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เพ่ือจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน (SCB Payroll) เป็นต้น ซึ่งผู้จัดท าได้ท าการรวบรวมข้อมูลหลักเกณฑ์
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

 กองคลังอยู่ภายใต้โครงสร้างการบริหารและการก ากับดูแลของส านักงานอธิการบดี โดยกองคลังมี
ภารกิจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการด้านการคลังซึ่งครอบคลุมถึงการบริหารเงินงบประมาณรายจ่าย
จากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย และมีพันธกิจที่ส าคัญเป็นหน่วยงาน
สนับสนุนด้านการเงินการคลังให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ในทุกพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย  โดยกองคลังให้ความส าคัญในเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพ้ืนฐานใน
การด าเนินงาน  ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559 – 2562  ในยุทธศาสตร์ที่ 4 
การสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถสนับสนุนการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

ซ่ึงตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวท าให้งานการเงิน กองคลังเล็งเห็นความส าคัญของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สามารถน ามาสนับสนุนการด าเนินงานด้านการจ่ายเงินของกองคลัง   นอกจากระบบออกเช็ค
อัตโนมัติ (SCB Cheque Issuance)  ในระบบ SCB Business Net ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
งานการเงิน กองคลัง จึงได้เริ่มขยายผลเพ่ิมช่องทางการช าระเงินของมหาวิทยาลัย ในระบบ SCB Business 
ให้มากขึ้น เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบการช าระเงินของ
มหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ โดยน าร่องพัฒ นาช่องทางการช าระเงินที่
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบก่อน ดังนี้ 

1. ระบบโอนเงินอัตโนมัติเพ่ือคู่ค้า (SCB Direct Credit) เพ่ือโอนเงินอุดหนุนวิจัย เงินยืมทดรองจ่าย
จ่ายให้ทุกส่วนงาน และทุกวิทยาเขตในมหาวิทยาลัย และเงินอ่ืนๆ ที่สั่งจ่ายให้เจ้าหนี้ส่วนงานและบุคลากร
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่เปิดบัญชีบัญชีไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด ซึ่งการโอนเงินผ่านระบบ  SCB Direct 
Credit ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

- รวดเร็ว ลดระยะเวลา ส่วนงานได้รับเงินโอนเข้าบัญชีในวันเดียวกับวันที่มหาวิทยาลัยสั่งจ่ายเงิน  
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่ไม่ต้องเดินทางมารับเช็ค น าฝากเช็ค และรอขึ้น

เงินตามหน้าเช็คตามรอบเวลาของทางธนาคาร 
- มี e-Mail  แจ้งเตือนการเงินโอนจากระบบ  SCB Business Net เมื่อธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับ

เงินของมหาวิทยาลัย    
2. ระบบโอนเงินอัตโนมัติเพ่ือจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน (SCB Payroll) เพ่ือโอนเงิน

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรให้กับผู้รับบ านาญของทั้งมหาวิทยาลัย  แทนการโอนเงินด้วย
การส่งแผ่น ATS File  ที่มีขั้นตอนการด าเนินการที่มีความเสี่ยงทางการเงินเพราะอาจเกิดการทุจริตในการ
เปลี่ยนแปลงขอ้มูลโดยเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่าย  
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             การพัฒนาช่องทางการช าระเงินดังกล่าวข้างต้น ทางงานการเงิน กองคลัง จะพิจารณาช่องทางการ
ช าระเงินที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย และประชุมร่วมกับทางธนาคารฯ เพ่ือเจรจาต่อรองการคิด
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ที่ต้องไม่เพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายให้กับมหาวิทยาลัย  และด าเนินการจัดท าสัญญาหรือ 
ข้อตกลงการใช้บริการ SCB Business Net  น าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติเพ่ือพิจารณาลงนามอนุมัติ ซึ่งการขอใช้
บริการระบบ SCB Business Net ที่มีขั้นตอนการด าเนินการและการกรอกแบบฟอร์มเอกสารการขอใช้
บริการของทางธนาคาร มีความละเอียด ยุ่งยาก และซับซ้อน ซึ่งต้องอาศัยผู้มีความช านาญ ที่จะต้อง
ตรวจสอบเงื่อนใขในสัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงได้จัดท าคู่มือการขอใช้บริการระบบ 
SCB Business Net มหาวิทยาลัยมหิดล  เพ่ือท าการรวบรวม หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการขอเปิดใช้งานใน
ระบบ SCB Business Net ของกองคลัง  รวมถึงรวบรวมปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ ไขปัญหาและ
ข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นในการขอเปิดใช้งานและการใช้งานในระบบ SCB Business Net เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับ
ทุกส่วนงานที่เขียนเช็คสั่งจ่ายให้กับเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ  และสนใจจะขอใช้บริการโอนเงินในรูปแบบต่างๆ ผ่าน
ระบบ SCB Business Net ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย
ท าไว้กับทางธนาคาร  ส่วนงานสามารถพัฒนาช่องทางการช าระเงินของส่วนงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อีก
ทั้งยังส่งผลให้มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการด าเนินงานในด้านต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เข้าใจหลักเกณฑ์และการปฏิบัติงานการขอใช้บริการต่าง ๆ ของระบบ SCB Business Net 
ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ของมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนเพ่ือลดความผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน 
 2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการขอเปิดใช้บริการต่าง ๆ ของระบบ SCB Business Net 
 3. เพ่ือใช้เป็นคู่มือศึกษาถึงการปฏิบัติงานในการขอเปิดใช้บริการและใช้เป็นคู่มือเพ่ือศึกษาปัญหา
อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการใช้งานในระบบ SCB Business Net  
  

ขอบเขตในการศึกษา 
 1. ศึกษาและรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานการขอเปิดใช้บริการระบบ SCB 
Business Net ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 2. ศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหารวมถึงข้อเสนอแนะที่เกิดจากการปฏิบัติงานใน
ระบบ SCB Business Net  
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและเข้าใจหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานการขอเปิดใช้บริการต่าง ๆ ในระบบ SCB Business Net ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ได้อย่างถูกต้องซ่ึงช่วยให้มีการปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
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 2. เพ่ือใช้ เป็นคู่มือใช้ ในการปฏิบัติ งานขอเปิดบริการระบบ SCB Business Net ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 3. เพ่ือใช้เป็นคู่มือเพ่ือในการศึกษากรณีศึกษาปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ/ค าจ ากัดความ 
มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล 
กองคลัง หมายถึง กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ระบบ MU-ERP (Mahidol University Enterprise Resource Planning) เป็นระบบงานที่บูรณา
การงานทางด้านระบบบัญชีการเงิน ระบบบัญชีบริหาร การบริหารงานพัสดุ การบริหารงบประมาณ และ
ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ระบบ MU-ERP ประกอบด้วย 2 ระบบหลัก ได้แก่ 
 • ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการด้านการคลัง (MU  e-Finance) ประกอบด้วย 
ระบบบัญชีการเงิน ระบบบัญชีบริหาร ระบบบริหารงบประมาณ (Budgeting : BG) และ ระบบบริหารงาน
พัสดุ 

• ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล (MU  e-HR) ประกอบด้วย 
ระบบงานทะเบียนประวัติบุคลากร (Personnel Administration)  ระบบบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน 
(Payroll Accounting) 

ส่วนงานนอกระบบ MU-ERP  คือ ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ใช้ระบบ ERP ของตนเอง ซึ่ง
ได้แก่   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  และคณะทันต
แพทยศาสตร์ 

ระบบ SCB Business Net หมายถึง ระบบบริการทางการเงินผ่านเครือข่าย Internet เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้กับธุรกิจ ที่สามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้ทุกที่ทุกเวลา และเรียกดูข้อมูลรายงานต่าง ๆ ได้
อย่างรวดเร็ว มั่นใจด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ตามมาตรฐานสากล ประกอบด้วยช่องทางการช าระเงิน
ให้ธุรกิจเลือกใช้บริการทางการเงิน ดังนี้ 

• SCB Cheque Issuance (บริการออกเช็คอัตโนมัติ) 
• SCB Payroll (บริการโอนเงินอัตโนมัติเพื่อจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน) 
• SCB Direct credit (บริการโอนเงินอัตโนมัติเพื่อคู่ค้า)  
• SCB BAHTNET (บริการโอนเงินข้ามธนาคารแบบมีวงเงิน) 
• SCB SMART CREDIT (บริการโอนเงินรายย่อยข้ามธนาคาร)    
• SCB Cash (บริการบัตร SCB Cash) 
• SCB Pre-registered Payment (บริการตรวจสอบบัญชีผู้รับเงินอัตโนมัติ) 

 

ผู้ขอใช้บริการ SCB Business Net หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ระบบบริการออกเช็คอัตโนมัติ (SCB Cheque Issuance) เป็นระบบที่ธนาคารรับบริหารและ
จัดการจ่ายช าระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ให้กับคู่ค้า หรือ ผู้รับเงิน ด้วยการออกเช็คธนาคาร 
ดราฟท์ หรือ Corporate Cheque ตามค าสั่งของบริษัท พร้อมออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
(Withholding Tax  Certificate) และ Payment Advice ให้กับผู้รับเงินตามความต้องการของบริษัท 
รวมทั้งรับหน้าที่เรียกเก็บเอกสารการขอรับเช็ค (ใบเสร็จรับเงิน ใบก ากับภาษี หรือใบวางบิล) คืนให้กับบริษัท 

ระบบโอนเงินอัตโนมัติเพื่อคู่ค้า (SCB SMART Credit) เป็นบริการจ่ายช าระค่าสินค้าและบริการ
ให้กับลูกค้า ส าหรับคู่ค้าที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารอ่ืน ๆ ในประเทศไทย ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติ
ตามค าสั่งของบริษัทผ่านบริการธนาคารออนไลน์ SCB Business Net ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

ระบบบริการโอนเงินอัตโนมัติเพื่อคู่ค้า (SCB Direct Credit) เป็นบริการจ่ายช าระค่าสินค้าและ
บริการให้คู่ค้าที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารไทยพาณิชย์ ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติตามค าสั่งของบริษัท 
ผ่านบริการธนาคารออนไลน์ SCB Business Net ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว 

ระบบบริการโอนเงินในประเทศข้ามธนาคาร (BAHTNET) เป็นบริการโอนเงินให้กับผู้รับเงินที่มี
บัญชีอยู่กับธนาคารอ่ืน โดยไม่ต้องถอนเงินสด หรือใช้เช็คสามารถเลือกใช้บริการ BAHTNET กับธนาคารได้
เพียงมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารไทยพาณิชย์สาขาใดก็ได้ก็สามารถโอนเงินให้ผู้รับเงินได้ทุกธนาคารและทุก
สาขาทั่วประเทศ ซึ่งผู้รับเงินได้รับเงินในวันนั้นแน่นอน ท าให้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดเวลา 

ระบบบริการบัตร SCB Cash  เป็นบัตรที่บริษัท/นายจ้าง มอบให้แก่ผู้ใช้บัตรเพ่ือการรับเงินเดือน 
ค่าจ้างหรืออ่ืน ๆ ซึ่งผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตร SCB Cash ท ารายการตามรายละเอียดได้แก่การถอนเงิน เป็น
ต้น 

ระบบ SCB Pre-registered Payment หมายถึง บริการตรวจสอบบัญชีผู้รับเงินอัตโนมัติ เป็น
บริการเสริมส าหรับการสั่งจ่ายเงินผ่านระบบ SCB Business Net เพ่ือป้องกันการจ่ายเงินผิดบัญชี โดยระบบ
จะตรวจสอบบัญชีผู้รับเงินอัตโนมัติตามฐานข้อมูลที่บริษัทส่งให้ธนาคารล่วงหน้า (Pre-registered Payment 
Database) ทุกครั้ง และจะด าเนินการโอนเงินให้เฉพาะชุดค าสั่งจ่ายเงินที่ตรวจสอบผ่านเท่านั้น 
 Next Day หมายถึง ลูกค้าธนาคารจะต้องส่งค าสั่ง/ ข้อมูลการโอนเงิน และอนุมัติรายการมายัง
ธนาคารล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน (ภายในเวลาที่ธนาคารก าหนด) ก่อนวันที่ที่ต้องการให้รายการมีผล และ
ธนาคารจะท าการตัดเงินจากบัญชีลูกค้าอย่างน้อย 1 วัน และเข้าบัญชีปลายทางในวันถัดไป 
 Same Day หมายถึง ลูกค้าธนาคารส่งค าสั่ง/ ข้อมูลการโอนเงิน และอนุมัติรายการมายังธนาคารใน
วันเดียวกัน (ภายในเวลาที่ธนาคารก าหนด) และธนาคารจะท าการตัดเงินจากบัญชีลูกค้า และเข้าบัญชี
ปลายทางในวันเดียวกัน 
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บทท่ี 2 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบผู้จัดท าได้กล่าวถึงโครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมหิดล 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง  ลักษณะงานที่ปฏิบัติและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะอธิบายตาม
หัวข้อ ดังนี้ 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการแบ่งส่วนงานดังนี้ 

1. ส านักงานอธิการบดี โดยมีการแบ่งออกเป็น 23 หน่วยงานได้แก่ กองกฎหมาย  กองภายภาพและ
สิ่งแวดล้อม   กองกิจการนักศึกษา  กองคลัง  กองทรัพยากรบุคคล  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  กองบริหาร
การศึกษา  กองบริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานวิจัย  กองแผนงาน  กองพัฒนาคุณภาพ  กองวิเทศสัมพันธ์  
ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง  ศูนย์บริหารสินทรัพย์  ศูนย์ตรวจสอบภายใน  ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
ในคน  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ โครงการ
จัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ  โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  โรงเรียนสาธิตนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม 

2. คณะ/วิทยาเขต/ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน โดยมีการแบ่งออกเป็น 32 หน่วยงานได้แก่ คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  คณะเทคนิคการแพทย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว  สถาบันพัฒนาสุขภาพ
อาเซียน  สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  วิทยาลัยการจัดการ  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  วิทยาเขตกาญจนบุรี  
บัณฑิตวิทยาลัย  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  คณะเภสัชศาสตร์  คณะสัตวแพทยศาสตร์  คณะ
สาธารณสุขศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  คณะกายภาพบ าบัด  สถาบันโภชนาการ  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  สถาบันชีว
วิทยศาสตร์โมเลกุล  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  วิทยาลัยนานาชาติ  วิทยาลัยราชสุดา  
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3. ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีการแบ่งออกเป็น 3 หน่วยงานได้แก่ ศูนย์ตรวจสอบสาร
ต้องห้ามในนักกีฬา  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ  วิทยาลัยศาสนศึกษา 

4. กลุ่มภารกิจโดยมีการแบ่งออกเป็น 9 หน่วยงานได้แก่  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
และพิษวิทยา  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์  กลุ่มภารกิจ
การฝึกอบรมมาตรฐานการบริการด้านสุขภาพระดับสากลแห่งประเทศไทย  กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาชุมชน
ของมหาวิทยาลัยมหิดล  กลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล  กลุ่มภารกิจด้านการจัดการโซ่อุปทานสุขภาพ  กลุ่ม
ภารกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาแม่วัยรุ่น  กลุ่มภารกิจศูนย์ปฏิบัติการด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
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ภาพที่ 2.1 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหิดล 
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โครงสร้างและอัตราก าลังกองคลัง ส านักงานอธิการบดี 
กองคลังเป็นหน่วยงานภายใต้ส านักงานอธิการบดีจัดตั้งขึ้นตามราชกิจจานุเบกษาแห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2503 ตามมาตรา 4 ซึ่งเห็นควรให้มีเลขาธิการมหาวิทยาลัยมา
ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการทะเบียนสถิติควบคุมการบัญชี ตรวจตราดูแลการเงินการพัสดุรวมทั้งเป็นผู้ช่วย
อธิการบดีในกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย ต่อมาส านักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศ
ส านักนายกรัฐมนตรี ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2512 เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย ซึ่งท าให้มี
การปรับเปลี่ยนเลขาธิการมหาวิทยาลัยมาเป็นกองคลังโดยสังกัดอยู่ภายใต้ส านักงานอธิการบดีประกอบด้วย
หน่วยงานย่อย 3 แผนกคือ แผนกบัญชี แผนกการเงิน และแผนกพัสดุ  ต่อมากองคลังสังกัดส านักงาน
อธิการบดีภายใต้การก ากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายการคลังได้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน
ภายในกองตามแหล่งเงิน ดังนี้ 

1. งานงบประมาณ ด้านเงินงบประมาณแผ่นดิน 
2. งานการเงิน  ด้านเงินงบประมาณแผ่นดิน 
3. งานบัญชี  ด้านเงินงบประมาณแผ่นดิน 
4. งานเงินรายได้  ก ากับดูแลงบประมาณ การเงินและบัญชีด้านเงินรายได้ 
5. งานพัสดุ  ก ากับดูแลงานพัสุด 
6. งานธุรการ  รับผิดชอบงานบริหารงานทั่วไปของกองคลัง 

จนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กองคลังได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกองใหม่ให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามนโยบายและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย แต่ยังคงอยู่ภายใต้การก ากับดูและของรองอธิการบดี
ฝ่ายการคลังและสินทรัพย์เช่นเดิม ซึ่งประกอบด้วย 
          1. งานบริหารงบประมาณ (Fund Management Section)   
          2. งานบริหารพัสดุ (Material Management Section) 
          3. งานการเงิน (Finance Section)  
          4. งานบัญชี (Accounting Section) 
          5. งานบัญชีบริหารและพัฒนาระบบ (Managerial Accounting and System Development 
Section) 
          โครงสร้างอัตราก าลังภายใต้การน าของรองอธิการบดีฝ่ายการคลังเป็นผู้น า และผู้อ านวยการกองคลัง 
เป็นผู้รับนโยบายเหล่านั้นมาถ่ายทอดให้หัวหน้างานและทีมงานในกองคลัง เพ่ือหารือและร่วมกันวางแผน
ด าเนินการต่อไป ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ของกองคลังมีจ านวนทั้งสิ้น 106 อัตรา  ประกอบด้วยผู้อ านวยการกอง
คลัง 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ในแต่ละงาน 105 อัตรา ซึ่งได้จัดท าโครงสร้าง อัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ในแต่ละงาน 
ตามภาพท่ี 2.2   
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ระบบ MU-ERP 
บัญชีรับ จ่าย 
ตรวจสอบ

เอกสารและ
น าเสนออนุมัติ

วิเคราะห์และ
บริหาร

งบประมาณ 
ควบคุมเร่งรัด 
และติดตาม
งบประมาณ

งานบัญชีบริหาร
และพัฒนาระบบ

งานบริหารพัสดุงานการเงินงานบัญชี
งานบริหาร
งบประมาณ

อัตราก าลัง  1 5 อัตรา

รองอธิการบดี  ายการคลัง

ผู้อ านวยการกองคลัง
(1 อัตรา)

บัญชีต้นทุน 
MU-ERP 

Support Unit
สารสนเทศเพ่ือ
ออกแบบและ
พัฒนาระบบ

   บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

จัดหาพัสดุ 
 บริหารสัญญา 
สินทรัพย์ถาวร

คลังวัสดุ 
จ าหน่ายพัสดุ

การเงินรับ
 การเงินจ่าย 

บ าเหน็จบ านาญ
 เบิกจ่ายเงิน

งบบุคลากรและ
ตรวจสอบฏีกาเบิกจ่าย

นักวิชาการการพัสดุ
(ช านาญการพิเศษ)

(พม  1 อัตรา)

นักวิชาการเงินและบัญชี
พม    อัตรา 
(พส  1 อัตรา)

11 อัตรา 2  อัตรา3  อัตรา 21 อัตรา 15 อัตรา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
(พม  1 อัตรา)

พนักกงานธุรการ
(ลูกจ้างเงินรายได้ 1 อัตรา)

นักวิชาการเงินและบัญชี
(ขรก  3 อัตรา)
(พม  5 อัตรา)

นักวิชาการเงินและบัญชี
(พม  25 อัตรา)
(พส   3 อัตรา)

พนักกงานธุรการ
(ลูกจ้างเงินรายได้ 2 อัตรา)

นักวิชาการเงินและบัญชี
(พม  22 อัตรา)
(พส   1 อัตรา)

(ลูกจ้างเงินรายได้ 2 อัตรา) 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

(พม  2 อัตรา)
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป
(ลูกจ้างเงินรายได้ 1 อัตรา)

นักวิชาการการพัสดุ
(พม  1  อัตรา)

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป
(พม  1 อัตรา)

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป
พม  2 อัตรา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
(ขรก  1 อัตรา พม  1 อัตรา)

 
 

ภาพที่ 2.2 แสดงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกองคลัง  
 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกองคลัง ส านักงานอธิการบดี 
 กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการด้านการ
คลังซึ่งครอบคลุมถึงการบริหารเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ 
ประกอบด้วย 

1) การขออนุมัติเงินประจ างวด ควบคุมการบริหารเงินงบประมาณ ควบคุมเงินนอกงบประมาณ 
2) ควบคุมการรับ - จ่าย  ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ  
3) ควบคุมการก่อหนี้ผูกพันและการท าฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอก

งบประมาณ 
4) ควบคุมการจัดท าทะเบียนบัญชี และรายงานการเงินต่าง ๆ ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน 

และเงินนอกงบประมาณ 
5) จัดท างบการเงินประจ าเดือน 
6) ใบส าคัญรับเงิน จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ 
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7) จัดเก็บรักษาตัวหลักทรัพย์ ตราสาร และเอกสารการเงิน  
8) ควบคุมด าเนินการเก่ียวกับการพัสดุของมหาวิทยาลัย 

 

           ทั้งนี้ กองคลังยังมีพันธกิจที่ครอบคลุมถึงการก าหนดหลักเกณฑ์นโยบายด้านการคลังและพัสดุของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม พรบ. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  จัดวาง
ระบบงานคลังและพัสดุตามเกณฑ์นโยบายที่ก าหนด, กระจายความรับผิดชอบในการบริหารการคลัง ให้
หน่วยงานมีความเป็นอิสระและคล่องตัวในการบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุผลตามพันธกิจเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน , เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการเงินการคลังให้มหาวิทยาลัยสามารถ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ในทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยกองคลังจะท าหน้าที่แนะน า ถ่ายทอด สอนงาน 
ให้ทุกส่วนงาน และเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับหน่วยงานวิทยาเขตและหน่วยงานภายใต้ส านักงานอธิการบดีที่ก าลังจะ
ขึ้นเป็นส่วนงาน ในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับงานคลังและพัสดุ ทั้งในเรื่องการให้ความรู้ ช่วยด าเนินการ และ
ผลักดันให้หน่วยงานและโครงการต่างๆ สามารถด าเนินการด้านงานคลังและพัสดุได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ตามมาตราฐานที่ก าหนด และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารข้อมูลด้านงบประมาณ การเงิน การ
บัญชี และพัสดุ ให้เป็นประโยชน์ในการควบคุมและการบริหารจัดการ  เพ่ือวิเคราะห์และประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหารทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ดังภาพที่ 2.3  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.3 โครงสร้างบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกองคลังส านักงานอธิการบดี 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

 

วิเคราะห์และ
บริหาร

งบประมาณ 
ควบคุมเร่งรัด 
และติดตาม
งบประมาณ 

 

ระบบ MU-ERP 

บัญชีรับ-จ่าย 
ตรวจสอบ
เอกสารและ

น าเสนออนมุัต ิ

 

 

การเงินรับ 

การเงินจ่าย 

บ าเหน็จบ านาญ 

เบิกจ่ายเงินเดือน
(งบบุคลากร) 
ตรวจสอบ 

ฏีกาเบิกจ่าย 

 

บัญชีต้นทุน 
MU-ERP 

Support Unit 
สารสนเทศเพ่ือ
ออกแบบและ
พัฒนาระบบ 

 

จัดหาพัสดุ 
บริหารสัญญา 
สินทรัพย์ถาวร 

คลังวัสด ุ

จ าหน่ายพัสดุ 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

รองอธิการบดี  ายการคลัง 
 

งานบริหาร
ประมาณ 

 

งานบัญชี 

 

งานบัญชีบริหาร
และพัฒนาระบบ งานการเงิน 

 

งานบริหารพัสดุ 
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โครงสร้างและอัตราก าลังของงานการเงิน  
 งานการเงิน กองคลัง มีอัตราก าลังทั้งสิ้น 28 อัตรา โดยมีการแบ่งหน่วยงานภายในซึ่งไม่มีใน
โครงสร้างของมหาวิทยาลัย แต่เพ่ือความสะดวก คล่องตัว ในการควบคุมและสร้างสายการบังคับบัญชาให้มี
หัวหน้าหน่วยงานคอยก ากับดูแลให้ค าปรึกษาและให้ความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ในงานการเงิน อีกทั้งยังเป็น
การสร้างและพัฒนาบุคลากรในงานการเงินให้มีความพร้อม มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญ เป็นที่ปรึกษา 
และแนะน าให้กับเจ้าหน้าที่งานคลังส่วนงานในการปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตาม พรบ. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆของมหาวิทยาลัยและส่วนงานที่ เกี่ยวข้องและ
งานการเงินได้จัดสรรอัตราก าลัง ออกเป็น 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยการเงินรับ หน่วยการเงินจ่าย 
หน่วยฎีกาเบิกจ่ายและเงินเดือน หน่วยบ าเหน็จบ านาญ  ซึ่งแต่และหน่วยมีการจัดสรรอัตราก าลังในแต่ละ
หน่วยงานตามโครงสร้างและอัตราก าลัง ดังภาพที่ 2.3  
 

 
 

ภาพที่ 2.4 โครงสร้างอัตราก าลัง งานการเงิน กองคลัง 
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บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานการเงิน 
 ภาพรวมบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานการเงิน กองคลัง สรุปพอสังเขป ดังนี้ 
 1. ดูแลการรับจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับ – จ่ายเงิน เพ่ือให้การรับ – จ่ายเงินของ
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามข้อบังคับ ประกาศ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 2. จัดท าฎีกาและตั้งหนี้เงินเดือนและเงินอ่ืนๆของบุคลากรในส านักงานอธิการบดีที่ประมวลผลผ่าน 
Payroll ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายในหมวดต่างๆของทุกส่วนงานเพ่ือให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย และประกาศของแต่ละส่วนงาน 
 3. ดูแลการเบิกจ่ายเงินบ าเหน็จ บ านาญ บ าเหน็จรายเดือน เงินสวัสดิการต่างๆ  ของข้าราชการ
บ านาญ เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล บ าเหน็จด ารงชีพ ฯลฯ รวมถึงการประสานงานกับ
กรมบัญชีกลาง เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ผู้รับบ านาญได้รับเงินครบถ้วน 
 4. ศึกษา วิเคราะห์ และน าเสนอความเห็น ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงและแก้ปัญหาขัดข้องต่างๆ
เกี่ยวกับการเงินการเบิกจ่ายเงิน และก าหนดแนวปฏิบัติด้านการเงิน เพ่ือทุกส่วนงานถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
 5. ก าหนดแผนการพัฒนางานการเงิน ซึ่งประกอบด้วย แผนพัฒนาระยะสั้นและระยะยาวในการ
พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการรับ -จ่ายเงินของมหาวิทยาลัยสู่ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมทุกพันธกิจ รวมทั้งการสร้าง
เสถียรภาพและความม่ันคงปลอดภัยด้านการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 
 6. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการ
ปฎิบัติงาน 

 
 

          ด้วยภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่หลากหลายของงานการเงิน ซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยงานสนับสนุน
การเงินของมหาวิทยาลัย ในการควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การรับ-จ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงิน อีกทั้ง 
แนะน าให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือและ ร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของส่วนงาน ให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ งานการเงินจึงมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามภาระกิจและการบริหาร
จัดการภายในงานการเงินออกเป็น 4 หน่วย ประกอบด้วย หน่วยการเงินรับ หน่วยการเงินจ่าย หน่วยเงินเดือน
และฎีกาการเบิกจ่าย หน่วยบ าเหน็จบ านาญ และได้จัดวางอัตราก าลังของงานการเงิน ซึ่งมี ทั้งหมด 28 อัตรา 
ให้สอดคลอ้งกับภาระงานหลักของหน่วยงานแต่ละหน่วยในงานการเงิน ดังภาพที่ 2.5 
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ภาพที่ 2.5 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานการเงินกองคลัง 

 
 จากภาพที่ 2.5 แสดงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของงานการเงินกองคลังสามารถสรุปเป็น
ตารางที่ 2.1 ดังนี้ 
ตารางที่ 2.1 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานการเงินกองคลัง 

งาน หน่วย หน้าที่ความรับผิดชอบ 
งานการเงิน หน่วยการเงินรับ - รับ น าส่ง และปรับโอนบัญชีเงินฝาก 

- ท าหลักฐานการรับเงิน 
- ทะเบียนคุมและรายงานการเงิน 
- ตรวจสอบการโอนเงินเพื่อบันทึกการน าส่งเงิน และ 
ออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในระบบ e-
Student 
- จัดท าข้อตกลงและเปิด-ปิดบัญชีและเปลี่ยนแปลงผู้มี
อ านาจสั่งจ่ายเงินทุกบัญชีของมหาวิทยาลัย 
- ปรับโอนบัญชีออมทรัพย์เข้าบัญชีกระแสรายวันทุก
สิ้นวันตาม Statement 
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งาน หน่วย หน้าที่ความรับผิดชอบ 
- จัดพิมพ์และท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
- รับรู้รายได้แทนส่วนงาน ฎีกาเงินงบประมาณทุก
ประเภท 
- เก็บรักษาเงิน/เอกสารทางการเงิน ตรวจนับ เงิน
คงเหลือ และเช็คค้างจ่าย ออกรายงานให้กรรมการ
ตรวจนับ 

งานการเงิน หน่วยการเงินจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดท าทะเบียนคุมเช็ค เก็บรักษาเช็คและควบคุมการ
เบิกจ่ายเช็คแหล่งเงินงบประมาณและแหล่งเงินรายได้ 
- จัดท าเช็คและใบรับรองหัก ณ ที่จ่ายให้เจ้าหนี้ผู้มี
สิทธิและส่วนงาน 
- จัดท าเช็คผ่านบริการธนาคารในระบบ SCB 
Business Net ให้เจ้าหนี้ผู้มีสทิธิและส่วนงาน การ
ปรับเงินระหว่างทางรอจ่าย SCB และบันทึกโอนเงิน
บัญชีออมทรัพย์เข้าบัญชีกระแสรายวัน SCB 
- จ่ายเช็คเงินทดรองจ่ายกองคลังและกองอ่ืน ๆ ใน
ส านักงานอธิการบดี และส่วนงาน 
- การโอนเงินทดรองจ่ายและเงินอุดหนุนวิจัยในระบบ 
SCB Business Net Direct Credit เข้าบัญชีส่วนงาน 
และปรับเงินระหว่างทางรอโอน SCB 
- จ่ายเช็คเงินเดือนเข้าบัญชีส่วนงานและจ่ายหนี้แทน
ส่วนงาน 
- การเบิกเงินสวัสดิการของข้าราชการบ านาญในระบบ 
GFMIS และการโอนเงินโดยระบบ SCB Business 
Net Payroll 
- การเบิกเงินเมื่อข้าราชการบ านาญเสียชีวิตให้ทายาท
ในระบบ GFMIS และจัดท าเช็คจ่ายให้ทายาท 
- การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจาก
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
- จัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีของ
มหาวิทยาลัย 
- ติดต่อและน าส่งเงินให้กับหน่วยงานภายนอก 
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งาน หน่วย หน้าที่ความรับผิดชอบ 
งานการเงิน หน่วยฎีกาเบิกจ่าย - ตั้งหนี้ ตรวจสอบและจัดท าฎีกาเงินเดือนที่

ประมวลผลผ่าน Payroll ของส านักงานอธิการบดี 
- รับวางฎีกาเงินเดือนจากทุกส่วนงานรวบรวม 
ตรวจสอบ กระทบยอดการจ่ายเช็คเงินเดือนทุกแหล่ง
เงินของทั้งมหาวิทยาลัย 
- ตรวจสอบฎีกาขอเบิกจากทุกส่วนงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศการเบิกจ่ายเงิน 
- ล้างเจ้าหนี้ระหว่างกันเมื่อจ่ายเช็คให้เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ 
- ควบคุม ตรวจสอบ และน าเสนออนุมัติการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงาน
ส่วนงาน 
- ค านวณเงินผิดสัญญาลาศึกษา/ฝึกอบรมของ
บุคลากรและขออนุมัติน าส่งเงินตามระเบียบฯ ข้อ
บังคับฯ 

งานการเงิน หน่วยบ าเหน็จบ านาญ - เบิกจ่ายเงินและ Upload หนี้ของผู้รับบ าเหน็จ
บ านาญและบ าเหน็จรายเดือนผ่านระบบ e-pension 
ของกรมบัญชีกลาง 
- ตรวจสอบการโอนเงินและท าฎีกาเบิกจ่ายเพ่ือรับรู้
รายได้และบันทึกค่าใช้จ่ายเข้าระบบ MU-ERP 
มหาวิทยาลัย 
- รวบรวมและจัดท าแฟ้มข้อมูลประวัติของผู้รับ
บ าเหน็จบ านาญ 
- ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ และขออนุมัติการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการข้าราชการบ านาญ 
- จัดท าหนังสือรับรองเงินเดือน,ต้นสังกัดบ านาญ 
- ดูแล ควบคุม ตรวจสอบและขออนุมัติการเบิก
จ่ายเงินเมื่อข้าราชการบ านาญเสียชีวิตให้กับทายาท 
- ประสานงานกับกรมบัญชีกลางและให้ข้อมูลกับผู้รับ
บ าเหน็จบ านาญ 
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บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
  ผู้ที่ด ารงต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี มีบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ที่ต้องมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไป  ของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน การ
วิเคราะห์งบประมาณ การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี  ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ลงบัญชีเงินสด 
บัญชีเงินฝากธนาคาร และบัญชีแยกประเภท และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
          การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี  เช่น จัดท าฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจ่ายในหมวด
ต่างๆ ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี เงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท จัดท ารายงานเงิน
รายจ่ายตามงบประมาณประจ าเดือน จัดท าประมาณการรายได้  รายจ่ายประจ าปี พร้อมทั้งจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงาน ด าเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประเมินผล และ
ติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน เป็นต้น 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 เนื่องด้วยงานการเงินรับผิดชอบด้านการรับจ่ายเงิน การขอใช้บริการระบบ SCB Business Net ของ
มหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในหน้าที่ของงานการเงินที่ผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี มี
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามลักษณะงานของนักวิชาการเงินและบัญชี  และการด าเนินการเกี่ยวกับการ
ขอใช้ระบบ SCB Business Net ของธนาคารส่งผลให้การปฏิบัติงานในเรื่องอ่ืน ๆ ได้รับความสะดวกเพ่ิมขึ้น 
เช่น การจ่ายเงินสวัสดิการให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าโดยการใช้บริการโอนเงินอัตโนมัติระบบ SCB 
Business Net Direct Credit เข้าบัญชีส่วนงาน  การจ่ายเงินสวัสดิการให้ข้าราชการบ านาญโดยการใช้ระบบ 
SCB Business Net Payroll และระบบ SCB Pre-register เข้าบัญชีข้าราชการบ านาญ เป็นต้น 
 นอกจากนี้ยังปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้บริการระบบ SCB Business Net คือ การ
ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า แก้ไขปัญหา และด าเนินการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เช่น  
การเพ่ิมและการยกเลิกผู้ใช้งานในระบบ SCB Business Net  การยกเลิกเช็คจ่ายผ่านบริการธนาคาร  การขอ
เปิดใช้งานบริการต่าง ๆ ในระบบ SCB Business Net ให้กับทางมหาวิทยาลัยและส่วนงาน การขอเพิ่มวงเงิน
เพ่ือใช้จ่ายในระบบ  การเพ่ิมหรือการลบบัญชีผู้รับโอนเงินในระบบ SCB Business Net Pre-registered 
Payment  อีกทั้งยังครอบคลุมถึงการประสานงานกับส่วนงานที่มีความต้องการขอใช้บริการ และธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด   เริ่มตั้งแต่การออกหนังสือขอใช้บริการถึงธนาคาร และกรอกแบบฟอร์มตามข้อก าหนดของ
ธนาคารฯ ในกรณีเปลี่ยนแปลงผู้มีอ านาจอนุมัติการสั่งจ่ายเงินตามวาระของผู้บริหาร  และกรณีท่ีส่วนงานนอก
ระบบ MU-ERP ส่วนงานที่บริหารจัดการรายได้เอง ติดต่อขอให้บริการระบบออกเช็คอัตโนมัติ (SCB Cheque 
Issuance) ในระบบ SCB Business Net ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เพ่ือขอใช้บริการในอัตรา
เดียวกับมหาวิทยาลัย จึงต้องท าหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังมหาวิทยาลัยให้ช่วยแนะน า ประสานงานกับ
ธนาคารในการกรอกแบบฟอร์ม ตามข้อก าหนดของธนาคารและใช้เงื่อนไขเดียวกันกับมหาวิทยาลัย ตลอดจน
เมื่อทางธนาคารได้อนุมัติการใช้บริการ และเพ่ิม User และ Password ให้กับผู้มีอ านาจสั่งจ่ายของ
มหาวิทยาลัย และ ส่วนงานแล้ว  งานการเงินยังมีหน้าที่แนะน าและสอนวิธีการใช้งานในการเข้าสู่ระบบและ
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อนุมัติรายการในระบบ ในรูปแบบของคู่มือง่ายๆ เพ่ือผู้มีอ านาจอนุมัติของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน เข้าใจ
และด าเนินการอนุมัติรายการได้อย่างถูกต้อง  ซึ่งในการประสานงานและกรอกแบบฟอร์มในการใช้บริการใน
แต่ละครั้งนั้นต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการใส่เงื่อนไขให้เป็นรูปแบบเดียวกับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การ
ขอใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุดในรูปแบบเดียวกับมหาวิทยาลัย ซึ่งการกรอกแบบฟอร์มที่ถูกต้องตาม
ข้อตกลงของมหาวิทยาลัย ท าให้ส่วนงานไม่มีภาระค่าใช้จ่าย และยังได้บริการเสริมจาก ระบบออกเช็ค
อัตโนมัติ (SCB Cheque Issuance) ผ่านระบบ SCB Business Net ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด อีกคือ
การขอให้ธนาคารออกใบรับรองภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ให้กับเจ้าหนี้ตามหน้าเช็ค และบริการแจ้งเตือนทาง 
e-Mail ให้เจ้าหนี้มารับเช็ค (กรณีที่เจ้าหนี้กรอก e-Mail ไว้ในการท าข้อมูลหลักผู้ขายกับมหาวิทยาลัย  ซึ่ง
บริการเสริมต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ธนาคารไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ หากกรอกแบบฟอร์มของธนาคาร
ถูกต้อง  เพราะในแบบฟอร์มมีบริการที่หลากหลาย และมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  แต่ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้มี
การท าข้อตกลงขอยกเว้นค่าธรรมเนียมกับธนาคารไว้แล้ว เช่น ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการในการออกเช็ค 
ค่าธรรมเนียมในการเข้าใช้ Web site ของธนาคารเพ่ืออนุมัติรายการ และดูรายงานต่างๆของธนาคาร 
ค่าธรรมเนียมในการส่ง e-Mail ให้กับเจ้าหนี้ 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

17 

 

บทท่ี 3 
หลักเกณฑว์ิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข 

  
 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไขในเล่มนี้ จะกล่าวถึงข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ
ปฏิบัติงาน เงื่อนไข กฎ ระเบียบในการขอเปิดใช้งานในระบบ SCB Business Net ของมหาวิทยาลัย แนวคิด
ที่เก่ียวข้องกับระบบการช าระเงินและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะอธิบายตามหัวข้อดังนี้  

 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

 ห ลั ก เกณ ฑ์ ก ารป ฏิ บั ติ งาน ขอ งก าร เปิ ด ขอ ใช้ บ ริ ก าร  SCB Business Net นั้ น ผู้ บ ริห าร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ด าเนินการภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารเงินงบประมาณและ

การเงิน พ.ศ. 25511  หมวด 8 การจ่ายเงิน (ข้อ 37) ความว่า “ให้กองคลังและงานคลังของส่วนงานจ่ายเงิน
ตามเอกสารเบิกเงินที่ได้มีการตรวจสอบถูกต้องแล้ว  โดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ ออกเอกสารแทนตัวเงินสั่ง
จ่ายในนามเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทฺธิ  หรือ ในนามส่วนงาน  เว้นแต่ กรณีมีความจ าเป็นต้องจ่ายเป็นเงินสดก็ให้จ่าย
เป็นเงินสดได้ ทั้งนี้ ภายในวงเงินที่มหาวิทยาลัยก าหนด”  ผู้บริหารโดยรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ได้พิจารณา
เลือกใช้บริการจัดท าเช็คโดยธนาคาร  เพ่ือจะได้ไม่มีปัญหาในการเรียกใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี้  เพราะถ้าให้
วิธีการโอนเงินให้เจ้าหนี้โดยตรงเลย  เหมือนกรมบัญชีกลาง จะท าให้มหาวิทยาลัยและส่วนงานยุ่งยากในการ
ติดตามใบเสร็จรับเงินมาแนบกับฏีกา เพ่ือรอให้ตรวจสอบภายใน และส านักงานตรวจสอบเงินแผ่ นดิน
ตรวจสอบ ซึ่งในครั้งนั้นผู้บริหารได้ให้ธนาคารต่างๆ เข้ามาเสนอราคา และคัดเลือกธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคา และด าเนินการท าสัญญาข้อตกลงในการบริการออกเช็คอัตโนมัติ 
(Cheque Issuance) ระบบ SCB Business Net  และน ามาออกแบบพัฒนาและติดตั้งให้เชื่อมโยงกับการ
บริหารพัสดุ และการบริหารทรัพยากรบุคคล  MU-ERP (Mahidol University Enterprise Planning) ของ
มหาวิทยาลัย  
 โดยมีขั้นตอนการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ ในระบบ MU-ERP และ ระบบ SCB Business Net ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด ซึ่งขั้นตอนการด าเนินการดังกล่าว ท าให้มหาวิทยาลัยมีรูปแบบการช าระเงินให้
เจ้าหนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 เป็นต้นมา และมีส่วนงานนอกระบบMU – ERP และส่วน
งานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ จัดท าหนังสือติดต่อมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือขอความอนุเคราะห์ ปรึกษา ขอค าแนะน า และ
ให้งานการเงิน กองคลังช่วยประสานงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในการขอใช้บริการออกเช็ค
อัตโนมัติ (Cheque Issuance) ผ่านระบบ SCB Business Net  เพ่ือใช้เงื่อนไขการสั่งจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ใน
รูปแบบเดียวกับของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารเงินงบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2551 (ภาคผนวกหน้า 157) 
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     ต่อมา มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ซึ่งเป็นการ
เพ่ิมช่องทางอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนที่จะรับเงินและช าระเงินให้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยลดภาระของหน่วยงานในการจัดการเงินสด เช็ค ดร๊าฟท์
โดยในถือปฏิบัติในการจ่ายเงิน            

 ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงได้พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องเป็นไปตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรี โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและน าเงินส่งคลัง พ.ศ.  

2551 ข้อ 47 วรรคสอง2  ที่ ก าหนดให้การจ่ายเงินผ่านธนาคารหรือด้วยวิธี อ่ืนใดให้ เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลังก าหนดโดยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์3  ดังนี้ 
 

 

 1. ให้ส่วนราชการที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส าหรับรับเงิน
งบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าส่งเงินส่งคลัง 
พ.ศ. 2551 ขอเปิดใช้บริการโอนเงินส าหรับบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวกับธนาคารกรุงไทยฯ ผ่านระบบ
ธนาคาร อินเตอร์เน็ต แบงค์กิ้ง ส าหรับนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ (KTB Corporate Online) 

 2. การจ่ายเงินของส่วนราชการเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบให้ใช้ส าหรั บ
กรณี ดังนี้ 
   2.1 เงินสวัสดิการ ได้แก่ ค่าเล่าเรียนบุตร และค่ารักษาพยาบาล 
   2.2 ค่าตอบแทน เช่น ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนการสอน ค่า
สมนาคุณวิทยากร เป็นต้น 
   2.3 เงินยืมราชการตามสัญญาการยืมเงิน 

 3. ส าหรับบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้ 
   3.1 กรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในหน่วยงานให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่
ใช้ส าหรับรับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนแล้วแต่กรณี 
   3.2 กรณีเป็นบุคคลต่างสังกัดหรือบุคคลภายนอก ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิ
รับเงินแจ้งความประสงค์ไว้ 
 4. ให้ส่วนราชการจัดให้ผู้มีสิทธิรับเงินครั้งแรก กรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบธนาคาร
ตามที่ก าหนดและน ารายละเอียดทั้งหมดของผู้มีสิทธิรับเงิน รวมทั้งเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคารในแบบดังกล่าว
มาจัดท าเป็นทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลส าหรับ
การโอนเงินต่อไป 

 

 

2 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 (ภาคผนวกหน้า 167) 

3 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0406.3/ว 36 ลงวันท่ี 8 เมษายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์ฯ (ภาคผนวกหน้า 190) 
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 4. ให้ส่วนราชการจัดให้ผู้มีสิทธิรับเงินครั้งแรก กรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบธนาคาร
ตามที่ก าหนดและน ารายละเอียดทั้งหมดของผู้มีสิทธิรับเงิน รวมทั้งเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคารในแบบดังกล่าว
มาจัดท าเป็นทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลส าหรับ
การโอนเงินต่อไป 
 5. เมื่อผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งขอรับเงินจากส่วนราชการ ให้ขอเบิกเงินจากคลัง เพ่ือเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารข้อ 1 และให้ด าเนินการโอนเงินเต็มจ านวนตามสิทธิเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ
ธนาคาร และเมื่อมีการโอนเงินส าเร็จ ระบบธนาคารจะมีการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) 
หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามเบอร์โทรศัพท์ หรือ e-mail address ที่ผู้มีสิทธิได้แจ้งไว้ 
 กรณีที่ผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งขอรับเงินตามแบบค าขอเบิกเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือสัญญาการยืม
เงิน เมื่อได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารจากส่วนราชการแล้ว ผู้มีสิทธิรับเงินไม่ต้องลงชื่อรับเงินในแบบ
ค าขอเบิกเงนิดังกล่าวอีก 
 6. ให้ใช้รายงานสรุปผลการโอนเงินที่ได้จากระบบธนาคารเป็นหลักฐานการจ่าย 
 7. ทุกสิ้นวันท าการให้ส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผ่านระบบธนาคาร 
เพ่ือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินแต่ละรายการจากรายงานสรุปผลการโอนเงิน  รายการสรุป
ความเคลื่อนไหวทางบัญชีที่เรียกจากระบบธนาคารและข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงินตามข้อ 4 ให้ถูกต้อง
ตรงกัน 
 8. กรณีเกิดความคลาดเคลื่อนในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มิสิทธิรับเงิน เช่น โอนเงิน
เข้าบัญชีผิดราย โอนเงินไปเกินกว่าจ านวนที่ผู้มีสิทธิรับเงินได้รับ เป็นต้น ให้ส่วนราชการด าเนินการเรียกเงิน
คืนเป็นเงินสดและน าเงินส่งคลัง ถ้าน าส่งก่อนสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการน าส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน แต่
ถ้าน าส่งภายหลังสิ้นปีงบประมาณให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดินประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน ยกเว้นค่า
รักษาพยาบาลให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

 

 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีฐานะเป็นหน่วยงานในการก ากับของรัฐบาล ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล 2550 ข้อ 5 วรรค 2 
จึงท าให้มหาวิทยาลัยไม่อยู่ในข่ายที่จะด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการคลังได้    ประกอบกับการท าธุรกรรมทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
และการเปิดบัญชีเงินฝากเพ่ือรับเงินเดือนของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการรับ จ่ายเงินผ่านบริการ
SCB Business Net ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  ซึ่งเป็นข้อจ ากัดอีกประการหนึ่งที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังได้ เพราะจะส่งผลให้ข้าราชการและลูกจ้างจะต้องรับภาระค่าธรรมเนียม
ในการโอนเงินต่างธนาคาร  ดังนั้นเพ่ือให้การจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิ ธีการ
ปฏิบัติของกระทรวงการคลัง  มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติโดยขอเพ่ิมการใช้บริการ
ระบบการช าระเงินผ่านบริการธนาคาร SCB Business Pay ระบบ SCB Business Net กับธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ตามหนังสือที่ ศธ 0517.012/กง. 00547 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 แทน   โดย
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ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินสวัสดิการส าหรับเงินงบประมาณแผ่นดินที่ขอเบิกจาก
กระทรวงการคลัง ให้ทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติตามหนังสือที่ ศธ 0517.012/กง.00547 ลว.27 
กันยายน 2559  โดยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินสวัสดิการส าหรับเงินงบประมาณแผ่นดินที่
ขอเบิกจากกระทรวงการคลัง เป็น 2 กรณี สรุปพอสังเขป ดังนี้  

            1. กรณีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจ าเงินงบประมาณ 
                1.1 ผู้มีสิทธิ : กรอกแบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการพร้อมแนบเอกสารประกอบการเบิก เพ่ือ
เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ 
                 1.2 ทรัพยากรบุคคล ส่วนงาน: ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง และ 
รวบรวมการเบิกจ่ายเงินเมื่อได้รับอนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการจากผู้มีอ านาจขอให้งานคลังส่วนงานรวบรวม
เอกสารใบขอเบิกเงินสวัสดิการส่งงานทรัพยกรบุคคล ส่วนงาน เพื่อบันทึกข้อมูลขอเบิก และ ประมวลผลผ่าน
ระบบ MU – ERP Payroll รอบ Off Cycle ตามรอบปฏิทินเงินของมหาวิทยาลัย 
                1.3 งานคลังส่วนงาน ตรวจสอบ จัดท าฎีกา ตั้งหนี้ และวางฎีกา เบิกจ่าย และวางฏีกาเบิกจ่าย
ไปยังกองคลัง ตามรอบที่ในปฏิทินเงินเดือนของมหาวิทยาลัย 
                1.4 กองคลัง มหาวิทยาลัย ตรวจสอบและรวบรวมวางฏีกาเงินสวัสดิการของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าไปยังกรมบัญชีกลางให้ทันรอบการจ่ายเงินเดือน 

 

   ขั้นตอนการด าเนินการโดยละเอียดตามตามหนังสือที่ ศธ 0517.012/กง.00547 ลงวันที่ 27 กันยายน 
2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการน าส่งเงินส่งคลังผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

  2. กรณีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการให้กับผู้รับบ านาญ เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการให้กับผู้รับ
บ านาญทั้งมหาวิทยาลัย อยู่ในความรับผิดชอบของงานการเงิน กองคลัง และเพ่ือให้สอดคล้องกับสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการคลัง  มหาวิทยาลัยจึง
ได้ปรับเปลี่ยนระบบการโอนเงินโดยการส่งแผ่น ATS File เป็นการโอนเงินผ่านระบบ SCB Business Net 
(Payroll) เพ่ือความเหมาะสมกับบริบทและการด าเนินการของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e – 
Payment Master Plan)    

      นอกจากการขออนุมัติด าเนินการการเปิดใช้บริการระบบโอนเงินอัตโนมัติเพ่ือจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง/
ค่าตอบแทน (SCB Payroll) แล้ว งานการเงิน กองคลัง ได้ขออนุมัติเปิดใช้บริการระบบโอนเงินอัตโนมัติเพ่ือคู่
ค้า (SCB Direct Credit)  เพ่ือโอนเงินให้กับส่วนงาน และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย  และก าหนด
หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติด้านการคลัง เพ่ือแจ้งขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในระบบ MU-ERP ให้ทุกส่วนงานทราบและ
ถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันผ่านบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ) ซึ่งในแต่ละระบบจะมี
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ดังนี้  
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 1  ระบบบริการออกเช็คอัตโนมัติ (SCB Cheque Issuance)  
ระบบออกเช็คอัตโนมัติ (SCB Cheque Issuance) มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานคือ  ใช้ส าหรับจ่าย

เช็คให้ผู้ที่มีสิทธิรับเงินที่เป็นเจ้าหนี้ของส่วนงาน  และของมหาวิทยาลัยโดยชื่อผู้รับเงินต้องไม่เป็นชื่อ  “ส่วน
งาน” และต้องไม่เป็นชื่อ “เงินทดรองจ่าย ส่วนงาน” โดยมหาวิทยาลัยส่งค าสั่งการจ่ายเช็คเข้าระบบผ่าน
บริการธนาคารออนไลน์ระบบ SCB Business Net  ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1.1 กองคลัง  
 - รวบรวมฎีกาทุกส่วนงาน ประมวลผลการจ่ายเงินในระบบ  MU-ERP 
 - จัดท า Text file ข้อมูลการจ่ายเงิน จากระบบ MU-ERP 
 - Hash Total จากระบบ MU-ERP  
 - Upload Zip file เข้าระบบ SCB Business Net   
 - น าเสนอผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติการจ่ายเงิน  ในระบบ SCB Business Net 

 

 1.2 ธนาคาร 
 - ตัดโอนเงินจากบัญชีของมหาวิทยาลัยฯ ก่อนวันที่บันทึกตามหน้าเช็ค 1 วันท าการ 
 - จัดพิมพ์เช็คพร้อมออกใบรับรองภาษีหัก  ณ ที่จ่าย  
 - ส่ง e-mail แจ้งเจ้าหนี้มารับเงิน 
 - กรณีเจ้าหนี้ของส านักงานอธิการบดี สามารถเลือกรับเช็คท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร สาขาชิดลม ธนาคาร
รับหน้าที่จ่ายเช็คและเรียกเก็บเอกสารการขอรับเช็ค (ใบเสร็จรับเงิน ใบก ากับภาษี หรือใบวางบิล) คืนให้กับ
มหาวิทยาลัย  
 - กรณีเจ้าหนี้ของส่วนงาน ธนาคารจัดส่งเช็คให้กองคลังเพ่ือกองคลังส่งเช็คให้ส่วนงานไปจ่ายต่อให้
เจ้าหนี้ของส่วนงานพร้อมใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

 

   1.3 เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน 
 - รับ e-mail จากบริการของธนาคาร แจ้งให้มารับเงิน 
 - น าเอกสารแจ้งการรับเงิน พร้อมหลักฐานการรับเงินติดต่อรับเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารฯ  สาขาชิดลม 
(เฉพาะส านักงานอธิการบดี) 
 - กรณีเจ้าหนี้ของส่วนงาน  เจ้าหนี้จะได้รับแจ้งจากส่วนงานให้มารับเช็คและใบรับรองหักภาษี ณ ที่
จา่ย (Withholding Tax Certificate) และ Payment Advice ที่ส่วนงานโดยตรง 

 

2  ระบบบริการโอนเงินอัตโนมัติเพื่อคู่ค้า (SCB Direct Credit)  
 ระบบบริการโอนเงินอัตโนมัติเพ่ือคู่ค้า (SCB Direct Credit) มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตามหนังสือ

ที่ ศธ 0517.012/ว.01320 เรื่องการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนเงินผ่านบริการธนาคารในระบบ MU-ERP4  ซึ่ง
ก าหนดให้มหาวิทยาลัยต้องใช้ระบบการโอนเงินอัตโนมัติเพ่ือคู่ค้า (SCB Direct Credit) ในการจ่ายเงิน ดังนี้ 
  

4 หนังสือที่ ศธ 0517.012/ว.01320 เรื่อง การจ่ายเงินโดยวิธีการโอนเงินผ่านบริการธนาคารในระบบ MU-ERP (ภาคผนวก

หน้า 193) 
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 กรณีท่ี 1 กรณีโอนเงินวิจัยที่มหาวิทยาลัยรับแทนและจ่ายคืนส่วนงาน5 
กรณีท่ี 2 กรณีกองคลังจ่ายคืนเงินทดรองจ่ายซึ่งเดิมจ่ายเช็คเป็นชื่อ “เงินทดรองจ่าย ส่วนงาน” 

 กรณีท่ี 3 กรณีกองคลังจ่ายโดยโอนเงินกลับส่วนงานซึ่งเดิมจ่ายเช็คเป็น “ชื่อส่วนงาน” 

 กรณีท่ี 4 กรณีจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ าผ่านระบบจ่ายตรงฯ กรมบัญชีกลาง6
 

 

  ลักษณะการปฎิบัติงานระบบบริการโอนเงินอัตโนมัติเพ่ือคู่ค้า (SCB Direct Credit) คือ 
   2.1. กองคลัง  

- รวบรวมฎีกาทุกส่วนงาน ประมวลผลการจ่ายเงิน  ในระบบ  MU-ERP 
- จัดท า Text file ข้อมูลการโอนเงินจากระบบ MU-ERP 
- Hash Total จากระบบ MU-ERP  
- Upload Zip file เข้าระบบ SCB Business Net   
- น าเสนอผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติการโอนเงินในระบบ SCB Business Net 

            

 2.2. ธนาคาร 
- ตัดโอนเงินจากบัญชีของมหาวิทยาลัยก่อนวันที่ก าหนด 1 วันท าการ 
-  โอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดพร้อมออกใบรับรองภาษีหัก  ณ ที่จ่าย  
- ส่ง e-mail แจ้งการโอนเงนิให้กับเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ 

             

 2.3. เจ้าหนี้ส่วนงาน เจ้าหนี้เงินยืมทดรองจ่ายส่วนงาน 
- รับ e-mail แจ้งการโอนเงินจากบริการของธนาคาร  ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก 
- รับฏีกาและใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากกองคลัง เพ่ือตรวจสอบภายในวัน 
- บันทึกรับเงินเขา้บัญชีส่วนงาน/บัญชีเงินยืมทดรองจ่าย ในระบบ MU-ERP ภายในวัน 
 
 

 3  ระบบการโอนเงินอัตโนมัติเพื่อจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน (SCB Payroll) 
 ระบบการโอนเงินอัตโนมัติเพ่ือจ่ายเงินเดือน/ ค่าจ้าง/ ค่าตอบแทน (SCB Payroll) มีหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานตามหนังสือที่ ศธ 0517.012/กง.00547 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

ในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการน าเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์7 ซึ่งใช้ส าหรับการจ่ายเงินเดือน
ค่าจ้าง สวัสดิการ หรือผลตอบแทนอ่ืน ๆ ให้กับบุคลากรและข้าราชการบ านาญของมหาวิทยาลัย โดย
มหาวิทยาลัยจะต้องส่งค าสั่งการโอนเงินผ่านธนาคารออนไลน์ระบบ SCB Business Net เพ่ือให้ธนาคาร
ด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์  
 
 

5 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2551 (210) 
  หนังสือที่ ศธ 0517.012/กง. 00549 ลงวันท่ี 27 กันยายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติโครงการจ่ายตรงเงินเดือน

และค่าจ้างประจ าของกรมบัญชีกลาง (ภาคผนวกหน้า 212) 
7 หนังสือที่ ศธ 0517.012/กง 00547 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน 

และการน าส่งเงินคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคผนวกหน้า 214) 
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          4  ระบบตรวจสอบบัญชีผู้รับเงินอัตโนมัติ (SCB Pre-registered Payment) 
 ระบบตรวจสอบบัญชีผู้ รับ เงิน อัตโนมัติ  (SCB Pre-registered Payment) มีหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานตามหนังสือที่ ศธ 0517.012/กง.00690 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เรื่องขออนุมัติเปิดบริการ

ระบบการโอนเงินอัตโนมัติ Payroll8  ซึ่งระบบนี้ใช้ส าหรับการตรวจสอบการโอนเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ 
หรือผลตอบแทนอ่ืน ๆ ให้กับบุคลากรและข้าราชการบ านาญของมหาวิทยาลัยในระบบ SCB Payroll  เพ่ือ
ป้องกันการจ่ายเงินผิดบัญชี  โดยระบบจะตรวจสอบบัญชีผู้รับเงินอัตโนมัติตามฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยส่งให้
ธนาคารล่วงหน้า  (Pre-registered Payment Database) ทุกครั้งและธนาคารจะด าเนินการโอนเงินให้
เฉพาะชุดค าสั่งจ่ายเงินที่ตรวจสอบผ่านเท่านั้น   

 
 

 5. ระบบดูรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงิน ากธนาคาร Statement (Balance & Inquiry) 
ระบบดูรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร (Balance & Inquiry) มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานใช้

ส าหรับเพ่ือดูรายการเคลื่อนไหวข้อมูลบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ทุกบัญชีของมหาวิทยาลัย เช่น Balance 
statement, Statement Real Time และ Statement ย้อนหลัง การตรวจสอบเงินเข้าบัญชีเพ่ือบันทึกรับ
เงิน และเพ่ือใช้ในการจัดท างบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัย 

 
 
 

วิธีการปฏิบัติงาน 
  การปฏิบัติงานในการขอใช้บริการระบบ SCB Business Net ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) เป็นการด าเนินงานของงานการเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัย โดยการด าเนินการขอเปิดใช้งานในระบบ
บริการต่าง ๆ ของธนาคารได้แก่ 

 

 ระบบบริการออกเช็คอัตโนมัติ (SCB Cheque Issuance)   
 ระบบบริการโอนเงินอัตโนมัติเพ่ือคู่ค้า (SCB Direct Credit)   
 ระบบบริการโอนเงินอัตโนมัติเพ่ือจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน (SCB Payroll)  
 ระบบบริการตรวจสอบบัญชีผู้รับเงินอัตโนมัติ (SCB Pre registered Payment)  
 ระบบบริการขอดูรายการบัญชีเคลื่อนไหวบัญชี (Balance & Inquiry)    

 
 

ซึ่งวิธีการด าเนินการในการขอใช้บริการในแต่ละระบบบริการของธนาคาร ระบบบริการออกเช็ค
อัตโนมัติ (SCB Cheque Issuance)  ระบบบริการโอนเงินอัตโนมัติเพ่ือคู่ค้า (SCB Direct Credit)  ระบบ
บริการโอนเงินอัตโนมัติเพ่ือจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน (SCB Payroll) และระบบบริการตรวจสอบ
บัญชีผู้รับเงินอัตโนมัติ (SCB Pre-registered Payment)   มีขั้นตอนกระบวนการ และวิธีการปฏิบัติงานตาม
ตารางที่ 3.1 และ 3.2 ดังนี้ 
 
  หนังสือที่ ศธ 0517.012/กง.00690 ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2560 เรื่องขออนุมัติเปิดบริการระบบการโอนเงินอัตโนมัติระบบ 

Payroll และระบบ SCB Pre-registered Payment (ภาคผนวกหน้า 217) 
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ตารางที่ 3.1 วิธีการปฏิบัติงานการเปิดขอใช้ระบบออกเช็คอัตโนมัติ (Cheque Issuance)  

ขั้นตอนกระบวนการในการเปิดใช้ระบบออกเช็คอัตโนมัติ (Cheque Issuance) 
หลักเกณฑ์/กิจกรรม หลักเกณฑ์/การด าเนินการ เอกสารการด าเนินการ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
       ก าหนดนโยบาย
เพ่ือพัฒนาระบบการคลัง
ของมหาวิทยาลัยให้มี
รูปแบบการช าระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1. จัดจ้างบริษัทที่

ปรึกษา 
 
 
 
 

2. คัดเลือกธนาคาร 
ผู้ให้บริการออก

เช็คอัตโนมัติ 

ภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการ
บริหารเงินงบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2551  
หมวด 8 การจ่ายเงิน (ข้อ 37)  มหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพ่ือเข้ามาพัฒนา
ระบบ MU-ERP และปรับรูปแบบการช าระเงิน
ให้กับเจ้าหนี้ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ธนาคาร
จัดท าเช็ค เพ่ื อจ่ ายเจ้ าหนี้ ของส่ วนงาน  และ 
มหาวิทยาลัย โดยให้ ธนาคารต่างๆ  น าเสนอ
รูปแบบบริการและอัตราค่าบริการ   

 

มหาวิทยาลัยท าการต่อรองอัตราค่าธรรมเนียม 
และได้ท าการคัดเลือกธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผู้ชนะการประกวดราคา ที่มีรูปแบบ
บริการและอัตราค่าบริการเหมาะสมตรงตาม
ข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย 

 

บริษัทที่ปรึกษา ศึกษารูปแบบบริการออกเช็คอัตโนมัติ (Cheque 
Issuance) ผ่านระบบ SCB Business Net เพ่ือ
จัดท ากระบวนส่งต่อข้อมูลจ่ายเงินในระบบ MU-
ERP ที่ก าลังพัฒนาอยู่เพ่ือขึ้นระบบของธนาคารใน
รูปแบบของ (Text file)  

 

บริษัทที่ปรึกษา, 
ธนาคาร 

ร่วมทดสอบระบบการน า Text File จากระบบ 
MU-ERP ส่งขึ้นระบบ SCB Business Net จัดท า
รายงานการจ่ายเงินจากระบบเพ่ือน าเสนอผู้บริหาร
ให้อนุมัติในระบบ SCB Business Net  

 

กองคลัง  จัดท าสัญญาข้อตกลงการใช้บริการออกเช็ค
อัตโนมัติ (Cheque Issuance)  ในระบบ  SCB 
Business Net กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน)  และก าหนดผู้จัดท าข้อมูล (Maker) ผู้มี
อ านาจอนุมัติลงนาม (Signer 1,Signer 2) ใน
ระบบและเสนอผู้บริหารลงนาม 

 

ธนาคารกรุงไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธนาคารไทยพาณิชย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธนาคารกสกิรไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารเสนอราคาและ
รูปแบบบริการออกเช็ค
อัตโนมัติโดยธนาคาร 

ขั้นตอนการประมวลผลการ
จ่ายเงินผ่านระบบ SCB 

Business Net 

รายงานการประมวลผลการ
ท าเช็คจากระบบ SCB 

Business Net เพื่อน าเสนอ
ผู้มีอ านาจอนุมัติลงนาม 

สัญญาข้อตกลง  
การใช้บริการ SCB 

Business Net 
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ขั้นตอนกระบวนการในการเปิดใช้ระบบออกเช็คอัตโนมัติ (Cheque Issuance) 
หลักเกณฑ์/กิจกรรม หลักเกณฑ์/การด าเนินการ เอกสารการด าเนินการ 

ธนาคาร - แจ้ง email Corporate ID ของมหาวิทยาลัย
และ User Name, Password ให้ User ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายตามท่ีมหาลัยก าหนดไว้ในข้อตกลง 

 

งานการเงิน กองคลัง - จัดประชุม User ผู้รับผิดชอบเพ่ือแนะน าการเข้า
สู่ระบบ และข้ันตอนการท างานและการอนุมัติ
รายการในระบบ SCB Business Net โดยจัดท า
คู่มือฉบับย่อให้กับผู้ใช้งาน 

 

 
 
 

ตารางที่ 3.2 วิธีการปฏิบัติงานการขอเปิดใช้ระบบโอนเงินอัตโนมัติเพ่ือคู่ค้า (SCB Direct Credit, ระบบการ
โอนเงินอัตโนมัติเพ่ือจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน (SCB Payroll) และระบบบริการตรวจสอบบัญชีผู้รับ
เงินอัตโนมัติ (SCB Pre-registered Payment) 

ขั้นตอนกระบวนการในการขอเปิดใช้ระบบโอนเงินอัตโนมัติเพื่อคู่ค้า (SCB Direct Credit)  
ระบบการโอนเงินอัตโนมัติเพื่อจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน (SCB Payroll) และ 

ระบบบริการตรวจสอบบัญชีผู้รับเงินอัตโนมัติ (SCB Pre-registered Payment) 
หลักเกณฑ์/กิจกรรม หลักเกณฑ์/การด าเนินการ เอกสารการด าเนินการ 
มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 
2558 

ได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (National e-Payment Master 
Plan) และมอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่ง
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  
 

 

กระทรวงการคลัง  
ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติในการ
จ่ายเงินของส่วน
ราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน 
รับเงิน น าส่งเงินฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดย
อาศัยอ านาจตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลังฯ พ.ศ. 2551 (ข้อ 26) เพ่ือให้การจ่ายเงิน
สวัสดิการและค่าตอบแทน หรือเงินกรณีอ่ืนๆ 
ของบุคลากร และการจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย
ภายในหน่วยงานสอดคล้องเป็นไปตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรี  

 

ธนาคารส่งเอกสารแจ้ง 
Corporate ID, User ID , 

Password ID ให้ User ผู้รับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ตามมติครม  ลว 22 ธ ค 255  

เห็นชอบ โครงการท่ี 4  
e-Payment ภาครัฐ 

ระเบียบการเบิกจา่ยเงินจาก
คลังฯพ ศ 2551(ข้อ2 ) 
 หนังสือท่ี กค 0402 2/;103 

ลว 1 กันยายน 255   
 หนังสือท่ี กค  41  3/ว3    

ลว  1  ตุลาคม 255  
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ขั้นตอนกระบวนการในการขอเปิดใช้ระบบโอนเงินอัตโนมัติเพื่อคู่ค้า (SCB Direct Credit)  
ระบบการโอนเงินอัตโนมัติเพื่อจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน (SCB Payroll) และ 

ระบบบริการตรวจสอบบัญชีผู้รับเงินอัตโนมัติ (SCB Pre-registered Payment) 
หลักเกณฑ์/กิจกรรม หลักเกณฑ์/การด าเนินการ เอกสารการด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยงานการเงิน 
กองคลัง 

ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน  
ผ่านระบบ SCB Business Net   เนื่องจาก 
มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานก ากับของรัฐมิใช่ส่วน
ราชการ และด าเนินธุรกรรมกับธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด มาตั้งแต่เริ่ม และเพ่ือให้การ
จ่ายเงินของมหาวิทยาลัย  สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ ์และ วิธีการปฏิบัติงานของ
กระทรวงการคลัง และสอดรับกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยในการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
อย่างยั่งยืน โดยการเพ่ิมการใช้บริการโอนเงิน
สวัสดิการ ค่าตอบแทนให้กับบุคลากร และการ
โอนเงินยืมทดรองจ่าย เงินอุดหนุนการวิจัย เงิน
คืนส่วนงาน และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ดังนี้     
      1. ระบบบริการโอนเงินอัตโนมัติเพ่ือคู่ค้า 
(SCB Direct Credit)  
      2. ระบบบริการโอนเงินอัตโนมัติเพ่ือจ่าย
เงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน (SCB Payroll)     
      3. ระบบบริการตรวจสอบบัญชีผู้รับเงิน
อัตโนมัติ (SCB Pre registered Payment)  
 

 

กองคลัง , ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) 
 

งานการเงิน:  
เชิญธนาคารมาประชุมร่วมกันเพ่ือต่อรองอัตรา
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่านระบบ SCB 
Business Net เพ่ือให้การเพ่ิมการใช้บริการโอน
เงินเป็นอัตราเดียวกับระบบออกเช็คอัตโนมัติ  
และจัดท าหนังสือขอยกเว้นค่าธรรมเนียมในการ
ใช้บริการไปยังธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด เพื่อ
ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน  

 

ท่ี ศธ  517  12/กง    574 
ลว 1  ตุลาคม 255  
 ท่ี ศธ  517  12/กง    54  

ลว 27 กันยายน 255  
หนังสือท่ี ศธ  517  12/กง  
  547 ลว 27 กันยายน 255  

สัญญาข้อตกลงการใช้
บริการ SCB Business Net 
(Payroll ,Direct Credit) 
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ขั้นตอนกระบวนการในการขอเปิดใช้ระบบโอนเงินอัตโนมัติเพื่อคู่ค้า (SCB Direct Credit)  
ระบบการโอนเงินอัตโนมัติเพื่อจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน (SCB Payroll) และ 

ระบบบริการตรวจสอบบัญชีผู้รับเงินอัตโนมัติ (SCB Pre-registered Payment) 
หลักเกณฑ์/กิจกรรม หลักเกณฑ์/การด าเนินการ เอกสารการด าเนินการ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน)/
กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ/ 
กองคลัง(งานการเงิน
, งานบัญชีบริหาร
และพัฒนาระบบ)  

ประชุมร่วมกัน เพ่ือศึกษารูปแบบ ข้อจ ากัด และ
ข้อก าหนดในการด าเนินการ เพ่ือจัดท ากระบวน
ส่งต่อข้อมูลการโอนเงินในรูปแบบของ (Text 
file) จากระบบ MU-ERP เข้าระบบ SCB 
Business Net ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน)   

กองคลัง  Support Unit:  
   1.จัดท าเรื่องขออนุมัติพัฒนาปรับแก้ไข 
ระบบงานย่อย AP (MUERP Request Form) 
ให้รองรับการโอนเงินขึ้นระบบ SCB Business 
Net ในรูปแบบของ Text File  
   2.จัดท าขั้นตอนแนวปฏิบัติในระบบ MU ERP 
เพ่ือแจ้งทุกส่วนงาน  และคู่มือการปฏิบัติงาน
ระบบฐานข้อมูลกองคลังเพ่ือแจ้งผู้ปฏิบัติงาน   
งานการเงิน:  
จัดท าข้อตกลงการใช้บริการตามรูปแบบที่
ธนาคารก าหนด และน าเสนอเพ่ือขออนุมัติลงใน
นามในสัญญาข้อตกลงการขอใช้บริการ และ
ก าหนดผู้ใช้งานที่ได้รับมอบหมายในการจัด
ข้อมูลและอนุมัตริายการในระบบ SCB 
Business Net (Direct Credit, Payroll, Pre-
registered Payment) จากผู้มีอ านาจอนุมัติ 

 

กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ด าเนินการพัฒนาและออกแบบระบบ SCB 
Business Net (Direct Credit, Payroll, Pre-
registered Payment) ให้เป็นไปตามข้อก าหนด 
เงื่อนไข และความต้องการในแบบขอเพ่ิมเติม
ระบบงานกองคลัง (MUERP Request Form) 

 

สรุป รูปแบบ ข้อก าหนดการ
ด าเนินการเพ่ือพัฒนาปรบัเพ่ิม 
ช่อทางการช าระเงินด้วยวิธีโอน

เงินในระบบ MU-ERP ใน
รูปแบบ (Text file) ตาม
ข้อก าหนดของธนาคาร 

1 MUERP Request Form 

2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการ
โอนเงินจากระบบ MU-ERP  

เข้าระบบ SCB Business Net 
(Direct Credit, Payroll, 

Pre-registered Payment)) 

สัญญาข้อตกลงการใช้บริการ 
SCB Business Net(Direct 

Credit, Payroll, Pre-
registered Payment) 

MUERP Request Form 
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ขั้นตอนกระบวนการในการขอเปิดใช้ระบบโอนเงินอัตโนมัติเพื่อคู่ค้า (SCB Direct Credit)  
ระบบการโอนเงินอัตโนมัติเพื่อจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน (SCB Payroll) และ 

ระบบบริการตรวจสอบบัญชีผู้รับเงินอัตโนมัติ (SCB Pre-registered Payment) 
หลักเกณฑ์/กิจกรรม หลักเกณฑ์/การด าเนินการ เอกสารการด าเนินการ 
ธนาคาร 
กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
กองคลัง(งานการเงิน
งานบัญชีบริหารและ
พัฒนาระบบ) 

ร่วมทดสอบระบบการน า Text File จากระบบ 
MU-ERP ส่งขึ้นระบบ SCB Business Net 
จัดท ารายงานการจ่ายเงินจากระบบ ส าหรับ
น าเสนอผู้บริหารให้อนุมัติรายการในระบบ SCB 
Business Net ส าเร็จแล้วจึงน าขึ้น MU-ERP 

Production เพ่ือใช้งานจริง 
 

ธนาคาร แจ้ง email Corporate ID ของมหาวิทยาลัย
และ  User Name, Password ให้ User ผู้ที่
ได้รับมอบหมายตามที่มหาลัยก าหนดไว้ใน
ข้อตกลงการใช้บริการ  

 
กองคลัง งานการเงิน แนะน าการเข้าสู่ระบบ และขั้นตอนการท างาน

และการอนุมัติรายการในระบบ SCB Business 
Net โดยจัดท าคู่มือฉบับย่อให้กับผู้ใช้งาน 

 
 
 
 

เงื่อนไขกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 การช าระเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินของกองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยโดยการใช้ระบบการ
ช าระเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ SCB 
Business Net นั้นจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2551 
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน 
การจ่ายเงินและการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน พ.ศ. 2551 
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินทดรองจ่าย พ.ศ. 2551 
 4. หนังสือที่ ศธ 0517.012/กง.00549 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าของกรมบัญชีกลาง  

5. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทุนอุ ดหนุนการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551 

รายงานการประมวลผลรายการ
จากระบบ SCB Business Net 

เพื่อน าเสนอผู้มีอ านาจ 
ลงนามอนุมัต ิ

ธนาคารแจ้ง email Corporate 
ID, User ID, Password ID  
ให้ User ผู้รับมอบหมาย 

จากมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการเข้าระบบ การอนุมัติ
รายการ และเรียกดูรายงานใน
ระบบ  SCB Business Net 
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 6. ข้อบังคับมหาวิยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560 
 7. หนังสือที่ ศธ 0517.012/กง. 00547 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ในการจ่ายเงิน การรับเงินและการน าเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 8. หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว75 ลงวันที่  6 กรกฎาคม 2559 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภท
ค่าปรับ 
 9. หนังสือที่ ศธ 0517.012/ว. 01320 เดือนตุลาคม 2559 เรื่อง การจ่ายเงินโดยวิธีการโอนเงินผ่าน
บริการธนาคารในระบบ MU-ERP 
 10. หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่กค 0406.3/ว36 ลงวันที่  8 เมษายน 2559 เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

แนวคิดระบบการช าระเงินและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ความหมายของระบบการช าระเงิน 
 กระทรวงการคลัง (ออนไลน์) ให้ความหมายระบบการช าระเงิน หมายถึง กระบวนการส่งมอบหรือ
โอนสื่อการช าระเงินเพ่ือช าระราคา โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วนคือ 
 1. องค์กรและบุคคล หมายถึง ผู้จ่ายเงิน ผู้รับเงิน และองค์กรที่เป็นตัวกลางในการช าระเงิน เช่น 
ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเป็นต้น 
 2. กระบวนการด าเนินการภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลง กฎเกณฑ์ ธรรมเนียมปฏิบัติที่ก าหนด
บทบาท หน้าที่ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและบุคคลต่าง ๆ ร่วมถึงกลไกการช าระเงินที่เกี่ยวข้อง 
 3. สื่อการช าระเงินประเภทต่าง ๆ เช่น เงินสด ตราสารการเงิน บัตรพลาสติก การโอนเงินทางบัญชี 
ตลอดจนถึงการช าระเงินด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

ประเภทของระบบการช าระเงิน 
กระทรวงการคลัง (ออนไลน์) กล่าวถึงประเภทของระบบการช าระเงินซึ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 1. ระบบการช าระเงินด้วยเงินสด เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่าง ๆ เช่น การจัดพิมพ์ธนบัตร การน า
ธนบัตรออกใช้ การรับและจ่ายเงินสดระหว่างธนาคารกลาง สถาบันการเงิน และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนการตรวจคัดธนบัตรช ารุดออกไปท าลาย และพิมพ์ธนบัตรใหม่ข้ึนทดแทนเป็นต้น 
 2. ระบบการช าระเงินด้วยสื่อการช าระเงินประเภทอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่เงินสด จ าแนกได้เป็นการใช้สื่อการ
ช าระเงินที่เป็นตราสาร เช่น เช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงิน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับผู้สั่งจ่าย ผู้ทรงเช็ค ธนาคารที่เก่ียวข้อง 
ระบบหรือวิธีการแลกเปลี่ยนเช็คระหว่างธนาคาร ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับการใช้เช็คเป็นต้น ส าหรับสื่อการ
ช าระเงินที่มิใช่ตราสารเช่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะเกี่ยวข้องกับบุคคล สถาบันการเงิน รวมถึงระบบการโอน
เงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์การสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และระเบียบวิธีการด าเนินงานที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
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ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ National e-Payment 
 กระทรวงการคลัง (ออนไลน์) กล่าวถึง National e-Payment ว่าเป็นระบบการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐบาลก าลังพยายามผลักดัน เพ่ือให้มีระบบรองรับการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้
มาตรฐาน สอดคล้องกับการใช้งานเทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือที่ขยายวงกว้างขึ้น 
และมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวม รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจึงได้ริเริ่ม
ผลักดันแนวคิด National e-Payment ขึ้นตั้งแต่ในช่วงปี 2558 โดยโครงการ National e-Payment เริ่ม
เป็นรูปเป็นร่างชัดเจนเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และมอบหมายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ นี้ ซึ่งก าหนดให้มีการด าเนินการโครงการส าคัญคู่ขนานกันไปใน
ห้วงเวลาเดียวกัน     
 แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบการช าระเงินของประเทศไทย
ให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่างครบวงจรให้สามารถรองรับธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้ด าเนินไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น (Anytime Anywhere with Any Device) 
เป็นกลไกส าคัญในการยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจและของประเทศ รวมถึงส่งเสริมการ
เข้าถึงบริการทางการเงินและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความมั่นคงให้กับระบบบริหารจัดการ
การเงินการคลังของภาครัฐ ภายใต้แนวคิด “ว่องไว มั่นใจ ใช่เลย”   แผนยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายเพ่ือผลักดัน
ประเทศไทยให้เข้าสู่ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่างครบวงจรซึ่งจะน ามาสู่   

 1. การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานการช าระเงิน (Payment Infrastructure 
Development)  
 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax System)  
 3. การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรวมทั้งบูรณาการระบบสวัสดิการสังคม (Social Welfare) 
 4. การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion)  
 5. การส่งเสริม e-Payment ในทุกภาคส่วน (Cashless Society)  

 ในการพัฒนาระบบการช าระเงินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน บรรลุวัตถุประสงค์และ
ครอบคลุมทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐอย่างสมบูรณ์จึงต้องด าเนินการโครงการควบคู่กันไป ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 3.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
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 โครงการที่ 1 ระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ 
 โครงการนี้เป็นการพัฒนาระบบการช าระเงินกลางของประเทศไทยให้สามารถรองรับการโอนเงิน
ระหว่างสถาบันการเงินได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โดยใช้เลขประจ าตัวประชาชน หมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet ID) เลขที่บัญชีธนาคาร หรือที่อยู่ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ในการระบุผู้รับโอนที่ได้ลงทะเบียนไว้กับสถาบันการเงิน รวมถึงรองรับการ
รับช าระเงินของร้านค้า และธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (e-Commerce) ด้วยต้นทุนที่ต่ าลงและเป็น
ช่องทางในการจ่ายเงินสวัสดิการจากภาครัฐสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยระยะแรกจะ
เริ่มต้นจากหมายเลขประจ าตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ก่อน ซึ่งจะช่วนให้ประชาชนเข้าถึง
บริการทางการเงินได้สะดวกมากยึ่งข้ึนรวมทั้งเป็นพ้ืนฐานของบริการทางการเงินต่าง ๆ ในอนาคต 

 

 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
 บริการพร้อมเพย์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่
สะดวก ปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลต่อทุกภาคส่วน ดังนี้ 
 1  ภาคประชาชน : สามารถเข้าถึงบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
สามารถท าได้โดยง่าย ด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ผ่านช่องทางและบริการช าระเงินที่หลากหลาย ทั้ง
การโอนเงิน การช าระเงินตามใบแจ้งหนี้ การช าระเงินค่าสินค้าและบริการทางออนไลน์ รวมถึงการจ่ายภาษี
หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แก่หน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ ประชาชนที่ได้รับเงินช่วยเหลือ เงินสวัสดิการ หรือ
เงินคืนภาษีจากภาครัฐจะได้รับเงินโดยตรงผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีที่ลงทะเบียนไว้ 
 

 2. ภาคธุรกิจ : มีช่องทางรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวกรวดเร็วจากการใช้ ID ที่ลงทะเบียน
ไว้ แทนการใช้เลขที่บัญชีเงินฝาก ช่วยเพ่ิมโอกาสในทางธุรกิจจากการที่ลูกค้าสามารถช าระเงินได้สะดวก
รวดเร็วด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ
และ SMEs โดยเฉพาะการขายสินค้าทางออนไลน์ ที่สามารถรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวกและ
ได้รับความเชื่อม่ันจากลูกค้า 

 

 3  ภาครัฐ : เพ่ิมประสิทธิภาพการโอนเงินจากภาครัฐสู่ประชาชนโดยใช้เลขประจ าตัวประชาชน เช่น 
การโอนเงินสวัสดิการถึงประชาชนโดยตรง การคืนภาษีเงินได้เข้าบัญชีเงินฝากของผู้เสียภาษีท าให้ การจ่ายเงิน
ของภาครัฐมีความโปร่งใส ลดความผิดพลาด และลดปัญหาการทุจริตจากการจ่ายเงินด้วยเงินสดหรือเช็ค 

 

 4  เศรษฐกิจในภาพรวม : สนับสนุนการลดการใช้เงินสดในทุกภาคส่วน ลดต้นทุนการบริหารจัดการ
ธนบัตรของประเทศ เช่น การพิมพ์ การขนส่ง การนับคัด และการท าลายธนบัตร เพ่ิมความโปร่งใส และลด
ปัญหาการทุจริตและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมถึงเพ่ิมความรวดเร็วคล่องตัวในการหมุนเวียนเงินในระบบ
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ ข้อมูลการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถน ามาวิเคราะห์ เพ่ือวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก าหนดนโยบายช่วยเหลือธุรกิจ และประชาชนได้ดียิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

32 

 

 โครงการที่ 2 การขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
 โครงการนี้เป็นการส่งเสริมการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีค่าธรรมเนียมต่ าแทนการใช้เงินสดเพ่ือ
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในต่างจังหวัด รวมทั้งการกระจาย
อุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หลากหลายรูปแบบ เช่น เครื่อง EDC เครื่องรูดบัตรมือถือ (MPOS) 
ตามความเหมาะสมของร้านค้าและพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการช าระเงินให้กับประชาชน อีกทั้งจะ
ส่งเสริมการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสดในทุกภาคส่วน โดยภาครัฐจะรับช าระเงินค่าธรรมเนียม
ผ่านบัตรเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคธุรกิจมากขึ้น และในอนาคตอาจใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์
เป็นเครื่องมือหนึ่งในการจ่ายเงินสวัสดิการจากภาครัฐไปสู่ประชาชนโดยตรง นอกจากนี้ ยังมีมาตรการจูงใจ
ประชาชนและร้านค้าในการใช้บัตรและรับบัตร เพ่ือส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการช าระเงินของ
ประชาชนจากการใช้เงินสดไปสู่การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึง แพร่หลาย ซึ่งจะช่วยยกระดับ
ความเป็นอยู่ของประชาชน และเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของภาคธุรกิจ และประเทศสอดคล้องกับนโยบาย
เศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล 
  

 ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 โครงการขยายการใช้บัตร มุ่งเน้นพัฒนาบริการและโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัตร
อิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร เพ่ือส่งเสริมการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดในภาคประชาชนรวมถึง 
ภาคธุรกิจและภาครัฐซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1  ภาคประชาชน : สามารถเข้าถึงบริการการช าระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์  เช่น บัตรเดบิต ได้
อย่างสะดวก และด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ทั้งการใช้จ่ายด้วยบัตรแทนการใช้เงินสด และการรับเงินสวัสดิการ
จากภาครัฐผ่านบัตร 

 

 2  ภาคธุรกิจ : เพ่ิมประสิทธิภาพการท าธุรกิจและลดต้นทุนจัดการเงินสดและเช็ค โดยเฉพาะธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) สามารถรับช าระเงินด้วยบัตรได้ด้วยต้นทุนที่ต่ าลง ท าให้สามารถบริหารจัด
การเงินได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ลดโอกาสเกิดความผิดพลาดและการทุจริตจากการใช้เงินสด ซึ่งจะใช้พัฒนา
ศักยภาพการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจ 

 

 3  ภาครัฐ : สามารถบริหารจัดการการจ่ายเงินสวัสดิการและเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ให้กับประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประเมินประสิทธิผลของเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น โดยภาครัฐสามารถ
จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่ประชาชนได้โดยตรง รวดเร็ว ตรงกลุ่มเป้าหมาย ลดความซ้ าซ้อน ลดข้อผิดพลาด ซึ่ง
ท าให้กระบวนการจ่ายเงินสวัสดิการของภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอน รวมทั้งมีข้อมูลการ
ใช้จ่ายของประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ เพ่ือน ามาใช้พิจารณาจัดสรรเงินและก าหนดรูปแบบสวัสดิการที่
เหมาะสมให้ตรงตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้นในอนาคต เช่น การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อในการใช้บริการ
ต่าง ๆ ของภาครัฐตามท่ีรัฐบาลจะก าหนดต่อไป เช่น ระบบขนส่งสาธารณะ ระบบการรักษาพยาบาล เป็นต้น 
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 โครงการที่ 3 ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 โครงการนี้เป็นการพัฒนาการจัดท าและน าส่งข้อมูลใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) 
และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการจัดท าใบก ากับภาษี 
รวมทั้งการน าส่งรายงานการท าธุรกรรมทางการเงินและการน าส่งภาษีเมื่อมีการช าระเงินผ่านระบบ e-
Payment (e-Withholding Tax) อันจะช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนของภาคเอกชนในการจัดท าเอกสาร
และการช าระภาษ ี
 ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 โครงการนี้จะท าในอนาคตเมื่อมีการช าระเงินผ่านระบบ e-Payment จะมีการเชื่อมโยงระบบการ
ช าระภาษีเข้ากับระบบการช าระค่าสินค้าและบริการซึ่งจะเป็นการลดขั้นตอนการช าระเงินภาษีและการน าส่ง
เอกสารภาษีอากร โดยจะถือเป็นการช าระเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเบ็ดเสร็จได้ขณะที่ท าธุรกรรมช าระค่า
สินค้าและบริการผ่านสถาบันการเงิน โดยหากผู้ประกอบการท าธุรกรรมทางการผ่านระบบ e-Payment 
ธนาคารจะท าหน้าที่ในการน าส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและท าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายอีก พร้อมกันนั้นธนาคาร
จะน าส่งข้อมูลการเงินที่ท าธุรกรรมและข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้แก่กรมสรรพากรไปในคราวเดียวกัน
โดยตรง อันจะอ านวยความสะดวกในด้านภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ประกอบการที่ท า
ธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างครบวงจร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Doing Business ที่
ต้องการลดจ านวนการติดต่อระหว่างภาครัฐกับเอกชนและการก้าวสู่สังคมดิจิตอลอย่างสมบูรณ์ 
 ในทางปฏิบัติจากการที่กรมสรรพากรได้พัฒนาระบบบริการจัดท า น าส่ง และตรวจสอบข้อมูล
ใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวกและสอดคล้องกับลักษณะผู้ประกอบการที่
หลากหลายจะน ามาสู่ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ดังนี้ 
 • ผู้ประกอบการจะจัดท าใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยมี
ขั้นตอนที่ลดลง เช่น ขั้นตอนการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 • ผู้ประกอบการจะมีช่องทางจัดส่งใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับขีดความสามารถทางเทคโนโลยและสะดวกยิ่งขึ้น เช่น การถ่ายโอนข้อมูลแบบ Host to Host 
การถ่ายโอนข้อมูลผ่านผู้ให้บริการ (Service Provider) การถ่ายโอนข้อมูลโดยการอัพโหลดข้อมูล การจัดท า
ใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร การส่งใบก ากับภาษีผ่าน
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง (Simple Centrally Signed Email) เป็นต้น 
 • ผู้ประกอบการจะมีภาระในการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือการ เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมลดลง โดย
กรมสรรพากรจะจัดท ารายงานภาษีขายโดยอัตโนมัติ (Electronic VAT report) เมื่อข้อมูลภาษีซื้อ-ภาษีขาย
บนระบบอิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วน 
 ทั้งนี้ ในระยะแรกเพ่ือให้ผู้ประกอบการรายเล็กที่ยังไม่สามารถจัดท าใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้
อย่างสมบูรณ์มีความคุ้นเคยกับการออกใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากรได้ร่วมกับส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) และส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
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(สพธอ.) พัฒนาระบบ Simple Centrally Signed Email เพ่ือให้ผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าสามารถจัดส่งใบก ากับ
ภาษีทางอีเมล์ในรูปแบบข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือมากขึ้น โดยที่ผู้ประกอบการไม่ต้องจัดซื้อ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นของตนเอง 

 

 โครงการที่ 4 โครงการ e-Payment ภาครัฐ 
 โครงการ e-Payment ภาครัฐ ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 
 1  โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม 
 สื่บเนื่องจากด ารินายกรัฐมนตรีที่ต้องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางที่ท าให้รัฐสามารถจ่ายเงิน
สวัสดิการและเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ที่ รัฐต้องการให้ความช่วยเหลือโดยตรง ถูก
กลุ่มเป้าหมายไม่ซ้ าซ้อนและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งยังสามารถบริหารจัดการและประเมินผล
ประสิทธิภาพของเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น โดยประชาชนสามารถใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตร
ประชาชนเป็นสื่อในการรับเงินช่วยเหลือ และสามารถน าไปใช้จ่ายผ่านร้านค้าต่าง ๆ หรือน าไปใช้กับบริการ
ต่าง ๆ ของรัฐ อาทิเช่น ระบบขนส่งสาธารณะ และระบบรักษาพยาบาล เป็นต้น โดยแนวทางบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เริ่มตั้งแต่หน่วยงานเจ้าของข้อมูล มีหน้าที่ปรับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธิให้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน และส่งข้อมูลให้กรมการปกครองตรวจสอบตัวตน และการมีชีวิตของผู้มีสิทธิ แล้วส่งข้อมูลต่อให้
กรมบัญชีกลางเป็นผู้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จา
ตุศรีพิทักษ์) เป็นประธานแล้ว การด าเนินงานตามแนวทางข้างต้นเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือเรียกว่า 
“การบูรณาการการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย” เมื่อสามารถจ่ายเงินสวัสดิการ
สังคมทุกประเภทตามแนวทางข้างต้นแล้ว จะท าให้มีฐานข้อมูลการจ่ายเงินสวัสดิการสังคม และสามารถ
ตรวจสอบได้ว่าผู้มีสิทธิแต่ละรายได้รับสวัสดิการสังคมประเภทใดบ้าง มีความซ้ าซ้อนหรือไม่ รวมทั้งสามารถ
บริหารงบประมาณการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 เป็นการส่งเสริมการรับจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการโอนเงิน และการ
ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสดและเช็ค ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้
ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป รวมทั้งเพ่ิมช่องทางการให้บริการรับช าระเงิน
ค่าบริการจากประชาชนให้กับส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด้านการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว 
 ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 1. ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล เช่น ผู้มีรายได้น้อยจะได้รับสิทธิตามที่ควรได้รับ 
ในขณะที่ภาครัฐมีฐานข้อมูลกลางของประชาชนที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน สามารถบริหารจัดการเงินช่วยเหลือได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ มั่นใจว่าจะถือมือประชาชนอย่างถูกต้อง และลดโอกาสเกิดการทุจริต ซึ่งจะช่วยให้
ภาครัฐสามารถบริหารจัดการเงินสวัสดิการได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสยิ่งขึ้น 
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 2. ช่วยยกระดับวิถีชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลให้สามารถ
เข้าถึงบริการทางการเงินและบริการ e-Payment ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ท าให้
การโอนเงินและการช าระเงินของประชาชนสามารถท าได้โดยง่าย โดยใช้เลขประจ าตัวประชาชน หรือ
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ นอกเหนือจากเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร และสามารถท าธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ได้โดยง่ายและสะดวกขึ้น 
 3. การเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้คุ้นเคยกับการใช้วิธีการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แทน
การใช้เงินสดมากขึ้น จะท าให้ร้านค้าต่าง ๆ เข้าสู่ระบบ e-Payment ได้เร็วขึ้น 
 4. การเพ่ิมประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ภาครัฐบริหารจัดการเงิน
งบประมาณได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วยังสามารถส่งเงินถืงผู้รับได้โดยตรง และท าให้
กระบวนการรับส่งเงินของภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน ลดโอกาสการทุจริต 

 
 

 โครงการที่ 5 การให้ความรู้และส่งเสริมการใช้อิเล็กทรอนิกส์ 
 เป็นโครงการเพ่ือส่งเสริมการเข้าสู่ระบบ e-Payment ซึ่งทุกหน่วยงานจะต้องร่วมกันประชาสัมพันธ์
ในการให้ความรู้แก่ประชาชน โดยภาครัฐจะมีการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ประชาชนและทุกภาคส่วนใช้
ระบบ e-Payment แทนเงินสดและเช็ค เช่นการจับฉลาก การชิงโชค จากการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
และการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้เห็นประโยชน์จากการใช้ระบบ e-Payment 
 

ระบบการช าระเงิน SCB Business Net 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (ออนไลน์) กล่าวถึงระบบ SCB Business Net ว่าเป็นบริการที่
ผ่านเครือข่าย Internet เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับธุรกิจ สามารถท าธุรกรรมทางการเงิน และเรียกดูข้อมูล
รายงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วมีระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 
 ลักษณะบริการ 
 • บริการด้านข้อมูลบัญชี เช่น Balance Statement, Statement Real Time และ Statement 
ย้อนหลัง 
 • บริการโอนเงินภายในบริษัท และ/หรือ ให้กับคู่ค้า (Supplier) และบุคคลอ่ืน 
 • เป็นช่องทางในการท าธุรกรรมในด้านการช าระเงิน เช่น จ่ายเงินเดือน จ่ายคู่ค้า (Supplier) 
 • สามารถเรียกดูข้อมูลรายงานของธุรกรรมต่าง ๆ เช่น การเรียกเก็บเงิน เช็คเรียกเก็บ การจ่าย
เงินเดือน และจ่ายคู่ค้า ฯลฯ 
 • บริการข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย บริการอายัดเช็ค อายัดบัญชี ฯลฯ 
 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 • สะดวก ใช้บริการได้ทุกท่ี ทุกเวลาผ่านเครือข่ายทาง Internet 
 • ประหยัด ลดเวลา และลดค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร 
 • เชื่อถือได้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลทางการเงินเพ่ือน าไปตรวจสอบและกระทบยอดกับระบบบัญชี
ของบริษัทได้ (Reconcile) 
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 • เลือกได้ สามารถก าหนดบทบาทของผู้ใช้งานได้ตามความต้องการ 
 • ปลอดภัยในการอนุมัติรายการด้วย Password หรือ อุปกรณ์สร้างรหัสแบบอัตโนมัติ (Token) 

 

 ประเภทการให้บริการ 
1  บริการออกเช็คอัตโนมัติ (SCB Cheque Issuance)  
ธนาคารรับบริหารและจัดการจ่ายช าระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้กับคู่ค้า หรือ ผู้รับ

เงิน ด้วยการออกเช็คธนาคาร ดราฟท์ หรือ Corporate Cheque ตามค าสั่งของบริษัท พร้อมออกหนังสือ
รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax  Certificate) และ Payment Advice ให้กับผู้รับเงินตาม
ความต้องการของบริษัท รวมทั้งรับหน้าที่เรียกเก็บเอกสารการขอรับเช็ค (ใบเสร็จรับเงิน ใบก ากับภาษี หรือใบ
วางบิล) คืนให้กับบริษัท 

จุดเด่นของบริการ 
• มีศูนย์จ่ายเช็คครอบคลุมเขตธุรกิจหลัก พร้อมบริการสอบถามข้อมูลการรับเช็คล่วงหน้า 
• มีรายงานสถานะของเช็ค (เช็คคงค้าง เช็คส่งให้ ผู้รับแล้วแต่ยังไม่ขึ้นเงิน และเช็คขึ้นเงินแล้ว) ผ่าน

ธนาคารออนไลน์ SCB Business Net ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 
• บริการแจ้งการออกเช็คไปยังผู้รับเงินผ่าน Fax, e-mail หรือ SMS 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
• ปลดภาระการลงนามสั่งจ่ายเช็คของผู้บริหาร และลดกระบวนการจัดเตรียมเช็คและเอกสารของ

บริษัท 
• ลดค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของบริษัท 
• บริษัทสามารถเลือกจ่ายเช็คผ่านศูนย์จ่ายเช็ค และเคาน์เตอร์สาขาได้หลายแห่งทั่วประเทศ 
• สามารถตรวจสอบข้อมูลสถานะของเช็ค และน าข้อมูลไปกระทบยอดบัญชีผ่านระบบ SCB 

Business Net ตลอด 24 ชั่วโมง 
• ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ส่งมอบให้ผู้รับได้ตรงเวลาที่ก าหนด 
• ปลอดภัยด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด 
• เพ่ิมประสิทธิภาพโดยให้ธนาคารเป็นผู้ให้ข้อมูลและตอบค าถามเรื่องการจ่ายเช็คให้กับคู่ค้าแทน

บริษัท 

 

2. บริการโอนเงินอัตโนมัติเพื่อคู่ค้า (SCB Direct Credit)  
บริการจ่ายช าระค่าสินค้าและบริการให้คู่ค้าที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารไทยพาณิชย์ ด้วยการโอนเงิน

เข้าบัญชีอัตโนมัติตามค าสั่งของบริษัท ผ่านบริการธนาคารออนไลน์ SCB Business Net ตอบสนองความ
ต้องการทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

จุดเด่นของบริการ 
• ส่งค าสั่งโอนเงินได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด 
• สามารถเลือกหักค่าธรรมเนียมจากผู้สั่งโอน หรือ ผู้รับเงินได้ในระดับรายการ 
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• ปลอดภัยด้วยบริการเสริม ตรวจสอบข้อมูลของผู้รับเงิน (SCB Pre-registered Payment) 
• บริการแจ้งเงินเข้าบัญชี ผ่าน Fax, e-mail หรือ SMS 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
• รับ/ส่งข้อมูลการโอนเงินผ่าน SCB Business Net ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมงหรือผ่านสาขา

ธนาคารในเวลาท าการ 
• ท ารายการโอนเงินแบบล่วงหน้าได้ 
• สามารถโอนหลายรายการด้วยการส่งค าสั่งเดียว 
• ลดภาระและค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินให้กับบริษัท 
• มีรายงานและข้อมูลการโอนเงินถูกต้องครบถ้วน ทั้งในรูปแบบ PDF File และ Text File สะดวกใน

การกระทบยอดทางบัญชี 
• ปลอดภัยด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด 

 

3. บริการโอนเงินอัตโนมัติเพื่อคู่ค้า (SCB SMART Credit)  
บริการจ่ายช าระค่าสินค้าและบริการให้กับลูกค้า ส าหรับคู่ค้าที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารอ่ืน ๆ ใน

ประเทศไทย ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติตามค าสั่งของบริษัทผ่านบริการธนาคารออนไลน์ SCB 
Business Net ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

จุดเด่นของบริการ 
• ส่งค าสั่งโอนเงินได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด 
• สามารถเลือกหักค่าธรรมเนียมจากผู้สั่งโอน หรือ ผู้รับเงินได้ในระดับรายการ 
• ปลอดภัยด้วยบริการเสริม ตรวจสอบข้อมูลของผู้รับเงิน (SCB Pre-registered Payment) 
• บริการแจ้งเงินเข้าบัญชี ผ่าน Fax, e-mail หรือ SMS 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
• รับ/ส่งข้อมูลการโอนเงินผ่าน SCB Business Net ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมงหรือผ่านสาขา

ธนาคารในเวลาท าการ 
• ท ารายการโอนเงินแบบล่วงหน้าได ้
• สามารถโอนหลายรายการด้วยการส่งค าสั่งเดียว 
• ลดภาระและค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินให้กับบริษัท 
• มีรายงานและข้อมูลการโอนเงินถูกต้องครบถ้วน ทั้งในรูปแบบ PDF File และ Text File สะดวกใน

การกระทบยอดทางบัญชี 
• ปลอดภัยด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด 

 
 

4  บริการโอนเงินอัตโนมัติเพื่อจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน (SCB Payroll)   
บริการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง หรือผลตอบแทนอ่ืน ๆ ให้กับพนักงาน โดยบริษัทส่งค าสั่งผ่านธนาคาร

ออนไลน์ SCB Business Net เพ่ือด าเนินการน าเงินเข้าบัญชีพนักงานแบบอัตโนมัติ 



 

 

 

38 

 

จุดเด่นของบริการ 
• รับประกันโอนเงินเดือนเข้าบัญชีของพนักงานที่เป็นบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ตรงเวลา ภายใน 6.00 

น. (SCB Guarantee-Payroll) 
• ส่งค าสั่งโอนเงินได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด 
• บริการ SMS/e-mail แจ้งเงินเดือนเข้าบัญชีผู้รับเงิน 
• ปลอดภัยด้วยบริการเสริม ตรวจสอบข้อมูลของผู้รับเงิน (SCB Pre-registered Payment) 
• บริการเสริมบัญชีค้ าประกันการท างานของพนักงาน (SCB Surety Account) 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
• รับ/ส่งข้อมูลการโอนเงินผ่าน SCB Business Net ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมงหรือผ่านสาขา

ธนาคารในเวลาท าการ 
• ท ารายการโอนเงินแบบล่วงหน้าได ้
• สามารถโอนหลายรายการด้วยการส่งค าสั่งเดียว 
• ลดภาระและค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินให้กับบริษัท 
• มีรายงานและข้อมูลการโอนเงินถูกต้องครบถ้วน ทั้งในรูปแบบ PDF File และ Text File สะดวกใน

การกระทบยอดทางบัญชี 
• ปลอดภัยด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด 

 

5. บริการตรวจสอบบัญชีผู้รับเงินอัตโนมัติ (SCB Pre registered Payment) 
บริการเสริมส าหรับการสั่งจ่ายเงินผ่านระบบ SCB Business Net เพ่ือป้องกันการจ่ายเงินผิดบัญชี 

โดยระบบจะตรวจสอบบัญชีผู้รับเงินอัตโนมัติตามฐานข้อมูลที่บริษัทส่งให้ธนาคารล่วงหน้า (Pre-registered 
Payment Database) ทุกครั้ง และจะด าเนินการโอนเงินให้เฉพาะชุดค าสั่งจ่ายเงินที่ตรวจสอบผ่านเท่านั้น 

จุดเด่นของบริการ 
• ป้องกันการทุจริตภายในบริษัท 
• ตรวจสอบบัญชีเพ่ือป้องกันการจ่ายเงินผิดบัญชี 
• ทราบผลการตรวจสอบค าสั่งจ่ายเงินกับข้อมูลที่ Pre-registered ได้ทันท ี
• ใช้ได้กับทกุบริการการช าระเงินผ่านระบบ SCB Business Net 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
• ทราบผลการตรวจสอบค าสั่งจ่ายเงินได้ทันที 
• ได้รับรายงานในรูปแบบ PDF file และ Text file 
• จ่ายเงินให้กับผู้รับได้ถูกต้อง 
• ป้องกันการทุจริตภายใน 
• ส่งข้อมูลให้ธนาคารและตรวจสอบผลการด าเนินการผ่านระบบ SCB Business Net ตลอด 24 ชม. 
• ส่งข้อมูลผ่านระบบธนาคารออนไลน์ SCB Business Net ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด 
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   บริการบัตร SCB Cash 
บัตร SCB Cash เป็นบัตรที่บริษัท/นายจ้าง มอบให้แก่ผู้ใช้บัตรเพ่ือการรับเงินเดือน ค่าจ้างหรืออ่ืน ๆ 

ซึ่งผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตร SCB Cash ท ารายการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. ถอนเงินสดจากบัตร SCB Cash ที่ตู้ ATM ธนาคารหรือ ATM Pool ให้เลือกจากบัญชี “ออม

ทรัพย์” 
2. สอบถามยอดคงเหลือบัตร 
3. โอนเงินจากบัตรเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารอ่ืน (ORFT) 
4. ใช้ช าระค่าสินค้าและบริการ และเติมเงินมือถือได้ที่ตู้ ATM ไทยพาณิชย์ 
5. ผู้ถือบัตรสามารถขอ Statement ได้จากตู้ ATM ไทยพาณิชย์เท่านั้น (ข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือน) 
6. สามารถเปลี่ยน password ที่ตู้ ATM ไทยพาณิชย์เท่านั้น 
7. การอายัดบัตร – ผู้ถือบัตร หรือนิติบุคคลสามารถติดต่อผ่าน SCB Call Center 02-777-7777 

 

 7. บริการโอนเงินในประเทศข้ามธนาคาร (BAHTNET) 
 บริการโอนเงินให้กับผู้รับเงินที่มีบัญชีอยู่กับธนาคารอ่ืน โดยไม่ต้องถอนเงินสด หรือใช้เช็คสามารถ
เลือกใช้บริการ BAHTNET กับธนาคารได้เพียงมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารไทยพาณิชย์สาขาใดก็ได้ก็สามารถ
โอนเงินให้ผู้รับเงินได้ทุกธนาคารและทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งผู้รับเงินได้รับเงินในวันนั้นแน่นอน ท าให้สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดเวลา 

 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ชลธิชา ศรีแสง (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่ท าให้เว็บระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ประสบความส าเร็จกรณีศึกษาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) เป็นการวิจัยเชิงส ารวจมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  

 จากผลงานวิจัยพบว่าการรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์, การรับรู้ถึงการ
ใช้งานง่ายของระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ , การรับรู้ถึงความเสี่ยงของระบบการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และความไว้วางใจในระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ มีความสัมพันธ์ในแง่บวกต่อความ
ตั้งใจที่จะน าระบบมาใช้ ส่วนการรับรู้ถึงการใช้งานง่ายของระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และความ
ไว้วางใจในระบบมีความสัมพันธ์ในแง่บวกต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ความไว้วางใจในระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีผลกระทบในแง่ลบต่อการรับรู้ถึงความเสี่ยง 

ชวิศา พุ่มดนตรี (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริการพร้อมเพย์ 
(Prompt Pay) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยมีขอบเขตงานวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง
คือ ประชาชนชาวไทยที่มีสัญชาติไทย เป็นผู้ที่เคยใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบการช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ATM, Internet Banking, Credit Card, Debit Card, Mobile Banking เป็นต้น และ
อาศัย ศึกษา หรือท างานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
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จากผลการวิจัย พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีทั้งหมด 8 ปัจจัย โดยแบ่งเป็นปัจจัยประชากรศาสตร์ 2 
ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านอาชีพ และรายได้ และปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเสี่ยง 6 ปัจจัย ซึ่งมี
ผลในทางลบ 1 ปัจจัย คือ ปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยง ส่วน 5 ปัจจัยที่เหลือมีผลทางบวก โดยทั้ง 6 ปัจจัย
สามารถเรียงล าดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยง ปัจจัยด้าน
มูลค่าตามราคา ปัจจัยด้านความคาดหวังด้านอิทธิพลทางสังคม และแรงจูงใจด้านความบันเทิง และปัจจัยด้าน
อุปนิสัยส่วนบุคคล 

สัญชัย อุปะเดีย (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา 1) ปัจจัยด้านการรับรู้ เกี่ยวกับระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการช าระเงินผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขต
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีการรับรู้ความเสี่ยง ความ
ไว้วางใจต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับการตัดสินใจใช้บริการช าระเงินผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3) เพ่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจใช้บริการช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ และ 4) เพ่ือท าให้ทราบถึงปัจจัยด้านการรับรู้เกี่ยวกับระบบพาณิชย์อิเล็ กทรอนิกส์ ว่า
ปัจจัยใดที่มีระดับอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการช าระเงินผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนใน
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมากที่สุด   

ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่าปัจจัยการรับรู้เกี่ยวกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการยอมรับ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการรับรู้ประโยชน์ต่อการใช้งาน และการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งานมีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการช าระเงินผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 นอกจากนี้พบว่า ปัจจัยการรับรู้
เกี่ยวกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการรับรู้ความเสี่ยงมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการช าระเงินผ่านระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และปัจจัยการรับรู้เกี่ยวกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้าน
ความไว้วางใจมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการช าระเงินผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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บทท่ี 4 
เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 
 เทคนิคการปฏิบัติงานในการขอใช้บริการ SCB Business Net ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) ในบทนี้จะกล่าวถึง  ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิค ขั้นตอน ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ และข้อพึงระวังใน
การขอเปิดใช้งาน และการกรอกแบบฟอร์มเพ่ือขอเปิดใช้บริการในระบบ SCB Business Net  เพ่ือให้ส่วน
งานที่สนใจขอใช้บริการใช้เป็นแนวทางในการศึกษาด าเนินการและเป็นข้อมูลประกอบการน าเสนอผู้บริหาร
เพ่ือใช้ส าหรับการตัดสินใจ  ซ่ึงสิ่งส าคัญก่อนการขออนุมัติขอใช้บริการ SCB Business Net ควรมีดังนี้ 
 

           1. ส่วนงานไม่ควรติดต่อธนาคารเพ่ือขอใช้บริการด้วยตนเอง  เพราะจะมีค่าธรรมเนียมในการใช้
บริการท าให้เป็นภาระแก่ส่วนงานและมหาวิทยาลัย  หากส่วนงานหรือหน่วยงานวิทยาเขตมีความสนใจจะใช้
บริการช่องทางการช าระเงินผ่านระบบ SCB Business Net ขอให้ส่วนงานด าเนินการขออนุมัติขอต่อผู้มี
อ านาจอนุมัติของส่วนงานพร้อมยื่นแบบขอใช้บริการ SCB Business Net ผ่านมหาวิทยาลัย เพ่ือขอให้
มหาวิทยาลัยลงนามและด าเนินการประสานกับทางธนาคารในการขอใช้เงื่อนไขในสัญญาแบบเดียวกับที่
มหาวิทยาลัยได้ตกลงท าสัญญาไว้กับทางธนาคาร  ซึ่งจะไม่มีภาระในการคิดค่าธรรมเนียมจากธนาคารและ
ได้รับบริการเสริมอ่ืนๆ ในรูปแบบเดียวกับของมหาวิทยาลัย เช่น  

 

- ระบบบริการตรวจสอบบัญชีผู้รับเงินอัตโนมัติ (SCB Pre registered Payment)  
- ระบบบริการขอดูรายการบัญชีเคลื่อนไหวบัญชี (Balance & Inquiry)   
- บริการให้ธนาคารแจ้งการโอนเงิน หรือ แจ้งให้มารับเงิน ทาง e- Mail  
- บริการออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)  

              

  2. ควรศึกษาข้อมูลบริการของธนาคาร ลักษณะบริการ ประโยชน์ที่จะได้รับ และจุดเด่นของบริการ  
เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจคัดเลือกบริการที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละส่วนงาน  ซึ่งได้กล่าวมาแล้วในบท
ก่อนหน้านี้  
              3. การเลือกใช้บริการการช าระเงินผ่านระบบ SCB Business Net ต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับ 
ประกาศการจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน และต้องสามารถท าข้อมูลการจ่ายเงินจากระบบ MU-ERP 
หรือระบบฐานข้อมูลของส่วนงานจะต้องรองรับ การจัดท าข้อมูลในรูปแบบของ Text File  ขึ้นระบบ SCB 
Business Net  ทั้งนี้ หากส่วนงานหรือหน่วยงานเป็นส่วนงานที่อยู่ภายใต้ระบบ MU-ERP อยู่แล้ว สามารถ
ติดต่อมายังงานการเงิน กองคลัง เพ่ือช่วยประสานงาน และ ให้ค าแนะน าการขอใช้บริการ SCB Business 
Net เพ่ือเป็นข้อมูลในการน าเสนอผู้บริหารส่วนงานตัดสินใจต่อไป 
               4. ต้องได้รับอนุมัติการขอใช้บริการจากหัวหน้าส่วนงานหรือหน่วยงาน ก่อนจัดท าสัญญาข้อตกลง
การใช้บริการ SCB Business Net กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
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กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน 
              ในส่วนนี้ผู้จัดท าขอน าเสนอภาพรวมกิจกรรมในการขอเปิดใช้บริการในระบบ SCB Business Net 
เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจก่อนที่จะลงรายละเอียดในแต่ละหัวข้อ ดังภาพที ่4.1 
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ภาพที่ 4.1 ภาพรวมการด าเนินการขอเปิดใช้งานในระบบ SCB Business Net 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การด าเนินการเพื่อขอเปิดใช้งานในระบบ SCB Business Net จะมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การประชุมเพ่ือสรุปหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
 ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการเพ่ือขอเปิดใช้งานในระบบ SCB Business Net 
 ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินการหลังจากธนาคารเปิดการใช้งานในระบบ SCB Business Net 

 

ขัน้ตอนที่ 1 การประชุมเพ่ือสรุปหลักเกณฑ์วิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
 เนื่องจากนโยบายจากผู้บริหาร/ แผนพัฒนาประจ าปีและการขออนุมัติด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ภายใต้ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัยหรือตามมติ ครม หรือตามหนังสือสั่ งการจาก
กระทรวงการคลัง  มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการร่วมประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในการร่างขอบข่ายงานพัฒนาช่อง
ทางการช าระเงินที่เหมาะสมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   เพ่ือหาข้อสรุปหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานใน
ระบบ MU-ERP และระบบฐานข้อมูลกองคลัง และเมื่อได้ข้อสรุปแล้วจึงได้ท าการติดต่อธนาคารต่าง ๆ ให้มา
น าเสนอระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ต่อรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
และหัวหน้างาน   ซึ่งคณะท างานในการประชุมได้ท าการคัดเลือกบริการช าระเงินให้กับเจ้าหนี้ที่เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานคือ ระบบ SCB Business Net ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  เมื่อได้คัดเลือก
ระบบดังกล่าวแล้วจึงทางมหาวิทยาลัยจึงด าเนินการต่อรองอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ  และน าเสนอ
ขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจอนุมัติเพ่ือขอด าเนินการขอเปิดใช้งานระบบการช าระเงินบริการต่าง ๆ ใน
ระบบ SCB Business Net ของธนาคาร ดังนี้     
 • ระบบบริการออกเช็คอัตโนมัติ (SCB Cheque Issuance)   
 • ระบบบริการโอนเงินอัตโนมัติเพ่ือคู่ค้า (SCB Direct Credit)   
 • ระบบบริการโอนเงินอัตโนมัติเพ่ือจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน (SCB Payroll)   
 • ระบบบริการตรวจสอบบัญชีผู้รับเงินอัตโนมัติ (SCB Pre registered Payment)  
 • ระบบบริการขอดูรายการบัญชีเคลื่อนไหวบัญชี (Balance & Inquiry) 

เมื่อขออนุมัติด าเนินการเพ่ือขอเปิดใช้งานกับธนาคารแล้ว ทางกองคลังจะต้องมีร่วมประชุมผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานในการใช้งานในระบบของมหาวิทยาลัยและ
ระบบ SCB Business Net โดยมีผู้อ านวยการกองคลัง  หัวหน้างานการเงิน  เจ้าหน้าที่ IT ของกองคลัง 
เจ้าหน้าที่ IT กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  เจ้าหน้าที่ Support AP ของกองคลัง  เจ้าหน้าที่การเงินที่เกี่ยวข้อง 
และเจ้าหน้าที่ของธนาคารในการร่วมประชุม 

เทคนิคข้อควรค านึงในการปฏิบัติงานขั้นตอนการประชุมเพ่ือสรุปหลักเกณฑ์ฯ 
 1. การร่างหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานในการน าระบบ SCB Business Net มาใช้
ในการจ่ายเงินของกองคลังนั้นจะต้องยึดการท างานให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน 
พ.ศ. 2551 
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 2. การด าเนินการประชุมเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นควรต้องมีขั้นตอน ดังนี้ 
 - ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบทุกครั้ง และก าหนดผู้ที่ควรเข้าร่วม
ประชุม โดยผู้จัดการประชุมต้องก าหนดตัวบุคคลที่จะเชิญประชุมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การประชุมทุก
ครั้ง เช่น บุคคลที่สามารถให้รายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อการประชุม  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 - การจัดวาระการประชุม ควรจัดล าดับความส าคัญของแต่ละวาระ พร้อมประมาณเวลาที่จะใช้
เพ่ือให้การประชุมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เพ่ือไม่ให้เสียเวลาในการประชุม ซึ่งการก าหนดการ
ประชุมควรแจ้งผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ วัตถุประสงค์การประชุม ประธานการประชุม วัน/เวลา/สถานที่ประชุม 
ที่ส าคัญผู้เข้าร่วมประชุมควรแจ้งผู้ เข้าร่วมการประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์  และการเตรียมสถานที่และ
อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบการจัดประชุมควรตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่และอุปกรณ์ให้พร้อมเพราะหาก
สถานที่และอุปกรณ์ไม่พร้อมระหว่างประชุมจะท าให้เสียเวลา และเป็นสาเหตุที่จะท าให้การประชุมไม่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้  และหากการประชุมเป็นเวลานานก็ควรมีช่วงเวลาให้พักและรับประทาน
เครื่องดื่ม มิเช่นนั้นผู้เข้าร่วมประชุมอาจเดินไปมาเพ่ือท าธุระส่วนตัวซึ่งจะท าให้ที่ประชุมเสียสมาธิได้ 
 - การสรุปผลการประชุมและจัดท ารายงานการประชุมในทุกครั้งที่มีการประชุม เพ่ือทบทวนสรุป
ประเด็นส าคัญของการประชุม ผู้รับผิดชอบซึ่งท าให้สามารถติดตามผลการท างานในภายหลังได้ 
 

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการเพ่ือขอเปิดใช้งานในระบบ SCB Business Net 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.2 แสดงขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือขอเปิดใช้งานในระบบ SCB Business Net 

งานการเงิน/ งานบัญชีฯ/ กองเทคโนโลยีฯ ร่วมทดสอบ
ระบบและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานในระบบ SCB 

Business Net ให้ส่วนงานและเจา้หน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
 

งานการเงิน 
- จัดท าเอกสาร แบบฟอรม์ และบนัทึก
ข้อตกลงการใช้บริการ SCB Business Pay 
และเอกสารต่าง ๆ ในการขอเปิดใช้งานใน
ระบบ SCB Business Net  
- ท าเรื่องเสนอขออนุมัติและลงนามใน
เอกสารแบบฟอร์มของธนาคาร 
 

น าเสนอขออนุมัติ
ผ่านผู้บังคับบญัชา 

 งานการเงินส่งเอกสารที่ได้รับ
การลงนามให้ธนาคาร

ด าเนินการเปิดการใช้งานใน
ระบบ SCB Business Net 

 

อนุมัต ิ ไม่อนุมัต ิ

งานบัญชีบริหารและพัฒนาฯ 
- จัดท าเรื่องขออนุมัติเพิ่มความ
ต้องการในระบบ ERP(MUERP 
Request Form) 
- จัดท าขั้นตอนแนวปฏิบัติคูม่ือ
การปฏิบัติงาน 
 

กองเทคโนโลยีฯ 
ด าเนินการพัฒนาระบบ 
MU-ERP เพื่อการท างาน
ในระบบ SCB Business 

Net ของธนาคารให้
เป็นไปตามข้อก าหนด 
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ขั้นตอนการเพ่ือขอเปิดใช้งานในระบบ SCB Business Net 

1  การด าเนินการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของธนาคาร 
การขอเปิดใช้งานในระบบ SCB Business Net เจ้าหน้าที่การเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยเป็น

ผู้รับผิดชอบด าเนินการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารในการจัดท าแบบฟอร์ม บันทึกข้อตกลง
การใช้บริการ SCB Business Pay และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอเปิดใช้งานในระบบของธนาคาร ซึ่ง
การจัดท าเอกสารดังกล่าวจะต้องด าเนินการตามแต่ละระบบของธนาคาร ดังนี้ 

 
 

 1 1 ระบบบริการออกเช็คอัตโนมัติ (SCB Cheque Issuance) 

 

การขอเปิดใช้งานระบบบริการออกเช็คอัตโนมัติ (SCB Cheque Issuance) ต้องใช้แบบฟอร์มและ
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 

• แบบค าขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ SCB Business Net  

 

• บันทึกข้อตกลงการใช้บริการ SCB Business Pay   

 

• เอกสารแนบ 6 แนบท้ายบันทึกข้อตกลงการใช้บริการ SCB Business Pay รายละเอียดการใช้
บริการออกเช็คอัตโนมัติ (SCB Cheque Issuance)   

 

• เอกสารแนบ 7  แนบท้ายบันทึกข้อตกลงการใช้บริการ SCB Business Pay รายละเอียดการใช้
บริการเสริม (Supplemental Services) บริการแจ้งเตือนผู้รับเงิน (Notify)   

 

• หนังสือยินยอมการใช้บริการ SCB Business Net   

 

• เอกสาร Customer Profile 

 

• ส าเนาค าสั่งสภาเรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดีพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง โดยหัวหน้างานการเงินและ
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และประทับตรามหาวิทยาลัย 

 

• ส าเนาเอกสารผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเงินบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของมหาวิทยาลัยพร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้องโดยหัวหน้างานการเงิน และรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และประทับตรามหาวิทยาลัย 

 

• ส าเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องของหัวหน้างานการเงิน และรองอธิการบดีฝ่ายการ
คลังพร้อมประทับตรามหาวิทยาลัย 

 

การกรอกแบบฟอร์มเพ่ือขอเปิดใช้งานระบบออกเช็คอัตโนมัติ (SCB Cheque Issuance) มีขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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1. แบบค าขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ SCB Business Net  ส าหรับการขอเพ่ิมบัญชีและ
เพ่ิมผู้ใช้งานของมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้งานในระบบออกเช็คอัตโนมัติ (SCB Cheque Issuance) ซ่ึงต้องใช้
แบบฟอร์มดังภาพที่ 4.3 และ 4.4 และมีขั้นตอนการกรอกข้อมูลตามตารางที่ 4.1 และ 4.2 ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 4.3 แบบค าขอใช้บริการออกเช็คอัตโนมัติ (SCB Cheque Issuance) 
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ตารางที่ 4.1 การกรอกแบบค าขอใช้บริการออกเช็คอัตโนมัติ (SCB Cheque Issuance) 
หัวข้อแบบฟอร์ม รายละเอียดการกรอกข้อมูล 

1. วันที่ วันที่กรอกแบบค าขอใช้บริการ 
 

2. Corporate ID เลือก  เปลี่ยนแปลงข้อมูลระบุ Corporate ID คือ 
CBZ0817 

 

3. ชื่อผู้ขอใช้บริการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

4. เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 0994000158378 

 

5. ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ใช้บริการ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา พุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 73170 

 

6. ข้อมูลส าหรับการติดต่อผู้ขอใช้บริการ ชื่อ-นามสกุล  คุณกานดา  ทองกลัด 
โทรศัพท์ 089-897-2287  
Email: kanda.tho@mahidol.ac.th 

 

7. บัญชีผู้ขอใช้บริการ เลือก  เพ่ิมบัญชี 
 

8. เลขท่ีบัญชี เลขที่บัญชีคือ 316-3036126 

 

9. ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล เงินงบประมาณ กรณีฉุกเฉิน 

 

10. สกุลเงิน THB 

 

11. ค่าธรรมเนียมรายปี ระบุยกเว้นค่าธรรมเนียม 

 

12. ผู้ประสานงานธนาคาร  ชื่อ-นามสกุล นายนันทศักดิ์ เอกสิทธิพงษ์ 
ต าแหน่ง/หน่วยงาน Corp.Sturcture&Solution 
Sales เบอร์โทรศัพท์ 02-5443792 

 

13. ลายมือชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินพร้อม
ประทับตรานิติบุคคล 

ลงนามผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินกลุ่มที่ 1 ระดับ
หัวหน้าคือหัวหน้างานการเงินกองคลังและกลุ่มท่ี 2 
ระดับรองอธิการบดีคือรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 

 

 

ข้อพึงระวัง  :  
 1. ค่าธรรมเนียมรายปี (หมายเลข 11) ระบุยกเว้นค่าธรรมเนียมเพราะมหาวิทยาลัยได้ท าการต่อรอง
ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้บริการในระบบ SCB Business Net เป็นกรณีพิเศษกับธนาคารไว้ 
 2. รายชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินพร้อมประทับตรานิติบุคล (หมายเลข 13) ต้องเป็นรายชื่อผู้มี
อ านาจสั่งจ่ายเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 

mailto:kanda.tho@mahidol.ac.th
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ภาพที่ 4.4 ตารางระบุบทบาทและเงื่อนไขการใช้งานบริการ SCB Business Net 
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ตารางที่ 4.2 การกรอกตารางระบุบทบาทและเงื่อนไขการใช้งานบริการ SCB Business Net 
หัวข้อในแบบฟอร์ม รายละเอียดการกรอกข้อมูล 

1. ชื่อผู้ขอใช้บริการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. Corporate ID CBZ0817 
3. วันที่ วันที่กรอกแบบฟอร์ม 
4. จ านวนผู้ขอใช้บริการขอเพ่ิม/ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง
จ านวนผู้ใช้งานรวมทั้งสิ้น 

ระบุจ านวนผู้ใช้งาน  -  User 

5. ชื่อ-นามสกุล/email/โทรศัพท์มือถือเป็น
ภาษาอังกฤษเท่านั้นธนาคารจะด าเนินการส่ง Corp 
ID ทาง SMS และรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้งาน
แต่ละ User ID ทาง email (ต้องระบุ 1 email และ 
1 หมายเลขโทรศัพท์มือถือต่อ user) 

ระบุชื่อ-นามสกุล email เบอร์โทรศัพท์มือถือ ผู้ที่มี
สิทธิใช้งานในระบบ SCB Cheque Issuance 

6. User ID ผู้ใช้งานก าหนดเอง  ระบุ User ID ที่มีสิทธิใช้งานเป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่ 
7-12 ตัวอักษรห้ามเป็นช่องว่าง 

7. เงื่อนไขบทบาทการใช้งาน เลือก  เพ่ิมบทบาทและสิทธิ 
8. บทบาทและสิทธิการใช้บริการตามประเภท
รายการ 

เลือกบทบาทตามกลุ่มผู้มีสิทธิการใช้งานโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มคือ  
กลุ่มที่ 1 ผู้จัดท าข้อมูลในระบบ Maker 
- เลือก  ในช่องบทบาท Viewer และ  ในช่อง 
Cheque Issuance 
- เลือก  ในช่องบทบาท Maker และเลือก  ใน
ช่อง Cheque Issuance 
กลุ่มที่ 2 ผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงิน Signer  
- เลือก  ในช่องบทบาท Viewer และเลือก  ใน
ช่อง Cheque Issuance 
- เลือก  ในช่องบทบาท Signer  และเลือก  ใน
ช่อง Cheque Issuance 

9. การก าหนดเงื่อนไขการอนุมัติรายการ เลือก  ในช่องอนุมัติรายการโดยผู้อนุมัติรายการ 2 
ท่าน (Maker + 2 Signers) 

10. ชื่อผู้ประสานงานธนาคาร  ชื่อ-นามสกุล นายนันทศักดิ ์เอกสิทธิพงษ์ 
ต าแหน่ง/หน่วยงาน Corp.Sturcture&Solution 
Sales เบอร์โทรศัพท์ 02-5443792 
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หัวข้อในแบบฟอร์ม รายละเอียดการกรอกข้อมูล 
11. ลายมือชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงิน ลงนามผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินกลุ่มท่ี 1 ระดับ

หัวหน้างานคือหัวหน้างานการเงินกองคลัง และกลุ่ม
ที่ 2 ระดับรองอธิการบดี คือรองอธิการบดีฝ่ายการ
คลัง 
 

 
 

ข้อพึงระวัง  :   
 1. ชื่ อ  – นามสกุล/ email/ โทรศัพท์ มือถือ  (หมายเลข 5) จะต้องระบุ  email และเบอร์
โทรศัพท์มือถือให้ถูกต้องเพราะธนาคารจะแจ้งรหัสเข้าใช้งาน (User ID) ทางเบอร์โทรศัพท์มือถือและแจ้ง
รหัสผ่าน (Password) ทาง email 

2. User ID (หมายเลข 6) ควรระบุเป็นชื่อของผู้ใช้งานด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เพ่ือความสะดวกและจดจ าได้
โดยง่าย เพ่ือป้องกันปัญหาการลืมรหัสผู้ใช้งาน (User ID) ซึ่งจะท าให้เสียเวลาในการท างาน 

3. เงื่อนไขบทบาทการใช้งาน (หมายเลข 7) เลือกเครื่องหมาย  ในช่องเพ่ิมบทบาทและสิทธิเพราะ
ผู้ใช้งาน User ID รายนี้มีอยู่ในระบบธนาคารแล้ว  ซึ่งกรณีเป็นผู้ใช้งานใหม่ที่ยังไม่มีรายชื่อในระบบจะต้อง
เลือกเครื่องหมาย   ในช่องเพ่ิมผู้ใช้งาน 

4. บทบาทและสิทธิการใช้บริการตามประเภทรายการ (หมายเลข 8) ต้องระบุเลือกสิทธิและบทบาท
ให้ถูกกลุ่ม  ซึ่งรายชื่อผู้ใช้งานตามภาพที่ 4.4 เป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มผู้มีอ านาจสั่งจ่าย ดังนั้นจะต้องเลือก
ดังนี้ 

- เลือกเครื่องหมาย  ในช่องบทบาทเป็นผู้อนุมัติ (Signer) และเลือกเครื่องหมาย  ในช่องสิทธิ
การใช้บริการในระบบ Cheque Issuance ซึ่งหมายถึงเป็นผู้อนุมัติรายการในระบบออกเช็คอัตโนมัติ 
Cheque Issuance ของธนาคาร 

- เลือกเครื่องหมาย  ในช่องบทบาทสามารถดูรายงานได้ในช่อง Viewer และเลือกเครื่องหมาย 
 ในช่องสิทธิการใช้บริการในระบบ Cheque Issuance ซึ่งหมายถึงสามารถดูข้อมูลรายการในระบบออก
เช็คอัตโนมัติ Cheque Issuance ได ้

5. การก าหนดเงื่อนไขการอนุมัติรายการ (หมายเลข 9) ขึ้นอยู่กับการก าหนดเงื่อนไขการอนุมัติ
รายการในระบบธนาคารของแต่ละบริษัท ซึ่งตามโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้
ก าหนดให้มีการอนุมัติรายการโดยต้องมีผู้อนุมัติรายการจ านวน 2 ราย (Maker + 2 Signers) 

6. รายชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินพร้อมประทับตรานิติบุคล (หมายเลข 11) จะต้องเป็นรายชื่อผู้มี
อ านาจสั่งจ่ายเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 
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2. บันทึกข้อตกลงการใช้บริการ SCB Business Pay เป็นบันทึกข้อตกลงท าสัญญาขอใช้บริการใน
ระบบบริการออกเช็คอัตโนมัติ (SCB Cheque Issuance) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งต้องใช้แบบฟอร์มตามภาพที่ 4.5 4.6 และ 4.7 และมีขั้นตอนการกรอกข้อมูลตามตารางที่ 4.3 
4.4 และ 4.5 ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 4.5 บันทึกข้อตกลงการใช้บริการ SCB Cheque Issuance 
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ตารางที่ 4.3 การกรอกบันทึกข้อตกลงการใช้บริการ SCB Cheque Issuance 
หัวข้อแบบฟอร์ม รายละเอียดการกรอกข้อมูล 

1. บันทึกข้อตกลงการใช้บริการ SCB Business pay 
ระหว่างธนาคารกับบริษัท/ห้างหุ้นส่วน 

รายละเอียดการบันทึกข้อตกลงท าขึ้นเมื่อวันที่ 3 
พฤษภาคม 2559 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขท่ี 9 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร กับ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ส านักงานตั้งอยู่เลขที่  999 ถนน
พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา พุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 73170 ซึ่งเป็น “ผู้ขอใช้บริการ” ฝ่ายหนึ่ง
กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) โดยคุณ
วิเชียร ประมวลพรสถิต ผู้มีอ านาจกระท าการแทน
ธนาคาร 
 
 

2. ผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์ขอใช้บริการ เลือกบริการออกเช็คอัตโนมัติ (SCB Cheque 
Issuance) ให้ธนาคารออกเช็คธนาคาร 
 
 

3. ผู้มีอ านาจลงนามโดยผู้มีอนุมัติสั่งจ่ายเงินพร้อม
ประทับตรานิติบุคคล 
 

 

ลงนามโดยผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายกลุ่มที่ 1 ระดับ
หัวหน้างานคือหัวหน้างานการเงิน และกลุ่มที่ 2 
ระดับรองอธิการบดีคือรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 
 
 

 
ข้อพึงระวัง  :   
 1. บันทึกข้อตกลงการใช้บริการ SCB Business Pay (หมายเลข 1) ระบุการท าข้อตกลงการใช้บริการ
ออกเช็คอัตโนมัติ (SCB Cheque Issuance) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
 2. รายชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินพร้อมประทับตรานิติบุคล (หมายเลข 3) จะต้องเป็นรายชื่อผู้มี
อ านาจสั่งจ่ายเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 

 
 
 



 

 

 

53 

 

 
ภาพที่ 4.6 บันทึกข้อตกลงการใช้บริการ SCB Cheque Issuance  

ตารางที่ 4.4 การกรอกบันทึกข้อตกลงการใช้บริการ SCB Cheque Issuance 
หัวข้อแบบฟอร์ม รายละเอียดการกรอกข้อมูล 

1. ผู้มีอ านาจลงนามของผู้ใช้บริการพร้อมประทับตรา ลงนามโดยผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายกลุ่มที่ 1 ระดับ
หัวหน้างานคือ หัวหน้างานการเงิน และกลุ่มที่ 2 คือ
ระดับรองอธิการบดีคือรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 
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ภาพที่ 4.7 บันทึกข้อตกลงการใช้บริการ SCB Cheque Issuance  

 

ตารางที่ 4.5 การกรอกบันทึกข้อตกลงการใช้บริการ SCB Cheque Issuance 
หัวข้อแบบฟอร์ม รายละเอียดการกรอกข้อมูล 

1. ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินลงนามพร้อม
ประทับตรา 

ลงนามโดยผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายกลุ่มที่ 1 ระดับ
หัวหน้างานคือ หัวหน้างานการเงินและกลุ่มที่ 2 คือ
ระดับรองอธิการบดีคือรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 

2. ลงนามพยาน ลงนามพยานโดยเจ้าหน้าที่งานการเงินกองคลัง 
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3. เอกสารแนบ 6 แนบท้ายบันทึกข้อตกลงการใช้บริการ SCB Business Pay รายละเอียดการใช้
บริการออกเช็คอัตโนมัติ (SCB Cheque Issuance) ซึ่งต้องใช้แบบฟอร์มตามภาพที่ 4.8 และมีขั้นตอนการ
กรอกข้อมูลตามตารางที่ 4.6 ดังนี้ 

 
ภาพที่ 4.8 เอกสารแนบ 6 รายละเอียดการใช้บริการ SCB Cheque Issuance 
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ตารางที่ 4.6 การกรอกเอกสารแนบ 6 รายละเอียดการใช้บริการ SCB Cheque Issuance 
หัวข้อแบบฟอร์ม รายละเอียดการกรอกข้อมูล 

1. ประเภทตั๋วเงินที่ให้ธนาคารจัดพิมพ์ (โปรดระบุ) เลือกประเภทตั๋วเงิน Manager Cheque รายการละ
อัตราค่าธรรมเนียมรวมค่าอากรแสตมป์ -0- บาท 

 

2. อัตราค่าธรรมเนียมการขอยกเลิกรายการครั้งละ -0- บาท 

 

3. การส่งข้อมูลให้ธนาคาร ช่องทางการน าส่งข้อมูล 
ส่งข้อมูลผ่านระบบบริการ SCB Business Net 
Corporate ID: CBZ0817 
ก าหนดเวลาการน าส่งข้อมูล/ตัดเงินจากบัญชี 
เลือกส่งข้อมูลแบบ Next Day : ส่งข้อมูลล่วงหน้า 1 
วัน และให้ตัดเงินจากบัญชีผู้ขอใช้บริการล่วงหน้า 1 
วันก่อนวันที่บนตั๋วเงิน 

 

4. บัญชีผู้ขอใช้บริการ ประเภทบัญชี เดินสะพัด 
บัญชีเลขที่ 316-3036126 
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล เงินงบประมาณ กรณี
ฉุกเฉิน 

 

5. เงื่อนไขอ่ืน ๆ (ถ้ามี) การจ่ายคืนผลประโยชน์คืน (Share Float)  
การจ่ายผลประโยชน์คืน ส าหรับเช็คที่ยังไม่น ามาขึ้น
เงินคืนผลประโยชน์เท่ากับอัตราที่ต่ าที่สุดของอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ส าหรับผู้ฝากเงินประเภท
นิติบุคคลทั่วไป ที่ธนาคารประกาศก าหนดในแต่ละ
ขณะรวมกับอัตราส่วนเพิ่มร้อยละ 1 ต่อปีของจ านวน
เงินและตามระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ธนาคารหักเงิน
จากบัญชีผู้ขอใช้บริการจนถึงวันที่ผู้รับเงินน าเช็คมา
ขึ้นเงิน โดยจ่ายผลประโยชน์โดนน าเข้า ชื่อบัญชี 
มหาวิทยาลัยมหิดล เงินงบประมาณ กรณีฉุกเฉิน 
เลขที่บัญชี 316-303612-6 สาขา ศาลายา น าเงินเข้า
บัญชีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือวันที่ 
(ตามแต่กรณี) ตามรอบระยะเวลาเดียวกับรอบ
ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของ
ธนาคาร 
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หัวข้อแบบฟอร์ม รายละเอียดการกรอกข้อมูล 
 * ทั้งนี้ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนเพิ่ม
ดังกล่าวได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยค านึงถึง
ภาวะทางเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใน
ตลาด 

 
 
 

6. ลายมือชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงิน ลงนามโดยผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินกลุ่มที่ 1 ระดับ
หัวหน้างานคือหัวหน้างานการเงินกองคลังและกลุ่มที่ 
2 ระดับรองอธิการบดีคือรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 

 
 
 
   

 
 

ข้อพึงระวัง  : 
 1. ประเภทตั๋วเงินที่ให้ธนาคารจัดพิมพ์ (หมายเลข 1) จะต้องระบุเป็นประเภทตั๋วเงิน Manage 
Cheque โดยระบุอัตราค่าธรรมเนียมรวมค่าอากรแสตมป์ รายละ -0- บาท เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ท าการ
ต่อรองขอยกเว้นค่าธรรมเนียมธนาคารในการใช้บริการในระบบ SCB Business Net เป็นกรณีพิเศษ 
 2. อัตราค่าธรรมเนียมการขอยกเลิกรายการ (หมายเลข 2) โดยระบุการยกเลิกรายการครั้งละ -0.00 
บาท เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ท าการต่อรองขอยกเว้นค่าธรรมเนียมธนาคารในการใช้บริการในระบบ SCB 
Business Net เป็นกรณีพิเศษ 
 3. การก าหนดเวลาในการน าส่งข้อมูล/ตัดเงินจากบัญชี (หมายเลข 3) โดยจะต้องระบุส่งข้อมูลใน
ระบบ SCB Business Net แบบ Next Day คือมหาวิทยาลัยจะต้องส่งข้อมูลการท าเช็ค และอนุมัติรายการ
มายังธนาคารล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันที่บนหน้าเช็ค ซึ่งธนาคารจะท าการตัดเงินจากบัญชีของ
มหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 วัน  

4. รายชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินพร้อมประทับตรานิติบุคล (หมายเลข 6) จะต้องเป็นรายชื่อผู้มี
อ านาจสั่งจ่ายเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 
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4. เอกสารแนบ 7 แนบท้ายบันทึกข้อตกลงการใช้บริการ SCB Business Pay รายละเอียดการใช้
บริการเสริม (Supplemental Services) บริการแจ้งเตือนผู้รับเงิน ซึ่งต้องใช้แบบฟอร์มตามภาพที่ 4.9 และ 
4.10 และมีข้ันตอนการกรอกข้อมูลตามตารางที่ 4.7 และ 4.8 ดังนี้ 

ภาพที่ 4.9 เอกสารแนบ 7 รายละเอียดการใช้บริการแจ้งเตือนผู้รับเงิน 
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ตารางที่ 4.7 การกรอกเอกสารแนบ 7 รายละเอียดการใช้บริการแจ้งเตือนผูร้ับเงิน 
หัวข้อแบบฟอร์ม รายละเอียดการกรอกข้อมูล 

1. บริการแจ้งเตือนผู้รับเงิน (Notify) เลือกบริการแจ้งเตือนผู้รับเงินทาง Email ฉบับละ 
 -0- บาท 
 
 

2. ผู้มีอ านาจลงนามของผู้ใช้บริการพร้อมประทับตรา ลงนามโดยผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายกลุ่มที่ 1 ระดับ
หัวหน้างานคือหัวหน้างานการเงิน และกลุ่มที่ 2 คือ
ระดับรองอธิการบดีคือ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 
 
 

 

 
ข้อพึงระวัง  : 
 

 1. บริการแจ้งเตือนผู้รับเงิน (Notify) (หมายเลข 1) ค่าธรรมเนียมการแจ้งเตือนผู้รับเงินให้มารับเช็ค
ของมหาวิทยาลัยทาง email ฉบับละ -0- บาทเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ท าการต่อรองอัตราค่าธรรมเนียมกับ
ธนาคารได้ในกรณีพิเศษ 

 

 2. รายชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินพร้อมประทับตรานิติบุคล (หมายเลข 2) จะต้องเป็นรายชื่อผู้มี
อ านาจสั่งจ่ายเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 
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ภาพที่ 4.10 เอกสารแนบ 7 รายละเอียดการใช้บริการแจ้งเตือนผู้รับเงิน 

ตารางที่ 4.8 การกรอกเอกสารแนบ 7 รายละเอียดการใช้บริการแจ้งเตือนผู้รับเงิน 
หัวข้อแบบฟอร์ม รายละเอียดการกรอกข้อมูล 

1. หักบัญชี/เรียกเก็บจากผู้ขอใช้บริการบัญชี ประเภทบัญชีเดินสะพัด 
บัญชีเลขที่  316-3036126   
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล เงินงบประมาณ กรณี
ฉุกเฉิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขา 
ศาลายา 

2. ผู้มีอ านาจลงนามของผู้ใช้บริการพร้อมประทับตรา ลงนามโดยผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายกลุ่มที่ 1 ระดับ
หัวหน้างานคือหัวหน้างานการเงิน และกลุ่มที่ 2 คือ
ระดับรองอธิการบดีคือรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 
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5. หนังสือยินยอมการใช้บริการ SCB Business Net ส าหรบัยินยอมการใช้บริการในระบบ SCB 
Business Net ของมหาวิทยาลัยซึ่งต้องใช้แบบฟอร์มตามภาพที่ 4.11 และมีขั้นตอนการกรอกข้อมูลตาม
ตารางที่ 4.9 ดังนี้ 

 
ภาพที่ 4.11 หนังสือยินยอมการใช้บริการ SCB Business Net 
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ตารางที่ 4.9 การกรอกหนังสือยินยอมการใช้บริการ SCB Business Net 
หัวข้อในแบบฟอร์ม รายละเอียดการกรอกข้อมูล 

1. เรียนผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขา ศาลายา 
 

2. ข้าพเจ้า (ชื่อบัญชีบริษัทในเครือ/ชื่อบัญชี
กรรมการ) 

ชื่อบัญชีคือ มหาวิทยาลัยมหิดล เงินงบประมาณ 
กรณีฉุกเฉิน 
 

3. โดย นาย/นาง/นางสาว ชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายกลุ่มที่ 1 และกลุ่มท่ี 2 คือ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประดิษฐ์ สมประกิจและ
นางกานดา ทองกลัด 
 

4. เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนมีความประสงค์ให้ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

5. เลขที่บัญชี 316-3036126 
 

6. ลายมือชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงิน ลงนามผู้มีอ านาจอนุมัติกลุ่มท่ี 1 คือระดับหัวหน้างาน
คือ หัวหน้างานการเงินกองคลัง และกลุ่มที ่2 คือ
ระดับรองอธิการบดีคือ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 
 

 
 

ข้อพึงระวัง  :   
 1. ข้าพเจ้า (ชื่อบัญชีบริษัทในเครือ/ชื่อบัญชีกรรมการ) (หมายเลข 2) ระบุเป็นชื่อบัญชีที่ขอเปิดใช้
ระบบออกเช็คอัตโนมัติ (Cheque Issuance)  

 

 2. โดยนาย/นาง/นางสาว (หมายเลข 3) ระบุเป็นรายชื่อรายชื่อผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเช็คธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 

 

 3. รายชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินพร้อมประทับตรานิติบุคล (หมายเลข 2) จะต้องเป็นรายชื่อผู้มี
อ านาจสั่งจ่ายเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 



 

 

 

63 

 

6. เอกสาร Customer Profile เป็นเอกสารข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยกับธนาคารเกี่ยวกับการส่ง
มอบเช็คอัตโนมัติที่ธนาคารเป็นผู้จัดพิมพ์ส่งกลับมาให้มหาวิทยาลัย ซึ่งจะต้องใช้แบบฟอร์มตามภาพที่ 4.12 
และมีขั้นตอนการกรอกข้อมูลตามตารางที่ 4.10 ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 4.12  เอกสาร Customer Profile 
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ตารางที่ 4.10 การกรอกเอกสาร Customer Profile 
หัวข้อในแบบฟอร์ม รายละเอียดการกรอกข้อมูล 

1. วันที่กรอกเอกสาร Customer Profile วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 
2. บริษัท/We (ชื่อบัญชี) มหาวิทยาลัยมหิดล เงินงบประมาณ กรณีฉุกเฉิน 

ขอแจ้งรายละเอียดข้อมูลส าหรับบริการออกเช็ค
อัตโนมัติ 

3. ชื่อบริษัท Company Name มหาวิทยาลัยมหิดล เงินงบประมาณ กรณีฉุกเฉิน 
4. ที่อยู่/ Address 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา พุทธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
5. ชื่อเจ้าหน้าที่ท่ีติดต่อ/Contact Name คุณกานดา ทองกลัด 
6. ต าแหน่ง/Title, หัวหน้างานการเงิน กองคลัง 
7. Email Address Kanda.tho@mahidol.ac.th 
8. หมายเลขโทรศัพท์/Telephone 089-897-2287 
9. หมายเลขโทรสาร/Fax 02-849-6199 
10. เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร/Tax ID No 0994000158378 
11. หักบัญชีเลขท่ี/Debit A/C No 316-3036126 
12. เจ้าของบัญชี /SCB Home Branch ศาลายา 
13. ชื่อพนักงานสินเชื่อที่ดูแลลูกค้า  
SCB Relation Manager Name 

คุณวันทนีย์ สุรพิบูล 

14. ช่องทางการส่งมอบเช็ค  
Delivery Channel 

- Counter – Supplier will pick up cheque 
at SCB Counter : เปิดเคาน์เตอร์จ่ายเช็ค 
- Pick up – Return cheque to company : 
ส่งกลับบริษัท รับที่สาขามหาวิทยาลัยมหิดล 

15. รับเช็ค ณ เคาน์เตอร์ Cheque Issuance : 
Supplier pick up Chq Issuance at 

ชิดลม 

16. เวลารับเช็ค  
Delivery Time 

เปิด 8.30-15.30 น. 

17. ก าหนดวันรับเช็ค 
Delivery Date 

กรณีจ่ายเช็คหน้า Counter : 
ทุกวัน.............และวันที่........ 
(กรณีตรงกับวันหยุดของธนาคารให้เลื่อนเป็นวัน
ท าการก่อนวันหยุด) 

18. เวลารับเช็ค  รับเช็คภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากบริษัทอนุมัติ
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หัวข้อในแบบฟอร์ม รายละเอียดการกรอกข้อมูล 
Delivery Time รายการหรือภายใน 15.30 น. 
19. หมายเหตุ ก าหนดการรับเช็คหน้า Counter ธนาคาร 

1. หากผู้รับเช็คไม่มารับเช็คในวัน เวลาดังกล่าว 
หรือไม่สามารถรับเช็คได้ให้มารับเช็คท่ีเคาน์เตอร์
ของธนาคารได้อีกในวันท าการถัดไป ตั้งแต่เวลา 
8.30-15.30 น. 
2. ธนาคารมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารตามที่บริษัทระบุในค าสั่งก่อนการจ่ายเช็ค 
กรณีมีข้อสงสัยในการจ่ายเช็คติดต่อ คุณปาริชาติ  
เตชะนันท์มณี โทร.02-8496193 
3. หลังจากปิดรอบจ่ายเช็ค ธนาคารจะใส่ซอง
เอกสารของ Supplier ที่ธนาคารได้รับและ
ส่งกลับบริษัทภายในวันท าการถัดไป ผ่านสาขา
เจ้าของบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล 
4. กรณีบริษัทระบุเอกสารที่ต้องการเรียกจาก 
Supplier ผิดพลาดหรือประสงค์ขอยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงการจ่ายเช็ค บริษัทสามารถแจ้ง
ความประสงค์ได้ทางโทรศัพท์ให้ธนาคารทราบ
ก่อนการจ่ายเช็ค จากนั้นบริษัทจะออกหนังสือส่ง
ให้ธนาคารอีกครั้งหนึ่ง 

20. ประทับตราบริษัท ประทับตราของมหาวิทยาลัยมหิดล 
21. ลายมือชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงิน ลงนามผู้มีอ านาจอนุมัติกลุ่มท่ี 1 คือหัวหน้างาน

การเงิน กองคลัง และกลุ่มที่ 2 คือรองอธิการบดี
ฝ่ายการคลัง 

 

ข้อพึงระวัง  : 
 1. ช่องทางการส่งมอบเช็ค (หมายเลข 14) ทางมหาวิทยาลัยได้ตกลงกับทางธนาคารโดยก าหนดช่อง
ทางการส่งมอบเช็ค ดังนี้ 
 - Counter – Supplier will pick up cheque at SCB Counter มอบหมายให้ทางธนาคารจ่าย
เช็คให้กับผู้มีสิทธิรับเช็คท่ีศูนย์จ่ายเช็คของธนาคารที่สาขาชิดลม 
 - Pick Up – Return cheque to company เช็คท่ีธนาคารต้องส่งกลับมาที่กองคลัง มหาวิทยาลัย 
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 2. เวลารับเช็ค (หมายเลข 16) ระบุเวลาที่ธนาคารจะจ่ายเช็คที่ศูนย์จ่ายเช็คของมหาวิทยาลัยเป็น
เวลา 8.30 – 15.30 น. 
 3. หมายเหตุ (หมายเลข 19) ทางมหาวิทยาลัยตกลงกับทางธนาคารโดยก าหนดเกี่ยวกับการจ่ายเช็ค
ของธนาคารที่ศูนย์บริหารหน้า Counter ที่ศูนย์จ่ายเช็คธนาคาร สาขาชิดลม 

 
1 2 ระบบบริการโอนเงินอัตโนมัติเพื่อคู่ค้า (SCB Direct Credit)  

 

การขอเปิดใช้งานระบบบริการโอนเงินอัตโนมัติเพ่ือคู่ค้า (SCB Direct Credit) ต้องใช้แบบฟอร์มและ
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 
 

• แบบค าขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ SCB Business Net 

 

• บันทึกข้อตกลงการใช้บริการ SCB Business Pay 

 

• เอกสารแนบ 1 แนบท้ายบันทึกข้อตกลงการใช้บริการ SCB Business Net Pay รายละเอียดการใช้
บริการโอนเงินอัตโนมัติเพ่ือคู่ค้า (SCB Direct Credit – Zone) 

 

• เอกสารแนบ 7 แนบท้ายบันทึกข้อตกลงการใช้บริการ SCB Business Net Pay รายละเอียดการใช้
บริการเสริม (Supplemental Services) ของบริการแจ้งเตือนผู้รับเงิน (Notify) 

 

• หนังสือยินยอมการใช้บริการ SCB Business Net 

 

• ส าเนาค าสั่งสภาเรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดี พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยหัวหน้างานการเงินและ
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และประทับตรามหาวิทยาลัย 

 

• ส าเนาเอกสารผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเงินบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของมหาวิทยาลัยพร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้องโดยหัวหน้างานการเงิน และรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และประทับตรามหาวิทยาลัย 

 

• ส าเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องของหัวหน้างานการเงิน และรองอธิการบดีฝ่ายการ
คลัง พร้อมประทับตรามหาวิทยาลัย 

 
 

การกรอกแบบฟอร์มเพ่ือขอเปิดใช้งานระบบบริการโอนเงินอัตโนมัติเพ่ือคู่ค้า (SCB Direct Credit) มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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1. แบบค าขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ SCB Business Net  ส าหรับการขอเพ่ิมบัญชีและ
เพ่ิมผู้ใช้งานของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้งานในระบบบริการโอนเงินอัตโนมัติเพ่ือคู่ค้า (SCB Direct Credit) ซึ่ง
ต้องใช้แบบฟอร์มตามภาพท่ี 4.13 และ 4.14 และมีข้ันตอนการกรอกข้อมูลตามตารางที่ 4.11 และ 4.12 ดังนี้ 

 

 

ภาพที่ 4.13 แบบค าขอใช้บริการ SCB Direct Credit 
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ตารางที่ 4.11 การกรอกแบบค าขอใช้บริการ SCB Direct Credit 

หัวข้อแบบฟอร์ม รายละเอียดการกรอกข้อมูล 
1. วันที่ วันที่กรอกแบบค าขอใช้บริการ 

 

2. Corporate ID CBZ0817 

 

3. ชื่อผู้ขอใช้บริการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

4. เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 0994000158378 

 

5. ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ใช้บริการ 999 PUTTAMONTHONSAI 4RD. SALAYA 
PUTTAMONTHON NAKHONPATHOM 73170 

 

6. ชื่อ – นามสกุล  เบอร์โทรศัพท์ email ส าหรับ
ติดต่อของผู้ขอใช้บริการ 

นางสาวปาริชาติ เตชะนันท์มณี เบอร์โทรศัพท์ 02-
849-6193  email parichart.tea@mahidol.ac.th 

 

7. เลขที่บัญชี ระบุเลขที่บัญชีที่ขอใช้บริการในระบบ SCB 
Business Net Direct Credit คือ 316-303572-2 

 

8. ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล เงินงบบุคลากร 

 

9. สกุลเงิน THB 

 

10. ผู้ประสานงานธนาคาร ชื่อ-นามสกุล, ต าแหน่ง
หน่วยงาน, เบอร์โทรศัพท์ 

นายนันทศักดิ์ เอกสิทธิพงษ์ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
Corp.Sturcture&Solution Sales เบอร์โทรศัพท์ 
02-5443792 

 

11. ลายมือชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงิน ลงนามผู้มีอ านาจอนุมัติกลุ่มท่ี 1 คือระดับหัวหน้างาน
คือหัวหน้างานการเงิน กองคลัง และกลุ่มที่ 2 คือ
ระดับรองอธิการบดีคือ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 
 

 
 
 

ข้อพึงระวัง  :  รายชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินพร้อมประทับตรานิติบุคล (หมายเลข 11) ต้องเป็นรายชื่อผู้
มีอ านาจสั่งจ่ายเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 

 
 
 
 
 

mailto:parichart.tea@mahidol.ac.th
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2. ตารางระบุบทบาทและเงื่อนไขการใช้งานบริการ SCB Business Net 

 
 

ภาพที่ 4.14 ตารางระบุบทบาทและเงื่อนไขการใช้งานบริการ SCB Direct Credit 



 

 

 

70 

 

ตารางที่ 4.12 การกรอกตารางระบุบทบาทและเงื่อนไขการใช้งานบริการ SCB Direct Credit 
หัวข้อในแบบฟอร์ม รายละเอียดการกรอกข้อมูล 

1. ชื่อผู้ขอใช้บริการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. Corporate ID CBZ0817 
3. วันที่ วันที่กรอกแบบฟอร์ม 
4. จ านวนผู้ขอใช้บริการขอเพ่ิม/ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง
จ านวนผู้ใช้งานรวมทั้งสิ้น 

ระบุจ านวนผู้ใช้งาน 

5. ชื่อ-นามสกุล/email/โทรศัพท์มือถือเป็น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น  

ระบุชื่อ-นามสกุล email เบอร์โทรศัพท์มือถือ ผู้ที่มี
สิทธิใช้งานในระบบ Direct Credit 

6. User ID ระบุ User ID ที่มีสิทธิใช้งาน 
7. เงื่อนไขบทบาทการใช้งาน เลือก  เพ่ิมบทบาทและสิทธิ 
8. บทบาทและสิทธิการใช้บริการตามประเภท
รายการ 

เลือกบทบาทตามกลุ่มผู้มีสิทธิการใช้งานโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มคือ  
กลุ่มที่ 1 ผู้จัดท าข้อมูลในระบบ Maker 
- เลือก  ในช่องบทบาท Viewer และเลือก   
ในช่อง Direct Credit 
- เลือก  ในช่องบทบาท Maker และเลือก  ใน
ช่อง Direct Credit 
กลุ่มที่ 2 ผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงิน Signer  
- เลือก  ในช่องบทบาท Viewer และเลือก  ใน
ช่อง Direct Credit 
- เลือก  ในช่องบทบาท Signer และเลือก  ใน
ช่อง Direct Credit 
 

9. ชื่อผู้ประสานงานธนาคาร ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
และเบอร์โทรศัพท์ 

นายนันทศักดิ ์เอกสิทธิพงษ์ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
Corp.Sturcture&Solution Sales เบอร์โทรศัพท์ 
02-5443792 
 

10. ลายมือชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงิน ลงนามผู้มีอ านาจอนุมัติกลุ่มท่ี 1 คือหัวหน้างาน
การเงิน กองคลัง และกลุ่มที่ 2 คือรองอธิการบดีฝ่าย
การคลัง 
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ข้อพึงระวัง  :   
 1. ชื่ อ  – นามสกุล/ email/ โทรศัพท์ มือถือ  (หมายเลข 5) จะต้องระบุ  email และเบอร์
โทรศัพท์มือถือให้ถูกต้องเพราะธนาคารจะแจ้งรหัสเข้าใช้งาน (User ID) ทางเบอร์โทรศัพท์มือถือ และแจ้ง
รหัสผ่าน (Password) ทาง email 

2. User ID (หมายเลข 6) ควรระบุเป็นชื่อของผู้ใช้งานด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เพ่ือความสะดวกและจดจ าได้
โดยง่ายเพื่อป้องกันปัญหาการลืมรหัสผู้ใช้งาน (User ID) ซึ่งจะท าให้เสียเวลาในการท างาน 

3. เงื่อนไขบทบาทการใช้งาน (หมายเลข 7) เลือกเครื่องหมาย  ในช่องเพ่ิมบทบาทและสิทธิเพราะ
ผู้ใช้งาน User ID รายนี้มีอยู่ในระบบธนาคารแล้ว  ซึ่งกรณีเป็นผู้ใช้งานใหม่ที่ยังไม่มีรายชื่อในระบบจะต้อง
เลือกเครื่องหมาย   ในช่องเพ่ิมผู้ใช้งาน 

4. บทบาทและสิทธิการใช้บริการตามประเภทรายการ (หมายเลข 8) ต้องระบุเลือกสิทธิและบทบาท
ให้ถูกกลุ่ม  ซึ่งรายชื่อผู้ใช้งานตามภาพที่ 4.14 เป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มผู้มีอ านาจอนุมัติรายการ และผู้มี
หน้าที่จัดท าข้อมูล (Maker) ดังนั้นจะต้องเลือกให้ถูกกลุ่ม ดังนี้ 

- User ID : UKAT050 อยู่ในกลุ่มผู้มีอ านาจอนุมัติรายการ เลือกเครื่องหมาย  ในช่องบทบาทเป็น
ผู้อนุมัติ (Signer) และเลือกเครื่องหมาย  ในช่องสิทธิการใช้บริการในระบบโอนเงินอัตโนมัติเพ่ือคู่ค้า (SCB 
Direct Credit) ซึ่งหมายถึงเป็นผู้อนุมัติรายการในระบบโอนเงินอัตโนมัติเพ่ือคู่ค้า (SCB Direct Credit) ของ
ธนาคาร  และเลือกเครื่องหมาย  ในช่องบทบาทสามารถดูรายงานได้ในช่อง Viewer และเลือกเครื่องหมาย 
 ในช่องสิทธิการใช้บริการในระบบ Direct Credit ซึ่งหมายถึงสามารถดูข้อมูลรายงานในระบบโอนเงิน
อัตโนมัติเพ่ือคู่ค้า (SCB Direct Credit)  ในระบบของธนาคารได ้

- User ID : PA01TA0 อยู่ในกลุ่มผู้จัดท าข้อมูลเข้าระบบ (Maker)  เลือกเครื่องหมาย  ในช่อง
บทบาทเป็น Maker และเลือกเครื่องหมาย  ในช่องสิทธิการใช้บริการในระบบโอนเงินอัตโนมัติเพ่ือคู่ค้า 
(SCB Direct Credit) ซึ่งหมายถึงเป็นผู้จัดท าข้อมูล (Maker) ในระบบโอนเงินอัตโนมัติเพ่ือคู่ค้า (SCB Direct 
Credit) ของธนาคาร   และเลือกเครื่องหมาย  ในช่องบทบาทสามารถดูรายงานได้ในช่อง Viewer และ
เลือกเครื่องหมาย  ในช่องสิทธิการใช้บริการในระบบ Direct Credit ซึ่งหมายถึงสามารถดูข้อมูลรายงานใน
ระบบโอนเงินอัตโนมัติเพ่ือคู่ค้า (SCB Direct Credit)  ในระบบของธนาคารได ้

5. รายชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินพร้อมประทับตรานิติบุคล (หมายเลข 10) จะต้องเป็นรายชื่อผู้มี
อ านาจสั่งจ่ายเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 
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3. บันทึกข้อตกลงการใช้บริการ SCB Business Pay เป็นบันทึกข้อตกลงท าสัญญาขอใช้บริการใน
ระบบบริการโอนเงินอัตโนมัติเพ่ือคู่ค้า (SCB Direct Credit) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งต้องใช้แบบฟอร์มตามภาพที่ 4.15  4.16 และ 4.17 และมีขั้นตอนการกรอกข้อมูลตาม
ตารางที ่4.13 4.14 และ 4.15 ดังนี้ 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.15 บันทึกข้อตกลงการใช้บริการ SCB Direct Credit 
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ตารางที่ 4.13 การกรอกบันทึกข้อตกลงการใช้บริการ SCB Direct Credit 

หัวข้อแบบฟอร์ม รายละเอียดการกรอกข้อมูล 
1. บันทึกข้อตกลงการใช้บริการ SCB Business pay 
ระหว่างธนาคารกับบริษัท/ห้างหุ้นส่วน 

รายละเอียดการบันทึกข้อตกลงการใช้บริการธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ตั้งอยู่
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร กับ มหาวิทยาลัยมหิดล ส านักงาน
ตั้งอยู่เลขที่  999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา 
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ซึ่งเป็น “ผู้ขอใช้
บริการ” ฝ่ายหนึ่งกับธนาคารพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) โดยนายชัยรัตน์ สกุลน า ผู้มีอ านาจกระท า
การแทนธนาคาร 
 
 

2. ผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์ขอใช้บริการ เลือกบริการโอนเงินอัตโนมัติเพ่ือคู่ค้า (SCB Direct 
Credit) 
 
 

3. ผู้มีอ านาจลงนามของผู้ใช้บริการพร้อมประทับตรา ลงนามโดยผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายกลุ่มที่ 1 ระดับ
หัวหน้างานคือ หัวหน้างานการเงิน และกลุ่มที่ 2 คือ
ระดับรองอธิการบดี คือ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 
 
 

 
 
 

ข้อพึงระวัง  :   
 1. บันทึกข้อตกลงการใช้บริการ SCB Business Net Pay (หมายเลข 1) ระบุการท าข้อตกลงการใช้
บริการโอนเงินอัตโนมัติเพ่ือคู่ค้า (SCB Direct Credit) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) 
 2. รายชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินพร้อมประทับตรานิติบุคล (หมายเลข 3) จะต้องเป็นรายชื่อผู้มี
อ านาจสั่งจ่ายเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 
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ภาพที่ 4.16 บันทึกข้อตกลงการใช้บริการ SCB Direct Credit 
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ตารางที่ 4.14 การกรอกบันทึกข้อตกลงการใช้บริการ SCB Direct Credit 
หัวข้อแบบฟอร์ม รายละเอียดการกรอกข้อมูล 

1. ผู้มีอ านาจลงนามของผู้ใช้บริการพร้อมประทับตรา ลงนามโดยผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายกลุ่มที่ 1 ระดับ
หัวหน้างานคือ หัวหน้างานการเงินและกลุ่มที่ 2 คือ
ระดับรองอธิการบดีคือ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 

 

 
ภาพที่ 4.17 บันทึกข้อตกลงการใช้บริการ SCB Direct Credit 
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ตารางที่ 4.15 การกรอกบันทึกข้อตกลงการใช้บริการ SCB Direct Credit 
หัวข้อแบบฟอร์ม รายละเอียดการกรอกข้อมูล 

1. ผู้มีอ านาจลงนามของผู้ใช้บริการพร้อมประทับตรา ลงนามโดยผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายกลุ่มที่ 1 ระดับ
หัวหน้างานคือหัวหน้างานการเงิน และกลุ่มที่ 2 คือ
ระดับรองอธิการบดีคือ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 

 

4. เอกสารแนบ 1 แนบท้ายบันทึกข้อตกลงการใช้บริการ SCB Business Pay รายละเอียดการใช้
บริการโอนเงินอัตโนมัติเพ่ือคู่ค้า (SCB Direct Credit – Zone) ซึ่งเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมของธนาคาร ซึ่ง
จะต้องใช้แบบฟอร์มตามภาพท่ี 4.18 และมีขั้นตอนการกรอกข้อมูลตามตารางที่ 4.16 ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 4.18 เอกสารแนบ 1 บันทึกข้อตกลงการใช้บริการ SCB Direct Credit 
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ตารางที่ 4.16 การกรอกเอกสารแนบ 1 ข้อตกลงการใช้บริการ SCB Direct Credit 
หัวข้อแบบฟอร์ม รายละเอียดการกรอกข้อมูล 

1. อัตราค่าธรรมเนียมการโอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณีบัญชีที่รับโอนอยู่ต่างเขตส านักหักบัญชีกับบัญชี
ที่โอนและจ านวนเงินที่โอนต่อรายการเกิน – บาทคิด
ค่าบริการโอนเงินข้ามเขต (IR) เพ่ิมอีก - % ของ
จ านวนเงินที่ส่วนที่เกิน 

1.1. บัญชีที่รับโอนอยู่ในเขตส านักหักบัญชีเดียวกับ
บัญชีที่โอนรายการละ 
- ส่งข้อมูลแบบ Next Day อัตราค่าธรรมเนียม 0.00 
- ส่งข้อมูลแบบ Same Day อัตราค่าธรรมเนียม 0.00 
 
1.2 บัญชีที่รับโอนอยู่ต่างเขตส านักหักบัญชีกับบัญชีที่
โอนรายการละ 
- ส่งข้อมูลแบบ Next Day อัตราค่าธรรมเนียม 0.00  
- ส่งข้อมูลแบบ Same Day อัตราค่าธรรมเนียม 0.00 
 
อัตราค่าธรรมเนียม 0.00 บาท 
 
 
 

2. อัตราค่าธรรมเนียมการขอยกเลิกรายการ ครั้งละ 0.00 บาท 
3. การส่งข้อมูล/ค าขอ เลือกส่งข้อมูลผ่านระบบบริการ SCB Business Net 

ระบุ Corporate ID :  CBZ0817 
4. บัญชีผู้ขอใช้บริการ ประเภทบัญชี  เดินสะพัด 

บัญชีเลขที่  316-303572-2 
ชื่อบัญชี  มหาวิทยาลัยมหิดล เงินงบบุคลากร 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขา ศาลายา 

5. ผู้มีอ านาจลงนามของผู้ใช้บริการพร้อมประทับตรา ลงนามโดยผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายกลุ่มที่ 1 ระดับ
หัวหน้างานการเงิน และกลุ่มที่ 2 คือระดับรอง
อธิการบดีฝ่ายการคลัง 

 

ข้อพึงระวัง  :   
 1. อัตราค่าธรรมเนียมการโอน (หมายเลข 1) โดยมหาวิทยาลัยได้ตกลงใช้บริการระบบการโอนเงิน
อัตโนมัติให้คู่ค้า (SCB Direct Credit) โดยเลือกการส่งข้อมูลเข้าระบบธนาคารแบบ Next Day และแบบ 
Same Day โดยอัตราค่าธรรมเนียมในการโอนระบุเป็น -0.00- บาทเนื่องจากทางมหาวิทยาลัยขอยกเว้น
ค่าธรรมเนียมกับทางธนาคารเป็นกรณีพิเศษ 



 

 

 

78 

 

 2. อัตราค่าธรรมเนียมการขอยกเลิกรายการ (หมายเลข 2) ระบุเป็น -0.00- บาทเป็นเพราะ
มหาวิทยาลัยได้ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมกับทางธนาคารเป็นกรณีพิเศษ 
 3. รายชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินพร้อมประทับตรานิติบุคล (หมายเลข 5) จะต้องเป็นรายชื่อผู้มี
อ านาจสั่งจ่ายเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 
 

5. เอกสารแนบ 7 แนบท้ายบันทึกข้อตกลงการใช้บริการ SCB Business Pay รายละเอียดการใช้
บริการเสริม (Supplemental Services) ของบริการแจ้งเตือนผู้รับเงิน ซึ่งต้องใช้แบบฟอร์มตามภาพที่ 4.19 
และมีขั้นตอนการกรอกข้อมูลตามตารางที่ 4.17 ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 4.19 เอกสารแนบ 7 บันทึกข้อตกลงการใช้บริการ SCB Direct Credit 
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ตารางที่ 4.17 การกรอกเอกสารแนบ 7 ข้อตกลงการใช้บริการ SCB Direct Credit 
หัวข้อแบบฟอร์ม รายละเอียดการกรอกข้อมูล 

1. บริการแจ้งเตือนผู้รับเงิน (Notify) เลือกบริการแจ้งเตือนผู้รับเงินทาง Email ฉบับละ 
 -0- บาท 

2. ผู้มีอ านาจลงนามของผู้ใช้บริการพร้อมประทับตรา ลงนามโดยผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายกลุ่มที่ 1 ระดับ
หัวหน้างานคือ หัวหน้างานการเงิน และกลุ่มที่ 2 คือ
ระดับรองอธิการบดีคือ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 

ข้อพึงระวัง  :   
1. บริการแจ้งเตือนผู้รับเงิน (Notify) (หมายเลข 1) ระบุแจ้งเตือนผู้รับเงินทาง email ฉบับละ -0- 

บาท เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยขอยกเว้นค่าธรรมเนียมกับทางธนาคารเป็นกรณีพิเศษ 
2. รายชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินพร้อมประทับตรานิติบุคล (หมายเลข 2) จะต้องเป็นรายชื่อผู้มี

อ านาจสั่งจ่ายเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 
 
 

6. หนังสือยินยอมการใช้บริการ SCB Business Net ส าหรบัยินยอมการใช้บริการในระบบ SCB 
Business Net ของมหาวิทยาลัยซึ่งต้องใช้แบบฟอร์มตามภาพที่ 4.20 และมีขั้นตอนการกรอกข้อมูลตาม
ตารางที่ 4.18 ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 4.20 หนังสือยินยอมการใช้บริการ SCB Business Net 
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ตารางที่ 4.18 การกรอกหนังสือยินยอมการใช้บริการ SCB Direct Credit 
หัวข้อในแบบฟอร์ม รายละเอียดการกรอกข้อมูล 

1. เรียนผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขา ศาลายา 
2. ข้าพเจ้า (ชื่อบัญชีบริษัทในเครือ/ชื่อบัญชี
กรรมการ) 

ชื่อบัญชีคือ มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทดรองจ่าย กอง
คลัง 

3. โดย นาย/นาง/นางสาว ชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายกลุ่มที่ 1 และกลุ่มท่ี 2 คือ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประดิษฐ์ สมประกิจและ
นางกานดา ทองกลัด 

4. เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนมีความประสงค์ให้
(โปรดระบุชื่อบริษัทผู้สมัครใช้บริการ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

5. เลขที่บัญชี 316-303572-2 
6. ลายมือชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงิน ลงนามผู้มีอ านาจอนุมัติกลุ่มท่ี 1 คือหัวหน้างานคือ

หัวหน้างานการเงิน และกลุ่มที่ 2 คือระดับรอง
อธิการบดีคือรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 

 
 

1 3 ระบบบริการโอนเงินอัตโนมัติ (SCB Payroll) 
การขอเปิดใช้งานระบบบริการโอนเงินอัตโนมัติ (SCB Payroll) ต้องใช้แบบฟอร์มและเอกสารต่าง ๆ 

ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
• แบบค าขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ SCB Business Net 
• บันทึกข้อตกลงการใช้บริการ SCB Business Pay 
• เอกสารแนบ 2 แนบท้ายบันทึกข้อตกลงการใช้บริการ SCB Business Pay รายละเอียดการใช้

บริการโอนเงินอัตโนมัติเพื่อจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง (SCB Payroll) 
• เอกสารแนบ 7 แนบท้ายบันทึกข้อตกลงการใช้บริการ SCB Business Pay รายละเอียดการใช้

บริการเสริม (Supplemental Services) ของบริการแจ้งเตือนผู้รับเงิน (Notify) 
• หนังสือยินยอมการใช้บริการ SCB Business Net 
• ส าเนาค าสั่งสภาเรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดี พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยหัวหน้างานการเงินและ

รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และประทับตรามหาวิทยาลัย 
• ส าเนาเอกสารผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเงินบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของมหาวิทยาลัยพร้อมรับรองส าเนา

ถูกต้องโดยหัวหน้างานการเงิน และรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และประทับตรามหาวิทยาลัย 
• ส าเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องของหัวหน้างานการเงิน และรองอธิการบดีฝ่ายการ

คลังพร้อมประทับตรามหาวิทยาลัย 

การกรอกแบบฟอร์มเพ่ือขอเปิดใช้งานระบบบริการโอนเงินอัตโนมัติ (SCB Payroll) มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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1. แบบค าขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ SCB Business Net ส าหรับการขอเพ่ิมบัญชีและ
เพ่ิมผู้ใช้งานของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้งานในระบบบริการโอนเงินอัตโนมัติ (SCB Payroll) ซึ่งต้องใช้แบบฟอร์ม
ภาพที่ 4.21 และ 4.22 และมีขั้นตอนการกรอกข้อมูลตามตารางที่ 4.19 และ 4.20 ดังนี้ 
  

 

ภาพที่ 4.21 แบบค าขอใช้บริการระบบ SCB Payroll 
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ตารางที่ 4.19 การกรอกแบบค าขอใช้บริการระบบ SCB Payroll 

หัวข้อแบบฟอร์ม รายละเอียดการกรอกข้อมูล 
1. วันที่ วันที่กรอกแบบค าขอใช้บริการ 

 

2. Corporate ID CBZ0817 

 

3. ชื่อผู้ขอใช้บริการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

4. เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 0994000158378 

 

5. ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ใช้บริการ 999 PUTTAMONTHONSAI 4RD. SALAYA 
PUTTAMONTHON NAKHONPATHOM 73170 

 

6. ชื่อ – นามสกุล  เบอร์โทรศัพท์ email ส าหรับ
ติดต่อของผู้ขอใช้บริการ 

นางสาวปาริชาติ เตชะนันท์มณี เบอร์โทรศัพท์ 02-
849-6193  email parichart.tea@mahidol.ac.th 

 

7. เลขที่บัญชี ระบุเลขที่บัญชีที่ขอใช้บริการนระบบ SCB Business 
Net Direct Credit คือ 316-303572-2 

 

8. ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล เงินงบบุคลากร 

 

9. สกุลเงิน THB 

 

10. ผู้ประสานงานธนาคาร ชื่อ-นามสกุล, ต าแหน่ง
หน่วยงาน, เบอร์โทรศัพท์ 

นายนันทศักดิ์ เอกสิทธิพงษ์ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
Corp.Sturcture&Solution Sales เบอร์โทรศัพท์ 
02-5443792 

 

11. ลายมือชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงิน ลงนามผู้มีอ านาจอนุมัติกลุ่มท่ี 1 คือหัวหน้างาน
การเงินกองคลังและกลุ่มท่ี 2 คือรองอธิการบดีฝ่าย
การคลัง 

 

 
ข้อพึงระวัง  :  ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินพร้อมประทับตรานิติบุคล (หมายเลข 11) จะต้องเป็นรายชื่อผู้มี
อ านาจสั่งจ่ายเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 

 

mailto:parichart.tea@mahidol.ac.th
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ภาพที่ 4.22 ตารางระบุบทบาทและเงื่อนไขการใช้งานระบบ SCB Payroll 
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ตารางที่ 4.20 การกรอกตารางระบุบทบาทและเงื่อนไขใช้งานระบบ SCB Payroll 
หัวข้อในแบบฟอร์ม รายละเอียดการกรอกข้อมูล 

1. ชื่อผู้ขอใช้บริการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. Corporate ID CBZ0817 
3. วันที่ วันที่กรอกแบบฟอร์ม 
4. จ านวนผู้ขอใช้บริการขอเพ่ิม/ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง
จ านวนผู้ใช้งานรวมทั้งสิ้น 

ระบุจ านวนผู้ใช้งาน 

5. ชื่อ-นามสกุล/email/โทรศัพท์มือถือเป็น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น  

ระบุชื่อ-นามสกุล email เบอร์โทรศัพท์มือถือ ผู้ที่มี
สิทธิใช้งานในระบบ Payroll 

6. User ID ระบุ User ID ที่มีสิทธิใช้งาน 
7. เงื่อนไขบทบาทการใช้งาน เลือก  เพ่ิมบทบาทและสิทธิ 
8. บทบาทและสิทธิการใช้บริการตามประเภท
รายการ 

เลือกบทบาทตามกลุ่มผู้มีสิทธิการใช้งานโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มคือ  
กลุ่มที่ 1 ผู้จัดท าข้อมูลในระบบ Maker 
- เลือก  ในช่องบทบาท Viewer และเลือก  ใน
ช่อง Payroll 
- เลือก  ในช่องบทบาท Maker และเลือก  ใน
ช่อง Payroll 
กลุ่มที่ 2 ผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงิน Signer  
- เลือก  ในช่องบทบาท Viewer และเลือก  ใน
ช่อง Payroll 
- เลือก  ในช่องบทบาท Signer และเลือก  ใน
ช่อง Payroll 

9. ชื่อผู้ประสานงานธนาคาร ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
และเบอร์โทรศัพท์ 

นายนันทศักดิ ์เอกสิทธิพงษ์ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
Corp.Sturcture&Solution Sales เบอร์โทรศัพท์ 
02-5443792 

10. ลายมือชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงิน ลงนามผู้มีอ านาจอนุมัติกลุ่มท่ี 1 คือหัวหน้างาน
การเงิน กองคลัง และกลุ่มที่ 2 คือรองอธิการบดีฝ่าย
การคลัง 
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ข้อพึงระวัง  :   
 1. ชื่ อ  – นามสกุล/ email/ โทรศัพท์ มือถือ  (หมายเลข 5) จะต้องระบุ  email และเบอร์
โทรศัพท์มือถือให้ถูกต้องเพราะธนาคารจะแจ้งรหัสเข้าใช้งาน (User ID) ทางเบอร์โทรศัพท์มือถือ และแจ้ง
รหัสผ่าน (Password) ทาง email 

2. User ID (หมายเลข 6) ควรระบุเป็นชื่อของผู้ใช้งานด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เพ่ือความสะดวกและจดจ าได้
โดยง่ายเพื่อป้องกันปัญหาการลืมรหัสผู้ใช้งาน (User ID) ซึ่งจะท าให้เสียเวลาในการท างาน 

3. เงื่อนไขบทบาทการใช้งาน (หมายเลข 7) เลือกเครื่องหมาย  ในช่องเพ่ิมบทบาทและสิทธิเพราะ
ผู้ใช้งาน User ID รายนี้มีอยู่ในระบบธนาคารแล้ว  ซึ่งถ้าหากกรณีเป็นผู้ใช้งานใหม่ที่ยังไม่มีรายชื่อในระบบ
จะต้องเลือกเครื่องหมาย   ในช่องเพ่ิมผู้ใช้งาน 

4. บทบาทและสิทธิการใช้บริการตามประเภทรายการ (หมายเลข 8) ต้องระบุเลือกสิทธิและบทบาท
ให้ถูกกลุ่ม  ซึ่งรายชื่อผู้ใช้งานตามภาพที่  4.22 เป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มผู้มีอ านาจอนุมัติรายการ และผู้มี
หน้าที่จัดท าข้อมูล (Maker) ดังนั้นจะต้องเลือก ดังนี้ 

- User ID : UKAT050 อยู่ในกลุ่มผู้มีอ านาจอนุมัติรายการ เลือกเครื่องหมาย  ในช่องบทบาทเป็น
ผู้อนุมัติ (Signer) และเลือกเครื่องหมาย  ในช่องสิทธิการใช้บริการในระบบโอนเงินอัตโนมัติ (SCB 
Payroll) ซึ่งหมายถึงเป็นผู้อนุมัติรายการในระบบโอนเงินอัตโนมัติ (SCB Payroll) ของธนาคาร  และเลือก
เครื่องหมาย  ในช่องบทบาทสามารถดูรายงานได้ในช่อง Viewer และเลือกเครื่องหมาย  ในช่องสิทธิ
การใช้บริการในระบบ SCB Payroll ซึ่งหมายถึงสามารถดูข้อมูลรายงานในระบบโอนเงินอัตโนมัติ  (SCB 
Payroll)  ในระบบได ้

- User ID : PA01TA0 อยู่ในกลุ่มผู้จัดท าข้อมูลเข้าระบบ (Maker)  เลือกเครื่องหมาย  ในช่อง
บทบาทเป็น Maker และเลือกเครื่องหมาย  ในช่องสิทธิการใช้บริการในระบบโอนเงินอัตโนมัติ (SCB 
Payroll)  ซึ่งหมายถึงเป็นผู้จัดท าข้อมูลในระบบโอนเงินอัตโนมัติ (SCB Payroll) ของธนาคาร  และเลือก
เครื่องหมาย  ในช่องบทบาทสามารถดูรายงานได้ในช่อง Viewer และเลือกเครื่องหมาย  ในช่องสิทธิ
การใช้บริการในระบบ Payroll ซึ่งหมายถึงสามารถดูข้อมูลรายงานในระบบโอนเงินอัตโนมัติ (SCB Payroll)  
ในระบบได ้
 5. รายชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินพร้อมประทับตรานิติบุคล (หมายเลข 10) จะต้องเป็นรายชื่อผู้มี
อ านาจสั่งจ่ายเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 
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2. บันทึกข้อตกลงการใช้บริการ SCB Business Pay เป็นบันทึกข้อตกลงท าสัญญาขอใช้บริการใน
ระบบบริการออกเช็คอัตโนมัติ (SCB Payroll) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ซึ่งต้องใช้แบบฟอร์มตามภาพที่ 4.23  4.24 และ 4.25 และมีขั้นตอนการกรอกข้อมูลตามตารางที่ 4.21  4.22 
และ 4.23 ดังนี้ 
 

 

ภาพที่ 4.23 บันทึกข้อตกลงการใช้บริการระบบ SCB Payroll 
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ตารางที่ 4.21 การกรอกบันทึกข้อตกลงการใช้บริการระบบ SCB Payroll 

หัวข้อแบบฟอร์ม รายละเอียดการกรอกข้อมูล 
1. บันทึกข้อตกลงการใช้บริการ SCB Business pay 
ระหว่างธนาคารกับบริษัท/ห้างหุ้นส่วน 

รายละเอียดการบันทึกข้อตกลงการใช้บริการธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ตั้งอยู่
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร กับ มหาวิทยาลัยมหิดล ส านักงาน
ตั้งอยู่เลขที่  999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา 
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ซึ่งเป็น “ผู้ขอใช้
บริการ” ฝ่ายหนึ่งกับธนาคารพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) โดยนายชัยรัตน์ สกุลน า ผู้มีอ านาจกระท า
การแทนธนาคาร 
 
 

2. ผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์ขอใช้บริการ เลือกบริการโอนเงินอัตโนมัติเพ่ือจ่ายเงินเดือน/
ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน (SCB Payroll) 
 
 

3. ผู้มีอ านาจลงนามของผู้ใช้บริการพร้อมประทับตรา ลงนามโดยผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายกลุ่มที่ 1 คือ
หัวหน้างานการเงิน และกลุ่มที่ 2 คือ รองอธิการบดี
ฝ่ายการคลัง 
 
 

 

 
ข้อพึงระวัง  :  รายชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินพร้อมประทับตรานิติบุคล (หมายเลข 3) จะต้องเป็นรายชื่อ
ผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 
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ภาพที่ 4.24 บันทึกข้อตกลงการใช้บริการระบบ SCB Payroll 

ตารางที่ 4.22 การกรอกบันทึกข้อตกลงการใช้บริการระบบ SCB Payroll 
หัวข้อแบบฟอร์ม รายละเอียดการกรอกข้อมูล 

1. ผู้มีอ านาจลงนามของผู้ใช้บริการพร้อมประทับตรา ลงนามโดยผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายกลุ่มที่ 1 ระดับ
หัวหน้างานการเงินและกลุ่มท่ี 2 คือระดับรอง
อธิการบดีฝ่ายการคลัง 



 

 

 

89 

 

 
ภาพที่ 4.25 บันทึกข้อตกลงการใช้บริการระบบ SCB Payroll 

 

ตารางที่ 4.23 การกรอกบันทึกข้อตกลงการใช้บริการระบบ SCB Payroll 
หัวข้อแบบฟอร์ม รายละเอียดการกรอกข้อมูล 

1. ผู้มีอ านาจลงนามของผู้ใช้บริการพร้อมประทับตรา ลงนามโดยผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายกลุ่มที่ 1 ระดับ
หัวหน้างานการเงินและกลุ่มท่ี 2 คือระดับรอง
อธิการบดีฝ่ายการคลัง 
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3. เอกสารแนบ 2 แนบท้ายบันทึกข้อตกลงการใช้บริการ SCB BUSINESS PAY รายละเอียดการใช้
บริการโอนเงินอัตโนมัติเพ่ือจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง (SCB Payroll) ซึ่งจะต้องใช้แบบฟอร์มตามภาพที่ 4.26 และ
มีข้ันตอนการกรอกข้อมูลตามตารางที่ 4.24 ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 4.26 เอกสารแนบ 2 บันทึกข้อตกลงการใช้บริการระบบ SCB Payroll 
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ตารางที่ 4.24 การกรอกเอกสารแนบ 2 บันทึกข้อตกลงระบบ SCB Payroll 
หัวข้อแบบฟอร์ม รายละเอียดการกรอกข้อมูล 

1. อัตราค่าธรรมเนียมการโอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. บัญชีที่รับโอนอยู่ในเขตส านักหักบัญชีเดียวกับ
บัญชีที่โอนรายการละ 
- ส่งข้อมูลแบบ Next Day อัตราค่าธรรมเนียม 0.00 
- ส่งข้อมูลแบบ Same Day อัตราค่าธรรมเนียม 0.00 
1.2 บัญชีที่รับโอนอยู่ต่างเขตส านักหักบัญชีกับบัญชีที่
โอนรายการละ 
- ส่งข้อมูลแบบ Next Day อัตราค่าธรรมเนียม 0.00  
- ส่งข้อมูลแบบ Same Day อัตราค่าธรรมเนียม 0.00 

2. อัตราค่าธรรมเนียมการขอยกเลิกรายการ ครั้งละ 0.00 บาท 
3. การส่งข้อมูล/ค าขอ เลือกส่งข้อมูลผ่านระบบบริการ SCB Business Net 

ระบุ Corporate ID :  CBZ0817 
4. บัญชีผู้ขอใช้บริการ ประเภทบัญชี  เดินสะพัด 

บัญชีเลขที่  316-303572-2 
ชื่อบัญชี  มหาวิทยาลัยมหิดล เงินงบบุคลากร 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขา ศาลายา 

5. ผู้มีอ านาจลงนามของผู้ใช้บริการพร้อมประทับตรา ลงนามโดยผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายกลุ่มที่ 1 ระดับ
หัวหน้าคือหัวหน้างานการเงินกองคลัง และกลุ่มท่ี 2 
ระดับรองอธิการบดีคือรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 

ข้อพึงระวัง  : 
 1. อัตราค่าธรรมเนียมการโอน (หมายเลข 1) โดยมหาวิทยาลัยได้ตกลงใช้บริการระบบการโอนเงิน
อัตโนมัติ (SCB Payroll) โดยเลือกการส่งข้อมูลเข้าระบบธนาคารแบบ Next Day และแบบ Same Day โดย
อัตราค่าธรรมเนียมในการโอนระบุเป็น -0.00- บาทเนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมกับ
ทางธนาคารเป็นกรณีพิเศษ 
 2. อัตราค่าธรรมเนียมการขอยกเลิกรายการ (หมายเลข 2) ระบุเป็น -0.00- บาทเป็นเพราะ
มหาวิทยาลัยได้ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมกับทางธนาคารเป็นกรณีพิเศษ 
 3. รายชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินพร้อมประทับตรานิติบุคล (หมายเลข 5) จะต้องเป็นรายชื่อผู้มี
อ านาจสั่งจ่ายเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 
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4. เอกสารแนบ 7 แนบท้ายบันทึกข้อตกลงการใช้บริการ SCB Business Pay รายละเอียดการใช้
บริการเสริม (Supplemental Services) ของบริการแจ้งเตือนผู้รับเงิน ซึ่งต้องใช้แบบฟอร์มตามภาพที่ 4.27 
และมีขั้นตอนการกรอกข้อมูลตามตารางที่ 4.25 ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 4.27 เอกสารแนบ 7 บันทึกข้อตกลงการใช้บริการระบบ SCB Payroll 
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ตารางที่ 4.25 การกรอกเอกสารแนบ 7 บันทึกข้อตกลงระบบ SCB Payroll 
หัวข้อแบบฟอร์ม รายละเอียดการกรอกข้อมูล 

1. บริการแจ้งเตือนผู้รับเงิน (Notify) เลือกบริการแจ้งเตือนผู้รับเงินทาง Email ฉบับละ 
 -0- บาท 

2. ผู้มีอ านาจลงนามของผู้ใช้บริการพร้อมประทับตรา ลงนามโดยผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายกลุ่มที่ 1 ระดับ
หัวหน้างานการเงิน และกลุ่มที่ 2 คือระดับรอง
อธิการบดีฝ่ายการคลัง 

 

ข้อพึงระวัง  :   
1. บริการแจ้งเตือนผู้รับเงิน (Notify) (หมายเลข 1) ระบุแจ้งเตือนผู้รับเงินทาง email ฉบบัละ -0- 

บาท เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไดข้อยกเว้นค่าธรรมเนียมกับทางธนาคารเป็นกรณีพิเศษ 
2. รายชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินพร้อมประทับตรานิติบุคล (หมายเลข 2) จะต้องเป็นรายชื่อผู้มี

อ านาจสั่งจ่ายเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 
 

5. หนังสือยินยอมการใช้บริการ SCB Business Net ส าหรับยินยอมการใช้บริการในระบบ SCB 
Business Net ของมหาวิทยาลัยซึ่งต้องใช้แบบฟอร์มตามภาพที่ 4.28 และมีขั้นตอนการกรอกข้อมูลตาม
ตารางที่ 4.26 ดังนี้ 

 
ภาพที่ 4.28 หนังสือยินยอมการใช้บริการ SCB Business Net 
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ตารางที่ 4.26 การกรอกหนังสือยินยอมการใช้บริการ SCB Business Net 
หัวข้อในแบบฟอร์ม รายละเอียดการกรอกข้อมูล 

1. เรียนผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขา ศาลายา 
 

2. ข้าพเจ้า (ชื่อบัญชีบริษัทในเครือ/ชื่อบัญชี
กรรมการ) 

ชื่อบัญชีคือ มหาวิทยาลัยมหิดล เงินงบบุคลากร 
 

3. โดย นาย/นาง/นางสาว ชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายกลุ่มที่ 1 และกลุ่มท่ี 2 คือ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประดิษฐ์ สมประกิจและ
นางกานดา ทองกลัด 
 

4. เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนมีความประสงค์ให้
(โปรดระบุชื่อบริษัทผู้สมัครใช้บริการ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

5. เลขที่บัญชี 316-303572-2 
6. ลายมือชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงิน ลงนามผู้มีอ านาจอนุมัติกลุ่มท่ี 1 คือหัวหน้างาน

การเงินกองคลังและกลุ่มท่ี 2 คือรองอธิการบดีฝ่าย
การคลัง 

 

ข้อพึงระวัง  :  รายชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินพร้อมประทับตรานิติบุคล (หมายเลข 6) จะต้องเป็นรายชื่อ
ผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 
 

 1 4 ระบบบริการตรวจสอบบัญชีผู้รับเงินอัตโนมัติ SCB Pre-registered Payment 

การขอเปิดใช้งานระบบบริการตรวจสอบบัญชีผู้รับเงินอัตโนมัติ SCB Pre-registered Payment 
ต้องใช้แบบฟอร์มและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

• แบบค าขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ SCB Business Net 
• บันทึกข้อตกลงการใช้บริการ SCB Business Pay 
• เอกสารแนบ 7 แนบท้ายบันทึกข้อตกลงการใช้บริการ SCB Business Pay รายละเอียดการใช้

บริการเสริม (Supplemental Services) ของบริการแจ้งเตือนผู้รับเงิน (Notify) 
• ส าเนาค าสั่งสภาเรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดี พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยหัวหน้างานการเงินและ

รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และประทับตรามหาวิทยาลัย 
• ส าเนาเอกสารผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเงินบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของมหาวิทยาลัยพร้อมรับรองส าเนา

ถูกต้องโดยหัวหน้างานการเงิน และรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และประทับตรามหาวิทยาลัย 
• ส าเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องของหัวหน้างานการเงิน และรองอธิการบดีฝ่ายการ

คลัง พร้อมประทับตรามหาวิทยาลัย 
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การกรอกแบบฟอร์มเพ่ือขอเปิดใช้งานระบบบริการตรวจสอบบัญชีผู้รับเงินอัตโนมัติ SCB Pre-
registered Payment มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. แบบค าขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ SCB Business Net ส าหรับการขอเพ่ิมบัญชีและ
เพ่ิมผู้ใช้งานของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้งานในระบบบริการตรวจสอบบัญชีผู้รับเงินอัตโนมัติ (SCB Pre-
registered Payment) ซึ่งต้องใช้แบบฟอร์มตามภาพที่ 4.29 และ 4.30 และมีขั้นตอนการกรอกข้อมูลตาม
ตารางที่ 4.27และ 4.28 ดังนี้ 

 

 

ภาพที่ 4.29 แบบค าขอใช้บริการระบบ SCB Pre-registered Payment 
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ตารางที่ 4.27 การกรอกแบบค าขอใช้บริการระบบ SCB Pre-registered Payment 

หัวข้อแบบฟอร์ม รายละเอียดการกรอกข้อมูล 
1. วันที่ วันที่กรอกแบบค าขอใช้บริการ 

 

2. Corporate ID CBZ0817 
 

3. ชื่อผู้ขอใช้บริการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

4. เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 0994000158378 
 

5. ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ใช้บริการ 999 PUTTAMONTHONSAI 4RD. SALAYA 
PUTTAMONTHON NAKHONPATHOM 73170 
 

6. ข้อมูลส าหรับการติดต่อผู้ขอใช้บริการ ชื่อ-นามสกุล  นางสาวปาริชาติ  เตชะนันท์มณี 
โทรศัพท์ 02-8496193 
Email parichart.tea@mahidol.ac.th 
 

7. บัญชีผู้ขอใช้บริการ เลขที่บัญชี 316-303572-2 
 

8. ชื่อบัญชีผู้ขอใช้บริการ มหาวิทยาลัยมหิดล เงินงบบุคลากร 
 

9. สกุลเงิน THB 
 

10. หมายเหตุ ระบุผูกบัญชีกับ Payroll Pre-registered 
 

11. ผู้ประสานงานธนาคาร ชื่อ-นามสกุล  นายนันทศักดิ์  เอกสิทธิพงษ์ 
ต าแหน่ง/หน่วยงาน Corp.Sturcture&Soltution 
Sales เบอร์โทรศัพท์ 02-5443792 
 

12. ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติสั่งจ่ายเงินพร้อม
ประทับตรา 

ลงนามโดยผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายกลุ่มที่ 1 และกลุ่ม
ที่ 2 คือหัวหน้างานการเงินและรองอธิการบดีฝ่ายการ
คลัง 
 

 

ข้อพึงระวัง  : 
 1. หมายเหตุ (หมายเลข 10) ระบุผูกบัญชีนี้กับระบบตรวจสอบบัญชีผู้รับเงินอัตโนมัติ (SCB Pre-
Registered Payment) 
 2. รายชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินพร้อมประทับตรานิติบุคล (หมายเลข 12) จะต้องเป็นรายชื่อผู้มี
อ านาจสั่งจ่ายเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 
  
 
 

mailto:parichart.tea@mahidol.ac.th
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2. ตารางระบุบทบาทและเงื่อนไขการใช้บริการระบบ SCB Pre-Registered Payment 

 

ภาพที่ 4.30 ตารางระบุบทบาทและเงื่อนไขการใช้งานระบบ SCB Pre-registered Payment 
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ตารางที่ 4.28 การกรอกตารางระบุบทบาทและเงื่อนไขการใช้งานระบบ SCB Pre-registered Payment 

หัวข้อในแบบฟอร์ม รายละเอียดการกรอกข้อมูล 
1. ชื่อผู้ขอใช้บริการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. Corporate ID CBZ0817 
3. วันที่ วันที่กรอกแบบฟอร์ม 
4. จ านวนผู้ขอใช้บริการขอเพ่ิม/ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง
จ านวนผู้ใช้งานรวมทั้งสิ้น 

ระบุจ านวนผู้ใช้งาน 

5. ชื่อ-นามสกุล/email/โทรศัพท์มือถือเป็น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น  

ระบุชื่อ-นามสกุล email เบอร์โทรศัพท์มือถือ ผู้ที่มี
สิทธิใช้งานในระบบ Payroll 

6. User ID เลือก User ID ที่มีสิทธิใช้งาน 
7. เงื่อนไขบทบาทการใช้งาน เลือก  เพ่ิมบทบาทและสิทธิ 
8. บทบาทและสิทธิการใช้บริการตามประเภท
รายการ 

เลือกบทบาทตามกลุ่มผู้มีสิทธิการใช้งานโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มคือ  
กลุ่มที่ 1 ผู้จัดท าข้อมูลในระบบ Maker 
- เลือก  ในช่องบทบาท Viewer และเลือก  ใน
ช่อง Other Pre -Registered 
- เลือก  ในช่องบทบาท Maker และเลือก  ใน
ช่อง Other Pre -Registered 
กลุ่มที่ 2 ผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงิน Signer  
- เลือก  ในช่องบทบาท Viewer และเลือก  ใน
ช่อง Other Pre -Registered 
- เลือก  ในช่องบทบาท Signer และเลือก  ใน
ช่อง Other Pre -Registered 

9. การก าหนดเงื่อนไขการอนุมัติรายการ เลือก  ในช่องอนุมัติรายการโดยผู้อนุมัติรายการ 2 
ท่าน (Maker + Signers) 

10. ชื่อผู้ประสานงานธนาคาร ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
และเบอร์โทรศัพท์ 

นายนันทศักดิ ์เอกสิทธิพงษ์ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
Corp.Sturcture&Solution Sales เบอร์โทรศัพท์ 
02-5443792 

11. ลายมือชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินพร้อม
ประทับตรา 

ลงนามโดยผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายกลุ่มที่ 1 และกลุ่ม
ที ่2 คือหัวหน้างานการเงินและรองอธิการบดีฝ่ายการ
คลัง 
 

 

 



 

 

 

99 

 

ข้อพึงระวัง  :   

 

 1. ชื่ อ  – นามสกุล/ email/ โทรศัพท์ มือถือ  (หมายเลข 5) จะต้องระบุ  email และเบอร์
โทรศัพท์มือถือให้ถูกต้องเพราะธนาคารจะแจ้งรหัสเข้าใช้งาน (User ID) ทางเบอร์โทรศัพท์มือถือ และแจ้ง
รหัสผ่าน (Password) ทาง email 

2. User ID (หมายเลข 6) ควรระบุเป็นชื่อของผู้ใช้งานด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เพ่ือความสะดวกและจดจ าได้
โดยง่ายเพื่อป้องกันปัญหาการลืมรหัสผู้ใช้งาน (User ID) ซึ่งจะท าให้เสียเวลาในการท างาน 

3. เงื่อนไขบทบาทการใช้งาน (หมายเลข 7) เลือกเครื่องหมาย  ในช่องเพ่ิมบทบาทและสิทธิเพราะ
ผู้ใช้งาน User ID รายนี้มีอยู่ในระบบธนาคารแล้ว  ซึ่งถ้าหากกรณีเป็นผู้ใช้งานใหม่ที่ยังไม่มีรายชื่อในระบบ
จะต้องเลือกเครื่องหมาย   ในช่องเพ่ิมผู้ใช้งาน 

4. บทบาทและสิทธิการใช้บริการตามประเภทรายการ (หมายเลข 8) ต้องระบุเลือกสิทธิและบทบาท
ให้ถูกกลุ่ม  ซึ่งรายชื่อผู้ใช้งานตามภาพที่ 4.30 เป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มผู้มีอ านาจอนุมัติรายการ และผู้มี
หน้าที่จัดท าข้อมูล (Maker) ดังนั้นจะต้องเลือก ดังนี้ 

- User ID : UKAT050 อยู่ในกลุ่มผู้มีอ านาจอนุมัติรายการ เลือกเครื่องหมาย  ในช่องบทบาทเป็น
ผู้อนุมัติ (Signer) และเลือกเครื่องหมาย  ในช่องสิทธิการใช้บริการในระบบ Pre-registered Payment ซึ่ง
หมายถึงเป็นผู้อนุมัติรายการในระบบตรวจสอบบัญชีผู้รับเงินอัตโนมัติ (SCB Pre-registered Payment) ของ
ธนาคาร  และเลือกเครื่องหมาย  ในช่องบทบาทสามารถดูรายงานได้ในช่อง Viewer และเลือกเครื่องหมาย 
 ในช่องสิทธิการใช้บริการในระบบ Pre-registered Payment ซึ่งหมายถึงสามารถดูข้อมูลรายงานในระบบ
ตรวจสอบบัญชีผู้รับเงินอัตโนมัติ (SCB Pre-registered Payment)  ในระบบได ้

- User ID : PA01TA0 อยู่ในกลุ่มผู้จัดท าข้อมูลเข้าระบบ (Maker)  เลือกเครื่องหมาย  ในช่อง
บทบาทเป็น Maker และเลือกเครื่องหมาย  ในช่องสิทธิการใช้บริการในระบบ Pre-registered Payment 
ซึ่งหมายถึงเป็นผู้จัดท าข้อมูล (Maker) ในระบบตรวจสอบบัญชีผู้รับเงินอัตโนมัติ (SCB Pre-registered 
Payment)  ของธนาคาร และเลือกเครื่องหมาย  ในช่องบทบาทสามารถดูรายงานได้ในช่อง Viewer และ
เลือกเครื่องหมาย  ในช่องสิทธิการใช้บริการในระบบ Payroll ซึ่งหมายถึงสามารถดูข้อมูลรายงานในระบบ
ตรวจสอบบัญชีผู้รับเงินอัตโนมัติ (SCB Pre-registered Payment) ในระบบได ้
 5. รายชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินพร้อมประทับตรานิติบุคล (หมายเลข 11) จะต้องเป็นรายชื่อผู้มี
อ านาจสั่งจ่ายเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 
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 3. เอกสารแนบ 7 บันทึกข้อตกลงการใช้บริการระบบ SCB Pre-Registered Payment ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับธนาคาร ซึ่งจะต้องใช้แบบฟอร์มตามภาพที่ 4.31 และ 4.32 และมีขั้นตอนการกรอกข้อมูล
ตามตารางท่ี 4.29 และ 4.30 ดังนี้ 

 

ภาพที่ 4.31 เอกสารแนบ 7 บันทึกข้อตกลงการใช้บริการระบบ SCB Pre-registered Payment 
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ตารางที่ 4.29 การกรอกเอกสารแนบ 7 ระบบ SCB Pre-registered Payment 

หัวข้อในแบบฟอร์ม รายละเอียดการกรอกข้อมูล 
1. ลายมือชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินพร้อม
ประทับตรา 

ลงนามโดยผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายกลุ่มที่ 1 ระดับ
หัวหน้างานคือ หัวหน้างานการเงิน และกลุ่มที่ 2 คือ
ระดับรองอธิการบดีคือ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 
 

 

ข้อพึงระวัง  :  รายชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินพร้อมประทับตรานิติบุคล (หมายเลข 1) จะต้องเป็นรายชื่อ
ผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 
 

 

ภาพที่ 4.32 เอกสารแนบ 7 บันทึกข้อตกลงการใช้บริการระบบ SCB Pre-registered Payment 
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ตารางที่ 4.30 การกรอกเอกสารแนบ 7 ระบบ SCB Pre-registered Payment 

หัวข้อในแบบฟอร์ม รายละเอียดการกรอกข้อมูล 
1. บัญชีผู้ขอใช้บริการ ประเภทบัญชีเดินสะพัด 

บัญชีเลขที่ 316-303572-2 
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล เงินงบบุคลากร 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาศาลายา 

2. ลายมือชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินพร้อม
ประทับตรา 

ลงนามโดยผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายกลุ่มที่ 1 และกลุ่ม
ที่ 2 คือหัวหน้างานการเงินและรองอธิการบดีฝ่ายการ
คลัง 

 

ข้อพึงระวัง  :  รายชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินพร้อมประทับตรานิติบุคล (หมายเลข 2) จะต้องเป็นรายชื่อ
ผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 

 
 

1.5 ระบบบริการดูรายการเคลื่อนไหว Statement (Balance & Inquiry) 

การขอเปิดใช้งานระบบบริการดูรายการเคลื่อนไหว Statement (Balance & Inquiry) ต้องใช้
แบบฟอร์มและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 

• แบบค าขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ SCB Business Net 

 

• หนังสือยินยอมการใช้บริการ SCB Business Net 

 

• ส าเนาค าสั่งสภาเรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดี พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยหัวหน้างานการเงินและ
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และประทับตรามหาวิทยาลัย 

 

• ส าเนาเอกสารผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเงินบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของมหาวิทยาลัยพร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้องโดยหัวหน้างานการเงิน และรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และประทับตรามหาวิทยาลัย 

 

• ส าเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องของหัวหน้างานการเงิน และรองอธิการบดีฝ่ายการ
คลัง พร้อมประทับตรามหาวิทยาลัย 

 

การกรอกแบบฟอร์มเพ่ือขอเปิดใช้งานระบบบริการดูรายการเคลื่อนไหว Statement (Balance & 
Inquiry) มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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1. แบบค าขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการดูรายการเคลื่อนไหว Statement (Balance Inquiry) 
ส าหรับการขอเพ่ิมบัญชีและเพ่ิมผู้ใช้งานของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้งานในการดูข้อมูลรายการเคลื่อนไหว 
Statement (Balance&Inquiry) ในบัญชีของมหาวิทยาลัยตามภาพที่ 4.33 และ 4.34 และมีขั้นตอนการกรอก
ข้อมูลตามตารางที่ 4.31 และ 4.32 ดังนี้ 

 
ภาพที่ 4.33 แบบค าขอใช้บริการดูรายการเคลื่อนไหว Statement 
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ตารางที่ 4.31 การกรอกแบบค าขอใช้บริการดูรายการเคลื่อนไหว Statement 

หัวข้อแบบฟอร์ม รายละเอียดการกรอกข้อมูล 
1. วันที่ วันที่กรอกแบบค าขอใช้บริการ 

 

2. Corporate ID CBZ0817 

 

3. ชื่อผู้ขอใช้บริการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 

4. เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 0994000158378 
 
 

5. ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ใช้บริการ 999 PUTTAMONTHONSAI 4RD. SALAYA 
PUTTAMONTHON NAKHONPATHOM 73170 
 
 

6. ข้อมูลส าหรับการติดต่อผู้ขอใช้บริการ ชื่อ-นามสกุล  นางสาวปาริชาติ  เตชะนันท์มณี 
โทรศัพท์ 02-8496193 
Email parichart.tea@mahidol.ac.th 
 
 

7. เพ่ิมบัญชี เลือก   เพ่ิมบัญชี 
 
 

8. บัญชีผู้ขอใช้บริการ เลขที่บัญชี 316-280058-0 
 
 

9. ชื่อบัญชีผู้ขอใช้บริการ มหาวิทยาลัยมหิดล เงินงบบุคลากร 
 
 

10. สกุลเงิน THB 
 

11. ผู้ประสานงานธนาคาร ชื่อ-นามสกุล  นายนันทศักดิ์  เอกสิทธิพงษ์ 
ต าแหน่ง/หน่วยงาน Corp.Sturcture&Soltution 
Sales เบอร์โทรศัพท์ 02-5443792 
 
 

12. ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติสั่งจ่ายเงินพร้อม
ประทับตรา 

ลงนามโดยผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายกลุ่มที่ 1 ระดับ
หัวหน้างานคือ หัวหน้างานการเงิน และกลุ่มที่ 2 คือ
ระดับรองอธิการบดีคือ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 

 

 
 

ข้อพึงระวัง  :  รายชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินพร้อมประทับตรานิติบุคล (หมายเลข 12) จะต้องเป็น
รายชื่อผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 

 
 

 

mailto:parichart.tea@mahidol.ac.th
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 2. ตารางระบุบทบาทและเงื่อนไขการใช้บริการดูรายการเคลื่อนไหว Statement 

 
ภาพที่ 4.34 ตารางระบุบทบาทและเงื่อนไขการใช้งานดูรายการเคลื่อนไหว Statement 
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ตารางที่ 4.32 การกรอกตารางระบุบทบาทและเงื่อนไขการใช้บริการดูรายการเคลื่อนไหว Statement 
หัวข้อในแบบฟอร์ม รายละเอียดการกรอกข้อมูล 

1. ชื่อผู้ขอใช้บริการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 

2. Corporate ID CBZ0817 

 
 

3. วันที่ วันที่กรอกแบบฟอร์ม 

 
 

4. จ านวนผู้ขอใช้บริการขอเพ่ิม/ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง
จ านวนผู้ใช้งานรวมทั้งสิ้น 

ระบุจ านวนผู้ใช้งาน 

5. ชื่อ-นามสกุล/email/โทรศัพท์มือถือเป็น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น 

ระบชุื่อ-นามสกุล email เบอร์โทรศัพท์มือถือ ผู้ที่มี
สิทธิใช้งาน 

 
 

6. User ID ระบุ User ID ที่มีสิทธิใช้งาน 

 
 

7. เงื่อนไขบทบาทการใช้งาน เลือก  เพ่ิมบทบาทและสิทธิ 
 
 

8. บทบาทและสิทธิการใช้บริการตามประเภท
รายการ 

เงื่อนไขบทบาทการใช้งานเลือก  เลือก Viewer  
และสิทธิการใช้บริการเลือก  Balance & Inquiry 

 
 

9. ชื่อผู้ประสานงานธนาคาร ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
และเบอร์โทรศัพท์ 

นายนันทศักดิ ์เอกสิทธิพงษ์ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
Corp.Sturcture&Solution Sales เบอร์โทรศัพท์ 
02-5443792 

 
 

10. ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติสั่งจ่ายเงินพร้อม
ประทับตรา 

ลงนามโดยผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายกลุ่มที่ 1 และกลุ่ม
ที่ 2 คือหัวหน้างานการเงินและรองอธิการบดีฝ่ายการ
คลัง 
 
 
 

ข้อพึงระวัง  :   

 1. ชื่ อ  – นามสกุล/ email/ โทรศัพท์ มือถือ  (หมายเลข 5) จะต้องระบุ  email และเบอร์
โทรศัพท์มือถือให้ถูกต้องเพราะธนาคารจะแจ้งรหัสเข้าใช้งาน (User ID) ทางเบอร์โทรศัพท์มือถือ และแจ้ง
รหัสผ่าน (Password) ทาง email 

2. User ID (หมายเลข 6) ควรระบุเป็นชื่อของผู้ใช้งานด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เพ่ือความสะดวกและจดจ าได้
โดยง่ายเพื่อป้องกันปัญหาการลืมรหัสผู้ใช้งาน (User ID) ซึ่งจะท าให้เสียเวลาในการท างาน 
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3. เงื่อนไขบทบาทการใช้งาน (หมายเลข 7) เลือกเครื่องหมาย  ในช่องเพ่ิมบทบาทและสิทธิเพราะ
ผู้ใช้งาน User ID รายนี้มีอยู่ในระบบธนาคารแล้ว  แต่ถ้าหากกรณีเป็นผู้ใช้งานใหม่ที่ยังไม่มีรายชื่อในระบบ
จะต้องเลือกเครื่องหมาย   ในช่องเพ่ิมผู้ใช้งาน 
 4. รายชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินพร้อมประทับตรานิติบุคล (หมายเลข 10) จะต้องเป็นรายชื่อผู้มี
อ านาจสั่งจ่ายเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 

 
3. หนังสือยินยอมการใช้บริการ SCB Business Net ส าหรับยินยอมการใช้บริการในระบบ SCB 

Business Net ของมหาวิทยาลัยซึ่งต้องใช้แบบฟอร์มตามภาพที่ 4.35 และมีขั้นตอนการกรอกข้อมูลตาม
ตารางที่ 4.34 ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 4.35 หนังสือยินยอมการใช้บริการดูรายการเคลื่อนไหว Statement 
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ตารางที่ 4.33 การกรอกหนังสือยินยอมการดูรายการเคลื่อนไหว Statement 
หัวข้อในแบบฟอร์ม รายละเอียดการกรอกข้อมูล 

1. เรียนผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขา ศาลายา 

 

2. ข้าพเจ้า (ชื่อบัญชีบริษัทในเครือ/ชื่อบัญชี
กรรมการ) 

ชื่อบัญชีคือ มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทดรองจ่าย กอง
คลัง 

 

3. โดย นาย/นาง/นางสาว ชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายกลุ่มที่ 1 และกลุ่มท่ี 2 คือ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประดิษฐ์ สมประกิจและ
นางกานดา ทองกลัด 

 

4. เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนมีความประสงค์ให้
(โปรดระบุชื่อบริษัทผู้สมัครใช้บริการ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

5. เลขที่บัญชี 316-280058-0 

 

6. ลายมือชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินกลุ่มที่ 1 ลงนามโดยหัวหน้างานการเงินกองคลัง 

 

7. ลายมือชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินกลุ่มที่ 2 ลงนามโดยรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 

 

 

ข้อพึงระวัง  :  รายชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินพร้อมประทับตรานิติบุคล (หมายเลข 10) จะต้องเป็น
รายชื่อผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 

 

2  การพัฒนาระบบ MU-ERP เพื่อรองรับการท างานในระบบ SCB Business Net 
   2.1 งานบัญชีบริหารและพัฒนาระบบด าเนินการจัดท าเรื่องขออนุมัติเพ่ิมความต้องการในระบบ 
ERP (MU-ERP Request Form) เพ่ือรองรับการท างานในระบบ SCB Business Net ให้เป็นไปตามเงื่อนไข

ในแบบกองคลัง (MUERP Request Form)1          และจัดท าขั้นตอนแนวปฏิบัติและคู่มือการปฏิบัติงานจัดท า
ข้อมูลในระบบ MU-ERP เข้าระบบ SCB Business Net 
   2.2 กองเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการพัฒนาระบบ MU-ERP ตามแบบฟอร์มกองคลัง (MUERP 
Request Form) ทีไ่ด้รับการอนุมัติ 
 เจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือขออนุมัติการขอเปิดใช้
งานในระบบ SCB Business Net  ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และหากได้รับการอนุมัติจึง
ขอให้ลงนามในแบบฟอร์มการขอเปิดใช้งาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องของแต่ละระบบ ซ่ึงผู้มีอ านาจในการ
อนุมัติในการขอเปิดใช้งานในระบบ SCB Business Net คือ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง  ส่วนผู้มีอ านาจใน
การลงนามในเอกสารการขอเปิดใช้งานและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องของแต่ละระบบคือ รองอธิการบดีฝ่าย
การคลังและหัวหน้างานการเงิน โดยเรื่องดังกล่าวต้องน าเสนอผ่านหัวหน้างานการเงิน ผู้อ านวยการกองคลัง 
และรองอธิการบดีฝ่ายการคลังเพื่อโปรดลงนามในปัจจุบัน  
  

1  ตัวอย่างเอกสารขอพัฒนาระบบกองคลัง (MUERP Request Form) (ภาคผนวกหน้า 219) 
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  และเจ้าหน้าที่งานบัญชีบริหารและพัฒนาระบบเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าเรื่องขอพัฒนาระบบ 
MU-ERP เพ่ือรองรับการท างานในระบบ SCB Business Net ซึ่งผู้มีอ านาจในการอนุมัติ คือ หัวหน้างานบัญชี
บริหารและพัฒนาระบบ ผู้อ านวยการกองคลัง และรองอธิการบดีฝ่ายการคลังผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจลงนาม
อนุมัต ิ
  

 3  การตรวจสอบและจัดส่งเอกสารให้ธนาคาร 
 เอกสารแบบฟอร์มการขอเปิดใช้งาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอเปิดใช้งานในระบบ SCB 
Business Net ที่ได้รับการอนุมัติและลงนามจากผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่การเงิน ผู้รับผิดชอบจะต้อง
ด าเนินการตรวจสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน  และด าเนินการจัดส่งเอกสารทั้งหมดให้ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) สาขาศาลายา โดยจ่าหน้าซองเอกสารถึงคุณนันทศักดิ์ เอกสิทธิพงษ์ผู้จัดการ TB Solution 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาชิดลม ชั้น 7 โซน C ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
และเมื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วนจะด าเนินการอนุมัติและ Set ระบบ และเมื่อธนาคาร
ด าเนินการเรียบร้อยแล้วทางธนาคารจะแจ้งเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการต่อไป 

 

 4. การทดสอบระบบและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานฯ 
 เจ้าหน้าที่การเงินผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการจัดส่งเอกสารให้ทางธนาคารแล้ว จะต้องด าเนินการ
ทดสอบระบบและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานให้ส่วนงานและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 • แจ้งการจัดส่งเอกสารให้ธนาคารว่ามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดส่งเอกสารให้ธนาคารไทยพาณิชย์ 
สาขาศาลายาเมื่อวันที่เท่าไหร่ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อประสานงานในการรับเอกสารกับทางสาขา 
 • ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้า IT ของธนาคาร เจ้าหน้า IT ของกองเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย  
เจ้าหน้าที่ IT และเจ้าหน้าที่ AP ของกองคลังเพ่ือท าการทดสอบน าข้อมูลของมหาวิทยาลัยในระบบ MU-ERP 
เข้าสู่ระบบ SCB Business Net และทดสอบการใช้งานในระบบ SCB Business Net 
 • แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานการใช้งานในระบบ SCB Business Net ให้ส่วนงานและ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ 
 
 

เทคนิคและข้อควรค านึงในการปฏิบัติงานขั้นตอนการปฏิบัติงานในการขอเปิดใช้งานฯ 
1. การด าเนินการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของธนาคาร 

 การด าเนินการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารในการจัดท าแบบฟอร์ม บันทึกข้อตกลง
การใช้บริการในระบบ SCB Business Net และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอเปิดใช้งานในระบบของ
ธนาคารนั้นมีเทคนิคและข้อควรค านึงในการปฎิบัติงาน การก าหนดผู้ใช้งานในระบบ SCB Business Net ใน
แบบค าขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ SCB Business Net จะต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการ
จ่ายเงิน พ.ศ. 2551 ดังนี้ 
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 1.1 ผู้ท ารายการ (Maker) 1 รายโดยผู้มีสิทธิในการท ารายการในระบบจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่งาน
การเงินกองคลัง และรายชื่อผู้ท ารายการควรมีรายชื่อมากกว่า 1 รายเพ่ือความคล่องตัวและรวดเร็วในการ
จ่ายเงินของงานการเงินกองคลัง และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้กรณีเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
 1.2 ผู้อนุมัติรายการ (Signer) 2 รายโดยผู้มีสิทธิในการอนุมัติรายการในระบบจะต้องเป็นผู้มีอ านาจ
ในการลงนาม ดังนี้ 
 • ผู้อนุมัติรายการ (Signer 1) จะต้องเป็นระดับหัวหน้างานในกองคลังมหาวิทยาลัย ได้แก่ หัวหน้า
งานการเงิน หัวหน้างานงบประมาณ หัวหน้างานบัญชี และหัวหน้างานบัญชีบริหารและพัฒนาระบบ เป็นต้น 
โดยจะต้องมีรายชื่อในเอกสารเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเช็คบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของกองคลัง 
มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน  
 • ผู้อนุมัติรายการ (Signer 2) จะต้องเป็นระดับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้แก่ อธิการบดี รอง
อธิการบดีฝ่ายการคลัง รองอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นต้น โดยจะต้องมีรายชื่อใน
ประกาศค าสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี และในเอกสารเป็นผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเช็คบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน  
  

2  การพัฒนาระบบ MU-ERP เพื่อรองรับการท างานในระบบ SCB Business Net 
 การจัดท าเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา ซึ่งผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจลงนามอนุมัติเพ่ือขอเปิดใช้งานใน
ระบบ SCB Business Net ของมหาวิทยาลัย คือ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง  และผู้มีอ านาจลงนามในการ
แบบฟอร์มและเอกสารต่าง ๆ เพ่ือขอเปิดใช้งานในระบบ SCB Business Net คือ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
และหัวหน้างานการเงิน ซึ่งรายชื่อผู้มีอ านาจลงนามในต าแหน่งดังกล่าว จะต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่อใน
ประกาศค าสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี และมีรายชื่อเป็นผู้ที่มีอ านาจลงนามสั่งจ่าย
ในเช็คของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ของกองคลังมหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน  และ
ผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจลงนามอนุมัติการพัฒนาระบบ MU-ERP เพ่ือรองรับการท างานในระบบ SCB 
Business Net ของธนาคาร คือ หัวหน้างานบัญชีบริหารและพัฒนาระบบ ผู้อ านวยการกองคลัง และรอง
อธิการบดีฝ่ายการคลัง 
 

 3  การตรวจสอบและจัดส่งเอกสารให้ธนาคาร 

 • ตรวจสอบเอกสารเพ่ือขอเปิดใช้งานในระบบ SCB Business Net ให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตาม
เงื่อนไขการขอใช้บริการของแต่ละประเภทของธนาคาร 

 • ตรวจสอบการลงนามของผู้บังคับบัญชาให้ครบถ้วนทั้ง 2 รายคือ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และ
หัวหน้างานการเงิน ซึ่งทั้ง 2 รายชื่อต้องลงนามในทุกหน้าของเอกสารพร้อมประทับมหาวิทยาลัยทุกหน้า 

 • การจัดส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารไทยพาณิชย์   เจ้าหน้าที่การเงินผู้รับผิดชอบจะต้องถ่าย
ส าเนาเอกสารทั้งหมดเก็บไว้ที่กองคลัง มหาวิทยาลัยจ านวน 1 ชุด เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานในการขอ
ด าเนินการขอเปิดใช้งานในระบบ SCB Business Net และเพ่ือไว้ใช้ป้องกันการเกิดปัญหากรณีธนาคารได้
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เอกสารล่าช้าซึ่งเกิดจากการจัดส่งเอกสารของธนาคาร ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถแสกนส าเนาเอกสารดังกล่าว
ส่งให้ธนาคารเพ่ือให้ธนาคารสามารถน าส าเนาเอกสารดังกล่าวเพ่ือไปด าเนินการต่อไปได้ 
 

 4. การทดสอบระบบและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงาน 

 การทดสอบระบบและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานเป็นการร่วมด าเนินการท างานของงาน
การเงิน งานบัญชีบริหารและพัฒนาระบบ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) โดยมีวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. การทดสอบระบบ จะต้องเป็นการท างานและติดต่อประสานงานคือ เจ้าหน้าที่ IT ของธนาคาร 
เจ้าหน้าที่ IT ของมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ IT และเจ้าหน้าที่ AP ของกองคลังเพ่ือท าการทดสอบน าข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยในระบบ MU-ERP ระบบฐานข้อมูลกองคลังเข้าระบบ SCB Business Net ซึ่งเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในรูปแบบ Format2    ของบริการต่าง ๆ ของระบบ 
SCB Business Net ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถสอบถามติดต่อประสานงานโดยตรงกับทางเจ้าหน้าที่ของ
ธนาคาร  เพ่ือที่จะได้มีความรู้ และความเข้าใจ สามารถจัดท าข้อมูลในระบบ MU-ERP และระบบฐานข้อมูล
กองคลังเพ่ือ Upload ข้อมูลเข้าระบบของธนาคารได้  

 2. มหาวิทยาลัยจะต้องแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการส่งข้อมูลใน
ระบบ MU-ERP และระบบฐานข้อมูลกองคลังเข้าระบบ SCB Business Net ซ่ึงจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
 

 2.1 การส่งข้อมูลการใช้บริการออกเช็คอัตโนมัติ (SCB Cheque Issuance) ในระบบ SCB Business 
Net นั้นทางมหาวิทยาลัยจะต้องก าหนดการส่งข้อมูลเป็นแบบ Next Day เพ่ือเผื่อระยะเวลาให้ธนาคาร
ด าเนินการจัดพิมพ์เช็คและใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้มหาวิทยาลัย   ซึ่งระบบ Next Day มหาวิทยาลัย
จะต้องส่งข้อมูลเข้าระบบธนาคารล่วงหน้า 1 วัน และให้ธนาคารตัดเงินจากบัญชีของมหาวิทยาลัยล่วงหน้า 1 
วันก่อนวันที่บนหน้าเช็ค   

 

 ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยบันทึกจ่ายเช็คและก าหนดวันที่หน้าเช็คเป็นวันที่ 10 มกราคม 2560   
ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้อนุมัติรายการ Signer 1 และ Signer 2 จะต้องด าเนินการอนุมัติรายการในระบบให้
เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 8 มกราคม 2560 เพ่ือที่ธนาคารจะได้สามารถด าเนินการตัดเงินบัญชีมหาวิทยาลัย 
และจัดพิมพ์เช็คและใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายภายในวันที่ 9 มกราคม 2560 และสามารถด าเนินการจัดส่ ง
เช็คและใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายกลับมาให้มหาวิทยาลัยภายในเวลา 9.00 น. ของวันที่ 10 มกราคม 2560  

 

 2.2 การส่งข้อมูลการใช้บริการโอนเงินอัตโนมัติเพ่ือคู่ค้า (SCB Direct Credit) และบริการโอนเงิน
อัตโนมัติเพ่ือจ่ายเงินเดือน/ ค่าจ้าง/ ค่าตอบแทน (SCB Payroll) ในระบบ SCB Business Net นั้นทาง
มหาวิทยาลัยจะต้องก าหนดการส่งข้อมูลเป็น Next Day โดยระบบ Next Day มหาวิทยาลัยจะต้องส่งข้อมูล
เข้าระบบธนาคารล่วงหน้า 1 วัน และให้ธนาคารตัดเงินจากบัญชีของมหาวิทยาลัยล่วงหน้า 1 วันก่อนวันที่
มหาวิทยาลัยก าหนดวันโอนเงิน 
2  ตัวอย่าง Format ของระบบ SCB Business Net (ภาคผนวกหน้า 222) 
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  ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยก าหนดโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 10 มกราคม 2560 ผู้อนุมัติรายการ Signer 
1 และ Signer 2 จะต้องด าเนินการอนุมัติรายการในระบบให้เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 9 มกราคม 2560  
เพ่ือที่ธนาคารจะได้สามารถด าเนินการตัดเงินมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 9 มกราคม 2560 และโอนเงินเข้าบัญชี
ได้ภายในวันที่ 10 มกราคม 2560     ซึ่งการก าหนดการส่งข้อมูลแบบ Next Day นั้นเพ่ือให้ผู้ท ารายการและ
อนุมัติรายการมีระยะเวลาในการท างานไม่ต้องเร่งรีบซึ่งอาจจะท าให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้     และนอกจาก
ก าหนดการส่งข้อมูลเป็น Next Day แล้วมหาวิทยาลัยจะต้องก าหนดการส่งข้อมูลเป็น Same Day  ด้วยเพ่ือ
รองรับกรณีการจ่ายเงินเร่งด่วน เช่น การจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยให้ส่วนงานโดยระบบ Same Day มหาวิทยาลัย
จะสามารถส่งข้อมูลเข้าระบบธนาคารและให้ธนาคารตัดเงินและโอนเงินภายในวันเดียวกันได้ ตัวอย่างเช่น 
มหาวิทยาลัยก าหนดโอนเงินเข้าบัญชีส่วนงานในวันที่ 10 มกราคม 2560 ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องอนุมัติ
รายการในระบบภายในวันที่ 10 มกราคม 2560 เพ่ือที่ทางธนาคารสามารถด าเนินการตัดเงินและโอนเงินเข้า
บัญชีส่วนงาน หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ภายในวันที่ 10 มกราคม 2560 ได ้
 
 

ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินการหลังจากธนาคารเปิดการใช้งานระบบ SCB Business Net 
 การด าเนินการหลังจากธนาคารได้เปิดการใช้งานในระบบ SCB Business Net ธนาคารจะแจ้งการ
อนุมัติการขอใช้บริการ SCB Business Net กับเจ้าหน้าที่การเงินผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินการแจ้งผู้ใช้งาน ดังนี้ 
 1. แจ้งผู้ใช้งานให้ตรวจสอบรหัส Corporate ID รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ซึ่งธนาคารจะแจ้งรหัส 
Corporate ID รหัสผู้ ใช้งานทางเบอร์โทรศัพท์มือถือ และแจ้งรหัสผ่านทาง e-mail ของผู้ใช้งานตาม
แบบฟอร์มการขอเปิดใช้งาน ซึ่งการเข้าใช้บริการครั้งแรกผู้ใช้งานจะต้องด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1.1 เข้าใช้งานระบบให้เข้าหน้าหลักบริการ SCB Business Net โดยพิมพ์ URL : 
https://www.scbbusinessnet.com โดยรหัสบริษัท (Corporate ID) ธนาคารจะจัดส่งให้ทาง SCB ไปที่
เบอร์มือถือที่ระบุไว้ในใบสมัคร รหัสผู้ใช้งาน (User ID) ใช้ข้อมูลตามที่บริษัทได้ระบุไว้ในใบสมัครและรหัสผ่าน 
(Password) ใช้ข้อมูลตามที่ธนาคารแจ้งใน e-mail  

 1.2 กรอกข้อมูลรหัสบริษัท (Corporate ID) ที่ช่อง “รหัสบริษัท” 
 1.3 กรอกข้อมูลรหัสผู้ใช้งาน (User ID) ที่ช่อง “รหัสผู้ใช้งาน” 
 1.4 ใส่รหัสผ่าน (Password) ข้างต้นที่ช่อง “รหัสผ่าน” เป็นรหัสผ่านในการเข้าระบบครั้งแรก 
จากนั้นให้กดปุ่ม “Login” เพ่ือเข้าสู่ระบบ 
 1.5 ระบบจะแสดงหน้า Service Agreement ให้กดปุ่ม “ยอมรับ” เพ่ือยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ 
 1.6 ระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้งานก าหนดรหัสผ่านใหม่ โดยรหัสผ่านใหม่จะต้องมีความยาว 7-12 ตัวอักษร 
ประกอบด้วย ตัวอักษร (A-Z และ a-z) ตัวเลข (0-9) และอักขระพิเศษ และต้องไม่ซ้ ากับรหัสผู้ใช้งาน (User 
ID) 

 1.7 การด าเนินการใช้งานในระบบ SCB Business Net ของผู้ใช้งานจะแตกต่างกันไปของแต่ระบบ 
และเงื่อนไขบทบาทการใช้งานที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มแบบค าขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงระบบ SCB Business 
Net ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารจะเป็นผู้อธิบายและอบรมการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ของกองคลังต่อไป 

 

https://www.scbbusinessnet.com/
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 2. แจ้ง Administrator ของมหาวิทยาลัย คือ ผู้อ านวยการกองคลังให้ด าเนินการก าหนดสิทธิการใช้
งาน (Entitlement) ก าหนดกลุ่มการท างาน ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ (ออนไลน์) ได้อธิบายขั้นตอนการ
ด าเนินการก าหนดสิทธิการใช้งาน ดังนี้ 
 

 • การก าหนดสิทธิการใช้งานเป็นการก าหนดเงื่อนไขการอนุมัติ (Panel Authorization) ซึ่งเป็นการ
ตั้งค่าอ านาจอนุมัติรายการภายใต้ระบบ SCB Business Net ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานตั้งค่าอ านาจการ
อนุมัติต่าง ๆ เสร็จสิ้น ระบบจะท าการตรวจสอบและบังคับใช้อ านาจการอนุมัติรายการตามที่มหาวิทยาลัยได้
ตั้งไว้ในทันทีโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
 

 1. เลือกที่ Admin > Entitlement > Panel Authorization เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการก าหนดเงื่อนไข
การอนุมัต ิ
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 2. เมื่อเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าอ านานการอนุมัติ “Panel Authorization List” ระบบจะแสดง
รายละเอียดข้อมูลแบ่งเป็น 2 ดังนี้ 
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 2.1 Panel Authorization Group List แสดงกลุ่มผู้ใช้บริการทั้งหมดภายในระบบ ซึ่งมีทั้งสิ้น 5 
กลุ่ม ตั้งแต่กลุ่ม A-E โดยผู้ใช้บริการที่จะสามารถอนุมัติรายการภายในระบบได้นั้น ต้องมีการก าหนดให้อยู่
ภายในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในกลุ่ม A-E นั้น 
 2.2 Panel Authorization Profile List แสดงถึง Profile การตั้งค่าอ านาจการอนุมัติของบริษัทโดย
สามารถก าหนดอ านาจการอนุมัติรายการของกลุ่มผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงวงเงินที่ก าหนด 

 

 ในการตั้งค่าอ านาจการอนุมัติรายการที่สมบรูณ์นั้น ต้องท าการก าหนดข้อมูลของทั้ง 2 ส่วนข้างต้นให้
เรียบร้อยเพื่อให้การตั้งค่าอ านาจการอนุมัตินั้นมีผลบังคับใช้งานได้ 
 

 วิธีการก าหนดค่าในส่วน Panel Authorization Group List 
 ท าการก าหนดผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่ม ซึ่งสามารถก าหนดได้ตั้งแต่กลุ่ม A – E ให้ท าการเลือกกลุ่มที่
ต้องการเพ่ิมผู้ใช้บริการ โดยการคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น การก าหนดผู้ใช้บริการในกลุ่ม A คลิกที่ 
“Group A” ระบบจะเข้าสู่หน้าจอก าหนดผู้ใช้บริการในกลุ่ม A ซึ่งหน้าจอจะแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
 • User List  แสดงรายชื่อผู้ใช้บริการทั้งหมดภายในบริษัท เพื่อให้ก าหนดเข้าสู่กลุ่มที่ต้องการ 
 • Selected Users for Group  แสดงรายชื่อผู้ใช้บริการที่ถูกเลือกเข้าอยู่ในกลุ่ มซึ่งการก าหนด
ผู้ใช้บริการเข้าสู่กลุ่มนั้นท าได้โดย 
 1. เลือกผู้ใช้บริการที่ต้องการจาก User List ด้านซ้ายมือจากนั้นเลือกที่ “Add” เพ่ือท าการเพ่ิม
ผู้ใช้บริการเข้าสู่กลุ่ม3 

 

 
 

 2. เมื่อผู้ใช้บริการถูกก าหนดเข้าสู่กลุ่มเรียบร้อยแล้ว ชื่อผู้ใช้บริการจะปรากฎอยู่ท่ี “Selected Users 
for Group” เลือกที่ “Preview Group” เพ่ือตรวจสอบการก าหนดผู้ใช้บริการในกลุ่มก่อนที่จะบันทึกเข้าสู่
ระบบ 
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 3. ระบบจะแสดงรายละเอียดสรุปของการก าหนดผู้ใช้บริกรในกลุ่มให้ทราบ Administrator สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องของการก าหนดผู้ใช้บริการในกลุ่มที่สร้างอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ หากต้องการที่จะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อมูล สามารถเลือกท่ี “Edit Group” เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูลได้ตามที่ต้องการ กรณีที่ไม่มีข้อมูล
ที่ต้องการแก้ไขเลือกท่ี “Submit Group” 

 
 
 

   
 
 

 4. เมื่อท ารายการส าเร็จแล้ว ระบบจะแสดงผลว่าได้ท าการบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการเข้าสู่กลุ่มเป็นที่
เรียบร้อยแล้วเป็น “Successful Updated” ซึ่งสามารถก าหนดผู้ใช้บริการเข้าสู่กลุ่มอื่น ๆ ได้ตามวิธีข้างต้น 
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 การก าหนดค่าในส่วน Panel Authorization Profile List 
 1. เลือก “New Profile” เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการก าหนดค่าอ านาจการอนุมัติรายการส าหรับบริษัท 

 
 
 

   
 

 2. เมื่อระบบเข้าสู่หน้าจอการก าหนดค่าการอนุมัติรายการส าหรับบริษัท ให้ระบุรายละเอียดข้อมูล
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 

 2.1 Profile Name ระบุชื่อ Profile ที่ท่านต้องการสร้าง 
 2.2 Min Amount จ านวนเงินขั้นต่ าของวงเงินที่ท่านต้องการก าหนดอ านาจอนุมัติ 
 2.3 Max Amount จ านวนเงินสูงสุดของวงเงินที่ท่านต้องการก าหนดอ านาจอนุมัต ิ
 2.4 Authorization  Level ก าหนดอ านาจการอนุมัติภายในช่วงวงเงินที่ก าหนดโดยการเลือกกลุ่ม
ผู้อนุมัตใิห้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ต้องการ 

.. 
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 ตัวอย่างเช่น ภายในวงเงิน 0.01 ถึง 20,000,000.00 สามารถอนุมัติรายการภายใต้ 2 เงื่อนไข คือ 
 • เงื่อนไขที่ 1 กลุ่ม A และ กลุ่ม A 
 • เงื่อนไขที่ 2 กลุ่ม A และ กลุ่ม B 
 
 

 หมายถึง ภายในช่วงวงเงิน 0.01 ถึง 20,000,000 ต้องการผู้อนุมัติรายการ 2 ท่านตามเงื่อนไข ดังนี้ 
หากผู้อนุมัติคนที่ 1 เป็นผู้ใช้บริการในกลุ่ม A และผู้อนุมัติในกลุ่มที่ 2 จะเป็นผู้ใช้บริการในกลุ่ม A หรือ กลุ่ม 
B ก็ได้จากเงื่อนไข A -> A และ A -> B แต่หากผู้อนุมัติคนที่ 1 เป็นผู้ใช้บริการในกลุ่ม B ผู้อนุมัติคนที่ 2 ต้อง
เป็นผู้ใช้บริการในกลุ่ม A เท่านั้น จากเงื่อนไขในข้อ 2  เนื่องจากล าดับไม่มีผลต่อการอนุมัติ แต่มีผลต่อการ
พิจารณาเงื่อนไขการอนุมัติ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ในกรณีที่ต้องการก าหนดอ านาจการอนุมัติส าหรับวงเงินอ่ืน ๆ ให้เลือก “Add Another Tier” 
จากนั้นท าการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใหครบถ้วน และเมื่อก าหนดวงเงินและอ านาจการอนุมัติต่าง ๆ ครบ
ตามความต้องการแล้วเลือก “Preview Info” เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการตรวจสอบรายละเอียดการตั้งค่าอ านาจ
การอนุมัต ิ
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 3. ระบบจะแสดงรายละเอียดสรุปของการก าหนดอ านาจการอนุมัติรายการให้ทราบ เมื่อตรวจสอบ
รายละเอียดต่าง ๆ ถูกต้อง คลิกที่ “Submit Info” เพ่ือยืนยันการตั้งค่า หากมีการแก้ไขให้คลิก “Edit info” 
เพ่ือกลับสู่หน้าจอการตั้งค่าอ านาจการอนุมัติ 
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 4. ระบบจะแสดงข้อความให้ทราบว่า ได้ท าการบันทึกข้อมูลการตั้งค่าอ านาจการอนุมัติรายการเป็นที่
เรียบร้อยแล้วเป็น “Successful Created” ซึ่งระบบจะท าการตรวจสอบและบังคับใช้อ านาจการอนุมัติ
รายการตามที่บริษัทได้ตั้งต่าไว้ในทันทีเม่ือมีการสร้างรายการ 
 
 
 

 
  
 3. เจ้าหน้าที่งานการเงินจัดท าคู่มือให้ผู้ใช้งาน และแนะน าการเข้าสู่ระบบ และขั้นตอนวิธีการ
ปฏิบัติงานและการอนุมัติรายการในระบบ SCB Business Net กับผู้ใช้งาน 
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เทคนิคและข้อควรค านึงในการปฏิบัติงานขั้นตอนหลังจากธนาคารเปิดการใช้งานฯ 
 1. รหัสผ่าน (Password) เพ่ือเข้าระบบ SCB Business Net ที่ทางธนาคารแจ้งทาง e-mail ของ
ผู้ใช้งาน (User) นั้นจะมีอายุ 7 วันนับจากวันที่ส่ง e-mail หากไม่ท าการ Login เข้าระบบเพ่ือเปลี่ยน 
Password ภายใน 7 วัน Password นั้นจะไม่สามารถน ามาใช้งานได้ ซึ่งจะต้องติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้า
ธุ ร กิ จ เบ อ ร์ โท ร . 0 2 -7 2 2 -2 2 2 2  ห รื อ  GTS Client Services โท ร . 0 2 -5 4 4 -1 2 1 2 , e-mail : 
GTS_clentservices@scb.co.th  เพ่ือขอให้ธนาคารด าเนินการรีเซ็ท Password ใหม่โดยต้องแจ้งข้อมูลดังนี้ 

 • รหัสบริษัท (Corporate ID) 

 • รหัสผู้ใช้งาน (User ID) 

 • E-mail ผู้ใช้งาน 
ธนาคารจะด าเนินการรีเซ็ทและส่ง Password ใหม่กลับมาทาง e-mail ของผู้ใช้งาน ดังนั้นการกรอก

ข้อมูลในแบบฟอร์มในใบสมัครขอเปิดใช้งานในระบบ SCB Business Net ของผู้ใช้งานให้ธนาคารนั้นจะต้อง
ตรวจสอบข้อมูลในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งจะต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือ และ  e-mail ของผู้ใช้งานให้
ครบถ้วนและถูกต้อง เพ่ือจะท าให้ไม่มีปัญหาในการรับรหัสผู้ใช้งาน (User ID) รหัสผ่าน (Password) ของ
ธนาคาร 
 2. การก าหนดสิทธิการใช้งาน (Entitlement) ในระบบ SCB Business Net คือ บุคคลที่ เป็น 
Administrator โดย Administrator ของมหาวิทยาลั ยที่ เป็นผู้ ก าหนดสิทธิการใช้ งาน ในระบบคือ 
ผู้อ านวยการกองคลัง ซึ่งก าหนดสิทธิอ านาจการอนุมัติรายการ และวงเงินการท างานภายใต้ระบบ SCB 
Business Net เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 • กลุ่ม A  เป็นกลุ่มผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้แก่ อธิการบดี  รองอธิการบดี  รองอธิการบดีฝ่าย
การคลัง  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องก าหนดให้เป็นผู้อนุมัติรายการ Signer 2 
 • กลุ่ม B  เป็นกลุ่มหัวหน้า กองคลัง ได้แก่ หัวหน้างานการเงิน หัวหน้างานบัญชี หัวหน้างาน
งบประมาณ และหัวหน้างานบัญชีบริหารและพัฒนาระบบในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องก าหนดให้เป็นผู้อนุมัติรายการ 
Signer 1 
 นอกจากก าหนดสิทธิการใช้งานในระบบแบ่งเป็น 2 กลุ่มแล้ว มหาวิทยาลัยจะต้องก าหนดเงื่อนไขการ
อนุมัติรายการ (Panel Authorization) ในระบบ SCB Business Net ว่าทุกรายการในระบบ จะต้องผ่านการ
อนุมัติรายการจากบุคคลในกลุ่ม A และ กลุ่ม B ที ่Administrator ของมหาวิทยาลัยก าหนด รายการดังกล่าว
ในระบบถึงจะถูกต้องและส่งข้อมูลในระบบ SCB Business ให้ธนาคารได้ส าเร็จ 

 
 

วิธีการติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1. วิธีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานในการขอเปิดใช้งานระบบ SCB Business Net นั้น
โดยผู้บังคับบัญชาสามารถติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติได้จากการสอบถามข้อมูล
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โดยตรงกับเจ้าหน้าที่การเงินผู้รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับธนาคาร  หรือสามารถสอบถามโดยตรง
กับเจ้าหน้าที่ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  

2. วิธีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานในการใช้งานในระบบ SCB Business Net โดย
ผู้บังคับบัญชาสามารถติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติ  ได้จากการประเมินผลจากสภาพ
การปฏิบัติงานจริง หรือจากการสอบถามข้อมูลโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบ SCB Business Net 

  ซึ่งหลังจากเก็บและรวบรวมข้อมูลได้แล้ว สามารถน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานใน
ระบบ SCB Business Net กับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในที่ประชุม  เพ่ือประเมินความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
ในการน าระบบ SCB Business Net มาใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลังว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้น
หรือไม่ หากมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้น เกิดขึ้นในขั้นตอนใด ขั้นตอนการการขอเปิดใช้งาน หรือขั้นตอนการใช้
งานในระบบ SCB Business Net เพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขระบบการช าระเงินของกองคลังให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งต้องยึดถือตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย
จรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลและการด าเนินการทางจรรยาบรรณ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 ข้อ 6 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากร และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหิดลและการด าเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ. 2552 หมวด 2 ข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 ดังนี้ 
 ข้อ   บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมีจรรยาบรรณต่อตนเอง ดังนี้ 
 1. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ยึดมั่นในค่านิยมองค์การ ปณิธาน ปรัชญา พันธกิจ และค าขวัญของมหาวิทยาลัย 
 3. เป็นผู้มีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 4. ใช้วิชาชีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในกรณีที่วิชาชีพใดมี
จรรยาบรรณวิชาชีพก าหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย 
 5. มีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถทักษะ
ในการท างาน เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 6. อุทิศตนในการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ตรงต่อเวลา และใช้เวลาให้เป็น
ประโยชน์ต่องานของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ ไม่ละทิ้งหน้าที่ไปโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือปฏิบัติงานใน
หน้าที่ล่าช้าเกินระยะเวลาที่ก าหนดในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเกินสมควร 
 7. ไม่น าผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน ไม่ว่าจะน ามาทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน หรือน าเอามาท าใหม่
ด้วยตนเอง หรือว่าจ้างให้ผู้อ่ืนท าให้โดยมีการแก้ไข ดัดแปลง หรือปรับปรุงใหม่ แล้วเสนองานหรือผลงานนั้น
เป็นของตนเองโดยมิชอบ โดยปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้ชัดแจ้ง เคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ของผู้อื่น 
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 8. ไม่คัดลอกหรือน าผลงานของตนเองที่เหมือนเดิม หรือเกือบเหมือนเดิมหรือน ามาเพียงบางส่วน
กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งโดยไม่มีการอ้างถึงผลงานเดิมของตน 
 9. ไม่กระท าการปกปิด บิดเบือน หรือ ท าให้ผิดไปจากความจริง โดยการตัดทอน หรือเพ่ิมเติม หรือ
ดัดแปลง ปรุงแต่งแก้ไขข้อมูล ข้อความ หรือการปฏิบัติอ่ืนใดในกระบวนการวิจัยและรายงานข้อค้นพบจาก
การวิจัยเพื่อให้เป็นไปตามข้อสรุปที่นักวิจัยต้องการ 
 10. ไม่สร้างข้อมูลเท็จ โดยใช้ข้อมูลที่ไม่ได้เก็บรวบรวมมาจริง จงใจปั้นแต่งข้อมูลท า ให้ผิดไปจาก
ความจริงที่พบจากการวิจัย การหลีกเลี่ยงที่จะน าเสนอเรื่องหรือสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง 
 

 หมวด 2 ข้อ 7 บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมีจรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน ดังนี้ 
 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เสมอภาพ และปราศจากอคติ 
 2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มีจิตส านึกท่ีดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ 
 3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และมีความ
ขยันหมั่นเพียรโดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ 
 4. ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัดคุ้มค่าโดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือ
สิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
 5. ยืดถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว แยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่และ
ไม่ใช้เวลา เงิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาต 

 

 หมวด 2 ข้อ   บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมีจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและ
ผู้ร่วมงาน ดังนี้ 
 1. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้งการให้ความ
คิดเห็น ช่วยท างานและแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมทั้งเสนอแนะในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนางานที่รับผิดชอบ 
 2. ดูแลและเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการและเปิดโอกาส
ให้แสดงความคิดเห็น ตลอดจนปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
 3. ให้เกียรติผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ละเว้นการใช้กริยา วาจาไม่สุภาพ 
หรือสร้างความขัดแย้ง รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม และไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานอ่ืนโดยมิชอบ 
 4. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ าใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี 
 5. ละเว้นการกระท าหรือแสดงท่าทีที่ส่งถึงการล่วงละเมิดทางเพศทั้งทางกายและทางวาจาโดย
เด็ดขาด 
 หมวด 2 ข้อ   บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมีจรรยาบรรณต่อนักศึกษา ผู้รับบริการและสังคม ดังนี้ 
 1. ปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
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 2. ให้บริการแก่ผู้รับบริการ หรือนักศึกษาและสังคมอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม 
เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ หากไม่สามารถให้บริการได้หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ ควรชี้แจง
เหตุผลและแนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป 
 3. ละเว้นการเรียก รับ หรือยอมรับว่าจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้มาติดต่องานหรือผู้ซึ่ง
อาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่นั้น 
 4. ละเว้นการล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน โดย
จะเป็นความยินยอมหรือไม่ก็ตาม รวมถึงแสดงท่าทีที่ส่อถึงการล่วงละเมิดทางเพศต่อนักศึกษา ทั้งทางกายและ
ทางวาจาโดยเด็ดขาด 
 5. ละเว้นการเปิดเผยความลับของนักศึกษา หรือผู้รับบริการที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ ในประการที่
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาหรือผู้รับบริการนั้น 
 ส าหรับต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นอกจากยึดถือตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย
จรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลและการด าเนินการทางจรรยาบรรณ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 ข้อ 6 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากร และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหิดลและการด าเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ. 2552 หมวด 2 ข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 แล้วควร
มีจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) ในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

 หลักการพื้นฐานที่ 1 ควรมคีวามโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
 ความโปร่งใส หมายความว่า ภาพลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบต่าง ๆ และ
มาตราฐานวิชาชีที่ก าหนดไว้และไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งสามารถ
ติดตามตรวจสอบได้ 
 ความเป็นอิสระ หมายความว่า การปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอ่ืนที่ท าให้เกิดความ
สงสัยในความเป็นกลาง หรือความเที่ยงธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ความเป็นอิสระจะต้องเป็นที่
ประจักษ์เพ่ือให้ผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นที่เชื่อถือได้ 
 ความเที่ยงธรรม หมายความว่า การใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีโดยปราศจากความ
ล าเอียง อคติ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอิทธิพลของบุคคลอื่น 
 ความซื่อสัตย์สุจริต หมายความว่า การประพฤติอย่างตรงไปตรงมาจริงใจซื่อตรงต่อวิชาชีพ ไม่คดโกง 
ไม่หลอกลวงปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานที่เป็นจริงและเชื่อถือได้ ไม่จ้างหรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนอ้างว่าได้ปฏิบัติงาน
ถ้าไม่ได้ปฏิบัติงานจริง 
 หลักการพื้นฐานที่ 2 ควรมีความรู้ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
 ความรู้ความสามารถ หมายความว่า การใช้ความรู้ความสามารถ ความช านาญในการปฏิบัติวิชาชีพ
บัญชีด้วยความเอาใจใส่อย่างเต็มความสามารถ ความเพียรพยายาม และความระมัดระวัง รอบคอบเพ่ือที่จะ
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ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมั่นใจได้ว่ามี ผลงานทางวิชาชีพที่อยู่บนพ้ืนฐานของ
กฎเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงาน และมาตรฐานวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
 มาตรฐานในการปฏิบัติงาน หมายความว่า มาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพต้องใช้ซึ่ง
ประกอบด้วยมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน เช่น มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี และ
มาตรฐานวิชาการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น มาตรฐานการควบคุมภายใน หลักเกณฑ์ข้อบังคับทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งความรู้ทางธุรกิจต่าง ๆ ที่เป็นแนวทางปฏิบัติ 
 หลักการพื้นฐานที่ 3 การรักษาความลับ 
 การรักษาความลับ หมายความว่า การไม่น าข้อมูลใด ๆ ที่โดยปกติองค์กรไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
ไปเปิดเผย หรือใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอ่ืนเว้นแต่ในกรณีที่เป็นการเปิดเผยตามสิทธิหรือ หน้าที่ที่
ก าหนดไว้ในกฎหมาย หรือในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
 หลักการพื้นฐานที่ 4 ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ  
 ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต่อผู้รับบริการโดยการ
แสดงออกในทางพฤติกรรมทางวิชาชีพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ ที่ต้องมีมาตรฐาน
การให้บริการและการสร้างความน่าเชื่อถือ ดังนี้ 
 - ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 - กรณีที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ต่างจากมาตรฐานบัญชีจะต้องชี้แจงให้เป็นที่ประจักษ์ว่า
มาตรฐานบัญชีที่ถูกต้องเป็นอย่างไร แต่ถ้ายังมีปัญหาให้ปรึกษาสภาวิชาชีพบัญชี 
 - ต้องไม่ละทิ้งการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติให้ทันเวลาที่ก าหนดไว้ในกรณีถ้ามีปัญหา
ล่าช้าให้แจ้งผู้รับผิดชอบทราบถึงสาเหตุ 
 - ต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 หลักการพื้นฐานที่ 5 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที่ให้ 
 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นหลักการที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติงานในแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนายจ้าง หรือ
องค์กรที่ตนสังกัด 
 หลักการพื้นฐานที่   ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทั่วไป 
 ความรับผิดชอบต่อเพ่ือนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทั่วไปเป็นหลักการพ้ืนฐานที่ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตนเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพ่ือนร่วม
วิชาชีพ ตลอดจนหลักเรื่องการปฏิบัติใด ๆ ที่ท าให้เกิดความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
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บทท่ี 5 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน 

 
 ส าหรับบทที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นการรวบรวมปัญหาที่เกิดจากการขอใช้บริการระบบ SCB Business 
Net   และการใช้งานในระบบ SCB Business Net พร้อมวิธีการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะซึ่งปัญหา
ดังกล่าวเป็นเพียงบางส่วนที่ได้ไว้เป็นกรณีศึกษาเท่านั้นกรณีมีปัญหาและอุปสรรคนอกเหนือจากที่ผู้จัดท าได้
รวบรวมไว้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคงต้องศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาเป็นกรณี ๆ ไปทั้งนี้ผู้จัดท าได้แยกกรณีปัญหา
อุปสรรคแนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะออกเป็นข้อ ๆ ดังนี้  

 

 1  ประเด็นปัญหา : ผู้ใช้งานได้รับ e-mail จากธนาคารแจ้งรหัสผ่าน (Password) เข้าระบบ SCB 
Business Net คือ  87?93U65s  แล้วจึงด าเนินการเข้าใช้งานในระบบหน้าหลักของระบบ SCB Business 
Net และด าเนินการกรอกข้อมูลรหัสบริษัท (Corporate ID) รหัสผู้ ใช้ งาน (User ID) และรหัสผ่าน 
(Password) แล้วกดปุ่ม Login เพ่ือเข้าระบบ  ซึ่งหลังจากเข้าระบบปรากฎเกิดการ Error แจ้งรหัสเข้าระบบ
ดังกล่าวไม่ถูกต้องไม่สามารถเข้าระบบธนาคารได ้ 
 

 การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ : กรณีที่ผู้ใช้งานได้ด าเนินการ Login เข้าระบบ SCB Business 
Net แล้วระบบได้เกิดการ Error แจ้งรหัสเข้าระบบดังกล่าวไม่ถูกต้อง ไม่สามารถเข้าระบบธนาคารได้ 
เจ้าหน้าที่จึงได้ท าการตรวจสอบ ซึ่งพบว่าผู้ใช้งานได้กรอกรหัสผ่าน (Password) ไม่ถูกต้อง ท าให้ระบบ SCB 
Business Net ล็อกไม่สามารถเข้าระบบได้  ดังนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องด าเนินการติดต่อธนาคารเพ่ือขอให้
ธนาคารด าเนินการรีเซ็ทรหัสผ่าน (Password) ใหม่ โดยเจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวที่ศูนย์บริการ
ลูกค้าธุรกิจของธนาคารเบอร์โทร. 02-7222-2222 หรือ GTS Client Services โทร.02-544-1212 หรือ e-
mail : GTS_clentservices@scb.co.th โดยแจ้งข้อมูลเพ่ือให้ธนาคารท าการรีเซ็ตรหัสผ่าน ดังนี้ 
 • รหัสบริษัท (Corporate ID) 
 • รหัสผู้ใช้งาน (User ID) 
 • E-mail ผู้ใช้งาน 
 เมื่อธนาคารได้รับข้อมูลครบถ้วนจะด าเนินการรีเซ็ท และส่งรหัสผ่าน (Password) ใหม่กลับมาทาง 
e-mail ของผู้ใช้งานซึ่งรหัสผ่าน (Password) ที่ธนาคารก าหนดมานั้นจะมีลักษณะเป็นตัวเลขผสมเครื่องหมาย 
ดังนั้น เพ่ือป้องกันการกรอกรหัสผ่าน (Password) ผิดพลาดผู้ ใช้ งานควรคัดลอก (Copy) รหัสผ่าน 
(Password) จาก e-mail ของธนาคารแล้วน าไปวาง (Paste) ในช่องรหัสผ่าน (Password) แทนการกรอก
รหัสผ่านเอง 
 
 

 2  ประเด็นปัญหา : กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งานในระบบ SCB Business Net ได้แก่ การยกเลิก
ผู้ใช้งานผู้บังคับบัญชาชุดเดิม และการเพ่ิมผู้ใช้งานเป็นผู้บังคับบัญชาชุดใหม่ในระบบจะด าเนินการอย่างไร มี
ขั้นตอน และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง 

mailto:GTS_clentservices@scb.co.th
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 การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ : กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งานในระบบ SCB Business Net 
อาทิเช่นการยกเลิกผู้ใช้งานผู้บังคับบัญชาชุดเดิม และการเพ่ิมผู้ใช้งานผู้บังคับบัญชาชุดใหม่ในระบบ เป็นต้น 
จะต้องด าเนินการ และใช้เอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
 1. แบบฟอร์มตารางระบุบทบาทและเงื่อนไขการใช้งานบริการ SCB Business Net พร้อม
ประทับตรามหาวิทยาลัยและมีข้ันตอนในการกรอกเอกสาร ดังนี้ 
 1.1 กรณีการยกเลิกผู้ใช้งานในระบบ SCB Business Net ใช้แบบฟอร์มตารางระบุบทบาทและ
เงื่อนไขการใช้งานบริการ SCB Business Net พร้อมประทับตรามหาวิทยาลัย ดังภาพที่ 5.1 และมีข้ันตอนใน
การกรอกเอกสารตามตารางท่ี 5.1 ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 5.1 ตารางระบุบทบาทและเงื่อนไขการใช้งานกรณียกเลิกผู้ใช้งาน 
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ตารางที่ 5.1 การกรอกเอกสารการยกเลิกผู้ใช้งานระบบ SCB Business Net 
หัวข้อในแบบฟอร์ม รายละเอียดการกรอกข้อมูล 

1. ชื่อผู้ขอใช้บริการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 

2. Corporate ID CBZ0817 

 
 
 

3. วันที่ วันที่กรอกแบบฟอร์ม 

 
 
 

4. จ านวนผู้ขอใช้บริการขอเพ่ิม/ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง
จ านวนผู้ใช้งานรวมทั้งสิ้น 

ระบุจ านวนผู้ใช้งาน 

5. ชื่อ-นามสกุล/email/โทรศัพท์มือถือเป็น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น 

ระบุชื่อ-นามสกุล email เบอร์โทรศัพท์มือถือ  

 
 
 
 

6. User ID ระบุ User ID ทีย่กเลิก 

 
 
 

7. หมายเหตุ ระบุทุกบัญชีในระบบ SCB Business Net 
 
 

8. เงื่อนไขบทบาทการใช้งาน เลือก  ยกเลิกผู้ใช้งาน 

 
 

9. ชื่อผู้ประสานงานธนาคาร ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
และเบอร์โทรศัพท์ 

นายนันทศักดิ ์เอกสิทธิพงษ์ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
Corp.Sturcture&Solution Sales เบอร์โทรศัพท์ 
02-5443792 

 
 

10. ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติสั่งจ่ายเงินพร้อม
ประทับตรา 

ลงนามโดยผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายกลุ่มที่ 1 หัวหน้า
งานคือ หัวหน้างานการเงิน และกลุ่มที่ 2 รอง
อธิการบดี คือ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อพึงระวัง  : การยกเลิกผู้ใช้งานในระบบ SCB Business Net  จะต้องระบุเงื่อนไขบทบาทการใช้งานใน
หมายเลข (8) เป็นการยกเลิกผู้ใช้งาน และกรอกข้อมูลในช่องหมายเหตุ (7) ระบุว่าเป็นการยกเลิกทุกบัญชีใน
ระบบธนาคารเพ่ือป้องกันไม่ให้ธนาคารยกเลิกผู้ใช้งานในระบบเพียงบัญชีเดียว 
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 1.2 กรณีเพ่ิมผู้ใช้งานในระบบ SCB Business Net ใช้แบบฟอร์มตารางระบุบทบาทและเงื่อนไขการ
ใช้งานบริการ SCB Business Net พร้อมประทับตรามหาวิทยาลัย ดังภาพที่ 5.2 และมีขั้นตอนในการกรอก
เอกสารตามตารางที่ 5.2 ดังนี้ 
 
 

 
ภาพที่ 5.2 ตารางระบุบทบาทและเงื่อนไขการใช้งานกรณีเพ่ิมผู้ใช้งาน 
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ตารางที่ 5.2 การกรอกเอกสารการเพ่ิมผู้ใช้งานระบบ SCB Business Net 
หัวข้อในแบบฟอร์ม รายละเอียดการกรอกข้อมูล 

1. ชื่อผู้ขอใช้บริการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. Corporate ID CBZ0817 
3. วันที่ วันที่กรอกแบบฟอร์ม 
4. จ านวนผู้ขอใช้บริการฯ ระบุจ านวนผู้ใช้งาน 
5. ชื่อ-นามสกุล/email/โทรศัพท์มือถือเป็น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น  

ระบุชื่อ-นามสกุล email เบอร์โทรศัพท์มือถือ ผู้ที่มี
สิทธิใช้งานในระบบ SCB Business Net 

6. User ID เลือก User ID ที่มีสิทธิใช้งาน 
7. หมายเหตุ ระบุทุกบัญชีในระบบ SCB Business Net 
8. เงื่อนไขบทบาทการใช้งาน เลือก  เพ่ิมผู้ใช้งาน 
9. บทบาทและสิทธิการใช้บริการตามประเภท
รายการ 

เลือกบทบาทตามกลุ่มผู้มีสิทธิการใช้งานโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มคือ  
กลุ่มที่ 1 ผู้จัดท าข้อมูลในระบบ Maker 
- เลือก  ในช่องบทบาท Viewer และเลือก  ใน
ช่อง Balance&Inquiry, Direct Credit, Payroll, 
Cheque Issuance 
- เลือก  ในช่องบทบาท Maker และเลือก  ใน
ช่อง Balance & Inquiry, Direct Credit, Payroll, 
Cheque Issuance  
กลุ่มที่ 2 ผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงิน Signer  
- เลือก  ในช่องบทบาท Viewer และเลือก ใน
ช่อง Balance & Inquiry, Direct Credit, Payroll, 
Cheque Issuance 
- เลือก  ในช่องบทบาท Signer และเลือก  ใน
ช่อง Balance & Inquiry, Direct Credit, Payroll, 
Cheque Issuance  

10. การก าหนดเงื่อนไขการอนุมัติรายการ เลือก  ในช่องอนุมัติรายการโดยผู้อนุมัติรายการ 2 
ท่าน (Maker + Signers) 

11. ชื่อผู้ประสานงานธนาคาร ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
และเบอร์โทรศัพท์ 

นายนันทศักดิ ์เอกสิทธิพงษ์ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
Corp.Sturcture&Solution Sales เบอร์โทรศัพท์ 
02-5443792 
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หัวข้อในแบบฟอร์ม รายละเอียดการกรอกข้อมูล 
12. ลายมือชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินพร้อม
ประทับตรา 

ลงนามโดยผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายกลุ่มที่ 1 หัวหน้า
งานคือ หัวหน้างานการเงนิ และกลุ่มที่ 2 รอง
อธิการบดีคือ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ส าเนาค าสั่งสภาเรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดีพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยหัวหน้างานการเงินและ
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และประทับตรามหาวิทยาลัย 

3. ส าเนาเอกสารผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของมหาวิทยาลัย  
4. ส าเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องของหัวหน้างานการเงินและรองอธิการบดีฝ่ายการ

คลังฯ และประทับตรามหาวิทยาลัย 
เอกสารทุกหน้าต้องประทับตรามหาวิทยาลัยทุกฉบับพร้อมส่งเอกสารทั้งหมดให้ธนาคารไทยพาณิชย์ 

จ ากัด (มหาชน) สาขาศาลายาจ่าหน้าซองเอกสารถึงคุณนันทศักดิ์ เอกสิทธิพงษ์ผู้จัดการ TB Solution 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาชิดลม ชั้น 7 โซน C ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 
 3  ประเด็นปัญหา :  กรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้จัดท าข้อมูลในระบบ SCB Business Net ลืมรหัสผู้ใช้งานและ 
รหัส Password เข้าระบบทางเจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการอย่างไร 

 

 การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ :  เมื่อเจ้าหน้าที่ลืมรหัสผู้ใช้งานและ Password เข้าระบบ SCB 
Business Net เจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการแก้ไขโดยท าการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลประสานงานระบบ 
SCB Business Net กับทางธนาคารไทยพาณิชย์โดยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-849-6193 งานการเงินกอง
คลังซึ่งเม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับการแจ้งรายละเอียดดังกล่าวแล้วจะด าเนินการดังนี้ 
 1. ด าเนินการตรวจสอบรหัสผู้ใช้งานและข้อมูลของเจ้าหน้าที่เพ่ือท าการติดต่อเจ้าหน้าที่บริการ GTS 
ของธนาคารไทยพาณิชย์โดยติดต่อได้ที่เบอร์ 02-5441212 

ข้อพึงระวงั   
 • ระบุ e-mail และเบอร์โทรศัพท์มือถือในหมายเลข (5) ให้ครบถ้วนและถูกต้องเพราะธนาคารจะ
ด าเนินการส่งรหัสผู้ใช้งาน (User) และรหัสผ่าน (Password) ทางเบอร์โทรศัพท์มือถือ และทาง e-mail 
หากระบุไม่ถูกต้องผู้ใช้งานจะไม่ได้รับรหัสจากธนาคารและไม่สามารถเข้าใช้งานในระบบได้  
 • ระบุเงื่อนไขบทบาทการใช้งานในหมายเลข (8) เป็นการเพ่ิมผู้ใช้งาน และกรอกข้อมูลในช่อง
หมายเหตุ (7) ระบุว่าเป็นทุกบัญชีในระบบธนาคารเพ่ือให้ธนาคารเพ่ิมผู้ใช้งานทุกบัญชีในระบบ SCB 
Business Net 
 • ระบุบทบาทและสิทธิการใช้งาน (9) ของแต่ละบุคคลตามประเภทรายการให้ถูกต้องตาม
โครงสร้างการบริหารและการท างานของมหาวิทยาลัย 
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 2. แจ้งข้อมูลรายละเอียดของผู้ใช้งานดังนี้ 
  - Corporate ID ของมหาวิทยาลัย 

- User   รหัสผู้ใช้งาน 
- Email  ของผู้ใช้งาน 

 เมื่อทางธนาคารได้ข้อมูลครบถ้วนจะท าการ Reset Password และจะท าการส่งรหัส Password 
รหัสใหม่ทาง E-mail หรือทางโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งาน 
 3. ทางเจ้าหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนรหัส Password กับทางผู้ใช้งานเพ่ือให้ด าเนินการเข้าระบบและ
เปลี่ยนรหัส Password ใหม่ในทันท ี
 
 
 

 4  ประเด็นปัญหา  : หากส่วนงานหรือส่วนงานวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมีความสนใจและมีความ
ประสงค์ต้องการใช้บริการต่าง ๆ ในระบบ SCB Business Net อาทิเช่น ระบบบริการออกเช็คอัตโนมัติ 
(Cheque Issuance) ระบบบริการโอน เงิน อัต โนมัติ เพ่ื อคู่ ค้ า  (SCB Direct Credit) เหมือนกับของ
มหาวิทยาลัยส่วนงานหรือส่วนงานวิทยาเขตจะต้องด าเนินการอย่างไร 

 

 การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ  : ส่วนงานหรือส่วนงานวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยจะต้อง
ด าเนินการตารางที่ 5.3 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 5.3 แสดงขั้นตอนหากส่วนงานหรือส่วนงานวิทยาเขตต้องการขอใช้บริการในระบบ SCB Business 
Net ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

ขั้นตอนกระบวนการในการเปิดใช้ระบบ SCB Business Net 
หลักเกณฑ์/กิจกรรม หลักเกณฑ์/การด าเนินการ เอกสารการด าเนินการ 

ส่วนงานหรือส่วนงาน
วิทยาเขต 
 

 

1. ท าการศึกษารูปแบบและขั้นตอนกระบวนการ
ปฏิ บั ติ งานของบริการต่ าง ๆ  ในระบบ  SCB 
Business Net ของธนาคารโดยค านึงถึงระบบที่
สามารถรองรับการท างานของส่วนงานตนเอง ซึ่ง
ส่วนงานสามารถขอรับค าปรึกษา และค าแนะน าใน
การท างานได้จากกองคลัง หรือ ธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
2. คัดเลือกระบบบริการที่ต้องการในระบบ SCB 
Business Net ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
3. จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์พร้อมเอกสาร
ประกอบต่างๆ ให้กับทางมหาวิทยาลัย เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการขอเปิดใช้งานระบบ SCB 
Business Net แทนส่วนงานหรือส่วนงานวิทยา

 

 

หนังสือขอความ
อนุเคราะห์ขอเข้ามาศึกษา

การท างานระบบ SCB 
Business Net ของกองฯ

ลัง 
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ขั้นตอนกระบวนการในการเปิดใช้ระบบ SCB Business Net 
หลักเกณฑ์/กิจกรรม หลักเกณฑ์/การด าเนินการ เอกสารการด าเนินการ 

เขต เนื่องจากมหาวิทยาลัยสามารถท าการต่อรอง
ขอยกเว้นอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการกับ
ธนาคารได้เป็นกรณีพิเศษ และที่ส าคัญทางธนาคาร
จะได้ด าเนินการ Set ระบบปฏิบัติงานระบบต่าง ๆ 
ของธนาคารให้ เป็นไปในรูปแบบเดียวกับของ
มหาวิทยาลัย โดยส่วนงานจะต้องด าเนินการส่ง
เอกสารเพ่ือให้มหาวิทยาลัยด าเนินการขอเปิดใช้
งานในระบบ SCB Business Net ดังนี้ 
3.1 หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยขอ
เปิดใช้งานในระบบ SCB Business Net ให้ส่วน
งาน  โดยเสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายการคลังผ่าน
ผู้อ านวยการกองคลัง ลงนามโดยผู้บังคับบัญชาของ
ส่วนงานหรือส่ วนงานวิทยาเขต ซึ่ งจะต้องมี
รายละเอียด ดังนี้ 
  3.1.1 ระบุบริการในระบบ SCB Business Net 
ที่ส่วนงานหรือหน่วยงานวิทยาเขตมีความประสงค์
ต้องการขอใช้งาน 
  3.1.2 ระบุเลขที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) เลขที่บัญชีที่ต้องการใช้งานบริการใน
ระบบ SCB Business Net 
  3.1.3 ระบุรายชื่อผู้มีหน้าที่จัดท าข้อมูล (Maker)  
ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่าย Signer 1 และ Signer 2 
โดยจะต้องระบุขอ้มูล ดังนี้ 
  • ชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ 
  • e-mail address 
  • เบอร์โทรศัพท์มือถือ 
3.2 ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) เป็นเลขท่ีบัญชีที่ต้องการขอใช้งาน
ในระบบ SCB Business Net รับรองส าเนาโดย
ผู้บังคับบัญชาของส่วนงานหรือส่วนงานวิทยาเขต 
3.3 ส าเนารายชื่อผู้มีอ านาจลงนามสั่งจ่ายบัญชี

ส าเนาบัตรประชาชน 

ส าเนาแต่งต้ังผู้บังคับฯ 

ส าเนาสมุดบญัชีและ
ส าเนารายชื่อฯ 

หนังสือขอความ
อนุเคราะห์ขอเปิดใช้
งานระบบธนาคาร 
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ขั้นตอนกระบวนการในการเปิดใช้ระบบ SCB Business Net 
หลักเกณฑ์/กิจกรรม หลักเกณฑ์/การด าเนินการ เอกสารการด าเนินการ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เป็นเลขที่
บัญชีที่ต้องการขอใช้งานในระบบ SCB Business 
Net พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้บังคับบัญชา
ของส่วนงานหรือส่วนงานวิทยาเขต 
3.4 ส าเนาแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาที่มีรายชื่อเป็นผู้มี
อ านาจลงนามการสั่งจ่ายบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้มี
อ านาจอนุมัติสั่ งจ่ าย Signer 1 และ Signer 2 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้บังคับบัญชาของ
ส่วนงานหรือส่วนงานวิทยาเขต 
3.5 ส าเนาบั ตรประชาชน 2 ฉบับ   ของรอง
อธิการบดีฝ่ายการคลัง และผู้บังคับบัญชาของส่วน
งานหรือส่วนงานวิทยาเขต พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

กองคลัง 1. ท าการตรวจสอบข้อมูลในเอกสาร หากถูกต้อง
และครบถ้วนจึงน าข้อมูลในข้อ 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 
มากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแบบค าขอใช้บริการ 
และจัดท าสัญญาข้อตกลงการใช้งานกับธนาคาร
แทนส่วนงาน และเสนอขออนุมัติและลงนาม
เอกสารการขอเปิดใช้งานต่อรองอธิการบดีฝ่ายการ
คลัง และผู้บังคับบัญชาของส่วนงานหรือวิทยาเขต 
2. จัดส่งเอกสารให้ธนาคารเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

 

ธนาคาร - แจ้ง Corporate ID User Name ทางเบอร์
โทรศัพท์มือถือ และแจ้ง Password ทาง email 
ให้ User ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามที่มหาลัยก าหนด
ไว้ในข้อตกลง 

 

แบบค าขอใชบ้ริการ
และสัญญาข้อตกลง  
การใช้บริการ SCB 

Business Net 

ธนาคารส่งเอกสารแจ้ง 
Corporate ID, User ID , 

Password ID ให้ User ผู้รับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลยั 
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ขั้นตอนกระบวนการในการเปิดใช้ระบบ SCB Business Net 
หลักเกณฑ์/กิจกรรม หลักเกณฑ์/การด าเนินการ เอกสารการด าเนินการ 

บริษัทที่ปรึกษา ,
ธนาคาร 

ร่วมทดสอบระบบการน า Text File จากระบบ 
MU-ERP ส่งขึ้นระบบ SCB Business Net จัดท า
รายงานการจ่ายเงินจากระบบเพ่ือน าเสนอผู้บริหาร
ให้อนุมัติในระบบ SCB Business Net  
  

งานการเงิน กองคลัง จัดประชุม User ผู้รับผิดชอบเพื่อแนะน าการเข้าสู่
ระบบ และขั้นตอนการท างานและการอนุมัติ
รายการในระบบ SCB Business Net โดยจัดท า
คู่มือฉบับย่อให้กับผู้ใช้งาน 

 

 

 
 

5  ประเด็นปัญหา  : มหาวิทยาลัยได้ upload ข้อมูลรายการการโอนเงินอัตโนมัติ (Direct Credit) 
จากบัญชีมหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยมหิดลเงินอุดหนุนทั่วไปจ านวนเงิน 1,200,000,000 
บาทเข้าระบบ SCB Business Net หน้าระบบธนาคารเกิดรายการการ error ดังนั้นเจ้าหน้าที่กองคลังควร
จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร 

 

 การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ  :  จากปัญหาดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งข้อมูลไปยัง
ศูนย์บริการลูกค้า GTS ของธนาคารที่ e-mail : bcm_helpdesk@scb.co.th เพ่ือให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ระบบ ซึ่งจากการตรวจสอบของธนาคารพบว่า มหาวิทยาลัยได้ท ารายการในระบบ SCB Business Net ต่อ
วันเกินวงเงิน 500,000,000 บาทที่มหาวิทยาลัยท าสัญญาไว้กับธนาคาร หากมหาวิทยาลัยต้องการท ารายการ
มากกว่า 500,000,000 บาทต่อวันมหาวิทยาลัยจะต้องท าเรื่องขอเพ่ิมวงเงินในระบบ SCB Business Net 
โดยใช้เอกสาร ดังนี้ 
 • แบบค าขอเปลี่ยนแปลงวงเงินการโอนเงินบริการ SCB Business Net อธิการบดีและหัวหน้างาน
การเงินลงนามในแบบฟอร์มพร้อมประทับตรามหาวิทยาลัย ดังภาพที่ 5.3 
 • ส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องและ
ประทับตรามหาวิทยาลัย 
 • ส าเนาบัตรประชาชนรองอธิการบดี และหัวหน้างานการเงินพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องและ
ประทับตรามหาวิทยาลัย 

รายงานการประมวลผลการ
ท าเช็คจากระบบ SCB 

Business Net เพื่อน าเสนอ
ผู้มีอ านาจอนุมัติลงนาม 

 
คู่มือการเข้าใช้งานในระบบ 

 SCB Business Net 
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ภาพที่ 5.3 ตัวอย่างแบบค าขอเปลี่ยนแปลงวงเงินการโอนเงินบริการ SCB Business Net 
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 การท าขอเพ่ิม/เปลี่ยนแปลงวงเงินในระบบ SCB Business Net จะต้องใช้แบบฟอร์มตามภาพที่ 5.3 
และด าเนินการเสนอขออนุมัติเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงวงเงินต่ออธิการบดี  โดยเสนอผ่านหัวหน้างานการเงิน 
ผู้อ านวยการกองคลัง และรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และหากได้อนุมัติจึงเสนออธิการบดี และหัวหน้างาน
การเงินลงนามในแบบค าขอเปลี่ยนแปลงวงเงินในระบบ SCB Business Net และลงนามในส าเนาค าสั่ง
มหาวิทยาลัยมหิดล ส าเนาบัตรประชาชนพร้อมส่งเอกสารดังกล่าวไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
สาขาศาลายา โดยจ่าหน้าซองเอกสารถึงคุณนันทศักดิ์ เอกสิทธิพงษ์ผู้จัดการ TB Solution ธนาคารไทย
พาณิชย์ สาขาชิดลม ชั้น 7 โซน C ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสาร
จะด าเนินการในระบบธนาคารต่อไป 
 
 
 

    ประเด็นปัญหา  : กรณีผู้อนุมัติรายการ Signer 1 ได้ท าการอนุมัติรายการการโอนเงินอัตโนมัติ 
(Direct Credit) ในระบบ SCB Business Net เพ่ือให้ธนาคารด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยมหิดล 
เงินอุดหนุนทั่วไป จ านวนเงิน 700,000,000 บาท นั้นปรากฎว่าหน้าระบบธนาคารเกิดรายการ Error “Page 
Errors” ในระบบซึ่งจากเหตุการณ์ Error ดังกล่าวเจ้าหน้าที่กองคลังควรจะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอย่างไร 
 

 การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ :  เจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งข้อมูลการ Error ดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
ลูกค้า GTS ของธนาคารที่ e-mail : bcm_helpdesk@scb.co.th เพ่ือให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบ ซึ่ง
จากการตรวจสอบของธนาคารพบว่า มหาวิทยาลัยได้ก าหนดผู้มีอ านาจอนุมัติรายการ ให้มีอ านาจการอนุมัติ
รายการในระบบ SCB Business Net ต่อวันได้ไม่เกินจ านวนเงิน 500,000,000 บาทเท่านั้น ดังนั้นผู้มีอ านาจ
ในการอนุมัติจึงไม่สามารถท ารายการอนุมัติรายการดังกล่าวได้   ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจะต้องแจ้งบุคคลที่
เป็น Administrator เข้าไปแก้ไขสิทธิการใช้งาน (Entitlement) โดยการเพ่ิมวงเงินการอนุมัติรายการเพ่ิมขึ้น
ซึ่ง Administrator ของมหาวิทยาลัยคือผู้อ านวยการกองคลัง ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ (ออนไลน์) อธิบาย
ขั้นตอนการเพ่ิมวงเงินในระบบ SCB Business Net ดังนี้ 
 
 

 ก าหนดเงื่อนไขการอนุมัติ (Panel Authorization) เป็นบริการซึ่งเปิดให้ผู้ใช้บริการระบบ สามารถ
ตั้งค่าอ านาจการอนุมัติรายการ ภายใต้ระบบ SCB Business Net ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานตั้งค่าอ านาจ
การอนุมัติต่าง ๆ เสร็จสิ้น ระบบจะท าการตรวจสอบและบังคับใช้อ านาจการอนุมัติรายการตามที่ได้ตั้งค่าไว้
ในทันท ี

 

 1. เลือกที่ Admin > Entitlement > Panel Authorization เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการก าหนดเงื่อนไขการ
อนุมัต ิ
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 2. เมื่อเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าอ านาจการอนุมัติ “Panel Authorization List” แล้วด าเนินการ ดังนี้ 
 2.1 เลือก “New Profile” เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการก าหนดค่าอ านาจการอนุมัติรายการส าหรับบริษัท 

 
 

 
 
 2.2 เมื่อระบบเข้าสู่หน้าจอการก าหนดค่าการอนุมัติรายการส าหรับบริษัท ให้ระบบรายละเอียดข้อมูล
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 

 - Profile Name  ระบุชื่อ Profile ที่ท่านต้องการสร้าง 
 - Min Amount   จ านวนเงินขั้นต่ าของวงเงินที่ท่านต้องการก าหนดอ านาจอนุมัติ 
 - Max  Amount  จ านวนเงินสูงสุดของวงเงินที่ท่านต้องการก าหนดอ านาจอนุมัติ 

 - Authorization Level  ก าหนดอ านาจการอนุมัติภายในช่วงวงเงินที่ก าหนดโดยการเลือกผู้อนุมัติ
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ภายในวงเงิน 0.01 ถึง 20 ,000,000.00 สามารถอนุมัติรายการ
ภายใต้ 2 เงื่อนไข คือ 
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 • เงื่อนไขที่ 1 กลุ่ม A และ กลุ่ม A 
 • เงื่อนไขที่ 2 กลุ่ม A และ กลุ่ม B 

 
 

 ภายในช่วงวงเงิน 0.01 ถึง 20 ,000,000 ต้องการผู้อนุมัติรายการ 2 ท่านตามเงื่อนไข ดังนี้  หาก
ผู้อนุมัติคนที่ 1 เป็นผู้ใช้บริการในกลุ่ม A และผู้อนุมัติในกลุ่มที่ 2 จะเป็นผู้ใช้บริการในกลุ่ม A หรือ กลุ่ม B ก็
ได้จากเงื่อนไข A-> A และ A->B แต่หากผู้อนุมัติคนที่ 1 เป็นผู้ใช้บริการในกลุ่ม B ผู้อนุมัติคนที่ 2 ต้องเป็น
ผู้ใช้บริการในกลุ่ม A เท่านั้น จากเงื่อนไขในข้อนี้เนื่องจากล าดับไม่มีผลต่อการอนุมัติ แต่มีผลต่อการพิจารณา
เงื่อนไขการอนุมัต ิ

 
 

   
  
 
 

 ในกรณีที่ต้องการก าหนดอ านาจการอนุมัติส าหรับวงเงินอ่ืน ๆ ให้เลือก “Add Another Tier” 
จากนั้นท าการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และเมื่อก าหนดวงเงินและอ านาจการอนุมัติต่าง ๆ ครบ
ตามความต้องการแล้วให้เลือก “Preview Info” เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการตรวจสอบรายละเอียดการตั้งค่าอ านาจ
การอนุมัต ิ  
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2.3 ระบบจะแสดงรายละเอียดสรุปของการก าหนดอ านาจการอนุมัติรายการให้ทราบ เมื่อตรวจสอบ
รายละเอียดต่าง ๆ ถูกต้อง คลิกที่ “Submit Info” เพ่ือยืนยันการตั้งค่า หากมีการแก้ไขให้คลิก “Edit info” 
เพ่ือกลับสู่หน้าจอการตั้งค่าการอนุมัต ิ
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 2.4 ระบบจะแสดงข้อความให้ทราบว่า ได้ท าการบันทึกข้อมูลการตั้งค่าอ านาจการอนุมัติรายการเป็น
ที่เรียบร้อยแล้วเป็น “Successful Created” ซึ่งระบบจะท าการตรวจสอบและบังคับใช้อ านาจการอนุมัติ
รายการตามที่บริษัทได้ตั้งค่าไว้ในทันทีเม่ือมีการสร้างรายการ 
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 7  ประเด็นปัญหา  : เนื่องด้วยทางกองคลังได้ด าเนินการเปิดใช้งานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ 
(Direct Credit) และบริการแจ้งเตือนผู้รับเงิน (Notify) ทาง e-mail ตามภาพที่ 4.19 เพ่ือโอนเงินอุดหนุน
วิจัยเข้าบัญชีส่วนงาน โดยทางธนาคารจะท าการแจ้งการโอนเงินของมหาวิทยาลัยไปยัง e-mail ของส่วนงาน 
การโอนเงินดังกล่าวส่วนงานได้รับการแจ้งการโอนเงิน แต่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลเงินอุดหนุนวิจัย กอง
บริหารงานวิจัยไม่ทราบเกี่ยวกับการรับเงินโอนดังกล่าว ดังนั้นทางกองบริหารวิจัยจึงขอให้ทางกองคลัง
ด าเนินการขอเพ่ิม e-mail ของเจ้าหน้าที่กองบริหารงานวิจัยเข้าไปในระบบ SCB Business Net ด้วย ซึ่งการ
เพ่ิม e-mail ดังกล่าวทางเจ้าหน้าที่กองคลังจะต้องด าเนินการอย่างไร  

 

 การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ  :  จากการตรวจสอบข้อมูล Format ของระบบการโอนเงิน
อัตโนมัติของธนาคาร พบว่ามหาวิทยาลัยสามารถเพ่ิม e-mail แจ้งการโอนเงินในระบบ e-mail ได้มากกว่า 1 
e-mail โดย e-mail ทั้งหมดรวมกันแล้วจะต้องมีความยาวไม่เกิน 64 ตัวอักษร และที่ส าคัญ E-mail ที่ 1 และ 
E-mail ที่ 2 จะต้องคั่นด้วยเครื่องหมาย “,”     แต่เนื่องจากการเพ่ิม E-mail นั้นเป็นข้อมูลในส่วนของระบบ 
MU-ERP ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเจ้าหน้าที่ IT เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลในระบบ MU-ERP  ดังนั้นเจ้าหน้าที่จะต้อง
แจ้งเจ้าหน้าที่ Support MU-AP และแจ้งเจ้าหน้าที่กอง IT ในการขอเพ่ิม e-mail ใหม่เข้าไปในระบบ MU-
ERP ในระบบ MUERP call center โดยเข้าเว็บไซต์ http://muerp-support.mahidol/callcenter/ ดังนี้ 

 

 
 

  

 
 

กดปุ่มเลือกเมนู  

 

http://muerp-support.mahidol/callcenter/
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 กรอกรายละเอียดข้อมูลส าหรับการแจ้งปัญหาดังนี้ 
 - ใส่หัวเรื่อง  ขอเพ่ิมข้อมูล E-mail แจ้งการโอนเงินฯ 
 - ใส่รายละเอียด  ขอเพ่ิมข้อมูลฯ 
 - เลือกระบบ   ERP AP ระบบงานบัญชีบริหารเจ้าหนี้ 
 - เลือกประเภทปัญหา  Master Data 
 - ระดับปัญหา  ปานกลาง 
 - ชนิดการแจ้ง  Problem 
 - ระดับความเร่งด่วน ภายใน 4-6 วัน 
 - ระบบของส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล 
 - ไฟล์แนบ (แนบไฟล์)  

แล้วกดปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 
 
หลังจากเจ้าหน้าที่กอง IT ด าเนินการเสร็จจะแจ้งดังภาพที่ 5.4 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่กองคลังด าเนินการ

การท างานต่อไป 
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ภาพที่ 5.4 การขอเพ่ิม E-mail การโอนเงินผ่านบริการธนาคารในระบบ MUERP Call Center 
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    ประเด็นปัญหา  :  กรณีมหาวิทยาลัยโอนเงินทุนวิจัยเข้าบัญชีส่วนงานโดยระบบ SCB Business 
Net Direct Credit นั้นทางธนาคารมีบริการแจ้งการโอนเงินทาง E-mail ไปยังบัญชี E-mail ของส่วนงานแต่
ทางส่วนงานแจ้งว่าไม่ได้รับ E-mail แจ้งการโอนเงินจากธนาคาร 
 การแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะ  :  เจ้าหน้าที่ด าเนินการแจ้งปัญหาดังกล่าวที่ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ
ของธนาคารเบอร์โทร. 02-7222-2222 หรือ GTS Client Services โทร.02-544-1212 หรือ e-mail : 
GTS_clentservices@scb.co.th ซึ่งจากการตรวจสอบของธนาคารพบว่า ระบบของธนาคารได้ด าเนินการ
แจ้งการโอนเงินไปยัง e-mail ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้แล้ว ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงต้องท าการตรวจสอบข้อมูล 
Text File การโอนเงินที่มหาวิทยาลัย upload เข้าระบบ SCB Business Net ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า
ข้อมูล e-mail 1 และ e-mail 2 คั่นด้วยเครื่องหมาย “;”  ดังนั้นจึงได้ท าการทดสอบการแก้ไขข้อมูลในส่วน
เครื่องหมายคั่น e-mail จากเครื่องหมาย “;” เป็นเครื่องหมาย “,” โดยท าการทดสอบ Text File รายการ
โอนเงินผ่านบริการจ านวน 2 Text File ดังนี้ 
 

1. ร าย ก าร  Text File   21.04.2017.6.01   E-mail  isara.sri@mahidol.com  กั บ   E-mail 
parichart.tea@mahidol.ac.th โดยเปลี่ยนเครื่องหมายคั่น E-mail จากเครื่องหมาย “;” เป็นเครื่องหมาย 
“,” ดังนี้ 

 
ซึ่ งจากการทดสอบดังกล่าวพบว่าทั้ ง 2 E-mail ได้รับการแจ้งรายละเอียดการโอนเงินของ

มหาวิทยาลัยจากธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ดังนี้ 
 

 

mailto:GTS_clentservices@scb.co.th
mailto:isara.sri@mahidol.com
mailto:parichart.tea@mahidol.ac.th
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 2. รายการ Text File   24.04.2017.6.01   E-mail  worachan.wai@mahidol.ac.th  กับ  E-
mail parichart.tea@mahidol.ac.th โดยเปลี่ ยนเครื่องหมายคั่น  E-mail จากเครื่องหมาย “;” เป็น
เครื่องหมาย “,” ดังนี้ 
 

   
 

ซึ่งจากการทดสอบดังกล่าวพบว่าทั้ง 2 E-mail  ได้รับการแจ้งรายละเอียดการโอนเงินของ
มหาวิทยาลัยจากธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ดังนี้  

 
 

 
 
 

  

 จากการทดสอบ สรุปได้ว่าทางมหาวิทยาลัยต้องแก้ไขข้อมูลใน Text File การโอนเงินที่เครื่องหมาย
คั่น E-mail จากเครื่องหมาย “;” เป็นเครื่องหมาย “,”  โดยต้องท าการแจ้งขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวที่ระบบ 
MUERP call center โดยเข้าเว็บไซต์ http://muerp-support.mahidol/callcenter/  

mailto:worachan.wai@mahidol.ac.th
mailto:parichart.tea@mahidol.ac.th
http://muerp-support.mahidol/callcenter/
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กดปุ่มเลือกเมนู  

 
กรอกรายละเอียดข้อมูลส าหรับการแจ้งปัญหาดังนี้ 

 - หัวเรื่อง  ไม่ได้รับเมลแจ้งการโอนเงินผ่านธนาคาร 
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 - ใส่รายละเอียด  ส่วนงานแจ้งว่าไม่ได้รับการโอนเงินฯ 
 - เลือกระบบ   ERP AP ระบบงานบัญชีบริหารเจ้าหนี้ 
 - ประเภทปัญหา  ด้านข้อมูล 
 - ระดับปัญหา  ปานกลาง 
 - ชนิดการแจ้ง  Problem 
 - ระดับความเร่งด่วน ภายใน 2-3 วัน 
 - ระบบของส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล 
 - ไฟล์แนบ (แนบไฟล์)  

กดปุ่ม เพ่ือบันทึกข้อมูล  
 
หลังจากเจ้าหน้าที่กอง IT ด าเนินการเสร็จจะแจ้งดังภาพที่ 5.5 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่กองคลังด าเนินการ

การท างานต่อไป 

 
 ภาพที่ 5.5 การขอแก้ไขกรณีไม่รับการแจ้งการโอนเงินทุนวิจัยทาง E-mail ใน MUERP Call Center 
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   ประเด็นปัญหา  :  การ Upload Text File ข้อมูลการโอนเงิน
ผ่านบัญชีข้าราชการบ านาญเข้าระบบ SCB Business Net แล้วปรากฏขึ้นสถานะ “Fail” ดังรูป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ : จากการตรวจสอบข้อมูล Text File ดังกล่าวการ Upload File 

ข้อมูลแล้วเกิดการ Fail เป็นเพราะชื่อ Text File  มีภาษาไทยคือ “ข” ซ่ึง
ข้อมูลที่ Upload เข้าระบบ SCB Business Net ต้องไม่มีข้อความที่เป็นภาษาไทย   ดังนั้นต้องท าการแก้ไข
เปลี่ยนชื่อไฟล์ใหมแ่ล้วท าการ HashTotal และ UploadFile เข้าระบบ SCB Business Net เข้าไปในระบบ
ใหม่ 

  
 
 

 

1 . ประเด็นปัญหา :  กรณีมหาวิทยาลัยได้ Upload File โอนเงินสวัสดิการข้าราชการบ านาญเข้า
ระบบ SCB Business Payroll แล้วเกิดรายการ Fail ดังรูป 
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การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ :  การเกิดรายการ Fail ดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยสามารถแก้ไข
ได้โดย 

1. ตรวจสอบรายการ Fail จากระบบ SCB Business Net Payroll ว่าเกิดรายการ Fail เพราะอะไร
และเม่ือได้ตรวจสอบจึงพบรายการ Fail จ านวน 1 รายซ่ึงเป็นรายการของ “เสาวคนธ์  ภคอัครเลิศกุล”  

2. ตรวจสอบรายชื่อของ “เสาวคนธ์  ภคอัครเลิศกุล” ว่าได้ลงทะเบียนในระบบ SCB Pre-
Registered Payment หรือไม่ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ารายชื่อดังกล่าวได้ลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้ว 

3. ตรวจสอบบรรทัดรายชื่อของ “เสาวคนธ์  ภคอัครเลิศกุล” ใน Text File โอนเงินสวัสดิการ
ข้าราชการบ านาญที่ Upload เข้าระบบธนาคารเปรียบเทียบกับ Text File ที่ได้ลงทะเบียนในระบบ SCB 
Pre-registered Payment   และเมื่อได้ตรวจสอบจึงพบว่าข้อมูลใน Text File ที่ Upload เข้าระบบมีเคาะ
เว้นวรรคระหว่างชื่อและนามสกุลไม่เท่ากันกับข้อมูล Text File ที่ ได้ลงทะเบียนในระบบ  SCB Pre-
registered Payment ดังนี้ 

• ข้อมูล Text File ที่ลงทะเบียนในข้อมูลเป็น   เสาวคนธ์  ภคอัครเลิศกุล 
• ข้อมูล Text File ที่โอนเงินสวัสดิการฯเป็น เสาวคนธ์ ภคอัครเลิศกุล  

 

ดังนั้นจึงต้องแก้ไขฐานข้อมูลในโปรแกรมฐานข้อมูลสวัสดิการข้าราชการบ านาญ ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 

เลือกเมนูข้อมูลอ้างอิงและกดปุ่มเลือก  และกดปุ่ม  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เลือกรายละเอียดใส่ชื่อที่ต้องการคือ “เสาวคนธ์ ภคอัครเลิศกุล” แล้วกดปุ่ม  
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 กดปุ่ม  

 

   
 

 กดปุ่ม  
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 แก้ไขชื่อ Book Bank แล้วกดปุ่ ม  แล้วจัดท าข้อมูล Text File โอนเงินสวัสดิการ
ข้าราชการบ านาญและ Upload เข้าระบบ SCB Business Payroll เข้าไปใหม่ซึ่งสามารถ Upload ได้ส าเร็จ
ดังรูป 

 
  
  
 

 11  ประเด็นปัญหา :  กรณีวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ผู้มีอ านาจได้ด าเนินการอนุมัติรายการโอนเงิน
อัตโนมัติ (Direct Credit) ในระบบ SCB Business Net  เพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายอบรมโครงการ CBIA ให้ส่วนงาน 
จ านวนเงิน 691,169.89 บาทโดยก าหนดให้เงินเข้าบัญชีส่วนงานในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 และผู้อนุมัติ
รายการ Signer 1 และ Signer 2 ของมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการอนุมัติส่งให้ธนาคารเสร็จสมบูรณ์แล้ว  ซึ่ง
ต่อมาในภายหลังผู้อนุมัติรายการตรวจสอบพบว่าการเบิกจ่ายดังกล่าวไม่มีการแนบประกาศอัตราการเบิก
ค่าใช้จ่าย ซึ่งส่วนงานไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับทางมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้นกองคลังจะต้องด าเนิน
รายการยกเลิกรายการที่ได้รับการอนุมัติส่งให้ธนาคารเสร็จสมบูรณ์แล้วอย่างไร 
 
 

 การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ :  จากปัญหาดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งข้อมูลไปยังศูนย์บริการ
ลูกค้า GTS ของธนาคารที่ e-mail : bcm_helpdesk@scb.co.th โดยแจ้งข้อมูล ดังนี้ 
 

 • รหัสบริษัท คือ มหาวิทยาลัยมหิดล CBZ0817 

 

 • ประเภทเอกสารที่จ่าย (Payment Type) คือ การโอนเงินอัตโนมัติ Direct Credit 

 

 • วันที่โอนเงินเข้าบัญชี (Value Date) คือ วันที่ 18 ธันวาคม 2560 

 

 • Transaction ID ในระบบธนาคาร ตัวอย่างเช่น 15121712120280731341 

 

 • จ านวนเงิน 691,169.89 บาท 

 

 • แจ้งชื่อผู้ติดต่อและเบอร์ติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 

 
 

 เมื่อธนาคารได้รับการแจ้งข้อมูลดังกล่าว ธนาคารจะด าเนินการจัดท าใบแจ้งยกเลิกข้อมูล SCB 
Business Pay ผ่านระบบ SCB Business Net (S1) กลับมาให้มหาวิทยาลัยลงนามเพ่ือขอยกเลิกข้อมูล ดัง
ภาพที่ 5.6 ดังนี้ 

mailto:bcm_helpdesk@scb.co.th%20โดย
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ภาพที่ 5.6 ใบแจ้งยกเลิกข้อมูล SCB Business Pay ผ่านระบบ SCB Business Net (S1) 
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 เมื่อได้รับเอกสารใบแจ้งยกเลิกข้อมูล SCB Business Pay จากธนาคารจะต้องด าเนินการท าเรื่องขอ
ยกเลิกรายการโอนเงินอัตโนมัติที่ได้รับอนุมัติไปแล้วในระบบ SCB Business Net เสนอต่อหัวหน้างานการเงิน
เพ่ือลงนามในเอกสารใบแจ้งยกเลิกข้อมูล และเสนอขออนุมัติยกเลิกรายการและลงนามในใบแจ้งยกเลิก
ต่อรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง โดยเสนอผ่านผู้อ านวยการกองคลัง ซึ่งเอกสารที่ได้ลงนามพร้อมประทับตรา
มหาวิทยาลัยแล้วจะต้องส่ง Fax ไปที่หมายเลข 02-7776803 พร้อมโทรไปแจ้งการส่งเอกสารที่หมายเลข 02-
5441212 
 

 
 
 

 และเมื่อธนาคารได้รับเอกสารใบแจ้งยกเลิกข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจะด าเนินการยกเลิกรายการ ใน
ระบบ SCB Business Net และเมื่อธนาคารด าเนินการแล้วจะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเข้าไป
ตรวจสอบการยกเลิกรายการ ดังภาพที่ 5.7 ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 5.7 เอกสารแสดงการยกเลิกรายการของธนาคาร 

 
 จากภาพที่ 5.7 แสดงรายละเอียดข้อมูลของรายการที่ธนาคารได้ท ารายการด าเนินการยกเลิกรายการ
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยจะต้องท ารายการตรวจสอบว่าธนาคารท าการยกเลิกรายการ
รายละเอียดถูกต้องหรือไม่ 

 

ข้อพึงระวัง  :  การลงนามในใบแจ้งยกเลิกข้อมูล SCB Business Pay จะต้องลงนามโดยผู้บังคับบัญชาที่
มีรายชื่อคนละกลุ่ม จ านวน 2 รายคือ ระดับหัวหน้าและระดับรองอธิการบดี  และต้องเป็นรายชื่อที่มี
อ านาจสั่งจ่ายบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน  
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