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Checklist คัดกรองคุณสมบัตร้ิานค้าสมัครบริการ K-Payment Gateway 

 

ชือ่ผู้ขอใช้บริการภาษาไทย ___________________________________________________________________________________ 

ข้อ คุณสมบตัเิบือ้งต้น ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 ขอ้ 1.1 ถึง 1.5  ผ่านครบทกุขอ้  หากไม่ผ่านขอ้ใดขอ้หนึ่ง  ไม่สามารถสมคัร K-Payment Gateway ได ้

1.1 เป็นรา้นค้านิติบุคคลถูกต้องตามกฏหมายประเทศไทย (จดทะเบียนพาณิชย์ในนามนิติบุคคล และมีการ 

จดทะเบียนภาษีมลูคา่เพ่ิม แบบ ภ.พ.20)  

  

1.2 รา้นคา้จดทะเบียนนิติบุคคลมาแลว้ ไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน (สาํเนาหนังสือรบัรอง ตอ้งเป็นฉบบัท่ีออกใหไ้วไ้ม่เกิน 

3 เดือน) 

1.3 รา้นคา้มีท่ีตัง้สาํนกังานท่ีอยู่ในประเทศไทยเป็นหลกัแหลง่ถาวร สามารถตรวจสอบได ้

1.4 รา้นคา้มีบญัชีเงินฝาก กระแสรายวนั หรอืออมทรพัย ์กบัธนาคารกสิกรไทย 

1.5 ไม่เป็น รา้นคา้ท่ีจาํหน่ายสินคา้/บรกิารท่ีผิดกฎหมาย ศีลธรรม หรอืขดัต่อระเบียบขอ้บงัคบัของธนาคาร หน่วยงาน

ราชการ และ/หรอืสถาบนัออกบตัรเครดิตตา่งๆ หรอือยู่ในกลุม่ธรุกิจตอ้งหา้มตามเง่ือนไขของธนาคาร 

2 รา้นคา้มี Website/Application พรอ้มเช่ือมตอ่บรกิาร K-Payment Gateway   

3 รา้นคา้มีทีม IT/IT Outsource สาํหรบัพฒันาเช่ือมตอ่ระบบดว้ยตวัรา้นคา้เอง   

หากรา้นคา้ ไม่ม ีIT /IT Outsource สาํหรบัพฒันาเช่ือมตอ่ระบบ แนะนาํใหน้าํเสนอการเช่ือมตอ่ผ่านผูใ้หบ้รกิารระบบจดัการตามท่ีธนาคาร

กาํหนด สาํหรบัรา้นคา้ท่ีตอ้งการใชบ้รกิารรบัชาํระเงินแบบออนไลน ์ เลือก ผูใ้หบ้รกิารระบบจดัการ  

 Bento 21006 : ยงัไมร่องรบัการใชง้านบริการจดจาํเลขบตัร (Tokenization) ได ้และรองรบัแบ่งจ่ายรายเดือนไดส้งูสดุ 10 เดือน 

4 ไม่เป็น รา้นคา้ท่ีสมคัรใชบ้รกิารเพ่ือใหบ้รกิารรา้นคา้อ่ืนใชง้านตอ่ประเภท Payment Facilitator เช่น 

- Payment Service Provider (PSP) เป็น Website/Application ท่ีรบัชาํระเงินแทนรา้นคา้ โดยทาง PSP จะนาํเงินเขา้

บญัชีใหร้า้นคา้ หรอื 

- Market Place เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ใหม้าขายของบน Website /Application ของตวัเอง โดยจะมี License Market 

Place จากธนาคารแห่งประเทศไทย ตวัอย่างเช่น Shopee , Lazada หรอื 

- E-Commerce Plugin เป็นรา้นคา้ท่ีพฒันา Website โดยใชโ้ปรแกรมซอฟทแ์วรส์าํเรจ็รูปหรอื Plug-in ตวัอย่างเช่น 

WooCommerce, Shopify, Magento, Wordpress  

  

 

แนวทางการเลอืกวธีิเชือ่มต่อดังนี ้

ทางเลือก ผ่านเกณฑข้์อ ไม่ผ่านข้อ การเชื่อมต่อ การดาํเนินการ 

1 ทกุขอ้ - รา้นคา้เช่ือมตอ่ตรงกบัระบบของธนาคาร 

 

RM สง่ใบสมคัรผ่าน Smart Serve ไป RQ 

(สามารถประสาน SP ไดก้รณีตอ้งการขอความช่วยเหลือ) 

2 1, 4 

(2 จะผ่านหรอืไม่ก็ได)้ 

3 รา้นคา้เช่ือมตอ่ผ่านผูใ้หบ้รกิารระบบ 

การจดัการรา้นคา้ตามท่ีธนาคารกาํหนด   

RM เปิด Smart Serve เพ่ือสง่ใบสมคัร  

 

3 1, 2, 3 4  1. RM refer มาท่ี SP ผ่าน Sale Smart  

2. SP หาแนวทางนาํเสนอรา้นคา้ 
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       กรณีร้านค้ากลุ่มธุรกจิสีเทา (กลุ่มธุรกจิทีม่คีวามเสีย่ง) จาํเป็นต้องพจิารณาเพิม่เตมิตามเงือ่นไขของธนาคาร 

ประเภทธุรกจิ เอกสาร เงือ่นไขพเิศษ 

ประกนัภยั/ประกนัชีวติ - ใบอนญุาตตวัแทน/ ใบอนญุาตนายหนา้ และ 

- หนงัสอืมอบอาํนาจรบัเงินแทนบรษัิทประกนั (ถา้มี) 

นิติบคุคลเท่านัน้ 

สปา(นวด)/ฟิตเนส/โยคะ รายละเอียด Package 1. เป็นนิติบคุคลท่ีมีทนุจดทะเบียนมากกว่า 2 ลา้นบาทขึน้ไป 

2. ประกอบกิจการเป็นระยะเวลาตดิตอ่กนัตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป 

3. ธุรกิจมีกาํไรอย่างนอ้ย 2 ปี ภายในช่วงเวลา 3 ปีลา่สดุ 

4. ตอ้งมีเงินฝากคํา้ประกนัขัน้ตํ่า และจดทะเบียนเงินฝากเป็น

หลกัประกนัเป็นจาํนวนเงิน 1% ของยอดขายต่อเดือน หรอืขัน้

ตํ่า 300,000 บาท** ตามท่ีธนาคารพิจารณาเหน็สมควร ทัง้นี ้

รา้นคา้จะตอ้งรบัผิดชอบค่าธรรมเนียมในอตัรารอ้ยละ 0.01 

ของจาํนวนเงินสงูสดุท่ีตกลงใชเ้งินฝากเป็นหลกัประกนั ขัน้ตํ่า 

100 บาท สงูสดุไมเ่กิน 1,000 บาท และคา่ตรวจสอบรายการ

ก่อนจดทะเบียน 50 บาท โดยใหล้กูคา้ลงนามในหนงัสอื

สญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจในช่องผูใ้หห้ลกัประกนัดว้ยหมกึ

สด ทัง้นี ้ กรณีมีคูส่มรสตอ้งใหคู้่สมรสลงนามในช่องคูส่มรสให้

ความยินยอมดว้ย 

- หนังสือยินยอมจดทะเบียน/แกไ้ขรายการจดทะเบียนสญัญา

หลักประกันทางธุรกิจ และหนังสือแจ้งรายละเอียดการ

เปลี่ยนแปลงหลักประกัน โดยให้ลูกค้าลงนามในช่องผู้ให้

หลกัประกนัดว้ยหมกึสด ทัง้นี ้กรณีมีคู่สมรสตอ้งใหคู้่สมรสลง

นามในช่องคู่สมรสใหค้วามยินยอมดว้ย  

- หนังสือใหค้วามยินยอมในการเปิดเผยขอ้มลูการจดทะเบียน

สญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจ และใหล้กูคา้ลงนามในช่องผูใ้ห้

ความยินยอมดว้ยหมกึสด 

- หนังสือมอบอํานาจ (ให้ยกเลิกการจดทะเบียนสัญญา

หลักประกันทางธุรกิจ) และให้ลูกค้าลงนามในช่องผู้มอบ

อาํนาจดว้ยหมกึสด 

- หนังสือยินยอมใหธ้นาคารหกับญัชี โดยใหล้กูคา้ลงนามใน

ช่องผูใ้หส้ญัญาดว้ยหมกึสด 

หมายเหต:ุ  

* สาํหรับรา้นค้าท่ีมีการสมัคร Membership ไม่รบัพิจารณา 

หากเป็นการสมคัรสมาชิกแบบตลอดชีพ  

** การขออนุโลมหลักประกัน ให้ขออนุมัติตามอาํนาจ และ

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีธนาคารกาํหนด 

***กรณีรา้นคา้ไม่มีใบสาํคัญแสดงความเป็นสมาชิกสมาคม 

ใหข้อใบทะเบียนพาณิชย ์และใบภพ.20 ทดแทน 

 

ธุรกิจดงัต่อไปนี ้จะตอ้งอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขพิเศษ 

• ธุรกิจขาย Voucher/Coupon 

• สายการบนิ 

• รบัจองท่ีพกั/ศนูยบ์รกิารจองท่ีพกั 

• รา้นคา้ท่ีมีการสมคัร Membership* 

• อบรม-สมัมนา (ยกเวน้ของภาครฐั) 

• ธุรกิจขายตรง (MLM) 

• สลากกินแบง่ 

• รา้นรบัตดัเสือ้ผา้ (ทัง้สาํหรบัใหค้นไทย

และชาวต่างชาติ) 

• ตวัแทนรบัชาํระเงิน (PSP) 

• แนะแนวการศกึษาต่อต่างประเทศ 

• สาํนกังานทนายความ 

• สมาชิกนิตยสาร 

• สนามกอลฟ์/สโมสรออกกาํลงักาย  

• สถานเสรมิความงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธุรกิจเสี่ยงตามประกาศ ปปง. และรา้นคา้เสี่ยงสงูตาม Card scheme ซึ่งจะตอ้งอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขพิเศษตาม

แนวนโยบายการรูจ้กัรา้นคา้ Know Your Merchant (KYM) ของ ธปท. ดงัต่อไปนี ้

คา้ทองคาํ/ทองรูปพรรณ - ใบสาํคญัแสดงความเป็นสมาชกิสมาคมคา้ทองคาํ*** 

คา้อญัมณี/เพชรพลอย - ใบสาํคญัแสดงความเป็นสมาชกิสมาคมคา้อญัมณี*** 

ธุรกิจนาํเท่ียว/บรษัิททวัร ์ - ใบอนญุาตประกอบธรุกิจนาํเท่ียว (แบบ ธม.1) 

ตวัแทนจาํหน่ายตั๋วเครื่องบนิ - ใบสมาชิก IATA หรอืใบแต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนจาํหน่ายตั๋ว

เครื่องบนิ 

ประเภทธุรกจิต้องห้าม 

- สนิคา้ท่ีมีภาระผกูพนัตามกฎหมาย เชน่ ตดิภาระจาํนาํ จาํนอง 

เช่าซือ้ 

- คาสโิน/การพนนั 

- สนิคา้ละเมดิลขิสทิธ์ิ/สทิธิในทรพัยส์นิทางปัญญา 

- อาวธุ หรอืสว่นประกอบของอาวธุ หรอือาวธุยทุธภณัฑย์ทุโธปกรณ ์ 

- โอนและรบัโอนมลูค่าเงินทัง้ภายในและขา้มประเทศ  

- จดัหาคู ่

- ธุรกิจท่ีหารายไดจ้ากการระดมทนุ (Time Sharing Business) 

- สนิคา้อบายมขุ หรอืสือ่ลามก อนาจาร 

- จดัหางานใหแ้รงงานต่างชาติ/สง่คนไปทาํงานต่างประเทศ 

- ขายยาหรอืเครื่องมือแพทยต์ามใบสั่งแพทยเ์ท่านัน้ 

- สนิคา้ท่ีเก่ียวกบัภาพลามก อนาจาร 

- สารเสพติดทกุชนิด 

- ธุรกิจรบัแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ 

- คา้วตัถโุบราณ 

- สถานบรกิาร/สถานเรงิรมย ์

- รา้นคา้ท่ีมีลกัษณะเป็น Merchant Aggregator หรอื การท่ีรา้นคา้เช่ือมต่อระบบ K-Payment Gateway กบัรา้นคา้ย่อย (Sub Merchant) หรอืเว็บไซตอ่ื์นๆ ท่ีไมไ่ดผ้่านการลงทะเบียน

ไวก้บัธนาคาร 
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คาํขอใช้บริการการเป็นร้านค้า 

ผ่านบริการ K-Payment Gateway (สาํหรับรายย่อย) 

ส่วนที ่1: ข้อมูลผู้ขอใช้บริการ 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

ชือ่ผู้ขอใช้บริการภาษาไทย _________________________________________________________________________________ 

(กรณีนิติบคุคล ช่ือตอ้งตรงกบัหนงัสือรบัรองนิติบคุคล/เอกสารการจดัตัง้)  

ชือ่ผู้ขอใช้บริการภาษาอังกฤษ (ตวัพิมพใ์หญ่)      

(กรณีนิติบคุคล  ช่ือตอ้งตรงกบัหนงัสอืรบัรองนิติบคุคล/เอกสารการจดัตัง้)  

ผู้ตดิต่อหลักของผู้ขอใช้บริการ - โปรดระบขุอ้มลูใหค้รบทกุช่อง   

ช่ือ-นามสกลุ _______________________________________________________________________________________ ตาํแหน่ง _______________________________________________ 

Email Address (ตวัพิมพใ์หญ่)         
โทรศพัทมื์อถือ                                                          โทรศพัท ์                                                                           ตอ่   
(ต้องระบุ E-mail Address เพือ่รับรหัสผ่าน/OTP/ ข้อมูล/ข่าวสาร/ใบเสร็จรับเงนิ/ใบกาํกับภาษี/เอกสารหลักฐานสาํคัญต่างๆและ/หรือรับ-ส่ง/

ยนืยันคาํส่ังเพือ่ใหธ้นาคารดาํเนินการต่างๆตามความประสงคข์องผู้ขอใช้บริการ) 

หมายเหตุ:  ผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมใหผู้ติ้ดต่อหลักเป็นตัวแทนผู้ขอใชบ้ริการในการติดต่อประสานงานเป็นตัวกลางในการแจง้/ยืนยัน/แก้ไข /

เปลี่ยนแปลงและจดัส่งขอ้มลูและ/หรอืเอกสารใดๆ ของผูข้อใชบ้รกิารและ/หรอืผูท่ี้เก่ียวขอ้ง การรบัแจง้ขอ้มลูและ/หรอืเอกสารใดๆ ท่ีธนาคารแจง้และ/หรอื

นาํส่งใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิาร ทัง้นี ้ธนาคารจะดาํเนินการแจง้ ยืนยนั การสมคัร/แกไ้ข เปลี่ยนแปลงขอ้มลูตามท่ีไดร้บัแจง้จากผูติ้ดตอ่หลกั ผ่านทาง โทรศพัท/์

โทรศพัทมื์อถือ และ/หรอื E-mail  ท่ีระบขุา้งตน้ตามช่องทางและวิธีการท่ีธนาคารกาํหนด โดยผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัการกระทาํของผูติ้ดตอ่หลกัมีผลผกูพนั

ผูข้อใชบ้รกิารทกุประการ 

ทีอ่ยู่หลักสาํหรับการตดิต่อ/ออกใบกาํกับภาษี   

 เหมือนกบัท่ีอยูต่ามหนงัสือรบัรองนิติบคุคล/เอกสารการจดัตัง้  

 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ช่ือสถานท่ีติดตอ่__________________________________________________ เลขท่ี ______ อาคาร______________________ 

ชัน้____ หอ้ง_____ หมู่ท่ี_____ หมู่บา้น_________________ ตรอก/ซอย______________________________ ถนน ______________________________  

แขวง/ตาํบล__________________________เขต/อาํเภอ____________________________จงัหวดั_________________ รหสัไปรษณีย ์
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อากรแสตมป์ 

ตราประทบั 

(ถา้มี) 

      ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลใดๆ ของผู้ขอใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงคท่ี์จาํเป็น 

เพ่ือการให้บริการแก่ผูข้อใชบ้ริการ การดาํเนินการตามคาํขอของผูข้อใชบ้ริการก่อนให้บริการ การมอบหมายงานให้ผู้อ่ืนดาํเนินการแทนธนาคารเพ่ือ

สนบัสนุนการใหบ้ริการ เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม เป็นตน้ การโอนสิทธิและ/หรอืหนา้ท่ี และ/หรือการจดัการ 

ขอ้รอ้งเรยีน นอกจากนี ้ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไดท้ัง้ในประเทศและต่างประเทศใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารภายนอก ตวัแทนของ

ธนาคาร ผูร้บัจา้งช่วงงานต่อ พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีออกผลิตภณัฑร์ว่มกันในลกัษณะ co-brand ผูส้นใจจะเขา้รบัโอนสิทธิ/หนา้ท่ี ผูร้บัโอนสิทธิ/หนา้ท่ี และ/

หรือผู้ ให้บริการ Cloud Computing และยิ น ยอม ให้ผู้ ร ับ ข้อมูลจากธนาคารดังกล่ าว เก็ บรวบ รวม  ใช้  และ/หรือ เปิ ด เผยข้อมูลดังกล่ าว 

ต่อไปได้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี ้ รายละเอียดอ่ืนๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของธนาคาร 

www.kasikornbank.com/th/privacy-policy 

      ในกรณีท่ีผูข้อใชบ้ริการมีการใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนใดแก่ธนาคารเพ่ือดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับวตัถุประสงคข์า้งตน้ ผูข้อใชบ้ริการ 

ขอรบัรองว่าไดร้บัความยินยอมจากบคุคลอ่ืนดงักล่าว หรอืไดอ้าศยัหลกัเกณฑอ่ื์นทางกฎหมายในการใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของบคุคลอ่ืนดงักล่าวแก่ธนาคาร 

และไดแ้จง้ใหบุ้คคลอ่ืนดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ขา้งตน้แลว้ 

ขอ้ควรระวงั!! 

• ผูข้อใชบ้ริการควรเขา้ใจในผลิตภณัฑ/์บริการ และคาํแนะนาํ เง่ือนไข และคู่มือการใชบ้ริการ ก่อนตดัสินใจลงลายมือช่ือ โดยเจา้หนา้ท่ีธนาคารได ้

ใหค้าํอธิบายขอ้มลูผลิตภณัฑ/์บริการใหค้รบถว้นและตอบขอ้ซกัถามจนกระจ่างแลว้ หากมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติม [สามารถ

ติดต่อได้ท่ี K-Contact Center โทร. 02-8888888 (สาํหรบัลูกคา้บุคคลธรรมดา) และ K-BIZ Contact Center โทร. 02-8888822 (สาํหรบัลูกค้า 

นิติบคุคล)] 

      ขา้พเจา้ ผูข้อใชบ้รกิาร ขอรบัรองว่าการสมคัรผลิตภณัฑ/์บรกิารดงักล่าวเป็นไปตามความประสงคข์องผูข้อใชบ้รกิาร และรายละเอียดต่างๆ ท่ีใหไ้ว้

สาํหรบัการสมคัรผลิตภณัฑ/์บรกิารดงักล่าว เป็นความจรงิทกุประการ ทัง้นี ้ผูข้อใชบ้รกิาร รบัทราบ เขา้ใจ ตกลงผกูพนัและปฏิบติัตามคาํขอใชบ้รกิารนี ้

ตามรายละเอียดในส่วนท่ี 1 ขอ้มลูผูข้อใชบ้รกิาร  ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูบรกิาร และสว่นท่ี 3 คาํแนะนาํ เง่ือนไข และคู่มือการใชบ้รกิาร (ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ 

เช่น คาํแนะนาํ หลกัเกณฑ ์ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของผลิตภณัฑ/์บรกิาร การชาํระค่าธรรมเนียม/คา่ใชจ่้าย/ค่าปรบั สญัญาสินเช่ือท่ีเก่ียวขอ้ง การกระทาํ

โดยใชร้หสัผ่าน (PIN) ตามแต่กรณี) ท่ีไดร้บัในวนัสมคัร และ/หรือท่ีอยู่ในเว็บไซต/์ประกาศต่างๆ ของธนาคาร และ/หรอืท่ีธนาคารไดน้าํส่งใหแ้ก่รา้นคา้

ตอ่ไป ท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ/์บรกิาร โดยใหถื้อวา่เป็นสว่นหนึ่งของคาํขอใชบ้รกิารนีด้ว้ย  

      หากผูข้อใชบ้รกิารเคยสมคัรใชบ้รกิารการเป็นรา้นคา้ผ่านบรกิาร K-Payment Gateway กบัธนาคารอยู่ก่อนแลว้ ผูข้อใชบ้รกิารตกลงวา่ ในกรณีท่ีส่วน

ท่ี 3 คาํแนะนาํ เง่ือนไข และคู่มือการใชบ้รกิาร และขอ้ตกลงการเป็นรา้นคา้เพ่ือใชบ้รกิาร K-Payment Gateway version: 17 พฤศจิกายน 2564 ท่ีผูข้อ

ใชบ้ริการไดร้บั ไม่ไดร้ะบุรายละเอียดเรื่องใดไวเ้ป็นการเฉพาะ ใหใ้ชบ้งัคบัตามขอ้ตกลงฉบบัเดิมท่ีผูข้อใชบ้ริการไดเ้คยจดัทาํไวแ้ก่ธนาคาร (ซึ่งต่อไปนี ้

จะเรียกว่า “ข้อตกลงฉบับเดิม”) ในกรณีท่ีส่วนท่ี 3 คาํแนะนาํ เง่ือนไข คู่มือการใชบ้ริการ และขอ้ตกลงการเป็นรา้นคา้เพ่ือใชบ้ริการ K-Payment 

Gateway ท่ีผูข้อใชบ้ริการไดร้บัล่าสุด ระบุรายละเอียดในเรื่องใดไวเ้ป็นการเฉพาะ หรือขัดหรือแยง้กับ หรือไม่ตรงกับขอ้ตกลงฉบับเดิม ใหใ้ชบ้ังคับ 

ตามคาํแนะนาํ เง่ือนไข คูมื่อการใชบ้รกิาร และขอ้ตกลงการเป็นรา้นคา้เพ่ือใชบ้รกิาร K-Payment Gateway ท่ีผูข้อใชบ้รกิารไดร้บัล่าสดุ เพ่ือเป็นหลกัฐาน 

ผูข้อใชบ้รกิารจงึขอลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญั (หากมี) ไวข้า้งทา้ยนี ้

หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิในการพิจารณาอนุมตัิใหบ้ริการทัง้หมดหรือแต่บางส่วน รวมถึงมีสิทธิในการขอตรวจสอบ/ขอ้มูล/เอกสารเพิ่มเติมเพือ่ประกอบการ

พจิารณาตามทีธ่นาคารเหน็สมควร 

 

 

 

           ลงลายมือช่ือ _______________________________________________________________________ผูข้อใชบ้รกิาร 

                              ( _____________________________________________________________________ ) ช่ือตวับรรจง 

                                                                วนัท่ี _______ /_______ /_______ 

 

 

  

*หมายเหต ุ-รหสัมาตรฐานสิ่งพิมพข์องคาํแนะนาํ เง่ือนไข และคูมื่อการใชบ้รกิาร : 9930108-01-22 (v2e/1121/KB989/0820) 
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ส่วนที ่2: ข้อมูลบริการ 

2.1 ข้อมูลร้านค้า 
ชือ่ร้านค้าภาษาไทย*(กรณีช่ือเหมือนผูข้อใชบ้รกิารภาษาไทย ไมต่อ้งระบ)ุ อ่ืนๆโปรดระบ ุ   

___________________________________________________________________________________________  

ชือ่ร้านค้าภาษาอังกฤษ* (ตวัพิมพใ์หญ่) (กรณีช่ือเหมือนผูข้อใชบ้รกิารภาษาองักฤษ ไมต่อ้งระบ)ุ อ่ืนๆโปรดระบุ  

 

2.2 ประเภทธุรกจิ* (กรุณาเลือกธุรกจิหลักเพยีง 1 ประเภท)  
 

ร้านอาหาร เสือ้ผ้า/เคร่ืองประดับ ยานยนต ์ อุปกรณ/์เคร่ืองมอื/อิเล็กทรอนิกส ์

 ภตัตาคาร/หอ้งอาหาร/สวนอาหาร  ขายเสือ้ผา้สาํเรจ็รูป  ประดบัยนต/์อะไหลร่ถยนต ์  เครื่องใชไ้ฟฟา้ 

 รา้นอาหาร/รา้นกาแฟ (บรกิารตนเอง)  ตดัเสือ้ผา้  จาํหน่ายยางรถยนต ์  โทรศพัทมื์อถือ/อปุกรณส์ื่อสาร 

 รา้นสะดวกซือ้/ขายของชาํ/คา้ปลีกเฉพาะทาง/เมลด็

กาแฟ/ใบชา 

 อญัมณี/เพชรพลอย/ทองคาํ/

ทองรูปพรรณ 

 จาํหน่ายรถจกัรยานยนต/์อะไหล ่

 อู่ซ่อมรถ/ตรวจสภาพรถ 

 อปุกรณอ์เิลก็ทรอนิกส ์(คอมพิวเตอร/์

แท็ปเลต็/เครื่องเสียง/วิทย)ุ 

  นาฬิกา/เครื่องเงิน  สถานีบรกิารนํา้มนั/ป๊ัมแก๊ส  เฟอรนิ์เจอร/์ของแต่งบา้น 

สุขภาพ/ความงาม 

 ขายยา (บรกิาร K-PGW ยงัไมร่องรบั) 

 แว่นตา/ประกอบแว่นตา 

 เครื่องประดบั (หมวก/กระเป๋า/ 

 จาํหน่ายรถยนต ์(Dealer) 

 

 วสัดกุ่อสรา้ง 

 สนิคา้เบด็เตลด็ 

 เครือ่งมือทางการแพทย ์ตามใบสั่งแพทยเ์ท่านัน้ 

(บรกิาร K-PGW ยงัไม่รองรบั) 

กิบ๊/เข็มกลดั/เข็มขดั)   

 เครื่องมือทางการแพทย ์

 เครื่องสาํอาง 

อื่นๆ 

 ซือ้ขายอสงัหารมิทรพัย ์                               ใหเ้ช่า/บรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยแ์ละพืน้ท่ีหา้งสรรพสนิคา้                                       

 รา้นเสรมิสวย/ทาํผม/ทาํเลบ็  ท่ีพกั/โรงแรม/รสีอรท์/โฮมสเตย/์โฮสเทล         ธุรกิจนาํเท่ียว/บรษัิททวัร ์

 สปา/นวดแผนไทย/สถานเสรมิความงาม  โรงเรยีนกวดวิชา/ภาษา/ดนตร/ีการแสดง/ศิลปะ/อาหาร/ขบัรถ 

 อปุกรณกี์ฬา/เครื่องออกกาํลงักาย  Telemarketing (MOTO) / Package Tour / Air Ticket (ยงัไม่รองรบับรกิาร K-PGW) 

 สนามกอลฟ์/สโมสรออกกาํลงักาย/ฟิตเนส/ยิม/โยคะ  เรอืสาํราญ/เรอืท่องเท่ียว/เรอืโดยสาร 

 รบัจองท่ีพกั/ศนูยบ์รกิารจองท่ีพกั 

 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ _________________________________________________________________   

 คลนิิกเฉพาะทาง/บรกิารเอ็กซเรย/์กายภาพบาํบดั 

 สนามฝึกซอ้ม เช่น สนามไดรฟ์กอลฟ์/ฝึกยิงปืน/ 

สระว่ายนํา้ 

หมายเหตุ – หากปรากฏว่าสินคา้/ประเภทธุรกิจที่ระบุไวไ้ม่ตรงตามความเป็นจริง ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือยกเลิกการใหบ้ริการไดท้นัที และผูข้อใชบ้ริการตกลงชาํระค่าปรบั 

และ/หรอืรบัผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กิดขึน้ทกุประการ 

 

2.3 บัญชีเงนิฝากธนาคารกสิกรไทยสาํหรับให้ธนาคารดาํเนินการต่างๆ ในการให้บริการรับชาํระค่าสินค้า/บริการ เช่น 

นาํเงนิรายการรับชาํระค่าสนิค้า/บริการเข้าบัญชแีละหักค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ 
 

 

เลขท่ีบญัชีออมทรพัย/์กระแสรายวนั*        

คาํเตอืน: บญัชีจะตอ้งเป็นบญัชีช่ือนิติบคุคลเทา่นัน้ 
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2.4 วธีิการรับชาํระค่าสนิค้า/บริการ (Source of Funds) 

2.4.1  บัตรเครดติ/เดบติ/บัตร Xpress Cash (บัตรเงนิด่วน)/บัตรอเิลก็ทรอนิกส ์ 

           2.4.1.1   รบัชาํระคา่สนิคา้/บรกิาร แบบชาํระเตม็จาํนวน (Full Payment)  

อตัราคา่ธรรมเนียม Non Premium 2.5%, Premium 2.5%, Local Debit 2.5% (ผูข้อใชบ้รกิารเป็นผูร้บัภาระคา่ธรรมเนียมเรยีกเก็บ (MDR)) 

ประเภทบตัร/ประเทศ 

MCC 

(สกุลเงนิไทยบาทเทา่น้ัน) 

DCC 

(Home Currency) 

บตัรของประเทศไทย บตัรต่างประเทศ 

VISA       

MASTERCARD     

JCB     

TPN/UnionPay     

               หมายเหต:ุ  

                1. ทางธนาคารใหบ้ริการเฉพาะ 3D Secure เทา่นัน้ คือ มาตรฐานความปลอดภยัใหก้บัผูช้าํระเงิน โดยมีกระบวนการยืนยนัตวัตนเม่ือชาํระเงินค่าสินคา้/    

                    บรกิาร ปอ้งกนัการทจุรติท่ีเกิดจากการใชบ้ตัรโดยไมพ่งึประสงค ์

                2. กรณีท่ีผูข้อใชบ้รกิารไมไ่ดร้ะบ ุผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัชาํระคา่สินคา้/บรกิาร ดว้ยบตัรประเภท VISA/MASTERCARD ท่ีออกโดยประเทศไทยเท่านัน้       

                3. บรกิาร DCC (Dynamic Currencies Conversion) เป็นบรกิารเปล่ียนแปลงสกลุเงินเป็น Home Currency โดยผูข้อใชบ้รกิารจะแสดงราคาสินคา้/       

                    บรกิารบนหนา้เวบ็ไซตเ์ป็นสกลุเงินบาทเพียงสกลุเดียวเท่านัน้ และธนาคารจะแปลงสกลุเงินไปตามสกลุเงินของประเทศท่ีออกบตัร โดยสามารถใช ้บริการ 

                    ไดต้ามสกลุเงินท่ีธนาคารกาํหนด โดยธนาคารจะคืนคา่ธรรมเนียมท่ีใชผ่้าน DCC (rebate) ในอตัรา 1% ของราคาค่าสินคา้/บริการท่ีเป็นจาํนวนเงินสกลุ 

                    บาทใหก้บัผูข้อใชบ้รกิาร 

            2.4.1.2   บริการแบ่งจ่ายรายเดอืน (KBank Smart Pay) กรณีไม่ระบใุนตาราง ถือวา่ไม่สมคัรบรกิาร 

รายละเอยีดบริการแบง่จ่ายรายเดอืน 
ระยะเวลา 

การแบง่จ่าย 
อัตราค่าธรรมเนียม

ร้านค้าต่อรายการ (MDR) 
อัตราค่าธรรมเนียมแบง่จ่ายต่อเดอืน 

Credit Card Xpress Cash 

 ผูข้อใชบ้ริการรบัผิดชอบค่าธรรมเนียมการ

แบง่จ่ายแทนผูช้าํระเงิน (Smart Pay 0%) 

3 - 10 เดือน 1.50% 0.80% -- 

3 - 36 เดือน 1.50% - 1.00% 

 ผูช้าํระเงินรบัผิดชอบค่าธรรมเนียมแบง่จ่าย 
3 - 10 เดือน 2.00% 0.65% - 

3 - 36 เดือน 2.00% - 1.00% 

หมายเหต:ุ  บรกิารแบ่งจ่ายรายเดือน (KBank Smart Pay) สามารถใชบ้ริการไดก้บับตัร VISA/MASTERCARD/JCB และ/หรือบตัรเงินดว่นท่ีออกโดยธนาคารกสิกรไทย

เทา่นัน้ 

2.4.2  QR Thai Standard 

               บรกิารชาํระคา่สนิคา้/บรกิารดว้ยรหสัชาํระเงินท่ีเป็น QR Thai Standard   

               บรกิารชาํระคา่สนิคา้/บรกิารดว้ย e-wallet โปรดระบ ุ  Alipay           WeChat Pay 

          (บรกิาร e-wallet ธนาคารขอสงวนสิทธิใหก้บัรา้นคา้ท่ีมีความพรอ้มในการเช่ือมต่อ และตอ้งลงทะเบียน WeChat Pay Application สาํหรบัทดสอบแลว้เทา่นัน้) 

              อตัราคา่ธรรมเนียม QR Code: QR Thai Standard 0.00%, WeChat Pay 1.8%, Alipay 1.8% 

2.5 รูปแบบการใช้บริการ (โปรดเลอืก) 

  รา้นคา้เช่ือมตอ่ตรงกบัระบบของธนาคาร (กรอกขอ้มลูเพิ่มเติมขอ้ 2.7 - 2.9)  

  รา้นคา้เช่ือมตอ่ผา่นผูใ้หบ้รกิารระบบการจดัการรา้นคา้ตามท่ีธนาคารกาํหนด  (กรอกขอ้มลูเพิ่มเติมขอ้ 2.7)  

      กรุณาระบ ุDomain Name / URL สาํหรบัรา้นคา้เช่ือมตอ่ผ่านผูใ้หบ้รกิารระบบการจดัการ (ถา้มี)  
  
(ธนาคารขอสงวนสทิธิใหบ้รกิารเฉพาะระบบของรา้นคา้เขา้เกณฑต์ามทีธ่นาคารกาํหนดเทา่นัน้ เงือ่นไขการใชร้ะบบการจดัการรา้นคา้เป็นไปตามทีผู่ใ้หบ้รกิารระบบจดัการรา้นคา้กาํหนด) 
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2.6 วธีิการส่งคาํขอโอนยอดเงนิ (Settlement) 

      แบบ Auto Settlement  ผูข้อใชบ้รกิารสามารถยกเลิกรายการสั่งซือ้ไดเ้องก่อนเวลา 21:00 น. ของวนัท่ีมีรายการ สาํหรบับตัร 

Visa, Master Card และ JCB  และก่อนเวลา 22:00 น. ของวนัท่ีมีรายการ สาํหรบับัตร TPN/UnionPay จากนัน้ระบบจะทาํการ

สรุปยอดขายรายการสั่งซือ้ใหท้ัง้หมดแบบ Auto Settlement 

2.7 ข้อมูลผู้ใช้งาน Merchant Portal 

ผูข้อใชบ้รกิารขอกาํหนดและมอบหมายใหบ้คุคลดงัตอ่ไปนีมี้อาํนาจในเรื่องดงัต่อไปนี ้
 
 

ระดับของ User สทิธิการใช้งาน 

Admin User สาํหรบัดรูายงานและขอ้มลูต่างๆ มีอาํนาจสง่คาํขอโอนยอดเงิน (Settlement) ทาํรายการยกเลิก

รายการ (Void) และแกไ้ขขอ้มลูตา่งๆ และเป็นผูร้บัรหสัสาํหรบัการเช่ือมตอ่ระบบ 

Normal User ดรูายงานและขอ้มลูตา่งๆ เทา่นัน้ 

IT User ทาํหนา้ท่ีดรูายงานและขอ้มลูตา่ง ๆ และรบัรหสั (Key Setting) สาํหรบัการเช่ือมตอ่ระบบ 

Refund User สาํหรบัดรูายงานและขอ้มลูตา่งๆ ทาํการยกเลกิรายการ (Void) ทาํการคืนเงิน (Refund) 
 

หมายเหต:ุ เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการใชบ้ริการ  1.ผูข้อใชบ้ริการควรหลีกเล่ียงการกาํหนดให ้ผูติ้ดต่อหลกั,  Admin User, Normal User, IT User และ Refund 

User  เป็นบุคคลเดียวกัน รวมทั้งหลีกเล่ียงการมอบเครื่องมือโอนเงินใหแ้ก่ ผูติ้ดต่อหลัก, Admin User , Normal User , IT User และ Refund User ท่ีเป็นบุคคล

เดียวกนั และ 2. Username จะตอ้งเป็นอีเมลข์องผูติ้ดตอ่หลกั Admin User, Normal User, IT User และ Refund User 

โปรดระบุสทิธิ และ Username ทีท่่านต้องการ   

(Username จะตอ้งเป็น E-Mail Address ท่ีไมซ่ ํา้กนั และไมเ่คยนาํมาใชใ้นระบบ K-Payment Gateway) 
 

 Username (ตัวพมิพใ์หญ่)* ระดับของ User* 

กรุณาเลอืกอย่างน้อยหน่ึง 

1 ช่ือ-นามสกลุภาษาองักฤษ (ตวัพมิพใ์หญ่): 

   

ช่ือ-นามสกลุภาษาไทย : ____________________________________________________ 

Email Address (ตวัพิมพใ์หญ่):  

 

 

  Admin User      

 

2 ช่ือ-นามสกลุภาษาองักฤษ (ตวัพิมพใ์หญ่): 

 

ช่ือ-นามสกลุภาษาไทย : ____________________________________________________ 

Email Address (ตวัพิมพใ์หญ่): 

 

 

  Admin User      

 Normal User 

 IT User 

 Refund User 

3 ช่ือ-นามสกลุภาษาองักฤษ (ตวัพิมพใ์หญ่): 

 

ช่ือ-นามสกลุภาษาไทย : ____________________________________________________ 

Email Address (ตวัพิมพใ์หญ่): 

 

 

  Admin User      

 Normal User 

 IT User 

 Refund User 
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4 ช่ือ-นามสกลุภาษาองักฤษ (ตวัพิมพใ์หญ่): 

 

ช่ือ-นามสกลุภาษาไทย : ____________________________________________________ 

Email Address (ตวัพิมพใ์หญ่): 

 

  Admin User      

 Normal User 

 IT User 

 Refund User 

5 ช่ือ-นามสกลุภาษาองักฤษ (ตวัพิมพใ์หญ่): 

 

ช่ือ-นามสกลุภาษาไทย : ____________________________________________________ 

Email Address (ตวัพิมพใ์หญ่): 

 

  Admin User      

 Normal User 

 IT User 
 Refund User 

6 ช่ือ-นามสกลุภาษาองักฤษ (ตวัพิมพใ์หญ่): 

 

ช่ือ-นามสกลุภาษาไทย : ____________________________________________________ 

Email Address (ตวัพิมพใ์หญ่): 

 

  Admin User      

 Normal User 

 IT User 
 Refund User 

   
 
2.8 ข้อมูลด้านเทคนิค สาํหรับร้านค้าเชือ่มต่อตรงกับระบบของธนาคาร 

ข้อมูลเวบ็ไซตข์องผู้ขอใช้บริการ (ธนาคารขอแนะนาํใหเ้จา้หนา้ท่ีผูด้แูลทางดา้นระบบเทคนิคของผูข้อใชบ้รกิารเป็นผูก้รอกขอ้มลู

ในส่วนนี)้ การรบัผลตอบกลบัการขออนมุติัวงเงินของผูช้าํระเงินในการซือ้สินคา้/บรกิารจากธนาคารแบบ Automatic โดยธนาคาร 

จะสง่ขอ้มลูการอนมุติัวงเงินเขา้สู ่Server ของผูข้อใชบ้รกิารทนัที (รา้นคา้ตอ้งมี TLS 1.2 ขึน้ไป)  

1) โปรดระบุ Domain Name / URL (ตัวอย่าง http://www.kasikornbank.com)  

Website / Mobile Application* โปรดระบ ุ

IP Address กรณีรา้นคา้ตอ้งใหธ้นาคารตรวจสอบ IP Address ท่ีรา้นคา้สง่ขอ้มลูมาใหร้ะบบธนาคาร โปรดระบ ุ

 

หมายเหตุ: กรณีรา้นคา้นิติบุคคลช่ือผูจ้ดทะเบียนเจา้ของเว็บไซต ์หรือ Mobile Application  (Registrant) จะตอ้งเป็นช่ือนิติบุคคล  หรือเป็นช่ือกรรมการผูจ้ัดการ/

หุน้สว่นผูจ้ดัการท่ีมีอาํนาจลงนามตามหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล 

2) กรณีร้านค้ารับชําระค่าสินค้า/บริการ ด้วยบัตรเครดิต/เดบิต/บัตร Xpress Cash (บัตรเงินด่วน)/บัตรอิเล็กทรอนิกส ์   

Response URL ของผูข้อใชบ้รกิารท่ีใชร้บั Response Message จากธนาคาร (เช่น https://www.KBank.com/rec.asp): 

ทัง้นี ้ขอใหผู้ข้อใชบ้รกิารใชม้าตราฐานการสง่ขอ้มลูผา่น Port  443 เทา่นัน้ 

ข้อมูลสาํหรับ Production 

Callback URL*  https:// 

Notify URL*     https:// 

ข้อมูลสาํหรับทดสอบ 

Callback URL*  https:// 

Notify URL*     https:// 
 

ร้านค้าที่เชื่อมต่อผ่าน Boost Press ไม่ต้องกรอกข้อมูลนี้ (Test Sandbox เรียบร้อยแล้ว)

ร้านค้าที่เชื่อมต่อผ่าน Boost Press ไม่ต้องกรอกข้อมูลนี้ (Test Sandbox เรียบร้อยแล้ว)

https://www.kbank.com/rec.asp
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ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งการจดจาํเลขบตัร (Tokenization) เพ่ือเพิ่มความปลอดภยัของขอ้มลูบตัร*      ตอ้งการ   ไมต่อ้งการ  

หมายเหตุ : หากผู้ขอใช้บริการมีความประสงคจ์ะเก็บข้อมูลบัตรของผู้ชาํระเงิน จาํเป็นตอ้งแนบเอกสาร PCI DSS และเอกสารอ่ืนใดๆ ตามท่ีธนาคารรอ้งขอ   

เพ่ือประกอบการพิจารณา โดยผูข้อใชบ้รกิารจะสามารถเก็บขอ้มลูบตัรของผูช้าํระเงินไดต้อ่เม่ือผูข้อใชบ้รกิารเขา้เกณฑต์ามท่ีธนาคารกาํหนดเท่านัน้ 

3) กรณีร้านค้ารับชาํระค่าสนิค้า/บริการ ด้วยรหัสชาํระเงนิ (QR Thai Standard หรือ e-wallet) 

Response URL ของผูข้อใชบ้รกิารท่ีใชร้บั Response Message จากธนาคาร (เช่น https://www.KBank.com/rec.asp): 

    ข้อมูลสาํหรับ Production 

    QR Notify URL*                https:// 

    Alipay Callback URL*      https://   

    Alipay Notify URL*          https:// 

    WeChat Pay Notify URL* https:// 

   ข้อมูลสาํหรับทดสอบ 

    QR Notify URL*                https:// 

    Alipay Callback URL*      https://   

    Alipay Notify URL*          https:// 

    WeChat Pay Notify URL* https:// 

    หมายเหต ุ: “QR Code” หมายถงึ “รหสัชาํระเงิน” ตามท่ีปรากฏในขอ้ตกลงการเป็นรา้นคา้เพ่ือใชบ้รกิาร K-Payment Gateway 

 

2.9 ผู้พัฒนาระบบให้ร้านค้าผู้ขอใช้บริการ สาํหรับร้านค้าเชือ่มต่อตรงกับระบบของธนาคาร 

ช่ือบรษัิทผูพ้ฒันาระบบใหร้า้นคา้ผูข้อใชบ้รกิาร*__________________________________________________________________ 

ช่ือผูพ้ฒันาระบบ*__________________________________________________________________________________________  

Email Address* (ตวัพิมพใ์หญ่)  

หมายเลขโทรศพัท*์ (ท่ีสามารถติดตอ่ได)้ 

รา้นคา้ตกลงยินยอมใหผู้พ้ฒันาระบบเปิดเผยขอ้มลูของรา้นคา้ใหก้บัธนาคาร เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการเก็บ รวมรวมและใชข้อ้มลูของรา้นคา้เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการใหบ้รกิารรา้นคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้านค้าที่เชื่อมต่อผ่าน Boost Press ไม่ต้องกรอกข้อมูลนี้ (Test Sandbox เรียบร้อยแล้ว)

ร้านค้าที่เชื่อมต่อผ่าน Boost Press ไม่ต้องกรอกข้อมูลนี้ (Test Sandbox เรียบร้อยแล้ว)

ร้านค้าที่เชื่อมต่อผ่าน Boost Press ไม่ต้องกรอกข้อมูลนี้ (Test Sandbox เรียบร้อยแล้ว)

ร้านค้าที่เชื่อมต่อผ่าน Boost Press ไม่ต้องกรอกข้อมูลนี้ (Test Sandbox เรียบร้อยแล้ว)

DET.KATAPOL@BOOSTPRESS.COM

085-063-6538

คุณกตพล พัฒนมณี

บริษัท บูสเพรส จำกัด 

https://www.kbank.com/rec.asp
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สาํหรับเจ้าหน้าทีธ่นาคาร 

เอกสารประกอบการสมัครบริการการเป็นร้านค้าผ่านบริการ K-Payment Gateway  
นิตบุิคคล  

• สาํเนาหนงัสือรบัรองจดทะเบียนนิติบคุคล* หรอื สาํเนาเอกสารจดัตัง้* (ฉบบัลา่สดุ อายไุม่เกิน 3 เดือน) 

• สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้ หรือ สาํเนาบตัรขา้ราชการ*/รฐัวิสาหกิจ* ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนบา้นประกอบดว้ย* ยงัไม่หมดอาย ุ 

ณ วนัสมคัร ของผูมี้อาํนาจลงนาม (เฉพาะผูท่ี้ลงนาม) ผูติ้ดตอ่หลกั และผูใ้ชง้าน Merchant Portal (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร)  

• กรณีมีการมอบอาํนาจ หนังสือมอบอาํนาจ และ สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้ (กรณีคนไทย) หรือ สาํเนา Passport* (กรณีเป็น

ชาวตา่งชาติ) ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร ของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ  

กรณีเป็นบรษัิทท่ีจดทะเบียนในตา่งประเทศ และประกอบธรุกิจภายใต ้พ.ร.บ.การประกอบธรุกิจของคนตา่งดา้ว  

• สาํเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนหรือเอกสารแสดงว่าเป็นสาํนักงานสาขา/สาํนักงานผูแ้ทน ตามพ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว 

ท่ีนายทะเบียนกระทรวงพาณิชยอ์อกให*้ 

• สาํเนาเอกสารจดัตัง้นิติบคุคล* (ตา่งประเทศ)  

• หนงัสือมอบอาํนาจ (ต่างประเทศ) ท่ีผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนของนิติบุคคลลงนามตามเง่ือนไขในหนงัสือรบัรองการจดทะเบียน มอบอาํนาจให้

ผูร้บัผิดชอบดาํเนินงานในประเทศไทย และ สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้ หรอื สาํเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของผูม้อบอาํนาจ 

และผูร้บัมอบอาํนาจ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 

• สาํเนาบัตรประชาชน* เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น หรือ สาํเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอาํนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน 

Merchant Portal (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 

หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกจิ  

• สาํเนาพระราชบญัญติัใหท้าํการจดัตัง้ (ถา้มี) 

• สาํเนาบัตรประชาชน* เฉพาะดา้นหน้าเท่านั้น หรือ สาํเนา Passport*  (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอาํนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน 

Merchant Portal  (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 

• กรณีมีการมอบอาํนาจ หนังสือมอบอาํนาจ และ สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้ หรือ สาํเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของ 

ผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร)   

หา้งหุน้ส่วนสามัญ 

• สาํเนาสญัญาจดัตัง้หา้งหุน้สว่นสามญั* พรอ้มใบทะเบียนพาณิชย*์ (ฉบบัลา่สดุ อายไุม่เกิน 3 เดือน) 

• สาํเนาบัตรประชาชน* เฉพาะดา้นหน้าเท่านั้น หรือ สาํเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ)  ของ ผูมี้อาํนาจลงนาม  ผู้ติดต่อหลัก และผูใ้ชง้าน  

Merchant Portal (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 

• กรณีมีการมอบอาํนาจ หนังสือมอบอาํนาจ และ สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้ หรือ สาํเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของ 

ผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 

กจิการร่วมค้า 

• สาํเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคล* หรอื สาํเนาเอกสารจดัตัง้นิติบคุคล* ของทกุบรษัิท (ฉบบัลา่สดุ อายไุม่เกิน 3 เดือน) 

• สาํเนาบัตรประชาชน* เฉพาะดา้นหน้าเท่านั้น หรือ สาํเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ)  ของ ผูมี้อาํนาจลงนาม  ผู้ติดต่อหลัก และผูใ้ชง้าน 

Merchant Portal (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 

• กรณีมีการมอบอาํนาจ หนังสือมอบอาํนาจ และ สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้ หรือ สาํเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของ 

ผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 

• กรณีกิจการรว่มคา้ท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนนิติบคุคล : สญัญาก่อตัง้กิจการคา้ และบตัรประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรของกิจการรว่มคา้ (ถา้มี) 

คณะบุคคล/สมาคม/มูลนิธิ/สโมสร/สหกรณ ์

• สาํเนาใบอนญุาตจดัตัง้* (คณะบคุคล/สมาคม/มลูนิธิ/สโมสร/สหกรณ)์ และขอ้บงัคบัหรอืเอกสารท่ีระบถุึงผูมี้อาํนาจลงนาม*  

• สาํเนาบัตรประชาชน* เฉพาะดา้นหน้าเท่านั้น หรือ สาํเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ)  ของ ผูมี้อาํนาจลงนาม  ผู้ติดต่อหลัก และผูใ้ชง้าน  

Merchant Portal (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 

กรณีมีการมอบอาํนาจ หนงัสือมอบอาํนาจ และ สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้ หรอื สาํเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของผูม้อบอาํนาจ

และผูร้บัมอบอาํนาจ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 
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โรงเรียน/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบนั 

• สาํเนาหนงัสือจดัตัง้โรงเรยีนกบักระทรวงศกึษาธิการ/ทบวงมหาวิทยาลยั* และขอ้บงัคบัหรอืเอกสารท่ีระบถุึงผูมี้อาํนาจลงนาม*  

• สาํเนาบัตรประชาชน* เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น หรือ สาํเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอาํนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน 

Merchant Portal (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 

• กรณีมีการมอบอาํนาจ หนงัสือมอบอาํนาจ และ สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้หรอื สาํเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของผูม้อบอาํนาจ

และผูร้บัมอบอาํนาจ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 

สถานฑูต/สถานกงสุล 

• สาํเนาหนงัสือแตง่ตัง้การเป็นผูบ้รหิารสงูสดุของสถานฑตู/สถานกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศของประเทศไทย*  

• สาํเนาบัตรประชาชน* เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น หรือ สาํเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอาํนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน 

Merchant Portal (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 

• กรณีมีการมอบอาํนาจ หนงัสือมอบอาํนาจ และ สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้หรอื สาํเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของผูม้อบอาํนาจ

และผูร้บัมอบอาํนาจ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 

วัด/มสิยดิ/ศาลเจ้า 

• สาํเนาใบอนญุาตรบัรองสภาพวดั/สาํเนาหนงัสือสาํคญัแสดงการจดทะเบียนจดัตัง้มสัยิด* (บอ.3)   

• สาํเนารายช่ือคณะกรรมการอิสลามประจาํมสัยดึชดุปัจจบุนัท่ีรบัรองโดยนายทะเบียน*  

• สาํเนาหนงัสือตราตัง้เจา้อาวาส*  

• สาํเนาบัตรประชาชน* เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น หรือ สาํเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอาํนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน 

Merchant Portal (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 

• กรณีมีการมอบอาํนาจ หนงัสือมอบอาํนาจ และ สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้หรอื สาํเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของผูม้อบอาํนาจ

และผูร้บัมอบอาํนาจ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 

หมายเหต ุ- กรณีเป็นธุรกิจเฉพาะจาํเป็นตอ้งแนบ สาํเนาใบอนญุาตประกอบธุรกิจเฉพาะ (เช่น คลินิค โรงเรยีน โรงแรม บรษัิทประกนั) เพ่ือประกอบการ

พิจารณา 

               -*ตอ้งลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

               - กรณีเป็นการลงนามในตา่งประเทศ จะตอ้งลงนามตอ่หนา้ Notary Public ตามกระบวนการท่ีธนาคารกาํหนด 

               - ธนาคารสงวนสิทธิในการขอเอกสารหลกัฐานอ่ืนใดเพ่ิมเติมตามท่ีธนาคารเหน็สมควร 

เจ้าหน้าทีธ่นาคารลงนามรับรองว่า ได้ดาํเนินการ 

• พสูิจนต์ัวตน ผูข้อใชบ้รกิารใชบ้รกิารเรยีบรอ้ยแลว้ 

• ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของการกรอกขอ้มูล  เอกสารประกอบการสมัคร  และหลักฐานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด  รวมทัง้ลายมือช่ือผูข้อ 

ใชบ้รกิารแลว้  

• แจ้ง แจก แจง ตาม Market Conduct Checklist แก่ผูข้อใชบ้รกิารใชบ้รกิารเรยีบรอ้ยแลว้ 
         01 อธิบาย คณุลกัษณะของผลิตภณัฑ ์และเง่ือนไขการใชบ้รกิาร พรอ้มตอบขอ้ซกัถาม 

02 แนะนาํ ขอ้ควรระวงั และความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ ในการใชบ้รกิาร 

03 แจ้ง      คา่ธรรมเนียม การใชบ้รกิาร 

04 ส่งมอบ รายละเอียด คาํแนะนาํ เง่ือนไข และคู่มือการใชบ้รกิาร และ Sale Sheet สาํหรบับรกิาร K-Payment Gateway 

1. ช่ือ-สกลุ: ............................................................. รหสัพนกังาน: ................... หมายเลขโทรศพัท:์ ...............................  RM  PS  สาขา 

2. ช่ือ-สกลุ: ............................................................. รหสัพนกังาน: ................... หมายเลขโทรศพัท:์ ...............................  RM  PS  สาขา 

3. ช่ือ-สกลุ: ............................................................. รหสัพนกังาน: ................... หมายเลขโทรศพัท:์ ...............................  RM  PS  สาขา 
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สาํหรับผู้ขอใช้บริการ 

คุณสมบตัเิบือ้งต้นของผู้ขอใช้บริการ K-Payment Gateway 

(บริการรับชาํระค่าสินค้าและบริการทางอนิเทอรเ์น็ตกสิกรไทย) 

1. เป็นรา้นคา้ท่ีเป็นนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลถกูตอ้งตามกฎหมายไทย เท่านัน้ 

2. มีภมิูลาํเนา/สาํนกังานท่ีแน่นอนตัง้อยู่ในประเทศไทย มีความเหมาะสมและน่าเช่ือถือ 

3. ไม่เป็นรา้นคา้ท่ีมีลกัษณะเป็น Merchant Aggregator คือ การท่ีรา้นคา้เช่ือมต่อระบบ K-Payment Gateway กบัรา้นคา้ย่อย (Sub Merchant) หรือ

เวบ็ไซตอ่ื์นๆ ท่ีไม่ไดผ้่านการลงทะเบียนไวก้บัธนาคาร  

4. ไม่เคยมีประวติัเสียหายในการเป็นรา้นคา้รบัชาํระคา่สินคา้/บรกิาร กบัสถาบนัการเงินและ/หรอืบรษัิทบตัรเครดิตและ/หรอืผูใ้หบ้รกิารเงินโอนและ/หรอื

ผูใ้หบ้รกิาร e-wallet ใดๆ มาก่อน 

5. มีเวบ็ไซต/์Mobile Application ของตนเองพฒันาเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้และพรอ้มเช่ือมต่อกบัระบบของธนาคารตามรูปแบบและวิธีท่ีธนาคารกาํหนด โดย

ช่ือผูจ้ดทะเบียนเจา้ของเว็บไซต ์/Mobile Application (Registrant) จะตอ้งเป็นช่ือนิติบุคคล หรือเป็นช่ือกรรมการผูจ้ดัการ/หุน้ส่วนผูจ้ดัการท่ีมีอาํนาจ 

ลงนามตามหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนของนิติบคุคล (กรณีนิติบคุคล) 

6. รา้นคา้จะตอ้งมีบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั หรอืบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์และช่ือบญัชีจะตอ้งเป็นช่ือนิติบคุคล (กรณีนิติบคุคล) 

7. กรณีเป็นรา้นคา้ประเภทนิติบคุคล ตอ้งประกอบธุรกิจไม่ต ํ่ากว่า 3 ปี และตอ้งมีทนุจดทะเบียนไม่ต ํ่ากว่า 2 ลา้นบาท หากระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจ

และทนุจดทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑข์า้งตน้ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการพิจารณาอนมุติัใบสมคัรเพ่ือรบับรกิารนี ้เป็นรายๆ ไป 

8. ในการใชบ้ริการ K-Payment Gateway รา้นคา้ตอ้งจดทะเบียนเงินฝากเป็นหลกัประกนัหรือการจาํกดัวงเงินการทาํรายการ ซึ่งจาํนวนของเงินฝากท่ี 

จดทะเบียนเป็นหลกัประกนัและการจาํกดัวงเงินขึน้อยู่กบัอาํนาจการพิจารณาอนมุติัจากธนาคารโดยจะแจง้ใหท้ราบเพ่ือดาํเนินการตอ่ไป 

9. การอนุมติัการเป็นรา้นคา้ผ่านบริการ K-Payment Gateway ธนาคารขอสงวนสิทธิตามผลการพิจารณาของท่ีคณะกรรมการของธนาคารใหถื้อเป็น 

ผูต้ดัสินชีข้าด 

ก่อนการใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งอ่าน ศกึษา และทาํความเขา้ใจรายละเอียดในสว่นท่ี 3 คาํแนะนาํ เง่ือนไข คูมื่อการใชบ้รกิาร และขอ้ตกลงการเป็น

รา้นคา้เพ่ือใชบ้รกิาร K-Payment Gateway  

หากมีขอ้สงสยัหรอืตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติม สามารถติดตอ่ไดท่ี้ K-BIZ Contact Center โทร. 02-8888822 Email Address 

K_BIZ_CONTACT_CENTER@KASIKORNBANK.COM 
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	                2. กรณีที่ผู้ขอใช้บริการไม่ได้ระบุ ผู้ขอใช้บริการตกลงรับชำระค่าสินค้า/บริการ ด้วยบัตรประเภท VISA/MASTERCARD ที่ออกโดยประเทศไทยเท่านั้น      
	                3. บริการ DCC (Dynamic Currencies Conversion) เป็นบริการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินเป็น Home Currency โดยผู้ขอใช้บริการจะแสดงราคาสินค้า/      
	                    บริการบนหน้าเว็บไซต์เป็นสกุลเงินบาทเพียงสกุลเดียวเท่านั้น และธนาคารจะแปลงสกุลเงินไปตามสกุลเงินของประเทศที่ออกบัตร โดยสามารถใช้ บริการ
	                    ได้ตามสกุลเงินที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะคืนค่าธรรมเนียมที่ใช้ผ่าน DCC (rebate) ในอัตรา 1% ของราคาค่าสินค้า/บริการที่เป็นจำนวนเงินสกุล
	                    บาทให้กับผู้ขอใช้บริการ



