
 
 

USER’S MANUAL 
คู่มือการช าระเงินค่าลงทะเบียนออนไลน์ โดยวิธี K Pay Plus 

และโดยวิธี Payment Gateway (บัตรเครดิต) ธนาคารกสิกรไทย 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

บริษัท วิชั่นเน็ต จ ากัด 
976/27, 976/28 ชั้น 3-4 ซอยแสงแจ่ม (โรงพยาบาลพระราม9)  
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 66-2641-5310-4 โทรสาร 66-2641-5318 
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ระบบตัดเงินออนไลน์ โดยวิธี KPay Plus 
เป็นระบบที่พัฒนาเพิ่มเติม โดยเพิ่มช่องทางในการช าระเงินค่าสมัครเข้าศึกษา และช าระเงินค่าลงทะเบียน ให้
สามารถยืนยันการช าระเงินผ่าน Application  K Plus ของธนาคารกสิกรไทยได้ 
ดังนั้น ผู้ใช้งานที่จะสามารถท ารายการช าระเงินโดยวิธี K Pay Plus ได้ ต้องมีการเปิดบัญชีและสมัครการใช้
งาน Application K Plus ตามเงื่อนไขของธนาคารกสิกรไทยแล้วเท่านั้น 

การใช้งาน 

 การช าระเงินค่าลงทะเบียน 

1. เมื่อนักศึกษาท ารายการลงทะเบียนแล้วเสร็จ ให้คลิกท่ีเมนู    

 
2. ระบบแสดงหน้าจอตรวจสอบค่าใช้จ่ายและสถานะทุน ท่านสามารถช าระเงินค่าลงทะเบียนออนไลน์ ผ่าน 

Applicant KPay Plus ได้โดยคลิกเมน ู  

 
 



  

 

แสดงรายการภาระค่าใช้จา่ยที่
นักศึกษาค้างช าระ 
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3. เข้าสู่หน้าจอการช าระเงิน   
ระบบแบ่งการแสดงข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน 
STEP 1 ตรวจสอบภาระค่าใช้จ่าย แสดงรายการค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาค้างช าระ กรณีช าระเงินล่าช้าระบบจะ
แสดงรายการค่าปรับช าระเงินล่าช้าพร้อมค่าลงทะเบียน 

4. STEP 2  เลือกวิธีการช าระเงิน แสดงวิธีการช าระเงินกรณีช าระเงินเงินโดยวิธี KPay Plus ให้นักศึกษาคลิกที่

สัญลักษณ์   
5. จะเข้าสู่หน้าจอให้นักศึกษาระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ท ารายการเปิดบัญชีและสมัคร Applicant K Pay Plus 

กับธนาคารกสิกรไทย 

6. เมื่อระบุหมายเลขโทรศัพท์แล้วเสร็จให้คลิก   

ตัวอย่างหน้าจอการช าระเงินออนไลน ์

 
 

 
ตัวอย่างหน้าจอการช าระเงินออนไลน์ กรณีมีค่าปรับการช าระเงินล่าช้า 

 

  

 
 

7. ระบบจะท าการส่งรายการช าระเงินไปยัง Application KPay Plus และนักศึกษาต้องท าการยืนยันการช าระเงิน
ผ่าน Application KPay Plus 
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 ขั้นตอนการท ารายการช าระเงิน ผ่าน Applicant KPay Plus อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อก าหนดของ
ธนาคารกสิกรไทย 

ขั้นตอนการท ารายการช าระเงินผ่าน Application KPay Plus 
7.1 มีข้อความแจ้งบลิการช าระเงินไปยัง Smart Phone ที่ติดตั้ง Application KPay Plus 

 
7.2 เข้าสู่ Application KPay Plus เข้าสู่หนา้จอการช าระเงิน ให้คลิก “ช าระเงิน” 

7.3 เข้าสูห่น้าจ่ายบลิ  ให้คลิก “ตอ่ไป”  
7.4 ยืนยันการจ่ายบิน ให้คลิก “ยืนยัน” 

                          
7.5 แสดงหน้าจอท ารายการส าเรจ็ (กรณีที่จ านวนเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอต่อการท ารายการช าระเงิน) 

 

ข้อความแจ้งเตือนการช าระเงิน ให้
คลิกเพื่อเข้าสู่ Application KPLUS 

คลิกช าระเงิน 
คลิกต่อไป คลิกยืนยัน 
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8. หากช าระเงินส าเร็จ จะแสดงหน้าจอดังรูป ให้คลิก    

 
 

จะเข้าสูห่น้าจอแจ้งให้ตรวจสอบผลการช าระเงิน 

 

 

 การช าระเงินค่าลงทะเบียนแบบแบ่งช าระ 

1. เมื่อนักศึกษาท ารายการลงทะเบียนแล้วเสร็จ ให้คลิกท่ีเมนู    

 



  

 

คลิกเพื่อกลับสู่หน้าจอภาระ
ค่าใช้จ่าย/ทุนและตรวจสอบผล
การช าระเงินต่อไป 
 



User Manual 
Title: การช าระเงินค่าลงทะเบยีนออนไลน์ โดยวิธี KPay Plus และโดยบตัรเครดิตธนาคารกสิกรไทย 

 

VISION NET Co., Ltd     ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพียงข้อมูลที่จัดท ำข้ึนเพื่อแสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนั้น   6 

 

2. ระบบแสดงหน้าจอตรวจสอบค่าใช้จ่ายและสถานะทุน ท่านสามารถช าระเงินค่าลงทะเบียนออนไลน์ ผ่าน 

Applicant KPay Plus ได้โดยคลิกเมนู   

  
 

3. เข้าสู่หน้าจอการช าระเงินออนไลน์ หากนักศึกษายื่นเรื่องขอแบ่งช าระเงินค่าลงทะเบียน ในส่วนของ STEP 2 
เลือกวิธีการช าระเงิน จะปรากฏรายการแบ่งช าระเงินค่าลงทะเบียน 

3.1 นักศึกษาสามารถเลือกคลิกที่สัญลักษณ์   ที่คอลัมน์ “ช าระ” ในรายการ (ครั้งที่) ที่ต้องการ
ช าระเงิน เพื่อช าระเงินตามงวดได้ 

3.2 หากต้องการช าระเงินท้ังหมดให้คลิกที่สัญลักษณ์    ช าระเงินท้ังหมด  

 
 กรณีที่มีค่ำปรับกำรช ำระเงินล่ำช้ำระบบจะเรียกเก็บค่ำปรับช ำระเงินล่ำช้ำท่ีงวดสุดท้ำยของกำรแบ่งช ำระ 

 



  

แสดงรายการภาระค่าใช้จา่ยที่
นักศึกษาค้างช าระ 

.1 

.2 
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4. จะเข้าสู่หน้าจอให้นักศึกษาระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ท ารายการเปิดบัญชีและสมัคร Applicant K Pay Plus 
กับธนาคารกสิกรไทย จากนั้นคลิกปุ่ม   

 
5. ระบบจะท าการส่งรายการช าระเงินไปยัง Application KPay Plus และนักศึกษาต้องท าการยืนยันการช าระ

เงินผ่าน Application KPay Plus  ขั้นตอนการช าระเงิน ตามหัวข้อขั้นตอนการท ารายการช าระเงินผ่าน 
Application KPay Plus หน้าที ่4 

6. หากช าระเงินส าเร็จ จะแสดงหน้าจอดังรูป ให้คลิก    

 
 

จะเข้าสูห่น้าจอแจ้งให้ตรวจสอบผลการช าระเงิน 

 



  



  

คลิกเพื่อกลับสู่หน้าจอภาระ
ค่าใช้จ่าย/ทุนและตรวจสอบผล
การช าระเงินต่อไป 
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ระบบตัดเงินออนไลน์ โดยวิธี Payment Gateway (บัตรเครดติ) ธนาคารกสิกรไทย 

เป็นระบบที่พัฒนาเพิ่มเติม โดยเพิ่มช่องทางในการช าระเงินค่าสมัครเข้าศึกษา และช าระเงินค่าลงทะเบียน ให้
สามารถยืนยันการช าระเงินผ่านบัตรเครดิต ของธนาคารกสิกรไทยได้ 

 
การใช้งาน 

 การช าระเงินค่าลงทะเบียน 

1. เมื่อนักศึกษาท ารายการลงทะเบียนแล้วเสร็จ ให้คลิกท่ีเมนู    

 
2. ระบบแสดงหน้าจอตรวจสอบค่าใช้จ่ายและสถานะทุน ท่านสามารถช าระเงินค่าลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านบัตร

เครดิตธนาคารกสิกรไทยได้โดยคลิกเมน ู  

 
 
 



  

 

แสดงรายการภาระ
ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษา
ค้างช าระ 
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3. เข้าสู่หน้าจอการช าระเงิน   
ระบบแบ่งการแสดงข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน 
3.1 STEP 1 ตรวจสอบภาระค่าใช้จ่าย 

แสดงรายการค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาค้างช าระ กรณีช าระเงินล่าช้าระบบ จะแสดงรายการค่าปรับช าระเงิน
ล่าช้าพร้อมค่าลงทะเบียน 

3.2 STEP 2 เลือกวิธีการช าระเงิน  
แสดงวิธีการช าระเงิน กรณีช าระเงินเงินโดยบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย ให้นักศึกษาคลิกที่สัญลักษณ์

 

 

 
4. จะเข้าสู่หน้าจอ Payment Gateway โดยระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดการช าระเงิน ประกอบด้วย หมายเลข

การช าระเงิน, สถานะการช าระ และจ านวนเงินท่ีต้องช าระ จากนั้นให้คลิกปุ่ม    

 
5. จะเข้าสู่หน้าจอให้ระบุข้อมูลบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย ดังนี้ 

.1  



  

 

.2  
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5.1 Name on Card ระบุช่ือนามสกุลที่ระบุบนบัตรเครดิต 
5.2 Card number ระบุหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก 
5.3 Expiry Date ระบุเดือน/ปีท่ีบัตรหมดอายุ 
5.4 Security Code ระบุหมายหลังบัตรเครดิต 3 หลัก 

เมื่อระบุข้อมูลข้อ 5.1 – 5.4 ครบถ้วนให้คลิกปุ่ม Pay ที่แสดงจ านวนเงินด้านล่าง 

 
6. จากนั้นจะแสดงหน้าจอให้ระบุหมายเลข OTP ให้คลิก Request OTP ระบบจะท าการส่งข้อความหมายเลข 

OTP ไปยังโทรศัพท์มือถือท่ีท่านได้ท าการสมัครบัตรเครดิตไว้ 
7. จากนั้นให้ระบุหมายเลข OTP แล้วคลิก  

 
 

.1  

.2 

.3 
.4  เมื่อระบุข้อมูล 5.1 – 5.4 

ครบถ้วนให้คลิกปุ่ม Pay 



  

  ระบุหมายเลข 
OTP 

 ระบุ OTP แล้วให้คลิกปุ่ม 
ตกลง/Sumit 
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8. ระบบท าการตัดช าระเงินค่าลงทะเบียน หากท ารายการช าระเงินส าเร็จ จะแสดงหน้าจอดังรูป ให้คลิก    

 
 

จะเข้าสูห่น้าจอแจ้งให้ตรวจสอบผลการช าระเงิน 

 
 

คลิกเพื่อกลับสู่หน้าจอภาระ
ค่าใช้จ่าย/ทุนและตรวจสอบผล
การช าระเงินต่อไป 
 



  


