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

ข้อตกลงกำรเป็นร้ำนค้ำ (K-Merchant) 
ผูข้อใชบ้รกิาร (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ “ร้ำนค้ำ”) และเจา้ของบญัชีเงินฝาก (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ “เจ้ำของบัญชี”) ที่มีชื่อปรากฏและลงลายมือชื่อ

ในค าขอใชบ้ริการรวมเพื่อธุรกิจคล่องตัวกสิกรไทย และ/หรือสัญญา และ/หรือข้อตกลง และ/หรือใบสมัคร/เปลี่ยนแปลง และ/หรือค าขอใชบ้ริการ/
เปลี่ยนแปลง รายละเอียดการเป็นรา้นคา้ (K-Merchant) และ/หรือค าขอใชบ้ริการ/ยกเลิก บริการเสริมรายละเอียดการเป็นรา้นคา้ (K-Merchant) และ/หรอื
ค  าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเป็นรา้นคา้ (K-Merchant) (ซึ่งต่อไปนีห้ากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ใบสมัครฯ”) ตกลงใชบ้ริการ 
รบัช าระค่าสินคา้/บริการ และ/หรือท ารายการกันวงเงินในบตัร (ซึ่งต่อไปนีห้ากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ช ำระค่ำสินค้ำ/บริกำร”) ผ่าน
อุปกรณ/์ช่องทางต่างๆ กับ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ธนำคำร”) ตามที่ระบุในใบสมัครฯ จากผูช้  าระค่าสินคา้/บริการ (ซึ่งต่อไปนี้ 
จะเรียกว่า “ผู้ช ำระเงิน”) ดว้ยเครื่องมือการช าระเงินต่างๆ แทนการช าระดว้ยเงินสด ณ รา้นคา้ รา้นคา้/เจา้ของบญัชีจึงตกลงยินยอมปฏิบตัิตามขอ้ตกลง 
การเป็นรา้นคา้ (K-Merchant) ซึ่งประกอบดว้ยขอ้ตกลงทั่วไปและขอ้ตกลงเฉพาะ (ซึ่งต่อไปนี้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ข้อตกลงฯ”) 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

ข้อตกลงทั่วไป 
 

ข้อ 1. หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 
1.1 รา้นคา้ตกลงรบัช าระคา่สินคา้/บริการ ผ่านอปุกรณ/์ช่องทางตา่งๆ ของธนาคาร จากผูช้  าระเงินดว้ยเครื่องมือการช าระเงินตา่งๆ ดงัต่อไปนี ้(ซึ่งต่อไปนี ้หาก
ไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “เคร่ืองมือกำรช ำระเงิน”) ที่อปุกรณ/์ช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารสามารถรบัช าระได ้แทนการช าระดว้ยเงินสด/ 
เป็นสว่นลดในการช าระคา่สินคา้/บรกิาร 

1.1.1 บตัรเครดิต/บตัรเดบิต/บตัร Xpress Cash (บตัรเงินด่วน)/บตัรอิเล็กทรอนิกส ์(ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “บัตร”)  
ที่ออกหรือร่วมออกโดย (ก) ธนาคาร ไม่ว่าออกบัตรในฐานะ เป็นสมาชิกของ VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า 
“VISA”) และ/หรือ MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “MASTERCARD”) และ/หรือ CHINA UNIONPAY 
COMPANY LIMITED (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “UnionPay”) และ/หรือ JCB INTERNATIONAL COMPANY LIMITED (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “JCB”) และ/
หรือ บจก.ไทย เพยเ์มนต ์เน็ตเวิรก์ (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “TPN”) และ/หรือ บริษัทบตัรเครดิตอื่น และ/หรือสถาบนัอ่ืน ภายใตข้อ้ตกลงรว่มกันที่ธนาคารจะ 
เขา้รว่มเป็นสมาชิกในอนาคต (ซึง่ตอ่ไปนี ้หากไมก่ลา่วโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรยีกวา่ “บริษัทบัตรเครดิต”) หรอืไมก็่ตาม และ/หรอื (ข) ธนาคารพาณิชย์
อ่ืน ซึง่ออกบตัรในฐานะสมาชิกของบรษัิทบตัรเครดิต และ/หรอื (ค) บรษัิทอ่ืนหรอืสถาบนัอ่ืน ที่ออกบตัรในฐานะสมาชิกของบรษัิทบตัรเครดิต 

1.1.2 เงินโอน ซึง่ผูช้  าระเงินท าค  าสั่งโอนและ/หรือช าระคา่สินคา้/บริการ โดยหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูช้  าระเงิน ที่มีอยูก่บัธนาคาร หรอืธนาคารพาณิชย์
อ่ืน หรอืสถาบนัอ่ืนที่เป็นผูใ้หบ้รกิารเงินโอน (ซึง่ตอ่ไปนี ้หากไมก่ลา่วโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรยีกวา่ “ผู้ใหบ้ริกำรเงนิโอน”) 

1.1.3 กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส ์(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “e-wallet”) ที่ออกหรือร่วมออกโดยธนาคาร และ/หรือโดยธนาคารพาณิชยอ่ื์น และ/หรือ 
Alipay.com Co., Ltd. (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “Alipay”) และ/หรือ Tenpay Payment Technology Co., Ltd. (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “Tenpay (WeChat Pay)”) 
และ/หรอืโดยบรษัิทอ่ืนหรอืสถาบนัอ่ืนที่เป็นผูใ้หบ้รกิาร e-wallet (ซึง่ตอ่ไปนี ้หากไมก่ลา่วโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรยีกวา่ “ผู้ใหบ้ริกำร e-wallet”) 

1.1.4 คะแนน K Point (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ “K Point”) ท่ีผูช้  าระเงินไดร้บัจากการใชจ้า่ยผ่านบตัรเครดิต/บรกิาร/ผลิตภณัฑต์ามที่ธนาคารและ/หรอืกลุม่
ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยก าหนด (ซึง่ตอ่ไปนี ้หากไมก่ลา่วโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรยีกวา่ “ผู้ใหบ้ริกำร K Point”) 

1.1.5 เครื่องมือการช าระเงินอ่ืน ที่ออกหรือร่วมออกโดยธนาคาร และ/หรือโดยธนาคารพาณิชยอ่ื์น และ/หรือโดยบริษัทอ่ืนหรือสถาบันอ่ืนที่เป็น  
ผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงินนัน้ (ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ผู้ให้บริกำรเคร่ืองมือกำรช ำระเงิน”) ตามที่ธนาคาร 
จะเปิดใหบ้รกิารตอ่ไปในภายหนา้ 
1.2 รา้นคา้ตกลงพฒันาและด ารงการเชื่อมตอ่ระบบของรา้นคา้ใหเ้ขา้กบัระบบการรบัช าระเงินของธนาคาร ตามรูปแบบและวิธีที่ธนาคาร ก าหนด ซึ่งรวมถึง 
(แตไ่มจ่  ากดัเพียง) การติดตัง้อปุกรณต์อ่พว่ง และ/หรอืเครือ่งสรา้ง/เครือ่งอา่น QR Code หรอื Barcode หรอืภาพ/ขอ้มลูชีวภาพ (Biometrics) หรอืรหสั หรอื
บริการ หรือระบบอ่ืนใดที่ระบบการรับช าระเงินของธนาคารจะรองรับใหส้ามารถช าระเงินผ่านการใหบ้ริการของธนาคารได ้ (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า  
“รหัสช ำระเงิน”) การติดตัง้ Application และ/หรืออปุกรณอ่ื์นใด ตามที่ธนาคารจะออกใหบ้ริการในภายหนา้ (หากมี) แลว้แต่กรณี  โดยรา้นคา้ตกลงเป็น 
ผูร้บัผิดชอบคา่เครือ่งรบับตัร คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ที่เกิดจากการพฒันาและเชื่อมต่อระบบดงักลา่ว รวมถึงคา่ใชจ้า่ยในการบริหารจดัการระบบภายในของรา้นคา้
เองทัง้สิน้    
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1.3 การใชร้หสัประจ าตวั หรือ Secret Key หรือรหสัผ่าน หรือ PIN หรือ Password หรือ Token หรือรหสั One Time Password (OTP) หรือรหสัส  าหรบัการ
เขา้ใชบ้ริการ (User Name หรือ Staff Name) หรือเครื่องมืออ่ืนใดที่รา้นคา้ หรือบญัชีพนักงานรา้นคา้ หรือผูต้ิดต่อหลกั ใชเ้ป็นเครื่องมือในการ Log in เพื่อ
เขา้ใชบ้รกิารตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้และ/หรอืการรบั-สง่ค าสั่ง/ค  าขอ/รายงาน/ผลการด าเนินการตา่งๆ ผ่านบรกิาร API และ/หรอืเพ่ือใชบ้รกิารตา่งๆ ซึง่รวมถึง 
(แต่ไม่จ  ากัดเพียง) บริการ Merchant Report Server เพื่อตรวจสอบรายงานการรับช าระค่าสินคา้/บริการที่รับช าระ ผ่านเวปไซต ์https://k-merchant-
report.kasikornbank.com  บริการ K SHOP บริการ Merchant Portal ผ่านเวปไซต ์https://k-merchant.kasikornbank.com/spoc/auth/login  หรือเวป
ไซตอ่ื์นใดตามที่ธนาคารไดเ้ปลี่ยนแปลงและแจง้ใหแ้ก่รา้นคา้ทราบต่อไป (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “Merchant Portal”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการ K SHOP 
การรบั-ส่งค  าสั่ง/ค  าขอ/รายงาน/ผลการด าเนินการตา่งๆ การโอนเงินเขา้หรือออกจากบญัชี (ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่เรียกค าใดค าหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง  จะ
รวมเรยีกวา่ “เคร่ืองมือโอนเงนิ” หรอื “รหสัประจ ำร้ำนค้ำ”) รา้นคา้ตกลงยินยอมปฏิบตัิตามเงื่อนไขดงัตอ่ไปนี ้

1.3.1 หากการใชบ้ริการผ่านอปุกรณ/์ช่องทางต่างๆ ตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้ธนาคารไดก้ าหนดใหจ้ะตอ้งใชบ้ริการผ่านเครื่องมือโอนเงิน และ/หรือรหสั
ประจ ารา้นแลว้ รา้นคา้จะตอ้งระบุเครื่องมือโอนเงิน และ/หรือรหสัประจ ารา้นตามเงื่อนไขและขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนดส าหรบัการใชบ้ริการผ่านอปุกรณ/์
ชอ่งทางนัน้ๆ 

1.3.2 รา้นคา้จะตอ้งเก็บรกัษาเครื่องมือโอนเงิน และ/หรือรหสัประจ ารา้นไวใ้นที่ปลอดภยัและถือเป็นความลบัเฉพาะตวัของรา้นคา้เทา่นัน้ และจะตอ้ง
ควบคมุบุคคลที่ใชบ้ริการผ่านเครื่องมือโอนเงิน และ/หรือรหสัประจ ารา้น และ/หรือบญัชีพนักงานรา้นคา้ใหป้ฏิบตัิตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันีอ้ย่างเครง่ครดัดว้ย 
การเปิดเผยเครื่องมือโอนเงิน และ/หรือรหสัประจ ารา้นถือเป็นการปฏิบตัิผิดขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้ หากเกิดความเสียหายประการใด (ซึ่งรวมถึงเกิดรายการโอน
เงิน) จากการที่รา้นคา้และ/หรอืบุคคลที่ใชบ้ริการผ่านเครื่องมือโอนเงิน และ/หรือรหสัประจ ารา้น และ/หรือบญัชีพนักงานรา้นคา้เปิดเผยหรือกระท าการใดๆ 
จนท าใหบ้คุคลอ่ืนลว่งรู ้หรอืไดร้บัเครือ่งมือโอนเงิน และ/หรอืรหสัประจ ารา้น หรอืเครือ่งมือโอนเงิน และ/หรอืรหสัประจ ารา้นสญูหายหรอืถกูโจรกรรม รา้นคา้
จะตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายดงักลา่วที่เกิดขึน้ก่อนที่ธนาคารจะด าเนินการอายดั หรือระงบัการใช้เครื่องมือโอนเงิน และ/หรือรหสัประจ ารา้นนัน้ ทัง้นี ้
รา้นคา้สามารถเปลี่ยนแปลงเครือ่งมือโอนเงิน และ/หรอืรหสัประจ ารา้นไดด้ว้ยตนเองตลอดเวลา ภายใตเ้ง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด 

1.3.3 ในกรณีที่เครือ่งมือโอนเงิน และ/หรอืรหสัประจ ารา้นเกิดการสญูหาย/ถกูโจรกรรม/ถกูระงบั/ครบก าหนดเวลาที่ตอ้งเปลี่ยน หรอืรา้นคา้ลืมเครือ่งมือ
โอนเงิน และ/หรอืรหสัประจ ารา้น รา้นคา้สามารถติดตอ่ธนาคารที่ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศพัท ์02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง หรอืสาขาของ
ธนาคาร ในวนัและเวลาท าการของธนาคาร เพ่ือด าเนินการตามขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนด  

1.3.4 การกระท าใดๆ ซึง่รวมถึง (แตไ่มจ่  ากดัเพียง) การสมคัรและใชบ้รกิารตา่งๆ การตกลงยอมรบั/การแกไ้ข/การเปลี่ยนแปลง/การเพิ่มเติม ของเง่ือนไข/
บริการ/อตัราคา่ธรรมเนียม/ขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้การตรวจสอบ/พิสจูนต์วัตน การอนมุตัิการท าธุรกรรมตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าของรา้นคา้เองก็ดี หรือการ
กระท าของบุคคลที่ใชบ้ริการภายใตข้อ้ตกลงฯ ฉบับนี้ผ่านบัญชีพนักงานรา้นคา้ก็ดี หรือการกระท าของบุคคลอ่ืนใดก็ดี หากไดก้ระท าไปโดยผ่านการใช้
เครือ่งมือโอนเงิน และ/หรอืรหสัประจ ารา้นแลว้ รา้นคา้ตกลงใหถื้อวา่ถกูตอ้งสมบรูณ ์และใหมี้ผลผกูพนัรา้นคา้เสมือนหนึ่งไดก้ระท าโดยรา้นคา้เอง รวมทัง้ให้
ถือว่าเป็นการที่รา้นคา้ไดล้งลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสใ์หไ้วแ้ก่ธนาคารเพื่อเป็นหลกัฐานในการท าธุรกรรมผ่านบริการในครัง้นั้นๆ โดยถูกตอ้งสมบูรณแ์ลว้ 
นับตัง้แต่เวลาที่มีการยืนยนัท าธุรกรรม และรา้นคา้ตกลงใหธ้นาคารสามารถใชข้อ้มลูการท าธุรกรรมดงักลา่วเป็นตน้ฉบบัเอกสารที่ใชเ้ป็นพยานหลกัฐานใน
การพิสจูนว์า่รา้นคา้ไดท้  าธุรกรรมนัน้ และใชใ้นการด าเนินการทางกฎหมายไดท้กุประการ ทัง้นี ้รา้นคา้ตกลงยอมรบัและรบัทราบถึงความเสี่ยงที่ เก่ียวเน่ืองกบั
การใชบ้ริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์ เน่ืองจากรา้นคา้สามารถท าธุรกรรมไดโ้ดยไม่จ  าตอ้งมีเอกสาร หรือหลกัฐานอ่ืนใดยืนยั นเพิ่มเติม และ/หรือมอบ
ใหแ้ก่ธนาคารอีก เวน้แต่รายการที่ธนาคารก าหนดใหต้อ้งท าเอกสาร หรือหลกัฐานเพิ่มเติมเพื่อใหถ้กูตอ้งตามวิธีการ และประเพณีของธนาคารในเรื่องนัน้ๆ 
รา้นคา้จะตอ้งท าเอกสารหรือหลกัฐาน (หากมี) ตามที่ธนาคารก าหนดดว้ย ทัง้นี ้รา้นคา้ตอ้งตรวจสอบยอดเงิ นภายหลงัจากท ารายการทกุครัง้ โดยรา้นคา้
ยินยอมรบัผิดชอบตอ่การท าธุรกรรมดงักลา่วทกุประการ 

อนึ่ง เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน การด าเนินการดงัต่อไปนี ้รา้นคา้โดยผูมี้อ  านาจกระท าการแทนจะตอ้งติดต่อ K-BIZ Contact Center หมายเลข
โทรศพัท ์02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสาขาของธนาคาร ในวนัและเวลาท าการของธนาคาร เพื่อจดัท าเอกสารและด าเนินการตามขัน้ตอนที่ธนาคาร
ก าหนด  

• การขอเปลี่ยนแปลงบญัชีที่ผกูกบัการใชบ้รกิารตา่งๆ นี ้
• การยกเลิกการระงบัใชบ้รกิารชั่วคราว (Unhold) 
• การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรา้นคา้ และ/หรอืรายละเอียดของการใชบ้รกิารตา่งๆ  
• การยกเลิกการใชบ้รกิาร 

1.4 รา้นคา้ตกลงวา่ จะมิใหผู้อ่ื้นมารว่มใชบ้รกิาร เวน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากธนาคารก่อน 
1.5 รา้นคา้ตอ้งรบัช าระค่าสินคา้/บริการในราคาที่ไม่สงูกว่าราคาขายเงินสดแก่ลกูคา้ทั่วไป และหากมีการใหบ้ริการพิเ ศษใดๆ เช่น การใหส้่วนลดหรือของ

แถมแก่ลกูคา้ทั่วๆ ไป รา้นคา้ตกลงจะใหบ้รกิารพิเศษนัน้แก่ผูช้  าระเงินดว้ยเชน่กนั 
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1.6 รา้นคา้ตกลงจะแสดงเครื่องหมายการคา้ Thai QR Standard ตามมาตรฐานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด และ/หรือเครื่องหมายสญัลกัษณก์ารรบั
ช าระค่าสินคา้/บริการดว้ยเครือ่งมือการช าระเงิน ตามรูปแบบที่ธนาคารจดัไวใ้ห ้ในที่ซึ่งเห็นไดช้ดัเจนเพื่อใหบุ้คคลทั่วไปไดท้ราบว่ารา้นคา้ยอมรบัเครือ่ง มือ
การช าระเงินตลอดระยะเวลาที่ขอ้ตกลงฯ ฉบบันีมี้ผลบงัคบัใชห้รอืจนกวา่ธนาคารจะแจง้ยกเลิกการใชเ้ครือ่งหมายสญัลกัษณด์งักลา่ว   
1.7 รา้นคา้ตกลงรบัทราบว่า เครื่องหมายการคา้ Thai QR Standard เป็นทรพัยส์ินทางปัญญาของธนาคารแห่งประเทศไทย และเครื่องหมายการคา้ของ
ธนาคาร และ/หรือบริษัทบตัรเครดิต และ/หรือผูใ้หบ้ริการเงินโอน และ/หรือผูใ้หบ้รกิาร e-wallet และ/หรือผูใ้หบ้รกิาร K Point และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครื่องมือ
การช าระเงิน เป็นทรพัยส์ินทางปัญญาของธนาคาร และ/หรือบริษัทบัตรเครดิต และ/หรือผูใ้หบ้ริการเงินโอน และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-wallet และ/หรือ 
ผูใ้หบ้ริการ K Point และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงิน (แลว้แต่กรณี) รา้นคา้ตกลงใชเ้ครื่องหมายการคา้ของธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ 
ธนาคาร และ/หรือบรษัิทบตัรเครดิต และ/หรือผูใ้หบ้ริการเงินโอน และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-wallet และ/หรือผูใ้หบ้ริการ K Point และ/หรือผูใ้หบ้รกิารเครื่องมือ
การช าระเงิน เพื่อวตัถปุระสงคต์ามขอ้ตกลงฯ ฉบบันีเ้ท่านัน้ และการใชเ้ครื่องหมายการคา้ดงักล่าวตอ้งไดร้บัความยินยอมจากธนาคารแห่งประเทศไทย           
และ/หรอื ธนาคาร และ/หรอืบรษัิทบตัรเครดิต และ/หรอืผูใ้หบ้รกิารเงินโอน และ/หรอืผูใ้หบ้รกิาร e-wallet และ/หรอืผูใ้หบ้รกิาร K Point และ/หรอืผูใ้หบ้ริการ
เครือ่งมือการช าระเงินรายนัน้ ผ่านทางธนาคารเป็นลายลกัษณอ์กัษรก่อนทกุครัง้ นอกจากนี ้รา้นคา้ตกลงป้องกนัไมใ่หมี้และไมก่ระท าการใดๆ อนัอาจท าใหมี้
การละเมิดเครื่องหมายการคา้ ตลอดจนสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาของธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ ธนาคาร และ/หรือบริษัทบตัรเครดิต และ/หรอื   
ผูใ้หบ้รกิารเงินโอน และ/หรอืผูใ้หบ้รกิาร e-wallet และ/หรอืผูใ้หบ้รกิาร K Point และ/หรอืผูใ้หบ้รกิารเครือ่งมือการช าระเงิน 

อนึ่ง “เคร่ืองหมำยกำรค้ำ” หมายถึง เครื่องหมายการคา้ เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายรว่มที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือธนาคาร และ/
หรือบริษัทบัตรเครดิต และ/หรือผูใ้หบ้ริการเงินโอน และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-wallet และ/หรือผู้ใหบ้ริการ K Point และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงิน 
เป็นเจา้ของ ทัง้ที่ไดจ้ดทะเบียนแลว้และที่ยงัมิไดจ้ดทะเบียน รวมทัง้เครือ่งหมายการคา้และเครื่องหมายบริการที่ธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรือธนาคาร และ/
หรือบริษัทบตัรเครดิต และ/หรือผูใ้หบ้ริการเงินโอน และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-wallet และ/หรือผูใ้หบ้ริการ K Point และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงิน
ไดร้บัอนญุาตใหใ้ช ้ตลอดจนชื่อทางการคา้ สญัลกัษณ ์รูปภาพ ขอ้ความ หรือสื่อความหมายอ่ืนใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือธนาคาร และ/หรือ
บรษัิทบตัรเครดิต และ/หรอืผูใ้หบ้รกิารเงินโอน และ/หรอืผูใ้หบ้รกิาร e-wallet และ/หรอืผูใ้หบ้รกิาร K Point และ/หรอืผูใ้หบ้รกิารเครือ่งมือการช าระเงินใชห้รือ
มีเจตนาที่จะใชใ้นลกัษณะที่เก่ียวขอ้งกบัการใหบ้รกิารของธนาคารเพื่อเป็นการแสดงใหบ้คุคลทั่วไปเห็นและเขา้ใจวา่การใหบ้รกิารที่ใชเ้ครื่องหมายการคา้นัน้
แตกต่างไปจากการใหบ้ริการที่ใชเ้ครื่องหมายการคา้ของผู้อ่ืน ทัง้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือธนาคาร และ/หรือบริษัทบัตรเครดิต และ/หรือ 
ผูใ้หบ้ริการเงินโอน และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-wallet และ/หรือผูใ้หบ้รกิาร K Point และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครือ่งมือการช าระเงินไดใ้ชอ้ยูใ่นปัจจบุนัและที่จะใชใ้น
อนาคต 
1.8 รา้นคา้จะตอ้งไม่ก าหนดวงเงินขัน้ต  ่าและไม่คิดคา่ธรรมเนียมการรบัช าระค่าสินคา้/บริการดว้ยเครื่องมือการช าระเงินจากผูช้  าระเงินที่มาช าระค่าสินคา้/
บรกิารเป็นอนัขาด 
1.9 รา้นคา้จะตอ้งยอมรบัช าระคา่สินคา้/บริการ จากผูช้  าระเงินที่ท  าการช าระค่าสินคา้/บริการดว้ยเครื่องมือการช าระเงินทกุชนิดตามตามอปุกรณ/์ช่องทาง 
ที่ขอใชบ้รกิาร โดยรา้นคา้ไมมี่สิทธิปฏิเสธ ไมว่า่เครือ่งมือการช าระเงินนัน้จะถกูคิดค่าธรรมเนียมในอตัราที่ตา่งกนัก็ตาม เวน้แตจ่ะไดร้บัแจง้จากธนาคารเป็น
อยา่งอ่ืน 
1.10 รา้นคา้ตกลงแจง้เงื่อนไขเก่ียวกับการสั่งซือ้ การกันวงเงินในบัตร การหกั K Point การจดัส่ง การคืน การรบัประกันสินคา้/บริการ รวมถึงชีแ้จงรายละเอียด
ดงักล่าวใหผู้ช้  าระเงินทราบอย่างชดัเจน โดยการแกไ้ข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกเงื่อนไขและ/หรือรายละเอียดต่างๆ ของสินคา้/บริการ และการประชาสมัพนัธ ์และ/
หรือการจดัรายการส่งเสริมการขาย รา้นคา้จะตอ้งด าเนินการภายใตเ้ง่ือนไขที่ระบุในขอ้ตกลงฯ ฉบบันีอ้ย่างไรก็ดี หากผูช้  าระเงินท ารายการช าระค่าสินคา้/
บริการส  าเร็จเรียบรอ้ยก่อนที่การแกไ้ข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกจะมีผลสมบูรณ ์รา้นคา้มีหนา้ที่จดัส่งสินคา้ไปยังผูช้  าระเงิน และ/หรือใหบ้ริการแก่ผูช้  าระเงิน  
ตามเง่ือนไขและรายละเอียดเดิม 
1.11 รา้นคา้ตกลงวา่ ธนาคาร และ/หรือธนาคารพาณิชยอ่ื์น และ/หรือบริษัทหรือสถาบนัที่ออกบตัร และ/หรือบริษัทบตัรเครดิต และ/หรือผูใ้หบ้ริการเงินโอน 
และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-wallet และ/หรือผูใ้หบ้ริการ K Point และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงิน มีสิทธิตรวจสอบจ านวนเงิน/วงเงิน /จ  านวน K Point
ของผูช้  าระเงินและพิจารณาอนมุตัิการรบัช าระคา่สินคา้/บรกิารตามที่เห็นสมควร ทัง้นี ้ธนาคารจะแจง้ผลการอนมุตัิใหร้า้นคา้ทราบภายหลงัจากที่ไดร้บัแจง้
ผลการอนมุตัิแลว้ 
1.12 ในการท ารายการรบัช าระค่าสินคา้/บรกิาร และ/หรอืการท ารายการกนัวงเงินที่รา้นคา้จ  าเป็นจะตอ้งไดร้บัการพิสจูนแ์ละการยืนยนัตวัตนของผูช้  าระเงิน
นัน้ รา้นคา้รบัทราบและตกลงยอมรบัว่า ธนาคารเป็นเพียงผูใ้หบ้ริการช่องทางในการอ านวยความสะดวกแก่รา้นคา้ในการท ารายการ เพื่อออกรหสัอนมุตัิวา่  
ผูช้  าระเงินมีวงเงิน/มี K Point เพียงพอ ณ เวลาที่รา้นคา้ท ารายการรบัช าระค่าสินคา้/บรกิารเทา่นัน้ โดยธนาคารไม่สามารถและไม่มีหนา้ที่ในการตรวจสอบ
ขอ้มลูสว่นตวั การพิสจูนแ์ละการยืนยนัตวัตนของผูช้  าระเงินในทกุกรณี โดยรา้นคา้จะตอ้งเป็นพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนของผูช้  าระเงิน กบัหลกัฐานการแสดงตน
ตา่งๆ เชน่ บตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสือเดินทาง (Passport) ของผูช้  าระเงินเอง 
1.13 ในกรณีที่มีการอนมุัติการช าระค่าสินคา้/บริการแลว้ รา้นคา้จะตอ้งจัดส่งสินคา้/ใหบ้ริการใหก้ับผูช้  าระเงิน/ใหส้ิทธิประโยชน ์ตามค าสั่งการช าระค่า
สินคา้/บริการนัน้ๆ ภายใตเ้งื่อนไขที่ไดป้ระชาสมัพนัธแ์ละ/หรือจัดรายการส่งเสริมการขายไว ้หากรา้นคา้ไม่สามารถจัดส่งสินคา้ไปยังผูช้  าระเงิน และ/หรือ
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ใหบ้รกิารแก่ผูช้  าระเงิน และ/หรอืใหส้ิทธิประโยชน ์ตามเง่ือนไขที่ไดป้ระชาสมัพนัธแ์ละ/หรือจดัรายการสง่เสริมการขายไว ้หรอืในกรณีที่ผูช้  าระเงินมีขอ้โตแ้ยง้
เก่ียวกบัสินคา้/บรกิารของรา้นคา้ รา้นคา้ตกลงจะด าเนินการตรวจสอบและรบัผิดชอบต่อผูช้  าระเงินโดยตรง โดยรา้นคา้ขอรบัรองวา่จะไม่กระท าการใดๆ อนั 
มีผลใหธ้นาคารตอ้งเขา้ไปมีสว่นรว่มใดๆในขอ้พิพาทระหวา่งรา้นคา้กบัผูช้  าระเงิน และหากรา้นคา้มีขอ้ตอ่สู ้และ/หรอืสิทธิเรยีกรอ้งใดๆ ก็จะไปวา่กลา่วกนัเอง
กับผูช้  าระเงินเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก นอกจากนี ้หากธนาคารไดร้บัความเสียหายจากการรอ้งเรียนของผูช้  าระเงิน และ/หรือเรื่องอ่ืนใดอันเกิดจากการที่
รา้นคา้ปฏิบตัิผิดขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้รา้นคา้ตกลงรบัผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้แก่ธนาคารจนครบถว้น 
1.14 เม่ือรา้นคา้ไดร้บัช  าระคา่สินคา้/บรกิารจากผูช้  าระเงินแลว้ รา้นคา้จะตอ้งไมจ่า่ยเงินใหแ้ก่ผูช้  าระเงินไมว่า่ในรูปแบบใดก็ตาม เชน่ เงินสด เงินโอน เป็นตน้ 
เวน้แต่จะเป็นการยกเลิกรายการช าระค่าสินคา้/บริการ ที่ผูช้  าระเงินซือ้/ขอใชบ้ริการ หรือตกลงสั่งซือ้/ขอใชบ้ริการแลว้ และรายการช าระค่าสินคา้/บริกา ร
ดงักลา่วยังไม่ถูกโอนเขา้บญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัรฯ (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ “Void”) หรอืการรบัคืนสินคา้/ยกเลิกการใชบ้รกิารที่ผูช้  าระเงินซือ้/ขอใชบ้ริการ 
หรือตกลงสั่งซือ้/ขอใชบ้ริการ และรายการช าระค่าสินคา้/บริการดงักล่าว ถูกโอนเขา้บญัชีเงินฝากที่ระบุในใบสมคัรฯ แลว้ (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “Refund”) ตาม
เงื่อนไขที่ก  าหนดในขอ้ตกลงฯ ฉบับนีเ้ท่านัน้ และจะตอ้งไม่รบัเครื่องมือการช าระเงินแทนการช าระหนีอ่ื้น ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากการช าระค่าสินคา้/บริการจาก
รา้นคา้ 
1.15 ทกุครัง้ที่รา้นคา้กนัวงเงินในบตัร และ/หรอืสง่สินคา้/ใหบ้รกิาร ใหแ้ก่ผูช้  าระเงิน รา้นคา้จะตอ้งมีใบตอบรบัหรอืหลกัฐานใดๆ ที่ผูช้  าระเงิน/ผูร้บัปลายทาง
ลงนามเป็นหลกัฐานเพื่อแสดงว่าผูช้  าระเงินตกลงยินยอมใหก้ันวงเงินในบตัรของผูช้  าระเงิน และ/หรือสินคา้นัน้ไดส้ง่ถึงผูช้  าระเงิน/ผูร้ ั บปลายทาง และ/หรือ 
ผูช้  าระเงินไดร้บับรกิารแลว้  
1.16 รา้นคา้จะตอ้งรบัช าระคา่สินคา้/บรกิาร ตามประเภทธุรกิจที่ไดส้มคัรขอใชบ้รกิารกบัธนาคารเทา่นัน้ โดยหา้มรา้นคา้รบัช าระคา่สินคา้/บรกิาร นอกเหนือ
ที่ไดต้กลงไวก้บัธนาคาร  
1.17 ในกรณีที่รา้นคา้มีความประสงค ์ขอเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจ และ/หรือสินคา้/บริการที่น  าเสนอขาย และ/หรือวิธีการขาย/ใหบ้ริการ และ/หรือวิธีการ
ช าระคา่สินคา้/บรกิาร และ/หรอื ขอ้มลู และ/หรอืรายละเอียดตา่งๆ รา้นคา้จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั หรอื
ดว้ยวิธีการหรือระยะเวลาอ่ืนตามที่ธนาคารก าหนด และจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากธนาคารก่อนจึงจะสามารถรบัช าระค่าสินคา้/บริการจากผูช้  าระเ งินได ้ทัง้นี ้
ภายใต ้ข้อ 4. ของข้อตกลงทั่วไป ในกรณีที่รา้นคา้มีความประสงคข์อเพิ่มประเภทอปุกรณแ์ละ/หรือบริการ รา้นคา้สามารถติดต่อ K-BIZ Contact Center 
หมายเลขโทรศพัท ์02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง หรอืสาขาของธนาคาร ในวนัและเวลาท าการของธนาคาร เพ่ือด าเนินการตามขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนด (ซึง่
ในบางกรณีรา้นคา้ไมจ่  าเป็นตอ้งท าความตกลงกบัธนาคารเป็นลายลกัษณอ์กัษรอีกแตอ่ยา่งใด โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องธนาคาร) โดยธนาคารจะจัดสง่
ขอ้ตกลงฯ และคูมื่อ (หากมี) ใหแ้ก่รา้นคา้ ไปยงั E-mail Address ที่รา้นคา้ระบ ุและ/หรอืชอ่งทางอ่ืนตามที่ธนาคารก าหนด โดยรา้นคา้ตกลงวา่ ถา้รา้นคา้ได้
ใชอ้ปุกรณแ์ละ/หรือบริการที่ขอเพิ่มดงักลา่วตามหลกัเกณฑท์ี่ธนาคารก าหนดแลว้ รา้นคา้ตกลงใหข้อ้ตกลงฯ และคู่มือ (หากมี) ที่ธนาคารได้จดัสง่ให ้และที่
จะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมหรอืเปลี่ยนแปลงตอ่ไปในภายหนา้ มีผลใชบ้งัคบักบัการใชอ้ปุกรณ ์และ/หรอืบรกิารที่ขอเพ่ิมดงักลา่วนัน้ดว้ยทกุประการ 
1.18 กรณีที่รา้นคา้จะรบัช าระค่าสินคา้/บริการเกินกวา่จ านวนเงินที่ธนาคารก าหนด (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “วงเงินยอดขำย”) รา้นคา้จะตอ้งขออนมุตัิเพิ่ม
วงเงินยอดขายจากธนาคารก่อนตามแบบวิธีที่ธนาคารก าหนด ทัง้นี ้ธนาคารมีสิทธิปรบัเพ่ิม/ลด วงเงินยอดขายดงักลา่วไดต้ามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 
โดยธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบ  
1.19 รา้นคา้เป็นผูมี้หนา้ที่ออกใบเสรจ็รบัเงิน และ/หรอืใบก ากบัภาษีแสดงรายละเอียดการรบัช าระคา่สินคา้/บรกิารใหแ้ก่ผูช้  าระเงินตามที่กฎหมายก าหนด 
1.20 รา้นคา้สามารถขอรบัหลกัฐานการท ารายการรบัช าระคา่สินคา้/บรกิาร โดยติดตอ่ที่ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศพัท ์02-8888822 ตลอด 24 
ชั่วโมง 
1.21 รา้นคา้จะไม่เปิดเผยข้อมลูใดๆ ที่เก่ียวกับขอ้มลูของผู้ช  าระเงิน ขอ้มลูการช าระค่าสินคา้/บริการ และระบบขอ้มลูของธนาคาร บริ ษัทบัตรเครดิต  
ผูใ้หบ้ริการเงินโอน ผูใ้หบ้ริการ e-wallet ผูใ้หบ้ริการ K Point และผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงิน แก่บุคคลอ่ืนใด และจะไม่น าไปใชก้ับธุรกิจอ่ืน เวน้แต่   
จะไดร้บัความยินยอมจากธนาคารหรือเจา้ของขอ้มลูเป็นลายลกัษณอ์กัษรก่อน ในกรณีที่เจา้ของขอ้มูลหรือบุคคลอ่ืนใดไดร้บัความเสียหาย เน่ืองจากการ
เปิดเผยขอ้มลูโดยรา้นคา้ ไมว่า่ดว้ยเหตจุงใจหรอืไมก็่ตาม รา้นคา้ตกลงรบัผิดชอบชดใชค้า่เสียหายที่เกิดขึน้ทัง้สิน้  
1.22 รา้นคา้ตกลงจดัเก็บขอ้มลูการช าระคา่สินคา้/บริการ และขอ้มลูการท ารายการ ตลอดจนหลกัฐานที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ  ากัดเพียง) แบบฟอรม์
การสั่งซือ้ ชื่อสินคา้/บรกิาร ราคา ใบรบัประกนั หลกัฐานการรบัช าระคา่สินคา้/บรกิาร หลกัฐานการส่งสินคา้/ใหบ้ริการ ใบเสร็จรบัเงิน ที่อยู่และรายละเอียด
ของผูร้บัสินคา้/บรกิาร และ CCTV Record (หากมี) ทัง้ในรูปแบบกายภาพและอิเล็กทรอนิกส ์ใหมี้ความปลอดภยัจากการเขา้ถึง หรอืการเปิดเผยสูบ่คุคลใดๆ 
โดยไม่ไดร้บัอนญุาตจากธนาคารหรือเจา้ของขอ้มลู เป็นเวลาอย่างนอ้ย 10 ปีนับตัง้แต่วนัที่มีการท ารายการช าระค่าสินคา้/บริการ รวมถึงไม่จ  าหน่าย ซือ้ 
จดัหา และเปลี่ยน หรอืกระท าการใดอนัเป็นการเปิดเผยขอ้มลูของธนาคารหรือเจา้ของขอ้มลู และเม่ือไมไ่ดใ้ชง้านแลว้ หรอืเม่ือไดร้บัแจง้จากธนาคาร รา้นคา้
จะตอ้งลบท าลายขอ้มลูดงักล่าวไม่ใหส้ามารถอ่าน หรือน าไปใชง้านไดอี้ก และหากมีการละเมิดดงักลา่ว รา้นคา้จะตอ้งท าการแจง้ธนาคารใหท้ราบในทนัที 
ในกรณีที่ธนาคารรอ้งขอ รา้นคา้มีหนา้ที่จดัสง่ขอ้มลูการช าระคา่สินคา้/บริการ และขอ้มลูการท ารายการ ตลอดจนหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งกบัการช าระคา่สินคา้/
บริการดังกล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่ธนาคาร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 วัน ในกรณีที่รา้นคา้ไม่สามารถจัดส่งเอกสารดังกล่าวใหธ้นาคารไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตผุลใด 
รา้นคา้จะตอ้งรบัผิดชอบตอ่ความเสียหายที่เกิดขึน้ (หากมี)  
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1.23 ในกรณีที่มีเหตกุารณล์กัษณะหนึ่งลกัษณะใด ดงัต่อไปนี ้รา้นคา้จะตอ้งติดต่อธนาคารทนัที และตกลงที่จะปฏิบตัิต่อผูช้  าระเงินตามวิธีกา รที่ธนาคาร
จะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบตอ่ไป ก่อนที่จะรบัช าระคา่สินคา้/บรกิาร 

1.23.1 เม่ือ (1) อปุกรณ ์ELECTRONIC DATA CAPTURE (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “เคร่ือง EDC”) และ/หรือ (2) อปุกรณเ์ชื่อมต่อกับโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 
หรอืแท็บเล็ต (ซื่งตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ “อุปกรณเ์คร่ืองรับบัตร mPOS”) และ/หรอื (3) เครือ่งสรา้ง/เครือ่งอา่นรหสัช าระเงิน (ซึ่งตอ่ไปนีจ้ะรวมเรียกวา่ “เคร่ือง
อ่ำนรหัสช ำระเงิน”) และ/หรือ (4) อปุกรณต์่อพ่วง และ/หรือ (5) อปุกรณร์บัช าระเงินอ่ืนใดที่ใชส้  าหรบัรบัช าระคา่สินคา้/บริการดว้ยเครื่องมือการช าระเงิน 
(ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียก (1)–(5) ว่า “เคร่ืองรับบัตร”) หรือช่องทางรบัช าระค่าสินคา้/บริการ ที่ใชส้  าหรบัรบัช าระค่าสินคา้/
บรกิารดว้ยเครือ่งมือการช าระเงินขดัขอ้ง 

1.23.2 เม่ือมีเหตนุ่าสงสยัวา่ผูช้  าระเงินมีพฤติกรรมทจุรติ 
1.23.3 เม่ือผูช้  าระเงินใชเ้ครื่องมือการช าระเงินที่ถูกอายดั แจง้หาย ถกูเพิกถอน หรือระงบัการใชโ้ดยผูช้  าระเงิน และ/หรือธนาคาร และ/หรือธนาคาร

พาณิชยอ่ื์น และ/หรือบริษัทหรือสถาบันที่ออกบัตร และ/หรือผูใ้หบ้ริการเงินโอน และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-wallet และ/หรือผูใ้หบ้ริการ K Point และ/หรือ 
ผูใ้หบ้รกิารเครือ่งมือการช าระเงิน และ/หรอืผูมี้อ  านาจตามกฎหมาย 

1.23.4 เม่ือมีเหตกุารณอ่ื์นๆ ตามที่ธนาคารจะไดแ้จง้ใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป  
1.24 รา้นคา้/เจา้ของบญัชีตกลงยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของรา้นคา้/เจา้ของบญัชีที่ระบุในใบสมคัรฯ เพื่อใหธ้นาคารท ารายการและ/หรอื
ด  าเนินการตามวิธีการแหง่ขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้โดยไมจ่  าตอ้งบอกกล่าว ทัง้นี ้ธนาคารจะน าสง่หลกัฐานการหกับญัชีใหร้า้นคา้/เจา้ของบญัชีทราบ 
1.25 รา้นคา้รบัทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ธนาคารตรวจพบ หรือมีเหตุอันควรสงสยัว่ามีการท ารายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการที่ผิดปกติ หรือไม่ ถูกตอ้ง 
ธนาคารมีสิทธิที่จะตรวจสอบ และ/หรือขอเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนที่รา้นคา้จะท าการส่งสินคา้/ใหบ้ริการ และหากยังอยู่ในระหว่างน าเงินเขา้  
บัญชีจากธนาคาร ธนาคารมีสิทธิที่จะชะลอการน าเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ หรือหากธนาคารได้น าเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุ ใน 
ใบสมัครฯ แลว้ รา้นคา้/เจา้ของบัญชีตกลงยินยอมใหธ้นาคารสามารถ Hold เงินจ านวนดังกล่าวไวเ้ป็นการชั่วคราว จนกว่าธนาคารจะตรวจสอบรายการ  
ที่ผิดปกติหรอืไมถ่กูตอ้งดงักลา่วแลว้เสร็จ หากผลการตรวจสอบพบวา่รา้นคา้มีการท ารายการรบัช าระคา่สินคา้/บรกิารที่ผิดปกติ หรอืไมถู่กตอ้ง รา้นคา้/เจา้ของ
บญัชีตกลงยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจ านวนดงักลา่วคืนทนัที 
1.26 รา้นคา้ตกลงว่า ธนาคารและรา้นคา้จะตอ้งอยู่ภายใตก้ฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค  าสั่ง คู่มือ ค  าขอความรว่มมือ และหลกัเกณฑใ์ดๆ ของธนาคาร 
บริษัทบตัรเครดิต ผูใ้หบ้ริการเงินโอน ผูใ้หบ้ริการ e-wallet ผูใ้หบ้ริการ K Point  ผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงิน และหน่วยงานผูมี้อ  านาจควบคมุหรือก ากบั
ดแูลธนาคาร บริษัท บตัรเครดิต ผูใ้หบ้ริการเงินโอน ผูใ้หบ้ริการ e-wallet ผูใ้หบ้ริการ K Point  และผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงิน ศาล และหน่วยงานอ่ืนใด 
ที่มีอ  านาจ (แลว้แตก่รณี) ทัง้ที่มีอยูใ่นขณะนีแ้ละจะมีในภายหนา้ รวมถึงที่ธนาคารจะจดัส่งใหแ้ก่รา้นคา้ไปยงัช่องทำงรับข้อมูลตำมที่ระบุในข้อ 1.46 ของ

ข้อตกลงทั่วไป (ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “กฎหมำยและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวข้อง”) หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและ
กฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง รา้นคา้ตกลงว่า รา้นคา้จะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งที่เปลี่ยนแปลงนัน้ทนัที หากรา้นคา้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม
กฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง จนเป็นเหตใุหธ้นาคารถกูเรยีกคา่ปรบั คา่เสียหาย และ/หรอืคา่ใชจ้า่ย รา้นคา้ตกลงรบัผิดชอบชดใชค้า่ปรับ คา่เสียหาย และ/
หรอืคา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว ใหแ้ก่ธนาคารโดยพลนั  
1.27 รา้นค้าตอ้งไม่กระท าการใดๆ เพื่อเป็นการเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ  ากัดเพียง) การรับช า ระ 
คา่สินคา้/บรกิาร โดยไมไ่ดมี้การซือ้ขายและ/หรอืใหบ้รกิารจรงิ การฟอกเงิน หรอืแบง่การรบัช าระคา่สินคา้/บรกิารเพ่ือใหจ้  านวนเงินที่ช  าระคา่สินคา้/ใชบ้ริการ
ไมเ่กินกวา่จ  านวนเงินตามที่กฎหมายก าหนด  
1.28 รา้นคา้ตกลงไม่ประกอบธุรกิจ และไม่จ  าหน่ายสินคา้/บริการที่ผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน หรือขัดต่อระเบียบขอ้บงัคับของทาง
ราชการ ธนาคาร บริษัทบตัรเครดิต ผูใ้หบ้ริการเงินโอน ผูใ้หบ้ริการ e-wallet ผูใ้หบ้ริการ K Point ผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงิน หรืออาจส่งผลกระทบต่อ
ภาพลกัษณข์องธนาคาร ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่  ากดัเพียง 

- สินคา้ที่มีภาระผกูพนัตามกฎหมาย เชน่ ติดภาระจ าน า จ  านอง เชา่ซือ้  - จดัหาคู ่
- สินคา้ที่เก่ียวกบัภาพลามก อนาจาร     - คาสิโน/การพนนั 
- ธุรกิจที่หารายไดจ้ากการระดมทนุ (Time Sharing Business)  - สารเสพติดทกุชนิด 
- สินคา้ละเมิดลิขสิทธ์ิ/สิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญา   - สินคา้อบายมขุ หรอืสื่อลามก อนาจาร 
- อาวธุ หรอืสว่นประกอบของอาวธุ หรอือาวธุยทุธภณัฑย์ทุโธปกรณ ์     - จดัหางานใหแ้รงงานตา่งชาติ/สง่คนไปท างานตา่งประเทศ 
- โอนและรบัโอนมลูคา่เงินทัง้ภายในและขา้มประเทศ   - ธุรกิจรบัแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ  
- คา้วตัถโุบราณ      - สถานบรกิาร/สถานเรงิรมย ์

   - ขายยาหรอืเครือ่งมือตามใบสั่งแพทยท์กุประเภท (เฉพาะกรณี E-commerce) 
1.29 หากธนาคารไมส่ามารถเรียกเก็บเงินจากผูช้  าระเงิน และ/หรอืธนาคารพาณิชยห์รือบรษัิทหรือสถาบนัที่ออกบตัร และ/หรอืผูใ้หบ้รกิารเงินโอน และ/หรือ 
ผูใ้หบ้รกิาร e-wallet และ/หรอืผูใ้หบ้รกิารเครือ่งมือการช าระเงินได ้รา้นคา้ยินยอมคืนเงินเป็นจ านวนเทา่กบัที่ธนาคารไมส่ามารถเรยีกเก็บไดน้ัน้ใหก้บัธนาคาร 
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พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 15 (สิบหา้) ต่อปี นับแต่วนัที่ธนาคารจ่ายเงินใหแ้ก่รา้นคา้ หรือน าเขา้บญัชีใหร้า้นคา้ จนกว่าจะช าระใหธ้นาคารครบถว้น 
ทัง้นี ้ในกรณีดงักลา่วขา้งตน้รา้นคา้ตกลงวา่ธนาคารไมต่อ้งคืนเงินคา่ธรรมเนียมที่ไดเ้รยีกเก็บจากรา้นคา้ไปแลว้แตอ่ยา่งใด 
1.30 กรณีที่รา้นคา้จะตอ้งคืนเงิน และ/หรอืชดใช ้และ/หรอืช าระหนีใ้หแ้ก่ธนาคารตามใบสมคัรฯ และ/หรอื ขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้รา้นคา้/เจา้ของบญัชียินยอมให้
ธนาคารมีสิทธิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่รา้นคา้/เจา้ของบญัชีมีอยู่กับธนาคาร หรือเงินซึ่งอยู่ในครอบครองดแูลและ/หรือในอ านาจสั่งการของ
ธนาคารไม่ว่าธนาคารจะไดร้บัฝากเงิน ไดก้ารครอบครองดแูล และ/หรือไดอ้  านาจสั่งการนีม้าโดยทางใด เพื่อเขา้ช  าระหนีแ้ละ/หรือความรบัผิดชอบของ
รา้นคา้/เจา้ของบญัชีไดท้นัทีโดยไมจ่  าตอ้งบอกกลา่ว ทัง้นี ้ธนาคารจะน าสง่หลกัฐานการหกับญัชีใหร้า้นคา้/เจา้ของบญัชีทราบ 

ในกรณีที่เงินในบญัชีเงินฝาก และ/หรือเงินดงักล่าว  ไม่เพียงพอใหห้ักช าระหนี ้รา้นคา้ และ /หรือเจา้ของบญัชีตกลงช าระหนีท้ี่คา้งช าระใหแ้ก่
ธนาคารจนครบถว้น  
1.31 ในกรณีที่รา้นคา้แจง้การเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ ไม่ว่าเม่ือใดและดว้ยเหตุประการใดก็ตาม ใหค้วามในขอ้ตกลงฯ ฉบับนี้ 
มีผลบงัคบัใชส้  าหรบับญัชีเงินฝากที่ไดเ้ปลี่ยนแปลงทกุประการ 
1.32 ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากของรา้นคา้/เจา้ของบัญชีเพื่อท ารายการและ/หรือด าเนินการตามวิธีการแห่งขอ้ตกลงฯ ฉบับนี ้ 
และ/หรอืเพื่อช  าระหนี ้และ/หรอืความรบัผิดชอบของรา้นคา้ ตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันีไ้ด ้รา้นคา้จะไมส่ามารถใชบ้รกิารในครัง้นัน้ๆ และ/หรอืในครัง้ตอ่ไปได ้ 
1.33 รา้นคา้ยอมรบัวา่ กรณีเกิดรายการช าระคา่สินคา้/บรกิารหรือรายการโอนเงินผ่านการใหบ้ริการต่างๆ ภายใตข้อ้ตกลงฯ ฉบบันี ้อนัมีสาเหตจุากเครื่องมือ
โอนเงิน และ/หรอืรหสัประจ ารา้นสญูหาย หรอืถกูโจรกรรม รา้นคา้ยอมรบัผิดตามจ านวนเงินที่ช  าระ/โอนนัน้ ที่เกิดก่อนธนาคารจะด าเนินการอายดัหรือระงบั
การใชเ้ครือ่งมือโอนเงิน และ/หรอืรหสัประจ ารา้น หรอืด  าเนินการอายดัหรอืระงบัการช าระคา่สินคา้/บรกิารหรอืการโอนเงินที่มีขอ้ตกลงลว่งหนา้ แลว้เสรจ็ตาม
ระยะเวลาที่ไดก้  าหนด  
1.34 รา้นคา้รบัรองวา่ บรรดาเอกสาร ค  าขอ ค  าสั่ง ขอ้มลู รายละเอียดใดๆ ที่ปรากฏ และ/หรอื ที่ไดมี้การจดัสง่มาใหธ้นาคาร ไมว่า่จะสง่มาในรูปแบบใด หาก
สง่ผ่านบรกิาร/ชอ่งทางที่รา้นคา้ตกลงไวก้บัธนาคาร ซึง่รวมถึงการสง่ผ่านช่องทำงรับข้อมูลตำมทีร่ะบุในข้อ 1.46 ของข้อตกลงทั่วไป และไมว่า่จะสง่ดว้ย
ตัวรา้นคา้เอง หรือผูต้ิดต่อหลกั หรือพนักงานรา้นคา้ หรือบุคคลที่รา้นคา้มอบหมาย หรือบุคคลใดก็ดี ถือเป็นขอ้มลูของรา้นคา้ที่มีความครบถว้น ถูกตอ้ง
แทจ้ริง และเป็นปัจจบุนั มีผลผูกพนัรา้นคา้เสมือนหนึ่งไดก้ระท าโดยรา้นคา้เอง ซึ่งธนาคารสามารถน ามาใชใ้นการด าเนินการตามความประสงคข์องรา้นคา้ 
และใหบ้ริการตามขอ้ตกลงฯ ฉบับนี ้รวมทัง้น ามาปรบัปรุงขอ้มลูในระบบของธนาคารใหเ้ป็นปัจจุบันได ้โดยรา้นคา้ไม่ตอ้งจัดท าเอกสารสัญญาหรือลง 
ลายมือชื่อเพ่ิมเติม เวน้แตธ่นาคารก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน ทัง้นี ้รา้นคา้รบัรองวา่รา้นคา้มีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการขอใชบ้รกิาร และการท า
ธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการใชบ้ริการตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้หากเกิดความเสียหายใดๆ เน่ืองจากเอกสาร ค  าขอ ค  าสั่ง ขอ้มลู หรือรายละเอียดดงักล่าว  
ไมค่รบถว้น ถกูตอ้งแทจ้รงิ และ/หรอืเป็นปัจจบุนั หรอืรา้นคา้ไมมี่สิทธิหรอืไม่มีความสามารถตามกฎหมายในการขอใชบ้ริการ และ/หรอืการท าธุรกรรมใดๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัการใชบ้รกิารตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้รา้นคา้ตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว 
1.35 เวน้แตธ่นาคารจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ในกรณีที่รา้นคา้พบขอ้ผิดพลาดใดๆ จากการด าเนินการ หรอืในกรณีที่มีเหตทุี่ตอ้งระงบัการด าเนินการภายใต้
การใหบ้ริการตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้เป็นการชั่วคราว ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือในกรณีการยกเลิกการระงบัการด าเนินการดังกล่าว รา้นคา้สามารถ
ติดต่อธนาคารไดท้ี่ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศัพท ์02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือช่องทางอ่ืนที่ธนาคารก าหนด พรอ้มทั้งแจง้ข้อมูล  
ที่เก่ียวขอ้ง เช่น เรื่อง วนั เวลา ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง จ  านวนเงิน ลกัษณะธุรกรรม ขอ้มลูอ่ืนใดตามที่ธนาคารรอ้งขอ เม่ือรา้นคา้ด  าเนินการต่างๆ ตามกระบวนการ  
ที่ธนาคารก าหนดครบถว้นสมบูรณแ์ลว้ ธนาคารจะด าเนินการที่เก่ียวขอ้ง เช่น ตรวจสอบ/แกไ้ขขอ้ผิดพลาด ระงับการด าเนินการ ยกเลิกการระงับ การ
ด าเนินการ ใหแ้ลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่ธนาคารไดแ้จง้แก่รา้นคา้นัน้ โดยรา้นคา้ยงัคงเป็นผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการ และรายการธุรกรรมที่ไดเ้กิดขึน้ก่อน
ครบก าหนดระยะเวลาที่ธนาคารจะมีการระงบัการด าเนินการตามที่ไดร้บัแจง้ดงักล่าว ทัง้นี ้ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเพิกเฉยต่อค ารอ้งขอใดๆ  ที่ขัดต่อ 
ขอ้กฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง  
1.36 ในกรณีที่มีความผิดพลาดในการหกัเงินจาก และ/หรอืโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของรา้นคา้/เจา้ของบญัชีที่ระบไุวใ้นใบสมคัรฯ ไมไ่ดเ้กิดขึน้จากธนาคาร 
รา้นคา้/เจา้ของบญัชีตกลงจะตรวจสอบและเรียกรอ้งหรือคืนเงินดงักล่าวใหก้ับคูพ่ิพาทของรา้นคา้โดยตรง หากร้านคา้/เจา้ของบญัชีมีขอ้ต่อสู ้และ/หรอืสิทธิ
เรยีกรอ้งใดๆ ก็จะไปวา่กลา่วกนัเองกบัคูพ่ิพาทของรา้นคา้/เจา้ของบญัชี 
1.37 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสยั หรือเหตุอ่ืนใดอันท าใหธ้นาคารไม่สามารถด าเนินการใหบ้ริการตามขอ้ตกลงฯ ฉบับนีไ้ด ้รา้นคา้ตกลงใหธ้นาคารพิจารณา
ใหบ้รกิาร หรอืด  าเนินการตามที่เห็นสมควร เพ่ือใหก้ารใหบ้รกิารตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันีไ้ด ้โดยรา้นคา้ตกลงยินยอมที่จะใหค้วามรว่มมือแก่ธนาคารอยา่งเต็มที่
และทกุวิถีทางในการปรบัปรุงวิธีการใหบ้รกิารของธนาคารเพ่ือความสะดวกของรา้นคา้ในการใชบ้รกิารตา่งๆ ตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้ 
1.38 รา้นคา้ตกลงยินยอมใหต้วัแทนของธนาคาร และ/หรือบริษัทบตัรเครดิต และ/หรือผูใ้หบ้ริการเงินโอน และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-wallet และ/หรือผูใ้หบ้ริการ  
K Point และ/หรือผูใ้หบ้รกิารเครือ่งมือการช าระเงิน และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือผูต้รวจสอบ และ/หรือหน่วยงานผูมี้อ  านาจควบคมุหรือก ากบั
ดูแลธนาคาร เขา้ท าการตรวจสอบการด าเนินงาน ระบบการควบคุมภายในต่างๆ ของรา้นคา้ รวมทัง้การเรียกดูขอ้มลูและเอกสารหลักฐานที่เก่ียวกั บการ 
ใชบ้ริการรบัช าระค่าสินคา้/บริการตามขอ้ตกลงฯ ฉบับนีต้ามที่มีการรอ้งขอ ทัง้นี ้ในกรณีที่รา้นคา้ว่าจา้งหรือแต่งตัง้บุคคลอ่ืนใดพัฒนา และ/หรือสนับสนนุ  
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และ/หรอืใหบ้รกิารระบบใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการใชบ้รกิารตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันีใ้หแ้ก่รา้นคา้ รา้นคา้จะตอ้งด าเนินการใหบ้คุคลดงักลา่วรบัทราบและปฏิบตัิตาม
ขอ้ตกลงฯ ขอ้นีด้ว้ย 
1.39 รา้นคา้ตกลงว่า ถา้รา้นคา้ยา้ยสถานที่ท  าการ หรือเปลี่ยนแปลงชื่อประกอบกิจการหรือเลิกกิจการ รา้นคา้จะแจง้ใหธ้นาคารทราบทันที และในกรณี  
ที่รา้นคา้ไดข้ยายสาขาของรา้นคา้ออกไปอีก และประสงคจ์ะขอใหเ้พิ่มสาขาของรา้นคา้ใหเ้ป็นสถานที่รบัช  าระค่าสินคา้/บริการดว้ยเครื่องมื อการช าระเงิน 
รา้นคา้จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบ และไดร้บัอนมุตัิจากธนาคารเป็นลายลกัษณอ์กัษรก่อน 
1.40 ภายใตข้้อ 4.ของข้อตกลงทั่วไป ในกรณีที่ (1) ธนาคารไดอ้อกหรือร่วมออก บริการและ/หรือโครงการที่เก่ียวข้องกับการใหบ้ริการตามข้อตกลงฯ   
ฉบบันี ้และ/หรือเครื่องมือการช าระเงิน และ/หรืออปุกรณห์รือช่องทางรบัช าระค่าสินคา้/บริการอ่ืนๆ อีก และ/หรือ (2) ธนาคารรบัช าระค่าสินคา้/บริการดว้ย
เครื่องมือการช าระเงินอ่ืน ไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไร ภายหลงัจากที่ท  าขอ้ตกลงฯ ฉบบันีแ้ลว้ หรือ ธนาคารไดใ้หบ้ริการ API โดยมีรูปแบบการเชื่อมต่ออ่ืน 
และ/หรอืเพ่ือรบัช าระคา่สินคา้/บรกิารดว้ยเครื่องมือการช าระเงินอ่ืน ไมว่า่จะเรยีกชื่อวา่อยา่งไร ภายหลงัจากที่ท  าขอ้ตกลงฯ ฉบบันีแ้ลว้ และ/หรอื (3) ธนาคาร
แกไ้ขเปลี่ยนแปลง ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใหบ้รกิารตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้และ/หรอืขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเก่ียวกบัการใหบ้รกิาร และ/หรอืขอ้ก าหนดและ
เงื่อนไขของโครงการ และ/หรอืขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเก่ียวกบัการรบัช าระค่าสินคา้/บริการดว้ยเครื่องมือการช าระเงิน และ/หรอือปุกรณห์รือช่องทางรบัช าระค่า
สินคา้/บริการ และ/หรือคู่มือต่างๆ (หากมี) ธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบพรอ้มดว้ยขอ้ก าหนดและเง่ือนไข และคู่มือ (หากมี) ที่เปลี่ยนแปลงนัน้ ถา้รา้นคา้ได ้
ใชบ้ริการ และ/หรือไดย้อมรบัการด าเนินการตามโครงการ และ/หรือไดใ้ชบ้รกิาร API เพ่ือรบัช าระค่าสินคา้/บรกิารดว้ยโดยโดยใชรู้ปแบบการเชื่อมตอ่อ่ืน และ/
หรือรบัช าระค่าสินคา้/บรกิารดว้ย เครื่องมือการช าระเงิน และ/หรือใชอ้ปุกรณห์รือช่องทางรบัช าระคา่สินคา้/บริการดงักล่าว ตามหลกัเกณฑท์ี่ธนาคารก าหนด
แลว้ รา้นคา้ตกลงใหข้อ้ตกลงฯ ฉบบันี ้และที่จะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหนา้ รวมทัง้ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการให้บริการ และ/หรือ
เงื่อนไขของโครงการ และ/หรอืเงื่อนไขเก่ียวกบัการใหบ้ริการ API โดยมีรูปแบบการเชื่อมต่ออ่ืน และ/หรอืเงื่อนไขเก่ียวกบัการรบัเครื่องมือการช าระเงิน และ/หรือ
อปุกรณห์รือช่องทางรบัช าระคา่สินคา้/บริการ และคู่มือการรบัเครือ่งมือการช าระเงินและ/หรอือปุกรณห์รือช่องทางรบัช าระคา่สินคา้/บริการนัน้ๆ (หากมี) มีผล 
ใชบ้งัคบักับบริการ และ/หรือโครงการและ/หรือการใชบ้ริการ API โดยมีรูปแบบการเช่ือมต่ออ่ืน และ/หรือเครื่องมือการช าระเงินและ/หรือการใชอ้ปุกรณห์รือ
ชอ่งทางรบัช าระคา่สินคา้/บรกิารดงักลา่วนัน้ดว้ยทกุประการ โดยรา้นคา้ไมจ่  าเป็นตอ้งท าความตกลงกบัธนาคารเป็นลายลกัษณอ์กัษรอีกแตอ่ยา่งใด 
1.41 รา้นคา้ตกลงยินยอมว่า ธนาคารมีสิทธิโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน ์และ/หรือหนา้ที่ไม่ว่าทัง้หมดหรือเพียงบางสว่นที่มีอยู่ตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้ใหแ้ก่
บคุคล และ/หรอืสถาบนัการเงินใดๆ ก็ไดต้ามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร โดยไมจ่  าตอ้งไดร้บัความยินยอมจากรา้นคา้แตอ่ยา่งใดทัง้สิน้ แต่จะมีการแจง้ให้
รา้นคา้ทราบ ทัง้นี ้รา้นคา้จะโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน ์และ/หรือหนา้ที่ไม่วา่ทัง้หมดหรือเพียงบางสว่นที่มีอยู่ตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันีใ้หแ้ก่บคุคล และ/หรือ
สถาบนัการเงินใดๆ ไมไ่ด ้เวน้แตไ่ดร้บัความยินยอมจากธนาคารลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร  
1.42 การล่าชา้ หรืองดเวน้ใดๆ ในการใชส้ิทธิของธนาคารตามกฎหมายหรือตามเงื่อนไขตา่งๆ ตลอดจนคูมื่อ ระเบียบ และบนัทึกเสียงของธนาคารในระบบ
โทรศพัท ์ไมถื่อวา่ธนาคารสละสิทธิ หรอืใหค้วามยินยอมในการด าเนินการใดๆ แก่รา้นคา้แตป่ระการใด 
1.43 รา้นคา้จะตอ้งใหค้วามสะดวกและใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบรายละเอียดการช าระค่าสินคา้/บริการเม่ือไดร้บัการรอ้งขอจากผูช้  าระเงิน และ/หรือ
ธนาคาร และหากมีขอ้สงสยัใดๆ เพิ่มเติมใหผู้ช้  าระเงินติดตอ่ธนาคารที่ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศพัท ์02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง 
1.44 การเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลู 

รา้นคา้/เจา้ของบัญชีตกลงยินยอมใหธ้นาคารเก็บรวบรวมและใชข้้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลใดๆ ของรา้นคา้/เจา้ของบัญชี โดยมี
วตัถปุระสงคท์ี่จ  าเป็นเพื่อการใหบ้ริการแก่รา้นคา้/เจา้ของบญัชี การด าเนินการตามค าขอของรา้นคา้/เจา้ของบญัชีก่อนใหบ้รกิาร การมอบหมายงานใหผู้อ่ื้น
ด  าเนินการแทนธนาคารเพื่อสนับสนนุการใหบ้ริการ เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม เป็นตน้ การโอนสิทธิและ /หรือ
หนา้ที่ และ/หรือการจดัการขอ้รอ้งเรียน นอกจากนี ้รา้นคา้/เจา้ของบญัชีตกลงยินยอมใหธ้นาคารเปิดเผยขอ้มลูดังกล่าวไดท้ัง้ในประเทศ และต่างประเทศ
ใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการภายนอก ตวัแทนของธนาคาร ผูร้บัจา้งช่วงงานต่อ พนัธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภณัฑร์ว่มกันในลกัษณะ co-brand ผูส้นใจจะเขา้รบัโอน
สิทธิ/หนา้ที่ ผูร้บัโอนสิทธิ/หนา้ที่ และ/หรือผูใ้หบ้ริการ Cloud Computing และยินยอมใหผู้ร้บัขอ้มลูจากธนาคารดงักลา่ว เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผย
ขอ้มลูดงักลา่วตอ่ไปไดภ้ายใตว้ตัถปุระสงคด์งักลา่ว ทัง้นี ้รายละเอียดอื่นๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลในเว็บไซตข์องธนาคาร 
www.kasikornbank.com/th/privacy-policy 

ในกรณีที่รา้นคา้/เจา้ของบญัชีมีการใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลอ่ืนใดแก่ธนาคารเพื่อด  าเนินการใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัวตัถปุระสงคข์า้งตน้ รา้นคา้/
เจา้ของบญัชีขอรบัรองวา่ไดร้บัความยินยอมจากบคุคลอ่ืนดงักลา่ว หรอืไดอ้าศยัหลกัเกณฑอ่ื์นทางกฎหมายในการใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลอ่ืนดงักล่าว
แก่ธนาคาร และไดแ้จง้ใหบ้คุคลอ่ืนดงักล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วน
บคุคลขา้งตน้แลว้ 
1.45 รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิตรวจสอบ ไดร้บัและเขา้ถึง ขอ้มลูเก่ียวกับโทรศพัทเ์คลื่อนที่/Sim Card ของรา้นคา้ที่ผกูกับบริการตามขอ้ตกลงฯ 
ฉบบันี ้ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ  ากัดเพียง) ชื่อผูจ้ดทะเบียน และ/หรือผูค้รอบครองโทรศพัทเ์คลื่อนที่/Sim Card สถานะการใชง้านของโทรศพัทเ์คลื่อนที่/Sim Card 
สถานที่ตัง้/ใชง้านของโทรศัพทเ์คลื่อนที่/Sim Card จากผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อการติดต่อสื่อสาร และงานติดตามทวงถาม และปฏิบตัิ
ตามวตัถปุระสงคข์องขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้

http://www.kasikornbank.com/th/privacy-policy
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1.46 บรรดาหนังสือ จดหมาย ค าบอกกล่าว ขอ้ก าหนดและเงื่อนไข ขอ้มลูใดๆ ที่ธนาคารไดส้ง่ใหร้า้นคา้ ผูต้ิดต่อหลกั และ/หรือผูป้ระสานงาน ไม่ว่าจะโดย 
สง่เองหรอืสง่ทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไมล่งทะเบียน ไปยงัที่อยูท่ี่ระบใุนใบสมคัรฯ หรอืสง่เป็น E-mail ไปยงั E-mail Address ที่ระบใุนใบสมคัรฯ หรอืสง่ 
Short Message Service (SMS) ไปยงัหมายเลขโทรศัพทเ์คลื่อนที่ หรือส่งเป็นขอ้มลูไปยัง URL Callback, IP Address ที่ระบุในใบสมคัรฯ หรือผ่านบริการ/
ช่องทางตามที่รา้นคา้ตกลงไวก้ับธนาคาร (ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกที่อยู่ E-mail Address หมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที่ URL 

Callback, IP Address และบริการ/ช่องทางดงักลา่ววา่ “ช่องทำงรับข้อมูล”) ใหถื้อว่าไดส้ง่ใหแ้ก่รา้นคา้โดยชอบแลว้ ทัง้นี ้โดยไม่ตอ้งค านึงถึงว่าจะมีผูร้บัไว้
หรอืไม ่และแมว้า่สง่ใหไ้มไ่ดเ้พราะช่องทางรบัขอ้มลูถกูยา้ยหรือถกูเปลี่ยนแปลงไปหรือถกูรือ้ถอน โดยรา้นคา้ไมไ่ดแ้จง้การยา้ย การเปลี่ยนแปลง หรอืการรือ้
ถอนนัน้ใหธ้นาคารทราบก็ดี หรือส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะหาช่องทางรบัขอ้มลูไม่พบก็ดีใหถื้อว่ารา้นคา้ไดร้บัและทราบหนังสือ จดหมาย ค าบอกกล่าว หรื อขอ้มลู
ดงักลา่วแลว้โดยชอบ ทัง้นี ้หากมีการยา้ย การเปลี่ยนแปลง หรอืการรือ้ถอนชอ่งทางรบัขอ้มลู รา้นคา้จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรทนัที 
1.47 กรณีรา้นคา้รายเก่าและเจา้ของบญัชีที่เคยสมคัรใชบ้รกิารการเป็นรา้นคา้กบัธนาคารแลว้ รา้นคา้และเจา้ของบญัชีตกลงวา่ ในกรณีที่ขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้
ไม่ไดร้ะบุรายละเอียดเรื่องใดไวเ้ป็นการเฉพาะ ใหใ้ชบ้งัคบัตามขอ้ตกลงฉบบัเดิมที่รา้นคา้และเจา้ของบญัชีไดเ้คยจดัท าใวแ้ก่ธนาคาร (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรยีกวา่ 
“ข้อตกลงฉบับเดิม”) ในกรณีที่ขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้ระบุรายละเอียดในเรื่องใดไวเ้ป็นการเฉพาะ หรือขัดหรือแยง้กับ หรือไม่ตรงกับขอ้ตกลงฉบบัเดิม ใหใ้ช้
บังคับตามขอ้ตกลงฯ ฉบับนี ้แต่หากมีความไม่ชัดเจนระหว่างขอ้ตกลงฯ ฉบับนี้ กับขอ้ตกลงฉบบัเดิม รา้นคา้และเจา้ของบญัชีตกลงยินยอมปฏิบตัิตาม 
ค าวินิจฉัยของธนาคารทกุประการ 
1.48 ในกรณีที่ขอ้ตกลงเฉพาะ ไม่ไดร้ะบุรายละเอียดในเรื่องใดไวเ้ป็นการเฉพาะ ใหใ้ชบ้ังคับตามขอ้ตกลงทั่วไป ในกรณีที่ขอ้ตกลงเฉพาะดังกล่า วระบุ
รายละเอียดในเรื่องใดไวเ้ป็นการเฉพาะ หรือขัดหรือแยง้กับ หรือไม่ตรงกับขอ้ตกลงทั่วไป ใหใ้ชบ้งัคบัตามขอ้ตกลงเฉพาะ แต่หากมีความไม่ชดัเจนระหวา่ง
ขอ้ตกลงทั่วไปกบัขอ้ตกลงเฉพาะ รา้นคา้และเจา้ของบญัชีตกลงยินยอมปฏิบตัิตามค าวินิจฉัยของธนาคารทกุประการ 
1.49 ถา้ในเวลาใดก็ตามขอ้ก าหนดและ/หรือเงื่อนไขการใชบ้ริการภายใตข้อ้ตกลงฯ ฉบบันี ้กลายเป็นโมฆะ ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่สมบูรณ ์หรือใชบ้งัคบั
มิไดใ้นประการใด ๆ ใหข้อ้ก าหนดและ/หรอืเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่เหลือ (แลว้แตก่รณี) ยงัคงชอบดว้ยกฎหมาย สมบรูณ ์และใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไมเ่สียไป
เพราะความเป็นโมฆะ ไมช่อบดว้ยกฎหมาย ไมส่มบรูณ ์หรอืใชบ้งัคบัมิไดข้องขอ้ก าหนดและ/หรอืเง่ือนไขดงักลา่วนัน้ 
1.50 ขอ้ตกลงฯ ฉบบันีใ้หใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และใหศ้าลไทยเป็นศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณาขอ้พิพาทที่เกิดขึน้ตามขอ้ตกลงฯ 
ฉบบันี ้
1.51 ขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้ถือเป็นสว่นหนึ่งของใบสมคัรฯ ดว้ย 
 
ข้อ 2. ค่ำธรรมเนียม/ค่ำบริกำร/ค่ำใช้จ่ำย/ค่ำปรับ/ภำษีอำกร 
2.1 รา้นคา้ตกลงช าระคา่ตอบแทนการใชบ้รกิารไมว่า่จะเรยีกวา่คา่ธรรมเนียม/คา่บรกิาร หรอืชื่ออ่ืนใด ใหแ้ก่ธนาคารภายในก าหนดเวลาช าระคา่ตอบแทนนัน้ๆ 
2.2 รา้นคา้ตกลงรบัผิดชอบคา่ฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบับรกิาร (หากมี) แตเ่พียงฝ่ายเดียว 

หากธนาคารจ าตอ้งทดรองจ่ายคา่ฤชาธรรมเนียม ภาษี อากร และ/หรือค่าใชจ้่ายดงักลา่วตามวรรคก่อนแทนรา้นคา้ไปก่อน หรือหากรา้นคา้จะตอ้ง
ช าระคา่ปรบั/คา่ซอ่มแซมอปุกรณร์บัช าระคา่สินคา้/บรกิารใหแ้ก่ธนาคาร รา้นคา้ตกลงช าระคืนใหแ้ก่ธนาคารโดยพลนั  
2.3 รา้นคา้ตกลงรบัทราบวา่ในการช าระค่าตอบแทนการใชบ้ริการ ธนาคารจะส่งใบเสร็จรบัเงินและ/หรือใบก ากับภาษี (หากมี) ผ่านทางช่องทางที่ธนาคาร
ก าหนด 
 
ข้อ 3. กำรหกัภำษี ณ ทีจ่่ำย 

ในกรณีรา้นคา้จดทะเบียนประกอบธุรกิจเป็นนิติบุคคลในการช าระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ รา้นคา้ตกลงมอบอ านาจใหธ้นาคารเป็น
ผูด้  าเนินการหกัภาษี ณ ที่จา่ย ของคา่ธรรมเนียมแทนรา้นคา้ ตัง้แตร่ายการรบัช าระคา่สินคา้/บรกิารรายการแรกที่รา้นคา้น ามาเรยีกเก็บกบัธนาคาร รวมทัง้ให้
ธนาคารออกหนงัสือรบัรองการหกัภาษี ณ ที่จ่าย และลงลายมือชื่อในหนังสือรบัรองการหกัภาษี ณ ที่จ่าย พรอ้มทัง้ยื่นรายการภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่ายแทน
รา้นคา้ดว้ย 

หากต่อไปในภายหนา้ รา้นคา้ไดข้ยายกิจการเปิดสาขาหลายแห่งภายใตเ้จา้ของผูป้ระกอบการเดียวกัน ซึ่งรา้นคา้ไดแ้จง้ใหธ้นาคาร ทราบ และ
ธนาคารไดอ้อกรหสัรา้นคา้แยกหมายเลขเป็นแหง่ๆ ใหก้ับรา้นคา้ รา้นคา้ตกลงใหก้ารมอบอ านาจใหธ้นาคาร เป็นผูด้  าเนินการหกัภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กลา่ว
ขา้งตน้มีผลบังคับใชเ้ป็นหนังสือยินยอมใหธ้นาคารเป็นผูด้  าเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทน สาขาต่างๆ ของรา้นคา้นั้นดว้ย โดยรา้นคา้ไม่ จ  าเป็นตอ้งท า
เอกสารและ/หรอืหลกัฐานใดๆ ใหก้บัธนาคารอีกทัง้สิน้ 

ในกรณีที่รา้นคา้แจง้ขอยกเลิกการเป็นรา้นคา้กับธนาคาร หรือธนาคารแจง้ขอยกเลิกการเป็นรา้นคา้ ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะขอยกเลิกและไม่วา่
กรณีใดก็ตาม ใหถื้อวา่เป็นการยกเลิกความยินยอมของรา้นคา้ที่ใหธ้นาคารเป็นผูด้  าเนินการหกัภาษีเงินได ้ณ ที่จา่ยแทนรา้นคา้ดว้ย 
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ข้อ 4. กำรเปล่ียนแปลงเงือ่นไขกำรใหบ้ริกำร  
4.1 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่สง่ผลใหร้า้นคา้เกิดภาระหรอืความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วจะมีผลเม่ือรา้นคา้ให้ความยินยอม 
4.2 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอ่ืนรา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงไดต้ามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยหากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลกระทบตอ่การใชบ้รกิารของรา้นคา้ (เชน่ การปรบัคา่ธรรมเนียมการใชบ้รกิารที่สอดคลอ้งกบัตน้ทนุที่เพ่ิมขึน้ การเปลี่ยนแปลงชอ่งทางในการใหบ้รกิาร การ
เปลี่ยนแปลงวนัครบก าหนดช าระหนี)้ ธนาคารจะสื่อสารหรือแจง้ขอ้มลูอนัเป็นสาระส าคญัของการเปลี่ยนแปลงที่ชดัเจนใหร้า้นคา้ทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 
30 วนั หรอืระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายก าหนด 
4.3 หากมีกฎหมายและ/หรอืกฎเกณฑก์ าหนดใหธ้นาคารตอ้งด าเนินการเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไวเ้ป็นการเฉพาะเป็นอยา่งอ่ืน รา้นคา้ตกลงยินยอม
ใหธ้นาคารปฏิบตัิตามกฎหมายและ/หรอืกฎเกณฑด์งักลา่วได ้
 
ข้อ 5. กำรระงบั/ยกเลิกกำรใหบ้ริกำร/ผลกำรสิน้สุดกำรใหบ้ริกำร 
5.1 รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิระงบั และ/หรอืยกเลิกการใหบ้รกิารภายใตข้อ้ตกลงฯ ฉบบันี ้ไดไ้ม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่น เม่ือใดก็ได ้โดยธนาคาร
จะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบล่วงหนา้ เวน้แต่ในกรณีดังต่อไปนี ้รา้นคา้ตกลงยินยอมใหเ้ป็นดุลยพินิจของธนาคารในการพิจารณาระงับ และ/หรือยกเ ลิกการ
ใหบ้ริการภายใตข้้อตกลงฯ ฉบับนี ้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันทีตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และธนาคารไม่ตอ้ง
รบัผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการด าเนินการตามขอ้นี ้(หากมี) 

5.1.1 ขอ้มลู รายละเอียด ค  ารบัรอง หรอืค  ายืนยนัใดๆ ที่รา้นคา้ใหไ้ว ้ไมเ่ป็นความจรงิ ไมถ่กูตอ้ง หรอือาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดในสาระส าคญั 
5.1.2 รา้นคา้ไมมี่ยอดรบัช าระคา่สินคา้/บรกิารเป็นเวลาติดตอ่กนั 30 (สามสิบ) วนั 
5.1.3 ในกรณีที่รา้นคา้มียอดรบัช าระคา่สินคา้/บรกิารรายเดือนเทา่กบัวงเงินยอดขายแลว้ และ/หรอืมีรายการรบัช าระคา่สินคา้/บรกิารผิดปกติ 
5.1.4 หากปรากฏขอ้เท็จจรงิที่ธนาคารเชื่อไดว้า่ ขอ้มลู และ/หรอืรายละเอียดตา่งๆ ที่รา้นคา้/เจา้ของบญัชีแจง้แก่ธนาคารใหด้  าเนินการ หรอืการใหบ้รกิาร

รบัช าระค่าสินคา้/บริการ อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางที่ไม่เป็นคณุเกิดขึน้ หรืออาจกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรือบุคคลอ่ืน หรือมีความเสี่ยงว่ารา้นคา้
อาจมีวตัถปุระสงคอ์นัมิชอบตามกฎหมาย หรอือาจขดัตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรอือาจท าใหธ้นาคารปฏิบตัิผิดกฎหมาย และ/
หรือกฎข้อบังคับ และ/หรือค าสั่ งใดๆ และ/หรือค าขอความร่วมมือใดๆ  และกฎหรือค าสั่ งใดๆ ของบริษัทบัตรเครดิต ผู้ให้บริการเงินโอน  
ผูใ้หบ้ริการ e-wallet ผูใ้หบ้ริการ K Point และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงิน และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือผูต้รวจสอบ และ/หรือ
หน่วยงานผูมี้อ  านาจควบคมุหรอืก ากบัดแูลธนาคาร  

5.1.5 หากธนาคารตรวจพบว่า มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอนัเน่ืองมาจากโทรศพัทเ์คลื่อนที่และ/หรือแท็บ เล็ตและ/หรืออปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส์
ของรา้นคา้หรือของธนาคารถูกดัดแปลง แกไ้ข หรือเน่ืองมาจากระบบเครือข่ายโทรศัพทเ์คลื่อนที่ และ/หรือเหตุอ่ืนใด เช่น การ Jailbreak (“Jailbreak” 
หมายถึง การแก้ไขระบบ หรือ ส่วนของระบบปฏิบัติการ iOS ของโทรศัพทเ์คลื่อนที่ และ/หรือแท็บเล็ตและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสท์ี่ท  าใหมี้การ
เปลี่ยนแปลงสิทธิในการใชง้านของผูใ้ชโ้ดยไม่ไดร้บัอนญุาตจากผูผ้ลิต/เจา้ของระบบปฏิบตัิการ) หรือ Root (“Root” หมายถึง การแกไ้ขระบบ หรือ ส่วนของ
ระบบปฏิบตัิการ Android ของโทรศพัทเ์คลื่อนที่ และ/หรือแท็บเล็ตและ/หรืออุปกรณอิ์เล็กทรอนิกสท์ี่ท  าใหมี้การเปลี่ยนแปลงสิทธิในการใชง้านของผูใ้ชโ้ดย
ไมไ่ดร้บัอนญุาตจากผูผ้ลิต/เจา้ของระบบปฏิบตัิการ) เป็นตน้ ทัง้นี ้เพื่อป้องกนัความเสียหายที่จะเกิดขึน้กบัรา้นคา้ 

5.1.6 รา้นคา้/เจา้ของบญัชีปฏิบตัิผิดขอ้ตกลงฯ ฉบบันีไ้ม่ว่าขอ้หนึ่งขอ้ใด ซึ่งรวมถึงการไม่ช  าระคา่ธรรมเนียม/คา่บริการ/ค่าใชจ้า่ย/ค่าปรบั/ค่าซ่อมแซม
อปุกรณ/์ภาษีอากร (หากมี) ที่เกิดขึน้ดว้ย 

5.1.7 รา้นคา้มีเหตกุารณใ์ดเกิดขึน้หรืออาจจะเกิดขึน้อนัท าใหธ้นาคารเห็นว่าจะมีผลกระทบตอ่การด าเนินกิจการหรือความสามารถในการช าระหนีข้อง
รา้นคา้ เชน่ มีสว่นของผูถื้อหุน้ติดลบ หรอืรา้นคา้ผิดนดัช าระหนีก้บัธนาคาร หรอืเจา้หนีร้ายอื่น หรอืรา้นคา้ถกูฟอ้งรอ้งในคดีแพ่งหรอืคดีลม้ละลาย หรอืมีการ
ด าเนินการเพื่อขอฟ้ืนฟกิูจการตอ่ศาลตามกฎหมายลม้ละลาย หรอืถกูด  าเนินคดีอาญา หรอืเป็นบคุคลที่ทางราชการหรอืหน่วยงานของรฐัมีค  าสั่งใหย้ดึ/อายดั
ทรพัยส์ิน หรอืเสียชีวิต (กรณีบคุคลธรรมดา) หรอืรา้นคา้เลิกกิจการ ถกูเพิกถอนทะเบียน หรอืถกูระงบัไมใ่หด้  าเนินธุรกิจ หรอืมีการช าระบญัชี 

5.1.8 ธนาคารไมส่ามารถหกัเงิน เพื่อคืนเงินและ/หรอืชดใชแ้ละ/หรอืช าระหนีใ้หแ้ก่ธนาคาร และ/หรอืเพ่ือใหธ้นาคารใหบ้รกิารตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันีไ้ด ้
5.1.9 ธนาคารตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

5.2 หากรา้นคา้ประสงคจ์ะยกเลิกการใชบ้ริการภายใตข้อ้ตกลงฯ ฉบับนี ้รา้นคา้จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์ักษร ไม่นอ้ยก ว่า  
30 วัน ผ่าน K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศัพท ์02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมงหรือช่องทางอ่ืนๆ ที่ธนาคารก าหนด และด าเนินการต่างๆ ตาม
กระบวนการของธนาคาร โดยรา้นคา้จะตอ้งส่งค  าขอโอนยอดเงินรวมจากการรบัช าระค่าสินคา้/บริการที่คงเหลือทัง้หมด (หากมี) เพื่อใหธ้นาคารโ อนเงิน
จ านวนดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัรฯ หรือที่ผูกกับบริการภายใตข้อ้ตกลงฯ ฉบบันีใ้หเ้รียบรอ้ยก่อน ทัง้นี ้ธนาคารจะด าเนินการยกเลิกการใช้
บรกิาร ตามความประสงคข์องรา้นคา้โดยเรว็ โดยการยกเลิกจะมีผลสมบรูณเ์ม่ือธนาคารแจง้ใหร้า้นคา้ทราบ 
5.3 กรณีที่ขอ้ตกลงฯ ฉบบันีส้ิน้สดุลง ไมว่า่ดว้ยเหตใุดๆ ไมเ่ป็นการยกเลิกภาระหนา้ที่ใดๆ ซึง่รา้นคา้ยงัปฏิบตัิไมค่รบถว้นตามขอ้ผกูพนัแหง่ขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้
จนกวา่รา้นคา้จะปฏิบตัิภาระหนา้ที่ดงักลา่ว จนครบถว้นแลว้ 
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5.4 กรณีรา้นคา้สิน้สภาพการเป็นรา้นคา้กับธนาคาร ไม่ว่าดว้ยเหตใุดก็ตาม ธนาคารมีสิทธิที่จะแจง้ใหก้ับธนาคารพาณิชยอ่ื์น และ/หรือบริษัทหรือสถาบนั 
ผูอ้อกบตัร และ/หรอืบรษัิทบตัรเครดิต และ/หรอืผูใ้หบ้รกิารเงินโอน และ/หรอืผูใ้หบ้รกิาร e-wallet และ/หรอืผูใ้หบ้รกิาร K Point และ/หรอืผูใ้หบ้รกิารเครือ่งมือ
การช าระเงิน ทราบไดท้กุประการ 
5.5 ในกรณีที่ขอ้ตกลงฯ ฉบบันีส้ิน้สดุลงไม่วา่จะดว้ยเหตใุดๆ ก็ตาม รา้นคา้จะตอ้งสง่เครื่องรบับตัร เครื่องหมายสญัลกัษณต์า่งๆ รวมทัง้ SALES SLIP และ/
หรือเอกสาร/หลกัฐานที่เก่ียวขอ้ง คืนใหแ้ก่ธนาคารในสภาพสมบรูณใ์นวนัที่ขอ้ตกลงฯ ฉบบันีส้ิน้สดุลง โดยรา้นคา้ตกลงยินยอมและจะอ านวยความสะดวก
ตา่งๆ ใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของธนาคาร และ/หรอืบคุคลที่ธนาคารวา่จา้ง เพื่อเขา้ไปด าเนินการถอดเครือ่งรบับตัรออกไปจากสถานที่ท  าการของรา้นคา้ไดท้กุเวลา 

ทัง้นี ้หากรา้นคา้ไมส่ามารถสง่คืนเครือ่งรบับตัรในสภาพสมบรูณใ์หแ้ก่ธนาคารได ้ไมว่า่ดว้ยเหตใุดก็ตาม หรอืภายใน 60 วนั นบัแตว่นัที่ขอ้ตกลงฯ 
ฉบบันีส้ิน้สดุลง หากธนาคารตรวจสภาพเครือ่งรบับตัรที่ธนาคารไดร้บัคืนแลว้พบวา่อยูใ่นสภาพช ารุดเสียหาย (ซึง่ธนาคารไมเ่ห็นประจกัษใ์นขณะด าเนินการ
ถอดถอนหรอืไดร้บัคืน) ซึง่ความช ารุดเสียหายเชน่วา่นีเ้กิดขึน้จากการใชง้านผิดปกติวิสยัของรา้นคา้ และ/หรอืเกิดขึน้เพราะความผิดของรา้นคา้เอง ไมว่า่ดว้ย
เหตใุดก็ตาม รา้นคา้ตกลงยินยอมชดใชค้า่ซอ่มแซม คา่ชดเชย ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยใดๆ ใหแ้ก่ธนาคารทนัทีที่ธนาคารเรยีกรอ้ง 
 

ข้อตกลงเฉพำะ 
 

ข้อตกลงเก่ียวกับกำรใหบ้ริกำรอุปกรณแ์ละช่องทำงรับช ำระค่ำสินค้ำ/บริกำร 
ข้อ 1. กำรใหบ้ริกำรอุปกรณรั์บช ำระค่ำสินค้ำ/บริกำร 
1.1 ในกรณีที่รา้นคา้มีความประสงคท์ี่จะใหธ้นาคารด าเนินการติดตัง้เครื่องรบับตัรใหก้ับรา้นคา้เพื่อใชร้บัช  าระคา่สินคา้/บริการ เม่ือร ้านคา้ไดร้บัการติดตัง้
เครื่องรบับตัรแลว้ รา้นคา้จะตอ้งรบัผิดชอบเครื่องรบับตัร และตกลงจะปฏิบตัิตามคู่มือการใชง้านเครื่องรบับตัรในทนัทีนบัตัง้แต่วนัที่รา้นคา้ลงนามรบัมอบ
เครือ่งรบับตัรจากบรษัิทผูจ้  าหน่ายเครือ่งรบับตัรหรอืตวัแทนของธนาคารที่ไดไ้ปด าเนินการติดตัง้ใหก้บัรา้นคา้  
1.2 เม่ือรา้นคา้ไดร้บัมอบเครื่องรบับตัรที่ธนาคารติดตัง้ใหก้ับรา้นคา้ตามหลกัฐานที่รา้นคา้ลงนามรบัมอบเครื่องรบับตัรจากธนาคารหรือบริษัทผูจ้  าหน่าย
เครื่องรบับตัรที่ไดไ้ปด าเนินการติดตัง้ใหก้ับรา้นคา้ ซึ่งบริษัทผูจ้  าหน่ายเครื่องจะส่งใบรบัอปุกรณท์ี่รา้นคา้ลงนามแลว้ส่งใหธ้นาคารไวเ้ป็นหลกัฐาน รา้นคา้ 
ตกลงวา่ 

1.2.1 เครือ่งรบับตัรเป็นกรรมสิทธ์ิของธนาคารแตเ่พียงผูเ้ดียว 
1.2.2 ในกรณีที่รา้นคา้ไดร้บัการติดตัง้เครื่องรบับตัรชนิดใชก้บัระบบโทรศพัทเ์คลื่อนที่ รา้นคา้มีหนา้ที่จะตอ้งเป็นผูต้ิดตัง้ SIM CARD หมายเลขโทรศพัท์

กับเครื่องรบับตัรที่ธนาคารติดตัง้ให ้และรา้นคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่า SIM CARD และค่าบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ที่เกิดขึน้ในแต่ละรอบบิลเอง ทัง้นี ้
ธนาคารมีสิทธิที่จะคิดคา่เช่าการใชเ้ครื่องรบับตัร ชนิดใชก้ับระบบโทรศพัทเ์คลื่อนที่ไดต้ามหลกัเกณฑท์ี่ธนาคารก าหนด โดยธนาคารจะแจ้งใหร้า้นคา้ทราบ
ลว่งหนา้ 

1.2.3 รา้นคา้จะน าเครือ่งรบับตัรไปใชน้อกบริเวณรา้นคา้ หรือมอบหมาย หรือโอนไปใหผู้อ่ื้นใช ้ไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมจากธนาคารเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษร หรือเป็นกรณีที่เครื่องรบับตัรเป็นชนิดที่ใชก้ับระบบโทรศพัทเ์คลื่อนที่ตามที่กลา่วใน ข้อ 1.2.2 ของข้อตกลงเก่ียวกับกำรให้บริกำรอุปกรณ์
และช่องทำงรับช ำระค่ำสินค้ำ/บริกำร 

1.2.4 รา้นคา้จะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัและรบัผิดชอบในการเก็บรกัษาเครือ่งรบับตัรไวใ้หป้ลอดภยัและใชส้อยเหมือนกบัที่วิญญชูนจะพงึสงวนและ/หรือ
ใชส้อยทรพัยส์ินของตนเอง และตอ้งคืนใหธ้นาคารทนัที เม่ือไดร้บัการรอ้งขอจากธนาคาร ในสภาพที่สมบรูณพ์รอ้มใชง้านได  ้

1.2.5 รา้นคา้ขอรบัรองว่า ตลอดระยะเวลาที่รา้นคา้ครอบครองเครื่องรบับัตรแทนธนาคารตามวัตถุประสงคแ์ห่งขอ้ตกลงฯ ฉบับนี ้รา้นคา้จะไม่น า
เครื่องรบับตัรไปขาย จ าหน่าย จ่ายโอน วางเป็นประกัน หรือ กระท าดว้ยประการใดๆ อนัมีลกัษณะเดียวกนั อนัเป็นเหตใุหเ้กิดภาระติดพนัหรื อบรุิมสิทธิใดๆ 
ขึน้กบัเครือ่งรบับตัรดงักลา่ว 

1.2.6 ในกรณีที่เครื่องรบับตัรเกิดช ารุดเสียหาย สญูหาย และ/หรือบบุสลาย และ/หรือถกูท าลาย รา้นคา้ตกลงยินยอมชดใชค้า่ปรบั /คา่ซ่อมแซมอปุกรณ์
ใหแ้ก่ธนาคารในอตัราที่ระบไุวใ้น “ตำรำงอัตรำค่ำธรรมเนียม/ค่ำใช้จ่ำย/ค่ำปรับ” เพ่ือมาเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัหาและวา่จา้งผูช้  านาญการมาด าเนินการ
ซอ่มแซมและ/หรอืติดตัง้เครือ่งรบับตัรเครือ่งใหม ่ 

1.2.7 รา้นคา้ใหส้ัญญาว่าจะบ ารุงรกัษาใหเ้ครื่องรบับัตรอยู่ในสภาพที่พรอ้มใชง้านไดต้ลอด โดยรา้นคา้ยินดีรบัผิดชอบบรรดาค่าใชจ้่ายต่างๆ ใ น 
การบ ารุงรกัษาเองทัง้สิน้ 

1.2.8 ในการซ่อมแซม และ/หรือติดตัง้เครื่องรบับตัรเครื่องใหม่ และ/หรือการบ ารุงรกัษาเครือ่งรบับตัร รา้นคา้รบัทราบวา่ธนาคารจะจดัใหเ้จา้หนา้ที่ของ
ธนาคาร และ/หรอืบคุคลที่ธนาคารวา่จา้งเป็นตวัแทนของธนาคารในการด าเนินการตามเง่ือนไขและวิธีการที่ธนาคารก าหนด 

1.2.9 รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารตรวจสอบสถานะการใชง้าน สถานที่ตัง้/สถานที่ที่ใชง้านของเครื่องรบับตัร เพื่อการตรวจสอบ และการด าเนินการ
ตามวตัถปุระสงคข์องขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้ 

 
 



 

9930048-12-22  V.LG 19/12/22 (19/12/22) 
(v9e/0219/KB989/0820) 11/33 

1.3 การจดัท า SALES SLIP 
1.3.1 กรณีรบัช าระค่าสินคา้/บริการ และ/หรือการตรวจสอบ K Point โดยไม่ใชร้หัสช าระเงิน ผ่านเครื่อง EDC เม่ือผูช้  าระเงินช าระค่าสินคา้/บริการ 

รา้นคา้จะตอ้งท า SALES SLIP ดงันี ้
1.3.1.1 SALES SLIP ฉบับที่ 1 (MERCHANT COPY) ชนิดกระดาษมว้น หรือกระดาษต่อเน่ือง โดยรา้นค้าจะต้องเก็บเอกสาร SALES SLIP 

(MERCHANT COPY) ชนิดกระดาษมว้น หรือกระดาษต่อเน่ือง พรอ้มกับใบสรุปยอดจากเครื่อง EDC ไวไ้ม่นอ้ยกว่า 18 เดือน และหากผูช้  าระเงินปฏิเสธวา่
ไม่ไดซ้ือ้สินคา้/ใชบ้ริการจากรา้นคา้ รา้นคา้จะตอ้งหาหลกัฐาน SALES SLIP มายืนยนัการซือ้สินคา้/ใชบ้ริการของผูช้  าระเงินรายนัน้ๆ ในกรณีที่รา้นคา้ท า 
SALES SLIP ที่เก็บไวส้ญูหาย หรอืไมส่ามารถคน้หา SALES SLIP ใหก้บัธนาคารตามที่รอ้งขอ รา้นคา้จะตอ้งรบัผิดชอบตอ่ความเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

1.3.1.2 SALES SLIP ฉบบัที่ 2 (CUSTOMER COPY) สง่มอบใหก้บัผูช้  าระเงิน  
1.3.1.3 กรณีการท า SALES SLIP ส  าหรบัการตรวจสอบ K Point ใหเ้ป็นไปตามที่ธนาคารก าหนด 

1.3.2 กรณีรบัช าระคา่สินคา้/บรกิาร โดยใชร้หสัช าระเงิน ผ่านเครือ่ง EDC และ/หรอืเครือ่งอา่นรหสัช าระเงิน  เม่ือผูช้  าระเงินช าระคา่สินคา้/บรกิาร รา้นคา้
ไม่จ  าเป็นตอ้งจัดท า SALES SLIP ใหแ้ก่ผูช้  าระเงิน โดยรา้นคา้จะตอ้งเก็บเอกสาร SALES SLIP (MERCHANT COPY) ชนิดกระดาษมว้น หรือกระดาษ
ต่อเน่ือง พรอ้มกับใบสรุปยอดจากเครื่อง EDC ไวไ้ม่นอ้ยกว่า 18 เดือน และหากผูช้  าระเงินปฏิเสธว่าไม่ไดซ้ือ้สินคา้/ใชบ้ริการจากรา้นคา้ รา้นคา้จะตอ้งหา
หลกัฐาน SALES SLIP มายืนยนัการซือ้สินคา้/ใชบ้ริการ ของผูช้  าระเงินรายนัน้ๆ ในกรณีที่รา้นคา้ท า SALES SLIP ที่เก็บไวส้ญูหาย หรือไม่สามารถคน้หา 
SALES SLIP ใหก้บัธนาคารตามที่รอ้งขอ รา้นคา้จะตอ้งรบัผิดชอบตอ่ความเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

1.3.3 กรณีรบัช าระคา่สินคา้/บริการ ผ่านอปุกรณเ์ครือ่งรบับตัร mPOS รา้นคา้ตกลงวา่ เม่ือผูช้  าระเงินช าระคา่สินคา้/บรกิาร รา้นคา้ไมจ่  าเป็นตอ้งจดัท า 
SALES SLIP ใหผู้ช้  าระเงินโดยรา้นคา้จะตอ้งขอใหผู้ช้  าระเงินระบุ E-mail address และ/หรือหมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที่ และรา้นคา้จะตอ้งจดัส่งรายการ
ช าระค่าสินคา้/บริการ ผ่านทาง E-mail และ/หรือ SMS ใหแ้ก่ผูช้  าระเงิน เม่ือมีการท ารายการช าระคา่สินคา้/บริการในแตล่ะครัง้ เพื่อเป็นเอกสารหลกัฐานใน
การช าระค่าสินคา้/บรกิารโดยใหถื้อวา่การจดัท าเอกสาร/ขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสด์งักลา่วเป็นการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสซ์ึ่งอยู่ภายใต้พระราชบญัญัติวา่
ดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.2544 และ/หรอืตามกฎหมายอ่ืนใดที่เก่ียวขอ้ง 

1.3.4 กรณีรับช าระผ่านช่องทาง K SHOP รา้นคา้ตกลงว่า เม่ือผู้ช  าระเงินช าระค่าสินคา้/บริการ รา้นคา้ไม่จ  าเป็นตอ้งจัดท า SALES SLIP ใหแ้ก่ 
ผูช้  าระเงิน 

1.3.5 การรับค าสั่งซือ้สินคา้/บริการผ่านแบบฟอรม์การสั่งซือ้ (MAIL/E-MAIL/FAX/TELE ORDER) เม่ือผู้ช  าระเงินช าระค่าสินคา้/บริการ รา้นคา้ 
ไม่จ  าเป็นตอ้งจัดท า SALES SLIP ใหแ้ก่ผูช้  าระเงิน โดยรา้นคา้จะตอ้งเก็บเอกสาร SALES SLIP (MERCHANT COPY) ชนิดกระดาษมว้น หรือกระดาษ
ต่อเน่ือง พรอ้มกับใบสรุปยอดจากเครื่อง EDC ไวไ้ม่นอ้ยกว่า 18 เดือน และหากผูช้  าระเงินปฏิเสธว่าไม่ไดซ้ือ้สินคา้/ใชบ้ริการจากรา้นคา้ รา้นคา้จะตอ้งหา
หลกัฐาน SALES SLIP มายืนยนัการซือ้สินคา้/ใชบ้ริการของผูช้  าระเงินรายนัน้ๆ ในกรณีที่รา้นคา้ท า SALES SLIP ที่เก็บไวส้ญูหาย หรือไม่สามารถคน้หา 
SALES SLIP ใหก้บัธนาคารตามที่รอ้งขอ รา้นคา้จะตอ้งรบัผิดชอบตอ่ความเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้สิน้  
1.4 รา้นคา้จะตอ้งสง่ค าขอโอนยอดเงินการรบับตัร และ/หรอืเงินโอน และ/หรอื e-wallet และ/หรอื K Point  และ/หรอืเครือ่งมือการช าระเงินอ่ืนๆ ในแตล่ะวนั 
ผ่านเครือ่งรบับตัรเขา้บญัชีกบัธนาคารภายในเวลา Cut-off time ที่ก  าหนดใน “ตำรำง Settlement” ในกรณีที่รา้นคา้ไมไ่ดส้ง่ค  าขอโอนรายการเขา้บญัชี
ภายในระยะเวลา Cut-off time ดงักลา่ว ธนาคารมีสิทธิที่จะไมน่ าเงินเขา้บญัชีใหก้บัรา้นคา้ ทัง้นี ้หากธนาคารยินยอมด าเนินการน าเงินเขา้บญัชีใหก้บัรา้นคา้
แตถ่า้ภายหลงัรายการดงักลา่วไมส่ามารถเรยีกเก็บเงินจากผูช้  าระเงิน และ/หรอืธนาคารพาณิชยห์รอืบรษัิทหรอืสถาบนัที่ออกบตัร รา้นคา้ยินยอมคืนเงินเป็น
จ านวนเทา่กบัที่ธนาคารไมส่ามารถเรยีกเก็บไดน้ัน้ใหก้บัธนาคาร พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 15 (สิบหา้) ตอ่ปี นบัแตว่นัที่ธนาคารจา่ยเงินใหแ้ก่รา้นคา้ 
หรอืน าเขา้บญัชีใหร้า้นคา้ จนกวา่จะช าระใหธ้นาคารครบถว้น 
1.5 ในกรณีที่รา้นคา้สมคัรใชบ้ริกำร Pre-authorization ซึ่งเป็นบริการกันวงเงินในบตัรของผูช้  าระเงิน (แต่ยงัไม่หกัช าระเงินในบตัร) ผ่านเครื่องรบับตัร  เพื่อ
เป็นประกันความเสียหายที่ผูช้  าระเงินใหค้  ารบัรองต่อรา้นคา้วา่จะรบัผิดชอบค่าเสียหายในการซือ้สินคา้/ใชบ้ริการต่างๆ เป็นจ านวนเงินเท่ากับจ านวนเงินที่
รา้นคา้ท  ารายการกนัวงเงินในบตัรไว ้(ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ “บริกำร Pre-authorization”) โดยรา้นคา้ตกลงยินยอมปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและเง่ือนไข ดงันี ้ 

1.5.1 รา้นคา้จะตอ้งจดัท  าขอ้ตกลงและความยินยอมเป็นหนงัสือใหผู้ใ้หค้  ารบัรองลงนาม เพื่อรบัรองความเสียหายไวก้บัรา้นคา้และยินยอมใหก้นัวงเงิน
ในบตัรของผูช้  าระเงิน โดยขอ้ตกลงดงักลา่วอยา่งนอ้ยจะตอ้งมีรายละเอียดของการขายสินคา้หรือการใหบ้ริการ และจ านวนเงินคา่เสียหายที่เป็นจ านวนเงิน
ไมเ่กินกวา่วงเงินที่รา้นคา้ท  ารายการกนัวงเงินในบตัรของผูช้  าระเงิน และเง่ือนไขที่ผูช้  าระเงินใหค้วามยินยอมใหก้นัวงเงินในบตัรของผูช้  าระเงิน รวมทัง้ยินยอม
ใหร้า้นคา้สามารถหกัวงเงินที่กนัไวเ้พื่อช  าระคา่เสียหายที่เกิดขึน้จริงภายในระยะเวลากนัวงเงิน (ตามค านิยามที่กลา่วตอ่ไป) ทัง้นี ้ใหถื้อวา่ขอ้ก าหนดขอ้นีอ้ยู่
ภายใตข้้อ 1.22 ของข้อตกลงทั่วไปดว้ย 

1.5.2 วงเงินที่กนัไวจ้ะถือรวมเป็นการใชว้งเงินยอดขายดว้ย 
1.5.3 หากรา้นคา้ประสงคจ์ะหกัวงเงินที่กนัไว ้รา้นคา้จะตอ้งสง่ค าขอโอนยอดเงิน ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัที่มีรายการช าระคา่สินคา้/

บริการ หรือระยะเวลาอ่ืนตามที่บริษัทบตัรเครดิตก าหนด (แลว้แตร่ะยะเวลาใดจะถึงก่อน) (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ระยะเวลำกันวงเงิน”) หากเกินก าหนด
ระยะเวลาดงักลา่วแลว้ธนาคารไมไ่ดร้บัค  าขอโอนยอดเงินจากรา้นคา้ รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารยกเลิกการกนัวงเงินในบตัรของผูช้  าระเงินไดท้นัที 
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ข้อ 2. กำรใหบ้ริกำรช่องทำงรับช ำระค่ำสินค้ำ/บริกำร 
2.1 ในกรณีที่รา้นคา้มีความประสงคท์ี่จะใชบ้ริการ K SHOP หรือชื่ออ่ืนที่ธนาคารพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารเห็นสมควร (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า 
“บริกำร K SHOP”) ของธนาคาร เพื่อรบัช าระค่าสินคา้/บริการดว้ยเงินโอน e-wallet ผูใ้หบ้ริการ K Point และ/หรือเครื่องมือการช าระเงินอ่ืนใด ตามที่
ธนาคารก าหนด รา้นคา้ตกลงดงันี ้

2.1.1 รา้นคา้สามารถใชบ้ริการ K SHOP ผ่านโทรศัพทเ์คลื่อนที่ หรือแท็บเล็ต หรืออุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์ในเครือข่ายที่ธนาคารรองรบัใหส้ามารถ
เช่ือมตอ่กบับรกิารนีไ้ด ้

2.1.2 รา้นคา้ที่เป็นบุคคลธรรมดา จะตอ้งด าเนินการสมคัรใชบ้ริการ และตกลงยอมรบัขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการใชบ้ริการ K SHOP ตามช่องทางและ
วิธีการที่ธนาคารก าหนด โดยการสมัครใชบ้ริการจะมีผลสมบูรณ ์เม่ือรา้นคา้สรา้งขอ้มลูรา้นคา้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ  ากัดเพียง) ขอ้มลู รูปภาพ สัญลกัษณ ์
เครื่องหมายการคา้ เครื่องหมายบริการ หรือเครื่องหมายใดๆ (ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า “ข้อมูลร้ำนค้ำ”)  ในบริการ K SHOP ครบถว้น ทัง้นี ้หากขอ้ก าหนดและ
เง่ือนไขการใชบ้รกิาร K SHOP ดงักลา่ว ขดัหรอืแยง้กบัขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้ใหใ้ชบ้งัคบัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้รกิาร K SHOP ดงักลา่ว 

2.1.3 รา้นคา้ที่เป็นนิติบคุคล จะตอ้งด าเนินการสมคัรใชบ้รกิารและเขา้ใชบ้รกิารตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี  ้
2.1.3.1 รา้นค้ารับทราบและตกลงว่า ในการใช้บริการ K SHOP รา้นค้าไม่สามารถผูกเบอรโ์ทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือ E-mail address  

ที่ซ  า้กบัเบอรโ์ทรศพัทเ์คลื่อนที่ และ/หรอื E-mail address ที่ผกูไวก้บัการใชบ้รกิาร K SHOP ของบคุคลธรรมดา หรอืนิติบคุคลอ่ืนได ้กรณีที่ธนาคารตรวจพบ 
ว่ามีการผูกเบอรโ์ทรศัพทเ์คลื่อนที่ และ/หรือ E-mail address ซ า้กัน รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารระงับ และ/หรือยกเลิกการใหบ้ริการ K SHOP ของ
รา้นคา้ไดท้นัที โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ตามเง่ือนไขที่ระบใุนข้อ 5.1 ของข้อตกลงทั่วไป 

2.1.3.2 เม่ือยื่นใบสมัครฯ แลว้ รา้นคา้จะตอ้งด าเนินการสรา้งขอ้มลูรา้นคา้ผ่านบริการ K SHOP โดยรา้นคา้ตอ้งกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและ
ถกูตอ้งตามขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนด และเม่ือรา้นคา้ไดร้บัอนมุตัิใหใ้ชบ้รกิารแลว้ ธนาคารจะสง่รหสัผ่าน เชน่ Password หรอื PIN เป็นตน้ ไปยงัชอ่งทางรบั
ขอ้มลูที่ธนาคารก าหนด โดยในการเขา้สูร่ะบบครัง้แรก ระบบจะท าการบงัคบัใหมี้การเปลี่ยนรหสัผ่านโดยอตัโนมตัิ ทัง้นี ้การสมคัรใชบ้ริ การจะมีผลสมบรูณ ์
เม่ือรา้นคา้สรา้งขอ้มลูรา้นคา้ครบถว้นตามที่ธนาคารก าหนดในบรกิาร K SHOP 

2.1.3.3 รา้นคา้สามารถสรา้งบญัชีพนักงานรา้นคา้ไดต้ามจ านวนที่ธนาคารก าหนด โดยบัญชีพนักงานรา้นคา้สามารถท ารายการรบัช าระค่า
สินคา้/บรกิาร และใชบ้รกิาร K SHOP ไดต้ามสิทธิที่จ  ากดัตามที่ธนาคารก าหนดไดเ้ทา่นัน้ 

2.1.3.4 รา้นคา้ยอมรบัวา่ ขอ้มลูรา้นคา้ที่รา้นคา้ตัง้ค่า และ/หรอืที่น  าเขา้สูร่ะบบใดๆ ใหแ้สดงผลในสว่นของขอ้มลูสว่นตวัของรา้นคา้ และในส่วน
ของพืน้หลงัหนา้จอการท างาน ไมว่า่รา้นคา้จะด าเนินการเอง หรอืมอบหมายใหธ้นาคารเป็นผูด้  าเนินการแทน รา้นคา้รบัรองวา่รา้นคา้มีสิทธิโดยชอบในการใช้
และน าขอ้มลูรา้นคา้เขา้สูบ่ริการ K SHOP และรบัรองว่าขอ้มลูรา้นคา้ดงักล่าว ไม่มีลกัษณะ หรือก่อใหเ้กิดภาพ สญัลกัษณ ์หรือเครื่องหมายที่ผิดกฎหมาย 
และ/หรอืเขา้ลกัษณะตามตวัอยา่ง ดงัตอ่ไปนี ้

2.1.3.4.1 ไมไ่ดร้บัความยินยอมจากเจา้ของลิขสิทธ์ิหรอืเจา้ของทรพัยส์ินทางปัญญา 
2.1.3.4.2 ไมไ่ดร้บัความยินยอมจากบคุคลในภาพ หรอืภาพสว่นบคุคล 
2.1.3.4.3 ก่อใหเ้กิดความแตกแยก หรอืมีประเด็นทางการเมือง 
2.1.3.4.4 ไมส่ภุาพ ไมเ่หมาะสม หรอืยั่วยวน ลามกอนาจาร  
2.1.3.4.5 รูปภาพดารานักแสดง นักดนตรี บุคคลผูมี้ชื่อเสียง หรือนักกีฬา ทัง้นีเ้วน้แต่เป็นบคุคลที่ท  างานใหก้ับโปรแกรม Co-branding  

ที่ไดร้บัอนญุาตแลว้ 
2.1.3.4.6 ขดัตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชนหรอืทางวฒันธรรมหรอืศาสนา 
2.1.3.4.7 เก่ียวขอ้งการการพนนั เครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์กุประเภทและบหุรี่ 
2.1.3.4.8 เครือ่งหมายสญัลกัษณป์ระเทศ พระบรมฉายาลกัษณห์รอืพระบรมสาทิสลกัษณข์องพระมหากษัตรยิ ์และ พระราชินีหรอื ราชวงศ ์
2.1.3.4.9 เครือ่งหมายของหน่วยราชการตา่งๆ 
ธนาคารมีสิทธิตรวจสอบ และ/หรือรอ้งขอขอ้มลู/เอกสารหลกัฐานเพิ่มเติมที่รบัรองว่ารา้นคา้มีสิทธิใชแ้ละน าขอ้มลูรา้นคา้เขา้สู่บริการ  

K SHOP และ/หรือไม่มีลกัษณะ หรือก่อใหเ้กิดภาพ สญัลกัษณ ์หรือเครื่องหมายที่ผิดกฎหมาย หรือเขา้ลกัษณะตามตวัอย่างขา้งตน้ โดยรา้นคา้จะจัดส่ง
ขอ้มลู/เอกสารหลกัฐานดงักลา่วใหแ้ก่ธนาคารตามที่รอ้งขอทนัที ทัง้นี ้ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ธนาคารมีสิทธิที่จะด าเนินการใดๆ ใหมี้การลบขอ้มลูรา้นคา้ออก
จากบรกิาร K SHOP หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการใชแ้ละน าขอ้มลูรา้นคา้เขา้สูบ่รกิาร K SHOP รา้นตกลงรบัผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้หมด 
โดยธนาคารไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งใดๆ ในการกระท าผิดดงักลา่ว และหากธนาคารไดร้บัความเสียหายใดๆ รา้นคา้ตกลงชดใชค้า่เสียหายที่เกิดขึน้ใหแ้ก่ธนาคาร
จนครบถว้น  

2.1.3.5 วงเงินการรบัช าระคา่สินคา้/บรกิาร 
2.1.3.5.1 รา้นคา้สามารถรบัช าระคา่สินคา้/บรกิารดว้ยเงินโอนไดไ้มเ่กิน 20,000 บาทตอ่รายการ และไมเ่กิน 300,000 บาทตอ่เดือน 
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2.1.3.5.2 รา้นคา้สามารถรบัช าระคา่สินคา้/บรกิารดว้ยบตัรที่ไมผ่่านเครือ่งรบับตัรไดไ้มเ่กิน 20,000 บาทตอ่รายการ และไมเ่กิน 300,000 
บาทตอ่เดือน 

2.1.3.5.3 รา้นคา้สามารถรบัช าระค่าสินคา้/บริการดว้ยบตัรที่ผ่านเครื่องรบับตัรไดไ้ม่เกิน 20,000 บาทต่อรายการ และไม่เกิน 300,000 
บาทตอ่เดือน 

2.1.3.5.4 รา้นคา้สามารถรบัช าระคา่สินคา้/บรกิารดว้ย K Point ตอ่รายการไดต้ามเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด 
2.1.3.6 รา้นคา้จะตอ้งสง่ค าขอโอนยอดเงินการรบัช าระคา่สินคา้/บรกิาร ตามเง่ือนไขที่ระบใุน “ตำรำง Settlement”  
2.1.3.7 รา้นคา้สามารถก าหนดคา่ในเครือ่งโทรศพัทเ์คลื่อนที่และ/หรอืแท็บเล็ตและ/หรืออปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์ใหย้ินยอมเปิดเผยพิกัดในการใช้

บรกิาร เพื่อประโยชนข์องรา้นคา้ในดา้นความปลอดภยั 
2.1.3.8 รา้นคา้ยินยอมช าระค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ตจากการใชบ้ริการนี ้นอกเหนือจากการใชบ้ริการตามปกติ (Air Time) โดย 

กรณีที่เป็นโทรศพัทเ์คลื่อนที่และ/หรอืแท็บเล็ตและ/หรอือปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสแ์บบจา่ยรายเดือน (Post-paid) รา้นคา้สามารถตรวจสอบยอดคา่ธรรมเนียมได้
จากใบแจง้หนี ้(Statement) ของผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ส่วนกรณีโทรศพัทเ์คลื่อนที่และ/หรือแท็บเล็ตและ/หรืออปุกรณ์ อิเล็กทรอนิกสแ์บบ 
เติมเงิน (Pre-paid) รา้นคา้สามารถตรวจสอบยอดคา่ธรรมเนียมไดจ้ากผูใ้หบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

2.1.3.9 รา้นคา้จะไดร้บัหลกัฐานการท ารายการช าระคา่สินคา้/บริการ และ/หรอืขอ้มลูการโอนเงิน ผ่านทางบรกิาร K SHOP 
2.1.3.10 กรณีรา้นคา้ใชบ้ริการจัดส่ง (Service Delivery) ผ่านบริการ K SHOP รา้นคา้ตกลงยินยอมและปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไข

ดงัตอ่ไปนี ้
2.1.3.10.1 รา้นคา้ตกลงยินยอมว่า ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการจดัสง่ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกับการสมคัรใชบ้ริการและขอ้มลูการจดัสง่

สินคา้ใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการจดัหาผูข้นสง่ และ/หรือผูข้นสง่ (ซึ่งต่อไปนีจ้ะรวมเรียกวา่ “ผู้ขนส่ง”) เท่านัน้ โดยธนาคารไม่ไดเ้ป็นผูข้นสง่สินคา้ใหแ้ก่รา้นคา้/ผู้ช  าระ
เงินแตอ่ยา่งใด รวมทัง้ไมไ่ดเ้ป็นผูร้บัสมคัรใชบ้ริการ ผูท้วงถาม และ/หรอืเรยีกใหร้า้นคา้/ผูช้  าระเงินช าระค่าบริการ คา่ใชจ้า่ย หรอืเงินใดๆ ในการจดัสง่สินคา้
ใหแ้ก่ หรอืแทนผูข้นสง่ โดยรา้นคา้ตกลงยินยอมวา่ การสมคัรใชบ้รกิารระหว่างรา้นคา้และผูข้นส่ง เง่ือนไขการจดัส่งสินคา้ รวมทัง้อตัราคา่บริการและวิธีการ
ช าระคา่บรกิาร คา่ใชจ้า่ย หรอืเงินใดๆ ในการจดัสง่สินคา้ เป็นไปตามที่รา้นคา้ไดต้กลงไวก้ับผูข้นสง่ ทัง้นี ้รา้นคา้จะตอ้งศกึษาเงื่อนไขการจดัส่งสินคา้ไดจ้าก
เว็บไซตแ์ละ/หรอืชอ่งทางอ่ืนๆ ที่ผูข้นสง่ก าหนด 

2.1.3.10.2  รา้นคา้จะตอ้งแจง้ขอ้มลูและรายละเอียดต่างๆ ตามที่ธนาคารก าหนด ผ่านบริการ K SHOP ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ  ากัดเพียง) 
ประเภทและราคาของสินคา้ที่จะจดัส่ง ชื่อ-ที่อยู่และรายละเอียดของผูช้  าระเงิน ชื่อ-ที่อยู่และรายละเอียดของรา้นคา้ โดยรา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคาร
เปิดเผยขอ้มลูและรายละเอียดดังกล่าวใหแ้ก่ผูข้นส่ง เพื่อใชส้  าหรบัการด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการจดัส่งสินคา้ ซึ่งรวมถึงการออกใบเสร็จรบัเงิน/
ใบก ากบัภาษีใหแ้ก่รา้นคา้ ทัง้นี ้เม่ือรา้นคา้ไดแ้จง้ยืนยนัขอ้มลูและรายละเอียดดงักลา่วผ่านบรกิาร K SHOP แลว้ หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะแกไ้ข และ/
หรอืเปลี่ยนแปลงขอ้มลูและรายละเอียดใดๆ รา้นคา้จะตอ้งติดตอ่ไปยงัผูข้นสง่โดยตรง รา้นคา้ไมส่ามารถด าเนินการผ่านบรกิาร K SHOP หรอืธนาคารได ้

2.1.3.10.3  หากผูข้นส่งไม่สามารถจดัส่งสินคา้ไปยงัผูช้  าระเงินไดต้ามเงื่อนไขที่ไดต้กลงไวก้ับรา้นคา้ หรือในกรณีที่รา้นคา้มีขอ้โตแ้ยง้
เก่ียวกับการจดัสง่สินคา้ของผูข้นสง่ หรือมีขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกับคา่บรกิาร ค่าใชจ้่าย หรือเงินใดๆ ในการจดัส่งสินคา้ รา้นคา้ตกลงจะด าเนินการตรวจสอบและ/
หรือโตแ้ยง้กับผูข้นส่งเองโดยตรง โดยรา้นคา้ขอรบัรองว่าจะไม่กระท าการใดๆ อนัมีผลใหธ้นาคารตอ้งเขา้ไปมีส่วนรว่มใดๆ ในขอ้พิพาทระหว่ างรา้นคา้กับ 
ผูข้นส่ง และ/หรือบุคคลภายนอก และหากรา้นคา้มีขอ้ต่อสู ้และ/หรือสิทธิเรียกรอ้งใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกันเองกับผูข้นส่ง และ/หรือบุคคลภายนอก เป็น 
อีกสว่นหนึ่งตา่งหาก 

2.1.3.10.4 กรณีรา้นคา้สมคัรบรกิารช าระคา่สินคา้/บรกิารผ่านการหกับญัชีอตัโนมตัิ (Online Direct Debit) ตามขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนด 
รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารด าเนินการหักเงินจากบญัชีเงินฝากตามที่รา้นคา้ระบุในบริการรบัช าระค่าสินคา้/บริการผ่านการหักบญัชีอัตโนมัติ (Online 
Direct Debit) เพื่อช  าระคา่บรกิาร คา่ใชจ้า่ย หรอืเงินใดๆ ในการจดัสง่สินคา้ ใหแ้ก่ผูข้นสง่ตามค าสั่งที่รา้นคา้สง่ผ่านบรกิาร K SHOP 

2.1.3.11 การประชาสมัพนัธ ์และ/หรอืการจดัรายการสง่เสริมการขาย 
2.1.3.11.1 การประชาสมัพนัธ ์และ/หรอืจดัรายการสง่เสรมิการขายผ่านบริการ K SHOP 

(1) รา้นคา้สามารถประชาสัมพันธ์และ/หรือจัดรายการส่งเสริมการขายสินคา้/บริการของรา้นคา้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ  ากัดเพียง)  
การสะสมคะแนน การสะสมแสตมป์ โดยก าหนดเงื่อนไขและสิทธิประโยชนผ์่านบรกิาร K SHOP ไดท้กุเม่ือดว้ยตนเองตามขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนด 

(2) รา้นคา้สามารถแกไ้ข/เปลี่ยนแปลง รายการ/เงื่อนไข/รายละเอียดการประชาสมัพนัธแ์ละ/หรือรายการส่งเสริมการขายภายใต  ้
ขอ้ 2.1.3.11.1 นีไ้ดท้กุเม่ือดว้ยตนเองผ่านบริการ K SHOP โดยจะตอ้งไม่มีผลใหส้ิทธิประโยชนท์ี่ผูช้  าระเงินจะไดร้บัลดลง เช่น การปรบัลดระยะเวลาส่งเสริมการ
ขาย/ส่วนลด การก าหนดเพิ่มจ านวนคะแนน/แสตมป์ส าหรับการแลกของรางวัลในแต่ละครัง้ หากรา้นคา้ประสงคจ์ะแก้ไข/เปลี่ยนแปลง รายการ/เงื่อน ไข/
รายละเอียดการประชาสมัพนัธแ์ละ/หรือรายการส่งเสริมการขายที่มีผลใหส้ิทธิประโยชนท์ี่ผูช้  าระเงินจะไดร้บัลดลง รา้นคา้จะตอ้งยกเลิกรายการประชาสัมพันธ์
และ/หรอืรายการสง่เสรมิการขายรายการนัน้เทา่นัน้ 
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(3) กรณีที่รา้นคา้ประสงคจ์ะยกเลิก รายการ/เงื่อนไข/รายละเอียดการประชาสัมพันธ์และ/หรือรายการส่งเสริมการขายภายใต  ้
ขอ้ 2.1.3.11.1 แต่ละรายการก่อนครบก าหนด หรือยกเลิกกรณีที่ไม่ไดก้  าหนดระยะเวลาไว ้รา้นคา้สามารถด าเนินการผ่านบริการ K SHOP ไดท้กุเม่ือดว้ยตนเอง 
ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั  

2.1.3.11.2 การประชาสมัพนัธ ์และ/หรอืจดัรายการสง่เสรมิการขายบนแพลตฟอรม์อิเล็กทรอนิกสข์องธนาคาร 
(1) รา้นค้าสามารถประชาสัมพันธ์ และ/หรือจัดรายการส่งเสริมการขายสินค้า/บริการของร้านค้า บนแพลตฟอร์ม

อิเล็กทรอนิกสข์องธนาคาร (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ “แพลตฟอรม์อิเล็กทรอนิกส”์) ซึง่รวมถึง (แตไ่มจ่  ากดัเพียง) แพลตฟอรม์ Seller Center ซึง่เป็นอยูภ่ายใต้
บรกิาร K PLUS MARKET 

(2) เม่ือรา้นคา้ไดร้บัการอนมุตัิจากธนาคารแลว้ ธนาคารจะจดัสง่เครื่องมือโอนเงิน ไปยงั E-Mail Address ที่รา้นคา้ไดแ้จง้ไว้
ต่อธนาคารในการสมคัรบริการ K SHOP ซึ่งรา้นคา้จะตอ้งใชเ้ครื่องมือโอนเงินในการ Log in เขา้สู่ https://www.kplusmarket.com หรอืเว็บไซตอ่ื์นตามที่
ธนาคารก าหนด และ/หรือเพื่อใชบ้ริการตา่งๆ ตามที่ธนาคารก าหนด ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ  ากัดเพียง) การอพัโหลดรายละเอียดของสินคา้/บริการ เช่น รูปภาพ 
ราคาคา่สินคา้/บรกิาร ระยะเวลาของการจดัรายการสง่เสรมิการขาย และ/หรอืสิทธิประโยชนอ่ื์นๆ เป็นตน้ การจดัการรา้นคา้ การจดัการรายการสินคา้/บรกิาร 
ทัง้นี ้เงื่อนไขอ่ืนๆ เก่ียวกบัการใชเ้ครือ่งมือโอนเงิน เป็นไปตามเง่ือนไขเก่ียวกบัเครือ่งมือโอนเงินตามที่ระบใุนขอ้ตกลงฯ ฉบบันี  ้

(3) รา้นคา้สามารถอพัโหลด/แกไ้ข/เปลี่ยนแปลง รายการ/เงื่อนไข/รายละเอียดการประชาสมัพนัธแ์ละ/หรือรายการส่งเสริมการขาย
สินคา้/บรกิารของรา้นคา้บนแพลตฟอรม์อิเล็กทรอนิกสไ์ดด้ว้ยตนเอง ผ่าน https://www.kplusmarket.com หรอืเว็บไซตอ่ื์นตามที่ธนาคารก าหนด โดยใชเ้ครือ่งมือ
โอนเงินภายใตเ้งื่อนไขที่ระบุในขอ้ 2.1.3.11.2 (2) ขา้งตน้ หรอืด  าเนินการผ่านบรกิาร K SHOP โดยรา้นคา้จะตอ้งด าเนินการอพัโหลด/แกไ้ข/เปลี่ยนแปลง รายการ/
เง่ือนไข/รายละเอียดการประชาสัมพันธ์และ/หรือรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 5 วันท าการของธนาคารก่อนวันที่รายการ/เงื่อนไข/
รายละเอียดดงักลา่วมีผล เพื่อใหธ้นาคารพิจารณา 

กรณีรา้นคา้มอบหมายใหธ้นาคารเป็นผูด้  าเนินการดังกล่าว และ/หรือเป็นผูจ้ัดการรายการสินคา้/บริการ และ/หรือจัดการ
รา้นคา้ บนแพลตฟอรม์อิเล็กทรอนิกสแ์ทนรา้นคา้ รา้นคา้จะตอ้งจดัส่งขอ้มลูและ/หรือรายละเอียดต่างๆ มายงัธนาคาร ผ่านช่องทางที่ธนาคารก าหนด ล่วงหนา้ 
ไมน่อ้ยกวา่ 5 วนัท าการของธนาคารก่อนวนัที่รายการ/เงื่อนไข/รายละเอียดดงักลา่วมีผล เพื่อใหธ้นาคารพิจารณา 

(4) รา้นคา้สามารถยกเลิก รายการ/เงื่อนไข/รายละเอียดการประชาสมัพนัธแ์ละ/หรือจดัรายการส่งเสริมการขายสินคา้/บริการแต่ละ
รายการก่อนครบก าหนด หรอืยกเลิกกรณีที่ไมไ่ดก้  าหนดระยะเวลารายการสง่เสริมการขายไว ้ผ่าน https://www.kplusmarket.com หรอืเว็บไซตอ่ื์นตามที่ธนาคาร
ก าหนด โดยใชเ้ครือ่งมือโอนเงินภายใตเ้งื่อนไขที่ระบใุนขอ้ 2.1.3.11.2 (2) ขา้งตน้ หรอืด  าเนินการผ่านบรกิาร K SHOP ไดท้กุเม่ือดว้ยตนเอง 

กรณีรา้นคา้มอบหมายใหธ้นาคารเป็นผูด้  าเนินการดงักล่าวแทนรา้นคา้ รา้นคา้จะตอ้งแจง้ขอ้มลูและ/หรือรายละเอียดต่างๆ 
มายงัธนาคาร ผ่านช่องทางที่ธนาคารก าหนด ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 5 วนัท าการของธนาคารก่อนวนัที่รายการ/เงื่อนไข/รายละเอียดดงักล่าวมีผล เพื่อใหธ้นาคาร
พิจารณา 

2.1.3.11.3 รา้นคา้ตกลงยอมรบัว่า รายการ/เงื่อนไข/รายละเอียดการประชาสัมพนัธ ์และ/หรือจดัรายการส่งเสริมการขายสินคา้/บริการของ
รา้นคา้ จะตอ้งเป็นไปตามที่ธนาคารเห็นชอบ และ/หรอืตามที่ไดร้บัอนญุาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

2.2 ในกรณีที่รา้นคา้มีความประสงคท์ี่จะใชบ้ริการช่องทางการเชื่อมต่อ (API) หรือชื่ออ่ืนที่ธนาคารพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารเห็นสมควร  
(ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “บริกำร API”) ของธนาคาร เพื่อเชื่อมต่ออปุกรณ/์ช่องทางการรบัช าระค่าสินคา้/บริการของรา้นคา้เขา้กับระบบของธนาคาร ใหส้ามารถ
รองรบัการรบัช าระคา่สินคา้/บรกิารจากผูช้  าระเงิน รา้นคา้ตกลงดงันี ้

2.2.1 รา้นคา้ตกลงพฒันาและด ารงการเชื่อมต่ออปุกรณ/์ช่องทางการรบัช าระคา่สินคา้/บรกิารของรา้นคา้เขา้กบัระบบของธนาคาร ตามรูปแบบและวิธีที่
ธนาคารก าหนด โดยรา้นคา้ตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เกิดจากการพัฒนาและเชื่อมต่อระบบดงักล่าว รวมถึงค่าใชจ้่ายในการบริหารจดัการระบบ
ภายในของรา้นคา้เองทัง้สิน้ 

2.2.2 รา้นคา้สามารถใชบ้รกิาร API โดยมีรูปแบบการเชื่อมตอ่ดงัตอ่ไปนี ้
2.2.2.1 บรกิาร API เพื่อการท ารายการรบัช าระคา่สินคา้/บรกิาร 

(1) รา้นคา้สามารถใชบ้ริการ API เพื่อรบัช าระค่าสินคา้/บริการจากผูช้  าระเงินที่ช  าระเงินดว้ยเครื่องมือการช าระเงินต่างๆ แทนการช าระเงิน
ดว้ยเงินสด 

(2) กรณีรา้นคา้เป็นผูส้รา้งรหสัช าระเงินส าหรบัการท ารายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ รา้นคา้จะตอ้งส่งขอ้มลูการช าระค่าสินคา้/บริการ  
ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ  ากัดเพียง) จ  านวนเงิน และ Order Reference ตามรายละเอียดและขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนดมายังธนาคารผ่านบริการ API เพ่ือใหธ้นาคาร
ก าหนดค่าการสรา้งรหัสช าระเงินตามขอ้มลูและรายละเอียดที่รา้นคา้แจง้นั้น และส่งใหแ้ก่รา้นคา้ตามขั้นตอนที่ธนาคารก าหนด ผ่านบริการ API ไปยัง URL 
Callback และ IP Address เพื่อใหร้า้นคา้สรา้งรหสัช าระเงินส  าหรบัใหผู้ช้  าระเงินสแกนเพื่อท ารายการรบัช าระคา่สินคา้/บรกิาร 

กรณีผูช้  าระเงินเป็นผูส้รา้งรหสัช าระเงินส าหรบัการท ารายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ รา้นคา้ตอ้งแจง้ราคาค่าสินคา้/บริการที่ผูช้  าระเงิน
จะตอ้งช าระใหผู้ช้  าระเงินทราบอยา่งชดัเจน และด าเนินการใหผู้ช้  าระเงินตอ้งแสดงรหสัช าระเงินของผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงิน ที่ระบบการรบัช าระเงินของ

https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kplusmarket.com&data=02%7C01%7Ckitiya.s%40kasikornbank.com%7C9d64b491a9e44b6537ab08d62a8d22b3%7C8e11df9f4615434fa6c68a0cb4ffeb6c%7C0%7C0%7C636743182988216935&sdata=KSjJgwm9pBt0I4ZgXXoMwt3zMDIadVtKph5DkPGuUJs%3D&reserved=0
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ธนาคารรองรบัใหส้ามารถช าระเงินได ้เพื่อใหร้า้นคา้ใชอ้ปุกรณก์ารรบัช าระเงินของรา้นคา้สแกนรหสัช าระเงิน และรา้นคา้จะตอ้งส่งขอ้มลูการช าระคา่สินคา้/บริการ 
ซึง่รวมถึง (แตไ่มจ่  ากดัเพียง) จ  านวนเงิน และ Order Reference ตามรายละเอียดและขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนดมายงัธนาคารผ่านบรกิาร API 

2.2.2.2 บรกิาร API ยกเลิกรหสัช าระเงิน (Cancel) 
        กรณีรา้นคา้เป็นผูส้รา้งรหสัช าระเงินส  าหรบัการท ารายการรบัช าระคา่สินคา้/บรกิาร เม่ือรา้นคา้สรา้งรหสัช าระเงินแลว้ หากผูช้  าระเงินยงัไม่ท  า

รายการช าระค่าสินคา้/บริการ รา้นคา้สามารถส่งค  าสั่งยกเลิกรหสัช าระเงิน (Cancel) ตามรายละเอียดและขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนดมายงัธนาคารผ่านบริการ API 
เม่ือธนาคารไดร้บัค  าสั่งยกเลิกรหสัช าระเงิน (Cancel) ดงักลา่วแลว้ ธนาคารจะด าเนินการยกเลิกและแจง้ผลการด าเนินการใหแ้ก่รา้นคา้ผ่านบรกิาร API ไปยงั URL 
Callback และ IP Address ตามที่ระบใุนใบสมคัรฯ 

2.2.2.3 บรกิาร API ยกเลิกรายการช าระคา่สินคา้/บรกิาร (Void)  
 รา้นคา้ตกลงวา่ หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะ Void รา้นคา้จะตอ้งส่งค  าสั่ง Void ภายใตเ้งื่อนไขที่ระบใุนขอ้ตกลงฯ ฉบบันีม้ายงัธนาคารผ่าน

บรกิาร API เม่ือธนาคารไดร้บัค  าสั่ง Void ดงักลา่วแลว้ ธนาคารจะท าการ Void และโอนเงินจ านวนเดียวกนันัน้คืนใหแ้ก่ผูช้  าระเงินต่อไป โดยธนาคารจะแจง้ผลการ
ด าเนินการใหแ้ก่รา้นคา้ผ่านบรกิาร API ไปยงั URL CallBack และ IP Address ตามที่ระบใุนใบสมคัรฯ 

2.2.2.4 บรกิาร API แจง้รายการ (Notification)  
 เม่ือผูช้  าระเงินท ารายการช าระคา่สินคา้/บริการในแตล่ะครัง้ ธนาคารจะแจง้ผลการท ารายการรบัช าระคา่สินคา้/บริการ ส  าเรจ็/ไมส่  าเร็จ ใหแ้ก่

รา้นคา้ผ่านบรกิาร API ไปยงั URL Callback และ IP Address ตามที่ระบใุนใบสมคัรฯ 
2.2.2.5 บรกิาร API รายงาน ณ สิน้วนั (Report) 
 เม่ือผูช้  าระเงินท ารายการช าระคา่สินคา้/บริการเรียบรอ้ยแลว้ ธนาคารจะสง่รายงานรายการรบัช าระคา่สินคา้/บรกิาร ใหแ้ก่รา้นคา้ผ่านบริการ 

API ไปยงั IP Address ตามที่ระบใุนใบสมคัรฯ ภายในวนัถดัไป 
2.2.2.6 บรกิาร API เพื่อการตรวจสอบสถานะรายการรบัช าระคา่สินคา้/บรกิาร   
 กรณีที่รา้นคา้มีความประสงคจ์ะตรวจสอบสถานะรายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ รา้นคา้สามารถแจง้ค  าสั่งขอตรวจสอบตามรายละเอียด

และขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนดมายงัธนาคารผ่านบริการ API เม่ือธนาคารไดร้บัค  าสั่งตรวจสอบดงักลา่วแลว้ ธนาคารจะแจง้สถานะรายการรบัช าระคา่สินคา้/บริการ
ใหแ้ก่รา้นคา้ผ่านบรกิาร API ไปยงั URL Callback และ IP Address ตามที่ระบใุนใบสมคัรฯ 

2.2.2.7 บรกิาร API เพื่อการสง่ค  าสั่งขอโอนยอดเงินรวมจากการรบัช าระคา่สินคา้/บรกิาร  
รา้นคา้สามารถสง่ค  าสั่งขอโอนยอดเงินรวมจากการรบัช าระค่าสินคา้/บรกิารผ่านบริการ API โดยมีวิธีการและรายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุใน

ตาราง “Settlement” และตามเงื่อนไขที่ระบใุนขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้  
2.2.2.8 บริการอ่ืนๆ ตามที่ธนาคารจะเปิดใหบ้ริการ ภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนดและแจง้ใหร้า้นคา้ทราบผ่านช่องทางต่างๆ เป็น

คราวๆ ไป  
2.2.3 รา้นคา้ยอมรบัว่า ขอ้มลูรา้นคา้ที่รา้นคา้ตัง้ค่า และ/หรือที่น  าเขา้สู่ระบบใดๆ ใหแ้สดงผลในส่วนของขอ้มลูส่วนตวัของรา้นคา้ และในส่วนของพืน้หลัง

หนา้จอการท างาน ไม่ว่ารา้นคา้จะด าเนินการเอง หรือมอบหมายใหธ้นาคารเป็นผูด้  าเนินการแทน รา้นคา้รบัรองว่ารา้นคา้มีสิทธิโดยชอบในการใชแ้ละน าขอ้มลู
รา้นคา้เขา้สูบ่รกิาร API และรบัรองวา่ขอ้มลูรา้นคา้ดงักลา่ว ไมมี่ลกัษณะ หรอืก่อใหเ้กิดภาพ สญัลกัษณ ์หรอืเครือ่งหมายที่ผิดกฎหมาย และ/หรอืเขา้ลกัษณะตาม
ตวัอยา่ง ดงัตอ่ไปนี ้

2.2.3.1 ไมไ่ดร้บัความยินยอมจากเจา้ของลิขสิทธ์ิ หรอืเจา้ของทรพัยส์ินทางปัญญา  
2.2.3.2 ไมไ่ดร้บัความยินยอมจากบคุคลในภาพ หรอืภาพสว่นบคุคล 
2.2.3.3 ก่อใหเ้กิดความแตกแยก หรอืมีประเด็นทางการเมือง  
2.2.3.4 ไมส่ภุาพ ไมเ่หมาะสม หรอืยั่วยวน ลามกอนาจาร  
2.2.3.5 รูปภาพดารานกัแสดง นกัดนตร ีบคุคลผูมี้ชื่อเสียง หรอืนกักีฬา เวน้แตเ่ป็นบคุคลที่ท  างานใหก้บัโปรแกรม Co-branding ที่ไดร้บัอนญุาตแลว้ 
2.2.3.6 ขดัตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชนหรือทางวฒันธรรมหรอืศาสนา 
2.2.3.7 เก่ียวขอ้งการการพนนั เครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์กุประเภทและบหุรี ่ 
2.2.3.8 เครือ่งหมายสญัลกัษณป์ระเทศ พระบรมฉายาลกัษณห์รอืพระบรมสาทิสลกัษณข์องพระมหากษัตรยิ ์และพระราชินีหรอืราชวงศ ์ 
2.2.3.9 เครือ่งหมายของหน่วยราชการตา่งๆ  
        ธนาคารมีสิทธิตรวจสอบ และ/หรือรอ้งขอขอ้มลู/เอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมที่รบัรองว่ารา้นคา้มีสิทธิใชแ้ละน าขอ้มลูรา้นคา้เขา้สู่บริการ API 

และ/หรือไม่มีลกัษณะ หรือก่อใหเ้กิดภาพ สญัลกัษณ ์หรือเครื่องหมายที่ผิดกฎหมาย หรือเขา้ลกัษณะตามตัวอย่างขา้งตน้ โดยรา้นคา้จะจดัส่งขอ้มลู/เอกสาร
หลกัฐานดงักลา่วใหแ้ก่ธนาคารตามที่รอ้งขอทนัที ทัง้นี ้ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ธนาคารมีสิทธิที่จะด าเนินการใดๆ ใหมี้การลบขอ้มลูรา้นคา้ออกจากบรกิาร API  หาก
เกิดความเสียหายใดๆ จากการใชแ้ละน าขอ้มลูรา้นคา้เขา้สูบ่รกิาร API รา้นตกลงรบัผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้หมด โดยธนาคารไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ 
ในการกระท าผิดดงักลา่ว และหากธนาคารไดร้บัความเสียหายใดๆ รา้นคา้ตกลงชดใชค้า่เสียหายที่เกิดขึน้ใหแ้ก่ธนาคารจนครบถว้น 



 

9930048-12-22  V.LG 19/12/22 (19/12/22) 
(v9e/0219/KB989/0820) 16/33 

2.3 ในกรณีที่รา้นคา้มีความประสงคท์ี่จะใชบ้ริการช่องทางการเชื่ อมต่อ (API) หรือชื่ออ่ืนที่ธนาคารพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารเห็นสมควร  
(ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “บริกำร API”) ของธนาคาร เพื่อเชื่อมต่ออปุกรณ/์ช่องทางการรบัช าระค่าสินคา้/บริการของรา้นคา้เขา้กับระบบของธนาคาร ใหส้ามารถ
รองรบัการรบัช าระคา่สินคา้/บรกิารจากผูช้  าระเงิน ผ่านผูใ้หบ้รกิารระบบจดัการธุรกิจ ซึง่รวมถึง (แตไ่มจ่  ากดัเพียง) ระบบจดัการรา้นคา้ (Point of Sale) ระบบการ
จดัการโลจิสติกส ์(Logistics) ระบบการจดัการจดัเก็บสินคา้ (Warehouse Management) ระบบการจดัการสินคา้ (Stock Management) (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า  
“ผู้ใหบ้ริกำรระบบจัดกำร”) รา้นคา้ตกลงดงันี ้

2.3.1 รา้นคา้ตกลงพฒันาและด ารงการเชื่อมต่ออปุกรณ/์ช่องทางการรบัช าระคา่สินคา้/บริการของรา้นคา้เขา้กบัระบบของผูใ้หบ้รกิารระบบจดัการ โดยรา้นคา้
ตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ที่เกิดจากการพฒันาและเชื่อมตอ่ระบบดงักลา่ว รวมถึงคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการระบบภายในของฝ่ายตนเองทัง้สิน้ 

2.3.2 รา้นคา้สามารถใชบ้รกิาร API โดยมีรูปแบบการเชื่อมตอ่ดงัตอ่ไปนี ้
2.3.2.1 บรกิาร API เพื่อการท ารายการรบัช าระคา่สินคา้/บรกิาร 
               (1) รา้นคา้สามารถใชบ้ริการ API เพื่อรบัช าระค่าสินคา้/บริการจากผูช้  าระเงินที่ช  าระเงินดว้ยเครื่องมือการช าระเงินตา่งๆ แทนการ

ช าระเงินดว้ยเงินสด 
 (2) กรณีรา้นคา้เป็นผูส้รา้งรหสัช าระเงินส  าหรบัการท ารายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ รา้นคา้จะตอ้งส่งขอ้มลูการช าระค่า

สินคา้/บรกิาร ซึง่รวมถึง (แตไ่มจ่  ากดัเพียง) จ  านวนเงิน และ Order Reference ตามรายละเอียดและขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนดไปยงัผูใ้หบ้รกิารระบบจัดการ 
เพื่อใหผู้ใ้หบ้ริการระบบจดัการสง่ขอ้มลูและรายละเอียดการช าระคา่สินคา้/บริการดงักลา่วมายงัธนาคารผ่านบริการ  API จากนัน้ธนาคารจะก าหนดคา่การ
สรา้งรหสัช าระเงินตามขอ้มลูและรายละเอียดที่แจง้นัน้ และส่งผ่านบริการ API ไปยงั IP Address ตามที่ระบุในใบสมคัรฯ เพื่อใหผู้ใ้หบ้ริการระบบจดัการ
สรา้งรหสัช าระเงินส  าหรบัใหผู้ช้  าระเงินสแกนเพ่ือท ารายการรบัช าระคา่สินคา้/บรกิาร  

  กรณีผูช้  าระเงินเป็นผูส้รา้งรหสัช าระเงินส  าหรบัการท ารายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ รา้นคา้ตอ้งแจง้ราคาค่าสินคา้/
บรกิารที่ผูช้  าระเงินจะตอ้งช าระใหผู้ช้  าระเงินทราบอยา่งชดัเจน และด าเนินการใหผู้ช้  าระเงินแสดงรหสัช าระเงินของผูใ้หบ้ริการเครือ่งมือการช าระเงิน ที่ระบบ
การรบัช าระเงินของธนาคารรองรบัใหส้ามารถช าระเงินได ้เพ่ือใหร้า้นคา้ใชอ้ปุกรณก์ารรบัช าระเงินของรา้นคา้สแกนรหสัช าระเงิน และรา้นคา้จะตอ้งสง่ขอ้มลู
การช าระคา่สินคา้/บริการ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ  ากัดเพียง) จ  านวนเงิน และ Order Reference ตามรายละเอียดและขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนดไปยงัผูใ้หบ้รกิาร
ระบบจดัการ เพื่อใหผู้ใ้หบ้รกิารระบบจดัการส่งขอ้มลูและรายละเอียดการช าระคา่สินคา้/บรกิารดงักลา่วมายงัธนาคารผ่านบรกิาร API 

2.3.2.2 บรกิาร API ยกเลิกรหสัช าระเงิน (Cancel) 
 เม่ือผูใ้หบ้ริการระบบจดัการสรา้งรหสัช าระเงินส  าหรบัการท ารายการรบัช าระคา่สินคา้/บริการแลว้ หากผูช้  าระเงินยงัไม่ท  ารายการช าระ

ค่าสินคา้/บริการ รา้นคา้สามารถส่งค  าสั่งยกเลิกรหัสช าระเงิน (Cancel) ไปยังผูใ้หบ้ริการระบบจัดการ จากนั้น ผูใ้หบ้ริการระบบจัดการจะเป็นผูส้่งค  าสั่ง
ยกเลิกรหสัช าระเงิน (Cancel) ตามรายละเอียดและขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนดมายงัธนาคารผ่านบริการ API เม่ือธนาคารไดร้บัค  าสั่งยกเลิกรหัสช าระเงิน 
(Cancel) ดงักล่าวแลว้ ธนาคารจะด าเนินการยกเลิกรายการช าระสินคา้/บรกิารและแจง้ผลการด าเนินการ ผ่านบรกิาร API ไปยงั IP Address ตามที่ระบใุน
ใบสมคัรฯ 

2.3.2.3 บรกิาร API ยกเลิกรายการช าระคา่สินคา้/บรกิาร (Void)  
 รา้นคา้ตกลงวา่ หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะ Void รา้นคา้จะตอ้งส่งค าสั่ง Void ไปยงัผูใ้หบ้ริการระบบจดัการ จากนัน้ ผูใ้หบ้ริการระบบ

จดัการจะเป็นผูส้ง่ค  าสั่ง Void ภายใตเ้ง่ือนไขที่ระบใุนขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้มายงัธนาคารผ่านบรกิาร API เม่ือธนาคารไดร้บัค  าสั่ง Void ดงักลา่วแลว้ ธนาคารจะ
ท าการ Void และโอนเงินจ านวนเดียวกนันัน้คืนใหแ้ก่ผูช้  าระเงินตอ่ไป โดยธนาคารจะแจง้ผลการด าเนินการ ผ่านบรกิาร API ไปยงั IP Address ตามที่ระบใุน
ใบสมคัรฯ 

2.3.2.4 บรกิาร API แจง้รายการ (Notification)  
 เม่ือผูช้  าระเงินท ารายการช าระค่าสินคา้/บริการในแตล่ะครัง้ ธนาคารจะแจง้ผลการท ารายการรบัช าระคา่สินคา้/บรกิาร ส  าเร็จ/ไมส่  าเรจ็ 

ผ่านบรกิาร API ไปยงั URL Callback และ IP Address ตามที่ระบใุนใบสมคัรฯ 
2.3.2.5 บรกิาร API รายงาน ณ สิน้วนั (Report) 

 เม่ือผูช้  าระเงินท ารายการช าระคา่สินคา้/บรกิารเรยีบรอ้ยแลว้ ธนาคารจะสง่รายงานรายการรบัช าระคา่สินคา้/บรกิาร ผ่านบรกิาร API ไป
ยงั IP Address ตามที่ระบใุนใบสมคัรฯ ภายในวนัถดัไป 

2.3.2.6 บรกิาร API เพ่ือการตรวจสอบสถานะรายการรบัช าระคา่สินคา้/บรกิาร   
 กรณีที่รา้นคา้มีความประสงคจ์ะตรวจสอบสถานะรายการรบัช าระคา่สนิคา้/บรกิาร รา้นคา้สามารถสง่ค าสั่งขอตรวจสอบไปยงัผูใ้หบ้ริการ

ระบบจดัการ จากนัน้ ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการจะเป็นผูส้่งค  าสั่งขอตรวจสอบตามรายละเอียดและขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนดมายงัธนาคารผ่านบริกา ร API  
เม่ือธนาคารไดร้บัค  าสั่งตรวจสอบดังกล่าวแลว้ ธนาคารจะแจง้สถานะรายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ ผ่านบริการ API ไปยงั IP Address ตามที่ระบุใน 
ใบสมคัรฯ    

2.3.2.7 บรกิาร API เพ่ือการสง่ค าสั่งขอโอนยอดเงินรวมจากการรบัช าระคา่สินคา้/บรกิาร  
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 รา้นคา้สามารถสง่ค  าสั่งขอโอนยอดเงินรวมจากการรบัช าระค่าสินคา้/บรกิาร ไปยงัผูใ้หบ้ริการระบบจดัการ จากนัน้ ผูใ้หบ้ริการระบบ
จดัการจะเป็นผูส้ง่ค  าสั่งขอโอนยอดเงินรวมดงักลา่วมายงัธนาคารผ่านบรกิาร API โดยมีวิธีการและรายละเอียดเป็นไปตามที่ระบใุนตาราง “Settlement” และ
ตามเง่ือนไขที่ระบใุนขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้

2.3.2.8 บริการอ่ืนๆ ตามที่ธนาคารจะเปิดใหบ้ริการ ภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนดและแจง้ใหร้า้นคา้ทราบผ่านช่องทางต่างๆ เป็น
คราวๆ ไป 

2.3.3 รา้นคา้รบัทราบและตกลงยินยอมวา่ กรณีการใชบ้รกิารภายใตใ้บสมคัรฯ และขอ้ตกลงฯ ฉบบันีมี้ขอ้ก าหนดใหร้า้นคา้ส่งค าสั่ง/ค  าขอ/รายละเอียด
ใดๆ ไปยงัผูใ้หบ้ริการระบบจดัการ และผูใ้หบ้ริการระบบจดัการเป็นผูส้่งค  าสั่ง/ค  าขอ/รายละเอียดดงักล่ าวมายงัธนาคารผ่านบริการ API แลว้ ธนาคารจะ
ด าเนินการตามค าสั่ง/ค  าขอ/รายละเอียด ภายหลังจากที่ไดร้บัค  าสั่ง/ค  าขอ/รายละเอียดจากผูใ้หบ้ริการระบบจัดการ ตามเงื่อนไขและระยะเวลาร ะบุใน
ขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้

2.3.4 รา้นคา้ยอมรบัว่า ขอ้มลูรา้นคา้ที่รา้นคา้ตัง้ค่า และ/หรือที่น  าเขา้สู่ระบบใดๆ ใหแ้สดงผลในส่วนของขอ้มลูส่วนตวัของรา้นคา้ และในส่วนของพืน้หลัง
หนา้จอการท างาน ไม่ว่ารา้นคา้จะด าเนินการเอง หรือมอบหมายใหธ้นาคารเป็นผูด้  าเนินการแทน รา้นคา้รบัรองว่ารา้นคา้มีสิทธิโดยชอบในการใชแ้ละน าขอ้มลู
รา้นคา้เขา้สูบ่รกิาร API และรบัรองวา่ขอ้มลูรา้นคา้ดงักลา่ว ไมมี่ลกัษณะ หรอืก่อใหเ้กิดภาพ สญัลกัษณ ์หรอืเครือ่งหมายที่ผิดกฎหมาย และ/หรอืเขา้ลกัษณะตาม
ตวัอยา่ง ดงัตอ่ไปนี ้

2.3.4.1 ไมไ่ดร้บัความยินยอมจากเจา้ของลิขสิทธ์ิ หรอืเจา้ของทรพัยส์ินทางปัญญา  
2.3.4.2 ไมไ่ดร้บัความยินยอมจากบคุคลในภาพ หรอืภาพสว่นบคุคล 
2.3.4.3 ก่อใหเ้กิดความแตกแยก หรอืมีประเด็นทางการเมือง  
2.3.4.4 ไมส่ภุาพ ไมเ่หมาะสม หรอืยั่วยวน ลามกอนาจาร  
2.3.4.5 รูปภาพดารานกัแสดง นกัดนตร ีบคุคลผูมี้ชื่อเสียง หรอืนกักีฬา เวน้แตเ่ป็นบคุคลที่ท  างานใหก้บัโปรแกรม Co-branding ที่ไดร้บัอนญุาตแลว้ 
2.3.4.6 ขดัตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชนหรือทางวฒันธรรมหรอืศาสนา 
2.3.4.7 เก่ียวขอ้งการการพนนั เครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์กุประเภทและบหุรี ่ 
2.3.4.8 เครือ่งหมายสญัลกัษณป์ระเทศ พระบรมฉายาลกัษณห์รอืพระบรมสาทิสลกัษณข์องพระมหากษัตรยิ ์และพระราชินีหรอืราชวงศ ์ 
2.3.4.9 เครือ่งหมายของหน่วยราชการตา่งๆ  
        ธนาคารมีสิทธิตรวจสอบ และ/หรือรอ้งขอขอ้มลู/เอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมที่รบัรองว่ารา้นคา้มีสิทธิใชแ้ละน าขอ้มลูรา้นคา้เขา้สู่บริการ API 

และ/หรือไม่มีลกัษณะ หรือก่อใหเ้กิดภาพ สญัลกัษณ ์หรือเครื่องหมายที่ผิดกฎหมาย หรือเขา้ลกัษณะตามตวัอย่างขา้งตน้ โดยรา้นคา้จะจดัส่งขอ้มลู/เอกสาร
หลกัฐานดงักลา่วใหแ้ก่ธนาคารตามที่รอ้งขอทนัที ทัง้นี ้ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ธนาคารมีสิทธิที่จะด าเนินการใดๆ ใหมี้การลบขอ้มลูรา้นคา้ออกจากบรกิาร API  หาก
เกิดความเสียหายใดๆ จากการใชแ้ละน าขอ้มลูรา้นคา้เขา้สูบ่รกิาร API รา้นคา้ตกลงรบัผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้หมด โดยธนาคารไมมี่สว่นเก่ียวขอ้งใดๆ 
ในการกระท าผิดดงักลา่ว และหากธนาคารไดร้บัความเสียหายใดๆ รา้นคา้ตกลงชดใชค้า่เสียหายที่เกิดขึน้ใหแ้ก่ธนาคารจนครบถว้น 
 2.4 ในกรณีที่รา้นคา้มีความประสงคท์ี่จะใชบ้รกิารช่องทางรบัช าระคา่สินคา้/บริการอ่ืน รา้นคา้ตกลงยินยอมปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารจะแจง้
ใหร้า้นคา้ทราบตอ่ไป 
 

ข้อตกลงเก่ียวกับกำรรับช ำระด้วยบัตร 
 
1. รา้นคา้จะตอ้งรบับตัรผ่านอปุกรณ/์ชอ่งทางตา่งๆ ตามที่ธนาคารก าหนดเทา่นัน้ ทัง้นี ้หา้มรา้นคา้รบับตัรผ่านเครือ่งรูดบตัร (IMPRINTER) โดยเด็ดขาด  
2. รา้นคา้ตกลงจะรบับตัร ซึง่มีลกัษณะตามที่ธนาคารไดแ้จง้ใหร้า้นคา้ทราบเป็นคราวๆ ที่ยงัไมห่มดอายทุกุใบ 
3. รา้นคา้สามารถรบัช าระคา่สินคา้/บรกิารดว้ยบตัร ตามเงื่อนไขที่ธนาคารก าหนด โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้ 

3.1 ใหผู้ช้  าระเงินรูดหรอืเสียบบตัรที่เครือ่งรบับตัร หรอื 
3.2 ใหผู้ช้  าระเงินแตะบตัรที่เครือ่งรบับตัร หรอื 
3.3 ผูช้  าระเงินแสดงขอ้มลูการช าระคา่สินคา้/บริการและแสดงรหสัช าระเงิน ที่ระบุขอ้มลูการช าระค่าสินคา้/บริการตามที่ธนาคารก าหนด เพื่อใหร้า้นคา้

อา่นรหสัช าระเงิน หรอื 
3.4 รา้นคา้แสดงขอ้มลูการช าระค่าสินคา้/บริการและแสดงรหสัช าระเงิน ที่ระบุขอ้มลูการช าระคา่สินคา้/บรกิารตามที่ธนาคารก าหนด เพื่อใหผู้ช้  าระเงิน

อา่นรหสัช าระเงิน 
3.5 ใหผู้ช้  าระเงินกรอกรายละเอียดค าสั่งซือ้สินคา้/บรกิารในแบบฟอรม์การสั่งซือ้และจดัสง่ใหแ้ก่รา้นคา้ผ่านช่องทางตา่งๆ ตามที่ธนาคารก าหนด 

4. กรณีการช าระคา่สินคา้/บรกิารดว้ยวิธีการตามข้อ 3.1 หรือข้อ 3.2 ของข้อตกลงเก่ียวกับกำรรับช ำระด้วยบัตรรา้นคา้จะตอ้งปฏิบตัิดงันี ้
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4.1 เม่ือผูช้  าระเงินแสดงบตัรเพ่ือช าระคา่สินคา้/บรกิาร รา้นคา้จะตอ้งตรวจสอบความถกูตอ้งสมบรูณข์องบตัรตามคูมื่อรา้นคา้รบับตัร และวิธีการรบับตัร
ตามคูมื่อการใชเ้ครือ่งอปุกรณก์ารรบับตัรที่ธนาคารมอบใหก้บัรา้นคา้ 

4.2 รา้นคา้จะตอ้งรบับตัรที่มี CHIP ปรากฏบนหนา้บตัรเทา่นัน้ (ยกเวน้บตัรที่ออกโดยธนาคารซึง่ไมไ่ดอ้อกในฐานะเป็นสมาชิกของบรษัิทบตัรเครดิต) 
4.3 ในการรบัช าระคา่สินคา้/บริการทกุครัง้ หากธนาคารก าหนดใหผู้ช้  าระเงินตอ้งกด PIN 4 หรือ 6 หลกั รา้นคา้จะตอ้งใหผู้ช้  าระเงินด าเนินการตามแบบ

และวิธีการที่ธนาคารก าหนด 
4.4 รา้นคา้จะตอ้งติดต่อธนาคารทนัที และตกลงที่จะปฏิบตัิต่อผูช้  าระเงินตามวิธีการที่ธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบต่อไป ก่อนที่จะรบัช าระคา่สินคา้/

บรกิารจากผูช้  าระเงิน ในกรณีที่ บตัรปรากฏใหเ้ห็นรอยแกไ้ขและ/หรอืขอ้ความใดๆ 
5. รา้นคา้จะตอ้งสง่ค  าขอโอนยอดเงินการรบับตัรของผูช้  าระเงินที่สั่งซือ้สินคา้/บริการจากรา้นคา้ทัง้หมดในแตล่ะวนั ผ่านเครื่องรบับตัรเขา้บญัชีกับธนาคาร
ภายในเวลา Cut-off time ที่ก  าหนดใน “ตำรำง Settlement” ในกรณีรา้นคา้รบัช าระคา่สินคา้/บริการผ่านเครื่อง EDC หากรา้นคา้ไม่ไดส้่งค  าขอโอนรายการ
เขา้บญัชีภายใน ระยะเวลา Cut-off time ดงักลา่ว ไมว่า่ดว้ยเหตใุดเกิน 3 (สาม) วนันบัจากวนัที่รา้นคา้ไดร้บัช  าระคา่สินคา้/บรกิาร รา้นคา้ยินยอมใหธ้นาคาร
น าเงินเขา้บญัชีเงินฝากใหแ้ก่รา้นคา้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารก าหนดไดท้นัที 
    หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะ Void รา้นคา้จะตอ้งด าเนินการก่อนการที่จะมีการส่งค  าขอโอนยอดเงินการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ และภายในเวลา  
Cut-off time ที่ก  าหนดใน “ตำรำง Settlement” หรอืก่อนที่เงินยงัไมถ่กูโอนเขา้บญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัรฯ (แลว้แตก่รณี) โดยรา้นคา้สามารถด าเนินการ
ผ่านช่องทางที่ธนาคารก าหนด เม่ือธนาคารไดร้บัค  าขอ Void ดงักล่าวแลว้ ธนาคารจะท าการ Void และโอนวงเงินจ านวนเดียวกันนัน้คืนใหแ้ก่ผูช้  าระเงิน
ต่อไป ทัง้นี ้หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะ Void ภายหลงัจากที่มีการการส่งค  าขอโอนยอดเงินการช าระค่าสินคา้/บริการ หรือ ภายหลงัเวลา Cut-off time 
(กรณีไมไ่ดส้ง่ค  าขอโอนยอดเงินการรบัช าระคา่สินคา้/บรกิาร) หรอืภายหลงัที่เงินถกูโอนเขา้บญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัรฯ แลว้ (แลว้แตก่รณี) หรอืในกรณีที่
รา้นคา้ยินยอมใหผู้ช้  าระเงิน Refund รา้นคา้ตกลงจะไม่คืนเป็นเงินสด เช็ค และ/หรือตราสารหนีอ่ื้น แก่ผูช้  าระเงิน แต่รา้นคา้ตกลงจะท าหนงัสือแจง้คืนตาม
แบบฟอรม์ที่ธนาคารก าหนด (CREDIT VOUCHER) ส่งใหแ้ก่ธนาคาร และรา้นคา้/เจา้ของบญัชียินยอมคืนเงินจ านวนดงักลา่ว ซึ่งธนาคารไดจ้่ายเงิน และ/
หรือน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากที่ระบุในใบสมคัรฯ ใหร้า้นคา้แลว้นัน้ใหแ้ก่ธนาคารเพื่อคืนเขา้บญัชีของผูช้  าระเงินได ้ทัง้นี ้รา้นคา้ต กลงว่า ธนาคารไม่ตอ้งคืน
คา่ธรรมเนียมที่ธนาคารเรยีกเก็บจากรา้นคา้ไวแ้ลว้แตป่ระการใด  
6. ทกุครัง้ที่รา้นคา้รบับัตรของ UnionPay และ/หรือ บตัรของ TPN รา้นคา้จะตอ้งใหผู้ช้  าระเงินกด PIN 4 หรือ 6 หลกั (ตามเงื่อนไขที่ธนาคารก าหนด) ลงบน
เครือ่งรบับตัร  
7. ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

7.1 รา้นคา้รบับตัรแลว้ ตอ่มาภายหลงัปรากฏวา่ บตัรนัน้เป็นบตัรปลอม 
7.2 กรณีธนาคารเห็นวา่มีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการใชแ้ละ/หรอืความสมบรูณข์องบตัร และ/หรอืตอ่มาไดต้รวจพบวา่มีการใชบ้ตัรโดยทจุรติ 
7.3 ผูร้บัปลายทางไดร้บัแต่ไม่ตรงตามก าหนดเวลา หรอืผูร้บัปลายทางไมไ่ดร้บัสินคา้และรา้นคา้ไม่มีใบตอบรบัมายืนยนั หรอืผูร้บัปลายทางไม่ไดร้บัสินคา้

ไมว่า่ดว้ยเหตปุระการใดก็ตาม 
7.4 รา้นคา้ไม่สามารถจัดหาหรือส่งสินคา้/บริการ และ/หรือสินคา้/บริการที่จัดหาหรือส่งเป็นสินคา้ /บริการดอ้ยคุณภาพ ช ารุดบกพร่อง ไม่ครบถว้น  

ไมถ่กูตอ้งตามวตัถปุระสงค ์หรอืไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงซือ้ขายสินคา้ระหวา่งรา้นคา้และผูช้  าระเงิน อนัเป็นเหตใุหผู้ช้  าระเงินปฏิเสธที่จะรบัสินคา้/บรกิาร และ
ตอ้งการยกเลิกขอ้ตกลงซือ้สินคา้/บรกิารดงักลา่ว 

7.5 ผูช้  าระเงินปฏิเสธรายการกันวงเงินในบตัรของผูช้  าระเงิน หรือปฏิเสธการหกัวงเงินที่กันไว ้หรือปฏิเสธว่าผูช้  าระเงินไม่ไดท้  ารายการช า ระค่าสินคา้/
บรกิาร หรอืรา้นคา้แจง้ใหธ้นาคารยกเลิกการกนัวงเงิน หรอืลว่งเลยระยะเวลากนัวงเงิน  

7.6 เหตอ่ืุนใดที่ธนาคารไมส่ามารถเรยีกเก็บเงินได ้หรอืเหตอ่ืุนใดที่ธนาคารจะตอ้งคืนเงิน/วงเงินใหแ้ก่ผูช้  าระเงิน 
รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารยกเลิกการกันวงเงินในบตัรของผูช้  าระเงิน และ/หรือปฏิเสธการจ่ายเงินหรือน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากที่ระบุในใบสมคัรฯ 

อยา่งไรก็ดี หากธนาคารเรยีกเก็บเงินจากผูช้  าระเงินและจา่ยเงินใหแ้ก่รา้นคา้หรือน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากดงักลา่วไปก่อนแลว้ ธนาคารจะคืนเงินใหแ้ก่ผูช้  าระ
เงินเต็มจ านวนที่ผูช้  าระเงินถกูเรยีกเก็บเงิน โดยรา้นคา้ตกลงจะคืนเงินเทา่กบัจ านวนเงินที่ธนาคารคืนใหแ้ก่ผูช้  าระเงินนัน้ใหก้บัธนาคาร พรอ้มทัง้ยินยอมเสีย
ดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 15 (สิบหา้) ตอ่ปี นบัตัง้แตว่นัที่ธนาคารจา่ยเงินใหแ้ก่รา้นคา้ หรอืน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากดงักลา่วจนกวา่จะช าระใหธ้นาคารเสรจ็สิน้ 

ทัง้นี ้หากรา้นคา้พิสจูนไ์ดว้า่ ผูช้  าระเงินเป็นผูส้ั่งซือ้สินคา้ หรอืเป็นผูข้อรบับรกิารจากรา้นคา้แลว้ รา้นคา้จะใชส้ิทธิเรยีกคืนจากผูช้  าระเงินในภายหลงั  
8. รา้นคา้จะตอ้งไม่จดัเก็บขอ้มลูหมายเลขบตัร วนัที่บตัรหมดอายขุองบตัร และรหสั CVV ของผูช้  าระเงิน ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ และรา้นคา้จะตอ้งระมดัระวงั
เก็บรกัษาขอ้มลูอ่ืนๆ ของผูช้  าระเงินจากการรบัช าระคา่สินคา้/บรกิารของรา้นคา้ ไวใ้นที่ปลอดภยั ซึง่ผูท้จุรติไมส่ามารถเขา้ถึงขอ้มลูดงักลา่วได ้ทัง้นี ้ในกรณีที่
บรษัิทบตัรเครดิตหรอืผูช้  าระเงินไดต้รวจพบและเรยีกใหธ้นาคารชดใชค้า่ปรบัและ/หรอืคา่เสียหายใดๆ รา้นคา้ยินยอมรับผิดชดใชค้า่ปรบัและ/หรอืคา่เสียหาย
ที่เกิดขึน้แทนธนาคารทัง้สิน้ทกุจ านวน 
9. ในกรณีรา้นคา้มีความประสงคเ์ก็บขอ้มลูบตัรของผูช้  าระเงิน รา้นคา้จะตอ้งไดร้บัความยินยอมจากธนาคารและจะตอ้งเขา้รว่มโครงการการเก็บรกัษาขอ้มลู
บตัรกับบริษัทบตัรเครดิตก่อน และจะตอ้งมีรูปแบบการจดัเก็บเป็นไปตามมาตรฐานที่ธนาคารและ/หรือบริษัทบตัรเครดิตไดก้ าหนดไว ้เช่น มาตรฐาน PCI 
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DSS และปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกับการตรวจสอบตามระดบัของรา้นคา้ อย่างเครง่ครดั หากรา้นคา้ปฏิบตัิไม่ถกูตอ้งอนัเป็นเหตใุหธ้นาคารถกูเรียกเก็บ
ค่าปรบัจากบริษัทบตัรเครดิต และ/หรือถูกเรียกรอ้งค่าเสียหายจากผูอ่ื้น รา้นคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบชดใชค้่าปรบั หรือค่าเสี ยหายแทนธนาคารทัง้สิน้ 
ทกุจ านวน  
10. หากธนาคารตรวจสอบพบว่า รา้นคา้หรือเจา้ของรา้นคา้รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งของรา้นคา้ มีการใชบ้ตัรของตนเอง ช าระค่าสินคา้/บริการกับร ้านคา้ของตน
บอ่ยครัง้จ  านวนมากผิดปกติ หรอืมียอดท ารายการขายที่สงูผิดปกติ และ/หรอืไมใ่ชเ่ป็นการช าระคา่สินคา้/บรกิารใหแ้ก่รา้นคา้จรงิ โดยหวงัประโยชนเ์ป็นอยา่ง
อ่ืน ธนาคารสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกรา้นคา้ไดท้นัทีโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และในกรณีธนาคารไดร้บัความเสียหายจากรายการใชบ้ตัรตามที่
กล่าว รา้นคา้ตกลงยินยอมชดใชค้่าเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้หมดใหแ้ก่ธนาคารทัง้สิน้ทุกจ านวน ทัง้นี ้ไม่เป็นการตดัสิทธิในการที่ธนาคาร ด าเนินคดีกับรา้นคา้ 
อีกตา่งหาก 
11. ในกรณีที่มีรายการรบับตัรไม่ถูกตอ้ง และอยู่ในระหว่างเขา้บญัชีเรียกเก็บจากธนาคาร ธนาคารมีสิทธิระงับการเขา้บญัชีใหก้ับรา้นคา้ หรือในกรณีที่
ธนาคารไดน้ าเขา้บญัชีใหก้ับรา้นคา้ไปแลว้ รา้นคา้/เจา้ของบญัชีตกลงยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินบญัชีเงินฝากของรา้นคา้/เจา้ของบญัชีคืนใ หก้ับผูช้  าระเงิน
หรือธนาคารพาณิชยแ์ละ/หรือบริษัทหรือสถาบนัที่ออกบตัรได้ทนัทีโดยไม่จ  าตอ้งบอกกล่าว ทัง้นี ้ธนาคารจะน าส่งหลกัฐานการหกับญัชีใหร้า้นคา้/เจา้ของ
บญัชีทราบ 

ในกรณีรา้นคา้ไดท้  ารายการรบับตัรที่ไมถ่กูตอ้ง และ/หรอืไมต่รงกบัขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้และที่ผ่านมารา้นคา้สามารถน ารายการรบับตัรดงักลา่วนัน้เขา้บญัชี
กบัธนาคารได ้ไมถื่อวา่ธนาคารไดต้กลงยินยอมดว้ยแตอ่ยา่งใด ธนาคารมีสิทธิแจง้ยกเลิกหรอืไมร่บัเขา้บญัชี หรอืสามารถหกัรายการรบับตัรดงักลา่วกลบัคืน
ได ้เม่ือธนาคารไดต้รวจพบรายการรบับตัรที่ไม่ถกูตอ้งดงักล่าวไดท้นัที โดยรา้นคา้ตกลงที่จะไมน่ ารายการรบับตัรที่ไม่ถกูตอ้งที่ผ่านมาแลว้นัน้ ใชเ้ป็นขอ้อา้ง
วา่ธนาคารไดต้กลงยินยอมใหร้า้นคา้ด  าเนินการดงักล่าวได ้
12. ในกรณีที่รา้นคา้ประสงคจ์ะขายสินคา้/บริการ โดยใหผู้ช้  าระเงินสามารถเลือกช าระค่าสินคา้/บริการดว้ยเงินสกุลบตัรตา่งประเทศของตนได้  ในรูปแบบ
บริกำร Dynamic Currency Conversion (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ “บริกำร DCC”) รา้นคา้ตกลงยินยอมปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขดงันี ้ 

12.1 รา้นคา้สามารถรบัช าระคา่สินคา้/บริการกับผูช้  าระเงินเป็นเงินตราตา่งประเทศ ส  าหรบับรกิาร DCC ในสกลุเงินตามที่ธนาคารก าหนด โดยธนาคาร
อาจจะก าหนดเงินตราตา่งประเทศในสกุลอ่ืนๆ เพิ่มเติมได ้โดยรา้นคา้จะท าการประชาสมัพนัธใ์หผู้ช้  าระเงินทราบถึงบริการดงักลา่วนีด้ว้ย ทัง้นี ้ในขณะนีมี้ 
30 สกลุเงิน ดงันี ้ 

สกุลเงนิทีรั่บช ำระผ่ำนบริกำร DCC 

1. เงินเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 11. เงินโครนนอรเ์วย ์ 21. เงินธากาบงัคลาเทศ 

2. เงินยโูร 12. เงินโครนเดนมารก์ 22. เงินรยิาลซาอดุิอาระเบีย 

3. เงินเยนญ่ีปุ่ น 13. เงินโครนาสวีเดน 23. เงินรูปีเนปาล 

4. เงินปอนดอ์งักฤษ 14. เงินแคนาดาดอลลาร ์ 24. เงินแรนดแ์อฟรกิาใต ้

5. เงินออสเตรเลียดอลลาร ์ 15. เงินรงิกิตมาเลเซีย 25. เงินรยิาลกาตาร ์

6. เงินนิวซีแลนดด์อลลาร ์ 16. เงินไตหวนัดอลลาร ์ 26. เงินรอีลัโอมาน 

7. เงินฮอ่งกงดอลลาร ์ 17. เงินปากาตาสม์าเก๊า 27. เงินรูเบิลรสัเซีย 

8. เงินสิงคโปรด์อลลาร ์ 18. เงินบรูไนดอลลาร ์ 28. เงินวอน 

9. เงินสวิสฟรงัค ์ 19. เงินดีแรมหอ์าหรบัเอมิเรตส ์ 29. เงินดีนารค์เูวต 

10. เงินรูปีอินเดีย 20. เงินรูปีศรลีงักา 30. เงินดีนารบ์าหเ์รน 

12.2 ทกุครัง้ที่รา้นคา้รบับตัรผ่านเครือ่ง EDC ที่ใหบ้ริการ DCC กับผูช้  าระเงิน เม่ือรา้นคา้กดจ านวนเงินบาทผ่านเครื่อง EDC ของธนาคารบนหนา้จอจะ
แสดงยอดการช าระคา่สินคา้/บรกิาร เป็นจ านวนเงินสกลุบาทตามที่รา้นคา้แจง้ และธนาคารจะค านวณเป็นเงินสกลุตา่งประเทศของบตัรที่ออกจากประเทศที่
ผูช้  าระเงินจะถกูเรียกเก็บใหท้ราบดว้ย รา้นคา้จะตอ้งแจง้ใหผู้ช้  าระเงินทราบ และใหผู้ช้  าระเงินเป็นผูเ้ลือกว่าจะใชเ้งินสกุลใดในการ ช าระค่าสินคา้/บริการ 
ระหว่างเงินสกุลบาท หรือสกุลเงินต่างประเทศของบตัร และจ านวนเงินที่ผูช้  าระเงินจะถกูเรียกเก็บเป็นเงินสกุลต่างประเทศ ในกรณีที่ผูช้  าระเงินเลือกที่จะ 
ช  าระค่าสินคา้/บริการเป็นเงินสกลุตา่งประเทศแลว้ ธนาคารจะจ่ายเงินใหร้า้นคา้ตามราคาสินคา้/บริการที่รา้นคา้พึงไดร้บัจากการรบัช าระ คา่สินคา้/บรกิาร
เป็นเงินบาท หกัคา่ธรรมเนียมรา้นคา้ตอ่รายการ (MDR) ของคา่สินคา้/บรกิารที่เป็นจ านวนเงินสกลุบาท และภาษีมลูคา่เพิ่ม ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูช้  าระเงินใชบ้ตัร
ที่นอกเหนือจากสกุลเงินที่ธนาคารก าหนด ตำมข้อ 12.2 ของข้อตกลงเก่ียวกับกำรรับช ำระด้วยบัตร เครื่อง EDC จะท าการแสดงยอดเป็นเงินบาทโดย
อตัโนมตัิเพียงยอดเดียวเทา่นัน้  

12.3 รา้นคา้ตกลงยอมรบัอตัราและจ านวนเงินที่ธนาคารก าหนดเป็นสกุลเงินต่างประเทศที่ธนาคารไดค้  านวณจากรายการช าระค่าสินคา้/บริการของ
รา้นคา้จากสกลุเงินบาท ที่บนัทกึผ่านเครือ่ง EDC และไดถ้กูเปลี่ยนเป็นสกลุเงินตา่งประเทศของบตัรใบนัน้ที่แจง้ผ่านเครือ่ง EDC ตามที่ผูช้  าระเงินเลือกช าระ
คา่สินคา้/บรกิาร และเรยีกเก็บเงินดงักลา่วทกุประการ  
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12.4 กรณีผูช้  าระเงินช าระคา่สินคา้/บรกิารดว้ยเงินสกลุตา่งประเทศ ผ่านบรกิาร DCC และรา้นคา้ที่มีขอ้ตกลงการคืนคา่ธรรมเนียมที่ใชผ้่านบรกิาร DCC 
(rebate) ธนาคารจะคืนคา่ธรรมเนียมดงักลา่วใหก้บัรา้นคา้ในอตัราตามที่ระบใุนใบสมคัรฯ โดยค านวณจากคา่สินคา้/บรกิารที่เป็นจ านวนเงินสกลุบาท  รวม
ยอดทกุสิน้เดือน โดยธนาคารจะน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัรฯ ใหก้บัรา้นคา้ในวนัที่ 10 ของเดือนถดัไป เป็นสกลุเงินบาท ในกรณีวนัดงักลา่วตรง
กับวนัหยดุท าการของธนาคารตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจะจ่ายเงินใหก้ับรา้นคา้ในวนัเปิดท าการวนัแรกถัดไป  ทัง้นี ้ในกรณีที่มี
รายการคืนสินคา้ในภายหลงั หรือมีรายการปฏิเสธการจ่ายเงินจากผูช้  าระเงิน หรือจากธนาคารพาณิชย ์และ/หรือโดยบริษัทหรือสถาบนัที่ออกบัตร เป็นเหตุ
ใหร้า้นคา้จะตอ้งคืนเงินใหแ้ก่ธนาคาร รา้นคา้ตกลงใหธ้นาคารท าการหักค่าสินคา้/บริการที่เป็นจ านวนเงินสกุลบาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม พรอ้มดว้ย
คา่ธรรมเนียมที่ใชผ้่านบรกิาร DCC (rebate)  ของยอดจ านวนเงินนัน้ ที่ธนาคารไดเ้ขา้บญัชีใหก้บัรา้นคา้ไปแลว้กลบัคืนไดด้ว้ย หรอืใหส้ิทธิธนาคารพิจารณา
น าค่าธรรมเนียมที่ใชผ้่านบริการ DCC (rebate)  ของยอดจ านวนเงินนัน้ไปลดยอดการจ่ายค่าธรรมเนียมที่ใชผ้่านบริการ DCC (rebate) ที่ธนาคารจะตอ้ง
จา่ยใหก้บัรา้นคา้ในเดือนตอ่ๆ ไปได ้ 

12.5 ในกรณีที่การรบัช าระคา่สินคา้/บรกิาร ในรูปแบบบรกิาร DCC เกิดขดัขอ้ง หรอือยูใ่นระหวา่งด าเนินการแกไ้ข รา้นคา้สามารถรบัการช าระคา่สินคา้/
บรกิารเป็นสกลุเงินบาท ตามวิธีการและเง่ือนไขของการรบัช าระคา่สินคา้/บรกิารที่ธนาคารใหบ้รกิาร  
13. ในกรณีที่ รา้นคา้ประสงคจ์ะขายสินคา้/บริการ โดยใหผู้ถื้อบัตรช าระค่าสินคา้/บริการดว้ยเงินสกุลต่างประเทศ ในรูปแบบบริกำร Multi Currency 

Conversion (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ “บริกำร MCC”) รา้นคา้ตกลงยินยอมปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขดงันี ้  
13.1 รา้นคา้สามารถรบัช าระค่าสินคา้/บริการกบัผูถื้อบตัรเป็นเงินตราต่างประเทศ ส  าหรบับริการ MCC ในสกุลเงินตามที่ธนาคารก าหนด โดยธนาคาร

อาจจะก าหนดเงินตราตา่งประเทศในสกลุอ่ืน ๆ เพิ่มเติมได ้และรา้นคา้จะท าการประชาสมัพนัธใ์หล้กูคา้ผูถื้อบตัรทราบถึงบรกิารดงักลา่วนี ้ดว้ย ทัง้นี ้ในขณะ
นีมี้ 9 สกลุเงิน ดงันี ้

สกุลเงนิทีรั่บช ำระผ่ำนบริกำร MCC 

1. เงินเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 4. เงินปอนดอ์งักฤษ 7. เงินฮอ่งกงดอลลาร ์

2. เงินยโูร 5. เงินออสเตรเลียดอลลาร ์ 8. เงินสิงคโปรด์อลลาร ์

3. เงินเยนญ่ีปุ่ น 6. เงินนิวซีแลนดด์อลลาร ์ 9. เงินสวิสฟรงัค ์

13.2 ทกุครัง้ที่รา้นคา้รบับตัรผ่านเครื่อง EDC ที่ใหบ้ริการ MCC กับผูช้  าระเงิน เม่ือรา้นคา้กดจ านวนเงินสกุลตา่งประเทศตามที่ผูช้  าระเงินเป็นผูเ้ลือกวา่
จะใชเ้งินสกุลใด ผู้ช  าระเงินจะถูกเรียกเก็บเงินผ่านเครื่อง EDC ของธนาคารบนหน้าจอจะแสดงยอดการช าระค่าสินคา้/บริการ เป็นจ านวนเงินสกุล
ตา่งประเทศตามที่รา้นคา้แจง้ ธนาคารจะจา่ยเงินใหร้า้นคา้ตามราคาสินคา้/บรกิาร ตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

13.2.1 กรณีที่กรณีสกุลเงินที่รา้นคา้รบัช าระเป็นสกุลเดียวกับที่เขา้บญัชีรา้นคา้ ธนาคารจะจ่ายเงินใหร้า้นคา้ตามยอดสทุธิหลงัหกัคา่ธรรมเนียม
รา้นคา้ตอ่รายการ (MDR) ที่ค  านวณจากคา่สินคา้/บรกิารที่เป็นสกลุเงินที่รา้นคา้รบัช าระ และภาษีมลูคา่เพิ่ม  

13.2.2 กรณีสกลุเงินที่รบัช  าระเป็นคนละสกลุกบัที่เขา้บญัชีรา้นคา้ แตเ่ป็นบญัชีสกลุเงินบาท ธนาคารจะจา่ยเงินใหร้า้นคา้เป็นยอดสทุธิตามสกุล
เงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารก าหนดล่าสดุในวนัที่เขา้บญัชี โดยใชอ้ตัรา “EXPORT SIGHT BILL ของ BUYING RATE” 
หลงัหกัคา่ธรรมเนียมรา้นคา้ตอ่รายการ (MDR) ที่ค  านวณจากคา่สินคา้/บรกิารที่เป็นสกลุเงินบญัชีรา้นคา้ และภาษีมลูคา่เพิ่ม 

          13.2.3 กรณีสกลุเงินที่รบัช  าระเป็นคนละสกลุกบัที่เขา้บญัชีรา้นคา้ แตไ่มใ่ชบ่ญัชีสกลุเงินบาท ธนาคารจะจา่ยเงินใหร้า้นคา้เป็นยอดสทุธิตามสกุล
เงินของบัญชีรา้นคา้ โดยใชอ้ัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารก าหนดล่าสุดในวันที่เขา้บัญชี โดยใชอ้ัตรา “against USD (VISA BUYING 
RATE)” หลงัหกัคา่ธรรมเนียมรา้นคา้ตอ่รายการ (MDR) ที่ค  านวณจากคา่สินคา้/บรกิารที่เป็นสกลุเงินบญัชีรา้นคา้ และภาษีมลูคา่เพิ่ม  

13.3 ในกรณีที่มีรายการคืนสินคา้ในภายหลงั หรอืมีรายการปฏิเสธการจา่ยเงินจากผูช้  าระเงิน หรอืจากธนาคารพาณิชย ์และ/หรอืโดยบรษัิทหรอืสถาบนั
ที่ออกบตัร เป็นเหตใุหร้า้นคา้จะตอ้งคืนเงินใหแ้ก่ธนาคาร รา้นคา้ตกลงใหธ้นาคารท าการหกัเงินจากบญัชีรา้นคา้ โดยค านวณจากคา่สินคา้/บรกิารที่เป็นสกุล
เงินที่รา้นค้ารับช าระ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารก าหนดล่าสุดในวันที่ธนาคารท ารายกายหักค่าสินค้า/บริการคืน  และ
ภาษีมลูคา่เพิ่ม ที่ธนาคารไดเ้ขา้บญัชีใหก้บัรา้นคา้ไปแลว้กลบัคืนไดด้ว้ย  

13.4 ในกรณีที่ผูช้  าระเงินใชบ้ตัรที่นอกเหนือจากสกลุเงินที่ธนาคารก าหนด ตำมข้อ 13.1 ของข้อตกลงเก่ียวกับกำรรับช ำระด้วยบัตร เครือ่ง EDC จะ
ท าการแสดงยอดเป็นเงินบาทโดยอตัโนมตัิเพียงยอดเดียวเทา่นัน้   
      13.5 ในกรณีที่การรบัช าระคา่สินคา้/บรกิาร ในรูปแบบบรกิาร MCC เกิดขดัขอ้ง หรอือยูใ่นระหวา่งด าเนินการแกไ้ข รา้นคา้สามารถรบัการช าระคา่สินคา้/
บรกิารเป็นสกลุเงินบาท ตามวิธีการและเง่ือนไขของการรบัช าระคา่สินคา้/บรกิารที่ธนาคารใหบ้รกิาร 
14. ในกรณีที่รา้นคา้สมคัรใชบ้ริกำรแบ่งจ่ำยรำยเดือน (KBank Smart Pay) ซึ่งเป็นความรว่มมือระหว่างธนาคารและรา้นคา้ เพื่อให้ผูช้  าระเงินที่ถือบตัร
ของธนาคารตามประเภทที่ธนาคารก าหนด สามารถผ่อนช าระค่าสินคา้/บริการของรา้นที่ร่วมรายการผ่านบัตร และมีวงเงินแบ่งจ่ายรายเดือน และ
ค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายรายเดือนส าหรบัผูช้  าระเงินแต่ละราย ตามที่ระบุในใบสมคัรฯ และ/หรือแจง้ และ/หรือประกาศของธนาคาร โดยรา้นคา้ตกลงยินยอม
ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและเง่ือนไข ดงันี ้
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14.1 รา้นคา้ตกลงใหธ้นาคารเรยีกเก็บเงินค่าสินคา้/บรกิารจากผูช้  าระเงิน โดยธนาคารจะน าเงินคา่สินคา้/บริการเขา้บญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัรฯ เพื่อเป็น
การช าระค่าสินคา้/บริการใหแ้ก่รา้นคา้ทัง้จ  านวน ทัง้นี ้โดยธนาคารตกลงใหส้ิทธิแก่ผูช้  าระเงินที่จะผ่อนช าระโดยใหธ้นาคารหักเงินจากบญัชีบตัรเพ่ือช าระคืน
ธนาคารเป็นงวดๆ ได ้

14.2 ในกรณีที่ผูช้  าระเงินไดท้กัทว้งและแสดงพยานหลกัฐานจนน่าเช่ือถือไดว้า่ ผูช้  าระเงินไมไ่ดเ้ป็นผูซ้ือ้สินคา้/บรกิาร จากรา้นคา้หรอืปฏิเสธวา่ไมไ่ดเ้ป็น
ผูแ้จง้ใหห้กับญัชีในใบค าขอรบัการสนับสนนุทางการเงินเพื่อการผ่อนช าระค่าสินคา้/บริการแต่อย่างใด และธนาคารไดโ้อนเงินเขา้บญัชีใหก้ั บรา้นคา้แลว้ 
รา้นคา้ตกลงคืนเงินตามจ านวนดงักล่าวที่ไดโ้อนเขา้บญัชีใหก้ับรา้นคา้แลว้ใหแ้ก่ธนาคารไดท้นัที ในกรณีดงักล่าวขา้งตน้รา้นค้าตกลงวา่ธนาคารไม่ตอ้งคืน
เงินคา่ธรรมเนียมที่ไดเ้รยีกเก็บจากรา้นคา้ไปแลว้แตอ่ยา่งใด 

14.3 ในกรณีที่รา้นคา้ไดร้บัการส่งเสริมการขายโดยการสนับสนนุ และ/หรือช่วยเหลือ ค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายรายเดือน จากบุคคลและ/หรือนิติบคุคลที่
รา้นคา้รบัสินคา้/บริการมาจ าหน่าย โดยบุคคลและ/หรือนิติบุคคลมีขอ้ตกลงกับธนาคารในการช าระค่าธรรมเนียม แบ่งจ่ายรายเดือนดงักล่าวแทนรา้นคา้ 
ธนาคารจะด าเนินการน าเงินคา่สินคา้/บรกิารเขา้บญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัรฯ โดยไมห่กัคา่ธรรมเนียมแบง่จา่ยรายเดือนดงักลา่ว ทัง้นี ้ ธนาคารจะไปเรยีก
เก็บค่าธรรมเนียมแบง่จ่ายรายเดือนนัน้จากบคุคลและ/หรือนิติบคุคลแทน ในกรณีที่บคุคลและ/หรือนิติบคุคลไดย้กเลิกการสง่เสริมการขายสินคา้โดยการให้
การสนับสนุนและ/หรือช่วยเหลือค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายรายเดือนแก่รา้นคา้แลว้ ใหถื้อว่าการใหก้ารสนับสนุนและ/หรือช่วยเหลือค่าธรรมเนีย มแบ่งจ่าย 
รายเดือนเป็นอนัยกเลิกไปดว้ย และรา้นคา้ตกลงยินยอมช าระคา่ธรรมเนียมแบ่งจา่ยรายเดือนใหแ้ก่ธนาคารแทนบคุคลและ/หรอืนิติบคุคลในอตัราที่ธนาคาร 
ตกลงกนัไวก้บับคุคลและ/หรอืนิติบคุคล 
15. กรณีที่รา้นคา้สมคัรใชบ้ริกำรรับค ำส่ังซือ้สินค้ำ/บริกำรผ่ำนแบบฟอรม์กำรส่ังซือ้ (MAIL/E-MAIL/FAX/TELE ORDER) โดยใหธ้นาคารเรยีกเก็บเงิน
คา่สินคา้/บรกิารจากผูช้  าระเงินตามค าสั่งซือ้สินคา้/บรกิารที่รา้นคา้ไดร้บัจากผูช้  าระเงินผ่านทางไปรษณีย ์จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์โทรสาร โทรศพัท ์และ/หรอื
ชอ่งทางอ่ืนตามที่ธนาคารจะก าหนดตอ่ไปในภายหนา้ รา้นคา้ตกลงยินยอมปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขดงันี ้

15.1 รา้นคา้สามารถรบัช าระค่าสินคา้/บริการโดยใหผู้ช้  าระเงินกรอกรายละเอียดค าสั่งซือ้สินคา้/บริการในแบบฟอรม์การสั่งซือ้ ซึ่งจะตอ้งมีร ายการ 
อย่างนอ้ยตามที่ธนาคารก าหนด และผูช้  าระเงินส่งใหแ้ก่รา้นคา้ผ่านทางไปรษณีย ์จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์โทรสาร โทรศัพท ์และ/หรือช่องทางอ่ืนตามที่
ธนาคารจะก าหนดตอ่ไปในภายหนา้ 

15.2 รา้นคา้จะตอ้งไดร้บัอนุมัติวงเงินจากธนาคารก่อนทุกครัง้ โดยรา้นคา้จะเป็นผูข้ออนุมัติวงเงินตามจ านวนเงินตามค าสั่งซือ้สินคา้/บริกา ร จาก
ธนาคารเองดว้ยระบบอตัโนมตัิ โดย KEY IN ผ่านเครือ่งรบับตัร หรอืดว้ยวิธีการอ่ืนตามที่ธนาคารก าหนด 

15.3 ในกรณีที่ธนาคารตรวจสอบค าสั่งซือ้สินคา้/บรกิารในภายหลงัแลว้ พบว่า มีการระบุขอ้ความไม่ครบถว้น หรือผูช้  าระเงินไม่ไดล้งนาม หรือไม่มีรหสั
อนมุตัิวงเงินการขาย หรือมีขอ้พิรุธน่าสงสยัวา่ ใบสั่งซือ้สินคา้/บรกิารดังกลา่วไม่ไดเ้กิดจากการสั่งซือ้สินคา้/บริการ จากผูช้  าระเงินจริง รวมทัง้ในกรณีที่ยอด
จ านวนเงินการสั่งซือ้สินคา้/บรกิารมีจ านวนเงินสงูมาก รา้นคา้ยินยอมใหธ้นาคารด าเนินการตาม ข้อ 11. ของข้อตกลงเก่ียวกับกำรรับช ำระด้วยบัตร 

15.4 รา้นค้ายอมรับว่า การรับช าระสินค้า/บริการ ผ่านบริกำรรับค ำส่ังซื้อสินค้ำ/บริกำรผ่ำนแบบฟอร์มกำรส่ังซื้อ (MAIL/E-MAIL/FAX/ 

TELE ORDER) นัน้เป็นการท ารายการแบบ Card not Present (ไมไ่ดอ้า่นคา่จากแถบแมเ่หล็ก หรอื Dip Chip ) ซึง่จะไมผ่่านการตรวจสอบการใชจ้า่ยผ่าน
บตัรโดยระบบ Verified by VISA และ/หรอื MasterCard SecureCode และ/หรอื J Secure ของบรษัิทบตัรเครดิต แมว้า่รา้นคา้จะไดร้บัการอนมุตัิวงเงินผ่าน
เครื่องรับบัตร และธนาคารไดน้ าเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ แลว้ก็ตาม ผู้ช  าระเงินก็สามารถปฏิเสธค าสั่งซือ้สินคา้/บริการ ได ้ โดยเป็น 
ความรบัผิดชอบของรา้นคา้ทกุกรณีและรา้นคา้ไม่สามารถโตแ้ยง้ได ้ตามหลกัเกณฑข์องบรษัิทบตัรเครดิต ดงันัน้ หากธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตาม
ค าสั่งซือ้สินคา้/บริการจากผูช้  าระเงินได ้รา้นคา้ยินยอมใหธ้นาคารด าเนินการคืนเงินใหแ้ก่ผูช้  าระเงินทนัทีไดท้ัง้จ  านวนตามจ านวนเงิน ที่ปรากฏในค าสั่งซือ้
สินคา้ /บรกิาร และรา้นคา้ตกลงคืนเงินจ านวนดงักลา่วใหแ้ก่ธนาคารทนัที 

15.5 กรณีรา้นคา้ที่ประกอบธุรกิจโรงแรม รสีอรท์ และที่พกั รา้นคา้จะตอ้งปฏิบตัิดงันี ้
15.5.1 หากผูช้  าระเงิน No Show รา้นมีสิทธิเรยีกเก็บเงินจากผูช้  าระเงินไดเ้พียง 1 คืน 
15.5.2 เม่ือผูช้  าระเงินเขา้พกั รา้นคา้จะตอ้งตรวจสอบความถกูตอ้งสมบรูณข์องบตัร ตรวจสอบวา่ผูอ้นญุาตใหร้า้นคา้รบัช าระดว้ยบตัรเป็นเจา้ของ

บัตรจริง หมายเลขบัตรตอ้งตรงกับหมายเลขบัตรที่ใชส้ั่งจอง และชื่อผูเ้ขา้พักตอ้งตรงกับชื่อเจา้ของบัตร ก่อนท ารายการ โดยวิธีการตรวจสอบสามารถ
เทียบเคียงไดจ้ากคูมื่อรา้นคา้รบับตัร และวิธีการรบับตัรตามคูมื่อการใชเ้ครือ่งอปุกรณก์ารรบับตัรที่ธนาคารมอบใหก้บัรา้นคา้ ทัง้นี ้รา้นคา้จะตอ้งน าบตัรของ
ผูช้  าระเงินท ารายการ Pre-authorization 

15.6 กรณีรา้นคา้ยกเลิกการใชบ้รกิารรบัค  าสั่งซือ้สินคา้/บรกิารผ่านแบบฟอรม์การสั่งซือ้ (MAIL/E-MAIL/FAX/TELE ORDER) หรอืยกเลิกการเป็นรา้นคา้
กบัธนาคาร รา้นคา้จะตอ้งด าเนินการดงันี ้

15.6.1 รา้นคา้ตอ้งน าส่ง SALES SLIP ทุกรายการยอ้นหลังใหธ้นาคาร 13 เดือน และธนาคารจะพิจารณายกเลิกการใชบ้ัญชีเงินฝากเป็น
หลกัประกนัภายหลงัจากครบก าหนด 6 เดือน ภายใตห้ลกัเกณฑข์องบรษัิทบตัรเครดิตและธนาคาร  

15.6.2 หากรา้นคา้ไม่น าส่ง SALES SLIP หรือน าส่งไม่ครบ ธนาคารจะพิจารณายกเลิกการใชบ้ญัชีเงินฝากเป็นหลกัประกันภายหลงัจากครบ
ก าหนด 13 เดือน ภายใตห้ลกัเกณฑข์องบรษัิทบตัรเครดิตและธนาคาร 
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16. แมว้่าขอ้ตกลงฯ ฉบบันีส้ิน้สดุลงไม่ว่าจะดว้ยเหตใุดๆ ก็ตาม รา้นคา้/เจา้ของบญัชีตกลงยินยอมใหข้้อ 1.24 และข้อ 1.30 ของข้อตกลงทั่วไป มีผลใช้
บงัคบัออกไปอีกเป็นเวลา 18 เดือน นบัตัง้แตว่นัที่ขอ้ตกลงฯ ฉบบันีส้ิน้สดุลง หรอืระยะเวลาอ่ืนที่นอ้ยกว่าตามที่ธนาคารจะพิจารณาเห็นสมควร เพื่อใหธ้นาคาร
รอผลการเรียกเก็บจาก SALES SLIP และ/หรือเอกสาร/หลกัฐานอ่ืนใด ที่ยงัเรียกเก็บเงินไม่ไดท้ัง้หมดเสียก่อน และ/หรือช าระหนี ้ภาระผูกพนั ค่าเสียหาย และ/
หรอืคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ที่รา้นคา้มีหรอืจะมีตอ่ธนาคารภายใตข้อ้ตกลงฯ ฉบบันี ้
 

ข้อตกลงเก่ียวกับกำรรับช ำระด้วยเงนิโอน 
 
1. รา้นคา้สามารถรบัช าระคา่สินคา้/บรกิารจากผูช้  าระเงินดว้ยเงินโอน โดยผูช้  าระเงินท าค  าสั่งโอนและ/หรอืช าระคา่สินคา้/บรกิารโดยหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก
ของผูช้  าระเงินที่มีอยู่กับผูใ้หบ้ริการเงินโอน หรือดว้ยเงินโอน โดยผูช้  าระเงินท าค  าสั่งโอนและ/หรือช าระค่าสินคา้/บริการโดยหกัเงินจากบัญชีเงินฝากของ 
ผูช้  าระเงินที่มีอยูก่บัผูใ้หบ้รกิารเงินโอนโดยใชร้หสัช าระเงิน ผ่านอปุกรณ/์ชอ่งทางของธนาคารตามเง่ือนไขรายละเอียดที่ธนาคารก าหนด 
2. รา้นคา้แจง้ราคาสินคา้/บรกิารใหผู้ช้  าระเงินทราบเป็นสกลุเงินบาท (THB)  
3. รา้นคา้ส่งขอ้มลูรายการสินคา้/บริการ รวมทัง้ขอ้มลูการช าระค่าสินคา้/บริการของรายการช าระค่าสินคา้/บริการดังกล่าวมาที่ธนาคาร โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ใหผู้ช้  าระเงินแสดงขอ้มลูการช าระคา่สินคา้/บรกิารและแสดงรหสัช าระเงิน ที่ระบขุอ้มลูการช าระคา่สินคา้/บรกิารตามที่ธนาคารก าหนด เพ่ือใหร้า้นคา้
อา่นรหสัช าระเงิน หรอื 

3.2 รา้นคา้แสดงขอ้มลูการช าระค่าสินคา้/บริการและแสดงรหสัช าระเงิน ที่ระบุขอ้มลูการช าระคา่สินคา้/บรกิารตามที่ธนาคารก าหนด เพื่อใหผู้ช้  าระเงิน
อา่นรหสัช าระเงิน หรอื 

3.3 รา้นคา้แสดงขอ้มลูรา้นคา้/สินคา้บนบริการ K SHOP หรือแพลตฟอรม์อิเล็กทรอนิกสต์ามที่ธนาคารก าหนด เพื่อใหผู้ช้  าระเงินเลือกและท าการช าระ
คา่สินคา้/บรกิารดว้ยเงินโอน   
4. รา้นคา้ตกลงยอมรบัว่า ธนาคารไม่มีหนา้ที่ตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มลูใดๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ  ากัดเพียง) ขอ้มลูการช าระ ค่าสินคา้/บริการ
และขอ้มลู ที่รา้นคา้เป็นผูใ้หข้อ้มลู/ผูช้  าระเงินเป็นผูร้ะบ ุ 
5. วิธีการและรายละเอียดของการโอนยอดเงินรวมจากการรบัช าระคา่สินคา้/บรกิารดว้ยเงินโอน เป็นไปตามที่ระบใุน “ตำรำง Settlement”  
6. เม่ือผูช้  าระเงินท ารายการช าระค่าสินคา้/บริการ และผูใ้หบ้ริการเงินโอนหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูช้  าร ะเงิน ตามจ านวนที่ผูช้  าระเงินท ารายการแลว้ 
ธนาคารจะน าเงินจ านวนดังกล่าวไปพักในบัญชีของธนาคาร ทัง้นี ้ธนาคารจะน าเงินเขา้บัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ ตามเงื่อนไขที่ระบุใน  “ตำรำง 
Settlement”  
7. หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะ Void รา้นคา้ตกลงดงันี ้

 (1) หากเป็นรายการช าระค่าสินคา้/บริการภายหลงัเวลา 00:00 น. ถึง 23:00 น. รา้นคา้จะตอ้งด าเนินการก่อนการส่งค  าขอโอนยอดเงินการรบัช าระ 
คา่สินคา้/บรกิาร และภายในเวลา Cut-off time ที่ก  าหนดใน “ตำรำง Settlement” 

 (2) หากเป็นรายการช าระค่าสินคา้/บริการภายหลงัเวลา 23:00 น. ถึง 00:00 น. รา้นคา้จะตอ้งด าเนินการก่อนการส่งค  าขอโอนยอดเงินการรบัช าระ 
คา่สินคา้/บรกิาร และภายในเวลา 00:00 น. ของวนัที่มีการท ารายการช าระคา่สินคา้/บรกิาร ทัง้นี ้หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะ Void ภายหลงัเวลา 00:00 น. 
ของวนัที่มีการท ารายการช าระคา่สินคา้/บรกิาร รา้นคา้จะตอ้งด าเนินการคืนเงินใหแ้ก่ผูช้  าระเงินเองโดยตรง 
      ทัง้นี ้รา้นคา้สามารถ void ไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

7.1 หากเป็นกรณีที่ผูช้  าระเงินเป็นผูส้รา้งรหสัช าระเงินส  าหรบัการท ารายการรบัช าระคา่สินคา้/บริการ จะสามารถท ารายการ void ค าสั่งโอน และ/หรือ
ช าระคา่สินคา้/บรกิาร ที่หกัจากบญัชีเงินฝากของผูช้  าระเงินที่มีอยูก่บัธนาคาร ธนาคารพาณิชยอ่ื์น หรอืสถาบนัอ่ืนที่เป็นผูใ้หบ้รกิารเงินโอนได ้ 

7.2 หากเป็นกรณีที่รา้นคา้เป็นผูส้รา้งรหัสช าระเงินส  าหรบัการท ารายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ จะสามารถท ารายการ void ไดเ้ฉพาะค าสั่งโอน  
และ/หรือช าระค่าสินคา้/บริการ ที่ผูช้  าระเงินหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูช้  าระเงินที่มีอยู่กับธนาคารเท่านัน้ โดยหากเป็นบญัชีเงินฝากที่ มีอยู่กับธนาคาร
พาณิชยอ่ื์น หรอืสถาบนัอ่ืนที่เป็นผูใ้หบ้รกิารเงินโอน หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะ Void รา้นคา้จะตอ้งด าเนินการคืนเงินใหแ้ก่ผูช้  าระเงินเองโดยตรง 

7.3 เม่ือธนาคารไดร้บัค  าขอ Void ดงักลา่วแลว้ ธนาคารจะท าการ Void และโอนเงินจ านวนเดียวกนันัน้คืนใหแ้ก่ผูช้  าระเงินตอ่ไป 
8. รา้นคา้ตกลงวา่ รา้นคา้ไมส่ามารถ Refund ไดท้กุกรณี โดยรา้นคา้จะตอ้งด าเนินการคืนเงินใหแ้ก่ผูช้  าระเงินเองโดยตรง 
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ข้อตกลงเก่ียวกับกำรรับช ำระด้วย e-wallet 
 
1. รา้นคา้สามารถรบัช าระคา่สินคา้/บรกิารดว้ย e-wallet จากผูช้  าระเงินที่เป็นสมาชิกของผูใ้หบ้รกิาร e-wallet ผ่านอปุกรณ/์ชอ่งทาง ตามเง่ือนไขรายละเอียด
ที่ธนาคารก าหนด  
2. กรณีรา้นคา้รบัช าระค่าสินคา้/บริการดว้ย e-wallet ของ Alipay และ/หรือ Tenpay (WeChat Pay) รา้นคา้ตอ้งไม่รบัช  าระค่าสินคา้/บริการที่ระบุไวใ้น 
“ตำรำงสินค้ำ/บริกำรต้องหำ้ม” ดงันี ้

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

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

ขอ้มลูที่เป็นอนัตรายตอ่ความมั่นคงของชาติรวมถึงการสง่เสรมิองคก์รก่อการ
รา้ยและกลุม่หวัรุนแรงการโคน่ลม้อ านาจรฐัและการเผยแพรค่วามลบัของรฐั 

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

ขอ้มลูที่เป็นการเลือกปฏิบตัิหรอืท าใหเ้สื่อมเสียที่เก่ียวขอ้งกบัเชือ้ชาติ, เพศ, 
ศาสนา, ภมิูภาค ฯลฯ 

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

สื่อ สิ่งพิมพภ์าพและเสียงที่เก่ียวกบัสิ่งลามกอนาจาร 

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

บรกิารลามกอนาจารรวมไปถึงการสนทนาทางเพศและการคา้ประเวณี 

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

ผลิตภณัฑเ์สรมิสมรรถภาพทางเพศ ทีอ่าจท าใหส้ญูเสียสตสิมัปชญัญะชั่วคราว 
ทัง้แบบรบัประทานและใชภ้ายนอก 

6. Gambling บรกิารพนนั 
7. Lottery ล็อตเตอรี ่
8. Gambling devices and accessories อปุกรณก์ารพนนัและอปุกรณเ์สรมิ 
9. Narcotics and related accessories and paraphernalia ยาเสพติดรวมถึงเครือ่งมือและอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้ง 
10. Anaesthetic and psychotropic drugs ยาชา ยารกัษาโรคทางระบบประสาทและจิตเวช  
11. Weapons of all types (including but not limited to knives, 
firearms, firearm parts and accessories, replica weapons, 
ammunition and explosives) 

อาวธุทกุประเภท (รวมถึง แตไ่มจ่  ากดัเพียง มีดสัน้, อาวธุปืน, ชิน้สว่นอาวธุปืน
และอปุกรณเ์สรมิ, อาวธุจ าลอง, กระสนุปืนและวตัถรุะเบดิ) 

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

ยาที่มีพิษ, เภสชัรงัสีและผลิตภณัฑย์าพิเศษ 

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

ผลิตภณัฑเ์สรมิสมรรถภาพทางเพศ, ยาลดน า้หนกัและผลิตภณัฑเ์พ่ือสขุภาพที่
มีสว่นผสมของสารตอ้งหา้ม 

23. Fetal gender determination products or services ผลิตภณัฑห์รอืบรกิารเพื่อก าหนดเพศทารกในครรภ ์
24. Surrogacy services บรกิารรบัตัง้ครรภแ์ทน 
25. Online sale of prescription medicines การขายยาควบคมุพิเศษที่ตอ้งใชใ้บสั่งแพทยอ์อนไลน ์
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ตำรำงสินค้ำ/บริกำรต้องหำ้ม Alipay 
ประเภทธุรกิจ (ภำษำอังกฤษ) ประเภทธุรกิจ (ภำษำไทย) 

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

บรกิารทางการแพทยแ์บบออนไลน ์รวมทัง้ การฉีดวคัซีน การใหค้  าปรกึษา
ทางการแพทย ์การสะกดจติบ  าบดั การท าศลัยกรรมพลาสติก  โภชนวิทยาและ
การนวด 

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

การขายบหุรีไ่ฟฟา้และน า้ยาบหุรีไ่ฟฟา้ผ่านระบบออนไลน ์

30. Online sale of tobacco-making material and machineries การขายวตัถดุิบรวมถึงเครือ่งท าบหุรีแ่ละยาสบูผา่นระบบออนไลน ์
31. Human organs, body parts and remains อวยัวะ ชิน้สว่นและซากศพของมนษุย ์
32. Protected species สตัวแ์ละพืชที่ไดร้บัการคุม้ครอง 
33. Seeds เมล็ดพนัธุพ์ืช 
34. Archaeological and cultural heritage relics โบราณวตัถแุละที่เก่ียวกบัวฒันธรรมประเพณี 
35. Trading in tax invoices issued within the PRC การซือ้ขายใบก ากบัสินคา้ที่ออกในสาธารณรฐัประชาชนจีน 
36. Counterfeit currency สกลุเงินปลอม 
37. Trading or distribution of currency (both RMB and foreign 
currencies including crypto-currencies) 

การซือ้ขายหรอืจดัจ  าหน่ายสกลุเงิน (ทัง้ RMB,เงินตราตา่งประเทศ รวมไปถึง
สกลุเงินครปิโต) 

38. Antiques and artwork โบราณวตัถแุละงานศิลปะ 
39. Banking products and services (including all types of 
loans) 

ผลิตภณัฑแ์ละบรกิารทางธนาคาร (รวมถึงบรกิารเงินกูท้กุประเภท) 

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

การขายขอ้มลูทางการเงินทีผิ่ดกฎหมาย (เชน่ บญัชีธนาคาร บตัรธนาคาร) 

45. Sale of payment acceptance terminals การขายผลิตภณัฑร์บัช าระเงิน 
46. Trading or sale of virtual currencies (e.g. Bitcoin, Litecoin) การซือ้ขายหรอืขายสกลุเงินเสมือนจรงิ (เชน่ บิทคอยน,์ ไลทค์อยน)์ 
47. Cashback from Alipay account เครดิตเงินคืนเจากบญัชีของ Alipay 
48. Illegal or unregistered fund-raising activities กิจกรรมระดมทนุที่ผิดกฎหมายหรอืไม่จดทะเบียน 
49. Pyramid schemes and multi-level marketing แผนพีระมิดและการตลาดแบบหลายระดบั 
50. Rebate or cashback services การคืนเงิน หรอืบรกิารคืนเงิน 
51. Foreign exchange services บรกิารแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ 
52. Gold investment การลงทนุทองค า 
53. Peer to peer (P2P) lending services บรกิารใหส้ินเช่ือโดยตรงระหวา่งผใูหส้นิเช่ือและผูข้อสินเช่ือผ่านแพลตฟอรม์

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

ผลิตภณัฑท์างการเงินอ่ืนๆและบรกิารสื่อกลางตา่ง ๆ (เชน่ การค า้ประกนัและ
บรกิารสินเช่ือ) 

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

ซอฟตแ์วรห์รอืผลิตภณัฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการซือ้ขายผลิตภณัฑท์างการเงินและ
ขอ้มลูดา้นการลงทนุ 
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ตำรำงสินค้ำ/บริกำรต้องหำ้ม Alipay 
ประเภทธุรกิจ (ภำษำอังกฤษ) ประเภทธุรกิจ (ภำษำไทย) 

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

บรกิารหรอืผลิตภณัฑท์ี่ละเมิดความเป็นสว่นตวั (เชน่ การสืบดกิูจกรรม
ออนไลน)์ 

60. Malwares, hacking services or accessories มลัแวร ์บรกิารหรอือปุกรณท์ี่เก่ียวกบัการเจาะเขา้โปรแกรมคอมพิวเตอรอ์ยา่ง
ผิดกฎหมาย 

61. Illegal tools (e.g. lock picking tools and accessories) เครือ่งมือและอปุกรณท์ี่ผิดกฎหมาย (เชน่ อปุกรณส์ะเดาะกญุแจและอปุกรณ์
อ่ืน) 

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

ตวัถอดสญัญาณและอปุกรณท์ีส่ามารถใชใ้นการเขา้ถึงรายการโทรทศันโ์ดย
ไมไ่ดร้บัอนญุาต (เชน่ ทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี) 

63. VPN service บรกิาร VPN (เครอืข่ายสว่นตวัเสมือน) 
64. Mass distribution equipment, software and services การจดัจ  าหน่ายอปุกรณ,์ บรกิารและซอฟตแ์วรแ์บบขายสง่ 
65. Illegal publication of certificates or carving of stamps การออกใบรบัรอง  หรอืตราประทบัรบัรองที่ผิดกฎหมาย 
66. Services to facilitate plagiarism and examination fraud บรกิารที่เอือ้ตอ่การละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาโดยการคดัลอกวรรณกรรม 

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

สินคา้หรอืบรกิารทีใ่ชเ้พ่ือใหไ้ดม้าซึง่การเขา้ชมหรอืความนิยมอยา่งไม่
เหมาะสม 

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

การขายสตัว ์พืช หรอืสิ่งที่มีโรคติดตอ่และเป็นอนัตราย 

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

การขายสตัว ์พืช หรอืผลิตภณัฑท์ี่มาจากพืน้ที่ที่มีการแพรร่ะบาดของโรคระบาด 

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

การขาย การขายซ า้หรอืจดัจ  าหน่ายบตัรเขา้งานโดยไมมี่ใบอนญุาต (เชน่ งาน
แข่งขนักีฬาโอลิมปิก หรอืตั๋ว World Expo) 

79. All religious websites, publications or accessories เว็บไซตท์ี่เก่ียวกบัศาสนา สื่อสิ่งตีพิมพห์รอืสิ่งอ่ืนใดที่เก่ียวขอ้ง 
80. Online cemeteries and ancestry worshipping สสุานออนไลนแ์ละการบชูาบรรพบรุุษ 
81. Immigration services (including agents and intermediaries) บรกิารเก่ียวกบัคนเขา้เมือง (รวมถึงไปนายหนา้และตวัแทนตา่งๆ) 
82. Auction sites and services บรกิารการประมลู 
83. Superstition services (e.g. Feng Shui, fortune-telling or tarot 
divination services) 

บรกิารทางความเชื่อ (เชน่ บรกิารดา้นฮวงจุย้, ดดูวง หรอืการท านายโชคชะตา
ดว้ยไพท่าโรต)์ 

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

การขายรถยนตห์รอืรถยนตมื์อสอง เรอืและเครือ่งบิน (ยกเวน้อปุกรณเ์สรมิ) 

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

บรกิารถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซตแ์ละชอ่งทางตา่งๆ (กิจกรรมที่เผยแพรข่อ้มลู
แบบเรยีลไทมส์ูส่าธารณะผา่นระบบอินเตอรเ์น็ต ทัง้ในรูปแบบวีดีโอ เสียง 
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ตำรำงสินค้ำ/บริกำรต้องหำ้ม Alipay 
ประเภทธุรกิจ (ภำษำอังกฤษ) ประเภทธุรกิจ (ภำษำไทย) 

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

รูปภาพ และค าพดู (ยกเวน้การถ่ายทอดสดขายสินคา้บนแพลตฟอรม์ 
อีคอมเมิรซ์) 

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

การบรจิาคเพ่ือการกศุล ของที่ใหโ้ดยไมมี่การตอบแทน และกองทนุสงเคราะห ์
(ยกเวน้รายการที่ผา่นการพิจารณาแลว้) 

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

สินคา้หรอืบรกิารอ่ืน ๆ ทีล่ะเมิดกฎหมายและขอ้บงัคบัของสาธารณรฐั
ประชาชนจีนที่เก่ียวขอ้งหรอืสง่ผลเสียตอ่ชื่อเสียงของอาลีบาบากรุป๊ 

 
ตำรำงสินค้ำ/บริกำรต้องหำ้ม Tenpay (WeChat Pay) 

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

ผลิตภณัฑแ์ละบรกิารทางการเงิน รวมถึงทรสัต ์หรอืบรกิารจดัการสินทรพัย ์
หรอืผลิตภณัฑแ์ละบรกิารที่เก่ียวขอ้งกบัการขายเช็คเดินทาง ธนาณตัิ หรอื
เงินตราตา่งประเทศ 

6. Foreign exchange services or check cashing businesses บรกิารแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ หรอืธุรกิจรบัแลกเช็ค 
7. Peer to peer (P2P) lending services บรกิารใหส้ินเช่ือโดยตรงระหวา่งผูใ้หส้นิเช่ือและผูข้อสินเช่ือผ่านแพลตฟอรม์

ออนไลน ์ (P2P) 
8. Payment by instalments service การช าระโดยบรกิารผ่อนช าระ 
9. Items that are associated with purchases of annuities or 
lottery contracts, lay-away systems, off-shore banking or 
transactions to finance or refinance debts funded by a credit 
card 

รายการที่เก่ียวขอ้งกบัการซือ้ประกนัแบบบ านาญ (annuities)หรอืสญัญา
ลอตเตอร ีระบบการผ่อนจา่ย* การธนาคารนอกประเทศ หรอืธุรกรรมเพ่ือใหกู้้
หรอืรไีฟแนนซห์นีจ้ากบตัรเครดิต  
 *หมายถึง การวา่งมดัจ  าจองซือ้สินคา้ ซึง่คือระบบการซือ้สินคา้โดยการ
จา่ยเงินมดัจ านวนหนึ่งเพื่อจองสินคา้นัน้ไว ้และจะไดส้ินคา้ก็ตอ่เม่ือไดจ้า่ยเงิน
ครบทัง้หมดแลว้ 

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

การซือ้ขายหรอืจดัจ  าหน่ายสกลุเงิน (ทัง้เงินหยวน และเงินตราตา่งประเทศ) 

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

สื่อลามกอนาจาร ทัง้สิ่งพิมพ ์ภาพและเสียง 

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

สิ่งลามกอนาจาร ธุรกิจส าหรบัผูใ้หญ่หรอืบรกิารที่เก่ียวขอ้งกบัผูใ้หญ่ รวมถึง
บรกิารเพื่อนเที่ยว การนวดส าหรบัผูใ้หญ่ หรอืบรกิารความบนัเทิงอ่ืนๆ ส  าหรบั
ผูใ้หญ่ นกัแสดงหนงัส าหรบัผูใ้หญ่ โดยไมค่  านึงถึงรสนิยมทางเพศ 

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

การพนนัหรอืการเดิมพนั รวมถึงลอตเตอร ีชิปเกมคาสิโน การเดิมพนันอก
เสน้ทาง การเป็นสมาชิกบนเว็บไซตอิ์นเทอรเ์น็ตที่เก่ียวขอ้งกบัการพนนัและการ
เดิมพนัในการแข่งขนั 

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

การขายยาโดยไมมี่อ านาจตามกฎหมาย เครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ี่ไมถ่กูกฎหมาย 
หรอือปุกรณก์ารเสพยาหรอืผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ที่เสี่ยงตอ่ความปลอดภยัของ
ผูบ้รโิภค 
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ตำรำงสินค้ำ/บริกำรต้องหำ้ม Tenpay (WeChat Pay) 
ประเภทธุรกิจ (ภำษำอังกฤษ) ประเภทธุรกิจ (ภำษำไทย) 

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

ผลิตภณัฑห์รอืบรกิารที่ท  าการตลาดหรอืโฆษณาโดยใชว้ิธีการขายที่หลอกลวง
หรอืไมเ่ป็นธรรม 

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

เครือ่งกระสนุอาวธุปืนหรอืชิน้สว่นอาวธุปืนหรอือปุกรณเ์สรมิ รวมถึงแตไ่ม่
จ  ากดัเพียงอปุกรณใ์นทางการทหารหรอืต  ารวจ 

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

บรกิารหรอืผลิตภณัฑท์ี่ละเมิดความเป็นสว่นตวั (เชน่ การสืบดกิูจกรรม
ออนไลน)์ 

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

การขายขอ้มลูทางการเงินทีผิ่ดกฎหมาย (เชน่ บญัชีธนาคาร บตัรธนาคาร) 

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

สตัวป่์าหายาก (สิ่งมีชีวิต) ผลิตภณัฑจ์ากสตัวป่์าหายาก (ตวัอยา่ง ฯลฯ) 

24. Smuggled goods สินคา้ลกัลอบน าเขา้ 
25. Human organs อวยัวะมนษุย ์
26. Virtual Currencies สกลุเงินเสมือน 
27. Tobacco products (on line) ขายผลิตภณัฑย์าสบู (ออนไลน)์ 
28. Trading or sale of digital or crypto- currencies (e.g. Bitcoin, 
Litecoin) 

การซือ้ขายหรอืการขายสกลุเงินดิจิทลัหรอืสกลุเงินครปิโต (เชน่ บิทคอยน,์ ไลท์
คอยน)์ 

29. Certain weapons or knives regulated under Applicable Law อาวธุหรอืมีดบางอยา่งที่มีกฎหมายควบคมุ 
30. Poisonous or hazardous chemicals สารเคมีที่เป็นพิษหรอืสารเคมีที่เป็นอนัตราย 
31. Counterfeit goods or currency สินคา้ปลอมแปลงหรอืสกลุเงินปลอม 
32. Counterfeit or replica food products ผลิตภณัฑอ์าหารลอกเลียนแบบหรอือาหารปลอม 

33. Antiques and arts，Antique reproduction shops โบราณวตัถแุละงานศิลปะ และรา้นขายสินคา้ของโบราณ 

34. Precious metals and rare earth minerals โลหะมีคา่ และแรโ่ลหะหายาก 

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

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

ซอฟตแ์วรห์รอืผลิตภณัฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการซือ้ขายผลิตภณัฑแ์ละขอ้มลูทาง
การเงิน 

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

การถอนเงินสดจากแหลง่เงินทนุเครดติ  (เชน่ บตัรเครดิต)  

41. Rebate or cashback services บรกิารการสว่นลดหรอืเครดติเงินคืน 

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 

ผลิตภณัฑห์รอืบรกิารทีป่ระมวลผลป๊อปอพั หรอืมี สนบัสนนุ อา้งอิงหรอื
เช่ือมโยงไปยงัสปายแวร ์มลัแวร ์ไวรสั แบ็คดอร ์โปรแกรมที่ท  าใหอ้ปุกรณห์ยดุ
ท างานรวมถึงการติดตัง้โปรแกรมอ่ืน ๆ 

43. Real estate service บรกิารอสงัหารมิทรพัย ์
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ตำรำงสินค้ำ/บริกำรต้องหำ้ม Tenpay (WeChat Pay) 
ประเภทธุรกิจ (ภำษำอังกฤษ) ประเภทธุรกิจ (ภำษำไทย) 

44. Auction sites and services บรกิารการประมลู 

45. Pawn services บรกิารการจ าน า 
46. Collection agencies บรษัิททวงหนี ้
47. Surrogacy services บรกิารรบัตัง้ครรภแ์ทน 
48. Hacking services บรกิารเจาะระบบ (hacking) 
49. Safe deposit services บรกิารตูนิ้รภยั 
50. Legal services and attorneys บรกิารทางกฎหมายและทนายความ 
51. Accounting, auditing and bookkeeping services บรกิารตรวจสอบบญัชีและการท าบญัชี 
52. Counselling services — debt, marriage and personal บรกิารใหค้  าปรกึษาเรือ่งหนี ้การแตง่งาน และเรือ่งสว่นตวั 
53. Immigration Service บรกิารตรวจคนเขา้เมือง 
54. Timeshares การซือ้สิทธ์ิในการใชอ้สงัหารมิทรพัยใ์นชว่งเวลาที่ก  าหนด 
55. Charitable and social service organizations องคก์รการกศุลและบรกิารทางสงัคม 
56. Crowd funding การระดมทนุสาธารณะ 
57. fund-raising activities กิจกรรมระดมทนุ 
58. Court Costs, including Alimony and Child Support คา่ธรรมเนียมศาล รวมถึงคา่เลีย้งดแูละคา่เลีย้งดบูตุร 
59. Bail and Bond Payments การช าระเงินประกนัและกรมธรรมค์  า้ประกนัผูต้อ้งหา 
60. Civic, social and fraternal associations สมาคมพลเมืองสงัคมและภารดรภาพ 
61. Items that support pyramid or Ponzi scheme, matrix 
programs or other ”get rich quick” schemes or certain multi-
level marketing programs 

รายการที่สนบัสนนุแผนธุรกิจพีระมิด หรอืแชรล์กูโซ ่โปรแกรมแมทรกิซ ์แผน
ธุรกิจรวยทนัใจอ่ืน ๆ หรอืธุรกิจเครอืข่ายบางประเภท 

62. Cashback from WeChat Pay account เงินคืนจากบญัชี WeChat Pay 
63. Illegal or unregistered fund-raising activities กิจกรรมระดมทนุที่ผิดกฎหมายหรอืไม่จดทะเบียน 
64. Anesthetic, psychotropic or prescription medicine; illegal 
unregistered medicine 

ยาชา ยารกัษาโรคทางระบบประสาทและจิตเวช  หรอืยาตามใบสั่งแพทย ์ยาที่
ไมข่ึน้ทะเบียนตามกฎหมาย 

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

หมวดหมูอ่ื่นๆ หรอืผูช้  าระเงินที่ WeChat Pay ตดัสินวา่หา้มใช ้โดยดลุยพินิจ
ของ WeChat Pay แตเ่พียงผูเ้ดียว เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการควบคมุความเสี่ยง 

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

หมวดหมูอ่ื่นใดที่อาจละเมิดกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎีกาและ / 
หรอืขอ้บงัคบัใดๆ ที่เก่ียวขอ้งเป็นครัง้คราว 

 

3. รา้นคา้ตกลงและรบัทราบวา่ ผูช้  าระเงินจะตอ้งมีคณุสมบตัิตามที่ระบไุวด้งันี ้
3.1 เป็นสมาชิกของผูใ้หบ้รกิาร e-wallet และตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขทัง้หมดที่ผูใ้หบ้รกิาร e-wallet แตล่ะรายก าหนด 
3.2 มีโทรศัพทเ์คลื่อนที่และ/หรือแท็บเล็ตและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสท์ี่ติดตั้งระบบการช าระค่าสินคา้/บริการโดย e-wallet ของผู้ใหบ้ริการ  

e-wallet รายนัน้ๆ และมีสญัญาณอินเตอรเ์น็ตที่สามารถรองรบัการช าระคา่สินคา้/บรกิารผ่านระบบ e-wallet ของผูใ้หบ้รกิาร e-wallet รายนัน้ๆ 
4. ในการรบัช าระคา่สินคา้/บรกิารผ่านระบบของผูใ้หบ้รกิาร e-wallet แตล่ะครัง้ รา้นคา้จะตอ้งด าเนินการดงันี ้

4.1 รา้นคา้ตรวจสอบและรบั e-wallet ซึง่มีลกัษณะตามที่ธนาคารไดแ้จง้ใหร้า้นคา้ทราบเป็นคราวๆ โดยที่ e-wallet จะตอ้งยงัไมห่มดอาย ุ
4.2 รา้นคา้แจง้ราคาสินคา้/บรกิาร ใหผู้ช้  าระเงินทราบเป็นสกลุเงินบาท (THB) 
4.3 รา้นคา้สง่ขอ้มลูรายการสินคา้/บริการ รวมทัง้ขอ้มลูการช าระค่าสินคา้/บริการของรายการช าระคา่สินคา้/บริการดงักลา่วมาที่ธนาคาร เพื่อขออนมุตัิ

การช าระคา่สินคา้/บรกิารจากผูใ้หบ้รกิาร e-wallet โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้
4.3.1 ใหผู้ช้  าระเงินแสดงขอ้มลูการช าระค่าสินคา้/บริการและแสดงรหสัช าระเงิน ที่ระบุขอ้มลูการช าระค่าสินคา้/บริการตามที่ธนาคารก าหนด 

เพ่ือใหร้า้นคา้อา่นรหสัช าระเงิน หรอื 
4.3.2 รา้นคา้แสดงขอ้มลูการช าระค่าสินคา้/บริการและแสดงรหสัช าระเงิน ที่ระบุขอ้มลูการช าระค่าสินคา้/บริการตามที่ธนาคารก าหนด เพื่อให  ้

ผูช้  าระเงินอา่นรหสัช าระเงิน 
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4.3.3 รา้นคา้แสดงขอ้มลูรา้นคา้/สินคา้บนบริการ K SHOP หรือแพลตฟอรม์อิเล็กทรอนิกสต์ามที่ธนาคารก าหนด เพื่อใหผู้ช้  าระเงินเลือกและท า
การช าระคา่สินคา้/บรกิารดว้ย e-wallet    
5. รา้นคา้ตกลงยอมรบัว่า ธนาคารไม่มีหนา้ที่ตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มลูใดๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ  ากัดเพียง) ขอ้มลูการช าระ ค่าสินคา้/บริการ
และขอ้มลูที่ไดร้บัจากรหสัช าระเงิน ที่รา้นคา้เป็นผูใ้หข้อ้มลู/ผูช้  าระเงินเป็นผูร้ะบุ 
6. วิธีการและรายละเอียดของการโอนยอดเงินรวมจากการรบัช าระคา่สินคา้/บรกิารดว้ย e-wallet เป็นไปตามที่ระบใุน “ตำรำง Settlement”  
7. เม่ือผูช้  าระเงินท ารายการช าระคา่สินคา้/บรกิาร และรา้นคา้ไดส้ง่ค  าสั่งขอโอนยอดเงินตามเง่ือนไขที่ระบใุน “ตำรำง Settlement” แลว้ ธนาคารจะสรุปยอด
การช าระคา่สินคา้/บรกิารและสง่ขอ้มลูการรบัช าระคา่สินคา้/บรกิารใหก้บัผูใ้หบ้รกิาร e-wallet และธนาคารจะน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัรฯ ตาม
เง่ือนไขที่ระบใุน “ตำรำง Settlement”  
8. รา้นคา้ตกลงวา่ กรณีที่ผูช้  าระเงินช าระคา่สินคา้/บริการดว้ย e-wallet ที่ออกหรอืรว่มออกโดยธนำคำร หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะ Void รา้นคา้จะตอ้ง
ด าเนินการก่อนการสง่ค  าขอโอนยอดเงินการรบัช าระคา่สินคา้/บริการ และภายในเวลา Cut-off time ที่ก  าหนดใน “ตำรำง Settlement” โดยรา้นคา้สามารถ
ด าเนินการผ่านชอ่งทางที่ธนาคารก าหนด เม่ือธนาคารไดร้บัค  าขอ Void ดงักลา่วแลว้ ธนาคารจะท าการ Void และโอนเงินจ านวนเดียวกนันัน้คืนใหแ้ก่ผูช้  าระ
เงินตอ่ไป ทัง้นี ้หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะ Void ภำยหลังจากการสง่ค าขอโอนยอดเงินการช าระคา่สินคา้/บริการ หรอื ภายหลงัเวลา Cut-off time (กรณี
ไมไ่ดส้ง่ค  าขอโอนยอดเงินการรบัช าระคา่สินคา้/บรกิาร) หรอืรา้นคา้มีความประสงคจ์ะ Refund รา้นคา้จะตอ้งด าเนินการคืนเงินใหแ้ก่ผูช้  าระเงินเองโดยตรง 

กรณีที่ผูช้  าระเงินช าระค่าสินคา้/บริการดว้ย e-wallet ที่ออกหรือร่วมออกโดยธนาคารพาณิชยอ่ื์น และ/หรือโดยบริษัทอ่ืนหรือสถาบันอ่ืนที่เป็น  
ผูใ้หบ้ริการ e-wallet ที่ไม่ใช่ Alipay และ Tenpay (WeChat Pay) หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะ Void หรือ Refund รา้นคา้จะตอ้งด าเนินการคืนเงินใหแ้ก่ 
ผูช้  าระเงินเองโดยตรง 

กรณีที่ผูช้  าระเงินช าระคา่สินคา้/บรกิารดว้ย e-wallet ที่ออกหรอืรว่มออกโดย Alipay และ Tenpay (WeChat Pay) หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะ 
Void หรือ Refund หรือรา้นคา้ลดราคาสินคา้/บริการใหใ้นภายหลงั รา้นคา้ตกลงจะไม่คืนเป็นเงินสด เช็ค และ/หรือตราสารหนีอ่ื้นแก่ผูช้  าระเงินแต่รา้นคา้  
ตกลงจะท าหนงัสือแจง้คืนตามแบบฟอรม์ที่ธนาคารก าหนด สง่ใหแ้ก่ธนาคาร และยินยอมช าระเงินจ านวนดงักลา่ว ซึง่ธนาคารไดจ้า่ยเงิน และ/หรอืน าเงินเขา้
บญัชีเงินฝากใหร้า้นคา้แลว้ หรอืยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากที่ระบไุวใ้นใบสมคัรฯ หรอืบญัชีอ่ืนใดที่รา้นคา้แจง้เปลี่ยนแปลงในภายหลงั และ/
หรือบัญชีอ่ืนใดที่รา้นคา้/เจา้ของบัญชีมีอยู่กับธนาคาร คืนใหแ้ก่ผู้ใหบ้ริการ e-wallet เพื่อใหผู้้ใหบ้ริการ e-wallet คืนเงินดังกล่าวใหก้ับผู้ช  าระเงิน ในกรณี
ขา้งตน้ รา้นคา้จะตอ้งแจง้ใหผู้ช้  าระเงินด าเนินการภายใน 90 วนันับแต่วนัที่มีการท ารายการซือ้สินคา้/บริการนัน้ๆ และรา้นคา้ตกลงว่า ธนาคารไม่ตอ้งคืน
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรยีกเก็บจากรา้นคา้ไวแ้ลว้แตป่ระการใด ทัง้นี ้ในกรณีที่รา้นคา้ไม่ตอ้งการรบัคืนสินคา้ที่ผูช้  าระเงินซือ้ หรือ ตกลงสั่งซือ้แลว้ ใหเ้ขียน
ค าวา่ “NO REFUND” (ไมร่บัคืนสินคา้) หรอืขอ้ความที่มีความหมายอยา่งเดียวกนั ลงในใบเสรจ็รบัเงินทกุแผ่น และติดป้ายใหผู้ช้  าระเงินทราบชดัเจน  
 

ข้อตกลงเก่ียวกับ K Point  
 

1. รา้นคา้สามารถรบั K Point จากผูช้  าระเงินเพ่ือเป็นสว่นลดในการช าระคา่สินคา้/บรกิาร ผ่านอปุกรณ/์ชอ่งทาง ตามเง่ือนไขรายละเอียดที่ธนาคารก าหนด  
2. ในการรบั K Point แตล่ะครัง้ รา้นคา้จะตอ้งด าเนินการดงันี ้

2.1 รา้นคา้แจง้ราคาสินคา้/บรกิาร ใหผู้ช้  าระเงินทราบเป็นสกลุเงินบาท (THB) 
2.2 รา้นคา้สง่ขอ้มลูรายการสินคา้/บรกิาร รวมทัง้ขอ้มลูการใช ้K Point มาที่ธนาคาร เพ่ือขออนมุตัิรบัสว่นลดในการช าระคา่สินคา้/บรกิาร จากผูใ้หบ้รกิาร 

K Point โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้
2.2.1 กรณีการแลก K Point ผ่านเครือ่งรบับตัร 

2.2.1.1 ใหผู้ช้  าระเงินรูดหรอืเสียบบตัรเครดิตที่เครือ่งรบับตัร หรอื 
2.2.1.2 รา้นคา้แสดงขอ้มลูการช าระคา่สินคา้/บรกิารและแสดงรหสัช าระเงิน ที่ระบขุอ้มลูการช าระคา่สินคา้/บรกิารตามที่ธนาคารก าหนด 

เพื่อใหผู้ช้  าระเงินอ่านรหสัช าระเงิน (การรบั K Point เพื่อเป็นส่วนลดในการช าระคา่สินคา้/บริการดว้ยวิธีนี ้ถือว่าเป็นการช าระค่าสินคา้/บริการดว้ยเงินโอน 
โดยใหใ้ชข้อ้ตกลงเก่ียวกบัเงินโอนมาใชบ้งัคบั)  

2.2.2 กรณีการแลก K Point ผ่าน K SHOP (การรบั K Point เพื่อเป็นส่วนลดในการช าระคา่สินคา้/บริการดว้ยวิธีนี ้ถือว่าเป็นการช าระค่าสินคา้/
บรกิารดว้ยเงินโอน โดยใหใ้ชข้อ้ตกลงเก่ียวกบัเงินโอนมาใชบ้งัคบั) 

2.2.2.1 รา้นคา้แสดงขอ้มลูการช าระคา่สินคา้/บรกิารและแสดงรหสัช าระเงิน ที่ระบขุอ้มลูการช าระคา่สินคา้/บรกิารตามที่ธนาคารก าหนด 
เพ่ือใหผู้ช้  าระเงินอา่นรหสัช าระเงิน 

2.2.2.2 รา้นคา้แสดงขอ้มลูรา้นคา้/สินคา้บนบริการ K SHOP หรือแพลตฟอรม์อิเล็กทรอนิกสต์ามที่ธนาคารก าหนด เพื่อใหผู้ช้  าระเงิน
เลือกและท าการช าระคา่สินคา้/บรกิารดว้ย K Point       
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3. ผูช้  าระเงินสามารถใช ้K Point เพื่อเป็นสว่นลดในคา่สินคา้/บรกิาร ได ้ซึง่ปัจจบุนัมีอตัราการใช ้K Point ดงันี ้ 
3.1 แลก K Point เป็นสว่นลด ทกุ 1,000 คะแนน แทนเงิน 100 บาท  
3.2 แลก K Point เทา่ยอดช าระ เป็นสว่นลด 10% ของยอดช าระ 
3.3 แลก K Point เป็นสว่นลดในอตัราตามจ านวนที่ธนาคารตกลงกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ (เฉพาะกรณีที่รา้นคา้รบับตัรที่ออกรว่มโดยธนาคารและพนัธมติร

ทางธุรกิจ) 
ในกรณีที่อตัราการใช ้K Point เป็นสว่นลดในการช าระคา่สินคา้/บรกิาร ไมเ่ป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 3.1 และ/หรือข้อ 3.2 ของข้อตกลงเก่ียวกับ  

K Point ขา้งตน้ รา้นคา้จะตอ้งท าข้อตกลงเพิ่มเติมใหไ้วต้่อธนาคารตามแบบและวิธีการที่ธนาคารก าหนด และใหถื้อว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ 
ขอ้ตกลงฯ ฉบบันีด้ว้ย ทัง้นี ้ธนาคารจะน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากที่ระบุในใบสมคัรฯ ตามจ านวนเงินที่ค  านวณไดจ้ากอตัราที่ระบุขา้งตน้ หกัดว้ยภาษีหกั ณ ที่จ่าย 
และภาษีมลูคา่เพิ่ม (หากมี) ทัง้นี ้เป็นไปตามรูปแบบและวิธีการที่ธนาคารก าหนด  
4. ในกรณีที่มีมลูคา่สว่นตา่งของราคาสินคา้/บริการ ซึง่ผูช้  าระเงินจะตอ้งช าระเงินเพิ่มเติมจากราคาสินคา้/บริการภายหลงัจากที่ผูช้  าระเงินแลก K Point เป็น
ส่วนลดแลว้ ผูช้  าระเงินสามารถช าระมลูค่าส่วนต่างไดโ้ดยช าระผ่านเครื่องมือการช าระเงินต่างๆ ตามที่ธนาคารก าหนดไดจ้นครบถว้นเต็มราคาส าหรบั 
คา่สินคา้/บรกิารนัน้ๆ  
5. หา้มรา้นคา้รบั K Point จากผูช้  าระเงินเพื่อเป็นส่วนลดในการช าระค่าสินคา้ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์
รวมอยูด่ว้ย และ/หรอืสินคา้/บรกิารที่กฎหมายหา้มการสง่เสรมิการขาย หรอืขดัตอ่กฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง หรอืศีลธรรมอนัดีงามของประชาชน 
6. รา้นคา้ตกลงวา่ กรณีที่ผูช้  าระเงินใช ้K Point เป็นสว่นลดในการช าระคา่สนิคา้/บรกิาร หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะ Void หรอื Refund รา้นคา้จะสามารถ 

Void หรอื Refund K Point ไดแ้บบเต็มจ านวนเทา่นัน้ รา้นคา้ไมส่ามารถ Void หรอื Refund K Point บางสว่นได ้ 

หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะ Void รา้นคา้จะตอ้งด าเนินการก่อนการส่งค  าขอโอนยอดเงินการรบัช าระค่าสินคา้/บริการเงิน และภายในเวลา  
Cut-off time ที่ก  าหนดใน “ตำรำง Settlement” โดยรา้นคา้สามารถด าเนินการผ่านช่องทางที่ธนาคารก าหนด เม่ือธนาคารไดร้บัค  าขอ Void ดงักล่าวแลว้ 
ธนาคารจะด าเนินการตามขัน้ตอนและกระบวนการของธนาคารตอ่ไป  

ทัง้นี ้หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะ Void ภายหลงัจากการสง่ค าขอโอนยอดเงินการช าระคา่สินคา้/บริการ หรอื ภายหลงัเวลา Cut-off time (กรณี

ไม่ไดส้่งค  าขอโอนยอดเงินการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ) หรือในกรณีที่รา้นคา้ยินยอมใหผู้ช้  าระเงิน Refund รา้นคา้ตกลงจะไม่คืนเป็นเงินสด เช็ค และ/หรอื

ตราสารหนีอ่ื้น แก่ผูช้  าระเงิน แตร่า้นคา้ตกลงจะท าหนงัสือแจง้คืนตามแบบฟอรม์ที่ธนาคารก าหนดส่งใหแ้ก่ธนาคาร และรา้นคา้/เจา้ของบญัชียินยอมคืนเงิน

จ านวนดงักล่าว ซึ่งธนาคารไดจ้่ายเงิน และ/หรือน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัรฯ ใหร้า้นคา้แลว้นัน้ใหแ้ก่ธนาคารเพื่อด  าเนินการตามขัน้ตอนและ

กระบวนการของธนาคารตอ่ไปได ้  

7. ภายใตข้อ้ตกลงฯ ข้อ 1.3 ของข้อตกลงเก่ียวกับกำรใหบ้ริกำรอุปกรณแ์ละช่องทำงรับช ำระค่ำสินค้ำ/บริกำร รา้นคา้ตกลงวา่ หากผูช้  าระเงินปฏิเสธ
รายการใดและรายการนัน้รา้นคา้ไดท้  า SALES SLIP ที่เก็บไวส้ญูหาย หรือไม่สามารถคน้หา SALES SLIP ใหก้ับธนาคารตามที่ธนาคารรอ้งขอ หรือรา้นคา้ 
ไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันหกัลา้งการปฏิเสธรายการที่แจง้โดยผูช้  าระเงินใหจ้นเป็นที่พอใจแก่ธนาคารได ้รา้นคา้ยินยอมคืนเงินตามจ านวนเท่ากับ
จ านวนที่ธนาคารจา่ยใหแ้ก่รา้นคา้ พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 15 (สิบหา้) ตอ่ปี นบัแตว่นัที่ธนาคารจา่ยเงินใหแ้ก่รา้นคา้  
8. เม่ือเริ่มด  าเนินโครงการ K Point ธนาคารจะด าเนินการประชาสมัพนัธต์อ่สาธารณะผ่านสื่อต่างๆ ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์
ในการด าเนินโครงการ K Point  ทัง้นี ้กรณีดงักล่าวธนาคารสงวนสิทธิในการใชด้ลุยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคาร
กสิกรไทยจะเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการประชาสมัพนัธผ์่านสื่อดงักลา่วของธนาคารและ/หรือกลุม่ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย 

ทัง้นี ้ในการด าเนินการประชาสมัพนัธผ์่านสื่อดงักล่าวของธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย รา้นคา้ตกลงใหธ้นาคารและ/หรือ 
กลุม่ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยมีสิทธิใชช้ื่อทางการคา้ และเครือ่งหมายการคา้ของรา้นคา้ได ้ตลอดจนใหธ้นาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคาร
กสิกรไทยมีสิทธิอา้งเงื่อนไขรายละเอียดในข้อตกลงฯ ฉบับนีไ้ดต้ามที่ธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยเห็นสมควร เพื่อใหบ้รรลุ
วตัถปุระสงคใ์นการด าเนินโครงการ K Point 
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ตำรำงอัตรำค่ำธรรมเนียม/ค่ำใช้จ่ำย/ค่ำปรับ 
1. อตัราคา่ใชจ้า่ยสงูสดุไมเ่กิน 

ประเภทอปุกรณร์บัช าระคา่สินคา้/บรกิาร 
คา่บรกิาร SIM CARD/เดือน 

*รา้นคา้เป็นผูช้  าระคา่บรกิาร SIM 
CARD กบัผูใ้หบ้รกิารทกุเดือน 

คา่ SALES SLIP และ/หรอื 
คา่ซอ่มบ ารุง ตอ่เดือน 

(ตอ่เครือ่ง) 

คา่ธรรมเนียมแรกเขา้   
(ตอ่เครือ่ง) 

EDC แบบใช ้SIM CARD 100 บาท 
100 บาท 3,000 บาท EDC แบบใชส้าย LAN - 

EDC แบบ Dial - 
เครือ่งอา่นรหสัช าระเงิน, อปุกรณต์อ่พว่ง - - 1,500 บาท 
อปุกรณเ์ครือ่งรบับตัร mPOS  - - 2,900 บาท 
หมายเหต ุ - อตัราคา่ธรรมเนียมขา้งตน้ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม (VAT) 

- ธนาคารเป็นผูอ้นมุตัิประเภทเครือ่งตามความเหมาะสมของรา้นคา้ 
- อัตราค่าบริการ SIM CARD และค่าบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่เป็นไปตามที่ผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที่ก  าหนด ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดท้กุเม่ือ 

2. อตัราคา่ปรบั/คา่ซอ่มแซมอปุกรณร์บัช าระคา่สินคา้/บรกิาร 
ประเภทอปุกรณ ์ คา่ปรบั/คา่ซอ่มแซม (ตอ่เครือ่ง) 

EDC / mPOS อปุกรณไ์มค่รบ/มีรอยบบุ มีรอยขีดข่วนบนตวัเครือ่ง/อปุกรณส์ญูหาย/ใชง้านไมไ่ด ้
คิดตามความเสียหายจรงิ สงูสดุไมเ่กินราคาอปุกรณ ์เครือ่งอา่นรหสัช าระเงิน, อปุกรณต์อ่พว่ง  

3. คา่ธรรมเนียมการออกหนงัสือรบัรองการซือ้ขายอสงัหารมิทรพัยส์  าหรบัชาวตา่งชาติใหก้บั Developer  สงูสดุไมเ่กิน 200 บาทตอ่ฉบบั 
4. คา่บรกิารรายเดือนการใชเ้ครือ่ง EDC/mini EDC  สงูสดุไมเ่กิน 450 บาทตอ่เครือ่งตอ่เดือน 

หากมียอดรบัช าระเฉลี่ย 3 เดือนลา่สดุ ต  ่ากวา่ 30,000 บาทตอ่เครือ่ง  
หมายเหต ุ- อตัราคา่ธรรมเนียมขา้งตน้ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม (VAT) 
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ตำรำง Settlement 

อุปกรณ/์ช่องทำง Settlement 

เคร่ืองมือกำรช ำระเงิน 

บัตร 
โดยกำรรูด/เสียบ/แตะบัตร 

บัตร 
โดยใช้ QR Code หรือ 

Barcode 

เงินโอน/เงินโอนโดยใช้ 
QR Code หรือ Barcode 
ท่ีเป็น Thai Standard 

e-wallet K Point 

บัตรเครดิตในประเทศและ
ต่ำงประเทศ/ บัตรเดบิต

ต่ำงประเทศ 
VISA/MASTERCARD/ JCB, 

บัตร Closed-loop 

บัตรเครดิต/ 
บัตรเดบิต UnionPay, 

บัตรเดบิต TPN, 
บัตร Xpress Cash, 
บัตรเดบิตในประเทศ 

VISA/MASTERCARD 

บัตรเครดิต/บัตรเดบิต 
VISA/MASTERCARD, 
บัตรเครดิต/บัตรเดบิต 

UnionPay/TPN, 
บัตร Xpress Cash 

ธนำคำร (KBank) 
ธนำคำรพำณิชยอ่ื์น 

โดยใช้ QR Code หรือ 
Barcode ท่ีเป็น 
TH Standard 

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

Barcode ท่ีไม่ใช่ TH Standard 

 
 
 
 
 
 
 

EDC 

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

เงินเข้ำบัญชี 

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

ของวนัท าการถดัไป 

04:00 น.  
เป็นตน้ไป 
ของวนัถดัไป 

04:00 น. 
เป็นตน้ไป 
ของวนัถดัไป 

23:00 น. 
เป็นตน้ไป 

23:00 น. 
เป็นตน้ไป 

14:00 น. เป็นตน้ไป ของวนัถดัไป หลงัจาก
ธนาคารไดร้บัอนมุติัจากผูใ้หบ้ริการ e-wallet 

04:00 น. 
เป็นตน้ไป 
ของวนัถดัไป 

K SHOP 
นิติบุคคล 

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

โดยอตัโนมติั 
23:00 น.  

โดยอตัโนมติั 
23:00 น. 

โดยอตัโนมติั 
- 

เงินเข้ำบัญชี 
04:00 น. เป็นตน้ไป 

ของวนัถดัไป 
04:00 น. เป็นตน้ไป 

ของวนัถดัไป 
04:00 น. เป็นตน้ไป 

ของวนัถดัไป 
หลงัจากสง่ค าสั่งหรือหากไมส่ง่ค าสั่ง 

ธนาคารจะน าเงินเขา้บญัชี 23:00 น. เป็นตน้ไป 
14:00 น. เป็นตน้ไป ของวนัถดัไป หลงัจาก
ธนาคารไดร้บัอนมุติัจากผูใ้หบ้ริการ e-wallet 

- 

API 

Cut-off time - - 
21:00 น.  

โดยอตัโนมติั 
23:00 น.  

โดยอตัโนมติั 
23:00 น.  

โดยอตัโนมติั 
- 

เงินเข้ำบัญชี - - 
04:00 น. เป็นตน้ไป  

ของวนัถดัไป 
หลงัจากสง่ค าสั่งหรือหากไมส่ง่ค าสั่ง 

ธนาคารจะน าเงินเขา้บญัชี 23:00 น. เป็นตน้ไป 
14:00 น. เป็นตน้ไป ของวนัถดัไป หลงัจาก
ธนาคารไดร้บัอนมุติัจากผูใ้หบ้ริการ e-wallet 

- 

หมำยเหต ุ   1. “QR Code หรือ Barcode” หมายถึง “รหัสช ำระเงิน” ตามท่ีปรากฏในขอ้ตกลงการเป็นรา้นคา้ 
 2. “บัตร Closed-loop” หมายถึง บตัรอิเล็กทรอนิกสท่ี์ออกหรือรว่มออกโดยธนาคาร โดยไมไ่ดอ้อกในฐานะเป็นสมาชิกของบริษัทบตัรเครดิต 
 3. “บัญชี FCD” หมายถึง บญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit)  
 4. “วนัท าการ” หมายถึง วนัเปิดท าการของธนาคาร ท่ีมิใช่วนัเสาร ์วนัอาทิตย ์หรือวนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย ์ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 

     5. ธนาคารจะน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากใหก้บัรา้นคา้เป็นยอดคงเหลือจากการหกัค่าธรรมเนียม รวมทัง้ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิมและภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย(หากมี) โดยธนาคารจะไมค่ านวณดอกเบีย้เงินฝากบนเงินค่าสินคา้/บริการท่ียงัไมไ่ด้ ถกูโอนเขา้บญัชีเงินฝากของรา้นคา้ 
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ร้ำนค้ำสำมำรถ Scan QR เพื่อรับคู่มือและรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับผลิตภัณฑร้์ำนค้ำได้ตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำง 

   

คู่มอืกำรใช้ 
EDC-Full Payment (แบบเตม็จ ำนวน) 

คู่มอืกำรใช้ 
EDC-Smart Pay (แบบผ่อนช ำระ) 

รำยละเอยีดผลิตภัณฑ ์
ส ำหรับร้ำนค้ำ 

ประเภทร้ำนค้ำทีป่ระกอบธุรกิจทีต่้องพิจำรณำตำมเงือ่นไขของธนำคำร 

ประเภทธุรกิจ เอกสำร เงือ่นไขพิเศษ 
ประกนัภยั/ประกนัชีวิต - ใบอนญุาตตวัแทน/ ใบอนญุาตนายหนา้ และหนงัสือ

มอบอ านาจรบัเงินแทนบรษัิทประกนั (ถา้มี) 
นิตบิคุคลเทา่นัน้ 

สปา(นวด)/ฟิตเนส/โยคะ รายละเอียด Package 1. เป็นนิตบิคุคลท่ีมีทนุจดทะเบียนตัง้แต ่2 ลา้นบาทขึน้ไป 
2. ประกอบกิจการเป็นระยะเวลาตดิตอ่กนัตัง้แต ่3 ปีขึน้ไป 
3. ธุรกิจมีก าไรอย่างนอ้ย 2 ปี ภายในช่วงเวลา 3 ปีลา่สดุ 
4. ตอ้งมีเงินฝากค า้ประกันขั้นต ่า และจดทะเบียนเงินฝาก
เป็นหลกัประกันเป็นจ านวนเงิน 1% ของยอดขายต่อเดือน 
หรือขั้นต ่า  300 ,000 บาท** ตามท่ีธนาคารพิจารณา
เห็นสมควร ทัง้นี ้รา้นคา้จะตอ้งรบัผิดชอบค่าธรรมเนียมใน
อตัรารอ้ยละ 0.01 ของจ านวนเงินสงูสดุท่ีตกลงใชเ้งินฝาก
เป็นหลกัประกัน ขัน้ต  ่า 100 บาท สงูสดุไม่เกิน 1,000 บาท 
และค่าตรวจสอบรายการก่อนจดทะเบียน 50 บาท โดยให้
ลกูคา้ลงนามในหนงัสือสญัญาหลกัประกันทางธุรกิจในช่อง
ผูใ้หห้ลกัประกันดว้ยหมึกสด ทัง้นี ้กรณีมีคู่สมรสตอ้งใหคู้่
สมรสลงนามในช่องคูส่มรสใหค้วามยินยอมดว้ย 
- หนังสือยินยอมจดทะเบียน/แก้ไขรายการจดทะเบียน
สญัญาหลกัประกันทางธุรกิจ และหนงัสือแจง้รายละเอียด
การเปล่ียนแปลงหลกัประกัน โดยใหลู้กคา้ลงนามในช่อง
ผูใ้หห้ลกัประกันดว้ยหมึกสด ทัง้นี ้กรณีมีคู่สมรสตอ้งใหคู้่
สมรสลงนามในช่องคูส่มรสใหค้วามยินยอมดว้ย  
- หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลการจด
ทะเบียนสญัญาหลกัประกันทางธุรกิจ และใหล้กูคา้ลงนาม
ในช่องผูใ้หค้วามยินยอมดว้ยหมกึสด 
- หนังสือมอบอ านาจ (ให้ยกเลิกการจดทะเบียนสัญญา
หลกัประกันทางธุรกิจ) และใหลู้กคา้ลงนามในช่องผูม้อบ
อ านาจดว้ยหมกึสด 
- หนงัสือยินยอมใหธ้นาคารหกับญัชี โดยใหล้กูคา้ลงนาม
ในช่องผูใ้หส้ญัญาดว้ยหมกึสด 

หมายเหต:ุ  
* ส  าหรบัรา้นคา้ท่ีมีการสมคัร Membership ไม่รบัพิจารณา 
หากเป็นการสมคัรสมาชิกแบบตลอดชีพ  
** การขออนโุลมหลกัประกัน ใหข้ออนมุตัิตามอ านาจ และ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด 
***กรณีรา้นคา้ไม่มีใบส าคญัแสดงความเป็นสมาชิกสมาคม 
ใหข้อใบทะเบียนพาณิชย ์และใบภพ.20 ทดแทน 

ธุรกิจดังต่อไปนี้ จะตอ้งอยู่ภายใตเ้ง่ือนไข
พิเศษ 
• ธุรกิจขาย Voucher/Coupon 
• สายการบิน 
• รบัจองที่พกั/ศนูยบ์รกิารจองที่พกั 
• รา้นคา้ท่ีมีการสมคัร Membership* 
• อบรม-สมัมนา (ยกเวน้ของภาครฐั) 
• ธุรกิจขายตรง (MLM) 
• สลากกินแบ่ง 
• รา้นรบัตดัเสือ้ผา้ (ทัง้ส  าหรบัใหค้นไทย
และชาวตา่งชาต)ิ 
• ตวัแทนรบัช าระเงิน (PSP) 
• แนะแนวการศกึษาตอ่ตา่งประเทศ 
• ส านกังานทนายความ 

• สมาชิกนิตยสาร 
• สนามกอลฟ์/สโมสรออกก าลงักาย  
• สถานเสรมิความงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธุรกิจเสี่ยงตามประกาศ ปปง. และรา้นคา้เสี่ยงสูงตาม Card scheme ซึ่งจะตอ้งอยู่ภายใตเ้ง่ือนไข
พิเศษตามแนวนโยบายการรูจ้กัรา้นคา้ Know Your Merchant (KYM) ของ ธปท. ดงัตอ่ไปนี ้

คา้ทองค า/ทองรูปพรรณ - ใบส าคญัแสดงความเป็นสมาชิกสมาคมคา้ทองค า***
และ 
- รูปรา้นคา้ท่ีแสดงช่ือรา้นคา้ และสนิคา้/บรกิาร 

คา้อญัมณี/เพชรพลอย 
 

- ใบส าคญัแสดงความเป็นสมาชิกสมาคมอัญมณี***  
และ 
- รูปรา้นคา้ท่ีแสดงช่ือรา้นคา้ และสนิคา้/บรกิาร 

ธุรกิจน าเท่ียว/บรษัิททวัร ์ - ใบอนญุาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว (แบบ ธม.1) และ 
- รูปรา้นคา้ท่ีแสดงช่ือรา้นคา้ และสนิคา้/บรกิาร 

ตวัแทนจ าหน่ายตั๋วเครื่องบิน -  ใบสมาชิก IATA หรือใบแต่งตั้งให้เ ป็นตัวแทน
จ าหน่ายตั๋วเครื่องบิน และ 
- รูปรา้นคา้ท่ีแสดงช่ือรา้นคา้ และสนิคา้/บรกิาร 

 


