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คู่มือการใช้งาน Krungthai Business
การเข้าใช้งานระบบ (Login)

1 October 2021

การ Login เข้าใช้งานระบบการ Login เข้าใช้งานระบบ
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เมื-อผู้ขอใช้บรกิารได้รบัอนุมัติการสมัครบรกิาร Krungthai Business 
เรยีบรอ้ยแล้ว ผู้ขอใช้บรกิารจะได้รบัอีเมล 2 ฉบับ เพื- อเข้าใช้งานระบบ ซึ-ง
ประกอบด้วย

1. ผู้ติดต่อของบรษัิท: จะได้รบัอเีมล แจง้ผลการสมัครใช้บริการกับ
ธนาคาร (รองรบัภาษาไทยและองักฤษ) ซึ.งจะมีเอกสารข้อตกลงการใช้
บรกิาร Krungthai Business แนบไปกับอเีมลด้วย

2. ผู้ใช้งาน/ผู้ดูแลระบบ: จะได้อเีมล แจง้รหัสเริ-มต้นการใช้งาน แจ้งรหัส
บรษัิท (Company ID), รหัสผู้ใช้งานเข้าระบบครัEงแรก (User ID) และ 
Link ในการเข้าสู่ระบบ Krungthai Business

คุณวายุ มีตังมาก

ตัวอย่าง: อีเมลแจ้งผลการสมัคร
ใช้บรกิารกับธนาคาร
ตัวอย่าง: อีเมลแจ้งผลการสมัคร
ใช้บรกิารกับธนาคาร1 ตัวอย่าง: อีเมลแจ้งรหัสเริ�มต้น

การใช้งาน 
ตัวอย่าง: อีเมลแจ้งรหัสเริ�มต้น
การใช้งาน 2

KRUNGTHAI BUSINESS
การเข้าใช้งานระบบครัMงแรก (1/3)
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ขัMนตอนที- 1

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Krungthai Business ได้ที. 
App Store/Play Store/AppGallery

ขัMนตอนที- 2

เปRดแอปพลิเคชัน Krungthai Business บน
โทรศัพท์มือถือ

ขัMนตอนที- 3

เลือกที. First time login จากนัEน กรอก 
Company ID, User ID ตาม email ที.รบัจากธนาคาร

ขัMนตอนที- 6

รบัทราบ
ข้อกําหนดและเงื.อนไขการใช้บรกิาร

ขัMนตอนที- 8

กําหนดรหัสผ่านใหม่ 
ตามเงื.อนไขที.ระบบกําหนด

ขัMนตอนที- 7

สามารถเลือกกําหนดชื.อ User ID ใหม่ ตาม
เงื.อนไขที.ระบบกําหนด (ตัวอักษรภาษาอังกฤษ+ตัวเลข) 

หรอืเลือกใช้ User ID ตามที.ธนาคารออกให้

ขัMนตอนที- 9

เมื.อคลิก Next จะได้รบัรหัสผ่านทาง SMS เพื. อ
Verify ตัวตนอกีครัEง

(โดยรหัสผ่านนี"จะหมดอายุภายใน 3 นาที)

Mobile Platform

ขัMนตอนที- 4

เมื.อคลิก Get Started จะได้รบัรหัสผ่านทาง 
SMS เพื. อใช้เข้าสู่ระบบครัEงแรก 

(โดยรหัสผ่านนี"จะหมดอายุภายใน 3 นาที)

ขัMนตอนที- 5

กรอกรหัสผ่านที.ได้รบัทาง SMS เพื. อเริ.มใช้งาน

ขัMนตอนที- 10

เมื.อคลิก Continue ระบบจะให้ตัEง PIN 6 หลัก รวมทัEงสามารถเลือกตัEงการใช้งาน 
Biometric (ลายนิMวมือ หรอื สแกนใบหน้า) สําหรบัการ Login ในครัEงต่อไป โดยหลังจาก

ดําเนินการสํารจ็แล้ว จะเข้าสู่ระบบทางแอปพลิเคชันสําเรจ็ 

คุณวายุ มีตังมาก

KRUNGTHAI BUSINESS
การเข้าใช้งานระบบครัMงแรก (2/3)

 ผู้ใช้งาน สามารถเลือกเข้าใช้งานระบบครัEงแรกที. Mobile Application หรอื Web Platform ก็ได้

*สําหรบัผู้ใช้งานที.มีสิทธิ]เป̂นผู้ดูแลระบบ Admin Maker หรอื Admin Approver จะต้องเข้าใช้
งานระบบครัEงแรก รวมถึงใช้งานฟ̀งก์ชันการจัดการข้อมูลบรษัิทที. Web Platform เท่านัEน 

 ผู้ใช้งาน สามารถเลือกเข้าใช้งานระบบครัEงแรกที. Mobile Application หรอื Web Platform ก็ได้

*สําหรบัผู้ใช้งานที.มีสิทธิ]เป̂นผู้ดูแลระบบ Admin Maker หรอื Admin Approver จะต้องเข้าใช้
งานระบบครัEงแรก รวมถึงใช้งานฟ̀งก์ชันการจัดการข้อมูลบรษัิทที. Web Platform เท่านัEน 
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ขัMนตอนที- 1

เข้าสู่เวบ็ไซต์
https://business.Krungthai.com

ขัMนตอนที- 3

กรอก Company ID, User ID ตาม email ที.
รบัจากธนาคาร

ขัMนตอนที- 2

เลือกที. First time login

Web Platform

ขัMนตอนที- 5

กรอกรหัสผ่านที.ได้รบัทาง SMS เพื. อเริ.มใช้งาน

ขัMนตอนที- 6

รบัทราบ
ข้อกําหนดและเงื.อนไขการใช้บรกิาร

ขัMนตอนที- 8

กําหนดรหัสผ่านใหม่ 
ตามเงื.อนไขที.ระบบกําหนด

ขัMนตอนที- 7

สามารถเลือกกําหนดชื.อ User ID ใหม่ ตามเงื.อนไข
ที.ระบบกําหนด (ตัวอักษรภาษาอังกฤษ+ตัวเลข) หรอื

เลือกใช้ User ID ตามที.ธนาคารออกให้

ขัMนตอนที- 10

เมื.อคลิก Continue จะเข้าสู่หน้าหลักของ
บรกิาร Krungthai Business

ขัMนตอนที- 9

เมื.อคลิก Next จะได้รบัรหัสผ่านทาง SMS เพื. อ
Verify ตัวตนอกีครัEง

(โดยรหัสผ่านนี"จะหมดอายุภายใน 3 นาที)

https://business.krungthai.com

คุณวายุ มีตังมาก

ขัMนตอนที- 4

เมื.อคลิก Get Started จะได้รบัรหัสผ่านทาง 
SMS ผ่านเพื. อใช้เข้าสู่ระบบครัEงแรก 

(โดยรหัสผ่านนี"จะหมดอายุภายใน 3 นาที)

KRUNGTHAI BUSINESS
การเข้าใช้งานระบบครัMงแรก (3/3)

 ผู้ใช้งาน สามารถเลือกเข้าใช้งานระบบครัEงแรกที. Mobile Application หรอื Web Platform ก็ได้

*สําหรบัผู้ใช้งานที.มีสิทธิ]เป̂นผู้ดูแลระบบ Admin Maker หรอื Admin Approver จะต้องเข้าใช้
งานระบบครัEงแรก รวมถึงใช้งานฟ̀งก์ชันการจัดการข้อมูลบรษัิทที. Web Platform เท่านัEน 

 ผู้ใช้งาน สามารถเลือกเข้าใช้งานระบบครัEงแรกที. Mobile Application หรอื Web Platform ก็ได้

*สําหรบัผู้ใช้งานที.มีสิทธิ]เป̂นผู้ดูแลระบบ Admin Maker หรอื Admin Approver จะต้องเข้าใช้
งานระบบครัEงแรก รวมถึงใช้งานฟ̀งก์ชันการจัดการข้อมูลบรษัิทที. Web Platform เท่านัEน 
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 ผู้ใช้งาน ต้องผ่านขัEนตอนการทํา First Time Login เรยีบรอ้ยแล้ว

*กรณีผู้ใช้งานที.มีสิทธิ]เป̂นผู้ดูแลระบบ Admin Maker หรอื Admin Approver จะสามารถเข้าใช้
งานฟ̀งก์ชันการจัดการข้อมูลบรษัิทที. Web Platform เท่านัEน 

 ผู้ใช้งาน ต้องผ่านขัEนตอนการทํา First Time Login เรยีบรอ้ยแล้ว

*กรณีผู้ใช้งานที.มีสิทธิ]เป̂นผู้ดูแลระบบ Admin Maker หรอื Admin Approver จะสามารถเข้าใช้
งานฟ̀งก์ชันการจัดการข้อมูลบรษัิทที. Web Platform เท่านัEน 

KRUNGTHAI BUSINESS
การเข้าใช้งานระบบ

ขัMนตอนที- 1

เข้าสู่เวบ็ไซต์
https://business.Krungthai.com

ขัMนตอนที- 3

กรอก Company ID, User ID และ 
Password

ขัMนตอนที- 4

เมื.อคลิก Login จะได้รบัรหัสผ่านทาง SMS 
เพื. อ Verify ตัวตนอกีครัEง

(โดยรหัสผ่านนี"จะหมดอายุภายใน 3 นาที)

Web Platform

https://business.krungthai.com

ขัMนตอนที- 5

เมื.อคลิก Verify จะเข้าสู่หน้าหลักของบรกิาร 
Krungthai Business

Mobile Platform

ขัMนตอนที- 1

เปRดแอปพลิเคชัน Krungthai Business 
บนโทรศัพท์มือถือ

ขัMนตอนที- 2

เลือกที. Login จากนัEน ระบบจะแสดงหน้าจอให้เลือกการเข้าใช้งานด้วย
วธิ ีBiometric (ลายนิMวมือ หรอื สแกนใบหน้า) หรอื ด้วยการใส่ PIN 

(ทัMงนีMขึMนอยู่กับการกําหนดวิธีการเข้าระบบของแต่ละ User ID)

ขัMนตอนที- 3

เมื.อใส่ข้อมูลถกูต้อง จะเข้าสู่หน้าหลักของ
บรกิาร Krungthai Business

ขัMนตอนที- 2

คลิก login
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ขัMนตอนที- 1

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Krungthai Business ได้ที. 
App Store/Play Store/AppGallery

ขัMนตอนที- 2

เปRดแอปพลิเคชัน Krungthai Business บน
โทรศัพท์มือถือ

ขัMนตอนที- 3

เลือกที. First time login จากนัEน เลือกที. 
Resend Starter Pack

Mobile Platform

ขัMนตอนที- 4

*กรอกข้อมูล 1. เลขบัตรประชาชน 2. เบอร์
โทรศัพท์มือถือ 3. email ของ User ID ที.ต้องการ 
Resend จากนัEนคลิกที.ปุhม Resend Starter Pack

(*ข้อมูลตามที.ได้เคยให้ไว้ตอนสมัครใช้บริการ)

 กรณีที-ผู้ใช้งานไม่ได้รับอีเมลแจ้งรหัสเริ-มต้นการใช้งาน  กรณีที-ผู้ใช้งานไม่ได้รับอีเมลแจ้งรหัสเริ-มต้นการใช้งาน KRUNGTHAI BUSINESS
ส่งรหัสเริ-มต้นการใช้งานใหม่อกีครัMง

ขัMนตอนที- 1

เข้าสู่เวบ็ไซต์
https://business.Krungthai.com

ขัMนตอนที- 2

เลือกที. First time login

Web Platform

https://business.krungthai.com

ขัMนตอนที- 3

จากนัEน เลือกที. Resend Starter Pack

ขัMนตอนที- 4

*กรอกข้อมูล 1. เลขบัตรประชาชน 2. เบอร์
โทรศัพท์มือถือ 3. email ของ User ID ที.ต้องการ 
Resend จากนัEนคลิกที.ปุhม Resend Starter Pack

(*ข้อมูลตามที.ได้เคยให้ไว้ตอนสมัครใช้บริการ)
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ฟrงก์ชันที- 1

สรปุภาพรวมสถานะการเงนิของบรษัิท

ฟrงก์ชันที- 2

เมนูการใช้งาน: สามารถทําธรุกรรมการเงนิต่าง ๆ ได้ผ่านเมนู ดังนีE

� งานของฉัน: แสดงรายการรออนุมัติและประวตัิการทํารายการ

� บัญชี: แสดงข้อมูลบญัชีออมทรพัย์ บญัชีกระแสรายวนั บญัชีสินเชื.อ และบญัชี
สกลุเงนิต่างประเทศ

� โอน & จา่ย: สําหรบัการทําธรุกรรมการเงนิประเภทต่าง ๆ

� บรกิารด้านเช็ค: สําหรบัสั.งซืEอสมุดเช็ค เปRดใช้งานสมุดเช็ค อายัดเช็ค และเรยีกดู
สถานะเช็ค 

� บรกิารต่างประเทศ: สําหรบัการทําธรุกรรมเงนิโอนต่างประเทศ

� รายการเดินบัญชี & รายงาน: สําหรบัการขอ Statement และตัEงค่าการดาวน์
โหลดรายงานต่าง ๆ

� ผู้รบัเงนิ & Template: สําหรบัสรา้งผู้รบัเงนิและ Template

� ประวติัการใช้งาน: แสดงประวตัิการใช้งานของผู้ใช้งานของบรษัิท

ฟrงก์ชันที- 3

ตัMงค่า: สําหรบัการแก้ไขเปลี.ยนแปลงข้อมูลของบรษัิท หรอืจัดการข้อมูลของผู้ใช้งาน 

KRUNGTHAI BUSINESS
หน้าหลักและเมนูการทําธุรกรรมการเงนิ

 หมายเหตุ: เมนูการใช้งานที-แสดงในหน้าจอขึMนอยู่กับสิทธิvของผู้ใช้งานแต่ละท่าน และบริการที-สมัคร หมายเหตุ: เมนูการใช้งานที-แสดงในหน้าจอขึMนอยู่กับสิทธิvของผู้ใช้งานแต่ละท่าน และบริการที-สมัคร
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คู่มือการใช้งาน Krungthai Business

 V1.020211011

บัญชี (Account)บัญชี (Account)
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KRUNGTHAI BUSINESS
บัญชี

             
             01

บัญชี (Account)

Single user

Maker Checker Approver

Super 
user
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KRUNGTHAI BUSINESS
บัญชี

1

หน้าจอหลัก

1. Login เข้าระบบ 

> เลือกที-เมนู “บัญชี”



CONFIDENTIAL 11

หน้าจอบัญชี
จะแสดงรายการบัญชีที-ผู้ใช้งานนัMนมีสิทธิvการเข้าถึง
บัญชี
แบ่งตามประเภทบัญชี ดังนีM

2. รายการบัญชีออมทรพัย์ และ กระแสรายวนั

3. รายการบัญชีฝากประจาํ (ถ้ามี)

4. รายการบัญสินเชื-อ (ถ้ามี)

KRUNGTHAI BUSINESS
บัญชี

2

3

4
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หน้าจอบัญชี

5. กดรายการบัญชีที-ต้องการเพื- อเรยีกดูรายละเอยีด

KRUNGTHAI BUSINESS
บัญชี

5



CONFIDENTIAL 13

หน้าจอบัญชี

หน้าจอจะแสดงรายละเอยีดของบัญชี แบ่งเป{น 4 ส่วน
หลักๆ ดังนีM

6. ข้อมูลบัญชี

7. เมนูด่วน - ขึEนอยู่กับสิทธิ]ในการเข้าใช้งาน

8. ประวติัการทํารายการบัญชี

9. การกรองรายการ

• การค้นหาโดยคําอธิบายรายการ

• การเลือกวนัที. / ช่วงวนัที.

• การเลือกจํานวนเงนิ

10. รายการล่วงหน้า

KRUNGTHAI BUSINESS
บัญชี

6

8

7

9

10
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หน้าจอบัญชี

6. ข้อมูลบัญชี
7. เมนูด่วน - ขึEนอยู่กับสิทธิ]ในการเข้าใช้งาน

KRUNGTHAI BUSINESS
บัญชี

6

7
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หน้าจอบัญชี

8. ประวติัการทํารายการบัญชี

9. สามารถกรองรายการด้วย
• การค้นหาโดยคําอธิบายรายการ
• การเลือกวนัที- / ช่วงวนัที-
• การเลือกจํานวนเงนิ

10. รายการล่วงหน้า – จะแสดงรายการ
กรณีมีการตัEงรายการล่วงหน้าภายใต้บัญชีนัEนๆ

KRUNGTHAI BUSINESS
บัญชี

8

สามารถเรยีกดูประวติัการทํารายการบัญชีได้ย้อนหลังได้สูงสุด 1 ป0 
*

โดยเรยีกดูได้ครั"งละ 90 วนั

สามารถเรยีกดูประวติัการทํารายการบัญชีได้ย้อนหลังได้สูงสุด 1 ป0 
*

โดยเรยีกดูได้ครั"งละ 90 วนั
• ในวนัแรกที�สมัครใชบ้รกิาร(Day1) จะสามารถเรยีกดูได้เฉพาะ

ประวติัการทํารายการบัญชทีี�ทํารายการหลังจากเข้าใชบ้รกิารเท่านั"น 
• ในวนัรุง่ขึ"น (Day2) จะเรยีกดูได้ย้อนหลัง 90 วนั 
• และในวนัถัดไปจะสะสมวนัเรยีกดูย้อนหลังมากขึ"นเรื�อยๆ จนสามารถ

เรยีกดูได้สูงสุด 1 ป0

9

10

เฉพาะรายการช่องทาง Krungthai Business 
จะมีข้อมูลชื�อบัญชี และหมายเลขอ้างอิงเพิ�มเติม
เฉพาะรายการช่องทาง Krungthai Business 
จะมีข้อมูลชื�อบัญชี และหมายเลขอ้างอิงเพิ�มเติม

CONFIDENTIAL 16

หน้าจอบัญชี

การขอประวติัการทํารายการบัญชี
11. สามารถกรองรายการด้วย
• การค้นหาโดยคําอธิบายรายการ
• การเลือกวนัที- / ช่วงวนัที-
• การเลือกจํานวนเงนิ

12. กดปุ�ม “ส่งออกข้อมูล”

KRUNGTHAI BUSINESS
บัญชี

12

โดยข้อมูลที�ได้รบั และภาษาของประวติัการทํารายการบัญช ี
จะเปJนไปตามข้อมูลที�แสดงบนหน้าจอ
โดยข้อมูลที�ได้รบั และภาษาของประวติัการทํารายการบัญช ี
จะเปJนไปตามข้อมูลที�แสดงบนหน้าจอ

11
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KRUNGTHAI BUSINESS
บัญชี

13

12

14

หน้าจอบัญชี

13. เลือกรูปแบบไฟล์ 
• PDF

• CSV

• Excel (.xls) 

14. เลือก “สําเนาไปยังอเีมล” 
หากต้องการส่งสําเนาประวติัการทํารายการบญัชีไปยัง
อเีมลด้วย

15. เลือก “ดาวน์โหลดสําเนา” 
เพื- อดาวน์โหลดประวติัการทํารายการลงคอมพิวเตอร์

16. กดปุ�ม “ส่งคําขอ”  

14 15

16

CONFIDENTIAL 18

KRUNGTHAI BUSINESS
บัญชี

17

หน้าจอบัญชี
หน้าจอจะแจ้งเตือน “ส่งออกข้อมูลและส่งไปอเีมลสําเรจ็” และเมื�อ
ประวติัการทํารายการพรอ้มสําหรบัดาวน์โหลด จะแสดงแจง้เตือน
ที�หน้าจอ
กรณีตอนส่งคําขอเลือก                               ระบบจะดําเนินการส่งประวติั
การทํารายการยังอเีมลที�สมัครใช้บรกิารอตัโนมัติ

17. กดกระดิ-ง          เพื- อเรยีกดูการแจง้เตือน

18. กดเลือกเมนูย่อย “รอดําเนินการ”

19. กดเลือกแจง้เตือน “คําขอรายงานประวติัการทํารายการ เมื�อวนัที�  
XX/XX/XXXX –XX:XX พรอ้มแล้วสําหรบัการดาวน์โหลดบนเวบ็ไซต์” เพื- อ
ดาวน์โหลดประวติัการทํารายการลงคอมพิวเตอร์

18

19
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KRUNGTHAI BUSINESS
บัญชี

รหัสผ่านสําหรบัเป�ดไฟล์ 

• สําหรบัลูกค้านิติบุคคล
รหัสผ่านคือ เลข
ประจําตัวผู้เสียภาษีอากร
ของบรษัิท (13 หลัก) 

• สําหรบัลูกค้าบุคคล
ธรรมดา รหัสผ่านคือ 
เลขที-บัตรประจําตัว
ประชาชน (13 หลัก)

ประวติัการทํารายการจะถูกดาวน์โหลดลงเครื-องคอมพิวเตอร์

CONFIDENTIAL 20

KRUNGTHAI BUSINESS
บัญชี

อเีมลแจง้การขอประวติัการทํารายการ สําเรจ็ พรอ้มแนบไฟล์ข้อมูล

รหัสผ่านสําหรบัเป�ดไฟล์ 

• สําหรบัลูกค้านิติบุคคล
รหัสผ่านคือ เลข
ประจําตัวผู้เสียภาษีอากร
ของบรษัิท (13 หลัก) 

• สําหรบัลูกค้าบุคคล
ธรรมดา รหัสผ่านคือ 
เลขที-บัตรประจําตัว
ประชาชน (13 หลัก)
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คู่มือการใช้งาน Krungthai Business

 V1.020211011

รายการเดินบัญชี (Statement)รายการเดินบัญชี (Statement)

CONFIDENTIAL 22

KRUNGTHAI BUSINESS
ขอรายการเดินบัญชี

             
             01
                     การขอรายการเดินบัญชี (Statement)

Single user

Maker Checker Approver

Super 
user
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KRUNGTHAI BUSINESS
ขอรายการเดินบัญชี

1

หน้าจอหลัก

1. Login เข้าระบบ 

> เลือกที-เมนู “รายการเดินบัญชี & รายงาน”

CONFIDENTIAL 24

หน้าจอรายการเดินบัญชี & รายงาน 
2. เลือกเมนู “รายการเดินบัญชี”

3. กด “ขอรายการเดินบัญชี”

2

3

KRUNGTHAI BUSINESS
ขอรายการเดินบัญชี
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หน้าจอรายการเดินบัญชี & รายงาน 

4.  การขอรายการเดินบัญชีระหวา่งวนั 
4.1 เลือกประเภทรายการเดินบัญชี 

= รายการระหวา่งวนั

4.2 เลือกบัญชี – สามารถเลือกได้สูงสุด
ครัEงละ 5 บัญชี

4.3 กดปุ�ม “สรา้ง”

KRUNGTHAI BUSINESS
ขอรายการเดินบัญชี - ระหวา่งวนั

4.2

4.1

4.3

CONFIDENTIAL 26

KRUNGTHAI BUSINESS
ขอรายการเดินบัญชี - ย้อนหลัง

หน้าจอรายการเดินบัญชี & รายงาน 
5. การขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง – ประเภทช่วงเดือน
5.1   เลือกประเภทรายการเดินบัญชี = รายการย้อนหลัง
5.2   เลือกประเภทช่วงเวลา = ช่วงเดือน
5.3 เลือกเดือน – เลือกได้สูงสุดครัEงละ 3 เดือน

5.2

5.3

6.2

6.3

6.4

หน้าจอรายการเดินบัญชี & รายงาน 
6. การขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง – ประเภทช่วงวนัที-
6.1   เลือกประเภทรายการเดินบัญชี = รายการย้อนหลัง
6.2   เลือกประเภทช่วงเวลา = ช่วงวนัที-
6.3 เลือกวนัที-รายการเดินบัญชี – เลือกตัEงแต่วนัที. ถึงวนัที. เลือกได้สูงสุดครัEงละ 90 วนั
6.4   กดปุ�ม “ยืนยัน”

สามารถขอรายการเดินบัญชย้ีอนหลังได้สูงสุด 1 ปr 

โดยขอได้สูงสุดครัEงละ 3 เดือน/90วนัเท่านัEน 

6.1

5.1
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KRUNGTHAI BUSINESS
ขอรายการเดินบัญชี

7

8

หน้าจอรายการเดินบัญชี & รายงาน 

7.  เลือกบัญชี - สามารถเลือกได้สูงสุด
คราวละ 5 บัญชี

8. กดปุ�ม “สรา้ง”

CONFIDENTIAL 28

KRUNGTHAI BUSINESS
ขอรายการเดินบัญชี

หน้าจอรายการเดินบัญชี & รายงาน 

9.  สามารถกดเลือกดูแต่ละบัญชี (กรณี
ขอหลายบญัชี) และช่วงเวลา (กรณีขอ
หลายช่วงเดือน) เพื- อดูตัวอย่างรายการ
เดินบัญชีได้ก่อนส่งคําขอได้

10. กดปุ�ม “ส่งคําขอ”

9

10
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KRUNGTHAI BUSINESS
ขอรายการเดินบัญชี

11

12

13
14

หน้าจอรายการเดินบัญชี & รายงาน 

11. เลือกรูปแบบไฟล์ 
• PDF

• Excel (.xls) 

• Text File (ความยาว 330) (เฉพาะรายการเดินบัญชีย้อนหลัง)

• Text File (ความยาว 330) (เฉพาะรายการเดินบัญชีย้อนหลัง)

• Text File (Inter Statement) (เฉพาะรายการเดินบัญชีย้อนหลัง)

• MT940 (เฉพาะรายการเดินบัญชยีอ้นหลงั)

12. เลือกภาษาของรายการเดินบัญชี (ขึ7นกับประเภทของไฟล์)

13. เลือก                         หากต้องการส่งสําเนารายการเดิน
บัญชีไปยังอเีมลด้วย

14. กดปุ�ม “ส่งคําขอ”  

CONFIDENTIAL 30

KRUNGTHAI BUSINESS
ขอรายการเดินบัญชี

15

หน้าจอรายการเดินบัญชี & รายงาน 

หน้าจอจะแจ้งเตือน “ขอรายการเดินบญัชีสําเรจ็” และเมื.อ
รายงานพรอ้มสําหรบัดาวน์โหลด จะแสดงแจ้งเตือนที.หน้าจอ

กรณีตอนส่งคําขอเลือก                         ระบบจะดําเนินการส่ง
รายการเดินบญัชีไปยังอเีมลที�สมัครใช้บรกิารอตัโนมัติ

15. กดกระดิ-ง          เพื- อเรยีกดูการแจง้เตือน

16. กดเลือกเมนูย่อย “รอดําเนินการ”

17. กดเลือกแจง้เตือน “รายการเดินบญัชีของคุณพรอ้มแล้ว
สําหรบัดาวน์โหลดบนเวบ็ไซต์และในอเีมลบรษัิทของคุณ”

16

17
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KRUNGTHAI BUSINESS
ขอรายการเดินบัญชี

18

19

20

หน้าจอรายการเดินบัญชี & รายงาน 

หรอืกดเรยีกดูจาก

18. เมนู “รายการเดินบัญชี & รายงาน” 

19. เลือกเมนู “รายการเดินบัญชี”

ในส่วน ประวติัการขอรายการเดินบัญชี จะแสดง
รายการเดินบัญชีที-ขอพรอ้มสถานะ 

20. กดรายการเดินบัญชีที-ต้องการเพื- อเรยีกดู
รายละเอยีด และ/หรอืดาวน์โหลด และ/หรอืส่งสําเนา
รายการเดินบัญชีไปยังอเีมลอกีครัMง 

CONFIDENTIAL 32

KRUNGTHAI BUSINESS
ขอรายการเดินบัญชี

หน้าจอรายการเดินบัญชี & รายงาน 

21. กดปุ�ม “ดาวน์โหลด”                           เพื- อดาวน์โหลด
รายการเดินบัญชีลงเครื-องคอมพิวเตอร์

22. กรณีตอนส่งคําขอเลือก                         ระบบจะ
ดําเนินการส่งรายการเดินบญัชีไปยังอเีมลที�สมัครใช้บรกิาร
อตัโนมัติ

หากต้องการส่งสําเนารายการเดินบัญชีไปยังอเีมลอกีครัMง 

กดปุ�ม “อเีมล”

2221
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KRUNGTHAI BUSINESS
ขอรายการเดินบัญชี

อเีมลแจง้การขอ Statement สําเรจ็ พรอ้มแนบไฟล์ข้อมูล

รหัสผ่านสําหรบัเป�ดไฟล์ 

• สําหรบัลูกค้านิติบุคคล
รหัสผ่านคือ เลข
ประจําตัวผู้เสียภาษีอากร
ของบรษัิท (13 หลัก) 

• สําหรบัลูกค้าบุคคล
ธรรมดา รหัสผ่านคือ 
เลขที-บัตรประจําตัว
ประชาชน (13 หลัก)

CONFIDENTIAL 34

KRUNGTHAI BUSINESS
ขอรายการเดินบัญชีล่วงหน้า

             
             02
                     การขอรายการเดินบัญชีล่วงหน้า (Schedule a Statement)

Single user

Maker Checker Approver

Super 
user
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KRUNGTHAI BUSINESS
ขอรายการเดินบัญชีล่วงหน้า

1

หน้าจอหลัก

1. Login เข้าระบบ 

> เลือกที-เมนู “รายการเดินบัญชี & รายงาน”

CONFIDENTIAL 36

หน้าจอรายการเดินบัญชี & รายงาน 
2. เลือกเมนู “รายการเดินบัญชี”

3. กด “ขอรายการเดินบัญชีล่วงหน้า”

2

3

KRUNGTHAI BUSINESS
ขอรายการเดินบัญชีล่วงหน้า
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KRUNGTHAI BUSINESS
ขอรายการเดินบัญชีล่วงหน้า - แบบครัMงเดียว

4.3

หน้าจอรายการเดินบัญชี & รายงาน 

4. การขอรายการเดินบัญชีล่วงหน้า – แบบครัMง
เดียว

4.1 เลือกรูปแบบไฟล์ 

4.2 เลือกภาษาของรายการเดินบัญชี (ขึ7นกับประเภทของ
ไฟล์)

4.3 เลือกประเภทรายการล่วงหน้า = ครัMงเดียว

4.4 เลือกวนัที-รายการเดินบัญชี – สามารถเลือกได้
สูงสุดครัEงละ 90 วนั ล่วงหน้าสูงสุดนาน 1 ปr จากวนั
ปจ̀จุบัน 

4.5 เลือกวนัที-จะได้รบัรายการเดินบัญชี

4.6 เลือกบัญชี - สามารถเลือกได้สูงสุดคราวละ 5 
บัญชี

4.7 กดปุ�ม “ถัดไป”

4.4
4.5

4.6

4.7

4.1 4.2
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KRUNGTHAI BUSINESS
ขอรายการเดินบัญชีล่วงหน้า - แบบครัMงเดียว

หน้าจอรายการเดินบัญชี & รายงาน 

หน้าจอแสดงผลการตัMงรายการเดินบัญชี
สําเรจ็

โดยเมื-อถึงวนัตามที-ระบุใน “วนัที-ส่งรายการ” 

ระบบจะดําเนินการส่งรายการเดินบัญชีไปยัง
อเีมลที-สมัครใช้บรกิารอตัโนมัติ

หรอืดาวน์โหลดผ่านหน้าจอจากเมนู “รายการ
เดินบัญชี & รายงาน” >>“รายการเดินบัญชี” 
>> “ประวติัการขอรายการเดินบัญชี”
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KRUNGTHAI BUSINESS
ขอรายการเดินบัญชีล่วงหน้า - แบบตัMงล่วงหน้าอตัโนมัติ

5.3

หน้าจอรายการเดินบญัช ี& รายงาน 

5. การขอรายการเดินบญัชล่ีวงหน้า – แบบตัMงล่วงหน้า
อตัโนมัติ

5.1 เลือกรูปแบบไฟล์ 

5.2 เลือกภาษาของรายการเดินบญัชี (ขึ7นกับประเภทของไฟล์)

5.3 เลือกประเภทรายการล่วงหน้า = ตัMงล่วงหน้าอตัโนมัติ

5.4 เลือกประเภทรายการล่วงหน้าอตัโนมัติ

• แบบรายวนั – เลือกวนัที-เริ-มต้น/ วนัที-สิMนสุด

• แบบรายเดือน – เลือกเดือนเริ-มต้น/ เดือนสิMนสุด

5.5 เลือกบัญชี - สามารถเลือกได้สูงสุดคราวละ 5 บัญชี

5.6 กดปุ�ม “ถัดไป”

 

5.4

5.5

5.6

5.1 5.2

จะได้รบัรายการเดินบัญชีทุกวนั นับตัEงแต่วนัที.เริ.มต้น ไปจนถึงวนัที.สิEนสุดที.ระบุ โดยเป̂นข้อมูลของวนัก่อนหน้า
จากตัวอย่าง จะได้รบัรายการเดินบัญชีตัEงแต่วนัที. 1 พย.21 - 15 พย. 21 โดยเป̂นรายการของวนัที. 31 ตค.21 – 14 พย. 21 
จะได้รบัรายการเดินบัญชีทุกวนั นับตัEงแต่วนัที.เริ.มต้น ไปจนถึงวนัที.สิEนสุดที.ระบุ โดยเป̂นข้อมูลของวนัก่อนหน้า
จากตัวอย่าง จะได้รบัรายการเดินบัญชีตัEงแต่วนัที. 1 พย.21 - 15 พย. 21 โดยเป̂นรายการของวนัที. 31 ตค.21 – 14 พย. 21 

จะได้รบัรายการเดินบัญชีทุกวนัที. 1 ของเดือนเริ.มต้น ไปจนถึงเดือนที.สิEนสุดที.ระบุ โดยเป̂นข้อมูลของเดือนก่อนหน้า
จากตัวอย่าง จะได้รบัรายการเดินบัญชีในวนัที. 1 พย.21 โดยเป̂นรายการของวนัที. 1 ตค.21 - 31 ตค.21
จะได้รบัรายการเดินบัญชีทุกวนัที. 1 ของเดือนเริ.มต้น ไปจนถึงเดือนที.สิEนสุดที.ระบุ โดยเป̂นข้อมูลของเดือนก่อนหน้า
จากตัวอย่าง จะได้รบัรายการเดินบัญชีในวนัที. 1 พย.21 โดยเป̂นรายการของวนัที. 1 ตค.21 - 31 ตค.21
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KRUNGTHAI BUSINESS
ขอรายการเดินบัญชีล่วงหน้า - แบบตัMงล่วงหน้าอตัโนมัติ

หน้าจอรายการเดินบัญชี & รายงาน 

หน้าจอแสดงผลการตัMงรายการเดินบัญชี
สําเรจ็

โดยเมื-อถึงวนัตามที-ระบุ

ระบบจะดําเนินการส่งรายการเดินบัญชีไปยัง
อเีมลที-สมัครใช้บรกิารอตัโนมัติ

หรอืดาวน์โหลดผ่านหน้าจอจากเมนู “รายการ
เดินบัญชี & รายงาน” >>“รายการเดินบัญชี” 
>> “ประวติัการขอรายการเดินบัญชี”
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KRUNGTHAI BUSINESS
ขอรายการเดินบัญชีล่วงหน้า

6

7

8

หน้าจอรายการเดินบัญชี & รายงาน 

สามารถเรยีกดูรายการตัMงขอรายการเดินบัญชี
ล่วงหน้าที-

6. เมนู “รายการเดินบัญชี & รายงาน” 

7. เลือกเมนู “รายการเดินบัญชี”

ในส่วน รายการเดินบัญชีล่วงหน้า

8. กดรายการเดินบัญชีล่วงหน้าที-ต้องการเพื- อเรยีกดู
รายละเอยีด และ/หรอืลบรายการเดินบัญชีล่วงหน้าที-
ได้ตัMงไว้
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ภาพรวมการโอนเงนิ 
 ระบบ Krungthai Business มีบรกิารโอนเงนิภายในประเทศ (Domestic Transfer) แบ่งออกเป็นการโอน

เงนิภายในธนาคาร และการโอนเงนิต่างธนาคารภายในประเทศ โดยสามารถท ารายการท้ังบนเวบ็ และ Application 

Krungthai Business 

 

 

Cut Off Time ส าหรบับรกิารโอนเงนิ 

 

  

 

 

Own account OWN  - D-0 23.30 น.

3rd Party 3RD  D-0 23.30 น.

Other Bank Transfer OBA -  D-0 23.00 น.

PromptPay Online PPID   D-0 23.00 น.

Direct Credit DCR  - D-0 21.00 น.

D-1 10.30 น.

D-2 21.00 น.

D-1 10.30 น.

D-2 21.00 น.

SMART Same Day SMSD -  D-0 10.30 น.

BAHTNET BN -  D-0 15.00 น.

PromptPay Next Day PPND - 

Debit Date

SMART Next Day SMND - 

Cut Off Time Remark

กรณีท ำรำยกำรล่วงหน้ำ ณ วนัท่ีหักบัญชี หรือ วนัท่ีรำยกำรมีผล

- ระบบหักบัญชีเวลำประมำณ 02.10 น. เป็นต้นไป

และ

- ระบบน ำเงินเขำบัญชีปลำยทำง บัญชีกรุงไทย 03.00 น. เป็นต้นไป หำกเป็น

บัญชีต่ำงธนำคำรข้ึนอยู่กับธนำคำรปลำยทำง

กรณีท ำรำยกำรล่วงหน้ำ ณ วนัท่ีรำยกำรมีผลระบบจะด ำเนินกำรโอนเงินทันที

ONLINE

BATCH

ภำยในธนำคำร ต่ำงธนำคำร
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การโอนเงนิแบบ Single 

บรกิารโอนเงนิในรูปแบบ Single Transaction เพ่ือโอนเงนิไปยังบญัชีปลายทางธนาคารกรุงไทย และ

บัญชีปลายทางต่างธนาคารในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงการโอนเงนิในรูปแบบ PromptPay ซ่ึงระบบจะหัก

บัญชีต้นทางครัง้ละ 1 รายการ โดยสามารถท ารายการได้สูงสุด 5 รายการต่อครัง้ 

บรกิารบนระบบ Krungthai Business 
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การท ารายการโอนเงนิ Single แบบไมม่ีผู้อนุมัติรายการ 

1. เลือก เมนู           โอน & จ่าย 

 
2. เลือกเมนู โอนเงนิ 

 
3. ระบบแสดงพาเนล (Panel) ด้านข้างให้เลือกเลขท่ีบัญชี โดยหากมีเลขท่ีบัญชีจ านวนมากสามารถเล่ือนแถบสีน้าเงนิ

ไปทางขวาเพ่ือเลือกเลขท่ีบญัชีท่ีต้องการได้ 
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4. เลือกผู้รบัช าระเงนิ  

 

ผู้รบัช าระเงนิจะแบ่งออกเป็น 4 เมนูคือ 

เมนูผู้รบัเงนิ : ระบบจะแสดงบัญชีท่ีได้มีการเพ่ิมผู้รบัเงนิเข้ามาในระบบเรยีบรอ้ยแล้วท้ังในส่วนของบัญชีธนาคารกรุงไทย 

บัญชีต่างธนาคาร และพรอ้มเพย ์
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เมนูบัญชีตัวเอง KTB : ระบบจะแสดงบัญชีภายใต้ CIF ของบรษัิท 

 

เมนูพรอ้มเพย์ : เพ่ิมหมายเลขพรอ้มเพย์ ใหม่ส าหรบัท ารายการ โดยระบุขอ้มูล 

 หมายเลขพรอ้มเพย ์ ระบุข้อมูล หมายเลขพรอ้มเพย์ 

 ชื่อผู้รบัเงนิ (ไทย) ระบบจะแสดงชื่อบัญชี หมายเลขพรอ้มเพย์ ท่ีระบุ 

 ชื่อผู้รบัเงนิ (องักฤษ) ระบุข้อมูลชื่อบัญชี หมายเลขพรอ้มเพย์เปน็ภาษาองักฤษ 

เมื่อระบุข้อมูลเรยีบรอ้ยแล้ว เลือก    เพ่ือท ารายการต่อ 

 
หมายเหตุ :   บันทึกเป็นผู้รบัเงนิ เล่ือนปุ่มไปทางขวา                               เป็นฟังก์ชั่นการเพ่ิมผู้รบัช าระเงนิเพ่ือใช้ใน

ภายหลัง       
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 เมื่ออนุมัติรายการเรยีบรอ้ยแล้วระบบจะแสดง หมายเลขพรอ้มเพย์ ท่ีเพ่ิมใน เมนผูู้รบัเงนิ 

เมนูบัญชีใหม่ : เพ่ิมบัญชีใหม่ส าหรบัท ารายการ โดยระบุข้อมูล 

 ธนาคาร เลือกธนาคารท่ีต้องการโอนท้ังในส่วนของธนาคารกรุงไทย และธนาคาร

อื่นๆ 

 เลขท่ีบัญช ี ระบุข้อมูลเลขท่ีบัญชีผู้รบัช าระเงนิ 

 ชื่อผู้รบัเงนิ (ไทย) ระบบจะแสดงชื่อผู้รบัช าระให้ให้อตัโนมัติ 

 ชื่อผู้รบัเงนิ (องักฤษ) ระบุข้อมูลชื่อผู้รบัช าระเงนิเปน็ภาษาองักฤษ 

เมื่อระบุข้อมูลเรยีบรอ้ยแล้ว เลือก                                 เพ่ือท ารายการต่อ 

 
หมายเหตุ :  บันทึกเป็นผู้รบัเงนิ เล่ือนปุ่มไปทางขวา                               เป็นฟังก์ชั่นการเพ่ิมผู้รบัช าระเงนิเพ่ือใช้ใน

ภายหลัง 

เมื่ออนุมัติรายการเรยีบรอ้ยแล้วระบบจะแสดงบัญชีผู้รบัช าระเงนิ ท่ีเพ่ิมใน เมนูผู้รบัเงนิ 
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5. ระบุข้อมูลการโอนเงนิ 

 

 จ านวนเงนิ ระบุจ านวนเงนิ 

 วนัท่ีมีผล ระบุวนัท่ีรายการมีผล 

 ประเภทบรกิาร ระบบจะแสดงประเภทบรกิารท่ีเสียค่าธรรมเนียมน้อยท่ีสุด ภายใต้เงื่อนไขท่ีระบุ โดย

สามารถเปล่ียนประเภทบรกิารได้ 

 ค่าธรรมเนียมการโอน ระบบจะแสดงข้อมูลค่าธรรมเนียมตามประเภทบรกิาร 

 ผู้ช าระค่าธรรมเนียม สามารถเลือก ผู้ช าระเงนิ หรอื ผู้รบัช าระเงนิ 

 รหัสสาขา ระบุรหัสสาขาบัญชีปลายทางเฉพาะ ประเภทบรกิาร: โอนต่างธนาคาร - BAHTNET 

 บันทึกช่วยจ า สามารถระบุรายละเอยีดรายการ 

 ข้อมูลภาษีหัก ณ ท่ี

จ่าย และขอ้มูล

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

สามารถระบุขอ้มูลภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และข้อมูลภาษีมูลค่าเพ่ิม เพ่ือออกเอกสาร  

 การแจ้งเตือน สามารถระบุขอ้มูล Email และ SMS เพ่ือแจ้งรายละเอยีดการโอนเงนิให้กับผู้รบัช าระ

เงนิ 

Email รองรบัได้สูงสุด 150 ตัวอกัษร โดยค่ัน Email ด้วย “,” 

SMS  รองรบัได้สูงสุด 5 เบอร ์โดยค่ัน SMS ด้วย “,” 

 

 

 

 



 
 

11 | P a g e  

 

 

หมายเหตุ : หากต้องการต้ังรายการล่วงหน้า หรอืการท ารายการซ้า (Recurring)ให้เล่ือนปุ่มไปทางขวา   โดย

สามารถระบุความถ่ีในการท ารายการได้ 2 รูปแบบ  

 รายสัปดาห์ 

 รายเดือน 

 
 

เม่ือระบุความถ่ีการท ารายการ และจ านวนครัง้เรยีบรอ้ยแล้วระบบจะค านวณก าหนดการโอนเงนิครัง้สุดท้าย

แสดงบนหน้าจอ  
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6. เพ่ิมผู้รบัช าระเงนิ 

สามารถเลือก          เพ่ือเพ่ิมผู้รบัช าระเงนิ โดยสามารถเพ่ิมผู้รบัช าระเงนิได้สูงสุด 5 รายการต่อครัง้   

 

 
 

จากนั้นระบุข้อมูลการโอนเงนิ เมื่อกรอกข้อมูลเรยีบรอ้ยแล้ว เลือก  
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7. ตรวจสอบ หรอืแก้ไขรายการโอนเงนิ 

ระบบจะแสดงรายละเอยีดของรายการท้ังหมด โดยสามารถตรวจสอบ และแก้ไขรายการโอนเงนิได้ ดังนี้ 

 

 
 

 

ระบบจะแสดงสรุปขอ้มูลการโอนเงนิท้ังหมด  

 

 
 

 
 

 

สามารถเลือกแต่ละรายการผู้รบัช าระเงนิ หรอื เลือกท่ี 

       เพ่ือดู และแก้ไขรายละเอยีด 

 

 

 

 

 

 

สามารถแก้ไขรายละเอยีดรายการ จากนั้นเลือก 
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สามารถลบรายการผู้รบัช าระเงนิได้ โดยเลือกท่ี  

         ท่ีรายการนั้น 

 

 
 

 

 

สามารถเลือกท่ี  

เพ่ือเพ่ิมรายการโอนเงนิ (สูงสุด 5 รายการ) 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ิมรายละเอยีดผู้รบัช าระเงนิ จากนั้นเลือก  

 

เมื่อตรวจสอบรายการเรยีบรอ้ยแล้ว เลือก                              เพ่ือท ารายการต่อ 

หากยังไม่อนุมัติรายการสามารถเลือก “บันทึก” เพ่ือบนัทึกเป็น Draft ไวก่้อนได้ โดยหากจะท าการอนุมัติรายการ

สามารถเข้าไปอนุมัติรายการได้ท่ี หัวข้อ การตรวจสอบสถานะรายการ > ขั้นตอนการตรวจสอบรายการ 

8. ระบุรหัส OTP Verification 

ระบุรหัส OTP Verification เพ่ือยืนยันการท ากรายการ ระบบจะส่งเข้า เบอรม์อืถือ หรอื Email ตามท่ีระบุไว ้

จากนั้นเลือก                           เพ่ืออนุมัติรายการ   
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9. อนุมัติรายการส าเรจ็ 

เมื่ออนุมัติรายการเรยีบรอ้ยแล้วระบบจะแสงรายละเอยีดดังนี้ 

 สถานะ : ระบบจะแสดงสถานะเป็นส่งเรยีบรอ้ย  

 รหัสอา้งองิแพ็กเกจ : เป็นรหัสอา้งองิส าหรบัการท ารายการโอนเงนิในครัง้นั้น (ใชใ้นการค้นหารายการ) 

 รหัสอา้งองิ : เป็นรหัสอา้งองิย่อยในแต่ละรายการ 

หมายเหตุ : สามารถเรยีกดูรายละเอยีดสถานะรายการได้จากหัวข้อ การตรวจสอบสถานะรายการ 
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การท ารายการโอนเงนิ Single แบบมีผู้อนุมติัรายการ 

1. ผู้ท ารายการ (Maker) ตรวจสอบรายการท่ีต้องการส่งข้อมูลไปยังผู้อนุมัติ หรอื ผู้ตรวจสอบรายการก่อน

อนุมัติ โดยด าเนินการ กดปุม่ “ส่ง” 
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2. ระบบจะแสดงหน้าจอสรุปข้อมูลรายการท้ังหมด โดยจะแสดงเลขรหัสอ้างอิงแพ็กเกจ (Package 

Reference) ซึ่งผู้ท ารายการสามารถน าข้อมูลเลขรหัสอ้างอิงแพ็กเกจ (Package Reference) ไปค้นหาท่ี

หน้าตรวจสอบ “สถานะรายการ” ในเมนู “งานของฉัน” 

 

3. ผู้ท ารายการสามารถตรวจสอบสถานะของรายการวา่อยู่ใน Step ใดไปค้นหาท่ีหน้าตรวจสอบ “สถานะรายการ” 

ในเมนู “งานของฉัน” 
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4. กรณีบรษัิทผู้ใช้บรกิารก าหนดให้มีผู้ตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งไปอนุมัติ (CHECKER) โดยระบบจะแสดงข้อมูล

จ านวน Checker ท้ังหมดท่ีต้องตรวจสอบส่งไปอนุมัติ และแสดงจ านวน Checker ท่ีตรวจสอบรายการส าเรจ็

แล้ว 

 
1.1 ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) ท่ีได้รบัมอบหมายเข้าสู่ระบบเพ่ือด าเนินการตรวจสอบข้อมูลโดยไปท่ี

เมนู “งานของฉัน”  

 
 

1.2 Checker สามารถตรวจสอบรายการรอด าเนินการ โดยระบบจะสรุปข้อมูลรายการท่ีรอด าเนินการ

ท้ังหมดของ User น้ัน ๆ  
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1.3 Checker สามารถตรวจสอบข้อมูลจ านวน Checker ท้ังหมดท่ีต้องตรวจสอบรายการโดยน าเม้าส์ชี้ท่ี

ไอคอน  ระบบจะแสดงข้อมูลจ านวน Checker ท้ังหมดของรายการน้ัน ๆ และแสดงจ านวน 

Checker ท่ีได้ด าเนินการตรวจสอบเรยีบรอ้ยแล้ว 
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1.4 Checker สามารถตรวจสอบรายการโดยการคลิกท่ีไอคอน หรอืคลิกท่ีรายการท่ีต้องการตรวจสอบโดย

ระบบจะแสดงปุ่มให้เลือกท ารายการ 

 ส่งกลับ หมายถึง ส่งข้อมูลกลับไปให้ผู้ท ารายการ (Maker) แก้ไขและส่งกลับมาอีกครัง้ 

 ยกเลิก หมายถึง การยกเลิกรายการโดยผู้ท ารายการ (Maker) ต้องท ารายการมาใหม่เท่าน้ัน 

 ตรวจสอบ หมายถึง ผ่านตรวจสอบรายการส่งรายไปต่อยังผู้อนุมัติ (Approver) 

 
1.5 หาก Checker ด าเนินการตรวจสอบรายเรยีบรอ้ยแล้วระบบจะแสดงข้อความ “ตรวจสอบส าเรจ็” 
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1.6 กรณี Checker มีรายการท่ีต้องตรวจสอบมากกวา่ 1 รายการสามารถเลือกปุ่ม Select All เพ่ือ

ด าเนินการตรวจสอบในครัง้เดียวได้ 

 
 

1.7 ระบบจะแสดงข้อมูลรายการท่ีถูกเลือกให้ผ่านการตรวจสอบ จากน้ันกดปุม่ “ตรวจสอบ” 
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1.8 ระบบแสดงผลการตรวจสอบ ระบบจะส่งรายการไปยังผู้อนุมัติรายการ 

 
 

1.9 ผู้ท ารายการ (Maker) และผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) ตรวจสอบสถานะการท ารายการท่ีหน้า

ตรวจสอบ “สถานะรายการ” ในเมนู “งานของฉัน” 
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5. ผู้อนุมัติรายการ (Approver) ท่ีได้รบัมอบหมายเข้าสู่ระบบเพ่ือด าเนินการตรวจสอบข้อมูลโดยไปท่ีเมนู “งาน

ของฉัน” 

5.1  ผู้อนุมัติรายการสามารถตรวจสอบรายการได้โดยกดท่ีไอคอน  หากมีการแจ้งเตือนค้างอยู่จะแสดง

ตัวเลขสีแดงตรงไอคอน ระบบจะแสดงการแจ้งเตือนท้ังหมดโดยผู้อนุมัติรายการสามารถเลือกข้อมูลท่ี

สีเทา ซึ่งหมายถึง ยังไม่ได้ด าเนินการ หากเปิดอ่านเรยีบรอ้ยแล้วข้อมูลจะกลายเป็นแถบสีขาว เม่ือกด

ไปยังรายการท่ีต้องการระบบจะเข้าสู่หน้าจอ “ตรวจสอบ & ยืนยันการอนุมัติ” 

 
5.2  ผู้อนุมัติสามารถตรวจสอบรายการได้โดยเลือกไปรายการ ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลการโอนเงนิ 

โดยผู้อนุมัติรายการสามารถเลือก 

 ส่งกลับ หมายถึง ส่งข้อมูลกลับไปให้ผู้ท ารายการ (Maker) แก้ไขและส่งกลับมาอีกครัง้ 

 ยกเลิก หมายถึง การยกเลิกรายการโดยผู้ท ารายการ (Maker) ต้องท ารายการมาใหม่เท่าน้ัน 

 ตรวจสอบ หมายถึง ผ่านตรวจสอบรายการส่งรายไปต่อยังผู้อนุมัติ (Approver) 
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  5.3 ผู้อนุมัติ (Approver) สามารถเลือกอนุมัติได้ครัง้ละหลายรายการ กดปุ่ม “อนุมัติ” 

 
 

5.4 ระบบจะแสดงข้อมูลสรุปการอนุมัติแบบหลายรายการ กดปุ่ม “อนุมัติ” 
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 5.5 ผู้อนุมัติรายการยืนยันรหัส OTP 

 
 

5.6 ระบบแสดงข้อมูลการอนุมัติส าเรจ็ ผู้อนุมัติรายการสามารถตรวจสอบสถานะการท ารายการท่ีหน้า

ตรวจสอบ “สถานะรายการ” ในเมนู “งานของฉัน” 
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การท ารายการจากรายการรอด าเนินการ  

1. เลือก เมนู         งานของฉัน 

2. ในส่วนของ “รายการรอด าเนนิการ” 

สามารถค้นหารายการรอด าเนินการ โดยสามารถค้นหาได้จาก 

 ชื่อ/รหัสอา้งองิ : ระบุรหัสอา้งองิแพ็กเกจท่ีต้องการค้นหา  

 วนัท่ี & เวลาท่ีมีผล  : เลือก   Drop Down ระบบจะแสดงเงื่อนไข        วนัท่ีท่ีต้องการ  

 ประเภทบรกิาร : เลือก   Drop Down ระบบจะแสดงประเภทบรกิาร  ประเภทบรกิารท่ีต้องการ   

 จ านวนเงนิ : เลือก   Drop Down ระบบจะให้กรอก จ านวนงนิขั้นต่า ขั้นสูง และกด “ยืนยัน” 

 สถานะ : เลือก   Drop Down ระบบจะแสดงสถานะ  สถานะท่ีต้องการ   

 สรา้งเมื่อ : เลือก   Drop Down ระบบจะแสดงช่วงวนัท่ี       ช่วงวนัท่ีท่ีต้องการ 

             ระบบจะแสดงรายการตามเงื่อนไขท่ีระบุ 

 
3. เลือกรายการรอด าเนินการท่ีต้องการท ารายการต่อ 

สามารถอนุมัติรายการได้ 2 แบบ คือ 

3.1 เลือก  ท่ีรายการท่ีต้องการ  

     จากนั้นเลือก 

                               กรณีต้องการอนุมัติรายการ 

                               กรณีไม่ต้องการอนุมัติรายการ 

                               กรณีต้องการยกเลิกรายการ 
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3.2 คลิกเลือกรายการท่ีต้องการ  

     จากนั้นเลือก 

                               กรณีต้องการอนุมัติรายการ 

                               กรณีไม่ต้องการอนุมัติรายการ 

                               กรณีต้องการยกเลิกรายการ 
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4. กรณีพบรายการท่ีเกินก าหนด 

ระบบจะแสดงวนัท่ีมีผล (ใหม)่ ท่ีเรว็ท่ีสุดส าหรบัแต่ละประเภทบรกิาร 

จากนั้น เลือก “ด าเนินการต่อ” หากต้องการอนุมัติรายการตามเงื่อนไขใหม ่

เลือก “กลับ” หากไม่ต้องการอนุมัติรายการตามเงื่อนไขใหม่ 

 
5. ระบุรหัส OTP Verification 

ระบุรหัส OTP Verification เพ่ือยืนยันการท ากรายการ ระบบจะส่งเข้า เบอรม์อืถือ หรอื Email ตามท่ีระบุไว ้

จากนั้นเลือก                           เพ่ืออนุมัติรายการ   
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6. อนุมัติรายการเรยีบรอ้ย 

 
หมายเหตุ : เมื่อเลือกอนุมัติรายการเรยีบรอ้ยแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะรายการได้จากหัวข้อ การตรวจสอบสถานะรายการ 
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การโอนเงนิแบบ Bulk Payment 

 บรกิารโอนเงนิ Bulk Payment เพ่ือโอนเงนิไปยังบัญชีปลายทางธนาคารกรุงไทย บัญชีปลายทาง

ต่างธนาคาร และบญัชพีรอ้มเพย์ (PromptPay) แบบครัง้ละหลายรายการ ซ่ึงระบบจะหักบัญชผู้ีโอนเงนิ

ครัง้ละ 1 รายการ และโอนเงนิไปยังบัญชีผู้รบัเงนิปลายทางได้มากท่ีสุด 30,000 รายการ ขึ้นอยู่กับรูปแบบ

การให้บรกิารแต่ละประเภท 

บรกิารบนระบบ Krungthai Business 

 

หมายเหตุ: บรกิารโอนเงินผ่าน Application Krungthai Business อ้างถึงคู่มือส าหรบัการโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
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การท ารายการโอนเงนิ Bulk Payment – Bulk Manual 

1. เลือกเมนู โอน & จ่าย 

 
 

2. เลือกเมนู โอนเงนิแบบ Bulk > โอนเงนิแบบ Bulk - Manual 
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3. ระบบแสดงพาเนล (Panel) ด้านข้างให้เลือกเลขท่ีบัญชี โดยหากมีเลขท่ีบัญชีจ านวนมากสามารถเล่ือนแถบสี

น้าเงนิไปทางขวาเพ่ือเลือกเลขท่ีบัญชีท่ีต้องการได้ 

4. เลือกประเภทการด าเนินรายการ 

 ประเภทออนไลน์ (Bulk Online) : เป็นการท ารายการแบบทันที ตามบรกิารท่ีธนาคารก าหนด 

 ประเภท Batch (Bulk Batch) : เป็นการท ารายการครัง้ละหลายรายการ หรอืท ารายการแบบหลาย

บรกิารในการโอนเงนิ 1 ครัง้ เช่น Direct Credit , SMART Same Day , BAHTNET เป็นต้น 

หมายเหต:ุ การโอนเงนิแบบหลายบรกิารในครัง้เดียว บรกิารดังกล่าวจะต้องมีวนัท่ีหักบัญชีเป็นวนัเดียวกัน 
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5. เลือกวนัท่ีมีผล (Value Date) โดยสามารถท ารายการล่วงหน้าได้สูงสุด 1 ปี โดยเม่ือเลือกวนัท่ีต้องการ

เรยีบรอ้ยแล้วกดปุ่ม “ยืนยัน” 

 
 

6. หากต้องการต้ังรายการล่วงหน้า หรอืการท ารายการซ้า (Recurring) โดยสามารถระบุความถ่ีในการท า

รายการได้ 2 รูปแบบ  

 รายสัปดาห์ 

 รายเดือน 
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7. เม่ือระบุความถ่ีการท ารายการ และจ านวนครัง้เรยีบรอ้ยแล้วระบบจะค านวณก าหนดการโอนเงนิครัง้สุดท้าย

แสดงบนหน้าจอ  

 
 

8. หากต้องการให้พาเนล (Panel) มีขนาดใหญ่เต็มจอให้คลิก  
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9. เม่ือระบุข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “อัปเดต” เพ่ือเข้าสู่หน้าจอท ารายการ 

 

ประเภทการด าเนินการหลายรายการ : ประเภท Batch (Bulk Batch)  

10.1 ผู้รบัเงนิ : หากมีการบันทึกข้อมูลผู้รบัเงนิไวเ้รยีบรอ้ยแล้วจะแสดงข้อมูลรายละเอียดผู้รบัเงนิบนหน้าจอ 

ผู้ท ารายการสามารถเลือกผู้รบัเงนิท่ีบันทึกไวแ้ล้ว หรอื 

10.1.1 เลือกเมนูอ่ืนเพ่ือเพ่ิมผู้รบัเงนิในรูปแบบอ่ืน และกดปุ่ม “อัปเดต” เพ่ือเข้าสู่หน้าท ารายการ ตาม

ขั้นตอนในข้อ 10.5 หน้าจอการท ารายการประเภทออนไลน์ (Bulk Online) 
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10.2 บัญชีตัวเอง KTB : แสดงข้อมูลเลขท่ีบัญชีท้ังหมดของบรษัิท  

10.2.1 ผู้ท ารายการเลือกเลขท่ีบัญชีท่ีต้องการโอนเงนิโดยเลือก check box หน้าเลขท่ีบัญชีท่ี

ต้องการ 

10.2.2 เลือกเมนูอ่ืนเพ่ือเพ่ิมผู้รบัเงนิในรูปแบบอ่ืน หรอืกดปุ่ม “อัปเดต” เพ่ือเข้าสู่หน้าท ารายการ ตาม

ขั้นตอนในข้อ 10.5 หน้าจอการท ารายการประเภทออนไลน์ (Bulk Online) 
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10.3 พรอ้มเพย์ : แสดงหน้าจอระบุข้อมูลหมายเลขพรอ้มเพย์ (เลขบัตรประจ าตัวประชาชน / TAX ID / 

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ)  

10.3.1 ระบุหมายเลขพรอ้มเพย์ ระบบจะแสดงชื่อบัญชผู้ีรบัเงนิภาษาไทยให้อัตโนมัติ 

10.3.2 ผู้ท ารายการต้องระบุข้อมูล “ชื่อผู้รบัเงนิ (อังกฤษ)” ทุกครัง้ 

10.3.3 เล่ือนปุ่มไปทางขวา  เพ่ือบันทึกข้อมูลผู้รบัเงนิไวใ้ช้งานในครัง้ต่อไป โดยสามารถบันทึก 

“ชื่อย่อบัญชี” ตามท่ีผู้ท ารายการต้องการ 

  
หมายเหตุ: การเพ่ิมผู้รบัช าระเงนิจะถูกส่งไปให้ผู้อนุมัติพรอ้มกับรายการโอนเงนิ และเม่ือได้รบัการอนุมัติรายชื่อผู้รบัเงนิจะ

ถูกแสดงท่ีหน้า “ผู้รบัเงนิ” 
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10.3.4 กรณีผู้ท ารายการกดปุม่ “อปัเดต” โดยไม่ระบุ “ชื่อผู้รบัเงนิ (อังกฤษ)” ระบบจะแสดงไอคอน 

 เตือน และไม่ยอมให้ผ่านไปหน้าถัดไป 

 
 

10.3.5 หากต้องการท ารายการมากกวา่ 1 รายการ สามารถเลือกปุ่ม “+ เพ่ิมผู้รบัเงนิ” ระบบจะแสดง

ผู้รบัช าระเงนิท่ี 2 และ 3 ตามล าดับ 

10.3.6 กรณีต้องการลบผู้รบัช าระเงนิ สามารถเลือกกดปุ่ม  ระบบจะลบข้อมูลผู้รบัช าระเงนิทันที 
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10.3.7 ระบบจะแสดงจ านวนผู้รบัเงนิท้ังหมด เลือกเมนูอื่นเพ่ือเพ่ิมผู้รบัเงนิในรูปแบบอ่ืน หรอืกดปุ่ม 

“อัปเดต” เพ่ือเข้าสู่หน้าท ารายการ ตามขัน้ตอนในข้อ 10.5 หน้าจอการท ารายการประเภท

ออนไลน์ (Bulk Online) 

 
หมายเหตุ: เม่ือเลือกผู้ช าระเงนิครบตามจ านวนท่ีธนาคารก าหนด ปุ่ม “+ เพ่ิมผู้รบัช าระเงนิ” จะไม่สามารถคลิกได้ 

 

10.4 บัญชีใหม่ : แสดงหน้าจอระบุข้อมูลหมายเลขบัญชีท้ังภายในธนาคาร และต่างธนาคาร  
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10.4.1 ผู้ท ารายการด าเนินการเลือกธนาคารปลายทาง และระบุเลขท่ีบัญชีท่ีถูกต้อง โดยระบบจะแสดง

ชื่อบัญชีผู้รบัเงนิภาษาไทยให้อัตโนมัติ 

 
 

10.4.2 กรณีผู้ท ารายการระบุเลขท่ีบัญชีไม่ถูกต้อง หรอืเลขท่ีบัญชีน้ันไม่มีอยู่ในระบบของธนาคาร 

(ทุกธนาคาร) ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถด าเนินการต่อได้” 
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10.4.3 ผู้ท ารายการต้องระบุข้อมูล “ชื่อผู้รบัเงนิ (อังกฤษ)” ทุกครัง้ 

10.4.4 กรณีผู้ท ารายการกดปุม่ “อปัเดต” โดยไม่ระบุ “ชื่อผู้รบัเงนิ (อังกฤษ)” ระบบจะแสดงไอคอน 

 เตือน และไม่ยอมให้ผ่านไปหน้าถัดไป 

 
 

10.4.5 เล่ือนปุ่มไปทางขวา  เพ่ือบันทึกข้อมูลผู้รบัเงนิไวใ้ช้งานในครัง้ต่อไป โดยสามารถบันทึก 

“ชื่อย่อบัญชี” ตามท่ีผู้ท ารายการต้องการ 

10.4.6 ระบบจะแสดงจ านวนผู้รบัเงนิท้ังหมด เลือกเมนูอ่ืนเพ่ือเพ่ิมผู้รบัเงนิในรูปแบบอ่ืน หรอืกดปุ่ม 

“อัปเดต” เพ่ือเข้าสู่หน้าท ารายการ ตามขัน้ตอนในข้อ 10.5 หน้าจอการท ารายการประเภท

ออนไลน์ (Bulk Online) 

 
หมายเหตุ: เม่ือเลือกผู้ช าระเงนิครบตามจ านวนท่ีธนาคารก าหนด ปุ่ม “+ เพ่ิมผู้รบัช าระเงนิ” จะไม่สามารถคลิกได้ 
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10.5 หน้าจอการท ารายการประเภทออนไลน์ (Bulk Online) 

10.5.1 ระบบจะแสดงพาแนล (Panel) ด้านข้าง โดยจะแสดงข้อมูลผู้รบัเงนิล าดับท่ี 1 เสมอ ให้สังเกตุ

จากชื่อผู้รบัเงนิก่อนระบุจ านวนเงนิ 
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10.5.2 เม่ือระบุจ านวนเงนิระบบจะค านวณค่าธรรมเนียมการโอนตามประเภทบรกิารให้อัตโนมัติ 

10.5.3 ผู้ท ารายการสามารถเลือกผู้ช าระเงนิค่าธรรมเนียมการโอนเงนิได้ 2 รูปแบบ 

 ผู้ช าระเงนิ : ระบบจะหักค่าธรรมเนียมโดยรวมค่าธรรมเนียมทุกรายการ (Lump sum) 

หักบัญชีตามท่ีระบุไว้ (แยกรายการออกจากการหักบัญชีเงนิต้น) 

 ผู้รบัช าระเงนิ : ระบบจะหักบัญชีเงนิโอนเต็มจ านวนเพียงรายการเดียว และหัก

ค่าธรรมเนียมจากจ านวนเงนิโอน ผู้รบัเงนิจะได้รบัเงนิโอนไม่เต็มจ านวน เช่น ผู้ท ารายการ

โอนเงนิ จ านวน 1,000 บาท ค่าธรรมเนียม 5 บาท/รายการ (รวมค่าธรรมเนียมการแจ้ง

เตือนผ่าน SMS หากมีการก าหนดค่าธรรมเนียมไว้) ผู้รบัเงนิจะได้รบัเงนิจ านวน 955 บาท 

โดยระบบจะแสดงข้อมูลให้ผู้รบัเงนิทราบ หากผู้ท ารายการมีการส่ง E-Mail 

Notification ซึ่งจะแนบเอกสาร Credit Advice ให้ผู้รบัเงนิ 
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10.5.4 ผู้ท ารายการสามารถระบุข้อมูล “บันทึกช่วยจ า” ได้ 

10.5.5 ผู้ท ารายการสามารถระบุข้อมูลการแจ้งเตือนไปยังผู้รบัเงนิ 

 อีเมล ส าหรบัการท ารายการ Bulk ท้ังประเภทออนไลน์ และ ประเภท Batch จะสามารถ

ระบุได้ 100 ตัวอักษร รวมคอมม่า “,” ท่ีใช้เป็นตัวค่ันหากมีมากกวา่ 1 อีเมล โดยไม่ต้องเวน้

วรรค 

 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ส าหรบัการท ารายการ Bulk ท้ังประเภทออนไลน์ และ ประเภท 

Batch ระบุได้เพียง 1 หมายเลขเท่าน้ัน

 
 

10.5.6 เม่ือระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่ม “อัปเดต” เพ่ือระบุข้อมูลการโอนเงนิของรายการถัดไป 

 
 

 



 
 

47 | P a g e  

 

 

10.5.7 ระบบจะแสดงข้อมูลการโอนเงนิท้ังหมด 

 
 

10.5.8 เล่ือนหน้าจอลงมาด้านล่างจะแสดงจ านวนรายการท้ังหมดท่ีถูกเพ่ิมผู้รบัเงนิเข้าไป 

10.5.9 ผู้ท ารายการกดเลือกรายการผู้รบัเงนิท่ียังไม่ได้ระบุข้อมูลจ านวนเงนิ 
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10.5.10 ระบบจะแสดงพาแนล (Panel) ด้านข้างเพ่ือให้ระบุข้อมูลของผู้รบัเงนิรายการน้ัน ผู้ท ารายการ

สามารถด าเนินการเหมืนเดิมตามขัน้ตอน 10.5.2 – 10.5.6 เพ่ือท ารายการให้ครบตามจ านวนท่ี

ต้องการ 

 
 

10.5.11 ระบบจะแสดงข้อมูลการโอนเงนิท้ังหมด ผู้ท ารายการตรวจสอบข้อมูล 

10.5.12 หากต้องการแก้ไขข้อมูลการท ารายการกดปุม่  ระบบจะแสดงพาแนล (Panel) ด้านข้าง

ขึ้นมาเพ่ือให้แก้ไขข้อมูล 

10.5.13 หากต้องการลบข้อมูลการท ารายการกดปุ่ม  เพ่ือลบรายการ 

10.5.14 หากต้องการเพ่ิมข้อมูลผู้รบัเงนิใหม่ให้กดปุ่ม  ระบบจะแสดงพาแนล (Panel) 

ด้านขา้งขึ้นมา ผู้ท ารายการท าตามขั้นตอน 10.5.2 – 10.5.6 เพ่ือท ารายการให้ครบตามจ านวนท่ี

ต้องการ 

 
 



 
 

49 | P a g e  

 

 

 
 

10.5.15 ในกรณียังไม่ต้องการท ารายการดังกล่าว สามารถบันทึกดราฟท์ข้อมูลไวไ้ด้ โดยกดท่ีเมนูด้าน

ซ้ายมือ เมนูใดก็ได้  
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10.5.16 ระบบจะบันทึกข้อมูลให้อัตโนมัติ โดยผู้ท ารายการสามารถเข้าไปท ารายการเดิมท่ีบันทึกไว ้ท่ีเมนู 

“งานของฉัน” 

 
 

10.5.17 หน้าจอ “งานของฉัน” จะแสดงข้อมูลรายการท่ีถูกบันทึกไวท้ั้งหมด 

10.5.18 ผู้ท ารายการสามารถค้นรายการ “งานของฉัน” ได้จากตัวกรอง (Filter) 
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10.5.19 ผู้ท ารายการสามารถเลือกข้อมูลท่ีต้องการท ารายการต่อโดยคลิกท่ีรายการน้ัน ๆ ระบบจะแสดง

พาแนล (Panel) ด้านขา้งจากน้ันเลือกปุ่ม  เพ่ือท ารายการต่อในข้อ 10.5.21 

 
 

10.5.20 หรอื คลิกปุ่ม  และเลือกแก้ไขเพ่ือท ารายการต่อในข้อ 10.5.21 
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10.5.21 ระบบจะแสดงหน้าจอสรุปรายการโอนเงนิ (Preview) โดยจะสรุปข้อมูล 

 ประเภทการด าเนินการหลายรายการ 

 วนัท่ีมีผล : วนัท่ีผู้รบัเงนิได้รบัเงนิโอนเข้าบัญชี 

 ประเภทรายการ : ประเภทออนไลน์ 

 จ านวนรายการรวมท้ังหมด : จ านวนรายการโอนเงนิไปยังบัญชีผู้รบัเงนิปลายทาง 

 จ านวนเงนิท้ังหมด : เป็นจ านวนเงนิต้นท่ีใช้ในการโอนไม่รวมค่าธรรมเนียม 

 ค่าธรรมเนียมท้ังหมด : แสดงค่าธรรมเนียมเฉพาะรายการท่ีผู้โอนเงนิเป็นผู้รบัภาระเท่าน้ัน 

 ค่าธรรมเนียมรายการ : แสดงค่าธรรมเนียมรวมทุกรายการท่ีผู้โอนเงนิเป็นผู้รบัภาระ 

 ค่าธรรมเนียมการแจ้งเตือน : แสดงค่าธรรมเนียมการแจ้งเตือน เฉพาะการแจ้งเตือนด้วย

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  

 จ านวนเงนิรวมท้ังส้ิน : เป็นจ านวนเงนิโอนท้ังหมด รวมค่าธรรมเนียมท่ีผู้โอนเงนิเปน็ผู้

รบัภาระ 

10.5.22 เม่ือตรวจสอบรายการเรยีบรอ้ยแล้วกดปุ่ม “ถัดไป” 
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10.5.23 ระบบแสดงหน้าจอเพ่ือให้ยืนยันการท ารายการ กดปุ่ม “กลับสู่การแก้ไข” เพ่ือแก้ไขรายการใน

หน้าจอสรุปรายการโอนเงนิ (Preview) 

10.5.24 หรอืกดปุ่ม “ยืนยัน” เพ่ือด าเนินการอนุมัติรายการ โดยไปท่ีขั้นตอน 

 การท ารายการโอนเงนิ Bulk Payment แบบไม่มีผู้อนุมัติรายการ 

 การท ารายการโอนเงนิ Bulk Payment แบบมีผู้อนุมัติรายการ 

 

ประเภทการด าเนินการหลายรายการ : ประเภท Batch (Bulk Batch)    

11.1 ผู้รบัเงนิ : หากมีการบันทึกข้อมูลผู้รบัเงนิไวเ้รยีบรอ้ยแล้วจะแสดงข้อมูลรายละเอียดผู้รบัเงนิบน

หน้าจอ ผู้ท ารายการสามารถเลือกผู้รบัเงนิท่ีบันทึกไวแ้ล้ว หรอื 

11.1.1 เลือกเมนูอ่ืนเพ่ือเพ่ิมผู้รบัเงนิในรูปแบบอ่ืน และกดปุ่ม “อัปเดต” เพ่ือเข้าสู่หน้าท ารายการ โดย

สามารถท าตามขั้นตอนในขอ้ 10.5 หน้าจอการท ารายการประเภทออนไลน์ (Bulk Online) 
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11.2 พรอ้มเพย์ : แสดงหน้าจอระบุข้อมูลหมายเลขพรอ้มเพย์ (เลขบัตรประจ าตัวประชาชน / TAX ID / 

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ) โดยขั้นตอนการท ารายการพรอ้มเพย์มีลักษณะเดียวกันกับการท ารายการ

ประเภทออนไลน์ (Bulk Online) ข้อ 10.3  

 
หมายเหตุ:  

1. การโอนเงนิพรอ้มเพย์ประเภท Batch (Bulk Batch) จะอยู่ในรูปแบบวนัท่ีมีผลต้องเป็นวนัท าการถัดไปเท่าน้ัน โดย

จะต้องอนุมัติรายการก่อน Cut Off Time ท่ีธนาคารก าหนด 

2. การเพ่ิมผู้รบัช าระเงนิจะถูกส่งไปให้ผู้อนุมัติพรอ้มกับรายการโอนเงนิ และเม่ือได้รบัการอนุมัติรายชื่อผู้รบัเงนิจะถูก

แสดงท่ีหน้า “ผู้รบัเงนิ” 

 

11.3 บัญชีใหม่ : แสดงหน้าจอระบุข้อมูลหมายเลขบัญชีท้ังภายในธนาคาร และต่างธนาคาร โดยขั้นตอนการ

ท ารายการพรอ้มเพย์มีลักษณะเดียวกันกับการท ารายการประเภทออนไลน์ (Bulk Online) ข้อ 10.4 
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11.4 หน้าจอการท ารายการประเภท Batch (Bulk Batch) ลักษณะหน้าจอการท ารายการเหมือนการท า

รายการประเภทออนไลน์ (Bulk Online) ในข้อ 10.5 

11.4.1 กรณีระบุข้อมูลวนัท่ีมีผลไม่ถูกต้อง เชน่ ระบุวนัท่ีมีผลเป็นวนัหยุด ส าหรบับรกิารท่ีไม่สามารถ

ท ารายการในวนัหยุดได้ (SMART Credit Transfer, PromptPay Next Day, BAHTNET) 

เป็นต้น ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถด าเนินการได้” หลังจากระบุจ านวนเงนิทันที กดปุ่ม 

“ตกลง”  

 

 

11.4.2 กรณีระบุข้อมูลวนัท่ีมีผลไม่ถูกต้อง และกดปุ่ม “อัปเดต” ระบบจะแสดงข้อมูลเตือนตามรูป

ด้านล่าง และจะไม่สามารถท ารายการต่อได้ 
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11.4.3 ให้ผู้ท ารายการกดปุม่  ด้านขวาบนของพาแนล ระบบจะแสดงข้อความ “บันทึกการ

เปล่ียนแปลง” ซึ่งกรณีน้ีจะไม่สามารถบันทึกได้ ให้กดปุม่ “ไม่บันทึก” เพ่ือแก้ไขวนัท่ีมีผลให้

ถูกต้อง 

 
 

11.4.4 กลับมาท่ีหน้าโอนเงนิแบบ Bulk กดเลือกไอคอน  ระบบจะแสดงพาแนลด้านขา้ง ผู้ท า

รายการสามารถกดเปล่ียนวนัท่ีมีผล หรอืข้อมูลเลขท่ีบัญชีให้ถูกต้อง กดปุ่ม “อัปเดต” 
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11.4.5 กดปุ่ม “ + เพ่ิมผู้รบัช าระเงนิใหม่” เพ่ือด าเนินการต่อไป 

11.5 กรณีระบุเลขท่ีบัญชีปลายทางไม่ถูกต้อง หรอืบัญชีต้นทางมีปัญหา ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่

สามารถด าเนินการต่อได้” ให้ผู้ท ารายการตรวจสอบเลขท่ีบัญชีต้นทางท่ีใช้โอนเงนิวา่ติดปัญหา หรอื

ตรวจสอบเลขท่ีบัญชีปลายทางวา่ถูกต้องหรอืไม่ เน่ืองจากระบบจะตรวจทันทีหลังจากระบุข้อมูลเลขท่ี

บัญชีบนหน้าจอ 
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11.6 หากผู้ท ารายการระบุข้อมูลถูกต้องท้ังหมดท้ังวนัท่ีมีผล และเลขท่ีบัญชี ระบบจะก าหนดประเภทบรกิาร

ให้อัตโนมัติ ยกตัวอย่าง เช่น ตามภาพด้านล่างระบุเลขท่ีบัญชีภายในธนาคารกรุงไทย และท ารายการ

ภายในเวลา (Cut Off Time) ท่ีธนาคารก าหนด ระบบจะแสดงข้อมูลประเภทบรกิารเป็นโอนบัญชี 

KTB หลายรายการ (Direct Credit) และแสดงค่าธรรมเนียมท่ีถูกก าหนดไว ้
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11.7 หากผู้ท ารายการระบุข้อมูลเลขท่ีบัญชีต่างธนาคารถูกต้องท้ังหมดท้ังวนัท่ีมีผล และเลขท่ีบัญชี เม่ือระบุ

จ านวนเงนิระบบจะเลือกประเภทบรกิารท่ีมีราคาค่าธรรมเนียมต่าท่ีสุดให้อัตโนมัติ และแสดง

ค่าธรรมเนียมท่ีถูกก าหนดไว ้ผู้ท ารายการสามารถเลือกผู้ช าระค่าธรรมเนียมได้ 

 
 

11.7.1 ผู้ท ารายการสามารถเลือกประเภทบรกิารท่ีต้องการโอนเงนิได้ โดยระบบจะแสดงประเภท

บรกิารตาม Cut Off Time และแสดงค่าธรรมเนียมการโอนตามประเภทบรกิารท่ีถูกก าหนดไว้ 
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11.8 หากผู้ท ารายการเลือกบรกิารโอนเงนิต่างธนาคาร – BAHTNET ระบบจะแสดงข้อมูลสาขาให้เลือก ผู้ท า

รายการจะต้องระบุสาขาธนาคารปลายทางให้ถูกต้อง 

 
 

11.9 เม่ือด าเนินการระบุข้อมูลผู้รบัเงนิ และตรวจสอบข้อมูลตามขั้นตอนในข้อ 10.5 เรยีบรอ้ยแล้ว  

 การท ารายการโอนเงนิ Bulk Payment แบบไม่มีผู้อนุมัติรายการ 

 การท ารายการโอนเงนิ Bulk Payment แบบมีผู้อนุมัติรายการ 
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การท ารายการโอนเงนิ Bulk Payment – Bulk Upload 

 ผู้ใช้บรกิารจะต้องจัดท าไฟล์ข้อมูล (Payment File) ตามรูปแบบของธนาคาร (File Format) โดยเงื่อนไข

การอัปโหลดไฟล์ ประกอบด้วย 

 ชื่อไฟล์ และข้อมูลในไฟล์จะต้องไม่ซ้ากับไฟล์ก่อนหน้า 

 ระบบจะตรวจสอบ File Format หากไม่ถูกต้องระบบจะ Reject ท้ังไฟล์ (อัปโหลดไฟล์ไม่ส าเรจ็) ผู้ท า

รายการต้องด าเนินการสรา้งไฟล์ใหม่เพ่ืออัปโหลดอีกครัง้ 

 หากระบบตรวจสอบไฟล์ถูกต้องแล้ว (อัปโหลดไฟล์ส าเรจ็) จะด าเนินการตรวจสอบระดับรายการ และหาก

ระบบตรวจสอบเจอรายการไม่ถูกต้องจะแสดงข้อมูล อย่างไรก็ตามผู้ท ารายการสามารถด าเนินการส่ง

ข้อมูลต่อไปยังผู้อนุมัติได้ 

1. เลือกเมนู โอน & จ่าย 
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2. เลือกเมนู โอนเงนิแบบ Bulk > อัปโหลดหลายรายการ 

 
 

3. ระบบแสดงหน้าจอเพ่ือให้เลือกไฟล์ท่ีต้องการอัปโหลด หากต้องการ File Format สามารถเลือกท่ี “ดาวน์

โหลด Template หลายรายการ” 
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4. กด “เรยีกดู” เพ่ือเลือกไฟล์จากโฟลเดอรท่ี์จัดเก็บไว ้หรอืลากไฟล์มาวาง 

 
 

5. เม่ือกด ”รอการตรวจสอบความถูกต้อง” ระบบจะแสดงพาแนลด้านข้างเพ่ือแสดงรายละเอียดการอัปโหลด และ

แสดงกล่องข้อความด้านขา้ง โดยสามารถคลิกท่ีกล่องข้อความดังกล่าวได้ 
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6. รายการท่ีอัปโหลดส าเรจ็จะแสดงข้อมูลเพ่ือตรวจสอบรายละเอียดรายการท่ี “งานของฉัน” ผู้ท ารายการ

สามารถเข้าไปตรวจสอบรายการโดยกดท่ีรายการท่ีต้องการส่งข้อมูลเพ่ือท ารายการ 
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7. เม่ือเข้าไปตรวจสอบรายการโอนเงนิหากมีบางรายการไม่ผ่านการตรวจสอบ ระบบจะแสดงไอคอนโดยเม่ือน า

เมาส์ไปชี้ท่ีไอคนดังกล่าวจะแสดงข้อมูลสาเหตุ 
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8. ผู้ท ารายการสามารถส่งข้อมูลดังกล่าวได้โดยระบบจะแสดงข้อความเตือนให้กดปุม่ “ด าเนินการต่อ” ระบบจะลบ

ข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องออกจากรายการ ผู้ท ารายการสามารถด าเนินการส่งข้อมูลเพ่ือท ารายการต่อได้ 
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9. กรณีอัปโหลดไฟล์ซ้า ระบบจะแสดงข้อความอัปโหลดผิดพลาด 
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10. กรณีระบุวนัท่ีมีผลในไฟล์อัปโหลดไม่ถูกต้อง 

 
 

11. ยกตัวอย่างระบุข้อมูลในไฟล์อัปโหลดไม่ถูกต้อง 
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12. ผู้ท ารายการสามารถตรวจสอบข้อมูลการอัปโหลดรายการย้อนหลังโดยเข้าไปท่ีเมนู “โอน & จ่าย” เล่ือนลงมา

ด้านล่างเลือกแทป “ประวติัการอัปโหลด” 

 
 

การท ารายการโอนเงนิ Bulk Payment แบบไมม่ีผู้อนุมัติรายการ 

2. เม่ือตรวจสอบข้อมูลเรยีบรอ้ยกดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะแสดงหน้าจอให้ยืนยันรหัส OTP กดปุ่ม “ยืนยัน” 
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3. กรณีระบุรหัส OTP ไม่ถูกต้อง 

 
 

4. ผู้ท ารายการสามารถเลือกส่งรหัส OTP ผ่านทางอีเมล 
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ตัวอย่างอีเมลรหัส OTP เพ่ือยืนยันรายการ 

 

5. เม่ือยืนยันรายการส าเรจ็แล้วระบบจะแสดงหน้าจอสรุปข้อมูลรายการท้ังหมด โดยจะแสดงเลขรหัสอ้างอิง

แพ็กเกจ (Package Reference) ซึ่งผู้ท ารายการสามารถน าข้อมูลเลขรหัสอ้างอิงแพ็กเกจ (Package 

Reference) ไปค้นหาท่ีหน้าตรวจสอบ “สถานะรายการ” ในเมนู “งานของฉัน” 
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การท ารายการโอนเงนิ Bulk Payment แบบมีผู้อนุมัติรายการ 

6. ผู้ท ารายการ (Maker) ตรวจสอบรายการท่ีต้องการส่งข้อมูลไปยังผู้อนุมัติ หรอื ผู้ตรวจสอบรายการก่อน

อนุมัติ โดยด าเนินการ กดปุม่ “ส่งข้อมูล” 
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7. ระบบจะแสดงหน้าจอสรุปข้อมูลรายการท้ังหมด โดยจะแสดงเลขรหัสอ้างอิงแพ็กเกจ (Package 

Reference) ซึ่งผู้ท ารายการสามารถน าข้อมูลเลขรหัสอ้างอิงแพ็กเกจ (Package Reference) ไปค้นหาท่ี

หน้าตรวจสอบ “สถานะรายการ” ในเมนู “งานของฉัน”
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8. ผู้ท ารายการสามารถตรวจสอบสถานะของรายการวา่อยู่ใน Step ใดไปค้นหาท่ีหน้าตรวจสอบ “สถานะรายการ” 

ในเมนู “งานของฉัน”

 
 

9. กรณีบรษัิทผู้ใช้บรกิารก าหนดให้มีผู้ตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งไปอนุมัติ (CHECKER) โดยระบบจะแสดงข้อมูล

จ านวน Checker ท้ังหมดท่ีต้องตรวจสอบส่งไปอนุมัติ และแสดงจ านวน Checker ท่ีตรวจสอบรายการส าเรจ็

แล้ว 
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5.1 ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) ท่ีได้รบัมอบหมายเข้าสู่ระบบเพ่ือด าเนินการตรวจสอบข้อมูลโดยไปท่ี

เมนู “งานของฉัน”  

 
 

5.2 Checker สามารถตรวจสอบรายการรอด าเนินการ โดยระบบจะสรุปข้อมูลรายการท่ีรอด าเนินการ

ท้ังหมดของ User น้ัน ๆ  
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5.3 Checker สามารถตรวจสอบข้อมูลจ านวน Checker ท้ังหมดท่ีต้องตรวจสอบรายการโดยน าเม้าส์ชี้ท่ี

ไอคอน  ระบบจะแสดงข้อมูลจ านวน Checker ท้ังหมดของรายการน้ัน ๆ และแสดงจ านวน 

Checker ท่ีได้ด าเนินการตรวจสอบเรยีบรอ้ยแล้ว 

 
 

5.4 Checker สามารถตรวจสอบรายการโดยการคลิกท่ีไอคอน หรอืคลิกท่ีรายการท่ีต้องการตรวจสอบโดย

ระบบจะแสดงปุ่มให้เลือกท ารายการ 

 ส่งกลับ หมายถึง ส่งข้อมูลกลับไปให้ผู้ท ารายการ (Maker) แก้ไขและส่งกลับมาอีกครัง้ 

 ยกเลิก หมายถึง การยกเลิกรายการโดยผู้ท ารายการ (Maker) ต้องท ารายการมาใหม่เท่าน้ัน 

 ตรวจสอบ หมายถึง ผ่านตรวจสอบรายการส่งรายไปต่อยังผู้อนุมัติ (Approver) 

 
 



 
 

77 | P a g e  

 

 

 
 

5.5 หาก Checker ด าเนินการตรวจสอบรายเรยีบรอ้ยแล้วระบบจะแสดงข้อความ “ตรวจสอบส าเรจ็” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

78 | P a g e  

 

 

5.6 กรณี Checker มีรายการท่ีต้องตรวจสอบมากกวา่ 1 รายการสามารถเลือกปุ่ม Select All เพ่ือ

ด าเนินการตรวจสอบในครัง้เดียวได้ 

 
 

5.7 ระบบจะแสดงข้อมูลรายการท่ีถูกเลือกให้ผ่านการตรวจสอบ จากน้ันกดปุม่ “ตรวจสอบ” 
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5.8 ระบบแสดงผลการตรวจสอบ ระบบจะส่งรายการไปยังผู้อนุมัติรายการ 

 
 

5.9 ผู้ท ารายการ (Maker) และผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) ตรวจสอบสถานะการท ารายการท่ีหน้า

ตรวจสอบ “สถานะรายการ” ในเมนู “งานของฉัน” 
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6. ผู้อนุมัติรายการ (Approver) ท่ีได้รบัมอบหมายเข้าสู่ระบบเพ่ือด าเนินการตรวจสอบข้อมูลโดยไปท่ีเมนู “งาน

ของฉัน” 

6.1 ผู้อนุมัติรายกสามารถตรวจสอบรายการได้โดยกดท่ีไอคอน  หากมีการแจ้งเตือนค้างอยู่จะแสดง

ตัวเลขสีแดงตรงไอคอน ระบบจะแสดงการแจ้งเตือนท้ังหมดโดยผู้อนุมัติรายการสามารถเลือกข้อมูลท่ี

สีเทา ซึ่งหมายถึง ยังไม่ได้ด าเนินการ หากเปิดอ่านเรยีบรอ้ยแล้วข้อมูลจะกลายเป็นแถบสีขาว เม่ือกดไป

ยังรายการท่ีต้องการระบบจะเข้าสู่หน้าจอ “ตรวจสอบ & ยืนยันการอนุมัติ” 

 
6.2 ผู้อนุมัติสามารถตรวจสอบรายการได้โดยเลือกไปรายการ ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลการโอนเงนิ 

โดยผู้อนุมัติรายการสามารถเลือก 

 ส่งกลับ หมายถึง ส่งข้อมูลกลับไปให้ผู้ท ารายการ (Maker) แก้ไขและส่งกลับมาอีกครัง้ 

 ยกเลิก หมายถึง การยกเลิกรายการโดยผู้ท ารายการ (Maker) ต้องท ารายการมาใหม่เท่าน้ัน 

 ตรวจสอบ หมายถึง ผ่านตรวจสอบรายการส่งรายไปต่อยังผู้อนุมัติ (Approver) 
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6.3 ผู้อนุมัติ (Approver) สามารถเลือกอนุมัติได้ครัง้ละหลายรายการ กดปุ่ม “อนุมัติ” 

 
 

6.4 ระบบจะแสดงข้อมูลสรุปการอนุมัติแบบหลายรายการ กดปุ่ม “อนุมัติ” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

82 | P a g e  

 

 

6.5 ผู้อนุมัติรายการยืนยันรหัส OTP 

 
 

6.6 ระบบแสดงข้อมูลการอนุมัติส าเรจ็ ผู้อนุมัติรายการสามารถตรวจสอบสถานะการท ารายการท่ีหน้า

ตรวจสอบ “สถานะรายการ” ในเมนู “งานของฉัน” 
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การโอนเงนิเดือนแบบ Bulk Payment 

 บรกิารโอนเงนิในรูปแบบ Bulk Payment เพ่ือโอนเงนิไปยังบัญชีปลายทางธนาคารกรุงไทย และ

บัญชีปลายทางต่างธนาคาร รวมไปถึงการโอนเงนิในรูปแบบ PromptPay แบบครัง้ละหลายรายการ ซ่ึง

ระบบจะหักบญัชีต้นทางครัง้ละ 1 รายการ และโอนเงนิไปยังบัญชีผู้รบัเงนิปลายทาง 

บรกิารบนระบบ Krungthai Business 

 

 หมายเหตุ: บรกิารโอนเงินผ่าน Application Krungthai Business อ้างถึงคู่มือส าหรบัการโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
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การท ารายการโอนเงนิ Bulk Payment – Bulk Manual 

1. เลือกเมนู โอน & จ่าย 

 
 

2. เลือกเมนู จ่ายเงนิเดือนแบบ Bulk > จ่ายเงนิเดือนแบบ Bulk - Manual 
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3. ระบบแสดงพาเนล (Panel) ด้านข้างให้เลือกเลขท่ีบัญชี โดยหากมีเลขท่ีบัญชีจ านวนมากสามารถเล่ือนแถบสี

น้าเงนิไปทางขวาเพ่ือเลือกเลขท่ีบัญชีท่ีต้องการได้ 

4. ประเภทการด าเนินรายการของการจ่ายเงนิเดือนจะมีให้บรกิารเพียงรูปแบบเดียว 

 ประเภท Batch (Bulk Batch) : เป็นการท ารายการครัง้ละหลายรายการ หรอืท ารายการแบบหลาย

บรกิารในการโอนเงนิ 1 ครัง้ เช่น Direct Credit , SMART Same Day , BAHTNET เป็นต้น 

หมายเหต:ุ การโอนเงนิแบบหลายบรกิารในครัง้เดียว บรกิารดังกล่าวจะต้องมีวนัท่ีหักบัญชีเป็นวนัเดียวกัน 

5. ประเภทการจ่ายเงนิเดือนมีให้เลือก 3 ประเภท ซึ่งขึ้นอยู่กับการสมัครใช้บรกิาร 

 จ่ายเงนิเดือนแบบ Bulk 1 

 จ่ายเงนิเดือนแบบ Bulk 2 

 จ่ายเงนิเดือนแบบ Bulk 3 

 
หมายเหตุ: ความแตกต่างระหวา่งการจา่ยเงนิเดือนแบบ Bulk 1, 2 และ 3 คือ หากบรษัิทมีความต้องการแยกสิทธิเ์ข้าถึงข้อมูลการ

จา่ยเงนิเดือนให้สมัครบรกิารจ่ายเงนิเดือนแบบต่างประเภทเพ่ือก าหนดสิทธิก์ารเข้าถึงข้อมูลของผู้ท ารายการ 

 

6. เม่ือเลือกประเภทการจ่ายเงนิเดือนเรยีบรอ้ยแล้ว กดปุ่ม “อัปเดต” เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการท ารายการซึ่งหน้าจอ

การท ารายการเป็นรูปแบบเดียวกันกับการโอนเงนิ Bulk Payment ประเภทการด าเนินการหลายรายการ : 

ประเภท Batch (Bulk Batch) ข้อ 10.1  
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การท ารายการโอนเงนิเดือน Bulk Payment – Bulk Upload 

ผู้ใช้บรกิารจะต้องจัดท าไฟล์ข้อมูล (Payment File) ตามรูปแบบของธนาคาร (File Format) โดยเงื่อนไขการ

อัปโหลดไฟล์ ประกอบด้วย 

 ชื่อไฟล์ และข้อมูลในไฟล์จะต้องไม่ซ้ากับไฟล์ก่อนหน้า 

 ระบบจะตรวจสอบ File Format หากไม่ถูกต้องระบบจะ Reject ท้ังไฟล์ (อัปโหลดไฟล์ไม่ส าเรจ็) ผู้ท า

รายการต้องด าเนินการสรา้งไฟล์ใหม่เพ่ืออัปโหลดอีกครัง้ 

 หากระบบตรวจสอบไฟล์ถูกต้องแล้ว (อัปโหลดไฟล์ส าเรจ็) จะด าเนินการตรวจสอบระดับรายการ และหาก

ระบบตรวจสอบเจอรายการไม่ถูกต้องจะแสดงข้อมูล อย่างไรก็ตามผู้ท ารายการสามารถด าเนินการส่ง

ข้อมูลต่อไปยังผู้อนุมัติได้ 

 Service Type ท่ีระบุจะต้องเป็น Service Type ท่ีก าหนดส าหรบัการจ่ายเงนิเดือนเท่าน้ัน 

o 02 ส าหรบัการโอนภายในธนาคารกรุงไทย 

o 01 ส าหรบัการโอนต่างธนาคาร 

1. เลือกเมนู โอน & จ่าย 
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2. เลือกเมนู จ่ายเงนิเดือนแบบ Bulk > อัปโหลดหลายรายการ 

 
 

3. ระบบแสดงหน้าจอเพ่ือให้เลือกไฟล์ท่ีต้องการอัปโหลด หากต้องการ File Format สามารถเลือกท่ี “ดาวน์

โหลด Template หลายรายการ” 

 
 

 

 

 

 



 
 

88 | P a g e  

 

 

4. กด “เรยีกดู” เพ่ือเลือกไฟล์จากโฟลเดอรท่ี์จัดเก็บไว ้หรอืลากไฟล์มาวาง โดยขั้นตอนการท ารายการจะเป็นใน

ลักษณะเดียวกับบรกิารการโอนเงนิแบบ Bulk Payment > การท ารายการโอนเงนิ Bulk Payment – Bulk 

Upload 

 

 

การท ารายการโอนเงนิเดือน Bulk Payment แบบไมม่ีผู้อนุมัติรายการ 

 ขั้นตอนการท ารายการเป็นลักษณะเดียวกับบรกิาร การโอนเงนิแบบ Bulk Payment > การท ารายการโอน

เงนิเดือน Bulk Payment แบบไม่มีผู้อนุมัติรายการ 

การท ารายการโอนเงนิเดือน Bulk Payment แบบมีผู้อนุมัติรายการ 

 ขั้นตอนการท ารายการเป็นลักษณะเดียวกับบรกิาร การโอนเงนิแบบ Bulk Payment > การท ารายการโอน

เงนิเดือน Bulk Payment แบบมีผู้อนุมัติรายการ 
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การอปัโหลดไฟล์ผ่านช่องทาง sFTP 

 ระบบ Krungthai Business สามารถอัปโหลดรายการผ่านการวางไฟล์ sFTP โดยการวางไฟล์ผู้ใช้บรกิาร

จะต้องด าเนินการ Encrypted ไฟล์ท่ีต้องการอัปโหลดทุกครัง้ โดยมีเงื่อนไขการให้บรกิาร ดังน้ี 

Control File 

 ผู้ใช้บรกิารจะต้องจัดท า Control File โดยมีเงื่อนไข ดังน้ี 

1. ชนิดของ File จะต้องเป็น text file เสมอ 

2. ชื่อของ Control File จะต้องประกอบไปด้วย 

a. CTRL ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ 

b. Company ID ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ 

c. .txt จะต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กเสมอ 

d. ห้ามมีช่องวา่ง 

ตัวอย่างชื่อ Control File 

 
3. ข้อมูลใน Control File ประกอบไปด้วย 

a. UPLD_COMP_ID = ชื่อ Company ID บนระบบ Krungthai Business ตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ 

b. UPLD_USER_ID = ชื่อ User ท่ีใช้ในการ Login บนระบบ Krungthai Business ตัวพิมพ์ใหญ่

เสมอ 

c. FILE_NAME = ชื่อ Payment File ท่ีต้องการอัปโหลดจะต้องระบุชื่อให้ตรงกับ Payment File 

เสมอ 

ตัวอย่างข้อมูลใน Control File 

 

หมายเหตุ : Control File ไม่ต้อง Encrypted File 
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Payment File 

 ผู้ใช้บรกิารจะต้องจัดท า Payment File ตามรูปแบบของธนาคาร โดยมีเงื่อนไข ดังน้ี 

1. ผู้ใช้บรกิารจะต้อง Encrypted File เสมอ 

2. ผู้ใช้บรกิารสามารถวางไฟล์ด้วย File ประเภท Excel , CSV หรอื TEXT file 

3. วางไฟล์ด้วยประเภทใด Output File จะออกมาประเภทน้ันเสมอ 

4. ชื่อไฟล์ห้ามมีช่องวา่ง 

ตัวอย่างข้อมูลใน Control File 

 

 รอบของการน าไฟล์เข้าสู่ระบบ Krungthai Business จะน าไฟล์เข้าสู่ระบบทุก ๆ 30 นาที เริม่ต้ังแต่ 06.00 – 

21.00 น. โดยหากระบบสามารถ Decrypted File ได้สามารถน าไฟล์เข้าสู่ระบบได้ส าเรจ็/ไม่ส าเรจ็ระบบจะส่งอีเมล และ 

SMS แจ้งเตือน ผู้ท ารายการสามารถเข้าสู่ระบบ เมนูงานของฉัน (My Task) > รายการรอด าเนินการ (To Do List) 

เพ่ือท ารายการตามขั้นตอนต่อไป  
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การจดัท าไฟล์อปัโหลดด้วยตัวเอง 

 ระบบ Krungthai Business รองรบัการโอนเงนิหลากหลายวธิีตามประเภทการโอนเงนิแบบหลายรายการ

ตามด้านล่าง และสามารถอปัโหลดไฟล์ได้หลายประเภท Excel, CSV, Text  

ประเภทการโอนเงนิแบบหลายรายการ (Bulk File Type) 

 1 = Bulk Transfer Batch คือ การโอนเงนิภายในธนาคาร และต่างธนาคารแบบหลายรายการ (Near Real-

Time) หักบัญชีผู้โอนเงนิได้เพียง 1 บัญชี สูงสุด 30,000 รายการต่อไฟล์ 

 2 = Bulk Transfer Online คือ การโอนเงนิภายในธนาคาร และต่างธนาคารแบบหลายรายการ แบบออนไลน์ 

หักบัญชีผู้โอนเงนิได้เพียง 1 บัญชี สูงสุด 200 รายการต่อไฟล์ 

 3 = Bulk Payroll Batch 1 คือ การโอนเงนิเดือนภายในธนาคาร และต่างธนาคารแบบหลายรายการ (Near 

Real-Time) หักบัญชีผู้โอนเงนิได้เพียง 1 บัญชี สูงสุด 30,000 รายการต่อไฟล์ 

 4 = Bulk Payroll Batch 2 คือ การโอนเงนิเดือนภายในธนาคาร และต่างธนาคารแบบหลายรายการ (Near 

Real-Time) หักบัญชีผู้โอนเงนิได้เพียง 1 บัญชี สูงสุด 30,000 รายการต่อไฟล์ 

 5 = Bulk Payroll Batch 3 คือ การโอนเงนิเดือนภายในธนาคาร และต่างธนาคารแบบหลายรายการ (Near 

Real-Time) หักบัญชีผู้โอนเงนิได้เพียง 1 บัญชี สูงสุด 30,000 รายการต่อไฟล์ 

หมายเหตุ: Bulk Payroll 1, 2 และ 3 มีลักษณะการท างานเหมือนกัน ดังน้ัน จงึเหมาะส าหรบัลูกค้าท่ีต้องการแยกการท ารายการ

เงนิเดือนภายในบรษัิท เช่น แยกการท ารายการเงนิเดือนระหวา่งพนักงานท่ัวไป กับผู้บรหิาร เป็นต้น โดยแอดมินของบรษัิทสามารถ

ก าหนดสิทธิก์ารท ารายการเงนิเดือนให้พนักงานได้เอง 

 6 = Bulk Open Package คือ การโอนเงนิภายในธนาคาร และต่างธนาคารแบบหลายรายการ แบบออนไลน์ 

สามารถหักบัญชีผู้โอนเงนิได้มากกวา่ 1 บัญชี สูงสุด 200 รายการต่อไฟล์ 
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 โดยวธิีการจัดท าไฟล์ (แบบไม่มี WHT) อย่างงา่ยผู้ใช้บรกิารสามารถจัดท าไฟล์ด้วยไฟล์ Excel Template 

ตามขั้นตอนด้านล่าง 

1. ตัวอย่างไฟล์ (File Template) แยกให้ตามประเภทการโอนเงนิ โดยในตัวอย่างไฟล์ เม่ือน าเม้าส์ไปชี้ท่ีคอลัมน์

จะแสดงข้อความข้อมูลท่ีต้องระบุขึ้นมาให้ 

 
 

2. ข้อมูลท่ีไฮไลท์สีส้มเป็นข้อมูลท่ีระบุครัง้แรกในการอัปโหลดไฟล์ประเภทน้ัน ๆ ในการอัปโหลดครัง้ต่อสามารถ

เปล่ียนแปลงข้อมูลการโอนเงนิเฉพาะไฮไลท์สีฟา้ 

 
 

3. ข้อมูลแจ้งเตือนผู้รบัเงนิผ่านทางอีเมล และ SMS จะระบุหรอืไม่ก็ได้ตามความต้องการของผู้ท ารายการ 
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4. กรณีการท ารายการด้วย Bulk Batch เงื่อนไขในการท ารายการ คือ วนัท่ีหักบัญชี และวนัท่ีท ารายการต้องเป็น

วนัท่ีเดียวกันทุกรายการ หรอืผู้ท ารายการอาจจะท ารายการแยกตามแต่ละบรกิารก็สามารถท าได้ หากต้องการ

ผสม (Mixed) บรกิารก็สามารถท าได้เช่นกัน แต่อาจจะต้องแยกระหวา่งการท ารายการท่ีมีผลวนัภายในวนั กับ

รายการท่ีมีผลในวนัท าการถัดไป โดยสามารถผสม (Mixed) บรกิารแยกได้ ดังน้ี 

a. Bulk Batch Same Day 

 
b. Bulk Batch Next Day 

 
 

5. การท ารายการโอนเงนิเดือนจะเป็นลักษณะเดียวกับการท ารายการแบบ Bulk Batch (ข้อ 4) โดยผู้ท ารายการ

จะต้องเปล่ียน Bulk File Type ตามประเภทท่ีสมัครใช้บรกิาร หรอื ได้รบัการก าหนดในการใช้งานบนระบบ 

Krungthai Business 
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การอนุมัติรายการวนัท่ีมีผลเกินก าหนดระยะเวลา (Overdue) หรอืเกิน Cut 

Off Time 

 ระบบ Krungthai Business สามารถท ารายการกรณีวนัท่ีมีผลเกินก าหนดระยะเวลาได้ โดย User ทุก

ประเภทสามารถส่งข้อมูล ตรวจสอบ หรอือนุมัติรายการวนัท่ีมีผลเกินก าหนดระยะเวลา (Overdue) 

1. ผู้ท ารายการ (Maker) : เข้าสู่ระบบ > เมนูงานของฉัน (My Task) > รายการรอด าเนินการ (To Do List) 

หากเป็นรายการ Bulk Manual สามารถแก้ไขวนัท่ีมีผลผ่านหน้าจอ 

1.1 กรณีเป็นการอัปโหลด (Bulk Upload) เกินก าหนดระยะเวลา ให้กดไปท่ีรายการท่ีต้องการแก้ไข และ

กดปุ่ม “ถัดไป” ระบบจะแสดงข้อความเพ่ือเล่ือนวนัท่ีรายการมีผล 
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2. ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) : เข้าสู่ระบบ > เมนูงานของฉัน (My Task) > รายการรอด าเนินการ (To Do 

List) ระบบจะแสดงแถบสีแดงรายการวนัท่ีมีผลเกินก าหนดระยะเวลา (Overdue) และระบุข้อมูลใต้วนัท่ีมีผล 

“เกินก าหนดระยะเวลา” 
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โดยผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) สามารถตรวจสอบรายการวนัท่ีมีผลเกินก านหดระยะเวลา (Overdue) 

ได้ 

 
 

3. ผู้อนุมัติรายการ (Approver) : เข้าสู่ระบบ > เมนูงานของฉัน (My Task) > รายการรอด าเนินการ (To Do 

List) ระบบจะแสดงแถบสีแดงรายการวนัท่ีมีผลเกินก าหนดระยะเวลา (Overdue) และระบุข้อมูลใต้วนัท่ีมีผล 

“เกินก าหนดระยะเวลา” หรอืในกรณีอนุมัติรายการเกิน Cut Off Time 
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เม่ือผู้อนุมัติ (Approver) อนุมัติรายการ ระบบจะแสดงข้อความ “เกินระยะเวลาท่ีก าหนด” และแสดงวนัท่ีมีผล

ใหม่ หากผู้อนุมัติต้องการเล่ือนวนัท่ีมีผลให้กดปุ่ม “ด าเนินการต่อ) 

 
 

ระบบจะแสดงหน้าจอให้ระบุรหัส OTP เพ่ือยืนยันการท ารายการต่อไป 

 
 

 

 

 

 



 
 

98 | P a g e  

 

 

การท ารายการต้ังล่วงหน้า และท าซ้า (Recurring) 

 ระบบ Krungthai Business สามารถท ารายการซ้าได้เฉพาะการท ารายการแบบแมนนวล (Manual) บน

หน้าจอเท่าน้ัน โดยผู้ท ารายการสามารถเลือกได้ตามขั้นตอน 

1. ท ารายการโอนเงนิ Bulk Payment – Bulk Manual หรอื ท ารายการโอนเงนิ Bulk Payment – Bulk 

Manual ตามขัน้ตอน เล่ือนปุ่มต้ังรายการล่วง (Recurring) 

 
 

2. ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) จะเห็นข้อมูลการต้ังรายการล่วงหน้า (Recurring) 
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3. ผู้อนุมัติรายการ (Approver) จะเห็นข้อมูลการต้ังรายการล่วงหน้า (Recurring) 

 
 

4. เม่ือผู้อนุมัติ (Approver) อนุมัติรายการเสรจ็ ระบบจะด าเนินการท ารายการแรกตามวนัท่ีมีผลท่ีก าหนด และ

สถานะของรายการจะถูกเปล่ียนเป็น “ต้ังรายการล่วงหน้า (Recurring)” จนกวา่จะด าเนินการครบตามจ านวน

ครัง้ระบุ 
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5. User สามารถตรวจสอบจ านวนครัง้ได้โดยการน าเม้าส์ชี้ไปท่ีไอคอน  ระบบจะแสดงจ านวนครัง้ท่ีท ารายการ

เสรจ็ส้ิน 

 
 

6. และสามารถตรวจสอบรายงานได้จากเมนู “รายงาน“ โดยสามารถระบุรหัสอ้างอิงแพ็กเกจ (Package 

Reference) เพ่ือตรวจสอบผลการท ารายการ 

หมายเหตุ: การดาวน์โหลดรายงานในหน้าสถานะรายการจะไม่แสดงปุ่มดาวน์โหลดรายงานจนกวา่จะครบจ านวนครัง้ท่ีก าหนด 
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7. หรอื สามารถตรวจสอบรายการโอนเงนิได้จาก Statement ในระบบ Krungthai Business โดยใช้รหัส

อ้างอิงแพ็กเกจ (Package Reference) ในการค้นหารายการ 

 
 

8. User สามารถตรวสอบรายการล่วงหน้าเพ่ิมได้ท่ีเมนู บัญชี > เลือกบัญชีท่ีท ารายการ  
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9. เล่ือนหน้าจอลงมาด้านล่างจะพบรายการล่วงหน้าของบัญชีท่ีท ารายการ โดยจะแสดงข้อมูล Value Date 

ถัดไป 

 
 

10. เม่ือเลือกไปท่ีรายการจะแสดงพาแนลด้านข้างเพ่ือแสดงรายละเอียดเพ่ิม 
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11. ระบบจะมีการแจ้งเตือนรายการ Recurring ล่วงหน้า 3 วนั ผ่านทางอีเมล และ SMS ทุก User ท่ีได้ด าเนินการ

ท ารายการ 

หมายเหตุ: การได้รบัการแจง้เตือนผ่านอีเมล หรอื SMS ต้องได้รบัการก าหนดสิทธิจ์ากแอดมินของผู้ใช้บรกิาร 

ผู้ท ารายการ (Maker) 
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ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 
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ผู้อนุมัติรายการ (Checker) 

 
 

ตัวอย่างการแจง้เตือนผ่าน SMS 

 

 
 



 
 

106 | P a g e  

 

 

การยกเลิกรายการ 

 ผู้ท ารายการสามารถยกเลิกรายการได้ด้วยตัวเองบนระบบ Krungthai โดยสามารถยกเลิกรายการได้เฉพาะ

สถานะ “ต้ังรายการล่วงหน้า (Schedule)” เท่าน้ัน หากรายการมีสถานะ “ก าหนดส่งเรยีบรอ้ย (Submitted for 

Processing)” จะไม่สามารถยกเลิกรายการได้ทุกกรณี 

1. ผู้ท ารายการ (Maker) จะเป็นผู้ด าเนินการยกเลิกรายการโดยเข้าไปท่ี เมนูงานของฉัน (My Task) > สถานะ

รายการ (Task Status) ระบบจะแสดงไอคอน  รายการท่ีสามารถยกเลิกได้ 
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2. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อความเพ่ือยืนยันการลบรายการ ผู้ท ารายการระบุเหตุผล กดปุ่ม “ลบ 

(Discarded)” 

 
 

3. ระบบจะแสดงสถานะรายการ “ลบ (Discarded)” โดยเม่ือน าเม้าส์ชี้ไปท่ีไอคอน  จะแสดงเหตุผลในการ

ยกเลิก 

 
 

 

 

. 
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การสรา้ง Template 

 การบันทึก Template บนระบบ Krungthai Business เม่ือท ารายการบันทึก Template เรยีบรอ้ยแล้ว 

ผู้ใช้งานระบบท่ีสามารถท ารายการโอนเงนิได้จะมองเห็น Template ท้ังหมดท่ีบันทึกไว ้

1. กรณีท ารายการโอนเงนิ Bulk Payment แบบไม่มีผู้อนุมัติรายการ เม่ือยืนยัน OTP เรยีบรอ้ยแล้วระบบจะ

แสดงปุ่ม “บันทึกเป็น TEMPLATE” 
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2. กรณีท ารายการโอนเงนิ Bulk Payment แบบมีผู้อนุมัติรายการ เม่ือผู้ท ารายการ (Maker) กดปุ่ม “ส่ง

ข้อมูล” เรยีบรอ้ยแล้ว ระบบจะแสดงปุ่ม “บันทึกเป็น TEMPLATE” 
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3. กดปุ่ม “บันทึกเป็น TEMPLATE” ผู้ท ารายการระบุชื่อท่ีต้องการ กดปุ่ม “ถัดไป” 

 
 

4. ระบบแสดงข้อความ “บันทึก Template ส าเรจ็” 
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5. หากต้องการใช้งาน Template ในครัง้ถัดไป เข้าไปท่ีเมนู “โอน & จ่าย” ระบบจะแสดง Template ท่ีบันทึก

ไว ้เลือก Template ท่ีต้องการ 

 
 

6. ระบบแสดงพาแนลด้านล่างเพ่ือสรุปรายละเอียดของ Template ดังกล่าว กดปุ่ม “ท ารายการ” 
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7. ระบบจะเข้าสู่หน้าจอการท ารายการ โดยผู้ท ารายการสามารถเลือกผู้รบัช าระเงนิใหม่ได้ตามขั้นตอน หากมีการ

เพ่ิมข้อมูลใหม่ Template ท่ีเลือกมาจะไม่ถูกอัปเดต ผู้ท ารายการจะต้องกดปุม่ “บันทึกเป็น Template” 

หากต้องการบันทึกข้อมูลท่ีเพ่ิมใหม่ 

 
 

8. หากผู้ท ารายการต้องการสรา้ง Template ก่อนการโอนเงนิ สามารถไปท่ีเมนู “ผู้รบัเงนิ & Template” 
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หรอืท่ีหน้า โอน & จ่าย กดปุ่ม “ + สรา้ง TEMPLATE ใหม่”  

 
 

ระบบจะแสดงประเภทของ Template โอนเงนิให้เลือกตามภาพด้านล่าง 
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8.1  เลือกแทป “Template” ระบบจะแสดงเมนูให้เลือก 2 รูปแบบ 

 
 

และจะแสดงข้อมูล Template ท่ีถูกบันทึกไวห้น้าท้ังหมด ผู้ท ารายการสามารถเลือกไอคอนบนหน้าจอเพ่ือท า

รายการ ดังต่อไปน้ี 
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  แก้ไขข้อมูลใน Template เม่ือกดไอคอนน้ีระบบจะเข้าสู่หน้าจอรายละเอียดผู้รบัเงนิใน Template 

น้ันเพ่ือให้ผู้ท ารายการแก้ไขข้อมูลท่ีต้องการ 

  
 

  ใช้ข้อมูลใน Template น้ันซ้า (Copy Template) เม่ือเลือกไอคอนน้ีระบบจะสรา้งข้อมูลอัตโนมัติ

โดยใช้ข้อมูลผู้รบัเงนิรายเดียวกัน และจ านวนเงนิเดียวกัน  
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  ลบ Template เม่ือกดไอคอนน้ีระบบจะแสดงข้อความเตือน และหากกดปุ่ม “ลบ” ระบบจะลบ 

Template ดังกล่าวทันที 

  
 

 สรา้ง Template ส าหรบับรกิารแบบ Bulk 

o โอนเงนิ Bulk – Manual : เลือกประเภทการด าเนินการหลายรายการท่ีต้องการสรา้ง 

Template กดปุ่ม “ถัดไป” 
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o จ่ายเงนิเดือน : เลือกประเภทการจ่ายเงนิเดือนท่ีต้องการสรา้ง Template กดปุ่ม “ถัดไป” 

 
 

 สรา้ง Template โอนเงนิ : เป็นการสรา้ง Template ส าหรบัการโอนเงนิแบบ Single 
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8.2  ระบบจะแสดงหน้าจอการท ารายการตามบรกิารท่ีเลือก ยกตัวอย่าง เช่น การสรา้ง Template Bulk 

Online เป็นต้น 
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8.3  ผู้ท ารายการสามารถด าเนินการบันทึกรายชื่อผู้รบัเงนิแต่ละประเภท เม่ือเลือกผู้รบัเงนิเรยีบรอ้ยแล้ว กด

ปุ่ม “อัปเดต” 

  

 

8.4  ระบบจะไปสู่หน้าจอเพ่ือใส่ข้อมูลการโอนเงนิ กดปุ่ม “อัปเดต” 
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8.5  ระบบแสดงหน้าจอสรุปข้อมูลรายการสรา้ง Template ท้ังหมด กดปุ่ม “บันทึก” 

 

 

8.6  ระบบแสดงหน้าจอบันทึก Template เรยีบรอ้ย ผู้ท ารายการสามารถเลือก “สรา้ง TEMPLATE ใหม่” 

หรอื “ท ารายการ” จาก Template ท่ีบันทึกเรยีบรอ้ยแล้ว 
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9. Template ท่ีถูกบันทึกจะแสดงท่ีเมนู “โอน & จ่าย” 

 
 

10. ในระหวา่งการสรา้ง Template หากยังไม่สามารถสรา้งต่อได้จนเสรจ็ให้กดท่ีเมนูใดก็ได้เพ่ืออกจากหน้าจอ

ระบบจะบันทึก Template ดังกล่าวไวท่ี้แทป “ดราฟท์ Template” ซึ่งผู้ท ารายการสามารถแก้ไขและ

ด าเนินการต่อให้เสรจ็ หรอืลบรายการ Template ท่ีดราฟท์ไวอ้อกจากรายการ 
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การตรวจสอบสถานะรายการ 

 การตรวจสอบสถานะรายการบนระบบ Krungthai Business ทุกประเภท User ท่ีใช้งานในระบบจะสามารถ

ตรวจสอบข้อมูลได้หลังจากมีการส่งข้อมูลเข้าระบบ และได้รบัรหัสอ้างอิงแพ็กเกจ (Package Reference) 

1. User สามารถตรวจสอบรายการได้จากเมนู “งานของฉัน” โดยเล่ือนลงมาท่ี “สถานะรายการ” 

 
 

 

2. User สามารถน ารหัสอ้างองิแพ็กเกจ (Package Reference) ใช้ในการค้นหา 
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3. หรอืใช้ตัวกรอง (Filter) 

3.1  วนัท่ี & เวลาท่ีมีผล 

3.2  ประเภทบรกิาร 

3.3  จ านวนเงนิ 

3.4  สกุลเงนิ 

3.5  สถานะ 

3.6  สรา้งเม่ือ 

 
. 

4. เม่ือผู้อนุมัติด าเนินการอนุมัติรายการเสรจ็ส้ินให้ตรวจสอบสถานะการท ารายการจากหน้า งานของฉัน > สถานะ

รายการ > หน้าสรุปผลการท ารายการน้ัน หรอื 
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5. ตรวจสอบสถานะท ารายการจากหน้า งานของฉัน > สถานะรายการ ระบบจะแสดงข้อมูลรายการท้ังหมดโดยจะ

แสดงหน้าละ 10 รายการ โดยหากระบบก าลังด าเนินการท ารายการ สามารถกดไอคอน  เพ่ือดูสถานะรายการ

ล่าสุดท่ีระบบก าลังด าเนินการ 

 
 

6. สถานะการท ารายการท้ังหมดบนระบบ Krungthai Business 

 ส่งเรยีบรอ้ย (Submitted)  

 ตรวจสอบแล้ว (Reviewed) 

 อนุมัติ (Approved) 

 ก าหนดเรยีบรอ้ย (Scheduled) หากระบุวนัท่ีมีผลล่วงหน้าระบบจะแสดงสถานะอยู่ท่ีก าหนดเรยีบรอ้ย  

 ส่งเพ่ือด าเนินการเรยีบรอ้ย (Submitted for Processing) ระบบส่งข้อมูลรายการเพ่ือด าเนินการ

โอนเงนิ 

 รายการส าเรจ็ (Successful) หรอื 
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 รายการส าเรจ็บางส่วน (Partially Successful) กรณีมีรายการส าเรจ็บางส่วน และบางส่วนไม่ส าเรจ็ 

โดยระบบจะสรุปจ านวนรายการเม่ือกดไอคอน  หรอื 

 
 รายการไม่ส าเรจ็ (Unsuccessful)  
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7. กรณีการท ารายการวนัท่ีมีผลล่วงหน้าระบบจะค้างสถานะ “ต้ังรายการล่วงหน้า” หรอื “Schedule” 
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การแจง้เตือนผู้ใช้งานผ่านอเีมล และ SMS ส าหรบัการท ารายการแบบ   

Bulk Payment 

 การแจ้งเตือนผู้ใช้งานบนระบบ Krungthai Business ขึ้นอยู่กับการก าหนดโดยแอดมินของผู้ใช้บรกิาร โดย

หากไม่ได้รบัการแจ้งเตือนสามารถติดต่อแอดมินของผู้ใช้บรกิารเพ่ือตรวจสอบการก าหนดการแจ้งเตือน 

การแจง้เตือนผ่านอเีมล 
1. ผู้ท ารายการ (Maker)  

1.1 สรา้งรายการแบบอัปโหลดไฟล์ระบบจะแจ้งเตือนการอัปโหลดดังกล่าววา่ส าเรจ็หรอืไม่ 

หมายเหตุ: การแจ้งเตือนการท ารายการจะแจง้เตือนเฉพาะการสรา้งรายการอัปโหลดผ่านทางหน้าจอ หรอืการวางไฟล์ sFTP 

เท่าน้ัน 

กรณีอัปโหลดรายการส าเรจ็ 

 

กรณีอัปโหลดรายการไม่ส าเรจ็ 
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1.2 ผู้ท ารายการได้รบัการแจ้งเตือนเม่ือผู้อนุมัติท ารายการ 

ผู้อนุมัติ อนุมัติรายการ 

 

ผู้อนุมัติ ไม่อนุมัติรายการ 

 
 

2. ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker)  

2.1 ผู้ตรวจสอบรายการได้รบัอีเมลแจ้งเตือนมีรายการต้องตรวจสอบ 

แจง้เตือนมีรายการต้องตรวจสอบ 
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2.2 ผู้ตรวจสอบรายการได้รบัอีเมลแจ้งเตือนเม่ือผู้อนุมัติท ารายการ 

ผู้อนุมัติ อนุมัติรายการ 

 

ผู้อนุมัติ ไม่อนุมัติรายการ 

 

 

3. ผู้อนุมัติรายการ (Approver)  

3.1 ผู้อนุมัติรายได้รบัอีเมลแจ้งเตือน 

กรณีไม่มีผู้ตรวจสอบรายการ 

 

กรณีมีผู้ตรวจสอบรายการ 
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3.2 ผู้อนุมัติรายได้รบัอีเมลแจ้งเตือนการอนุมัติ หรอืไม่อนุมัติรายการ 

ผู้อนุมัติอนุมัติรายการ 

 

ผู้อนุมัติไม่อนุมัติรายการ 

 

 

การแจง้เตือนผ่าน SMS 

1. ผู้ท ารายการ (Maker) 

1.1 สรา้งรายการแบบอัปโหลดไฟล์ระบบจะแจ้งเตือนการอัปโหลดดังกล่าววา่ส าเรจ็หรอืไม่ 

หมายเหตุ: การแจ้งเตือนการท ารายการจะแจง้เตือนเฉพาะการสรา้งรายการอัปโหลดผ่านทางหน้าจอ หรอืการวางไฟล์ sFTP 

เท่าน้ัน 

กรณีอัปโหลดรายการไส าเรจ็ 

 

กรณีอัปโหลดรายการไม่ส าเรจ็ 
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1.2 ผู้ท ารายการได้รบัการแจ้งเตือนเม่ือรายการส่งให้ผู้อนุมัติ 

กรณีไม่มีผู้ตรวจสอบรายการ  

 

กรณีมีผู้ตรวจสอบรายการ  

N/A 

1.3 ผู้ท ารายการได้รบัการแจ้งเตือนเม่ือผู้อนุมัติท ารายการ 

ผู้อนุมัติอนุมัติรายการ 

 

ผู้อนุมัติไม่อนุมัติรายการ 

 
 

1.4 ผู้ท ารายการได้รบัการแจ้งเตือนผลลัพธ์การท ารายการ 

แจง้ผลการท ารายการส าเรจ็ 

 

แจง้ผลการท ารายการไม่ส าเรจ็ 
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2. ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker)  

2.1 ผู้ตรวจสอบรายการได้รบั SMS แจ้งเตือนมีรายการท่ีต้องตรวจสอบ 

แจง้เตือนมีรายการท่ีต้องตรวจสอบ 

 

 

 

2.2 ผู้ตรวจสอบรายการได้รบั SMS แจ้งเตือนการอนุมัติรายการ 

ผู้อนุมัติ อนุมัติรายการ 

 

ผู้อนุมัติ ไม่อนุมัติรายการ 
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3. ผู้อนุมัติรายการ (Approver)  

3.1 ผู้อนุมัติได้รบัการแจ้งเตือนเม่ือผู้ท ารายการด าเนินการกดส่งข้อมูล หรอืผู้ตรวจสอบรายการ

ด าเนินการตรวจสอบรายการเรยีบรย้แล้ว 

กรณีไม่มีผู้ตรวจสอบรายการ 
 

 

กรณีมีผู้ตรวจสอบรายการ 
 

 

3.2 ผู้อนุมัติรายการท ารายการ 

ผู้อนุมัติ อนุมัติรายการ 
 

 

ผู้อนุมัติ ไม่อนุมัติรายการ 
 

 

3.3 ระบบแจ้งเตือนผลการท ารายการ 

แจง้ผลการท ารายการส าเรจ็ 

 

แจง้ผลการท ารายการไม่ส าเรจ็ 
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การแจง้เตือนผู้รบัเงนิผ่านอเีมล และ SMS 

 บนระบบ Krungthai Business หากผู้ท ารายการโอนเงนิระบุข้อมูลอีเมล และ SMS ของผู้รบัเงนิระบบจะส่ง

อีเมล และ SMS เพ่ือแจ้งเตือนไปยังผู้รบัเงนิเม่ือการโอนเงนิมีผลส าเรจ็เท่าน้ัน 

การแจง้เตือนผ่านอเีมล 

 

การแจง้เตือนผ่าน SMS 
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การดาวน์โหลดรายงาน 

 การโอนเงนิบนระบบ Krungthai Business ทุกวธิีในการโอนเงนิสามารถดาวน์โหลดรายงานได้ โดยบนระบบ 

Krungthai Business มีรายงาน ดังนี้ 

1. รายงาน Pre – Approve : รายงานท่ีใช้ในการน าเสอผู้บรหิารในการอนุมัติรายการ ซึ่งผู้ท ารายการ 

(Maker) จะสามารถดาวน์โหลดก่อน การตรวจสอบรายการ หรอื อนุมัติรายการเท่านั้น ไม่สามารถดาวน์โหลด

ย้อนหลังได้ 

2. Payment Detail Transaction : รายงานแสดงรายละเอยีดรายการท้ังหมดส าหรบัรหัสอา้งองิแพ็กเกจนัน้ 

โดยจะแสดงข้อมูลรายการโอนเงนิส าเรจ็ และไม่ส าเรจ็ 

3. Payment Detail Incomplete Transaction : รายงานแสดงรายละเอยีดรายการโอนเงนิไม่ส าเรจ็ท้ังหมด

ส าหรบัรหัสอา้งองิแพ็กเกจนั้น 

4. Payment Summary Transaction : รายงานสรุปยอดรายการท้ังหมดส าหรบัรหัสอา้งองิแพ็กเกจนั้น 

5. Summary of Transaction Report : รายงานสรุปรายการโอนเงนิทุกประเภทการโอนเงนิบนระบบ 

Krungthai Business  

6. Bulk Payment Output File : การดาวน์โหลด Output File สรุปผลรายการ Bulk Payment 

7. ใบแจ้งยอดเงนิเข้าบัญชี (Credit Advice) : ใบแจ้งยอดเงนิเข้าบัญชี หากมีการระบุ Email Notification 

ในการโอนเงนิระบบจะน าส่งอเีมลให้ผู้รบัเงนิอตัโนมัติ  

8. ใบแจ้งการหักบัญชี (Debit Advice) : ใบแจ้งยอดการหักบัญชีของบรษัิท 
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ขั้นตอนการดาวน์โหลดรายงาน 

การดาวน์โหลดรายงานมี 2 วธิี ดังนี้ 

1. การดาวน์โหลดจากเมนู                      

1.1 เลือกเมนู งานของฉัน > สถานะรายการ 

ระบุเงื่อนไขเพ่ือเลือกรายการท่ีต้องการดาวน์โหลดรายงาน จากนั้น กดเลือกรายการนั้น
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1.2 เลือก                                       
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1.3 เลือก รายงานท่ีต้องการ ดาวน์โหลด   

     จากนั้น เลือก                                    
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1.4 รายงานจะแสดงใน  

 กดเลือกรายงานท่ีต้องการ 

 
ระบบจะท าการดาวน์โหลดรายงานมาไวใ้นเครื่อง สามารถเรยีกดูรายงานและจัดเก็บ 
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1.5 รายงานท่ีสามารถดาวน์โหลดได้จากเมนูนี้ประกอบด้วย 

 รายงาน Pre – Approve  

 Payment Detail Transaction  

 Payment Detail Incomplete Transaction  

 Payment Summary Transaction  

 ใบแจ้งยอดเงนิเข้าบัญชี (Credit Advice)  

 ใบแจ้งการหักบัญชี (Debit Advice)  

 

2. การดาวน์โหลดจากเมนู                      

2.1 เลือกเมนู รายการเดินบัญชี&รายงาน > รายงาน > ขอรายงานใหม่ 
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2.2 เลือกประเภทรายงาน “ช าระเงนิ” 

 เลือกประเภทรายงาน “ช าระเงนิ” ระบบจะแสดงรายงานท่ีเก่ียวข้องท่ีสามารถดาวน์โหลดได้ 

เลือกชื่อรายงานท่ีต้องการดาวน์โหลด 

 

 
 

ระบุเงื่อนไขท่ีต้องการค้นหา จากนั้นเลือก 

                         

 



 
 

142 | P a g e  

 

 

ระบบจะแสดงสถานะ ค าขอส าเรจ็ กรุณาดาวน์โหลดจากประวติัรายงาน  

 
2.3 รายงานจะแสดงใน รายการเดินบัญชี&รายงาน > รายงาน > ประวติัรายงาน 

 กดเลือกรายงานท่ีต้องการ 
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ระบบจะท าการดาวน์โหลดรายงานมาไวใ้นเครื่อง สามารถเรยีกดูรายงานและจัดเก็บ 

 

 
 

หรอืสามารถเรยีกรายงานได้จาก  

กดเลือกรายงานท่ีต้องการ 

 
 

เลือก  
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ระบบจะท าการดาวน์โหลดรายงานมาไวใ้นเครื่อง สามารถเรยีกดูรายงานและจัดเก็บ 
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2.4 รายงานท่ีสามารถดาวน์โหลดได้จากเมนูนี้ประกอบด้วย 

 Bulk Payment Output File  

 Payment Incomplete Transaction Report  

 Payment Transaction Report 

 Payment Summary Report 

 Summary of Transaction Report 

 ใบแจ้งยอดเงนิเข้าบัญชี (Credit Advice)  

 ใบแจ้งการหักบัญชี (Debit Advice)  
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21 Debit Advice รำยกำรช ำระเงนิ 

24 รำยงำนรบัช ำระ Same Day  

26 รำยงำนรบัช ำระ ย้อนหลัง 

  

  

Table of Content 



 
 

3 | P a g e  

 

 

ช ำระเงนิ (จำ่ยบิล) 

1. หลังจากท่ีผู้ใช้เข้าระบบเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแล้ว สามารถเลือกเมนู “โอน/จ่าย” ทางด้าน

ซา้ยมือ, และเลือกเมนู “ช าระเงนิ” 

2. ผู้ใชง้านเลือกบัญชท่ีีจะหักเงนิ  

 

หน้าจอการเลือกเมนู ช าระเงิน 

หน้าจอการเลือกบัญชีท่ีจะหักเงิน 
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3. ผู้ใชง้านเลือก Bill ท่ีต้องการ และระบุขอ้มูลอ้างอิงพรอ้มจ านวนเงนิท่ีต้องการช าระ 

 

4. ตรวจสอบข้อมูล และยืนยันการช าระเงนิ 

 

หน้าจอการระบุข้อมูลการช าระเงิน 

หน้าจอตรวจสอบขอ้มูล 
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หน้าจอยืนยัน 

หน้าจอยืนยันรหัส OTP 
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5. ผู้ใชง้านสามารถตรวจสอบสถานะการช าระ ได้ท่ีเมนู “งานของฉัน” 

 

 

 

 

 

หน้าจอแสดงผลการจา่ยบิล 

หน้าจอตรวจสอบสถานะรายการ 
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ช ำระเงนิ (จำ่ยบิล) ส ำหรบัหน่วยงำนท่ีมี บรกิำรตรวจสอบยอดช ำระเงนิ 

1. หลังจากท่ีผู้ใช้เข้าระบบเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแล้ว สามารถเลือกเมนู “โอน/จ่าย” ทางด้าน

ซา้ยมือ, และเลือกเมนู “ช าระเงนิ” 

2. ผู้ใชง้านเลือกบัญชท่ีีจะหักเงนิ  

 

หน้าจอการเลือกเมนู ช าระเงิน 

หน้าจอการเลือกบัญชีท่ีจะหักเงิน 
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3. ผู้ใชง้านเลือก Bill ท่ีต้องการ, ระบุข้อมูลอ้างอิง และกดตรวจสอบจ านวนเงนิ 

4. ตรวจสอบข้อมูล และยืนยันการช าระเงนิ 

 

หน้าจอการตรวจสอบจ านวนเงิน 

หน้าจอตรวจสอบขอ้มูล 
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หน้าจอยืนยัน 

หน้าจอยืนยันรหัส OTP 
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หน้าจอแสดงผลการจา่ยบิล 
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ช ำระเงนิ (จำ่ยบิล) แบบมีผู้อนุมัติรำยกำร 

1. Maker: หลังจากท่ีผู้ใช้เข้าระบบเป็นท่ีเรยีบร้อยแล้ว สามารถเลือกเมนู “โอน/จ่าย” 

ทางด้านซา้ยมือ, และเลือกเมนู “ช าระเงนิ” 

2. ผู้ใชง้านเลือกบัญชท่ีีจะหักเงนิ  

 

หน้าจอการเลือกเมนู ช าระเงิน 

หน้าจอการเลือกบัญชีท่ีจะหักเงิน 
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3. ผู้ใชง้านเลือก Bill ท่ีต้องการ และระบุขอ้มูลอ้างอิงพรอ้มจ านวนเงนิท่ีต้องการช าระ 

 

4. ตรวจสอบข้อมูล และยืนยันการช าระเงนิ 

 

หน้าจอการระบุข้อมูลการช าระเงิน 

หน้าจอตรวจสอบขอ้มูล 
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หน้าจอตรวจสอบ & ส่งขอ้มูล 

หน้าจอแสดงผลการส่งรายการ 
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5. ผู้ใชง้านสามารถตรวจสอบสถานะการช าระ ได้ท่ีเมนู “งานของฉัน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าจอตรวจสอบสถานะรายการ 
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1. Approver: หลังจากท่ีผู้ใช้เข้าระบบเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแล้ว สามารถเลือกเมนู “งานของ

ฉัน” ทางด้านซา้ยมือ, และเลือกรายการท่ีต้องการ 

 

2. ผู้ใชง้านตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติ 

 

หน้าจอการเลือกรายการ 

หน้าจอตรวจสอบขอ้มูล 
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หน้าจอยืนยันรหัส OTP 

หน้าจอแสดงผลช าระ 
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ช ำระเงนิ (ยอดเรยีกเก็บจำกคู่ค้ำ/Outstanding Bill) 

1. ผู้ใชง้านจะได้รบัแจง้เตือนยอดเรยีกเก็บ ท่ีกระด่ิงด้านบนของหน้าจอ 

 

หน้าจอรายการเตือนในกระด่ิง 
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2. ผู้ใชง้านสามารถช าระเงนิโดยกดรายการในกระด่ิง หรอืจากเมนู “งานของฉัน” 

3. ตรวจสอบข้อมูลและยนืยันการช าระเงนิ 

 

หน้าจอรายการเรยีกเก็บ 

หน้าจอตรวจสอบรายละเอียดการเรยีกเก็บ 
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หน้าจอยืนยันรหัส OTP 

หน้าจอแจง้ผลช าระ 



 
 

20 | P a g e  

 

4. ผู้ใชง้านสามารถตรวจสอบสถานะการช าระ ได้ท่ีเมนู “งานของฉัน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าจอรายการช าระท้ังหมด 

รายละเอียดและสถานะการช าระ 
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Debit Advice รำยกำรช ำระเงนิ 

1. ผู้ใชง้านเลือกเมนู “รายการเดินบัญช ี& รายงาน” และเมนู “ขอรายงานใหม่” 

 

 

2. ผู้ใชง้านเลือก “Debit Advice for Bill Payment” 
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3. ผู้ใชง้านเลือกวนัท่ีและบัญชท่ีีช าระเงนิ 
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4. ผู้ใชง้านดูรายงานท่ีรอ้งขอได้ท่ีเมนู “รายงาน” 
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รำยงำนรบัช ำระ Same Day 

1. ผู้ใชง้านเลือกเมนู “รายการเดินบัญช ี& รายงาน” และเมนู “ขอรายงานใหม่” 

 

2. ผู้ใชง้านเลือก “Bill Payment Report - Same Day” 
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3. ผู้ใชง้านเลือก ชว่งเวลา, รหัสบรษัิท (Company Code), สถานะรายการ และกดค้นหา 
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รำยงำนรบัช ำระ ย้อนหลัง 

1. ผู้ใชง้านเลือกเมนู “รายการเดินบัญช ี& รายงาน” และเมนู “ขอรายงานใหม่” 

 

2. ผู้ใชง้านเลือก “Bill Payment Report – by Period” 
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3. ผู้ใชง้านเลือก รูปแบบไฟล์, วนัท่ีรบัช าระ และรหัสบรษัิท (Company Code)  
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4. ผู้ใชง้านดูรายงานท่ีรอ้งขอได้ท่ีเมนู “รายงาน” 
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International Transfer 

18 Nov 2021 

Version 1.0 

Krungthai Business
User Manual for Web 

โอนเงนิต่างประเทศ - Outward Remittance 
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 บรกิารโอนเงนิต่างประเทศผ่านระบบ Krungthai Business  
การโอนเงนิตราต่างประเทศ Outward Remittance ผ่านระบบ Krungthai Business เป็นระบบงานท่ีธนาคารให้บรกิารโอนเงนิ

ต่างประเทศแก่ลูกค้า โดยลูกค้าท ารายการผ่านช่องทางอินเตอรเ์น็ตผ่านเวปหรอื Mobile Application ด้วยตนเองบนระบบ Krungthai Business 

ส าหรบัลูกค้ากลุ่ม นิติบุคคล หน่วยงานราชการ หน่วยงานรฐัวสิาหกิจ และกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดารายใหญท่ีได้รบัอนุมัติจากธนาคารเป็นกรณี

พิเศษ 

บรกิารต่างประเทศ 

 Website Application Krungthai Business 

ประเภทบรกิาร  เพ่ิมข้อมูลผู้รบัเงนิ 

 โอนเงนิต่างประเทศ 

 ตรวจสอบสถานะรายการ 

 ยกเลิกรายการ 

 ตรวจสอบรายการเดินบัญช ี

 ตรวจสอบรายงาน 

 เพ่ิมข้อมูลผู้รบัเงนิ 

 โอนเงนิต่างประเทศ 

 ตรวจสอบสถานะรายการ 

 ยกเลิกรายการ 

 ตรวจสอบรายการเดินบัญช ี

 

ประเภทบัญชีโอนออก  CASA THB 

 FCD 

 CASA THB 

 FCD 

ประเภทการโอน  โอนแบบมีผลทันที 

 โอนแบบระบุวันท่ี 

 Pre-Advice 

 โอนแบบมีผลทันที 

 โอนแบบระบุวันท่ี 

 Pre-Advice 

การแนบเอกสาร

ประกอบการโอน 

 รองรบัการแนบเอกสารประกอบการโอน -  

จ านวนเงนิท่ีโอน  < 200,000 USD หรอืเทียบเท่า 

 ≥ 200,000 USD หรอืเทียบเท่า 

 < 200,000 USD หรอืเทียบเท่า 
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 การเพ่ิมการใช้งานบรกิารโอนเงนิต่างประเทศ  

 

 

1. เข้าสู่ระบบ Krungthai Business  

- หากผู้ใช้เข้าใช้งานด้วย Role ‘Super User’ จะสามารถเพ่ิมการใช้งานการโอนเงนิต่างประเทศให้ user อ่ืนๆได้ทันที 

- หากผู้ใช้เข้าใช้งานด้วย Role ‘Admin Maker’ เม่ือเพ่ิมการใช้งานการโอนต่างประเทศให้ user อ่ืนๆแล้ว จะต้องให้ผู้ใช้ใน Role 

‘Admin Approver’ ท าการอนุมัติอีกครัง้ รายการถึงจะสมบูรณ์ 

2. คลิกท่ีเมนู ‘Settings’  

3. คลิกท่ี tab ‘User Profile Details’ 

4. ในตาราง List of User ให้คลิกท่ี tab ‘Users’ 

5. ท าการค้นหา User ท่ีต้องการก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้เมนู International ได้ โดยกรอกค าค้นหาในช่อง ‘Search’ 

 

6. Click ท่ี Icon รูปดินสอ เพ่ือท าการการแก้ไขข้อมูลของ user ท่ีเลือก 

7. ระบบจะแสดง Pop-up ให้ยืนยันการแก้ไขข้อมูลของ user ท่ีเลือก 
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8. คลิกท่ีปุ่ม ‘EDIT’ เพ่ือยืนยันการแก้ไขข้อมูล 

 

9. ระบบจะแสดง panel ส าหรบัการแก้ไข User Details 

10. สามารถกด icon  เพ่ือขยาย panel ให้แสดงเต็มหน้าจอ 

11. เล่ือน scroll bar ลงมาท่ี tab ‘Entitlement’  

12. Click ท่ี Icon  ในส่วน Entitlement เพ่ือขยายดูรายละเอียดข้อมูล Entitlement 

 

13. Click ท่ี Icon  ในส่วน Financial/Non-Financial เพ่ือขยายดูรายละเอียดสิทธิ์ของการใช้งานในแต่ละ feature 
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14. คลิก icon  ในส่วน Outward Remittance 

 

- ก าหนดสิทธิ์การใช้งานเมนู International Transfer ให้ user ท่ีเลือก โดยสามารถเลือกได้ดังน้ี 

o ‘Viewer’: สามารถดูข้อมูลรายการ International Transfer ได้เท่าน้ัน 

o ‘Maker: สามารถสรา้งข้อมูลรายการ International Transfer ได้เท่าน้ัน โดยหากก าหนดสิทธิ์ให้เป็น ‘Maker’ ระบบจะ 

Enable ช่อง ‘Limit per Transaction’ ให้ผู้ใช้ก าหนด Limit ของ Maker ได้ 

 กรณีท่ีผู้ใช้ก าหนด ‘Limit per Transaction’ Maker จะสรา้งรายการโอนเงนิต่างประเทศต่อรายการได้ไม่เกินจ านวน

เงนิท่ีก าหนดไว้ในช่อง ‘Limit per Transaction’ 

 กรณีท่ีผู้ใช้ไม่ได้ก าหนด ‘Limit per Transaction’ Maker จะสรา้งรายการโอนเงนิต่างประเทศต่อรายการได้ไม่เกิน

จ านวนวงเงนิท่ีก าหนดไว้ของบรษัิท 

o ‘Checker’: สามารถตรวจสอบข้อมูลรายการ International Transfer ได้เท่าน้ัน 

o ‘Approver’: สามารถอนุมัติข้อมูลรายการ International Transfer ได้เท่าน้ัน 

  



 
 

7 | P a g e  

 

 การเพ่ิมข้อมูลผู้รบัเงนิ  

 

 

1. เข้าสู่ระบบ Krungthai Business และคลิกท่ีเมนู ‘Beneficiary & Template’ 

2. คลิกท่ีปุ่ม ‘New Beneficiary’  

 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรบัเพ่ิมข้อมูล ‘New Beneficiary’ 

4. ในการเพ่ิมข้อมูล ‘New Beneficiary’ ส าหรบัการโอนเงนิต่างประเทศ ให้เลือก Transaction Type = ‘International Transfer’ 

5. ระบบจะแสดงส่วน ‘Beneficiary Information’ เพ่ือให้ระบุรายละเอียดของผู้รบัเงนิ 
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- ผู้ใช้สามารถเลือก Beneficiary Type (ผู้รบัเงนิ) ได้ 2 ประเภท คือ‘Corporate’ (ธุรกิจ) ในกรณีท่ีผู้รบัเงนิเป็นนิติบุคคล และ

‘Individual’ (บุคคล) ในกรณีท่ีผู้รบัเงนิเป็นบุคคลธรรมดา โดยผู้รบัเงนิท้ัง 2 ประเภท จะต้องระบุรายละเอียดข้อมูลดังน้ี 

o ‘Beneficiary Name’*: ชื่อผู้รบั โดยผู้ใช้สามารถระบุข้อมูลท่ีอยู่ ต่อท้ายจากชื่อผู้รบัในช่องน้ีได้เช่นกัน  (*Required)  

o ‘Address Line 1*: ท่ีอยู่ของผู้รบับรรทัดท่ี 1 โดยหากระบุชื่อผู้รบัในช่อง ‘Beneficiary Name ไม่พอ ผู้ใช้สามารถระบุข้อมูล

ผู้รบัส่วนท่ีเกินมาในช่อง Address Line1 ได้เช่นกัน แล้วค่อยเร ิม่ระบุท่ีอยู่ของผู้รบัต่อท้าย (*Required) 

o ‘Address Line 2: ท่ีอยู่ของผู้รบับรรทัดท่ี 2 (Optional)  

o ‘Address Line 3: ท่ีอยู่ของผู้รบับรรทัดท่ี 3 (Optional)  

o ‘Nickname’: ชื่อย่อบัญชี หากผู้ใช้ระบุข้อมูลชื่อย่อบัญชี ระบบจะแสดงชื่อย่อบัญชีแทนชื่อผู้รบั (Optional)  
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ตัวอย่างเช่น ชื่อผู้รบั = ‘MIxxxxKY’ ชื่อย่อบัญชี = ‘BUCKS’ ระบบจะแสดงชื่อย่อบัญชีในส่วนข้อมูลรบัเงนิในหน้าจอต่างๆ 

 

o ‘Account No./IBAN’: หมายเลขบัญชีของผู้รบั โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบข้อมูลตามรูปแบบของแต่ละ

ประเทศ 

o Swift Code’: คลิกปุ่ม ‘SEARCH SWIFT CODE’ เพ่ือค้นหาข้อมูล Swift Code ของ Beneficiary Bank 

 

o ระบบจะแสดงหน้าจอ SEARCH SWIFT CODE โดยผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก 

 SWIFT Code 

 Bank Name 

 City 

 Country 

o กรอกข้อมูลท่ีต้องการค้นหาในส่วน Search Criteria 

o หากส่วนใดส่วนหน่ึงของค าค้นหาตรงกับข้อมูลท่ีมีอยู่ในระบบ ระบบจะแสดงข้อมูล Beneficiary Bank ในส่วน Search 

Result 

o คลิกท่ี Beneficiary Bank ท่ีต้องการ ตามข้อมูล Payment Instruction จาก Beneficiary 

o ระบบจะปิดหน้าจอ SEARCH SWIFT CODE และน าข้อมูลท่ีเลือกมาแสดงในหน้าจอ  Beneficiary Information ส่วน 

‘SWIFT Code’ ของ Beneficiary Bank 
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6. กรณีต้องการระบุ Intermediary Bank (เป็น Optional) ให้เลือก Check box ‘Intermediary Bank Information’ แล้ว Click 

ปุ่ม ‘SEARCH SWIFT CODE’ เพ่ือค้นหาข้อมูล Swift Code ของ Intermediary Bank 

7. เม่ือค้นหาข้อมูล Intermediary Bank แล้วให้คลิกท่ี Intermediary Bank ท่ีต้องการ 

8. ระบบจะปิดหน้าจอ SEARCH SWIFT CODE และน าข้อมูลท่ีเลือกมาแสดงในหน้าจอ Beneficiary Information ส่วน ‘SWIFT 

Code’ ของ Intermediary Bank 

 

9. เม่ือกรอกข้อมูล Required fields ครบแล้วระบบจะ enable ปุ่ม ‘SAVE’ ท่ีมุมขวาบน 

10. กดปุ่ม ‘SAVE’ เพ่ือบันทึกข้อมูล 
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11. เม่ือกดปุ่ม ‘SAVE’ ระบบจะปิด Panel ส่วนเพ่ิมข้อมูล และแสดงข้อมูลท่ีบันทึกไว้ในตาราง ‘Beneficiary’  

12. หากผู้ใช้ต้องการแก้ไขข้อมูล ให้กดปุ่มแก้ไขข้อมูล(รูปดินสอ)  เพ่ือแก้ไขข้อมูล 

13. หากผู้ใช้ต้องการลบข้อมูล ให้กดปุ่มลบข้อมูล(รูปถังขยะ)  เพ่ือลบข้อมูล 

14. หากผู้ใช้ต้องการด าเนินการต่อ ให้กดปุ่ม ‘NEXT’ 

 

15. ระบบจะแสดงหน้าจอ ‘Review & Confirm’ และแสดงข้อมูลท่ีบันทึกไว้ในตาราง ‘Beneficiary’  

16. หากผู้ใช้ต้องการกลับไปแก้ไขข้อมูล ให้กดปุ่มลบข้อมูล ‘BACK TO EDIT’ เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล 
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17. หากผู้ใช้ยืนยันการสรา้ง Beneficiary ให้กดปุ่ม ‘CONFIRM’ 

- กรณีสรา้ง Beneficiary ด้วยผู้ใช้ใน Role ‘Maker’ ระบบจะแสดงหน้าจอผลการสรา้งข้อมูล และส่งข้อมูลต่อไปให้ผู้ใช้ใน Role 

‘Checker’ ตรวจสอบรายการ  

- กรณีสรา้ง Beneficiary ด้วยผู้ใช้ใน Role ‘Super User’ ระบบจะแสดง Pop up OTP Verification และระบบจะส่งหมายเลข 

OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ท่ีผูกไว้ในระบบ  

ตัวอย่าง Pop up OTP Verification กรณีสรา้ง Beneficiary ด้วยผู้ใช้ใน Role ‘Super User’ 

 

18. ระบุหมายเลข OTP ท่ีได้รบั แล้วกดปุ่ม ‘VERIFY’ 

 

19.  ระบบจะแสดงหน้าจอผลการสรา้งข้อมูล โดยจะแสดงข้อมูลดังน้ี 

- ‘Reference No.’: หมายเลขอ้างอิง 

- วันท่ีและเวลาท่ีสรา้งข้อมูล 

- ข้อมูลท่ี Beneficiary ไว้ในตาราง ‘Beneficiaries & Billers’ โดยในส่วนน้ี ผู้ใช้สามารถกดท่ีรายการเพ่ือแสดงรายละเอียดของ 

Beneficiary ท่ีเพ่ิมไว้ได้ 
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20. ข้อมูล Beneficiary ท่ีสร้างไว้ จะไปแสดงในหน้าจอสรา้งรายการโอนเงนิต่างประเทศท่ีส่วน Beneficiary ให้ผู้ใช้สามารถเลือก 

Beneficiary ได้  
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 การสรา้งรายการโอนเงนิต่างประเทศ  
การสรา้งรายการโอนเงนิต่างประเทศ สามารถสรา้งรายการได้ โดยผู้ใช้ใน Role ‘Maker’ หรอื ‘Super User’ 

 

ตัวอย่างการสรา้งรายการโอนเงนิต่างประเทศด้วยผู้ใช้ใน Role ‘Maker’ 

1. เข้าสู่ระบบ Krungthai Business ด้วยผู้ใช้ใน Role ‘Maker’ และคลิกท่ีเมนู ‘International’ 

2. คลิกท่ีปุ่ม ‘New International Transfer’  

 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรบัการสรา้งรายการโอนเงนิต่างประเทศ 

4. ผู้ใช้สามารถกดปุ่มย่อขยาย  เพ่ือขยายหน้าจอการสรา้งรายการโอนเงนิต่างประเทศ 

 

5. ในส่วน Select Beneficiary ระบบจะแสดง tab ข้อมูลดังน้ี 

- Tab ‘Beneficiary’ ส าหรบัเลือกข้อมูลผู้รบัเงนิท่ีบันทึกไว้ 
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- Tab ‘New Beneficiary’ ส าหรบัการสรา้งข้อมูลผู้รบัเงนิใหม่ 

6. กรณีท่ีผู้ใช้ต้องการเลือกข้อมูลผู้รบัเงนิท่ีบันทึกไว้ ท าได้โดย Click Tab ‘Beneficiary’ และกรอกค าค้นหาในช่อง Search  เพ่ือท า

การค้นหาข้อมูลผู้รบัเงนิ  

 

- ระบบจะแสดงข้อมูลผู้รบัเงนิท่ีตรงกับค าค้นหาในส่วนผลการค้นหา 

- คลิกท่ีข้อมูลผู้รบัเงนิในส่วนผลการค้นหา  

 

7. กรณีท่ีผู้ใช้ต้องการสรา้งข้อมูลผู้รบัเงนิใหม่ ท าได้โดย Click Tab ‘New Beneficiary’  

- ระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูลผู้รบัเงนิใหม่ ในรูปแบบเดียวกับกรณีสรา้งข้อมูลผู้รบัเงนิจากเมนู ‘Beneficiary & 

Template’ (สามารถดูตัวอย่างการกรอกข้อมูลได้ในคู่มือส่วน ‘การเพ่ิมข้อมูลผู้รบัเงนิ’) 

 

- การสรา้งข้อมูลผู้รบัเงนิใหม่จะมี option ให้ผู้ใช้เลือกว่าจะบันทึกผู้รบัเงนิท่ีสรา้งใหม่ไว้ในระบบด้วย
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8. ระบบจะแสดงหน้าจอ Transfer Details โดยแสดงข้อมูลในส่วนต่างๆดังน้ี 

- ส่วนบัญชีโอนออก 

- ส่วนข้อมูลผู้โอนเงนิ หรอื ‘Application Information’ 

- ส่วนข้อมูลผู้รบัเงนิ หรอื ‘To’ 

- ส่วนข้อมูลการโอนเงนิ หรอื ‘Transfer Information’ 

- ส่วนเอกสารประกอบ หรอื ‘Supporting Document’ 

- ส่วนการแจง้รายการไปยังผู้โอนเงนิ หรอื ‘Notification to Applicant’ 

 

9. ส่วนบัญชีโอนออก 

 

- ผู้ใช้สามารถเล่ือน scroll bar มาทางด้านขวาของหน้าจอ เพ่ือเลือกบัญชีท่ีต้องการโอนออกได้ 

10. ส่วนข้อมูลผู้โอนเงนิ 
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- ระบบจะแสดงข้อมูลผู้โอนเงนิ ซึ่งจะเป็นส่วนหน่ึงของ Payment Instruction โดยผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนน้ีในระหว่าง

การสรา้งรายการโอนเงนิต่างประเทศได้ โดยจะแสดงข้อมูลดังน้ี 

 Application Name  

 Address Line 1 

 Address Line 2 

 Address Line 3 

- หากข้อมูลผู้โอนเงนิไม่ครบถ้วน / ไม่ถูกต้อง จะต้องให้ผู้ใช้ใน Role ‘Super User’ หรอื ‘Admin Maker’/’Admin Approver’ 

ท าการแก้ไขข้อมูล 

11. ส่วนข้อมูลผู้รบัเงนิ 
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- ระบบจะแสดงข้อมูลผู้รบัเงนิท่ีเลือกหรอืท่ีระบุไว้ โดยผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนน้ีได้ โดยจะแสดงข้อมูลดังน้ี 

 Beneficiary Details 

o Beneficiary Type 

o Beneficiary Name 

o Address Line 1 

o Address Line 2 

o Address Line 3 

 Beneficiary’s Bank Information 

o Account No./IBAN 

o SWIFT Code 

o Bank Name 

o Bank Code 

o Branch Name 

o Bank Address 

o City 

o Country 

 Intermediary Bank Information 

o SWIFT Code 
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o Bank Name 

o City 

o Country 

12. ส่วนข้อมูลการโอนเงนิ 

 

- ระบบจะแสดงข้อมูลให้ผู้ใช้ระบุรายละเอียดการโอนเงนิดังน้ี 

 Transfer Type: สามารถเลือกประเภทการโอนได้แก่  

o ‘Immediate’ (โอนแบบมีผลทันที): เม่ือลูกค้าเลือกประเภทการโอนแบบมีผลทันที ระบบจะแสดง Value Date เป็น

วันท่ีท ารายการ Auto   

o ‘Specific Date’: ต้ังโอนล่วงหน้าแบบระบุวันท่ี โดยรายการจะมีผลในวันท่ี Value Date และเวลาท่ีลูกค้าก าหนด 

o ‘Pre-Advice’: กรณีผู้ใช้บรกิารประสงค์ให้ธนาคารท ารายการส่งค าส่ังโอนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Pre-Advice) 

ผู้โอนจะต้องมีวงเงนิตามท่ีธนาคารก าหนด หากลูกค้าไม่มีวงเงนิ หรอืมีวงเงนิไม่เพียงพอส าหรบัการท ารายการ ผู้โอน

ต้องท าการตกลงยินยอมให้ธนาคารกันเงนิฝากในบัญชี (Hold) ตามเลขท่ีบัญชีท่ีระบุไว้ มิเช่นน้ันจะไม่สามารถท า

รายการได้ โดยการ Hold บัญชีของผู้ใช้บรกิารมีเง ื่อนไขดังน้ี 

-หากผู้ใช้บรกิารท่ีไม่มีวงเงนิ SR Limit: ระบบจะท าการ Hold เงนิตามจ านวนเงนิโอน (Total Transfer) 

-หากผู้ใช้บรกิารท่ีมีวงเงนิ SR Limit และท ารายการ Same Currency: ระบบจะท าการ Hold เงนิเท่ากับจ านวนเงนิโอน 

(Total Transfer)  

-หากผู้ใช้บรกิารท่ีมีวงเงนิ SR Limit และท ารายการ Cross Currency: ระบบจะตัดวงเงนิ SR Limit เท่ากับจ านวนเงนิ

โอน (Total Transfer) 

 Value Date (วันท่ีมีผล)  

o กรณีเลือก Transfer Type = ‘Immediate’ ระบบจะไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูล Value Date ได้ และจะแสดงข้อมูลดังน้ี 

a. กรณีวันท่ีท ารายการตรงกับวันท าการ ระบบจะแสดงค่า Value Date เป็นวันท่ีปัจจุบัน 

b. กรณีวันท่ีท ารายการตรงกับวันหยุดท าการ ระบบจะแสดงค่า Value Date เป็นวันท่ีวันท าการถัดไป  
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c. กรณีวันท่ีท ารายการตรงกับวันหยุดท าการในประเทศของผู้รบัเงนิ ระบบจะแสดงข้อความแจง้เตือน “วันท่ีมีผลท่ีเลือก

ตรงกับวันหยุดท าการในประเทศของผู้รบัเงนิ ธนาคารปลายทางจะด าเนินการในวันท าการถัดไป” 

ตัวอย่าง Value Date ตรงกับวันหยุดท าการในประเทศผู้รบัเงนิ 

 

o กรณีเลือก Transfer Type = ‘Specific Date’ ระบบจะอนุญาตให้แก้ไขข้อมูล Value Date ได้ โดยมีรายละเอียดังน้ี 

a. ระบบจะอนุญาตให้เลือก Value Date ได้ต้ังแต่วันท าการถัดไปข้ึนไป  

b. ระบบไม่อนุญาตให้เลือก Value Date ตรงกับวันหยุดท าการ 

c. หลังจากเลือก Value Date แล้วระบบจะแสดงรอบเวลาตัดบัญชีให้เลือกเพ่ิม ดังน้ี 9.00 / 12:00 / 15.00 น. 

d. กรณีเลือก Value Date ตรงกับวันหยุดท าการในประเทศของผู้รบัเงนิ ระบบจะแสดงข้อความแจง้เตือน “วันท่ีมีผลท่ี

เลือกตรงกับวันหยุดท าการในประเทศของผู้รบัเงนิ ธนาคารปลายทางจะด าเนินการในวันท าการถัดไป” 

ตัวอย่าง Value Date ตรงกับวันหยุดท าการในประเทศผู้รบัเงนิ 

 

o กรณีเลือก Transfer Type = ‘Pre-Advice’ ระบบจะอนุญาตให้แก้ไขข้อมูล Value Date ได้ โดยมีรายละเอียดังน้ี 

a. ระบบจะอนุญาตให้เลือก Value Date ได้ต้ังแต่วันท าการถัดไปข้ึนไป  

b. ระบบไม่อนุญาตให้เลือก Value Date ตรงกับวันหยุดท าการ 

c. หลังจากเลือก Value Date แล้วระบบจะแสดงรอบเวลาตัดบัญชีให้เลือกเพ่ิม ดังน้ี 9.00 / 12:00 / 15.00 น. 
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d. หลังจากเลือกรอบเวลาท่ีตัดบัญชีแล้ว ระบบจะอนุญาตให้ผู้ใช้บรกิารก าหนด Pre-Advice Date โดยผู้ใช้บรกิารต้อง

เลือก Pre-Advice Date ภายใน 2 วันก่อน Value Date  

e. กรณีเลือก Value Date ตรงกับวันหยุดท าการในประเทศของผู้รบัเงนิ ระบบจะแสดงข้อความเตือน “วันท่ีมีผลท่ี

เลือกตรงกับวันหยุดท าการในประเทศของผู้รบัเงนิ ธนาคารปลายทางจะด าเนินการในวันท าการถัดไป” 

ตัวอย่าง Value Date ตรงกับวันหยุดท าการในประเทศผู้รบัเงนิ 

 

 Transfer to Currency: โอนเงนิไปยังสกุลเงนิ  

o เม่ือผู้ใช้ Click Drop down list ระบบจะแสดงสกุลเงนิเรยีงตาม Alphabet ได้แก่ ‘AED’, ‘AUD’, ‘CAD’, ‘CHF’, ‘CNY’, 

‘DKK’, ‘EUR’, ‘GBP’, ‘HKD’, ‘INR’, ‘JPY’, ‘NOK’, ‘NZD’, ‘SEK’, ‘SGD’, ‘USD’ 
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o Click เลือกสกุลเงนิจาก Drop down list  

 

o ระบบจะแสดงสกุลเงนิท่ีเลือกในช่อง Transfer to Currency 

 Purpose of Transfer: วัตถุประสงค์การโอน  

 

o เน่ืองจากทาง BOT ให้ข้อมูลวัตถุประสงค์การโอนมาเฉพาะหมายเลขวัตถุประสงค์และรายละเอียดวัตถุประสงค์ท่ีเป็น

ภาษาไทย ดังน้ันหากผู้ใช้เลือกใช้งานใน mode ภาษาอังกฤษ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน ‘This is an unofficial 

translation.’ 

o เม่ือผู้ใช้ Click Drop down list ระบบจะแสดงประเภทวัตถุประสงค์หลักได้แก่ ‘ค่าบรกิาร’, ‘รายได้’, ‘เงนิโอนและ

บรจิาค’, ‘เงนิลงทุน’, ‘ค่าสินค้า’, ‘ค่าทองค า’, ‘อ่ืนๆ’ 

 

o Click เลือกประเภทวัตถุประสงค์จาก Drop down list  

o ระบบจะแสดงประเภทวัตถุประสงค์ท่ีเลือกในช่อง Purpose Category และระบบจะแสดง Drop down list ‘Purpose 

Details’ หรอื รายละเอียดวัตถุประสงค์ 
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o เม่ือผู้ใช้ Click Drop down list ‘Purpose Details’ ระบบจะแสดงรายละเอียดวัตถุประสงค์ตามค่าประเภทวัตถุประสงค์

ท่ีเลือกไว้ก่อนหน้าดังน้ี 

o กรณีเลือก ‘Purpose Category’ = ‘ค่าบรกิาร’ 
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o กรณีเลือก ‘Purpose Category’ = ‘รายได้’ 

 

o กรณีเลือก ‘Purpose Category’ = ‘เงนิโอนและบรจิาค’ 

 

o กรณีเลือก ‘Purpose Category’ = ‘เงนิลงทุน’ 
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o กรณีเลือก ‘Purpose Category’ = ‘ค่าสินค้า’ 

 

o กรณีเลือก ‘Purpose Category’ = ‘ค่าทองค า’ 

 

o กรณีเลือก ‘Purpose Category’ = ‘อ่ืนๆ’ 

 

o Click เลือกรายละเอียดวัตถุประสงค์จาก Drop down list  
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o ระบบจะแสดงรายละเอียดวัตถุประสงค์ท่ีเลือกในช่อง Purpose Category และระบบจะแสดง Drop down list 

‘Purpose Details’ หรอื รายละเอียดวัตถุประสงค์ 

 

 Exchange Rate: อัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ 

 

o กรณีผู้ใช้มี Forward Contracts / Deals ท่ีจองไว้ ระบบจะแสดงข้อมูลในส่วน Available Forward Deal ให้ผู้ใช้

สามารถเลือกท าการโอน ด้วยอัตราแลกเปล่ียนท่ีได้ตกลงไว้ล่วงหน้ากับธนาคาร 

ตัวอย่างหน้าจอกรณีผู้ใช้มี Forward Contracts / Deals 
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o กรณีผู้ใช้ไม่มี Forward Contracts / Deals ระบบจะแสดงข้อความแจง้ ‘No forward deal available’ 

ตัวอย่างหน้าจอกรณีผู้ใช้ไม่มี Forward Contracts / Deals 

 

o ระบบจะแสดง Checkbox ‘Use Current FX Conversion Rate’ และแสดงข้อมูลอัตราแลกเปล่ียนปัจจุบัน ‘Rate on 

Value Date’ หลังจากกรอกยอดเงนิท่ีต้องการโอน 

 

o หากผู้ใช้ต้องการใช้ Current FX Conversion Rate ให้เลือก Checkbox และระบุจ านวนเงนิท่ีต้องการโอนออก โดย

สามารถเลือกระบุจ านวนเงนิได้ในช่องใดช่องหน่ึง ระหว่าง ‘Transfer from currency’ หรอื ‘Transfer to currency’  

o เม่ือผู้ใช้ท าการเลือกอัตราแลกเปล่ียนและระบุจ านวนเงนิ ระบบจะแสดงข้อมูล ‘Exchange Detail Summary’ ดังน้ี 

a. ‘FX Rate Type’ ประเภทอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ 

b. ‘Deal No’ 

c. ‘Rate’ อัตราแลกเปล่ียน 

d. ‘Exchange Amount’ จ านวนเงนิท่ีจะจา่ย 

e. ‘Transfer-out Amount’ จ านวนเงนิท่ีจะโอนออก  

f. ‘Total Transfer Amount’ จ านวนเงนิโอนรวมท้ังหมดของ ‘FX Rate Type’ ทุกรายการท่ีถูกเลือก 

o หมายเหตุ 

a. ผู้ใช้สามารถใช้ Forward Deal รว่มกับ Current FX Rate ในรายการเดียวกันได้ 

b. หากผู้ใช้ใช้อัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศปัจจุบัน ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเป็น ‘For indicative rate, 

actual rate will be quoted at authorization step’ เป็นอัตราแลกเปล่ียนเบื้องต้น (Indicative rate) อัตรา

แลกเปล่ียนจรงิจะถูกก าหนดในข้ันตอนการอนุมัติรายการ 
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o ‘Note’ บันทึกช่วยจ า ส าหรบัให้ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลรายะเอียดการท ารายการ (Optional) 

 

 Transfer Fee: ค่าธรรมเนียมการโอน 

 

o ระบบแสดง Radio button  ให้ผู้ใช้เลือก เง ื่อนไขการเก็บค่าใช้จา่ยของธนาคารต่างประเทศให้เรยีกเก็บจาก ดังน้ี  

a. ‘BEN’ เรยีกเก็บจากผู้รบัเงนิ 

b. ‘OUR’ เรยีกเก็บจากผู้โอนเงนิ / ผู้ขอใช้บรกิาร 

o ระบบแสดงข้อมูลบัญชีผู้รบัภาระค่าธรรมเนียม ‘Transfer Charge Account’ โดยข้อมูลบัญชีดังกล่าว มีเง ื่อนไขการ

แสดงดังน้ี 

a. กรณี Admin ของบรษัิท ต้ังค่าไว้ ระบบจะแสดงข้อมูลตามบัญชีท่ี Admin ของบรษัิทต้ังค่าไว้ 

b. กรณี Admin ของบรษัิท ไม่ได้ท าการต้ังค่าไว้ ระบบจะแสดงข้อมูลตามบัญชี Transfer From Currency  

c. ระบบไม่อนุญาตให้ผู้ใช้เปล่ียนแปลงข้อมูลบัญชีผู้รับภาระค่าธรรมเนียมในระหว่างการสร้างรายการโอนเงนิ

ต่างประเทศ 

o กดปุ่ม ‘RETRIEVE FEE’ เพ่ือแสดงค่าธรรมเนียม    
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o ระบบจะแสดงรายละเอียดค่าธรรมเนียมท้ังหมดดังน้ี 

a. ‘Total Exchange Amount จ านวนเงนิแลกเปล่ียนท้ังหมด 

b. ‘Fee’ ค่าธรรมเนียมการโอน 

c. ‘Comm. In Lieu’ ค่าธรรมเนียม Commission in lieu of exchange ในกรณีท่ี Transfer from currency เป็น

สกุลเงนิเดียวกับ Transfer to currency 

d. ‘Discount’ ส่วนลด ส าหรบัในกรณีธนาคารมีแคมเปญ Promotion โดยลูกค้าสามารถกรอก Promotion code 

เพ่ือรบัส่วนลด 

i. Click link ‘Add Promotion code’  

ii. ระบบจะแสดง Pop up ให้ระบุ Promotion Code เพ่ือรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการโอนหรอืค่าธรรมเนียม 

Comm. In Lieu 
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iii. ระบุ Promotion Code แล้ว Click ปุ่ม ‘CONFIRM  

 กรณีระบุ Promotion Code ถูกต้อง ระบบจะแสดงส่วนลดค่าธรรมเนียมการโอน ตามเง ื่ อนไขของ 

Promotion code ท่ีระบุ  

ตัวอย่างกรณีท่ีผู้ใช้ระบุ Promotion Code 

 

 กรณีผู้ใช้เปล่ียนใจไม่ต้องการใช้ Promotion Code สามารถกด Icon รูปถังขยะ ระบบจะลบข้อมูล 

Promotion Code ส่วนลดท่ีแสดงออก 

 กรณีระบุ Promotion Code ไม่ถูกต้อง ระบบจะไม่อนุญาตให้   Click ปุ่ม ‘CONFIRM’ และจะแสดงข้อความ

แจง้ Promotion Code ไม่ถูกต้องให้ผู้ใช้รบัทราบ 

 

e.  ‘Total Paid Amount’ จ านวนเงนิท่ีต้องช าระท้ังหมด 

หมายเหตุ กรณีเลือกใช้อัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศปัจจุบัน ระบบจะแสดงข้อความแจง้ ‘Total Exchange Amount 

includes indicative rate. (The actual rate will be quoted at authorization step.)’ จ านวนเงนิแลกเปล่ียนท้ังหมดได้รวม

อัตราแลกเปล่ียนแบบ indicative (อัตราจรงิจะถูกก าหนด ณ ข้ันตอนการอนุมัติรายการ) 

 

13. ส่วนเอกสารประกอบ  

 

- ระบบอนุญาตให้แนบเอกสารได้ 2 ประเภท ได้แก่ File Format = PDF และ TIFF 
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- ระบบอนุญาตให้แนบเอกสารได้สูงสุด 10 File และขนาดของเอกสารได้สูงสุด 5 MB ต่อ 1 File 

- สามารถแนบเอกสารได้ 2 วธิีดังน้ี 

 เลือกเอกสารท่ีต้องการแนบมาวางในช่องรายละเอียดเอกสาร 

 คลิก link ‘Browse’ เพ่ือเรยีกเอกสารท่ีต้องการแนบ 

- เม่ือ upload เอกสารแล้วระบบจะแสดงข้อมูลเอกสารในส่วน ‘Uploaded Files’ 

- ผู้ใช้สามารถคลิก icon รูปถังขยะ  เพ่ือท าการลบเอกสารท่ี Upload ไว้ออก 

14. ระบุข้อมูลการโอนเงนิท่ีจะแจง้ไปยังผู้รบัโอนเงนิ เช่น Goods payment, Invoice number เป็นต้น 

15. ผู้ใช้สามารถระบุ email รบัการแจ้งรายการสูงสุดได้ 5 email โดยคลิกท่ีช่อง Check box ‘Notification to Applicant’ แล้วระบุ 

email  โดยใช้เคร ื่องหมายคอมม่า (,) เพ่ือแบ่ง email 

 

16. เม่ือระบุข้อมูลครบแล้ว ให้ท าการ scroll up กลับไปข้ึนไปด้านบนสุด ระบบจะ enable ปุ่ม ‘SAVE’ เพ่ือให้ผู้ใช้บันทึกรายการ 

 

17. Click ปุ่ม ‘SAVE’ เพ่ือบันทึกรายการ 

18. ระบบจะปิด panel ‘Transfer Details’ และแสดงหน้าจอ Transaction Summary ดังน้ี 

- ‘Total Transaction’ จ านวนรายการรวมท้ังหมด 

- ‘Total Transfer Amount’ จ านวนเงนิโอนรวมท้ังหมด 

- ‘Total Fee/Comm. In Lieu’ ค่าธรรมเนียมท้ังหมด/ค่าธรรมเนียม Commission in lieu of exchange 

- ‘Grand Total Amount’ จ านวนเงนิรวมท้ังส้ิน 

- ส่วนตารางสรุปข้อมูลการท ารายการ  

 ‘Value Date’ วันท่ีมีผล 

 ‘From’ บัญชีท่ีจะถูกตัดเงนิ 

 ‘To’ โอนไปยังผู้รบัเงนิ 

 ‘Transfer Type’ ประเภทการโอน 
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 ‘Transfer Amount’ จ านวนเงนิโอน 

 ‘Currency’ สกุลเงนิ 

 

19. กรณีต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถเลือก Click ท่ีส่วนใดส่วนหน่ึงของข้อมูลในตาราง หรอืเลือก Click Icon รูปดินสอ เพ่ือแก้ไขข้อมูล 

- ระบบจะแสดง panel ‘Transfer Details’และอนุญาตให้กลับไปแก้ไขข้อมูลได้ 
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20.  Click icon รูปถังขยะ เพ่ือลบข้อมูล 

- ระบบจะแสดง Pop up เพ่ือยืนยันการลบข้อมูล 

 

- Click ปุ่ม ‘CANCEL’  

 ระบบจะปิด Pop up และกลับมาแสดงหน้าจอ ‘Transaction Summary’ 

- Click ปุ่ม ‘DELETE’  

 ระบบจะลบรายการท่ี Save ไว้ ออก 

  

21. Click ปุ่ม ‘NEXT’ เพ่ือท ารายการต่อ 

22. ระบบจะแสดงหน้าจอ ‘Review and Submit’ เพ่ือให้ผู้ใช้ตรวจสอและยืนยันการท ารายการ ดังน้ี 

- ‘From’ บัญชีท่ีจะถูกตัดเงนิ 

- ‘Value Date’ วันท่ีมีผล 

- ‘Total Transaction’ จ านวนรายการรวมท้ังหมด 

- ‘Total Transfer Amount’ จ านวนเงนิโอนรวมท้ังหมด 

- ‘Total Fee/Comm. In Lieu’ ค่าธรรมเนียมท้ังหมด/ค่าธรรมเนียม Commission in lieu of exchange 

- ‘Grand Total Amount’ จ านวนเงนิรวมท้ังส้ิน 

- ส่วนตารางสรุปข้อมูลการท ารายการ  

 ‘Value Date’ วันท่ีมีผล 

 ‘From’ บัญชีท่ีจะถูกตัดเงนิ 

 ‘To’ โอนไปยังผู้รบัเงนิ 

 ‘Transfer Type’ ประเภทการโอน 

 ‘Transfer Amount’ จ านวนเงนิโอน 

 ‘Currency’ สกุลเงนิ 
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23.  Click ปุ่ม ‘BACK TO EDIT  

- ระบบจะแสดง panel ‘Transfer Details’และอนุญาตให้กลับไปแก้ไขข้อมูลได้ 

 

24. Click ปุ่ม ‘SUBMIT’ เพ่ือด าเนินการต่อ 

- กรณีสรา้งรายการโดยผู้ใช้ใน Role ‘Maker‘ ระบบจะแสดงหน้าจอสรุปผลการโอน และส่งรายการต่อไปยังผู้ตรวจสอบข้อมูล 

โดยหน้าจอสรุปผลการโอนมีรายละเอียดดังน้ี 
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 ‘Reference No’ หมายเลขอ้างอิงรายการ / วันท่ีท ารายการ / เวลาท่ีท ารายการ 

 ‘Total Transaction’ จ านวนรายการรวมท้ังหมด 

 ‘Total Transfer Amount’ จ านวนเงนิโอนรวมท้ังหมด 

 ‘Total Fee/Comm. In Lieu’ ค่าธรรมเนียมท้ังหมด/ค่าธรรมเนียม Commission in lieu of exchange 

 ‘Grand Total Amount’ จ านวนเงนิรวมท้ังส้ิน 

 ส่วนตารางสรุปข้อมูลการท ารายการ  

o ‘Reference No’ หมายเลขอ้างอิงรายการ 

o ‘Value Date’ วันท่ีมีผล 

o ‘From’ บัญชีท่ีจะถูกตัดเงนิ 

o ‘To’ โอนไปยังผู้รบัเงนิ 

o ‘Transfer Type’ ประเภทการโอน 

o ‘Transfer Amount’ จ านวนเงนิโอน 

o ‘Currency’ สกุลเงนิ 

 

- กรณีสรา้งรายการโดยผู้ใช้ใน Role ‘Super User’ ระบบจะส่งหมายเลข OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือท่ีผู้ใช้ลงทะเบียนไว้

ในระบบ และแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูลหมายเลข OTP 
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 โดยเม่ือผู้ใช้บรกิารกรอกข้อมูลหมายเลข OTP แลว้ ระบบจะแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้บรกิารท าการยืนยันอัตราแลกเปล่ียน 

ตัวอย่างหน้าจอยืนยันอัตราแลกเปล่ียน 

 

 เม่ือผู้ใช้ Click ปุ่ม Confirm เพ่ือยืนยันอัตราแลกเปล่ียน ระบบจะแสดงหน้าจอสรุปผลการโอน และส่งรายการให้ทาง

ธนาคารด าเนินการต่อ โดยหน้าจอสรุปผลการโอนมีรายละเอียดดังน้ี 

o ‘Reference No’ หมายเลขอ้างอิงรายการ / วันท่ีท ารายการ / เวลาท่ีท ารายการ 

o ‘Total Transaction’ จ านวนรายการรวมท้ังหมด 

o ‘Total Transfer Amount’ จ านวนเงนิโอนรวมท้ังหมด 

o ‘Total Fee/Comm. In Lieu’ ค่าธรรมเนียมท้ังหมด/ค่าธรรมเนียม Commission in lieu of exchange 

o ‘Grand Total Amount’ จ านวนเงนิรวมท้ังส้ิน 

o ส่วนตารางสรุปข้อมูลการท ารายการ  

a. ‘Reference No’ หมายเลขอ้างอิงรายการ 

b. ‘Value Date’ วันท่ีมีผล 
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c. ‘From’ บัญชีท่ีจะถูกตัดเงนิ 

d. ‘To’ โอนไปยังผู้รบัเงนิ 

e. ‘Transfer Type’ ประเภทการโอน 

f. ‘Transfer Amount’ จ านวนเงนิโอน 

g. ‘Currency’ สกุลเงนิ 

 

25. Click ท่ีปุ่ม ‘VIEW STATUS’ 

- ระบบจะแสดงเมนู My task เพ่ือให้ผู้ใช้ ตรวจสอบสถานะการท ารายการ 
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26. Click ท่ีปุ่ม ‘MAKE ANOTHER TRANSACTION’ 

- ระบบจะแสดงเมนู International เพ่ือให้ผู้ใช้สรา้งรายการใหม่ 

 

27. Click ท่ีปุ่ม ‘SAVE AS TEMPLATE’ 

- ระบบจะแสดง Pop up ให้ระบุชื่อ Template ของรายการท่ีต้องการบันทึก 

 

- ระบุข้อมูล Template Name  

- Click ท่ีปุ่ม ‘NEXT’ 

- ระบบจะบันทึกข้อมูล Template ซึ่งผู้ใช้สามารถท ารายการโอนเงนิต่างประเทศจาก Template ได้อีกครัง้โดย 

 เลือกเมนู International  

 Scroll down ลงมาในส่วน Template 
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 เลือก Template ท่ีได้ท าการบันทึกไว้ 

 

 ระบบจะท าการดึงข้อมูลบางส่วนของรายการท่ีบันทึกไว้มาแสดงเป็นค่าเร ิม่ต้น 

 

 Click ท่ีปุ่ม ‘MAKE TRANSACTION’ 

 ระบบจะแสดงหน้าจอสรา้งรายการโอนเงนิต่างประเทศ โดยแสดงข้อมูลท่ีเคยบันทึกไว้ใน Template เป็นค่าเร ิม่ต้น 
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41 | P a g e  

 

 การตรวจสอบรายการโอนเงนิต่างประเทศ  
1. เม่ือผู้ใช้ใน Role ‘Maker’ ด าเนินการสร้างรายการโอนเงนิต่างประเทศแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลแจ้งเตือนมายังผู้ใช้ใน Role 

‘Checker’ ดังน้ี 

- ส่งข้อมูลแจง้เตือนการตรวจสอบผ่านทาง Email 

 

- ส่งข้อมูลแจง้เตือนการตรวจสอบผ่านทาง SMS 

 

- ส่งข้อมูลแจง้เตือนการตรวจสอบผ่านทาง Push Notification ของระบบ Krungthai Business 
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2. ผู้ใช้ใน Role ‘Checker’ เข้าสู่ระบบ Krungthai Business โดยเลือกเมนู ‘My Task’ 

3. ระบบจะแสดงรายการท่ีรอการตรวจสอบในส่วนของ ‘To Do List’ โดยจะแสดงสถานะ ‘Pending Review’ 

 

4. กรณีผู้ใช้ต้องการตรวจสอบแบบดูรายละเอียดของรายการเพ่ิมเติม สามารถ Click ท่ีบรรทัดท่ีแสดงข้อมูลของรายการค าขอท่ี

ต้องการตรวจสอบ 

- ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดของรายการค าขอท่ีต้องการตรวจสอบ ดังน้ี 

 ส่วน ‘Transaction Summary’ จะแสดงข้อมูล  

o ‘Reference No’: รหัสอ้างอิง 

o ‘Total Transfer’: จ านวนเงนิโอนรวมท้ังหมด 

o  ‘Total Fee/Comm in Lieu: ค่าธรรมเนียมท้ังหมด/ค่าธรรมเนียม Commission in lieu of exchange 

o ‘Grand Total Amount’: จ านวนเงนิรวมท้ังส้ินปุ่ม ‘Review’: เพ่ือให้ผู้ใช้ด าเนินการตรวจสอบรายการ 

o ปุ่ม ‘REJECT’: เพ่ือให้ผู้ใช้ยกเลิกค าขอตรวจสอบรายการ 

o ปุ่ม ‘RETURN’ : เพ่ือให้ผู้ใช้ส่งคืนค าขอตรวจสอบรายการให้ผู้สรา้งรายการกลับไปแก้ไขรายละเอียดอีกครัง้ 

o ปุ่ม ‘REVIEW’: เพ่ือให้ผู้ใช้ด าเนินการตรวจสอบรายการ 

 ส่วน ‘Transaction Details’ จะแสดงรายละเอียดการโอน โดยแสดงข้อมูลเพ่ิมเติมดังน้ี 

o ‘Reference No.’: รหัสอ้างอิง 

o ‘Value Date’: วันท่ีมีผล 

o ‘From’: บัญชีท่ีจะถูกตัดเงนิ 

o ‘To’: ผู้รบัเงนิ 

o ‘Transfer Type’: ประเภทการโอน 

o ‘Transfer Amount’: จ านวนเงนิโอน 

o ‘Currency’: สกุลเงนิ 

o ‘Status’: สถานะ 
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 Click ท่ีส่วน ‘Transaction Details’ ระบบจะแสดง Panel ‘Transfer Details’ ขยายรายละเอียดรายการเพ่ิม ดังน้ี 

o ‘To’: ส่วนรายละเอียดผู้รบัเงนิ 

o ‘Applicant Information’: ส่วนรายละเอียดผู้โอน 

o ‘Beneficiary Information’: ส่วนขยายรายละเอียดผู้รบัเงนิ 

o ‘Transfer Information: ส่วนรายละเอียดการโอนเงนิ 

o ‘Supporting Document’ : ส่วนรายละเอียดเอกสารแนบ 
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 Click ท่ีปุ่ม ‘Review’: ระบบจะแสดง Pop-up แจง้ผลการตรวจสอบสอบรายการ 

 

 Click ท่ีปุ่ม ‘Reject’: ระบบจะแสดง Pop-up ให้ผู้ใช้เลือกเหตุผลในการยกเลิกค าขอ 

 

 เลือกเหตุผลการยกเลิก แล้วกดปุ่ม ‘Reject’ 

 ระบบจะท าการยกเลิกค าขอตรวจสอบรายการ 

 Click ท่ีปุ่ม ‘Return’: ระบบจะแสดง Pop-up ให้ผู้ใช้เลือกเหตุผลในการส่งคืนค าขอ 

 

 เลือกเหตุผลการส่งคืนค าขอตรวจสอบรายการ แล้วกดปุ่ม ‘Return’ 

 ระบบจะท าการส่งคืนค าขอตรวจสอบรายการกลับไปให้ผู้สรา้งรายการแก้ไขรายละเอียดอีกครัง้ 

5. กรณีผู้ใช้ต้องการตรวจสอบทันที โดยไม่เข้าไปดูรายละเอียดรายการเพ่ิมเติม สามารถ Click ได้ท่ี Icon ด้านหลังรายการท่ี

ต้องการตรวจสอบ ระบบจะแสดงปุ่ม ‘Review’ / ‘Reject’ / ‘Return’ ให้ผู้ใช้เลือกด าเนินการได้เช่นกัน 
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 การอนุมัติรายการโอนเงนิต่างประเทศ  
1. เม่ือผู้ใช้ใน Role ‘Checker’ ด าเนินการตรวจสอบรายการค าขอโอนเงนิต่างประเทศแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลแจ้งเตือนมายังผู้ใช้ใน 

Role ‘Approver’ ดังน้ี 

- ส่งข้อมูลแจง้เตือนการอนุมัติผ่านทาง Email 

 

- ส่งข้อมูลแจง้เตือนการอนุมัติผ่านทาง SMS 

 

- ส่งข้อมูลแจง้เตือนการอนุมัติผ่านทาง Push Notification ของระบบ Krungthai Business 
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2. ผู้ใช้ใน Role ‘Approver’ หรอื ‘Super User’ เข้าสู่ระบบ Krungthai Business โดยเลือกเมนู ‘My Task’ 

3. ระบบจะแสดงรายการท่ีรอการอนุมัติในส่วนของ ‘To Do List’ โดยจะแสดงสถานะ ‘Pending Approval’ 

 

4. กรณีผู้ใช้ต้องการอนุมัติแบบดูรายละเอียดของรายการเพ่ิมเติม สามารถ Click ท่ีบรรทัดท่ีแสดงข้อมูลของรายการค าขออนุมัติ 

- ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดของรายการค าขออนุมัติ ดังน้ี 

 ส่วน ‘Transaction Summary’ จะแสดงข้อมูล  

o ‘Reference No’: รหัสอ้างอิง 

o ‘Total Transfer’: จ านวนเงนิโอนรวมท้ังหมด 

o ‘Total Fee/Comm in Lieu: ค่าธรรมเนียมท้ังหมด/ค่าธรรมเนียม Commission in lieu of exchange 

o ‘Grand Total Amount’: จ านวนเงนิรวมท้ังส้ินปุ่ม ‘Review’: เพ่ือให้ผู้ใช้ด าเนินการตรวจสอบรายการ 

o ปุ่ม ‘REJECT’: เพ่ือให้ผู้ใช้ยกเลิกค าขอตรวจสอบรายการ 

o ปุ่ม ‘RETURN’: เพ่ือให้ผู้ใช้ส่งคืนค าขอตรวจสอบรายการให้ผู้สรา้งรายการกลับไปแก้ไขรายละเอียดอีกครัง้ 

o ปุ่ม ‘APPROVE’: เพ่ือให้ผู้ใช้ด าเนินการอนุมัติรายการ 

 ส่วน ‘Transaction Details’ จะแสดงรายละเอียดการโอน โดยแสดงข้อมูลเพ่ิมเติมดังน้ี 

o ‘Reference No.’: รหัสอ้างอิง 

o ‘Value Date’: วันท่ีมีผล 

o ‘From’: บัญชีท่ีจะถูกตัดเงนิ 

o ‘To’: ผู้รบัเงนิ 

o ‘Transfer Type’: ประเภทการโอน 

o ‘Transfer Amount’: จ านวนเงนิโอน 

o ‘Currency’: สกุลเงนิ 

o ‘Status’: สถานะ 
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 Click ท่ีส่วน ‘Transaction Details’ ระบบจะแสดง Panel ‘Transfer Details’ ขยายรายละเอียดรายการเพ่ิม ดังน้ี 

o ‘To’: ส่วนรายละเอียดผู้รบัเงนิ 

o ‘Applicant Information’: ส่วนรายละเอียดผู้โอน 

o ‘Beneficiary Information’: ส่วนขยายรายละเอียดผู้รบัเงนิ 

o  ‘Transfer Information: ส่วนรายละเอียดการโอนเงนิ 

o ‘Supporting Document’: ส่วนรายละเอียดเอกสารแนบ 
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 Click ท่ีปุ่ม ‘APPROVE’: ระบบจะแสดง Pop-up ให้ผู้ใช้ระบุหมายเลข OTP ท่ีถูกส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ 

 

 ระบุหมายเลข OTP 

 ระบบจะแสดง Pop-up แจง้ให้ผู้ใช้ยืนยันอัตราแลกเปล่ียนท่ีได้รบั 

o กรณีอนุมัติรายการก่อนเวลา Cut off time ระบบจะแสดง time bar นับถอยหลังเพ่ือให้ผู้ใช้ยืนยันอัตราแลกเปล่ียน

ภายในเวลาท่ีก าหนด 

ตัวอย่างการอนุมัติรายการก่อนเวลา Cut off time 

 

o กรณีอนุมัติรายการหลังเวลา Cut off time ระบบจะไม่แสดง time bar นับถอยหลังเพ่ือให้ผู้ใช้ยืนยันอัตราแลกเปล่ียน

ภายในเวลาท่ีก าหนด และรายการอนุมัติจะมีผลในช่วงเวลาท าการของวันท าการถัดไป โดยผู้ใช้จะได้รบัอัตราแลกเปล่ียน

ของวันถัดไปเช่นกัน 

ตัวอย่างการอนุมัติรายการหลังเวลา Cut off time 



 
 

49 | P a g e  

 

 

 กดปุ่ม ‘Cancel’ เพ่ือยกเลิกการอนุมัติรายการ 

 ระบบจะยกเลิกการอนุมัติรายการ 

 กดปุ่ม ‘Confirm’ เพ่ืออนุมัติรายการ 

 ระบบจะแสดง Pop-up แจง้ผลการอนุมัติรายการส าเรจ็ 

 

 Click ท่ีปุ่ม ‘Reject’: ระบบจะแสดง Pop-up ให้ผู้ใช้เลือกเหตุผลในการยกเลิกค าขออนุมัติ 
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 เลือกเหตุผลการยกเลิก แล้วกดปุ่ม ‘Reject’ 

 ระบบจะท าการยกเลิกค าขออนุมัติรายการ 

 Click ท่ีปุ่ม ‘Return’: ระบบจะแสดง Pop-up ให้ผู้ใช้เลือกเหตุผลในการส่งคืนค าขออนุมัติ 

 

 เลือกเหตุผลการส่งคืนค าขออนุมัติรายการ แล้วกดปุ่ม ‘Return’ 

 ระบบจะท าการส่งคืนค าขออนุมัติรายการกลับไปให้ผู้สรา้งรายการแก้ไขรายละเอียดอีกครัง้ 

5. กรณีผู้ใช้ต้องการอนุมัติทันที โดยไม่เข้าไปดูรายละเอียดรายการเพ่ิมเติม สามารถ Click ได้ท่ี Icon ด้านหลังรายการท่ีต้องการ

อนุมัติ ระบบจะแสดงปุ่ม ‘Approve’ / ‘Reject’ / ‘Return’ ให้ผู้ใช้เลือกด าเนินการได้เช่นกัน 
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 การตรวจสอบสถานะรายการการโอนเงนิต่างประเทศ (Status Tracking)  
1. หลังจากรายการถูกอนุมัติแล้ว ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะของรายการการโอนเงนิต่างประเทศได้จากส่วน ‘Task Status’ ในเมนู 

‘My Task’  

 

2. เลือก icon ในช่อง Status เพ่ือตรวจสอบสถานะของรายการการโอนเงนิต่างประเทศ 

3. ระบบจะแสดงสถานะของรายการ เพ่ือให้ผู้ใช้ทราบว่า รายการอยู่ในสถานะใดท่ีระบบของ Swift เช่น ‘Correspondent Bank 

Processing’, ‘Transaction Completed’, ‘Rejected Payment’ เป็นต้น 
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 การเพ่ิมบรกิารโอนเงนิต่างประเทศให้เป็นรายการโปรด (Favorite Menu)  
1. เลือกเมนู ‘Dashboard’ 

2. เล่ือน scroll bar ลงมาด้านล่างจนถึงส่วน ‘Favorite Menu’ 

3. Click ท่ีปุ่ม ‘+Add’ 

 

4. ระบบจะแสดงบรกิารให้เลือกเข้ามาสู่ Favorite Menu 

 

5. เลือกบรกิารโอนเงนิต่างประเทศเข้าสู่ Favorite Menu โดยการลาก icon ‘New International Transfer’ มาวางในพ้ืนท่ี ของ 

Favorite Menu 

 

 

6. Click ท่ีปุ่ม ‘DONE’ 

7. ระบบจะบันทึกการด าเนินการและแสดง icon ‘New International Transfer ในพ้ืนท่ี Favorite Menu 

 

8. Click ท่ี icon ‘New International Transfer’ ในพ้ืนท่ี Favorite Menu 



 
 

53 | P a g e  

 

9. ระบบจะเข้าสู่หน้าจอโอนเงนิต่างประเทศได้ทันที โดยในการเข้าใช้งานครัง้ต่อๆไป ผู้ใช้สามารถเข้าสู่บรกิารโอนเงนิต่างประเทศได้ใน

ส่วน ‘Favorite’ ในหน้าจอ ‘Dashboard’ ได้ทันที  
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 การเพ่ิม Widget บรกิารโอนเงนิต่างประเทศ  
1. เลือกเมนู ‘Dashboard’ 

2. เล่ือน scroll bar ลงมาด้านล่างจนถึงส่วน ‘+ADD WIDGET’ 

 

3. Click ท่ีปุ่ม ‘+Add WIDGET’ 

4. ระบบจะแสดง Icon รายการ Widget ให้เลือกเพ่ิม 

 

5. เลือกบรกิารโอนเงนิต่างประเทศเข้าสู่ Widget โดยการลาก Icon ‘Quick Payment’ มาวางในพ้ืนท่ี ของ Widget 

 

6. ระบบจะแสดง Widget ‘Quick Payment’ในพ้ืนท่ี ของ Widget 

7. Click ท่ีปุ่ม ‘SAVE’  
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8. ระบบจะบันทึกการด าเนินการและแสดง Widget ‘Quick Payment’ในพ้ืนท่ี ของ Widget โดยในการเข้าใช้งานครั้งต่อๆไป ผู้ใช้

สามารถท ารายการโอนเงนิต่างประเทศได้ในส่วน Widget ‘Quick Payment’ ในหน้าจอ ‘Dashboard’ ได้ทันที  
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 การสรา้งรายการโอนเงนิต่างประเทศผ่านช่องทาง Widget  
1. เลือกเมนู ‘Dashboard’ แล้วเล่ือน scroll bar ลงมาด้านล่างจนถึงส่วน ‘WIDGET’ 

2. ระบุข้อมูลการโอนเงนิต่างประเทศ โดยเลือก ‘Payment Method’ = ‘International Transfer 

 

 

3. ระบุข้อมูลรายละเอียดการโอนเงนิไปต่างประเทศ 

4. Click ปุ่ม ‘NEXT’  

5. ระบบจะแสดงหน้าจอ ‘Quick Payment Review’ เพ่ือให้ผู้ใช้ท าการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุข้อมูลก่อนบันทึกรายการ 
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6. Click ท่ีปุ่ม ‘SUBMIT’ 

7. ระบบจะแสดง Pop-up แจง้ผลการสรา้งรายการการโอนเงนิต่างประเทศ 

 

หมายเหตุ : ส าหรบัการสรา้งรายการโอนเงนิต่างประเทศผ่านทาง Widget ระบบจะจ ากัดเง ื่อนไขการท ารายการ โดยไม่อนุญาตให้ระบุ

จ านวนเงนิโอนต้ังแต่ 200,000 USD ข้ึนไปหรอืเทียบเท่า และไม่อนุญาตให้แนบเอกสารประกอบการโอน  
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 การตรวจสอบรายการเดินบัญชสี าหรบัธุรกรรมการโอนเงนิต่างประเทศ  
1. เลือกเมนู ‘Statement & Report' แล้วเลือก tab ‘Statement’ 

 

2. ตรวจสอบรายการเดินบัญชีโดยเลือก Icon ‘New Statement’ 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอ ‘Generate New Statement’ 

 

4. เลือกประเภทรายการเดินบัญชี และวันท่ีต้องการตรวจสอบรายการเดินบัญชี  

5. เลือกบัญชีท่ีต้องการตรวจสอบรายการเดินบัญชี โดยสามารถเลือกได้ครัง้ละมากกว่า 1 บัญชี 

6. Click ท่ีปุ่ม ‘GENERATE’ 

7. ระบบจะแสดงหน้าจอ ‘View Statement’ โดยจะแสดงข้อมูลบัญชีท่ีผู้ใช้เลือกไว้ก่อนหน้า ใน Drop down list และระบบจะแสดง

ข้อมูลรายการเดินบัญชีตามช่วงวันท่ีเลือกในตารางด้านล่าง 
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หมายเหตุ รายการเดินบัญชีส าหรับการโอนเงนิ ต่างประเทศ จะแสดงข้อมูลใน Description โดยข้ึนต้นด้วย ‘OR to 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx’ 

 

8. หากผู้ใช้ต้องการ download รายการเดินบัญชี สามารถท าได้โดย Click ท่ีปุ่ม ‘REQUEST’ 

9. ระบบจะแสดง Pop-up ให้ผู้ใช้เลือกประเภทของไฟล์ท่ีต้องการ Download โดยผู้ใช้สามารถเลือก option ส าหรบัการส่งไฟล์ไปยัง 

email ได้ด้วยการเลือก Check-box ‘Send a copy to my email’ 

 

10. เม่ือเลือกประเภทของไฟล์ท่ีต้องการ Download แล้ว Click ท่ีปุ่ม ‘REQUEST’ ใน Pop-up 

11. หลังจากเลือกประเภทของไฟล์ท่ีต้องการเรยีบรอ้ยแล้ว ให้ผู้ใช้ Click ท่ี link ‘Back to Statement & Report’ 

 

12. ระบบจะแสดงรายการท่ีผู้ใช้เลือกในหน้าจก ‘Statement History’ 
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13. Click ท่ี Icon Download  

14. เม่ือ Download ไฟล์รายการเดินบัญชีมาแล้ว ผู้ใช้สามารถเปิดไฟล์โดยใช้ password คือ Company Tax ID 13 หลัก 

15. ตัวอย่างไฟล์รายการเดินบัญชี 
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 การตรวจสอบรายงานส าหรบัธุรกรรมการโอนเงนิต่างประเทศ  
1. เลือกเมนู ‘Statement & Report' แล้วเลือก tab ‘Report’ 

 

2. ตรวจสอบรายงานโดยเลือก Icon ‘New Report’ 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอ ‘Generate New Report’ 

 

4. ท าการค้นหาข้อมูลรายงานบรกิารโอนเงนิต่างประเทศ โดยเลือก Check-box ในช่อง Report Type เท่ากับ ‘International 

Transfer’ 
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5. ระบบจะแสดงรายงานเฉพาะในส่วนของบรกิารโอนเงนิต่างประเทศ ดังน้ี 

- Debit advice for outward remittance 

- MT103 

- Transaction Summary Report 

6. Click เลือกท่ีชื่อรายงานท่ีต้องการดูข้อมูล 

7. ระบบจะแสดงหน้าจอ Generate new report  

 

8. เลือกเง ื่อนไขของรายงานท่ีต้องการแสดง เช่น ‘Create Date’, ‘Value Date’, ‘Account(s)’ แล้วท าการ Click ปุ่ม ‘REQUEST’ 
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9. ระบบจะแสดงหน้าจอแจง้ผลการ Download รายงาน 

 

10. Click ท่ี link ‘Back to Statement & Report’  

11. ระบบจะแสดงรายงานท่ีผู้ใช้เลือกเง ื่อนไขไว้ ในส่วนของ ‘Report History’  
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- หากไม่พบข้อมูลเง ื่อนไขท่ีผู้ใช้เลือก ระบบจะแสดงสถานะ ‘Failed’ พรอ้มข้อความแจ้ง ‘No data matching the filter’ 

และแสดง Icon รูปดินสอ เพ่ือให้ผู้ใช้กลับไปแก้ไขเง ื่อนไขข้อมูล 

 

- หากพบข้อมูลเง ื่อนไขท่ีผู้ใช้เลือก ระบบจะแสดงสถานะ ‘Ready for download’ และแสดง Icon download  

 

12. Click ท่ี Icon Download 

13. เม่ือ Download ไฟล์รายงานมาแล้ว ผู้ใช้สามารถเปิดไฟล์โดยใช้ password คือ Company Tax ID 13 หลัก 

15. ตัวอย่างไฟล์รายงาน.  
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หมายเหตุ ข้อมูล ‘CBS Ref’ ในรายงาน จะเทียบเท่ากับข้อมูล ‘Reference No’ ในระบบ Krungthai Business โดยผู้ใช้สามารถ

ค้นหารายการดังกล่าวได้จากเมนู ‘My task’ และน าข้อมูลจากรายงานไปกรองเง ื่อนไขการค้นหาในระบบ Krungthai Busines

ตัวอย่างเช่น ต้องการค้นหารายละเอียดของรายการ ‘CBS Ref’ = ‘109203000022’ โดย กรองรายการด้วยค่า ‘Value Date’, 

‘Status’, ‘Currency’, ‘Amount’ ระบบจะแสดงรายการของ Reference No = ‘109203000022’ ตามภาพประกอบด้านล่าง 
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CONFIDENTIALCONFIDENTIAL 1

คู่มือการใช้งาน Krungthai Business
สําหรบัผู้ดูแลระบบ (Company Admin)
การจัดการข้อมูลและสิทธิ�ของผู้ใช้งานในบรษัิท

V1.120211003

การจดัการข้อมูลและสิทธิ=ของผู้ใช้งานในบรษัิทการจดัการข้อมูลและสิทธิ=ของผู้ใช้งานในบรษัิท

CONFIDENTIAL 2

KRUNGTHAI BUSINESS
โครงสรา้งผู้ใช้งานและเงืGอนไขการทํารายการ

Super user

Single user

Admin 
Maker

Admin 
Approver

Maker Checker Approver

Single user Single user

2
ใช้งานแบบ Dual control Single 
user คนที� 1 สร้างรายการ และ
Single user คนที� 2 อนุมัติรายการ 
โดยสามารถสลับหน้าที�กันได้

1
ใช้งานคนเดียว ทํารายการคนเดียว

3
ใช้งานแบบมี Maker, Checker, 
Approver ที�มีการกําหนด LOA เป=น 
Tier วงเงินการอนุมัติรายการ

1
ใช้งานคนเดียว ทํารายการ
คนเดียว และสามารถทํา
ธุรกรรมการเงนิได้เหมือน 
Single user

2
ใช้งานแบบ 2 levels ทํา
หน้าที%จัดการข้อมูลของ
บรษัิทเท่านั-น ไม่สามารถทํา
ธุรกรรมการเงนิได้

USER ROLES

Super user 
ทําหน้าที$จัดการข้อมูลบรษัิท ทํา
รายการคนเดียว และสามารถทํา
ธรุกรรมการเงนิได้

Admin maker 
ทําหน้าที$สรา้งรายการจัดการข้อมูล
ของบรษัิท (ไม่สามารถทําธุรกรรมการเงินได้)

Admin approver
ทําหน้าที$อนุมัติรายการจัดการข้อมูล
ของบรษัิทที$สรา้งมาจาก Admin 
maker (ไม่สามารถทําธุรกรรมการเงินได้)

Single user (auto-approved)
ทําธรุกรรมการเงนิคนเดียว โดยไม่
ต้องมีผู้อนุมัติ

Single user (Dual-approved)
ทําธรุกรรมการเงนิโดยต้องมี Single 
user หรอื Super user อกี 1 ท่าน
เปCนผู้อนุมัติรายการ

Maker
ทําหน้าที$สรา้งและบนัทึกข้อมูลเข้า
ระบบ

Checker
ทําหน้าที$ตรวจสอบรายการก่อนที$
ผู้อนุมัติรายการเข้ามาอนุมัติ

Approver
ทําหน้าที$อนุมัติรายการ ที$สรา้งมาจาก 
Maker

ข้อควรทราบ
กรณีต้องการใช้เงื$อนไขการทํารายการแบบมี
ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) ต้องแจ้งให้
ธนาคารทราบเมื$อสมัครใช้บรกิาร เพื$ อกําหนด
เงื$อนไขให้กับลูกค้าก่อนเริ$มใช้บรกิาร

แบบทํารายการ
คนเดียว

แบบทํารายการ
คนเดียว

แบบทํารายการ
2 คน

แบบทํารายการ
2 คน

แบบทํารายการ
2 คน

แบบทํารายการ
2 คน

ผู้ขอใชบ้รกิารสามารถจดัการข้อมูลได้ด้วยตนเอง
ประเภทของผู้ใช้งานที� Admin 
ของบริษัทสามารถเพิ�ม/ยกเลิก/
เปลี�ยนแปลงสิทธิKการใช้งานได้ด้วย
ตนเอง

ประเภทของผู้ใช้งานที� Admin 
ของบริษัทสามารถเพิ�ม/ยกเลิก/
เปลี�ยนแปลงสิทธิKการใช้งานได้ด้วย
ตนเอง

ประเภทของผู้ใช้งานที�บริษัทต้อง
แจง้ให้ธนาคารเป=นผู้ดําเนินการ 
เพิ�ม/ยกเลิก/เปลี�ยนแปลงสิทธิK
การใช้งานให้เท่านัLน

โดยเงื%อนไขของผู้ใช้งาน เช่น 
Super user หรือ Admin 
Maker/Admin Approver ผู้ขอ
ใช้บรกิารจะเป2ผู้กําหนดเมื%อสมัคร
ใช้บรกิาร

ประเภทของผู้ใช้งานที�บริษัทต้อง
แจง้ให้ธนาคารเป=นผู้ดําเนินการ 
เพิ�ม/ยกเลิก/เปลี�ยนแปลงสิทธิK
การใช้งานให้เท่านัLน

โดยเงื%อนไขของผู้ใช้งาน เช่น 
Super user หรือ Admin 
Maker/Admin Approver ผู้ขอ
ใช้บรกิารจะเป2ผู้กําหนดเมื%อสมัคร
ใช้บรกิาร

ธนาคารเป=นผู้ดําเนินการ

จดัการข้อมูลบรษัิทจดัการข้อมูลบรษัิท

ทําธุรกรรมการเงนิทําธุรกรรมการเงนิ
+

จดัการข้อมูลบรษัิท
เท่านัUน

จดัการข้อมูลบรษัิท
เท่านัUน

ข้อแนะนํา: เพื$ อเพิ$มความปลอดภัยในการใช้บรกิาร ผู้ใช้บรกิารควรหลีกเลี$ยงการกําหนดให้ผู้ติดต่อธนาคาร, ผู้ดูแลระบบ (Admin User) ทัNง Admin Maker, Admin Approver และ Super User เปCนบุคคลเดียวกัน



CONFIDENTIAL 3

KRUNGTHAI BUSINESS
การจดัการข้อมูลและสิทธิ=ของผู้ใช้งานในบรษัิท

01
การเพิGมผู้ใช้งานใหม่  โดยใช้ Super User

Super user

CONFIDENTIAL 4

KRUNGTHAI BUSINESS
การเพิGมผู้ใช้งานใหม่  โดยใช้ SUPER USER

วายุ มีตังค์

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

1

Super UserSuper User

หน้าจอหลัก

1. Super user: Login เข้าระบบ 

> เลือกทีGเมนู “ตัUงค่า”



CONFIDENTIAL 5

หน้าจอตัUงค่า

2. เลือกเมนู “รายละเอยีดประวติัผู้ใช้งาน”

3. กด “เพิGมผู้ใช้งานใหม่”2

3

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

Vayu  Meetang

KRUNGTHAI BUSINESS
การเพิGมผู้ใช้งานใหม่  โดยใช้ SUPER USER

Super UserSuper User

CONFIDENTIAL 6

หน้าจอรายละเอยีดผู้ใช้งาน

4. กรอกข้อมูลผู้ใช้งาน
� คํานําหน้าชืGอ (เลือกจาก List)

� ชืGอ, นามสกุล (ระบุเปCนภาษาไทย หรอืภาษาองักฤษ)

� หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/หมายเลขหนังสือ
เดินทาง

� หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, อเีมล

� แผนก, ตําแหน่ง (จะระบุหรอืไม่ก็ได้)

4

คุณ วายุ มีตังค์

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxx@Krungthai.com 

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

KRUNGTHAI BUSINESS
การเพิGมผู้ใช้งานใหม่  โดยใช้ SUPER USER

Super UserSuper User
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หน้าจอรายละเอยีดผู้ใช้งาน

5. วธีิเข้าสู่ระบบ
คลิก          เพืG อกําหนดวธีิการเขา้สู่ระบบ

� ระบบจะตัNงค่าเริ$มต้นของสิทธิ�การเข้าสู่ระบบของผู้ใชง้านให้
สามารถเข้าระบบได้ทัNงผ่าน       เวบ็ไซต์ และ       มือถือ 
และค่าเริ$มต้นของวธิีการส่ง OTP ไวเ้ปCนการส่งผ่าน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือที$ระบุไวใ้นส่วนของรายละเอยีด
ผู้ใชง้าน 

โดยหากไม่ต้องการเปลีGยนแปลงค่าตัUงต้นของวธีิการเขา้สู่
ระบบไม่ต้องกรอกข้อมูลเพิGมในส่วนนีU

5

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxx@Krungthai.com 

xxxxxxxxxx 

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

KRUNGTHAI BUSINESS
การเพิGมผู้ใช้งานใหม่  โดยใช้ SUPER USER
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หน้าจอรายละเอยีดผู้ใช้งาน

6. การแจง้เตือน
คลิก          เพืG อกําหนดประเภทการแจง้เตือน

� ระบบจะตัNงค่าเริ$มต้นของประเภทการแจง้เตือนไวเ้ปCนแจง้
เตือนทุกประเภทรายการ และทุกช่องทางการแจง้เตือน 
ทัNงการแจง้เตือนผ่านระบบ (Push notification), ผ่าน
อเีมล (email notification) และผ่านโทรศัพท์มือถือ 
(SMS notification)   

โดยหากไม่ต้องการเปลีGยนแปลงค่าตัUงต้นของวธีิการแจง้
เตือนไม่ต้องกรอกข้อมูลเพิGมในส่วนนีU

6

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxx@Krungthai.com 

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

KRUNGTHAI BUSINESS
การเพิGมผู้ใช้งานใหม่  โดยใช้ SUPER USER

Super UserSuper User
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หน้าจอรายละเอยีดผู้ใช้งาน

7. การกําหนดสิทธิ=ผู้ใช้งาน
คลิก          เพืG อกําหนดสิทธิ=ผู้ใช้งาน

� เลือก Template สิทธิ�การเข้าถึงของผู้ใชง้าน ที$
ต้องการ โดยระบบจะแสดงค่าตัNงต้นของ Template ให้
เลือกใชง้านทัNงหมด 4 รูปแบบ คือ 

(1) Single user

(2) Maker

(3) Checker

(4) Approver

โดยหากไม่ต้องการใช้ Template ค่าตัUงต้นของสิทธิ=การ
เข้าถึงของผู้ใช้งานทีGธนาคารกําหนดให้ Admin ของบรษัิท
สามารถสรา้ง Template ใหม่ได้เองทีGเมนู “สิทธ์การ
เข้าถึง”

7

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

KRUNGTHAI BUSINESS
การเพิGมผู้ใช้งานใหม่  โดยใช้ SUPER USER
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หน้าจอรายละเอยีดผู้ใช้งาน

8. การสรา้ง Single User 
เลือก Template “SINGLE USER”

8.1 กรณีสรา้ง Single user แบบทํารายการคนเดียว ให้
เลือกเปbด          อนุมัติด้วยตนเอง  

8.2 กรณีสรา้ง Single user แบบทํารายการ 2 คน ให้เลือก
ปbด          อนุมัติด้วยตนเอง  8

Single User
แบบทํารายการคนเดียว
Single User
แบบทํารายการคนเดียว

Single User
แบบทํารายการ 2 คน
Single User
แบบทํารายการ 2 คน

8.2

8.1

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

สําหรบัผู้ใช้งานประเภท Single user ระบบจะเปmดสิทธิ=ให้กับ
ผู้ใช้งานแบบเปmดทุกบรกิารและทุกบญัชทีีGบรษัิทสมัครใช้
บรกิารกับธนาคาร ไม่สามารถทําการเลือกกําหนดสิทธิ=ให้
ผู้ใช้งานแบบเปoนบางบรกิารหรอืบางบญัชีได้

สําหรบัผู้ใช้งานประเภท Single user ระบบจะเปmดสิทธิ=ให้กับ
ผู้ใช้งานแบบเปmดทุกบรกิารและทุกบญัชทีีGบรษัิทสมัครใช้
บรกิารกับธนาคาร ไม่สามารถทําการเลือกกําหนดสิทธิ=ให้
ผู้ใช้งานแบบเปoนบางบรกิารหรอืบางบญัชีได้

KRUNGTHAI BUSINESS
การเพิGมผู้ใช้งานใหม่  โดยใช้ SUPER USER

Super UserSuper User
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หน้าจอรายละเอยีดผู้ใช้งาน

9. การสรา้ง Maker (ผู้สรา้งรายการ)
เลือก Template “Maker”

9.1 สําหรบั Maker user ระบบจะตัNงค่าเริ$มต้นของสิทธิ�ของ
ผู้ใชง้านให้เปCน Maker ในทุกบรกิารที$บรษัิทสมัครใช ้โดย 
Admin ของบรษัิทสามารถเพิ$ม/ลดสิทธิ�หรอืกําหนดวงเงนิต่อ
รายการของผู้ใชง้านเปCนรายบรกิารได้

โดยหากไม่ต้องการเปลีGยนแปลงค่าตัUงต้นของของการ
กําหนดสิทธิ=ของผู้ใชง้าน Maker ไม่ต้องกรอกข้อมูลเพิGมใน
ส่วนนีU

9

MakerMaker

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

9.1

KRUNGTHAI BUSINESS
การเพิGมผู้ใช้งานใหม่  โดยใช้ SUPER USER
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หน้าจอรายละเอยีดผู้ใช้งาน
9.2 กําหนดสิทธิ�การเข้าถึงบัญชไีด้หลายรูปแบบ 

� เลือกทีG                                      หากต้องการเปmดสิทธิ=
การใช้งานแบบทุกบญัชี และทุกบรกิารในบัญชี

� กรณีไม่ต้องการเปbดสิทธิ�ทุกบัญชสีามารถเพิ$ม/ลดสิทธิ�การ
เข้าถึงบัญชเีปCนรายบัญชแีละบางบรกิารในแต่ละบัญชไีด้

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

9.2

คุณวายุ มีตังค์ | 000-X-XXXXX-1

คุณวายุ มีตังค์ | 000-X-XXXXX-2

คุณวายุ มีตังค์ | 000-X-XXXXX-1

KRUNGTHAI BUSINESS
การเพิGมผู้ใช้งานใหม่  โดยใช้ SUPER USER

Super UserSuper User
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หน้าจอรายละเอยีดผู้ใช้งาน

10. การสรา้ง Approver (ผู้อนุมัติรายการ)
เลือก Template “Approver”

10.1 สําหรบั Approver user ระบบจะตัNงค่าเริ$มต้นของสิทธิ�
ของผู้ใชง้านให้เปCน Approver ในทุกบรกิารที$บรษัิทสมัครใช ้
โดย Admin ของบรษัิทสามารถเพิ$ม/ลดสิทธิ�เปCนรายบรกิารได้

โดยหากไม่ต้องการเปลีGยนแปลงค่าตัUงต้นของของการกําหนด
สิทธิ=ของผู้ใช้งาน Approver ไม่ต้องกรอกข้อมูลเพิGมในส่วนนีU

ApproverApprover

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

10.1

10

KRUNGTHAI BUSINESS
การเพิGมผู้ใช้งานใหม่  โดยใช้ SUPER USER
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หน้าจอรายละเอยีดผู้ใช้งาน
10.2 กําหนดสิทธิ�การเข้าถึงบัญชไีด้หลายรูปแบบ 

� เลือกทีG                                      หากต้องการเปmดสิทธิ=
การใช้งานแบบทุกบญัชี และทุกบรกิารในบัญชี

� กรณีไม่ต้องการเปbดสิทธิ�ทุกบัญชสีามารถเพิ$ม/ลดสิทธิ�การ
เข้าถึงบัญชเีปCนรายบัญชแีละบางบรกิารในแต่ละบัญชไีด้

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

คุณวายุ มีตังค์ | 000-X-XXXXX-1

คุณวายุ มีตังค์ | 000-X-XXXXX-2

คุณวายุ มีตังค์ | 000-X-XXXXX-1

10.2

KRUNGTHAI BUSINESS
การเพิGมผู้ใช้งานใหม่  โดยใช้ SUPER USER
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หน้าจอรายละเอยีดผู้ใช้งาน

11. การสรา้ง Checker (ผู้ตรวจสอบรายการ)
เลือก Template “Checker”

11.1 สําหรบั Checker user ระบบจะตัNงค่าเริ$มต้นของสิทธิ�ของ
ผู้ใชง้านให้เปCน Checker ในทุกบรกิารที$บรษัิทสมัครใช ้โดย 
Admin ของบรษัิทสามารถเพิ$ม/ลดสิทธิ�เปCนรายบรกิารได้

โดยหากไม่ต้องการเปลีGยนแปลงค่าตัUงต้นของของการ
กําหนดสิทธิ=ของผู้ใชง้าน Checker ไม่ต้องกรอกข้อมูลเพิGม
ในส่วนนีU

CheckerChecker

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

11.1

11

กรณีต้องการใช้เงืGอนไขการทํารายการแบบมีผู้ตรวจสอบ
รายการ (Checker) ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเมืGอสมัครใช้
บรกิาร เพืG อกําหนดเงืGอนไขให้กับลูกค้าก่อนเริGมใช้บรกิาร

กรณีต้องการใช้เงืGอนไขการทํารายการแบบมีผู้ตรวจสอบ
รายการ (Checker) ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเมืGอสมัครใช้
บรกิาร เพืG อกําหนดเงืGอนไขให้กับลูกค้าก่อนเริGมใช้บรกิาร

KRUNGTHAI BUSINESS
การเพิGมผู้ใช้งานใหม่  โดยใช้ SUPER USER

Super UserSuper User

CONFIDENTIAL 16

หน้าจอรายละเอยีดผู้ใช้งาน
11.2 กําหนดสิทธิ�การเข้าถึงบัญชไีด้หลายรูปแบบ 

� เลือกทีG                                      หากต้องการเปmดสิทธิ=
การใช้งานแบบทุกบญัชี และทุกบรกิารในบัญชี

� กรณีไม่ต้องการเปbดสิทธิ�ทุกบัญชสีามารถเพิ$ม/ลดสิทธิ�การ
เข้าถึงบัญชเีปCนรายบัญชแีละบางบรกิารในแต่ละบัญชไีด้

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

คุณวายุ มีตังค์ | 000-X-XXXXX-1

คุณวายุ มีตังค์ | 000-X-XXXXX-2

คุณวายุ มีตังค์ | 000-X-XXXXX-1

11.2

KRUNGTHAI BUSINESS
การเพิGมผู้ใช้งานใหม่  โดยใช้ SUPER USER

Super UserSuper User
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xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxx@Krungthai.com 

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์ หน้าจอรายละเอยีดผู้ใช้งาน

12. กด                  ระบบจะแสดงหน้าจอสรุป
รายละเอยีดของผู้ใช้งาน

13. กด                  ระบบจะแสดงหน้าจอสรุป
ขึUนมาให้ตรวจสอบอกีครัUง

14. เมืGอตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งานเรยีบรอ้ยแล้ว 
จากนัUน กด

xxxxx@Krungthai.com xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx55 

xxxxx@Krungthai.com xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx55 

12

13

KRUNGTHAI BUSINESS
การเพิGมผู้ใช้งานใหม่  โดยใช้ SUPER USER
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KRUNGTHAI BUSINESS
การเพิGมผู้ใช้งานใหม่  โดยใช้ SUPER USER

Super UserSuper User

หน้าจอตรวจสอบ & ยืนยันการอนุมัติ

15. ใส่รหัส OTP เพืG อยืนยันการสรา้งผู้ใช้งาน

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

15
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KRUNGTHAI BUSINESS
การเพิGมผู้ใช้งานใหม่  โดยใช้ SUPER USER

Super UserSuper User

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

16
หน้าจอตัUงค่า

16. เพิGมผู้ใช้งานสําเรจ็ ระบบจะกลับเข้าสู่หน้าจอตัNงค่า

17. ผู้ใช้งาน จะได้รบัอเีมล แจง้รหัสเริGมต้นการใช้งาน 
แจ้งรหัสบรษัิท (Company ID), รหัสผู้ใช้งานเข้า
ระบบครัNงแรก (User ID) และ Link ในการเข้าสู่ระบบ 
Krungthai Business

CONFIDENTIAL 20

KRUNGTHAI BUSINESS
การจดัการข้อมูลและสิทธิ=ของผู้ใช้งานในบรษัิท

02
การเพิGมผู้ใช้งานใหม่  โดยใช้ Admin Maker 
และ Admin Approver

Admin 
Maker

Admin 
Approver
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KRUNGTHAI BUSINESS
การเพิGมผู้ใช้งานใหม่  โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

วายุ มีตังค์

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

1

Admin MakerAdmin Maker

หน้าจอหลัก

1. Admin Maker: Login เข้าระบบ 

> เลือกทีGเมนู “ตัUงค่า”

CONFIDENTIAL 22

หน้าจอตัUงค่า

2. เลือกเมนู “รายละเอยีดประวติัผู้ใช้งาน”

3. กด “เพิGมผู้ใช้งานใหม่”2

3

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

KRUNGTHAI BUSINESS
การเพิGมผู้ใช้งานใหม่  โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

Vayu  Meetang

Admin MakerAdmin Maker
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หน้าจอรายละเอยีดผู้ใช้งาน

4. กรอกข้อมูลผู้ใช้งาน
� คํานําหน้าชืGอ (เลือกจาก List)

� ชืGอ, นามสกุล (ระบุเปCนภาษาไทย หรอืภาษาองักฤษ)

� หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/หมายเลขหนังสือ
เดินทาง

� หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, อเีมล

� แผนก, ตําแหน่ง (จะระบุหรอืไม่ก็ได้)

4

คุณ วายุ มีตังค์

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxx@Krungthai.com 

KRUNGTHAI BUSINESS
การเพิGมผู้ใช้งานใหม่  โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

Admin MakerAdmin Maker
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หน้าจอรายละเอยีดผู้ใช้งาน

5. วธีิเข้าสู่ระบบ
คลิก          เพืG อกําหนดวธีิการเขา้สู่ระบบ

� ระบบจะตัNงค่าเริ$มต้นของสิทธิ�การเข้าสู่ระบบของผู้ใชง้านให้
สามารถเข้าระบบได้ทัNงผ่าน       เวบ็ไซต์ และ       มือถือ 
และค่าเริ$มต้นของวธิีการส่ง OTP ไวเ้ปCนการส่งผ่าน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือที$ระบุไวใ้นส่วนของรายละเอยีด
ผู้ใชง้าน 

โดยหากไม่ต้องการเปลีGยนแปลงค่าตัUงต้นของวธีิการเขา้สู่
ระบบไม่ต้องกรอกข้อมูลเพิGมในส่วนนีU

5

KRUNGTHAI BUSINESS
การเพิGมผู้ใช้งานใหม่  โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxx@Krungthai.com 

xxxxxxxxxx 

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

Admin MakerAdmin Maker



CONFIDENTIAL 25

หน้าจอรายละเอยีดผู้ใช้งาน

6. การแจง้เตือน
คลิก          เพืG อกําหนดประเภทการแจง้เตือน

� ระบบจะตัNงค่าเริ$มต้นของประเภทการแจง้เตือนไวเ้ปCนแจง้
เตือนทุกประเภทรายการ และทุกช่องทางการแจง้เตือน 
ทัNงการแจง้เตือนผ่านระบบ (Push notification), ผ่าน
อเีมล (email notification) และผ่านโทรศัพท์มือถือ 
(SMS notification)   

โดยหากไม่ต้องการเปลีGยนแปลงค่าตัUงต้นของวธีิการแจง้
เตือนไม่ต้องกรอกข้อมูลเพิGมในส่วนนีU

6

KRUNGTHAI BUSINESS
การเพิGมผู้ใช้งานใหม่  โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxx@Krungthai.com 

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

Admin MakerAdmin Maker
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หน้าจอรายละเอยีดผู้ใช้งาน

7. การกําหนดสิทธิ=ผู้ใช้งาน
คลิก          เพืG อกําหนดสิทธิ=ผู้ใช้งาน

� เลือก Template สิทธิ�การเข้าถึงของผู้ใชง้าน ที$
ต้องการ โดยระบบจะแสดงค่าตัNงต้นของ Template ให้
เลือกใชง้านทัNงหมด 4 รูปแบบ คือ 

(1) Single user

(2) Maker

(3) Checker

(4) Approver

โดยหากไม่ต้องการใช้ Template ค่าตัUงต้นของสิทธิ=การ
เข้าถึงของผู้ใช้งานทีGธนาคารกําหนดให้ Admin ของบรษัิท
สามารถสรา้ง Template ใหม่ได้เองทีGเมนู “สิทธ์การ
เข้าถึง”

7

KRUNGTHAI BUSINESS
การเพิGมผู้ใช้งานใหม่  โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

Admin MakerAdmin Maker

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์
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KRUNGTHAI BUSINESS
การเพิGมผู้ใช้งานใหม่  โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

Admin MakerAdmin Maker

หน้าจอรายละเอยีดผู้ใช้งาน

8. การสรา้ง Single User 
เลือก Template “SINGLE USER”

8.1 กรณีสรา้ง Single user แบบทํารายการคนเดียว ให้
เลือกเปbด          อนุมัติด้วยตนเอง  

8.2 กรณีสรา้ง Single user แบบทํารายการ 2 คน ให้เลือก
ปbด          อนุมัติด้วยตนเอง  8

Single User
แบบทํารายการคนเดียว
Single User
แบบทํารายการคนเดียว

Single User
แบบทํารายการ 2 คน
Single User
แบบทํารายการ 2 คน

8.2

8.1

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

สําหรบัผู้ใช้งานประเภท Single user ระบบจะเปmดสิทธิ=ให้กับ
ผู้ใช้งานแบบเปmดทุกบรกิารและทุกบญัชทีีGบรษัิทสมัครใช้
บรกิารกับธนาคาร ไม่สามารถทําการเลือกกําหนดสิทธิ=ให้
ผู้ใช้งานแบบเปoนบางบรกิารหรอืบางบญัชีได้

สําหรบัผู้ใช้งานประเภท Single user ระบบจะเปmดสิทธิ=ให้กับ
ผู้ใช้งานแบบเปmดทุกบรกิารและทุกบญัชทีีGบรษัิทสมัครใช้
บรกิารกับธนาคาร ไม่สามารถทําการเลือกกําหนดสิทธิ=ให้
ผู้ใช้งานแบบเปoนบางบรกิารหรอืบางบญัชีได้
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KRUNGTHAI BUSINESS
การเพิGมผู้ใช้งานใหม่  โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

Admin MakerAdmin Maker

หน้าจอรายละเอยีดผู้ใช้งาน

9. การสรา้ง Maker (ผู้สรา้งรายการ)
เลือก Template “Maker”

9.1 สําหรบั Maker user ระบบจะตัNงค่าเริ$มต้นของสิทธิ�ของ
ผู้ใชง้านให้เปCน Maker ในทุกบรกิารที$บรษัิทสมัครใช ้โดย 
Admin ของบรษัิทสามารถเพิ$ม/ลดสิทธิ�หรอืกําหนดวงเงนิต่อ
รายการของผู้ใชง้านเปCนรายบรกิารได้

โดยหากไม่ต้องการเปลีGยนแปลงค่าตัUงต้นของของการ
กําหนดสิทธิ=ของผู้ใชง้าน Maker ไม่ต้องกรอกข้อมูลเพิGมใน
ส่วนนีU

9

MakerMaker

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

9.1



CONFIDENTIAL 29

KRUNGTHAI BUSINESS
การเพิGมผู้ใช้งานใหม่  โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

Admin MakerAdmin Maker

หน้าจอรายละเอยีดผู้ใช้งาน
9.2 กําหนดสิทธิ�การเข้าถึงบัญชไีด้หลายรูปแบบ 

� เลือกทีG                                      หากต้องการเปmดสิทธิ=
การใช้งานแบบทุกบญัชี และทุกบรกิารในบัญชี

� กรณีไม่ต้องการเปbดสิทธิ�ทุกบัญชสีามารถเพิ$ม/ลดสิทธิ�การ
เข้าถึงบัญชเีปCนรายบัญชแีละบางบรกิารในแต่ละบัญชไีด้

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

9.2

คุณวายุ มีตังค์ | 000-X-XXXXX-1

คุณวายุ มีตังค์ | 000-X-XXXXX-2

คุณวายุ มีตังค์ | 000-X-XXXXX-1
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หน้าจอรายละเอยีดผู้ใช้งาน

10. การสรา้ง Approver (ผู้อนุมัติรายการ)
เลือก Template “Approver”

10.1 สําหรบั Approver user ระบบจะตัNงค่าเริ$มต้นของสิทธิ�
ของผู้ใชง้านให้เปCน Approver ในทุกบรกิารที$บรษัิทสมัครใช ้
โดย Admin ของบรษัิทสามารถเพิ$ม/ลดสิทธิ�เปCนรายบรกิารได้

โดยหากไม่ต้องการเปลีGยนแปลงค่าตัUงต้นของของการกําหนด
สิทธิ=ของผู้ใช้งาน Approver ไม่ต้องกรอกข้อมูลเพิGมในส่วนนีU

ApproverApprover

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

10.1

10

Admin MakerAdmin Maker

KRUNGTHAI BUSINESS
การเพิGมผู้ใช้งานใหม่  โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER
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KRUNGTHAI BUSINESS
การเพิGมผู้ใช้งานใหม่  โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

Admin MakerAdmin Maker

หน้าจอรายละเอยีดผู้ใช้งาน
10.2 กําหนดสิทธิ�การเข้าถึงบัญชไีด้หลายรูปแบบ 

� เลือกทีG                                      หากต้องการเปmดสิทธิ=
การใช้งานแบบทุกบญัชี และทุกบรกิารในบัญชี

� กรณีไม่ต้องการเปbดสิทธิ�ทุกบัญชสีามารถเพิ$ม/ลดสิทธิ�การ
เข้าถึงบัญชเีปCนรายบัญชแีละบางบรกิารในแต่ละบัญชไีด้

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

คุณวายุ มีตังค์ | 000-X-XXXXX-1

คุณวายุ มีตังค์ | 000-X-XXXXX-2

คุณวายุ มีตังค์ | 000-X-XXXXX-1

10.2
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หน้าจอรายละเอยีดผู้ใช้งาน

11. การสรา้ง Checker (ผู้ตรวจสอบรายการ)
เลือก Template “Checker”

11.1 สําหรบั Checker user ระบบจะตัNงค่าเริ$มต้นของสิทธิ�ของ
ผู้ใชง้านให้เปCน Checker ในทุกบรกิารที$บรษัิทสมัครใช ้โดย 
Admin ของบรษัิทสามารถเพิ$ม/ลดสิทธิ�เปCนรายบรกิารได้

โดยหากไม่ต้องการเปลีGยนแปลงค่าตัUงต้นของของการ
กําหนดสิทธิ=ของผู้ใชง้าน Checker ไม่ต้องกรอกข้อมูลเพิGม
ในส่วนนีU

CheckerChecker

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

11.1

11

กรณีต้องการใช้เงืGอนไขการทํารายการแบบมีผู้ตรวจสอบ
รายการ (Checker) ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเมืGอสมัครใช้
บรกิาร เพืG อกําหนดเงืGอนไขให้กับลูกค้าก่อนเริGมใช้บรกิาร

กรณีต้องการใช้เงืGอนไขการทํารายการแบบมีผู้ตรวจสอบ
รายการ (Checker) ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเมืGอสมัครใช้
บรกิาร เพืG อกําหนดเงืGอนไขให้กับลูกค้าก่อนเริGมใช้บรกิาร

Admin MakerAdmin Maker

KRUNGTHAI BUSINESS
การเพิGมผู้ใช้งานใหม่  โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER
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KRUNGTHAI BUSINESS
การเพิGมผู้ใช้งานใหม่  โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

Admin MakerAdmin Maker

หน้าจอรายละเอยีดผู้ใช้งาน
11.2 กําหนดสิทธิ�การเข้าถึงบัญชไีด้หลายรูปแบบ 

� เลือกทีG                                      หากต้องการเปmดสิทธิ=
การใช้งานแบบทุกบญัชี และทุกบรกิารในบัญชี

� กรณีไม่ต้องการเปbดสิทธิ�ทุกบัญชสีามารถเพิ$ม/ลดสิทธิ�การ
เข้าถึงบัญชเีปCนรายบัญชแีละบางบรกิารในแต่ละบัญชไีด้

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

คุณวายุ มีตังค์ | 000-X-XXXXX-1

คุณวายุ มีตังค์ | 000-X-XXXXX-2

คุณวายุ มีตังค์ | 000-X-XXXXX-1

11.2
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การเพิGมผู้ใช้งานใหม่  โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

Admin MakerAdmin Maker

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxx@Krungthai.com 

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์ หน้าจอรายละเอยีดผู้ใช้งาน

12. กด                  ระบบจะแสดงหน้าจอสรุป
รายละเอยีดของผู้ใช้งาน

13. กด                  ระบบจะแสดงหน้าจอสรุป
ขึUนมาให้ตรวจสอบอกีครัUง

14. กด                  เพืG อส่งให้ Admin 
Approver ทําการอนุมัติรายการสรา้งผู้ใช้งาน
ต่อไป

xxxxx@Krungthai.com xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx55 

xxxxx@Krungthai.com xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx55 

12

13

14
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KRUNGTHAI BUSINESS
การเพิGมผู้ใช้งานใหม่  โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

วายุ มีตังค์

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

Admin Approver

หน้าจอหลัก

15. Admin Approver: Login เข้าระบบ 

> เลือกรายการทีGต้องการอนุมัติวายุ มีตังค์

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

15
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KRUNGTHAI BUSINESS
การเพิGมผู้ใช้งานใหม่  โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

Admin Approver

หน้าจอตรวจสอบ & ยืนยันการอนุมัติ

16. เมืGอตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งานเรยีบรอ้ยแล้ว 
จากนัUน กด                   เพืG ออนุมัติรายการ  

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

16

xxxxx@Krungthai.com xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx55 
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การเพิGมผู้ใช้งานใหม่  โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

Admin Approver

หน้าจอตรวจสอบ & ยืนยันการอนุมัติ

17. ใส่รหัส OTP เพืG อยืนยันการอนุมัติรายการ  

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

17

xxxxxxxxxxx55 
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KRUNGTHAI BUSINESS
การเพิGมผู้ใช้งานใหม่  โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

Admin Approver

หน้าจอตรวจสอบ & ยืนยันการอนุมัติ

18. อนุมัติรายการสําเรจ็

19. กด                 เพืG อกลับไปทีGหน้าจอหลัก

20. ผู้ใช้งาน จะได้รบัอเีมล แจง้รหัสเริGมต้นการใช้งาน 
แจ้งรหัสบรษัิท (Company ID), รหัสผู้ใช้งานเข้า
ระบบครัNงแรก (User ID) และ Link ในการเข้าสู่ระบบ 
Krungthai Business

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

18

xxxxxxxxxxx55 

19
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คู่มือการใช้งาน Krungthai Business
สําหรบัผู้ดูแลระบบ (Company Admin)

V1.120211007

การสรา้งกลุ่ม LOA และการกําหนดเงืGอนไข LOAการสรา้งกลุ่ม LOA และการกําหนดเงืGอนไข LOA
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KRUNGTHAI BUSINESS
การกําหนดเงืGอนไขการอนุมัติรายการ (LOA)

Super user
Admin 
Maker

Admin 
Approver

1
ใช้งานคนเดียว ทํารายการ
คนเดียว และสามารถทํา
ธุรกรรมการเงนิได้เหมือน 
Single user

2
ใช้งานแบบ 2 levels ทํา
หน้าที%จัดการข้อมูลของ
บรษัิทเท่านั-น ไม่สามารถทํา
ธุรกรรมการเงนิได้

USER ROLES

Super user 
ทําหน้าที$จัดการข้อมูลบรษัิท ทํา
รายการคนเดียว และสามารถทํา
ธรุกรรมการเงนิได้

Admin maker 
ทําหน้าที$สรา้งรายการจัดการข้อมูล
ของบรษัิท (ไม่สามารถทําธุรกรรมการเงินได้)

Admin approver
ทําหน้าที$อนุมัติรายการจัดการข้อมูล
ของบรษัิทที$สรา้งมาจาก Admin 
maker (ไม่สามารถทําธุรกรรมการเงินได้)

ประเภทของผู้ใชง้านที�มีสิทธิKกําหนดเงื�อนไขการอนุมัติรายการของบรษัิท (LOA)

จดัการข้อมูลบรษัิทจดัการข้อมูลบรษัิท

ทําธุรกรรมการเงนิทําธุรกรรมการเงนิ
+

จดัการข้อมูลบรษัิท
เท่านัUน

จดัการข้อมูลบรษัิท
เท่านัUน

Line of Authorization (LOA) 
เปCนฟmงก์ชนัที$เปbดให้ผู้ใชบ้รกิารสามารถ
ใชผู้้ใชง้านที$มีสิทธิ�เปCนผู้ดแูลระบบของ
บรษัิท (Company Admin) เช่น 
Super user, Admin maker, Admin 
approver ทําการกําหนดเงื$อนไขการ
อนุมัติรายการของบรษัิทภายใต้บรกิาร 
Krungthai Business ได้ด้วยตนเอง 

การกําหนดเงืGอนไขการอนุมัติรายการ 
(LOA) นีU จะใช้ในกรณีทีGบรษัิทมีการทํา
รายการแบบมีผู้สรา้งรายการ (Maker) 
และผู้อนุมัติรายการ (Approver) 
เท่านัUน

โดยเงื$อนไขการอนุมัติรายการจะมีผล
ทันทีหลังจากที$ผู้ดูแลระบบกําหนด
เงื$อนไขการอนุมัติรายการสําเรจ็

Line of Authorization (LOA) 
เปCนฟmงก์ชนัที$เปbดให้ผู้ใชบ้รกิารสามารถ
ใชผู้้ใชง้านที$มีสิทธิ�เปCนผู้ดแูลระบบของ
บรษัิท (Company Admin) เช่น 
Super user, Admin maker, Admin 
approver ทําการกําหนดเงื$อนไขการ
อนุมัติรายการของบรษัิทภายใต้บรกิาร 
Krungthai Business ได้ด้วยตนเอง 

การกําหนดเงืGอนไขการอนุมัติรายการ 
(LOA) นีU จะใช้ในกรณีทีGบรษัิทมีการทํา
รายการแบบมีผู้สรา้งรายการ (Maker) 
และผู้อนุมัติรายการ (Approver) 
เท่านัUน

โดยเงื$อนไขการอนุมัติรายการจะมีผล
ทันทีหลังจากที$ผู้ดูแลระบบกําหนด
เงื$อนไขการอนุมัติรายการสําเรจ็

ข้อควรทราบ:
1. การกําหนดเงื$อนไขการอนุมัติรายการ (LOA) จะไม่มีผลกับผู้ใช้งานประเภท Super user, Single user (ทัNงแบบทํารายการคนเดียว และแบบทํารายการ 2 คน)
2. ธนาคารจะกําหนดค่าเริ$มต้นของเงื$อนไขการอนุมัติรายการของทุกบรกิารที$ผู้ใชบ้รกิารสมัครใชเ้ปCนแบบ 1A หรอืใชผู้้อนุมัติ 1 คนในการอนุมัติรายการ โดยไม่เรยีงลําดับการอนุมัติ ภายใต้วงเงนิที$
ผู้ใชบ้รกิารแจง้มาเมื$อสมัครใชบ้รกิาร เชน่ บรกิารโอนเงนิบัญชตีนเอง เงื$อนไขการอนุมัติตัNงต้น > 1A (ผู้อนุมัติ 1 คน จากกลุ่ม A) – วงเงนิ 0 - 9,999,999,999,999.99 เปCนต้น ทัNงนีN ผู้ดูแลระบบ 
(Company Admin) สามารถปรบัเปลี$ยนเงื$อนไขการอนุมัติรายการตามต้องการในภายหลังได้
3. ฟmงก์ชนัการกําหนดสิทธิ�การอนุมัติรายการของบรษัิท (LOA) สามารทํารายการได้ผ่าน Web Platform เท่านัNน

❗
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KRUNGTHAI BUSINESS
การสรา้งกลุ่ม LOA และการกําหนดเงืGอนไข LOA

วายุ มีตังค์
บรษัิท วายุ มีตังค์ จํากัด

วายุ มีตังค์

วายุ มีตังค์

วายุ มีตังค์

วายุ มีตังค์

ค่าเริGมต้นของกลุ่ม LOA
� ในกรณีทีGผู้ดูแลระบบของบรษัิท 

(Company Admin) ไม่ได้กําหนดกลุ่ม 
LOA ให้กับผู้ใช้งาน ระบบจะกําหนดค่า
เริGมต้นของกลุ่ม LOA ให้เปoนกับผู้ใช้งาน
ทุกคนทีGสรา้งขึUนภายใต้ Company ID 
ของผู้ใช้บรกิารให้อยู่ในกลุ่ม A
*ยกเวน้ ผู้ใช้งานประเภท Super user, 
Single user, Admin maker และ Admin 
Approver จะไม่มีกลุ่ม LOA

� โดยผู้ดูแลระบบ (Company Admin) 
สามารถปรบัเปลีGยนกลุ่ม LOA ให้เปoนกับ
ผู้ใช้งานในภายหลังได้

ค่าเริ�มต้นในการใช้งานระบบ
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KRUNGTHAI BUSINESS
การสรา้งกลุ่ม LOA และการกําหนดเงืGอนไข LOA

วายุ มีตังค์
บรษัิท วายุ มีตังค์ จํากัด ค่าเริGมต้นของเงืGอนไขการอนุมัติ

รายการ (เงืGอนไข LOA)
� ธนาคารจะกําหนดค่าเริGมต้นของเงืGอนไข

การอนุมัติรายการของทุกบรกิารทีG
ผู้ใช้บรกิารสมัครใช้เปoนแบบ 1A หรอืใช้
ผู้อนุมัติ 1 คนในการอนุมัติรายการ โดย
ไม่เรยีงลําดับการอนุมัติ ภายใต้วงเงินทีG
ผู้ใช้บรกิารแจง้มาเมืGอสมัครใช้บรกิาร 
เช่น บรกิารชําระบิล-มาตรฐาน เงืGอนไข
การอนุมัติตัUงต้น = 1A (ผู้อนุมัติ 1 คน 
จากกลุ่ม A) – วงเงิน 0 - 
9,999,999,999,999.99 เปoนต้น 
*การกําหนดเงื�อนไขการอนุมัติรายการ (LOA) 
จะไม่มีผลกับผู้ใช้งานประเภท Super user, 
Single user (ทัLงแบบทํารายการคนเดียว และ
แบบทํารายการ 2 คน)

� ผู้ดูแลระบบ (Company Admin) 
สามารถปรบัเปลีGยนเงืGอนไขการอนุมัติ
รายการตามต้องการในภายหลังได้

ค่าเริ�มต้นในการใช้งานระบบ
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KRUNGTHAI BUSINESS
การสรา้งกลุ่ม LOA และการกําหนดเงืGอนไข LOA

01
การสรา้งกลุ่ม LOA และการกําหนดเงืGอนไข LOA
โดยใช้ Super User

Super user
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KRUNGTHAI BUSINESS
การสรา้งกลุ่ม LOA

การสรา้งกลุ่ม LOASuper UserSuper User
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Super UserSuper User

หน้าจอหลัก

1. Super user: Login เข้าระบบ 

> เลือกทีGเมนู “ตัUงค่า”วายุ มีตังค์

1

วายุ มีตังค์
บรษัิท วายุ มีตังค์ จํากัด

KRUNGTHAI BUSINESS
การสรา้งกลุ่ม (LOA) โดยใช้ SUPER USER
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หน้าจอตัUงค่า

2. เลือกเมนู “สิทธิ=การเข้าถึง”

3. หน้าจอจะแสดงค่าเริ$มต้นของกลุ่ม LOA เปCน “กลุ่ม A”  

4. กรณีต้องการกําหนดเงื$อนไขการอนุมัติรายการที$มี
ผู้อนุมัติรายการมากกวา่ 1 กลุ่ม เช่น 1A1B สามารถเพิ$ม
จํานวนกลุ่ม LOA ได้โดย กด “สรา้งกลุ่ม LOA” 

*กรณีทีGบรษัิทต้องการกําหนดเงืGอนไขการอนุมัติรายการ
แบบมีกลุ่ม LOA แค่กลุ่ม A กลุ่มเดียว เช่น 1A, 2A, 3A 
เปoนต้น สามารถข้ามไปทําขัUนตอนการสรา้งเงืGอนไข LOA 
ได้เลย โดยไม่ต้องทําขัUนตอนการสรา้งกลุ่ม LOA ใหม่  

Super UserSuper User

2

4

3

KRUNGTHAI BUSINESS
การสรา้งกลุ่ม (LOA) โดยใช้ SUPER USER
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หน้าจอสรา้งกลุ่ม LOA

5. สามารถสรา้งกลุ่มได้สูงสุด 26 กลุ่ม ตามตัวอกัษร A-Z

6. เลือกทีG “กลุ่ม A” (ค่าเริ$มต้น) จากนัNน ย้ายรายชื$อผู้อนุมัติ 
(Approver) ที$ต้องการ โดยวธีิลากกล่องรายชื$อจากกลุ่ม A -> 
กลุ่ม B ที$สรา้งเพิ$มใหม่ (ตามรูป)

Super UserSuper User

วายุ 
มีตังค์

วายุ 
มีตังค์

วายุ 
มีตังค์

วายุ 
มีตังค์

วายุ 
มีตังค์

วายุ 
มีตังค์

5

6

6

วายุ 
มีตังค์

วายุ 
มีตังค์

KRUNGTHAI BUSINESS
การสรา้งกลุ่ม (LOA) โดยใช้ SUPER USER
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หน้าจอสรา้งกลุ่ม LOA

7. กด                 เพืG อนํารายชืGอผู้อนุมัติทีGต้องการเข้ากลุ่มทีGสรา้งใหม่

Super UserSuper User

วายุ 
มีตังค์

วายุ 
มีตังค์

วายุ 
มีตังค์

วายุ 
มีตังค์

วายุ 
มีตังค์

วายุ มีตังค์

วายุ มีตังค์

7

8. กด                 เพืG อไปทีGขัUนตอนต่อไป

8

KRUNGTHAI BUSINESS
การสรา้งกลุ่ม (LOA) โดยใช้ SUPER USER
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Super UserSuper User

หน้าจอตรวจสอบ & ยืนยันข้อมูล

9. เมืGอตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งานเรยีบรอ้ยแล้ว จากนัUน กด 10. ใส่รหัส OTP เพืG อยืนยันการสรา้งผู้ใช้งาน

9

วายุ มีตังค์

วายุ มีตังค์

10

วายุ มีตังค์

วายุ มีตังค์

KRUNGTHAI BUSINESS
การสรา้งกลุ่ม (LOA) โดยใช้ SUPER USER
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Super UserSuper User

KRUNGTHAI BUSINESS
การสรา้งกลุ่ม (LOA) โดยใช้ SUPER USER

หน้าจอตัUงค่า

11. สรา้งกลุ่มสําเรจ็ ระบบจะกลับเข้าสู่หน้าจอตัNงค่า 12. หน้าจอจะแสดงกลุ่มทีGสรา้งใหม่และจาํนวนผู้ใช้งานทีGอยู่ในกลุ่ม

11

12



CONFIDENTIAL 51

KRUNGTHAI BUSINESS
การกําหนดเงืGอนไข LOA

การกําหนดเงืGอนไข LOASuper UserSuper User
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KRUNGTHAI BUSINESS
การกําหนดเงืGอนไข LOA โดยใช้ SUPER USER

A1 A2

A4 A5

A3

A6

ผู้อนุมัติรายการของบรษัิท

A1 A3

LOA กลุ่ม A

A4 A5

LOA กลุ่ม B

A2 A6

LOA กลุ่ม C

บริการทีGใช้ เงืGอนไข Min Max ลําดับการ
อนุมัติ

เงืGอนไข 
LOA คําอธิบายเงืGอนไข LOA ผู้ใช้งานทีGมีสิทธิ=อนุมัติรายการ

โอนบญัชีตัวเอง KTB 1 0.00 9,999,999,999,999.99 ไม่เรยีงลําดับ 1A อนุมัติโดย ผู้อนุมัติ 1 ท่าน (ท่านใดก็ได้) จากกลุ่ม A A1 หรอื A3 (ท่านใดก็ได้) 

โอนบญัชีบุคคลอื$น KTB 1 0.00 20,000,000.00 ไม่เรยีงลําดับ 2A อนุมัติโดย ผู้อนุมัติ 2 ท่าน จากกลุ่ม A A1 และ A3 ทัNง 2 ท่าน (ไม่ต้องเรยีงลําดับ)

โอนบญัชีบุคคลอื$น KTB 2 20,000,000.00 9,999,999,999,999.99 ไม่เรยีงลําดับ 1B หรอื 1C อนุมัติโดย ผู้อนุมัติ 1 ท่าน (ท่านใดก็ได้) จากกลุ่ม B
หรอื
อนุมัติโดย ผู้อนุมัติ 1 ท่าน (ท่านใดก็ได้) จากกลุ่ม C

A4 หรอื A5 (ท่านใดก็ได้)  
หรอื
A2 หรอื A6 (ท่านใดก็ได้)

โอนต่างธนาคารมีผลทันที 1 0.00 9,999,999,999,999.99 เรยีงลําดับ 2A > 2B เรยีงลําดับการอนุมัติโดย ผู้อนุมัติ 2 ท่าน จากกลุ่ม
A ต้องเข้ามาอนุมัติรายการให้เสรจ็เรยีบรอ้ยก่อน 
จากนัNน ผู้อนุมัติ 2 ท่าน จากกลุ่ม B จึงสามารถเข้า
มาอนุมัติต่อในลําดับถัดไป

ลําดับการอนุมัติ 1
- A1 และ A3 ทัNง 2 ท่าน อนุมัติรายการก่อน

ลําดับการอนุมัติ 2
- A4 และ A5 ทัNง 2 ท่าน เข้ามาอนุมัติรายการ
หลังจากที$ผู้อนุมัติที$อยู่ในลําดับการอนุมัติ 1
อนุมัติรายการเรยีบรอ้ยแล้ว

โอนต่างธนาคาร –
BAHTNET

1 0.00 20,000,000.00 ไม่เรยีงลําดับ 2A อนุมัติโดย ผู้อนุมัติ 2 ท่าน จากกลุ่ม A A1 และ A3 ทัNง 2 ท่าน (ไม่ต้องเรยีงลําดับ)

โอนต่างธนาคาร –
BAHTNET

2 5,000,000.00
(Amt of 5,000,000

is overlap)

9,999,999,999,999.99 ไม่เรยีงลําดับ 1B หรอื 1C อนุมัติโดย ผู้อนุมัติ 1 ท่าน (ท่านใดก็ได้) จากกลุ่ม B
หรอื
อนุมัติโดย ผู้อนุมัติ 1 ท่าน (ท่านใดก็ได้) จากกลุ่ม C

A4 หรอื A5 (ท่านใดก็ได้)  
หรอื
A2 หรอื A6 (ท่านใดก็ได้)

ค่าเริGมต้นของ
เงืGอนไข LOA 

(ไม่ต้องสรา้งเพิGม)

✔✔✔✔

✔✔✔✔

✖✖✖✖

ทําได้ ไม่สามารถทําได้✔✔✔✔ ✖✖✖✖

ตัวอย่างการกําหนดเงืGอนไข LOA

✔✔✔✔

✔✔✔✔

✔✔✔✔

ทําไม่ได้เนืGองจากช่วงวงเงินของ
เงืGอนไขทีG 2 ทับซ้อนกับเงืGอนไขทีG 1 

ต้องแก้ไขช่วงวงเงินให้ถูกต้อง

Super UserSuper User

1

2

3

4

5

6
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การกําหนดเงืGอนไข LOA โดยใช้ SUPER USER

Super UserSuper User

หน้าจอตัUงค่า

13. ทีGเมนู “สิทธิ=การเข้าถึง”หน้าจอจะแสดงค่าเริ$มต้นของ 
“เงืGอนไข LOA”  

14. ไปที$บรกิาร โอนเงิน – โอนเงินบัญชีบุคคลอืGน KTB

15. กด     เพืG อ “แก้ไข” ค่าเริ$มต้น

16. คลิก                เพื$ อเข้าสู่หน้าจอการแก้ไข
14

15

13

16

บริการทีGใช้ เงืGอนไข Min Max ลําดับการอนุมัติ เงืGอนไข LOA คําอธิบายเงืGอนไข LOA ผู้ใช้งานทีGมีสิทธิ=อนุมัติรายการ

โอนบญัชีบุคคลอื$น KTB 1 0.00 20,000,000.00 ไม่เรยีงลําดับ 2A อนุมัติโดย ผู้อนุมัติ 2 ท่าน จากกลุ่ม A A1 และ A3 ทัNง 2 ท่าน (ไม่ต้องเรยีงลําดับ)

ตัวอย่างทีG 2
✔✔✔✔
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KRUNGTHAI BUSINESS
การกําหนดเงืGอนไข LOA โดยใช้ SUPER USER

Super UserSuper User

หน้าจอแก้ไขเงืGอนไข LOA

17. แก้ไข “วงเงินการอนุมัติ” จาก 0 – 9,999,999,999,999.99 เปoน 0 – 20,000,000

18. แก้ไข “เงืGอนไข LOA” จาก 1A เปoน 2A

19. กด                  เพืG อดําเนินการในขัUนตอนต่อไป 

17

18

19
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KRUNGTHAI BUSINESS
การกําหนดเงืGอนไข LOA โดยใช้ SUPER USER

Super UserSuper User

หน้าจอแก้ไขเงืGอนไข LOA

20. กด                 เพืG อไปทีGขัUนตอนต่อไป

21. เมืGอตรวจสอบ “เงืGอนไข LOA” ทีGได้ทําการแก้ไขเรยีบรอ้ยแล้ว จากนัUน กด 

20 21
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KRUNGTHAI BUSINESS
การกําหนดเงืGอนไข LOA โดยใช้ SUPER USER

Super UserSuper User

หน้าจอตรวจสอบ & ยืนยันข้อมูล

22. ใส่รหัส OTP เพืG อยืนยันการแก้ไขเงืGอนไข LOA

23. สามารถตรวจสอบสถานะของรายการแก้ไขได้โดย กด

22

23
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KRUNGTHAI BUSINESS
การกําหนดเงืGอนไข LOA โดยใช้ SUPER USER

Super UserSuper User

ตัวอย่างทีG 3 บริการทีGใช้ เงืGอนไข Min Max ลําดับการอนุมัติ เงืGอนไข LOA คําอธิบายเงืGอนไข LOA ผู้ใช้งานทีGมีสิทธิ=อนุมัติรายการ

โอนบญัชีบุคคลอื$น KTB 2 20,000,000.00 9,999,999,999,999.99 ไม่เรยีงลําดับ 1B หรอื 1C อนุมัติโดย ผู้อนุมัติ 1 ท่าน (ท่านใดก็ได้) จากกลุ่ม B
หรอื
อนุมัติโดย ผู้อนุมัติ 1 ท่าน (ท่านใดก็ได้) จากกลุ่ม C

A4 หรอื A5 (ท่านใดก็ได้)  
หรอื
A2 หรอื A6 (ท่านใดก็ได้)

✔✔✔✔

หน้าจอตัUงค่า

24. เลือกเมนู “สิทธิ=การเข้าถึง”

25. กด “สรา้งเงืGอนไข LOA”  
25

24
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KRUNGTHAI BUSINESS
การกําหนดเงืGอนไข LOA โดยใช้ SUPER USER

Super UserSuper User

หน้าจอสรา้งเงืGอนไข LOA

26. ระบบจะเข้าสู่หน้าจอ “สรา้งเงืGอนไข LOA” 27. เลือกบรกิารที$ต้องการสรา้งเงื$อนไข LOA 28. ใส่ข้อมูล “วงเงินการอนุมัติรายการ” 

29. ใส่ข้อมูล “เงืGอนไข LOA” ทีGต้องการ
หมายเหตุ: ในช่องเลือก เงืGอนไข สามารถเลือกได้ 2 แบบ คือ
(1) “และ (AND)” (2)“หรอื (OR)” 

30. กด                เพืG อดําเนินการในขัUนตอน
ต่อไป 

26

27
28

29

30

หรือหรือหรือหรือ
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KRUNGTHAI BUSINESS
การกําหนดเงืGอนไข LOA โดยใช้ SUPER USER

Super UserSuper User

หน้าจอสรา้งงืGอนไข LOA

31. กด                 เพืG อไปทีGขัUนตอนต่อไป

32. เมืGอตรวจสอบ “เงืGอนไข LOA” ทีGได้ทําการสรา้งเรยีบรอ้ยแล้ว จากนัUน กด 

31
32
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KRUNGTHAI BUSINESS
การกําหนดเงืGอนไข LOA โดยใช้ SUPER USER

Super UserSuper User

หน้าจอสรา้งงืGอนไข LOA

33. ใส่รหัส OTP เพืG อยืนยันการแก้ไขเงืGอนไข LOA

34. สามารถตรวจสอบสถานะของรายการสรา้ง LOA ได้ทีGเมนูงานของฉัน “สถานะรายการ”

33
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KRUNGTHAI BUSINESS
การสรา้งกลุ่ม LOA และการกําหนดเงืGอนไข LOA

02
การสรา้งกลุ่ม LOA และการกําหนดเงืGอนไข
LOA โดยใช้ Admin Maker และ Admin 
Approver

Admin 
Maker

Admin 
Approver
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KRUNGTHAI BUSINESS
การสรา้งกลุ่ม LOA

การสรา้งกลุ่ม LOAAdmin Approver

Admin MakerAdmin Maker
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KRUNGTHAI BUSINESS
การสรา้งกลุ่ม (LOA) โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

วายุ มีตังค์

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

1

Admin MakerAdmin Maker

หน้าจอหลัก

1. Admin Maker: Login เข้าระบบ 

> เลือกทีGเมนู “ตัUงค่า”

CONFIDENTIAL 64

หน้าจอตัUงค่า

2. เลือกเมนู “สิทธิ=การเข้าถึง”

3. หน้าจอจะแสดงค่าเริ$มต้นของกลุ่ม LOA เปCน “กลุ่ม A”  

4. กรณีต้องการกําหนดเงื$อนไขการอนุมัติรายการที$มี
ผู้อนุมัติรายการมากกวา่ 1 กลุ่ม เช่น 1A1B สามารถเพิ$ม
จํานวนกลุ่ม LOA ได้โดย กด “สรา้งกลุ่ม LOA” 

*กรณีทีGบรษัิทต้องการกําหนดเงืGอนไขการอนุมัติรายการ
แบบมีกลุ่ม LOA แค่กลุ่ม A กลุ่มเดียว เช่น 1A, 2A, 3A 
เปoนต้น สามารถข้ามไปทําขัUนตอนการสรา้งเงืGอนไข LOA 
ได้เลย โดยไม่ต้องทําขัUนตอนการสรา้งกลุ่ม LOA ใหม่  

2

4

3

Admin MakerAdmin Maker

KRUNGTHAI BUSINESS
การสรา้งกลุ่ม (LOA) โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER
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หน้าจอสรา้งกลุ่ม LOA

5. สามารถสรา้งกลุ่มได้สูงสุด 26 กลุ่ม ตามตัวอกัษร A-Z

6. เลือกทีG “กลุ่ม A” (ค่าเริ$มต้น) จากนัNน ย้ายรายชื$อผู้อนุมัติ 
(Approver) ที$ต้องการ โดยวธีิลากกล่องรายชื$อจากกลุ่ม A -> 
กลุ่ม B ที$สรา้งเพิ$มใหม่ (ตามรูป)

วายุ 
มีตังค์

วายุ 
มีตังค์

วายุ 
มีตังค์

วายุ 
มีตังค์

วายุ 
มีตังค์

วายุ 
มีตังค์

5

6

6

วายุ 
มีตังค์

วายุ 
มีตังค์

Admin MakerAdmin Maker

KRUNGTHAI BUSINESS
การสรา้งกลุ่ม (LOA) โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER
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หน้าจอสรา้งกลุ่ม LOA

7. กด                 เพืG อนํารายชืGอผู้อนุมัติทีGต้องการเข้ากลุ่มทีGสรา้งใหม่

วายุ 
มีตังค์

วายุ 
มีตังค์

วายุ 
มีตังค์

วายุ 
มีตังค์

วายุ 
มีตังค์

วายุ มีตังค์

วายุ มีตังค์

7

8. กด                 เพืG อไปทีGขัUนตอนต่อไป

8

Admin MakerAdmin Maker

KRUNGTHAI BUSINESS
การสรา้งกลุ่ม (LOA) โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER
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หน้าจอตรวจสอบ & ยืนยันข้อมูล

9. เมืGอตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งานเรยีบรอ้ยแล้ว จากนัUน กด 10. ระบบส่งให้ Admin Approver ทําการอนุมัติรายการสรา้งกลุ่ม LOA ต่อไป

วายุ มีตังค์

วายุ มีตังค์

10

Admin MakerAdmin Maker

KRUNGTHAI BUSINESS
การสรา้งกลุ่ม (LOA) โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

9
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KRUNGTHAI BUSINESS
การสรา้งกลุ่ม (LOA) โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

วายุ มีตังค์

11

Admin Approver

หน้าจอหลัก

11. Admin Approver: Login เข้าระบบ 

> เลือกรายการทีGต้องการอนุมัติ

วายุ มีตังค์
บรษัิท วายุ มีตังค์ จํากัด
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KRUNGTHAI BUSINESS
การสรา้งกลุ่ม (LOA) โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

Admin Approver

วายุ มีตังค์

B 2

BBBB

APPALL01

B

หน้าจอตรวจสอบ & ยืนยันการอนุมัติ

12. เมืGอตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งานเรยีบรอ้ยแล้ว 
จากนัUน กด                   เพืG ออนุมัติรายการ  

13. ใส่รหัส OTP เพืG อยืนยันการอนุมัติรายการ  

12

13
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KRUNGTHAI BUSINESS
การสรา้งกลุ่ม (LOA) โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

Admin Approver

หน้าจอตรวจสอบ & ยืนยันการอนุมัติ

14. อนุมัติรายการสําเรจ็

15. กด                 เพืG อกลับไปทีGหน้าจอหลัก

14

15
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KRUNGTHAI BUSINESS
การกําหนดเงืGอนไข LOA

การกําหนดเงืGอนไข LOAAdmin Approver

Admin MakerAdmin Maker
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KRUNGTHAI BUSINESS
การกําหนดเงืGอนไข LOA โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

A1 A2

A4 A5

A3

A6

ผู้อนุมัติรายการของบรษัิท

A1 A3

LOA กลุ่ม A

A4 A5

LOA กลุ่ม B

A2 A6

LOA กลุ่ม C

บริการทีGใช้ เงืGอนไข Min Max ลําดับการ
อนุมัติ

เงืGอนไข 
LOA คําอธิบายเงืGอนไข LOA ผู้ใช้งานทีGมีสิทธิ=อนุมัติรายการ

โอนบญัชีตัวเอง KTB 1 0.00 9,999,999,999,999.99 ไม่เรยีงลําดับ 1A อนุมัติโดย ผู้อนุมัติ 1 ท่าน (ท่านใดก็ได้) จากกลุ่ม A A1 หรอื A3 (ท่านใดก็ได้) 

โอนบญัชีบุคคลอื$น KTB 1 0.00 20,000,000.00 ไม่เรยีงลําดับ 2A อนุมัติโดย ผู้อนุมัติ 2 ท่าน จากกลุ่ม A A1 และ A3 ทัNง 2 ท่าน (ไม่ต้องเรยีงลําดับ)

โอนบญัชีบุคคลอื$น KTB 2 20,000,000.00 9,999,999,999,999.99 ไม่เรยีงลําดับ 1B หรอื 1C อนุมัติโดย ผู้อนุมัติ 1 ท่าน (ท่านใดก็ได้) จากกลุ่ม B
หรอื
อนุมัติโดย ผู้อนุมัติ 1 ท่าน (ท่านใดก็ได้) จากกลุ่ม C

A4 หรอื A5 (ท่านใดก็ได้)  
หรอื
A2 หรอื A6 (ท่านใดก็ได้)

โอนต่างธนาคารมีผลทันที 1 0.00 9,999,999,999,999.99 เรยีงลําดับ 2A > 2B เรยีงลําดับการอนุมัติโดย ผู้อนุมัติ 2 ท่าน จากกลุ่ม
A ต้องเข้ามาอนุมัติรายการให้เสรจ็เรยีบรอ้ยก่อน 
จากนัNน ผู้อนุมัติ 2 ท่าน จากกลุ่ม B จึงสามารถเข้า
มาอนุมัติต่อในลําดับถัดไป

ลําดับการอนุมัติ 1
- A1 และ A3 ทัNง 2 ท่าน อนุมัติรายการก่อน

ลําดับการอนุมัติ 2
- A4 และ A5 ทัNง 2 ท่าน เข้ามาอนุมัติรายการ
หลังจากที$ผู้อนุมัติที$อยู่ในลําดับการอนุมัติ 1
อนุมัติรายการเรยีบรอ้ยแล้ว

โอนต่างธนาคาร –
BAHTNET

1 0.00 20,000,000.00 ไม่เรยีงลําดับ 2A อนุมัติโดย ผู้อนุมัติ 2 ท่าน จากกลุ่ม A A1 และ A3 ทัNง 2 ท่าน (ไม่ต้องเรยีงลําดับ)

โอนต่างธนาคาร –
BAHTNET

2 5,000,000.00
(Amt of 5,000,000

is overlap)

9,999,999,999,999.99 ไม่เรยีงลําดับ 1B หรอื 1C อนุมัติโดย ผู้อนุมัติ 1 ท่าน (ท่านใดก็ได้) จากกลุ่ม B
หรอื
อนุมัติโดย ผู้อนุมัติ 1 ท่าน (ท่านใดก็ได้) จากกลุ่ม C

A4 หรอื A5 (ท่านใดก็ได้)  
หรอื
A2 หรอื A6 (ท่านใดก็ได้)

ค่าเริGมต้นของ
เงืGอนไข LOA 

(ไม่ต้องสรา้งเพิGม)

✔✔✔✔

✔✔✔✔

✖✖✖✖

ทําได้ ไม่สามารถทําได้✔✔✔✔ ✖✖✖✖

ตัวอย่างการกําหนดเงืGอนไข LOA

✔✔✔✔

✔✔✔✔

✔✔✔✔

ทําไม่ได้เนืGองจากช่วงวงเงินของ
เงืGอนไขทีG 2 ทับซ้อนกับเงืGอนไขทีG 1 

ต้องแก้ไขช่วงวงเงินให้ถูกต้อง

1

2

3

4

5

6

Admin ApproverAdmin MakerAdmin Maker
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หน้าจอตัUงค่า

17. ทีGเมนู “สิทธิ=การเข้าถึง”หน้าจอจะแสดงค่าเริ$มต้นของ 
“เงืGอนไข LOA”  

18. ไปที$บรกิาร โอนเงิน – โอนต่างธนาคารมีผลทันที

19. กด     เพืG อ “แก้ไข” ค่าเริ$มต้น

20. คลิก                เพื$ อเข้าสู่หน้าจอการแก้ไข

18
19

17

20

บริการทีGใช้ เงืGอนไข Min Max ลําดับการอนุมัติ เงืGอนไข LOA คําอธิบายเงืGอนไข LOA ผู้ใช้งานทีGมีสิทธิ=อนุมัติรายการ

โอนต่างธนาคารมีผลทันที 1 0.00 9,999,999,999,999.99 เรยีงลําดับ 2A > 2B เรยีงลําดับการอนุมัติโดย ผู้อนุมัติ 2 
ท่าน จากกลุ่ม A ต้องเข้ามาอนุมัติ
รายการให้เสรจ็เรยีบรอ้ยก่อน จากนัNน 
ผู้อนุมัติ 2 ท่าน จากกลุ่ม B จึง
สามารถเข้ามาอนุมัติต่อในลําดับถัดไป

ลําดับการอนุมัติ 1
- A1 และ A3 ทัNง 2 ท่าน อนุมัติรายการก่อน

ลําดับการอนุมัติ 2
- A4 และ A5 ทัNง 2 ท่าน เข้ามาอนุมัติ
รายการหลังจากที$ผู้อนุมัติที$อยู่ในลําดับการ
อนุมัติ 1 อนุมัติรายการเรยีบรอ้ยแล้ว

ตัวอย่างทีG 4 ✔✔✔✔

Admin MakerAdmin Maker

KRUNGTHAI BUSINESS
การกําหนดเงืGอนไข LOA โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

หน้าจอหลัก

16. Admin Maker: Login เข้าระบบ 

> เลือกทีGเมนู “ตัUงค่า”
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หน้าจอแก้ไขเงืGอนไข LOA

21. แก้ไข “เงืGอนไข LOA” ลําดับทีG 1 จาก 1A เปoน 2A

22. กด                  เพืG อเพิGม“เงืGอนไข LOA” แบบเรยีงลําดับการอนุมัติ ในลําดับทีG 2 เปoน 2B

23. กด                  เพืG อดําเนินการในขัUนตอนต่อไป 

Admin MakerAdmin Maker

KRUNGTHAI BUSINESS
การกําหนดเงืGอนไข LOA โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

23

21

22



CONFIDENTIAL 75

24

Admin MakerAdmin Maker

KRUNGTHAI BUSINESS
การกําหนดเงืGอนไข LOA โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

25

หน้าจอแก้ไขเงืGอนไข LOA

24. กด                 เพืG อไปทีGขัUนตอนต่อไป
25. เมืGอตรวจสอบ “เงืGอนไข LOA” ทีGได้ทําการแก้ไขเรยีบรอ้ยแล้ว 
จากนัUน กด                 ระบบส่งให้ Admin Approver ทําการอนุมัติ
รายการสรา้งกลุ่ม LOA ต่อไป
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KRUNGTHAI BUSINESS
การสรา้งกลุ่ม (LOA) โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

วายุ มีตังค์

26

Admin Approver

หน้าจอหลัก

26 Admin Approver: Login เข้าระบบ 

> เลือกรายการทีGต้องการอนุมัติ

วายุ มีตังค์
บรษัิท วายุ มีตังค์ จํากัด
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KRUNGTHAI BUSINESS
การกําหนดเงืGอนไข LOA โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

Admin Approver

หน้าจอตรวจสอบ & ยืนยันการอนุมัติ

27. เมืGอตรวจสอบ “เงืGอนไข LOA” ทีGได้ทําการแก้ไข
เรยีบรอ้ยแล้ว จากนัUน กด                   เพืG ออนุมัติ
รายการ  

27
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KRUNGTHAI BUSINESS
การกําหนดเงืGอนไข LOA โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

Admin Approver

หน้าจอตรวจสอบ & ยืนยันการอนุมัติ

28. ใส่รหัส OTP เพืG อยืนยันการอนุมัติรายการ  

28

29. อนุมัติรายการสําเรจ็

30. กด                 เพืG อกลับไปทีGหน้าจอหลัก

29

30
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คู่มือการใช้งาน Krungthai Business
สําหรบัผู้ดูแลระบบ (Company Admin)
การจัดการข้อมูลและสิทธิ�ของผู้ใช้งานในบรษัิท

V1.020211011

การจดัการข้อมูลบัญชแีละสมัครพรอ้มเพย์นิติบุคคลการจดัการข้อมูลบัญชแีละสมัครพรอ้มเพย์นิติบุคคล
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KRUNGTHAI BUSINESS
การจดัการข้อมูลบัญชีและสมัครพรอ้มเพย์นิติบุคคล

01
การแสดงเลขทีGบัญชีทัUงหมด โดยใช้ Super User

Super user
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KRUNGTHAI BUSINESS
การแสดงเลขทีGบัญชีทัUงหมด โดยใช้ SUPER USER

วายุ มีตังค์

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

Super UserSuper User

หน้าจอหลัก

1. Super user: Login เข้าระบบ 

> เลือกทีGเมนู “ตัUงค่า”

1
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หน้าจอตัUงค่า

2. เลือกเมนู “บัญชี & พรอ้มเพย์”

3. กด “แสดงเลขทีGบัญชีทัUงหมด”

Super UserSuper User

2

3

KRUNGTHAI BUSINESS
การแสดงเลขทีGบัญชีทัUงหมด โดยใช้ SUPER USER



CONFIDENTIAL 83

หน้าจอตรวจสอบ & ยืนยันการอนุมัติ

4. กด “ยืนยัน”

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

Super UserSuper User

KRUNGTHAI BUSINESS
การแสดงเลขทีGบัญชีทัUงหมด โดยใช้ SUPER USER

4
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Super UserSuper User

หน้าจอตรวจสอบ & ยืนยันการอนุมัติ

5. ใส่รหัส OTP เพืG อยืนยันการแสดงเลขทีGบัญชี
ทัUงหมด 

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

5

KRUNGTHAI BUSINESS
การแสดงเลขทีGบัญชีทัUงหมด โดยใช้ SUPER USER
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Super UserSuper User

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์ หน้าจอผลการอนุมัติ

6. แสดงผลการอนุมัติ

6

KRUNGTHAI BUSINESS
การแสดงเลขทีGบัญชีทัUงหมด โดยใช้ SUPER USER
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KRUNGTHAI BUSINESS
การจดัการข้อมูลบัญชีและสมัครพรอ้มเพย์นิติบุคคล

02
การเปลีGยนบัญชีหลัก, บัญชีสําหรบัหักค่าธรรมเนียมโดยใช้ Super User

Super user
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KRUNGTHAI BUSINESS
การเปลีGยนบัญชีหลัก, บัญชีสําหรบัหักค่าธรรมเนียมโดยใช้ SUPER USER

วายุ มีตังค์

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

Super UserSuper User

หน้าจอหลัก

1. Super user: Login เข้าระบบ 

> เลือกทีGเมนู “ตัUงค่า”

1
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หน้าจอตัUงค่า

2. เลือกเมนู “บัญชี & พรอ้มเพย์”

2.1. กด บัญชีทีGต้องการ(THB)

2.2 กด         เลือกบัญชีของสกุลเงินทีGต้องการ
กรณีประสงค์เปลีGยนบัญชีสําหรบัหักค่าธรรมเนียม
การโอนเงินระหวา่งประเทศ

Super UserSuper User

KRUNGTHAI BUSINESS
การเปลีGยนบัญชีหลัก, บัญชีสําหรบัหักค่าธรรมเนียมโดยใช้ SUPER USER

2

2.1

2.2
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KRUNGTHAI BUSINESS
การเปลีGยนบัญชีหลัก, บัญชีสําหรบัหักค่าธรรมเนียมโดยใช้ SUPER USER

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

Super UserSuper User

หน้าจอแก้ไขรายละเอยีดบัญชี(สกุลเงินบาท)

3.1 ชืGอย่อบัญชี “ระบุชืGอย่อบัญชีทีGต้องการ”

3.2 ตัUงค่าบัญชีเริGมต้น
• เลือก                        หากต้องการให้บัญชนีีNเปCนบัญชหีลัก 

• เลือก                                                  หากต้องการให้
บัญชสํีาหรบัหักค่าธรรมเนียม

3.1

3.2
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KRUNGTHAI BUSINESS
การเปลีGยนบัญชีหลัก, บัญชีสําหรบัหักค่าธรรมเนียมโดยใช้ SUPER USER

Super UserSuper User

หน้าจอแก้ไขรายละเอยีดบัญชี(สกุลเงินต่างประเทศ)

3.3 ชืGอย่อบัญชี “ระบุชืGอย่อบัญชีทีGต้องการ”

3.4 ตัUงค่าบัญชีเริGมต้น
• เลือก                         

ให้บัญชนีีNเปCนบัญชหัีกค่าธรรมเนียมการโอนเงนิระหวา่งประเทศ

*สามารถกําหนดได้ตามแต่ละสกุลเงนิ

3.4

z 3.3
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KRUNGTHAI BUSINESS
การเปลีGยนบัญชีหลัก, บัญชีสําหรบัหักค่าธรรมเนียมโดยใช้ SUPER USER

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

Super UserSuper User

หน้าจอแก้ไขรายละเอยีดบัญชี 

4. กด                  ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยัน
การเปลีGยนแปลงบัญชี

5. กด                   เพืG อยืนยันการเปลีGยนแปลง
บัญชี

5

4
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KRUNGTHAI BUSINESS
การเปลีGยนบัญชีหลัก, บัญชีสําหรบัหักค่าธรรมเนียมโดยใช้ SUPER USER

วายุ มีตังค์

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

Super UserSuper User

หน้าจอตรวจสอบ & ยืนยันการอนุมัติ

6. ใส่รหัส OTP เพืG อยืนยันเพืG อยืนยันการเปลีGยนแปลง
บัญชี

5
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KRUNGTHAI BUSINESS
การเปลีGยนบัญชีหลัก, บัญชีสําหรบัหักค่าธรรมเนียมโดยใช้ SUPER USER

วายุ มีตังค์

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

Super UserSuper User

หน้าจอผลการเปลีGยนแปลงหมายเลขบัญชี

7. แสดงผลการเปลีGยนแปลงหมายเลขบัญชี

7
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KRUNGTHAI BUSINESS
การจดัการข้อมูลบัญชีและสมัครพรอ้มเพย์นิติบุคคล

03
การสมัครพรอ้มเพย์ โดยใช้ Super User

Super user
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KRUNGTHAI BUSINESS
การสมัครพรอ้มพย์ โดยใช้ SUPER USER

วายุ มีตังค์

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

Super UserSuper User

หน้าจอหลัก

1. Super user: Login เข้าระบบ 

> เลือกทีGเมนู “ตัUงค่า”

1
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KRUNGTHAI BUSINESS
การสมัครพรอ้มพย์ โดยใช้ SUPER USER

วายุ มีตังค์

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

Super UserSuper User

หน้าจอตัUงค่า

2. เลือกเมนู “บัญชี & พรอ้มเพย์”

3. กด “ลงทะเบียนพรอ้มเพย์”2

3
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KRUNGTHAI BUSINESS
การสมัครพรอ้มพย์ โดยใช้ SUPER USER

วายุ มีตังค์

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

Super UserSuper User

หน้าจอลงทะเบียนพรอ้มเพย์

4.1 “หมายเลขพรอ้มเพย์” ระบุหมายเลขพรอ้มเพย์ 
13 หลักของบรษัิท

4.2 “ตัUงค่าช่องทางแจง้ผลการลงทะเบียน”

เลือกอย่างน้อย 1 ช่องทาง

• SMS ระบุหมายเลขโทรศัพท์

• อเีมล ระบุอเีมล

4.3 “ผูกกับบัญชี” เลือกบัญชีที$ต้องการผูกหมายเลข
พรอ้มเพย์

4.4 “ข้อกําหนดและเงืGอนไข” เลือก

                                         เพื$ อรบัทราบข้อกําหนด
และเงื$อนไข

4.5 กด                     

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5
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KRUNGTHAI BUSINESS
การสมัครพรอ้มพย์ โดยใช้ SUPER USER

Super UserSuper User

หน้าจอตรวจสอบ & ยืนยันการอนุมัติ

5. กด “ส่งข้อมูล”
5



CONFIDENTIAL 99

KRUNGTHAI BUSINESS
การสมัครพรอ้มพย์ โดยใช้ SUPER USER

วายุ มีตังค์

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

Super UserSuper User

หน้าจอตรวจสอบ & ยืนยันการอนุมัติ

6. ใส่รหัส OTP เพืG อยืนยันเพืG อยืนยันการเปลีGยนแปลง
บัญชี

6
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KRUNGTHAI BUSINESS
การสมัครพรอ้มพย์ โดยใช้ SUPER USER

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

Super UserSuper User

7

”email แจง้ผลการลงทะเบียน”

”

”SMS แจง้ผลการลงทะเบียน”

หน้าจอส่งข้อมูลสําเรจ็

7. ส่งสมัครพรอ้มเพย์สําเรจ็ ระบบจะกลับเข้าสู่หน้าจอ
ตัNงค่า

8. ตัวอย่าง email แจง้ผลลงทะเบียน

9. ตัวอย่าง sms แจง้ผลลงทะเบียน

8

9
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KRUNGTHAI BUSINESS
การจดัการข้อมูลบัญชีและสมัครพรอ้มเพย์นิติบุคคล โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

04
การแสดงเลขทีGบัญชีทัUงหมด โดยใช้ Admin 
Maker และ Admin Approver

Admin 
Maker

Admin 
Approver
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วายุ มีตังค์

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์ หน้าจอหลัก

1. AdminMaker: Login เข้าระบบ 

> เลือกทีGเมนู “ตัUงค่า”

Admin MakerAdmin Maker

KRUNGTHAI BUSINESS
การแสดงเลขทีGบัญชีทัUงหมด โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

1



CONFIDENTIAL 103

หน้าจอตัUงค่า

2. เลือกเมนู “บัญชี & พรอ้มเพย์”

3. กด “แสดงเลขทีGบัญชีทัUงหมด”

Admin MakerAdmin Maker

KRUNGTHAI BUSINESS
การแสดงเลขทีGบัญชีทัUงหมด โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

2

3
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หน้าจอตรวจสอบ & ยืนยันการอนุมัติ

4. กด “ส่ง”

วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

Admin MakerAdmin Maker

KRUNGTHAI BUSINESS
การแสดงเลขทีGบัญชีทัUงหมด โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

4
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วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์ หน้าจอผลการขออนุมัติ

5. แสดงผลการขออนุมัติ

Admin MakerAdmin Maker

KRUNGTHAI BUSINESS
การแสดงเลขทีGบัญชีทัUงหมด โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

5
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วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

1

KRUNGTHAI BUSINESS
การแสดงเลขทีGบัญชีทัUงหมด โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

Admin Approver

หน้าจอหลัก

6. Admin Approver: Login เข้าระบบ 

> เลือกรายการทีGต้องการอนุมัติ

6
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วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

KRUNGTHAI BUSINESS
การแสดงเลขทีGบัญชีทัUงหมด โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

Admin Approver

หน้าจอตรวจสอบ & ยืนยันการอนุมัติ

7. เมืGอตรวจสอบข้อมูลการแสดงเลขทีGบัญชี
เรยีบรอ้ยแล้ว จากนัUน กด                   เพืG อ
อนุมัติรายการ  

7
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วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

KRUNGTHAI BUSINESS
การแสดงเลขทีGบัญชีทัUงหมด โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

Admin Approver

หน้าจอตรวจสอบ & ยืนยันการอนุมัติ

8. ใส่รหัส OTP เพืG อยืนยันการอนุมัติรายการ  

8
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วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

KRUNGTHAI BUSINESS
การแสดงเลขทีGบัญชีทัUงหมด โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

Admin Approver

หน้าจอตรวจสอบ & ยืนยันการอนุมัติ

9. อนุมัติรายการสําเรจ็

10. กด                 เพืG อกลับไปทีGหน้าจอหลัก
9

10
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KRUNGTHAI BUSINESS
การจดัการข้อมูลบัญชีและสมัครพรอ้มเพย์นิติบุคคล

05
การเปลีGยนบัญชีหลัก, บัญชีสําหรบัหักค่าธรรมเนียม โดยใช้ 
Admin Maker และ Admin Approver

Admin 
Maker

Admin 
Approver
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วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์ หน้าจอหลัก

1. AdminMaker: Login เข้าระบบ 

> เลือกทีGเมนู “ตัUงค่า”

Admin MakerAdmin Maker

KRUNGTHAI BUSINESS
การเปลีGยนบัญชีหลัก, บัญชีสําหรบัหักค่าธรรมเนียม โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

1
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Admin MakerAdmin Maker

หน้าจอตัUงค่า

2. เลือกเมนู “บัญชี & พรอ้มเพย์”

2.1. กด บัญชีทีGต้องการ(THB)

2.2 กด         เลือกบัญชีของสกุลเงินทีGต้องการ
กรณีประสงค์เปลีGยนบัญชีสําหรบัหักค่าธรรมเนียม
การโอนเงินระหวา่งประเทศ

KRUNGTHAI BUSINESS
การเปลีGยนบัญชีหลัก, บัญชีสําหรบัหักค่าธรรมเนียม โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

2

2.1

2.2
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Admin MakerAdmin Maker

KRUNGTHAI BUSINESS
การเปลีGยนบัญชีหลัก, บัญชีสําหรบัหักค่าธรรมเนียม โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

หน้าจอแก้ไขรายละเอยีดบัญชี(สกุลเงินบาท)

3.1 ชืGอย่อบัญชี “ระบุชืGอย่อบัญชีทีGต้องการ”

3.2 ตัUงค่าบัญชีเริGมต้น
• เลือก                        หากต้องการให้บัญชนีีNเปCนบัญชหีลัก 

• เลือก                                                  หากต้องการให้
บัญชสํีาหรบัหักค่าธรรมเนียม

3.1

3.2
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Admin MakerAdmin Maker

KRUNGTHAI BUSINESS
การเปลีGยนบัญชีหลัก, บัญชีสําหรบัหักค่าธรรมเนียม โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

หน้าจอแก้ไขรายละเอยีดบัญชี(สกุลเงินต่างประเทศ)

3.3 ชืGอย่อบัญชี “ระบุชืGอย่อบัญชีทีGต้องการ”

3.4 ตัUงค่าบัญชีเริGมต้น
• เลือก                         

ให้บัญชนีีNเปCนบัญชหัีกค่าธรรมเนียมการโอนเงนิระหวา่งประเทศ

*สามารถกําหนดได้ตามแต่ละสกุลเงนิ

3.4

z 3.3
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Admin MakerAdmin Maker

KRUNGTHAI BUSINESS
การเปลีGยนบัญชีหลัก, บัญชีสําหรบัหักค่าธรรมเนียม โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

หน้าจอแก้ไขรายละเอยีดบัญชี 

4. กด                  ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยัน
การเปลีGยนแปลงบัญชี

5. กด                   เพืG อยืนยันการเปลีGยนแปลง
บัญชี

4

5
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วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์ หน้าจอตรวจสอบ & ส่งข้อมูล

. กด                 เพืG อส่งขออนุมัติการเปลีGยนแปลงบัญชี 

Admin MakerAdmin Maker

KRUNGTHAI BUSINESS
การเปลีGยนบัญชีหลัก, บัญชีสําหรบัหักค่าธรรมเนียม โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

6
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วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์ หน้าจอผลการขออนุมัติ

7. แสดงผลการขออนุมัติ

Admin MakerAdmin Maker

KRUNGTHAI BUSINESS
การเปลีGยนบัญชีหลัก, บัญชีสําหรบัหักค่าธรรมเนียม โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

7
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วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

KRUNGTHAI BUSINESS
การเปลีGยนบัญชีหลัก, บัญชีสําหรบัหักค่าธรรมเนียม โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

Admin Approver

หน้าจอหลัก

8. Admin Approver: Login เข้าระบบ 

> เลือกรายการทีGต้องการอนุมัติ

8
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วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

KRUNGTHAI BUSINESS
การเปลีGยนบัญชีหลัก, บัญชีสําหรบัหักค่าธรรมเนียม โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

Admin Approver

หน้าจอตรวจสอบ & ยืนยันการอนุมัติ

9. เมืGอตรวจสอบข้อมูลการเปลีGยนแปลงเลขทีGบัญชี
เรยีบรอ้ยแล้ว จากนัUน กด                   เพืG ออนุมัติ
รายการ  

9
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วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

KRUNGTHAI BUSINESS
การเปลีGยนบัญชีหลัก, บัญชีสําหรบัหักค่าธรรมเนียม โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

Admin Approver

หน้าจอตรวจสอบ & ยืนยันการอนุมัติ

10. ใส่รหัส OTP เพืG อยืนยันการอนุมัติรายการ  

10
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วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

KRUNGTHAI BUSINESS
การเปลีGยนบัญชีหลัก, บัญชีสําหรบัหักค่าธรรมเนียม โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

Admin Approver

หน้าจอตรวจสอบ & ยืนยันการอนุมัติ

11. อนุมัติรายการสําเรจ็

12. กด                 เพืG อกลับไปทีGหน้าจอหลัก

11

12
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KRUNGTHAI BUSINESS
การจดัการข้อมูลบัญชีและสมัครพรอ้มเพย์นิติบุคคล

06
การสมัครพรอ้มเพย์  โดยใช้ Admin Maker และ Admin 
Approver

Admin 
Maker

Admin 
Approver
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วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์ หน้าจอหลัก

1. AdminMaker: Login เข้าระบบ 

> เลือกทีGเมนู “ตัUงค่า”

Admin MakerAdmin Maker

KRUNGTHAI BUSINESS
การสมัครพรอ้มเพย์ โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

1
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วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

Admin MakerAdmin Maker

KRUNGTHAI BUSINESS
การสมัครพรอ้มเพย์ โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

หน้าจอตัUงค่า

2. เลือกเมนู “บัญชี & พรอ้มเพย์”

3. กด “ลงทะเบียนพรอ้มเพย์”2

3
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วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

Admin MakerAdmin Maker

KRUNGTHAI BUSINESS
การสมัครพรอ้มเพย์ โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

4.1

4.2

4.3

4.4

หน้าจอลงทะเบียนพรอ้มเพย์

4.1 “หมายเลขพรอ้มเพย์” ระบุหมายเลขพรอ้มเพย์ 
13 หลักของบรษัิท

4.2 “ตัUงค่าช่องทางแจง้ผลการลงทะเบียน”

เลือกอย่างน้อย 1 ช่องทาง

• SMS ระบุหมายเลขโทรศัพท์

• อเีมล ระบุอเีมล

4.3 “ผูกกับบัญชี” เลือกบัญชีที$ต้องการผูกหมายเลข
พรอ้มเพย์

4.4 “ข้อกําหนดและเงืGอนไข” เลือก

                                         เพื$ อรบัทราบข้อกําหนด
และเงื$อนไข

4.5 กด                     

4.5
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วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

Admin MakerAdmin Maker

KRUNGTHAI BUSINESS
การสมัครพรอ้มเพย์ โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

หน้าจอตรวจสอบ & ยืนยันการอนุมัติ

5. กด “ส่งข้อมูล”5
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วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

Admin MakerAdmin Maker

KRUNGTHAI BUSINESS
การสมัครพรอ้มเพย์ โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

หน้าจอผลการส่งข้อมูลสมัครพรอ้มเพย์

6. แสดงผลการส่งข้อมูลสมัครพรอ้มเพย์6
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วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

Admin MakerAdmin Maker

KRUNGTHAI BUSINESS
การสมัครพรอ้มเพย์ โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

Admin Approver

หน้าจอหลัก

7. Admin Approver: Login เข้าระบบ 

> เลือกรายการทีGต้องการอนุมัติ

7
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วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

Admin MakerAdmin Maker

KRUNGTHAI BUSINESS
การสมัครพรอ้มเพย์ โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

Admin Approver

หน้าจอตรวจสอบ & ยืนยันการอนุมัติ

8. เมืGอตรวจสอบข้อมูลการสมัครพรอ้มเพย์
เรยีบรอ้ยแล้ว จากนัUน กด                   เพืG ออนุมัติ
รายการ  

8
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วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

Admin MakerAdmin Maker

KRUNGTHAI BUSINESS
การสมัครพรอ้มเพย์ โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

Admin Approver

หน้าจอตรวจสอบ & ยืนยันการอนุมัติ

9. ใส่รหัส OTP เพืG อยืนยันการอนุมัติรายการ  

9
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วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

Admin MakerAdmin Maker

KRUNGTHAI BUSINESS
การสมัครพรอ้มเพย์ โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

Admin Approver

หน้าจอตรวจสอบ & ยืนยันการอนุมัติ

10. อนุมัติรายการสําเรจ็

11. กด                 เพืG อกลับไปทีGหน้าจอหลัก

10

11
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วายุ มีตังค์
วายุ มีตังค์

KRUNGTHAI BUSINESS
การสมัครพรอ้มเพย์ โดยใช้ ADMIN MAKER และ ADMIN APPROVER

”email แจง้ผลการลงทะเบียน” แจง้ผลการสมัครพรอ้มพย์สําเรจ็

12. ตัวอย่าง email แจง้ผลลงทะเบียน

13. ตัวอย่าง sms แจง้ผลลงทะเบียน

12 13

”SMS แจง้ผลการลงทะเบียน”
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