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เสนอดานการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน 

การชาํระเงินผานระบบ  

electronic (i – cash) 



 

ปญหาการจายเงิน 

 เจาหนาที่ตองไปเบิกถอนเงินที่ธนาคารกรณีจายใหบุคลากร 

 เจาหนาที่ตองพิมพ/เขียนเช็คสั่งจายใหบริษัท/หาง/ราน/เจาหนี้ผูมีสิทธิ 

 หากผูไดรับเช็คไมนําไปขึ้นเงินธนาคารจนเช็คหมดอายุและตองออก

เช็คทดแทนฉบบัเดิม 

 ภาระงานดานการจัดทํางบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารมีจํานวนมาก 

เนื่องจากการจายเช็คปงบประมาณ 2553 จํานวน 1,381 ฉบบั และ

ปงบประมาณ 2554 จํานวน 1,355 ฉบับ ยากตอการพิสูจนยอด 

กอนการนํา i-cash Corporation มาใช  



 

ปญหาการจายเงิน (ตอ) 

กอนการนํา i-cash Corporation มาใช  

 มีภาระคาธรรมเนียมการใชเช็ค ซึ่งในรอบปจายเช็คประมาณ 

ปงบประมาณ 2553 จํานวน 1,381 ฉบับ และปงบประมาณ 2554              

จํานวน 1,355 ฉบบั 

 ใชเวลาการแจงใหบริษัท/หาง/ราน/เจาหนี้ผูมีสิทธิมารับเช็ค 

 ใชเวลาการติดตอประสานงานระหวางบริษัท/หาง/ราน/เจาหนี้ ผูมีสิทธิ

มารับเงิน 

 สิ้นเปลืองวัสดุ เชน กระดาษที่ใชเพื่อการแจงรับเงิน 



 

แนวทางการดําเนินงาน  

1.วางระบบการควบคุมภายใน 
2.ขออนุมัติจาย/โอนเงินผานระบบ 
3.ประสานกับธนาคารเพ่ือติดตั้งระบบ/สอนงาน  
4.เริ่มทดลองใชควบคูกับระบบเดิม 
5.ปรับเปนระบบการจายเงินผานระบบ 

electronics ทั้งระบบ 



 

การดําเนินการ  

1. เสนออธิการบดี 

 1.1 อนุมัติชําระเงินผานระบบ i-cash 

 1.2 อนุมัติใชหลักฐานการใชเงินของธนาคาร เปน

หลักฐานการจายเงิน 

 1.3 อนุมัติเปลี่ยนบัญชี เพ่ือรับโอนเงินจากกองคลัง

เปนของธนาคารกรงุเทพ 



 

การดําเนินการ  (ตอ) 
2. ธนาคารกรุงเทพ 

 2.1 ทําสัญญาการใชบริการระบบ i-cash 

 2.2 เปดบัญชีธนาคารเพื่อรองรับการจายเงิน ตาม ขอ 1.3  

3. บริษัท/หางราน/บคุลากร 

 3.1 แจงเปล่ียนวิธีการจายเงินจากเช็คเปนโอนเงินเขาบัญชี

ตามแจง 

 3.2 บริษัท/หางราน รับภาระคาธรรมเนียมธนาคารเอง 

 3.3 กรณีเปนช่ือหนวยงานภายในคณะฯ ขอยกเวน

คาธรรมเนียม 



 

การดําเนินการ  (ตอ) 

4. ประเมินผลการใชระบบ 

5. นําผลมาปรับปรุงการใชบริการ เชน 

 5.1 แจงการโอนเงินแลวประกาศผาน website คณะฯ 

 5.2 ใหสงใบเสร็จรับเงินทางไปรษณียได 

 5.3 ไมจายครั้งตอไป ถาไมไดรับใบเสร็จรับเงิน 

ขอดี - ตรวจสอบความซ้าํซอนได 
  - ไมตองพิสูจนยอดกับธนาคาร 



 

ผลการนํา i-cash Corporation มาใช  

ประหยัดงบประมาณ 

v ไมมีคาใชจายคาธรรมเนยีมเช็ค 

v ไมมีคากระดาษที่ตองสงโทรสารแจง 

v ประหยัดคาสงโทรสาร/จดหมายแจบใหมารับเงิน 

ลดระยะเวลา 

v ลดเวลาการติดตอกับบรษิัท/หางราน/เจาหนี้ผูมีสิทธ ิ

v ลดเวลาเจาหนาที่ที่ตองติดตอธนาคาร 

v ลดเวลาและขั้นตอนการจายเงินจากเดิม 7 ขั้นตอน 9-10 วนั 

เปน 6 ขั้นตอน 2-3 วัน 

v ผูบริหารอยูไหนก็อนุมัติเงินได เนื่องจากเปนระบบ internet 



 
ลดภาระงานที่ไมจําเปน 

v งานพิมพเช็ค/เสนอลงนาม 

v ลดภาระเจาหนาที่การเงนิไปถอนเงินจากธนาคาร            

(กรณีเงินทดรองราชการ) 

v ลดภาระการลงนามในเชค็/เซ็นแฟมของผูบริหาร 

v ลดภาระงานดานการจดัทําจดหมายติดตอบริษัทใหมารับเช็ค 

v ลดภาระดานการสื่อสารพดูคุยกับบรษิทั/หางราน/เจาหนี้ผูมีสิทธิ

ระหวางติดตอขอรับเงิน 

v ลดภาระงานดานการตองทํางบพิสจูนยอดเงินฝากธนาคาร

ระหวางบัญชคีณะฯ กับบญัชีธนาคาร 

ผลการนํา i-cash Corporation มาใช (ตอ)  



 

ผลการนํา i-cash Corporation มาใช (ตอ)  

อ่ืนๆ 

v มีระบบการปองกันความเส่ียงจากการใชรหัสของ          

ผูมีอํานาจอนุมัติผานเครื่องมือชนิดหนึ่งที่เรียกวา 

token 
v เจาหนาที่มเีวลาคงเหลือไปพัฒนางานดานอ่ืน ๆ 



 

ประสิทธิภาพความคุมคา 

 ลดงานพิมพเช็ค/เสนอลงนาม ปงบประมาณ 2553 จํานวน 1,381 ฉบับ 

และปงบประมาณ 2554 จํานวน 1,355 ฉบบั 
 ลดภาระเจาหนาที่การเงินไปถอนเงินจากธนาคาร 

 (กรณีเงินทดรองราชการ) อยางนอยวันละ 1 ครั้ง 
 ลดภาระการลงนามในเช็ค/เซ็นแฟมของผูบริหาร ปงบประมาณ 2533  

จํานวน 1,381 ฉบับ และปงบประมาณ 2554 จํานวน 1,355 ฉบับ 
 ลดภาระดานการกระทบยอด เดือนละ 1 ครั้ง 
 ลดเวลาการติดตอกับบริษัท/หางราน อยางนอยวันละประมาณ  

 2 ชั่วโมง 
 ลดเวลาเจาหนาที่ที่ตองติดตอธนาคาร อยางนอยวันละประมาณ  

 2 ชั่วโมง 



 

ประสิทธิภาพความคุมคา (ตอ) 

 ไมมีคาใชจายคาธรรมเนยีมเช็ค ประหยัดได ในปงบประมาณ 2553 
จํานวน 16,572 บาท และปงบประมาณ 2554 จํานวน 16,260 บาท  

(จํานวนเช็คตอฉบับ x คาธรรมเนยีมในการซ้ือเชค็ใบละ 12 บาท) 
 ไมมีคาใชจายในการสงโทรสารแจงรบัเช็ค ประหยัดได ใน

ปงบประมาณ 2553 จํานวน 4,143 บาท และปงบประมาณ 2554 

จํานวน 4,065 บาท (จาํนวนเช็คตอฉบับ x คาบริการในสงโทรสาร

ครั้งละ 3 บาท) 
 ประหยัดงบประมาณรวมคาธรรมเนียมเช็คและคาบริการในการสง

โทรสาร ประหยัดได ในปงบประมาณ 2553 จํานวน 20,715 บาท 
และปงบประมาณ 2554 จาํนวน 20,325 บาท 



 

การเขาระบบ www.bangkokbank.com 

http://www.vet.ku.ac.th/�


User id ธนาคาร

กาํหนดมาให 
Password เขาครั้ง

แรกธนาคารกําหนดให 

Login ดวย ID/Password ของเจาหนาที่จัดทําขอมูล (Maker) 



การเขาสูเมนหูลัก (Home Page) ของระบบ Corporate 



1 2 

การ Upload เปนการนําไฟสที่เตรียมไวสงไปยังระบบธนาคาร  
โดยการผานระบบ Corporate i-cash 

 



3.คลิก Browse ไปยังไฟลท่ี

เตรียมไวเพ่ือ  Upload 

1.คลิกเพ่ือเลือกบัญชี 
2.คลิกเลือก    

PAYMENT-UPLOAD 

4. คลิก Submit 

เลือกไฟลท่ีเตรียมไวสําหรับ Upload โดยคลิก Browse ไปยังไฟลท่ีตองการ 



เลขท่ีอางอิง

เอกสาร 

วันท่ีธนาคารตัด

จายเขาบัญชี

ปลายทาง 

วันท่ี สง                    
E-mail  Address 

ขอมูลที่เตรียมไวสําหรับ Upload 



การดูผลการ Upload 
เจาหนาที ่Maker ควรตรวจดูผลทันที ที ่Upload เสร็จเพื่อที่จะไดตรวจสอบ 

ความถูกตองของขอมูลกอนอนมุัติรายการ 

1. กดเลือก payment   
มาท่ี file upload 

2. กดเลือก enquiry 



3.  กดเลือก Search เพ่ือหาไฟลขอมูลท่ี Upload ไว 



4. คลิกที่ File 
name เพ่ือดู

รายละเอียดท้ังหมด 





User id ธนาคาร

กาํหนดมาให 

Password จากเครื่อง 

token 

Login ดวย token/password ของผูมีอํานาจอนุมัติ (2 ใน 3) 

https://dimenxion.bangkokbank.com/bonprd/jsp/common/loginfiles/Login.bon;jsessionid=0a5f4b3e30d8f9f9fe640f614f60acdce4c71c73087d.e38MchiTchqSb40La3uLchyTb3f0n6jAmljGr5XDqQLvpAe?entryFrom=OPENER&URLTYPE=ESstart&URLSRC=121�


 

แจงโอนเงินผาน i-cash ผานหนา website คณะฯ 



ข้ันตอนการจายเงิน ผานระบบ electronic  i – cash  Corporation 



 ขอขอบคณุ 

Q&A 
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