ใบสมัคร/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเป็ นร้านค้า (K-Merchant)
*รายละเอียดที่ตอ้ งกรอกให้ครบถ้วน
ชื่อนิติบุคคลหรือชื่อเจ้าของร้านค้า (ไทย)* _________________________________________________________________________________
ชื่อร้านค้าภาษาไทย*_____________________________________________________________________________________________________
ชื่อร้านค้าภาษาอังกฤษ*(ตัวพิมพ์ใหญ่ไม่เกิน 25 ตัวอักษร)_____________________________________________________________________
ประเภทธุรกิจ*(เลือกได้ประเภทเดียว)  เสื้ อผ้า  เครื่องสาอาง  ประดับยนต์  เครื่องใช้ไฟฟ้า  ร้านอาหาร  ร้านขายยา
 อุปกรณ์สื่อสาร  ร้านแว่นตา  เสริมสวย  วัสดุก่อสร้าง  อื่นๆ(โปรดระบุ)________________________________________
E-Mail Address*(ต้องระบุเพื่อรับรหัสผ่าน/ข้อมูล/เอกสารหลักฐานสาคัญต่างๆ) (ตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น)



 ข้าพเจ้ามีความประสงค์รบั ใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิ กส์ผ่านทางอีเมลโดยมีผลกับทุกบริการของร้านค้ารับ บัตร
ที่ต้งั ร้านค้า*  ที่อยูต่ ามบัตรประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)/หนังสือรับรอง
 ที่อยูอ่ ื่น (โปรดระบุ)
ที่ต้งั อยูเ่ ลขที่___________หมู่_______หมู่บา้ น/อาคาร_______________________ชั้น______แผง/ล็อก/ห้อง________ตรอก/ซอย________________
ถนน_____________ตาบล/แขวง___________________อาเภอ/เขต___________________จังหวัด________________รหัสไปรษณีย์ 
หมายเหตุ – หากปรากฏว่าประเภทธุรกิจที่ระบุไว้ไม่ตรงตามความเป็ นจริง ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธและ/หรือยกเลิกการให้บริการได้ทนั ที และร้านค้าตกลงชาระค่าปรับ
และ/หรือรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้ นทุกประการ

หมายเลขโทรศัพท์ไว้รบั ข้อมูลข่าวสารจากธนาคาร** 
ชื่อเจ้าของร้านหรือผูป้ ระสานงานร้านค้า__________________________หมายเลขโทรศัพท์**



บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทยสาหรับให้ธนาคารนาเงินรายการรับชาระค่าสินค้า/บริการเข้าบัญชี (บัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเท่านั้น)

---

คาเตือน: กรณีรา้ นค้าบุคคลธรรมดา เจ้าของร้านค้าชื่อต้องตรง
กับเจ้าของบัญชีเงินฝากเท่านั้ น กรณีรา้ นค้านิ ติบุคคล บัญชีจะต้อง
เป็ นบัญชีชื่อนิ ติบุคคลเท่านั้ น และต้องเป็ นบัญชีที่ใช้ในการสมัคร

เลขที่บญ
ั ชี*
อุปกรณ์/ช่องทางทีข่ อใช้บริการ*  MINI EDC___เครื่อง (กรุณากรอกใบคาขอจดทะเบียน SIM CARD)
 EDC แบบ SIM CARD____เครื่อง (กรอกใบคาขอจดทะเบียน SIM CARD)
 EDC แบบ Dial (ไม่รองรับ QR Code) ____เครื่อง
 EDC แบบ LAN LINE____เครื่อง
 K PLUS shop นิ ติบุคคล (QR Thai Standard) หมายเลขโทรศัพท์/ Email Address**ห้ามซ้ ากับ K PLUS shop บุคคลธรรมดาที่เคยสมัครไว้แล้ว
บริการทีข่ อสมัครใช้บริการ
 บริการรับชาระสินค้า/บริการแบบ Full Payment อัตราค่าธรรมเนี ยม Non Premium 1.60%, Premium 2.20%, Local Debit 0.55%
อัตราค่าธรรมเนี ยม QR Code: Thai Standard 0.00%, Wechat 1.60%, Alipay 1.60%
 บริการแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay นาน 3-72 เดือน
รายละเอียดบริการแบ่งจ่ายรายเดือน
ร้านค้ารับผิดชอบค่าธรรมเนี ยมการแบ่งจ่ายแทนผู้
ชาระเงิน
ผูช้ าระเงินรับผิดชอบค่าธรรมเนี ยมแบ่งจ่าย

อัตราค่าธรรมเนี ยมร้านค้าต่อ
รายการ (MDR)
1.50%
1.00%
1.00%
1.50%
1.50%

ระยะเวลาการแบ่งจ่าย
3 - 6 เดือน
7-10 เดือน
12-72 เดือน
3-10 เดือน
12-72 เดือน

อัตราค่าธรรมเนี ยมแบ่งจ่ายต่อเดือน
Credit Card
Xpress Cash
0.80%
1.00%
0.80%
1.00%
1.00%
0.80%
1.00%
1.00%

 KRP โครงการ เค แบงค์ ลอยัลตี้ โปรแกรม แลกคะแนนสะสมการใช้บตั รเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท (MINI EDC ไม่รองรับ)
 DCC บริการแปลงสกุลเงินเป็ น Home Currency (MINI EDC ไม่รองรับ)
หมายเหตุ – “QR Code” หมายถึง “รหัสชาระเงิน” ตามที่ปรากฏในข้อตกลงการเป็ นร้านค้า

ข้า พเจ้า ร้ า นค้ า และเจ้า ของบั ญ ชี ขอรั บ รองว่ า รายละเอี ย ดต่ า งๆ ที่ ใ ห้ ไ ว้ ใ นใบสมั ค รฯ ฉบั บ นี้ เป็ นไปตามความประสงค์ ข องข้า พเจ้ า
ทุกประการ และข้าพเจ้าได้รับทราบและตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามข้อตกลงการเป็ นร้านค้า version: 15 พฤษภาคม 2562 ที่แนบท้ายใบสมัครฯ ฉบับนี้ ทุกประการ
โดยให้ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่ งของใบสมัครฯ ฉบับนี้ ด้วย ซึ่งข้าพเจ้าได้รบั สาเนาข้อตกลงการเป็ นร้านค้าแล้วในวันที่ลงนามในใบสมัครฯ ฉบับนี้ ทั้งนี้ หากข้าพเจ้าเคยสมัคร
ใช้บริการการเป็ นร้านค้ากับธนาคารอยู่ก่อนแล้ว ข้าพเจ้าตกลงว่า ในกรณีที่ขอ้ ตกลงการเป็ นร้านค้าที่แนบท้ายใบสมัครฯ ฉบับนี้ ไม่ได้ระบุรายละเอียดเรื่องใดไว้เป็ น
การเฉพาะ ให้ใช้บงั คับตามข้อตกลงฉบับเดิมที่ขา้ พเจ้าได้เคยจัดทาไว้แก่ธนาคาร (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ข้อตกลงฉบับเดิม”) ในกรณีที่ขอ้ ตกลงการเป็ นร้านค้าที่แนบ
ท้ายใบสมัครฯ ฉบับนี้ ระบุรายละเอียดในเรื่องใดไว้เป็ นการเฉพาะ หรือขัดหรือแย้งกับ หรือไม่ตรงกับข้อตกลงฉบับเดิม ให้ใช้บงั คับตามข้อตกลงการเป็ นร้านค้าที่แนบ
ท้ายใบสมัครฯ ฉบับนี้ เพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงขอลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญ (หากมี) ไว้ขา้ งท้ายนี้

ลงลายมือชื่อ*_________________________________
(___________________________________________)
ชื่อตัวบรรจงเจ้าของร้านค้า
วันที่ _______________________________________

ตราประทับ
(ถ้ามี)

ลงลายมือชื่อ*_________________________________
(___________________________________________)
ชื่อตัวบรรจงเจ้าของบัญชี
วันที่ _______________________________________

ตราประทับ
(ถ้ามี)

เจ้าหน้าที่ธนาคารได้ให้คาอธิบายข้อมูลสาคัญครบถ้วน ตอบข้อซักถาม และได้ส่งมอบข้อตกลงให้แก่รา้ นค้า/เจ้าของบัญชีแล้ว
มีเอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบ

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร*_______________________________________รหัสพนักงาน/รหัสDSA* 
หมายเลขโทรศัพท์*  ใช้ในการแจ้งผลการสมัคร

กรณีที่มีการแก้ไข, ลบ, ขูด, ขีดฆ่า ข้อความใดๆ
กรุณาให้เจ้าของร้านค้าผูม้ ีอานาจลงนามลงนามกากับทุกจุด

สถานที่จดั ส่งใบสมัคร:
ส่วนตรวจสอบคาขอใช้บริ การ ฝ่ ายคช. ชั้น 6 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย สานั กงานแจ้งวัฒนะ อาคาร
เมืองทองธานี เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เงือ
่ นไขผูส
้ ม ัคร






บุคคลธรรมดา อายุ 20 ปี ขึน
้ ไป หรือ นิตบ
ิ ค
ุ คลทีจ
่ ดทะเบียนในประเทศไทย
ื่ ตรงกับเจ ้าของบัญชีเท่านัน
มีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันของธนาคารกสิกรไทย เฉพาะบัญชีทม
ี่ ช
ี อ
้
ื่ เจ ้าของร ้านค ้าเป็ นชือ
่ เจ ้าของบัญชี
กรณีบัญชีรว่ ม จะต ้องมีชอ
ใบสมัครนีใ้ ช ้สาหรับสมัครบริการใหม่ หรือขอเพิม
่ บริการ เช่น Smart Pay, DCC, KRP, K PLUS shop
(นิตบ
ิ ค
ุ คล)
ตรวจสอบการติดเงือ
่ นไขการพิจารณาจดทะเบียน AIS SIM Card ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ของเครือข่าย
AIS เท่านัน
้ โดยกด *919* เลขทีบ
่ ัตรประชาชน 13 หล ัก # โทรออก
้ มือถือราคาพิเศษ”
ข้อความตอบกล ับ “ระง ับจดNew/ระง ับซือ
(แนะนาให ้ร ้านค ้าไปชาระเงิน หรือเปลีย
่ นเครือข่ายจากนัน
้ จึงยืน
่ สมัครบริการ)

ประเภทเครือ
่ ง EDC
Mini EDC








ื่ มต่อแบบ
EDC เชอ
SIM Card






มีคา่ บริการเครือข่าย SIM Card 107 บาทต่อเดือน ร ้านค ้าต ้องชาระกับเครือ
่ ข่ายบริการโดยตรง
ไม่ต ้องชาร์จเวลาใช ้งาน แต่ต ้องชาร์จแบตเตอร์รเี่ ป็ นประจาเพือ
่ ไม่ให ้แบตหมด
มี Sales Slip แบบ Online เรียกดูได ้ที่ website
รองรับการชาระแบบเต็มจานวน (Credit Card, Debit Card), QR code (Thai Standard, Alipay, Wechat)
รองรับบริการพิเศษ Smart Pay (ผ่อนชาระ) 0% นาน 3-10 เดือน โดยร ้านค ้าสามารถเลือกบริการจาก
ตัวเครือ
่ งเพือ
่ กาหนดผู ้รับผิดชอบอัตราค่าธรรมเนียมได ้
กาหนดวงเงินสูงสุด 20,000 บาทต่อรายการ 300,000 บาทต่อเดือน สามารถเพิม
่ วงเงินได ้ที่ K-BIZ
Contact Center 02888 8822

มีคา่ บริการเครือข่าย SIM Card 107 บาทต่อเดือน ร ้านค ้าต ้องชาระกับเครือ
่ ข่ายบริการโดยตรง
ต ้องเสียบสายไฟเมือ
่ ต ้องการใช ้งาน
รองรับการชาระแบบเต็มจานวน(Credit Card, Debit Card), QR code (Thai Standard, Alipay, Wechat)
รองรับบริการพิเศษ*
 Smart Pay (ผ่อนชาระ) 0% นาน 3-10 เดือน โดยร ้านค ้าสามารถเลือกบริการจากตัวเครือ่ งเพือ่
กาหนดผู ้รับผิดชอบอัตราค่าธรรมเนียมได ้
 DCC (Dynamic Currency Conversion) บริการรับบัตรเครดิตต่างประเทศด ้วยสกุลเงิน Home
Currency



KRP (KBank Royalty Program) บริการใช ้คะแนนสะสมแทนส่วนลดมีให ้เลือก 2 แบบคือ 1)
1000 Point รับส่วนลด 100 บาท หรือ 2) Point เท่าราคาสินค ้ารับส่วนลด 10%

ื่ มต่อแบบ LAN LINE
EDC เชอ







ไม่ม ี ค่าบริการเครือข่าย SIM Card 107 บาทต่อเดือน
ั ญาณ Internet
ร ้านค ้าจะต ้องมี Port ทีม
่ ส
ี ญ
สาย LAN มาตรฐาน 1.5 M
ต ้องเสียบสายไฟเมือ
่ ต ้องการใช ้งาน
รองรับการชาระแบบเต็มจานวน(Credit Card, Debit Card), QR code (Thai Standard, Alipay, Wechat)
่ มต่อแบบ SIM Card
รองรับบริการพิเศษ* ได ้เหมือน EDC เชือ








ไม่ม ี ค่าบริการเครือข่าย SIM Card 107 บาทต่อเดือน
ร ้านค ้าเสียค่าโทรศัพท์ตาม package โทรศัพท์พน
ื้ ฐาน 1 ครัง้ ต่อ 1 รายการ
ต ้องเสียบสายไฟเมือ
่ ต ้องการใช ้งาน
รองรับการชาระแบบเต็มจานวน (Credit Card, Debit Card) เท่านัน
้
่ มต่อแบบ SIM Card
รองรับบริการพิเศษ* ได ้เหมือน EDC เชือ
ไม่รองรับ QR code (Thai Standard, Alipay, Wechat)

ื่ มต่อแบบ Dial
EDC เชอ

K PLUS shop









ไม่ม ี ค่าบริการเครือข่าย SIM Card 107 บาทต่อเดือน
Application สามารถ Download จาก App Store หรือ Play Store (ฟรีคา่ Download)
Version ทีร่ องรับ iPhone version 9 ขึน
้ ไป หรือ Android version 5 ขึน
้ ไป
รองรับการชาระผ่าน QR code (Thai Standard)
ชาระผ่าน QR Code (Thai Standard) สูงสุด 50,000 บาทต่อรายการ
่
ใบสมัคร K PLUS shop นีส
้ มัครได ้ เฉพาะนิตบ
ิ ค
ุ คล สาหรับบุคคลธรรมดาสมัครผ่านแอพพลิเคชัน
K PLUS shop โดยลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่าน K PLUS shop

