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ใบสมัครการเป็นร้านค้าเพื่อใช้บริการ  K-Payment Gateway                          
 
 

ส่วนที่ 1: ข้อมูลร้านค้า 
 

ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือนิติบคุคล หรือ ช่ือ-นามสกลุ เจ้าของร้านค้า (ภาษาไทย) _____________________________________________________________ 
ช่ือร้านค้าภาษาไทย  ____________________________________________________________________________________________ 
ช่ือร้านค้าภาษาองักฤษ (ตวัพิมพ์ใหญ่) 
␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 
ผู้ติดต่อหลักของร้านค้า  

ชื่อ-นามสกุล________________________________________________________หมายเลขโทรศัพท์␣␣␣-␣␣␣␣␣␣␣ 
E-Mail Address (ตวัพิมพ์ใหญ่) ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣  
(ตอ้งระบุ เพื่อรบัขอ้มลู/ใบเสร็จรบัเงิน/ก ำกบัภำษี/เอกสำรหลกัฐำนส ำคญัต่ำงๆ) 

หมายเหตุ : 1. ร้านค้าตกลงยินยอมให้ผู้ติดตอ่หลกัเป็นตวัแทนร้านค้าในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และจดัสง่ ข้อมลูและ/หรือเอกสารใดๆ ของร้านค้าและ/หรือผู้ที่
เก่ียวข้อง การรับรองส าเนาถกูต้องให้แก่ธนาคาร การรับแจ้งข้อมลูและ/หรือเอกสารใดๆ ที่ธนาคารแจ้งและ/หรือน าสง่ให้แก่ร้านค้า ทัง้นี  ้ธนาคารจะด าเนินการ
แจ้งการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมลูให้ผู้ติดตอ่หลกัยืนยนักลบัมาทาง E-Mail Address ที่ระบขุ้างต้น โดยร้านค้ายอมรับการกระท าของผู้ติดตอ่หลกัมีผลผกูพนั
ร้านค้าทกุประการ  2. ธนาคารจะด าเนินการจดัสง่ข้อมลูและ/หรือเอกสารใดๆ ทาง Email ของผู้ติดตอ่หลกั  

ที่ตัง้ร้านค้า   เหมือนกบัท่ีอยู่จดทะเบียนหนงัสือรับรอง / บตัรประชาชน (กรณีร้านค้าบุคคลธรรมดา)    ท่ีอยู่อ่ืน (โปรดระบ)ุ 
เลขที่ ____________อาคาร ________________________________________ ชัน้__________ ห้องเลขที่ ____________ หมูท่ี่________ 
ตรอก/ซอย__________________________ ถนน ______________________________แขวง/ต าบล _____________________________ 

เขต/อ าเภอ _______________________________  จงัหวดั _____________________________ รหสัไปรษณีย์␣␣␣␣␣ 
 

ส่วนที่ 2: ข้อมูลบริการ 

 
ประเภทสินค้าหรือบริการ (เลอืกอย่างใดอย่างหน่ึง)  เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย  เคร่ืองส าอาง  ประดบัยนต์  เคร่ืองใช้ไฟฟา้ 
  ร้านอาหาร  อปุกรณ์สือ่สาร  สถานพยาบาล   โรงแรม  สายการบิน    อื่นๆ(โปรดระบ)ุ________________________ 
 
วิธีการรับช าระค่าสนิค้า/บริการ (Source of Funds) 

 บตัรเครดิต/เดบิต/บตัร Xpress Cash (บตัรเงินดว่น)/บตัรอเิลก็ทรอนิกส์ (โปรดกรอกรายละเอียดในเอกสารเพิม่เตมิการช าระคา่สนิค้า/
บริการด้วยบตัร) 
 QR Code (โปรดกรอกรายละเอยีดในเอกสารเพิ่มเติม การช าระคา่สนิค้า/บริการด้วย QR Code/e-Wallet)   

      หมายเหตุ : “QR Code” หมายถึง “รหสัช าระเงิน” ตามที่ปรากฏในข้อตกลงการเป็นร้านค้าเพื่อใช้บริการ K-Payment Gateway 

 
บัญชีเงนิฝากธนาคารกสิกรไทยส าหรับให้ธนาคารน าเงนิรายการรับช าระค่าสินค้า/บริการเข้าบัญชีและหกัค่าธรรมเนียม/
ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ 

เลขที่บญัชี ␣␣␣-␣-␣␣␣␣␣-␣   
หมายเหตุ :บญัชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวนัเทา่นัน้ และกรณีร้านค้าบคุคลธรรมดาบญัชีจะต้องเป็นช่ือเจ้าของร้านค้าคนเดียวเทา่นัน้/
กรณีร้านค้านิติบคุคลบญัชีจะต้องเป็นบญัชีช่ือนิติบคุคลเทา่นัน้ 
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ร้านค้ารับรองว่า การสมคัรเป็นร้านค้าเพื่อใช้บริการ K-Payment Gateway ดงักลา่วเป็นไปตามความประสงค์ของร้านค้า และ
รายละเอียดต่างๆ ที่ให้ไว้ส าหรับการสมคัรดงักล่าวเป็นความจริงทุกประการ ทัง้นี ้ร้านค้ารับทราบ เข้าใจ ตกลงผูกพนัและปฏิบตัิตาม       
ใบสมคัรนี ้ตามรายละเอียดในสว่นท่ี 1 ข้อมลูร้านค้า สว่นท่ี 2 ข้อมลูบริการ และสว่นท่ี 3 ค าแนะน า เง่ือนไข และคูม่ือการใช้บริการ* (ซึง่มี
รายละเอียดต่างๆ เช่น ค าแนะน า หลกัเกณฑ์ ข้อตกลงการเป็นร้านค้าเพื่อใช้บริการ K-Payment Gateway version: 9930043 TH-2-20 
(v1e/PF_0220_KB989/1019) การช าระคา่ธรรมเนียม/คา่ใช้จ่าย/คา่ปรับ การกระท าโดยใช้เคร่ืองมือโอนเงินตามแตก่รณี) ที่ร้านค้าได้รับ
ในวนัท่ีสมคัร และ/หรือที่อยูใ่นเว็บไซต์/ประกาศตา่งๆ ของธนาคารท่ีเก่ียวกบัการเป็นร้านค้าเพื่อใช้บริการ K-Payment Gateway โดยให้ถือ
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของใบสมคัรนีด้้วย ทัง้นี ้หากร้านค้าเคยสมคัรเป็นร้านค้าเพื่อใช้บริการ K-Payment Gateway กับธนาคารอยู่ก่อนแล้ว 
ร้านค้าตกลงวา่ ในกรณีที่ใบสมคัรนีไ้ม่ได้ระบรุายละเอียดเร่ืองใดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ใช้บงัคบัตามข้อตกลงฉบบัเดิมที่ ร้านค้าได้เคยจดัท า
ไว้แก่ธนาคาร (“ข้อตกลงฉบับเดิม”) ในกรณีที่ใบสมคัรนี ้ระบรุายละเอียดในเร่ืองใดไว้เป็นการเฉพาะ หรือขดัหรือแย้งกบั หรือไม่ตรงกบั
ข้อตกลงฉบบัเดิม ให้ใช้บงัคบัตามใบสมคัรนี ้เพื่อเป็นหลกัฐาน ร้านค้าจึงขอลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญั (หากมี) ไว้ข้างท้ายนี ้  
การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล 
ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ข้อมลูของร้านค้าที่ให้ไว้แก่ธนาคาร หรือให้ผา่นธนาคาร หรือมีอยูก่บัธนาคาร หรือที่
ธนาคารได้รับหรือเข้าถงึได้จากแหลง่อื่น โดยมีวตัถปุระสงค์ที่จ าเป็นเพื่อการให้บริการแก่ร้านค้า การด าเนินการตามค าขอของร้านค้า
ก่อนให้บริการ การมอบหมายงานให้ผู้อื่นสนบัสนนุการให้บริการไมว่า่จะเก่ียวกบังานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานตดิตอ่สือ่สาร งาน
ติดตามทวงถาม หรืองานอื่นใดก็ตาม การโอนสทิธิและ/หรือหน้าที่ การปฏิบตัิตามกฎหมาย การบริหารความเสีย่ง การควบคมุก ากบั
ตรวจสอบ การบริหารจดัการภายในองค์กร การจดัการข้อร้องเรียน และ/หรือ เพื่อวตัถปุระสงค์อื่นใดที่จ าเป็นตอ่การด าเนินการของ
ธนาคารอยา่งมีนยัส าคญั หรือเพื่อให้ธนาคารสามารถให้บริการได้อยา่งเป็นธรรมและตอ่เนื่อง และร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคาร
เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้แกก่ลุม่ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสกิรไทย ผู้ให้บริการภายนอก ตวัแทนของธนาคาร ผู้ รับจ้างชว่งงานตอ่ 
พนัธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลติภณัฑ์ร่วมกนั (co-brand) ผู้ประมวลผลข้อมลู ผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายนอก บริษัทข้อมลูเครดติ บริษัท
จดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ บริษัทบริหารสนิทรัพย์ ผู้สนใจจะเข้ารับโอนสทิธิ ผู้ รับโอนสทิธิ ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย และ/หรือหนว่ยงาน/
องค์กร/นิติบคุคลใดๆ ที่มีสญัญาอยูก่บัธนาคาร และยินยอมให้ผู้ รับข้อมลูจากธนาคารดงักลา่ว เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลู
ดงักลา่วตอ่ไปได้ภายใต้วตัถปุระสงค์ดงักลา่ว และตกลงยินยอมให้สง่ และ/หรือ โอนข้อมลูไปเก็บไว้บน server/cloud ในประเทศตา่งๆ 
ที่เก่ียวข้อง  
รายละเอียดอื่นๆ และสทิธิ ปรากฏในนโยบายการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลในเว็บไซต์ของธนาคาร 
www.kasikornbank.com/th/privacy-policy 
ข้อควรระวงั!! 

 ร้านค้าควรเข้าใจในผลิตภัณฑ์/บริการ และค าแนะน า เง่ือนไข และคู่มือการใช้บริการ ก่อนตัดสินใจลงลายมือช่ือ โดย
เจ้าหน้าที่ธนาคารได้ให้ค าอธิบายข้อมลูผลิตภณัฑ์/บริการให้ครบถ้วนและตอบข้อซกัถามจนกระจ่างแล้ว หากมีข้อสงสยัหรือ
ต้องการสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม สามารถติดตอ่ได้ที่ K-Biz Contact Center โทร.02-8888822 

 
ลงลายมือช่ือ__________________________________ 
(_________________________________________) 
                    ช่ือตวับรรจงผู้มีอ านาจลงนาม  
วนัท่ี _______________________________________ 

ลงลายมือช่ือ__________________________________ 
(_________________________________________) 
                    ช่ือตวับรรจงผู้มีอ านาจลงนาม  
วนัท่ี _______________________________________ 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 เจ้าหน้าที่ธนาคารได้ให้ค าอธิบายข้อมลูส าคญัครบถ้วน ตอบข้อซกัถาม และได้สง่มอบข้อตกลงฯ ให้แก่ร้านค้าแล้ว 
 มีเอกสารแนบ  ลงช่ือเจ้าหน้าทีธ่นาคาร*______________________ หมายเลขโทรศพัท์*␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣  ใช้ในการแจ้ง       
ผลการสมคัร 

ตรำประทบั 

(ถำ้มี) 

ตรำประทบั 

(ถำ้มี) 
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ส่วนที่ 3 : ค าแนะน า เงื่อนไข และคู่ มือการใช้บริการ K-Payment Gateway 
 

คุณสมบัตเิบือ้งต้นของผู้สมัครใช้บริการ K-Payment Gateway  
(บริการรับช าระค่าสินค้าและบริการทางอนิเทอร์เน็ตกสิกรไทย) 

1. เป็นร้านค้าที่เป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย หรือ นิติบคุคล ท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลถกูต้องตามกฎหมาย ไทยเทา่นัน้ 
2. มีส านกังานท่ีแนน่อนตัง้อยูใ่นประเทศไทย มีความเหมาะสมและนา่เช่ือถือ 
3.    ไม่เป็นร้านค้าที่มีลกัษณะเป็น Merchant Aggregator คือ การที่ร้านค้าเช่ือมต่อระบบ K-Payment Gateway กับร้านค้าย่อย 

(Sub Merchant) หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไมไ่ด้ผา่นการลงทะเบียนไว้กบัธนาคาร  
4. ไมเ่คยมีประวตัิเสยีหายในการเป็นร้านค้ารับช าระคา่สนิค้า/บริการ กบัสถาบนัการเงินหรือบริษัทบตัรเครดิตใดๆ มาก่อน 
5. มีเว็บไซต์/Mobile Application ของตนเองพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วและพร้อมเช่ือมต่อกับระบบของธนาคาร โดยช่ือผู้ จด

ทะเบียนเจ้าของเว็บไซต์ /Mobile Application (Registrant) จะต้องเป็นช่ือเจ้าของร้านค้า (กรณีบคุคลธรรมดา)/ช่ือ นิติบคุคล  
หรือเป็นช่ือกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการที่มีอ านาจลงนามตามหนงัสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล (กรณีนิติ
บคุคล) 

6. ร้านค้าจะต้องมีบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั หรือบญัชีเงินฝากออมทรัพย์กบัธนาคารกสิกรไทย และต้องเป็นช่ือเจ้าของร้านค้า 
(กรณีบคุคลธรรมดา)/ช่ือนิติบคุคล  หรือเป็นช่ือกรรมการผู้จดัการ/หุ้นสว่นผู้จดัการที่มีอ านาจลงนามตามหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนของนิติบคุคล (กรณีนิติบคุคล) 

7. กรณีเป็นร้านค้าประเภทนิติบคุคล ต้องประกอบธุรกิจไมต่ ่ากวา่ 3 ปี และต้องมีทนุจดทะเบียนไมต่ ่ากวา่ 2 ล้านบาท  
หากระยะเวลาการด าเนินธุรกิจและทนุจดทะเบียนไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ธนาคารขอสงวนสิทธิในการพิจารณาอนมุตัิใบ
สมคัรเพื่อรับบริการนี ้เป็นรายๆ ไป 

8. ในการใช้บริการ K-Payment Gateway ร้านค้าต้องจดทะเบียนเงินฝากเป็นหลกัประกนัหรือการจ ากดัวงเงินการท ารายการ  
ซึ่งจ านวนของเงินฝากที่จดทะเบียนเป็นหลกัประกนัและการจ ากดัวงเงินขึน้อยู่กบัอ านาจการพิจารณาอนมุตัิจากธนาคารโดย
จะแจ้งให้ทราบเพื่อด าเนินการตอ่ไป 

9. การอนุมัติการเป็นร้านค้ารับบัตรผ่านบริการ K-Payment Gateway ธนาคารขอสงวนสิทธิตามผลการพิจารณาของที่
คณะกรรมการของธนาคารให้ถือเป็นผู้ตดัสนิชีข้าด 

 
 
 

ข้อตกลงการเป็นร้านค้าเพื่อใช้บริการ K-Payment Gateway  
............................................................................................................................................................ 
...................[*ขอให้ระบุข้อตกลงการเป็นร้านค้าเพ่ือใช้บริการ K-Payment Gateway]................. 

............................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 



9935066 TH-2-20 
(v1e/PF_0220_KB989/1019)                                                                                                                                     4/6 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

เอกสารประกอบการสมัครบริการ 
บริษัทจ ากัด/บริษัทมหาชนจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนจ ากดั/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลจ ากัด  

 ส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล (อายไุมเ่กิน 3 เดือน พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง) 

 ส าเนาบตัรแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา passport  (ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนา
ถกูต้อง) ของ ผู้มีอ านาจลงนาม และผู้ติดตอ่หลกั  

 กรณีมีการมอบอ านาจ หนงัสอืมอบอ านาจและส าเนาบตัรแสดงตนท่ีราชการออกให้ เช่น ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา 
passport (ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง) ของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ 

กรณีเป็นบริษัทท่ีจดทะเบยีนในตา่งประเทศ (Company register abroad has office in Thailand)  ประกอบธุรกิจภายใต้ พ.ร.บ.
การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว ต้องแนบเอกสารดงัตอ่ไปนีแ้ทนส าเนาหนงัสอืรับรอง/หนงัสอืจดทะเบียนนิติบคุคล   

 ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนหรือเอกสารแสดงวา่เป็นสานกังานสาขา/ส านกังานผู้แทน ตามพ.ร.บ. การประกอบธุรกิจ
ของคนตา่งด้าวที่นายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ (อายไุมเ่กิน 3 เดอืน พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง) 

 หนงัสอืมอบอ านาจ (ตา่งประเทศ) ที่ผู้มีอ านาจกระท าการแทนของบริษัทแมใ่นตา่งประเทศลงนามตามเง่ือนไขในหนงัสอืรับรอง
การจดทะเบียน มอบอ านาจให้ผู้ รับผิดชอบด าเนินงานในประเทศไทย 

 ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนจดัตัง้บริษัท(ตา่งประเทศ) 
หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  

 พระราชบญัญตัใิห้ท าการจดัตัง้ (ถ้าม)ี 

 ส าเนาบตัรแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา passport  (ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนา
ถกูต้อง) ของ ผู้มีอ านาจลงนาม และผู้ติดตอ่หลกั 

 กรณีมีการมอบอ านาจ หนงัสอืมอบอ านาจและส าเนาบตัรแสดงตนท่ีราชการออกให้ เช่น ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา 
passport  (ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง) ของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

 สญัญาจดัตัง้ห้างหุ้นสว่นสามญั พร้อมใบทะเบยีนพาณิชย์ 

 ส าเนาบตัรแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา passport  (ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนา
ถกูต้อง) ของ ผู้มีอ านาจลงนาม และผู้ติดตอ่หลกั 

 กรณีมีการมอบอ านาจ หนงัสอืมอบอ านาจและส าเนาบตัรแสดงตนท่ีราชการออกให้ เช่น ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา 
passport (ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง) ของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ 

กิจการร่วมค้า 

 ส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล ของทกุบริษัท (อายไุมเ่กิน 3 เดือน พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง) 

 ส าเนาบตัรแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา passport  (ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนา
ถกูต้อง) ของ ผู้มีอ านาจลงนาม และผู้ติดตอ่หลกั 

 กรณีมีการมอบอ านาจ หนงัสอืมอบอ านาจและส าเนาบตัรแสดงตนท่ีราชการออกให้ เช่น ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา 
passport (ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง) ของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ 
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คณะบุคคล/สมาคม/มูลนิธิ/สโมสร/สหกรณ์ 

 ใบอนญุาตจดัตัง้(คณะบคุคล/สมาคม/มลูนิธิ/สโมสร/สหกรณ์) และข้อบงัคบัหรือเอกสารที่ระบถุงึผู้มีอ านาจลงนาม 

 ส าเนาบตัรแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา passport  (ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนา
ถกูต้อง) ของ ผู้มีอ านาจลงนาม และผู้ติดตอ่หลกั 

 กรณีมีการมอบอ านาจ หนงัสอืมอบอ านาจและส าเนาบตัรแสดงตนท่ีราชการออกให้ เช่น ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา 
passport (ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง) ของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ 

โรงเรียน/มหาวทิยาลัย/วทิยาลยั/สถาบัน 

 หนงัสอืจดัตัง้โรงเรียนกบักระทรวงศกึษาธิการ/ทบวงมหาวิทยาลยั และข้อบงัคบัหรือเอกสารท่ีระบถุึงผู้มีอ านาจลงนาม 

 ส าเนาบตัรแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา passport  (ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนา
ถกูต้อง) ของ ผู้มีอ านาจลงนาม และผู้ติดตอ่หลกั 

 กรณีมีการมอบอ านาจ หนงัสอืมอบอ านาจและส าเนาบตัรแสดงตนท่ีราชการออกให้ เช่น ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา 
passport (ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง) ของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ 

สถานฑตู/สถานกงสุล 

 หนงัสอืแตง่ตัง้การเป็นผู้บริหารสงูสดุของสถานฑตู/สถานกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศของประเทศไทย 

 ส าเนาบตัรแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา passport  (ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนา
ถกูต้อง) ของ ผู้มีอ านาจลงนาม และผู้ติดตอ่หลกั 

 กรณีมีการมอบอ านาจ หนงัสอืมอบอ านาจและส าเนาบตัรแสดงตนท่ีราชการออกให้ เช่น ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา 
passport (ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง) ของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ 

วัด/มิสยดิ/ศาลเจ้า 

 ใบอนญุาตรับรองสภาพวดั/ส าเนาหนงัสอืส าคญัแสดงการจดทะเบียนจดัตัง้มสัยดิ (บอ.3)  

 รายช่ือคณะกรรมการอิสลามประจ ามสัยดึชดุปัจจบุนัท่ีรับรองโดยนายทะเบียน  

 หนงัสอืตราตัง้เจ้าอาวาส  

 ส าเนาบตัรแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา passport  (ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนา
ถกูต้อง) ของ ผู้มีอ านาจลงนาม และผู้ติดตอ่หลกั 

 กรณีมีการมอบอ านาจ หนงัสอืมอบอ านาจและส าเนาบตัรแสดงตนท่ีราชการออกให้ เช่น ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา 
passport (ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง) ของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ 

บุคคลธรรมดาท าการค้า 

 ใบส าคญัจดทะเบยีนพาณิชย์ (ส าหรับร้านค้า/บคุคลธรรมดาท าการค้า) 

 ส าเนาบตัรแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา passport  (ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนา
ถกูต้อง) ของ ผู้มีอ านาจลงนาม และผู้ติดตอ่หลกั 

 กรณีมีการมอบอ านาจ หนงัสอืมอบอ านาจและส าเนาบตัรแสดงตนท่ีราชการออกให้ เช่น ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา 
passport (ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง) ของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ 

หมายเหต ุ: กรณีเป็นธุรกิจเฉพาะจ าเป็นต้องแนบ ส าเนาใบอนญุาตประกอบธุรกิจเฉพาะ (เช่น คลนิิค โรงเรียน โรงแรม บริษัทประกนั) 
เพื่อประกอบการพิจารณา 
 



9935066 TH-2-20 
(v1e/PF_0220_KB989/1019)                                                                                                                          
 

ส าหรับร้านค้า 

หากมีข้อสงสยัหรือต้องการสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม สามารถติดตอ่ได้ที่ K-Biz Contact Center โทร.02-888-8822 Email Address 
K_BIZ_CONTACT_CENTER@KASIKORNBANK.COM 
 ก่อนการใช้บริการ ผู้สมคัรจะต้องอา่น ศกึษา และท าความเข้าใจรายละเอียดค าแนะน า เง่ือนไข และคูม่ือบริการ ตาม Link เว็บไซต์  
หรือ QR Code   ด้านลา่งนี ้หรือเอกสารท่ีได้รับในวนัสมคัร 
https://www.kasikornbank.com/th/Download/termandcondition/TC_ KPaymentGateway.pdf  
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