ขั้นตอนการใชบริการโอนเงินชําระคาสินคาผาน e-Collection
ขั้นตอนการใชบริการโอนเงินชําระคาสินคา
ผานชองทางโทรศัพท (K-Contact Center)
1.
2.
3.
4.

โทรติดตอระบบที่หมายเลข 0-2888-8888
กด 3 บริการเติมเงินโทรศัพท โอนเงิน ชําระเงิน
กด 2 บริการโอนเงินและชําระเงิน
กด “เลขที่บัญชี 10 หลัก หรือ เลข 16 หลักบนหนา
บัตร” ตามดวย #
5. กด “รหัสประจําตัว” ตามดวย #
6. กด 2 ชําระเงิน
7. กด 1 ชําระคาสินคาและบริการ
8. ใสรหัสบริษัท “XXXXX” ตามดวย #
9. กดปุมเครื่องหมาย # เพื่อยืนยันบริษัทถูกตอง
10. กด 1 ชําระจากบัญชีกระแสรายวัน หรือ
กด 2 ชําระจากบัญชีออมทรัพย
11. กด “รหัสอางอิงที่ 1” ตามดวย #
12. กด “รหัสอางอิงที่ 2” (ถามี) ตามดวย #
13. ใส จํานวนเงินที่ตองการชําระ รวมทศนิยม
2 ตําแหนง ตามดวย #
14. กดเครื่องหมาย # เพื่อยืนยันการทํารายการ หรือ
กด 1 เพื่อเปลี่ยนแปลง
15. กด 2 เพื่อขอแฟกซ (จะตองโทรทํารายการจาก
เครื่องแฟกซ)

ขั้นตอนการใชบริการโอนเงินชําระคาสินคา
ผานชองทาง ATM (K-ATM)
1.
2.
3.
4.
5.

สอด บัตร ATM หรือ บัตรเครดิต
กด รหัสประจําตัว (รหัสผาน 4 หลัก)
กดปุม “ ซื้อ / ชําระเงิน / กองทุนรวม”
กดปุม “อื่น ๆ (ระบุรหัส) ”
เลือก บัญชีที่ตองการชําระ (ออมทรัพย
หรือ กระแสรายวัน)
6. ใสรหัส บริษัท 5 หลัก (XXXXX)
7. กด “รหัสอางอิงที่ 1” ตามดวย กดปุม “หมายเลข
ถูกตอง”
8. กด “รหัสอางอิงที่ 2” (ถามี) ตามดวย กดปุม
“หมายเลขถูกตอง”
9. ใสจํานวนเงินที่ตองการชําระ ตามดวย กดปุม “จํานวน
เงินถูกตอง”
10. ตรวจสอบและกดปุม "ยืนยันการทํารายการ"
11. รอรับหลักฐานการชําระเงิน Slip ATM

หมายเหตุ รหัสบริษัท สามารถสอบถามไดจากบริษัทที่รับชําระเงิน หรือ

K-Contact Center โทร.0-2888-8888

ขั้นตอนการใชบริการโอนเงินชําระคาสินคา
ผานชองทาง Internet (K-Cyber Banking)
1. เขา Internet ไปที่ www.kasikornbank.com
ไปที่ “บริการออนไลน (K-Online Services)”
และคลิกเลือก “K-Cyber Banking”
2. Log in เขาระบบ โดยใส User Name และ Password
3. เลือกแถบดานซายมือชื่อ “ชําระคาสินคาและบริการ”
เพื่อแสดงเมนูยอย
4. เลือกแถบดานซายมือชื่อ “ชําระคาสินคาและบริการ”
อีกครั้ง
5. เลือกปุม “สรางแบบฟอรมการชําระเงิน / New
Billing Template”
6. เลือกประเภทธุรกิจที่ตองการชําระ
7. เลือกบริษัทที่ตองการชําระ
8. เลือกบัญชีที่ตองการชําระเงิน (กระแสรายวัน หรือ
ออมทรัพย)
9. ใส “รหัสอางอิงที่ 1” / “รหัสอางอิงที่ 2” (ถามี)
10. ใสจํานวนเงินที่ตองการชําระ แลวกดปุมชําระเงิน
11. ตรวจสอบรายการ และทําการกดปุม “ยืนยัน“
เพื่อทํารายการชําระเงิน

ขั้นตอนการใชบริการโอนเงินชําระคาสินคาผาน e-Collection
ขั้นตอนการใชบริการโอนเงินชําระคาสินคา
ผานชองทางโทรศัพทมือถือ (K-Mobile Banking SMS)
1. เขาเมนู Write Message
2. พิมพรูปแบบคําสั่งที่ธนาคารกําหนด เชน “รหัส
รานคา<วรรค>จํานวนเงิน<วรรค>เลขที่อางอิงการ
ชําระเงิน<วรรค>เลขที่บัญชี 4 หลักทาย”
3. สง SMS ไปที่หมายเลข 4288888
4. รอรับผลการทํารายการทาง SMS
หมายเหตุ
เพื่อความปลอดภัยในการชําระคาสินคาและบริการ
บางรานคา ลูกคาตองโทรศัพทมาลงทะเบียนเลขที่
อางอิง ที่ K-Contact Center โทร. 02 888 8888
กอนจึงจะสามารถทํารายการชําระเงินได

ขั้นตอนการใชบริการโอนเงินชําระคาสินคา
ผานชองทางโทรศัพทมือถือ (K-Mobile Banking ATM SIM)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เลือกเมนู ATM SIM
เลือกภาษา
เลือกธนาคารกสิกรไทย
ใสรหัสผาน 4 หลัก
เลือกเมนู “ชําระเงิน”
เลือกเมนู “อื่นๆ”
เลือกหมวดรานคา
เลือกบริษัทที่ตองการชําระ
เลือก บัญชีที่ตองการชําระ (ออมทรัพย หรือ
กระแสรายวัน)
10. ใส “เลขที่อางอิงที่ 1”
11. ใส “เลขที่อางอิงที่ 2” (ถามี)
12. ใสจํานวนเงินที่ตองการชําระ
13. ตรวจสอบและกดยืนยันการทํารายการ
14. ระบบจะแสดงผลการทํารายการทางหนาจอมือถือ
15. รอรับหลักฐานการชําระเงินทาง SMS

ขั้นตอนการใชบริการโอนเงินชําระคาสินคา
ผานชองทางโทรศัพทมือถือ (K-Mobile Banking PLUS)
1. เลือก icon K-Mobile Banking PLUS
2. เลือกธนาคารบนมือถือ
3. ใสรหัสผาน 6 หลัก
4. เลือกเมนู “จาย/ซื้อ”
5. เลือกเมนู “จายคาอื่นๆ” หรือ “จายโดยระบุรหัสบริษัท”
5.1 เมนู “จายคาอื่นๆ”
5.1.1 เลือกประเภทรานคา
5.1.2 เลือกบริษัทที่ตองการชําระ
5.2 เมนู “จายโดยระบุรหัสบริษัท”
5.2.1 ใสรหัสบริษัท
5.2.2 กดยืนยันรานคา
6. เลือกบัญชีที่ตองการชําระเงิน (กระแสรายวัน หรือ
ออมทรัพย)
7. ใส “เลขที่อางอิงที่ 1”
8. ใส “เลขที่อางอิงที่ 2” (ถามี)
9. ใสจํานวนเงินที่ตองการชําระ
10. ตรวจสอบรายการ และกดยืนยันการทํารายการ
11. ระบบจะแสดงผลการทํารายการทางหนาจอมือถือ
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