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ข้อตกลงการเป็นร้านค้าเพือ่ใช้บริการ K Payment Gateway 
 
 ตามที่ขา้พเจา้ผูข้อใชบ้ริการ (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ร้านค้า”) ที่มีชื่อปรากฏและลงลายมือชื่อในค าขอใชบ้ริการการเป็นรา้นคา้เพื่อใชบ้ริการ  
K Payment Gateway และ/หรือสญัญา และ/หรือขอ้ตกลง และ/หรือสญัญาเพ่ิมเติมใดๆ  ที่เกี่ยวขอ้ง (ถา้มี) (ซึ่งต่อไปนีร้วมจะเรียกว่า “ใบสมัครฯ”) มีความ
ประสงคจ์ะใชบ้ริการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ ผ่านเว็บไซต/์Mobile Application ตามที่ระบใุนใบสมคัรฯ และ/หรือ ช่องทางอ่ืนๆที่ธนาคารขยายการใหบ้ริการ
ในอนาคต จากผู้ช  าระค่าสินค้า/บริการ (ซึ่งต่อไปนี ้จะเรียกว่า “ผู้ช าระเงิน”) ด้วยเครื่องมือการช าระเงินต่างๆ แทนการช าระด้วยเงินสด ผ่านบริการ  
K Payment Gateway ของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ธนาคาร”)  รา้นคา้จึงตกลงยินยอมปฏิบัติตามขอ้ตกลงการเป็นรา้นคา้เพื่อ 
ใชบ้ริการ K Payment Gateway ซึ่งประกอบดว้ยขอ้ตกลงทั่วไปและขอ้ตกลงเฉพาะ (ซึ่งต่อไปนีห้ากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ข้อตกลงฯ”) 
ดงัต่อไปนี ้
 

ข้อตกลงท่ัวไป 
 
ข้อ 1.  หลักเกณฑแ์ละเง่ือนไข 
1.1 รา้นคา้ตกลงรบัช าระค่าสินคา้/บริการ ผ่านเว็บไซต/์Mobile Application ตามที่ระบุในใบสมคัรฯ และ/หรือ ช่องทางอ่ืนๆ ที่ธนาคารใหบ้ริการในอนาคต 
จากผูช้  าระเงินดว้ยเครื่องมือการช าระเงินต่างๆ ดงัต่อไปนี ้(ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “เคร่ืองมือการช าระเงิน”) แทนการ
ช าระดว้ยเงินสด  
     1.1.1 บตัรเครดิต/เดบิต/บตัร Xpress Cash (บตัรเงินด่วน)/บตัรอิเล็กทรอนิกส ์(ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “บัตร”) ที่ออก
หรือร่วมออกโดย (ก) ธนาคาร ในฐานะที่เป็นสมาชิกของ VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “VISA”) และ/หรือ 
MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “MASTERCARD”) และ/หรือ CHINA UNIONPAY COMPANY LIMITED 
(ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “UnionPay”) และ/หรือ JCB INTERNATIONAL COMPANY LIMITED (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “JCB”) และ/หรือ บจก.ไทย เพยเ์มนต ์
เน็ตเวิรก์ (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “TPN”) และ/หรือ บริษัทบัตรเครดิตอ่ืน และ/หรือสถาบันอ่ืน ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันที่ธนาคารจะเข้าร่วมเป็นสมาชิก  
ในอนาคต (ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “บริษัทบัตรเครดิต”) หรือไม่ก็ตาม และ/หรือ (ข) ธนาคารพาณิชยอ่ื์น ซึ่งออกบตัร 
ในฐานะสมาชิกของบริษัทบตัรเครดิต และ/หรือ (ค) บริษัทอ่ืนหรือสถาบนัอ่ืน ที่ออกบตัรในฐานะสมาชิกของบริษัทบตัรเครดิต 
     1.1.2 เงินโอน ซึ่งผูช้  าระเงินท าค าสั่งโอนและ/หรือช าระ ค่าสินคา้/บริการ โดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูช้  าระเงิน ที่มีอยู่กับธนาคาร หรือธ นาคาร
พาณิชยอ่ื์น หรือสถาบนัอ่ืนที่เป็นผูใ้หบ้ริการเงินโอน (ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ผู้ให้บริการเงินโอน”) 
     1.1.3 กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งต่อไปนี ้จะเรียกว่า “e-Wallet”) ที่ออกหรือร่วมออกโดยธนาคาร และ/หรือโดยธนาคารพาณิ ชย์อ่ืน และ/หรือ 
Alipay.com Co., Ltd. (ซึ่งต่อไปนี ้จะเรียกว่า “Alipay”) และ/หรือ Tenpay Payment Technology Co., Ltd. (ซึ่งต่อไปนี ้จะเรียกว่า “Tenpay (WeChat 

Pay)”) และ/หรือโดยบริษัทอ่ืนหรือสถาบนัอ่ืนที่เป็นผูใ้หบ้ริการ e-Wallet (ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ผู้ให้บริการ e-Wallet”)  
     1.1.4 เครื่องมือการช าระเงินอ่ืน ที่ออกหรือร่วมออกโดยธนาคาร และ/หรือโดยธนาคารพาณิชยอ่ื์น และ/หรือโดยบริษัทอ่ืนหรือสถาบนัอ่ืนที่เป็นผูใ้หบ้ริการ
เครื่องมือการช าระเงินนัน้ (ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ผู้ให้บริการเคร่ืองมือการช าระเงิน”) ตามที่ธนาคารจะเปิดใหบ้ริการ
ต่อไปในภายหนา้  
1.2 รา้นคา้ตกลงพัฒนาและด ารงการเชื่อมต่อเว็บไซต/์Mobile Application ของรา้นคา้และ/หรือด าเนินการใดๆ ใหมี้การเชื่อมต่อระหว่างระบบและ /หรือ 
platform เกี่ยวขอ้งใหเ้ขา้กบัระบบ K Payment Gateway ของธนาคารผ่านบริการช่องทางการเชื่อมต่อ (API) ตามรูปแบบและวิธีที่ธนาคารก าหนด ซึ่งรวมถึง (แต่
ไม่จ ากัดเพียง) การติดตัง้อปุกรณต์่อพ่วง และ/หรือเครื่องสรา้ง/เครื่องอ่าน QR Code หรือ Barcode หรือรหสัอ่ืนใดที่ระบบการรบัช าระเงินของธนาคารจะรองรบั
ใหส้ามารถช าระเงินผ่านการใหบ้ริการของธนาคารได ้(ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “รหัสช าระเงิน”) การติดตัง้ Application และ/หรืออปุกรณอ่ื์นใด ตามที่ธนาคาร
จะออกใหบ้ริการในภายหนา้ (หากมี) แลว้แต่กรณี เพื่อรบั-ส่งค าสั่งต่างๆ เกี่ยวกับการซือ้สินคา้/บริการ ระหว่างรา้นคา้กับธนาคาร ผ่านเว็บไซต/์Mobile 
Application ของรา้นคา้โดยตรงและ/หรือผ่านช่องทาง/บริการต่างๆตามที่ธนาคารก าหนดมาที่ธนาคาร โดยรา้นคา้ตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่
เกิดจากการพฒันาและเชื่อมต่อระบบดงักล่าว รวมถึงค่าใชจ้่ายในการบริหารจดัการระบบภายในของรา้นคา้เองทัง้สิน้ 

รา้นคา้สามารถระบุ/สรา้งบญัชีผูใ้ชง้าน (User) ไดต้ามจ านวนที่ธนาคารก าหนด โดยบญัชีผูใ้ชง้าน (User) ในแต่ละหนา้ที่จะสามารถท ารายการได้
ภายใตห้นา้ที่และเง่ือนไขที่ก าหนดในใบสมคัรฯ 

ส่วนที ่7: ค ำแนะน ำ เงือ่นไข และคู่มือกำรใช้บริกำร  
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“ผู้ใช้งาน” หมายถึง บุคคลที่ผูใ้ชบ้ริการระบุใหเ้ป็นผู้ติดต่อหลกั, Admin User, Refund User, Normal User, Payment Link User, IT User, Super 
Admin User, Sub Admin User และ/หรือบุคคลที่รา้นคา้มอบหมาย โดยรา้นคา้สามารถเปลี่ยนแปลงผูใ้ชง้านไดโ้ดยแจง้ใหธ้นาคารทราบล่วงหนา้ตาม
วิธีการที่ระบุไวใ้นขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้ทัง้นี ้เพ่ือเพิ่มความปลอดภัยในการใชบ้ริการ รา้นคา้ควรหลีกเลี่ยงการก าหนดให ้ผูต้ิดต่อหลกั ,  Admin User, Refund 
User, Normal User, Payment Link User, IT User, Super Admin User, Sub Admin User และ/หรือบุคคลที่รา้นคา้มอบหมายเป็นบคุคลเดียวกัน รวมทัง้
หลีกเลี่ยงการมอบเครื่องมือโอนเงิน (ตามค านิยามในขอ้ 1.3) ให้แก่ ผู้ติดต่อหลัก , Admin User, Refund User, Normal User, Payment Link User, IT 
User, Super Admin User, Sub Admin User และ/หรือบคุคลที่รา้นคา้มอบหมายที่เป็นบคุคลเดียวกนั 
1.3 การใชร้หสัประจ าตวั หรือรหสัผ่าน หรือ PIN หรือ Password หรือ Token หรือ Secret Key หรือ Public Key หรือ Key เพ่ือระบตุวัตน เช่น social media 
ID หรือเครื่องมืออ่ืนใดที่รา้นคา้หรือผูใ้ชง้าน ตามที่ระบุและ/หรือก าหนดตามเงื่อนไขในใบสมคัรฯ ใชเ้ป็นเครื่องมือในการ Log in และ/หรือรบั-ส่งค าสั่ง/ค าขอ/
รายงาน/ผลการด าเนินการต่างๆ ผ่านเวปไซต ์https://kpaymentgateway.kasikornbank.com/portal/v1/login หรือเวปไซตอ่ื์นใดตามที่ธนาคารไดเ้ปลี่ยนแปลงและแจง้
ใหแ้ก่รา้นคา้ทราบต่อไป (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “Merchant Portal”) และ/หรือผ่านบริการช่องทางการเชื่อมต่อ (API) ระหว่างระบบของรา้นคา้ และระบบของธนาคาร 
และ/หรือผ่านช่องทาง/บริการต่างๆ ตามที่ธนาคารก าหนด เพื่อใชบ้ริการตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้และ/หรือเพื่อใชบ้ริการต่างๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) การโอนเงิน
เขา้หรือออกจากบัญชี (ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่เรียกค าใดค าหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจงจะรวมเรียกว่า “เคร่ืองมือโอนเงิน”) รา้นคา้ตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดงัต่อไปนี ้ 
 1.3.1 หากการใชบ้ริการผ่าน ช่องทางต่างๆ ตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้ธนาคารไดก้ าหนดใหจ้ะตอ้งใชบ้ริการผ่านเครื่องมือโอนเงินแลว้ รา้นคา้จะตอ้งระบุ
เครื่องมือโอนเงินตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่ธนาคารก าหนดส าหรบัการใชบ้ริการผ่านช่องทางนัน้ๆ ทัง้นี ้ในการใชบ้ริการ Merchant Portal รา้นคา้จะตอ้ง
ด าเนินการผ่าน Username และ Password โดยธนาคารจะจัดส่ง Password ไปยงั Email Address ของผูใ้ชง้านแต่ละคนตามที่ระบุในใบสมคัรฯ โดยเม่ือ
ผูใ้ชง้านแต่ละคนไดร้บั Password แลว้ จะตอ้งเปลี่ยน Password ในครัง้แรกที่ Log in เขา้ Merchant Portal และ ผูใ้ชง้าน แต่ละคนจะสามารถใชบ้ริการ
ต่างๆ ไดต้ามสิทธิของผูใ้ชง้านในแต่ละระดบั  
 1.3.2 รา้นคา้จะตอ้งเก็บรกัษาเครื่องมือโอนเงินไวใ้นที่ปลอดภัยและถือเป็นความลบัเฉพาะตวัของรา้นคา้เท่านัน้  และจะตอ้งควบคุมใหผู้ใ้ชง้านปฏิบตัิ
ตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันีอ้ย่างเครง่ครดัดว้ย การเปิดเผยเครื่องมือโอนเงินถือเป็นการปฏิบตัิผิดขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้ หากเกิดความเสียหายประการใด (ซึ่งรวมถึง
เกิดรายการโอนเงิน) จากการที่รา้นคา้และ/หรือผูใ้ชง้านเปิดเผยหรือกระท าการใดๆ จนท าใหบุ้คคลอ่ืนล่วงรู ้หรือไดร้บัเครื่องมือโอนเงิน หรือเครื่องมือโอนเงิน
สญูหายหรือถูกโจรกรรม รา้นคา้จะตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายดงักล่าวที่เกิดขึน้ก่อนที่ธนาคารจะด าเนินการอายดั หรือระงับการใชเ้ครื่องมือโอนเงินนัน้ 
ทัง้นี ้รา้นคา้สามารถเปลี่ยนแปลงเครื่องมือโอนเงินไดด้ว้ยตนเองตลอดเวลา ภายใตเ้ง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด 
 1.3.3 ในกรณีที่เครื่องมือโอนเงินเกิดการสูญหาย/ถกูโจรกรรม/ถูกระงับ/ครบก าหนดเวลาที่ตอ้งเปลี่ยน หรือรา้นคา้ลืมเครื่องมือโอนเงิน รา้นคา้สามารถ
ติดต่อธนาคารที่ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศพัท ์02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสาขาของธนาคาร ในวนัและเวลาท าการของธนาคาร เพื่อ
ด าเนินการตามขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนด 
 1.3.4 การกระท าใดๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) การสมัครและใชบ้ริการต่างๆ การตกลงยอมรบั/การแก้ไข/การเปลี่ยนแปลง/การเพิ่มเติม ของ
เง่ือนไข/บริการ/อตัราค่าธรรมเนียม/ขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้/การตรวจสอบ/การพิสจูนต์วัตน/การอนุมตัิการท าธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าของรา้นคา้เอง 
หรือผูใ้ชง้าน หรือบุคคลอ่ืนใด หากไดก้ระท าไปโดยผ่านการใชเ้ครื่องมือโอนเงินแลว้ รา้นค้าตกลงให้ถือว่าถูกตอ้งสมบูรณ์นับตั้งแต่เวลาที่มีการยืนยัน  
ท าธุรกรรม และใหมี้ผลผูกพนัรา้นคา้เสมือนหนึ่งไดก้ระท าโดยรา้นคา้เอง รวมทัง้ใหถ้ือว่าเป็นการที่รา้นคา้ไดล้งลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสใ์หไ้วแ้ก่ธนาคารเพื่อ
เป็นหลักฐานในการท าธุรกรรมผ่านบริการในครัง้นั้นๆ โดยถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้ นับตั้งแต่เวลาที่มีการยืนยนัท าธุรกรรม ซึ่งรา้นคา้ไม่สามารถยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงใดๆได ้และรา้นคา้ตกลงใหธ้นาคารสามารถใชข้อ้มูลการท าธุรกรรมดงักล่าวเป็นตน้ฉบบัเอกสารที่ใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการพิสจูน์ว่ารา้นคา้
ไดท้ าธุรกรรมนัน้ และใชใ้นการด าเนินการทางกฎหมายไดท้กุประการ ทัง้นี ้รา้นคา้ตกลงยอมรบัและรบัทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกบัการใชบ้ริการผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์เนื่องจากรา้นคา้สามารถท าธุรกรรมไดโ้ดยไม่จ าตอ้งมีเอกสาร หรือหลกัฐานอ่ืนใดยืนยนัเพิ่มเติม และ/หรือมอบใหแ้ก่ธนาคาร เวน้แต่
รายการที่ธนาคารก าหนดใหต้อ้งท าเอกสาร หรือหลกัฐานเพิ่มเติมเพื่อใหถ้กูตอ้งตามวิธีการ และประเพณีของธนาคารในเรื่องนัน้ๆ รา้นคา้จะต้องท าเอกสาร
หรือหลกัฐาน (หากมี) ตามที่ธนาคารก าหนดดว้ย ทัง้นี ้รา้นคา้ตอ้งตรวจสอบยอดเงินภายหลงัจากท ารายการทกุครัง้ โดยรา้นคา้ยินยอมรบัผิดชอบต่อการท า
ธุรกรรมดงักล่าวทกุประการ  
         อนึ่ง เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน การด าเนินการดงัต่อไปนี ้รา้นคา้โดยผูมี้อ านาจกระท าการแทนจะตอ้งติดต่อ K-BIZ Contact Center หมายเลข
โทรศพัท ์02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสาขาของธนาคาร ในวันและเวลาท าการของธนาคาร เพ่ือจัดท าเอกสารและด าเนินการตามขัน้ตอนที่ธนาคาร
ก าหนด  

• การขอเปลี่ยนแปลงบญัชีที่ผกูกบัการใชบ้ริการต่างๆ นี ้
• การยกเลิกการระงบัใชบ้ริการชั่วคราว (Unhold) 
• การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรา้นคา้ ผูใ้ชง้าน และ/หรือรายละเอียดของการใชบ้ริการต่างๆ  
• การยกเลิกการใชบ้ริการ 
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1.4 การขายสินคา้/บริการไม่ว่าจ านวนเงินเท่าใดก็ตาม รา้นคา้จะตอ้งไดร้บัอนุมัติวงเงินจากธนาคารก่อนทุกครัง้ โดยรา้นคา้จะเป็นผูข้ออนุมั ติวงเงินตาม
จ านวนเงินตามค าสั่งซือ้เองผ่านบริการช่องทางการเชื่อมต่อ (API) โดยใชเ้ครื่องมือโอนเงิน หรือดว้ยวิธีการอ่ืนตามที่ตกลงกัน หากมีรายการใดที่ธนาคาร
อนมุตัิวงเงินการสั่งซือ้สินคา้/บริการ ธนาคารจะส่งผลการอนมุตัิไปใหร้า้นคา้ทราบ เพื่อใหร้า้นคา้จดัส่งสินคา้ และ/หรือใหบ้ริการกับผูช้  าระเงินต่อไป 
1.5 รา้นคา้ตกลงว่า จะมิใหผู้อ่ื้นมารว่มใชบ้ริการ เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากธนาคารก่อน 
1.6 รา้นคา้ตอ้งรบัช าระค่าสินค้า/บริการในราคาที่ไม่สูงกว่าราคาขายเงินสดแก่ลูกค้าทั่วไป และหากมีการให้บริการพิเศษใดๆ เช่น การใหส้่ว นลดหรือ 
ของแถมแก่ลกูคา้ทั่วๆ ไป รา้นคา้ตกลงจะใหบ้ริการพิเศษนัน้แก่ผูช้  าระเงินดว้ยเช่นกนั  
1.7 รา้นคา้ตกลงจะแสดงเครื่องหมายการคา้ Thai QR Standard ตามมาตรฐานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด และ/หรือเครื่องหมายสญัลกัษณก์ารรบั
ช าระเงินดว้ยเครื่องมือการช าระเงิน ตามรูปแบบที่ธนาคารจัดไวใ้ห้ ในเว็บไซต/์ Mobile Application ในที่ซึ่งเห็นไดช้ัดเจนเพื่อใหบุ้คคลทั่วไปไดท้ราบว่า
รา้นคา้ยอมรบัเครื่องมือการช าระเงินตลอดระยะเวลาที่ขอ้ตกลงฯ ฉบับนีมี้ผลบังคับใชห้รือจนกว่าธนาคารจะแจง้ยกเลิกการใชเ้ครื่องหมายสัญลักษณ์
ดงักล่าว  
1.8 รา้นค้าตกลงรบัทราบว่า เครื่องหมายการค้า Thai QR Standard เป็นทรพัย์สินทางปัญญาของธนาคารแห่งประเทศไทย และเครื่องหมายการค้า 
ของธนาคาร และ/หรือบริษัทบตัรเครดิต และ/หรือผูใ้หบ้ริการเงินโอน และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-Wallet และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงิน เป็นทรพัยส์ิน
ทางปัญญาของธนาคาร และ/หรือบริษัทบตัรเครดิต และ/หรือผูใ้หบ้ริการเงินโอน และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-Wallet และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงิน 
รา้นคา้ตกลงใชเ้ครื่องหมายการคา้ของธนาคาร และ/หรือบริษัทบตัรเครดิต และ/หรือผูใ้หบ้ริการเงินโอน และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-Wallet และ/หรือผูใ้หบ้ริการ
เครื่องมือการช าระเงิน เพื่อวตัถุประสงค์ตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันีเ้ท่านัน้ และการใชเ้ครื่องหมายการคา้ดงักล่าวตอ้งไดร้บัความยินยอมจากธนาคาร และ/หรือ
บริษัทบัตรเครดิต และ/หรือผู้ให้บริการเงินโอน และ/หรือผู้ให้บริการ e-Wallet และ/หรือผู้ให้บริการเครื่องมือการช าระเงินรายนั้น ผ่านทางธนาคาร  
เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนทุกครัง้ นอกจากนี ้รา้นคา้ตกลงป้องกันไม่ใหมี้และไม่กระท าการใดๆ อนัอาจท าใหมี้การละเมิดเครื่องหมายการคา้ตลอดจนสิทธิ  
ในทรพัยส์ินทางปัญญาของธนาคาร และ/หรือบริษัทบัตรเครดิต และ/หรือผูใ้หบ้ริการเงินโอน และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-Wallet และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครื่องมือ
การช าระเงิน 
            อนึ่ง “เคร่ืองหมายการค้า” หมายถึง เครื่องหมายการคา้ เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายร่วมที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือธนาคาร 
และ/หรือบริษัทบัตรเครดิต และ/หรือผู้ให้บริการเงินโอน และ/หรือผู้ให้บริการ e-Wallet และ/หรือผู้ให้บริการเครื่องมือการช าระเงินเป็นเจา้ของ ทั้งที่ได้ 
จดทะเบียนแลว้และที่ยงัมิไดจ้ดทะเบียน รวมทัง้เครื่องหมายการคา้และเครื่องหมายบริการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือธนาคาร และ/หรือบริษัทบตัร
เครดิต และ/หรือผูใ้หบ้ริการเงินโอน และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-Wallet และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงินไดร้บัอนุญาตใหใ้ช ้ตลอดจนชื่อทางการคา้ 
สญัลกัษณ ์รูปภาพ ขอ้ความ หรือสื่อความหมายอ่ืนใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือธนาคาร และ/หรือบริษัทบตัรเครดิต และ/หรือผูใ้หบ้ริการเงินโอน 
และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-Wallet และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงินใชห้รือมีเจตนาที่จะใชใ้นลกัษณะที่เกี่ยวขอ้งกับการใหบ้ริการของธนาคารเพ่ือเป็น
การแสดงใหบุ้คคลทั่วไปเห็นและเขา้ใจว่าการใหบ้ริการที่ใชเ้ครื่องหมายการคา้นัน้แตกต่างไปจากการใหบ้ริการที่ใชเ้ครื่องหมายการคา้ของผูอ่ื้น ทัง้ที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทย และ/หรือธนาคาร และ/หรือบริษัทบตัรเครดิต และ/หรือผูใ้หบ้ริการเงินโอน และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-Wallet และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครื่องมือ 
การช าระเงินไดใ้ชอ้ยู่ในปัจจบุนัและที่จะใชใ้นอนาคต    
1.9 รา้นคา้จะตอ้งไม่ก าหนดวงเงินขัน้ต ่าและไม่คิดค่าธรรมเนียมการรบัช าระเงินดว้ยเครื่องมือการช าระเงินจากผูช้  าระเงินที่มาซือ้สินคา้/บริการเป็นอนัขาด  
1.10 รา้นคา้จะตอ้งยอมรบัช าระค่าสินคา้/บริการ จากผูช้  าระเงินที่ท  าการช าระเงินดว้ยเครื่องมือการช าระเงินทกุชนิดตามช่องทางที่ขอใชบ้ริการ โดยรา้นคา้
ไม่มีสิทธิปฏิเสธ ไม่ว่าเครื่องมือการช าระเงินนัน้จะถกูคิดค่าธรรมเนียมในอตัราที่ต่างกนัก็ตาม เวน้แต่จะไดร้บัแจง้จากธนาคารเป็นอย่างอ่ืน  
1.11 รา้นค้าตกลงแจง้ ข้อมูลดังต่อไปนีบ้นเว็บไซต์/Mobile Application ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) ขอ้มูลที่ใชใ้นการติดต่อแผนกบริการลูกคา้ ไดแ้ก่ 
หมายเลขโทรศัพท ์Email Address ประเทศที่รา้นคา้มีสถานที่ตัง้อยู่  รายละเอียดเกี่ยวกับสินคา้/บริการที่น  าเสนอขาย สกุลเงิน เงื่อนไขเกี่ยวกับการสั่งซือ้ 
นโยบายการส่งสินคา้ นโยบายการยกเลิกและคืนสินคา้/บริการ การรบัประกนัสินคา้/บริการ รวมถึงชีแ้จงรายละเอียดดงักล่าวใหผู้ช้  าระเงินทราบอย่างชดัเจน 
โดยการแกไ้ข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกเงื่อนไขและ/หรือรายละเอียดต่างๆ ของสินคา้/บริการ และการประชาสมัพนัธ ์และ/หรือการจัดรายการส่งเสริมการขาย รา้นคา้
จะต้องด าเนินการภายใตเ้งื่อนไขที่ระบุในขอ้ตกลงฯ ฉบับนี ้ อย่างไรก็ดี หากผูช้  าระเงินท ารายการช าระค่าสินคา้/บริการส าเร็จเรียบรอ้ยก่อนที่การแก้ไข/
เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกจะมีผลสมบรูณ ์รา้นคา้มีหนา้ที่จดัส่งสินคา้ไปยงัผูช้  าระเงิน และ/หรือใหบ้ริการแก่ผูช้  าระเงิน ตามเง่ือนไขและรายละเอียดเดิม 
1.12 รา้นคา้ตกลงว่า ธนาคาร และ/หรือบริษัทบตัรเครดิต และ/หรือผูใ้หบ้ริการเงินโอน และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-Wallet และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระ
เงิน มีสิทธิตรวจสอบจ านวนเงิน/วงเงินของผูช้  าระเงินและพิจารณาอนมุตัิการรบัช าระเงินตามที่เห็นสมควร ทัง้นี ้ธนาคารจะแจง้ผลการอนมุัติใหร้า้นคา้ทราบ
ภายหลงัจากที่ไดร้บัแจง้ผลการอนมุตัิแลว้   
1.13 ในกรณีที่มีการอนุมตัิการซือ้สินคา้/บริการแลว้ รา้นคา้จะตอ้งจัดส่งสินคา้/ใหบ้ริการใหก้บัผูช้  าระเงิน/ใหส้ิทธิประโยชน ์ตามค าสั่งซือ้สินคา้/บริการนัน้ๆ 
ภายใตเ้งื่อนไขที่ไดป้ระชาสมัพันธแ์ละ/หรือจัดรายการส่งเสริมการขายไว ้โดยเร็ว หากรา้นคา้ไม่สามารถจัดส่งสินคา้ไปยังผูช้  าระเงิน และ/หรือใหบ้ริการ 
แก่ผูช้  าระเงิน และ/หรือใหส้ิทธิประโยชน ์ตามเง่ือนไขที่ไดป้ระชาสมัพนัธแ์ละ/หรือจดัรายการส่งเสริมการขายไว ้หรือในกรณีที่ผูช้  าระเงินมีขอ้โตแ้ยง้เกี่ยวกับ
สินคา้/บริการของรา้นคา้ รา้นคา้ตกลงจะด าเนินการตรวจสอบและรบัผิดชอบต่อผูช้  าระเงินโดยตรง โดยรา้นคา้ขอรบัรองว่าจะไม่กระท าการใดๆ อนัมีผล  



 

9930043-11-22 V.LG 15/08/22 (04/02/22) 
(v8e/0220/KB989/0820)   4/22 

ใหธ้นาคารตอ้งเขา้ไปมีส่วนรว่มใดๆในขอ้พิพาทระหว่างรา้นคา้กบัผูช้  าระเงิน และหากรา้นคา้มีขอ้ต่อสู ้และ/หรือสิทธิเรียกรอ้งใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกนัเองกับ 
ผูช้  าระเงินเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก นอกจากนี ้หากธนาคารไดร้บัความเสียหายจากการรอ้งเรียนของผูช้  าระเงิน และ/หรือเรื่องอ่ืนใดอนัเกิดจากการที่รา้นคา้
ปฏิบตัิผิดขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้รา้นคา้ตกลงรบัผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้แก่ธนาคารจนครบถว้น 
1.14 เม่ือรา้นคา้ไดร้บัช าระค่าสินคา้/บริการจากผูช้  าระเงินแลว้ รา้นคา้จะตอ้งไม่จ่ายเงินใหแ้ก่ผูช้  าระเงินไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม เช่น เงินสด เงินโอน เป็นตน้ 
เวน้แต่จะเป็นการยกเลิกรายการช าระค่าสินคา้/บริการ ที่ผูช้  าระเงินซือ้/ขอใชบ้ริการ หรือตกลงสั่งซือ้/ขอใชบ้ริการแลว้ และรายการช าร ะค่าสินคา้/บริการ
ดงักล่าวยงัไม่ถกูโอนเขา้บญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัรฯ (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “Void”) หรือการรบัคืนสินคา้/ยกเลิกการใชบ้ริการที่ผูช้  าระเงินซือ้/ขอใชบ้ริการ 
หรือตกลงสั่งซือ้/ขอใชบ้ริการ และรายการช าระค่าสินคา้/บริการดงักล่าวถูกโอนเขา้บญัชีเงินฝากที่ระบุในใบสมคัรฯ แลว้ (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “Refund”) 
ตามเง่ือนไขที่ก าหนดในขอ้ตกลงฯ ฉบบันีเ้ท่านัน้ และจะตอ้งไม่รบัเครื่องมือการช าระเงินแทนการช าระหนีอ่ื้น ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากการซือ้สินคา้/บริการจากรา้นคา้        
1.15 ทกุครัง้ที่รา้นคา้ส่งสินคา้ไปใหก้ับผูช้  าระเงิน รา้นคา้จะตอ้งมีใบตอบรบัหรือหลกัฐานใดๆ ที่ผูร้บัปลายทางลงนามเป็นหลกัฐานเพื่อแสดงว่าสินคา้นัน้ได้
ส่งถึงผูร้บัแลว้  
1.16 รา้นคา้จะตอ้งรบัช าระค่าสินคา้/บริการ ตามประเภทธุรกิจที่ไดส้มคัรขอใชบ้ริการกบัธนาคารเท่านัน้ โดยหา้มรา้นคา้รบัช าระค่าสินคา้/บริการ นอกเหนือ
ที่ไดต้กลงไวก้บัธนาคาร  
1.17 ในกรณีที่รา้นคา้มีความประสงคข์อเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจ และ/หรือสินคา้/บริการที่น  าเสนอขาย และ/หรือวิธีการขาย/ใหบ้ริการ และ/หรือวิ ธีการ
ช าระเงิน และ/หรือขอ้มูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ รา้นคา้จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ห รือดว้ยวิธีการ
หรือระยะเวลาอื่นตามที่ธนาคารก าหนด และจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากธนาคารก่อนจึงจะสามารถรบัช าระค่าสินคา้/บริการจากผูช้  าระเงินได ้ทัง้นี ้ภายใตข้้อ 4. 
ของข้อตกลงท่ัวไป ในกรณีที่รา้นคา้มีความประสงคข์อเพ่ิมประเภทบริการ รา้นคา้สามารถติดต่อ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศพัท ์02-8888822 
ตลอด 24 ชั่ วโมง หรือสาขาของธนาคาร ในวันและเวลาท าการของธนาคาร เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนที่ธนาคารก าหนด (ซึ่งในบางกรณีรา้นค้า  
ไม่จ าเป็นตอ้งท าความตกลงกับธนาคารเป็นลายลกัษณอ์กัษรอีกแต่อย่างใด โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องธนาคาร) โดยธนาคารจะจัดส่งขอ้ตกลงฯ และ
คู่มือ (หากมี) ใหแ้ก่รา้นคา้ ไปยัง Email Address ที่รา้นคา้ระบุ และ/หรือช่องทางอ่ืนตามที่ธนาคารก าหนด โดยรา้นคา้ตกลงว่า ถ้ารา้นคา้ไดใ้ชบ้ริการ  
ที่ขอเพ่ิมดงักล่าวตามหลกัเกณฑท์ี่ธนาคารก าหนดแลว้ รา้นคา้ตกลงใหข้อ้ตกลงฯ และคู่มือ (หากมี) ที่ธนาคารไดจ้ัดส่งให ้และที่จะมีการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหนา้ มีผลใชบ้งัคบักบัการใชบ้ริการที่ขอเพ่ิมดงักล่าวนัน้ดว้ยทกุประการ  
1.18 กรณีที่รา้นคา้จะรบัช าระค่าสินคา้/บริการเกินกว่าจ านวนเงินที่ธนาคารก าหนด (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “วงเงินยอดขาย”) รา้นคา้จะตอ้งขออนุมตัิเพ่ิม
วงเงินยอดขายจากธนาคารก่อนตามแบบวิธีที่ธนาคารก าหนด ทัง้นี ้ธนาคารมีสิทธิปรบัเพ่ิม/ลด วงเงินยอดขายดงักล่าวไดต้ามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 
โดยธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบ  
1.19 รา้นคา้เป็นผูมี้หนา้ที่ออกใบเสรจ็รบัเงิน และ/หรือใบก ากบัภาษี แสดงรายละเอียดการรบัช าระเงินใหแ้ก่ผูช้  าระเงินตามที่กฎหมายก าหนด 
1.20 รา้นคา้สามารถขอรบัหลกัฐานการท ารายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ โดยติดต่อที่ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศพัท ์02-8888822 ตลอด  
24 ชั่วโมง  
1.21 รา้นคา้จะไม่เปิดเผยขอ้มูลใดๆ ที่เกี่ยวกับขอ้มูลของผูช้  าระเงิน ขอ้มูลการช าระเงิน และระบบขอ้มูลของธนาคาร บริษัทบตัรเครดิต ผูใ้หบ้ริการเงินโอน  
ผูใ้หบ้ริการ e-Wallet และผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงิน แก่บุคคลอ่ืนใด และจะไม่น าไปใชก้ับธุรกิจอ่ืน เวน้แต่ จะไดร้บัความยินยอมจากธนาคารหรือ
เจา้ของขอ้มลูเป็นลายลกัษณอ์กัษรก่อน ในกรณีที่เจา้ของขอ้มลูหรือบคุคลอ่ืนใดไดร้บัความเสียหาย เนื่องจากการเปิดเผยขอ้มูลขอ้มลูของรา้นคา้ ไม่ว่าดว้ย
เหตจุงใจหรือไม่ก็ตาม รา้นคา้ตกลงรบัผิดชอบชดใชค้่าเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 
1.22 รา้นคา้ตกลงจัดเก็บขอ้มูลการช าระค่าสินคา้/บริการ และขอ้มูลการท ารายการ ตลอดจนหลกัฐานที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเพียง) แบบฟอรม์
การสั่งซือ้ ชื่อสินคา้/บริการ ราคา ใบรบัประกัน หลกัฐานการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ ใบเสร็จรบัเงิน ที่อยู่และรายละเอียดของผูร้บัสินคา้/บริการ หลกัฐาน
การส่ง-รบัสินคา้/บริการ ทั้งในรูปแบบกายภาพและอิเล็กทรอนิกส ์ใหมี้ความปลอดภัยจากการเขา้ถึง หรือการเปิดเผยสู่บุคคลใดๆ โดยไม่ไดร้บัอนุญาต  
จากธนาคารหรือเจา้ของขอ้มลู เป็นเวลาอย่างนอ้ย 10 ปีนบัตัง้แต่วนัที่มีการท ารายการช าระค่าสินคา้/บริการ หรือวนัที่ไดร้บัสินคา้/บริการ (แลว้แต่เหตกุารณ์
ใดจะเกิดขึน้หลงั) รวมถึงไม่จ าหน่าย ซือ้ จัดหา และเปลี่ยน หรือกระท าการใดอนัเป็นการเปิดเผยขอ้มูลของธนาคารหรือเจา้ของขอ้มลู และเม่ือไม่ไดใ้ชง้าน
แลว้ รา้นคา้จะตอ้งลบท าลายขอ้มลูดงักล่าวไม่ใหส้ามารถอ่าน หรือน าไปใชง้านไดอี้ก และหากมีการละเมิดดงักล่าว รา้นคา้จะตอ้งท าการแจง้ธนาคารทราบ
ในทนัที ในกรณีที่ธนาคารรอ้งขอ รา้นคา้มีหนา้ที่จัดส่งขอ้มลูการช าระค่าสินคา้/บริการ และขอ้มูลการท ารายการ ตลอดจนหลกัฐานที่เกี่ยวขอ้งกบัการช าระ
ค่าสินคา้/บริการดงักล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่ธนาคาร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 วนั ในกรณีที่รา้นคา้ไม่สามารถจดัส่งเอกสารดงักล่าวใหธ้นาคารไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตผุล
ใด รา้นคา้จะตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ (หากมี)  
1.23 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ลกัษณะหนึ่งลกัษณะใด ดงัต่อไปนี ้รา้นคา้จะตอ้งติดต่อธนาคารทนัที และตกลงที่จะปฏิบตัิต่อผูช้  าระเงินตามวิธีกา รที่ธนาคาร
จะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบต่อไป ก่อนที่จะขายสินคา้/บริการใหแ้ก่ผูช้  าระเงิน  
      1.23.1 เม่ือมีเหตนุ่าสงสยัว่าผูช้  าระเงินมีพฤติกรรมทจุริต  
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      1.23.2 เม่ือผูช้  าระเงินใชเ้ครื่องมือการช าระเงินที่ถูกอายดั แจง้หาย ถูกเพิกถอน หรือระงับการใชโ้ดยผูช้  าระเงิน และ/หรือ ธนาคาร และ/หรือธนาคาร
พาณิชยอ่ื์น และ/หรือบริษัทหรือสถาบนัที่ออกบัตร และ/หรือผูใ้หบ้ริการเงินโอน และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-Wallet และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงิน 
และ/หรือผูมี้อ านาจตามกฎหมาย 
      1.23.3 เม่ือมีเหตกุารณอ่ื์นๆ ตามที่ธนาคารจะไดแ้จง้ใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป  
1.24 รา้นคา้จะตอ้งส่งค าขอโอนยอดเงินการรบับตัร และ/หรือเงินโอน และ/หรือ e-Wallet และ/หรือเครื่องมือการช าระเงินอ่ืนๆ ผ่านทางช่องทางที่ธนาคาร
ก าหนดภายในเวลา Cut-off time ที่ก าหนดในตาราง “Settlement” ในกรณีที่รา้นคา้ไม่ไดส้่งค าขอโอนรายการเขา้บัญชีภายในระยะเวลา Cut-off time 
ดงักล่าว ธนาคารมีสิทธิที่จะไม่น าเงินเขา้บญัชีใหก้บัรา้นคา้ โดยหากเป็นการรบัช าระดว้ยบตัร ธนาคารจะท าการส่งเรียกเก็บแทน หรือถา้หากธนาคารยินยอม
ด าเนินการให ้แต่ถ้าภายหลังรายการดงักล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผูช้  าระเงิน และ/หรือธนาคารพาณิชยห์รือบริษัทหรือสถาบนัที่ออกบัตร รา้นคา้
ยินยอมคืนเงินเป็นจ านวนเท่ากับที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บไดน้ัน้ใหก้ับธนาคาร พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 15 (สิบหา้) ต่อปี นับแต่วนัที่ธนาคาร
จ่ายเงินใหแ้ก่รา้นคา้ หรือน าเขา้บญัชีใหร้า้นคา้ จนกว่าจะช าระใหธ้นาคารครบถว้น 
1.25 รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากที่ระบุในใบสมคัรฯ เพื่อใหธ้นาคารท ารายการและ/หรือด าเนินการตามวิธีการแห่งขอ้ตกลงฯ 
ฉบบันี ้โดยไม่จ าตอ้งบอกกล่าว ทัง้นี ้ธนาคารจะน าส่งหลกัฐานการหกับญัชีใหร้า้นคา้ทราบ   
1.26 รา้นคา้รบัทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ธนาคารตรวจพบ หรือมีเหตุอนัควรสงสยัว่ามีการท ารายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการที่ผิดปกติ หรือไม่ถูกตอ้ง 
ธนาคารมีสิทธิที่จะตรวจสอบ และ/หรือขอเอกสารรายละเอียดเพ่ิมเติมก่อนที่รา้นคา้จะท าการส่งสินคา้/ใหบ้ริการ และหากยงัอยู่ในระหว่างน าเงินเขา้บญัชี
จากธนาคาร ธนาคารมีสิทธิที่จะชะลอการน าเงินเขา้บัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมคัรฯ หรือหากธนาคารไดน้ าเงินเขา้บัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัคร ฯ แลว้ 
รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารสามารถ Hold เงินเท่ากับจ านวนดงักล่าวไวเ้ป็นการชั่วคราว จนกว่าธนาคารจะตรวจสอบรายการที่ผิดปกติหรือไม่ถูกตอ้ง
ดงักล่าวแลว้เสร็จ หากผลการตรวจสอบพบว่ารา้นคา้มีการท ารายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการที่ผิดปกติ หรือไม่ถูกตอ้ง รา้นคา้ตกลงยินยอมใ หธ้นาคาร 
หกัเงินจ านวนดงักล่าวคืนทนัที 
1.27 รา้นคา้ตกลงว่า ธนาคารและรา้นคา้จะตอ้งอยู่ภายใตก้ฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่ ง คู่มือ ค าขอความรว่มมือ และหลกัเกณฑใ์ดๆ ของธนาคาร 
บริษัทบตัรเครดิต ผูใ้หบ้ริการเงินโอน ผูใ้หบ้ริการ e-Wallet ผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงิน และหน่วยงานผูมี้อ านาจควบคมุหรือก ากบัดูแลธนาคาร บริษัท
บตัรเครดิต ผูใ้หบ้ริการเงินโอน ผูใ้หบ้ริการ e-Wallet และผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงิน ศาล และหน่วยงานอ่ืนใดที่มีอ านาจ (แลว้แต่กรณี) ทั้งที่มีอยู่  
ในขณะนีแ้ละจะมีในภายหนา้ (ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “กฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวข้อง”) หากมีการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง รา้นคา้ตกลงว่า รา้นคา้จะตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้งที่เปลี่ยนแปลงนัน้ทนัที  หากรา้นคา้ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง จนเป็นเหตุใหธ้นาคารถูกเรียกค่าปรบั ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใชจ้่าย รา้นคา้ตกลงรับผิดชอบชดใช้
ค่าปรบั ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใชจ้่ายดงักล่าว ใหแ้ก่ธนาคารโดยพลนั  
1.28 รา้นคา้ตอ้งไม่กระท าการใดๆ เพ่ือเป็นการเลี่ยงการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) การรบัช าระเงิน โดย
ไม่ไดมี้การซือ้ขายและ/หรือใหบ้ริการจริง การฟอกเงิน หรือแบ่งการรบัช าระเงินเพ่ือใหจ้ านวนเงินที่ซือ้สินคา้/ใชบ้ริการไม่เกินกว่าจ านวนเงินตามที่กฎหมาย
ก าหนด  
1.29 รา้นคา้ตกลงไม่ประกอบธุรกิจ และไม่จ าหน่ายสินคา้/บริการที่ผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอนัดีงามของประชาชน หรือขัดต่อ ระเบียบขอ้บงัคบัของทาง
ราชการ ธนาคาร บริษัทบตัรเครดิต ผูใ้ห้บริการเงินโอน ผูใ้หบ้ริการ e-Wallet ผูใ้หบ้ริการ KPoint ผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงิน หรืออาจส่งผลกระทบ
ต่อภาพลกัษณข์องธนาคาร ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ ากดัเพียง 

- สินคา้ที่มีภาระผกูพนัตามกฎหมาย เช่น ติดภาระจ าน า จ านอง เช่าซือ้  - จดัหาคู่ 
- สินคา้ที่เกี่ยวกบัภาพลามก อนาจาร     - คาสิโน/การพนนั 
- ธุรกิจที่หารายไดจ้ากการระดมทนุ (Time Sharing Business)  - สารเสพติดทกุชนิด 
- สินคา้ละเมิดลิขสิทธิ์/สิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญา   - สินคา้อบายมขุ หรือสื่อลามก อนาจาร 
- อาวธุ หรือส่วนประกอบของอาวธุ หรืออาวธุยทุธภณัฑย์ทุโธปกรณ ์     - จดัหางานใหแ้รงงานต่างชาติ/ส่งคนไปท างานต่างประเทศ 
- โอนและรบัโอนมลูค่าเงินทัง้ภายในและขา้มประเทศ   - ธุรกิจรบัแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
- คา้วตัถโุบราณ      - สถานบริการ/สถานเริงรมย ์
- ขายยาหรือเครื่องมือตามใบสั่งแพทยท์กุประเภท  

          - รา้นคา้ที่มีลกัษณะเป็น Merchant Aggregator หรือ การที่รา้นคา้เชื่อมต่อระบบ K Payment Gateway กบัรา้นคา้ย่อย (Sub Merchant) หรือ 
            เว็บไซตอ่ื์นๆ ที่ไม่ไดผ้่านการลงทะเบียนไวก้บัธนาคาร 
1.30 หากธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผูช้  าระเงิน และ/หรือธนาคารพาณิชยห์รือบริษัทหรือสถาบนัที่ออกบตัร และ/หรือผูใ้หบ้ริการเงินโอน และ/หรือ 
ผูใ้หบ้ริการ e-Wallet และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงิน รา้นคา้ยินยอมคืนเงินเป็นจ านวนเท่ากับที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บไดน้ัน้ใหก้ับธนาคาร 
พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในในอตัรารอ้ยละ 15 (สิบหา้) ต่อปี นบัแต่วนัที่ธนาคารจ่ายเงินใหแ้ก่รา้นคา้ หรือน าเขา้บญัชีใหร้า้นคา้ จนกว่าจะช าระใหธ้นาคารครบถว้น  
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1.31 กรณีที่รา้นคา้จะตอ้งคืนเงิน และ/หรือชดใช ้และ/หรือช าระหนีใ้หแ้ก่ธนาคารตามใบสมัครฯ และขอ้ตกลงฯ ฉบับนี ้ รา้นคา้ยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิ 
หกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่รา้นคา้มีอยู่กับธนาคาร หรือเงินซึ่งอยู่ในครอบครองดูแลและ/หรือในอ านาจสั่งการของธนาคารไม่ว่าธนาคารจะไดร้บั
ฝากเงิน ได้การครอบครองดูแล และ/หรือได้อ านาจสั่งการนีม้าโดยทางใด เพื่อเข้าช าระหนีแ้ละ/หรือความรบัผิดชอบของรา้นค้าไดท้ันทีโดยไม่ จ าต้อง 
บอกกล่าว ทัง้นี ้ธนาคารจะน าส่งหลกัฐานการหกับญัชีใหร้า้นคา้ทราบ  
        ในกรณีที่เงินในบญัชีเงินฝาก และ/หรือเงินดงักล่าว  ไม่เพียงพอใหห้กัช าระหนี ้รา้นคา้ตกลงช าระหนีท้ี่คา้งช าระใหแ้ก่ธนาคารจนครบถว้น 
1.32 ในกรณีที่รา้นคา้แจง้การเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ ไม่ว่าเม่ือใดและดว้ยเหตุประการใดก็ตาม ใหค้วามในขอ้ตกลงฯ ฉบับนีมี้ผล
บงัคบัใชส้  าหรบับญัชีเงินฝากที่ไดเ้ปลี่ยนแปลงทกุประการ  
1.33 ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของรา้นคา้เพื่อท ารายการ และ/หรือด าเนินการตามวิธีการแห่งขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้และ/หรือเพ่ือ
ช าระหนี ้และ/หรือความรบัผิดชอบของรา้นคา้ ตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันีไ้ด ้รา้นคา้จะไม่สามารถใชบ้ริการในครัง้นัน้ๆ ได ้ 
1.34 รา้นคา้ยอมรบัว่า กรณีเกิดรายการช าระค่าสินคา้/บริการหรือรายการโอนเงินผ่านการใหบ้ริการต่างๆ ภายใตข้อ้ตกลงฯ ฉบับนี ้อนัมีสา เหตุเครื่องมือ 
โอนเงินสูญหาย หรือถูกโจรกรรม รา้นคา้ยอมรบัผิดตามจ านวนเงินที่ช  าระ/โอนนัน้ ที่เกิดก่อนธนาคารจะด าเนินการอายดัหรือระงับการใชเ้ครื่ องมือโอนเงิน 
หรือด าเนินการอายดัหรือระงบัการช าระค่าสินคา้/บริการหรือการโอนเงินที่มีขอ้ตกลงล่วงหนา้ แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่ไดก้ าหนด  
1.35 รา้นคา้รบัรองว่า บรรดาเอกสาร ขอ้มลู รายละเอียดใดๆ ที่ปรากฏ และ/หรือ ที่ไดมี้การจัดส่งมาใหธ้นาคาร ไม่ว่าจะส่งมาในรูปแบบใดและไม่ว่าจะส่ง
ดว้ยตวัรา้นคา้เองหรือบุคคลที่รา้นคา้มอบหมาย เป็นขอ้มูลของรา้นคา้ที่มีความครบถว้น ถูกตอ้งแทจ้ริง และเป็นปัจจุบนั และเป็นขอ้มูลที่ธนาคารสามารถ
น ามาใชใ้นการใหบ้ริการตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้และน ามาปรบัปรุงขอ้มูลในระบบของธนาคารใหเ้ป็นปัจจุบนัได ้โดยรา้นคา้มีสิทธิและมีความสามารถตาม
กฎหมายในการขอใชบ้ริการ และการท าธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการใชบ้ริการตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้ทัง้นี ้หากเกิดความเสียหายใดๆ เนื่องจากเอกสาร 
ขอ้มลู หรือรายละเอียดดงักล่าวไม่ครบถว้น ถกูตอ้งแทจ้ริง และเป็นปัจจบุนั หรือรา้นคา้ไม่มีสิทธิหรือไม่มีความสามารถตามกฎหมายในการขอใชบ้ริการ และ
การท าธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการใชบ้ริการตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้รา้นคา้ตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว 
1.36 เวน้แต่ธนาคารจะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ในกรณีที่รา้นคา้พบขอ้ผิดพลาดใดๆ จากการด าเนินการ หรือในกรณีที่มีเหตทุี่ตอ้งระงบัการด าเนินการภายใต้
การใหบ้ริการตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้เป็นการชั่วคราว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ ในกรณีการยกเลิกการระงับการด าเนินการดังกล่าว รา้นคา้สามารถ
ติดต่อธนาคารได้ที่ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือช่องทางอ่ืนที่ธนาคารก าหนด พรอ้มทั้งแจ้งข้อมูล 
ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น เร่ือง วนั เวลา ผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง จ านวนเงิน ลกัษณะธุรกรรม ขอ้มูลอ่ืนใดตามที่ธนาคารรอ้งขอ เม่ือรา้นคา้ด าเนินการต่างๆ ตามกระบวนการที่
ธนาคารก าหนดครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ธนาคารจะด าเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจสอบ/แก้ไขข้อผิดพลาด ระงับการด าเนินการ ยกเลิกการระงับ  
การด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่ธนาคารไดแ้จ้งแก่รา้นคา้นัน้ โดยรา้นคา้ยงัคงเป็นผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการ และรายการธุรกรรมที่ไดเ้กิดขึน้
ก่อนครบก าหนดระยะเวลาที่ธนาคารจะมีการระงบัการด าเนินการตามที่ไดร้บัแจง้ดงักล่าว ทัง้นี ้ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเพิกเฉยต่อค ารอ้งขอใดๆ ที่ขดัต่อ
กฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง        
1.37 ในกรณีที่มีความผิดพลาดในการหกัเงินจาก และ/หรือโอนเงินเขา้ บญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัรฯ ไม่ไดเ้กิดขึน้จากธนาคาร รา้นคา้ตกลงจะตรวจสอบ
และเรียกรอ้งหรือคืนเงินดังกล่าวใหก้ับคู่พิพาทของรา้นคา้โดยตรง หากรา้นคา้มีขอ้ต่อสู ้และ/หรือสิทธิเรียกรอ้งใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกันเองกับคู่พิพาทของ
รา้นคา้ 
1.38 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอ่ืนใดอันท าใหธ้นาคารไม่สามารถด าเนินการใหบ้ริการตามขอ้ตกลงฯ ฉบับนีไ้ด้ รา้นคา้ตกลงใหธ้นาคารพิจ ารณา
ใหบ้ริการ หรือด าเนินการตามที่เห็นสมควร เพื่อใหก้ารใหบ้ริการตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันีไ้ด ้โดยรา้นคา้ตกลงยินยอมที่จะใหค้วามรว่มมือแก่ธนาคารอย่างเต็มที่
และทกุวิถีทางในการปรบัปรุงวิธีการใหบ้ริการของธนาคารเพ่ือความสะดวกของรา้นคา้ในการใชบ้ริการต่างๆ ตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้ 
1.39 รา้นคา้ตกลงยินยอมใหต้วัแทนของธนาคาร และ/หรือบริษัทบตัรเครดิต และ/หรือผูใ้หบ้ริการเงินโอน และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-Wallet และ/หรือผูใ้หบ้ริการ
เครื่องมือการช าระเงิน และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือผูต้รวจสอบ และ/หรือหน่วยงานผูมี้อ านาจควบคุมหรือก ากับดูแลธนาคาร เขา้ ท าการ
ตรวจสอบการด าเนินงาน ระบบการควบคุมภายในต่างๆ ของรา้นคา้ รวมทัง้การเรียกดูขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานที่เกี่ยวกับการใชบ้ริการรบัช าระค่าสินคา้/
บริการตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันีต้ามที่มีการรอ้งขอ  
1.40 รา้นคา้ตกลงว่า ถา้รา้นคา้ยา้ยสถานที่ท  าการ หรือเปลี่ยนแปลงชื่อประกอบกิจการหรือเลิกกิจการ รา้นคา้จะแจง้ใหธ้นาคารทราบทนัที และในกรณีที่
รา้นคา้ไดข้ยายสาขาของรา้นคา้ออกไปอีก และประสงคจ์ะขอใหเ้พิ่มสาขาของรา้นคา้ใหเ้ป็นสถานที่รบัช าระค่าสินคา้/บริการดว้ยเครื่องมือก ารช าระเงิน 
รา้นคา้จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบ และไดร้บัอนมุตัิจากธนาคารเป็นลายลกัษณอ์กัษรก่อน 
1.41 ภายใตข้้อ 4. ของข้อตกลงท่ัวไป ในกรณีที่ (1) ธนาคารไดอ้อกหรือร่วมออก บริการและ/หรือโครงการที่เกี่ยวขอ้งกับการใหบ้ริการตามขอ้ตกลงฯ ฉบบั
นี ้และ/หรือเครื่องมือการช าระเงิน และ/หรือช่องทางรบัช าระเงินอ่ืนๆ อีก และ/หรือ (2) ธนาคารรบัช าระค่าสินคา้/บริการดว้ยเครื่องมือการช าระเงินอ่ืน  
ไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไร ภายหลังจากที่ท  าข้อตกลงฯ ฉบับนีแ้ลว้ และ/หรือ (3) ธนาคารแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการใหบ้ริการตาม
ขอ้ตกลงฯ ฉบับนี ้และ/หรือขอ้ก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการ และ/หรือขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของโครงการ และ/หรือขอ้ก าหนดและเงื่ อนไข
เกี่ยวกับการรบัช าระค่าสินคา้/บริการดว้ยเครื่องมือการช าระเงิน และ/หรือช่องทางรบัช าระเงิน และ/หรือคู่มือต่างๆ (หากมี) ที่เป็นการแกไ้ ขเปลี่ยนแปลงที่ 
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ท าใหร้า้นคา้เสียประโยชน ์ธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบพรอ้มดว้ยขอ้ก าหนดและเง่ือนไข และคู่มือ (หากมี) ที่เปลี่ยนแปลงนั้น ถา้รา้นคา้ไดใ้ชบ้ริการ และ/
หรือไดย้อมรบัการด าเนินการตามโครงการ และ/หรือยอมรบัช าระค่าสินคา้/บริการดว้ยเครื่องมือการช าระเงิน และ/หรือใชช้่องทางรบัช าระเงินดงักล่าว ตาม
หลกัเกณฑท์ี่ธนาคารก าหนดแลว้ รา้นคา้ตกลงใหข้อ้ตกลงฯ ฉบบันี ้และที่จะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหนา้ รวมทัง้ขอ้ก าหนดและ
เงื่อนไขการใหบ้ริการ และ/หรือเงื่อนไขของโครงการ และ/หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการรบัเครื่องมือการช าระเงิน และ/ช่องทางรบัช าระเงิน แ ละคู่มือการรบั
เครื่องมือการช าระเงินและ/หรือช่องทางรบัช าระเงินนัน้ๆ (หากมี) มีผลใชบ้งัคับกบับริการ และ/หรือโครงการ และ/หรือเครื่องมือการช าระเงินและ/หรือการใช้
ช่องทางรบัช าระเงินดงักล่าวนัน้ดว้ยทกุประการ โดยรา้นคา้ไม่จ าเป็นตอ้งท าความตกลงกบัธนาคารเป็นลายลกัษณอ์กัษรอีกแต่อย่างใด 
1.42 รา้นคา้ตกลงยินยอมว่า ธนาคารมีสิทธิโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน ์และ/หรือหนา้ที่ไม่ว่าทัง้หมดหรือเพียงบางส่วนที่มีอยู่ตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันีใ้หแ้ก่
บคุคล และ/หรือสถาบนัการเงินใดๆ ก็ไดต้ามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร โดยไม่จ าตอ้งไดร้บัความยินยอมจากรา้นคา้แต่อย่างใดทัง้สิน้ แต่จะมีการแจง้ให้
รา้นคา้ทราบ ทัง้นีร้า้นคา้จะโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน ์และ/หรือหนา้ที่ไม่ว่าทัง้หมดหรือเพียงบางส่วนที่มีอยู่ตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันีใ้หแ้ก่บุคคล และ/หรือ
สถาบนัการเงินใดๆ ไม่ได ้เวน้แต่ไดร้บัความยินยอมจากธนาคารล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร  
1.43 การล่าชา้ หรืองดเวน้ใดๆ ในการใชส้ิทธิของธนาคารตามกฎหมายหรือตามเงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนคู่มือ ระเบียบ และบนัทึกเสียงของธนาคารในระบบ
โทรศพัท ์ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิ หรือใหค้วามยินยอมในการด าเนินการใดๆ แก่รา้นคา้แต่ประการใด 
1.44 รา้นคา้จะตอ้งใหค้วามสะดวกและใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบรายละเอียดการช าระเงินเม่ือไดร้บัการรอ้งขอจากผูช้  าระเงิน และ/หรือธนาคาร และ
หากมีขอ้สงสยัใดๆ เพิ่มเติมใหผู้ช้  าระเงินติดต่อธนาคารที่ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศพัท ์02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง  
1.45 บรรดาหนังสือ จดหมาย ค าบอกกล่าว ขอ้ก าหนดและเง่ือนไข ขอ้มูลใดๆ ที่ธนาคารไดส้่งใหร้า้นคา้ ไม่ว่าจะโดยส่งเองหรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน
หรือไม่ลงทะเบียนไปยงัที่อยู่ที่ระบุในใบสมคัรฯ หรือส่งเป็น Email ไปยงั Email Address ที่ระบุในใบสมคัรฯ หรือส่ง Short Message Service (SMS) ไปยงั
หมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ที่ระบใุนใบสมคัรฯ หรือผ่านบริการ/ช่องทางตามที่รา้นคา้ตกลงไวก้บัธนาคาร (ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวม
เรียกที่อยู่ Email Address หมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที่และบริการ/ช่องทางดงักล่าวว่า “ช่องทางรับข้อมูล”)  ใหถ้ือว่าไดส้่งใหแ้ก่รา้นคา้โดยชอบแลว้ ทัง้นี ้
โดยไม่ตอ้งค านึงถึงว่าจะมีผูร้บัไวห้รือไม่ และแมว้่าส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะช่องทางรบัขอ้มลูถกูยา้ยหรือถกูเปลี่ยนแปลงไปหรือถกูรือ้ถอน โดยรา้นคา้ไม่ไดแ้จง้การ
ยา้ย การเปลี่ยนแปลง หรือการรือ้ถอนนั้นใหธ้นาคารทราบก็ดี หรือส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะหาช่องทางรบัขอ้มูลไม่พบก็ดี ใหถ้ือว่ารา้นคา้ไดร้ับและทราบหนังสือ 
จดหมาย ค าบอกกล่าว หรือขอ้มลูดงักล่าวแลว้โดยชอบ ทัง้นี ้หากมีการยา้ย การเปลี่ยนแปลง หรือการรือ้ถอนช่องทางรบัขอ้มลู รา้นคา้จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคาร
ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรทนัที 
1.46 กรณีรา้นคา้รายเก่าที่เคยสมคัรใชบ้ริการการเป็นรา้นคา้เพื่อใชบ้ริการ K Payment Gateway กับธนาคารแลว้ รา้นคา้ตกลงว่า ในกรณีที่ขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้
ไม่ไดร้ะบุรายละเอียดเรื่องใดไวเ้ป็นการเฉพาะ ใหใ้ชบ้งัคบัตามขอ้ตกลงฉบบัเดิมที่รา้นคา้ไดเ้คยจัดท าใวแ้ก่ธนาคาร (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ข้อตกลงฉบับเดิม”) 
ในกรณีที่ขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้ระบรุายละเอียดในเรื่องใดไวเ้ป็นการเฉพาะ หรือขดัหรือแยง้กบั หรือไม่ตรงกบัขอ้ตกลงฉบบัเดิม ใหใ้ชบ้งัคบัตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้
แต่หากมีความไม่ชดัเจนระหว่างขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้กบัขอ้ตกลงฉบบัเดิม รา้นคา้ตกลงยินยอมปฏิบตัิตามค าวินิจฉยัของธนาคารทกุประการ 
1.47 ในกรณีที่ขอ้ตกลงเฉพาะ ไม่ไดร้ะบุรายละเอียดในเรื่องใดไวเ้ป็นการเฉพาะ ให้ใชบ้ังคับตามขอ้ตกลงทั่วไป ในกรณีที่ขอ้ตกลงเฉพาะดังกล่าวระบุ
รายละเอียดในเร่ืองใดไวเ้ป็นการเฉพาะ หรือขัดหรือแยง้กับ หรือไม่ตรงกับขอ้ตกลงทั่วไป ใหใ้ชบ้งัคบัตามขอ้ตกลงเฉพาะ แต่หากมีความไม่ ชัดเจนระหว่าง
ขอ้ตกลงทั่วไปกบัขอ้ตกลงเฉพาะ รา้นคา้ตกลงยินยอมปฏิบตัิตามค าวินิจฉยัของธนาคารทกุประการ 
1.48 ถา้ในเวลาใดก็ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการภายใตข้อ้ตกลงฯ ฉบบันี ้กลายเป็นโมฆะ ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่สมบูรณ ์หรือใชบ้งัคบัมิไดใ้น
ประการใด ๆ ใหข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขอ่ืนๆ ที่เหลือ (แลว้แต่กรณี) ยงัคงชอบดว้ยกฎหมาย สมบรูณ ์และใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่เสียไปเพราะความ
เป็นโมฆะ ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่สมบรูณ ์หรือใชบ้งัคบัมิไดข้องขอ้ก าหนดและเง่ือนไขดงักล่าวนัน้ 
1.49 ขอ้ตกลงฯ ฉบบันีใ้หใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และใหศ้าลไทยเป็นศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึน้ตามขอ้ตกลงฯ 
ฉบบันี ้  
1.50 ขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้ถือเป็นส่วนหนึ่งของใบสมคัรฯ ดว้ย 
 
ข้อ 2.  ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากร 
2.1 รา้นคา้ตกลงช าระค่าตอบแทนการใชบ้ริการไม่ว่าจะเรียกว่าค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ หรือชื่ออ่ืนใด ใหแ้ก่ธนาคารภายในก าหนดเวลาช าระค่าตอบแทน
นัน้ๆ   
2.2 รา้นคา้ตกลงรบัผิดชอบค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบับริการ (หากมี) แต่เพียงฝ่ายเดียว 
       หากธนาคารจ าตอ้งทดรองจ่ายค่าฤชาธรรมเนียม ภาษี อากร และ/หรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวตามวรรคก่อนแทนรา้นคา้ไปก่อน หรือหากรา้นคา้จะตอ้งช าระ
ค่าปรบัอปุกรณร์บัช าระเงินใหแ้ก่ธนาคาร รา้นคา้ตกลงช าระคืนใหแ้ก่ธนาคารโดยพลนั  
2.3 รา้นคา้ตกลงรบัทราบว่า ในการช าระค่าตอบแทนการใชบ้ริการธนาคารจะส่งใบเสรจ็รบัเงินและ/หรือใบก ากบัภาษีผ่านทางช่องทางของธนาคาร 
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ข้อ 3. การหักภาษี ณ ทีจ่่าย 
          ในกรณีรา้นคา้จดทะเบียนประกอบธุรกิจเป็นนิติบุคคลในการช าระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ รา้นคา้ตกลงมอบ อ านาจใหธ้นาคารเป็น
ผูด้  าเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของค่าธรรมเนียมแทนรา้นคา้ ตั้งแต่รายการรบัช าระเงินรายการแรกที่รา้นคา้น ามาเรียกเก็บกับธนาคาร  รวมทั้งใหธ้นาคาร 
ออกหนงัสือรบัรองการหกัภาษี ณ ที่จ่าย และลงลายมือชื่อในหนงัสือรบัรองการหกัภาษี ณ ที่จ่าย พรอ้มทัง้ยื่นรายการภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่ายแทนรา้นคา้ดว้ย 
          หากต่อไปในภายหน้า รา้นคา้ได้ขยายกิจการเปิดสาขาหลายแห่งภายใต้เจา้ของผูป้ระกอบการเดี ยวกัน ซึ่งรา้นคา้ได้แจง้ให้ธนาคาร ทราบ และ
ธนาคารไดอ้อกรหสัรา้นคา้แยกหมายเลขเป็นแห่งๆ ใหก้ับรา้นคา้ รา้นคา้ตกลงใหก้ารมอบอ านาจใหธ้นาคาร เป็นผูด้  าเนินการหกัภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กล่าว
ขา้งต้นมีผลบังคับใชเ้ป็นหนังสือยินยอมให้ธนาคารเป็นผูด้  าเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทน สาขาต่างๆ ของรา้นค้านั้นด้วย โดยรา้นค้าไม่จ าเป็นต้อง 
ท าเอกสารและ/หรือหลกัฐานใดๆ ใหก้บัธนาคารอีกทัง้สิน้   
          ในกรณีที่รา้นคา้แจง้ขอยกเลิกการเป็นรา้นคา้กับธนาคาร หรือธนาคารแจง้ขอยกเลิกการเป็นรา้นคา้ ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะขอยกเลิกและไม่ว่ากรณี
ใดก็ตาม ใหถ้ือว่าเป็นการยกเลิกความยินยอมของรา้นคา้ที่ใหธ้นาคารเป็นผูด้  าเนินการหกัภาษีเงินได ้ณ ที่จ่ายแทนรา้นคา้ดว้ย   
 
ข้อ 4. การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการให้บริการ  
4.1 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ส่งผลใหร้า้นคา้เกิดภาระหรือความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมีผลเม่ือรา้นคา้ใหค้วามยินยอม 
4.2 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอ่ืนรา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงไดต้ามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยหากเป็นการเปลี่ย นแปลงที่มี
ผลกระทบต่อการใชบ้ริการของรา้นคา้ (เช่น การปรบัค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการที่สอดคลอ้งกบัตน้ทนุที่เพ่ิมขึน้ การเปลี่ยนแปลงช่องทางในการใหบ้ริการ การ
เปลี่ยนแปลงวนัครบก าหนดช าระหนี)้ ธนาคารจะสื่อสารหรือแจง้ขอ้มูลอนัเป็นสาระส าคญัของการเปลี่ยนแปลงที่ชดัเจนใหร้า้นคา้ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 
30 วนั หรือระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายก าหนด 
4.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑก์ าหนดใหธ้นาคารตอ้งด าเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไวเ้ป็นการเฉพาะเป็นอย่างอ่ืน รา้นคา้ตกลงยินยอม
ใหธ้นาคารปฏิบตัิตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑด์งักล่าวได ้
 
ข้อ 5. การระงับ/ยกเลิกการให้บริการ/ผลการสิน้สุดการให้บริการ 
5.1  รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิระงับ และ/หรือยกเลิกการใหบ้ริการภายใตข้อ้ตกลงฯ ฉบบันี ้ไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะแต่รา้นคา้
รายใดรายหนึ่ง หรือเม่ือใดก็ได ้โดยธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบล่วงหนา้ เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้รา้นคา้ตกลงยินยอมใหเ้ป็นดลุยพินิจของธนาคารในการ
พิจารณาระงับ และ/หรือยกเลิกการใหบ้ริการภายใตข้อ้ตกลงฯ ฉบบันี ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนไดท้นัทีตามที่ธนาคารเห็นสมควร  โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ และธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการด าเนินการตามขอ้นี ้(หากมี) 
      5.1.1 ขอ้มลู รายละเอียด ค ารบัรอง หรือค ายืนยนัใดๆ ที่รา้นคา้ใหไ้ว ้ไม่เป็นความจริง ไม่ถกูตอ้ง หรืออาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดในสาระส าคญั 
      5.1.2 ในกรณีที่รา้นคา้มียอดรบัช าระค่าสินคา้/บริการรายเดือนเท่ากบัวงเงินยอดขายแลว้ และ/หรือมีรายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการผิดปกติ  
      5.1.3 หากปรากฏขอ้เท็จจริงที่ธนาคารเชื่อไดว้่า ขอ้มูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ที่ รา้นคา้แจง้แก่ธนาคารใหด้ าเนินการ  หรือการใหบ้ริการรบัช าระ 
ค่าสินคา้/บริการ  อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางที่ไม่เป็นคุณเกิดขึน้ หรืออาจกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรือบุคคลอ่ืน หรือมีค วามเสี่ยงว่ารา้นคา้อาจมี
วตัถุประสงคอ์นัมิชอบตามกฎหมาย หรืออาจขดัต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรืออาจท าใหธ้นาคารปฏิบตัิผิดกฎหมาย และ/หรือ
กฎขอ้บงัคบั และ/หรือค าสั่งใดๆ และ/หรือค าขอความรว่มมือใดๆ  และกฎหรือค าสั่งใดๆ ของบริษัทบตัรเครดิต ผูใ้ห้บริการเงินโอน ผูใ้หบ้ริการ e-Wallet และ/
หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือผูต้รวจสอบ และ/หรือหน่วยงานผูมี้อ านาจควบคมุหรือก ากบัดแูลธนาคาร  
      5.1.4 รา้นคา้ปฏิบตัิผิดขอ้ตกลงฯ ฉบบันีไ้ม่ว่าขอ้หนึ่งขอ้ใด ซึ่งรวมถึงการไม่ช าระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใชจ้่าย/ค่าปรบั/ภาษีอากร (หากมี) ที่เกิดขึน้
ดว้ย  
      5.1.5 รา้นคา้มีเหตกุารณใ์ดเกิดขึน้หรืออาจจะเกิดขึน้อนัท าใหธ้นาคารเห็นว่าจะมีผลกระทบต่อการด าเนินกิจการหรือความสามารถในการช าระหนีข้อง
รา้นคา้ เช่น มีส่วนของผูถ้ือหุน้ติดลบ หรือรา้นคา้ผิดนดัช าระหนีก้ับธนาคาร หรือเจา้หนีร้ายอ่ืน หรือรา้นคา้ถกูฟ้องรอ้งในคดีแพ่งหรือคดีลม้ละลาย หรือมีการ
ด าเนินการเพื่อขอฟ้ืนฟกูิจการต่อศาลตามกฎหมายลม้ละลาย หรือถกูด าเนินคดีอาญา หรือเป็นบคุคลที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรฐัมีค าสั่งใหย้ึด/อายดั
ทรพัยส์ิน หรือเสียชีวิต (กรณีบคุคลธรรมดา) หรือรา้นคา้เลิกกิจการ ถกูเพิกถอนทะเบียน หรือถกูระงบัไม่ใหด้  าเนินธุรกิจ หรือมีการช าระบญัชี 
      5.1.6 ธนาคารไม่สามารถหกัเงิน เพื่อคืนเงินและ/หรือชดใชแ้ละ/หรือช าระหนีใ้หแ้ก่ธนาคาร และ/หรือเพ่ือใหธ้นาคารใหบ้ริการตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันีไ้ด ้  
      5.1.7 ธนาคารตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
5.2 หากรา้นคา้ประสงคจ์ะยกเลิกการใชบ้ริการภายใตข้อ้ตกลงฯ ฉบบันี ้รา้นคา้จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 
ผ่าน K-BIZ Contact Center 02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมงหรือช่องทางอ่ืนๆ ที่ธนาคารก าหนด และด าเนินการต่างๆ ตามกระบวนการของธนาคาร โดย
รา้นคา้จะตอ้งส่งค าขอโอนยอดเงินรวมจากการรบัช าระค่าสินคา้/บริการที่คงเหลือทัง้หมด (หากมี) เพ่ือใหธ้นาคารโอนเงินจ านวนดงักล่าวเข้าบญัชีเงินฝากที่
ระบใุนใบสมคัรฯ ใหเ้รียบรอ้ยก่อน ทัง้นี ้ธนาคารจะด าเนินการยกเลิกการใช้บริการ ตามความประสงคข์องรา้นคา้โดยเรว็ โดยการยกเลิกจะมีผลสมบรูณเ์ม่ือ
ธนาคารแจง้ใหร้า้นคา้ทราบ 
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5.3 กรณีที่ขอ้ตกลงฯ ฉบบันีส้ิน้สดุลง ไม่ว่าดว้ยเหตใุดๆ ไม่เป็นการยกเลิกภาระหนา้ที่ใดๆ ซึ่งรา้นคา้ยงัปฏิบตัิไม่ครบถว้นตามขอ้ผกูพนัแห่งขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้
จนกว่ารา้นคา้จะปฏิบตัิภาระหนา้ที่ดงักล่าว จนครบถว้นแลว้ 
5.4 กรณีรา้นคา้สิน้สภาพการเป็นรา้นคา้กับธนาคาร ไม่ว่าดว้ยเหตใุดก็ตาม ธนาคารมีสิทธิที่จะแจง้ใหก้ับธนาคารพาณิชยอ่ื์น และ/หรือบริษัทหรือสถาบนัที่
ออกบตัร และ/หรือผูใ้หบ้ริการเงินโอน และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-Wallet และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงิน ทราบไดท้กุประการ  
       

ข้อตกลงเฉพาะ 
  

ข้อตกลงเก่ียวกับการรับช าระด้วยบัตร 
1. รา้นคา้ตกลงจะรบับตัร ซึ่งมีลกัษณะตามที่ธนาคารไดแ้จง้ใหร้า้นคา้ทราบเป็นคราวๆ ที่ยงัไม่หมดอายทุกุใบ 
2. รา้นคา้สามารถรบัช าระค่าสินคา้/บริการดว้ยบตัร ตามเงื่อนไขที่ธนาคารก าหนด โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดงัต่อไปนี ้ 
    2.1 ใหผู้ช้  าระเงินท าการกรอกและยืนยนัขอ้มลูบตัร บนเว็บไซต/์Mobile Application ของรา้นคา้เพื่อท ารายการช าระค่าสินคา้/บริการ หรือ 
    2.2 รา้นคา้สรา้ง link ก าหนดรายละเอียดการช าระค่าสินคา้/บริการ โดยการกรอกขอ้มูลต่างๆ และด าเนินการต่างๆ ตามรายละเอียดขัน้ตอนและเง่ือนไข 
ที่ธนาคารก าหนดผ่าน Merchant Portal/ API  ตามรูปแบบและวิธีที่ธนาคารก าหนด และรา้นคา้น าส่ง link ดังกล่าวใหแ้ก่ผูช้  าระเงิน ตามช่องทางที่รา้นคา้ 
ตกลงกบัผูช้  าระเงิน โดยผูช้  าระเงินจะตอ้งกรอกและยืนยนัขอ้มลูบตัรใน link ดงักล่าวเพ่ือท ารายการช าระค่าสินคา้/บริการ 
    2.3 รา้นคา้สรา้ง link ก าหนดรายละเอียดการช าระค่าสินคา้/บริการ โดยการกรอกขอ้มลูต่างๆ และด าเนินการต่างๆ ตามรายละเอียดขัน้ตอนและเง่ือนไขที่
ธนาคารก าหนดผ่านบริการ K SOCIAL PAY ซึ่งเป็นช่องทางรบัช าระค่าสินคา้และบริการผ่านทาง Social Media แพลตฟอรม์ ตามที่ระบุในใบสมคัรฯ เช่น 
Line OA เป็นตน้ โดยรา้นคา้ก าหนดขอ้มูลของสินคา้/บริการ วิธีการช าระเงิน และจ านวนเงินที่ไดท้  าการตกลงกับผูช้  าระเงิน และรา้นคา้จะตอ้งน าส่ง link 
ดงักล่าวใหแ้ก่ผูช้  าระเงิน ตามช่องทางที่รา้นคา้ตกลงกบัผูช้  าระเงิน โดยผูช้  าระเงินจะตอ้งกรอกและยืนยนัขอ้มลูบตัรใน link ดงักล่าวเพ่ือท ารายการช าระค่า
สินคา้/บริการ 
3. กรณีที่รา้นคา้ก าหนดการช าระค่าสินคา้ /บริการเป็นอตัราสกลุเงินต่างประเทศ เม่ือรา้นคา้ส่งค าขอโอนยอดเงินรวมจากการรบัช าระค่าสินคา้/บริการใหแ้ก่
ธนาคาร รา้นคา้ตกลงใหธ้นาคารโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากที่ระบุในใบสมคัรฯ เป็นสกลุเงินบาท ดว้ยยอดสุทธิหลงัจากหกัค่าธรรมเนียม และภาษีมูลค่าเพิ่ม 
โดยใชอ้ัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารก าหนดล่าสุดในวนัที่เขา้บัญชี โดยใชอ้ตัรา “EXPORT SIGHT BILL ของ BUYING RATE” หักดว้ย
อตัราส่วนลดการน าเซลลส์ลิปบตัรสกุลต่างประเทศเขา้บัญชีที่ธนาคารก าหนดไว ้ คูณกับจ านวนเงินสกุลต่างประเทศตามเซลลส์ลิปที่รา้นคา้น าเ ขา้บัญชี
ดงักล่าว 
4. รา้นคา้จะตอ้งส่งค าขอโอนยอดเงินการรบับตัรของผูช้  าระเงินที่สั่งซือ้สินคา้/บริการจากรา้นคา้ทัง้หมด ส่งมาขออนุมตัิวงเงิน และสรุปยอดขายเพ่ือเรียกเก็บ
เงินกบัธนาคาร โดยใชเ้ครื่องมือโอนเงินของรา้นคา้ จากเครื่องคอมพิวเตอรข์องรา้นคา้ตามโปรแกรมที่ธนาคารก าหนด ภายหลงัจากที่รา้นคา้ไดด้  าเนินการส่ง
สินคา้ หรือใหบ้ริการกบัผูช้  าระเงินเรียบรอ้ยแลว้ แต่ทั้งนี ้จะตอ้งไม่เกิน 5 (หา้) วนั นบัจากวนัแรกที่รา้นคา้ไดร้บัการสั่งซือ้สินคา้/บริการจากผูช้  าระเงิน และได้
ขออนุมตัิวงเงินกับธนาคาร ในกรณีที่รา้นคา้ไม่สามารถที่จะใหบ้ริการตามค าสั่งซือ้ของผูช้  าระเงินได ้ไม่ว่าดว้ยกรณีใดก็ตาม รา้นคา้จ ะตอ้งท าการยกเลิก
รายการผ่านเครื่องคอมพิวเตอรข์องรา้นคา้ ตามโปรแกรมที่ธนาคารก าหนด และจะตอ้งไม่เกิน 5 (หา้) วนั นับจากวนัแรกที่รา้นคา้ไดร้บัค าสั่งซือ้จากผูช้  าระ
เงินเช่นเดียวกนั 
      ทั้งนี ้หากรา้นคา้ไม่ท าการสรุปยอดขายภายใน 5 (หา้) วันตามที่กล่าวขา้งตน้ การอนุมัติวงเงินของผูช้  าระเงิ นรายการนั้นๆ จะถูกยกเลิกโดยระบบ
อตัโนมตัิจากธนาคารทนัที ซึ่งรา้นคา้จะไม่สามารถท าการส่งค าขอโอนยอดเงินรายการนัน้ๆ ไดอี้ก โดยรา้นคา้ไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆ จากธนาคาร
ทัง้สิน้ 
5. รา้นคา้จะตอ้งก าหนดขอ้ความในเว็บไซต์/Mobile Application ใหผู้ช้  าระเงินยินยอมใหเ้รียกเก็บเงินผ่านบตัรตามหมายเลขบตัรที่ไดแ้จง้ใหไ้วก้ับธนาคาร
ดว้ย 
6. หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะ Void รา้นคา้จะตอ้งด าเนินการก่อนการส่งค าขอโอนยอดเงินการรบัช าระเงิน และภายในเวลา Cut-off time ที่ก าหนดใน
ตาราง“Settlement” ในกรณีที่รา้นคา้ยินยอมใหผู้ช้  าระเงิน Refund รา้นคา้ตกลงจะไม่คืนเป็นเงินสด เช็ค และ/หรือตราสารหนีอ่ื้นแก่ผูช้  าระเงิน แต่รา้นคา้  
ตกลงจะท าหนงัสือแจง้คืนตามแบบฟอรม์ที่ก าหนด (CREDIT VOUCHER) ส่งใหแ้ก่ธนาคาร และรา้นคา้ยินยอมคืนเงินจ านวนดงักล่าว ซึ่งธนาคารไดจ้่ายเงิน 
และ/หรือน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัรฯ ใหร้า้นคา้แลว้นัน้ใหแ้ก่ธนาคารเพ่ือคืนเขา้บญัชีของผูช้  าระเงินได ้ทัง้นี ้รา้นคา้ตกลงว่า ธนาคารไม่ตอ้งคืน
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บจากรา้นคา้ไวแ้ลว้แต่ประการใด   
7. ในกรณีดงัต่อไปนี ้ 
     7.1 รา้นคา้รบับตัรแลว้ ต่อมาภายหลงัปรากฏว่า บตัรนัน้เป็นบตัรปลอม  
     7.2 กรณีธนาคารเห็นว่ามีขอ้สงสยัเกี่ยวกบัการใชแ้ละ/หรือความสมบรูณข์องบตัร และ/หรือต่อมาไดต้รวจพบว่ามีการใชบ้ตัรโดยทจุริต  
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     7.3 ผูร้บัปลายทางไดร้บัแต่ไม่ตรงตามก าหนดเวลา หรือผูร้บัปลายทางไม่ไดร้บัสินคา้และรา้นคา้ไม่มีใบตอบรบัมายืนยนั หรือผูร้บัปลายทางไม่ไดร้บัสินคา้
ไม่ว่าดว้ยเหตปุระการใดก็ตาม 
     7.4 รา้นคา้ไม่สามารถจัดหาหรือส่งสินคา้/บริการ และ/หรือสินคา้/บริการที่จดัหาหรือส่งเป็นสินคา้ดอ้ยคณุภาพ ช ารุดบกพรอ่ง ไม่ครบถว้นไม่ถกูตอ้งตาม
วตัถปุระสงค ์หรือไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงซือ้ขายสินคา้ระหว่างรา้นคา้และผูช้  าระเงิน อนัเป็นเหตใุหผู้ช้  าระเงินปฏิเสธที่จะรบัสินคา้/บริการ และตอ้งการยกเลิก
ขอ้ตกลงซือ้สินคา้/บริการดงักล่าว  
     7.5 ผูช้  าระเงินปฏิเสธว่าผูช้  าระเงินไม่ไดท้ ารายการช าระค่าสินคา้/บริการ  
     7.6 เหตอ่ืุนใดที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินได ้หรือเหตอ่ืุนใดที่ธนาคารจะตอ้งคืนเงินใหแ้ก่ผูช้  าระเงิน  
    รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารปฏิเสธการจ่ายเงินหรือน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัรฯ อย่างไรก็ดี หากธนาคารเรียกเก็บเงินจากผู้ช  าระเงินและ
จ่ายเงินใหแ้ก่รา้นคา้หรือน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากดงักล่าวไปก่อนแลว้ ธนาคารจะคืนเงินใหแ้ก่ผูช้  าระเงินเต็มจ านวนที่ผูช้  าระเงินถกูเรียกเก็บเงิน โดยรา้นคา้  
ตกลงจะคืนเงินเท่ากบัจ านวนเงินที่ธนาคารคืนใหแ้ก่ผูช้  าระเงินนัน้ใหก้บัธนาคาร พรอ้มทัง้ยินยอมเสียดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี นบัตัง้แต่วนัที่
ธนาคารจ่ายเงินใหแ้ก่รา้นคา้ หรือน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากดงักล่าวจนกว่าจะช าระใหธ้นาคารเสรจ็สิน้  
    ทัง้นี ้หากรา้นคา้พิสจูนไ์ดว้่า ผูช้  าระเงินเป็นผูส้ั่งซือ้สินคา้ หรือเป็นผูข้อรบับริการจากรา้นคา้แลว้ รา้นคา้จะใชส้ิทธิเรียกคืนจากผูช้  าระเงินในภายหลงั 
8. ในกรณีที่ธนาคารจะตอ้งคืนเงินใหก้บัผูช้  าระเงินเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารคืนเงินใหแ้ก่ผูช้  าระเงิน เป็นจ านวนเงินเท่ากับ
จ านวนเงินตราต่างประเทศซึ่งตอ้งคืนใหก้บัผูช้  าระเงิน โดยตกลงใหค้ิดอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารก าหนดล่าสุดในวนัที่มีการคืนเงินใหก้ับ
ผูช้  าระ โดยใชอ้ตัรา “EXPORT SIGHT BILL ของ BUYING RATE” คณูกบัจ านวนเงินตราต่างประเทศที่จะตอ้งคืนใหก้บัผูช้  าระเงิน   
9. รา้นคา้จะตอ้งไม่จัดเก็บขอ้มูลบตัรของผูช้  าระเงิน อาทิเช่น หมายเลขบตัร วนัที่หมดอายขุองบตัร และรหสั CVV ของผูช้  าระเงิน ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ และ
รา้นคา้จะตอ้งระมดัระวงัเก็บรกัษาขอ้มูลอ่ืนๆ ของผูช้  าระเงินจากการรบัช าระสินคา้/บริการของรา้นคา้ไวใ้นที่ปลอดภัย ซึ่งผูทุ้จริตไม่ สามารถเขา้ถึงขอ้มูล
ดงักล่าวได ้ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทบตัรเครดิตหรือผูช้  าระเงินไดต้รวจพบและเรียกใหธ้นาคารชดใชค้่าปรบัและ/หรือค่าเสียหายใดๆ รา้นคา้ยินยอมรบัผิดชดใช้
ค่าปรบัและ/หรือค่าเสียหายที่เกิดขึน้แทนธนาคารทัง้สิน้ทกุจ านวน 
10. ในกรณีรา้นคา้มีความประสงคเ์ก็บขอ้มูลบตัรของผูช้  าระเงิน รา้นคา้จะตอ้งไดร้บัความยินยอมจากธนาคารและจะตอ้งเขา้ร่วมโครงการการเก็บรกัษา
ขอ้มูลบตัรกับบริษัทบตัรเครดิตก่อน โดยจะตอ้งมีรูปแบบการจัดเก็บเป็นไปตามมาตรฐานที่ธนาคารและบริษัทบตัรเครดิตไดก้ าหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั หาก
รา้นค้าปฏิบัติไม่ถูกต้องอันเป็นเหตุให้ธนาคารถูกเรียกเก็บค่าปรบัจากบริษัทบัตรเครดิต และ/หรือถูกเรียกรอ้งค่าเสียหายจากผูอ่ื้ น รา้นค้าจะตอ้งเป็น
ผูร้บัผิดชอบจ านวนเงินค่าปรบั หรือค่าเสียหายแทนธนาคารทัง้สิน้ทกุจ านวน  
11. หากธนาคารตรวจสอบพบว่า รา้นคา้หรือเจา้ของรา้นคา้รวมถึงผูเ้กี่ยวขอ้งของรา้นคา้ มีการใช้บตัรตนเอง สั่งซือ้สินคา้/บริการจากรา้นคา้ของตนบ่อยครัง้
จ านวนมากผิดปกติ หรือมียอดท ารายการขายที่สูงผิดปกติ และ/หรือไม่ใช่เป็นการซือ้สินคา้/บริการจากรา้นคา้จริง โดยหวงัประโยชนเ์ป็นอย่างอ่ืน ธนาคาร
สามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกรา้นคา้ไดท้ันทีโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และในกรณีธนาคารไดร้บัความเสียหายจากรายการใช้บัตรตามที่กล่าว  
รา้นคา้ตกลงยินยอมชดใชค้่าเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้หมดใหแ้ก่ธนาคารทัง้สิน้ทกุจ านวน ทัง้นี ้ไม่เป็นการตดัสิทธิในการที่ธนาคารด าเนินคดีกบัรา้นคา้อีกต่างหาก 
12. ในกรณีที่มีรายการรบับัตรไม่ถูกตอ้ง และอยู่ในระหว่างเขา้บัญชีเรียกเก็บจากธนาคาร ธนาคารมีสิทธิระงับการเขา้บัญชีให้กับรา้นคา้ หรือในกรณีที่
ธนาคารไดน้ าเขา้บญัชีใหก้บัรา้นคา้ไปแลว้ รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินบญัชีเงินฝากของรา้นคา้คืนใหก้บัผูช้  าระเงินหรือธนาคารพาณิชยแ์ละ/หรือ
บริษัทหรือสถาบนัที่ออกบตัรไดท้นัทีโดยไม่จ าตอ้งบอกกล่าว ทัง้นีธ้นาคารจะน าส่งหลกัฐานการหกับญัชีใหร้า้นคา้ทราบ 
        ในกรณีรา้นคา้ไดน้ ารายการรบับตัรที่ไม่ถูกตอ้งไม่ตรงกับขอ้ตกลงฯ ฉบับนี ้และที่ผ่านมารา้นคา้สามารถน ารายการรบับัตรดงักล่าวนั้นเขา้บญัชีกับ
ธนาคารได ้ไม่ถือว่าธนาคารไดต้กลงยินยอมดว้ยแต่อย่างใด ธนาคารมีสิทธิแจง้ยกเลิกหรือไม่รบัเขา้บญัชี หรือสามารถหกัรายการรบับตัรดงักล่าวกลบัคืนได ้
เม่ือธนาคารไดต้รวจพบรายการรบับตัรที่ไม่ถูกตอ้งดงักล่าวไดท้นัที โดยรา้นคา้ตกลงที่จะไม่น ารายการรบับตัรที่ไม่ถูกตอ้งที่ผ่านมาแลว้นัน้ ใชเ้ป็นขอ้อา้งว่า
ธนาคารไดต้กลงยินยอมใหร้า้นคา้ด าเนินการดงักล่าวได ้
13. ในกรณีที่รา้นคา้ประสงคจ์ะขายสินคา้/บริการ โดยใหผู้ช้  าระเงินสามารถเลือกช าระค่าสินคา้/บริการดว้ยเงินสกุลบตัรต่างประเทศของตนได ้ในรูปแบบ
บริการ Dynamic Currency Conversion (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “บริการ DCC”) รา้นคา้ตกลงยินยอมปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขดงันี ้ 
       13.1 รา้นคา้สามารถรบัช าระค่าสินคา้/บริการกบัผูช้  าระเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ ส าหรบับริการ DCC ในสกุลเงินตามที่ธนาคารก าหนด โดยธนาคาร
อาจจะก าหนดเงินตราต่างประเทศในสกุลอ่ืนๆ เพิ่มเติมได ้โดยรา้นคา้จะท าการประชาสมัพนัธใ์หผู้ช้  าระเงินทราบถึงบริการดงักล่าวนีด้ว้ย ทัง้นี ้ในขณะนีมี้ 
30 สกลุเงิน ดงันี ้
 

สกุลเงินทีรั่บช าระผ่านบริการ DCC 

1. เงินเหรียญสหรฐัอเมริกา 11. เงินโครนนอรเ์วย ์ 21. เงินธากาบงัคลาเทศ 

2. เงินยโูร 12. เงินโครนเดนมารก์ 22. เงินริยาลซาอดุิอาระเบีย 

3. เงินเยนญ่ีปุ่ น 13. เงินโครนาสวีเดน 23. เงินรูปีเนปาล 
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สกุลเงินทีรั่บช าระผ่านบริการ DCC 

4. เงินปอนดอ์งักฤษ 14. เงินแคนาดาดอลลาร ์ 24. เงินแรนดแ์อฟริกาใต ้

5. เงินออสเตรเลียดอลลาร ์ 15. เงินริงกิตมาเลเซีย 25. เงินริยาลกาตาร ์

6. เงินนิวซีแลนดด์อลลาร ์ 16. เงินไตหวนัดอลลาร ์ 26. เงินรีอลัโอมาน 

7. เงินฮ่องกงดอลลาร ์ 17. เงินปากาตาสม์าเก๊า 27. เงินรูเบิลรสัเซีย 

8. เงินสิงคโปรด์อลลาร ์ 18. เงินบรูไนดอลลาร ์ 28. เงินวอน 

9. เงินสวิสฟรงัค ์ 19. เงินดีแรมหอ์าหรบัเอมิเรตส ์ 29. เงินดีนารค์เูวต 

10. เงินรูปีอินเดีย 20. เงินรูปีศรีลงักา 30. เงินดีนารบ์าหเ์รน 

 
      13.2 ทกุครัง้ที่รา้นคา้รบัช าระผ่านบริการ K Payment Gateway  ที่ใหบ้ริการ DCC กบัผูช้  าระเงิน ของธนาคารบนหนา้จอจะแสดงยอดการช าระค่าสนิคา้/
บริการ เป็นจ านวนเงินสกุลบาทตามที่รา้นคา้แจง้ และธนาคารจะค านวณเป็นเงินสกลุต่างประเทศของบตัรที่ออกจากประเทศที่ผูช้  าระเงินจะถกูเรียกเก็บให้
ทราบดว้ย รา้นคา้จะตอ้งแจง้ใหผู้ช้  าระเงินทราบ และใหผู้ช้  าระเงินเป็นผูเ้ลือกว่าจะใชเ้งินสกุลใดในการช าระค่าสินคา้/บริการ ระหว่างเงินสกลุบาท หรือสกุล
เงินต่างประเทศของบตัร และจ านวนเงินที่ผูช้  าระเงินจะถกูเรียกเก็บเป็นเงินสกลุต่างประเทศ ในกรณีที่ผูช้  าระเงินเลือกที่จะ ช าระค่าสินคา้/บริการเป็นเงินสกุล
ต่ างประเทศแล้ว ธนาคารจะจ่ายเงินให้ร ้านค้าตามราคาสินค้า/บริการที่ ร ้านค้าพึ งได้รับจากการรับช าระค่ าสินค้า/บริการเป็นเงินบาท   
หักค่าธรรมเนียมรา้นค้าต่อรายการ (MDR) ของค่าสินค้า/บริการที่เป็นจ านวนเงินสกุลบาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี ้ ในกรณีที่ผู ้ช  า ระเงินใช้บัตรที่
นอกเหนือจากสกุลเงินที่ธนาคารก าหนด ตามขอ้ 13.1 ของขอ้ตกลงเกี่ยวกับการรบัช าระดว้ยบัตร บริการ K Payment Gateway จะท าการแสดงยอดเป็น 
เงินบาทโดยอตัโนมตัิเพียงยอดเดียวเท่านัน้  
      13.3 รา้นคา้ตกลงยอมรบัอตัราและจ านวนเงินที่ธนาคารก าหนดเป็นสกุลเงินต่างประเทศที่ธนาคารไดค้ านวณจากรายการช าระค่าสินคา้/บริการของ
รา้นค้าจากสกุลเงินบาท และไดถู้กเปลี่ยนเป็นสกุลเงินต่างประเทศของบัตรใบนั้นที่แจ้งผ่านบริการ K Payment Gateway ตามที่ผู้ช  าระเงินเลือกช าระ 
ค่าสินคา้/บริการ และเรียกเก็บเงินดงักล่าวทกุประการ 

13.4 กรณีที่มีขอ้ตกลงการคืนค่าธรรมเนียมที่ใชผ้่านบริการ DCC (rebate) ธนาคารจะคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวใหก้ับรา้นคา้ในอัตราตามที่ระบุใน  
ใบสมคัรฯ โดยค านวณจากค่าสินคา้/บริการที่เป็นจ านวนเงินสกลุบาท รวมยอดทกุสิน้เดือน โดยธนาคารจะน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมัครฯ ใหก้ับ
รา้นคา้ในวนัที่ 10 ของเดือนถดัไป เป็นสกลุเงินบาท ในกรณีวนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุท าการของธนาคารตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคาร
จะจ่ายเงินใหก้บัรา้นคา้ในวนัเปิดท าการวนัแรกถดัไป  
      13.5 ในกรณีที่มีรายการคืนสินคา้ในภายหลงั หรือมีรายการปฏิเสธการจ่ายเงินจากผูช้  าระเงิน หรือจากธนาคารพาณิชย ์และ/หรือโดยบริษัทหรือสถาบนั
ที่ออกบัตร เป็นเหตุใหร้า้นคา้จะตอ้งคืนเงินใหแ้ก่ธนาคาร รา้นคา้ตกลงใหธ้นาคารท าการหักค่าธรรมเนียมที่ใชผ้่านบริการ DCC ของยอดจ านวนเงินนั้น 
ที่ธนาคารไดเ้ขา้บญัชีใหก้บัรา้นคา้ไปแลว้กลบัคืนไดด้้วย หรือใหส้ิทธิธนาคารพิจารณาน าไปลดยอดการจ่ายค่าธรรมเนียมที่ใชผ้่านบริการ DCC ที่ธนาคาร
จะตอ้งจ่ายใหก้บัรา้นคา้ในเดือนต่อๆ ไปได ้                
      13.6 ในกรณีที่การรบัช าระค่าสินคา้/บริการ ในรูปแบบบริการ DCC เกิดขดัขอ้ง หรืออยู่ในระหว่างด าเนินการแกไ้ข รา้นคา้สามารถรบัการช าระเงินเป็น
สกลุเงินบาท ตามวิธีการและเง่ือนไขของการรบัช าระค่าสินคา้/บริการที่ธนาคารใหบ้ริการ  
14. ในกรณีที่รา้นค้าประสงค์จะขายสินค้า/บริการ โดยให้ผู้ช  าระเงินช าระค่าสินคา้/บริการด้วยเงินสกุลต่างประเทศ ในรูปแบบบริการ Multi Currency 
Conversion (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “บริการ MCC”) รา้นคา้ตกลงยินยอมปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขดงันี ้ 
      14.1 รา้นคา้สามารถรบัช าระค่าสินคา้/บริการกบัผูช้  าระเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ ส าหรบับริการ MCC ในสกุลเงินตามที่ธนาคารก าหนด โดยธนาคาร
อาจจะก าหนดเงินตราต่างประเทศในสกุลอ่ืน ๆ เพิ่มเติมได ้และรา้นคา้จะท าการประชาสัมพันธ์ใหลู้กคา้ผู้ช  าระเงินทราบถึงบริการดังกล่าวนีด้ว้ย ทั้งนี ้
ในขณะนีมี้ 9 สกลุเงิน ดงันี ้
 

สกุลเงินทีรั่บช าระผ่านบริการ MCC 

1. เงินเหรียญสหรฐัอเมริกา 4. เงินปอนดอ์งักฤษ 7. เงินฮ่องกงดอลลาร ์

2. เงินยโูร 5. เงินออสเตรเลียดอลลาร ์ 8. เงินสิงคโปรด์อลลาร ์

3. เงินเยนญ่ีปุ่ น 6. เงินนิวซีแลนดด์อลลาร ์ 9. เงินสวิสฟรงัค ์

      
14.2 ทุกครัง้ที่รา้นคา้รบัช าระดว้ยบริการ MCC กับผูช้  าระเงิน ระบบจะขึน้ใหผู้ช้  าระเงินเป็นผูเ้ลือกว่าจะใชเ้งินสกุลใดช าระ โดยหนา้หนา้จอรา้นคา้จะ

แสดงยอดการช าระค่าสินคา้/บริการ เป็นจ านวนเงินสกลุต่างประเทศตามที่ผูช้  าระเงินเลือก ธนาคารจะจ่ายเงินใหร้า้นคา้ตามราคาสินคา้/บริการ ตามเง่ือนไข
ดงัต่อไปนี ้
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          14.2.1 กรณีที่กรณีสกุลเงินที่ ร ้านค้ารับช าระเป็นสกุลเดียวกับที่ เข้าบัญชีร ้านค้า ธนาคารจะจ่ายเงิ นให้ร ้านค้าตามยอดสุทธิ 
หลงัหกัค่าธรรมเนียมรา้นคา้ต่อรายการ (MDR) ที่ค  านวณจากค่าสินคา้/บริการที่เป็นสกลุเงินที่รา้นคา้รบัช าระ และภาษีมลูค่าเพ่ิม  
            14.2.2 กรณีสกุลเงินที่รบัช าระเป็นคนละสกุลกับที่เขา้บญัชีรา้นคา้ แต่เป็นบญัชีสกุลเงินบาท ธนาคารจะจ่ ายเงินใหร้า้นคา้เป็นยอดสุทธิ
ตามสกุลเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารก าหนดล่าสุดในวนัที่เขา้บญัชี โดยใชอ้ตัรา “EXPORT SIGHT BILL ของ BUYING 
RATE” หลงัหกัค่าธรรมเนียมรา้นคา้ต่อรายการ (MDR) ที่ค  านวณจากค่าสินคา้/บริการที่เป็นสกลุเงินบญัชีรา้นคา้ และภาษีมลูค่าเพ่ิม 
           14.2.3 กรณีสกุลเงินที่รบัช าระเป็นคนละสกุลกับที่เขา้บญัชีรา้นคา้ แต่ไม่ใช่บญัชีสกุลเงินบาท ธนาคารจะจ่ายเงินใหร้า้นคา้เป็นยอดสุทธิ
ตามสกุลเงินของบัญชีรา้นค้า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารก าหนดล่าสุดในวัน ที่เขา้บัญชี โดยใช้อัตรา “against USD (VISA 
BUYING RATE)” หลงัหกัค่าธรรมเนียมรา้นคา้ต่อรายการ (MDR) ที่ค  านวณจากค่าสินคา้/บริการที่เป็นสกลุเงินบญัชีรา้นคา้ และภาษีมลูค่าเพ่ิม  
  14.3 ในกรณีที่มีรายการคืนสินคา้ในภายหลงั หรือมีรายการปฏิเสธการจ่ายเงินจากผูช้  าระเงิน หรือจากธนาคารพาณิชย ์และ/หรือโดยบริษัทหรือสถาบนั
ที่ออกบตัร เป็นเหตใุหร้า้นคา้จะตอ้งคืนเงินใหแ้ก่ธนาคาร รา้นคา้ตกลงใหธ้นาคารท าการหกัเงินจากบญัชีรา้นคา้ โดยค านวณจากค่าสินคา้/บริการที่เป็นสกุล
เงินที่รา้นค้ารับช าระ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ ธนาคารก าหนดล่าสุดในวันที่ธนาคารท ารายกายหักค่าสินค้า/บริการคืน และ
ภาษีมลูค่าเพ่ิม ที่ธนาคารไดเ้ขา้บญัชีใหก้บัรา้นคา้ไปแลว้กลบัคืนไดด้ว้ย  
 14.4 ในกรณีที่ผูช้  าระเงินใชบ้ตัรที่นอกเหนือจากสกุลเงินที่ธนาคารก าหนด ตามขอ้ 14.1 ของขอ้ตกลงเกี่ยวกับการรบัช าระดว้ยบัตร เครื่อง EDC จะท า
การแสดงยอดเป็นเงินบาทโดยอตัโนมตัิเพียงยอดเดียวเท่านัน้   
       14.5 ในกรณีที่การรบัช าระค่าสินค้า/บริการ ในรูปแบบบริการ MCC เกิดขัดข้อง หรืออยู่ในระหว่างด าเนินการแก้ไข รา้นค้าสามารถรบัการช าระ  
ค่าสินคา้/บริการเป็นสกลุเงินบาท ตามวิธีการและเง่ือนไขของการรบัช าระค่าสินคา้/บริการที่ธนาคารใหบ้ริการ 
15. ในกรณีที่รา้นคา้สมคัรใชบ้ริการแบ่งจ่ายรายเดือน (KBank Smart Pay) ซึ่งเป็นความรว่มมือระหว่างธนาคารและรา้นคา้ เพื่อใหผู้ช้  าระเงินที่ถือบตัร
ตามที่ธนาคารก าหนด สามารถผ่อนช าระค่าสินคา้/บริการของรา้นที่ร่วมรายการผ่านบตัร และมีวงเงินแบ่งจ่ายรายเดือน และค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายรายเดือน
ส าหรบัผูช้  าระเงินแต่ละราย ตามที่ระบุในใบสมคัรฯ และ/หรือแจง้ และ/หรือประกาศของธนาคาร โดยรา้นคา้ตกลงยินยอมปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและเงื่อนไข 
ดงันี ้
      15.1 รา้นคา้ตกลงใหธ้นาคารเรียกเก็บเงินค่าสินคา้/บริการจากผูช้  าระเงิน โดยธนาคารจะน าเงินค่าสินคา้/บริการที่ไดห้กัค่าธรรมเนียมผ่อนช าระ (ในกรณี
ที่รา้นคา้ตกลงเป็นผูช้  าระค่าธรรมเนียม) ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ และภาษีมูลค่าเพิ่ม เขา้บญัชีเงินฝากที่ระบุในใบสมคัรฯ เพ่ือเป็นการช าระค่าสินคา้/บริการ
ใหแ้ก่รา้นคา้ทัง้จ านวน ทัง้นี ้โดยธนาคารตกลงใหส้ิทธิแก่ผูช้  าระเงินที่จะผ่อนช าระโดยใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีบตัรเพ่ือช าระคืนธนาคารเป็นงวดๆ ได ้       
      15.2 ในกรณีที่ผูช้  าระเงินไดท้กัทว้งและแสดงพยานหลกัฐานจนน่าเชื่อถือไดว้่า ผูช้  าระเงินไม่ไดเ้ป็นผูซ้ือ้สินค้า/บริการ จากรา้นคา้หรือปฏิเสธว่าไม่ไดเ้ป็น
ผูแ้จง้ใหห้กับัญชีในใบค าขอรบัการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการผ่อนช าระค่าสินคา้/บริการแต่อย่างใด และธนาคารไดโ้อนเงินเขา้บัญชีใหก้ั บรา้นคา้แลว้ 
รา้นค้าตกลงคืนเงินตามจ านวนดังกล่าวที่ได้โอนเข้าบัญชีให้กับรา้นค้าแล้วให้แก่ ธนาคารได้ทันที ในกรณีดังกล่าวข้างต้นรา้นค้าตกลงว่าธนาคาร 
ไม่ตอ้งคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ไดเ้รียกเก็บจากรา้นคา้ไปแลว้แต่อย่างใด  
      15.3 ในกรณีที่รา้นคา้ไดร้บัการส่งเสริมการขายโดยการสนับสนุน และ/หรือช่วยเหลือ ค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายรายเดือน จากบุคคลและ/หรือนิ ติบุคคล 
ที่รา้นคา้รบัสินคา้/บริการมาจ าหน่าย โดยบุคคลและ/หรือนิติบุคคลมีขอ้ตกลงกับธนาคารในการช าระค่าธรรมเนียม แบ่งจ่ายรายเดือนดงักล่าว แทนรา้นคา้ 
ธนาคารจะด าเนินการน าเงินค่าสินคา้/บริการเขา้บญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัรฯ โดยไม่หกัค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายรายเดือนดังกล่าว ทัง้นี ้ธนาคารจะไปเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายรายเดือนนัน้จากบคุคลและ/หรือนิติบุคคลแทน ในกรณีที่บุคคลและ/หรือนิติบคุคลไดย้กเลิกการส่งเสริมการขายสินคา้โดยการให้
การสนับสนุนและ/หรือช่วยเหลือค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายรายเดือนแก่รา้นคา้แลว้ ใหถ้ือว่าการใหก้ารสนับสนุนและ/หรือช่วยเหลือค่าธรรมเนียมแบ่งจ่าย 
รายเดือนเป็นอนัยกเลิกไปดว้ย และรา้นคา้ตกลงยินยอมช าระค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายรายเดือนใหแ้ก่ธนาคารแทนบคุคล และ/หรือนิติบคุคลในอตัราที่ธนาคาร          
ตกลงกนัไวก้บับคุคลและ/หรือนิติบคุคล   
16. แมว้่าขอ้ตกลงฯ ฉบบันีส้ิน้สุดลงไม่ว่าจะดว้ยเหตใุดๆ ก็ตาม รา้นคา้ตกลงยินยอมให้ข้อ 1.25 และข้อ 1.31 ของข้อตกลงท่ัวไป มีผลใชบ้งัคบัออกไป
อีกเป็นเวลา 18 เดือน นบัตัง้แต่วนัที่ขอ้ตกลงฯ ฉบบันีส้ิน้สุดลง หรือระยะเวลาอ่ืนที่นอ้ยกว่าตามที่ธนาคารจะพิจารณาเห็นสมควร เพื่อใหธ้นาคารรอผลการ
เรียกเก็บเงินตามค าสั่งซือ้สินคา้/บริการ และ/หรือเอกสาร/หลกัฐานอ่ืนใดที่ไดท้  าความตกลงไวก้ับธนาคาร ที่ยงัเรียกเก็บเงินไม่ไดท้ัง้หมดเสียก่อน และ/หรือ
ช าระหนี ้ภาระผกูพนั ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ที่รา้นคา้มีหรือจะมีต่อธนาคารภายใตข้อ้ตกลงฯ ฉบบันี  ้

 
ข้อตกลงเก่ียวกับการรับช าระด้วยเงินโอน โดยใช้รหัสช าระเงิน 

1.  รา้นค้าสามารถรบัช าระค่าสินคา้/บริการจากผูช้  าระเงินดว้ยเงินโอน โดยผู้ช  าระเงินท าค าสั่งโอนและ/หรือช าระเงินโดยหักเงินจากบัญชีเงิน ฝากของ 
ผูช้  าระเงินที่มีอยู่กบัผูใ้หบ้ริการเงินโอน โดยใชร้หสัช าระเงิน 
2.  รา้นคา้แจง้ราคาสินคา้/บริการใหผู้ช้  าระเงินทราบเป็นสกลุเงินบาท (THB)  
3.  รา้นคา้สามารถรบัช าระค่าสินคา้/บริการดว้ยเงินโอน ตามเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดงัต่อไปนี ้ 
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     3.1 รา้นคา้แสดงขอ้มูลการช าระเงินและแสดงรหสัช าระเงิน ที่ระบุขอ้มูลการช าระเงินตามที่ธนาคารก าหนด บนเว็บไซต/์Mobile Application เพื่อให ้
ผูช้  าระเงินอ่านรหสัช าระเงิน และรา้นคา้ส่งขอ้มลูการช าระเงินของรายการช าระค่าสินคา้/บริการดงักล่าวมาที่ธนาคาร   
     3.2 รา้นคา้สรา้ง link ก าหนดรายละเอียดการช าระค่าสินคา้/บริการ โดยการกรอกขอ้มูลต่างๆ และด าเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนและเงื่อนไข 
ที่ธนาคารก าหนดผ่าน Merchant Portal /API ตามรูปแบบและวิธีที่ธนาคารก าหนด และรา้นคา้น าส่ง link ดงักล่าวใหแ้ก่ผูช้  าระเงิน ตามช่องทางที่รา้นคา้ 
ตกลงกบัผูช้  าระเงิน เพ่ือใหผู้ช้  าระเงินอ่านรหสัช าระเงินที่อยู่ใน link เพื่อท ารายการช าระค่าสินคา้/บริการ 
      3.3 รา้นคา้สรา้ง link ก าหนดรายละเอียดการช าระค่าสินคา้/บริการ โดยการกรอกขอ้มลูต่างๆ และด าเนินการต่างๆ ตามรายละเอียดขัน้ตอน และเง่ือนไข
ที่ธนาคารก าหนดผ่านบริการ K SOCIAL PAY ซึ่งเป็นช่องทางรบัช าระค่าสินคา้และบริการผ่านทาง Social Media แพลตฟอรม์ ตามที่ระบุในใบสมคัรฯ เช่น 
Line OA เป็นตน้ โดยรา้นคา้ก าหนดขอ้มูลของสินคา้/บริการ วิธีการช าระเงิน และจ านวนเงินที่ไดท้  าการตกลงกับผูช้  าระเงิน และรา้นคา้จะตอ้งน าส่ง link 
ดงักล่าวใหแ้ก่ผูช้  าระเงิน ตามช่องทางที่รา้นคา้ตกลงกบัผูช้  าระเงิน โดยผูช้  าระเงินจะตอ้งกรอกและยืนยนัขอ้มูลการช าระเงินใน link ดงักล่าวเพื่อท ารายการ
ช าระค่าสินคา้/บริการ 
4. รา้นคา้ตกลงยอมรบัว่า ธนาคารไม่มีหนา้ที่ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลใดๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) ขอ้มูลการช าระเงิน ที่รา้นคา้เป็น
ผูใ้หข้อ้มลู/ผูช้  าระเงินเป็นผูร้ะบ ุ 
5. วิธีการและรายละเอียดของการโอนยอดเงินรวมจากการรบัช าระค่าสินคา้/บริการดว้ยเงินโอน เป็นไปตามที่ระบใุนตาราง “Settlement”  
6. เม่ือผูช้  าระเงินท ารายการช าระค่าสินคา้/บริการแลว้ ผูใ้หบ้ริการเงินโอนจะหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูช้  าระเงิน ตามจ านวนที่ผูช้  าระเงินท ารายการทนัที 
โดยธนาคารจะน าเงินจ านวนดังกล่าวไปพักในบัญชีของธนาคาร ทั้งนี ้ธนาคารจะน าเงินเขา้บัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมคัรฯ ตามเงื่อนไขที่ระบุ ในตาราง 
“Settlement”  
7. หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะ Void รา้นคา้ตกลงดงันี ้
   (1) หากเป็นรายการช าระเงินภายหลงัเวลา 00:00 น. ถึง 23:00 น. รา้นคา้จะตอ้งด าเนินการก่อนการส่งค าขอโอนยอดเงินการรบัช าระเงิน และภายในเวลา 
Cut-off time ที่ก าหนดใน “ตาราง Settlement” 
 (2) หากเป็นรายการช าระเงินภายหลงัเวลา 23:00 น. ถึง 00:00 น. รา้นคา้จะตอ้งด าเนินการก่อนการส่งค าขอโอนยอดเงินการรบัช าระเงิน และภายในเวลา 
00:00 น. ของวนัที่มีการท ารายการช าระเงิน ทั้งนี ้หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะ Void ภายหลงัเวลา 00:00 น. ของวนัที่มีการท ารายการช าระเงิน รา้นคา้
จะตอ้งด าเนินการคืนเงินใหแ้ก่ผูช้  าระเงินเองโดยตรง 
 ทัง้นี ้รา้นคา้สามารถ void ไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปนี ้
 7.1 รา้นคา้จะสามารถท ารายการ void ไดเ้ฉพาะค าสั่งโอน และ/หรือช าระค่าสินคา้/บริการ ที่ผูช้  าระเงินหกัเงินจากบัญชีเงินฝากของผูช้  าระเงินที่มีอยู่  
กับธนาคารเท่านั้น โดยหากเป็นบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารพาณิชยอ่ื์น หรือสถาบันอ่ืนที่เป็นผู้ ใหบ้ริการเงินโอน หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะ Void 
รา้นคา้จะตอ้งด าเนินการคืนเงินใหแ้ก่ผูช้  าระเงินเองโดยตรง  
 7.2 เม่ือธนาคารไดร้บัค าขอ Void ดงักล่าวแลว้ ธนาคารจะท าการ Void และโอนเงินจ านวนเดียวกนันัน้คืนใหแ้ก่ผูช้  าระเงินต่อไป 
8. รา้นคา้ตกลงว่า รา้นคา้ไม่สามารถ Refund ไดท้กุกรณี โดยรา้นคา้จะตอ้งด าเนินการคืนเงินใหแ้ก่ผูช้  าระเงินเองโดยตรง 

 

ข้อตกลงเก่ียวกับการรับช าระด้วยเงินโอน ผ่านบริการ PayPLUS (Notification หรือ Application Switch) 
1.  รา้นคา้สามารถรบัช าระค่าสินคา้/บริการจากผูช้  าระเงินดว้ยเงินโอน ผ่านบริการ PayPLUS โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดงัต่อไปนี ้

1.1 ผูช้  าระเงินท าค าสั่งโอนและ/หรือช าระเงินบน K PLUS  หรือ mobile banking application อ่ืน 
1.2 รา้นค้าสรา้ง link ก าหนดรายละเอียดการช าระค่าสินค้า/บริการ โดยการกรอกข้อมูลต่างๆ และด าเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนและเงื่อนไข  

ที่ธนาคารก าหนดผ่าน Merchant Portal /API ตามรูปแบบและวิธีที่ธนาคารก าหนด และรา้นคา้น าส่ง link ดงักล่าวใหแ้ก่ผูช้  าระเงิน ตามช่องทางที่รา้นคา้ 
ตกลงกบัผูช้  าระเงิน เพ่ือใหผู้ช้  าระเงินอ่านรหสัช าระเงินที่อยู่ใน link เพ่ือท ารายการช าระค่าสินคา้/บริการ 
ทัง้นี ้ผูช้  าระเงินจะท าค าสั่งหกัเงินจากบัญชีเงินฝากของผูช้  าระเงินที่มีอยู่กับผูใ้หบ้ริการเงินโอน ที่ผูกอยู่กับ K PLUS  หรือ mobile banking application 

ดงักล่าว โดย  
       (1) การระบ ุ(a) หมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที่ที่ผกูอยู่กบั K PLUS หรือ (b) เลขประจ าตวัประชาชน หมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที่ และ/หรือรหสันานานาม

อ่ืน ตามที่จะเปิดใหบ้ริการต่อไป (ซึ่งต่อไปนีจ้ะรวมเรียกว่า “รหัสนานานาม”) ที่ผกูอยู่กบับญัชีเงินฝากของผูช้  าระเงิน ผ่านช่องทางของรา้นคา้ หรือ  
       (2) การสลบัจากเว็บไซต/์Mobile Application ตามที่ระบุในใบสมคัรฯ หรือ link ช าระเงินตามข้อ 1.2 ของข้อตกลงเก่ียวกับการรับช าระด้วยเงิน

โอน ผ่านบริการ PayPLUS (Notification หรือ Application Switch) ไป K PLUS  หรือ mobile banking application (Application Switch) ตามรูปแบบ
และวิธีที่ธนาคารก าหนด 
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2. รา้นคา้ตกลงขอใชบ้ริการรบัช าระบิลขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ผ่านบริการ PayPLUS โดยใหน้ าค าแนะน า เง่ือนไข และคู่มือการใชบ้ริการ
เฉพาะ ส าหรบับริการ Bill Payment ผ่านการรบัช าระบิลขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) มาใชบ้งัคบักับบริการนีโ้ดยอนุโลม (เท่าที่ไม่ขัดหรือแยง้
กบัเง่ือนไขของขอ้ตกลงฯ ฉบบันี)้ 
3. เม่ือรา้นคา้ส่งขอ้มูลสินคา้/บริการ และหมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที่ และ/หรือรหสันานานามของผูช้  าระเงินใหธ้นาคารผ่านช่องทางที่ธนาคารก าหนดแลว้ 
ธนาคารจะส่งค าขอเรียกเก็บเงินไปยัง K PLUS หรือ mobile banking application ที่ผูกอยู่กับหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่  และ/หรือรหัสนานานามของ 
ผูช้  าระเงิน เพ่ือใหผู้ช้  าระเงินท ารายการช าระค่าสินคา้/บริการบน K PLUS หรือ mobile banking application ดงักล่าว 

อนึ่ง การส่งค าขอเรียกเก็บเงิน ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่ารา้นคา้จะไดร้บัช าระค่าสินคา้/บริการ  รา้นคา้ตกลงว่า ธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดชอบในการส่งค าขอ
เรียกเก็บเงิน หาก (1) ขอ้มลูที่รา้นคา้ หรือผูช้  าระเงินระบไุม่ถูกตอ้งครบถว้นหรือไม่ตรงกบัระบบของธนาคาร และ/หรือระบบของผูใ้หบ้ริการเงินโอน หรือ (2) 
ขอ้มูลและรายละเอียดของผูช้  าระเงินที่ใหไ้วก้ับธนาคารบน K PLUS หรือที่ผูช้  าระเงินไดล้งทะเบียนพรอ้มเพยไ์วก้ับผูใ้หบ้ริการพรอ้มเพย ์(แลว้แต่กรณี)  
ไม่ถูกตอ้งครบถว้น หรือ (3) ผูช้  าระเงินไม่ไดเ้ปิดใชบ้ริการรบัการเตือนเพ่ือจ่ายอยู่ในขณะนัน้ หรือ (4) ผูช้  าระเงินไม่ท ารายการช าระค่าสินคา้/บริการใหแ้ก่
รา้นคา้ ไม่ว่าทัง้หมดหรือแต่บางส่วน และไม่ว่าเม่ือใด หรือ (5) ระบบการส่งหรือรบัค าขอเรียกเก็บเงินที่ไม่ไดอ้ยู่ในความควบคุมของธนาคาร ขดัขอ้ง หรือมี
ภัยธรรมชาติ หรือการจลาจล หรือมีเหตุสุดวิสัยใด ๆ เกิดขึน้ ท าใหไ้ม่สามารถส่งหรือรบัขอ้มูลได้  หรือ (6) ผูช้  าระเงินไม่มี K PLUS หรือ mobile banking 
application หรือไม่ไดผ้กูบญัชีเงินฝากของผูช้  าระเงินไวก้บั K PLUS หรือ mobile banking application 
4. รา้นคา้ตกลงเป็นผูร้บัค าสั่งและส่งสินคา้/ใหบ้ริการแก่ผูช้  าระเงิน โดยรา้นคา้เป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายและด าเนินการต่างๆ เองทัง้สิน้ ซึ่งไม่เกี่ยวขอ้งกบัธนาคาร
แต่อย่างใด 
5. รา้นคา้สามารถรบัช าระค่าสินคา้/บริการจากผูช้  าระเงินผ่านบริการ PayPLUS ไดต้ามวนั เวลา และเง่ือนไขที่ธนาคาร และ/หรือผูใ้หบ้ริการเงินโอนก าหนด  
6. รา้นคา้ตกลงยอมรบัว่า ธนาคารไม่มีหนา้ที่ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลใดๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) ขอ้มูลการช าระเงิน ที่รา้นคา้เป็น
ผูใ้หข้อ้มลู/ผูช้  าระเงินเป็นผูร้ะบุ 
7. ในกรณีที่รา้นคา้ใหผู้ช้  าระเงินกรอกหมายเลขโทรศัพทเ์คลื่อนที่ และ/หรือรหัสนานานามของผูช้  าระเงินบนเว็บไซต/์Mobile Application ตามที่ระบุใน 
ใบสมคัรฯ รา้นคา้จะตอ้งไม่เก็บหมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที่ และ/หรือรหสันานานามของผูช้  าระเงิน เวน้แต่ไดร้บัความยินยอมจากผูช้  าระเงินก่อน 
8. วิธีการและรายละเอียดของการโอนยอดเงินรวมจากการรบัช าระค่าสินค้า/บริการด้วยเงินโอน ผ่านบริการ PayPLUS เป็นไปตามที่ระบุในตาราง 
“Settlement”  
9.เม่ือผูช้  าระเงินท ารายการช าระค่าสินคา้/บริการแลว้ ผูใ้หบ้ริการเงินโอนจะหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูช้  าระเงิน ตามจ านวนที่ผูช้  าระเงินท ารายการทนัที 
โดยธนาคารจะน าเงินจ านวนดังกล่าวไปพักในบัญชีของธนาคาร ทั้งนี ้ธนาคารจะน าเงินเขา้บัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมคัรฯ ตามเงื่อนไขที่ระบุ ในตาราง 
“Settlement”  
10. รา้นคา้ตกลงว่า รา้นคา้ไม่สามารถ Void และ/หรือ Refund ไดท้กุกรณี โดยรา้นคา้จะตอ้งด าเนินการคืนเงินใหแ้ก่ผูช้  าระเงินเองโดยตรง 

 

ข้อตกลงเก่ียวกับการรับช าระด้วย e-Wallet 
1. รา้นคา้สามารถรบัช าระค่าสินคา้/บริการดว้ย e-Wallet จากผูช้  าระเงินที่เป็นสมาชิกของผูใ้หบ้ริการ e-Wallet  
2. กรณีรา้นคา้รบัช าระค่าสินค้า/บริการด้วย e-Wallet ของ Alipay และ/หรือ Tenpay (WeChat Pay) รา้นค้าตอ้งไม่รบัช าระค่าสินคา้/บริการที่ระบุไวใ้น 
“ตารางสินค้า/บริการต้องห้าม” ดงันี ้
  

ตารางสินค้า/บริการต้องห้าม Alipay 
ประเภทธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ) ประเภทธุรกิจ (ภาษาไทย) 

1. Information endangering national security, including promoting 
terrorist and extremist organizations, subversion of state power, 
and disseminating state secrets 

ขอ้มูลที่เป็นอนัตรายต่อความมั่นคงของชาติรวมถึงการส่งเสริมองคก์รก่อการ
รา้ยและกลุ่มหวัรุนแรงการโค่นลม้อ านาจรฐัและการเผยแพรค่วามลบัของรฐั 

2. Discriminatory or degrading information related to race, gender, 
religion, region, etc. 

ขอ้มูลที่เป็นการเลือกปฏิบตัิหรือท าใหเ้สื่อมเสียที่เกี่ยวขอ้งกับเชือ้ชาติ , เพศ, 
ศาสนา, ภมิูภาค ฯลฯ 

3. Pornographic and/or vulgar audio visual products, pictures, 
channels, and publications 

สื่อ สิ่งพิมพภ์าพและเสียงที่เกี่ยวกบัสิ่งลามกอนาจาร 

4. Pornographic and/or vulgar erotic services (including but not 
limited to sex chatting and prostitution) 

บริการลามกอนาจารรวมไปถึงการสนทนาทางเพศและการคา้ประเวณี 

5. Oral or external aphrodisiac products that can cause others 
to temporarily lose resistance and/or consciousness 

ผลิตภัณฑ์เสริมสมรรถภาพทางเพศ ที่อาจท าให้สูญเสียสติสัมปชัญญะ
ชั่วคราว ทัง้แบบรบัประทานและใชภ้ายนอก 
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6. Gambling บริการพนนั 
7. Lottery ล็อตเตอรี่ 
8. Gambling devices and accessories อปุกรณก์ารพนนัและอปุกรณเ์สริม 
9. Narcotics and related accessories and paraphernalia ยาเสพติดรวมถึงเครื่องมือและอปุกรณท์ี่เกี่ยวขอ้ง 
10. Anaesthetic and psychotropic drugs ยาชา ยารกัษาโรคทางระบบประสาทและจิตเวช  
11. Weapons of all types (including but not limited to knives, 
firearms, firearm parts and accessories, replica weapons, ammunition 
and explosives) 

อาวธุทกุประเภท (รวมถึง แต่ไม่จ ากดัเพียง มีดสัน้, อาวธุปืน, ชิน้ส่วนอาวธุปืน
และอปุกรณเ์สริม, อาวธุจ าลอง, กระสนุปืนและวตัถรุะเบิด) 

12. Military, defence or police equipment อปุกรณท์างทหารหรือต ารวจและเครื่องป้องกนั 
13. Poisonous or hazardous chemicals สารเคมีที่เป็นพิษหรือเป็นอนัตราย 
14. Explosives and explosive devices วตัถรุะเบิดและอปุกรณก์ารท าระเบิด 
15. Flammable and explosive chemicals สารเคมีที่ไวไฟและระเบิดได ้
16. Radioactive materials วตัถดุิบกมัมนัตภาพรงัสี 
17. Asbestos and products containing asbestos แรใ่ยหินและผลิตภณัฑท์ี่มีแรใ่ยหิน 
18. Ozone depleting materials วตัถดุิบที่ท  าลายชัน้บรรยากาศโอโซน 
19. Highly toxic pesticides สารเคมีกาจดัศตัรูพืชที่มีระดบัความเป็นพิษสงู 
20. Fireworks and firecrackers ดอกไมไ้ฟและพล ุ
21. Medical toxic drugs, radiopharmaceuticals and special 
pharmaceutical products 

ยาที่มีพิษ, เภสชัรงัสีและผลิตภณัฑย์าพิเศษ 

22. Aphrodisiacs, diet pills and health products containing prohibited 
ingredients 

ผลิตภณัฑเ์สริมสมรรถภาพทางเพศ, ยาลดน า้หนกัและผลิตภัณฑเ์พ่ือสขุภาพ
ที่มีส่วนผสมของสารตอ้งหา้ม 

23. Fetal gender determination products or services ผลิตภณัฑห์รือบริการเพ่ือก าหนดเพศทารกในครรภ ์
24. Surrogacy services บริการรบัตัง้ครรภแ์ทน 
25. Online sale of prescription medicines การขายยาควบคมุพิเศษที่ตอ้งใชใ้บสั่งแพทยอ์อนไลน ์
26. Online sale of medical services, including vaccination, medical 
consulting, hypnotherapy, plastic surgery, nutriology, massage 

บริการทางการแพทยแ์บบออนไลน ์รวมทั้ง การฉีดวัคซีน การใหค้ าปรึกษาทาง 
การแพทย ์การสะกดจิตบ าบดั การท าศลัยกรรมพลาสติก โภชนวิทยาและการนวด 

27. COVID-19 test kits ชดุอปุกรณต์รวจโควิด-19 
28. Online sale of tobacco including cigarettes การขายบหุรี่และยาสบูผ่านระบบออนไลน ์
29. Online sale of electronic cigarettes, electronic cigarette liquids การขายบหุรี่ไฟฟ้าและน า้ยาบหุรี่ไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน ์
30. Online sale of tobacco-making material and machineries การขายวตัถดุิบรวมถึงเครื่องท าบหุรี่และยาสบูผ่านระบบออนไลน ์
31. Human organs, body parts and remains อวยัวะ ชิน้ส่วนและซากศพของมนษุย ์
32. Protected species สตัวแ์ละพืชที่ไดร้บัการคุม้ครอง 
33. Seeds เมล็ดพนัธุพ์ืช 
34. Archaeological and cultural heritage relics โบราณวตัถแุละที่เกี่ยวกบัวฒันธรรมประเพณี 
35. Trading in tax invoices issued within the PRC การซือ้ขายใบก ากบัสินคา้ที่ออกในสาธารณรฐัประชาชนจีน 
36. Counterfeit currency สกลุเงินปลอม 
37. Trading or distribution of currency (both RMB and foreign 
currencies including crypto-currencies) 

การซือ้ขายหรือจดัจ าหน่ายสกลุเงิน (ทัง้ RMB,เงินตราต่างประเทศ รวมไปถึง
สกลุเงินคริปโต) 

38. Antiques and artwork โบราณวตัถแุละงานศิลปะ 
39. Banking products and services (including all types of loans) ผลิตภณัฑแ์ละบริการทางธนาคาร (รวมถึงบริการเงินกูท้กุประเภท) 
40. Insurance products and platforms ผลิตภณัฑแ์ละแพลตฟอรม์ประกนัภยั 
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41. Stocks and securities หุน้และหลกัทรพัย ์
42. Mutual Funds กองทนุรวม 
43. Pawn services บริการรบัจ าน า 
44. Illegal sale of financial information (e.g. bank accounts, bank cards) การขายขอ้มลูทางการเงินที่ผิดกฎหมาย (เช่น บญัชีธนาคาร บตัรธนาคาร) 
45. Sale of payment acceptance terminals การขายผลิตภณัฑร์บัช าระเงิน 
46. Trading or sale of virtual currencies (e.g. Bitcoin, Litecoin) การซือ้ขายหรือขายสกลุเงินเสมือนจริง (เช่น บิทคอยน,์ ไลทค์อยน)์ 
47. Cashback from Alipay account เครดิตเงินคืนเจากบญัชีของ Alipay 
48. Illegal or unregistered fund-raising activities กิจกรรมระดมทนุที่ผิดกฎหมายหรือไม่จดทะเบียน 
49. Pyramid schemes and multi-level marketing แผนพีระมิดและการตลาดแบบหลายระดบั 
50. Rebate or cashback services การคืนเงิน หรือบริการคืนเงิน 
51. Foreign exchange services บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
52. Gold investment การลงทนุทองค า 

53. Peer to peer (P2P) lending services 
บริการใหส้ินเช่ือโดยตรงระหว่างผูให้สินเชื่อและผูข้อสินเชื่อผ่านแพลตฟอรม์
ออนไลน ์ (P2P) 

54. Crowd funding การระดมทนุสาธารณะผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส ์
55. Multi-purpose stored value cards บตัรเงินสดอิเล็กทรอนิกส ์
56. Other financial products and intermediary services (e.g. 
guarantee and trust services) 

ผลิตภณัฑท์างการเงินอ่ืนๆและบริการสื่อกลางต่าง ๆ (เช่น การค า้ประกนัและ
บริการสินเช่ือ) 

57. Software or products related to trading of financial products 
and investment information 

ซอฟตแ์วรห์รือผลิตภัณฑท์ี่เกี่ยวขอ้งกับการซือ้ขายผลิตภัณฑท์างการเงินและ
ขอ้มลูดา้นการลงทนุ 

58. Espionage equipment and accessories อปุกรณจ์ารกรรม 
59. Services or products that infringe personal privacy (e.g. 
online activity monitoring) 

บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดความเป็นส่วนตัว (เช่น การสืบดูกิจกรรม
ออนไลน)์ 

60. Malwares, hacking services or accessories 
มลัแวร ์บริการหรืออปุกรณท์ี่เกี่ยวกบัการเจาะเขา้โปรแกรมคอมพิวเตอรอ์ย่าง
ผิดกฎหมาย 

61. Illegal tools (e.g. lock picking tools and accessories) เครื่องมือและอปุกรณท์ี่ผิดกฎหมาย (เช่น อปุกรณส์ะเดาะกญุแจและอปุกรณอ่ื์น) 
62. Descramblers and other items that can be used to gain 
unauthorized access to television programming (such as satellite 
and cable TV) 

ตวัถอดสญัญาณและอุปกรณท์ี่สามารถใชใ้นการเขา้ถึงรายการโทรทศันโ์ดย
ไม่ไดร้บัอนญุาต (เช่น ทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี) 

63. VPN service บริการ VPN (เครือข่ายส่วนตวัเสมือน) 
64. Mass distribution equipment, software and services การจดัจ าหน่ายอปุกรณ,์ บริการและซอฟตแ์วรแ์บบขายส่ง 
65. Illegal publication of certificates or carving of stamps การออกใบรบัรอง  หรือตราประทบัรบัรองที่ผิดกฎหมาย 

66. Services to facilitate plagiarism and examination fraud 
บริการที่เอือ้ต่อการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาโดยการคัดลอกวรรณกรรม 
และการโกงการสอบ 

67. Personal privacy information and corporate internal data ขอ้มลูส่วนบคุคลและขอ้มลูภายในของบริษัท 
68. Debt collection services บริการทวงหนี ้
69. Goods or services used to improperly obtain traffic or popularity สินคา้หรือบริการที่ใชเ้พื่อใหไ้ดม้าซึ่งการเขา้ชมหรือความนิยมอย่างไม่เหมาะสม 
70. Real estate (including intermediaries) อสงัหาริมทรพัย ์รวมถึงนายหนา้ ตวัแทน 
71. Crude oil น า้มนัดิบ 
72. Sale of animals, plants or products with contagious and 
hazardous diseases 

การขายสตัว ์พืช หรือสิ่งที่มีโรคติดต่อและเป็นอนัตราย 
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73. Sale of animals, plants or products originating from areas 
declared with an epidemic outbreak of contagious diseases 

การขายสัตว์ พืช หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืน้ที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค
ระบาด 

74. Smuggled goods สินคา้ลกัลอบน าเขา้ 
75. Counterfeit or replica products สินคา้ลอกเลียนแบบหรือสินคา้ปลอม 
76. Lucky draws การชิงโชค 
77. Cross-border marriage agency ตวัแทนจดัหาคู่ขา้มชาติ 
78. Sale, resale or distribution of event tickets without license 
(e.g. Olympic Games or World Expo tickets) 

การขาย การขายซ า้หรือจดัจ าหน่ายบตัรเขา้งานโดยไม่มีใบอนญุาต (เช่น งาน
แข่งขนักีฬาโอลิมปิก หรือตั๋ว World Expo) 

79. All religious websites, publications or accessories เว็บไซตท์ี่เกี่ยวกบัศาสนา สื่อสิ่งตีพิมพห์รือสิ่งอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้ง 
80. Online cemeteries and ancestry worshipping สสุานออนไลนแ์ละการบชูาบรรพบรุุษ 
81. Immigration services (including agents and intermediaries) บริการเกี่ยวกบัคนเขา้เมือง (รวมถึงไปนายหนา้และตวัแทนต่างๆ) 
82. Auction sites and services บริการการประมลู 
83. Superstition services (e.g. Feng Shui, fortune-telling or tarot 
divination services) 

บริการทางความเชื่อ (เช่น บริการด้านฮวงจุ้ย , ดูดวง หรือการท านาย
โชคชะตาดว้ยไพ่ทาโรต)์ 

84. Sale of brand new or second hand cars, ships and aircrafts 
(excluding accessories) 

การขายรถยนตห์รือรถยนตมื์อสอง เรือและเครื่องบิน (ยกเวน้อปุกรณเ์สริม) 

85. Webcast and live streaming services (being activities that 
release real-time information to the public in the form of video, 
audio, graphics and words via internet (excluding sale of goods 
via webcasting on e-commerce platforms)) 

บริการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซตแ์ละช่องทางต่างๆ (กิจกรรมที่เผยแพร่ขอ้มูล
แบบเรียลไทม์สู่สาธารณะผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต ทั้งในรูปแบบวีดีโอ เสียง 
รูปภาพ และค าพูด (ยกเว้นการถ่ายทอดสดขายสินค้าบนแพลตฟอรม์อี
คอมเมิรซ์) 

86. Charitable donations, free gifts and aid funds (excluding 
transactions with consideration) 

การบริจาคเพื่อการกศุล ของที่ใหโ้ดยไม่มีการตอบแทน และกองทนุสงเคราะห ์
(ยกเวน้รายการที่ผ่านการพิจารณาแลว้) 

87. Other goods or services that violate relevant PRC laws and 
regulations or adversely affect the reputation of the Ant Group 

สินค้าหรือบริการอ่ืน ๆ ที่ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนที่เกี่ยวขอ้งหรือส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของอาลีบาบากรุ๊ป 

 
ตารางสินค้า/บริการต้องห้าม Tenpay (WeChat Pay) 

ประเภทธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ) ประเภทธุรกิจ (ภาษาไทย) 
1. Payday loans เงินกูร้ะยะสัน้ 
2. Stock and securities หุน้และหลกัทรพัย ์
3. Mutual Funds กองทนุรวม 
4. Insurance products and services ผลิตภณัฑแ์ละบริการประกนัภยั 
5. Financial products and services, including trusts or asset 
management services, or products and services associated with the 
sale of traveler’s checks, money orders or foreign currency 

ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน รวมถึงทรัสต์ หรือบริการจัดการ
สินทรพัย ์หรือผลิตภัณฑแ์ละบริการที่เกี่ยวขอ้งกับการขายเช็คเดินทาง 
ธนาณตัิ หรือเงินตราต่างประเทศ 

6. Foreign exchange services or check cashing businesses บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกิจรบัแลกเช็ค 

7. Peer to peer (P2P) lending services 
บริการให้สินเชื่อโดยตรงระหว่างผู้ให้สินเชื่อและผู้ขอสินเชื่อผ่าน
แพลตฟอรม์ออนไลน ์ (P2P) 

8. Payment by instalments service การช าระโดยบริการผ่อนช าระ 

9. Items that are associated with purchases of annuities or lottery 
contracts, lay-away systems, off-shore banking or transactions to 
finance or refinance debts funded by a credit card 

รายการที่ เกี่ยวข้องกับการซื ้อประกันแบบบ านาญ (annuities)หรือ
สัญญาลอตเตอรี ระบบการผ่อนจ่าย* การธนาคารนอกประเทศ หรือ
ธุรกรรมเพ่ือใหกู้ห้รือรีไฟแนนซห์นีจ้ากบตัรเครดิต   
*หมายถึง การว่างมัดจ าจองซือ้สินค้า ซึ่งคือระบบการซือ้สินค้าโดยการ
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ตารางสินค้า/บริการต้องห้าม Tenpay (WeChat Pay) 
ประเภทธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ) ประเภทธุรกิจ (ภาษาไทย) 

จ่ายเงินมัดจ านวนหนึ่งเพื่อจองสินค้านั้นไว้ และจะได้สินค้าก็ต่อเม่ือได้
จ่ายเงินครบทัง้หมดแลว้ 

10. Trading or distribution of currency (both CNY and foreign 
currencies) 

การซื ้อขายหรือจัดจ าหน่ายสกุล เงิน  (ทั้งเงินหยวน และเงินตรา
ต่างประเทศ) 

11. Pornographic or obscene audio-visual products, channels and 
publications 

สื่อลามกอนาจาร ทัง้สิ่งพิมพ ์ภาพและเสียง 

12. Pornographic or obscene items, adult businesses or adult-related 
services, including escort services, adult massage, or other adult-
entertainment services, adult performer regardless of sexual 
orientation 

สิ่งลามกอนาจาร ธุรกิจส าหรบัผู้ใหญ่หรือบริการที่เกี่ยวขอ้งกับผูใ้หญ่ 
รวมถึงบริการเพ่ือนเที่ยว การนวดส าหรบัผูใ้หญ่ หรือบริการความบนัเทิง
อ่ืนๆ ส าหรบัผูใ้หญ่ นักแสดงหนังส าหรบัผูใ้หญ่ โดยไม่ค านึงถึงรสนิยม 
ทางเพศ 

13. Gambling or betting, including lottery tickets, casino gaming chips, 
off-track betting, memberships on gambling-related internet sites and 
wagers at races 

การพนันหรือการเดิมพัน รวมถึงลอตเตอรี ชิปเกมคาสิโน การเดิมพัน
นอกเสน้ทาง การเป็นสมาชิกบนเว็บไซตอิ์นเทอรเ์น็ตที่เกี่ยวขอ้งกับการ
พนนัและการเดิมพนัในการแข่งขนั 

14. Illegally sold drugs, alcohol, or drug paraphernalia or other 
products that might present a risk to consumer safety 

การขายยาโดยไม่มีอ านาจตามกฎหมาย เครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ี่ไม่ถูก
กฎหมาย หรืออุปกรณ์การเสพยาหรือผลิตภัณฑอ่ื์น ๆ ที่เสี่ยงต่อความ
ปลอดภยัของผูบ้ริโภค 

15. Products or services that are marketed or advertised using 
deceptive or unfair sales practices 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท  าการตลาดหรือโฆษณาโดยใชว้ิธีการขายที่
หลอกลวงหรือไม่เป็นธรรม 

16. Ammunition, firearms, or certain firearm parts or accessories, 
including but not limited to military or police equipment 

เครื่องกระสุนอาวุธปืนหรือชิน้ส่วนอาวุธปืนหรืออุปกรณเ์สริม รวมถึงแต่ 
ไม่จ ากดัเพียงอปุกรณใ์นทางการทหารหรือต ารวจ 

17. Consumer Credit Reporting Agencies ตวัแทนรายงานขอ้มลูเครดิตผูบ้ริโภค 
18. Sales of personal information (e.g. identity card information) การขายขอ้มลูส่วนบคุคล (เช่นขอ้มลูบตัรประจ าตวัประชาชน) 

19. Services or products that infringe on personal privacy (e.g. online 
activity monitoring) 

บริการหรือผลิตภัณฑท์ี่ละเมิดความเป็นส่วนตวั (เช่น การสืบดูกิจกรรม
ออนไลน)์ 

20. Sales of valid or synthetic government IDs and documents การขายขอ้มลูและเอกสารไม่ว่าจะจริงหรือเท็จของรฐับาล 
21. Credit protection or identity theft protection services บริการคุม้ครองสินเช่ือหรือป้องกนัการโจรกรรมเอกลกัษณบ์คุคล 

22. Illegal sale of financial information (e.g. bank accounts, bank 
cards) 

การขายข้อมูลทางการเงินที่ผิดกฎหมาย (เช่น บัญชีธนาคาร บัตร
ธนาคาร) 

23. Rare wildlife (living things), Rare wildlife products (specimens, etc.) สตัวป่์าหายาก (สิ่งมีชีวิต) ผลิตภณัฑจ์ากสตัวป่์าหายาก (ตวัอย่าง ฯลฯ) 
24. Smuggled goods สินคา้ลกัลอบน าเขา้ 
25. Human organs อวยัวะมนษุย ์
26. Virtual Currencies สกลุเงินเสมือน 
27. Tobacco products (on line) ขายผลิตภณัฑย์าสบู (ออนไลน)์ 

28. Trading or sale of digital or crypto- currencies (e.g. Bitcoin, 
Litecoin) 

การซื ้อขายหรือการขายสกุลเงินดิจิทัลหรือสกุลเงินคริปโต (เช่น  
บิทคอยน,์ ไลทค์อยน)์ 

29. Certain weapons or knives regulated under Applicable Law อาวธุหรือมีดบางอย่างที่มีกฎหมายควบคมุ 
30. Poisonous or hazardous chemicals สารเคมีที่เป็นพิษหรือสารเคมีที่เป็นอนัตราย 
31. Counterfeit goods or currency สินคา้ปลอมแปลงหรือสกลุเงินปลอม 
32. Counterfeit or replica food products ผลิตภณัฑอ์าหารลอกเลียนแบบหรืออาหารปลอม 
33. Antiques and arts, Antique reproduction shops โบราณวตัถแุละงานศิลปะ และรา้นขายสินคา้ของโบราณ 
34. Precious metals and rare earth minerals โลหะมีค่า และแรโ่ลหะหายาก 
35. Crude oil, Petroleum and Petroleum Products น า้มนัดิบ ปิโตรเลียม และผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 
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ตารางสินค้า/บริการต้องห้าม Tenpay (WeChat Pay) 
ประเภทธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ) ประเภทธุรกิจ (ภาษาไทย) 

36. Boat dealers, Car Sales ตวัแทนจ าหน่ายเรือ การขายรถ 
37. Pawn Shops and Salvage Yards รา้นจ าน า และรา้นขายอะไหล่เก่า 

38. Software or products related to trading of financial products and 
information 

ซอฟตแ์วรห์รือผลิตภัณฑท์ี่เกี่ยวขอ้งกับการซือ้ขายผลิตภัณฑแ์ละขอ้มูล
ทางการเงิน 

39. Virtual Private Network, Virtual Private Server เครือข่ายส่วนตวัเสมือน เซิรฟ์เวอรส์่วนตวัเสมือน 
40. Cash disbursement services from credit funding sources (e.g. 
credit cards) 

การถอนเงินสดจากแหล่งเงินทนุเครดิต  (เช่น บตัรเครดิต)  

41. Rebate or cashback services บริการการส่วนลดหรือเครดิตเงินคืน 

42. Products or services that process pop-ups or contain, promote, 
reference or link to any spyware, malware, virus, back-door, drop 
dead device or other program installation 

ผลิตภัณฑห์รือบริการที่ประมวลผลป๊อปอพั หรือมี สนบัสนนุ อา้งอิงหรือ
เชื่อมโยงไปยังสปายแวร ์มัลแวร์ ไวรัส แบ็คดอร ์โปรแกรมที่ท  าให้
อปุกรณห์ยดุท างานรวมถึงการติดตัง้โปรแกรมอ่ืน ๆ 

43. Real estate service บริการอสงัหาริมทรพัย ์

44. Auction sites and services บริการการประมลู 

45. Pawn services บริการการจ าน า 
46. Collection agencies บริษัททวงหนี ้
47. Surrogacy services บริการรบัตัง้ครรภแ์ทน 
48. Hacking services  บริการเจาะระบบ (hacking) 
49. Safe deposit services บริการตูน้ิรภยั 
50. Legal services and attorneys บริการทางกฎหมายและทนายความ 
51. Accounting, auditing and bookkeeping services บริการตรวจสอบบญัชีและการท าบญัชี 
52. Counselling services — debt, marriage and personal บริการใหค้ าปรกึษาเรื่องหนี ้การแต่งงาน และเรื่องส่วนตวั 
53. Immigration Service บริการตรวจคนเขา้เมือง 
54. Timeshares การซือ้สิทธิ์ในการใชอ้สงัหาริมทรพัยใ์นช่วงเวลาที่ก าหนด 
55. Charitable and social service organizations องคก์รการกศุลและบริการทางสงัคม 
56. Crowd funding การระดมทนุสาธารณะ 
57. fund-raising activities กิจกรรมระดมทนุ 
58. Court Costs, including Alimony and Child Support ค่าธรรมเนียมศาล รวมถึงค่าเลีย้งดแูละค่าเลีย้งดบูตุร 
59. Bail and Bond Payments การช าระเงินประกนัและกรมธรรมค์ า้ประกนัผูต้อ้งหา 
60. Civic, social and fraternal associations สมาคมพลเมืองสงัคมและภารดรภาพ 

61. Items that support pyramid or Ponzi scheme, matrix programs or other 
”get rich quick” schemes or certain multi-level marketing programs 

รายการที่สนับสนุนแผนธุรกิจพีระมิด หรือแชรล์ูกโซ่ โปรแกรมแมทริกซ ์
แผนธุรกิจรวยทนัใจอ่ืน ๆ หรือธุรกิจเครือข่ายบางประเภท 

62. Cashback from WeChat Pay account เงินคืนจากบญัชี WeChat Pay 
63. Illegal or unregistered fund-raising activities กิจกรรมระดมทนุที่ผิดกฎหมายหรือไม่จดทะเบียน 

64. Anesthetic, psychotropic or prescription medicine; illegal unregistered 
medicine 

ยาชา ยารักษาโรคทางระบบประสาทและจิตเวช  หรือยาตามใบสั่ง
แพทย ์ยาที่ไม่ขึน้ทะเบียนตามกฎหมาย 

65. Any other category or payer that WeChat Pay may decide to 
prohibit, in its sole discretion for the purpose of risk control 

หมวดหมู่อ่ืนๆ หรือผูช้  าระเงินที่ WeChat Pay ตดัสินว่าหา้มใช ้โดยดุลย
พินิจของ WeChat Pay แต่เพียงผูเ้ดียว เพื่อวัตถุประสงคใ์นการควบคุม
ความเสี่ยง 

66. Any other category which may violate any applicable laws, 
statute, ordinance and/or regulations from time to time 

หมวดหมู่อ่ืนใดที่อาจละเมิดกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎีกา
และ / หรือขอ้บงัคบัใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งเป็นครัง้คราว 
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3. รา้นคา้ตกลงและรบัทราบว่า ผูช้  าระเงินจะตอ้งมีคณุสมบตัิตามที่ระบไุวด้งันี ้
3.1 เป็นสมาชิกของผูใ้หบ้ริการ e-Wallet และตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขทัง้หมดที่ผูใ้หบ้ริการ e-Wallet แต่ละรายก าหนด 
3.2 มีโทรศพัทเ์คลื่อนที่และ/หรือแท็บเล็ตและ/หรืออปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสท์ี่ติดตัง้ระบบการช าระเงินโดย e-Wallet ของผูใ้หบ้ริการ e-Wallet รายนัน้ๆ และ

มีสญัญาณอินเตอรเ์น็ตที่สามารถรองรบัการช าระเงินผ่านระบบ e-Wallet ของผูใ้หบ้ริการ e-Wallet รายนัน้ๆ 
4. ในการรบัช าระค่าสินคา้/บริการผ่านระบบของผูใ้หบ้ริการ e-Wallet แต่ละครัง้ รา้นคา้จะตอ้งด าเนินการดงันี ้
     4.1 รา้นคา้ตรวจสอบและรบั e-Wallet ซึ่งมีลกัษณะตามที่ธนาคารไดแ้จง้ใหร้า้นคา้ทราบเป็นคราวๆ โดยที่ e-Wallet จะตอ้งยงัไม่หมดอาย ุ
     4.2 รา้นคา้แจง้ราคาสินคา้/บริการใหผู้ช้  าระเงินทราบเป็นสกลุเงินบาท (THB)  
     4.3 รา้นคา้ส่งขอ้มูลรายการสินคา้/บริการ รวมทัง้ขอ้มูลการช าระเงินของรายการช าระค่าสินคา้/บริการดงักล่าวมาที่ธนาคาร เพื่อขออนุมตัิกา รช าระเงิน
จากผูใ้หบ้ริการ e-Wallet โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดงัต่อไปนี ้
           4.3.1 กรณีการรบัช าระค่าสินคา้/บริการดว้ย e-Wallet ของ Alipay รา้นคา้แสดงขอ้มูลรา้นคา้/สินคา้บนเว็บไซต/์Mobile Application เพื่อใหผู้ช้  าระเงิน
เลือกวิธีการช าระเงินดว้ยการอ่านรหสัช าระเงินหรือการหกัเงินจาก e-Wallet ของผูช้  าระเงิน  
           4.3.2 กรณีการรับช าระค่าสินค้า/บริการด้วย e-Wallet ของ Tenpay (WeChat Pay) ร ้านค้าแสดงข้อมูลร้านค้า/สินค้าบนเว็บไซต์/Mobile 
Application เพ่ือใหผู้ช้  าระเงินอ่านรหสัช าระเงิน  
5. รา้นคา้ตกลงยอมรบัว่า ธนาคารไม่มีหนา้ที่ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถ้วนของขอ้มูลใดๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) ขอ้มูลการช าระเงินและขอ้มูล  
ที่ไดร้บัจากรหสัช าระเงิน ที่รา้นคา้เป็นผูใ้หข้อ้มลู/ผูช้  าระเงินเป็นผูร้ะบุ 
6. วิธีการและรายละเอียดของการโอนยอดเงินรวมจากการรบัช าระค่าสินคา้/บริการดว้ย e-Wallet เป็นไปตามที่ระบใุนตาราง “Settlement”  
7. เม่ือผูช้  าระเงินท ารายการช าระค่าสินคา้/บริการ และรา้นคา้ไดส้่งค าสั่งขอโอนยอดเงินตามเง่ือนไขที่ระบุในตาราง “Settlement” แลว้ ธนาคารจะสรุปยอด
การช าระเงินและส่งขอ้มูลการรบัช าระเงินใหก้ับผูใ้หบ้ริการ e-Wallet และธนาคารจะน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัรฯ ตามเง่ือนไขที่ระบุในตาราง 
“Settlement”  
8. รา้นคา้ตกลงว่า กรณีที่ผูช้  าระเงินช าระค่าสินคา้/บริการดว้ย e-Wallet ที่ออกหรือร่วมออกโดยธนาคาร หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะ Void รา้นคา้จะตอ้ง
ด าเนินการก่อนการส่งค าขอโอนยอดเงินการรบัช าระเงิน และภายในเวลา Cut-off time ที่ก าหนดในตาราง “Settlement” โดยรา้นคา้สามารถด าเนินการผ่าน
ช่องทางที่ธนาคารก าหนด เม่ือธนาคารไดร้บัค าขอ Void ดงักล่าวแลว้ ธนาคารจะท าการ Void และโอนเงินจ านวนเดียวกันนัน้คืนใหแ้ก่ผูช้  าระเงินต่อไป ทัง้นี ้
หากรา้นค้ามีความประสงคจ์ะ Void ภายหลังจากวันที่มีการท ารายการช าระค่าสินค้า/บริการ หรือรา้นค้ามีความประสงค์จะ  Refund รา้นคา้จะต้อง
ด าเนินการคืนเงินใหแ้ก่ผูช้  าระเงินเองโดยตรง 
    กรณีที่ผูช้  าระเงินช าระค่าสินคา้/บริการดว้ย e-Wallet ที่ออกหรือร่วมออกโดยธนาคารพาณิชย์อ่ืน และ/หรือโดยบริษัทอ่ืนหรือสถาบนัอ่ืนที่เป็นผูใ้หบ้ริการ 
e-Wallet ที่ไม่ใช่ Alipay และ Tenpay (WeChat Pay) หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะ Void หรือ Refund รา้นคา้จะตอ้งด าเนินการคืนเงินใหแ้ก่ผูช้  าระเงินเอง
โดยตรง  
     กรณีที่ผูช้  าระเงินช าระค่าสินคา้/บริการดว้ย e-Wallet ที่ออกหรือร่วมออกโดย Alipay และ Tenpay (WeChat Pay) หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะ Void 
หรือ Refund หรือรา้นคา้ลดราคาสินคา้/บริการใหใ้นภายหลัง รา้นคา้ตกลงจะไม่คืนเป็นเงินสด เช็ค และ/หรือตราสารหนีอ่ื้นแก่ผูช้  าระเงินแต่รา้นคา้ต กลง 
จะท าหนงัสือแจง้คืนตามแบบฟอรม์ที่ก าหนด ส่งใหแ้ก่ธนาคาร และยินยอมช าระเงินจ านวนดงักล่าว ซึ่งธนาคารไดจ้่ายเงิน และ/หรือน าเงินเขา้บญัชีเงินฝาก
ใหร้า้นคา้แลว้ หรือยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากที่ระบุไวใ้นใบสมคัรฯ หรือบญัชีอ่ืนใดที่รา้นคา้แจง้เปลี่ยนแปลงในภายหลัง และ/หรือบญัชีอ่ืน
ใดที่รา้นคา้มีอยู่กบัธนาคาร คืนใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการ e-Wallet เพ่ือใหผู้ใ้หบ้ริการ e-Wallet คืนเงินดงักล่าวใหก้บัผูช้  าระเงิน ในกรณีขา้งตน้ รา้นคา้จะตอ้งแจง้ให้ 
ผู้ช  าระเงินด าเนินการภายใน 90 วันนับแต่วันที่ มีการท ารายการซื ้อสินค้า/บริการนั้นๆ และร้านค้าตกลงว่ าธนาคารไม่ต้องคืนค่าธรรมเนียม 
ที่ธนาคารเรียกเก็บจากรา้นค้าไวแ้ล้วแต่ประการใด ทั้งนี ้ในกรณีที่รา้นคา้ไม่ต้องการรบัคืนสินค้าที่ผู ้ช  าระเงินซือ้ หรือ ตกลงสั่ง ซือ้แล้ว ให้เขียนค าว่า  
“NO REFUND” (ไม่รบัคืนสินคา้) หรือขอ้ความที่มีความหมายอย่างเดียวกนั ลงในใบเสรจ็รบัเงินทกุแผ่น และติดป้ายใหผู้ช้  าระเงินทราบชดัเจน  
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ตาราง Settlement 
 

Settlement 

เคร่ืองมือการช าระเงิน 

บัตรเครดิต/เดบิต 

เงินโอน โดยใช้ 
QR Code หรือ 
Barcode ทีเ่ป็น 
Thai Standard 

e-Wallet PayPLUS 

บัตรเครดิต 
ในประเทศและ
ต่างประเทศ/ 
บัตรเดบิต

ต่างประเทศ VISA, 
MASTERCARD, 

JCB, 
บัตร Xpress Cash 

บัตรเครดิต/ 
บัตรเดบิต 
UnionPay,  
บัตรเดบิต 

TPN 
 

ธนาคาร 
(KBank) 
ธนาคาร

พาณิชยอ่ื์น 

โดยใช้  
QR Code 
หรือ 

Barcode  
ทีเ่ป็น  

Thai QR 
Standard 

Alipay,  
Tenpay (WeChat Pay), 

e-Wallet อ่ืนโดยใช้  
QR Code หรือ Barcode  
ทีไ่มใ่ช ่Thai QR Standard 

ธนาคาร (KBank) 
ธนาคารพาณิชย์

อ่ืน 

Cut-off 
time 

21:00 น. 22:00 น. 
 

23:00 น. 
 

23:00 น. 
 

23.30 น. 

เงินเข้า
บัญชี 

04.00 น. เป็นตน้ไป
ของวนัท าการถดัไป 

11.00 น. เป็นตน้ไป
ของวนัท าการ

ถดัไป 
 

23:00 น. 
เป็นตน้ไป 

14.30 น. เป็นต้นไปของวัน 
ท าการถัดไปหลงัจากธนาคาร
ไดร้บัอนมุตัิจากผูใ้หบ้ริการ  
e-Wallet 

23.30 เป็นตน้ไป 

หมายเหตุ 1. QR Code หรือ Barcode” หมายถึง “รหสัช าระเงิน” ตามที่ปรากฏในขอ้ตกลงการเป็นรา้นคา้ 
                 2. “บตัร Closed-loop” หมายถึง บตัรอิเล็กทรอนิกสท์ี่ออกหรือรว่มออกโดยธนาคาร โดยไม่ไดอ้อกในฐานะเป็นสมาชิกของบริษัทบตัรเครดิต 

 3. ในกรณีเป็นวนัหยุดท าการ ธนาคารจะน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากที่ระบุในใบสมคัรฯ ตามก าหนดเวลาเงินเขา้บัญชีของแต่ละอุปกรณ์/ช่องทาง 
และเครื่องมือการช าระเงิน ในวนัท าการแรก หรือวนัท าการถดัไป 
4.  ธนาคารจะน าเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้กับรา้นค้าเป็นยอดคงเหลือจากการหักค่าธรรมเนียม รวมทั้งค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ 
หกั ณ ที่จ่าย (หากมี) โดยธนาคารจะไม่ค านวณดอกเบีย้เงินฝากบนเงินค่าสินคา้/บริการที่ยงัไม่ไดถ้กูโอนเขา้บญัชีเงินฝากของรา้นคา้ 
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ประเภทร้านค้าทีป่ระกอบธุรกจิทีต่อ้งพิจารณาตามเงือ่นไขของธนาคาร  

ประเภทธุรกิจ เอกสาร เง่ือนไขพิเศษ 
ประกนัภยั/ประกนัชีวิต - ใบอนญุาตตวัแทน/ ใบอนญุาตนายหนา้ และ/หรือ 

- หนงัสือมอบอ านาจรบัเงินแทนบริษัทประกนั 
นิติบคุคลเท่านัน้ 

สปา(นวด)/ฟิตเนส/โยคะ รายละเอยีด Package 1. เป็นนิติบคุคลท่ีมีทนุจดทะเบียนมากกว่า 2 ลา้นบาทขึน้ไป 

2. ประกอบกิจการเป็นระยะเวลาติดต่อกนัตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป 

3. ธุรกิจมีก าไรอย่างนอ้ย 2 ปี ภายในช่วงเวลา 3 ปีล่าสดุ 

4. ตอ้งมีเงินฝากค า้ประกนัขัน้ต ่า และจดทะเบียนเงินฝากเป็น

หลกัประกนัเป็นจ านวนเงิน 1% ของยอดขายต่อเดือน หรือขัน้ต ่า 

300,000 บาท** ตามท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี ้

รา้นคา้จะตอ้งรบัผิดชอบค่าธรรมเนียมในอัตรารอ้ยละ 0.01 

ของจ านวนเงินสงูสดุท่ีตกลงใชเ้งินฝากเป็นหลกัประกนั ขัน้ต ่า 

100 บาท สงูสุดไม่เกิน 1,000 บาท และค่าตรวจสอบรายการ

ก่อนจดทะเบียน 50 บาท โดยให้ลูกค้าลงนามในหนังสือ

สญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจในช่องผูใ้หห้ลกัประกนัดว้ยหมึก

สด ทัง้นี ้กรณีมีคู่สมรสตอ้งใหคู้่สมรสลงนามในช่องคู่สมรสให้

ความยินยอมดว้ย 

- หนังสือยินยอมจดทะเบียน/แกไ้ขรายการจดทะเบียนสญัญา
หลักประกันทางธุรกิจ และหนังสือแจ้งรายละเอียดการ
เปลี่ยนแปลงหลักประกัน โดยให้ลูกค้าลงนามในช่องผู้ให้
หลักประกันดว้ยหมึกสด ทั้งนี ้กรณีมีคู่สมรสตอ้งให้คู่สมรส
ลงนามในช่องคู่สมรสใหค้วามยินยอมดว้ย  
- หนังสือใหค้วามยินยอมในการเปิดเผยขอ้มูลการจดทะเบียน
สญัญาหลกัประกันทางธุรกิจ และใหลู้กคา้ลงนามในช่องผูใ้ห้
ความยินยอมดว้ยหมึกสด 
- หนังสือมอบอ านาจ (ให้ยกเลิกการจดทะเบียนสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจ) และให้ลูกค้าลงนามในช่องผู้มอบ
อ านาจดว้ยหมึกสด 
- หนังสือยินยอมใหธ้นาคารหักบญัชี โดยใหล้กูคา้ลงนามใน
ช่องผูใ้หส้ญัญาดว้ยหมึกสด 

หมายเหต:ุ  
* ส าหรับรา้นคา้ท่ีมีการสมัคร Membership ไม่รับพิจารณา 
หากเป็นการสมคัรสมาชิกแบบตลอดชีพ  
** การขออนุโลมหลักประกัน ให้ขออนุมัติตามอ านาจ และ
เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีธนาคารก าหนด 
***กรณีรา้นคา้ไม่มีใบส าคัญแสดงความเป็นสมาชิกสมาคม 
ใหข้อใบทะเบียนพาณิชย ์และใบภพ.20 ทดแทน 

ธุรกิจดงัต่อไปนี ้จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งื่อนไข
พิเศษ 
• ธุรกิจขาย Voucher/Coupon 
• สายการบิน 
• รบัจองที่พกั/ศนูยบ์ริการจองที่พกั 
• รา้นคา้ท่ีมีการสมคัร Membership* 
• อบรม-สมัมนา (ยกเวน้ของภาครฐั) 

• ธุรกิจขายตรง (MLM) 
• สลากกินแบ่ง 
• รา้นรับตัดเสือ้ผ้า (ทั้งส าหรับให้คน
ไทยและชาวต่างชาติ) 
• ตวัแทนรบัช าระเงิน (PSP) 
• แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ 
• ส านกังานทนายความ 

• สมาชกินิตยสาร 
• สนามกอลฟ์/สโมสรออกก าลงักาย  
• สถานเสริมความงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ธุรกิจเสี่ยงตามประกาศ ปปง. และรา้นคา้เสี่ยงสูงตาม Card scheme ซึ่งจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งื่อนไข
พิเศษตามแนวนโยบายการรูจ้กัรา้นคา้ Know Your Merchant (KYM) ของ ธปท. ดงัต่อไปนี ้
คา้ทองค า/ทองรูปพรรณ - ใบส าคญัแสดงความเป็นสมาชกิสมาคมคา้ทองค า 

คา้อญัมณี/เพชรพลอย - ใบส าคญัแสดงความเป็นสมาชกิสมาคมคา้อญัมณี  
ธุรกิจน าเท่ียว/บริษัททวัร ์ - ใบอนญุาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว (แบบ ธม.1) 
ตวัแทนจ าหน่ายตั๋วเครื่องบิน - ใบสมาชิก  IATA หรือใบแต่งตั้ งให้ เป็นตัวแทน

จ าหน่ายตั๋วเครื่องบิน  

 


