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ประวัติการปรบัปรงุ/แกไข เอกสาร 
 

วันท่ี รุน
เอกสาร 

สิ่งท่ีแกไข ผูจัดทํา รุนรูปแบบ
ขอมลู 

15 ธันวาคม 2555 0.1 รูปแบบขอมูลรุน 0.1 (ราง) สํานักงาน ปปง. 0.1 
08 มกราคม 2556 1.0 แกไขตามรายละเอียดท่ีมีการปรับปรุงตามมติท่ี

ประชุมคณะทํางาน ปปง. วันท่ี 08 ม.ค.56 
สํานักงาน ปปง. 1.0 

28 มกราคม 2556 1.1 แกไขตามรายละเอียดท่ีมีการปรับปรุงตามท่ี
ประชุมรวมกับผูแทนธนาคาร เพ่ือพิจารณา 
data format  ระบบ AMFICS วนัท่ี 21 ม.ค.
56 
- แกไขฟลดท่ีจําเปนตองระบุ 
- เพ่ิมฟลดขอมูล 
- แยกไฟลขอมูลระหวางขอมลูประเภท 
account กับขอมลูประเภท transaction 

สํานักงาน ปปง. 1.1 

12 กุมภาพันธ 2556 1.2 ปรับปรุง รูปแบบ data format กรณี XML สํานักงาน ปปง. 1.1 
21 มีนาคม 2556 1.3 ปรับปรุง รูปแบบ data format กรณี XML สํานักงาน ปปง. 1.1 
26 มีนาคม 2556 1.6 ปรับปรุง รูปแบบ data format  สํานักงาน ปปง. 1.1 
28 มถิุนายน 2556 2.0 ปรับปรุง รูปแบบ data format  สํานักงาน ปปง. 2.0 
2 สิงหาคม 2556 3.0 ปรับปรุง รูปแบบ data format รองรับขอมลู

จากผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 
สํานักงาน ปปง. 3.0 

30 พฤศจิกายน 2556 4.0 ปรับปรุง รูปแบบ data format ของไฟล
สอบถามขอมูลจาก ปปง.เพ่ิมเติมฟลด เลขท่ี
หนังสือตางดาว 

สํานักงาน ปปง. 4.0 

30 กันยายน 2557 4.1 1.ปรับปรุง คําอธิบาย รูปแบบการใสวันท่ี 
ขอมลูวันเกิด ของบุคคลท่ีปปง.สอบถาม ให
ถูกตอง คือ YYYY-MM-DD   
2.เพ่ิมฟลดตอบกลับ เลขหนังสอืตางดาว 
CustomerArcID  

สํานักงาน ปปง. 4.0 

 



AMLO Financial Information Cooperation System: AMFICS หนา้ที  3 
 

สารบัญ 
 

1. คําอธิบายประเภทและขนาดของขอมลู ............................................................................................................. 4 
2. รูปแบบการสรางแฟมขอมลู EXCEL สําหรับสํานักงาน ปปง. เพ่ือสอบถามรายชือ่จากสถาบันการเงิน ............. 5 

รายละเอียดของคอลมัน .................................................................................................................................... 5 
3. รูปแบบการสรางแฟมขอมลู สําหรับสถาบันการเงิน เพ่ือตอบกลับ รายชือ่ท่ีสํานักงาน ปปง.สอบถาม .............. 7 

3.1. การตอบกลับขอมลูบัญช ี(Account) แบบ EXCEL ........................................................................................ 7 
รายละเอียดของคอลมัน .................................................................................................................................... 7 

3.2. การตอบกลับขอมลูรายการเคลือ่นไหวของบัญช ี(Transaction) ................................................................. 11 
รายละเอียดของคอลมัน .................................................................................................................................. 11 

4. รูปแบบการสรางแฟมขอมลู เพ่ือตอบกลับรายชือ่ท่ีสํานักงาน ปปง.สอบถาม แบบ XML ............................... 13 
โครงสรางแฟม XML........................................................................................................................................ 13 

3.3. การตอบกลับขอมลูบัญช ี(Account) แบบ XML .......................................................................................... 14 
รายละเอียดของคอลมัน .................................................................................................................................. 14 

3.3. การตอบกลับขอมลูรายการเคลือ่นไหวของบัญช ี(Transaction) แบบ XML ............................................... 19 
รายละเอียดของคอลมัน .................................................................................................................................. 19 
ภาคผนวก ก. คําอธิบายฟลด การระบุประเภทของขอมูลท่ีตองการสอบถาม ................................................. 23 
ภาคผนวก ข. เง่ือนไขของฟลดจาํเปนระบุ กรณีสํานักงาน ปปง.สงสอบถามไปยังสถาบันการเงิน................... 23 
ภาคผนวก ค. คําอธิบายฟลด เพ่ิมเติม ............................................................................................................. 23 
ภาคผนวก ง. เง่ือนไขของฟลดจําเปนระบ ุกรณีสถาบันการเงินตอบกลับมายัง สํานักงาน ปปง. ..................... 25 
ภาคผนวก จ. อธิบายขอบังคับในการสงขอมูลจากสถาบันการเงิน กลับมายัง สํานักงาน ปปง.เพ่ิมเติม .......... 25 

 



AMLO Financial Information Cooperation System: AMFICS หนา้ที  4 
 

1. คําอธิบายประเภทและขนาดของขอมูล 
1.1. T(x) – จะหมายถึงเปนตัวอักษร โดยคา x จะบอกถึงขนาดสูงสุดท่ียอมใหระบุได เชน T(10) หมายถึงวา 

สามารถระบุเปนตัวอักษรไดสูงสุด 10 ตัวอักษร 
1.2. LT – จะหมายถึงขอความตัวอักษรท่ีมีจํานวนตัวอักษรมาก เชน คาํบรรยายตางๆ จะมขีอความขนาดได

ใหญสุดไมเกิน xx Megabyte 
1.3. N(x) – จะหมายถึงเปนตัวเลข โดยคา x จะบอกจํานวนหลักสูงสดุของตัวเลข เชน N(3) หมายถึงเปนตัวเลข

จํานวนเต็มและมีสูงสดุไมเกิน 3 หลัก หรือมีคาสูงสดุไดไมเกิน 999 
1.4. N(x,y) – หมายถึงเปนตัวเลข โดยคา x จะบอกจํานวนหลักสูงสุดของสวนหนาจุดทศนิยม และคา y จะ

บอกจํานวนทศนิยมท่ีตองระบ ุเชน N(3,2) หมายถึงเปนตัวเลขซึ่งตองมีการระบุเปนทศนิยม 2 ตําแหนง 
เชน 478.23 หรือ 30.00 

1.5. D – จะหมายถึงวันท่ี โดยใหมีการระบุในรูปแบบดังน้ี YYYY-MM-DD  ซึ่ง YYYY เปนป พ.ศ. 4 หลัก และ 
MM เปนเลขเดือน 2 หลัก และ DD เปนวันท่ี 2 หลัก เชน หากตองการระบุวันท่ี 25 มกราคม 2553 ตอง
ใสเปน “2553-01-25” 

1.6. DT – จะหมายถึงวันท่ีและเวลา โดยใหมีการระบุในรูปแบบดังน้ี YYYY-MM-DD hh:mn:ss   ซึ่ง YYYY 
เปนป พ.ศ. 4 หลัก และ MM เปนเลขเดือน 2 หลัก และ DD เปนวันท่ี 2 หลัก และ hh คือเวลาหลัก
ชั่วโมง โดยใหใชเปนแบบ 24 ชั่วโมง และ mn คือหนวยนาที สวน ss คือหนวยวินาที เชน หากตองการ
ระบุวันท่ี 25 มกราคม 2553 เวลา 14.25 น. ตองใสเปน “2553-01-25 14:25:00” 
** กรณีไมทราบวันใหระบุเปนวันท่ี 01 กรณไีมทราบเดือน ใหระบุเปน เดือนท่ี 01 

1.7. TM – จะหมายถึงเวลา โดยใหมีการระบุในรูปแบบดังน้ี 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 

รูปแบบของเน้ือหาของแฟมขอมลูจะเปนไฟลนามสกุล MS Excel  

รายละเอียดของคอลัมน 
Column Name Attribute Mandatory DataType คําอธิบาย 

FileType ประเภทไฟล จําเปน T(20) ‘REQUEST’ 
RefAMFICSID หมายเลขอางอิง รหัสรายชือ่

ท่ีรองขอ.ตามระบบ 
AMFICS  

จําเปน T(50)  

RefAMLODocNo หมายเลขอางอิง เชน เลข
คําสั่ง ต./ม./ย. หรือ เลข
หนังสือ  

 T(250)  

RequestType ประเภทของขอมูลท่ี ปปง.
ตองการ 

จําเปน T(50) ดูวิธีการระบุ ในภาคผนวก ก. 
กรณีตองการมากกวา 1 ประเภท ใหค่ัน
ดวย semi-colon (;) 

RequestDetail รายละเอียดประเภทขอมลูท่ี
ปปง.ตองการ 

จําเปน T(20) ALL หมายถึง ตองการขอมลู Account 
และ Statement 
ACCOUNT หมายถึง ตองการขอมูล 
Account 
TRANSACTION หมายถึง ตองการขอมูล 
Transaction(Statement)  
รายละเอียด ดูภาคผนวก จ. 

PeriodTime ชวงวันท่ีท่ีตองการขอขอมลู
  

จําเปน T(20) ALL หมายถึง ตองการขอมลูตั้งแตเปด
บัญชถีึงปจจุบัน(FinishDate)  
PERIOD หมายถึง ตองการขอมลูในชวง
วันท่ี ตาม StartDate และ FinishDate 
CLOSE หมายถึง ตองการขอมูลตัง้แตเปด
บัญชถีึงปดบญัช ี

StartDate  ชวงวันท่ีเร่ิมท่ีตองการขอ
ขอมลู  

 D จําเปนตองระบ ุกรณีระบ ุPeriodTime = 
‘PERIOD’ 
 

FinishDate  ชวงวันท่ีสิ้นสุดท่ีตองการขอ
ขอมลู  

 D จําเปนตองระบ ุกรณีระบ ุPeriodTime = 
‘PERIOD’ 
 

PersonType ประเภทบุคคล จําเปน  T(10) PERSON = บุคคลธรรมดา 
LEGAL = นิติบุคคล 

Title คํานําหนาชือ่  T(50) กรณีบุคคลธรรมดา หมายถึง คํานําหนาชือ่  
หากเปนนิติบุคคลหมายถึงประเภทการจด
ทะเบียนการคา 

CustomerName ชือ่ ภาษาไทย ดู ภาคผนวก ข. T(200)  
CustomerMiddleName ชือ่กลาง ภาษาไทย  T(100)  
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Column Name Attribute Mandatory DataType คําอธิบาย 
CustomerLastName นามสกุล ภาษาไทย ดู ภาคผนวก ข. T(200)  
TitleEN คํานําหนาชือ่ ภาษาอังกฤษ  T(50)  
CustomerNameEN ชือ่ ภาษาอังกฤษ ดู ภาคผนวก ข. T(100)  
CustomerMiddleName
EN 

ชือ่กลาง ภาษาอังกฤษ  T(100)  

CustomerLastNameEN นามสกุล ภาษาอังกฤษ  ดู ภาคผนวก ข. T(100)  
CustomerID  เลขท่ีบัตรประชาชน  ดู ภาคผนวก ข. T(50) กรณีบุคคลธรรมดา หมายถึง รหัส

ประชาชน 13 หลัก  
กรณีนิติบุคคล หมายถึง เลขทะเบียนนิติ
บุคคลท่ีจดกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย 

CustomerPassportID เลขท่ีหนังสอืเดินทาง ดู ภาคผนวก ข. T(50)  
CustomerTaxID เลขท่ีผูเสียภาษี ด ูภาคผนวก ข. T(50)  
CustomerArcID เลขท่ีหนังสอืตางดาว ด ูภาคผนวก ข. T(50)  
CreditCardID เลขท่ีบัตรเครดิต ดู ภาคผนวก ข. T(50)  
AccountID  หมายเลขบัญช ี ดู ภาคผนวก ข. T(50)  
AccountName ชือ่บัญช ี ดู ภาคผนวก ข. T(250)  
DOB วันเดือนปเกิด  D รูปแบบ YYYY-MM-DD (ป พศ.) 

กรณีบุคคลธรรมดา หมายถึง วันเดือนป
เกิด  
กรณีนิติบุคคล หมายถึง วันท่ีจดทะเบียน
นิติบุคคล 
** กรณีไมทราบวันเกิดใหระบุเปนวันท่ี 01 
กรณีไมทราบเดือนเกิด ใหระบุเปน เดือนท่ี 
01 

CustomerAddress ท่ีอยู   T(250)   
CustomerProvince ท่ีอยู-จังหวัด  T(100)   
CustomerCountryCode ท่ีอยู-รหัสประเทศ  T(50)   
Ref.AMLODocumentRe
port 

อางอิงเลขท่ีรายงานธุรกรรม 
ตามมาตรา 13 หรือมาตรา 
16 

 T(50)  

No_id_remark หมายเหต ุกรณีไมไดระบุ ID 
อยางใดอยางหน่ึง 

 T(150)  
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3. รูปแบบการสรางแฟมขอมูล สําหรับสถาบันการเงิน เพื่อตอบกลับ รายชื่อท่ี
สํานักงาน ปปง.สอบถาม  

 
รูปแบบไฟลรายละเอียดบัญชี และรายการเคลื่อนไหวบัญชี เพื่อตอบกลับตามรายชื่อบุคคล

เจาของบัญชีท่ี ปปง.สอบถาม  
ซึ่งจะมีการตอบกลับ 2 รายละเอียด คือ ขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับบัญชี (account) และขอมูล

รายละเอียดเก่ียวกับรายการเคลื่อนไหวบัญชี (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 Mandatory DataType คําอธิบาย 
สวนท่ี ก. ขอมลูพื้นฐานของการตอบกลับ 
ReporterOrgID รหัสหนวยงานตาม

ลงทะเบียนไวกับสํานักงาน 
ปปง. ตามระบบ ERS 

จําเปน T(50)  

ReporterOrgName ชือ่หนวยงานตาม
ลงทะเบียนไวกับสํานักงาน 
ปปง. ตามระบบ ERS 

จําเปน T(250)  

RecordType รูปแบบของขอมลูท่ีตอบ
กลับ 

จําเปน T(20) ACCOUNT = ขอมูลบญัช ี
TRANSACTION = ขอมูลรายการเดินบัญช ี
กรณีน้ี ระบ ุ'ACCOUNT' 

InitiateTransactionDate ชวงวันท่ีเร่ิมท่ีกรองขอมูลมา
แสดง 

จําเปน DT  

EndTransactionDate ชวงวันท่ีสิ้นสุดท่ีกรองขอมลู
มาแสดง 

จําเปน DT  

ReportDate วันท่ีรายงาน จําเปน D  
สวนท่ี ข-1 ขอมูล ACCOUNT สวนของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับบัญชี <สามารถมีไดมากกวา 1 รายการ> 
สวนท่ี ข-1.1 ขอมูล ACCOUNT สวนตอบกลับตามรหัสรายชื่อท่ีรองขอ.ตามระบบ AMFICS 
RefAMFICSID หมายเลขอางอิง รหัสรายชื่อ

ท่ีรองขอ.ตามระบบ 
AMFICS 

จําเปน T(100) ตามท่ีไดรับตอน request 

Response มี/ไมม ีขอมูล จําเปน T(1) ระบ ุ‘Y’ กรณี มขีอมลูในสวนลาง  
ระบ ุ‘N’ กรณี ไมสามารถระบุขอมูลใน
สวนลางได 

ResponseRemark เหตุผล กรณีไมมขีอมลู  LT ระบุสาเหต ุกรณีไมสามารถระบุขอมลูใน
สวนลางได (Response = N) 

สวนท่ี ข-1.2 ขอมูล ACCOUNT สวนรายละเอียดบุคคลท่ีเกี่ยวของกับบัญช ี 
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Column Name Attribute Mandatory DataType คําอธิบาย 
CustomerType ประเภท เจาของบัญช ี จําเปน  T(20) OWNER = เจาของบัญช/ีผูเชาซือ้/ผูจํานอง/

ผูกูยืม/ผูซ้ือ-ขาย/ผูชําระเงิน/เจาของบัตร 
CO-OWNER = เจาของบัญชีรวม/เจาของ
รวม/อื่นๆ 

OwnerType ประเภท เจาของบัญช ี จําเปน 
 

ดูรายละเอียด 
ภาคผนวก ค. 

 T(20) กรณี CustomerType = ‘OWNER’  
สามารถระบุ  
  - ACCOUNT = เจาของบัญช/ีผูเชาซื้อ/ผู
จํานอง/ผูกูยืม/ผูซ้ือ-ขาย/ผูชําระเงิน/เจาของ
บัตร 
กรณี CustomerType = ‘CO-OWNER’  
สามารถระบุ  
  - JOINT = เจาของบัญชีรวม/เจาของรวม 
  - BENEFICIARY = ผูรับผลประโยชน 
  - QUARANTOR = ผูค้าํประกัน 
  - AUTHORIZED = ผูมอีํานาจลงนาม 

PersonType ประเภทบุคคล จําเปน  T(10) PERSON = บุคคลธรรมดา 
LEGAL = นิติบุคคล 

Title คํานําหนา เจาของบัญช ี   T(50) กรณีบุคคลธรรมดา หมายถึง คํานําหนาชือ่  
หากเปนนิติบุคคล หมายถึง ประเภทการจด
ทะเบียนการคา 

CustomerName ชือ่ เจาของบัญช ีภาษาไทย ดูภาคผนวก ง. T(200)  
CustomerMidName ชือ่กลาง เจาของบัญช ี

ภาษาไทย 
 T(100)  

CustomerLastName นามสกุล เจาของบัญช ี
ภาษาไทย 

ดูภาคผนวก ง. T(100) จําเปนตองระบ ุกรณีบุคคลธรรมดา 

TitleEN คํานําหนาชือ่ เจาของบญัช ี
ภาษาอังกฤษ 

 T(50)  

CustomerNameEN ชือ่ เจาของบัญช ี
ภาษาอังกฤษ 

ดูภาคผนวก ง. T(200)  

CustomerMiddleName
EN 

ชือ่กลาง เจาของบัญช ี
ภาษาอังกฤษ 

 T(100)  

CustomerLastNameEN นามสกุล เจาของบัญช ี
ภาษาอังกฤษ  

ดูภาคผนวก ง. T(100)  

AddressNo บานเลขท่ี   T(250)  
Moo หมูท่ี  T(200)  
Road ถนน  T(200)  
Tambon ตําบล/เขต  T(100)  
District อําเภอ/แขวง  T(100)  
Address1 ท่ีอยู 1  T(250) กรณีท่ีไมสามารถแยกท่ีอยูออกเปน เลขท่ี/

ถนน/ตําบล ได 
Address2 ท่ีอยู 2  T(250) หากกรอกท่ีอยูใน address1 ไมพอ ใหมา

กรอกตอใน address2 
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Column Name Attribute Mandatory DataType คําอธิบาย 
Province จังหวัด  T(100)  
ZipCode รหัสไปรษณีย  T(10)  
CountryCode รหัสประเทศ  T(50) default “TH” 
Tel เบอรโทร  T(100)  
CustomerID หมายเลขประจําตัว

ประชาชน  
ดูภาคผนวก ง. T(50) กรณีบุคคลธรรมดา หมายถึง รหัสประชาชน 

13 หลัก  
กรณีนิติบุคคล ใหใชเลขทะเบียนนิติบุคคลท่ี
จดกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย 

CustomerTaxID หมายเลขประจําตัวภาษีท่ี
ออกโดยกรมสรรพากร 

ดูภาคผนวก ง. T(50)  

CustomerPassportID หมายเลขพาสปอรต ดูภาคผนวก ง. T(50)  
CustomerArcID เลขท่ีหนังสอืตางดาว ดูภาคผนวก ง. T(50)  
Nationality สัญชาต ิ  T(50)  
Occupantion  รหัสอาชีพ  T(50) ดูรายละเอียด ภาคผนวก ค. 
OccupantionDec คําอธิบายอาชีพ  T(100) จําเปนตองระบ ุกรณีระบุฟลด 

Occupantion  = 99 
Income รายไดตอป  N(20,2)  
InBankList มีรายชือ่ อยูในฐานขอมลู

ประเภทใดของธนาคารบาง 
 T(250) ระบุชื่อประเภทฐานขอมูลท่ีมีรายชือ่อยู กรณี

พบรายชื่อมากกวา 1 ฐานขอมลูใหค่ันดวย 
semi-colon (;) 

สวนท่ี ข-2 ขอมูล ACCOUNT สวนรายละเอียดบัญชีหลกั 
RefBankID เลขท่ีอางอิงท่ีสถาบัน

การเงินออก 
 T(100) เชน เลขท่ีใบคําขอเปดบัญช ี/เลขท่ีใบเสร็จ

ซ้ือ-ขาย 
AccountID หมายเลขบัญช/ีหมายเลข

เครดิตการด/หมายเลขตู
นิรภัย/หมายเลขบตัร
เครดิต/หมายเลขสญัญา
เงินกู/หมายเลขกรรมธรรม/
หมายเลขสญัญาเชาซ้ือ/
หมายเลขสญัญา ซ้ือ-ขาย 

จําเปน T(100)  

AccountName ชือ่บัญชีธนาคาร/ชื่อบัญชี
บัตรเครดิต/ชือ่กองทุน/ชือ่-
นามสกุลผูซ้ือ-ขาย 

 T(250) จําเปนตองระบ ุกรณีบัญชีธนาคาร 

Currency สกุลเงิน จําเปน T(3) “THB” 
AccountIs ประเภทของขอมูลบัญช ี

ตาม Request type 
จําเปน T(50)  

AccountStatus สถานะบัญช/ีสถานะบัตร
เครดิต/สถานะกูยืม 

 จําเปน T(20) 'ACTIVE' ยังเปดใชงานอยู 
'CLOSE' ปดการใชงานไปแลว 
'WAITING' ระหวางพิจารณา 
'HOLD' ถูกระงับ 

สวนท่ี ข-3 ขอมูล ACCOUNT สวนของรายละเอียดบัญช ี
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Column Name Attribute Mandatory DataType คําอธิบาย 
AccountDate วันท่ีเปดบัญชีธนาคาร/วันท่ี

เร่ิมเชาตูนิรภัย/วันท่ีเปด
บัตรเครดิต/วันทีซ้ือกองทุน
คร้ังแรก/วันท่ีทําสัญญา/
วันท่ีทําสัญญาซ้ือ-ขาย 

จําเปน D  
 

DueDate วันท่ีครบสัญญากู/วันท่ีครบ
สัญญาจํานอง/วันท่ีปดบัญช ี

  D  
 

AccountType ประเภทบัญช/ีประเภทบัตร
เครดิต/ประเภทการกู/วันท่ี
ใหกู/ประเภทประกันภัย/
ประเภทกองทุน/ประเภท
การเชาซื้อ/ประเภทการซ้ือ-
ขาย/ประเภทสินเชื่อ 

 T(100) ดูรายละเอียด ภาคผนวก ค.  

AccountTypeDesc คําอธิบายประเภท เพ่ิมเติม  T(200)  
BranchID รหัสสาขาท่ีเปดบัญชี ตามท่ี

ลงทะเบียนไวกับ ปปง.ตาม
ระบบ ERS 

 T(30)  

CreditLine ในกรณีท่ีเปนบัญชีเบิกเกิน
วงเงิน ใหแสดงวงเงินสูงสุดท่ี
สถาบันการเงินใหแกลูกคา
รายน้ี /วงเงินบัตรเครดิต/
วงเงินกูท่ีอนุมัติ/ทุน
ประกันภัย/จํานวนหุน
กองทุนท่ีซื้อ/วงเงินจํานอง/
วงเงินสินเชื่อ/มูลคา
ทรัพยสินคา 

 N(20,2)  

ActualBalance ยอดเงินคงเหลือปจจุบัน /
ยอดหน้ีบัตรเครดิต/ยอดหน้ี
คงเหลือเงินกู/จํานวนหุน
กองทุนท่ีเหลือ/ยอดเงินรวม
ท่ีซ้ือ-ขาย/ยอดเงินสินเชื่อ/
มูลคาทรัพยสินท่ีชําระเปน
เงินสด 

จําเปน N(20,2)  

AccountRemark หลักทรัพยค้าํประกัน/ทรัพย
ท่ีเชาซ้ือ/รายละเอียดทรัพย
ท่ีซ้ือ-ขาย 

  LT จําเปนตองระบ ุ 
กรณี 05 - สอบถาม การค้าํประกันและการ
กูยืมเงิน  
และกรณี 08 – สอบถาม รายการเชาซ้ือ  
และกรณี 09 – สอบถาม รายการจํานอง 
และกรณี 11 – สอบถาม รายการซื้อ-
ขายอญัมณ/ีเพชรพลอย/ทองคํา ฯลฯ 
และกรณี 12 – สอบถามรายการซ้ือ-ขาย
อสังหาริมทรัพย 
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Column Name Attribute Mandatory DataType คําอธิบาย 
Installment จํานวนงวด   N(5,2)  
AssetType ประเภททรัพยท่ีซ้ือ-ขาย  T(100) ดูรายละเอียด ภาคผนวก ค.   

 

  3.2. การตอบกลับขอมูลรายการเคลื่อนไหวของบัญชี (Transaction) แบบ 
EXCEL 

รายละเอียดของคอลัมน 
Column Name Attribute Mandatory DataType คําอธิบาย 

สวนท่ี ก. ขอมลูพื้นฐานของการตอบกลับ 
ระบุเหมือน ขอ 3.1รูปแบบการสรางแฟมขอมลู ACCOUNT สําหรับสถาบันการเงิน เพ่ือตอบกลับ รายชื่อท่ีสํานักงาน ปปง.สอบถาม 
แตใหระบุ ฟลด RecordType = ‘TRANSACTION’ แทน 
สวนท่ี ข-1 ขอมูล ACCOUNT สวนของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับบัญช ี
สวนท่ี ข-1.1 ขอมูล ACCOUNT สวนตอบกลับตามรหัสรายชื่อท่ีรองขอ.ตามระบบ AMFICS 
ระบุเหมือน ขอ 3.1รูปแบบการสรางแฟมขอมลู ACCOUNT สําหรับสถาบันการเงิน เพ่ือตอบกลับ รายชื่อท่ีสํานักงาน ปปง.สอบถาม 
สวนท่ี ข-1.2 ขอมูล ACCOUNT สวนรายละเอียดบุคคลท่ีเกี่ยวของกับบัญช ี
กรณ ีTRANSACTION ไมตองระบุสวนน้ี 
สวนท่ี ข-2 ขอมูล ACCOUNT สวนรายละเอียดบัญชีหลัก 
ระบุเหมือน ขอ 3.1รูปแบบการสรางแฟมขอมลู ACCOUNT สําหรับสถาบันการเงิน เพ่ือตอบกลับ รายชื่อท่ีสํานักงาน ปปง.สอบถาม 
สวนท่ี ข-3 ขอมูล ACCOUNT สวนของรายละเอียดบัญช ี
กรณ ีTRANSACTION ไมตองระบุสวนน้ี 
สวนท่ี ค ขอมูล TRANSACTION สวนของรายละเอียดการเคลื่อนไหวบัญช ี
TransDate วันท่ีเกิดธุรกรรม จําเปน D  
Time เวลาท่ีเกิดธุรกรรม จําเปน TM  
Activity กิจกรรมท่ีเกิดธุรกรรม/

ประเภทธุรกรรม (ซื้อ-ขาย-
ชําระคางวด-ชําระสินเชื่อ) 

จําเปน T(100)  

ActivityBy วิธีการเกิดธุรกรรม  T(100) INTERNET – จาก Internet 
FAX – รับคําสั่งจาก Fax 
DOCUMENT – รับคําสั่งจากเอกสาร 

MaturityDate วันครบกําหนดของบัญชีเงิน
ฝากประจํา/วันครบกําหนด
จายเบี้ยประกัน 

 D จําเปนตองระบ ุกรณีเปนประเภทบัญชฝีาก
ประจํา (AccountType = “Tax Free”) 

Rate อัตราดอกเบี้ยของบญัชีเงิน
ฝากประจํา/คาเบี้ยประกัน/
คางวดจํานอง 

 N(10,2) จําเปนตองระบ ุกรณีเปนประเภทบัญชฝีาก
ประจํา (AccountType = “Tax Free”) 

RatePeriod การคิดอัตราดอกเบี้ย(ราย
เดือน/รายป) 

  T(5) M = รายเดือน 
Y = รายป 

RefID เลขท่ีอางอิงธุรกรรมท่ี
สถาบันการเงินออก 

 T(50)  
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Column Name Attribute Mandatory DataType คําอธิบาย 
Debit จํานวนเงินท่ีถอนจากบญัช/ี

จํานวนเงินใชจายบตัร
เครดิต/ราคาพารของ
กองทุน/จํานวนเงินท่ีขาย 

 N(20,2) จําเปนตองระบ ุกรณีไมไดระบุ ฟลด Credit 

Credit จํานวนเงินท่ีฝากเขาบัญช/ี
จํานวนเงินท่ีซื้อ/จํานวนเงิน
สินเชื่อ/จํานวนเงินผอน
ชําระแตละงวด 

 N(20,2) จําเปนตองระบ ุกรณีไมไดระบุ ฟลด Debit 

Balance จํานวนเงินคงเหลือ  N(20,2)  
TransBranchID รหัสสาขาอางอิงของสถาบัน

การเงินท่ีทําธุรกรรมนี้  
 T(30)  

TransTellerID รหัสอางอิงของพนักงาน
สถาบันการเงินท่ีเปนผู
บันทึกธุรกรรม 

 T(30)  

FromTransCountry รหัสประเทศ ท่ีโอน/ฝาก จําเปน T(50)  
FromName ชือ่ ผูโอน/ฝาก จําเปน T(250)  
FromCountry รหัสประเทศ ผูโอน/ฝาก  T(50)  
FromNationality สัญชาต ิผูโอน/ฝาก  T(50)  
FromContactInfo ขอมลูติดตอ ผูโอน/ฝาก  T(250) เชน ท่ีอยู หรือเบอรโทรติดตอท่ีใหไว 
ToName ชือ่ ผูรับโอน  T(250)  
ToCountry รหัสประเทศ ผูรับโอน  T(50)  
ToNationality สัญชาต ิผูรับโอน  T(50)  
ToContactInfo ขอมลูติดตอ ผูรับโอน  T(250) เชน ท่ีอยู หรือเบอรโทรติดตอท่ีใหไว 
ToTransCountry รหัสประเทศ ท่ีรับโอน  T(50)  
AssetType ประเภททรัพยท่ีซ้ือ-ขาย  T(100) จําเปนตองระบ ุ 

กรณี 11 – สอบถาม รายการซื้อ-ขายอญั
มณ/ีเพชรพลอย/ทองคํา ฯลฯ 
และกรณี 12 – สอบถามรายการซ้ือ-ขาย
อสังหาริมทรัพย 
ดูรายละเอียด ภาคผนวก ค.   

AssetNumber ปริมาณ ทรัพยท่ีซือ้-ขาย 
และหนวยนับท่ีซ้ือ-ขาย 

 T(200) จําเปนตองระบ ุ 
กรณี 11 – สอบถาม รายการซื้อ-ขายอญั
มณ/ีเพชรพลอย/ทองคํา ฯลฯ 
และกรณี 12 – สอบถามรายการซ้ือ-ขาย
อสังหาริมทรัพย 

AssetRemark รายละเอียด ทรัพยท่ีซ้ือ-
ขาย 

 LT จําเปนตองระบ ุ 
กรณี 11 – สอบถาม รายการซื้อ-ขายอญั
มณ/ีเพชรพลอย/ทองคํา ฯลฯ 
และกรณี 12 – สอบถามรายการซ้ือ-ขาย
อสังหาริมทรัพย 
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4. รูปแบบการสรางแฟมขอมูล เพือ่ตอบกลับรายชื่อที่สํานักงาน ปปง.สอบถาม 
แบบ XML 

รูปแบบของเน้ือหาของแฟมขอมลูจะเปนไฟลนามสกุล .xml  

โครงสรางแฟม XML 
1. แฟมขอมลูจะตองเร่ิมตนดวยสวนหัวของขอมูลซ่ึงเปนขอความตอไปน้ี 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
2. กรณีตองการสรางไฟลขอมลูเพ่ือสงรายละเอียดบัญชขีองลูกคา ตองเร่ิมตนดวย <AMFICSreport RecordType 

="ACCOUNT"> สวนปดทายแฟมขอมลู </AMFICSreport> 
3. กรณีตองการสรางไฟลขอมลูเพ่ือสงรายละเอียดเคลี่ยนไหวบญัชขีองลูกคา ตองเร่ิมตนดวย <AMFICSreport 

RecordType ="TRANSACTION"> สวนปดทายแฟมขอมลู </AMFICSreport> 
4. ในหน่ึงแฟมขอมูลจะมีก่ีรายการขอมลูก็ได  เชน กลุมของขอมลูแตละบัญชีลูกคาจะขึ้นตนดวย <Customer> และ

ปดทายเมื่อสิ้นสดุขอมูลของแตละบัญชลีูกคาดวย </Customer> ซึ่งจะถือวาเปน 1 กลุมขอมูล 
5. แตละกลุมขอมลู จะขึ้นตนดวย <ชือ่กลุมขอมลูตามท่ีกําหนด> และปดทายเมื่อสิ้นสดุกลุมขอมูลน้ันๆดวย </ชื่อ

กลุมขอมูลตามท่ีกําหนด> 
6. กลุมขอมูล สามารถมีกลุมขอมลูภายใตไดดวย เชน กลุมขอมลูแตละบัญชลีูกคา จะประกอบดวยกลุมขอมูลท่ีอยู

หลายแบบ โดยจะขึ้นตนดวย <CustomerAddress> และปดทายเมื่อสิ้นสดุดวย </CustomerAddress> และอยู
ภายใตกลุขอมูลแตละบัญชีลูกคา <Customer> 

7. การยอหนาและขึ้นบรรทัดใหมมไีวเพ่ือความสวยงาม จะกระทําหรือไมก็ได 
8. ในกรณีท่ีไมมขีอมูล เชนผูกรอกไมไดกรอกชือ่กลาง ไมตองสง Tag XML น้ันๆมา ยกเวนขอมูลบังคับ ถาไมมขีอมลู

จริงๆ จะตองสงขอความ [NAV]  
9. ตัวอักษรตอไปน้ี จะตองแปลงรูปกอนจะใสในขอมูล 

ตัวอักษร รูปแบบปกต ิ แปลงเปน 
เคร่ืองหมาย ampersand & &amp; 
เคร่ืองหมายนอยกวา < &lt; 
เคร่ืองหมายมากกวา > &gt; 

ตัวอยาง 
กรณีชือ่เจาของบัญชเีปนบริษัท Arther & Son Co., Ltd. เมื่อใสในขอมลูจะเปน Arther &amp; Son Co., Ltd. 
 

10. เน่ืองจาก tag ของ XML นั้นมีโครงสรางแบบหลายชั้นได ดังน้ันการอธิบายถึง tag ท่ีอยูลึกเขาไปจะใชวิธีแสดงเปน 
path แทน เชน  
customer/account/<CustomerName> 
จะหมายถึง 
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3.3. การตอบกลับขอมูลบัญชี (Account) แบบ XML 
รายละเอียดของคอลัมน 

Column Name Attribute Mandatory DataType คําอธิบาย 
สวนท่ี ก. ขอมลูพื้นฐานของการตอบกลับ 
<AMFICSreport 
RecordType 
="ACCOUNT"> 

Tag เร่ิมตนการสงขอมลู  
- จําเปนตองระบุ 

ReporterOrgID รหัสหนวยงานตาม
ลงทะเบียนไวกับสํานักงาน 
ปปง. ตามระบบ ERS 

จําเปน T(50)  

ReporterOrgName ชือ่หนวยงานตาม
ลงทะเบียนไวกับสํานักงาน 
ปปง. ตามระบบ ERS 

จําเปน T(250)  

InitiateTransactionDate ชวงวันท่ีเร่ิมท่ีกรองขอมูลมา
แสดง 

จําเปน DT  

EndTransactionDate ชวงวันท่ีสิ้นสุดท่ีกรองขอมลู
มาแสดง 

จําเปน DT  

ReportDate วันท่ีรายงาน จําเปน D  
สวนท่ี ข-1 ขอมูล ACCOUNT สวนของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับบัญชี <สามารถมีไดมากกวา 1 รายการ> 
<Customer> Tag เร่ิมตนขอมูล สวนของรายละเอียดบัญชลีูกคา 

- จําเปนตองระบุ 
สวนท่ี ข-1.1 ขอมูล ACCOUNT สวนตอบกลับตามรหัสรายชื่อท่ีรองขอ.ตามระบบ AMFICS 
RefAMFICSID หมายเลขอางอิง รหัสรายชื่อ

ท่ีรองขอ.ตามระบบ 
AMFICS 

จําเปน T(100) ตามท่ีไดรับตอน request 

Customer/<Response
AMFICS> 

Tag เร่ิมตนขอมูล สวนของรายละเอียดบัญชลีูกคาอางอิงรายการ AMFICS 
- จําเปนตองระบุ 

Response มี/ไมม ีขอมูล จําเปน T(1) ระบุ ‘Y’ กรณี มีขอมลูในสวนลาง  
ระบุ ‘N’ กรณี ไมสามารถระบุขอมูลใน
สวนลางได  
โดยกรณ ีresponse = 'N' ไมตองระบุ
รายละเอียดอื่นๆมา 

ResponseRemark เหตุผล กรณีไมมขีอมลู  LT ระบุสาเหตุ กรณีไมสามารถระบุขอมลูใน
สวนลางได (Response = N) 

</ResponseAMFICS> Tag สิ้นสดุขอมูล สวนของรายละเอียดบัญชีลูกคาอางอิงรายการ AMFICS 
สวนท่ี ข-1.2 ขอมูล ACCOUNT สวนรายละเอียดบุคคลท่ีเกี่ยวของกับบัญช ี
Customer/<Owner> Tag เร่ิมตนขอมูล สวนของขอมลูลูกคาบัญชีธนาคาร/ผูกู/ผูจํานอง ท่ีเปนเจาของบัญช/ีผูเชาซ้ือ/ผูจํานอง/ผู

กูยืม/ผูซ้ือ-ขาย/ผูชาํระเงิน/เจาของบัตร 
- จําเปนตองระบุ 

OwnerType ประเภท เจาของบัญช ี จําเปน 
 

ดูรายละเอียด 

T(20) กรณี CustomerType = ‘OWNER’  
สามารถระบ ุ 
  - ACCOUNT = เจาของบัญช/ีผูเชาซ้ือ/ผู



AMLO Financial Information Cooperation System: AMFICS หนา้ที  15 
 

Column Name Attribute Mandatory DataType คําอธิบาย 
ภาคผนวก ค. จํานอง/ผูกูยืม/ผูซ้ือ-ขาย/ผูชําระเงิน/

เจาของบตัร 
PersonType  ประเภทบุคคล จําเปน  T(10) PERSON = บุคคลธรรมดา 

LEGAL = นิติบุคคล 
Title คํานําหนา เจาของบัญช ี  T(50) กรณีบุคคลธรรมดา หมายถึง คํานําหนาชือ่  

หากเปนนิติบุคคล หมายถึง ประเภทการ
จดทะเบียนการคา 

CustomerName ชือ่ เจาของบัญช ี ดูภาคผนวก ง. T(100)  
CustomerMidName ชือ่กลาง เจาของบัญช ี  T(100)  
CustomerLastName นามสกุล เจาของบัญช ี ดูภาคผนวก ง. T(100)  
TitleEN คํานําหนาชือ่ เจาของบญัช ี

ภาษาอังกฤษ 
 T(50)  

CustomerNameEN ชือ่ เจาของบัญช ี
ภาษาอังกฤษ 

ดูภาคผนวก ง. T(200) กรณี ไมไดระบ ุฟลด CustomerName(
ชือ่ภาษาไทย) จําเปนตองระบ ุฟลด 
CustomerNameEN(ชือ่ภาษาอังกฤษ) 

CustomerMiddleName
EN 

ชือ่กลาง เจาของบัญช ี
ภาษาอังกฤษ 

 T(100)  

CustomerLastNameEN นามสกุล เจาของบัญช ี
ภาษาอังกฤษ  

ดูภาคผนวก ง. T(100)  

Customer/Owner/<Cu
stomerAddress> 

Tag เร่ิมตนขอมูล สวนของรายละเอียดท่ีอยูลูกคา  
- จําเปนตองระบุ 

AddressNo บานเลขท่ี   T(250)  
Moo หมูท่ี  T(200)  
Road ถนน  T(200)  
Tambon ตําบล/เขต  T(100)  
District อําเภอ/แขวง  T(100)  
Address1 ท่ีอยู 1  T(250) กรณีท่ีไมสามารถแยกท่ีอยูออกเปน เลขท่ี/

ถนน/ตําบล ได 
Address2 ท่ีอยู 2  T(250) หากกรอกท่ีอยูใน address1 ไมพอ ใหมา

กรอกตอใน address2 
Province จังหวัด  T(100)  
ZipCode รหัสไปรษณีย  T(10)  
CountryCode รหัสประเทศ  T(50)  
Tel เบอรโทร  T(100)  
</CustomerAddress> Tag สิ้นสดุขอมูล สวนของรายละเอียดท่ีอยูเจาของบัญช ี
CustomerID หมายเลขประจําตัว

ประชาชน  
ดูภาคผนวก ง. T(50) จําเปนตองระบ ุกรณีไมไดระบุ 

CustomerTaxID และ 
CustomerPassportID 
กรณีบุคคลธรรมดา หมายถึง รหัส
ประชาชน 13 หลัก  
กรณีนิติบุคคล ใหใชเลขทะเบียนนิติบุคคล
ท่ีจดกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง



AMLO Financial Information Cooperation System: AMFICS หนา้ที  16 
 

Column Name Attribute Mandatory DataType คําอธิบาย 
พาณิชย 

CustomerTaxID หมายเลขประจําตัวภาษีท่ี
ออกโดยกรมสรรพากร 

ดูภาคผนวก ง. T(50)  

CustomerPassportID หมายเลขพาสปอรต ดูภาคผนวก ง. T(50)  
CustomerArcID เลขท่ีหนังสอืตางดาว ดูภาคผนวก ง. T(50)  
Nationality สัญชาต ิ  T(50)  
Occupantion  อาชีพ  T(50) ดูรายละเอียด ภาคผนวก ค. 
Occupantion Dec คําอธิบายอาชีพ  T(100) จําเปนตองระบ ุกรณีระบุฟลด 

Occupantion  = 99 
Income รายได  N(20,2)  
InBankList มีรายชือ่ อยูในฐานขอมลู

ประเภทใดของธนาคารบาง 
 T(250) ระบุชื่อประเภทฐานขอมูลท่ีมีรายชือ่อยู 

กรณีพบรายชื่อมากกวา 1 ฐานขอมูลใหคั่น
ดวย semicolon (;) 

</Owner> Tag สิ้นสดุขอมูล สวนของขอมลูลกูคาบัญชีธนาคาร 
Customer/<CoOwner> Tag เร่ิมตนขอมูล สวนของขอมลูลูกคาบัญชีธนาคาร/ผูกู/ผูจํานอง ท่ีเปนผูเก่ียวของบัญช ี

- ไมจําเปนตองระบ ุกรณีไมมผีูรวมบัญช/ีผูรับผลประโยชน/ผูคําประกัน 
- กรณีระบ ุสามารถมไีดมากกวา 1 รายการ 

OwnerType ประเภท เจาของบัญช ี  T(20) กรณี CustomerType = ‘CO-OWNER’  
สามารถระบ ุ 
  - JOINT = เจาของบัญชีรวม/เจาของรวม 
  - BENEFICIARY = ผูรับผลประโยชน 
  - QUARANTOR = ผูค้าํประกัน 
  - AUTHORIZED = ผูมอีํานาจลงนาม 

PersonType ประเภทบุคคล   T(10) PERSON = บุคคลธรรมดา 
LEGAL = นิติบุคคล 

Title คํานําหนา เจาของบัญช ี  T(50) กรณีบุคคลธรรมดา หากเปนนิติบุคคล
หมายถึงประเภทการจดทะเบียนการคา 

CustomerName ชือ่ เจาของบัญช ี  T(100)  
CustomerMidName ชือ่กลาง เจาของบัญช ี  T(100)  
CustomerLastName นามสกุล เจาของบัญช ี  T(100)  
TitleEN คํานําหนาชือ่ เจาของบญัช ี

ภาษาอังกฤษ 
 T(50)  

CustomerNameEN ชือ่ เจาของบัญช ี
ภาษาอังกฤษ 

 T(200)  

CustomerMiddleName
EN 

ชือ่กลาง เจาของบัญช ี
ภาษาอังกฤษ 

 T(100)  

CustomerLastNameEN นามสกุล เจาของบัญช ี
ภาษาอังกฤษ  

 T(100)  

Customer/<Customer
Address> 

Tag เร่ิมตนขอมูล สวนของ
รายละเอียดท่ีอยูลูกคา 
- จําเปนตองระบุ 

   

AddressNo บานเลขท่ี   T(250)  
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Column Name Attribute Mandatory DataType คําอธิบาย 
Moo หมูท่ี  T(200)  
Road ถนน  T(200)  
Tambon ตําบล/เขต  T(100)  
District อําเภอ/แขวง  T(100)  
Address1 ท่ีอยู 1  T(250) กรณีท่ีไมสามารถแยกท่ีอยูออกเปน เลขท่ี/

ถนน/ตําบล ได 
Address2 ท่ีอยู 2  T(250) หากกรอกท่ีอยูใน address1 ไมพอ ใหมา

กรอกตอใน address2 
Province จังหวัด  T(100)  
ZipCode รหัสไปรษณีย  T(10)  
CountryCode รหัสประเทศ  T(50)  
Tel เบอรโทร  T(100)  
</CustomerAddress> Tag สิ้นสดุขอมูล สวนของรายละเอียดท่ีอยูเจาของบัญช ี
CustomerID หมายเลขประจําตัว

ประชาชน  
 T(50) กรณีบุคคลธรรมดา หมายถึง รหัส

ประชาชน 13 หลัก  
กรณีนิติบุคคล ใหใชเลขทะเบียนนิติบุคคล
ท่ีจดกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย 

CustomerTaxID หมายเลขประจําตัวภาษีท่ี
ออกโดยกรมสรรพากร 

 T(50)  

CustomerPassportID หมายเลขพาสปอรต  T(50)  
CustomerArcID เลขท่ีหนังสอืตางดาว ดูภาคผนวก ง. T(50)  
Nationality สัญชาต ิ  T(50)  
Occupantion  อาชีพ  T(50) ดูรายละเอียด ภาคผนวก ค. 
Occupantion Dec คําอธิบายอาชีพ  T(100) จําเปนตองระบ ุกรณีระบุฟลด 

Occupantion  = 99 
Income รายได  N(20,2)  
InBankList มีรายชือ่ อยูในฐานขอมลู

ประเภทใดของธนาคารบาง 
 T(250) ระบุชื่อประเภทฐานขอมูลท่ีมีรายชือ่อยู 

กรณีพบรายชื่อมากกวา 1 ฐานขอมูลใหคั่น
ดวย semi-colon (;) 

</CoOwner> Tag สิ้นสดุขอมูล สวนของรายละเอียดเจาของบัญช ีท่ีเปนผูรวมทําบัญช ี
สวนท่ี ข-2 ขอมูล ACCOUNT สวนรายละเอียดบัญชีหลกั 
Customer/<Account> Tag เร่ิมตนขอมูล สวนของรายการบัญชขีองบุคคลน้ันๆ 

- จําเปนตองระบุ 
- มีไดมากกวา 1 รายการ 

Customer/Account/<A
ccountInfo> 

Tag เร่ิมตนขอมูล สวนของรายละเอียดบัญช ี
- จําเปนตองระบุ 

RefBankID เลขท่ีอางอิงท่ีสถาบัน
การเงินออก 

 T(100) เชน เลขท่ีใบคําขอเปดบัญช ี/เลขท่ีใบเสร็จ
ซื้อ-ขาย 

AccountID หมายเลขบัญช/ีหมายเลขตู
นิรภัย/หมายเลขบตัร
เครดิต/หมายเลขสญัญา

จําเปน T(100)  
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Column Name Attribute Mandatory DataType คําอธิบาย 
เงินกู/หมายเลขกรรมธรรม/
หมายเลขสญัญาเชาซ้ือ/
หมายเลขสญัญา ซ้ือ-ขาย 

AccountName ชือ่บัญชีธนาคาร/ชื่อบัญชี
บัตรเครดิต/ชือ่กองทุน/ชือ่-
นามสกุลผูซ้ือ-ขาย 

 T(250)  

Currency สกุลเงิน  T(3)  “THB” 
AccountIs ประเภทของขอมูลบัญช ี

ตาม Request type 
จําเปน T(50)   

AccountStatus สถานะบัญช/ีสถานะบัตร
เครดิต/สถานะกูยืม 

จําเปน  T(20) 'ACTIVE' ยังเปดใชงานอยู 
'CLOSE' ปดการใชงานไปแลว 
'WAITING' ระหวางพิจารณา 
'HOLD' ถูกระงับ 

</AccountInfo> Tag สิ้นสดุขอมูล สวนของรายละเอียดบัญช ี
สวนท่ี ข-3 ขอมูล ACCOUNT สวนของรายละเอียดบัญช ี
Customer/Account/<A
ccountDetail> 

Tag เร่ิมตนขอมูล สวนของรายละเอียดบัญชขีองบุคคลน้ันๆ 
- จําเปนตองระบุ 

AccountDate วันท่ีเปดบัญชีธนาคาร/วันท่ี
เร่ิมเชาตูนิรภัย/วันท่ีเปด
บัตรเครดิต/วันทีซ้ือกองทุน
คร้ังแรก/วันท่ีทําสัญญา/
วันท่ีทําสัญญาซ้ือ-ขาย 

  D  

DueDate วันท่ีครบสัญญากู/วันท่ีครบ
สัญญาจํานอง/วันท่ีปดบัญช ี

  D  

AccountType ประเภทบัญช/ีประเภทบัตร
เครดิต/ประเภทการกู/
ประเภทประกันภัย/ประเภท
กองทุน/ประเภทการเชาซ้ือ/
ประเภทการซ้ือ-ขาย/
ประเภทสินเชื่อ 

 T(100) ดูรายละเอียด ภาคผนวก ค. 

AccountTypeDesc คําอธิบายประเภท เพ่ิมเติม  T(200)  
BranchID รหัสสาขาท่ีเปดบัญชี ตามท่ี

ลงทะเบียนไวกับ ปปง.ตาม
ระบบ ERS 

 T(30)  

CreditLine ในกรณีท่ีเปนบัญชีเบิกเกิน
วงเงิน ใหแสดงวงเงินสูงสุดท่ี
สถาบันการเงินใหแกลูกคา
รายน้ี /วงเงินบัตรเครดิต/
วงเงินกูท่ีอนุมัติ/ทุน
ประกันภัย/จํานวนหุน
กองทุนท่ีซื้อ/วงเงินจํานอง/
วงเงินสินเชื่อ/มูลคา

 N(20,2)  
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Column Name Attribute Mandatory DataType คําอธิบาย 
ทรัพยสินคา 

ActualBalance ยอดเงินคงเหลือปจจุบัน /
ยอดหน้ีบัตรเครดิต/ยอดหน้ี
คงเหลือเงินกู/จํานวนหุน
กองทุนท่ีเหลือ/ยอดเงินรวม
ท่ีซ้ือ-ขาย/ยอดเงินสินเชื่อ/
มูลคาทรัพยสินท่ีชําระเปน
เงินสด 

 N(20,2)  

AccountRemark หลักทรัพยค้าํประกัน/ทรัพย
ท่ีเชาซ้ือ/รายละเอียดทรัพย
ท่ีซ้ือ-ขาย 

  LT จําเปนตองระบ ุ 
กรณี 05 - สอบถาม การค้าํประกันและ
การกูยืมเงิน  
และกรณี 08 – สอบถาม รายการเชาซือ้  
และกรณี 09 – สอบถาม รายการจํานอง 
และกรณี 11 – สอบถาม รายการซ้ือ-
ขายอญัมณ/ีเพชรพลอย/ทองคํา ฯลฯ 
และกรณี 12 – สอบถามรายการซ้ือ-ขาย
อสังหาริมทรัพย 

Installment จํานวนงวด   N(5,2)  
AssetType ประเภททรัพยท่ีซ้ือ-ขาย  T(100) ดูรายละเอียด ภาคผนวก ค.   
</AccountDetail> Tag สิ้นสดุขอมูล สวนของรายละเอียดบัญชีลูกคา 
</Account> Tag สิ้นสดุขอมูล สวนของรายการบัญชีลูกคา 

- จําเปนตองระบุ 
</Customer> Tag สิ้นสดุขอมูล สวนของขอมลูลกูคาบัญชีธนาคาร  

- จําเปนตองระบุ 
</AMFICSreport > Tag สิ้นสดุการสงขอมลู  

- จําเปนตองระบุ 
 

  3.3. การตอบกลับขอมูลรายการเคลื่อนไหวของบัญชี (Transaction) แบบ 
XML 

รายละเอียดของคอลัมน 
Column Name Attribute Mandatory DataType คําอธิบาย 

สวนท่ี ก. ขอมลูพื้นฐานของการตอบกลับ 
<AMFICSreport 
RecordType 
="TRANSACTION"> 

Tag เร่ิมตนการสงขอมลู  
- จําเปนตองระบุ 

ระบุเหมือน ขอ 3.1รูปแบบการสรางแฟมขอมลู ACCOUNT สําหรับสถาบันการเงิน เพ่ือตอบกลับ รายชื่อท่ีสํานักงาน ปปง.สอบถาม 
แตใหระบุ ฟลด RecordType = ‘TRANSACTION’ แทน 
สวนท่ี ข-1 ขอมูล ACCOUNT สวนของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับบัญช ี
<Customer> Tag เร่ิมตนขอมูล สวนของรายละเอียดบัญชลีูกคา 

- จําเปนตองระบุ 
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Column Name Attribute Mandatory DataType คําอธิบาย 
สวนท่ี ข-1.1 ขอมูล ACCOUNT สวนตอบกลับตามรหัสรายชื่อท่ีรองขอ.ตามระบบ AMFICS 
RefAMFICSID หมายเลขอางอิง รหัสรายชื่อ

ท่ีรองขอ.ตามระบบ 
AMFICS 

จําเปน T(100) ตามท่ีไดรับตอน request 

Customer/<Response
AMFICS> 

Tag เร่ิมตนขอมูล สวนของรายละเอียดบัญชลีูกคาอางอิงรายการ AMFICS 
- จําเปนตองระบุ 

ระบุเหมือน ขอ 3.1รูปแบบการสรางแฟมขอมลู ACCOUNT สําหรับสถาบันการเงิน เพ่ือตอบกลับ รายชื่อท่ีสํานักงาน ปปง.สอบถาม 
</ResponseAMFICS> Tag สิ้นสดุขอมูล สวนของรายละเอียดบัญชีลูกคาอางอิงรายการ AMFICS 
Customer/<Account> Tag เร่ิมตนขอมูล สวนของรายการบัญชขีองบุคคลน้ันๆ 

- จําเปนตองระบุ 
สวนท่ี ข-1.2 ขอมูล ACCOUNT สวนรายละเอียดบุคคลท่ีเกี่ยวของกับบัญช ี
กรณ ีTRANSACTION ไมตองระบุรายละเอียดในสวนน้ี 
สวนท่ี ข-2 ขอมูล ACCOUNT สวนรายละเอียดบัญชีหลัก 
Customer/Account/<A
ccountInfo> 

Tag เร่ิมตนขอมูล สวนของรายละเอียดบัญช ี
- จําเปนตองระบุ 

ระบุเหมือน ขอ 3.1รูปแบบการสรางแฟมขอมลู ACCOUNT สําหรับสถาบันการเงิน เพ่ือตอบกลับ รายชือ่ท่ีสํานักงาน ปปง.สอบถาม 
สวนท่ี ข-3 ขอมูล ACCOUNT สวนของรายละเอียดบัญช ี
กรณ ีTRANSACTION ไมตองระบุสวนน้ี 
สวนท่ี ค ขอมูล TRANSACTION สวนของรายละเอียดการเคลื่อนไหวบัญช ี
</AccountInfo> Tag สิ้นสดุขอมูล สวนของรายการละเอียดบัญช ี
Customer/Account/<T
ransaction> 

Tag เร่ิมตนขอมูล สวนของรายการบัญชีเคลื่อนไหวบญัช ีของบัญชน้ัีนๆ 
- มีไดมากกวา 1 รายการ 

TransDate วันท่ีเกิดธุรกรรม จําเปน D  
Time เวลาท่ีเกิดธุรกรรม จําเปน TM  
Activity กิจกรรมท่ีเกิดธุรกรรม/

ประเภทธุรกรรม (ซื้อ-ขาย-
ชําระคางวด-ชําระสินเชื่อ)  

จําเปน T(100)  

ActivityBy วิธีการเกิดธุรกรรม  T(100) เชน  
INTERNET – จาก Internet 
FAX – รับคําสั่งจาก Fax 
DOCUMENT – รับคําสั่งจากเอกสาร 

MaturityDate วันครบกําหนดของบัญชีเงิน
ฝากประจํา/วันครบกําหนด
จายเบี้ยประกัน 

 D จําเปนตองระบ ุกรณีเปนประเภทบัญชฝีาก
ประจํา (AccountType = “Fixed”) 

Rate อัตราดอกเบี้ยของบญัชีเงิน
ฝากประจํา/คาเบี้ยประกัน/
คางวดจํานอง 

 N(10,2) จําเปนตองระบ ุกรณีเปนประเภทบัญชฝีาก
ประจํา (AccountType = “Fixed”) 

RatePeriod การคิดอัตราดอกเบี้ย(ราย
เดือน/รายป) 

  T(5) M = รายเดือน 
Y = รายป 

RefID เลขท่ีอางอิงธุรกรรมท่ี
สถาบันการเงินออก 

 T(50)  
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Column Name Attribute Mandatory DataType คําอธิบาย 
 

Debit จํานวนเงินท่ีถอนจากบญัช/ี
จํานวนเงินใชจายบตัร
เครดิต/จํานวนเงินท่ีขาย 

 N(20,2) จําเปนตองระบ ุกรณีไมไดระบุ ฟลด Credit 

Credit จํานวนเงินท่ีฝากเขาบัญช/ี
จํานวนเงินท่ีซื้อ/จํานวนเงิน
สินเชื่อ/จํานวนเงินผอน
ชําระแตละงวด 

 N(20,2) จําเปนตองระบ ุกรณีไมไดระบุ ฟลด Debit 

Balance จํานวนเงินคงเหลือ  N(20,2)  
TransBranchID รหัสสาขาอางอิงของสถาบัน

การเงินท่ีทําธุรกรรมนี้  
 T(30)  

TransTellerID รหัสอางอิงของพนักงาน
สถาบันการเงินท่ีเปนผู
บันทึกธุรกรรม 

 T(30)  

FromTransCountry รหัสประเทศ ท่ีโอน/ฝาก จําเปน T(50)  
FromName ชือ่ ผูโอน/ฝาก จําเปน T(250)  
FromCountry รหัสประเทศ ผูโอน/ฝาก  T(50)  
FromNationality สัญชาต ิผูโอน/ฝาก  T(50)  
FromContactInfo ขอมลูติดตอ ผูโอน/ฝาก  T(250) เชน ท่ีอยู หรือเบอรโทรติดตอท่ีใหไว 
ToName ชือ่ ผูรับโอน จําเปน T(250)  
ToCountry รหัสประเทศ ผูรับโอน  T(50)  
ToNationality สัญชาต ิผูรับโอน  T(50)  
ToContactInfo ขอมลูติดตอ ผูรับโอน  T(250) เชน ท่ีอยู หรือเบอรโทรติดตอท่ีใหไว 
ToTransCountry รหัสประเทศ ท่ีรับโอน จําเปน T(50)  
AssetType ประเภททรัพยท่ีซ้ือ-ขาย  T(100) จําเปนตองระบ ุ 

กรณี 11 – สอบถาม รายการซื้อ-ขายอญั
มณ/ีเพชรพลอย/ทองคํา ฯลฯ 
และกรณี 12 – สอบถามรายการซ้ือ-ขาย
อสังหาริมทรัพย 
ดูรายละเอียด ภาคผนวก ค.  

AssetNumber ปริมาณ ทรัพยท่ีซือ้-ขาย 
และหนวยนับท่ีซ้ือ-ขาย 

 T(200) จําเปนตองระบ ุ 
กรณี 11 – สอบถาม รายการซื้อ-ขายอญั
มณ/ีเพชรพลอย/ทองคํา ฯลฯ 
และกรณี 12 – สอบถามรายการซ้ือ-ขาย
อสังหาริมทรัพย 

AssetRemark รายละเอียด ทรัพยท่ีซ้ือ-
ขาย 

 LT จําเปนตองระบ ุ 
กรณี 11 – สอบถาม รายการซื้อ-ขายอญั
มณ/ีเพชรพลอย/ทองคํา ฯลฯ 
และกรณี 12 – สอบถามรายการซ้ือ-ขาย
อสังหาริมทรัพย 

</Transaction> Tag สิ้นสดุขอมูล สวนของรายการบัญชีเคลื่อนไหวบญัช ีของบัญชน้ัีนๆ 
</Account> Tag สิ้นสดุขอมูล สวนของรายการบัญช ี
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Column Name Attribute Mandatory DataType คําอธิบาย 
</Customer> Tag สิ้นสดุขอมูล สวนของรายละเอียดลูกคา 
</AMFICSreport > Tag สิ้นสดุการสงขอมลู  

- จําเปนตองระบุ 
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ภาคผนวก ก. คําอธิบายฟลด การระบุประเภทของขอมลูท่ีตองการสอบถาม 
1. ฟลด RequestType(ประเภทของขอมูลท่ี ปปง.ตองการสอบถาม) สามารถระบุเปน 2 ตัวอักษร ดังน้ี 

     01 - สอบถาม ขอมูลและรายการเคลื่อนไหวบญัชีธนาคารทุกประเภท  
     02 - สอบถาม รายการธุรกรรมทุกประเภทท่ีบุคคลมีความเก่ียวของ 
     03 - สอบถาม การเชาตูนิรภัยกับทางธนาคาร 
     04 - สอบถาม ขอมูลบตัรเครดิต และรายการใชจายบัตรเครดิต  
     05 - สอบถาม การค้าํประกันและการกูยืมเงิน 
     06 - สอบถาม การประกันภัย 
     07 - สอบถาม รายการกองทุนท่ีซ้ือ 
     08 - สอบถาม รายการเชาซ้ือ 
     09 - สอบถาม รายการจํานอง 
     11 - สอบถาม รายการซ้ือ-ขาย อัญมณ/ีเพชรพลอย/ทองคํา/โบราณวัตถ/ุศิลปวัตถุ/พระเคร่ือง/รถยนต 

เคร่ืองจักรกล/อะไหลใชแลว 
     12 - สอบถาม รายการซ้ือ-ขาย อสังหาริมทรัพย 
      13 - สอบถาม การทําธุรกรรม swift 
     14 – สอบถาม รายการตราสารหน้ีตางๆ เชน ตั๋ว,พันธบัตร,หุนกู 
     99 - สอบถามทุกประเภทรายการเทาท่ีมีของสถาบันการเงิน 
 

ภาคผนวก ข. เงื่อนไขของฟลดจาํเปนระบุ กรณีสํานักงาน ปปง.สงสอบถามไปยังสถาบนัการเงิน  
1. การรายชื่อ กรณีบุคคลธรรมดา ท่ีสํานักงาน ปปง.ตองการสอบถาม ตองระบุอยางนอย ดังน้ี 

1.1 ระบ ุCustomerName  (ชื่อ ภาษาไทย) และ CustomerLastName (นามสกุล ภาษาไทย)  
หรือ ระบุ CustomerNameEN (ชือ่ ภาษาอังกฤษ) และ CustomerLastNameEN (นามสกุล 
ภาษาอังกฤษ) 

1.2 และ CustomerID (เลขท่ีบัตรประชาชน) 
หรือ CustomerTaxID (เลขประจําตัวผูเสียภาษี) 
หรือ CustomerPassportID (เลขท่ีหนังสือเดินทาง) 
หรือ CustomerArcID (เลขท่ีหนังสือตางดาว) 
หรือ กรณไีมมดีานบน ใหระบุหมายเหตุ (no_id_remark) 

2. การระบรุายชื่อ กรณีบริษัท/นิติบุคล ท่ีสํานักงาน ปปง.ตองการสอบถาม ตองระบุอยางนอย ดังนี้ 
2.1 ระบุ CustomerName (ชื่อ ภาษาไทย)  

หรือ ระบุ CustomerNameEN (ชือ่ ภาษาอังกฤษ) 
2.2 และ CustomerTaxID (เลขประจําตัวผูเสียภาษี) 

3. กรณี ระบุประเภทสอบถามขอมลู = 01(ขอมูลบัญชี) สามารถ  
ระบ ุAccountID(เลขท่ีบัญช)ี หรือ  AccountName(ชื่อบญัช)ี  
แทนการระบุขอ 1 และ 2 ได 

4. กรณี ระบุประเภทสอบถามขอมลู = 04(ขอมูลบัตรเครดิต) สามารถ  
ระบุเปน CreditCardID(เลขท่ีบัตรเครดิต)  
แทนการระบุขอ 1 และ 2 ได 

 

ภาคผนวก ค. คําอธิบายฟลด เพิม่เติม 
1. ฟลด Occupantion (อาชีพ) สามารถระบุเปน 2 ตัวอักษร ดังน้ี 
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1 – เจาของกิจการ           2 - ราชการ 
3 – รับจาง                    4 - พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
5 – อาชีพอิสระ              6 - นิสิต นักศึกษา 
7- พนักงานบริษัท            
99 - อื่นๆ 

2. ฟลด AccountType(ประเภทบัญช/ีประเภทบัตรเครดิต) 
2.1 กรณี ประเภทของขอมูลท่ี ปปง.ตองการสอบถาม = 01 - สอบถาม ขอมลูบัญชีและรายการเคลื่อนไหว

บัญชีธนาคาร ใหระบุประเภทบัญช ี
Saving = ออมทรัพย 
Current = กระแสรายวัน 
Tax Free = ฝากประจํา 
Other  = อื นๆ (กรณีธนาคารมี บช.เงนิฝากประเภทอื น) 

2.2 กรณี ประเภทของขอมูลท่ี ปปง.ตองการสอบถาม = 02 - สอบถาม รายการเคลื่อนไหวของเงินทุก
ประเภท ใหระบปุระเภทบัญช ีตามขอ 3.1 

2.3 กรณี ประเภทของขอมูลท่ี ปปง.ตองการสอบถาม = 04 - สอบถาม ขอมลูบัตรเครดิต ใหระบปุระเภทบัตร
เครดิต 

2.4 กรณี ประเภทของขอมูลท่ี ปปง.ตองการสอบถาม = 05 - สอบถาม การค้าํประกันและการกูยืมเงิน ให
ระบปุระเภทการกูยืม 

2.5 กรณี ประเภทของขอมูลท่ี ปปง.ตองการสอบถาม = 06 - สอบถาม การประกันภัย ใหระบุประเภท
ประกันภัย 

2.6 กรณี ประเภทของขอมูลท่ี ปปง.ตองการสอบถาม = 07 - สอบถาม รายการกองทุนท่ีซื้อ ใหระบปุระเภท
กองทุน 

2.7 กรณี ประเภทของขอมูลท่ี ปปง.ตองการสอบถาม = 08 - สอบถาม รายการเชาซื้อ ใหระบปุระเภทการ
เชาซ้ือ 

3. ฟลด Asset type ประเภททรัพยสินท่ีทําการซื้อ-ขาย 
S1001 = โบราณวัตถ/ุศิลปวัตถ/ุพระเคร่ือง 
S1002 = เพชร พลอย ทอง นาก เงินหรืออัญมณ ี 
S1003 = รถยนต/รถจักรยานยนต  
S1004 = เคร่ืองจักรกล/อะไหลใชแลว 
S2000 = ขายทอดตลาด 
S3001 = บานพักอาศัย  
S3002 = อาคารพาณชิย  
S3003 = หองชุด  
S3004 = ท่ีดิน  
S3005= อาคารคลังสินคา/โรงงาน 
S3006 = อาคารสานักงาน 
S3007 = พ้ืนท่ีเพ่ือการพาณิชย  
S3008 = ขาย/จด ทะเบียนสิทธิอยางอื่น 
S3999 = อสังหาริมทรัพยอื่นๆ 
S9999 = อื่นๆ 
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ภาคผนวก ง. เงื่อนไขของฟลดจาํเปนระบุ กรณีสถาบันการเงินตอบกลับมายัง สํานกังาน ปปง. 
1. การรายชื่อ กรณีบุคคลธรรมดา (PersonType= ‘PERSON’) ท่ีสถาบันการเงินตอบกลับ ตองระบุอยางนอย 

ดังน้ี 
1.1 ระบ ุCustomerName  (ชื่อ ภาษาไทย) และ CustomerLastName (นามสกุล ภาษาไทย)  

หรือ ระบุ CustomerNameEN (ชือ่ ภาษาอังกฤษ) และ CustomerLastNameEN (นามสกุล 
ภาษาอังกฤษ) 

1.2 และ CustomerID (เลขท่ีบัตรประชาชน) 
หรือ CustomerTaxID (เลขประจําตัวผูเสียภาษี) 
หรือ CustomerPassportID (เลขท่ีหนังสือเดินทาง) 

2. การระบรุายชื่อ กรณีบริษัท/นิติบุคล (PersonType= ‘LEGAL’) ท่ีสถาบันการเงินตอบกลับ ตองระบุอยางนอย 
ดังน้ี 
2.1 ระบุ CustomerName (ชื่อ ภาษาไทย)  

หรือ ระบุ CustomerNameEN (ชือ่ ภาษาอังกฤษ) 
2.2 และ CustomerID (เลขท่ีบัตรประชาชน) 

หรือ CustomerTaxID (เลขประจําตัวผูเสียภาษี) 
 

ภาคผนวก จ. อธิบายขอบังคับในการสงขอมูลจากสถาบันการเงิน กลับมายัง สํานกังาน ปปง.เพ่ิมเติม 
1. กรณี รูปแบบการสรางแฟมขอมลู EXCEL สําหรับสํานักงาน ปปง. เพ่ือสอบถามรายชือ่จากสถาบันการเงิน  

1.1 ระบ ุRequestDetail = ‘ACCOUNT’ ใหสงกลับ เฉพาะรายการของขอมูลบญัช(ีACCOUNT) ของ
รายชื่อท่ีสอบถาม (3.1 รูปแบบการสรางแฟมขอมูล สาํหรับสถาบันการเงิน เพ่ือตอบกลับขอมลู 
ACCOUNT ท่ีสํานักงาน ปปง.สอบถาม) 

1.2 ระบ ุRequestDetail = ‘TRANSACTION’ ใหสงกลับ เฉพาะรายการเคลื่อนไหวธุรกรรม
(TRANSACTON) ของรายชือ่ท่ีสอบถาม (3.2 รูปแบบการสรางแฟมขอมลู สําหรับสถาบันการเงิน เพ่ือ
ตอบกลับขอมูล TRANSACTION ท่ีสํานักงาน ปปง.สอบถาม) 

1.3 ระบ ุRequestDetail = ‘ALL’ ใหสงกลับ ท้ังขอ 1.1 และ 1.2 
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รูปแบบการสรางแฟมขอมูล สําหรับสถาบันการเงิน เพ่ือตอบกลับขอมูล ACCOUNT ที่สํานักงาน ปปง.สอบถาม 
 
** กรณี ที่ไมสามารถระบุขอมูลที่เปนฟลดขอมูลจําเปน (mandatory)ได อนุโลมใหระบุเปน [NAV] ได 
 

Column Name Attribute 

ฟลดบังคับ ตามประเภทของขอมูลท่ี ปปง.ตองการสอบถาม (x = จําเปนตองระบุ) 
01 
บัญชี
ธนาคาร 

02 
ธุรกรรม

ท่ี
เกี่ยวของ 

03 
เชาตู
นิรภัย 

04 
บัตร
เครดิต 

05 
ค้าํประกัน/

กูยืม 

06 
ประกัน
ภัย 

07 
กองทุน 

08 
เชาซ้ือ 

09 
จํานอง 

11 
ซ้ือ-ขาย 
อัญมณี/
ทองคํา 

12 
ซ้ือ-ขาย
อสังหาริ
มทรัพย 

สวนท่ี ก. ขอมลูพ้ืนฐานของการตอบกลับ 
ReporterOrgID รหัสหนวยงานตามลงทะเบียนไวกับ

สํานักงาน ปปง. ตามระบบ ERS x   x x x x x x x x x 

ReporterOrgName ชือ่หนวยงานตามลงทะเบียนไวกับ
สํานักงาน ปปง. ตามระบบ ERS x   x x x x x x x x x 

RecordType รูปแบบของขอมลูท่ีตอบกลับ x   x x x x x x x x x 
InitiateTransactionDate ชวงวันท่ีเร่ิมท่ีกรองขอมูลมาแสดง x   x x x x x x x x x 
EndTransactionDate ชวงวันท่ีสิ้นสุดท่ีกรองขอมลูมาแสดง x   x x x x x x x x x 
ReportDate วันท่ีรายงาน x   x x x x x x x x x 
สวนท่ี ข-1 ขอมูล ACCOUNT สวนของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับบัญช ี<สามารถมีไดมากกวา 1 รายการ> 
สวนท่ี ข-1.1 ขอมูล ACCOUNT สวนตอบกลับตามรหัสรายชื่อท่ีรองขอ.ตามระบบ AMFICS 
RefAMFICSID หมายเลขอางอิง รหัสการรองขอ.

ตามระบบ AMFICS x   x x x x x x x x x 
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Column Name Attribute 

ฟลดบังคับ ตามประเภทของขอมูลท่ี ปปง.ตองการสอบถาม (x = จําเปนตองระบุ) 
01 
บัญชี
ธนาคาร 

02 
ธุรกรรม

ท่ี
เกี่ยวของ 

03 
เชาตู
นิรภัย 

04 
บัตร
เครดิต 

05 
ค้าํประกัน/

กูยืม 

06 
ประกัน
ภัย 

07 
กองทุน 

08 
เชาซ้ือ 

09 
จํานอง 

11 
ซ้ือ-ขาย 
อัญมณี/
ทองคํา 

12 
ซ้ือ-ขาย
อสังหาริ
มทรัพย 

Response มี/ไมม ีขอมูล x   x x x x x x x x x 
ResponseRemark เหตุผล กรณีไมมขีอมลู                       
สวนท่ี ข-1.2 ขอมูล ACCOUNT สวนรายะละเอียดบุคคลท่ีเกี่ยวของกับบัญช ี
OwnerType ประเภท เจาของบัญช ี x   x x x x x x x x x 
PersonType ประเภทบุคคล x   x x x x x x x x x 
Title คํานําหนา เจาของบัญช ี                       
CustomerName ชือ่ เจาของบัญช ีภาษาไทย x   x x x x x x x x x 
CustomerMidName ชือ่กลาง เจาของบัญช ี ภาษาไทย                     
CustomerLastName นามสกุล เจาของบัญช ี ภาษาไทย                     
TitleEN คํานําหนาชือ่ เจาของบญัช ี

ภาษาอังกฤษ                     

CustomerNameEN ชือ่ เจาของบัญช ีภาษาอังกฤษ x   x x x x x x x x x 
CustomerMiddleNameEN ชือ่กลาง เจาของบัญช ีภาษาอังกฤษ 

                  
  

CustomerLastNameEN นามสกุล เจาของบัญช ีภาษาอังกฤษ                      
AddressNo บานเลขท่ี                      
Moo หมูท่ี                     
Road ถนน                     
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Column Name Attribute 

ฟลดบังคับ ตามประเภทของขอมูลท่ี ปปง.ตองการสอบถาม (x = จําเปนตองระบุ) 
01 
บัญชี
ธนาคาร 

02 
ธุรกรรม

ท่ี
เกี่ยวของ 

03 
เชาตู
นิรภัย 

04 
บัตร
เครดิต 

05 
ค้าํประกัน/

กูยืม 

06 
ประกัน
ภัย 

07 
กองทุน 

08 
เชาซ้ือ 

09 
จํานอง 

11 
ซ้ือ-ขาย 
อัญมณี/
ทองคํา 

12 
ซ้ือ-ขาย
อสังหาริ
มทรัพย 

Tambon ตําบล/เขต                     
District อําเภอ/แขวง                     
Address1 ท่ีอยู 1 

         
  

Address2 ท่ีอยู 2 
         

  
Province จังหวัด 

         
  

ZipCode รหัสไปรษณีย 
         

  
CountryCode รหัสประเทศ 

         
  

Tel เบอรโทร                     
CustomerID หมายเลขประจําตัวประชาชน  x x x x x x x x x x 
CustomerTaxID หมายเลขประจําตัวภาษีท่ีออกโดย

กรมสรรพากร x x x x x x x x x x 
CustomerPassportID หมายเลขพาสปอรต x x x x x x x x x x 
CustomerArcID เลขท่ีหนังสอืตางดาว x x x x x x x x x x 
Nationality สัญชาต ิ

         
  

Occupation รหัสอาชีพ 
         

  
OccupationDec คําอธิบายอาชีพ                     
Income รายได                     
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Column Name Attribute 

ฟลดบังคับ ตามประเภทของขอมูลท่ี ปปง.ตองการสอบถาม (x = จําเปนตองระบุ) 
01 
บัญชี
ธนาคาร 

02 
ธุรกรรม

ท่ี
เกี่ยวของ 

03 
เชาตู
นิรภัย 

04 
บัตร
เครดิต 

05 
ค้าํประกัน/

กูยืม 

06 
ประกัน
ภัย 

07 
กองทุน 

08 
เชาซ้ือ 

09 
จํานอง 

11 
ซ้ือ-ขาย 
อัญมณี/
ทองคํา 

12 
ซ้ือ-ขาย
อสังหาริ
มทรัพย 

InBankList มีรายชือ่ อยูในฐานขอมลูประเภทใด
ของธนาคารบาง                   

  

สวนท่ี ข-2 ขอมูล ACCOUNT สวนรายละเอียดบัญชีหลกั <AccountInfo> 
RefBankID เลขท่ีอางอิงท่ีสถาบันการเงินออก                     

AccountID หมายเลขบัญช/ีหมายเลขเครดิต
การด/หมายเลขตูนิรภัย/หมายเลข
บัตรเครดิต/หมายเลขสญัญาเงินกู/
หมายเลขกรรมธรรม/หมายเลข
สัญญาเชาซ้ือ/หมายเลขสญัญา ซ้ือ-
ขาย 

x   x x x x x x x x x 

AccountName ชือ่บัญชีธนาคาร/ชื่อบัญชีบัตร
เครดิต/ชือ่กองทุน/ชื่อ-นามสกุลผู
ซ้ือ-ขาย 

x     x     x     
  

Currency สกุลเงิน x   x x x x x x x x x 
AccountIs ประเภทของขอมูลบัญช ี

ตาม Request type x   x x x x x x x x x 

AccountStatus สถานะบัญช/ีสถานะบัตรเครดิต/
สถานะกูยืม x   x x x x x x x x x 

สวนท่ี ข-3 ขอมูล ACCOUNT สวนของรายละเอียดบัญช ี<Account Detail> 



AMLO Financial Information Cooperation System: AMFICS หนา้ที  30 
 

Column Name Attribute 

ฟลดบังคับ ตามประเภทของขอมูลท่ี ปปง.ตองการสอบถาม (x = จําเปนตองระบุ) 
01 
บัญชี
ธนาคาร 

02 
ธุรกรรม

ท่ี
เกี่ยวของ 

03 
เชาตู
นิรภัย 

04 
บัตร
เครดิต 

05 
ค้าํประกัน/

กูยืม 

06 
ประกัน
ภัย 

07 
กองทุน 

08 
เชาซ้ือ 

09 
จํานอง 

11 
ซ้ือ-ขาย 
อัญมณี/
ทองคํา 

12 
ซ้ือ-ขาย
อสังหาริ
มทรัพย 

AccountDate วันท่ีเปดบัญชีธนาคาร/วันท่ีเร่ิมเชาตู
นิรภัย/วันท่ีเปดบัตรเครดิต/วันทีซื้อ
กองทุนคร้ังแรก/วันท่ีทําสัญญา/
วันท่ีทําสัญญาซ้ือ-ขาย 

x  x x x x x x x x x 

DueDate วันท่ีครบสัญญากู/วันท่ีครบสญัญา
จํานอง/วันท่ีปดบัญช ี         x x   x x 

  

AccountType ประเภทบัญช/ีประเภทบัตรเครดิต/
ประเภทการกู/วันท่ีใหกู/ประเภท
ประกันภัย/ประเภทกองทุน/
ประเภทการเชาซ้ือ/ประเภทการซื้อ-
ขาย/ประเภทสินเชื่อ 

x   x x x x x x x x x 

AccountTypeDesc คําอธิบายประเภท เพ่ิมเติม                     

BranchID รหัสสาขาท่ีเปดบัญช ีตามท่ี
ลงทะเบียนไวกับ ปปง.ตามระบบ 
ERS                

  

CreditLine ในกรณีท่ีเปนบัญชีเบิกเกินวงเงิน ให
แสดงวงเงินสูงสุดท่ีสถาบันการเงิน
ใหแกลูกคารายน้ี /วงเงินบัตร
เครดิต/วงเงินกูท่ีอนุมัติ/ทุน
ประกันภัย/จํานวนหุนกองทุนท่ีซือ้/
วงเงินจํานอง/วงเงินสินเชื่อ/มูลคา
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Column Name Attribute 

ฟลดบังคับ ตามประเภทของขอมูลท่ี ปปง.ตองการสอบถาม (x = จําเปนตองระบุ) 
01 
บัญชี
ธนาคาร 

02 
ธุรกรรม

ท่ี
เกี่ยวของ 

03 
เชาตู
นิรภัย 

04 
บัตร
เครดิต 

05 
ค้าํประกัน/

กูยืม 

06 
ประกัน
ภัย 

07 
กองทุน 

08 
เชาซ้ือ 

09 
จํานอง 

11 
ซ้ือ-ขาย 
อัญมณี/
ทองคํา 

12 
ซ้ือ-ขาย
อสังหาริ
มทรัพย 

ทรัพยสินคา 
ActualBalance ยอดเงินคงเหลือปจจุบัน /ยอดหน้ี

บัตรเครดิต/ยอดหน้ีคงเหลือเงินกู/
จํานวนหุนกองทุนท่ีเหลือ/ยอดเงิน
รวมท่ีซื้อ-ขาย/ยอดเงินสินเชื่อ/
มูลคาทรัพยสินท่ีชําระเปนเงินสด 

x   x x x x x x x x x 

AccountRemark หลักทรัพยค้าํประกัน/ทรัพยท่ีเชา
ซ้ือ/ทรัพยสินท่ีจํานอง /รายละเอียด
ทรัพยท่ีซ้ือ-ขาย 

        x     x x x x 

Installment จํานวนงวด                 

AssetType ประเภททรัพยท่ีซื้อ-ขาย               x x 
 
** หมายเหตุ : 
กรณี  X  คือ  ฟลดท่ีจําเปนตองระบ ุในแตละประเภทการรองขอ ไมสามารถละเวนได 
กรณี  X  คือ ฟลดท่ีจําเปนตองระบ ุในแตละประเภทการรองขอ โดยสามารถเลือกระบุอยางใดอยางหน่ึงได 
กรณี  X  คือ ฟลดท่ีจําเปนตองระบ ุในแตละประเภทการรองขอ แตยกเวนใหในกรณไีมสามารถหาคาได ใหระบุเปน [NAV] ได 
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รูปแบบการสรางแฟมขอมูล สําหรับสถาบันการเงิน เพ่ือตอบกลับขอมูล TRANSACTION ที่สํานักงาน ปปง.สอบถาม 
 
** กรณี ที่ไมสามารถระบุขอมูลที่เปนฟลดขอมูลจําเปน (mandatory)ได อนุโลมใหระบุเปน [NAV] ได 
 

Column Name Attribute 

ฟลดบังคับ ตามประเภทของขอมูลท่ี ปปง.ตองการสอบถาม 
01 
บัญชี
ธนาคาร 

02 
ธุรกรรม

ท่ี
เกี่ยวของ 

03 
เชาตู
นิรภัย 

04 
บัตร
เครดิต 

05 
ค้าํ

ประกัน/
กูยืม 

06 
ประกัน
ภัย 

07 
กองทุน 

08 
เชาซ้ือ 

09 
จํานอง 

11 
ซ้ือ-ขาย 
อัญมณี/
ทองคํา 

12 
ซ้ือ-ขาย
อสังหาริ
มทรัพย 

สวนท่ี ก. ขอมลูพ้ืนฐานของการตอบกลับ 
ระบุเหมือน ขอ 3.1 รูปแบบการสรางแฟมขอมูล ACCOUNT 
สําหรับสถาบันการเงิน เพ่ือตอบกลับ รายชือ่ท่ีสํานักงาน ปปง.
สอบถาม 
แตใหระบ ุฟลด RecordType = ‘TRANSACTION’ แทน 

x x   x   x x x x x x 

สวนท่ี ข-1 ขอมูล ACCOUNT สวนของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับบัญช ี
สวนท่ี ข-1.1 ขอมูล ACCOUNT สวนตอบกลับตามรหัสรายชื่อท่ีรองขอ.ตามระบบ AMFICS 
ระบุเหมือน ขอ 3.1 รูปแบบการสรางแฟมขอมูล ACCOUNT 
สําหรับสถาบันการเงิน เพ่ือตอบกลับ รายชือ่ท่ีสํานักงาน ปปง.
สอบถาม 

x x   x   x x x x x x 

สวนท่ี ข-1.2 ขอมูล ACCOUNT สวนรายะละเอียดบุคคลท่ีเกี่ยวของกับบัญช ี
กรณี TRANSACTION ไมตองระบุสวนน้ี 

         
  

สวนท่ี ข-2 ขอมูล ACCOUNT สวนรายละเอียดบัญชีหลกั 
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Column Name Attribute 

ฟลดบังคับ ตามประเภทของขอมูลท่ี ปปง.ตองการสอบถาม 
01 
บัญชี
ธนาคาร 

02 
ธุรกรรม

ท่ี
เกี่ยวของ 

03 
เชาตู
นิรภัย 

04 
บัตร
เครดิต 

05 
ค้าํ

ประกัน/
กูยืม 

06 
ประกัน
ภัย 

07 
กองทุน 

08 
เชาซ้ือ 

09 
จํานอง 

11 
ซ้ือ-ขาย 
อัญมณี/
ทองคํา 

12 
ซ้ือ-ขาย
อสังหาริ
มทรัพย 

ระบุเหมือน ขอ 3.1 รูปแบบการสรางแฟมขอมูล ACCOUNT 
สําหรับสถาบันการเงิน เพ่ือตอบกลับ รายชือ่ท่ีสํานักงาน ปปง.
สอบถาม 

x x   x   x x x x x x 

สวนท่ี ข-3 ขอมูล ACCOUNT สวนของรายละเอียดบัญช ี
กรณี TRANSACTION ไมตองระบุสวนน้ี                     
สวนท่ี ค. ขอมูล TRANSACTION สวนของรายละเอียดการเคลื่อนไหวบัญช ี
TransDate วันท่ีเกิดธุรกรรม x x   x   x x x x x x 
Time เวลาท่ีเกิดธุรกรรม x x   x   x x x x x x 
Activity กิจกรรมท่ีเกิดธุรกรรม  x x   x   x x x x x x 
ActivityBy วิธีการเกิดธุรกรรม/ประเภทธุรกรรม 

(ซื้อ-ขาย-ชําระคางวด-ชําระสินเชื่อ)                   x x 

MaturityDate วันครบกําหนดของบัญชีเงินฝากประจํา/
วันครบกําหนดจายเบี้ยประกัน           x   x x 

  

Rate อัตราดอกเบี้ยของบญัชีเงินฝากประจํา/
คาเบี้ยประกัน/คางวดจํานอง           x   x x 

  

RatePeriod การคิดอัตราดอกเบี้ย(รายเดือน/รายป)               x x   
RefID เลขท่ีอางอิงธุรกรรมท่ีสถาบันการเงิน

ออก                   
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Column Name Attribute 

ฟลดบังคับ ตามประเภทของขอมูลท่ี ปปง.ตองการสอบถาม 
01 
บัญชี
ธนาคาร 

02 
ธุรกรรม

ท่ี
เกี่ยวของ 

03 
เชาตู
นิรภัย 

04 
บัตร
เครดิต 

05 
ค้าํ

ประกัน/
กูยืม 

06 
ประกัน
ภัย 

07 
กองทุน 

08 
เชาซ้ือ 

09 
จํานอง 

11 
ซ้ือ-ขาย 
อัญมณี/
ทองคํา 

12 
ซ้ือ-ขาย
อสังหาริ
มทรัพย 

Debit จํานวนเงินท่ีถอนจากบญัช/ีจํานวนเงิน
ใชจายบัตรเครดิต/ราคาพารของ
กองทุน/จํานวนเงินท่ีขาย 

x x   x   x x x x x x 

Credit จํานวนเงินท่ีฝากเขาบัญช/ีราคาปจจุบัน
ของกองทุน/จํานวนเงินท่ีซ้ือ/จํานวนเงิน
สินเชื่อ/จํานวนเงินผอนชําระแตละงวด 

x x   x   x x x x x x 

Balance จํานวนเงินคงเหลือ x x   x     x x x   
TransBranchID รหัสสาขาอางอิงของสถาบันการเงินท่ีทํา

ธุรกรรมน้ี           
  

TransTellerID รหัสอางอิงของพนักงานสถาบันการเงิน
ท่ีเปนผูบันทึกธุรกรรม                   

  

FromTransCountry รหัสประเทศ ท่ีโอน/ฝาก x x   x   x   x x x x 
FromName ชือ่ ผูโอน/ฝาก x x   x   x   x x x x 
FromCountry รหัสประเทศ ท่ีอยู ผูโอน/ฝาก 

         
  

FromNationality สัญชาต ิผูโอน/ฝาก                     

FromContactInfo ขอมูลติดตอ ผูโอน/ฝาก                     

ToName ชือ่ ผูรับโอน x x                 

ToCountry รหัสประเทศ ผูรับโอน 
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Column Name Attribute 

ฟลดบังคับ ตามประเภทของขอมูลท่ี ปปง.ตองการสอบถาม 
01 
บัญชี
ธนาคาร 

02 
ธุรกรรม

ท่ี
เกี่ยวของ 

03 
เชาตู
นิรภัย 

04 
บัตร
เครดิต 

05 
ค้าํ

ประกัน/
กูยืม 

06 
ประกัน
ภัย 

07 
กองทุน 

08 
เชาซ้ือ 

09 
จํานอง 

11 
ซ้ือ-ขาย 
อัญมณี/
ทองคํา 

12 
ซ้ือ-ขาย
อสังหาริ
มทรัพย 

ToNationality สัญชาต ิผูรับโอน                     

ToContactInfo ขอมูลติดตอ ผูรับโอน                     

ToTransCountry รหัสประเทศ ท่ีรับโอน x x                 
AssetType ประเภททรัพยท่ีซ้ือ-ขาย          x x 
AssetNumber ปริมาณทรัพยท่ีซ้ือ-ขาย และหนวยนับท่ี

ซ้ือ-ขาย          x x 

AssetRemark รายละเอียด ทรัพยท่ีซือ้-ขาย          x x 
 
** หมายเหตุ : 
กรณี  X  คือ  ฟลดท่ีจําเปนตองระบ ุในแตละประเภทการรองขอ ไมสามารถละเวนได 
กรณี  X  คือ ฟลดท่ีจําเปนตองระบ ุในแตละประเภทการรองขอ โดยสามารถเลือกระบุอยางใดอยางหน่ึงได 
กรณี  X  คือ ฟลดท่ีจําเปนตองระบ ุในแตละประเภทการรองขอ แตยกเวนใหในกรณไีมสามารถหาคาได ใหระบุเปน [NAV] ได 
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