
ขัน้ตอนการสมคัรสมาชกิ www.rakbankerd.com (สมาชกิผูข้าย ประเภทสนิคา้ออนไลน)์ 

ขัน้ตอนการสมคัร 

1.1. สมคัรสมาชกิเพยส์บาย ประเภทธุรกจิ 

1.2. ผูกบญัชธีนาคารของคณุกบัเพยส์บาย ส าหรบัถอนเงิน 
1.3. สมคัรสมาชกิผูข้าย ประเภทสนิคา้ออนไลนก์บัรกับา้นเกดิ 

สมคัรสมาชกิเพยส์บาย ประเภทธรุกจิ 

1. ที่ https://www.paysbuy.com/register.aspx เลอืกประเภทบญัช ีแบบ “ธรุกจิ” 

 

2. ท าเคร ือ่งหมายที่ชอ่ง “ยงัไม่มีบญัชเีพยส์บาย” > คลกิ “สมคัรสมาชกิ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rakbankerd.com/
https://www.paysbuy.com/register.aspx


3. กรอกรายละเอยีดขอ้มูลใหค้รบ > เมื่อกรอกครบแลว้เลอืก “ด าเนินการต่อ” (รหสัPIN หรอื รหสัยนืยนั เป็นรหสัที่ผูใ้ชก้ าหนดขึน้เองเพื่อ

ใชย้นืยนัการถอน/ส่งเงนิ) 

 

4. กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นและเป็นความจรงิ ตามขัน้ตอนดงันี ้

1. ส าหรบัวสิาหกจิชมุชนหรอืกลุ่มสหกรณ ์ใหท้ าเคร ือ่งหมายที่ชอ่ง “บุคคลธรรมดา” 

2. ศกึษานโยบายการใชง้าน จากนัน้ ท าเคร ือ่งหมาย √ ที่ชอ่ง “ยอมรบัขอ้ตกลงนโยบายการใชบ้รกิารของ PAYSBUY” 

3. ศกึษานโยบายความเป็นส่วนตวั จากนั้น ท าเคร ือ่งหมาย √ ที่ชอ่ง “ยอมรบัขอ้ตกลงนโยบายการใชบ้รกิารของ PAYSBUY” 

จากนั้น คลกิ “ตกลง” 

4. กรุณาตรวจสอบความครบถว้นของรายละเอยีดการเขา้สู่บรกิารและขอ้มูลส่วนตวัของคุณ 

5. พิมพต์วัอกัษรภาพลงในชอ่งดา้นล่าง > คลกิ “ยนืยนั” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ที่หนา้รายละเอยีดการเขา้สู่บรกิาร กรอกรายละเอยีดเกีย่วกบัธรุกจิของคุณในที่นี ้คอื 

7. ชือ่บรษิทัใหก้รอก ชือ่และนามสกลุของคุณ   
8. เลขบตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษใีหก้รอก เลขบตัรประชาชนของคุณ 

 



5. สถานประกอบการใหก้รอก บุคคลธรรมดา [หมายเหตุ ส าหรบัวสิาหกจิชมุชนหรอืกลุ่มสหกรณใ์หท้ าเคร ือ่งหมายที่ชอ่ง “บุคคล

ธรรมดา”] 
1. กรณีมีเว็บไซตเ์ป็นของตนเอง ที่ชอ่งช ือ่เวบ็ไซต ์: กรุณาระบุชือ่เว็บไซตข์องทา่น / URL : กรุณาระบุชือ่เว็บไซตข์อง

ท่าน หากไม่มีเว็บไซตเ์ป็นของตนเอง ใหก้รอกชือ่เว็บไซต ์: www.rakbankerd.com  

2. URL : rakbankerd.com 
3. หมวดหมู่ของเวบ็ไซต ์: เลอืกตามหมวดหมูส่นิคา้ของคณุ 

4. สนิคา้หรอืบรกิารของท่าน : กรุณากรอกชนิดหรอืประเภทสนิคา้ของเจา้ของสนิคา้เอง 

5. รายละเอยีดของเว็บไซต ์: เวน้ว่าง 
6. ท าเคร ือ่งหมาย √ ทีช่อ่ง 

i. เว็บไซตข์องท่านมีระบบตะกรา้สนิคา้ 

ii. ตอ้งการเปิดใชบ้รกิารรบับตัรเครดติ 
iii. ตอ้งการเปิดใชบ้รกิารรบัช าระเงนิสด 

iv. ตอ้งการเปิดใชบ้รกิารรบัช าระดว้ยบญัชธีนาคารออนไลน ์

v. ตอ้งการใบก ากบัภาษีแบบเต็มรูป > จากนั้นคลกิ “ตกลง” 
7. ตรวจสอบถูกตอ้งของขอ้มูลส่วนตวัของคุณ > คลกิ “ยนืยนั” 

8. ที่หนา้ “ยนืยนัตวัตนดว้ยหมายเลขโทรศพัทม์อืถอื” > กรอกเบอรม์ือถอื > คลกิ “รบัรหสัผ่าน”   

9. ตรวจสอบรหสัผ่าน > กรอกรหสัที่ชอ่ง “รหสัที่ไดร้บั” >  คลกิ “ยนืยนั”  

หมายเหต ุสามารถเลอืกรบัรหสัผ่านได ้2 ชอ่งทาง  คอื 1. ผ่านทาง SMS ใหค้ลกิ “รบัรหสัผ่านทาง SMS” 2. ผ่านทางโทรศพัท ์ใหค้ลกิ “รบั

รหสัผ่านทางโทรศพัท”์ (แจง้รหสัเป็นเสยีง) 

6. ยนืยนัอเีมล ระบบจะท าการส่งอเีมลถ์งึคุณเพื่อตรวจสอบวา่ทีอ่ยูอ่เีมลนัน้เป็นของคุณจรงิ 

 

 

สิน้สุดกระบวนการสมคัรสมาชกิเพยส์บายประเภทธรุกจิ  

 

 

 

 

 



ขัน้ตอนการผูกบญัชธีนาคาร ส าหรบัถอนเงนิ 

เมื่อคุณสมคัรบรกิารเพยส์บาย ประเภทธรุกจิเรยีบรอ้ยแลว้ ใหท้ าตามขัน้ตอนดงันี ้

1. Login เขา้สู่ระบบบญัชเีพยส์บายของคุณ > ที่ “ขอ้มูลการเงนิ” เลอืก “ผูกบญัชธีนาคารส าหรบัถอนเงนิ” 

 

2. คลกิปุ่ ม “เพิ่มบญัช”ี และท าตามขัน้ตอนการผูกบญัชจีนเสรจ็สมบรูณ ์

ขัน้ตอนการสมคัรสมาชกิ www.rakbankerd.com 

1. พิมพ ์www.rakbankerd.com > ที่เมนูดา้นบน เลอืก “สมคัรสมาชกิ” 

         

2. เลอืกประเภทสมาชกิ ประเภทผูข้าย:  
กรอกชือ่บญัชอีเีมลของคุณ > คลกิปุ่ ม “ตรวจสอบชือ่บญัชอีเีมล” 
ขอ้มูลส่วนตวัและขอ้มูลธรุกจิตามขัน้ตอนของการสมคัร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ที่รายละเอยีดการช าระเงนิ ใหเ้ลอืกชอ่งทางการโพสทแ์ละวธิกีารช าระเงนิ 
3.1. ช าระเงนิออนไลน(์เพยส์บาย) > คลกิปุ่ ม “ใช”่  
3.2. ไดเรค็ มารเ์ก็ต > คลกิปุ่ ม “ไมใ่ช”่ 

4. กรอกขอ้มูลเพยส์บายของคุณ > คลกิปุ่ ม “ตรวจสอบเพยส์บาย” 

         

5. คลกิยอมรบัเงือ่นไขและนโยบาย > คลกิ “ด าเนินการต่อ”  
6. ที่ Inbox ของคุณ กรุณาคลกิลงิค ์และท าตามขัน้ตอน “การยนืยนัการเป็นสมาชกิ” ของคุณ 

         

เมื่อถงึข ัน้ตอนนี ้คุณไดท้ าการสมคัรสมาชกิผูข้ายประเภทสนิคา้ออนไลนก์บัรกับา้นเกดิเสรจ็สมบูรณ ์ 

++สิง่ทีต่อ้งเตรยีม++ 

เอกสารประกอบการสมคัรสมาชกิเพยส์บาย [เงือ่นไขพิเศษเฉพาะส าหรบัสมาชกิรกับา้นเกดิเท่านัน้] 

 แบบฟอรม์การขอเปิดบรกิารรบัช าระดว้ยบตัรเครดติพรอ้มเซน็ตช์ ือ่ทุกหนา้

(https://www.paysbuy.com/doc/PSB_Direct_Agreement_TH_01062012.pdf) 
 แบบฟอรม์การขอเปิดบรกิารรบัช าระดว้ยเงนิสดผ่านเคานเ์ตอรเ์ซอรว์สิ, เทสโก ้โลตสั และบญัชธีนาคารออนไลน ์

(https://www.paysbuy.com/download/Additional_Payment_Option_Form.pdf) 

 ส าเนาทะเบยีนบา้นพรอ้มเซน็ตช์ ือ่ 
 ส าเนาบตัรประชาชนพรอ้มเซน็ตช์ ือ่ 

 ส าเนาหนา้แรกของสมุดบญัชธีนาคารในประเทศไทยพรอ้มเซน็ตช์ ือ่ 

 ส าเนาหนังสอืรบัรองบรษิทัและส าเนาบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ในกรณีที่เป็นบรษิทั หรอืส าเนาหนังสอืจดัตัง้คณะบุคคล ในกรณีที่เป็นคณะ
บุคคล หรอืส าเนาหนังสอืรบัรอง หรอืหนังสอืจดัตัง้ และส าเนาบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ในกรณีที่เป็นหา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรอืส าเนาใบจดทะเบยีน

พาณิชยอ์เิล็กทรอนิกสใ์นกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา[ถา้ม]ี ดูรายละเอยีดไดท้ี่ www.dbd.go.th[จากกรมพฒันาธรุกจิการคา้–DBD] 

พรอ้มจดัส่งเอกสารดว้ยบรกิารมายงั บรษิทั รกับา้นเกดิ จ ากดั[ฝ่ายการตลาด] เลขที่ 499 อาคารเบญจจนิดา ช ัน้ 4A ถนน
ก าแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 

 

https://www.paysbuy.com/doc/PSB_Direct_Agreement_TH_01062012.pdf
https://www.paysbuy.com/download/Additional_Payment_Option_Form.pdf
http://www.dbd.go.th[จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า–DBD

