


รายละเอียดแบบรายงานและคําอธิบายประกอบตาราง 

ช่ือตาราง  
 ความถี่     
ในการสง
รายงาน 

งวดขอมูลแรก 
ตามแบบรายงานใหม 

กําหนดสงรายงาน
งวดแรกตามแบบ

รายงานใหม 
ตารางที่ 1 ปริมาณและมูลคาเช็คภายในธนาคารเดียวกัน 
(Intrabank Cheque) 

ไตรมาส 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2557 30 ตุลาคม 2557 

ตารางที่ 2 ปริมาณและมูลคาเช็คภายในธนาคารเดียวกัน 
(Intrabank Cheque) แยกตามชวงมูลคา 
 

ไตรมาส 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2557 30 ตุลาคม 2557 

 

แบบรายงาน 

 ธปท. จะเผยแพรแบบรายงานให Download ไดจากเว็บไซต ธปท. www.bot.or.th เลือก

หัวขอ การรับสงขอมูลกับ ธปท. > แบบรายงานและเอกสารช้ีแจง > ระบบการชําระเงิน หรือ 

http://www.bot.or.th/Thai/DataManagementSystem/ReportDoc/Epayment/Pages/ 

Epayment2551.aspx โดยสามารถ Download ไดต้ังแต 1 เมษายน 2557 เปนตนไป 

กําหนดระยะเวลาการสงรายงาน  

ใหจัดสงแบบรายงานขอมูล ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นงวดที่กําหนดของแตละตาราง 

ชองทางการสงรายงาน 

จัดสงเปน Excel File ผานชองทาง DMS Internet 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

ทีมวิเคราะหระบบการชําระเงิน  

ฝายนโยบายระบบการชําระเงิน 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

โทรศัพท 0 2356 7067-8, 0 2356 7782-3 

e-Mail: PaymentSystemsAnalysisTeam@bot.or.th 

 

 



ตารางท่ี 1 ปริมาณและมูลคาเช็คภายในธนาคารเดียวกัน (Intrabank Cheque)
รหัสสถาบัน        ………………………..

ชื่อสถาบัน         ………………………..

งวด                ………………………..     ค.ศ.  ............ ปริมาณ : ฉบับ
กําหนดสงภายใน  …………………….…. มูลคา : บาท

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

ในเขตตางจังหวัด (ภายในสํานักหักบัญชีเดียวกัน)

ขามเขตสํานักหักบัญชี (Inter Region, B/C)

ยอดรวม

ระบบการเรียกเก็บเงินตามเช็ค
เช็คภายในธนาคารเดียวกัน

เช็คคืนภายในธนาคารเดียวกัน

เช็คคืนไมมีเงิน เช็คคืนกรณีอ่ืน ๆ



ชื่อตาราง ตารางที่ 1 ปริมาณและมูลคาเช็คภายในธนาคารเดียวกัน (Intrabank Cheque)

ความถ่ีในการสงขอมูล ทุกไตรมาส ขอมูลเปนรายเดือน

กําหนดสง ภายหลัง 30 วันจากวันสิ้นงวด

ตารางสรุปปริมาณและมูลคาเช็คภายในธนาคารเดียวกัน แบงเปน 2 กลุมหลัก 

ไดแก

1.  ปริมาณและมูลคาเช็คภายในธนาคารเดียวกัน หมายถึง ปริมาณและมูลคาเช็ค

เบิกเงินสด เช็คเงินโอนที่เคานเตอร และเช็คเรียกเก็บภายในธนาคารเดียวกัน

2.  ปริมาณและมูลคาเช็คคืนภายในธนาคารเดียวกัน หมายถึง ปริมาณและมูลคา

เช็คคืนของเช็คเรียกเก็บทุกเหตุผลแยกตามลักษณะการคืน 2 ประเภท ดังน้ี

     2.1 เช็คคืนไมมีเงิน หมายถึง เช็คคืนไมมีเงินดวยเหตุผลขอ 1-3

     2.2 เช็คคืนดวยกรณีอื่น ๆ หมายถึง เช็คคืนดวยเหตุผลขออื่น ๆ นอกเหนือจาก

เช็คคืนไมมีเงินดวยเหตุผลขอ 1-3

เช็คเรียกเก็บในเขตกรุงเทพและปริมณฑล หมายถึง เช็คเรียกเก็บโดยสาขา

ธนาคารที่สงเช็คเรียกเก็บและจายเงินตามเช็คอยูในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

เช็คเรียกเก็บในเขตตางจังหวัด หมายถึง เช็คเรียกเก็บโดยสาขาธนาคารที่สงเช็ค

เรียกเก็บและจายเงินตามเช็คอยูภายในเขตสํานักหักบัญชีเดียวกัน

ขามเขตสํานักหักบัญชี หมายถึง เช็คเรียกเก็บโดยสาขาธนาคารที่สงเช็คเรียกเก็บ

และจายเงินตามเช็ค ไมไดอยูภายในเขตสํานักหักบัญชีเดียวกัน

คําอธิบายตาราง

คําอธิบาย



ตารางท่ี 2 ปริมาณและมูลคาเช็คภายในธนาคารเดียวกัน (Intrabank Cheque) แยกตามชวงมูลคา
รหัสสถาบัน        ………………………..

ชื่อสถาบัน         ………………………..

งวด                 ………………………..     ค.ศ.  ............ ปริมาณ : ฉบับ
กําหนดสงภายใน  …………………….…. มูลคา : บาท

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

ในเขตตางจังหวัด (ภายในสํานักหักบัญชีเดียวกัน)

ขามเขตสํานักหักบัญชี (Inter Region, B/C)
ยอดรวม

รวม
ระบบการเรียกเก็บเงินตามเช็ค

<5 หม่ืนบาท >=5 หม่ืนบาท <1 แสนบาท >=1 แสนบาท <10 ลานบาท >=10 ลานบาท <100 ลานบาท >=100 ลานบาท



ชื่อตาราง ตารางที่ 2 ปริมาณและมูลคาเช็คภายในธนาคารเดียวกัน (Intrabank Cheque) 

แยกตามชวงมูลคา

ความถ่ีในการสงขอมูล ทุกไตรมาส ขอมูลเปนรายเดือน

กําหนดสง ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นงวด

ตารางสรุปปริมาณและมูลคาเช็คภายในธนาคารเดียวกันแยกตามชวงมูลคา หมายถึง 

ปริมาณและมูลคาเช็คเบิกเงินสด เช็คเงินโอนที่เคานเตอร และเช็คเรียกเก็บภายใน

ธนาคารเดียวกัน แยกตามชวงมูลคาของเช็ค โดยแยกตามระบบการเรียกเก็บเงินตาม

เช็ค 3 ประเภท ดังน้ี

เช็คเรียกเก็บในเขตกรุงเทพและปริมณฑล หมายถึง เช็คเรียกเก็บโดยสาขา

ธนาคารที่สงเช็คเรียกเก็บและจายเงินตามเช็คอยูในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

เช็คเรียกเก็บในเขตตางจังหวัด หมายถึง เช็คเรียกเก็บโดยสาขาธนาคารที่สงเช็ค

เรียกเก็บและจายเงินตามเช็คอยูภายในเขตสํานักหักบัญชีเดียวกัน

ขามเขตสํานักหักบัญชี หมายถึง เช็คเรียกเก็บโดยสาขาธนาคารที่สงเช็คเรียกเก็บ

และจายเงินตามเช็ค ไมไดอยูภายในเขตสํานักหักบัญชีเดียวกัน

คําอธิบายตาราง
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