การหักบัญชีเช็คด้วยระบบ ICAS ในภูมิภาค
การบรรยายสาหรับธนาคารสมาชิกในจังหวัดพิษณุโลก
ณ โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556
ฝ่ายการชาระเงินและพันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย

การปฏิบัติงานการเรียกเก็บเงินตามเช็คผ่านระบบ ICAS
 แนวทางการขยายระบบ ICAS ไปภูมิภาค
 แผนงานการใช้ระบบ ICAS ของจังหวัดในภูมิภาค
 การแลกเปลี่ยนเช็คกลุ่มพิเศษ
 การเตรียมความพร้อมของธนาคารสมาชิกและสานักหักบัญชี
 ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานการแลกเปลี่ยนเช็คกลุ่มพิเศษ
 แผนฉุกเฉินระบบ ICAS


2

Sending Bank

2

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเรียกเก็บเงินตามเช็ค
ผ่
า
นระบบ
ICAS
- กราดภาพเช็ค + ตรวจสอบคุณภาพของภาพเช็ค
- สร้างข้อมูล OC และภาพเช็ค

ส่ง OC Package

Core Banking

1 รับฝากเช็ค

ระบบเช็ค

3 แยกเช็คกลุ่มพิเศษ
ธปท.

4 แลกเปลี่ยนเช็คกลุ่มพิเศษ
สานักหักบัญชี
จังหวัด/อาเภอ

ICMG

ธปท.
ICXP
ICCG

คัดแยกและสร้าง IC Package

5

Paying Bank

ตรวจลายมือชื่อผู้สั่งจ่าย

7
6

Core Banking

ตัดบัญชีผสู้ ั่งจ่าย

กิจกรรม

Pay / No Pay ภูมิภาค: ศูนย์ฯ/สาขาหลัก กทม --ศูนย์ปฏิบัติการ/สนญ

สาขาเจ้าของบัญชี

Data flow
flow เช็คกลุ่มพิเศษ

ICMG ที่ สนญ.
รับ IC Package
ระบบเช็ค

3

รูปแบบการทางานและการส่งข้อมูล
ของธนาคารสมาชิก

รูปแบบการทางาน
Centralized Model
Capture และ Data Entry
ที่ Center/Hub

Distributed Model
Capture และ Data Entry
ที่สาขา

Hybrid Model
Remote Capture แต่
Data Entry ที่
Center/Hub

รูปแบบการส่งข้อมูล : ส่งผ่าน สนญ.
ICMG

BOT
Member Bank
Center
4

ข้อมูลที่รับและส่งในระบบ ICAS และรอบการชาระดุลหักบัญชี
1. ข้อมูลที่รับและส่งในระบบ ICAS

ส่ง

ธนาคาร
รับ

ส่งข้อมูลเช็คเรียกเก็บ
(Normal Out – clearing: NOC)
ส่งข้อมูลเช็คคืน
(Return Out – clearing: ROC)

รับข้อมูลเช็คเรียกเก็บ
(Normal In – clearing: NIC)
รับข้อมูลเช็คคืน
(Return In – clearing: RIC)
5

ข้อมูลที่รับและส่งในระบบ ICAS และรอบการชาระดุลหักบัญชี
2. รอบการชาระดุลหักบัญชี มี 2 รอบ
รอบการชาระดุลหักบัญชีในวันที่ส่งเรียกเก็บ
(Same-day Settlement)

เวลา 17.00 น.
ของวันทีส่ ่งเรียกเก็บ

รอบการชาระดุลหักบัญชีในวันทาการถัดไป
(Next-day Settlement)

เวลา 11.30 น.
ของวันทาการถัดไป

6

เวลาเปิด - ปิดรอบ ICAS
วันที่ส่งเรียกเก็บ (T + 0)

วันทาการถัดไป (T + 1)

10.30

NOC
Same-day
10.30-16.00

ROC
Same-day
10.30-16.05
16.00

NOC
Next-day
16.00-17.00 17.00

17.00
ชาระดุลรอบ Same-day

ROC
Next-day
16.05-10.15
10.15
11.30
ชาระดุลรอบ Next-day

16.05

ROC
Next-day
16.05-10.15

Same-day Settlement
NIC และ RIC : ตั้งแต่ 10.30 เป็นต้นไป
Next-day Settlement
NIC และ RIC : ตั้งแต่ 16.05 เป็นต้นไป
7

มาตรฐานเช็คและภาพเช็ค
(1) มาตรฐานเช็ค Image Friendly
 ใช้กระดาษ CBS1 (London Clearing Banks Paper
Specification No. 1) ประเภท Laser Grade ซึ่งหากมีการแก้ไข
โดยใช้น้ายาเคมี หรือการขูดขีดจะสามารถตรวจพบได้
 มีลายน้ากลาง ICS
 มีกล่องวันทีส่ าหรับใส่วันเดือนปีที่สั่งจ่าย
เช็คที่นาเข้าเรียกเก็บในระบบ ICAS ต้องเป็นเช็คตามมาตรฐาน
Image Friendly ที่ได้ประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2552
8

ตัวอย่างเช็คมาตรฐานใหม่

MICR Code Line
9

(2) มาตรฐานภาพเช็ค
• มาตรฐานคุณสมบัตขิ องภาพเช็ค
ประเภทของ ด้านหน้า/ด้านหลัง ความละเอียด
ภาพเช็ค
ของภาพ
1. Grayscale
เฉพาะด้านหน้า
100 dpi
2. Black & White ด้านหน้าและหลัง
200 dpi

File Format
JPEG
TIFF
รวมจานวนภาพทั้งสิ้น

จานวน
ภาพ
1
2
3

ระดับการบีบอัด (Q-factor) เท่ากับ 80

10

มาตรฐานภาพเช็ค
(Imaged Cheque Specification)
Black & White
 ใช้สาหรับการตรวจสอบข้อความที่เขียน
ด้วยลายมือรวมถึงลายมือชื่อผู้สั่งจ่าย
 ค่าความละเอียดที่สูง ช่วยให้เห็นลายเส้น
ได้ชัดเจน

Grayscale
ใช้ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงระดับสี
ของภาพเช็ค เช่น ร่องรอยการแก้ไข
ข้อความบนเช็ค

11

11

การตรวจสอบคุณภาพของภาพเช็ค (IQA)
Image Quality Assurance (IQA) ของระบบ ICAS
ประกอบด้วย 5 ลักษณะ ดังนี้
1.

Folded or Torn Document Corners (มุมขาด/ถูกพับ)

2.

Folded or Torn Document Edges (ขอบขาด/ถูกพับ)

3.

Image Too Dark (ภาพมืดเกินไป)

4.

Image Too Light (ภาพสว่างเกินไป)

5.

Excessive Document Skew (ภาพเอียงเกินไป)

หมายเหตุ: การตรวจ IQA เป็นเพียงการตรวจคุณลักษณะต่างๆ ของภาพเช็ค โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยกรองใน
เบื้องต้น หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ของธนาคารจะตรวจสอบความชัดเจนของภาพอีกครั้งหนึ่ง

12

การแจ้งผลเช็คคืนแก่ลูกค้า
การแจ้งผลเช็คคืนแก่ลูกค้า
ให้ ธ.ผู้ส่งเรียกเก็บ เป็นผู้แจ้งผลเช็คคืนแก่ลูกค้า โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
• เช็คต้นฉบับ
• ใบแจ้งผลเช็คคืน (ไม่ต้องลงนาม)
• เอกสารแจ้งหักบัญชีซึ่งจะต้องลงนามโดยเจ้าหน้าที่ของ ธ.ผู้ส่งเรียกเก็บ
เปรียบเทียบเอกสารคืนเช็ค
ระบบปัจจุบัน
1. เช็ค
2. ใบคืนเช็ค
(ธนาคารผู้จ่าย เป็นผู้จัดทา)

ระบบ ICAS
1. เช็ค
2. ใบแจ้งผลเช็คคืน
(ธนาคารผู้ส่งเรียกเก็บ เป็นผู้จัดทา
ตามข้อมูลที่ธนาคารผู้สั่งจ่ายส่งมาให้)
3. เอกสารแจ้งหักบัญชี
(ธนาคารผู้ส่งเรียกเก็บ เป็นผู้จัดทา)

1

เช็ค
2

ใบแจ้งผลเช็คคืน
3
เอกสารแจ้งหักบัญชี

กรณีเช็คคืน…..ลูกค้าจะได้รับเอกสารอะไรบ้าง
1. เช็ค

2. ใบแจ้งผลเช็คคืน

3. เอกสารแจ้งหักบัญชี
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แนวทางการขยายระบบ ICAS ในภูมิภาค
รูปแบบการขยาย : เริ่มใช้กับเช็คเรียกเก็บภายในสานักหักบัญชีก่อน แล้วจึงขยายไป
เช็คข้ามเขตฯขั้นตอนการขยาย : แบ่งเป็น 3 Phase ดังนี้
Phase 3
Phase 1
Phase 2
Pilot
กาหนดเวลา

ไตรมาส 4 ปี 55
ใช้กับจังหวัดนาร่อง
(สุพรรณบุรี 15 พ.ย. 55)

Transition
ปี 56

Full
Implementation

เมื่อเช็คกลุ่มพิเศษลดลง

ขอบเขตการใช้ระบบ
ICAS

เช็คเรียกเก็บภายในสานัก
หักบัญชี

เช็คเรียกเก็บภายในสานักหัก
บัญชีและเช็คข้ามเขตฯ

เช็คเรียกเก็บภายใน
สานัก หักบัญชีและเช็ค
ข้ามเขตฯ

การเรียกเก็บ
เช็คกลุ่มพิเศษ

สานักหักบัญชี

- สานักหักบัญชี (มี PBในสนห.)
- กทม. (ไม่มี PBในสนห.)

กทม.

ระยะเวลาทราบผล
การเรียกเก็บ

คงเดิม

1 วันทาการ
ยกเว้น เช็คกลุ่มพิเศษที่ไม่มี PB
ในสนห. ภายใน 3 วันทาการ

1 วันทาการ
ยกเว้น เช็คกลุ่มพิเศษ15
ภายใน 3 วันทาการ

15

ประเภทของสานักหักบัญชีอาเภอ
1. สานักหักบัญชีอาเภอที่สมาชิกเรียกเก็บภายในสานักหักบัญชีอาเภอเท่านั้น

สานัก
หักบัญชี
อาเภอ

สานักหักบัญชี
จังหวัด

2. สานักหักบัญชีอาเภอที่สมาชิกเป็นสมาชิกของสานักหักบัญชีจังหวัดด้วย
สานักหักบัญชี
จังหวัด
สานัก
หักบัญชี
อาเภอ
16

วิธีดาเนินการกับสานักหักบัญชีอาเภอ
เมื่อนาระบบ ICAS มาใช้
ประเภท

สานักหักบัญชี

วิธีดาเนินการ

1. สานักหักบัญชีอาเภอ
ที่ธ.สมาชิกเรียกเก็บ
เงินตามเช็คภายใน
สานักหักบัญชีอาเภอ
เท่านั้น
(อาเภอห่างไกล /
ไม่มีรถวิ่งรับส่งเช็ค)

เบตง
เกาะสมุย เกาะพะงัน
ฝาง-เชียงใหม่
แม่สอด

ให้คงสานักหักบัญชีอาเภอ
โดยแลกเปลี่ยนเช็คกลุ่ม
พิเศษและออกรายงาน
NCP ที่แต่ละสานักหักบัญชี
อาเภอ

2. สานักหักบัญชีอาเภอ
ที่ธ.สมาชิกเป็น
สมาชิกของสานักหัก
บัญชีจังหวัดด้วย
(มีรถวิ่งรับส่งเช็ค)

ศรีราชา บางละมุง-พัทยา สัตหีบ (ชลบุรี)
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)
สงขลา (หาดใหญ่)
บ้านไผ่ ชุมแพ เมืองพล (ขอนแก่น) 
ยุบเมื่อสิ้นปี 55

ให้ยุบสานักหักบัญชีอาเภอ
โดยแลกเปลี่ยนเช็คกลุ่ม
พิเศษและออกรายงาน
NCP ที่สานักหักบัญชี
จังหวัด
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การแลกเปลี่ยนเช็คกลุ่มพิเศษของสาขาอาเภอห่างไกล
มติที่ประชุม ICAS WG เมื่อ 2 พ.ค. 56 เกี่ยวกับการแลกเปลีย่ นเช็คกลุม่ พิเศษของอาเภอห่างไกล
ประเภท

ขอบเขตการใช้ระบบ ICAS

การเรียกเก็บเช็คกลุ่มพิเศษ

สถานที่แลกเปลี่ยนเช็คกลุ่มพิเศษ

อาเภอที่มีรถวิ่งรับส่ง
เช็คมาที่อาเภอเมือง

เช็คเรียกเก็บภายในอาเภอ
และเช็คข้ามเขต

อาเภอเมือง

อ.เมือง
(ทราบผลการเรียกเก็บ 1 วันทาการ)

อาเภอห่างไกลที่ไม่มี
รถรับส่งเช็คมาที่
อาเภอเมือง

เช็คเรียกเก็บภายในอาเภอ
และเช็คข้ามเขต

- กรณีมี ธ.ผูจ้ ่ายในอาเภอ
ให้ส่งเรียกเก็บที่อาเภอนั้น

- แลกเปลี่ยนกับธนาคารคู่กรณี
โดยตรง
- กรณีที่มีปริมาณธนาคาร 4 – 5
ธนาคาร อาจพิจารณากาหนด
สถานที่แลกเปลี่ยนเช็คกลุ่มพิเศษ
(ทราบผลการเรียกเก็บ 1 วันทาการ)

- กรณีไม่มี ธ.ผู้จ่ายในอาเภอ
ให้ส่งเรียกเก็บที่ กทม.

- กทม. (ขนส่งตัวเช็คไม่เกิน 2 วัน
และส่งเรียกเก็บใน ICAS 1 วัน)
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แผนงานการใช้ระบบ ICAS ในภูมิภาค (รวม Road Show)
ปี 2555
พ.ย.

ปี 2556

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

Phase 1 1/
สุพรรณบุรี
15 พ.ย.

ส.ค.

ก.ย.

Phase 2 2/

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

นครสวรร

ทบทวนแผน
R
ขอนแก่น ขอนแก่น 21 มี.ค.
เช็คข้ามเขต (Q 81% / V 90%)
27 ก.พ.
R
กรุงเทพ: 16 พ.ค.
นครราชสีมา
R
27 มี.ค.
อุบลฯ
สุพรรณบุร:ี 22 พ.ค.
ระยอง
R: เชียงใหม่ 26 เม.ย.
21 ก.พ.
15 มี.ค.
ระยอง: 29 พ.ค.
R
เชียงใหม่ + ลาพูน + ฝาง: 11 ก.ค.
พิษณุโลก
3 เม.ย.

ทบทวนแผน

พิษณุโลก: 18 ก.ค.

จังหวัด Top 8 3/ (Q 90% / V 95%)
ทบทวนแผน
R : เพชรบุรี: 25 มิ.ย. ภาคกลาง (Q 92% / V 96%) เหลือ 15 จังหวัด
ทบทวนแผน
ภาคใต้ (Q 95% / V 97%) เหลือ 12 จังหวัด+3 อาเภอ
ทบทวนแผน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(Q 98% / V 99%) เหลือ 17 จังหวัด
ทบทวนแผน
ภาคเหนือ
(Q 100% / V 100%)
เหลือ 14 จังหวัด + 1 อาเภอ
หมายเหตุ :

ตัวเลขในวงเล็บ ( ) คือ % สะสมของการขยายการใช้งานระบบ ICAS ต่อเช็คทั่วประเทศ โดย Q คือ ปริมาณ และ V คือ มูลค่า
1/ Phase 1 คือ เฉพาะเช็คเรียกเก็บภายในจังหวัด
2/ Phase 2 คือ เช็คเรียกเก็บภายในจังหวัด + เช็คเรียกเก็บข้ามเขต
3/ Top 8 คือ จังหวัดเศรษฐกิจสาคัญภาคละ 2 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี สระบุรี / เชียงใหม่ พิษณุโลก / นครราชสีมา อุบลราชธานี / ภูเก็ต สงขลา
R คือ Road Show (สงขลา ภูเก็ต ราชบุรี สุราษฎร์ธานี อุดรธานี เชียงราย นครสวรรค์ อยูร่ ะหว่างพิจารณากาหนดเวลา)

= จังหวัด Top 8
R = Road Show
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ข้อมูลการเรียกเก็บเงินตามเช็คในเขตปฏิบัติการ
ภาคเหนือ
ข้อมูลปริมำณเช็คสำนักหักบัญชีในเขตปฎิบตั กิ ำรภำคเหนือ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
18
17
16

รหัส
41300
41301
43800
42500
47000
43700
44000
46300
40400
41700
41701
45100
44100
46900
42800
44400
47300
41400

ชื่อ
เชียงใหม่-ลำพูน
ฝำง-เชียงใหม่
พิษณุโลก
นครสวรรค์
อุทัยธำนี
พิจิตร
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
กำแพงเพชร
ตำก
แม่สอด-ตำก
ลำปำง
แพร่
อุตรดิตถ์
น่ำน
แม่ฮ่องสอน
พะเยำ
เชียงรำย

จำนวนธนำคำร จำนวนสำขำ ปริมำณเฉลีย่ /วัน
20
287
5,649
8
14
143
16
62
1,119
17
71
1,048
11
23
207
12
49
504
13
55
567
11
42
481
13
44
523
13
19
205
11
11
235
16
63
1,121
13
31
477
11
34
444
12
13
258
11
11
80
13
28
337
16
81
1,045
รวม
3,680

ภาคเหนือ เหลือ 14 จังหวัด / 1 อาเภอ
เชียงราย

แม่ฮ่องสอน

พะเยา
เชียงใหม่

ลาพูน

ลาปาง

น่าน

แพร่
อุตรดิตถ์

ตาก

สุโขทัย
กาแพง
เพชร

พิษณุโลก

พิจิตร

เพชรบูรณ์

นครสวรรค์
อุทัยธานี
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แผนงานการขยายการใช้งานระบบ ICASของจังหวัดที่เหลือ
ภาคเหนือ
พฤศจิกายน 2556
Su

M

Tu

W

Th

F

Sa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19
นครสวรรค์
อุทัยธานี

20

21
เพชรบูรณ์
พิจิตร

22

23

25

26
แม่สอด
ตาก

27

28
แพร่
น่าน

29

30

17

24

แผนงานการขยายการใช้งานระบบ ICASของจังหวัดที่เหลือ
ภาคเหนือ
ธันวาคม 2556
Su

M

Tu

W

Th

F

Sa

1

2

3

4

5

6

7

13

14

20

21

27

28

8

9

10

11

15

16

17
ลาปาง
แม่ฮ่องสอน

18

22

23

24

25

29

30

31

12
กาแพงเพชร
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
19
เชียงราย
พะเยา
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การแลกเปลี่ยนเช็คกลุม่ พิเศษ
การส่งข้อมูล

ภาพใบแทน +
ตัวเช็ค

ภาพเช็ค +
ตัวเช็ค

กลุ่มพิเศษ
•
•
•
•
•

Physical
Condition Tag

เช็คนอกมาตรฐาน
เช็คชารุดที่ไม่สามารถกราดภาพได้
เช็คที่มีสิ่งอื่นติดมา
เช็คที่มีรอยฉีกขาด/รอยยับ
เช็คที่ปรุจานวนเงินตัวเลขพิมพ์ด้วยหมึกสีที่ไม่สามารถ
มองเห็นจากภาพได้
• เช็คที่ตก IQA

• PCT 02

•
•
•
•

• PCT 00
• PCT 03
• PCT 04
• PCT 05

เช็คมูลค่าสูง (ตั้งแต่ 10 ลบ.ขึ้นไป) — PCT 00
เช็คที่มีตราประทับ — PCT 03
เช็คที่มีการแก้ไขข้อความ — PCT 04
เช็คสงสัยจะปลอม — PCT 05

• เช็คที่มี PCT หลายค่า ในฉบับเดียวกัน

• PCT ที่มี
ค่าสูงสุด
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Flow การเรียกเก็บเช็คและการแลกเปลี่ยนเช็คกลุ่มพิเศษ
Paying Bank

Sending Bank
1) ส่งข้อมูล + ภาพใบแทน / ภาพเช็ค

2) ส่งเช็ค 3 กลุ่ม
เช็คกลุ่ม
PCT 02

เช็คกลุ่ม PCT
03,04,05

ICS
สานักหักบัญชี

เช็คกลุ่ม
มูลค่าสูง

แลกเปลี่ยนเช็ค

2) รับเช็ค 3 กลุ่ม

เช็คกลุ่มพิเศษ

เวลา 15.45 – 16.15 น.

1) รับข้อมูลเช็คคืน + ภาพใบแทน / ภาพเช็ค

ICS

2) รับเช็คคืนและจัดทาเอกสารเพื่อคืนลูกค้า

สานักหักบัญชี

เช็คคืนกลุ่มพิเศษ

1) รับข้อมูล + ภาพใบแทน / ภาพเช็ค

1) ส่งข้อมูลเช็คคืน

2) ส่งเช็คคืนพร้อมรายงาน

แลกเปลี่ยนเช็ค
เวลา 10.45 น.
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วิธีปฏิบัติสาหรับการแลกเปลี่ยนเช็คกลุ่มพิเศษ
(1) ประเภทของเช็คกลุ่มพิเศษ
• กลุ่มที่จัดทาภาพใบแทน
• กลุ่มที่จัดทาภาพเช็ค
(2) รอบการแลกเปลี่ยนเช็คกลุ่มพิเศษ
• รอบเช็คที่ส่งเรียกเก็บ
แลกเปลี่ยนเช็คที่สานักหักบัญชีเวลา 15.45 - 16.15 น.
• รอบเช็คคืน
แลกเปลี่ยนเช็คที่สานักหักบัญชีเวลา 10.45 น. ของวันทาการถัดไป
(3) การแลกเปลี่ยนเช็คกลุ่มพิเศษ
• จัดกลุ่มเช็คเป็น 3 กลุ่ม คัดแยกตามธ.ผู้จ่าย
• จัดทารายงานสรุปการส่งมอบเช็คกลุ่มพิเศษ และใบนาส่งเช็คปะหน้ากลุ่มเช็ค
• แลกเปลี่ยนเช็คกลุ่มพิเศษที่ส่งเรียกเก็บที่สถานที่แลกเปลี่ยน
(4) การคืนเช็คกลุ่มพิเศษ
• คัดแยกเช็คคืนตามธ.ผู้ส่งเรียกเก็บ
• จัดทารายงานการคืนเช็คกลุ่มพิเศษ
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วิธปี ฏิบัติการแลกเปลี่ยนเช็คกลุ่มพิเศษ
• ให้แลกเปลี่ยนเช็คกลุ่มพิเศษที่ศูนย์หักบัญชี หรือสถานที่ตามที่ ธปท. กาหนด
• ธ. สมาชิกจัดทา “รายงานสรุปการส่งมอบเช็คกลุ่มพิเศษ”
(ทั้งในกรณีที่มีและไม่มีเช็คกลุ่มพิเศษ)

หมายเหตุ : ในกรณีที่สาขาอาเภอไม่มีเช็คกลุ่มพิเศษนาส่ง ให้จัดทา “ใบนาส่ง” โดยระบุข้อความ เช่น ไม่มีเช็คกลุ่มพิเศษ เป็นต้น และ
นาใส่กระเป๋าส่งให้รถ Pool เพื่อให้คนขับรถ Pool และสาขาหลักไม่สับสนในการปฏิบัติงาน
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เชิญชม VDO
สื่อการเรียนการสอน “การแลกเปลี่ยนเช็คกลุม่ พิเศษ”
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การเตรียมความพร้อมของ ธ.สมาชิก
และสานักหักบัญชีในภูมิภาค

ธ.สมาชิก

สานักหักบัญชี

- การกาหนดรูปแบบการวางระบบงานและอุปกรณ์
- การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในการใช้งานระบบ ICAS
ทั้งด้านธุรกิจและด้านเทคนิค รวมทั้งระบบงานภายใน
- การให้ความรู้แก่ลูกค้าในการเขียนเช็ค เพื่อลดการแก้ไข
ข้อความบนเช็ค การยกเลิกตราประทับเป็นเงื่อนไขการ
สั่งจ่ายเช็ค และส่งเสริมการโอนเงินมูลค่าสูงผ่านบาทเนต
- การเตรียมเช็คให้ได้มาตรฐาน Image Friendly
(มาตรฐานเช็คปี 52)

ปรับเวลาและเส้นทางรถรับส่งเช็คของระบบเช็ครายฉบับเป็น
รับส่งเช็คกลุ่มพิเศษและเช็คคืนกลุ่มพิเศษของระบบ ICAS โดย
ให้เหลือวิ่งรถรอบเดียว
- ออกจาก สนห. ประมาณ 11.00 – 11.15 น.
- กลับมาที่ สนห. ประมาณ 14.15 – 14.30 น.
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กาหนดเวลาการส่งข้อมูลเช็คเรียกเก็บ
และเช็คกลุ่มพิเศษในภูมิภาค
การดาเนินการสาหรับเช็คที่รียกเก็บในภูมภิ าค
1. การส่งข้อมูลเช็คเรียกเก็บ
2. การแลกเปลี่ยนเช็คกลุ่มพิเศษ
2.1 เช็คเรียกเก็บ
2.2 เช็คคืน (ในวันทาการถัดไป)

เวลา
10.30 – 15.15 น.
15.45 – 16.15 น.
10.45 น.

หากธ.สมาชิกใดนาส่งเช็คกลุ่มพิเศษหลังเวลาที่กาหนด ให้นาส่งเช็คให้กับธนาคารคู่กรณีเอง

การขยายการใช้งานระบบ ICAS ของจังหวัดในภูมิภาค
วันเริ่มใช้งาน
ระบบ ICAS
(พิษณุโลก 18 ก.ค. 56)

การปฏิบัติงาน

- เช็คคืนของเช็คเรียกเก็บก่อนวันเริ่มใช้ระบบ ICAS 1 วันทาการ (17 ก.ค.)
ที่เรียกเก็บผ่านระบบเช็ครายฉบับให้นาข้อมูลและตัวเช็คมาแลกเปลี่ยนที่สนห.ให้
เสร็จภายในเวลา 10.00 น. และฝากเช็คคืนไปกับรถวิ่งรับส่งเช็คกลุ่มพิเศษที่ออก
จากสนห. ประมาณ 11.00 – 11.15 น.
- สานักหักบัญชีประมวลผลรวมรอบดุลการหักบัญชีรอบเช็คปกติและเช็คคืน
ของโปรแกรมเช็ครายฉบับ พร้อมทั้งส่งดุลฯ ให้ ธปท. (มีเฉพาะดุลฯเช็คคืน)
- เช็คเรียกเก็บของวันเริ่มใช้ระบบ ICAS (18 ก.ค.) ให้ส่งเรียกเก็บผ่านระบบ ICAS
- เก็บระบบโปรแกรมเช็ครายฉบับไว้เป็นระบบสารองในช่วงเริ่มใช้งาน
- ส่งเช็คภายในจังหวัดและเช็คข้ามเขตเรียกเก็บผ่านระบบ ICAS
- เช็คเรียกเก็บ
• ส่งข้อมูลเช็คเรียกเก็บ 10.30 – 15.15 น.
• รับข้อมูลเช็ครับเข้า 10.30 น. (วันที่ส่งเรียกเก็บ) เป็นต้นไป
- เช็คคืน:
• ส่งข้อมูลเช็คคืน: 16.00 น. (วันที่ส่งเรียกเก็บ) – 10.15 น. (วันทาการถัดไป)
• รับข้อมูลเช็คคืนรับเข้า: 16.00 น. (วันที่ส่งเรียกเก็บ) – 10.15 น. (วันทาการถัดไป)
- แลกเปลี่ยนเช็คกลุ่มพิเศษ: 15.45 – 16.15 น.
- แลกเปลี่ยนเช็คคืนกลุ่มพิเศษ: 10.45 น.
- รถ Pool ออกจากสนห. 11.00 - 11.15 น. กลับสนห.ภายใน 14.30 น.
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ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานการแลกเปลี่ยนเช็คกลุ่มพิเศษ
1. การกรอกตัวเลขและข้อความในใบแทน
2. การจัดเตรียม Detail Record ของใบแทน
3. วิธปี ฏิบัติเกี่ยวกับการติด PCT ผิด
4. ธ.ผู้จ่ายรับตัวเช็คกลุ่มพิเศษแลกเปลี่ยนไม่ครบตามรายงาน
(มีข้อมูลเช็คแต่ไม่มีตัวเช็ค)
5. ไม่มีรายการเช็คกลุม่ พิเศษในรายงานสรุปการส่งมอบเช็คกลุ่มพิเศษ
(ไม่มีข้อมูลเช็คแต่มีตัวเช็ค)
6. อื่นๆ
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1. การกรอกตัวเลขและข้อความในใบแทน
ธ. สมาชิก จะต้อง กรอกข้อมูลในใบแทนให้ครบถ้วนและตรงกับ
ตราสารต้นฉบับ ซึ่งประกอบด้วย
1.
 2.
 3.
 4.
5.

วันที่สั่งจ่ายเงินตามเช็ค (กล่องวันที่ มุมบนขวา) : วันที่สั่งจ่ายเงิน
ธนาคาร/สาขา ผู้ส่งเรียกเก็บ (ระบุเป็นรหัสหรือชื่อธนาคาร/สาขาก็ได้)
จานวนเงินที่เป็นตัวเลข
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอานาจของธนาคารผู้ส่งเรียกเก็บประเภทตราสาร
วันที่ออกตราสาร : ใส่วันที่ออกตราสาร ซึ่งหากเป็นเช็ค คือ วันที่สั่งจ่ายเงิน หากเป็น
ตั๋วแลกเงินวันที่ออกตราสารอาจต่างจากวันที่สั่งจ่ายเงิน

6. ประเภทตราสาร (ต้นฉบับ) :ให้ใส่เป็นรหัสตามต้นฉบับ เช่น เช็ค 00 หรือ 01 และ จะใส่รหัส
หรือตัวหนังสือก็ได้

 7. รหัสธนาคาร/สาขา ผู้จ่ายเงินตามตราสาร
 8. รหัสธนาคาร/สาขา ผู้จ่ายเงินตามตราสาร
9. อื่นๆ

: ตามข้อตกลง Field นี้เป็น Optional ดังนั้น จะไม่ใส่ข้อมูลใด ๆ หรือใส่เลขที่บัญชีก็ได้ ดังนั้น
หากผิดก็ไม่ทา Data Correction
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1. การกรอกตัวเลขและข้อความในใบแทน

1.

2.
3.

4.

แบบฟอร์มใบแทน
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2. การจัดเตรียม Detail Record ของใบแทน

ตามมาตรฐานเช็ค และ Interface specification
1. Check Digit ใส่ 99
2. Document Type ใส่ 11
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3. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการติด PCT ผิด
เพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานอันเนื่องจากการใส่ PCT ผิด และ
การขอเช็คต้นฉบับ ธปท. ได้ออกหนังสือเวียน เรื่อง แจ้งวิธีปฏิบัติ
กรณีใส่ค่า PCT ผิด ลงวันที่ 30 ส.ค. 55 ดังนี้
การทาหนังสือยืนยันข้อผิดพลาด

SB เป็นผู้จัดทาหนังสือฯ โดยระบุ PCT ที่ถูกต้อง

กรณีเช็คปกติที่ใส่ PCT ผิดเป็นเช็ค
กลุ่มพิเศษ

PB ไม่ต้องส่งคืนตัวเช็ค โดยให้ SB บันทึกในหนังสือฯ
ว่าตัวเช็คอยู่ที่ PB
PB พิจารณาว่าต้องการขอตัวเช็คหรือไม่
กรณีเช็คกลุ่มพิเศษที่ใส่ PCT ผิดเป็น หากต้องการ ให้ PB ดาเนินการขอภายใน 3 วันทาการ
เช็คปกติ
นับจากวันที่ส่งเรียกเก็บ และ SB ต้องส่งให้ภายใน 5
วันทาการนับจากวันที่ได้รับการขอ
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4. ธ.ผู้จ่ายรับตัวเช็คกลุ่มพิเศษแลกเปลี่ยนไม่ครบตามรายงานสรุปการส่งมอบ
เช็คกลุ่มพิเศษ (มีข้อมูลเช็คแต่ไม่มีตวั เช็ค)
วิธีแก้: ธ.ผู้ส่งเรียกเก็บส่งตัวเช็คให้ภายหลัง

5. ไม่มีรายการเช็คกลุ่มพิเศษในรายงานสรุปการส่งมอบเช็คกลุ่มพิเศษ
(ไม่มีขอ้ มูลเช็คแต่มีตัวเช็ค)
วิธีแก้: ธ.ผู้ส่งเรียกเก็บเพิม่ รายการเช็คกลุม่ พิเศษในรายงานสรุปการ
ส่งมอบเช็คกลุ่มพิเศษ
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6. อื่นๆ
6.1 ธ.ผู้ส่งเรียกเก็บจัดทารายงานสรุปการส่งมอบเช็คกลุ่มพิเศษไม่ครบ 2 ส่วน
วิธีแก้: ถ่ายเอกสารเพิ่มให้ครบ
6.2 ธ.ผู้ส่งเรียกเก็บไม่ได้จัดทาใบนาส่งเช็ค
วิธีแก้: ถ่ายแบบฟอร์มใบนาส่งเช็คและจัดทาปะหน้าเช็คทั้ง 3 กลุ่ม
6.3 ธ.สมาชิกมาไม่ทันเวลาการแลกเปลี่ยนเช็คกลุ่มพิเศษ
วิธีแก้: นาเช็คกลุ่มพิเศษไปแลกเปลี่ยนกับธนาคารคู่กรณีโดยตรง
6.4 ธ.สมาชิกมาแลกเปลี่ยนเช็คกลุ่มพิเศษและเช็คคืนกลุ่มพิเศษไม่ครบทุกธนาคาร
วิธีแก้: พนักงานหักบัญชีโทรแจ้งธนาคารให้มาที่สานักหักบัญชี
6.5 รถรับส่งเช็คกลุ่มพิเศษมาไม่ทันเวลาที่กาหนด
แนะนา: สานักหักบัญชีเลื่อนเวลาแลกเปลี่ยนเช็คกลุ่มพิเศษ
6.6 วันที่คืนตัวเช็คในรายงานการคืนเช็คกลุ่มพิเศษใช้วันใด
แนะนา: ใช้วันที่คืนตัวเช็ค
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แผนฉุกเฉินระบบ ICAS ในภูมิภาค

สถานการณ์
กรณีฉุกเฉิน
ระบบ ICAS
ในภูมิภาค

ธปท. ขัดข้อง
ธนาคารสมาชิกขัดข้อง
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กรณีระบบ ICAS ของ ธปท. ขัดข้อง
MB หยุดการรับส่งข้อมูลชัว่ คราวจนกว่า ธปท. จะฟื้นฟูระบบ Production สาเร็จ
โดย ธปท. จะแจ้งความคืบหน้าการฟื้นฟูระบบให้ MB ทราบเป็นระยะ

ฟื้นฟูระบบ
Production

แผน BOT-01 : กรณี ธปท. ย้ายไปใช้ระบบงาน ICS ของศูนย์สารอง (DR Site)

ธปท. ขัดข้อง

Same-day

กระบวนการย้ายไปใช้ระบบ DR และย้ายกลับมาระบบ Production
MB ดาเนินการตามที่ ธปท. แจ้งดังนี้
- หยุดรับส่งข้อมูลจนกว่าการย้ายระบบงานเสร็จสมบูรณ์
- ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล และการเชื่อมต่อของ Network
- เริ่มรับส่งข้อมูล เมื่อทุก MB ตรวจสอบแล้วมีข้อมูลครบถ้วน

ฟื้นฟูระบบได้
ภายใน 15.00 น.
ย้ายไปใช้
ระบบ DR

Yes
ฟื้นฟูระบบ Production/
ย้ายไปใช้ระบบ DR

ขัดข้องรอบ
Same-day / Next-day
Yes

Next-day

ฟื้นฟูระบบได้
ภายใน 9.30 น.

No

แผน BOT-02 : กรณีระบบงาน ICS ธปท. ขัดข้อง และต้องใช้โปรแกรม ICS BCP เพือ่ คัดแยกข้อมูลรอบ Same-day
กระบวนการใช้แผนฉุกเฉิน ICS BCP รอบ Same-day
MB ดาเนินการดังนี้
- ยกเลิกข้อมูล NIC / RIC Same-day ที่รับจากระบบ ICAS
- จัดทาข้อมูล NIC / RIC และดุลเจ้าหนี้ด้วยโปรแกรม ICS BCP จากข้อมูล NOC / ROC รอบ Same-day
- นาส่งข้อมูลดุลเจ้าหนี้ ให้ ธปท.ทาง email ภายในเวลา 17.00 น. เพื่อนาไปใช้ในการคานวณ
ดุลการหักบัญชีระหว่างธนาคาร
- นาส่ง Thumb Drive ที่บันทึกข้อมูล NIC / RIC มาแลกเปลี่ยนระหว่าง MB ที่ศูนย์หักบัญชี
ภายในเวลา 20.00 น. เพื่อนาไปใช้ในการอนุมัติตดั จ่ายเช็คต่อไป
- แลกเปลี่ยนเช็คกลุ่มพิเศษระหว่าง MB ตามเวลาและวิธกี ารปกติ
หมายเหตุ:
- ในกรณีที่ ธปท. เสียหายจนไม่สามารถรับ E-mail ได้ ให้ MB นาส่งดุลเจ้าหนี้ให้ ธปท.
ด้วย Thumb Drive ที่ศูนย์หักบัญชีฯ ในเวลา 20.00 น. หรือสถานที่ / เวลา ที่ ธปท. กาหนด
- กรณี ธปท. ประกาศใช้แผนฉุกเฉินนี้ (แผน BOT-02) จะมีผลให้ ธปท. ต้องประกาศใช้แผน BOT-03
ในรอบ Next-day ด้วย
- MB ต้องจัดทา “รายงานสรุปการส่งมอบเช็คกลุ่มพิเศษ” ในส่วนของ กทม. เอง
- โปรแกรม ICS BCP จะประมวลผลรายการ Data Correction เป็นข้อมูล ROC ปกติ
ซึ่ง MB จะต้องแก้ไขคลาดเคลื่อนระหว่างกันในภายหลัง
แผน BOT-03 : กรณีระบบงาน ICS ธปท. ขัดข้อง และต้องใช้โปรแกรม ICS BCP เพือ่ คัดแยกข้อมูลรอบ Next-day

No

กระบวนการใช้แผนฉุกเฉิน ICS BCP รอบ Next-day
MB ดาเนินการดังนี้
- ยกเลิกข้อมูล RIC Next-day ที่รับจากระบบ ICAS
- จัดทาข้อมูล NIC / RIC และดุลเจ้าหนี้ด้วยโปรแกรม ICS BCP จากข้อมูล NOC / ROC รอบ Next-day
- นาส่งข้อมูลดุลเจ้าหนี้ ให้ ธปท.ทาง email ภายในเวลา 10.30 น. เพื่อนาไปใช้ในการคานวณ
ดุลการหักบัญชีระหว่างธนาคาร
- นาส่ง Thumb Drive ที่บันทึกข้อมูล NIC / RIC มาแลกเปลี่ยนระหว่าง MB ที่ศูนย์หักบัญชี
ภายในเวลา 11.30 น. (ให้ธนาคารผู้รับข้อมูลใช้เฉพาะข้อมูล RIC เท่านั้น)
- แลกเปลี่ยนเช็คกลุ่มพิเศษระหว่าง MB ตามเวลาและวิธีการปกติ
หมายเหตุ:
- ในกรณีที่ ธปท. เสียหายจนไม่สามารถรับ E-mail ได้ ให้ MB นาส่งดุลเจ้าหนี้ให้ ธปท.
ด้วย Thumb Drive ที่ศูนย์หักบัญชีฯ ในเวลา 11.30 น. หรือสถานที่ / เวลา ที่ ธปท. กาหนด
- โปรแกรม ICS BCP จะประมวลผลรายการ Data Correction เป็นข้อมูล ROC ปกติ
ซึ่ง MB จะต้องแก้ไขคลาดเคลื่อนระหว่างกันในภายหลัง

กรณีระบบ ICAS ธ.สมาชิกขัดข้อง

Same-day

แผน MB-01 : กรณีระบบงาน ICS ของ ธ.สมาชิกขัดข้องรอบ Same-day

ประสานงานให้
ธ.อื่น ช่วยส่งเรียกเก็บผ่าน
ระบบ ICAS แทน
(ภายใน 15.00 น.)

No

ฟื้นฟูได้

สาเร็จ

Yes
ขัดข้องในรอบ
Same-day / Next-day

ดาเนินการ
ICS ปกติ

Yes

MB ขัดข้อ ง

Next-day
ICS

ขัดข้องที่
Center / สาขา

Center

ฟื้นฟูได้ภายใน
9.30 น.

ไม่สาเร็จ

ให้ธ นาคารอื่นช่วยส่งเรีย กเก็ บ
ผ่านระบบ ICAS แทน
- แจ้ง ธปท. เพื่อทราบ และปรับดุลฯ (หากจาเป็น)
- ดาเนินการตามวิธีปฏิบัติของ ธ.ผู้ให้ความช่วยเหลือ
เช่น ใบคุมยอด เวลานาส่งตัวเช็ค
หมายเหตุ:
- ธนาคารที่สามารถเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ (ณ พ.ค. 56)
ได้แก่ กรุงเทพ กรุงไทย กสิกรไทย ไทยพาณิชย์
- ธนาคารผู้ให้ความช่วยเหลือไม่ต้องประทับ/พิมพ์
Crossing บนเช็คอีก

- กรณี ธ.ที่เกิดเหตุขัดข้องไม่สามารถแยกเช็ค
ส่วนที่ ส่ง/ไม่ส่ง เข้า ICAS ได้ ให้แจ้ง ธปท.
เพื่อแจ้ง ธ.สมาชิกอื่นให้ยกเลิกข้อมูล In-Clearing
ที่ถูกเรียกเก็บจาก ธ.เกิดเหตุขัดข้องทั้งหมด และ
จับคู่ขอปรับดุลฯ ในเวลา 16.45 น.

No

ขัดข้องที่ระบบ
ICS / ICMG

Backup site /
Outsource

สาขา

ระบบ ICS สาขาขัดข้อง

ICMG

1. กระบวนการเรียกเก็บเช็ค (วัน T) : ให้ ธ.ที่เกิดเหตุขดั ข้องส่งตัวเช็คเรียกเก็บให้ PB เพื่อเรียกเก็บ
แบบ In-house Cheque
ธ.ที่เกิดเหตุดข้องดาเนินการ ดังนี้
- แจ้ง ธปท. ทราบโดยเร็ว (ประมาณ 15.00 น.) เพื่อ ธปท. แจ้ง MB อื่นต่อไป
- แยกเช็คมูลค่าสูง เพือ่ ขอปรับดุลการหักบัญชีรอบ Same-day กับ PB เวลา 16.45 น. ที่ศูนย์หักบัญชี
- นาส่งเช็คมูลค่าสูงที่ขอแก้ไขปรับดุลฯ และเช็คส่วนที่เหลือ (ที่ยังไม่ได้ขอปรับดุล) ให้ PB ที่ศูนย์หักบัญชี กทม.
และสานักหักบัญชีในภูมิภาค ตามเวลาที่ได้ตกลงกับ PB เพือ่ เรียกเก็บแบบ In-house Cheque
2. กระบวนการคืนเช็ค (วัน T+1) : ให้ PB ส่งเช็คคืน พร้อมใบคืนเช็ค/ใบแจ้งผลเช็คคืน
ที่มีลายเซ็น PB ให้แก่ ธ.ที่เกิดเหตุขัดข้อง
- ขอปรับดุลการหักบัญชีรอบ Next-day สาหรับเช็คส่วนที่เหลือ และเช็คคืน ในรอบแก้ไขคลาดเคลื่อนพิเศษ
(เปิดเฉพาะกรณีฉุกเฉิน) เวลา 11.00 น.
- PB ส่งเช็คคืน พร้อมใบคืนเช็คหรือใบแจ้งผลเช็คคืน (ที่มีลายเซ็น PB) ให้แก่ ธ.ที่เกิดเหตุขดั ข้อง
ที่ศูนย์หักบัญชีภายใน 11.30 น. และที่สานักหักบัญชีในภูมิภาคภายใน 10.45 น.
หมายเหตุ:
- กรณี ธ.ที่เกิดเหตุขดั ข้องไม่สามารถแยกเช็คส่วนที่ ส่ง/ไม่สง่ เข้า ICAS ได้ ให้แจ้ง ธปท. เพือ่ แจ้ง ธ.สมาชิกอื่น
ให้ยกเลิกข้อมูล In-Clearing ที่ถูกเรียกเก็บจาก ธ.เกิดเหตุขัดข้องทั้งหมด และจับคู่ขอปรับดุลฯ ในเวลา 16.45 น.
- กรณีเช็ค B/C ปกติที่ไม่มี PB ในสานักหักบัญชี ให้ ธ.ที่เกิดเหตุขัดข้องส่งเช็คดังกล่าวเข้าเรียกเก็บ
เมื่อฟื้นฟูระบบได้ หรือนาส่งเข้าเรียกเก็บที่ กทม. ทั้งนี้ ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบผลกระทบด้วย

แผน MB-02 : กรณีระบบงาน ICS ของ ธ.สมาชิกขัดข้องรอบ Next-day
กระบวนการคืนเช็ค : ให้ ธ.ที่เกิดเหตุขัดข้องจัดทาข้อมูล ROC ในรูปแบบ CSV File
ธ.ที่เกิดเหตุขัดข้องดาเนินการ ดังนี้
- แจ้ง ธปท. ทราบภายใน 9.30 น. เพื่อ ธปท. แจ้ง MB อื่นต่อไป
- โทรประสานงาน SB เพื่อแจ้งว่ามีข้อมูลเช็คคืน
- ทา CSV File ส่งให้ SB ทาง Email (CC ธปท.) ภายใน 10.30 น. และให้ SB ตอบ Email (CC ธปท.)
เพื่อยืนยันการได้รับ File ดังกล่าวโดยเร็ว
- ขอปรับดุลการหักบัญชีรอบ Next-day กับ SB ในรอบแก้ไขคลาดเคลือ่ นพิเศษ (เปิดเฉพาะกรณีฉุกเฉิน) เวลา 11.00 น.
- นาส่งเช็คคืน (เฉพาะเช็คคืนกลุ่มพิเศษ) และ “ใบคืนเช็ค/ใบแจ้งผลเช็คคืนที่มีลายเซ็นกากับ”
ของเช็คคืนทุกฉบับที่จัดทา ROC ในรูปแบบ CSV File ให้ SB ที่ศูนย์หักบัญชีภายใน 11.30 น.
และทีส่ านักหักบัญชีในภูมิภาคภายใน 10.45 น.
หมายเหตุ: สามารถรองรับการคืนเช็ค B/C ได้ทุกกรณี เพราะ ธ.ที่เกิดเหตุขัดข้องสามารถทาข้อมูลเช็คคืนให้ SB
ได้อย่างครบถ้วน
ใช้ Backup site / Outsource
ตามวิธีปฏิบัติของแต่ละธนาคาร
แผน MB-03 : กรณี ธ.สมาชิกใช้ ICMG ของ ธปท.

ใช้ Backup site /
Outsource หรือ
BOT ICMG

BOT ICMG

ธ.ที่เกิดเหตุขัดข้องดาเนินการ ดังนี้
- แจ้ง ธปท. ก่อนการใช้งาน 1 ชม.
- ดาเนินการตามวิธีการที่ ธปท.กาหนด

ใช้สาขาข้างเคียง / Outsource
ตามวิธีปฏิบัติของแต่ละธนาคาร
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ขอขอบคุณ
E-mail address: ICS@bot.or.th
Website: www.bot.or.th
โทรสาร 0-2283-6585
โทรศัพท์ 0-2283-6139, 0-2283-6530 และ 0-2283-6588
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