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การจัดการสิทธิแบบเดิม

สิทธิการใช้งานในระบบ ได้แก่
1. สิทธิการใช้งานบัญชีและบริการ (Account & Service Permission)

1.1 บัญชีเงินฝาก บัญชีที่ลงทะเบียน จะถูกใช้ได้กับทุกบริการ
1.2 บริการทางการเงิน บริการที่ลงทะเบียนจะถูกเปิดให้ใช้งานได้หมด

2. สิทธิผู้ใช้งาน (User Permission)
2.1 ผู้ใช้งานในองค์กรทุกคน สามารถใช้งานทุกบัญชีและทุกบริการที่ลงทะเบียน
2.2 Maker ใช้งานได้ทุกบัญชีและทุกบริการที่ลงทะเบียน 

2.2.1 ก าหนดรายชื่อผู้อนุมัติรายการ, จ านวนบุคคล/จ านวนกลุ่มของผู้อนุมัติรายการ, 
ล าดับผู้อนุมัติรายการเองในแต่ละครั้ง

2.3 Authorizer อนุมัติรายการได้ทุกบริการที่ลงทะเบียน
3. การอนุมัติรายการ (Approval Rule)

3.1 เง่ือนไขการอนุมัติรายการ เป็นแบบจัดล าดับ (1->2->3) ได้รูปแบบเดียวเท่านั้น 
ซึ่งก าหนดโดย Maker ในข้ันตอนการสร้างรายการแต่ละครั้ง



การจัดการสิทธิ New Feature

1. New Feature การจัดการสิทธิการใช้งานในระบบ CoIB แบบใหม่
หลักการจัดการสิทธิในระบบ CoIB
1. การจัดการสิทธิการใช้งานบัญชี

ลูกค้าองค์กรสามารถก าหนดการใช้งานบัญชีให้กับบริการได้แตกต่างกัน
*ยกเว้นบริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างธนาคารอัตโนมัติ (SMART), 
บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างธนาคารอัตโนมัติพร้อมเพย์ (SMART PromptPay) 
จะไม่สามารถก าหนดบัญชีส าหรับธุรกรรมได้ *

1. ก าหนดสิทธิการใช้งานบัญชี
- เพื่อก าหนดสิทธิการใช้งานบัญชีขององค์กร

2. ก าหนดสิทธิการใช้งานบริการ
- เพื่อก าหนดสิทธิการใช้งานบริการ

3. ก าหนดสิทธิผู้ใช้งาน
- เพื่อก าหนดสิทธิการผู้ใช้งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

4. การตั้งค่าการอนุมัติรายการ
- เพื่อก าหนดเง่ือนไขการอนุมัติรายการของแต่ละบริการ



การจัดการสิทธิ New Feature
2. การจัดการสิทธิการใช้งานบริการ

ลูกค้าองค์กรสามารถเลือกที่เปิดใช้งานบริการใดบ้างที่ลงทะเบียนไว้

3.2. Authorizer สามารถอนุมัติรายการ, ดูข้อมูลบัญชี (Account Summary, History) 
เฉพาะประเภทธุรกรรมที่ก าหนดให้เท่านั้น
*ก าหนดสิทธิส าหรับ Authorizer แต่ละรายได้แตกต่างกัน*

3.1. Maker สามารถใช้งานธุรกรรม, งานบัญชี, ดูข้อมูลบัญชี (Account Summary 
History) เฉพาะที่ก าหนดให้เท่านั้น
*ก าหนดสิทธิส าหรับ Maker แต่ละรายได้แตกต่างกัน*

3. การจัดการสิทธิผู้ใช้งาน (User Permission Management)
ลูกค้าองค์กรสามารถก าหนดสิทธิผู้ใช้งานในองค์กรดังนี้



การจัดการสิทธิ New Feature

4. การต้ังค่าการอนุมัติรายการ (Approval Management)

3.3 เปรียบเทียบการก าหนดสิทธิระหว่าง Maker กับ Authorizer

ข้อแตกต่าง ข้อที่เหมือนกัน

Maker Authorizer Maker & Authorizer 

สามารถก าหนดสิทธิการใช้งานบัญชี
และบริการในการสรา้งธุรกรรมทาง
การเงิน

สามารถก าหนดสิทธิการอนุมติัรายการ
ตามประเภทบริการ

สามารถก าหนดสิทธิในการดูข้อมลู
บัญชี (Account Summary, History) 
ได้

4.1 การจัดการกลุ่มผู้อนุมัติ (Group Approval Management)
- ส าหรับองค์กรที่มีการอนุมัติกลุ่ม
- สามารถจัดกลุ่มผู้อนุมัติตามประเภทบริการได้
- จ านวนผู้อนุมัติที่ต้องการ (Number Of Approval Require) ของแต่ละกลุ่มแตกต่างกันได้
- ผู้อนุมัติ 1 คน อยู่ได้เพียง 1 กลุ่ม เท่านั้น



การจัดการสิทธิ New Feature

เง่ือนไขการอนุมัติรายการ
- สามารถก าหนดเง่ือนไขการอนุมัติรายการ (Approval Rule) ของแต่ละบริการได้แตกต่างกัน
- แบบจัดล าดับ ผู้อนุมัติต้องเข้ามาอนุมัติรายการเรียงล าดับตามที่ได้ก าหนดไว้ 

โดยหากยังไม่ถึงล าดับที่ต้องอนุมัติ จะไม่พบรายการรอนุมัติ
- แบบไม่จัดล าดับ ผู้อนุมัติรายการสามารถเข้าอนุมัติรายการได้พร้อมกัน

โดยผู้อนุมัติทุกคนจะเห็นรายการรออนุมัติพร้อมกันและจะผ่านรายการได้เมื่อจ านวนผู้อนุมัติ
ครบตามเง่ือนไข

4.2 การก าหนดเง่ือนไขการอนุมัติรายการ การอนุมัติรายการในระบบงาน CoIB มี 2 รูปแบบ ได้แก่
1) การอนุมัติแบบรายบุคคล
2) การอนุมัติแบบกลุ่ม 

ข้อก าหนด
1) ไม่สามารถใช้ 2 รูปแบบพร้อมกันได้
2) ผู้ใช้งานต้อง First Time ก่อนจึงจะสามารถแก้ไขสิทธิการใช้งานได้
3) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอนุมัติรายการต้องติดต่อธนาคารออมสินสาขา และ

ขณะเปลี่ยนต้องไม่มีรายการที่รออนุมัติ
4) ก าหนดเง่ือนไขการอนุมัติรายการเพียงครั้งเดียวและจะถูกน าไปใช้ทุกครั้งที่สร้างรายการ
5) สามารถก าหนดเง่ือนไขการอนุมัติรายการของแต่ละบริการได้แตกต่างกันได้
6) หน้าจอสร้างรายการของ Maker จะถูกตัดข้ันตอนการเลือกตัวผู้อนุมัติรายการออกไป
7) Maker สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้อนุมัติจากการตรวจสอบสถานะการท ารายการ



หน้าจอบนระบบงาน GSB CoIB
หน้าจอสร้างรายการของ Maker : จะถูกตัดข้ันตอนการเลือกผู้อนุมัติรายการออกไป
แบบเดิม

แบบใหม่



หน้าจอบนระบบงาน GSB CoIB
หน้าจอสอบถามสถานะการท ารายการ (อนุมัติรายบุคคล แบบไม่จัดล าดับ) 

หน้าจอสอบถามสถานะการท ารายการ (อนุมัติรายบุคคล แบบจัดล าดับ)



หน้าจอบนระบบงาน GSB CoIB
หน้าจอสอบถามสถานะการท ารายการ (อนุมัติกลุ่ม) 

ข้ันตอนการจัดการสิทธิการใช้งานในระบบโดย Admin องค์กร

ก าหนดสิทธิผู้ใช้งานกับบริการ

NON-Financial

1. ก าหนดบัญชีให้กับบริการ
2. ก าหนดสิทธิผู้ใช้งานกับบริการ
3. สร้างกลุ่มผู้อนุมัติ (*อนุมัติกลุ่ม)
4. การตั้งค่าการอนุมัติรายการ

Financial



Step 1: ก าหนดสิทธิการใช้งานบัญชีกับบริการ
หน้าจอบนระบบงาน GSB CoIB

ผูกบริการกับบัญชี

Step 2: ก าหนดสิทธิผู้ใช้งาน

- เลือก Maker / Authorizer
- เลือกบุคคล



Step 2: ก าหนดสิทธิผู้ใช้งาน (Maker) 
หน้าจอบนระบบงาน GSB CoIB

เลือกบริการ + บัญชี + การสร้างการ/เรียกดูบัญชี
ท่ีอยากให้บุคคลน้ันเข้าถึงหรือท ารายการ

Step 2: ก าหนดสิทธิผู้ใช้งาน (Authorizer)

เลือกบริการ + บัญชีท่ีอยากให้บุคคลน้ันเข้าถึง



Step 2: ก าหนดสิทธิในการดูข้อมูลบัญชี (Account Statement)
หน้าจอบนระบบงาน GSB CoIB

Step 2: ก าหนดสิทธิในการดูข้อมูลบัญชี (Account Statement)



Step 3: จัดการกลุ่มผู้อนุมัติ (ส าหรับอนุมัติกลุ่ม) (1)
หน้าจอบนระบบงาน GSB CoIB

- ต้ังช่ือกลุ่ม
- ก าหนดจ านวนผู้อนุมัติข้ันต่ าในกลุ่ม

Step 3: จัดการกลุ่มผู้อนุมัติ (ส าหรับอนุมัติกลุ่ม) (2)

- เลือกบริการ
- เพิ่มคน



Step 3: จัดการกลุ่มผู้อนุมัติ (ส าหรับอนุมัติกลุ่ม) (3)
หน้าจอบนระบบงาน GSB CoIB

เลือกบุคคลให้อยู่ในกลุ่ม

Step 3: จัดการกลุ่มผู้อนุมัติ (ส าหรับอนุมัติกลุ่ม) (4)

Step 3: จัดการกลุ่มผู้อนุมัติ (ส าหรับอนุมัติกลุ่ม) (5)



Step 4: การจัดการเง่ือนไขการอนุมัติรายการ (แบบกลุ่ม) (1)
หน้าจอบนระบบงาน GSB CoIB

เลือกบริการ

Step 4: การจัดการเง่ือนไขการอนุมัติรายการ (แบบกลุ่ม) (2)

- เลือกอนุมัติแบบจัดล าดับ / ไม่จัดล าดับ
- เลือกจ านวนผู้อนุมัติข้ันต่ า
- เลือกใครอนุมัติได้บ้างในบริการน้ี

บริการต้นแบบท่ีต้องการคัดลอก

1. เลือก บริการต้นแบบที่ต้องการคัดลอก

2. ท าเครื่องหมาย  หน้าบริการที่ต้องการวาง

3. กด ด าเนินการ



Q & A
Q : การจัดการสิทธิการใช้งานในระบบ CoIB คืออะไร
A : ระบบ CoIB ให้องค์กรสามารถจัดการสิทธิการใช้งานในระบบได้ด้วยตนเอง ดังน้ี

1. ก าหนดสิทธิการใช้งานบัญชี
2. ก าหนดสิทธิการใช้งานบริการ
3. ก าหนดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้งานกับบริการ
4.การจัดการรูปแบบการอนุมัติรายการ

Q : ท าไมจึงต้องมีการจัดการสิทธิ?
A : เพื่อก าหนด สิทธิการใช้งานบัญชีเงินฝาก สิทธิการใช้งานบริการทางการเงินและสิทธิของผู้ใช้งานใน
ระบบงานให้ตรงตามหน้าท่ีความรับผิดชอบเท่าน้ัน
Q : ปัจจุบันระบบ CoIB มีการก าหนดสิทธิการใช้งานอย่างไร
A : ปัจจุบันระบบ CoIB มีการก าหนดสิทธิการใช้งานระบบเป็นแบบให้สิทธิเต็ม (Full Permission)
ทุกการใช้งานดังน้ี

1. ทุกบริการทางการเงินสามารถใช้ทุกบัญชีท่ีลงทะเบียนมาท าธุรกรรมได้
2. ผู้ใช้งาน Maker สามารถใช้งานได้ทุกบริการท่ีลงทะเบียน
3. ผู้ใช้งาน Authorizer สามารถอนุมัติรายการได้ทุกบริการ
4. ผู้ใช้งาน Maker และ Authorizer สามารถดูข้อมูลบัญชี (Account Summary, History) ได้ทุกบัญชี     

ท่ีลงทะเบียน
Q : ผู้ที่มีหน้าที่จัดการสทิธิในระบบ CoIB คือ
A : ลูกค้าองค์กรสามารถเลือกผู้ด าเนินการจัดการสิทธิได้ดังน้ี

1. ด าเนินการเอง โดยผู้ใช้งานท่ีอยู่ในกลุ่มผู้ใช้งาน Administration (Admin Role) โดยสามารถ
เปลี่ยนแปลงสิทธิการใช้ได้ทันทีท่ีต้องการ

2. ธนาคารออมสินสาขาท่ีลงทะเบียน โดยทุกครั้งท่ีต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิการใช้งาน ต้องท าหนังสือ   
แจ้งความประสงค์ไปยังธนาคารออมสินสาขา
Q : การจัดการสิทธิการใช้งานบัญชีคอื
A : ก าหนดสิทธิให้แต่ละบริการสามารถใช้บัญชีเงินฝากใดบ้างในการท าธุรกรรม



Q & A
Q : การจัดการสิทธิการใช้งานบรกิารคอื
A : ก าหนดสิทธิให้บริการใดบ้างสามารถใช้งานได้

Q : การจัดการสิทธิผูใ้ช้งานคอื
A : การก าหนดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้งาน โดยแยกตามกลุ่มผู้ใช้งาน ดังน้ี

1. ผู้สร้างรายการ (Maker) ก าหนดสิทธิผู้ใช้งานได้ดังน้ี
ก. สิทธิในการดูข้อมูลบัญชี (Account Summary, Account Statement)
ข. สิทธิในการใช้งานบริการธุรกรรมทางการเงิน
ค. สิทธิในการใช้งานบัญชีในการท าธุรกรรมทางเงิน

2. ผู้อนุมัติรายการ (Authorizer)
ก. สิทธิในการดูข้อมูลบัญชี (Account Summary, Account Statement)
ข. สิทธิในการอนุมัติรายการแต่ละประเภทบริการ
โดยสามารถก าหนดสิทธิการใช้งานให้กับผู้ใช้งานได้แตกต่างกัน



Q & A
Q : การตั้งค่าการอนมัุติรายการ (Approval Management) คืออะไร
A : Approval Management ได้แก่

1. การก าหนดเงื่อนไขการอนุมัติรายการของแต่ละประเภทบริการโดย Admin ขององค์กร
2. สามารถก าหนดเง่ือนการอนุมัติรายการของแต่ละประเภทบริการได้แตกต่างกัน
3. เลือกรูปแบบการจัดล าดับการอนุมัติรายการได้

Q : ขั้นตอนการจัดการสิทธิ
A  : ข้ันตอนการจัดการสิทธิ ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ดังน้ี

1. จัดการสิทธิการใช้งานบัญชีกับบริการ
2. จัดการสิทธิการใช้งานของผู้ใช้งาน

ก. ก าหนดสิทธิการใช้งาน Maker 
ข. ก าหนดสิทธิการอนุมัติรายการของ Authorizer

3. สร้างกลุ่มผู้อนุมัติ (กรณีอนุมัติแบบกลุ่ม)
4. การต้ังค่าการอนุมัติรายการ

Q : การจัดล าดับการอนมัุติรายการของผูอ้นมัุติ/กลุม่ผู้อนมัุต ิคือ
A  : การจัดล าดับการเข้ามาอนุมัติรายการของผู้อนุมัติ/กลุ่มผู้อนุมัติ รายการท่ีก าหนดไว้ โดยสามารถ
ก าหนดได้ 2 รูปแบบ คือ

1. แบบจัดล าดับ  หมายถึง  ผู้อนุมัติ/กลุ่มผู้อนุมัติ จะสามารถเข้ามาอนุมัติรายการตามล าดับท่ีก าหนด
ไว้เท่าน้ัน โดยหากล าดับการอนุมัติยังไม่ถึงผู้อนุมัต/ิกลุ่มผู้อนุมัติจะไม่พบรายการรออนุมัติ

2. แบบไม่จัดล าดับ หมายถึง ผู้อนุมัติ/กลุ่มผู้อนุมัติสามารถเข้ามาอนุมัติรายการได้พร้อมกัน โดย
ผู้อนุมัติทุกคนที่มีสิทธิจะพบรายการรออนุมัติ
Q : การเปลี่ยนผูด้ าเนินการจัดการสทิธิท าไดอ้ย่างไร
A  : ต้องติดต่อธนาคารออมสินสาขาท่ีลงทะเบียนพร้อมท้ัง

1. แบบฟอร์ม ใบค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริการ GSB Corporate Internet Banking หัวข้อ 
ขอให้ธนาคารด าเนินการดังน้ี ระบุ อื่นๆ (โปรดระบุ) …เปลี่ยนแปลงผู้ด าเนินการจัดการสิทธิจาก ธนาคาร 
เป็น องค์กร 

2. เอกสารแนบอื่นๆ ท่ีจ าเป็นต้องใช้แนบใบค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริการ GSB Corporate 
Internet Banking



Q & A
Q : ลูกค้าใหม่ ระบบมีการก าหนดสิทธิการใช้งานเริม่ต้นให้อย่างไร
A : ส าหรับลูกค้าท่ีลงทะเบียนระบบได้ก าหนดสิทธิการใช้งานให้ดังน้ี
กรณี Non-Financial

ผู้ใช้งาน Maker และ Authorizer สามารถดูข้อมูลบัญชี (Account Summary, Account 
History) ได้ทุกบัญชี
กรณี Financial

1. ผู้ใช้งานสามารถใช้งานทุกบัญชีท่ีลงทะเบียนในการทุกธุรกรรม
2. ผู้ใช้งาน Maker สามารถใช้งานทุกบริการท่ีลงทะเบียน
3. ผู้ใช้งาน Authorizer สามารถอนุมัติรายการได้ทุกบริการ
4. ผู้ใช้งาน Maker และ Authorizer สามารถดูข้อมูลบัญชี (Account Summary, 

Account History) ได้ทุกบัญชี
5. กรณีอนุมัติรายบุคคล

- เง่ือนไขการอนุมัติรายการเป็นแบบไม่จัดล าดับ จ านวนผู้อนุมัติ 1 คน
- สามารถสร้างและอนุมัติรายการได้ทันที

6. กรณีอนุมัติกลุ่ม
- ต้องสร้างกลุ่ม
- ต้องก าหนดเง่ือนไขการอนุมัติรายการ

Q : กรณีระบุให้ธนาคารจัดการสิทธิ ทุกครั้งที่ตอ้งการเปลีย่นแปลงสิทธิการใช้งานในระบบ 
ลูกค้าองค์กรตอ้งเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
A : ต้องเตรียมเอกสารดังน้ี

1. แบบฟอร์ม ใบค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริการ GSB Corporate Internet Banking หัวข้อ 
ขอให้ธนาคารด าเนินการดังน้ี ระบุ อื่นๆ (โปรดระบุ) ….ขอเปลี่ยนแปลงการจัดการสิทธิ รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ

2. เอกสารแนบรายละเอียดการจัดการสิทธิท่ีต้องการให้ธนาคารด าเนินการ
3. เอกสารแนบอื่นๆ ท่ีจ าเป็นต้องใช้แนบใบค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริการ GSB Corporate 

Internet Banking



Q & A
Q : เงื่อนไขที่ต้องทราบกรณใีห้ธนาคารออมสินสาขาจัดการสิทธิให้
A : 1. กรณีเพิ่มบัญชีหรือบริการใหม่

เมื่อเพิ่มบัญชีหรือบริการใหม่ธนาคารออมสินสาขาสามารถด าเนินการจัดการสิทธิได้ทันที
2. กรณีเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ (Maker หรือ Authorizer)

ธนาคารจะสามารถจัดการสิทธิให้กับผู้ใช้งานได้เมื่อผู้ใช้งานมีการเข้าใช้งานครั้งแรก (First Time 
Login) เรียบร้อยแล้ว

หน้าจอแสดงข้อความแจ้งเตอืนกรณผีูใ้ช้งานไม่มีสิทธิเรยีกดูข้อมูลบัญชี (Account Summary , 
Account Statement)

หน้าจอแสดงแจ้งเตอืนกรณ ีMaker ยืนยันสร้างรายการแล้วปรากฏว่าจ านวนผู้อนุมัตทิี่เข้าเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ไม่ครบจ านวน



Q & A
Q : ลูกค้าปัจจุบัน ระบบก าหนดสิทธิการใช้งานให้อย่างไร ในวันที่มีการเปิดใช้งานการจัดการสิทธิ
A : ลูกค้าปัจจุบันระบบได้ก าหนดสิทธิการใช้งานให้ดังน้ี

1. ลูกค้ารายท่ีอนุมัติแบบรายบุคคล
กรณี Non-Financial
ก. ผู้ใช้งาน Maker, Authorizer สามารถดูข้อมูลบัญชี (Account Summary, Account Statement) 

ได้ทุกบัญชีที่ลงทะเบียนไว้
กรณี Financial
ก. ผู้ใช้งาน Maker สามารถใช้งานทุกบัญชีท่ีลงทะเบียน
ข. ผู้ใช้งาน Maker สามารถใช้งานได้ทุกประเภทบริการท่ีลงทะเบียน
ค. ผู้ใช้งาน Authorizer สามารถอนุมัติรายการได้ทุกประเภทบริการ
ง. ผู้ใช้งาน Maker, Authorizer สามารถดูข้อมูลบัญชี (Account Summary, Account Statement) 

ได้ทุกบัญชีที่ลงทะเบียนไว้
จ. เง่ือนไขการอนุมัติรายการเป็นแบบไม่จัดล าดับ จ านวนผู้อนุมัติตามที่ก าหนดไว้เดิม

Q : ลูกค้าปัจจุบันระบบก าหนดผูด้ าเนนิการจัดการสิทธิอย่างไร
A :  1. ส าหรับลูกค้าใหม่ธนาคารจะลงทะเบียนให้เป็น ลูกค้าองค์กร เป็นผู้ด าเนินการ

2. ลูกค้าปัจจุบันแยกเป็น 2 กลุ่ม
2.1) อนุมัติแบบรายบุคคล ระบบจะก าหนดให้เป็นลูกค้าด าเนินการเอง
2.2) อนุมัติแบบกลุ่ม ระบบจะพิจารณาจากวิธีการสร้างกลุ่มผู้อนมัติในปัจจุบันท่ีลูกค้าได้เลือกไว้

(1) ลูกค้าเลือกสร้างกลุ่มผู้อนุมัติเอง ระบบจะก าหนดให้ลูกค้าเป็นผู้ด าเนินการ
(2) ลูกค้าเลือกให้ธนาคารสร้างกลุ่มผู้อนุมัติ ระบบจะก าหนดให้เป็น ธนาคารเป็นผู้ด าเนินการ



Q & A
Q : การก าหนดตวัผู้อนุมัตใินสร้างรายการโอนเงนิแต่ละครั้งของ Maker เปลี่ยนไปอย่างไร 
A : ด้วยการจัดการสิทธิรูปแบบใหม่ให้ Admin ได้ก าหนดเงื่อนไขการอนุมัติของแต่ละบริการไว้แล้ว ท าให้ต่อไป
หน้าจอสร้างรายการของ Maker จะไม่ต้องระบุตัวผู้อนุมัติ ทุกครั้งท่ี Maker สร้างรายการโอนเงินระบบจะไป
รูปแบบการอนุมัติท่ี Admin ก าหนดไว้ให้ โดย Maker สามารถตรวจสอบรายช่ือผู้อนุมัติได้หลังจากสร้าง
รายการเรียบร้อยแล้ว

(1) หน้าจอสร้างรายการ Maker รูปแบบเดิม

(2) หน้าจอสร้างรายการ Maker รูปแบบใหม่



Q & A
Q : ลูกค้าองค์กรสามารถ Download การจัดการสทิธิผู้ใช้งานออกมาดหูรือไดห้รือไม่
A  : ผู้ใช้งานท่ีเป็น Admin เข้าไปท่ีเมนูการจัดการสิทธิ→การจัดการผู้ใช้งาน



Q & A
Q : เปรียบเทียบการจัดการสิทธิทีด่ าเนินการโดยธนาคารและ Admin องค์กร
A : 

หัวข้อ Admin องค์กร ธนาคารออมสินสาขา
1. การเปลี่ยนแปลงสิทธิระหว่างการ
ใช้งาน

สามารถด าเนินการได้ทันที ท าหนังสือแจ้งความประสงค์ถึง
ธนาคารออมสินสาขาที่ลงทะเบียน

2. เพ่ิมบัญชีใหม่ สามารถใช้บัญชีใหม่ได้ทันทีโดยที่
- ทุกบริการสามารถใช้บัญชีใหม่ได้
- ผู้ใช้งาน (Maker & Authorizer) 
สามารถใช้งานบัญชีใหม่ได้

ไม่สามารถใช้งานบัญชีใหม่ได้ทันที
ต้องจัดการสิทธิเสียกอ่น

3. เพ่ิมผู้ใช้งานใหม่ - ผู้ใช้งานสามารถใช้งานทันที โดย
สิทธิการใช้งานที่ได้จะเป็นแบบได้
สิทธิเต็ม (Full Permission)
- กรณี Maker สามารถใช้งานทุก
บัญชีและทุกบริการได้
- กรณี Authorizer ในเงื่อนไขการ
อนุมัติของทุกบริการจะมเีพิ่มผู้ใช้งาน
ใหม่เข้าไปเพื่อให้มีสิทธิในการอนุมตัิ
รายการได้
- สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิให้กับ
ผู้ใช้งานใหม่ จะสามารถด าเนินการได้
เมื่อผู้ใช้งานได้เข้าใช้งานครั้งแรก
(First Time) เรียบร้อยแล้ว

- ผู้ใช้งานใหม่ยังไม่สามารถใช้งานได้
ทันที ต้องมีการจัดการสิทธิให้
เสียก่อน
- การจัดการสิทธิการให้กับผู้งานใหม่ 
จะสามารถด าเนินการได้เมือ่ผู้ใช้งาน
ได้เข้าใช้งานครั้งแรก (First Time) 
เรียบร้อยแล้ว



Q & A
Q : ข้อดีของการตั้งค่าการอนมัุติรายการโดย Admin องค์กร
A :  1. ก าหนดเงื่อนไขการอนุมัติแต่ละบริการไว้ครั้งเดียว และทุกครั้งท่ีมีการสร้างรายการโดย Maker จะมา
เอาเงื่อนไขที่ก าหนดน้ีไปอนุมัติรายการ

2. การก าหนดเง่ือนไขการอนุมัติโดย Admin ท าให้เช่ือมั่นได้ว่า ทุกครั้งท่ีมีการอนุมัติรายการจะเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่องค์กรก าหนดไว้

3. การสร้างรายการของ Maker เป็นไปโดยราบรื่นและรวดเร็ว เพราะ Maker จะไม่ต้องเสียเวลามาระบุ
ตัวผู้อนุมัติรายการในทุกครั้งที่สร้างรายการ
Q : สามารถ Download คู่มือการจัดการสิทธิไดท้ี่
A  : เว็ปไซด์หลักของธนาคาร www.gsb.or.th เลือกบริการออนไลน์ จากน้ันเลือกบริการ GSB Corporate 
Internet Banking และเลือกหัวข้อ “ดาวน์โหลดเอกสาร” ด้านในจะมีไฟล์คู่มือการจัดการสิทธิ หรือ เข้าท่ี   
เว็บไซด์ https://corporate.gsb.or.th/ และเลือกที่เมนู “แบบฟอร์ม” 
Q : กรณีมีข้อสงสัยในการจัดการสิทธิสามารถสอบถามได้ที่
A  : GSB Call Center 1115 กด 4 หรือ 0 2299 8668 หรือ E-mail :  GSBcoib@gsb.or.th




