ข้อตกลงการเป็ นร้านค้า
ตามที่ผปู้ ระกอบกิจการขายสินค้า/ให้บริการ (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ร้านค้า”) มีความประสงค์จะใช้บริการรับชาระค่าสินค้า/
บริการ ผ่านอุปกรณ์/ช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ตามที่ระบุในใบสมัคร/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเป็ นร้านค้า (K-Merchant)
(ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ใบสมัครฯ”) จากผูช้ าระค่าสินค้า/บริการ (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ผูช้ าระเงิน”) ด้วยเครื่องมือการชาระเงินต่างๆ
แทนการชาระด้วยเงินสด ณ ร้านค้า ร้า นค้าจึงตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงการเป็ นร้านค้า ซึ่งประกอบด้วยข้อตกลงทัว่ ไปและ
ข้อตกลงเฉพาะ (ซึ่งต่อไปนี้ หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ข้อตกลงฯ”) ดังต่อไปนี้
ข้อตกลงทั ่วไป
ข้อ 1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1.1 ร้านค้าตกลงรับชาระค่าสินค้า /บริการ ผ่านอุปกรณ์/ช่องทางต่างๆ ของธนาคาร จากผูช้ าระเงินด้วยเครื่องมือการชาระเงินต่างๆ
ดังต่อไปนี้ (ซึ่งต่อไปนี้ หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “เครื่องมือการชาระเงิน”) แทนการชาระด้วยเงินสด
1.1.1 บัตรเครดิต/เดบิต/บัตร Xpress Cash (บัตรเงินสดทันใจ) (ซึ่งต่อไปนี้ หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “บัตร
เครดิต”) ที่ออกหรือร่วมออกโดย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ธนาคาร”) และ/หรือโดยธนาคารพาณิชย์อื่น และ/
หรือโดยบริษัทอื่นหรือสถาบันอื่น ซึ่งเป็ นสมาชิกของ VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “VISA”) และ/
หรือ MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “MASTERCARD”) และ/หรือ CHINA UNIONPAY COMPANY
LIMITED (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “UnionPay”) และ/หรือ JCB INTERNATIONAL COMPANY LIMITED (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “JCB”) และ/
หรือ บจก.ไทย เพย์เมนต์ เน็ ตเวิรก์ (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “TPN”) และ/หรือ บริษัทบัตรเครดิตอื่น และ/หรือสถาบันอื่น ภายใต้ขอ้ ตกลง
ร่วมกันที่ธนาคารจะเข้าร่วมเป็ นสมาชิกในอนาคต (ซึ่งต่อไปนี้ หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “บริษัทบัตรเครดิต”)
1.1.2 เงินโอนโดยใช้ QR Code หรือ Barcode หรือรหัสอื่นใดที่ระบบการรับชาระเงินของธนาคารจะรองรับให้สามารถชาระเงินผ่านการ
ให้บริการของธนาคารได้ (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “รหัสชาระเงิน”) ซึ่งผูช้ าระเงินทาคาสัง่ โอนและ/หรือชาระ ค่าสินค้า/บริการโดยหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากของผูช้ าระเงิน ที่มีอยู่กบั ธนาคาร หรือธนาคารพาณิชย์อื่น หรือสถาบันอื่นที่เป็ นผูใ้ ห้บริการเงินโอน (ซึ่งต่อไปนี้ หากไม่กล่าว
โดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ผูใ้ ห้บริการเงินโอน”)
1.1.3 กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิ กส์ (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “e-wallet”) ที่ออกหรือร่วมออกโดยธนาคาร และ/หรือโดยธนาคารพาณิชย์
อื่น และ/หรือ Alipay.com Co., Ltd. (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “Alipay”) และ/หรือ Tenpay Payment Technology Co., Ltd. (ซึ่งต่อไปนี้ จะ
เรียกว่า “Tenpay”) และ/หรือโดยบริษัทอื่นหรือสถาบันอื่นที่เป็ นผูใ้ ห้บริการ e-wallet (ซึ่งต่อไปนี้ หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวม
เรียกว่า “ผูใ้ ห้บริการ e-wallet”) โดยใช้รหัสชาระเงิน
1.1.4 เครื่องมือการชาระเงินอื่น ที่ออกหรือร่วมออกโดยธนาคาร และ/หรือโดยธนาคารพาณิชย์อื่น และ/หรือโดยบริษัทอื่นหรือ
สถาบันอื่นที่เป็ นผูใ้ ห้บริการเครื่องมือการชาระเงินนั้น (ซึ่งต่อไปนี้ หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ผูใ้ ห้บริการเครื่องมือ
การชาระเงิน”) ตามที่ธนาคารจะเปิ ดให้บริการต่อไปในภายหน้า
1.2 ร้านค้าตกลงพัฒนาและดารงการเชื่อมต่อระบบของร้านค้าให้เข้ากับระบบการรับชาระเงินของธนาคาร ตามรูปแบบและวิธีที่ธนาคาร
กาหนด ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) การติดตั้ง อุปกรณ์ต่อพ่วง และ/หรือเครื่องสร้าง/เครื่องอ่าน QR Code หรือ Barcode การติดตั้ง
Application และ/หรืออุปกรณ์อื่นใด ตามที่ธนาคารจะออกให้บริการในภายหน้า (หากมี) แล้วแต่กรณี โดยร้านค้าตกลงเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการพัฒนาและเชื่อมต่อระบบดังกล่าว รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบภายในของร้านค้าเองทั้งสิ้ น
1.3 การใช้รหัสประจาตัว หรือรหัสผ่าน หรือ PIN หรือ Password หรือ Token หรือรหัส One Time Password (OTP) หรือรหัสสาหรับการ
เข้าใช้บริการ (User Name หรือ Staff Name) หรือเครื่องมืออื่นใดที่รา้ นค้า หรือบัญชีพนักงานร้านค้า ใช้เป็ นเครื่องมือในการ Log in เพื่อ
เข้าใช้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนี้ และ/หรือเพื่อใช้บริการต่างๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) การโอนเงินเข้าหรือออกจากบัญชี (ซึ่ง
ต่อไปนี้ หากไม่เรียกคาใดคาหนึ่ งเป็ นการเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “เครื่องมือโอนเงิน”) ร้านค้าตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
1.3.1 หากการใช้บริการผ่านอุปกรณ์/ช่องทางต่างๆ ตามข้อตกลงฯ ฉบับนี้ ธนาคารได้กาหนดให้จะต้องใช้บริการผ่านเครื่องมือโอน
เงินแล้ว ร้านค้าจะต้องระบุเครื่องมือโอนเงินตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่ธนาคารกาหนดสาหรับการใช้บริการผ่านอุปกรณ์/ช่องทางนั้นๆ
1.3.2 ร้านค้าจะต้องเก็บรักษาเครื่องมือโอนเงินไว้ในที่ปลอดภัยและถือเป็ นความลับเฉพาะตัวของร้านค้าเท่านั้น และจะต้องควบคุม
บุคคลที่ใช้บริการผ่านบัญชีพนักงานร้านค้าให้ปฏิบัติตามข้อตกลงฯ ฉบับนี้ อย่างเคร่งครัดด้วย การเปิ ดเผยเครื่องมือโอนเงิน ถือเป็ นการ
ปฏิบัติผิดข้อตกลงฯ ฉบับนี้ หากเกิดความเสียหายประการใดจากการที่รา้ นค้าและ/หรือบุคคลที่ใช้บริการผ่านบัญชีพนั กงานร้านค้า
เปิ ดเผยหรือกระทาการใดๆ จนทาให้บุคคลอื่นล่วงรู้ หรือได้รบั เครื่องมือโอนเงิน หรือเครื่องมือโอนเงินสูญหาย ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบใน
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ความเสียหายที่เกิดขึ้ นก่อนที่ธนาคารจะดาเนิ นการอายัด หรือระงับการใช้เครื่องมือโอนเงินนั้น ทั้งนี้ ร้านค้าสามารถเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ
โอนเงินได้ดว้ ยตนเองตลอดเวลา ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
1.3.3 ในกรณีที่เครื่องมือโอนเงิน เกิดการสูญหาย/ถูกโจรกรรม/ถูกระงับ/ครบกาหนดเวลาที่ตอ้ งเปลี่ย น หรือร้านค้าลืม เครื่องมือ
โอนเงิน ร้านค้าสามารถติดต่อธนาคารที่ K-BIZ Contact Center หมายเลข 02-888-8822 ตลอด 24 ชัว่ โมง หรือสาขาของธนาคาร ใน
วันและเวลาทาการของธนาคาร เพื่อดาเนิ นการตามขั้นตอนที่ธนาคารกาหนด
1.3.4 การกระทาใดๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) การตกลงยอมรับ/การแก้ไข/การเปลี่ยนแปลง/การเพิ่มเติม ของเงื่อนไข/บริการ/
อัตราค่าธรรมเนี ยม/ข้อตกลงฯ ฉบับนี้ ที่ธนาคารได้แจ้งให้ทราบผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการกระทาของร้านค้าเองก็ดี หรือการ
กระทาของบุคคลที่ใช้บริการภายใต้ขอ้ ตกลงฯ ฉบับนี้ ผ่านบัญชีพนักงานร้านค้าก็ดี หรือการกระทาของบุคคลอื่นใดก็ดี หากได้กระทาไปโดย
ผ่านการใช้เครื่องมือโอนเงินแล้ว ร้านค้าตกลงให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์นับตั้งแต่เวลาที่มีการยืนยันทาธุ รกรรม และให้มีผลผูกพันร้านค้า
เสมือนหนึ่ งได้กระทาโดยร้านค้าเอง รวมทั้งให้ถือว่าเป็ นการที่รา้ นค้าได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิ กส์ให้ไว้แก่ธนาคารเพื่อเป็ นหลักฐา นใน
การทาธุรกรรมผ่านบริการในครั้งนั้นๆ โดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ซึ่งร้านค้าไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆได้ และร้านค้าตกลงให้
ธนาคารสามารถใช้ขอ้ มูลการทาธุรกรรมดังกล่าวเป็ นต้นฉบับเอกสารที่ใช้เป็ นพยานหลักฐานในการพิสจู น์ว่า ร้านค้าได้ทาธุรกรรมนั้น และ
ใช้ในการดาเนิ นการทางกฎหมายได้ทุกประการ ทั้งนี้ ร้านค้าตกลงยอมรับและรับทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่ องกับการใช้บริการผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์ เนื่ องจากร้านค้าสามารถทาธุรกรรมด้วยตนเองได้โดยไม่จาต้องมีเอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดยืนยันเพิ่มเติม และ/
หรือมอบให้แก่ธนาคารอีกแต่ประการใด เว้นแต่รายการที่ธนาคารกาหนดให้ตอ้ งทาเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้ถูกต้องตาม
วิธีการ และประเพณีของธนาคารในเรื่องนั้นๆ ร้านค้าจะต้องทาเอกสารหรือหลักฐาน (หากมี) ตามที่ธนาคารกาหนดด้วย ทั้งนี้ ร้านค้า
ต้องตรวจสอบยอดเงินภายหลังจากทารายการทุกครั้ง โดยร้านค้ายินยอมรับผิดชอบต่อการทาธุรกรรมดังกล่าวทุกประการ
อนึ่ ง เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น การดาเนิ นการดังต่อไปนี้ ร้านค้าโดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทนจะต้องติดต่อ K-BIZ Contact
Center หมายเลข 02-888-8822 ตลอด 24 ชัว่ โมง หรือสาขาของธนาคาร ในวันและเวลาทาการของธนาคาร เพื่อจัดทาเอกสารและ
ดาเนิ นการตามขั้นตอนที่ธนาคารกาหนด
• การขอเปลี่ยนแปลงบัญชีที่ผกู กับการใช้บริการต่างๆ นี้
• การยกเลิกการระงับใช้บริการชัว่ คราว (Unhold)
• การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร้านค้า และ/หรือรายละเอียดของการใช้บริการต่างๆ
• การยกเลิกการใช้บริการ
1.4 ร้านค้าตกลงว่า จะมิให้ผอู้ ื่นมาร่วมใช้บริการ เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากธนาคารก่อน
1.5 ร้านค้าต้องรับชาระค่าสินค้า/บริการในราคาที่ไม่สูงกว่าราคาขายเงินสดแก่ลูกค้าทัว่ ไป และหากมีการให้บริการพิเศษใดๆ เช่น
การให้ส่วนลดหรือของแถมแก่ลกู ค้าทัว่ ๆ ไป ร้านค้าตกลงจะให้บริการพิเศษนั้นแก่ผชู้ าระเงินด้วยเช่นกัน
1.6 ร้านค้าตกลงจะแสดงเครื่องหมายการค้า Thai QR Standard ตามมาตรฐานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด และ/หรือเครื่องหมาย
สัญลักษณ์การรับชาระเงินด้วยเครื่องมือการชาระเงิน ตามรูปแบบที่ธนาคารจัดไว้ให้ ในที่ซึ่งเห็นได้ชดั เจนเพื่อให้บุคคลทัว่ ไปได้ทราบว่า
ร้านค้ายอมรับเครื่องมือการชาระเงินตลอดระยะเวลาที่ขอ้ ตกลงฯ ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้หรือจนกว่าธนาคารจะแจ้งยกเลิกการใช้เครื่ องหมาย
สัญลักษณ์ดงั กล่าว
1.7 ร้านค้าตกลงรับทราบว่า เครื่องหมายการค้า Thai QR Standard เป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาของธนาคารแห่งประเทศไทย และ
เครื่องหมายการค้า ของธนาคาร และ/หรือบริษัทบัตรเครดิต และ/หรือผูใ้ ห้บริการเงินโอน และ/หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet และ/หรือผู้
ให้บริการเครื่องมือการชาระเงิน เป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาของธนาคาร และ/หรือบริษัทบัตรเครดิต และ/หรือผูใ้ ห้บริการเงินโอน และ/หรือ
ผูใ้ ห้บริการ e-wallet และ/หรือผูใ้ ห้บริการเครื่องมือการชาระเงิน ร้านค้าตกลงใช้เครื่องหมายการค้าของธนาคาร และ/หรือ บริษัทบัตร
เครดิต และ/หรือผูใ้ ห้บริการเงินโอน และ/หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet และ/หรือผูใ้ ห้บริการเครื่องมือการชาระเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ตาม
ข้อตกลงฯ ฉบับนี้ เท่านั้น และการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวต้องได้รบั ความยินยอมจากธนาคาร และ/หรือ บริษัทบัตรเครดิต และ/หรือ
ผูใ้ ห้บริการเงินโอน และ/หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet และ/หรือผูใ้ ห้บริการเครื่องมือการชาระเงินรายนั้น ผ่านทางธนาคารเป็ นลายลักษณ์
อักษรก่อนทุกครั้ง นอกจากนี้ ร้านค้าตกลงป้องกันไม่ให้มีและไม่กระทาการใดๆ อันอาจทาให้มีการละเมิดเครื่องหมายการค้าตลอดจนสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปั ญญาของธนาคาร และ/หรือบริษัทบัตรเครดิต และ/หรือผูใ้ ห้บริการเงินโอน และ/หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet และ/หรือผู้
ให้บริการเครื่องมือการชาระเงิน
อนึ่ ง “เครื่องหมายการค้า” หมายถึง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายร่วมที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย
และ/หรื อธนาคาร และ/หรือ บริษัทบัตรเครดิต และ/หรือผูใ้ ห้บริการเงินโอน และ/หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet และ/หรือผูใ้ ห้บริการ
เครื่องมือการชาระเงินเป็ นเจ้าของ ทั้งที่ได้จดทะเบียนแล้วและที่ยงั มิได้จดทะเบียน รวมทั้งเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่
ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ ธนาคาร และ/หรือบริษัทบัตรเครดิต และ/หรือผูใ้ ห้บริการเงินโอน และ/หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet
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และ/หรือผูใ้ ห้บริการเครื่องมือการชาระเงินได้รบั อนุ ญาตให้ใช้ ตลอดจนชื่อทางการค้า สัญลักษณ์ รูปภาพ ข้อความ หรือสื่อความหมายอื่น
ใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือธนาคาร และ/หรือบริษัทบัตรเครดิต และ/หรือผูใ้ ห้บริการเงินโอน และ/หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet
และ/หรือผูใ้ ห้บริการเครื่องมือการชาระเงินใช้หรือมีเจตนาที่จะใช้ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของธนาคารเพื่อเป็ นการแสดงให้
บุคคลทัว่ ไปเห็นและเข้าใจว่าการให้บริการที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากการให้บริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผูอ้ ื่น ทั้งที่
ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ ธนาคาร และ/หรือบริษัทบัตรเครดิต และ/หรือผูใ้ ห้บริการเงินโอน และ/หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet
และ/หรือผูใ้ ห้บริการเครื่องมือการชาระเงินได้ใช้อยู่ในปั จจุบนั และที่จะใช้ในอนาคต
1.8 ร้านค้าจะต้องไม่กาหนดวงเงินขั้นตา่ และไม่คิดค่าธรรมเนี ยมการรับชาระเงินด้วยเครื่องมือการชาระเงิน จากผูช้ าระเงินที่มาซื้ อสินค้า/
บริการเป็ นอันขาด
1.9 ร้านค้าจะต้องยอมรับชาระค่าสินค้า/บริการ จากผูช้ าระเงินที่ทาการชาระเงินด้วยเครื่องมือการชาระเงิน ทุกชนิ ดตามตามอุปกรณ์/
ช่องทางที่ขอใช้บริการ โดยร้านค้าไม่มีสิทธิปฏิเสธ ไม่ว่าเครื่องมือการชาระเงินนั้นจะถูกคิดค่าธรรมเนี ยมในอัตราที่ต่างกันก็ตาม เว้นแต่
จะได้รบั แจ้งจากธนาคารเป็ นอย่างอื่น
1.10 ร้านค้าตกลงแจ้งเงื่อนไขเกี่ยวกับการสัง่ ซื้ อ การจัดส่ง การคืน การรับประกันสินค้า/บริการ รวมถึงชี้ แจงรายละเอียดดังกล่าวให้ผชู้ าระเงิน
ทราบอย่างชัดเจน
ในกรณีที่รา้ นค้าได้ประชาสัมพันธ์และ/หรือจัดรายการส่งเสริมการขายผ่านช่องทาง/บริการต่างๆ ของธนาคาร หากร้านค้ามีความ
ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ได้ประชาสัมพันธ์และ/หรือจัดรายการส่งเสริมการขายไว้แล้ว ดังกล่าว ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง)
ระยะเวลาของการจัดรายการส่งเสริมการขาย ราคาสินค้า/บริการ และ/หรือสิทธิประโยชน์ อื่นๆ ร้านค้าจะต้ องแจ้งให้ธนาคารทราบ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน เพื่อให้ธนาคารดาเนิ นการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการประชาสัมพันธ์และ/หรือรายการส่งเสริม
การขายผ่านช่องทาง/บริการต่างๆ ของธนาคารให้ถูกต้อง อย่างไรก็ดี หากผูช้ าระเงินทารายการชาระค่าสินค้า/บริการผ่านช่องทาง/
บริการต่างๆ ของธนาคาร สาเร็จเรียบร้อยก่อนที่ธนาคารจะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว ร้านค้ามีหน้าที่จดั ส่งสินค้าไปยัง
ผูช้ าระเงิน และ/หรือให้บริการแก่ผชู้ าระเงิน ตามเงื่อนไขที่ได้ประชาสัมพันธ์และ/หรือจัดรายการส่งเสริมการขายไว้เดิม
1.11 ร้านค้าตกลงว่า ธนาคาร และ/หรือ บริษัทบัตรเครดิต และ/หรือผูใ้ ห้บริการเงินโอน และ/หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet และ/หรือ
ผูใ้ ห้บริการเครื่องมือการชาระเงิน มีสิทธิตรวจสอบจานวนเงิน/วงเงินของผูช้ าระเงินและพิจารณาอนุ มตั ิการรับชาระเงินตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ ธนาคารจะแจ้งผลการอนุ มตั ิให้รา้ นค้าทราบภายหลังจากที่ได้รบั แจ้งผลการอนุ มตั ิแล้ว
1.12 ในกรณีที่มีการอนุ มตั ิการซื้ อสินค้า/บริการแล้ว ร้านค้าจะต้องจัดส่งสินค้า/ให้บริการให้กบั ผูช้ าระเงิน/ให้สิทธิประโยชน์ ตามคาสัง่ ซื้ อ
สินค้า/บริการนั้นๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ได้ประชาสัมพันธ์และ/หรือจัดรายการส่งเสริมการขายไว้ หากร้านค้าไม่สามารถจัดส่งสินค้าไปยังผูช้ าระ
เงิน และ/หรือให้บริการแก่ผชู้ าระเงิน และ/หรือให้สิทธิประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่ได้ประชาสัมพันธ์และ/หรือจัดรายการส่งเสริมการขายไว้
หรือในกรณีที่ผชู้ าระเงินมีขอ้ โต้แย้งเกี่ยวกับสินค้า/บริการของร้านค้า ร้านค้าตกลงจะดาเนิ นการตรวจสอบและรับผิดชอบต่อ ผูช้ าระเงิน
โดยตรง โดยร้านค้าขอรับรองว่าจะไม่กระทาการใดๆ อันมีผลให้ธนาคารต้องเข้าไปมีส่วนร่วมใดๆในข้อพิพาทระหว่างร้านค้ากับ ผูช้ าระเงิน
และหากร้า นค้ามีขอ้ ต่ อสู้ และ/หรื อ สิท ธิเ รีย กร้องใดๆ ก็จ ะไปว่า กล่ าวกันเองกับ ผูช้ าระเงิน เป็ นอีกส่ว นหนึ่ งต่ างหาก นอกจากนี้ หาก
ธนาคารได้รับความเสียหายจากการร้องเรียนของผูช้ าระเงิน และ/หรือเรื่องอื่นใดอันเกิดจากการที่รา้ นค้าปฏิบัติผิดข้อตกลงฯ ฉบับนี้
ร้านค้าตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้ นแก่ธนาคารจนครบถ้วน
1.13 เมื่อร้านค้าได้รับชาระค่าสินค้า /บริการจากผูช้ าระเงินแล้ว ร้านค้าจะต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ผชู้ าระเงินไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม เช่น
เงินสด เงินโอน เป็ นต้น เว้นแต่ จะเป็ นการรับคืนสินค้า/ยกเลิ กการใช้บริการ (Refund) หรือการยกเลิกรายการชาระค่าสิ นค้า /บริ การ
(VOID) ตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อตกลงฯ ฉบับนี้ เท่านั้น และจะต้องไม่รบั เครื่องมือการชาระเงินแทนการชาระหนี้ อื่น ซึ่งไม่ได้เกิดจากการ
ซื้ อสินค้า/บริการจากร้านค้า
1.14 ทุกครั้งที่รา้ นค้าส่งสินค้าไปให้กบั ผูช้ าระเงิน ร้านค้าจะต้องมีใบตอบรับหรือหลักฐานใดๆ ที่ผรู้ ับปลายทางลงนามเป็ นหลักฐานเพื่อ
แสดงว่าสินค้านั้นได้ส่งถึงผูร้ บั แล้ว
1.15 ร้านค้าจะต้องรับชาระค่าสินค้า/บริการ ตามประเภทธุรกิจที่ได้สมัครขอใช้บริการกับธนาคารเท่านั้น โดยห้ามร้านค้ารับชาระค่า
สินค้า/บริการ นอกเหนื อที่ได้ตกลงไว้กบั ธนาคาร
1.16 ในกรณีที่ รา้ นค้า มีค วามประสงค์ขอเปลี่ย นแปลงประเภทธุ ร กิจ และ/หรื อสิ นค้า /บริ การที่ นาเสนอขาย และ/หรื อวิ ธีการขาย/
ให้บริ การ และ/หรือวิธี การชาระเงิน และ/หรื อข้อมูล และ/หรือรายละเอียดต่า งๆ ร้า นค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่ วงหน้าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน หรือด้วยวิธีการหรือระยะเวลาอื่นตามที่ธนาคารกาหนด และจะต้องได้รับอนุ มตั ิจากธนาคารก่อนจึง
จะสามารถรับชาระค่าสินค้า/บริการจากผูช้ าระเงินได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่รา้ นค้ามีความประสงค์ขอเพิ่ม ประเภทอุปกรณ์และ/หรือบริการ
ร้านค้าสามารถติดต่อ K-BIZ Contact Center หมายเลข 02-888-8822 ตลอด 24 ชัว่ โมง หรือสาขาของธนาคาร ในวันและเวลาทาการ
ของธนาคาร เพื่อ ด าเนิ นการตามขั้น ตอนที่ ธ นาคารก าหนด (ซึ่ ง ในบางกรณี ร ้า นค้า ไม่ จ าเป็ นต้อ งท าความตกลงกับ ธนาคารเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรอีกแต่อย่างใด โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร) โดยธนาคารจะจัดส่งข้อตกลงฯ และคู่มือ (หากมี) ให้แก่รา้ นค้า
ไปยัง Email Address ที่รา้ นค้าระบุ และ/หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกาหนด โดยร้านค้าตกลงว่า ถ้าร้านค้าได้ใช้อุปกรณ์และ/หรือ
บริการที่ขอเพิ่มดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนดแล้ว ร้านค้าตกลงให้ขอ้ ตกลงฯ และคู่มือ (หากมี) ที่ธนาคารได้จดั ส่งให้ และที่จะ
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มีการแก้ไขเพิ่มเติ มหรือเปลี่ย นแปลงต่อไปในภายหน้า มีผลใช้บังคับกับ การใช้อุปกรณ์ และ/หรื อบริการที่ขอเพิ่ม ดังกล่ าวนั้ นด้วยทุ ก
ประการ
1.17 กรณีที่รา้ นค้าจะรับชาระค่าสินค้า/บริการเกินกว่าจานวนเงินที่ธนาคารกาหนด (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “วงเงินยอดขาย”) ร้านค้า
จะต้องขออนุ มัติเพิ่มวงเงินยอดขายจากธนาคารก่อนตามแบบวิธีที่ธนาคารกาหนด ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิปรับเพิ่ม/ลด วงเงินยอดขาย
ดังกล่าวได้ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร โดยไม่ตอ้ งขอความยินยอมจากร้านค้า
1.18 ร้านค้าเป็ นผูม้ ีหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน แสดงรายละเอียดการรับชาระเงินให้แก่ ผชู้ าระเงิน
1.19 ร้านค้าสามารถขอรับหลักฐานการทารายการรับชาระค่าสินค้า/บริการ โดยติดต่อที่ K-BIZ Contact Center หมายเลข 02-8888822 ตลอด 24 ชัว่ โมง
1.20 ร้านค้าจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับ ข้อมูลของผูช้ าระเงิน ข้อมูลการชาระเงิน และระบบข้อมูลของธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต
ผูใ้ ห้บริการเงินโอน ผูใ้ ห้บริการ e-wallet และผูใ้ ห้บริการเครื่องมือการชาระเงิน แก่บุคคลอื่นใด และจะไม่นาไปใช้กบั ธุรกิจอื่น เว้นแต่
จะได้รบั ความยินยอมจากธนาคารหรือเจ้าของข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลหรือบุคคลอื่นใดได้รับความเสียหาย
เนื่ องจากการเปิ ดเผยข้อมูลข้อมูลของร้านค้า ไม่ว่าด้วยเหตุจงใจหรือไม่ก็ตาม ร้านค้าตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้ นทั้งสิ้ น
1.21 ร้านค้าตกลงจัดเก็บข้อมูลการชาระเงิน และข้อมูลการทารายการ ตลอดจนหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้า/บริการ ซึ่งรวมถึง
(แต่ไม่จากัดเพียง) ชื่อสินค้า/บริการ ราคา ใบรับประกัน หลักฐานการรับสินค้า/บริการ หลั กฐานการส่งสินค้า ใบเสร็จรับเงิน ที่อยู่และ
รายละเอียดของผูร้ ับสินค้า/บริการ และ CCTV Record (หากมี) ทั้งในรูปแบบกายภาพและอิเล็กทรอนิ กส์ ให้มีความปลอดภัยจากการ
เข้าถึง หรือการเปิ ดเผยสู่บุคคลใดๆ โดยไม่ได้รับอนุ ญาตจากธนาคารหรือเจ้าของข้อมูล เป็ นเวลาอย่างน้อย 10 ปี นับตั้งแต่วนั ที่มีการทา
รายการชาระเงิน รวมถึงไม่จาหน่ าย ซื้ อ จัดหา และเปลี่ยน หรือกระทาการใดอันเป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลของธนาคารหรือเจ้าของข้อมูล และ
เมื่อไม่ได้ใช้งานแล้ว ร้านค้าจะต้องลบทาลายข้อมูลดังกล่าวไม่ให้สามารถอ่าน หรือนาไปใช้งานได้อีก และหากมีการละเมิดดังกล่าว ร้านค้า
จะต้องทาการแจ้งธนาคารให้ทราบในทันที
1.22 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ลักษณะหนึ่ งลักษณะใด ดังต่อไปนี้ ร้านค้าจะต้องติดต่อธนาคารทันที และตกลงที่จะปฏิบตั ิต่อ ผูช้ าระเงินตาม
วิธีการที่ธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบต่อไป ก่อนที่จะขายสินค้า/บริการให้แก่ผชู้ าระเงิน
1.22.1 เมื่อ (1) อุปกรณ์ ELECTRONIC DATA CAPTURE (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “เครื่อง EDC”) หรือ (2) อุปกรณ์เชื่อมต่อกับ
โทรศัพท์เ คลื่ อนที่ หรือแท็ บเล็ ต หรื ออุปกรณ์อิเ ล็ กทรอนิ กส์ บนแอพพลิ เ คชัน่ K-PowerPay(mPOS) (ซื่ งต่อไปนี้ จะเรี ยกว่า “อุปกรณ์
เครื่องรับบัตร mPOS”) หรือ (3) อุปกรณ์ต่อพ่วง และเครื่องสร้าง/เครื่องอ่าน QR Code หรือ Barcode หรือรหัสอื่นใดที่ระบบการรับชาระ
เงินของธนาคารจะรองรับให้สามารถชาระเงินผ่านการให้บริการของธนาคารได้ (ซึ่งต่อไปนี้ จะรวมเรียกว่า “เครื่องอ่านรหัสชาระเงิน”)
หรือ (4) อุปกรณ์รบั ชาระเงินอื่นใดที่ใช้สาหรับรับชาระเงินด้วยเครื่องมือการชาระเงิน (ซึ่งต่อไปนี้ หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวม
เรียก (1)–(4) ว่า “เครื่องรับบัตร”) หรือช่องทางรับชาระเงิน ที่ใช้สาหรับรับชาระเงินด้วยเครื่องมือการชาระเงินขัดข้อง
1.22.2 เมื่อมีเหตุน่าสงสัยว่าผูช้ าระเงินมีพฤติกรรมทุจริต
1.22.3 เมื่อผูช้ าระเงินใช้เครื่องมือการชาระเงินที่ถูกอายัด แจ้งหาย ถูกเพิกถอน หรือระงับการใช้โดยผูช้ าระเงิน และ/หรือธนาคาร
และ/หรือธนาคารพาณิชย์อื่น และ/หรือบริษัทหรือสถาบันผูอ้ อกบัตรเครดิต และ/หรือผูใ้ ห้บริการเงินโอน และ/หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet
และ/หรือผูใ้ ห้บริการเครื่องมือการชาระเงิน และ/หรือผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย
1.22.4 เมื่อมีเหตุการณ์อื่นๆ ตามที่ธนาคารจะได้แจ้งให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
1.23 ร้านค้าจะต้องคงเงินขั้นตา่ ในบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ ไว้ไม่นอ้ ยกว่าจานวนเงินค่าประกันอุปกรณ์รบั ชาระเงิน (ต่อเครื่อง) ที่
ระบุไว้ใน “ตารางอัตราค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จา่ ย/ค่าปรับ” และตกลงให้เงินขั้นตา่ ดังกล่าวเป็ นเงินประกันค่าเครื่องรับบัตร (ซึ่งต่อไปนี้ จะ
เรียกว่า “เงินประกันค่าเครื่องรับบัตร”) โดยตกลงให้ธนาคารระงับการเบิกถอนเงินประกันค่าเครื่องรับบัตรดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ร้านค้าตก
ลงยินยอมให้ธนาคารเปลี่ยนแปลงจานวนเงินประกันค่าเครื่องรับบัตรขั้นตา่ ตามที่ธนาคารกาหนดไว้ได้ ทุกเมื่อ ตามที่ธนาคารพิจารณา
เห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบ และร้านค้าตกลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงจานวนเงินประกันค่าเครื่องรับบัตรขั้นตา่ นั้นทุก
ประการ
1.24 เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์แห่งข้อตกลงฯ ฉบับนี้ ร้านค้า/เจ้าของบัญชีตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชี เงินฝากที่ระบุใน
ใบสมัครฯ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้รา้ นค้า/เจ้าของบัญชีทราบ เพื่อให้ธนาคารดาเนิ นการตามวิธีการแห่งข้อตกลงฯ ฉบับนี้ และเพื่อชาระหนี้ และ/
หรือความรับผิดชอบของร้านค้าที่มีต่อธนาคาร โดยจะไม่ยกเลิกเพิกถอนจนกว่าจะมีการยกเลิกการใช้บริการ
1.25 ร้านค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ธนาคารตรวจพบ หรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ามีการทารายการรับชาระค่าสินค้า/บริการที่ผิดปกติ
หรือไม่ถูกต้อง และอยู่ในระหว่างนาเงินเข้าบัญชีจากธนาคาร ธนาคารมีสิทธิที่จะชะลอการนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ หรือ
หากธนาคารได้นาเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ แล้ว ร้านค้า/เจ้าของบัญชีตกลงยินยอมให้ธนาคารสามารถ Hold เงินจานวน
ดังกล่าวไว้เป็ นการชัว่ คราว จนกว่าธนาคารจะตรวจสอบรายการที่ผิดปกติหรือไม่ถูกต้องดังกล่าวแล้วเสร็จ หากผลการตรวจสอบพบว่าร้านค้า
มีการทารายการรับชาระค่าสินค้า/บริการที่ผิดปกติ หรือไม่ถูกต้อง ร้านค้า/เจ้าของบัญชีตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจานวนดังกล่าวคืน
ทันที
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1.26 ร้านค้าตกลงรับทราบว่า การให้บริการของธนาคารตามข้อตกลงฯ ฉบับนี้ ธนาคารและร้านค้าจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย คู่มือ กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อข้อกาหนด/เงื่อนไขใดๆ ของธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต ผูใ้ ห้บริการเงินโอน ผูใ้ ห้บริการ e-wallet ผูใ้ ห้บริการ
เครื่องมือการชาระเงิน และหน่ วยงานผูม้ ีอานาจควบคุมหรือกากับดูแลธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต ผูใ้ ห้บริการเงินโอน ผูใ้ ห้บริการ e-wallet
และผูใ้ ห้บริการเครื่องมือการชาระเงินดังกล่าว ทั้งที่มีอยู่แล้วขณะนี้ และ/หรือจะมีขึ้นในภายหน้า ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย คู่มือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกาหนด/เงื่อนไขใดๆ ดังกล่าว ร้านค้ายินยอมว่าการให้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนี้ จะต้อง
ปฏิบัติตามและอยู่ภายใต้กฎหมาย คู่มือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกาหนด/เงื่อนไขใดๆ ที่เปลี่ยนแปลงนั้ นด้วยโดยทันที ซึ่งธนาคาร
จะแจ้งให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
1.27 ร้านค้าตกลงไม่ประกอบธุรกิจ และไม่จาหน่ ายสินค้า/บริการที่ผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน หรือขัดต่อระเบียบ
ข้อบังคับของทางราชการ ธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต ผูใ้ ห้บริการเงินโอน ผูใ้ ห้บริการ e-wallet ผูใ้ ห้บริการเครื่องมือการชาระเงิน หรืออาจ
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของธนาคาร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
- สินค้าที่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย เช่น ติดภาระจานา จานอง เช่าซื้ อ
- จัดหาคู่
- สินค้าที่เกี่ยวกับภาพลามก อนาจาร
- การพนัน
- ธุรกิจที่หารายได้จากการระดมทุน (Time Sharing Business)
- สารเสพติดทุกชนิ ด
- สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
- สินค้าอบายมุข หรือสื่อลามก อนาจาร
- อาวุธ หรือส่วนประกอบของอาวุธ
1.28 ร้านค้าตกลงปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และไม่กระทาการใดๆ เพื่อเป็ นการเลี่ยงการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) การรับชาระเงิน โดยไม่ได้มีการซื้ อขายและ/หรือให้บริการจริง
การฟอกเงิน หรือแบ่งการรับชาระเงินเพื่อให้จานวนเงินที่ซื้อสินค้า/ใช้บริการไม่เกินกว่าจานวนเงินตามที่กฎหมายกาหนด
1.29 หากร้านค้าฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงฯ ฉบับนี้ และ/หรือข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ธนาคาร และ/หรือ บริษัทบัตรเครดิต และ/
หรือผูใ้ ห้บริการเงินโอน และ/หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet และ/หรือผูใ้ ห้บริการเครื่องมือการชาระเงิน กาหนดไว้สาหรับการชาระค่าสินค้า/
บริการผ่านระบบของธนาคาร และ/หรือบริษัทบัตรเครดิต และ/หรือผูใ้ ห้บริการเงินโอน และ/หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet และ/หรือผู้
ให้บริการเครื่องมือการชาระเงิน ทั้งที่มีอยู่ในขณะทาข้อตกลงฯ ฉบับนี้ หรือที่จะออกใช้บงั คับเพิ่มเติมในภายหน้า ธนาคารมีสิทธิระงับและ/
หรือยกเลิกการให้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนี้ กับร้านค้าได้ทันทีโดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวร้านค้า ล่วงหน้า ทั้งนี้ หากการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิ
ตามดังกล่าวเป็ นเหตุให้ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผูช้ าระเงิน และ/หรือธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหรือสถาบันผูอ้ อกบัตรเครดิต
และ/หรือผูใ้ ห้บริการเงินโอน และ/หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet และ/หรือผูใ้ ห้บริการเครื่องมือการชาระเงิน และ/หรือถูกเรียกเก็บค่าปรับ
และ/หรือค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หากมี) มายังธนาคารแล้ว ร้านค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้เงินคืนเป็ นจานวนเท่ากับที่
ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บได้น้ั น และ/หรือจานวนเท่ากับค่าปรับ และ/หรือค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้ น พร้อมทั้ง
ดอกเบี้ ยในอัตราดอกเบี้ ยเงินให้กยู ้ ืมที่ปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขหรือผิดนัดชาระหนี้ และอัตราดอกเบี้ ยกูเ้ บิกเงินเกินบัญชีโดยไม่มีสัญญาหรือส่วนที่
เกินวงเงินตามสัญญา (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ดอกเบี้ ยผิดนัด”) นับแต่วนั ที่ธนาคารจ่ายเงินให้แก่รา้ นค้า หรือนาเข้าบัญชีให้รา้ นค้า หรือ
วันที่ธนาคารได้ชาระค่าปรับ และ/หรือค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว จนกว่าจะชาระให้ธนาคารครบถ้วน
1.30 ในกรณีที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่รา้ นค้าเป็ นผูก้ ระทาทุจริต และ/หรือมีส่วนในการให้ความร่วมมือกับกลุ่มผูท้ ุจริต ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม เป็ นเหตุให้ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผูช้ าระเงิน และ/หรือธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหรือสถาบันผูอ้ อกบัตร
เครดิต และ/หรือผูใ้ ห้บริการเงินโอน และ/หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet และ/หรือผูใ้ ห้บริการเครื่องมือการชาระเงิน ร้านค้ายินยอมคืนเงิน
เป็ นจานวนเท่ากับที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บได้น้ันให้กบั ธนาคาร พร้อมทั้งดอกเบี้ ยในอัตราดอกเบี้ ยผิดนัด นับแต่วนั ที่ธนาคารจ่ายเงิน
ให้แก่รา้ นค้า หรือนาเข้าบัญชีให้รา้ นค้า จนกว่าจะชาระให้ธนาคารครบถ้วน ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิธนาคารในอันที่จะฟ้ องร้อง ดาเนิ นคดี ไม่ว่า
ทางแพ่งหรือทางอาญากับผูท้ ุจริตได้ดว้ ย โดยร้านค้าตกลงจะให้ความร่วมมือให้ความช่ วยเหลือธนาคาร รวมทั้งเข้าเป็ นคู่ความร่วม ไม่ว่าจะ
เป็ นการดาเนิ นการในชั้นเจ้า หน้าที่ ตารวจ พนั กงานอัย การ และ/หรื อชั้นศาลก็ตาม และหากปรากฏว่ า ธนาคารมิใช่ ผูเ้ สี ยหายที่ จ ะ
ดาเนิ นคดีกบั ผูท้ ุจริตแล้ว ร้านค้าจะเป็ นผูด้ าเนิ นคดีกบั ผูท้ ุจริตให้ถึงที่สุด เพื่อให้ผกู้ ระทาความผิดได้รับการลงโทษ และเพื่อให้มีการชดใช้
ความเสียหายให้แก่ผเู้ สียหาย
1.31 หากธนาคารได้ใช้ดุลยพินิจในการหักเงินจากบัญชี เงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ เพื่อทารายการต่างๆ ตามใบสมัครฯ และข้อตกลงฯ
ฉบับนี้ หรือกรณีที่รา้ นค้าจะต้องคืนเงินและ/หรือชดใช้และ/หรือชาระหนี้ ให้แก่ธนาคารตามใบสมัครฯ และข้อตกลงฯ ฉบับนี้ ร้านค้า/เจ้าของ
บัญชียินยอมให้เป็ นสิทธิของธนาคารที่จะกันเงินฝากหรือระงับการเบิกถอนและหักเงิน จากบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ และ/หรือบัญชี
เงินฝากที่รา้ นค้าให้ไว้เป็ นหลักประกัน และ/หรือบัญชีอื่นใดที่รา้ นค้า/เจ้าของบัญชีมีอยู่กบั ธนาคาร และ/หรือเงินจานวนหนึ่ งจานวนใดที่
แสดงว่าร้านค้า/เจ้าของบัญชีเป็ นเจ้าของหรือเป็ นเจ้าหนี้ ธนาคาร เพื่อชาระหนี้ ดังกล่าวพร้อมทั้งดอกเบี้ ยทั้งหมด (หากมี) ได้ทนั ที
ในกรณีที่ปรากฏว่าเงินในบัญชีเงินฝากทุกประเภท และ/หรือ จานวนหนึ่ งจานวนใดดังกล่าวของร้านค้า/เจ้าของบัญชีไม่มีให้หกั หรือ
มีแต่ไม่พอให้หกั ชาระหนี้ ได้ครบถ้วน ร้านค้าตกลงจะชาระหนี้ ที่คา้ งชาระดังกล่าว คืนให้แก่ธนาคาร ทั้งนี้ หากร้านค้า/เจ้าของบัญชีมีบญ
ั ชี
ประเภทบัญชีกระแสรายวันและมีวงเงินกูเ้ บิกเงินเกินบัญชีเดินสะพัดอยู่ ร้านค้า/เจ้าของบัญชีตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินในวงเงินกูเ้ บิก
เงินเกินบัญชีเพื่อชาระหนี้ ตามที่กล่าวข้างต้นได้ทุกประการ และร้านค้า/เจ้าของบัญชียินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหกั เงินต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
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ได้เกินกว่าวงเงินกูเ้ บิกเงินเกินบัญชีได้ดว้ ย โดยให้ถือว่าเงินส่วนที่เกินกว่าวงเงินกูเ้ บิกเงินเกินบัญชีน้ั น เป็ นหนี้ กูเ้ บิกเงินเกินบัญชี และ
ร้านค้า/เจ้าของบัญชี ยินยอมผูกพันรับผิดชอบชาระคืน ตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กาหนดไว้ในสัญญากูเ้ บิกเงินเกินบัญชี ที่ทาให้ไว้กับ
ธนาคารทุกประการ
ในกรณีที่รา้ นค้า/เจ้าของบัญชีมีบัญชีกระแสรายวัน แต่ไม่มีวงเงินกูเ้ บิกเงินเกินบัญชี และมีเงินในบัญชีไม่พอหัก ร้านค้า/เจ้าของ
บัญชีตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหกั เงินจากบัญชีกระแสรายวันเพื่อชาระหนี้ ตามที่กล่าวข้างต้นได้ทุกประการ และร้านค้า/เจ้าของบัญชี
ยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหกั เงินต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นได้เกินจานวนที่มีอยู่ในบัญชีได้ โดยให้ถือว่าจานวนเงินที่ปรากฏเป็ นยอดหนี้ หรือเป็ น
ยอดหนี้ เพิ่มขึ้ นในบัญชีกระแสรายวันดังกล่าวเป็ นเงินที่รา้ นค้า/เจ้าของบัญชีได้กเู ้ บิกเงินเกินบัญชีไปจากธนาคาร และร้านค้า/เจ้าของบัญชี
ตกลงชดใช้เงินจานวนดังกล่าวให้แก่ธนาคาร ตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กาหนดไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีกระแสรายวัน ที่ทาให้ไว้กบั ธนาคารทุก
ประการ
1.32 ในกรณี ที่ ร า้ นค้าแจ้งการเปลี่ ย นแปลงบัญชี เ งินฝากที่ ระบุ ในใบสมัค รฯ ไม่ว่ า เมื่อใดและด้ว ยเหตุ ประการใดก็ ตาม ให้ค วามใน
ข้อตกลงฯ ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้สาหรับบัญชีเงินฝากที่ได้เปลี่ยนแปลงทุกประการ
1.33 ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถหักเงินจากบัญชี เงินฝากของร้านค้า/เจ้าของบัญชีเพื่อให้ธนาคารดาเนิ นการตามวิธีการแห่งข้อตกลงฯ
ฉบับนี้ และ/หรือเพื่อชาระหนี้ และ/หรือความรับผิดชอบของร้านค้า ตามข้อตกลงฯ ฉบับนี้ ได้ ร้านค้าจะไม่สามารถใช้บริการในครั้งนั้นๆ ได้
1.34 ร้านค้าตกลงยินยอมว่า การให้บริการและดาเนิ นการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนช่องทางการให้บริการต่างๆ ภายใต้ขอ้ ตกลงฯ ฉบับนี้ ที่
ธนาคารจัดท าขึ้ นเป็ นการอานวยความสะดวกให้กับร้า นค้า ความรับผิ ดตามธุ รกรรมที่เ กี่ยวข้อง ร้า นค้าและธนาคารแต่ล ะฝ่ ายต้อง
รับผิดชอบต่ออีกฝ่ ายในความเสียหายที่เกิดขึ้ นจากการที่ฝ่ายตนกระทาโดยผิดพลาดหรือประมาทเลินเล่อ หรือปฏิบตั ิผิดข้อตกลง หรือการ
กระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่ออีกฝ่ ายหนึ่ งในความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุด วิสัย หรือด้วยเหตุอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนื อ
อานาจควบคุมสัง่ การของฝ่ ายตน
1.35 ร้านค้ายอมรับว่า กรณีเกิดรายการชาระค่าสินค้า/บริการหรือรายการโอนเงินผ่านการให้บริการต่างๆ ภายใต้ขอ้ ตกลงฯ ฉบับนี้ อันมี
สาเหตุเครื่องมือโอนเงินสูญหาย หรือถูกโจรกรรม ร้านค้ายอมรับผิดตามจานวนเงินที่ชาระ/โอนนั้น ที่เกิดก่อนธนาคารจะดาเนิ นการอายัด
หรือระงับการใช้เครื่องมือโอนเงิน หรือดาเนิ นการอายัดหรือระงับการชาระค่าสินค้า/บริการหรือการโอนเงินที่มีขอ้ ตกลงล่วงหน้า แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่ได้กาหนด
1.36 ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูล
1.36.1 ร้านค้า/เจ้าของบัญชีตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวม และใช้ขอ้ มูลของร้านค้า/เจ้าของบัญชีที่ให้ไว้หรือมีอยู่กบั ธนาคาร
หรือที่ธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ข้อมูลเกี่ยวกับบัญ ชีเงินฝาก สินเชื่อ ธุ รกรรมต่างๆ เชื้ อชาติ
เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ และ
ข้อมูลอื่นใดตามที่หน่ วยงานหรือคณะกรรมการที่มีอานาจตามกฎหมายประกาศกาหนด (ซึ่งต่อไปนี้ หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวม
เรียกว่า “ข้อมูล”) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร การพิจารณาเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อเสนอพิเศษ
ต่างๆให้แก่รา้ นค้า การปฏิบัติตามกฎหมาย การที่ธนาคารจ้างหรือมอบหมายบุคคลอื่นดาเนิ นการแทน ไม่ว่างานเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม หรืองานอื่นใด รวมทั้งเพื่อการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์รา้ นค้าและการ
ให้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอันชอบด้วยกฎหมายของธนาคาร
1.36.2 ร้านค้า/เจ้าของบัญชีตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย พันธมิตรทาง
ธุรกิจ ผูใ้ ห้บริการภายนอก ผูป้ ระมวลผลข้อมูล ผูส้ นใจจะเข้ารับโอนสิทธิ ผูร้ บั โอนสิทธิ ผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย หน่ วยงาน/องค์กร/บุคคล
ใดๆ ที่มีสญ
ั ญาอยู่กบั ธนาคาร หรือที่อยู่ภายใต้ขอ้ สัญญาที่ธนาคารได้ทาไว้ โดยมีวตั ถุประสงค์ตามที่กล่าวข้างต้น และยินยอมให้ผรู้ ับข้อมูล
จากธนาคารดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ต่อธนาคาร (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูล
ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพิจารณาเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อเสนอพิเศษต่างๆของผูร้ บั ข้อมูลจากธนาคาร)
1.36.3 ร้านค้า/เจ้าของบัญชียินยอมให้ธนาคารส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศได้
1.36.4 หากธนาคารประสงค์ที่จะขอเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลของร้านค้า/เจ้าของบัญชีเพิ่มเติม ร้านค้า/เจ้าของบัญชีตกลง
จะให้ขอ้ มูลกับธนาคารตามที่ธนาคารร้องขอ และการให้ขอ้ มูลที่เพิ่มเติมในภายหลังนี้ อยู่ภายใต้ขอ้ กาหนดนี้
1.36.5 ร้านค้า/เจ้าของบัญชีสามารถติดต่อธนาคารผ่าน K-BIZ Contact Center หมายเลข 02-888-8822 ตลอด 24 ชัว่ โมง
1.37 ร้านค้ารับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้อมูล รายละเอียดใดๆ ที่ปรากฏ และ/หรือ ที่ได้มีการจัดส่งมาให้ธนาคาร ไม่ว่าจะส่งมาในรูปแบบ
ใดและไม่ว่าจะส่งด้วยตัวร้านค้าเองหรือบุคคลที่รา้ นค้ามอบหมาย เป็ นข้อมูลของร้านค้าที่มีความครบถ้วน ถูกต้องแท้จริง และเป็ นปั จจุบั น
และเป็ นข้อมูลที่ธนาคารสามารถนามาใช้ในการให้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนี้ และนามาปรับปรุงข้อมูลในระบบของธนาคารให้เป็ น
ปั จจุบนั ได้ โดยร้านค้ามีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการขอใช้บริการ และการทาธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการตาม
ข้อตกลงฯ ฉบับ นี้ โดยธนาคารไม่มีห น้า ที่จ ะต้องตรวจสอบความครบถ้ว น ถูกต้องแท้จ ริ ง และเป็ นปั จ จุ บัน ของเอกสาร ข้อมูล และ
รายละเอียดต่างๆ ดังกล่าว ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายใดๆ เนื่ องจากเอกสาร ข้อมูล หรือรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน ถูกต้องแท้จริง
และเป็ นปั จจุบนั หรือร้านค้าไม่มีสิทธิหรือไม่มคี วามสามารถตามกฎหมายในการขอใช้บริการ และการทาธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนี้ ร้านค้าตกลงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเพียงฝ่ ายเดียว
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1.38 เว้นแต่ธนาคารจะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ในกรณีที่รา้ นค้าพบข้อผิดพลาดใดๆ จากการดาเนิ นการ หรือในกรณีที่มีเหตุที่ตอ้ งระงับ
การดาเนิ นการภายใต้การให้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนี้ เป็ นการชัว่ คราว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือในกรณีการยกเลิกการระงับการ
ดาเนิ นการดังกล่าว ร้านค้าสามารถติดต่อธนาคารได้ที่ K-BIZ Contact Center หมายเลข 02-888-8822 ตลอด 24 ชัว่ โมง เมื่อร้านค้า
ดาเนิ นการต่างๆ ตามกระบวนการที่ธนาคารกาหนดครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ธนาคารตกลงดาเนิ นการระงับการดาเนิ นการให้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ธนาคารได้แจ้งแก่รา้ นค้านั้น โดยร้านค้ายังคงเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดาเนิ นการ และรายการธุรกรรมที่ได้เกิดขึ้ นก่อนครบ
กาหนดระยะเวลาที่ธนาคารจะมีการระงับการดาเนิ นการตามที่ได้รับแจ้งดังกล่าว ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเพิกเฉยต่อคาร้องขอ
ใดๆ ที่ขดั ต่อข้อกาหนด/หลักเกณฑ์ของธนาคาร ทางราชการ และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย
1.39 ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการหักเงินจาก และ/หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
ร้านค้า/เจ้าของบัญชีตกลงยินยอมให้ธนาคารมีอานาจแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้ นนั้นให้ถูกต้องได้ตามความเป็ นจริง รวมทั้งตกลงยินยอม
ให้ธนาคารดาเนิ นการหักเงินจาก และ/หรือโอนเงินเข้า บัญชีเงินฝากของร้านค้า/เจ้าของบัญชี เพื่อเป็ นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้ นได้
ทันที โดยมิจาต้องแจ้งให้รา้ นค้า/เจ้าของบัญชีทราบล่วงหน้า
1.40 ในกรณีที่มีความผิดพลาดในการหักเงิน และ/หรือโอนเงิน หากความผิดพลาดดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้ นเนื่ องจากธนาคาร ร้านค้า /
เจ้าของบัญชีตกลงจะดาเนิ นการเรียกร้องเงินจานวนดังกล่าวจาก หรือคืนเงินให้แก่ คู่พิพาทของร้านค้าโดยตรง โดยร้านค้า/เจ้าของบัญชีขอ
สละสิทธิในการเรียกร้องให้ธนาคารหัก หรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของคู่พิพาทคืนให้แก่รา้ นค้า/เจ้าของบัญชี และขอสละสิทธิในการ
เรียกร้องหรือฟ้ องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินจานวนดังกล่าว อีกทั้งร้านค้า/เจ้าของบัญชีขอรับรองว่าจะไม่กระทาการใดๆ อันมีผลให้ธนาคาร
ต้องเข้ามีส่ว นร่ วมใดๆ ในข้อพิพาทระหว่ างร้า นค้า /เจ้า ของบัญชี กับ คู่พิพาท และหากร้านค้า /เจ้าของบัญชีมีขอ้ ต่อสู้ และ/หรือสิท ธิ
เรียกร้องใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกันเองกับคู่พิพาทดังกล่าวเป็ นอีกส่วนหนึ่ งต่างหาก
1.41 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดอันทาให้ธนาคารไม่สามารถดาเนิ นการให้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนี้ ได้ ร้านค้าตกลงให้
ธนาคารพิจารณาให้บริการ หรือดาเนิ นการตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การให้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนี้ ได้ โดยร้านค้าตกลงยินยอมที่จะ
ให้ความร่วมมือแก่ธนาคารอย่างเต็มที่และทุกวิถีทางในการปรับปรุงวิธีการให้บริการของธนาคารเพื่อความสะดวกของร้านค้าในการใช้
บริการต่างๆ ตามข้อตกลงฯ ฉบับนี้
1.42 ร้านค้าตกลงยินยอมให้ตวั แทนของธนาคาร และ/หรือบริษัทบัตรเครดิต และ/หรือผูใ้ ห้บริการเงินโอน และ/หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet
และ/หรือผูใ้ ห้บริการเครื่องมือการชาระเงิน และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือผูต้ รวจสอบ และ/หรือหน่ วยงานผูม้ ีอานาจควบคุม
หรือกากับดูแลธนาคาร เข้าทาการตรวจสอบการดาเนิ นงาน ระบบการควบคุมภายในต่างๆ ของร้านค้า รวมทั้งการเรียกดูข ้อมูลที่เกี่ยวกับ
การใช้บริการรับชาระค่าสินค้า/บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนี้ ตามที่มีการร้องขอ
1.43 ร้านค้าตกลงว่า ถ้าร้านค้าย้ายสถานที่ทาการ หรือเปลี่ยนแปลงชื่อประกอบกิจการหรือเลิกกิจการ ร้านค้าจะแจ้งให้ธนาคารทราบ
ทันที และในกรณีที่รา้ นค้าได้ขยายสาขาของร้านค้าออกไปอีก และประสงค์จะขอให้เพิ่มสาขาของร้านค้าให้เป็ นสถานที่รับชาระค่าสินค้า/
บริการด้วยเครื่องมือการชาระเงิน ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ และได้รบั อนุ มตั ิจากธนาคารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน
1.44 ในกรณีที่ (1) ธนาคารได้ออกหรือร่วมออก บริการและ/หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนี้ และ/หรือ
เครื่องมือการชาระเงิน และ/หรืออุปกรณ์หรือช่องทางรับชาระเงินอื่นๆ อีก และ/หรือ (2) ธนาคารรับชาระค่าสินค้า/บริการด้วยเครื่องมือ
การชาระเงินอื่น ไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไร ภายหลังจากที่ทาข้อตกลงฯ ฉบับนี้ แล้ว และ/หรือ (3) ธนาคารแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อกาหนด
และเงื่อนไขการให้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนี้ และ/หรือข้อกาหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการ และ/หรือข้อกาหนดและเงื่อนไข
ของโครงการ และ/หรือข้อกาหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับชาระค่าสินค้า/บริการด้วยเครื่องมือการชาระเงิน และ/หรืออุปกรณ์หรือ
ช่องทางรับชาระเงิน และ/หรือคู่มือต่างๆ (หากมี) ที่เป็ นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ทาให้รา้ นค้าเสียประโยชน์ ธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบ
พร้อมด้วยข้อกาหนดและเงื่อนไข และคู่มือ (หากมี) ที่เปลี่ยนแปลงนั้ น ถ้าร้านค้าได้ใช้บริการ และ/หรือได้ยอมรับการดาเนิ นการตาม
โครงการ และ/หรือยอมรับชาระค่าสินค้า/บริการด้วยเครื่องมือการชาระเงิน และ/หรือใช้อุปกรณ์หรือช่องทางรับชาระเงินดังกล่าว ตาม
หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนดแล้ว ร้านค้าตกลงให้ขอ้ ตกลงฯ ฉบับนี้ และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า รวมทั้ง
ข้อกาหนดและเงื่อนไขการให้บริการ และ/หรือเงื่อนไขของโครงการ และ/หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับเครื่องมือการชาระเงิน และ/หรือ
อุปกรณ์หรือช่องทางรับชาระเงิน และคู่มือการรับเครื่องมือการชาระเงินและ/หรืออุปกรณ์หรือช่องทางรับชาระเงินนั้นๆ (หากมี) มีผลใช้
บังคับกับบริการ และ/หรือโครงการ และ/หรือเครื่องมือการชาระเงินและ/หรือการใช้อุปกรณ์หรือช่องทางรับชาระเงินดังกล่าวนั้นด้วยทุก
ประการ โดยร้านค้าไม่จาเป็ นต้องทาความตกลงกับธนาคารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอีกแต่อย่างใด
1.45 ร้านค้าตกลงยินยอมว่ า ธนาคารมีสิ ทธิ โอนสิ ทธิ และ/หรื อประโยชน์ และ/หรื อหน้าที่ ไม่ว่ าทั้งหมดหรื อเพียงบางส่ วนที่ มีอยู่ตาม
ข้อตกลงฯ ฉบับนี้ ให้แก่บุคคล และ/หรือสถาบันการเงินใดๆ ก็ได้ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร โดยไม่จาต้องได้รับความยินยอมจาก
ร้านค้าแต่อย่างใดทั้งสิ้ น แต่รา้ นค้าจะโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหน้าที่ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่มีอยู่ตามข้อตกลงฯ ฉบับนี้
ให้แก่บุคคล และ/หรือสถาบันการเงินใดๆ ไม่ได้โดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รบั ความยินยอมจากธนาคารล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
1.46 การล่าช้า หรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของธนาคารตามกฎหมายหรือตามเงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนคู่มือ ระเบียบ และบันทึกเสียงของ
ธนาคารในระบบโทรศัพท์ ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิ หรือให้ความยินยอมในการดาเนิ นการใดๆ แก่รา้ นค้าแต่ประการใด
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1.47 ร้านค้าจะต้องให้ความสะดวกและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบรายละเอียดการชาระเงินเมื่อได้รับการร้องขอจากผูช้ าระเงิน และ/หรือ
ธนาคาร และหากมีขอ้ สงสัยใดๆ เพิ่มเติมให้ผชู้ าระเงินติดต่อธนาคารที่ K-BIZ Contact Center หมายเลข 02-888-8822 ตลอด 24 ชัว่ โมง
1.48 บรรดาหนังสือ จดหมาย คาบอกกล่าว ข้อกาหนดและเงื่อนไข ข้อมูลใดๆ ที่ธนาคารได้ส่งให้รา้ นค้า ไม่ว่าจะโดยส่งเองหรือส่งทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ที่ระบุในใบสมัครฯ หรือส่งเป็ น Email ไปยัง Email Address ที่ระบุในใบสมัครฯ หรือส่ง
Short Message Service (SMS) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ระบุในใบสมัครฯ หรือผ่านบริการ/ช่องทางตามที่รา้ นค้าตกลงไว้กบั
ธนาคาร (ซึ่งต่อไปนี้ หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกที่อยู่ Email Address หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการ/ช่องทาง
ดังกล่าวว่า “ช่องทางรับข้อมูล”) ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่รา้ นค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ โดยไม่ตอ้ งคานึ งถึงว่าจะมีผรู้ ับไว้หรือไม่ และแม้ว่าส่งให้
ไม่ได้เพราะช่องทางรับข้อมูลถูกย้ายหรือถูกเปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรื้ อถอน โดยร้านค้าไม่ได้แจ้งการย้าย การเปลี่ยนแปลง หรือการรื้ อถอน
นั้นให้ธนาคารทราบก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาช่องทางรับข้อมูลไม่พบก็ดี ให้ถือว่าร้านค้าได้รบั และทราบหนังสือ จดหมาย คาบอกกล่าว
หรือข้อมูลดังกล่าวแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ หากมีการย้าย การเปลี่ยนแปลง หรือการรื้ อถอนช่องทางรับข้อมูล ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคาร
ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันที
1.49 กรณีรา้ นค้ารายเก่าที่เคยสมัครใช้บริการการเป็ นร้านค้ากับธนาคารแล้ว ร้านค้าและเจ้าของบัญชีตกลงว่า ในกรณีที่ขอ้ ตกลงฯ ฉบับนี้
ไม่ได้ระบุรายละเอียดเรื่องใดไว้เป็ นการเฉพาะ ให้ใช้บงั คับตามข้อตกลงฉบับเดิมที่รา้ นค้าและเจ้าของบัญชีได้เคยจัดทาใว้แก่ธนาคาร (ซึ่ง
ต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ข้อตกลงฉบับเดิม”) ในกรณีที่ขอ้ ตกลงฯ ฉบับนี้ ระบุรายละเอียดในเรื่องใดไว้เป็ นการเฉพาะ หรือขัด หรือแย้งกับ
หรือไม่ตรงกับข้อตกลงฉบับเดิม ให้ใช้บงั คับตามข้อตกลงฯ ฉบับนี้ แต่หากมีความไม่ชดั เจนระหว่างข้อตกลงฯ ฉบับนี้ กับข้อตกลงฉบับเดิม
ร้านค้าตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยของธนาคารทุกประการ
1.50 ในกรณีที่ขอ้ ตกลงเฉพาะ ไม่ได้ระบุรายละเอียดในเรื่องใดไว้เป็ นการเฉพาะ ให้ใช้บงั คับตามข้อตกลงทัว่ ไป ในกรณีที่ขอ้ ตกลงเฉพาะ
ดังกล่าวระบุรายละเอียดในเรื่องใดไว้เป็ นการเฉพาะ หรือขัด หรือแย้งกับ หรือไม่ตรงกับ ข้อตกลงทัว่ ไป ให้ใช้บังคับตามข้อตกลงเฉพาะ
แต่หากมีความไม่ชดั เจนระหว่างข้อตกลงทัว่ ไปกับข้อตกลงเฉพาะ ร้านค้าตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยของธนาคารทุกประการ
1.51 ถ้าในเวลาใดก็ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการภายใต้ขอ้ ตกลงฯ ฉบับนี้ กลายเป็ นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์
หรือใช้บงั คับมิได้ในประการใด ๆ ให้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เหลือ (แล้วแต่กรณี) ยังคงชอบด้วยกฎหมาย สมบูรณ์ และใช้บงั คับได้
ตามกฎหมาย และไม่เสียไปเพราะความเป็ นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บงั คับมิได้ของข้อกาหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนั้น
1.52 ข้อตกลงฯ ฉบับนี้ ให้ใช้บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็ นศาลที่มีเขตอานาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้ น
ตามข้อตกลงฯ ฉบับนี้
1.53 ข้อตกลงฯ ฉบับนี้ ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของใบสมัครฯ ด้วย
ข้อ 2. ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้จา่ ย/ค่าปรับ/ภาษี อากร
2.1 ร้านค้าตกลงชาระค่าธรรมเนี ยม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ (หากมี) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้ ตามที่ธนาคารกาหนดและแจ้ง
ให้รา้ นค้าทราบ ทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ และที่ธนาคารจะกาหนดขึ้ นใหม่หรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้าตามที่ธนาคารเห็นสมควรทุกประการ
ทั้งนี้ ร้านค้ารับทราบและตกลงว่าเป็ นสิทธิและดุลยพินิจโดยลาพังของธนาคารที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนี ยม /ค่าบริการ/
ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ และ/หรือวิธีการคานวณ ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบ หรือปิ ด
ประกาศไว้ ณ ที่ท าการสาขา หรือเว็บไซต์ของธนาคาร เป็ นคราวๆ ไป โดยให้ถื อเป็ นส่ว นหนึ่ งของข้อตกลงฯ ฉบับ นี้ ด้ว ย เว้นแต่การ
เปลี่ยนแปลงนั้น ทาให้รา้ นค้าได้รับประโยชน์ ธนาคารไม่จาเป็ นต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด และถือว่าร้านค้าตกลงยินยอม
ด้วยทุกประการ
2.2 ภาษีอากร ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนี ยมใดๆ อันจะพึงมีตามกฎหมาย ร้านค้ายินยอมรับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียว
2.3 กรณีที่รา้ นค้าไม่ชาระค่าธรรมเนี ยม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภาษี อากร/ฤชาธรรมเนี ยม (หากมี) ตามที่กาหนดในข้อตกลงฯ
ฉบับนี้ ร้านค้าตกลงยอมรับว่าร้านค้ามีภาระหนี้ ค้างชาระกับธนาคารตามจานวนเงินดังกล่าว ซึ่งเป็ นหนี้ ที่ถึงกาหนดชาระโดยพลัน โดย
ร้านค้าตกลงชาระหนี้ ดังกล่าวคืนให้แก่ธนาคาร พร้อมด้วยดอกเบี้ ยในอัตราดอกเบี้ ยผิดนัดจนกว่าจะชาระให้ธนาคารครบถ้วน
ข้อ 3. การหักภาษี ณ ที่จา่ ย
ในกรณีรา้ นค้าจดทะเบียนประกอบธุรกิจเป็ นนิ ติบุคคลในการชาระค่าธรรมเนี ยมที่ธนาคารเรียกเก็บ ร้านค้าตกลงมอบอานาจให้
ธนาคารเป็ นผูด้ าเนิ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของค่าธรรมเนี ยมแทนร้านค้า ตั้งแต่รายการรับชาระเงินรายการแรกที่รา้ นค้านามาเรียกเก็บ
กับธนาคาร รวมทั้งให้ธนาคารออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมทั้ง
ยื่นรายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายแทนร้านค้าด้วย
หากต่อไปในภายหน้า ร้านค้าได้ขยายกิจการเปิ ดสาขาหลายแห่งภายใต้เจ้าของผูป้ ระกอบการเดียวกัน ซึ่งร้านค้าได้แจ้งให้ธนาคาร
ทราบ และธนาคารได้ออกรหัสร้านค้าแยกหมายเลขเป็ นแห่งๆ ให้กบั ร้านค้า ร้านค้าตกลงให้การมอบอานาจให้ธนาคาร เป็ นผูด้ าเนิ นการ
หักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กล่าวข้างต้นมีผลบังคับใช้เป็ นหนังสือยินยอมให้ธนาคารเป็ นผูด้ าเนิ นการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทน สาขาต่างๆ ของ
ร้านค้านั้นด้วย โดยร้านค้าไม่จาเป็ นต้องทาเอกสารและ/หรือหลักฐานใดๆ ให้กบั ธนาคารอีกทั้งสิ้ น
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ในกรณีที่รา้ นค้าแจ้งขอยกเลิกการเป็ นร้านค้ากับธนาคาร หรือธนาคารแจ้งขอยกเลิกการเป็ นร้านค้า ไม่ว่าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งจะขอ
ยกเลิกและไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ให้ถือว่าเป็ นการยกเลิกความยินยอมของร้านค้าที่ให้ธนาคารเป็ นผูด้ าเนิ นการหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่ายแทน
ร้านค้าด้วย
ข้อ 4. การเปลี่ยนแปลง/ระงับ/ยกเลิกการให้บริการ
4.1 ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการภายใต้ขอ้ ตกลงฯ ฉบับนี้ ได้ตามแต่ธนาคารจะ
เห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบเป็ นคราวๆ โดยให้ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่ งของข้อตกลงฯ ฉบับนี้ ด้วย
4.2 ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกการให้บริการภายใต้ขอ้ ตกลงฯ ฉบับนี้ ได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
หรือเฉพาะแต่รา้ นค้ารายใดรายหนึ่ ง หรือเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้ ร้านค้าตกลง
ยินยอมให้เป็ นดุลยพินิจของธนาคารในการพิจารณาระงับ และ/หรือเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกการให้บริการภายใต้ขอ้ ตกลงฯ ฉบับนี้
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทนั ทีตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยร้านค้าตกลงยอมรับว่า ธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่
เกิดจากการดาเนิ นการตามข้อนี้ (หากมี)
4.2.1 ข้อมูล รายละเอียด คารับรอง หรือคายืนยันใดๆ ที่รา้ นค้าให้ไว้ ไม่เป็ นความจริง ไม่ถูกต้อง หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดใน
สาระสาคัญ
4.2.2 ในกรณีที่รา้ นค้ามียอดรับ ชาระค่าสินค้า/บริการรายเดือนเท่ากับวงเงินยอดขายแล้ว และ/หรือมีรายการรับชาระค่าสินค้า/
บริการผิดปกติ
4.2.3 หากปรากฏข้อเท็ จจริ งที่ธนาคารเชื่อได้ว่า ข้อมูล และ/หรือรายละเอียดต่า งๆ ที่รา้ นค้า/เจ้าของบัญชีแจ้งแก่ธนาคารให้
ดาเนิ นการ หรือการให้บริการรับชาระค่าสินค้า/บริการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ไม่เป็ นคุณเกิดขึ้ น หรืออาจกระทบต่อสิทธิของ
ธนาคารหรื อบุคคลอื่น หรื อมีความเสี่ย งว่า ร้า นค้า อาจมีวัตถุ ประสงค์อันมิช อบตามกฎหมาย หรื ออาจขัดต่ อความสงบเรี ยบร้อยหรื อ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจทาให้ธนาคารปฏิบตั ิผิ ดกฎหมาย และ/หรือกฎข้อบังคับ และ/หรือคาสัง่ ใดๆ และ/หรือคาขอความ
ร่วมมือใดๆ และกฎหรือคาสัง่ ใดๆ ของบริษัทบัตรเครดิต ผูใ้ ห้บริการเงินโอน ผูใ้ ห้บริการ e-wallet และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย
และ/หรือผูต้ รวจสอบ และ/หรือหน่ วยงานผูม้ ีอานาจควบคุมหรือกากับดูแลธนาคาร
4.2.4 ร้านค้า/เจ้าของบัญชีปฏิบตั ิผิดข้อตกลงฯ ฉบับนี้ ไม่ว่าข้อหนึ่ งข้อใด ซึ่งรวมถึงการไม่ชาระค่าธรรมเนี ยม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/
ค่าปรับ/ภาษีอากร (หากมี) ที่เกิดขึ้ นด้วย
4.2.5 ร้านค้ามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้ นหรืออาจจะเกิดขึ้ นอันทาให้ธนาคารเห็นว่าจะมีผลกระทบต่อการดาเนิ นกิจการหรือความสามารถ
ในการชาระหนี้ ของร้านค้า เช่น มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ติดลบ หรือร้านค้าผิดนัดชาระหนี้ กับธนาคาร หรือเจ้าหนี้ รายอื่น หรือร้านค้าถูกฟ้ องร้อง
ในคดีแพ่งหรือคดีลม้ ละลาย หรือมีการดาเนิ นการเพื่อขอฟื้ นฟูกิจการต่อศาลตามกฎหมายล้มละลาย หรือถูกดาเนิ นคดีอาญา หรือเป็ น
บุคคลที่ท างราชการหรือหน่ วยงานของรัฐมีคาสัง่ ให้ยึด/อายัดทรัพย์สิ น หรือเสี ยชี วิต (กรณี บุค คลธรรมดา) หรือร้า นค้า เลิ กกิจการ
ถูกเพิกถอนทะเบียน หรือถูกระงับไม่ให้ดาเนิ นธุรกิจ หรือมีการชาระบัญชี
4.2.6 ธนาคารไม่สามารถหักเงิน เพื่อคืนเงินและ/หรือชดใช้และ/หรือชาระหนี้ ให้แก่ธนาคาร และ/หรือเพื่อให้ธนาคารให้บริการตาม
ข้อตกลงฯ ฉบับนี้ ได้
4.2.7 ธนาคารต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสัง่ และ/หรือการขอความร่วมมือของศาล หรือผูม้ ีอานาจตาม
กฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่ วยงานที่กากับดูแลธนาคาร
4.3 หากร้านค้าประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการภายใต้ขอ้ ตกลงฯ ฉบับนี้ ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ผ่าน K-BIZ Contact Center 02-888-8822 ตลอด 24 ชัว่ โมงหรือช่องทางอื่นๆ ที่ธนาคารกาหนด และดาเนิ นการ
ต่างๆ ตามกระบวนการของธนาคาร โดยร้านค้าจะต้องส่งคาขอโอนยอดเงินรวมจากการรับ ชาระค่า สินค้า /บริ การที่ คงเหลือทั้งหมด
(หากมี) เพื่อให้ธนาคารโอนเงินจ านวนดังกล่า วเข้า บัญชีเ งินฝากที่ร ะบุในใบสมัครฯ หรือ ที่ผูกกับบริการภายใต้ขอ้ ตกลงฯ ฉบับ นี้ ให้
เรียบร้อยก่อน ทั้งนี้ ธนาคารจะดาเนิ นการยกเลิกการใช้บริการ ตามความประสงค์ของร้านค้าโดยเร็ว โดยการยกเลิกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อ
ธนาคารแจ้งให้รา้ นค้าทราบ
4.4 กรณีที่ขอ้ ตกลงฯ ฉบับนี้ สิ้ นสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ไม่เป็ นการยกเลิกภาระหน้าที่ใดๆ ซึ่งร้านค้ายังปฏิบตั ิไม่ครบถ้วนตามข้อผูกพัน
แห่งข้อตกลงฯ ฉบับนี้ จนกว่าร้านค้าจะปฏิบตั ิภาระหน้าที่ดงั กล่าว จนครบถ้วนแล้ว
4.5 กรณีรา้ นค้าสิ้ นสภาพการเป็ นร้านค้ากับธนาคาร ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ธนาคารมีสิทธิที่จะแจ้งให้กบั ธนาคารพาณิชย์อื่น และ/หรือ
บริษัทหรือสถาบันผูอ้ อกบัตรเครดิต และ/หรือผูใ้ ห้บริการเงินโอน และ/หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet และ/หรือผูใ้ ห้บริการเครื่องมือการชาระ
เงิน ทราบได้ทุกประการ
4.6 ในกรณีที่ขอ้ ตกลงฯ ฉบับนี้ สิ้ นสุดลงไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ร้านค้าจะต้องส่งเครื่องรับบัตร เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆ รวมทั้ง
SALES SLIP และ/หรือเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง คืนให้แก่ธนาคารในสภาพสมบูรณ์ในวันที่ขอ้ ตกลงฯ ฉบับนี้ สิ้ นสุดลง โดยร้านค้า
ตกลงยินยอมและจะอานวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของธนาคาร และ/หรือบุคคลที่ธนาคารว่าจ้าง เพื่อเข้าไปดาเนิ นการถอด
เครื่องรับบัตรออกไปจากสถานที่ทาการของร้านค้าได้ทุกเวลา
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ทั้งนี้ หากร้านค้าไม่สามารถส่งคืนเครื่องรับบัตรในสภาพสมบูรณ์ให้แก่ธนาคารได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม หรือภายใน 60 วัน นับแต่
วันที่ขอ้ ตกลงฯ ฉบับนี้ สิ้ นสุดลง ธนาคารตรวจสภาพเครื่องรับบัตรที่ธนาคารได้รับคืนแล้วพบว่าอยู่ในสภาพชารุดเสียหาย (ซึ่งธนาคารไม่
เห็นประจักษ์ในขณะดาเนิ นการถอดถอนหรือได้รบั คืน) ซึ่งความชารุดเสียหายเช่นว่านี้ เกิดขึ้ นจากการใช้งานผิดปกติวิสัยของร้านค้า และ/
หรือเกิดขึ้ นเพราะความผิดของร้านค้าเอง ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ร้านค้าตกลงยินยอมชดใช้ค่าซ่อมแซม ค่าชดเชย ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ
ให้แก่ธนาคารทันทีที่ธนาคารเรียกร้อง โดยร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินประกันค่าเครื่องรับบัตรเพื่อชดเชยได้ทันที และเมื่อพ้น
ระยะเวลา 60 วันดังกล่าวแล้ว ธนาคารจะคืนเงินประกันค่าเครื่องรับบัตรส่วนที่เหลือ (หากมี) ให้แก่รา้ นค้า

ข้อตกลงเฉพาะ
ข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริการอุปกรณ์และช่องทางรับชาระเงิน
ข้อ 1. การให้บริการอุปกรณ์รบั ชาระเงิน
1.1 ในกรณีที่รา้ นค้ามีความประสงค์ที่จะให้ธนาคารดาเนิ นการติดตั้ง เครื่องรับบัตรให้กบั ร้านค้าเพื่อใช้รับบัตรเครดิต และ/หรือเงินโอน
โดยใช้รหัสชาระเงิน และ/หรือ e-wallet และ/หรือเครื่องมือการชาระเงินอื่นๆ เมื่อร้านค้าได้รบั การติดตั้งเครื่องรับบัตรแล้ว ร้านค้าจะต้อง
รับผิดชอบเครื่องรับบัตร และตกลงจะปฏิบตั ิตามคู่มือ การใช้งานเครื่องรับบัตรในทันทีนับตั้งแต่วนั ที่รา้ นค้าลงนามรับมอบเครื่องรับบัตร
จากบริษัทผูจ้ าหน่ ายเครื่องรับบัตรที่ได้ไปดาเนิ นการติดตั้งให้กบั ร้านค้า
1.2 เมื่อร้านค้าได้รบั มอบเครื่องรับบัตรที่ธนาคารติดตั้งให้กบั ร้านค้าตามหลักฐานที่รา้ นค้าลงนามรับมอบเครื่องรับบัตรจากธนาคารหรือ
บริษัทผูจ้ าหน่ ายเครื่องรับบัตรที่ได้ไปดาเนิ นการติดตั้งให้กบั ร้านค้า ซึ่งบริษัทผูจ้ าหน่ ายเครื่องจะส่งใบรับอุปกรณ์ที่รา้ นค้าลงนามแล้วส่งให้
ธนาคารไว้เป็ นหลักฐาน ร้านค้าตกลงว่า
1.2.1 เครื่องรับบัตรเป็ นกรรมสิทธิ์ของธนาคารแต่เพียงผูเ้ ดียว
1.2.2 ในกรณีที่รา้ นค้าได้รบั การติดตั้งเครื่องรับบัตรชนิ ดใช้กบั ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ร้านค้ามีหน้าที่จะต้องเป็ นผูต้ ิดตั้ง SIM CARD
หมายเลขโทรศัพท์กบั เครื่องรับบัตรที่ธนาคารติดตั้งให้ และร้านค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่า SIM CARD และค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่
เกิดขึ้ นในแต่ละรอบบิลเอง ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะคิดค่าเช่าการใช้เครื่องรับบัตร ชนิ ดใช้กบั ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ตามหลักเกณฑ์ที่
ธนาคารกาหนด โดยธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบล่วงหน้า
1.2.3 ร้านค้าจะนาเครื่องรับบัตรไปใช้นอกบริเวณร้านค้า หรือมอบหมาย หรือโอนไปให้ผอู้ ื่นใช้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจาก
ธนาคารเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือจะนาไปใช้นอกบริเวณร้านค้าได้ ในกรณีที่เครื่องรับบัตรเป็ นชนิ ดที่ใช้กบั ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามที่
กล่าวในข้อ 1.2.2
1.2.4 ร้านค้าจะต้องใช้ความระมัดระวังและรับผิดชอบในการเก็บรักษาเครื่องรับบัตรไว้ให้ปลอดภัยและใช้สอยเหมือนกับที่วิญญูชนจะ
พึงสงวนและ/หรือใช้สอยทรัพย์สินของตนเอง และต้องคืนให้ธนาคารทันที โดยมิอิดเอื้ อนเมื่อเลิกใช้ไม่ว่ากรณี ใดๆ ในสภาพที่สมบูรณ์
พร้อมใช้งานได้
1.2.5 ร้านค้าขอรับรองว่า ตลอดระยะเวลาที่รา้ นค้าครอบครองเครื่องรับบัตรแทนธนาคารตามวัตถุประสงค์แห่งข้อตกลงฯ ฉบับนี้
ร้านค้าจะไม่นาเครื่องรับบัตรไปขาย จาหน่ าย จ่ายโอน วางเป็ นประกัน หรือ กระทาด้วยประการใดๆ อันมี ลักษณะเดียวกัน อันเป็ นเหตุให้
เกิดภาระติดพันหรือบุริมสิทธิใดๆ ขึ้ นกับเครื่องรับบัตรดังกล่าว
1.2.6 ในกรณีที่เครื่องรับบัตรเกิดชารุดเสียหาย สูญหาย และ/หรือบุบสลาย และ/หรือถูกทาลาย อันเนื่ องมาจากความประมาท
เลินเล่อของร้านค้าเอง และ/หรือไม่ว่าด้วยเหตุอื่นใดก็ตาม ร้านค้าตกลงยินยอมชดใช้ หรือยินยอมให้ธนาคารหักเงินประกันค่าเครื่องรับ
บัตร มาเป็ นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมให้เครื่องรับบัตรอยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ดังเดิม และ/หรือจัดหาเครื่องรับบัตรเครื่องใหม่ โดย
ยินยอมให้ธนาคารเป็ นผูด้ าเนิ นการจัดหา และว่าจ้างผูช้ านาญการมาดาเนิ นการซ่อมแซมและ/หรือติดตั้งเครื่องรับบัตรเครื่องใหม่ดงั กล่าว
ทั้งนี้ ในกรณีที่ธนาคารหักเงินประกันค่าเครื่องรับบัตร มาเป็ นค่าใช้จ่ายตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ร้านค้าตกลงว่าธนาคารจะ
ติดตั้งเครื่องรับบัตรที่ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว หรือติ ดตั้งเครื่องรับบัตรเครื่องใหม่ (กรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้) ให้แก่รา้ นค้าก็ต่อเมื่อ
ร้านค้าได้ดาเนิ นการให้จานวนเงินประกันค่าเครื่องรับบัตรที่ลดลงเนื่ องจากการดาเนิ นการของธนาคารข้างต้น กลับเป็ นเท่าเดิมเต็มตาม
จานวน
1.2.7 ร้า นค้า ให้สัญญาว่ า จะบารุ งรักษาให้เ ครื่ องรับบัตรอยู่ในสภาพที่ พร้อมใช้งานได้ตลอด โดยร้า นค้า ยินดี รับผิ ดชอบบรรดา
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการบารุงรักษาเองทั้งสิ้ น
1.2.8 ร้านค้าจะไม่เคลื่อนย้ายจุดที่ติดตั้งเครื่องรับบัตรไปจากตาแหน่ งที่ติดตั้งไว้เดิมโดยพละการ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
ธนาคาร หรือเป็ นเครื่องรับบัตรชนิ ดใช้กบั ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่กล่าวใน ข้อ 1.2.2 ของข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริการอุปกรณ์และ
ช่องทางรับชาระเงิน
1.3 การจัดทา SALES SLIP
1.3.1 กรณีรบั ชาระผ่านเครื่อง EDC เมื่อผูช้ าระเงินซื้ อสินค้า/บริการ ร้านค้าจะต้องทา SALES SLIP จานวน 2 ชุด ดังนี้
หน้า 10 จาก 24
Version: 15 พฤษภาคม 2562

1.3.1.1 SALES SLIP ฉบับที่ 1 (MERCHANT COPY) ชนิ ดกระดาษม้วน หรือกระดาษต่อเนื่ อง ให้ผชู้ าระเงินลงลายมือชื่อ ทั้งนี้
ร้านค้าจะต้องเก็บเอกสาร SALES SLIP ฉบับจริงที่มีลายมือชื่อผูช้ าระเงินนั้น พร้อมกับใบสรุปยอดจากเครื่อง EDC ไว้ไม่น้อยกว่า 18 เดือน
และหากผูช้ าระเงินปฏิเสธว่าไม่ได้ซื้อสินค้า/บริการจากร้านค้า ร้านค้าจะต้องหาหลักฐาน SALES SLIP มายืนยันการใช้ชาระค่าสินค้า/
บริการของผูช้ าระเงินรายนั้นๆ ในกรณีที่รา้ นค้าทา SALES SLIP ที่เก็บไว้สญ
ู หาย หรือไม่สามารถค้นหา SALES SLIP ให้กบั ธนาคารตามที่
ร้องขอ ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้ นทั้งสิ้ น
1.3.1.2 SALES SLIP ฉบับที่ 2 (CUSTOMER COPY) ส่งมอบให้กบั ผูช้ าระเงิน
1.3.2 กรณีรบั ชาระผ่านเครื่องอ่านรหัสชาระเงิน (ยกเว้นกรณีรบั ชาระผ่านเครื่องอ่านรหัสชาระเงินที่ติดตั้งกับเครื่อง Mini EDC) เมื่อผู้
ชาระเงินซื้ อสินค้า/บริการ ร้านค้าไม่จาเป็ นต้องจัดทา SALES SLIP ให้แก่ผชู้ าระเงินลงลายมือชื่อตนเองเป็ นหลักฐานการชาระค่าสินค้า/
บริการ โดยร้านค้าจะต้องเก็บเอกสาร SALES SLIP (MERCHANT COPY) ชนิ ดกระดาษม้วน หรือกระดาษต่อเนื่ อง พร้อมกับใบสรุปยอดจาก
เครื่อง EDC ไว้ไม่น้อยกว่า 18 เดือน และหากผูช้ าระเงินปฏิเสธว่าไม่ได้ซื้อสินค้า/บริการจากร้านค้า ร้านค้าจะต้องหาหลักฐาน SALES
SLIP มายืนยันการใช้ชาระค่าสินค้า/บริการของผูช้ าระเงินรายนั้นๆ ในกรณีที่รา้ นค้าทา SALES SLIP ที่เก็บไว้สูญหาย หรือไม่สามารถ
ค้นหา SALES SLIP ให้กบั ธนาคารตามที่รอ้ งขอ ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้ นทั้งสิ้ น
1.3.3 กรณีรับชาระผ่านอุปกรณ์เครื่องรับบัตร mPOS และกรณีรับชาระผ่านเครื่องอ่านรหัส ชาระเงินที่ติดตั้งกับเครื่อง Mini EDC
ร้านค้าตกลงว่า เมื่อผูช้ าระเงินซื้ อสินค้า/บริการ ร้านค้าไม่จาเป็ นต้องจัดทา SALES SLIP ให้ผชู้ าระเงินลงลายมือชื่อตนเองเป็ นหลักฐาน
การชาระค่าสินค้า/บริการ แต่รา้ นค้าจะดาเนิ นการให้ผชู้ าระเงินลงลายมือชื่อบนหน้าจอโทรศัพท์เคลื่ อนที่ หรือแท็ บเล็ต หรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์เครื่องรับบัตร mPOS หรือลงลายมือชื่อบนหน้าจอเครื่อง Mini EDC หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ (แล้วแต่กรณี)
โดยร้านค้าจะต้องจัดส่งรายการชาระค่าสินค้า/บริการ ผ่านทาง Email หรือ SMS ให้แก่ผชู้ าระเงิน เมื่อมีการทารายการชาระค่าสินค้า/
บริการในแต่ละครั้ง เพื่อเป็ นเอกสารหลักฐานในการชาระค่าสินค้า/บริการโดยให้ถือว่าการจัดทาเอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ดงั กล่าวเป็ น
การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ.2544 และ/หรือตามกฎหมายอื่นใด
ที่เกี่ยวข้อง
1.3.4 กรณีรับชาระผ่านช่องทาง K PLUS shopร้านค้าตกลงว่า เมื่อ ผูช้ าระเงินซื้ อสินค้า/บริการ ร้านค้าไม่จาเป็ นต้องจัดท า
SALES SLIP ให้แก่ผชู้ าระเงินลงลายมือชื่อตนเองเป็ นหลักฐานการชาระค่าสินค้า/บริการ
1.4 ร้านค้าจะต้องส่งคาขอโอนยอดเงินการรับบัตรเครดิต และ/หรือเงินโอนโดยใช้รหัสชาระเงิน และ/หรือ e-wallet และ/หรือเครื่องมือ
การชาระเงินอื่นๆ ผ่านเครื่องรับบัตรเข้าบัญชีกบั ธนาคารภายในเวลา Cut-off time ที่กาหนดในตาราง “Settlement” ในกรณีที่รา้ นค้า
ไม่ได้ส่งคาขอโอนรายการเข้าบัญชีภายในระยะเวลาที่กาหนด ธนาคารมีสิทธิที่จะไม่นาเงินเข้าบัญชีให้กบั ร้านค้า โดยหากเป็ นการรับชาระ
ด้วยบัตรเครดิต ธนาคารจะทาการส่งเรียกเก็บแทน หรือถ้าหากธนาคารยินยอมดาเนิ นการให้ แต่ถา้ ภายหลังรายการดังกล่าวไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินจากผูช้ าระเงิน และ/หรือธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหรือสถาบันผูอ้ อกบัตรเครดิต ร้านค้ายินยอมคืนเงินเป็ นจานวนเท่ากับที่
ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บได้น้ันให้กบั ธนาคาร พร้อมทั้งดอกเบี้ ยในอัตราดอกเบี้ ยผิดนัด นับแต่วนั ที่ธนาคารจ่ายเงินให้แก่รา้ นค้า หรื อ
นาเข้าบัญชีให้รา้ นค้า จนกว่าจะชาระให้ธนาคารครบถ้วน
ข้อ 2. การให้บริการช่องทางรับชาระเงิน
2.1 ในกรณีที่รา้ นค้ามีความประสงค์ที่จะใช้บริการ K PLUS shopหรือชื่ออื่นที่ธนาคารพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารเห็นสมควร (ซึ่ง
ต่อไปนี้ จะเรียกว่า “บริการ K PLUS shop”) ของธนาคาร ร้านค้าตกลงดังนี้
2.1.1 ร้านค้าสามารถใช้บริการ K PLUS shopผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ในเครือข่ายที่ธนาคาร
รองรับให้สามารถเชื่อมต่อกับบริการนี้ ได้
2.1.2 ร้านค้าที่เป็ นบุคคลธรรมดา จะต้องดาเนิ นการสมัครใช้บริการ และตกลงยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ K PLUS
shopตามช่องทางและวิธีการที่ธนาคารกาหนด โดยการสมัครใช้บริการจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อร้านค้าสร้างข้อมูลร้านค้าในบริการ K PLUS
shopครบถ้วน ทั้งนี้ หากข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ K PLUS shopดังกล่าว ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงฯ ฉบับนี้ ให้ใช้บังคั บตาม
ข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ K PLUS shopดังกล่าว
2.1.3 ร้านค้าที่เป็ นนิ ติบุคคล จะต้องดาเนิ นการสมัครใช้บริการและเข้าใช้บริการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
2.1.3.1 เมื่อยื่นใบสมัครฯ แล้ว ร้านค้า จะต้องดาเนิ นการสร้างข้อมูลร้านค้า ผ่านบริการ K PLUS shopโดยร้านค้าต้องกรอก
ข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามขั้นตอนที่ธนาคารกาหนด และเมื่อร้านค้าได้รับอนุ มัติให้ใช้บริการแล้ว ธนาคารจะส่งรหัสผ่าน เช่น
Password หรือ PIN เป็ นต้น ไปยังช่องทางรับข้อมูลที่ธนาคารกาหนด โดยในการเข้าสู่ระบบครั้งแรก ระบบจะทาการบังคับให้มีการเปลี่ยน
รหัสผ่านโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ การสมัครใช้บริการจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อร้านค้าสร้างข้อมูลร้านค้าครบถ้วนตามที่ธนาคารกาหนดในบริการ
K PLUS shop
2.1.3.2 ร้านค้าสามารถสร้างบัญชีพนักงานร้านค้าได้ตามจานวนที่ธนาคารกาหนด โดยบัญชีพนักงานร้านค้าสามารถทา
รายการรับชาระค่าสินค้า/บริการ และดูขอ้ มูลการชาระเงินและข้อมูลการทารายการได้เท่านั้น
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2.1.3.3 ร้านค้ายอมรับว่า การตั้งค่ารูปภาพในโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือแท็บเล็ ต และ/หรืออุปกรณ์อิเล็ กทรอนิ กส์ ของ
ร้านค้าให้แสดงผลในส่วนของข้อมูลส่วนตัวของร้านค้า และในส่วนของพื้ นหลังหน้าจอการทางาน ตลอดจนการแสดงรูปภาพต่างๆ ที่รา้ นค้า
กาหนดและเลือกภาพที่ใช้แสดงด้วยตัวร้านค้าเอง ร้านค้าตกลงว่าภาพที่แสดงผลในโทรศัพท์เคลื่อนที่และ/หรือแท็บเล็ต และ/หรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ ไม่มีลกั ษณะ หรือก่อให้เกิดภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตามตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
2.1.3.3.1 รูปภาพที่มีลิขสิทธิ์ของผูอ้ ื่น
2.1.3.3.2 รูปภาพที่ไม่ได้รบั ความยินยอมจากบุคคลในภาพ หรือภาพส่วนบุคคล
2.1.3.3.3 รูปภาพที่ก่อให้เกิดความแตกแยก หรือมีประเด็นทางการเมือง
2.1.3.3.4 รูปภาพที่ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม หรือยัว่ ยวน ลามกอนาจาร
2.1.3.3.5 รูปภาพดารานั กแสดง นั กดนตรี บุคคลผูม้ ีชื่อเสียง หรือนั กกีฬา ทั้งนี้ เว้นแต่เป็ นบุคคลที่ทางานให้กับ
โปรแกรม Co-branding ที่ได้รบั อนุ ญาตแล้ว
2.1.3.3.6 รูปภาพที่ขดั ต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือทางวัฒนธรรมหรือศาสนา
2.1.3.3.7 รูปภาพที่เกี่ยวข้องการการพนัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทและบุหรี่
2.1.3.3.8 เครื่องหมายสัญลักษณ์ประเทศ พระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ และ
พระราชินีหรือ ราชวงศ์
2.1.3.3.9 เครื่องหมายของหน่ วยราชการต่างๆ
ทั้งนี้ ร้านค้าตกลงว่า ข้อมูล รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือเครื่องหมายใดๆ ที่
เลือกเข้ามาในบริการ K PLUS shopนี้ ร้านค้าเป็ นเจ้าของและ/หรือเจ้าของลิขสิ ทธิ์ และ/หรือมีสิทธิโดยชอบในการนาสิ่งดังกล่าวเข้าสู่
บริการ K PLUS shop หากร้านค้านาข้อมูล รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือเครื่องหมายใดๆ ของบุคคล
อื่นมาโดยไม่ได้รับอนุ ญาตหรือโดยผิดกฎหมาย ร้า นค้าตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้ นทั้งหมด โดยธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ใดๆ ในการกระทาผิดดังกล่าว และหากธนาคารได้รบั ความเสียหายใดๆ ร้านค้าตกลงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้ นให้แก่ธนาคารจนครบถ้วน
2.1.3.4 ร้านค้าสามารถรับชาระค่าสินค้า/บริการแต่ละรายการได้ไม่เกิน 50,000 บาท เท่านั้น
2.1.3.5 ร้านค้าจะต้องส่งคาขอโอนยอดเงินการรับชาระค่าสินค้า/บริการ ตามเงื่อนไขที่ระบุในตาราง “Settlement”
2.1.3.6 ร้านค้าสามารถกาหนดค่าในเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่และ/หรือแท็บเล็ ต และ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ให้ยินยอม
เปิ ดเผยพิกดั ในการใช้บริการ เพื่อประโยชน์ของร้านค้าในด้านความปลอดภัย
2.1.3.7 ร้านค้ายินยอมชาระค่าธรรมเนี ยมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ ตจากการใช้บริก ารนี้ นอกเหนื อจากการใช้บริการตามปกติ
(Air Time) โดยกรณีที่เป็ นโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือแท็บเล็ตและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ แบบจ่ายรายเดือน (Post-paid) ร้านค้า
สามารถตรวจสอบยอดค่าธรรมเนี ยมได้จากใบแจ้งหนี้ (Statement) ของผูใ้ ห้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนกรณีโทรศัพท์เคลื่อนที่
และ/หรือแท็บเล็ตและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์แบบเติมเงิน (Pre-paid) ร้านค้าสามารถตรวจสอบยอดค่าธรรมเนี ยมได้จากผูใ้ ห้บริการ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
2.1.3.8 เมื่อร้านค้าเข้าใช้บริการ K PLUS shop นี้ และธนาคารตรวจพบว่า โทรศัพท์เคลื่อนที่และ/หรือแท็บเล็ตและ/หรือ
อุปกรณ์อิเล็ กทรอนิ กส์ของร้านค้า มีความเสี่ ยงที่จ ะเกิดความเสีย หายอันเนื่ องมาจากการดัดแปลง แก้ไข หรือเกิดจากระบบเครื อข่า ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่และ/หรือแท็บเล็ตและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ และ/หรือเหตุอื่นใด เช่น การ Jailbreak (“Jailbreak” หมายถึง การ
แก้ไขระบบ หรือ ส่วนของระบบปฏิบัติการ iOS ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือแท็บเล็ตและ/หรืออุปกรณ์อิเล็ กทรอนิ กส์ที่ทาให้มีการ
เปลี่ยนแปลงสิทธิในการใช้งานของผูใ้ ช้โดยไม่ได้รับอนุ ญาตจากผูผ้ ลิต/เจ้าของระบบปฏิบตั ิ การ) หรือ Root (“Root” หมายถึง การแก้ไข
ระบบ หรือ ส่วนของระบบปฏิบัติการ Android ของโทรศัพท์เคลื่อนที่และ/หรือแท็บเล็ ตและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ที่ทาให้มีการ
เปลี่ยนแปลงสิทธิในการใช้งานของผูใ้ ช้โดยไม่ได้รับอนุ ญาตจากผูผ้ ลิต/เจ้าของระบบปฏิบตั ิการ) เป็ นต้น ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคาร
ระงับการให้บริการต่างๆ ภายใต้บริการ K PLUS shop นี้ ได้เป็ นการชัว่ คราวทันที โดยธนาคารไม่ตอ้ งแจ้งให้รา้ นค้าทราบล่วงหน้า ทั้งนี้
เพื่อป้องกันความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้ นกับร้านค้า และร้านค้ายอมรับว่า การดาเนิ นการดังกล่าวของธนาคารเป็ นการ กระทาเพื่อความ
ปลอดภัย และคุม้ ครองประโยชน์ของร้านค้า และธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ของร้านค้า (หากมี)
2.1.3.9 ร้านค้าจะได้รบั หลักฐานการทารายการชาระค่าสินค้า/บริการ และ/หรือข้อมูลการโอนเงิน ผ่านทางบริการ K PLUS shop
2.1.3.10 กรณีรา้ นค้าสมัครขอใช้บริการจัดส่ง (Service Delivery) ผ่านบริการ K PLUS shop ร้านค้าตกลงยินยอมและปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
2.1.3.10.1 ร้านค้าตกลงยินยอมว่า ธนาคารเป็ นเพียงช่องทางในการจัดส่ง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้า/
บริการให้แก่ผใู้ ห้บริการจัดหาผูข้ นส่ง และ/หรือผูข้ นส่ง (ซึ่งต่อไปนี้ จะรวมเรียกว่า “ผูข้ นส่ง”) เท่านั้น โดยธนาคารไม่ได้เป็ นผูข้ นส่งสินค้า/
บริการให้แก่ผชู้ าระเงินแต่อย่างใด และร้านค้าตกลงยินยอมว่า เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า/บริการ รวมทั้งอัตราค่าบริการและวิธีการชาระ
ค่าบริการจัดส่งสินค้า/บริการ เป็ นไปตามที่ผขู้ นส่งกาหนด ทั้งนี้ ร้านค้าจะต้องศึกษาเงื่อนไขการจัดส่งสินค้า/บริการได้จากเว็บไซต์และ/
หรือช่องทางอื่นๆ ที่ผขู้ นส่งกาหนด
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2.1.3.10.2 ร้านค้าจะต้องแจ้งข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ตามที่ธนาคารกาหนด ผ่านบริการ K PLUS shop ซึ่ง
รวมถึ ง (แต่ ไ ม่จ ากัด เพีย ง) ประเภทและราคาของสิ น ค้า /บริ การที่ จ ะจัดส่ ง ชื่ อ-ที่ อยู่แ ละรายละเอีย ดของผูช้ าระเงิ น ชื่ อ -ที่ อยู่แ ละ
รายละเอียดของร้านค้า โดยร้า นค้า ตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูล และรายละเอียดดังกล่ าวให้แ ก่ ผูข้ นส่ ง เพื่อใช้ส าหรับการ
ดาเนิ นการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้า/บริการ ซึ่งรวมถึงการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี ให้แก่รา้ นค้า ทั้งนี้ เมื่อร้านค้าได้
แจ้งยืนยันข้อมูลและรายละเอียดดังกล่าวผ่านบริการ K PLUS shop แล้ว หากร้านค้ามีความประสงค์จะแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
และรายละเอียดใดๆ ร้านค้าจะต้องติดต่อไปยังผูข้ นส่งโดยตรง ร้านค้าไม่สามารถดาเนิ นการผ่านบริการ K PLUS shop หรือธนาคารได้
2.1.3.10.3 หากผูข้ นส่งไม่สามารถจัดส่งสินค้า/บริการไปยังผูช้ าระเงินได้ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กบั ร้านค้า หรือ
ในกรณีที่รา้ นค้ามีขอ้ โต้แย้งเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า/บริการของผูข้ นส่ง ร้านค้าตกลงจะดาเนิ นการตรวจสอบกับผูข้ นส่งเองโดยตรง โดย
ร้านค้าขอรับรองว่าจะไม่กระทาการใดๆ อันมีผลให้ธนาคารต้องเข้า ไปมีส่วนร่วมใดๆ ในข้อพิพาทระหว่างร้านค้ากับผูข้ นส่ง และ/หรือ
บุคคลภายนอก และหากร้านค้ามีขอ้ ต่อสู้ และ/หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกันเองกับผูข้ นส่ง และ/หรือบุคคลภายนอก เป็ นอีก
ส่วนหนึ่ งต่างหาก
2.1.3.10.4 กรณีรา้ นค้าสมัครบริการชาระเงินผ่านการหักบัญชีอัตโนมัติ (Online Direct Debit) ตามขั้นตอนที่
ธนาคารกาหนด ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารดาเนิ นการหักเงินจากบัญชีเงินฝากตามที่รา้ นค้าระบุในบริการรับชาระเงินผ่านการหักบัญชี
อัตโนมัติ (Online Direct Debit) เพื่อชาระค่าบริการจัดส่งสินค้า/บริการ ให้แก่ผขู้ นส่งตามคาสัง่ ที่รา้ นค้าส่งผ่านบริการ K PLUS shop
2.1.3.11 การประชาสัมพันธ์ และ/หรือการจัดรายการส่งเสริมการขาย
2.1.3.11.1 วิธีการประชาสัมพันธ์ และ/หรือจัดรายการส่งเสริมการขาย
(1) ร้านค้าสามารถประชาสัมพันธ์และ/หรือจัดรายการส่งเสริมการขายสินค้า/บริการของร้านค้า ซึ่ ง
รวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) การสะสมคะแนน การสะสมแสตมป์ โดยระบุขอ้ ความประชาสัมพันธ์/เงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายในบริการ
K PLUS shop ได้ทุกเมื่อด้วยตนเองตามขั้นตอนที่ธนาคารกาหนด
(2) กรณี การประชาสัมพันธ์ และ/หรื อจัดรายการส่ งเสริ มการขายสิ นค้า/บริ การของร้า นค้า ผ่ า น
แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิ กส์ต่างๆ ของธนาคารตามที่ธนาคารกาหนด ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) บริการ K PLUS (K PLUS Market) ร้านค้า
ตกลงยินยอมให้ธนาคารใช้และเปิ ดเผยข้อมูล และ/หรือรายละเอียดใดๆ ที่ถูกส่งมาให้แก่ธนาคาร ไม่ว่าจะถูกส่งมาในรูปแบบใดและไม่ว่าจะถูก
ส่งด้วยตัวร้านค้าเองหรือบุคคลที่รา้ นค้ามอบหมายก็ตาม ให้แก่ผใู้ ช้บริการแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิ กส์ของธนาคาร ตามที่ธนาคารเห็นสมควร
ทั้งนี้ รายการสินค้า/บริการ และเงื่อนไขการประชาสัมพันธ์ และ/หรือการนาเสนอเป็ นไปตามที่ธนาคารเห็นชอบ และ/หรือตามที่ได้รับอนุ ญาต
จากธนาคารแห่งประเทศไทย
2.1.3.11.2 การแก้ไข/เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ได้ประชาสัมพันธ์ และ/หรือจัดรายการส่งเสริมการขาย
(1) กรณีที่รา้ นค้าประสงค์จะแก้ไข/เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ได้ประชาสัมพันธ์ และ/หรือจัดรายการส่งเสริม
การขายที่รา้ นค้าเป็ นผูร้ ะบุในบริการ K PLUS shop ร้านค้าสามารถดาเนิ นการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อด้วยตนเอง ทั้งนี้ การแก้ไข/
เปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องไม่มีผลให้สิทธิประโยชน์ที่ผชู้ าระเงินจะได้รับลดลง เช่น การปรับลดระยะเวลาส่งเสริมการขาย/ส่วนลด การกาหนดเพิ่ม
จานวนคะแนน/แสตมป์ สาหรับการแลกของรางวัลในแต่ละครั้ง อย่างไรก็ดี หากร้านค้าประสงค์จะแก้ไข/เปลี่ยนแปลงของรายการส่งเสริมการ
ขายที่มีผลให้สิทธิประโยชน์ที่ผชู้ าระเงินจะได้รบั ลดลง ร้านค้าจะต้องแจ้งยกเลิกรายการส่งเสริมการขายรายการนั้น
(2) กรณีที่รา้ นค้าประสงค์จะแก้ไข/เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ได้ประชาสัมพันธ์ และ/หรือจัดรายการส่งเสริม
การขาย ผ่านแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิ กส์ของธนาคาร ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน เพื่อให้ธนาคารดาเนิ นการ
พิจารณาตรวจสอบ และ/หรือแก้ไข/เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
(3) หากผูช้ าระเงินท ารายการชาระค่ าสิ นค้า/บริ การส าเร็ จเรี ยบร้อยก่อนที่ ร า้ นค้าหรื อธนาคารได้
ดาเนิ นการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่รา้ นค้าได้ประชาสัมพันธ์ และ/หรือจัดรายการส่งเสริมการขายเสร็จสิ้ นสมบูรณ์ ร้านค้ามีหน้าที่จดั ส่ง
สินค้าไปยังผูช้ าระเงิน และ/หรือให้บริการแก่ผชู้ าระเงิน ตามเงื่อนไขที่ได้ประชาสัมพันธ์และ/หรือจัดรายการส่งเสริมการขายไว้เดิม
2.1.3.12 กรณีที่รา้ นค้าประสงค์จะยกเลิกรายการส่งเสริมการขายแต่ละรายการก่อนครบกาหนด หรือยกเลิกกรณีที่ไม่ได้กาหนด
ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายไว้ ร้านค้าสามารถดาเนิ นการในบริการ K PLUS shop ได้ทุกเมื่อด้วยตนเอง ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
2.2 ในกรณีที่รา้ นค้ามีความประสงค์ที่จะใช้บริการช่องทางรับชาระเงินอื่น ร้านค้าตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ธนาคาร
จะแจ้งให้รา้ นค้าทราบต่อไป
2.3 ร้านค้ารับทราบและตกลงยินยอมว่า การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ K PLUS shop ภายใต้ขอ้ ตกลงฯ ฉบับ นี้
ธนาคารจะดาเนิ นการผ่านบริการ K PLUS shop ซึ่งการตกลงยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ K PLUS shop ที่เปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ร้านค้าจะต้องดาเนิ นการผ่านเครื่องมือการโอนเงิน
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ข้อตกลงเกี่ยวกับการรับชาระด้วยบัตรเครดิต
1. เมื่อผูช้ าระเงินแสดงบัตรเครดิตเพื่อชาระค่าสินค้า/บริการ ร้านค้าจะต้องตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของบัตรเครดิตตามคู่มือร้านค้า
รับบัตรเครดิต และวิธีการรับบัตรเครดิตตามคู่มือการใช้เครื่องอุปกรณ์การรับบัตรเครดิตที่ธนาคารมอบให้กบั ร้านค้า
2. ในกรณีที่รา้ นค้ายินยอมให้ผชู้ าระเงินคืนสินค้า ยกเลิกการใช้บริการ หรือร้านค้าลดราคาสินค้า/บริการให้ในภายหลัง ร้านค้าตกลงจะไม่
คืนเป็ นเงินสด เช็ ค และ/หรื อตราสารหนี้ อื่น แก่ ผูช้ าระเงิน แต่ร า้ นค้า ตกลงจะท าหนั งสื อแจ้งคื นตามแบบฟอร์ม ที่กาหนด (CREDIT
VOUCHER) ส่งให้แก่ธนาคาร และร้านค้า/เจ้าของบัญชียินยอมคืนเงินจานวนดังกล่าว ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงิน และ/หรือนาเงินเข้าบัญชี
เงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ ให้รา้ นค้าแล้วนั้ นให้แก่ธนาคารเพื่อคืนเข้าบัญชีของผูช้ าระเงินได้ ทั้งนี้ ร้านค้าตกลงว่า ธนาคารไม่ตอ้ งคืน
ค่าธรรมเนี ยมที่ธนาคารเรียกเก็บจากร้านค้าไว้แล้วแต่ประการใด
ในกรณีที่รา้ นค้าไม่ตอ้ งการรับคืนสิน ค้าที่ ผชู้ าระเงินซื้ อ หรือตกลงสัง่ ซื้ อแล้ว ให้เขียนคาว่า “NO REFUND” (ไม่รับคืนสินค้า) หรือ
ข้อความที่มีความหมายอย่างเดียวกันลงในใบเสร็ จรับเงินให้ชัดเจนทุกแผ่น และแจ้งธนาคารเพื่อดาเนิ นการตั้งค่าในเครื่อง EDC หรือ
อุปกรณ์เครื่องรับบัตร mPOS
3. ในการรับชาระค่าสินค้า/บริการผ่านเครื่อง EDC หรืออุปกรณ์เครื่องรับบัตร mPOS ร้านค้าจะต้องรับบัตรเครดิตที่มี CHIP ปรากฏบน
หน้าบัตรเครดิตเท่านั้น
4. ร้านค้าจะต้องรับบัตรเครดิตผ่านเครื่อง EDC หรืออุปกรณ์เครื่องรับบัตร mPOS ที่ธนาคารได้ติดตั้งให้กบั ร้านค้าเท่านั้ น ห้ามรับบัตรผ่าน
เครื่องรูดบัตร (IMPRINTER) โดยเด็ดขาด
5. ร้านค้าตกลงจะรับบัตรเครดิต ซึ่งมีลกั ษณะตามที่ธนาคารได้แจ้งให้รา้ นค้าทราบเป็ นคราวๆ ที่ยงั ไม่หมดอายุทุกใบ
6. ร้านค้าจะต้องไม่รับบัตรเครดิตที่ไม่มีลายมือชื่อ ผูช้ าระเงินปรากฏอยู่ดา้ นหลังของบัตรเครดิต และในการรับชาระค่าสินค้า /บริการทุก
ครั้ง ร้านค้าจะต้องเปรียบเทียบลายมือชื่อบน SALES SLIP กับลายมือชื่อที่ปรากฏในบัตรเครดิตว่าเป็ นลายมือชื่อของบุคคลเดียวกัน
7. ร้านค้าจะต้องติดต่อธนาคารทันที และตกลงที่จะปฏิบตั ิต่อ ผูช้ าระเงินตามวิธีการที่ธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบต่อไป ก่อนที่จะขาย
สินค้า/บริการให้แก่ผชู้ าระเงิน ในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือพบเห็นบัตรที่มีลกั ษณะหนึ่ งลักษณะใด ดังต่อไปนี้
7.1 ไม่มีลายมือชื่อผูช้ าระเงินปรากฏอยู่ดา้ นหลังของบัตรเครดิต
7.2 บัตรเครดิตปรากฏให้เห็นรอยแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแปลง ตัวเลข หรือลายมือชื่อผูช้ าระเงิน หรือข้อความใดๆ
8. กรณีการรับบัตรเครดิตของ UnionPay และ/หรือ บัตรเครดิตของ TPN
8.1 ร้านค้าจะต้องไม่รบั บัตรเครดิตของ UnionPay และ/หรือ บัตรเครดิตของ TPN ในรูปแบบคาสัง่ ที่เป็ นคาสัง่ ทางไปรษณีย์ หรือส่งมา
ทางโทรสาร (รูปแบบ MAIL ORDER หรือ FAX ORDER)
8.2 ทุกครั้งที่รา้ นค้ารับบัตรเครดิตของ UnionPay และ/หรือ บัตรเครดิตของ TPN ร้านค้าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดบนหน้าบัตร
วันหมดอายุ โดยมีข้นั ตอนการตรวจสอบตามคู่มือการรับบัตรที่ธนาคารกาหนด และร้านค้าจะต้องให้ ผชู้ าระเงินที่ชาระค่าสินค้า/บริการ
ด้วยบัตรเครดิตของ UnionPay และ/หรือผูช้ าระเงินที่ชาระค่าสินค้า/บริการด้วยบัตรเครดิต ของ TPN กดรหัสประจาบัตร 4 หรือ 6 หลัก
(แล้วแต่กรณี) ลงบนเครื่อง EDC หรืออุปกรณ์เครื่องรับบัตร mPOS และให้ผชู้ าระเงินลงลายมือชื่อใน SALES SLIP ที่เครื่อง EDC หรือ
อุปกรณ์เครื่องรับบัตร mPOS ได้อนุ มตั ิรายการ โดยจะต้องตรวจสอบเปรียบเทียบลายมือชื่อนั้นกับลายมือชื่อที่ปรากฏในบัตรเครดิตว่าเป็ น
ลายมือชื่อของบุคคลเดียวกัน
9. ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตาม SALES SLIP ได้เนื่ องจากเหตุดังต่อไปนี้ ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารปฏิเสธการ
จ่ายเงิน หรือนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ หรือในกรณีที่ธนาคารจ่ายเงินให้แก่รา้ นค้าหรือนาเงินเข้าบัญชี เงินฝากดังกล่าวไป
ก่อนแล้ว ร้านค้าตกลงจะคืนเงินเท่ากับจานวนเงินที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้น้ันให้กบั ธนาคาร พร้อมทั้ งยินยอมเสียดอกเบี้ ยใน
อัตราดอกเบี้ ยผิดนัด นับตั้งแต่วนั ที่ธนาคารจ่ายเงินให้แก่รา้ นค้า หรือนาเงินเข้าบัญชี เงินฝากดังกล่าวจนกว่าจะชาระให้ธนาคารเสร็จสิ้ น
9.1 ร้านค้ารับบัตรเครดิตที่มี CHIP แล้ว ต่อมาภายหลังปรากฏว่า บัตรเครดิตที่มี CHIP นั้นเป็ นบัตรปลอม
9.2 กรณีธนาคารได้รบั SALES SLIP แล้ว เห็นว่ามีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการใช้และ/หรือความสมบูรณ์ของบัตรเครดิต หรือด้วยเหตุใดๆ ก็
ตาม และ/หรือต่อมาได้ตรวจพบว่ามีการใช้บตั รเครดิตโดยทุจริต หรือมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการใช้ และ/หรือความสมบูรณ์ของบัตรเครดิต
9.3 ผูร้ บั ปลายทางไม่ได้รบั สินค้าและร้านค้าไม่มีใบตอบรับมายืนยัน หรือผูร้ บั ปลายทางไม่ได้รบั สินค้าไม่ว่าด้วยเหตุประการใดก็ตาม
9.4 ร้านค้าไม่สามารถจัดหาหรือส่งสินค้า/บริการ และ/หรือสินค้า/บริการที่จัดหาหรือส่งเป็ นสินค้าด้อยคุณภาพ ไม่เป็ นไปตาม
ข้อตกลงซื้ อขายสินค้าระหว่างร้านค้าและผูช้ าระเงิน อันเป็ นเหตุให้ผชู้ าระเงินปฏิเสธที่จะรับสินค้า/บริการ และต้องการยกเลิกข้อตกลงซื้ อ
สินค้า/บริการดังกล่าว
9.5 เหตุอื่นใดที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตาม SALES SLIP ได้ หรือเหตุอื่นใดที่ธนาคารจะต้องคืนเงินให้แก่ผชู้ าระเงิน
10. ร้านค้าจะต้องไม่จดั เก็บข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิต วันที่บตั รหมดอายุของบัตรเครดิต และรหัส CVV ของผูช้ าระเงิน ไม่ว่าในรูปแบบ
ใดๆ และร้านค้าจะต้องระมัดระวังเก็บรักษาข้อมูลอื่นๆ ของผูช้ าระเงินจากการรับชาระสินค้า/บริการของร้านค้าไว้ในที่ปลอดภัย ซึ่งผูท้ ุจริต
ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทบัตรเครดิตหรือผูช้ าระเงินได้ตรวจพบและเรียกให้ธนาคารชดใช้ค่าปรับและ/หรือ
ค่าเสียหายใดๆ ร้านค้ายินยอมรับผิดชดใช้ค่าปรับและ/หรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้ นแทนธนาคารทั้งสิ้ นทุกจานวน
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11. ในกรณีรา้ นค้ามีความประสงค์เก็บข้อมูลบัตรเครดิตของผูช้ าระเงิน ร้านค้าจะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารก่อน และจะต้องมี
รูปแบบการจัดเก็บเป็ นไปตามมาตรฐานที่ ธนาคารและบริษัทบัตรเครดิตได้กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด หากร้านค้าปฏิบตั ิไม่ถูกต้องอันเป็ น
เหตุให้ธนาคารถูกเรียกเก็บค่าปรับจากบริษัทบัตรเครดิต และ/หรือถูกเรียกร้องค่าเสียหายจากผูอ้ ื่น ร้านค้าจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบจานวน
เงินค่าปรับ หรือค่าเสียหายแทนธนาคารทั้งสิ้ นทุกจานวน
12. หากธนาคารตรวจสอบพบว่า ร้านค้าหรือเจ้าของร้านค้ารวมถึงผูเ้ กี่ยวข้องของร้านค้า มีการใช้บตั รเครดิตตนเอง สั ่งซื้ อสินค้า/บริการ
จากร้านค้าของตนบ่อยครั้งจานวนมากผิดปกติ หรือมียอดทารายการขายที่สงู ผิดปกติ และ/หรือไม่ใช่เป็ นการซื้ อสินค้า/บริการจากร้านค้า
จริง โดยหวังประโยชน์เป็ นอย่างอื่น ธนาคารสามารถยกเลิกการเป็ นสมาชิกร้านค้าได้ทันที และในกรณีธนาคารได้รับความเสียหายจา ก
รายการใช้บัตรเครดิตตามที่กล่าวไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ร้านค้าตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้ นทั้งหมดให้แก่ธนาคารทั้งสิ้ น ทุก
จานวน ทั้งนี้ ไม่เป็ นการตัดสิทธิในการที่ธนาคารดาเนิ นคดีกบั ร้านค้าอีกต่างหาก
13. ในกรณีที่มีรายการรับบัตรเครดิตไม่ถูกต้อง และอยู่ในระหว่างเข้าบัญชีเรียกเก็บจากธนาคาร ธนาคารมีสิทธิระงับการเข้าบัญชีให้กบั
ร้านค้า หรือในกรณีที่ธนาคารได้นาเข้าบัญชีให้กบั ร้านค้าไปแล้ว ร้านค้า/เจ้าของบัญชีตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินบัญชี เงินฝากของ
ร้านค้า/เจ้าของบัญชีคืนให้กบั ผูช้ าระเงินหรือธนาคารพาณิชย์และ/หรือบริษัทหรือสถาบันผูอ้ อกบัตรเครดิตได้ทนั ที
ในกรณีรา้ นค้าได้นารายการรับบัตรเครดิตที่ไม่ถูกต้องไม่ตรงกับข้อตกลงฯ ฉบับนี้ และที่ผ่านมาร้านค้าสามารถนารายการรับบัตร
เครดิตดังกล่าวนั้นเข้าบัญชีกบั ธนาคารได้ ไม่ถือว่าธนาคารได้ตกลงยินยอมด้วยแต่อย่างใด ธนาคารมีสิทธิแจ้งยกเลิกหรือไม่รับเข้าบัญชี
หรือสามารถหักรายการรับบัตรเครดิตดังกล่าวกลับคืนได้ เมื่อธนาคารได้ตรวจพบรายการรับบัตรเครดิตที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวได้ทันที โดย
ร้านค้าตกลงที่จะไม่นารายการรับบัตรเครดิตที่ไม่ถูกต้องที่ผ่านมาแล้วนั้น ใช้เป็ นข้ออ้างว่าธนาคารได้ตกลงยินยอมให้รา้ นค้าดาเนิ นการ
ดังกล่าวได้
14. ในกรณีที่รา้ นค้าประสงค์จะขายสินค้า/บริการ โดยให้ผชู้ าระเงินสามารถเลือกชาระค่าสินค้า/บริการด้วยเงินสกุลบัตรต่างประเทศของ
ตนได้ ในรูปแบบบริการ Dynamic Currency Conversion (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “บริการ DCC”) ร้านค้าตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามข้อตกลง
และเงื่อนไขดังนี้
14.1 ร้านค้าสามารถรับชาระค่าสินค้า/บริการ ทั้งที่เป็ นเงินบาท และเป็ นเงินตราต่างประเทศตามสกุลเงินของประเทศที่ออกบัตร
เครดิต ในรูปแบบบริการ DCC ผ่านเครื่อง EDC โดยธนาคารจะติดตั้งโปรแกรมเพื่อรองรับ การใช้บริการ DCC โดยร้านค้าจะต้องมีหน้าที่
ดูแลรับผิดชอบเครื่อง EDC นี้ ตามข้อตกลงฯ ฉบับนี้ ทุกประการ และร้านค้าจะทาการประชาสัมพันธ์ให้ผชู้ าระเงินทราบถึงบริการดังกล่าวนี้
ด้วย
14.2 ร้านค้าสามารถรับชาระค่าสินค้า/บริการกับผูช้ าระเงินเป็ นเงินตราต่างประเทศ สาหรับบริการ DCC ในสกุลเงินตามที่ธนาคาร
กาหนด โดยธนาคารอาจจะกาหนดเงินตราต่างประเทศในสกุลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบ
14.3 ทุกครั้งที่รา้ นค้ารับบัตรเครดิตผ่านเครื่อง EDC ที่ให้บริการ DCC กับผูช้ าระเงิน เมื่อร้านค้ากดจานวนเงินบาทผ่านเครื่อง EDC
ของธนาคารบนหน้าจอจะแสดงยอดการชาระค่าสินค้า/บริการ เป็ นจานวนเงินสกุลบาทตามที่รา้ นค้าแจ้ง และธนาคารจะคานวณเป็ นเงิน
สกุลต่างประเทศของบัตรเครดิตที่ออกจากประเทศที่ ผชู้ าระเงินจะถูกเรียกเก็บให้ทราบด้วย ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ผชู้ าระเงินทราบ และให้
ผูช้ าระเงินเป็ นผูเ้ ลือกว่าจะใช้เงินสกุลใดในการชาระค่าสินค้า/บริการ ระหว่างเงินสกุลบาท หรือสกุลเงินต่างประเทศของบัตรเครดิต และ
จ านวนเงินที่ ผู้ชาระเงิน จะถูกเรี ย กเก็ บ เป็ นเงินสกุ ล ต่ า งประเทศ ในกรณี ที่ ผูช้ าระเงิน เลื อกที่ จ ะ ชาระค่ า สิ นค้า /บริ การเป็ นเงินสกุ ล
ต่างประเทศแล้ว ธนาคารจะจ่ายเงินให้ร า้ นค้าตามราคาสินค้า/บริการที่ร า้ นค้าพึงได้รับจากการขายสิ นค้า /บริ การเป็ นเงินบาทโดย
ธนาคารจะนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ ระบุในใบสมัครฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผชู้ าระเงินใช้บตั รเครดิตที่นอกเหนื อจากสกุลเงินที่ธนาคารกาหนด
ตามข้อ 14.2 ของข้อตกลงเกี่ยวกับการรับชาระด้วยบัตรเครดิต เครื่อง EDC จะทาการแสดงยอดเป็ นเงินบาทโดยอัตโนมัติเพียงยอด
เดียวเท่านั้น
14.4 ร้านค้าตกลงยอมรับอัตราและจานวนเงินที่ธนาคารกาหนดเป็ นสกุลเงินต่างประเทศที่ธนาคารได้คานวณจากรายการค่าสินค้า/
บริการของร้านค้าจากสกุลเงินบาท ที่บนั ทึกผ่านเครื่อง EDC และได้ถูกเปลี่ยนเป็ นสกุลเงินต่างประเทศของบัตรเครดิตใบนั้นที่แจ้งผ่าน
เครื่อง EDC ตามที่ผชู้ าระเงินเลือกชาระค่าสินค้า/บริการ และเรียกเก็บเงินดังกล่าวทุกประการ
14.5 ธนาคารจะคืนค่าธรรมเนี ยมที่ใช้ผ่านบริการ DCC ให้กบั ร้านค้าในอัตราตามที่ธนาคารกาหนด ทั้งนี้ ร้านค้าตกลงยินยอมให้
ธนาคารเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบเป็ น
คราวๆ ไป จากรายการรับบัตรเครดิตจากผูช้ าระเงินด้วยเงินสกุลต่างประเทศ ที่ผ่านบริการ DCC รวมยอดทุกสิ้ นเดือน โดยธนาคารจะนา
เงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ ให้กบั ร้านค้าในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ในกรณีวนั ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการของธนาคารตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจะจ่ายเงินให้กบั ร้านค้าในวันเปิ ดทาการวันแรกถัดไป
14.6 ในกรณีที่มีรายการคืนสินค้าในภายหลัง หรือมีรายการปฏิเสธการจ่ายเงินจากผูช้ าระเงิน หรือจากธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ
โดยบริษัทหรือสถาบันผูอ้ อกบัตรเครดิต เป็ นเหตุให้รา้ นค้าจะต้องคืนเงินให้แก่ธนาคาร ร้านค้าตกลงให้ธนาคารทาการหักค่าธรรมเนี ยมที่
ใช้ผ่านบริการ DCC ของยอดจานวนเงินนั้นที่ธนาคารได้เข้าบัญชีให้กบั ร้านค้าไปแล้วกลับคืนได้ดว้ ย หรือให้สิทธิธนาคารพิจารณานาไปลด
ยอดการจ่ายค่าธรรมเนี ยมที่ใช้ผ่านบริการ DCC ที่ธนาคารจะต้องจ่ายให้กบั ร้านค้าในเดือนต่อๆ ไปได้
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14.7 ร้านค้าตกลงยอมรับว่า ในกรณีที่เครื่อง EDC ที่ให้บริการ DCC เกิดขัดข้องหรืออยู่ในระหว่างดาเนิ นการแก้ไขทาให้รา้ นค้าจาเป็ น
จะต้องรับการชาระเงินเป็ นเงินบาท ร้านค้าไม่มี สิทธิเรียกร้องในเงินค่าธรรมเนี ยมที่ใช้ผ่านบริการ DCC ในรายการนั้ นกับธนาคารใน
ภายหลัง
15. ในกรณีที่รา้ นค้าสมัครใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน (KBank Smart Pay) ซึ่งเป็ นความร่วมมือระหว่างธนาคารและร้านค้า เพื่อให้ผู้
ชาระเงินที่ถือบัตรเครดิตทุกประเภทของธนาคาร สามารถผ่อนชาระค่าสินค้า/บริการของร้านที่ร่วมรายการผ่านบัตรเครดิต และมีวงเงิน
แบ่งจ่ายรายเดือน และค่าธรรมเนี ยมแบ่งจ่ายรายเดือนสาหรับผูช้ าระเงินแต่ละราย ตามที่ธนาคาร และ/หรือร้านค้ากาหนด โดยร้านค้า
ตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงื่อนไข ดังนี้
15.1 ร้านค้าตกลงให้ธนาคารเรียกเก็บเงินค่าสินค้า/บริการจากผูช้ าระเงินทุกประเภทของธนาคาร โดยธนาคารจะนาเงินค่าสินค้า/บริการ
เข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ เพื่อเป็ นการชาระค่าสินค้า/บริการให้แก่รา้ นค้าทั้งจานวน ทั้งนี้ โดยธนาคารตกลงให้สิทธิแก่ ผชู้ าระเงินที่จะ
ผ่อนชาระโดยให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีบตั รเครดิตเพื่อชาระคืนธนาคารเป็ นงวดๆ ได้
15.2 หากธนาคารไม่สามารถหักเงินจากบัญชีบตั รเครดิตของผูช้ าระเงินได้ ไม่ว่าจะเป็ นเพราะเหตุใดๆ ก็ตาม ร้านค้ายินยอมคืนเงิน
ตามจานวนเท่ากับที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้น้ั นให้กบั ธนาคาร พร้อมทั้งดอกเบี้ ยในอัตราดอกเบี้ ยผิดนัดนับแต่วนั ที่ธนาคาร
จ่ายเงินให้แก่รา้ นค้า หรือนาเข้าบัญชีให้รา้ นค้า จนกว่าจะชาระให้ธนาคารครบถ้วน
15.3 ในกรณีที่ผชู้ าระเงินได้ทักท้วงและแสดงพยานหลักฐานจนน่ าเชื่อถือได้ว่า ผูช้ าระเงินไม่ได้เป็ นผูซ้ ื้ อสิ นค้า/บริการ จากร้านค้า
หรือปฏิเ สธว่ าไม่ได้เป็ นผูแ้ จ้งให้หักบัญชี ในใบคาขอรับการสนั บสนุ นทางการเงินเพื่อการผ่อนชาระค่ าสินค้า/บริการแต่อย่างใด และ
ธนาคารได้โอนเงินเข้าบัญชีให้กบั ร้านค้าแล้ว ร้านค้าตกลงคืนเงินตามจานวนดังกล่าวที่ได้โอนเข้าบัญชีให้กบั ร้านค้าแล้ว ให้แก่ธนาคารได้
ทันที ในกรณีดงั กล่าวข้างต้นร้านค้าตกลงว่าธนาคารไม่ตอ้ งคืนเงินค่าธรรมเนี ยมที่ได้เรียกเก็บจากร้านค้าไปแล้วแต่อย่างใด
15.4 ในกรณีที่รา้ นค้าได้รับการส่งเสริมการขายโดยการสนับสนุ น และ/หรือช่วยเหลือ ค่าธรรมเนี ยมแบ่งจ่ายรายเดือน จากบุคคล
และ/หรือนิ ติบุคคลที่รา้ นค้ารับสินค้า/บริการมาจาหน่ าย โดยบุคคลและ/หรือนิ ติบุคคลมีขอ้ ตกลงกับธนาคารในการชาระค่าธรรมเนี ยม
แบ่งจ่ายรายเดือนดังกล่าวแทนร้า นค้า ธนาคารจะดาเนิ นการนาเงินค่า สินค้า /บริการเข้าบัญชี เงินฝากที่ ระบุในใบสมัครฯ โดยไม่หัก
ค่าธรรมเนี ยมแบ่งจ่ายรายเดื อนดังกล่าว ทั้งนี้ ธนาคารจะไปเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมแบ่งจ่ายรายเดือนนั้นจากบุคคลและ/หรือนิ ติบุคคล
แทน ในกรณีที่บุคคลและ/หรือนิ ติบุคคลได้ยกเลิกการส่งเสริมการขายสินค้าโดยการให้การสนับสนุ นและ/หรือช่วยเหลือค่าธรรมเนี ยมแบ่ง
จ่ายรายเดือนแก่รา้ นค้าแล้ว ให้ถือว่าการให้การสนับสนุ นและ/หรือช่วยเหลือ ค่าธรรมเนี ยมแบ่งจ่ายรายเดือนเป็ นอันยกเลิกไปด้วย และ
ร้านค้าตกลงยินยอมชาระค่าธรรมเนี ยมแบ่งจ่ายรายเดือนให้แก่ธนาคารแทนบุคคลและ/หรือนิ ติบุคคลในอัตราที่ธนาคารตกลงกันไว้กบั
บุคคลและ/หรือนิ ติบุคคล
16. ในกรณีที่รา้ นค้าประสงค์จะขายสินค้า/บริการ โดยให้ผชู้ าระเงินซึ่งมีคะแนนสะสมจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของธนาคารมีสิทธิใช้
คะแนนสะสมจานวนตามที่ธนาคารกาหนด ใช้แลกรับสิทธิประโยชน์จากธนาคารตามเงื่อนไขรายละเอียดที่ธนาคารกาหนดในการชาระค่า
สินค้า/บริการผ่านเครื่อง EDC ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “โครงการ เค แบงค์ ลอยัลตี้ โปรแกรม” ณ สถานที่รับบัตรหรือร้านค้าที่เป็ น
พันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคาร และเข้าร่วมในโครงการ เค แบงค์ ลอยัลตี้ โปรแกรม ร้านค้าตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงื่อนไข
ดังนี้
16.1 ร้านค้าตกลงรับแลกสิทธิประโยชน์จากผูช้ าระเงินที่มีสิทธิรับสิทธิประโยชน์ตามชนิ ดของสิทธิประโยชน์ที่ระบุไว้ เพื่อใช้ชาระค่า
สินค้า/บริการแทนเงินสด และ/หรือ แลกเป็ นบัตรกานัล และ/หรือแลกเป็ นของขวัญ ตามที่ ผชู้ าระเงินที่มีสิทธิรับสิทธิประโยชน์แจ้งความ
ประสงค์ไว้ ทั้งนี้ ในการแลกรับสิทธิประโยชน์แต่ละครั้ง ไม่ว่าการแลกสิทธิประโยชน์น้ันจะเป็ นการใช้เพื่อชาระค่าสินค้า/บริการ และ/หรือ
แลกรับเป็ นบัตรกานัล และ/หรือแลกรับเป็ นของขวัญทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนก็ตาม ผูช้ าระเงินที่มีสิทธิรบั สิทธิประโยชน์จะต้องแสดงบัตร
เครดิตที่ออกโดยธนาคารและในการแลกรับสิทธิประโยชน์ทุกชนิ ด ผูช้ าระเงินที่มีสิทธิรบั สิทธิประโยชน์ตอ้ งยังคงเป็ นผูช้ าระเงินนั้น
ในกรณีที่มีมลู ค่าส่วนต่างซึ่งผูช้ าระเงินที่มีสิทธิรบั สิทธิประโยชน์จะต้องชาระเงินเพิ่มเติมจากราคาสินค้า/บริการภายหลังจากที่
ผูช้ าระเงินที่มีสิทธิรบั สิทธิประโยชน์ได้นาคะแนนไปแลกเพื่อใช้ในการชาระค่าสินค้า/บริการแทนเงินสดแล้วและ/หรือแลกเป็ นบัตรกานัล
และ/หรือแลกเป็ นของขวัญแล้ว ผูช้ าระเงินที่มีสิทธิรบั สิทธิประโยชน์ดงั กล่าว สามารถชาระมูลค่าส่วนต่างได้โดยชาระเป็ นเงินสด หรือชาระ
ผ่านบัตรเครดิตซึ่งออกโดยธนาคารได้จนครบถ้วนเต็มราคาสาหรับค่าสินค้า/บริการและ/หรือราคาของขวัญ นั้นๆ
16.2 กรณี ผูช้ าระเงินที่มีสิทธิรับสิ ทธิประโยชน์ ใช้คะแนนสะสมบวกเงินเครดิต เพื่อการชาระค่าสิ นค้า/บริ การ และ/หรือการแลก
ของขวัญร้านค้าตกลงให้ธนาคารหักค่าธรรมเนี ยมเรียกเก็บและภาษีมลู ค่าเพิ่ม ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด ซึ่งปั จจุบนั มีอตั ราดังนี้
16.2.1 แลกคะแนนแทนเงิน ทุก 1,000 คะแนน แทนเงิน 100 บาท
16.2.2 แลกคะแนนแทนส่วนลด คะแนนสะสมเท่ายอดซื้ อแลกรับส่วนลด 10% ของยอดซื้ อ
16.3 ในกรณีที่รายการสิทธิประโยชน์ที่แลกได้อัตราการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมเป็ นการชาระค่าสินค้า/บริการ และ/หรือการแลกบัตร
กานั ล และ/หรือแลกเป็ นของขวัญของร้านค้าและส่วนลดที่รา้ นค้าตกลงให้แก่ธนาคาร ไม่เป็ นไปตามรายละเอียดที่กล่าวในข้อตกลงฯ ฉบับนี้
ร้านค้าจะต้องทาบันทึกข้อตกลงแนบท้ายให้ไว้ต่อธนาคารและให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงแนบท้ายดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่ งของข้อตกลงฯ ฉบับนี้ ด้วย
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16.4 ห้ามร้านค้ารับแลกสิทธิประโยชน์จากผูช้ าระเงินที่มีสิทธิรบั สิทธิประโยชน์ เพื่อใช้ชาระค่าสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ รวมอยู่ดว้ ย และ/หรือสินค้า/บริการที่กฎหมายห้ามการส่งเสริมการขาย หรือขัดต่อกฎหมาย
หรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน
16.5 ร้านค้าตกลงให้ผชู้ าระเงินนาบัตรเครดิตไปที่รา้ นค้าเพื่อให้รา้ นค้าทารายการแลกคะแนนสะสมจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่
ธนาคารกาหนดเป็ นส่วนลดเงินสดผ่านเครื่อง EDC เพื่อชาระค่าสินค้า/บริการ ของร้านค้าได้ทันที โดยผูช้ าระเงินสามารถเลือกได้ว่าจะใช้
คะแนนสะสมเท่านั้นเพื่อชาระค่าสินค้า/บริการ หรือจะใช้คะแนนสะสมบวกเงินเครดิตของผูช้ าระเงินเพื่อชาระค่าสินค้า/บริการ และ/หรือ
จะใช้แลกรับเป็ นบัตรส่วนลด เพื่อใช้ซื้อสินค้า/บริการจากร้านค้า
16.6 ธนาคารจะดาเนิ นการหักคะแนนสะสมของผูช้ าระเงินและตัดวงเงินจากบัตรเครดิตของผูช้ าระเงิน (กรณีบวกเงินเครดิต) และ
ร้านค้ามีหน้าที่พิมพ์ SALES SLIP ให้ผชู้ าระเงินลงลายมือชื่อเพื่อเป็ นหลักฐาน
16.7 ร้านค้าจะดาเนิ นการสรุปยอดรายการการใช้คะแนนสะสมแลกเป็ นส่วนลดเงินสดของผูช้ าระเงินผ่านเครื่อง EDC เพื่อเรียกเก็บเงินการ
ใช้คะแนนสะสมแลกเป็ นส่วนลดเงินสดดังกล่าวจากธนาคารได้ภายหลังจากการหักค่าส่วนลดให้แก่ธนาคารตามข้อตกลงฯ ฉบับนี้
16.8 ร้านค้าจะทารายการโอนยอดมูลค่าสิทธิประโยชน์ท้งั หมดที่เกิดจากการแลกคะแนนบัตรเครดิตโดยผูช้ าระเงินที่มีสิทธิรับสิทธิ
ประโยชน์ผ่านเครื่อง EDC ที่ได้บนั ทึกรายการขายเข้าบัญชีกบั ธนาคารทุกสิ้ นวันที่มีรายการเกิดขึ้ น โดยธนาคารจะนาเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ของร้า นค้า ตามที่ ร ะบุในใบสมัค รฯ เป็ นยอดคงเหลื อภายหลังจากการหักค่ า ส่ว นลดที่ ร า้ นค้าตกลงกับ ธนาคารตามอัตราที่ร ะบุไ ว้ใน
ใบสมัครฯ และภายหลังจากการหักภาษี หกั ณ ที่จ่าย และภาษี มูลค่าเพิ่ม ทั้งในส่วนที่เกิดจากการซื้ อ SALES SLIP จากร้านค้า และ/หรือ
ในส่วนที่เกิดจากค่าส่วนลดที่ให้แก่ธนาคารดังกล่าว (หากมี) แล้ว
16.9 ภายใต้ขอ้ ตกลงฯ ข้อ 1.3 ของข้อตกลงเกี่ ยวกับการให้บริ การอุปกรณ์และช่องทางรับช าระเงิน ร้า นค้าตกลงว่ า หาก
ผูช้ าระเงินปฏิเสธรายการใดและรายการนั้นร้านค้าได้ทา SALES SLIP ที่เก็บไว้สญ
ู หาย หรือไม่สามารถค้นหา SALES SLIP ให้กบั ธนาคาร
ตามที่ธนาคารร้องขอหรือ ร้านค้าไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันหักล้างการปฏิเสธรายการที่แจ้งโดย ผูช้ าระเงินให้จนเป็ นที่พอใจแก่
ธนาคารได้ ร้า นค้า ยิ น ยอมคื นเงิ นตามจ านวนเท่ า กับ จ านวนที่ ธนาคารจ่ า ยให้แ ก่ ร ้า นค้า พร้อมทั้ งดอกเบี้ ยในอัตราดอกเบี้ ยผิ ดนั ด
นับแต่วนั ที่ธนาคารจ่ายเงินให้แก่รา้ นค้า
16.10 เมื่อเริ่มดาเนิ นโครงการ เคแบงค์ ลอยัลตี้ โปรแกรม ธนาคารจะดาเนิ นการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะผ่านสื่อต่างๆ ตามที่ธนาคาร
พิ จ ารณาเห็ น สมควร เพื่ อ ให้บรรลุ วั ตถุ ประสงค์ ใ นการด าเนิ น โครงการ เค แบงค์ ลอยัล ตี้ โปรแกรม ทั้ งนี้ กรณี ดั งกล่ า วธนาคาร
สงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่ เพียงฝ่ ายเดี ยว ในการด าเนิ นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อของธนาคารตามที่ ธนาคารพิ จารณาเห็ นสมควร
โดยธนาคารจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดังกล่าวของธนาคาร
ทั้งนี้ ในการดาเนิ นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดังกล่าวของธนาคาร ร้านค้าตกลงให้ธนาคารมีสิทธิใช้ชื่อทางการค้า และเครื่องหมาย
การค้าของร้านค้าได้ ตลอดจนให้ธนาคารมีสิทธิ อา้ งเงื่อนไขรายละเอียดในข้อตกลงฯ ฉบับนี้ ได้ตามที่ ธนาคารเห็ นสมควร เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการดาเนิ นโครงการ เค แบงค์ ลอยัลตี้ โปรแกรม
17. ในกรณีที่ขอ้ ตกลงฯ ฉบับนี้ สิ้ นสุดลงไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ร้านค้า/เจ้าของบัญชีตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิระงับการเบิกถอน
และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ และ/หรือบัญชีเงินฝากที่รา้ นค้าให้ไว้เป็ นหลักประกัน และ/หรือบัญชีอื่นใดที่รา้ นค้า/
เจ้าของบัญชีมีอยู่กบั ธนาคาร และ/หรือเงินจานวนหนึ่ งจานวนใดที่แสดงว่าร้านค้า/เจ้าของบัญชีเป็ นเจ้าของหรือเป็ นเจ้าหนี้ ธนาคาร อย่าง
น้อยเป็ นเวลา 18 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ขอ้ ตกลงฯ ฉบับนี้ สิ้ นสุดลง หรือระยะเวลาอื่นที่น้อยกว่าตามที่ธนาคารจะพิจารณาเห็นสมควร เพื่อให้
ธนาคารรอผลการเรียกเก็บจาก SALES SLIP และ/หรือเอกสาร/หลักฐานอื่นใดที่ได้ทาความตกลงไว้กบั ธนาคาร ที่ยงั เรียกเก็บเงินไม่ได้
ทั้งหมดเสียก่อน และ/หรือชาระหนี้ ภาระผูกพัน ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่รา้ นค้ามีหรือจะมีต่อธนาคารภายใต้ขอ้ ตกลงฯ ฉบับนี้
ข้อตกลงเกี่ยวกับการรับเงินโอนโดยใช้รหัสชาระเงิน
ร้านค้าสามารถรับชาระค่าสินค้า /บริการจากผูช้ าระเงินด้วยเงินโอนโดยใช้รหัสชาระเงินผ่านเครื่องอ่านรหัสชาระเงิน หรือ
บริการ K PLUS shop หรืออุปกรณ์/ช่องทางของธนาคาร โดยผูช้ าระเงินทาคาสัง่ โอนและ/หรือชาระเงินโดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้
ชาระเงินที่มีอยู่กบั ผูใ้ ห้บริการเงินโอน ตามขั้นตอนดังนี้
1. ร้านค้าแจ้งราคาสินค้า/บริการให้ผชู้ าระเงินทราบเป็ นสกุลเงินบาท (THB)
2. ร้านค้าส่งข้อมูลรายการสินค้า/บริการ รวมทั้งข้อมูลการชาระเงินของรายการชาระเงินดังกล่าวมาที่ธนาคาร โดยวิธีใดวิธีหนึ่ งดังต่อไปนี้
2.1 ให้ผชู้ าระเงินแสดงข้อมูลการชาระเงินและแสดงรหัสชาระเงิน ที่ระบุขอ้ มูลการชาระเงินตามที่ธนาคารกาหนด เพื่อให้รา้ นค้าอ่าน
รหัสชาระเงิน หรือ
2.2 ร้านค้าแสดงข้อมูลการชาระเงินและแสดงรหัสชาระเงิน ที่ระบุขอ้ มูลการชาระเงินตามที่ธนาคารกาหนด เพื่อให้ผชู้ าระเงินอ่านรหัส
ชาระเงิน
3. ร้านค้าตกลงยอมรับว่า ธนาคารไม่มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลใดๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) ข้อมูลการชาระ
เงินและข้อมูลที่ได้รบั จากรหัสชาระเงิน ที่รา้ นค้าเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล/ผูช้ าระเงินเป็ นผูร้ ะบุ
หน้า 17 จาก 24
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4. วิธีการและรายละเอียดของการโอนยอดเงินรวมจากการรับชาระค่าสินค้า/บริการด้วยเงินโอนโดยใช้รหัสชาระเงิน เป็ นไปตามที่ระบุใน
ตาราง “Settlement”
5. เมื่อผูช้ าระเงินทารายการชาระค่าสินค้า/บริการแล้ว ผูใ้ ห้บริการเงินโอนจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูช้ าระเงิน ตามจานวนที่ ผชู้ าระ
เงินทารายการทันที โดยธนาคารจะนาเงินจานวนดังกล่าวไปพักในบัญชีของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารจะนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุใน
ใบสมัครฯ ตามเงื่อนไขที่ระบุในตาราง “Settlement”
6. ร้านค้าตกลงว่า กรณีที่ผชู้ าระเงินทาคาสัง่ โอนและ/หรือชาระเงินโดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูช้ าระเงินที่มีอยู่กบั ธนาคาร หาก
ร้านค้ามีความประสงค์จะยกเลิกรายการชาระค่าสินค้า/บริการ (VOID) หรือรับคืนสินค้า/ยกเลิกการใช้บริการที่ผชู้ าระเงินซื้ อ/ขอใช้บริการ
หรือตกลงสัง่ ซื้ อ/ขอใช้บริการแล้ว ร้านค้าจะต้องดาเนิ นการภายในวันเดียวกันกับที่มีการทารายการชาระค่าสินค้า/บริการนั้น และรายการ
ชาระค่าสินค้า/บริการดังกล่าวยังไม่ถูกโอนเข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ โดยร้านค้าสามารถดาเนิ นการผ่านช่องทางที่ธนาคาร
กาหนด เมื่อธนาคารได้รับคาขอยกเลิก หรือรับแจ้งการรับคืนสินค้า/ยกเลิกการใช้บริการดังกล่าวแล้ว ธนาคารจะทาการยกเลิกรายการ
ชาระเงินดังกล่าวและโอนเงินจานวนเดียวกันนั้ นคืนให้แก่ ผูช้ าระเงินต่อไป ทั้งนี้ หากร้านค้ามีความประสงค์จะยกเลิกรายการชาระค่า
สินค้า/บริการ (VOID) หรือรับคืนสินค้า/ยกเลิกการใช้บริการที่ผชู้ าระเงินซื้ อ/ขอใช้บริการ หรือตกลงสัง่ ซื้ อ/ขอใช้บริการแล้วภายหลังจากวันที่
มีการทารายการชาระเงินนั้น ร้านค้าจะต้องดาเนิ นการคืนเงินให้แก่ผชู้ าระเงินเองโดยตรง
สาหรับกรณีที่ผชู้ าระเงินทาคาสัง่ โอนและ/หรือชาระเงินโดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูช้ าระเงินที่มีอยู่กบั ธนาคารพาณิชย์อื่น หรือ
สถาบันอื่นที่เป็ นผูใ้ ห้บริการเงินโอน หากร้านค้ามีความประสงค์จะยกเลิกรายการชาระค่าสินค้า/บริการ (VOID) หรือรับคืนสินค้า/ยกเลิก
การใช้บริการที่ผชู้ าระเงินซื้ อ/ขอใช้บริการ หรือตกลงสัง่ ซื้ อ/ขอใช้บริการแล้ว ร้านค้าจะต้องดาเนิ นการคืนเงินให้แก่ผชู้ าระเงินเองโดยตรง
ข้อตกลงเกี่ยวกับการรับชาระด้วย e-wallet
1. ร้านค้าสามารถรับชาระค่าสินค้า /บริการด้วย e-wallet จากผูช้ าระเงินที่เป็ นสมาชิกของผูใ้ ห้บริการ e-wallet ผ่านเครื่องอ่านรหัส
ชาระเงิน หรือบริการ K PLUS shop หรืออุปกรณ์/ช่องทางของธนาคาร
2. กรณีรา้ นค้ารับชาระค่าสินค้า/บริการด้วย e-wallet ของ Alipay และ/หรือ Tenpay (Wechat) ร้านค้าต้องไม่รับชาระค่าสินค้า/บริการที่
ระบุไว้ในตาราง “สินค้า/บริการต้องห้าม Alipay/Wechat” ดังนี้
ตารางสินค้า/บริการต้องห้าม Alipay/Wechat
ประเภทธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)
ประเภทธุรกิจ (ภาษาไทย)
Illegal political audio visual products and publications
สื่อ สิ่งพิมพ์ภาพและเสียงทางการเมืองที่ผิดกฎหมาย
Illegal political program channels
รายการทีวกี ารเมืองที่ผิดกฎหมาย
State secret documents and information
เอกสารและข้อมูลลับของรัฐ
Pornographic and vulgar audio visual products, channels and
สื่อ สิ่งพิมพ์ภาพและเสียงที่เกี่ยวกับสิ่งลามกอนาจาร
publications
Pornographic and vulgar erotic services
การบริการทางเพศ
Gambling devices and accessories
อุปกรณ์การพนันและอุปกรณ์เสริม
Lottery
ล็อตเตอรี่
Gambling service
บริการพนัน
Narcotics and related accessories
ยาเสพติดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
Weapons of all types (including daggers, firearms and
อาวุธทุกประเภท (รวมถึงมีดสั้น, อาวุธปื นและอุปกรณ์เสริม), อาวุธจาลอง,
accessories), replica weapons, ammunitions and explosives) กระสุนปื นและวัตถุระเบิด)
Military or police equipment
อุปกรณ์ทางทหารหรือตารวจ
เงินที่ได้รบั โดยไม่ถกู ต้องหรือทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายอันเนื่ องมาจากการเกิด
Illegally obtained proceeds or properties as result of crime
อาชญากรรม
Poisonous or hazardous chemicals prohibited by Applicable
สารเคมีที่เป็ นพิษหรือเป็ นอันตรายที่ตอ้ งห้ามตามกฎหมายที่ใช้บงั คับและ /
Law and/or the laws of the People's Republic of China
หรือกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน
Batons and electric batons
Batons และ batons ไฟฟ้า
Lock picking tools and accessories
เครื่องมือและอุปกรณ์สาหรับการโจรกรรม
Anesthetic, psychotropic or prescription medicine prohibited by ยาชา ยาระงับความรูส้ ึกจิตเวช หรือยาตามใบสัง่ แพทย์ ที่ตอ้ งห้ามโดย
the People's Republic of China; illegal unregistered medicine
สาธารณรัฐประชาชนจีน; ยาที่ไม่ขนทะเบี
ึ้
ยนตามกฎหมาย
Fetal gender determination
การกาหนดเพศทารกในครรภ์
Aphrodisiac
ยาเสริมสมรรถภาพทางเพศ
Medical services, including medical consulting, hypnotherapy, บริการทางการแพทย์รวมทั้งการให้คาปรึกษาด้านการแพทย์ การสะกดจิต
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ตารางสินค้า/บริการต้องห้าม Alipay/Wechat
ประเภทธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)
ประเภทธุรกิจ (ภาษาไทย)
plastic surgery
การศัลยกรรมด้วยพลาสติก
Hacking services or accessories
บริการหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการแฮ็กข้อมูล
Malwares
มัลแวร์
Software or services that may jeopardize the reputation and
ซอฟต์แวร์หรือบริการที่อาจเป็ นอันตรายต่อชื่อเสียง Alipay หรือ บริษัทใน
goodwill Alipay or any of its Affiliates or related party
เครือหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Illegal publication of certificates issuing or carving of stamps
การออกใบรับรอง หรือประทับตรารับรองที่ผิดกฎหมาย
Crowd funding
การระดมทุน
Video chatting services
บริการสนทนาวิดีโอ
All religious websites, publication or accessories
เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับศาสนา สื่อสิ่งตีพิมพ์หรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
Online cemeteries and ancestor worshipping
สุสานออนไลน์และการบูชาบรรพบุรุษ
Sales of personal information (e.g. identity card information)
การขายข้อมูลส่วนบุคคล (เช่นข้อมูลบัตรประจาตัวประชาชน)
Espionage equipment and accessories
อุปกรณ์จารกรรม
Services or products that infringe on personal privacy (e.g.
บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดความเป็ นส่วนตัว (เช่น การสืบดูกิจกรรม
online activity monitoring)
ออนไลน์)
Pyramid schemes and multi-level marketing
แผนพีระมิดและการตลาดแบบหลายระดับ
Gold investment
การลงทุนทองคา
Cash disbursement from credit funding sources (e.g. credit
การถอนเงินสดจากแหล่งเงินทุนเครดิต (เช่น การถอนเงินสดจากบัญชีบตั ร
cards)
เครดิต (Cash Advanced)
Counterfeit currency
สกุลเงินปลอม
Illegal sale of financial information (e.g. bank accounts, bank
การขายข้อมูลทางการเงินที่ผิดกฎหมาย (เช่น บัญชีธนาคาร บัตรธนาคาร)
cards)
Stock and securities
หุน้ และหลักทรัพย์
Mutual Funds
กองทุนรวม
Insurance products and platforms
ผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์มประกันภัย
Financial products and services
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
Rebate or cashback services
การคืนเงิน หรือบริการคืนเงิน
Software or products related to trading of financial products
ซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อขายผลิตภัณฑ์และข้อมูลทาง
and information
การเงิน
Single-purpose prepaid cards (including gift cards and other
บัตรเติมเงิน (รวมทั้งบัตรของขวัญและบัตรเติมเงินอื่น ๆ )
stored value cards)
Illegal or un-registered fund-raising activities
กิจกรรมระดมทุนที่ผิดกฎหมายหรือไม่จดทะเบียน
Foreign exchange services
บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
Peer to peer (P2P) lending services
การกูย้ มื แบบ peer to peer (P2P)
Payment by instalments service
การชาระแบบผ่อนชาระ
Trading in invoices issued within the Peoples’ Republic of
การซื้ อขายใบกากับสินค้าที่ออกในสาธารณรัฐประชาชนจีน
China
Trading or sale of virtual currencies (e.g. Bitcoin, Litecoin)
การซื้ อขายหรือขายสกุลเงินเสมือนจริง (เช่น Bitcoin, Litecoin)
Satellites and antennas
ดาวเทียมและเสาอากาศ
Archaeological and cultural relics
โบราณวัตถุและที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม
Trading or distribution of currency (both RMB and foreign
การซื้ อขายหรือการกระจายของสกุลเงิน (ทั้ง RMB และเงินตรา
currencies)
ต่างประเทศ)
Counterfeit or replica food products
สินค้าลอกเลียนแบบหรืออาหารปลอม
Online sale of tobaccos and cigarettes
ขายบุหรี่และยาสูบออนไลน์
Fireworks and firecrackers
ดอกไม้ไฟและพลุ
Crude oil
น้ ามันดิบ
Human organs
อวัยวะมนุ ษย์
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ตารางสินค้า/บริการต้องห้าม Alipay/Wechat
ประเภทธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)
ประเภทธุรกิจ (ภาษาไทย)
Surrogacy services
บริการการตั้งครรภ์แทน
Services to facilitate plagiarism and examination fraud
บริการที่เอื้ อต่อการคัดลอกผลงาน และการโกงการสอบ
Protected species
สัตว์ที่ได้รบั การคุม้ ครอง
Smuggled goods
สินค้าลักลอบนาเข้า
Sales of distribution of event tickets without license (e.g.
การขายแจกจ่ายตัว๋ งานโดยไม่มีใบอนุ ญาต (เช่น งานแข่งขันกีฬาโอลิมปิ ก
Olympic Games or World Expo tickets)
หรือตัว๋ World Expo)
Seeds
เมล็ดพันธุพ์ ืช
Real estates
อสังหาริมทรัพย์
Charitable Organizations
องค์กรการกุศล
Auction sites and services
บริการการประมูล
Pawn services
บริการจานา
Lucky draw
ชิงโชค
Sale of animals, plants or products with contagious and
การขายสัตว์ พืช หรือสิ่งที่มีโรคติดต่อและเป็ นอันตราย
hazardous diseases
Sale of animals, plants or products originating from areas
การขายสัตว์ พืช หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากพื้ นที่ที่มกี ารแพร่ระบาดของโรค
declared with an epidemic outbreak of contagious diseases
ระบาด
บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เอื้ อต่อการชุมนุ มในที่สาธารณะที่ไม่ชอบด้วย
Services or products facilitating unlawful public gathering
กฎหมาย

3. ร้านค้าตกลงและรับทราบว่า ผูช้ าระเงินจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ดงั นี้
3.1 เป็ นสมาชิกของผูใ้ ห้บริการ e-wallet และต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทั้งหมดที่ผใู้ ห้บริการ e-wallet แต่ละรายกาหนด
3.2 มีโทรศัพท์เคลื่อนที่และ/หรือแท็บเล็ตและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ที่ติดตั้งระบบการชาระเงินโดย e-wallet ของผูใ้ ห้บริการ
e-wallet รายนั้นๆ และมีสญ
ั ญาณอินเตอร์เน็ ตที่สามารถรองรับการชาระเงินผ่านระบบ e-wallet ของผูใ้ ห้บริการ e-wallet รายนั้นๆ
4. ในการรับชาระค่าสินค้า/บริการผ่านระบบของผูใ้ ห้บริการ e-wallet แต่ละครั้ง ร้านค้าจะต้องดาเนิ นการดังนี้
4.1 ร้านค้าตรวจสอบและรับ e-wallet ซึ่งมีลกั ษณะตามที่ธนาคารได้แจ้งให้รา้ นค้าทราบเป็ นคราวๆ โดยที่ e-wallet จะต้องยังไม่หมดอายุ
4.2 ร้านค้าแจ้งราคาสินค้า/บริการให้ผชู้ าระเงินทราบเป็ นสกุลเงินบาท (THB)
4.3 ร้านค้าส่งข้อมูลรายการสินค้า/บริการ รวมทั้งข้อมูลการชาระเงินของรายการชาระเงินดังกล่าวมาที่ธนาคาร เพื่อขออนุ มตั ิการ
ชาระเงินจากผูใ้ ห้บริการ e-wallet โดยวิธีใดวิธีหนึ่ งดังต่อไปนี้
4.3.1 ให้ผชู้ าระเงินแสดงข้อมูลการชาระเงินและแสดงรหัสชาระเงิน ที่ระบุขอ้ มูลการชาระเงินตามที่ธนาคารกาหนด เพื่อให้รา้ นค้า
อ่านรหัสชาระเงิน หรือ
4.3.2 ร้านค้าแสดงข้อมูลการชาระเงินและแสดงรหัสชาระเงิน ที่ระบุขอ้ มูลการชาระเงินตามที่ธนาคารกาหนด เพื่อให้ผชู้ าระเงิน
อ่านรหัสชาระเงิน
5. ร้านค้าตกลงยอมรับว่า ธนาคารไม่มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลใดๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) ข้อมูลการชาระ
เงินและข้อมูลที่ได้รบั จากรหัสชาระเงิน ที่รา้ นค้าเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล/ผูช้ าระเงินเป็ นผูร้ ะบุ
6. วิ ธี ก ารและรายละเอี ย ดของการโอนยอดเงิ น รวมจากการรั บ ช าระค่ า สิ น ค้า /บริ ก ารด้ว ย e-wallet เป็ นไปตามที่ ร ะบุ ใ นตาราง
“Settlement”
7. เมื่อผูช้ าระเงินทารายการชาระค่าสินค้า/บริการ และร้านค้าได้ส่งคาสัง่ ขอโอนยอดเงินตามเงื่อนไขที่ระบุในตาราง “Settlement” แล้ว
ธนาคารจะสรุปยอดการชาระเงินและส่งข้อมูลการรับชาระเงินให้กบั ผูใ้ ห้บริการ e-wallet และธนาคารจะนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุใน
ใบสมัครฯ ตามเงื่อนไขที่ระบุในตาราง “Settlement”
8. ในกรณีที่รา้ นค้ายินยอมให้ผชู้ าระเงินคืนสินค้า ยกเลิกการใช้บริการ หรือร้านค้าลดราคาสินค้า/บริการให้ในภายหลัง ร้านค้าตกลงจะไม่
คื น เป็ นเงิ น สด เช็ ค และ/หรื อ ตราสารหนี้ อื่ น แก่ ผู้ช าระเงิ น แต่ ร ้า นค้า ตกลงจะท าหนั ง สื อ แจ้ง คื น ตามแบบฟอร์ ม ที่ ก าหนด
ส่งให้แก่ธนาคาร และยินยอมชาระเงินจานวนดังกล่าว ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงิน และ/หรือนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้รา้ นค้าแล้ว หรือยินยอม
ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุไว้ในใบสมัครฯ หรื อบัญชีอื่นใดที่รา้ นค้าแจ้งเปลี่ยนแปลงในภายหลัง และ/หรือบัญชีอื่นใดที่
ร้านค้า/เจ้าของบัญชีมีอยู่กบั ธนาคาร คืนให้แก่ผใู้ ห้บริการ e-wallet เพื่อให้ผใู้ ห้บริการ e-wallet คืนเงินดังกล่าวให้กบั ผูช้ าระเงิน ในกรณี
ข้างต้น ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ผชู้ าระเงินดาเนิ นการภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่มีการทารายการซื้ อสินค้า/บริการนั้นๆ ทั้งนี้ ร้านค้าตกลงว่า
ธนาคารไม่ตอ้ งคืนค่าธรรมเนี ยมที่ธนาคารเรียกเก็บจากร้านค้าไว้แล้วแต่ประการใด
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ในกรณีที่รา้ นค้าไม่ตอ้ งการรับคืนสินค้าที่ ผชู้ าระเงินซื้ อ หรือ ตกลงสัง่ ซื้ อแล้ว ให้เขี ยนคาว่า “NO REFUND” (ไม่รับคืนสินค้า) หรือ
ข้อความที่มีความหมายอย่างเดียวกัน ลงในใบเสร็จรับเงินทุกแผ่น และติดป้ายให้ผชู้ าระเงินทราบชัดเจน
9. ในกรณีที่ธนาคาร และ/หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet ร้องขอ ร้านค้ามีหน้าที่จดั ส่งข้อมูลการชาระเงิน และข้อมูลการทารายการ ตลอดจน
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้า/บริการ ตามข้อ 1.21 ของข้อตกลงทั ่วไปให้แก่ธนาคาร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 วัน ในกรณีที่
ร้านค้าไม่สามารถจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ธนาคารได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้ นกับธนาคาร
10. ร้านค้าตกลงและรับทราบว่า กรณีที่ธนาคารปล่อยสภาพคล่องเงินบาทเพื่อสารองจ่ายเงินค่าสินค้า/บริการให้กบั ร้านค้า และ/หรือการ
สร้างภาระผูกพันใดๆ ที่มีผลให้ตอ้ งจ่ายเงินตราต่างประเทศในอนาคตให้กบั กลุ่ม Alipay หรือกลุ่ม Tenpay หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet
รายอื่น (หากมี) (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “กลุ่ม NR”) ณ เวลาใดๆ เท่ากับ ร้อยละ 90 ของจานวนเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยขอความ
ร่วมมือต่อกลุ่ม NR ซึ่งปั จจุบนั คิดเป็ นจานวนเงิน 600,000,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตาม ตามหนังสือขอความร่วมมือจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย ที่ ธปท.ฝกช.(02) ว.371/2551 เรื่องขอความร่วมมือปฏิบตั ิตามมาตรการป้องปรามการเก็งกาไรค่าเงินบาท ลงวันที่
29 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ ธปท.ฝกง.(21) ว.572/2558 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิมาตรการป้องปรามการเก็งกาไรค่าเงิน
บาท ลงวันที่ 30 เมษายน 2558 และที่ จ ะได้ออกมาเพิ่ม เติ ม ในอนาคต) ธนาคารมีสิ ท ธิ ร ะงับการให้บริ การรับชาระเงินผ่ า นระบบ
e-wallet ของ Alipay หรือ Tenpay หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet รายอื่น (หากมี) แล้วแต่กรณี ได้ทันทีโดยปราศจากความรับผิดต่อความ
เสียหายใดๆ ต่อร้านค้าและ/หรือบุคคลภายนอกโดยธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบ
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการตีความ คาว่า “กลุม่ NR” ให้มีความหมายตามนิ ยามที่ระบุในหนังสือขอความร่วมมือจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย
ตารางอัตราค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จา่ ย/ค่าปรับ
1. อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน
ประเภทอุปกรณ์รบั ชาระเงิน

ค่าบริการ SIM CARD/เดือน
*ร้านค้าเป็ นผูช้ าระค่าบริการ SIM
CARD กับผูใ้ ห้บริการทุกเดือน
100 บาท
100 บาท
-

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

ค่าประกันอุปกรณ์รบั
ชาระเงิน
(ต่อเครื่อง)

Mini EDC แบบใช้ SIM CARD
EDC แบบใช้ SIM CARD
3,000 บาท
EDC แบบใช้สาย LAN
100 บาท
EDC แบบใช้สายโทรศัพท์
อุปกรณ์ตอ่ พ่วง
1,500 บาท
หมายเหตุ
- “อุปกรณ์ต่อพ่วง” หมายถึง “เครื่องอ่านรหัสชาระเงิน” ตามที่ปรากฏในข้อตกลงการเป็ นร้านค้า
- อัตราค่าธรรมเนี ยมข้างต้นไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม (VAT)
- ธนาคารเป็ นผูอ้ นุ มตั ิประเภทเครื่องตามความเหมาะสมของร้านค้า
- อัตราค่า บริ การ SIM CARD และค่า บริ การโทรศัพท์เ คลื่อนที่เ ป็ นไปตามที่ ผูใ้ ห้บริ การเครื อข่า ยโทรศัพท์เ คลื่อนที่กาหนด ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ
2. อัตราค่าปรับเมื่อคืนอุปกรณ์รบั ชาระเงิน
ค่าปรับสูงสุดไม่เกิน
ประเภทอุปกรณ์
อุปกรณ์ไม่ครบ/มีรอยขีดข่วนบนตัวเครื่อง
อุปกรณ์สญ
ู หาย/ใช้งานไม่ได้/ ไฟไม่เข้า/มีรอยบุบ
EDC / Mini EDC
1,500 บาท
3,000 บาท
อุปกรณ์ต่อพ่วง
1,500 บาท
หมายเหตุ - “อุปกรณ์ต่อพ่วง” หมายถึง “เครื่องอ่านรหัสชาระเงิน” ตามที่ปรากฏในข้อตกลงการเป็ นร้านค้า
– คาวินิจฉัยของธนาคารเกี่ยวกับค่าปรับถือเป็ นที่สุด
3. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการซื้ อขายอสังหาริมทรัพย์สาหรับชาวต่างชาติให้กบั Developer
4. ค่าบริการรายเดือนของ EDC / Mini EDC
หมายเหตุ - อัตราค่าธรรมเนี ยมข้างต้นไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม (VAT)
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สูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อฉบับ
สูงสุดไม่เกิน 450 บาทต่อเครื่อง

ตาราง Settlement
อุปกรณ์/
ช่องทาง

EDC

K PLUS
shop
นิติ
บุคคล

Settlement

Cut-off
time
เงินเข้า
บัญชี

เครื่องมือการชาระเงิน
บัตรเครดิต/เดบิต
เงินโอนโดยใช้ QR Code
หรือ Barcode ที่เป็ น
Thai QR Standard
VISA,
UnionPay, บัตรเดบิต ธนาคาร
ธนาคาร
MASTERCARD,
TPN
ในประทศ (KBank)
พาณิชย์
JCB, บัตรเดบิต
(ยกเว้น
อื่น
ต่างประเทศ
TPN)
(ยกเว้น
UnionPay)
23:30 น.
22:00 น.
22:00 น. 22:00 น. 22:00 น.

โดยใช้ QR
Code หรือ
Barcode ที่
เป็ น
Thai QR
Standard
22:00 น.

04:00 น. เป็ น
ต้นไป

22:00 น.
เป็ นต้นไป

14:00 น.
เป็ นต้นไป
ของวันทา
การถัดไป

04:00 น.
เป็ นต้นไป

Cut-off
time

-

-

-

เงินเข้า
บัญชี

-

-

-

22:00 น.
เป็ นต้นไป

22:00 น.
เป็ นต้นไป

e-wallet

Alipay, Tenpay,
e-wallet อื่นโดย
ใช้
QR Code หรือ
Barcode ที่ไม่ใช่
Thai QR Standard
23:00 น.

14:00 น. เป็ นต้น
ไปของวันทาการ
ถัดไปหลังจาก
ธนาคารได้รบั
อนุ มตั ิจากผู้
ให้บริการ e-wallet
ส่งคาสัง่ ขอโอนยอดเงินได้ หากไม่ส่งคาสัง่ 23:00 น.
ธนาคารจะโอนยอดเงินเข้าทุก 22:00 น.
อัตโนมัติ
เมื่อได้รบั
เมื่อได้รบั
เมื่อได้รบั
14:00 น. เป็ นต้น
คาสัง่
คาสัง่
คาสัง่
ไปของวันทาการ
ถัดไปหลังจาก
ธนาคารได้รบั
อนุ มตั ิจากผู้
ให้บริการ e-wallet

หมายเหตุ 1. “QR Code หรือ Barcode” หมายถึง “รหัสชาระเงิน” ตามที่ปรากฏในข้อตกลงการเป็ นร้านค้า
2. ในกรณีเป็ นวันหยุดทาการ ธนาคารจะนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากของร้านค้าตามกาหนดเวลาเงินเข้าบัญชีของแต่ละอุปกรณ์/
ช่องทาง และเครื่องมือการชาระเงิน ในวันทาการแรก หรือวันทาการถัดไป
3. ธนาคารจะนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้กบั ร้านค้าเป็ นยอดคงเหลือจากการหักค่าธรรมเนี ยม รวมทั้งค่าภาษีมลู ค่าเพิ่มและ
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย (หากมี) โดยธนาคารจะไม่คานวณดอกเบี้ ยเงินฝากบนเงินค่าสินค้า/บริการที่ยงั ไม่ได้ถูกโอนเข้าบัญชีเงินฝากของ
ร้านค้า
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ประเภทร้านค้า

ใบนาส่งและรายละเอียดเอกสารประกอบใบสมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร
กรณี ร้านค้าใช้ EDC แบบ SIM CARD
เอกสาร 1 ชุด
เพิ่มเอกสารดังต่อไปนี้ สาหรับส่งให้เครือข่ายบริการ

บุคคลธรรมดา

1. ใบสมั ค ร/เปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดการเป็ น
ร้านค้า
2. ส าเนาบั ต รประชาชน เจ้า ของร้า นค้า ลงนาม
รับรองสาเนาด้วยหมึกสด และจะต้องเป็ นชื่อเดี ยวกับ
เจ้าของบัญชีเข้าเงินร้านค้าเท่านั้น
คณะบุคคล/
1. ใบสมัคร/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเป็ น
หสม.
ร้านค้า
2. สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ ีอานาจลงนาม โดยลง
นามรับรองสาเนาด้วยหมึกสด
3. สาเนาใบจัดตั้ง คณะบุ คคล/หสม. อายุ ไม่เกิ น 6
เดือน ผูม้ ีอานาจลงนามตามเงื่อนไขที่ระบุในใบจัดตั้ง
โดยลงนามรับรองสาเนาด้วยหมึกสด
นิ ติบุคคล
1. ใบสมัคร/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเป็ น
(บริษัท/ห้าง
ร้านค้า
หุน้ ส่วน)
2. สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ ีอานาจลงนามที่ระบุ
ในหนังสือรับรองจดทะเบียน โดยลงนามรับรอง
สาเนาด้วยหมึกสด
3. สาเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนและวัตถุ ประสงค์
อายุไม่เกิ น 6 เดื อน ผูม้ ีอานาจตามเงื่อนไขที่ ระบุใน
หนังสือรับรองจดทะเบียนพร้อมตราประทับ(หากมี)
โดยลงนามรับรองสาเนาด้วยหมึกสด
นิ ติบุคคล
1. ใบสมัคร/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเป็ น
(สมาคม/มูลนิ ธิ
ร้านค้า
เฉพาะที่อยูใ่ น
2. สาเนาบัตรประชาชนของกรรมการทุกคนของ
ประกาศ
สมาคม/มูลนิ ธิ ลงนามรับรองสาเนาด้วยหมึกสด
กระทรวงการคลัง) 3. สาเนาใบจัดตั้ง สมาคม/มูลนิ ธิ และวัตถุ ประสงค์
อายุ ไม่เกิ น 6 เดื อน กรรมการทุกคนของสมาคม/
มูลนิ ธิลงนามตามเงื่ อนไขที่ ระบุ ในใบจัด ตั้ง โดยลง
นามรับรองสาเนาด้วยหมึกสด
4. รายงานการประชุม
หมายเหตุ –ธนาคารจะไม่รบั พิจารณากรณีเอกสารไม่ครบ

1. คาขอใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. เลขที่ ป ระจ าตั ว ผู ้เ สี ย ภาษี / ภพ. 20 เฉพาะร้า นค้า จดทะเบี ย น
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม

1. คาขอใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. เลขที่ประจาตัวผูเ้ สียภาษี/ ภพ. 20 เฉพาะร้านค้าจดทะเบียน
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม

1. คาขอใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. เลขที่ ป ระจ าตัว ผู้เ สี ย ภาษี / ภพ. 20 เฉพาะร้า นค้า จดทะเบี ย น
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม

1. คาขอใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. เลขที่ประจาตัวผูเ้ สียภาษี/ ภพ. 20 เฉพาะร้านค้าจดทะเบียน
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม

ร้านค้าสามารถ Scan QR เพื่อรับคู่มือและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รา้ นค้าได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

คู่มือการใช้
EDC-Full Payment
(แบบเต็มจานวน)
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คู่มือการใช้
EDC-Smart Pay
(แบบผ่อนชาระ)

คู่มือการใช้
เครื่อง mini-EDC

รายละเอียดผลิตภัณฑ์สาหรับ
ร้านค้า

ประเภทร้านค้าที่ประกอบธุรกิจทีตอ้ งพิจารณาตามเงื่อนไขของธนาคาร
ประเภทธุรกิจ
ประกันภัย/ประกันชีวิต
ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สปา(นวด)/ฟิ ตเนส/โยคะ
ตัวแทนจาหน่ ายตัว๋ เครื่องบิน
ท่องเที่ยว
ธุรกิจดังต่อไปนี้ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขพิเศษ
• ธุรกิจขาย Voucher/Coupon
• สายการบิน
• รับจองที่พกั /โรงแรม
• ร้านค้าที่มีการสมัคร Membership
• อบรม-สัมมนา (ยกเว้นของภาครัฐ)
• ธุรกิจขายตรง (MLM)
• สลากกินแบ่ง
• ร้านรับตัดเสื้ อผ้า
• ร้านจิวเวลรี่ (ขายเพชร)
• ตัวแทนรับชาระเงิน (PSP)
• แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
• สานักงานทนายความ
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เอกสาร
- ใบอนุ ญาตตัวแทน/ ใบอนุ ญาตนายหน้า และ/หรือ
- หนังสือมอบอานาจรับเงินแทนบริษัทประกัน
ใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจเป็ นนายหน้าซื้ อขายเงินตรา
ระหว่างประเทศ จากธนาคารแห่งประเทศไทย
รายละเอียด Package
ใบสมาชิก IATA หรือใบแต่งตั้งให้เป็ นตัวแทนจาหน่ าย
ตัว๋ เครื่องบิน
ใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว

เงื่อนไขพิเศษ
นิ ติบุคคลเท่านั้น
เป็ นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร
1. เป็ นนิ ติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนมากกว่า 2 ล้านบาทขึ้ นไป
2. ประกอบกิจการเป็ นระยะเวลาติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปี ขึ้ นไป
3. ธุรกิจมีกาไรอย่างน้อย 2 ปี ภายในช่วงเวลา 3 ปี ล่าสุด
4. จดทะเบียนเงินฝากเป็ นหลักประกันขั้นตา่ 500,000 บาท ทั้งนี้
ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนี ยมในอัตราร้อยละ 0.01 ของ
จานวนเงินสูงสุดที่ตกลงใช้เงินฝากเป็ นหลักประกัน ขั้นตา่ 100
บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และค่าตรวจสอบรายการก่อนจด
ทะเบียน 50 บาทหนังสือสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ โดยให้
ลูกค้าลงนามในช่องผูใ้ ห้หลักประกันด้วยหมึกสด ทั้งนี้ กรณีมีคู่
สมรสต้องให้ค่สู มรสลงนามในช่องคู่สมรสให้ความยินยอมด้วย
- หนั งสื อยิ นยอมจดทะเบี ยน/แก้ไขรายการจดทะเบี ยนสัญญา
หลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ และหนั ง สื อ แจ้ง รายละเอี ย ดการ
เปลี่ ย นแปลงหลั ก ประกั น โดยให้ลู ก ค้ า ลงนามในช่ อ งผู้ ใ ห้
หลักประกันด้วยหมึกสด ทั้งนี้ กรณีมีคู่สมรสต้องให้คู่สมรสลงนาม
ในช่องคู่สมรสให้ความยินยอมด้วย
- หนั งสื อให้ความยิ นยอมในการเปิ ดเผยข้อมู ล การจดทะเบี ยน
สัญญาหลักประกันทางธุ รกิจ และให้ลูกค้าลงนามในช่องผูใ้ ห้ความ
ยินยอมด้วยหมึกสด
- หนั งสื อ ยิน ยอมให้ธ นาคารหัก บัญ ชี โดยให้ลู ก ค้า ลงนามใน
ช่องผูใ้ ห้สญ
ั ญา

