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หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการ การรับ เงิน จ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
ของสานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมการพัฒนาชุมชน ไว้ดังนี้
การรับเงิน จ่ายเงิน
1. ให้ ฝ่ายเหรัญญิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ขอเปิดใช้บริการด้านการโอนเงิน (Bulk Payment) กับ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาหรับ บัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทยฯ ของสานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์
กรมการพัฒนาชุมชน ดังต่อไปนี้
1.1 บัญชีธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 955-0-07604-0
(เงินสงเคราะห์)
1.2 บัญชี ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 955-0-09244-5
(ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ฌส.พช.)
2. บัญชีเงินฝากตามข้อ1.1 ใช้เพือ่ การรับโอนเงินสงเคราะห์จากสมาชิก และจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ โดยโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ ของผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรง
3. บัญชีเงินฝากตามข้อ 1.2 ใช้เพื่อการรับเงินค่าใช้จ่ายในการบริหาร และ จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหาร
เช่น ค่าพวงหรีด ค่าซื้อวัสดุสานักงาน เป็นต้น โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ ของผู้มีสิทธิรับเงิน
โดยตรง
4. ในการจ่ายเงินโดยโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินครั้งแรก ให้หัวหน้า
หน่วยงานเจ้าของเรื่องจัดให้ผู้มีสิทธิรับเงินกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนเงินผ่านระบบ
KTB Corporate
Online ตามแบบที่กาหนด และให้ ฝ่ายเหรัญญิกฯ นารายละเอียดทั้งหมดของผู้มีสิทธิรับเงินรวมทั้งเลขที่บัญชีเงิน
ฝากธนาคารในแบบดังกล่าวมาจัดทาเป็นทะเบียนคุมการโอนเงิน เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
สาหรับการโอนเงินต่อไป
5. ให้ใช้รายงานสรุปผลก ารโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/Transaction History)
ที่ได้จากระบบ KTB Corporate Online เป็นหลักฐานการรับจ่ายเงิน และเก็บรักษาไว้ให้ตรวจสอบต่อไป
6. ทุกสิ้นวันทาการ ให้เจ้าหน้าที่การเงินของสานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ตรวจสอบการ รับเงิน
จ่ายเงินโดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online จากรายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report
และ Summary
Report/Transaction
History) รายการสรุปความเคลื่อนไ หวทางบัญชี
(e-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online และข้อมูลในทะเบียนคุม
การโอนเงินตามข้อ 5 ให้ถูกต้องตรงกัน
การกาหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online
1. ประธานคณะกรรมการดาเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์
หรือผู้ที่ ประธานฯ มอบหมาย มีคาสั่ง
เป็นลาย ลักษณ์อักษรแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูและระบบ (Company Administrator)
และบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานในระบบ (Company User) ดังนี้
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1.1 ผู้ดูและระบบ (Company Administrator) ประกอบด้วย
(1) Company Administrator Maker จานวน 1 คน และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีที่
บุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จานวน 1 คน โดยมีอานาจหน้าที่เป็นผู้บันทึกรายละเอียดผู้เข้าใช้งานใน
ระบบ กาหนดสิทธิและหน้าที่ในการทารายการของผู้ใช้งานในระบบรายบุคคล
(2) Company Administrator Authorizer จานวน 1 คน และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จานวน 1 คน โดยมีอานาจหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
และอนุมัติการเพิ่มหรือลดสิทธิและหน้าที่ในการทารายการของผู้ใช้งานในระบบรายบุคคลตามข้อมูลที่
Company Administrator Maker บันทึกเข้าสู่ระบบ
1.2 ผู้ใช้งานในระบบ (Company User) ประกอบด้วย
(1) Company User Maker จานวน 1 คน และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีที่บุคคล
ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จานวน 1 คน โดยมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1.1) การจ่ายเงิน เป็นผู้ทารายการขอโอนเงิน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายการดังกล่าว ซึ่งระบุจานวนเงินตามประเภทรายการค่าใช้จ่าย ก่อนนาส่งรายการให้กับ Company User
Authorizer เพื่ออนุมัติการโอนเงิน และเมื่อได้รับแจ้งการอนุมัติแล้วให้พิมพ์รายงานสรุปผลการโอนเงิน
(Detail Report และ Summary Report/Transaction History) และรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี
(e-Statement /Account Information) เพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่ายและหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป
(1.2) การรับเงิน ให้เรียกดูรายงานการรับชาระเงินระหว่างกัน (Receivable
information online) รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (Receivable information
download) และรายการสรุปความเคลื่ อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) จากบัญชีเงิน
ฝากธนาคารที่เปิดไว้สาหรับการรับเงิน เพื่อใช้ในการตรวจสอบการรับเงินต่อไป
(2) Company User Authorizer จานวน 1 คน และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีที่
บุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จานวน 1 คน โดยมีอานาจหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
รายการโอนเงินที่ Company User Maker ส่งให้อนุมัติการโอนเงิน
2. เพื่อความปลอดภัย ในการใช้งานผ่านระบบ KTB Corporate Online เมื่อได้รับหนังสือจาก
ธนาคารกรุงไทยฯ แจ้งรหัสหน่วยงาน (Company ID) พร้อมส่ง รหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password)
แล้ว ให้ดาเนินการดังนี้
2.1 ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) จะต้องนา รหัสหน่วยงาน (Company ID) มาใช้
ในการ Login เข้าสู่ระบบผ่านระบบฯ และให้ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) ดาเนินการเปลี่ยนรหัสผ่าน
(Password) ทันที เมื่อเริ่มต้นการเข้าใช้งาน ก่อนจะดาเนินการกาหนดสิทธิผู้ใช้งานในระบบ (Company User)
2.2 เมื่อ ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) กาหนดสิทธิให้กับผู้ใช้งานในระบบ
(Company User) เรียบร้อย แล้ว ให้แจ้งรหัส ผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ใช้งานใน
ระบบ (Company User) และเนื่องจากรหัสดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความสาคัญและต้องการความปลอดภัยสูง ดังนั้น
ในการส่งต้องใส่ซองปิดผนึกเพื่อมิให้ผู้อื่นทราบถึงข้อมูลดังกล่าว
2.3 ให้ ผู้ใช้งานในระบบ (Company User) เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทุก ๆ 3 เดือน
เพื่อความปลอดภัยในการเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online
3. กรณีมีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงผู้ดารงตาแหน่ง ผู้ดูแลระบบ
(Company Administrator)
หรือ ผู้ใช้งานในระบบ (Company User) ประธานคณะกรรมการดาเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือผู้ที่ประธานฯ
มอบหมาย มีคาสั่งเป็นลาย ลักษณ์อักษรแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวขึ้นใหม่
********************

