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ใบสมัครผลิตภัณฑ/์บริการ 
 

 
 
 

ส่วนที่ 1 ส าหรับผู้ขอใช้บริการ 

ช่ือบริษัทผู้ขอใช้บริการภาษาไทย _____________________________________________________________________________________________ 
(กรณีนิติบคุคล ช่ือตอ้งตรงกบัหนงัสือรบัรองนติิบคุคล/เอกสารการจดัตัง้) 

ช่ือบริษัทผู้ขอใช้บริการภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพใ์หญ่)  
(กรณีนิติบคุคล ช่ือตอ้งตรงกบัหนงัสือรบัรองนติิบคุคล/เอกสารการจดัตัง้) 

ผู้ติดต่อหลักของผู้ขอใช้บริการ* 

ช่ือ-นามสกุล ________________________________________________________ ต าแหน่ง ______________________________________________ 
Email Address (ตัวพิมพใ์หญ่) 
โทรศัพทม์ือถือ                                                        โทรศัพท ์                                                ต่อ 

(ตอ้งระบุ E-mail Address เพ่ือรบัรหัสผ่าน/OTP/ ขอ้มูล/ข่าวสาร/ใบเสร็จรบัเงิน/ใบก ากับภาษี/เอกสารหลักฐานส าคัญต่างๆและ/หรือรบั -ส่ง/ยืนยันค าสั่งเพ่ือใหธ้นาคาร
ด าเนินการต่างๆตามความประสงคข์องผูข้อใชบ้รกิาร)  
หมายเหตุ:  ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยนิยอมใหผู้ต้ิดต่อหลกัเป็นตวัแทนผูข้อใชบ้รกิารในการติดต่อประสานงานเป็นตัวกลางในการแจง้/ยืนยนั/แกไ้ข /เปล่ียนแปลงและจดัส่งขอ้มลู
และ/หรือเอกสารใดๆ ของผูข้อใชบ้ริการและ/หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง การรบัแจง้ขอ้มูลและ/หรือเอกสารใดๆ ท่ีธนาคารแจง้และ/หรือน าส่งใหแ้ก่ ผูข้อใชบ้ริการ ทั้งนี ้ธนาคารจะ
ด าเนินการแจง้ ยืนยนั การสมคัร/แกไ้ข เปล่ียนแปลงขอ้มลูตามท่ีไดร้บัแจง้จากผูต้ิดต่อหลกั ผ่านทาง โทรศพัท/์โทรศพัทม์ือถือ และ/หรอื E-mail  ท่ีระบขุา้งตน้ตามช่องทางและ
วิธีการท่ีธนาคารก าหนด โดยผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัการกระท าของผูต้ิดต่อหลกัมีผลผกูพนัผูข้อใชบ้รกิารทกุประการ 
 
ผู้พัฒนาระบบใหร้้านค้า* 

ช่ือบริษัท __________________________________________________________________________________________________________________ 
ช่ือ-นามสกุล ________________________________________________________ ต าแหน่ง ______________________________________________ 
Email Address (ตัวพิมพใ์หญ่)  
โทรศัพทม์ือถือ                                                        โทรศัพท ์                                                ต่อ 
หมายเหตุ:  รา้นคา้ตกลงยนิยอมใหผู้พ้ฒันาระบบเปิดเผยขอ้มลูของรา้นคา้ใหก้บัธนาคาร เพ่ือการใหบ้รกิารกบัรา้นคา้ 

ทีอ่ยู่หลักส าหรับการติดต่อ/ออกใบก ากับภาษี 
 เหมือนกบัที่อยูต่ามหนงัสือรบัรองนิติบคุคล/เอกสารการจดัตัง้  
 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ชื่อสถานที่ติดตอ่_________________________________________________ เลขที่ ______ อาคาร__________________________ 
ชัน้____ หอ้ง_____ หมูท่ี่_____ หมูบ่า้น_________________ ตรอก/ซอย_____________________________ ถนน _______________________________ 
แขวง/ต าบล__________________________เขต/อ าเภอ____________________________จงัหวดั_________________ รหสัไปรษณีย ์_______________ 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย ☑ ในส่วนของผลิตภัณฑ/์บริการ ทีต่้องการสมัครใช้บริการทัง้หมด (เลือกได้มากกว่า 1 บริการ) 

รับเงนิงา่ย                                                                                                               หน้าอ้างอิง 
 บรกิาร K Payment Gateway                                                                                                                           4/14 

 บรกิาร Payment Link                                                                                                                       4/14 
 บรกิาร K SOCIAL PAY                                                                                                                    4/14 

ส่วนที ่1 

ผู้ขอใช้

บริการ 
ขอ้มลู 

ผูข้อใชบ้รกิาร 

ขอ้มลูรา้นคา้ ขอ้มลูบญัชีธนาคารของรา้นคา้ 
ขอ้มลูรูปแบบการใชบ้รกิาร และวธีิการรบัช าระค่าสินคา้/บรกิาร 

ขอ้มลูผูใ้ชง้าน 

ยกเว้น!!! รา้นคา้ท่ีตอ้งการสมคัรบรกิาร Payment Link Merchant Portal และ K SOCIAL PAY ไมต่อ้งกรอก 

Project Code: 22008
Project Name: Boost Press

บริษัท บรูสเพรส จำกัด 

คุณกตพล พัฒนมณี

DET.KATAPOL@BOOSTPRESS.COM
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      ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูส่วนบุคคล และ/หรือขอ้มลูใดๆ ของผูข้อใชบ้รกิาร โดยมีวัตถปุระสงคท่ี์จ  าเป็น เพ่ือการใหบ้รกิารแก่ผูข้อใช้
บรกิาร การด าเนินการตามค าขอของผูข้อใชบ้รกิารก่อนใหบ้รกิาร การมอบหมายงานใหผู้อ่ื้นด าเนินการแทนธนาคารเพ่ือสนบัสนนุการใหบ้รกิาร เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งาน
ติดต่อส่ือสาร งานติดตามทวงถาม เป็นตน้ การโอนสิทธิและ/หรอืหนา้ท่ี และ/หรอืการจดัการขอ้รอ้งเรียน นอกจากนี ้ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว
ไดท้ัง้ในประเทศและต่างประเทศใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารภายนอก ตวัแทนของธนาคาร ผูร้บัจา้งช่วงงานต่อ พนัธมติรทางธุรกิจท่ีออกผลิตภณัฑร์ว่มกนัในลกัษณะ co-brand ผูส้นใจจะเขา้รบั
โอนสิทธิ/หนา้ท่ี ผูร้บัโอนสิทธิ/หนา้ท่ี และ/หรอืผูใ้หบ้รกิาร Cloud Computing และยนิยอมใหผู้ร้บัขอ้มลูจากธนาคารดงักล่าว เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว ต่อไปได้
ภายใตว้ัตถปุระสงคด์ังกล่าว ทัง้นี ้รายละเอียดอ่ืนๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลในเว็บไซตข์องธนาคาร www.kasikornbank.com/th/privacy-policy 
 
      ในกรณีท่ีผูข้อใชบ้รกิารมีการใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนใดแก่ธนาคารเพ่ือด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับวัตถปุระสงคข์า้งตน้ ผู้ขอใชบ้รกิารขอรบัรองว่าไดร้บัความ
ยินยอมจากบุคคลอ่ืนดังกล่าว หรือไดอ้าศัยหลักเกณฑอ่ื์นทางกฎหมายในการใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนดังกล่าวแก่ธนาคาร และไดแ้จง้ใหบุ้คคลอ่ืนดังกล่าวทราบถึง
รายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลขา้งตน้แลว้ 

 

      ผูข้อใชบ้รกิารควรเขา้ใจในผลิตภัณฑ/์บรกิาร และค าแนะน า เง่ือนไข และคู่มือการใชบ้รกิาร ก่อนตัดสินใจลงลายมือช่ือ โดยเจา้หนา้ท่ีธนาคารได้ ใหค้  าอธิบายขอ้มลู
ผลิตภณัฑ/์บรกิารใหค้รบถว้นและตอบขอ้ซกัถามจนกระจา่งแลว้ หากมีขอ้สงสยัหรอืตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิม่เติม สามารถติดต่อไดท่ี้ K-Contact Center โทร. 02-8888888 
(ส าหรบัลกูคา้บคุคลธรรมดา) และ K-BIZ Contact Center โทร. 02-8888822 (ส าหรบัลกูคา้นิติบคุคล) 

      ผูข้อใชบ้รกิาร ขอรบัรองว่าการสมคัรผลิตภัณฑ/์บรกิารดังกล่าวเป็นไปตามความประสงคข์องผูข้อใชบ้รกิาร และรายละเอียดต่างๆ ท่ีใหไ้วส้  า หรบัการสมคัรผลิตภัณฑ/์
บรกิารดังกล่าว เป็นความจรงิทกุประการ ทัง้นี ้ผูข้อใชบ้รกิาร รบัทราบ เขา้ใจ ตกลงผูกพนัและปฏิบตัิตามค าขอใชบ้ริการนี ้ตามรายละเอียดในส่วนท่ี 1 ขอ้มลูผูข้อใชบ้รกิาร 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลรา้นคา้ ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลบัญชีธนาคารของรา้นคา้ ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลรูปแบบการใชบ้ริการและวิธีการรบัช  าระค่าสินคา้/บริ การ ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลผูใ้ชง้าน ส่วนท่ี 6 
เอกสารรายละเอียดส าหรบัท าการทดสอบ sandbox และส่วนท่ี 7 ค าแนะน า เง่ือนไข และคู่มือการใชบ้รกิาร (ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ เช่น ค  าแนะน า หลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนดและ
เง่ือนไขของผลิตภณัฑ/์บรกิาร การช าระค่าธรรมเนียม/ค่าใชจ้่าย/ค่าปรบั สญัญาสินเช่ือท่ีเก่ียวขอ้ง การกระท าโดยใชร้หสัผ่าน (PIN) ตามแต่กรณี) ท่ีไดร้บัในวนัสมคัร และ/หรอื
ท่ีอยูใ่นเว็บไซต/์ประกาศต่างๆ ของธนาคาร และ/หรอืท่ีธนาคารไดน้  าส่งใหแ้ก่รา้นคา้ต่อไป ท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ/์บรกิาร โดยใหถื้อว่าเป็นส่วนหนึ่งของค าขอใชบ้รกิารนีด้ว้ย 

      หากผูข้อใชบ้รกิารเคยสมคัรใชบ้รกิารเป็นรา้นคา้ผ่านบรกิาร K Payment Gateway กับธนาคารอยู่ก่อนแลว้ ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่า ในกรณีส่วน ค าแนะนา เง่ือนไข และ
คู่มือการใชบ้รกิาร และขอ้ตกลงการเป็นรา้นคา้เพ่ือใชบ้รกิาร K Payment Gateway version: 15 พฤศจิกายน 2565 ท่ีผูข้อใชบ้รกิารไดร้บั ไมไ่ดร้ะบรุายละเอียดเรือ่งใดไว ้เป็น
การเฉพาะ ใหใ้ชบ้งัคบัตามขอ้ตกลงฉบบัเดิมท่ีผูข้อใชบ้รกิารไดเ้คยจดัท าไวแ้ก่ธนาคาร (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรยีกว่า “ขอ้ตกลงฉบบัเดิม”) ในกรณีท่ีส่วน ค าแนะน า เง่ือนไข คู่มือการใช้
บรกิาร และขอ้ตกลงการเป็นรา้นคา้เพ่ือใชบ้รกิาร K Payment Gateway ท่ีผูข้อใชบ้รกิารไดร้บัล่าสดุ ระบรุายละเอียดในเรือ่งใดไวเ้ป็นการเฉพาะ หรอืขดัหรอืแยง้กบั หรอืไมต่รง
กับขอ้ตกลงฉบบัเดิม ใหใ้ชบ้งัคบัตามค าแนะน า เง่ือนไข คู่มือการใชบ้รกิาร และขอ้ตกลงการเป็นรา้นคา้เพ่ือใชบ้รกิาร K Payment Gateway ท่ีผูข้อใชบ้รกิารไดร้บัล่าสดุ เพ่ือ
เป็นหลกัฐาน ผูข้อใชบ้รกิารจึงขอลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญั (หากมี) ไวข้า้งทา้ยนี ้

หมายเหต:ุ ธนาคารขอสงวนสทิธิในการพิจารณาอนมุติัใหบ้ริการทัง้หมดหรือแต่บางสว่น รวมถึงมีสิทธิในการขอเอกสาร/ขอ้มลูเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาตามท่ีธนาคารเห็นสมควร 
 

 
(ตราประทับ) 

ลงลายมือชื่อ ______________________________________________________________ผูข้อใชบ้รกิาร/ผูมี้อ  านาจลงนาม 

( _____________________________________________________________________ ) ชื่อตวับรรจง 
วนัที่ _______ /_______ /_______ 

 
 
  

 

 

อากรแสตมป์ 

ขอ้มลู 
ผูข้อใชบ้รกิาร 

ขอ้มลูรา้นคา้ ขอ้มลูบญัชีธนาคารของรา้นคา้ 
ขอ้มลูรูปแบบการใชบ้รกิาร และวธีิการรบัช าระค่าสินคา้/บรกิาร 

ขอ้มลูผูใ้ชง้าน 

ส่วนที ่1 
ผู้ขอใช้
บริการ 

ข้อควรระวัง 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลร้านค้า 

ช่ือร้านค้าภาษาไทย*                                      ______________________________________________________________________________ 
ช่ือร้านค้าภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพใ์หญ่)*  
 

(หากมีเครือ่งหมายขีดลา่ง _ ใหเ้ขียนทบับนเสน้ประเพ่ือความชดัเจน) 
ประเภทธุรกิจ (โปรดระบุเพียง 1 ประเภท)* 

ร้านอาหาร เสือ้ผ้า/เคร่ืองประดับ ยานยนต ์ อุปกรณ/์เคร่ืองมอื/อเิล็กทรอนิกส ์
 ภตัตาคาร/หอ้งอาหาร/สวนอาหาร  ขายเสือ้ผา้ส  าเร็จรูป  ประดบัยนต/์อะไหลร่ถยนต ์  เครื่องใชไ้ฟฟา้ 

 รา้นอาหาร/รา้นกาแฟ (บริการตนเอง)  ตดัเสือ้ผา้  จ าหน่ายยางรถยนต ์  โทรศพัทม์ือถือ/อปุกรณส์ื่อสาร 
 รา้นสะดวกซือ้/ขายของช า/คา้ปลีกเฉพาะทาง/เมล็ด

กาแฟ/ใบชา 
 อญัมณี/เพชรพลอย/ทองค า/

ทองรูปพรรณ 
 จ าหน่ายรถจกัรยานยนต/์อะไหล่ 

 อู่ซอ่มรถ/ตรวจสภาพรถ 

 อปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์(คอมพิวเตอร/์
แท็ปเล็ต/เครื่องเสียง/วิทย)ุ 

  นาฬิกา/เครื่องเงิน  สถานีบริการน า้มนั/ป๊ัมแก๊ส  เฟอรนิ์เจอร/์ของแต่งบา้น 
สุขภาพ/ความงาม 

 ขายยา (บริการ KPGW ยงัไมร่องรบั) 
 แวน่ตา/ประกอบแวน่ตา 

 เครื่องประดบั (หมวก/กระเป๋า/ 

 จ าหน่ายรถยนต ์(Dealer) 
 

 วสัดกุ่อสรา้ง 

 สินคา้เบ็ดเตลด็ 

 เครื่องมือทางการแพทย ์ตามใบสั่งแพทยเ์ท่านัน้ 
(บริการ KPGW ยงัไมร่องรบั) 

ก๊ิบ/เข็มกลดั/เข็มขดั)   

 เครื่องมือทางการแพทย ์
 เครื่องส  าอาง 

อืน่ๆ 
 ซือ้ขายอสงัหาริมทรพัย ์                               ใหเ้ช่า/บริหารจดัการอสงัหาริมทรพัยแ์ละพืน้ท่ีหา้งสรรพสินคา้                                       

 รา้นเสริมสวย/ท าผม/ท าเล็บ  ท่ีพกั/โรงแรม/รีสอรท์/โฮมสเตย/์โฮสเทล         ธุรกิจน าเท่ียว/บริษัททวัร ์
 สปา/นวดแผนไทย/สถานเสริมความงาม  โรงเรียนกวดวิชา/ภาษา/ดนตรี/การแสดง/ศิลปะ/อาหาร/ขบัรถ 

 อปุกรณกี์ฬา/เครื่องออกก าลงักาย  Telemarketing (MOTO) / Package Tour / Air Ticket (บริการ KPGW ยงัไมร่องรบั) 

 สนามกอลฟ์/สโมสรออกก าลงักาย/ฟิตเนส/ยิม/โยคะ  เรือส  าราญ/เรือท่องเท่ียว/เรือโดยสาร 

 รบัจองท่ีพกั/ศนูยบ์ริการจองท่ีพกั 
 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ _________________________________________________________________   

 คลินิกเฉพาะทาง/บริการเอ็กซเรย/์กายภาพบ าบดั 

 สนามฝึกซอ้ม เช่น สนามไดรฟ์กอลฟ์/ฝึกยิงปืน/ 
สระวา่ยน า้ 

โปรดศกึษาเอกสารประกอบการสมคัรเพ่ิมเติม ตามประเภทธุรกิจ (หนา้ 22/22) ใน ค าแนะน า เง่ือนไข และคู่มือการใชบ้ริการ และขอ้ตกลงการเป็นรา้นคา้เพ่ือใชบ้ริการ K Payment Gateway 

หมายเหตุ: 
1. หากปรากฏว่าสินคา้/ประเภทธุรกิจท่ีระบไุวไ้มต่รงตามความเป็นจรงิ ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธ และ/หรอืยกเลิกการใหบ้รกิารไดท้นัที และผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผิดชอบในความ
เสียหายใดๆท่ีเกิดขึน้ทกุประการ 

2. หากธุรกิจของผูข้อใชบ้รกิารเป็นธุรกิจท่ีตอ้งไดร้บัใบอนญุาต ผูข้อใชบ้รกิารขอรบัรองว่าตนมีใบอนญุาตการประกอบธุรกิจท่ีถกูตอ้งตามกฎหมาย และยังไม่หมดอาย ุและ/
หรอืถกูยกเลิก และ/หรอืถกูเพิกถอน 

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลบัญชีธนาคารของร้านค้า 
บญัชีเงนิฝากธนาคารกสิกรไทยส าหรบัใหน้  าเงินการรบัช าระคา่สนิคา้/บรกิาร เขา้บญัชี และยนิยอมใหห้กัคา่ธรรมเนียม/ คา่ใชจ้่าย/ ค่าปรับ 

เลขทีบ่ัญชีออมทรัพย ์หรือ กระแสรายวัน* 

 
หมายเหตุ: 
1. กรณีรา้นคา้นิติบคุคล บญัชีจะตอ้งเป็นบญัชีช่ือนิติบคุคลซึง่ตอ้งตรงกบัช่ือรา้นคา้เท่านัน้ 
2. หากบญัชีท่ีกล่าวขา้งตน้ เป็นบญัชีประเภทบญัชีกระแสรายวนัและมีวงเงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชี เดินสะพดัอยู ่ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยนิยอมใหธ้นาคารหักเงินในวงเงินกูเ้บิกเงิน
เกินบญัชีเพ่ือด าเนินการตามเง่ือนไขของการใหบ้รกิาร ตลอดจนช าระหนีใ้ดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับรกิาร รวมทัง้ ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร เบี ้ยปรบั และค่าใชจ้่ายต่างๆ (ถา้มี) โดย
ใหถื้อว่า เป็นหนีกู้เ้บกิเงินเกินบญัชี และผูข้อใชบ้รกิารยอมผกูพนัรบัผิดชอบช าระคืน ตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีก าหนดไวใ้นสญัญากูเ้บกิเงินเกินบญัชีท่ีท าใหไ้วก้บัธนาคาร
ทกุประการเลิก และ/หรอืถกูเพิกถอน 

ขอ้มลู 
ผูข้อใชบ้รกิาร 

ขอ้มลูรา้นคา้ ขอ้มลูบญัชีธนาคารของรา้นคา้ 
ขอ้มลูรูปแบบการใชบ้รกิาร และวธีิการรบัช าระค่าสินคา้/บรกิาร 

ขอ้มลูผูใ้ชง้าน 

ส่วนที ่2 | ส่วนที ่3 | ส่วนที ่4 

ผู้ขอใช้บริการ 
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลรูปแบบการใชบ้ริการและวิธีการรับช าระค่าสินค้า/บริการ 

วันทีผู่้ขอใช้บริการ 
ประสงคจ์ะเปิดใช้บริการ 

โปรดโปรดระบุ วัน/ เดือน/ ปี ________________________________________________________________ 

หมายเหตุ: ธนาคารใชเ้วลาในการติดตัง้ระบบ 21-35 วนั ขึน้อยูก่บัความพรอ้มท าการทดสอบ Sandbox ของรา้นคา้ หากไมม่ี
ท  าการทดสอบ Sandbox ใชเ้วลาในการติดตัง้ระบบ 21 วนั เท่านัน้ 

Domain Name / URL 

ของร้านค้าส าหรับการสมัครบริการรับ
เงนิกับธนาคาร 

โปรดระบุ Domain Name/ URL _____________________________________________________________ 
(ตวัอยา่ง http://www.kasikornbank.com) 
หมายเหตุ: 
1. ช่ือผู้จดทะเบียนเจา้ของเว็บไซต์ หรือ Mobile Application (Registrant) จะต้องเป็นช่ือนิติบุคคล หรือเป็นช่ือกรรมการ
ผูจ้ดัการ/หุน้ส่วนผูจ้ดัการท่ีมีอ  านาจลงนามตามหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนของนิติบคุคล 

2. หากรา้นคา้ไมม่ี Domain Name/URL สามารถกรอกช่ือโซเชียลมีเดีย (LINE, Facebook, TikTok, Instagram หรอื อ่ืนๆ) ของ
รา้นคา้แทนได ้

1 บริการ K Payment Gateway ร้านค้ามีเว็บไซต ์ของตนเองทีพ่ัฒนาเสร็จเรียบร้อย พร้อมเช่ือมต่อกับระบบของธนาคาร 

 K Payment Gateway โปรดระบกุารเชื่อมตอ่ของรา้นคา้                   ตอ่ตรง (API) กบัระบบของธนาคาร 
                                                                   ต่อผ่านผูใ้หบ้รกิารระบบการจดัการรา้นคา้ 

2 บริการ Payment Link ร้านค้าต้องการสร้างลิงคช์ าระเงนิค่าสินค้า/บริการ เพื่อส่งใหลู้กค้าผ่านโซเชียลมีเดีย 

 Payment Link ชอ่งทางการใชง้านผ่านเว็บ Log in เขา้สูร่ะบบ K Payment Gateway Merchant Portal 

2.1 โปรดระบุ ช่องทางการขายผ่านโซเชียลมีเดียของร้านค้า 

      โปรดระบโุซเชียลมีเดียของรา้นคา้ 
       Facebook                                      ช่ือ ______________________________________________________________________________________________ 
       Instagram                                      ช่ือ ______________________________________________________________________________________________ 
       TikTok                                            ช่ือ ______________________________________________________________________________________________ 
       Line Official Account                     ช่ือ ______________________________________________________________________________________________ 
       อ่ืนๆ                                                โปรดระบ ุ ________________________________________________________________________________________ 

3 บริการ K SOCIAL PAY ร้านค้ามี LINE Official Account และ LINE MyShop 
ต้องการสร้างลิงคช์ าระเงนิค่าสินค้า/บริการ เพื่อส่งใหลู้กค้าผ่าน LINE Official Account 

 K SOCIAL PAY โปรดระบ ุLINE Official Account ของรา้นคา้ ____________________________________________________ 
หมายเหตุ: รา้นคา้ตอ้งมี LINE Official Account และสมคัรบรกิาร LINE MyShop เปิดพรอ้มใชง้านเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

เลือกรูปแบบการรับช าระสินค้า/บริการ 

 

บริการทีใ่ช้ 

Credit Card/ Debit Card/ Xpress Cash Card 
(บัตรเงนิด่วน/ บัตรอิเลก็ทรอนิกส)์ 

QR CODE E Wallet (Alipay, WeChat) 

 
อตัราคา่ธรรมเนียมมาตรฐาน ทกุประเภทบตัร 3.00% 

อตัราคา่ธรรมเนียม 0.00% ธนาคารขอ
สงวนสิทธ์ิในการคิดคา่ธรรมเนียม 
บริการ QR Thai Standard 

อตัราคา่ธรรมเนียม 1.8% ธนาคารขอสงวน
สิทธ์ิใหก้บัรา้นคา้ท่ีมีความพรอ้มในการ

เช่ือมตอ่ และตอ้งลงทะเบียน WeChat Pay 
Application ส าหรบัทดสอบแลว้เท่านัน้ 

K Payment Gateway    

Payment Link ☑ ☑ - 
K SOCIAL PAY ☑ ☑ - 
หมายเหตุ:  บรกิาร Payment Link / K SOCIAL PAY รองรบัสกลุเงินบาทเทา่นัน้  

ขอ้มลู 
ผูข้อใชบ้รกิาร 

ขอ้มลูรา้นคา้ ขอ้มลูบญัชีธนาคารของรา้นคา้ 
ขอ้มลูรูปแบบการใชบ้รกิาร และวธีิการรบัช าระค่าสินคา้/บรกิาร 

ขอ้มลูผูใ้ชง้าน 

ส่วนที ่2 | ส่วนที ่3 | ส่วนที ่4 

ผู้ขอใช้บริการ 
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โปรดระบุประเภทบัตรในการรับช าระ 

ประเภทบัตร บัตรประเทศไทย บัตรต่างประเทศ 

VISA ☑  

MASTERCARD ☑  

JCB   

TPN / UnionPay   

 
กรณีผู้ขอใช้บริการเลือกรับช าระเงินด้วยบัตรต่างประเทศ 
และขายสินค้า/ บริการ ด้วยสกุลเงินไทยบาท 
ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งการแสดงสกลุเงินประเทศผูอ้อกบตัร 
ก่อนการช าระสินคา้หรอืไม ่(*บรกิาร DCC)  
 ตอ้งการ                   ไมต่อ้งการ 

 
 
 
 
 
ถ้าร้านค้าต้องการใหลู้กค้าแบ่งจ่ายรายเดือนผ่าน KBANK Smart Pay 

โปรดระบบุรกิารทีต่อ้งการใชง้าน รว่มกบั KBANK Smart Pay 
 K Payment Gateway                             Payment Link 

โปรดระบผุูร้บัผิดชอบคา่ธรรมเนียมการแบง่จา่ย ใหเ้ป็นความรบัผิดชอบของผูใ้ด 
 ผูข้อใชบ้รกิาร (เจา้ของรา้นคา้)                 ผูช้  าระเงิน (ลกูคา้) 

รายละเอยีดบรกิารแบ่งจา่ยรายเดอืน 
ระยะเวลา 
การแบ่งจ่าย 

อัตราค่าธรรมเนียมร้านค้า
ต่อรายการ (MDR) 

อัตราค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายต่อเดอืน 

Credit Card Xpress Cash 

ผูข้อใชบ้รกิารรบัผิดชอบค่าธรรมเนียมการแบง่จ่าย
แทนผูช้  าระเงิน (Smart Pay 0%) 

3 - 10 เดือน 1.50% 0.80% - 
3 - 36 เดือน 1.50% - 1.00% 

ผูช้  าระเงินรบัผิดชอบค่าธรรมเนียมแบง่จ่าย 
3 - 10 เดือน 2.00% 0.65% - 
3 - 36 เดือน 2.00% - 1.00% 

หมายเหตุ: 
1. บรกิารแบง่จา่ยรายเดือน (KBANK Smart Pay) สามารถใชบ้รกิารไดก้บับตัร VISA/MASTERCARD/JCB ท่ีออกโดยธนาคารกสิกรไทยเท่านัน้ 
2. ไมร่องรบับรกิาร K SOCIAL PAY 

วิธีการโอนยอดเงิน 

Auto Settlement 

ผูข้อใชบ้รกิารสามารถยกเลิกรายการสั่งซือ้ไดเ้อง กอ่นเวลา 21:00 น. 
(ระบบจะสรุปยอดขายท่ีเวลา 21:00 น.) ของวันท่ีมีรายการ ส าหรบับตัร Visa, Master Card และ JCB และก่อน
เวลา 22:00 น. ของวนัท่ีมีรายการ ส าหรบับตัร TPN/UnionPay จากนัน้ระบบจะท าการสรุปยอดขายรายการสั่งซือ้
ใหท้ัง้หมดแบบ Auto Settlement  

หมายเหตุ: 

1. Feature DCC นีไ้ม่รองรบัการขายสนิคา้ดว้ยสกลุเงินอื่นๆที่ไม่ใช่ THB (บาท) 
2. รองรบัเฉพาะบตัรประเภท VISA/MASTERCARD 
3. ไม่รองรบับริการ Payment Link และ บริการ K SOCIAL PAY 
4. ถา้ไม่มีการเลอืกมา ทางธนาคารขอสงวนสทิธ์ิไม่เปิดบริการนีใ้หผู้ข้อใชบ้ริการ 

หมายเหตุ: 

1. กรณีผู้สมัครบริการ Payment Link / K SOCIAL PAY ผู้สมัครตกลงรับช าระค่าสินค้า/บริการ
แบบเต็มจ านวนดว้ยบตัรเครดิต/บัตรเดบิต (VISA, MASTER Card, JCB, UPI) และ Thai QR 
Standard หากไม่ตอ้งการสมคัรบริการครบตามที่ระบุขา้งตน้ กรุณาระบุรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
หวัขอ้เงือ่นไขพเิศษอื่นๆ 

2. บริการ 3D Secure คือ มาตรฐานความปลอดภัยให้กับผู้ช  าระเงิน โดยมีกระบวนการยืนยัน
ตวัตนเมื่อช าระเงินค่าสนิคา้/บริการ ปอ้งกนัการทจุริตที่เกิดจากการใชบ้ตัรโดยไม่พงึประสงค  ์
กรณีที่ผูข้อใชบ้ริการไม่ไดร้ะบุ ผูข้อใชบ้ริการตกลงรับช าระค่าสินคา้/บริการ ดว้ยบตัรประเภท 
VISA/MASTERCARD ประเทศไทย เท่านัน้ 

.  

ขอ้มลู 
ผูข้อใชบ้รกิาร 

ขอ้มลูรา้นคา้ ขอ้มลูบญัชีธนาคารของรา้นคา้ 
ขอ้มลูรูปแบบการใชบ้รกิาร และวธีิการรบัช าระค่าสินคา้/บรกิาร 

ขอ้มลูผูใ้ชง้าน 

ส่วนที ่2 | ส่วนที ่3 | ส่วนที ่4 

ผู้ขอใช้บริการ 

* DCC คือ Dynamic Currencies Conversion ระบบเปลี่ยนแปลงสกลุเงินอตัโนมติั 
   DCC (rebate) ในอตัรา 1% ของราคาสนิคา้/บริการ เป็นสกลุเงิน THB (บาท) ใหผู้ข้อใชบ้ริการ 
.  



  
 

9935317-12-22  
(v1e/1222/KB989/0820)      6/14  

 
 
 

 

เงือ่นไขพิเศษอ่ืนๆ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลู 
ผูข้อใชบ้รกิาร 

ขอ้มลูรา้นคา้ ขอ้มลูบญัชีธนาคารของรา้นคา้ 
ขอ้มลูรูปแบบการใชบ้รกิาร และวธีิการรบัช าระค่าสินคา้/บรกิาร 

ขอ้มลูผูใ้ชง้าน 

ส่วนที ่2 | ส่วนที ่3 | ส่วนที ่4 

ผู้ขอใช้บริการ 

IP Address: 
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ส่วนที่ 5 ข้อมูลผู้ใช้งาน 

 
ระดับของ User สิทธิการใช้งาน 

Admin User - ส าหรบัระบบ K Payment Gateway มีสิทธิดูรายงานและขอ้มลูต่างๆ รวมถึงส่งค าขอโอนยอดเงิน (Settlement) ท ารายการยกเลิก
รายการ (Void), แกไ้ขขอ้มลูต่างๆ และเป็นผูร้บัรหสัส าหรบัการเช่ือมต่อระบบ 

- ส าหรบับรกิาร K SOCIAL PAY ระดับของ Admin User จะเป็น Super Admin User ท าหนา้ท่ีจัดการ บญัชีรา้นคา้, LINE OA รา้นคา้, 
User รา้นคา้, ผลิตภณัฑร์า้นคา้, จดัการการขายสินคา้/บรกิาร รวมไปถึงยกเลิกรายการขาย (Void) และ คืนเงิน (Refund) และมีสิทธิ
สรา้ง Sub Admin User บนระบบ K SOCIAL PAY 

Normal User ดรูายงานและขอ้มลูตา่งๆ เท่านัน้ 

IT User ท าหนา้ท่ีดรูายงานและขอ้มลูต่างๆ และรบัรหสั (Key Setting) ส าหรบัการเช่ือมตอ่ระบบ 
Refund User ส าหรบัดรูายงานและขอ้มลูต่างๆ ท าการยกเลิกรายการ (Void) ท าการคืนเงิน (Refund) ส าหรบัรายการเต็มจ านวน Full Payment และ

บรกิารแบง่จา่ยรายเดือน Smart Pay 
Payment Link User ส าหรบัดรูายงาน ขอ้มลูต่างๆ และมอี  านาจสรา้งและจดัการส่วน Payment link 

โปรดระบุข้อมูลผู้ใช้งาน/ ผู้ดูแลระบบ K Payment Gateway Merchant Portal 

ล าดับท่ี 

Username (ตัวพมิพใ์หญ่)*  
(Username จะใชเ้ป็น Email Address ท่ีไมซ่  า้กนั และไมเ่คยน ามาใชใ้นระบบ K Payment Gateway) 

ก าหนดสิทธิผู้ใช้งาน* 
(เลือกไดม้ากกวา่ 1 สิทธิ)  
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1 
ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย: _______________________________________________________________________________________ 
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ (ตวัพมิพใ์หญ่):  
Email Address (ตวัพมิพใ์หญ่):  

     

2 
ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย: _______________________________________________________________________________________ 
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ (ตวัพมิพใ์หญ่):  
Email Address (ตวัพมิพใ์หญ่):  

     

3 
ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย: _______________________________________________________________________________________ 
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ (ตวัพมิพใ์หญ่):  
Email Address (ตวัพมิพใ์หญ่):  

     

4 
ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย: _______________________________________________________________________________________ 
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ (ตวัพมิพใ์หญ่):  
Email Address (ตวัพมิพใ์หญ่):  

     

5 
ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย: _______________________________________________________________________________________ 
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ (ตวัพมิพใ์หญ่):  
Email Address (ตวัพมิพใ์หญ่):  

     

6 
ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย: _______________________________________________________________________________________ 
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ (ตวัพมิพใ์หญ่):  
Email Address (ตวัพมิพใ์หญ่):  

     

7 
ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย: _______________________________________________________________________________________ 
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ (ตวัพมิพใ์หญ่):  
Email Address (ตวัพมิพใ์หญ่):  

     

หมายเหตุ: เพือ่ความปลอดภยัในการใช้บริการ 
1. ส าหรับการใชบ้ริการ K SOCIAL PAY นั้น Admin User จากระบบ Merchant Portal จะท าหนา้ที่เป็น Super Admin User และมีสิทธิในการสรา้ง Sub Admin User บนระบบ K SOCIAL PAY โดย 

Sub Admin User มีสทิธิจดัการการขายสนิคา้/ใหบ้ริการ และยกเลกิรายการขาย (Void) 
2. ผูข้อใชบ้ริการควรหลีกเลี่ยงการก าหนดให ้ผูติ้ดต่อหลกั, Admin User, Normal User, IT User, Refund User, Payment Link User และ Sub Admin User เป็นบุคคลเดียวกัน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการ
มอบเครื่องมือโอนเงินใหแ้ก่ ผูติ้ดต่อหลกั,  Admin User, Normal User, IT User, Refund User, Payment Link User และ Sub Admin User ที่เป็นบคุคลเดียวกนั 

3. Username จะตอ้งเป็นอีเมลของผูติ้ดต่อหลกั Admin User, Normal User, IT User, Refund User และ Payment Link User 

ขอ้มลู 
ผูข้อใชบ้รกิาร 

ขอ้มลูรา้นคา้ ขอ้มลูบญัชีธนาคารของรา้นคา้ 
ขอ้มลูรูปแบบการใชบ้รกิาร และวธีิการรบัช าระค่าสินคา้/บรกิาร 

ขอ้มลูผูใ้ชง้าน 

ส่วนที ่5 
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เอกสารรายละเอียดส าหรับท าการทดสอบ Sandbox 
กรุณาท าเครือ่งหมาย ✓เพ่ือเลือกการรบัช าระคา่สนิคา้/ บรกิาร ที่ตอ้งการใช ้
และโปรดระบ ุURL ส าหรบัทดสอบ และ URL ส าหรบั Production ใหค้รบถว้น ก่อนน าระบบขึน้ใชง้าน 
 

 Credit/ Debit Card 
ช าระคา่สนิคา้แบบเต็มจ านวน และแบบผอ่นช าระ 

โปรดระบุ URL SANDBOX URL PRODUCTION URL 

ส าหรบัรูปแบบการท ารายการแบบมี OTP 
 
 

* Callback URL 
 
* Notify URL 
 
* Callback URL 
 
* Notify URL 

 
 
 

โปรดระบุ URL 
(ตวัอยา่ง http://www.kasikornbank.com) 
* ถา้มีมากกวา่ 1 platform และตอ้งการแยก URL ระบเุพ่ิมดา้นลา่ง 
 

________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 

 
 

โปรดระบุ URL 
(ตวัอยา่ง http://www.kasikornbank.com) 
* ถา้มีมากกวา่ 1 platform และตอ้งการแยก URL ระบเุพ่ิมดา้นลา่ง 
 

________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 

 

 
 Thai QR  
ช าระคา่สนิคา้ดว้ย QR code 

โปรดระบุ URL SANDBOX URL PRODUCTION URL 

  
 
 
* Notify URL 

 
 
 

โปรดระบุ URL 
(ตวัอยา่ง http://www.kasikornbank.com) 
* ถา้มีมากกวา่ 1 platform และตอ้งการแยก URL ระบเุพ่ิมดา้นลา่ง 
 

________________________________________ 

 
 

โปรดระบุ URL 
(ตวัอยา่ง http://www.kasikornbank.com) 
* ถา้มีมากกวา่ 1 platform และตอ้งการแยก URL ระบเุพ่ิมดา้นลา่ง 
 

________________________________________ 

 
 E Wallet (Alipay, Wechat Pay) 
ช าระคา่สนิคา้ดว้ย QR Wechat Pay รา้นคา้ตอ้งมี Wechat Account จรงิส าหรบัทดสอบ 

โปรดระบุ URL SANDBOX URL PRODUCTION URL 

  
 

* Callback URL 
 
* Notify URL 
 
* Notify URL 

 

 

โปรดระบุ URL 
(ตวัอยา่ง http://www.kasikornbank.com) 
* ถา้มีมากกวา่ 1 platform และตอ้งการแยก URL ระบเุพ่ิมดา้นลา่ง 
 

________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 

โปรดระบุ URL 
(ตวัอยา่ง http://www.kasikornbank.com) 
* ถา้มีมากกวา่ 1 platform และตอ้งการแยก URL ระบเุพ่ิมดา้นลา่ง 
 

________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 

 

1 

2 

3 

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)

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)
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ส าหรับผู้ขอใช้บริการ 

เอกสารประกอบการสมัครบริการการเป็นร้านค้า 
ผ่านบริการ K Payment Gateway 
 
นิติบุคคล 
ส าหรบับคุคลธรรมดาจะยงัไมส่ามารถสมคัรใชบ้ริการ 
 

 ส าเนาหนงัสือรบัรองจดทะเบียนนิติบคุคล* หรอื ส  าเนาเอกสารจดัตัง้* (ฉบบัลา่สดุ อายไุมเ่กิน 3 เดือน) 

 ส าเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้ หรือ ส  าเนาบตัรขา้ราชการ*/รฐัวิสาหกิจ* ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนบา้นประกอบดว้ย* ยงัไม่หมดอายุ   
ณ วนัสมคัร ของผูมี้อ  านาจลงนาม (เฉพาะผูท้ี่ลงนาม) ผูต้ิดตอ่หลกั และผูใ้ชง้าน Merchant Portal (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร)  

 กรณีมีการมอบอ านาจ หนังสือมอบอ านาจ และ ส  าเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้ (กรณีคนไทย) หรือ ส  าเนา Passport* (กรณีเป็น
ชาวตา่งชาติ) ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร ของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ  

กรณีเป็นบรษัิทที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ และประกอบธุรกิจภายใต ้พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนตา่งดา้ว  

 ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนหรือเอกสารแสดงว่าเป็นส านักงานสาขา/ส  านักงานผูแ้ทน ตามพ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  
ที่นายทะเบียนกระทรวงพาณิชยอ์อกให*้ 

 ส าเนาเอกสารจดัตัง้นิติบคุคล* (ตา่งประเทศ)  

 หนังสือมอบอ านาจ (ต่างประเทศ) ที่ผูมี้อ  านาจกระท าการแทนของนิติบุคคลลงนามตามเงื่อนไขในหนังสือรบัรองการจดทะเบียน มอบอ านาจให้
ผูร้บัผิดชอบด าเนินงานในประเทศไทย และ ส  าเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เทา่นัน้ หรอื ส  าเนา Passport* (กรณีชาวตา่งชาติ) ของผูม้อบอ านาจ 
และผูร้บัมอบอ านาจ (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) 

 ส าเนาบัตรประชาชน* เฉพาะดา้นหน้าเท่านั้น หรือ ส  าเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอ  านาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใชง้าน  
Merchant Portal (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) 

หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  

 ส าเนาพระราชบญัญัติใหท้  าการจดัตัง้ (ถา้มี) 

 ส าเนาบัตรประชาชน* เฉพาะดา้นหน้าเท่านั้น หรือ ส  าเนา Passport*  (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอ  านาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใชง้าน  
Merchant Portal  (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) 

 กรณีมีการมอบอ านาจ หนังสือมอบอ านาจ และ ส  าเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้ หรือ ส  าเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของ 
ผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร)   

หา้งหุน้ส่วนสามัญ 

 ส าเนาสญัญาจดัตัง้หา้งหุน้สว่นสามญั* พรอ้มใบทะเบียนพาณิชย*์ (ฉบบัลา่สดุ อายไุมเ่กิน 3 เดือน) 

 ส าเนาบัตรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านั้น หรือ ส  าเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ)  ของ ผูมี้อ  านาจลงนาม  ผูต้ิดต่อหลัก และผูใ้ชง้าน  
Merchant Portal (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) 

 กรณีมีการมอบอ านาจ หนังสือมอบอ านาจ และ ส  าเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้ หรือ ส  าเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของ 
ผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) 

กิจการร่วมค้า 

 ส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคล* หรอื ส  าเนาเอกสารจดัตัง้นิติบคุคล* ของทกุบรษัิท (ฉบบัลา่สดุ อายไุมเ่กิน 3 เดือน) 

 ส าเนาบัตรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านั้น หรือ ส  าเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ)  ของ ผูมี้อ  านาจลงนาม  ผูต้ิดต่อหลัก และผูใ้ชง้าน 
Merchant Portal (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) 

 กรณีมีการมอบอ านาจ หนังสือมอบอ านาจ และ ส  าเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้ หรือ ส  าเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของ 
ผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) 

 กรณีกิจการรว่มคา้ที่ไมไ่ดจ้ดทะเบียนนิติบคุคล : สญัญาก่อตัง้กิจการคา้ และบตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของกิจการรว่มคา้ (ถา้มี) 
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คณะบุคคล/สมาคม/มูลนิธิ/สโมสร/สหกรณ ์

 ส าเนาใบอนญุาตจดัตัง้* (คณะบคุคล/สมาคม/มลูนิธิ/สโมสร/สหกรณ)์ และขอ้บงัคบัหรอืเอกสารที่ระบถุึงผูมี้อ  านาจลงนาม*  

 ส าเนาบัตรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านั้น หรือ ส  าเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ)  ของ ผูมี้อ  านาจลงนาม  ผูต้ิดต่อหลัก และผูใ้ชง้าน  
Merchant Portal (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) 

กรณีมีการมอบอ านาจ หนงัสือมอบอ านาจ และ ส  าเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เทา่นัน้ หรอื ส  าเนา Passport* (กรณีชาวตา่งชาติ) ของผูม้อบอ านาจ

และผูร้บัมอบอ านาจ (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) 
โรงเรียน/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน 
 ส าเนาหนงัสือจดัตัง้โรงเรยีนกบักระทรวงศกึษาธิการ/ทบวงมหาวิทยาลยั* และขอ้บงัคบัหรอืเอกสารที่ระบถุึงผูมี้อ  านาจลงนาม*  

 ส าเนาบัตรประชาชน* เฉพาะดา้นหน้าเท่านั้น หรือ ส  าเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอ  านาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใชง้าน 
Merchant Portal (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) 

 กรณีมีการมอบอ านาจ หนังสือมอบอ านาจ และ ส  าเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้หรอื ส  าเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของผูม้อบอ านาจ
และผูร้บัมอบอ านาจ (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) 

สถานทตู/สถานกงสุล 

 ส าเนาหนงัสือแตง่ตัง้การเป็นผูบ้รหิารสงูสดุของสถานทตู/สถานกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศของประเทศไทย*  

 ส าเนาบัตรประชาชน* เฉพาะดา้นหน้าเท่านั้น หรือ ส  าเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอ  านาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใชง้าน 
Merchant Portal (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) 

 กรณีมีการมอบอ านาจ หนังสือมอบอ านาจ และ ส  าเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้หรอื ส  าเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของผูม้อบอ านาจ
และผูร้บัมอบอ านาจ (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) 

วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า 
 ส าเนาใบอนญุาตรบัรองสภาพวดั/ส  าเนาหนงัสือส  าคญัแสดงการจดทะเบียนจดัตัง้มสัยิด* (บอ.3)   

 ส าเนารายชื่อคณะกรรมการอิสลามประจ ามสัยิดชดุปัจจบุนัที่รบัรองโดยนายทะเบียน*  

 ส าเนาหนงัสือตราตัง้เจา้อาวาส*  

 ส าเนาบัตรประชาชน* เฉพาะดา้นหน้าเท่านั้น หรือ ส  าเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอ  านาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใชง้าน 
Merchant Portal (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) 

กรณีมีการมอบอ านาจ หนงัสือมอบอ านาจ และ ส  าเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เทา่นัน้หรอื ส  าเนา Passport* (กรณีชาวตา่งชาติ) ของผูม้อบอ านาจและ
ผูร้บัมอบอ านาจ (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) 

หมายเหต ุ- กรณีเป็นธุรกิจเฉพาะจ าเป็นตอ้งแนบ ส  าเนาใบอนญุาตประกอบธุรกิจเฉพาะ (เช่น คลินิค โรงเรียน โรงแรม บริษัทประกัน) เพื่อประกอบการ
พิจารณา 

                -*ตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
                - กรณีเป็นการลงนามในตา่งประเทศ จะตอ้งลงนามตอ่หนา้ Notary Public ตามกระบวนการที่ธนาคารก าหนด 
                - ธนาคารสงวนสิทธิในการขอเอกสารหลกัฐานอื่นใดเพ่ิมเติมตามที่ธนาคารเห็นสมควร 
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คุณสมบัตเิบือ้งต้นของผู้ขอใช้บริการ 

 
1. เป็นรา้นคา้ที่เป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลถกูตอ้งตามกฎหมายไทย เทา่นัน้ 

2. มีภมิูล  าเนา/ส านกังานที่แน่นอนตัง้อยูใ่นประเทศไทย มีความเหมาะสมและน่าเช่ือถือ 
3. ไม่เป็นรา้นคา้ที่มีลกัษณะเป็น Merchant Aggregator คือ การที่รา้นคา้เชื่อมต่อระบบ K Payment Gateway กับรา้นคา้ย่อย (Sub Merchant) หรือ
เว็บไซตอ่ื์นๆ ที่ไมไ่ดผ้่านการลงทะเบียนไวก้บัธนาคาร  

4. ไมเ่คยมีประวตัิเสียหายในการเป็นรา้นคา้รบัช าระคา่สินคา้/บรกิาร กบัสถาบนัการเงินและ/หรอืบรษัิทบตัรเครดิตและ/หรอืผูใ้หบ้รกิารเงินโอนและ/หรือ
ผูใ้หบ้รกิาร e-wallet ใดๆ มาก่อน 

5. มีเว็บไซต/์Mobile Application ของตนเองพฒันาเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้และพรอ้มเช่ือมตอ่กบัระบบของธนาคารตามรูปแบบและวิธีทีธ่นาคารก าหนด โดย
ชื่อผูจ้ดทะเบียนเจา้ของเว็บไซต ์/Mobile Application (Registrant) จะตอ้งเป็นชื่อนิติบคุคล หรอืเป็นชื่อกรรมการผูจ้ดัการ/หุน้สว่นผูจ้ดัการที่มีอ  านาจ 
ลงนามตามหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนของนิติบคุคล (กรณีนิติบคุคล) 

6. รา้นคา้จะตอ้งมีบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั หรอืบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์และชื่อบญัชีจะตอ้งเป็นชื่อนิติบคุคล (กรณีนิติบคุคล) 
7. กรณีเป็นรา้นคา้ประเภทนิติบุคคล ตอ้งประกอบธุรกิจไม่ต  ่ากว่า 3 ปี และตอ้งมีทนุจดทะเบียนไม่ต  ่ากว่า 2 ลา้นบาท หากระยะเวลาการด าเนินธุรกิจ
และทนุจดทะเบียนไมเ่ป็นไปตามเกณฑข์า้งตน้ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการพิจารณาอนมุตัิใบสมคัรเพ่ือรบับรกิารนี ้เป็นรายๆ ไป 

8. ในการใชบ้ริการ K Payment Gateway รา้นคา้ตอ้งจดทะเบียนเงินฝากเป็นหลกัประกันหรือการจ ากัดวงเงินการท ารายการ ซึ่งจ  านวนของเงินฝากที่  
จดทะเบียนเป็นหลกัประกนัและการจ ากดัวงเงินขึน้อยูก่บัอ  านาจการพิจารณาอนมุตัิจากธนาคารโดยจะแจง้ใหท้ราบเพ่ือด าเนินการตอ่ไป 

9. การอนุมัติการเป็นรา้นคา้ผ่านบริการ K Payment Gateway ธนาคารขอสงวนสิทธิตามผลการพิจารณาของที่คณะกรรมการของธนาคารใหถื้อเป็น 
ผูต้ดัสินชีข้าด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก่อนการใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งอา่น ศกึษา และท าความเขา้ใจรายละเอียดในสว่นที่ 7 
ค าแนะน า เง่ือนไข คูมื่อการใชบ้รกิาร และขอ้ตกลงการเป็นรา้นคา้เพื่อใชบ้รกิาร K Payment Gateway 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิม่เตมิ 
สามารถติดต่อไดท่ี้ K-BIZ Contact Center 

โทร. 02-8888822 กด 3 บรกิารรา้นคา้รบับตัร  
Email Address K_BIZ_CONTACT_CENTER@KASIKORNBANK.COM 
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 หากร้านค้าของคุณอยูใ่นกลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยงกรุณาตดิต่อสาขา เพื่อรับค าแนะน าเร่ืองเงือ่นไขพเิศษ 
ประเภทธุรกิจ เอกสาร เงือ่นไขพิเศษ 

ประกนัภยั/ประกนัชีวิต - ใบอนญุาตตวัแทน/ ใบอนญุาตนายหนา้ และ 
- หนงัสือมอบอ านาจรบัเงินแทนบริษัทประกนั (ถา้มี) 

นิติบคุคลเทา่นัน้ 

สปา(นวด)/ฟิตเนส/โยคะ - เอกสารรายละเอียด Package ของรา้นคา้ 1. เป็นนิติบคุคลท่ีมีทนุจดทะเบียนมากกวา่ 2 ลา้นบาทขึน้ไป 

2. ประกอบกิจการเป็นระยะเวลาติดต่อกนัตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป 

3. ธุรกิจมีก าไรอยา่งนอ้ย 2 ปี ภายในช่วงเวลา 3 ปีลา่สดุ 

4. ต้องมีเงินฝากค า้ประกันขั้นต ่า และจดทะเบียนเงินฝากเป็น

หลกัประกนัเป็นจ านวนเงิน 1% ของยอดขายต่อเดือน หรือขัน้ต ่า 

300,000 บาท** ตามท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี ้

รา้นค้าจะตอ้งรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในอัตรารอ้ยละ 0.01 

ของจ านวนเงินสงูสดุท่ีตกลงใชเ้งินฝากเป็นหลกัประกนั ขัน้ต ่า 

100 บาท สงูสดุไม่เกิน 1,000 บาท และค่าตรวจสอบรายการ

ก่อนจดทะเบียน 50 บาท โดยให้ลูกค้าลงนามในหนังสือ

สญัญาหลกัประกันทางธุรกิจในช่องผูใ้หห้ลกัประกันดว้ยหมกึสด 

ทั้งนี ้กรณีมีคู่สมรสต้องให้คู่สมรสลงนามในช่องคู่สมรสให้

ความยินยอมดว้ย 

- หนังสือยินยอมจดทะเบียน/แก้ไขรายการจดทะเบียนสัญญา
หลักประกันทางธุ รกิจ และหนังสือแจ้งรายละเอียดการ
เปลี่ยนแปลงหลักประกัน โดยให้ลูกค้าลงนามในช่องผู้ให้
หลักประกันด้วยหมึกสด ทั้งนี ้ กรณีมีคู่สมรสต้องให้คู่สมรส 
ลงนามในช่องคู่สมรสใหค้วามยินยอมดว้ย  

- หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลการจดทะเบียน
สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ และให้ลูกค้าลงนามในช่องผู้ให้
ความยินยอมดว้ยหมกึสด 

- หนังสือมอบอ านาจ (ให้ยกเลิกการจดทะเบียนสัญญา
หลกัประกันทางธุรกิจ) และใหล้กูคา้ลงนามในช่องผูม้อบอ านาจ
ดว้ยหมกึสด 

- หนังสือยินยอมให้ธนาคารหักบัญชี โดยให้ลูกค้าลงนามใน
ช่องผูใ้หส้ญัญาดว้ยหมกึสด 

หมายเหต:ุ  

** ส  าหรบัรา้นคา้ท่ีมีการสมคัร Membership ไมร่บัพิจารณา หาก

เป็นการสมคัรสมาชิกแบบตลอดชีพ  

*** การขออนุโลมหลักประกัน ให้ขออนุมัติตามอ านาจ และ

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด 

**** กรณีรา้นคา้ไม่มีใบส าคญัแสดงความเป็นสมาชิกสมาคม ให้

ขอใบทะเบียนพาณิชย ์และใบภพ.20 ทดแทน 

ธุรกิจดงัต่อไปนี ้จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขพิเศษ 

• ธุรกิจขาย Voucher/Coupon 

• สายการบิน 

• รบัจองท่ีพกั/ศนูยบ์ริการจองท่ีพกั 
• รา้นคา้ท่ีมีการสมคัร Membership* 

• อบรม-สมัมนา (ยกเวน้ของภาครฐั) 
• ธุรกิจขายตรง (MLM) 

• สลากกินแบง่ 
• รา้นรับตัดเสือ้ผ้า (ทั้งส  าหรับให้คนไทย
และชาวต่างชาติ) 

• ตวัแทนรบัช าระเงิน (PSP) 

• แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ 
• ส านกังานทนายความ 

• สมาชิกนิตยสาร 
• สนามกอลฟ์/สโมสรออกก าลงักาย  
• สถานเสริมความงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* คา้ทองค า/ทองรูปพรรณ - ใบส าคญัแสดงความเป็นสมาชิกสมาคมคา้ทองค า*** 

* คา้อญัมณี/เพชรพลอย - ใบส าคญัแสดงความเป็นสมาชิกสมาคมคา้อญัมณี*** 

* ธุรกิจน าเท่ียว/บริษัททวัร ์ - ใบอนญุาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว (แบบ ธม.1) 

* ตวัแทนจ าหน่ายตั๋วเครื่องบิน - ใบสมาชิก IATA หรือใบแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายตั๋ ว

เครื่องบิน 

หมายเหตุ: * ธุรกิจเสี่ยงตามประกาศ ปปง. และรา้นคา้เสี่ยงสงูตาม Card scheme ซึ่งจะตอ้งอยู่ภายใตเ้ง่ือนไข
พิเศษตามแนวนโยบายการรูจ้กัรา้นคา้ Know Your Merchant (KYM) ของ ธปท. 

 

หากร้านค้าของคุณอยูใ่นกลุ่มธุรกิจต้องห้าม ณ ปัจจุบัน 
จะยงัไม่สามารถสมัครใช้บริการ K Payment Gateway / Payment Link / K SOCIAL PAY ได ้

- สินคา้ท่ีมีภาระผกูพนัตามกฎหมาย เช่น ติดภาระจ าน า จ านอง 
เช่าซือ้ 
- คาสิโน/การพนนั 

- สินคา้ละเมิดลิขสิทธ์ิ/สิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญา 
- อาวธุ หรือสว่นประกอบของอาวธุ หรืออาวธุยทุธภณัฑย์ทุโธปกรณ์  
- โอนและรบัโอนมลูค่าเงินทัง้ภายในและขา้มประเทศ  

- จดัหาคู ่
- ธุรกิจท่ีหารายไดจ้ากการระดมทนุ (Time Sharing 

Business) 
- สินคา้อบายมขุ หรือสื่อลามก อนาจาร 
- จดัหางานใหแ้รงงานต่างชาติ/สง่คนไปท างานต่างประเทศ 
- ขายยาหรือเครื่องมือแพทยต์ามใบสั่งแพทยเ์ท่านัน้ 

- สินคา้ท่ีเก่ียวกบัภาพลามก อนาจาร 
- สารเสพติดทกุชนิด 
- ธุรกิจรบัแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

- คา้วตัถโุบราณ 
- สถานบริการ/สถานเริงรมย ์

- รา้นคา้ท่ีมีลกัษณะเป็น Merchant Aggregator หรือ การท่ีรา้นคา้เช่ือมต่อระบบ K Payment Gateway กบัรา้นคา้ยอ่ย (Sub Merchant) หรือเว็บไซตอ่ื์นๆ ท่ีไมไ่ดผ้่านการลงทะเบียน
ไวก้บัธนาคาร 
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ส าหรับเจ้าหน้าทีธ่นาคาร 
Checklist คัดกรองคุณสมบัตร้ิานค้าสมัครบริการ K Payment Gateway / Payment Link / K SOCIAL PAY 
ชื่อผู้ขอใช้บริการภาษาไทย ______________________________________________________________________________________ 

ข้อ คุณสมบัตเิบือ้งต้น ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 ขอ้ 1.1 ถึง 1.5 ตอ้งผ่านครบทกุขอ้ หากไมผ่่านขอ้ใดขอ้หนึ่ง ไมส่ามารถสมคัร K Payment Gateway/ Payment Link / K SOCIAL PAY ได ้

1.1 เป็นรา้นคา้นิติบคุคลถกูตอ้งตามกฏหมายประเทศไทย (จดทะเบียนพาณิชยใ์นนามนิติบคุคล และมีการ 

จดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม แบบ ภ.พ.20)  

  

1.2 รา้นคา้จดทะเบียนนิติบคุคลมาแลว้ ไม่ต า่กว่า 6 เดือน (ส  าเนาหนงัสือรบัรอง ตอ้งเป็นฉบบัท่ีออกใหไ้วไ้มเ่กิน 

3 เดือน) 

1.3 รา้นคา้มีท่ีตัง้ส  านกังานท่ีอยูใ่นประเทศไทยเป็นหลกัแหลง่ถาวร สามารถตรวจสอบได้ 

1.4 รา้นคา้มีบญัชีเงินฝากประเภท กระแสรายวนั หรือออมทรพัย ์กบัธนาคารกสิกรไทย 

1.5 ไม่เป็น รา้นคา้ท่ีจ าหน่ายสินคา้/บริการท่ีผิดกฎหมาย ศีลธรรม หรือขดัต่อระเบียบขอ้บงัคับของธนาคาร  หน่วยงานราชการ และ/หรือ

สถาบนัออกบตัรเครดิตต่างๆ หรืออยูใ่นกลุม่ธุรกิจตอ้งหา้มตามเง่ือนไขของธนาคาร 

2 รา้นคา้มี Website/Application พรอ้มเช่ือมต่อบริการ K Payment Gateway   

3 รา้นคา้มีทีม IT/IT Outsource ส าหรบัพฒันาเช่ือมต่อระบบดว้ยตวัรา้นคา้เอง   

หากรา้นคา้ ไม่มี IT /IT Outsource ส  าหรบัพฒันาเช่ือมต่อระบบ แนะน ำใหน้ ำเสนอกำรเช่ือมต่อผ่ำนผูใ้หบ้ริกำรระบบจดักำรตำมท่ีธนำคำรก ำหนด ส ำหรบัรำ้นคำ้ท่ี

ตอ้งกำรใชบ้ริกำรรบัช ำระเงินแบบออนไลน ์ เลือก ผูใ้หบ้ริกำรระบบจดักำร  

 Bento 21006: ยงัไมร่องรบัการใชง้านบริการจดจ าเลขบตัร (Tokenization) ได ้และรองรบัผ่อนช าระไดส้งูสดุ 10 เดือน 

4 ไมเ่ป็น รา้นคา้ท่ีสมคัรใชบ้ริการเพ่ือใหบ้ริการรา้นคา้อ่ืนใชง้านต่อ ประเภท Payment Facilitator เช่น 
- Payment Service Provider (PSP) เป็น Website/Application ท่ีรบัช าระเงินแทนรา้นคา้ โดยทาง PSP จะน าเงินเขา้บญัชีใหร้า้นคา้ หรือ 
- Marketplace เป็นศูนย์รวมร้านค้าให้มาขายของบน Website /Application ของตัวเอง โดยจะมี License Marketplace จากธนาคาร 
แห่งประเทศไทย เช่น Shopee, Lazada หรือ 

- E-Commerce Plugin เป็นรา้นค้าท่ีพัฒนา Website โดยใช้โปรแกรมซอฟท์แวรส์  าเร็จรูปหรือ Plug-in เช่น WooCommerce, Shopify, 
Magento, Wordpress 

  

5 รา้นคา้ขายสินคา้/บริการ ผ่าน Social Media (เช่น Facebook, Instagram, LINE, TikTok)   

6 รา้นคา้ขายสินคา้/บริการผ่าน LINE OA (LINE Official Account) ของรา้นคา้   

 
แนวทางการเลือกวธีิเชื่อมต่อดังนี ้

ทางเลือก ผ่านเกณฑข์้อ ไม่ผ่านข้อ การเชื่อมต่อ การด าเนินการ 

1 1, 2, 3, 4 5, 6 รา้นคา้เช่ือมต่อตรงกบัระบบของธนาคาร 
 

RM สง่ใบสมคัรผ่าน Smart Serve ไป RQ 
(สามารถประสานงานฝ่าย SP ไดก้รณีตอ้งการขอค าปรกึษา) 

2 1, 4 
(2 จะผ่านหรือไมก็่ได)้ 

3 รา้นคา้เช่ือมต่อผ่านผูใ้หบ้ริการระบบ 
การจดัการรา้นคา้ตามท่ีธนาคารก าหนด   

RM สง่ใบสมคัรผ่าน Smart Serve ไป RQ 
(สามารถประสานงานฝ่าย SP ไดก้รณีตอ้งการขอค าปรกึษา) 

3 1, 2, 3 4 รา้นคา้ประเภท Payment Facilitator 1. RM refer มาท่ีฝ่าย SP ผ่าน Sale Smart  
2. SP หาแนวทางน าเสนอรา้นคา้ 

4 1, 4, 5 
(2, 3 จะผ่านหรือไมก็่ได)้ 

6 Payment Link RM สง่ใบสมคัรผ่าน Smart Serve ไป RQ 
(สามารถประสานงานฝ่าย SP ไดก้รณีตอ้งการขอค าปรกึษา) 

5 1, 4, 6 
(2, 3 จะผ่านหรือไมก็่ได)้ 

5 K SOCIAL PAY RM สง่ใบสมคัรผ่าน Smart Serve ไป RQ 
(สามารถประสานงานฝ่าย SP ไดก้รณีตอ้งการขอค าปรกึษา) 

6 1, 4, 5, 6 
(2, 3 จะผ่านหรือไมก็่ได)้ 

- Payment Link RM สง่ใบสมคัรผ่าน Smart Serve ไป RQ 
(สามารถประสานงานฝ่าย SP ไดก้รณีตอ้งการขอค าปรกึษา) 

7 1, 2, 3, 4, 5, 6 - รา้นคา้เช่ือมต่อตรงกบัระบบของธนาคาร/ 
Payment Link 

RM สง่ใบสมคัรผ่าน Smart Serve ไป RQ 
(สามารถประสานงานฝ่าย SP ไดก้รณีตอ้งการขอค าปรกึษา) 
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เจ้าหน้าทีธ่นาคารลงนามรับรองว่า ได้ด าเนินการ 

• พิสูจนต์ัวตน ผูข้อใชบ้รกิารใชบ้รกิารเรยีบรอ้ยแลว้ 
• ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของการกรอกข้อมูล เอกสารประกอบการสมัคร และหลักฐานที่เก่ียวข้องทั้งหมด รวมทั้งลายมือชื่อ 

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

02 แนะน า ขอ้ควรระวงั และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ ในการใชบ้รกิาร 
03 แจ้ง      คา่ธรรมเนียม การใชบ้รกิาร 
04 ส่งมอบ รายละเอียด ค  าแนะน า เง่ือนไข และคูมื่อการใชบ้รกิาร และ Sale Sheet ส าหรบับรกิาร K Payment Gateway 

1. ชื่อ-สกลุ: .............................................................. รหสัพนกังาน: ................... หมายเลขโทรศพัท:์ ................................  RM  PS  สาขา 
2. ชื่อ-สกลุ: .............................................................. รหสัพนกังาน: ................... หมายเลขโทรศพัท:์ ................................  RM  PS  สาขา 
3. ชื่อ-สกลุ: .............................................................. รหสัพนกังาน: ................... หมายเลขโทรศพัท:์ ................................  RM  PS  สาขา 

 
 

 




