
 

 

ใบสมคัร/เปล่ียนแปลงรายละเอียดการใชบ้ริการช่องทางการเช่ือมตอ่ (API) 

 นิติบุคคล  บุคคลธรรมดา (กรณีสมคัรใชบ้ริการ POS Partner) 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีของรา้นคา้*  

ช่ือนิติบุคคล/บุคคลเจา้ของรา้นคา้ /ช่ือผูใ้หบ้ริการ (ไทย)*......................................................................................................... 

ช่ือรา้นคา้ (ไทย)*......................................................................................................................................................................... 

ช่ือรา้นคา้ (องักฤษ) (ตวัพิมพใ์หญ่เท่าน้ัน)*…………………................................................................................................................. 

ประเภทสินคา้/บริการ/ธุรกิจ (ระบุประเภทสินคา้/บริการ/ธุรกิจ เพียงประเภทเดียวเท่าน้ัน)*................................................... 

*หมายเหต ุ– หากปรากฏว่าประเภทธุรกิจท่ีระบุไวไ้ม่ตรงตามความเป็นจริง ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธและ/หรือยกเลิกการใหบ้ริการ

ไดท้นัที และรา้นคา้ตกลงช าระค่าปรบัและ/หรือรบัผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนทุกประการ 

ช่ือผูป้ระสานงานรา้นคา้*………………………............................................................................................................................................ 

หมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีติดต่อไดแ้ละรบัขอ้มูลข่าวสารจากธนาคาร*  

ส าหรบัรา้นคา้ (กรณีไม่ผ่าน POS หรือ PSP) / ผูใ้หบ้ริการ POS / ผูใ้หบ้ริการ PSP เท่านั้น 

E-Mail Address (ตวัพิมพใ์หญเ่ท่าน้ัน)..................................................................................................................................... 

*หมายเหต ุ– โปรดระบุ E-Mail Address ใหช้ดัเจน เพ่ือใหธ้นาคารจดัส่งรหสัประจ  าตวั/ขอ้มูล/เอกสารหลกัฐานส าคญัตา่งๆ 

URL Callback ส าหรบัรบัขอ้มูล ............................................…………………..............................................................…………………………... 

IP Address ส าหรบัรบัขอ้มูล....................................................................................................................................................... 

IP Address ส าหรบั Report ณ ส้ินวนั  เหมือน IP Address ส าหรบัรบัขอ้มูล อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................... 

ที่อยูส่  าหรบัติดต่อ*     ท่ีอยู่ตามบตัรประชาชน/ตามหนังสือรบัรอง      ท่ีอยูอ่ื่น (โปรดระบุ)  

ท่ีตั้งอยูเ่ลขท่ี............................. หมู.่.............. อาคาร/ตึก....................................... ชั้น...................แผง/ล็อก/หอ้ง...................... 

ตรอก/ซอย...............................................ถนน......................................................ต าบล/แขวง.....................................................

อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย ์  

บญัชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทยของรา้นคา้ส าหรบัใหธ้นาคารน าเงินรายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการเขา้บญัชี 

เลขท่ีบญัชี*                                                                    (บญัชีออมทรพัยห์รือกระแสรายวนัเท่าน้ัน) 

หมายเหตุ  กรณีรา้นคา้บุคคลธรรมดา บญัชีจะตอ้งเป็นช่ือเจา้ของรา้นคา้คนเดียวเท่าน้ัน กรณีรา้นคา้นิติบุคคล บญัชีจะตอ้งเป็นบญัชีช่ือนิติบุคคลเท่าน้ัน 

อุปกรณ/์ช่องทางที่ใชบ้ริการ API*  Website   Application   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………..........................………………….......………… 

 POS Partner (Point of Sale) : …….……….............…............… Partner Shop ID (เลือก POS โปรดระบุ)……....................................………   

บริการที่ขอสมคัรใชบ้ริการ*    QR Thai Standard  QR Credit card   MyPromptQR    Alipay    Tenpay (Wechat) 

ค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการ  ค่าเช่ือมต่อ 150,000 บาท – กรณีรา้นคา้ใชบ้ริการ POS Partner ไม่มีค่าเช่ือมต่อ 

QR Thai Standard QR Credit card Alipay Tenpay (Wechat) 

0.00% 

(ถึง 30 มิ.ย. 2565 หรือจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง) 

Non Premium1.60% 

Premium 2.20% 

1.60% 1.60% 

รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการ POS/ผูใ้หบ้ริการ PSP (“ขา้พเจา้”) ขอรบัรองวา่ รายละเอียดต่างๆ ท่ีใหไ้วใ้นใบสมคัรฯ ฉบบัน้ีเป็นไปตาม

ความประสงคข์องขา้พเจา้ทุกประการ และขา้พเจา้ไดร้บัทราบและตกลงยินยอมปฏิบัติตามขอ้ตกลงการใชบ้ริการช่องทางการ

เช่ือมต่อ (API) version :  30 สิงหาคม 2564  ท่ีแนบทา้ยใบสมคัรฯ ฉบบัน้ีทุกประการ โดยใหถื้อวา่เป็นส่วนหน่ึงของใบสมคัร

ฯ ฉบบัน้ีดว้ย ซ่ึงขา้พเจา้ไดร้บัส าเนาขอ้ตกลงการใชบ้ริการช่องทางการเช่ือมต่อ (API) แลว้ในวนัท่ีลงนามในใบสมคัรฯ ฉบบัน้ี 

เพ่ือเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงขอลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญั (หากมี) ไวข้า้งทา้ยน้ี 

 

ลงลายมือชื่อ ...........................................................                                  ลงลายมือชื่อ .................................................................  

(..................................................................................)                             (.................................................................................) 

     ชื่อตวับรรจงผูม้ีอ านาจลงนามของรา้นคา้             ชื่อตวับรรจงผูม้ีอ านาจลงนามของ 

           ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการ/ผูใ้หบ้ริการ PSP   

 

วนัท่ี............................................................................    วนัท่ี ............................................................................... 

        

ประทบัตรา 

(หากมี) 

ประทบัตรา 

(หากมี) 

ลบ, ขดู, ขีดฆ่า ขอ้ความใดๆ  

กรุณาใหเ้จา้ของรา้นคา้ผูมี้อานาจลงนามก ากบัทุกจุด 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

0 8 1  3 8 8  5 5 5 5

15 มกราคา 2565

 นายเคแบงค์ รักไทย

กสิกรมินิมาร์ท

KASIKORN MINIMART
ร้านขายสินค้าทั่วไป

นายประสานงาน เคแบงค์

เคแบงค์ รักไทย

 นายเคแบงค์ รักไทย

รหัสร้านค้าที่มาใช้ POS partner 
กำหนดเองได้ ไม่เกิน 20 หลัก เช่น SS000001 เป็นต้นระบุชื่อ Partner  หรือ Partner name
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