ใบสมัคร/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเป็ นร้านค้า
(K-Merchant)
*รายละเอียดทีต่ ้ องกรอกให้ ครบถ้ วน
 สมัครใหม่  รายเก่าเพิ่มสาขา  รายเก่าเพิ่มช่องทาง/อุปกรณ์/บริการ
ชื่อนิติบุคคล หรือ ชื่อ-สกุล เจ้าของร้านค้า (ไทย)*__________________________________________________________________________________
ชื่อร้านค้า (ไทย)*______________________________________________________________________________________________________________
ชื่อร้านค้า (ENG)*(ไม่เกิน 23 ตัวอักษรปรากฎบน Slip)________________________________________________________________________________
ประเภทธุรกิจ (เลือกได้ประเภทเดียว)*  เสือ้ ผ้า  เครือ่ งสาอาง  ประดับยนต์  เครือ่ งใช้ไฟฟ้า  ร้านอาหาร  ร้านขายยา  เสริมสวย
 อุปกรณ์สื่อสาร  ร้านแว่นตา  วัสดุก่อสร้าง  อื่นๆ (โปรดระบุ)__________________________________________________________________
หากปรากฏว่าสินค้า/ประเภทธุรกิจที่ระบุไว้ไม่ตรงตามความเป็ นจริง ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธและ/หรือยกเลิกการให้บริการได้ทนั ที และร้านค้าตกลงชาระค่าปรับและ/หรือรับผิดชอบในความเสียหายที่
เกิดขึน้ ทุกประการ

ทีต่ งั้ ร้านค้า*  ที่อยูต่ ามบัตรประชาชน (กรณีบคุ คลธรรมดา) / หนังสือรับรอง (กรณีนิติบคุ คล)  ที่อยูอ่ ื่น (โปรดระบุ)
ที่ตงั้ อยูเ่ ลขที่__________หมู_่ ____หมูบ่ า้ น/อาคาร__________________ชัน้ _____แผง/ล็อก/ห้อง___________ตรอก/ซอย_____________________
ถนน__________________ตาบล/แขวง_______________อาเภอ/เขต________________จังหวัด________________รหัสไปรษณีย ์ 
ข้อมูลผู้ติดต่อหลัก เพื่อรับรหัสผ่าน/OTP/ข้อมูล/ข่าวสาร/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี /เอกสารหลักฐานสาคัญต่างๆ/ส่งคาสั่งเพื่อให้ธนาคารดาเนินการ
ต่างๆตามความประสงค์ของร้านค้า
ชื่อ–สกุล ผู้ติดต่อหลักของร้านค้า*__________________________________________โทรศัพท์มือถือเท่านั้น* 
E-mail Address ผู้ติดต่อหลักของร้านค้า* (ตัวพิมพ์ใหญ่เท่านัน้ )
หมายเหตุ : ร้านค้าตกลงยินยอมให้ผตู้ ิดต่อหลักเป็ นตัวแทนร้านค้าในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และจัดส่ง /ข้อมูลและ/หรือเอกสารใดๆ ของร้านค้าและ/หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง การรับรองสาเนาถูกต้องให้แก่
ธนาคาร การรับแจ้งข้อมูลและ/หรือเอกสารใดๆ ที่ธนาคารแจ้งและ/หรือนาส่งให้แก่รา้ นค้า ทัง้ นี ้ ธนาคารจะดาเนินการแจ้งการแก้ไข เปลี่ย นแปลงข้อมูลให้ผตู้ ิดต่อหลักยืนยันกลับมาทาง E-Mail
Address ที่ระบุขา้ งต้น โดยร้านค้ายอมรับการกระทาของผูต้ ิดต่อหลักมีผลผูกพันร้านค้าทุกประการ

บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาหรับให้ธนาคารนาเงินรายการรับชาระค่าสินค้า/บริการเข้าบัญชี และหักค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จา่ ย/ค่าปรับ
เลขทีบ่ ัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน* ---
*คาเตือน : - กรณีรา้ นค้าบุคคลธรรมดา เจ้าของร้านค้าชื่อต้องตรงกับเจ้าของบัญชีเงินฝากเท่านั้น
- กรณีรา้ นค้านิติบคุ คล บัญชีจะต้องเป็ นบัญชีชื่อนิติบคุ คลเท่านัน้ และต้องเป็ นบัญชีที่ใช้ในการสมัคร

บริการทีข่ อสมัครใช้บริการ
 บริการรับชาระสินค้า/แบบเต็มจานวน (Full Payment)
อัตราค่าธรรมเนียม Non Premium 1.60%, Premium 2.20%, Local Debit 0.55%
อัตราค่าธรรมเนียม QR Code: Thai Standard 0.00%, WeChat Pay 1.60%, Alipay 1.60%
หมายเหตุ – “QR Code” หมายถึง “รหัสชาระเงิน” ตามที่ปรากฏในข้อตกลงการเป็ นร้านค้า

 บริการแบ่งจ่ายรายเดือน (KBank Smart Pay)
รายละเอียดบริการแบ่งจ่ายรายเดือน
ร้านค้ารับผิดชอบค่าธรรมเนียมการแบ่ง
จ่ายแทนผูช้ าระเงิน (Smart Pay 0%)
ผูช้ าระเงินรับผิดชอบค่าธรรมเนียมแบ่งจ่าย

ระยะเวลาการแบ่งจ่าย
3-6 เดือน
7-10 เดือน
12-36 เดือน
3-10 เดือน
12-36 เดือน

อัตราค่าธรรมเนียมร้านค้า อัตราค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายรายเดือนต่อเดือน
ต่อรายการ (MDR)
Credit Card
Xpress Cash
1.50%
0.80%
1.00%
1.00%
0.80%
1.00%
1.00%
1.00%
1.50%
0.65%
1.00%
1.50%
1.00%

 KRP โครงการ เค แบงค์ ลอยัลตี ้ โปรแกรม แลกคะแนนสะสมการใช้บตั รเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท
 DCC บริการแปลงสกุลเงินเป็ น Home Currency โดยธนาคารจะคืนค่าธรรมเนียมที่ใช้ผ่าน DCC ในอัตรา_____% ให้กบั ร้านค้า
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อุปกรณ์/ช่องทางทีข่ อใช้บริการ
 EDC

ระบุประเภทและจานวนอุปกรณ์ กรณีสมัคร EDC แบบ SIM CARD หรือ MINI EDC ต้องกรอกใบคาขอจดทะเบียน SIM CARD
 EDC แบบ Dial_____เครื่อง (ไม่รองรับบริการ QR Code)
 EDC แบบ LAN LINE_____เครื่อง
 EDC แบบ SIM CARD_____เครื่อง
 MINI EDC_____เครื่อง (ไม่รองรับบริการ KRP โครงการ เค แบงค์ รอยัลตี้ โปรแกรม และ DCC บริการแปลงสกุลเงิน)
ชื่อ–สกุล ผู้ประสานงาน สาหรับติดตัง้ อุปกรณ์ __________________________________________ โทรศัพท์(พืน้ ฐาน/มือถือ) 

 K PLUS shop ระบุโทรศัพท์มือถือและ E-mail Address (ตัวพิมพ์ใหญ่)
(ห้ามระบุซา้ กับโทรศัพท์มือถือและ E-mail address ที่ผูกกับบริการ K PLUS shop ทีเ่ คยสมัครไว้เดิม)
นิติบุคคล
โทรศัพท์มือถือ*  E-mail Address* 
 รับชาระด้วย QR Code (Thai Standard)
 รับชาระด้วย QR บัตรเครดิต เพื่อรับชาระเงินผ่านบัตรเครดิต แบบเสมือน (Virtual Card)
 รับอุปกรณ์ mPOS _____ เครื่อง (ค่าธรรมเนียมต่อเครื่อง 2,900 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อรับชาระเงินผ่านบัตรเดบิต/เครดิต แบบพลาสติก
(Physical Card) โดยอุปกรณ์ 1 เครื่องสามารถใช้งานได้สงู สุด 4 ท่าน
ชื่อ–สกุล ผู้ประสานงาน สาหรับจัดส่ง/ติดตัง้ อุปกรณ์ ______________________________________โทรศัพท์(พืน้ ฐาน/มือถือ) 

ข้า พเจ้า ร้า นค้า และเจ้า ของบัญ ชีข อรับ รองว่า การสมัค ร/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเป็ น ร้า นค้า เป็ น ไปตามความประสงค์ข องร้า นค้า และ
รายละเอียดต่างๆ ที่ให้ไว้ในใบสมัครฯ ฉบับนีเ้ ป็ นไปตามความประสงค์ของข้าพเจ้าและเป็ นจริงทุกประการ ทัง้ นีข้ า้ พเจ้าตกลงยินยอมปฏิบั ติตามข้อตกลง
การเป็ นร้านค้า version: 11 กันยายน 2563 ที่แนบท้ายใบสมัครฯ ฉบับนีท้ กุ ประการ โดยให้ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของใบสมัครฯ ฉบับนีด้ ว้ ย ซึ่งข้าพเจ้าได้รบั
สาเนาข้อตกลงการเป็ นร้านค้าแล้วในวันที่ลงนามในใบสมัครฯ ฉบับนี ้ ทัง้ นี ้ หากข้าพเจ้าเคยสมัครใช้บริการการเป็ นร้านค้ากับธนาคารอยู่ ก่อนแล้ว ข้าพเจ้า
ตกลงว่า ในกรณีที่ขอ้ ตกลงการเป็ นร้านค้าที่แนบท้ายใบสมัครฯ ฉบับนีไ้ ม่ได้ระบุรายละเอียดเรื่องใดไว้เป็ นการเฉพาะ ให้ใช้บงั คับตามข้อตกลงฉบับเ ดิมที่
ข้า พเจ้า ได้เคยจัด ทาไว้แก่ธ นาคาร (ซึ่งต่อไปนี จ้ ะเรียกว่า “ข้อตกลงฉบั บ เดิ ม ”) ในกรณี ที่ ข ้อตกลงการเป็ นร้านค้าที่ แนบท้า ยใบสมัครฯ ฉบับ นี ้ ระบุ
รายละเอียดในเรื่องใดไว้เป็ นการเฉพาะ หรือขัดหรือแย้งกับ หรือไม่ตรงกับข้อตกลงฉบับเดิม ให้ใช้บงั คับตามข้อตกลงการเป็ นร้านค้าที่แน บท้ายใบสมัครฯ
ฉบับนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงขอลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญ (หากมี) ไว้ขา้ งท้ายนี ้
ข้อควรระวัง!! • ร้านค้าควรเข้าใจในผลิตภัณฑ์/บริการ และคาแนะนา เงื่ อนไข และคู่มือการใช้บริการ ก่อนตัดสินใจลงลายมือชื่ อ โดยเจ้าหน้าที่ ธนาคารได้ ให้คาอธิ บายข้อมูล
ผลิตภัณฑ์/บริการให้ครบถ้วนและตอบข้อซักถามจนกระจ่างแล้ว หากมีขอ้ สงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ K-BIZ Contact Center โทร. 02-8888822

หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาอนุมัติให้บริการทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนตามที่ธนาคารเห็นสมควร รวมถึงสงวนสิทธิ์ ในการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการพิจารณาตามที่ธนาคารเห็นสมควร

ลงลายมือชื่อ*____________________________________
(_______________________________________________)
ชื่อตัวบรรจงเจ้าของร้านค้า

วันที่ ___________________________________________

ตราประทับ
(ถ้ามี)

ลงลายมือชื่อ*___________________________________
(______________________________________________)
ชื่อตัวบรรจงเจ้าของบัญชี

วันที่ __________________________________________

ตราประทับ
(ถ้ามี)

สาหรับเจ้าหน้าทีธ่ นาคารให้สง่ เอกสารผ่าน SmartServe เลือกผลิตภัณฑ์ Merchant เท่านั้น
ชื่อ-สกุลเจ้าหน้าที่ธนาคาร*________________________________________รหัสพนักงาน/DSA*  โทรศัพท์มอื ถือ*  ใช้ในการแจ้งผลการสมัคร
กรณีทมี่ ีการแก้ไข,ลบ,ขูด,ขีดฆ่า ข้อความใดๆ เจ้าของร้านค้าหรือผู้มีอานาจลงนามกากับทุกจุด
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เงือ่ นไขผู้สมัคร









ธนาคารสงวนสิทธิพิจารณาอนุมตั ิการเป็ นร้านค้าตามระเบียบและตามดุลยพินิจของธนาคาร

ประเภทเครื่อง EDC

Mini EDC

บุคคลธรรมดา อายุ 20 ปี ขึน้ ไป หรือ นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
มีบญ
ั ชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันของธนาคารกสิกรไทย เฉพาะบัญชีที่มีชื่อตรงกับเจ้าของบัญชีเท่านัน้
กรณีบญ
ั ชีรว่ มจะต้องมีชื่อเจ้าของร้านค้าเป็ นชื่อเจ้าของบัญชี
ใบสมัครนีใ้ ช้สาหรับสมัครเป็ นร้านค้าใหม่/เพิ่มสาขา/เพิ่มเครื่อง/ช่องทาง/บริการ
ตรวจสอบการติดเงื่อนไขการพิจารณาจดทะเบียน AIS SIM Card ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ของเครือข่าย AIS เท่านัน้
โดยกด *919* เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก # โทรออก
ข้อความตอบกลับ “ระงับจด New/ระงับซื้อมือถือราคาพิเศษ”
(แนะนาให้รา้ นค้าไปชาระเงิน หรือเปลี่ยนเครือข่ายจากนัน้ จึงยื่นสมัครบริการ)









มีค่าบริการเครือข่าย SIM Card 107 บาทต่อเดือน ร้านค้าต้องชาระกับเครือข่ายบริการโดยตรง
ไม่ตอ้ งชาร์จเวลาใช้งาน แต่ตอ้ งชาร์จแบตเตอร์รี่เป็ นประจาเพื่อไม่ให้แบตหมด
มี Sales Slip แบบ Online เรียกดูได้ที่ website
รองรับการชาระแบบเต็มจานวน (Credit Card, Debit Card), QR code (Thai Standard, Alipay, WeChat Pay)
รองรับ บริ ก ารแบ่ง จ่ า ยรายเดื อน KBank Smart Pay นาน 3-36 เดื อ น โดยร้า นค้า สามารถเลือ กระยะเวลาและก าหนดผู้รับ ผิ ด ชอบอัตรา
ค่าธรรมเนียมได้
กาหนดวงเงินสูงสุด 20,000 บาทต่อรายการและไม่เกิน 300,000 บาทต่อเดือน สามารถเพิ่มวงเงินได้ที่ K-BIZ Contact Center 02-8888822

EDC และประเภทการเชื่อมต่อ














K PLUS shop










EDC แบบ Dial ไม่มี ค่าบริการเครือข่าย SIM Card 107 บาทต่อเดือน (ไม่รองรับการชาระแบบ QR Code)
EDC แบบ LAN LINE ไม่มี ค่าบริการเครือข่าย SIM Card 107 บาทต่อเดือน
(ติดตัง้ พร้อมสาย LAN มาตรฐาน 1.5 เมตร และ ร้านค้าจะต้องมี Port ที่มีสญ
ั ญาณ Internet)
EDC แบบ SIM Card มีค่าบริการเครือข่าย SIM Card 107 บาทต่อเดือน ร้านค้าต้องชาระกับเครือข่ายบริการโดยตรง
ต้องเสียบสายไฟเมื่อต้องการใช้งาน
รองรับการชาระแบบเต็มจานวน (Credit Card, Debit Card)
รองรับการชาระแบบ QR code (Thai Standard, Alipay, WeChat Pay) (ยกเว้น EDC แบบ Dial ไม่รองรับ)
รองรับ บริ ก ารแบ่ง จ่ ายรายเดื อน KBank Smart Pay นาน 3-36 เดื อ น โดยร้า นค้า สามารถเลือกระยะเวลาและก าหนดผู้รับผิ ดชอบอัตรา
ค่าธรรมเนียมได้
รองรับบริการ DCC บริการแปลงสกุลเงินเป็ น Home Currency (Dynamic Currency Conversion)
รองรับบริการ KRP โครงการ เค แบงก์ รอยัลตี ้ โปรแกรม (KBank Royalty Program)ใช้คะแนนสะสมแทนส่วนลดมีให้เลือก 2 แบบ คือ
1) 1,000 Point รับส่วนลด 100 บาท หรือ 2) Point เท่าราคาสินค้ารับส่วนลด 10%
กาหนดวงเงินสูงสุด 20,000 บาทต่อรายการและไม่เกิน 300,000 บาทต่อเดือน สามารถเพิ่มวงเงินได้ที่ K-BIZ Contact Center 02-8888822
(เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด)
ไม่มี ค่าบริการเครือข่าย SIM Card 107 บาทต่อเดือน
Application สามารถ Download จาก App Store หรือ Play Store (ฟรีค่า Download)
Version ที่รองรับ IOS version 9 ขึน้ ไป หรือ Android version 5 ขึน้ ไป
รองรับการชาระผ่าน QR code (Thai Standard)
ชาระด้วยเงินโอนผ่าน QR Code (Thai Standard) กาหนดวงเงินสูงสุด 50,000 บาทต่อรายการ (เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด)
ชาระด้วยบัตรผ่าน QR Code (Thai Standard) กาหนดวงเงินสูงสุด 20,000 บาทต่อรายการและไม่เกิน 3000,000 บาทต่อเดือน (เป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด)
ใบสมัคร นีส้ มัครได้ เฉพาะนิติบุคคล สาหรับบุคคลธรรมดาสมัครผ่าน Application K PLUS shop โดยลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่าน K PLUS

K PLUS shop รับบัตรเครดิต/เดบิตด้วยเครื่องรับบัตร mPOS
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ไม่มี ค่าบริการเครือข่าย SIM Card 107 บาทต่อเดือน
ไม่มี ค่าบริการรายเดือน
รับประกันอุปกรณ์เครื่องรับบัตร mPOS ระยะเวลา 1 ปี (นับจากวันที่ได้รบั เครื่อง)
Application สามารถ Download จาก App Store หรือ Play Store (ฟรีค่า Download)
โทรศัพท์มือถือและแท๊ปเล็ตต้องรองรับตัง้ แต่ IOS version 11 ขึน้ ไป หรือ Android version 7 ขึน้ ไป
รองรับการชาระบัตรเครดิ ต /เดบิต ทั้งแบบชาระเต็ มจานวน (Full Payment) และ แบ่งจ่ายรายเดื อน (KBank Smart Pay) นาน 3-36 เดื อน
โดยร้านค้าสามารถเลือกระยะเวลาและกาหนดผูร้ บั ผิดชอบอัตราค่าธรรมเนียมได้
กาหนดวงเงินสูงสุด 20,000 บาทต่อรายการและไม่เกิน 300,000 บาทต่อเดือน สามารถเพิ่มวงเงินได้ที่ K-BIZ Contact Center 02-8888822
(เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด)
ใบสมัคร นีส้ มัครได้ เฉพาะนิติบุคคล สาหรับบุคคลธรรมดาสมัครผ่าน Application K PLUS shop โดยลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่าน K PLUS
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