
จากนั้นเพียงทําตาม 3 ขั้นตอนงายๆ คุณจะสามารถ

คูมือการสมัคร

Krungthai Corporate Online
สําหรับลูกคาบริการ Biz at branch

ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส

Customer manual version 1.0

เริ่มใชงาน Krungthai Corporate 

Online ไดแลววันนี้เพียงสมัครผาน 

Website Krungthai!

Fast & 
Simple
คุณสามารถสมัคร Krungthai Corporate Online ไดที่ 

https://www.bizgrowing.ktb.co.th/eform
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เพียง 3 ขั้นตอนงายๆ ก็สามารถใชงานไดเลย

1

เลือกแพ็กเกจและ

กรอกขอมูล

2

พิมพใบสมัครพรอ

มลงนาม

3

นําใบสมัครไปยื่น

ที่สาขา  

เลือกแพ็กเกจที่คุณต

องการบนหนา 

Website และ 

กรอกขอมูลใหครบถ

วน

พิมพใบสมัคร 

และเตรียมเอกสารป

ระกอบการสมัครให

ครบถวน 

พรอมทั้งลงลายมือชื่

อและตราประทับ 

(ถามี)

นําใบสมัครพรอมเอ

กสารประกอบ 

ไปยื่นที่สาขาของธน

าคารกรุงไทยที่คุณส

ะดวก

1. ขอมูลผูติดตอ

ขอมูลของบุคคลที่ธนาคารสามาร

ถติดตอได 

ในกรณีที่มีคําถามหรือมีเหตุขัดข

องเกี่ยวกับการสมัคร 

โดยขอมูลที่ตองใหแกธนาคารได

2.

เลขบัญชีที่ตองการใชบริก

าร Krungthai 
Corporate Online

คุณสามารถเพิ่มบัญชีออมทรัพย

3. Company ID
คือ Username 
ที่ใชในการเขาสูระบบประกอบดวยตัว

อักษรภาษาอังกฤษ 4 ตัว 

และตัวเลขอีก 6 

หลักที่ธนาคารจะกําหนดให  

ขอควรรูในการกรอกขอมูล
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แก

ชื่อ-นามสกุล, 

เบอรโทรศัพทมือถือ และ อีเมล

หรือกระแสรายวันที่มีอยูกับธนา

คารกรุงไทย 

เพื่อสมัครใชบริการพรอมกันใน

ครั้งเดียวไดสูงสุด 5 บัญชี

Company ID เปน  BZBT XXXXXX 
จะถูกสงใหผูติดตอ 

หลังจากสมัครบริการสําเร็จ เชน  
BZBT 123456

4. ประเภทผูใชงาน

ธนาคารแบงประเภทผูใชงานระบบเปน 3 ประเภทคือ

 Single User – สามารถทําธุรกรรมทางการเงินผานระบบ Krungthai Corporate Online 
ไดโดยไมตองมีคนอนุมัติ

 Admin1 – สามารถตั้งคาผูใชงานในระบบ เชน การสรางหรือลบผูใชงาน 

โดยการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ Admin1 ไดทํารายการ จะตองถูกอนุมัติโดย Admin2 
จึงจะมีผลบังคับใช

 Admin2 - สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ Admin1 ไดสงมาเพื่อขออนุมัติ โดย Admin2 

สามารถอนุมัติเพื่อใหมีผลบังคับใช  หรือปฎิเสธคําขอดังกลาว  

*** Admin1 และ Admin2 ไมสามารถทําธุรกรรมทางการเงินได ***

5. ประเภทการใชงานของหนวยงาน

โดยสามารถเลือกประเภทการใชงานที่เหมาะสมกับบริษัทของคุณ ดังนี้

 ใชงานคนเดียว – เหมาะสําหรับผูที่ตองการใชงานแพ็กเกจ รวมถึงจัดการสิทธิ์ตางๆ 

ในการใชระบบ Krungthai Corporate Online ดวยตัวคนเดียว

 ใชงานใชงานมากกวา 1 คน มีผูทํารายการและผูอนุมัติ – 

เหมาะสําหรับผูที่ตองการกําหนดสิทธิ์ใหแตละคนในหนวยงานมีสิทธิ์การใชงานที่แตกตางกัน เชน 

พนักงานบัญชี เปนผูทํารายการธุรกรรมทางการเงิน หัวหนาฝายบัญชี 

เปนผูอนุมัติรายการธุรกรรมทางการเงิน เปนตน 

คุณตองทําอะไรและจะไดอะไรบางหลังจากกร

อกใบสมัคร Krungthai Corporate Online 

บน Website?

พิมพใบสมัครพรอมลงลายมือชื่อ, ตราประทับ 

(ถามี) เตรียมเอกสารประกอบ 

ล มายื่นที่สาขา

1 หลังจากพนักงานตรวจสอบเอกส

รและ Approve คุณจะไดรับ…
2

https://www.bizgrowing.ktb.co.th/%20corporate/
https://www.bizgrowing.ktb.co.th/%20corporate/
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ลูกคาสามารถสมัคร Krungthai Corporate Online สําหรับลูกคาบริการ Biz at branch 
ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส (Online Registration) โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้

1. เขาเว็บบราวเซอร พิมพ URL : https://www.bizgrowing.ktb.co.th/eform หลังจากนั้นดําเนินการเลือก 

Package สําหรับลูกคาบริการ Biz at branch

ขั้นตอนการสมัคร Krungthai Corporate Online สําหรับลูกคาบริการ Biz at branch ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส

https://www.bizgrowing.ktb.co.th/eform%20หลังจาก
https://www.bizgrowing.ktb.co.th/eform%20หลังจาก


5

 

2. ระบุขอมูลดังนี้ 

2.1 ระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษีของหนวยงาน

2.2 ระบุเลขที่บัญชีออมทรัพย หรือบัญชีกระแสรายวันของหนวยงาน 

(หากมีบัญชีอื่นที่ตองการใชในโครงการเยียวยาโปรดระบุใหครบ)

     2.3 ใสอักษรที่แสดง (Captcha) และกดยืนยัน

3. ระบุขอมูลผูติดตอ ดังนี้

3.1 ระบุชื่อ – นามสกุลของผูติดตอ

3.2 ระบุหมายเลขเบอรโทรศัพทมือถือของผูติดตอ

3.3 ระบุอีเมลของผูติดตอ

3.4 กรณีที่ลูกคาตองการสมัครบริการพรอมเพยนิติบุคคล ใหดําเนินการระบุขอมูลใหครบถวนจากนั้น 

Tick เลือก “ตองการสมัครบริการพรอมเพยนิติบุคคล”และกดปุมยืนยัน ตัวอยางตามภาพดานลาง

3.1
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- ระบบแสดงขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการพรอมเพยสําหรับนิติบุคคล ใหผูใชงานดําเนินการ 
Tick เลือกและกดปุมยืนยัน

3.5 กรณีที่ลูกคาไมตองการสมัครบริการพรอมเพยนิติบุคคล 

ใหดําเนินการระบุขอมูลผูติดตอใหครบถวนและ  กด Tick เลือกออก ตัวอยางตามภาพดานลาง
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4. กรอกเลขที่บัญชีที่ตองการใชงานในระบบ Krungthai Corporate Online ตามเงื่อนไข Package 

โดยสามารถระบุบัญชีไดสูงสุด 5 บัญชี

(กรณีที่ลูกคาระบุบัญชีมากกวา 1 บัญชีและมีการสมัครบริการพรอมเพยนิติบุคคล 

ระบบจะมีการนําบัญชีแรกไปสมัครบริการพรอมเพยนิติบุคคล)

5. ดําเนินการเลือกประเภทการใชงานของหนวยงาน โดยสามารถเลือกประเภทการใชงานได 2 

ประเภทดังตอไปนีก้รณีเลือกประเภทใชงานคนเดียว ระบบจะสราง User สําหรับเขาใชงานดังตอไปนี้

 Single ใหสิทธิ์พรอมใชงานทุกบริการ

 Admin1
 Admin2



8

ทําการกรอกขอมูล Company ID (อักษรตัวใหญ), ชื่อ-นามสกุล, เบอรโทรศัพทมือถือ และอีเมล 

โดยจะเปนขอมูลบุคคลเดียวกันทั้ง 3 ผูใชงาน

กรณีเลือกประเภทมีผูทํารายการและอนุมัติ ระบบจะสราง User สําหรับเขาใชงานดังตอไปนี้

 Admin1
 Admin2
ทําการกรอกขอมูล Company ID (อักษรตัวใหญ),ชื่อ-นามสกุล, เบอรโทรศัพทมือถือ และอีเมล 

ของแตละผูใชงาน จากนั้นกดปุมยืนยัน

สําคัญมาก!!! ผูใชงานจะตองระบุ Company ID (อักษรตัวใหญ) ตามประเภทกลุมลูกคาดังตอไปนี้

ประเภทที่ 1: ระบุ BZBT สําหรับลูกคา กลุมสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

รัฐบาลในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสังกัด สพฐ.
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ประเภทที่ 2: ระบุ BZBU สําหรับลูกคา กลุมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันในกํากับของรัฐ 

และหนวยงานในสังกัดที่อยูในความดูแลของทีม CRM 1และ2 ที่อยูใน Package 2

ประเภทที่ 3: ระบุ BZBV สําหรับลูกคา หนวยงาน และองคการมหาชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประเภทที่ 4: ระบุ BZBW สําหรับ ลูกคา หนวยงานในสังกัด กองทัพบก

ประเภทที่ 5: ระบุ BZBX สําหรับ กลุมหนวยงานในสังกัด กรมราชทัณฑ

ประเภทที่ 6: ระบุ BZBY สําหรับ กลุมกระทรวงมหาดไทย

ประเภทที่ 7: ระบุ BZBZ สําหรับ

7.1 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กลุมสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ และหนวยงานในสังกัด 

–Segmentation

7.2 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันในกํากับของรัฐ และ 

หนวยงานในสังกัดที่อยูในความดูแลของทีม CRM 1และ2 ที่อยูใน Package 1

กรณีที่ลูกคาไมไดอยูในกลุมผูใชงานที่ระบุดานบนทั้ง 7 ประเภท ใหลูกคาระบุ Company ID 

ดวยตัวอักษรอื่นๆ ตามความประสงค

6. ระบบทําการสรุปขอมูลการสมัครใชบริการ ใหผูใชงานตรวจสอบความถูกตองและกดปุมยืนยันการสมัคร 
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7. ระบบจะแสดงขอความระบุ ทํารายการสําเร็จ 
โดยผูใชงานสามารถพิมพเอกสารใบสมัครใชบริการไดทันที โดยกดปุมพิมพใบสมัคร ระบบจะใหใส 

รหัสผาน (รหัสผาน คือ เลขประจําตัวผูเสียภาษีของหนวยงาน) 

ทั้งนี้ระบบจะมีการจัดสงขอมูลใบสมัครดังกลาวไปยังอีเมลของผูติดตอที่ระบุไวในขอมูลการสมัครดวย
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8. กรณีตองการเปลี่ยนแปลงขอมูล สามารถแกไขไดโดย กดเมนู “แกไขใบสมัคร” มุมขวาบนของหนาเว็บ 

ระบบจะใหกรอกเลขนิติบุคคลหรือเลขบัตรประชนชน 13 หลัก กับหมายเลขบัญชีที่สมัครใชบริการ 

ระบบจะดึงขอมูลเดิมมาใหทําการแกไขเพิ่มเติม(ธนาคารจะมีการเก็บขอมูลใบสมัครไวแค 30 วันเทานั้น)

9. ตัวอยางอีเมลที่ไดรับจากการสมัคร Krungthai Corporate Online สําหรับบริการพื้นฐาน

กรณีที่ลูกคาสมัคร Krungthai Corporate Online แตไมไดสมัครบริการพรอมเพยสําหรับนิติบุคคล

กรณีที่ลูกคาสมัคร Krungthai Corporate Online และสมัครบริการพรอมเพยสําหรับนิติบุคคล
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10. ตัวอยางใบสมัคร Krungthai Corporate Online สําหรับบริการพื้นฐาน ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส

กรณีทีส่มัคร Krungthai Corporate Online แตไมไดสมัครบริการพรอมเพยสําหรับนิติบุคคล

 

กรณีทีส่มัคร Krungthai Corporate Online และสมัครบริการพรอมเพยสําหรับนิติบุคคล
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11 เมื่อลูกคานําเอกสารการสมัครยื่นที่สาขา และสาขาอนุมัติรายการเสร็จสมบูรณ 

ผูใชงานจะไดรับอีเมลแจงขอมูลเพื่อเขาใชระบบงาน โดยผูใชงานสามารถใชระบบงาน Krungthai 
Corporate Online บริการพื้นฐานไดทันที 

สําหรับในสวนของบริการโอนเงินเดือนหรือโอนเงินคูคาแบบครั้งละหลายรายการ (Bulk Payment) 
จะสามารถใชงานไดหลังจากที่สาขาอนุมัติรายการ 7 – 10 วันทําการ


