Merchant No :
ใบสมัครสมาชิกร้ านค้ าเพือรับชําระเงินค่ าสิ นค้ าและ/หรือบริการผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ต (Krungsri e-Payment)
วันที
ชือเวปไซด์ URL.WWW.
ชือเจ้าของ โดเมนเนม.
ประเภทธุรกิจ

/

/

ลักษณะสิ นค้าและบริ การ

ชือนิติบุคคลตามจดทะเบียน (ภาษาไทย)
(English)
ทะเบียนการค้า/หนังสื อรับรองเลขที/ลงวันที

เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี

บุคคลสําหรับติดต่อ
ชือ-นามสกุล
ตําแหน่ง
สถานทีตังสํานักงาน *(ธนาคารจะใช้ในการติดต่อและจัดส่ งเอกสาร)
เลขที
หมู่ที
ตรอก/ซอย
เขต/อําเภอ/กิงอําเภอ
หมายเลขโทรศัพท์
Email Address
ลักษณะการครอบครองสํานักงาน

เบอร์โทรศัพท์
e-mail address

ชืออาคาร/หมู่บา้ น
ถนน

ชันที
แขวง/ตําบล
จังหวัด

เลขทีห้อง
รหัสไปรษณี ย ์

หมายเลขโทรสาร
เจ้าของสํานักงาน

เซ้ง

เช่า

บุคคลทีติดต่อและรับ User ID และ Password จากธนาคาร เพือใช้ในการเข้าสู่ ระบบสรุ ปยอดขาย (Settlement)
ชือ (ภาษาไทย)
Name (English)
ตําแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
Email Address
***** กรุ ณาใช้ e-mail Address ทีสามารถรับ Zip File แบบมี Password ได้
ชือตัวแทนผูร้ ับผิดชอบในหน่วยงานอืน
เจ้าของ/หุน้ ส่ วน/กรรมการ
หมายเลขโทรศัพท์
ผูร้ ับผิดชอบทางด้านเทคนิค
หมายเลขโทรศัพท์
ผูร้ ับผิดชอบด้านการเงิน
หมายเลขโทรศัพท์
ผูร้ ับผิดชอบทีติดต่อลูกค้า/ผูใ้ ช้บริ การ
หมายเลขโทรศัพท์
โปรดระบุ e-mail Address สําหรับผลการทํารายการ

นามสกุล
Last name
ฝ่ าย/แผนก
หมายเลขโทรสาร

e-mail Address
e-mail Address
e-mail Address
e-mail Address
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IT
Programming Language

ASP

PHP

Perl

JSP

MasterCard

JCB

ColdFusion (V.7 or Higher)

ASP.NET

URL ของ Check out page
Response URL
SSL (Secure Socket Layer)
อยูท่ ี Server ของร้านค้า
ใช้บริ การจาก Web hosting ที
ให้บริ การ ระบุชือ

รู ปแบบการรับชําระเงินทีต้ องการใช้ บริการ (ร้ านค้ าประเภท 3D)
•

•
•

บัตรเครดิต

VisaCard

รับเฉพาะรายการ Verified by visa (Vbv), MasterCard SecureCode, J/Secure เท่านัน (รายการประเภท 3D)
รับ ทุกรายการทีชําระด้วย VisaCard, MasterCard, JCB ( รายการประเภท NON 3D)
** กรณี ทีร้านค้าเลือกรับทุกรายการ ( รายการประเภท NON 3D) ร้านค้ายินยอมรับความเสี ยงทีอาจเกิดขึนจากบัตรเครดิตทีไม่ได้ Register 3D secure
หักเงินจากบัญชีกรุ งศรี อยุธยาฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Direct Debit)
ลูกค้าเป็ นผูร้ ับภาระค่าธรรมเนียม
บริ ษทั เป็ นผูร้ ับภาระค่าธรรมเนียม
ประมาณการยอดขายผ่านอินเทอร์เน็ต..........................................บาท/เดิอน รายการสิ นค้าเฉลียประมาณ..............................บาท/รายการ

สกุลเงินทีต้ องการใช้ (เฉพาะบัตรเครดิต)
Thai Baht (THB)
British Pound (GBP)
Singapore Dollar (SGD)
China Yuan Renminbi (CNY)

US Dollar (USD)
Australian Dollar (AUD)
Danish Krone (DKK)

Euro (EUR)
Swiss Franc (CHF)
Norwegian Krone (NOK)

Japanese Yen (JPY)
Hong Kong Dollar (HKD)
Swedish Krone (SEK)

วิธีการจัดส่ งสิ นค้า
นโยบายการคืนสิ นค้ าและการคืนเงิน
ไม่สามารถคืนได้

สามารถคืนได้ เงือนไขคือ

วิธีการสรุปยอดขาย (Settlement)
ร้านค้าจัดการสรุ ปยอดขาย
แบบเต็มจํานวนเงิน (Full Deposit)
แบบแก้ไขจํานวนเงินได้ (Partial Deposit)
ร้านค้าให้ระบบส่ งคําสังซื อและสรุ ปยอดขายอัตโนมัติ เวลา........18:00.....น. ของทุกวัน
รายละเอียดบัญชีทีต้ องการรับเงินชําระค่ าสิ นค้ าและบริการ
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
ชือเจ้าของบัญชี (ไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

หมายเลขบัญชี
สาขา
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เป็ นสมาชิกร้านค้ารับบัตรเครดิตของธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) หมายเลขร้านค้า
ประวัตกิ ารรับชําระเงินด้ าน e-Commerce
เดิมใช้บริ การรับชําระเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของธนาคารอืน
VisaCard ธนาคาร
MasterCard ธนาคาร

JCB ธนาคาร

หักเงินจากบัญชีผา่ นระบบอินเทอร์เน็ต ธนาคาร
อืน ๆ โปรดระบุ
ข้าพเจ้า/บริ ษทั ขอรับรองว่ารายละเอียดทีให้ไว้กบั ธนาคารดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตรงตามความเป็ นจริ งทุกประการ และยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบ
รายละเอียดต่างๆ ของบริ ษทั หุน้ ส่ วน กรรมการ จาก Credit Bureau หน่วยอืนๆทีเกียวข้องกับบริ ษทั

ลงชือ......................................................................ร้านค้า
(
ตําแหน่ง

ลงชือ......................................................................บัญชีร้านค้า

)

(
ตําแหน่ง

ตราประทับ

)

ตราประทับ

Check List เอกสารประกอบการสมัคร กรุ ณาทําเครื องหมาย 9 ตามเอกสารทีจัดส่ งให้ธนาคารในช่องร้านค้า
เอกสารประกอบการสมัคร

ร้ านค้ า

1. สําเนาบัตรประชาชนของผูม้ ีอาํ นาจลงนาม (อายุ 20 ปี ขึนไป) กรณี ชาวต่างชาติ แสดงสําเนาหนังสื อเดินทางและ work permit
2. สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนจํากัดพร้อมวัตถุประสงค์ ต้องจดทะเบียน
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ขึนไป (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. สําเนาหนังสื อรับรองตราประทับบริ ษทั ฯ (บอจ.3)
4. สําเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม (VAT ID) (ภพ.20)
5. สําเนาหนังสื อทะเบียนพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
6. แผนที และรู ปถ่ายทีตังสถานประกอบการ **เฉพาะกรณีทีฝ่ ายตรวจสอบทุจริ ตรร้ องขอ
7. พิมพ์ตวั อย่างโฮมเพจของร้านค้า (หน้าแรกของเว็บไซต์)
8. อากรแสตมป์ 30 บาท
9. กรณี ทีเป็ นธุรกิจ Travel Agent ทีจัดนําเทียว จะต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเทียว ซึ งออกโดยการท่องเทียว กระทรวงการท่องเทียว
และกีฬา
10. กรณี เป็ นธุรกิจทีมีลิขสิ ทธิ ต้องมีเอกสารแสดงความป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ

หมายเหตุ 1. เอกสารทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องพร้อมประทับตราบริ ษทั
2. ธนาคารขอสงวนสิ ทธิ สําหรับการเปลียนแปลงข้อมูลดังกล่าวโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
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ธนาคาร

