
ขัน้ตอนการช าระ Bill Payment ของ บริษัท เดน็ทาเนียร์ 
 
ช าระผ่านบญัชี ธนาคารกสกิรไทย 
1.  ผ่านแอป. K Plus ในกรณี มี Barcode หรือ QR Code 
2.  ผ่านแอป. K Plus ในกรณี ไม่มี Barcode หรือ QR Code 
3.  ผ่าน K-Cyber Banking 
4.  วธีิการช าระเงนิ Bill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกสกิรไทย 
 
ช าระผ่านบญัชีธนาคารอื่นๆ อาทเิช่น ธนาคารไทยพาณิชย์(SCB) 
5. ผ่านแอป SCB Easy (Cross Bank Bill Payment) มี Barcode หรือ QR Code 
6. ผ่านแอป SCB Easy (Cross Bank Bill Payment) ไม่มี Barcode หรือ QR Code 
 
1. ผ่านแอป. K Plus ในกรณี มี Barcode หรือ QR Code 
1.  เข้าสูร่ะบบ K Plus 
2.  เลือก ปุ่มสแกน 
3.  น าโทรศพัท์มือถือ ไป สแกน QR Code หรือ บาร์โค้ด (Barcode) 
4.  ระบบจะน าไปสูห่น้าการจ่ายเงนิ เดน็ทาเนียร์ 
5.  ตรวจสอบ รหสัลกูค้า และ เลขที่ใบวางบลิ ให้ถกูต้อง 
6.  ในช่องจ านวนเงนิ ใสย่อดจ่ายเงนิท่ีต้องการช าระ 
7.  กด ต่อไป 
8.  ตรวจสอบความถกูต้องและกด ยืนยัน 
 
2. ผ่านแอป. K Plus ในกรณี ไม่มี Barcode หรือ QR Code 
1.  เข้าสูร่ะบบ K Plus 
2.  เลือก ปุ่มธุรกรรม 
3.  พิมพ์ รหสัผ่าน 
4.  เลือก จ่ายบลิ 



5.  เลือก บริการอื่นๆ 
6.  ในช่องค้นหารูปแว่นขยาย ให้พิมพ์ 32855 แล้วกดเลอืก เดน็ทาเนียร์ 
7.  ในช่องรหสัลกูค้า ใส่เลขที่รหัสลูกค้า (Ref1) 
8.  ในช่องเลขท่ีใบวางบลิ ใส่เลขที่ใบวางบลิ (Ref2) 
9.  ในช่องจ านวนเงนิ ใสย่อดจ่ายเงนิท่ีต้องการช าระ 
10.  กด ต่อไป 
11.  ตรวจสอบความถกูต้องและกด ยืนยัน 
 
3. ผ่าน K-Cyber Banking 
1. เข้าเว๊บไซด์ https://online.kasikornbankgroup.com 
2. กรอกรหสัประจ าตวั และ รหสัผ่านท่ี K-Cyber 
3. เลือก ช าระค่าสนิค้าและบริการ (เมนดู้านซ้าย) 
4. เลือก สร้างแบบฟอร์ม 
5. กรอกรายละเอียดดงันี ้ ช่ือแบบฟอร์ม “จ่ายเงนิ ค่าท าฟัน เดน็ทาเนียร์” 
6. ประเภทบริการ เลือก “อ่ืนๆ” 
7. บริษัท ค้นหา “เดน็ทาเนียร์ (32855) 
8. ในช่องรหสัลกูค้า (Ref1) กรอกรหสัลกูค้า 
9. ในช่องเลขท่ีใบวางบลิ (Ref2) กรอกเลขท่ีใบวางบลิ 
10. กดบนัทกึแบบฟอร์มช าระเงนิ 
11. หน้า OTP น ารหสั OTP ท่ีได้รับ SMS มากรอก 
12. กด กลบัสูห่น้าหลกั แบบฟอร์มช าระเงิน 
13. คลิก๊ช าระค่าสนิค้าและบริการ เลือกแบบฟอร์มท่ีสร้างไว้ “จ่ายเงิน คา่ท าฟัน เด็นทา

เนียร์” 
14. ระบจุ านวนเงิน ท่ีต้องการช าระ 
15. กดช าระเงิน 
16. บนัทกึหน้าจอเก็บไว้เป็นหลกัฐาน สง่ให้บริษัทฯท่ีปุ่ มด้านลา่ง 

https://online.kasikornbankgroup.com/


 
4. วธีิการช าระเงนิ Bill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกสกิรไทย 
1. น า Bill Payment ท่ีมีรหสั Barcodeไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกสกิรไทย 
2. กรอกตวัเงินท่ีต้องการช าระ ย่ืนให้เจ้าหน้าท่ีธนาคาร 
 
5. ผ่านแอป SCB Easy (Cross Bank Bill Payment) มี Barcode หรือ QR Code 
1. ใสร่หสัผา่น ในแอป SCB Easy 
2. เลือก แสกนจ่าย (scan) 
3. น าโทรศพัท์มือถือ ไป สแกน QR Code หรือ บาร์โค้ด (Barcode) 
4. ตรวจสอบว่าไปยงั บริษัท เดน็ทาเนียร์ จ ากัด Biller ID:  012554601219500 
5. ตรวจสอบ รหสัลูกค้า (Customer No./Ref1) และ เลขที่ใบวางบลิ (Invoice 

No./Ref2) 
6. ในช่องจ านวนเงิน (AMOUNT) ระบยุอดเงินท่ีต้องการช าระ 
7. กด ตรวจสอบข้อมูล (Review) 
8. ตรวจสอบความถกูต้อง กดยืนยัน (Confirm) 
 
6. ผ่านแอป SCB Easy (Cross Bank Bill Payment) ไม่มี Barcode หรือ QR Code 
1. ใสร่หสัผา่น ในแอป SCB Easy 
2. เลือก ธุรกรรมของฉัน (Banking services) 
3. เลือก จ่ายบลิ (Bill Payment) 
4. ในช่อง ค้นหา เลือกค้นหาผู้ให้บริการ (Search) พิมพ์ “012554601219500” 
5. เลือก บริษัท เดน็ทาเนียร์ จ ากัด บญัชีรับช าระ :  012554601219500 
6. ในช่องรหัสลูกค้า (Customer No./Ref1) กรอกรหสัลกูค้า 
7. ในช่องเลขที่ใบวางบลิ (Invoice No./Ref2) กรอกเลขท่ีใบวางบลิ 
8. ในช่องจ านวนเงิน (AMOUNT) ระบยุอดเงินท่ีต้องการช าระ 
9. กด ตรวจสอบข้อมูล (Review) 



10. ตรวจสอบความถกูต้อง กดยืนยัน (Confirm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


