumericText 
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4.4.3.44 Sum (Index 2.37) 
ชื่อข้อมูล:  ยอดเงินรวม 
ชื่อ XML Tag:  <Sum> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ยอดเงินรวมของรายการทั้งหมดในรายงาน 
รูปแบบข้อมูล:  DecimalNumber    

4.4.3.45 TotalNetEntryAmount (Index 2.38) 
ชื่อข้อมูล:  ยอดรวมสุทธิ 
ชื่อ XML Tag:  <TtlNetNtryAmt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ยอดเงินสุทธิที่เกิดจากบวกลบรายการฝาก/ถอน 
รูปแบบข้อมลู:  DecimalNumber   

4.4.3.46 CreditDebitIndicator (Indes 2.39) 
ชื่อข้อมูล:  ตัวบ่งชี้ว่าชนิดของยอดรวมสุทธิของรายการ 
ชื่อ XML Tag:  <CdtDbtInd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ตัวบ่งชี้ว่าเป็นยอดรวมสุทธินั้นเป็นยอดท่ีเพิมขึ้นมาหรือยอดที่ลดลงไป 
รูปแบบข้อมูล:  CreditDebitCode 

Code Name Definition ค าอธิบาย 
CRDT Credit Operation is an increase. ยอดรวมสุทธิเพิ่มขึ้น 
DBIT Debit Operation is a decrease. ยอดรวมสุทธิลดลง 

4.4.3.47  ForecastIndicator (Index 2.40) 
ชื่อข้อมูล:  ตัวบ่งชี้ชนิดรหัสรายการธุรกรรม 
ชื่อ XML Tag:  <FcstInd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: ระบุว่ารหัสรายการธุรกรรมของธนาคารมีความเกี่ยวข้องกับรายการที่ถูก

บันทึก (Booked item) หรือ ก าลังจะถูกบันทึก (Forecast item) 
รูปแบบข้อมูล:  TrueFalseIndicator 
การใช้งานข้อมูล: หากมคีวามเกี่ยวข้องจะมีค่าเป็น True 

หากไม่มีความเกี่ยวข้องจะมีค่าเป็น False 
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4.4.3.48  BankTransactionCode (Index 2.41) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสรายการธุรกรรม 
ชื่อ XML Tag:  <BkTxCd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวกับรหัสระบุธุรกรรมในรายการ 
รูปแบบข้อมูล:  BankTransactionCodeStructure4 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.42  Domain <Domn> [0..1]  
2.47  Proprietary <Prtry> [0..1]  

4.4.3.49 Domain (Index 2.42) 
ชื่อข้อมูล:  กลุ่ม 
ชื่อ XML Tag:  <Domn> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ของรหัสรายการธุรกรรมซึ่งมีรูปแบบ 

ที่เป็นโครงสร้างตามล าดับชั้น 
รูปแบบข้อมูล:  BankTransactionCodeStructure5 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.43  Code <Cd> [1..1] Code 
2.44  Family <Fmly> [1..1]  

4.4.3.50 Code (Index 2.43) 
ชื่อข้อมูล :  รหัสประเภทธุรกิจ 
ชื่อ XML Tag:   <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน :  [1..1] 
ค าอธิบาย: ระบบประเภทธุรกิจตามรายการรหัสใน 

ExternalBankTransactionDomain1Code 
รูปแบบข้อมูล: ExternalBankTransactionDomain1Code 
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4.4.3.51 Family (Index 2.44) 
ชื่อข้อมูล:  หมวด 
ชื่อ XML Tag:  <Fmly> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลระบุหมวดและประเภทแยกย่อยของรหัสรายการธุรกรรมที่ระบุใน

รูปแบบโครงสร้างตามล าดับชั้น 
รูปแบบข้อมูล:  BankTransactionCodeStructure6 

4.4.3.52 Code (Index 2.45) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสระบุหมวดภายในกลุ่มตามรายการรหัสใน  
รูปแบบข้อมูล:  ExternalBankTransactionFamily1Code 

4.4.3.53  SubFamilyCode (Index 2.46) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสย่อย 
ชื่อ XML Tag:  <SubFmlyCd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสระบุประเภทย่อยภายในหมวด 
รูปแบบข้อมูล:  ExternalBankTransactionSubFamily1Code 

4.4.3.54 Proprietary (Index 2.47) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสรายการธุรกรรม 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  กลุ่มข้อมูลรหัสรายการธุรกรรมตามรูปแบบที่ก าหนดเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล:  ProprietaryBankTransactionCodeStructure1 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.48  Code <Cd> [1..1] Text 
2.49  Issuer <Issr> [0..1] Text 
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4.4.3.55 Code (Index 2.48) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสระบุรายการธุรกรรมตามรูปแบบที่ก าหนด 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.56 Issuer (Index 2.49) 
ชื่อข้อมูล:  ผู้ออกรหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Issr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ผู้ออกรหัสรายการธุรกรรม 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.57 Availability (Index 2.50) 
ชื่อข้อมูล:  รายการในบัญชีเงินฝาก 
ชื่อ XML Tag:  <Avlbty> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..n] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวันที่และจ านวนเงินที่สามารถใช้ในการหัก 

บัญชีหรอืการฝากเงินเข้าบัญชี 
รูปแบบข้อมูล:  CashBalanceAvailability2 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.51  Date <Dt> [1..1]  
2.54  Amount <Amt> [1..1] Amount 
2.55  CreditDebitIndicator <CdtDbtInt> [1..1] Code 

4.4.3.58 Date (Index 2.51) 
ชื่อข้อมูล:  วันที่สามารถหักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีได้ 
ชื่อ XML Tag:  <Dt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  วันที่สามารถหักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีได้ 
รูปแบบข้อมูล:  CashBalanceAvailabilityDate1 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.52 {Or NumberOfDays <NbOfDays> [1..1] Text 
2.53 Or} ActualDate <ActlDt> [1..1] DateTime 
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4.4.3.59  NumberOfDays (Index 2.52) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนวันระหว่างวันที่เขียนเช็คและวันที่โอนเงินหรือหักเงินออกจากบัญชี 
ชื่อ XML Tag:  <NbOfDays> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนวันระหว่างวันที่เขียนเช็คและวันที่โอนเงินหรือหักเงินออกจากบัญชี 
รูปแบบข้อมูล:  Max15PlusSignedNumericText 

4.4.3.60 ActualDate (Index 2.53) 
ชื่อข้อมูล:  ระบุวันที่ที่มีการหักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีตามจริง 
ชื่อ XML Tag:  <ActlDt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ระบุวันที่ที่มีการหักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีตามจริง 
รูปแบบข้อมูล: ISODate 

4.4.3.61 Amount (Index 2.54) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <Amt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ระบุจ านวนเงินที่หักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชี 
รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

4.4.3.62 CreditDebitIndicator (Index 2.55) 
ชื่อข้อมูล:  ตัวบ่งชี้ว่าเป็นรายการฝาก/ถอน 
ชื่อ XML Tag:  <CdtDbtInd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ตัวบ่งชี้ว่าเป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน 
รูปแบบข้อมูล:  CreditDebitCode 

Code Name Definition ค าอธิบาย 
CRDT Credit Operation is an increase. โอนเข้าบัญชี 
DBIT Debit Operation is a decrease. หักจากบัญชี 
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4.4.3.63 Entry (Index 2.56) 
ชื่อข้อมูล:  รายการ 
ชื่อ XML Tag:  <Ntry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..n] 
ค าอธิบาย:  กลุ่มข้อมูลที่ใช้ระบุรายการธุรกรรมในรายการเดินบัญชี 
รูปแบบข้อมูล:  ReportEntry2 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.57   EntryReference  <NtryRef> [0..1]  Text  
2.58   Amount  <Amt> [1..1]  Amount  
2.59   CreditDebitIndicator  <CdtDbtInd> [1..1]  Code  
2.60   ReversalIndicator  <RvslInd> [0..1]  Indicator  
2.61   Status  <Sts> [1..1]  Code  
2.62   BookingDate  <BookgDt> [0..1]  +  
2.63   ValueDate  <ValDt> [0..1]  +  
2.64   AccountServicerReference  <AcctSvcrRef> [0..1]  Text  
2.65   Availability  <Avlbty> [0..n]   
2.71   BankTransactionCode  <BkTxCd> [1..1]   
2.80   CommissionWaiverIndicator  <ComssnWvrInd> [0..1]  Indicator  
2.81   AdditionalInformationIndicator  <AddtlInfInd> [0..1]   
2.84   AmountDetails  <AmtDtls> [0..1]  +  
2.85   Charges  <Chrgs> [0..n]   
2.99   TechnicalInputChannel  <TechInptChanl> [0..1]   
2.102   Interest  <Intrst> [0..n]   
2.115   EntryDetails  <NtryDtls> [0..n]   
2.294   AdditionalEntryInformation  <AddtlNtryInf> [0..1]  Text  

4.4.3.64 EntryReference (Index 2.57) 
ชื่อข้อมูล:  หมายเลขรายการ 
ชื่อ XML Tag:  <NtryRef> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสหรือหมายเลขในการอ้างอิงรายการ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 
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4.4.3.65 Amount (Index 2.58) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <Amt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนเงินในรายการเงินสด 
รูปแบบข้อมูล:  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount   

4.4.3.66 CreditDebitIndicator (Index 2.59) 
ชื่อข้อมูล:  ตัวบ่งชี้ว่าเป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน 
ชื่อ XML Tag:  <CdtDbtInd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ตัวบ่งชี้ว่าเป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน 
รูปแบบข้อมูล:  CreditDebitCode 

Code Name Definition ค าอธิบาย 
CRDT Credit Operation is an increase. โอนเข้าบัญชี 
DBIT Debit Operation is a decrease. หักจากบัญชี 

4.4.3.67 ReversalIndicator (Index 2.60) 
ชื่อข้อมูล:  ตัวบ่งชี้การโอนคืน 
ชื่อ XML Tag:  <RvslInd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ตัวบ่งชี้ว่ารายการธุรกรรมเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการโอนคืน 
รูปแบบข้อมูล:  TrueFalseIndicator 
การใช้งานข้อมูล:  ในกรณีที่รายการเป็นผลจากการโอนคืนจะมีค่าเป็น True 
   ในกรณีที่ไม่ได้เป็นผลจากการโอนคืนจะมีค่าเป็น False 

4.4.3.68 Status (Index 2.61) 
ชื่อข้อมูล:  สถานะรายการ 
ชื่อ XML Tag:  <Sts> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสระบุสถานะรายการในสมุดของผู้ให้บริการบัญชี 
รูปแบบข้อมูล:  EntryStatus2Code 
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Code Name Definition ค าอธิบาย 
BOOK Booked Booked means that the transfer of 

money has been completed between 
account servicer and account owner 
Usage : Status Booked does not 
necessarily imply finality of money as 
this depends on other factors such as 
the payment system used, the 
completion of the end-to-end 
transaction and the terms agreed 
between account servicer and owner. 
Status Booked is the only status that 
can be reversed. 

Booked หมายถึงรายการโอนเงิน
ระหว่างธนาคารผู้ให้บริการบัญชี
และเจา้ของบัญชีได้มีการลงบันทึก
ในบัญชเีรียบร้อยแล้วท้ังนี้สถานะ 
Booked อาจจะไมไ่ดห้มายถึง
สถานะสดุท้ายของรายการโอนเงนิ
เนื่องจากขึ้นอยู่กับระบบการช าระ
เงินท่ีใช้การด าเนินการธุรกรรมให้
แล้วเสร็จจากผู้โอนถึงผูร้ับ และ
ข้อตกลงระหว่างธนาคารและ
เจ้าของบัญชี ทั้งนีส้ถานะ Booked 
สามารถย้อนกลับได ้

INFO Information Entry is only provided for information, 
and no booking on the account 
owner's account in the account 
servicer's ledger has been performed. 

เป็นรายการแจ้งเพื่อทราบเท่านั้น ยัง
ไม่ได้มีการด าเนินการใดๆ (No  
Booking) กับรายการที่แจ้ง 
 
 

PDNG Pending Booking on the account owner's 
account in the account servicer's 
ledger has not been completed. 
Usage : this can be used for expected 
items, or for items for which some 
conditions still need to be fulfilled 
before they can be booked. If 
booking takes place, the entry will be 
included with status Booked in 
subsequent account report or 
statement. Status Pending cannot be 
reversed. 

รายการในบญัชอียู่ระหว่างการ
ด าเนินการ สถานะ pending ไม่
สามารถย้อนกลับได ้

4.4.3.69 BookingDate (Index 2.62) 
ชื่อข้อมูล:  วันที่บันทึกรายการ 
ชื่อ XML Tag:  <BookgDt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  วันที่บันทึกรายการในบัญชี 
รูปแบบข้อมูล:  DateAndDateTimeChoice 

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
{Or Date <Dt> [1..1] DateTime 
Or} DateTime <DtTm> [1..1] DateTime 
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4.4.3.70 ValueDate (Index 2.63) 
ชื่อข้อมูล:  วันที่เงินเข้าบัญชี/วันที่หักบัญชี 
ชื่อ XML Tag:  <ValDt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: ในกรณีของรายการฝากหมายถึงวันที่เจ้าของบัญชีสามารถเบิกเงินได้ 

ในกรณีของรายการถอนหมายถึงวันสุดท้ายที่ก าหนดส าหรับการหักบัญชี 
รูปแบบข้อมูล :  DateAndDateTimeChoice 

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
{Or Date <Dt> [1..1] DateTime 
Or} DateTime <DtTm> [1..1] DateTime 

4.4.3.71 AccountServicerReference (Index 2.64) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสค าสั่ง 
ชื่อ XML Tag:  <AcctSvcrRef> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสค าสั่งทีเ่ป็นเอกลักษณ์ซึ่งก าหนดโดยธนาคารผู้ให้บริการบัญชี 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.72 Availability (Index 2.65) 
ชื่อข้อมูล:  รายการในบัญชีเงินฝาก 
ชื่อ XML Tag:  <Avlbty> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..n] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวันที่และจ านวนเงินที่สามารถใช้ในการหัก 

บัญชีหรอืการฝากเงินเข้าบัญชี 
รูปแบบข้อมูล:  CashBalanceAvailability2 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.66  Date <Dt> [1..1]  
2.69  Amount <Amt> [1..1] Amount 
2.70  CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [1..1] Code 
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4.4.3.73 Date (Index 2.66) 
ชื่อข้อมูล:  วันที่สามารถหักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีได้ 
ชื่อ XML Tag:  <Dt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  วันที่สามารถหักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีได้ 
รูปแบบข้อมูล:  CashBalanceAvailabilityDate1 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.67 {Or NumberOfDays <NbOfDays> [1..1] Text 
2.68 Or} ActualDate <ActlDt> [1..1] DateTime 

4.4.3.74 NumberOfDays (Index 2.67) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนวันระหว่างวันที่เขียนเช็คและวันที่โอนเงินหรือหักเงินออกจากบัญชี 
ชื่อ XML Tag:  <NbOfDays> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนวันระหว่างวันที่เขียนเช็คและวันที่โอนเงินหรือหักเงินออกจากบัญชี 
รูปแบบข้อมูล:  Max15PlusSignedNumericText 

4.4.3.75 ActualDate (Index 2.68) 
ชื่อข้อมูล:  ระบุวันที่ที่มีการหักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีตามจริง 
ชื่อ XML Tag:  <ActlDt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ระบุวันที่ที่มีการหักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีตามจริง 
รูปแบบข้อมูล:  ISODate    

4.4.3.76 Amount (Index 2.69) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <Amt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ระบุจ านวนเงินที่หักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชี 
รูปแบบข้อมูล:  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
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4.4.3.77 CreditDebitIndicator (Index 2.70) 
ชื่อข้อมูล:  ตัวบ่งชี้ว่าเป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน 
ชื่อ XML Tag:  <CdtDbtInd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ตัวบ่งชี้ว่าเป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน 
รูปแบบข้อมูล:  CreditDebitCode 

Code Name Definition ค าอธิบาย 
CRDT Credit Operation is an increase. โอนเข้าบัญชี 
DBIT Debit Operation is a decrease. หักจากบัญชี 

4.4.3.78 BankTransactionCode (Index 2.71) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสรายการธุรกรรม 
ชื่อ XML Tag:  <BkTxCd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวกับรหัสระบุธุรกรรมในรายการ 
รูปแบบข้อมูล:  BankTransactionCodeStructure4 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.72   Domain  <Domn> [0..1]   
2.77   Proprietary  <Prtry> [0..1]   

4.4.3.79 Domain (Index 2.72) 
ชื่อข้อมูล:  กลุ่ม 
ชื่อ XML Tag:  <Domn> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ของรหัสรายการธุรกรรมซึ่งมีรูปแบบ 

ที่เป็นโครงสร้างตามล าดับชั้น 
รูปแบบข้อมูล:  BankTransactionCodeStructure5 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.73   Code  <Cd> [1..1]  Code  
2.74   Family  <Fmly> [1..1]   
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4.4.3.80 Code (Index 2.73) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสประเภทธุรกิจ 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: ระบบประเภทธุรกิจตามรายการรหัสใน 

ExternalBankTransactionDomain1Code 
รูปแบบข้อมูล:  ExternalBankTransactionDomain1Code 

4.4.3.81 Family (Index 2.74) 
ชื่อข้อมูล:  หมวด 
ชื่อ XML Tag:  <Fmly> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลระบุหมวดและประเภทแยกย่อยของรหัสรายการธุรกรรมที่ระบุใน 

รูปแบบโครงสร้างตามล าดับชั้น 
รูปแบบข้อมูล:  BankTransactionCodeStructure6 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.75   Code  <Cd> [1..1]  Code  
2.76   SubFamilyCode  <SubFmlyCd> [1..1]  Code  

4.4.3.82 Code (Index 2.75) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุหมวดภายในกลุ่มตามรายการรหัสใน  

ExternalBankTransactionFamily1Code 
รูปแบบข้อมูล:  ExternalBankTransactionFamily1Code 

4.4.3.83 SubFamilyCode (Index 2.76) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสย่อย 
ชื่อ XML Tag:  <SubFmlyCd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสระบุประเภทย่อยภายในหมวด 
รูปแบบข้อมูล:  ExternalBankTransactionSubFamily1Code 
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4.4.3.84 Proprietary (Index 2.77) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสรายการธุรกรรม 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  กลุ่มข้อมูลรหัสรายการธุรกรรมตามรูปแบบที่ก าหนดเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล:  ProprietaryBankTransactionCodeStructure1 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.78   Code  <Cd> [1..1]  Text  
2.79   Issuer  <Issr> [0..1]  Text  

4.4.3.85 Code (Index 2.78) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสระบุรายการธุรกรรมตามรูปแบบที่ก าหนด 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.86 Issuer (Index 2.79) 
ชื่อข้อมูล:  ผู้ออกรหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Issr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  การอ้างอิงผู้ออกรหัสรายการธุรกรรม 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.87 CommissionWaiverIndicator (Index 2.80) 
ชื่อข้อมูล:  ตัวบ่งชี้ส าหรับการยกเว้นค่าธรรมเนียม 
ชื่อ XML Tag:  <ComssnWvrInd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ตัวบ่งชี้ว่าธุรกรรมดังกล่าวได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม 
รูปแบบข้อมูล:  YesNoIndicator 
การใช้งานข้อมูล: ในกรณียกเว้นค่าธรรมเนียมจะมีค่าเป็น Yes 

ในกรณีที่ไม่มีการยกเว้นจะมีค่าเป็น No 
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4.4.3.88 AdditionalInformationIndicator (Index 2.81) 
ชื่อข้อมูล: ตัวบ่งชี้ข้อมูลเพ่ิมเติม 
ชื่อ XML Tag:  <AddtlInfInd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: ส าหรับบ่งชี้ว่ารายละเอียดเพ่ิมเติมนั้นอยู่ในข้อความอ่ืน (ซ่ึงมักจะใช้ในกรณี

ของการท ารายการล่วงหน้า) 
รูปแบบข้อมูล:  MessageIdentification2 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.82   MessageNameIdentification  <MsgNmId> [0..1]  Text  
2.83   MessageIdentification  <MsgId> [0..1]  Text  

4.4.3.89 MessageNameIdentification (Index 2.82) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสอ้างอิงข้อความ 
ชื่อ XML Tag:  <MsgNmId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: ส าหรับระบุชื่อข้อความที่ให้รายละเอียดเพ่ิมเติม 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.90 MessageIdentification (Index 2.83) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสระบขุ้อความ 
ชื่อ XML Tag:  <MsgId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสระบุข้อความที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.91 AmountDetails (Index 2.84) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลจ านวนเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <AmtDtls> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลจ านวนเงินในข้อความท่ีอ้างถึง 
รูปแบบข้อมูล:  AmountAndCurrencyExchange3  
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Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
 InstructedAmount  <InstdAmt> [0..1]   
 TransactionAmount  <TxAmt> [0..1]   
 CounterValueAmount  <CntrValAmt> [0..1]   
 AnnouncedPostingAmount  <AnncdPstngAmt> [0..1]   
 ProprietaryAmount  <PrtryAmt> [0..n]   

4.4.3.92 Charges (Index 2.85) 
ชื่อข้อมูล:  ค่าธรรมเนียม 
ชื่อ XML Tag:  <Chrgs> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..n] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลของค่าธรรมเนียมในแต่ละรายการ 
รูปแบบข้อมูล:  ChargesInformation6 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.86   TotalChargesAndTaxAmount  <TtlChrgsAndTaxAmt> [0..1]  Amount  
2.87   Amount  <Amt> [1..1]  Amount  
2.88   CreditDebitIndicator  <CdtDbtInd> [0..1]  Code  
2.89   Type  <Tp> [0..1]   
2.92   Rate  <Rate> [0..1]  Rate  
2.93   Bearer  <Br> [0..1]  Code  
2.94   Party  <Pty> [0..1]  +  
2.95   Tax  <Tax> [0..1]   

4.4.3.93 TotalChargesAndTaxAmount (Index 2.86) 
ชื่อข้อมูล:  ยอดเงินรวมค่าธรรมเนียมและภาษี 
ชื่อ XML Tag:  <TtlChrgsAndTaxAmt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ยอดรวมซึ่งรวมค่าธรรมเนียมและภาษีของรายการ 
รูปแบบข้อมูล:  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount    

4.4.3.94 Amount (Index 2.87) 
ชื่อข้อมูล:  ค่าธรรมเนียม 
ชื่อ XML Tag:  <Amt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ค่าธรรมเนียมที่ผู้ช าระต้องช าระ 
รูปแบบข้อมูล:  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount    
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4.4.3.95 CreditDebitIndicator (Index 2.88) 
ชื่อข้อมูล:  ตัวบ่งชี้ว่าค่าธรรมเนียมเป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน 
ชื่อ XML Tag:  <CdtDbtInd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ตัวบ่งชี้ว่าค่าธรรมเนียมเป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน 
รูปแบบข้อมูล :  CreditDebitCode 

Code Name Definition ค าอธิบาย 
CRDT Credit Operation is an increase. โอนเข้าบัญชี 
DBIT Debit Operation is a decrease. หักจากบัญชี 

4.4.3.96 Type (Index 2.89) 
ชื่อข้อมูล:  ประเภทค่าธรรมเนียม 
ชื่อ XML Tag:  <Tp> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลระบุชนิดของดอกเบี้ย 
รูปแบบข้อมูล:  ChargeType2Choice 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.90  {Or  Code  <Cd> [1..1]  Code  
2.91  Or}  Proprietary  <Prtry> [1..1]  +  

4.4.3.97 Code (Index 2.90) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสระบุประเภท 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสระบุประเภทค่าธรรมเรียมตามรายการรหัสใน ChargeType2Choice 
รูปแบบข้อมูล:  ChargeType1Code 

Code Name Definition ค าอธิบาย 
BRKF BrokerageFee Fee paid to a broker for services provided. ค่าบริการ 
COMM Commission Fee paid for services provided. ค่าคอมมิชช่ัน 
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4.4.3.98 Proprietary (Index 2.91) 
ชื่อข้อมูล:  ประเภท 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ระบุประเภทของค่าธรรมเนียมแบบที่ก าหนดเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล:  GenericIdentification3 

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
 Identification  <Id> [1..1]  Text  
 Issuer  <Issr> [0..1]  Text  

4.4.3.99 Rate (Index 2.92) 
ชื่อข้อมูล:  อัตราค่าธรรมเนียม 
ชื่อ XML Tag:  <Rate> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  อัตราการใช้ในการค านวณค่าธรรมเนียม 
รูปแบบข้อมูล:  PercentageRate    

4.4.3.100 Bearer (Index 2.93) 
ชื่อข้อมูล:  ผู้ช าระค่าธรรมเนียม 
ชื่อ XML Tag:  <Br> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ผู้ที่จะช าระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการท ารายการ 
รูปแบบข้อมูล  ChargeBearerType1Code 
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Code Name Definition ค าอธิบาย 
CRED BorneByCreditor All transaction charges are to be 

borne by the creditor. 
ธุรกรรมทั้งหมดเจา้หนี้เป็น
ผู้รับผิดชอบ 

DEBT BorneByDebtor All transaction charges are to be 
borne by the debtor. 

ธุรกรรมทั้งหมดลูกหนี้เป็น
ผู้รับผิดชอบ 

SHAR Shared In a credit transfer context, means 
that transaction charges on the 
sender side are to be borne by the 
debtor, transaction charges on the 
receiver side are to be borne by 
the creditor. In a direct debit 
context, means that transaction 
charges on the sender side are to 
be borne by the creditor, 
transaction charges on the receiver 
side are to be borne by the 
debtor. 

ในบริบทของการโอนเงินเข้า
บัญชี หมายถึงลูกหนี้จะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่
เกี่ยวข้องในฝั่งของผู้โอนเงิน และ
เจ้าหนี้จะเป็นผูร้ับผดิชอบ
ค่าธรรมเนียมในฝั่งผู้รับเงิน ใน
บริบทของการหักเงินจากบัญชี 
หมายถึงเจ้าหนี้จะรับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมในฝั่งของผู้หักบัญชี 
และลูกหนี้จะรับผดิชอบ
ค่าธรรมเนียมในฝั่งของผู้ถูกหัก
บัญช ี

SLEV FollowingServiceLevel 
 

Charges are to be applied 
following the rules agreed in the 
service level and/or scheme 

ค่าธรรมเนียมจะถูกหักตาม
ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการธุรกรรม 

4.4.3.101 Party (Index 2.94) 
ชื่อข้อมูล:  ผู้เก็บค่าธรรมเนียม 
ชื่อ XML Tag:  <Pty> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ผู้เก็บค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการท ารายการ 
รูปแบบข้อมูล:  BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
 FinancialInstitutionIdentification  <FinInstnId> [1..1]   
 BranchIdentification  <BrnchId> [0..1]   

4.4.3.102 Tax (Index 2.95) 
ชื่อข้อมูล:  ภาษ ี
ชื่อ XML Tag:  <Tax> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลของภาษีท่ีจะน าไปค านวณรวมกับค่าธรรมเนียม 
รูปแบบข้อมูล:  TaxCharges2 
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Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.96   Identification  <Id> [0..1]  Text  
2.97   Rate  <Rate> [0..1]  Rate  
2.98   Amount  <Amt> [0..1]  Amount  

4.4.3.103 Identification (Index 2.96) 
ชื่อข้อมูล:  ประเภท 
ชื่อ XML Tag:  <Id> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: การอ้างอิงที่ระบุลักษณะของการเรียกเก็บภาษีหรือประเภทภาษีเช่น 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.104 Rate (Index 2.97) 
ชื่อข้อมูล:  อัตราภาษี 
ชื่อ XML Tag:  <Rate> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  อัตราที่ใช้ในการค านวณภาษี 
รูปแบบข้อมูล :  PercentageRate    

4.4.3.105 Amount (Index 2.98) 
ชื่อข้อมูล :  จ านวนเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <Amt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน :  [0..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนเงินที่เป็นผลมาจากการค านวณภาษี 
รูปแบบข้อมูล :  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount    

4.4.3.106 TechnicalInputChannel (Index 2.99) 
ชื่อข้อมูล :  ช่องทางการรับค าสั่งท ารายการ 
ชื่อ XML Tag:  <TechInptChanl> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน :  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ช่องทางการรับค าสั่งท ารายการ 
รูปแบบข้อมูล :  TechnicalInputChannel1Choice 
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Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.100  {Or  Code  <Cd> [1..1]  Code  
2.101  Or}  Proprietary  <Prtry> [1..1]  Text  

4.4.3.107 Code (Index 2.100) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสช่องทาง 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสช่องทางซึ่งระบุไว้ในรายการรหัสตาม 

ExternalTechnicalInputChannel1Code 
รูปแบบข้อมูล :  ExternalTechnicalInputChannel1Code 

4.4.3.108 Proprietary (Index 2.101) 
ชื่อข้อมูล :  รหัสช่องทาง 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน :  [1..1] 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.109 Interest (Index 2.102) 
ชื่อข้อมูล:  ดอกเบี้ย 
ชื่อ XML Tag:  <Intrst> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..n] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ยและจ านวนเงินที่เป็นดอกเบี้ย 
รูปแบบข้อมูล :  TransactionInterest2 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.103   Amount  <Amt> [1..1]  Amount  
2.104   CreditDebitIndicator  <CdtDbtInd> [1..1]  Code  
2.105   Type  <Tp> [0..1]   
2.108   Rate  <Rate> [0..n]   
2.113   FromToDate  <FrToDt> [0..1]  +  
2.114   Reason  <Rsn> [0..1]  Text  
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4.4.3.110 Amount (Index 2.103) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนเงินดอกเบี้ย 
ชื่อ XML Tag:  <Amt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนเงินดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในรายการ 
รูปแบบข้อมูล :  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount    

4.4.3.111 CreditDebitIndicator (Index 2.104) 
ชื่อข้อมูล:  ตัวบ่งชี้ว่าเงินดอกเบี้ยเป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน 
ชื่อ XML Tag:  <CdtDbtInd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ตัวบ่งชี้ว่าเงินดอกเบี้ยเป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน 
รูปแบบข้อมูล:  CreditDebitCode 

Code Name Definition ค าอธิบาย 
CRDT Credit Operation is an increase. โอนเข้าบัญชี 
DBIT Debit Operation is a decrease. หักจากบัญชี 

4.4.3.112 Type (Index 2.105) 
ชื่อข้อมูล:  ประเภทดอกเบี้ย 
ชื่อ XML Tag:  <Tp> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลระบุชนิดของดอกเบี้ย 
รูปแบบข้อมูล:  InterestType1Choice 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.106  {Or  Code  <Cd> [1..1]  Code  
2.107  Or}  Proprietary  <Prtry> [1..1]  Text  

4.4.3.113 Code (Index 2.106) 
ชื่อข้อมูล :  รหัสระบุประเภท 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน :  [1..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสระบุประเภทของดอกเบี้ยตามกลุ่ม InterestType1Code 
รูปแบบข้อมูล :  InterestType1Code 
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Code Name Definition ค าอธิบาย 
INDY IntraDay During or within a business day. ระหว่างวันท าการหรือภายในหนึ่ง

วันท าการ 
OVRN OverNight Period of time between the end of a 

business day and the start of the next 
business day (usually the day after). 

ระหว่างเวลาปิดท าการและเวลา
ก่อนเริ่มวันท าการของอีกวันหน่ึง 

4.4.3.114 Proprietary (Index 2.107) 
ชื่อข้อมูล :  ประเภท 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน :  [1..1] 
ค าอธิบาย :  ระบุประเภทของดอกเบี้ยแบบที่ก าหนดเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล :  Max35Text 

4.4.3.115 Rate (Index 2.108) 
ชื่อข้อมูล:  อัตราดอกเบี้ย 
ชื่อ XML Tag:  <Rate> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..n] 
ค าอธิบาย:  กลุ่มข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของอัตราดอกเบี้ย 
รูปแบบข้อมูล:  Rate3 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.109   Type  <Tp> [1..1]   
2.112   ValidityRange  <VldtyRg> [0..1]  +  

4.4.3.116 Type (Index 2.109) 
ชื่อข้อมูล:  ประเภท 
ชื่อ XML Tag:  <Tp> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ระบุชนิดของอัตราดอกเบี้ย 
รูปแบบข้อมูล:  RateType4Choice 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.110  {Or  Percentage  <Pctg> [1..1]  Rate  
2.111  Or}  Other  <Othr> [1..1]  Text  
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4.4.3.117 Percentage (Index 2.110) 
ชื่อข้อมูล:  อัตราร้อยละ 
ชื่อ XML Tag:  <Pctg> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: อัตราส่วนของดอกเบี้ยทั้งหมดที่จ่ายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเมื่อเทียบกับ 

ดอกเบี้ยทั้งหมดที่จ่ายให้กับตราสารการเงิน 
รูปแบบข้อมูล:  PercentageRate   

4.4.3.118 Other (Index 2.111) 
ชื่อข้อมูล:  อัตราส่วนอื่นๆ 
ชื่อ XML Tag:  <Othr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ชนิดอัตราส่วนในรูปแบบอื่น ๆ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.119 ValidityRange (Index 2.112) 
ชื่อข้อมูล:  ระยะเวลาที่จ่ายดอกเบี้ย 
ชื่อ XML Tag:  <VldtyRg> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยมีผลบังคับใช้ 
รูปแบบข้อมูล:  CurrencyAndAmountRange2 

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
 Amount  <Amt> [1..1]   
 CreditDebitIndicator  <CdtDbtInd> [0..1]  Code  
 Currency  <Ccy> [1..1]  Code  

 

4.4.3.120 FromToDate (Index 2.113) 
ชื่อข้อมูล:  ระยะเวลาที่ใช้ค านวณดอกเบี้ย 
ชื่อ XML Tag:  <FrToDt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ช่วงเวลาระหว่างวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดการค านวณดอกเบี้ย 
รูปแบบข้อมูล:  DateTimePeriodDetails 

  



หน้า 244 
 

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
 FromDateTime  <FrDtTm> [1..1]  DateTime  
 ToDateTime  <ToDtTm> [1..1]  DateTime  

4.4.3.121 Reason (Index 2.114) 
ชื่อข้อมูล:  เหตุผล 
ชื่อ XML Tag:  <Rsn> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  เหตุผลของการจ่ายดอกเบี้ย 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.122 EntryDetails (Index 2.115) 
ชื่อข้อมูล:  รายละเอียดรายการ 
ชื่อ XML Tag:  <NtryDtls> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..n] 
ค าอธิบาย: รายละเอียดของรายการซึ่งแบ่งออกเป็นข้อมูลรายการที่เป็น Batch กับ  

ข้อมูลของรายการธุรกรรมแต่ละรายการ 
รูปแบบข้อมูล:  EntryDetails1 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.116   Batch  <Btch> [0..1]   
2.122   TransactionDetails  <TxDtls> [0..n]   

4.4.3.123 Batch (Index 2.116) 
ชื่อข้อมูล:  ชุดรายการธุรกรรม 
ชื่อ XML Tag:  <Btch> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลรายการธุรกรรมที่รวมเป็นชุด 
รูปแบบข้อมูล :  BatchInformation2 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.117   MessageIdentification  <MsgId> [0..1]  Text  
2.118   PaymentInformationIdentification  <PmtInfId> [0..1]  Text  
2.119   NumberOfTransactions  <NbOfTxs> [0..1]  Text  
2.120   TotalAmount  <TtlAmt> [0..1]  Amount  
2.121   CreditDebitIndicator  <CdtDbtInd> [0..1]  Code  
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4.4.3.124 MessageIdentification (Index 2.117) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสอ้างอิง Batch 
ชื่อ XML Tag:  <MsgId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: รหัสอ้างอิง Batch ใช้ในการอ้างอิงแบบ Point-to-Point  

ซึ่งก าหนดโดยผู้ส่งรายการ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.125 PaymentInformationIdentification (Index 2.118) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสระบุกลุ่มรายการช าระเงินในข้อความ 
ชื่อ XML Tag:  <PmtInfId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุกลุ่มรายการการช าระเงินที่มีความเป็นเอกลักษณ์ 

ซึ่งก าหนดโดยผู้ส่งข้อความช าระหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.126 NumberOfTransactions (Index 2.119) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนธุรกรรม 
ชื่อ XML Tag:  <NbOfTxs> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนธุรกรรมใน Batch 
รูปแบบข้อมูล:  Max15NumericText 

4.4.3.127 TotalAmount (Index 2.120) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนเงินรวมทั้งหมด 
ชื่อ XML Tag:  <TtlAmt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนเงินรวมทั้งหมดใน Batch 
รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
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4.4.3.128 CreditDebitIndicator (Index 2.121) 
ชื่อข้อมูล:  ประเภทของ Batch 
ชื่อ XML Tag:  <CdtDbtInd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ตัวบ่งชี้ว่า Batch เป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน 
รูปแบบข้อมูล:  CreditDebitCode 

Code Name Definition ค าอธิบาย 
CRDT Credit Operation is an increase. รายการฝาก 
DBIT Debit Operation is a decrease. รายการถอน 

4.4.3.129 TransactionDetails (Index 2.122) 
ชื่อข้อมูล:  รายละเอียดรายการธุรกรรม 
ชื่อ XML Tag:  <TxDtls> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..n] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับรายการธุรกรรม 
รูปแบบข้อมูล:  EntryTransaction2 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.123   References  <Refs> [0..1]   
2.136   AmountDetails  <AmtDtls> [0..1]  +  
2.137   Availability  <Avlbty> [0..n]   
2.143   BankTransactionCode  <BkTxCd> [0..1]   
2.152   Charges  <Chrgs> [0..n]   
2.166   Interest  <Intrst> [0..n]   
2.179   RelatedParties  <RltdPties> [0..1]   
2.191   RelatedAgents  <RltdAgts> [0..1]   
2.204   Purpose  <Purp> [0..1]   
2.207   RelatedRemittanceInformation  <RltdRmtInf> [0..10]   
2.214   RemittanceInformation  <RmtInf> [0..1]   
2.246   RelatedDates  <RltdDts> [0..1]   
2.257   RelatedPrice  <RltdPric> [0..1]   
2.262   RelatedQuantities  <RltdQties> [0..n]   
2.267   FinancialInstrumentIdentification  <FinInstrmId> [0..1]   
2.272   Tax  <Tax> [0..1]  +  
2.273   ReturnInformation  <RtrInf> [0..1]   
2.288   CorporateAction  <CorpActn> [0..1]   
2.292   SafekeepingAccount  <SfkpgAcct> [0..1]  +  
2.293   AdditionalTransactionInformation  <AddtlTxInf> [0..1]  Text  
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4.4.3.130 References (Index 2.123) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลอ้างอิงรายการธุรกรรม 
ชื่อ XML Tag:  <Refs> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  กลุ่มข้อมูลที่ใช้อ้างอิงและเกี่ยวข้องกับรายการธุรกรรม 
รูปแบบข้อมูล:  TransactionReferences2 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.124   MessageIdentification  <MsgId> [0..1]  Text  
2.125   AccountServicerReference  <AcctSvcrRef> [0..1]  Text  
2.126   PaymentInformationIdentification  <PmtInfId> [0..1]  Text  
2.127   InstructionIdentification  <InstrId> [0..1]  Text  
2.128   EndToEndIdentification  <EndToEndId> [0..1]  Text  
2.129   TransactionIdentification  <TxId> [0..1]  Text  
2.130   MandateIdentification  <MndtId> [0..1]  Text  
2.131   ChequeNumber  <ChqNb> [0..1]  Text  
2.132   ClearingSystemReference  <ClrSysRef> [0..1]  Text  
2.133   Proprietary  <Prtry> [0..1]   

4.4.3.131 MessageIdentification (Index 2.124) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสระบุข้อความ 
ชื่อ XML Tag:  <MsgId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุข้อชุดรายการธุรกรรมใช้ในการอ้างอิงแบบ point-to-point 

ก าหนดโดยผู้ ออกค าสั่ง ในข้อความ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.132 AccountServicerReference (Index 2.125) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสค าสั่ง 
ชื่อ XML Tag:  <AcctSvcrRef> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสค าสั่งทีเ่ป็นเอกลักษณ์ซึ่งก าหนดโดยธนาคารผู้ให้บริการบัญชี 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 
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4.4.3.133 PaymentInformationIdentification (Index 2.126) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสระบุกลุ่มรายการช าระเงินในข้อความ 
ชื่อ XML Tag:  <PmtInfId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุกลุ่มข้อมูลการช าระหนี้ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งก าหนดโดยผู้ส่ง 

ข้อความ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.134 InstructionIdentification (Index 2.127) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสค าสั่ง 
ชื่อ XML Tag:  <InstrId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุค าสั่งที่มีความเป็นเอกลักษณ์ส าหรับผู้รับค าสั่งซึ่งรหัสดังกล่าว   

ก าหนดโดยผู้ส่งค าสั่ง 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.135 EndToEndIdentification (Index 2.128) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสธุรกรรมแบบ End-to-End 
ชื่อ XML Tag:  <EndToEndId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุธุรกรรมที่ได้รับโดยไม่ได้มีการแก้ไขแบบ End-to-End  ซึ่งถูก 

ก าหนดโดยผู้ส่งข้อความ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.136 TransactionIdentification (Index 2.129) 
ชื่อข้อมูล:  หมายเลขอ้างอิงรายการธุรกรรม 
ชื่อ XML Tag:  <TxId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: หมายเลขอ้างอิงรายการธุรกรรมซึ่งถูกก าหนดโดยธนาคารที่เป็นคนส่งค าสั่ง

ช าระเงินรายแรกโดยหมายเลขดังกล่าวจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการ
ส่งต่อข้อความไปตามล าดับของการท าธุรกรรม 

รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 
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4.4.3.137 MandateIdentification (Index 2.130) 
ชื่อข้อมูล:  เลขที่สัญญา 
ชื่อ XML Tag:  <MndtId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: หมายเลขอ้างอิงสัญญาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งก าหนดโดยเจ้าหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.138 ChequeNumber (Index 2.131) 
ชื่อข้อมูล:  หมายเลขเช็ค 
ชื่อ XML Tag:  <ChqNb> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  หมายเลขเช็คที่ก าหนดโดยธนาคาร 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.139 ClearingSystemReference (Index 2.132) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสอ้างอิงค าสั่งช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <ClrSysRef> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสระบุค าสั่งช าระเงินซึ่งก าหนดโดยระบบหักบัญชี (Clearing system) 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.140 Proprietary (Index 2.133) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสธุรกรรม 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสธุรกรรมที่ก าหนดเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล:  ProprietaryReference1 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.134   Type  <Tp> [1..1]  Text  
2.135   Reference  <Ref> [1..1]  Text  
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4.4.3.141 Type (Index 2.134) 
ชื่อข้อมูล:  ชนิดเอกสารอ้างอิง 
ชื่อ XML Tag:  <Tp> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ระบุเอกสารอ้างอิงที่ถูกอ้างถึง 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.142 Reference (Index 2.135) 
ชื่อข้อมูล:  เอกสารอ้างอิง 
ชื่อ XML Tag:  <Ref> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: การก าหนดคุณสมบัติของเอกสารอ้างอิงที่ก าหนดเป็นการเฉพาะ ซึ่ง 

เกี่ยวข้องกับรายการธุรกรรม 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.143 AmountDetails (Index 2.136) 
ชื่อข้อมูล:  รายละเอียดจ านวนเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <AmtDtls> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลและรายละเอียดของจ านวนเงินเดิม 
รูปแบบข้อมูล:  AmountAndCurrencyExchange3 

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
 InstructedAmount  <InstdAmt> [0..1]   
 TransactionAmount  <TxAmt> [0..1]   
 CounterValueAmount  <CntrValAmt> [0..1]   
 AnnouncedPostingAmount  <AnncdPstngAmt> [0..1]   
 ProprietaryAmount  <PrtryAmt> [0..n]   

4.4.3.144 Availability (Index 2.137) 
ชื่อข้อมูล:  รายการในบัญชีเงินฝาก 
ชื่อ XML Tag:  <Avlbty> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..n] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวันที่และจ านวนเงินที่สามารถใช้ในการหัก

บัญชีหรอืการฝากเงินเข้าบัญชี 
รูปแบบข้อมูล:  CashBalanceAvailability2 
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Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.138   Date  <Dt> [1..1]   
2.141   Amount  <Amt> [1..1]  Amount  
2.142   CreditDebitIndicator  <CdtDbtInd> [1..1]  Code  

4.4.3.145 Date (Index 2.138) 
ชื่อข้อมูล:  วันที่สามารถหักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีได้ 
ชื่อ XML Tag:  <Dt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  วันที่สามารถหักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีได้ 
รูปแบบข้อมูล:  CashBalanceAvailabilityDate1 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.139  {Or  NumberOfDays  <NbOfDays> [1..1]  Text  
2.140  Or}  ActualDate  <ActlDt> [1..1]  DateTime  

4.4.3.146 NumberOfDays (Index 2.139) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนวันระหว่างวันที่เขียนเช็คและวันที่โอนเงินหรือหักเงินออกจากบัญชี 
ชื่อ XML Tag:  <NbOfDays> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนวันระหว่างวันที่เขียนเช็คและวันที่โอนเงินหรือหักเงินออกจากบัญชี 
รูปแบบข้อมูล:  Max15PlusSignedNumericText  

4.4.3.147 ActualDate (Index 2.140) 
ชื่อข้อมูล:  ระบุวันที่ที่มีการหักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีตามจริง 
ชื่อ XML Tag:  <ActlDt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ระบุวันที่ที่มีการหักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีตามจริง 
รูปแบบข้อมูล:  ISODate    

4.4.3.148 Amount (Index 2.141) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <Amt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ระบุจ านวนเงินที่หักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชี 
รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
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4.4.3.149 CreditDebitIndicator (Index 2.142) 
ชื่อข้อมูล:  ตัวบ่งชี้ว่าเป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน 
ชื่อ XML Tag:  <CdtDbtInd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ตัวบ่งชี้ว่าเป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน 
รูปแบบข้อมูล:  CreditDebitCode 

Code Name Definition ค าอธิบาย 
CRDT Credit Operation is an increase. โอนเข้าบัญชี 
DBIT Debit Operation is a decrease. หักจากบัญชี 

4.4.3.150 BankTransactionCode (Index 2.143) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสรายการธุรกรรม 
ชื่อ XML Tag:  <BkTxCd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวกับรหัสระบุธุรกรรมในรายการ 
รูปแบบข้อมูล:  BankTransactionCodeStructure4  
 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.144   Domain  <Domn> [0..1]   
2.149   Proprietary  <Prtry> [0..1]   

4.4.3.151 Domain (Index 2.144) 
ชื่อข้อมูล:  กลุ่ม 
ชื่อ XML Tag:  <Domn> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ของรหัสรายการธุรกรรมซึ่งมีรูปแบบ 

ที่เป็นโครงสร้างตามล าดับชั้น 
รูปแบบข้อมูล:  BankTransactionCodeStructure5 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.145   Code  <Cd> [1..1]  Code  
2.146   Family  <Fmly> [1..1]   
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4.4.3.152 Code (Index 2.145) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสประเภทธุรกิจ 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: ระบปุระเภทธุรกิจตามรายการรหัสใน  

ExternalBankTransactionDomain1Code 
รูปแบบข้อมูล:  ExternalBankTransactionDomain1Code 

4.4.3.153 Family (Index 2.146) 
ชื่อข้อมูล:  หมวด 
ชื่อ XML Tag:  <Fmly> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลระบุหมวดและประเภทแยกย่อยของรหัสรายการธุรกรรมที่ระบุใน

รูปแบบโครงสร้างตามล าดับชั้น 
รูปแบบข้อมูล:  BankTransactionCodeStructure6 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.147   Code  <Cd> [1..1]  Code  
2.148   SubFamilyCode  <SubFmlyCd> [1..1]  Code  

4.4.3.154 Code (Index 2.147) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Fmly> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุหมวดภายในกลุ่มตามรายการรหัสใน 

ExternalBankTransactionFamily1Code 
รูปแบบข้อมูล:  ExternalBankTransactionFamily1Code 

4.4.3.155 SubFamilyCode (Index 2.148) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสย่อย 
ชื่อ XML Tag:  <SubFmlyCd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสระบุประเภทย่อยภายในหมวด 
รูปแบบข้อมูล :  ExternalBankTransactionSubFamily1Code 
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4.4.3.156 Proprietary (Index 2.149) 
ชื่อข้อมูล :  รหัสรายการธุรกรรม 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน :  [1..1] 
ค าอธิบาย :  กลุ่มข้อมูลรหัสรายการธุรกรรมตามรูปแบบที่ก าหนดเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล :  ProprietaryBankTransactionCodeStructure1 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.150   Code  <Cd> [1..1]  Text  
2.151   Issuer  <Issr> [0..1]  Text  

4.4.3.157 Code (Index 2.150) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสระบุรายการธุรกรรมตามรูปแบบที่ก าหนด 
รูปแบบข้อมูล :  Max35Text 

4.4.3.158 Issuer (Index 2.151) 
ชื่อข้อมูล:  ผู้ออกรหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Issr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  การอ้างอิงผู้ออกรหัสรายการธุรกรรม 
รูปแบบข้อมูล :  Max35Text 

4.4.3.159 Charges (Index 2.152) 
ชื่อข้อมูล:  ค่าธรรมเนียม 
ชื่อ XML Tag:  <Chrgs> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..n] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลของค่าธรรมเนียมในแต่ละรายการ 
รูปแบบข้อมูล:  ChargesInformation6 
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Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.153   TotalChargesAndTaxAmount  <TtlChrgsAndTaxAmt> [0..1]  Amount  
2.154   Amount  <Amt> [1..1]  Amount  
2.155   CreditDebitIndicator  <CdtDbtInd> [0..1]  Code  
2.156   Type  <Tp> [0..1]   
2.159   Rate  <Rate> [0..1]  Rate  
2.160   Bearer  <Br> [0..1]  Code  
2.161   Party  <Pty> [0..1]  +  
2.162   Tax  <Tax> [0..1]   

4.4.3.160 TotalChargesAndTaxAmount (Index 2.153) 
ชื่อข้อมูล:  ยอดเงินรวมค่าธรรมเนียมและภาษี 
ชื่อ XML Tag:  <TtlChrgsAndTaxAmt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ยอดรวมซึ่งรวมค่าธรรมเนียมและภาษีของรายการ 
รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

4.4.3.161 Amount (Index 2.154) 
ชื่อข้อมูล :  ค่าธรรมเนียม 
ชื่อ XML Tag:  <Amt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน :  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ค่าธรรมเนียมที่ผู้ช าระต้องช าระ 
รูปแบบข้อมูล : ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

4.4.3.162 CreditDebitIndicator (Index 2.155) 
ชื่อข้อมูล :  ตัวบ่งชี้ว่าค่าธรรมเนียมเป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน 
ชื่อ XML Tag:  <CdtDbtInd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน :  [0..1] 
ค าอธิบาย :  ตัวบ่งชี้ว่าค่าธรรมเนียมเป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน 
รูปแบบข้อมูล :  CreditDebitCode 

Code Name Definition ค าอธิบาย 
CRDT Credit Operation is an increase. โอนเข้าบัญชี 
DBIT Debit Operation is a decrease. หักจากบัญชี 
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4.4.3.163 Type (Index 2.156) 
ชื่อข้อมูล:  ประเภทค่าธรรมเนียม 
ชื่อ XML Tag:  <Tp> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลระบุชนิดของดอกเบี้ย 
รูปแบบข้อมูล:  ChargeType2Choice 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.157  {Or  Code  <Cd> [1..1]  Code  
2.158  Or}  Proprietary  <Prtry> [1..1]  +  

4.4.3.164 Code (Index 2.157) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสระบุประเภท 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสระบุประเภทค่าธรรมเรียมตามรายการรหัสใน ChargeType2Choice 
รูปแบบข้อมูล:  ChargeType1Code 

Code Name Definition ค าอธิบาย 
BRKF BrokerageFee Fee paid to a broker for services provided. ค่าบริการ 
COMM Commission Fee paid for services provided. ค่าคอมมิชช่ัน 

4.4.3.165 Proprietary (Index 2.158) 
ชื่อข้อมูล:  ประเภท 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ระบุประเภทของค่าธรรมเนียมแบบที่ก าหนดเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล:  GenericIdentification3 

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
 Identification  <Id> [1..1]  Text  
 Issuer  <Issr> [0..1]  Text  
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4.4.3.166 Rate (Index 2.159) 
ชื่อข้อมูล:  อัตราค่าธรรมเนียม 
ชื่อ XML Tag:  <Rate> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  อัตราการใช้ในการค านวณค่าธรรมเนียม 
รูปแบบข้อมูล:  PercentageRate   

4.4.3.167 Bearer (Index 2.160) 
ชื่อข้อมูล:  ผู้ช าระค่าธรรมเนียม 
ชื่อ XML Tag:  <Br> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ผู้ที่จะช าระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการท ารายการ 
รูปแบบข้อมูล:  ChargeBearerType1Code 

Code Name Definition ค าอธิบาย 
CRED BorneByCreditor All transaction charges are to be 

borne by the creditor. 
ธุรกรรมทั้งหมดเจา้หนี้เป็น
ผู้รับผิดชอบ 

DEBT BorneByDebtor All transaction charges are to be 
borne by the debtor. 

ธุรกรรมทั้งหมดลูกหนี้เป็น
ผู้รับผิดชอบ 

SHAR Shared In a credit transfer context, 
means that transaction charges 
on the sender side are to be 
borne by the debtor, transaction 
charges on the receiver side are 
to be borne by the creditor. In a 
direct debit context, means that 
transaction charges on the 
sender side are to be borne by 
the creditor, transaction charges 
on the receiver side are to be 
borne by the debtor. 

ในบริบทของการโอนเงินเข้า
บัญชี หมายถึงลูกหนี้จะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่
เกี่ยวข้องในฝั่งของผู้โอนเงิน 
และเจา้หนี้จะเป็นผูร้ับผดิชอบ
ค่าธรรมเนียมในฝั่งผู้รับเงินใน
บริบทของการหักเงินจากบัญชี 
หมายถึงเจ้าหนี้จะรับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมในฝั่งของผู้หัก
บัญชี และลูกหนี้จะรับผดิชอบ
ค่าธรรมเนียมในฝั่งของผู้ถูกหัก
บัญช ี

SLEV FollowingServiceLevel Charges are to be applied 
following the rules agreed in the 
service level and/or scheme 

ค่าธรรมเนียมจะถูกหักตาม
ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการธุรกรรม 
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4.4.3.168 Party (Index 2.161) 
ชื่อข้อมูล:  ผู้เก็บค่าธรรมเนียม 
ชื่อ XML Tag:  <Pty> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ผู้เก็บค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการท ารายการ 
รูปแบบข้อมูล:  BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
 FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1]  
 BranchIdentification <BrnchId> [0..1]  

4.4.3.169 Tax (Index 2.162) 
ชื่อข้อมูล:  ภาษ ี
ชื่อ XML Tag:  <Tax> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลของภาษีท่ีจะน าไปค านวณรวมกับค่าธรรมเนียม 
รูปแบบข้อมูล:  TaxCharges2 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.163   Identification  <Id> [0..1]  Text  
2.164   Rate  <Rate> [0..1]  Rate  
2.165   Amount  <Amt> [0..1]  Amount  

4.4.3.170 Identification (Index 2.163) 
ชื่อข้อมูล:  ประเภท 
ชื่อ XML Tag:  <Id> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..n] 
ค าอธิบาย: การอ้างอิงที่ระบุลักษณะของการเรียกเก็บภาษีหรือประเภทภาษีเช่น 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.171 Rate (Index 2.164) 
ชื่อข้อมูล:  อัตราภาษึ 
ชื่อ XML Tag:  <Rate> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  อัตราที่ใช้ในการค านวณภาษี 
รูปแบบข้อมูล :  PercentageRate 
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4.4.3.172 Amount (Index 2.165) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนเงิน 
ชื่อ XML Tag  <Amt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน  [0..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนเงินที่เป็นผลมาจากการค านวณภาษี 
รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

4.4.3.173 Interest (Index 2.166) 
ชื่อข้อมูล:  ดอกเบี้ย 
ชื่อ XML Tag:  <Intrst> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..n] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ยและจ านวนเงินที่เป็นดอกเบี้ย 
รูปแบบข้อมูล:  TransactionInterest2 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.167   Amount  <Amt> [1..1]  Amount  
2.168   CreditDebitIndicator  <CdtDbtInd> [1..1]  Code  
2.169   Type  <Tp> [0..1]   
2.172   Rate  <Rate> [0..n]   
2.177   FromToDate  <FrToDt> [0..1]  +  
2.178   Reason  <Rsn> [0..1]  Text  

4.4.3.174 Amount (Index 2.167) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนเงินดอกเบี้ย 
ชื่อ XML Tag:  <Amt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนเงินดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในรายการ 
รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

4.4.3.175 CreditDebitIndicator (Index 2.168) 
ชื่อข้อมูล:  ตัวบ่งชี้ว่าเงินดอกเบี้ยเป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน 
ชื่อ XML Tag:  <CdtDbtInd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ตัวบ่งชี้ว่าเงินดอกเบี้ยเป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน 
รูปแบบข้อมูล:  CreditDebitCode 
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Code Name Definition ค าอธิบาย 
CRDT Credit Operation is an increase. โอนเข้าบัญชี 
DBIT Debit Operation is a decrease. หักจากบัญชี 

4.4.3.176 Type (Index 2.169) 
ชื่อข้อมูล:  ประเภทดอกเบี้ย 
ชื่อ XML Tag:  <Tp> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลระบุชนิดของดอกเบี้ย 
รูปแบบข้อมูล:  InterestType1Choice 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.170  {Or  Code  <Cd> [1..1]  Code  
2.171  Or}  Proprietary  <Prtry> [1..1]  Text  

4.4.3.177 Code (Index 2.170) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสระบุประเภท 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสระบุประเภทของดอกเบี้ยตามกลุ่ม InterestType1Code 
รูปแบบข้อมูล:  InterestType1Code 

Code Name Definition ค าอธิบาย 
INDY IntraDay During or within a business day. ระหว่างวันท าการหรือภายในหนึ่งวันท าการ 
OVRN OverNight Period of time between the end 

of a business day and the start 
of the next business day (usually 
the day after). 

ระหว่างเวลาปิดท าการและเวลากอ่นเริ่มวัน
ท าการของอีกวันหน่ึง 

 

4.4.3.178 Proprietary (Index 2.171) 
ชื่อข้อมูล:  ประเภท 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย :  ระบุประเภทของดอกเบี้ยแบบที่ก าหนดเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 



หน้า 261 
 

4.4.3.179 Rate (Index 2.172) 
ชื่อข้อมูล:  อัตราดอกเบี้ย 
ชื่อ XML Tag:  <Rate> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..n] 
ค าอธิบาย:  กลุ่มข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของอัตราดอกเบี้ย 
รูปแบบข้อมูล:  Rate3 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.173   Type  <Tp> [1..1]   
2.176   ValidityRange  <VldtyRg> [0..1]  +  

4.4.3.180 Type (Index 2.173) 
ชื่อข้อมูล:  ประเภท 
ชื่อ XML Tag:  <Tp> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ระบุชนิดของอัตราดอกเบี้ย 
รูปแบบข้อมูล:  RateType4Choice 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.174  {Or  Percentage  <Pctg> [1..1]  Rate  
2.175  Or}  Other  <Othr> [1..1]  Text  

4.4.3.181 Percentage (Index 2.174) 
ชื่อข้อมูล:  อัตราร้อยละ 
ชื่อ XML Tag:  <Pctg>  
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: อัตราส่วนของดอกเบี้ยทั้งหมดที่จ่ายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเมื่อเทียบกับ 

ดอกเบี้ยทั้งหมดที่จ่ายให้กับตราสารการเงิน 
รูปแบบข้อมูล:  PercentageRate    

4.4.3.182 Other (Index 2.175) 
ชื่อข้อมูล:  อัตราส่วนอื่นๆ 
ชื่อ XML Tag:  <Othr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ชนิดอัตราส่วนในรูปแบบอื่น ๆ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 
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4.4.3.183 ValidityRange (Index 2.176) 
ชื่อข้อมูล:  ระยะเวลาที่จ่ายดอกเบี้ย 
ชื่อ XML Tag:  <VldtyRg> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยมีผลบังคับใช้ 
รูปแบบข้อมูล:  CurrencyAndAmountRange2 

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
 Amount  <Amt> [1..1]   
 CreditDebitIndicator  <CdtDbtInd> [0..1]  Code  
 Currency  <Ccy> [1..1]  Code  

4.4.3.184 FromToDate (Index 2.177) 
ชื่อข้อมูล:  ระยะเวลาที่ใช้ค านวณดอกเบี้ย 
ชื่อ XML Tag:  <FrToDt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ช่วงเวลาระหว่างวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดการค านวณดอกเบี้ย 
รูปแบบข้อมูล:  DateTimePeriodDetails 

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
 FromDateTime  <FrDtTm> [1..1]  DateTime  
 ToDateTime  <ToDtTm> [1..1]  DateTime  

4.4.3.185 Reason (Index 2.178) 
ชื่อข้อมูล:  เหตุผล 
ชื่อ XML Tag:  <Rsn> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  เหตุผลของการจ่ายดอกเบี้ย 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.186 RelatedParties (Index 2.179) 
ชื่อข้อมูล:  รายการผู้เกี่ยวข้อง 
ชื่อ XML Tag:  <RltdPties> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องกับธุรกรรม 
รูปแบบข้อมูล:  TransactionParty2 
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Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.180   InitiatingParty  <InitgPty> [0..1]  +  
2.181   Debtor  <Dbtr> [0..1]  +  
2.182   DebtorAccount  <DbtrAcct> [0..1]  +  
2.183   UltimateDebtor  <UltmtDbtr> [0..1]  +  
2.184   Creditor  <Cdtr> [0..1]  +  
2.185   CreditorAccount  <CdtrAcct> [0..1]  +  
2.186   UltimateCreditor  <UltmtCdtr> [0..1]  +  
2.187   TradingParty  <TradgPty> [0..1]  +  
2.188   Proprietary  <Prtry> [0..n]   

4.4.3.187 InitiatingParty (Index 2.180) 
ชื่อข้อมูล:  ผู้สร้างข้อความ 
ชื่อ XML Tag:  <InitgPty> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ผู้สร้างข้อความ 
รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32 

4.4.3.188 Debtor (Index 2.181) 
ชื่อข้อมูล:  ลูกหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <Dbtr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32 

4.4.3.189 DebtorAccount (Index 2.182) 
ชื่อข้อมูล:  บัญชีลูกหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <DbtrAcct> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  หมายเลขบัญชีของลูกหนี้ 
รูปแบบข้อมูล: CashAccount16 

4.4.3.190 UltimateDebtor (Index 2.183) 
ชื่อข้อมูล:  ลูกหนี้ตัวจริง 
ชื่อ XML Tag:  <UltmtDbtr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32 
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4.4.3.191 Creditor (Index 2.184) 
ชื่อข้อมูล:  เจ้าหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <Cdtr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32 

4.4.3.192 CreditorAccount (Index 2.185) 
ชื่อข้อมูล:  บัญชีเจ้าหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <CdtrAcct> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  หมายเลขบัญชีของเจ้าหนี้ 
รูปแบบข้อมูล: CashAccount16 

4.4.3.193 UltimateCreditor (Index 2.186) 
ชื่อข้อมูล:  เจ้าหนี้ตัวจริง 
ชื่อ XML Tag:  <UltmtCdtr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32 

4.4.3.194 TradingParty (Index 2.187) 
ชื่อข้อมูล:  ผู้ลงทุน 
ชื่อ XML Tag:  <TradgPty> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: บุคคลซึ่งมีบทบาทในการจัดการและท ารายการธุรกรรมซึ่งอาจจะเป็นการ

ลงทุนหรือการช าระหนี้ด้วยสินทรัพย์ของผู้ลงทุน หรือ รายการธุรกรรมที่มี
การเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ทีล่งทุนจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง ในอีก
ความหมายหนึ่งหมายถึงบุคคลผู้ส่งค าสั่งซื้อขายหรือผู้ตัดสินใจในการลงทุน 
หรือ ผู้ดูแลการซื้อขาย หรือ ผู้ลงทุนในพันธบัตร 

การใช้งานข้อมูล: PartyIdentification32 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.189   Type  <Tp> [1..1]  Text  
2.190   Party  <Pty> [1..1]  +  
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4.4.3.195 Proprietary (Index 2.188) 
ชื่อข้อมูล:  ผู้ถือกรรมสิทธิ์ 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..n] 
ค าอธิบาย:  ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม 
รูปแบบข้อมูล:  ProprietaryParty2 

4.4.3.196 Type (Index 2.189) 
ชื่อข้อมูล:  ประเภท 
ชื่อ XML Tag:  <Tp> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:   [1..1] 
ค าอธิบาย:  ประเภทของผู้ถือกรรมสิทธิ์ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.197 Party (Index 2.190) 
ชื่อข้อมูล:  ผู้ถือกรรมสิทธิ์ 
ชื่อ XML Tag:  <Pty> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ผู้ถือกรรมสิทธิ์ 
รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32 

4.4.3.198 RelatedAgents (Index 2.191) 
ชื่อข้อมูล:  ตัวแทนที่เก่ียวข้อง 
ชื่อ XML Tag:  <RltdAgts> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ผู้เกี่ยวข้องกับธุรกรรมซึ่งก าหนดเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล:  TransactionAgents2 
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Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.192   DebtorAgent  <DbtrAgt> [0..1]  +  
2.193   CreditorAgent  <CdtrAgt> [0..1]  +  
2.194   IntermediaryAgent1  <IntrmyAgt1> [0..1]  +  
2.195   IntermediaryAgent2  <IntrmyAgt2> [0..1]  +  
2.196   IntermediaryAgent3  <IntrmyAgt3> [0..1]  +  
2.197   ReceivingAgent  <RcvgAgt> [0..1]  +  
2.198   DeliveringAgent  <DlvrgAgt> [0..1]  +  
2.199   IssuingAgent  <IssgAgt> [0..1]  +  
2.200   SettlementPlace  <SttlmPlc> [0..1]  +  
2.201   Proprietary  <Prtry> [0..n]   

4.4.3.199 DebtorAgent (Index 2.192) 
ชื่อข้อมูล:  ตัวแทนลูกหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <DbtrAgt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ตัวแทนลูกหนี้ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ดูแลบัญชีลูกหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
 FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1]  
 BranchIdentification <BrnchId> [0..1]  

4.4.3.200 CreditorAgent (Index 2.193) 
ชื่อข้อมูล:  ตัวแทนเจ้าหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <CdtrAgt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ตัวแทนเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินซึ่งให้ดูแลบัญชีเจ้าหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
 FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1]  
 BranchIdentification <BrnchId> [0..1]  
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4.4.3.201 IntermediaryAgent1 (Index 2.194) 
ชื่อข้อมูล:  ตัวแทน1 
ชื่อ XML Tag:  <IntrmyAgt1> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ตัวแทนระหว่างตัวแทนลูกหนี้และตัวแทนเจ้าหนี้ 
รูปแบบข้อมูล :  BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
 FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1]  
 BranchIdentification <BrnchId> [0..1]  

4.4.3.202 IntermediaryAgent2 (Index 2.195) 
ชื่อข้อมูล :  ตัวแทน2 
ชื่อ XML Tag:  <IntrmyAgt2> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน :  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ตัวแทนระหว่างตัวแทนลูกหนี้และตัวแทนเจ้าหนี้ 
รูปแบบข้อมูล :  BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 

4.4.3.203 IntermediaryAgent3 (Index 2.196) 
ชื่อข้อมูล :  ตัวแทน3 
ชื่อ XML Tag:  <IntrmyAgt3> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน :  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ตัวแทนระหว่างตัวแทนลูกหนี้และตัวแทนเจ้าหนี้ 
รูปแบบข้อมูล :  BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
 FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1]  
 BranchIdentification <BrnchId> [0..1]  

4.4.3.204 ReceivingAgent (Index 2.197) 
ชื่อข้อมูล:  ผู้รับหลักทรัพย์ 
ชื่อ XML Tag:  <RcvgAgt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: บุคคลผู้รับหลักทรัพย์จากตัวผู้ส่งหลักทรัพย์ ณ สถานที่ส่งมอบการซื้อขาย

หลักทรัพย์ เช่น หน่วยงานกลางที่รับฝากหลักทรัพย์ 
รูปแบบข้อมูล :  BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 
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Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
 FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1]  
 BranchIdentification <BrnchId> [0..1]  

4.4.3.205 DeliveringAgent (Index 2.198) 
ชื่อข้อมูล :  ผู้ส่งหลักทรัพย์ 
ชื่อ XML Tag:  <DlvrgAgt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน :  [0..1] 
ค าอธิบาย : บุคคลผู้ส่งหลักทรัพย์ไปยังผู้รับ ณ สถานที่ช าระราคาและส่งมอบ

หลักทรัพย์ เช่น ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย์ 
รูปแบบข้อมูล :  BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
 FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1]  
 BranchIdentification <BrnchId> [0..1]  

4.4.3.206 IssuingAgent (Index 2.199) 
ชื่อข้อมูล:  ผู้ออกหลักทรัพย์ 
ชื่อ XML Tag:  <IssgAgt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีอ านาจตามกฎหมาย 
รูปแบบข้อมูล :  BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
 FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1]  
 BranchIdentification <BrnchId> [0..1]  

4.4.3.207 SettlementPlace (Index 2.200) 
ชื่อข้อมูล:  สถานที่ช าระดุลหลักทรัพย์ 
ชื่อ XML Tag:  <SttlmPlc> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  สถานที่ซึ่งใช้ส าหรับการช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 
รูปแบบข้อมูล :  BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
 FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1]  
 BranchIdentification <BrnchId> [0..1]  
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4.4.3.208 Proprietary (Index 2.201) 
ชื่อข้อมูล:  สถาบันการเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..n] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับรายการธุรกรรม 
รูปแบบข้อมูล:  ProprietaryAgent2 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.202   Type  <Tp> [1..1]  Text  
2.203   Agent  <Agt> [1..1]  +  

4.4.3.209 Type (Index 2.202) 
ชื่อข้อมูล:  ประเภทสถาบันการเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <Tp> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.210 Agent (Index 2.203) 
ชื่อข้อมูล :  ผู้ให้บริการทางด้านการเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <Agt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน :  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ให้บริการด้านการเงิน 
รูปแบบข้อมูล :  BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
 FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1]  
 BranchIdentification <BrnchId> [0..1]  

4.4.3.211 Purpose (Index 2.204) 
ชื่อข้อมูล :  จุดประประสงค์การช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <Purp> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน :  [0..1] 
ค าอธิบาย :  เหตุผลของธุรกรรมการช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล :  Purpose2Choice 
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4.4.3.212 Code (Index 2.205) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุเหตุผลของธุรกรรมการช าระหนี้ตามรายการรหัสใน  

ExternalPurpose1Code 
รูปแบบข้อมูล: ExternalPurpose1Code 

4.4.3.213 Proprietary (Index 2.206) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุเหตุผลของธุรกรรมการช าระหนี้ตามรูปแบบที่ก าหนดเป็นการ 

เฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.214 RelatedRemittanceInformation (Index 2.207) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <RltdRmtInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..10] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวกับการหักบัญชีเพ่ือช าระหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  RemittanceLocation2 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.205  {Or  Code  <Cd> [1..1]  Code  
2.206  Or}  Proprietary  <Prtry> [1..1]  Text  

4.4.3.215 RemittanceIdentification (Index 2.208) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสระบขุ้อมูลการช าระหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <RmtId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสระบุข้อมูลการช าระหนี้ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งก าหนดโดยผู้สร้างข้อความ 

รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 
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4.4.3.216 RemittanceLocationMethod (Index 2.209) 
ชื่อข้อมูล:  แจ้งผลการช าระเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <RmtLctnMtd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ช่องทางการแจ้งผลการช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล:  RemittanceLocationMethod2Code 

Code Name Definition ค าอธิบาย 
EDIC  ElectronicDataInter 

change 
Remittance advice information must be sent 
through Electronic Data Interchange (EDI). 

แจ้งผลการช าระเงินผ่าน 
EDI 

EMAL EMail Remittance advice information must be sent 
through e-mail. 

แจ้งผลการช าระเงินผ่าน 
Email 

FAXI Fax Remittance advice information must be 
faxed. 

แจ้งผลการช าระเงินผ่าน
แฟกซ ์

POST Post Remittance advice information must be sent 
through postal services. 

แจ้งผลการช าระเงินผ่าน
ไปรษณีย ์

SMSM SMS Remittance advice information must be sent 
through by phone as a short message service 
(SMS). 

แจ้งผลการช าระเงินผ่าน 
SMS 

URID UniformResource 
Identifier 

Remittance advice information needs to be 
sent to a Uniform Resource Identifier (URI). 
URI is a compact string of characters that 
uniquely identify an abstract or physical 
resource. URI's are the super-set of 
identifiers, such as URLs, email addresses, ftp 
sites, etc, and as such, provide the syntax for 
all of the identification schemes. 

แจ้งผลการช าระเงินโดย
ส่งไปยัง URI ที่ก าหนด 

 
  

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ 
Type 

2.208   RemittanceIdentification  <RmtId> [0..1]  Text  
2.209   RemittanceLocationMethod  <RmtLctnMtd> [0..1]  Code  
2.210   RemittanceLocationElectronicAddress  <RmtLctnElctrncAdr> [0..1]  Text  
2.211   RemittanceLocationPostalAddress  <RmtLctnPstlAdr> [0..1]   
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4.4.3.217 RemittanceLocationElectronicAddress (Index 2.210) 
ชื่อข้อมูล:  ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ 
ชื่อ XML Tag:  <RmtLctnElctrncAdr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ของตัวแทนผู้ส่งข้อมูลการช าระหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  Max2048Text 
การใช้งานข้อมูล: ระบุหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่, หมายเลข SMS หรือ อีเมล  

ส าหรับการแจ้งผลการหักบัญชีเพ่ือช าระเงิน 

4.4.3.218 RemittanceLocationPostalAddress (Index 2.211) 
ชื่อข้อมูล:  ที่อยู่ไปรษณีย์ 
ชื่อ XML Tag:  <RmtLctnPstlAdr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ที่อยู่ไปรษณีย์ที่จะให้ตัวแทนหรือธนาคารแจ้งผลการช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล:  NameAndAddress10 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.212   Name  <Nm> [1..1]  Text  
2.213   Address  <Adr> [1..1]  +  

4.4.3.219 Name (Index 2.212) 
ชื่อข้อมูล:  ชื่อ 
ชื่อ XML Tag:  <Nm> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ชื่อที่ใช้ในการติดต่อและระบุตัวตนได้ 
รูปแบบข้อมูล:  Max140Text 

4.4.3.220 Address (Index 2.213) 
ชื่อข้อมูล:  ที่อยู่ 
ชื่อ XML Tag:  <Adr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อ 
รูปแบบข้อมูล : PostalAddress6 
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4.4.3.221 RemittanceInformation (Index 2.214) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลใบแจ้งหนี้ 
ชื่อ XML Tag  <RmtInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน  [0..1] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลใบแจ้งหนี้หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล:   RemittanceInformation5 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.215   Unstructured  <Ustrd> [0..n]  Text  
2.216   Structured  <Strd> [0..n]   

การใช้งานข้อมูล : ข้อมูลใบแจ้งหนี้ประกอบด้วยข้อมูลสองรูปแบบคือรูปแบบข้อมูลที่มี 
โครงสร้างเพื่อแยกแยะรายละเอียดของข้อมูล และรูปแบบของข้อมูลแบบ
ไม่มีโครงสร้างซึ่งมีความยาว 140 ตัวอักษรในแต่ละรายการข้อมูลซึ่งมีได้ไม่
จ ากัด 

4.4.3.222 Unstructured (Index 2.215) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลใบแจ้งหนี้แบบไม่มีโครงสร้าง 
ชื่อ XML Tag:  <Ustrd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..n] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลใบแจ้งหนี้ซึ่งไม่มีโครงสร้างข้อมูลเพื่อแยกแยะ 

รายละเอียดของใบแจ้งหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  Max140Text 
การใช้งานข้อมูล : ส าหรับบรรจุข้อมูลที่ไม่ต้องการจัดโครงสร้างเพ่ือแยกแยะรายละเอียดซึ่ง 

บรรจุได้ 140 ตัวอักษรต่อรายการ (หรือบรรทัด) เช่น ข้อมูลในไฟล์เอกสาร
ประกอบการช าระเงินหรือใบแจ้งหนี้ ที่เอาไว้ส าหรับพิมพ์ออกเป็นต้น 

4.4.3.223 Structured (Index 2.216) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลใบแจ้งหนี้แบบมีโครงสร้าง 
ชื่อ XML Tag:  <Strd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..n] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลใบแจ้งหนี้ซึ่งมีโครงสร้างเพ่ือแยกแยะรายละเอียดของใบแจ้งหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  StructuredRemittanceInformation7 
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Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ 
Type 

2.217   ReferredDocumentInformation  <RfrdDocInf> [0..n]   
2.225   ReferredDocumentAmount  <RfrdDocAmt> [0..1]   
2.236   CreditorReferenceInformation  <CdtrRefInf> [0..1]   
2.243   Invoicer  <Invcr> [0..1]  +  
2.244   Invoicee  <Invcee> [0..1]  +  
2.245   AdditionalRemittanceInformation  <AddtlRmtInf> [0..3]  Text  

4.4.3.224 ReferredDocumentInformation (Index 2.217) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลใบแจ้งหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <RfrdDocInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..n] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลอ้างอิงของใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องเช่น ชนิดใบแจ้งหนี้ 

หมายเลขใบแจ้งหนี้ และ วันที่ใบแจ้งหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  ReferredDocumentInformation3 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.218   Type  <Tp> [0..1]   
2.223   Number  <Nb> [0..1]  Text  
2.224   RelatedDate  <RltdDt> [0..1]  DateTime  

4.4.3.225 Type (Index 2.218) 
ชื่อข้อมูล:  ชนิดเอกสาร 
ชื่อ XML Tag:  <Tp> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: ชนิดของเอกสารซึ่งสามารถระบุได้โดยใช้รหัสที่ ISO ก าหนด 

หรือรหัสที่ก าหนดเองเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล:  ReferredDocumentType2 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.219   CodeOrProprietary  <CdOrPrtry> [1..1]   
2.222   Issuer  <Issr> [0..1]  Text  
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4.4.3.226 CodeOrProprietary (Index 2.219) 
ชื่อข้อมูล:  ประเภทรหัส 
ชื่อ XML Tag:  <CdOrPrtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: ประเภทของรหัสซึ่งมีสองประเภทและก าหนดให้เลือกใช้ได้ 

อย่างใดอย่างหนึ่ง 
รูปแบบข้อมูล:  ReferredDocumentType1Choice 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.220  {Or  Code  <Cd> [1..1]  Code  
2.221  Or}  Proprietary  <Prtry> [1..1]  Text  

4.4.3.227 Code (Index 2.220) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุชนิดของเอกสารอ้างอิงตามรายการรหัสใน  

DocumentType5Code 
รูปแบบข้อมูล:  DocumentType5Code 

Code Name Definition ค าอธิบาย 
AROI AccountReceivableOpe

nItem 
Document is a payment that 
applies to a specific source 
document. 

เอกสารการช าระเงิน 

BOLD BillOfLading Document is a shipping notice. เอกสารแจ้งการส่งพัสด ุ
CINV CommercialInvoice Document is an invoice. ใบแจ้งหนี ้
CMCN CommercialContract Document is an agreement 

between the parties, stipulating the 
terms and conditions of the 
delivery of goods or services. 

ข้อตกลงทางธุรกิจหรือสญัญา
ซื้อขาย 

CNFA CreditNoteRelatedToFi
nancialAdjustment 

Document is a credit note for the 
final amount settled for a 
commercial transaction. 

ใบลดหนี้ส าหรับการปรับดุล
ยอดเงินท่ีต้องช าระในธุรกรรม
การซี้อ/ขาย 

CREN CreditNote Document is a credit note. ใบลดหนี ้
DEBN DebitNote Document is a debit note. ใบเพิ่มหนี ้
DISP DispatchAdvice Document is a dispatch advice. ใบแจ้งการส่งของ 
DNFA DebitNoteRelatedToFin

ancialAdjustment 
Document is a debit note for the 
final amount settled for a 
commercial transaction. 

ใบเพิ่มหนี้ส าหรับการปรับดลุ
ยอดเงินท่ีต้องช าระในธุรกรรม
การซี้อ/ขาย 

HIRI HireInvoice Document is an invoice for the ใบเรียกเก็บเงินค่าจ้างค่าเช่า
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Code Name Definition ค าอธิบาย 
hiring of human resources or renting 
goods or equipment. 

สินค้า หรือ เครื่องมือต่างๆ 

MSIN MeteredServiceInvoice Document is an invoice claiming 
payment for the supply of metered 
services, eg, gas or electricity, 
supplied to a fixed meter. 

ใบเรียกเก็บเงินค่า
สาธารณูปโภค 

SBIN SelfBilledInvoice Document is an invoice issued by 
the debtor. 

ใบเรียกเก็บเงินออกโดยลูกหนี ้

SOAC StatementOfAccount Document is a statement of the 
transactions posted to the debtor's 
account at the supplier. 

เอกสารที่เป็นรายการเดิน
บัญชีของรายการธุรกรรมที่
ส่งไปยังบัญชลีูกหนี ้

TSUT TradeServicesUtilityTra
nsaction 

Document is a transaction identifier 
as assigned by the Trade Services 
Utility. 

เอกสารการระบุธุรกรรมของ 
Trade Service Utility 

4.4.3.228 Proprietary (Index 2.221) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสระบุชนิดของเอกสารอ้างอิงซึ่งเป็นรหัสที่ก าหนดเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.229 Issuer (Index 2.222) 
ชื่อข้อมูล:  ผู้ออกเอกสาร 
ชื่อ XML Tag:  <Issr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ผู้ออก/สร้างเอกสารอ้างอิง 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.230 Number (Index 2.223) 
ชื่อข้อมูล:  เลขที่ 
ชื่อ XML Tag:  <Nb> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  หมายเลขเอกสารอ้างอิง เช่น หมายเลขใบแจ้งหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 
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4.4.3.231 RelatedDate (Index 2.224) 
ชื่อข้อมูล:  วันที่ที่ระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง 
ชื่อ XML Tag:  <RltdDt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  วันที่ที่ระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง เช่น วันที่ในใบแจ้งหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  ISODate   

4.4.3.232 ReferredDocumentAmount (Index 2.225) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจ านวนเงินซึ่งระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง 
ชื่อ XML Tag:  <RfrdDocAmt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจ านวนเงินซึ่งระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง 
รูปแบบข้อมูล:  RemittanceAmount1 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ 
Type 

2.226   DuePayableAmount  <DuePyblAmt> [0..1]  Amount  
2.227   DiscountAppliedAmount  <DscntApldAmt> [0..1]  Amount  
2.228   CreditNoteAmount  <CdtNoteAmt> [0..1]  Amount  
2.229   TaxAmount  <TaxAmt> [0..1]  Amount  
2.230   AdjustmentAmountAndReason  <AdjstmntAmtAndRsn> [0..n]   
2.235   RemittedAmount  <RmtdAmt> [0..1]  Amount  

4.4.3.233 DuePayableAmount (Index 2.226) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนเงินที่ต้องช าระให้เจ้าหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <DuePyblAmt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนเงินที่ต้องช าระให้เจ้าหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount    
การใช้งานข้อมูล:  ส าหรับระบุจ านวนเงินที่เป็นค่าสินค้าหรือบริการ 
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4.4.3.234 DiscountAppliedAmount (Index 2.227) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนเงินสุทธิที่ต้องช าระหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว 
ชื่อ XML Tag:  <DscntApldAmt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนเงินสุทธิที่ต้องช าระหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว 
รูปแบบข้อมูล:  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount    
การใช้งานข้อมูล:  จ านวนเงินสุทธิที่เกิดจากการน าค่าสินค้าหรือบริการมาหักส่วนลดแล้ว 

4.4.3.235 CreditNoteAmount (Index 2.228) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนเงินที่ระบุในใบลดหนี้  
ชื่อ XML Tag:  <CdtNoteAmt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนเงินที่ระบุในใบลดหนี้  
รูปแบบข้อมูล:  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount    

4.4.3.236 TaxAmount (Index 2.229) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนเงินภาษ ี
ชื่อ XML Tag:  <TaxAmt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนเงินที่เกิดจากการค านวณภาษี 
รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

4.4.3.237 AdjustmentAmountAndReason (Index 2.230) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลการปรับยอดเงินและเหตุผล 
ชื่อ XML Tag:  <AdjstmntAmtAndRsn> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..n] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลเกีย่วกับจ านวนเงินในเอกสารที่มีการปรับยอดและ 

เหตุผลของการปรับยอด 
รูปแบบข้อมูล:  DocumentAdjustment1 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.231   Amount  <Amt> [1..1]  Amount  
2.232   CreditDebitIndicator  <CdtDbtInd> [0..1]  Code  
2.233   Reason  <Rsn> [0..1]  Text  
2.234   AdditionalInformation  <AddtlInf> [0..1]  Text  
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4.4.3.238 Amount (Index 2.231) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <Amt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนเงินที่น ามาปรับยอดช าระเงิน 
รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

4.4.3.239 CreditDebitIndicator (Index 2.232) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสระบุชนิดของการปรับยอด 
ชื่อ XML Tag:  <CdtDbtInd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสระบุว่าการปรับยอดนั้นเป็นการเพ่ิมหรือลดยอดหนี้ที่ต้องช าระ 
รูปแบบข้อมูล:  CreditDebitCode 

Code Name Definition ค าอธิบาย 
CRDT Credit Operation is an increase. โอนเข้าบัญชี 
DBIT Debit Operation is a decrease. หักจากบัญชี 

4.4.3.240 Reason (Index 2.233) 
ชื่อข้อมูล:  เหตุผล 
ชื่อ XML Tag:  <Rsn> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  เหตุผลในการปรับยอดหนี้ที่ต้องช าระ 
รูปแบบข้อมูล:  Max4Text 

4.4.3.241 AdditionalInformation (Index 2.234) 
ชื่อข้อมูล:  รายละเอียดเพ่ิมเติม 
ชื่อ XML Tag:  <AddtlInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  รายละเอียดเพ่ิมเติมที่เกี่ยวกับการปรับยอด 
รูปแบบข้อมูล:  Max140Text 
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4.4.3.242 RemittedAmount (Index 2.235) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนเงินที่ช าระจริง 
ชื่อ XML Tag:  <RmtdAmt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนเงินที่ช าระจริง 
รูปแบบข้อมูล:  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
การใช้งานข้อมูล: จ านวนเงินที่ต้องช าระจริงซึ่งเกิดจากการน าค่าสินค้าท่ีรวม VAT  

มาหักภาษี ณ ที่จ่าย รวมถึงหักส่วนลดที่เก่ียวข้อง 

4.4.3.243 CreditorReferenceInformation (Index 2.236) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลอ้างอิงของเจ้าหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <CdtrRefInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลอ้างอิงของเจ้าหนี้ในเอกสารที่เก่ียวข้อง 
รูปแบบข้อมูล:  CreditorReferenceInformation2 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.237   Type  <Tp> [0..1]   
2.242   Reference  <Ref> [0..1]  Text  

การใช้งานข้อมูล: ส าหรับระบุรายละเอียดต่างๆที่เก่ียวกับข้อมูลอ้างอิงของเจ้าหนี้ในใบแจ้งหนี้
หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

4.4.3.244 Type (Index 2.237) 
ชื่อข้อมูล:  ระบชุนิดของเอกสารอ้างอิง 
ชื่อ XML Tag:  <Tp> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ระบุชนิดของเอกสารอ้างอิงของเจ้าหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  CreditorReferenceType2 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.238   CodeOrProprietary  <CdOrPrtry> [1..1]   
2.241   Issuer  <Issr> [0..1]  Text  
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4.4.3.245 CodeOrProprietary (Index 2.238) 
ชื่อข้อมูล:  ประเภทของรหัส 
ชื่อ XML Tag:  <CdOrPrtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: ประเภทของรหัสซึ่งเลือกใช้ได้สองแบบคือการระบุรหัสตามที่ ISO ก าหนด

และการใช้รหัสที่ก าหนดเป็นการเฉพาะเอง 
รูปแบบข้อมูล:  CreditorReferenceType1Choice 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.239  {Or  Code  <Cd> [1..1]  Code  
2.240  Or}  Proprietary  <Prtry> [1..1]  Text  

4.4.3.246 Code (Index 2.239) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสระบุประเภทเอกสารอ้างอิงของเจ้าหนี้ 
รูปแบบข้อมูล:  DocumentType3Code 

Code Name Definition ค าอธิบาย 
DISP DispatchAdvice Document is a dispatch advice. ใบแจ้งการส่งของ 
FXDR ForeignExchangeDeal 

Reference 
Document is a pre-agreed or pre-
arranged foreign exchange 
transaction to which the 
payment transaction refers. 

เอกสารธรุกรรมการ
แลกเปลีย่นเงินตรา
ต่างประเทศท่ีตกลงกันไว้
ล่วงหน้าซึ่งธุรกรรมการ
ช าระเงินอ้างถึง 

PUOR PurchaseOrder Document is a purchase order. ใบสั่งซื้อสินค้า 
RADM RemittanceAdvice 

Message 
Document is a remittance advice 
sent separately from the current 
transaction. 

ใบเสร็จรับเงินซึ่งถูกส่ง
แยกจากรายการธุรกรรมนี ้

RPIN RelatedPayment 
Instruction 

Document is a linked payment 
instruction to which the current 
payment instruction is related, 
eg, in a cover scenario. 

เอกสารที่เกีย่วกับค าสั่ง
การช าระเงิน 

SCOR Structured 
CommunicationReference 

Document is a structured 
communication reference 
provided by the creditor to 
identify the referred transaction. 

เอกสารอ้างอิงการตดิต่อ
ของเจ้าหนี้ส าหรับการระบุ
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง 
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4.4.3.247 Proprietary (Index 2.240) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุประเภทเอกสารอ้างอิงของเจ้าหนี้ 

ซึ่งเป็นรหัสที่ก าหนดเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.248 Issuer (Index 2.241) 
ชื่อข้อมูล:  ผู้ออก/สร้างเอกสารอ้างอิง 
ชื่อ XML Tag:  <Issr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ผู้ออก/สร้างเอกสารอ้างอิง 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.249 Reference (Index 2.242) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลอ้างอิง 
ชื่อ XML Tag:  <Ref> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: ข้อความอ้างอิงที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งก าหนดโดยเจ้าหนี้เพ่ือใช้อ้างถึงธุรกรรม

การช าระหนี้ที่เกี่ยวข้อง 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.250 Invoicer (Index 2.243) 
ชื่อข้อมูล:  ผู้ออกใบแจ้งหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <Invcr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: ผู้ออกใบแจ้งหนี้ในกรณีที่ผู้ออกใบแจ้งหนี้ไม่ใช่เจ้าหนี้หรือเจ้าหนี้ตัวจริง 
รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32 
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4.4.3.251 Invoicee (Index 2.244) 
ชื่อข้อมูล:  ผู้รับใบแจ้งหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <Invcee> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ผู้รับใบแจ้งหนี้ ในกรณีที่ผู้รับใบแจ้งหนี้ไม่ใช่ลูกหนี้หรือลูกหนี้ตัวจริง 
รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32 

4.4.3.252 AdditionalRemittanceInformation (Index 2.245) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลเพ่ิมเติม 
ชื่อ XML Tag:  <AddtlRmtInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..3] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมข้อมูลการช าระหนี้ 
รูปแบบข้อมูล :  Max140Text 

4.4.3.253 RelatedDates (Index 2.246) 
ชื่อข้อมูล :  ข้อมูลวันที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม 
ชื่อ XML Tag:  <RltdDts> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน :  [0..1] 
ค าอธิบาย :  กลุ่มข้อมูลแสดงรายละเอียดวันที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม 
รูปแบบข้อมูล :  TransactionDates2 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ 
Type 

2.247   AcceptanceDateTime  <AccptncDtTm> [0..1]  DateTime  
2.248   TradeActivityContractualSettlementDate  <TradActvtyCtrctlSttlmDt 

> 
[0..1]  DateTime  

2.249   TradeDate  <TradDt> [0..1]  DateTime  
2.250   InterbankSettlementDate  <IntrBkSttlmDt> [0..1]  DateTime  
2.251   StartDate  <StartDt> [0..1]  DateTime  
2.252   EndDate  <EndDt> [0..1]  DateTime  
2.253   TransactionDateTime  <TxDtTm> [0..1]  DateTime  
2.254   Proprietary  <Prtry> [0..n]   
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4.4.3.254 AcceptanceDateTime (Index 2.247) 
ชื่อข้อมูล:  วันเวลาที่รับค าสั่งช าระหนี้ 
ชื่อ XML Tag:  <AccptncDtTm> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: วันและเวลาที่ธนาคารได้ยอมรับค าสั่งช าระเงินจากผู้ส่งข้อความ ซึ่งค าสั่ง

ช าระเงินดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบตามเงื่อนไขท่ีก าหนด เช่น การ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในข้อความ และ/หรือ การตรวจสอบ
ยอดเงินคงเหลือในบัญชีซึ่งมีเพียงพอต่อการช าระหนี้ 

รูปแบบข้อมูล : ISODateTime 

4.4.3.255 TradeActivityContractualSettlementDate (Index 2.248) 
ชื่อข้อมูล:  วันโอนเงินหรือหักเงินตามสัญญา 
ชื่อ XML Tag:  <TradActvtyCtrctlSttlmDt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  วันที่ก าหนดโอนเงินเข้าบัญชีหรือหักเงินจากบัญชีตามสัญญาหรือข้อตกลง 
รูปแบบข้อมูล : ISODate 

4.4.3.256 TradeDate (Index 2.249) 
ชื่อข้อมูล:  วันที่มีการซื้อขาย 
ชื่อ XML Tag:  <TradDt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  วันที่มีการซื้อขาย 
รูปแบบข้อมูล: ISODate 

4.4.3.257 InterbankSettlementDate (Index 2.250) 
ชื่อข้อมูล:  วันครบก าหนดการช าระดุลระหว่างธนาคาร 
ชื่อ XML Tag:  <IntrBkSttlmDt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: วันครบก าหนดการช าระดุล หมายถึง วันครบก าหนดการช าระเงินของ

ธนาคาร 
รูปแบบข้อมูล: ISODate 
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4.4.3.258 StartDate (Index 2.251) 
ชื่อข้อมูล :  วันเริ่มต้น 
ชื่อ XML Tag:  <StartDt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน  : [0..1] 
ค าอธิบาย: วันเริ่มต้นที่เกี่ยวกับธุรกรรม เช่น ธุรกรรมที่เก่ียวกับการลงทุนพันธบัตร 

หรือ แผนการลงทุน 
รูปแบบข้อมูล : ISODate 

4.4.3.259 EndDate (Index 2.252) 
ชื่อข้อมูล :  วันสิ้นสุด 
ชื่อ XML Tag:  <EndDt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน :  [0..1] 
ค าอธิบาย : วันสิ้นสุดที่เก่ียวกับธุรกรรม เช่น ธุรกรรมที่เก่ียวกับการลงทุนพันธบัตร 

หรือ แผนการลงทุน 
รูปแบบข้อมูล : ISODate 

4.4.3.260 TransactionDateTime (Index 2.253) 
ชื่อข้อมูล:  วันที่ก ากับธุรกรรม 
ชื่อ XML Tag:  <TxDtTm> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  วันที่ระบุในธุรกรรม 
รูปแบบข้อมูล: ISODateTime 

4.4.3.261 Proprietary (Index 2.254) 
ชื่อข้อมูล:  วันที่ 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..n] 
ค าอธิบาย:  วันที่มีการก าหนดเป็นการเฉพาะซึ่งเกี่ยวกับธุรกรรม 
รูปแบบข้อมูล:  ProprietaryDate2 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.255   Type  <Tp> [1..1]  Text  
2.256   Date  <Dt> [1..1]  +  
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4.4.3.262 Type (Index 2.255) 
ชื่อข้อมูล:  ชนิดของวันที่ 
ชื่อ XML Tag:  <Tp> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.263 Date (Index 2.256) 
ชื่อข้อมูล:  วันที่ตามรูปแบบ ISO 
ชื่อ XML Tag:  <Dt> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
รูปแบบข้อมูล:  DateAndDateTimeChoice 

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
{Or  Date  <Dt> [1..1]  DateTime  
Or}  DateTime  <DtTm> [1..1]  DateTime  

4.4.3.264 RelatedPrice (Index 2.257) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลราคาท่ีเกี่ยวข้อง 
ชื่อ XML Tag:  <RltdPric> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  กลุ่มข้อมูลที่ใช้ระบุข้อมูลราคาการซื้อขายซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกรรม 
รูปแบบข้อมูล:  TransactionPrice2Choice 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.258  {Or  DealPrice  <DealPric> [1..1]  Amount  
2.259  Or}  Proprietary  <Prtry> [1..n]   

4.4.3.265 DealPrice (Index 2.258) 
ชื่อข้อมูล:  ราคาทีต่กลงซื้อขาย 
ชื่อ XML Tag:  <DealPric> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: ใช้ส าหรับระบุราคาของเครื่องมือทางการเงิน ในกรณีที่มกีารซื้อขายเพียง

ธุรกรรมเดียว ราคาที่ตกลงซื้อขายก็จะหมายถึงราคาใช้ในการตกลงซื้อขาย 
(แต่ในบางกรณีราคาดังกล่าวอาจจะหมายถึงราคาซื้อขายที่ได้รวมค่า
นายหน้า หรือ ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ เข้าไปด้วย) 

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
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4.4.3.266 Proprietary (Index 2.259) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลที่เกี่ยวกับราคา 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..n] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลราคาทีเ่กี่ยวข้องกับธุรกรรมตามรูปแบบที่ก าหนดเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล:  ProprietaryPrice2 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.260   Type  <Tp> [1..1]  Text  
2.261   Price  <Pric> [1..1]  Amount  

4.4.3.267 Type (Index 2.260) 
ชื่อข้อมูล:  ชนิด 
ชื่อ XML Tag:  <Tp> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ชนิดของราคา 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.268 Price (Index 2.261) 
ชื่อข้อมูล:  ราคา 
ชื่อ XML Tag:  <Pric> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ราคาทีเ่กี่ยวข้องกับธุรกรรมตามรูปแบบที่ก าหนดเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล : ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

4.4.3.269 RelatedQuantities (Index 2.262) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้อง 
ชื่อ XML Tag  <RltdQties> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน  [0..n] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับจ านวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ 
รูปแบบข้อมูล:  TransactionQuantities1Choice 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.263  {Or  Quantity  <Qty> [1..1]  +  
2.264  Or}  Proprietary  <Prtry> [1..1]   
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4.4.3.270 Quantity (Index 2.263) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ 
ชื่อ XML Tag:  <Qty> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ระบุในธุรกรรม 
รูปแบบข้อมูล:  FinancialInstrumentQuantityChoice 

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
{Or  Unit  <Unit> [1..1]  Quantity  
Or  FaceAmount  <FaceAmt> [1..1]  Amount  
Or}  AmortisedValue  <AmtsdVal> [1..1]  Amount  

4.4.3.271 Proprietary (Index 2.264) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ในรูปแบบที่ก าหนดเป็นการเฉพาะ 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ก าหนดเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล:  ProprietaryQuantity1 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.265   Type  <Tp> [1..1]  Text  
2.266   Quantity  <Qty> [1..1]  Text  

4.4.3.272 Type (Index 2.265) 
ชื่อข้อมูล:  ประเภท 
ชื่อ XML Tag:  <Tp> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลระบุประเภทของจ านวนหลักทรัพย์ซึ่งถูกรายงานโดยอยู่ในรูปแบบที่

ก าหนดเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.273 Quantity (Index 2.266) 
ชื่อข้อมูล:  จ านวนหลักทรัพย์ 
ชื่อ XML Tag:  <Qty> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  จ านวนหลักทรัพยที่ก าหนดขึ้นในรูปแบบที่ก าหนดเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 
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4.4.3.274 FinancialInstrumentIdentification (Index 2.67) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ หรือ เครื่องมือทางการเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <FinInstrmId> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลที่เกี่ยวกับการอ้างอิงหลักทรัพย์ 
รูปแบบข้อมูล:  SecurityIdentification4Choice 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.268  {Or  ISIN  <ISIN> [1..1]  Identifier  
2.269  Or}  Proprietary  <Prtry> [1..1]   

4.4.3.275 ISIN (Index 2.268) 
ชื่อข้อมูล:  หมายเลข ISIN 
ชื่อ XML Tag:  <ISIN> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: หมายเลขท่ีก าหนดโดย ISO ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรสองตัวแรกเป็นรหัส

ประเทศที่ออกหลักทรัพย์ ตามด้วยหมายเลขที่ก าหนดโดยแต่ละประเทศ
และหมายเลขส าหรับการตรวจสอบ (check digits) ในแต่ละประเทศจะมี
องค์กรที่รับผิดชอบการออกหมายเลขดังกล่าวอยู่ 

รูปแบบข้อมูล:  ISINIdentifier 

4.4.3.276 Proprietary (Index 2.269) 
ชื่อข้อมูล:  การอ้างอิงที่ก าหนดเป็นการเฉพาะ 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  การอ้างอิงที่ก าหนดเป็นการเฉพาะส าหรับเครื่องมือทางการเงิน  
รูปแบบข้อมูล:  AlternateSecurityIdentification2 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.270   Type  <Tp> [1..1]  Text  
2.271   Identification  <Id> [1..1]  Text  
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4.4.3.277 Type (Index 2.270) 
ชื่อข้อมูล:  ชนิดเครื่องมือทางการเงิน 
ชื่อ XML Tag:  <Tp> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  ข้อมลูก าหนดชนิดตัวจัดประเภทเครื่องมือทางการเงิน 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.278 Identification (Index 2.271) 
ชื่อข้อมูล:  เลขที่หลักทรัพย์ 
ชื่อ XML Tag:  <Id> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  การอ้างอิงหลักทรัพย์ที่เป็นเอกลักษณ์ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.279 Tax (Index 2.272) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลภาษี 
ชื่อ XML Tag:  <Tax> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี 
รูปแบบข้อมูล:  TaxInformation3 

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
 Creditor  <Cdtr> [0..1]   
 Debtor  <Dbtr> [0..1]   
 AdministrationZone  <AdmstnZn> [0..1]  Text  
 ReferenceNumber  <RefNb> [0..1]  Text  
 Method  <Mtd> [0..1]  Text  
 TotalTaxableBaseAmount  <TtlTaxblBaseAmt> [0..1]  Amount  
 TotalTaxAmount  <TtlTaxAmt> [0..1]  Amount  
 Date  <Dt> [0..1]  DateTime  
 SequenceNumber  <SeqNb> [0..1]  Quantity  
 Record  <Rcrd> [0..n]   
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4.4.3.280 ReturnInformation (Index 2.273) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลการแจ้งกลับ 
ชื่อ XML Tag:  <RtrInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  รายละเอียดของข้อมูลที่จะแจ้งกลับ 
รูปแบบข้อมูล:  ReturnReasonInformation10 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.274   OriginalBankTransactionCode  <OrgnlBkTxCd> [0..1]   
2.283   Originator  <Orgtr> [0..1]  +  
2.284   Reason  <Rsn> [0..1]   
2.287   AdditionalInformation  <AddtlInf> [0..n]  Text  

4.4.3.281 OriginalBankTransactionCode (Index 2.274) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสรายการธุรกรรม 
ชื่อ XML Tag:  <OrgnlBkTxCd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสรายการธุรกรรมในข้อความท่ีถูกอ้างอิง 
รูปแบบข้อมูล:  BankTransactionCodeStructure4 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.275   Domain  <Domn> [0..1]   
2.280   Proprietary  <Prtry> [0..1]   

4.4.3.282 Domain (Index 2.275) 
ชื่อข้อมูล:  กลุ่ม 
ชื่อ XML Tag:  <Domn>  
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ของรหัสรายการธุรกรรมซึ่งมีรูปแบบ 

ที่เป็นโครงสร้างตามล าดับชั้น 
รูปแบบข้อมูล:  BankTransactionCodeStructure5 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.276   Code  <Cd> [1..1]  Code  
2.277   Family  <Fmly> [1..1]   
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4.4.3.283 Code (Index 2.276) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสประเภทธุรกิจ 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: ระบปุระเภทธุรกิจตามรายการรหัสใน  

ExternalBankTransactionDomain1Code 
รูปแบบข้อมูล: ExternalBankTransactionDomain1Code 

4.4.3.284 Family (Index 2.277) 
ชื่อข้อมูล:  หมวด 
ชื่อ XML Tag:  <Fmly> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: ข้อมูลระบุหมวดและประเภทแยกย่อยของรหัสรายการธุรกรรมที่ระบุใน 

รูปแบบโครงสร้างตามล าดับชั้น 
รูปแบบข้อมูล:  BankTransactionCodeStructure6 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.278   Code  <Cd> [1..1]  Code  
2.279   SubFamilyCode  <SubFmlyCd> [1..1]  Code  

4.4.3.285 Code (Index 2.278) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุหมวดภายในกลุ่มตามรายการรหัสใน 

ExternalBankTransactionFamily1Code 
รูปแบบข้อมูล:  ExternalBankTransactionFamily1Code 

4.4.3.286 SubFamilyCode (Index 2.279) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสย่อย 
ชื่อ XML Tag:  <SubFmlyCd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสระบุประเภทย่อยภายในหมวด 
รูปแบบข้อมูล:  ExternalBankTransactionSubFamily1Code 
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4.4.3.287 Proprietary (Index 2.280) 
ชื่อข้อมูล:  รหัสรายการธุรกรรม 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  กลุ่มข้อมูลรหัสรายการธุรกรรมตามรูปแบบที่ก าหนดเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล:  ProprietaryBankTransactionCodeStructure1 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.281   Code  <Cd> [1..1]  Text  
2.282   Issuer  <Issr> [0..1]  Text  

4.4.3.288 Code (Index 2.281) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสระบุรายการธุรกรรมตามรูปแบบที่ก าหนดเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.289 Issuer (Index 2.282) 
ชื่อข้อมูล:  ผู้ออกรหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Issr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ผู้ออกรหัสระบุรายการธุรกรรมตามรูปแบบที่ก าหนดเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.290 Originator (Index 2.283) 
ชื่อข้อมูล:  ผู้ส่งข้อมูลแจ้งกลับ 
ชื่อ XML Tag:  <Orgtr> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ผู้ส่งข้อมูลแจ้งกลับ 
รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32 
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4.4.3.291 Reason (Index 2.284) 
ชื่อข้อมูล:  เหตุผล 
ชื่อ XML Tag:  <Rsn> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  เหตุผลของการแจ้งกลับ 
รูปแบบข้อมูล:  ReturnReason5Choice 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.285  {Or  Code  <Cd> [1..1]  Code  
2.286  Or}  Proprietary  <Prtry> [1..1]  Text  

4.4.3.292 Code (Index 2.285) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุเหตุผลของการแจ้งกลับซึ่งเป็นรหัสตามรายการ 

ExternalReturnReason1Code 
รูปแบบข้อมูล:  ExternalReturnReason1Code 

4.4.3.293 Proprietary (Index 2.286) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [1..1] 
ค าอธิบาย: รหัสระบุเหตุผลของการแจ้งกลับซึ่งเป็นรหัสที่ก าหนดเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.294 AdditionalInformation (Index 2.287) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลเพ่ิมเติม 
ชื่อ XML Tag:  <AddtlInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..n] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลของการแจ้งกลับ 
รูปแบบข้อมูล:  Max105Text 
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4.4.3.295 CorporateAction (Index 2.288) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลการด าเนินงานของผู้ประกอบการ 
ชื่อ XML Tag:  <CorpActn> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลที่เกีย่วกับการด าเนินงานของผู้ประกอบการ 
รูปแบบข้อมูล:  CorporateAction1 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 
2.289   Code  <Cd> [0..1]  Text  
2.290   Number  <Nb> [0..1]  Text  
2.291   Proprietary  <Prtry> [0..1]  Text  

4.4.3.296 Code (Index 2.289) 
ชื่อข้อมูล:  รหัส 
ชื่อ XML Tag:  <Cd> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  รหัสซึ่งระบุการด าเนินงานของผู้ประกอบการแบบ Free-text  
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.297 Number (Index 2.290) 
ชื่อข้อมูล:  หมายเลขอ้างอิง 
ชื่อ XML Tag:  <Nb> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: หมายเลขที่ใช้ส าหรับอ้างอิงการด าเนินงานของผู้ประกอบการ ซึ่งก าหนด

โดยผู้ให้บริการบัญชี 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 

4.4.3.298 Proprietary (Index 2.291) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลการด าเนินงานของผู้ประกอบการ 
ชื่อ XML Tag:  <Prtry> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  ข้อมูลการด าเนินงานของผู้ประกอบการในรูปแบบที่ก าหนดเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบข้อมูล:  Max35Text 
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4.4.3.299 SafekeepingAccount (Index 2.292) 
ชื่อข้อมูล:  บัญชีเพ่ือการลงทุน 
ชื่อ XML Tag:  <SfkpgAcct> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย: บัญชีเพ่ือการลงทุนเป็นบัญชีทีม่ีรายการที่เก่ียวข้องกับหลักทรัพย์ และเป็น

บัญชีที่ใช้ส าหรับการท าธุรกรรมระหว่างนักลงทุน ผู้จัดการกองทุน หรือ 
กองทุน 

รูปแบบข้อมูล: CashAccount16 
อยู่ในเอกสารหมายเลข 3 หน้า 3 

4.4.3.300 AdditionalTransactionInformation (Index 2.293) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลเพ่ิมเติมของรายการธุรกรรม 
ชื่อ XML Tag:  <AddtlTxInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  รายละเอียดเพ่ิมเติมของรายการธุรกรรม 
รูปแบบข้อมูล:  Max500Text 

4.4.3.301 AdditionalEntryInformation (Index 2.294) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลเพ่ิมเติมของรายการ 
ชื่อ XML Tag:  <AddtlNtryInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  รายละเอียดเพ่ิมเติมของรายการ 
รูปแบบข้อมูล:  Max500Text 

4.4.3.302 AdditionalNotificationInformation (Index 2.295) 
ชื่อข้อมูล:  ข้อมูลเพ่ิมเติมของรายการเดินบัญชี 
ชื่อ XML Tag:  <AddtlNtfctnInf> 
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน:  [0..1] 
ค าอธิบาย:  รายละเอียดเพ่ิมเติมของรายการเดินบัญชี   
การใช้งานข้อมูล:  Max500Text 

  



หน้า 297 
 

5. ข้อก าหนดทีเ่กี่ยวข้องกับการใช้งานข้อความการช าระเงินทางอเิล็กทรอนิกส ์

5.1. แนวทางการระบุเอกลักษณ์ของผู้ส่งข้อความหรือผู้ประกอบการ 
ในข้อความจะมีรายการข้อมูลส าหรับการระบุเอกลักษณ์ของผู้รับข้อความหรือผู้ประกอบการดังนี้ 

(1) InitiatingParty ส าหรับระบุเอกลักษณ์ของผู้ส่งข้อความ  
(2) Debtor ส าหรับระบุเอกลักษณ์ของผู้ประกอบการที่เป็นลูกหนี้ 
(3) Creditor ส าหรับระบุเอกลักษณ์ของผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าหนี้ 

ทั้งนีก้ าหนดให้ใช้  หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ส าหรับการระบุ Identification <Id> ของ
นิติบุคคลเป็นหลัก ซึ่งอ้างอิงจากวิธีการระบุเอกลักษณ์ตามที่กรมสรรพากรก าหนด ซึ่งกรมสรรพากรได้
ก าหนดให้ ผู้เสียภาษีทุกประเภท ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา, คณะบุคคล, ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล, 
บริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล, มูลนิธิ, สมาคม, ใช้เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี แทนเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 
10 หลัก  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  

วิธีการระบุเอกลักษณ์ของผู้ประกอบการ และผู้รับข้อความด้วยหมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 13 หลักใน
ข้อมูลประเภท  PartyIdentification32 สามารถท าได้ดังนี้ 

 
<Othr> 
  <Id>3909800665409</id> <!-- หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก --> 
  <SchmeNm><Cd>TXID</Cd></ScmeNm> 
</Othr> 
 

โดยจะใช้ Code “TXID” ระบุก ากับไว้ใน Scheme Name เพ่ือระบุว่ารหัสนิติบุคคลดังกล่าวเป็น
หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก 
 
บางครั้งธนาคารพาณิชย์อาจจะมีการก าหนด Id ให้กับผู้ประกอบการมากกว่าหนึ่ง Id โดยแต่ละ Id จะมี
การก าหนดสิทธิในการท าธุรกรรมที่แตกต่างกันแยกตามแผนก หรือส่วนงาน ซึ่ง Id เหล่านี้ ผู้ประกอบการ
จะใช้ส าหรับการยืนยันตัวตนในการท าธุรกรรมกับระบบของธนาคารตามสิทธิที่ได้รับในแต่ละ Id 
ยกตัวอย่างเช่น Id ของฝ่ายการเงินส าหรับการช าระหนี้ทั่วไป และ Id ของฝ่ายบุคคลส าหรับจ่ายเงินเดือน
พนักงาน เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวผู้ประกอบการสามารถระบุรหัสที่ก าหนดโดยธนาคารแต่ละธนาคารเป็น
ทางเลือกเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบกับการระบุหมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีดังนี้ 
 

<Othr> 
              <Id>89088</id>           <!-- Id ที่ก าหนดโดยธนาคารพาณิชย์--> 
      <SchmeNm><Cd>BANK</Cd></SchmeNm>  <!-- รหัสก าหนดโดย ธนาคารพาณิชย์. --> 
  </Othr> 
 



หน้า 298 
 

โดยจะใช้ Code “BANK” ระบุก ากับไว้ใน Scheme Name เพ่ือระบุว่ารหัสนิติบุคคลดังกล่าว
ก าหนดโดยธนาคารผู้รับข้อความ 

 
หมายเหตุ 
 ในรายการข้อมูลประเภท PartyIdentification32 สามารถระบุ <Id> ของนิติบุคคลได้มากกว่าหนึ่ง 

<Id> เนื่องจากรายการข้อมูลที่ 9.1.15 Other <Othr> สามารถมีได้หลายรายการ [0..n]  
 การใช้ Id ที่ก าหนดโดยธนาคารพาณิชย์รายหนึ่งรายใดเป็นการเฉพาะ ถือเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่าง

ผู้ประกอบการและธนาคารพาณิชย์นั้นเป็นกรณี ๆ ไป เนื่องจากระบบของธนาคารพาณิชย์รายอื่นจะ
ใช้หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของผู้ประกอบการอ้างอิงเป็นหลัก  

 

5.2. แนวทางการระบุเอกลักษณ์ของธนาคาร 
ในข้อความจะมีรายการข้อมูลส าหรับการระบุเอกลักษณ์ของธนาคารพาณิชย์ดังนี้ 

(1) DebtorAgent ส าหรับระบุธนาคารที่ให้บริการบัญชีเงินฝากแก่ลูกหนี้ 
(2) CreditorAgent ส าหรับระบุธนาคารที่ให้บริการบัญชีเงินฝากแก่เจ้าหนี้ 

ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถใช้รหัส BIC ระบุเอกลักษณ์ของธนาคารพาณิชย์ หรือใช้รหัสที่ก าหนดโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทยส าหรับระบุเอกลักษณ์ของธนาคารพาณิชย์ รวมถึงสาขาของธนาคาร โดยจะต้อง
ระบุ Code “CBID” ใน Scheme Name เพ่ือแสดงให้ทราบว่ารหัสดังกล่าวก าหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศ 

วิธีการระบุเอกลักษณ์ของธนาคารด้วยรหัสที่ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยในข้อมูลประเภท  
BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 สามารถท าได้ดังนี้ 
 
<Othr> 
   <Id>002</Id> <!-- รหัสธนาคาร --> 
   <SchmeNm><Cd>CBID</Cd></SchmeNm> <!-- รหัสก าหนดโดย ธปท. --> 
</Othr> 
<BrnchId> 
   <Id>0001</Id> <!-- รหัสสาขาธนาคาร --> 
</BrnchId>  
 
โดยจะใช้ Code “CBID” ระบุก ากับไว้ใน Scheme Name เพ่ือระบุว่ารหัสดังกล่าวก าหนดโดยธนาคาร
แห่งประเทศไทย 
 
ในกรณีที่ใช้รหัส BIC สามารถท าได้ดังนี้ 
<BIC>KRTHTHBK</BIC> 
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5.3. แนวทางการระบุหมายเลขบัญชีเงินฝาก 
ในข้อความจะมีรายการข้อมูลส าหรับการระบุหมายเลขบัญชีเงินฝากดังนี้ 

(1) DebtorAccount ส าหรับระบุหมายเลขบัญชีเงินฝากของลูกหนี้ 
(2) ChargeAccount ส าหรับระบุหมายเลขบัญชีเงินฝากส าหรับช าระ 

ค่าธรรมเนียม 
(3) CreditorAccount ส าหรับระบุหมายเลขบัญชีเงินฝากของเจ้าหนี้ 

ทั้งนี้ก าหนดให้ใช้หมายเลขบัญชีตามท่ีธนาคารพาณิชย์แต่ละธนาคารเป็นผู้ก าหนด (เลขบัญชีที่ปรากฏใน
สมุดบัญชีเงินฝาก) ซึ่งมีรูปแบบ และความยาวที่แตกต่างกัน โดยไม่ต้องมีการระบุ Scheme Name ของ
หมายเลขบัญชี 

วิธีการระบุหมายเลขบัญชีในข้อมูลประเภท  CashAccount16 สามารถท าได้ดังนี้ 

<DbtrAcct> 
     <Id> 
        <Othr><Id>0884999885</Id></Othr> 
     </Id> 
</DbtrAcct> 

5.4. รหัสที่เกี่ยวข้องกับการระบุเครื่องมือการช าระเงิน LocalInstrument  
ในข้อความ ผู้สร้างข้อความต้องระบุ (Mandatory) เครื่องมือการช าระเงินในระดับกลุ่มรายการช าระเงิน 
(PaymentInformation) หรือระดับรายการช าระเงิน (CreditTransferTransactionInformation หรือ 
DirectDebitTransactionInformation) โดยระบุรหัส LocalInstrument <LclInstrm> แบบ 
Proprietary <Prtry> มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 5 รหัสเครื่องมือการช าระเงิน 
 

รหัส ประเภทเครื่องมือการช าระเงิน 
DCT บริการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคาร (Direct Credit) 
COC บริการออกเช็คเพ่ือช าระค่าสินค้าและบริการ (Cheque Outsourcing) 
IBP บริการโอนเงินรายย่อยครั้งละหลายรายการ (ITMX Bulk Payment) 
BNT บริการโอนเงินระหว่างบัญชีต่างธนาคารผ่านระบบ BAHTNet 
INL บริการโอนเงินระหว่างประเทศ 
DBT บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 
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5.5. แนวทางการระบุวิธีการช าระเงิน PaymentMethod 
ในข้อความ ผู้สร้างข้อความต้องระบุ (Mandatory) วิธีการช าระเงิน หรือ PaymentMethod 
<PmtMtd> โดยมีวิธีการใช้รหัสดังนี้  

ตารางที่ 6 การระบุรหัสวิธีการช าระเงินสัมพันธ์กับรหัสเครื่องมือการช าระเงิน 

PaymentMethod รหัส ประเภทเครื่องมือการช าระเงิน 
CHK COC บริการออกเช็คเพ่ือช าระค่าสินค้าและบริการ (Cheque Outsourcing) 
TRF IBP บริการโอนเงินรายย่อยครั้งละหลายรายการ (ITMX Bulk Payment) 

DCT บริการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคาร (Direct Credit) 
TRA INL บริการโอนเงินระหว่างประเทศ 

BNT บริการโอนเงินระหว่างบัญชีต่างธนาคารผ่านระบบ BAHTNet 
DD DBT บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

5.6. แนวทางการระบุเครื่องมือการช าระเงินหรือประเภทบริการช าระเงินเพิ่มเติม 

เครื่องมือการช าระเงินหลักท้ัง 6 ประเภทที่ถูกก าหนดเป็นรหัสแบบ Proprietary ใน LocalInstrument 
นั้น แต่ละธนาคารอาจจะมีเครื่องมือช าระเงินหรือประเภทบริการการช าระเงินที่แยกย่อยลงไปอีก ซึ่ง
แนวทางในการก าหนดประเภทบริการช าระเงินเพ่ิมเติมสามารถท าได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ธนาคารสามารถใช้รายการรหัสแบบ Proprietary ใน LocalInstrument ทั้ง 6 ประเภทประกอบกับ
รายการข้อมูลอื่นๆ เพื่อก าหนดรูปแบบ หรือประเภทของบริการช าระเงินเพ่ิมเติมซึ่งมีดังต่อไปนี้ 

ก. การก าหนดรูปแบบบริการโอนเงินโดยใช้รหัสแบบ Code และ Proprietary ใน ServiceLevel 
ประกอบกับเครื่องมือการช าระเงิน (LocalInstrument) ประเภท IBP และ COC ดังนี้ 

ตารางที่ 7 การใช้รหัสระบุรูปแบบบริการโอนเงิน 

รหัสแบบ Code ใน 
ServiceLevel 

รหัสแบบ Proprietary 
ใน LocalInstrument 

ประเภทบริการช าระเงินในกรณี COC 

NURG COC บริการออกเช็คแบบปกติ 
URGP COC บริการออกเช็คแบบเร่งด่วน 
รหัสแบบ Proprietary ใน 
ServiceLevel 

รหัสแบบ Proprietary 
ใน LocalInstrument 

ประเภทบริการช าระเงินในกรณี IBP 

DC3 IBP Bulk Payment Credit Next Day เป็น
การโอนเงินจากลูกหนี้ซึ่งเปิดบัญชีไว้กับ
ธนาคารหนึ่ง ไปเข้าบัญชีของเจ้าหนี้ซึ่งเปิด
บัญชีอยู่อีกธนาคารหนึ่ง ซึ่งเจ้าหนี้จะได้รับ
เงินในวันท าการถัดไป นับจากวันที่โอนเงิน 
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DC2 IBP Bulk Payment Credit Same Day เป็น
การโอนเงินจากลูกหนี้ซึ่งเปิดบัญชีไว้กับ
ธนาคารหนึ่ง ไปเข้าบัญชีของเจ้าหนี้ซึ่งเปิด
บัญชีอยู่อีกธนาคารหนึ่ง ซึ่งเจ้าหนี้จะได้รับ
เงินในวันที่โอนเงิน 

ข. การก าหนดรูปแบบบริการโอนเงินระหว่างบัญชีในธนาคารเดียวกัน (Direct Credit: DCT) ใน
กรณีท่ีเป็นการโอนเงินระหว่างบัญชีในสาขาธนาคารเดียวกัน สามารถตรวจสอบได้จากรหัสสาขา
ของธนาคารซึ่งระบุใน DebtorAgent และ CreditorAgent 

ค. การก าหนดประเภทของเครื่องมือการช าระเงินแยกตามวัตถุประสงค์ของการโอนเงินโดยใช้ รหัส
แบบ Code (ExternalCategoryPurpose1Code) ใน CategoryPurpose ประกอบกับ
LocalInstrument ดังนี้ 

ตารางที่ 8 การใช้รหัสระบุวัตถุประสงค์ของการโอนเงิน 
Local 
Instrument 

ExternalCategory 
Purpose1Code 

หมายเหตุ 

DCT SALA บริการโอนเงินระหว่างบัญชีในธนาคารเดียวกันเพ่ือจ่ายเงินเดือน 
IBP SALA บริการ IBP ประเภท 01 เงินเดือน ค่าจ้าง บ าเหน็จ บ านาญ 

DIVI บริการ IBP ประเภท 02 เงินปันผล 
INTE บริการ IBP ประเภท 03 ดอกเบี้ย 
SUPP บริการ IBP ประเภท 04 ค่าสินค้าและบริการ 
SECU บริการ IBP ประเภท 05 ขายหลักทรัพย์ 
TAXS บริการ IBP ประเภท 06 คืนภาษี 
LOAN บริการ IBP ประเภท 07 เงินกู ้
SSBE บริการ IBP ประเภท 08 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
OTHR บริการ IBP ประเภท 09 อ่ืนๆ 

5.7. แนวทางการใช้ PaymentTypeInformation 

ในปัจจุบันข้อมูล PaymentTypeInformation <PmtTpInf> ประกอบด้วย  

InstructionPriority <InstrPrty> 
ServiceLevel <SvcLvl> 
LocalInstrument <LclInstrm>  
CategoryPurpose <CtgyPurp>  

ทั้งนีไ้ด้มี การก าหนดวิธีการใช้ PaymentTypeInformation ในกรณีของข้อความโอนเงิน 
PAIN.001.001.03 ไว้ในกฎข้อที่ 1 (R1) ว่า “หากในข้อความมี PaymentTypeInformation แล้ว 
PaymentTypeInformation ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation จะต้องไม่มีใน
ข้อความ” ซึ่งในกฎข้อที่ 1 มี หมายความว่า ผู้ส่งข้อความสามารถระบุ PaymentTypeInformation ไว้ใน
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ระดับ PaymentInformation และระดับ CreditTransferTransactionInformation ที่ใดท่ีหนึ่งเท่านั้น 
โดยการใช้ PaymentTypeInformation ในข้อความโอนเงิน PAIN.001.001.03 มีรายละเอียดการใช้งาน
ดังนี้ 

(1) การใช้ข้อมูล PaymentTypeInformation ในระดับ PaymentInformation สามารถน าไปใช้ใน
กรณีท่ีผู้ประกอบการใช้ PaymentInformation ส าหรับการโอนเงินที่แยกตามกลุ่ม 
LocalInstrument ทั้ง 5 ประเภทซึ่งได้แก่ Direct Credit (DCT), ITMX Bulk Payment, (IBP), 
BAHTNet (BNT), Cheque Outsourcing (COC) และ International Payment (INL) หรือแยก
ย่อยลงไปในแต่ละบริการช าระเงินตาม ServiceLevel และ CategoryPurpose 
 

(2) การใช้ข้อมูล PaymentTypeInformation ในระดับ CreditTransferTransactionInformation จะ
ใช้ส าหรับการโอนเงินเป็นรายธุรกรรมโดยในแต่ละธุรกรรมการช าระเงินจะมี การระบุ
PaymentTypeInformation ส าหรับระบุประเภท และวัตถุประสงค์ของการช าระเงิน ในกรณีนี้ 
ผู้ประกอบการสามารถใช้ PaymentInformation จัดกลุ่มส าหรับการโอนเงินที่แยกตามบั ญชีเงิน
ฝากที่จะใช้โอนเงินเพื่อช าระหนี้ (Debtor Account) เท่านั้น (ไม่สามารถแยกตามบริการการช าระเงิน
ได้ ) 

ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการควรระบุ PaymentTypeInformation ในระดับ PaymentInformation (ข้อ 
10.9.1) เป็นหลัก เนื่องจากง่ายต่อการจัดกลุ่มของรายการธุรกรรมการช าระเงิน โดยสามารถแยกรายการ
ธุรกรรมได้ทั้งสองลักษณะคือ รายการธุรกรรมตามกลุ่มบริการช าระเงินหรือวัตถุประสงค์การช าระเงิน และ 
รายการธุรกรรมตามหมายเลขบัญชีเงินฝากท่ีจะใช้โอนเงินของผู้ประกอบการ (Debtor Account) 

 
อย่างไรก็ตามหากผู้ประกอบการมีความประสงค์ที่จะใช้ PaymentTypeInformation ในระดับ 
CreditTransferTransactionInformation (ข้อ 10.9.2) ก็ให้เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการ และ
ธนาคารแต่ละรายไป 

5.8.  แนวทางการใช้ RequestedExecutionDate 

ผู้ส่งข้อความใช้ RequestedExecutionDate ส าหรับระบุวันที่ที่มีการหักเงินออกจากบัญชีของลูกหนี้ หรือ
ผู้โอน (Debit Date) และในกรณีของบริการออกเช็คเพ่ือช าระค่าสินค้า และบริการ (Cheque 
Outsourcing) จะใช้RequestedExecutionDate ระบุวันที่บนหน้าเช็ค 

5.9.  แนวทางการระบุสถานที่รับเช็คและเอกสารที่ต้องน ามาแสดงในการรับเช็ค 

ในข้อความโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ (PAIN.001.001.03) ผู้สง่ข้อความสามารถระบุสถานที่รับเช็คในส่วน 
PrintLocation โดยใช้รหัสสาขาธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด และระบุเอกสารที่ต้อง
น ามาแสดงเพ่ือรับเช็คในรายการ 2.82 InstructionForCreditorAgent <InstrForCdtrAgt> ซึ่งรายการ
ดังกล่าวสามารถมีได้หลายรายการอยู่ในข้อความ [0..n] โดยภายในรายการ 2.82 <InstrForCdtrAgt> นั้น
จะมีข้อมูลย่อยอีกสองรายการคือ 2.83 Code <Cd> (ซึ่งไม่ได้น ามาใช้งาน) และ 2.84 
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InstructionInformation <InstrInf> (น ามาใช้งาน) โดยรายการที่ 2.84 <InstrInf> มีรูปแบบข้อมูลเป็น 
Max140Text ส าหรับระบุรายละเอียดของเอกสารประกอบการรับเช็ค 

เพ่ือการการระบุเอกสารประกอบการรับเช็คมีความเป็นมาตรฐาน จึงก าหนดให้ใช้รหัสส าหรับระบุประเภท
เอกสารประกอบการรับเช็ค โดยจะระบุรหัสของเอกสารประกอบการรับเช็คหนึ่งรายการต่อข้อมูล 
<InstrForCdtrAgt> หนึ่งรายการ ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการให้น าใบยืนยันการส่งของ (DISP) กับใบแจ้ง
หนี้ (CINV) มาประกอบการรับเช็ค จะมีวิธีการระบุดังนี้ 

<InstrForCdtrAgt><InstrInf>DISP</InstrInf></InstrForCdtrAgt> <!- ใบยืนยันการส่งของ-> 
<InstrForCdtrAgt><InstrInf>CINV</InstrInf></InstrForCdtrAgt> <!- ใบแจ้งหนี้ -> 

ในกรณีที่การรับเช็คมีเงื่อนไขอ่ืนซึ่งไม่ได้ถูกก าหนดอยู่ในรายการรหัสมาตรฐาน ก็ผู้ส่งข้อความสามารถใช้
รายการข้อมูล2.84 <InstrInf> ในรูปแบบ Free Text เพ่ือระบุเงื่อนไขการรับเช็คเพ่ิมเติมได้ 

ตารางที่ 9 รหัสเอกสารประกอบการรับเช็ค 

ประเภทเอกสาร รหัส  
ใบส่งของ DISP 
ส าเนาบัตรประชาชน NIDN 
ใบแจ้งหนี้ CINV 
ใบสั่งซื้อ PUOR 
ใบรับเงิน VCHR 

 

5.10.  แนวทางการระบุข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ใช้บริการเพื่อแจ้งผลการโอนเงิน (Advice) 

ในข้อความโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ (PAIN.001.001.03) ผู้ส่งข้อความสามารถระบุข้อมูลการแจ้งผลการโอน
เงินในส่วนของ ContactDetails ใน PartyIdentification32 โดยระบุชื่อ, ที่อยู่ทางไปรษณีย์, หมายเลข
โทรศัพท์, หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่, หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล ได้อย่างละ 1 รายการ ในกรณีที่
ต้องการระบุข้อมูลช่องทางการแจ้งผลการโอนเงินมากกว่า 1 รายการให้ใช้  
(1) RemittanceLocationMethod ระบปุระเภทของช่องทางการแจ้งผลการโอนเงิน 
(2) RemittanceLocationEletronicAddress ระบุหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่, หมายเลข SMS หรือ 

อีเมล ซึ่งสามารถระบุได้อย่างละ 10 รายการ 

5.11.  แนวทางการใช้รายการข้อมูลย่อยของรายการข้อมูล Tax  

ผู้ส่งข้อความสามารถระบุรายการข้อมูลย่อย TaxInformation3 ได้ดังนี้ 

ตารางที่ 10 การใช้งานรายการข้อมูลย่อย TaxInformation3 

ล าดับ รายการข้อมลู Mult. การใช้งาน 
13.1.0 Creditor [0..1] ระบุเลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี  
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13.1.4 Debtor [0..1] ระบุเลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี  
13.1.12 ReferenceNumber [0..1] รหัสอ้างอิงข้อมูลภาษี 
13.1.13 Method [0..1] วิธีการค านวณภาษีส าหรับภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย (รหัสกรมสรรพากร) 
13.1.14 TotalTaxableBaseAmount [0..1] จ านวนเงินรวมที่จ่าย 
13.1.15 TotalTaxAmount [0..1] รวมภาษีท่ีหักไว ้
13.1.16 Date [0..1] วันท่ีหักภาษ ี
13.1.17 SequenceNumber [0..1] ล าดับที ่
13.1.18 Record [0..n] รายการภาษ ี
13.1.19 +Type [0..1] ชนิดภาษี (รหัสกรมสรรพากร) 
13.1.20 +Category [0..1] ประเภทเงินได้ (รหัสกรมสรรพากร) 
13.1.21 +CategoryDetail [0..1] ค าอธิบายประเภทเงินได้พึงประเมนิ 
13.1.24 +FormsCode [0..1] แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ (รหสักรมสรรพากร) 

13.1.25 +Period [0..1] วันท่ีที่เกี่ยวข้องกับรายการภาษ ี
13.1.31 +TaxAmount [0..1] จ านวนภาษีที่จ่าย 
13.1.32 ++Rate [0..1] อัตราภาษี  
13.1.33 ++TaxableBaseAmount [0..1] ฐานภาษี / จ านวนเงินท่ีจ่าย 
13.1.34 ++TotalAmount [0..1] ภาษีที่หักไว้  
13.1.35 ++Details [0..1] รายละเอียด 
13.1.36 +++ Period [0..1] วันท่ีที่เกี่ยวข้องกับรายการภาษ ี
13.1.37 ++++ Year [0..1] ปี 
13.1.38 ++++Type [0..1] HLF1= ภาษีในช่วงครึ่งปีแรก / HLF2 = ภาษีในช่วงครึ่งปีหลัง 
13.1.39 ++++FromToDate [0..1] วันท่ีเริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุดของการค านวณภาษ ี

13.1.42 +++Amount [0..1] จ านวนภาษีที่จ่ายในช่วงเวลาที่ระบุ 
13.1.43 +AdditionalInformation [0..1] ข้อมูลเพิ่มเติม 

ทั้งนี้รายการข้อมูล  
13.1.13 Method 
13.1.19 Type 
13.1.20 Category 
13.1.24 FormsCode 

จะใช้รายการรหัสภาษีท่ีกรมสรรพากรก าหนด (ดูรายละเอียดใน ภาคผนวก ก.) 

5.12. แนวทางการใช้รายการข้อมูลย่อยของรายการข้อมูล RemittanceInformation 

ผู้ส่งข้อความสามารถใช้รายการข้อมูลย่อยของรายการข้อมูล RemittanceInformation ดังนี้ 

ตารางที่ 11 การใช้งานรายการข้อมูล RemittanceInformation 

ล าดับ รายการข้อมลู Mult. การใช้งาน 
2.99 Unstructured [0..n] ข้อมูลแบบ FreeText บรรทัดละ 140 ตัวอักษร 
2.100 Structured [0..n] ข้อมูลใบแจ้งหนี้แบบมีโครงสร้างข้อมูล 
2.101 + ReferredDocumentInformation [0..1]  
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2.102 ++ Type [0..1] ชนิดของใบแจ้งหนี้  
Codes: CINV = commercial invoice 
          CREN = Credit note 

2.107 ++Number [0..1] เลขท่ีใบแจ้งหนี้ 
2.108 ++ RelatedDate [0..1] วันท่ีที่ระบุในใบแจ้งหนี้ 
2.109 + ReferredDocumentAmount [0..1]  
2.110 ++ DuePayableAmount [0..1] ค่าสินค้า/บริการ (รวมภาษหีัก ณ ที่จ่าย) 
2.111 ++ DiscountAppliedAmount [0..1] ค่าสินค้า/บริการ หักด้วยส่วนลด  
2.112 ++ CreditNoteAmount [0..1] จ านวนเงินในใบลดหนี ้
2.113 ++ TaxAmount [0..1] ผลรวมของเงินภาษ ี
2.114 ++ AdjustmentAmountAndReason [0..n] กรณีภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ให้ระบุ DBIT ใน <CdtDbtInd> 

กรณีภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ระบุ CRDT ใน <CdtDbtInd>  
2.119 ++ RemittedAmount [0..1] ยอดหนี้สุทธิที่ต้องช าระ (จ านวนเงินท่ีโอน) มีค่าเท่ากับ ค่า

สินค้า/บริการ (ที่ไม่รวมภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย) หักด้วยส่วนลด
แล้วน ามารวมกับภาษมีูลค่าเพิ่ม 

 

5.13. แนวทางการระบุสถานะค าสั่งท่ีเกี่ยวข้องกับการช าระเงิน 
ในข้อความรายงานสถานะค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการช าระเงิน (PAIN.002.001.03) จะมีรายการข้อมูล

ส าหรับระบุสถานะของรายการโอนเงิน หรือหักเงินในรายการข้อมูลในระดับต่างๆ ดังนี้ 

 รายการข้อมูลที่ 2.6 GroupStatus ส าหรับรายงานสถานะค าสั่งที่เก่ียวข้องกับการช าระเงินในระดับ
ข้อความ 

 รายการข้อมูลที่ 3.4 PaymentInformationStatus ส าหรับรายงานสถานะค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการ
ช าระเงินในระดับกลุ่มรายการช าระเงิน (PaymentInformation) 

 รายการข้อมูลที่ 3.19 TransactionStatus ส าหรับรายงานสถานะค าสั่งที่เก่ียวข้องกับการช าระเงินใน
ระดับรายการธุรกรรมการช าระเงิน (TransactionInformationAndStatus) 

โดยรายการข้อมูลที่ 2.6 และ 3.19 จะใช้รหัสใน TransactionGroupStatus3Code ในส่วนของรายการ
ข้อมูลที่ 3.4 จะใช้รหัสใน TransactionIndividualStatus3Code ส าหรับระบุสถานะค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการ
ช าระเงินตามล าดับดังนี้ 

(1) เมื่อธนาคารได้รับข้อความช าระเงินแต่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบในรายละเอียดใดๆ ธนาคารจะส่ง
ข้อความตอบกลับไปยังผู้ประกอบการเพ่ือแจ้งว่าได้รับข้อความท่ีผู้ประกอบส่งมาเรียบร้อยแล้ว
โดยใช้สถานะ Received (RCVD)  
หมายเหตุ สถานะนี้ไม่มีใน TransactionIndividualStatus3Code 

(2) เมื่อธนาคารได้รับข้อความช าระเงิน และข้อความดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการตรวจสอบใน
ขั้นตอนถัดไป ธนาคารจะส่งข้อความตอบกลับไปยังผู้ประกอบการโดยใช้สถานะ Pending 
(PDNG) เพ่ือแจ้งว่าข้อความท่ีผู้ประกอบส่งมาอยู่ระหว่างการตรวจสอบตามข้ันตอน  
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(3) ในกรณีที่ธนาคารยอมรับ (Accepted) ธุรกรรมการช าระเงินบางรายการในขณะที่บางรายการ
ธนาคารไม่ยอมรับ ธนาคารจะส่งข้อความตอบกลับไปยังผู้ประกอบการโดยใช้สถานะ 
PartiallyAccepted (PART) ทั้งนี้ธนาคารต้องระบุสถานะของรายการธุรกรรมช าระเงินแต่ละ
รายการว่ารายการใดยอมรับ และรายการใดไม่ยอมรับ 
หมายเหตุ สถานะนี้ไม่มีใน TransactionIndividualStatus3Code 

(4) ในกรณีที่ธนาคารยอมรับธุรกรรมการช าระเงินแต่จะมีการปรับปรุงข้อมูลบางอย่างเช่น ข้อมูลวันที่ 
หรือการขอข้อมูลใบแจ้งหนี้เพ่ิมเติม ธนาคารจะส่งข้อความตอบกลับไปยังผู้ประกอบการโดยใช้
สถานะ AcceptedWithChange (ACWC) 

(5) หลังจากท่ีธนาคารได้รับข้อความ และได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องด้านเทคนิค เช่น การ
ยืนยันตัวตนของผู้ส่งข้อความ (Authentication) ความถูกต้องเชิงโครงสร้างข้อมูลของข้อความ
ช าระเงิน (Schema Validation) และความสอดคล้องของข้อมูลตามกฎการใช้งาน (Business 
Rule Validation) ธนาคารจะส่งข้อความตอบกลับไปยังผู้ประกอบการโดยใช้สถานะ 
AcceptedTechnicalValidation (ACTC) 

(6) หลังจากท่ีธนาคารได้ตรวจสอบความถูกต้องทางเทคนิค (ACTC) แล้ว ธนาคารก็จะท าการ
ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า หรือผู้ส่งข้อความ หรือลูกหนี้ (Customer profile) ว่ามีตัวตน หรือได้
ลงทะเบียนอยู่ในฐานข้อมูลลูกค้าของธนาคาร หรือไม่ รวมถึงความถูกต้องของข้อมูลของลูกค้า 
และสิทธิตามข้อตกลงหรือสัญญาที่เก่ียวข้อง เมื่อธนาคารด าเนินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ธนาคาร
จะส่งข้อความตอบกลับไปยังผู้ประกอบการโดยใช้สถานะ AcceptedCustomerProfile (ACCP) 

(7) เมื่อธนาคารได้ตรวจสอบความถูกต้องด้านเทคนิค (ACTC) และความถูกต้องข้อมูลของลูกค้า 
(ACCP) แล้วธนาคารจะท าการส่งค าสั่งช าระเงินเพ่ือไปรอการช าระดุล (รอตัดบัญชีเพ่ือโอนเงิน
หรือหักเงิน) เมื่อธนาคารด าเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะส่งข้อความตอบกลับไปยัง
ผู้ประกอบการโดยใช้สถานะ AcceptedSettlementInProcess (ACSP) 

(8) เมื่อค าสั่งช าระเงินได้ถูกช าระดุล (มีการตัดบัญชีของลูกหนี้เพ่ือโอนเงินหรือหักเงิน) ธนาคารจะส่ง
ข้อความตอบกลับไปยังผู้ประกอบการโดยใช้สถานะ AcceptedSettlementCompleted 
(ACSC) อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการไม่สามารถน าสถานะ ACSC ไปใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานทาง
การเงินได้ เนื่องจากสถานะดังกล่าวเป็นสถานะที่ธนาคารแจ้งเพื่อทราบเท่านั้น 

(9) ในกรณีที่ธนาคารปฎิเสธข้อความช าระเงินทั้งข้อความ หรือรายการธุรกรรมการช าระเงินบาง
รายการ ธนาคารจะใช้สถานะ Rejected (RJCT) เพ่ือแจ้งกลับไปยังผู้ประกอบการ 

โดยสามารถสรุปรายละเอียดของสถานะค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการช าระเงิน ได้ดังรูปและตารางดังนี้ 
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รูปที่ 3 ผังล าดับสถานะรายการช าระเงิน 

 

ตารางที่ 12 รายละเอียดสถานะรายการช าระเงิน 

รหัส ชื่อ การใช้งานที่ก าหนด 

ACCP AcceptedCustomerProfile ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้านเทคนิค และข้อมูลของลูกค้าแล้ว 
ACSC AcceptedSettlementCompleted การตัดบญัชีเพื่อโอนเงิน หรือหักเงินจากบัญชีลูกหนีไ้ด้ถูกด าเนินการแล้ว  

หมายเหตุ: สถานะนี้ใช้ส าหรับการแจ้งเพื่อทราบของธนาคารเท่านั้น 
ผู้ประกอบการน าไปใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานทางการเงินไม่ได ้

ACSP AcceptedSettlementInProcess ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้านเทคนิค และข้อมูลลูกคา้แล้ว โดยค าสัง่
ช าระเงินอยู่ระหว่างการรอช าระดลุ 

ACTC AcceptedTechnicalValidation ได้ตรวจสอบความถูกต้องทางเทคนิคแล้ว 
ACWC AcceptedWithChange ธนาคารยอมรับธุรกรรมการช าระเงินแต่อาจจะมีการปรับปรุงข้อมูลเช่น 

ข้อมูลวันท่ี หรือขอข้อมูลใบแจ้งหนี้เพิ่มเตมิ 
PART PartiallyAccepted ธนาคารยอมรับธุรกรรมการช าระเงินบางรายการในขณะที่อีกส่วนหนึ่ง

ไม่ได้รับการยอมรับ 
หมายเหตุ สถานะนีไ้มม่ีใน TransactionIndividualStatus3Code 

PDNG Pending ข้อความช าระเงินหรือธรุกรรมการช าระเงินอยู่ระหว่างการด าเนินการ
ตรวจสอบตามขั้นตอน 

RCVD Received ธนาคารได้รับข้อความการช าระเงินแล้ว 
หมายเหตุ สถานะนีไ้มม่ีใน TransactionIndividualStatus3Code 

RJCT Rejected ข้อความ หรือรายการธุรกรรมที่อยู่ในข้อความถูกปฎิเสธ 
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5.14. แนวทางการใช้ข้อความรายงานสถานะค าสั่งท่ีเกี่ยวข้องกับการช าระเงินในกรณีต่างๆ 

เนื่องจากข้อความรายงานสถานะค าสั่งที่เก่ียวข้องกับการช าระเงิน (PAIN.002.001.03) มีวิธีการระบุ
สถานะได้สามระดับคือ แจ้งสถานะในระดับ GroupStatus, PaymentInformationStatus และ 
TransactionStatus ดังนั้น จึงมีวิธีใช้ส าหรับการรายงานสถานะค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการช าระเงิน ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีธนาคารรับท าทุกรายการ (All Accepted) ในกรณีนี้ รายการข้อมูลที่ 3.4 
PaymentInformationStatus และรายการข้อมูลที่ 3.19 TransactionStatus จะมีสถานะเป็น 
Accepted ทุกรายการ เช่น ACTC, ACCP, ACWC และ ACSP โดยสถานะ Accepted ในระดับ 
PaymentInformationStatus จะต้องสอดคล้องกับ GroupStatus และสถานะในระดับ 
PaymentInformationStatus จะต้องสอดคล้องกับ TransactionStatus 
 

(2) กรณีธนาคารปฎิเสธการท ารายการทุกรายการ (All Rejected) ซึ่งเป็นกรณีท่ีธนาคารจะปฎิเสธ 
การท ารายการทุกรายการ เนื่องจากมีรายการธุรกรรมอย่างน้อย 1 รายการใน 
PaymentInformation มีความผิดพลาด โดยรายการข้อมูลที่ 3.4 PaymentInformationStatus 
และรายการข้อมูลที่ 3.19 TransactionStatus จะมีสถานะเป็น RJCT ทุกรายการ ทั้งนี้รายการใด
ที่มีข้อผิดพลาดให้ใส่รายละเอียดในรายการข้อมูลที่ 3.22 Reason และ/หรือ รายการข้อมูลที่ 
3.25 AddtionalInformation ส่วนรายการทีไ่มมี่ข้อผิดพลาด (แตถู่ก Rejected เนื่องจากความ
ผิดพลาดของรายการอื่น) จะไม่มีการระบุรายละเอียดในรายการข้อมูลที่ 3.22 Reason และ/หรือ 
รายการข้อมูลที่ 3.25 AddtionalInformation 
 

(3) กรณีธนาคารปฎิเสธการท ารายการบางส่วน (Partial Rejected) ซ่ึงธนาคารปฎิเสธการท ารายการ
ธุรกรรมบางรายการที่มีความผิดพลาด และมีบางรายการที่ธนาคารสามารถท ารายการได้ในกลุ่ม
รายการช าระเงิน (PaymentInformation) ในกรณีดังกล่าวรายการข้อมูลที่ 2.6 GroupStatus 
และ/หรือ 3.4 PaymentInformationStatus จะมีสถานะเป็น PART  โดยในส่วนของรายการที่มี
ความผิดพลาดจะถูกระบุสถานะในรายการข้อมูลที่ 3.19 TransactionStatus โดยจะมีสถานะเป็น 
RJCT พร้อมกับแจ้งรายละเอียด หรือสาเหตุในรายการข้อมูลที่ 3.22 Reason และ/หรือ รายการ
ข้อมูลที่ 3.25 AddtionalInformation ในส่วนของรายการที่ท ารายการได้ให้แจ้งสถานะเป็น 
Accepted เช่น ACTC, ACCP, ACWC และ ACSP ทั้งนี้สถานะในระดับ 
PaymentInformationStatus จะต้องสอดคล้องกับ GroupStatus และสถานะในระดับ 
TransactionStatus จะต้องสอดคล้องกับPaymentInformationStatus 

5.15. แนวทางการระบุ Bank Transaction Code 

ในข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน (CAMT.054.001.02) จะมีรายการข้อมูลส าหรับการระบุ Bank 
Transaction Code ดังนี้ 

(1) BankTransactionCode รายการข้อมูลที่ 2.41 ส าหรับการระบุ BankTransactionCode ในส่วน
ของการสรุปจ านวนรายการ Entry แยกตามประเภทของ BankTransactionCode โดยผู้ส่งข้อความ
จะต้องระบุ [1..1] หากมีการใช้งานรายการข้อมูลที่ 2.35 TotalEntriesPerBankTransactionCode 
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(2) BankTransactionCode รายการข้อมูลที่ 2.71 ส าหรับการระบุ BankTransactionCode เป็นราย 
Entry (กลุ่มของรายการธุรกรรม) โดยผู้ส่งข้อความจะต้องระบุ [1..1] หากมีการใช้งานรายการข้อมูลที่ 
2.56 Entry 

(3) BankTransactionCode รายการข้อมูลที่ 2.143 ส าหรับการระบุ BankTransactionCode เป็นราย
ธุรกรรม (Transaction Details) โดยผู้ส่งข้อความจะระบุ หรือไม่ระบุก็ได้ [0..1] 

เพ่ือให้ธนาคารมีการใช้งาน BankTransactionCode เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงก าหนดให้มีการใช้รหัสที่
เกี่ยวข้องซึ่งสัมพันธ์กับรหัสของ LocalInstrument ดังนี้  

ตารางที่ 13 การใช้รหัส Domain Code และ Family Code 

LocalInstrument Domain Code Family Code หมายเหตุ 
DCT PMNT ICDT Issued Credit Transfer 
IBP PMNT ICDT Issued Credit Transfer 
BNT PMNT ICDT Issued Credit Transfer 
INL PMNT ICDT Issued Credit Transfer 
COC PMNT ICHQ Issued Cheques 
DBT PMNT IDDT Issued Direct Debits 

ส าหรับ Sub-Family code จะประกอบด้วยรหัสที่สามารถใช้ร่วมกันได้กับ Family code ทุกประเภท
(Generic sub-family code) และ รหัสแยกตามประเภทของ Family ดังนี้ 

(1) Generic sub-family code ที่เก่ียวข้องจะประกอบด้วย 

ตารางที่ 14 รหัส Generic sub-family Code 
Code ค าอธิบายตาม ISO 20022 การใช้งาน 

FEES Fees ค่าธรรมเนียม 
COMM Commission ค่าบ าเหน็จ/ค่าป่วยการ 
COME Commission excluding taxes ค่าบ าเหน็จ/ค่าป่วยการ ท่ีไมร่วมภาษี 
COMI Commission including taxes ค่าบ าเหน็จ/ค่าป่วยการ ท่ีรวมภาษ ี
COMT Non Taxable commissions ค่าบ าเหน็จ/ค่าป่วยการ ปลอดภาษ ี
TAXE Taxes ภาษี 
CHRG Charges ค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิ 
INTR Interest ดอกเบี้ย 
RIMB Reimbursements เงินชดเชย 
DAJT Debit Adjustments รายการปรับลดเงิน 
CAJT Credit Adjustments รายการปรับเพิ่มเงิน 
OTHR Other อื่นๆ 
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(2) Sub-family code ที่เก่ียวข้องกับ Issued Credit Transfer (ICDT) 

ตารางที่ 15 รหัส Sub-family code ที่เก่ียวข้องกับ Issued Credit Transfer (ICDT) 
Code ค าอธิบายตาม ISO 20022 การใช้งาน 
BOOK Internal Book Transfer โอนเงินระหว่างบัญชีในธนาคารเดยีวกัน 
DMCT Domestic Credit Transfer โอนเงินระหว่างบัญชีตา่งธนาคารในประเทศ 
XBCT Cross-Border Credit Transfer โอนเงินระหว่างประเทศ 
SALA Payroll/Salary Payment จ่ายเงินเดือน 
XBSA Cross-Border Payroll/Salary Payment จ่ายเงินเดือนระหว่างประเทศ 
RPCR Reversal due to Payment Cancellation Request    โอนคืนเนื่องจากมีการยกเลิกค าสั่งช าระเงิน 
TTLS Treasury Tax And Loan Service ภาษี/บริการกู้ยมืเงิน 
 Generic sub-family code สามารถใช้รายการรหัสใน Generic sub-family 

code เพิ่มเติมได ้

(3) Sub-family code ที่เก่ียวข้องกับ Issued Cheques (ICHQ) 

ตารางที่ 16 รหัส Sub-family code ที่เก่ียวข้องกับ Issued Cheques (ICHQ) 

Code ค าอธิบายตาม ISO 20022 การใช้งาน 
CCHQ Cheque  เช็คทั่วไป 
UPCQ Unpaid Cheque เช็คที่ไม่สามารถน าไปช าระดลุได ้
CRCQ Crossed Cheque  เช็คขีดคร่อม 
ORCQ Order Cheque  เช็คจ่ายตามค าสั่ง 
BCHQ Bank Cheque  เช็คของธนาคารหรือแคชเชียรเ์ช็ค 
XBCQ Foreign Cheque เช็คต่างประเทศ 
XPCQ Unpaid Foreign Cheque เช็คต่างประเทศท่ีไมส่ามารถน าไปช าระดลุได้ 
 Generic sub-family code สามารถใช้รายการรหัสใน Generic sub-family code เพิ่มเตมิได ้

(4) Sub-family code ที่เก่ียวข้องกับ Issued Direct Debits (IDDT) 

ตารางที่ 17 Sub-family code ที่เก่ียวข้องกับ Issued Direct Debits (IDDT) 

Code ค าอธิบายตาม ISO 20022 การใช้งาน 
PMDD Direct Debit Payment  หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 
RCDD Reversal due to a Payment Cancellation Request โอนคืนเนื่องจากมีการยกเลิกค าสั่งหักเงิน 
PRDD Reversal due to Payment Reversal    โอนคืนเนื่องจากมีค าสั่งโอนคืน 
UPDD Reversal due to Return/Unpaid Direct Debit โอนคืนเนื่องจากไม่สามารถหักเงินได้ 
 Generic sub-family code สามารถใช้รายการรหัสใน Generic 

sub-family code เพ่ิมเติมได้ 
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หมายเหตุ 

(1) ในส่วนของ Domain Code จะระบุประเภทของธุรกิจที่ถูกก าหนดตามมาตรฐาน ISO 20022 
(Domain of business areas) ซึ่งข้อความทั้งสี่ข้อความในมาตรฐานนี้จัดอยู่ในประเภทธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการช าระเงินหรือ Payment ซึ่งจะใช้รหัส “PMNT” 

(2) ในส่วนของ Family Code จะระบุประเภทของการช าระเงิน (Type of payments) 
(3) ในส่วนของ Sub Family Code จะระบุประเภทย่อยของการช าระเงินเช่น ประเภทของเช็ค หรือ 

ประเภทการโอนเงิน เป็นต้น 

5.16. แนวทางการระบุสถานะของข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน 
ในข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน (NPMS.CAMT.054.01) จะมีรายการข้อมูลส าหรับระบุสถานะ

ของรายการโอนเงิน หรือหักเงินในรายการข้อมูลที่ 2.61 Status โดยจะใช้รหัสใน EntryStatus2Code 
ส าหรับระบุสถานะของรายการโอนเงินหรือหักเงินดังนี้  

ตารางที่ 18 

Code Name ค าอธิบายการใช้งานใน NPMS 
BOOK Booked สถานะ BOOK หมายถึง สถานะท่ีธนาคารผู้ให้บริการบญัชีไดย้ืนยันเจ้าของบัญชวี่า 

รายการโอนเงิน หรือหักเงินระหวา่งลูกหนี้ และเจ้าหนีไ้ด้ด าเนินการช าระดลุเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 

INFO Information สถานะ INFO ใช้ในกรณีที่ รายการโอนเงิน หรือหักเงินระหว่างลูกหนี้ และเจ้าหนี้ไม่
สามารถด าเนินการช าระดุลไดส้ าเร็จ (ไมส่ามารถ Booked ได)้ ทั้งนี้ธนาคารผู้ให้บริการ
บัญชีสามารถแจ้งเหตผุลของการไม่สามารถด าเนินการประกอบได ้

PDNG Pending รายการโอนเงิน หรือหักเงินระหวา่งลูกหนี้ และเจ้าหนี้อยูร่ะหว่างการด าเนินการช าระดุล  
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6. ภาคผนวก ก. 
(ข้อ 12.12) 

รายการรหัสท่ีเกี่ยวข้องกับภาษีซึ่งก าหนดโดยกรมสรรพากร 

 
ก.1 รหัสวิธีค านวณภาษี  
(ส าหรับรายการข้อมูล 13.1.13 Method ใน TaxInformation3) 
รหัส วิธีการค านวณภาษี 
1 หัก ณ ที่จ่าย 
2 ออกให้ครั้งเดียว 
3 ออกให้ตลอดไป 

 

ก.2 รหัสประเภทเงินได้  
รหัสประเภทเงินได้ 
(ส าหรับรายการข้อมูล 13.1.20 Category ใน TaxInformation3) 
รหัส ประเภทเงินได้ 
100 เงินเดือน ค่าจ้างที่ได้รับจากบริษัทฯ บุคคลทั่วไป ฯลฯ 
103 เงินเดือน ค่าจ้างที่ได้รับจากบริษัทฯ บุคคลทั่วไป ฯลฯ โดยผู้จ่ายเงินได้ออกภาษีให้ 
106 เงินเดือน ค่าจ้างที่ได้รับจากส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ 
200 เบี้ยประชุม ค่านายหน้า ค่าส่วนลดที่ได้รับจากบริษัทฯ บุคคลทั่วไป ฯลฯ 
206 เบี้ยประชุม ค่านายหน้า ค่าส่วนลดที่ได้รับจากส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ 
300 ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าสิทธิอย่างอ่ืน 
301 ค่าแห่งลิขสิทธิ์ 
401 ดอกเบี้ย (เฉพาะที่ไม่เลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15.0) 
403 เงินโบนัสฯ 
404 เงินลดทุนฯ 
405 เงินเพ่ิมทุนฯ 
406 ผลประโยชน์ที่ได้จากการที่กิจการควบเข้ากัน หรือรับช่วงกัน หรือเลิกกัน 
407 ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาซื้อตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ฯ 
420 เงินปันผลฯ จากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 30 
421 เงินปันผลฯ จากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 10 
422 เงินปันผลจากกองทุนรวม หรือบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฯลฯ 
423 เงินปันผลจากบริษัทต่างประเทศ 
429 เงินปันผลฯ จากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตราอ่ืน 
511 การให้เช่าบ้าน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน หรือแพ 
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รหัส ประเภทเงินได้ 
512 การให้เช่าที่ดินที่ใช้ในการเกษตรกรรม 
513 การให้เช่าที่ดินที่มิได้ใช้ในการเกษตรกรรม 
514 การให้เช่ายานพาหนะ 
515 การให้เช่าทรัพย์สินอ่ืน ๆ 
520 การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน 
530 การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อน 
540 การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน/ซื้อขายทรัพย์สิน 
601 เงินได้จากวิชาชีพอิสระ (วิชากฎหมาย) 
602 เงินได้จากวิชาชีพอิสระ (การประกอบโรคศิลปะ) 
603 เงินได้จากวิชาชีพอิสระ (วิศวกรรม) 
604 เงินได้จากวิชาชีพอิสระ (สถาปัตยกรรม) 
605 เงินได้จากวิชาชีพอิสระ (การบัญชี) 
606 เงินได้จากวิชาชีพอิสระ (ประณีตศิลปกรรม) 
700 เงินได้จากการรับเหมา 
801 การเก็บค่าต๋ง หรือค่าเกมจากการพนัน การแข่งขันหรือการเล่นต่าง ๆ 
802 การถ่าย ล้าง อัด หรือขยายรูป ภาพยนตร์ รวมทั้งการขายส่วนประกอบ 
803 การท ากิจการคานเรือ อู่เรือ หรือซ่อมเรือที่มิใช่ซ่อมเครื่องจักร เครื่องกล 
804 การท ารองเท้า และเครื่องหนังแท้ หรือหนังเทียม รวมทั้งการขายส่วนประกอบ 
805 การตดั เย็บ ถัก ปักเสื้อผ้า หรือสิ่งอื่น ๆ รวมทั้งการขายส่วนประกอบ 
806 การท า ตกแต่ง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน รวมทั้งการขายส่วนประกอบ 
807 การท ากิจการโรงแรม หรือภัตตาคาร หรือการปรุงอาหารหรือเครื่องดื่มจ าหน่าย 
808 การดัด ตัด แต่งผม หรือตกแต่งร่างกาย 
809 การท าสบู่ แชมพู หรือเครื่องส าอาง 
810 การท าวรรณกรรม 
811 การค้าเครื่องเงิน ทอง นาก เพชรพลอย หรืออัญมณีอ่ืน ๆ รวมทั้งการขายส่วนประกอบ 
812 การท ากิจการสถานพยาบาล รวมทั้งการรักษาพยาบาลและการจ าหน่ายยา 
813 การโม่ย่อยหิน 
814 การท าป่าไม้ สวนยาง หรือไม้ยืนต้น 
815 การขนส่ง หรือรับจ้างด้วยยานพาหนะ 
816 การท าบล๊อกและตรา การรับพิมพ์หรือเย็บสมุด เอกสาร รวมทั้งการขายส่วนประกอบ 
817 การท าเหมืองแร่ 
818 การท าเครื่องดื่มตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเครื่องดื่ม 
819 การท าเครื่องกระเบื้อง เครื่องเคลือบ เครื่องซีเมนต์ หรือ ดินเผา 
820 การท าหรือจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
821 การท าน้ าแข็ง 
822 การท ากาว แป้งเปียก หรือสิ่งที่มีลักษณะท านองเดียวกัน และการท าแป้งชนิดต่าง ๆ ที่มิใช่เครื่องส าอาง 
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รหัส ประเภทเงินได้ 
823 การท าลูกโป่ง เครืองแก้ว เครื่องพลาสติก หรือเครื่องยางส าเร็จรูป 
824 การซักรีด หรือย้อมสี 
825 การขายของนอกจากท่ีระบุไว้ในข้ออื่น ซึ่งผู้ขายมิได้เป็นผู้ผลิต 
826 รางวัลที่เจ้าของม้าได้จากการส่งม้าเข้าแข่ง 
827 การรับสินไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก หรือการได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโดยเด็ดขาดจากการขายฝาก 
828 การรมยาง การท ายางแผ่น หรือยางอย่างอ่ืนที่มิใช่ยางส าเร็จรูป 
829 การฟอกหนัง 
830 การท าน้ าตาล หรือน้ าเหลืองของน้ าตาล 
831 การจับสัตว์น้ า 
832 การท ากิจการโรงเลื่อย 
833 การกลั่น หรือหีบน้ ามัน 
834 การให้เช่าซื้อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะตามมาตรา 40(5) 
835 การท ากิจการโรงสีข้าว 
836 การท าเกษตรกรรมประเภทไม้ล้มลุกและธัญชาติ 
837 การอบหรือบ่มใบยาสูบ 
838 การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด รวมทั้งการขายวัตถุพลอยได้ 
839 การฆ่าสัตว์จ าหน่าย รวมทั้งการขายวัตถุพลอยได้ 
840 การท านาเกลือ 
841 การขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก หรือที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา 
842_1 การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหาก าไร (ถือครอง 1 ปี) 
842_2 การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหาก าไร (ถือครอง 2 ปี) 
842_3 การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหาก าไร (ถือครอง 3 ปี) 
842_4 การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหาก าไร (ถือครอง 4 ปี) 
842_5 การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหาก าไร (ถือครอง 5 ปี) 
842_6 การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหาก าไร (ถือครอง 6 ปี) 
842_7 การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหาก าไร (ถือครอง 7 ปี) 
842_8 การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหาก าไร (ถือครอง 8 ปีขึ้นไป) 
843 เงินได้จากการแสดง 
844 การขายเรือก าปั่นหรือเรือมีระวางตั้งแต่ 6 ตันขึ้นไป เรือกลไฟหรือเรือยนต์มีระวางตั้งแต่ 5 ตันขึ้นไป 
845 การขายที่ดินเงินผ่อนหรือการให้เช่าซื้อที่ดิน 
846 เงินส่วนแบ่งก าไรจากกองทุนรวมตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ 
847 เงินค่าขายหน่วยลงทุนคืน ฯลฯ เพื่อการเลี้ยงชีพ 
899 เงินได้อ่ืน ๆ 

 
 



หน้า 315 
 

ก.3 รหัสแบบรายการภาษี และรหัสประเภทภาษี  
รหัสแบบรายการภาษี (ส าหรับรายการข้อมูล 13.1.24 FormCode) และรหัสประเภทภาษี (ส าหรับรายการ
ข้อมูล 13.1.19 Type) ใน TaxInformation3 สามารถใช้ประกอบกันตามที่กรมสรรพากรก าหนดดังนี้ 
รหัสแบบ
รายการภาษี 

แบบรายการภาษี รหัส 
ประเภทภาษ ี

ประเภทภาษี 

ภงด1    แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตาม
มาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่
จ่ายตามมาตรา 50(1) ส าหรับเงินได้พึง
ประเมินตามมาตรา 40(1) (2) แห่งประมวล
รัษฎากร 

001 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ภงด2    แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตาม
มาตรา 58(2) กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ตาม
มาตรา 50(1) ส าหรับเงินได้พึงประเมินตาม
มาตรา 40(1) (2) แห่งประมวลรัษฎากร 

001 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ภงด3    แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตาม
มาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่
จ่ายตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 50(3) (4) 
(5) ส าหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5) 
(6) (7) (8) และการเสียภาษีตามมาตรา 48 ทวิ 
แห่งประมวลรัษฎากร 

001 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ภงด50   แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 69 เฉพาะการ
ขนส่งผ่านประเทศต่างๆ ตามมาตรา 67 แห่ง
ประมวลรัษฎากร 

002 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ภงด51   แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา  67 ทวิ ( เก็บ
จากประมาณการก าไรสุทธิ ) 

002 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ภงด52   แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา  67  ( เก็บจาก
กิจการขนส่งของต่างประเทศที่ท ากิจการขนส่ง
ผ่านประเทศต่าง ๆ) 

002 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ภงด53   แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตาม
มาตรา 3 เตรส และมาตรา 69 ทวิ และการ
เสียภาษีตามมาตรา 65 จัตวา แห่งประมวล
รัษฎากร 

002 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ภงด54   แบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายและการ
จ าหน่ายเงินก าไรตามมาตรา 70 และมาตรา 
70 ทวิ 

002 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
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รหัสแบบ
รายการภาษี 

แบบรายการภาษี รหัส 
ประเภทภาษ ี

ประเภทภาษี 

ภงด55   แบบแสดงรายการภาษีเงินได้มูลนิธิ หรือ
สมาคมตามมาตรา  68  และมาตรา  69 

002 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ภงด90   แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ประจ าปีส าหรับผู้มีเงินได้ทั่วไป  หรือกอง
มรดก  หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือคณะ
บุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ตามมาตรา  40 (1)-(8) 

001 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ภงด91   แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ประจ าปีส าหรับผู้มีเงินได้เฉพาะการจ้าง
แรงงานประเภทเดียว  ตามมาตรา  40 (1) 

001 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ภงด92   แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ด้วยข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ 

001 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ภงด93   แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ก่อนถึงก าหนดเวลาการยื่นรายการตามมาตรา  
52  ทวิ 

001 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ภงด94   แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ครึง่ปีส าหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา  40 (5) (6) 
(7) หรือ (8) 

001 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ภงป70   แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตาม มาตรา 39  
ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม  
ส าหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
ตามรอบระยะเวลาบัญชี 

003 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 

ภงป71   แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตาม  มาตรา 39  
ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม  
ส าหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี 

003 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 

ภงป72   แบบแสดงรายการหักภาษี  ณ  ที่จ่าย  ตาม
มาตรา  50  ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม  ส าหรับกรณีการโอน  ควบ  หรือ
เลิกกิจการปิโตรเลียม 

003 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 

ภงป73   การยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตาม
มาตรา 50 ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม ส าหรับกรณีจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 
เงินปันผลหรือส่วนแบ่งก าไร 

003 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 
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รหัสแบบ
รายการภาษี 

แบบรายการภาษี รหัส 
ประเภทภาษ ี

ประเภทภาษี 

ภงป74   แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ตาม
มาตรา 39 ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม ส าหรับกรณีจ าหน่ายเงินก าไรออก
จากราชอาณาจักร 

003 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 

ภธ40    แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ 006 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ภพ30    แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิม 005 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ภพ36    แบบแสดงน าส่งภาษีมูลค่าเพ่ิม 005 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
อส4ก    แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน  ส าหรับ

ตราสารบางลักษณะ  ตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร  เกี่ยวกับอากรแสตมป์ คือตรา
สารประเภท  เช็ค  ตั๋วแลกเงิน ใบหุ้น  หรือตั๋ว
สัญญาใช้เงิน 

007 อากรแสตมป์ 

อส4ข    แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน  ส าหรับ
ตราสารบางลักษณะ  ตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร  เกี่ยวกับอากรแสตมป์  คือตรา
สารตามลักษณะแห่งตราสาร  
3,5,6,14,16,17,23  และ  28  (ค)  แห่งบัญชี
อัตราอากรแสตมป์ 

007 อากรแสตมป์ 
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7. ภาคผนวก ข. 
(ข้อ 12.1) 

ชนิดรายการข้อมูลย่อย 
Message Item Type – End point 

ข.1 รายการข้อมูลย่อย BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Data Type 

6.1.0  FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] FinancialInstitutionIdentification7 

6.1.1  +BIC <BIC> [0..1] BICIdentifier 

6.1.2  +ClearingSystemMemberIdentification <ClrSysMmbId> [0..1] ClearingSystemMemberIdentification2 

6.1.3  ++ClearingSystemIdentification <ClrSysId> [0..1] ClearingSystemIdentification2Choice 

6.1.4 {Or +++Code <Cd> [1..1] ExternalClearingSystemIdentification1Code 

6.1.5 Or} +++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text 

6.1.6  ++MemberIdentification <MmbId> [1..1] Max35Text 

6.1.7  +Name <Nm> [0..1] Max140Text 

6.1.8  +PostalAddress <PstlAdr> [0..1] PostalAddress6 

6.1.9  ++AddressType <AdrTp> [0..1] AddressType2Code 

6.1.10  ++Department <Dept> [0..1] Max70Text 

6.1.11  ++SubDepartment <SubDept> [0..1] Max70Text 

6.1.12  ++StreetName <StrtNm> [0..1] Max70Text 

6.1.13  ++BuildingNumber <BldgNb> [0..1] Max16Text 

6.1.14  ++PostCode <PstCd> [0..1] Max16Text 

6.1.15  ++TownName <TwnNm> [0..1] Max35Text 

6.1.16  ++CountrySubDivision <CtrySubDvsn> [0..1] Max35Text 

6.1.17  ++Country <Ctry> [0..1] CountryCode 

6.1.18  ++AddressLine <AdrLine> [0..7] Max70Text 

6.1.19  +Other <Othr> [0..1] GenericFinancialIdentification1 

6.1.20  ++Identification <Id> [1..1] Max35Text 

6.1.21  ++SchemeName <SchmeNm> [0..1] FinancialIdentificationSchemeName1Choice 

6.1.22 {Or +++Code <Cd> [1..1] ExternalFinancialInstitutionIdentification1Code 

6.1.23 Or} +++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text 

6.1.24  ++Issuer <Issr> [0..1] Max35Text 

6.1.25  BranchIdentification <BrnchId> [0..1] BranchData2 

6.1.26  +Identification <Id> [0..1] Max35Text 

6.1.27  +Name <Nm> [0..1] Max140Text 

6.1.28  ++PostalAddress <PstlAdr> [0..1] PostalAddress6 

6.1.29  ++AddressType <AdrTp> [0..1] AddressType2Code 

6.1.30  ++Department <Dept> [0..1] Max70Text 

6.1.31  ++SubDepartment <SubDept> [0..1] Max70Text 

6.1.32  ++StreetName <StrtNm> [0..1] Max70Text 

6.1.33  ++BuildingNumber <BldgNb> [0..1] Max16Text 

6.1.34  ++PostCode <PstCd> [0..1] Max16Text 

6.1.35  ++TownName <TwnNm> [0..1] Max35Text 

6.1.36  ++CountrySubDivision <CtrySubDvsn> [0..1] Max35Text 

6.1.37  ++Country <Ctry> [0..1] CountryCode 

6.1.38  ++AddressLine <AdrLine> [0..7] Max70Text 

ข.2 รายการข้อมูลย่อย CashAccount16 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Data Type 

1.1.0   Identification <Id> [1..1]  

1.1.1 {Or +IBAN <IBAN> [1..1] IBAN2007 Identifier 

1.1.2 Or} +Other <Othr> [1..1]  

1.1.3   ++Identification <Id> [1..1] Max34Text 

1.1.4   ++SchemeName <SchmeNm> [0..1]  

1.1.5 {{Or +++Code <Cd> [1..1] ExternalAccountIdentification1Code 

1.1.6 Or}} +++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text 

1.1.7   ++Issuer <Issr> [0..1] Max35Text 

1.1.8   Type <Tp> [0..1]  

1.1.9 {Or ++Code <Cd> [1..1] CashAccountType4Code 

1.1.10 Or} ++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text 

1.1.11   Currency <Ccy> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyCode 

1.1.12   Name <Nm> [0..1] Max70Text 
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ข.3 รายการข้อมูลย่อย CashAccount20 

Index or Message Item <XML Tag> Mult. Data Type 

1.2.0   Identification <Id> [1..1] AccountIdentification4Choice 

1.2.1 {Or +IBAN <IBAN> [1..1] IBAN2007Identifier 

1.2.2 Or} +Other <Othr> [1..1] GenericAccountIdentification1 

1.2.3   ++Identification <Id> [1..1] Max34Text 

1.2.4   ++SchemeName <SchmeNm> [0..1] AccountSchemeName1Choice 

1.2.5 {{Or +++Code <Cd> [1..1] ExternalAccountIdentification1Code 

1.2.6 Or}} +++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text 

1.2.7   ++Issuer <Issr> [0..1] Max35Text 

1.2.8   Type <Tp> [0..1] CashAccountType2 

1.2.9 {Or ++Code <Cd> [1..1] CashAccountType4Code 

1.2.10 Or} ++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text 

1.2.11   Currency <Ccy> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyCode 

1.2.12   Name <Nm> [0..1] Max70Text 

1.2.13   Owner <Ownr> [0..1] PartyIdentification32 

1.2.14   +Name <Nm> [0..1] Max140Text 

1.2.15   +PostalAddress <PstlAdr> [0..1] PostalAddress6 

1.2.16   ++AddressType <AdrTp> [0..1] AddressType2Code 

1.2.17   ++Department <Dept> [0..1] Max70Text 

1.2.18   ++SubDepartment <SubDept> [0..1] Max70Text 

1.2.19   ++StreetName <StrtNm> [0..1] Max70Text 

1.2.20   ++BuildingNumber <BldgNb> [0..1] Max16Text 

1.2.21   ++PostCode <PstCd> [0..1] Max16Text 

1.2.22   ++TownName <TwnNm> [0..1] Max35Text 

1.2.23   ++CountrySubDivision <CtrySubDvsn> [0..1] Max35Text 

1.2.24   ++Country <Ctry> [0..1] CountryCode 

1.2.25   ++AddressLine <AdrLine> [0..7] Max70Text 

1.2.26   +Identification <Id> [0..1] Party6Choice 

1.2.27 {Or  ++OrganisationIdentification <OrgId> [1..1] OrganisationIdentification4 

1.2.28   +++BICOrBEI <BICOrBEI> [0..1] AnyBICIdentifier 

1.2.29   +++Other <Othr> [0..n] GenericOrganisationIdentification1 

1.2.30   ++++Identification <Id> [1..1] Max35Text 

1.2.31   ++++SchemeName <SchmeNm> [0..1] OrganisationIdentificationSchemeName1Choice 

1.2.32 {{Or +++++Code <Cd> [1..1] ExternalOrganisationIdentification1Code 

1.2.33 Or}} +++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text 

1.2.34   ++++Issuer <Issr> [0..1] Max35Text 

1.2.35 Or} ++PrivateIdentification <PrvtId> [1..1] PersonIdentification5 

1.2.36   +++DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth> [0..1] DateAndPlaceOfBirth 

1.2.37   ++++BirthDate <BirthDt> [1..1] ISODate 

1.2.38   ++++ProvinceOfBirth <PrvcOfBirth> [0..1] Max35Text 

1.2.39   ++++CityOfBirth <CityOfBirth> [1..1] Max35Text 

1.2.40   ++++CountryOfBirth <CtryOfBirth> [1..1] CountryCode 

1.2.41   +++Other <Othr> [0..n] GenericPersonIdentification1 

1.2.42   ++++Identification <Id> [1..1] Max35Text 

1.2.43   ++++SchemeName <SchmeNm> [0..1] PersonIdentificationSchemeName1Choice 

1.2.44 {{Or +++++Code <Cd> [1..1] ExternalPersonIdentification1Code 

1.2.45 Or}} +++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text 

1.2.46   ++++Issuer <Issr> [0..1] Max35Text 

1.2.47   +CountryOfResidence <CtryOfRes> [0..1] CountryCode 

1.2.48   +ContactDetails <CtctDtls> [0..1] ContactDetails2 

1.2.49   ++NamePrefix <NmPrfx> [0..1] NamePrefix1Code 

1.2.50   ++Name <Nm> [0..1] Max140Text 

1.2.51   ++PhoneNumber <PhneNb> [0..1] PhoneNumber 

1.2.52   ++MobileNumber <MobNb> [0..1] PhoneNumber 

1.2.53   ++FaxNumber <FaxNb> [0..1] PhoneNumber 

1.2.54   ++EmailAddress <EmailAdr> [0..1] Max2048Text 

1.2.55   ++Other <Othr> [0..1] Max35Text 

1.2.56   Servicer <Svcr> [0..1] BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 

1.2.57   +FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] FinancialInstitutionIdentification7 

1.2.58   ++BIC <BIC> [0..1] BICIdentifier 

1.2.59   ++ClearingSystemMemberIdentification <ClrSysMmbId> [0..1] ClearingSystemMemberIdentification2 

1.2.60   +++ClearingSystemIdentification <ClrSysId> [0..1] ClearingSystemIdentification2Choice 

1.2.61 {Or ++++Code <Cd> [1..1] ExternalClearingSystemIdentification1Code 

1.2.62 Or} ++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text 

1.2.63   +++MemberIdentification <MmbId> [1..1] Max35Text 

1.2.64   ++Name <Nm> [0..1] Max140Text 

1.2.65   ++PostalAddress <PstlAdr> [0..1] PostalAddress6 

1.2.66   +++AddressType <AdrTp> [0..1] AddressType2Code 

1.2.67   +++Department <Dept> [0..1] Max70Text 

1.2.68   +++SubDepartment <SubDept> [0..1] Max70Text 

1.2.69   +++StreetName <StrtNm> [0..1] Max70Text 

1.2.70   +++BuildingNumber <BldgNb> [0..1] Max16Text 

1.2.71   +++PostCode <PstCd> [0..1] Max16Text 

1.2.72   +++TownName <TwnNm> [0..1] Max35Text 

1.2.73   +++CountrySubDivision <CtrySubDvsn> [0..1] Max35Text 
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1.2.74   +++Country <Ctry> [0..1] CountryCode 

1.2.75   +++AddressLine <AdrLine> [0..7] Max70Text 

1.2.76   ++Other <Othr> [0..1] GenericFinancialIdentification1 

1.2.77   +++Identification <Id> [1..1] Max35Text 

1.2.78   +++SchemeName <SchmeNm> [0..1] FinancialIdentificationSchemeName1Choice 

1.2.79 {Or ++++Code <Cd> [1..1] ExternalFinancialInstitutionIdentification1Code 

1.2.80 Or} ++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text 

1.2.81   +++Issuer <Issr> [0..1] Max35Text 

1.2.82   +BranchIdentification <BrnchId> [0..1] BranchData2 

1.2.83   ++Identification <Id> [0..1] Max35Text 

1.2.84   ++Name <Nm> [0..1] Max140Text 

1.2.85   +++PostalAddress <PstlAdr> [0..1] PostalAddress6 

1.2.86   +++AddressType <AdrTp> [0..1] AddressType2Code 

1.2.87   +++Department <Dept> [0..1] Max70Text 

1.2.88   +++SubDepartment <SubDept> [0..1] Max70Text 

1.2.89   +++StreetName <StrtNm> [0..1] Max70Text 

1.2.90   +++BuildingNumber <BldgNb> [0..1] Max16Text 

1.2.91   +++PostCode <PstCd> [0..1] Max16Text 

1.2.92   +++TownName <TwnNm> [0..1] Max35Text 

1.2.93   +++CountrySubDivision <CtrySubDvsn> [0..1] Max35Text 

1.2.94   +++Country <Ctry> [0..1] CountryCode 

1.2.95   +++AddressLine <AdrLine> [0..7] Max70Text 

ข.4 รายการข้อมูลย่อย NameAndAddress10 

Index or Message Item <XML Tag> Mult. Data Type 

2.56  Name <Nm> [1..1] Max140Text 

2.57  Address <Addr> [1..1] PostalAddress6 

10.1.0  +AddressType <AdrTp> [0..1] AddressType2Code 

10.1.1  +Department <Dept> [0..1] Max70Text 

10.1.2  +SubDepartment <SubDept> [0..1] Max70Text 

10.1.3  +StreetName <StrtNm> [0..1] Max70Text 

10.1.4  +BuildingNumber <BldgNb> [0..1] Max16Text 

10.1.5  +PostCode <PstCd> [0..1] Max16Text 

10.1.6  +TownName <TwnNm> [0..1] Max35Text 

10.1.7  +CountrySubDivision <CtrySubDvsn> [0..1] Max35Text 

10.1.8  +Country <Ctry> [0..1] CountryCode 

10.1.9  +AddressLine <AdrLine> [0..7] Max70Text 

ข.5 รายการข้อมูลย่อย PostalAddress6 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Data Type 

10.1.0  AddressType <AdrTp> [0..1] AddressType2Code 

10.1.1  Department <Dept> [0..1] Max70Text 

10.1.2  SubDepartment <SubDept> [0..1] Max70Text 

10.1.3  StreetName <StrtNm> [0..1] Max70Text 

10.1.4  BuildingNumber <BldgNb> [0..1] Max16Tex 

10.1.5  PostCode <PstCd> [0..1] Max16Text 

10.1.6  TownName <TwnNm> [0..1] Max35Text 

10.1.7  CountrySubDivision <CtrySubDvsn> [0..1] Max35Text 

10.1.8  Country <Ctry> [0..1] CountryCode 

10.1.9  AddressLine <AdrLine> [0..7] Max70Text 

ข.6 รายการข้อมูลย่อย PartyIdentification32 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Data Type 

9.1.0  Name <Nm> [0..1] Max140Text 

9.1.1  PostalAddress <PstlAdr> [0..1] PostalAddress6 

9.1.2  +AddressType <AdrTp> [0..1] AddressType2Code 

9.1.3  +Department <Dept> [0..1] Max70Text 

9.1.4  +SubDepartment <SubDept> [0..1] Max70Text 

9.1.5  +StreetName <StrtNm> [0..1] Max70Text 

9.1.6  +BuildingNumber <BldgNb> [0..1] Max16Text 

9.1.7  +PostCode <PstCd> [0..1] Max16Text 

9.1.8  +TownName <TwnNm> [0..1] Max35Text 

9.1.9  +CountrySubDivision <CtrySubDvsn> [0..1] Max35Text 

9.1.10  +Country <Ctry> [0..1] CountryCode 

9.1.11  +AddressLine <AdrLine> [0..7] Max70Text 

9.1.12  Identification <Id> [0..1] Party6Choice 

9.1.13 {Or +OrganisationIdentification <OrgId> [1..1] OrganisationIdentification4 

9.1.14  ++BICOrBEI <BICOrBEI> [0..1] AnyBICIdentifier 
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9.1.15  ++Other <Othr> [0..n] GenericOrganisationIdentification1 

9.1.16  +++Identification <Id> [1..1] Max35Text 

9.1.17  +++SchemeName <SchmeNm> [0..1] OrganisationIdentificationSchemeName1Choice 

9.1.18 {{Or ++++Code <Cd> [1..1] ExternalOrganisationIdentification1Code 

9.1.19 Or}} ++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text 

9.1.20  +++Issuer <Issr> [0..1] Max35Text 

9.1.21 Or} +PrivateIdentification <PrvtId> [1..1] PersonIdentification5 

9.1.22  ++DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth> [0..1] DateAndPlaceOfBirth 

9.1.23  +++BirthDate <BirthDt> [1..1] ISODate 

9.1.24  +++ProvinceOfBirth <PrvcOfBirth> [0..1] Max35Text 

9.1.25  +++CityOfBirth <CityOfBirth> [1..1] Max35Text 

9.1.26  +++CountryOfBirth <CtryOfBirth> [1..1] CountryCode 

9.1.27  ++Other <Othr> [0..n] GenericPersonIdentification1 

9.1.28  +++Identification <Id> [1..1] Max35Text 

9.1.29  +++SchemeName <SchmeNm> [0..1] PersonIdentificationSchemeName1Choice 

9.1.30 {{Or ++++Code <Cd> [1..1] ExternalPersonIdentification1Code 

9.1.31 Or}} ++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text 

9.1.32  +++Issuer <Issr> [0..1] Max35Text 

9.1.33  CountryOfResidence <CtryOfRes> [0..1] CountryCode 

9.1.34  ContactDetails <CtctDtls> [0..1] ContactDetails2 

9.1.35  +NamePrefix <NmPrfx> [0..1] NamePrefix1Code 

9.1.36  +Name <Nm> [0..1] Max140Text 

9.1.37  +PhoneNumber <PhneNb> [0..1] PhoneNumber 

9.1.38  +MobileNumber <MobNb> [0..1] PhoneNumber 

9.1.39  +FaxNumber <FaxNb> [0..1] PhoneNumber 

9.1.40  +EmailAddress <EmailAdr> [0..1] Max2048Text 

9.1.41  +Other <Othr> [0..1] Max35Text 

ข.7 รายการข้อมูลย่อย TaxInformation3 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Data Type 

13.1.0  Creditor <Cdtr> [0..1] TaxParty1 

13.1.1  +TaxIdentification <TaxId> [0..1] Max35Text 

13.1.2  +RegistrationIdentification <RegnId> [0..1] Max35Text 

13.1.3  +TaxType <TaxTp> [0..1] Max35Text 

13.1.4  Debtor <Dbtr> [0..1] TaxParty2 

13.1.5  +TaxIdentification <TaxId> [0..1] Max35Text 

13.1.6  +RegistrationIdentification <RegnId> [0..1] Max35Text 

13.1.7  +TaxType <TaxTp> [0..1] Max35Text 

13.1.8  +Authorisation <Authstn> [0..1] TaxAuthorisation1 

13.1.9  ++Title <Titl> [0..1] Max35Text 

13.1.10  ++Name <Nm> [0..1] Max140Text 

13.1.11  AdministrationZone <AdmstnZn> [0..1] Max35Text 

13.1.12  ReferenceNumber <RefNb> [0..1] Max140Text 

13.1.13  Method <Mtd> [0..1] Max35Text 

13.1.14  TotalTaxableBaseAmount <TtlTaxblBaseAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

13.1.15  TotalTaxAmount <TtlTaxAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

13.1.16  Date <Dt> [0..1] ISODate 

13.1.17  SequenceNumber <SeqNb> [0..1] Number 

13.1.18  Record <Rcrd> [0..n] TaxRecord1 

13.1.19  +Type <Tp> [0..1] Max35Text 

13.1.20  +Category <Ctgy> [0..1] Max35Text 

13.1.21  +CategoryDetails <CtgyDtls> [0..1] Max35Text 

13.1.22  +DebtorStatus <DbtrSts> [0..1] Max35Text 

13.1.23  +CertificateIdentification <CertId> [0..1] Max35Text 

13.1.24  +FormsCode <FrmsCd> [0..1] Max35Text 

13.1.25  +Period <Prd> [0..1] TaxPeriod1 

13.1.26  ++Year <Yr> [0..1] ISODate 

13.1.27  ++Type <Tp> [0..1] TaxRecordPeriod1Code 

13.1.28  ++FromToDate <FrToDt> [0..1] DatePeriodDetails 

13.1.29  +++FromDate <FrDt> [1..1] ISODate 

13.1.30  +++ToDate <ToDt> [1..1] ISODate 

13.1.31  +TaxAmount <TaxAmt> [0..1] TaxAmount1 

13.1.32  ++Rate <Rate> [0..1] PercentageRate 

13.1.33  ++TaxableBaseAmount <TaxblBaseAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

13.1.34  ++TotalAmount <TtlAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

13.1.35  ++Details <Dtls> [0..n] TaxRecordDetails1 

13.1.36  +++Period <Prd> [0..1] TaxPeriod1 

13.1.37  ++++Year <Yr> [0..1] ISODate 

13.1.38  ++++Type <Tp> [0..1] TaxRecordPeriod1Code 

13.1.39  ++++FromToDate <FrToDt> [0..1] DatePeriodDetails 
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Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Data Type 

13.1.40  +++++FromDate <FrDt> [1..1] ISODate 

13.1.41  +++++ToDate <ToDt> [1..1] ISODate 

13.1.42  +++Amount <Amt> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

13.1.43  +AdditionalInformation <AddtlInf> [0..1] Max140Text 

ข.8 รายการข้อมูลย่อย RegulatoryReporting3 

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Data Type 

11.1.0  DebitCreditReportingIndicator <DbtCdtRptgInd> [0..1] RegulatoryReportingType1Code 

11.1.1  Authority <Authrty> [0..1] RegulatoryAuthority2 

11.1.2  +Name <Nm> [0..1] Max140Text 

11.1.3  +Country <Ctry> [0..1] CountryCode 

11.1.4  Details <Dtls> [0..n] StructuredRegulatoryReporting3 

11.1.5  +Type <Tp> [0..1] Max35Text 

11.1.6  +Date <Dt> [0..1] ISODate 

11.1.7  +Country <Ctry> [0..1] CountryCode 

11.1.8  +Code <Cd> [0..1] Max10Text 

11.1.9  +Amount <Amt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyCode 

11.1.10  +Information <Inf> [0..n] Max35Text 
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ชื่อ ________________________________  โทร __________________

แบบฟอรมแจงรายชื่อผูเขารวมประชุม
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 เรื่อง มาตรฐานกลางขอความการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
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ค ำถำมและค ำตอบเกี่ยวกับประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์  
เรื่อง มำตรฐำนกลำงข้อควำมกำรช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

ลงวันที่ 12 กรกฎำคม 2556 
 

ข้อ ประเด็นค ำถำม แนวค ำตอบ 

1. แนวนโยบำยเกี่ยวกับมำตรฐำนกลำงข้อควำมกำรช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
(1) มาตรฐานกลางข้อความฯ ส าหรับธุรกรรมการ

ช าระเงินทั้ง 6 ประเภทนี้  มีผลบังคับใช้และ
บทก าหนดโทษหรือไม่ อย่างไร 

การประกาศของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) 
เรื่อง มาตรฐานกลางข้อความการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น
การประกาศเพ่ือให้เป็น Industry standard ซ่ึงไม่ไดมี้การก าหนด
ระยะเวลาบังคับใช้และบทลงโทษ  
 

(2) ปัจจุบัน version ของมาตรฐาน ISO 20022 
อยู่ที่ version ปี 2012 แตม่าตรฐานกลาง
ข้อความฯ ใช้ version ปี 2009 ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) มีแผนจะปรับปรุง 
Version ของมาตรฐานกลางข้อความฯ เป็น 
version 2012 หรือไม่  

SWIFT แจ้งว่าในยุโรปยังไม่มีประเทศใดน า version ปี 2012 ซ่ึง
เป็น version ล่าสุดไปติดตั้ง โดยปกติการเปลี่ยน version ของ ISO 
จะเพ่ิมเพียงส่วนขยาย (extensions) ใหม่บางอย่าง แต่ structure 
หลัก ๆ ยังคงใช้รูปแบบเดิม และเหตุผลที่ยังคงใช้รูปแบบข้อความ
ของมาตรฐานกลางข้อความฯ ตามมาตรฐาน ISO 20022 ปี 2009 
เนื่องจากยังไม่มี ธพ. ใดแจ้งความจ านงขอให้น า features ใหม่ของ 
version ล่าสุดมาใช้งาน นอกจากนี้ เห็นว่า version ปี 2009 
ครอบคลุมและเพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบัน 

 

(3) สถาบันการเงินจะมีกลยุทธ์น ามาตรฐานกลาง
ข้อความฯ ไปใช้ (ลดภาระ/ลดต้นทุน) อย่าง
ประสบความส าเร็จได้อย่างไร หาก
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมใช้
มาตรฐานกลางข้อความฯ 

ธปท. และ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) (สพธอ.) จะร่วมกันส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่
และรายย่อยเห็นความส าคัญของการน ามาตรฐานกลางข้อความฯ 
ไปใช้งาน  โดยเริ่มจากหน่วยงานภาครัฐขนาดใหญ่ สังกัด
กระทรวงการคลัง เช่น กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร  
กรมสรรพสามิต ฯลฯ และบริษัทขนาดใหญ่ที่น่าจะมีความพร้อม 
มากกว่า โดย ธพ. ควรจะเริ่มส่งเสริมให้ลูกค้าเปลี่ยนมาใช้ 
มาตรฐานกลางข้อความฯ ทั้งนี้ สพธอ. จะจัดสัมมนาและส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการ และหน่วยงานราชการใน
การน ามาตรฐานกลางข้อความฯ ไปใช้งาน 
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ข้อ ประเด็นค ำถำม แนวค ำตอบ 

(4) นอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น  
กรมศุลกากร แล้ว ธปท. มีแผนในการส่งเสริม
มาตรฐานกลางข้อความฯ ให้กับ
ผู้ประกอบการทั่วไปอย่างไร ขอทราบ 
แผนและระยะเวลา 

การจัดสัมมนาของ ธปท. และ สพธอ. ในวันที่ 11 และ 28 มีนาคม 
2556 เป็นจุดเริ่มต้น โดย ธปท. และ สพธอ. จะร่วมกันไปชี้แจง
ผู้ประกอบการรายใหญ่ให้เห็นประโยชน์ของการน ามาตรฐานกลาง
ข้อความฯ ไปใช้งาน โดยการน ามาตรฐานกลางข้อความฯ ไปใช้จะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานรวมทั้งลดต้นทุนในการแข่งขัน
กับต่างประเทศ โดยเฉพาะในมุมของต่างประเทศ เช่น ระดับ
อาเซียน ซึ่ง ธปท. ได้ผลักดันเรื่องมาตรฐาน ISO 20022 ไปบ้างแล้ว 

(5) รูปแบบ (Format) มาตรฐานกลางข้อความฯ 
ค่อนข้างซับซ้อน ธปท. และ สพธอ. จะมีวิธี
ช่วยผู้ประกอบการในการสร้างข้อมูลให้ได้ตาม
มาตรฐานอย่างไร 

ในปี 2556 นี้ สพธอ. จะจัดอบรมและสัมมนาแก่ผู้ประกอบการ
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานฯ โดยในระยะแรก 
จะมุ่งเน้นที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ต้องติดต่อท าธุรกรรมกับ ธพ. 
หลายแห่ง  
 

(6) ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่แจ้งความจ านงจะใช้
มาตรฐานกลางข้อความฯ แล้วกี่ราย (เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการแจ้งผู้ประกอบการที่ธนาคาร
ติดต่อ) 

ผู้ประกอบการที่เริ่มใช้งานแล้วได้แก่ กรมศุลกากร และลูกค้าของ
ธนาคารบางแห่ง แต่จะมีการผลักดันให้หน่วยงานราชการหลัก เช่น 
กรมศุลกากร กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร ฯลฯ ใช้มาตรฐานกลาง
ข้อความฯ มากขึ้น ขณะนี้มีธนาคารขนาดใหญ่อย่างน้อย 1 แห่งได้
ก าหนดเป็นนโยบายว่าลูกค้ารายใหม่ของธนาคารจะผลักดันให้รับส่ง
ข้อความตามมาตรฐานกลางข้อความฯ นอกจากนี้ มี ธพ. อีกหลาย
แห่งได้ขอให้ สพธอ. ไปบรรยายเรื่อง มาตรฐานกลางข้อความฯ ให้
รับทราบเพื่อที่ ธพ. จะได้ส่งเสริมต่อไป 

 
(7) เมื่อมีการน า ISO 20022 มาใช้แล้วจะต้องมี

การสอบประกาศนียบัตรด้วยหรือไม่ 
มาตรฐาน ISO 20022 เป็น Open Standard ถ้าปฏิบัติตาม 
(comply) แล้วจะเป็น Self-compliance ไม่จ าเป็นต้องมี
ประกาศนียบัตร แต่หากในอนาคตหน่วยงานใดต้องการให้มีการ 
ออกประกาศนียบัตรเพื่อรับรองมาตรฐานของหน่วยงานก็สามารถ 
น าเรื่องมาหารือไดใ้นภายหลัง 

 
(8) เหตุใดหน่วยงานน าร่องจึงไม่มีบริษัท  

เนชั่นแนล ไอที เอ็ม เอ๊กซ์ จ ากัด และ 
Payment Gateway ภายใต้โครงการ 
National Single Window (NSW) 
ด าเนินการร่วมกับบริษัทใด 

การด าเนินการในระยะแรกของมาตรฐานกลางข้อความฯ จะ
เกี่ยวข้องกับข้อความรับส่งระหว่างผู้ประกอบการและสถาบัน
การเงิน ดังนั้น จึงไม่ได้รวมบริษัท เนชั่นแนล ไอที เอ็ม เอ๊กซ์ จ ากัด 
เป็นหน่วยงานน าร่อง ส่วนกรณีการจัดท า Payment Gateway 
ภายใต้โครงการ NSW สมาคมธนาคารไทยได้เลือกบริษัท เนชั่นแนล 
ไอที เอ็ม เอ๊กซ์ จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการ 
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ข้อ ประเด็นค ำถำม แนวค ำตอบ 

(9) มาตรฐานข้อความรับส่งระหว่างธนาคารกับ
ธนาคาร (Interbank) ซ่ึงใช้ข้อความการ 
ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า 
Payments Clearing and Settlement 
(PACS) จะเริ่มใช้เมื่อไร 

ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแผนงานการสร้าง
มาตรฐาน PACS                   

(10) การด าเนินการของ ธปท. เกี่ยวกับมาตรฐาน
ของบริการช าระเงินระหว่างประเทศ  

ธปท. อยู่ระหว่างการผลักดันใน AEC  ให้มีการก าหนดมาตรฐาน
เกี่ยวกับบริการช าระเงินระหว่างประเทศ ภายใต้ Working 
Committee on Payment and Settlement System (WC-PSS) 
Taskforce 5 ที่จะก าหนดมาตรฐานข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ใน
ภูมิภาคอาเชียน ซ่ึงหากประเทศไทยก าหนดมาตรฐานเพ่ือใช้งานได้
ก่อนจะเป็นตัวอย่างให้กับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค 

 
(11) ในอนาคตหน่วยงานใดจะเป็นผู้ก าหนด 

Format มาตรฐานใหม่ ๆ เช่น หากมีบริการ 
SMART Debit จะใช้ CODE ใด 

ทุกคนจะเป็นผู้ร่วมกันก าหนดมาตรฐานไม่ใช่ ธปท. หรือ สพธอ. ซ่ึง
ในอนาคตจะจัดให้มี Forum เพ่ือให้ทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
และก าหนดมาตรฐาน หลังจาก AEC 2015 แล้วจะไม่ใช่การแข่งขัน
ระหว่าง ธพ. ภายในประเทศ แต่จะเปลี่ยนเป็นการท างานร่วมกัน
ของ ธพ. เพ่ือแข่งขันกับกลุ่มประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคอาเซียน  
 

2.  มำตรฐำนกลำงข้อควำมกำรช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
(12) มาตรฐานรองรับภาษาไทยหรือไม่ ตัวอักขระที่ใช้ในมาตรฐานเป็น UTF8 16 bits ซึ่งรองรับทั้ง

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

(13) มาตรฐานครอบคลุมทั้ง Batch และ Online 
ใช่หรือไม่ 
 

มาตรฐานครอบคลุมทั้ง Individual และ Batch โดยจะมี 
Payment Information (กลุ่มของรายการธุรกรรม) ซ่ึงใน 
Payment Information จะมีรายการธุรกรรม (transactions) 
สามารถน าไปใช้ในการสร้าง Batch file ได ้    

(14) File ที่ใช้รับส่งกันตามมาตรฐานกลาง 
ข้อความฯ เป็น XML จะมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยข้อความอย่างไร เนื่องจากเป็น text 
base ทีส่ามารถอ่านออกได้ 

มาตรฐานกลางข้อความฯ เป็นเพียง Information Standard เป็น
มาตรฐานที่ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องการเข้ารหัสและการรับส่งข้อความ
อย่างปลอดภัยมากนัก อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 
คธอ. ได้มีประกาศเรื่อง มาตรฐานรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ประเทศซ่ึงเป็นมาตรฐานบังคับ โดย ธพ. จัดอยู่ในหมวดหมู่ที่ต้อง
ด าเนินการอย่างเครง่ครัด ท าให้ ธพ. ทุกแห่งต้องมีการจัดท าแผน
รักษาความปลอดภัยของระบบงานและเสนอให้ คธอ. รับทราบ  
โดยผลจากประกาศดังกล่าวท าให้ ธพ. ต้องจัดท าระบบรักษาความ
ปลอดภัยให้ครอบคลุมในเรื่อง มาตรฐานกลางข้อความฯ ด้วย   
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ข้อ ประเด็นค ำถำม แนวค ำตอบ 

(15) Message Type PAIN.001.001.03 และ
CAMT.005.001.01 มีรูปแบบการตั้งชื่อ 
ข้อความอย่างไร และ PAIN หรือ CAMT 
หมายความว่าอย่างไร 

PAIN ย่อมาจาก Payment Initiation ส่วน CAMT ย่อมาจาก 
Cash Management  ตัวอย่างความหมายข้อความ เช่น   

 
 
 
 

(16) การรับส่งข้อความขนาด 20 MB ระบบ 
Network ของ ธพ. จะต้องเตรียม 
Bandwidth เท่าไร 
 

หาก ธพ. มี Bandwidth สูงจะท าให้การรับส่ง file ที่มีขนาดใหญ่ใช้
เวลารวดเร็ว แต่หากมี Bandwidth เพียง 2 MB แต่รับส่ง file 
ข้อมูลขนาด 20 MB การรับส่งข้อมูลจะใช้เวลานานกว่า ดังนั้น 
ขึ้นกับ architecture design ของแต่ละ ธพ. เพ่ือรองรับระบบงาน
เพราะบาง ธพ. อาจออกแบบไม่ให้มีการรับส่ง file แบบ online 
หรือ real-time แต่ใช้ File Transfer Protocol (FTP) แทน ซ่ึง 
ธพ. ควรก าหนดให้มี Bandwidth สูงเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าจ านวนมากท่ีเข้ามาใช้ระบบงานพร้อมกัน  
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ข้อ ประเด็นค ำถำม แนวค ำตอบ 

(17) หากบริษัทบางรายต้องการใช้งานมาตรฐาน
กลางในรูปแบบที่ไม่ใช้ XML file เนื่องจากไม่
มีความพร้อมด้านระบบงานจะสามารถใช้งาน
ได้หรือไม่ 

รูปแบบของมาตรฐานกลางข้อความฯ เป็น XML หากไม่ใช้ XML  
จะไม่สามารถใช้งานมาตรฐานกลางข้อความฯ ได้ ยกเว้นถ้าเป็น 
legacy system ก็ให้ใช้รูปแบบตามที่ ธพ. แต่ละแห่งก าหนดไว้ 
 
 

(18) หากบริษัทบางรายมีการใช้งานมาตรฐานกลาง
ข้อความฯ โดยน ามาประยุกต์ตามรูปแบบของ
บริษัทเองท าได้หรือไม่  

บริษัทจะต้องน าข้อความตามมาตรฐานกลางข้อความฯ ไป map  
กับข้อความเดิมที่บริษัทมีการใช้งานอยู่ จึงจะสามารถใช้เชื่อมโยง
และติดต่อกันได้ 
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