เอกสารเพิ่มเติม การชาระค่ าสินค้ า/บริการด้ วยบัตร
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลบริการ
การชาระค่ าสินค้ า/บริการด้ วยบัตร
1. Domain Name / URL ที่ขอใช้ บริการ
ขอใช้ บริการผ่ านเว็บไซต์ /Mobile Application (ตัวอย่าง http://www.kasikornbank.com ):
␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
หมายเหตุ: ชื่อผู้จดทะเบียนเจ้ าของเว็บไซต์ หรื อ Mobile Application (Registrant) จะต้ องเป็ นชื่อเจ้ าของร้ านค้ า (กรณีบคุ คลธรรมดา) / ชื่อ
นิตบิ คุ คล หรื อเป็ นชื่อกรรมการผู้จดั การ/หุ้นส่วนผู้จดั การที่มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิตบิ คุ คล (กรณีนิติบคุ คล)

2. รายละเอียดการรับชาระค่ าสินค้ า/บริการ (เลือกได้ หลายข้ อ)
2.1 รับชาระค่ าสินค้ า/บริการ แบบชาระเต็มจานวน (Full Payment) (กรุ ณาเลือกข้ อใดข้ อหนึ่ง*)
ร้ านค้ าเป็ นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมเรี ยกเก็บ (MDR)
ผู้ชาระเงินเป็ นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมเรี ยกเก็บ (MDR) - Convenience Fee โดยค่าธรรมเนียมเรี ยกเก็บ (MDR) จะถูก
คานวนแบบรวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม (Include Vat)
หมายเหตุ: กรณีที่ร้านค้ าไม่ได้ ระบุ ร้ านค้ าตกลงเป็ นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมเรี ยกเก็บ (MDR)
2.1.1 ประเภทบัตร
VISA
* ให้ บริ การแบบ 3D Secure
MASTERCARD * ให้ บริ การแบบ 3D Secure
JCB
* ให้ บริ การแบบ 3D Secure
TPN/UnionPay
AMEX
หมายเหตุ:
1. 3D Secure คือ มาตรฐานความปลอดภัยให้ กับผู้ชาระเงิน โดยมีกระบวนการยืนยันตัวตนเมื่อชาระเงินค่าสินค้ า/
บริ การ ป้องกันการทุจริ ตที่เกิดจากการใช้ บตั รโดยไม่พงึ ประสงค์
2. กรณีร้านค้ ามีความประสงค์จะใช้ บริ การับบัตรแบบ Non – 3D secure ธนาคารขอพิจารณาการให้ บริ การเป็ นราย
กรณี และร้ านค้ าต้ องจัดทาหนังสือรับภาระความเสีย่ งให้ ไว้ แก่ธนาคารตามรูปแบบและวิธีที่ธนาคารกาหนด
3. กรณีที่ร้านไม่ได้ ระบุ ร้ านค้ าตกลงรับชาระค่าสินค้ า/บริ การ ด้ วยบัตรประเภท VISA/MASTERCARD/JCB เท่านัน้
2.1.2 ประเทศผู้ออกบัตร (เลือกข้ อใดข้ อหนึ่ง ซึ่งจะสัมพันธ์ กับสกุลเงินที่ท่านเลือกในหน้ าที่ 2)
บัตรของประเทศไทยเท่านัน้ (กรณีเลือกใช้ ระบบ MCC และเลือกสกุลเงินบาทเท่านัน)
้
บัตรของต่างประเทศเท่านัน้ (กรณีเลือกใช้ ระบบ DCC และ/หรื อ ระบบ MCC)
บัตรของทุกประเทศทัว่ โลก (กรณีเลือกใช้ ระบบ DCC และ/หรื อ ระบบ MCC)
หมายเหตุ: กรณีที่ร้านค้ าไม่ได้ ระบุ ร้ านค้ าตกลงรับบัตรของทุกประเทศทัว่ โลก

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

1/4

เอกสารเพิ่มเติม การชาระค่ าสินค้ า/บริการด้ วยบัตร
2.1.3 ระบบสกุลเงิน :
ระบบ MCC (Multi-Currencies Conversion) (กรุณาเลือกสกุลเงิน) สาหรับบัตร VISA MASTERCARD และ JCB
สกุลเงินบาท (THB)
สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ (USD)
สกุลเงินยูโร (EUR)
สกุลเงินเยน (JPY)
สกุลเงินปอนด์ (GBP)
สกุลเงินดอลลาร์ ออสเตรเลีย (AUD)
สกุลเงินดอลลาร์ นิวซีแลนด์ (NZD)
สกุลเงินดอลลาร์ ฮ่องกง (HKD)
สกุลเงินดอลลาร์ สงิ คโปร์ (SGD)
สกุลเงินฟรังก์สวิส (CHF)
สกุลเงินอื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………
ระบบ MCC (Multi-Currencies Conversion) (กรุณาเลือกสกุลเงิน) สาหรับบัตร UnionPay
สกุลเงินบาท (THB)
สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ (USD)
สกุลเงินหยวนจีน (RMB)
ระบบ DCC (Dynamic Currencies Conversion/ระบบการเปลี่ยนแปลงสกุล เงินอัตโนมัติ) โดยร้ านค้ าจะแสดง
ราคาสินค้ า/บริ การบนหน้ าเว็บไซต์เป็ น สกุลเงินบาทเพียงสกุลเดียวเท่ านัน้ และธนาคารจะแปลงสกุลเงินไปตาม
สกุลเงิ น ของประเทศที่ อ อกบัต ร โดยสามารถใช้ บ ริ ก ารได้ ตามสกุลเงิ น ที่ ธ นาคารก าหนด สาหรั บ บัต ร VISA และ
MasterCard เท่านัน้
หมายเหตุ: กรณีที่ร้านค้ าไม่ได้ ระบุ ร้ านค้ าตกลงรับชาระค่าสินค้ า/บริ การในระบบ Multi-Currencies Conversion
ด้ วยสกุลเงินบาท
2.2 บริการแบ่ งจ่ ายรายเดือน (KBank Smart Pay) กรุ ณาเลือก
ร้ านค้ าเป็ น ผู้ชาระค่าธรรมเนียมการผ่อนชาระ ในอัตราร้ อยละ _______ ต่อรายการ ต่อเดื อน และร้ านค้ าชาระ
ค่าธรรมเนียมเรี ยกเก็บ (MDR) ในอัตราร้ อยละ _______ ต่อรายการ
ผู้ชาระเงินเป็ นผู้ชาระค่าธรรมเนียมการผ่อนชาระ ในอัตราร้ อยละ _______ ต่อรายการ ต่อเดือน และร้ านค้ าชาระ
ค่าธรรมเนียมเรี ยกเก็บ (MDR) ในอัตราร้ อยละ _______ ต่อรายการ
หมายเหตุ: บริ การแบ่งจ่ายรายเดือน (KBank Smart Pay) สามารถใช้ บริ การได้ กบั บัตร VISA/MASTERCARD/JCB ที่
ออกโดยธนาคารกสิกรเท่านัน้
3. วิธีการส่ งคาขอโอนยอดเงิน (Settlement)
วิธีการส่ งคาขอโอนยอดเงิน (Settlement) ที่ต้องการ (กรุ ณาเลือกข้ อใดข้ อหนึ่ง*)
Manual
ร้ านค้ าเป็ นผู้สง่ คาสัง่ สรุปยอดขายหรื อยกเลิกรายการสัง่ ซื ้อด้ วยตนเอง
Auto Settlement ร้ านค้ าสามารถยกเลิกรายการสัง่ ซื ้อได้ เองก่อนเวลา 21:00 น. ของวันที่มีรายการ สาหรับบัตร Visa ,Master
Card และ JCB และก่อนเวลา 22:00 น. ของวันที่มีรายการ สาหรับบัตร TPN/UnionPay จากนันระบบจะท
้
าการสรุปยอดขายรายการ
สัง่ ซื ้อให้ ทงหมดแบบ
ั้
Auto Settlement
Email Address (ตัวพิมพ์ ใหญ่ ) สาหรับรับรายงานธุรกรรม ณ สิน้ วัน
␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
หมายเหตุ: * กรณีท่ รี ้ านค้ าไม่ ได้ ระบุ ร้ านค้ าตกลงเลือกการสรุ ปยอดขายรายการสั่งซือ้ แบบ Auto Settlement
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4. ข้ อมูลการใช้ งาน Merchant Portal
ระดับของ User
Admin User
Normal User

สิทธิการใช้ งาน
สาหรับดูรายงานและข้ อมูลต่างๆ มีอานาจส่งคาขอโอนยอดเงิน (Settlement) ทารายการยกเลิก
รายการ (Void) และแก้ ไขข้ อมูลต่างๆ และเป็ นผู้รับรหัสสาหรับการเชื่อมต่อระบบ
ดูรายงานและข้ อมูลต่างๆ เท่านัน้

โปรดระบุสทิ ธิ และ Username ที่ทา่ นต้ องการ
(Username จะต้ องเป็ น E-Mail Address ที่ไม่ ซา้ กัน และไม่ เคยนามาใช้ ในระบบ K-Payment Gateway)
Username (ตัวพิมพ์ ใหญ่ )
ระดับของ User
1 ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
2 ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
3 ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
4 ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
5 ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
6 ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
5. ข้ อมูลเว็บไซต์ ของร้ านค้ า (ธนาคารขอแนะนาให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ดู ูแลทางด้ านระบบเทคนิคของร้ านค้ าเป็ นผู้กรอกข้ อมูลในส่ วน
นี)้
การรับผลตอบกลับการขออนุ มัติวงเงินของผู้ชาระเงินในการซือ้ สินค้ า/บริ การจากธนาคารแบบ Automatic (กรุ ณาเลือกข้ อใด
ข้ อหนึ่ง)
ต้ องการ โดยธนาคาร จะส่งข้ อมูลการอนุมตั ิวงเงินเข้ าสู่ Server ของร้ านค้ าทันที (ต้ องมี SSL/TLS)
ไม่ ต้องการ ร้ านค้ าสามารถตรวจสอบข้ อมูลการซื ้อสินค้ า/บริ การผ่านระบบ Online Merchant Report
กรณีต้องการผลตอบกลับแบบ Real-time กรุณากรอก:
1. Response URL ของร้ านค้ าทีใ่ ช้ รับ Response Message จากธนาคาร (เช่นhttps://www.KBank.com/rec.asp):
Callback URL ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
Notify URL␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
2.IP Address ของร้ านค้ าที่ใช้ รับ Response Message จากธนาคาร (เช่น 203.151.145.1):
␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
3. โปรโตคอลความปลอดภัยสาหรับการส่งข้ อมูลบนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
TLS 1.2 ขึ ้นไป
อี่นๆ โปรดระบุ...................................................................
4. รายชื่อผู้ให้ บริ การออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ CA (Certification Authority):
Verisign
Entrust
Baltimore CyberTrust
Thawte
อี่นๆ โปรดระบุ...................................................................
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ออกให้ เมื่อ (ว/ด/ป) .........../................/........... วันหมดอายุ (ว/ด/ป) .........../................/...........
โดยร้ านค้ า: มี TLS อยูบ่ นเครื่ อง Server ของร้ านค้ าเอง
ใช้ TLS ร่วมกับระบบอื่น (เช่น ใช้ บริ การ Web Hosting จากผู้ให้ บริ การ)
ร้ านค้ าต้ องการใช้ บริ การ Tokenization เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของข้ อมูลบัตร ต้ องการ
ไม่ต้องการ
หมายเหตุ : หากร้ านค้ ามีความประสงค์จะเก็บข้ อมูลบัตรของผู้ชาระเงิน จาเป็ นต้ องแนบเอกสาร PCIDSS เพือ่ ประกอบการพิจารณา
6. ผู้พัฒนาระบบให้ ร้านค้ า
ชื่อบริ ษัทผู้พฒ
ั นาระบบให้ ร้านค้ า_________________________________________________________________________________
ชื่อผู้พฒ
ั นาระบบ______________________________________________________________________________________________
E-Mail Address (ตัวพิมพ์ใหญ่) ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
หมายเลขโทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้ ) ␣␣␣-␣␣␣-␣␣␣␣
7. เงื่อนไขบริการอื่นๆ (สาหรับเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร)
____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
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