ข้ อตกลงการเป็ นร้ านค้ า (K-Merchant)
ผู้สมัคร (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรี ยกว่า “ร้ านค้ า”) และเจ้ าของบัญชีเงินฝาก (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรี ยกว่า “เจ้ าของบัญชี”) ที่มีชื่อปรากฏและลงลายมือชื่อใน
คํ า ขอใช้ บ ริ การรวมเพื่อธุ รกิ จคล่องตัว กสิกรไทย หรื อ ใบสมัค ร/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเป็ นร้ านค้ า (K-Merchant) (ซึ่งต่อไปนี ห้ ากไม่กล่า วโดย
เฉพาะเจาะจง จะรวมเรี ยกว่า “ใบสมัครฯ”) ตกลงใช้ บริ การรับชําระค่าสินค้ า/บริ การ และ/หรื อทํารายการกันวงเงินในบัตร (ซึ่งต่อไปนีห้ ากไม่กล่าวโดย
เฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ชาระค่ าสินค้ า/บริ การ”) ผ่านอุปกรณ์/ช่องทางต่างๆ กับบมจ. ธนาคารกสิกรไทย (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรี ยกว่า “ธนาคาร”) ตามที่
ระบุในใบสมัครฯ จากผู้ชําระค่าสินค้ า/บริ การ (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรี ยกว่า “ผู้ชาระเงิน”) ด้ วยเครื่ องมือการชําระเงินต่างๆ แทนการชําระด้ วยเงินสด ณ ร้ านค้ า
ร้ านค้ า/เจ้ าของบัญชีจงึ ตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามข้ อตกลงการเป็ นร้ านค้ า (K-Merchant) ซึ่งประกอบด้ วยข้ อตกลงทัว่ ไปและข้ อตกลงเฉพาะ (ซึ่งต่อไปนี ห้ าก
ไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ข้ อตกลงฯ”) ดังต่อไปนี ้
ข้ อตกลงทั่วไป
ข้ อ 1. หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
1.1 ร้ านค้ าตกลงรับชําระค่าสินค้ า/บริ การ ผ่านอุปกรณ์/ช่องทางต่างๆ ของธนาคาร จากผู้ชําระเงินด้ วยเครื่ องมือการชําระเงินต่างๆ ดังต่อไปนี ้ (ซึ่งต่อไปนี ้
หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรี ยกว่า “เครื่ องมือการชาระเงิน”) ที่อปุ กรณ์/ช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารสามารถรับชําระได้ แทนการชําระด้ วย
เงินสด
1.1.1 บัตรเครดิต/บัตรเดบิต/บัตร Xpress Cash (บัตรเงินด่วน)/บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ซึง่ ต่อไปนี ้ หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรี ยกว่า “บัตร”) ที่
ออกหรื อร่ วมออกโดย (ก) ธนาคาร ไม่ว่าออกบัตรในฐานะ เป็ นสมาชิกของ VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรี ยกว่า
“VISA”) และ/หรื อ MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรี ยกว่า “MASTERCARD”) และ/หรื อ CHINA UNIONPAY
COMPANY LIMITED (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรี ยกว่า “UnionPay”) และ/หรื อ JCB INTERNATIONAL COMPANY LIMITED (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรี ยกว่า “JCB”) และ/
หรือ บจก.ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรี ยกว่า “TPN”) และ/หรื อ บริ ษัทบัตรเครดิตอื่น และ/หรื อสถาบันอื่น ภายใต้ ข้อตกลงร่วมกันที่ธนาคารจะ
เข้ าร่วมเป็ นสมาชิกในอนาคต (ซึง่ ต่อไปนี ้ หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “บริษัทบัตรเครดิต”) หรื อไม่ก็ตาม และ/หรื อ (ข) ธนาคารพาณิชย์
อื่น ซึง่ ออกบัตรในฐานะสมาชิกของบริษัทบัตรเครดิต และ/หรือ (ค) บริษัทอื่นหรือสถาบันอื่น ที่ออกบัตรในฐานะสมาชิกของบริษัทบัตรเครดิ ต
1.1.2 เงินโอน ซึง่ ผู้ชําระเงินทําคําสัง่ โอนและ/หรือชําระค่าสินค้ า/บริ การ โดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ชําระเงิน ที่มีอยู่กับธนาคาร หรื อธนาคารพาณิชย์
อื่น หรือสถาบันอื่นที่เป็ นผู้ให้ บริการเงินโอน (ซึง่ ต่อไปนี ้ หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ผู้ให้ บริการเงินโอน”)
1.1.3 กระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งต่อไปนี จ้ ะเรี ยกว่า “e-wallet”) ที่ออกหรื อร่ วมออกโดยธนาคาร และ/หรื อโดยธนาคารพาณิ ชย์ อื่น และ/หรื อ
Alipay.com Co., Ltd. (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรี ยกว่า “Alipay”) และ/หรื อ Tenpay Payment Technology Co., Ltd. (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรี ยกว่า “Tenpay (WeChat
Pay)”) และ/หรือโดยบริษัทอื่นหรือสถาบันอื่นที่เป็ นผู้ให้ บริการ e-wallet (ซึง่ ต่อไปนี ้ หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ผู้ให้ บริการ e-wallet”)
1.1.4 เครื่ องมือการชํา ระเงินอื่น ที่ออกหรื อร่ วมออกโดยธนาคาร และ/หรื อโดยธนาคารพาณิชย์อื่น และ/หรื อโดยบริ ษั ทอื่นห รื อสถาบันอื่นที่ เป็ น
ผู้ให้ บริการเครื่องมือการชําระเงินนัน้ (ซึ่งต่อไปนี ้ หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรี ยกว่า “ผู้ให้ บริ การเครื่ องมือการชาระเงิน”) ตามที่ธนาคารจะ
เปิ ดให้ บริการต่อไปในภายหน้ า
1.2 ร้ านค้ าตกลงพัฒนาและดํารงการเชื่อมต่อระบบของร้ านค้ าให้ เข้ ากับระบบการรับชําระเงินของธนาคาร ตามรูปแบบและวิธีที่ธนาคาร กําหนด ซึ่งรวมถึง
(แต่ไม่จํากัดเพียง) การติดตังอุ
้ ปกรณ์ตอ่ พ่วง และ/หรือเครื่องสร้ าง/เครื่องอ่าน QR Code หรื อ Barcode หรื อภาพ/ข้ อมูลชีวภาพ (Biometrics) หรื อรหัส หรื อ
บริ การ หรื อระบบอื่นใดที่ ระบบการรั บ ชํา ระเงิน ของธนาคารจะรองรั บ ให้ ส ามารถชํา ระเงิ น ผ่า นการให้ บ ริ การของธนาคารได้ (ซึ่ง ต่อไปนี จ้ ะเรี ยกว่า
“รหัสชาระเงิน”) การติดตัง้ Application และ/หรื ออุปกรณ์อื่นใด ตามที่ธนาคารจะออกให้ บริ การในภายหน้ า (หากมี) แล้ วแต่กรณี โดยร้ านค้ าตกลงเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าเครื่องรับบัตร ค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ที่เกิดจากการพัฒนาและเชื่อมต่อระบบดังกล่าว รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการระบบภายในของร้ านค้ า
เองทังสิ
้ ้น
1.3 การใช้ รหัสประจําตัว หรื อรหัสผ่าน หรื อ PIN หรื อ Password หรื อ Token หรื อรหัส One Time Password (OTP) หรื อรหัสสําหรับการเข้ าใช้ บริ การ
(User Name หรื อ Staff Name) หรื อเครื่ องมืออื่นใดที่ร้านค้ า หรื อบัญชีพนักงานร้ านค้ า หรื อผู้ติดต่อหลัก ใช้ เป็ นเครื่ องมือในการ Log in เพื่อเข้ าใช้ บริ การ
ตามข้ อตกลงฯ ฉบับนี ้ และ/หรื อเพื่อใช้ บริ การต่า งๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) บริ การ K PLUS SHOP บริ การ Merchant Portal ผ่านเวปไซต์
https://k-merchant.kasikornbank.com/spoc/auth/login หรือเวปไซต์อื่นใดตามที่ธนาคารได้ เปลี่ยนแปลงและแจ้ งให้ แก่ร้านค้ าทราบต่อไป (ซึ่งต่อไปนี ้จะ
เรี ยกว่า “Merchant Portal”) ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของบริ การ K PLUS SHOP การรับ-ส่งคําสัง่ /คําขอ/รายงาน/ผลการดําเนินการต่างๆ การโอนเงินเข้ าหรื อออก
จากบัญชี (ซึ่งต่อไปนี ้ หากไม่เรี ยกคําใดคําหนึ่งเป็ นการเฉพาะเจาะจง จะรวมเรี ยกว่า “เครื่ องมือโอนเงิน ”) ร้ า นค้ าตกลงยินยอมปฏิบัติ ตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี ้
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1.3.1 หากการใช้ บริ การผ่านอุปกรณ์/ช่องทางต่างๆ ตามข้ อตกลงฯ ฉบับนี ้ ธนาคารได้ กําหนดให้ จะต้ องใช้ บริ การผ่านเครื่ องมือโอนเงินแล้ ว ร้ านค้ า
จะต้ องระบุเครื่องมือโอนเงินตามเงื่อนไขและขันตอนที
้
่ธนาคารกําหนดสําหรับการใช้ บริการผ่านอุปกรณ์/ช่องทางนันๆ
้
1.3.2 ร้ านค้ าจะต้ องเก็บรักษาเครื่องมือโอนเงินไว้ ในที่ปลอดภัยและถือเป็ นความลับเฉพาะตัวของร้ านค้ าเท่านัน้ และจะต้ องควบคุมบุคคลที่ใช้ บริ การ
ผ่านเครื่องมือโอนเงิน และ/หรื อบัญชีพนักงานร้ านค้ าให้ ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงฯ ฉบับนีอ้ ย่างเคร่งครัดด้ วย การเปิ ดเผยเครื่ องมือโอนเงินถือเป็ นการปฏิบตั ิผิด
ข้ อตกลงฯ ฉบับนี ้ หากเกิดความเสียหายประการใด (ซึ่งรวมถึงเกิดรายการโอนเงิน ) จากการที่ร้านค้ าและ/หรื อบุคคลที่ใช้ บริ การผ่านเครื่ องมือโอนเงิน
และ/หรือบัญชีพนักงานร้ านค้ าเปิ ดเผยหรือกระทําการใดๆ จนทําให้ บคุ คลอื่นล่วงรู้ หรือได้ รับเครื่องมือโอนเงิน หรือเครื่ องมือโอนเงินสูญหายหรื อ ถูกโจรกรรม
ร้ านค้ าจะต้ องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึน้ ก่อนที่ธนาคารจะดําเนินการอายัด หรื อระงับการใช้ เครื่ องมือโอนเงินนัน้ ทัง้ นี ้ ร้ านค้ าสามารถ
เปลี่ยนแปลงเครื่องมือโอนเงินได้ ด้วยตนเองตลอดเวลา ภายใต้ เงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด
1.3.3 ในกรณีที่เครื่องมือโอนเงินเกิดการสูญหาย/ถูกโจรกรรม/ถูกระงับ/ครบกําหนดเวลาที่ต้องเปลี่ยน หรื อร้ านค้ าลืมเครื่ องมือโอนเงิน ร้ านค้ าสามารถ
ติดต่อธนาคารที่ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-8888822 ตลอด 24 ชัว่ โมง หรื อสาขาของธนาคาร ในวันและเวลาทําการของธนาคาร เพื่อ
ดําเนินการตามขันตอนที
้
่ธนาคารกําหนด
1.3.4 การกระทําใดๆ ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) การสมัครและใช้ บริการต่างๆ การตกลงยอมรับ/การแก้ ไข/การเปลี่ยนแปลง/การเพิ่มเติม ของเงื่ อนไข/
บริการ/อัตราค่าธรรมเนียม/ข้ อตกลงฯ ฉบับนี ้ การตรวจสอบ/พิสจู น์ตวั ตน การอนุมตั ิการทําธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการกระทําของร้ านค้ าเองก็ดี หรื อการ
กระทําของบุคคลที่ใช้ บริ การภายใต้ ข้อตกลงฯ ฉบับนีผ้ ่านบัญชีพนักงานร้ านค้ าก็ดี หรื อการกระทําของบุคคลอื่นใดก็ดี หากได้ กระทําไปโดยผ่า นการใช้
เครื่องมือโอนเงินแล้ ว ร้ านค้ าตกลงให้ ถือว่าถูกต้ องสมบูรณ์ และให้ มีผลผูกพันร้ านค้ าเสมือนหนึ่งได้ กระทําโดยร้ านค้ าเอง รวมทังให้
้ ถือว่าเป็ นการที่ร้านค้ าได้
ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ ไว้ แก่ธนาคารเพื่อเป็ นหลักฐานในการทําธุรกรรมผ่านบริ การในครัง้ นัน้ ๆ โดยถูกต้ องสมบูรณ์แล้ ว นับตังแต่
้ เวลาที่มีการยืนยัน
ทําธุรกรรม และร้ านค้ าตกลงให้ ธนาคารสามารถใช้ ข้อมูลการทําธุรกรรมดังกล่าวเป็ นต้ นฉบับเอกสารที่ใช้ เป็ นพยานหลักฐานในการพิสจู น์ว่าร้ านค้ าได้ ทํา
ธุรกรรมนัน้ และใช้ ในการดําเนินการทางกฎหมายได้ ทุกประการ ทัง้ นี ้ ร้ านค้ าตกลงยอมรับและรับทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ บริ การผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากร้ านค้ าสามารถทําธุรกรรมได้ โดยไม่จําต้ องมีเอกสาร หรื อหลักฐานอื่นใดยืนยันเพิ่มเติม และ/หรื อมอบให้ แก่ธนาคารอีก
เว้ นแต่รายการที่ธนาคารกําหนดให้ ต้องทําเอกสาร หรื อหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้ ถกู ต้ องตามวิธีการ และประเพณีของธนาคารในเรื่ องนัน้ ๆ ร้ า นค้ าจะต้ องทํา
เอกสารหรือหลักฐาน (หากมี) ตามที่ธนาคารกําหนดด้ วย ทังนี
้ ้ ร้ านค้ าต้ องตรวจสอบยอดเงินภายหลังจากทํารายการทุกครัง้ โดยร้ านค้ ายินยอมรับผิดชอบต่อ
การทําธุรกรรมดังกล่าวทุกประการ
อนึ่ง เว้ นแต่จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น การดําเนินการดังต่อไปนี ้ ร้ านค้ าโดยผู้มีอํานาจกระทําการแทนจะต้ องติดต่อ K-BIZ Contact Center หมายเลข
โทรศัพท์ 02-8888822 ตลอด 24 ชัว่ โมง หรื อสาขาของธนาคาร ในวันและเวลาทําการของธนาคาร เพื่อจัดทําเอกสารและดําเนินการตามขัน้ ตอนที่ธนาคาร
กําหนด
„ การขอเปลี่ยนแปลงบัญชีที่ผกู กับการใช้ บริการต่างๆ นี ้
„ การยกเลิกการระงับใช้ บริการชัว่ คราว (Unhold)
„ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร้ านค้ า และ/หรือรายละเอียดของการใช้ บริการต่างๆ
„ การยกเลิกการใช้ บริการ
1.4 ร้ านค้ าตกลงว่า จะมิให้ ผ้ อู ื่นมาร่วมใช้ บริการ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากธนาคารก่อน
1.5 ร้ านค้ าต้ องรับชําระค่าสินค้ า/บริ การในราคาที่ไม่สงู กว่าราคาขายเงินสดแก่ลกู ค้ าทัว่ ไป และหากมีการให้ บริ การพิเศษใดๆ เช่น การให้ ส่ว นลดหรื อของ
แถมแก่ลกู ค้ าทัว่ ๆ ไป ร้ านค้ าตกลงจะให้ บริการพิเศษนันแก่
้ ผ้ ชู ําระเงินด้ วยเช่นกัน
1.6 ร้ านค้ าตกลงจะแสดงเครื่องหมายการค้ า Thai QR Standard ตามมาตรฐานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด และ/หรื อเครื่ องหมายสัญลักษณ์การรับ
ชําระเงินด้ วยเครื่องมือการชําระเงิน ตามรูปแบบที่ธนาคารจัดไว้ ให้ ในที่ซึ่งเห็นได้ ชดั เจนเพื่อให้ บุคคลทัว่ ไปได้ ทราบว่าร้ านค้ ายอมรั บเครื่ องมือการชําระเงิน
ตลอดระยะเวลาที่ข้อตกลงฯ ฉบับนี ้มีผลบังคับใช้ หรือจนกว่าธนาคารจะแจ้ งยกเลิกการใช้ เครื่องหมายสัญลักษณ์ดงั กล่าว
1.7 ร้ านค้ าตกลงรับทราบว่า เครื่ องหมายการค้ า Thai QR Standard เป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาของธนาคารแห่งประเทศไทย และเครื่ องหมายการค้ าของ
ธนาคาร และ/หรือบริษัทบัตรเครดิต และ/หรือผู้ให้ บริการเงินโอน และ/หรือผู้ให้ บริการ e-wallet และ/หรือผู้ให้ บริการเครื่องมือการชําระเงิน เป็ นทรัพย์สินทาง
ปั ญญาของธนาคาร และ/หรื อบริ ษัทบัตรเครดิต และ/หรื อผู้ให้ บริ การเงินโอน และ/หรื อผู้ให้ บริ การ e-wallet และ/หรื อผู้ให้ บริ การเครื่ องมือการชําระเงิน
ร้ านค้ าตกลงใช้ เครื่องหมายการค้ าของธนาคาร และ/หรือบริ ษัทบัตรเครดิต และ/หรื อผู้ให้ บริ การเงินโอน และ/หรื อผู้ให้ บริ การ e-wallet และ/หรื อผู้ให้ บริ การ
เครื่องมือการชําระเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้ อตกลงฯ ฉบับนีเ้ ท่านัน้ และการใช้ เครื่ องหมายการค้ าดังกล่าวต้ องได้ รับความยินยอมจากธนาคาร และ/หรื อ
บริ ษัทบัตรเครดิต และ/หรื อผู้ให้ บริ การเงินโอน และ/หรื อผู้ให้ บริ การ e-wallet และ/หรื อผู้ให้ บริ การเครื่ องมือการชําระเงินรายนัน้ ผ่านทางธนาคารเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรก่อนทุกครัง้ นอกจากนี ้ ร้ านค้ าตกลงป้องกันไม่ให้ มีและไม่กระทําการใดๆ อันอาจทําให้ มีการละเมิดเครื่ องหมายการค้ า ตลอดจนสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปั ญญาของธนาคาร และ/หรื อบริ ษัทบัตรเครดิต และ/หรื อผู้ให้ บริ การเงินโอน และ/หรื อผู้ให้ บริ การ e-wallet และ/หรื อผู้ให้ บริ การเครื่ องมือ
การชําระเงิน
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อนึ่ง “เครื่ องหมายการค้ า” หมายถึง เครื่ องหมายการค้ า เครื่ องหมายบริ การ และเครื่ องหมายร่วมที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรื อธนาคาร และ/หรื อ
บริษัทบัตรเครดิต และ/หรือผู้ให้ บริการเงินโอน และ/หรื อผู้ให้ บริ การ e-wallet และ/หรื อผู้ให้ บริ การเครื่ องมือการชําระเงินเป็ นเจ้ าของ ทังที
้ ่ได้ จดทะเบียนแล้ วและที่
ยังมิได้ จดทะเบียน รวมทังเครื
้ ่องหมายการค้ าและเครื่องหมายบริการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือธนาคาร และ/หรือบริษัทบัตรเครดิต และ/หรื อผู้ให้ บริ การ
เงินโอน และ/หรือผู้ให้ บริ การ e-wallet และ/หรื อผู้ให้ บริ การเครื่ องมือการชําระเงินได้ รับอนุญาตให้ ใช้ ตลอดจนชื่อทางการค้ า สัญลักษณ์ รูปภาพ ข้ อความ
หรือสื่อความหมายอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือธนาคาร และ/หรือบริษัทบัตรเครดิต และ/หรือผู้ให้ บริการเงินโอน และ/หรื อผู้ใ ห้ บริ การ e-wallet
และ/หรือผู้ให้ บริการเครื่องมือการชําระเงินใช้ หรือมีเจตนาที่จะใช้ ในลักษณะที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริการของธนาคารเพื่อเป็ นการแสดงให้ บคุ คลทัว่ ไปเห็นและ
เข้ าใจว่าการให้ บริ การที่ใช้ เครื่ องหมายการค้ านัน้ แตกต่างไปจากการให้ บริ การที่ใช้ เครื่ องหมายการค้ าของผู้อื่น ทัง้ ที่ธนาคารแห่งปร ะเทศไทย และ/หรื อ
ธนาคาร และ/หรือบริษัทบัตรเครดิต และ/หรือผู้ให้ บริการเงินโอน และ/หรือผู้ให้ บริการ e-wallet และ/หรือผู้ให้ บริการเครื่องมือการชําระเงินได้ ใช้ อยู่ในปั จจุบนั
และที่จะใช้ ในอนาคต
1.8 ร้ านค้ าจะต้ องไม่กําหนดวงเงินขัน้ ตํ่าและไม่คิดค่าธรรมเนียมการรับชําระเงินด้ วยเครื่ องมือการชําระเงินจากผู้ชําระเงินที่ม าชําระค่าสินค้ า/บริ การเป็ น
อันขาด
1.9 ร้ านค้ าจะต้ องยอมรับชําระค่าสินค้ า/บริการ จากผู้ชําระเงินที่ทําการชําระเงินด้ วยเครื่ องมือการชําระเงินทุกชนิดตามตามอุปกรณ์/ช่องทางที่ ขอใช้ บริ การ
โดยร้ านค้ าไม่มีสิทธิปฏิเสธ ไม่วา่ เครื่องมือการชําระเงินนันจะถู
้ กคิดค่าธรรมเนียมในอัตราที่ตา่ งกันก็ตาม เว้ นแต่จะได้ รับแจ้ งจากธนาคารเป็ นอย่างอื่น
1.10 ร้ านค้ าตกลงแจ้ งเงื่อนไขเกี่ยวกับการสัง่ ซื ้อ การกันวงเงินในบัตร การจัดส่ง การคืน การรับประกันสินค้ า/บริการ รวมถึงชี ้แจงรายละเอี ยดดังกล่าวให้ ผ้ ชู ําระเงิน
ทราบอย่างชัดเจน โดยการแก้ ไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก เงื่อนไขและ/หรื อรายละเอียดต่างๆ ของสินค้ า/บริ การ และการประชาสัมพันธ์ และ/หรื อการจัดรายการ
ส่งเสริมการขาย ร้ านค้ าจะต้ องดําเนินการภายใต้ เงื่อนไขที่ระบุในข้ อตกลงฯ ฉบับนีอ้ ย่างไรก็ดี หากผู้ชําระเงินทํารายการชําระค่าสินค้ า/บริ การสําเร็ จเรี ยบร้ อย
ก่อนที่การแก้ ไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกจะมีผลสมบูรณ์ ร้ านค้ า มีห น้ า ที่ จัด ส่งสิน ค้ า ไปยังผู้ชํา ระเงิน และ/หรื อให้ บริ การแก่ผ้ ูชํา ระเงิน ตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดเดิม
1.11 ร้ านค้ าตกลงว่า ธนาคาร และ/หรือธนาคารพาณิชย์อื่น และ/หรือบริษัทหรื อสถาบันที่ออกบัตร และ/หรื อบริ ษัทบัตรเครดิต และ/หรื อผู้ให้ บริ การเงินโอน
และ/หรื อผู้ให้ บริ การ e-wallet และ/หรื อผู้ให้ บริ การเครื่ องมือการชําระเงิน มีสิทธิตรวจสอบจํานวนเงิน/วงเงินของผู้ชําระเงินและพิจารณาอนุมัติการรับ
ชําระค่าสินค้ า/บริการตามที่เห็นสมควร ทังนี
้ ้ ธนาคารจะแจ้ งผลการอนุมตั ิให้ ร้านค้ าทราบภายหลังจากที่ได้ รับแจ้ งผลการอนุมตั ิแล้ ว
1.12 ในการทํารายการรับ ชํา ระค่าสินค้ า/บริ การที่ร้านค้ าจําเป็ นจะต้ องได้ รับการพิสูจน์ แ ละการยืน ยัน ตัว ตนของผู้ชํา ระเงินนัน้ ร้ านค้ า รั บทราบแ ละ
ตกลงยอมรับว่า ธนาคารเป็ นเพียงผู้ให้ บริ การช่องทางในการอํานวยความสะดวกแก่ร้านค้ าในการทํารายการ เพื่อออกรหัสอนุมัติว่าผู้ชําระเงินมี วงเงิน
เพียงพอ ณ เวลาที่ร้านค้ าทํารายการรับชําระค่าสินค้ า/บริ การเท่านัน้ โดยธนาคารไม่สามารถและไม่มีหน้ าที่ในการตรวจสอบข้ อมูลส่วนตัว กา รพิสจู น์และ
การยืนยันตัวตนของผู้ชําระเงินในทุกกรณี โดยร้ านค้ าจะต้ องเป็ นพิสจู น์และยืนยันตัวตนของผู้ชําระเงิน กับหลักฐานการแสดงตนต่ างๆ เช่น บัตรประจําตัว
ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้ชําระเงินเอง
1.13 ในกรณีที่มีการอนุมัติการชําระค่าสินค้ า/บริ การแล้ ว ร้ านค้ า จะต้ องจัดส่งสินค้ า/ให้ บริ การให้ กับผู้ชําระเงิน/ให้ สิทธิประโยชน์ ตามคําสั่งการชําระค่า
สินค้ า/บริ การนัน้ ๆ ภายใต้ เงื่อนไขที่ได้ ประชาสัมพันธ์ และ/หรื อจัดรายการส่งเสริ มการขายไว้ หากร้ านค้ าไม่สามารถจัดส่งสินค้ าไปยัง ผู้ชําระเงิน และ/หรื อ
ให้ บริการแก่ผ้ ชู ําระเงิน และ/หรือให้ สิทธิประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่ได้ ประชาสัมพันธ์และ/หรือจัดรายการส่งเสริมการขายไว้ หรื อในกรณีที่ ผ้ ชู ําระเงินมีข้อโต้ แย้ ง
เกี่ยวกับสินค้ า/บริการของร้ านค้ า ร้ านค้ าตกลงจะดําเนินการตรวจสอบและรับผิดชอบต่อ ผู้ชําระเงินโดยตรง โดยร้ านค้ าขอรับรองว่าจะไม่กระทําการใดๆ อันมี
ผลให้ ธนาคารต้ องเข้ าไปมีสว่ นร่วมใดๆในข้ อพิพาทระหว่างร้ านค้ ากับผู้ชําระเงิน และหากร้ านค้ ามีข้อต่อสู้ และ/หรื อสิทธิเรี ยกร้ องใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกันเอง
กับผู้ชําระเงิน เป็ นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก นอกจากนี ้ หากธนาคารได้ รับความเสียหายจากการร้ องเรี ยนของผู้ชําระเงิน และ/หรื อเรื่ องอื่นใดอันเกิดจากการที่
ร้ านค้ าปฏิบตั ิผิดข้ อตกลงฯ ฉบับนี ้ ร้ านค้ าตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่ธนาคารจนครบถ้ วน
1.14 เมื่อร้ านค้ าได้ รับชําระค่าสินค้ า/บริการจากผู้ชําระเงินแล้ ว ร้ านค้ าจะต้ องไม่จา่ ยเงินให้ แก่ผ้ ชู ําระเงินไม่วา่ ในรูปแบบใดก็ตาม เช่น เงินสด เงินโอน เป็ นต้ น
เว้ นแต่จะเป็ นการยกเลิกรายการชําระค่าสินค้ า/บริ การ ที่ผ้ ชู ําระเงินซือ้ /ขอใช้ บริ การ หรื อ ตกลงสั่งซื ้อ/ขอใช้ บริ การแล้ ว และรายการชําระค่าสินค้ า/บริ การ
ดังกล่าวยังไม่ ถูกโอนเข้ าบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ (ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรียกว่า “Void”) หรือการรับคืนสินค้ า/ยกเลิกการใช้ บริ การที่ผ้ ชู ําระเงินซื ้อ/ขอใช้ บริ การ
หรือตกลงสัง่ ซื ้อ/ขอใช้ บริ การ และรายการชําระค่าสินค้ า/บริ การดังกล่าว ถูกโอนเข้ าบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ แล้ ว (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรี ยกว่า “Refund”) ตาม
เงื่อนไขที่กําหนดในข้ อตกลงฯ ฉบับนีเ้ ท่านัน้ และจะต้ องไม่รับเครื่ องมือการชําระเงินแทนการชําระหนีอ้ ื่น ซึ่งไม่ได้ เกิดจากการชําระค่า สินค้ า/บริ การจาก
ร้ านค้ า
1.15 ทุกครัง้ ที่ร้านค้ ากันวงเงินในบัตร และ/หรือส่งสินค้ า/ให้ บริการ ให้ แก่ผ้ ชู ําระเงิน ร้ านค้ าจะต้ องมีใบตอบรับหรื อหลักฐานใดๆ ที่ผ้ ชู ํา ระเงิน/ผู้รับปลายทาง
ลงนามเป็ นหลักฐานเพื่อแสดงว่าผู้ชําระเงินตกลงยินยอมให้ กันวงเงินในบัตรของผู้ชําระเงิน และ/หรื อสินค้ านัน้ ได้ ส่ง ถึงผู้ชําระเงิน/ผู้รับปลายทาง และ/หรื อ
ผู้ชําระเงินได้ รับบริการแล้ ว
1.16 ร้ านค้ าจะต้ องรับชําระค่าสินค้ า/บริการ ตามประเภทธุรกิจที่ได้ สมัครขอใช้ บริการกับธนาคารเท่านัน้ โดยห้ ามร้ านค้ ารับชําระค่าสินค้ า/บริ การ นอกเหนือ
ที่ได้ ตกลงไว้ กบั ธนาคาร
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1.17 ในกรณีที่ร้านค้ ามีความประสงค์ ขอเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจ และ/หรื อสนค้ า/บริ การที่นําเสนอขาย และ/หรื อวิธีการขาย/ให้ บริ การ และ/หรื อวิธีการ
ชําระเงิน และ/หรือ ข้ อมูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ร้ านค้ าจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ไม่น้อยกว่า 30 วัน หรื อด้ วยวิธีการ
หรื อระยะเวลาอื่นตามที่ธนาคารกําหนด และจะต้ องได้ รับอนุมัติจากธนาคารก่อนจึงจะสามารถรับชําระค่าสินค้ า/บริ การจากผู้ชําระเงินได้ ทัง้ นี ้ ภายใต้
ข้ อ 4. ของข้ อตกลงทั่วไป ในกรณีที่ร้านค้ ามีความประสงค์ขอเพิ่มประเภทอุปกรณ์และ/หรื อบริ การ ร้ านค้ าสามารถติดต่อ K-BIZ Contact Center หมายเลข
โทรศัพท์ 02-8888822 ตลอด 24 ชัว่ โมง หรือสาขาของธนาคาร ในวันและเวลาทําการของธนาคาร เพื่อดําเนินการตามขัน้ ตอนที่ธนาคารกําหนด (ซึ่งในบาง
กรณีร้านค้ าไม่จําเป็ นต้ องทําความตกลงกับธนาคารเป็ นลายลักษณ์อักษรอีกแต่อย่างใด โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร) โดยธนาคารจะจัดส่ง
ข้ อตกลงฯ และคูม่ ือ (หากมี) ให้ แก่ร้านค้ า ไปยัง Email Address ที่ร้านค้ าระบุ และ/หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกําหนด โดยร้ านค้ าตกลงว่า ถ้ าร้ านค้ าได้
ใช้ อปุ กรณ์และ/หรือบริการที่ขอเพิ่มดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกําหนดแล้ ว ร้ านค้ าตกลงให้ ข้อตกลงฯ และคู่มือ (หากมี) ที่ธนาคารได้ จัดส่งให้ และที่
จะมีการแก้ ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้ า มีผลใช้ บงั คับกับการใช้ อปุ กรณ์ และ/หรือบริการที่ขอเพิ่มดังกล่าวนันด้
้ วยทุกประการ
1.18 กรณีที่ร้านค้ าจะรับชําระค่าสินค้ า/บริ การเกินกว่าจํานวนเงินที่ธนาคารกําหนด (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรี ยกว่า “วงเงินยอดขาย”) ร้ านค้ าจะต้ องขออนุมตั ิเพิ่ม
วงเงินยอดขายจากธนาคารก่อนตามแบบวิธีที่ธนาคารกําหนด ทัง้ นี ้ ธนาคารมีสิทธิปรับเพิ่ม/ลด วงเงินยอดขายดังกล่าวได้ ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร
โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบ
1.19 ร้ านค้ าเป็ นผู้มีหน้ าที่ออกใบเสร็จรับเงิน และ/หรือใบกํากับภาษีแสดงรายละเอียดการรับชําระค่าสินค้ า/บริการให้ แก่ผ้ ชู ําระเงินตามที่กฎหมายกําหนด
1.20 ร้ านค้ าสามารถขอรับหลักฐานการทํารายการรับชําระค่าสินค้ า/บริการ โดยติดต่อที่ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-8888822 ตลอด 24
ชัว่ โมง
1.21 ร้ านค้ าจะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับข้ อมูลของผู้ชําระเงิน ข้ อมูลการชําระค่าสินค้ า/บริ การ และระบบข้ อมูลของธนาคาร บริ ษัทบัตร เครดิ ต
ผู้ ให้ บริ ก ารเงิ น โอน ผู้ ให้ บริ ก าร e-wallet และผู้ ให้ บริ ก ารเครื่ อ งมื อ การชํ า ระเงิ น แก่ บุ ค คลอื่ น ใด และจะไม่ นํ า ไปใช้ กั บ ธุ ร กิ จ อื่ น เว้ นแต่
จะได้ รับความยินยอมจากธนาคารหรื อเจ้ าของข้ อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน ในกรณีที่เจ้ าของข้ อมูลหรื อบุคคลอื่นใดได้ รับความเสียหาย เนื่ องจากการ
เปิ ดเผยข้ อมูลโดยร้ านค้ า ไม่วา่ ด้ วยเหตุจงใจหรือไม่ก็ตาม ร้ านค้ าตกลงรับผิดชอบชดใช้ คา่ เสียหายที่เกิดขึ ้นทังสิ
้ ้น
1.22 ร้ านค้ าตกลงจัดเก็บข้ อมูลการชําระค่าสินค้ า/บริ การ และข้ อมูลการทํารายการ ตลอดจนหลักฐานที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) แบบฟอร์ ม
การสัง่ ซื ้อ ชื่อสินค้ า/บริการ ราคา ใบรับประกัน หลักฐานการรับชําระค่าสินค้ า/บริ การ หลักฐานการส่งสินค้ า/ให้ บริ การ ใบเสร็ จรั บเงิน ที่อยู่และรายละเอียด
ของผู้รับสินค้ า/บริการ และ CCTV Record (หากมี) ทังในรู
้ ปแบบกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์ ให้ มีความปลอดภัยจากการเข้ าถึง หรือการเปิ ดเผยสูบ่ คุ คลใดๆ
โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากธนาคารหรื อเจ้ าของข้ อมูล เป็ นเวลาอย่างน้ อย 10 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่มีการทํา รายการชําระค่าสินค้ า/บริ การ รวมถึงไม่จําหน่าย ซื ้อ
จัดหา และเปลี่ยน หรือกระทําการใดอันเป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลของธนาคารหรือเจ้ าของข้ อมูล และเมื่อไม่ได้ ใช้ งานแล้ ว หรือเมื่อได้ รับแจ้ งจากธนาคาร ร้ านค้ า
จะต้ องลบทําลายข้ อมูลดังกล่าวไม่ให้ สามารถอ่าน หรือนําไปใช้ งานได้ อีก และหากมีการละเมิดดังกล่าว ร้ านค้ าจะต้ องทําการแจ้ งธนาคารให้ ทราบในทันที
ในกรณีที่ธนาคารร้ องขอ ร้ านค้ ามีหน้ าที่จดั ส่งข้ อมูลการชําระค่าสินค้ า/บริการ และข้ อมูลการทํารายการ ตลอดจนหลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับการชําระค่าสินค้ า/
บริ การดังกล่าวข้ างต้ นให้ แก่ธนาคาร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 วัน ในกรณีที่ร้านค้ าไม่สามารถจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ ธนาคารได้ ไม่ว่าด้ วยเหตุผลใด
ร้ านค้ าจะต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้น (หากมี)
1.23 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ลกั ษณะหนึ่งลักษณะใด ดังต่อไปนี ้ ร้ านค้ าจะต้ องติดต่อธนาคารทันที และตกลงที่จะปฏิบตั ิต่ อผู้ชําระเงินตามวิธีการที่ธนาคาร
จะแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบต่อไป ก่อนที่จะรับชําระค่าสินค้ า/บริการ
1.23.1 เมื่อ (1) อุปกรณ์ ELECTRONIC DATA CAPTURE (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรี ยกว่า “เครื่ อง EDC”) และ/หรื อ (2) อุปกรณ์เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ เคลื่อนที่
หรือแท็บเล็ต (ซื่งต่อไปนี ้จะเรียกว่า “อุปกรณ์ เครื่องรับบัตร mPOS”) และ/หรือ (3) เครื่องสร้ าง/เครื่องอ่านรหัสชําระเงิน (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะรวมเรี ยกว่า “เครื่ อง
อ่ านรหัสชาระเงิน”) และ/หรื อ (4) อุปกรณ์ ต่อพ่วง และ/หรื อ (5) อุปกรณ์รับชําระเงินอื่นใดที่ใช้ สําหรับรับชําระเงินด้ วยเครื่ อ งมือการชําระเงิน (ซึ่งต่อไปนี ้
หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียก (1)‟(5) ว่า “เครื่องรับบัตร”) หรือช่องทางรับชําระเงิน ที่ใช้ สําหรับรับชําระเงินด้ วยเครื่องมือการชําระเงินขัดข้ อง
1.23.2 เมื่อมีเหตุน่าสงสัยว่าผู้ชําระเงินมีพฤติกรรมทุจริต
1.23.3 เมื่อผู้ชําระเงิน ใช้ เครื่ องมือการชําระเงินที่ถกู อายัด แจ้ งหาย ถูกเพิกถอน หรื อระงับการใช้ โดยผู้ชําระเงิน และ/หรื อธนาคาร และ/หรื อธนาคาร
พาณิชย์อื่น และ/หรื อบริ ษัทหรื อสถาบันที่ออกบัตร และ/หรื อผู้ให้ บริ การเงินโอน และ/หรื อผู้ให้ บริ การ e-wallet และ/หรื อผู้ให้ บริ การเครื่ องมือการชําระเงิน
และ/หรือผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
1.23.4 เมื่อมีเหตุการณ์อื่นๆ ตามที่ธนาคารจะได้ แจ้ งให้ ทราบเป็ นคราวๆ ไป
1.24 ร้ านค้ า/เจ้ าของบัญชีตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของร้ านค้ า/เจ้ าของบัญชีที่ระบุในใบสมัครฯ เพื่อให้ ธนาคารทํารายการและ/หรื อ
ดําเนินการตามวิธีการแห่งข้ อตกลงฯ ฉบับนี ้ โดยไม่จําต้ องบอกกล่าว ทังนี
้ ้ ธนาคารจะนําส่งหลักฐานการหักบัญชีให้ ร้านค้ า/เจ้ าของบัญชีทราบ
1.25 ร้ านค้ ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ธนาคารตรวจพบ หรื อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทํารายการรับชําระค่าสินค้ า/บริ การที่ผิดปกติ หรื อไม่ถกู ต้ อง
ธนาคารมีสิทธิ ที่จะตรวจสอบ และ/หรื อขอเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติ มก่อนที่ ร้านค้ าจะทําการส่งสินค้ า/ให้ บริ การ และหากยังอยู่ในระหว่างนํ า เงินเข้ า
บัญ ชี จ ากธนาคาร ธนาคารมี สิ ท ธิ ที่ จ ะชะลอการนํ า เงิ น เข้ าบัญ ชี เงิ น ฝากที่ ร ะบุ ใ นใบสมัค รฯ หรื อหากธนาคารได้ นํ า เงิ น เข้ าบั ญชี เ งิ น ฝากที่ ร ะบุ ใ น
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ใบสมัครฯ แล้ ว ร้ านค้ า/เจ้ าของบัญชีตกลงยินยอมให้ ธนาคารสามารถ Hold เงินจํานวนดังกล่าวไว้ เป็ นการชั่วคราว จนกว่าธนาคารจะตรวจสอบรายการที่
ผิดปกติหรือไม่ถกู ต้ องดังกล่าวแล้ วเสร็จ หากผลการตรวจสอบพบว่าร้ านค้ ามีการทํารายการรับชําระค่าสินค้ า/บริ การที่ ผิดปกติ หรื อไม่ถกู ต้ อง ร้ านค้ า/เจ้ าของ
บัญชีตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจํานวนดังกล่าวคืนทันที
1.26 ร้ านค้ าตกลงว่า ธนาคารและร้ านค้ าจะต้ องอยู่ภายใต้ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ คําสั่ง คู่มือ คําขอความร่วมมือ และหลักเกณฑ์ใดๆ ของธนาคาร
บริ ษัทบัตรเครดิต ผู้ให้ บริ การเงินโอน ผู้ให้ บริ การ e-wallet ผู้ให้ บริ การเครื่ องมือการชําระเงิน และหน่วยงานผู้มีอํานาจควบคุมหรื อกํากับดูแลธนาคาร บริ ษัท
บัตรเครดิต ผู้ให้ บริ การเงินโอน ผู้ให้ บริ การ e-wallet และผู้ให้ บริ การเครื่ องมือการชําระเงิน ศาล และหน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจ (แล้ วแต่กรณี) ทั ง้ ที่มีอยู่ใน
ขณะนีแ้ ละจะมีในภายหน้ า (ซึ่งต่อไปนี ้ หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรี ยกว่า “กฎหมายและกฎเกณฑ์ ท่ ีเกี่ยวข้ อง”) หากมีการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง ร้ านค้ าตกลงว่า ร้ านค้ าจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องที่เปลี่ยนแปลงนัน้ ทันทีตามที่ธนาคารจะแจ้ งให้
ร้ านค้ าทราบ หากร้ านค้ าฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง จนเป็ นเหตุให้ ธนาคารถูกเรี ยกค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/หรื อค่าใช้ จ่ าย
ร้ านค้ าตกลงรับผิดชอบชดใช้ คา่ ปรับ ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้ จา่ ยดังกล่าว ให้ แก่ธนาคารโดยพลัน
1.27 ร้ านค้ า ต้ องไม่ก ระทํ า การใดๆ เพื่ อเป็ นการเลี่ย งการปฏิบัติ ต ามกฎหมายและกฎเกณฑ์ ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง ซึ่ง รวมถึ ง (แต่ไม่จํา กัด เพี ย ง) การรั บ ชํา ระ
ค่า สิ นค้ า /บริ การ โดยไม่ได้ มีก ารซื อ้ ขายและ/หรื อ ให้ บ ริ การจริ ง การฟอกเงิ น หรื อ แบ่ง การรั บ ชํา ระเงิ น เพื่ อให้ จํา นวนเงิ น ที่ ชํ า ระค่า สิ น ค้ า /ใช้ บ ริ การ
ไม่เกินกว่าจํานวนเงินตามที่กฎหมายกําหนด
1.28 ร้ านค้ าตกลงไม่ประกอบธุรกิจ และไม่จําหน่ายสินค้ า/บริ การที่ผิดกฎหมาย หรื อศีลธรรมอันดีงามของประชาชน หรื อขัดต่อระเบียบข้ อบังคับของทาง
ราชการ ธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต ผู้ให้ บริการเงินโอน ผู้ให้ บริ การ e-wallet ผู้ให้ บริ การเครื่ องมือการชําระเงิน หรื ออาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของธนาคาร
ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
- สินค้ าที่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย เช่น ติดภาระจํานํา จํานอง เช่าซื ้อ
- จัดหาคู่
- สินค้ าที่เกี่ยวกับภาพลามก อนาจาร
- การพนัน
- ธุรกิจที่หารายได้ จากการระดมทุน (Time Sharing Business)
- สารเสพติดทุกชนิด
- สินค้ าละเมิดลิขสิทธิ์/สิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา
- สินค้ าอบายมุข หรือสื่อลามก อนาจาร
- อาวุธ หรือส่วนประกอบของอาวุธ
1.29 หากธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้ชําระเงิน และ/หรือธนาคารพาณิชย์หรือบริ ษัทหรื อสถาบันที่ออกบัตร และ/หรื อผู้ให้ บริ การเงินโอน และ/หรื อ
ผู้ให้ บริการ e-wallet และ/หรือผู้ให้ บริการเครื่องมือการชําระเงินได้ ร้ านค้ ายินยอมคืนเงินเป็ นจํานวนเท่ากับที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บได้ นนให้
ั ้ กบั ธนาคาร
พร้ อมทังดอกเบี
้
้ยในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า) ต่อปี นับแต่วนั ที่ธนาคารจ่ายเงินให้ แก่ร้านค้ า หรื อนําเข้ าบัญชีให้ ร้านค้ า จนกว่าจะชําระให้ ธนาคารครบถ้ วน
ทังนี
้ ้ ในกรณีดงั กล่าวข้ างต้ นร้ านค้ าตกลงว่าธนาคารไม่ต้องคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ได้ เรี ยกเก็บจากร้ านค้ าไปแล้ วแต่อย่างใด
1.30 กรณีที่ร้านค้ าจะต้ องคืนเงิน และ/หรือชดใช้ และ/หรือชําระหนี ้ให้ แก่ธนาคารตามใบสมัครฯ และ/หรือ ข้ อตกลงฯ ฉบับนี ้ ร้ านค้ า/เจ้ าของบัญชียินยอมให้
ธนาคารมีสิทธิหกั เงินจากบัญชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่ร้านค้ า /เจ้ าของบัญชีมีอยู่กับธนาคาร หรื อเงินซึ่งอยู่ในครอบครองดูแลและ/หรื อในอํานาจสัง่ การของ
ธนาคารไม่ว่าธนาคารจะได้ รับฝากเงิน ได้ การครอบครองดูแล และ/หรื อได้ อํานาจสั่งการนีม้ าโดยทางใด เพื่อเข้ าชําระหนีแ้ ละ/หรื อความรับผิดชอบของ
ร้ านค้ า/เจ้ าของบัญชีได้ ทนั ทีโดยไม่จําต้ องบอกกล่าว ทังนี
้ ้ ธนาคารจะนําส่งหลักฐานการหักบัญชีให้ ร้านค้ า/เจ้ าของบัญชีทราบ
ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝาก และ/หรือเงินดังกล่าว ไม่เพียงพอให้ หกั ชําระหนี ้ ร้ านค้ า และ/หรือเจ้ าของบัญชีตกลงชําระหนีท้ ี่ค้างชําระให้ แก่ธนาคารจน
ครบถ้ วน
1.31 ในกรณีที่ร้านค้ าแจ้ งการเปลี่ ยนแปลงบัญชีเงิน ฝากที่ ระบุใ นใบสมัครฯ ไม่ว่าเมื่อใดและด้ ว ยเหตุประการใดก็ตาม ให้ ความในข้ อตกลงฯ ฉบับนี ม้ ี
ผลบังคับใช้ สําหรับบัญชีเงินฝากที่ได้ เปลี่ยนแปลงทุกประการ
1.32 ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากของร้ านค้ า/เจ้ าของบัญชีเพื่อทํารายการและ/หรื อดําเนินการตามวิธีการแห่งข้ อตกลงฯ ฉบับนี ้
และ/หรือเพื่อชําระหนี ้ และ/หรือความรับผิดชอบของร้ านค้ า ตามข้ อตกลงฯ ฉบับนี ้ได้ ร้ านค้ าจะไม่สามารถใช้ บริการในครัง้ นันๆ
้ และ/หรือในครัง้ ต่อไปได้
1.33 ร้ านค้ ายอมรับว่า กรณีเกิดรายการชําระค่าสินค้ า/บริการหรือรายการโอนเงินผ่านการให้ บริการต่างๆ ภายใต้ ข้อตกลงฯ ฉบับนี ้ อันมีสาเหตุจากเครื่ องมือ
โอนเงินสูญหาย หรือถูกโจรกรรม ร้ านค้ ายอมรับผิดตามจํานวนเงินที่ชําระ/โอนนัน้ ที่เกิดก่อนธนาคารจะดําเนินการอายัดหรื อระงับการใช้ เครื่ องมือโอนเงิน
หรือดําเนินการอายัดหรือระงับการชําระค่าสินค้ า/บริการหรือการโอนเงินที่มีข้อตกลงล่วงหน้ า แล้ วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้ กําหนด
1.34 ร้ านค้ ารับรองว่า บรรดาเอกสาร คําขอ คําสัง่ ข้ อมูล รายละเอียดใดๆ ที่ปรากฏ และ/หรือ ที่ได้ มีการจัดส่งมาให้ ธนาคาร ไม่วา่ จะส่งมาในรูปแบบใด หาก
ส่งผ่านบริการ/ช่องทางที่ร้านค้ าตกลงไว้ กบั ธนาคาร ซึง่ รวมถึงการส่งผ่านช่ องทางรั บข้ อมูลตามที่ระบุในข้ อ 1.46 ของข้ อตกลงทั่วไป และไม่วา่ จะส่งด้ วย
ตัวร้ านค้ าเอง หรื อผู้ติดต่อหลัก หรื อพนักงานร้ านค้ า หรื อบุคคลที่ร้านค้ ามอบหมาย หรื อบุคคลใดก็ดี ถือเป็ นข้ อมูลของร้ านค้ าที่มีความครบถ้ วน ถูก ต้ อง
แท้ จริง และเป็ นปั จจุบนั มีผลผูกพันร้ านค้ าเสมือนหนึ่งได้ กระทําโดยร้ านค้ าเอง ซึ่งธนาคารสามารถนํามาใช้ ในการดําเนินการตามความประสงค์ของร้ านค้ า
และให้ บริ การตามข้ อตกลงฯ ฉบับนี ้ รวมทัง้ นํ ามาปรั บปรุ งข้ อมูล ในระบบของธนาคารให้ เป็ นปั จจุบันได้ โดยร้ านค้ า ไม่ต้ องจัดทํ า เอกสารสัญ ญาหรื อ
ลงลายมือชื่อเพิ่มเติม เว้ นแต่ธนาคารกําหนดเป็ นอย่างอื่น โดยธนาคารไม่มีหน้ าที่จะต้ องตรวจสอบความครบถ้ วน ถูกต้ องแท้ จริ ง และ/หรื อเป็ นปั จจุบนั ของ
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เอกสาร คําขอ คําสัง่ ข้ อมูล และรายละเอียดต่างๆ ดังกล่าว ทังนี
้ ้ ร้ านค้ ารับรองว่าร้ านค้ ามีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการขอใช้ บริการ และการ
ทําธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ บริการตามข้ อตกลงฯ ฉบับนี ้ หากเกิดความเสียหายใดๆ เนื่องจากเอกสาร คําขอ คําสัง่ ข้ อมูล หรื อรายละเอียดดังกล่าว
ไม่ครบถ้ วน ถูกต้ องแท้ จริง และ/หรือเป็ นปั จจุบนั หรือร้ านค้ าไม่มีสิทธิหรือไม่มีความสามารถตามกฎหมายในการขอใช้ บริการ และ/หรื อการทําธุรกรรมใดๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการใช้ บริการตามข้ อตกลงฯ ฉบับนี ้ ร้ านค้ าตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบเพียงฝ่ ายเดียว
1.35 เว้ นแต่ธนาคารจะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ในกรณีที่ร้านค้ าพบข้ อผิดพลาดใดๆ จากการดําเนิ นการ หรือในกรณีที่มีเหตุที่ต้องระงับการดําเนินการภายใต้
การให้ บริ การตามข้ อตกลงฯ ฉบับนี ้ เป็ นการชั่วคราว ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อในกรณีการยกเลิกการระงับการดําเนินการดังกล่าว ร้ านค้ าสามารถ
ติดต่อธนาคารได้ ที่ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-8888822 ตลอด 24 ชัว่ โมง หรื อช่องทางอื่นที่ธนาคารกําหนด พร้ อมทังแจ้
้ งข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ อง เช่น เรื่ อง วัน เวลา ผู้ที่เกี่ยวข้ อง จํานวนเงิน ลักษณะธุรกรรม ข้ อมูลอื่นใดตามที่ธนาคารร้ องขอ เมื่อร้ านค้ าดําเนินการ ต่างๆ ตามกระบวนการที่
ธนาคารกํ าหนดครบถ้ ว นสมบูรณ์ แ ล้ ว ธนาคารจะดําเนิน การที่ เกี่ยวข้ อง เช่น ตรวจสอบ/แก้ ไขข้ อผิ ดพลาด ระงับการดํ าเนิน การ ยกเลิกการระงับ การ
ดําเนินการ ให้ แล้ วเสร็จตามระยะเวลาที่ธนาคารได้ แจ้ งแก่ร้านค้ านัน้ โดยร้ านค้ ายังคงเป็ นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ และรายการธุรกรรมที่ได้ เกิดขึ ้นก่อน
ครบกําหนดระยะเวลาที่ธนาคารจะมี การระงับการดําเนินการตามที่ได้ รับแจ้ งดังกล่าว ทังนี
้ ้ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเพิกเฉยต่อคําร้ องขอใดๆ ที่ขัดต่อ
ข้ อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
1.36 ในกรณีที่มีความผิดพลาดในการหักเงินจาก และ/หรือโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของร้ านค้ า /เจ้ าของบัญชีที่ระบุไว้ ในใบสมัครฯ ไม่ได้ เกิดขึน้ จากธนาคาร
ร้ านค้ า/เจ้ าของบัญชีตกลงจะตรวจสอบและเรียกร้ องหรือคืนเงินดังกล่าวให้ กบั คูพ่ ิพาทของร้ านค้ าโดยตรง หากร้ านค้ า/เจ้ าของบัญชีมีข้อต่ อสู้ และ/หรื อสิทธิ
เรียกร้ องใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกันเองกับคูพ่ ิพาทของร้ านค้ า/เจ้ าของบัญชี
1.37 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสยั หรื อเหตุอื่นใดอันทําให้ ธนาคารไม่สามารถดําเนินการให้ บริ การตามข้ อตกลงฯ ฉบับนี ไ้ ด้ ร้ านค้ าตกลงให้ ธนาคารพิจารณา
ให้ บริการ หรือดําเนินการตามที่เห็นสมควร เพื่อให้ การให้ บริการตามข้ อตกลงฯ ฉบับนี ้ได้ โดยร้ านค้ าตกลงยินยอมที่จะให้ ความร่วมมือแก่ธนาคารอย่างเต็ม ที่
และทุกวิถีทางในการปรับปรุงวิธีการให้ บริการของธนาคารเพื่อความสะดวกของร้ านค้ าในการใช้ บริการต่างๆ ตามข้ อตกลงฯ ฉบับนี ้
1.38 ร้ านค้ า ตกลงยิ นยอมให้ ตัวแทนของธนาคาร และ/หรื อบริ ษั ท บัต รเครดิ ต และ/หรื อผู้ใ ห้ บ ริ การเงิน โอน และ/หรื อผู้ให้ บริ การ e-wallet และ/หรื อ
ผู้ให้ บริการเครื่องมือการชําระเงิน และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือผู้ตรวจสอบ และ/หรือหน่วยงานผู้มีอํานาจควบคุมหรื อกํากับดูแลธนาคาร เข้ าทํา
การตรวจสอบการดําเนินงาน ระบบการควบคุมภายในต่างๆ ของร้ านค้ า รวมทังการเรี
้
ยกดูข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการใช้ บริ การรับชําระค่าสินค้ า/
บริการตามข้ อตกลงฯ ฉบับนี ้ตามที่มีการร้ องขอ
1.39 ร้ านค้ าตกลงว่า ถ้ าร้ านค้ าย้ ายสถานที่ทําการ หรื อเปลี่ยนแปลงชื่อประกอบกิจการหรื อเลิกกิจการ ร้ านค้ าจะแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันที และใน กรณีที่
ร้ านค้ าได้ ขยายสาขาของร้ านค้ าออกไปอีก และประสงค์จะขอให้ เพิ่ มสาขาของร้ านค้ าให้ เป็ นสถานที่รับชําระค่าสินค้ า/บริ การด้ วยเครื่ องมือการชําระเงิน
ร้ านค้ าจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบ และได้ รับอนุมตั ิจากธนาคารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน
1.40 ภายใต้ ข้อ 4.ของข้ อตกลงทั่วไป ในกรณี ที่ (1) ธนาคารได้ ออกหรื อร่ วมออก บริ การและ/หรื อโครงการที่เกี่ ยวข้ องกับการให้ บริ การตามข้ อตกลงฯ
ฉบับนี ้ และ/หรือเครื่องมือการชําระเงิน และ/หรืออุปกรณ์หรือช่องทางรับชําระเงินอื่นๆ อีก และ/หรือ (2) ธนาคารรับชําระค่าสินค้ า/บริ การด้ วยเครื่ องมือการชําระ
เงินอื่น ไม่วา่ จะเรียกชื่อว่าอย่างไร ภายหลังจากที่ทําข้ อตกลงฯ ฉบับนี ้แล้ ว และ/หรือ (3) ธนาคารแก้ ไขเปลี่ยนแปลง ข้ อกําหนดและเงื่อนไขการให้ บริ การตาม
ข้ อตกลงฯ ฉบับนี ้ และ/หรื อข้ อกําหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ บริ การ และ/หรื อข้ อกําหนดและเงื่อนไขของโครงการ และ/หรื อข้ อกําหนดและเงื่ อนไข
เกี่ยวกับการรับชําระค่าสินค้ า /บริ การด้ วยเครื่ องมือการชําระเงิน และ/หรื อ อุปกรณ์ หรื อช่องทางรับชําระเงิน และ/หรื อคู่มือต่างๆ (หากมี) ธนาคารจะแจ้ งให้
ร้ านค้ าทราบพร้ อมด้ วยข้ อกําหนดและเงื่อนไข และคู่มือ (หากมี) ที่เปลี่ยนแปลงนัน้ ถ้ าร้ านค้ าได้ ใช้ บริ การ และ/หรื อได้ ยอมรับการดําเนิ นการตามโครงการ
และ/หรือยอมรับชําระค่าสินค้ า/บริการด้ วยเครื่องมือการชําระเงิน และ/หรือใช้ อปุ กรณ์หรือช่องทางรับชําระเงินดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกําหนดแล้ ว
ร้ านค้ าตกลงให้ ข้อตกลงฯ ฉบับนี ้ และที่จะมีการแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้ า รวมทัง้ ข้ อกําหนดและเงื่อนไขการใ ห้ บริ การ และ/หรื อ
เงื่อนไขของโครงการ และ/หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับเครื่องมือการชําระเงิน และ/หรืออุปกรณ์หรื อช่องทางรับชําระเงิน และคู่มือการรับเครื่ องมือการชําระเงิน
และ/หรืออุปกรณ์หรือช่องทางรับชําระเงินนันๆ
้ (หากมี) มีผลใช้ บงั คับกับบริการ และ/หรือโครงการ และ/หรือเครื่องมือการชําระเงินและ/หรือการใช้ อปุ กรณ์หรื อ
ช่องทางรับชําระเงินดังกล่าวนันด้
้ วยทุกประการ โดยร้ านค้ าไม่จําเป็ นต้ องทําความตกลงกับธนาคารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอีกแต่อย่างใด
1.41 ร้ านค้ าตกลงยินยอมว่า ธนาคารมีสิทธิโอนสิทธิ และ/หรื อประโยชน์ และ/หรื อหน้ าที่ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อเพียงบางส่วนที่มีอยู่ตามข้ อตกลงฯ ฉบับนี ้ให้ แก่
บุคคล และ/หรือสถาบันการเงินใดๆ ก็ได้ ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร โดยไม่จําต้ องได้ รับความยินยอมจากร้ านค้ าแต่อย่างใดทังสิ
้ ้น แต่จะมีการแจ้ งให้
ร้ านค้ าทราบ ทังนี
้ ้ ร้ านค้ าจะโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรื อหน้ าที่ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อเพียงบางส่วนที่มีอยู่ตามข้ อตกลงฯ ฉบับนีใ้ ห้ แก่บุคคล และ/หรื อ
สถาบันการเงินใดๆ ไม่ได้ เว้ นแต่ได้ รับความยินยอมจากธนาคารล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
1.42 การล่าช้ า หรืองดเว้ นใดๆ ในการใช้ สิทธิของธนาคารตามกฎหมายหรื อตามเงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนคู่มือ ระเบียบ และบันทึกเสียงของธนาคารในระบบ
โทรศัพท์ ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิ หรือให้ ความยินยอมในการดําเนินการใดๆ แก่ร้านค้ าแต่ประการใด
1.43 ร้ านค้ าจะต้ องให้ ความสะดวกและให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบรายละเอียดการชําระเงินเมื่อได้ รับการร้ องขอจากผู้ชําระเงิน และ/หรื อธนาคาร และหาก
มีข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมให้ ผ้ ชู ําระเงินติดต่อธนาคารที่ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-8888822 ตลอด 24 ชัว่ โมง
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1.44 การเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้ อมูล
ร้ านค้ า/เจ้ าของบัญชีตกลงยินยอมให้ ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ ข้อมูลของร้ านค้ า/เจ้ าของบัญชีที่ให้ ไว้ แก่ธนาคาร หรื อให้ ผ่านธนาคาร หรื อมีอ ยู่กับ
ธนาคาร หรื อที่ธนาคารได้ รับหรื อเข้ าถึงได้ จากแหล่งอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จําเป็ นเพื่อการให้ บริ การแก่ร้านค้ า/เจ้ าของบัญชี การดํา เนินการตามคําขอ
ของร้ านค้ า/เจ้ าของบัญชีก่อนให้ บริ การ การมอบหมายงานให้ ผ้ ูอื่นสนับสนุนการให้ บริ การไม่ว่าจะเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่ อสื่อสาร
งานติด ตามทวงถาม หรื องานอื่นใดก็ต าม การโอนสิทธิ แ ละ/หรื อหน้ า ที่ การปฏิบ ตั ิต ามกฎหมาย การบริ ห ารความเสี่ยง การควบคุมกํา กับ ตรวจสอบ
การบริ หารจัดการภายในองค์กร การจัดการข้ อร้ องเรี ยน และ/หรื อ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่จําเป็ นต่อการดําเนินการของธนาคารอย่างมีนัยสําคัญ หรื อ
เพื่อให้ ธนาคารสามารถให้ บริ การได้ อย่างเป็ นธรรมและต่อเนื่อง และร้ านค้ า/เจ้ าของบัญชีตกลงยินยอมให้ ธนาคารเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ แก่กลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ผู้ให้ บ ริ การภายนอก ตัว แทนของธนาคาร ผู้รับ จ้ างช่ว งงานต่อ พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิต ภัณฑ์ร่ว มกัน (co-brand)
ผู้ป ระมวลผลข้ อมูล ผู้ส อบบัญ ชี ผู้ ต รวจสอบภายนอก บริ ษัท ข้ อมูล เครดิต บริ ษัท จัด อัน ดับ ความน่าเชื่อถือ บริ ษัท บริ ห ารสิน ทรัพย์ ผู้ส นใจจะเข้ า รับ
โอนสิทธิ ผู้รับ โอนสิทธิ ผู้มีอํา นาจตามกฎหมาย และ/หรื อหน่ว ยงาน/องค์กร/นิติบ ุคคลใดๆ ที่มีสญ
ั ญาอยู่กับ ธนาคาร และยิน ยอมให้ ผ้ ูรับ ข้ อมูล จาก
ธนาคารดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวต่อไปได้ ภายใต้ วตั ถุประสงค์ดงั กล่าว และตกลงยินยอมให้ ส่ง และ /หรื อ โอนข้ อมูลไปเก็บไว้
บน server/cloud ในประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
รายละเอียดอื่นๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของธนาคาร www.kasikornbank.com/th/privacy-policy
1.45 ร้ านค้ าตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิตรวจสอบ ได้ รับและเข้ าถึง ข้ อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ /Sim Cardของร้ านค้ าที่ผูกกับบริ การตามข้ อตกลงฯ
ฉบับนี ้ ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) ชื่อผู้จดทะเบียน และ/หรือผู้ครอบครองโทรศัพท์เคลื่อนที่/Sim Card สถานะการใช้ งานของโทรศัพท์เคลื่อนที่ /Sim Card
สถานที่ตง/ใช้
ั ้ งานของโทรศัพท์เคลื่อนที่/Sim Card จากผู้ให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อการติดต่อสื่อสาร และงานติดตามทวงถาม
1.46 บรรดาหนังสือ จดหมาย คําบอกกล่าว ข้ อกําหนดและเงื่อนไข ข้ อมูลใดๆ ที่ธนาคารได้ ส่งให้ ร้านค้ า ผู้ติดต่อหลัก และ/หรื อผู้ประสานงาน ไม่ว่าจะโดย
ส่งเองหรื อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไม่ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ที่ระบุในใบสมัครฯ หรื อส่งเป็ น Email ไปยัง Email Address ที่ระบุในใบสมัครฯ หรื อส่ง
Short Message Service (SMS) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ระบุในใบสมัครฯ หรือผ่านบริการ/ช่องทางตามที่ร้านค้ าตกลงไว้ กับธนาคาร (ซึ่งต่อไปนี ้
หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกที่อยู่ Email Address หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการ/ช่องทางดังกล่าวว่า “ช่ องทางรั บข้ อมูล”) ให้ ถือว่า
ได้ สง่ ให้ แก่ร้านค้ าโดยชอบแล้ ว ทังนี
้ ้ โดยไม่ต้องคํานึงถึงว่าจะมีผ้ รู ับไว้ หรือไม่ และแม้ วา่ ส่งให้ ไม่ได้ เพราะช่องทางรับข้ อมูลถูก ย้ ายหรือถูกเปลี่ยนแปลงไปหรื อ
ถูกรื อ้ ถอน โดยร้ านค้ าไม่ได้ แจ้ งการย้ าย การเปลี่ยนแปลง หรื อการรื อ้ ถอนนัน้ ให้ ธนาคารทราบก็ดี หรื อส่งให้ ไม่ได้ เพราะหาช่องทางรับข้ อมูลไม่พบก็ดี ให้
ถือว่าร้ านค้ าได้ รับและทราบหนังสือ จดหมาย คําบอกกล่าว หรือข้ อมูลดังกล่าวแล้ วโดยชอบ ทังนี
้ ้ หากมีการย้ าย การเปลี่ยนแปลง หรื อการรื ้อถอนช่องทาง
รับข้ อมูล ร้ านค้ าจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันที
1.47 กรณี ร้า นค้ ารายเก่าที่ เคยสมัครใช้ บริ การการเป็ นร้ า นค้ ากับธนาคารแล้ ว ร้ า นค้ าและเจ้ าของบัญชีตกลงว่า ในกรณี ที่ข้ อตกลงฯ ฉบับนี ไ้ ม่ไ ด้ ระบุ
รายละเอียดเรื่องใดไว้ เป็ นการเฉพาะ ให้ ใช้ บงั คับตามข้ อตกลงฉบับเดิมที่ร้านค้ าและเจ้ าของบัญชีได้ เคยจัดทําใว้ แก่ธนาคาร (ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรียกว่า “ข้ อตกลง
ฉบับเดิม”) ในกรณีที่ข้อตกลงฯ ฉบับนี ้ ระบุรายละเอียดในเรื่ องใดไว้ เป็ นการเฉพาะ หรื อขัดหรื อแย้ งกับ หรื อไม่ตรงกับข้ อตกลงฉบับเดิม ให้ ใช้ บังคั บตาม
ข้ อตกลงฯ ฉบับนี ้ แต่หากมีความไม่ชดั เจนระหว่างข้ อตกลงฯ ฉบับนี ้ กับข้ อตกลงฉบับเดิม ร้ านค้ าตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยของธนาคารทุกประการ
1.48 ในกรณีที่ข้อตกลงเฉพาะ ไม่ได้ ระบุรายละเอียดในเรื่ องใดไว้ เป็ นการเฉพาะ ให้ ใช้ บังคับตามข้ อตกลงทั่วไป ในกรณีที่ข้อตกลงเฉพาะดังกล่า วระบุ
รายละเอียดในเรื่องใดไว้ เป็ นการเฉพาะ หรื อขัดหรื อแย้ งกับ หรื อไม่ตรงกับข้ อตกลงทัว่ ไป ให้ ใช้ บงั คับตามข้ อตกลงเฉพาะ แต่หากมีความไม่ชดั เจนระหว่าง
ข้ อตกลงทัว่ ไปกับข้ อตกลงเฉพาะ ร้ านค้ าตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยของธนาคารทุกประการ
1.49 ถ้ าในเวลาใดก็ตามข้ อกําหนดและ/หรื อเงื่อนไขการใช้ บริ การภายใต้ ข้อตกลงฯ ฉบับนี ้ กลายเป็ นโมฆะ ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรื อใช้ บงั คับ
มิได้ ในประการใด ๆ ให้ ข้อกําหนดและ/หรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่เหลือ (แล้ วแต่กรณี) ยังคงชอบด้ วยกฎหมาย สมบูรณ์ และใช้ บงั คับได้ ตามกฎหมาย และไม่เสียไป
เพราะความเป็ นโมฆะ ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้ บงั คับมิได้ ของข้ อกําหนดและ/หรือเงื่อนไขดังกล่าวนัน้
1.50 ข้ อตกลงฯ ฉบับนี ้ให้ ใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ ศาลไทยเป็ นศาลที่มีเขตอํานาจในการพิจารณาข้ อพิพาทที่เกิดขึน้ ตามข้ อตกลงฯ
ฉบับนี ้
1.51 ข้ อตกลงฯ ฉบับนี ้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของใบสมัครฯ ด้ วย
ข้ อ 2. ค่ าธรรมเนียม/ค่ าบริการ/ค่ าใช้ จ่าย/ค่ าปรับ/ภาษีอากร
2.1 ร้ านค้ าตกลงชําระค่าตอบแทนการใช้ บริ การไม่ว่าจะเรี ยกว่าค่าธรรมเนียม/ค่าบริ การ หรื อชื่ออื่นใด ให้ แก่ธนาคารภายในกําหนดเวลาชําระค่าตอบแทน
นันๆ
้
2.2 ร้ านค้ าตกลงรับผิดชอบค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และค่าใช้ จา่ ยใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริการ (หากมี) แต่เพียงฝ่ ายเดียว
หากธนาคารจําต้ องทดรองจ่ายค่าฤชาธรรมเนียม ภาษี อากร และ/หรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าวตามวรรคก่อนแทนร้ านค้ าไปก่อน หรื อหากร้ านค้ าจะต้ องชําระ
ค่าปรับอุปกรณ์รับชําระเงินให้ แก่ธนาคาร ร้ านค้ าตกลงชําระคืนให้ แก่ธนาคารโดยพลัน
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2.3 ร้ านค้ าตกลงรับทราบว่าในการชําระค่าตอบแทนการใช้ บริการ ธนาคารจะส่งใบเสร็จรับเงินและ/หรือใบกํากับภาษีผ่านทางช่องทางที่ธนาคารกําหนด
ข้ อ 3. การหักภาษี ณ ที่จ่าย
ในกรณีร้านค้ า จดทะเบียนประกอบธุรกิ จเป็ นนิ ติบุค คลในการชํา ระค่า ธรรมเนียมที่ ธนาคารเรี ยกเก็ บ ร้ านค้ า ตกลงมอบอํา นาจให้ ธ นาคารเป็ น
ผู้ดําเนินการหักภาษี ณ ที่จา่ ย ของค่าธรรมเนียมแทนร้ านค้ า ตังแต่
้ รายการรับชําระเงินรายการแรกที่ร้านค้ านํามาเรียกเก็บกับธนาคาร รวมทังให้
้ ธนาคารออก
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จา่ ย และลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จา่ ย พร้ อมทังยื
้ ่นรายการภาษีเงินได้ หกั ณ ที่จา่ ยแทนร้ านค้ าด้ วย
หากต่อไปในภายหน้ า ร้ านค้ าได้ ขยายกิจการเปิ ดสาขาหลายแห่งภายใต้ เจ้ าของผู้ประกอบการเดียวกัน ซึ่งร้ านค้ าได้ แจ้ งให้ ธนาคาร ทราบ และ
ธนาคารได้ ออกรหัสร้ านค้ าแยกหมายเลขเป็ นแห่งๆ ให้ กบั ร้ านค้ า ร้ านค้ าตกลงให้ การมอบอํานาจให้ ธนาคาร เป็ นผู้ดําเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กล่าว
ข้ างต้ นมีผลบังคับใช้ เป็ นหนังสือยินยอมให้ ธนาคารเป็ นผู้ดําเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทน สาขาต่างๆ ของร้ านค้ านัน้ ด้ วย โดยร้ านค้ าไม่ จําเป็ นต้ องทํา
เอกสารและ/หรือหลักฐานใดๆ ให้ กบั ธนาคารอีกทังสิ
้ ้น
ในกรณีที่ร้านค้ าแจ้ งขอยกเลิกการเป็ นร้ านค้ ากับธนาคาร หรือธนาคารแจ้ งขอยกเลิกการเป็ นร้ านค้ า ไม่ว่าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งจะขอยกเลิกและไม่ ว่ากรณี
ใดก็ตาม ให้ ถือว่าเป็ นการยกเลิกความยินยอมของร้ านค้ าที่ให้ ธนาคารเป็ นผู้ดําเนินการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จา่ ยแทนร้ านค้ าด้ วย
ข้ อ 4. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้ บริการ
4.1 หากเป็ นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่สง่ ผลให้ ร้านค้ าเกิดภาระหรือความเสี่ยงที่เพิ่มขึ ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลเมื่อร้ านค้ าให้ ความยินยอม
4.2 หากเป็ นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นร้ านค้ าตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยหากเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลกระทบต่อการใช้ บริการของร้ านค้ า (เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้ บริการที่สอดคล้ องกับต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น การเปลี่ยนแปลงช่องทางในการให้ บริการ การ
เปลี่ยนแปลงวันครบกําหนดชําระหนี ้) ธนาคารจะสื่อสารหรือแจ้ งข้ อมูลอันเป็ นสาระสําคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจนให้ ร้านค้ าทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า
30 วัน หรือระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายกําหนด
4.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์กําหนดให้ ธนาคารต้ องดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไว้ เป็ นการเฉพาะเป็ นอย่างอื่ น ร้ านค้ าตกลงยินยอม
ให้ ธนาคารปฏิบตั ิตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ดงั กล่าวได้
ข้ อ 5. การระงับ/ยกเลิกการให้ บริการ/ผลการสิน้ สุดการให้ บริการ
5.1 ร้ านค้ าตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิระงับ และ/หรื อยกเลิกการให้ บริ การภายใต้ ข้อตกลงฯ ฉบับนี ้ ได้ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อเฉพาะ แต่ร้านค้ า
รายใดรายหนึ่ง หรือเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบล่วงหน้ า เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ร้ านค้ าตกลงยินยอมให้ เป็ นดุลยพินิจของธนาคารในการ
พิจารณาระงับ และ/หรือยกเลิกการให้ บริ การภายใต้ ข้อตกลงฯ ฉบับนี ้ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนได้ ทันทีตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการดําเนินการตามข้ อนี ้ (หากมี)
5.1.1 ข้ อมูล รายละเอียด คํารับรอง หรือคํายืนยันใดๆ ที่ร้านค้ าให้ ไว้ ไม่เป็ นความจริง ไม่ถกู ต้ อง หรืออาจก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิดในสาระสํา คัญ
5.1.2 ร้ านค้ าไม่มียอดรับชําระค่าสินค้ า/บริการเป็ นเวลาติดต่อกัน 30 (สามสิบ) วัน
5.1.3 ในกรณีที่ร้านค้ ามียอดรับชําระค่าสินค้ า/บริการรายเดือนเท่ากับวงเงินยอดขายแล้ ว และ/หรือมีรายการรับชําระค่าสินค้ า/บริการผิดปกติ
5.1.4 หากปรากฏข้ อเท็จจริ งที่ธนาคารเชื่อได้ ว่า ข้ อมูล และ/หรื อรายละเอียดต่างๆ ที่ร้า นค้ า/เจ้ าของบัญชีแจ้ งแก่ธนาคารให้ ดําเนินการ หรื อการ
ให้ บริการรับชําระค่าสินค้ า/บริการ อาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางที่ไม่เป็ นคุณเกิดขึ ้น หรืออาจกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรื อบุคคลอื่น หรื อมีความเสี่ยงว่า
ร้ านค้ าอาจมีวัตถุประสงค์อันมิชอบตามกฎหมาย หรื ออาจขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศี ลธรรมอันดีของประชาชน หรื ออาจทํา ให้ ธนาคารปฏิบัติผิ ด
กฎหมาย และ/หรื อกฎข้ อบังคับ และ/หรื อคําสั่งใดๆ และ/หรื อคําขอความร่ วมมือใดๆ และกฎหรื อคําสั่งใดๆ ของบริ ษัทบัตรเครดิต ผู้ให้ บริ การเงินโอน
ผู้ให้ บริการ e-wallet และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือผู้ตรวจสอบ และ/หรือหน่วยงานผู้มีอํานาจควบคุมหรือกํากับดูแลธนาคาร
5.1.5 ร้ านค้ า/เจ้ าของบัญชีปฏิบตั ิผิดข้ อตกลงฯ ฉบับนีไ้ ม่ว่าข้ อหนึ่งข้ อใด ซึ่งรวมถึงการไม่ชําระค่าธรรมเนียม/ค่าบริ การ/ค่าใช้ จ่าย/ค่าปรั บ/ภาษี อากร
(หากมี) ที่เกิดขึ ้นด้ วย
5.1.6 ร้ านค้ ามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ ้นหรืออาจจะเกิดขึ ้นอันทําให้ ธนาคารเห็นว่าจะมีผลกระทบต่อการดําเนิน กิจการหรื อความสามารถในการชําระหนี ้ของ
ร้ านค้ า เช่น มีสว่ นของผู้ถือหุ้นติดลบ หรือร้ านค้ าผิดนัดชําระหนี ้กับธนาคาร หรือเจ้ าหนี ้รายอื่น หรือร้ านค้ าถูกฟ้องร้ องในคดีแพ่งหรื อคดีล้มละลาย หรื อมีการ
ดําเนินการเพื่อขอฟื น้ ฟูกิจการต่อศาลตามกฎหมายล้ มละลาย หรือถูกดําเนินคดีอาญา หรือเป็ นบุคคลที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐมีคําสัง่ ให้ ยึด/อายัด
ทรัพย์สิน หรือเสียชีวิต (กรณีบคุ คลธรรมดา) หรือร้ านค้ าเลิกกิจการ ถูกเพิกถอนทะเบียน หรือถูกระงับไม่ให้ ดําเนินธุรกิจ หรือมีการชําระบัญชี
5.1.7 ธนาคารไม่สามารถหักเงิน เพื่อคืนเงินและ/หรือชดใช้ และ/หรือชําระหนี ้ให้ แก่ธนาคาร และ/หรือเพื่อให้ ธนาคารให้ บริการตามข้ อตกลงฯ ฉบับนี ้ได้
5.1.8 ธนาคารต้ อ งปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บัง คับ หรื อ คํ า สั่ง และ/หรื อ การขอความร่ ว มมื อ ของศาล หรื อ ผู้มี อํ า นาจตามกฎหมาย
ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่กํากับดูแลธนาคาร
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5.2 หากร้ านค้ าประสงค์จะยกเลิกการใช้ บริการภายใต้ ข้อตกลงฯ ฉบับนี ้ ร้ านค้ าจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ไม่น้อยกว่า 30
วัน ผ่าน K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมงหรื อช่องทางอื่นๆ ที่ธนาคารกําหนด และดําเนินการต่างๆ ตาม
กระบวนการของธนาคาร โดยร้ านค้ าจะต้ องส่งคําขอโอนยอดเงินรวมจากการรับชําระค่าสินค้ า/บริ การที่คงเหลือทังหมด
้
(หากมี) เพื่อให้ ธนาคารโ อนเงิน
จํานวนดังกล่าวเข้ าบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ หรื อที่ผูกกับบริ การภายใต้ ข้อตกลงฯ ฉบับนีใ้ ห้ เรี ยบร้ อยก่อน ทังนี
้ ้ ธนาคารจะดํา เนินการยกเลิกการใช้
บริการ ตามความประสงค์ของร้ านค้ าโดยเร็ว โดยการยกเลิกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อธนาคารแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบ
5.3 กรณีที่ข้อตกลงฯ ฉบับนี ้สิ ้นสุดลง ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดๆ ไม่เป็ นการยกเลิกภาระหน้ าที่ใดๆ ซึง่ ร้ านค้ ายังปฏิบตั ิไม่ครบถ้ วนตามข้ อผูกพัน แห่งข้ อตกลงฯ ฉบับนี ้
จนกว่าร้ านค้ าจะปฏิบตั ิภาระหน้ าที่ดงั กล่าว จนครบถ้ วนแล้ ว
5.4 กรณีร้านค้ าสิ ้นสภาพการเป็ นร้ านค้ ากับธนาคาร ไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ธนาคารมีสิทธิที่จะแจ้ งให้ กับธนาคารพาณิชย์อื่น และ/หรื อบริ ษัท หรื อสถาบัน
ผู้ออกบัตร และ/หรื อบริ ษัทบัตรเครดิต และ/หรื อผู้ให้ บริ การเงินโอน และ/หรื อผู้ให้ บริ การ e-wallet และ/หรื อผู้ให้ บริ การเครื่ องมือการชําระเงิน ทราบได้ ทุก
ประการ
5.5 ในกรณีที่ข้อตกลงฯ ฉบับนี ้สิ ้นสุดลงไม่วา่ จะด้ วยเหตุใดๆ ก็ตาม ร้ านค้ าจะต้ องส่งเครื่ องรับบัตร เครื่ องหมายสัญลักษณ์ต่างๆ รวมทัง้ SALES SLIP และ/
หรือเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้ อง คืนให้ แก่ธนาคารในสภาพสมบูรณ์ในวันที่ข้อตกลงฯ ฉบับนีส้ ิ ้นสุดลง โดยร้ านค้ าตกลงยินยอมและจะอํานวยความสะดวก
ต่างๆ ให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของธนาคาร และ/หรือบุคคลที่ธนาคารว่าจ้ าง เพื่อเข้ าไปดําเนินการถอดเครื่องรับบัตรออกไปจากสถานที่ทําการของร้ านค้ าได้ ทกุ เวลา
ทังนี
้ ้ หากร้ านค้ าไม่สามารถส่งคืนเครื่ องรับบัตรในสภาพสมบูรณ์ให้ แก่ธนาคารได้ ไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม หรื อภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่ข้อตกลงฯ
ฉบับนี ้สิ ้นสุดลง หากธนาคารตรวจสภาพเครื่องรับบัตรที่ธนาคารได้ รับคืนแล้ วพบว่าอยูใ่ นสภาพชํารุดเสียหาย (ซึง่ ธนาคารไม่เ ห็นประจักษ์ ในขณะดําเนินการ
ถอดถอนหรือได้ รับคืน) ซึง่ ความชํารุดเสียหายเช่นว่านี ้เกิดขึ ้นจากการใช้ งานผิดปกติวิสยั ของร้ านค้ า และ/หรือเกิดขึ ้นเพราะความผิดของร้ านค้ าเอง ไม่ว่าด้ วย
เหตุใดก็ตาม ร้ านค้ าตกลงยินยอมชดใช้ คา่ ซ่อมแซม ค่าชดเชย ตลอดจนค่าใช้ จา่ ยใดๆ ให้ แก่ธนาคารทันทีที่ธนาคารเรียกร้ อง
ข้ อตกลงเฉพาะ
ข้ อตกลงเกี่ยวกับการให้ บริการอุปกรณ์ และช่ องทางรับชาระเงิน
ข้ อ 1. การให้ บริการอุปกรณ์ รับชาระเงิน
1.1 ในกรณีที่ร้านค้ ามีความประสงค์ที่จะให้ ธนาคารดําเนินการติดตังเครื
้ ่ องรับบัตรให้ กับร้ านค้ าเพื่อใช้ รับชําระค่าสินค้ า/บริ การ เมื่อร้ านค้ าได้ รับการติดตัง้
เครื่องรับบัตรแล้ ว ร้ านค้ าจะต้ องรับผิดชอบเครื่ องรับบัตร และตกลงจะปฏิบตั ิตามคู่มือการใช้ งานเครื่ องรับบัตรในทันที นับตังแต่
้ วนั ที่ร้านค้ าลงนามรับมอบ
เครื่องรับบัตรจากบริษัทผู้จําหน่ายเครื่องรับบัตรหรือตัวแทนของธนาคารที่ได้ ไปดําเนินการติดตังให้
้ กบั ร้ านค้ า
1.2 เมื่อร้ านค้ าได้ รับมอบเครื่ องรับบัตรที่ธนาคารติดตังให้
้ กับร้ านค้ าตามหลักฐานที่ร้านค้ าลงนามรับมอบเครื่ องรับบัตรจากธนาคารหรื อบริ ษัทผู้จําหน่าย
เครื่องรับบัตรที่ได้ ไปดําเนินการติดตังให้
้ กับร้ านค้ า ซึ่งบริ ษัทผู้จําหน่ายเครื่ องจะส่งใบรับอุปกรณ์ที่ร้านค้ าลงนามแล้ วส่งให้ ธนาค ารไว้ เป็ นหลักฐาน ร้ านค้ า
ตกลงว่า
1.2.1 เครื่องรับบัตรเป็ นกรรมสิทธิ์ของธนาคารแต่เพียงผู้เดียว
1.2.2 ในกรณีที่ร้านค้ าได้ รับการติดตังเครื
้ ่องรับบัตรชนิดใช้ กบั ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ร้ านค้ ามีหน้ าที่จะต้ องเป็ นผู้ติดตัง้ SIM CARD หมายเลขโทรศัพท์
กับเครื่ องรับบัตรที่ธนาคารติดตังให้
้ และร้ านค้ าจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่า SIM CARD และค่าบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ เกิดขึน้ ในแต่ละรอบบิลเอง ทังนี
้ ้
ธนาคารมีสิทธิที่จะคิดค่าเช่าการใช้ เครื่องรับบัตร ชนิดใช้ กบั ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกําหนด โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบ
ล่วงหน้ า
1.2.3 ร้ านค้ าจะนําเครื่ องรับบัตรไปใช้ นอกบริ เวณร้ านค้ า หรื อมอบหมาย หรื อโอนไปให้ ผ้ ูอื่นใช้ ไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมจากธนาคารเป็ น
ลายลักษณ์ อักษร หรื อ เป็ นกรณีที่เครื่ องรับบัตรเป็ นชนิดที่ใช้ กับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่กล่าวในข้ อ 1.2.2 ของข้ อตกลงเกี่ยวกับการให้ บริ การ
อุปกรณ์ และช่ องทางรับชาระเงิน
1.2.4 ร้ านค้ าจะต้ องใช้ ความระมัดระวังและรับผิดชอบในการเก็บรักษาเครื่องรับบัตรไว้ ให้ ปลอดภัยและใช้ สอยเหมือนกับที่วิญํูชนจะพึงสงวนและ/หรื อ
ใช้ สอยทรัพย์สินของตนเอง และต้ องคืนให้ ธนาคารทันที เมื่อได้ รับการร้ องขอจากธนาคาร ในสภาพที่สมบูรณ์พร้ อมใช้ งานได้
1.2.5 ร้ านค้ าขอรับรองว่า ตลอดระยะเวลาที่ร้ านค้ าครอบครองเครื่ องรับ บัตรแทนธนาคารตามวัตถุประสงค์แ ห่งข้ อตกลงฯ ฉบับ นี ้ ร้ านค้ าจะไม่นํ า
เครื่องรับบัตรไปขาย จําหน่าย จ่ายโอน วางเป็ นประกัน หรือ กระทําด้ วยประการใดๆ อันมีลกั ษณะเดียวกัน อันเป็ นเหตุให้ เกิดภาระติดพันหรื อบุริมสิทธิใดๆ
ขึ ้นกับเครื่องรับบัตรดังกล่าว
1.2.6 ในกรณีที่เครื่องรับบัตรเกิดชํารุดเสียหาย สูญหาย และ/หรือบุบสลาย และ/หรือถูกทําลาย ร้ านค้ าตกลงยินยอมชดใช้ คา่ ปรับให้ แก่ธนาคารในอั ตรา
ที่ระบุไว้ ใน “ตารางอัตราค่ าธรรมเนียม/ค่ าใช้ จ่าย/ค่ าปรั บ ” เพื่อมาเป็ นค่าใช้ จ่ายในการจัดหาและว่าจ้ างผู้ชํานาญการมาดําเนินการซ่อมแซมและ/หรื อ
ติดตังเครื
้ ่องรับบัตรเครื่องใหม่
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1.2.7 ร้ านค้ าให้ สัญญาว่าจะบํารุงรักษาให้ เครื่ องรับบัตรอยู่ในสภาพที่พร้ อมใช้ งานได้ ตลอด โดยร้ านค้ ายินดีรับผิดชอบบรรดาค่าใช้ จ่ายต่างๆ ใ นการ
บํารุงรักษาเองทังสิ
้ ้น
1.3 การจัดทํา SALES SLIP
1.3.1 กรณีรับชําระค่าสินค้ า/บริ การ โดยไม่ใช้ รหัสชําระเงิน ผ่านเครื่ อง EDC เมื่อผู้ชําระเงินชําระค่าสินค้ า/บริ การ ร้ านค้ าจะต้ องทํา SALES SLIP
จํานวน 2 ชุด ดังนี ้
1.3.1.1 SALES SLIP ฉบับที่ 1 (MERCHANT COPY) ชนิดกระดาษม้ วน หรื อกระดาษต่อเนื่อง โดยร้ านค้ าจะต้ องเก็บเอกสาร SALES SLIP
(MERCHANT COPY) ชนิดกระดาษม้ วน หรื อกระดาษต่อเนื่อง พร้ อมกับใบสรุปยอดจากเครื่ อง EDC ไว้ ไม่น้อยกว่า 18 เดือน และหากผู้ชําระเงินปฏิเสธว่า
ไม่ได้ ซื ้อสินค้ า/ใช้ บริ การจากร้ านค้ า ร้ านค้ าจะต้ องหาหลักฐาน SALES SLIP มายืนยันการซื ้อสินค้ า/ใช้ บริ การของผู้ชําระเงินรายนัน้ ๆ ในกรณีที่ร้านค้ าทํา
SALES SLIP ที่เก็บไว้ สญ
ู หาย หรือไม่สามารถค้ นหา SALES SLIP ให้ กบั ธนาคารตามที่ร้องขอ ร้ านค้ าจะต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นทังสิ
้ ้น
1.3.1.2 SALES SLIP ฉบับที่ 2 (CUSTOMER COPY) ส่งมอบให้ กบั ผู้ชําระเงิน
1.3.2 กรณีรับชําระโดยใช้ รหัสชําระเงิน ผ่านเครื่อง EDC และ/หรือเครื่องอ่านรหัสชําระเงิน (ยกเว้ นกรณีรับชําระผ่านเครื่ องอ่านรหัสชําระเงินที่ติดตังกั
้ บ
เครื่ อง Mini EDC ) เมื่อผู้ชําระเงินชําระค่าสินค้ า/บริ การ ร้ านค้ าไม่จําเป็ นต้ องจัดทํา SALES SLIP ให้ แก่ผ้ ชู ําระเงิน โดยร้ านค้ าจะต้ องเก็บเอกสาร SALES
SLIP (MERCHANT COPY) ชนิดกระดาษม้ วน หรือกระดาษต่อเนื่อง พร้ อมกับใบสรุปยอดจากเครื่อง EDC ไว้ ไม่น้อยกว่า 18 เดือน และหากผู้ชําระเงินปฏิเสธ
ว่าไม่ได้ ซื ้อสินค้ า/ใช้ บริการจากร้ านค้ า ร้ านค้ าจะต้ องหาหลักฐาน SALES SLIP มายืนยันการซื ้อสินค้ า/ใช้ บริ การของผู้ชําระเงินรายนัน้ ๆ ในกรณีที่ร้านค้ าทํา
SALES SLIP ที่เก็บไว้ สญ
ู หาย หรือไม่สามารถค้ นหา SALES SLIP ให้ กบั ธนาคารตามที่ร้องขอ ร้ านค้ าจะต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นทังสิ
้ ้น
1.3.3 กรณีรับชําระผ่านอุปกรณ์เครื่ องรับบัตร mPOS และกรณีรับชําระผ่านเครื่ อง Mini EDC ร้ านค้ าตกลงว่า เมื่อผู้ชําระเงินชําระค่าสินค้ า/บริ การ
ร้ านค้ าไม่จําเป็ นต้ องจัดทํา SALES SLIP ให้ ผ้ ชู ําระเงินโดยร้ านค้ าจะต้ องขอให้ ผ้ ชู ําระเงินระบุ E-mail address และ/หรื อหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ
ร้ านค้ าจะต้ องจัดส่งรายการชําระค่าสินค้ า/บริ การ ผ่านทาง Email และ/หรื อ SMS ให้ แก่ผ้ ชู ําระเงิน เมื่อมีการทํารายการชําระค่าสินค้ า/บริ การในแต่ละครัง้
เพื่อเป็ นเอกสารหลักฐานในการชําระค่าสินค้ า/บริการโดยให้ ถือว่าการจัดทําเอกสาร/ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวเป็ นการทําธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ซึ่งอยู่
ภายใต้ พระราชบัญญัติวา่ ด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และ/หรือตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
1.3.4 กรณีรับชําระผ่านช่องทาง K PLUS SHOP ร้ านค้ าตกลงว่า เมื่อผู้ชําระเงินชําระค่าสินค้ า/บริ การ ร้ านค้ าไม่จําเป็ นต้ องจัดทํา SALES SLIP ให้ แก่
ผู้ชําระเงิน
1.3.5 การรับคํ าสั่งซือ้ สิน ค้ า /บริ การผ่านแบบฟอร์ มการสั่งซือ้ (MAIL/EMAIL/FAX/TELE ORDER) เมื่อผู้ชําระเงินชําระค่าสิน ค้ า /บริ การ ร้ า นค้ า
ไม่จําเป็ นต้ องจัดทํา SALES SLIP ให้ แก่ผ้ ชู ําระเงิน โดยร้ านค้ าจะต้ องเก็บเอกสาร SALES SLIP (MERCHANT COPY) ชนิดกระดาษม้ วน หรื อกระดาษ
ต่อเนื่อง พร้ อมกับใบสรุปยอดจากเครื่ อง EDC ไว้ ไม่น้อยกว่า 18 เดือน และหากผู้ชําระเงินปฏิเสธว่าไม่ได้ ซื ้อสินค้ า/ใช้ บริ การจากร้ านค้ า ร้ านค้ าจะต้ องหา
หลักฐาน SALES SLIP มายืนยันการซื ้อสินค้ า/ใช้ บริ การของผู้ชําระเงินรายนัน้ ๆ ในกรณีที่ร้า นค้ าทํา SALES SLIP ที่เก็บไว้ สญ
ู หาย หรื อไม่สามารถค้ นหา
SALES SLIP ให้ กบั ธนาคารตามที่ร้องขอ ร้ านค้ าจะต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นทังสิ
้ ้น
1.4 ร้ านค้ าจะต้ องส่งคําขอโอนยอดเงินการรับบัตร และ/หรือเงินโอน และ/หรื อ e-wallet และ/หรื อเครื่ องมือการชําระเงินอื่ นๆ ในแต่ละวัน ผ่านเครื่ องรับบัตร
เข้ าบัญชีกับธนาคารภายในเวลา Cut-off time ที่กําหนดในตาราง “Settlement” ในกรณีที่ร้านค้ าไม่ได้ ส่งคําขอโอนรายการเข้ าบัญชีภายในระยะเวลา
Cut-off time ดังกล่าวธนาคารมีสิทธิที่จะไม่นําเงินเข้ าบัญชีให้ กับร้ านค้ า โดยหากเป็ นการรับชําระด้ วยบัตร ธนาคารจะทําการส่งเรี ยกเก็บแทน หรื อถ้ าหาก
ธนาคารยินยอมดําเนินการให้ แต่ถ้าภายหลังรายการดังกล่าวไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินจากผู้ชําระเงิน และ/หรื อธนาคารพาณิชย์หรื อบริ ษัทหรื อส ถาบันที่
ออกบัตร ร้ านค้ ายินยอมคืนเงินเป็ นจํานวนเท่ากับที่ธนาคารไม่สามารถเรี ยกเก็บได้ นัน้ ให้ กับธนาคาร พร้ อมทัง้ ดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า) ต่อปี
นับแต่วนั ที่ธนาคารจ่ายเงินให้ แก่ร้านค้ า หรือนําเข้ าบัญชีให้ ร้านค้ า จนกว่าจะชําระให้ ธนาคารครบถ้ วน
1.5 ในกรณีที่ร้านค้ าสมัครใช้ บริการ Pre-authorization ซึง่ เป็ นบริการกันวงเงินในบัตรของผู้ชําระเงิน (แต่ยงั ไม่หกั ชําระเงินในบัตร) ผ่านเครื่ องรับบัตร เพื่อ
เป็ นประกันความเสียหายที่ผ้ ชู ําระเงินให้ คํารับรองต่อร้ านค้ าว่าจะรับผิดชอบค่าเสียหายในการซื ้อสินค้ า/ใช้ บริ การต่างๆ เป็ นจํานวนเงินเท่ากับจํานวนเงินที่
ร้ านค้ าทํารายการกันวงเงินในบัตรไว้ (ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรียกว่า “บริการ Pre-authorization”) โดยร้ านค้ าตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไข ดังนี ้
1.5.1 ร้ านค้ าจะต้ องจัดทําข้ อตกลงและความยินยอมเป็ นหนังสือให้ ผ้ ใู ห้ คํารับรองลงนาม เพื่อรับรองความเสียหายไว้ กับร้ านค้ าและยินยอมให้ กัน วงเงิน
ในบัตรของผู้ชําระเงิน โดยข้ อตกลงดังกล่าวอย่างน้ อยจะต้ องมีรายละเอียดของการขายสินค้ าหรื อการให้ บริ การ และจํานวนเงินค่าเสียหายที่เป็ นจํานวนเงิน
ไม่เกินกว่าวงเงินที่ร้านค้ าทํารายการกันวงเงินในบัตรของผู้ชําระเงิน และเงื่อนไขที่ผ้ ูชําระเงินให้ ความยินยอมให้ กันวงเงิ นในบัตรของผู้ชําระเงิน รวมทัง้
ยินยอมให้ ร้านค้ าสามารถหักวงเงินที่กนั ไว้ เพื่อชําระค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นจริงภายในระยะเวลากันวงเงิน (ตามคํานิยามที่กล่าวต่อไป) ทังนี
้ ้ ให้ ถือว่าข้ อกําหนด
ข้ อนี ้อยูภ่ ายใต้ ข้อ 1.22 ของข้ อตกลงทั่วไปด้ วย
1.5.2 วงเงินที่กนั ไว้ จะถือรวมเป็ นการใช้ วงเงินยอดขายด้ วย
1.5.3 ในการทํารายการกันวงเงินที่ร้านค้ าจําเป็ นจะต้ องได้ รับการพิสจู น์ และการยืนยันตัวตนของผู้ชําระเงินนัน้ ร้ านค้ ารับทราบและตกลงยอมรับว่ า
ธนาคารเป็ นเพียงผู้ให้ บริ การช่องทางในการอํานวยความสะดวกแก่ร้านค้ าในการทํารายการ เพื่อออกรหัสอนุมตั ิว่าผู้ ชําระเงินมีวงเงินเพียงพอ ณ เวลาที่
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ร้ านค้ าทํารายการกันวงเงินในบัตรของผู้ชําระเงินเท่านัน้ โดยธนาคารไม่สามารถและไม่มีหน้ าที่ในการตรวจสอบข้ อมูลส่วนตัว การพิสจู น์และการยืนยันตัวตน
ของผู้ชําระเงินในทุกกรณี โดยร้ านค้ าจะต้ องเป็ นพิสจู น์และยืนยันตัวตนของผู้ชําระเงิน กั บหลักฐานการแสดงตนตางๆ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หรื อ
หนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้นนั ้
1.5.4 หากร้ านค้ าประสงค์จะหักวงเงินที่กนั ไว้ ร้ านค้ าจะต้ องส่งคําขอโอนยอดเงิน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่มีรายการชําระค่าสินค้ า/
บริการ หรื อระยะเวลาอื่นตามที่บริ ษัทบัตรเครดิตกําหนด (แล้ วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน) (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรี ยกว่า “ระยะเวลากันวงเงิน”) หากเกินกําหนด
ระยะเวลาดังกล่าวแล้ วธนาคารไม่ได้ รับคําขอโอนยอดเงินจากร้ านค้ า ร้ านค้ าตกลงยินยอมให้ ธนาคารยกเลิกการกันวงเงินในบัตรของผู้ชําระเงินได้ ทนั ที
ข้ อ 2. การให้ บริการช่ องทางรับชาระเงิน
2.1 ในกรณีที่ร้านค้ ามีความประสงค์ที่จะใช้ บริ การ K PLUS SHOP หรื อชื่ออื่นที่ธนาคารพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารเห็นสมควร (ซึ่งต่อไปนี ้จะ
เรี ยกว่า “บริ การ K PLUS SHOP”) ของธนาคาร เพื่อรับชําระค่าสินค้ า/บริ การด้ วยเงินโอน e-wallet และ/หรื อเครื่ องมือการชําระเงินอื่นใด ตามที่ธนาคาร
กําหนด ร้ านค้ าตกลงดังนี ้
2.1.1 ร้ านค้ าสามารถใช้ บริการ K PLUS SHOP ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในเครือข่ายที่ธนาคารรองรับให้ สามารถ
เชื่อมต่อกับบริการนี ้ได้
2.1.2 ร้ านค้ าที่เป็ นบุคคลธรรมดา จะต้ องดําเนินการสมัครใช้ บริการ และตกลงยอมรับข้ อกําหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การ K PLUS SHOP ตามช่องทาง
และวิธีการที่ธนาคารกําหนด โดยการสมัครใช้ บริการจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อร้ านค้ าสร้ างข้ อมูลร้ านค้ า ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) ข้ อมูล รูปภาพ สัญลักษณ์
เครื่องหมายการค้ า เครื่องหมายบริการ หรือเครื่องหมายใดๆ (ซึง่ ต่อไปนี ้เรียกว่า “ข้ อมูลร้ านค้ า”) ในบริ การ K PLUS SHOP ครบถ้ วน ทังนี
้ ้ หากข้ อกําหนด
และเงื่อนไขการใช้ บริ การ K PLUS SHOP ดังกล่าว ขัดหรื อแย้ งกับข้ อตกลงฯ ฉบับนี ้ ให้ ใช้ บงั คับตามข้ อกําหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การ K PLUS SHOP
ดังกล่าว
2.1.3 ร้ านค้ าที่เป็ นนิติบคุ คล จะต้ องดําเนินการสมัครใช้ บริการและเข้ าใช้ บริการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
2.1.3.1 เมื่อยื่นใบสมัครฯ แล้ ว ร้ านค้ าจะต้ องดําเนินการสร้ างข้ อมูลร้ านค้ าผ่านบริ การ K PLUS SHOP โดยร้ านค้ าต้ องกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน
และถูกต้ องตามขัน้ ตอนที่ธนาคารกําหนด และเมื่อร้ านค้ าได้ รับอนุมตั ิให้ ใช้ บริ การแล้ ว ธนาคารจะส่งรหัสผ่าน เช่น Password หรื อ PIN เป็ นต้ น ไปยัง
ช่องทางรับข้ อมูลที่ธนาคารกําหนด โดยในการเข้ าสูร่ ะบบครัง้ แรก ระบบจะทําการบังคับให้ มีการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยอัตโนมัติ ทังนี
้ ้ การสมัครใช้ บริ การจะมี
ผลสมบูรณ์ เมื่อร้ านค้ าสร้ างข้ อมูลร้ านค้ าครบถ้ วนตามที่ธนาคารกําหนดในบริการ K PLUS SHOP
2.1.3.2 ร้ านค้ าสามารถสร้ างบัญชีพนักงานร้ านค้ าได้ ตามจํานวนที่ธนาคารกําหนด โดยบัญชีพนักงานร้ านค้ าสามารถทํารายการรับชําระค่ า
สินค้ า/บริการ และใช้ บริการ K PLUS SHOP ได้ ตามสิทธิที่จํากัดตามที่ธนาคารกําหนดได้ เท่านัน้
2.1.3.3 ร้ านค้ ายอมรับว่า ข้ อมูลร้ านค้ าที่ร้านค้ าตังค่
้ า และ/หรือที่นําเข้ าสูร่ ะบบใดๆ ให้ แสดงผลในส่วนของข้ อมูลส่วนตัวของร้ านค้ า และในส่ วน
ของพื ้นหลังหน้ าจอการทํางาน ไม่ว่าร้ านค้ าจะดําเนินการเอง หรื อมอบหมายให้ ธนาคารเป็ นผู้ดําเนินการแทน ร้ านค้ าตกลงว่าข้ อมูลร้ านค้ าดังกล่าว ไม่มี
ลักษณะ หรือก่อให้ เกิดภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตามตัวอย่าง ดังต่อไปนี ้
2.1.3.3.1 ไม่ได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของลิขสิทธิ์หรื อเจ้ าของทรัพย์สินทางปั ญญา
2.1.3.3.2 ไม่ได้ รับความยินยอมจากบุคคลในภาพ หรือภาพส่วนบุคคล
2.1.3.3.3 ก่อให้ เกิดความแตกแยก หรือมีประเด็นทางการเมือง
2.1.3.3.4 ไม่สภุ าพ ไม่เหมาะสม หรือยัว่ ยวน ลามกอนาจาร
2.1.3.3.5 รูปภาพดารานักแสดง นักดนตรี บุคคลผู้มีชื่อเสียง หรือนักกีฬา ทังนี
้ ้เว้ นแต่เป็ นบุคคลที่ทํางานให้ กบั โปรแกรม Co-branding ที่
ได้ รับอนุญาตแล้ ว
2.1.3.3.6 ขัดต่อความสงบเรียบร้ อยของประชาชนหรือทางวัฒนธรรมหรือศาสนา
2.1.3.3.7 เกี่ยวข้ องการการพนัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทกุ ประเภทและบุหรี่
2.1.3.3.8 เครื่ องหมายสัญลักษณ์ ประเทศ พระบรมฉายาลักษณ์ หรื อพระบรมสาทิสลักษณ์ ของพระมหากษัตริ ย์ และ พระราชินีหรื อ
ราชวงศ์
2.1.3.3.9 เครื่องหมายของหน่วยราชการต่างๆ
ทังนี
้ ้ ร้ านค้ าตกลงว่าข้ อมูลร้ านค้ าที่เลือกเข้ ามาในบริการ K PLUS SHOP นี ้ ร้ านค้ าเป็ นเจ้ าของและ/หรือเจ้ าของลิขสิทธิ์ และ/หรื อมีสิทธิ
โดยชอบในการนําสิ่งดังกล่าวเข้ าสูบ่ ริการ K PLUS SHOP โดยในกรณีที่ธนาคารร้ องขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมที่รับรองความเป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์ และ/หรื อ
สิทธิ โดยชอบในการใช้ งานข้ อมูลร้ านค้ าดังกล่าว ร้ านค้ าจะจัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมดังกล่าวให้ แก่ธนาคารตามที่ร้องขอ นอกจากนี ้ หากร้ านค้ านํา
ข้ อมูล รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่ องหมายการค้ า เครื่ องหมายบริ การ หรื อเครื่ องหมายใดๆ ของบุคคลอื่นมาโดยไม่ได้ รับอนุญาตหรื อโดยผิดกฎหม าย ร้ านค้ า

9930048-09-20
(v3e/0219/KB989/0820)

V.LG 11/09/20 (25/09/20)
11/25

ตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ ทังหมด
้
โดยธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องใดๆ ในการกระทําผิดดังกล่าว และหากธนาคารได้ รับความเสียหายใดๆ
ร้ านค้ าตกลงชดใช้ คา่ เสียหายที่เกิดขึ ้นให้ แก่ธนาคารจนครบถ้ วน
2.1.3.4 วงเงินการรับชําระค่าสินค้ า/บริการ
2.1.3.4.1 ร้ านค้ าสามารถรับชําระค่าสินค้ า/บริการด้ วยเงินโอนได้ ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อรายการ
2.1.3.4.2 ร้ านค้ าสามารถรับชําระค่าสินค้ า/บริการด้ วยบัตรที่ไม่ผ่านเครื่องรับบัตรได้ ไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายการ และไม่เกิน 300,000
บาทต่อเดือน
2.1.3.4.3 ร้ านค้ าสามารถรับชําระค่าสินค้ า/บริ การด้ วยบัตรที่ผ่านเครื่ องรับบัตรได้ ไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายการ และไม่เกิน 300,000
บาทต่อเดือน
2.1.3.5 ร้ านค้ าจะต้ องส่งคําขอโอนยอดเงินการรับชําระค่าสินค้ า/บริการ ตามเงื่อนไขที่ระบุในตาราง “Settlement”
2.1.3.6 ร้ านค้ าสามารถกําหนดค่าในเครื่ องโทรศัพท์เคลื่อนที่และ/หรื อแท็บเล็ตและ/หรื ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ ยินยอมเปิ ดเผยพิกัดในการ
ใช้ บริการ เพื่อประโยชน์ของร้ านค้ าในด้ านความปลอดภัย
2.1.3.7 ร้ านค้ ายินยอมชําระค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตจากการใช้ บริ การนี ้ นอกเหนือจากการใช้ บริ การตามปกติ ( Air Time) โดย
กรณีที่เป็ นโทรศัพท์เคลื่อนที่และ/หรือแท็บเล็ตและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบจ่ายรายเดือน (Post-paid) ร้ านค้ าสามารถตรวจสอบยอดค่าธรรมเนียมได้
จากใบแจ้ งหนี ้ (Statement) ของผู้ให้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนกรณีโทรศัพท์เคลื่อนที่และ/หรื อแท็บเล็ตและ/หรื ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบ
เติมเงิน (Pre-paid) ร้ านค้ าสามารถตรวจสอบยอดค่าธรรมเนียมได้ จากผู้ให้ บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
2.1.3.8 เมื่อร้ านค้ าเข้ าใช้ บริ การ K PLUS SHOP นีแ้ ละธนาคารตรวจพบว่า โทรศัพท์เคลื่อนที่และ/หรื อแท็บเล็ตและ/หรื ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ของร้ านค้ ามีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการดัดแปลง แก้ ไข หรื อเกิดจากระบบเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และ/หรื อแท็บเล็ตและ/หรื อ
อุป กรณ์ อิ เล็ กทรอนิ ก ส์ และ/หรื อเหตุอื่ น ใด เช่น การ Jailbreak (“Jailbreak” หมายถึง การแก้ ไขระบบ หรื อ ส่ว นของระบบปฏิ บัติ ก าร iOS ของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรื อแท็บเล็ตและ/หรื ออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่ทําให้ มี การเปลี่ยนแปลงสิทธิ ในการใช้ งานของผู้ใช้ โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากผู้ผลิต/
เจ้ าของระบบปฏิบตั ิการ) หรือ Root (“Root” หมายถึง การแก้ ไขระบบ หรือ ส่วนของระบบปฏิบตั ิการ Android ของโทรศัพท์เคลื่อนที่และ/หรื อแท็บเล็ตและ/
หรื ออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ที่ทําให้ มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิในการใช้ งานของผู้ใช้ โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากผู้ผลิต/เจ้ าของระบบปฏิบตั ิการ) เป็ นต้ น ร้ านค้ า
ตกลงยินยอมให้ ธนาคารระงับการให้ บริการต่างๆ ภายใต้ บริการ K PLUS SHOP นี ้ได้ เป็ นการชัว่ คราวทันที โดยธนาคารไม่ต้องแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบล่วงหน้ า
ทังนี
้ ้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึน้ กับร้ านค้ า และร้ านค้ ายอมรับว่า การดําเนินการดังกล่าวของธนาคารเป็ นการกระทําเพื่อความปลอดภัย และ
คุ้มครองประโยชน์ของร้ านค้ า และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ของร้ านค้ า (หากมี)
2.1.3.9 ร้ านค้ าจะได้ รับหลักฐานการทํารายการชําระค่าสินค้ า/บริ การ และ/หรื อข้ อมูลการโอนเงิน ผ่านทางบริการ K PLUS SHOP
2.1.3.10 กรณีร้านค้ าใช้ บริการจัดส่ง (Service Delivery) ผ่านบริการ K PLUS SHOP ร้ านค้ าตกลงยินยอมและปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงื่อนไข
ดังต่อไปนี ้
2.1.3.10.1 ร้ านค้ าตกลงยินยอมว่า ธนาคารเป็ นเพียงช่องทางในการจัดส่ง ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการสมัครใช้ บริ การและข้ อมูลการจัดส่ง
สินค้ าให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริการจัดหาผู้ขนส่ง และ/หรือผู้ขนส่ง (ซึง่ ต่อไปนี ้จะรวมเรียกว่า “ผู้ขนส่ ง”) เท่านัน้ โดยธนาคารไม่ได้ เป็ นผู้ขนส่งสินค้ าให้ แก่ร้านค้ า/ผู้ชําระ
เงินแต่อย่างใด รวมทังไม่
้ ได้ เป็ นผู้รับสมัครใช้ บริการ ผู้ทวงถาม และ/หรือเรียกให้ ร้านค้ า/ผู้ชําระเงินชําระค่าบริ การ ค่าใช้ จ่าย หรื อเงินใดๆ ในการจัดส่งสินค้ า
ให้ แก่ หรือแทนผู้ขนส่ง โดยร้ านค้ าตกลงยินยอมว่า การสมัครใช้ บริการระหว่างร้ านค้ าและผู้ขนส่ง เงื่อนไขการจัดส่งสินค้ า รวมทังอั
้ ตราค่าบริ การและวิธีการ
ชําระค่าบริการ ค่าใช้ จา่ ย หรือเงินใดๆ ในการจัดส่งสินค้ า เป็ นไปตามที่ร้านค้ าได้ ตกลงไว้ กบั ผู้ขนส่ง ทังนี
้ ้ ร้ านค้ าจะต้ องศึกษาเงื่ อนไขการจัดส่งสินค้ าได้ จาก
เว็บไซต์และ/หรือช่องทางอื่นๆ ที่ผ้ ขู นส่งกําหนด
2.1.3.10.2 ร้ านค้ าจะต้ องแจ้ งข้ อมูลและรายละเอียดต่างๆ ตามที่ธนาคารกําหนด ผ่านบริ การ K PLUS SHOP ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัด
เพียง) ประเภทและราคาของสินค้ าที่จะจัดส่ง ชื่อ -ที่อยู่และรายละเอียดของผู้ชําระเงิน ชื่อ -ที่อยู่และรายละเอียดของร้ านค้ า โดยร้ านค้ าตกลงยินยอมให้
ธนาคารเปิ ดเผยข้ อมูล และรายละเอียดดังกล่า วให้ แ ก่ผ้ ูข นส่ง เพื่อ ใช้ สํา หรั บ การดํ า เนิ น การต่า งๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับ การจัด ส่ง สิน ค้ า ซึ่งรวมถึงการออก
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีให้ แก่ร้านค้ า ทังนี
้ ้ เมื่อร้ านค้ าได้ แจ้ งยืนยัน ข้ อมูลและรายละเอียดดังกล่าวผ่านบริ การ K PLUS SHOP แล้ ว หากร้ านค้ ามีความ
ประสงค์จะแก้ ไข และ/หรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลและรายละเอียดใดๆ ร้ านค้ าจะต้ องติดต่อไปยังผู้ขนส่งโดยตรง ร้ าน ค้ าไม่สามารถดําเนินการผ่านบริ การ
K PLUS SHOP หรือธนาคารได้
2.1.3.10.3 หากผู้ขนส่งไม่สามารถจัดส่งสินค้ าไปยัง ผู้ชําระเงินได้ ตามเงื่อนไขที่ได้ ตกลงไว้ กับร้ านค้ า หรื อในกรณีที่ร้านค้ ามีข้อโต้ แย้ ง
เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้ าของผู้ขนส่ง หรือมีข้อโต้ แย้ งเกี่ยวกับค่าบริการ ค่าใช้ จา่ ย หรื อเงินใดๆ ในการจัดส่งสินค้ า ร้ านค้ าตกลงจะดําเนินการตรวจสอบและ/
หรื อโต้ แย้ งกับผู้ขนส่งเองโดยตรง โดยร้ านค้ าขอรับรองว่าจะไม่ กระทําการใดๆ อันมีผลให้ ธนาคารต้ องเข้ าไปมีส่วนร่วมใดๆ ในข้ อพิพาทระหว่างร้ านค้ ากับ
ผู้ขนส่ง และ/หรื อบุคคลภายนอก และหากร้ านค้ ามีข้อต่อสู้ และ/หรื อสิทธิเรี ยกร้ องใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกันเองกับผู้ขนส่ง และ/หรื อบุคคลภายนอก เป็ นอีก
ส่วนหนึ่งต่างหาก
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2.1.3.10.4 กรณีร้านค้ าสมัครบริการชําระเงินผ่านการหักบัญชีอตั โนมัติ (Online Direct Debit) ตามขัน้ ตอนที่ธนาคารกําหนด ร้ านค้ าตกลง
ยินยอมให้ ธนาคารดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากตามที่ร้านค้ าระบุในบริ การรับชําระเงินผ่านการหักบัญชีอัตโนมัติ (Online Direct Debit) เพื่อชําระ
ค่าบริ การ ค่าใช้ จา่ ย หรือเงินใดๆ ในการจัดส่งสินค้ า ให้ แก่ผ้ ขู นส่งตามคําสัง่ ที่ร้านค้ าส่งผ่านบริการ K PLUS SHOP
2.1.3.11 การประชาสัมพันธ์ และ/หรือการจัดรายการส่งเสริ มการขาย
2.1.3.11.1 การประชาสัมพันธ์ และ/หรือจัดรายการส่งเสริมการขายผ่านบริ การ K PLUS SHOP
(1) ร้ านค้ าสามารถประชาสัมพันธ์ และ/หรื อจัดรายการส่งเสริ มการขายสินค้ า/บริ การของร้ านค้ า ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง)
การสะสมคะแนน การสะสมแสตมป์ โดยกําหนดเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ผ่านบริการ K PLUS SHOP ได้ ทกุ เมื่อด้ วยตนเองตามขันตอนที
้
่ธนาคารกําหนด
(2) ร้ านค้ าสามารถแก้ ไข/เปลี่ยนแปลง รายการ/เงื่อนไข/รายละเอียดการประชาสัมพันธ์ และ/หรื อรายการส่งเสริ มการขายภายใต้
ข้ อ 2.1.3.11.1 นี ้ได้ ทกุ เมื่อด้ วยตนเองผ่านบริการ K PLUS SHOP โดยจะต้ องไม่มีผลให้ สิทธิประโยชน์ที่ผ้ ชู ําระเงินจะได้ รับลดลง เช่น การปรับลดระยะเวลาส่งเสริ ม
การขาย/ส่วนลด การกําหนดเพิ่มจํานวนคะแนน/แสตมป์สําหรับการแลกของรางวัลในแต่ละครัง้ หากร้ านค้ าประสงค์จะแก้ ไข/เปลี่ยนแปลง รายการ/เงื่อนไข/
รายละเอียดการประชาสัมพันธ์ และ/หรื อรายการส่งเสริ มการขายที่มีผลให้ สิทธิประโยชน์ ที่ผ้ ชู ําระเงินจะได้ รับลดลง ร้ านค้ าจะต้ องยกเลิกรายการประชาสัมพันธ์
และ/หรือรายการส่งเสริมการขายรายการนันเท่
้ านัน้
(3) กรณีที่ร้านค้ าประสงค์จะยกเลิก รายการ/เงื่อนไข/รายละเอียดการประชาสัมพันธ์ และ/หรื อรายการส่งเสริ มการขายภายใต้
ข้ อ 2.1.3.11.1 แต่ละรายการก่อนครบกําหนด หรื อยกเลิกกรณีที่ไม่ได้ กําหนดระยะเวลาไว้ ร้ านค้ าสามารถดําเนินการผ่านบริ การ K PLUS SHOP ได้ ทกุ เมื่อด้ วย
ตนเอง ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน
2.1.3.11.2 การประชาสัมพันธ์ และ/หรือจัดรายการส่งเสริมการขายบนแพลตฟอร์ มอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
(1) ร้ านค้ า สามารถประชาสัม พัน ธ์ และ/หรื อ จัด รายการส่ง เสริ ม การขายสิ น ค้ า /บริ ก ารของร้ านค้ า บนแพลตฟอร์ ม
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรี ยกว่า “แพลตฟอร์ มอิเล็กทรอนิกส์ ”) ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) แพลตฟอร์ ม Seller Center ซึ่งเป็ นอยู่
ภายใต้ บริการ K PLUS MARKET
(2) เมื่อร้ านค้ าได้ รับการอนุมตั ิจากธนาคารแล้ ว ธนาคารจะจัดส่งเครื่ องมือโอนเงิน ไปยัง E-Mail Address ที่ร้านค้ าได้ แจ้ งไว้
ต่อธนาคารในการสมัครบริ การ K PLUS SHOP ซึ่งร้ านค้ าจะต้ องใช้ เครื่ องมือโอนเงินในการ Log in เข้ าสู่ https://www.kplusmarket.com หรื อเว็บไซต์อื่น
ตามที่ธนาคารกําหนด และ/หรื อเพื่อใช้ บริ การต่างๆ ตามที่ธนาคารกําหนด ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) การอัพโหลดรายละเอียดของสินค้ า/บ ริ การ เช่น
รูปภาพ ราคาค่าสินค้ า/บริ การ ระยะเวลาของการจัดรายการส่งเสริ มการขาย และ/หรื อสิทธิประโยชน์ อื่นๆ เป็ นต้ น การจัดการร้ านค้ า ก ารจัดการรายการ
สินค้ า/บริการ ทังนี
้ ้ เงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้ เครื่องมือโอนเงิน เป็ นไปตามเงื่อนไขเกี่ยวกับเครื่องมือโอนเงินตามที่ระบุในข้ อตกลงฯ ฉบับนี ้
(3) ร้ านค้ าสามารถอัพโหลด/แก้ ไข/เปลี่ยนแปลง รายการ/เงื่อนไข/รายละเอียดการประชาสัมพันธ์ และหรื อ/รายการส่งเสริ มการขาย
สินค้ า/บริการของร้ านค้ าบนแพลตฟอร์ มอิเล็กทรอนิกส์ได้ ด้วยตนเอง ผ่าน https://www.kplusmarket.com หรื อเว็บไซต์อื่นตามที่ธนาคารกําหนด โดยใช้ เครื่ องมือ
โอนเงินภายใต้ เงื่อนไขที่ระบุในข้ อ 2.1.3.11.2 (2) ข้ างต้ น หรื อดําเนินการผ่านบริ การ K PLUS SHOP โดยร้ านค้ าจะต้ องดําเนินการอัพโหลด/แก้ ไข/เปลี่ยนแปลง
รายการ/เงื่อนไข/รายละเอียดการประชาสัมพันธ์และหรือ/รายการส่งเสริ มการขายดังกล่าว ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 5 วันทําการของธนาคารก่อนวันที่รายการ/เงื่อนไข/
รายละเอียดดังกล่าวมีผล เพื่อให้ ธนาคารพิจารณา
กรณีร้านค้ ามอบหมายให้ ธนาคารเป็ นผู้ดําเนินการดังกล่าว และ/หรื อเป็ นผู้จัดการรายการสินค้ า/บริ การ และ/หรื อจัดการ
ร้ านค้ า บนแพลตฟอร์ มอิเล็กทรอนิกส์แทนร้ านค้ า ร้ านค้ าจะต้ องจัดส่งข้ อมูลและ/หรื อรายละเอียดต่างๆ มายังธนาคาร ผ่านช่องทางที่ธนาคารกําหนด ล่วงหน้ า
ไม่น้อยกว่า 5 วันทําการของธนาคารก่อนวันที่รายการ/เงื่อนไข/รายละเอียดดังกล่าวมีผล เพื่อให้ ธนาคารพิจารณา
(4) ร้ านค้ าสามารถยกเลิก รายการ/เงื่อนไข/รายละเอียดการประชาสัมพันธ์และ/หรือจัดรายการส่งเสริ มการขายสินค้ า/บริ การแต่ละ
รายการก่อนครบกําหนด หรือยกเลิกกรณีที่ไม่ได้ กําหนดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายไว้ ผ่าน https://www.kplusmarket.com หรื อเว็บไซต์อื่นตามที่ธนาคาร
กําหนด โดยใช้ เครื่องมือโอนเงินภายใต้ เงื่อนไขที่ระบุในข้ อ 2.1.3.11.2 (2) ข้ างต้ น หรือดําเนินการผ่านบริการ K PLUS SHOP ได้ ทกุ เมื่อด้ วยตนเอง
กรณีร้านค้ ามอบหมายให้ ธนาคารเป็ นผู้ดําเนินการดังกล่าวแทนร้ านค้ า ร้ านค้ าจะต้ องแจ้ งข้ อมูลและ/หรื อรายละเอียดต่างๆ
มายังธนาคาร ผ่านช่องทางที่ธนาคารกําหนด ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 5 วันทําการของธนาคารก่อนวันที่รายการ/เงื่อนไข/รายละเอียดดังกล่าวมีผล เพื่อให้ ธนาคาร
พิจารณา
2.1.3.11.3 ร้ านค้ าตกลงยอมรับว่า รายการ/เงื่อนไข/รายละเอียดการประชาสัมพันธ์ และ/หรื อจัดรายการส่งเสริ มการขายสินค้ า/บริ การของ
ร้ านค้ า จะต้ องเป็ นไปตามที่ธนาคารเห็นชอบ และ/หรือตามที่ได้ รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
2.2 ในกรณีที่ร้านค้ ามีความประสงค์ที่จะใช้ บริ การช่องทางรับชําระเงินอื่น ร้ านค้ าตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้ อกําหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารจะแจ้ งให้ ร้านค้ า
ทราบต่อไป
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ข้ อตกลงเกี่ยวกับการรับชาระด้ วยบัตร
1. ร้ านค้ าจะต้ องรับบัตรผ่านเครื่องรับบัตรที่ธนาคารได้ ติดตังให้
้ กบั ร้ านค้ าเท่านัน้ ห้ ามรับบัตรผ่านเครื่องรูดบัตร (IMPRINTER) โดยเด็ดขาด
2. ร้ านค้ าตกลงจะรับบัตร ซึง่ มีลกั ษณะตามที่ธนาคารได้ แจ้ งให้ ร้านค้ าทราบเป็ นคราวๆ ที่ยงั ไม่หมดอายุทกุ ใบ
3. ร้ านค้ าสามารถรับชําระค่าสินค้ า/บริการด้ วยบัตร ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด โดยวิธีการใดวิธีก ารหนึ่งดังต่อไปนี ้
3.1 ให้ ผ้ ชู ําระเงินรูดหรือเสียบบัตรที่เครื่องรับบัตร หรือ
3.2 ให้ ผ้ ชู ําระเงินแตะบัตรที่เครื่องรับบัตร หรือ
3.3 ผู้ชําระเงินแสดงข้ อมูลการชําระเงินและแสดงรหัสชําระเงิน ที่ระบุข้อมูลการชําระเงินตามที่ธนาคารกําหนด เพื่อให้ ร้านค้ าอ่านรหัสชําระเงิน หรือ
3.4 ร้ านค้ าแสดงข้ อมูลการชําระเงินและแสดงรหัสชําระเงิน ที่ระบุข้อมูลการชําระเงินตามที่ธนาคารกําหนด เพื่อให้ ผ้ ชู ําระเงินอ่านรหัสชําระเงิน
3.5 ให้ ผ้ ชู ําระเงินกรอกรายละเอียดคําสัง่ ซื ้อสินค้ า/บริการในแบบฟอร์ มการสัง่ ซื ้อและจัดส่งให้ แก่ร้านค้ าผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่ธนาคารกําหนด
4. กรณีการชําระค่าสินค้ า/บริการด้ วยวิธีการตามข้ อ 3.1 หรือข้ อ 3.2 ของข้ อตกลงเกี่ยวกับการรับชาระด้ วยบัตรร้ านค้ าจะต้ องปฏิบตั ิดงั นี ้
4.1 เมื่อผู้ชําระเงินแสดงบัตรเพื่อชําระค่าสินค้ า/บริการ ร้ านค้ าจะต้ องตรวจสอบความถูกต้ องสมบูรณ์ของบัตรตามคูม่ ือร้ านค้ ารับบัตร และวิธีการรับบัตร
ตามคูม่ ือการใช้ เครื่องอุปกรณ์การรับบัตรที่ธนาคารมอบให้ กบั ร้ านค้ า
4.2 ร้ านค้ าจะต้ องรับบัตรที่มี CHIP ปรากฏบนหน้ าบัตรเท่านัน้ (ยกเว้ นบัตรที่ออกโดยธนาคารซึง่ ไม่ได้ ออกในฐานะเป็ นสมาชิกของบริษัทบัตรเครดิต)
4.3 ในการรับชําระค่าสินค้ า/บริการทุกครัง้ หากธนาคารกําหนดให้ ผ้ ชู ําระเงินต้ องกด PIN 4 หรื อ 6 หลัก ร้ านค้ าจะต้ องให้ ผ้ ชู ําระเงินดําเนินการตามแบบ
และวิธีการที่ธนาคารกําหนด
4.4 ร้ านค้ าจะต้ องติดต่อธนาคารทันที และตกลงที่จะปฏิบตั ิตอ่ ผู้ชําระเงินตามวิธีการที่ธนาคารจะแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบต่อไป ก่อนที่จะรับชําระค่าสินค้ า/
บริการจากผู้ชําระเงิน ในกรณีที่ บัตรปรากฏให้ เห็นรอยแก้ ไขและ/หรือข้ อความใดๆ
5. หากร้ านค้ ามีความประสงค์จะ Void ร้ านค้ าจะต้ องดําเนินการก่อนการส่งคําขอโอนยอดเงินการรับชําระเงิน และภายในเวลา Cut-off time ที่กําหนดใน
ตาราง “Settlement” ในกรณีที่ร้านค้ ายินยอมให้ ผ้ ชู ําระเงิน Refund ร้ านค้ าตกลงจะไม่คืนเป็ นเงินสด เช็ค และ/หรื อตราสารหนีอ้ ื่น แก่ผ้ ชู ําระเงิน แต่ร้านค้ า
ตกลงจะทําหนังสือแจ้ งคืนตามแบบฟอร์ มที่กําหนด (CREDIT VOUCHER) ส่งให้ แก่ธนาคาร และร้ านค้ า/เจ้ าของบัญชียินยอมคืนเงินจํานวนดังกล่าว ซึ่ง
ธนาคารได้ จา่ ยเงิน และ/หรือนําเงินเข้ าบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ ให้ ร้านค้ าแล้ วนัน้ ให้ แก่ธนาคารเพื่อคืนเข้ าบัญชีของผู้ชําระเงิ นได้ ทังนี
้ ้ ร้ านค้ าตกลง
ว่า ธนาคารไม่ต้องคืนค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บจากร้ านค้ าไว้ แล้ วแต่ประการใด
6. ทุกครัง้ ที่ร้านค้ ารับบัตรของ UnionPay และ/หรื อ บัตรของ TPN ร้ านค้ าจะต้ องให้ ผ้ ชู ําระเงินกด PIN 4 หรื อ 6 หลัก (ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด) ลงบน
เครื่องรับบัตร
7. ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
7.1 ร้ านค้ ารับบัตรแล้ ว ต่อมาภายหลังปรากฏว่า บัตรนันเป็
้ นบัตรปลอม
7.2 กรณีธนาคารเห็นว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ และ/หรือความสมบูรณ์ของบัตร และ/หรือต่อมาได้ ตรวจพบว่ามีการใช้ บตั รโดยทุจริต
7.3 ผู้รับปลายทางได้ รับแต่ไม่ตรงตามกําหนดเวลา หรือผู้รับปลายทางไม่ได้ รับสินค้ าและร้ านค้ าไม่มีใบตอบรับมายืนยัน หรื อผู้รับปลายทางไม่ ได้ รับสินค้ า
ไม่วา่ ด้ วยเหตุประการใดก็ตาม
7.4 ร้ านค้ า ไม่ส ามารถจัด หาหรื อส่งสิ น ค้ า /บริ ก าร และ/หรื อสิ น ค้ า /บริ ก ารที่ จัด หาหรื อ ส่ง เป็ นสิน ค้ าด้ อ ยคุณ ภาพ ชํา รุ ด บกพร่ อ ง ไม่ค รบถ้ ว น
ไม่ถกู ต้ องตามวัตถุประสงค์ หรือไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงซื ้อขายสินค้ าระหว่างร้ านค้ าและผู้ชําระเงิน อันเป็ นเหตุให้ ผ้ ชู ําระเงินปฏิเสธที่ จะรับสินค้ า/บริ การ และ
ต้ องการยกเลิกข้ อตกลงซื ้อสินค้ า/บริการดังกล่าว
7.5 ผู้ชําระเงินปฏิเสธรายการกันวงเงินในบัตรของผู้ชําระเงิน หรื อปฏิเสธการหักวงเงินที่กันไว้ หรื อปฏิเสธว่าผู้ชําระเงินไม่ได้ ทํารายการชําระค่าสินค้ า /
บริการ หรือร้ านค้ าแจ้ งให้ ธนาคารยกเลิกการกันวงเงิน หรือล่วงเลยระยะเวลากันวงเงิน
7.6 เหตุอื่นใดที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ หรือเหตุอื่นใดที่ธนาคารจะต้ องคืนเงิน/วงเงินให้ แก่ผ้ ชู ําระเงิน
ร้ านค้ าตกลงยินยอมให้ ธนาคารยกเลิกการกันวงเงินในบัตรของผู้ชําระเงิน และ/หรื อปฏิเสธการจ่ายเงินหรื อนําเงินเข้ าบัญชีเงินฝากที่ระบุใน ใบสมัครฯ
อย่างไรก็ดี หากธนาคารเรียกเก็บเงินจากผู้ชําระเงินและจ่ายเงินให้ แก่ร้านค้ าหรือนําเงินเข้ าบัญชีเงินฝากดังกล่าวไปก่อนแล้ ว ธนาคารจะคืนเงินให้ แก่ผ้ ชู ําระ
เงินเต็มจํานวนที่ผ้ ชู ําระเงินถูกเรียกเก็บเงิน โดยร้ านค้ าตกลงจะคืนเงินเท่ากับจํานวนเงินที่ธนาคารคืนให้ แก่ผ้ ชู ําระเงินนัน้ ให้ กับธนาคาร พร้ อมทังยิ
้ นยอมเสีย
ดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า) ต่อปี นับตังแต่
้ วนั ที่ธนาคารจ่ายเงินให้ แก่ร้านค้ า หรือนําเงินเข้ าบัญชีเงินฝากดังกล่าวจนกว่าจะชําระให้ ธนาคารเสร็จสิ ้น
ทังนี
้ ้ หากร้ านค้ าพิสจู น์ได้ วา่ ผู้ชําระเงินเป็ นผู้สงั่ ซื ้อสินค้ า หรือเป็ นผู้ขอรับบริการจากร้ านค้ าแล้ ว ร้ านค้ าจะใช้ สิทธิเรียกคื นจากผู้ชําระเงินในภายหลัง
8. ร้ านค้ าจะต้ องไม่จดั เก็บข้ อมูลหมายเลขบัตร วันที่บตั รหมดอายุของบัตร และรหัส CVV ของผู้ชําระเงิน ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ และร้ านค้ าจะต้ องระมัดระวัง
เก็บรักษาข้ อมูลอื่นๆ ของผู้ชําระเงินจากการรับชําระค่าสินค้ า/บริการของร้ านค้ า ไว้ ในที่ปลอดภัย ซึง่ ผู้ทจุ ริตไม่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลดังกล่าวได้ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่
บริษัทบัตรเครดิตหรือผู้ชําระเงินได้ ตรวจพบและเรียกให้ ธนาคารชดใช้ คา่ ปรับและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ร้ านค้ ายินยอมรับผิดชดใช้ คา่ ปรับและ/หรือค่าเสียหาย
ที่เกิดขึ ้นแทนธนาคารทังสิ
้ ้นทุกจํานวน
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9. ในกรณีร้านค้ ามีความประสงค์เก็บข้ อมูลบัตรของผู้ชําระเงิน ร้ านค้ าจะต้ องได้ รับความยินยอมจากธนาคารก่อน และจะต้ องมีรูปแบบการจัดเก็บเป็ นไป
ตามมาตรฐานที่ธนาคารและบริษัทบัตรเครดิตได้ กําหนดไว้ อย่างเคร่งครัด หากร้ านค้ าปฏิบตั ิไม่ถกู ต้ องอันเป็ นเหตุให้ ธนาคารถูกเรี ยกเก็บค่ าปรับจากบริ ษัท
บัตรเครดิต และ/หรือถูกเรียกร้ องค่าเสียหายจากผู้อื่น ร้ านค้ าจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบชดใช้ คา่ ปรับ หรือค่าเสี ยหายแทนธนาคารทังสิ
้ ้นทุกจํานวน
10. หากธนาคารตรวจสอบพบว่า ร้ านค้ าหรื อเจ้ าของร้ านค้ ารวมถึงผู้เกี่ยวข้ องของร้ านค้ า มีการใช้ บตั รของตนเอง ชําระค่าสินค้ า/บริ การกับร้ านค้ าของตน
บ่อยครัง้ จํานวนมากผิดปกติ หรือมียอดทํารายการขายที่สงู ผิดปกติ และ/หรือไม่ใช่เป็ นการชําระค่าสินค้ า/บริการให้ แก่ร้านค้ าจริง โดยหวัง ประโยชน์เป็ นอย่าง
อื่น ธนาคารสามารถยกเลิกการเป็ นสมาชิกร้ านค้ าได้ ทนั ทีโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า และในกรณีธนาคารได้ รับความเสียหายจากรายการใช้ บตั รตามที่
กล่าว ร้ านค้ าตกลงยินยอมชดใช้ คา่ เสียหายที่เกิดขึ ้นทังหมดให้
้
แก่ธนาคารทังสิ
้ ้นทุกจํานวน ทังนี
้ ้ ไม่เป็ นการตัดสิทธิในการที่ธนาคารดําเนินคดีกับร้ านค้ าอีก
ต่างหาก
11. ในกรณีที่มีรายการรับบัตรไม่ถูกต้ อง และอยู่ในระหว่างเข้ าบัญชีเรี ยกเก็บจากธนาคาร ธนาคารมีสิทธิ ระงับการเข้ าบัญชีให้ กับร้ านค้ า หรื อในกรณีที่
ธนาคารได้ นําเข้ าบัญชีให้ กบั ร้ านค้ าไปแล้ ว ร้ านค้ า/เจ้ าของบัญชีตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักเงินบัญชีเงินฝากของร้ านค้ า/เจ้ าของบั ญชีคืนให้ กับผู้ชําระเงิน
หรือธนาคารพาณิชย์และ/หรื อบริ ษัทหรื อสถาบันที่ออกบัตรได้ ทนั ทีโดยไม่จําต้ องบอกกล่าว ทังนี
้ ้ ธนาคารจะนําส่งหลักฐานการหักบัญชีให้ ร้านค้ า /เจ้ าของ
บัญชีทราบ
ในกรณีร้านค้ าได้ นํารายการรับบัตรที่ไม่ถกู ต้ องไม่ตรงกับข้ อตกลงฯ ฉบับนี ้ และที่ผ่านมาร้ านค้ าสามารถนํารายการรับบัตรดังกล่าวนัน้ เข้ าบัญชีกับ
ธนาคารได้ ไม่ถือว่าธนาคารได้ ตกลงยินยอมด้ วยแต่อย่างใด ธนาคารมีสิทธิแจ้ งยกเลิกหรือไม่รับเข้ าบัญชี หรือสามารถหักรายการรับบัตรดัง กล่าวกลับคืนได้
เมื่อธนาคารได้ ตรวจพบรายการรับบัตรที่ไม่ถกู ต้ องดังกล่าวได้ ทนั ที โดยร้ านค้ าตกลงที่จะไม่นํารายการรับบัตรที่ไม่ถกู ต้ องที่ผ่านมาแล้ วนัน้ ใช้ เป็ นข้ ออ้ างว่า
ธนาคารได้ ตกลงยินยอมให้ ร้านค้ าดําเนินการดังกล่าวได้
12. ในกรณีที่ร้านค้ าประสงค์จะขายสินค้ า/บริ การ โดยให้ ผ้ ชู ําระเงินสามารถเลือกชําระค่าสินค้ า/บริ การด้ วยเงินสกุลบัตรต่างประเทศของตน ได้ ในรูปแบบ
บริการ Dynamic Currency Conversion (ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรียกว่า “บริการ DCC”) ร้ านค้ าตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขดังนี ้
12.1 ร้ านค้ าสามารถรับชําระค่าสินค้ า/บริการ ทังที
้ ่เป็ นเงินบาท และเป็ นเงินตราต่างประเทศตามสกุลเงินของประเทศที่ออกบัตร ในรูปแบบบริ การ DCC
ผ่านเครื่อง EDC โดยธนาคารจะติดตังโปรแกรมเพื
้
่อรองรับการใช้ บริการ DCC โดยร้ านค้ าจะต้ องมีหน้ าที่ดแู ลรับผิดชอบเครื่อง EDC นี ้ ตามข้ อตกลงฯ ฉบับนี ้
ทุกประการ และร้ านค้ าจะทําการประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ ชู ําระเงินทราบถึงบริการดังกล่าวนี ้ด้ วย
12.2 ร้ านค้ าสามารถรับชําระค่าสินค้ า/บริการกับผู้ชําระเงินเป็ นเงินตราต่างประเทศ สําหรับบริการ DCC ในสกุลเงินตามที่ธนาคารกําหนด โดยธนาคาร
อาจจะกําหนดเงินตราต่างประเทศในสกุลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ โดยในขณะนี ้มี 30 สกุลเงิน ดังนี ้
สกุลเงินที่รับชาระผ่ านบริการ DCC
1. เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
11. เงินโครนนอร์ เวย์
21. เงินธากาบังคลาเทศ
2. เงินยูโร
12. เงินโครนเดนมาร์ ก
22. เงินริยาลซาอุดิอาระเบีย
3. เงินเยนญี่ปนุ่
13. เงินโครนาสวีเดน
23. เงินรูปีเนปาล
4. เงินปอนด์องั กฤษ
14. เงินแคนาดาดอลลาร์
24. เงินแรนด์แอฟริกาใต้
5. เงินออสเตรเลียดอลลาร์
15. เงินริงกิตมาเลเซีย
25. เงินริยาลกาตาร์
6. เงินนิวซีแลนด์ดอลลาร์
16. เงินไตหวันดอลลาร์
26. เงินรีอลั โอมาน
7. เงินฮ่องกงดอลลาร์
17. เงินปากาตาส์มาเก๊ า
27. เงินรูเบิลรัสเซีย
8. เงินสิงคโปร์ ดอลลาร์
18. เงินบรูไนดอลลาร์
28. เงินวอน
9. เงินสวิสฟรังค์
19. เงินดีแรมห์อาหรับเอมิเรตส์
29. เงินดีนาร์ คเู วต
10. เงินรูปีอินเดีย
20. เงินรูปีศรีลงั กา
30. เงินดีนาร์ บาห์เรน
12.3 ทุกครัง้ ที่ร้านค้ ารับบัตรผ่านเครื่อง EDC ที่ให้ บริการ DCC กับผู้ชําระเงิน เมื่อร้ านค้ ากดจํานวนเงินบาทผ่านเครื่ อง EDC ของธนาคารบนหน้ าจอจะ
แสดงยอดการชําระค่าสินค้ า/บริการ เป็ นจํานวนเงินสกุลบาทตามที่ร้านค้ าแจ้ ง และธนาคารจะคํานวณเป็ นเงินสกุลต่างประเทศของบัตรที่ออกจากประเทศที่
ผู้ชําระเงินจะถูกเรี ยกเก็บให้ ทราบด้ วย ร้ านค้ าจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูชําระเงินทราบ และให้ ผ้ ชู ําระเงินเป็ นผู้เลือกว่า จะใช้ เงินสกุลใดในการชําระค่าสินค้ า/บริ การ
ระหว่างเงินสกุลบาท หรื อสกุลเงินต่างประเทศของบัตร และจํานวนเงินที่ผ้ ชู ําระเงินจะถูกเรี ยกเก็บเป็ นเงินสกุลต่างประเทศ ในกรณีที่ผ้ ชู ํา ระเงินเลือกที่จะ
ชําระค่าสินค้ า/บริการเป็ นเงินสกุลต่างประเทศแล้ ว ธนาคารจะจ่ายเงินให้ ร้านค้ าตามราคาสินค้ า/บริ การที่ร้านค้ าพึงได้ รับจากการรับชําระค่าสินค้ า/บริ การ
เป็ นเงินบาทโดยธนาคารจะนําเงินเข้ าบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ชู ําระเงินใช้ บตั รที่นอกเหนือจากสกุลเงินที่ธนา คารกําหนด ตามข้ อ
12.2 ของข้ อตกลงเกี่ยวกับการรับชาระด้ วยบัตร เครื่ อง EDC จะทําการแสดงยอดเป็ นเงินบาทโดยอัตโนมัติเพียงยอดเดียวเท่านัน้
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12.4 ร้ านค้ าตกลงยอมรับอัตราและจํานวนเงินที่ธนาคารกําหนดเป็ นสกุลเงินต่างประเทศที่ธนาคารได้ คํานวณจากรายการชําระค่าสินค้ า/บริ การของ
ร้ านค้ าจากสกุลเงินบาท ที่บนั ทึกผ่านเครื่อง EDC และได้ ถกู เปลี่ยนเป็ นสกุลเงินต่างประเทศของบัตรใบนันที
้ ่แจ้ งผ่านเครื่อง EDC ตามที่ผ้ ชู ําระเงินเลือกชําระ
ค่าสินค้ า/บริการ และเรียกเก็บเงินดังกล่าวทุกประการ
12.5 กรณีที่มีข้อตกลงการคืนค่าธรรมเนียมที่ใช้ ผ่านบริการ DCC ธนาคารจะคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ กบั ร้ านค้ าในอัตราตามที่ระบุใน ใบสมัครฯ จาก
รายการรับบัตรจากผู้ชําระเงินด้ วยเงินสกุลต่างประเทศ ที่ผ่านบริ การ DCC รวมยอดทุกสิ ้นเดือน โดยธนาคารจะนําเงินเข้ าบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ
ให้ กบั ร้ านค้ าในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ในกรณีวนั ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจะจ่ายเงิน
ให้ กบั ร้ านค้ าในวันเปิ ดทําการวันแรกถัดไป
12.6 ในกรณีที่มีรายการคืนสินค้ าในภายหลัง หรือมีรายการปฏิเสธการจ่ายเงินจากผู้ชําระเงิน หรือจากธนาคารพาณิชย์ และ/หรื อโดยบริ ษัทหรื อสถาบัน
ที่ออกบัตร เป็ นเหตุให้ ร้านค้ าจะต้ องคืนเงิ นให้ แก่ธนาคาร ร้ านค้ าตกลงให้ ธนาคารทําการหักค่าธรรมเนียมที่ใช้ ผ่านบริ การ DCC ของยอดจํานวนเงินนันที
้ ่
ธนาคารได้ เข้ าบัญชีให้ กับร้ านค้ าไปแล้ วกลับคืนได้ ด้วย หรื อให้ สิทธิธนาคารพิจารณานําไปลดยอดการจ่ายค่าธรรมเนียมที่ใช้ ผ่านบริ การ DCC ที่ธนาคาร
จะต้ องจ่ายให้ กบั ร้ านค้ าในเดือนต่อๆ ไปได้
12.7 ในกรณีที่การรับชําระค่าสินค้ า/บริการ ในรูปแบบบริการ DCC เกิดขัดข้ อง หรื ออยู่ในระหว่างดําเนินการแก้ ไข ร้ านค้ าสามารถรับการชําระเงินเป็ น
สกุลเงินบาท ตามวิธีการและเงื่อนไขของการรับชําระค่าสินค้ า/บริการที่ธนาคารให้ บริการ
13. ในกรณีที่ร้านค้ าสมัครใช้ บริ การแบ่ งจ่ ายรายเดือน (KBank Smart Pay) ซึ่งเป็ นความร่วมมือระหว่างธนาคารและร้ านค้ า เพื่อให้ ผ้ ชู ําระเงินที่ถือบัตร
ของธนาคารตามประเภทที่ ธ นาคารกํ า หนด สามารถผ่อนชําระค่า สิน ค้ า /บริ การของร้ านที่ร่ว มรายการผ่า นบัต ร และมีวงเงิน แบ่งจ่า ยรายเดื อน และ
ค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายรายเดือนสําหรับผู้ชําระเงินแต่ละราย ตามที่ระบุในใบสมัครฯ และ/หรื อแจ้ ง และ/หรื อประกาศของธนาคาร โดยร้ านค้ าตกลงยินยอม
ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไข ดังนี ้
13.1 ร้ านค้ าตกลงให้ ธนาคารเรียกเก็บเงินค่าสินค้ า/บริการจากผู้ชําระเงิน โดยธนาคารจะนําเงินค่าสินค้ า/บริ การเข้ าบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ เพื่อเป็ น
การชําระค่าสินค้ า/บริ การให้ แก่ร้านค้ าทัง้ จํานวน ทัง้ นี ้ โดยธนาคารตกลงให้ สิทธิ แก่ผ้ ชู ําระเงินที่จะผ่อนชําระโดยให้ ธนาคารหักเงินจากบั ญชีบตั รเพื่อชําระคืน
ธนาคารเป็ นงวดๆ ได้
13.2 ในกรณีที่ผ้ ชู ําระเงินได้ ทกั ท้ วงและแสดงพยานหลักฐานจนน่าเชื่อถือได้ วา่ ผู้ชําระเงินไม่ได้ เป็ นผู้ซื ้อสินค้ า/บริการ จากร้ านค้ าหรือปฏิเสธว่าไม่ได้ เป็ น
ผู้แจ้ งให้ หกั บัญชีในใบคําขอรับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการผ่อนชําระค่าสินค้ า/บริ การแต่อย่างใด และธนาคารได้ โอนเงิน เข้ าบัญชีให้ กับร้ านค้ าแล้ ว
ร้ านค้ าตกลงคืนเงินตามจํานวนดังกล่าวที่ได้ โอนเข้ าบัญชีให้ กับร้ านค้ าแล้ วให้ แก่ธนาคารได้ ทนั ที ในกรณีดงั กล่าวข้ างต้ นร้ านค้ าตกลงว่า ธนาคารไม่ต้องคืน
เงินค่าธรรมเนียมที่ได้ เรียกเก็บจากร้ านค้ าไปแล้ วแต่อย่างใด
13.3 ในกรณีที่ร้านค้ าได้ รับการส่งเสริ มการขายโดยการสนับสนุน และ/หรื อช่วยเหลือ ค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายรายเดือน จากบุคคลและ/หรื อนิติบุคคลที่
ร้ านค้ ารับสินค้ า/บริ การมาจําหน่าย โดยบุคคลและ/หรื อนิติบุคคลมีข้อตกลงกับธนาคารในการชําระค่าธรรมเนียม แบ่งจ่ายรายเดือนดังกล่าวแทน ร้ านค้ า
ธนาคารจะดําเนินการนําเงินค่าสินค้ า/บริการเข้ าบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ โดยไม่หกั ค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายรายเดือนดังกล่าว ทังนี
้ ้ ธนาคารจะไปเรี ยก
เก็บค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายรายเดือนนันจากบุ
้
คคลและ/หรือนิติบคุ คลแทน ในกรณีที่บคุ คลและ/หรื อนิติบุคคลได้ ยกเลิกการส่งเสริ มการขายสิน ค้ าโดยการให้
การสนับสนุนและ/หรือช่วยเหลือค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายรายเดือนแก่ร้านค้ าแล้ ว ให้ ถือว่าการให้ การสนับสนุนและ/หรื อช่วยเหลือค่าธรรมเนีย มแบ่งจ่ายราย
เดือนเป็ นอันยกเลิกไปด้ วย และร้ านค้ าตกลงยินยอมชําระค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายรายเดือนให้ แก่ธนาคารแทนบุคคลและ/หรื อนิติบุคคลใ นอัตราที่ธนาคาร
ตกลงกันไว้ กบั บุคคลและ/หรือนิติบคุ คล
14. กรณีที่ร้านค้ าสมัครใช้ บริการรับคาสั่งซือ้ สินค้ า/บริการผ่ านแบบฟอร์ มการสั่งซือ้ (MAIL/EMAIL/FAX/TELE ORDER) โดยให้ ธนาคารเรี ยกเก็บเงิน
ค่าสินค้ า/บริการจากผู้ชําระเงินตามคําสัง่ ซื ้อสินค้ า/บริการที่ร้านค้ าได้ รับจากผู้ชําระเงินผ่านทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร โทรศัพท์ และ/หรื อ
ช่องทางอื่นตามที่ธนาคารจะกําหนดต่อไปในภายหน้ า ร้ านค้ าตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขดังนี ้
14.1 ร้ านค้ าสามารถรับชําระค่าสินค้ า/บริ การโดยให้ ผ้ ชู ําระเงินกรอกรายละเอียดคําสัง่ ซื ้อสินค้ า/บริ การในแบบฟอร์ มการสั่งซือ้ ซึ่งจะต้ องมีร ายการ
อย่างน้ อยตามที่ธนาคารกําหนด และผู้ชําระเงินส่งให้ แก่ร้านค้ าผ่านทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร โทรศัพ ท์ และ/หรื อช่องทางอื่นตามที่
ธนาคารจะกําหนดต่อไปในภายหน้ า
14.2 ร้ านค้ าจะต้ องได้ รับอนุมัติวงเงินจากธนาคารก่อนทุกครัง้ โดยร้ านค้ าจะเป็ นผู้ขออนุมตั ิวงเงินตามจํานวนเงินตามคําสั่งซือ้ สินค้ า/บริ กา ร จาก
ธนาคารเองด้ วยระบบอัตโนมัติ โดย KEY IN ผ่านเครื่องรับบัตร หรือด้ วยวิธีการอื่นตามที่ธนาคารกําหนด
14.3 ในกรณีที่ธนาคารตรวจสอบคําสัง่ ซื ้อสินค้ า/บริการในภายหลังแล้ ว พบว่า มีการระบุข้อความไม่ครบถ้ วน หรื อผู้ชําระเงินไม่ได้ ลงนาม หรื อไม่มีรหัส
อนุมตั ิวงเงินการขาย หรือมีข้อพิรุธน่าสงสัยว่า ใบสัง่ ซื ้อสินค้ า/บริ การดังกล่าวไม่ได้ เกิดจากการสัง่ ซื ้อสินค้ า/บริ การ จากผู้ชําระเงินจริ ง รวมทังในกรณี
้
ที่ยอด
จํานวนเงินการสัง่ ซื ้อสินค้ า/บริการมีจํานวนเงินสูงมาก ร้ านค้ ายินยอมให้ ธนาคารดําเนินการตาม ข้ อ 11. ของข้ อตกลงเกี่ยวกับการรับชาระด้ วยบัตร
14.4 ร้ านค้ า ยอมรั บ ว่ า การรั บ ชํ า ระสิ น ค้ า /บริ ก าร ผ่ า นบริ ก ารรั บ ค าสั่ ง ซื อ้ สิ น ค้ า /บริ ก ารผ่ า นแบบฟอร์ มการสั่ งซื อ้ ( MAIL/EMAIL/FAX/
TELE ORDER) นันเป็
้ นการทํารายการแบบ Card not Present (ไม่ได้ อา่ นค่าจากแถบแม่เหล็ก หรือ Dip Chip ) ซึ่งจะไม่ผ่านการตรวจสอบการใช้ จ่ายผ่าน
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บัตรโดยระบบ Verified by VISA และ/หรือ MasterCard SecureCode และ/หรือ J Secure ของบริษัทบัตรเครดิต แม้ วา่ ร้ านค้ าจะได้ รับการอนุมตั ิวงเงินผ่าน
เครื่ องรั บ บัต ร และธนาคารได้ นํา เงิน เข้ า บัญ ชีเงิ น ฝากที่ ระบุใ นใบสมัค รฯ แล้ ว ก็ ต าม ผู้ชํ า ระเงิน ก็ ส ามารถปฏิเสธคํ า สั่งซือ้ สิน ค้ า/บริ การได้ โดยเป็ น
ความรับผิดชอบของร้ านค้ าทุกกรณีและร้ านค้ าไม่สามารถโต้ แย้ งได้ ตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัทบัตรเครดิต ดังนัน้ หากธนาคารไม่สามารถเรี ยกเก็ บเงินตาม
คําสัง่ ซื ้อสินค้ า/บริการจากผู้ชําระเงินได้ ร้ านค้ ายินยอมให้ ธนาคารดําเนินการคืนเงินให้ แก่ผ้ ชู ําระเงินทันทีไ ด้ ทงจํ
ั ้ านวนตามจํานวนเงินที่ปรากฏในคําสัง่ ซื ้อ
สินค้ า /บริการ และร้ านค้ าตกลงคืนเงินจํานวนดังกล่าวให้ แก่ธนาคารทันที
14.5 กรณีร้านค้ าที่ประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ ท และที่พกั ร้ านค้ าจะต้ องปฏิบตั ิดงั นี ้
14.5.1 หากผู้ชําระเงิน No Show ร้ านมีสิทธิเรียกเก็บเงินจากผู้ชําระเงินได้ เพียง 1 คืน
14.5.2 เมื่อผู้ชําระเงินเข้ าพัก ร้ านค้ าจะต้ องตรวจสอบความถูกต้ องสมบูรณ์ของบัตร ตรวจสอบว่าผู้อนุญาตให้ ร้านค้ ารับชําระด้ วยบัตรเป็ นเจ้ าของ
บัตรจริ ง หมายเลขบัตรต้ องตรงกับหมายเลขบัตรที่ใช้ สั่งจอง และชื่อผู้เข้ าพักต้ องตรงกับชื่อเจ้ าของบัตร ก่อนทํา รายการ โดยวิธีการตรวจสอบสามารถ
เทียบเคียงได้ จากคูม่ ือร้ านค้ ารับบัตร และวิธีการรับบัตรตามคูม่ ือการใช้ เครื่องอุปกรณ์การรับบัตรที่ธนาคารมอบให้ กบั ร้ านค้ า ทังนี
้ ้ ร้ านค้ าจะต้ องนําบัตรของ
ผู้ชําระเงินทํารายการ Pre-authorization
14.6 กรณีร้านค้ ายกเลิกการใช้ บริการรับคําสัง่ ซื ้อสินค้ า/บริการผ่านแบบฟอร์ มการสัง่ ซื ้อ (MAIL/EMAIL/FAX/TELE ORDER) หรื อยกเลิกการเป็ นร้ านค้ า
กับธนาคาร ร้ านค้ าจะต้ องดําเนินการดังนี ้
14.6.1 ร้ านค้ าต้ องนําส่ง SALES SLIP ทุกรายการย้ อนหลังให้ ธนาคาร 13 เดือน และธนาคารจะพิจารณายกเลิกการใช้ บัญชีเงินฝากเป็ น
หลักประกันภายหลังจากครบกําหนด 6 เดือน ภายใต้ หลักเกณฑ์ของบริษัทบัตรเครดิตและธนาคาร
14.6.2 หากร้ านค้ าไม่นําส่ง SALES SLIP หรื อนําส่งไม่ครบ ธนาคารจะพิจารณายกเลิกการใช้ บญ
ั ชีเงินฝากเป็ นหลักประกันภายหลังจากครบ
กําหนด 13 เดือน ภายใต้ หลักเกณฑ์ของบริษัทบัตรเครดิตและธนาคาร
15. แม้ ว่าข้ อตกลงฯ ฉบับนีส้ ิ ้นสุดลงไม่ว่าจะด้ วยเหตุใดๆ ก็ตาม ร้ านค้ า/เจ้ าของบัญชีตกลงยินยอมให้ ข้ อ 1.24 และข้ อ 1.30 ของข้ อตกลงทั่วไป มีผลใช้
บังคับออกไปอีกเป็ นเวลา 18 เดือน นับตังแต่
้ วนั ที่ข้อตกลงฯ ฉบับนี ้สิ ้นสุดลง หรือระยะเวลาอื่นที่น้อยกว่าตามที่ธนาคารจะพิจารณาเห็นสมควร เพื่อให้ ธนาคาร
รอผลการเรี ยกเก็บจาก SALES SLIP และ/หรื อเอกสาร/หลักฐานอื่นใด ที่ยังเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ ทงหมดเสี
ั้
ยก่อน และ/หรื อชําระหนี ้ ภาระผูกพัน ค่าเสี ยหาย
และ/หรือค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่ร้านค้ ามีหรือจะมีตอ่ ธนาคารภายใต้ ข้อตกลงฯ ฉบับนี ้
ข้ อตกลงเกี่ยวกับการรับชาระด้ วยเงินโอน
1. ร้ านค้ าสามารถรับชําระค่าสินค้ า/บริการจากผู้ชําระเงินด้ วยเงินโอน โดยผู้ชําระเงินทําคําสัง่ โอนและ/หรื อชําระเงินโดยหักเงินจากบัญชีเงิ นฝากของผู้ชําระ
เงินที่มีอยู่กับผู้ให้ บริ การเงินโอน หรื อด้ วยเงินโอน โดยผู้ชําระเงินทําคําสั่งโอนและ/หรื อชําระเงินโดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ชํา ระเงินที่มีอยู่กับผู้ให้
บริการเงินโอนโดยใช้ รหัสชําระเงิน ผ่านเครื่อง EDC และ/หรือเครื่องอ่านรหัสชําระเงิน หรือบริการ K PLUS SHOP หรืออุปกรณ์/ช่องทางของธนาคาร (แล้ วแต่
กรณี)
2. ร้ านค้ าแจ้ งราคาสินค้ า/บริการให้ ผ้ ชู ําระเงินทราบเป็ นสกุลเงินบาท (THB)
3. ร้ านค้ าส่งข้ อมูลรายการสินค้ า/บริการ รวมทังข้
้ อมูลการชําระเงินของรายการชําระค่าสินค้ า/บริการดังกล่าวมาที่ธนาคาร โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี ้
3.1 ให้ ผ้ ชู ําระเงินแสดงข้ อมูลการชําระเงินและแสดงรหัสชําระเงิน ที่ระบุข้อมูลการชําระเงินตามที่ธนาคารกําหนด เพื่อให้ ร้านค้ าอ่านรหัสชําระเงิน หรือ
3.2 ร้ านค้ าแสดงข้ อมูลการชําระเงินและแสดงรหัสชําระเงิน ที่ระบุข้อมูลการชําระเงินตามที่ธนาคารกําหนด เพื่อให้ ผ้ ชู ําระเงินอ่านรหัสชําระเงิน หรือ
3.3 ร้ านค้ าแสดงข้ อมูลร้ านค้ า/สินค้ าบนบริการ K PLUS SHOP หรือแพลตฟอร์ มอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ธนาคารกําหนด เพื่อให้ ผ้ ชู ําระเงินเลือกและทําการ
ชําระเงินด้ วยเงินโอน
4. ร้ านค้ าตกลงยอมรับว่า ธนาคารไม่มีหน้ าที่ตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลใดๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) ข้ อมูลการชําระเงินและข้ อมูล ที่
ร้ านค้ าเป็ นผู้ให้ ข้อมูล/ผู้ชําระเงินเป็ นผู้ระบุ
5. วิธีการและรายละเอียดของการโอนยอดเงินรวมจากการรับชําระค่าสินค้ า/บริการด้ วยเงินโอน เป็ นไปตามที่ระบุในตาราง “Settlement”
6. เมื่อผู้ชําระเงินทํารายการชําระค่าสินค้ า/บริ การ และผู้ให้ บริ การเงินโอนหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ชําระเงิน ตามจํานวนที่ผ้ ชู ําระเ งินทํารายการแล้ ว
ธนาคารจะนํ าเงินจํานวนดังกล่าวไปพักในบัญชีของธนาคาร ทัง้ นี ้ ธนาคารจะนํา เงิน เข้ าบัญชีเงินฝากที่ ระบุใ นใบสมัครฯ ตามเงื่อนไ ขที่ระบุในตาราง
“Settlement”
7. ร้ านค้ าตกลงว่า กรณีที่ผ้ ชู ําระเงินทําคําสัง่ โอนและ/หรือชําระค่าสินค้ า/บริการโดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ชําระเงินที่มีอยู่กับ ธนาคาร หากร้ านค้ ามี
ความประสงค์ จะ Void ร้ า นค้ าจะต้ องดํ าเนิ นการก่อนการส่งคํา ขอโอนยอดเงิน การรับ ชํา ระเงิน และภายในเวลา Cut-off time ที่ กํา หนดในตาราง
“Settlement” เมื่อธนาคารได้ รับคําขอ Void ดังกล่าวแล้ ว ธนาคารจะทําการ Void และโอนเงินจํานวนเดียวกันนันคื
้ นให้ แก่ผ้ ชู ําระเงินต่อไป ทังนี
้ ้ หากร้ านค้ า
มีความประสงค์จะ Void ภายหลังจากวันที่มีการทํารายการชําระค่าสินค้ า/บริ การ หรื อร้ านค้ ามีความประสงค์จะ Refund ร้ านค้ าจะต้ องดําเนินการคืนเงิน
ให้ แก่ผ้ ชู ําระเงินเองโดยตรง
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สําหรับกรณีที่ผ้ ูชําระเงินทําคําสั่งโอนและ/หรื อชําระค่าสินค้ า/บริ การโดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ชําระเงินที่มีอยู่กับธนาคารพาณิช ย์อื่น หรื อ
สถาบันอื่นที่เป็ นผู้ให้ บริการเงินโอน หากร้ านค้ ามีความประสงค์จะ Void หรือ Refund ร้ านค้ าจะต้ องดําเนินการคืนเงินให้ แก่ผ้ ชู ําระเงินเองโดยตรง
ข้ อตกลงเกี่ยวกับการรับชาระด้ วย e-wallet
1. ร้ านค้ าสามารถรับชําระค่าสินค้ า/บริการด้ วย e-wallet จากผู้ชําระเงินที่เป็ นสมาชิกของผู้ให้ บริการ e-wallet ผ่านเครื่อง EDC และ/หรือเครื่องอ่านรหัสชําระ
เงิน หรือบริการ K PLUS SHOP หรืออุปกรณ์/ช่องทางของธนาคาร (แล้ วแต่กรณี)
2. กรณีร้านค้ ารับชําระค่าสินค้ า/บริ การด้ วย e-wallet ของ Alipay และ/หรื อ Tenpay (WeChat Pay) ร้ านค้ าต้ องไม่รับชําระค่าสินค้ า/บริ การที่ระบุไว้ ใน
“ตารางสินค้ า/บริการต้ องห้ าม Alipay/Tenpay (WeChat Pay)” ดังนี ้
ตารางสินค้ า/บริการต้ องห้ าม Alipay/Tenpay (WeChat Pay)
ประเภทธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)
ประเภทธุรกิจ (ภาษาไทย)
1.Illegal political audio visual products and publications
สื่อ สิ่งพิมพ์ภาพและเสียงทางการเมืองที่ผิดกฎหมาย
2.Illegal political program channels
3.State secret documents and information
4.Pornographic and vulgar audio visual products, channels and
publications
5.Pornographic and vulgar erotic services
6.Gambling devices and accessories
7.Lottery
8.Gambling service
9.Narcotics and related accessories
10.Weapons of all types (including daggers, firearms and
accessories), replica weapons, ammunitions and explosives)
11.Military or police equipment
12.Illegally obtained proceeds or properties as result of crime
13.Poisonous or hazardous chemicals prohibited by Applicable
Law and/or the laws of the People's Republic of China
14.Batons and electric batons
15.Lock picking tools and accessories
16.Anesthetic, psychotropic or prescription medicine prohibited
by the People's Republic of China; illegal unregistered medicine
17.Fetal gender determination
18.Aphrodisiac
19.Medical services, including medical consulting,
hypnotherapy, plastic surgery
20.Hacking services or accessories
21.Malwares
22.Illegal publication of certificates issuing or carving of stamps
23.Crowd funding
24.Video chatting services
25.All religious websites, publication or accessories
26.Online cemeteries and ancestor worshipping
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รายการทีวีการเมืองที่ผิดกฎหมาย
เอกสารและข้ อมูลลับของรัฐ
สื่อ สิ่งพิมพ์ภาพและเสียงที่เกี่ยวกับสิ่งลามกอนาจาร
การบริการทางเพศ
อุปกรณ์การพนันและอุปกรณ์เสริม
ล็อตเตอรี่
บริการพนัน
ยาเสพติดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ อง
อาวุธทุกประเภท (รวมถึงมีดสัน,้ อาวุธปื นและอุปกรณ์เสริม), อาวุธ
จําลอง, กระสุนปื นและวัตถุระเบิด)
อุปกรณ์ทางทหารหรือตํารวจ
เงินที่ได้ รับโดยไม่ถกู ต้ องหรือทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายอันเนื่องมาจากการ
เกิดอาชญากรรม
สารเคมีที่เป็ นพิษหรือเป็ นอันตรายที่ต้องห้ ามตามกฎหมายที่ใช้ บงั คับ
และ / หรือกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ที่ช็อตไฟฟ้า
เครื่องมือและอุปกรณ์สําหรับการโจรกรรม
ยาชา ยาระงับความรู้สกึ จิตเวช หรือยาตามใบสัง่ แพทย์ ที่ต้องห้ ามโดย
สาธารณรัฐประชาชนจีน; ยาที่ไม่ขึ ้นทะเบียนตามกฎหมาย
การกําหนดเพศทารกในครรภ์
ยาเสริมสมรรถภาพทางเพศ
บริการทางการแพทย์รวมทังการให้
้
คาํ ปรึกษาด้ านการแพทย์ การสะกด
จิต การศัลยกรรมด้ วยพลาสติก
บริการหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการแฮ็กข้ อมูล
มัลแวร์
การออกใบรับรอง หรือประทับตรารับรองที่ผิดกฎหมาย
การระดมทุน
บริการสนทนาวิดีโอ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับศาสนา สื่อสิ่งตีพิมพ์หรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
สุสานออนไลน์และการบูชาบรรพบุรุษ
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ตารางสินค้ า/บริการต้ องห้ าม Alipay/Tenpay (WeChat Pay)
ประเภทธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)
ประเภทธุรกิจ (ภาษาไทย)
27.Sales of personal information (e.g. identity card information)
การขายข้ อมูลส่วนบุคคล (เช่นข้ อมูลบัตรประจําตัวประชาชน)
28.Espionage equipment and accessories
อุปกรณ์จารกรรม
29.Services or products that infringe on personal privacy (e.g.
บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดความเป็ นส่วนตัว (เช่น การสืบดูกิจกรรม
online activity monitoring)
ออนไลน์)
30.Pyramid schemes and multi-level marketing
แผนพีระมิดและการตลาดแบบหลายระดับ
31.Gold investment
การลงทุนทองคํา
32.Cash disbursement from credit funding sources (e.g. credit
การถอนเงินสดจากแหล่งเงินทุนเครดิต (เช่น การถอนเงินสดจากบัญชี
cards)
บัตรเครดิต (Cash Advanced)
33.Counterfeit currency
สกุลเงินปลอม
34.Illegal sale of financial information (e.g. bank accounts, bank การขายข้ อมูลทางการเงินทีผ่ ิดกฎหมาย (เช่น บัญชีธนาคาร บัตร
cards)
ธนาคาร)
35.Stock and securities
หุ้นและหลักทรัพย์
36.Mutual Funds
กองทุนรวม
37.Insurance products and platforms
ผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์ มประกันภัย
38.Financial products and services
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
39.Rebate or cashback services
การคืนเงิน หรือบริการคืนเงิน
40.Software or products related to trading of financial products
ซอฟต์แวร์ หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อขายผลิตภัณฑ์และข้ อมูล
and information
ทางการเงิน
41.Single-purpose prepaid cards (including gift cards and other บัตรเติมเงิน (รวมทังบั
้ ตรของขวัญและบัตรเติมเงินอื่น ๆ )
stored value cards)
42.Illegal or un-registered fund-raising activities
กิจกรรมระดมทุนที่ผิดกฎหมายหรือไม่จดทะเบียน
43.Foreign exchange services
บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
44.Peer to peer (P2P) lending services
การกู้ยืมแบบ peer to peer (P2P)
45.Payment by instalments service
การชําระแบบผ่อนชําระ
46.Trading in invoices issued within the Peoples’ Republic of
การซื ้อขายใบกํากับสินค้ าที่ออกในสาธารณรัฐประชาชนจีน
China
47.Trading or sale of virtual currencies (e.g. Bitcoin, Litecoin)
การซื ้อขายหรือขายสกุลเงินเสมือนจริง (เช่น Bitcoin, Litecoin)
48.Satellites and antennas
ดาวเทียมและเสาอากาศ
49.Archaeological and cultural relics
โบราณวัตถุและที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม
50.Trading or distribution of currency (both RMB and foreign
การซื ้อขายหรือการกระจายของสกุลเงิน (ทัง้ RMB และเงินตรา
currencies)
ต่างประเทศ)
51.Counterfeit or replica food products
สินค้ าลอกเลียนแบบหรืออาหารปลอม
52.Online sale of tobaccos and cigarettes
ขายบุหรี่และยาสูบออนไลน์
53.Fireworks and firecrackers
ดอกไม้ ไฟและพลุ
54.Crude oil
นํ ้ามันดิบ
55.Human organs
อวัยวะมนุษย์
56.Surrogacy services
บริการการตังครรภ์
้
แทน
57.Services to facilitate plagiarism and examination fraud
บริการที่เอื ้อต่อการคัดลอกผลงาน และการโกงการสอบ
58.Protected species
สัตว์ที่ได้ รับการคุ้มครอง
59.Smuggled goods
สินค้ าลักลอบนําเข้ า
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ตารางสินค้ า/บริการต้ องห้ าม Alipay/Tenpay (WeChat Pay)
ประเภทธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)
ประเภทธุรกิจ (ภาษาไทย)
60.Sales of distribution of event tickets without license (e.g.
การขายแจกจ่ายตัว๋ งานโดยไม่มีใบอนุญาต (เช่น งานแข่งขันกีฬา
Olympic Games or World Expo tickets)
โอลิมปิ ก หรือตัว๋ World Expo)
61.Seeds
เมล็ดพันธุ์พืช
62.Real estates
อสังหาริมทรัพย์
63.Charitable Organizations
องค์กรการกุศล
64.Auction sites and services
65.Pawn services

บริการการประมูล
บริการจํานํา

66.Lucky draw
67.Sale of animals, plants or products with contagious and
hazardous diseases
68.Sale of animals, plants or products originating from areas
declared with an epidemic outbreak of contagious diseases
69.Services or products facilitating unlawful public gathering

ชิงโชค
การขายสัตว์ พืช หรือสิ่งที่มีโรคติดต่อและเป็ นอันตราย
การขายสัตว์ พืช หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากพื ้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของ
โรคระบาด
บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เอื ้อต่อการชุมนุมในที่สาธารณะที่ไม่ชอบด้ วย
กฎหมาย

3. ร้ านค้ าตกลงและรับทราบว่า ผู้ชําระเงินจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามที่ระบุไว้ ดงั นี ้
3.1 เป็ นสมาชิกของผู้ให้ บริการ e-wallet และต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทังหมดที
้
่ผ้ ใู ห้ บริการ e-wallet แต่ละรายกําหนด
3.2 มีโทรศัพท์เคลื่อนที่และ/หรื อแท็บเล็ตและ/หรื ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตังระบบการชํ
้
าระเงินโดย e-wallet ของผู้ให้ บริ การ e-wallet รายนันๆ
้
และมีสญ
ั ญาณอินเตอร์ เน็ตที่สามารถรองรับการชําระเงินผ่านระบบ e-wallet ของผู้ให้ บริการ e-wallet รายนันๆ
้
4. ในการรับชําระค่าสินค้ า/บริการผ่านระบบของผู้ให้ บริการ e-wallet แต่ละครัง้ ร้ านค้ าจะต้ องดําเนินการดังนี ้
4.1 ร้ านค้ าตรวจสอบและรับ e-wallet ซึง่ มีลกั ษณะตามที่ธนาคารได้ แจ้ งให้ ร้านค้ าทราบเป็ นคราวๆ โดยที่ e-wallet จะต้ องยังไม่หมดอายุ
4.2 ร้ านค้ าแจ้ งราคาสินค้ า/บริการ ให้ ผ้ ชู ําระเงินทราบเป็ นสกุลเงินบาท (THB)
4.3 ร้ านค้ าส่งข้ อมูลรายการสินค้ า/บริ การ รวมทังข้
้ อมูลการชําระเงินของรายการชําระค่าสินค้ า/บริ การดังกล่า วมาที่ธนาคาร เพื่อขออนุมตั ิการชําระ
เงินจากผู้ให้ บริการ e-wallet โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี ้
4.3.1 ให้ ผ้ ชู ําระเงินแสดงข้ อมูลการชําระเงินและแสดงรหัสชําระเงิน ที่ระบุข้อมูลการชําระเงินตามที่ธนาคารกําหนด เพื่อให้ ร้านค้ าอ่านรหัส
ชําระเงิน หรือ
4.3.2 ร้ านค้ าแสดงข้ อมูลการชําระเงินและแสดงรหัสชําระเงิน ที่ระบุข้อมูลการชําระเงินตามที่ธนาคารกําหนด เพื่อให้ ผ้ ชู ําระเงินอ่านรหัสชําระ
เงิน
5. ร้ านค้ าตกลงยอมรับว่า ธนาคารไม่มีหน้ าที่ตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลใดๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) ข้ อมูลการชําระเงิ นและข้ อมูลที่
ได้ รับจากรหัสชําระเงิน ที่ร้านค้ าเป็ นผู้ให้ ข้อมูล/ผู้ชําระเงินเป็ นผู้ระบุ
6. วิธีการและรายละเอียดของการโอนยอดเงินรวมจากการรับชําระค่าสินค้ า/บริการด้ วย e-wallet เป็ นไปตามที่ระบุในตาราง “Settlement”
7. เมื่อผู้ชําระเงินทํารายการชําระค่าสินค้ า/บริการ และร้ านค้ าได้ สง่ คําสัง่ ขอโอนยอดเงินตามเงื่อนไขที่ระบุในตาราง “Settlement” แล้ ว ธนาคารจะสรุปยอด
การชําระเงินและส่งข้ อมูลการรับชําระเงินให้ กับผู้ให้ บริ การ e-wallet และธนาคารจะนําเงินเข้ าบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ ตามเงื่อนไขที่ระบุในตาราง
“Settlement”
8. ร้ านค้ าตกลงว่า กรณีที่ผ้ ชู ําระเงินชําระค่าสินค้ า/บริการด้ วย e-wallet ที่ออกหรือร่วมออกโดยธนาคาร หากร้ านค้ ามีความประสงค์จะ Void ร้ านค้ าจะต้ อง
ดําเนินการก่อนการส่งคําขอโอนยอดเงินการรับชําระเงิน และภายในเวลา Cut-off time ที่กําหนดในตาราง “Settlement” โดยร้ านค้ าสามารถดําเนินการผ่าน
ช่องทางที่ธนาคารกําหนด เมื่อธนาคารได้ รับคําขอ Void ดังกล่าวแล้ ว ธนาคารจะทําการ Void และโอนเงินจํานวนเดียวกันนัน้ คืนให้ แก่ผ้ ชู ําระเงินต่อไป ทังนี
้ ้
หากร้ านค้ ามีค วามประสงค์จะ Void ภายหลังจากวันที่ มีการทํ า รายการชํา ระค่า สินค้ า/บริ การ หรื อร้ านค้ ามีความประสงค์จะ Refund ร้ านค้ า จะต้ อง
ดําเนินการคืนเงินให้ แก่ผ้ ชู ําระเงินเองโดยตรง
กรณีที่ผ้ ชู ําระเงินชําระค่าสินค้ า/บริการด้ วย e-wallet ที่ออกหรือร่วมออกโดยธนาคารพาณิชย์อื่น และ/หรือโดยบริ ษัทอื่นหรื อสถาบันอื่นที่เป็ นผู้ให้ บริ การ
e-wallet ที่ไม่ใช่ Alipay และ Tenpay (WeChat Pay) หากร้ านค้ ามีความประสงค์จะ Void หรือ Refund ร้ านค้ าจะต้ องดําเนินการคืนเงินให้ แก่ผ้ ชู ําระเงินเอง
โดยตรง
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กรณีที่ผ้ ชู ําระเงินชําระค่าสินค้ า/บริการด้ วย e-wallet ที่ออกหรื อร่วมออกโดย Alipay และ Tenpay (WeChat Pay) หากร้ านค้ ามีความประสงค์จะ Void
หรือ Refund หรือร้ านค้ าลดราคาสินค้ า/บริการให้ ในภายหลัง ร้ านค้ าตกลงจะไม่คืนเป็ นเงินสด เช็ค และ/หรื อตราสารหนีอ้ ื่นแก่ผ้ ชู ําระเงินแต่ร้านค้ าตกลงจะ
ทําหนังสือแจ้ งคืนตามแบบฟอร์ มที่กําหนด ส่งให้ แก่ธนาคาร และยินยอมชําระเงินจํานวนดังกล่าว ซึง่ ธนาคารได้ จา่ ยเงิน และ/หรื อนําเงินเข้ าบัญชีเงินฝากให้
ร้ านค้ าแล้ ว หรือยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุไว้ ในใบสมัครฯ หรือบัญชีอื่นใดที่ร้านค้ าแจ้ งเปลี่ยนแปลงในภายหลัง และ/หรือบัญชีอื่นใดที่
ร้ านค้ า/เจ้ าของบัญชีมีอยู่กับธนาคาร คืนให้ แก่ผ้ ูให้ บริ การ e-wallet เพื่อให้ ผ้ ใู ห้ บริ การ e-wallet คืนเงินดังกล่าวให้ กับผู้ชําระเงิน ในกรณีข้างต้ น ร้ านค้ า
จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ชู ําระเงินดําเนินการภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่มีการทํารายการซื ้อสินค้ า/บริ การนัน้ ๆ และร้ านค้ าตกลงว่าธนาคารไม่ต้องคื นค่าธรรมเนียมที่
ธนาคารเรี ยกเก็ บ จากร้ านค้ า ไว้ แ ล้ วแต่ป ระการใด ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ ร้านค้ า ไม่ต้ องการรั บ คื น สิน ค้ า ที่ ผ้ ูชํา ระเงิน ซือ้ หรื อ ตกลงสั่งซือ้ แล้ ว ให้ เขี ยนคํ า ว่า
“NO REFUND” (ไม่รับคืนสินค้ า) หรือข้ อความที่มีความหมายอย่างเดียวกัน ลงในใบเสร็จรับเงินทุกแผ่น และติดป้ายให้ ผ้ ชู ําระเงินทราบชัดเจน
ข้ อตกลงเกี่ยวกับโครงการ เค แบงค์ ลอยัลตี ้ โปรแกรม
1. กรณีที่ร้านค้ าสมัครเข้ าร่วมโครงการ เค แบงค์ ลอยัลตี ้ โปรแกรม ผู้ชําระเงินซึง่ มีคะแนนสะสมจากการใช้ จ่ายผ่านบัตรของธนาคารประเภทที่สามารถ
สะสมคะแนนได้ สามารถใช้ คะแนนสะสมจํานวนตามที่ธนาคารกําหนด เพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์จากธนาคารตามเงื่อนไขรายละเอียดที่ธนาคารกําหนดใน
การชําระค่าสินค้ า/บริการผ่านอุปกรณ์/ช่องทางต่างๆ ของธนาคารได้
2. ร้ านค้ าตกลงรับแลกสิทธิประโยชน์จากผู้ชําระเงินที่มีสิทธิรับสิทธิประโยชน์ตามชนิดของสิทธิประโยชน์ที่ระบุไว้ เพื่อใช้ ชําระค่าสินค้ า /บริ การแทนเงินสด และ/
หรื อ แลกเป็ นบัตรกํานัล และ/หรื อแลกเป็ นของขวัญ ตามที่ผ้ ูชําระเงินที่มีสิทธิ รับสิทธิ ประโยชน์ แจ้ งความประสงค์ไว้ ทังนี
้ ้ ในการแลกรับสิ ทธิประโยชน์ผ่าน
เครื่องรับบัตรแต่ละครัง้ ไม่วา่ การแลกสิทธิประโยชน์นนั ้ จะเป็ นการใช้ เพื่อชําระค่าสินค้ า/บริ การ และ/หรื อแลกรับเป็ นบัตรกํา นัล และ/หรื อแลกรับเป็ นของขวัญ
ทังหมดหรื
้
อเพียงบางส่วนก็ตาม ผู้ชําระเงินที่มีสิทธิรับสิทธิประโยชน์จะต้ องแสดงบัตรที่ออกโดยธนาคารและในการแลกรับสิทธิประโยชน์ทกุ ชนิด ผู้ชําระเงินที่มี
สิทธิรับสิทธิประโยชน์ต้องยังคงเป็ นผู้ชําระเงินนัน้
ในกรณีที่มีมลู ค่าส่วนต่างซึง่ ผู้ชําระเงินที่มีสิทธิรับสิทธิประโยชน์จะต้ องชําระเงินเพิ่มเติมจากราคาสินค้ า/บริการภายหลังจากที่ผ้ ชู ําระเงินที่มีสิทธิรับสิทธิ
ประโยชน์ได้ นําคะแนนไปแลกเพื่อใช้ ในการชําระค่าสินค้ า/บริการแทนเงินสดแล้ วและ/หรือแลกเป็ นบัตรกํานัล และ/หรื อแลกเป็ นของขวัญแล้ ว ผู้ชํา ระเงินที่มี
สิทธิรับสิทธิประโยชน์ดงั กล่าว สามารถชําระมูลค่าส่วนต่างได้ โดยชําระผ่านบัตรซึง่ ออกโดยธนาคารได้ จนครบถ้ วนเต็มราคาสําหรับค่าสินค้ า/บริการและ/หรือ
ราคาของขวัญ นันๆ
้
3. ผู้ชําระเงินที่มีสิทธิรับสิทธิประโยชน์ใช้ คะแนนสะสมบวกเงินเครดิต เพื่อการชําระค่าสินค้ า/บริการ และ/หรือการแลกของขวัญ ซึง่ ปั จจุบนั มีอตั ราการใช้ คะแนน
สะสมดังนี ้
3.1 แลกคะแนนแทนเงิน ทุก 1,000 คะแนน แทนเงิน 100 บาท
3.2 แลกคะแนนแทนส่วนลด คะแนนสะสมเท่ายอดซื ้อแลกรับส่วนลด 10% ของยอดซื ้อ
4. ในกรณีที่รายการสิทธิประโยชน์ที่แลกได้ หรื ออัตราการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมเป็ นการชําระค่าสินค้ า/บริ การ และ/หรื อการแลกบัตรกํานัล และ/หรื อแลกเป็ น
ของขวัญของร้ านค้ าและส่วนลดที่ร้านค้ าตกลงให้ แก่ธนาคาร ไม่เป็ นไปตามรายละเอียดที่กล่าวในข้ อตกลงฯ ฉบับนี ้ ร้ านค้ าจะต้ องทําบันทึกข้ อตกลงแนบท้ ายให้ ไว้
ต่อธนาคารและให้ ถือว่าบันทึกข้ อตกลงแนบท้ ายดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อตกลงฯ ฉบับนี ้ด้ วย
5. ห้ ามร้ านค้ ารับแลกสิทธิประโยชน์จากผู้ชําระเงินที่มีสิทธิรับสิทธิประโยชน์ เพื่อใช้ ชําระค่าสินค้ าประเภทเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ หรื อ เครื่ องดื่มที่มีส่วนผสม
ของแอลกอฮอล์ รวมอยูด่ ้ วย และ/หรือสินค้ า/บริการที่กฎหมายห้ ามการส่งเสริมการขาย หรือขัดต่อกฎหมายหรื อศีลธรรมอันดีงามของประชาชน
6. ร้ านค้ าตกลงให้ ผ้ ชู ําระเงินนําบัตรไปที่ร้านค้ า (กรณีการชําระค่าสินค้ า/บริการผ่านเครื่ องรับบัตร) หรื อผู้ชําระเงินทํารายการผ่านบริ ก ารต่างๆ ของธนาคาร
ตามที่ธนาคารกําหนด (กรณีการชําระค่าสินค้ า/บริ การผ่านบริ การ K PLUS SHOP) เพื่อทํารายการแลกคะแนนสะสมจากการใช้ จ่ายผ่านบัตรที่ธนาคาร
กําหนดเป็ นส่วนลดเงินสดได้ ทนั ที โดยผู้ชําระเงินสามารถเลือกได้ ว่าจะใช้ คะแนนสะสมเท่านัน้ เพื่อชําระค่าสินค้ า/บริ การ หรื อจะใช้ คะแนนสะ สมบวกเงิน
เครดิตของผู้ชําระเงินเพื่อชําระค่าสินค้ า/บริการ และ/หรื อจะใช้ แลกรับเป็ นบัตรส่วนลด เพื่อใช้ ซื ้อสินค้ า/บริการจากร้ านค้ า
7. ธนาคารจะดําเนินการหักคะแนนสะสมของผู้ชําระเงินและตัดวงเงินจากบัตรของผู้ชําระเงิน (กรณีบวกเงินเครดิต) ทังนี
้ ้ กรณีการชําระค่าสินค้ า/บริ การผ่าน
เครื่องรับบัตร ร้ านค้ ามีหน้ าที่พิมพ์ SALES SLIP ให้ ผ้ ชู ําระเงินเพื่อเป็ นหลักฐาน (ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด)
8. เมื่อผู้ชําระเงินทํารายการแลกคะแนนสะสมจากการใช้ จ่ายผ่านบัตรแล้ ว หากร้ านค้ ามีความประสงค์จะ Void หรื อ Refund ร้ านค้ าจะต้ องดําเนินการคืน
เงินให้ แก่ผ้ ชู ําระเงินเองโดยตรง
9. ร้ านค้ าจะดําเนินการสรุปยอดรายการการใช้ คะแนนสะสมแลกเป็ นส่วนลดเงินสดของผู้ชําระเงินผ่านเครื่ องรับบัตร หรื อผ่านบริ การ K PLUS SHOP (แล้ วแต่
กรณี ) เพื่ อ เรี ย กเก็ บ เงิ น การใช้ คะแนนสะสมแลกเป็ นส่ ว นลดเงิ น สดดั ง กล่ า วจากธนาคารได้ ภายหลั ง จากการหั ก ค่ า ส่ ว นลดให้ แก่ ธ นาคารตาม
ข้ อตกลงฯ ฉบับนี ้
10. กรณีการชําระค่าสินค้ า/บริการผ่านเครื่องรับบัตร ร้ านค้ าจะต้ องทํารายการโอนยอดมูลค่าสิทธิประโยชน์ทงหมดที
ั้
่เกิดจากการแลกคะแนนบัตร ที่ได้ บนั ทึก
รายการขายเข้ าบัญชีกบั ธนาคารทุกสิ ้นวันที่มีรายการเกิดขึ ้น
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11. ธนาคารจะนําเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของร้ านค้ าตามที่ระบุในใบสมั ครฯ เป็ นยอดคงเหลือภายหลังจากการหักค่าส่วนลดที่ร้านค้ า ตกลงกับธนาคาร ตาม
อัตราที่ระบุไว้ ในใบสมัครฯ และภายหลังจากการหักภาษีหกั ณ ที่จา่ ย และภาษีมลู ค่าเพิ่ม ทังในส่
้ วนที่เกิดจากการซื ้อ SALES SLIP จากร้ านค้ า และ/หรื อ ใน
ส่วนที่เกิดจากค่าส่วนลดที่ให้ แก่ธนาคารดังกล่าว (หากมี) แล้ ว
12. ภายใต้ ข้อตกลงฯ ข้ อ 1.3 ของข้ อตกลงเกี่ยวกับการให้ บริ การอุปกรณ์ และช่ องทางรั บชาระเงิน ร้ านค้ าตกลงว่า หากผู้ชําระเงินปฏิเสธรายการใด
และรายการนันร้
้ านค้ าได้ ทํา SALES SLIP ที่เก็บไว้ สญ
ู หาย หรือไม่สามารถค้ นหา SALES SLIP ให้ กับธนาคารตามที่ธนาคารร้ องขอ หรื อร้ านค้ าไม่สามารถ
หาหลักฐานมายืนยันหักล้ างการปฏิเสธรายการที่แจ้ งโดยผู้ชําระเงินให้ จนเป็ นที่พอใจแก่ธนาคารได้ ร้ านค้ ายินยอมคืนเงินตามจํานวนเท่ากับจํานวนที่ธนาคาร
จ่ายให้ แก่ร้านค้ า พร้ อมทังดอกเบี
้
้ยในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า) ต่อปี นับแต่วนั ที่ธนาคารจ่ายเงินให้ แก่ร้านค้ า
13. เมื่อเริ่มดําเนินโครงการ เคแบงค์ ลอยัลตี ้ โปรแกรม ธนาคารจะดําเนินการประชาสัมพันธ์ ต่อสาธารณะผ่านสื่อต่างๆ ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร เพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ในการดําเนินโครงการ เค แบงค์ ลอยัลตี ้ โปรแกรม ทังนี
้ ้ กรณีดงั กล่าวธนาคารสงวนสิ ทธิในการใช้ ดลุ ยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียว โดยธนาคารจะ
เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดังกล่าวของธนาคาร
ทังนี
้ ้ ในการดําเนินการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อดังกล่าวของธนาคาร ร้ านค้ าตกลงให้ ธนาคารมีสิทธิ ใช้ ชื่อทางการค้ า และเครื่ องหมายการค้ า ของร้ านค้ าได้
ตลอดจนให้ ธนาคารมี สิ ทธิ อ้ างเงื่ อนไขรายละเอี ยดในข้ อตกลงฯ ฉบับนี ไ้ ด้ ตามที่ ธนาคารเห็ นสมควร เพื่ อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ใ นการ ดํ าเนิ นโครงการ
เค แบงค์ ลอยัลตี ้ โปรแกรม

ตารางอัตราค่ าธรรมเนียม/ค่ าใช้ จ่าย/ค่ าปรับ
1. อัตราค่าใช้ จา่ ยสูงสุดไม่เกิน
ประเภทอุปกรณ์รับชําระเงิน

ค่าบริการ SIM CARD/เดือน
*ร้ านค้ าเป็ นผู้ชําระค่าบริการ SIM
CARD กับผู้ให้ บริการทุกเดือน
100 บาท
100 บาท
-

ค่า SALES SLIP และ/หรือ
ค่าซ่อมบํารุง ต่อเดือน
(ต่อเครื่อง)
-

ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
(ต่อเครื่อง)

Mini EDC แบบใช้ SIM CARD
EDC แบบใช้ SIM CARD
3,000 บาท
EDC แบบใช้ สาย LAN
100 บาท
EDC แบบใช้ สายโทรศัพท์
เครื่องอ่านรหัสชําระเงิน, อุปกรณ์ตอ่ พ่วง
1,500 บาท
อุปกรณ์เครื่องรับบัตร mPOS
2,900 บาท
หมายเหตุ
- อัตราค่าธรรมเนียมข้ างต้ นไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม (VAT)
- ธนาคารเป็ นผู้อนุมตั ิประเภทเครื่องตามความเหมาะสมของร้ านค้ า
- อัตราค่าบริการ SIM CARD และค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นไปตามที่ผ้ ใู ห้ บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่กําหนด ซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทกุ เมื่อ
2. อัตราค่าปรับอุปกรณ์รับชําระเงิน
ค่าปรับ (ต่อเครื่อง)
ประเภทอุปกรณ์
อุปกรณ์ไม่ครบ/มีรอยขีดข่วนบนตัวเครื่อง
อุปกรณ์สญ
ู หาย/ใช้ งานไม่ได้ /ไฟไม่เข้ า/มีรอยบุบ
EDC / Mini EDC / mPOS
ตามความเสียหายจริง แต่ไม่ตํ่ากว่า 1,500 บาท
ตามความเสียหายจริง แต่ไม่ตํ่ากว่า 3,000 บาท
เครื่องอ่านรหัสชําระเงิน, อุปกรณ์ตอ่ พ่วง
ตามความเสียหายจริง แต่ไม่ตํ่ากว่า 1,500 บาท
หมายเหตุ ‟ คําวินิจฉัยของธนาคารเกี่ยวกับค่าปรับถือเป็ นที่สดุ
3. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการซื ้อขายอสังหาริมทรัพย์สําหรับชาวต่างชาติให้ กบั Developer สูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อฉบับ
4. ค่าบริการรายเดือนของ EDC / Mini EDC
สูงสุดไม่เกิน 450 บาทต่อเครื่อง
หมายเหตุ - อัตราค่าธรรมเนียมข้ างต้ นไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม (VAT)
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ตาราง Settlement
เครื่องมือการชาระเงิน
บัตร
โดยการรูด/เสียบ/แตะบัตร
อุปกรณ์
/
ช่ องทาง

EDC

Settlement

บัตร
โดยใช้ QR Code หรือ
Barcode

Cut-off time

23:30 น.

บัตรเครดิต/
บัตรเดบิต UnionPay,
บัตรเดบิต TPN,
บัตร Xpress Cash,
บัตรเดบิตในประเทศ
VISA/MASTERCARD/
JCB
22:00 น.

เงินเข้ าบัญชี

04:00 น.
เป็ นต้ นไป
ของวันถัดไป

04:00 น.
เป็ นต้ นไป
ของวันถัดไป

04:00 น.
เป็ นต้ นไป
ของวันถัดไป

Cut-off time

23:30 น.

22:00 น.

21:00 น.
โดยอัตโนมัติ

04:00 น.
เป็ นต้ นไป
ของวันทําการถัดไป

04:00 น.
เป็ นต้ นไป
ของวันทําการถัดไป

04:00 น.
เป็ นต้ นไป
ของวันถัดไป

K PLUS
SHOP
นิติ
บุคคล เงินเข้ าบัญชี

บัตรเครดิตในประเทศ
และต่ างประเทศ/ บัตร
เดบิตต่ างประเทศ
VISA/MASTERCARD/
JCB,
บัตร Closed-loop

บัตรเครดิต/
บัตรเดบิต
VISA/MASTERCARD,
บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
UnionPay/TPN,
บัตร Xpress Cash
21:00 น.

เงินโอน/เงินโอน
โดยใช้ QR Code
หรือ Barcode ที่
เป็ น Thai
Standard

e-wallet

Alipay, Tenpay
(WeChat Pay),
โดยใช้ QR Code
e-wallet อื่นโดย
ธนาคาร (KBank) หรือ Barcode ที่
ใช้ QR Code
ธนาคารพาณิชย์ อ่ นื
เป็ น TH
หรือ Barcode
Standard
ที่ไม่ ใช่
TH Standard
23:00 น.
23:00 น.
23:00 น.
14:00 น.
เป็ นต้ นไป
ของวันถัดไป
23:00 น.
23:00 น.
หลังจากธนาคาร
เป็ นต้ นไป
เป็ นต้ นไป
ได้ รับอนุมตั ิจาก
ผู้ให้ บริ การ
e-wallet
ส่งคําสัง่ ขอโอนยอดเงินได้
23:00 น.
หากไม่สง่ คําสัง่ ธนาคารจะโอนยอดเงิน
โดยอัตโนมัติ
เข้ าทุก 23:00 น. โดยอัตโนมัติ
14:00 น.
เป็ นต้ นไป
ของวันถัดไป
เมื่อได้ รับคําสัง่
หลังจากธนาคาร
ได้ รับอนุมตั ิจาก
ผู้ให้ บริ การ
e-wallet

หมายเหตุ 1. “QR Code หรือ Barcode” หมายถึง “รหัสชาระเงิน” ตามที่ปรากฏในข้ อตกลงการเป็ นร้ านค้ า
2. “บัตร Closed-loop” หมายถึง บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกหรือร่วมออกโดยธนาคาร โดยไม่ได้ ออกในฐานะเป็ นสมาชิกของบริษัทบัตรเครดิต
3. ในกรณีเป็ นวันหยุดทําการ ธนาคารจะนําเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของร้ านค้ า ตามกําหนดเวลาเงินเข้ าบัญชีของแต่ละอุปกรณ์ /ช่องทาง และ
เครื่องมือการชําระเงิน ในวันทําการแรก หรือวันถัดไป
4. ธนาคารจะนําเงินเข้ าบัญชีเงินฝากให้ กับร้ านค้ าเป็ นยอดคงเหลือจากการหักค่าธรรมเนียม รวมทังค่
้ าภาษี มลู ค่าเพิ่มและภาษี เงินได้ หกั ณ ที่
จ่าย (หากมี) โดยธนาคารจะไม่คํานวณดอกเบี ้ยเงินฝากบนเงินค่าสินค้ า/บริการที่ยงั ไม่ได้ ถกู โอนเข้ าบัญชีเงินฝากของร้ านค้ า
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ใบนาส่ งและรายละเอียดเอกสารประกอบใบสมัคร
ประเภทร้ านค้ า
บุคคลธรรมดา

เอกสารประกอบการสมัคร
เอกสาร 1 ชุด

กรณี ร้ านค้ าใช้ EDC แบบ SIM CARD
เพิ่มเอกสารดังต่ อไปนี ้ สาหรับส่ งให้ เครือข่ ายบริการ

1. คํ า ขอใช้ บริ การรวมเพื่ อ ธุ ร กิ จ คล่ อ งตั ว กสิ ก รไทย หรื อ
ใบสมัคร/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเป็ นร้ านค้ า (K-Merchant)
2. สําเนาบัตรประชาชน เจ้ าของร้ านค้ าลงนามรับรองสําเนาด้ วย
หมึก สด และจะต้ องเป็ นชื่ อเดี ยวกับเจ้ าของบัญชี เข้ า เงิ นร้ านค้ า
เท่านัน้
1. คําขอใช้ บริ การรวมเพื่อธุรกิจคล่องตัวกสิกรไทย หรื อ
ใบสมัคร/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเป็ นร้ านค้ า (K-Merchant)
2. สําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของเจ้ าของร้ านค้ าลงนาม
รับรองสําเนาด้ วยหมึกสด และจะต้ องเป็ นชื่อเดียวกับเจ้ าของบัญชี
เข้ าเงินร้ านค้ าเท่านัน้
3. สําเนา VISA/Work permit ลงนามรับรองสําเนาด้ วยหมึกสด

1. คําขอใช้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สําเนาบัตรประชาชน เจ้ าของร้ านค้ าลงนามรับรองสําเนาด้ วยหมึกสด
และจะต้ องเป็ นชื่อเดียวกับผู้สมัครร้ านค้ าเท่านัน้
3. เลขที่ ป ระจํ า ตัว ผู้ เสี ย ภาษี / ภพ. 20 เฉพาะร้ านค้ าจดทะเบี ย น
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม
บุคคลธรรมดา
1. คําขอใช้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่
เป็ นชาวต่างชาติ
2. สําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของเจ้ าของร้ านค้ าลงนามรับรอง
สําเนาด้ วยหมึกสด และจะต้ องเป็ นชื่อเดียวกับผู้สมัครร้ านค้ าเท่านัน้
3. สําเนาทะเบียนพาณิชย์ เจ้ าของร้ านค้ าลงนามรับรองสําเนาด้ วยหมึก
สดและจะต้ องเป็ นชื่อเดียวกับผู้สมัครร้ านค้ าเท่านัน้
4. เลขที่ ป ระจํ า ตัว ผู้ เสี ย ภาษี / ภพ. 20 เฉพาะร้ านค้ าจดทะเบี ย น
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม
คณะบุคคล/หสม.
1. คําขอใช้ บริ การรวมเพื่อธุรกิจคล่องตัวกสิกรไทย หรื อ
1. คําขอใช้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่
ใบสมัคร/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเป็ นร้ านค้ า (K-Merchant) 2. สําเนาบัตรประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามทุกคนลงนามรับรอง
2. สําเนาบัตรประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามทุกคน โดยลงนาม สําเนาด้ วยหมึกสด
รับรองสําเนาด้ วยหมึกสด
3. สําเนาใบจัดตังคณะบุ
้
คคล/หสม. อายุไม่เกิน 3 เดือน ผู้มีอํานาจลง
3. สําเนาใบจัดตังคณะบุ
้
คคล/หสม. อายุไม่เกิน 3 เดือน ผู้มีอํานาจ นามตามเงื่อนไขที่ระบุในใบจัดตังโดยลงนามรั
้
บรองสําเนาด้ วยหมึกสด
ลงนามตามเงื่อนไขที่ระบุในใบจัดตังโดยลงนามรั
้
บรองสําเนาด้ วย 4. เลขที่ประจําตัวผู้เสียภาษี /ภพ. 20 เฉพาะร้ านค้ าจดทะเบียน
หมึกสด
ภาษี มลู ค่าเพิม่
นิตบิ คุ คล
1. คําขอใช้ บริ การรวมเพื่อธุรกิจคล่องตัวกสิกรไทย หรื อ
1. คําขอใช้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่
(บริ ษัท/ห้ างหุ้นส่วน) ใบสมัคร/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเป็ นร้ านค้ า (K-Merchant) 2. สําเนาบัตรประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามทุกคนที่ระบุในหนังสือ
2. สํ า เนาบัต รประชาชนของผู้มี อํา นาจลงนามทุ ก คนที่ ร ะบุใ น รับรองจดทะเบียน ลงนามรับรองสําเนาด้ วยหมึกสด
หนังสือรับรองจดทะเบียน ลงนามรับรองสําเนาด้ วยหมึกสด
3. สําเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนและวัตถุประสงค์อายุไม่เกิน 3 เดือน
ผู้มี อํานาจตามเงื่ อนไขที่ร ะบุใ นหนัง สือรั บ รองจดทะเบี ย นพร้ อมตรา
ประทับ(หากมี) ลงนามรับรองสําเนาด้ วยหมึกสด
4. เลขที่ ป ระจํ า ตัว ผู้ เสี ย ภาษี / ภพ. 20 เฉพาะร้ านค้ าจดทะเบี ย น
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม
นิตบิ คุ คล
1. คําขอใช้ บริ การรวมเพื่อธุรกิจคล่องตัวกสิกรไทย หรื อ
1. คําขอใช้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่
(สมาคม/มูลนิธิ)
ใบสมัคร/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเป็ นร้ านค้ า (K-Merchant)
2. สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการทุกคนที่เป็ นผู้มีอํานาจดําเนินการ
2. สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการทุกคนที่เป็ นผู้มีอํานาจ
แทน สมาคม/มูลนิธิ ลงนามรับรองสําเนาด้ วยหมึกสด
ดําเนินการแทน สมาคม/มูลนิธิ ลงนามรับรองสําเนาด้ วยหมึกสด
3. สําเนาใบจัดตัง้ สมาคม/มูลนิธิ
3. สําเนาใบจัดตัง้ สมาคม/มูลนิธิ
4. สําเนาข้ อบังคับ สมาคม/มูลนิธิ
4. สําเนาข้ อบังคับ สมาคม/มูลนิธิ
5. สําเนารายงานการประชุม (ฉบับล่าสุดที่มีการแต่งตังผู
้ ้ มีอํานาจ
5. สําเนารายงานการประชุม (ฉบับล่าสุดที่มีการแต่งตังผู
้ ้ มีอํานาจ ดําเนินการแทน สมาคม/มูลนิธิ)
ดําเนินการแทน สมาคม/มูลนิธิ)
6. เลขที่ประจําตัวผู้เสียภาษี /ภพ. 20 เฉพาะร้ านค้ าจดทะเบียน
หมายเหตุ เอกสารข้ อ 3. – ข้ อ 5. กรรมการผู้มีอํานาจดําเนินการ ภาษี มลู ค่าเพิม่
แทน สมาคม/มูลนิธิลงนามตามเงื่อนไข พร้ อมตราประทับ (หากมี) หมายเหตุ เอกสารข้ อ 3. – ข้ อ 6. กรรมการผู้มีอํานาจดําเนินการแทน
ลงนามรับรองสําเนาด้ วยหมึกสด
สมาคม/มูลนิธิ ลงนามตามเงื่อนไข พร้ อมตราประทับ (หากมี) ลงนาม
รับรองสําเนาด้ วยหมึกสด
หมายเหตุ ‟กรณีผ้ มู ีอํานาจลงนามเป็ นชาวต่างชาติ ต้ องใช้ สําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และ VISA หรื อ Workpermit ลงนามรับรองสําเนาด้ วยหมึกสด
‟ธนาคารจะไม่รับพิจารณากรณีเอกสารไม่ครบ
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ร้ านค้ าสามารถ Scan QR เพื่อรั บคู่มือและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ร้านค้ าได้ ตามรายละเอียดด้ านล่ าง

คู่มือการใช้
EDC-Full Payment
(แบบเต็มจานวน)

คู่มือการใช้
EDC-Smart Pay
(แบบผ่ อนชาระ)

คู่มือการใช้
เครื่ อง mini-EDC

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
สาหรั บร้ านค้ า

ประเภทร้ านค้ าที่ประกอบธุรกิจทีต้องพิจารณาตามเงื่อนไขของธนาคาร
ประเภทธุรกิจ
ประกันภัย/ประกันชีวิต
ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สปา(นวด)/ฟิ ตเนส/โยคะ
ตัวแทนจําหน่ายตัว๋ เครื่ องบิน
ท่องเที่ยว
ธุรกิจดังต่อไปนี ้ จะต้ องอยู่ภายใต้ เงื่อนไข
พิเศษ
• ธุรกิจขาย Voucher/Coupon
• สายการบิน
• รับจองที่พกั /โรงแรม
• ร้ านค้ าที่มีการสมัคร Membership
• อบรม-สัมมนา (ยกเว้ นของภาครัฐ)
• ธุรกิจขายตรง (MLM)
• สลากกินแบ่ง
• ร้ านรับตัดเสื ้อผ้ า
• ร้ านจิวเวลรี่ (ขายเพชร)
• ตัวแทนรับชําระเงิน (PSP)
• แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
• สํานักงานทนายความ
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เอกสาร
- ใบอนุญาตตัวแทน/ ใบอนุญาตนายหน้ า และ/หรื อ
- หนังสือมอบอํานาจรับเงินแทนบริ ษัทประกัน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็ นนายหน้ าซื ้อขายเงินตรา
ระหว่างประเทศ จากธนาคารแห่งประเทศไทย
รายละเอียด Package
ใบสมาชิก IATA หรื อใบแต่งตังให้
้ เป็ นตัวแทน
จําหน่ายตัว๋ เครื่ องบิน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว

เงื่อนไขพิเศษ
นิตบิ คุ คลเท่านัน้
เป็ นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร
1. เป็ นนิตบิ คุ คลที่มีทนุ จดทะเบียนมากกว่า 3 ล้ านบาทขึ ้นไป
2. ประกอบกิจการเป็ นระยะเวลาติดต่อกันตังแต่
้ 3 ปี ขึ ้นไป
3. ธุรกิจมีกําไรอย่างน้ อย 2 ปี ภายในช่วงเวลา 3 ปี ล่าสุด
4. จดทะเบียนเงินฝากเป็ นหลักประกันขันตํ
้ ่า 500,000 บาท
ทังนี
้ ้ ร้ านค้ าจะต้ องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในอัตราร้ อยละ
0.01 ของจํานวนเงินสูงสุดที่ตกลงใช้ เงินฝากเป็ นหลักประกัน
ขันตํ
้ ่า 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และค่าตรวจสอบ
รายการก่อนจดทะเบียน 50 บาทหนังสือสัญญาหลักประกัน
ทางธุรกิจ โดยให้ ลกู ค้ าลงนามในช่องผู้ให้ หลักประกันด้ วย
หมึกสด ทังนี
้ ้ กรณีมีคสู่ มรสต้ องให้ คสู่ มรสลงนามในช่องคู่
สมรสให้ ความยินยอมด้ วย
- หนังสือยินยอมจดทะเบียน/แก้ ไขรายการจดทะเบียนสัญญา
หลักประกั นทางธุ รกิ จ และหนัง สื อแจ้ ง รายละเอี ย ดการ
เปลี่ยนแปลงหลักประกัน โดยให้ ลูกค้ าลงนามในช่องผู้ให้
หลักประกันด้ วยหมึกสด ทังนี
้ ้ กรณี มีค่สู มรสต้ องให้ ค่สู มรส
ลงนามในช่องคูส่ มรสให้ ความยินยอมด้ วย
- หนังสือให้ ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้ อมูลการจดทะเบียน
สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ และให้ ลกู ค้ าลงนามในช่องผู้ให้
ความยินยอมด้ วยหมึกสด
- หนังสือยินยอมให้ ธนาคารหักบัญชี โดยให้ ลกู ค้ าลงนามใน
ช่องผู้ให้ สญ
ั ญา
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