
เตรยีมความพรอ้มก่อนใชง้าน

การตรวจสอบและแจง้เตอืนชือ่บญัชผีูร้บัเงนิปลายทางอัตนนัตัิ

ส าหรบัรายการนอนเงนิภายในธนาคารกสิกรไทย แบบอพันหลดไฟล์



เตรียมความพร้อมก่อนใช้งาน
K-Cash Connect Plus
ตรวจสอบและแจ้งเตอืนชือ่บัญชผู้ีรับเงนิปลายทางอัตโนมัติ
ส าหรับรายการโอนเงนิภายในธนาคารกสิกรไทย แบบอัพโหลดไฟล์

เพิ่มการตรวจสอบและแจง้เตือนช่ือบญัชีผูร้บัเงินปลายทาง
อตัโนมตัิ ส  าหรบัรายการโอนเงินภายในธนาคารกสกิรไทย 
แบบอพัโหลดไฟล ์(บรกิาร Direct Credit, Third Party Fund 
Transfer และ KBank Payroll)

หากช่ือบัญชีผูร้บัเงินในไฟลท่ี์ลูกคา้สรา้ง กับ ช่ือบญัชีผูร้บั
เงินในระบบ ไม่ตรงกนั จะแสดงรูปสญัลกัษณแ์จง้เตือน เพ่ือให้
สามารถตรวจสอบรายการในรูปแบบไฟล ์PDF และ Excel ได้
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เตรียมความพร้อมก่อนใช้งาน
K-Cash Connect Plus
Maker ท ารายการช าระเงนิแบบอัพโหลดไฟล์

ผูท้  ารายการ (Maker) เขา้ระบบ K-Cash Connect Plus เพ่ืออพัโหลดไฟล ์มีขัน้ตอนดงันี้

เลือกเมน ู“อพัโหลดไฟล”์
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เลือก “รูปแบบไฟล”์ ของบรกิารท่ีตอ้งการท ารายการ เชน่ DCT – DIRECT CREDIT

กดปุ่ ม         

เพ่ือเลือกบญัชีท่ีหกัเงิน 

กดปุ่ ม         เพ่ือเลือกไฟล์

ท่ีตอ้งการอพัโหลด

กดปุ่ ม น าสง่ไฟลข์อ้มลู

ระบบจะแสดงสถานะของการท ารายการ 
หากทา่นมีไฟลอ่ื์นท่ีตอ้งการอพัโหลด สามารถด าเนินการ
ไดใ้นขัน้ตอนนี้
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เตรียมความพร้อมก่อนใช้งาน
K-Cash Connect Plus
การตรวจสอบรายการ

ผูท้  ารายการ (Maker) ตรวจสอบรายการท่ีเมนสูรุปรายการ เลือกสรุปรายการช าระเงิน 
หากพบว่าช่ือบญัชีผูร้บัเงินในไฟลท่ี์ลกูคา้สรา้ง กบั ช่ือบญัชีในระบบ ไม่ตรงกัน ระบบจะแสดง
รูปสญัลกัษณแ์จง้เตือน               โดยมีการตรวจสอบช่ือผูร้บัเงินได ้2 วิธี ดงันี ้

กดปุ่ ม          เพ่ือดาวนโ์หลดรายงานขอ้มลูผูร้บัเงินท่ีไม่
ตรงกบัช่ือบญัชี โดยจะแสดงเฉพาะรายการท่ีไมต่รงกนั
เทา่นัน้

กดเลือก “เลขท่ีอา้งอิงกลุม่รายการ” เพ่ือดรูายละเอียดของแตล่ะรายการ

1. กดเลือก “เลขท่ีอา้งอิงกลุม่รายการ” เพ่ือดรูายละเอียดรายการ ตามขัน้ตอนท่ี

2 .กดสญัลกัษณ ์              เพ่ือดาวนโ์หลดรายงานแสดงเฉพาะช่ือผูร้บัเงินไมต่รงกับช่ือบญัชี
ตามขัน้ตอนท่ี
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เตรียมความพร้อมก่อนใช้งาน
K-Cash Connect Plus
การตรวจสอบรายการ

การตรวจสอบรายการโดยการเลือก “เลขท่ีอา้งอิงกลุม่รายการ” เพ่ือดรูายละเอียดรายการ7

7.1 ระบบแสดงช่ือผูร้บัเงิน และข่ือบญัชีของแตล่ะรายละเอียดรายการ
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กดเลือก “เลขท่ีอา้งอิงกลุม่รายการ” เพ่ือดรูายละเอียดของแตล่ะรายการ



เตรียมความพร้อมก่อนใช้งาน
K-Cash Connect Plus
การตรวจสอบรายการ

7.2 กดเลือก “เลขท่ีอา้งอิงรายการ” เพ่ือดรูายละเอียดรายการ

7.3 ระบบแสดงช่ือผูร้บัเงิน(ลกูคา้สรา้ง) และ ช่ือบญัชีในระบบ
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เตรียมความพร้อมก่อนใช้งาน
K-Cash Connect Plus
การตรวจสอบรายการ

กดปุ่ ม           ดาวนโ์หลดรายงานเพ่ือตรวจสอบรายการ
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กดเลือกรูปแบบไฟล ์Excel หรือ PDF เพ่ือดาวนโ์หลดรายงานขอ้มลูผูร้บัเงินท่ีไมต่รงกบัช่ือบญัชี 
โดยจะแสดงเฉพาะรายการท่ีไมต่รงกนัเทา่นัน้

8.1

การตรวจสอบรายการ โดยการกดสญัลกัษณ ์         เพ่ือดาวนโ์หลดรายงานขอ้มลูผูร้บัเงิน
ท่ีไมต่รงกบัช่ือบญัชี โดยจะแสดงเฉพาะรายการท่ีไมต่รงกนัเท่านัน้
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เตรียมความพร้อมก่อนใช้งาน
K-Cash Connect Plus
การตรวจสอบรายการ

ตวัอย่าง รายงานตรวจสอบผูร้บัเงิน  (รูปแบบ PDF)

ตวัอย่าง รายงานตรวจสอบผูร้บัเงิน  (รูปแบบ Excel)
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เตรียมความพร้อมก่อนใช้งาน
K-Cash Connect Plus
Maker ท ารายการช าระเงนิแบบอัพโหลดไฟล์

สถานะกลุม่รายการเปล่ียนเป็นเพ่ืออนมุตัิ

เมื่อตรวจรายการแลว้ ด าเนินการดงันี ้9

9.1 กรณีขอ้มลูผูร้บัเงิน ถูกต้อง แจง้ผูอ้นมุตัิเพ่ืออนมุตัิรายการ
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เตรียมความพร้อมก่อนใช้งาน
K-Cash Connect Plus
การเรียกรายงานตรวจสอบผู้รับเงนิ

หากตรวจสอบแลว้ช่ือผูร้บัเงิน ไมถ่กูตอ้ง และประสงคจ์ะ
แกไ้ขรายการ กดปุ่ ม “เรียกกลบัทัง้หมด” เพ่ือเรียกรายการ
กลบัมาแกไ้ข หรือ ลบ

9.2

กด        เพ่ือลบรายการ จากนัน้แกไ้ขขอ้มลู
ใหถ้กูตอ้ง และอพัโหลดไฟลใ์หม ่

9.2 กรณีขอ้มลูผูร้บัเงิน ไม่ถูกต้อง และประสงคจ์ะแกไ้ขรายการ ด าเนินการ ดงันี ้
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เตรียมความพร้อมก่อนใช้งาน
K-Cash Connect Plus
การเรียกรายงานตรวจสอบผู้รับเงนิ

2 เลือกรายงาน “รายงานตรวจสอบผูร้บัเงิน”

การเรยีกรายงาน เพ่ือเรยีกรายงานการตรวจสอบผูร้บัเงิน มีขัน้ตอนดงันี้

1

10



เตรียมความพร้อมก่อนใช้งาน
K-Cash Connect Plus
การเรียกรายงานตรวจสอบผู้รับเงนิ

ระบรุายละเอียดในการสรา้งรายงาน เช่น วนัที่รายการมีผลเริม่ตน้, วนัที่รายการมีผลสิน้สดุ 

3

5
กด       เพ่ือเลือกรูปแบบไฟลใ์นการสรา้งรายงาน 
โดยสามารถเลือกไดใ้นรูปแบบ PDF หรือ Excel 

6 กดปุ่ ม “สรา้งรายงาน”

3
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4

กด       เพ่ือเลือกขอ้มลูในการออกรายงาน ดงันี ้
All : แสดงรายการทัง้หมด
Matched : แสดงรายการท่ีช่ีอผูร้บัเงิน ตรงกบั 
ช่ือบญัชี
Unmatched : แสดงรายการท่ีช่ีอผูร้บัเงิน ไมต่รง
กบั ช่ือบญัชี



เตรียมความพร้อมก่อนใช้งาน
K-Cash Connect Plus
การเรียกรายงานตรวจสอบผู้รับเงนิ

ตวัอย่าง รายงานตรวจสอบผูร้บัเงิน  (รูปแบบ PDF)

ตวัอย่าง รายงานตรวจสอบผูร้บัเงิน  (รูปแบบ Excel)
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เตรียมความพร้อมก่อนใช้งาน
K-Cash Connect Plus
ค าถามทีพ่บบ่อย

1 Q: กรณีระบบแสดงสญัลกัษณ์แจง้เตอืน          และตรวจสอบพบวา่ขอ้มลูถกูตอ้ง 

ผูท้ ารายการ (Maker) สามารถสง่รายการตอ่ไปยังผูอ้นุมัตไิดไ้หรอืไหม 

A: สามารถท ารายการได ้เนือ่งจากเป็นการแจง้เตอืนจากระบบเทา่นัน้ และระบบจะโอนเงนิเขา้เลขที ่          
บัญชตีามทีร่ะบมุาในไฟล์

2 Q: กรณีระบบแสดงสญัลกัษณ์แจง้เตอืน          และตรวจสอบพบวา่ขอ้มลูถกูตอ้ง 

ผูอ้นุมัต ิ(Authorizer) สามารถสง่อนุมัตไิดไ้หรอืไหม 

A: สามารถอนุมัตริายการได ้เนือ่งจากเป็นการแจง้เตอืนจากระบบเทา่นัน้ และระบบจะโอนเงนิเขา้

เลขทีบ่ัญชตีามทีร่ะบมุาในไฟล์

3. Q: บรกิารทีร่องรับการตรวจสอบและแจง้เตอืนชือ่บญัชผีูรั้บเงนิปลายทางอัตโนมัติ

A: รองรับรายการโอนเงนิภายในธนาคารกสกิรไทย แบบอัปโหลดไฟล ์ดังนี ้
บรกิาร Direct Credit
บรกิาร Third Party Fund transfer
บรกิาร KBank Payroll
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เตรียมความพร้อมก่อนใช้งาน
K-Cash Connect Plus
ค าถามทีพ่บบ่อย

4 Q: หนา้จอเมนูสรปุรายการช าระเงนิ ระบบแสดงรปูแบบเดมิหรอืไม่

A: ส าหรับการตรวจสอบและแจง้เตอืนชือ่บัญชผีูรั้บเงนิปลายทางอัตโนมัต ิ(แบบอัปโหลดไฟล)์

ระบบแสดงหนา้จอเปลีย่นแปลงตา่งจากเดมิ โดยจะแสดงชือ่บญัชใีนระบบแทนชือ่ธนาคาร

ตัวอยา่งเปรยีบเทยีบหนา้จอเมนูเดมิ และเมนูใหม่

เดมิ

ใหม่
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เตรียมความพร้อมก่อนใช้งาน
K-Cash Connect Plus
ค าถามทีพ่บบ่อย

5 Q: การดาวนโ์หลดไฟลร์ปูแบบ Excel ทีเ่มนูสรปุรายการช าระเงนิ ระบบแสดงรปูแบบเดมิหรอืไม่

A: ส าหรับการตรวจสอบและแจง้เตอืนชือ่บัญชผีูรั้บเงนิปลายทางอัตโนมัต ิ(แบบอัปโหลดไฟล)์

ระบบแสดงหนา้จอเปลีย่นแปลงตา่งจากเดมิ โดยจะแสดงชือ่บญัชใีนระบบแทนชือ่ธนาคาร

ตัวอยา่งเปรยีบเทยีบหนา้จอเมนูเดมิ และเมนูใหม่

เดมิ

ใหม่

6. Q: กรณีตดิปัญหาการใชง้านหรอืสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิระบบ K-Cash Connect Plus 
ตอ้งท า  อยา่งไร

A: ตดิตอ่สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่K-Biz Contact Center โทร. 02-8888822
E-Mail : K_BIZ_CONTACT_CENTER@KASIKORNBANK.COM
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