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ส่วนที่ 3: ค ำแนะน ำ เงื่อนไข และคู่มือกำรใช้บริกำรเป็นร้ำนค้ำ (K-Merchant) 

ข้อตกลงกำรเป็นร้ำนค้ำ (K-Merchant) 
ผู้ขอใช้บริการ (ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ร้ำนค้ำ”) และเจ้าของบญัชีเงินฝาก (ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “เจ้ำของบัญชี”) ที่มีชื่อปรากฏและลงลายมือชื่อ

ในค าขอใช้บริการรวมเพื่อธุรกิจคล่องตัวกสิกรไทย และ/หรือสัญญา และ/หรือข้อตกลง และ/หรือใบสมัคร/เปลี่ยนแปลง และ/หรือค าขอใช้บริการ/
เปลี่ยนแปลง รายละเอียดการเป็นร้านค้า (K-Merchant) และ/หรือค าขอใช้บริการ/ยกเลิก บริการเสริมรายละเอียดการเป็นร้านค้า (K-Merchant) และ/หรือ
ค าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเป็นร้านค้า (K-Merchant) (ซึ่งต่อไปนีห้ากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ใบสมัครฯ”) ตกลงใช้บริการ 
รับช าระค่าสินค้า/บริการ และ/หรือท ารายการกันวงเงินในบตัร (ซึ่งต่อไปนีห้ากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ช ำระค่ำสินค้ำ/บริกำร”) ผ่าน
อุปกรณ์/ช่องทางต่างๆ กับ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ธนำคำร”) ตามที่ระบุในใบสมัครฯ จากผู้ช าระค่าสินค้า/บริการ (ซึ่งต่อไปนี  ้
จะเรียกว่า “ผู้ช ำระเงิน”) ด้วยเคร่ืองมือการช าระเงินต่างๆ แทนการช าระด้วยเงินสด ณ ร้านค้า ร้านค้า/เจ้าของบญัชีจึงตกลงยินยอมปฏิบตัิตามข้อตกลง  
การเป็นร้านค้า (K-Merchant) ซึ่งประกอบด้วยข้อตกลงทัว่ไปและข้อตกลงเฉพาะ (ซึ่งต่อไปนีห้ากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ข้อตกลงฯ”) 
ดงัต่อไปนี ้ 

ข้อตกลงทั่วไป 
 

ข้อ 1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
1.1 ร้านค้าตกลงรับช าระค่าสินค้า/บริการ ผ่านอุปกรณ์/ช่องทางต่างๆ ของธนาคาร จากผู้ช าระเงินด้วยเคร่ืองมือการช าระเงินต่างๆ ดงัต่อไปนี  ้(ซึ่งต่อไปนี ้หาก
ไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “เคร่ืองมือกำรช ำระเงิน”) ที่อุปกรณ์/ช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารสามารถรับช าระได้ แทนการช าระด้วยเงินสด/ 
เป็นส่วนลดในการช าระค่าสินค้า/บริการ 

1.1.1 บตัรเครดิต/บตัรเดบิต/บตัร Xpress Cash (บตัรเงินด่วน)/บตัรอิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “บัตร”)  
ที่ออกหรือร่วมออกโดย (ก) ธนาคาร ไม่ว่าออกบัตรในฐานะ เป็นสมาชิกของ 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 เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “TPN”) และ/หรือ บริษัทบตัรเครดิตอื่น และ/หรือสถาบนัอ่ืน ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันที่ ธนาคารจะ 
เข้าร่วมเป็นสมาชิกในอนาคต (ซึง่ต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “บริษัทบัตรเครดิต”) หรือไม่ก็ตาม และ/หรือ (ข) ธนาคารพาณิชย์
อ่ืน ซึง่ออกบตัรในฐานะสมาชิกของบริษัทบตัรเครดิต และ/หรือ (ค) บริษัทอ่ืนหรือสถาบนัอ่ืน ที่ออกบตัรในฐานะสมาชิกของบริษัทบตัรเครดิต 

1.1.2 เงินโอน ซึง่ผู้ช าระเงินท าค าสัง่โอนและ/หรือช าระค่าสินค้า/บริการ โดยหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ช าระเงิน ที่มีอยู่กบัธนาคาร หรือธนาคารพาณิชย์
อ่ืน หรือสถาบนัอ่ืนที่เป็นผู้ให้บริการเงินโอน (ซึง่ต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ผู้ให้บริกำรเงินโอน”) 

1.1.3 กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “e-wallet”) ที่ออกหรือร่วมออกโดยธนาคาร และ/หรือโดยธนาคารพาณิชย์อ่ืน และ/หรือ 
Alipay.com Co., Ltd. (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “Alipay”) และ/หรือ Tenpay Payment Technology Co., Ltd. (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “Tenpay (WeChat Pay)”) 
และ/หรือโดยบริษัทอ่ืนหรือสถาบนัอ่ืนที่เป็นผู้ให้บริการ e-wallet (ซึง่ต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ผู้ให้บริกำร e-wallet”) 

1.1.4 คะแนน K Point (ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “K Point”) ที่ผู้ช าระเงินได้รับจากการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิต/บริการ/ผลิตภณัฑ์ตามที่ธนาคารและ/หรือกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยก าหนด (ซึง่ต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ผู้ให้บริกำร K Point”) 

1.1.5 เคร่ืองมือการช าระเงินอ่ืน ที่ออกหรือร่วมออกโดยธนาคาร และ/หรือโดยธนาคารพาณิชย์อ่ืน และ/หรือโดยบริษัทอ่ืนหรือสถาบันอ่ืนที่เป็น  
ผู้ ให้บริการเคร่ืองมือการช าระเงินนัน้ (ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ผู้ ให้บริกำรเคร่ืองมือกำรช ำระเงิน”) ตามที่ธนาคาร 
จะเปิดให้บริการต่อไปในภายหน้า 
1.2 ร้านค้าตกลงพฒันาและด ารงการเชื่อมต่อระบบของร้านค้าให้เข้ากบัระบบการรับช าระเงินของธนาคาร ตามรูปแบบและวิธีที่ธนาคาร ก าหนด ซึ่งรวมถึง 
(แต่ไม่จ ากดัเพียง) การติดตัง้อปุกรณ์ต่อพ่วง และ/หรือเคร่ืองสร้าง/เคร่ืองอ่าน QR Code หรือ Barcode หรือภาพ/ข้อมลูชีวภาพ (Biometrics) หรือรหสั หรือ
บริการ หรือระบบอ่ืนใดที่ระบบการรับช าระเงินของธนาคารจะรองรับให้สามารถช าระเงินผ่านการให้บริการของธนาคารได้ (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า  
“รหัสช ำระเงิน”) การติดตัง้ Application และ/หรืออุปกรณ์อ่ืนใด ตามที่ธนาคารจะออกให้บริการในภายหน้า (หากมี) แล้วแต่กรณี  โดยร้านค้าตกลงเป็น 
ผู้ รับผิดชอบค่าเคร่ืองรับบตัร ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการพฒันาและเชื่อมต่อระบบดงักล่าว รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการระบบภายในของร้านค้า
เองทัง้สิน้    
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1.3 การใช้รหสัประจ าตวั หรือ Secret Key หรือรหสัผ่าน หรือ PIN หรือ Password หรือ Token หรือรหสั One Time Password (OTP) หรือรหสัส าหรับการ
เข้าใช้บริการ (User Name หรือ Staff Name) หรือเคร่ืองมืออ่ืนใดที่ร้านค้า หรือบญัชีพนักงานร้านค้า หรือผู้ติดต่อหลกั ใช้เป็นเคร่ืองมือในการ Log in เพื่อ
เข้าใช้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบบันี ้และ/หรือการรับ-ส่งค าสัง่/ค าขอ/รายงาน/ผลการด าเนินการต่างๆ ผ่านบริการ API และ/หรือเพ่ือใช้บริการต่างๆ ซึง่รวมถึง 
(แต่ไม่จ ากัดเพียง) บริการ Merchant Report Server เพื่อตรวจสอบรายงานการรับช าระค่าสินค้า/บริการที่รับช าระ ผ่านเวปไซต์ https://k-merchant-
report.kasikornbank.com  บริการ K SHOP บริการ Merchant Portal ผ่านเวปไซต์ https://k-merchant.kasikornbank.com/spoc/auth/login  หรือเวป
ไซต์อ่ืนใดตามที่ธนาคารได้เปลี่ยนแปลงและแจ้งให้แก่ร้านค้าทราบต่อไป (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “Merchant Portal”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการ K SHOP 
การรับ-ส่งค าสัง่/ค าขอ/รายงาน/ผลการด าเนินการต่างๆ การโอนเงินเข้าหรือออกจากบญัชี (ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่เรียกค าใดค าหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง  จะ
รวมเรียกว่า “เคร่ืองมือโอนเงิน” หรือ “รหัสประจ ำร้ำนค้ำ”) ร้านค้าตกลงยินยอมปฏิบตัิตามเงื่อนไขดงัต่อไปนี ้

1.3.1 หากการใช้บริการผ่านอุปกรณ์/ช่องทางต่างๆ ตามข้อตกลงฯ ฉบบันี ้ธนาคารได้ก าหนดให้จะต้องใช้บริการผ่าน เคร่ืองมือโอนเงิน และ/หรือรหสั
ประจ าร้านแล้ว ร้านค้าจะต้องระบุเคร่ืองมือโอนเงิน และ/หรือรหสัประจ าร้านตามเงื่อนไขและขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนดส าหรับการใช้บริการผ่านอุปกรณ์/
ช่องทางนัน้ๆ 

1.3.2 ร้านค้าจะต้องเก็บรักษาเคร่ืองมือโอนเงิน และ/หรือรหสัประจ าร้านไว้ในที่ปลอดภัยและถือเป็นความลบัเฉพาะตวัของร้านค้าเท่านัน้ และจะต้อง
ควบคุมบุคคลที่ใช้บริการผ่านเคร่ืองมือโอนเงิน และ/หรือรหสัประจ าร้าน และ/หรือบญัชีพนักงานร้านค้าให้ปฏิบตัิตามข้อตกลงฯ ฉบบันีอ้ย่างเคร่งครัดด้วย 
การเปิดเผยเคร่ืองมือโอนเงิน และ/หรือรหสัประจ าร้านถือเป็นการปฏิบตัิผิดข้อตกลงฯ ฉบบันี ้ หากเกิดความเสียหายประการใด (ซึ่งรวมถึงเกิดรายการโอน
เงิน) จากการที่ร้านค้าและ/หรือบุคคลที่ใช้บริการผ่านเคร่ืองมือโอนเงิน และ/หรือรหสัประจ าร้าน และ/หรือบญัชีพนักงานร้านค้าเปิดเผยหรือกระท าการใดๆ 
จนท าให้บคุคลอ่ืนล่วงรู้ หรือได้รับเคร่ืองมือโอนเงิน และ/หรือรหสัประจ าร้าน หรือเคร่ืองมือโอนเงิน และ/หรือรหสัประจ าร้านสญูหายหรือถกูโจรกรรม ร้านค้า
จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายดงักล่าวที่เกิดขึน้ก่อนที่ธนาคารจะด าเนินการอายดั หรือระงับการใช้ เคร่ืองมือโอนเงิน และ/หรือรหสัประจ าร้านนัน้ ทัง้นี ้
ร้านค้าสามารถเปลี่ยนแปลงเคร่ืองมือโอนเงิน และ/หรือรหสัประจ าร้านได้ด้วยตนเองตลอดเวลา ภายใต้เง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด 

1.3.3 ในกรณีที่เคร่ืองมือโอนเงิน และ/หรือรหสัประจ าร้านเกิดการสญูหาย/ถกูโจรกรรม/ถกูระงบั/ครบก าหนดเวลาที่ต้องเปลี่ยน หรือร้านค้าลืมเคร่ืองมือ
โอนเงิน และ/หรือรหสัประจ าร้าน ร้านค้าสามารถติดต่อธนาคารที่ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศพัท์ 02-8888822 ตลอด 24 ชัว่โมง หรือสาขาของ
ธนาคาร ในวนัและเวลาท าการของธนาคาร เพ่ือด าเนินการตามขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนด  

1.3.4 การกระท าใดๆ ซึง่รวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเพียง) การสมคัรและใช้บริการต่างๆ การตกลงยอมรับ/การแก้ไข/การเปลี่ยนแปลง/การเพิ่มเติม ของเง่ือนไข/
บริการ/อตัราค่าธรรมเนียม/ข้อตกลงฯ ฉบบันี ้การตรวจสอบ/พิสจูน์ตวัตน การอนุมตัิการท าธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าของร้านค้าเองก็ดี หรือการ
กระท าของบุคคลที่ใช้บริการภายใต้ข้อตกลงฯ ฉบับนี ผ้่านบัญชีพนักงานร้านค้าก็ดี หรือการกระท าของบุคคลอ่ืนใดก็ดี หากได้กระท าไปโดยผ่านการใช้
เคร่ืองมือโอนเงิน และ/หรือรหสัประจ าร้านแล้ว ร้านค้าตกลงให้ถือว่าถกูต้องสมบรูณ์ และให้มีผลผกูพนัร้านค้าเสมือนหนึ่งได้กระท าโดยร้านค้าเอง รวมทัง้ให้
ถือว่าเป็นการที่ร้านค้าได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ไว้แก่ธนาคารเพื่อเป็นหลกัฐานในการท าธุรกรรมผ่านบริการในครัง้นัน้ๆ โดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว 
นับตัง้แต่เวลาที่มีการยืนยนัท าธุรกรรม และร้านค้าตกลงให้ธนาคารสามารถใช้ข้อมูลการท าธุรกรรมดงักล่าวเป็นต้นฉบบัเอกสารที่ใช้เป็นพยานหลกัฐานใน
การพิสจูน์ว่าร้านค้าได้ท าธุรกรรมนัน้ และใช้ในการด าเนินการทางกฎหมายได้ทกุประการ ทัง้นี ้ร้านค้าตกลงยอมรับและรับทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกบั
การใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากร้านค้าสามารถท าธุรกรรมได้โดยไม่จ าต้องมีเอกสาร หรือหลกัฐานอ่ืนใดยืน ยนัเพิ่มเติม และ/หรือมอบ
ให้แก่ธนาคารอีก เว้นแต่รายการที่ธนาคารก าหนดให้ต้องท าเอกสาร หรือหลกัฐานเพิ่มเติมเพื่อให้ถูกต้องตามวิธีการ และประเพณีของธนาคารในเร่ืองนัน้ๆ 
ร้านค้าจะต้องท าเอกสารหรือหลกัฐาน (หากมี) ตามที่ธนาคารก าหนดด้วย ทัง้นี ้ร้านค้าต้องตรวจสอบยอดเงิ นภายหลงัจากท ารายการทุกครัง้ โดยร้านค้า
ยินยอมรับผิดชอบต่อการท าธุรกรรมดงักล่าวทกุประการ 

อนึ่ง เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน การด าเนินการดงัต่อไปนี ้ร้านค้าโดยผู้ มีอ านาจกระท าการแทนจะต้องติดต่อ K-BIZ Contact Center หมายเลข
โทรศพัท์ 02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสาขาของธนาคาร ในวนัและเวลาท าการของธนาคาร เพื่อจัดท าเอกสารและด าเนินการตามขัน้ตอนที่ธนาคาร
ก าหนด  

• การขอเปลี่ยนแปลงบญัชีที่ผกูกบัการใช้บริการต่างๆ นี ้
• การยกเลิกการระงบัใช้บริการชัว่คราว (Unhold) 
• การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร้านค้า และ/หรือรายละเอียดของการใช้บริการต่างๆ  
• การยกเลิกการใช้บริการ 

1.4 ร้านค้าตกลงว่า จะมิให้ผู้ อ่ืนมาร่วมใช้บริการ เว้นแต่จะได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารก่อน 
1.5 ร้านค้าต้องรับช าระค่าสินค้า/บริการในราคาที่ไม่สูงกว่าราคาขายเงินสดแก่ลูกค้าทัว่ไป และหากมีการให้บริการพิเศษใดๆ เช่น การให้ส่วนลดหรือของ

แถมแก่ลกูค้าทัว่ๆ ไป ร้านค้าตกลงจะให้บริการพิเศษนัน้แก่ผู้ช าระเงินด้วยเช่นกนั 
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1.6 ร้านค้าตกลงจะแสดงเคร่ืองหมายการค้า Thai QR Standard ตามมาตรฐานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด และ/หรือเคร่ืองหมายสญัลกัษณ์การรับ
ช าระค่าสินค้า/บริการด้วยเคร่ืองมือการช าระเงิน ตามรูปแบบที่ธนาคารจัดไว้ให้ ในที่ซึ่งเห็นได้ชัดเจนเพื่อให้บุคคลทัว่ไปได้ทราบว่าร้านค้ายอมรับเคร่ือง มือ
การช าระเงินตลอดระยะเวลาที่ข้อตกลงฯ ฉบบันีมี้ผลบงัคบัใช้หรือจนกว่าธนาคารจะแจ้งยกเลิกการใช้เคร่ืองหมายสญัลกัษณ์ดงักล่าว   
1.7 ร้านค้าตกลงรับทราบว่า เคร่ืองหมายการค้า Thai QR Standard เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของธนาคารแห่งประเทศไทย และเคร่ืองหมายการค้าของ
ธนาคาร และ/หรือบริษัทบตัรเครดิต และ/หรือผู้ให้บริการเงินโอน และ/หรือผู้ให้บริการ e-wallet และ/หรือผู้ให้บริการ K Point และ/หรือผู้ให้บริการเคร่ืองมือ
การช าระเงิน เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของธนาคาร และ/หรือบริษัทบัตรเครดิต และ/หรือผู้ ให้บริการเงินโอน และ/หรือผู้ ให้บริการ e-wallet และ/หรือ 
ผู้ ให้บริการ K Point และ/หรือผู้ ให้บริการเคร่ืองมือการช าระเงิน (แล้วแต่กรณี) ร้านค้าตกลงใช้เคร่ืองหมายการค้าของธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ 
ธนาคาร และ/หรือบริษัทบตัรเครดิต และ/หรือผู้ให้บริการเงินโอน และ/หรือผู้ให้บริการ e-wallet และ/หรือผู้ให้บริการ K Point และ/หรือผู้ ให้บริการเคร่ืองมือ
การช าระเงิน เพื่อวตัถุประสงค์ตามข้อตกลงฯ ฉบบันีเ้ท่านัน้ และการใช้เคร่ืองหมายการค้าดงักล่าวต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารแห่งประเทศไทย           
และ/หรือ ธนาคาร และ/หรือบริษัทบตัรเครดิต และ/หรือผู้ให้บริการเงินโอน และ/หรือผู้ให้บริการ e-wallet และ/หรือผู้ให้บริการ K Point และ/หรือผู้ให้บริการ
เคร่ืองมือการช าระเงินรายนัน้ ผ่านทางธนาคารเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนทกุครัง้ นอกจากนี ้ร้านค้าตกลงป้องกนัไม่ให้มีและไม่กระท าการใดๆ อนัอาจท าให้มี
การละเมิดเคร่ืองหมายการค้า ตลอดจนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ ธนาคาร และ/หรือบริษัทบตัรเครดิต และ/หรือ   
ผู้ให้บริการเงินโอน และ/หรือผู้ให้บริการ e-wallet และ/หรือผู้ให้บริการ K Point และ/หรือผู้ให้บริการเคร่ืองมือการช าระเงิน 

อนึ่ง “เคร่ืองหมำยกำรค้ำ” หมายถึง เคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการ และเคร่ืองหมายร่วมที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือธนาคาร และ/
หรือบริษัทบัตรเครดิต และ/หรือผู้ ให้บริการเงินโอน และ/หรือผู้ ให้บริการ e-wallet และ/หรือผู้ ให้บริการ K Point และ/หรือผู้ ให้บริการเคร่ืองมือการช าระเงิน 
เป็นเจ้าของ ทัง้ที่ได้จดทะเบียนแล้วและที่ยงัมิได้จดทะเบียน รวมทัง้เคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมายบริการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือธนาคาร และ/
หรือบริษัทบตัรเครดิต และ/หรือผู้ ให้บริการเงินโอน และ/หรือผู้ ให้บริการ e-wallet และ/หรือผู้ ให้บริการ K Point และ/หรือผู้ ให้บริการเคร่ืองมือการช าระเงิน
ได้รับอนุญาตให้ใช้ ตลอดจนชื่อทางการค้า สญัลกัษณ์ รูปภาพ ข้อความ หรือสื่อความหมายอ่ืนใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือธนาคาร แ ละ/หรือ
บริษัทบตัรเครดิต และ/หรือผู้ให้บริการเงินโอน และ/หรือผู้ให้บริการ e-wallet และ/หรือผู้ให้บริการ K Point และ/หรือผู้ให้บริการเคร่ืองมือการช าระเงินใช้หรือ
มีเจตนาที่จะใช้ในลกัษณะที่เกี่ยวข้องกบัการให้บริการของธนาคารเพื่อเป็นการแสดงให้บคุคลทัว่ไปเห็นและเข้าใจว่าการให้บริการที่ใช้เคร่ืองหมายการค้านัน้
แตกต่างไปจากการให้บริการที่ใช้เคร่ืองหมายการค้าของผู้ อ่ืน ทัง้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือธนาคาร และ/หรือบริษัทบัตรเครดิต และ/หรือ 
ผู้ ให้บริการเงินโอน และ/หรือผู้ ให้บริการ e-wallet และ/หรือผู้ให้บริการ K Point และ/หรือผู้ให้บริการเคร่ืองมือการช าระเงินได้ใช้อยู่ในปัจจุบนัและที่จะใช้ใน
อนาคต 
1.8 ร้านค้าจะต้องไม่ก าหนดวงเงินขัน้ต ่าและไม่คิดค่าธรรมเนียมการรับช าระค่าสินค้า/บริการด้วยเคร่ืองมือการช าระเงินจากผู้ช าระเงินที่มาช าระค่าสินค้า/
บริการเป็นอนัขาด 
1.9 ร้านค้าจะต้องยอมรับช าระค่าสินค้า/บริการ จากผู้ช าระเงินที่ท าการช าระค่าสินค้า/บริการด้วยเคร่ืองมือการช าระเงินทุกชนิดตามตามอุปกรณ์/ช่องทาง 
ที่ขอใช้บริการ โดยร้านค้าไม่มีสิทธิปฏิเสธ ไม่ว่าเคร่ืองมือการช าระเงินนัน้จะถกูคิดค่าธรรมเนียมในอตัราที่ต่างกนัก็ตาม เว้นแต่จะได้รับแจ้งจากธนาคารเป็น
อย่างอ่ืน 
1.10 ร้านค้าตกลงแจ้งเงื่อนไขเกี่ยวกับการสั่งซือ้ การกันวงเงินในบัตร การหกั K Point การจัดส่ง การคืน การรับประกันสินค้า/บริการ รวมถึงชีแ้จงรายละเอียด
ดงักล่าวให้ผู้ช าระเงินทราบอย่างชัดเจน โดยการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกเงื่อนไขและ/หรือรายละเอียดต่างๆ ของสินค้า/บริการ และการประชาสมัพนัธ์ และ/
หรือการจัดรายการส่งเสริมการขาย ร้านค้าจะต้องด าเนินการภายใต้เง่ือนไขที่ระบุในข้อตกลงฯ ฉบบันีอ้ย่างไรก็ดี หากผู้ช าระเงินท ารายการช าระค่าสินค้า/
บริการส าเร็จเรียบร้อยก่อนที่การแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกจะมีผลสมบูรณ์ ร้านค้ามีหน้าที่จัดส่งสินค้าไปยังผู้ช าระเงิน และ/หรือให้บริการแก่ผู้ ช า ระเงิน  
ตามเง่ือนไขและรายละเอียดเดิม 
1.11 ร้านค้าตกลงว่า ธนาคาร และ/หรือธนาคารพาณิชย์อ่ืน และ/หรือบริษัทหรือสถาบนัที่ออกบตัร และ/หรือบริษัทบตัรเครดิต และ/หรือผู้ให้บริการเงินโอน 
และ/หรือผู้ ให้บริการ e-wallet และ/หรือผู้ ให้บริการ K Point และ/หรือผู้ ให้บริการเคร่ืองมือการช าระเงิน มีสิทธิตรวจสอบจ านวนเงิน/วงเงิน /จ านวน K Point
ของผู้ช าระเงินและพิจารณาอนุมตัิการรับช าระค่าสินค้า/บริการตามที่เห็นสมควร ทัง้นี ้ธนาคารจะแจ้งผลการอนมุตัิให้ร้านค้าทราบภายหลงัจากที่ได้รับแจ้ง
ผลการอนมุตัิแล้ว 
1.12 ในการท ารายการรับช าระค่าสินค้า/บริการ และ/หรือการท ารายการกนัวงเงินที่ร้านค้าจ าเป็นจะต้องได้รับการพิสูจน์และการยืนยนัตวัตนของผู้ช าระเงิน
นัน้ ร้านค้ารับทราบและตกลงยอมรับว่า ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการช่องทางในการอ านวยความสะดวกแก่ร้านค้าในการท ารายการ เพื่อออกรหสัอนมุตัิว่า 
ผู้ช าระเงินมีวงเงิน/มี K Point เพียงพอ ณ เวลาที่ร้านค้าท ารายการรับช าระค่าสินค้า/บริการเท่านัน้ โดยธนาคารไม่สามารถและไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ
ข้อมลูส่วนตวั การพิสจูน์และการยืนยนัตวัตนของผู้ช าระเงินในทกุกรณี โดยร้านค้าจะต้องเป็นพิสจูน์และยืนยนัตวัตนของผู้ช าระเงิน กบัหลกัฐานการแสดงตน
ต่างๆ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (Passport) ของผู้ช าระเงินเอง 
1.13 ในกรณีที่มีการอนุมัติการช าระค่าสินค้า/บริการแล้ว ร้านค้าจะต้องจัดส่งสินค้า/ให้บริการให้กับผู้ช าระเงิน/ให้สิทธิประโยชน์ ตามค าสัง่การช าระค่า
สินค้า/บริการนัน้ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ได้ประชาสมัพนัธ์และ/หรือจัดรายการส่งเสริมการขายไว้ หากร้านค้าไม่สามารถจัดส่งสินค้าไปยังผู้ช าระเงิน และ/หรือ
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ให้บริการแก่ผู้ช าระเงิน และ/หรือให้สิทธิประโยชน์ ตามเง่ือนไขที่ได้ประชาสมัพนัธ์และ/หรือจดัรายการส่งเสริมการขายไว้ หรือในกรณีที่ผู้ช าระเงินมีข้อโต้แย้ง
เกี่ยวกบัสินค้า/บริการของร้านค้า ร้านค้าตกลงจะด าเนินการตรวจสอบและรับผิดชอบต่อผู้ช าระเงินโดยตรง โดยร้านค้าขอรับรองว่าจะไม่กระท าการใดๆ อนั 
มีผลให้ธนาคารต้องเข้าไปมีส่วนร่วมใดๆในข้อพิพาทระหว่างร้านค้ากบัผู้ช าระเงิน และหากร้านค้ามีข้อต่อสู้ และ/หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกันเอง
กับผู้ช าระเงินเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก นอกจากนี ้หากธนาคารได้รับความเสียหายจากการร้องเรียนของผู้ช าระเงิน และ/หรือเร่ืองอ่ืนใดอันเกิดจากการที่
ร้านค้าปฏิบตัิผิดข้อตกลงฯ ฉบบันี ้ร้านค้าตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้แก่ธนาคารจนครบถ้วน 
1.14 เม่ือร้านค้าได้รับช าระค่าสินค้า/บริการจากผู้ช าระเงินแล้ว ร้านค้าจะต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ผู้ช าระเงินไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม เช่น เงินสด เงินโอน เป็นต้น 
เว้นแต่จะเป็นการยกเลิกรายการช าระค่าสินค้า/บริการ ที่ผู้ช าระเงินซือ้/ขอใช้บริการ หรือตกลงสัง่ซือ้/ขอใช้บริการแล้ว และรายการช าระค่าสินค้า/บริการ
ดงักล่าวยังไม่ถูกโอนเข้าบญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัรฯ (ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “Void”) หรือการรับคืนสินค้า/ยกเลิกการใช้บริการที่ผู้ช าระเงินซือ้/ขอใช้บริการ 
หรือตกลงสัง่ซือ้/ขอใช้บริการ และรายการช าระค่าสินค้า/บริการดงักล่าว ถูกโอนเข้าบญัชีเงินฝากที่ระบุในใบสมคัรฯ แล้ว (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “Refund”) ตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดในข้อตกลงฯ ฉบับนีเ้ท่านัน้ และจะต้องไม่รับเคร่ืองมือการช าระเงินแทนการช าระหนีอ่ื้น ซึ่งไม่ได้เกิดจากการช าระค่าสินค้า/บริการจาก
ร้านค้า 
1.15 ทกุครัง้ที่ร้านค้ากนัวงเงินในบตัร และ/หรือส่งสินค้า/ให้บริการ ให้แก่ผู้ช าระเงิน ร้านค้าจะต้องมีใบตอบรับหรือหลกัฐานใดๆ ที่ผู้ช าระเงิน/ผู้ รับปลายทาง
ลงนามเป็นหลกัฐานเพื่อแสดงว่าผู้ช าระเงินตกลงยินยอมให้กันวงเงินในบตัรของผู้ช าระเงิน และ/หรือสินค้านัน้ได้ส่งถึงผู้ช าระเงิน/ผู้ รั บปลายทาง และ/หรือ 
ผู้ช าระเงินได้รับบริการแล้ว  
1.16 ร้านค้าจะต้องรับช าระค่าสินค้า/บริการ ตามประเภทธุรกิจที่ได้สมคัรขอใช้บริการกบัธนาคารเท่านัน้ โดยห้ามร้านค้ารับช าระค่าสินค้า/บริการ นอกเหนือ
ที่ได้ตกลงไว้กบัธนาคาร  
1.17 ในกรณีที่ร้านค้ามีความประสงค์ ขอเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจ และ/หรือสินค้า/บริการที่น าเสนอขาย และ/หรือวิธีการขาย/ให้บริการ และ/หรือวิธีการ
ช าระค่าสินค้า/บริการ และ/หรือ ข้อมลู และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไม่น้อยกว่า 30 วนั หรือ
ด้วยวิธีการหรือระยะเวลาอ่ืนตามที่ธนาคารก าหนด และจะต้องได้รับอนุมตัิจากธนาคารก่อนจึงจะสามารถรับช าระค่าสินค้า/บริการจากผู้ ช าระเงินได้ ทัง้นี ้
ภายใต้ ข้อ 4. ของข้อตกลงท่ัวไป ในกรณีที่ร้านค้ามีความประสงค์ขอเพิ่มประเภทอุปกรณ์และ/หรือบริการ ร้านค้าสามารถติดต่อ K-BIZ Contact Center 
หมายเลขโทรศพัท์ 02-8888822 ตลอด 24 ชัว่โมง หรือสาขาของธนาคาร ในวนัและเวลาท าการของธนาคาร เพ่ือด าเนินการตามขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนด (ซึง่
ในบางกรณีร้านค้าไม่จ าเป็นต้องท าความตกลงกบัธนาคารเป็นลายลกัษณ์อกัษรอีกแต่อย่างใด โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของธนาคาร) โดยธนาคารจะจัดส่ง
ข้อตกลงฯ และคู่มือ (หากมี) ให้แก่ร้านค้า ไปยงั E-mail Address ที่ร้านค้าระบ ุและ/หรือช่องทางอ่ืนตามที่ธนาคารก าหนด โดยร้านค้าตกลงว่า ถ้าร้านค้าได้
ใช้อุปกรณ์และ/หรือบริการที่ขอเพิ่มดงักล่าวตามหลกัเกณฑ์ที่ธนาคารก าหนดแล้ว ร้านค้าตกลงให้ข้อตกลงฯ และคู่มือ (หากมี) ที่ธนาคารได้ จดัส่งให้ และที่
จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า มีผลใช้บงัคบักบัการใช้อปุกรณ์ และ/หรือบริการที่ขอเพ่ิมดงักล่าวนัน้ด้วยทกุประการ 
1.18 กรณีที่ร้านค้าจะรับช าระค่าสินค้า/บริการเกินกว่าจ านวนเงินที่ธนาคารก าหนด (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “วงเงินยอดขำย”) ร้านค้าจะต้องขออนุมตัิเพิ่ม
วงเงินยอดขายจากธนาคารก่อนตามแบบวิธีที่ธนาคารก าหนด ทัง้นี ้ธนาคารมีสิทธิปรับเพ่ิม/ลด วงเงินยอดขายดงักล่าวได้ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 
โดยธนาคารจะแจ้งให้ร้านค้าทราบ  
1.19 ร้านค้าเป็นผู้ มีหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน และ/หรือใบก ากบัภาษีแสดงรายละเอียดการรับช าระค่าสินค้า/บริการให้แก่ผู้ช าระเงินตามที่กฎหมายก าหนด 
1.20 ร้านค้าสามารถขอรับหลกัฐานการท ารายการรับช าระค่าสินค้า/บริการ โดยติดต่อที่ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศพัท์ 02-8888822 ตลอด 24 
ชัว่โมง 
1.21 ร้านค้าจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลของผู้ ช าระเงิน ข้อมูลการช าระค่าสินค้า/บริการ และระบบข้อมูลของธนาคาร บริษัทบัตร เครดิต  
ผู้ ให้บริการเงินโอน ผู้ ให้บริการ e-wallet ผู้ ให้บริการ K Point และผู้ ให้บริการเคร่ืองมือการช าระเงิน แก่บุคคลอ่ืนใด และจะไม่น าไปใช้กับธุรกิจอ่ืน เว้นแต่  
จะได้รับความยินยอมจากธนาคารหรือเจ้าของข้อมูลเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลหรือบุคคลอ่ืนใดได้รับความเสียหาย เนื่ องจากการ
เปิดเผยข้อมลูโดยร้านค้า ไม่ว่าด้วยเหตจุงใจหรือไม่ก็ตาม ร้านค้าตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้สิน้  
1.22 ร้านค้าตกลงจัดเก็บข้อมูลการช าระค่าสินค้า/บริการ และข้อมูลการท ารายการ ตลอดจนหลกัฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง)  แบบฟอร์ม
การสัง่ซือ้ ชื่อสินค้า/บริการ ราคา ใบรับประกัน หลกัฐานการรับช าระค่าสินค้า/บริการ หลกัฐานการส่งสินค้า/ให้บริการ ใบเสร็จรับเงิน ที่อยู่และรายละเอียด
ของผู้ รับสินค้า/บริการ และ CCTV Record (หากมี) ทัง้ในรูปแบบกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความปลอดภยัจากการเข้าถึง หรือการเปิดเผยสู่บคุคลใดๆ 
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารหรือเจ้าของข้อมูล เป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปีนับตัง้แต่วนัที่มีการท ารายการช าระค่าสินค้า/บริการ รวมถึงไม่จ าหน่าย ซือ้ 
จดัหา และเปลี่ยน หรือกระท าการใดอนัเป็นการเปิดเผยข้อมลูของธนาคารหรือเจ้าของข้อมลู และเม่ือไม่ได้ใช้งานแล้ว หรือเม่ือได้รับแจ้งจากธนาคาร ร้านค้า
จะต้องลบท าลายข้อมูลดงักล่าวไม่ให้สามารถอ่าน หรือน าไปใช้งานได้อีก และหากมีการละเมิดดงักล่าว ร้านค้าจะต้องท าการแจ้งธนาคารให้ทราบในทนัที 
ในกรณีที่ธนาคารร้องขอ ร้านค้ามีหน้าที่จดัส่งข้อมลูการช าระค่าสินค้า/บริการ และข้อมลูการท ารายการ ตลอดจนหลกัฐานที่เกี่ยวข้องกบัการช าระค่าสินค้า/
บริการดังกล่าวข้างต้นให้แก่ธนาคาร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 วัน ในกรณีที่ร้านค้าไม่สามารถจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ธนาคารได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด 
ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ (หากมี)  
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1.23 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ลกัษณะหนึ่งลกัษณะใด ดงัต่อไปนี ้ร้านค้าจะต้องติดต่อธนาคารทนัที และตกลงที่จะปฏิบตัิต่อผู้ช าระเงินตามวิธีการที่ธนาคาร
จะแจ้งให้ร้านค้าทราบต่อไป ก่อนที่จะรับช าระค่าสินค้า/บริการ 

1.23.1 เม่ือ (1) อุปกรณ์ ELECTRONIC DATA CAPTURE (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “เคร่ือง EDC”) และ/หรือ (2) อุปกรณ์เชื่อมต่อกับโทรศพัท์เคลื่อนที่ 
หรือแท็บเล็ต (ซื่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “อุปกรณ์เคร่ืองรับบัตร mPOS”) และ/หรือ (3) เคร่ืองสร้าง/เคร่ืองอ่านรหสัช าระเงิน (ซึง่ต่อไปนีจ้ะรวมเรียกว่า “เคร่ือง
อ่ำนรหัสช ำระเงิน”) และ/หรือ (4) อุปกรณ์ต่อพ่วง และ/หรือ (5) อุปกรณ์รับช าระเงินอ่ืนใดที่ใช้ส าหรับรับช าระค่าสินค้า/บริการด้วยเคร่ืองมือการช าระเงิน 
(ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียก (1)–(5) ว่า “เคร่ืองรับบัตร”) หรือช่องทางรับช าระค่าสินค้า/บริการ ที่ใช้ส าหรับรับช าระค่าสินค้า/
บริการด้วยเคร่ืองมือการช าระเงินขดัข้อง 

1.23.2 เม่ือมีเหตนุ่าสงสยัว่าผู้ช าระเงินมีพฤติกรรมทจุริต 
1.23.3 เม่ือผู้ช าระเงินใช้เคร่ืองมือการช าระเงินที่ถูกอายดั แจ้งหาย ถูกเพิกถอน หรือระงับการใช้โดยผู้ช าระเงิน และ/หรือธนาคาร และ/หรือธ นาคาร

พาณิชย์อ่ืน และ/หรือบริษัทหรือสถาบันที่ออกบัตร และ/หรือผู้ ให้บริการเงินโอน และ/หรือผู้ ให้บริการ e-wallet และ/หรือผู้ ให้บริการ K Point และ/หรือ 
ผู้ให้บริการเคร่ืองมือการช าระเงิน และ/หรือผู้ มีอ านาจตามกฎหมาย 

1.23.4 เม่ือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ตามที่ธนาคารจะได้แจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป  
1.24 ร้านค้า/เจ้าของบญัชีตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของร้านค้า/เจ้าของบญัชีที่ระบใุนใบสมคัรฯ เพื่อให้ธนาคารท ารายการและ/หรือ
ด าเนินการตามวิธีการแห่งข้อตกลงฯ ฉบบันี ้โดยไม่จ าต้องบอกกล่าว ทัง้นี ้ธนาคารจะน าส่งหลกัฐานการหกับญัชีให้ร้านค้า/เจ้าของบญัชีทราบ 
1.25 ร้านค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ธนาคารตรวจพบ หรือมีเหตุอันควรสงสยัว่ามีการท ารายการรับช าระค่าสินค้า/บริการที่ผิดปกติ หรือไม่ ถูกต้อง 
ธนาคารมีสิทธิที่จะตรวจสอบ และ/หรือขอเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนที่ร้านค้าจะท าการส่งสินค้า/ให้บริการ และหากยังอยู่ในระหว่างน าเงินเข้า  
บัญชีจากธนาคาร ธนาคารมีสิทธิที่จะชะลอการน าเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ หรือหากธนาคารได้น าเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุใน 
ใบสมัครฯ แล้ว ร้านค้า/เจ้าของบัญชีตกลงยินยอมให้ธนาคารสามารถ Hold เงินจ านวนดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าธนาคารจะตรวจสอบรายการ  
ที่ผิดปกติหรือไม่ถกูต้องดงักล่าวแล้วเสร็จ หากผลการตรวจสอบพบว่าร้านค้ามีการท ารายการรับช าระค่าสินค้า/บริการที่ผิดปกติ หรือไม่ถกูต้อง ร้านค้า/เจ้าของ
บญัชีตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจ านวนดงักล่าวคืนทนัที 
1.26 ร้านค้าตกลงว่า ธนาคารและร้านค้าจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั ค าสัง่ คู่มือ ค าขอความร่วมมือ และหลกัเกณฑ์ใดๆ ของธนาคาร 
บริษัทบตัรเครดิต ผู้ ให้บริการเงินโอน ผู้ ให้บริการ e-wallet ผู้ ให้บริการ K Point  ผู้ ให้บริการเคร่ืองมือการช าระเงิน และหน่วยงานผู้ มีอ านาจควบคุมหรือก ากบั
ดูแลธนาคาร บริษัท บตัรเครดิต ผู้ ให้บริการเงินโอน ผู้ ให้บริการ e-wallet ผู้ ให้บริการ K Point  และผู้ ให้บริการเคร่ืองมือการช าระเงิน ศาล และหน่วยงานอ่ืนใด 
ที่มีอ านาจ (แล้วแต่กรณี) ทัง้ที่มีอยู่ในขณะนีแ้ละจะมีในภายหน้า รวมถึงที่ธนาคารจะจดัส่งให้แก่ร้านค้าไปยงัช่องทำงรับข้อมูลตำมท่ีระบุในข้อ 1.46 ของ

ข้อตกลงท่ัวไป (ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “กฎหมำยและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง”) หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ร้านค้าตกลงว่า ร้านค้าจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่เปลี่ยนแปลงนัน้ทนัที  หากร้านค้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จนเป็นเหตใุห้ธนาคารถกูเรียกค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่าย ร้านค้าตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/
หรือค่าใช้จ่ายดงักล่าว ให้แก่ธนาคารโดยพลนั  
1.27 ร้านค้าต้องไม่กระท าการใดๆ เพื่อเป็นการเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) การรับช าระ 
ค่าสินค้า/บริการ โดยไม่ได้มีการซือ้ขายและ/หรือให้บริการจริง การฟอกเงิน หรือแบ่งการรับช าระค่าสินค้า/บริการเพ่ือให้จ านวนเงินที่ช าระค่าสินค้า/ใช้บริการ
ไม่เกินกว่าจ านวนเงินตามที่กฎหมายก าหนด  
1.28 ร้านค้าตกลงไม่ประกอบธุรกิจ และไม่จ าหน่ายสินค้า/บริการที่ผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน หรือขัดต่อระเบียบข้อบงัคับของทาง
ราชการ ธนาคาร บริษัทบตัรเครดิต ผู้ ให้บริการเงินโอน ผู้ ให้บริการ e-wallet ผู้ ให้บริการ K Point ผู้ ให้บริการเคร่ืองมือการช าระเงิน หรืออาจส่งผลกระทบต่อ
ภาพลกัษณ์ของธนาคาร ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง 

- สินค้าที่มีภาระผกูพนัตามกฎหมาย เช่น ติดภาระจ าน า จ านอง เช่าซือ้  - จดัหาคู่ 
- สินค้าที่เกี่ยวกบัภาพลามก อนาจาร     - คาสิโน/การพนนั 
- ธุรกิจที่หารายได้จากการระดมทนุ (Time Sharing Business)  - สารเสพติดทกุชนิด 
- สินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิ/สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา   - สินค้าอบายมขุ หรือสื่อลามก อนาจาร 
- อาวธุ หรือส่วนประกอบของอาวธุ หรืออาวธุยทุธภณัฑ์ยทุโธปกรณ์      - จดัหางานให้แรงงานต่างชาติ/ส่งคนไปท างานต่างประเทศ 
- โอนและรับโอนมลูค่าเงินทัง้ภายในและข้ามประเทศ   - ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
- ค้าวตัถโุบราณ      - สถานบริการ/สถานเริงรมย์ 

   - ขายยาหรือเคร่ืองมือตามใบสัง่แพทย์ทกุประเภท (เฉพาะกรณี E-commerce) 
1.29 หากธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้ช าระเงิน และ/หรือธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหรือสถาบนัที่ออกบตัร และ/หรือผู้ให้บริการเงินโอน และ/หรือ  
ผู้ให้บริการ e-wallet และ/หรือผู้ให้บริการเคร่ืองมือการช าระเงินได้ ร้านค้ายินยอมคืนเงินเป็นจ านวนเท่ากบัที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บได้นัน้ให้กบัธนาคาร 



 

9930048-12-22  V.LG 19/12/22 (19/12/22) 
(v9e/0219/KB989/0820) 6/33 

พร้อมทัง้ดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี นับแต่วนัที่ธนาคารจ่ายเงินให้แก่ร้านค้า หรือน าเข้าบญัชีให้ร้านค้า จนกว่าจะช าระให้ธนาคารครบถ้วน 
ทัง้นี ้ในกรณีดงักล่าวข้างต้นร้านค้าตกลงว่าธนาคารไม่ต้องคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ได้เรียกเก็บจากร้านค้าไปแล้วแต่อย่างใด 
1.30 กรณีที่ร้านค้าจะต้องคืนเงิน และ/หรือชดใช้ และ/หรือช าระหนีใ้ห้แก่ธนาคารตามใบสมคัรฯ และ/หรือ ข้อตกลงฯ ฉบบันี ้ร้านค้า/เจ้าของบญัชียินยอมให้
ธนาคารมีสิทธิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่ร้านค้า/เจ้าของบญัชีมีอยู่กับธนาคาร หรือเงินซึ่งอยู่ในครอบครองดูแลและ/หรือในอ านาจสัง่การของ
ธนาคารไม่ว่าธนาคารจะได้รับฝากเงิน ได้การครอบครองดูแล และ/หรือได้อ านาจสัง่การนีม้าโดยทางใด เพื่อเข้าช าระหนีแ้ละ/หรือความรับผิดชอบของ
ร้านค้า/เจ้าของบญัชีได้ทนัทีโดยไม่จ าต้องบอกกล่าว ทัง้นี ้ธนาคารจะน าส่งหลกัฐานการหกับญัชีให้ร้านค้า/เจ้าของบญัชีทราบ 

ในกรณีที่เงินในบญัชีเงินฝาก และ/หรือเงินดงักล่าว  ไม่เพียงพอให้หักช าระหนี ้ร้านค้า และ /หรือเจ้าของบญัชีตกลงช าระหนีท้ี่ค้างช าระให้แก่
ธนาคารจนครบถ้วน  
1.31 ในกรณีที่ร้านค้าแจ้งการเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ ไม่ว่าเม่ือใดและด้วยเหตุประการใดก็ตาม ให้ความในข้อตกลงฯ ฉบับนี  ้
มีผลบงัคบัใช้ส าหรับบญัชีเงินฝากที่ได้เปลี่ยนแปลงทกุประการ 
1.32 ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากของร้านค้า/เจ้าของบัญชีเพื่อท ารายการและ /หรือด าเนินการตามวิธีการแห่งข้อตกลงฯ ฉบับนี ้ 
และ/หรือเพื่อช าระหนี ้และ/หรือความรับผิดชอบของร้านค้า ตามข้อตกลงฯ ฉบบันีไ้ด้ ร้านค้าจะไม่สามารถใช้บริการในครัง้นัน้ๆ และ/หรือในครัง้ต่อไปได้  
1.33 ร้านค้ายอมรับว่า กรณีเกิดรายการช าระค่าสินค้า/บริการหรือรายการโอนเงินผ่านการให้บริการต่างๆ ภายใต้ข้อตกลงฯ ฉบบันี ้อนัมีสาเหตจุากเคร่ืองมือ
โอนเงิน และ/หรือรหสัประจ าร้านสญูหาย หรือถกูโจรกรรม ร้านค้ายอมรับผิดตามจ านวนเงินที่ช าระ/โอนนัน้ ที่เกิดก่อนธนาคารจะด าเนินการอายดัหรือระงับ
การใช้เคร่ืองมือโอนเงิน และ/หรือรหสัประจ าร้าน หรือด าเนินการอายดัหรือระงบัการช าระค่าสินค้า/บริการหรือการโอนเงินที่มีข้อตกลงล่วงหน้า แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ได้ก าหนด  
1.34 ร้านค้ารับรองว่า บรรดาเอกสาร ค าขอ ค าสัง่ ข้อมลู รายละเอียดใดๆ ที่ปรากฏ และ/หรือ ที่ได้มีการจดัส่งมาให้ธนาคาร ไม่ว่าจะส่งมาในรูปแบบใด หาก
ส่งผ่านบริการ/ช่องทางที่ร้านค้าตกลงไว้กบัธนาคาร ซึง่รวมถึงการส่งผ่านช่องทำงรับข้อมูลตำมท่ีระบุในข้อ 1.46 ของข้อตกลงท่ัวไป และไม่ว่าจะส่งด้วย
ตัวร้านค้าเอง หรือผู้ติดต่อหลกั หรือพนักงานร้านค้า หรือบุคคลที่ร้านค้ามอบหมาย หรือบุคคลใดก็ดี ถือเป็นข้อมูลของร้านค้าที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง
แท้จริง และเป็นปัจจุบนั มีผลผูกพนัร้านค้าเสมือนหนึ่งได้กระท าโดยร้านค้าเอง ซึ่งธนาคารสามารถน ามาใช้ในการด าเนินการตามความประสงค์ของร้านค้า 
และให้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนี ้รวมทัง้น ามาปรับปรุงข้อมูลในระบบของธนาคารให้เป็นปัจจุบันได้ โดยร้านค้าไม่ต้องจัดท าเอกสารสัญญาหรือลง 
ลายมือชื่อเพ่ิมเติม เว้นแต่ธนาคารก าหนดเป็นอย่างอ่ืน ทัง้นี ้ร้านค้ารับรองว่าร้านค้ามีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการขอใช้บริการ และการท า
ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบบันี ้หากเกิดความเสียหายใดๆ เนื่องจากเอกสาร ค าขอ ค าสัง่ ข้อมูล หรือรายละเอียดดงักล่าว  
ไม่ครบถ้วน ถกูต้องแท้จริง และ/หรือเป็นปัจจบุนั หรือร้านค้าไม่มีสิทธิหรือไม่มีความสามารถตามกฎหมายในการขอใช้บริการ และ/หรือการท าธุรกรรมใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกบัการใช้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบบันี ้ร้านค้าตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว 
1.35 เว้นแต่ธนาคารจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ในกรณีที่ร้านค้าพบข้อผิดพลาดใดๆ จากการด าเนินการ หรือในกรณีที่มีเหตทุี่ต้องระงบัการด าเนินการภายใต้
การให้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบบันี ้เป็นการชั่วคราว ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือในกรณีการยกเลิกการระงับการด าเนินการดังกล่าว ร้านค้าสามารถ
ติดต่อธนาคารได้ที่ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือช่องทางอ่ืนที่ธนาคารก าหนด พร้อมทัง้แจ้งข้อมูล  
ที่เกี่ยวข้อง เช่น เร่ือง วนั เวลา ผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวนเงิน ลกัษณะธุรกรรม ข้อมูลอ่ืนใดตามที่ธนาคารร้องขอ เม่ือร้านค้าด าเนิน การต่างๆ ตามกระบวนการ 
ที่ธนาคารก าหนดครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ธนาคารจะด าเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจสอบ/แก้ไขข้อผิดพลาด ระงับการด าเนินการ ยกเลิกการระงับการ
ด าเนินการ ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ธนาคารได้แจ้งแก่ร้านค้านัน้ โดยร้านค้ายงัคงเป็นผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการ และรายการธุรกรรมที่ได้เกิดขึน้ก่อน
ครบก าหนดระยะเวลาที่ธนาคารจะมีการระงับการด าเนินการตามที่ได้รับแจ้งดงักล่าว ทัง้นี ้ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเพิกเฉยต่อค าร้องขอใดๆ ที่ขัดต่อ  
ข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
1.36 ในกรณีที่มีความผิดพลาดในการหกัเงินจาก และ/หรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของร้านค้า/เจ้าของบญัชีที่ระบไุว้ในใบสมคัรฯ ไม่ได้เกิดขึน้จากธนาคาร 
ร้านค้า/เจ้าของบญัชีตกลงจะตรวจสอบและเรียกร้องหรือคืนเงินดงักล่าวให้กับคู่พิพาทของร้านค้าโดยตรง หากร้านค้า/เจ้าของบญัชีมีข้อต่อสู้  และ/หรือสิทธิ
เรียกร้องใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกนัเองกบัคู่พิพาทของร้านค้า/เจ้าของบญัชี 
1.37 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสยั หรือเหตุอ่ืนใดอันท าให้ธนาคารไม่สามารถด าเนินการให้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนีไ้ด้ ร้านค้าตกลงให้ธนาคารพิจารณา
ให้บริการ หรือด าเนินการตามที่เห็นสมควร เพ่ือให้การให้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบบันีไ้ด้ โดยร้านค้าตกลงยินยอมที่จะให้ความร่วมมือแก่ธนาคารอย่างเต็มที่
และทกุวิถีทางในการปรับปรุงวิธีการให้บริการของธนาคารเพ่ือความสะดวกของร้านค้าในการใช้บริการต่างๆ ตามข้อตกลงฯ ฉบบันี  ้
1.38 ร้านค้าตกลงยินยอมให้ตวัแทนของธนาคาร และ/หรือบริษัทบตัรเครดิต และ/หรือผู้ ให้บริการเงินโอน และ/หรือผู้ ให้บริการ e-wallet และ/หรือผู้ ให้บริการ  
K Point และ/หรือผู้ ให้บริการเคร่ืองมือการช าระเงิน และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือผู้ตรวจสอบ และ/หรือหน่วยงานผู้ มีอ านาจควบคมุหรือก ากบั
ดูแลธนาคาร เข้าท าการตรวจสอบการด าเนินงาน ระบบการควบคุมภายในต่างๆ ของร้านค้า รวมทัง้การเรียกดูข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการ 
ใช้บริการรับช าระค่าสินค้า/บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนีต้ามที่มีการร้องขอ ทัง้นี ้ในกรณีที่ร้านค้าว่าจ้างหรือแต่งตัง้บุคคลอ่ืนใดพัฒนา และ/หรือสนับสนุน  
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และ/หรือให้บริการระบบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการใช้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบบันีใ้ห้แก่ร้านค้า ร้านค้าจะต้องด าเนินการให้บคุคลดงักล่าวรับทราบและปฏิบตัิตาม
ข้อตกลงฯ ข้อนีด้้วย 
1.39 ร้านค้าตกลงว่า ถ้าร้านค้าย้ายสถานที่ท าการ หรือเปลี่ยนแปลงชื่อประกอบกิจการหรือเลิกกิจการ ร้านค้าจะแจ้งให้ธนาคารทราบทันที และในกรณี 
ที่ร้านค้าได้ขยายสาขาของร้านค้าออกไปอีก และประสงค์จะขอให้เพิ่มสาขาของร้านค้าให้เป็นสถานที่รับช าระค่าสินค้า/บริการด้วยเคร่ืองมือการช าระเ งิน 
ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ และได้รับอนมุตัิจากธนาคารเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน 
1.40 ภายใต้ข้อ 4.ของข้อตกลงท่ัวไป ในกรณีที่ (1) ธนาคารได้ออกหรือร่วมออก บริการและ/หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามข้อตกลงฯ  
ฉบบันี ้และ/หรือเคร่ืองมือการช าระเงิน และ/หรืออุปกรณ์หรือช่องทางรับช าระค่าสินค้า/บริการอ่ืนๆ อีก และ/หรือ (2) ธนาคารรับช าระค่าสินค้า/บริการด้วย
เคร่ืองมือการช าระเงินอ่ืน ไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไร ภายหลงัจากที่ท าข้อตกลงฯ ฉบบันีแ้ล้ว หรือ ธนาคารได้ให้บริการ API โดยมีรูปแบบการเชื่อมต่ออ่ืน 
และ/หรือเพ่ือรับช าระค่าสินค้า/บริการด้วยเคร่ืองมือการช าระเงินอ่ืน ไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไร ภายหลงัจากที่ท าข้อตกลงฯ ฉบบันีแ้ล้ว และ/หรือ (3) ธนาคาร
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อก าหนดและเง่ือนไขการให้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบบันี ้และ/หรือข้อก าหนดและเง่ือนไขเกี่ยวกบัการให้บริการ และ/หรือข้อก าหนดและ
เงื่อนไขของโครงการ และ/หรือข้อก าหนดและเง่ือนไขเกี่ยวกับการรับช าระค่าสินค้า/บริการด้วยเคร่ืองมือการช าระเงิน และ/หรืออปุกรณ์หรือช่องทางรับช าระค่า
สินค้า/บริการ และ/หรือคู่มือต่างๆ (หากมี) ธนาคารจะแจ้งให้ร้านค้าทราบพร้อมด้วยข้อก าหนดและเง่ือนไข และคู่มือ (หากมี) ที่เปลี่ยนแปลงนัน้ ถ้าร้านค้าได้ 
ใช้บริการ และ/หรือได้ยอมรับการด าเนินการตามโครงการ และ/หรือได้ใช้บริการ API เพ่ือรับช าระค่าสินค้า/บริการด้วยโดยโดยใช้รูปแบบการเชื่อมต่ออ่ืน และ/
หรือรับช าระค่าสินค้า/บริการด้วย เคร่ืองมือการช าระเงิน และ/หรือใช้อุปกรณ์หรือช่องทางรับช าระค่าสินค้า/บริการดงักล่าว ตามหลกัเกณฑ์ที่ธนาคารก าหนด
แล้ว ร้านค้าตกลงให้ข้อตกลงฯ ฉบบันี ้และที่จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า รวมทัง้ข้อก าหนดและเง่ือนไขการให้บริการ และ/หรือ
เงื่อนไขของโครงการ และ/หรือเงื่อนไขเกี่ยวกบัการให้บริการ API โดยมีรูปแบบการเชื่อมต่ออ่ืน และ/หรือเงื่อนไขเกี่ยวกบัการรับเคร่ืองมือการช าระเงิน และ/หรือ
อุปกรณ์หรือช่องทางรับช าระค่าสินค้า/บริการ และคู่มือการรับเคร่ืองมือการช าระเงินและ/หรืออุปกรณ์หรือช่องทางรับช าระค่าสินค้า/บริการนัน้ๆ (หากมี) มีผล 
ใช้บงัคบักับบริการ และ/หรือโครงการและ/หรือการใช้บริการ API โดยมีรูปแบบการเช่ือมต่ออ่ืน และ/หรือเคร่ืองมือการช าระเงินและ/หรือการใช้อุปกรณ์หรือ
ช่องทางรับช าระค่าสินค้า/บริการดงักล่าวนัน้ด้วยทกุประการ โดยร้านค้าไม่จ าเป็นต้องท าความตกลงกบัธนาคารเป็นลายลกัษณ์อกัษรอีกแต่อย่างใด 
1.41 ร้านค้าตกลงยินยอมว่า ธนาคารมีสิทธิโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหน้าที่ไม่ว่าทัง้หมดหรือเพียงบางส่วนที่มีอยู่ตามข้อตกลงฯ ฉบบันีใ้ห้แก่
บคุคล และ/หรือสถาบนัการเงินใดๆ ก็ได้ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร โดยไม่จ าต้องได้รับความยินยอมจากร้านค้าแต่อย่างใดทัง้สิน้ แต่จะมีการแจ้งให้
ร้านค้าทราบ ทัง้นี ้ร้านค้าจะโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหน้าที่ไม่ว่าทัง้หมดหรือเพียงบางส่วนที่มีอยู่ตามข้อตกลงฯ ฉบบันีใ้ห้ แก่บคุคล และ/หรือ
สถาบนัการเงินใดๆ ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากธนาคารล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
1.42 การล่าช้า หรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของธนาคารตามกฎหมายหรือตามเงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนคู่มือ ระเบียบ และบนัทึกเสียงของธนาคารในระบบ
โทรศพัท์ ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิ หรือให้ความยินยอมในการด าเนินการใดๆ แก่ร้านค้าแต่ประการใด 
1.43 ร้านค้าจะต้องให้ความสะดวกและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบรายละเอียดการช าระค่าสินค้า/บริการเม่ือได้รับการร้องขอจากผู้ช าระเงิน และ/หรือ
ธนาคาร และหากมีข้อสงสยัใดๆ เพิ่มเติมให้ผู้ช าระเงินติดต่อธนาคารที่ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศพัท์ 02-8888822 ตลอด 24 ชัว่โมง 
1.44 การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมลู 

ร้านค้า/เจ้าของบัญชีตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลใดๆ ของร้านค้า/เจ้าของบัญชี โดยมี
วตัถุประสงค์ที่จ าเป็นเพื่อการให้บริการแก่ร้านค้า/เจ้าของบญัชี การด าเนินการตามค าขอของร้านค้า/เจ้าของบญัชีก่อนให้บริการ การมอบหมายงานให้ผู้ อ่ืน
ด าเนินการแทนธนาคารเพื่อสนับสนุนการให้บริการ เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม เป็นต้น การโอนสิทธิและ /หรือ
หน้าที่ และ/หรือการจัดการข้อร้องเรียน นอกจากนี ้ร้านค้า/เจ้าของบญัชีตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ
ให้แก่ผู้ ให้บริการภายนอก ตวัแทนของธนาคาร ผู้ รับจ้างช่วงงานต่อ พนัธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกันในลกัษณะ co-brand ผู้สนใจจะเข้ารับโอน
สิทธิ/หน้าที่ ผู้ รับโอนสิทธิ/หน้าที่ และ/หรือผู้ให้บริการ Cloud Computing และยินยอมให้ผู้ รับข้อมูลจากธนาคารดงักล่าว เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย
ข้อมลูดงักล่าวต่อไปได้ภายใต้วตัถปุระสงค์ดงักล่าว ทัง้นี ้รายละเอียดอื่นๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลในเว็บไซต์ของธนาคาร 
www.kasikornbank.com/th/privacy-policy 

ในกรณีที่ร้านค้า/เจ้าของบญัชีมีการให้ข้อมลูส่วนบคุคลของบคุคลอ่ืนใดแก่ธนาคารเพื่อด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกบัวตัถปุระสงค์ข้างต้น ร้านค้า/
เจ้าของบญัชีขอรับรองว่าได้รับความยินยอมจากบคุคลอ่ืนดงักล่าว หรือได้อาศยัหลกัเกณฑ์อ่ืนทางกฎหมายในการให้ข้อมลูส่วนบคุคลของบคุคลอ่ืนดงักล่าว
แก่ธนาคาร และได้แจ้งให้บคุคลอ่ืนดงักล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บคุคลข้างต้นแล้ว 
1.45 ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิตรวจสอบ ได้รับและเข้าถึง ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศพัท์เคลื่อนที่/Sim Card ของร้านค้าที่ผกูกับบริการตามข้อตกลงฯ 
ฉบบันี ้ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) ชื่อผู้จดทะเบียน และ/หรือผู้ครอบครองโทรศพัท์เคลื่อนที่/Sim Card สถานะการใช้งานของโทรศพัท์เคลื่อนที่/Sim Card 
สถานที่ตัง้/ใช้งานของโทรศพัท์เคลื่อนที่/Sim Card จากผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการติดต่อสื่อสาร และงานติดตามทวงถาม และปฏิบตัิ
ตามวตัถปุระสงค์ของข้อตกลงฯ ฉบบันี ้
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1.46 บรรดาหนังสือ จดหมาย ค าบอกกล่าว ข้อก าหนดและเงื่อนไข ข้อมูลใดๆ ที่ธนาคารได้ส่งให้ร้านค้า ผู้ติดต่อหลกั และ /หรือผู้ประสานงาน ไม่ว่าจะโดย 
ส่งเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน ไปยงัที่อยู่ที่ระบใุนใบสมคัรฯ หรือส่งเป็น E-mail ไปยงั E-mail Address ที่ระบใุนใบสมคัรฯ หรือส่ง 
Short Message Service (SMS) ไปยงัหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือส่งเป็นข้อมูลไปยัง URL Callback, IP Address ที่ระบุในใบสมคัรฯ หรือผ่านบริการ/
ช่องทางตามที่ร้านค้าตกลงไว้กับธนาคาร (ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกที่อยู่ E-mail Address หมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนที่ URL 

Callback, IP Address และบริการ/ช่องทางดงักล่าวว่า “ช่องทำงรับข้อมูล”) ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ร้านค้าโดยชอบแล้ว ทัง้นี ้โดยไม่ต้องค านึงถึงว่าจะมีผู้ รับไว้
หรือไม่ และแม้ว่าส่งให้ไม่ได้เพราะช่องทางรับข้อมลูถกูย้ายหรือถกูเปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรือ้ถอน โดยร้านค้าไม่ได้แจ้งการย้าย การเปลี่ยนแปลง หรือการรือ้
ถอนนัน้ให้ธนาคารทราบก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาช่องทางรับข้อมูลไม่พบก็ดีให้ถือว่าร้านค้าได้รับและทราบหนังสือ จดหมาย ค าบอกกล่าว หรือข้อมูล
ดงักล่าวแล้วโดยชอบ ทัง้นี ้หากมีการย้าย การเปลี่ยนแปลง หรือการรือ้ถอนช่องทางรับข้อมลู ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อกัษรทนัที 
1.47 กรณีร้านค้ารายเก่าและเจ้าของบญัชีที่เคยสมคัรใช้บริการการเป็นร้านค้ากบัธนาคารแล้ว ร้านค้าและเจ้าของบญัชีตกลงว่า ในกรณีที่ข้อตกลงฯ ฉบบันี ้
ไม่ได้ระบุรายละเอียดเร่ืองใดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ใช้บงัคบัตามข้อตกลงฉบบัเดิมที่ร้านค้าและเจ้าของบญัชีได้เคยจัดท าใว้แก่ธนาคาร (ซึ่ งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า 
“ข้อตกลงฉบับเดิม”) ในกรณีที่ข้อตกลงฯ ฉบบันี ้ระบุรายละเอียดในเร่ืองใดไว้เป็นการเฉพาะ หรือขัดหรือแย้งกับ หรือไม่ตรงกับข้อตกลงฉบบัเดิม ให้ใช้
บังคับตามข้อตกลงฯ ฉบับนี ้แต่หากมีความไม่ชัดเจนระหว่างข้อตกลงฯ ฉบับนี ้กับข้อตกลงฉบบัเดิม ร้านค้าและเจ้าของบญัชีตกลงยินยอมปฏิบตัิตาม 
ค าวินิจฉยัของธนาคารทกุประการ 
1.48 ในกรณีที่ข้อตกลงเฉพาะ ไม่ได้ระบุรายละเอียดในเร่ืองใดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ใช้บังคับตามข้อตกลงทั่วไป ในกรณีที่ข้อตกลงเฉพาะดังกล่า วระบุ
รายละเอียดในเร่ืองใดไว้เป็นการเฉพาะ หรือขัดหรือแย้งกับ หรือไม่ตรงกับข้อตกลงทัว่ไป ให้ใช้บงัคบัตามข้อตกลงเฉพาะ แต่หากมีความไม่ ชัดเจนระหว่าง
ข้อตกลงทัว่ไปกบัข้อตกลงเฉพาะ ร้านค้าและเจ้าของบญัชีตกลงยินยอมปฏิบตัิตามค าวินิจฉยัของธนาคารทกุประการ 
1.49 ถ้าในเวลาใดก็ตามข้อก าหนดและ/หรือเงื่อนไขการใช้บริการภายใต้ข้อตกลงฯ ฉบบันี ้กลายเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บงัคบั
มิได้ในประการใด ๆ ให้ข้อก าหนดและ/หรือเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่เหลือ (แล้วแต่กรณี) ยงัคงชอบด้วยกฎหมาย สมบรูณ์ และใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไม่เสียไป
เพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบรูณ์ หรือใช้บงัคบัมิได้ของข้อก าหนดและ/หรือเง่ือนไขดงักล่าวนัน้ 
1.50 ข้อตกลงฯ ฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึน้ตามข้อตกลงฯ 
ฉบบันี ้
1.51 ข้อตกลงฯ ฉบบันี ้ถือเป็นส่วนหนึ่งของใบสมคัรฯ ด้วย 
 
ข้อ 2. ค่ำธรรมเนียม/ค่ำบริกำร/ค่ำใช้จ่ำย/ค่ำปรับ/ภำษีอำกร 
2.1 ร้านค้าตกลงช าระค่าตอบแทนการใช้บริการไม่ว่าจะเรียกว่าค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ หรือชื่ออ่ืนใด ให้แก่ธนาคารภายในก าหนดเวลาช าระค่าตอบแทนนัน้ๆ 
2.2 ร้านค้าตกลงรับผิดชอบค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกบับริการ (หากมี) แต่เพียงฝ่ายเดียว 

หากธนาคารจ าต้องทดรองจ่ายค่าฤชาธรรมเนียม ภาษี อากร และ/หรือค่าใช้จ่ายดงักล่าวตามวรรคก่อนแทนร้านค้าไปก่อน หรือหากร้านค้าจะต้อง
ช าระค่าปรับ/ค่าซ่อมแซมอปุกรณ์รับช าระค่าสินค้า/บริการให้แก่ธนาคาร ร้านค้าตกลงช าระคืนให้แก่ธนาคารโดยพลนั  
2.3 ร้านค้าตกลงรับทราบว่าในการช าระค่าตอบแทนการใช้บริการ ธนาคารจะส่งใบเสร็จรับเงินและ/หรือใบก ากับภาษี (หากมี) ผ่านทางช่องทางที่ธนาคาร
ก าหนด 
 
ข้อ 3. กำรหักภำษี ณ ท่ีจ่ำย 

ในกรณีร้านค้าจดทะเบียนประกอบธุรกิจเป็นนิติบุคคลในการช าระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ ร้านค้าตกลงมอบอ านาจให้ธนาคารเป็น
ผู้ด าเนินการหกัภาษี ณ ที่จ่าย ของค่าธรรมเนียมแทนร้านค้า ตัง้แต่รายการรับช าระค่าสินค้า/บริการรายการแรกที่ร้านค้าน ามาเรียกเก็บกบัธนาคาร รวมทัง้ให้
ธนาคารออกหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ที่จ่าย และลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองการหกัภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมทัง้ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแทน
ร้านค้าด้วย 

หากต่อไปในภายหน้า ร้านค้าได้ขยายกิจการเปิดสาขาหลายแห่งภายใต้เจ้าของผู้ประกอบการเดียวกัน ซึ่งร้านค้าได้แจ้งให้ธนาคาร ทราบ และ
ธนาคารได้ออกรหสัร้านค้าแยกหมายเลขเป็นแห่งๆ ให้กับร้านค้า ร้านค้าตกลงให้การมอบอ านาจให้ธนาคาร เป็นผู้ด าเนินการหกัภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กล่าว
ข้างต้นมีผลบังคับใช้เป็นหนังสือยินยอมให้ธนาคารเป็นผู้ด าเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทน สาขาต่างๆ ของร้านค้านัน้ด้วย โดยร้านค้าไม่จ าเป็นต้องท า
เอกสารและ/หรือหลกัฐานใดๆ ให้กบัธนาคารอีกทัง้สิน้ 

ในกรณีที่ร้านค้าแจ้งขอยกเลิกการเป็นร้านค้ากับธนาคาร หรือธนาคารแจ้งขอยกเลิกการเป็นร้านค้า ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะขอยกเลิกและไม่ว่า
กรณีใดก็ตาม ให้ถือว่าเป็นการยกเลิกความยินยอมของร้านค้าที่ให้ธนาคารเป็นผู้ด าเนินการหกัภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายแทนร้านค้าด้วย 
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ข้อ 4. กำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรให้บริกำร  
4.1 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ส่งผลให้ร้านค้าเกิดภาระหรือความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมีผลเม่ือร้านค้าให้ความยินยอม 
4.2 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอ่ืนร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยหากเป็นการเ ปลี่ยนแปลงที่มี
ผลกระทบต่อการใช้บริการของร้านค้า (เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้บริการที่สอดคล้องกบัต้นทนุที่เพ่ิมขึน้ การเปลี่ยนแปลงช่องทางในการให้บริการ การ
เปลี่ยนแปลงวนัครบก าหนดช าระหนี)้ ธนาคารจะสื่อสารหรือแจ้งข้อมลูอนัเป็นสาระส าคญัของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนให้ร้านค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
30 วนั หรือระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายก าหนด 
4.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ก าหนดให้ธนาคารต้องด าเนินการเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไว้เป็นการเฉพาะเป็นอย่างอ่ืน ร้านค้าตกลงยินยอม
ให้ธนาคารปฏิบตัิตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ดงักล่าวได้ 
 
ข้อ 5. กำรระงับ/ยกเลิกกำรให้บริกำร/ผลกำรสิน้สุดกำรให้บริกำร 
5.1 ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิระงบั และ/หรือยกเลิกการให้บริการภายใต้ข้อตกลงฯ ฉบบันี ้ได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน เม่ือใดก็ได้ โดยธนาคาร
จะแจ้งให้ร้านค้าทราบล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี ้ร้านค้าตกลงยินยอมให้เป็นดุลยพินิจของธนาคารในการพิจารณาระงับ และ/หรือยกเลิกการ
ให้บริการภายใต้ข้อตกลงฯ ฉบับนี ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนได้ทันทีตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และธนาคารไม่ต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการด าเนินการตามข้อนี ้(หากมี) 

5.1.1 ข้อมลู รายละเอียด ค ารับรอง หรือค ายืนยนัใดๆ ที่ร้านค้าให้ไว้ ไม่เป็นความจริง ไม่ถกูต้อง หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคญั 
5.1.2 ร้านค้าไม่มียอดรับช าระค่าสินค้า/บริการเป็นเวลาติดต่อกนั 30 (สามสิบ) วนั 
5.1.3 ในกรณีที่ร้านค้ามียอดรับช าระค่าสินค้า/บริการรายเดือนเท่ากบัวงเงินยอดขายแล้ว และ/หรือมีรายการรับช าระค่าสินค้า/บริการผิดปกติ 
5.1.4 หากปรากฏข้อเท็จจริงที่ธนาคารเชื่อได้ว่า ข้อมลู และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ที่ร้านค้า/เจ้าของบญัชีแจ้งแก่ธนาคารให้ด าเนินการ หรือการให้บริการ

รับช าระค่าสินค้า/บริการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ไม่เป็นคุณเกิดขึน้ หรืออาจกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรือบุคคลอ่ืน หรือมีความเ สี่ยงว่าร้านค้า
อาจมีวตัถปุระสงค์อนัมิชอบตามกฎหมาย หรืออาจขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรืออาจท าให้ธนาคารปฏิบตัิผิดกฎหมาย และ/
หรือกฎข้อบังคับ และ/หรือค าสั่งใดๆ และ/หรือค าขอความร่วมมือใดๆ  และกฎหรือค าสั่งใดๆ ของบริษัทบัตรเครดิต ผู้ ใ ห้บริการเงินโอน  
ผู้ ให้บริการ e-wallet ผู้ ให้บริการ K Point และ/หรือผู้ ให้บริการเคร่ืองมือการช าระเงิน และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือผู้ตรวจสอบ และ/หรือ
หน่วยงานผู้ มีอ านาจควบคมุหรือก ากบัดแูลธนาคาร  

5.1.5 หากธนาคารตรวจพบว่า มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอนัเนื่องมาจากโทรศพัท์เคลื่อนที่และ/หรือแท็บเล็ตและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์
ของร้านค้าหรือของธนาคารถูกดัดแปลง แก้ไข หรือเนื่องมาจากระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือเหตุอ่ืนใด เช่น การ Jailbreak (“Jailbreak” 
หมายถึง การแก้ไขระบบ หรือ ส่วนของระบบปฏิบัติการ iOS ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือแท็บเล็ตและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงสิทธิในการใช้งานของผู้ ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต/เจ้าของระบบปฏิบตัิการ) หรือ Root (“Root” หมายถึง การแก้ไขระบบ หรือ ส่วนของ
ระบบปฏิบตัิการ Android ของโทรศพัท์เคลื่อนที่ และ/หรือแท็บเล็ตและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิในการใช้งานของผู้ ใช้โดย
ไม่ได้รับอนญุาตจากผู้ผลิต/เจ้าของระบบปฏิบตัิการ) เป็นต้น ทัง้นี ้เพื่อป้องกนัความเสียหายที่จะเกิดขึน้กบัร้านค้า 

5.1.6 ร้านค้า/เจ้าของบญัชีปฏิบตัิผิดข้อตกลงฯ ฉบบันีไ้ม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ซึ่งรวมถึงการไม่ช าระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ค่าซ่อมแซม
อปุกรณ์/ภาษีอากร (หากมี) ที่เกิดขึน้ด้วย 

5.1.7 ร้านค้ามีเหตกุารณ์ใดเกิดขึน้หรืออาจจะเกิดขึน้อนัท าให้ธนาคารเห็นว่าจะมีผลกระทบต่อการด าเนินกิจการหรือความสามารถในการช าระหนีข้อง
ร้านค้า เช่น มีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ หรือร้านค้าผิดนดัช าระหนีก้บัธนาคาร หรือเจ้าหนีร้ายอื่น หรือร้านค้าถกูฟ้องร้องในคดีแพ่งหรือคดีล้มละลาย หรือมีการ
ด าเนินการเพื่อขอฟืน้ฟกูิจการต่อศาลตามกฎหมายล้มละลาย หรือถกูด าเนินคดีอาญา หรือเป็นบคุคลที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐมีค าสัง่ให้ยึด/อายดั
ทรัพย์สิน หรือเสียชีวิต (กรณีบคุคลธรรมดา) หรือร้านค้าเลิกกิจการ ถกูเพิกถอนทะเบียน หรือถกูระงบัไม่ให้ด าเนินธุรกิจ หรือมีการช าระบญัชี 

5.1.8 ธนาคารไม่สามารถหกัเงิน เพื่อคืนเงินและ/หรือชดใช้และ/หรือช าระหนีใ้ห้แก่ธนาคาร และ/หรือเพ่ือให้ธนาคารให้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบบันีไ้ด้ 
5.1.9 ธนาคารต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

5.2 หากร้านค้าประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการภายใต้ข้อตกลงฯ ฉบับนี ้ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อักษร ไม่น้อยก ว่า  
30 วัน ผ่าน K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมงหรือช่องทางอ่ืนๆ ที่ธนาคารก าหนด และด าเนินการต่างๆ ตาม
กระบวนการของธนาคาร โดยร้านค้าจะต้องส่งค าขอโอนยอดเงินรวมจากการรับช าระค่าสินค้า/บริการที่คงเหลือทัง้หมด (หากมี) เพื่อให้ธนาคารโ อนเงิน
จ านวนดงักล่าวเข้าบญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัรฯ หรือที่ผูกกับบริการภายใต้ข้อตกลงฯ ฉบบันีใ้ห้เรียบร้อยก่อน ทัง้นี ้ธนาคารจะด า เนินการยกเลิกการใช้
บริการ ตามความประสงค์ของร้านค้าโดยเร็ว โดยการยกเลิกจะมีผลสมบรูณ์เม่ือธนาคารแจ้งให้ร้านค้าทราบ 
5.3 กรณีที่ข้อตกลงฯ ฉบบันีส้ิน้สดุลง ไม่ว่าด้วยเหตใุดๆ ไม่เป็นการยกเลิกภาระหน้าที่ใดๆ ซึง่ร้านค้ายงัปฏิบตัิไม่ครบถ้วนตามข้อผกูพนัแห่งข้อตกลงฯ ฉบบันี ้
จนกว่าร้านค้าจะปฏิบตัิภาระหน้าที่ดงักล่าว จนครบถ้วนแล้ว 
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5.4 กรณีร้านค้าสิน้สภาพการเป็นร้านค้ากับธนาคาร ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ธนาคารมีสิทธิที่จะแจ้งให้กับธนาคารพาณิชย์อ่ืน และ/หรือบริษัท หรือสถาบนั 
ผู้ออกบตัร และ/หรือบริษัทบตัรเครดิต และ/หรือผู้ให้บริการเงินโอน และ/หรือผู้ให้บริการ e-wallet และ/หรือผู้ให้บริการ K Point และ/หรือผู้ให้บริการเคร่ืองมือ
การช าระเงิน ทราบได้ทกุประการ 
5.5 ในกรณีที่ข้อตกลงฯ ฉบบันีส้ิน้สดุลงไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ร้านค้าจะต้องส่งเคร่ืองรับบตัร เคร่ืองหมายสญัลกัษณ์ต่างๆ รวมทัง้ SALES SLIP และ/
หรือเอกสาร/หลกัฐานที่เกี่ยวข้อง คืนให้แก่ธนาคารในสภาพสมบรูณ์ในวนัที่ข้อตกลงฯ ฉบบันีส้ิน้สดุลง โดยร้านค้าตกลงยินยอมและจะอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของธนาคาร และ/หรือบคุคลที่ธนาคารว่าจ้าง เพื่อเข้าไปด าเนินการถอดเคร่ืองรับบตัรออกไปจากสถานที่ท าการของร้านค้าได้ทกุเวลา 

ทัง้นี ้หากร้านค้าไม่สามารถส่งคืนเคร่ืองรับบตัรในสภาพสมบรูณ์ให้แก่ธนาคารได้ ไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม หรือภายใน 60 วนั นบัแต่วนัที่ข้อตกลงฯ 
ฉบบันีส้ิน้สดุลง หากธนาคารตรวจสภาพเคร่ืองรับบตัรที่ธนาคารได้รับคืนแล้วพบว่าอยู่ในสภาพช ารุดเสียหาย (ซึง่ธนาคารไม่เห็นประจกัษ์ในขณะด าเนินการ
ถอดถอนหรือได้รับคืน) ซึง่ความช ารุดเสียหายเช่นว่านีเ้กิดขึน้จากการใช้งานผิดปกติวิสยัของร้านค้า และ/หรือเกิดขึน้เพราะความผิดของร้านค้าเอง ไม่ว่าด้วย
เหตใุดก็ตาม ร้านค้าตกลงยินยอมชดใช้ค่าซ่อมแซม ค่าชดเชย ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ ให้แก่ธนาคารทนัทีที่ธนาคารเรียกร้อง 
 

ข้อตกลงเฉพำะ 
 

ข้อตกลงเกี่ยวกับกำรให้บริกำรอุปกรณ์และช่องทำงรับช ำระค่ำสินค้ำ/บริกำร 
ข้อ 1. กำรให้บริกำรอุปกรณ์รับช ำระค่ำสินค้ำ/บริกำร 
1.1 ในกรณีที่ร้านค้ามีความประสงค์ที่จะให้ธนาคารด าเนินการติดตัง้เคร่ืองรับบตัรให้กับร้านค้าเพื่อใช้รับช าระค่าสินค้า/บริการ เม่ือร้ านค้าได้รับการติดตัง้
เคร่ืองรับบตัรแล้ว ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบเคร่ืองรับบตัร และตกลงจะปฏิบตัิตามคู่มือการใช้งานเคร่ืองรับบตัรในทนัทีนบัตัง้แต่วนัที่ ร้านค้าลงนามรับมอบ
เคร่ืองรับบตัรจากบริษัทผู้จ าหน่ายเคร่ืองรับบตัรหรือตวัแทนของธนาคารที่ได้ไปด าเนินการติดตัง้ให้กบัร้านค้า  
1.2 เม่ือร้านค้าได้รับมอบเคร่ืองรับบตัรที่ธนาคารติดตัง้ให้กับร้านค้าตามหลกัฐานที่ร้านค้าลงนามรับมอบเคร่ืองรับบตัรจากธนาคารหรือบริษัทผู้จ าหน่าย
เคร่ืองรับบตัรที่ได้ไปด าเนินการติดตัง้ให้กับร้านค้า ซึ่งบริษัทผู้จ าหน่ายเคร่ืองจะส่งใบรับอุปกรณ์ที่ร้านค้าลงนามแล้วส่ งให้ธนาคารไว้เป็นหลกัฐาน ร้านค้า 
ตกลงว่า 

1.2.1 เคร่ืองรับบตัรเป็นกรรมสิทธ์ิของธนาคารแต่เพียงผู้ เดียว 
1.2.2 ในกรณีที่ร้านค้าได้รับการติดตัง้เคร่ืองรับบตัรชนิดใช้กบัระบบโทรศพัท์เคลื่อนที่ ร้านค้ามีหน้าที่จะต้องเป็นผู้ติดตัง้ SIM CARD หมายเลขโทรศพัท์

กับเคร่ืองรับบตัรที่ธนาคารติดตัง้ให้ และร้านค้าจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่า SIM CARD และค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เกิดขึน้ในแต่ละรอบบิลเอง ทัง้นี ้
ธนาคารมีสิทธิที่จะคิดค่าเช่าการใช้เคร่ืองรับบตัร ชนิดใช้กับระบบโทรศพัท์เคลื่อนที่ได้ตามหลกัเกณฑ์ที่ธนาคารก าหนด โดยธนาคารจะแจ้ งให้ร้านค้าทราบ
ล่วงหน้า 

1.2.3 ร้านค้าจะน าเคร่ืองรับบตัรไปใช้นอกบริเวณร้านค้า หรือมอบหมาย หรือโอนไปให้ผู้ อ่ืนใช้ ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากธนาคารเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร หรือเป็นกรณีที่เคร่ืองรับบตัรเป็นชนิดที่ใช้กับระบบโทรศพัท์เคลื่อนที่ตามที่กล่าวใน ข้อ 1.2.2 ของข้อตกลงเกี่ยวกับกำรให้บริกำรอุปกรณ์
และช่องทำงรับช ำระค่ำสินค้ำ/บริกำร 

1.2.4 ร้านค้าจะต้องใช้ความระมดัระวงัและรับผิดชอบในการเก็บรักษาเคร่ืองรับบตัรไว้ให้ปลอดภยัและใช้สอยเหมือนกบัที่วิญญชูนจะพึงสงวนและ/หรือ
ใช้สอยทรัพย์สินของตนเอง และต้องคืนให้ธนาคารทนัที เม่ือได้รับการร้องขอจากธนาคาร ในสภาพที่สมบรูณ์พร้อมใช้งานได้ 

1.2.5 ร้านค้าขอรับรองว่า ตลอดระยะเวลาที่ร้านค้าครอบครองเคร่ืองรับบัตรแทนธนาคารตามวัตถุประสงค์แห่งข้อตกลงฯ ฉบับนี ้ร้านค้าจะไม่น า
เคร่ืองรับบตัรไปขาย จ าหน่าย จ่ายโอน วางเป็นประกัน หรือ กระท าด้วยประการใดๆ อนัมีลกัษณะเดียวกนั อนัเป็นเหตใุห้เกิดภาระติดพนัหรื อบริุมสิทธิใดๆ 
ขึน้กบัเคร่ืองรับบตัรดงักล่าว 

1.2.6 ในกรณีที่เคร่ืองรับบตัรเกิดช ารุดเสียหาย สูญหาย และ/หรือบบุสลาย และ/หรือถกูท าลาย ร้านค้าตกลงยินยอมชดใช้ค่าปรับ/ค่าซ่อมแซมอปุกรณ์
ให้แก่ธนาคารในอตัราที่ระบไุว้ใน “ตำรำงอัตรำค่ำธรรมเนียม/ค่ำใช้จ่ำย/ค่ำปรับ” เพ่ือมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัหาและว่าจ้างผู้ช านาญการมาด าเนินการ
ซ่อมแซมและ/หรือติดตัง้เคร่ืองรับบตัรเคร่ืองใหม่  

1.2.7 ร้านค้าให้สัญญาว่าจะบ ารุงรักษาให้เคร่ืองรับบัตรอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอด โดยร้านค้ายินดีรั บผิดชอบบรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน 
การบ ารุงรักษาเองทัง้สิน้ 

1.2.8 ในการซ่อมแซม และ/หรือติดตัง้เคร่ืองรับบตัรเคร่ืองใหม่ และ/หรือการบ ารุงรักษาเคร่ืองรับบตัร ร้านค้ารับทราบว่าธนาคารจะจัดให้เจ้าหน้าที่ของ
ธนาคาร และ/หรือบคุคลที่ธนาคารว่าจ้างเป็นตวัแทนของธนาคารในการด าเนินการตามเง่ือนไขและวิธีการที่ธนาคารก าหนด 

1.2.9 ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบสถานะการใช้งาน สถานที่ตัง้/สถานที่ที่ใช้งานของเคร่ืองรับบตัร เพื่อการตรวจสอบ และการด าเนินการ
ตามวตัถปุระสงค์ของข้อตกลงฯ ฉบบันี ้ 
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1.3 การจดัท า SALES SLIP 
1.3.1 กรณีรับช าระค่าสินค้า/บริการ และ/หรือการตรวจสอบ K Point โดยไม่ใช้รหัสช าระเงิน ผ่านเคร่ือง EDC เม่ือผู้ช าระเงินช าระค่าสินค้า/บริการ 

ร้านค้าจะต้องท า SALES SLIP ดงันี ้
1.3.1.1 SALES SLIP ฉบับที่ 1 (MERCHANT COPY) ชนิดกระดาษม้วน หรือกระดาษต่อเนื่อง โดยร้านค้าจะต้องเก็บเอกสาร SALES SLIP 

(MERCHANT COPY) ชนิดกระดาษม้วน หรือกระดาษต่อเนื่อง พร้อมกับใบสรุปยอดจากเคร่ือง EDC ไว้ไม่น้อยกว่า 18 เดือน และหากผู้ช าระเงินปฏิเสธว่า
ไม่ได้ซือ้สินค้า/ใช้บริการจากร้านค้า ร้านค้าจะต้องหาหลกัฐาน SALES SLIP มายืนยนัการซือ้สินค้า/ใช้บริการของผู้ช าระเงินรายนัน้ๆ ในกรณีที่ร้านค้าท า 
SALES SLIP ที่เก็บไว้สญูหาย หรือไม่สามารถค้นหา SALES SLIP ให้กบัธนาคารตามที่ร้องขอ ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

1.3.1.2 SALES SLIP ฉบบัที่ 2 (CUSTOMER COPY) ส่งมอบให้กบัผู้ช าระเงิน  
1.3.1.3 กรณีการท า SALES SLIP ส าหรับการตรวจสอบ K Point ให้เป็นไปตามที่ธนาคารก าหนด 

1.3.2 กรณีรับช าระค่าสินค้า/บริการ โดยใช้รหสัช าระเงิน ผ่านเคร่ือง EDC และ/หรือเคร่ืองอ่านรหสัช าระเงิน  เม่ือผู้ช าระเงินช าระค่าสินค้า/บริการ ร้านค้า
ไม่จ าเป็นต้องจัดท า SALES SLIP ให้แก่ผู้ ช าระเงิน โดยร้านค้าจะต้องเก็บเอกสาร SALES SLIP (MERCHANT COPY) ชนิดกระดาษม้วน หรือกระดาษ
ต่อเนื่อง พร้อมกับใบสรุปยอดจากเคร่ือง EDC ไว้ไม่น้อยกว่า 18 เดือน และหากผู้ช าระเงินปฏิเสธว่าไม่ได้ซือ้สินค้า/ใช้บริการจากร้านค้า ร้านค้าจะต้องหา
หลกัฐาน SALES SLIP มายืนยนัการซือ้สินค้า/ใช้บริการ ของผู้ช าระเงินรายนัน้ๆ ในกรณีที่ร้านค้าท า SALES SLIP ที่เก็บไว้สูญหาย หรือไม่สามารถค้นหา 
SALES SLIP ให้กบัธนาคารตามที่ร้องขอ ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

1.3.3 กรณีรับช าระค่าสินค้า/บริการ ผ่านอปุกรณ์เคร่ืองรับบตัร mPOS ร้านค้าตกลงว่า เม่ือผู้ช าระเงินช าระค่าสินค้า/บริการ ร้านค้าไม่จ าเป็นต้องจัดท า 
SALES SLIP ให้ผู้ช าระเงินโดยร้านค้าจะต้องขอให้ผู้ช าระเงินระบุ E-mail address และ/หรือหมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนที่ และร้านค้าจะต้องจัดส่งรายการ
ช าระค่าสินค้า/บริการ ผ่านทาง E-mail และ/หรือ SMS ให้แก่ผู้ช าระเงิน เม่ือมีการท ารายการช าระค่าสินค้า/บริการในแต่ละครัง้ เพื่อเป็นเอกสารหลกัฐานใน
การช าระค่าสินค้า/บริการโดยให้ถือว่าการจัดท าเอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวเป็นการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบญัญัติว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และ/หรือตามกฎหมายอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง 

1.3.4 กรณีรับช าระผ่านช่องทาง K SHOP ร้านค้าตกลงว่า เม่ือผู้ ช าระเงินช าระค่าสินค้า/บริการ ร้านค้าไม่จ าเป็นต้องจัดท า SALES SLIP ให้แก่ 
ผู้ช าระเงิน 

1.3.5 การรับค าสั่งซือ้สินค้า/บริการผ่านแบบฟอร์มการสั่งซือ้ (MAIL/E-MAIL/FAX/TELE ORDER) เม่ือผู้ ช าระเงินช าระค่าสินค้า/บริการ ร้านค้า 
ไม่จ าเป็นต้องจัดท า SALES SLIP ให้แก่ผู้ ช าระเงิน โดยร้านค้าจะต้องเก็บเอกสาร SALES SLIP (MERCHANT COPY) ชนิดกระดาษม้วน หรือกระดาษ
ต่อเนื่อง พร้อมกับใบสรุปยอดจากเคร่ือง EDC ไว้ไม่น้อยกว่า 18 เดือน และหากผู้ช าระเงินปฏิเสธว่าไม่ได้ซือ้สินค้า/ใช้บริการจากร้านค้า ร้านค้าจะต้องหา
หลกัฐาน SALES SLIP มายืนยนัการซือ้สินค้า/ใช้บริการของผู้ช าระเงินรายนัน้ๆ ในกรณีที่ร้านค้าท า SALES SLIP ที่เก็บไว้สูญหาย หรือไม่สามารถค้นหา 
SALES SLIP ให้กบัธนาคารตามที่ร้องขอ ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้สิน้  
1.4 ร้านค้าจะต้องส่งค าขอโอนยอดเงินการรับบตัร และ/หรือเงินโอน และ/หรือ e-wallet และ/หรือ K Point  และ/หรือเคร่ืองมือการช าระเงินอ่ืนๆ ในแต่ละวนั 
ผ่านเคร่ืองรับบตัรเข้าบญัชีกบัธนาคารภายในเวลา Cut-off time ที่ก าหนดใน “ตำรำง Settlement” ในกรณีที่ร้านค้าไม่ได้ส่งค าขอโอนรายการเข้าบญัชี
ภายในระยะเวลา Cut-off time ดงักล่าว ธนาคารมีสิทธิที่จะไม่น าเงินเข้าบญัชีให้กบัร้านค้า ทัง้นี ้หากธนาคารยินยอมด าเนินการน าเงินเข้าบญัชีให้กบัร้านค้า
แต่ถ้าภายหลงัรายการดงักล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้ช าระเงิน และ/หรือธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหรือสถาบนัที่ออกบตัร ร้านค้ายินยอมคืนเงินเป็น
จ านวนเท่ากบัที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บได้นัน้ให้กบัธนาคาร พร้อมทัง้ดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี นบัแต่วนัที่ธนาคารจ่ายเงินให้แก่ร้านค้า 
หรือน าเข้าบญัชีให้ร้านค้า จนกว่าจะช าระให้ธนาคารครบถ้วน 
1.5 ในกรณีที่ร้านค้าสมคัรใช้บริกำร Pre-authorization ซึ่งเป็นบริการกันวงเงินในบตัรของผู้ช าระเงิน (แต่ยงัไม่หกัช าระเงินในบตัร) ผ่านเคร่ืองรับบตัร  เพื่อ
เป็นประกันความเสียหายที่ผู้ช าระเงินให้ค ารับรองต่อร้านค้าว่าจะรับผิดชอบค่าเสียหายในการซือ้สินค้า/ใช้บริการต่างๆ เป็นจ านวนเงินเท่ากับจ านวนเงินที่
ร้านค้าท ารายการกนัวงเงินในบตัรไว้ (ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “บริกำร Pre-authorization”) โดยร้านค้าตกลงยินยอมปฏิบตัิตามข้อตกลงและเง่ือนไข ดงันี ้ 

1.5.1 ร้านค้าจะต้องจัดท าข้อตกลงและความยินยอมเป็นหนงัสือให้ผู้ให้ค ารับรองลงนาม เพื่อรับรองความเสียหายไว้กบัร้านค้าและยินยอมให้กนัวงเงิน
ในบตัรของผู้ช าระเงิน โดยข้อตกลงดงักล่าวอย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดของการขายสินค้าหรือการให้บริการ และจ านวนเงินค่าเสียหายที่เป็นจ านวนเงิน
ไม่เกินกว่าวงเงินที่ร้านค้าท ารายการกนัวงเงินในบตัรของผู้ช าระเงิน และเง่ือนไขที่ผู้ช าระเงินให้ความยินยอมให้กนัวงเงินในบตัรของผู้ช าระเงิน รวมทัง้ยินยอม
ให้ร้านค้าสามารถหกัวงเงินที่กนัไว้เพื่อช าระค่าเสียหายที่เกิดขึน้จริงภายในระยะเวลากันวงเงิน (ตามค านิยามที่กล่าวต่อไป) ทัง้นี ้ให้ถือว่าข้อก าหนดข้อนีอ้ยู่
ภายใต้ข้อ 1.22 ของข้อตกลงท่ัวไปด้วย 

1.5.2 วงเงินที่กนัไว้จะถือรวมเป็นการใช้วงเงินยอดขายด้วย 
1.5.3 หากร้านค้าประสงค์จะหกัวงเงินที่กนัไว้ ร้านค้าจะต้องส่งค าขอโอนยอดเงิน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัที่มีรายการช าระค่าสินค้า/

บริการ หรือระยะเวลาอ่ืนตามที่บริษัทบตัรเครดิตก าหนด (แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน)  (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ระยะเวลำกันวงเงิน”) หากเกินก าหนด
ระยะเวลาดงักล่าวแล้วธนาคารไม่ได้รับค าขอโอนยอดเงินจากร้านค้า ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารยกเลิกการกนัวงเงินในบตัรของผู้ช าระเงินได้ทนัที 
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ข้อ 2. กำรให้บริกำรช่องทำงรับช ำระค่ำสินค้ำ/บริกำร 
2.1 ในกรณีที่ร้านค้ามีความประสงค์ที่จะใช้บริการ K SHOP หรือชื่ออ่ืนที่ธนาคารพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารเห็นสมควร (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า 
“บริกำร K SHOP”) ของธนาคาร เพื่อรับช าระค่าสินค้า/บริการด้วยเงินโอน e-wallet ผู้ ให้บริการ K Point และ/หรือเคร่ืองมือการช าระเงินอ่ืนใด ตามที่
ธนาคารก าหนด ร้านค้าตกลงดงันี ้

2.1.1 ร้านค้าสามารถใช้บริการ K SHOP ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในเครือข่ายที่ธนาคารรองรับให้สามารถ
เช่ือมต่อกบับริการนีไ้ด้ 

2.1.2 ร้านค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา จะต้องด าเนินการสมคัรใช้บริการ และตกลงยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ K SHOP ตามช่องทางและ
วิธีการที่ธนาคารก าหนด โดยการสมัครใช้บริการจะมีผลสมบูรณ์ เม่ือร้านค้าสร้างข้อมูลร้านค้า ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) ข้อมูล รูปภาพ สัญลักษณ์ 
เคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการ หรือเคร่ืองหมายใดๆ (ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า “ ข้อมูลร้ำนค้ำ”)  ในบริการ K SHOP ครบถ้วน ทัง้นี ้หากข้อก าหนดและ
เง่ือนไขการใช้บริการ K SHOP ดงักล่าว ขดัหรือแย้งกบัข้อตกลงฯ ฉบบันี ้ให้ใช้บงัคบัตามข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้บริการ K SHOP ดงักล่าว 

2.1.3 ร้านค้าที่เป็นนิติบคุคล จะต้องด าเนินการสมคัรใช้บริการและเข้าใช้บริการตามเง่ือนไขดงัต่อไปนี  ้
2.1.3.1 ร้านค้ารับทราบและตกลงว่า ในการใช้บริการ K SHOP ร้านค้าไม่สามารถผูกเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือ E-mail address  

ที่ซ า้กบัเบอร์โทรศพัท์เคลื่อนที่ และ/หรือ E-mail address ที่ผกูไว้กบัการใช้บริการ K SHOP ของบคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคลอ่ืนได้ กรณีที่ธนาคารตรวจพบ 
ว่ามีการผูกเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือ E-mail address ซ า้กัน ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารระงับ และ/หรือยกเลิกการให้บริการ  K SHOP ของ
ร้านค้าได้ทนัที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามเง่ือนไขที่ระบใุนข้อ 5.1 ของข้อตกลงท่ัวไป 

2.1.3.2 เม่ือยื่นใบสมัครฯ แล้ว ร้านค้าจะต้องด าเนินการสร้างข้อมูลร้านค้าผ่านบริการ K SHOP โดยร้านค้าต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและ
ถกูต้องตามขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนด และเม่ือร้านค้าได้รับอนุมตัิให้ใช้บริการแล้ว ธนาคารจะส่งรหสัผ่าน เช่น Password หรือ PIN เป็นต้น ไปยงัช่องทางรับ
ข้อมูลที่ธนาคารก าหนด โดยในการเข้าสู่ระบบครัง้แรก ระบบจะท าการบงัคบัให้มีการเปลี่ยนรหสัผ่านโดยอตัโนมตัิ ทัง้นี ้การสมคัรใช้บริการจะมีผลสมบรูณ์ 
เม่ือร้านค้าสร้างข้อมลูร้านค้าครบถ้วนตามที่ธนาคารก าหนดในบริการ K SHOP 

2.1.3.3 ร้านค้าสามารถสร้างบญัชีพนักงานร้านค้าได้ตามจ านวนที่ธนาคารก าหนด โดยบัญชีพนักงานร้านค้าสามารถท ารายการรับช าระค่า
สินค้า/บริการ และใช้บริการ K SHOP ได้ตามสิทธิที่จ ากดัตามที่ธนาคารก าหนดได้เท่านัน้ 

2.1.3.4 ร้านค้ายอมรับว่า ข้อมูลร้านค้าที่ร้านค้าตัง้ค่า และ/หรือที่น าเข้าสู่ระบบใดๆ ให้แสดงผลในส่วนของข้อมูลส่วนตวัของร้านค้า และในส่วน
ของพืน้หลงัหน้าจอการท างาน ไม่ว่าร้านค้าจะด าเนินการเอง หรือมอบหมายให้ธนาคารเป็นผู้ด าเนินการแทน ร้านค้ารับรองว่าร้านค้ามีสิทธิโดยชอบในการใช้
และน าข้อมูลร้านค้าเข้าสู่บริการ K SHOP และรับรองว่าข้อมูลร้านค้าดงักล่าว ไม่มีลักษณะ หรือก่อให้เกิดภาพ สญัลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมายที่ผิดกฎหมาย 
และ/หรือเข้าลกัษณะตามตวัอย่าง ดงัต่อไปนี ้

2.1.3.4.1 ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธ์ิหรือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา 
2.1.3.4.2 ไม่ได้รับความยินยอมจากบคุคลในภาพ หรือภาพส่วนบคุคล 
2.1.3.4.3 ก่อให้เกิดความแตกแยก หรือมีประเด็นทางการเมือง 
2.1.3.4.4 ไม่สภุาพ ไม่เหมาะสม หรือยัว่ยวน ลามกอนาจาร  
2.1.3.4.5 รูปภาพดารานักแสดง นักดนตรี บุคคลผู้ มีชื่อเสียง หรือนักกีฬา ทัง้นีเ้ว้นแต่เป็นบคุคลที่ท างานให้กับโปรแกรม Co-branding  

ที่ได้รับอนญุาตแล้ว 
2.1.3.4.6 ขดัต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือทางวฒันธรรมหรือศาสนา 
2.1.3.4.7 เกี่ยวข้องการการพนนั เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทกุประเภทและบหุร่ี 
2.1.3.4.8 เคร่ืองหมายสญัลกัษณ์ประเทศ พระบรมฉายาลกัษณ์หรือพระบรมสาทิสลกัษณ์ของพระมหากษัตริย์ และ พระราชินีหรือ ราชวงศ์ 
2.1.3.4.9 เคร่ืองหมายของหน่วยราชการต่างๆ 
ธนาคารมีสิทธิตรวจสอบ และ/หรือร้องขอข้อมูล/เอกสารหลกัฐานเพิ่มเติมที่รับรองว่าร้านค้ามีสิทธิใช้และน าข้อมูลร้านค้าเข้าสู่บริการ  

K SHOP และ/หรือไม่มีลกัษณะ หรือก่อให้เกิดภาพ สญัลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมายที่ผิดกฎหมาย หรือเข้าลกัษณะตามตวัอย่างข้างต้น โดยร้านค้าจะจัดส่ง
ข้อมลู/เอกสารหลกัฐานดงักล่าวให้แก่ธนาคารตามที่ร้องขอทนัที ทัง้นี ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ธนาคารมีสิทธิที่จะด าเนินการใดๆ ให้มีการลบข้อมลูร้านค้าออก
จากบริการ K SHOP หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการใช้และน าข้อมลูร้านค้าเข้าสู่บริการ K SHOP ร้านตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้หมด 
โดยธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในการกระท าผิดดงักล่าว และหากธนาคารได้รับความเสียหายใดๆ ร้านค้าตกลงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ให้แก่ธนาคาร
จนครบถ้วน  

2.1.3.5 วงเงินการรับช าระค่าสินค้า/บริการ 
2.1.3.5.1 ร้านค้าสามารถรับช าระค่าสินค้า/บริการด้วยเงินโอนได้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายการ และไม่เกิน 300,000 บาทต่อเดือน 
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2.1.3.5.2 ร้านค้าสามารถรับช าระค่าสินค้า/บริการด้วยบตัรที่ไม่ผ่านเคร่ืองรับบตัรได้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายการ และไม่เกิน 300,000 
บาทต่อเดือน 

2.1.3.5.3 ร้านค้าสามารถรับช าระค่าสินค้า/บริการด้วยบตัรที่ผ่านเคร่ืองรับบตัรได้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายการ และไม่เกิน 300,000 
บาทต่อเดือน 

2.1.3.5.4 ร้านค้าสามารถรับช าระค่าสินค้า/บริการด้วย K Point ต่อรายการได้ตามเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด 
2.1.3.6 ร้านค้าจะต้องส่งค าขอโอนยอดเงินการรับช าระค่าสินค้า/บริการ ตามเง่ือนไขที่ระบใุน “ตำรำง Settlement”  
2.1.3.7 ร้านค้าสามารถก าหนดค่าในเคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนที่และ/หรือแท็บเล็ตและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ยินยอมเปิดเผยพิกัดในการใช้

บริการ เพื่อประโยชน์ของร้านค้าในด้านความปลอดภยั 
2.1.3.8 ร้านค้ายินยอมช าระค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากการใช้บริการนี ้นอกเหนือจากการใช้บริการตามปกติ (Air Time) โดย 

กรณีที่เป็นโทรศพัท์เคลื่อนที่และ/หรือแท็บเล็ตและ/หรืออปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบจ่ายรายเดือน (Post-paid) ร้านค้าสามารถตรวจสอบยอดค่าธรรมเนียมได้
จากใบแจ้งหนี ้(Statement) ของผู้ ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ ส่วนกรณีโทรศพัท์เคลื่อนที่และ/หรือแท็บเล็ตและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบ  
เติมเงิน (Pre-paid) ร้านค้าสามารถตรวจสอบยอดค่าธรรมเนียมได้จากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ 

2.1.3.9 ร้านค้าจะได้รับหลกัฐานการท ารายการช าระค่าสินค้า/บริการ และ/หรือข้อมลูการโอนเงิน ผ่านทางบริการ K SHOP 
2.1.3.10 กรณีร้านค้าใช้บริการจัดส่ง (Service Delivery) ผ่านบริการ K SHOP ร้านค้าตกลงยินยอมและปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไข

ดงัต่อไปนี ้
2.1.3.10.1 ร้านค้าตกลงยินยอมว่า ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสมคัรใช้บริการและข้อมูลการจดัส่ง

สินค้าให้แก่ผู้ให้บริการจัดหาผู้ขนส่ง และ/หรือผู้ขนส่ง (ซึ่งต่อไปนีจ้ะรวมเรียกว่า “ผู้ขนส่ง”) เท่านัน้ โดยธนาคารไม่ได้เป็นผู้ขนส่งสินค้าให้แก่ร้านค้า/ผู้ช าระ
เงินแต่อย่างใด รวมทัง้ไม่ได้เป็นผู้ รับสมคัรใช้บริการ ผู้ทวงถาม และ/หรือเรียกให้ร้านค้า/ผู้ช าระเงินช าระค่าบริการ ค่าใช้จ่าย หรือเงินใดๆ ในการจดัส่งสินค้า
ให้แก่ หรือแทนผู้ขนส่ง โดยร้านค้าตกลงยินยอมว่า การสมคัรใช้บริการระหว่างร้านค้าและผู้ขนส่ง เง่ือนไขการจดัส่งสินค้า รวมทัง้อตัราค่าบริการและวิธีการ
ช าระค่าบริการ ค่าใช้จ่าย หรือเงินใดๆ ในการจดัส่งสินค้า เป็นไปตามที่ร้านค้าได้ตกลงไว้กบัผู้ขนส่ง ทัง้นี ้ร้านค้าจะต้องศกึษาเงื่อนไขการจดัส่งสินค้าได้จาก
เว็บไซต์และ/หรือช่องทางอ่ืนๆ ที่ผู้ขนส่งก าหนด 

2.1.3.10.2  ร้านค้าจะต้องแจ้งข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ตามที่ธนาคารก าหนด ผ่านบริการ K SHOP ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) 
ประเภทและราคาของสินค้าที่จะจัดส่ง ชื่อ-ที่อยู่และรายละเอียดของผู้ช าระเงิน ชื่อ-ที่อยู่และรายละเอียดของร้านค้า โดยร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคาร
เปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดดังกล่าวให้แก่ผู้ ขนส่ง เพื่อใช้ส าหรับการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้า ซึ่งรวมถึงการออกใบเสร็จรับเงิน/
ใบก ากบัภาษีให้แก่ร้านค้า ทัง้นี ้เม่ือร้านค้าได้แจ้งยืนยนัข้อมลูและรายละเอียดดงักล่าวผ่านบริการ K SHOP แล้ว หากร้านค้ามีความประสงค์จะแก้ไข และ/
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูและรายละเอียดใดๆ ร้านค้าจะต้องติดต่อไปยงัผู้ขนส่งโดยตรง ร้านค้าไม่สามารถด าเนินการผ่านบริการ K SHOP หรือธนาคารได้ 

2.1.3.10.3  หากผู้ขนส่งไม่สามารถจัดส่งสินค้าไปยงัผู้ช าระเงินได้ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับร้านค้า หรือในกรณีที่ร้านค้ามีข้อโต้แย้ง
เกี่ยวกับการจดัส่งสินค้าของผู้ขนส่ง หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับค่าบริการ ค่าใช้จ่าย หรือเงินใดๆ ในการจัดส่งสินค้า ร้านค้าตกลงจะด าเนินการตรวจสอบและ/
หรือโต้แย้งกับผู้ขนส่งเองโดยตรง โดยร้านค้าขอรับรองว่าจะไม่กระท าการใดๆ อนัมีผลให้ธนาคารต้องเข้าไปมีส่วนร่วมใดๆ ในข้อพิพาทระหว่างร้านค้ากับ  
ผู้ขนส่ง และ/หรือบุคคลภายนอก และหากร้านค้ามีข้อต่อสู้  และ/หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกันเองกับผู้ขนส่ง และ/หรือบุคคลภายนอก เป็น  
อีกส่วนหนึ่งต่างหาก 

2.1.3.10.4 กรณีร้านค้าสมคัรบริการช าระค่าสินค้า/บริการผ่านการหกับญัชีอตัโนมตัิ (Online Direct Debit) ตามขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนด 
ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารด าเนินการหักเงินจากบญัชีเงินฝากตามที่ร้านค้าระบุในบริการรับช าระค่าสินค้า/บริการผ่านการหักบญัชีอัตโนมัติ (Online 
Direct Debit) เพื่อช าระค่าบริการ ค่าใช้จ่าย หรือเงินใดๆ ในการจดัส่งสินค้า ให้แก่ผู้ขนส่งตามค าสัง่ที่ร้านค้าส่งผ่านบริการ K SHOP 

2.1.3.11 การประชาสมัพนัธ์ และ/หรือการจดัรายการส่งเสริมการขาย 

2.1.3.11.1 การประชาสมัพนัธ์ และ/หรือจดัรายการส่งเสริมการขายผ่านบริการ K SHOP 
(1) ร้านค้าสามารถประชาสัมพันธ์และ/หรือจัดรายการส่งเสริมการขายสินค้า/บริการของร้านค้า ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง)  

การสะสมคะแนน การสะสมแสตมป์ โดยก าหนดเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ผ่านบริการ K SHOP ได้ทกุเม่ือด้วยตนเองตามขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนด 
(2) ร้านค้าสามารถแก้ไข/เปลี่ยนแปลง รายการ/เงื่อนไข/รายละเอียดการประชาสมัพนัธ์และ/หรือรายการส่งเสริมการขายภายใต้ 

ข้อ 2.1.3.11.1 นีไ้ด้ทุกเม่ือด้วยตนเองผ่านบริการ K SHOP โดยจะต้องไม่มีผลให้สิทธิประโยชน์ที่ผู้ช าระเงินจะได้รับลดลง เช่น การปรับลดระยะเวลาส่งเสริมการ
ขาย/ส่วนลด การก าหนดเพิ่มจ านวนคะแนน/แสตมป์ส าหรับการแลกของรางวัลในแต่ละครัง้ หากร้านค้าประสงค์จะแก้ไข/เปลี่ยนแปลง รายการ/เงื่อน ไข/
รายละเอียดการประชาสมัพนัธ์และ/หรือรายการส่งเสริมการขายที่มีผลให้สิทธิประโยชน์ที่ผู้ช าระเงินจะได้รับลดลง ร้านค้าจะต้องยกเลิกรายการประชาสัมพันธ์
และ/หรือรายการส่งเสริมการขายรายการนัน้เท่านัน้ 
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(3) กรณีที่ร้านค้าประสงค์จะยกเลิก รายการ/เงื่อนไข/รายละเอียดการประชาสัมพันธ์และ/หรือรายการส่งเสริมการขายภายใต้ 
ข้อ 2.1.3.11.1 แต่ละรายการก่อนครบก าหนด หรือยกเลิกกรณีที่ไม่ได้ก าหนดระยะเวลาไว้ ร้านค้าสามารถด าเนินการผ่านบริการ K SHOP ได้ทุกเม่ือด้วยตนเอง 
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั  

2.1.3.11.2 การประชาสมัพนัธ์ และ/หรือจดัรายการส่งเสริมการขายบนแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร 
(1) ร้านค้าสามารถประชาสัมพันธ์ และ/หรือจัดรายการส่งเสริมการขายสินค้า/บริการของร้านค้า บนแพลตฟอร์ม

อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร (ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์”) ซึง่รวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเพียง) แพลตฟอร์ม Seller Center ซึง่เป็นอยู่ภายใต้
บริการ K PLUS MARKET 

(2) เม่ือร้านค้าได้รับการอนุมตัิจากธนาคารแล้ว ธนาคารจะจัดส่งเคร่ืองมือโอนเงิน ไปยงั E-Mail Address ที่ร้านค้าได้แจ้งไว้
ต่อธนาคารในการสมคัรบริการ K SHOP ซึ่งร้านค้าจะต้องใช้เคร่ืองมือโอนเงินในการ Log in เข้าสู่ https://www.kplusmarket.com หรือเว็บไซต์อ่ืนตามที่
ธนาคารก าหนด และ/หรือเพื่อใช้บริการต่างๆ ตามที่ธนาคารก าหนด ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) การอพัโหลดรายละเอียดของสินค้า/บริการ เช่น รูปภาพ 
ราคาค่าสินค้า/บริการ ระยะเวลาของการจดัรายการส่งเสริมการขาย และ/หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ เป็นต้น การจดัการร้านค้า การจดัการรายการสินค้า/บริการ 
ทัง้นี ้เงื่อนไขอ่ืนๆ เกี่ยวกบัการใช้เคร่ืองมือโอนเงิน เป็นไปตามเง่ือนไขเกี่ยวกบัเคร่ืองมือโอนเงินตามที่ระบใุนข้อตกลงฯ ฉบบันี  ้

(3) ร้านค้าสามารถอพัโหลด/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง รายการ/เงื่อนไข/รายละเอียดการประชาสมัพนัธ์และ/หรือรายการส่งเสริมการขาย
สินค้า/บริการของร้านค้าบนแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง ผ่าน https://www.kplusmarket.com หรือเว็บไซต์อื่นตามที่ธนาคารก าหนด โดยใช้เคร่ืองมือ
โอนเงินภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 2.1.3.11.2 (2) ข้างต้น หรือด าเนินการผ่านบริการ K SHOP โดยร้านค้าจะต้องด าเนินการอพัโหลด/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง รายการ/
เง่ือนไข/รายละเอียดการประชาสัมพันธ์และ/หรือรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันท าการของธนาคารก่อนวันที่รายการ/เงื่อนไข/
รายละเอียดดงักล่าวมีผล เพื่อให้ธนาคารพิจารณา 

กรณีร้านค้ามอบหมายให้ธนาคารเป็นผู้ด าเนินการดังกล่าว และ/หรือเป็นผู้จัดการรายการสินค้า/บริการ และ/หรือจัดการ
ร้านค้า บนแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์แทนร้านค้า ร้านค้าจะต้องจัดส่งข้อมูลและ/หรือรายละเอียดต่างๆ มายงัธนาคาร ผ่านช่องทางที่ธนาคารก าหนด ล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการของธนาคารก่อนวนัที่รายการ/เงื่อนไข/รายละเอียดดงักล่าวมีผล เพื่อให้ธนาคารพิจารณา 

(4) ร้านค้าสามารถยกเลิก รายการ/เงื่อนไข/รายละเอียดการประชาสมัพนัธ์และ/หรือจดัรายการส่งเสริมการขายสินค้า/บริการแต่ละ
รายการก่อนครบก าหนด หรือยกเลิกกรณีที่ไม่ได้ก าหนดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายไว้ ผ่าน https://www.kplusmarket.com หรือเว็บไซต์อื่นตามที่ธนาคาร
ก าหนด โดยใช้เคร่ืองมือโอนเงินภายใต้เงื่อนไขที่ระบใุนข้อ 2.1.3.11.2 (2) ข้างต้น หรือด าเนินการผ่านบริการ K SHOP ได้ทกุเม่ือด้วยตนเอง 

กรณีร้านค้ามอบหมายให้ธนาคารเป็นผู้ด าเนินการดงักล่าวแทนร้านค้า ร้านค้าจะต้องแจ้งข้อมูลและ/หรือรายละเอียดต่างๆ 
มายงัธนาคาร ผ่านช่องทางที่ธนาคารก าหนด ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการของธนาคารก่อนวนัที่รายการ/เงื่อนไข/รายละเอียดดงักล่าวมีผล เพื่อให้ธนาคาร
พิจารณา 

2.1.3.11.3 ร้านค้าตกลงยอมรับว่า รายการ/เงื่อนไข/รายละเอียดการประชาสัมพนัธ์ และ/หรือจัดรายการส่งเสริมการขายสินค้า/บริการของ
ร้านค้า จะต้องเป็นไปตามที่ธนาคารเห็นชอบ และ/หรือตามที่ได้รับอนญุาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

2.2 ในกรณีที่ร้านค้ามีความประสงค์ที่จะใช้บริการช่องทางการเชื่อมต่อ (API) หรือชื่ออ่ืนที่ธนาคารพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารเห็นสมควร  
(ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “บริกำร API”) ของธนาคาร เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์/ช่องทางการรับช าระค่าสินค้า/บริการของร้านค้าเข้ากับระบบของธนาคาร ให้สามารถ
รองรับการรับช าระค่าสินค้า/บริการจากผู้ช าระเงิน ร้านค้าตกลงดงันี ้

2.2.1 ร้านค้าตกลงพฒันาและด ารงการเชื่อมต่ออปุกรณ์/ช่องทางการรับช าระค่าสินค้า/บริการของร้านค้าเข้ากบัระบบของธนาคาร ตามรูปแบบและวิธีที่
ธนาคารก าหนด โดยร้านค้าตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการพัฒนาและเชื่อมต่อระบบดงักล่าว รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบ
ภายในของร้านค้าเองทัง้สิน้ 

2.2.2 ร้านค้าสามารถใช้บริการ API โดยมีรูปแบบการเชื่อมต่อดงัต่อไปนี ้
2.2.2.1 บริการ API เพื่อการท ารายการรับช าระค่าสินค้า/บริการ 

(1) ร้านค้าสามารถใช้บริการ API เพื่อรับช าระค่าสินค้า/บริการจากผู้ช าระเงินที่ช าระเงินด้วยเคร่ืองมือการช าระเงินต่างๆ แทนการช าระเงิน
ด้วยเงินสด 

(2) กรณีร้านค้าเป็นผู้สร้างรหสัช าระเงินส าหรับการท ารายการรับช าระค่าสินค้า/บริการ ร้านค้าจะต้องส่งข้อมูลการช าระค่าสินค้า/บริการ  
ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) จ านวนเงิน และ Order Reference ตามรายละเอียดและขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนดมายังธนาคารผ่านบริการ API เพ่ือให้ธนาคาร
ก าหนดค่าการสร้างรหัสช าระเงินตามข้อมูลและรายละเอียดที่ร้านค้าแจ้งนัน้ และส่งให้แก่ร้านค้าตามขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนด ผ่านบริการ API ไปยัง URL 
Callback และ IP Address เพื่อให้ร้านค้าสร้างรหสัช าระเงินส าหรับให้ผู้ช าระเงินสแกนเพื่อท ารายการรับช าระค่าสินค้า/บริการ 

กรณีผู้ช าระเงินเป็นผู้สร้างรหสัช าระเงินส าหรับการท ารายการรับช าระค่าสินค้า/บริการ ร้านค้าต้องแจ้งราคาค่าสินค้า/บริการที่ผู้ ช าระเงิน
จะต้องช าระให้ผู้ช าระเงินทราบอย่างชดัเจน และด าเนินการให้ผู้ช าระเงินต้องแสดงรหสัช าระเงินของผู้ให้บริการเคร่ืองมือการช าระเงิน ที่ระบบการรับช าระเงินของ

https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kplusmarket.com&data=02%7C01%7Ckitiya.s%40kasikornbank.com%7C9d64b491a9e44b6537ab08d62a8d22b3%7C8e11df9f4615434fa6c68a0cb4ffeb6c%7C0%7C0%7C636743182988216935&sdata=KSjJgwm9pBt0I4ZgXXoMwt3zMDIadVtKph5DkPGuUJs%3D&reserved=0
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ธนาคารรองรับให้สามารถช าระเงินได้ เพื่อให้ร้านค้าใช้อปุกรณ์การรับช าระเงินของร้านค้าสแกนรหสัช าระเงิน และร้านค้าจะต้องส่งข้อมลูการช าระค่าสินค้า/บริการ 
ซึง่รวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเพียง) จ านวนเงิน และ Order Reference ตามรายละเอียดและขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนดมายงัธนาคารผ่านบริการ API 

2.2.2.2 บริการ API ยกเลิกรหสัช าระเงิน (Cancel) 
        กรณีร้านค้าเป็นผู้สร้างรหสัช าระเงินส าหรับการท ารายการรับช าระค่าสินค้า/บริการ เม่ือร้านค้าสร้างรหสัช าระเงินแล้ว หากผู้ช าระเงินยังไม่ท า

รายการช าระค่าสินค้า/บริการ ร้านค้าสามารถส่งค าสัง่ยกเลิกรหสัช าระเงิน (Cancel) ตามรายละเอียดและขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนดมายงัธนาคารผ่านบริการ API 
เม่ือธนาคารได้รับค าสัง่ยกเลิกรหสัช าระเงิน (Cancel) ดงักล่าวแล้ว ธนาคารจะด าเนินการยกเลิกและแจ้งผลการด าเนินการให้แก่ร้านค้าผ่านบริการ API ไปยงั URL 
Callback และ IP Address ตามที่ระบใุนใบสมคัรฯ 

2.2.2.3 บริการ API ยกเลิกรายการช าระค่าสินค้า/บริการ (Void)  
 ร้านค้าตกลงว่า หากร้านค้ามีความประสงค์จะ Void ร้านค้าจะต้องส่งค าสัง่ Void ภายใต้เงื่อนไขที่ระบใุนข้อตกลงฯ ฉบบันีม้ายงัธนาคารผ่าน

บริการ API เม่ือธนาคารได้รับค าสัง่ Void ดงักล่าวแล้ว ธนาคารจะท าการ Void และโอนเงินจ านวนเดียวกนันัน้คืนให้แก่ผู้ช าระเงินต่อไป โดยธนาคารจะแจ้งผลการ
ด าเนินการให้แก่ร้านค้าผ่านบริการ API ไปยงั URL CallBack และ IP Address ตามที่ระบใุนใบสมคัรฯ 

2.2.2.4 บริการ API แจ้งรายการ (Notification)  
 เม่ือผู้ช าระเงินท ารายการช าระค่าสินค้า/บริการในแต่ละครัง้ ธนาคารจะแจ้งผลการท ารายการรับช าระค่าสินค้า/บริการ ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ ให้แก่

ร้านค้าผ่านบริการ API ไปยงั URL Callback และ IP Address ตามที่ระบใุนใบสมคัรฯ 
2.2.2.5 บริการ API รายงาน ณ สิน้วนั (Report) 
 เม่ือผู้ช าระเงินท ารายการช าระค่าสินค้า/บริการเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะส่งรายงานรายการรับช าระค่าสินค้า/บริการ ให้แก่ร้านค้าผ่านบริการ 

API ไปยงั IP Address ตามที่ระบใุนใบสมคัรฯ ภายในวนัถดัไป 
2.2.2.6 บริการ API เพื่อการตรวจสอบสถานะรายการรับช าระค่าสินค้า/บริการ   
 กรณีที่ร้านค้ามีความประสงค์จะตรวจสอบสถานะรายการรับช าระค่าสินค้า/บริการ ร้านค้าสามารถแจ้งค าสัง่ขอตรวจสอบตามรายละเอียด

และขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนดมายงัธนาคารผ่านบริการ API เม่ือธนาคารได้รับค าสัง่ตรวจสอบดงักล่าวแล้ว ธนาคารจะแจ้งสถานะรายการรับช าระค่าสินค้า/บริการ
ให้แก่ร้านค้าผ่านบริการ API ไปยงั URL Callback และ IP Address ตามที่ระบใุนใบสมคัรฯ 

2.2.2.7 บริการ API เพื่อการส่งค าสัง่ขอโอนยอดเงินรวมจากการรับช าระค่าสินค้า/บริการ  
ร้านค้าสามารถส่งค าสัง่ขอโอนยอดเงินรวมจากการรับช าระค่าสินค้า/บริการผ่านบริการ API โดยมีวิธีการและรายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุใน

ตาราง “Settlement” และตามเงื่อนไขที่ระบใุนข้อตกลงฯ ฉบบันี ้  
2.2.2.8 บริการอ่ืนๆ ตามที่ธนาคารจะเปิดให้บริการ ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนดและแจ้งให้ร้านค้าทราบผ่านช่องทางต่างๆ เป็น

คราวๆ ไป  
2.2.3 ร้านค้ายอมรับว่า ข้อมูลร้านค้าที่ร้านค้าตัง้ค่า และ/หรือที่น าเข้าสู่ระบบใดๆ ให้แสดงผลในส่วนของข้อมูลส่วนตวัของร้านค้า และในส่วนของพืน้หลัง

หน้าจอการท างาน ไม่ว่าร้านค้าจะด าเนินการเอง หรือมอบหมายให้ธนาคารเป็นผู้ด าเนินการแทน ร้านค้ารับรองว่าร้านค้ามีสิทธิโดยชอบในการใช้และน าข้อมูล
ร้านค้าเข้าสู่บริการ API และรับรองว่าข้อมลูร้านค้าดงักล่าว ไม่มีลกัษณะ หรือก่อให้เกิดภาพ สญัลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมายที่ผิดกฎหมาย และ/หรือเข้าลกัษณะตาม
ตวัอย่าง ดงัต่อไปนี ้

2.2.3.1 ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ หรือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา  
2.2.3.2 ไม่ได้รับความยินยอมจากบคุคลในภาพ หรือภาพส่วนบคุคล 
2.2.3.3 ก่อให้เกิดความแตกแยก หรือมีประเด็นทางการเมือง  
2.2.3.4 ไม่สภุาพ ไม่เหมาะสม หรือยัว่ยวน ลามกอนาจาร  
2.2.3.5 รูปภาพดารานกัแสดง นกัดนตรี บคุคลผู้ มีชื่อเสียง หรือนกักีฬา เว้นแต่เป็นบคุคลที่ท างานให้กบัโปรแกรม Co-branding ที่ได้รับอนญุาตแล้ว 
2.2.3.6 ขดัต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือทางวฒันธรรมหรือศาสนา 
2.2.3.7 เกี่ยวข้องการการพนนั เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทกุประเภทและบหุร่ี  
2.2.3.8 เคร่ืองหมายสญัลกัษณ์ประเทศ พระบรมฉายาลกัษณ์หรือพระบรมสาทิสลกัษณ์ของพระมหากษัตริย์ และพระราชินีหรือราชวงศ์  
2.2.3.9 เคร่ืองหมายของหน่วยราชการต่างๆ  
        ธนาคารมีสิทธิตรวจสอบ และ/หรือร้องขอข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมที่รับรองว่าร้านค้ามีสิทธิใช้และน าข้อมูลร้านค้าเข้าสู่บริการ API 

และ/หรือไม่มีลกัษณะ หรือก่อให้เกิดภาพ สญัลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมายที่ผิดกฎหมาย หรือเข้าลกัษณะตามตวัอย่างข้างต้น โดยร้านค้าจะจัดส่งข้อมูล/เอกสาร
หลกัฐานดงักล่าวให้แก่ธนาคารตามที่ร้องขอทนัที ทัง้นี ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ธนาคารมีสิทธิที่จะด าเนินการใดๆ ให้มีการลบข้อมลูร้านค้าออกจากบริการ API  หาก
เกิดความเสียหายใดๆ จากการใช้และน าข้อมูลร้านค้าเข้าสู่บริการ API ร้านตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้หมด โดยธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ 
ในการกระท าผิดดงักล่าว และหากธนาคารได้รับความเสียหายใดๆ ร้านค้าตกลงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ให้แก่ธนาคารจนครบถ้วน 
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2.3 ในกรณีที่ร้านค้ามีความประสงค์ที่จะใช้บริการช่องทางการเชื่ อมต่อ (API) หรือชื่ออ่ืนที่ธนาคารพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารเห็นสมควร  
(ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “บริกำร API”) ของธนาคาร เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์/ช่องทางการรับช าระค่าสินค้า/บริการของร้านค้าเข้ากับระบบของธนาคาร ให้สามารถ
รองรับการรับช าระค่าสินค้า/บริการจากผู้ช าระเงิน ผ่านผู้ให้บริการระบบจัดการธุรกิจ ซึง่รวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเพียง) ระบบจดัการร้านค้า (Point of Sale) ระบบการ
จัดการโลจิสติกส์ (Logistics) ระบบการจัดการจัดเก็บสินค้า (Warehouse Management) ระบบการจัดการสินค้า (Stock Management) (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า  
“ผู้ให้บริกำรระบบจัดกำร”) ร้านค้าตกลงดงันี ้

2.3.1 ร้านค้าตกลงพฒันาและด ารงการเชื่อมต่ออปุกรณ์/ช่องทางการรับช าระค่าสินค้า/บริการของร้านค้าเข้ากับระบบของผู้ให้บริการระบบจดัการ โดยร้านค้า
ตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการพฒันาและเชื่อมต่อระบบดงักล่าว รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการระบบภายในของฝ่ายตนเองทัง้สิน้ 

2.3.2 ร้านค้าสามารถใช้บริการ API โดยมีรูปแบบการเชื่อมต่อดงัต่อไปนี ้
2.3.2.1 บริการ API เพื่อการท ารายการรับช าระค่าสินค้า/บริการ 
               (1) ร้านค้าสามารถใช้บริการ API เพื่อรับช าระค่าสินค้า/บริการจากผู้ช าระเงินที่ช าระเงินด้วยเคร่ืองมือการช าระเงินต่างๆ แทนการ

ช าระเงินด้วยเงินสด 
 (2) กรณีร้านค้าเป็นผู้สร้างรหสัช าระเงินส าหรับการท ารายการรับช าระค่าสินค้า/บริการ ร้านค้าจะต้องส่งข้อมูลการช าระค่า

สินค้า/บริการ ซึง่รวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเพียง) จ านวนเงิน และ Order Reference ตามรายละเอียดและขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนดไปยงัผู้ให้บริการระบบจัดการ 
เพื่อให้ผู้ ให้บริการระบบจัดการส่งข้อมูลและรายละเอียดการช าระค่าสินค้า/บริการดงักล่าวมายงัธนาคารผ่านบริการ  API จากนัน้ธนาคารจะก าหนดค่าการ
สร้างรหสัช าระเงินตามข้อมูลและรายละเอียดที่แจ้งนัน้ และส่งผ่านบริการ API ไปยงั IP Address ตามที่ระบุในใบสมคัรฯ เพื่อให้ผู้ ให้บริการระบบจัดการ
สร้างรหสัช าระเงินส าหรับให้ผู้ช าระเงินสแกนเพ่ือท ารายการรับช าระค่าสินค้า/บริการ  

  กรณีผู้ช าระเงินเป็นผู้สร้างรหสัช าระเงินส าหรับการท ารายการรับช าระค่าสินค้า/บริการ ร้านค้าต้องแจ้งราคาค่าสินค้ า/
บริการที่ผู้ช าระเงินจะต้องช าระให้ผู้ช าระเงินทราบอย่างชดัเจน และด าเนินการให้ผู้ช าระเงินแสดงรหสัช าระเงินของผู้ให้บริการเคร่ืองมือการช าระเงิน ที่ระบบ
การรับช าระเงินของธนาคารรองรับให้สามารถช าระเงินได้ เพ่ือให้ร้านค้าใช้อปุกรณ์การรับช าระเงินของร้านค้าสแกนรหสัช าระเงิน และร้านค้าจะต้องส่งข้อมลู
การช าระค่าสินค้า/บริการ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) จ านวนเงิน และ Order Reference ตามรายละเอียดและขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนดไปยงัผู้ให้บริการ
ระบบจดัการ เพื่อให้ผู้ให้บริการระบบจดัการส่งข้อมลูและรายละเอียดการช าระค่าสินค้า/บริการดงักล่าวมายงัธนาคารผ่านบริการ API 

2.3.2.2 บริการ API ยกเลิกรหสัช าระเงิน (Cancel) 
 เม่ือผู้ ให้บริการระบบจัดการสร้างรหสัช าระเงินส าหรับการท ารายการรับช าระค่าสินค้า/บริการแล้ว หากผู้ช าระเงินยงัไม่ท ารายการช าระ

ค่าสินค้า/บริการ ร้านค้าสามารถส่งค าสัง่ยกเลิกรหสัช าระเงิน (Cancel) ไปยังผู้ ให้บริการระบบจัดการ จากนัน้ ผู้ ให้บริการระบบจัดการจะเป็นผู้ส่งค าสัง่
ยกเลิกรหสัช าระเงิน (Cancel) ตามรายละเอียดและขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนดมายงัธนาคารผ่านบริการ API เม่ือธนาคารได้รับค าสัง่ยกเลิกรหสัช าระเงิน 
(Cancel) ดงักล่าวแล้ว ธนาคารจะด าเนินการยกเลิกรายการช าระสินค้า/บริการและแจ้งผลการด าเนินการ ผ่านบริการ API ไปยงั IP Address ตามที่ระบใุน
ใบสมคัรฯ 

2.3.2.3 บริการ API ยกเลิกรายการช าระค่าสินค้า/บริการ (Void)  
 ร้านค้าตกลงว่า หากร้านค้ามีความประสงค์จะ Void ร้านค้าจะต้องส่งค าสัง่ Void ไปยงัผู้ ให้บริการระบบจดัการ จากนัน้ ผู้ ให้บริการระบบ

จดัการจะเป็นผู้ส่งค าสัง่ Void ภายใต้เง่ือนไขที่ระบใุนข้อตกลงฯ ฉบบันี ้มายงัธนาคารผ่านบริการ API เม่ือธนาคารได้รับค าสัง่ Void ดงักล่าวแล้ว ธนาคารจะ
ท าการ Void และโอนเงินจ านวนเดียวกนันัน้คืนให้แก่ผู้ช าระเงินต่อไป โดยธนาคารจะแจ้งผลการด าเนินการ ผ่านบริการ API ไปยงั IP Address ตามที่ระบใุน
ใบสมคัรฯ 

2.3.2.4 บริการ API แจ้งรายการ (Notification)  
 เม่ือผู้ช าระเงินท ารายการช าระค่าสินค้า/บริการในแต่ละครัง้ ธนาคารจะแจ้งผลการท ารายการรับช าระค่าสินค้า/บริการ ส าเร็จ/ไม่ส าเ ร็จ 

ผ่านบริการ API ไปยงั URL Callback และ IP Address ตามที่ระบใุนใบสมคัรฯ 
2.3.2.5 บริการ API รายงาน ณ สิน้วนั (Report) 

 เม่ือผู้ช าระเงินท ารายการช าระค่าสินค้า/บริการเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะส่งรายงานรายการรับช าระค่าสินค้า/บริการ ผ่านบริการ API ไป
ยงั IP Address ตามที่ระบใุนใบสมคัรฯ ภายในวนัถดัไป 

2.3.2.6 บริการ API เพ่ือการตรวจสอบสถานะรายการรับช าระค่าสินค้า/บริการ   
 กรณีที่ร้านค้ามีความประสงค์จะตรวจสอบสถานะรายการรับช าระค่าสนิค้า/บริการ ร้านค้าสามารถส่งค าสัง่ขอตรวจสอบไปยงัผู้ให้บริการ

ระบบจัดการ จากนัน้ ผู้ ให้บริการระบบจัดการจะเป็นผู้ส่งค าสัง่ขอตรวจสอบตามรายละเอียดและขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนดมายงัธนาคารผ่านบริการ API  
เม่ือธนาคารได้รับค าสั่งตรวจสอบดังกล่าวแล้ว ธนาคารจะแจ้งสถานะรายการรับช าระค่าสินค้า/บริการ ผ่านบริการ API ไปยงั IP Address ตามที่ระบุใน 
ใบสมคัรฯ    

2.3.2.7 บริการ API เพ่ือการส่งค าสัง่ขอโอนยอดเงินรวมจากการรับช าระค่าสินค้า/บริการ  
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 ร้านค้าสามารถส่งค าสัง่ขอโอนยอดเงินรวมจากการรับช าระค่าสินค้า/บริการ ไปยงัผู้ ให้บริการระบบจัดการ จากนัน้ ผู้ ให้บริการระบบ
จดัการจะเป็นผู้ส่งค าสัง่ขอโอนยอดเงินรวมดงักล่าวมายงัธนาคารผ่านบริการ API โดยมีวิธีการและรายละเอียดเป็นไปตามที่ระบใุนตาราง “Settlement” และ
ตามเง่ือนไขที่ระบใุนข้อตกลงฯ ฉบบันี ้

2.3.2.8 บริการอ่ืนๆ ตามที่ธนาคารจะเปิดให้บริการ ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนดและแจ้งให้ร้านค้าทราบผ่านช่องทางต่างๆ เป็น
คราวๆ ไป 

2.3.3 ร้านค้ารับทราบและตกลงยินยอมว่า กรณีการใช้บริการภายใต้ใบสมคัรฯ และข้อตกลงฯ ฉบบันีมี้ข้อก าหนดให้ร้านค้าส่งค าสัง่/ค าขอ/รายละเอียด
ใดๆ ไปยงัผู้ ให้บริการระบบจัดการ และผู้ ให้บริการระบบจัดการเป็นผู้ส่งค าสัง่/ค าขอ/รายละเอียดดงักล่าวมายงัธนาคารผ่านบริการ API แล้ว ธนาคารจะ
ด าเนินการตามค าสั่ง/ค าขอ/รายละเอียด ภายหลังจากที่ได้รับค าสั่ง/ค าขอ/รายละเอียดจากผู้ ให้บริการระบบจัดการ ตามเงื่อนไขและระยะเวลาร ะบุใน
ข้อตกลงฯ ฉบบันี ้

2.3.4 ร้านค้ายอมรับว่า ข้อมูลร้านค้าที่ร้านค้าตัง้ค่า และ/หรือที่น าเข้าสู่ระบบใดๆ ให้แสดงผลในส่วนของข้อมูลส่วนตวัของร้านค้า และในส่วนของพืน้หลัง
หน้าจอการท างาน ไม่ว่าร้านค้าจะด าเนินการเอง หรือมอบหมายให้ธนาคารเป็นผู้ด าเนินการแทน ร้านค้ารับรองว่าร้านค้ามีสิทธิโดยชอบในการใช้และน าข้อมูล
ร้านค้าเข้าสู่บริการ API และรับรองว่าข้อมลูร้านค้าดงักล่าว ไม่มีลกัษณะ หรือก่อให้เกิดภาพ สญัลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมายที่ผิดกฎหมาย และ/หรือเข้าลกัษณะตาม
ตวัอย่าง ดงัต่อไปนี ้

2.3.4.1 ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ หรือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา  
2.3.4.2 ไม่ได้รับความยินยอมจากบคุคลในภาพ หรือภาพส่วนบคุคล 
2.3.4.3 ก่อให้เกิดความแตกแยก หรือมีประเด็นทางการเมือง  
2.3.4.4 ไม่สภุาพ ไม่เหมาะสม หรือยัว่ยวน ลามกอนาจาร  
2.3.4.5 รูปภาพดารานกัแสดง นกัดนตรี บคุคลผู้ มีชื่อเสียง หรือนกักีฬา เว้นแต่เป็นบคุคลที่ท างานให้กบัโปรแกรม Co-branding ที่ได้รับอนญุาตแล้ว 
2.3.4.6 ขดัต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือทางวฒันธรรมหรือศาสนา 
2.3.4.7 เกี่ยวข้องการการพนนั เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทกุประเภทและบหุร่ี  
2.3.4.8 เคร่ืองหมายสญัลกัษณ์ประเทศ พระบรมฉายาลกัษณ์หรือพระบรมสาทิสลกัษณ์ของพระมหากษัตริย์ และพระราชินีหรือราชวงศ์  
2.3.4.9 เคร่ืองหมายของหน่วยราชการต่างๆ  
        ธนาคารมีสิทธิตรวจสอบ และ/หรือร้องขอข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมที่รับรองว่าร้านค้ามีสิทธิใช้และน าข้อมูลร้านค้าเข้าสู่บริการ API 

และ/หรือไม่มีลกัษณะ หรือก่อให้เกิดภาพ สญัลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมายที่ผิดกฎหมาย หรือเข้าลกัษณะตามตวัอย่างข้างต้น โดยร้านค้าจะจัดส่งข้อมูล/เอกสาร
หลกัฐานดงักล่าวให้แก่ธนาคารตามที่ร้องขอทนัที ทัง้นี ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ธนาคารมีสิทธิที่จะด าเนินการใดๆ ให้มีการลบข้อมลูร้านค้าออกจากบริการ API  หาก
เกิดความเสียหายใดๆ จากการใช้และน าข้อมลูร้านค้าเข้าสู่บริการ API ร้านค้าตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้หมด โดยธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ 
ในการกระท าผิดดงักล่าว และหากธนาคารได้รับความเสียหายใดๆ ร้านค้าตกลงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ให้แก่ธนาคารจนครบถ้วน 
 2.4 ในกรณีที่ร้านค้ามีความประสงค์ที่จะใช้บริการช่องทางรับช าระค่าสินค้า/บริการอ่ืน ร้านค้าตกลงยินยอมปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารจะแจ้ง
ให้ร้านค้าทราบต่อไป 
 

ข้อตกลงเกี่ยวกับกำรรับช ำระด้วยบัตร 
 
1. ร้านค้าจะต้องรับบตัรผ่านอปุกรณ์/ช่องทางต่างๆ ตามที่ธนาคารก าหนดเท่านัน้ ทัง้นี ้ห้ามร้านค้ารับบตัรผ่านเคร่ืองรูดบตัร (IMPRINTER) โดยเด็ดขาด  
2. ร้านค้าตกลงจะรับบตัร ซึง่มีลกัษณะตามที่ธนาคารได้แจ้งให้ร้านค้าทราบเป็นคราวๆ ที่ยงัไม่หมดอายทุกุใบ 
3. ร้านค้าสามารถรับช าระค่าสินค้า/บริการด้วยบตัร ตามเงื่อนไขที่ธนาคารก าหนด โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดงัต่อไปนี ้ 

3.1 ให้ผู้ช าระเงินรูดหรือเสียบบตัรที่เคร่ืองรับบตัร หรือ 
3.2 ให้ผู้ช าระเงินแตะบตัรที่เคร่ืองรับบตัร หรือ 
3.3 ผู้ช าระเงินแสดงข้อมูลการช าระค่าสินค้า/บริการและแสดงรหสัช าระเงิน ที่ระบุข้อมูลการช าระค่าสินค้า/บริการตามที่ธนาคารก าหนด เพื่อให้ร้านค้า

อ่านรหสัช าระเงิน หรือ 
3.4 ร้านค้าแสดงข้อมูลการช าระค่าสินค้า/บริการและแสดงรหสัช าระเงิน ที่ระบุข้อมูลการช าระค่าสินค้า/บริการตามที่ธนาคารก าหนด เพื่อให้ผู้ช าระเงิน

อ่านรหสัช าระเงิน 
3.5 ให้ผู้ช าระเงินกรอกรายละเอียดค าสัง่ซือ้สินค้า/บริการในแบบฟอร์มการสัง่ซือ้และจดัส่งให้แก่ร้านค้าผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่ธนาคารก าหนด 

4. กรณีการช าระค่าสินค้า/บริการด้วยวิธีการตามข้อ 3.1 หรือข้อ 3.2 ของข้อตกลงเกี่ยวกับกำรรับช ำระด้วยบัตรร้านค้าจะต้องปฏิบตัิดงันี ้



 

9930048-12-22  V.LG 19/12/22 (19/12/22) 
(v9e/0219/KB989/0820) 18/33 

4.1 เม่ือผู้ช าระเงินแสดงบตัรเพ่ือช าระค่าสินค้า/บริการ ร้านค้าจะต้องตรวจสอบความถกูต้องสมบรูณ์ของบตัรตามคู่มือร้านค้ารับบตัร และวิธีการรับบตัร
ตามคู่มือการใช้เคร่ืองอปุกรณ์การรับบตัรที่ธนาคารมอบให้กบัร้านค้า 

4.2 ร้านค้าจะต้องรับบตัรที่มี CHIP ปรากฏบนหน้าบตัรเท่านัน้ (ยกเว้นบตัรที่ออกโดยธนาคารซึง่ไม่ได้ออกในฐานะเป็นสมาชิกของบริษัทบตัรเครดิต) 
4.3 ในการรับช าระค่าสินค้า/บริการทกุครัง้ หากธนาคารก าหนดให้ผู้ช าระเงินต้องกด PIN 4 หรือ 6 หลกั ร้านค้าจะต้องให้ผู้ช าระเงินด าเนินการตามแบบ

และวิธีการที่ธนาคารก าหนด 
4.4 ร้านค้าจะต้องติดต่อธนาคารทนัที และตกลงที่จะปฏิบตัิต่อผู้ช าระเงินตามวิธีการที่ธนาคารจะแจ้งให้ร้านค้าทราบต่อไป ก่อนที่จะรับช าระค่าสินค้า/

บริการจากผู้ช าระเงิน ในกรณีที่ บตัรปรากฏให้เห็นรอยแก้ไขและ/หรือข้อความใดๆ 
5. ร้านค้าจะต้องส่งค าขอโอนยอดเงินการรับบตัรของผู้ช าระเงินที่สัง่ซือ้สินค้า/บริการจากร้านค้าทัง้หมดในแต่ละวนั ผ่านเคร่ืองรับบตัรเข้าบญัชีกับธนาคาร
ภายในเวลา Cut-off time ที่ก าหนดใน “ตำรำง Settlement” ในกรณีร้านค้ารับช าระค่าสินค้า/บริการผ่านเคร่ือง EDC หากร้านค้าไม่ได้ส่งค าขอโอนรายการ
เข้าบญัชีภายใน ระยะเวลา Cut-off time ดงักล่าว ไม่ว่าด้วยเหตใุดเกิน 3 (สาม) วนันบัจากวนัที่ร้านค้าได้รับช าระค่าสินค้า/บริการ ร้านค้ายินยอมให้ธนาคาร
น าเงินเข้าบญัชีเงินฝากให้แก่ร้านค้าตามเงื่อนไขที่ธนาคารก าหนดได้ทนัที 
    หากร้านค้ามีความประสงค์จะ Void ร้านค้าจะต้องด าเนินการก่อนการที่จะมีการส่งค าขอโอนยอดเงินการรับช าระค่าสินค้า/บริการ และภายในเวลา  
Cut-off time ที่ก าหนดใน “ตำรำง Settlement” หรือก่อนที่เงินยงัไม่ถกูโอนเข้าบญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัรฯ (แล้วแต่กรณี) โดยร้านค้าสามารถด าเนินการ
ผ่านช่องทางที่ธนาคารก าหนด เม่ือธนาคารได้รับค าขอ Void ดงักล่าวแล้ว ธนาคารจะท าการ Void และโอนวงเงินจ านวนเดียวกันนัน้คืนให้แก่ผู้ ช าระเงิน
ต่อไป ทัง้นี ้หากร้านค้ามีความประสงค์จะ Void ภายหลงัจากที่มีการการส่งค าขอโอนยอดเงินการช าระค่าสินค้า/บริการ หรือ ภายหลงัเวลา Cut-off time 
(กรณีไม่ได้ส่งค าขอโอนยอดเงินการรับช าระค่าสินค้า/บริการ) หรือภายหลงัที่เงินถกูโอนเข้าบญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัรฯ แล้ว (แล้วแต่กรณี) หรือในกรณีที่
ร้านค้ายินยอมให้ผู้ช าระเงิน Refund ร้านค้าตกลงจะไม่คืนเป็นเงินสด เช็ค และ/หรือตราสารหนีอ่ื้น แก่ผู้ช าระเงิน แต่ร้านค้าตกลงจะท าหนงัสือแจ้งคืนตาม
แบบฟอร์มที่ธนาคารก าหนด (CREDIT VOUCHER) ส่งให้แก่ธนาคาร และร้านค้า/เจ้าของบญัชียินยอมคืนเงินจ านวนดงักล่าว ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงิน และ/
หรือน าเงินเข้าบญัชีเงินฝากที่ระบุในใบสมคัรฯ ให้ร้านค้าแล้วนัน้ให้แก่ธนาคารเพื่อคืนเข้าบญัชีของผู้ช าระเงินได้ ทัง้นี ้ร้านค้าตกลงว่า ธนาคารไม่ต้องคืน
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บจากร้านค้าไว้แล้วแต่ประการใด  
6. ทุกครัง้ที่ร้านค้ารับบัตรของ UnionPay และ/หรือ บตัรของ TPN ร้านค้าจะต้องให้ผู้ช าระเงินกด PIN 4 หรือ 6 หลกั (ตามเงื่อนไขที่ธนาคารก าหนด) ลงบน
เคร่ืองรับบตัร  
7. ในกรณีดงัต่อไปนี ้

7.1 ร้านค้ารับบตัรแล้ว ต่อมาภายหลงัปรากฏว่า บตัรนัน้เป็นบตัรปลอม 
7.2 กรณีธนาคารเห็นว่ามีข้อสงสยัเกี่ยวกบัการใช้และ/หรือความสมบรูณ์ของบตัร และ/หรือต่อมาได้ตรวจพบว่ามีการใช้บตัรโดยทจุริต 
7.3 ผู้ รับปลายทางได้รับแต่ไม่ตรงตามก าหนดเวลา หรือผู้ รับปลายทางไม่ได้รับสินค้าและร้านค้าไม่มีใบตอบรับมายืนยนั หรือผู้ รับปลายทางไม่ได้รับสินค้า

ไม่ว่าด้วยเหตปุระการใดก็ตาม 
7.4 ร้านค้าไม่สามารถจัดหาหรือส่งสินค้า/บริการ และ/หรือสินค้า/บริการที่จัดหาหรือส่งเป็นสินค้า /บริการด้อยคุณภาพ ช ารุดบกพร่อง ไม่ครบถ้วน  

ไม่ถกูต้องตามวตัถปุระสงค์ หรือไม่เป็นไปตามข้อตกลงซือ้ขายสินค้าระหว่างร้านค้าและผู้ช าระเงิน อนัเป็นเหตใุห้ผู้ช าระเงินปฏิเสธที่จะรับสินค้า/บริการ และ
ต้องการยกเลิกข้อตกลงซือ้สินค้า/บริการดงักล่าว 

7.5 ผู้ช าระเงินปฏิเสธรายการกันวงเงินในบตัรของผู้ช าระเงิน หรือปฏิเสธการหกัวงเงินที่กันไว้ หรือปฏิเสธว่าผู้ช าระเงินไม่ไ ด้ท ารายการช าระค่าสินค้า/
บริการ หรือร้านค้าแจ้งให้ธนาคารยกเลิกการกนัวงเงิน หรือล่วงเลยระยะเวลากนัวงเงิน  

7.6 เหตอ่ืุนใดที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ หรือเหตอ่ืุนใดที่ธนาคารจะต้องคืนเงิน/วงเงินให้แก่ผู้ช าระเงิน 
ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารยกเลิกการกันวงเงินในบตัรของผู้ช าระเงิน และ/หรือปฏิเสธการจ่ายเงินหรือน าเงินเข้าบญัชีเงินฝากที่ระบุใน ใบสมคัรฯ 

อย่างไรก็ดี หากธนาคารเรียกเก็บเงินจากผู้ช าระเงินและจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าหรือน าเงินเข้าบญัชีเงินฝากดงักล่าวไปก่อนแล้ว ธนาคารจะคืนเงินให้แก่ผู้ ช าระ
เงินเต็มจ านวนที่ผู้ช าระเงินถกูเรียกเก็บเงิน โดยร้านค้าตกลงจะคืนเงินเท่ากบัจ านวนเงินที่ธนาคารคืนให้แก่ผู้ช าระเงินนัน้ให้กบัธนาคาร พร้อมทัง้ยินยอมเสีย
ดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี นบัตัง้แต่วนัที่ธนาคารจ่ายเงินให้แก่ร้านค้า หรือน าเงินเข้าบญัชีเงินฝากดงักล่าวจนกว่าจะช าระให้ธนาคารเสร็จสิน้ 

ทัง้นี ้หากร้านค้าพิสจูน์ได้ว่า ผู้ช าระเงินเป็นผู้สัง่ซือ้สินค้า หรือเป็นผู้ขอรับบริการจากร้านค้าแล้ว ร้านค้าจะใช้สิทธิเรียกคืนจากผู้ช าระเงินในภายหลงั  
8. ร้านค้าจะต้องไม่จัดเก็บข้อมูลหมายเลขบัตร วนัที่บตัรหมดอายุของบตัร และรหสั CVV ของผู้ช าระเงิน ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ และร้านค้าจะต้องระมดัระวงั
เก็บรักษาข้อมลูอ่ืนๆ ของผู้ช าระเงินจากการรับช าระค่าสินค้า/บริการของร้านค้า ไว้ในที่ปลอดภยั ซึง่ผู้ทจุริตไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดงักล่าวได้ ทัง้นี ้ในกรณีที่
บริษัทบตัรเครดิตหรือผู้ช าระเงินได้ตรวจพบและเรียกให้ธนาคารชดใช้ค่าปรับและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ร้านค้ายินยอมรับผิดชดใช้ค่าปรับและ/หรือค่าเสียหาย
ที่เกิดขึน้แทนธนาคารทัง้สิน้ทกุจ านวน 
9. ในกรณีร้านค้ามีความประสงค์เก็บข้อมลูบตัรของผู้ช าระเงิน ร้านค้าจะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารและจะต้องเข้าร่วมโครงการการเก็บรักษาข้อมลู
บตัรกับบริษัทบตัรเครดิตก่อน และจะต้องมีรูปแบบการจัดเก็บเป็นไปตามมาตรฐานที่ธนาคารและ/หรือบริษัทบตัรเครดิตได้ก าหนดไว้ เช่น มาตรฐาน PCI 
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DSS และปฏิบตัิตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบตามระดบัของร้านค้า อย่างเคร่งครัด หากร้านค้าปฏิบตัิไม่ถูกต้องอนัเป็นเหตใุห้ธนาคารถกูเรียกเก็บ
ค่าปรับจากบริษัทบตัรเครดิต และ/หรือถูกเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ อ่ืน ร้านค้าจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบชดใช้ค่าปรับ หรือค่าเสี ยหายแทนธนาคารทัง้สิน้ 
ทกุจ านวน  
10. หากธนาคารตรวจสอบพบว่า ร้านค้าหรือเจ้าของร้านค้ารวมถึงผู้ เกี่ยวข้องของร้านค้า มีการใช้บตัรของตนเอง ช าระค่าสินค้า/บริการกับร้านค้าของตน
บ่อยครัง้จ านวนมากผิดปกติ หรือมียอดท ารายการขายที่สงูผิดปกติ และ/หรือไม่ใช่เป็นการช าระค่าสินค้า/บริการให้แก่ร้านค้าจริง โดยหวงัประโยชน์เป็นอย่าง
อ่ืน ธนาคารสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกร้านค้าได้ทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีธนาคารได้รับความเสียหายจากรายการใช้บตัรตามที่
กล่าว ร้านค้าตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้หมดให้แก่ธนาคารทัง้สิน้ทุกจ านวน ทัง้นี ้ไม่เป็นการตดัสิทธิในการที่ธนาคาร ด าเนินคดีกับร้านค้า 
อีกต่างหาก 
11. ในกรณีที่มีรายการรับบตัรไม่ถูกต้อง และอยู่ในระหว่างเข้าบญัชีเรียกเก็บจากธนาคาร ธนาคารมีสิทธิระงับการเข้าบญัชีให้กับร้านค้า หรือในกรณีที่
ธนาคารได้น าเข้าบญัชีให้กับร้านค้าไปแล้ว ร้านค้า/เจ้าของบญัชีตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินบญัชีเงินฝากของร้านค้า/เจ้าของบัญชีคืนให้กับผู้ช าระเงิน
หรือธนาคารพาณิชย์และ/หรือบริษัทหรือสถาบนัที่ออกบตัรได้ทนัทีโดยไม่จ าต้องบอกกล่าว ทัง้นี ้ธนาคารจะน าส่งหลกัฐานการหกับญัชีให้ร้านค้า/เจ้าของ
บญัชีทราบ 

ในกรณีร้านค้าได้ท ารายการรับบตัรที่ไม่ถกูต้อง และ/หรือไม่ตรงกบัข้อตกลงฯ ฉบบันี ้และที่ผ่านมาร้านค้าสามารถน ารายการรับบตัรดงักล่าวนัน้เข้าบญัชี
กบัธนาคารได้ ไม่ถือว่าธนาคารได้ตกลงยินยอมด้วยแต่อย่างใด ธนาคารมีสิทธิแจ้งยกเลิกหรือไม่รับเข้าบญัชี หรือสามารถหกัรายการรับบตัรดงักล่าวกลบัคืน
ได้ เม่ือธนาคารได้ตรวจพบรายการรับบตัรที่ไม่ถูกต้องดงักล่าวได้ทันที โดยร้านค้าตกลงที่จะไม่น ารายการรับบตัรที่ไม่ถูกต้องที่ผ่านมาแล้วนัน้ ใช้เป็นข้ออ้าง
ว่าธนาคารได้ตกลงยินยอมให้ร้านค้าด าเนินการดงักล่าวได้ 
12. ในกรณีที่ร้านค้าประสงค์จะขายสินค้า/บริการ โดยให้ผู้ช าระเงินสามารถเลือกช าระค่าสินค้า/บริการด้วยเงินสกุลบตัรต่างประเทศของตนได้ ในรูปแบบ
บริกำร Dynamic Currency Conversion (ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “บริกำร DCC”) ร้านค้าตกลงยินยอมปฏิบตัิตามข้อตกลงและเง่ือนไขดงันี ้ 

12.1 ร้านค้าสามารถรับช าระค่าสินค้า/บริการกับผู้ช าระเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ ส าหรับบริการ DCC ในสกลุเงินตามที่ธนาคารก าหนด โดยธนาคาร
อาจจะก าหนดเงินตราต่างประเทศในสกุลอ่ืนๆ เพิ่มเติมได้ โดยร้านค้าจะท าการประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ช าระเงินทราบถึงบริการดงักล่าวนีด้้วย ทัง้นี ้ในขณะนีมี้ 
30 สกลุเงิน ดงันี ้ 

สกุลเงินท่ีรับช ำระผ่ำนบริกำร DCC 

1. เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 11. เงินโครนนอร์เวย์ 21. เงินธากาบงัคลาเทศ 

2. เงินยโูร 12. เงินโครนเดนมาร์ก 22. เงินริยาลซาอดุิอาระเบีย 

3. เงินเยนญ่ีปุ่ น 13. เงินโครนาสวีเดน 23. เงินรูปีเนปาล 

4. เงินปอนด์องักฤษ 14. เงินแคนาดาดอลลาร์ 24. เงินแรนด์แอฟริกาใต้ 

5. เงินออสเตรเลียดอลลาร์ 15. เงินริงกิตมาเลเซีย 25. เงินริยาลกาตาร์ 

6. เงินนิวซีแลนด์ดอลลาร์ 16. เงินไตหวนัดอลลาร์ 26. เงินรีอลัโอมาน 

7. เงินฮ่องกงดอลลาร์ 17. เงินปากาตาส์มาเก๊า 27. เงินรูเบิลรัสเซีย 

8. เงินสิงคโปร์ดอลลาร์ 18. เงินบรูไนดอลลาร์ 28. เงินวอน 

9. เงินสวิสฟรังค์ 19. เงินดีแรมห์อาหรับเอมิเรตส์ 29. เงินดีนาร์คเูวต 

10. เงินรูปีอินเดีย 20. เงินรูปีศรีลงักา 30. เงินดีนาร์บาห์เรน 

12.2 ทุกครัง้ที่ร้านค้ารับบตัรผ่านเคร่ือง EDC ที่ให้บริการ DCC กับผู้ช าระเงิน เม่ือร้านค้ากดจ านวนเงินบาทผ่านเคร่ือง EDC ของธนาคารบนหน้าจอจะ
แสดงยอดการช าระค่าสินค้า/บริการ เป็นจ านวนเงินสกลุบาทตามที่ร้านค้าแจ้ง และธนาคารจะค านวณเป็นเงินสกลุต่างประเทศของบตัรที่ออกจากประเทศที่
ผู้ช าระเงินจะถูกเรียกเก็บให้ทราบด้วย ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ผู้ช าระเงินทราบ และให้ผู้ช าระเงินเป็นผู้ เลือกว่าจะใช้เงินสกุลใดในการ ช าระค่าสินค้า/บริการ 
ระหว่างเงินสกุลบาท หรือสกุลเงินต่างประเทศของบตัร และจ านวนเงินที่ผู้ช าระเงินจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินสกุลต่างประเทศ ในกรณีที่ผู้ช าระเงินเลือกที่จะ 
ช าระค่าสินค้า/บริการเป็นเงินสกลุต่างประเทศแล้ว ธนาคารจะจ่ายเงินให้ร้านค้าตามราคาสินค้า/บริการที่ร้านค้าพึงได้รับจากการรับช าระค่าสินค้า/บริการ
เป็นเงินบาท หกัค่าธรรมเนียมร้านค้าต่อรายการ (MDR) ของค่าสินค้า/บริการที่เป็นจ านวนเงินสกลุบาท และภาษีมลูค่าเพ่ิม ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ช าระเงินใช้บตัร
ที่นอกเหนือจากสกุลเงินที่ธนาคารก าหนด ตำมข้อ 12.2 ของข้อตกลงเกี่ยวกับกำรรับช ำระด้วยบัตร เคร่ือง EDC จะท าการแสดงยอดเป็นเงินบาทโดย
อตัโนมตัิเพียงยอดเดียวเท่านัน้  

12.3 ร้านค้าตกลงยอมรับอตัราและจ านวนเงินที่ธนาคารก าหนดเป็นสกุลเงินต่างประเทศที่ธนาคารได้ค านวณจากรายการช าระค่าสินค้า/บริการของ
ร้านค้าจากสกลุเงินบาท ที่บนัทึกผ่านเคร่ือง EDC และได้ถกูเปลี่ยนเป็นสกลุเงินต่างประเทศของบตัรใบนัน้ที่แจ้งผ่านเคร่ือง EDC ตามที่ผู้ช าระเงินเลือกช าระ
ค่าสินค้า/บริการ และเรียกเก็บเงินดงักล่าวทกุประการ  



 

9930048-12-22  V.LG 19/12/22 (19/12/22) 
(v9e/0219/KB989/0820) 20/33 

12.4 กรณีผู้ช าระเงินช าระค่าสินค้า/บริการด้วยเงินสกลุต่างประเทศ ผ่านบริการ DCC และร้านค้าที่มีข้อตกลงการคืนค่าธรรมเนียมที่ใช้ผ่านบริการ DCC 
(rebate) ธนาคารจะคืนค่าธรรมเนียมดงักล่าวให้กบัร้านค้าในอตัราตามที่ระบใุนใบสมคัรฯ โดยค านวณจากค่าสินค้า/บริการที่เป็นจ านวนเงินสกลุบาท  รวม
ยอดทกุสิน้เดือน โดยธนาคารจะน าเงินเข้าบญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัรฯ ให้กบัร้านค้าในวนัที่ 10 ของเดือนถดัไป เป็นสกลุเงินบาท ในกรณีวนัดงักล่าวตรง
กับวนัหยุดท าการของธนาคารตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจะจ่ายเงินให้กับร้านค้าในวนัเปิดท าการวนัแรกถัดไป  ทัง้นี ้ในกรณีที่มี
รายการคืนสินค้าในภายหลงั หรือมีรายการปฏิเสธการจ่ายเงินจากผู้ช าระเงิน หรือจากธนาคารพาณิชย์ และ/หรือโดยบริษัทหรือสถาบนัที่ออกบตัร เป็นเหตุ
ให้ร้านค้าจะต้องคืนเงินให้แก่ธนาคาร ร้านค้าตกลงให้ธนาคารท าการหักค่าสินค้า/บริการที่เป็นจ านวนเงินสกุลบาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมด้วย
ค่าธรรมเนียมที่ใช้ผ่านบริการ DCC (rebate)  ของยอดจ านวนเงินนัน้ ที่ธนาคารได้เข้าบญัชีให้กบัร้านค้าไปแล้วกลบัคืนได้ด้วย หรือให้สิทธิธนาคารพิจารณา
น าค่าธรรมเนียมที่ใช้ผ่านบริการ DCC (rebate)  ของยอดจ านวนเงินนัน้ไปลดยอดการจ่ายค่าธรรมเนียมที่ใช้ผ่านบริการ DCC (rebate) ที่ธนาคารจะต้อง
จ่ายให้กบัร้านค้าในเดือนต่อๆ ไปได้  

12.5 ในกรณีที่การรับช าระค่าสินค้า/บริการ ในรูปแบบบริการ DCC เกิดขดัข้อง หรืออยู่ในระหว่างด าเนินการแก้ไข ร้านค้าสามารถรับการช าระค่าสินค้า/
บริการเป็นสกลุเงินบาท ตามวิธีการและเง่ือนไขของการรับช าระค่าสินค้า/บริการที่ธนาคารให้บริการ  
13. ในกรณีที่ ร้านค้าประสงค์จะขายสินค้า/บริการ โดยให้ผู้ถือบัตรช าระค่าสินค้า/บริการด้วยเงินสกุลต่างประเทศ ในรูปแบบบริกำร Multi Currency 

Conversion (ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “บริกำร MCC”) ร้านค้าตกลงยินยอมปฏิบตัิตามข้อตกลงและเง่ือนไขดงันี ้  
13.1 ร้านค้าสามารถรับช าระค่าสินค้า/บริการกบัผู้ถือบตัรเป็นเงินตราต่างประเทศ ส าหรับบริการ MCC ในสกุลเงินตามที่ธนาคารก าหนด โดยธนาคาร

อาจจะก าหนดเงินตราต่างประเทศในสกลุอ่ืน ๆ เพิ่มเติมได้ และร้านค้าจะท าการประชาสมัพนัธ์ให้ลกูค้าผู้ถือบตัรทราบถึงบริการดงักล่าวนีด้้วย ทัง้นี ้ในขณะ
นีมี้ 9 สกลุเงิน ดงันี ้

สกุลเงินท่ีรับช ำระผ่ำนบริกำร MCC 

1. เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 4. เงินปอนด์องักฤษ 7. เงินฮ่องกงดอลลาร์ 

2. เงินยโูร 5. เงินออสเตรเลียดอลลาร์ 8. เงินสิงคโปร์ดอลลาร์ 

3. เงินเยนญ่ีปุ่ น 6. เงินนิวซีแลนด์ดอลลาร์ 9. เงินสวิสฟรังค์ 

13.2 ทุกครัง้ที่ร้านค้ารับบตัรผ่านเคร่ือง EDC ที่ให้บริการ MCC กับผู้ช าระเงิน เม่ือร้านค้ากดจ านวนเงินสกุลต่างประเทศตามที่ผู้ช าระเงินเป็นผู้ เลือกว่า
จะใช้เงินสกุลใด ผู้ ช าระเงินจะถูกเรียกเก็บเงินผ่านเคร่ือง EDC ของธนาคารบนหน้าจอจะแสดงยอดการช าระค่าสินค้า/บริการ เป็นจ านวนเงินสกุล
ต่างประเทศตามที่ร้านค้าแจ้ง ธนาคารจะจ่ายเงินให้ร้านค้าตามราคาสินค้า/บริการ ตามเง่ือนไขดงัต่อไปนี  ้

13.2.1 กรณีที่กรณีสกุลเงินที่ร้านค้ารับช าระเป็นสกุลเดียวกับที่เข้าบญัชีร้านค้า ธนาคารจะจ่ายเงินให้ร้านค้าตามยอดสทุธิหลงัหกัค่าธรรมเนียม
ร้านค้าต่อรายการ (MDR) ที่ค านวณจากค่าสินค้า/บริการที่เป็นสกลุเงินที่ร้านค้ารับช าระ และภาษีมลูค่าเพ่ิม  

13.2.2 กรณีสกลุเงินที่รับช าระเป็นคนละสกลุกบัที่เข้าบญัชีร้านค้า แต่เป็นบญัชีสกลุเงินบาท ธนาคารจะจ่ายเงินให้ร้านค้าเป็นยอดสุทธิตามสกุล
เงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารก าหนดล่าสุดในวนัที่เข้าบญัชี โดยใช้อตัรา “EXPORT SIGHT BILL ของ BUYING RATE” 
หลงัหกัค่าธรรมเนียมร้านค้าต่อรายการ (MDR) ที่ค านวณจากค่าสินค้า/บริการที่เป็นสกลุเงินบญัชีร้านค้า และภาษีมลูค่าเพ่ิม 

          13.2.3 กรณีสกลุเงินที่รับช าระเป็นคนละสกลุกบัที่เข้าบญัชีร้านค้า แต่ไม่ใช่บญัชีสกลุเงินบาท ธนาคารจะจ่ายเงินให้ร้านค้าเป็นยอดสทุธิตามสกุล
เงินของบัญชีร้านค้า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารก าหนดล่าสุดในวันที่เข้าบัญชี โดยใช้อัตรา “against USD (VISA BUYING 
RATE)” หลงัหกัค่าธรรมเนียมร้านค้าต่อรายการ (MDR) ที่ค านวณจากค่าสินค้า/บริการที่เป็นสกลุเงินบญัชีร้านค้า และภาษีมลูค่าเพ่ิม  

13.3 ในกรณีที่มีรายการคืนสินค้าในภายหลงั หรือมีรายการปฏิเสธการจ่ายเงินจากผู้ช าระเงิน หรือจากธนาคารพาณิชย์ และ/หรือโดยบริษัทหรือสถาบนั
ที่ออกบตัร เป็นเหตใุห้ร้านค้าจะต้องคืนเงินให้แก่ธนาคาร ร้านค้าตกลงให้ธนาคารท าการหกัเงินจากบญัชีร้านค้า โดยค านวณจากค่าสินค้า/บริการที่เป็นสกุล
เงินที่ ร้านค้ารับช าระ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารก าหนดล่าสุดในวันที่ ธนาคารท ารายกายหักค่าสินค้า/บริการคืน และ
ภาษีมลูค่าเพ่ิม ที่ธนาคารได้เข้าบญัชีให้กบัร้านค้าไปแล้วกลบัคืนได้ด้วย  

13.4 ในกรณีที่ผู้ช าระเงินใช้บตัรที่นอกเหนือจากสกลุเงินที่ธนาคารก าหนด ตำมข้อ 13.1 ของข้อตกลงเกี่ยวกับกำรรับช ำระด้วยบัตร เคร่ือง EDC จะ
ท าการแสดงยอดเป็นเงินบาทโดยอตัโนมตัิเพียงยอดเดียวเท่านัน้   
      13.5 ในกรณีที่การรับช าระค่าสินค้า/บริการ ในรูปแบบบริการ MCC เกิดขดัข้อง หรืออยู่ในระหว่างด าเนินการแก้ไข ร้านค้าสามารถรับการช าระค่าสินค้า/
บริการเป็นสกลุเงินบาท ตามวิธีการและเง่ือนไขของการรับช าระค่าสินค้า/บริการที่ธนาคารให้บริการ 
14. ในกรณีที่ร้านค้าสมคัรใช้บริกำรแบ่งจ่ำยรำยเดือน (KBank Smart Pay) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารและร้านค้า เพื่อให้ผู้ช าระเงินที่ถือบตัร
ของธนาคารตามประเภทที่ธนาคารก าหนด สามารถผ่อนช าระค่าสินค้า/บริการของร้านที่ร่วมรายการผ่านบัตร และมีวงเงินแบ่งจ่ายรายเดือน และ
ค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายรายเดือนส าหรับผู้ช าระเงินแต่ละราย ตามที่ระบุในใบสมคัรฯ และ/หรือแจ้ง และ/หรือประกาศของธนาคาร โดยร้านค้าตกลงยินยอม
ปฏิบตัิตามข้อตกลงและเง่ือนไข ดงันี ้



 

9930048-12-22  V.LG 19/12/22 (19/12/22) 
(v9e/0219/KB989/0820) 21/33 

14.1 ร้านค้าตกลงให้ธนาคารเรียกเก็บเงินค่าสินค้า/บริการจากผู้ช าระเงิน โดยธนาคารจะน าเงินค่าสินค้า/บริการเข้าบญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัรฯ เพื่อเป็น
การช าระค่าสินค้า/บริการให้แก่ร้านค้าทัง้จ านวน ทัง้นี ้โดยธนาคารตกลงให้สิทธิแก่ผู้ ช าระเงินที่จะผ่อนช าระโดยให้ธนาคารหักเงินจากบญัชีบตัรเพ่ือช าระคืน
ธนาคารเป็นงวดๆ ได้ 

14.2 ในกรณีที่ผู้ช าระเงินได้ทกัท้วงและแสดงพยานหลกัฐานจนน่าเช่ือถือได้ว่า ผู้ช าระเงินไม่ได้เป็นผู้ ซือ้สินค้า/บริการ จากร้านค้าหรือปฏิเสธว่าไม่ได้เป็น
ผู้แจ้งให้หกับญัชีในใบค าขอรับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการผ่อนช าระค่าสินค้า/บริการแต่อย่างใด และธนาคารได้โอนเงินเข้าบญัชีให้กั บร้านค้าแล้ว 
ร้านค้าตกลงคืนเงินตามจ านวนดงักล่าวที่ได้โอนเข้าบญัชีให้กับร้านค้าแล้วให้แก่ธนาคารได้ทนัที ในกรณีดงักล่าวข้างต้นร้านค้าตกลงว่าธนาคารไม่ต้องคืน
เงินค่าธรรมเนียมที่ได้เรียกเก็บจากร้านค้าไปแล้วแต่อย่างใด 

14.3 ในกรณีที่ร้านค้าได้รับการส่งเสริมการขายโดยการสนับสนุน และ/หรือช่วยเหลือ ค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายรายเดือน จากบุคคลและ/หรื อนิติบคุคลที่
ร้านค้ารับสินค้า/บริการมาจ าหน่าย โดยบุคคลและ/หรือนิติบุคคลมีข้อตกลงกับธนาคารในการช าระค่าธรรมเนียม แบ่งจ่ายรายเดือนดงักล่าวแทน ร้านค้า 
ธนาคารจะด าเนินการน าเงินค่าสินค้า/บริการเข้าบญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัรฯ โดยไม่หกัค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายรายเดือนดงักล่าว ทัง้นี ้ธนาคารจะไปเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายรายเดือนนัน้จากบคุคลและ/หรือนิติบคุคลแทน ในกรณีที่บคุคลและ/หรือนิติบคุคลได้ยกเลิกการส่งเสริมการขายสิน ค้าโดยการให้
การสนับสนุนและ/หรือช่วยเหลือค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายรายเดือนแก่ร้านค้าแล้ว ให้ถือว่าการให้การสนับสนุนและ/หรือช่วยเหลือค่าธรรมเนียมแบ่งจ่าย 
รายเดือนเป็นอนัยกเลิกไปด้วย และร้านค้าตกลงยินยอมช าระค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายรายเดือนให้แก่ธนาคารแทนบคุคลและ/หรือนิติบคุคลในอตัราที่ธนาคาร 
ตกลงกนัไว้กบับคุคลและ/หรือนิติบคุคล 
15. กรณีที่ร้านค้าสมคัรใช้บริกำรรับค ำส่ังซือ้สินค้ำ/บริกำรผ่ำนแบบฟอร์มกำรส่ังซือ้ (MAIL/E-MAIL/FAX/TELE ORDER) โดยให้ธนาคารเรียกเก็บเงิน
ค่าสินค้า/บริการจากผู้ช าระเงินตามค าสัง่ซือ้สินค้า/บริการที่ร้านค้าได้รับจากผู้ช าระเงินผ่านทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร โทรศพัท์ และ/หรือ
ช่องทางอ่ืนตามที่ธนาคารจะก าหนดต่อไปในภายหน้า ร้านค้าตกลงยินยอมปฏิบตัิตามข้อตกลงและเง่ือนไขดงันี ้

15.1 ร้านค้าสามารถรับช าระค่าสินค้า/บริการโดยให้ผู้ช าระเงินกรอกรายละเอียดค าสัง่ซือ้สินค้า/บริการในแบบฟอร์มการสัง่ซือ้ ซึ่งจะต้องมีร ายการ 
อย่างน้อยตามที่ธนาคารก าหนด และผู้ช าระเงินส่งให้แก่ร้านค้าผ่านทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร โทรศัพท์ และ/หรือช่องทาง อ่ืนตามที่
ธนาคารจะก าหนดต่อไปในภายหน้า 

15.2 ร้านค้าจะต้องได้รับอนุมัติวงเงินจากธนาคารก่อนทุกครัง้ โดยร้านค้าจะเป็นผู้ขออนุมัติวงเงินตามจ านวนเงินตามค าสั่งซือ้สินค้า/บริกา ร จาก
ธนาคารเองด้วยระบบอตัโนมตัิ โดย KEY IN ผ่านเคร่ืองรับบตัร หรือด้วยวิธีการอ่ืนตามที่ธนาคารก าหนด 

15.3 ในกรณีที่ธนาคารตรวจสอบค าสัง่ซือ้สินค้า/บริการในภายหลงัแล้ว พบว่า มีการระบุข้อความไม่ครบถ้วน หรือผู้ช าระเงินไม่ได้ลงนาม หรือไม่มีรหสั
อนุมตัิวงเงินการขาย หรือมีข้อพิรุธน่าสงสยัว่า ใบสัง่ซือ้สินค้า/บริการดงักล่าวไม่ได้เกิดจากการสัง่ซือ้สินค้า/บริการ  จากผู้ช าระเงินจริง รวมทัง้ในกรณีที่ยอด
จ านวนเงินการสัง่ซือ้สินค้า/บริการมีจ านวนเงินสงูมาก ร้านค้ายินยอมให้ธนาคารด าเนินการตาม ข้อ 11. ของข้อตกลงเกี่ยวกับกำรรับช ำระด้วยบัตร 

15.4 ร้านค้ายอมรับว่า การรับช าระสินค้า/บริการ ผ่านบริกำรรับค ำส่ังซือ้สินค้ำ/บริกำรผ่ำนแบบฟอร์มกำรส่ังซือ้ (MAIL/E-MAIL/FAX/ 

TELE ORDER) นัน้เป็นการท ารายการแบบ Card not Present (ไม่ได้อ่านค่าจากแถบแม่เหล็ก หรือ Dip Chip ) ซึง่จะไม่ผ่านการตรวจสอบการใช้จ่ายผ่าน
บตัรโดยระบบ Verified by VISA และ/หรือ MasterCard SecureCode และ/หรือ J Secure ของบริษัทบตัรเครดิต แม้ว่าร้านค้าจะได้รับการอนมุตัิวงเงินผ่าน
เคร่ืองรับบัตร และธนาคารได้น าเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ แล้วก็ตาม ผู้ ช าระเงินก็สามารถปฏิเสธค าสั่งซือ้สินค้า/บริการได้ โดยเป็น  
ความรับผิดชอบของร้านค้าทกุกรณีและร้านค้าไม่สามารถโต้แย้งได้ ตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทบตัรเครดิต ดงันัน้ หากธนาคารไม่สามารถเรียกเก็ บเงินตาม
ค าสัง่ซือ้สินค้า/บริการจากผู้ช าระเงินได้ ร้านค้ายินยอมให้ธนาคารด าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้ช าระเงินทนัทีได้ทัง้จ านวนตามจ านวนเงินที่ปรากฏในค าสัง่ซือ้
สินค้า /บริการ และร้านค้าตกลงคืนเงินจ านวนดงักล่าวให้แก่ธนาคารทนัที 

15.5 กรณีร้านค้าที่ประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และที่พกั ร้านค้าจะต้องปฏิบตัิดงันี ้
15.5.1 หากผู้ช าระเงิน No Show ร้านมีสิทธิเรียกเก็บเงินจากผู้ช าระเงินได้เพียง 1 คืน 
15.5.2 เม่ือผู้ช าระเงินเข้าพกั ร้านค้าจะต้องตรวจสอบความถกูต้องสมบรูณ์ของบตัร ตรวจสอบว่าผู้อนญุาตให้ร้านค้ารับช าระด้วยบตัรเป็นเจ้าของ

บัตรจริง หมายเลขบัตรต้องตรงกับหมายเลขบัตรที่ใช้สั่งจอง และชื่อผู้ เข้ าพักต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัตร ก่อนท ารายการ โดยวิธีการตรวจสอบสามารถ
เทียบเคียงได้จากคู่มือร้านค้ารับบตัร และวิธีการรับบตัรตามคู่มือการใช้เคร่ืองอปุกรณ์การรับบตัรที่ธนาคารมอบให้กบัร้านค้า ทัง้นี  ้ร้านค้าจะต้องน าบตัรของ
ผู้ช าระเงินท ารายการ Pre-authorization 

15.6 กรณีร้านค้ายกเลิกการใช้บริการรับค าสัง่ซือ้สินค้า/บริการผ่านแบบฟอร์มการสัง่ซือ้ (MAIL/E-MAIL/FAX/TELE ORDER) หรือยกเลิกการเป็นร้านค้า
กบัธนาคาร ร้านค้าจะต้องด าเนินการดงันี ้

15.6.1 ร้านค้าต้องน าส่ง SALES SLIP ทุกรายการย้อนหลังให้ธนาคาร 13 เดือน และธนาคารจะพิจารณายกเลิกการใช้บัญชีเงินฝากเป็น
หลกัประกนัภายหลงัจากครบก าหนด 6 เดือน ภายใต้หลกัเกณฑ์ของบริษัทบตัรเครดิตและธนาคาร  

15.6.2 หากร้านค้าไม่น าส่ง SALES SLIP หรือน าส่งไม่ครบ ธนาคารจะพิจารณายกเลิกการใช้บญัชีเงินฝากเป็นหลกัประกันภายหลงัจากครบ
ก าหนด 13 เดือน ภายใต้หลกัเกณฑ์ของบริษัทบตัรเครดิตและธนาคาร 
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16. แม้ว่าข้อตกลงฯ ฉบบันีส้ิน้สุดลงไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ร้านค้า/เจ้าของบญัชีตกลงยินยอมให้ข้อ 1.24 และข้อ 1.30 ของข้อตกลงท่ัวไป มีผลใช้
บงัคบัออกไปอีกเป็นเวลา 18 เดือน นบัตัง้แต่วนัที่ข้อตกลงฯ ฉบบันีส้ิน้สดุลง หรือระยะเวลาอ่ืนที่น้อยกว่าตามที่ธนาคารจะพิจารณาเห็นสมควร เพื่อให้ธนาคาร
รอผลการเรียกเก็บจาก SALES SLIP และ/หรือเอกสาร/หลกัฐานอ่ืนใด ที่ยงัเรียกเก็บเงินไม่ได้ทัง้หมดเสียก่อน และ/หรือช าระหนี ้ภาระผูกพนั ค่าเสียหาย และ/
หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ร้านค้ามีหรือจะมีต่อธนาคารภายใต้ข้อตกลงฯ ฉบบันี ้
 

ข้อตกลงเกี่ยวกับกำรรับช ำระด้วยเงินโอน 
 
1. ร้านค้าสามารถรับช าระค่าสินค้า/บริการจากผู้ช าระเงินด้วยเงินโอน โดยผู้ช าระเงินท าค าสัง่โอนและ/หรือช าระค่าสินค้า/บริการโดยหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก
ของผู้ช าระเงินที่มีอยู่กับผู้ ให้บริการเงินโอน หรือด้วยเงินโอน โดยผู้ช าระเงินท าค าสัง่โอนและ/หรือช าระค่าสินค้า/บริการโดยหกัเงินจากบัญชีเงินฝากของ 
ผู้ช าระเงินที่มีอยู่กบัผู้ให้บริการเงินโอนโดยใช้รหสัช าระเงิน ผ่านอปุกรณ์/ช่องทางของธนาคารตามเง่ือนไขรายละเอียดที่ธนาคารก าหนด 
2. ร้านค้าแจ้งราคาสินค้า/บริการให้ผู้ช าระเงินทราบเป็นสกลุเงินบาท (THB)  
3. ร้านค้าส่งข้อมูลรายการสินค้า/บริการ รวมทัง้ข้อมูลการช าระค่าสินค้า/บริการของรายการช าระค่าสินค้า/บริการดังกล่าวมาที่ธนาคาร โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ดงัต่อไปนี ้

3.1 ให้ผู้ช าระเงินแสดงข้อมลูการช าระค่าสินค้า/บริการและแสดงรหสัช าระเงิน ที่ระบขุ้อมลูการช าระค่าสินค้า/บริการตามที่ธนาคารก าหนด เพ่ือให้ร้านค้า
อ่านรหสัช าระเงิน หรือ 

3.2 ร้านค้าแสดงข้อมูลการช าระค่าสินค้า/บริการและแสดงรหสัช าระเงิน ที่ระบุข้อมูลการช าระค่าสินค้า/บริการตามที่ธนาคารก าหนด เพื่อให้ผู้ช าระเงิน
อ่านรหสัช าระเงิน หรือ 

3.3 ร้านค้าแสดงข้อมูลร้านค้า/สินค้าบนบริการ K SHOP หรือแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ธนาคารก าหนด เพื่อให้ผู้ช าระเงินเลือกและท าการช าระ
ค่าสินค้า/บริการด้วยเงินโอน   
4. ร้านค้าตกลงยอมรับว่า ธนาคารไม่มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลใดๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) ข้อมูลการช าระค่าสินค้า/บริการ
และข้อมลู ที่ร้านค้าเป็นผู้ให้ข้อมลู/ผู้ช าระเงินเป็นผู้ระบ ุ 
5. วิธีการและรายละเอียดของการโอนยอดเงินรวมจากการรับช าระค่าสินค้า/บริการด้วยเงินโอน เป็นไปตามที่ระบใุน “ตำรำง Settlement”  
6. เม่ือผู้ช าระเงินท ารายการช าระค่าสินค้า/บริการ และผู้ ให้บริการเงินโอนหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ช าระเงิน ตามจ านวนที่ผู้ช าระเ งินท ารายการแล้ว 
ธนาคารจะน าเงินจ านวนดังกล่าวไปพักในบัญชีของธนาคาร ทัง้นี ้ธนาคารจะน าเงินเ ข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ ตามเงื่อนไขที่ระบุใน “ตำรำง 
Settlement”  
7. หากร้านค้ามีความประสงค์จะ Void ร้านค้าตกลงดงันี ้

 (1) หากเป็นรายการช าระค่าสินค้า/บริการภายหลงัเวลา 00:00 น. ถึง 23:00 น. ร้านค้าจะต้องด าเนินการก่อนการส่งค าขอโอนยอดเงินการรับช าระ 
ค่าสินค้า/บริการ และภายในเวลา Cut-off time ที่ก าหนดใน “ตำรำง Settlement” 

 (2) หากเป็นรายการช าระค่าสินค้า/บริการภายหลงัเวลา 23:00 น. ถึง 00:00 น. ร้านค้าจะต้องด าเนินการก่อนการส่งค าขอโอนยอดเงินการรับช าระ 
ค่าสินค้า/บริการ และภายในเวลา 00:00 น. ของวนัที่มีการท ารายการช าระค่าสินค้า/บริการ ทัง้นี ้หากร้านค้ามีความประสงค์จะ Void ภายหลงัเวลา 00:00 น. 
ของวนัที่มีการท ารายการช าระค่าสินค้า/บริการ ร้านค้าจะต้องด าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้ช าระเงินเองโดยตรง 
      ทัง้นี ้ร้านค้าสามารถ void ได้ภายใต้เง่ือนไขดงัต่อไปนี ้

7.1 หากเป็นกรณีที่ผู้ช าระเงินเป็นผู้สร้างรหสัช าระเงินส าหรับการท ารายการรับช าระค่าสินค้า/บริการ จะสามารถท ารายการ void ค าสัง่โอน และ/หรือ
ช าระค่าสินค้า/บริการ ที่หกัจากบญัชีเงินฝากของผู้ช าระเงินที่มีอยู่กบัธนาคาร ธนาคารพาณิชย์อ่ืน หรือสถาบนัอ่ืนที่เป็นผู้ให้บริการเงินโอนได้  

7.2 หากเป็นกรณีที่ร้านค้าเป็นผู้สร้างรหัสช าระเงินส าหรับการท ารายการรับช าระค่าสินค้า/บริการ จะสามารถท ารายการ void ได้เฉพาะค าสั่งโอน  
และ/หรือช าระค่าสินค้า/บริการ ที่ผู้ช าระเงินหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ช าระเงินที่มีอยู่กับธนาคารเท่านัน้ โดยหากเป็นบญัชีเงิน ฝากที่มีอยู่กับธนาคาร
พาณิชย์อ่ืน หรือสถาบนัอ่ืนที่เป็นผู้ให้บริการเงินโอน หากร้านค้ามีความประสงค์จะ Void ร้านค้าจะต้องด าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้ช าระเงินเองโดยตรง 

7.3 เม่ือธนาคารได้รับค าขอ Void ดงักล่าวแล้ว ธนาคารจะท าการ Void และโอนเงินจ านวนเดียวกนันัน้คืนให้แก่ผู้ช าระเงินต่อไป 
8. ร้านค้าตกลงว่า ร้านค้าไม่สามารถ Refund ได้ทกุกรณี โดยร้านค้าจะต้องด าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้ช าระเงินเองโดยตรง 
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ข้อตกลงเกี่ยวกับกำรรับช ำระด้วย e-wallet 
 
1. ร้านค้าสามารถรับช าระค่าสินค้า/บริการด้วย e-wallet จากผู้ช าระเงินที่เป็นสมาชิกของผู้ให้บริการ e-wallet ผ่านอปุกรณ์/ช่องทาง ตามเง่ือนไขรายละเอียด
ที่ธนาคารก าหนด  
2. กรณีร้านค้ารับช าระค่าสินค้า/บริการด้วย e-wallet ของ Alipay และ/หรือ Tenpay (WeChat Pay) ร้านค้าต้องไม่รับช าระค่าสินค้า/บริการที่ระบุไว้ใน 
“ตำรำงสินค้ำ/บริกำรต้องห้ำม” ดงันี ้

ตำรำงสินค้ำ/บริกำรต้องห้ำม Alipay 
ประเภทธุรกิจ (ภำษำอังกฤษ) ประเภทธุรกิจ (ภำษำไทย) 

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

ข้อมลูที่เป็นอนัตรายต่อความมัน่คงของชาติรวมถึงการส่งเสริมองค์กรก่อการ
ร้ายและกลุ่มหวัรุนแรงการโค่นล้มอ านาจรัฐและการเผยแพร่ความลบัของรัฐ 

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

ข้อมลูที่เป็นการเลือกปฏิบตัิหรือท าให้เสื่อมเสียที่เกี่ยวข้องกบัเชือ้ชาติ, เพศ, 
ศาสนา, ภมิูภาค ฯลฯ 

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

สื่อ สิ่งพิมพ์ภาพและเสียงที่เกี่ยวกบัสิ่งลามกอนาจาร 

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

บริการลามกอนาจารรวมไปถึงการสนทนาทางเพศและการค้าประเวณี 

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

ผลิตภณัฑ์เสริมสมรรถภาพทางเพศ ทีอ่าจท าให้สญูเสียสตสิมัปชญัญะชัว่คราว 
ทัง้แบบรับประทานและใช้ภายนอก 

6. Gambling บริการพนนั 
7. Lottery ล็อตเตอร่ี 
8. Gambling devices and accessories อปุกรณ์การพนนัและอปุกรณ์เสริม 
9. Narcotics and related accessories and paraphernalia ยาเสพติดรวมถึงเคร่ืองมือและอปุกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
10. Anaesthetic and psychotropic drugs ยาชา ยารักษาโรคทางระบบประสาทและจิตเวช  
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
และอปุกรณ์เสริม, อาวธุจ าลอง, กระสนุปืนและวตัถรุะเบดิ) 

12. Military, defence or police equipment อปุกรณ์ทางทหารหรือต ารวจและเคร่ืองป้องกนั 
13. Poisonous or hazardous chemicals สารเคมีที่เป็นพิษหรือเป็นอนัตราย 
14. Explosives and explosive devices วตัถรุะเบิดและอปุกรณ์การท าระเบิด 
15. Flammable and explosive chemicals สารเคมีที่ไวไฟและระเบิดได้ 
16. Radioactive materials วตัถดุิบกมัมนัตภาพรังสี 
17. Asbestos and products containing asbestos แร่ใยหินและผลิตภณัฑ์ที่มีแร่ใยหิน 
18. Ozone depleting materials วตัถดุิบทีท่ าลายชัน้บรรยากาศโอโซน 
19. Highly toxic pesticides สารเคมีกาจดัศตัรูพืชที่มีระดบัความเป็นพิษสงู 
20. Fireworks and firecrackers ดอกไม้ไฟและพล ุ
21. Medical toxic drugs, radiopharmaceuticals and special 
pharmaceutical products 

ยาที่มีพิษ, เภสชัรังสีและผลิตภณัฑ์ยาพิเศษ 

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

ผลิตภณัฑ์เสริมสมรรถภาพทางเพศ, ยาลดน า้หนกัและผลิตภณัฑ์เพ่ือสขุภาพที่
มีส่วนผสมของสารต้องห้าม 

23. Fetal gender determination products or services ผลิตภณัฑ์หรือบริการเพื่อก าหนดเพศทารกในครรภ์ 
24. Surrogacy services บริการรับตัง้ครรภ์แทน 
25. Online sale of prescription medicines การขายยาควบคมุพิเศษที่ต้องใช้ใบสัง่แพทย์ออนไลน์ 
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ตำรำงสินค้ำ/บริกำรต้องห้ำม Alipay 
ประเภทธุรกิจ (ภำษำอังกฤษ) ประเภทธุรกิจ (ภำษำไทย) 

26. Online sale of medical services, including vaccination, 
medical consulting, hypnotherapy, plastic surgery, nutriology, 
massage 

บริการทางการแพทย์แบบออนไลน์ รวมทัง้ การฉีดวคัซีน การให้ค าปรึกษา
ทางการแพทย์ การสะกดจติบ าบดั การท าศลัยกรรมพลาสติก  โภชนวิทยาและ
การนวด 

27. COVID-19 test kits ชดุอปุกรณ์ตรวจโควิด-19 
28. Online sale of tobacco including cigarettes การขายบหุร่ีและยาสบูผ่านระบบออนไลน์ 
29. Online sale of electronic cigarettes, electronic cigarette 
liquids 

การขายบหุร่ีไฟฟ้าและน า้ยาบหุร่ีไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ 

30. Online sale of tobacco-making material and machineries การขายวตัถดุิบรวมถึงเคร่ืองท าบหุร่ีและยาสบูผา่นระบบออนไลน์ 
31. Human organs, body parts and remains อวยัวะ ชิน้ส่วนและซากศพของมนษุย์ 
32. Protected species สตัว์และพืชที่ได้รับการคุ้มครอง 
33. Seeds เมล็ดพนัธุ์พืช 
34. Archaeological and cultural heritage relics โบราณวตัถแุละที่เกี่ยวกบัวฒันธรรมประเพณี 
35. Trading in tax invoices issued within the PRC การซือ้ขายใบก ากบัสินค้าที่ออกในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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) 

ผลิตภณัฑ์และบริการทางธนาคาร (รวมถึงบริการเงินกู้ทกุประเภท) 

40. Insurance products and platforms ผลิตภณัฑ์และแพลตฟอร์มประกนัภยั 
41. Stocks and securities หุ้นและหลกัทรัพย์ 
42. Mutual Funds กองทนุรวม 
43. Pawn services บริการรับจ าน า 
44. Illegal sale of financial information (e.g. bank accounts, 
bank cards) 

การขายข้อมลูทางการเงินทีผ่ิดกฎหมาย (เช่น บญัชีธนาคาร บตัรธนาคาร) 

45. Sale of payment acceptance terminals การขายผลิตภณัฑ์รับช าระเงิน 
46. Trading or sale of virtual currencies (e.g. Bitcoin, Litecoin) การซือ้ขายหรือขายสกลุเงินเสมือนจริง (เช่น บิทคอยน์, ไลท์คอยน์) 
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 บริการให้สินเช่ือโดยตรงระหว่างผใูห้สนิเช่ือและผู้ขอสินเช่ือผ่านแพลตฟอร์ม

ออนไลน์  (P2P) 
54. Crowd funding การระดมทนุสาธารณะผา่นเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
55. Multi-purpose stored value cards บตัรเงินสดอิเล็กทรอนิกส ์
56. Other financial products and intermediary services (e.g. 
guarantee and trust services) 

ผลิตภณัฑ์ทางการเงินอ่ืนๆและบริการสื่อกลางต่าง ๆ (เช่น การค า้ประกนัและ
บริการสินเช่ือ) 

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

ซอฟต์แวร์หรือผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวข้องกบัการซือ้ขายผลิตภณัฑ์ทางการเงินและ
ข้อมลูด้านการลงทนุ 
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ตำรำงสินค้ำ/บริกำรต้องห้ำม Alipay 
ประเภทธุรกิจ (ภำษำอังกฤษ) ประเภทธุรกิจ (ภำษำไทย) 

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

บริการหรือผลิตภณัฑ์ที่ละเมิดความเป็นส่วนตวั (เช่น การสืบดกูิจกรรม
ออนไลน์) 

60. Malwares, hacking services or accessories มลัแวร์ บริการหรืออปุกรณ์ที่เกี่ยวกบัการเจาะเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่าง
ผิดกฎหมาย 

61. Illegal tools (e.g. lock picking tools and accessories) เคร่ืองมือและอปุกรณ์ที่ผิดกฎหมาย (เช่น อปุกรณ์สะเดาะกญุแจและอปุกรณ์
อ่ืน) 

62. Descramblers and other items that can be used to gain 
unauthorized access to television programming (such as 
satellite and cable TV) 

ตวัถอดสญัญาณและอปุกรณ์ทีส่ามารถใช้ในการเข้าถึงรายการโทรทศัน์โดย
ไม่ได้รับอนญุาต (เช่น ทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี) 

63. VPN service บริการ VPN (เครือข่ายส่วนตวัเสมือน) 
64. Mass distribution equipment, software and services การจดัจ าหน่ายอปุกรณ์, บริการและซอฟต์แวร์แบบขายส่ง 
65. Illegal publication of certificates or carving of stamps การออกใบรับรอง  หรือตราประทบัรับรองที่ผิดกฎหมาย 
66. Services to facilitate plagiarism and examination fraud บริการที่เอือ้ต่อการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยการคดัลอกวรรณกรรม 

และการโกงการสอบ 
67. Personal privacy information and corporate internal data ข้อมลูส่วนบคุคลและข้อมลูภายในของบริษัท 
68. Debt collection services บริการทวงหนี ้
69. Goods or services used to improperly obtain traffic or 
popularity 

สินค้าหรือบริการทีใ่ช้เพ่ือให้ได้มาซึง่การเข้าชมหรือความนิยมอย่างไม่
เหมาะสม 

70. Real estate (including intermediaries) อสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงนายหน้า ตวัแทน 
71. Crude oil น า้มนัดิบ 
72. Sale of animals, plants or products with contagious and 
hazardous diseases 

การขายสตัว์ พืช หรือสิ่งที่มีโรคติดต่อและเป็นอนัตราย 

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

การขายสตัว์ พืช หรือผลิตภณัฑ์ที่มาจากพืน้ที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคระบาด 

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

การขาย การขายซ า้หรือจดัจ าหน่ายบตัรเข้างานโดยไม่มีใบอนญุาต (เช่น งาน
แข่งขนักีฬาโอลิมปิก หรือตัว๋ World Expo) 

79. All religious websites, publications or accessories เว็บไซต์ที่เกี่ยวกบัศาสนา สื่อสิ่งตีพิมพ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง 
80. Online cemeteries and ancestry worshipping สสุานออนไลน์และการบชูาบรรพบรุุษ 
81. Immigration services (including agents and intermediaries) บริการเกี่ยวกบัคนเข้าเมือง (รวมถึงไปนายหน้าและตวัแทนตา่งๆ) 
82. Auction sites and services บริการการประมลู 
83. Superstition services (e.g. Feng Shui, fortune-telling or tarot 
divination services) 

บริการทางความเชื่อ (เช่น บริการด้านฮวงจุ้ย, ดดูวง หรือการท านายโชคชะตา
ด้วยไพ่ทาโรต์) 

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

การขายรถยนต์หรือรถยนต์มือสอง เรือและเคร่ืองบิน (ยกเว้นอปุกรณ์เสริม) 

85. Webcast and live streaming services (being activities that 
release real-time information to the public in the form of video, 

บริการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์และช่องทางต่างๆ (กิจกรรมที่เผยแพร่ข้อมลู
แบบเรียลไทม์สู่สาธารณะผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ทัง้ในรูปแบบวีดีโอ เสียง 
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ตำรำงสินค้ำ/บริกำรต้องห้ำม Alipay 
ประเภทธุรกิจ (ภำษำอังกฤษ) ประเภทธุรกิจ (ภำษำไทย) 

audio, graphics and words via internet (excluding sale of 
goods via webcasting on e-commerce platforms)) 

รูปภาพ และค าพดู (ยกเว้นการถ่ายทอดสดขายสินค้าบนแพลตฟอร์ม 
อีคอมเมิร์ซ) 

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

การบริจาคเพ่ือการกศุล ของที่ให้โดยไม่มีการตอบแทน และกองทนุสงเคราะห์ 
(ยกเว้นรายการที่ผา่นการพิจารณาแล้ว) 

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

สินค้าหรือบริการอ่ืน ๆ ทีล่ะเมิดกฎหมายและข้อบงัคบัของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลเสียต่อช่ือเสียงของอาลีบาบากรุ๊ป 

 
ตำรำงสินค้ำ/บริกำรต้องห้ำม Tenpay (WeChat Pay) 

ประเภทธุรกิจ (ภำษำอังกฤษ) ประเภทธุรกิจ (ภำษำไทย) 
1. Payday loans เงินกู้ระยะสัน้ 
2. Stock and securities หุ้นและหลกัทรัพย์ 
3. Mutual Funds กองทนุรวม 
4. Insurance products and services ผลิตภณัฑ์และบริการประกนัภยั 
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 

ผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงิน รวมถึงทรัสต์ หรือบริการจดัการสินทรัพย์ 
หรือผลิตภณัฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกบัการขายเช็คเดินทาง ธนาณตัิ หรือ
เงินตราต่างประเทศ 

6. Foreign exchange services or check cashing businesses บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกิจรับแลกเช็ค 
7. Peer to peer (P2P) lending services บริการให้สินเช่ือโดยตรงระหว่างผู้ให้สนิเช่ือและผู้ขอสินเช่ือผ่านแพลตฟอร์ม

ออนไลน์  (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 

รายการที่เกี่ยวข้องกบัการซือ้ประกนัแบบบ านาญ (annuities)หรือสญัญา
ลอตเตอรี ระบบการผ่อนจ่าย* การธนาคารนอกประเทศ หรือธุรกรรมเพ่ือให้กู้
หรือรีไฟแนนซ์หนีจ้ากบตัรเครดิต  
 *หมายถึง การว่างมดัจ าจองซือ้สินค้า ซึง่คือระบบการซือ้สินค้าโดยการ
จ่ายเงินมดัจ านวนหนึ่งเพื่อจองสินค้านัน้ไว้ และจะได้สินค้าก็ต่อเม่ือได้จ่ายเงิน
ครบทัง้หมดแล้ว 

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

การซือ้ขายหรือจดัจ าหน่ายสกลุเงิน (ทัง้เงินหยวน และเงินตราต่างประเทศ) 

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

สื่อลามกอนาจาร ทัง้สิ่งพิมพ์ 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 าหรับผู้ใหญ่หรือบริการที่เกี่ยวข้องกบัผู้ใหญ่ รวมถึง
บริการเพื่อนเที่ยว การนวดส าหรับผู้ใหญ่ หรือบริการความบนัเทิงอ่ืนๆ ส าหรับ
ผู้ใหญ่ นกัแสดงหนงัส าหรับผู้ใหญ่ โดยไม่ค านึงถึงรสนิยมทางเพศ 

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

การพนนัหรือการเดิมพนั รวมถึงลอตเตอรี ชิปเกมคาสิโน การเดิมพนันอก
เส้นทาง การเป็นสมาชิกบนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกบัการพนนัและการ
เดิมพนัในการแข่งขนั 

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

การขายยาโดยไม่มีอ านาจตามกฎหมาย เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่ถกูกฎหมาย 
หรืออปุกรณ์การเสพยาหรือผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ที่เสี่ยงต่อความปลอดภยัของ
ผู้บริโภค 
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ตำรำงสินค้ำ/บริกำรต้องห้ำม Tenpay (WeChat Pay) 
ประเภทธุรกิจ (ภำษำอังกฤษ) ประเภทธุรกิจ (ภำษำไทย) 

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

ผลิตภณัฑ์หรือบริการที่ท าการตลาดหรือโฆษณาโดยใช้วิธีการขายที่หลอกลวง
หรือไม่เป็นธรรม 

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

เคร่ืองกระสนุอาวธุปืนหรือชิน้ส่วนอาวธุปืนหรืออปุกรณ์เสริม รวมถึงแต่ไม่
จ ากดัเพียงอปุกรณ์ในทางการทหารหรือต ารวจ 

17. Consumer Credit Reporting Agencies ตวัแทนรายงานข้อมลูเครดิตผู้บริโภค 
18. Sales of personal information (e.g. identity card information) การขายข้อมลูสว่นบคุคล (เช่นข้อมลูบตัรประจ าตวัประชาชน) 
19. Services or products that infringe on personal privacy (e.g. 
online activity monitoring) 

บริการหรือผลิตภณัฑ์ที่ละเมิดความเป็นส่วนตวั (เช่น การสืบดกูิจกรรม
ออนไลน์) 

20. Sales of valid or synthetic government IDs and documents การขายข้อมลูและเอกสารไม่ว่าจะจริงหรือเท็จของรัฐบาล 
21. Credit protection or identity theft protection services บริการคุ้มครองสินเช่ือหรือป้องกนัการโจรกรรมเอกลกัษณ์บคุคล 
22. Illegal sale of financial information (e.g. bank accounts, 
bank cards) 

การขายข้อมลูทางการเงินทีผ่ิดกฎหมาย (เช่น บญัชีธนาคาร บตัรธนาคาร) 

23. Rare wildlife (living things), Rare wildlife products 
(specimens, etc.) 

สตัว์ป่าหายาก (สิ่งมีชีวิต) ผลิตภณัฑ์จากสตัวป่์าหายาก (ตวัอย่าง ฯลฯ) 

24. Smuggled goods สินค้าลกัลอบน าเข้า 
25. Human organs อวยัวะมนษุย์ 
26. Virtual Currencies สกลุเงินเสมือน 
27. Tobacco products (on line) ขายผลิตภณัฑ์ยาสบู (ออนไลน์) 
28. Trading or sale of digital or crypto- currencies (e.g. Bitcoin, 
Litecoin) 

การซือ้ขายหรือการขายสกลุเงินดิจิทลัหรือสกลุเงินคริปโต (เช่น บิทคอยน์, ไลท์
คอยน์) 

29. Certain weapons or knives regulated under Applicable Law อาวธุหรือมีดบางอย่างที่มีกฎหมายควบคมุ 
30. Poisonous or hazardous chemicals สารเคมีที่เป็นพิษหรือสารเคมีที่เป็นอนัตราย 
31. Counterfeit goods or currency สินค้าปลอมแปลงหรือสกลุเงินปลอม 
32. Counterfeit or replica food products ผลิตภณัฑ์อาหารลอกเลียนแบบหรืออาหารปลอม 

33. Antiques and arts，Antique reproduction shops โบราณวตัถแุละงานศิลปะ และร้านขายสินค้าของโบราณ 

34. Precious metals and rare earth minerals โลหะมีค่า และแร่โลหะหายาก 

35. Crude oil，Petroleum and Petroleum Products น า้มนัดิบ ปิโตรเลียม และผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 

36. Boat dealers, Car Sales ตวัแทนจ าหน่ายเรือ การขายรถ 
37. Pawn Shops and Salvage Yards ร้านจ าน า และร้านขายอะไหล่เก่า 
38. Software or products related to trading of financial products 
and information 

ซอฟต์แวร์หรือผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวข้องกบัการซือ้ขายผลิตภณัฑ์และข้อมลูทาง
การเงิน 

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

การถอนเงินสดจากแหล่งเงินทนุเครดติ  (เช่น บตัรเครดิต)  

41. Rebate or cashback services บริการการส่วนลดหรือเครดติเงินคืน 

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 

ผลิตภณัฑ์หรือบริการทีป่ระมวลผลป๊อปอพั หรือมี สนบัสนนุ อ้างอิงหรือ
เช่ือมโยงไปยงัสปายแวร์ มลัแวร์ ไวรัส แบ็คดอร์ โปรแกรมที่ท าให้อปุกรณ์หยดุ
ท างานรวมถึงการติดตัง้โปรแกรมอ่ืน ๆ 

43. Real estate service บริการอสงัหาริมทรัพย์ 
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ตำรำงสินค้ำ/บริกำรต้องห้ำม Tenpay (WeChat Pay) 
ประเภทธุรกิจ (ภำษำอังกฤษ) ประเภทธุรกิจ (ภำษำไทย) 

44. Auction sites and services บริการการประมลู 

45. Pawn services บริการการจ าน า 
46. Collection agencies บริษัททวงหนี ้
47. Surrogacy services บริการรับตัง้ครรภ์แทน 
48. Hacking services บริการเจาะระบบ (hacking) 
49. Safe deposit services บริการตู้นิรภยั 
50. Legal services and attorneys บริการทางกฎหมายและทนายความ 
51. Accounting, auditing and bookkeeping services บริการตรวจสอบบญัชีและการท าบญัชี 
52. Counselling services — debt, marriage and personal บริการให้ค าปรึกษาเร่ืองหนี ้การแต่งงาน และเร่ืองส่วนตวั 
53. Immigration Service บริการตรวจคนเข้าเมือง 
54. Timeshares การซือ้สิทธ์ิในการใช้อสงัหาริมทรัพย์ในช่วงเวลาที่ก าหนด 
55. Charitable and social service organizations องค์กรการกศุลและบริการทางสงัคม 
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 าระเงินประกนัและกรมธรรม์ค า้ประกนัผู้ ต้องหา 
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 

รายการที่สนบัสนนุแผนธุรกิจพีระมิด หรือแชร์ลกูโซ่ โปรแกรมแมทริกซ์ แผน
ธุรกิจรวยทนัใจอ่ืน 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  หรือยาตามใบสัง่แพทย์ ยาที่
ไม่ขึน้ทะเบียนตามกฎหมาย 

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

หมวดหมู่อ่ืนๆ หรือผู้ช าระเงินที่ WeChat Pay ตดัสินว่าห้ามใช้ โดยดลุยพินิจ
ของ WeChat Pay แต่เพียงผู้ เดียว เพื่อวตัถปุระสงค์ในการควบคมุความเสี่ยง 

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

หมวดหมู่อ่ืนใดที่อาจละเมิดกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎีกาและ / 
หรือข้อบงัคบัใดๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นครัง้คราว 

 

3. ร้านค้าตกลงและรับทราบว่า ผู้ช าระเงินจะต้องมีคณุสมบตัิตามที่ระบไุว้ดงันี ้
3.1 เป็นสมาชิกของผู้ให้บริการ e-wallet และต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขทัง้หมดที่ผู้ให้บริการ e-wallet แต่ละรายก าหนด 
3.2 มีโทรศัพท์เคลื่อนที่และ/หรือแท็บเล็ตและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตัง้ระบบการช าระค่าสินค้า/บริการโดย e-wallet ของผู้ ให้บริการ  

e-wallet รายนัน้ๆ และมีสญัญาณอินเตอร์เน็ตที่สามารถรองรับการช าระค่าสินค้า/บริการผ่านระบบ e-wallet ของผู้ให้บริการ e-wallet รายนัน้ๆ 
4. ในการรับช าระค่าสินค้า/บริการผ่านระบบของผู้ให้บริการ e-wallet แต่ละครัง้ ร้านค้าจะต้องด าเนินการดงันี ้

4.1 ร้านค้าตรวจสอบและรับ e-wallet ซึง่มีลกัษณะตามที่ธนาคารได้แจ้งให้ร้านค้าทราบเป็นคราวๆ โดยที่ e-wallet จะต้องยงัไม่หมดอาย ุ
4.2 ร้านค้าแจ้งราคาสินค้า/บริการ ให้ผู้ช าระเงินทราบเป็นสกลุเงินบาท (THB) 
4.3 ร้านค้าส่งข้อมูลรายการสินค้า/บริการ รวมทัง้ข้อมูลการช าระค่าสินค้า/บริการของรายการช าระค่าสินค้า/บริการดงักล่าวมาที่ธนาคาร เพื่อขออนุมตัิ

การช าระค่าสินค้า/บริการจากผู้ให้บริการ e-wallet โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดงัต่อไปนี ้
4.3.1 ให้ผู้ช าระเงินแสดงข้อมูลการช าระค่าสินค้า/บริการและแสดงรหสัช าระเงิน ที่ระบุข้อมูลการช าระค่าสินค้า/บริการตามที่ธนาคารก าหนด 

เพ่ือให้ร้านค้าอ่านรหสัช าระเงิน หรือ 
4.3.2 ร้านค้าแสดงข้อมูลการช าระค่าสินค้า/บริการและแสดงรหสัช าระเงิน ที่ระบุข้อมูลการช าระค่าสินค้า/บริการตามที่ธนาคารก าหนด เพื่อให้ 

ผู้ช าระเงินอ่านรหสัช าระเงิน 
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4.3.3 ร้านค้าแสดงข้อมูลร้านค้า/สินค้าบนบริการ K SHOP หรือแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ธนาคารก าหนด เพื่อให้ผู้ช าระเงินเลือกและท า
การช าระค่าสินค้า/บริการด้วย e-wallet    
5. ร้านค้าตกลงยอมรับว่า ธนาคารไม่มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลใดๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ ไม่จ ากัดเพียง) ข้อมูลการช าระค่าสินค้า/บริการ
และข้อมลูที่ได้รับจากรหสัช าระเงิน ที่ร้านค้าเป็นผู้ให้ข้อมลู/ผู้ช าระเงินเป็นผู้ระบุ 
6. วิธีการและรายละเอียดของการโอนยอดเงินรวมจากการรับช าระค่าสินค้า/บริการด้วย e-wallet เป็นไปตามที่ระบใุน “ตำรำง Settlement”  
7. เม่ือผู้ช าระเงินท ารายการช าระค่าสินค้า/บริการ และร้านค้าได้ส่งค าสัง่ขอโอนยอดเงินตามเง่ือนไขที่ระบใุน “ตำรำง Settlement” แล้ว ธนาคารจะสรุปยอด
การช าระค่าสินค้า/บริการและส่งข้อมลูการรับช าระค่าสินค้า/บริการให้กบัผู้ให้บริการ e-wallet และธนาคารจะน าเงินเข้าบญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัรฯ ตาม
เง่ือนไขที่ระบใุน “ตำรำง Settlement”  
8. ร้านค้าตกลงว่า กรณีที่ผู้ช าระเงินช าระค่าสินค้า/บริการด้วย e-wallet ที่ออกหรือร่วมออกโดยธนำคำร หากร้านค้ามีความประสงค์จะ Void ร้านค้าจะต้อง
ด าเนินการก่อนการส่งค าขอโอนยอดเงินการรับช าระค่าสินค้า/บริการ และภายในเวลา Cut-off time ที่ก าหนดใน “ตำรำง Settlement” โดยร้านค้าสามารถ
ด าเนินการผ่านช่องทางที่ธนาคารก าหนด เม่ือธนาคารได้รับค าขอ Void ดงักล่าวแล้ว ธนาคารจะท าการ Void และโอนเงินจ านวนเดียวกนันัน้คืนให้แก่ผู้ช าระ
เงินต่อไป ทัง้นี ้หากร้านค้ามีความประสงค์จะ Void ภำยหลังจากการส่งค าขอโอนยอดเงินการช าระค่าสินค้า/บริการ หรือ ภายหลงัเวลา Cut-off time (กรณี
ไม่ได้ส่งค าขอโอนยอดเงินการรับช าระค่าสินค้า/บริการ) หรือร้านค้ามีความประสงค์จะ Refund ร้านค้าจะต้องด าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้ช าระเงินเองโดยตรง 

กรณีที่ผู้ ช าระเงินช าระค่าสินค้า/บริการด้วย e-wallet ที่ออกหรือร่วมออกโดยธนาคารพาณิชย์อ่ืน และ/หรือโดยบริษัทอ่ืนหรือสถาบันอ่ืนที่เป็น 
ผู้ ให้บริการ e-wallet ที่ไม่ใช่ Alipay และ Tenpay (WeChat Pay) หากร้านค้ามีความประสงค์จะ Void หรือ Refund ร้านค้าจะต้องด าเนินการคืนเงินให้แก่ 
ผู้ช าระเงินเองโดยตรง 

กรณีที่ผู้ช าระเงินช าระค่าสินค้า/บริการด้วย e-wallet ที่ออกหรือร่วมออกโดย Alipay และ Tenpay (WeChat Pay) หากร้านค้ามีความประสงค์จะ 
Void หรือ Refund หรือร้านค้าลดราคาสินค้า/บริการให้ในภายหลงั ร้านค้าตกลงจะไม่คืนเป็นเงินสด เช็ค และ/หรือตราสารหนีอ่ื้นแก่ผู้ช าระเงินแต่ร้านค้า  
ตกลงจะท าหนงัสือแจ้งคืนตามแบบฟอร์มที่ธนาคารก าหนด ส่งให้แก่ธนาคาร และยินยอมช าระเงินจ านวนดงักล่าว ซึง่ธนาคารได้จ่ายเงิน และ/หรือน าเงินเข้า
บญัชีเงินฝากให้ร้านค้าแล้ว หรือยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากที่ระบไุว้ในใบสมคัรฯ หรือบญัชีอ่ืนใดที่ร้านค้าแจ้งเปลี่ยนแปลงในภายหลงั และ/
หรือบญัชีอ่ืนใดที่ร้านค้า/เจ้าของบญัชีมีอยู่กับธนาคาร คืนให้แก่ผู้ ให้บริการ e-wallet เพื่อให้ผู้ ให้บริการ e-wallet คืนเงินดงักล่าวให้กับผู้ช าระเงิน ในกรณี
ข้างต้น ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ผู้ช าระเงินด าเนินการภายใน 90 วนันับแต่วนัที่มีการท ารายการซือ้สินค้า/บริการนัน้ๆ และร้านค้าตกลงว่า ธนาคารไม่ต้องคืน
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บจากร้านค้าไว้แล้วแต่ประการใด ทัง้นี ้ในกรณีที่ร้านค้าไม่ต้องการรับคืนสินค้าที่ผู้ช าระเงินซือ้ หรือ ตกลงสัง่ซือ้แล้ว ให้เขียน
ค าว่า “NO REFUND” (ไม่รับคืนสินค้า) หรือข้อความที่มีความหมายอย่างเดียวกนั ลงในใบเสร็จรับเงินทกุแผ่น และติดป้ายให้ผู้ช าระเงินทราบชดัเจน  
 

ข้อตกลงเกี่ยวกับ K Point  
 

1. ร้านค้าสามารถรับ K Point จากผู้ช าระเงินเพ่ือเป็นส่วนลดในการช าระค่าสินค้า/บริการ ผ่านอปุกรณ์/ช่องทาง ตามเง่ือนไขรายละเอียดที่ธนาคารก าหนด  
2. ในการรับ K Point แต่ละครัง้ ร้านค้าจะต้องด าเนินการดงันี ้

2.1 ร้านค้าแจ้งราคาสินค้า/บริการ ให้ผู้ช าระเงินทราบเป็นสกลุเงินบาท (THB) 
2.2 ร้านค้าส่งข้อมลูรายการสินค้า/บริการ รวมทัง้ข้อมลูการใช้ K Point มาที่ธนาคาร เพ่ือขออนมุตัิรับส่วนลดในการช าระค่าสินค้า/บริการ จากผู้ให้บริการ 

K Point โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดงัต่อไปนี ้
2.2.1 กรณีการแลก K Point ผ่านเคร่ืองรับบตัร 

2.2.1.1 ให้ผู้ช าระเงินรูดหรือเสียบบตัรเครดิตที่เคร่ืองรับบตัร หรือ 
2.2.1.2 ร้านค้าแสดงข้อมลูการช าระค่าสินค้า/บริการและแสดงรหสัช าระเงิน ที่ระบขุ้อมลูการช าระค่าสินค้า/บริการตามที่ธนาคารก าหนด 

เพื่อให้ผู้ช าระเงินอ่านรหสัช าระเงิน (การรับ K Point เพื่อเป็นส่วนลดในการช าระค่าสินค้า/บริการด้วยวิธีนี ้ถือว่าเป็นการช าระค่าสินค้า/บริการด้วยเงินโอน 
โดยให้ใช้ข้อตกลงเกี่ยวกบัเงินโอนมาใช้บงัคบั)  

2.2.2 กรณีการแลก K Point ผ่าน K SHOP (การรับ K Point เพื่อเป็นส่วนลดในการช าระค่าสินค้า/บริการด้วยวิธีนี ้ถือว่าเป็นการช าระค่าสินค้า/
บริการด้วยเงินโอน โดยให้ใช้ข้อตกลงเกี่ยวกบัเงินโอนมาใช้บงัคบั) 

2.2.2.1 ร้านค้าแสดงข้อมลูการช าระค่าสินค้า/บริการและแสดงรหสัช าระเงิน ที่ระบขุ้อมลูการช าระค่าสินค้า/บริการตามที่ธนาคารก าหนด 
เพ่ือให้ผู้ช าระเงินอ่านรหสัช าระเงิน 

2.2.2.2 ร้านค้าแสดงข้อมูลร้านค้า/สินค้าบนบริการ K SHOP หรือแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ธนาคารก าหนด เพื่อให้ผู้ช าระเงิน
เลือกและท าการช าระค่าสินค้า/บริการด้วย K Point       
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3. ผู้ช าระเงินสามารถใช้ K Point เพื่อเป็นส่วนลดในค่าสินค้า/บริการ ได้ ซึง่ปัจจบุนัมีอตัราการใช้ K Point ดงันี ้ 
3.1 แลก K Point เป็นส่วนลด ทกุ 1,000 คะแนน แทนเงิน 100 บาท  
3.2 แลก K Point เท่ายอดช าระ เป็นส่วนลด 10% ของยอดช าระ 
3.3 แลก K Point เป็นส่วนลดในอตัราตามจ านวนที่ธนาคารตกลงกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ (เฉพาะกรณีที่ร้านค้ารับบตัรที่ออกร่วมโดยธนาคารและพนัธมติร

ทางธุรกิจ) 
ในกรณีที่อตัราการใช้ K Point เป็นส่วนลดในการช าระค่าสินค้า/บริการ ไม่เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 3.1 และ/หรือข้อ 3.2 ของข้อตกลงเกี่ยวกับ  

K Point ข้างต้น ร้านค้าจะต้องท าข้อตกลงเพิ่มเติมให้ไว้ต่อธนาคารตามแบบและวิธีการที่ธนาคารก าหนด และให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ 
ข้อตกลงฯ ฉบบันีด้้วย ทัง้นี ้ธนาคารจะน าเงินเข้าบญัชีเงินฝากที่ระบุในใบสมคัรฯ ตามจ านวนเงินที่ค านวณได้จากอตัราที่ระบุข้างต้น หกัด้วยภาษีหกั ณ ที่จ่าย 
และภาษีมลูค่าเพ่ิม (หากมี) ทัง้นี ้เป็นไปตามรูปแบบและวิธีการที่ธนาคารก าหนด  
4. ในกรณีที่มีมลูค่าส่วนต่างของราคาสินค้า/บริการ ซึง่ผู้ช าระเงินจะต้องช าระเงินเพิ่มเติมจากราคาสินค้า/บริการภายหลงัจากที่ผู้ช าระเงินแลก K Point เป็น
ส่วนลดแล้ว ผู้ช าระเงินสามารถช าระมูลค่าส่วนต่างได้โดยช าระผ่านเคร่ืองมือการช าระเงินต่างๆ ตามที่ธนาคารก าหนดได้จนครบถ้วนเต็มราคาส าหรับ 
ค่าสินค้า/บริการนัน้ๆ  
5. ห้ามร้านค้ารับ K Point จากผู้ช าระเงินเพื่อเป็นส่วนลดในการช าระค่าสินค้าประเภทเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ หรือเคร่ืองดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 
รวมอยู่ด้วย และ/หรือสินค้า/บริการที่กฎหมายห้ามการส่งเสริมการขาย หรือขดัต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือศีลธรรมอนัดีงามของประชาชน 
6. ร้านค้าตกลงว่า กรณีที่ผู้ช าระเงินใช้ K Point เป็นส่วนลดในการช าระค่าสนิค้า/บริการ หากร้านค้ามีความประสงค์จะ Void หรือ Refund ร้านค้าจะสามารถ 

Void หรือ Refund K Point ได้แบบเต็มจ านวนเท่านัน้ ร้านค้าไม่สามารถ Void หรือ Refund K Point บางส่วนได้  

หากร้านค้ามีความประสงค์จะ Void ร้านค้าจะต้องด าเนินการก่อนการส่งค าขอโอนยอดเงินการรับช าระค่าสินค้า/บริการเงิน และภายในเวลา  
Cut-off time ที่ก าหนดใน “ตำรำง Settlement” โดยร้านค้าสามารถด าเนินการผ่านช่องทางที่ธนาคารก าหนด เม่ือธนาคารได้รับค าขอ Void ดงักล่าวแล้ว 
ธนาคารจะด าเนินการตามขัน้ตอนและกระบวนการของธนาคารต่อไป  

ทัง้นี ้หากร้านค้ามีความประสงค์จะ Void ภายหลงัจากการส่งค าขอโอนยอดเงินการช าระค่าสินค้า/บริการ หรือ ภายหลงัเวลา Cut-off time (กรณี

ไม่ได้ส่งค าขอโอนยอดเงินการรับช าระค่าสินค้า/บริการ) หรือในกรณีที่ร้านค้ายินยอมให้ผู้ช าระเงิน Refund ร้านค้าตกลงจะไม่คืนเป็นเงินสด เช็ค และ/หรือ

ตราสารหนีอ่ื้น แก่ผู้ช าระเงิน แต่ร้านค้าตกลงจะท าหนงัสือแจ้งคืนตามแบบฟอร์มที่ธนาคารก าหนดส่งให้แก่ธนาคาร และร้านค้า/เจ้าของบญัชียินยอมคืนเงิน

จ านวนดงักล่าว ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงิน และ/หรือน าเงินเข้าบญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัรฯ ให้ร้านค้าแล้วนัน้ให้แก่ธนาคารเพื่อด าเนินการตามขัน้ตอนและ

กระบวนการของธนาคารต่อไปได้   

7. ภายใต้ข้อตกลงฯ ข้อ 1.3 ของข้อตกลงเกี่ยวกับกำรให้บริกำรอุปกรณ์และช่องทำงรับช ำระค่ำสินค้ำ/บริกำร ร้านค้าตกลงว่า หากผู้ช าระเงินปฏิเสธ
รายการใดและรายการนัน้ร้านค้าได้ท า SALES SLIP ที่เก็บไว้สูญหาย หรือไม่สามารถค้นหา SALES SLIP ให้กับธนาคารตามที่ธนาคารร้องขอ หรือร้านค้า 
ไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันหกัล้างการปฏิเสธรายการที่แจ้งโดยผู้ช าระเงินให้จนเป็นที่พอใจแก่ธนาคารได้ ร้านค้ายินยอมคืนเงินตามจ านวนเท่ากับ
จ านวนที่ธนาคารจ่ายให้แก่ร้านค้า พร้อมทัง้ดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี นบัแต่วนัที่ธนาคารจ่ายเงินให้แก่ร้านค้า  
8. เม่ือเร่ิมด าเนินโครงการ K Point ธนาคารจะด าเนินการประชาสมัพนัธ์ต่อสาธารณะผ่านสื่อต่างๆ ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ 
ในการด าเนินโครงการ K Point  ทัง้นี ้กรณีดงักล่าวธนาคารสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคาร
กสิกรไทยจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อดงักล่าวของธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย 

ทัง้นี ้ในการด าเนินการประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อดงักล่าวของธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ร้านค้าตกลงให้ธนาคารและ/หรือ 
กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยมีสิทธิใช้ชื่อทางการค้า และเคร่ืองหมายการค้าของร้านค้าได้ ตลอดจนให้ธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคาร
กสิกรไทยมีสิทธิอ้างเงื่อนไขรายละเอียดในข้อตกลงฯ ฉบับนีไ้ด้ตามที่ธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยเห็นสมควร เพื่อให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ในการด าเนินโครงการ K Point 
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ตำรำงอัตรำค่ำธรรมเนียม/ค่ำใช้จ่ำย/ค่ำปรับ 
1. อตัราค่าใช้จ่ายสงูสดุไม่เกิน 

ประเภทอปุกรณ์รับช าระค่าสินค้า/บริการ 
ค่าบริการ SIM CARD/เดือน 

*ร้านค้าเป็นผู้ช าระค่าบริการ SIM 
CARD กบัผู้ให้บริการทกุเดือน 

ค่า SALES SLIP และ/หรือ 
ค่าซ่อมบ ารุง ต่อเดือน 

(ต่อเคร่ือง) 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   
(ต่อเคร่ือง) 

EDC แบบใช้ SIM CARD 100 บาท 
100 บาท 3,000 บาท EDC แบบใช้สาย LAN - 

EDC แบบ Dial - 
เคร่ืองอ่านรหสัช าระเงิน, อปุกรณ์ต่อพ่วง - - 1,500 บาท 
อปุกรณ์เคร่ืองรับบตัร mPOS  - - 2,900 บาท 
หมายเหต ุ - อตัราค่าธรรมเนียมข้างต้นไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม (VAT) 

- ธนาคารเป็นผู้อนมุตัิประเภทเคร่ืองตามความเหมาะสมของร้านค้า 
- อัตราค่าบริการ SIM CARD และค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นไปตามที่ผู้ ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ก าหนด ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ทกุเม่ือ 

2. อตัราค่าปรับ/ค่าซ่อมแซมอปุกรณ์รับช าระค่าสินค้า/บริการ 
ประเภทอปุกรณ์ ค่าปรับ/คา่ซ่อมแซม (ต่อเคร่ือง) 

EDC / mPOS อปุกรณ์ไม่ครบ/มีรอยบบุ มีรอยขีดข่วนบนตวัเคร่ือง/อปุกรณ์สญูหาย/ใช้งานไม่ได้ 
คิดตามความเสียหายจริง สงูสดุไม่เกินราคาอปุกรณ์ เคร่ืองอ่านรหสัช าระเงิน, อปุกรณ์ต่อพ่วง  

3. ค่าธรรมเนียมการออกหนงัสือรับรองการซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับชาวต่างชาติให้กบั Developer  สงูสดุไม่เกิน 200 บาทต่อฉบบั 
4. ค่าบริการรายเดือนการใช้เคร่ือง EDC/mini EDC  สงูสดุไม่เกิน 450 บาทต่อเคร่ืองต่อเดือน 

หากมียอดรับช าระเฉลี่ย 3 เดือนล่าสดุ ต ่ากว่า 30,000 บาทต่อเคร่ือง  
หมายเหต ุ- อตัราค่าธรรมเนียมข้างต้นไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม (VAT) 
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ตำรำง Settlement 

อุปกรณ์/ช่องทำง Settlement 

เคร่ืองมือกำรช ำระเงิน 

บัตร 
โดยกำรรูด/เสียบ/แตะบัตร 

บัตร 
โดยใช้ QR Code หรือ 

Barcode 

เงินโอน/เงินโอนโดยใช้ 
QR Code หรือ Barcode 
ที่เป็น Thai Standard 

e-wallet K Point 

บัตรเครดิตในประเทศและ
ต่ำงประเทศ/ บัตรเดบิต

ต่ำงประเทศ 
VISA/MASTERCARD/ JCB, 

บัตร Closed-loop 

บัตรเครดิต/ 
บัตรเดบิต UnionPay, 

บัตรเดบิต TPN, 
บัตร Xpress Cash, 
บัตรเดบิตในประเทศ 

VISA/MASTERCARD 

บัตรเครดิต/บัตรเดบิต 
VISA/MASTERCARD, 
บัตรเครดิต/บัตรเดบิต 

UnionPay/TPN, 
บัตร Xpress Cash 

ธนำคำร (KBank) 
ธนำคำรพำณิชย์อ่ืน 

โดยใช้ QR Code หรือ 
Barcode ที่เป็น 
TH Standard 

Alipay, Tenpay (WeChat Pay), 
e-wallet อ่ืนโดยใช้ QR Code หรือ 

Barcode ที่ไม่ใช่ TH Standard 

 
 
 
 
 
 
 

EDC 

Cut-off time 23:30 น. 22:00 น. 21:00 น. 23:00 น. 23:00 น. 23:00 น. 23:30 น. 

เงินเข้ำบัญชี 

04:00 น. เป็นตน้ไปของวนัถดัไป /
บญัชี FCD ภายใน 11:00 น.  

ของวนัท าการถดัไป 

04:00 น.  
เป็นตน้ไป 

ของวนัถดัไป 

04:00 น. 
เป็นตน้ไป 

ของวนัถดัไป 

23:00 น. 
เป็นต้นไป 

23:00 น. 
เป็นต้นไป 

14:00 น. เป็นต้นไป ของวนัถดัไป หลงัจาก
ธนาคารได้รับอนมุตัจิากผู้ให้บริการ e-wallet 

04:00 น. 
เป็นต้นไป 
ของวนัถดัไป 

K SHOP 
นิติบุคคล 

Cut-off time 23:30 น. 22:00 น. 
21:00 น. 

โดยอตัโนมตัิ 
23:00 น.  

โดยอตัโนมตัิ 
23:00 น. 

โดยอตัโนมตัิ 
- 

เงินเข้ำบัญชี 
04:00 น. เป็นต้นไป 

ของวนัถดัไป 
04:00 น. เป็นต้นไป 

ของวนัถดัไป 
04:00 น. เป็นต้นไป 

ของวนัถดัไป 
หลงัจากส่งค าสัง่หรือหากไม่ส่งค าสัง่ 

ธนาคารจะน าเงนิเข้าบญัชี 23:00 น. เป็นต้นไป 
14:00 น. เป็นต้นไป ของวนัถดัไป หลงัจาก
ธนาคารได้รับอนมุตัจิากผู้ให้บริการ e-wallet 

- 

API 

Cut-off time - - 
21:00 น.  

โดยอตัโนมตัิ 
23:00 น.  

โดยอตัโนมตัิ 
23:00 น.  

โดยอตัโนมตัิ 
- 

เงินเข้ำบัญชี - - 
04:00 น. เป็นต้นไป  

ของวนัถดัไป 
หลงัจากส่งค าสัง่หรือหากไม่ส่งค าสัง่ 

ธนาคารจะน าเงนิเข้าบญัชี 23:00 น. เป็นต้นไป 
14:00 น. เป็นต้นไป ของวนัถดัไป หลงัจาก
ธนาคารได้รับอนมุตัจิากผู้ให้บริการ e-wallet 

- 

หมำยเหต ุ   1. “QR Code หรือ Barcode” หมายถึง “รหัสช ำระเงิน” ตามที่ปรากฏในข้อตกลงการเป็นร้านค้า 
 2. “บัตร Closed-loop” หมายถึง บตัรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกหรือร่วมออกโดยธนาคาร โดยไม่ได้ออกในฐานะเป็นสมาชิกของบริษัทบตัรเครดิต 
 3. “บัญชี FCD” หมายถึง บญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit)  
 4. “วนัท าการ” หมายถึง วนัเปิดท าการของธนาคาร ที่มิใช่วนัเสาร์ วนัอาทิตย์ หรือวนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย์ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 

     5. ธนาคารจะน าเงินเข้าบญัชีเงินฝากให้กบัร้านค้าเป็นยอดคงเหลือจากการหกัค่าธรรมเนียม รวมทัง้ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิมและภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย(หากมี) โดยธนาคารจะไม่ค านวณดอกเบีย้เงินฝากบนเงินค่าสินค้า/บริการที่ยงัไม่ได้ ถกูโอนเข้าบญัชีเงินฝากของร้านค้า 
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ร้ำนค้ำสำมำรถ Scan QR เพื่อรับคู่มือและรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ร้ำนค้ำได้ตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำง 

   

คู่มือการใช้ 

EDC-Full Payment (แบบเต็มจ านวน) 
คู่มือการใช้ 

EDC-Smart Pay (แบบผ่อนช าระ) 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 

ส าหรับร้านค้า 

ประเภทร้ำนค้ำท่ีประกอบธุรกิจท่ีต้องพิจำรณำตำมเงื่อนไขของธนำคำร 

ประเภทธุรกิจ เอกสำร เงื่อนไขพิเศษ 
ประกนัภยั/ประกนัชีวิต - ใบอนุญาตตวัแทน/ ใบอนุญาตนายหน้า และหนังสือ

มอบอ านาจรับเงินแทนบริษัทประกนั (ถ้ามี) 
นิติบคุคลเท่านัน้ 

สปา(นวด)/ฟิตเนส/โยคะ รายละเอียด Package 1. เป็นนิติบคุคลท่ีมีทนุจดทะเบียนตัง้แต่ 2 ล้านบาทขึน้ไป 
2. ประกอบกิจการเป็นระยะเวลาติดต่อกนัตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป 
3. ธุรกิจมีก าไรอย่างน้อย 2 ปี ภายในช่วงเวลา 3 ปีล่าสดุ 
4. ต้องมีเงินฝากค า้ประกันขัน้ต ่า และจดทะเบียนเงินฝาก
เป็นหลกัประกันเป็นจ านวนเงิน 1% ของยอดขายต่อเดือน 
หรือขัน้ต ่ า  300 ,000 บาท** ตามท่ีธนาคารพิจารณา
เห็นสมควร ทัง้นี ้ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมใน
อัตราร้อยละ 0.01 ของจ านวนเงินสูงสุดท่ีตกลงใช้เงินฝาก
เป็นหลกัประกัน ขัน้ต ่า 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท 
และค่าตรวจสอบรายการก่อนจดทะเบียน 50 บาท โดยให้
ลกูค้าลงนามในหนงัสือสญัญาหลกัประกันทางธุรกิจในช่อง
ผู้ ให้หลักประกันด้วยหมึกสด ทัง้นี ้กรณีมีคู่สมรสต้องให้คู่
สมรสลงนามในช่องคู่สมรสให้ความยินยอมด้วย 
- หนังสือยินยอมจดทะเบียน/แก้ไขรายการจดทะเบียน
สญัญาหลกัประกันทางธุรกิจ และหนังสือแจ้งรายละเอียด
การเปล่ียนแปลงหลักประกัน โดยให้ลูกค้าลงนามในช่อง
ผู้ให้หลกัประกันด้วยหมึกสด ทัง้นี ้กรณีมีคู่สมรสต้องให้คู่
สมรสลงนามในช่องคู่สมรสให้ความยินยอมด้วย  
- หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลการจด
ทะเบียนสญัญาหลกัประกันทางธุรกิจ และให้ลกูค้าลงนาม
ในช่องผู้ให้ความยินยอมด้วยหมึกสด 
- หนังสือมอบอ านาจ (ให้ยกเลิกการจดทะเบียนสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจ) และให้ลูกค้าลงนามในช่องผู้มอบ
อ านาจด้วยหมึกสด 
- หนังสือยินยอมให้ธนาคารหักบญัชี โดยให้ลูกค้าลงนาม
ในช่องผู้ให้สญัญาด้วยหมึกสด 

หมายเหต:ุ  
* ส าหรับร้านค้าท่ีมีการสมคัร Membership ไม่รับพิจารณา 
หากเป็นการสมคัรสมาชิกแบบตลอดชีพ  
** การขออนุโลมหลกัประกัน ให้ขออนุมัติตามอ านาจ และ
เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีธนาคารก าหนด 
***กรณีร้านค้าไม่มีใบส าคญัแสดงความเป็นสมาชิกสมาคม 
ให้ขอใบทะเบียนพาณิชย์ และใบภพ.20 ทดแทน 

ธุรกิจดังต่อไปนี ้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข
พิเศษ 
• ธุรกิจขาย Voucher/Coupon 
• สายการบิน 
• รับจองที่พกั/ศนูย์บริการจองที่พกั 
• ร้านค้าท่ีมีการสมคัร Membership* 
• อบรม-สมัมนา (ยกเว้นของภาครัฐ) 
• ธุรกิจขายตรง (MLM) 
• สลากกินแบ่ง 
• ร้านรับตดัเสือ้ผ้า (ทัง้ส าหรับให้คนไทย
และชาวต่างชาติ) 
• ตวัแทนรับช าระเงิน (PSP) 
• แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ 
• ส านกังานทนายความ 

• สมาชิกนิตยสาร 
• สนามกอล์ฟ/สโมสรออกก าลงักาย  
• สถานเสริมความงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธุรกิจเสี่ยงตามประกาศ ปปง. และร้านค้าเสี่ยงสูงตาม Card scheme ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข
พิเศษตามแนวนโยบายการรู้จกัร้านค้า Know Your Merchant (KYM) ของ ธปท. ดงัต่อไปนี ้

ค้าทองค า/ทองรูปพรรณ - ใบส าคญัแสดงความเป็นสมาชิกสมาคมค้าทองค า***
และ 
- รูปร้านค้าท่ีแสดงชื่อร้านค้า และสินค้า/บริการ 

ค้าอญัมณี/เพชรพลอย 
 

- ใบส าคัญแสดงความเป็นสมาชิกสมาคมอัญมณี***  
และ 
- รูปร้านค้าท่ีแสดงชื่อร้านค้า และสินค้า/บริการ 

ธุรกิจน าเท่ียว/บริษัททวัร์ - ใบอนญุาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว (แบบ ธม.1) และ 
- รูปร้านค้าท่ีแสดงชื่อร้านค้า และสินค้า/บริการ 

ตวัแทนจ าหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน -  ใบสมาชิก IATA ห รือใบแต่งตั ง้ใ ห้ เ ป็นตัวแทน
จ าหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน และ 
- รูปร้านค้าท่ีแสดงชื่อร้านค้า และสินค้า/บริการ 

 


