ส่วนที่ 3: คำแนะนำ เงือ่ นไข และคู่มือกำรใช้บริกำรเป็ นร้ำนค้ำ (K-Merchant)

ข้อตกลงกำรเป็ นร้ำนค้ำ (K-Merchant)
ผูข้ อใช้บริการ (ซึง่ ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “ร้ำนค้ำ”) และเจ้าของบัญชีเงินฝาก (ซึง่ ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “เจ้ำของบัญชี”) ที่มีชื่อปรากฏและลงลายมือชื่อ
ในค าขอใช้บ ริการรวมเพื่อธุ รกิ จคล่องตัว กสิกรไทย และ/หรือ สัญ ญา และ/หรือข้อตกลง และ/หรือใบสมัค ร/เปลี่ยนแปลง และ/หรือ ค าขอใช้บ ริการ/
เปลี่ยนแปลง รายละเอียดการเป็ นร้านค้า (K-Merchant) และ/หรือคาขอใช้บริการ/ยกเลิก บริการเสริมรายละเอียดการเป็ นร้านค้า (K-Merchant) และ/หรือ
คาขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเป็ นร้านค้า (K-Merchant) (ซึ่งต่อไปนี ห้ ากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ใบสมัครฯ”) ตกลงใช้บริการ
รับชาระค่าสินค้า/บริการ และ/หรือทารายการกันวงเงินในบัตร (ซึ่งต่อไปนีห้ ากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ชำระค่ำสินค้ำ/บริกำร”) ผ่าน
อุปกรณ์/ช่องทางต่างๆ กับ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “ธนำคำร”) ตามที่ระบุในใบสมัครฯ จากผูช้ าระค่าสินค้า/บริการ (ซึ่งต่อไปนี ้
จะเรียกว่า “ผู้ชำระเงิน”) ด้วยเครื่องมือการชาระเงินต่างๆ แทนการชาระด้วยเงินสด ณ ร้านค้า ร้านค้า/เจ้าของบัญชีจึงตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามข้อตกลง
การเป็ นร้านค้า (K-Merchant) ซึ่งประกอบด้วยข้อตกลงทั่วไปและข้อตกลงเฉพาะ (ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ข้อตกลงฯ”)
ดังต่อไปนี ้
ข้อตกลงทั่วไป
ข้อ 1. หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
1.1 ร้านค้าตกลงรับชาระค่าสินค้า/บริการ ผ่านอุปกรณ์/ช่องทางต่างๆ ของธนาคาร จากผูช้ าระเงินด้วยเครื่องมือการชาระเงินต่างๆ ดังต่อไปนี ้ (ซึ่งต่อไปนี ้ หาก
ไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “เครื่องมือกำรชำระเงิน”) ที่อปุ กรณ์/ช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารสามารถรับชาระได้ แทนการชาระด้วยเงินสด/
เป็ นส่วนลดในการชาระค่าสินค้า/บริการ
1.1.1 บัตรเครดิต/บัตรเดบิต/บัตร Xpress Cash (บัตรเงินด่วน)/บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งต่อไปนี ้ หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “บัตร”)
ที่ออกหรือร่วมออกโดย (ก) ธนาคาร ไม่ว่าออกบัตรในฐานะ เป็ นสมาชิกของ VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า
“VISA”) และ/หรือ MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED (ซึ่ง ต่อ ไปนี ้จ ะเรีย กว่า “MASTERCARD”) และ/หรือ CHINA UNIONPAY
COMPANY LIMITED (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “UnionPay”) และ/หรือ JCB INTERNATIONAL COMPANY LIMITED (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “JCB”) และ/
หรือ บจก.ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิรก์ (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “TPN”) และ/หรือ บริษัทบัตรเครดิตอื่น และ/หรือสถาบันอื่น ภายใต้ขอ้ ตกลงร่วมกันที่ธนาคารจะ
เข้าร่วมเป็ นสมาชิกในอนาคต (ซึง่ ต่อไปนี ้ หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “บริษัทบัตรเครดิต”) หรือไม่ก็ตาม และ/หรือ (ข) ธนาคารพาณิชย์
อื่น ซึง่ ออกบัตรในฐานะสมาชิกของบริษัทบัตรเครดิต และ/หรือ (ค) บริษัทอื่นหรือสถาบันอื่น ที่ออกบัตรในฐานะสมาชิกของบริษัทบัตรเครดิ ต
1.1.2 เงินโอน ซึง่ ผูช้ าระเงินทาคาสั่งโอนและ/หรือชาระค่าสินค้า/บริการ โดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูช้ าระเงิน ที่มีอยูก่ บั ธนาคาร หรือธนาคารพาณิชย์
อื่น หรือสถาบันอื่นที่เป็ นผูใ้ ห้บริการเงินโอน (ซึง่ ต่อไปนี ้ หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ผู้ให้บริกำรเงินโอน”)
1.1.3 กระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิ กส์ (ซึ่งต่อไปนี จ้ ะเรียกว่า “e-wallet”) ที่ ออกหรือร่ว มออกโดยธนาคาร และ/หรือโดยธนาคารพาณิ ชย์อื่น และ/หรือ
Alipay.com Co., Ltd. (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “Alipay”) และ/หรือ Tenpay Payment Technology Co., Ltd. (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “Tenpay (WeChat Pay)”)
และ/หรือโดยบริษัทอื่นหรือสถาบันอื่นที่เป็ นผูใ้ ห้บริการ e-wallet (ซึง่ ต่อไปนี ้ หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ผู้ให้บริกำร e-wallet”)
1.1.4 คะแนน K Point (ซึง่ ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “K Point”) ที่ผชู้ าระเงินได้รบั จากการใช้จา่ ยผ่านบัตรเครดิต/บริการ/ผลิตภัณฑ์ตามที่ธนาคารและ/หรือกลุม่
ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยกาหนด (ซึง่ ต่อไปนี ้ หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ผู้ให้บริกำร K Point”)
1.1.5 เครื่องมือการชาระเงิน อื่น ที่ ออกหรือร่ว มออกโดยธนาคาร และ/หรือโดยธนาคารพาณิ ชย์อื่น และ/หรือโดยบริษั ท อื่น หรือสถาบัน อื่น ที่เป็ น
ผูใ้ ห้บริการเครื่องมือการชาระเงินนัน้ (ซึ่งต่อไปนี ้ หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ผู้ให้บริกำรเครื่องมือกำรชำระเงิน”) ตามที่ธนาคาร
จะเปิ ดให้บริการต่อไปในภายหน้า
1.2 ร้านค้าตกลงพัฒนาและดารงการเชื่อมต่อระบบของร้านค้าให้เข้ากับระบบการรับชาระเงินของธนาคาร ตามรูปแบบและวิธีที่ธนาคาร กาหนด ซึ่งรวมถึง
(แต่ไม่จากัดเพียง) การติดตัง้ อุปกรณ์ตอ่ พ่วง และ/หรือเครือ่ งสร้าง/เครือ่ งอ่าน QR Code หรือ Barcode หรือภาพ/ข้อมูลชีวภาพ (Biometrics) หรือรหัส หรือ
บริการ หรือระบบอื่นใดที่ ระบบการรับ ชาระเงิ น ของธนาคารจะรองรับ ให้ส า มารถชาระเงิน ผ่า นการให้บ ริการของธนาคารได้ (ซึ่งต่อไปนี จ้ ะเรีย กว่า
“รหัสชำระเงิน”) การติดตัง้ Application และ/หรืออุปกรณ์อื่นใด ตามที่ธนาคารจะออกให้บริการในภายหน้า (หากมี) แล้วแต่กรณี
โดยร้านค้าตกลงเป็ น ผูร้ บั ผิดชอบค่าเครื่องรับบัตร ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการพัฒนาและเชื่อมต่อระบบดังกล่าว รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ระบบภายในของร้านค้าเองทัง้ สิน้
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1.3 การใช้รหัสประจาตัว หรือรหัสผ่าน หรือ PIN หรือ Password หรือ Token หรือรหัส One Time Password (OTP) หรือรหัสสาหรับการเข้าใช้บ ริการ
(User Name หรือ Staff Name) หรือเครื่องมืออื่นใดที่รา้ นค้า หรือบัญชีพนักงานร้านค้า หรือผูต้ ิดต่อหลัก ใช้เป็ นเครื่องมือในการ Log in เพื่อเข้าใช้บริการ
ตามข้อตกลงฯ ฉบับนี ้ และ/หรือเพื่อใช้บริการต่างๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) บริการ Merchant Report Server เพื่อตรวจสอบรายงานการรับชาระ
ค่า สินค้า/บริการที่รบั ชาระ ผ่ า นเวปไซต์ https://k-merchant-report.kasikornbank.com บริการ K PLUS shop บริการ Merchant Portal ผ่า นเวปไซต์
https://k-merchant.kasikornbank.com/spoc/auth/login หรือเวปไซต์อื่นใดตามที่ธนาคารได้เปลี่ยนแปลงและแจ้งให้แก่ รา้ นค้าทราบต่อไป (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะ
เรียกว่า “Merchant Portal”) ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของบริการ K PLUS shop การรับ-ส่งคาสั่ง/คาขอ/รายงาน/ผลการดาเนินการต่างๆ การโอนเงินเข้าหรือออกจาก
บัญชี (ซึง่ ต่อไปนี ้ หากไม่เรียกคาใดคาหนึ่งเป็ นการเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “เครื่องมือโอนเงิน”) ร้านค้าตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
1.3.1 หากการใช้บริการผ่านอุปกรณ์/ช่องทางต่างๆ ตามข้อตกลงฯ ฉบับนี ้ ธนาคารได้กาหนดให้จะต้องใช้บริการผ่านเครื่องมือโอนเงินแล้ว ร้านค้า
จะต้องระบุเครือ่ งมือโอนเงินตามเงื่อนไขและขัน้ ตอนที่ธนาคารกาหนดสาหรับการใช้บริการผ่านอุปกรณ์/ช่องทางนัน้ ๆ
1.3.2 ร้านค้าจะต้องเก็บรักษาเครื่องมือโอนเงินไว้ในที่ปลอดภัยและถือเป็ นความลับเฉพาะตัวของร้านค้าเท่านัน้ และจะต้องควบคุมบุคคลที่ใช้บ ริการ
ผ่านเครื่องมือโอนเงิน และ/หรือบัญชีพนักงานร้านค้าให้ปฏิบตั ิตามข้อตกลงฯ ฉบับนีอ้ ย่างเคร่ งครัดด้วย การเปิ ดเผยเครื่องมือโอนเงินถือเป็ นการปฏิบตั ิผิด
ข้อตกลงฯ ฉบับนี ้ หากเกิดความเสียหายประการใด (ซึ่งรวมถึงเกิดรายการโอนเงิน) จากการที่รา้ นค้าและ/หรือบุคคลที่ใช้บริการผ่านเครื่องมือโอนเงิน และ/
หรือบัญชีพนักงานร้านค้าเปิ ดเผยหรือกระทาการใดๆ จนทาให้บุค คลอื่นล่วงรู ้ หรือได้รบั เครื่องมือโอนเงิน หรือเครื่องมือโอนเงินสูญหายหรือถูกโจรกรรม
ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึน้ ก่อนที่ธนาคารจะดาเนินการอายัด หรือระงับการใช้เครื่องมือโอนเงินนั้น ทัง้ นี ้ ร้านค้าสามารถ
เปลี่ยนแปลงเครือ่ งมือโอนเงินได้ดว้ ยตนเองตลอดเวลา ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
1.3.3 ในกรณีที่เครื่องมือโอนเงินเกิดการสูญหาย/ถูกโจรกรรม/ถูกระงับ/ครบกาหนดเวลาที่ตอ้ งเปลี่ยน หรือร้านค้าลืมเครื่องมือโอนเงิน ร้านค้ าสามารถ
ติดต่อธนาคารที่ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสาขาของธนาคาร ในวันและเวลาทาการของธนาคาร เพื่อ
ดาเนินการตามขัน้ ตอนที่ธนาคารกาหนด
1.3.4 การกระทาใดๆ ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) การสมัครและใช้บริการต่างๆ การตกลงยอมรับ/การแก้ไข/การเปลี่ยนแปลง/การเพิ่มเติม ของเงื่ อนไข/
บริการ/อัตราค่าธรรมเนียม/ข้อตกลงฯ ฉบับนี ้ การตรวจสอบ/พิสจู น์ตวั ตน การอนุมตั ิการทาธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการกระทาของร้านค้าเองก็ดี หรือการ
กระทาของบุคคลที่ใช้บริการภายใต้ขอ้ ตกลงฯ ฉบับนีผ้ ่านบัญชีพนักงานร้านค้าก็ดี หรือการกระทาของบุคคลอื่นใดก็ดี หากได้กระทาไปโดยผ่า นการใช้
เครือ่ งมือโอนเงินแล้ว ร้านค้าตกลงให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ และให้มีผลผูกพันร้านค้าเสมือนหนึ่งได้กระทาโดยร้านค้าเอง รวมทัง้ ให้ถือว่าเป็ นการที่รา้ นค้าได้
ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ไว้แก่ธนาคารเพื่อเป็ นหลักฐานในการทาธุรกรรมผ่านบริการในครัง้ นัน้ ๆ โดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว นับตัง้ แต่เวลาที่มีการยืนยัน
ทาธุรกรรม และร้านค้าตกลงให้ธนาคารสามารถใช้ขอ้ มูลการทาธุรกรรมดังกล่าวเป็ นต้นฉบับเอกสารที่ใช้เป็ นพยานหลักฐานในการพิสจู น์ว่าร้าน ค้าได้ทา
ธุรกรรมนั้น และใช้ในการดาเนินการทางกฎหมายได้ทุกประการ ทัง้ นี ้ ร้านค้าตกลงยอมรับและรับทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากร้านค้าสามารถทาธุรกรรมได้โดยไม่จาต้องมีเอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดยืนยันเพิ่มเติม และ/หรือมอบให้แ ก่ธนาคารอีก
เว้นแต่รายการที่ธนาคารกาหนดให้ตอ้ งทาเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้ถกู ต้อ งตามวิธีการ และประเพณีของธนาคารในเรื่องนัน้ ๆ ร้านค้าจะต้องทา
เอกสารหรือหลักฐาน (หากมี) ตามที่ธนาคารกาหนดด้วย ทัง้ นี ้ ร้านค้าต้องตรวจสอบยอดเงินภายหลังจากทารายการทุกครัง้ โดยร้านค้ายินยอมรับผิดชอบต่อ
การทาธุรกรรมดังกล่าวทุกประการ
อนึ่ง เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น การดาเนินการดังต่อไปนี ้ ร้านค้าโดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทนจะต้องติดต่อ K-BIZ Contact Center หมายเลข
โทรศัพท์ 02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสาขาของธนาคาร ในวันและเวลาทาการของธนาคาร เพื่อจัดทาเอกสารและดาเนินการตามขัน้ ตอนที่ธนาคาร
กาหนด
• การขอเปลี่ยนแปลงบัญชีที่ผกู กับการใช้บริการต่างๆ นี ้
• การยกเลิกการระงับใช้บริการชั่วคราว (Unhold)
• การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร้านค้า และ/หรือรายละเอียดของการใช้บริการต่างๆ
• การยกเลิกการใช้บริการ
1.4 ร้านค้าตกลงว่า จะมิให้ผอู้ ื่นมาร่วมใช้บริการ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากธนาคารก่อน
1.5 ร้านค้าต้องรับชาระค่าสินค้า/บริการในราคาที่ไม่สงู กว่าราคาขายเงินสดแก่ลกู ค้าทั่วไป และหากมีการให้บริการพิเศษใดๆ เช่น การให้ส่ว นลดหรือของ
แถมแก่ลกู ค้าทั่วๆ ไป ร้านค้าตกลงจะให้บริการพิเศษนัน้ แก่ผชู้ าระเงินด้วยเช่นกัน
1.6 ร้านค้าตกลงจะแสดงเครื่องหมายการค้า Thai QR Standard ตามมาตรฐานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด และ/หรือเครื่องหมายสัญลักษณ์การรับ
ชาระค่าสินค้า/บริการด้วยเครือ่ งมือการชาระเงิน ตามรูปแบบที่ธนาคารจัดไว้ให้ ในที่ซึ่งเห็นได้ชดั เจนเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทราบว่าร้านค้ายอมรั บเครือ่ งมือ
การชาระเงินตลอดระยะเวลาที่ขอ้ ตกลงฯ ฉบับนีม้ ีผลบังคับใช้หรือจนกว่าธนาคารจะแจ้งยกเลิกการใช้เครือ่ งหมายสัญลักษณ์ดงั กล่าว
1.7 ร้านค้าตกลงรับทราบว่า เครื่องหมายการค้า Thai QR Standard เป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาของธนาคารแห่งประเทศไทย และเครื่องหมายการค้ าของ
ธนาคาร และ/หรือบริษัทบัตรเครดิต และ/หรือผูใ้ ห้บริการเงินโอน และ/หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet และ/หรือผูใ้ ห้บริการ K Point และ/หรือผูใ้ ห้บริการเครื่องมือ
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การชาระเงิน เป็ นทรัพย์สิน ทางปั ญ ญาของธนาคาร และ/หรือบริษั ทบัตรเครดิต และ/หรือผูใ้ ห้บ ริการเงินโอน และ/หรือผูใ้ ห้บ ริการ e-wallet และ/หรือ
ผูใ้ ห้บริการ K Point และ/หรือผูใ้ ห้บริการเครื่องมือการชาระเงิน (แล้วแต่กรณี) ร้านค้าตกลงใช้เครื่องหมายการค้าของธนาคาร และ/หรือบริษัทบัตรเครดิต
และ/หรือผูใ้ ห้บริการเงินโอน และ/หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet และ/หรือผูใ้ ห้บริการ K Point และ/หรือผูใ้ ห้บริการเครื่องมือการชาระเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ตาม
ข้อตกลงฯ ฉบับนีเ้ ท่านัน้ และการใช้เครือ่ งหมายการค้าดังกล่าวต้องได้รบั ความยินยอมจากธนาคาร และ/หรือบริษัทบัตรเครดิต และ/หรือผู้ให้บริการเงินโอน
และ/หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet และ/หรือผูใ้ ห้บริการ K Point และ/หรือผูใ้ ห้บริการเครื่องมือการชาระเงินรายนัน้ ผ่านทางธนาคารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน
ทุกครัง้ นอกจากนี ้ ร้านค้าตกลงป้องกันไม่ให้มีและไม่กระทาการใดๆ อันอาจทาให้มีการละเมิดเครือ่ งหมายการค้า ตลอดจนสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาของ
ธนาคาร และ/หรือบริษัทบัตรเครดิต และ/หรือผูใ้ ห้บริการเงินโอน และ/หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet และ/หรือผูใ้ ห้บริการ K Point และ/หรือผูใ้ ห้บริการเครื่องมือ
การชาระเงิน
อนึ่ง “เครื่องหมำยกำรค้ำ” หมายถึง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายร่วมที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือธนาคาร และ/
หรือบริษัทบัตรเครดิ ต และ/หรือผูใ้ ห้บริการเงินโอน และ/หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet และ/หรือผู้ให้บริการ K Point และ/หรือผูใ้ ห้บริการเครื่องมือการชาระเงิน
เป็ นเจ้าของ ทัง้ ที่ได้จดทะเบียนแล้วและที่ยงั มิได้จดทะเบียน รวมทัง้ เครือ่ งหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือธนาคาร และ/
หรือบริษัทบัตรเครดิต และ/หรือผูใ้ ห้บริการเงินโอน และ/หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet และ/หรือผูใ้ ห้บริการ K Point และ/หรือผูใ้ ห้บริการเครื่องมือการชาระเงิน
ได้รบั อนุญาตให้ใช้ ตลอดจนชื่อทางการค้า สัญลักษณ์ รูปภาพ ข้อความ หรือสื่อความหมายอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือธนาคาร และ/หรือ
บริษัทบัตรเครดิต และ/หรือผูใ้ ห้บริการเงินโอน และ/หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet และ/หรือผูใ้ ห้บริการ K Point และ/หรือผูใ้ ห้บริการเครือ่ งมือการชาระเงินใช้หรือ
มีเจตนาที่จะใช้ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของธนาคารเพื่อเป็ นการแสดงให้บคุ คลทั่วไปเห็นและเข้าใจว่าการให้บริการที่ใช้เครื่องหมายการค้านัน้
แตกต่างไปจากการให้บ ริการที่ ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ทัง้ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือธนาคาร และ/หรือบริษัทบัตรเครดิต และ/หรือ
ผูใ้ ห้บริการเงินโอน และ/หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet และ/หรือผูใ้ ห้บริการ K Point และ/หรือผูใ้ ห้บริการเครือ่ งมือการชาระเงินได้ใช้อยู่ในปั จจุบนั และที่จะใช้ใน
อนาคต
1.8 ร้านค้าจะต้องไม่กาหนดวงเงินขัน้ ต่าและไม่คิดค่าธรรมเนียมการรับชาระค่าสินค้า/บริการด้วยเครื่องมือการชาระเงินจากผูช้ าระเงินที่มาชาระค่าสินค้า/
บริการเป็ นอันขาด
1.9 ร้านค้าจะต้องยอมรับชาระค่าสินค้า/บริการ จากผูช้ าระเงินที่ทาการชาระค่าสินค้า/บริการด้วยเครื่องมือการชาระเงินทุกชนิดตามตามอุปกรณ์/ช่องทาง
ที่ขอใช้บริการ โดยร้านค้าไม่มีสิทธิปฏิเสธ ไม่วา่ เครือ่ งมือการชาระเงินนัน้ จะถูกคิดค่าธรรมเนียมในอัตราที่ตา่ งกันก็ตาม เว้นแต่จะได้รบั แจ้งจากธนาคารเป็ น
อย่างอื่น
1.10 ร้านค้าตกลงแจ้งเงื่อนไขเกี่ยวกับการสั่งซือ้ การกันวงเงินในบัตร การหัก K Point การจัดส่ง การคืน การรับประกันสินค้า/บริการ รวมถึงชีแ้ จงรายละเอียด
ดังกล่าวให้ผชู้ าระเงินทราบอย่างชัดเจน โดยการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก เงื่อนไขและ/หรือรายละเอียดต่างๆ ของสินค้า/บริการ และการประชาสัมพันธ์ และ/
หรือการจัดรายการส่งเสริมการขาย ร้านค้าจะต้องดาเนินการภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงฯ ฉบับนีอ้ ย่างไรก็ดี หากผูช้ าระเงินทารายการชาระค่าสินค้า/
บริการสาเร็จเรียบร้อยก่อนที่การแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกจะมีผลสมบูรณ์ ร้านค้ามีหน้าที่จดั ส่งสินค้าไปยังผูช้ าระเงิน และ/หรือให้ บริการแก่ผูช้ าระเงิน
ตามเงื่อนไขและรายละเอียดเดิม
1.11 ร้านค้าตกลงว่า ธนาคาร และ/หรือธนาคารพาณิชย์อื่น และ/หรือบริ ษัทหรือสถาบันที่ออกบัตร และ/หรือบริษัทบัตรเครดิต และ/หรือผูใ้ ห้บริการเงินโอน
และ/หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet และ/หรือผูใ้ ห้บริการ K Point และ/หรือผูใ้ ห้บริการเครื่องมือการชาระเงิน มีสิทธิตรวจสอบจานวนเงิน/วงเงิน /จานวน K Point
ของผูช้ าระเงินและพิจารณาอนุมตั ิการรับชาระค่าสินค้า/บริการตามที่เห็นสมควร ทัง้ นี ้ ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมตั ิให้รา้ นค้าทราบภายหลังจากที่ได้รบั แจ้ง
ผลการอนุมตั ิแล้ว
1.12 ในการทารายการรับชาระค่าสินค้า/บริการ และ/หรือการทารายการกันวงเงินที่รา้ นค้าจาเป็ นจะต้องได้รบั การพิสจู น์และการยืนยันตัวตนของผู้ชาระเงิน
นัน้ ร้านค้ารับทราบและตกลงยอมรับว่า ธนาคารเป็ นเพียงผูใ้ ห้บริการช่องทางในการอานวยความสะดวกแก่รา้ นค้าในการทารายการ เพื่อออกรหัส อนุมตั ิวา่
ผูช้ าระเงินมีวงเงิน/มี K Point เพียงพอ ณ เวลาที่รา้ นค้าทารายการรับชาระค่าสินค้า/บริการเท่านัน้ โดยธนาคารไม่สามารถและไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ
ข้อมูลส่วนตัว การพิสจู น์และการยืนยันตัวตนของผูช้ าระเงินในทุกกรณี โดยร้านค้าจะต้องเป็ นพิสจู น์และยืนยันตัวตนของผูช้ าระเงิน กับหลักฐานการแสดงตน
ต่างๆ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ของผูช้ าระเงินเอง
1.13 ในกรณีที่มีการอนุมัติการชาระค่าสินค้า/บริการแล้ว ร้านค้า จะต้องจัดส่งสินค้า/ให้บริการให้กับผูช้ าระเงิน/ให้สิทธิ ประโยชน์ ตามคาสั่งการชาระค่า
สินค้า/บริการนัน้ ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ได้ประชาสัมพันธ์และ/หรือจัดรายการส่งเสริมการขายไว้ หากร้านค้าไม่สามารถจัดส่งสินค้าไปยั งผูช้ าระเงิน และ/หรือ
ให้บริการแก่ผชู้ าระเงิน และ/หรือให้สิทธิประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่ได้ประชาสัมพันธ์และ/หรือจัดรายการส่งเสริมการขายไว้ หรือในกรณีที่ ผชู้ าระเงินมีขอ้ โต้แย้ง
เกี่ยวกับสินค้า/บริการของร้านค้า ร้านค้าตกลงจะดาเนินการตรวจสอบและรับผิดชอบต่อ ผูช้ าระเงินโดยตรง โดยร้านค้าขอรับรองว่าจะไม่กระทาการใดๆ อัน
มีผลให้ธนาคารต้องเข้าไปมีสว่ นร่วมใดๆในข้อพิพาทระหว่างร้านค้ากับผูช้ าระเงิน และหากร้านค้ามีขอ้ ต่อสู้ และ/หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกันเอง
กับผูช้ าระเงินเป็ นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก นอกจากนี ้ หากธนาคารได้รบั ความเสียหายจากการร้องเรียนของผูช้ าระเงิน และ/หรือเรื่องอื่นใดอันเกิดจากการที่
ร้านค้าปฏิบตั ิผิดข้อตกลงฯ ฉบับนี ้ ร้านค้าตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ แก่ธนาคารจนครบถ้วน
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1.14 เมื่อร้านค้าได้รบั ชาระค่าสินค้า/บริการจากผูช้ าระเงินแล้ว ร้านค้าจะต้องไม่จา่ ยเงินให้แก่ผชู้ าระเงินไม่วา่ ในรูปแบบใดก็ตาม เช่น เงินสด เงินโอน เป็ นต้น
เว้นแต่จะเป็ นการยกเลิกรายการชาระค่าสินค้า/บริการ ที่ผชู้ าระเงินซือ้ /ขอใช้บริการ หรือตกลงสั่งซือ้ /ขอใช้บริการแล้ว และรายการชาระค่าสินค้า/บริกา ร
ดังกล่าวยังไม่ถูกโอนเข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ (ซึง่ ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “Void”) หรือการรับคืนสินค้า/ยกเลิกการใช้บริการที่ผชู้ าระเงินซือ้ /ขอใช้บริการ
หรือตกลงสั่งซือ้ /ขอใช้บริการ และรายการชาระค่าสินค้า/บริการดังกล่าว ถูกโอนเข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ แล้ว (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “Refund”) ตาม
เงื่อนไขที่กาหนดในข้อตกลงฯ ฉบับนีเ้ ท่านัน้ และจะต้องไม่รบั เครื่องมือการชาระเงินแทนการชาระหนีอ้ ื่น ซึ่งไม่ได้เกิดจากการชาระค่า สินค้า/บริการจาก
ร้านค้า
1.15 ทุกครัง้ ที่รา้ นค้ากันวงเงินในบัตร และ/หรือส่งสินค้า/ให้บริการ ให้แก่ผชู้ าระเงิน ร้านค้าจะต้อ งมีใบตอบรับหรือหลักฐานใดๆ ที่ผชู้ าระเงิน/ผูร้ บั ปลายทาง
ลงนามเป็ นหลักฐานเพื่อแสดงว่าผูช้ าระเงินตกลงยินยอมให้กันวงเงินในบัตรของผูช้ าระเงิน และ/หรือสินค้านัน้ ได้สง่ ถึงผูช้ าระเงิน/ผูร้ ั บปลายทาง และ/หรือ
ผูช้ าระเงินได้รบั บริการแล้ว
1.16 ร้านค้าจะต้องรับชาระค่าสินค้า/บริการ ตามประเภทธุรกิจที่ได้สมัครขอใช้บริการกับธนาคารเท่านัน้ โดยห้ามร้านค้ารับชาระค่าสินค้า/บริการ นอกเหนือ
ที่ได้ตกลงไว้กบั ธนาคาร
1.17 ในกรณีที่รา้ นค้ามีความประสงค์ ขอเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจ และ/หรือสินค้า/บริการที่นาเสนอขาย และ/หรือวิธีการขาย/ให้บ ริการ และ/หรือวิธีการ
ชาระค่าสินค้า/บริการ และ/หรือ ข้อมูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน หรือ
ด้วยวิธีการหรือระยะเวลาอื่นตามที่ธนาคารกาหนด และจะต้องได้รบั อนุมตั ิจากธนาคารก่อนจึงจะสามารถรับ ชาระค่าสินค้า/บริการจากผูช้ าระเงินได้ ทัง้ นี ้
ภายใต้ ข้อ 4. ของข้อตกลงทั่วไป ในกรณีที่รา้ นค้ามีความประสงค์ขอเพิ่มประเภทอุปกรณ์และ/หรือบริการ ร้านค้าสามารถติดต่อ K-BIZ Contact Center
หมายเลขโทรศัพท์ 02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสาขาของธนาคาร ในวันและเวลาทาการของธนาคาร เพื่อดาเนินการตามขัน้ ตอนที่ธนาคารกาหนด (ซึง่
ในบางกรณีรา้ นค้าไม่จาเป็ นต้องทาความตกลงกับธนาคารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอีกแต่อย่างใด โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร) โดยธนาคารจะจัดส่ง
ข้อตกลงฯ และคูม่ ือ (หากมี) ให้แก่รา้ นค้า ไปยัง E-mail Address ที่รา้ นค้าระบุ และ/หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกาหนด โดยร้านค้าตกลงว่า ถ้าร้านค้าได้
ใช้อปุ กรณ์และ/หรือบริการที่ขอเพิ่มดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนดแล้ว ร้านค้าตกลงให้ขอ้ ตกลงฯ และคู่มือ (หากมี) ที่ธนาคารได้ จดั ส่งให้ และที่
จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า มีผลใช้บงั คับกับการใช้อปุ กรณ์ และ/หรือบริการที่ขอเพิ่มดังกล่าวนัน้ ด้วยทุกประการ
1.18 กรณีที่รา้ นค้าจะรับชาระค่าสินค้า/บริการเกินกว่าจานวนเงินที่ธนาคารกาหนด (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “วงเงินยอดขำย”) ร้านค้าจะต้องขออนุมตั ิเพิ่ม
วงเงินยอดขายจากธนาคารก่อนตามแบบวิธีที่ธนาคารกาหนด ทัง้ นี ้ ธนาคารมีสิทธิปรับเพิ่ม/ลด วงเงินยอดขายดังกล่าวได้ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร
โดยธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบ
1.19 ร้านค้าเป็ นผูม้ ีหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน และ/หรือใบกากับภาษีแสดงรายละเอียดการรับชาระค่าสินค้า/บริการให้แ ก่ผชู้ าระเงินตามที่กฎหมายกาหนด
1.20 ร้านค้าสามารถขอรับหลักฐานการทารายการรับชาระค่าสินค้า/บริการ โดยติดต่อที่ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-8888822 ตลอด 24
ชั่วโมง
1.21 ร้านค้าจะไม่เปิ ด เผยข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลของผู้ชาระเงิน ข้อมูลการชาระค่า สิน ค้า/บริการ และระบบข้อมูลของธนาคาร บริษัทบัตรเครดิ ต
ผูใ้ ห้บริการเงินโอน ผูใ้ ห้บริการ e-wallet ผูใ้ ห้บริการ K Point และผูใ้ ห้บริการเครื่องมือการชาระเงิน แก่บุคคลอื่นใด และจะไม่นาไปใช้กับธุรกิจอื่น เว้นแต่
จะได้รบั ความยินยอมจากธนาคารหรือเจ้าของข้อมูลเป็ น ลายลักษณ์อกั ษรก่อน ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลหรือบุคคลอื่นใดได้รบั ความเสียหาย เนื่องจากการ
เปิ ดเผยข้อมูลโดยร้านค้า ไม่วา่ ด้วยเหตุจงใจหรือไม่ก็ตาม ร้านค้าตกลงรับผิดชอบชดใช้คา่ เสียหายที่เกิดขึน้ ทัง้ สิน้
1.22 ร้านค้าตกลงจัดเก็บข้อมูลการชาระค่าสินค้า/บริการ และข้อ มูลการทารายการ ตลอดจนหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) แบบฟอร์ม
การสั่งซือ้ ชื่อสินค้า/บริการ ราคา ใบรับประกัน หลักฐานการรับชาระค่าสินค้า/บริการ หลักฐานการส่งสินค้า/ให้บริการ ใบเสร็จรับเงิน ที่อยู่และรายละเอียด
ของผูร้ บั สินค้า/บริการ และ CCTV Record (หากมี) ทัง้ ในรูปแบบกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความปลอดภัยจากการเข้าถึง หรือการเปิ ดเผยสูบ่ คุ คลใดๆ
โดยไม่ได้รบั อนุญาตจากธนาคารหรือเจ้าของข้อมูล เป็ นเวลาอย่างน้อย 10 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่มีการทารายการชาระค่าสินค้า/บริการ รวมถึงไม่จาหน่าย ซือ้
จัดหา และเปลี่ยน หรือกระทาการใดอันเป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลของธนาคารหรือเจ้าของข้อมูล และเมื่อไม่ได้ใช้งานแล้ว หรือเมื่อได้รบั แจ้งจากธนาคาร ร้านค้า
จะต้องลบทาลายข้อมูลดังกล่าวไม่ให้สามารถอ่าน หรือนาไปใช้งานได้อีก และหากมีการละเมิดดังกล่าว ร้านค้าจะต้องทาการแจ้งธนาคารให้ ทราบในทันที
ในกรณีที่ธนาคารร้องขอ ร้านค้ามีหน้าที่จดั ส่งข้อมูลการชาระค่าสินค้า/บริการ และข้อมูลการทารายการ ตลอดจนหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการชาระค่าสินค้า/
บริการดังกล่าวข้างต้นให้แก่ธนาคาร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 วัน ในกรณีที่รา้ นค้าไม่สามารถจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ธนาคารได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด
ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ (หากมี)
1.23 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ลกั ษณะหนึ่งลักษณะใด ดังต่อไปนี ้ ร้านค้าจะต้องติดต่อธนาคารทันที และตกลงที่จะปฏิบตั ิต่อผูช้ าระเงินตามวิธีกา รที่ธนาคาร
จะแจ้งให้รา้ นค้าทราบต่อไป ก่อนที่จะรับชาระค่าสินค้า/บริการ
1.23.1 เมื่อ (1) อุปกรณ์ ELECTRONIC DATA CAPTURE (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “เครื่อง EDC”) และ/หรือ (2) อุปกรณ์เชื่อมต่อกับโทรศัพท์เคลื่อนที่
หรือแท็บเล็ต (ซื่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “อุปกรณ์เครื่องรับบัตร mPOS”) และ/หรือ (3) เครือ่ งสร้าง/เครือ่ งอ่านรหัสชาระเงิน (ซึง่ ต่อไปนีจ้ ะรวมเรียกว่า “เครื่อง
อ่ำนรหัสชำระเงิน”) และ/หรือ (4) อุปกรณ์ต่อพ่วง และ/หรือ (5) อุปกรณ์รบั ชาระเงินอื่นใดที่ใช้สาหรับรับชาระค่าสินค้า/บริการด้วยเครื่องมือการชาระเงิน
9930048-11-21
(v5e/0219/KB989/0820)

V.LG 11/11/21 (12/11/21)
4/30

(ซึ่งต่อไปนี ้ หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียก (1)–(5) ว่า “เครื่องรับบัตร”) หรือช่องทางรับชาระค่าสินค้า/บริการ ที่ใช้สาหรับรับชาระค่าสินค้า/
บริการด้วยเครือ่ งมือการชาระเงินขัดข้อง
1.23.2 เมื่อมีเหตุน่าสงสัยว่าผูช้ าระเงินมีพฤติกรรมทุจริต
1.23.3 เมื่อผูช้ าระเงินใช้เครื่องมือการชาระเงินที่ถูกอายั ด แจ้งหาย ถูกเพิกถอน หรือระงับการใช้โดยผูช้ าระเงิน และ/หรือธนาคาร และ/หรือธนาคาร
พาณิชย์อื่น และ/หรือบริษัทหรือสถาบันที่ออกบัตร และ/หรือผูใ้ ห้บริการเงินโอน และ/หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet และ/หรือผูใ้ ห้บริการ K Point และ/หรือ
ผูใ้ ห้บริการเครือ่ งมือการชาระเงิน และ/หรือผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย
1.23.4 เมื่อมีเหตุการณ์อื่นๆ ตามที่ธนาคารจะได้แจ้งให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
1.24 ร้านค้า/เจ้าของบัญชีตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของร้านค้า/เจ้าของบัญชีที่ระบุในใบสมัครฯ เพื่อให้ธนาคารทารายการและ/หรือ
ดาเนินการตามวิธีการแห่งข้อตกลงฯ ฉบับนี ้ โดยไม่จาต้องบอกกล่าว ทัง้ นี ้ ธนาคารจะนาส่งหลักฐานการหักบัญชีให้รา้ นค้า/เจ้าของบัญชีทราบ
1.25 ร้านค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ธนาคารตรวจพบ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทารายการรับชาระค่าสินค้า/บริการที่ผิดปกติ หรือไม่ ถูกต้อง
ธนาคารมี สิทธิ ที่จะตรวจสอบ และ/หรือขอเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติ มก่อนที่ รา้ นค้าจะท าการส่งสินค้า/ให้บริการ และหากยังอยู่ในระหว่างน าเงิน เข้า
บัญ ชี จ ากธนาคาร ธนาคารมี สิ ท ธิ ที่ จ ะชะลอการน าเงิ น เข้า บัญ ชี เ งิ น ฝากที่ ร ะบุใ นใบสมัค รฯ หรื อ หากธนาคารได้น าเงิ น เข้า บัญ ชี เ งิ น ฝากที่ ระบุ ใน
ใบสมัครฯ แล้ว ร้านค้า/เจ้าของบัญชีตกลงยินยอมให้ธนาคารสามารถ Hold เงินจานวนดังกล่าวไว้เป็ นการชั่วคราว จนกว่าธนาคารจะตรวจสอบรายการ
ที่ผิดปกติหรือไม่ถกู ต้องดังกล่าวแล้วเสร็จ หากผลการตรวจสอบพบว่าร้านค้ามีการทารายการรับชาระค่าสินค้า/บริการที่ผิดปกติ หรือไม่ถูกต้อง ร้านค้า/เจ้าของ
บัญชีตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจานวนดังกล่าวคืนทันที
1.26 ร้านค้าตกลงว่า ธนาคารและร้านค้าจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง คู่มือ คาขอความร่วมมือ และหลักเกณฑ์ใดๆ ของธนาคาร
บริษัทบัตรเครดิต ผูใ้ ห้บริการเงินโอน ผูใ้ ห้บริการ e-wallet ผูใ้ ห้บริการ K Point ผูใ้ ห้บริการเครื่องมือการชาระเงิน และหน่วยงานผูม้ ีอานาจควบคุมหรือกากับ
ดูแลธนาคาร บริษัท บัตรเครดิต ผูใ้ ห้บริการเงินโอน ผูใ้ ห้บริการ e-wallet ผูใ้ ห้บริการ K Point และผูใ้ ห้บริการเครื่องมือการชาระเงิน ศาล และหน่วยงานอื่นใด
ที่มีอานาจ (แล้วแต่กรณี) ทัง้ ที่มีอยูใ่ นขณะนีแ้ ละจะมีในภายหน้า รวมถึงที่ธนาคารจะจัดส่งให้แก่รา้ นค้าไปยังช่องทำงรับข้อมูลตำมที่ระบุในข้อ 1.46 ของ
ข้อตกลงทั่วไป (ซึ่งต่อไปนี ้ หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “กฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง”) หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ร้านค้าตกลงว่า ร้านค้าจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่เปลี่ยนแปลงนัน้ ทันที หากร้านค้าฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จนเป็ นเหตุให้ธนาคารถูกเรียกค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จา่ ย ร้านค้าตกลงรับผิดชอบชดใช้คา่ ปรับ ค่าเสียหาย และ/
หรือค่าใช้จา่ ยดังกล่าว ให้แก่ธนาคารโดยพลัน
1.27 ร้า นค้า ต้อ งไม่ก ระทาการใดๆ เพื่ อ เป็ น การเลี่ย งการปฏิ บัติ ต ามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ เ กี่ ยวข้อ ง ซึ่ง รวมถึ ง (แต่ไ ม่จ ากัด เพี ย ง) การรับ ชา ระ
ค่าสินค้า/บริการ โดยไม่ได้มีการซือ้ ขายและ/หรือให้บริการจริง การฟอกเงิน หรือแบ่งการรับชาระค่าสินค้า/บริการเพื่อให้จานวนเงินที่ชาระค่าสินค้า/ใช้บริการ
ไม่เกินกว่าจานวนเงินตามที่กฎหมายกาหนด
1.28 ร้านค้าตกลงไม่ประกอบธุรกิจ และไม่จาหน่ายสินค้า/บริการที่ผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน หรือขัดต่อระเบียบข้อบังคับของทาง
ราชการ ธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต ผูใ้ ห้บริการเงินโอน ผูใ้ ห้บริการ e-wallet ผูใ้ ห้บริการ K Point ผูใ้ ห้บริการเครื่องมือการชาระเงิน หรืออาจส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของธนาคาร ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
- สินค้าที่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย เช่น ติดภาระจานา จานอง เช่าซือ้
- จัดหาคู่
- สินค้าที่เกี่ยวกับภาพลามก อนาจาร
- การพนัน
- ธุรกิจที่หารายได้จากการระดมทุน (Time Sharing Business)
- สารเสพติดทุกชนิด
- สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์/สิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา
- สินค้าอบายมุข หรือสื่อลามก อนาจาร
- อาวุธ หรือส่วนประกอบของอาวุธ
1.29 หากธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผูช้ าระเงิน และ/หรือธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหรือสถาบันที่ออกบัตร และ/หรือผูใ้ ห้บริการเงินโอน และ/หรือ
ผูใ้ ห้บริการ e-wallet และ/หรือผูใ้ ห้บริการเครือ่ งมือการชาระเงินได้ ร้านค้ายินยอมคืนเงินเป็ นจานวนเท่ากับที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บได้นนั้ ให้กบั ธนาคาร
พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี นับแต่วนั ที่ธนาคารจ่ายเงินให้แก่รา้ นค้า หรือนาเข้าบัญชีให้รา้ นค้า จนกว่าจะชาระให้ธนาคารครบถ้วน
ทัง้ นี ้ ในกรณีดงั กล่าวข้างต้นร้านค้าตกลงว่าธนาคารไม่ตอ้ งคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ได้เรียกเก็บจากร้านค้าไปแล้วแต่อย่างใด
1.30 กรณีที่รา้ นค้าจะต้องคืนเงิน และ/หรือชดใช้ และ/หรือชาระหนีใ้ ห้แก่ธนาคารตามใบสมัครฯ และ/หรือ ข้อตกลงฯ ฉบับนี ้ ร้านค้า/เจ้าของบัญชียินยอมให้
ธนาคารมีสิทธิหกั เงินจากบัญชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่รา้ นค้า/เจ้าของบัญชีมีอยู่กับธนาคาร หรือเงินซึ่งอยู่ในครอบครองดูแลและ/หรือในอานาจสั่งการของ
ธนาคารไม่ว่าธนาคารจะได้รบั ฝากเงิน ได้การครอบครองดูแล และ/หรือได้อานาจสั่งการนีม้ าโดยทางใด เพื่อเข้าชาระหนีแ้ ละ/หรือความรับผิดชอบของ
ร้านค้า/เจ้าของบัญชีได้ทนั ทีโดยไม่จาต้องบอกกล่าว ทัง้ นี ้ ธนาคารจะนาส่งหลักฐานการหักบัญชีให้รา้ นค้า/เจ้าของบัญชีทราบ
ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝาก และ/หรือเงินดังกล่าว ไม่เพียงพอให้หักชาระหนี ้ ร้านค้า และ/หรือเจ้าของบัญชีตกลงชาระหนีท้ ี่คา้ งชาระให้แก่
ธนาคารจนครบถ้วน
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1.31 ในกรณี ที่รา้ นค้า แจ้งการเปลี่ยนแปลงบัญ ชีเงิน ฝากที่ระบุใ นใบสมัค รฯ ไม่ว่า เมื่อใดและด้วยเหตุป ระการใดก็ต าม ให้ค วามในข้อตกลงฯ ฉบับนี ้
มีผลบังคับใช้สาหรับบัญชีเงินฝากที่ได้เปลี่ยนแปลงทุกประการ
1.32 ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากของร้านค้า/เจ้าของบัญชีเพื่อทารายการและ/หรือดาเนินการตามวิธีการแห่งข้อตกลงฯ ฉบับนี ้
และ/หรือเพื่อชาระหนี ้ และ/หรือความรับผิดชอบของร้านค้า ตามข้อตกลงฯ ฉบับนีไ้ ด้ ร้านค้าจะไม่สามารถใช้บริการในครัง้ นัน้ ๆ และ/หรือในครัง้ ต่อไปได้
1.33 ร้านค้ายอมรับว่า กรณีเกิดรายการชาระค่าสินค้า/บริการหรือรายการโอนเงินผ่านการให้บริการต่างๆ ภายใต้ขอ้ ตกลงฯ ฉบับนี ้ อันมีสาเหตุจากเครื่องมือ
โอนเงินสูญหาย หรือถูกโจรกรรม ร้านค้ายอมรับผิดตามจานวนเงินที่ชาระ/โอนนัน้ ที่เกิดก่อนธนาคารจะดาเนินการอายัดหรือระงับการใช้เครื่ องมือโอนเงิน
หรือดาเนินการอายัดหรือระงับการชาระค่าสินค้า/บริการหรือการโอนเงินที่มีขอ้ ตกลงล่วงหน้า แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้กาหนด
1.34 ร้านค้ารับรองว่า บรรดาเอกสาร คาขอ คาสั่ง ข้อมูล รายละเอียดใดๆ ที่ปรากฏ และ/หรือ ที่ได้มีการจัดส่งมาให้ธนาคาร ไม่วา่ จะส่งมาในรูปแบบใด หาก
ส่งผ่านบริการ/ช่องทางที่รา้ นค้าตกลงไว้กบั ธนาคาร ซึง่ รวมถึงการส่งผ่านช่องทำงรับข้อมูลตำมทีร่ ะบุในข้อ 1.46 ของข้อตกลงทั่วไป และไม่วา่ จะส่งด้วย
ตัวร้านค้าเอง หรือผูต้ ิดต่อหลัก หรือพนักงานร้านค้า หรือบุคคลที่รา้ นค้ามอบหมาย หรือบุคคลใดก็ดี ถือเป็ นข้อมูลของร้านค้าที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง
แท้จริง และเป็ นปั จจุบนั มีผลผูกพันร้านค้าเสมือนหนึ่งได้กระทาโดยร้านค้าเอง ซึ่งธนาคารสามารถนามาใช้ในการดาเนินการตามความประสงค์ของร้านค้า
และให้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนี ้ รวมทัง้ นามาปรับปรุ งข้อมูลในระบบของธนาคารให้เป็ นปั จจุบันได้ โดยร้านค้าไม่ตอ้ งจัดทาเอกสารสัญญาหรื อลง
ลายมือชื่อเพิ่มเติม เว้นแต่ธนาคารกาหนดเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี ้ ร้านค้ารับรองว่าร้านค้ามีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการขอใช้บริการ และการทา
ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนี ้ หากเกิดความเสียหายใดๆ เนื่องจากเอกสาร คาขอ คาสั่ง ข้อมูล หรือรายละเอียดดังกล่าว
ไม่ครบถ้วน ถูกต้องแท้จริง และ/หรือเป็ นปั จจุบนั หรือร้านค้าไม่มีสิทธิหรือไม่มีความสามารถตามกฎหมายในการขอใช้บริการ และ/หรือการทาธุรกรรมใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนี ้ ร้านค้าตกลงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเพียงฝ่ ายเดียว
1.35 เว้นแต่ธนาคารจะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ในกรณีที่รา้ นค้าพบข้อผิดพลาดใดๆ จากการดาเนินการ หรือในกรณีที่มีเหตุที่ตอ้ งระงับการดาเนิน การภายใต้
การให้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนี ้ เป็ นการชั่วคราว ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน หรือในกรณีการยกเลิกการระงับการดาเนินการดังกล่าว ร้านค้าสามารถ
ติ ด ต่อธนาคารได้ที่ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-8888822 ตลอด 24 ชั่ว โมง หรือช่องทางอื่น ที่ ธ นาคารกาหนด พร้อมทั้งแจ้งข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง เช่น เรื่อง วัน เวลา ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง จานวนเงิน ลักษณะธุรกรรม ข้อมูลอื่นใดตามที่ธนาคารร้องขอ เมื่ อร้านค้าดาเนินการต่างๆ ตามกระบวนการ
ที่ธนาคารกาหนดครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ธนาคารจะดาเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจสอบ/แก้ไขข้อผิดพลาด ระงับการดาเนินการ ยกเลิกการระงับ การ
ดาเนินการ ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ธนาคารได้แจ้งแก่รา้ นค้านัน้ โดยร้านค้ายังคงเป็ นผูร้ บั ผิ ดชอบในการดาเนินการ และรายการธุรกรรมที่ได้เกิดขึน้ ก่อน
ครบกาหนดระยะเวลาที่ธนาคารจะมีการระงับการดาเนินการตามที่ได้รบั แจ้งดังกล่าว ทัง้ นี ้ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเพิกเฉยต่อคาร้องขอใดๆ ที่ขัดต่อ
ข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
1.36 ในกรณีที่มีความผิดพลาดในการหักเงินจาก และ/หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของร้านค้า /เจ้าของบัญชีที่ระบุไว้ในใบสมัครฯ ไม่ได้เกิดขึน้ จากธนาคาร
ร้านค้า/เจ้าของบัญชีตกลงจะตรวจสอบและเรียกร้องหรือคืนเงินดังกล่าวให้กับคูพ่ ิพาทของร้านค้าโดยตรง หากร้านค้า/เจ้าของบัญชีมีขอ้ ต่ อสู้ และ/หรือสิทธิ
เรียกร้องใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกันเองกับคูพ่ ิพาทของร้านค้า/เจ้าของบัญชี
1.37 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสยั หรือเหตุอื่นใดอันทาให้ธนาคารไม่สามารถดาเนินการให้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนี ไ้ ด้ ร้านค้าตกลงให้ธนาคารพิจารณา
ให้บริการ หรือดาเนินการตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การให้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนีไ้ ด้ โดยร้านค้าตกลงยินยอมที่จะให้ความร่วมมือแก่ธนาคารอย่างเต็มที่
และทุกวิถีทางในการปรับปรุงวิธีการให้บริการของธนาคารเพื่อความสะดวกของร้านค้าในการใช้บริการต่างๆ ตามข้อตกลงฯ ฉบับนี ้
1.38 ร้านค้าตกลงยินยอมให้ตวั แทนของธนาคาร และ/หรือบริษัทบัตรเครดิต และ/หรือผูใ้ ห้บริการเงินโอน และ/หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet และ/หรือผูใ้ ห้บริการ
K Point และ/หรือผูใ้ ห้บริการเครือ่ งมือการชาระเงิน และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือผูต้ รวจสอบ และ/หรือหน่วยงานผูม้ ีอานาจควบคุมหรื อกากับ
ดูแลธนาคาร เข้าทาการตรวจสอบการดาเนินงาน ระบบการควบคุมภายในต่างๆ ของร้านค้า รวมทัง้ การเรียกดูขอ้ มูลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการใช้
บริการรับชาระค่าสินค้า/บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนีต้ ามที่มีการร้องขอ
1.39 ร้านค้าตกลงว่า ถ้าร้านค้าย้ายสถานที่ทาการ หรือเปลี่ยนแปลงชื่อประกอบกิจการหรือเลิ กกิจการ ร้านค้าจะแจ้งให้ธนาคารทราบทันที และในกรณี
ที่รา้ นค้าได้ขยายสาขาของร้านค้าออกไปอีก และประสงค์จะขอให้เพิ่มสาขาของร้านค้าให้เป็ นสถานที่รบั ชาระค่าสินค้า/บริการด้วยเครื่องมื อการชาระเงิน
ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ และได้รบั อนุมตั ิจากธนาคารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน
1.40 ภายใต้ข้อ 4.ของข้อตกลงทั่วไป ในกรณีที่ (1) ธนาคารได้ออกหรือร่วมออก บริการและ/หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามข้อตกลงฯ
ฉบับนี ้ และ/หรือเครื่องมือการชาระเงิน และ/หรือ อุปกรณ์หรือช่องทางรับชาระค่าสินค้า/บริการอื่นๆ อีก และ/หรือ (2) ธนาคารรับชาระค่าสินค้า/บริการด้วย
เครือ่ งมือการชาระเงินอื่น ไม่วา่ จะเรียกชื่อว่าอย่างไร ภายหลังจากที่ทาข้อตกลงฯ ฉบับนีแ้ ล้ว และ/หรือ (3) ธนาคารแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อกาหนดและเงื่อนไข
การให้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนี ้ และ/หรือข้อกาหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการ และ/หรือข้อกาหนดและเงื่อนไขของโครงการ และ/หรือข้อกาหนด
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับชาระค่าสินค้า/บริการด้วยเครื่องมือการชาระเงิน และ/หรือ อุปกรณ์หรือช่องทางรับชาระค่าสินค้า/บริการ และ/หรือคู่มือต่างๆ
(หากมี) ธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบพร้อมด้วยข้อกาหนดและเงื่อนไข และคูม่ ือ (หากมี) ที่เปลี่ยนแปลงนัน้ ถ้าร้านค้าได้ใช้บริการ และ/หรือได้ยอมรับการ
ดาเนินการตามโครงการ และ/หรือยอมรับชาระค่าสินค้า/บริการด้วยเครื่องมือการชาระเงิน และ/หรือ ใช้อปุ กรณ์หรือช่องทางรับชาระค่าสินค้า/บริการดังกล่าว
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ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนดแล้ว ร้านค้าตกลงให้ขอ้ ตกลงฯ ฉบับนี ้ และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า รวมทัง้ ข้อกาหนด
และเงื่อนไขการให้บริการ และ/หรือเงื่อนไขของโครงการ และ/หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับเครื่องมือการชาระเงิน และ/หรือ อุปกรณ์หรือช่องทางรับชาระค่า
สินค้า/บริการ และคู่มือการรับเครื่องมือการชาระเงินและ/หรือ อุปกรณ์หรือช่องทางรับชาระค่าสินค้า/บริการนัน้ ๆ (หากมี) มีผลใช้บงั คับกับบริการ และ/หรือ
โครงการ และ/หรือเครือ่ งมือการชาระเงินและ/หรือการใช้อปุ กรณ์หรือช่องทางรับชาระค่าสินค้า/บริการดังกล่าวนัน้ ด้วยทุกประการ โดยร้านค้าไม่จาเป็ นต้องทา
ความตกลงกับธนาคารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอีกแต่อย่างใด
1.41 ร้านค้าตกลงยินยอมว่า ธนาคารมีสิทธิโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหน้าที่ไม่ว่าทัง้ หมดหรือเพียงบางส่วนที่มีอยู่ตามข้อตกลงฯ ฉบับนีใ้ ห้แก่
บุคคล และ/หรือสถาบันการเงินใดๆ ก็ได้ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร โดยไม่จาต้องได้รบั ความยินยอมจากร้านค้าแต่อย่างใดทัง้ สิน้ แต่จะมีการแจ้งให้
ร้านค้าทราบ ทัง้ นี ้ ร้านค้าจะโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหน้าที่ไม่ว่าทัง้ หมดหรือเพียงบางส่วนที่มีอยู่ตามข้อตกลงฯ ฉบับนีใ้ ห้แก่บคุ คล และ/หรื อ
สถาบันการเงินใดๆ ไม่ได้ เว้นแต่ได้รบั ความยินยอมจากธนาคารล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
1.42 การล่าช้า หรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของธนาคารตามกฎหมายหรือตามเงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนคูม่ ือ ระเบียบ และบันทึกเสียงของธนาคารในระบบ
โทรศัพท์ ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิ หรือให้ความยินยอมในการดาเนินการใดๆ แก่รา้ นค้าแต่ประการใด
1.43 ร้านค้าจะต้องให้ความสะดวกและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบรายละเอียดการชาระค่าสินค้า/บริการเมื่อได้รบั การร้องขอจากผูช้ าระเงิน และ/หรือ
ธนาคาร และหากมีขอ้ สงสัยใดๆ เพิ่มเติมให้ผชู้ าระเงินติดต่อธนาคารที่ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง
1.44 การเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูล
ร้า นค้า /เจ้า ของบัญ ชี ต กลงยิน ยอมให้ธ นาคารเก็ บ รวบรวมและใช้ข ้อ มูล ส่ว นบุค คล และ/หรือข้อมูล ใดๆ ของร้า นค้า /เจ้า ของบัญ ชี โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จาเป็ นเพื่อการให้บริการแก่ รา้ นค้า/เจ้าของบัญชี การดาเนินการตามคาขอของร้านค้า/เจ้าของบัญชีก่อนให้บริการ การมอบหมายงานให้ผอู้ ื่น
ดาเนินการแทนธนาคารเพื่อสนับสนุนการให้บริการ เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม เป็ นต้น การโอนสิทธิและ /หรือ
หน้าที่ และ/หรือการจัดการข้อร้องเรียน นอกจากนี ้ ร้านค้า/เจ้าของบัญชีตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ทงั้ ในประเทศและต่างประเทศ
ให้แก่ผใู้ ห้บริการภายนอก ตัวแทนของธนาคาร ผูร้ บั จ้างช่วงงานต่อ พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์รว่ มกันในลักษณะ co-brand ผูส้ นใจจะเข้ารับโอน
สิทธิ/หน้าที่ ผูร้ บั โอนสิทธิ/หน้าที่ และ/หรือผูใ้ ห้บริการ Cloud Computing และยินยอมให้ผรู้ บั ข้อมูลจากธนาคารดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่าวต่อไปได้ภายใต้วตั ถุประสงค์ดงั กล่าว ทัง้ นี ้ รายละเอียดอื่นๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ข องธนาคาร
www.kasikornbank.com/th/privacy-policy
ในกรณีที่รา้ นค้า/เจ้าของบัญชีมีการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดแก่ธนาคารเพื่อดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ขา้ งต้น ร้านค้า/
เจ้าของบัญชีขอรับรองว่าได้รบั ความยินยอมจากบุคคลอื่นดังกล่าว หรือได้อาศัยหลักเกณฑ์อื่นทางกฎหมายในการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นดังกล่าว
แก่ธนาคาร และได้แจ้งให้บคุ คลอื่นดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลข้างต้นแล้ว
1.45 ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิตรวจสอบ ได้รบั และเข้าถึง ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่/Sim Card ของร้านค้าที่ผกู กับบริการตามข้อตกลงฯ
ฉบับนี ้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) ชื่อผูจ้ ดทะเบียน และ/หรือผูค้ รอบครองโทรศัพท์เคลื่อนที่/Sim Card สถานะการใช้งานของโทรศัพท์เคลื่อนที่/Sim Card
สถานที่ตงั้ /ใช้งานของโทรศัพท์เคลื่อนที่/Sim Card จากผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการติดต่อสื่อสาร และงานติดตามทวงถาม และปฏิบตั ิ
ตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงฯ ฉบับนี ้
1.46 บรรดาหนังสือ จดหมาย คาบอกกล่าว ข้อกาหนดและเงื่อนไข ข้อมูลใดๆ ที่ธนาคารได้สง่ ให้รา้ นค้า ผูต้ ิดต่อหลัก และ/หรือผูป้ ระสานงาน ไม่ว่าจะโดย
ส่งเองหรือส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนไปยังที่อยูท่ ี่ระบุในใบสมัครฯ หรือส่งเป็ น E-mail ไปยัง E-mail Address ที่ระบุในใบสมัครฯ หรือส่ง
Short Message Service (SMS) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ระบุในใบสมัครฯ หรือผ่านบริการ/ช่องทางตามที่รา้ นค้าตกลงไว้กบั ธนาคาร (ซึง่ ต่อไปนี ้
หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกที่อยู่ E-mail Address หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการ/ช่องทางดังกล่าวว่า “ช่องทำงรับข้อมูล”) ให้ถือว่า
ได้สง่ ให้แก่รา้ นค้าโดยชอบแล้ว ทัง้ นี ้ โดยไม่ตอ้ งคานึงถึงว่าจะมีผรู้ บั ไว้หรือไม่ และแม้วา่ ส่งให้ไม่ได้เพราะช่องทางรับข้อมูลถูก ย้ายหรือถูกเปลี่ยนแปลงไปหรือ
ถูกรือ้ ถอน โดยร้านค้าไม่ได้แจ้งการย้าย การเปลี่ยนแปลง หรือการรื ้อถอนนั้นให้ธนาคารทราบก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาช่องทางรับข้อมูลไม่พบก็ดีให้
ถือว่าร้านค้าได้รบั และทราบหนังสือ จดหมาย คาบอกกล่าว หรือข้อมูลดังกล่าวแล้วโดยชอบ ทัง้ นี ้ หากมีการย้าย การเปลี่ยนแปลง หรือการรื ้ อถอนช่องทาง
รับข้อมูล ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันที
1.47 กรณีรา้ นค้ารายเก่าและเจ้าของบัญชีที่เคยสมัครใช้บริการการเป็ นร้านค้ากับธนาคารแล้ว ร้านค้าและเจ้าของบัญชีตกลงว่า ในกรณีที่ขอ้ ตกลงฯ ฉบับนี ้
ไม่ได้ระบุรายละเอียดเรื่องใดไว้เป็ นการเฉพาะ ให้ใช้บงั คับตามข้อตกลงฉบับเดิมที่รา้ นค้าและเจ้าของบัญชีได้เคยจัดทาใว้แก่ธนาคาร (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า
“ข้อตกลงฉบับเดิม ”) ในกรณีที่ขอ้ ตกลงฯ ฉบับนี ้ ระบุรายละเอียดในเรื่องใดไว้เป็ นการเฉพาะ หรือขัดหรือแย้งกับ หรือไม่ตรงกับข้อตกลงฉบับเดิม ให้ใช้
บังคับตามข้อตกลงฯ ฉบับนี ้ แต่หากมีความไม่ชัดเจนระหว่างข้อตกลงฯ ฉบับนี ้ กับข้อตกลงฉบับเดิม ร้านค้า และเจ้าของบัญชี ตกลงยินยอมปฏิบตั ิตาม
คาวินิจฉัยของธนาคารทุกประการ
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1.48 ในกรณีที่ขอ้ ตกลงเฉพาะ ไม่ได้ระบุรายละเอียดในเรื่องใดไว้เป็ นการเฉพาะ ให้ใช้บังคับตามข้อตกลงทั่วไป ในกรณีที่ขอ้ ตกลงเฉพาะดังกล่า วระบุ
รายละเอียดในเรื่องใดไว้เป็ นการเฉพาะ หรือขัดหรือแย้งกับ หรือไม่ตรงกับข้อตกลงทั่วไป ให้ใช้บงั คับตามข้อตกลงเฉพาะ แต่หากมีความไม่ชดั เจนระหว่าง
ข้อตกลงทั่วไปกับข้อตกลงเฉพาะ ร้านค้าและเจ้าของบัญชีตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยของธนาคารทุกประการ
1.49 ถ้าในเวลาใดก็ตามข้อกาหนดและ/หรือเงื่อนไขการใช้บริการภายใต้ขอ้ ตกลงฯ ฉบับนี ้ กลายเป็ นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บงั คับ
มิได้ในประการใด ๆ ให้ขอ้ กาหนดและ/หรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่เหลือ (แล้วแต่กรณี) ยังคงชอบด้วยกฎหมาย สมบูรณ์ และใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่เสียไป
เพราะความเป็ นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บงั คับมิได้ของข้อกาหนดและ/หรือเงื่อนไขดังกล่าวนัน้
1.50 ข้อตกลงฯ ฉบับนีใ้ ห้ใช้บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็ นศาลที่มีเขตอานาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึน้ ตามข้อตกลงฯ
ฉบับนี ้
1.51 ข้อตกลงฯ ฉบับนี ้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของใบสมัครฯ ด้วย
ข้อ 2. ค่ำธรรมเนียม/ค่ำบริกำร/ค่ำใช้จ่ำย/ค่ำปรับ/ภำษีอำกร
2.1 ร้านค้าตกลงชาระค่าตอบแทนการใช้บริการไม่วา่ จะเรียกว่าค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ หรือชื่ออื่นใด ให้แก่ธนาคารภายในกาหนดเวลาชาระค่าตอบแทนนัน้ ๆ
2.2 ร้านค้าตกลงรับผิดชอบค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และค่าใช้จา่ ยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ (หากมี) แต่เพียงฝ่ ายเดียว
หากธนาคารจาต้องทดรองจ่ายค่าฤชาธรรมเนียม ภาษี อากร และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามวรรคก่อนแทนร้านค้าไปก่อน หรือหากร้านค้าจะต้อง
ชาระค่าปรับอุปกรณ์รบั ชาระค่าสินค้า/บริการให้แก่ธนาคาร ร้านค้าตกลงชาระคืนให้แก่ธนาคารโดยพลัน
2.3 ร้านค้าตกลงรับทราบว่าในการชาระค่าตอบแทนการใช้บริการ ธนาคารจะส่งใบเสร็จรับเงินและ/หรือใบกากับภาษี (หากมี) ผ่านทางช่องทางที่ธนาคาร
กาหนด
ข้อ 3. กำรหักภำษี ณ ทีจ่ ่ำย
ในกรณีรา้ นค้าจดทะเบียนประกอบธุรกิจเป็ นนิติบุคคลในการชาระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ ร้านค้าตกลงมอบอานาจให้ธนาคารเป็ น
ผูด้ าเนินการหักภาษี ณ ที่จา่ ย ของค่าธรรมเนียมแทนร้านค้า ตัง้ แต่รายการรับชาระค่าสินค้า/บริการรายการแรกที่รา้ นค้านามาเรียกเก็บกับธนาคาร รวมทัง้ ให้
ธนาคารออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมทัง้ ยื่นรายการภาษีเงิ นได้หกั ณ ที่จ่ายแทน
ร้านค้าด้วย
หากต่อไปในภายหน้า ร้านค้าได้ขยายกิจการเปิ ดสาขาหลายแห่งภายใต้เจ้าของผูป้ ระกอบการเดียวกัน ซึ่งร้านค้าได้แจ้งให้ธนาคาร ทราบ และ
ธนาคารได้ออกรหัสร้านค้าแยกหมายเลขเป็ นแห่งๆ ให้กับร้านค้า ร้านค้าตกลงให้การมอบอานาจให้ธนาคาร เป็ นผูด้ าเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กล่าว
ข้างต้นมีผลบังคับใช้เป็ นหนังสือยินยอมให้ธนาคารเป็ นผูด้ าเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทน สาขาต่างๆ ของร้านค้านั้นด้วย โดยร้านค้าไม่ จาเป็ นต้องทา
เอกสารและ/หรือหลักฐานใดๆ ให้กบั ธนาคารอีกทัง้ สิน้
ในกรณีที่รา้ นค้าแจ้งขอยกเลิกการเป็ นร้านค้ากับธนาคาร หรือธนาคารแจ้งขอยกเลิกการเป็ นร้านค้า ไม่ว่าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งจะขอยกเลิกและไม่ วา่
กรณีใดก็ตาม ให้ถือว่าเป็ นการยกเลิกความยินยอมของร้านค้าที่ให้ธนาคารเป็ นผูด้ าเนินการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จา่ ยแทนร้านค้าด้วย
ข้อ 4. กำรเปลี่ยนแปลงเงือ่ นไขกำรให้บริกำร
4.1 หากเป็ นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่สง่ ผลให้รา้ นค้าเกิดภาระหรือความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลเมื่อร้านค้าให้ความยินยอม
4.2 หากเป็ นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่ นร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยหากเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลกระทบต่อการใช้บริการของร้านค้า (เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้บริการที่สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึน้ การเปลี่ยนแปลงช่องทางในการให้บริการ การ
เปลี่ยนแปลงวันครบกาหนดชาระหนี)้ ธนาคารจะสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็ นสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจนให้รา้ นค้าทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
30 วัน หรือระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายกาหนด
4.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์กาหนดให้ธนาคารต้องดาเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไว้เป็ นการเฉพาะเป็ นอย่างอื่น ร้านค้าตกลงยินยอม
ให้ธนาคารปฏิบตั ิตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ดงั กล่าวได้
ข้อ 5. กำรระงับ/ยกเลิกกำรให้บริกำร/ผลกำรสิน้ สุดกำรให้บริกำร
5.1 ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิระงับ และ/หรือยกเลิกการให้บริการภายใต้ขอ้ ตกลงฯ ฉบับนี ้ ได้ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน เมื่อใดก็ได้ โดยธนาคาร
จะแจ้งให้รา้ นค้าทราบล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี ้ ร้านค้าตกลงยินยอมให้เป็ นดุลยพินิจของธนาคารในการพิจารณาระงับ และ/หรือยกเ ลิกการ
ให้บ ริการภายใต้ข ้อตกลงฯ ฉบับ นี ้ ไม่ว่า ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ทันทีต ามที่ธ นาคารเห็ น สมควรโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และธนาคารไม่ตอ้ ง
รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการดาเนินการตามข้อนี ้ (หากมี)
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5.1.1 ข้อมูล รายละเอียด คารับรอง หรือคายืนยันใดๆ ที่รา้ นค้าให้ไว้ ไม่เป็ นความจริง ไม่ถกู ต้อง หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญ
5.1.2 ร้านค้าไม่มียอดรับชาระค่าสินค้า/บริการเป็ นเวลาติดต่อกัน 30 (สามสิบ) วัน
5.1.3 ในกรณีที่รา้ นค้ามียอดรับชาระค่าสินค้า/บริการรายเดือนเท่ากับวงเงินยอดขายแล้ว และ/หรือมีรายการรับชาระค่าสินค้า/บริการผิดปกติ
5.1.4 หากปรากฏข้อเท็จจริงที่ธนาคารเชื่อได้วา่ ข้อมูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ที่รา้ นค้า/เจ้าของบัญชีแจ้งแก่ธนาคารให้ดาเนินการ หรือการให้บริการ
รับชาระค่าสินค้า/บริการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ไม่เป็ นคุณเกิดขึน้ หรืออาจกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรือบุคคลอื่น หรือมีความเ สี่ยงว่าร้านค้า
อาจมีวตั ถุประสงค์อนั มิชอบตามกฎหมาย หรืออาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจทาให้ธนาคารปฏิบตั ิผิดกฎหมาย และ/
หรื อ กฎข้อ บั ง คั บ และ/หรื อ ค าสั่ ง ใดๆ และ/หรื อ ค าขอความร่ ว มมื อ ใดๆ และกฎหรื อ ค าสั่ ง ใดๆ ของบริ ษั ท บั ต รเครดิ ต ผู้ใ ห้บ ริ ก ารเงิ น โอน
ผูใ้ ห้บริการ e-wallet ผูใ้ ห้บริการ K Point และ/หรือผูใ้ ห้บริการเครื่องมือการชาระเงิน และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือผูต้ รวจสอบ และ/หรือ
หน่วยงานผูม้ ีอานาจควบคุมหรือกากับดูแลธนาคาร
5.1.5 หากธนาคารตรวจพบว่า มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากโทรศัพท์เคลื่อนที่และ/หรือแท็บ เล็ตและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ของร้านค้าหรือของธนาคารถูกดัดแปลง แก้ไข หรือเนื่องมาจากระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือเหตุอื่นใด เช่น การ Jailbreak (“Jailbreak”
หมายถึง การแก้ไขระบบ หรือ ส่ว นของระบบปฏิบัติ การ iOS ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือแท็ บ เล็ต และ/หรืออุป กรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ที่ ท าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงสิทธิในการใช้งานของผูใ้ ช้โดยไม่ได้รบั อนุญาตจากผูผ้ ลิต/เจ้าของระบบปฏิบตั ิการ) หรือ Root (“Root” หมายถึง การแก้ไขระบบ หรือ ส่วนของ
ระบบปฏิบตั ิการ Android ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือแท็บเล็ตและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิในการใช้งานของผูใ้ ช้โดย
ไม่ได้รบั อนุญาตจากผูผ้ ลิต/เจ้าของระบบปฏิบตั ิการ) เป็ นต้น ทัง้ นี ้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึน้ กับร้านค้า
5.1.6 ร้านค้า/เจ้าของบัญชีปฏิบตั ิผิดข้อตกลงฯ ฉบับนีไ้ ม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ซึ่งรวมถึงการไม่ชาระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภาษี อากร
(หากมี) ที่เกิดขึน้ ด้วย
5.1.7 ร้านค้ามีเหตุการณ์ใดเกิดขึน้ หรืออาจจะเกิดขึน้ อันทาให้ธนาคารเห็นว่าจะมีผลกระทบต่อการดาเนินกิจการหรือความสามารถในการชาระหนีข้ อง
ร้านค้า เช่น มีสว่ นของผูถ้ ือหุน้ ติดลบ หรือร้านค้าผิดนัดชาระหนีก้ บั ธนาคาร หรือเจ้าหนีร้ ายอื่น หรือร้านค้าถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งหรือคดีลม้ ละลาย หรือมีการ
ดาเนินการเพื่อขอฟื ้ นฟูกิจการต่อศาลตามกฎหมายล้มละลาย หรือถูกดาเนินคดีอาญา หรือเป็ นบุคคลที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐมีคาสั่งให้ยดึ /อายัด
ทรัพย์สิน หรือเสียชีวิต (กรณีบคุ คลธรรมดา) หรือร้านค้าเลิกกิจการ ถูกเพิกถอนทะเบียน หรือถูกระงับไม่ให้ดาเนินธุรกิจ หรือมีการชาระบัญชี
5.1.8 ธนาคารไม่สามารถหักเงิน เพื่อคืนเงินและ/หรือชดใช้และ/หรือชาระหนีใ้ ห้แก่ธนาคาร และ/หรือเพื่อให้ธนาคารให้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนีไ้ ด้
5.1.9 ธนาคารต้อ งปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ หรื อ ค าสั่ง และ/หรื อ การขอความร่ว มมื อ ของศาล หรื อ ผู้มี อ านาจตามกฎหมาย
ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่กากับดูแลธนาคาร
5.2 หากร้านค้าประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการภายใต้ขอ้ ตกลงฯ ฉบับนี ้ ร้านค้าจะต้ องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อักษร ไม่นอ้ ยกว่า
30 วัน ผ่า น K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-8888822 ตลอด 24 ชั่ว โมงหรือช่องทางอื่น ๆ ที่ธ นาคารกาหนด และด าเนิน การต่างๆ ตาม
กระบวนการของธนาคาร โดยร้านค้าจะต้องส่งคาขอโอนยอดเงินรวมจากการรับชาระค่าสินค้า/บริการที่คงเหลือทัง้ หมด (หากมี) เพื่อให้ธนาคารโอนเงิน
จานวนดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ หรือที่ผูกกับบริการภายใต้ขอ้ ตกลงฯ ฉบับนีใ้ ห้เรียบร้อยก่อน ทัง้ นี ้ ธนาคารจะดาเนิ นการยกเลิกการใช้
บริการ ตามความประสงค์ของร้านค้าโดยเร็ว โดยการยกเลิกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อธนาคารแจ้งให้รา้ นค้าทราบ
5.3 กรณีที่ขอ้ ตกลงฯ ฉบับนีส้ นิ ้ สุดลง ไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ ไม่เป็ นการยกเลิกภาระหน้าที่ใดๆ ซึง่ ร้านค้ายังปฏิบตั ิไม่ครบถ้วนตามข้อผูกพัน แห่งข้อตกลงฯ ฉบับนี ้
จนกว่าร้านค้าจะปฏิบตั ิภาระหน้าที่ดงั กล่าว จนครบถ้วนแล้ว
5.4 กรณีรา้ นค้าสิน้ สภาพการเป็ นร้านค้ากับธนาคาร ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ธนาคารมีสิทธิที่จะแจ้งให้กับธนาคารพาณิชย์อื่น และ/หรือบริษัทหรื อสถาบัน
ผูอ้ อกบัตร และ/หรือบริษัทบัตรเครดิต และ/หรือผูใ้ ห้บริการเงินโอน และ/หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet และ/หรือผูใ้ ห้บริการ K Point และ/หรือผูใ้ ห้บริการเครือ่ งมือ
การชาระเงิน ทราบได้ทกุ ประการ
5.5 ในกรณีที่ขอ้ ตกลงฯ ฉบับนีส้ นิ ้ สุดลงไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ร้านค้าจะต้องส่งเครื่องรับบัตร เครื่องหมายสัญลักษณ์ตา่ งๆ รวมทัง้ SALES SLIP และ/
หรือเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง คืนให้แก่ธนาคารในสภาพสมบูรณ์ในวันที่ขอ้ ตกลงฯ ฉบับนีส้ นิ ้ สุดลง โดยร้านค้าตกลงยินยอมและจะอานวยความสะดวก
ต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของธนาคาร และ/หรือบุคคลที่ธนาคารว่าจ้าง เพื่อเข้าไปดาเนินการถอดเครือ่ งรับบัตรออกไปจากสถานที่ทาการของร้านค้าได้ทกุ เวลา
ทัง้ นี ้ หากร้านค้าไม่สามารถส่งคืนเครือ่ งรับบัตรในสภาพสมบูรณ์ให้แก่ธนาคารได้ ไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม หรือภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่ขอ้ ตกลงฯ
ฉบับนีส้ นิ ้ สุดลง หากธนาคารตรวจสภาพเครือ่ งรับบัตรที่ธนาคารได้รบั คืนแล้วพบว่าอยูใ่ นสภาพชารุดเสียหาย (ซึง่ ธนาคารไม่เห็นประจักษ์ในขณะดาเนินการ
ถอดถอนหรือได้รบั คืน) ซึง่ ความชารุดเสียหายเช่นว่านีเ้ กิดขึน้ จากการใช้งานผิดปกติวิสยั ของร้านค้า และ/หรือเกิดขึน้ เพราะความผิดของร้านค้าเอง ไม่วา่ ด้วย
เหตุใดก็ตาม ร้านค้าตกลงยินยอมชดใช้คา่ ซ่อมแซม ค่าชดเชย ตลอดจนค่าใช้จา่ ยใดๆ ให้แก่ธนาคารทันทีที่ธนาคารเรียกร้อง
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ข้อตกลงเฉพำะ
ข้อตกลงเกี่ยวกับกำรให้บริกำรอุปกรณ์และช่องทำงรับชำระค่ำสินค้ำ/บริกำร
ข้อ 1. กำรให้บริกำรอุปกรณ์รับชำระค่ำสินค้ำ/บริกำร
1.1 ในกรณีที่รา้ นค้ามีความประสงค์ที่จะให้ธนาคารดาเนินการติดตัง้ เครื่องรับบัตรให้กับร้านค้าเพื่อใช้รบั ชาระค่าสินค้า/บริการ เมื่อร้ านค้าได้รบั การติดตัง้
เครื่องรับบัตรแล้ว ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบเครื่องรับบัตร และตกลงจะปฏิบตั ิตามคู่มือการใช้งานเครื่องรับบัตรในทันทีนบั ตัง้ แต่วนั ที่ ร้านค้าลงนามรับมอบ
เครือ่ งรับบัตรจากบริษัทผูจ้ าหน่ายเครือ่ งรับบัตรหรือตัวแทนของธนาคารที่ได้ไปดาเนินการติดตัง้ ให้กบั ร้านค้า
1.2 เมื่อร้านค้าได้รบั มอบเครื่องรับบัตรที่ธนาคารติดตัง้ ให้กับร้านค้าตามหลักฐานที่รา้ นค้าลงนามรับมอบเครื่องรับบัตรจากธนาคารหรือบริ ษัทผูจ้ าหน่าย
เครื่องรับบัตรที่ได้ไปดาเนินการติดตัง้ ให้กับร้านค้า ซึ่งบริษัทผูจ้ าหน่ายเครื่องจะส่งใบรับอุปกรณ์ที่รา้ นค้า ลงนามแล้วส่งให้ธนาคารไว้เป็ นหลักฐาน ร้านค้า
ตกลงว่า
1.2.1 เครือ่ งรับบัตรเป็ นกรรมสิทธิ์ของธนาคารแต่เพียงผูเ้ ดียว
1.2.2 ในกรณีที่รา้ นค้าได้รบั การติดตัง้ เครื่องรับบัตรชนิดใช้กบั ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ร้านค้ามีหน้าที่จะต้องเป็ นผูต้ ิดตัง้ SIM CARD หมายเลขโทรศัพท์
กับเครื่องรับบัตรที่ธนาคารติดตัง้ ให้ และร้านค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่า SIM CARD และค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เกิดขึน้ ในแต่ละรอบบิลเอง ทัง้ นี ้
ธนาคารมีสิทธิที่จะคิดค่าเช่าการใช้เครื่องรับบัตร ชนิดใช้กับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด โดยธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบ
ล่วงหน้า
1.2.3 ร้านค้าจะนาเครื่องรับบัตรไปใช้นอกบริเวณร้านค้า หรือมอบหมาย หรือโอนไปให้ผอู้ ื่นใช้ ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจากธนาคารเป็ น
ลายลักษณ์อักษร หรือ เป็ นกรณีที่เครื่องรับบัตรเป็ นชนิดที่ใช้กับระบบโทรศัพท์เคลื่อ นที่ตามที่กล่าวในข้อ 1.2.2 ของข้อตกลงเกี่ยวกับ กำรให้บ ริ ก ำร
อุปกรณ์และช่องทำงรับชำระค่ำสินค้ำ/บริกำร
1.2.4 ร้านค้าจะต้องใช้ความระมัดระวังและรับผิดชอบในการเก็บรักษาเครือ่ งรับบัตรไว้ให้ปลอดภัยและใช้สอยเหมือนกับที่วิญญูชนจะพึงสงวนและ/หรือ
ใช้สอยทรัพย์สินของตนเอง และต้องคืนให้ธนาคารทันที เมื่อได้รบั การร้องขอจากธนาคาร ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้
1.2.5 ร้านค้าขอรับรองว่า ตลอดระยะเวลาที่รา้ นค้าครอบครองเครื่องรับบัตรแทนธนาคารตามวัตถุประสงค์แห่งข้อตกลงฯ ฉบับนี ้ ร้านค้าจะไม่นา
เครื่องรับบัตรไปขาย จาหน่าย จ่ายโอน วางเป็ นประกัน หรือ กระทาด้วยประการใดๆ อันมีลกั ษณะเดียวกัน อันเป็ นเหตุให้เกิดภาระติดพันหรือบุริมสิทธิใดๆ
ขึน้ กับเครือ่ งรับบัตรดังกล่าว
1.2.6 ในกรณีที่เครือ่ งรับบัตรเกิดชารุดเสียหาย สูญหาย และ/หรือบุบสลาย และ/หรือถูกทาลาย ร้านค้าตกลงยินยอมชดใช้คา่ ปรับให้แก่ธนาคารในอัตรา
ที่ระบุไว้ใน “ตำรำงอัตรำค่ำธรรมเนียม/ค่ำใช้จ่ำย/ค่ำปรับ ” เพื่อมาเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดหาและว่าจ้างผูช้ านาญการมาดาเนินการซ่อมแซมและ/หรือ
ติดตัง้ เครือ่ งรับบัตรเครือ่ งใหม่
1.2.7 ร้านค้าให้สัญญาว่าจะบารุ งรักษาให้เครื่องรับบัตรอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ ตลอด โดยร้านค้ายินดีรบั ผิดชอบบรรดาค่าใช้จ่า ยต่างๆ ใน
การบารุงรักษาเองทัง้ สิน้
1.2.8 ในการซ่อมแซม และ/หรือติดตัง้ เครื่องรับบัตรเครือ่ งใหม่ และ/หรือการบารุงรักษาเครื่องรับบัตร ร้านค้ารับทราบว่าธนาคารจะจัดให้เจ้าหน้าที่ของ
ธนาคาร และ/หรือบุคคลที่ธนาคารว่าจ้างเป็ นตัวแทนของธนาคารในการดาเนินการตามเงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารกาหนด
1.2.9 ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบสถานะการใช้งาน สถานที่ตงั้ /สถานที่ที่ใช้งานของเครือ่ งรับบัตร เพื่อการตรวจสอบ และการดาเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงฯ ฉบับนี ้
1.3 การจัดทา SALES SLIP
1.3.1 กรณีรบั ชาระค่าสินค้า/บริการ และ/หรือการตรวจสอบ K Point โดยไม่ใช้รหัสชาระเงิน ผ่านเครื่อง EDC เมื่อผูช้ าระเงินชาระค่าสินค้า/บริการ
ร้านค้าจะต้องทา SALES SLIP ดังนี ้
1.3.1.1 SALES SLIP ฉบับที่ 1 (MERCHANT COPY) ชนิ ดกระดาษม้วน หรือกระดาษต่อเนื่ อง โดยร้า นค้า จะต้อ งเก็ บ เอกสาร SALES SLIP
(MERCHANT COPY) ชนิดกระดาษม้วน หรือกระดาษต่อเนื่อง พร้อมกับใบสรุปยอดจากเครื่อง EDC ไว้ไม่นอ้ ยกว่า 18 เดือน และหากผูช้ าระเงินปฏิเสธว่า
ไม่ได้ซือ้ สินค้า/ใช้บริการจากร้านค้า ร้านค้าจะต้องหาหลักฐาน SALES SLIP มายืนยันการซือ้ สินค้า/ใช้บริการของผูช้ าระเงินรายนัน้ ๆ ในกรณีที่รา้ นค้าทา
SALES SLIP ที่เก็บไว้สญ
ู หาย หรือไม่สามารถค้นหา SALES SLIP ให้กบั ธนาคารตามที่รอ้ งขอ ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ ทัง้ สิน้
1.3.1.2 SALES SLIP ฉบับที่ 2 (CUSTOMER COPY) ส่งมอบให้กบั ผูช้ าระเงิน
1.3.1.3 กรณีการทา SALES SLIP สาหรับการตรวจสอบ K Point ให้เป็ นไปตามที่ธนาคารกาหนด
1.3.2 กรณีรบั ชาระค่าสินค้า/บริการ โดยใช้รหัสชาระเงิน ผ่านเครื่อง EDC และ/หรือเครือ่ งอ่านรหัสชาระเงิน (ยกเว้นกรณีรบั ชาระค่าสินค้า/บริการ ผ่าน
เครื่องอ่านรหัสชาระเงินที่ ติดตัง้ กับเครื่อง Mini EDC ) เมื่อผูช้ าระเงินชาระค่าสินค้า/บริการ ร้านค้าไม่จาเป็ นต้องจัดทา SALES SLIP ให้แก่ผชู้ าระเงิน โดย
ร้านค้าจะต้องเก็บเอกสาร SALES SLIP (MERCHANT COPY) ชนิดกระดาษม้วน หรือกระดาษต่อเนื่อง พร้อมกับใบสรุปยอดจากเครือ่ ง EDC ไว้ไม่นอ้ ยกว่า
18 เดือน และหากผูช้ าระเงินปฏิเสธว่าไม่ได้ซือ้ สินค้า/ใช้บริการจากร้านค้า ร้านค้าจะต้องหาหลักฐาน SALES SLIP มายืนยันการซือ้ สินค้า/ใช้บริการ ของผู้
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ชาระเงินรายนั้นๆ ในกรณี ที่ รา้ นค้า ทา SALES SLIP ที่ เก็ บ ไว้สูญ หาย หรือไม่ส ามารถค้น หา SALES SLIP ให้กับ ธนาคารตามที่ รอ้ งขอ ร้า นค้า จะต้อง
รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ ทัง้ สิน้
1.3.3 กรณีรบั ชาระค่าสินค้า/บริการ ผ่านอุปกรณ์เครื่องรับบัตร mPOS และกรณีรบั ชาระผ่านเครื่อง Mini EDC ร้านค้าตกลงว่า เมื่อผูช้ าระเงินชาระ
ค่า สินค้า /บริการ ร้า นค้า ไม่จาเป็ น ต้องจัด ทา SALES SLIP ให้ผู้ชาระเงิน โดยร้า นค้า จะต้องขอให้ผู้ชาระเงิน ระบุ E-mail address และ/หรือหมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และร้านค้าจะต้องจัดส่งรายการชาระค่าสินค้า/บริการ ผ่านทาง E-mail และ/หรือ SMS ให้แก่ผูช้ าระเงิน เมื่อมีการทารายการชาระค่า
สินค้า/บริการในแต่ละครัง้ เพื่อเป็ นเอกสารหลักฐานในการชาระค่าสินค้า/บริการโดยให้ถือว่าการจัดทาเอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเป็ นการทา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซงึ่ อยูภ่ ายใต้พระราชบัญญัติวา่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และ/หรือตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
1.3.4 กรณีรบั ชาระผ่านช่องทาง K PLUS shop ร้านค้าตกลงว่า เมื่อผูช้ าระเงินชาระค่าสินค้า/บริการ ร้านค้าไม่จาเป็ นต้องจัดทา SALES SLIP ให้แก่
ผูช้ าระเงิน
1.3.5 การรับ ค าสั่งซือ้ สิน ค้า /บริการผ่า นแบบฟอร์มการสั่งซื อ้ (MAIL/E-MAIL/FAX/TELE ORDER) เมื่อผู้ชาระเงิน ชาระค่า สิน ค้า /บริการ ร้า นค้า
ไม่จาเป็ นต้องจัดทา SALES SLIP ให้แ ก่ผูช้ าระเงิน โดยร้า นค้า จะต้องเก็ บ เอกสาร SALES SLIP (MERCHANT COPY) ชนิดกระดาษม้วน หรือกระดาษ
ต่อเนื่อง พร้อมกับใบสรุปยอดจากเครื่อง EDC ไว้ไม่นอ้ ยกว่า 18 เดือน และหากผูช้ าระเงินปฏิเสธว่าไม่ได้ซือ้ สินค้า/ใช้บริการจากร้านค้า ร้านค้าจะต้องหา
หลักฐาน SALES SLIP มายืนยันการซือ้ สินค้า/ใช้บริการของผูช้ าระเงินรายนัน้ ๆ ในกรณีที่รา้ นค้าทา SALES SLIP ที่เก็บไว้สญ
ู หาย หรือไม่สามารถค้นหา
SALES SLIP ให้กบั ธนาคารตามที่รอ้ งขอ ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ ทัง้ สิน้
1.4 ร้านค้าจะต้องส่งคาขอโอนยอดเงินการรับบัตร และ/หรือเงินโอน และ/หรือ e-wallet และ/หรือ K Point และ/หรือเครือ่ งมือการชาระเงินอื่นๆ ในแต่ละวัน
ผ่านเครื่องรับบัตรเข้าบัญชีกับธนาคารภายในเวลา Cut-off time ที่กาหนดใน “ตำรำง Settlement” ในกรณีที่รา้ นค้าไม่ได้ส่งคาขอโอนรายการเข้าบัญชี
ภายในระยะเวลา Cut-off time ดังกล่าวธนาคารมีสิทธิที่จะไม่นาเงินเข้าบัญชีให้กบั ร้านค้า โดยหากเป็ นการรับชาระด้วยบัตร ธนาคารจะทาการส่งเรียกเก็บ
แทน หรือถ้าหากธนาคารยินยอมดาเนินการให้ แต่ถา้ ภายหลังรายการดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผูช้ าระเงิน และ/หรือธนาคารพาณิชย์หรือบริษัท
หรือสถาบันที่ออกบัตร ร้านค้ายินยอมคืนเงินเป็ นจานวนเท่ากับที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บได้นนั้ ให้กับธนาคาร พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ ในอั ตราร้อยละ 15
(สิบห้า) ต่อปี นับแต่วนั ที่ธนาคารจ่ายเงินให้แก่รา้ นค้า หรือนาเข้าบัญชีให้รา้ นค้า จนกว่าจะชาระให้ธนาคารครบถ้วน
1.5 ในกรณีที่รา้ นค้าสมัครใช้บริกำร Pre-authorization ซึ่งเป็ นบริการกันวงเงินในบัตรของผูช้ าระเงิน (แต่ยงั ไม่หกั ชาระเงินในบัตร) ผ่านเครื่องรับบัตร เพื่อ
เป็ นประกันความเสียหายที่ผชู้ าระเงินให้คารับรองต่อร้านค้าว่าจะรับผิดชอบค่าเสียหายในการซือ้ สินค้า/ใช้บริการต่างๆ เป็ นจานวนเงินเท่ากับจานวนเงินที่
ร้านค้าทารายการกันวงเงินในบัตรไว้ (ซึง่ ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “บริกำร Pre-authorization”) โดยร้านค้าตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงื่อนไข ดังนี ้
1.5.1 ร้านค้าจะต้องจัดทาข้อตกลงและความยินยอมเป็ นหนังสื อให้ผใู้ ห้คารับรองลงนาม เพื่อรับรองความเสียหายไว้กบั ร้านค้าและยินยอมให้กนั วงเงิน
ในบัตรของผูช้ าระเงิน โดยข้อตกลงดังกล่าวอย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดของการขายสินค้าหรือการให้บริการ และจานวนเงินค่าเสียหายที่เป็ นจานวนเงิน
ไม่เกินกว่าวงเงินที่รา้ นค้าทารายการกันวงเงินในบัตรของผูช้ าระเงิน และเงื่อนไขที่ผชู้ าระเงินให้ความยินยอมให้กนั วงเงินในบัตรของผูช้ าระเงิน รวมทัง้ ยินยอม
ให้รา้ นค้าสามารถหักวงเงินที่กนั ไว้เพื่อชาระค่าเสียหายที่เกิดขึน้ จริงภายในระยะเวลากันวงเงิน (ตามคานิยามที่กล่าวต่อไป) ทัง้ นี ้ ให้ถือว่าข้อกาหนดข้อนี อ้ ยู่
ภายใต้ข้อ 1.22 ของข้อตกลงทั่วไปด้วย
1.5.2 วงเงินที่กนั ไว้จะถือรวมเป็ นการใช้วงเงินยอดขายด้วย
1.5.3 หากร้านค้าประสงค์จะหักวงเงินที่กนั ไว้ ร้านค้าจะต้องส่งคาขอโอนยอดเงิน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่มีรายการชาระค่าสินค้า/
บริการ หรือระยะเวลาอื่นตามที่บริษัทบัตรเครดิตกาหนด (แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน) (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “ระยะเวลำกันวงเงิน”) หากเกินกาหนด
ระยะเวลาดังกล่าวแล้วธนาคารไม่ได้รบั คาขอโอนยอดเงินจากร้านค้า ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารยกเลิกการกันวงเงินในบัตรของผูช้ าระเงินได้ทนั ที
ข้อ 2. กำรให้บริกำรช่องทำงรับชำระค่ำสินค้ำ/บริกำร
2.1 ในกรณีที่รา้ นค้ามีความประสงค์ที่จะใช้บริการ K PLUS shop หรือชื่ออื่นที่ธนาคารพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารเห็นสมควร (ซึง่ ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า
“บริกำร K PLUS shop”) ของธนาคาร เพื่อรับชาระค่าสินค้า/บริการด้วยเงินโอน e-wallet ผูใ้ ห้บริการ K Point และ/หรือเครือ่ งมือการชาระเงินอื่นใด ตามที่
ธนาคารกาหนด ร้านค้าตกลงดังนี ้
2.1.1 ร้านค้าสามารถใช้บริการ K PLUS shop ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในเครือข่ายที่ธนาคารรองรับให้สามารถ
เชื่อมต่อกับบริการนีไ้ ด้
2.1.2 ร้านค้าที่เป็ นบุคคลธรรมดา จะต้องดาเนินการสมัครใช้บริการ และตกลงยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ K PLUS shop ตามช่องทาง
และวิธีการที่ธนาคารกาหนด โดยการสมัครใช้บริการจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อร้านค้าสร้างข้อมูลร้านค้า ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) ข้อมูล รูปภาพ สัญลักษณ์
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือเครื่องหมายใดๆ (ซึ่งต่อไปนีเ้ รียกว่า “ข้อมูลร้ำนค้ำ”) ในบริการ K PLUS shop ครบถ้วน ทัง้ นี ้ หากข้อกาหนด
และเงื่อนไขการใช้บริการ K PLUS shop ดังกล่าว ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงฯ ฉบับนี ้ ให้ใช้บังคับตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ K PLUS shop
ดังกล่าว
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2.1.3 ร้านค้าที่เป็ นนิติบคุ คล จะต้องดาเนินการสมัครใช้บริการและเข้าใช้บริการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
2.1.3.1 ร้านค้ารับทราบและตกลงว่า ในการใช้บริการ K PLUS shop ร้านค้าไม่สามารถผูกเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือ E-mail address
ที่ซา้ กับเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือ E-mail address ที่ผูกไว้กับการใช้บริการ K PLUS shop ของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น ได้ กรณีที่ธนาคาร
ตรวจพบ ว่ามีการผูกเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือ E-mail address ซา้ กัน ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารระงับ และ/หรือยกเลิกการให้บริการ K PLUS
shop ของร้านค้าได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 5.1 ของข้อตกลงทั่วไป
2.1.3.2 เมื่อยื่นใบสมัครฯ แล้ว ร้านค้าจะต้องดาเนินการสร้างข้อมูลร้านค้าผ่านบริการ K PLUS shop โดยร้านค้าต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและ
ถูกต้องตามขัน้ ตอนที่ธนาคารกาหนด และเมื่อร้านค้าได้รบั อนุมตั ิให้ใช้บริการแล้ว ธนาคารจะส่งรหัสผ่าน เช่น Password หรือ PIN เป็ นต้น ไปยังช่องทางรับ
ข้อมูลที่ธนาคารกาหนด โดยในการเข้าสูร่ ะบบครัง้ แรก ระบบจะทาการบังคับให้มีการเปลี่ ยนรหัสผ่านโดยอัตโนมัติ ทัง้ นี ้ การสมัครใช้บริการจะมีผลสมบูรณ์
เมื่อร้านค้าสร้างข้อมูลร้านค้าครบถ้วนตามที่ธนาคารกาหนดในบริการ K PLUS shop
2.1.3.3 ร้านค้าสามารถสร้างบัญชีพนักงานร้านค้าได้ตามจานวนที่ธนาคารกาหนด โดยบัญชีพนักงานร้านค้าสามารถทารายการรับชาระค่า
สินค้า/บริการ และใช้บริการ K PLUS shop ได้ตามสิทธิที่จากัดตามที่ธนาคารกาหนดได้เท่านัน้
2.1.3.4 ร้านค้ายอมรับว่า ข้อมูลร้านค้าที่รา้ นค้าตัง้ ค่า และ/หรือที่นาเข้าสูร่ ะบบใดๆ ให้แสดงผลในส่วนของข้อมูลส่วนตัวของร้านค้า และในส่ วน
ของพืน้ หลังหน้าจอการทางาน ไม่วา่ ร้านค้าจะดาเนินการเอง หรือมอบหมายให้ธนาคารเป็ นผูด้ าเนินการแทน ร้านค้ารับรองว่าร้านค้ามีสิทธิโดยชอบในการใช้
และนาข้อมูลร้านค้าเข้าสู่บริการ K PLUS shop และรับรองว่าข้อมูลร้านค้าดังกล่าว ไม่มีลักษณะ หรือก่อให้เกิด ภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่ผิด
กฎหมาย และ/หรือเข้าลักษณะตามตัวอย่าง ดังต่อไปนี ้
2.1.3.4.1 ไม่ได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเจ้าของทรัพย์สินทางปั ญญา
2.1.3.4.2 ไม่ได้รบั ความยินยอมจากบุคคลในภาพ หรือภาพส่วนบุคคล
2.1.3.4.3 ก่อให้เกิดความแตกแยก หรือมีประเด็นทางการเมือง
2.1.3.4.4 ไม่สภุ าพ ไม่เหมาะสม หรือยั่วยวน ลามกอนาจาร
2.1.3.4.5 รูปภาพดารานักแสดง นักดนตรี บุคคลผูม้ ีชื่อเสียง หรือนักกีฬา ทัง้ นีเ้ ว้นแต่เป็ นบุคคลที่ทางานให้กบั โปรแกรม Co-branding ที่
ได้รบั อนุญาตแล้ว
2.1.3.4.6 ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือทางวัฒนธรรมหรือศาสนา
2.1.3.4.7 เกี่ยวข้องการการพนัน เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ทกุ ประเภทและบุหรี่
2.1.3.4.8 เครือ่ งหมายสัญลักษณ์ประเทศ พระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย ์ และ พระราชินีหรือ ราชวงศ์
2.1.3.4.9 เครือ่ งหมายของหน่วยราชการต่างๆ
ธนาคารมีสิทธิ ตรวจสอบ และ/หรือร้องขอข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมที่รบั รองว่าร้านค้ามีสิทธิใช้และนาข้อมูลร้านค้าเข้าสู่บริการ
K PLUS shop และ/หรือไม่มีลกั ษณะ หรือก่อให้เกิดภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่ผิดกฎหมาย หรือเข้าลักษณะตามตัวอย่างข้างต้น โดยร้านค้าจะ
จัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานดังกล่าวให้แก่ธนาคารตามที่รอ้ งขอทันที ทัง้ นี ้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ธนาคารมีสิทธิที่จะดาเนินการใดๆ ให้มีการลบข้อมูลร้านค้า
ออกจากบริการ K PLUS shop หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการใช้และนาข้อมูลร้านค้าเข้าสูบ่ ริการ K PLUS shop ร้านตกลงรับผิดชอบในความเสียหาย
ที่เกิดขึน้ ทัง้ หมด โดยธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในการกระทาผิดดังกล่าว และหากธนาคารได้รบั ความเสียหายใดๆ ร้านค้าตกลงชดใช้ค่าเสียหายที่
เกิดขึน้ ให้แก่ธนาคารจนครบถ้วน
2.1.3.5 วงเงินการรับชาระค่าสินค้า/บริการ
2.1.3.5.1 ร้านค้าสามารถรับชาระค่าสินค้า/บริการด้วยเงินโอนได้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายการ และไม่เกิน 300,000 บาทต่อเดือน
2.1.3.5.2 ร้านค้าสามารถรับชาระค่าสินค้า/บริการด้วยบัตรที่ไม่ผ่านเครือ่ งรับบัตรได้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายการ และไม่เกิน 300,000
บาทต่อเดือน
2.1.3.5.3 ร้านค้าสามารถรับชาระค่าสินค้า/บริการด้วยบัตรที่ผ่านเครื่อ งรับบัตรได้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายการ และไม่เกิน 300,000
บาทต่อเดือน
2.1.3.5.4 ร้านค้าสามารถรับชาระค่าสินค้า/บริการด้วย K Point ต่อรายการได้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
2.1.3.6 ร้านค้าจะต้องส่งคาขอโอนยอดเงินการรับชาระค่าสินค้า/บริการ ตามเงื่อนไขที่ระบุใน “ตำรำง Settlement”
2.1.3.7 ร้านค้าสามารถกาหนดค่าในเครือ่ งโทรศัพท์เคลื่อนที่และ/หรือแท็บเล็ตและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ยินยอมเปิ ดเผยพิกัดในการใช้
บริการ เพื่อประโยชน์ของร้านค้าในด้านความปลอดภัย
2.1.3.8 ร้านค้ายินยอมชาระค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จากการใช้บริการนี ้ นอกเหนือจากการใช้บริการตามปกติ (Air Time) โดย
กรณีที่เป็ นโทรศัพท์เคลื่อนที่และ/หรือแท็บเล็ตและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบจ่ายรายเดือน (Post-paid) ร้านค้าสามารถตรวจสอบยอดค่าธรรมเนียมได้
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จากใบแจ้งหนี ้ (Statement) ของผูใ้ ห้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนกรณีโทรศัพท์เคลื่อนที่และ/หรือแท็บเล็ตและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบ
เติมเงิน (Pre-paid) ร้านค้าสามารถตรวจสอบยอดค่าธรรมเนียมได้จากผูใ้ ห้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
2.1.3.9 ร้านค้าจะได้รบั หลักฐานการทารายการชาระค่าสินค้า/บริการ และ/หรือข้อมูลการโอนเงิน ผ่านทางบริการ K PLUS shop
2.1.3.10 กรณีรา้ นค้าใช้บริการจัดส่ง (Service Delivery) ผ่านบริการ K PLUS shop ร้านค้าตกลงยินยอมและปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไข
ดังต่อไปนี ้
2.1.3.10.1 ร้านค้าตกลงยินยอมว่า ธนาคารเป็ นเพียงช่องทางในการจัดส่ง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสมัครใช้บริการและข้อมูลการจัดส่ง
สินค้าให้แก่ผใู้ ห้บริการจัดหาผูข้ นส่ง และ/หรือผูข้ นส่ง (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะรวมเรียกว่า “ผู้ขนส่ง”) เท่านัน้ โดยธนาคารไม่ได้เป็ นผูข้ นส่งสินค้าให้แก่รา้ นค้า/ผูช้ าระ
เงินแต่อย่างใด รวมทัง้ ไม่ได้เป็ นผูร้ บั สมัครใช้บริการ ผูท้ วงถาม และ/หรือเรียกให้รา้ นค้า/ผูช้ าระเงินชาระค่าบริการ ค่าใช้จา่ ย หรือเงินใดๆ ในการจัดส่งสินค้า
ให้แก่ หรือแทนผูข้ นส่ง โดยร้านค้าตกลงยินยอมว่า การสมัครใช้บริการระหว่างร้านค้าและผูข้ นส่ง เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า รวมทัง้ อัตราค่าบริการและวิธีการ
ชาระค่าบริการ ค่าใช้จา่ ย หรือเงินใดๆ ในการจัดส่งสินค้า เป็ นไปตามที่รา้ นค้าได้ตกลงไว้กบั ผูข้ นส่ง ทัง้ นี ้ ร้านค้าจะต้องศึกษาเงื่อ นไขการจัดส่งสินค้าได้จาก
เว็บไซต์และ/หรือช่องทางอื่นๆ ที่ผขู้ นส่งกาหนด
2.1.3.10.2 ร้านค้าจะต้องแจ้งข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ตามที่ธ นาคารกาหนด ผ่านบริการ K PLUS shop ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัด
เพียง) ประเภทและราคาของสินค้าที่จะจัดส่ง ชื่อ -ที่อยู่และรายละเอียดของผูช้ าระเงิน ชื่อ -ที่อยู่และรายละเอียดของร้านค้า โดยร้านค้าตกลงยินยอมให้
ธนาคารเปิ ด เผยข้อมูล และรายละเอียดดังกล่า วให้แ ก่ผู้ข นส่ง เพื่ อใช้ส าหรับ การด าเนิ น การต่า งๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ การจัด ส่ง สิน ค้า ซึ่งรวมถึงการออก
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี ให้แก่รา้ นค้า ทัง้ นี ้ เมื่อร้านค้าได้แจ้งยืนยัน ข้อมูลและรายละเอียดดังกล่าวผ่านบริการ K PLUS shop แล้ว หากร้านค้ามีความ
ประสงค์จะแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลและรายละเอียดใดๆ ร้านค้าจะต้องติดต่อไปยังผูข้ นส่งโดยตรง ร้านค้าไม่สามารถดาเนินการผ่านบริการ
K PLUS shop หรือธนาคารได้
2.1.3.10.3 หากผูข้ นส่งไม่สามารถจัดส่งสินค้าไปยัง ผูช้ าระเงินได้ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับร้านค้า หรือในกรณีที่รา้ นค้ามีขอ้ โต้แย้ง
เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าของผูข้ นส่ง หรือมีขอ้ โต้แย้งเกี่ยวกับค่าบริการ ค่าใช้จ่าย หรือเงินใดๆ ในการจัดส่งสินค้า ร้านค้าตกลงจะดาเนินการตรวจสอบและ/
หรือโต้แย้งกับผูข้ นส่งเองโดยตรง โดยร้านค้าขอรับรองว่าจะไม่กระทาการใดๆ อันมีผลให้ธนาคารต้องเข้าไปมีส่วนร่วมใดๆ ในข้อ พิพาทระหว่างร้านค้ากับ
ผูข้ นส่ง และ/หรือบุคคลภายนอก และหากร้านค้ามีขอ้ ต่อสู้ และ/หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกันเองกับผูข้ นส่ง และ/หรือบุคคลภายนอก เป็ นอีก
ส่วนหนึ่งต่างหาก
2.1.3.10.4 กรณีรา้ นค้าสมัครบริการชาระค่าสินค้า/บริการผ่านการหักบัญชีอตั โนมัติ (Online Direct Debit) ตามขัน้ ตอนที่ธนาคารกาหนด
ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารดาเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากตามที่รา้ นค้าระบุในบริการรับชาระค่าสินค้า/บริการผ่านการหักบัญชีอัตโนมัติ (Online
Direct Debit) เพื่อชาระค่าบริการ ค่าใช้จา่ ย หรือเงินใดๆ ในการจัดส่งสินค้า ให้แก่ผขู้ นส่งตามคาสั่งที่รา้ นค้าส่งผ่านบริการ K PLUS shop
2.1.3.11 การประชาสัมพันธ์ และ/หรือการจัดรายการส่งเสริมการขาย
2.1.3.11.1 การประชาสัมพันธ์ และ/หรือจัดรายการส่งเสริมการขายผ่านบริการ K PLUS shop
(1) ร้านค้าสามารถประชาสัมพันธ์และ/หรือจัดรายการส่งเสริมการขายสินค้า/บริการของร้านค้า ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง)
การสะสมคะแนน การสะสมแสตมป์ โดยกาหนดเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ผ่านบริการ K PLUS shop ได้ทกุ เมื่อด้วยตนเองตามขัน้ ตอนที่ธนาคารกาหนด
(2) ร้านค้าสามารถแก้ไข/เปลี่ยนแปลง รายการ/เงื่อนไข/รายละเอียดการประชาสัมพันธ์และ/หรือรายการส่งเสริมการขายภายใต้
ข้อ 2.1.3.11.1 นีไ้ ด้ทกุ เมื่อด้วยตนเองผ่านบริการ K PLUS shop โดยจะต้องไม่มีผลให้สิทธิประโยชน์ที่ผชู้ าระเงินจะได้รบั ลดลง เช่น การปรับลดระยะเวลาส่งเสริม
การขาย/ส่วนลด การกาหนดเพิ่มจานวนคะแนน/แสตมป์ สาหรับการแลกของรางวัลในแต่ละครัง้ หากร้านค้าประสงค์จะแก้ไข/เปลี่ยนแปลง รายการ/เงื่ อนไข/
รายละเอียดการประชาสัมพันธ์และ/หรือรายการส่งเสริมการขายที่มีผลให้สิทธิประโยชน์ที่ผชู้ าระเงินจะได้รบั ลดลง ร้านค้าจะต้องยกเลิ กรายการประชาสัมพันธ์
และ/หรือรายการส่งเสริมการขายรายการนัน้ เท่านัน้
(3) กรณีที่รา้ นค้าประสงค์จะยกเลิก รายการ/เงื่อนไข/รายละเอียดการประชาสัมพันธ์และ/หรือรายการส่งเสริมการขายภายใต้
ข้อ 2.1.3.11.1 แต่ละรายการก่อนครบกาหนด หรือยกเลิกกรณีที่ไม่ได้กาหนดระยะเวลาไว้ ร้านค้าสามารถดาเนินการผ่านบริการ K PLUS shop ได้ทกุ เมื่อด้วย
ตนเอง ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
2.1.3.11.2 การประชาสัมพันธ์ และ/หรือจัดรายการส่งเสริมการขายบนแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
(1) ร้า นค้า สามารถประชาสัม พัน ธ์ และ/หรือ จัด รายการส่ ง เสริ ม การขายสิ น ค้ า /บริก ารของร้า นค้า บนแพลตฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร (ซึง่ ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์”) ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) แพลตฟอร์ม Seller Center ซึง่ เป็ นอยูภ่ ายใต้
บริการ K PLUS MARKET
(2) เมื่อร้านค้าได้รบั การอนุมตั ิจากธนาคารแล้ว ธนาคารจะจัด ส่งเครื่องมือโอนเงิน ไปยัง E-Mail Address ที่รา้ นค้าได้แจ้งไว้
ต่อธนาคารในการสมัครบริการ K PLUS shop ซึ่งร้านค้าจะต้องใช้เครื่องมือโอนเงินในการ Log in เข้าสู่ https://www.kplusmarket.com หรือเว็บไซต์อื่น
ตามที่ธนาคารกาหนด และ/หรือเพื่อใช้บริการต่างๆ ตามที่ธนาคารกาหนด ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) การอัพโหลดรายละเอียดของสินค้า/บริการ เช่น
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รูปภาพ ราคาค่าสินค้า/บริการ ระยะเวลาของการจัดรายการส่งเสริมการขาย และ/หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ เป็ นต้น การจัดการร้านค้า การจัดก ารรายการ
สินค้า/บริการ ทัง้ นี ้ เงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้เครือ่ งมือโอนเงิน เป็ นไปตามเงื่อนไขเกี่ยวกับเครือ่ งมือโอนเงินตามที่ระบุในข้อตกลงฯ ฉบับนี ้
(3) ร้านค้าสามารถอัพโหลด/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง รายการ/เงื่อนไข/รายละเอียดการประชาสัมพันธ์และ/หรือรายการส่งเสริมการขาย
สินค้า/บริการของร้านค้าบนแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ได้ดว้ ยตนเอง ผ่าน https://www.kplusmarket.com หรือเว็บไซต์อื่นตามที่ธนาคารกาหนด โดยใช้เครือ่ งมือ
โอนเงินภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 2.1.3.11.2 (2) ข้างต้น หรือดาเนินการผ่านบริการ K PLUS shop โดยร้านค้าจะต้องดาเนินการอัพโหลด/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง
รายการ/เงื่อนไข/รายละเอียดการประชาสัมพันธ์และหรือ/รายการส่งเสริมการขายดังกล่าว ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทาการของธนาคารก่อนวันที่รายการ/เงื่อนไข/
รายละเอียดดังกล่าวมีผล เพื่อให้ธนาคารพิจารณา
กรณีรา้ นค้ามอบหมายให้ธนาคารเป็ นผูด้ าเนินการดังกล่าว และ/หรือเป็ นผูจ้ ัดการรายการสินค้า/บริการ และ/หรือจัดการ
ร้านค้า บนแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์แทนร้านค้า ร้านค้าจะต้องจัดส่งข้อมูลและ/หรือรายละเอียดต่างๆ มายังธนาคาร ผ่านช่องทางที่ธนาคารกาหนด ล่วงหน้า
ไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทาการของธนาคารก่อนวันที่รายการ/เงื่อนไข/รายละเอียดดังกล่าวมีผล เพื่อให้ธนาคารพิจารณา
(4) ร้านค้าสามารถยกเลิก รายการ/เงื่อนไข/รายละเอียดการประชาสัมพันธ์และ/หรือจัดรายการส่งเสริมการขายสินค้า/บริการแต่ละ
รายการก่อนครบกาหนด หรือยกเลิกกรณีที่ไม่ได้กาหนดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายไว้ ผ่าน https://www.kplusmarket.com หรือเว็บไซต์อื่นตามที่ธนาคาร
กาหนด โดยใช้เครือ่ งมือโอนเงินภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 2.1.3.11.2 (2) ข้างต้น หรือดาเนินการผ่านบริการ K PLUS shop ได้ทกุ เมื่อด้วยตนเอง
กรณีรา้ นค้ามอบหมายให้ธนาคารเป็ นผูด้ าเนิ นการดังกล่าวแทนร้านค้า ร้านค้าจะต้องแจ้งข้อมูลและ/หรือรายละเอียดต่างๆ
มายังธนาคาร ผ่านช่องทางที่ธนาคารกาหนด ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทาการของธนาคารก่อนวันที่รายการ/เงื่อนไข/รายละเอียดดังกล่าวมีผล เพื่อให้ธนาคาร
พิจารณา
2.1.3.11.3 ร้านค้าตกลงยอมรับว่า รายการ/เงื่อนไข/รายละเอียดการประชาสัมพันธ์ และ/หรือจัดรายการส่งเสริมการขายสินค้า/บริการของ
ร้านค้า จะต้องเป็ นไปตามที่ธนาคารเห็นชอบ และ/หรือตามที่ได้รบั อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
2.2 ในกรณีที่รา้ นค้ามีความประสงค์ที่จะใช้บริการช่องทางรับชาระค่าสินค้า/บริการอื่น ร้านค้าตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารจะแจ้ง
ให้รา้ นค้าทราบต่อไป
ข้อตกลงเกี่ยวกับกำรรับชำระด้วยบัตร
1. ร้านค้าจะต้องรับบัตรผ่านอุปกรณ์/ช่องทางต่างๆ ตามที่ธนาคารกาหนดเท่านัน้ ทัง้ นี ้ ห้ามร้านค้ารับบัตรผ่านเครือ่ งรูดบัตร (IMPRINTER) โดยเด็ดขาด
2. ร้านค้าตกลงจะรับบัตร ซึง่ มีลกั ษณะตามที่ธนาคารได้แจ้งให้รา้ นค้าทราบเป็ นคราวๆ ที่ยงั ไม่หมดอายุทกุ ใบ
3. ร้านค้าสามารถรับชาระค่าสินค้า/บริการด้วยบัตร ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี ้
3.1 ให้ผชู้ าระเงินรูดหรือเสียบบัตรที่เครื่องรับบัตร หรือ
3.2 ให้ผชู้ าระเงินแตะบัตรที่เครือ่ งรับบัตร หรือ
3.3 ผูช้ าระเงินแสดงข้อมูลการชาระค่าสินค้า/บริการและแสดงรหัสชาระเงิน ที่ระบุขอ้ มูลการชาระค่าสินค้า/บริการตามที่ธนาคารกาหนด เพื่อให้รา้ นค้า
อ่านรหัสชาระเงิน หรือ
3.4 ร้านค้าแสดงข้อมูลการชาระค่าสินค้า/บริการและแสดงรหัสชาระเงิน ที่ระบุขอ้ มูลการชาระค่าสินค้า/บริการตามที่ธนาคารกาหนด เพื่อให้ผชู้ าระเงิน
อ่านรหัสชาระเงิน
3.5 ให้ผชู้ าระเงินกรอกรายละเอียดคาสั่งซือ้ สินค้า/บริการในแบบฟอร์มการสั่งซือ้ และจัดส่งให้แก่รา้ นค้าผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่ธนาคารกาหนด
4. กรณีการชาระค่าสินค้า/บริการด้วยวิธีการตามข้อ 3.1 หรือข้อ 3.2 ของข้อตกลงเกี่ยวกับกำรรับชำระด้วยบัตรร้านค้าจะต้องปฏิบตั ิดงั นี ้
4.1 เมื่อผูช้ าระเงินแสดงบัตรเพื่อชาระค่าสินค้า/บริการ ร้านค้าจะต้องตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของบัตรตามคูม่ ือร้านค้ารับบัตร และวิธี การรับบัตร
ตามคูม่ ือการใช้เครือ่ งอุปกรณ์การรับบัตรที่ธนาคารมอบให้กบั ร้านค้า
4.2 ร้านค้าจะต้องรับบัตรที่มี CHIP ปรากฏบนหน้าบัตรเท่านัน้ (ยกเว้นบัตรที่ออกโดยธนาคารซึง่ ไม่ได้ออกในฐานะเป็ นสมาชิกของบริษัทบัตรเครดิต)
4.3 ในการรับชาระค่าสินค้า/บริการทุกครัง้ หากธนาคารกาหนดให้ผชู้ าระเงินต้องกด PIN 4 หรือ 6 หลัก ร้านค้าจะต้องให้ผชู้ าระเงินดาเนินการตามแบบ
และวิธีการที่ธนาคารกาหนด
4.4 ร้านค้าจะต้องติดต่อธนาคารทันที และตกลงที่จะปฏิบตั ิต่อผูช้ าระเงินตามวิธีการที่ธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบต่อไป ก่อนที่จะรับชาระค่าสินค้า/
บริการจากผูช้ าระเงิน ในกรณีที่ บัตรปรากฏให้เห็นรอยแก้ไขและ/หรือข้อความใดๆ
5. หากร้านค้ามีความประสงค์จะ Void ร้านค้าจะต้องดาเนินการก่อนการส่งคาขอโอนยอดเงินการรับชาระค่าสินค้า/บริการ และภายในเวลา Cut-off time ที่
กาหนดใน “ตำรำง Settlement” โดยร้านค้าสามารถดาเนินการผ่านช่องทางที่ธนาคารกาหนด เมื่อธนาคารได้รบั คาขอ Void ดังกล่าวแล้ว ธนาคารจะทาการ
Void และโอนวงเงินจานวนเดียวกันนัน้ คืนให้แก่ผชู้ าระเงินต่อไป ทัง้ นี ้ หากร้านค้ามีความประสงค์จะ Void ภายหลังจากการส่งคาขอโอนยอดเงินการชาระ
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ค่าสินค้า/บริการ หรือ ภายหลังเวลา Cut-off time (กรณีไม่ได้ส่งคาขอโอนยอดเงินการรับชาระค่าสินค้า/บริการ) หรือในกรณีที่รา้ นค้ายินยอมให้ผชู้ าระเงิน
Refund ร้านค้าตกลงจะไม่คืนเป็ นเงินสด เช็ค และ/หรือตราสารหนีอ้ ื่น แก่ผชู้ าระเงิน แต่รา้ นค้าตกลงจะทาหนังสือแจ้งคืนตามแบบฟอร์มที่ ธนาคารกาหนด
(CREDIT VOUCHER) ส่งให้แก่ธนาคาร และร้านค้า/เจ้าของบัญชียินยอมคืนเงินจานวนดังกล่าว ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงิน และ/หรือนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่
ระบุในใบสมัครฯ ให้รา้ นค้าแล้วนัน้ ให้แก่ธนาคารเพื่อคืนเข้าบัญชีของผูช้ าระเงินได้ ทัง้ นี ้ ร้านค้าตกลงว่า ธนาคารไม่ตอ้ งคืนค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ
จากร้านค้าไว้แล้วแต่ประการใด
6. ทุกครัง้ ที่รา้ นค้ารับบัตรของ UnionPay และ/หรือ บัตรของ TPN ร้านค้าจะต้องให้ผชู้ าระเงินกด PIN 4 หรือ 6 หลัก (ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด) ลงบน
เครือ่ งรับบัตร
7. ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
7.1 ร้านค้ารับบัตรแล้ว ต่อมาภายหลังปรากฏว่า บัตรนัน้ เป็ นบัตรปลอม
7.2 กรณีธนาคารเห็นว่ามีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการใช้และ/หรือความสมบูรณ์ของบัตร และ/หรือต่อมาได้ตรวจพบว่ามีการใช้บตั รโดยทุจริต
7.3 ผูร้ บั ปลายทางได้รบั แต่ไม่ตรงตามกาหนดเวลา หรือผูร้ บั ปลายทางไม่ได้รบั สินค้าและร้านค้าไม่มีใบตอบรับมายืนยัน หรือผูร้ บั ปลายทางไม่ได้รบั สินค้า
ไม่วา่ ด้วยเหตุประการใดก็ตาม
7.4 ร้านค้าไม่สามารถจัดหาหรือส่งสินค้า/บริการ และ/หรือสินค้า/บริการที่จัดหาหรือส่งเป็ นสินค้า /บริการด้อยคุณภาพ ชารุ ดบกพร่อง ไม่ครบถ้วน
ไม่ถกู ต้องตามวัตถุประสงค์ หรือไม่เป็ นไปตามข้อตกลงซือ้ ขายสินค้าระหว่างร้านค้าและผูช้ าระเงิน อันเป็ นเหตุให้ผชู้ าระเงินปฏิเสธที่จะรับสินค้า/บริการ และ
ต้องการยกเลิกข้อตกลงซือ้ สินค้า/บริการดังกล่าว
7.5 ผูช้ าระเงินปฏิเสธรายการกันวงเงินในบัตรของผูช้ าระเงิน หรือปฏิเสธการหักวงเงินที่กันไว้ หรือปฏิเสธว่าผูช้ าระเงินไม่ได้ทารายการชาระค่าสินค้า/
บริการ หรือร้านค้าแจ้งให้ธนาคารยกเลิกการกันวงเงิน หรือล่วงเลยระยะเวลากันวงเงิน
7.6 เหตุอื่นใดที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ หรือเหตุอื่นใดที่ธนาคารจะต้องคืนเงิน/วงเงินให้แก่ผชู้ าระเงิน
ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารยกเลิกการกันวงเงินในบัตรของผูช้ าระเงิน และ/หรือปฏิเสธการจ่ายเงินหรือนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ
อย่างไรก็ดี หากธนาคารเรียกเก็บเงินจากผูช้ าระเงินและจ่ายเงินให้แก่รา้ นค้าหรือนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวไปก่อนแล้ว ธนาคารจะคืนเงินให้แก่ผูช้ าระ
เงินเต็มจานวนที่ผชู้ าระเงินถูกเรียกเก็บเงิน โดยร้านค้าตกลงจะคืนเงินเท่ากับจานวนเงินที่ธนาคารคืนให้แก่ผชู้ าระเงินนัน้ ให้กบั ธนาคาร พร้อมทั้งยินยอมเสีย
ดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี นับตัง้ แต่วนั ที่ธนาคารจ่ายเงินให้แก่รา้ นค้า หรือนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวจนกว่าจะชาระให้ธนาคารเสร็จสิน้
ทัง้ นี ้ หากร้านค้าพิสจู น์ได้วา่ ผูช้ าระเงินเป็ นผูส้ ่งั ซือ้ สินค้า หรือเป็ นผูข้ อรับบริการจากร้านค้าแล้ว ร้านค้าจะใช้สิทธิเรียกคื นจากผูช้ าระเงินในภายหลัง
8. ร้านค้าจะต้องไม่จดั เก็บข้อมูลหมายเลขบัตร วันที่บตั รหมดอายุของบัตร และรหั ส CVV ของผูช้ าระเงิน ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ และร้านค้าจะต้องระมัดระวัง
เก็บรักษาข้อมูลอื่นๆ ของผูช้ าระเงินจากการรับชาระค่าสินค้า/บริการของร้านค้า ไว้ในที่ปลอดภัย ซึง่ ผูท้ จุ ริตไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทัง้ นี ้ ในกรณีที่
บริษัทบัตรเครดิตหรือผูช้ าระเงินได้ตรวจพบและเรียกให้ธนาคารชดใช้คา่ ปรับและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ร้านค้ายินยอมรับผิดชดใช้คา่ ปรับและ/หรือค่าเสียหาย
ที่เกิดขึน้ แทนธนาคารทัง้ สิน้ ทุกจานวน
9. ในกรณีรา้ นค้ามีความประสงค์เก็บข้อมูลบัตรของผูช้ าระเงิน ร้านค้าจะต้องได้รบั ความยินยอมจากธนาคารก่อน และจะต้องมีรูป แบบการจัดเก็บเป็ นไป
ตามมาตรฐานที่ธนาคารและบริษัทบัตรเครดิตได้กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด หากร้านค้าปฏิบตั ิไม่ถกู ต้องอันเป็ นเหตุให้ธนาคารถูกเรียกเก็บค่ าปรับจากบริษัท
บัตรเครดิต และ/หรือถูกเรียกร้องค่าเสียหายจากผูอ้ ื่น ร้านค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบชดใช้คา่ ปรับ หรือ ค่าเสียหายแทนธนาคารทัง้ สิน้ ทุกจานวน
10. หากธนาคารตรวจสอบพบว่า ร้านค้าหรือเจ้าของร้านค้ารวมถึงผูเ้ กี่ยวข้องของร้านค้า มีการใช้บตั รของตนเอง ชาระค่าสินค้า/บริการกับร้ านค้าของตน
บ่อยครัง้ จานวนมากผิดปกติ หรือมียอดทารายการขายที่สงู ผิดปกติ และ/หรือไม่ใช่เป็ นการชาระค่าสินค้า/บริการให้แก่รา้ นค้าจริง โดยหวังประโยชน์เป็ นอย่าง
อื่น ธนาคารสามารถยกเลิกการเป็ นสมาชิกร้านค้าได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีธนาคารได้รบั ความเสียหายจากรายการใช้บตั รตามที่
กล่าว ร้านค้าตกลงยินยอมชดใช้คา่ เสียหายที่เกิดขึน้ ทัง้ หมดให้แก่ ธนาคารทัง้ สิน้ ทุกจานวน ทัง้ นี ้ ไม่เป็ นการตัดสิทธิในการที่ธนาคารดาเนินคดีกับร้านค้าอีก
ต่างหาก
11. ในกรณีที่มีรายการรับบัตรไม่ถูกต้อง และอยู่ในระหว่างเข้าบัญชีเรียกเก็บจากธนาคาร ธนาคารมีสิทธิ ระงับการเข้าบัญชีให้กับร้านค้า หรือในกรณีที่
ธนาคารได้นาเข้าบัญชีให้กับร้านค้าไปแล้ว ร้านค้า/เจ้าของบัญชีตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินบัญชีเงินฝากของร้านค้า/เจ้าของบัญชีคืนให้กับผูช้ าระเงิน
หรือธนาคารพาณิชย์และ/หรือบริษัทหรือสถาบันที่ออกบัตรได้ทนั ทีโดยไม่จาต้องบอกกล่าว ทัง้ นี ้ ธนาคารจะนาส่งหลักฐานการหักบัญชีให้รา้ นค้า /เจ้าของ
บัญชีทราบ
ในกรณีรา้ นค้าได้ทารายการรับบัตรที่ไม่ถกู ต้อง และ/หรือไม่ตรงกับข้อตกลงฯ ฉบับนี ้ และที่ผ่านมาร้านค้าสามารถนารายการรับบัตรดังกล่าวนัน้
เข้าบัญชีกับธนาคารได้ ไม่ถือว่าธนาคารได้ตกลงยินยอมด้วยแต่อย่างใด ธนาคารมีสิทธิ แจ้งยกเลิกหรือไม่รบั เข้าบัญชี หรือสาม ารถหักรายการรับบัตร
ดังกล่าวกลับคืนได้ เมื่อธนาคารได้ตรวจพบรายการรับบัตรที่ไม่ถกู ต้องดังกล่าวได้ทนั ที โดยร้านค้าตกลงที่จะไม่นารายการรับบัตรที่ไม่ ถกู ต้องที่ผ่านมาแล้ว
นัน้ ใช้เป็ นข้ออ้างว่าธนาคารได้ตกลงยินยอมให้รา้ นค้าดาเนินการดังกล่าวได้
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12. ในกรณีที่รา้ นค้าประสงค์จะขายสินค้า/บริการ โดยให้ผชู้ าระเงินสามารถเลือกชาระค่าสินค้า/บริการด้วยเงินสกุลบัตรต่างประเทศของตนได้ ในรูปแบบ
บริกำร Dynamic Currency Conversion (ซึง่ ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “บริกำร DCC”) ร้านค้าตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังนี ้
12.1 ร้านค้าสามารถรับชาระค่าสินค้า/บริการกับผูช้ าระเงินเป็ นเงินตราต่างประเทศ สาหรับบริการ DCC ในสกุลเงินตามที่ธนาคารกาหนด โดยธนาคาร
อาจจะกาหนดเงินตราต่างประเทศในสกุลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ โดยร้านค้าจะทาการประชาสัมพันธ์ให้ผชู้ าระเงินทราบถึงบริการดังกล่าวนีด้ ว้ ย ทัง้ นี ้ ในขณะนีม้ ี
30 สกุลเงิน ดังนี ้
สกุลเงินทีร่ ับชำระผ่ำนบริกำร DCC
1. เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
11. เงินโครนนอร์เวย์
21. เงินธากาบังคลาเทศ
2. เงินยูโร
12. เงินโครนเดนมาร์ก
22. เงินริยาลซาอุดิอาระเบีย
3. เงินเยนญี่ปนุ่
13. เงินโครนาสวีเดน
23. เงินรูปีเนปาล
4. เงินปอนด์องั กฤษ
14. เงินแคนาดาดอลลาร์
24. เงินแรนด์แอฟริกาใต้
5. เงินออสเตรเลียดอลลาร์
15. เงินริงกิตมาเลเซีย
25. เงินริยาลกาตาร์
6. เงินนิวซีแลนด์ดอลลาร์
16. เงินไตหวันดอลลาร์
26. เงินรีอลั โอมาน
7. เงินฮ่องกงดอลลาร์
17. เงินปากาตาส์มาเก๊า
27. เงินรูเบิลรัสเซีย
8. เงินสิงคโปร์ดอลลาร์
18. เงินบรูไนดอลลาร์
28. เงินวอน
9. เงินสวิสฟรังค์
19. เงินดีแรมห์อาหรับเอมิเรตส์
29. เงินดีนาร์คเู วต
10. เงินรูปีอินเดีย
20. เงินรูปีศรีลงั กา
30. เงินดีนาร์บาห์เรน
12.2 ทุกครัง้ ที่รา้ นค้ารับบัตรผ่านเครือ่ ง EDC ที่ให้บริการ DCC กับผูช้ าระเงิน เมื่อร้านค้ากดจานวนเงินบาทผ่านเครื่อง EDC ของธนาคารบนหน้าจอจะ
แสดงยอดการชาระค่าสินค้า/บริการ เป็ นจานวนเงินสกุลบาทตามที่รา้ นค้าแจ้ง และธนาคารจะคานวณเป็ นเงินสกุลต่างประเทศของบัตรที่ออกจากประเทศที่
ผูช้ าระเงินจะถูกเรียกเก็บให้ทราบด้วย ร้านค้า จะต้องแจ้งให้ผชู้ าระเงินทราบ และให้ผชู้ าระเงินเป็ นผูเ้ ลือกว่าจะใช้เงินสกุลใดในการชาระค่าสินค้า/บริการ
ระหว่างเงินสกุลบาท หรือสกุลเงินต่างประเทศของบัตร และจานวนเงินที่ผชู้ าระเงินจะถูกเรียกเก็บเป็ นเงินสกุลต่างประเทศ ในกรณีที่ผชู้ า ระเงินเลือกที่จะ
ชาระค่าสินค้า/บริการเป็ นเงินสกุลต่างประเทศแล้ว ธนาคารจะจ่ายเงินให้รา้ นค้าตามราคาสินค้า/บริการที่รา้ นค้าพึงได้รบั จากการรับชาระค่าสินค้า/บ ริการ
เป็ นเงินบาท หักค่าธรรมเนียมร้านค้าต่อรายการ (MDR) ของค่าสินค้า/บริการที่เป็ นจานวนเงินสกุลบาท และภาษีมลู ค่าเพิ่ม ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ผชู้ าระเงินใช้บตั ร
ที่นอกเหนือจากสกุลเงินที่ธนาคารกาหนด ตำมข้อ 12.2 ของข้อตกลงเกี่ยวกับกำรรับชำระด้วยบัตร เครื่อง EDC จะทาการแสดงยอดเป็ นเงินบาทโดย
อัตโนมัติเพียงยอดเดียวเท่านัน้
12.3 ร้านค้าตกลงยอมรับอัตราและจานวนเงินที่ธนาคารกาหนดเป็ นสกุลเงินต่างประเทศที่ ธนาคารได้คานวณจากรายการชาระค่าสินค้า/บริการของ
ร้านค้าจากสกุลเงินบาท ที่บนั ทึกผ่านเครือ่ ง EDC และได้ถกู เปลี่ยนเป็ นสกุลเงินต่างประเทศของบัตรใบนัน้ ที่แจ้งผ่านเครือ่ ง EDC ตามที่ผชู้ าระเงินเลือกชาระ
ค่าสินค้า/บริการ และเรียกเก็บเงินดังกล่าวทุกประการ
12.4 กรณีผชู้ าระเงินชาระค่าสินค้า/บริการด้วยเงินสกุลต่างประเทศ ผ่านบริการ DCC และร้านค้าที่มีขอ้ ตกลงการคืนค่าธรรมเนียมที่ใช้ผ่านบริการ DCC
(rebate) ธนาคารจะคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้กบั ร้านค้าในอัตราตามที่ระบุในใบสมัครฯ โดยคานวณจากค่าสินค้า/บริการที่เป็ นจานวนเงินสกุลบาท รวม
ยอดทุกสิน้ เดือน โดยธนาคารจะนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ ให้กบั ร้านค้าในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เป็ นสกุลเงินบาท ในกรณีวนั ดังกล่าวตรง
กับวันหยุดทาการของธนาคารตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจะจ่ายเงินให้กับร้านค้าในวันเปิ ดทาการวันแร กถัดไป ทัง้ นี ้ ในกรณีที่มี
รายการคืนสินค้าในภายหลัง หรือมีรายการปฏิเสธการจ่ายเงินจากผูช้ าระเงิน หรือจากธนาคารพาณิชย์ และ/หรือโดยบริษัทหรือสถาบันที่ออกบั ตร เป็ นเหตุ
ให้รา้ นค้า จะต้องคื นเงิน ให้แก่ธ นาคาร ร้า นค้า ตกลงให้ธ นาคารท าการหักค่า สิน ค้า/บริการที่ เป็ น จานวนเงิ นสกุล บาท และภาษี มูล ค่า เพิ่ม พร้อมด้ว ย
ค่าธรรมเนียมที่ใช้ผ่านบริการ DCC (rebate) ของยอดจานวนเงินนัน้ ที่ธนาคารได้เข้าบัญชีให้กบั ร้านค้าไปแล้วกลับคืนได้ดว้ ย หรือให้สิทธิธนาคารพิจารณา
นาค่าธรรมเนียมที่ใช้ผ่านบริการ DCC (rebate) ของยอดจานวนเงินนัน้ ไปลดยอดการจ่ายค่าธรรมเนียมที่ใช้ผ่านบริการ DCC (rebate) ที่ธนาคารจะต้อง
จ่ายให้กบั ร้านค้าในเดือนต่อๆ ไปได้
12.5 ในกรณีที่การรับชาระค่าสินค้า/บริการ ในรูปแบบบริการ DCC เกิดขัดข้อง หรืออยูใ่ นระหว่างดาเนินการแก้ไข ร้านค้าสามารถรับการชาระค่าสินค้า/
บริการเป็ นสกุลเงินบาท ตามวิธีการและเงื่อนไขของการรับชาระค่าสินค้า/บริการที่ธนาคารให้บริการ
13. ในกรณีที่ ร้านค้าประสงค์จะขายสินค้า/บริการ โดยให้ผูถ้ ือบัตรชาระค่าสินค้า/บริการด้วยเงินสกุลต่างประเทศ ในรู ปแบบ บริกำร Multi Currency
Conversion (ซึง่ ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “บริกำร MCC”) ร้านค้าตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังนี ้
13.1 ร้านค้าสามารถรับชาระค่าสินค้า/บริการกับผูถ้ ือบัตรเป็ นเงินตราต่างประเทศ สาหรับบริการ MCC ในสกุลเงินตามที่ธนาคารกาหนด โดยธนาคาร
อาจจะกาหนดเงินตราต่างประเทศในสกุลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ และร้านค้าจะทาการประชาสัมพันธ์ให้ลกู ค้าผูถ้ ือบัตรทราบถึงบริการดังกล่าวนีด้ ว้ ย ทัง้ นี ้ ในขณะ
นีม้ ี 9 สกุลเงิน ดังนี ้
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สกุลเงินทีร่ ับชำระผ่ำนบริกำร MCC
1. เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
4. เงินปอนด์องั กฤษ
7. เงินฮ่องกงดอลลาร์
2. เงินยูโร
5. เงินออสเตรเลียดอลลาร์
8. เงินสิงคโปร์ดอลลาร์
3. เงินเยนญี่ปนุ่
6. เงินนิวซีแลนด์ดอลลาร์
9. เงินสวิสฟรังค์
13.2 ทุกครัง้ ที่รา้ นค้ารับบัตรผ่านเครือ่ ง EDC ที่ให้บริการ MCC กับผูช้ าระเงิน เมื่อร้านค้ากดจานวนเงินสกุลต่างประเทศตามที่ผชู้ าระเงินเป็ นผูเ้ ลือกว่า
จะใช้เงินสกุล ใด ผู้ชาระเงิน จะถูกเรียกเก็ บ เงิน ผ่า นเครื่อง EDC ของธนาคารบนหน้า จอจะแสดงยอดการชาระค่า สิน ค้า /บริการ เป็ น จานวนเงิน สกุล
ต่างประเทศตามที่รา้ นค้าแจ้ง ธนาคารจะจ่ายเงินให้รา้ นค้าตามราคาสินค้า/บริการ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
13.2.1 กรณีที่กรณีสกุลเงินที่รา้ นค้ารับชาระเป็ นสกุลเดียวกับที่เข้าบัญชีรา้ นค้า ธนาคารจะจ่ายเงินให้รา้ นค้าตามยอดสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียม
ร้านค้าต่อรายการ (MDR) ที่คานวณจากค่าสินค้า/บริการที่เป็ นสกุลเงินที่รา้ นค้ารับชาระ และภาษีมลู ค่าเพิ่ม
13.2.2 กรณีสกุลเงินที่รบั ชาระเป็ นคนละสกุลกับที่เข้าบัญชีรา้ นค้า แต่เป็ นบัญชีสกุลเงินบาท ธนาคารจะจ่ายเงินให้รา้ นค้าเป็ นยอดสุทธิตามสกุล
เงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารกาหนดล่าสุดในวันที่เข้าบัญชี โดยใช้อตั รา “EXPORT SIGHT BILL ของ BUYING RATE”
หลังหักค่าธรรมเนียมร้านค้าต่อรายการ (MDR) ที่คานวณจากค่าสินค้า/บริการที่เป็ นสกุลเงินบัญชีรา้ นค้า และภาษีมลู ค่าเพิ่ม
13.2.3 กรณีสกุลเงินที่รบั ชาระเป็ นคนละสกุลกับที่เข้าบัญชีรา้ นค้า แต่ไม่ใช่บญ
ั ชีสกุลเงินบาท ธนาคารจะจ่ายเงินให้รา้ นค้าเป็ นยอดสุทธิตามสกุล
เงินของบัญชีรา้ นค้า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารกาหนดล่าสุดในวันที่เข้าบัญชี โดยใช้อัตรา “against USD (VISA BUYING
RATE)” หลังหักค่าธรรมเนียมร้านค้าต่อรายการ (MDR) ที่คานวณจากค่าสินค้า/บริการที่เป็ นสกุลเงินบัญชีรา้ นค้า และภาษีมลู ค่าเพิ่ม
13.3 ในกรณีที่มีรายการคืนสินค้าในภายหลัง หรือมีรายการปฏิเสธการจ่ายเงินจากผูช้ าระเงิน หรือจากธนาคารพาณิชย์ และ/หรือโดยบริษัทหรือสถาบัน
ที่ออกบัตร เป็ นเหตุให้รา้ นค้าจะต้องคืนเงินให้แก่ธนาคาร ร้านค้าตกลงให้ธนาคารทาการหัก เงินจากบัญชีรา้ นค้า โดยคานวณจากค่าสินค้า/บริการที่เป็ นสกุล
เงิ น ที่ ร า้ นค้า รับ ช าระ โดยใช้อัต ราแลกเปลี่ ยนเงิ น ตราต่า งประเทศที่ ธ นาคารก าหนดล่า สุด ในวัน ที่ ธ นาคารท ารายกายหัก ค่า สิน ค้า /บริการคื น และ
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม ที่ธนาคารได้เข้าบัญชีให้กบั ร้านค้าไปแล้วกลับคืนได้ดว้ ย
13.4 ในกรณีที่ผชู้ าระเงินใช้บตั รที่นอกเหนือจากสกุลเงินที่ธนาคารกาหนด ตำมข้อ 13.1 ของข้อตกลงเกี่ยวกับกำรรับชำระด้วยบัตร เครือ่ ง EDC จะ
ทาการแสดงยอดเป็ นเงินบาทโดยอัตโนมัติเพียงยอดเดียวเท่านัน้
13.5 ในกรณีที่การรับชาระค่าสินค้า/บริการ ในรูปแบบบริการ MCC เกิดขัดข้อง หรืออยูใ่ นระหว่างดาเนินการแก้ไข ร้านค้าสามารถรับการชาระค่าสินค้า/
บริการเป็ นสกุลเงินบาท ตามวิธีการและเงื่อนไขของการรับชาระค่าสินค้า/บริการที่ธนาคารให้บริการ
14. ในกรณีที่รา้ นค้าสมัครใช้บริกำรแบ่งจ่ำยรำยเดือน (KBank Smart Pay) ซึ่งเป็ นความร่วมมือระหว่างธนาคารและร้านค้า เพื่อให้ผชู้ าระเงินที่ถือบัตร
ของธนาคารตามประเภทที่ ธ นาคารกาหนด สามารถผ่อนชาระค่า สิน ค้า /บริการของร้า นที่ ร่ว มรายการผ่านบัต ร และมีว งเงิน แบ่งจ่า ยรายเดื อน และ
ค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายรายเดือนสาหรับผูช้ าระเงินแต่ละราย ตามที่ระบุในใบสมัครฯ และ/หรือแจ้ง และ/หรือประกาศของธนาคาร โดยร้านค้าตกล งยินยอม
ปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงื่อนไข ดังนี ้
14.1 ร้านค้าตกลงให้ธนาคารเรียกเก็บเงินค่าสินค้า/บริการจากผูช้ าระเงิน โดยธนาคารจะนาเงินค่าสินค้า/บริการเข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ เพื่อเป็ น
การชาระค่าสินค้า/บริการให้แก่รา้ นค้าทัง้ จานวน ทัง้ นี ้ โดยธนาคารตกลงให้สิทธิ แก่ผูช้ าระเงินที่จะผ่อนชาระโดยให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีบตั รเพื่อชาระคืน
ธนาคารเป็ นงวดๆ ได้
14.2 ในกรณีที่ผชู้ าระเงินได้ทกั ท้วงและแสดงพยานหลักฐานจนน่าเชื่อถือได้วา่ ผูช้ าระเงินไม่ได้เป็ นผูซ้ อื ้ สินค้า/บริการ จากร้านค้าหรือปฏิเสธว่าไม่ได้เป็ น
ผูแ้ จ้งให้หกั บัญชีในใบคาขอรับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการผ่อนชาระค่ าสินค้า/บริการแต่อย่างใด และธนาคารได้โอนเงินเข้าบัญชีให้กับร้านค้าแล้ว
ร้านค้าตกลงคืนเงินตามจานวนดังกล่าวที่ได้โอนเข้าบัญชีให้กับร้านค้าแล้วให้แก่ธนาคารได้ทนั ที ในกรณีดงั กล่าวข้างต้นร้านค้าตกลงว่า ธนาคารไม่ตอ้ งคืน
เงินค่าธรรมเนียมที่ได้เรียกเก็บจากร้านค้าไปแล้วแต่อย่างใด
14.3 ในกรณีที่รา้ นค้าได้รบั การส่งเสริมการขายโดยการสนับสนุน และ/หรือช่วยเหลือ ค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายรายเดือน จากบุคคลและ/หรือนิติบคุ ค ลที่
ร้านค้ารับสินค้า/บริการมาจาหน่าย โดยบุคคลและ/หรือนิติบุคคลมีขอ้ ตกลงกับธนาคารในการชาระค่าธรรมเนียม แบ่งจ่ายร ายเดือนดังกล่าวแทนร้านค้า
ธนาคารจะดาเนินการนาเงินค่าสินค้า/บริการเข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ โดยไม่หกั ค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายรายเดือนดังกล่าว ทัง้ นี ้ ธนาคารจะไปเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายรายเดือนนัน้ จากบุคคลและ/หรือนิติบคุ คลแทน ในกรณีที่บคุ คลและ/หรือนิ ติบคุ คลได้ยกเลิกการส่งเสริมการขายสินค้าโดยการให้
การสนับสนุนและ/หรือช่วยเหลือค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายรายเดือนแก่รา้ นค้าแล้ว ให้ถือว่าการให้การสนับสนุนและ/หรือช่วยเหลือค่าธรรมเนีย มแบ่งจ่ายราย
เดือนเป็ นอันยกเลิกไปด้วย และร้านค้าตกลงยินยอมชาระค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายรายเดือนให้แก่ธนาคารแทนบุคคลและ/หรือนิติบุคคลในอัตราที่ธนาคาร
ตกลงกันไว้กบั บุคคลและ/หรือนิติบคุ คล
15. กรณีที่รา้ นค้าสมัครใช้บริกำรรับคำสั่งซือ้ สินค้ำ/บริกำรผ่ำนแบบฟอร์มกำรสั่งซือ้ (MAIL/E-MAIL/FAX/TELE ORDER) โดยให้ธนาคารเรียกเก็บเงิน
ค่าสินค้า/บริการจากผูช้ าระเงินตามคาสั่งซือ้ สินค้า/บริการที่รา้ นค้าได้รบั จากผูช้ าระเงินผ่านทางไปรษณีย ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร โทรศัพท์ และ/หรือ
ช่องทางอื่นตามที่ธนาคารจะกาหนดต่อไปในภายหน้า ร้านค้าตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังนี ้
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15.1 ร้านค้าสามารถรับชาระค่าสินค้า/บริการโดยให้ผชู้ าระเงินกรอกรายละเอียดคาสั่งซือ้ สินค้า/บริการในแบบฟอร์มการสั่งซือ้ ซึ่งจะต้องมีรายการ
อย่างน้อยตามที่ธนาคารกาหนด และผูช้ าระเงินส่งให้แก่รา้ นค้าผ่านทางไปรษณีย ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร โทรศัพท์ และ/หรือช่องทาง อื่นตามที่
ธนาคารจะกาหนดต่อไปในภายหน้า
15.2 ร้านค้าจะต้องได้รบั อนุมัติวงเงินจากธนาคารก่อนทุกครัง้ โดยร้านค้าจะเป็ นผูข้ ออนุมัติวงเงินตามจานวนเงินตามคาสั่งซือ้ สินค้า/บริกา ร จาก
ธนาคารเองด้วยระบบอัตโนมัติ โดย KEY IN ผ่านเครือ่ งรับบัตร หรือด้วยวิธีการอื่นตามที่ธนาคารกาหนด
15.3 ในกรณีที่ธนาคารตรวจสอบคาสั่งซือ้ สินค้า/บริการในภายหลังแล้ว พบว่า มีการระบุขอ้ ความไม่ครบถ้วน หรือผูช้ าระเงินไม่ได้ลงนาม หรือไม่มีรหัส
อนุมตั ิวงเงินการขาย หรือมีขอ้ พิรุธน่าสงสัยว่า ใบสั่งซือ้ สินค้า/บริการดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการสั่งซือ้ สินค้า/บริการ จากผูช้ าระเงินจริง รวมทั้งในกรณีที่ยอด
จานวนเงินการสั่งซือ้ สินค้า/บริการมีจานวนเงินสูงมาก ร้านค้ายินยอมให้ธนาคารดาเนินการตาม ข้อ 11. ของข้อตกลงเกี่ยวกับกำรรับชำระด้วยบัตร
15.4 ร้า นค้า ยอมรับ ว่า การรับ ช าระสิน ค้า /บริการ ผ่ า นบริ ก ำรรั บ ค ำสั่ ง ซื้อ สิ น ค้ ำ /บริ ก ำรผ่ ำ นแบบฟอร์ม กำรสั่ ง ซื้อ (MAIL/E-MAIL/FAX/
TELE ORDER) นัน้ เป็ นการทารายการแบบ Card not Present (ไม่ได้อา่ นค่าจากแถบแม่เหล็ก หรือ Dip Chip ) ซึง่ จะไม่ผ่านการตรวจสอบการใช้จา่ ยผ่าน
บัตรโดยระบบ Verified by VISA และ/หรือ MasterCard SecureCode และ/หรือ J Secure ของบริษัทบัตรเครดิต แม้วา่ ร้านค้าจะได้รบั การอนุมตั ิวงเงินผ่าน
เครื่องรับ บัต ร และธนาคารได้นาเงิน เข้า บัญ ชีเงิน ฝากที่ ระบุใ นใบสมัค รฯ แล้ว ก็ ต าม ผู้ชาระเงิน ก็ ส ามารถปฏิเสธค าสั่งซือ้ สิน ค้า /บริการ ได้ โดยเป็ น
ความรับผิดชอบของร้านค้าทุกกรณีและร้านค้าไม่สามารถโต้แย้งได้ ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทบัตรเครดิต ดังนัน้ หากธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตาม
คาสั่งซือ้ สินค้า/บริการจากผูช้ าระเงินได้ ร้านค้ายินยอมให้ธนาคารดาเนินการคืนเงินให้แก่ผชู้ าระเงินทันทีได้ทงั้ จานวนตามจานวนเงิน ที่ปรากฏในคาสั่งซือ้
สินค้า /บริการ และร้านค้าตกลงคืนเงินจานวนดังกล่าวให้แก่ธนาคารทันที
15.5 กรณีรา้ นค้าที่ประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และที่พกั ร้านค้าจะต้องปฏิบตั ิดงั นี ้
15.5.1 หากผูช้ าระเงิน No Show ร้านมีสิทธิเรียกเก็บเงินจากผูช้ าระเงินได้เพียง 1 คืน
15.5.2 เมื่อผูช้ าระเงินเข้าพัก ร้านค้าจะต้องตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของบัตร ตรวจสอบว่า ผูอ้ นุญาตให้รา้ นค้ารับชาระด้วยบัตรเป็ นเจ้าของ
บัตรจริง หมายเลขบัตรต้องตรงกับหมายเลขบัตรที่ใช้ส่ งั จอง และชื่อผูเ้ ข้าพักต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัตร ก่อนทารายการ โดยวิธีการตรวจ สอบสามารถ
เทียบเคียงได้จากคูม่ ือร้านค้ารับบัตร และวิธีการรับบัตรตามคูม่ ือการใช้เครือ่ งอุปกรณ์การรับบัตรที่ธนาคารมอบให้กบั ร้านค้า ทัง้ นี ้ ร้านค้าจะต้องนาบัตรของ
ผูช้ าระเงินทารายการ Pre-authorization
15.6 กรณีรา้ นค้ายกเลิกการใช้บริการรับคาสั่งซือ้ สินค้า/บริการผ่านแบบฟอร์มการสั่งซือ้ (MAIL/E-MAIL/FAX/TELE ORDER) หรือยกเลิกการเป็ นร้านค้า
กับธนาคาร ร้านค้าจะต้องดาเนินการดังนี ้
15.6.1 ร้า นค้า ต้องนาส่ง SALES SLIP ทุกรายการย้อนหลังให้ธ นาคาร 13 เดื อน และธนาคารจะพิจารณายกเลิกการใช้บัญ ชีเงิน ฝากเป็ น
หลักประกันภายหลังจากครบกาหนด 6 เดือน ภายใต้หลักเกณฑ์ของบริษัทบัตรเครดิตและธนาคาร
15.6.2 หากร้านค้าไม่นาส่ง SALES SLIP หรือนาส่งไม่ครบ ธนาคารจะพิจารณายกเลิกการใช้บญ
ั ชีเงินฝากเป็ นหลักประกันภายหลังจากครบ
กาหนด 13 เดือน ภายใต้หลักเกณฑ์ของบริษัทบัตรเครดิตและธนาคาร
16. แม้ว่าข้อตกลงฯ ฉบับนีส้ ิน้ สุดลงไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ร้านค้า/เจ้าของบัญชีตกลงยินยอมให้ข้อ 1.24 และข้อ 1.30 ของข้อตกลงทั่วไป มีผลใช้
บังคับออกไปอีกเป็ นเวลา 18 เดือน นับตัง้ แต่วนั ที่ขอ้ ตกลงฯ ฉบับนีส้ นิ ้ สุดลง หรือระยะเวลาอื่นที่นอ้ ยกว่าตามที่ธนาคารจะพิจารณาเห็นสมควร เพื่อให้ธนาคาร
รอผลการเรียกเก็บจาก SALES SLIP และ/หรือเอกสาร/หลักฐานอื่นใด ที่ยงั เรียกเก็บเงินไม่ได้ทงั้ หมดเสียก่อน และ/หรือชาระหนี ้ ภาระผูกพัน ค่าเสียหาย และ/
หรือค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่รา้ นค้ามีหรือจะมีตอ่ ธนาคารภายใต้ขอ้ ตกลงฯ ฉบับนี ้
ข้อตกลงเกี่ยวกับกำรรับชำระด้วยเงินโอน
1. ร้านค้าสามารถรับชาระค่าสินค้า/บริการจากผูช้ าระเงินด้วยเงินโอน โดยผูช้ าระเงินทาคาสั่งโอนและ/หรือชาระค่าสินค้า/บริการโดยหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ของผูช้ าระเงินที่มีอยู่กับผูใ้ ห้บริการเงินโอน หรือด้วยเงินโอน โดยผูช้ าระเงินทาคาสั่งโอนและ/หรือชาระค่าสินค้า/บริการโดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากของ
ผูช้ าระเงินที่มีอยูก่ บั ผูใ้ ห้บริการเงินโอนโดยใช้รหัสชาระเงิน ผ่านอุปกรณ์/ช่องทางของธนาคารตามเงื่อนไขรายละเอียดที่ธนาคารกาหนด
2. ร้านค้าแจ้งราคาสินค้า/บริการให้ผชู้ าระเงินทราบเป็ นสกุลเงินบาท (THB)
3. ร้านค้าส่งข้อมูลรายการสินค้า/บริการ รวมทัง้ ข้อมูลการชาระค่าสินค้า/บริการของรายการชาระค่าสินค้า/บริการดังกล่าวมาที่ธนาคาร โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ดังต่อไปนี ้
3.1 ให้ผชู้ าระเงินแสดงข้อมูลการชาระค่าสินค้า/บริการและแสดงรหัสชาระเงิน ที่ระบุขอ้ มูลการชาระค่าสินค้า/บริการตามที่ธนาคารกาหนด เพื่อให้รา้ นค้า
อ่านรหัสชาระเงิน หรือ
3.2 ร้านค้าแสดงข้อมูลการชาระค่าสินค้า/บริการและแสดงรหัสชาระเงิน ที่ระบุขอ้ มูลการชาระค่าสินค้า/บริการตามที่ธนาคารกาหนด เพื่อให้ผชู้ าระเงิน
อ่านรหัสชาระเงิน หรือ
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3.3 ร้านค้าแสดงข้อมูลร้านค้า/สินค้าบนบริการ K PLUS shop หรือแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ธนาคารกาหนด เพื่อให้ผชู้ าระเงินเลือกและทาการ
ชาระค่าสินค้า/บริการด้วยเงินโอน
4. ร้านค้าตกลงยอมรับว่า ธนาคารไม่มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลใดๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) ข้อมูลการชาระ ค่าสินค้า/บริการ
และข้อมูล ที่รา้ นค้าเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล/ผูช้ าระเงินเป็ นผูร้ ะบุ
5. วิธีการและรายละเอียดของการโอนยอดเงินรวมจากการรับชาระค่าสินค้า/บริการด้วยเงินโอน เป็ นไปตามที่ระบุใน “ตำรำง Settlement”
6. เมื่อผูช้ าระเงินทารายการชาระค่าสินค้า/บริการ และผูใ้ ห้บริการเงินโอนหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูช้ าระเงิน ตามจานวนที่ผชู้ าระเ งินทารายการแล้ว
ธนาคารจะนาเงินจานวนดัง กล่าวไปพักในบัญชีของธนาคาร ทัง้ นี ้ ธนาคารจะนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ ตามเงื่อนไขที่ระบุใน “ตำรำง
Settlement”
7. หากร้านค้ามีความประสงค์จะ Void ร้านค้าตกลงดังนี ้
(1) หากเป็ นรายการชาระค่าสินค้า/บริการภายหลังเวลา 00:00 น. ถึง 23:00 น. ร้านค้าจะต้องดาเนินการก่อนการส่งคาขอโอนยอดเงินการรับชาระ
ค่าสินค้า/บริการ และภายในเวลา Cut-off time ที่กาหนดใน “ตำรำง Settlement”
(2) หากเป็ นรายการชาระค่าสินค้า/บริการภายหลังเวลา 23:00 น. ถึง 00:00 น. ร้านค้าจะต้องดาเนินการก่อนการส่งคาขอโอนยอดเงินการรับชาระ
ค่าสินค้า/บริการ และภายในเวลา 00:00 น. ของวันที่มีการทารายการชาระค่าสินค้า/บริการ ทัง้ นี ้ หากร้านค้ามีความประสงค์จะ Void ภายหลังเวลา 00:00 น.
ของวันที่มีการทารายการชาระค่าสินค้า/บริการ ร้านค้าจะต้องดาเนินการคืนเงินให้แก่ผชู้ าระเงินเองโดยตรง
ทัง้ นี ้ ร้านค้าสามารถ void ได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
7.1 หากเป็ นกรณีที่ผชู้ าระเงินเป็ นผูส้ ร้างรหัสชาระเงินสาหรับการทารายการรับชาระค่าสินค้า/บริการ จะสามารถทารายการ void คาสั่งโอน และ/หรือ
ชาระค่าสินค้า/บริการ ที่หกั จากบัญชีเงินฝากของผูช้ าระเงินที่มีอยูก่ บั ธนาคาร ธนาคารพาณิชย์อื่น หรือสถาบันอื่นที่เป็ นผูใ้ ห้บริการเงินโอนได้
7.2 หากเป็ นกรณีที่รา้ นค้าเป็ นผูส้ ร้างรหัสชาระเงินสาหรับการทารายการรับชาระค่าสินค้า/บริการ จะสามารถทารายการ void ได้เฉพาะคาสั่งโอน
และ/หรือชาระค่าสินค้า/บริการ ที่ผชู้ าระเงินหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูช้ าระเงินที่มีอยู่กับธนาคารเท่านัน้ โดยหากเป็ นบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคาร
พาณิชย์อื่น หรือสถาบันอื่นที่เป็ นผูใ้ ห้บริการเงินโอน หากร้านค้ามีความประสงค์จะ Void ร้านค้าจะต้องดาเนินการคืนเงินให้แก่ผชู้ าระเงินเองโดยตรง
7.3 เมื่อธนาคารได้รบั คาขอ Void ดังกล่าวแล้ว ธนาคารจะทาการ Void และโอนเงินจานวนเดียวกันนัน้ คืนให้แก่ผชู้ าระเงินต่อไป
8. ร้านค้าตกลงว่า ร้านค้าไม่สามารถ Refund ได้ทกุ กรณี โดยร้านค้าจะต้องดาเนินการคืนเงินให้แก่ผชู้ าระเงินเองโดยตรง
ข้อตกลงเกี่ยวกับกำรรับชำระด้วย e-wallet
1. ร้านค้าสามารถรับชาระค่าสินค้า/บริการด้วย e-wallet จากผูช้ าระเงินที่เป็ นสมาชิกของผูใ้ ห้บริการ e-wallet ผ่านอุปกรณ์/ช่องทาง ตามเงื่อนไขรายละเอียด
ที่ธนาคารกาหนด
2. กรณีรา้ นค้ารับชาระค่าสินค้า/บริการด้วย e-wallet ของ Alipay และ/หรือ Tenpay (WeChat Pay) ร้านค้าต้องไม่รบั ชาระค่าสินค้า/บริการที่ระบุไว้ใน
“ตำรำงสินค้ำ/บริกำรต้องห้ำม” ดังนี ้
ตารางสินค้า/บริการต้องห้าม Alipay
ประเภทธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)
1. Information endangering national security, including
promoting terrorist and extremist organizations, subversion of
state power, and disseminating state secrets
2. Discriminatory or degrading information related to race,
gender, religion, region, etc.
3. Pornographic and/or vulgar audio visual products, pictures,
channels, and publications
4. Pornographic and/or vulgar erotic services (including but not
limited to sex chatting and prostitution)
5. Oral or external aphrodisiac products that can cause others
to temporarily lose resistance and/or consciousness
6. Gambling
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ประเภทธุรกิจ (ภาษาไทย)
ข้อมูลที่เป็ นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติรวมถึงการส่งเสริมองค์กรก่อการ
ร้ายและกลุม่ หัวรุนแรงการโค่นล้มอานาจรัฐและการเผยแพร่ความลับของรัฐ
ข้อมูลที่เป็ นการเลือกปฏิบตั ิหรือทาให้เสื่อมเสียที่เกี่ยวข้องกับเชือ้ ชาติ, เพศ,
ศาสนา, ภูมิภาค ฯลฯ
สื่อ สิ่งพิมพ์ภาพและเสียงที่เกี่ยวกับสิ่งลามกอนาจาร
บริการลามกอนาจารรวมไปถึงการสนทนาทางเพศและการค้าประเวณี
ผลิตภัณฑ์เสริมสมรรถภาพทางเพศ ทีอ่ าจทาให้สญ
ู เสียสติสมั ปชัญญะชั่วคราว
ทัง้ แบบรับประทานและใช้ภายนอก
บริการพนัน
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ตารางสินค้า/บริการต้องห้าม Alipay
ประเภทธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)
7. Lottery
8. Gambling devices and accessories
9. Narcotics and related accessories and paraphernalia
10. Anaesthetic and psychotropic drugs
11. Weapons of all types (including but not limited to knives,
firearms, firearm parts and accessories, replica weapons,
ammunition and explosives)
12. Military, defence or police equipment
13. Poisonous or hazardous chemicals
14. Explosives and explosive devices
15. Flammable and explosive chemicals
16. Radioactive materials
17. Asbestos and products containing asbestos
18. Ozone depleting materials
19. Highly toxic pesticides
20. Fireworks and firecrackers
21. Medical toxic drugs, radiopharmaceuticals and special
pharmaceutical products
22. Aphrodisiacs, diet pills and health products containing
prohibited ingredients
23. Fetal gender determination products or services
24. Surrogacy services
25. Online sale of prescription medicines
26. Online sale of medical services, including vaccination,
medical consulting, hypnotherapy, plastic surgery, nutriology,
massage
27. COVID-19 test kits
28. Online sale of tobacco including cigarettes
29. Online sale of electronic cigarettes, electronic cigarette
liquids
30. Online sale of tobacco-making material and machineries
31. Human organs, body parts and remains
32. Protected species
33. Seeds
34. Archaeological and cultural heritage relics
35. Trading in tax invoices issued within the PRC
36. Counterfeit currency
37. Trading or distribution of currency (both RMB and foreign
currencies including crypto-currencies)
38. Antiques and artwork
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ประเภทธุรกิจ (ภาษาไทย)
ล็อตเตอรี่
อุปกรณ์การพนันและอุปกรณ์เสริม
ยาเสพติดรวมถึงเครือ่ งมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ยาชา ยารักษาโรคทางระบบประสาทและจิตเวช
อาวุธทุกประเภท (รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง มีดสัน้ , อาวุธปื น, ชิน้ ส่วนอาวุธปื น
และอุปกรณ์เสริม, อาวุธจาลอง, กระสุนปื นและวัตถุระเบิด)
อุปกรณ์ทางทหารหรือตารวจและเครือ่ งป้องกัน
สารเคมีที่เป็ นพิษหรือเป็ นอันตราย
วัตถุระเบิดและอุปกรณ์การทาระเบิด
สารเคมีที่ไวไฟและระเบิดได้
วัตถุดิบกัมมันตภาพรังสี
แร่ใยหินและผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหิน
วัตถุดิบทีท่ าลายชัน้ บรรยากาศโอโซน
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่มีระดับความเป็ นพิษสูง
ดอกไม้ไฟและพลุ
ยาที่มีพิษ, เภสัชรังสีและผลิตภัณฑ์ยาพิเศษ
ผลิตภัณฑ์เสริมสมรรถภาพทางเพศ, ยาลดนา้ หนักและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่
มีสว่ นผสมของสารต้องห้าม
ผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อกาหนดเพศทารกในครรภ์
บริการรับตัง้ ครรภ์แทน
การขายยาควบคุมพิเศษที่ตอ้ งใช้ใบสั่งแพทย์ออนไลน์
บริการทางการแพทย์แบบออนไลน์ รวมทัง้ การฉีดวัคซีน การให้คาปรึกษา
ทางการแพทย์ การสะกดจิตบาบัด การทาศัลยกรรมพลาสติก โภชนวิทยาและ
การนวด
ชุดอุปกรณ์ตรวจโควิด-19
การขายบุหรีแ่ ละยาสูบผ่านระบบออนไลน์
การขายบุหรีไ่ ฟฟ้าและนา้ ยาบุหรีไ่ ฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์
การขายวัตถุดิบรวมถึงเครือ่ งทาบุหรีแ่ ละยาสูบผ่านระบบออนไลน์
อวัยวะ ชิน้ ส่วนและซากศพของมนุษย์
สัตว์และพืชที่ได้รบั การคุม้ ครอง
เมล็ดพันธุพ์ ืช
โบราณวัตถุและที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี
การซือ้ ขายใบกากับสินค้าที่ออกในสาธารณรัฐประชาชนจีน
สกุลเงินปลอม
การซือ้ ขายหรือจัดจาหน่ายสกุลเงิน (ทัง้ RMB,เงินตราต่างประเทศ รวมไปถึง
สกุลเงินคริปโต)
โบราณวัตถุและงานศิลปะ
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ตารางสินค้า/บริการต้องห้าม Alipay
ประเภทธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)
39. Banking products and services (including all types of
loans)
40. Insurance products and platforms
41. Stocks and securities
42. Mutual Funds
43. Pawn services
44. Illegal sale of financial information (e.g. bank accounts,
bank cards)
45. Sale of payment acceptance terminals
46. Trading or sale of virtual currencies (e.g. Bitcoin, Litecoin)
47. Cashback from Alipay account
48. Illegal or unregistered fund-raising activities
49. Pyramid schemes and multi-level marketing
50. Rebate or cashback services
51. Foreign exchange services
52. Gold investment
53. Peer to peer (P2P) lending services
54. Crowd funding
55. Multi-purpose stored value cards
56. Other financial products and intermediary services (e.g.
guarantee and trust services)
57. Software or products related to trading of financial
products and investment information
58. Espionage equipment and accessories
59. Services or products that infringe personal privacy (e.g.
online activity monitoring)
60. Malwares, hacking services or accessories
61. Illegal tools (e.g. lock picking tools and accessories)
62. Descramblers and other items that can be used to gain
unauthorized access to television programming (such as
satellite and cable TV)
63. VPN service
64. Mass distribution equipment, software and services
65. Illegal publication of certificates or carving of stamps
66. Services to facilitate plagiarism and examination fraud
67. Personal privacy information and corporate internal data
68. Debt collection services
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ประเภทธุรกิจ (ภาษาไทย)
ผลิตภัณฑ์และบริการทางธนาคาร (รวมถึงบริการเงินกูท้ กุ ประเภท)
ผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์มประกันภัย
หุน้ และหลักทรัพย์
กองทุนรวม
บริการรับจานา
การขายข้อมูลทางการเงินทีผ่ ิดกฎหมาย (เช่น บัญชีธนาคาร บัตรธนาคาร)
การขายผลิตภัณฑ์รบั ชาระเงิน
การซือ้ ขายหรือขายสกุลเงินเสมือนจริง (เช่น บิทคอยน์, ไลท์คอยน์)
เครดิตเงินคืนเจากบัญชีของ Alipay
กิจกรรมระดมทุนที่ผิดกฎหมายหรือไม่จดทะเบียน
แผนพีระมิดและการตลาดแบบหลายระดับ
การคืนเงิน หรือบริการคืนเงิน
บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การลงทุนทองคา
บริการให้สินเชื่อโดยตรงระหว่างผูให้สนิ เชื่อและผูข้ อสินเชื่อผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ (P2P)
การระดมทุนสาธารณะผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
บัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆและบริการสื่อกลางต่าง ๆ (เช่น การคา้ ประกันและ
บริการสินเชื่อ)
ซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ ขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินและ
ข้อมูลด้านการลงทุน
อุปกรณ์จารกรรม
บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดความเป็ นส่วนตัว (เช่น การสืบดูกิจกรรม
ออนไลน์)
มัลแวร์ บริการหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเจาะเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่าง
ผิดกฎหมาย
เครือ่ งมือและอุปกรณ์ที่ผิดกฎหมาย (เช่น อุปกรณ์สะเดาะกุญแจและอุปกรณ์
อื่น)
ตัวถอดสัญญาณและอุปกรณ์ทสี่ ามารถใช้ในการเข้าถึงรายการโทรทัศน์โดย
ไม่ได้รบั อนุญาต (เช่น ทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี)
บริการ VPN (เครือข่ายส่วนตัวเสมือน)
การจัดจาหน่ายอุปกรณ์, บริการและซอฟต์แวร์แบบขายส่ง
การออกใบรับรอง หรือตราประทับรับรองที่ผิดกฎหมาย
บริการที่เอือ้ ต่อการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาโดยการคัดลอกวรรณกรรม
และการโกงการสอบ
ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลภายในของบริษัท
บริการทวงหนี ้
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ตารางสินค้า/บริการต้องห้าม Alipay
ประเภทธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)
69. Goods or services used to improperly obtain traffic or
popularity
70. Real estate (including intermediaries)
71. Crude oil
72. Sale of animals, plants or products with contagious and
hazardous diseases
73. Sale of animals, plants or products originating from areas
declared with an epidemic outbreak of contagious diseases
74. Smuggled goods
75. Counterfeit or replica products
76. Lucky draws
77. Cross-border marriage agency
78. Sale, resale or distribution of event tickets without license
(e.g. Olympic Games or World Expo tickets)
79. All religious websites, publications or accessories
80. Online cemeteries and ancestry worshipping
81. Immigration services (including agents and intermediaries)
82. Auction sites and services
83. Superstition services (e.g. Feng Shui, fortune-telling or tarot
divination services)
84. Sale of brand new or second hand cars, ships and aircrafts
(excluding accessories)
85. Webcast and live streaming services (being activities that
release real-time information to the public in the form of video,
audio, graphics and words via internet (excluding sale of
goods via webcasting on e-commerce platforms))
86. Charitable donations, free gifts and aid funds (excluding
transactions with consideration)
87. Other goods or services that violate relevant PRC laws and
regulations or adversely affect the reputation of the Ant Group

ประเภทธุรกิจ (ภาษาไทย)
สินค้าหรือบริการทีใ่ ช้เพื่อให้ได้มาซึง่ การเข้าชมหรือความนิยมอย่างไม่
เหมาะสม
อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงนายหน้า ตัวแทน
นา้ มันดิบ
การขายสัตว์ พืช หรือสิ่งที่มีโรคติดต่อและเป็ นอันตราย
การขายสัตว์ พืช หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืน้ ที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคระบาด
สินค้าลักลอบนาเข้า
สินค้าลอกเลียนแบบหรือสินค้าปลอม
การชิงโชค
ตัวแทนจัดหาคูข่ า้ มชาติ
การขาย การขายซา้ หรือจัดจาหน่ายบัตรเข้างานโดยไม่มีใบอนุญาต (เช่น งาน
แข่งขันกีฬาโอลิมปิ ก หรือตั๋ว World Expo)
เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับศาสนา สื่อสิ่งตีพิมพ์หรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
สุสานออนไลน์และการบูชาบรรพบุรุษ
บริการเกี่ยวกับคนเข้าเมือง (รวมถึงไปนายหน้าและตัวแทนต่างๆ)
บริการการประมูล
บริการทางความเชื่อ (เช่น บริการด้านฮวงจุย้ , ดูดวง หรือการทานายโชคชะตา
ด้วยไพ่ทาโรต์)
การขายรถยนต์หรือรถยนต์มือสอง เรือและเครือ่ งบิน (ยกเว้นอุปกรณ์เสริม)
บริการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์และช่องทางต่างๆ (กิจกรรมที่เผยแพร่ขอ้ มูล
แบบเรียลไทม์สสู่ าธารณะผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทัง้ ในรูปแบบวีดีโอ เสียง
รูปภาพ และคาพูด (ยกเว้นการถ่ายทอดสดขายสินค้าบนแพลตฟอร์ม
อีคอมเมิรซ์ )
การบริจาคเพื่อการกุศล ของที่ให้โดยไม่มีการตอบแทน และกองทุนสงเคราะห์
(ยกเว้นรายการที่ผา่ นการพิจารณาแล้ว)
สินค้าหรือบริการอื่น ๆ ทีล่ ะเมิดกฎหมายและข้อบังคับของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของอาลีบาบากรุป๊

ตารางสินค้า/บริการต้องห้าม Tenpay (WeChat Pay)
ประเภทธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)
ประเภทธุรกิจ (ภาษาไทย)
1. Payday loans
เงินกูร้ ะยะสัน้
2. Stock and securities
หุน้ และหลักทรัพย์
3. Mutual Funds
กองทุนรวม
4. Insurance products and services
ผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัย
5. Financial products and services, including trusts or asset
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน รวมถึงทรัสต์ หรือบริการจัดการสินทรัพย์
management services, or products and services associated
หรือผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการขายเช็คเดินทาง ธนาณัติ หรือ
with the sale of traveler’s checks, money orders or foreign
เงินตราต่างประเทศ
currency
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ตารางสินค้า/บริการต้องห้าม Tenpay (WeChat Pay)
ประเภทธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)
ประเภทธุรกิจ (ภาษาไทย)
6. Foreign exchange services or check cashing businesses
บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกิจรับแลกเช็ค
บริการให้สินเชื่อโดยตรงระหว่างผูใ้ ห้สินเชื่อและผูข้ อสินเชื่อผ่านแพลตฟอร์ม
7. Peer to peer (P2P) lending services
ออนไลน์ (P2P)
8. Payment by instalments service
การชาระโดยบริการผ่อนชาระ
รายการที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ ประกันแบบบานาญ (annuities)หรือสัญญา
9. Items that are associated with purchases of annuities or
ลอตเตอรี ระบบการผ่อนจ่าย* การธนาคารนอกประเทศ หรือธุรกรรมเพื่อให้กู้
lottery contracts, lay-away systems, off-shore banking or
หรือรีไฟแนนซ์หนีจ้ ากบัตรเครดิต
transactions to finance or refinance debts funded by a credit
*หมายถึง การว่างมัดจาจองซือ้ สินค้า ซึง่ คือระบบการซือ้ สินค้าโดยการ
card
จ่ายเงินมัดจานวนหนึ่งเพื่อจองสินค้านัน้ ไว้ และจะได้สินค้าก็ตอ่ เมื่อได้จา่ ยเงิน
ครบทัง้ หมดแล้ว
10. Trading or distribution of currency (both CNY and foreign
การซือ้ ขายหรือจัดจาหน่ายสกุลเงิน (ทัง้ เงินหยวน และเงินตราต่างประเทศ)
currencies)
11. Pornographic or obscene audio-visual products, channels
สื่อลามกอนาจาร ทัง้ สิ่งพิมพ์ ภาพและเสียง
and publications
12. Pornographic or obscene items, adult businesses or adultสิ่งลามกอนาจาร ธุรกิจสาหรับผูใ้ หญ่หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับผูใ้ หญ่ รวมถึง
related services, including escort services, adult massage, or
บริการเพื่อนเที่ยว การนวดสาหรับผูใ้ หญ่ หรือบริการความบันเทิงอื่นๆ สาหรับ
other adult-entertainment services, adult performer regardless
ผูใ้ หญ่ นักแสดงหนังสาหรับผูใ้ หญ่ โดยไม่คานึงถึงรสนิยมทางเพศ
of sexual orientation
13. Gambling or betting, including lottery tickets, casino
การพนันหรือการเดิมพัน รวมถึงลอตเตอรี ชิปเกมคาสิโน การเดิมพันนอก
gaming chips, off-track betting, memberships on gamblingเส้นทาง การเป็ นสมาชิกบนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการพนันและการ
related internet sites and wagers at races
เดิมพันในการแข่งขัน
การขายยาโดยไม่มีอานาจตามกฎหมาย เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่ถกู กฎหมาย
14. Illegally sold drugs, alcohol, or drug paraphernalia or other
หรืออุปกรณ์การเสพยาหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของ
products that might present a risk to consumer safety
ผูบ้ ริโภค
15. Products or services that are marketed or advertised using ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ทาการตลาดหรือโฆษณาโดยใช้วิธีการขายที่หลอกลวง
deceptive or unfair sales practices
หรือไม่เป็ นธรรม
16. Ammunition, firearms, or certain firearm parts or
เครือ่ งกระสุนอาวุธปื นหรือชิน้ ส่วนอาวุธปื นหรืออุปกรณ์เสริม รวมถึงแต่ไม่
accessories, including but not limited to military or police
จากัดเพียงอุปกรณ์ในทางการทหารหรือตารวจ
equipment
17. Consumer Credit Reporting Agencies
ตัวแทนรายงานข้อมูลเครดิตผูบ้ ริโภค
18. Sales of personal information (e.g. identity card information) การขายข้อมูลส่วนบุคคล (เช่นข้อมูลบัตรประจาตัวประชาชน)
19. Services or products that infringe on personal privacy (e.g. บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดความเป็ นส่วนตัว (เช่น การสืบดูกิจกรรม
online activity monitoring)
ออนไลน์)
20. Sales of valid or synthetic government IDs and documents การขายข้อมูลและเอกสารไม่วา่ จะจริงหรือเท็จของรัฐบาล
21. Credit protection or identity theft protection services
บริการคุม้ ครองสินเชื่อหรือป้องกันการโจรกรรมเอกลักษณ์บคุ คล
22. Illegal sale of financial information (e.g. bank accounts,
การขายข้อมูลทางการเงินทีผ่ ิดกฎหมาย (เช่น บัญชีธนาคาร บัตรธนาคาร)
bank cards)
23. Rare wildlife (living things), Rare wildlife products
สัตว์ป่าหายาก (สิ่งมีชีวิต) ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าหายาก (ตัวอย่าง ฯลฯ)
(specimens, etc.)
24. Smuggled goods
สินค้าลักลอบนาเข้า
25. Human organs
อวัยวะมนุษย์
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ตารางสินค้า/บริการต้องห้าม Tenpay (WeChat Pay)
ประเภทธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)
ประเภทธุรกิจ (ภาษาไทย)
26. Virtual Currencies
สกุลเงินเสมือน
27. Tobacco products (on line)
ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ออนไลน์)
28. Trading or sale of digital or crypto- currencies (e.g. Bitcoin, การซือ้ ขายหรือการขายสกุลเงินดิจิทลั หรือสกุลเงินคริปโต (เช่น บิทคอยน์, ไลท์
Litecoin)
คอยน์)
29. Certain weapons or knives regulated under Applicable Law อาวุธหรือมีดบางอย่างที่มีกฎหมายควบคุม
30. Poisonous or hazardous chemicals
สารเคมีที่เป็ นพิษหรือสารเคมีที่เป็ นอันตราย
31. Counterfeit goods or currency
สินค้าปลอมแปลงหรือสกุลเงินปลอม
32. Counterfeit or replica food products
ผลิตภัณฑ์อาหารลอกเลียนแบบหรืออาหารปลอม
33. Antiques and arts，Antique reproduction shops
34. Precious metals and rare earth minerals

โบราณวัตถุและงานศิลปะ และร้านขายสินค้าของโบราณ

35. Crude oil，Petroleum and Petroleum Products
36. Boat dealers, Car Sales
37. Pawn Shops and Salvage Yards
38. Software or products related to trading of financial products
and information
39. Virtual Private Network, Virtual Private Server
40. Cash disbursement services from credit funding sources
(e.g. credit cards)

นา้ มันดิบ ปิ โตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

41. Rebate or cashback services

บริการการส่วนลดหรือเครดิตเงินคืน

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

ผลิตภัณฑ์หรือบริการทีป่ ระมวลผลป๊ อปอัพ หรือมี สนับสนุน อ้างอิงหรือ
เชื่อมโยงไปยังสปายแวร์ มัลแวร์ ไวรัส แบ็คดอร์ โปรแกรมที่ทาให้อปุ กรณ์หยุด
ทางานรวมถึงการติดตัง้ โปรแกรมอื่น ๆ

43. Real estate service

บริการอสังหาริมทรัพย์

44. Auction sites and services

บริการการประมูล

45. Pawn services
46. Collection agencies
47. Surrogacy services
48. Hacking services
49. Safe deposit services
50. Legal services and attorneys
51. Accounting, auditing and bookkeeping services
52. Counselling services — debt, marriage and personal
53. Immigration Service
54. Timeshares
55. Charitable and social service organizations
56. Crowd funding
57. fund-raising activities
58. Court Costs, including Alimony and Child Support
59. Bail and Bond Payments

บริการการจานา
บริษัททวงหนี ้
บริการรับตัง้ ครรภ์แทน
บริการเจาะระบบ (hacking)
บริการตูน้ ิรภัย
บริการทางกฎหมายและทนายความ
บริการตรวจสอบบัญชีและการทาบัญชี
บริการให้คาปรึกษาเรือ่ งหนี ้ การแต่งงาน และเรือ่ งส่วนตัว
บริการตรวจคนเข้าเมือง
การซือ้ สิทธิ์ในการใช้อสังหาริมทรัพย์ในช่วงเวลาที่กาหนด
องค์กรการกุศลและบริการทางสังคม
การระดมทุนสาธารณะ
กิจกรรมระดมทุน
ค่าธรรมเนียมศาล รวมถึงค่าเลีย้ งดูและค่าเลีย้ งดูบตุ ร
การชาระเงินประกันและกรมธรรม์คา้ ประกันผูต้ อ้ งหา
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โลหะมีคา่ และแร่โลหะหายาก
ตัวแทนจาหน่ายเรือ การขายรถ
ร้านจานา และร้านขายอะไหล่เก่า
ซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ ขายผลิตภัณฑ์และข้อมูลทาง
การเงิน
เครือข่ายส่วนตัวเสมือน เซิรฟ์ เวอร์สว่ นตัวเสมือน
การถอนเงินสดจากแหล่งเงินทุนเครดิต (เช่น บัตรเครดิต)
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ตารางสินค้า/บริการต้องห้าม Tenpay (WeChat Pay)
ประเภทธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)
ประเภทธุรกิจ (ภาษาไทย)
60. Civic, social and fraternal associations
สมาคมพลเมืองสังคมและภารดรภาพ
61. Items that support pyramid or Ponzi scheme, matrix
รายการที่สนับสนุนแผนธุรกิจพีระมิด หรือแชร์ลกู โซ่ โปรแกรมแมทริกซ์ แผน
programs or other ”get rich quick” schemes or certain multiธุรกิจรวยทันใจอื่น ๆ หรือธุรกิจเครือข่ายบางประเภท
level marketing programs
62. Cashback from WeChat Pay account
เงินคืนจากบัญชี WeChat Pay
63. Illegal or unregistered fund-raising activities
กิจกรรมระดมทุนที่ผิดกฎหมายหรือไม่จดทะเบียน
64. Anesthetic, psychotropic or prescription medicine; illegal
ยาชา ยารักษาโรคทางระบบประสาทและจิตเวช หรือยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่
unregistered medicine
ไม่ขนึ ้ ทะเบียนตามกฎหมาย
65. Any other category or payer that WeChat Pay may decide
หมวดหมูอ่ ื่นๆ หรือผูช้ าระเงินที่ WeChat Pay ตัดสินว่าห้ามใช้ โดยดุลยพินิจ
to prohibit, in its sole discretion for the purpose of risk control
ของ WeChat Pay แต่เพียงผูเ้ ดียว เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมความเสี่ยง
66. Any other category which may violate any applicable laws, หมวดหมูอ่ ื่นใดที่อาจละเมิดกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาและ /
statute, ordinance and/or regulations from time to time
หรือข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้องเป็ นครัง้ คราว
3. ร้านค้าตกลงและรับทราบว่า ผูช้ าระเงินจะต้องมีคณ
ุ สมบัติตามที่ระบุไว้ดงั นี ้
3.1 เป็ นสมาชิกของผูใ้ ห้บริการ e-wallet และต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทัง้ หมดที่ผใู้ ห้บริการ e-wallet แต่ละรายกาหนด
3.2 มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือแท็บ เล็ตและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ที่ ติดตั้งระบบการชาระค่าสินค้า/บริการโดย e-wallet ของผู้ใ ห้บริการ
e-wallet รายนัน้ ๆ และมีสญ
ั ญาณอินเตอร์เน็ตที่สามารถรองรับการชาระค่าสินค้า/บริการผ่านระบบ e-wallet ของผูใ้ ห้บริการ e-wallet รายนัน้ ๆ
4. ในการรับชาระค่าสินค้า/บริการผ่านระบบของผูใ้ ห้บริการ e-wallet แต่ละครัง้ ร้านค้าจะต้องดาเนินการดังนี ้
4.1 ร้านค้าตรวจสอบและรับ e-wallet ซึง่ มีลกั ษณะตามที่ธนาคารได้แจ้งให้รา้ นค้าทราบเป็ นคราวๆ โดยที่ e-wallet จะต้องยังไม่หมดอายุ
4.2 ร้านค้าแจ้งราคาสินค้า/บริการ ให้ผชู้ าระเงินทราบเป็ นสกุลเงินบาท (THB)
4.3 ร้านค้าส่งข้อมูลรายการสินค้า/บริการ รวมทัง้ ข้อมูลการชาระค่าสินค้า/บริการของรายการชาระค่าสินค้า/บริการดังกล่าวมาที่ธนาคาร เพื่อขออนุมตั ิ
การชาระค่าสินค้า/บริการจากผูใ้ ห้บริการ e-wallet โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี ้
4.3.1 ให้ผชู้ าระเงินแสดงข้อมูลการชาระค่าสินค้า/บริการและแสดงรหัสชาระเงิน ที่ระบุขอ้ มูลการชาระค่าสินค้า/บริการตามที่ธนาคารกาหนด
เพื่อให้รา้ นค้าอ่านรหัสชาระเงิน หรือ
4.3.2 ร้านค้าแสดงข้อมูลการชาระค่าสินค้า/บริการและแสดงรหัสชาระเงิน ที่ระบุขอ้ มูลการชาระค่าสินค้า/บริการตามที่ธนาคารกาหนด เพื่อให้
ผูช้ าระเงินอ่านรหัสชาระเงิน
4.3.3 ร้านค้าแสดงข้อมูลร้านค้า/สินค้าบนบริการ K PLUS shop หรือแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ธนาคารกาหนด เพื่อให้ผชู้ าระเงินเลือก
และทาการชาระค่าสินค้า/บริการด้วย e-wallet
5. ร้านค้าตกลงยอมรับว่า ธนาคารไม่มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลใดๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) ข้อมูลการชาระค่าสินค้า/บริการ
และข้อมูลที่ได้รบั จากรหัสชาระเงิน ที่รา้ นค้าเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล/ผูช้ าระเงินเป็ นผูร้ ะบุ
6. วิธีการและรายละเอียดของการโอนยอดเงินรวมจากการรับชาระค่าสินค้า/บริการด้วย e-wallet เป็ นไปตามที่ระบุใน “ตำรำง Settlement”
7. เมื่อผูช้ าระเงินทารายการชาระค่าสินค้า/บริการ และร้านค้าได้สง่ คาสั่งขอโอนยอดเงินตามเงื่อนไขที่ระบุใน “ตำรำง Settlement” แล้ว ธนาคารจะสรุปยอด
การชาระค่าสินค้า/บริการและส่งข้อมูลการรับชาระค่าสินค้า/บริการให้กบั ผูใ้ ห้บริการ e-wallet และธนาคารจะนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ ตาม
เงื่อนไขที่ระบุใน “ตำรำง Settlement”
8. ร้านค้าตกลงว่า กรณีที่ผชู้ าระเงินชาระค่าสินค้า/บริการด้วย e-wallet ที่ออกหรือร่วมออกโดยธนำคำร หากร้านค้ามีความประสงค์จะ Void ร้านค้าจะต้อง
ดาเนินการก่อนการส่งคาขอโอนยอดเงินการรับชาระค่าสินค้า/บริการ และภายในเวลา Cut-off time ที่กาหนดใน “ตำรำง Settlement” โดยร้านค้าสามารถ
ดาเนินการผ่านช่องทางที่ธนาคารกาหนด เมื่อธนาคารได้รบั คาขอ Void ดังกล่าวแล้ว ธนาคารจะทาการ Void และโอนเงินจานวนเดียวกันนัน้ คืนให้แก่ผชู้ าระ
เงินต่อไป ทัง้ นี ้ หากร้านค้ามีความประสงค์จะ Void ภำยหลังจากการส่งคาขอโอนยอดเงินการชาระค่าสินค้า/บริการ หรือ ภายหลังเวลา Cut-off time (กรณี
ไม่ได้สง่ คาขอโอนยอดเงินการรับชาระค่าสินค้า/บริการ) หรือร้านค้ามีความประสงค์จะ Refund ร้านค้าจะต้องดาเนินการคืนเงินให้แก่ผชู้ าระเงินเองโดยตรง
กรณีที่ผูช้ าระเงินชาระค่าสินค้า/บริการด้วย e-wallet ที่ออกหรือร่วมออกโดยธนาคารพาณิชย์อื่น และ/หรือโดยบริษัทอื่นหรือสถาบันอื่นที่เป็ น
ผูใ้ ห้บริการ e-wallet ที่ไม่ใช่ Alipay และ Tenpay (WeChat Pay) หากร้านค้ามีความประสงค์จะ Void หรือ Refund ร้านค้าจะต้องดาเนินการคืนเงินให้แก่
ผูช้ าระเงินเองโดยตรง
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กรณีที่ผชู้ าระเงินชาระค่าสินค้า/บริการด้วย e-wallet ที่ออกหรือร่วมออกโดย Alipay และ Tenpay (WeChat Pay) หากร้านค้ามีความประสงค์จะ
Void หรือ Refund หรือร้านค้าลดราคาสินค้า/บริการให้ในภายหลัง ร้านค้าตกลงจะไม่คืนเป็ นเงินสด เช็ค และ/หรือตราสารหนีอ้ ื่นแก่ผชู้ าระเงินแต่รา้ นค้า
ตกลงจะทาหนังสือแจ้งคืนตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกาหนด ส่งให้แก่ธนาคาร และยินยอมชาระเงินจานวนดังกล่าว ซึง่ ธนาคารได้จา่ ยเงิน และ/หรือนาเงินเข้า
บัญชีเงินฝากให้รา้ นค้าแล้ว หรือยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุไว้ในใบสมัครฯ หรือบัญชีอื่นใดที่รา้ นค้าแจ้งเปลี่ยนแปลงในภายหลัง และ/
หรือบัญชีอื่นใดที่รา้ นค้า/เจ้าของบัญชีมีอยู่กับธนาคาร คืนให้แก่ผใู้ ห้บริการ e-wallet เพื่อให้ผใู้ ห้บริการ e-wallet คืนเงินดังกล่าวให้กับผูช้ าระเงิน ในกรณี
ข้างต้น ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ผชู้ าระเงินดาเนินการภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่มีการทารายการซือ้ สินค้า/บริการนัน้ ๆ และร้านค้าตกลงว่า ธนาคารไม่ตอ้ งคืน
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บจากร้านค้าไว้แล้วแต่ประการใด ทัง้ นี ้ ในกรณีที่รา้ นค้าไม่ต ้องการรับคืนสินค้าที่ผชู้ าระเงินซือ้ หรือ ตกลงสั่งซือ้ แล้ว ให้เขียน
คาว่า “NO REFUND” (ไม่รบั คืนสินค้า) หรือข้อความที่มีความหมายอย่างเดียวกัน ลงในใบเสร็จรับเงินทุกแผ่น และติดป้ายให้ผชู้ าระเงินทราบชัดเจน
ข้อตกลงเกี่ยวกับ K Point
1. ร้านค้าสามารถรับ K Point จากผูช้ าระเงินเพื่อเป็ นส่วนลดในการชาระค่าสินค้า/บริการ ผ่านอุปกรณ์/ช่องทาง ตามเงื่อนไขรายละเอียดที่ธนาคารกาหนด
2. ในการรับ K Point แต่ละครัง้ ร้านค้าจะต้องดาเนินการดังนี ้
2.1 ร้านค้าแจ้งราคาสินค้า/บริการ ให้ผชู้ าระเงินทราบเป็ นสกุลเงินบาท (THB)
2.2 ร้านค้าส่งข้อมูลรายการสินค้า/บริการ รวมทัง้ ข้อมูลการใช้ K Point มาที่ธนาคาร เพื่อขออนุมตั ิรบั ส่วนลดในการชาระค่าสินค้า/บริการ จากผูใ้ ห้บริการ
K Point โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี ้
2.2.1 กรณีการแลก K Point ผ่านเครือ่ งรับบัตร
2.2.1.1 ให้ผชู้ าระเงินรูดหรือเสียบบัตรเครดิตที่เครือ่ งรับบัตร หรือ
2.2.1.2 ร้านค้าแสดงข้อมูลการชาระค่าสินค้า/บริการและแสดงรหัสชาระเงิน ที่ระบุขอ้ มูลการชาระค่าสินค้า/บริการตามที่ธนาคารกาหนด
เพื่อให้ผชู้ าระเงินอ่านรหัสชาระเงิน (การรับ K Point เพื่อเป็ นส่วนลดในการชาระค่าสินค้า/บริการด้วยวิธีนี ้ ถือว่าเป็ นการชาระค่าสินค้า/
บริการด้วยเงินโอน โดยให้ใช้ขอ้ ตกลงเกี่ยวกับเงินโอนมาใช้บงั คับ)
2.2.2 กรณีการแลก K Point ผ่าน K PLUS shop (การรับ K Point เพื่อเป็ นส่วนลดในการชาระค่าสินค้า/บริการด้วยวิธีนี ้ ถือว่าเป็ นการชาระค่าสินค้า/
บริการด้วยเงินโอน โดยให้ใช้ขอ้ ตกลงเกี่ยวกับเงินโอนมาใช้บงั คับ)
2.2.2.1 ร้านค้าแสดงข้อมูลการชาระค่าสินค้า/บริการและแสดงรหัสชาระเงิน ที่ระบุขอ้ มูลการชาระค่าสินค้า/บริการตามที่ธนาคารกาหนด
เพื่อให้ผชู้ าระเงินอ่านรหัสชาระเงิน
2.2.2.2 ร้านค้าแสดงข้อมูลร้านค้า/สินค้าบนบริการ K PLUS shop หรือแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ธนาคารกาหนด เพื่อให้ผชู้ าระเงินเลือก
และทาการชาระค่าสินค้า/บริการด้วย K Point
3. ผูช้ าระเงินสามารถใช้ K Point เพื่อเป็ นส่วนลดในค่าสินค้า/บริการ ได้ ซึง่ ปั จจุบนั มีอตั ราการใช้ K Point ดังนี ้
3.1 แลก K Point เป็ นส่วนลด ทุก 1,000 คะแนน แทนเงิน 100 บาท
3.2 แลก K Point เท่ายอดชาระ เป็ นส่วนลด 10% ของยอดชาระ
3.3 แลก K Point เป็ นส่วนลดในอัตราตามจานวนที่ธนาคารตกลงกับ พันธมิตรทางธุรกิจ (เฉพาะกรณีที่รา้ นค้า รับบัตรที่ออกร่วมโดยธนาคารและ
พันธมิตรทางธุรกิจ)
ในกรณีที่อตั ราการใช้ K Point เป็ นส่วนลดในการชาระค่าสินค้า/บริการ ไม่เป็ นไปตามรายละเอียดในข้อ 3.1 และ/หรือข้อ 3.2 ของข้อตกลงเกี่ยวกับ
K Point ข้างต้น ร้านค้าจะต้องทาข้อตกลงเพิ่มเติมให้ไว้ต่อธนาคารตามแบบและวิธีการที่ธนาคารกาหนด และให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของข้อตกลง
ฯ ฉบับนีด้ ว้ ย ทัง้ นี ้ ธนาคารจะนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ ตามจานวนเงินที่คานวณได้จากอัตราที่ระบุขา้ งต้น หักด้วยภาษี หัก ณ ที่จ่าย และ
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม (หากมี) ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามรูปแบบและวิธีการที่ธนาคารกาหนด
4. ในกรณีที่มีมลู ค่าส่วนต่างของราคาสินค้า/บริการ ซึง่ ผูช้ าระเงินจะต้องชาระเงินเพิ่มเติมจากราคาสินค้า/บริการภายหลังจากที่ผชู้ าระเงินแลก K Point เป็ น
ส่วนลดแล้ว ผูช้ าระเงินสามารถชาระมูลค่าส่วนต่างได้โดยชาระผ่านเครื่องมือการชาระเงินต่างๆ ตามที่ธนาคารกาหนดได้จนครบถ้วนเต็มราคาสาหรับ
ค่าสินค้า/บริการนัน้ ๆ
5. ห้ามร้านค้า รับ K Point จากผูช้ าระเงินเพื่อเป็ นส่วนลดในการชาระค่า สินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
รวมอยูด่ ว้ ย และ/หรือสินค้า/บริการที่กฎหมายห้ามการส่งเสริมการขาย หรือขัดต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน
6. ร้านค้าตกลงว่า กรณีที่ผชู้ าระเงินใช้ K Point เป็ นส่วนลดในการชาระค่าสินค้า/บริการ หากร้านค้ามีความประสงค์จะ Void หรือ Refund ร้านค้าจะสามารถ
Void หรือ Refund K Point ได้แบบเต็มจานวนเท่านัน้ ร้านค้าไม่สามารถ Void หรือ Refund K Point บางส่วนได้
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หากร้านค้ามีความประสงค์จะ Void ร้านค้าจะต้องดาเนินการก่อนการส่งคาขอโอนยอดเงินการรับชาระค่าสินค้า/บริการเงิน และภายในเวลา
Cut-off time ที่กาหนดใน “ตำรำง Settlement” โดยร้านค้าสามารถดาเนินการผ่านช่องทางที่ธนาคารกาหนด เมื่อธนาคารได้รบั คาขอ Void ดังกล่าวแล้ว
ธนาคารจะดาเนินการตามขัน้ ตอนและกระบวนการของธนาคารต่อไป ทัง้ นี ้ หากร้านค้ามีความประสงค์จะ Void ภายหลังจากการส่งคาขอโอนยอดเงินการ
ชาระค่าสินค้า/บริการ หรือ ภายหลังเวลา Cut-off time (กรณีไม่ได้สง่ คาขอโอนยอดเงินการรับชาระค่าสินค้า/บริการ) หรือในกรณีที่รา้ นค้ายินยอมให้ผูช้ าระ
เงิน Refund ร้านค้าตกลงจะไม่คืนเป็ นเงินสด เช็ค และ/หรือตราสารหนีอ้ ื่น แก่ผูช้ าระเงิน แต่รา้ นค้าตกลงจะทาหนังสือแจ้งคืนตามแบบฟอร์มที่ ธนาคาร
กาหนดส่งให้แก่ธนาคาร และร้านค้า/เจ้าของบัญชียินยอมคืนเงิน จานวนดังกล่าว ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงิน และ/หรือนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ
ให้รา้ นค้าแล้วนัน้ ให้แก่ธนาคารเพื่อดาเนินการตามขัน้ ตอนและกระบวนการของธนาคารต่อไปได้
7. ภายใต้ขอ้ ตกลงฯ ข้อ 1.3 ของข้อตกลงเกี่ยวกับกำรให้บริกำรอุปกรณ์และช่องทำงรับชำระค่ำสินค้ำ/บริกำร ร้านค้าตกลงว่า หากผูช้ าระเงินปฏิเสธ
รายการใดและรายการนัน้ ร้านค้าได้ทา SALES SLIP ที่เก็บไว้สญ
ู หาย หรือไม่สามารถค้นหา SALES SLIP ให้กับธนาคารตามที่ธนาคารร้องขอ หรือร้านค้า
ไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันหักล้างการปฏิเสธรายการที่แจ้งโดยผูช้ าระเงินให้จนเป็ นที่พอใจแก่ธนาคารได้ ร้านค้ายินยอมคืนเงินตามจานวนเท่ากับ
จานวนที่ธนาคารจ่ายให้แก่รา้ นค้า พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี นับแต่วนั ที่ธนาคารจ่ายเงินให้แก่รา้ นค้า
8. เมื่อเริ่มดาเนินโครงการ K Point ธนาคารจะดาเนินการประชาสัมพันธ์ตอ่ สาธารณะผ่านสื่อต่างๆ ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ในการดาเนินโครงการ K Point ทัง้ นี ้ กรณีดงั กล่าวธนาคารสงวนสิทธิในการใช้ดลุ ยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียว โดยธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคาร
กสิกรไทยจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดังกล่าวของธนาคารและ/หรือกลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย
ทัง้ นี ้ ในการดาเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดังกล่าวของธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ร้านค้าตกลงให้ธนาคารและ/หรือ
กลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยมีสิทธิใช้ชื่อทางการค้า และเครือ่ งหมายการค้าของร้านค้าได้ ตลอดจนให้ธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคาร
กสิกรไทยมีสิทธิ อา้ งเงื่อนไขรายละเอียดในข้อตกลงฯ ฉบับนี ไ้ ด้ตามที่ ธนาคารและ/หรือกลุ่มธุ รกิ จทางการเงินธนาคารกสิกรไทยเห็ นสมควร เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการดาเนินโครงการ K Point
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ตำรำงอัตรำค่ำธรรมเนียม/ค่ำใช้จ่ำย/ค่ำปรับ
1. อัตราค่าใช้จา่ ยสูงสุดไม่เกิน
ค่าบริการ SIM CARD/เดือน
ค่า SALES SLIP และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ประเภทอุปกรณ์รบั ชาระค่าสินค้า/บริการ
*ร้านค้าเป็ นผูช้ าระค่าบริการ SIM
ค่าซ่อมบารุง ต่อเดือน
(ต่อเครือ่ ง)
CARD กับผูใ้ ห้บริการทุกเดือน
(ต่อเครือ่ ง)
Mini EDC แบบใช้ SIM CARD
100 บาท
EDC แบบใช้ SIM CARD
100 บาท
3,000 บาท
EDC แบบใช้สาย LAN
100 บาท
EDC แบบใช้สายโทรศัพท์
เครือ่ งอ่านรหัสชาระเงิน, อุปกรณ์ตอ่ พ่วง
1,500 บาท
อุปกรณ์เครือ่ งรับบัตร mPOS
2,900 บาท
หมายเหตุ - อัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม (VAT)
- ธนาคารเป็ นผูอ้ นุมตั ิประเภทเครือ่ งตามความเหมาะสมของร้านค้า
- อัตราค่าบริการ SIM CARD และค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นไปตามที่ผูใ้ ห้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่กาหนด ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ทกุ เมื่อ
2. อัตราค่าปรับอุปกรณ์รบั ชาระค่าสินค้า/บริการ
ค่าปรับ (ต่อเครือ่ ง)
ประเภทอุปกรณ์
อุปกรณ์ไม่ครบ/มีรอยขีดข่วนบนตัวเครือ่ ง
อุปกรณ์สญ
ู หาย/ใช้งานไม่ได้/ไฟไม่เข้า/มีรอยบุบ
EDC / Mini EDC / mPOS
ตามความเสียหายจริง แต่ไม่ต่ากว่า 1,500 บาท ตามความเสียหายจริง แต่ไม่ต่ากว่า 3,000 บาท
เครือ่ งอ่านรหัสชาระเงิน, อุปกรณ์ตอ่ พ่วง
ตามความเสียหายจริง แต่ไม่ต่ากว่า 1,500 บาท
หมายเหตุ – คาวินิจฉัยของธนาคารเกี่ยวกับค่าปรับถือเป็ นที่สดุ
3. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์สาหรับชาวต่างชาติให้กบั Developer สูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อฉบับ
4. ค่าบริการรายเดือนของ EDC / Mini EDC
สูงสุดไม่เกิน 450 บาทต่อเครือ่ ง
หมายเหตุ - อัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม (VAT)
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ตาราง Settlement
เครื่องมือกำรชำระเงิน
บัตร
โดยกำรรูด/เสียบ/แตะบัตร
อุปกรณ์/ช่องทำง

EDC

บัตร
โดยใช้ QR Code หรือ Barcode

เงินโอน/เงินโอนโดยใช้ QR
Code หรือ Barcode ที่เป็ น
Thai Standard

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)
ธนำคำรพำณิชย์อื่น

โดยใช้ QR Code หรือ
Barcode ที่เป็ น TH Standard

Cut-off time

23:30 น.

22:00 น.

21:00 น.

23:00 น.

23:00 น.

เงินเข้ำบัญชี

04:00 น.
เป็ นต้นไป
ของวันถัดไป

04:00 น.
เป็ นต้นไป
ของวันถัดไป

04:00 น.
เป็ นต้นไป
ของวันถัดไป

23:00 น.
เป็ นต้นไป

23:00 น.
เป็ นต้นไป

Cut-off time

23:30 น.

22:00 น.

21:00 น.
โดยอัตโนมัติ

เงินเข้ำบัญชี

04:00 น.
เป็ นต้นไป
ของวันทาการถัดไป

04:00 น.
เป็ นต้นไป
ของวันทาการถัดไป

04:00 น.
เป็ นต้นไป
ของวันถัดไป

Settlement

K PLUS shop
นิติบุคคล

K Point

e-wallet

Alipay,
Tenpay (WeChat Pay),
e-wallet อื่นโดยใช้ QR Code
หรือ Barcode ที่ไม่ใช่
TH Standard
23:00 น.
14:00 น.เป็ นต้นไป
ของวันถัดไปหลังจากธนาคาร
ได้รบั อนุมตั ิจากผูใ้ ห้บริการ
e-wallet

23:30 น.
04:00 น.
เป็ นต้นไป
ของวันถัดไป

ส่งคาสั่งขอโอนยอดเงินได้
หากไม่สง่ คาสั่ง ธนาคารจะโอนยอดเงินเข้าทุก 23:00 น.
โดยอัตโนมัติ

23:00 น.
โดยอัตโนมัติ

-

เมื่อได้รบั คาสั่ง

14:00 น. เป็ นต้นไป
ของวันถัดไปหลังจากธนาคาร
ได้รบั อนุมตั ิจากผูใ้ ห้บริการ
e-wallet

-

หมำยเหตุ 1. “QR Code หรือ Barcode” หมายถึง “รหัสชำระเงิน” ตามที่ปรากฏในข้อตกลงการเป็ นร้านค้า
2. “บัตร Closed-loop” หมายถึง บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกหรือร่วมออกโดยธนาคาร โดยไม่ได้ออกในฐานะเป็ นสมาชิกของบริษัทบัตรเครดิต
3. ในกรณีเป็ นวันหยุดทาการ ธนาคารจะนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากของร้านค้า ตามกาหนดเวลาเงินเข้าบัญชีของแต่ละอุปกรณ์/ช่องทาง และเครือ่ งมือการชาระเงิน ในวันทาการแรก หรือวันถัดไป
4. ธนาคารจะนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้กบั ร้านค้าเป็ นยอดคงเหลือจากการหักค่าธรรมเนียม รวมทัง้ ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ ย (หากมี) โดยธนาคารจะไม่คานวณดอกเบีย้ เงินฝากบนเงินค่าสินค้า/บริการที่ยงั ไม่ได้
ถูกโอนเข้าบัญชีเงินฝากของร้านค้า
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ร้ำนค้ำสำมำรถ Scan QR เพื่อรับคู่มือและรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ร้ำนค้ำได้ตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำง

คู่มอื กำรใช้
EDC-Full Payment
(แบบเต็มจำนวน)

คู่มอื กำรใช้
EDC-Smart Pay
(แบบผ่อนชำระ)

คู่มอื กำรใช้
เครื่อง mini-EDC

รำยละเอียดผลิตภัณฑ์
สำหรับร้ำนค้ำ

ประเภทร้ำนค้ำทีป่ ระกอบธุรกิจทีต่ ้องพิจำรณำตำมเงือ่ นไขของธนำคำร
ประเภทธุรกิจ
ประกันภัย/ประกันชีวิต
ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ร้านค้าทุกประเภทที่สมัครบริการรับคาสั่งซือ้
สินค้า/บริการผ่านแบบฟอร์มการสั่งซือ้
(MAIL/E-MAIL/FAX/TELE ORDER)
สปา(นวด)/ฟิ ตเนส/โยคะ
ตัวแทนจาหน่ายตั๋วเครื่องบิน
ท่องเที่ยว
ธุรกิจดังต่อไปนี ้ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข
พิเศษ
• ธุรกิจขาย Voucher/Coupon
• สายการบิน
• รับจองที่พกั /โรงแรม
• ร้านค้าที่มีการสมัคร Membership
• อบรม-สัมมนา (ยกเว้นของภาครัฐ)
• ธุรกิจขายตรง (MLM)
• สลากกินแบ่ง
• ร้านรับตัดเสือ้ ผ้า
• ร้านจิวเวลรี่ (ขายเพชร)
• ตัวแทนรับชาระเงิน (PSP)
• แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
• สานักงานทนายความ
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เงือ่ นไขพิเศษ

เอกสำร
- ใบอนุญาตตัวแทน/ ใบอนุญาตนายหน้า และ/หรือ
- หนังสือมอบอานาจรับเงินแทนบริษัทประกัน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็ นนายหน้าซือ้ ขายเงินตรา
ระหว่างประเทศ จากธนาคารแห่งประเทศไทย

รายละเอียด Package
ใบสมาชิก IATA หรือใบแต่งตัง้ ให้เป็ นตัวแทน
จาหน่ายตั๋วเครื่องบิน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว

นิตบิ คุ คลเท่านัน้
เป็ นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร
1. เป็ นนิตบิ คุ คลที่มีทนุ จดทะเบียนมากกว่า 2 ล้านบาทขึน้
ไป
2. ประกอบกิจการเป็ นระยะเวลาติดต่อกันตัง้ แต่ 3 ปี ขนึ ้ ไป
3. ธุรกิจมีกาไรอย่างน้อย 2 ปี ภายในช่วงเวลา 3 ปี ลา่ สุด
4. จดทะเบียนเงินฝากเป็ นหลักประกัน1%ของยอดขายต่อ
เดือน หรือขัน้ ต่า 200,000 บาท หรือขัน้ ต่า 300,000 บาท
สาหรับธุรกิจที่ธนาคารพิจารณาว่ามีความเสี่ยง
ตามที่
ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร ทัง้ นี ้ ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.01 ของจานวนเงินสูงสุดที่
ตกลงใช้เงินฝากเป็ นหลักประกัน ขัน้ ต่า 100 บาท สูงสุดไม่
เกิน 1,000 บาท และค่าตรวจสอบรายการก่อนจดทะเบียน
50 บาท โดยให้ลกู ค้าลงนามในหนังสือสัญญาหลักประกัน
ทางธุรกิจในช่องผูใ้ ห้หลักประกันด้วยหมึกสด ทัง้ นี ้ กรณีมีคู่
สมรสต้องให้คสู่ มรสลงนามในช่องคูส่ มรสให้ความยินยอม
ด้วย
- หนั ง สื อยิ นยอมจดทะเบี ย น/แก้ ไ ขรายการจดทะเบี ยน
สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ และหนังสือแจ้งรายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงหลักประกัน โดยให้ลูกค้าลงนามในช่อง
ผูใ้ ห้หลักประกันด้วยหมึกสด ทัง้ นี ้ กรณี มีค่สู มรสต้องให้คู่
สมรสลงนามในช่องคูส่ มรสให้ความยินยอมด้วย
- หนั ง สื อให้ความยิ น ยอมในการเปิ ดเผยข้อ มู ลการจด
ทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ และให้ลกู ค้าลงนาม
ในช่องผูใ้ ห้ความยินยอมด้วยหมึกสด
- หนังสื อมอบอ านาจ (ให้ยกเลิ กการจดทะเบี ยนสัญญา
หลักประกันทางธุรกิ จ) และให้ลูกค้าลงนามในช่องผูม้ อบ
อานาจด้วยหมึกสด
- หนังสือยินยอมให้ธนาคารหักบัญชี โดยให้ลูกค้าลงนาม
ในช่องผูใ้ ห้สญ
ั ญาด้วยหมึกสด
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