
(สําหรับเจาหนาที่วิเคราะหเทานั้น) 

เลขที่เอกสาร

วันที่รับ

เวลา   วันที่ / /

1. ขอมูลรานคารับบตัรอเิล็กทรอนิกส

ชื่อรานคา

จดทะเบียนพาณิชย (กรุณาแนบสําเนาใบทะเบียนพาณิชย) ไมจดทะเบียนพาณิชย (ขามไปขอที่ 1.3)

1.1 ชื่อจดทะเบียนประกอบธุรกิจ (ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน/ใบทะเบียนพาณิชย)

ชื่อ (ภาษาไทย)

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

เลขที่หนังสือรับรอง/เลขทะเบียนพาณิชย

1.2 สถานที่ตั้ง (ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน/ใบทะเบียนพาณิชย)

สํานักงานตั้งอยูเลขที่ อาคาร/หมูบาน

ตรอก/ซอย ถนน

อําเภอ/เขต จังหวัด

โทรศัพท โทรศัพทเคล่ือนที่

1.3 ขอมูลผูมีอํานาจกระทําการแทน/เจาของรานคา

1.3.1 ผูมีอํานาจลงนาม คนที่ 1

ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย) นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ

ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ) ที่ตรงกับหนังสือเดนิทาง Mr./Mrs./Miss/Other

เลขประจําตัวประชาชน/หนังสอืเดินทาง

ที่อยูตามทะเบียนบาน

เลขที่ อาคาร/หมูบาน ชั้น  ตรอก/ซอย

ถนน ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย  โทรศพัท

โทรศัพทเคล่ือนที่ e – mail address

1.3.2 ผูมีอํานาจลงนาม คนที่ 2

ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย) นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ

ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ) ที่ตรงกับหนังสือเดนิทาง  Mr./Mrs./Miss/Other

เลขประจําตัวประชาชน/หนังสอืเดินทาง

ที่อยูตามทะเบียนบาน

เลขที่ อาคาร/หมูบาน ชั้น  ตรอก/ซอย

ถนน ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย  โทรศพัท

โทรศัพทเคล่ือนที่ e – mail address

1.4 ชื่อสถานประกอบธุรกิจ (ชื่อรานคาและขอมูล ที่ใชปรากฏบน SALES SLIP เปนภาษาอังกฤษ ไมเกิน 23 ตัวอักษร เทานั้น)

ชื่อตามปายหนาราน 

ชื่อสาขา/ที่ตั้งรานคา

หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได T . 0

1.5 สถานที่ติดต้ังเครื่องรับรายการบัตร (EDC)

ที่อยูเดียวกับที่ระบุในขอ 1.2 (สถานที่ตั้งจดทะเบียน) ที่อยู อื่นๆ (โปรดระบุดานลาง)

สํานักงานตั้งอยูเลขที่  อาคาร/หมูบาน ชั้น

ตรอก/ซอย  ถนน ตาํบล/แขวง

อําเภอ/เขต  จังหวัด รหัสไปรษณีย

เลขประจําตัวผูเสียภาษี ลําดับสาขาที่

e – mail address Website

ใบสมัครรานคารับบัตรอิเล็กทรอนิกส

หมู

     

     

  หมู

  หมู

    ตําบล/แขวง

รหัสไปรษณีย

เลขประจําตัวผูเสียภาษี

ชั้น     หมู



1.6 ผูประสานงานของรานคา กรณีธนาคารติดตอเพื่อเขาติดต้ังเครื่องรับรายการบัตร (EDC)

บุคคลเดียวกับที่ระบุในขอ 1.3.1 (ผูมีอํานาจลงนาม คนที่ 1) บุคคลเดียวกับที่ระบุในขอ 1.3.2 (ผูมีอํานาจลงนาม คนที่ 2) บุคคลอ่ืน (โปรดระบุดานลาง)

ชื่อ – สกุล นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ  ตําแหนง

โทรศัพท โทรศัพทเคล่ือนที่

1.7 ที่อยูในการออกใบเสร็จรับเงิน (กรุณาแนบ

ที่อยูเดียวกับที่ระบุในขอ 1.2 (สถานที่ตั้งจดทะเบียน) ที่อยูเดียวกับที่ระบุในขอ 1.5 (สถานที่ติดต้ังเครื่องรับรายการบัตร)

2. ขอมูลธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ 

ระยะเวลาประกอบธุรกิจ ป   เวลาทําการ      เวลาเปด น. เวลาปด น.

ประมาณการยอดใชบริการผานเครื่องรับรายการบัตร (EDC) บาท/เดือน ยอดขายสินคา/บริการ บาท/ครั้ง

1) ธนาคาร % 2) ธนาคาร %

3. อัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บเงิน (Merchant Discount Rate : MDR)

รานคาตกลงชําระคาธรรมเนียมเรียกเก็บเงินตาม SALES SLIP ดังนี้

(สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร : เจาหนาที่ธนาคารเปนผูระบุอัตราคาธรรมเนียมโดยไดรับความยินยอมจากทางรานคา)    

% % %

% % %

หมายเหตุ : - บัตร Non Premium  หมายถึง บัตรเครดิตประเภททั่วไป ( Classic / Gold )

- บัตร Premium  หมายถึง บัตรเครดิตประเภทพิเศษ ( Titanium / Platinum / Signature / Infinite )

4. บัญชเีงินฝากที่ใหธนาคารนําเงินรายการรับบตัรอิเล็กทรอนกิสเขาบัญช ี

ประเภทบัญชี เผ่ือเรียก กระแสรายวัน ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี

สาขา เลขที่บัญชี

ไมตองการเขาใชระบบ ตองการเขาใชระบบโดยบุคคลเดียวกับในขอ 1.3.1 (ผูมีอํานาจลงนาม คนที่ 1)

ตองการเขาใชระบบโดยบุคคลเดียวกับในขอ 1.3.2 (ผูมีอํานาจลงนาม คนที่ 2) ตองการเขาใชระบบโดยบุคคลอื่น (โปรดระบุดานลาง พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน)

ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย) นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ

ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ) ที่ตรงกับหนังสือเดนิทาง  Mr./Mrs./Miss/Other

เลขประจําตัวประชาชน/หนังสอืเดินทาง

โทรศัพทเคล่ือนที่ e – mail address

ประทับตรา ประทับตรา
(ถามี) (ถามี)

   ลงชื่อ รานคา/ผูมีอํานาจลงนาม คนที่ 1 ลงชื่อ เจาของบัญชี
 ( )  ( )

   ลงชื่อ รานคา/ผูมีอํานาจลงนาม คนที่ 2 ลงชื่อ เจาของบัญชี
 ( )  ( )

   ลงชื่อ พยาน ลงชื่อ พยาน

 ( )  ( )

บัตรเครดิต ตางธนาคาร

Non  Premium

Premium

        รานคา/เจาของบัญชี ขอรับรองวา รายละเอียดตาง ๆ ที่ระบุไวในใบสมัคร และ/หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวของกับใบสมัครนี้ และ/หรือที่รานคา/เจาของบัญชี ไดแจงให

ธนาคารทราบเปนความจริงทุกประการ และรานคา/เจาของบัญชีตกลงผูกพันปฏบิัติตามรายละเอียดในใบสมัครนี้รวมถึงเอกสารแนบทาย และ/หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวของกับ

ใบสมัครนี้ ตลอดจนคูมือตาง ๆ และขอตกลงรานคารับบัตรอิเล็กทรอนิกสที่ธนาคารไดมอบใหรานคา และที่ธนาคารกําหนดจะไดหรือแกไขเพ่ิมเติมและแจงใหรานคาทราบ ซึ่งให

ถือเปนสวนหนึ่งของใบสมัครนี้ดวย

        ทั้งนี้ รานคารับทราบวาการพิจารณาวาจะอนุมัติใหรานคาเปนสถานที่รับบัตรอิเล็กทรอนิกสหรือไมขึ้นอยูกับดุลพินิจของธนาคารและเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่

ธนาคารกําหนด โดยธนาคารจะแจงผลการพิจารณาใหรานคาทราบตอไป ในกรณีที่ธนาคารพิจารณาไมอนุมัติรานคาเปนสถานที่รับบัตรอิเล็กทรอนิกส รานคา/เจาของบัญชี ตกลง

วาธนาคารไมตองคืนใบสมัครและเอกสารประกอบตาง ๆ ที่รานคา และ/หรือเจาของบัญชีไดยื่น และ/หรืออาจจะมีการยื่นเพ่ิมเติมเพ่ือการสมัคร และ/หรือใชบริการตามที่

ธนาคารกําหนด

5. ขอมูลบุคคลเขาใชงานระบบ Merchant Portal (บริการตรวจสอบยอดขายและใบเสร็จรับเงินผานระบบ online)

MDR

ประเภทบริการ บัตรเดบติ บัตรเครดิต GSB

เครื่องรับรายการบัตร 

(EDC)

ไมเคยติดตั้ง

ธนาคารที่ใชบริการปจจุบัน

MDR


