
สมคัรผา่นพนกังาน 

No. Question Answer 

1. ชอ่งทางการสมัครสนิเชือ่มอีะไรบา้ง 1. ธนาคารกสกิรไทยทกุสาขาทั่วประเทศ 

2. ชอ่งทางออนไลน ์
3. K PLUS 
4. Booth กจิกรรมของธนาคารกสกิรไทย 

2. เอกสารทีใ่ชใ้นการสมัครมอีะไรบา้ง ผูม้รีายไดป้ระจ า 
เอกสารแสดงตัวตน 
• ส าเนาบัตรประชาชนทียั่งไมห่มดอาย ุหรอื 
• ส าเนาบัตรประจ าตัวขา้ราชการทียั่งไมห่มดอายุ พรอ้มส าเนาทะเบยีนบา้น 
• ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ (ถา้ม)ี 
 

เอกสารแสดงรายได ้(เลอืกอยา่งใดอยา่งหนึง่) 
• สลปิเงนิเดอืน 1 เดอืน (อายเุอกสารไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรอื 
• หนังสอืรับรองเงนิเดอืน (อายเุอกสารไมเ่กนิ 3 เดอืน) พรอ้มส าเนา Statement ยอ้นหลัง 6 
เดอืน หรอื 

• เอกสาร 50ทว ิปีล่าสดุ หรอื กรณี 50 ทวแิบบรายเดอืน ใชย้อ้นหลังอยา่งนอ้ย 6 เดอืน (ตอ้งมี
ตราประทับพรอ้มลายเซ็นผูจ้่ายเงนิ) 

• กรณีเงนิเดอืนนอ้ยกวา่เกณฑร์ายไดข้ัน้ต ่า สามารถรวมรายไดอ้ืน่ ๆ เพิม่เตมิได ้เชน่ ค่า
คอมมชิชัน่ คา่ลว่งเวลา เป็นตน้ 

• ยืน่สลปิเงนิเดอืน 1 เดอืน (อายเุอกสารไมเ่กนิ 3 เดอืน) พรอ้ม Statement (ทีเ่งนิเดอืนเขา้) 
ยอ้นหลัง 6 เดอืน เพิม่เตมิ 

 

หมายเหต:ุ กรณีมบัีญชเีงนิเดอืนกับธนาคารกสกิรไทย (KBank Payroll) ตัง้แต่ 7 เดอืนขึน้ไป 
ไมต่อ้งยืน่เอกสารแสดงรายได ้

 
เจา้ของกจิการ 
กรณีไมจ่ดทะเบยีนหรอืจดทะเบยีนบคุคลธรรมดา 
เอกสารแสดงตัวตน/กจิการ 
• ส าเนาบัตรประชาชน 
เอกสารแสดงรายได ้
• Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 

กรณีจดทะเบยีนในนามนติบิคุคล 
เอกสารแสดงตัวตน/กจิการ 
• ส าเนาบัตรประชาชน 

เอกสารแสดงรายได ้
• Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
 

กรณีจดทะเบยีนในนามหา้งหุน้สว่นสามญั/คณะบคุคล 
เอกสารแสดงตัวตน/กจิการ 
• ส าเนาบัตรประชาชน 
• ส าเนาใบค าขอจดทะเบยีน/หนังสอืจัดตัง้คณะบคุคล 
เอกสารแสดงรายได ้
• Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
 

หมายเหต:ุ ทกุกรณ ีหากมกีารเดนิบัญชกีับธนาคารกสกิรไทย ตัง้แต ่6 เดอืนขึน้ไป ไมต่อ้งยืน่
เอกสารแสดงรายได ้

3. 
ถา้ตอ้งการทราบสถานะการสมัครสนิเชือ่
ตอ้งท าอยา่งไร 

ตดิตอ่สอบถามพนักงานทีใ่หบ้รกิาร เมือ่ตอนสมัครสนิเชือ่ หรอืโทร K-Contact Center 02888 
8888  

4. 
กรณีผลการพจิารณาลกูคา้ถกู Reject 
จะไดร้ับแจง้อยา่งไร 

จะเป็นการสง่ SMS หรอื จดหมายทางไปรษณีย ์

5. 
อัตราดอกเบีย้ เป็นแบบลดตน้ ลดดอก 
หรอืไม ่

เป็นแบบลดตน้ ลดดอก 

 

  



สมคัรผา่น K PLUS 

No. Question Answer 

1. สนใจสมัครสนิเชือ่เงนิดว่น Xpress 
Loan บน  K PLUS ตอ้งท าอย่างไร 

ลกูคา้สามารถแสดงความสนใจสมคัรสนิเชือ่เงนิดว่น Xpress Loan ได ้โดย 

1. กดเมนู/ปุ่ ม “สนิเชือ่” บนหนา้ธุรกรรมการเงนิ  
2. กดเลอืกดขูอ้มลูสนิเชือ่เงนิดว่น Xpress Loan  
3. กดปุ่ ม “สนใจใหต้ดิตอ่กลับ”  
4. ใหข้อ้มลูของทา่น เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีต่ดิตอ่กลับ 

2. ลกูคา้สามารถสมัครสนิเชือ่เงนิดว่น 
Xpress Loan บน K PLUS โดยไม่ใช ้

เอกสารใดๆ ไดห้รอืไม่ 

ธนาคารมขีอ้เสนอพเิศษ ส าหรับลกูคา้ทีม่บัีญชกีับธนาคาร มากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และมคีณุสมบัติ
ตามหลักเกณฑท์ีธ่นาคารก าหนด โดยลกูคา้จะไดรั้บการเรยีนเชญิผ่านแอป K PLUS ใหส้ามารถ
สมัครสนิเชือ่เงนิดว่น Xpress Loan โดยไมใ่ชเ้อกสารใดๆ  

ความพเิศษของขอ้เสนอนี ้ทีน่อกเหนอืไปจากการไมต่อ้งใชเ้อกสาร คอื  

1. ทราบผลการอนุมัตอิยา่งรวดเร็ว ผ่าน K PLUS 
2. สัญญาสนิเชือ่จะถกูสง่ไปที ่Email ของลกูคา้ตามทีร่ะบตุอนสมัคร 
3. ไดรั้บสนิเชือ่เงนิดว่นโอนเขา้บัญชทีันท ีหลังจากไดรั้บการอนุมัตผิา่น K PLUS  
4. วงเงนิอนุมัตสิงูสดุ 500,000 บาท (ลกูคา้จะไดร้ับขอ้เสนอวงเงนิอนุมตัทิีแ่ตกตา่งกัน และ

สามารถเลอืกวงเงนิทีต่อ้งการได ้แตไ่มเ่กนิจ านวนสงูสดุในขอ้เสนอ) 
5. ระยะเวลาผอ่นสงูสดุ 60 เดอืน  

อัตราดอกเบีย้ขึน้อยูก่ับรายได ้วงเงนิทีไ่ดร้ับอนุมัต ิและระยะเวลาการผอ่นช าระทีล่กูคา้เลอืก ทัง้นี ้
อัตราดอกเบีย้แบบลดตน้ลดดอกสงูสดุไมเ่กนิ 25% ตอ่ปี (รวมดอกเบีย้ ค่าปรับ คา่บรกิาร และ
คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ) ทีอ่นุมัตติัง้แตวั่นที ่1 สงิหาคม 2563 เป็นตน้ไปเทา่นัน้  

3. จะรูไ้ดอ้ยา่งไรว่าตนเองไดรั้บสทิธิใ์น
การสมัครสนิเชือ่เงนิดว่น Xpress Loan 
โดยไมใ่ชเ้อกสารใดๆ ใน K PLUS  

ธนาคารมรีปูแบบในการแจง้สทิธิบ์น KPLUS ดังนี ้

1. ลกูคา้จะเห็นขอ้เสนอใน K+TODAY 
2. ลกูคา้ไดร้ับขอ้ความหนา้แจง้เตอืน (รปูกระดิง่ มมุขวาบนของหนา้จอ)  
3. ลกูคา้จะเห็นขอ้เสนอในหนา้ "สนิเชือ่" โดยจะมแีถบแสดง "Loans for You" (สนิเชือ่ส าหรับ

คณุ)  

ลกูคา้แตล่ะทา่นอาจจะไดรั้บแจง้สทิธิใ์นต าแหน่งทีแ่ตกตา่งกัน ไมค่รบทัง้ 3 รปูแบบในครัง้เดยีว 

4. ท าอยา่งไรจงึจะไดรั้บสทิธิพ์เิศษในการ
สมัครสนิเชือ่เงนิดว่น Xpress Loan 
โดยไมใ่ชเ้อกสาร 

ธนาคารขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่บัีญชกีับธนาคารมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และมคีณุสมบัตติาม
หลักเกณฑท์ีธ่นาคารก าหนด จงึจะไดรั้บการเรยีนเชญิผา่น K PLUS เทา่นัน้ 

5. ขัน้ตอนการสมัครสนิเชือ่เงนิดว่น 
Xpress Loanโดยไมใ่ชเ้อกสาร  
บน K PLUS เป็นอย่างไร 

ส าหรับลกูคา้ทีไ่ดรั้บเชญิและกดสนใจสมัคร จะพบขอ้มลูหนา้ตา่งๆ ดังนี ้

1. ขอ้เสนอวงเงนิสนิเชือ่สงูสดุ โดยลกูคา้สามารถปรับเลอืกวงเงนิ และระยะเวลาการผอ่นที่

ตอ้งการได ้และกรณุาระบอุเีมลทีต่อ้งการใชรั้บสัญญา 
2. ยนืยันขอ้มลู 
3. ใหค้วามยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูเครดติผา่นระบบอนิเทอรเ์น็ต และยนืยันดว้ยการกด PIN 
รหัสผา่น  
K PLUS (ขอ้มลูเครดติ ถกูใชเ้ป็นขอ้มลูสว่นหนึง่ในการพจิารณาสนิเชือ่) 

4. ใหค้วามยนิยอมในการน าขอ้มลูมาใชจั้ดท าแบบจ าลองดา้นเครดติ (ไมม่ผีลในการพจิารณา
สนิเชือ่) 

  

ทัง้นี ้ลกูคา้จะสามารถท ารายการตัง้แตข่ัน้ตอนที ่1 ถงึ 4 ไดเ้พยีงครัง้เดยีวเทา่นัน้ ในแตล่ะเดอืนที่
ไดร้ับขอ้เสนอ ดังนัน้ หากลกูคา้กด “ยกเลกิ” ในหนา้ใดหนา้หนึง่ จะไมส่ามารถกลับมา กดรับ
สนิเชือ่ไดอ้กี  
 

เมือ่กดสมัครส าเร็จ ลกูคา้จะไดร้ับขอ้ความแจง้เตอืนผลการอนุมัต ิผ่าน K PLUS  
 

หากลกูคา้ผา่นการอนุมัต ิจะไดรั้บสัญญาเงนิกูผ้า่นทางอเีมลและขอ้ความแจง้เตอืน โดยลกูคา้มี
ความจ าเป็นตอ้งเขา้มากดด าเนนิการตอ่ ภายใน 72 ชัว่โมงกอ่นหมดอาย ุเพือ่ใหข้อ้มลู KYC และ
ท าการยนืยันการไดรั้บและอา่นสัญญาสนิเชือ่ พรอ้มกดตกลงรับสนิเชือ่ จากนัน้ ธนาคารจะท าการ

ตรวจสอบเงือ่นไขตา่งๆ อกีครัง้ หากลกูคา้ผา่นการอนุมัตกิารสมัครสนิเชือ่ ธนาคารจะท าการโอน
เงนิเขา้บัญชขีองลกูคา้ทันท ีและสง่ขอ้ความแจง้เตอืนรายการอนุมัตทิัง้หมดผา่น K PLUS 

6. หนังสอืใหค้วามยนิยอมเปิดเผยขอ้มลู
ผา่นระบบอนิเทอรเ์น็ต และ หนังสอืให ้
ความยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูเครดติแก่
ธนาคารมาใชจั้ดท าแบบจ าลองดา้น
เครดติ คอือะไร 

หนังสอืใหค้วามยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูผา่นระบบอนิเทอรเ์น็ต เป็นการใหค้วามยนิยอมเปิดเผยขอ้มลู
เครดติของลกูคา้ ทีจั่ดท าโดยบรษัิทเครดติบโูรใหแ้กธ่นาคาร 

 

หนังสอืใหค้วามยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูแกธ่นาคารมาใชจั้ดท าแบบจ าลองดา้นเครดติ เป็นหนังสอืที่
ใหค้วามยนิยอมแกธ่นาคารในการน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากบรษัิทเครดติบโูร เฉพาะสว่นทีไ่มส่ามารถระบุ
ตัวตน ไปใชจั้ดท าแบบจ าลองดา้นเครดติ เพือ่การใหบ้รกิารสนิเชือ่ทีด่ขี ึน้ในอนาคต ทัง้นี ้การให ้
ความยนิยอมนี ้ไมม่ผีลตอ่การอนุมัตสินิเชือ่ 

7. ลกูคา้ทีไ่ดรั้บเชญิ สามารถกดสมัคร
สนิเชือ่เงนิดว่น Xpress Loan บน K 
PLUS ไดถ้งึเมือ่ไหร่ 

ลกูคา้สามารถกดรับสทิธิส์มัครได ้กอ่นวันสดุทา้ยของเดอืน 1 วัน เชน่ วันสดุทา้ยของเดอืนคอืวันที ่
30 ลกูคา้ตอ้งกดสมัครภายในวันที ่29 เป็นตน้ หากเกนิจากนี ้ปุ่ มกด "สนใจสมัคร" จะเปลืย่นเป็น 
"หมดอาย"ุ และลกูคา้ไมส่ามารถด าเนนิการใดๆ ตอ่ได ้

 



No. Question Answer 

8. ลกูคา้มชีว่งเวลาท ารายการอยา่งไร และ
จะไดร้ับอนุมัตแิละโอนเงนิเมือ่ไหร ่

หากลกูคา้มกีารท ารายการในชว่งเวลา จะสามารถทราบผลการอนุมัตผิา่น K PLUS ในทันท ีและ
หากไดรั้บอนุมัตสินิเชือ่เงนิดว่น Xpress Loan จะไดรั้บโอนเงนิเขา้บัญชทีันท ียกเวน้แตท่ ารายการ
นอกเวลา ดังนี ้

 หากใหค้วามยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูเครดติบโูรหลัง 22:30น. ธนาคารจะแจง้ผลอนุมัตใินวันรุง่ขึน้
หลัง 8:00น. 

 หากท าการตกลงรับสนิเชือ่หลัง 20:30น. ธนาคารจะน าเงนิเขา้บัญชใีนวันรุง่ขึน้หลัง 6:00น. 

9. หลังจากกดสนใจสมัครและไดร้ับ
ขอ้ความแจง้เตอืนผลการอนุมัตแิลว้ แต่
เมือ่กดเขา้ไป พบขอ้ความ “รายการ
หมดอาย”ุ หมายความวา่อยา่งไร 

เกดิจากลกูคา้ไมด่ าเนนิการในระยะเวลาทีก่ าหนด (ภายใน 72 ชม.) ท าใหผ้ลการอนุมัตสินิเชือ่ที่
สมัครไปหมดอายุ และไมส่ามารถด าเนนิการตอ่ได ้อย่างไรก็ตาม หากลกูคา้ยังคงเขา้เงือ่นไขของ
ทางธนาคาร ทา่นจะไดร้ับขอ้เสนอผา่นทาง K PLUS อกีครัง้ในเดอืนถัดไป 

10. หลังจากกดสนใจสมัครและไดร้ับ
ขอ้ความแจง้เตอืนผลการอนุมัตแิลว้ แต่
เมือ่กดเขา้ไป พบขอ้ความวา่ “ยกเลกิ” 
หมายความว่าอยา่งไร 

เกดิจากลกูคา้ไดก้ดปุ่ ม “ยกเลกิสนิเชือ่” มากอ่นหนา้นี ้(ไมไ่ดก้ดปุ่ ม “ตกลงรับสนิเชือ่”) ท าใหผ้ล
การอนุมัตสินิเชือ่ทีส่มัครถกูด าเนนิการยกเลกิไป และไมส่ามารถด าเนนิการใดๆ ตอ่ได ้อยา่งไรก็
ตาม หากลกูคา้เขา้เงือ่นไขจะไดร้ับขอ้เสนอผา่นทาง K PLUS อกีครัง้ ในเดอืนถัดไป  

 


