คูมือ
การสรางแฟมขอมูล
เพื่อประสานขอมูลรายงานการทําธุรกรรมเพื่อการปฏิบัตติ ามกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(AMLO Financial Information Cooperation System: AMFICS)
รูปแบบขอมูล รุน 4.0
เอกสารรุน 9.1
ปรับปรุงรูปแบบ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.)
สวนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 02-219-3600 โทรสาร 02-219-3700
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ประวัติการปรับปรุง/แกไข เอกสาร
วันที่
15 ธันวาคม 2555
08 มกราคม 2556

รุน
เอกสาร
0.1
1.0

28 มกราคม 2556

1.1

12 กุมภาพันธ 2556
21 มีนาคม 2556
26 มีนาคม 2556
28 มิถุนายน 2556
2 สิงหาคม 2556

1.2
1.3
1.6
2.0
3.0

30 พฤศจิกายน 2556

4.0

30 กันยายน 2557

4.1

สิ่งที่แกไข

ผูจัดทํา

รูปแบบขอมูลรุน 0.1 (ราง)
แกไขตามรายละเอียดที่มีการปรับปรุงตามมติที่
ประชุมคณะทํางาน ปปง. วันที่ 08 ม.ค.56
แกไขตามรายละเอียดที่มีการปรับปรุงตามที่
ประชุมรวมกับผูแทนธนาคาร เพื่อพิจารณา
data format ระบบ AMFICS วันที่ 21 ม.ค.
56
- แกไขฟลดที่จําเปนตองระบุ
- เพิ่มฟลดขอ มูล
- แยกไฟลขอมูลระหวางขอมูลประเภท
account กับขอมูลประเภท transaction
ปรับปรุง รูปแบบ data format กรณี XML
ปรับปรุง รูปแบบ data format กรณี XML
ปรับปรุง รูปแบบ data format
ปรับปรุง รูปแบบ data format
ปรับปรุง รูปแบบ data format รองรับขอมูล
จากผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16
ปรับปรุง รูปแบบ data format ของไฟล
สอบถามขอมูลจาก ปปง.เพิ่มเติมฟลด เลขที่
หนังสือตางดาว
1.ปรับปรุง คําอธิบาย รูปแบบการใสวันที่
ขอมูลวันเกิด ของบุคคลที่ปปง.สอบถาม ให
ถูกตอง คือ YYYY-MM-DD
2.เพิ่มฟลดตอบกลับ เลขหนังสือตางดาว
CustomerArcID

สํานักงาน ปปง.
สํานักงาน ปปง.

รุนรูปแบบ
ขอมูล
0.1
1.0

สํานักงาน ปปง.

1.1

สํานักงาน ปปง.
สํานักงาน ปปง.
สํานักงาน ปปง.
สํานักงาน ปปง.
สํานักงาน ปปง.

1.1
1.1
1.1
2.0
3.0

สํานักงาน ปปง.

4.0

สํานักงาน ปปง.

4.0
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1. คําอธิบายประเภทและขนาดของขอมูล
1.1. T(x) – จะหมายถึงเปนตัวอักษร โดยคา x จะบอกถึงขนาดสูงสุดที่ยอมใหระบุได เชน T(10) หมายถึงวา
สามารถระบุเปนตัวอักษรไดสูงสุด 10 ตัวอักษร
1.2. LT – จะหมายถึงขอความตัวอักษรที่มีจํานวนตัวอักษรมาก เชน คําบรรยายตางๆ จะมีขอ ความขนาดได
ใหญสุดไมเกิน xx Megabyte
1.3. N(x) – จะหมายถึงเปนตัวเลข โดยคา x จะบอกจํานวนหลักสูงสุดของตัวเลข เชน N(3) หมายถึงเปนตัวเลข
จํานวนเต็มและมีสูงสุดไมเกิน 3 หลัก หรือมีคาสูงสุดไดไมเกิน 999
1.4. N(x,y) – หมายถึงเปนตัวเลข โดยคา x จะบอกจํานวนหลักสูงสุดของสวนหนาจุดทศนิยม และคา y จะ
บอกจํานวนทศนิยมที่ตอ งระบุ เชน N(3,2) หมายถึงเปนตัวเลขซึ่งตองมีการระบุเปนทศนิยม 2 ตําแหนง
เชน 478.23 หรือ 30.00
1.5. D – จะหมายถึงวันที่ โดยใหมีการระบุในรูปแบบดังนี้ YYYY-MM-DD ซึ่ง YYYY เปนป พ.ศ. 4 หลัก และ
MM เปนเลขเดือน 2 หลัก และ DD เปนวันที่ 2 หลัก เชน หากตองการระบุวันที่ 25 มกราคม 2553 ตอง
ใสเปน “2553-01-25”
1.6. DT – จะหมายถึงวันที่และเวลา โดยใหมีการระบุในรูปแบบดังนี้ YYYY-MM-DD hh:mn:ss ซึ่ง YYYY
เปนป พ.ศ. 4 หลัก และ MM เปนเลขเดือน 2 หลัก และ DD เปนวันที่ 2 หลัก และ hh คือเวลาหลัก
ชั่วโมง โดยใหใชเปนแบบ 24 ชั่วโมง และ mn คือหนวยนาที สวน ss คือหนวยวินาที เชน หากตองการ
ระบุวันที่ 25 มกราคม 2553 เวลา 14.25 น. ตองใสเปน “2553-01-25 14:25:00”
** กรณีไมทราบวันใหระบุเปนวันที่ 01 กรณีไมทราบเดือน ใหระบุเปน เดือนที่ 01
1.7. TM – จะหมายถึงเวลา โดยใหมีการระบุในรูปแบบดังนี้ hh:mn:ss ซึ่ง hh คือเวลาหลักชั่วโมง โดยใหใช
เปนแบบ 24 ชั่วโมง และ mn คือหนวยนาที สวน ss คือหนวยวินาที เชน หากตองการระบุเวลา 14.25 น.
ตองใสเปน “14:25:00”
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2. รูปแบบการสรางแฟมขอมูล EXCEL สําหรับสํานักงาน ปปง. เพื่อสอบถาม
รายชื่อจากสถาบันการเงิน
รูปแบบของเนื้อหาของแฟมขอมูลจะเปนไฟลนามสกุล MS Excel
รายละเอียดของคอลัมน
Column Name
Attribute
FileType
ประเภทไฟล
RefAMFICSID
หมายเลขอางอิง รหัสรายชือ่
ที่รองขอ.ตามระบบ
AMFICS
RefAMLODocNo
หมายเลขอางอิง เชน เลข
คําสั่ง ต./ม./ย. หรือ เลข
หนังสือ
RequestType
ประเภทของขอมูลที่ ปปง.
ตองการ

Mandatory
จําเปน
จําเปน

DataType
คําอธิบาย
T(20)
‘REQUEST’
T(50)
T(250)

จําเปน

T(50)

ดูวิธีการระบุ ในภาคผนวก ก.
กรณีตองการมากกวา 1 ประเภท ใหคั่น
ดวย semi-colon (;)
ALL หมายถึง ตองการขอมูล Account
และ Statement
ACCOUNT หมายถึง ตองการขอมูล
Account
TRANSACTION หมายถึง ตองการขอมูล
Transaction(Statement)
รายละเอียด ดูภาคผนวก จ.
ALL หมายถึง ตองการขอมูลตั้งแตเปด
บัญชีถึงปจจุบัน(FinishDate)
PERIOD หมายถึง ตองการขอมูลในชวง
วันที่ ตาม StartDate และ FinishDate
CLOSE หมายถึง ตองการขอมูลตัง้ แตเปด
บัญชีถึงปดบัญชี
จําเปนตองระบุ กรณีระบุ PeriodTime =
‘PERIOD’

RequestDetail

รายละเอียดประเภทขอมูลที่
ปปง.ตองการ

จําเปน

T(20)

PeriodTime

ชวงวันที่ที่ตองการขอขอมูล

จําเปน

T(20)

StartDate

ชวงวันที่เริ่มที่ตองการขอ
ขอมูล

D

FinishDate

ชวงวันที่สิ้นสุดทีต่ อ งการขอ
ขอมูล

D

จําเปนตองระบุ กรณีระบุ PeriodTime =
‘PERIOD’

PersonType

ประเภทบุคคล

T(10)

Title

คํานําหนาชือ่

PERSON = บุคคลธรรมดา
LEGAL = นิติบุคคล
กรณีบุคคลธรรมดา หมายถึง คํานําหนาชือ่
หากเปนนิติบุคคลหมายถึงประเภทการจด
ทะเบียนการคา

CustomerName
ชือ่ ภาษาไทย
CustomerMiddleName ชือ่ กลาง ภาษาไทย

จําเปน

T(50)
ดู ภาคผนวก ข.
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Column Name
CustomerLastName
TitleEN
CustomerNameEN
CustomerMiddleName
EN
CustomerLastNameEN
CustomerID

Attribute
นามสกุล ภาษาไทย
คํานําหนาชือ่ ภาษาอังกฤษ
ชือ่ ภาษาอังกฤษ
ชือ่ กลาง ภาษาอังกฤษ

Mandatory
ดู ภาคผนวก ข.

นามสกุล ภาษาอังกฤษ
เลขที่บัตรประชาชน

ดู ภาคผนวก ข.
ดู ภาคผนวก ข.

T(100)
T(50)

CustomerPassportID
CustomerTaxID
CustomerArcID
CreditCardID
AccountID
AccountName
DOB

เลขที่หนังสือเดินทาง
เลขที่ผูเสียภาษี
เลขที่หนังสือตางดาว
เลขที่บัตรเครดิต
หมายเลขบัญชี
ชือ่ บัญชี
วันเดือนปเกิด

ดู ภาคผนวก ข.
ดู ภาคผนวก ข.
ดู ภาคผนวก ข.
ดู ภาคผนวก ข.
ดู ภาคผนวก ข.
ดู ภาคผนวก ข.

T(50)
T(50)
T(50)
T(50)
T(50)
T(250)
D

CustomerAddress
CustomerProvince
CustomerCountryCode
Ref.AMLODocumentRe
port

ที่อยู
ที่อยู-จังหวัด
ที่อยู-รหัสประเทศ
อางอิงเลขที่รายงานธุรกรรม
ตามมาตรา 13 หรือมาตรา
16
หมายเหตุ กรณีไมไดระบุ ID
อยางใดอยางหนึ่ง

No_id_remark

ดู ภาคผนวก ข.
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DataType
T(200)
T(50)
T(100)
T(100)

คําอธิบาย

กรณีบุคคลธรรมดา หมายถึง รหัส
ประชาชน 13 หลัก
กรณีนิติบุคคล หมายถึง เลขทะเบียนนิติ
บุคคลที่จดกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชย

รูปแบบ YYYY-MM-DD (ป พศ.)
กรณีบุคคลธรรมดา หมายถึง วันเดือนป
เกิด
กรณีนิติบุคคล หมายถึง วันที่จดทะเบียน
นิติบุคคล
** กรณีไมทราบวันเกิดใหระบุเปนวันที่ 01
กรณีไมทราบเดือนเกิด ใหระบุเปน เดือนที่
01

T(250)
T(100)
T(50)
T(50)
T(150)
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3. รูปแบบการสรางแฟมขอมูล สําหรับสถาบันการเงิน เพื่อตอบกลับ รายชื่อที่
สํานักงาน ปปง.สอบถาม
รูปแบบไฟลรายละเอียดบัญชี และรายการเคลื่อนไหวบัญชี เพื่อตอบกลับตามรายชื่อบุคคล
เจาของบัญชีที่ ปปง.สอบถาม
ซึ่งจะมีการตอบกลับ 2 รายละเอียด คือ ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชี (account) และขอมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการเคลื่อนไหวบัญชี (transaction)
โดยสถาบันการเงินสามารถตอบกลับได 2 ประเภทไฟลขอมูล คือ ไฟล MS Excel ตามที่
สํานักงาน ปปง.กําหนด หรือ ไฟล XML ตามที่สํานักงาน ปปง.กําหนด

3.1. การตอบกลับขอมูลบัญชี (Account) แบบ EXCEL
รายละเอียดของคอลัมน
Column Name
Attribute
สวนที่ ก. ขอมูลพื้นฐานของการตอบกลับ
ReporterOrgID
รหัสหนวยงานตาม
ลงทะเบียนไวกับสํานักงาน
ปปง. ตามระบบ ERS
ReporterOrgName
ชือ่ หนวยงานตาม
ลงทะเบียนไวกับสํานักงาน
ปปง. ตามระบบ ERS
RecordType
รูปแบบของขอมูลที่ตอบ
กลับ

Mandatory

DataType

จําเปน

T(50)

จําเปน

T(250)

จําเปน

T(20)

คําอธิบาย

ACCOUNT = ขอมูลบัญชี
TRANSACTION = ขอมูลรายการเดินบัญชี
กรณีนี้ ระบุ 'ACCOUNT'

InitiateTransactionDate ชวงวันที่เริ่มที่กรองขอมูลมา
จําเปน
DT
แสดง
EndTransactionDate
ชวงวันที่สิ้นสุดที่กรองขอมูล
จําเปน
DT
มาแสดง
ReportDate
วันที่รายงาน
จําเปน
D
สวนที่ ข-1 ขอมูล ACCOUNT สวนของบุคคลที่เกี่ยวของกับบัญชี <สามารถมีไดมากกวา 1 รายการ>
สวนที่ ข-1.1 ขอมูล ACCOUNT สวนตอบกลับตามรหัสรายชื่อทีร่ องขอ.ตามระบบ AMFICS
RefAMFICSID
หมายเลขอางอิง รหัสรายชื่อ
จําเปน
T(100) ตามที่ไดรับตอน request
ที่รองขอ.ตามระบบ
AMFICS
Response
มี/ไมมี ขอมูล
จําเปน
T(1)
ระบุ ‘Y’ กรณี มีขอ มูลในสวนลาง
ระบุ ‘N’ กรณี ไมสามารถระบุขอมูลใน
สวนลางได
ResponseRemark
เหตุผล กรณีไมมขี อ มูล
LT
ระบุสาเหตุ กรณีไมสามารถระบุขอมูลใน
สวนลางได (Response = N)
สวนที่ ข-1.2 ขอมูล ACCOUNT สวนรายละเอียดบุคคลที่เกี่ยวของกับบัญชี
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Column Name
CustomerType

Attribute
ประเภท เจาของบัญชี

OwnerType

ประเภท เจาของบัญชี

PersonType

ประเภทบุคคล

Title

คํานําหนา เจาของบัญชี

CustomerName
CustomerMidName

ชือ่ เจาของบัญชี ภาษาไทย
ชือ่ กลาง เจาของบัญชี
ภาษาไทย
CustomerLastName
นามสกุล เจาของบัญชี
ภาษาไทย
TitleEN
คํานําหนาชือ่ เจาของบัญชี
ภาษาอังกฤษ
CustomerNameEN
ชือ่ เจาของบัญชี
ภาษาอังกฤษ
CustomerMiddleName ชือ่ กลาง เจาของบัญชี
EN
ภาษาอังกฤษ
CustomerLastNameEN นามสกุล เจาของบัญชี
ภาษาอังกฤษ
AddressNo
บานเลขที่
Moo
หมูที่
Road
ถนน
Tambon
ตําบล/เขต
District
อําเภอ/แขวง
Address1
ที่อยู 1
Address2

Mandatory
จําเปน

DataType
คําอธิบาย
T(20)
OWNER = เจาของบัญชี/ผูเชาซือ้ /ผูจํานอง/
ผูกูยืม/ผูซื้อ-ขาย/ผูชําระเงิน/เจาของบัตร
CO-OWNER = เจาของบัญชีรวม/เจาของ
รวม/อื่นๆ
จําเปน
T(20)
กรณี CustomerType = ‘OWNER’
สามารถระบุ
ดูรายละเอียด
- ACCOUNT = เจาของบัญชี/ผูเ ชาซื้อ/ผู
ภาคผนวก ค.
จํานอง/ผูกูยืม/ผูซื้อ-ขาย/ผูชําระเงิน/เจาของ
บัตร
กรณี CustomerType = ‘CO-OWNER’
สามารถระบุ
- JOINT = เจาของบัญชีรวม/เจาของรวม
- BENEFICIARY = ผูรับผลประโยชน
- QUARANTOR = ผูค้ําประกัน
- AUTHORIZED = ผูมอี ํานาจลงนาม
จําเปน
T(10)
PERSON = บุคคลธรรมดา
LEGAL = นิติบุคคล
T(50)
กรณีบุคคลธรรมดา หมายถึง คํานําหนาชือ่
หากเปนนิติบุคคล หมายถึง ประเภทการจด
ทะเบียนการคา
ดูภาคผนวก ง.
T(200)
T(100)
ดูภาคผนวก ง.

T(100)

จําเปนตองระบุ กรณีบุคคลธรรมดา

T(50)
ดูภาคผนวก ง.

T(200)
T(100)

ดูภาคผนวก ง.

ที่อยู 2
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T(100)
T(250)
T(200)
T(200)
T(100)
T(100)
T(250)
T(250)

กรณีที่ไมสามารถแยกทีอ่ ยูออกเปน เลขที่/
ถนน/ตําบล ได
หากกรอกที่อยูใ น address1 ไมพอ ใหมา
กรอกตอใน address2
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Column Name
Province
ZipCode
CountryCode
Tel
CustomerID

CustomerTaxID
CustomerPassportID
CustomerArcID
Nationality
Occupantion
OccupantionDec
Income
InBankList

Attribute
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
รหัสประเทศ
เบอรโทร
หมายเลขประจําตัว
ประชาชน

หมายเลขประจําตัวภาษีที่
ออกโดยกรมสรรพากร
หมายเลขพาสปอรต
เลขที่หนังสือตางดาว
สัญชาติ
รหัสอาชีพ
คําอธิบายอาชีพ

Mandatory

DataType
คําอธิบาย
T(100)
T(10)
T(50)
default “TH”
T(100)
ดูภาคผนวก ง.
T(50)
กรณีบุคคลธรรมดา หมายถึง รหัสประชาชน
13 หลัก
กรณีนิติบุคคล ใหใชเลขทะเบียนนิติบุคคลที่
จดกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย
ดูภาคผนวก ง.
T(50)
ดูภาคผนวก ง.
ดูภาคผนวก ง.

รายไดตอ ป
มีรายชือ่ อยูในฐานขอมูล
ประเภทใดของธนาคารบาง

สวนที่ ข-2 ขอมูล ACCOUNT สวนรายละเอียดบัญชีหลัก
RefBankID
เลขที่อา งอิงที่สถาบัน
การเงินออก
AccountID
หมายเลขบัญชี/หมายเลข
เครดิตการด/หมายเลขตู
นิรภัย/หมายเลขบัตร
เครดิต/หมายเลขสัญญา
เงินกู/ หมายเลขกรรมธรรม/
หมายเลขสัญญาเชาซื้อ/
หมายเลขสัญญา ซื้อ-ขาย
AccountName
ชือ่ บัญชีธนาคาร/ชื่อบัญชี
บัตรเครดิต/ชือ่ กองทุน/ชือ่ นามสกุลผูซอื้ -ขาย
Currency
สกุลเงิน
AccountIs
ประเภทของขอมูลบัญชี
ตาม Request type
AccountStatus
สถานะบัญชี/สถานะบัตร
เครดิต/สถานะกูยืม

T(50)
T(50)
T(50)
T(50)
T(100)
N(20,2)
T(250)

T(100)

จําเปน

ดูรายละเอียด ภาคผนวก ค.
จําเปนตองระบุ กรณีระบุฟลด
Occupantion = 99
ระบุชื่อประเภทฐานขอมูลทีม่ ีรายชือ่ อยู กรณี
พบรายชื่อมากกวา 1 ฐานขอมูลใหคั่นดวย
semi-colon (;)
เชน เลขที่ใบคําขอเปดบัญชี /เลขที่ใบเสร็จ
ซื้อ-ขาย

T(100)

T(250)

จําเปนตองระบุ กรณีบัญชีธนาคาร

จําเปน
จําเปน

T(3)
T(50)

“THB”

จําเปน

T(20)

'ACTIVE' ยังเปดใชงานอยู
'CLOSE' ปดการใชงานไปแลว
'WAITING' ระหวางพิจารณา

'HOLD' ถูกระงับ
สวนที่ ข-3 ขอมูล ACCOUNT สวนของรายละเอียดบัญชี
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Column Name
AccountDate

DueDate
AccountType

AccountTypeDesc
BranchID
CreditLine

ActualBalance

AccountRemark

Attribute
Mandatory
วันที่เปดบัญชีธนาคาร/วันที่
จําเปน
เริ่มเชาตูนิรภัย/วันที่เปด
บัตรเครดิต/วันทีซื้อกองทุน
ครั้งแรก/วันที่ทําสัญญา/
วันที่ทําสัญญาซือ้ -ขาย
วันที่ครบสัญญากู/ วันที่ครบ
สัญญาจํานอง/วันที่ปดบัญชี
ประเภทบัญชี/ประเภทบัตร
เครดิต/ประเภทการกู/ วันที่
ใหกู/ประเภทประกันภัย/
ประเภทกองทุน/ประเภท
การเชาซื้อ/ประเภทการซื้อขาย/ประเภทสินเชื่อ
คําอธิบายประเภท เพิ่มเติม
รหัสสาขาที่เปดบัญชี ตามที่
ลงทะเบียนไวกับ ปปง.ตาม
ระบบ ERS
ในกรณีที่เปนบัญชีเบิกเกิน
วงเงิน ใหแสดงวงเงินสูงสุดที่
สถาบันการเงินใหแกลูกคา
รายนี้ /วงเงินบัตรเครดิต/
วงเงินกูที่อนุมัติ/ทุน
ประกันภัย/จํานวนหุน
กองทุนที่ซื้อ/วงเงินจํานอง/
วงเงินสินเชื่อ/มูลคา
ทรัพยสินคา
ยอดเงินคงเหลือปจจุบัน /
จําเปน
ยอดหนี้บัตรเครดิต/ยอดหนี้
คงเหลือเงินกู/ จํานวนหุน
กองทุนทีเ่ หลือ/ยอดเงินรวม
ที่ซื้อ-ขาย/ยอดเงินสินเชื่อ/
มูลคาทรัพยสินทีช่ ําระเปน
เงินสด
หลักทรัพยค้ําประกัน/ทรัพย
ที่เชาซื้อ/รายละเอียดทรัพย
ที่ซื้อ-ขาย
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DataType
D

คําอธิบาย

D
T(100)

ดูรายละเอียด ภาคผนวก ค.

T(200)
T(30)
N(20,2)

N(20,2)

LT

จําเปนตองระบุ
กรณี 05 - สอบถาม การค้ําประกันและการ
กูยืมเงิน
และกรณี 08 – สอบถาม รายการเชาซือ้
และกรณี 09 – สอบถาม รายการจํานอง
และกรณี 11 – สอบถาม รายการซื้อขายอัญมณี/เพชรพลอย/ทองคํา ฯลฯ
และกรณี 12 – สอบถามรายการซื้อ-ขาย
อสังหาริมทรัพย
หน้าที 10

Column Name
Installment
AssetType

Attribute
จํานวนงวด
ประเภททรัพยที่ซื้อ-ขาย

Mandatory

DataType
คําอธิบาย
N(5,2)
T(100) ดูรายละเอียด ภาคผนวก ค.

3.2. การตอบกลับขอมูลรายการเคลื่อนไหวของบัญชี (Transaction) แบบ
EXCEL
รายละเอียดของคอลัมน
Column Name
Attribute
Mandatory DataType
คําอธิบาย
สวนที่ ก. ขอมูลพื้นฐานของการตอบกลับ
ระบุเหมือน ขอ 3.1รูปแบบการสรางแฟมขอมูล ACCOUNT สําหรับสถาบันการเงิน เพื่อตอบกลับ รายชื่อที่สํานักงาน ปปง.สอบถาม
แตใหระบุ ฟลด RecordType = ‘TRANSACTION’ แทน
สวนที่ ข-1 ขอมูล ACCOUNT สวนของบุคคลที่เกี่ยวของกับบัญชี
สวนที่ ข-1.1 ขอมูล ACCOUNT สวนตอบกลับตามรหัสรายชื่อทีร่ องขอ.ตามระบบ AMFICS
ระบุเหมือน ขอ 3.1รูปแบบการสรางแฟมขอมูล ACCOUNT สําหรับสถาบันการเงิน เพื่อตอบกลับ รายชื่อที่สํานักงาน ปปง.สอบถาม
สวนที่ ข-1.2 ขอมูล ACCOUNT สวนรายละเอียดบุคคลที่เกี่ยวของกับบัญชี
กรณี TRANSACTION ไมตอ งระบุสวนนี้
สวนที่ ข-2 ขอมูล ACCOUNT สวนรายละเอียดบัญชีหลัก
ระบุเหมือน ขอ 3.1รูปแบบการสรางแฟมขอมูล ACCOUNT สําหรับสถาบันการเงิน เพื่อตอบกลับ รายชื่อที่สํานักงาน ปปง.สอบถาม
สวนที่ ข-3 ขอมูล ACCOUNT สวนของรายละเอียดบัญชี
กรณี TRANSACTION ไมตอ งระบุสวนนี้
สวนที่ ค ขอมูล TRANSACTION สวนของรายละเอียดการเคลื่อนไหวบัญชี
TransDate
วันที่เกิดธุรกรรม
จําเปน
D
Time
เวลาที่เกิดธุรกรรม
จําเปน
TM
Activity
กิจกรรมที่เกิดธุรกรรม/
จําเปน
T(100)
ประเภทธุรกรรม (ซื้อ-ขายชําระคางวด-ชําระสินเชื่อ)
ActivityBy
วิธีการเกิดธุรกรรม
T(100) INTERNET – จาก Internet
FAX – รับคําสั่งจาก Fax
DOCUMENT – รับคําสั่งจากเอกสาร
MaturityDate
วันครบกําหนดของบัญชีเงิน
D
จําเปนตองระบุ กรณีเปนประเภทบัญชีฝาก
ฝากประจํา/วันครบกําหนด
ประจํา (AccountType = “Tax Free”)
จายเบี้ยประกัน
Rate
อัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงิน
N(10,2) จําเปนตองระบุ กรณีเปนประเภทบัญชีฝาก
ฝากประจํา/คาเบี้ยประกัน/
ประจํา (AccountType = “Tax Free”)
คางวดจํานอง
RatePeriod
การคิดอัตราดอกเบี้ย(ราย
T(5)
M = รายเดือน
เดือน/รายป)
Y = รายป
RefID
เลขที่อา งอิงธุรกรรมที่
T(50)
สถาบันการเงินออก
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Column Name
Debit

Credit

Balance
TransBranchID
TransTellerID
FromTransCountry
FromName
FromCountry
FromNationality
FromContactInfo
ToName
ToCountry
ToNationality
ToContactInfo
ToTransCountry
AssetType

Attribute
จํานวนเงินที่ถอนจากบัญชี/
จํานวนเงินใชจายบัตร
เครดิต/ราคาพารของ
กองทุน/จํานวนเงินที่ขาย
จํานวนเงินที่ฝากเขาบัญชี/
จํานวนเงินที่ซื้อ/จํานวนเงิน
สินเชื่อ/จํานวนเงินผอน
ชําระแตละงวด
จํานวนเงินคงเหลือ
รหัสสาขาอางอิงของสถาบัน
การเงินที่ทําธุรกรรมนี้
รหัสอางอิงของพนักงาน
สถาบันการเงินที่เปนผู
บันทึกธุรกรรม
รหัสประเทศ ที่โอน/ฝาก
ชือ่ ผูโอน/ฝาก
รหัสประเทศ ผูโอน/ฝาก
สัญชาติ ผูโอน/ฝาก
ขอมูลติดตอ ผูโอน/ฝาก
ชือ่ ผูรับโอน
รหัสประเทศ ผูรับโอน
สัญชาติ ผูรับโอน
ขอมูลติดตอ ผูรับโอน
รหัสประเทศ ที่รับโอน
ประเภททรัพยที่ซื้อ-ขาย

Mandatory

DataType
คําอธิบาย
N(20,2) จําเปนตองระบุ กรณีไมไดระบุ ฟลด Credit

N(20,2)

จําเปนตองระบุ กรณีไมไดระบุ ฟลด Debit

N(20,2)
T(30)
T(30)
จําเปน
จําเปน

T(50)
T(250)
T(50)
T(50)
T(250)
T(250)
T(50)
T(50)
T(250)
T(50)
T(100)

AssetNumber

ปริมาณ ทรัพยที่ซอื้ -ขาย
และหนวยนับที่ซื้อ-ขาย

T(200)

AssetRemark

รายละเอียด ทรัพยที่ซอื้ ขาย

LT
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เชน ที่อยู หรือเบอรโทรติดตอทีใ่ หไว

เชน ที่อยู หรือเบอรโทรติดตอทีใ่ หไว
จําเปนตองระบุ
กรณี 11 – สอบถาม รายการซื้อ-ขายอัญ
มณี/เพชรพลอย/ทองคํา ฯลฯ
และกรณี 12 – สอบถามรายการซื้อ-ขาย
อสังหาริมทรัพย
ดูรายละเอียด ภาคผนวก ค.
จําเปนตองระบุ
กรณี 11 – สอบถาม รายการซื้อ-ขายอัญ
มณี/เพชรพลอย/ทองคํา ฯลฯ
และกรณี 12 – สอบถามรายการซื้อ-ขาย
อสังหาริมทรัพย
จําเปนตองระบุ
กรณี 11 – สอบถาม รายการซื้อ-ขายอัญ
มณี/เพชรพลอย/ทองคํา ฯลฯ
และกรณี 12 – สอบถามรายการซื้อ-ขาย
อสังหาริมทรัพย
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4. รูปแบบการสรางแฟมขอมูล เพือ่ ตอบกลับรายชื่อที่สํานักงาน ปปง.สอบถาม
แบบ XML
รูปแบบของเนื้อหาของแฟมขอมูลจะเปนไฟลนามสกุล .xml

โครงสรางแฟม XML
1. แฟมขอมูลจะตองเริ่มตนดวยสวนหัวของขอมูลซึ่งเปนขอความตอไปนี้
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2. กรณีตองการสรางไฟลขอ มูลเพื่อสงรายละเอียดบัญชีของลูกคา ตองเริ่มตนดวย <AMFICSreport RecordType
="ACCOUNT"> สวนปดทายแฟมขอมูล </AMFICSreport>
3. กรณีตองการสรางไฟลขอ มูลเพื่อสงรายละเอียดเคลี่ยนไหวบัญชีของลูกคา ตองเริ่มตนดวย <AMFICSreport
RecordType ="TRANSACTION"> สวนปดทายแฟมขอมูล </AMFICSreport>
4. ในหนึ่งแฟมขอมูลจะมีกี่รายการขอมูลก็ได เชน กลุม ของขอมูลแตละบัญชีลูกคาจะขึ้นตนดวย <Customer> และ
ปดทายเมื่อสิ้นสุดขอมูลของแตละบัญชีลูกคาดวย </Customer> ซึ่งจะถือวาเปน 1 กลุม ขอมูล
5. แตละกลุมขอมูล จะขึ้นตนดวย <ชือ่ กลุมขอมูลตามที่กําหนด> และปดทายเมื่อสิ้นสุดกลุมขอมูลนั้นๆดวย </ชื่อ
กลุมขอมูลตามที่กําหนด>
6. กลุมขอมูล สามารถมีกลุมขอมูลภายใตไดดวย เชน กลุมขอมูลแตละบัญชีลูกคา จะประกอบดวยกลุมขอมูลที่อยู
หลายแบบ โดยจะขึ้นตนดวย <CustomerAddress> และปดทายเมื่อสิ้นสุดดวย </CustomerAddress> และอยู
ภายใตกลุข อ มูลแตละบัญชีลูกคา <Customer>
7. การยอหนาและขึ้นบรรทัดใหมมไี วเพื่อความสวยงาม จะกระทําหรือไมก็ได
8. ในกรณีที่ไมมขี อ มูล เชนผูกรอกไมไดกรอกชือ่ กลาง ไมตอ งสง Tag XML นั้นๆมา ยกเวนขอมูลบังคับ ถาไมมขี อ มูล
จริงๆ จะตองสงขอความ [NAV]
9. ตัวอักษรตอไปนี้ จะตองแปลงรูปกอนจะใสในขอมูล
ตัวอักษร
รูปแบบปกติ
แปลงเปน
เครื่องหมาย ampersand
&
&amp;
เครื่องหมายนอยกวา
<
&lt;
เครื่องหมายมากกวา
>
&gt;
ตัวอยาง
กรณีชอื่ เจาของบัญชีเปนบริษัท Arther & Son Co., Ltd. เมื่อใสในขอมูลจะเปน Arther &amp; Son Co., Ltd.
10. เนื่องจาก tag ของ XML นั้นมีโครงสรางแบบหลายชั้นได ดังนั้นการอธิบายถึง tag ที่อยูล ึกเขาไปจะใชวิธีแสดงเปน
path แทน เชน
customer/account/<CustomerName>
จะหมายถึง
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3.3. การตอบกลับขอมูลบัญชี (Account) แบบ XML
รายละเอียดของคอลัมน
Column Name
Attribute
Mandatory DataType
คําอธิบาย
สวนที่ ก. ขอมูลพื้นฐานของการตอบกลับ
<AMFICSreport
Tag เริ่มตนการสงขอมูล
RecordType
- จําเปนตองระบุ
="ACCOUNT">
ReporterOrgID
รหัสหนวยงานตาม
จําเปน
T(50)
ลงทะเบียนไวกับสํานักงาน
ปปง. ตามระบบ ERS
ReporterOrgName
ชือ่ หนวยงานตาม
จําเปน
T(250)
ลงทะเบียนไวกับสํานักงาน
ปปง. ตามระบบ ERS
InitiateTransactionDate ชวงวันที่เริ่มที่กรองขอมูลมา
จําเปน
DT
แสดง
EndTransactionDate
ชวงวันที่สิ้นสุดที่กรองขอมูล
จําเปน
DT
มาแสดง
ReportDate
วันที่รายงาน
จําเปน
D
สวนที่ ข-1 ขอมูล ACCOUNT สวนของบุคคลที่เกี่ยวของกับบัญชี <สามารถมีไดมากกวา 1 รายการ>
<Customer>
Tag เริ่มตนขอมูล สวนของรายละเอียดบัญชีลูกคา
- จําเปนตองระบุ
สวนที่ ข-1.1 ขอมูล ACCOUNT สวนตอบกลับตามรหัสรายชื่อทีร่ องขอ.ตามระบบ AMFICS
RefAMFICSID
หมายเลขอางอิง รหัสรายชื่อ
จําเปน
T(100) ตามที่ไดรับตอน request
ที่รองขอ.ตามระบบ
AMFICS
Customer/<Response Tag เริ่มตนขอมูล สวนของรายละเอียดบัญชีลูกคาอางอิงรายการ AMFICS
AMFICS>
- จําเปนตองระบุ
Response
มี/ไมมี ขอมูล
จําเปน
T(1)
ระบุ ‘Y’ กรณี มีขอ มูลในสวนลาง
ระบุ ‘N’ กรณี ไมสามารถระบุขอมูลใน
สวนลางได
โดยกรณี response = 'N' ไมตอ งระบุ
รายละเอียดอื่นๆมา
ResponseRemark
เหตุผล กรณีไมมขี อ มูล
LT
ระบุสาเหตุ กรณีไมสามารถระบุขอมูลใน
สวนลางได (Response = N)
</ResponseAMFICS> Tag สิ้นสุดขอมูล สวนของรายละเอียดบัญชีลูกคาอางอิงรายการ AMFICS
สวนที่ ข-1.2 ขอมูล ACCOUNT สวนรายละเอียดบุคคลที่เกี่ยวของกับบัญชี
Customer/<Owner>
Tag เริ่มตนขอมูล สวนของขอมูลลูกคาบัญชีธนาคาร/ผูก/ู ผูจํานอง ที่เปนเจาของบัญชี/ผูเชาซื้อ/ผูจํานอง/ผู
กูยืม/ผูซื้อ-ขาย/ผูชาํ ระเงิน/เจาของบัตร
- จําเปนตองระบุ
OwnerType
ประเภท เจาของบัญชี
จําเปน
T(20)
กรณี CustomerType = ‘OWNER’
สามารถระบุ
ดูรายละเอียด
- ACCOUNT = เจาของบัญชี/ผูเ ชาซื้อ/ผู
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Column Name

Attribute

PersonType

ประเภทบุคคล

Title

คํานําหนา เจาของบัญชี

CustomerName
CustomerMidName
CustomerLastName
TitleEN

ชือ่ เจาของบัญชี
ชือ่ กลาง เจาของบัญชี
นามสกุล เจาของบัญชี
คํานําหนาชือ่ เจาของบัญชี
ภาษาอังกฤษ
ชือ่ เจาของบัญชี
ภาษาอังกฤษ

CustomerNameEN

Mandatory
ภาคผนวก ค.

DataType

จําเปน

T(10)
T(50)

ดูภาคผนวก ง.
ดูภาคผนวก ง.
ดูภาคผนวก ง.

T(100)
T(100)
T(100)
T(50)
T(200)

CustomerMiddleName ชือ่ กลาง เจาของบัญชี
EN
ภาษาอังกฤษ
CustomerLastNameEN นามสกุล เจาของบัญชี
ดูภาคผนวก ง.
ภาษาอังกฤษ
Customer/Owner/<Cu Tag เริ่มตนขอมูล สวนของรายละเอียดที่อยูลูกคา
stomerAddress>
- จําเปนตองระบุ
AddressNo
บานเลขที่
Moo
หมูที่
Road
ถนน
Tambon
ตําบล/เขต
District
อําเภอ/แขวง
Address1
ที่อยู 1

T(100)

Address2

ที่อยู 2

T(250)

Province
ZipCode
CountryCode
Tel
</CustomerAddress>
CustomerID

จังหวัด
T(100)
รหัสไปรษณีย
T(10)
รหัสประเทศ
T(50)
เบอรโทร
T(100)
Tag สิ้นสุดขอมูล สวนของรายละเอียดทีอ่ ยูเจาของบัญชี
หมายเลขประจําตัว
ดูภาคผนวก ง.
T(50)
ประชาชน
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คําอธิบาย
จํานอง/ผูกูยืม/ผูซอื้ -ขาย/ผูชําระเงิน/
เจาของบัตร
PERSON = บุคคลธรรมดา
LEGAL = นิติบุคคล
กรณีบุคคลธรรมดา หมายถึง คํานําหนาชือ่
หากเปนนิติบุคคล หมายถึง ประเภทการ
จดทะเบียนการคา

กรณี ไมไดระบุ ฟลด CustomerName(
ชือ่ ภาษาไทย) จําเปนตองระบุ ฟลด
CustomerNameEN(ชือ่ ภาษาอังกฤษ)

T(100)

T(250)
T(200)
T(200)
T(100)
T(100)
T(250)

กรณีที่ไมสามารถแยกทีอ่ ยูอ อกเปน เลขที่/
ถนน/ตําบล ได
หากกรอกที่อยูใ น address1 ไมพอ ใหมา
กรอกตอใน address2

จําเปนตองระบุ กรณีไมไดระบุ
CustomerTaxID และ
CustomerPassportID
กรณีบุคคลธรรมดา หมายถึง รหัส
ประชาชน 13 หลัก
กรณีนิติบุคคล ใหใชเลขทะเบียนนิติบุคคล
ที่จดกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
หน้าที 15

Column Name

Attribute

Mandatory

DataType

ดูภาคผนวก ง.

T(50)

ดูภาคผนวก ง.
ดูภาคผนวก ง.

T(50)
T(50)
T(50)
T(50)
T(100)

คําอธิบาย
พาณิชย

CustomerTaxID
CustomerPassportID
CustomerArcID
Nationality
Occupantion
Occupantion Dec
Income
InBankList

หมายเลขประจําตัวภาษีที่
ออกโดยกรมสรรพากร
หมายเลขพาสปอรต
เลขที่หนังสือตางดาว
สัญชาติ
อาชีพ
คําอธิบายอาชีพ
รายได
มีรายชือ่ อยูในฐานขอมูล
ประเภทใดของธนาคารบาง

N(20,2)
T(250)

ดูรายละเอียด ภาคผนวก ค.
จําเปนตองระบุ กรณีระบุฟลด
Occupantion = 99
ระบุชื่อประเภทฐานขอมูลทีม่ ีรายชือ่ อยู
กรณีพบรายชื่อมากกวา 1 ฐานขอมูลใหคั่น
ดวย semicolon (;)

</Owner>
Tag สิ้นสุดขอมูล สวนของขอมูลลูกคาบัญชีธนาคาร
Customer/<CoOwner> Tag เริ่มตนขอมูล สวนของขอมูลลูกคาบัญชีธนาคาร/ผูก/ู ผูจํานอง ที่เปนผูเกี่ยวของบัญชี
- ไมจําเปนตองระบุ กรณีไมมผี ูรวมบัญชี/ผูรับผลประโยชน/ผูคําประกัน
- กรณีระบุ สามารถมีไดมากกวา 1 รายการ
OwnerType
ประเภท เจาของบัญชี
T(20)
กรณี CustomerType = ‘CO-OWNER’
สามารถระบุ
- JOINT = เจาของบัญชีรวม/เจาของรวม
- BENEFICIARY = ผูรับผลประโยชน
- QUARANTOR = ผูค้ําประกัน
- AUTHORIZED = ผูมอี ํานาจลงนาม
PersonType
ประเภทบุคคล
T(10)
PERSON = บุคคลธรรมดา
LEGAL = นิติบุคคล
Title
คํานําหนา เจาของบัญชี
T(50)
กรณีบุคคลธรรมดา หากเปนนิติบุคคล
หมายถึงประเภทการจดทะเบียนการคา
CustomerName
ชือ่ เจาของบัญชี
T(100)
CustomerMidName
ชือ่ กลาง เจาของบัญชี
T(100)
CustomerLastName
นามสกุล เจาของบัญชี
T(100)
TitleEN
คํานําหนาชือ่ เจาของบัญชี
T(50)
ภาษาอังกฤษ
CustomerNameEN
ชือ่ เจาของบัญชี
T(200)
ภาษาอังกฤษ
CustomerMiddleName ชือ่ กลาง เจาของบัญชี
T(100)
EN
ภาษาอังกฤษ
CustomerLastNameEN นามสกุล เจาของบัญชี
T(100)
ภาษาอังกฤษ
Customer/<Customer Tag เริ่มตนขอมูล สวนของ
Address>
รายละเอียดที่อยูล ูกคา
- จําเปนตองระบุ
AddressNo
บานเลขที่
T(250)
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Column Name
Moo
Road
Tambon
District
Address1

Attribute

Mandatory

DataType
คําอธิบาย
หมูที่
T(200)
ถนน
T(200)
ตําบล/เขต
T(100)
อําเภอ/แขวง
T(100)
ที่อยู 1
T(250) กรณีที่ไมสามารถแยกทีอ่ ยูอ อกเปน เลขที่/
ถนน/ตําบล ได
Address2
ที่อยู 2
T(250) หากกรอกที่อยูใ น address1 ไมพอ ใหมา
กรอกตอใน address2
Province
จังหวัด
T(100)
ZipCode
รหัสไปรษณีย
T(10)
CountryCode
รหัสประเทศ
T(50)
Tel
เบอรโทร
T(100)
</CustomerAddress> Tag สิ้นสุดขอมูล สวนของรายละเอียดทีอ่ ยูเจาของบัญชี
CustomerID
หมายเลขประจําตัว
T(50)
กรณีบุคคลธรรมดา หมายถึง รหัส
ประชาชน
ประชาชน 13 หลัก
กรณีนิติบุคคล ใหใชเลขทะเบียนนิติบุคคล
ที่จดกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย
CustomerTaxID
หมายเลขประจําตัวภาษีที่
T(50)
ออกโดยกรมสรรพากร
CustomerPassportID
หมายเลขพาสปอรต
T(50)
CustomerArcID
เลขที่หนังสือตางดาว
ดูภาคผนวก ง.
T(50)
Nationality
สัญชาติ
T(50)
Occupantion
อาชีพ
T(50)
ดูรายละเอียด ภาคผนวก ค.
Occupantion Dec
คําอธิบายอาชีพ
T(100) จําเปนตองระบุ กรณีระบุฟลด
Occupantion = 99
Income
รายได
N(20,2)
InBankList
มีรายชือ่ อยูในฐานขอมูล
T(250) ระบุชื่อประเภทฐานขอมูลทีม่ ีรายชือ่ อยู
ประเภทใดของธนาคารบาง
กรณีพบรายชื่อมากกวา 1 ฐานขอมูลใหคั่น
ดวย semi-colon (;)
</CoOwner>
Tag สิ้นสุดขอมูล สวนของรายละเอียดเจาของบัญชี ที่เปนผูรวมทําบัญชี
สวนที่ ข-2 ขอมูล ACCOUNT สวนรายละเอียดบัญชีหลัก
Customer/<Account> Tag เริ่มตนขอมูล สวนของรายการบัญชีของบุคคลนั้นๆ
- จําเปนตองระบุ
- มีไดมากกวา 1 รายการ
Customer/Account/<A Tag เริ่มตนขอมูล สวนของรายละเอียดบัญชี
ccountInfo>
- จําเปนตองระบุ
T(100)
RefBankID
เลขที่อา งอิงที่สถาบัน
เชน เลขที่ใบคําขอเปดบัญชี /เลขที่ใบเสร็จ
การเงินออก
ซื้อ-ขาย
AccountID
หมายเลขบัญชี/หมายเลขตู
จําเปน
T(100)
นิรภัย/หมายเลขบัตร
เครดิต/หมายเลขสัญญา
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Column Name

AccountName
Currency
AccountIs
AccountStatus

Attribute
เงินกู/ หมายเลขกรรมธรรม/
หมายเลขสัญญาเชาซื้อ/
หมายเลขสัญญา ซื้อ-ขาย
ชือ่ บัญชีธนาคาร/ชื่อบัญชี
บัตรเครดิต/ชือ่ กองทุน/ชือ่ นามสกุลผูซอื้ -ขาย
สกุลเงิน
ประเภทของขอมูลบัญชี
ตาม Request type
สถานะบัญชี/สถานะบัตร
เครดิต/สถานะกูยืม

Mandatory

DataType

คําอธิบาย

T(250)
“THB”

จําเปน

T(3)
T(50)

จําเปน

T(20)

'ACTIVE' ยังเปดใชงานอยู
'CLOSE' ปดการใชงานไปแลว
'WAITING' ระหวางพิจารณา

'HOLD' ถูกระงับ
</AccountInfo>
Tag สิ้นสุดขอมูล สวนของรายละเอียดบัญชี
สวนที่ ข-3 ขอมูล ACCOUNT สวนของรายละเอียดบัญชี
Customer/Account/<A Tag เริ่มตนขอมูล สวนของรายละเอียดบัญชีของบุคคลนั้นๆ
ccountDetail>
- จําเปนตองระบุ
AccountDate
วันที่เปดบัญชีธนาคาร/วันที่
D
เริ่มเชาตูนิรภัย/วันที่เปด
บัตรเครดิต/วันทีซื้อกองทุน
ครั้งแรก/วันที่ทําสัญญา/
วันที่ทําสัญญาซือ้ -ขาย
DueDate
วันที่ครบสัญญากู/ วันที่ครบ
D
สัญญาจํานอง/วันที่ปดบัญชี
T(100)
AccountType
ประเภทบัญชี/ประเภทบัตร
เครดิต/ประเภทการกู/
ประเภทประกันภัย/ประเภท
กองทุน/ประเภทการเชาซื้อ/
ประเภทการซื้อ-ขาย/
ประเภทสินเชื่อ
AccountTypeDesc
คําอธิบายประเภท เพิ่มเติม
T(200)
BranchID
รหัสสาขาที่เปดบัญชี ตามที่
T(30)
ลงทะเบียนไวกับ ปปง.ตาม
ระบบ ERS
CreditLine
ในกรณีที่เปนบัญชีเบิกเกิน
N(20,2)
วงเงิน ใหแสดงวงเงินสูงสุดที่
สถาบันการเงินใหแกลูกคา
รายนี้ /วงเงินบัตรเครดิต/
วงเงินกูที่อนุมัติ/ทุน
ประกันภัย/จํานวนหุน
กองทุนที่ซื้อ/วงเงินจํานอง/
วงเงินสินเชื่อ/มูลคา
AMLO Financial Information Cooperation System: AMFICS
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Column Name
ActualBalance

AccountRemark

Installment
AssetType
</AccountDetail>
</Account>
</Customer>
</AMFICSreport >

Attribute
ทรัพยสินคา
ยอดเงินคงเหลือปจจุบัน /
ยอดหนี้บัตรเครดิต/ยอดหนี้
คงเหลือเงินกู/ จํานวนหุน
กองทุนทีเ่ หลือ/ยอดเงินรวม
ที่ซื้อ-ขาย/ยอดเงินสินเชื่อ/
มูลคาทรัพยสินทีช่ ําระเปน
เงินสด
หลักทรัพยค้ําประกัน/ทรัพย
ที่เชาซื้อ/รายละเอียดทรัพย
ที่ซื้อ-ขาย

Mandatory

DataType

คําอธิบาย

N(20,2)

LT

จํานวนงวด
N(5,2)
ประเภททรัพยที่ซื้อ-ขาย
T(100)
Tag สิ้นสุดขอมูล สวนของรายละเอียดบัญชีลูกคา
Tag สิ้นสุดขอมูล สวนของรายการบัญชีลูกคา
- จําเปนตองระบุ
Tag สิ้นสุดขอมูล สวนของขอมูลลูกคาบัญชีธนาคาร
- จําเปนตองระบุ
Tag สิ้นสุดการสงขอมูล
- จําเปนตองระบุ

จําเปนตองระบุ
กรณี 05 - สอบถาม การค้ําประกันและ
การกูยืมเงิน
และกรณี 08 – สอบถาม รายการเชาซือ้
และกรณี 09 – สอบถาม รายการจํานอง
และกรณี 11 – สอบถาม รายการซื้อขายอัญมณี/เพชรพลอย/ทองคํา ฯลฯ
และกรณี 12 – สอบถามรายการซื้อ-ขาย
อสังหาริมทรัพย
ดูรายละเอียด ภาคผนวก ค.

3.3. การตอบกลับขอมูลรายการเคลื่อนไหวของบัญชี (Transaction) แบบ
XML
รายละเอียดของคอลัมน
Column Name
Attribute
Mandatory DataType
คําอธิบาย
สวนที่ ก. ขอมูลพื้นฐานของการตอบกลับ
<AMFICSreport
Tag เริ่มตนการสงขอมูล
RecordType
- จําเปนตองระบุ
="TRANSACTION">
ระบุเหมือน ขอ 3.1รูปแบบการสรางแฟมขอมูล ACCOUNT สําหรับสถาบันการเงิน เพื่อตอบกลับ รายชื่อที่สํานักงาน ปปง.สอบถาม
แตใหระบุ ฟลด RecordType = ‘TRANSACTION’ แทน
สวนที่ ข-1 ขอมูล ACCOUNT สวนของบุคคลที่เกี่ยวของกับบัญชี
<Customer>
Tag เริ่มตนขอมูล สวนของรายละเอียดบัญชีลูกคา
- จําเปนตองระบุ
AMLO Financial Information Cooperation System: AMFICS
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Column Name
Attribute
Mandatory DataType
คําอธิบาย
สวนที่ ข-1.1 ขอมูล ACCOUNT สวนตอบกลับตามรหัสรายชื่อทีร่ องขอ.ตามระบบ AMFICS
RefAMFICSID
หมายเลขอางอิง รหัสรายชื่อ
จําเปน
T(100) ตามที่ไดรับตอน request
ที่รองขอ.ตามระบบ
AMFICS
Customer/<Response Tag เริ่มตนขอมูล สวนของรายละเอียดบัญชีลูกคาอางอิงรายการ AMFICS
AMFICS>
- จําเปนตองระบุ
ระบุเหมือน ขอ 3.1รูปแบบการสรางแฟมขอมูล ACCOUNT สําหรับสถาบันการเงิน เพื่อตอบกลับ รายชื่อที่สํานักงาน ปปง.สอบถาม
</ResponseAMFICS> Tag สิ้นสุดขอมูล สวนของรายละเอียดบัญชีลูกคาอางอิงรายการ AMFICS
Customer/<Account> Tag เริ่มตนขอมูล สวนของรายการบัญชีของบุคคลนั้นๆ
- จําเปนตองระบุ
สวนที่ ข-1.2 ขอมูล ACCOUNT สวนรายละเอียดบุคคลที่เกี่ยวของกับบัญชี
กรณี TRANSACTION ไมตอ งระบุรายละเอียดในสวนนี้
สวนที่ ข-2 ขอมูล ACCOUNT สวนรายละเอียดบัญชีหลัก
Customer/Account/<A Tag เริ่มตนขอมูล สวนของรายละเอียดบัญชี
ccountInfo>
- จําเปนตองระบุ
ระบุเหมือน ขอ 3.1รูปแบบการสรางแฟมขอมูล ACCOUNT สําหรับสถาบันการเงิน เพื่อตอบกลับ รายชือ่ ที่สํานักงาน ปปง.สอบถาม
สวนที่ ข-3 ขอมูล ACCOUNT สวนของรายละเอียดบัญชี
กรณี TRANSACTION ไมตอ งระบุสวนนี้
สวนที่ ค ขอมูล TRANSACTION สวนของรายละเอียดการเคลื่อนไหวบัญชี
</AccountInfo>
Tag สิ้นสุดขอมูล สวนของรายการละเอียดบัญชี
Customer/Account/<T Tag เริ่มตนขอมูล สวนของรายการบัญชีเคลื่อนไหวบัญชี ของบัญชีนั้นๆ
ransaction>
- มีไดมากกวา 1 รายการ
TransDate
วันที่เกิดธุรกรรม
จําเปน
D
Time
เวลาที่เกิดธุรกรรม
จําเปน
TM
Activity
กิจกรรมที่เกิดธุรกรรม/
จําเปน
T(100)
ประเภทธุรกรรม (ซื้อ-ขายชําระคางวด-ชําระสินเชื่อ)
ActivityBy
วิธีการเกิดธุรกรรม
T(100) เชน
INTERNET – จาก Internet
FAX – รับคําสั่งจาก Fax
DOCUMENT – รับคําสั่งจากเอกสาร
MaturityDate
วันครบกําหนดของบัญชีเงิน
D
จําเปนตองระบุ กรณีเปนประเภทบัญชีฝาก
ฝากประจํา/วันครบกําหนด
ประจํา (AccountType = “Fixed”)
จายเบี้ยประกัน
Rate
อัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงิน
N(10,2) จําเปนตองระบุ กรณีเปนประเภทบัญชีฝาก
ฝากประจํา/คาเบี้ยประกัน/
ประจํา (AccountType = “Fixed”)
คางวดจํานอง
RatePeriod
การคิดอัตราดอกเบี้ย(ราย
T(5)
M = รายเดือน
เดือน/รายป)
Y = รายป
RefID
เลขที่อา งอิงธุรกรรมที่
T(50)
สถาบันการเงินออก
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Column Name
Debit
Credit

Balance
TransBranchID
TransTellerID
FromTransCountry
FromName
FromCountry
FromNationality
FromContactInfo
ToName
ToCountry
ToNationality
ToContactInfo
ToTransCountry
AssetType

AssetNumber

AssetRemark

</Transaction>
</Account>

Attribute
จํานวนเงินที่ถอนจากบัญชี/
จํานวนเงินใชจายบัตร
เครดิต/จํานวนเงินที่ขาย
จํานวนเงินที่ฝากเขาบัญชี/
จํานวนเงินที่ซื้อ/จํานวนเงิน
สินเชื่อ/จํานวนเงินผอน
ชําระแตละงวด
จํานวนเงินคงเหลือ
รหัสสาขาอางอิงของสถาบัน
การเงินที่ทําธุรกรรมนี้
รหัสอางอิงของพนักงาน
สถาบันการเงินที่เปนผู
บันทึกธุรกรรม
รหัสประเทศ ที่โอน/ฝาก
ชือ่ ผูโอน/ฝาก
รหัสประเทศ ผูโอน/ฝาก
สัญชาติ ผูโอน/ฝาก
ขอมูลติดตอ ผูโอน/ฝาก
ชือ่ ผูรับโอน
รหัสประเทศ ผูรับโอน
สัญชาติ ผูรับโอน
ขอมูลติดตอ ผูรับโอน
รหัสประเทศ ที่รับโอน
ประเภททรัพยที่ซื้อ-ขาย

Mandatory

DataType

คําอธิบาย

N(20,2)

จําเปนตองระบุ กรณีไมไดระบุ ฟลด Credit

N(20,2)

จําเปนตองระบุ กรณีไมไดระบุ ฟลด Debit

N(20,2)
T(30)
T(30)
จําเปน
จําเปน

จําเปน

จําเปน

T(50)
T(250)
T(50)
T(50)
T(250)
T(250)
T(50)
T(50)
T(250)
T(50)
T(100)

เชน ที่อยู หรือเบอรโทรติดตอทีใ่ หไว

เชน ที่อยู หรือเบอรโทรติดตอทีใ่ หไว

จําเปนตองระบุ
กรณี 11 – สอบถาม รายการซื้อ-ขายอัญ
มณี/เพชรพลอย/ทองคํา ฯลฯ
และกรณี 12 – สอบถามรายการซื้อ-ขาย
อสังหาริมทรัพย
ดูรายละเอียด ภาคผนวก ค.
ปริมาณ ทรัพยที่ซอื้ -ขาย
T(200) จําเปนตองระบุ
และหนวยนับที่ซื้อ-ขาย
กรณี 11 – สอบถาม รายการซื้อ-ขายอัญ
มณี/เพชรพลอย/ทองคํา ฯลฯ
และกรณี 12 – สอบถามรายการซื้อ-ขาย
อสังหาริมทรัพย
รายละเอียด ทรัพยที่ซอื้ LT
จําเปนตองระบุ
ขาย
กรณี 11 – สอบถาม รายการซื้อ-ขายอัญ
มณี/เพชรพลอย/ทองคํา ฯลฯ
และกรณี 12 – สอบถามรายการซื้อ-ขาย
อสังหาริมทรัพย
Tag สิ้นสุดขอมูล สวนของรายการบัญชีเคลื่อนไหวบัญชี ของบัญชีนั้นๆ
Tag สิ้นสุดขอมูล สวนของรายการบัญชี
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Column Name
</Customer>
</AMFICSreport >

Attribute
Mandatory
Tag สิ้นสุดขอมูล สวนของรายละเอียดลูกคา
Tag สิ้นสุดการสงขอมูล
- จําเปนตองระบุ
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ภาคผนวก ก. คําอธิบายฟลด การระบุประเภทของขอมูลที่ตองการสอบถาม
1. ฟลด RequestType(ประเภทของขอมูลที่ ปปง.ตองการสอบถาม) สามารถระบุเปน 2 ตัวอักษร ดังนี้
01 - สอบถาม ขอมูลและรายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารทุกประเภท
02 - สอบถาม รายการธุรกรรมทุกประเภทที่บุคคลมีความเกี่ยวของ
03 - สอบถาม การเชาตูนิรภัยกับทางธนาคาร
04 - สอบถาม ขอมูลบัตรเครดิต และรายการใชจา ยบัตรเครดิต
05 - สอบถาม การค้ําประกันและการกูยืมเงิน
06 - สอบถาม การประกันภัย
07 - สอบถาม รายการกองทุนที่ซื้อ
08 - สอบถาม รายการเชาซื้อ
09 - สอบถาม รายการจํานอง
11 - สอบถาม รายการซื้อ-ขาย อัญมณี/เพชรพลอย/ทองคํา/โบราณวัตถุ/ศิลปวัตถุ/พระเครื่อง/รถยนต
เครื่องจักรกล/อะไหลใชแลว
12 - สอบถาม รายการซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย
13 - สอบถาม การทําธุรกรรม swift
14 – สอบถาม รายการตราสารหนี้ตางๆ เชน ตั๋ว,พันธบัตร,หุนกู
99 - สอบถามทุกประเภทรายการเทาที่มีของสถาบันการเงิน
ภาคผนวก ข. เงื่อนไขของฟลดจาํ เปนระบุ กรณีสํานักงาน ปปง.สงสอบถามไปยังสถาบันการเงิน
1. การรายชื่อ กรณีบุคคลธรรมดา ทีส่ ํานักงาน ปปง.ตองการสอบถาม ตองระบุอยางนอย ดังนี้
1.1 ระบุ CustomerName (ชื่อ ภาษาไทย) และ CustomerLastName (นามสกุล ภาษาไทย)
หรือ ระบุ CustomerNameEN (ชือ่ ภาษาอังกฤษ) และ CustomerLastNameEN (นามสกุล
ภาษาอังกฤษ)
1.2 และ CustomerID (เลขที่บัตรประชาชน)
หรือ CustomerTaxID (เลขประจําตัวผูเสียภาษี)
หรือ CustomerPassportID (เลขที่หนังสือเดินทาง)
หรือ CustomerArcID (เลขที่หนังสือตางดาว)
หรือ กรณีไมมดี านบน ใหระบุหมายเหตุ (no_id_remark)
2. การระบุรายชื่อ กรณีบริษัท/นิติบุคล ที่สํานักงาน ปปง.ตองการสอบถาม ตองระบุอยางนอย ดังนี้
2.1 ระบุ CustomerName (ชื่อ ภาษาไทย)
หรือ ระบุ CustomerNameEN (ชือ่ ภาษาอังกฤษ)
2.2 และ CustomerTaxID (เลขประจําตัวผูเสียภาษี)
3. กรณี ระบุประเภทสอบถามขอมูล = 01(ขอมูลบัญชี) สามารถ
ระบุ AccountID(เลขที่บัญชี) หรือ AccountName(ชื่อบัญชี)
แทนการระบุขอ 1 และ 2 ได
4. กรณี ระบุประเภทสอบถามขอมูล = 04(ขอมูลบัตรเครดิต) สามารถ
ระบุเปน CreditCardID(เลขที่บัตรเครดิต)
แทนการระบุขอ 1 และ 2 ได
ภาคผนวก ค. คําอธิบายฟลด เพิม่ เติม
1. ฟลด Occupantion (อาชีพ) สามารถระบุเปน 2 ตัวอักษร ดังนี้
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1 – เจาของกิจการ
2 - ราชการ
3 – รับจาง
4 - พนักงานรัฐวิสาหกิจ
5 – อาชีพอิสระ
6 - นิสิต นักศึกษา
7- พนักงานบริษัท
99 - อื่นๆ
2. ฟลด AccountType(ประเภทบัญชี/ประเภทบัตรเครดิต)
2.1 กรณี ประเภทของขอมูลที่ ปปง.ตองการสอบถาม = 01 - สอบถาม ขอมูลบัญชีและรายการเคลื่อนไหว
บัญชีธนาคาร ใหระบุประเภทบัญชี
Saving = ออมทรัพย
Current = กระแสรายวัน
Tax Free = ฝากประจํา
Other = อืนๆ (กรณีธนาคารมี บช.เงินฝากประเภทอืน)
2.2 กรณี ประเภทของขอมูลที่ ปปง.ตองการสอบถาม = 02 - สอบถาม รายการเคลื่อนไหวของเงินทุก
ประเภท ใหระบุประเภทบัญชี ตามขอ 3.1
2.3 กรณี ประเภทของขอมูลที่ ปปง.ตองการสอบถาม = 04 - สอบถาม ขอมูลบัตรเครดิต ใหระบุประเภทบัตร
เครดิต
2.4 กรณี ประเภทของขอมูลที่ ปปง.ตองการสอบถาม = 05 - สอบถาม การค้ําประกันและการกูยืมเงิน ให
ระบุประเภทการกูยืม
2.5 กรณี ประเภทของขอมูลที่ ปปง.ตองการสอบถาม = 06 - สอบถาม การประกันภัย ใหระบุประเภท
ประกันภัย
2.6 กรณี ประเภทของขอมูลที่ ปปง.ตองการสอบถาม = 07 - สอบถาม รายการกองทุนที่ซื้อ ใหระบุประเภท
กองทุน
2.7 กรณี ประเภทของขอมูลที่ ปปง.ตองการสอบถาม = 08 - สอบถาม รายการเชาซื้อ ใหระบุประเภทการ
เชาซื้อ
3. ฟลด Asset type ประเภททรัพยสินที่ทําการซื้อ-ขาย
S1001 = โบราณวัตถุ/ศิลปวัตถุ/พระเครื่อง
S1002 = เพชร พลอย ทอง นาก เงินหรืออัญมณี
S1003 = รถยนต/รถจักรยานยนต
S1004 = เครื่องจักรกล/อะไหลใชแลว
S2000 = ขายทอดตลาด
S3001 = บานพักอาศัย
S3002 = อาคารพาณิชย
S3003 = หองชุด
S3004 = ที่ดิน
S3005= อาคารคลังสินคา/โรงงาน
S3006 = อาคารสานักงาน
S3007 = พื้นที่เพื่อการพาณิชย
S3008 = ขาย/จด ทะเบียนสิทธิอยางอื่น
S3999 = อสังหาริมทรัพยอื่นๆ
S9999 = อื่นๆ
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ภาคผนวก ง. เงื่อนไขของฟลดจาํ เปนระบุ กรณีสถาบันการเงินตอบกลับมายัง สํานักงาน ปปง.
1. การรายชื่อ กรณีบุคคลธรรมดา (PersonType= ‘PERSON’) ที่สถาบันการเงินตอบกลับ ตองระบุอยางนอย
ดังนี้
1.1 ระบุ CustomerName (ชื่อ ภาษาไทย) และ CustomerLastName (นามสกุล ภาษาไทย)
หรือ ระบุ CustomerNameEN (ชือ่ ภาษาอังกฤษ) และ CustomerLastNameEN (นามสกุล
ภาษาอังกฤษ)
1.2 และ CustomerID (เลขที่บัตรประชาชน)
หรือ CustomerTaxID (เลขประจําตัวผูเสียภาษี)
หรือ CustomerPassportID (เลขที่หนังสือเดินทาง)
2. การระบุรายชื่อ กรณีบริษัท/นิติบุคล (PersonType= ‘LEGAL’) ทีส่ ถาบันการเงินตอบกลับ ตองระบุอยางนอย
ดังนี้
2.1 ระบุ CustomerName (ชื่อ ภาษาไทย)
หรือ ระบุ CustomerNameEN (ชือ่ ภาษาอังกฤษ)
2.2 และ CustomerID (เลขที่บัตรประชาชน)
หรือ CustomerTaxID (เลขประจําตัวผูเสียภาษี)
ภาคผนวก จ. อธิบายขอบังคับในการสงขอมูลจากสถาบันการเงิน กลับมายัง สํานักงาน ปปง.เพิ่มเติม
1. กรณี รูปแบบการสรางแฟมขอมูล EXCEL สําหรับสํานักงาน ปปง. เพื่อสอบถามรายชือ่ จากสถาบันการเงิน
1.1 ระบุ RequestDetail = ‘ACCOUNT’ ใหสงกลับ เฉพาะรายการของขอมูลบัญชี(ACCOUNT) ของ
รายชื่อทีส่ อบถาม (3.1 รูปแบบการสรางแฟมขอมูล สําหรับสถาบันการเงิน เพื่อตอบกลับขอมูล
ACCOUNT ที่สํานักงาน ปปง.สอบถาม)
1.2 ระบุ RequestDetail = ‘TRANSACTION’ ใหสงกลับ เฉพาะรายการเคลื่อนไหวธุรกรรม
(TRANSACTON) ของรายชือ่ ทีส่ อบถาม (3.2 รูปแบบการสรางแฟมขอมูล สําหรับสถาบันการเงิน เพื่อ
ตอบกลับขอมูล TRANSACTION ที่สํานักงาน ปปง.สอบถาม)
1.3 ระบุ RequestDetail = ‘ALL’ ใหสงกลับ ทั้งขอ 1.1 และ 1.2
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รูปแบบการสรางแฟมขอมูล สําหรับสถาบันการเงิน เพื่อตอบกลับขอมูล ACCOUNT ที่สํานักงาน ปปง.สอบถาม
** กรณี ที่ไมสามารถระบุขอมูลที่เปนฟลดขอมูลจําเปน (mandatory)ได อนุโลมใหระบุเปน [NAV] ได

Column Name

Attribute

สวนที่ ก. ขอมูลพื้นฐานของการตอบกลับ
ReporterOrgID
รหัสหนวยงานตามลงทะเบียนไวกับ
สํานักงาน ปปง. ตามระบบ ERS
ReporterOrgName

ชือ่ หนวยงานตามลงทะเบียนไวกับ
สํานักงาน ปปง. ตามระบบ ERS

ฟลดบังคับ ตามประเภทของขอมูลที่ ปปง.ตองการสอบถาม (x = จําเปนตองระบุ)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
12
บัญชี ธุรกรรม เชาตู
บัตร ค้ําประกัน/ ประกัน กองทุน เชาซื้อ จํานอง ซื้อ-ขาย ซื้อ-ขาย
ธนาคาร
ที่
นิรภัย เครดิต
กูยืม
ภัย
อัญมณี/ อสังหาริ
เกี่ยวของ
ทองคํา มทรัพย
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

RecordType
รูปแบบของขอมูลที่ตอบกลับ
x
x
InitiateTransactionDate ชวงวันที่เริ่มที่กรองขอมูลมาแสดง
x
x
EndTransactionDate
ชวงวันที่สิ้นสุดที่กรองขอมูลมาแสดง
x
x
ReportDate
วันที่รายงาน
x
x
สวนที่ ข-1 ขอมูล ACCOUNT สวนของบุคคลที่เกี่ยวของกับบัญชี <สามารถมีไดมากกวา 1 รายการ>
สวนที่ ข-1.1 ขอมูล ACCOUNT สวนตอบกลับตามรหัสรายชื่อทีร่ องขอ.ตามระบบ AMFICS
RefAMFICSID

หมายเลขอางอิง รหัสการรองขอ.
ตามระบบ AMFICS
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Column Name

Attribute

ฟลดบังคับ ตามประเภทของขอมูลที่ ปปง.ตองการสอบถาม (x = จําเปนตองระบุ)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
12
บัญชี ธุรกรรม เชาตู
บัตร ค้ําประกัน/ ประกัน กองทุน เชาซื้อ จํานอง ซื้อ-ขาย ซื้อ-ขาย
ธนาคาร
ที่
นิรภัย เครดิต
กูยืม
ภัย
อัญมณี/ อสังหาริ
เกี่ยวของ
ทองคํา มทรัพย
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Response
มี/ไมมี ขอมูล
ResponseRemark
เหตุผล กรณีไมมขี อ มูล
สวนที่ ข-1.2 ขอมูล ACCOUNT สวนรายะละเอียดบุคคลที่เกี่ยวของกับบัญชี
OwnerType
ประเภท เจาของบัญชี
x
PersonType
ประเภทบุคคล
x
Title
คํานําหนา เจาของบัญชี
CustomerName
ชือ่ เจาของบัญชี ภาษาไทย
x
CustomerMidName
ชือ่ กลาง เจาของบัญชี ภาษาไทย
CustomerLastName
นามสกุล เจาของบัญชี ภาษาไทย
TitleEN
คํานําหนาชือ่ เจาของบัญชี
ภาษาอังกฤษ
CustomerNameEN
ชือ่ เจาของบัญชี ภาษาอังกฤษ
x
CustomerMiddleNameEN ชือ่ กลาง เจาของบัญชี ภาษาอังกฤษ
CustomerLastNameEN
AddressNo
Moo
Road

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

นามสกุล เจาของบัญชี ภาษาอังกฤษ
บานเลขที่
หมูที่
ถนน
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Column Name
Tambon
District
Address1
Address2
Province
ZipCode
CountryCode
Tel
CustomerID
CustomerTaxID
CustomerPassportID
CustomerArcID
Nationality
Occupation
OccupationDec
Income

Attribute
ตําบล/เขต
อําเภอ/แขวง
ที่อยู 1
ที่อยู 2
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
รหัสประเทศ
เบอรโทร
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัวภาษีที่ออกโดย
กรมสรรพากร
หมายเลขพาสปอรต
เลขที่หนังสือตางดาว
สัญชาติ
รหัสอาชีพ
คําอธิบายอาชีพ
รายได
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ฟลดบังคับ ตามประเภทของขอมูลที่ ปปง.ตองการสอบถาม (x = จําเปนตองระบุ)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
12
บัญชี ธุรกรรม เชาตู
บัตร ค้ําประกัน/ ประกัน กองทุน เชาซื้อ จํานอง ซื้อ-ขาย ซื้อ-ขาย
ธนาคาร
ที่
นิรภัย เครดิต
กูยืม
ภัย
อัญมณี/ อสังหาริ
เกี่ยวของ
ทองคํา มทรัพย

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
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Column Name
InBankList

Attribute

ฟลดบังคับ ตามประเภทของขอมูลที่ ปปง.ตองการสอบถาม (x = จําเปนตองระบุ)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
12
บัญชี ธุรกรรม เชาตู
บัตร ค้ําประกัน/ ประกัน กองทุน เชาซื้อ จํานอง ซื้อ-ขาย ซื้อ-ขาย
ธนาคาร
ที่
นิรภัย เครดิต
กูยืม
ภัย
อัญมณี/ อสังหาริ
เกี่ยวของ
ทองคํา มทรัพย

มีรายชือ่ อยูในฐานขอมูลประเภทใด
ของธนาคารบาง

สวนที่ ข-2 ขอมูล ACCOUNT สวนรายละเอียดบัญชีหลัก <AccountInfo>
RefBankID
เลขที่อา งอิงที่สถาบันการเงินออก
AccountID
หมายเลขบัญชี/หมายเลขเครดิต
การด/หมายเลขตูนิรภัย/หมายเลข
บัตรเครดิต/หมายเลขสัญญาเงินกู/
x
หมายเลขกรรมธรรม/หมายเลข
สัญญาเชาซือ้ /หมายเลขสัญญา ซื้อขาย
AccountName
ชือ่ บัญชีธนาคาร/ชื่อบัญชีบัตร
เครดิต/ชือ่ กองทุน/ชื่อ-นามสกุลผู
x
ซื้อ-ขาย
Currency
สกุลเงิน
x
AccountIs
ประเภทของขอมูลบัญชี
x
ตาม Request type
AccountStatus

สถานะบัญชี/สถานะบัตรเครดิต/
สถานะกูยืม

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

สวนที่ ข-3 ขอมูล ACCOUNT สวนของรายละเอียดบัญชี <Account Detail>
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Column Name
AccountDate

DueDate
AccountType

AccountTypeDesc
BranchID
CreditLine

Attribute
วันที่เปดบัญชีธนาคาร/วันที่เริ่มเชาตู
นิรภัย/วันที่เปดบัตรเครดิต/วันทีซื้อ
กองทุนครั้งแรก/วันที่ทําสัญญา/
วันที่ทําสัญญาซือ้ -ขาย
วันที่ครบสัญญากู/ วันที่ครบสัญญา
จํานอง/วันที่ปด บัญชี
ประเภทบัญชี/ประเภทบัตรเครดิต/
ประเภทการกู/ วันที่ใหก/ู ประเภท
ประกันภัย/ประเภทกองทุน/
ประเภทการเชาซื้อ/ประเภทการซื้อขาย/ประเภทสินเชื่อ
คําอธิบายประเภท เพิ่มเติม
รหัสสาขาที่เปดบัญชี ตามที่
ลงทะเบียนไวกับ ปปง.ตามระบบ
ERS
ในกรณีที่เปนบัญชีเบิกเกินวงเงิน ให
แสดงวงเงินสูงสุดที่สถาบันการเงิน
ใหแกลูกคารายนี้ /วงเงินบัตร
เครดิต/วงเงินกูที่อนุมัติ/ทุน
ประกันภัย/จํานวนหุนกองทุนที่ซอื้ /
วงเงินจํานอง/วงเงินสินเชื่อ/มูลคา
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ฟลดบังคับ ตามประเภทของขอมูลที่ ปปง.ตองการสอบถาม (x = จําเปนตองระบุ)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
12
บัญชี ธุรกรรม เชาตู
บัตร ค้ําประกัน/ ประกัน กองทุน เชาซื้อ จํานอง ซื้อ-ขาย ซื้อ-ขาย
ธนาคาร
ที่
นิรภัย เครดิต
กูยืม
ภัย
อัญมณี/ อสังหาริ
เกี่ยวของ
ทองคํา มทรัพย
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Column Name

ActualBalance

AccountRemark
Installment
AssetType

Attribute
ทรัพยสินคา
ยอดเงินคงเหลือปจจุบัน /ยอดหนี้
บัตรเครดิต/ยอดหนี้คงเหลือเงินกู/
จํานวนหุนกองทุนที่เหลือ/ยอดเงิน
รวมที่ซื้อ-ขาย/ยอดเงินสินเชื่อ/
มูลคาทรัพยสินที่ชําระเปนเงินสด
หลักทรัพยค้ําประกัน/ทรัพยที่เชา
ซื้อ/ทรัพยสินที่จํานอง /รายละเอียด
ทรัพยที่ซื้อ-ขาย
จํานวนงวด
ประเภททรัพยที่ซื้อ-ขาย

ฟลดบังคับ ตามประเภทของขอมูลที่ ปปง.ตองการสอบถาม (x = จําเปนตองระบุ)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
12
บัญชี ธุรกรรม เชาตู
บัตร ค้ําประกัน/ ประกัน กองทุน เชาซื้อ จํานอง ซื้อ-ขาย ซื้อ-ขาย
ธนาคาร
ที่
นิรภัย เครดิต
กูยืม
ภัย
อัญมณี/ อสังหาริ
เกี่ยวของ
ทองคํา มทรัพย

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

** หมายเหตุ :
กรณี X คือ ฟลดที่จําเปนตองระบุ ในแตละประเภทการรองขอ ไมสามารถละเวนได
กรณี X คือ ฟลดที่จําเปนตองระบุ ในแตละประเภทการรองขอ โดยสามารถเลือกระบุอยางใดอยางหนึ่งได
กรณี X คือ ฟลดที่จําเปนตองระบุ ในแตละประเภทการรองขอ แตยกเวนใหในกรณีไมสามารถหาคาได ใหระบุเปน [NAV] ได
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รูปแบบการสรางแฟมขอมูล สําหรับสถาบันการเงิน เพื่อตอบกลับขอมูล TRANSACTION ที่สํานักงาน ปปง.สอบถาม
** กรณี ที่ไมสามารถระบุขอมูลที่เปนฟลดขอมูลจําเปน (mandatory)ได อนุโลมใหระบุเปน [NAV] ได

Column Name

Attribute

01
บัญชี
ธนาคาร

02
ธุรกรรม
ที่
เกี่ยวของ

สวนที่ ก. ขอมูลพื้นฐานของการตอบกลับ
ระบุเหมือน ขอ 3.1 รูปแบบการสรางแฟมขอมูล ACCOUNT
สําหรับสถาบันการเงิน เพื่อตอบกลับ รายชือ่ ที่สํานักงาน ปปง.
x
x
สอบถาม
แตใหระบุ ฟลด RecordType = ‘TRANSACTION’ แทน
สวนที่ ข-1 ขอมูล ACCOUNT สวนของบุคคลที่เกี่ยวของกับบัญชี
สวนที่ ข-1.1 ขอมูล ACCOUNT สวนตอบกลับตามรหัสรายชื่อทีร่ องขอ.ตามระบบ AMFICS
ระบุเหมือน ขอ 3.1 รูปแบบการสรางแฟมขอมูล ACCOUNT
สําหรับสถาบันการเงิน เพื่อตอบกลับ รายชือ่ ที่สํานักงาน ปปง.
x
x
สอบถาม
สวนที่ ข-1.2 ขอมูล ACCOUNT สวนรายะละเอียดบุคคลที่เกี่ยวของกับบัญชี
กรณี TRANSACTION ไมตอ งระบุสวนนี้
สวนที่ ข-2 ขอมูล ACCOUNT สวนรายละเอียดบัญชีหลัก
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ฟลดบังคับ ตามประเภทของขอมูลที่ ปปง.ตองการสอบถาม
03
04
05
06
07
08
09
11
12
เชาตู
บัตร
ค้ํา
ประกัน กองทุน เชาซื้อ จํานอง ซื้อ-ขาย ซื้อ-ขาย
นิรภัย เครดิต ประกัน/
ภัย
อัญมณี/ อสังหาริ
กูยืม
ทองคํา มทรัพย

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Column Name

Attribute

01
บัญชี
ธนาคาร

ระบุเหมือน ขอ 3.1 รูปแบบการสรางแฟมขอมูล ACCOUNT
สําหรับสถาบันการเงิน เพื่อตอบกลับ รายชือ่ ที่สํานักงาน ปปง.
x
สอบถาม
สวนที่ ข-3 ขอมูล ACCOUNT สวนของรายละเอียดบัญชี
กรณี TRANSACTION ไมตอ งระบุสวนนี้
สวนที่ ค. ขอมูล TRANSACTION สวนของรายละเอียดการเคลื่อนไหวบัญชี
TransDate
วันที่เกิดธุรกรรม
x
Time
เวลาที่เกิดธุรกรรม
x
Activity
กิจกรรมที่เกิดธุรกรรม
x
ActivityBy
วิธีการเกิดธุรกรรม/ประเภทธุรกรรม
(ซื้อ-ขาย-ชําระคางวด-ชําระสินเชื่อ)
MaturityDate
วันครบกําหนดของบัญชีเงินฝากประจํา/
วันครบกําหนดจายเบี้ยประกัน
Rate

อัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากประจํา/
คาเบี้ยประกัน/คางวดจํานอง

RatePeriod
RefID

การคิดอัตราดอกเบี้ย(รายเดือน/รายป)
เลขที่อา งอิงธุรกรรมที่สถาบันการเงิน
ออก
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02
ธุรกรรม
ที่
เกี่ยวของ

ฟลดบังคับ ตามประเภทของขอมูลที่ ปปง.ตองการสอบถาม
03
04
05
06
07
08
09
11
12
เชาตู
บัตร
ค้ํา
ประกัน กองทุน เชาซื้อ จํานอง ซื้อ-ขาย ซื้อ-ขาย
นิรภัย เครดิต ประกัน/
ภัย
อัญมณี/ อสังหาริ
กูยืม
ทองคํา มทรัพย

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Column Name

Debit
Credit
Balance
TransBranchID

Attribute

จํานวนเงินที่ถอนจากบัญชี/จํานวนเงิน
ใชจายบัตรเครดิต/ราคาพารของ
กองทุน/จํานวนเงินที่ขาย
จํานวนเงินที่ฝากเขาบัญชี/ราคาปจจุบัน
ของกองทุน/จํานวนเงินที่ซื้อ/จํานวนเงิน
สินเชื่อ/จํานวนเงินผอนชําระแตละงวด
จํานวนเงินคงเหลือ
รหัสสาขาอางอิงของสถาบันการเงินที่ทํา
ธุรกรรมนี้

TransTellerID

รหัสอางอิงของพนักงานสถาบันการเงิน
ที่เปนผูบันทึกธุรกรรม

FromTransCountry
FromName
FromCountry
FromNationality
FromContactInfo
ToName
ToCountry

รหัสประเทศ ที่โอน/ฝาก
ชือ่ ผูโอน/ฝาก
รหัสประเทศ ที่อยู ผูโ อน/ฝาก
สัญชาติ ผูโอน/ฝาก
ขอมูลติดตอ ผูโอน/ฝาก
ชือ่ ผูรับโอน
รหัสประเทศ ผูรับโอน
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ฟลดบังคับ ตามประเภทของขอมูลที่ ปปง.ตองการสอบถาม
03
04
05
06
07
08
09
11
12
เชาตู
บัตร
ค้ํา
ประกัน กองทุน เชาซื้อ จํานอง ซื้อ-ขาย ซื้อ-ขาย
นิรภัย เครดิต ประกัน/
ภัย
อัญมณี/ อสังหาริ
กูยืม
ทองคํา มทรัพย

01
บัญชี
ธนาคาร

02
ธุรกรรม
ที่
เกี่ยวของ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x
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Column Name

ToNationality
ToContactInfo
ToTransCountry
AssetType
AssetNumber
AssetRemark

Attribute

สัญชาติ ผูรับโอน
ขอมูลติดตอ ผูรับโอน
รหัสประเทศ ที่รับโอน
ประเภททรัพยที่ซื้อ-ขาย
ปริมาณทรัพยที่ซื้อ-ขาย และหนวยนับที่
ซื้อ-ขาย
รายละเอียด ทรัพยที่ซอื้ -ขาย

01
บัญชี
ธนาคาร

02
ธุรกรรม
ที่
เกี่ยวของ

x

x

ฟลดบังคับ ตามประเภทของขอมูลที่ ปปง.ตองการสอบถาม
03
04
05
06
07
08
09
11
12
เชาตู
บัตร
ค้ํา
ประกัน กองทุน เชาซื้อ จํานอง ซื้อ-ขาย ซื้อ-ขาย
นิรภัย เครดิต ประกัน/
ภัย
อัญมณี/ อสังหาริ
กูยืม
ทองคํา มทรัพย

x

x

x

x

x

x

** หมายเหตุ :
กรณี X คือ ฟลดที่จําเปนตองระบุ ในแตละประเภทการรองขอ ไมสามารถละเวนได
กรณี X คือ ฟลดที่จําเปนตองระบุ ในแตละประเภทการรองขอ โดยสามารถเลือกระบุอยางใดอยางหนึ่งได
กรณี X คือ ฟลดที่จําเปนตองระบุ ในแตละประเภทการรองขอ แตยกเวนใหในกรณีไมสามารถหาคาได ใหระบุเปน [NAV] ได
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