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ส ำหรับผู้ขอใชบ้ริกำร 
 

รำยละเอียดและเง่ือนไขกำรเป็นร้ำนค้ำ (K-Merchant) 
เง่ือนไขผู้ขอใช้บริกำร 
• บคุคลธรรมดา อาย ุ20 ปีขึน้ไป หรือนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  
• มีบญัชีออมทรพัย ์หรือบญัชีกระแสรายวันของธนาคารกสิกรไทย กรณีรา้นคา้บุคคลธรรมดา ชื่อบญัชีจะตอ้งตรงกับชื่อเจา้ของรา้นคา้เท่านั้น  กรณีบญัชีร่วม

จะตอ้งมีชื่อเจา้ของรา้นคา้เป็นชื่อเจา้ของบญัชีรว่มดว้ย กรณีรา้นคา้นิติบคุคล บญัชีจะตอ้งเป็นบญัชีชื่อนิติบคุคลเท่านัน้  
• กรณีรา้นคา้ทั่วไปซึ่งไม่ใช่รา้นคา้ท่ีประกอบธุรกิจท่ีธนาคารตอ้งพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครใชบ้ริการรบัค าสั่งซือ้สินคา้/บริการผ่านแบบฟอรม์การสั่งซือ้ (MAIL/ 

E-MAIL/TELE ORDER) รา้นคา้ตอ้งจดทะเบียนเงินฝากเป็นหลักประกัน 1% ของยอดขายต่อเดือน หรือ ขั้นต ่า 200,000 บาท หรือตามท่ีธนาคารพิจารณา
เห็นสมควร 

• กรณีสมัครใชบ้ริการ EDC แบบ SIM Card สามารถตรวจสอบเงื่อนไขการพิจารณาจดทะเบียน AIS SIM Card ผ่านเครือข่ายหมายเลขโทรศพัทเ์ครือข่ายของ 
DTAC หรือ AIS โดยปฏิบติัตามขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้
1. ส าหรบัเครือขา่ย DTAC กด *126*1*เลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี # โทรออก  

ส าหรบัเครือขา่ย AIS กด *919* เลขทีบ่ตัรประชาชน 13 หลัก # โทรออก  
2. กรณีไดร้บัขอ้ความตอบกลบั “ระงบัจด New/ระงบัซือ้มือถือราคาพิเศษ” แนะน าใหผู้ข้อใชบ้รกิารช าระเงินกบัผูใ้หบ้รกิารก่อนสมคัร 

• **ค ำเตือน** 
1. ผูข้อใชบ้รกิารจะไม่เปิดเผยขอ้มลูใดๆ ที่เกี่ยวกบัขอ้มลูของผูช้  าระเงิน ขอ้มลูการช าระค่าสินคา้/บริการ แก่บคุคลอ่ืนใด และจะไม่น าไปใชก้บัธุรกิจอื่น เวน้แต่  

จะไดร้บัความยินยอมจากธนาคารหรือเจา้ของขอ้มลูเป็นลายลกัษณอ์กัษรก่อน 
2. ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งไม่จัดเก็บขอ้มลูหมายเลขบตัร วันท่ีบตัรหมดอายขุองบตัร และรหัส CVV ของผูช้  าระเงิน เวน้แต่ไดร้บัความยินยอมจากธนาคารก่อน 

และจะตอ้งมีรูปแบบการจัดเก็บเป็นไปตามมาตรฐานท่ีธนาคารและบริษัทบัตรเครดิตไดก้ าหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั และผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งระมัดระวัง  
ในการเก็บรกัษาขอ้มลูอ่ืนๆ ของผูช้  าระเงิน 

3. ในกรณีท่ีเกิดความเสยีหาย ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผิดชอบชดใชค่้าเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้หมด 
• ธนาคารสงวนสิทธิพิจารณาอนมุติัการเป็นรา้นคา้ตามระเบียบและตามดลุยพินิจของธนาคาร 
รูปแบบกำรให้บริกำร 

 K SHOP K SHOP + mPOS EDC 

 

       

 

ขนำดของร้ำนค้ำ รา้นคา้ขนาดเล็ก 
รา้นคา้ขนาดเล็ก 

ที่มีการรบัช าระเงินนอกสถานที ่
รา้นคา้ขนาดกลาง-ใหญ่ 
ที่มีต าแหน่งที่ตัง้ถาวร 

อุปกรณเ์ช่ือมต่อ 

เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายโทรศพัทม์ือถือที่รองรบั
ระบบ iOS  

9 ขึน้ไป  
หรือ Android 5.0 ขึน้ไป 

เชื่อมต่อสญัญาณ Bluetooth  
ผ่านโทรศพัทม์ือถือ  

ที่รองรบัระบบ iOS 11 ขึน้ไป  
หรือ Android 7.0 ขึน้ไป 

เชื่อมต่อตามประเภทเครื่อง 
1. แบบ Dial 

2. แบบสาย LAN 
3. แบบ SIM Card 

วงเงินกำรรับช ำระสูงสุด  
(หรือเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด) 

QR Code Thai Standard 

 

QR Credit Card 
 

 

Physical Card 

 
เพิ่มวงเงินรบัช าระไดท้ี่ K-BIZ Contact 
Center 02-8888822 

 
 

20,000 บาท/รายการ  
และ 300,000 บาท/เดือน/1 รหสัรา้นคา้ 

 
20,000 บาท/รายการ  

และ 300,000 บาท/เดือน/1 รหสัรา้นคา้ 
 
 
- 
 

 
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด 

 
 

20,000 บาท/รายการ  
และ 300,000 บาท/เดือน/1 รหสัรา้นคา้ 

 
20,000 บาท/รายการ  

และ 300,000 บาท/เดือน/1 รหสัรา้นคา้ 
 

20,000 บาท/รายการ 
และ 300,000 บาท/เดือน/1 รา้นคา้ 

 
 

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด 

 
 

20,000 บาท/รายการ  
และ 300,000 บาท/เดือน/1 รหสัรา้นคา้ 

 
20,000 บาท/รายการ  

และ 300,000 บาท/เดือน/1 รหสัรา้นคา้ 

20,000 บาท/รายการ 
และ 300,000 บาท/เดือน/1 รหสัรา้นคา้ 

 

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด 

ช ำระแบบเต็มจ ำนวน  
(Full Payment) (1 รหสัรา้นคา้) ✓ ✓ ✓ 

บริกำรแบ่งจ่ำยรำยเดือน 
(Smart Pay) (1 รหสัรา้นคา้) 

- ✓ ✓ 

บริกำรแปลงสกุลเงินเป็น 
Home Currency (DCC) 

- - ✓ 
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บริกำรแลกคะแนนสะสม  
(K Point) ✓ ✓ ✓ 

รูปแบบกำรรับช ำระ    
• บัตรเครดิต/เดบิต/บัตร Xpress 
Cash (บัตรเงินด่วน)/บัตร
อิเล็กทรอนิกส ์
(Physical Card) 

- ✓ ✓ 

• QR บัตรเครดิต 
(Virtual Card) 

✓ 
(เมื่อสมคัรใช ้QR รบับตัร) ✓ ✓ 

QR Payment 

• QR Code (Thai Standard) /  
Alipay / WeChat Pay 

 
✓ ✓ 

 
✓  

แบบ Dial 
อัตรำค่ำธรรมเนียม/ค่ำบริกำร (ไม่รวม VAT) 
ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ ฟรี 2,900 บาท ฟร ี(ปกติ 3,000 บาท) 
ค่ำบริกำรรำยเดือน 
สูงสุด 450 บำท/เคร่ือง 

ฟรี ฟรี 
ฟร ีกรณียอดขายเฉลี่ย 3 เดือนล่าสดุตัง้แต่ 
30,000 บาท ขึน้ไปต่อเครื่อง 

ค่ำ Sales Slip และ/หรือค่ำซ่อม
บ ำรุง 

- - ฟร ี(ปกติ 100 บาท/เดือน) 

ค่ำบริกำร SIM Card 
(ผู้ขอใช้บริกำรต้องช ำระกับ
เครือข่ำยบริกำรโดยตรง) 

- - 
100 บาท/เดือน 

เมื่อสมคัรใช ้EDC แบบ SIM Card 

ช่องทำงกำรสมัคร    

บุคคลธรรมดำ 
สมคัรบริการผ่าน Application K SHOP 
โดยลงทะเบียนยืนยนัตวัตนผ่าน K PLUS 

ผ่านสาขา หรือ ทีมขาย 

นิติบุคคล ผ่านสาขา หรือ ทีมขาย 
  

 

หมายเหต ุหากมขีอ้สงสยัหรือตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิม่เติม สามารถติดต่อไดท่ี้ K-BIZ Contact Center โทร. 02-8888822  

 
 

 


