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1 รำยช่ือสมำร์ทโฟนและแทบ็เล็ต ท่ีรองรับการใช้งาน K-

PowerP@y (mPOS) 

ระบบ iOS 

- iOS Version 8.0 ขึน้ไป 

- เคร่ืองไม ่Jail Break    เพ่ือความปลอดภยัของข้อมลู 

รุ่นท่ีใช้ได้ 

iPhone 5, 5c, 5s, SE, 6, 6 plus, 6s plus, 7, 7 plus 
iPad ทกุรุ่น ยกเว้น iPad1 

 
ระบบ Android 

- Android Version 4.1.2 ขึน้ไป 

- เคร่ืองไม ่Root   เพ่ือความปลอดภยัของข้อมลู 

** หาก Search App ใน Play Store แล้วไมพ่บ แสดงว่ามือถือรุ่นนัน้ใช้งาน 

mPOS ไม่ได้ 

2 สมำร์ทโฟนและแทบ็เล็ต ท่ีรองรับการใช้งาน Nu Skin Easy Pay โทรศพัท์ใช้ได้ทกุรุ่น  แตร่ะบบปฏิบตักิารต้องเป็นดงันี ้

ระบบ iOS 

- iOS Version 7.1 ขึน้ไป 

ระบบ Android 

- Android Version 4.3 ขึน้ไป 

 
 

3 การใช้งาน application เข้าไป download คูมื่อการตดิตัง้และใช้งาน application ได้ท่ี 

www.nuskin.com 
1. เลือก ประเทศไทย 

2. เลือก เมนชู่วยเหลือ 

3. เลือก วิธีการใช้งาน Nu Skin Easy Pay 

4 ลืม Password 4 ตวั ของ App Nu skin 1. เข้าไปท่ี App Nuskin 

2. ใส ่TH Number 

3. กดท่ี Forgot Password ( จะอยู่ตรงด้านลา่งปุ่ ม Login ) 

4. กรอก E-Mail ( E-Mail ท่ีลงทะเบียน mPOS ) 

5. ระบบจะสง่ Password มาทาง E-mail 

*ถ้า Dist.แจ้งว่าท าแล้วแตไ่มมี่ email สง่ password เข้ามา  ให้สอบถาม Dist. 

ด้วยว่า 

         -   ใส ่TH Number ก่อนกด forgot password ใช่มัย๊ 

         -   เช็ค email ใน Junk box รึยงั 

         -   email ใน box เตม็มัย๊ หรือลองลบ email ท่ีไม่ส าคญัแล้ว refresh ด ู 

etc. 
 

5 เปล่ียน Password App Nu skin Easy Pay  1. Login App Nu skin Easy Pay ด้วย Password เดมิก่อน 

2. เข้าไปท่ี Setting 

3. ใส ่Password ใหม่ 

4. ใส ่Confirm Password 

5. กด Save 

 

http://www.nuskin.com/
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6 App Nu Skin Easy Pay ลอ็ค App Nu Skin ไม่มีลอ็ค   

ถ้าจ ารหสัไม่ได้ให้กด Forget Password ท าตามขัน้ตอนข้อ 4 ลืม password 

7 ลืม Password 6 ตวั ของ App K Power Pay  

 
 
 
 

1. ตดิตอ่ธนาคาร 02-2732862-3 เพ่ือ Reset Password 

2. ธนาคารจะสง่ E-mail+SMS เพ่ือ Reactivate 

3. เปิด App K-Power Pay กด Reactivate หรือ เปิดใช้งานอีกครัง้ 

ช่องที ่1 : Staff ID  หน้าจอจะแสดง TH Number เป็นตวัเลก็( เปลีย่นเป็น TH ตวัใหญ่ ) 

ช่องที ่2 : Staff Pin  ใสต่วัเลขท่ีได้จาก E-Mail 6 ตวั 

ช่องที ่3 : Activate Code  ใสต่วัเลขท่ีได้จาก SMS 6 ตวั ( รหสัเปิดใช้บริการ ) 
 
ระบบจะแจ้งให้ตัง้รหสัใหม่ 6 ตวั (ต้องไม่ซ า้กบัรหสัเดมิท่ีเคยตัง้) 

เสร็จแล้ว  กด logout ออกจาก App K Power Pay  แล้วไปเร่ิมท ารายการท่ี app 

Nu skin Easy Pay 
 

8 App K-Power Pay ลอ็ค ให้ตดิตอ่ธนาคาร 02-273862-3  (ขัน้ตอนเหมือนข้อ 7) 

9 ถ้าเคร่ือง mPOS ไม่อ่าน Serial Number หรือ Serial 

Number ขึน้บ้างไมข่ึน้บ้าง   
   

mPOS รุ่น Audio Jack (เสียบหูฟัง) 

* เบือ้งต้น แจ้งให้ลกูค้าท าการทดสอบตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. ioS ให้เปิด location + Microphone 

2. Android .ให้เปิด GPS + Microphone 

3. ชาร์ตแบตอปุกรณ์ (เคร่ือง mpos)  ประมาณ 30 นาที  

4. เปิด App K-Power Pay เสียบอปุกรณ์ 

 
ถ้า  Serial No. ขึน้ Dxxxxxxx แสดงว่าเคร่ือง mPOS ปกต ิ

** แต่ถ้ำ Serial No. Dxxxxxxx  ไม่ขึน้ ให้ตดิต่อธนำคำร 02-2732862-3 

 
mPos Bluetooth รุ่น BP50  

ให้ลองเปิด-ปิดอปุกรณ์และ Bluetooth   

** แต่ถ้ำ Serial No. Dxxxxxxx  ไม่ขึน้ ให้ตดิต่อธนำคำร 02-2732862-3 

 

10 ต้องการ   เปล่ียนเคร่ืองโทรศพัท์ท่ีใช้งาน mPOS 

 

ตดิตอ่ธนาคาร 02-2732862-3 เพ่ือขอรหสัเปิดใช้บริการใหม่ 

1. ธนาคารจะสง่รหสัผ่านทาง E-mail+SMS  ส าหรับการ Activate เคร่ือง 

2. โหลด App Nu skin easy pay และ App K-Power Pay 

3. เปิด App K-Power Pay เพื่อ  Activate เคร่ือง 
 

ช่องที ่1 : Staff ID  หน้าจอจะแสดง TH Number เป็นตวัเลก็( เปลีย่นเป็น TH ตวัใหญ่ ) 

ช่องที ่2 : Staff Pin  ใสต่วัเลขท่ีได้จาก E-Mail 6 ตวั 

ช่องที ่3 : Activate Code  ใสต่วัเลขท่ีได้จาก SMS 6 ตวั ( รหสัเปิดใช้บริการ ) 
 
ระบบจะแจ้งให้ตัง้รหสัใหม่ 6 ตวั (ต้องไม่ซ า้กบัรหสัเดมิท่ีเคยตัง้) 

เสร็จแล้ว  กด logout ออกจาก App K Power Pay  แล้วไป เร่ิมท ารายการท่ี app 

Nu skin Easy Pay 
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11 ต้องการ   เปล่ียน เบอร์โทรศพัท์   ท่ีใช้งานของ mPOS 

แตไ่ม่เปล่ียนเคร่ืองโทรศพัท์    (เปล่ียนซมิแตเ่คร่ืองเดมิ) 

 

ไม่ต้องท าอะไร ใช้งานได้ตามปกตคิะ 

12 ท ารายการตามขัน้ตอนทกุอย่าง  แตเ่ลข m number ไม่ขึน้ใน
ระบบ 

เป็นเพราะพอถึงขัน้ตอนท่ี 11 ตามคูมื่อ ผู้ใช้งานไม่กด Back to App ท าให้ระบบไม่สง่
คา่กลบัมาท่ีระบบของ น ูสกิน 

 
*เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหานี ้ ต้องท าจนครบ 12 ขัน้ตอนตามคูมื่อ 

*เพ่ือตรวจสอบว่ารายการสมบรูณ์หรือไม ่ เม่ือท าเสร็จให้ดปูระวตักิารสัง่ซือ้ / history ท่ี 

App Nu Skin Easy Pay ว่ามีรายการท่ีท าเสร็จแสดงที่หน้าจอหรือไม่ 

13 ท ารายการอยู่มีสายเข้า  หรือ ยงัท ารายการไม่จบ 

ตามกระบวนการทัง้หมด App Error เด้งหายไป ท าไง 
ให้เคลียร์ App ออก แล้วเร่ิมท ารายการใหม่ หรือ Reset เคร่ืองโทรศพัท์มือถือ  

เพ่ือแก้ปัญหาเบือ้งต้น 

14 พอใสเ่บอร์โทรศพัท์ และ email เพ่ือจะสง่ e-Receipt ไม่สามารถ

สง่ได้  ขึน้ข้อความว่า  “ไม่ส ำเร็จ กรุณำตรวจสอบ หมำยเลข

โทรศัพท์หรืออีเมล์” 

 

ให้ลบ Email และ เบอร์โทรศพัท์ ท่ี Default ออกก่อน  แล้วจงึกรอกข้อมลูใหม่ 
 

15 ตอนกดสัง่ซือ้สนิค้าเลือกช าระเตม็จ านวน ใน app Nu Skin Easy 

Pay  
แล้ว  พอเข้ามาที ่app กสกิร ใสร่หสัผ่าน 

ตอนช าระเงินจะขึน้หน้าจอมาให้เลือก full payment กบั 

smart pay  
พอเลือก full payment แล้วมนัหลดุจาก app ไปเลย 
 

เน่ืองจาก App K Power Pay ยงัไม่ได้ update 

ให้ไป update App K Power Pay ก่อน  

*เข้าท่ี app store / pay store  

16 ท ารายการแล้วหน้าจอขึน้  

 Error Code 251 
 Error Code 205 

                             

 
- เน่ืองจากวงเงินในบตัรไม่พอ ให้ผู้ ถือบตัร ตดิตอ่ธนาคารเจ้าของบตัร  

17  Error Code 9991 
 

ยังไม่ได้ลงทะเบียนใน App K Power Pay  

- ตดิตอ่ธนาคาร 02-2732862-3 เพ่ือ Reset Password 

- ธนาคารจะสง่ E-mail+SMS เพ่ือ Reactivate 

- เปิด App K-Power Pay กด Reactivate หรือ เปิดใช้งานอีกครัง้ 
 

ช่องที ่1 : Staff ID  หน้าจอจะแสดง TH Number เป็นตวัเลก็( เปลีย่นเป็น TH ตวัใหญ่ ) 

ช่องที ่2 : Staff Pin  ใสต่วัเลขท่ีได้จาก E-Mail 6 ตวั 

ช่องที ่3 : Activate Code  ใสต่วัเลขท่ีได้จาก SMS 6 ตวั ( รหสัเปิดใช้บริการ ) 

ระบบจะแจ้งให้ตัง้รหสัใหม่ 6 ตวั 

เสร็จแล้ว  ออกจาก App K Power Pay  แล้วไปเร่ิมท ารายการท่ี app Nuskin 

18 สอบถามรุ่นโทรศพัท์ท่ีรองรับ mPOS ตดิตอ่ธนาคาร  02-2732862-3 หรือ 02 -888-8822 

19 ประเภทบตัรเครดติท่ีรับได้  - รับเฉพาะบตัรท่ีเป็น Chip Card บตัรท่ีเป็นแถบแม่เหลก็อย่างเดียว  

- บตัรเครดติ VISA, MasterCard ทกุธนาคาร 
 

20 เคร่ือง mPOS 1 ตวัสามารถใช้กบัโทรศพัท์ได้ก่ีเบอร์ - ใช้กบัโทรศพัท์มือถือ 1 เบอร์ เน่ืองจากต้องใช้ 2 application ในการท ารายการ 
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21 สามารถ void รายการได้เองท่ีเคร่ืองหรือไม่ - ไม่ได้ เน่ืองจากเป็นการท างาน 2 application ระบบจะ settlement เลย 

22 การใช้งานต้องใช้ 3G wifi แล้ว Edge ใช้ได้หรือไม่ - ใช้ได้ ขึน้กบัความเร็วของการรับ-สง่ข้อมลู 

23 ถ้าเคร่ือง mPOS ไม่ได้ใช้งานแล้วสามารถขายตอ่ให้คนอ่ืนได้ไหม - ไม่ได้ เพราะ รายละเอียดเคร่ือง mPOS ได้ลงทะเบียนตาม TH Number ของผู้ซือ้
ทา่นแรกไปแล้ว 

24 
หำกเลิกใช้งำน mPOS สำมำรถคืนเคร่ืองและขอคืนเงนิได้
หรือไม่ 

รุ่น Audio Jack (หูฟัง) ไม่ได้  เป็นไปตำมข้อตกลงในสัญญำกำรซือ้ 

 
รุ่น BP50 (Bluetooth)  ตดิตอ่สอบถามได้ท่ี 

1. คณุพลวฒัน์  สนุทรสรณ์ 

โทร. 02 273 3028     email : Polawat.S@kasikornbank.com 

2.  คณุอมรรัตน์  กอปรเกียรตกิลุ 

โทร. 02 867 4175     email : amornrat.ko@kasikornbank.com 

 

25 ถ้ารูดวงเงินผิดพลาด หรือ ท าผิด App ไปเข้า App k-Power 

pay  

- ท ำเร่ืองขอคืนเงนิ (เท่ำนัน้) กรอกแบบฟอร์มย่ืนเอกสารหน้าเคาเตอร์ 

26 ในกรณีท่ีเปล่ียน TH Number จากบคุคลธรรมดา มาเป็น นิติ

บคุคล หรือ Merge.Acct. จ าเป็นต้องเปล่ียน TH NUMBER 

ใน mpos มัย๊ 

- ไม่ต้องเปล่ียนรหสั ในระบบ mpos  

  เพราะ 1. รหสัท่ีลงทะเบียนกบั mPOS ไม่สมัพนัธ์กบัการคดิคะแนน  

            2. รหสัและเบอร์โทรศพัท์ถกูลงทะเบียนกบั mPOS ไปแล้ว 

27 หากคนท่ีมีเคร่ือง Mpos เดมิอยู่แล้วเปล่ียนโทรศพัท์รุ่นท่ีไม่มีช่อง

เสียบหฟัูง จะสามารถน าเคร่ือง Mpos รุ่นเก่ามาเปล่ียนเป็นเคร่ืองรุ่น

ใหม่ได้หรือไม ่(ฟรีหรือเปลา่)? 

ไม่ได้  เน่ืองจากผู้แทนจ าหน่ายเปล่ียนเคร่ืองภายหลงัเซน็สญัญา   
ตามสญัญาเป็นการขายขาด   

 

28 Mpos เวอร์ชัน่ใหม ่แตกตา่งกบั เวอร์ชัน่เก่าอย่างไร และจะมี

จ าหน่ายในราคาเทา่ไหร่  
รุ่น Audio Jack_(รุ่นแรก) รุ่น BP50_(รุ่นใหม่) 
เช่ือมตอ่อปุกรณ์โดยเสียบตรงหฟัูง เช่ือมตอ่ด้วย Bluetooth 

ขายขาด โดยซือ้ผ่านน ูสกิน 2,500 

บาท 

ช าระเป็นคา่ประกนั 3,000 บาท 

ธนาคารจะหกัจากบญัชีของผู้แทน
จ าหน่าย 

 
29 การใช้งานผ่าน Nu skin easy pay เหมือนเดมิไหม   เหมือนเดิม 

30 ส าหรับคนท่ีมีเคร่ือง  Mpos  เดมิอยู่แล้ว จ าเป็นไหมท่ีจะต้อง

ซือ้  Mpos รุ่นใหม่ และถ้าไม่ซือ้ยงัสามารถใช้งานได้ตามปกตรึิเปลา่ 

หรือต้องมีการ SET UP ใหม่ หรือไม่ อย่างไร คะ่ 

ถ้าเคร่ืองเดมิไมเ่สีย  ไม่จ าเป็นต้องซือ้รุ่นใหม่   

ใช้งานได้ตามปกต ิ ไม่ต้อง set up อะไรเพิ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Polawat.S@kasikornbank.com
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Mpos BP50  
1 การย่ืนเอกสาร + ช าระเงินมดัจ า เอกสำรประกอบกำรสมัคร 

1. สญัญาการใช้เคร่ือง  (หน้าท่ี 1-2 ) 
2. หน้าบญัชีธนาคารกสกิร  (รับรองส าเนาถกูต้อง) 

* เพ่ือตดัเงินมดัจ าเคร่ือง ต้องเป็นช่ือเดียวกบัผู้ ท่ีลงช่ือในสญัญาการใช้เคร่ือง 
         3.       ส าเนาบตัรประชาชน  (รับรองส าเนาถกูต้อง) 
         4.       ส าเนาหน้าหนงัสือรับรองบริษัท กรณีในนามนิตบิคุคล  (รับรองส าเนาถกูต้อง) 
 
ส่งเอกสำรกำรสมัครทำงไปรษณีย์  ไปตำมท่ีอยู่ด้ำนล่ำง: 
ธนาคารกสกิรไทย ส านกังานใหญ่  
คณุพลวฒัน์ สนุทรสรณ์  
ฝ่ายบริหารผลติภณัฑ์ช าระเงินลกูค้าบคุคลและปริวรรตเงินตรา  
สายงานธุรกิจลกูค้าบคุคลและ เครือข่ายบริการ 1 ซอยราษฏร์บรูณะ  27/1 ชัน้ 6  
ถนนราษฏร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140 
 

2 การจดัสง่เคร่ือง เม่ือเอกสารครบถ้วน+ หกั เงินมดัจ าเรียบร้อย ธนาคารจะสง่เคร่ืองไปตามท่ีผู้แทนจ าหน่าย
ระบ ุ ธนาคารการออกเคร่ืองทกุวนั 

3 การยกเลกิ ขอคืนเงินมดัจ า สง่เคร่ือง mpos  ทางไปรษณีย์ไปตามท่ีอยู่ด้านลา่ง 

ธนาคารกสกิรไทย ส านกังานใหญ่ 

คณุพลวฒัน์ สนุทรสรณ์  

ฝ่ายบริหารผลติภณัฑ์ช าระเงินลกูค้าบคุคลและปริวรรตเงินตรา  

สายงานธุรกิจลกูค้าบคุคลและ เครือข่ายบริการ 1 ซอยราษฏร์บรูณะ  27/1 ชัน้ 6  

ถนนราษฏร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140 

 

4 กรณีสอบถามข้อมลูตา่งๆ สามารถตดิตอ่สอบถามได้ท่ี 

1. คณุพลวฒัน์  สนุทรสรณ์ 

โทร. 02 273 3028     email : Polawat.S@kasikornbank.com 

2. คณุอมรรัตน์  กอปรเกียรตกิลุ 

โทร. 02 867 4175     email : amornrat.ko@kasikornbank.com 

 
 

mailto:Polawat.S@kasikornbank.com

