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รูปแบบการสร้างแฟ้มข้อมูลจากแบบรายงาน ปปง. 
เอกสารรุ่น 2.0 

1 ธนัวาคม 2546 
 

วนัที  รุ่น
เอกสาร 

สิ งที แก้ไข ผู้จดัทํา รุ่นรูปแบบ
ข้อมลู 

6 ตลุาคม 2543 
 

1.0 รูปแบบข้อมลูรุ่น 1.0 ศต. 1.0 

16 ตลุาคม 2543 
 

1.1 ทุกแบบรายงาน 
- ใช้สีแรเงาชว่ยในการบง่บอกข้อมลูบงัคบั 
- ให้ใส ่N/A ในข้อมลูบงัคบั ในกรณีที ไมมี่

ข้อมลูได้ 
- ปรับลดจํานวนข้อมลูบงัคบั  
- ยกเลิก <engname> ให้ใช้ร่วมกบั 

<name>  
- แก้ชนิดของโทรศพัท์/โทรสารให้ถกูต้อง 
- เพิ ม <desc> ในสว่นของ <office> 
ปปง. 1-01 
- ปรับขนาดของชนิดข้อมลูธุรกรรม 

(<type>) 
- แก้ไขหมายเหต ุ12 ให้สอดคล้องกบั       

หมายเหต ุ2 
- เพิ มคําอธิบายการซื  อ/ขายเงินตราใน       

หมายเหต ุ8 
ปปง. 1-04-2 
- เพิ ม <addr> ในสว่นของ <policy> 
ปปง. 1-05 
- ยกเลิก <refer> ในปปง.1-05 
 

ศต. 1.1 

24 ตลุาคม 2543 
 

1.1 ปปง. 1-01 
- เพิ มหมายเหต ุ16 เพื ออธิบายข้อมลูเกี ยวกบั

ศต. 1.1 
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วนัที  รุ่น
เอกสาร 

สิ  งที แก้ไข ผู้จดัทํา รุ่นรูปแบบ
ข้อมลู 

หลกัฐานที ใช้ในการทําธุรกรรม (<type>) 
ปปง. 1-02 
- เพิ มหมายเหต ุ4 เพื ออธิบายข้อมลูเกี ยวกบั

บญัชีที เกี ยวข้อง (<racc>) 
 

1 พฤศจิกายน 2543 1.2 ปปง. 1-01 
- เพิ มขนาดข้อมลูอธิบายเพิ มเตมิและเลขที บญัชี

ในสว่นของประเภทและมลูคา่ธุรกรรม 
(<desc>,<accno>) 

ปปง. 1-02 
- เพิ มขนาดข้อมลูเกี ยวกบัข้อมลูอธิบายเพิ มเตมิ

ของประเภทธุรกรรมอื นๆ 
- เพิ มขนาดของรายละเอยีดทรัพย์สนิ และข้อมลู

อธิบายเพิ มเติมทรัพย์สนิ (<asset>) 
ปปง. 1-02,1-03 
- ขยายขนาดข้อมลูเกี ยวกบัหมายเลขบญัชี 

(<acc>) และบญัชีที เกี ยวข้อง (<racc>) 
รวมทั  งข้อมลูอธิบายเพิ มเติมของความเกี ยวข้อง 
(<desc>) 

ศ.ต. 1.2 

1 ธนัวาคม 2543 1.2 ทุกแบบรายงาน 
- จํากดัไมใ่ห้ใช้ N/A กบัข้อมลูที เกี ยวข้องกบั

หมายเลขเอกสารตา่งๆ (<id> และ 
<iddoc>) ในการระบถุงึตวัผู้ ทําธุรกรรมและผู้
ร่วมทําธุรกรรมเมื  อชนิดของเอกสารไมใ่ช่อื นๆ 

- อธิบายถงึข้อจํากดัด้านขนาดของหมายเลข
เอกสารที ใช้ในการระบถุงึตวัผู้ ทําธุรกรรมและผู้
ร่วมทําธุรกรรม 

ศ.ต. 1.2 

13 ธนัวาคม 2543 1.2 ปปง. 1-05 
- ขยายขนาดข้อมลูเกี ยวกบัเหตอุนัควรเชื อหรือ

เหตอุนัควรสงสยั และประเภทของธุรกรรม จาก 
500 ตวัอกัษร เป็น 2000 ตวัอกัษร 

ศ.ต. 1.2 
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วนัที  รุ่น
เอกสาร 

สิ  งที แก้ไข ผู้จดัทํา รุ่นรูปแบบ
ข้อมลู 

ทุกแบบรายงาน 
- ขยายขนาดข้อมลูที เกี ยวกบัที อยูจ่าก 60 เป็น 

100 ตวัอกัษร 
21 ธนัวาคม 2543 1.2 ปปง. 1-03,1-04-3 

- ขยายขนาดข้อมลูเกี ยวกบัเหตอุนัควรเชื อหรือ
เหตอุนัควรจาก 500 ตวัอกัษร เป็น 2000 
ตวัอกัษร 

ปปง. 1-01,1-02,1-03,1-05 
- กําหนดเพิ มเติมให้ผู้ ทําธุรกรรมจะต้องเป็นบคุคล

เทา่นั  น ไมใ่ห้ระบเุป็นนิติบคุคล ดงันั  นจะไม่
สามารถใช้หมายเลขบตัรประจําตวัผู้ เสยีภาษี
อากรใน Tag <id> ได้ 

ทุกแบบรายงาน 
- เพิ มข้อจํากดัด้านขนาดของหมายเลขเอกสารที 

ใช้ในการระบถุ ึงตวัผู้ ทําธุรกรรมและผู้ ร่วมทํา
ธุรกรรม โดยหมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน
และเลขประจําตวัผู้ เสยีภาษีอากรจะต้องเป็น
ตวัเลขเทา่นั  น 

 

ศ.ต. 1.2 

1 มกราคม 2544 1.2 ปปง. 1-04-1, 1-04-2, 1-04-3 
- ขยายขนาดข้อมลูเกี ยวกบัเลขที กรมธรรม์ จาก 

12 ตวัอกัษร เป็น 30 ตวัอกัษร 

ศ.ต. 1.2 

4 มกราคม 2544 1.2 ปปง. 1-02 
- ขยายขนาดข้อมลู รายละเอียดของ

ทรัพย์สิน จาก 80 เป็น 2000 ตวัอกัษร 
ปปง. 1-01,1-02 และ 1-03 
- ขยายขนาดข้อมลูวตัถปุระสงค์ จาก 80 เป็น 

200 ตวัอกัษร 

ศ.ต. 1.2 

5 มกราคม 2544 1.2 ปปง. 1-02 
- ขยายขนาดข้อมลู รายละเอียดของ

ทรัพย์สิน จาก 2000 เป็น 4000 ตวัอกัษร 

ศ.ต. 1.2 
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วนัที  รุ่น
เอกสาร 

สิ  งที แก้ไข ผู้จดัทํา รุ่นรูปแบบ
ข้อมลู 

8 มกราคม 2544 1.2 ทุกแบบรายงาน 
- ขยายขนาด คํานําหน้าชื อ,ชื อ,ชื อกลาง 

และ นามสกลุ เป็น 50,200,50 และ 200 
ตวัอกัษร ตามลําดบั 

ศ.ต. 1.2 

12 มกราคม 2544 1.2 ปปง. 1-03,1-04-3 และ 1-05 
- ขยายขนาด คําอธิบายเหตอุนัควรสงสยั 

จาก 2000 ตวัอกัษร เป็น 4000 ตวัอกัษร 
ปปง. 1-05 
- ขยายขนาด ประเภท/ลกัษณะของธุรกรรม 

จาก 2000 ตวัอกัษร เป็น 4000 ตวัอกัษร 
ทุกแบบรายงาน 
- ขยายขนาด เลขที บญัชี และเลขที บญัชีที 

เกี ยวข้อง จาก 15 เป็น 30 ตวัอกัษร 

ศ.ต. 1.2 

15 มกราคม 2544 1.2 ปปง. 1-02 
- เพิ  มรหสัสําหรับการระบปุระเภทธุรกรรม 

เพื อสําหรับระบปุระเภทที เป็น “ขาย” 
ทุกแบบรายงาน 
- ขยายขนาด หมายเลขโทรศพัท์และ

โทรสาร จาก 15 เป็น 50 ตวัอกัษร 
ทุกแบบรายงาน 
- ขยายขนาดข้อมลูที เกี ยวกบัที อยูจ่าก 100 

เป็น 250 ตวัอกัษร 

ศ.ต. 1.2 

22 มกราคม 2544 1.2 ปปง. 1-01,1-02 และ 1-03 
- เพิ  มรหสัสําหรับการระบวุตัถปุระสงค์ใน

การทําธุรกรรม เพื อสําหรับระบุ
วตัถปุระสงค์ที เป็น “ซื  อเพื ออยูอ่าศยั” 

ศ.ต. 1.2 

1 ธนัวาคม 2546 2.0 ปปง. 1-02 
- เพิ  มประเภทธุรกรรม(สว่นที  3 ข้อ 3.1) ให้มี 
BahtNet และ S.W.I.F.T ด้วย เพื อใช้ระบวุา่
เป็น ปปง.1-02 แบบ BahtNet หรือ S.W.I.F.T 

ศ.ต. 2.0 
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วนัที  รุ่น
เอกสาร 

สิ  งที แก้ไข ผู้จดัทํา รุ่นรูปแบบ
ข้อมลู 

ปปง. 1-01, 1-02, 1-03, 1-05  
- ในสว่นของผู้ ทําธุรกรรมและผู้ ร่วมทําธุรกรรม 
(สว่นที  1 และ 2) จะมีสว่นของ “หลกัฐานที ใช้
ในการทําธุรกรรม <iddoc>” ซ ึ งถ้าชนิดของ
หลกัฐานเป็น หนงัสือเดนิทาง(Passport) ให้
ระบสุญัชาตทีิ  “ข้อมลูอธิบายเพิ  มเตมิ ของ
ชนิดหลกัฐาน” โดยดูชื อของสญัชาติใน 
Appendix-B 
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รูปแบบการสร้างแฟ้มข้อมูลจากแบบรายงาน ปปง. 
รูปแบบของเนื  อหาของแฟ้มข้อมลูจะเป็น XML ซ ึ งเป็น Text-based และจะมีการใช้ Tag ในการบง่บอกถึง

สว่นตา่งๆของข้อมลูจากรายงานสํานกังาน ปปง. ทั  งนี  เพื อความสะดวกในการจดัเตรียมข้อมลู ความเร็วในการ
ตรวจสอบความยืดหยุ่นของการแก้ไขรูปแบบในอนาคต 

โครงสร้างของแฟ้มข้อมูล 
1. แฟ้มข้อมลูจะต้องเริ มต้นด้วยสว่นหวัของข้อมลูซ ึ งเป็นข้อความตอ่ไปนี   

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-11" ?>  
<amloreport> 
<version>1.0</version> 

2. ตอ่จากสว่นหวัจะเป็นข้อมลูของหนว่ยงานที จดัทํารายงาน 
<org>ชื อของหนว่ยงาน</org> 

3. ข้อมลูของแบบรายงานทั  งหมด โดยที รายงานแตล่ะฉบบัจะมี Tag <doc><type>x-xx</type> (<type>x-
xx</type> จะบง่บอกถึงชนิดของแบบรายงานว่าเป็น 1-01 หรือชนิดอื นๆ) และ </doc> ปิดหวัและท้าย เชน่ 
<doc> 
  <type>1-01</type> 
  …ข้อมลูของรายงานที  1 (โปรดดใูนหวัข้อถดัไป) 
</doc> 
<doc> 
  <type>1-01</type> 
  …ข้อมลูของรายงานที  2 (โปรดดใูนหวัข้อถดัไป) 
</doc> 
<doc> 
  <type>1-05</type> 
  …ข้อมลูของรายงานที  3 (โปรดดใูนหวัข้อถดัไป) 
</doc> 

4. สว่นปิดท้ายรายงาน 
</amloreport> 

หมายเหตุ 
1. ในหน ึ งแฟ้มข้อมลูจะมีกี รายงานก็ได้ จะเป็นแบบรายงานชนิดใดก็ได้ 
2. เลขที รายงานของแบบรายงานทกุชนิดจะต้องไมซํ่  ากนั 
3. การย่อหน้าและข ึ  นบรรทดัใหมมี่ไว้เพื อความสวยงาม จะกระทําหรือไมก็่ได้ 



รูปแบบการสร้างแฟ้มข้อมลูจากแบบรายงานปปง. รุ่น 2.0   หน้า 8 
เอกสารรุ่น 2.0 (1 ธนัวาคม 2546) 

4. ข้อมลูไมจํ่าเป็นต้องอยูบ่รรทดัเดียวกบั tag เชน่ 
<type> 
1-02</type> 

5. ในกรณีที ไมมี่ข้อมลู เชน่ผู้กรอกไมไ่ด้กรอกเบอร์โทรสาร ไมต้่องสง่ Tag และข้อมลู หรือจะสง่เป็นชอ่งวา่งก็ได้ 
ยกเว้นข้อมลูบงัคบั ถ้าไมมี่ข้อมลูจริงๆ จะต้องสง่ข้อความ N/A แตจ่ะใช้ N/A กบัข้อมลูที เป็นหมายเลขหลกัฐาน,
เอกสารตา่งๆไมไ่ด้ 

6. ตวัอกัษรตอ่ไปนี   จะต้องแปลงรูปก่อนจะใสใ่นข้อมลู 
ตวัอกัษร รูปแบบปกต ิ แปลงเป็น 

เครื องหมาย ampersand & &amp; 
เครื องหมายน้อยกว่า < &lt; 
เครื องหมายมากกวา่ > &gt; 

 
ตวัอยา่ง 
กรณีชื อผู้มอบหมายเป็นบริษัท Arther & Son Co., Ltd. เมื อใสใ่นข้อมลูจะเป็น Arther &amp; Son Co., Ltd. 
7. ข้อมลูบางสว่นที กําหนดให้ละได้นั  น หมายถงึ สามารถละทั  ง Tag และข้อมลูภายใน Tag นั  น ไมใ่ช่หมายความวา่สามารถ

เขียน Tag นั  นมา และมี Tag ลกูๆโดยไมใ่สข้่อมลูได้ (แตอ่าจทําเช่นนั  นได้) เช่น แบบ ปปง. 1-01 หลกัฐานที ใช้ทําธุรกรรม
ไมไ่ด้แรเงา แสดงวา่สามารถละได้ จ ึงไมต้่องใส ่Tag <iddoc> รวมทั  งลกูๆ มา ทางเราไมไ่ด้ต้องการข้อมลูดงัตวัอยา่ง
ข้างลา่งนี  แตอ่ยา่งใด และการสง่มาอยา่งนี  จะทําให้ไมผ่า่นการตรวจสอบด้วย :- 
<iddoc> 
 <type></type> 
 <no></no> 
</iddoc> 
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ข้อมูลในแบบรายงาน 
ในระยะแรกนั  น เนื  อหาของแฟ้มข้อมลูจะครอบคลมุบางส่วนของแบบรายงานเทา่นั  น ทั  งนี  เพื อให้ ผู้รายงาน

สามารถจดัเตรียมระบบและขั  นตอนรายงานได้ในเวลาอนัสั  น 

สําหรับตารางของแตล่ะแบบรายงาน ข้อมลูที จดัวา่เป็นข้อมลูบงัคบั (ถือวา่จะต้องมีอยูใ่นการรายงานทกุ
ครั  ง) จะถกูกําหนดด้วยสีแรเงาในบรรทดันั  น ในกรณีที ไมส่ามารถเตมิข้อความในข้อมลูบงัคบัได้ จะต้องใส่
ข้อความ N/A ในสว่นข้อมลูนั  น 

แบบรายงานปปง. 1-01 

ข้อมูล Tag ขนา
ด 

รูปแบบ หมายเหตุ 

ข้อมูลแบบรายงาน <doc> 
ชนิดของรายงาน <type> 4 1-01 รายงานปปง. 1-01 
เลขที รายงาน <reportid> 18 000000000000000000     

สามารถใช้ได้ทั  งตวัเลขและ
ตวัอกัษร 

เลขที สถาบนัการเงิน 3 หลกั 
เลขที สาขา 5 หลกั 
ปี พ.ศ. 2 หลกั 
เลขลําดบัรายงาน 8 หลกั 

ครั  งที แก้ไข/เพิ  มเตมิ <revision> 2 เลขจํานวนเตม็ ถ้าไมร่ะบจุะถือเป็นฉบบัแรก 
วนัที รายงาน <date> 10 วนัที /เดือน/ปี พ.ศ.(4หลกั) วนัที จดัทํารายงาน 
ส่วนที  1. ผู้ทาํธุรกรรม <cnd> 
ชื อ-นามสกลุ <name> หมายเหต ุ[15] 
คํานําหน้า <prefix> 50 ตวัอกัษร ชอ่ง 1.1 
ชื อ <first> 200 ตวัอกัษร ชอ่ง 1.1, ชื อบคุคลหรือผู้ ที ทํา

ธุรกรรมแทน 
ชื อกลาง <middle> 50 ตวัอกัษร ชอ่ง 1.1 
นามสกลุ <last> 200 ตวัอกัษร ชอ่ง 1.1 
จบชื อ-นามสกลุ </name> 
เลขประจําตวั <id> 
เลขประจําตวั <no> 15 ข ึ  นกบัข้อมลู ดหูมายเหต ุ[1] 
ชนิดของเลขที  <type> 1 เลขจํานวนเตม็ ดหูมายเหต ุ[2] และห้ามระบเุป็น

บตัรประจําตวัผู้ เสยีภาษีอากร 
จบเลขประจําตวั </id> 
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ที อยู ่<location> 
ที อยู่ <addr> 250 ตวัอกัษร ชอ่ง 1.2, ดหูมายเหต ุ[3] 
โทรศพัท์ <phone> 50 เลขจํานวนเตม็/อกัขระพิเศษ ชอ่ง 1.2, ดหูมายเหต ุ[4] 
โทรสาร <fax> 50 เลขจํานวนเตม็/อกัขระพิเศษ ชอ่ง 1.2, ดหูมายเหต ุ[4] 
จบที อยู่ </location> 
ที ทํางาน<office> 
อาชีพ <occ> 2 เลขจํานวนเตม็ ชอ่ง 1.3, ดหูมายเหต ุ[5] 
ข้อมลูอธิบายเพิ  มเตมิ
ของชนิดอาชีพ 

<desc> 80 ตวัอกัษร กรณีอาชีพอื นๆ 

สถานที ทํางาน <org> 250 ตวัอกัษร ชอ่ง 1.3 
โทรศพัท์ <phone> 50 เลขจํานวนเตม็/อกัขระพิเศษ ชอ่ง 1.3, ดหูมายเหต ุ[4] 
โทรสาร <fax> 50 เลขจํานวนเตม็/อกัขระพิเศษ ชอ่ง 1.3, ดหูมายเหต ุ[4] 
จบที ทํางาน</office> 
สถานที สะดวกในการตดิตอ่ <contact> 
ที อยู่ <addr> 250 ตวัอกัษร ชอ่ง 1.4 
โทรศพัท์ <phone> 50 เลขจํานวนเตม็/อกัขระพิเศษ ชอ่ง 1.4, ดหูมายเหต ุ[4] 
โทรสาร <fax> 50 เลขจํานวนเตม็/อกัขระพิเศษ ชอ่ง 1.4, ดหูมายเหต ุ[4] 
จบสถานที สะดวกในการติดตอ่ </contact> 
หลกัฐานที ใช้ในการทําธุรกรรม <iddoc> ดหูมายเหต ุ[16] 
ชนิดหลกัฐาน <type> 2 เลขจํานวนเตม็ ดหูมายเหต ุ[12] 
ข้อมลูอธิบายเพิ  มเตมิ 
ของชนิดหลกัฐาน 

<desc> 80 ตวัอกัษร กรณีหลกัฐานอื นๆ 

เลขที  <no> 15 ข ึ  นกบัข้อมลู  
ออกให้โดย <by> 60 ตวัอกัษร  
ออกเมื อ <date> 10 วนัที /เดือน/ปี พ.ศ.(4หลกั)  
วนัหมดอาย ุ <expire> 10 วนัที /เดือน/ปี พ.ศ.(4หลกั)  
จบหลกัฐานที ใช้ในการทําธุรกรรม </iddoc> 
จบสว่นที  1. </cnd> 
ส่วนที  2. ผู้ร่วมทาํธุรกรรม, ผู้มอบหมาย, ผู้มอบอาํนาจ <psn> (ละได้ในกรณีไม่มีข้อมูล) 
ความเกี ยวข้องกบั <relation> 1 เลขจํานวนเตม็ 1 – ผู้ ร่วมทําธุรกรรม 
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ธุรกรรม 2 – ผู้มอบหมาย 
3 – ผู้มอบอํานาจ 

ชื อ-นามสกลุ <name> หมายเหต ุ[15] 
คํานําหน้า <prefix> 50 ตวัอกัษร ชอ่ง 2.1 
ชื อ <first> 200 ตวัอกัษร ชอ่ง 2.1, ชื อบริษัท ในกรณี

ของนิติบคุคล 
ชื อกลาง <middle> 50 ตวัอกัษร ชอ่ง 2.1 
นามสกลุ <last>  200 ตวัอกัษร ชอ่ง 2.1, บงัคบัในกรณีบคุคล

ธรรมดา 
จบชื อ-นามสกลุ </name> 
เลขประจําตวั <id> 
เลขประจําตวั <no> 15 ข ึ  นกบัข้อมลู ดหูมายเหต ุ[1] 
ชนิดของเลขที  <type> 1 เลขจํานวนเตม็ ดหูมายเหต ุ[2] 
จบเลขประจําตวั </id> 
ที อยู ่<location> 
ที อยู่ <addr> 250 ตวัอกัษร ชอ่ง 2.2, ดหูมายเหต ุ[3] 
โทรศพัท์ <phone> 50 เลขจํานวนเตม็/อกัขระพิเศษ ชอ่ง 2.2, ดหูมายเหต ุ[4] 
โทรสาร <fax> 50 เลขจํานวนเตม็/อกัขระพิเศษ ชอ่ง 2.2, ดหูมายเหต ุ[4] 
จบที อยู่ </location> 
ที ทํางาน<office> 
อาชีพ <occ> 2 เลขจํานวนเตม็ ชอ่ง 2.3, ดหูมายเหต ุ[5] 
สถานที ทํางาน <org> 250 ตวัอกัษร ชอ่ง 2.3 
โทรศพัท์ <phone> 50 เลขจํานวนเตม็/อกัขระพิเศษ ชอ่ง 2.3, ดหูมายเหต ุ[4] 
โทรสาร <fax> 50 เลขจํานวนเตม็/อกัขระพิเศษ ชอ่ง 2.3, ดหูมายเหต ุ[4] 
ประเภทการ
ประกอบการ 

<type> 2 เลขจํานวนเตม็ ชอ่ง 2.3, ดหูมายเหต ุ[6] 

ข้อมลูอธิบายเพิ  มเตมิ
ของประเภท 

<desc> 80 ตวัอกัษร กรณีประเภทประกอบการอื นๆ 

จบที ทํางาน</office> 
สถานที สะดวกในการตดิตอ่ <contact> 
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ที อยู่ <addr> 250 ตวัอกัษร ชอ่ง 2.4 
โทรศพัท์ <phone> 50 เลขจํานวนเตม็/อกัขระพิเศษ ชอ่ง 2.4, ดหูมายเหต ุ[4] 
โทรสาร <fax> 50 เลขจํานวนเตม็/อกัขระพิเศษ ชอ่ง 2.4, ดหูมายเหต ุ[4] 
จบสถานที สะดวกในการติดตอ่ </contact> 
หลกัฐานที ใช้ในการทําธุรกรรม <iddoc> ดหูมายเหต ุ[16] 
ชนิดหลกัฐาน <type> 2 เลขจํานวนเตม็ ดหูมายเหต ุ[12] 
ข้อมลูอธิบายเพิ  มเตมิ
ของชนิดหลกัฐาน 

<desc> 80 ตวัอกัษร กรณีหลกัฐานอื นๆ 

เลขที  <no> 15 ข ึ  นกบัข้อมลู  
ออกให้โดย <by> 60 ตวัอกัษร  
ออกเมื อ <date> 10 วนัที /เดือน/ปี พ.ศ.(4หลกั)  
วนัหมดอาย ุ <expire> 10 วนัที /เดือน/ปี พ.ศ.(4หลกั)  
จบหลกัฐานที ใช้ในการทําธุรกรรม </iddoc> 
จบสว่นที  2. </psn> 
ส่วนที  3. ข้อเทจ็จริงเกี ยวกับธุรกรรม <tsc> 
วนัที ทําธุรกรรม <date> 10 วนัที /เดือน/ปี พ.ศ.(4หลกั)  
ประเภทและมลูคา่ธุรกรรม <item> (ดหูมายเหต ุ[7] และ [8]) 
ชนิดของธุรกรรม <type> 2 เลขจํานวนเตม็ ชอ่ง 3.1, ดหูมายเหต ุ[9] 
ข้อมลูอธิบายเพิ  มเตมิ <desc> 80 ตวัอกัษร ชอ่ง 3.1, กรณีซื  อ/ขายตราสาร

และธุรกรรมอื นๆ 
เลขที บญัชี <accno> 30 ตวัอกัษร ชอ่ง 3.1, กรณีฝาก/ถอนเงิน 
สกลุเงิน <cur> 3 ตวัอกัษร ชอ่ง 3.1, ดหูมายเหต ุ[10] 
จํานวนเงิน <amt> 15 เลขทศนิยม หนว่ยเป็นบาทไทย 
จบประเภทและมลูคา่ธุรกรรม </item> 
ชื อ-นามสกลุผู้ รับประโยชน์ <name> หมายเหต ุ[15]  และ [17] 
คํานําหน้า <prefix> 50 ตวัอกัษร  
ชื อ <first> 200 ตวัอกัษร ชื อบริษัท ในกรณีของนิติ

บคุคล 
ชื อกลาง <middle> 50 ตวัอกัษร  
นามสกลุ <last>  200 ตวัอกัษร บงัคบัในกรณีบคุคลธรรมดา 
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จบชื อ-นามสกลุ </name> 
วตัถปุระสงค์ <obj> 
วตัถปุระสงค์ <type> 2 เลขจํานวนเตม็ ดหูมายเหต ุ[11] 
ข้อมลูอธิบายเพิ  มเตมิ
ของวตัถปุระสงค์ 

<desc> 200 ตวัอกัษร  

จบวตัถปุระสงค์ </obj> 
จบสว่นที  3. </tsc> 
ส่วนที  4 การบันทกึข้อเท็จจริง <record> 
ผู้บนัทกึข้อเท ็จจริง <writer> 1 เลขจํานวนเตม็ ดหูมายเหต ุ[13] 
การลงลายมือชื อ <sign> 1 เลขจํานวนเตม็ ดหูมายเหต ุ[14] 
วนัที บนัทกึข้อเท ็จจริง <date> 10 วนัที /เดือน/ปี พ.ศ.(4หลกั)  
จบสว่นที  4. </record> 
จบข้อมูลแบบรายงาน </doc> 

 
หมายเหต ุ
1. เลขที  มีได้ 3 ชนิดเทา่นั  น 

• กรณีบคุคลทั  วไป ให้ระบเุลขที บตัรประจําตวัประชาชน 13 หลกั ถ้าไมม่ีบตัรประชาชนให้ดหูมายเลขบตัร
ประชาชนได้จากทะเบียนบ้าน 

• กรณีนติิบคุคลให้ระบเุลขประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร 10 หลกั  
• กรณีคนตา่งด้าวให้ใช้เลขที หนงัสือเดนิทาง (อ้างอิงประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี เรื อง วิธีการแสดงตนของ

ลกูค้าสถาบนัการเงิน) 
สาํหรับกรณีที ไมส่ามารถใช้เลขที  3 ชนิดดงักลา่วได้จริงๆ ให้ระบชุนิดเป็นอื นๆไป (ดหูมายเหตขุ้อตอ่ไป) 

2. ให้ใช้รหสัตอ่ไปนี  ในการระบชุนิดของเลขที  
1-เลขที บตัรประจําตวัประชาชน (เลขที ต้องมีขนาด 13 หลกัเทา่นั  น ห้ามระบเุป็น N/A) 

 2-เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร (เลขที ต้องมีขนาด 10 หลกัเทา่นั  น ห้ามระบเุป็น N/A) 
 3-เลขที หนงัสือเดนิทาง (เลขที ห้ามระบเุป็น N/A) 
 9-อื นๆ (เลขที สามารถใสห่มายเลขได้ หรือระบเุป็น N/A ก็ได้) 
 สาํหรับการระบชุนิดของเลขที ในสว่นของผู้ ทําธุรกรรมนั  น จะไมส่ามารถระบเุป็นเลขประจําตวัผู้เสยีภาษีอากรได้ 
3. ไมต้่องแจ้งที อยู่ ถ้าสถาบนัการเงินสามารถทําการตรวจสอบความถกูต้องของชื อ นามสกลุ และเลขที บตัร

ประจําตวัประชาชนจากสํานกัทะเบียนราษฎร์ได้ 
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4. วิธีการระบหุมายเลขโทรศพัท์ ( ควรพิมพต์ามที แนะนาํขา้งล่างจะช่วยในการ Validation ขอ้มูลท่านไดเ้ร็วขึ น  
แต่ท่านอาจพิมพต์ามปกติก็ได ้) 
§ โทรศพัท์ปกตใินกรุงเทพให้ใช้เลข 7 ตวัไมมี่เครื องหมายขั  นเชน่ 1234567, 7654321 เป็นต้น 
§ โทรศพัท์ตา่งจงัหวดัและโทรศพัท์เคลื อนที  ให้ระบรุหสัทางไกลภายในวงเล็บเชน่  (01)  9991234, 

(034)123456 เป็นต้น 
§ หมายเลขโทรศพัท์หลายคูส่ายให้ใช้เครื องหมายลบกรณีที เป็นชว่งของหมายเลขเชน่ 1234567-88 

(สําหรับ 1234567, 1234568, 1234569, …, 1234587, และ 1234588) และใช้เครื องหมายจลุภาค กรณี
ที เป็นหมายเลขไมเ่ป็นชว่งเช่น 1234567,71,80 (สําหรับ 1234567, 1234571 และ 1234580) 

§ หมายเลขตอ่ ให้ใช้ตวัอกัษร “e” คั นเบอร์โทรศพัท์และเบอร์ตอ่เชน่ 1234567e890 (สําหรับ 1234567 ตอ่ 
890) 

5. ให้ใช้รหสัตอ่ไปนี  ในการระบอุาชีพ 
1-เจ้าของกิจการ, 2-ข้าราชการ, 3-รับจ้าง, 4-พนกังานรัฐวิสาหกิจ, 5-อาชีพอิสระ, 6-นิสิต นกัศกึษา, 99-อื นๆ 

6. ให้ใช้รหสัตอ่ไปนี  ในการระบปุระเภทการประกอบการ 
1-ร้านค้า, 2-ร้านอาหาร, 3-โรงแรม, 4-โรงงาน, 5-บนัเทิง, 6-อสงัหาริมทรัพย์, 7-สถาบนัการเงิน, 99-อื นๆ  

7. กรณีมีบญัชีที เกี ยวข้องมากกวา่ 1 บญัชี ให้ทําการสร้างมากกวา่ 1 item เชน่ มีการฝากเงินสดเข้าบญัชี 
045873762843 (ชนิดธุรกรรม 1 หมายเหต ุ[9]) และบญัชีเกี ยวข้อง 384582048584 (ชนิดธุรกรรม 3 หมาย
เหต ุ[9]) การสร้างข้อมลูจะแยกเป็น 2 items ดงันี   
<item> 
    <type>1</type> 
    <accno>045873762843</accno> 
    <amt>3000000</amt> 
</item> 
<item> 
    <type>3</type> 
    <accno>384582048584</accno> 
    <amt>2000000</amt> 
</item> 

8. กรณีที ธุรกรรมเกี ยวข้องกบัการซื  อ/ขายสกลุเงินมากกวา่ 1 สกลุเงิน ให้ทําการสร้างมากกวา่ 1 item เชน่  มีนํา
เงินเหรียญออสเตรเลีย  (AUD)   426,036  เหรียญ  ซ ึ งเทา่กบัเงินไทย  10,011,850 บาท (ที อตัรา แลกเปลี  ยน  23.50 
บาท/เหรียญ) มาซื  อเงินเป็น 3 สกลุ คือ 
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1.ซื  อเงินสกลุ USD จํานวน 50,000 เหรียญหรือเทียบเทา่ 2,120,000 บาทไทย (ที อตัราแลกเปลี ยน 42.40 
บาท/เหรียญ) 

2.ซื  อเงินสกลุ GBP 75,000 ปอนด์หรือเทียบเทา่ 4,730,250 บาทไทย (ที อตัราแลกเปลี ยน 63.07 บาท/
ปอนด์) 

3.และซื  อเงินสกลุ  JPY  8,000,000 เยนหรือเทียบเท่า 3,161,600 บาทไทย  (ที อตัราแลกเปลี ยน 39.52 
บาท/100 เยน)  

(ชนิดธุรกรรม 11 คือ ซื  อเงินตราตา่งประเทศ  12  คือขายเงินตราตา่งประเทศ  จากหมายเหต ุ[9]) การ
สร้างข้อมลูจะแยกเป็น 4 items ดงันี   (รายการขายเงินตรา 1 item และรายการซื  อเงินตรา  3  item) ดงันี   
<item> 
    <type>12</type> 
    <cur>AUD</cur> 
    <amt>  10011850 </amt> 
</item> 
<item> 
    <type>11</type> 
    <cur>USD</cur> 
    <amt>2120000</amt> 
</item> 
<item> 
    <type>11</type> 
    <cur>GBP</cur> 
    <amt>4730250</amt> 
</item> 
<item> 
    <type>11</type> 
    <cur>JPY</cur> 
    <amt>3161600</amt> 
</item> 
9. ให้ใช้รหสัตอ่ไปนี  ในการระบชุนิดของธุรกรรม 
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1-ฝากเงิน, 2-ถอนเงิน, 3-ฝากเงิน(บญัชีที เกี ยวข้อง), 4-ถอนเงิน(บญัชีที เกี ยวข้อง), 5-ซื  อตราสาร(เช ็ค), 6-ขาย
ตราสาร(เช ็ค), 7-ซื  อตราสาร(ดราฟต์), 8-ขายตราสาร(ดราฟต์), 9-ซื  อตราสาร(อื นๆ), 10-ขายตราสาร(อื นๆ), 
1 1 -ซื  อเงินตราตา่งประเทศ,  1 2 -ขายเงินตราตา่งประเทศ,  98 -อื นๆ (เงินสดเข้า) ,  99 -อื นๆ (เงินสดออก) 

10. ให้ใช้รหสัจากตารางแนบท้าย- 1  ในการระบสุกลุเงิน (ไมต้่องใสข้่อมลูในกรณีที เป็นสกลุเงินบาทไทย) 
11. ให้ใช้รหสัตอ่ไปนี  ในการระบวุตัถปุระสงค์ 

1-ฝากเงินเพื อรับดอกเบี  ย, 2-ถอนไปใช้ในธุรกิจ, 3-ซื  อเช ็คจา่ยคา่สินค้า, 4-จดจํานองหลกัประกนัของ  สินเชื อ, 
5-ไถ่ถอนจดจํานอง, 6-ชําระหนี  สิน, 7-มรดก, 8-แลกเปลี ยนทางธุรกิจ, 9-ให้เป็นของขวญั, 10-ซื  อเพื ออยูอ่าศยั, 
98-ไมร่ะบวุตัถปุระสงค์, 99-อื นๆ 

12. ให้ใช้รหสัตอ่ไปนี  ในการระบชุนิดหลกัฐาน โดยที ห้ามระบเุลขที เป็น N/A ถ้าไมร่ะบชุนิดหลกัฐานเป็น 99 (อื นๆ) 
1-บตัรประจําตวัประชาชน (ต้องเป็นตวัเลขและมีขนาด 13 หลกัเทา่นั  น), 2-บตัรประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร (ต้องเป็น
ตวัเลขและมีขนาด 10 หลกัเทา่นั  น), 3-หนงัสือเดนิทาง, 4-ใบสําคญัคนตา่งด้าว, 5-หนงัสือรับรองข้อความใน
ทะเบียน, 6-บตัรที ออกโดยองค์กรรัฐ, 7-หนงัสือสทุธิสําหรับพระภิกษุ,  8-บตัรประจําตวัชนกลุม่น้อย, 99-อื นๆ 

13. ให้ใช้รหสัตอ่ไปนี  ในการระบผุู้บนัทกึข้อเท ็จจริง 
0-ลกูค้าเป็นผู้บนัท ึก, 1-สถาบนัการเงินเป็นผู้บนัทกึ 

14. ให้ใช้รหสัตอ่ไปนี  ในการระบกุารลงลายมือชื อ 
0-ลกูค้าไมล่งลายมือชื อ, 1-ลกูค้าลงลายมือชื อ 

15. สามารถรายงานชื อ-นามสกลุเป็นภาษาไทย หรือชื อ-นามสกลุเป็นภาษาองักฤษทบัศพัท์ได้ 
16. หลกัฐานที ใช้ในการทําธุรกรรม (<iddoc>) ไมเ่ป็นข้อมลูบงัคบั แตถ้่าทําการระบ ุTag <iddoc> จะต้องระบชุนิดของ

หลกัฐาน (<type>) และเลขที ของหลกัฐาน (<no>) ด้วย  
17. ชื อนามสกุลผูรั้บประโยชน์ (<name>) ไม่เป็นขอ้มูลบงัคบั แต่ถา้ทาํการระบุขอ้มูล <name> จะตอ้งระบุชื อ

บริษทั  ( < f i r s t > )  หรือระบุชื อ  ( < f i r s t > )  และนามสกุล  ( < l a s t >  )  ในกรณีบุคคลธรรมดา 
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ตัวอย่างแบบรายงาน 1-01 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-11” ?>  
<amloreport> 
<version>1.0</version> 
<org>ธนาคารชวนชม</org> 
<doc> 
    <type>1-01</type> 
    <reportid>031008734300007055</reportid> 
    <date>31/8/2543</date> 
    <cnd> 

<name> 
    <first>เดน่ดวง</first> 
    <last>มว่งประเสริฐ</last> 
</name> 

 <id> 
    <no>4827594589374</no> 
    <type>1</type> 
</id> 
<location> 
    <phone>7654321</phone> 
</location> 
<office> 
    <occ>3</occ> 
    <org>ดํารงโภชนา</org> 
    <phone>2345677-9</phone> 
    <fax>2345680</fax> 
</office> 

      </cnd> 
      <psn> 
 <relation>2</relation> 

<name> 
    <first>ดํารง</first> 
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    <last>ใจดี</last> 
</name> 

 <id> 
    <no>3110457256832</no> 
    <type>1</type> 
</id> 
<location> 
    <phone>(01)1234567</phone> 
</location> 
<office> 
    <occ>3</occ> 
    <org>ดํารงโภชนา</org> 
    <phone>2345677-9</phone> 
    <fax>2345680</fax> 
    <type>2</type> 
</office> 

      </psn> 
      <tsc> 
 <date>30/8/2543</date> 
 <item> 
     <type>1</type> 

    <accno>123456789</accno> 
     <amt>2500000</amt> 

</item> 
<name> 
    <first>ธิดา</first> 
    <last>ใจดี</last> 
</name> 
<obj> 
    <type>1</type> 
</obj> 

      </tsc> 
</doc> 
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</amloreport> 

ตัวอย่างแบบรายงาน 1-01 กรณีนิตบุิคคล 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-11” ?>  
<amloreport> 
<version>1.0</version> 
<org>ธนาคารชวนชม</org> 
<doc> 
    <type>1-01</type> 
    <reportid>031008734300007053</reportid> 
    <date>31/8/2543</date> 
    <cnd> 

<name> 
    <first>รพินทร์</first> 
    <last>คณุากร</last> 
</name> 

 <id> 
    <no>4827590209374</no> 
    <type>1</type> 
</id> 
<location> 
    <phone>7654321</phone> 
</location> 
<office> 
    <occ>3</occ> 
    <org>โรงแรมสดุดีจํากดั</org> 
    <phone>1234500-50</phone> 
    <fax>1234551</fax> 
</office> 

      </cnd> 
      <tsc> 
 <date>30/8/2543</date> 
 <item> 
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     <type>1</type> 
    <accno>123456789</accno> 

     <amt>5000000</amt> 
</item> 
<name> 
    <first>บริษัทสดุยอดประกนัภยัจํากดั</first> 
</name> 
<obj> 
    <type>6</type> 
</obj> 

      </tsc> 
</doc> 
</amloreport> 
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แบบรายงาน ปปง. 1-02 

ข้อมูล Tag ขนาด รูปแบบ หมายเหตุ 
ข้อมูลแบบรายงาน <doc> 
ชนิดของรายงาน <type> 4 1-02 รายงานปปง. 1-02 
เลขที รายงาน <reportid

> 
18 000000000000000000 

สามารถใช้ได้ทั  งตวัเลขและ
ตวัอกัษร 

เลขที สถาบนัการเงิน 3 หลกั 
เลขที สาขา 5 หลกั 
ปี พ.ศ. 2 หลกั 
เลขลําดบัรายงาน 8 หลกั 

ครั  งที แก้ไข/เพิ  มเตมิ <revision
> 

2 เลขจํานวนเตม็ ถ้าไมร่ะบจุะถือเป็นฉบบัแรก 

วนัที รายงาน <date> 10 วนัที /เดือน/ปี พ.ศ.(4หลกั) วนัที จดัทํารายงาน 
ส่วนที  1. ผู้ทาํธุรกรรม <cnd> 
เหมือนสว่นที  1 แบบรายงาน ปปง. 1-01 
ส่วนที  2. ผู้ร่วมทาํธุรกรรม, ผู้มอบหมาย, ผู้มอบอาํนาจ <psn> (ละได้ในกรณีไม่มีข้อมูล) 
เหมือนสว่นที  2 แบบรายงาน ปปง. 1-01 
ส่วนที  3. ข้อเทจ็จริงเกี ยวกับธุรกรรม <tsc> 
วนัที ทําธุรกรรม <date> 10 วนัที /เดือน/ปี พ.ศ.(4หลกั)  
ประเภทธุรกรรม <type> 1 เลขจํานวนเตม็ ชอ่ง 3.1, ดหูมายเหต ุ[1] 
ข้อมลูอธิบายเพิ  มเตมิ
ของประเภทธุรกรรม
อื นๆ 

<desc> 80 ตวัอกัษร ชอ่ง 3.1, กรณีประเภทธุรกรรม
อื นๆ 

ข้อมลูทรัพย์สิน <asset> 
ประเภททรัพย์สิน <type> 1 เลขจํานวนเตม็ ชอ่ง 3.2, ดหูมายเหต ุ[2] 
ข้อมลูอธิบายเพิ  มเตมิ
ของประเภททรัพย์สิน
อื นๆ 

<desc> 80 ตวัอกัษร ชอ่ง 3.2, กรณีประเภททรัพย์สิน
อื นๆ 

รายละเอียดทรัพย์สิน <detail> 4000 ตวัอกัษร ชอ่ง 3.2 
มลูคา่รวม <amt> 15 เลขทศนิยม  
จบข้อมลูทรัพย์สิน </asset> 
ข้อมลูบญัชีที ทําธุรกรรม <acc> 
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เลขที บญัชีที เกี ยวข้อง <accno> 30 ตวัอกัษร  
ชื อบญัชี <aname> 40 ตวัอกัษร  
ชื อ-นามสกลุเจ้าของบญัชี <name>  หมายเหต ุ[15] ของรายงาน 1-01 
คํานําหน้า <prefix> 50 ตวัอกัษร  
ชื อ <first> 200 ตวัอกัษร ชื อบริษัท ในกรณีของนิตบิคุคล 
ชื อกลาง <middle> 50 ตวัอกัษร  
นามสกลุ <last>  200 ตวัอกัษร บงัคบัในกรณีบคุคลธรรมดา 
จบชื อ-นามสกลุ </name> 
จบข้อมลูบญัชีที ทําธุรกรรม </acc> 
ข้อมลูบญัชีที เกี ยวข้อง <racc> (ถ้ามี) ดหูมายเหต ุ[4] 
เลขที บญัชีที เกี ยวข้อง <accno> 30 ตวัอกัษร  
ชื อบญัชี <aname> 40 ตวัอกัษร  
ชื อ-นามสกลุเจ้าของบญัชี <name> หมายเหต ุ[15] และ [17] ของรายงาน 1-01 
คํานําหน้า <prefix> 50 ตวัอกัษร  
ชื อ <first> 200 ตวัอกัษร ชื อบริษัท ในกรณีของนิตบิคุคล 
ชื อกลาง <middle> 50 ตวัอกัษร  
นามสกลุ <last>  200 ตวัอกัษร บงัคบัในกรณีบคุคลธรรมดา 
จบชื อ-นามสกลุ </name> 
ความเกี ยวข้อง <relation>  
เกี ยวข้องโดย <type> 2 เลขจํานวนเตม็ ดหูมายเหต ุ[3] 
ข้อมลูอธิบายเพิ  มเตมิ
ของความเกี ยวข้อง
อื นๆ 

<desc> 80 ตวัอกัษร  

จบความเกี ยวข้อง </relation>  
จบข้อมลูบญัชีที เกี ยวข้อง </racc>  
ชื อ-นามสกลุผู้ รับประโยชน์ <name> หมายเหต ุ[15] ของรายงาน 1-01 
คํานําหน้า <prefix> 50 ตวัอกัษร  
ชื อ <first> 200 ตวัอกัษร ชื อบริษัท ในกรณีของนิตบิคุคล 
ชื อกลาง <middle> 50 ตวัอกัษร  
นามสกลุ <last>  200 ตวัอกัษร บงัคบัในกรณีบคุคลธรรมดา 
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จบชื อ-นามสกลุ </name> 
วตัถปุระสงค์ <obj> 
วตัถปุระสงค์ <type> 2 เลขจํานวนเตม็ ดหูมายเหต ุ[11] ของแบบ            

รายงาน ปปง. 1-01 
ข้อมลูอธิบายเพิ  มเตมิ
ของวตัถปุระสงค์ 

<desc> 200 ตวัอกัษร  

จบวตัถปุระสงค์ </obj> 
จบสว่นที  3. </tsc> 
ส่วนที  4 การบันทกึข้อเท็จจริง <record> 
ผู้บนัทกึข้อเท ็จจริง <writer> 1 เลขจํานวนเตม็ ดหูมายเหต ุ[13] ของแบบ         

รายงาน ปปง. 1-01 
การลงลายมือชื อ <sign> 1 เลขจํานวนเตม็ ดหูมายเหต ุ[14] ของแบบ         

รายงาน ปปง. 1-01 
วนัที บนัทกึข้อเท ็จจริง <date> 10 วนัที /เดือน/ปี พ.ศ.(4หลกั)  
จบสว่นที  4. </record> 
จบข้อมูลแบบรายงาน </doc> 

 
หมายเหต ุ
1. ให้ใช้รหสัตอ่ไปนี  ในการระบปุระเภทธุรกรรม 

1-จํานอง, 2-ขายฝาก, 3-โอนเงิน, 4-ขาย, 5-BahtNet, 6-S.W.I.F.T 9-อื นๆ 
2. ให้ใช้รหสัตอ่ไปนี  ในการระบปุระเภททรัพย์สิน 

1-ที ดนิ, 2-ที ดนิและสิ  งปลกูสร้าง, 3-สิ  งปลกูสร้าง, 9-อื นๆ 
3. ให้ใช้รหสัตอ่ไปนี  ในการระบคุวามเกี ยวข้อง 

1-เป็นญาต,ิ 2-เป็นเพื อน, 3-เป็นเจ้าหนี  , 4-เป็นลกูหนี  , 5-เป็นนายจ้าง, 6-เป็นลกูจ้าง, 7-เป็นคูค้่าธุรกิจ,       
8-เป็นผู้ คํ  าประกนั, 98-ไมเ่กี ยวข้อง, 99-อื นๆ 

4. ข้อมลูบญัชีที เกี ยวข้อง (<racc>) ไมเ่ป็นข้อมลูบงัคบั แตถ้่าทําการระบขุ้อมลู <racc> เลขที บญัชีที เกี ยวข้อง 
(<accno>) และชื อ-นามสกลุเจ้าของบญัชี (<name>) ซ ึ งต้องระบชืุ อ (<first>) และนามสกลุ (<last>) ในกรณี
บคุคลทั วไป และระบชืุ อ (<first>) ในกรณีนิติบคุคล 
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ตัวอย่างแบบรายงาน 1-02 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-11” ?>  
<amloreport> 
<version>1.0</version> 
<org> B &amp; T Finance Corporation</org> 
<doc> 
    <type>1-02</type> 
    <reportid>105201144300005298</reportid> 
    <date>31/8/2543</date> 
    <cnd> 

<name> 
    <first>Dumrong</first> 
    <last>Jaidee</last> 
</name> 

 <id> 
    <no>3110457256832</no> 
    <type>1</type> 
</id> 
<location> 
    <phone>(01)1234567</phone> 
</location> 
<office> 
    <occ>3</occ> 
    <org>ดํารงโภชนา</org> 
    <phone>2345677-9</phone> 
    <fax>2345680</fax> 
</office> 

      </cnd> 
      <tsc> 
 <date>31/8/2543</date> 
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 <type>1</type> 
 <asset> 
     <type>2</type> 
    <detail>บ้าน พร้อมที ดินขนาด 100 ตร.วา มีสระวา่ยนํ  า</detail> 
     <amt>7604924.75</amt> 

</asset> 
<acc> 
    <accno>4852840483</accno> 
    <aname>B &amp; T Finance Corporation</aname> 
    <name> 
        <first>Herman</first> 
       <middle>E</middle> 
        <last>Newsome</last> 
    </name> 
</acc> 
<racc> 
    <accno>4877492028</accno> 
    <aname>Good Asset Inc.</aname> 
    <name> 
        <first>Peter</first> 
        <last>Stephen</last> 
    </name> 
    <relation> 
        <type>8</type> 
    </relation> 
</racc> 
<name> 
    <prefix>นาย</prefix> 
    <first>ดํารง</first> 
    <last>ใจดี</last> 
</name> 
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<obj> 
    <type>4</type> 
</obj> 

      </tsc> 
</doc> 
</amloreport> 
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แบบรายงานปปง. 1-03 

ข้อมูล Tag ขนาด รูปแบบ หมายเหตุ 
ข้อมูลแบบรายงาน <doc> 
ชนิดของรายงาน <type> 4 1-03 รายงานปปง. 1-03 
เลขที รายงาน <reportid> 18 000000000000000000

สามารถใช้ได้ทั  งตวัเลข
และตวัอกัษร 

เลขที สถาบนัการเงิน 3 หลกั 
เลขที สาขา 5 หลกั 
ปี พ.ศ. 2 หลกั 
เลขลําดบัรายงาน 8 หลกั 

ครั  งที แก้ไข/เพิ  มเตมิ <revision> 2 เลขจํานวนเตม็ ถ้าไมร่ะบจุะถือเป็นฉบบัแรก 
วนัที รายงาน <date> 10 วนัที /เดือน/ปี พ.ศ.(4หลกั) วนัที จดัทํารายงาน 
ประกอบรายงานเลขที  <refer> 18 000000000000000000 ดหูมายเหต ุ[1] 
ส่วนที  1. ผู้ทาํธุรกรรม <cnd> (ละได้กรณีที ระบุประกอบรายงานเลขที  <refer>) 
เหมือนสว่นที  1 แบบรายงานปปง. 1-01 
ส่วนที  2. ผู้ร่วมทาํธุรกรรม, ผู้มอบหมาย, ผู้มอบอาํนาจ <psn> (ละได้กรณีที ไม่มีข้อมูลหรือมีการระบุ
ประกอบรายงานเลขที  <refer>) 
เหมือนสว่นที  2 แบบรายงานปปง. 1-01 
ส่วนที  3. ข้อเทจ็จริงเกี ยวกับธุรกรรม <tsc> (ละได้กรณีที ระบุประกอบรายงานเลขที  <refer>) 
วนัที ทําธุรกรรม <date> 10 วนัที /เดือน/ปี พ.ศ. (4หลกั)  
ประเภทธุรกรรม <type> 1 เลขจํานวนเตม็ ชอ่ง 3.2 

1-ธุรกรรมที ใช้เงินสด 
2-ธุรกรรมที ใช้ทรัพย์สิน 

ข้อมลูอธิบายเพิ  มเตมิ
ของประเภทธุรกรรม 

<desc> 80 ตวัอกัษร ชอ่ง 3.2 

สกลุเงิน <cur> 3 ตวัอกัษร ชอ่ง 3.1, ดหูมายเหต ุ[8] ของ
แบบรายงานปปง.1-01 

มลูคา่ของธุรกรรม <amt> 15 เลขทศนิยม  
ข้อมลูบญัชีที ทําธุรกรรม <acc> 
เลขที บญัชีที เกี ยวข้อง <accno> 30 ตวัอกัษร  
ชื อบญัชี <aname> 40 ตวัอกัษร  
ชื อ-นามสกลุเจ้าของบญัชี <name> 
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คํานําหน้า <prefix> 50 ตวัอกัษร  
ชื อ <first> 200 ตวัอกัษร ชื อบริษัทในกรณีของนิตบิคุคล 
ชื อกลาง <middle> 50 ตวัอกัษร  
นามสกลุ <last>  200 ตวัอกัษร บงัคบัในกรณีบคุคลธรรมดา 
จบชื อ-นามสกลุ </name> 
จบข้อมลูบญัชีที ทําธุรกรรม </acc> 
ข้อมลูบญัชีที เกี ยวข้อง <racc> (ถ้ามี) ดหูมายเหต ุ[4] ของปปง.1-02 
เลขที บญัชีที เกี ยวข้อง <accno> 30 ตวัอกัษร  
ชื อบญัชี <aname> 40 ตวัอกัษร  
ชื อ-นามสกลุเจ้าของบญัชี <name> 
คํานําหน้า <prefix> 50 ตวัอกัษร  
ชื อ <first> 200 ตวัอกัษร ชื อบริษัทในกรณีของนิตบิคุคล 
ชื อกลาง <middle> 50 ตวัอกัษร  
นามสกลุ <last>  200 ตวัอกัษร บงัคบัในกรณีบคุคลธรรมดา 
จบชื อ-นามสกลุ </name> 
ความเกี ยวข้อง <relation>  
เกี ยวข้องโดย <type> 2 เลขจํานวนเตม็ ดหูมายเหต ุ[3] 
ข้อมลูอธิบายเพิ  มเตมิ
ของความเกี ยวข้องอื นๆ 

<desc> 80 ตวัอกัษร  

จบความเกี ยวข้อง </relation>  
จบข้อมลูบญัชีที เกี ยวข้อง </racc>  
ชื อ-นามสกลุผู้ รับประโยชน์ <name> หมายเหต ุ[15] และ [17]  ของรายงาน 1-01 
คํานําหน้า <prefix> 50 ตวัอกัษร  
ชื อ <first> 200 ตวัอกัษร ชื อบริษัท ในกรณีของนิติ

บคุคล 
ชื อกลาง <middle> 50 ตวัอกัษร  
นามสกลุ <last>  200 ตวัอกัษร บงัคบัในกรณีบคุคลธรรมดา 
จบชื อ-นามสกลุ </name> 
วตัถปุระสงค์ <obj> 
วตัถปุระสงค์ <type> 2 เลขจํานวนเตม็ ดหูมายเหต ุ[11] ของแบบ           
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รายงาน ปปง. 1-01 
ข้อมลูอธิบายเพิ  มเตมิ
ของวตัถปุระสงค์ 

<desc> 200 ตวัอกัษร  

จบวตัถปุระสงค์ </obj> 
จบสว่นที  3. </tsc> 
ส่วนที  4. เหตุอันควรสงสัย 
คําอธิบายเหตอุนัควร
สงสยั 

<note> 4000 ตวัอกัษร  

จบข้อมูลแบบรายงาน </doc> 
 
หมายเหต ุ
1. กรณีที ระบเุลขที รายงานฉบบัหลกั (ในชอ่งประกอบรายงานเลขที ) ไมต้่องระบสุว่นที  1, 2, และ 3 
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ตัวอย่างแบบรายงาน 1-03 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-11” ?>  
<amloreport> 
<version>1.0</version> 
<org>ธนาคารชวนชม</org> 
<doc> 
    <type>1-03</type> 
    <reportid>031018734300007053</reportid> 
    <date>2/9/2543</date> 
    <refer>031873430000007072</refer> 
    <note> 
เงินสดที ฝากมีลกัษณะใหม ่เรียงตามลําดบั 
และเป็นธนบตัรใบละ 1 พนับาททั  งหมด …ฯลฯ… 
จากคําบอกเลา่ของเจ้าหน้าที  …ฯลฯ… 
    </note> 
</doc> 
</amloreport> 
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แบบรายงานปปง. 1-04-1 

ข้อมูล Tag ขนาด รูปแบบ หมายเหตุ 
ข้อมูลแบบรายงาน <doc> 
ชนิดของรายงาน <type> 6 1-04-1 รายงานปปง. 1-04-1 
เลขที รายงาน <reportid> 18 000000000000000000 

สามารถใช้ได้ทั  งตวัเลข
และตวัอกัษร 

เลขที สถาบนัการเงิน 3 หลกั 
เลขที สาขา 5 หลกั 
ปี พ.ศ. 2 หลกั 
เลขลําดบัรายงาน 8 หลกั 

ครั  งที แก้ไข/เพิ  มเตมิ <revision> 2 เลขจํานวนเตม็ ถ้าไมร่ะบจุะถือเป็นฉบบัแรก 
วนัที รายงาน <date> 10 วนัที /เดือน/ปี 

พ.ศ.(4หลกั) 
วนัที จดัทํารายงาน 

ส่วนที  1. รายละเอียดเกี ยวกับธุรกรรม <life> 
ชื อ-นามสกลุผู้ เอาประกนัภยั <name> 
คํานําหน้า <prefix> 50 ตวัอกัษร  
ชื อ <first> 200 ตวัอกัษร ชื อบริษัท ในกรณีของนิตบิคุคล 
ชื อกลาง <middle> 50 ตวัอกัษร  
นามสกลุ <last>  200 ตวัอกัษร บงัคบัในกรณีบคุคลธรรมดา 
จบชื อ-นามสกลุ </name> 
เลขประจําตวั <id> 
เลขประจําตวั <no> 15 ข ึ  นกบัข้อมลู ดหูมายเหต ุ[1] ของแบบ            

รายงาน ปปง. 1-01 
ชนิดของเลขที  <type> 1 เลขจํานวนเตม็ ดหูมายเหต ุ[2] ของแบบ            

รายงาน ปปง. 1-01 
วนัเดือนปีเกิด <birthday> 10 วนัที /เดือน/ปี 

พ.ศ.(4หลกั) 
 

จบเลขประจําตวั </id> 
ข้อมลูกรมธรรม์ <policy> 
วนัที ทําสญัญา <date> 10 วนัที /เดือน/ปี 

พ.ศ.(4หลกั) 
 

เลขที กรมธรรม์ <no> 30 ตวัอกัษร  
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จํานวนเงินเอาประกนั <amt> 15 เลขทศนิยม  
เบี  ยประกนั <premium> 15 เลขทศนิยม  
จบข้อมลูกรมธรรม์ </policy> 
จบสว่นที  1. </life> 
ส่วนที  2. อื นๆ 
ข้อมลูอธิบายเพิ  มเตมิ <desc> 80 ตวัอกัษร  
ส่วนที  3 การบันทกึข้อเท็จจริง <record> 
ผู้บนัทกึข้อเท ็จจริง <writer> 1 เลขจํานวนเตม็ ดหูมายเหต ุ[13] ของแบบ          

รายงาน ปปง. 1-01 
การลงลายมือชื อ <sign> 1 เลขจํานวนเตม็ ดหูมายเหต ุ[14] ของแบบ          

รายงาน ปปง. 1-01 
วนัที บนัทกึข้อเท ็จจริง <date> 10 วนัที /เดือน/ปี 

พ.ศ.(4หลกั) 
 

จบสว่นที  3. </record> 
จบข้อมูลแบบรายงาน </doc> 
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ตัวอย่างแบบรายงาน 1-04-1 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-11” ?>  
<amloreport> 
<version>1.0</version> 
<org>สขุใจประกนัภยัจํากดั</org> 
<doc> 
    <type>1-04-1</type> 
    <reportid>831000234300000091</reportid> 
    <date>13/9/2543</date> 
    <life> 
 <name> 

    <first>มานะ</first> 
    <last>ยืนยง</last> 
</name> 

 <id> 
    <no>3854760384720</no> 
    <type>1</type> 
</id> 

 <policy> 
     <date>13/9/2543</date> 

    <no>49320148</no> 
     <amt>5000000</amt> 
     <premium>45028.50</premium> 
 </policy> 
 <policy> 
     <date>13/9/2543</date> 

    <no>49320149</no> 
     <amt>3200000</amt> 
     <premium>29400</premium> 
 </policy> 
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    </life> 
</doc> 
</amloreport> 
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แบบรายงานปปง. 1-04-2 

ข้อมูล Tag ขนาด รูปแบบ หมายเหตุ 
ข้อมูลแบบรายงาน <doc> 
ชนิดของรายงาน <type> 6 1-04-2 รายงานปปง. 1-04-2 
เลขที รายงาน <reportid> 18 000000000000000000 

สามารถใช้ได้ทั  งตวัเลข
และตวัอกัษร 

เลขที สถาบนัการเงิน 3 หลกั 
เลขที สาขา 5 หลกั 
ปี พ.ศ. 2 หลกั 
เลขลําดบัรายงาน 8 หลกั 

ครั  งที แก้ไข/เพิ  มเตมิ <revision> 2 เลขจํานวนเตม็ ถ้าไมร่ะบจุะถือเป็นฉบบัแรก 
วนัที รายงาน <date> 10 วนัที /เดือน/ปี พ.ศ.(4หลกั) วนัที จดัทํารายงาน 
ส่วนที  1. รายละเอียดเกี ยวกับธุรกรรม <property> 
ชื อ-นามสกลุผู้ เอาประกนัภยั <name> 
คํานําหน้า <prefix> 50 ตวัอกัษร  
ชื อ <first> 200 ตวัอกัษร ชื อบริษัท ในกรณีของนิตบิคุคล 
ชื อกลาง <middle> 50 ตวัอกัษร  
นามสกลุ <last>  200 ตวัอกัษร บงัคบัในกรณีบคุคลธรรมดา 
จบชื อ-นามสกลุ </name> 
ข้อมลูกรมธรรม์ <policy> 
วนัที เกิดเหต ุ <date> 10 วนัที /เดือน/ปี พ.ศ.(4หลกั)  
เลขที กรมธรรม์ <no> 30 ตวัอกัษร  
ชื อ-นามสกลุผู้ รับสินไหม <name> 
คํานําหน้า <prefix> 50 ตวัอกัษร  
ชื อ <first> 200 ตวัอกัษร ชื อบริษัท ในกรณีของนิตบิคุคล 
ชื อกลาง <middle> 50 ตวัอกัษร  
นามสกลุ <last>  200 ตวัอกัษร บงัคบัในกรณีบคุคลธรรมดา 
จบชื อ-นามสกลุ </name> 
เลขประจําตวัผู้ รับสินไหม <id> 
เลขประจําตวั <no> 15 ข ึ  นกบัข้อมลู ดหูมายเหต ุ[1] ของแบบ            

รายงาน ปปง. 1-01 
ชนิดของเลขที  <type> 1 เลขจํานวนเตม็ ดหูมายเหต ุ[2] ของแบบ            
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รายงาน ปปง. 1-01 
วนัเดือนปีเกิด <birthday> 10 วนัที /เดือน/ปี พ.ศ. (4หลกั)  
จบเลขประจําตวัผู้ รับสินไหม </id> 
ที อยูข่องผู้ รับสินไหม <addr> 250 ตวัอกัษร  
คา่สินไหม <amt> 15 เลขทศนิยม  
จบข้อมลูกรมธรรม์ </policy> 
จบสว่นที  1. </property> 
ส่วนที  2 การบันทกึข้อเท็จจริง <record> 
ผู้บนัทกึข้อเท ็จจริง <writer> 1 เลขจํานวนเตม็ ดหูมายเหต ุ[13] ของแบบ          

รายงาน ปปง. 1-01 
การลงลายมือชื อ <sign> 1 เลขจํานวนเตม็ ดหูมายเหต ุ[14] ของแบบ          

รายงาน ปปง. 1-01 
วนัที บนัทกึ
ข้อเท ็จจริง 

<date> 10 วนัที /เดือน/ปี พ.ศ.(4 หลกั)  

จบสว่นที  2. </record> 
จบข้อมูลแบบรายงาน </doc> 
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ตัวอย่างแบบรายงาน 1-04-2 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-11” ?>  
<amloreport> 
<version>1.0</version> 
<org>สขุใจประกนัภยัจํากดั</org> 
<doc> 
    <type>1-04-2</type> 
    <reportid>831030234300000104</reportid> 
    <date>15/9/2543</date> 
    <property> 
 <name> 

    <first>ดํารง</first> 
    <last>ใจดี</last> 
</name> 
<id> 
    <no>3110457256832</no> 
    <type>1</type> 
</id> 

 <policy> 
     <date>15/9/2543</date> 

    <no>49004532</no> 
     <name> 

        <first>ดํารง</first> 
        <last>ใจดี</last> 
    </name> 
    <id> 

<no>3110457256832</no> 
<type>1</type> 

    </id> 
     <amt>15000000</amt> 
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 </policy> 
    </property> 
</doc> 
</amloreport> 
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แบบรายงานปปง. 1-04-3 
ข้อมูล Tag ขนาด รูปแบบ หมายเหตุ 

ข้อมูลแบบรายงาน <doc> 
ชนิดของรายงาน <type> 6 1-04-1 รายงานปปง. 1-04-1 
เลขที รายงาน <reportid> 18 000000000000000000

สามารถใช้ได้ทั  งตวัเลข
และตวัอกัษร 

เลขที สถาบนัการเงิน 3 หลกั 
เลขที สาขา 5 หลกั 
ปี พ.ศ. 2 หลกั 
เลขลําดบัรายงาน 8 หลกั 

ครั  งที แก้ไข/เพิ  มเตมิ <revision> 2 เลขจํานวนเตม็ ถ้าไมร่ะบจุะถือเป็นฉบบัแรก 
วนัที รายงาน <date> 10 วนัที /เดือน/ปี พ.ศ.      

(4หลกั) 
วนัที จดัทํารายงาน 

ประกอบรายงาน       
เลขที  

<refer> 18 000000000000000000 ดหูมายเหต ุ[1] ของแบบ            
รายงานปปง. 1-03 

ส่วนที  1. กรณีธุรกิจประกันชีวิต <life> (ละได้กรณีที ระบุประกอบรายงานเลขที  <refer>) 
ชื อ-นามสกลุผู้ เอาประกนัภยั <name> 
คํานําหน้า <prefix> 50 ตวัอกัษร  
ชื อ* <first> 200 ตวัอกัษร ชื อบริษัท ในกรณีของนิตบิคุคล 
ชื อกลาง <middle> 50 ตวัอกัษร  
นามสกลุ <last>  200 ตวัอกัษร บงัคบัในกรณีบคุคลธรรมดา 
จบชื อ-นามสกลุ </name> 
เลขประจําตวัผู้ เอาประกนัภยั <id> 
เลขประจําตวั <no> 15 ข ึ  นกบัข้อมลู ดหูมายเหต ุ[1] ของแบบ            

รายงาน ปปง. 1-01 
ชนิดของเลขที  <type> 1 เลขจํานวนเตม็ ดหูมายเหต ุ[2] ของแบบ            

รายงาน ปปง. 1-01 
วนัเดือนปีเกิด <birthday> 10 วนัที /เดือน/ปี พ.ศ.(4 หลกั)  
จบเลขประจําตวัผู้ เอาประกนัภยั </id> 
ข้อมลูกรมธรรม์ <policy> 
วนัที ทําสญัญา <date> 10 วนัที /เดือน/ปี พ.ศ.(4หลกั)  
เลขที กรมธรรม์ <no> 30 ตวัอกัษร  
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จํานวนเงินเอา
ประกนั 

<amt> 15 เลขทศนิยม  

เบี  ยประกนั <premium> 15 เลขทศนิยม  
จบข้อมลูกรมธรรม์ </policy> 
ข้อมลูอธิบาย
เพิ  มเตมิอื นๆ 

<desc> 80 ตวัอกัษร   

จบสว่นที  1. </life> 
ส่วนที  2. กรณีธุรกิจประกันวินาศภ ัย <property> (ละได้กรณีที ระบุประกอบรายงานเลขที  <refer>) 
ชื อ-นามสกลุผู้ เอาประกนัภยั <name> 
คํานําหน้า <prefix> 50 ตวัอกัษร  
ชื อ <first> 200 ตวัอกัษร ชื อบริษัท ในกรณีของนิตบิคุคล 
ชื อกลาง <middle> 50 ตวัอกัษร  
นามสกลุ <last>  200 ตวัอกัษร บงัคบัในกรณีบคุคลธรรมดา 
จบชื อ-นามสกลุ </name> 
ข้อมลูกรมธรรม์ <policy> 
วนัที เกิดเหต ุ <date> 10 วนัที /เดือน/ปี พ.ศ.(4 หลกั)  
เลขที กรมธรรม์ <no> 30 ตวัอกัษร  
ชื อ-นามสกลุผู้ รับสินไหม <name> 
คํานําหน้า <prefix> 50 ตวัอกัษร  
ชื อ <first> 200 ตวัอกัษร ชื อบริษัท ในกรณีของนิตบิคุคล 
ชื อกลาง <middle> 50 ตวัอกัษร  
นามสกลุ <last>  200 ตวัอกัษร บงัคบัในกรณีบคุคลธรรมดา 
จบชื อ-นามสกลุ </name> 
เลขประจําตวัผู้ รับสินไหม <id> 
เลขประจําตวั <no> 15 ข ึ  นกบัข้อมลู ดหูมายเหต ุ[1] ของแบบ            

รายงาน ปปง. 1-01 
ชนิดของเลขที  <type> 1 เลขจํานวนเตม็ ดหูมายเหต ุ[2] ของแบบ            

รายงาน ปปง. 1-01 
วนัเดือนปีเกิด <birthday> 10 วนัที /เดือน/ปี พ.ศ.(4 หลกั)  
จบเลขประจําตวัผู้ รับสินไหม </id> 
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ที อยูข่องผู้ รับสินไหม <addr> 250 ตวัอกัษร  
คา่สินไหม <amt> 15 เลขทศนิยม  
จบข้อมลูกรมธรรม์ </policy> 
จบสว่นที  2. </property> 
ส่วนที  3. เหตุอันควรสงสัย 
คําอธิบายเหตอุนั
ควรสงสยั 

<note> 4000 ตวัอกัษร  

จบข้อมูลแบบรายงาน </doc> 

ตัวอย่างแบบรายงาน 1-04-3 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-11” ?>  
<amloreport> 
<version>1.0</version> 
<org>สขุใจประกนัภยัจํากดั</org> 
<doc> 
    <type>1-04-3</type> 
    <reportid>831000234300000162</reportid> 
    <date>18/9/2543</date> 
    <refer>831023430000000104</refer> 
    <note>จา่ยสินไหมเนื องมาจากไฟไหม้ ซ ึ งมีผู้ เกี ยว…ฯลฯ… </note> 
</doc> 
</amloreport> 
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แบบรายงานปปง. 1-05 
ข้อมูล Tag ขนาด รูปแบบ หมายเหตุ 

ข้อมูลแบบรายงาน <doc> 
ชนิดของรายงาน <type> 4 1-05 รายงานปปง. 1-05 
เลขที รายงาน <reportid> 18 000000000000000000

สามารถใช้ได้ทั  งตวัเลขและ
ตวัอกัษร 

เลขที สถาบนัการเงิน 3 หลกั 
เลขที สาขา 5 หลกั 
ปี พ.ศ. 2 หลกั 
เลขลําดบัรายงาน 8 หลกั 

ครั  งที แก้ไข/เพิ  มเตมิ <revision> 2 เลขจํานวนเตม็ ถ้าไมร่ะบจุะถือเป็นฉบบัแรก 
วนัที รายงาน <date> 10 วนัที /เดือน/ปี พ.ศ.(4 หลกั) วนัที จดัทํารายงาน 
ส่วนที  1. ผู้ทาํธุรกรรม <cnd> 
เหมือนสว่นที  1 แบบรายงานปปง. 1-01 
ส่วนที  2. ผู้ร่วมทาํธุรกรรม, ผู้มอบหมาย, ผู้มอบอาํนาจ <psn> 
เหมือนสว่นที  2 แบบรายงานปปง. 1-01 
ส่วนที  3. ข้อเทจ็จริงเกี ยวกับธุรกรรม <tsc> 
วนัที ทําธุรกรรม <date> 10 วนัที /เดือน/ปี พ.ศ.(4 หลกั)  
สกลุเงิน <cur> 3 ตวัอกัษร ชอ่ง 3.1, ดหูมายเหต ุ[8] ของ

แบบรายงานปปง. 1-01 
มลูคา่ของธุรกรรม <amt> 15 เลขทศนิยม  
ประเภท/ลกัษณะ
ของธุรกรรม 

<desc> 4000 ตวัอกัษร ชอ่ง 3.2 

จบสว่นที  3. </tsc> 
ส่วนที  4. เหตุอันควรเชื อหรือเหตุอันควรสงสัย 
คําอธิบายเหตอุนั
ควรสงสยั 

<note> 4000 ตวัอกัษร  

จบข้อมูลแบบรายงาน </doc> 
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ตัวอย่างแบบรายงาน 1-05 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-11” ?>  
<amloreport> 
<version>1.0</version> 
<org>ธนาคารชวนชม</org> 
<doc> 
    <type>1-05</type> 
    <reportid>031008734300010532</reportid> 
    <date>12/9/2543</date> 
    <cnd> 

<name> 
    <first>เนตรนภา</first> 
    <last>จงรัก</last> 
</name> 

 <id> 
    <no>4827590209374</no> 
    <type>1</type> 
</id> 
<location> 
    <phone>7654321</phone> 
</location> 
<office> 
    <occ>3</occ> 
    <org>ดํารงโภชนา</org> 
    <phone>2345677-9</phone> 
    <fax>2345680</fax> 
</office> 

      </cnd> 
      <psn> 
 <relation>2</relation> 
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<name> 
    <first>ดํารง</first> 
    <last>ใจดี</last> 
</name> 

 <id> 
    <no>3110457256832</no> 
    <type>1</type> 
</id> 
<location> 
    <phone>(01)1234567</phone> 
</location> 
<office> 
    <occ>3</occ> 
    <org>ดํารงโภชนา</org> 
    <phone>2345677-9</phone> 
    <fax>2345680</fax> 
    <type>2</type> 
</office> 

      </psn> 
      <tsc> 
 <date>08/09/2543</date> 

<amt>2200000</amt> 
<desc>ฝากเงินสด</desc> 

      </tsc> 
      <note>มีการแยกฝากเป็นหลายๆ รายการเข้าบญัชีเดียวกนัในวนัเดียวกนั 

   โดยที แตล่ะรายการนั  นมีมลูคา่ตํ ากว่าสองล้านบาท</note> 
</doc> 
</amloreport> 
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Appendix 
Appendix-A 

ตารางแนบท้าย-1: ตารางสกุลเงนิ 

Currency Country 
USD United States of America 
GBP United Kingdom 
DEM Germany 
JPY Japan 
HKD Hong Kong 
MYR Malaysia 
SGD Singapore 
BND Brunei 
CNY China 
IDR Indonesia 
INR India 
KRW Korea 
PHP Philippines 
TWD Taiwan 
AUD Australia 
NZD New Zealand 
ATS Austria 
BEF Belgium 
CHF Switzerland 
DKK Denmark 
FIM Finland 
FRF France 
ITL Italy 
NLG Netherlands 
NOK Norway 
SEK Sweden 
EUR EMU 
CAD Canada 
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AED United Arab Emirate 
BHD Bahrain 
JOD Jordan 
KWD Kuwait 
OMR Oman 
QAR Qatar 
SAR Saudi Arabia 

 

ตารางแนบท้าย-2: ตารางรหัสธนาคาร 

รหสั ชื อธนาคาร 
001 ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
002 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
003 ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการจํากดั (มหาชน) 
004 ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
005 ธนาคาร เอบีเอ็น แอมโร เอ็น.ว ี
006 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
007 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ 
008 ธนาคารเชสแมนแฮตตนั 
009 ธนาคารโอเวอร์ซี – ไชนีสแบงกิ  ง คอร์ปอเรชั น 
010 ธนาคารแหง่โตเกียว – มิตซูบิชิ จํากดั 
011 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
012 ธนาคารไทยทน ุจํากดั (มหาชน) 
013 ธนาคารมหานคร จํากดั (มหาชน) 
014 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
015 ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) 
017 ธนาคารซิตี  แบงก์ 
018 ธนาคารซากรุะ จํากดั 
019 ธนาคารแหลมทอง จํากดั (มหาชน) 
020 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นครธน จํากดั (มหาชน) 
021 ธนาคารศรีนคร จํากดั (มหาชน) 
022 ธนาคารไทยธนาคาร จํากดั (มหาชน) 
023 ธนาคารไซม์แบงก์ จํากดั 
024 ธนาคารเอเซีย จํากดั (มหาชน) 
025 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
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026 ธนาคารสากลพาณิชย์แหง่ประเทศจีน 
027 ธนาคารแหง่อเมริกา ฯ 
028 ธนาคาร อินโดสเุอช 
029 ธนาคารภารตโอเวอร์ซีส์ จํากดั 
030 ธนาคารออมสนิ 
031 ธนาคารฮ ่องกงและเซี  ยงไฮ้ จํากดั 
032 ธนาคารดอยซ์แบงก์ 
033 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
034 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
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Appendix-B 
ในสว่นของผู้ ทําธุรกรรมและผู้ ร่วมทําธุรกรรม (สว่นที  1 และ 2) จะมีสว่นของ “หลกัฐานที ใช้ในการทํา

ธุรกรรม <iddoc>” ซ ึ งถ้าชนิดของหลกัฐานเป็น หนงัสือเดนิทาง(Passport) ให้ระบสุญัชาตทีิ  “ข้อมลูอธิบาย
เพิ  มเตมิ ของชนิดหลกัฐาน” โดยในสว่นนี  ให้นําสญัชาตมิาใสโ่ดยอ้างอิงจากตารางด้านลา่งนี   (ในชอ่ง “สญัชาต”ิ) 

 
สัญชาติ ชื อประเทศ (องักฤษ) ชื อประเทศ (ไทย) 

   
AFGHANIS AFGHANISTAN อฟักานิสถาน 
AFRICAN AFRICA แอฟริกา 
ALBANIAN ALBANIA แอลเบเนีย 
ALGERIAN ALGERIA แอลจิเรีย 
AMERICAN AMERICA อเมริกา 
ANGOLAN ANGOLA องัโกลา 
ARGENTINIAN ARGENTINA อาร์เจนตินา 
AUSTRALIAN AUSTRALIA ออสเตรเลีย 
AUSTRAIN AUSTRIA ออสเตรีย 
ANDORAINE ANDORRA อนัดอร์รา 
ALMADINAH ALMADINAH อลัมาดินา 
ANTIGUAN ANTIGUA/BARBUDA เกาะแอนติกา/บาร์บูดา 
ARMENIAN ARMENIA สาธารณรัฐอาร์เมเนีย 
AZERI AZERBAIJAN สาธารณรัฐอาเชอร์ไบจาน 
BAHAMAN BAHAMA บาฮามาส 
BAHRAINIAN BAHRAIN บาห์เรน 
BANGLADESHI BANGLADESH บงักลาเทศ 
BARBADIAN BARBADOS บาร์เบโดส 
BELGIAN BELGIUM เบลเยี ยม 
BERMUDAN BERMUDA เบอร์มูดาส์ 
BOLIVIAN BOLIVIA โบลิเวยี 
BOTSWANAN BOTSWANA บอตสวานา 
BRAZILIAN BRAZIL บราซิล 



รูปแบบการสร้างแฟ้มข้อมลูจากแบบรายงานปปง. รุ่น 2.0   หน้า 49 
เอกสารรุ่น 2.0 (1 ธนัวาคม 2546) 

สัญชาติ ชื อประเทศ (องักฤษ) ชื อประเทศ (ไทย) 
BRITISH GREAT  BRITAIN องักฤษ 
BRITISH (HK) HONG   KONG ฮ่องกง 
BRUNEIAN BRUNEI บรูไน 
BULGARIAN BULGARIA  บลัเกเรีย 
BURMESE BURMA  พม่า 
BRITISH COLONIST BRITISH COLONY โคโลนีองักฤษ 
BENIN BENIN เบนิน 
BURUNDAISE BURUNDI บุรุนดี 
BHUTANIAN BHUTAN ภูฐาน 
BELIZEAN BELIZE เบลิซ 
BURKINA FASO BURKINAH FASO บูร์กินาฟาโซ 
BOSNIAN BOSNIA-HERZEGOVINA สาธารณรัฐบอสเนีย-

เฮอร์เซโกวนิา 
BELARUSIAN BELARUS สาธารณรัฐเบลารุส 
CAMBODIAN / 
KAMPUCHEAN 

KAMPUCHEA กมัพชูา 

CAMEROON CAMEROON แคเมอรูน 
CANADIAN CANADA แคนาดา 
CAROLINE ISLANDER CAROLINE ISLANDS หมู่เกาะคาโรไลน์ 
CAYMAN ISLANDER CAYMAN ISLANDS หมู่เกาะเคยแ์มน 
CENTRAL AFRICAN  CENTRAL  AFRICA แอฟริกากลาง 
CEYLONESE /  SRILANKAN SRI LANKA ศรีลงักา 
CHAD CHAD ชาด 
CHILEAN CHILE ชิลี 
CHINESE CHINA จีน 
COLOMBIAN COLOMBIA โคลมัเบีย 
CONGOLESE CONGO คองโก 
COSTA  RICAN COSTA  RICA คอสตาริกา 
CUBAN CUBA คิวบา 
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สัญชาติ ชื อประเทศ (องักฤษ) ชื อประเทศ (ไทย) 
CURACAOAN CURACAO เกาะคูราเซา 
CYPRIOT CYPRUS ไซปรัส 
CZECHOSLOVAKIAN CZECHOSLOVAKIA เชโกสโลวะเกีย 
CAPE VERDE CAPE VERDE REP. เคปเวอร์ด 
COMORON  F.I.R.COMOROS สหพนัธ์สาธารณรัฐ 

คอโมโรส 
COOK ISLANDER COOK ISLANDS หมู่เกาะคุก 
CZECH THE CZECH REPUBLIC สาธารณรัฐเช็ก 
DAITO DAITO ไดโต 
DANISH DENMARK เดนมาร์ก 
DOMINICAN DOMINICAN REP. สาธารณรัฐโดมินิกนั 
DUTCH NETHERLANDS เนเธอร์แลนด์ 
DINAMARCZ DINAMARCZ ดินามาร์คซ 
D’VOIKE D’VOIKE เดอวอยค ์
D’JIBOUTIAN D’JIBOUTI จีบูตี 
EAST GERMAN EAST GERMANY เยอรมนี (ตะวนัออก) 
ECUADORIAN  ECUADOR เอกวาดอร์ 
EGYPTIAN EGYPT อิยปิต ์
ESTONIAN ESTONIA เอสโคเนีย 
ETHIOPIAN  ETHIOPLA เอธิโอเปีย 
EL SALVADORIAN EL SALVADOR เอลซลัวาดอร์ 
EQUATORIALGUINEAN  EQUATORIALGUINEA อิเควตอเรียลกินี 
ESTONIAN ESTONIA สาธารณรัฐเอสโตเนีย 
ERITIREA ERITIREA สาธารณรัฐเอริเทีย 
EAST  TIMOR REPUBLIC EAST TIMOR สาธารณรัฐติมอร์ตะวนัออก 
FAEROES ISLANDER FAROES หมู่เกาะแฟโรล ์
FIJIAN FIJI ฟิจิ 
FINNISH FINLAND ฟินแลนด ์
FRENCH FRANCE ฝรั งเศล 
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สัญชาติ ชื อประเทศ (องักฤษ) ชื อประเทศ (ไทย) 
GABON GABON กาบอง 
GAMBIAN GAMBIA แกมเบีย 
GERMAN GERMANY เยอรมนี (ตะวนัตก) 
GHANAAN GHANA กานา 
GREEK GREECE กรีช 
GREENLANDER GREENLAND กรีนแลนด ์
GUADELOUPEAN GUADELOUPE กวัเดอลูป 
GUATEMALAN GUATEMALA กวัเตมาลา 
GUINEAN GUINEA กินี 
GUYANAN GUYANA กายอานา 
GUAMANIAN GUAM กวม 
GRENADAN GRENADA เกาะเกรนาดา 
GUINEA-BISSAUAN GUINEA-BISSAU กินีบิสซา 
GEORGIAN GEORGIA สาธารณรัฐจอร์เจีย 
HAITIAN HAITI ไฮตี 
HONDURAN HONDURAS ฮอนดูรัส 
HUNGARIAN HUNGARY ฮงัการี 
HONG  KONG SAR HONG  KONG  SAR เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 
ICELANDER ICELAND ไอซ แลนด ์
INDIAN INDIA อินเดีย 
INDONESIAN INDONESIA อินโดนีเซีย 
IRANTAN IRAN อิหร่าน 
IRAQI IRAQ อิรัก 
IRISH IRELAND ไอร์แลนด ์
ISRAELI ISRAEL อิสราเอล 
ITALIAN ITALY อิตาลี 
IVORY COAST IVORY COAST ไอวอรีโคสต ์
JAMAICAN JAMAICA จาเมกา 
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สัญชาติ ชื อประเทศ (องักฤษ) ชื อประเทศ (ไทย) 
JAPANESE JAPAN ญี ปุ่น 
JORDANIAN JORDAN จอร์แดน 
KENYAN KENYA คีนยา 
SOUTH KOREAN D.P.R. KOREA เกาหลีใต ้
KUWAITI KUWAIT คูเวต 
KIRIBATIAN KIRIBATI คิริบาส 
NORTH  KOREAN REP.KOREA เกาหลีเหนือ 
KAZAKH  KAZAKHSTAN สาธารณรัฐคาซคัสถาน 
KYRGYZ KYRGYS สาธารณรัฐคีร์กีซ 
LAOTIAN LAOS ลาว 
LEBANESE LEBANON เลบานอน 
LESOTHON LESOTHO เลโซโธ 
LIBERIAN LIBERIA ไลบีเรีย 
LIBYAN  LIBYA ลิเบีย 
LIECHTENSTEIN LIECHTENSTEIN ลิคเตนสไตน์ 
LUXEMBURGER LUXEMBURG ลกัเซมเบอร์ก 
LATVIAN LATVIA สาธารณรัฐลตัเวยี 
LITHUANIAN LITHUANIA สาธารณรัฐลิทวัเนีย 
MALAWIAN MALAWI มาลาว ี
MALAYSIAN MALAYSIA มาเลเซีย 
MALI MALI มาลี 
MALTESE MALTA มอลตา 
MARTINIQUE MARTINIQUE มาร์ตินิก 
MAURITANIAN MAURITANIA เมอริเตเนีย 
MEXICAN MEXICAN เมก็ซิโก 
MONACAN MONACO โมนาโก 
MONGOLIAN MONGOLIA มองโกเลีย 
MOROCCAN MOROCCO โมร็อกโก 
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สัญชาติ ชื อประเทศ (องักฤษ) ชื อประเทศ (ไทย) 
MOZAMBICAN MOZAMBIQUE โมซมับิก 
MICRONESIAN MICRONESIA ไมโครนีเซีย 
MALDIVIAN MALDIVES มลัดีฟส์ 
MAURITIAN MAURITIUS มอริเซียส 
MARIANAN MARIANA มาเรียนา 
MALAGASY MADAGASCAR มาดากสัการ์ 
MACEDONIAN MACEDONIA สาธารณรัฐมาเซโดเนีย 
MOLDOVAN MOLDOVA สาธารณรัฐมอลโดวา 
TURKMEN TURKMENISTAN เติร์กเมนิสถาน 
MARSHALL MARSHALL หมู่เกาะมาจูโร  มาร์แชล 
MACAO MACAO มาเก ๊า 
NEPALESE NEPAL เนปาล 
NEW GUINEAN NEW GUINEA นิวกินี 
NEW ZEALANDER NEW ZEALAND นิวซีแลนด ์
NICARAGUAN NICARAGUA นิการากวั 
NIGAN NIGER ไนเจอร์ 
NIGERIAN NIGERIA ไนจีเรีย 
NORWEGIAN NORWAY นอรเว 
NAURU NAURU นาอูรู 
NAMIBIAN NAMIBIA นามิเบีย 
NEWCALEDONIAN NEWCALEDONIA หมู่เกาะนิวคาลิโดเนีย 
OMANI OMAN โอแมน 
PAKISTANI PAKISTAN ปากีสถาน 
PALESTINIAN PALESTINE ปาเลสไตน์ 
PANAMANIAN PANAMA ปานามา 
PAPUAN PAPUA ปาปัว 
PARAGUAYAN PARAGUAY ปารากวยั 
PERUVIAN PERU เปรู 
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สัญชาติ ชื อประเทศ (องักฤษ) ชื อประเทศ (ไทย) 
PILIPINO PHILIPPINES ฟิลิปินส์ 
POLISH POLAND โปแลนด์ 
PORTUGUESE PORTUGAL โปรตุเกส 
PRINCEBLE PRINCEBLE ปรินซีเบิล 
PUERTO  RICAN PUERTO  RICA เปอร์โตริโก 
PALAUAN PALAU ปาลาวนั 
QATARI QATAR กาตาร์ 
REUNION  ISLANDER REUNIONISLAND เรอุนยอง 
ROMANIAN ROMANIA โรมาเนีย 
RUSSIAN RUSSIA สาธารณรัฐรัสเซีย 
RWANDI RWANDA รวนัดา 
SOLOMON  ISLANDER SOLOMON  ISLANDS หมู่เกาะโซโลมอน 
SAUDI  ARABIAN SAUDI  ARABIA ซาอุดีอาระเบีย 
SAO  TOME/PRINCIPE SAO  TOME/PRINCIPE เซาโตเมและปรินซิเป 
SCOTTISH SCOTLAND สก็อตแลนด ์
SENEGALESE SENEGAL เซเนกลั 
SIERRA  LEONEAN SIERRA  LEONE เซียราเลโอน 
SINGAPOREAN SINGAPORE สิงคโปร์ 
SOMALIAN SOMALIA โซมาเลีย 
SOUTH  AFRICAN SOUTH  AFRICA สาธารณรัฐแอฟริกาใต ้
SPANISH SPAIN สเปน 
SPANISH  SAHARA SPANISH  SAHARA สเปนิซซาฮารา 
SUDANESE SUDAN ซูดาน 
SURINAM SURINAM สุรินมั 
SWAHILI SWAZILAND สวาซิแลนด ์
SWENDISH SWEDEN สวเีดน 
SWISS SWITZERLAND สวติเซอร์แลนด ์
SYRIAN SYRIA ซีเรีย 
STATELESS STATELESS ไม่มีสัญชาติ 
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สัญชาติ ชื อประเทศ (องักฤษ) ชื อประเทศ (ไทย) 
SAMOAN SAMOA ซามวั 
SEYCHELLOIS SEYCHELLES เซเชลส์ 
SAN  MARINAN SAN  MARINO ซานมารีโน 
ST  LUCIAN ST. LUCIA เกาะเซนตลู์เซีย 
ST  CHRISTOPHERAN ST.CHRISTOPHER/NEVIS เกาะเซนตค์ริสโตเฟอร์ 
ST  VINCENTIAN ST.VINCENT/GRENADINE เกาะเซนตว์นิเซนต ์
SLOVENE SLOVENIA สาธารณรัฐสโลวาเนีย 
SLOVAK THE  SLOVAK  REPUBLIC สาธารณรัฐสโลวกั 
TAIWANESE TAIWAN ไตห้วนั 
TANZANIAN TANZANIA แทนซาเนีย 
THAI THAILAND ไทย 
TOGO TOGO โตโก 
TRINIDADIAN TRINIDAD ตรินิแดด 
TUNISIAN TUNISIA ตูนิเซีย 
TURKISH TURKEY ตุรกี 
TONGAN TONGA ตองกา 
TRUST  PACIFIC TRUST  PACIFIC ทรัสตแ์ปซิฟิค 
TUVALUAN TUVALU ตาวาลู 
TAJIK TAJIKISTAN สาธารณรัฐทาจิกิสถาน 
UGANDAN UGANDA ยกูนัดา 
URUGUAYAN URUGUAY อุรุกวยั 
EMIRATES (ARAB) EMIRATES (ARAB) สหรัฐอาหรับ 
UNKNOWN UNKNOWN ไม่ทราบ 
UKRANIAN UKRAINE ยเูครน 
UZBEK UZBEKISTAN สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน 
VATICAN VATICAN  CITY วาติกนั 
VENEZUELAN VENEZUELA เวเนซุเอลา 
VIETNAMESE VIETNAM เวยีดนาม 
VANUATUAN VANUATU วานุอาทุ 
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สัญชาติ ชื อประเทศ (องักฤษ) ชื อประเทศ (ไทย) 
VIRGIN  ISLANDER VIRGAN ISLANDS หมู่เกาะเวอร์จิน 
LICHU LICHU ลิชู 
SOUTH  YEMENI D.P.R. YEMEN เยเมนใต ้
YOGOSLAV YOGOSLAVIA สหพนัธ์-สาธารณรัฐ 

ยโูกสลาเวยี                                  
NORTH  YEMENI YEMER  REP. เยเมนเหนือ 
ZAMBIAN ZAMBIA แซมเบีย 
ZAIREAN ZAIRE ซาอีร์ 
ZIMBABWEAN ZIMBABWE ซิมบาว ี

 


