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ข้อตกลงการใช้บริการ Krungthai Corporate Online, KTB-EDC QR, Thai QR Code, Bill Payment และ Cross Bank Bill Payment
ร้านค้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงือนไขการสมัครเป็ นร้านค้าสมาชิกธนาคารในการใช้บริการ Krungthai Corporate Online , KTB-EDC QR, Thai
QR Code, Bill Payment และ Cross Bank Bill Payment ดังต่อไปนี
ข้อ 1 คํานิยาม
ให้คาํ หรือถ้อยคําต่อไปนีมีความหมายดังนี
1.1 “บริษัทบัตร” หมายถึง VISA WORLDWIDE PTE. LIMITED และ/หรือ MASTERCARD WORLDWIDE และ/หรือ CHINA UNIONPAY CO.,LTD. รวมทัง
บริษัท หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ องค์กร หรือ นิติบคุ คลอืนใด ไม่ว่าจะจัดตังขึนภายในหรือภายนอกประเทศไทย ซึงเข้าร่วมระบบธุรกิจบัตร (ซึงต่อไปนี
จะเรียกว่า “บริการทางการเงิน”) กับ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย (ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “ธนาคาร”) ในขณะทีทําข้อตกลงฉบับนี และ/หรือทีจะเข้าร่วมธุรกิ จบัตร
กับธนาคารต่อไปในภายหน้า
1.2 “บริษทั ทีออกบัตร” หมายถึง ธนาคาร บริษัท หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ องค์กร สถาบันการเงิน และ/หรือนิตบิ คุ คลอื นใด ทีออกบัตร (ตามทีได้นิยาม
ไว้ในข้อ . ) และ/หรือบัตรร่วม (ตามทีได้นิยามไว้ในข้อ . ) ซึงสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของบริษัทบัตร
1.3 “ร้านค้า” หมายถึง นิติบคุ คล หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอืนใดในประเทศไทย และ/หรือเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารในประเทศไทย ซึงได้
ยืนใบสมัครร้านค้าสมาชิกธนาคาร และได้รบั การอนุมตั ิให้เป็ นร้านค้าสมาชิกธนาคารภายใต้ขอ้ กําหนดและเงือนไขของข้อตกลงฉบับนี และ/หรือเงือนไขอืนใด
ตามทีธนาคารกําหนด
1.4 “สมาชิกบัตร” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คลซึงสมัครและได้รบั อนุมตั ิให้เป็ นสมาชิกบัตร ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงือนไขของธนาคาร และบริษัททีออก
บัตร
1.5 “บัตร” หมายถึง บัตรเครดิต/บัตรเดบิต วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด หรือบัตรอื นใดทุกประเภท ซึงออกโดยบริษัท/หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิ จทีออกบัตร โดย
ปรากฏชือเครืองหมายบริการ หรือโลโก้ ของบริษัท/หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจทีออกบัตร ชือของสมาชิกบนบัตร และบัตรพร้อมทีจะใช้ได้โดยสมาชิก
บัตรลงลายมือชือบนส่วนทีกําหนดไว้ในบัตร ซึงบัตรจะต้องไม่ถกู ใช้โดยบุคคลอืนใดนอกจากสมาชิกบัตรทีระบุบนบัตรนันเท่านัน
1.6 “บัตรร่วม” หมายถึง บัตรอืนๆ นอกจากบัตรมาตรฐานปกติของธนาคาร ซึงออกโดยบริษัททีออกบัตร หรือบริษัทบัตร และไม่ปรากฏเครืองหมายบริการ หรือโล
โก้ ของบริษัททีออกบัตร ในกรณีทีร้านค้าได้สมัครเข้าร่วมรับบัตรร่วม และธนาคารยอมรับการสมัครบัตรตามข้อ . จะรวมถึง บัตรร่วมดังกล่าวด้วย และการ
รับบัตรร่วม ให้นาํ สัญญาพิเศษทีกําหนดโดยธนาคาร หรือบริษัทบัตรมาใช้บงั คับ
1.7 “สินค้า” หมายถึง สินค้า บริการ และ/หรือสิทธิใดๆ ทีร้านค้าขายหรือให้บริการแก่สมาชิกบัตร
1.8 “ทํารายการขาย” หมายถึง วิธีการขายหรือการให้บริการตามทีธนาคารและ/หรือบริษัทบัตรกํา หนด โดยร้านค้า จะต้องนํา ส่งสินค้าให้แก่ สมาชิก บัตร เพือ
แลกเปลียนกับการรับชําระด้วยบัตรจากสมาชิกบัตร โดยปราศจากการรับค่าตอบแทนโดยตรงจากสมาชิกบัตร
1.9 “ค่าธรรมเนียมของร้านค้า” หมายถึง อัตราค่าธรรมเนียมทีร้านค้าตกลงชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการทางการเงินให้แก่ธนาคาร
1.10 “บัญชีเงินฝาก” หมายถึง บัญชีเงินฝากทีร้านค้าระบุไว้ในใบสมัครร้านค้าสมาชิกธนาคาร ในส่วนของ “การยินยอมให้ถอน หรือโอนเงิน หรือหักบัญชีเงินฝาก”
ข้อ 2 ร้านค้า
2.1 ร้านค้ารับทราบถึงข้อสงวนสิทธิ ข องธนาคารในการปรับปรุ ง ข้อกํา หนดและเงือนไขในการใช้บริการทางการเงิน ข้อตกลงและเงือนไขการสมัครเป็ นร้า นค้า
สมาชิกธนาคาร คู่มอื ร้านค้าสมาชิกธนาคาร และ/หรือเอกสารแนะนําวิธีปฏิบัตใิ นการใช้บริการประเภทต่างๆ ทีธนาคารมอบให้ ไม่ว่าข้อใดข้อหนึงหรือหลายข้อ
ตามความเหมาะสม โดยธนาคารจะมีหนังสือบอกกล่าวแก่รา้ นค้าล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า วัน ก่อนทีข้อกําหนดและเงือนไขนันๆ จะมีผลผูกพันตามทีธนาคาร
ระบุ ซึงร้านค้าตกลงและยอมรับว่า บรรดาคู่มือ และ/หรือเอกสารดังกล่าวทังทีมีอยู่แล้วในขณะนี หรือทีจะมีต่อไปในภายหน้านัน เป็ นส่วนหนึงของข้อตกลง
ฉบับนีด้วย
2.2 ร้านค้าตกลงจะจัดส่งหลักฐาน หรือเอกสารใดๆ ซึงธนาคารอาจเรียกให้ส่งเพิมเติมเพือวัตถุประสงค์ในการอนุมตั ิให้เป็ นร้านค้าสมาชิกธนาคาร และรับทราบดี
ถึงข้อสงวนสิทธิของธนาคารทีจะไม่คืนใบสมัครร้านค้าสมาชิกธนาคารและเอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่รา้ นค้าในทุกกรณี ไม่ว่าร้านค้าจะได้รบั อนุมัติให้
เป็ นร้านค้าสมาชิกธนาคารหรือไม่ก็ตาม โดยร้านค้าตกลงและยอมรับว่าการพิจารณาและอนุมตั ิให้เป็ นร้านค้าสมาชิกธนาคารขึนอยู่กับดุลยพินิจโดยเด็ดขาด
ของธนาคารแต่เพียงฝ่ ายเดียว โดยไม่ตอ้ งชีแจงเหตุผลแต่ประการใด
2.3 ร้านค้าตกลงจัดส่งหรือให้ขอ้ มูลเกียวกับการใช้บตั รและ/หรือบริการทางการเงินแก่ธนาคารทันทีเมือธนาคารร้องขอ
2.4 ร้านค้ารับทราบและยอมรับข้อตกลงทีเกียวกับบริการทางการเงินระหว่า งบริษัททีออกบัตรและสมาชิกบัตร และในกรณีทีธนาคารร้องขอให้รา้ นค้าติดตังอุปกรณ์
ใดๆ ทีเกียวกับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้บตั ร และ/หรือบริการทางการเงิน ร้านค้ายินดีให้ความร่วมมือและดําเนินการให้โดยไม่มีเงือนไขและจะไม่เรียกร้อง
ค่าตอบแทน และ/หรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ทังสิน เว้นแต่จะมีการตกลงเป็ นอย่างอืน
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2.5 ร้านค้าจะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของบัตร เช่น
(1) รูปแบบและลักษณะของบัตร หมายเลขบัตร บัตรยังไม่หมดอายุ และบัตรนันไม่ถกู อายัด แจ้งหาย ยกเลิก หรือระงับการใช้
(2) ตามเงือนไขอืนๆ ทีธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบเป็ นคราวๆ ไป
2.6 ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบโดยทันที ในกรณีทมีี เหตุการณ์หรือพบบัตรทีมีลกั ษณะหนึงลักษณะใดดังต่อไปนี
(1) เมือเครืองรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) เกิดขัดข้อง
(2) ข้อความบนเครืองรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) แจ้งให้ ”ติดต่อธนาคาร” หรือ “ยึดบัตร”
(3) หมายเลขบัตรไม่ถกู ต้อง หมายเลขบัตรทีถูกแจ้งอายัด แจ้งหาย ถูกเพิกถอน หรือระงับการใช้โดยธนาคาร และ/หรือบริษัทบัตร และ/หรือบริษัทที ออก
บัตร หรือไม่มีลายมือชือสมาชิกบัต ร ปรากฏอยู่ดา้ นหลังของบัตร หรือมีเหตุอันควรน่าสงสัยว่าสมาชิกบัตร และ/หรือบุคคลอืนใดมีพฤติกรรมทุจริต
หรือมีผใู้ ช้บตั รโดยทุจริต
(4) ตัวบัตรปรากฏให้เห็นร่องรอยการแก้ไข หรือเปลียนตัวเลข หรือลายมือชือสมาชิกบัตร หรือข้อความใดๆ บนบัตร
(5) เมือตรวจสอบลายมือชือบนใบบันทึกรายการขายเปรียบเทียบกับลายมือชือหลังบัตรแล้ว พบว่าไม่ตรงกัน
(6) ตามเงือนไขอืนๆ ทีธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบเป็ นคราวๆ ไป
2.7 ร้านค้าตกลงส่งหรือเปิ ดเผยข้อมูลและ/หรือเอกสารใดๆ ตามทีธนาคารร้องขอ หากมีเหตุอนั ควรสงสัยหรือเชือได้ว่า ร้านค้าได้กระทําการผิดข้อตกลงและ
เงือนไขการใช้บริการ หรือกระทําการอันเป็ นการขัดต่อกฎหมาย หรือการกระทําการใดๆ ทีธนาคารเห็นว่าอาจเข้าข่ายไปในทางทุจริต หรือผิดกฎหมาย
ข้อ 3 ค่าธรรมเนียมและการจ่ายเงินของร้านค้า
3.1 ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเงือนไขอัตราค่าธรรมเนีย มในการรับบัตรทุกประเภท ตามทีระบุไว้ในใบสมัครร้านค้าสมาชิกธนาคาร โดยธนาคาร
จะแจ้งให้รา้ นค้าทราบล่วงหน้าถึงการเปลียนแปลงดังกล่าว
3.2 ร้านค้าตกลงรับผิดชอบต่อธนาคารเกียวกับเงินค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีร้านค้าอาจมีหรืออาจค้างชําระอยู่กบั ธนาคารอันเนืองมาจากทีร้านค้า
ปฏิบตั ิผิดข้อกําหนดและเงือนไขของข้อตกลงฉบับนี คู่มือร้านค้าสมาชิกธนาคาร และ/หรือเอกสารแนะนําวิธีปฏิบตั ิในการใช้บริการประเภทต่างๆ ทีธนาคาร
มอบให้ โดยร้านค้ายินยอมให้ธนาคารมีสิทธิระงับการเบิกถอนเงิน โอนเงิน หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝาก และ/หรือบัญชีเงินฝากอืนใดทีร้านค้ามีอยู่กบั ธนาคาร
เพือชําระหนีหรือค่าเสียหายใดๆ อันเนืองมาจากการทีร้านค้าปฏิบตั ิผิดข้อกําหนดและเงือนไขของข้อตกลงฉบับนี
3.3 ในการหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่าย สําหรับค่าธรรมเนียมการใช้บริการระบบการชําระเงินตามข้อตกลงนี ร้านค้าตกลงยินยอมและมอบอํานาจให้ ธนาคาร ซึงรวมถึง
บุคลากรทีเกียวข้องของธนาคาร (ต่อไปนีเรียกว่า “ผูร้ ับมอบอํานาจ”) เป็ นผูม้ อี าํ นาจดําเนินการเกียวกับการหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่าย สําหรับค่าธรรมเนีย มการ
ใช้บริการระบบการชําระเงินที ร้านค้าต้อ งจ่ายให้แก่ธนาคารในอัตราตามทีกฎหมายกําหนดแทนร้านค้า โดยร้านค้าถือเสมือนหนึงว่า ใบสมัครร้านค้าสมาชิก
ธนาคาร และข้อตกลงและเงือนไขการสมัครเป็ นร้านค้าสมาชิกธนาคารฉบับนี เป็ นหนังสือมอบอํานาจสําหรับการดําเนินการดังกล่าว และร้านค้าตกลงชําระค่า
อากรแสตมป์ บาท เพือประกอบการมอบอํานาจนีด้วย
3.4 ร้านค้าเป็นผูม้ ีหน้าทีออกใบเสร็จรับเงิน แสดงรายละเอียดการรับชําระเงินให้แก่สมาชิกบัตร
ข้อ การเปลียนแปลงของข้อมูลของร้านค้า
4.1 ในกรณีทีร้านค้ามีการเปลียนแปลงข้อมูลจดทะเบียนซึงปรากฏในใบสมัครร้านค้าสมาชิกธนาคาร ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง ชือทางการค้า ตัวแทน สถานทีตัง
หมายเลขโทรศัพท์ สถานทีรับบัตร และหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารร้านค้าตกลงแจ้งการเปลียนแปลงดังกล่าวแก่ธนาคารเป็ นหนังสือ พร้อมด้วยเอกสารทีมี
การเปลียนแปลงตามกฎหมาย
4.2 ในกรณีทีร้านค้าแจ้งการเปลียนแปลงใดๆ ไม่ว่าเมือใด และด้วยเหตุประการใดก็ ตามทีได้เปลียนแปลง ร้านค้าตกลงให้ความในข้อ ตกลงฉบับนีมีผลใช้บังคับ
ต่อไปทุกประการ
4.3 ในกรณีทีการส่งหนังสือบอกกล่าว เอกสารอืนใด และ/หรือเงินจากธนาคารไปไม่ถึงร้านค้าหรือถึงล่าช้า เนืองจากร้านค้าละเลยการแจ้งการเปลียนแปลงข้อมูล
จดทะเบียนเหล่านัน ให้ถือว่าหนังสือบอกกล่าว เอกสารอืนใด และ/หรือเงินดังกล่าวถึงร้านค้าในเวลาซึงควรจะมาถึงตามปกติ ถ้ามีการทําหนังสือบอกกล่าว
โดยถูกต้องเหมาะสม
ข้อ

การโอนสิทธิ หน้าที และความรับผิดตามข้อตกลง
5.1 ร้านค้าตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้าที และความรับผิดตามข้อตกลงฉบับนีไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนแก่บุคคลอืนใด เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอม เป็ นลายลักษณ์
อักษรจากธนาคารก่อน และถึงแม้รา้ นค้าจะได้รบั ความยินยอมจากธนาคารแล้วก็ตาม ร้านค้ายังคงต้องรับผิดร่วมกับผูร้ บั โอนต่อธนาคารอย่างลูกหนีร่วม ใน
ความสูญหายหรือเสียหายของธนาคาร ซึงเกิดขึนจากหรือทีเกียวเนืองกับข้อตกลงฉบับนี
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5.2 ธนาคารอาจโอนสิทธิ หน้าที และความรับผิดตามข้อตกลงนี ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนแก่บุคคลอืนใดได้ และร้านค้าตกลงให้ความยินยอมแก่การโอนดังกล่าว
เป็ นการล่วงหน้า
ข้อ วิธีการทํารายการขาย
6.1 ร้านค้าซึงติดตังบริการสือการชําระเงินอิเล็ก ทรอนิกส์ประเภทเครืองรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) จะต้องใช้เครืองรับบัตรอัตโนมัติ (EDC)ในบริการทางการเงินตาม
เอกสารสัญญาการใช้เครืองรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) ทุกครัง และหากเครืองรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) ไม่สามารถใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ (ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํ กัด
เฉพาะอุบตั ิเหตุหรือการล้มเหลวทางเทคนิค) หรือธนาคารกําหนดข้อจํากัดในการใช้เครืองรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) ดังกล่า วโดยเฉพาะ ร้า นค้าจะติดต่อกับ
ธนาคารทางโทรศัพท์เพือขอความเห็นชอบในการทําธุรกรรมด้วยบริการทางการเงินทุกครัง
6.2 ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารปฏิเสธการชําระเงินให้กบั ร้านค้า อันเนืองจาก
(1) การกระทําและ/หรือละเว้นการกระทําทีเป็ นการละเมิดข้อกําหนดและเงื อนไขแห่งข้อตกลงฉบับนี คู่มือร้านค้าสมาชิก ธนาคาร และ/หรือเอกสาร
แนะนําวิธีปฏิบตั ิในการใช้บริการแต่ละประเภท ไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของร้านค้า พนักงาน ลูกจ้าง บุคลากร และ/หรือตัวแทนของ
ร้านค้า จนเป็ นเหตุให้ธนาคารได้รบั หรืออาจได้รบั ความเสียหาย
(2) การทีร้านค้าไม่สามารถนําส่งหลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/สําเนาหลักฐานการใช้บตั รฉบับร้านค้า (MERCHANT COPY) รวมถึงเอกสาร
ยืนยันการขายอืน (ทีควรจะมี) ให้กบั ธนาคาร จนเป็ นเหตุให้ธนาคารได้รบั ความเสียหาย
ข้อ หลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/สําเนาหลักฐานการใช้บัตร
7.1 ร้านค้าจะต้องตรวจสอบการทํารายการขายหรือบริการ เช่น หลักฐานการใช้บตั ร (SALES SLIP) โดยใช้เครืองรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) ให้มีขอ้ ความถูกต้องและ
ลักษณะครบถ้วน ดังนี
(1) ชือและหมายเลขบัตรของสมาชิก
(2) เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน หรือเลขทีหนังสือเดินทางและประเทศทีออกหนังสือเดินทางฉบับนัน (ในกรณีทีเห็นสมควร)
(3) วันทีซือสินค้า รายละเอียดของสินค้า จํานวนเงิน ค่าภาษี และรายการอืนๆ (ถ้ามี)
(4) วันเริมอายุบตั ร (ถ้ามี) และวันทีบัตรหมดอายุ
(5) ชือ/ทีอยู่ เลขทีบัญชีของร้านค้า และรายละเอียดอืนๆ ตามแบบพิมพ์ SALES SLIP
(6) เปรียบเทียบลายมือชือสมาชิกบัตรใน SALES SLIP กับลายมือชือในบัตรด้วยความรอบคอบว่าเป็ นลายมือชือของบุคคลคนเดียวกัน และส่งมอบ
SALES SLIP ฉบับสมาชิกบัตรพร้อมทังคืนบัตรให้สมาชิกบัตร
7.2 ร้านค้ารับทราบว่าจะต้องจัดเก็บรักษาหลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/สําเนาหลักฐานการใช้บตั รฉบับร้านค้า (MERCHANT COPY) ไว้เป็ นเวลาไม่นอ้ ย
กว่าระยะเวลาที บริษัท บัต รกํา หนด (โดย VISA WORLDWIDE PTE. LIMITED และ/หรือ MASTERCARD WORLDWIDE และ/หรือ CHINA UNIONPAY
CO.,LTD.กําหนดไว้ เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า เดือน) ทังนี นับแต่วนั โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก อย่างไรก็ดี หากมีการเปลียนแปลง หรือเพิมเติมระยะเวลาในการ
จัดเก็บ หรือบริษัทบัตรรายใหม่ ร้านค้ายินดีปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีได้เปลียนแปลงหรือเพิมเติมดังกล่าวทุกประการ โดยให้ถือว่าตามหลักเกณฑ์
และเงือนไขทีได้เปลียนแปลงหรือเพิมเติมนันเป็ นส่วนหนึงของข้อตกลงฉบับนีด้วย
7.3 ร้านค้าจะต้องใช้ความระมัดระวังรับผิดชอบในการเก็บรักษาหลักฐานบันทึก รายการขายหรือบริการ/สําเนาหลัก ฐานการใช้บัตรฉบับร้านค้า (MERCHANT
COPY) ไว้ในทีปลอดภัย เพือป้องกันการนําข้อมูลในหลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/สําเนาหลักฐานการใช้บตั รไปกระทําการทุจริต
7.4 ภายในระยะเวลาทีระบุในข้อ . ทีร้านค้าเก็บหลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/สําเนาหลัก ฐานการใช้บตั รไว้ ในกรณีทีธนาคารร้องขอหลักฐานบันทึก
รายการขายหรือบริการ/สําเนาหลักฐานการใช้บตั รจากร้านค้า ร้านค้าต้องส่งมอบหลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/สําเนาหลักฐานการใช้บตั รให้ธนาคาร
ภายใน วัน นับจากวันทีธนาคารร้องขอ ไม่ว่าโดยวิธีการใดก็ตาม หากร้านค้าไม่สามารถส่งมอบหลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/สําเนาหลักฐานการ
ใช้บตั รให้แก่ธนาคาร ตามทีธนาคารร้องขอ อันเป็ นเหตุให้บริษัททีออกบัตรปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือทําให้ธนาคารเรียกเก็บเงินจากสมาชิกบัตรไม่ได้ ร้านค้า
ตกลงยินยอมคืนเงินให้แก่ธ นาคารตามจํานวนเท่ากับยอดเงินทีปรากฏอยู่ในหลักฐานบันทึก รายการขายหรือบริการ/สําเนาหลักฐานการใช้บตั รทีธนาคารขอ
ตรวจสอบนันทันที และ/หรือร้านค้ายินยอมให้ธนาคารผูร้ บั ฝากเงินมีสทิ ธิระงับการเบิกถอนเงิน โอนเงิน หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝาก และ/หรือบัญชีเงินฝากอื น
ใดทีร้านค้ามีอยูก่ บั ธนาคาร เพือชําระหนีหรือค่าเสียหายทังปวงให้แก่ธนาคาร
7.5 ธนาคารมีสิทธิจะขอตรวจสอบหลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/สําเนาหลักฐานการใช้บตั ร พร้อมเอกสารแสดงรายละเอียดการขายหรือบริก ารจาก
ร้านค้าเมือใดก็ได้ หากร้านค้าไม่สามารถจัดหาหลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/สําเนาหลักฐานการใช้บตั ร พร้อมเอกสารแสดงรายละเอียดการขายหรือ
บริการให้ธนาคารตรวจสอบได้ ร้านค้าตกลงยินยอมคืนเงินให้แก่ธ นาคารตามจํานวนเท่ากับยอดเงินทีปรากฏอยู่ในหลัก ฐานบันทึกรายการขายหรือบริก าร/
สําเนาหลักฐานการใช้บตั รทีธนาคารขอตรวจสอบนันทันที
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ข้อ 8 สือการชําระเงินอิเล็กทรอนิ กส์
8.1 ร้านค้าตกลงใช้บริการสือการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเครืองรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) เครืองรับบัตรเคลือนที (MOBILE EDC) นับตังแต่วนั ทีร้านค้าได้รบั
การติดตังสือการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว พร้อมหลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ (SALES SLIP) หรือสําเนาหลักฐานการใช้บัตรจากธนาคาร
เรียบร้อยแล้ว ในกรณีทีร้านค้าไม่ได้แจ้งขอเปลียนสือการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน วันทําการ นับจากวันทีได้รบั สือการชําระเงินเช่นว่านันจากธนาคาร
ให้ถือว่าสือการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ทีได้รบั จากธนาคารดังกล่าวอยู่ในสภาพทีเรียบร้อยสมบูรณ์สามารถใช้การได้
8.2 ร้านค้าตกลงว่าจะดูแลรักษาบริการสือการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เสมือนหนึงเป็ นทรัพย์สนิ ของตนเอง ซึงร้านค้าจะนําไปใช้เพือเฉพาะกิจการของร้านค้าเท่านัน
และ/หรือมอบหมายโอนให้บคุ คลอืนไปใช้ไม่ไ ด้ และร้านค้าจะส่งคืนให้แก่ธนาคารในสภาพเรียบร้อยและใช้งานได้ เมือธนาคารแจ้งยกเลิกหรือแจ้งให้รา้ นค้า
ส่งคืน หากสือการชําระเงินดังกล่าวชํารุด เสียหาย สูญหาย หรือถูกทําลาย โดยความประมาทเลินเล่อ หรือการกระทําของร้านค้า พนัก งาน ลูกจ้าง บุคลากร
และ/หรือตัวแทนของร้านค้า ร้านค้าจะต้องชดใช้ราคาสือการชําระเงินนันให้แก่ธนาคารจนเต็มจํานวน
8.3 ร้านค้าตกลงว่า ร้านค้าจะดําเนินการแจ้งธนาคารก่ อนการดําเนินการเคลือนย้ายเครืองรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) จากสถานทีตังดังเดิมตามทีระบุในใบขออนุมัติ
ติดตังเครืองรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) หากการเคลือนย้ายเครืองรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) โดยมิได้มีการแจ้งให้ธนาคารทราบก่อน ซึงอาจส่งผลให้มีรายการ
ปฏิเสธรายการใช้จา่ ยจากสมาชิกบัตร สืบเนืองจากความสับสนเกียวกับข้อมูลรายการขายหรือบริการดังกล่าว ธนาคารขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริก าร
สือการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเครืองรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) จนกว่าจะมีการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง นอกจากนีร้านค้ายินยอมให้ธนาคารสามารถระงับ
การโอนเงิน หรือการเบิกถอนเงิน เพือทําการตรวจสอบได้
8.4 ร้านค้าตกลงว่ า จะใช้บริการสือการชําระเงินอิเล็กทรอนิก ส์ เพือเฉพาะกิจการของร้านค้าเองเท่านัน และจะไม่ใช้บริก ารสือการชําระเงินอิเล็ก ทรอนิกส์ ใน
ลักษณะอันเป็ นการฝ่ าฝื นต่อกฎหมาย หรือเป็ นภัยต่อความมันคงต่อประเทศ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หากการกระทําใดๆ
ของร้านค้าได้ก่อให้เกิดความเสียหายประการใด ร้านค้าต้องรับผิดชอบเองแต่เพียงผูเ้ ดียวทังสิน ทังนี ธนาคารไม่มีสว่ นร่วมหรือรับรู ใ้ นการกระทําดังกล่าวนีแต่
อย่างใด และร้านค้าจะเรียกร้องให้ธนาคารต้องรับผิดชอบในความเสียหายอย่างใดๆ ไม่ได้ เว้นแต่ความเสียหายทีเกิดขึนจะเกิดจากความผิดพลาดโดยจงใจ
ของธนาคาร ซึงธนาคารจะรับผิดชอบค่าเสียหายทีเกิดขึนจริงเท่านัน
8.5 ร้านค้าตกลงว่า จะไม่นาํ สิทธิบริการสือการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ทีได้รบั ตามข้อตกลงนี ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนไปให้บุคคลอืนใช้หรือนําไปจําหน่าย หรือ
โอนสิทธิการบริการตามข้อตกลงฉบับนีให้แก่บุคคลใด
8.6 ในกรณีทีร้านค้ามีความประสงค์จะเลิกบริการสือการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ร้านค้าจะต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ธนาคารทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
วัน
8.7 ร้านค้าตกลงจะคืนสือการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เครืองหมาย และ/หรือสัญลักษณ์ รวมทังสําเนาบันทึกรายการขายหรือบริการทีบันทึกรายการขาย/บริการแล้ว
และแบบพิมพ์อนๆ
ื หรือสิงอืนใดให้ธนาคาร นับจากวันทีข้อตกลงฉบับนีสินสุดลงไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม
8.8 ร้านค้าตกลงรับผิดชอบความเสียหายและ/หรือสูญหาย ในกรณีนอกเหนือขอบเขตการรับประกัน ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม ในราคาเต็มของบริการสือ
การชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์กรณีทีไม่สามารถซ่อมแซมให้สามารถใช้งานปกติได้ และ/หรือค่าเสียหายทีเกิดแก่บริการสือการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
เท่ากับค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซมนอกเหนือจากการใช้งานปกติในข้อตกลงนีแล้วแต่กรณี
8.9 กรณีทีบริการสือการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถใช้งานได้ อันเนืองมาจากการใช้งานปกติ ธนาคารจะจัดส่งบุคลากรเข้าไปทําการแก้ไขให้บริการสือการ
ชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ใช้งานได้ นับแต่ธนาคารได้รบั แจ้งทางโทรศัพท์จากร้า นค้า หรือหากธนาคารเห็นว่า บริการสือการชํา ระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ ธนาคารจะจัดหาบริการสือการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ทีสามารถใช้งานได้มาทดแทนให้แก่รา้ นค้า
8.10 หากธนาคารมีค่าบริการสําหรับบริการสือการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ร้านค้ารับทราบและตกลงยินยอมชําระค่าบริการซึงยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิมตามอัตราที
กฎหมายกําหนดให้แก่ธนาคาร โดยธนาคารจะมีหนังสือบอกกล่าวแก่รา้ นค้าล่วงหน้าก่อนทีข้อกําหนดและเงือนไขนันๆ จะมีผลผูกพันตามทีธนาคารระบุ
ข้อ ข้อห้ามเกียวกับข้อตกลงการเลือกปฏิบตั ิ หน้าทีในการให้ความร่วมมือ
9.1 ร้านค้าจะไม่ทาํ รายการขาย ซึงรวมธุรกรรมใดๆ ต่อไปนี
(1) ธุรกรรมซึงขัดแย้งกับนโยบายสาธารณะ
(2) ธุรกรรมซึงจัดหาสินค้าทีต้องห้ามตามกฎหมาย หรือ
(3) ธุรกรรมอืนใด ซึงธนาคารถือว่าไม่เหมาะสมโดยกําหนดไว้โดยเฉพาะ
9.3 ในกรณีทธนาคารร้
ี
องขอ ร้านค้าตกลงร่วมมือกับธนาคารในการดําเนินการสืบสวนสอบสวนเกียวกับการใช้บตั ร
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9.4 ร้านค้าตกลงใช้ความพยายามอย่างดีทีสุดด้วยค่า ใช้จ่ายและความรับผิ ดของร้านค้าเอง ในการแก้ไขการเรีย กร้อง หรือการร้องทุกข์ หรือ ข้อพิพาท ระหว่าง
ร้านค้า กับสมาชิกบัตร ซึงเกิดขึนจากสินค้าหรือบริการ หรือจากการกระทําทีฝ่ าฝื นตามข้อ 9.1 และข้อ 9.2 หรือจากการกระทําอืนใดของร้านค้าเอง

ข้อ 10 ข้อตกลงเกียวกับความไม่สมบูรณ์ของบัตร
10.1 ร้านค้าจะไม่ทาํ รายการขายแก่บคุ คลใดๆ ทีแสดงบัตรซึงปรากฏอย่างชัดแจ้งว่าเป็ นการปลอมแปลง เลียนแบบ หรือตัดต่อบัตร และร้านค้า จะต้องยึดบัตร
ดังกล่าว และแจ้งข้อเท็จจริงทีเกิดขึนนันแก่ธนาคารทันที
10.2 หากธนาคารร้อ งขอ ร้านค้าจะต้องร่วมมือกับธนาคารในการสืบสวนสอบสวนเกี ยวกับการทํารายการขาย ซึงทําให้เกิดการสูญหาย ถูกขโมย ปลอมหรือ
แปลงบัตร นอกจากนัน หากธนาคารแนะนําหรือร้านค้าเห็นว่าเป็ นการจําเป็ น ร้านค้าจะต้องยืนรายงานความเสียหายต่อเจ้าพนักงานสอบสวนทีมีอาํ นาจ
ข้อ 11 การยกเลิกการทํารายการขาย
เมือร้านค้ายกเลิกการทํารายการขาย ร้านค้าจะส่งการทํารายการขายซึงแสดงการยกเลิกให้แก่ธนาคาร และถ้าธนาคารได้จ่ายเงินตามการทํารายการ ขายซึงถูก
ยกเลิกดังกล่าวให้แก่รา้ นค้า ร้านค้าจะคืนจํานวนเงินดังกล่าวให้แก่ธนาคารทันที ทังนี ธนาคารอาจใช้สิทธิหกั จํานวนเงินเหล่านันออกจากจํานวนเงินใดๆ ซึงธนาคารเป็ น
เจ้าหนีร้านค้าในจํานวนเงินเดียวกัน ภายหลังจากการยกเลิกการทํารายการขายดังกล่าว
ข้อ 12 การรักษาข้อมูลเป็ นความลับ
12.1 ร้านค้าจะไม่เปิ ด เผยข้อมูลส่วนบุคคลอืนๆ ของสมาชิกบัตร (ซึงรวมถึงหมายเลขบัตรและข้อมูลอืนซึงเกียวกับบัตร) อัตราค่าธรรมเนียมของร้านค้า และ
ความลับทางการค้าของธนาคาร ซึงร้านค้าได้รบั รูต้ ามข้อตกลงฉบับนี
12.2 ร้านค้าจะดําเนินมาตรการทังหมดทีจําเป็ นในการประกันการรักษาความลับของข้อมูลตามข้อ 12.1 เพือป้องกันการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บคุ คลทีสาม
12.3 ร้านค้าจะจ่ายค่าเสียหายทังหมดของธนาคาร อันเกิดขึนจากหรือเกียวเนืองกับการเปิ ดเผยหมายเลขบัตรและข้อมูลอืนใด ซึงเกียวกับบัตรหรือสมาชิกบัตรที
ส่งมอบแก่รา้ นค้า
12.4 ร้านค้าตกลงให้ขอ้ ความทีระบุในข้อ 12.1 – ข้อ 12.3 มีผลใช้บงั คับต่อไป แม้ว่าข้อตกลงฉบับนีจะสินสุดไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
ข้อ 13 การสินสุดข้อตกลง
13.1 ร้านค้าหรือธนาคารมีสทิ ธิบอกเลิกข้อตกลงนี โดยการแจ้งเป็ นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไปยังอีกฝ่ ายหนึง
13.2 ร้านค้าตกลงและยอมรับว่าธนาคารมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงนีได้ทนั ที ในกรณีทีร้านค้าปฏิบตั ิผิดข้อกําหนดและเงือนไขแห่งข้อตกลงฉบับนี หรือละเลยการ
ปฏิบตั ิตามคูม่ ือร้านค้าสมาชิกธนาคาร และ/หรือเอกสารแนะนําวิธีปฏิบตั ิในการใช้บริการแต่ละประเภท ไม่ว่าข้อหนึงข้อใดหรือหลายข้อ ซึงธนาคารได้แจ้ง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้รา้ นค้าทราบเพือดําเนินการแก้ไขเหตุแห่งการผิดข้อกําหนดและเงือนไขดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีได้ส่งหรือถือ
ว่ าได้ส่งคํา บอกกล่าวเช่นว่า นัน แต่รา้ นค้าเพิกเฉย หรือละเลยต่อการระงับและ/หรือแก้ไขเหตุดังกล่าวภายในระยะเวลาทีกําหนด ทังนี ธนาคารมีสิทธิ
เรียกร้องให้รา้ นค้าชดใช้บรรดาค่าเสียหายอันเนืองมาจากการปฏิบตั ิผิดข้อกําหนดและเงือนไขแห่งข้อตกลงฉบับนี
13.3 ธนาคารมีสิทธิ ระงับการให้บริการชัวคราว หรือยกเลิก การให้บริก ารนี ไม่ว่า ทังหมดหรือแต่ บางส่ว น หรือระงับหรือยกเลิกบริการหนึงบริการใดภายใต้
ข้อตกลงและเงื อนไขการใช้บริการนีแก่รา้ นค้าเมือใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้า ทราบล่วงหน้าอย่า งน้อย 30 วัน เว้นแต่ในกรณี ทีธนาคารมีกรณี
จําเป็ นเร่งด่วนไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบโดยเร็วเท่าทีสามารถทําได้
แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีดงั ต่อไปนี ธนาคารมีสทิ ธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการได้ทนั ทีโดยไต้องแจ้งให้รา้ นค้าทราบล่วงหน้า
13.3.1 เมือมีเหตุการณ์ทีธนาคารสงสัยหรือเชือโดยมีเหตุสมควรว่ า ผูข้ อใช้บริก ารมิใช่เจ้าของหรือผูม้ ีสิทธิ ใช้งานบัญชีเงินฝากทีใช้รบั เงิน หรือ
บริการถูกใช้ในกิจการทีอาจเป็ นการขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีลกั ษณะเป็ นธุรกรรมที
อาจผิดกฎหมาย หรือมีการใช้บริการในลักษณะทีผิดปกติ เช่น มีการทํารายการซําๆ ในเวลาใกล้ๆ กันจนเป็ นการรบกวนระบบการให้บริการ
ของธนาคาร เป็ นต้น หรือเป็ นการฉ้อฉล หรือทุจริต หรือขัดต่อกฎหมาย หรือแนวโน้มทีจะมีการกระทําทีมิชอบโดยประการใดๆ
13.3.2 บัญชีเงินฝากทีใช้รบั เงินถูกระงับ หรือถูกอายัดโดยหน่วยงานทีมีอาํ นาจตามกฎหมาย และ/หรือปิ ดบัญชี ไม่ว่าโดยร้านค้า หรือโดยธนาคาร
หรือโดยเหตุอืนใด
13.3.3 ธนาคารต้องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสังศาล และ/หรือตามทีกฎหมายกําหนด
ข้อ 14 บริการ Krungthai Corporate Online บริการตรวจสอบรายงานการขายผ่านระบบออนไลน์ของร้านค้า
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14.1 ธนาคารอาจให้บริการ Krungthai Corporate Online (ซึงต่อไปนีเรียกว่า "ระบบงาน") ซึงเป็ นบริการที KTB อํานวยความสะดวกให้แก่รา้ นค้าทีได้รบั อนุมัติ
จากธนาคารเฉพาะรายเป็ นกรณีพเิ ศษให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการทํารายการขายผ่าน Web Site ของธนาคาร ซึงรวมถึง บริการข้อมูลข่าวสารทัวไปของ
ธนาคาร บริก ารตรวจสอบข้อมูลปริมาณสินค้า และ/หรือบริการทีร้านค้าได้รบั ชําระผ่านเครืองรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) และข้อมูลอืนๆ ตามที ธนาคาร
กําหนด ซึงสามารถใช้บริการได้ 24 ชัวโมง หรือภายในระยะเวลาที ธนาคาร กําหนด แล้วแต่กรณี
14.2 ธนาคาร มีสิทธิ ทีจะเปลียนแปลงหรือยกเลิกการให้บริการระบบงานเมือใดก็ได้ และไม่ว่าทังหมดหรือแต่เพียงบางส่วน โดยไม่จาํ ต้องแจ้งให้รา้ นค้า ทราบ
ล่วงหน้าแต่ประการใด เมือร้านค้าได้รบั รหัส USER ทีใช้บริการ (USER ID) รหัสประจําตัว (USER PASSWORD) หรือเครืองมือใดๆ เพือการเข้าสู่ระบบงาน
(ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “ลายมือชืออิเล็กทรอนิกส์”) จาก ธนาคาร หรือร้านค้าจัดทําขึนตามวิธีการที ธนาคาร กําหนด โดยร้านค้าจะต้องเก็บรักษาลายมือชือ
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ในทีมันคงปลอดภัย และถือว่าลายมือชืออิเล็กทรอนิกส์เป็ นความลับของร้านค้าเท่านัน
14.3 การใช้บริการระบบงานแต่ละครัง หากไม่มีการทํารายการติดต่อกันเป็ นเวลา 15 นาที หรือภายในระยะเวลาทีธนาคารกําหนด (แล้วแต่กรณี) ธนาคารจะ
ยกเลิกการติดต่อ หากร้านค้าประสงค์จะใช้บริการต่อไปร้านค้าสมาชิกจะต้อง Log in โดยใช้ลายมือชืออิเล็กทรอนิกส์เพือเข้าใช้ บริการระบบงานใหม่ โดย
ดําเนินการตามขันตอนทีธนาคารกําหนด
14.4 ในกรณีทีมีก ารแสดงรายการข้อมูลซึงมีความผิดพลาด บกพร่อง ไม่ว่า ความผิดพลาดหรือบกพร่องนันจะเกิ ดขึนด้ว ยเหตุผ ลประการใด ร้า นค้า ตกลง
ยินยอมให้ธนาคารสามารถแก้ไขข้อบกพร่องผิดพลาดให้ถูกต้องตามความเป็ นจริง และร้านค้ายินยอมให้ถือว่าบรรดาเอกสารและข้อมูลทีธนาคารจัดทําขึน
เป็ นข้อมูลทีถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วนทุกประการ
14.5 การกระทําใดๆ ทีผ่านระบบงาน ทังทีเป็ น การกระทํา ของร้านค้าเอง หรือเป็ นการกระทําทีเกิ ดขึนโดยบุคคลอืน หากได้ก ระทําไปโดยผ่า นระบบงานและ
ลายมือชืออิเล็ก ทรอนิกส์ และ/หรือคําสังคอมพิวเตอร์ต่า งๆ ทีเกียวข้องกับการบริการนีแล้ว ให้ถือว่าสมบูรณ์ถูก ต้อง และมีผลผูกพันร้านค้าสมาชิกและ
ร้านค้าสมาชิกยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายทีเกิ ดขึนจากการกระทําดังกล่าวทุกประการ
14.6 กรณีที ร้า นค้าประสงค์จะเปลียนแปลงรายละเอียดการใช้บริก ารระบบงาน จากทีได้ระบุไว้ใน ใบคํา ขอสมัคร/เปลียนแปลงการใช้บริการ Krungthai
Corporate Online , KTB-EDC QR, Thai QR Code, Bill Payment และ Cross Bank Bill Payment รวมทังการยกเลิก และ/หรือระงับการใช้ระบบงาน
ร้านค้าจะต้องแจ้งกับธนาคารเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึนก่อนวันทีธนาคารตกลงเปลียนแปลง รวมทังการยกเลิกและ/หรือระงับ
การใช้ระบบงาน ตามทีร้านค้ากําหนดดังกล่าว ร้านค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายทีเกิดขึนก่อนนัน
14.7 ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ และค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกียวข้องกับการใช้ระบบงานได้ตามอัตราทีธนาคารกําหนด
และยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิ เปลียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ และค่าใช้จา่ ยใดๆ อันเกียวข้องกับการใช้ระบบงานได้ โดยให้ธนาคารหักจาก
บัญชีเงินฝากของร้านค้า และ/หรือเงินจํานวนใดๆ ทีร้านค้ามีอยู่กบั ธนาคารหรือมีสทิ ธิทจะได้
ี รบั จากธนาคาร
14.8 ธนาคารสงวนสิทธิทีจะปรับปรุงเปลียนแปลงยกเลิกการให้บริการทีเกียวกับระบบงานทังหมดหรือบางส่วนตลอดจนการแก้ไขข้อกําหนดและเงือนไขการใช้
บริการทีเกียวกับ ระบบงาน รวมทังค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ทีเกียวกับระบบงานได้ตามทีธนาคารเห็นสมควร และร้านค้าตกลงยินยอมโดยจะไม่
เพิกถอนให้ธนาคารมีสทิ ธิพิจารณาดําเนินการดังกล่าวได้ทกุ ประการ
ข้อ 15 ข้อตกลงอืนๆ
15.1 ในกรณีทีข้อกําหนดและเงือนไขข้อหนึงข้อใดของข้อตกลงนีเป็ นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ร้านค้าและธนาคารตกลงให้แยกส่วนทีเป็ น
โมฆะหรือทีไม่สมบูรณ์นนั ออกจากข้อความหรือข้อกําหนดอืนๆ ทีสมบูรณ์ และให้ขอ้ ความและข้อกําหนดส่วนทียังสมบูรณ์มีผลผูกพันระหว่างกัน
15.2 ข้อกําหนดและเงือนไขอืนๆ ทีมิได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทธนาคารประกาศใช้
ี
หรือกําหนดไว้เ ป็ นการเฉพาะ
15.3 เพือประโยชน์ในการพิจารณาคํา ขอหรือใบสมัครร้านค้าสมาชิกธนาคาร หรือเพือการปฏิบตั ิหรือการบริการซึงสินเชือใดๆ หรือเพือวัตถุประสงค์ในการรับ
ข่าวสาร หรือข้อมูล หรือข้อเสนอเกียวกับสิทธิประโยชน์ สินค้า หรือบริการใดๆ จากธนาคาร หรือจากบุคคลอืนทีธนาคารมอบหมาย หรือเก็บ หรือใช้ขอ้ มูล
เพือการสถิติหรือศึกษาวิจยั หรือวัตถุประสงค์อืนใดทีธนาคารเห็นว่าอาจเป็ นประโยชน์แก่รา้ นค้าหรือส่วนรวม ร้านค้าขอให้ความยินยอมแก่ธนาคาร ให้ทาํ
การตรวจสอบ แลกเปลียน และ/หรือเปิ ดเผยซึงข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลใดๆ รวมทังการประมวลผลซึงข้อมูลส่วนบุคคลของร้านค้า ภายใต้ขอบเขต
แห่งกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ทังนี การประมวลผลหมายรวมถึง การรวบรวม การเก็บรักษา
การใช้ การเปิ ดเผย และ/หรือการส่งหรือโอนข้อมูล ไม่ว่าจะเป็ นการประมวลผลภายในหรือภายนอกประเทศ หรือเป็ นการส่งหรือโอนข้อมูลไปยังบุคคลอืนที
มีสญ
ั ญาการคุม้ ครองข้อมูลอยู่กบั ธนาคาร โดยร้านค้าจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทน หรือค่าเสียหายใดๆ ทีเกิดจากการกระทําดังกล่าวของธนาคารแต่อย่าง
ใดทังสิน
15.4 ร้านค้าตกลงและยินยอมให้เอกสารทีร้านค้าส่งให้แก่ธนาคารเป็ นทรัพย์สมบัติของธนาคาร ซึงร้านค้าไม่สามารถเรียกร้อง และ/หรือเอกสารคืนได้ ไม่ว่าจะ
ได้รบั อนุมตั ิให้เป็ นร้านค้าสมาชิกธนาคารหรือไม่ก็ตาม
15.5 ร้านค้าตกลงยินยอมให้ขอ้ ตกลงฉบับนีมีผลผูกพันถึงผลิตภัณฑ์/บริการทางการเงินใหม่ของธนาคารทุกประเภท ทังในขณะนีหรือทีจะได้ออกเพิมเติมในภาย
หน้า โดยไม่จาํ เป็ นต้องทําความตกลงใหม่
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15.6 บรรดาข้อมูลข่าวสาร หนังสือบอกกล่าว หรือหนังสืออืนใดทีจะส่งให้แก่รา้ นค้า ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ดี หรือให้คนนําไปส่ง
เองก็ดี ถ้าหากส่งไปยังสถานทีทีระบุไว้ขา้ งต้นของข้อตกลงนีแล้ว ไม่วา่ จะมีผรู้ บั ไว้หรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าได้สง่ ให้แก่รา้ นค้าแล้วโดยชอบ

ข้อ 16 ข้อตกลงและเงือนไขการใช้บริการ “Thai QR Code”
16.1 คํานิยาม
16.1.1 “Thai QR Code” หมายถึง บริการทีบมจ. ธนาคารกรุงไทย (ซึงต่อไปนีจะเรียว่า “ธนาคาร”) ได้ให้บริการกับร้านค้าเพืออํานวย ความสะดวกใน
การรับเงินโอนเพือชําระเงินค่าสินค้า และ/หรือบริการเข้าบัญชีเงินฝากของร้านค้า
16.2 เงือนไขการเป็ นร้านค้า
16.2.1 ร้านค้าจะแสดงเครืองหมายหรือสัญลัก ษณ์การเป็ นร้า นค้าทีมีบริการ Thai QR Code เพือรับชําระเงิน เข้าบัญชีเงินฝากร้า นค้าตามรู ปแบบที
ธนาคารกําหนด เพือให้ผโู้ อนเงินสามารถพบเห็นเครืองหมายหรือสัญลักษณ์ได้โดยง่ายและชัดเจน ตลอดระยะเวลาทีข้อตกลงนีมีผลบังคับใช้
หรือจนกว่าธนาคารจะแจ้งยกเลิกการใช้เครืองหมายหรือสัญลักษณ์ดงั กล่าวและเมือสินสุดการให้บริการตามข้อตกลงนี ร้านค้าจะต้องยกเลิกการ
ใช้และแสดงเครืองหมายหรือสัญลักษณ์การเป็ นร้านค้าของธนาคารทันที
16.2.2 ร้านค้าตกลงและยินยอมปฏิบ ัติตามข้อกําหนดและเงือนไขของบริการนี คู่มือวิธีปฏิบัติ และ/หรือเอกสารที เกียวข้อง และ/หรือทีธนาคารได้
ประกาศกําหนดไว้ในขณะนี และ/หรือทีจะกําหนดไว้ต่อไปในภายหน้าทุกประการ
16.2.3 ร้า นค้ า จะไม่ ท ํ า การจํ า หน่ า ยสิ น ค้ า และ /หรื อ ให้ บ ริ ก ารที ไม่ เ หมาะสม และ/หรื อ ต้ อ งห้ า มตามกฎหมาย หรื อ ขั ด ต่ อ ระเบี ย บ
หรือข้อบังคับของทางราชการ เว้นแต่จะได้แจ้งและได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจากธนาคารก่อน
16.2.4 ร้านค้าเป็ นผูร้ บั คําสังซือและ/หรือดําเนินการจัดส่งสินค้าและ/หรือบริการตามคําสังของผูช้ าํ ระเงิน โดยร้านค้าเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จา่ ย และดําเนินการ
ต่างๆ เองทังสิน ธนาคารมิได้มสี ว่ นเกียวข้องและไม่มีผลผูกพันธนาคารไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน หากมีการคืน ยกเลิก สินค้าและ/หรือบริการภายหลัง
ทีผูช้ าํ ระเงินโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของร้านค้าผ่านเครืองมือการรับเงินแล้ว ร้านค้าตกลงคืนเงินค่าสินค้า และ/หรือบริการดังกล่าวให้แก่ลกู ค้า
เอง ธนาคารไม่มีหน้าทีคืนเงินและ/หรือหักเงินจากบัญชีเ งินฝากของร้านค้าให้แก่ผชู้ าํ ระเงินแต่อย่างใด และธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อ ความ
เสียหายใดๆ ทีเกิดขึนจากการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น
16.3 วิธกี ารใช้บริการ Thai QR Code สําหรับการรับชําระค่าสินค้า และ/หรือบริการ
16.3.1 ร้านค้าจะแจ้งรายละเอียด ราคา สินค้า และ/หรือบริการให้แก่ผชู้ าํ ระเงินทราบโดยชัดแจ้ง
16.3.2 ร้านค้าตกลงแสดง QR Code หรือเครืองมือการรับเงิน พร้อมทังระบุขอ้ มูลตามทีธนาคารกําหนด เพือให้ผชู้ าํ ระเงินชําระเงินโดย Scan QR Code
หรือดําเนินการอย่างใดตามทีธนาคารกําหนด เพือชําระเงินให้แก่รา้ นค้า โดยธนาคารไม่มีหน้าทีตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว
16.3.3 ร้านค้ารับทราบและยอมรับว่า การทีธนาคารให้บริการตามข้อตกลงและเงือนไขนีแล้ว เมือร้านค้าใช้บริการนีถือว่าเป็ นไปตามความประสงค์ของ
ร้านค้าแล้ว ดังนัน หากมีความเสียหายหรือข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึนกับร้านค้าไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ร้านค้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
กับธนาคาร เว้นแต่ความเสียหายหรือข้อผิดพลาดดังกล่าวเกิดขึนจากการกระทําโดยทุจริต หรือโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ
ธนาคาร
16.3.4 ร้านค้ารับทราบและตกลงว่า หากร้านค้าประสงค์จะใช้บริการอืนใดร่วมกับบริการ Thai QR Code ซึงธนาคารได้จดั ให้มีบริการอืนร่วมไว้ ร้านค้า
จะต้องดําเนินการตามข้อตกลงและเงือนไข วิธีการของบริการนันๆ ตามทีธนาคารกําหนด
16.3.5 ร้านค้ารับรองว่า ข้อมูลทีระบุไว้ในใบคําขอฯ และ/หรือเอกสารใดๆ ทีเกียวข้องในการสมัคร เปลียนแปลงและ/หรือยกเลิกบริการ Thai QR Code
นัน เป็ นข้อมูลจริงทีถูกต้องสมบูรณ์และเป็ นปั จจุบนั สําหรับการให้บริการนีและเป็ นข้อมูลของร้านค้า โดยร้านค้ามีสิทธิตามกฎหมายในการขอใช้
บริการ และทํา ธุ รกรรมใดๆ ที เกี ยวข้อ งกับการขอใช้บริก ารนี รวมถึงการยอมรับผูก พันตามข้อตกลงและเงือนไขนี หากมีข้อบกพร่อ งหรือ
ข้อผิดพลาดใดเกิดขึนหรือเกียวเนืองมาจากการดําเนินการดังกล่า วข้างต้นตามข้อมูลทีร้านค้าให้ไว้แก่ธนาคาร ธนาคารไม่จาํ ต้องรับผิดชอบต่อ
ร้านค้าหรือบุคคลอืนใดในความเสียหายทีเกิ ดขึนแต่อย่างใด
16.3.6 ร้านค้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารมีสิทธิเปิ ด เผยข้อมูล และ/หรือรายละเอียดต่ างๆ บางประการหรือทังหมดของร้า นค้า สําหรับการสมัค ร
เปลียนแปลง และ/หรือยกเลิก การใช้บริก าร Thai QR Code ตามทีกฎหมายกํา หนด หรือตามทีหน่ว ยงานราชการทีมีอาํ นาจตามกฎหมาย
กําหนดหรือเท่าทีธนาคารพิจารณาเห็นว่า จําเป็ นและเหมาะสม หรือธนาคารเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์แก่รา้ นค้า ทังนี ร้านค้ารับทราบและตกลงว่า
ธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความเสียหายทีเกิ ดขึนจากการเปิ ดเผยข้อมูล และ/หรือรายละเอียดตามเงือนไขดังกล่าวแต่อย่างใดทังสิน
16.3.7 ร้านค้าสมารถแก้ไข เปลียนแปลง ข้อมูล และ/หรือ รายละเอีย ดใดๆ ตลอดจนยกเลิก การใช้บริการ Thai QR Code ได้โดยติดต่อแจ้งความ
ประสงค์ผา่ นช่องทางตามทีธนาคารกําหนด และดําเนินการตามวิธีการและเงือนไขทีธนาคารกําหนด ทังนีการแก้ไข เปลียนแปลงข้อมูล และ/หรือ
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รายละเอียดดังกล่าว จะมีผลต่อเมือร้านค้าดําเนินการตามวิธีการและเงือนไขทีธนาคารกําหนดครบถ้วนสมบูรณ์ และธนาคารได้ดาํ เนินการแก้ไข
เปลียนแปลงข้อมูลในระบบของธนาคารเรียบร้อยแล้ว
16.3.8 ร้านค้ารับทราบและตกลงว่า ร้านค้ามีหน้าทีต้องแจ้งขอเปลียนแปลง หรือยกเลิกการใช้บริการ Thai QR Code เมือร้านค้าไม่ใช้งานหรือมีการ
เปลียนแปลงข้อมูลใดๆ ทีเกียวกับบริการ Thai QR Code ตามวิธีการทีธนาคารกําหนด โดยธนาคารไม่มีหน้าทีต้องตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวแต่
อย่างใดทังสิน หากร้านค้าไม่ดาํ เนินการขอยกเลิกการใช้บริการ Thai QR Code ตามวิธีการทีธนาคารกําหนดและเกิดความเสีย หายใดๆ ขึน
ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายทีเกิดขึนแต่เพียงฝ่ ายเดียว
16.4 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ย
16.4.1 ร้านค้ายินยอมและตกลงชําระค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเกียวข้องกับการใช้บริการ Thai QR Code นี ตามที
ธนาคารกําหนด หากมีการเปลียนแปลงค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย วัน ณ ทีทําการสาขา/เว็บไซต์ของธนาคาร (www.krungthai.com) และ/หรือวิธีการอืนใดตามทีธนาคารกําหนดหรือเห็นสมควร ทังนี
ร้านค้ายินยอมให้ธนาคารหักค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จา่ ยใดๆ จากบัญชีเงินฝากของร้านค้าที มีอยู่กบั ธนาคารได้ทนั ที
16.4.2 หากร้านค้าเห็นว่า ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายไม่ถกู ต้อง ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรภายใน วัน นับจากวันทีธนาคารเรียกเก็ บค่า ธรรมเนียม และ/หรือค่า ใช้จ่าย และ/หรือค่า บริการ หากร้านค้าไม่แจ้งให้ธนาคาร
ทราบถึงความไม่ถ ูกต้องภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ร้านค้าตกลงให้ถือว่า ธนาคารได้ดาํ เนินการโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ซึงร้านค้าตกลงจะไม่
โต้แย้งคัดค้านหรือเรียกค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารในภายหลัง
16.5 ข้อตกลงอืนๆ
16.5.1 ธนาคารมีสิทธิระงับการให้บริการชัวคราว หรือยกเลิกการให้บริก ารนี ไม่ว่าทังหมดหรือแต่บางส่วน หรือระงับหรือยกเลิก บริการหนึงบริการใด
ภายใต้ขอ้ ตกลงและเงือนไขการใช้บริการนีแก่ รา้ นค้าเมือใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน เว้นแต่ในกรณี ที
ธนาคารมีกรณีจาํ เป็ นเร่งด่วนไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบโดยเร็วเท่าทีสามารถทําได้ เว้นแต่ใน
กรณีดงั ต่อไปนี ธนาคารมีสทิ ธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการ Thai QR Code ได้ทนั ทีเมือธนาคารพบเหตุดงั กล่าวได้
16.5.1.1 เมือมีเหตุการณ์ทีธนาคารสงสัยหรือเชือโดยมีเหตุสมควรว่า ร้านค้ามิใช่เจ้าของ หรือผูม้ ีสทิ ธิใช้งานขบัญชีเงินฝากทีใช้รบั เงินจาก
บริการ Thai QR Code หรือบริการ Thai QR Code ถูกใช้ในกิจการทีอาจเป็ นการขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีลกั ษณะเป็ นธุรกรรมทีอาจผิดกฎหมาย หรือมีการใช้บริการในลักษณะทีผิดปกติ เช่น มีการทํา
รายการซําๆ ในเวลาใกล้ๆ กันจนเป็ นการรบกวนระบบการให้บริการของธนาคาร เป็ นต้น หรือเป็ นการฉ้อฉล หรือทุจริต หรือขัดต่อ
กฎหมาย หรือแนวโน้มทีจะมีการกระทําทีมิชอบโดยประการใด ๆ
16.5.1.2 บัญชีเงินฝากทีใช้รบั เงินจากบริการ Thai QR Code ถูกระงับ หรือถูกอายัดโดยหน่วยงานทีมีอาํ นาจตามกฎหมาย และ/หรือปิ ดบัญชี
ไม่ว่าโดยร้านค้า หรือโดยธนาคาร หรือโดยเหตุอืนใด
16.5.1.3 ธนาคารต้องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสังศาล และ/หรือตามทีกฎหมายกําหนด
16.5.2 ร้านค้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามระเบียบ วิธีปฏิบตั ิ ตลอดจนข้อตกลงและเงือนไขทีเกียวข้องกับการใช้บริการนี ทังทีมีอยู่ก่อนแล้ว และ
ทีจะมีขึนหรือมีการแก้ไขเปลียนแปลงต่อไปในอนาคตตามทีธนาคารจะได้กาํ หนดเพิมเติม โดยธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้า ทราบล่ว งหน้าเป็ น
ระยะเวลาอย่ างน้อย วัน โดยการแจ้งดังกล่าวธนาคารอาจใช้วิ ธี ประกาศไว้ ณ ทีทํา การของธนาคาร หรือ แจ้งในเว็บไซต์ของธนาคาร
(www.krungthai.com) และ/หรือวิธีการอืนใดตามทีธนาคารกําหนดหรือเห็นสมควร โดยให้ถือว่า ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติตลอดจนข้อตกลงและ
เงือนไขดังกล่าวเป็ นส่วนหนึงของข้อตกลงและเงือนไขการใช้บริการฉบับนีด้วย ทังนี ข้อตกลงและเงือนไขการทําธุรกรรมประเภทต่างๆ ภายใต้การ
ใช้บริการ Thai QR Code นี ต้อ งเป็ นไปตามข้อตกลงและเงือนไขทีเกียวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวตามทีธนาคารกําหนดด้วย โดยร้านค้าตกลง
ยินยอมและจะไม่โต้แย้งคัดค้าน และไม่ถือว่าการกระทําดังกล่าวทําให้รา้ นค้าขาดผลประโยชน์ และ/หรือได้รบั ความเสียหาย และสละสิทธิทีจะ
เรียกค่าขาดประโยชน์และค่าเสียหายจากธนาคารทังสิน
16.5.3 ธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดจากการทีธนาคารไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงือนไขการใช้บริการนี ซึงรวมถึงการทีธนาคารไม่สามารถให้บริการนี
ได้ อันเนืองมาจากเหตุสดุ วิสยั เช่น ระบบสือสารขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ปั ญหาด้านพลังงาน การกระทําของบุคคลภายนอก อัคคีภยั ภัย
พิบตั ิตามธรรมชาติ การประท้วง การขนส่งติดขัด การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลทีเป็ นอันตรายต่างๆ (Harmful Data) หรือ
เหตุตา่ งๆ อันอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของธนาคาร
16.5.4 ร้านค้าตกลงและยอมรับว่า เอกสาร และ/หรือหนังสือ และ/หรือหลักฐานใดๆ ก็ตาม ทีธนาคารจัดทําขึนอันเนืองมาจากการใช้บริการ Thai QR
Code นัน มีความถูกต้องทุกประการโดยไม่จาํ ต้องให้รา้ นค้าตรวจสอบหรือลงลายมือชือก่อนแต่อย่างใด
8 of 24

หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ข้อตกลงการใช้บริการ Krungthai Corporate Online, KTB-EDC QR, Thai QR Code, Bill Payment และ Cross Bank Bill Payment
Ver. 2022 V1

16.5.5 ข้อตกลงและเงือนไขการใช้บริการ Thai QR Code ฉบับนี ให้ใช้บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็ นศาลทีมีเขตอํานาจใน
การพิจารณาข้อพิพาททีเกิดขึน
16.5.6 เมือร้านค้าให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลอืนใดแก่ธนาคาร
(ก) ร้านค้ารับรองและรับประกันว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื นทีร้านค้าให้แก่ธนาคารและ
จะแจ้งธนาคาร หากมีการเปลียนแปลงใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอืนทีได้ให้ไว้ (หากมี)
(ข) ร้านค้ารับรองและรับประกันว่า ร้านค้าได้รบั ความยินยอมหรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอืนสําหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/
หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายทีใช้บงั คับ
(ค) ร้านค้ารับรองและรับประกันว่า ร้านค้าได้รบั ทราบและแจ้งนโยบายความเป็ นส่วนตัวของธนาคารทีเกียวข้องแก่บคุ คลอืนแล้ว และ
(ง) ร้านค้ารับรองและรับประกันว่าธนาคารสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือโอน ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ใน
นโยบายความเป็ นส่วนตัว ของธนาคารทีเกียวข้อง ซึงอาจมีการแก้ไขเป็ น ครังคราว ซึงรวมถึงวัตถุประสงค์ทังหมดทีกําหนดไว้ในเอกสาร
ฉบับนี
ข้อ 17 ข้อตกลงการใช้บริการ (Bill Payment)
ข้าพเจ้าในฐานะผูข้ อใช้บริการเป็ นผูม้ ชี ือและทีอยู่ปรากฏใน “ใบสมัครร้านค้าสมาชิกธนาคารเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านัน (KTB) – EDC” ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า
“ร้านค้า” ตกลงยินยอมปฏิบตั ติ ามเงือนไขที บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “ธนาคาร”กําหนดไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ ดังนี
17.1 การให้บริการ
ร้านค้าให้ธนาคารดําเนินการรับชําระเงินค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการ ซึงต่อไปนีจะรวมเรียกว่า “ค่าบริการ” จากลูกค้าของร้านค้า ซึง
ต่อไปนีจะเรียกว่า “ลูกค้า” โดยลูกค้าจะนําเงินค่าบริการทีต้องชําระให้แก่รา้ นค้านําฝากเข้าบัญชีเงินฝากของร้านค้าทีเปิ ดไว้กบั ธนาคาร ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “บัญชีรบั
ชําระเงิน”
17.2 หน้าทีของผู้ขอใช้บริการ
ร้านค้าตกลงจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบจัดพิมพ์แบบฟอร์มใบรับฝากเงิน และเอกสารแนะนําการชําระเงิน เพือให้ลูกค้าใช้ในการนําเงินเข้า บัญชีของร้านค้า ซึง
ประกอบด้ว ยรายละเอีย ดตามทีธนาคารและร้านค้าร่วมกันกําหนด ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “แบบรับชําระเงิน” โดยร้านค้าเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายและดําเนินการจัดส่งให้แ ก่
ลูกค้า พร้อมทังชีแจงรายละเอียดวิธีการใช้ให้ลกู ค้าทราบด้วยค่าใช้จา่ ยของร้านค้าเอง
17.2.1 ร้านค้าตกลงยอมรับว่าข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ทีปรากฏในแบบรับชําระเงินเป็ นสาระสําคัญในการชําระเงินค่าบริการให้แก่ รา้ นค้าดังนัน เมือ
ธนาคารได้นาํ เงินฝากเข้าบัญชีรบั ชําระเงิน หรือดําเนินการใดๆตามข้อมูลทีลูกค้าส่งให้ธนาคารแล้ว ให้ถือว่าธนาคารปฏิบตั โิ ดยถูกต้อ งครบถ้วนทุก
ประการแล้ว และธนาคารไม่มหี น้าทีในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด
17.2.2 ร้านค้าตกลงเป็ นผูด้ าํ เนินการแจ้งรายละเอียด วิธีการ และขันตอนต่างๆ ในการชําระเงิน เช่น รหัสประจําตัว จํานวนเงินทีต้องชําระ เลขทีบัญชีรบั
ชําระเงินและข้อมูลทีสําคัญอืนๆ เกียวกับการใช้บริการชําระเงินค่าบริการให้ลกู ค้าทราบด้วยค่าใช้จ่ายของร้านค้าเอง
17.2.3 ร้านค้าตกลงยินยอมและยอมรับว่า ในกรณีทีธนาคารมีการปรับเปลียน/เพิมรูปแบบบริการชําระเงินต่าง ๆ ของธนาคารในอนาคตทีมิได้ระบุไว้ใน
ข้อตกลงฉบับนี ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารสามารถนําเงินฝากเข้าบัญชีเพือชํา ระค่า บริการของร้านค้า ได้ตลอดระยะเวลาการใช้บริการการ
ชําระเงินนีตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติของธนาคาร โดยธนาคารจะมีหนังสือแจ้งให้รา้ นค้า ทราบล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ก่อนที
การปรับเปลียน/เพิมรู ปแบบบริการชําระเงินของธนาคารจะมีผลบังคับ หากร้านค้าไม่โต้แย้งคัดค้านให้ธนาคารทราบเป็ นหนังสือภายใน 30 วัน นับ
แต่วันทีได้รบั หรือถือว่าได้รบั หนังสือแจ้งจากธนาคาร ให้ถือว่า ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารปรับเปลียน/เพิมรู ปแบบบริการชําระเงินมีผลใช้
บังคับตังแต่วนั ทีทีกําหนดไว้ในหนังสือแจ้งของธนาคารดังกล่าว
17.3 การชําระค่าธรรมเนียม
17.3.1 ร้านค้าตกลงชําระค่าธรรมเนียมการรับผลการชําระเงินผ่านระบบของธนาคาร ตามอัตราทีได้กาํ หนดไว้ในคําขอใช้บริการรับชําระเงิน Bill Payment
17.3.2 ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
17.3.2.1 กรณีผรู้ า้ นค้าเป็ นผูร้ บั ภาระในการชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ธนาคารจะนําเงินค่าบริการทีได้รบั ชําระจากลูกค้า เข้า บัญชีรบั ชําระ
เงินของร้านค้าทังจํา นวน แล้วจึงทํารายการหักค่าธรรมเนียมออกจากบัญชีรบั ชําระเงินของร้านค้า
17.3.2.2 กรณีลกู ค้าเป็ นผูร้ บั ภาระในการชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ร้านค้าตกลงเป็ นผูแ้ จ้งให้ลกู ค้าทราบว่าการใช้บริการการชําระเงิน เพือ
ชําระค่าบริการผ่านธนาคาร ลูกค้าจะต้องเป็ นผูช้ าํ ระค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามอัตราทีระบุไว้ในใบคําขอใช้บริการรับชําระเงิน Bill
Payment ให้แก่ธนาคาร พร้อมกับการชําระค่าบริการด้วย ในกรณีทลูี กค้าประสงค์จะชําระค่าบริการเป็ นเช็ค ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ลกู ค้า
ทราบว่าธนาคารตกลงนําเงินเข้าบัญชีรบั ชําระเงินของร้านค้า ภายหลังเช็คของลูกค้าได้ผา่ นการเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้วเท่านันกรณีที
9 of 24

หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ข้อตกลงการใช้บริการ Krungthai Corporate Online, KTB-EDC QR, Thai QR Code, Bill Payment และ Cross Bank Bill Payment
Ver. 2022 V1

ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าบริการตามเช็ค ธนาคารจะคืนให้แก่รา้ นค้า โดยร้านค้าตกลงจะดําเนินการติดตามเรียกเก็บเงิน
ค่าบริการจากลูกค้าโดยตรง ด้วยค่าใช้จ่ายของร้านค้าฝ่ ายเดียว
17.3.2.3 ในกรณีทีร้านค้าเห็นว่า การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการไม่ถกู ต้อง ร้านค้าตกลงแจ้งให้ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ภายใน 15 วัน นับจากวันทีธนาคารหักบัญชีรบั ชําระเงิน หากร้านค้าไม่แจ้งให้ธนาคารทราบถึงความไม่ถกู ต้องภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าว ร้านค้าตกลงให้ถือว่าธนาคารได้ดาํ เนินการรับชําระเงินค่าบริการโดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว ซึงร้านค้าตกลงจะไม่โต้แย้งคัดค้าน
หรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากธนาคารในภายหลัง และหากมีการแจ้งให้ธนาคารทราบถึงความไม่ถกู ต้องภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกล่าว ธนาคารจะดําเนินการแก้ไขให้ถกู ต้องภายใน 15 วัน นับตังแต่วนั ทีได้รบั แจ้งจากร้านค้า
17.3.2.4 ในกรณีทีร้านค้ามีความประสงค์ขอใช้บริการ Mobile EDC Payment กับทางธนาคาร ร้านค้าตกลงเสียค่าธรรมเนียมแบบรายเดือน
ให้กบั ธนาคาร ตามอัตราค่าธรรมเนียมต่อเครืองทีธนาคารกําหนด พร้อมทังแจ้งจํานวนเครือง Mobile EDC ทีประสงค์จะขอใช้บริการ
รวมทังตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและเงือนไขตามทีตกลงไว้ในบันทึกแนบท้ายคําขอใช้บริการ Mobile EDC
Payment
17.4 ร้านค้าตกลงยอมรับว่า ในกรณีทีธนาคารนําเงินอืนใดทีมิใช่ค่าบริการตามข้อตกลงการใช้บริการฉบับนีฝากเข้าบัญชีรบั ชําระเงินผิดพลาด ทังนี ไม่ว่าจะเกิด
จากความผิดพลาดของข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หรือรายละเอีย ดอืนใด หรือเหตุผิดพลาดใดๆก็ตาม ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิ หกั เงินจํา นวน
ดังกล่า วออกจากบัญชีรบั ชําระเงิน เพือเป็ นการแก้ไขข้อผิ ดพลาดทีเกิ ดขึนได้ทันที โดยธนาคารไม่ตอ้ งแจ้งให้รา้ นค้าทราบก่อ น โดยร้านค้าตกลงจะไม่
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากธนาคาร
17.5 กรณีทีลูกค้านําเงินฝากเข้าบัญชีเพือชํา ระค่าบริการผิดไปจากบัญชีรบั ชําระเงิน ร้านค้าตกลงเป็ นผูด้ าํ เนินการเจรจาและเรียกร้องเงินดังกล่าวจากลูก ค้า
โดยตรง
17.6 กรณีทีร้านค้าต้องชําระค่าเสียหาย หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือจํานวนเงินใดๆ ให้แก่ธนาคาร ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีรบั ชําระเงิน
หรือ บัญชีเงินฝากอืนใดทีร้านค้ามีอยู่กบั ธนาคารเพือหักชําระหนีได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบถึงการหักเงินจากบัญชีดงั กล่าวภายใน 15 วันทําการ
ของธนาคาร นับตังแต่วนั ทีธนาคารทําการหักเงิน หากเงินในบัญชีรบั ชําระเงิน และ/หรือเงินในบัญชีเงินฝากประเภทอืนใดมีไม่เพียงพอให้ธนาคารหักชําระ
หนีได้ทงหมด
ั
ร้านค้าตกลงยินยอมชําระดอกเบียให้แก่ธนาคารจากยอดหนีส่วนทีธนาคารไม่สามารถหักชําระหนีได้ในอัตราดอกเบียสูงสุดตามประกาศของ
ธนาคาร เรืองอัตราดอกเบียเงินให้กูย้ ืมและส่วนลด (ปั จจุบนั เท่ากับร้อยละ ต่อปี ) ซึงอาจเปลียนแปลงตามประกาศของธนาคารในแต่ละคราวนับตังแต่
วันทีธนาคารไม่สามารถหักเงินชําระหนีได้จนกว่าร้านค้าจะชําระหนีเสร็จสิน และไม่เป็ นการตัดสิทธิธนาคารในการทีจะบอกเลิกการใช้บริการ
17.7 กรณีรา้ นค้าได้เปลียนแปลงเลขทีบัญชีรับชําระเงินไม่ว่าเหตุใดก็ตาม หรือมีการเปิ ดบัญชีรบั ชําระเงินเพิม ร้านค้าตกลงยินยอมให้ขอ้ กํา หนดและเงือนไข
ต่างๆ ตามข้อตกลงการใช้บริการฉบับนียังคงมีผลบังคับใช้กบั เลขทีบัญชีรบั ชําระเงินทีเปลียนแปลงใหม่ หรือบัญชีรบั ชําระเงินทีเปิ ดเพิมเติมนันด้วย
17.8 ร้านค้าตกลงยินยอมในการทีธนาคารจะเปลียนแปลง และ/หรือเพิมเติมเงือนไขและข้อกําหนด รวมทังค่าธรรมเนียมในการให้บริการตามคําขอใช้บริการรับ
ชําระเงิน Bill Payment ฉบับนี โดยธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบถึงการเปลียนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
17.9 การเก็บรักษาข้อมูลเป็ นความลับ
ในกรณีทีธนาคารจําเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลของธนาคารให้แก่ร้านค้าหรือตัวแทน หรือพนักงาน หรือลูกจ้าง เฉพาะผูท้ ีเกียวข้องและจําเป็ นต้องทราบข้อมูล
ซึงต่อไปนีจะเรียกรวมกันว่า “ตัวแทนร้านค้า” ทังนี ไม่ว่าข้อมูลจะอยู่ในรู ปของเอกสาร รายงาน บันทึกข้อมูล ผลการวิเคราะห์ ผลการศึกษา และ/หรือในรู ปแบบใดๆ ไม่ว่า
โดยวาจาหรือลายลักษณ์อกั ษร ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “ข้อมูลทีเป็ นความลับ” โดยร้านค้าตกลงยินยอมทีจะเก็บรักษาข้อมูลทีเป็ นความลับไว้ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงือนไข
ตามทีระบุดงั นี
17.9.1 ร้านค้าตกลงทีจะเก็บรักษาข้อมูลทีเป็ นความลับอย่างเคร่งครัด ในสถานทีหรือระบบทีมีความปลอดภัยโดยเก็บแยกจากเอกสารและ/หรือข้อมูลอืนๆ
และจะไม่เปิ ดเผยให้บุคคลใด ๆ ได้ลว่ งรูถ้ ึงข้อมูลทีเป็ นความลับ ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน และตกลงว่าจะใช้ขอ้ มูลทีเป็ นความลับเพือวัตถุประสงค์
ในการให้บริการตามบริการของธนาคารตามทีได้ระบุในข้อตกลงฉบับนีเท่านัน อีกทังจะไม่ใช้ขอ้ มูลทีเป็ นความลับไปในทางใดๆ อันทําให้หรืออาจ
ทําให้เกิดความเสียหายต่อธนาคารไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม แม้ว่าข้อตกลงฉบับนีจะสินสุดลงแล้วก็ตาม เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากธนาคาร
17.9.2 ร้านค้าตกลงทีจะดําเนินการทังปวง เพือให้ตวั แทนร้านค้าเก็บรักษาข้อมูลทีเป็ นความลับไว้ตามข้อกําหนดและเงือนไขเช่นเดียวกับทีร้านค้า ได้ตกลง
ไว้กั บ ธนาคารตามข้อ ตกลงฉบับ นี โดยร้า นค้า ขอรับ รองว่ า ตั ว แทนร้า นค้า จะไม่ เ ปิ ด เผยและ/หรือ ใช้ข้อ มูล ทีเป็ น ความลับ ในประการอื นๆ
นอกเหนือจากทีระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี
17.9.3 ข้อกําหนดและเงือนไขในการเปิ ดเผยและ/หรือใช้ขอ้ มูลทีเป็ นความลับตามทีระบุขา้ งต้น คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ ายตกลงไม่ นาํ มาใช้บงั คับกับข้อมูล ที
ร้านค้าได้ทาํ การพิสจู น์หรือมีหลักฐานยืนยันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรได้ว่า เป็ นข้อมูลทีได้เปิ ดเผยแล้วต่อสาธารณะชนหรือทราบกันเป็ นการทัวไป ทังนี
ต้องมิใช่ขอ้ มูลทีถูกเปิ ดเผยโดยร้านค้า
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17.9.4 ในกรณีทีร้านค้าต้องเปิ ดเผยข้อมูลทีเป็ นความลับต่อศาล หรือหน่วยงานของรัฐผูม้ ีอาํ นาจตามกฎหมาย ร้านค้าตกลงแจ้งให้ธนาคารทราบเป็ น
หนังสือล่วงหน้าก่อนการเปิ ดเผยข้อมูลทีเป็ นความลับดังกล่าว พร้อมแสดงหลักฐานหรือระบุขอ้ กฎหมายทีบังคับให้รา้ นค้าต้องเปิ ดเผยข้อมูลทีเป็ น
ความลับด้วย
17.9.5 ร้านค้าตกลงจะส่งคืนหรือ ทํา ลายข้อมูลทีเป็ น ความลับ ในทัน ที เมือได้รบั แจ้งจากธนาคาร รวมทังส่งคืน หรือทําลายข้อมูลหรือ รายงาน ผลหรือ
การศึกษาวิเคราะห์ และเอกสารใด ๆ ทังต้นฉบับและสําเนาทีร้านค้าหรือตัวแทนร้านค้าได้จดั ทําขึนโดยอ้างอิงข้อมูลทีเป็ นความลับ และร้านค้าจะ
ไม่ทาํ สําเนาหรือทําซําซึงข้อมูลทีเป็ นความลับนัน ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ
17.9.6 หากธนาคารได้รับ ความเสี ย หายใดๆ อัน เนื องมาจากการทีร้า นค้า หรือ ตัว แทนร้า นค้า ใช้หรือ เปิ ด เผยข้อ มูล ทีเป็ น ความลับ ในประการใดๆ
นอกเหนือจากทีได้ระบุไว้ใ นข้อตกลงฉบับนี หรือร้านค้าหรือตัวแทนร้านค้าไม่ป ฏิบตั ิตามข้อกําหนดหรือเงือนไขข้อหนึงข้อ ใดตามที ได้ระบุไว้ใ น
ข้อตกลงฉบับนี ร้านค้าตกลงยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายทังหมดทีเกิดขึนให้แก่ธนาคารภายใน วัน นับแต่วนั ทีธนาคารได้แจ้งให้รา้ นค้า ทราบ
นอกจากการชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวแล้ว ร้านค้า ตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิในการดําเนินการใดๆ เพือบรรเทาความเสียหายทีมีขึนหรืออาจมี
ขึนได้ ซึงรวมถึงการร้องขอให้ศาลมีคาํ สังอย่างหนึงอย่างใดเพือระงับการใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลทีเป็ นความลับของร้านค้าหรือตัวแทนร้านค้าหรือของ
บุคคลอืนๆทีเกียวข้องด้วย
17.10 หากร้านค้าหรือธนาคารประสงค์จะยกเลิกคําขอใช้บริการรับชําระเงิน Bill Payment ร้านค้าหรือธนาคารจะแจ้งให้อีกฝ่ ายหนึงทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่ว งหน้า ไม่น ้อยกว่ า วัน และให้ถื อว่า คํา ขอใช้บริการรับชํา ระเงิ น Bill Payment และข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี เป็ นอันสินผลเมือครบกํา หนด
ระยะเวลาดังกล่าว
ข้อ 18 ข้อตกลงและเงือนไขการใช้บริการชําระเงินข้ามธนาคาร (เลขที 1.0) (Cross Bank Bill Payment)
“พร้อมเพย์ (PromptPay)” หมายความถึง เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี และ/หรือเลขทะเบียนนิติบคุ คล พร้อมกับเลขลงท้าย (Suffix) และ/หรือข้อมูลอืนๆ ทีอาจมีการ
กําหนดต่อไป (ถ้ามี) ซึงผูกกับบัญชีเงินฝากของร้านค้า ตามทีร้านค้า สมัครลงทะเบียนไว้กับ ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอืนในประเทศไทย และ “บริการชําระเงิน ข้า ม
ธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)” หมายความถึง บริการการทําธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ตามทีธนาคาร หรือสถาบันการเงินอืนกํา หนด หรือหน่วยงานราชการที
เกียวข้องกําหนด ซึงเป็ นการใช้บริการทีสามารถระบุ พร้อมเพย์ (PromptPay) แทนการระบุเลขทีบัญชีเงินฝาก และ/หรือรหัสบริษัท (Product Code) ของร้านค้าซึงผูก กับ
พร้อมเพย์ (PromptPay) ตามทีร้านค้าสมัครลงทะเบีย นไว้ ทังนี ร้านค้าขอสมัครลงทะเบียนและใช้บริการชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) โดยตกลง
ยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงือนไขในการใช้บริการชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) กับ ธนาคาร ตามรายละเอีย ดการให้บริการที
ธนาคารกําหนด ดังต่อไปนี
18.1 ร้านค้ารับทราบและตกลงว่ า ร้า นค้าสามารถสมัครขอใช้บริก ารชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ได้ โดยสมัครขอลงทะเบียนและใช้
บริการผ่านช่องทางตามทีธนาคารกําหนด อาทิเช่น ทีทําการสาขาธนาคาร หรือ ช่องทางอืนใดทีธนาคารจะจัดให้มีขึนในภายหน้า ทังนี การลงทะเบียนและ
การใช้บริก ารชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ต้องเป็ นไปตามเงือนไขทีระบุภายใต้ขอ้ ตกลงนี และ/หรือข้อตกลงอืนใดทีธนาคาร และ/
หรือหน่วยงานทีเกียวข้องกําหนด
18.2 ร้านค้ากําหนดใช้เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี และ/หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล พร้อมกับเลขลงท้าย (Suffix) หรือข้อมูลอืนใดอันเนืองจากมีการประกาศเพิมเติม
ในภายหน้า โดยเลือกเป็ นข้อมูลอ้างอิง พร้อมเพย์ (PromptPay) เพือผูกกับบัญชีเงินฝากของร้านค้าทีมีอยูก่ ับธนาคาร เพือสามารถใช้กบั บริการต่างๆ ทีจะ
จัดให้มีขนึ อาทิเช่น การรับเงินสําหรับการชําระค่าสินค้าและบริการเข้าบัญชีดว้ ย พร้อมเพย์ (PromptPay) แทนการใช้รหัสบริษัท (Product Code) ทีผูกกับ
ข้อมูลอ้างอิง พร้อมเพย์ เป็ นต้น
18.3 ร้านค้าสามารถเลือกบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของร้านค้าทีมีอยู่กับธนาคาร หรือบัญชีเงินฝากประเภทอืนใด อันเนืองมาจาก
มีประกาศเพิมเติมจากธนาคารในภายหน้า สําหรับผูกพร้อมเพย์ (PromptPay) เพือการใช้บริการชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ได้
18.4 บัญชีเงินฝากทีจะถูกผูกกับบริการชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ต้องมีสถานะการใช้บริการเป็ นปกติ โดยต้องเป็ นบัญชีเงินฝากทีมีชอื
ร้านค้าเป็ นเจ้าของบัญชีเท่านัน เว้นแต่ธนาคารจะกําหนดเป็ นอย่างอืน
18.5 เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี และ/หรือเลขทะเบีย นนิติบุคคล พร้อ มกับเลขลงท้า ย (Suffix) และ/หรือข้อมูลอืนๆ ทีอาจมีก ารกําหนดต่อไป (ถ้ามี) ทีร้านค้า
สามารถกําหนดใช้เป็ น พร้อมเพย์ (PromptPay) ได้ จะต้องเป็ นหมายเลขทียังไม่ถูกกําหนดใช้เป็ นพร้อมเพย์ (PromptPay) ทีผูกกับบัญชีเงินฝากบัญชีอืน
ไม่ว่าจะเป็ นบัญชีเงินฝากทีมีอยูก่ ับธนาคาร ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอืนใด เว้นแต่ได้มกี ารยกเลิกเลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี และ/หรือเลขทะเบียน
นิติบคุ คล พร้อมกับเลขลงท้าย (Suffix) และ/หรือข้อมูลอืนๆ ทีอาจมีการกําหนดต่อไป (ถ้ามี) ดังกล่าวเป็ น พร้อมเพย์ (PromptPay) ทีผูกกับบัญชีเงินฝาก
บัญชีอืนดังกล่าว ตามวิธีการและเงือนไขทีธนาคารกําหนด
18.6 เมือธนาคารได้รบั คําขอหรือรายการสมัครใช้บริการชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) แล้ว ธนาคารจะส่งข้อมูลการสมัครใช้บริการชํา ระ
เงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) แต่ละรายการ ไปทําการตรวจสอบข้อมูลและลงทะเบียน ข้อมูลการใช้บริการชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross
Bank Bill Payment)กับระบบคอมพิวเตอร์เพือการลงทะเบีย นบริการชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ของบริษัท เนชันแนล ไอทีเอ็ม
เอ๊ก ซ์ จํา กัด หรือของผูใ้ ห้บริการรายอืนทีธนาคารกําหนดต่อไป (ถ้ามี) ซึงต่อไปนีเรีย กว่า “ระบบลงทะเบียน” โดยหากธนาคารพิจารณาพบว่า ข้อมูลที
ร้านค้าระบุในคําขอหรือรายการสมัครใช้ บริการชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ไม่ถกู ต้องอย่างชัดแจ้ง ธนาคารมีสทิ ธิแก้ไขให้ถูกต้อง
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หรือพิจารณาระงับการลงทะเบี ยน บริการชํา ระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)ได้ ตามทีธนาคารเห็นสมควรโดยธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้า
ทราบ ทังนี การสมัครใช้บริการชํา ระเงิ นข้า มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) จะมีผลก็ต่อ เมื อธนาคารได้ดาํ เนินการลงทะเบีย นข้อมูลในระบบ
ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และธนาคารจะแจ้งผลการลงทะเบียนให้รา้ นค้าทราบตามวิธีการทีธนาคารกําหนด
18.7 กรณีทีธนาคารได้รับคําขอใช้บริก ารชํา ระเงินข้า มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ของร้านค้า ไว้ ก่อนวันทีระบบลงทะเบีย นจะเปิ ดให้บริก ารรับ
ลงทะเบียน ร้านค้ายอมรับว่าธนาคารจะรวบรวมข้อมูล ตามรายละเอียดการสมัครของร้านค้า ไว้ และส่งข้อมูลการสมัครใช้บริการชําระเงิน ข้ามธนาคาร
(Cross Bank Bill Payment) ของร้านค้าแต่ ละรายการไปทําการตรวจสอบข้อมูลและลงทะเบี ยน เมือระบบลงทะเบีย นเปิ ดให้บริการรับลงทะเบียนแล้ว
เท่านัน โดยร้านค้าจะทราบผลการลงทะเบียนการขอใช้บริการชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ตามวิธีการทีธนาคารกําหนด
18.8 ร้านค้ารับรองว่า ข้อมูล และ/หรือ รายละเอียด และ/หรือเอกสารใดๆ ทีเกียวข้องในการสมัครใช้บริการชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)
นัน มีความครบถ้ว นและถูก ต้อ งแท้จริง และเป็ นปั จจุบันสํา หรับการใช้บ ริการนีและเป็ นข้อ มูล ของร้า นค้า โดยร้า นค้า มีสิท ธิแ ละมีความสามารถตาม
กฎหมายในการขอใช้บริการ และทําธุรกรรมใด ๆ ทีเกียวข้องกับการขอใช้บริการนี รวมถึงการยอมรับผูกพันตามข้อตกลงและเงือนไขนี หากมีขอ้ บกพร่อง
หรือข้อผิดพลาดใดเกิดขึนหรือเกียวเนือง มาจากการดําเนินการดังกล่าวข้างต้นตามข้อมูลทีร้านค้า ให้ไว้แก่ธนาคาร ธนาคารไม่จาํ ต้องรับผิดชอบต่อร้านค้า
หรือบุคคลอืนใดในความเสียหายทีเกิดขึนแต่อย่างใด
18.9 ร้านค้ารับทราบและตกลงให้ธ นาคารมีสิทธิเปิ ดเผย ข้อมูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ บางประการหรือทังหมดของผูข้ อใช้บริการสํา หรับการลงทะเบีย น
เพือใช้บริการชํา ระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ตามทีกฎหมายกําหนด หรือตามทีหน่วยราชการ ทีมีอาํ นาจตามกฎหมายกํา หนดหรื อ
เท่าทีธนาคารพิจารณาเห็นว่า จําเป็ นและเหมาะสม หรือธนาคารเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์แก่ ผขู้ อใช้บริการ ทังนี ร้านค้ารับทราบและตกลงว่า ธนาคารไม่
ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทีเกิดขึนจากการเปิ ดเผยข้อมูล และ/หรือรายละเอียดตามเงือนไขดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใดทังสิน
18.10 ร้านค้าสามารถระบุหรือใช้ พร้อมเพย์ (PromptPay) ทีลงทะเบียนสําเร็จแล้ว แทนการระบุเลขทีบัญชีเงินฝาก และ/หรือรหัสบริษัท (Product Code) ทีถูก
ผูกกับบริการชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) นัน เพือการรับเงินสําหรับการชําระค่าสินค้าและบริการเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าว โดยใช้
พร้อมเพย์ (PromptPay) ทีผูกกับบัญชีเงินฝากดังกล่าว สําหรับรายการชําระเงินในประเทศได้ทนั ที ภายในวงเงินต่อครังและต่อวันทีร้านค้าหรือ ผูช้ าํ ระเงิน
กําหนด แต่ตอ้ งไม่ เกิ นจํานวนหรือหลัก เกณฑ์ตามข้อตกลงของธนาคาร และ/หรือใช้ พร้อมเพย์ (PromptPay) ทีผูก กับบัญชีเงินฝากดังกล่าวในการทํา
ธุรกรรมอืนใดทีธนาคารจะจัดให้มีขึนในภายหน้า
18.11 ร้านค้ายอมรับว่าการทําธุรกรรมเกียวกับบัญชีเงินฝากใด ๆ หากได้มีการระบุ พร้อมเพย์ (PromptPay) ทีผูกกับบัญชีเงินฝากนันแล้ว ย่อมมีผลเท่ากับเป็ น
การระบุเลขทีบัญชีเงินฝาก และ/หรือรหัสบริษัท (Product Code) และเป็ นการทําธุรกรรมกับบัญชีเงินฝากนัน ๆ และมีผลผูกพันร้านค้าทุกประการ
18.12 ร้านค้าสามารถแก้ไข เปลียนแปลง ข้อมูลและ/หรือรายละเอียดใดๆ ตลอดจนยกเลิกการใช้บริการชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ได้
โดยการติดต่อแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางตามทีธนาคารกําหนด และดําเนินการตามวิธีการและเงือนไขทีธนาคารกําหนด ทังนีการแก้ไข เปลียนแปลง
ข้อมูล และ/หรือรายละเอียดดังกล่ าว จะมีผลก็ต่อ เมือร้านค้าดําเนิน การตามวิ ธี การและเงือนไขทีธนาคารกํา หนดครบถ้วนสมบูรณ์ และธนาคารได้
ดําเนินการแก้ไขเปลียนแปลงข้อมูลในระบบการลงทะเบียนรวมถึงแจ้งผลดําเนินการดังกล่าวให้รา้ นค้าทราบเรียบร้อยแล้วเท่านัน
18.13 การทําธุรกรรมประเภทต่างๆ ภายใต้การใช้บริการชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) นี ต้องเป็ นไปตามเงือนไขทีระบุภายใต้ขอ้ ตกลงและ
เงือนไขดังกล่าว โดยร้านค้าตกลงยินยอมด้วยแล้ว และจะไม่โต้แย้งคัดค้าน และไม่ถือว่าการกระทําดังกล่าวทําให้รา้ นค้าขาดผลประโยชน์ และ/หรือได้รบั
ความเสียหาย และสละสิทธิ ทีจะเรียกร้องค่าขาดประโยชน์และร้านค้า รับทราบและตกลงว่า ร้านค้ามีหน้า ทีต้องแจ้งขอเปลียนแปลง หรือยกเลิกการใช้
บริการชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) เมือร้านค้าไม่ใช้งาน หรือมีการเปลียนแปลงเลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี และ/หรือเลขทะเบียนนิติ
บุคคล พร้อมกับเลขลงท้าย (Suffix) และ/หรือข้อมูลอืนๆ ทีอาจมีการกําหนดต่อไป (ถ้ามี) ทีได้ลงทะเบียนใช้บริการชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill
Payment) ดังกล่าว ตามวิ ธีการทีธนาคารกํา หนด โดยธนาคารไม่มีหน้า ทีต้องตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวแต่อย่า งใดทังสิน หากร้านค้าไม่ดาํ เนินการขอ
ยกเลิก การใช้ บริการชํา ระเงิ นข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ตามวิธี การทีธนาคารกํา หนดและเกิด ความเสี ยหายใดๆ ขึน ร้า นค้าจะต้อ ง
รับผิดชอบในความเสียหายทีเกิดขึนแต่เพียงฝ่ ายเดียว
18.14 ธนาคารมีสิทธิระงับการให้บริการชัวคราว หรือยกเลิก การให้บริก ารนี ไม่ว่ าทังหมดหรือแต่บางส่วน หรือระงับหรือยกเลิก บริก ารหนึงบริการใดภายใต้
ข้อตกลงและเงือนไขการใช้บริการนี แก่ผขู้ อใช้บริการเมือใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผขู้ อใช้บริการทราบล่วงหน้าตามสมควร เว้นแต่ในกรณีทีธนาคารมี
กรณีจาํ เป็ นเร่งด่วนไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ ธนาคารจะแจ้งให้ผขู ้ อใช้บริการทราบโดยเร็วเท่าทีสามารถทําได้ เว้นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี
ธนาคารมีสทิ ธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ได้ทนั ทีเมือธนาคารพบเหตุดงั กล่าวได้
18.14.1 เมือมีเหตุการณ์ทีธนาคารสงสัยหรือเชือโดยมีเหตุสมควรว่า ร้านค้ามิใช่เจ้าของ หรือผูม้ ีสทิ ธิใช้งานบัญชีเงินฝากทีใช้รบั เงินจากบริการชําระเงิน
ข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) หรือบริการชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ถูกใช้ในกิจการทีอาจเป็ นการขัดต่อ
กฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีลกั ษณะเป็ นธุรกรรมทีอาจผิดกฎหมาย หรือมีการใช้บริการในลักษณะ
ทีผิดปกติ เช่น มีการทํา รายการซําๆ ในเวลาใกล้ๆ กันจนเป็ นการรบกวนระบบการให้บริการของธนาคาร เป็ นต้น หรือเป็ นการฉ้อฉล หรือทุจริต
หรือขัดต่อกฎหมาย หรือแนวโน้มทีจะมีการกระทําทีมิชอบโดยประการใด ๆ
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18.14.2 บัญชีเ งินฝากทีใช้รบั เงินจากบริก ารชําระเงินข้า มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ถูกระงับ หรือถูกอายัดโดยหน่วยงานทีมีอาํ นาจตาม
กฎหมาย และ/หรือปิ ดบัญชี ไม่ว่าโดยร้านค้า หรือโดยธนาคาร หรือโดยบุคคลหรือเหตุอืนใด หรือถูกระงับการใช้บญ
ั ชีเงินฝากหรือถูกปิ ดบัญชี
ตามระเบียบของธนาคาร
18.14.3 ธนาคารต้องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสังศาล และ/หรือตามทีกฎหมายกําหนด
18.15 ร้านค้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามระเบียบ วิธีปฏิบตั ิ ตลอดจนข้อตกลงและเงือนไขทีเกียวข้องกับการใช้บริการนี ทังที มีอยู่ก่อนแล้วและทีจะมีขนึ
หรือมีการแก้ไขเปลียนแปลงต่ อไปในอนาคต ตามทีธนาคารจะได้กาํ หนดเพิมเติม โดยธนาคารจะแจ้งให้ผขู้ อใช้บริการทราบล่ว งหน้าเป็ นระยะเวลาอย่าง
น้อย วันโดยการแจ้งดังกล่าวธนาคารอาจใช้วิธีประกาศไว้ ณ ทีทําการของธนาคาร หรือแจ้งในเว็บไซต์ของธนาคาร (www.krungthai.com) และ/หรือ
วิธีการอืนใดตามทีธนาคารกําหนดหรือเห็นสมควร โดยให้ถือว่าระเบียบหรือวิธีปฏิบตั ิ ตลอดจนข้อตกลงและเงือนไขดังกล่าวเป็ นส่วนหนึงของข้อตกลงและ
เงือนไขการใช้บริก ารชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ฉบับนีด้วย ทังนี ข้อตกลงและเงือนไขการทําธุรกรรมประเภทต่างๆ ภายใต้การใช้
บริการชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) นี ต้องเป็ นไปตามข้อตกลงและเงือนไขทีเกียวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวตามทีธนาคารกําหนดด้วย
โดยร้านค้าตกลงยินยอมและจะไม่โต้แย้งคัดค้าน และไม่ถือว่าการกระทําดังกล่าวทําให้รา้ นค้าขาดผลประโยชน์ และ/หรือได้รบั ความเสียหาย และสละสิทธิ
ทีจะเรียกร้องค่าขาดประโยชน์และค่าเสียหายจากธนาคารทังสิน
18.16 ร้านค้ายินยอมและตกลงชําระค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีเกียวข้องกับการใช้บริการนี ตามที ธนาคารกําหนด หากมีการ
ปรับเปลียนค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน ณ ทีทําการสาขา/เว็บไซต์
ของธนาคาร (www.krungthai.com) และ/หรือวิธีการอืนใดตามทีธนาคารกําหนดหรือเห็นสมควร ทังนี ร้านค้ายินยอมให้ธนาคารหักค่าธรรมเนียม และ/
หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากบัญชีเงินฝากของร้านค้าทีมีอยูก่ บั ธนาคารได้ทนั ที
18.17 หากร้านค้าเห็นว่าธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการและ/หรือค่า ใช้จ่าย ไม่ถกู ต้อง ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษรภายใน 7 วัน นับจากวันทีธนาคารเรียกเก็ บค่าธรรมเนี ยมและ/หรือค่าใช้จ่า ย และ/หรือค่าบริการ หากร้านค้าไม่แจ้งให้ธนาคารทราบถึงความไม่
ถูกต้องภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ร้านค้าตกลงให้ถือว่าธนาคารได้ดาํ เนินการโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ซึงร้านค้าตกลงจะไม่โต้แย้งคัดค้านหรือเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารภายหลัง
18.18 ธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดจากการทีธนาคารไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงือนไขการใช้บริการนี ซึงรวมถึงการทีธนาคารไม่สามารถลงทะเบียน พร้อมเพย์
(PromptPay) หรือให้บริก ารชํา ระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ได้ อันเนืองมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น ระบบสือสารขัดข้อง กระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง ปัญหาทางด้านพลังงาน การกระทําของบุคคลภายนอก อัคคีภยั ภัยพิบตั ิตามธรรมชาติ การประท้วง การขนส่งติดขัด การจลาจล สงคราม ไวรัส
คอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลทีเป็ นอันตรายต่างๆ (Harmful Data) หรือเหตุตา่ งๆ อันอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของธนาคาร
18.19 ร้านค้าตกลงและยอมรับว่า เอกสาร และ/หรือหนังสือ และ/หรือหลักฐานใดๆ ก็ตาม ทีธนาคารจัดทําขึนอันเนืองมาจากการใช้บริการชําระเงินข้ามธนาคาร
(Cross Bank Bill Payment) นัน มีความ ถูกต้องทุกประการโดยไม่จาํ ต้องให้รา้ นค้าตรวจสอบหรือลงลายมือชือก่อนแต่อย่างใด
18.20 ข้อตกลงและเงือนไขการใช้บริการชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ฉบับนี ให้ใช้บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็ น
ศาลทีมีเขตอํานาจในการพิจารณาข้อพิพาททีเกิ ดขึนตามข้อตกลงและเงือนไขการใช้บริการนี
ข้อ 19 ข้อตกลงการใช้บริการ Krungthai Corporate Online สําหรับกลุ่มภาครัฐ
Krungthai Corporate Online ซึงต่อไปนีเรียกว่า “ระบบงาน” หมายถึง บริการทีธนาคารอํานวยความสะดวกให้แก่รา้ นค้าให้สามารถใช้บริการของธนาคารใน
รูปแบบธุรกรรมการให้บริการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ / รับ/ ส่งข้อมูล ด้วยตนเองผ่านระบบงาน ซึงประกอบด้วยบริการ ได้แก่ บริการพืนฐาน บริการข้อมูลการรับ
ชําระ บริการด้านการโอนเงิน บริการด้านเช็ค รวมถึงบริการ และ/หรือธุรกรรมการให้บริการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ทีธนาคารได้จดั ให้มีผ่านระบบงานทังทีธนาคาร
ได้กาํ หนดไว้แล้วในขณะนีและ/หรือทีจะมีขึนต่อไปในภายหน้าทุกประการ โดยร้านค้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามขันตอนและเงือนไขการใช้บริการระบบงานดังนี
19.1 ในข้อตกลงฉบับนี คําว่ า“บัญชีเงิน ฝาก” หมายถึง บัญชีเงินฝากออมทรัพย์และ/หรือบัญชีเงิ นฝากกระแสรายวันและ/หรือ บัญชีอืนใดที ร้านค้ามีอยู่กับ
ธนาคาร
19.2 การใช้รหัสหน่วยงาน (Company ID) รหัสประจําตัวผูใ้ ช้งาน (User ID) และรหัสลับประจําตัว (User Password)
19.2.1 เมือร้านค้าได้รบั อนุมตั ิให้ใช้บริการแล้ว ธนาคารจะมอบชุดรหัสสําหรับใช้บริการให้แก่รา้ นค้าซึงประกอบด้วย รหัสหน่วยงาน (Company ID) รหัส
ประจําตัวผูใ้ ช้งาน (User ID) และ รหัสลับประจําตัว (User Password) ให้แก่รา้ นค้า ซึงร้านค้าตกลงจะเก็บรักษาไว้ในทีมันคงปลอดภัย และถือ
เป็ นความลับเฉพาะตัวของร้านค้าเท่านัน
19.2.2 ในการใช้บริการต่า งๆ ผ่า นระบบงานทุกครัง ร้านค้าจะต้องใส่ รหัสหน่วยงาน (Company ID) รหัสประจําตัวผูใ้ ช้งาน (User ID) และรหัส ลับ
ประจําตัว (User Password) ให้ถูก ต้อง หากผูข้ อใช้บริการใส่รหัส หน่ว ยงาน (Company ID) รหัสประจําตัวผูใ้ ช้งาน (User ID) และ รหัส ลับ
ประจําตัว (User Password) ไม่ถกู ต้องเกินกว่าจํานวนครังทีกําหนด ระบบงานจะระงับการให้บริการชัวคราวโดยอัตโนมัติ โดยร้านค้าจะต้องมา
ติดต่อทีสาขาของธนาคารหรือช่องทางอืนๆ ตามทีธนาคารกําหนดด้วยตนเอง เพือยกเลิกการระงับการใช้บริการชัวคราว
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19.2.3 ในกรณีทีร้านค้าลืมรหัสหน่วยงาน (Company ID) และ/หรือรหัสประจํา ตัวผูใ้ ช้งาน (User ID) และ/หรือรหัสลับประจํา ตัว (User Password)
ร้านค้าสามารถยืนเอกสารขอออกรหัสหน่วยงาน (Company ID) และ/หรือรหัสประจําตัวผูใ้ ช้งาน (User ID) และ/หรือรหัสลับประจําตัว (User
Password) ด้วยตนเองผ่านสาขาทีสมัครใช้บริการ หรือผ่านช่องทางอืนๆ ตามทีธนาคารกําหนด
19.2.4 ร้านค้าสามารถระงับรหัสหน่วยงาน (Company ID) รหัสประจําตัวผูใ้ ช้งาน (User ID) และรหัสลับประจําตัว (User Password) โดยแจ้งธนาคาร
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรทีสาขาของธนาคาร และธนาคารจะดําเนินการตรวจสอบและระงับให้ภายหลังจากทีธนาคารได้รบั แจ้งการระงับจากร้านค้า
แล้ว ทังนี การระงับจะมีผลสมบูรณ์เมือระบบงานยืนยันการระงับ และธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความเสีย หายใดๆ ทีเกิดขึนก่อนการระงับ
ดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ หากร้านค้ามีความประสงค์จะยกเลิกการระงับรหัสหน่วยงาน (Company ID) รหัสประจําตัวผูใ้ ช้งาน (User ID) และรหัส
ลับประจําตัว (User Password) ร้า นค้าจะต้องมาติดต่อด้วยตนเองยืนเอกสารขอยกเลิก การระงับรหัสหน่วยงานผ่านสาขาที สมัค รใช้บริก าร
ตามทีธนาคารกําหนด
19.2.5 การกระทําใด ๆ ผ่านระบบงาน ทังทีเป็ นการกระทํา ของร้า นค้าเอง หรือเป็ นการกระทํา ทีเกิดขึนโดยบุคคลอื น หากได้กระทําไปโดยผ่านรหัส
หน่ว ยงาน (Company ID) รหัสประจํา ตัว ผู ้ใช้งาน (User ID) และรหัสลับประจําตัว (User Password) และ/หรือคํา สังคอมพิวเตอร์ต่า งๆ ที
เกียวข้องกับบริการนีแล้ว ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ และมีผลผูกพันร้านค้าเสมือนหนึงได้กระทําโดยร้านค้าเอง โดยไม่จาํ เป็ นต้องทําหรือลงลายมือ
ชือในเอกสารใดๆ เพือเป็ นหลักฐานในการนันอีก เว้นแต่ธนาคารจะแจ้งหรือจะมีการกําหนดไว้เป็ นประการอืนอย่างชัดเจน และร้านค้าตกลงว่า
ธนาคารไม่จาํ ต้องรับผิดใดๆ ในความเสียหายทีเกิดขึนจากการกระทําข้า งต้น โดยร้านค้ายินยอมรับผิดชอบในความเสียหายทีเกิ ดขึนจากการ
กระทําดังกล่าวทุกประการ
19.2.6 ธนาคารจะรับผิดต่อร้านค้าในกรณีท:ี
19.2.6.1 ธนาคารยังไม่ได้สง่ มอบเครืองมือโอนเงินให้แก่รา้ นค้าและเกิดรายการโอนเงินผ่านระบบงานโดยมิชอบ
19.2.6.2 เกิดรายการโอนเงินผ่านระบบงานโดยมิชอบ และมิใช่ความผิดของร้านค้า
การใช้ระบบงานในแต่ละครัง หากไม่มีการทํารายการติดต่อกันภายในระยะเวลาทีธนาคารกําหนด เมือครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวธนาคารจะยกเลิก
การติดต่อ หากร้านค้าประสงค์จะใช้บริการต่อไปจะต้องติดต่อผ่านระบบงานเข้ามาใหม่
การโอนเงินโดยผ่า นระบบงาน ร้านค้า ตกลงจะปฏิบัติทางบัญชีเช่นเดียวกับวิธีการปฏิบัติของธนาคารพาณิชย์ทัวไป โดยสามารถโอนเงินระหว่างบัญชี
ตามทีได้ระบุไว้ในใบสมัครขอใช้บริการ Krungthai Corporate Online สําหรับกลุ่มภาครัฐ หรือตามทีผูข้ อใช้บริการแจ้งการเปลียนแปลงเป็ นลายลักษณ์
อักษรเท่านัน
การกําหนดสิทธิ การอนุมัติรายการบริการพืนฐาน บริการด้านการโอนเงิน โดยการกําหนดระดับวงเงินอนุมตั ิรายการหรือ LOA (Line of Authorization)
ร้านค้าสามารถกํา หนดวงเงินสูงสุดของการโอนต่อ ครัง / ต่อการทํารายการ / ต่อสือข้อมูลได้ดว้ ยตนเอง และถือเป็ นความรับผิดชอบของร้า นค้า และ
ธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทีเกิดจากความผิดพลาดในการโอนเงินของร้านค้าทังสิน
การยกเลิกรายการโอนเงินล่วงหน้าผ่านระบบงาน โดยใช้รหัสประจําตัวผูใ้ ช้งาน (User ID) และ รหัสลับประจําตัว (User Password) ให้ถือว่าการยกเลิก
รายการโอนเงินล่วงหน้าดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ทนั ทีระบบงานยืนยันการยกเลิกรายการ แต่หากรายการโอนเงินล่วงหน้านันไม่สามารถยกเลิกได้เนืองจากอยู่
ในกระบวนการทีธนาคารไม่สามารถระงับการจ่ายเงินได้ ร้านค้าขอสละสิทธิในการเรียกร้องให้ธนาคารต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเกิดขึน
ร้านค้าตกลงว่า ธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดจากการทีธนาคารไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อตกลงฉบับนีได้ หรือร้านค้าหรือผูร้ บั โอนเงิน/คู่คา้ ไม่ได้รบั เงินจากการโอน
เงินของร้านค้าผ่านระบบงาน อันเนืองมาจากร้านค้ามีเงินในบัญชีไม่เพีย งพอหรือธนาคารได้แจ้งให้รา้ นค้า ทราบถึงความขัดข้องของการโอนเงินอยู่แล้ว
ก่อนหรือขณะทีทํารายการโอนเงิน หรือร้านค้าปฏิบตั ิผิดเงือนไข หรือข้อตกลงกับธนาคาร หรือเป็ นเหตุสดุ วิสยั เช่นในกรณีทีมีความชํารุดบกพร่อง เสียหาย
ขัดข้อง หรือล่าช้าของระบบคอมพิวเตอร์ และ/หรือระบบไฟฟ้า และ/หรือระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) และ/หรือระบบการติดต่อสือสาร และ/หรือ
ปัญหาทางด้านพลังงาน ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ การกระทําของบุคคลภายนอก การกระทําของหน่วยงานรัฐบาล ไฟไหม้ การประท้วง การขนส่งติดขัด การ
จลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลทีเป็ นอันตรายต่างๆ (Harmful Data) หรือเหตุตา่ งๆ อันอยู่นอกเหนือจากการควบคุม ซึงเป็ นอุปสรรคต่อการ
ทีร้านค้าจะเข้าใช้บริการ หรือต่อการทีธนาคารจะให้บริการตามข้อตกลงฉบับนี
ในกรณีทีร้านค้าใช้บริการต่างๆ ผ่านระบบงานแล้วเกิดความบกพร่องผิดพลาดจากการใช้บริการนี ไม่ว่าความบกพร่องผิดพลาดนันๆ จะเกิดขึนด้วยเหตุผล
ประการใด ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารมีอาํ นาจแก้ไขความบกพร่องผิดพลาดให้ถกู ต้องตามความเป็ นจริง และยินยอมให้ธนาคารหัก เงิน และ/หรือโอน
เงินจากบัญชีต่างๆ ร้านค้าใช้บริก ารทีมีอยู่กับธนาคาร เพือเป็ นการแก้ไขข้อผิด พลาดทีเกิ ดขึน โดยธนาคารมิตอ้ งแจ้งหรือขออนุญาตจากร้านค้า ก่อน
ล่วงหน้า อนึง ร้านค้ายินยอมให้ถือว่าบรรดาเอกสารต่างๆ ทีเกียวกับการหักเงิน โอนเงิน หรือการดําเนิ นการของธนาคารกับบัญชีทีใช้กับระบบงาน ซึงเป็ น
เอกสารทีธนาคารจัดทําขึนเพือการแก้ไขความบกพร่องผิดพลาดข้างต้น เป็ นเอกสารทีมีความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนทุกประการ
กรณีรา้ นค้าพบความบกพร่องผิดพลาดใด ๆ จากการหักเงิน และ/หรือการโอนเงินโดยผ่านระบบงาน ร้านค้าจะต้องแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกียวกับ วันและ
เวลาทีทํารายการ บัญชีทเกี
ี ยวข้องในการหักเงิน และ/หรือ โอนเงิน ประเภทรายการ จํานวนเงินทีโอนเข้าหรือโอนออก ชือและสถานทีติดต่อของร้านค้าและ
ผูแ้ จ้งให้ธนาคารทราบทันที โดยร้านค้ายินยอมให้ธนาคารดําเนินการตรวจสอบความบกพร่องผิดพลาด ในการหักเงิน และ/หรือโอนเงินจากข้อมูลทีได้รบั
14 of 24

หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ข้อตกลงการใช้บริการ Krungthai Corporate Online, KTB-EDC QR, Thai QR Code, Bill Payment และ Cross Bank Bill Payment
Ver. 2022 V1

จากร้านค้ากับรายงานของธนาคาร ตามวิธีการของธนาคารทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่าความบกพร่องผิดพลาดดังกล่าว เกิดจากการกระทํา ของ
ร้านค้าเองและธนาคารได้ดาํ เนินการไปตามข้อมูลทีร้านค้าแจ้งแล้ว ร้านค้าตกลงทีจะดําเนินการเรียกร้องเงินจานวนดังกล่าวจากผูร้ บั โอน/คู่คา้ หรือลูกหนี
(แล้วแต่กรณี) โดยตรง และขอสละสิทธิในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินทีธนาคารได้หกั และโอนดังกล่าว รวมทังค่าเสียหายใดๆ อีกด้วย
นอกจากนี หากธนาคารต้องจ่ายเงินจํานวนใดๆ ให้แก่บคุ คลอืนเนืองจากความผิดพลาดข้างต้นแล้ว ร้านค้าตกลงจะจ่ายเงินจํานวนดังกล่าวพร้อมดอกเบีย
คืนให้แก่ธนาคารเป็ นการชดเชยจนครบถ้วนเต็มทุกจํานวน
19.10 ธนาคารสงวนสิทธิทีจะแก้ไข เปลียนแปลงข้อมูลทีร้านค้าได้รบั จากระบบงาน เช่น ข้อมูลเกียวกับอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบีย หรือ
ข้อมูลอืนใด เป็ นข้อมูลเบืองต้นได้ตลอดเวลา และไม่มีผลผูกพันธนาคาร
19.11 กรณีทีร้านค้าประสงค์จะเปลียนแปลงรายละเอียดการใช้บริการจากทีได้ระบุไว้ในใบสมัครขอใช้บริการ Krungthai Corporate Online สําหรับกลุ่มภาครัฐ
หรือเอกสารแนบท้ายฉบับใดๆ รวมทังการยกเลิก และ/หรือระงับการใช้ระบบงาน ร้านค้าตกลงแจ้งกับธนาคารเป็ นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที
ธนาคารกําหนด กรณีรา้ นค้ามีการเปลียนแปลงผูม้ ีอาํ นาจสังจ่าย หรือผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนจะต้องจัดทําหนังสือ มอบอํานาจฉบับใหม่ และ/หรือแจ้ง
การเปลียนแปลงเงื อนไขการสังจ่ายให้แก่ ธนาคารทัน ที และทุกกรณี ดงั กล่าวข้างต้นจะมีผลบังคับใช้นับแต่ธนาคารแจ้งให้รา้ นค้าทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษร และธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทีเกิดขึนก่อนทีธนาคารแจ้งการผลเปลียนแปลงดังกล่าว
19.12 ในกรณีทีบัญชีเงินฝากของร้านค้าหรือผูร้ บั โอนเงิน/คู่คา้ /ลูกหนีมีทงรายการหั
ั
กเงินจากบัญชีเงินฝากและโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากในคราวเดียวกัน ธนาคาร
จะดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากก่อน แล้วจึงจะดําเนินการหักเงินออกจากบัญชีเงินฝากดังกล่าว
19.13 ร้านค้าตกลงยอมรับว่า ธนาคารทรงไว้ซึงสิทธิทีจะแจ้งหรือไม่แจ้ง รายการหักเงินจากบัญชีเงินฝากและ/หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้รา้ นค้าหรือผูร้ บั โอน
เงิน/คู่คา้ /ลูก หนีทราบ เนืองจากร้านค้าสามารถตรวจสอบสถานะ ผลการหักเงิน/โอนเงิน และรายงานการหักเงินจากบัญชี เงินฝาก และ/หรือโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของร้านค้าหรือผูร้ บั โอนเงิน/คู่คา้ /ลูกหนีได้ผ่านระบบงาน หากร้านค้าหรือผูร้ บั โอนเงิน/คู่คา้ /ลูก หนีไม่ดาํ เนินการทักท้ว งรายการหักเงินจาก
บัญชีเงิน ฝากและ/หรือโอนเงินเข้า บัญชีเงินฝากดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่ว ันทีได้รับแจ้งจากธนาคาร ร้านค้าตกลงให้ถือว่าธนาคารได้ดาํ เนินการโดย
ถูกต้องครบถ้วนทุกประการแล้ว
19.14 เพือให้ก ารบริการบรรลุตามวัตถุประสงค์แห่งข้อตกลงนี ร้านค้าตกลงยิน ยอมให้ธ นาคารหักเงินจากบัญชีเงิ น ฝากของร้า นค้า ทีมีอยู่กับธนาคาร เพือ
ดําเนินการตามวิธีการแห่งข้อตกลงฉบับนีต่อไป และร้านค้าจะไม่ยกเลิกเพิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าว จนกว่าจะมีการยกเลิกข้อตกลงนี
19.15 ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารติดต่อ สอบถาม ตรวจสอบ รับ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลรายละเอียดบางประการของร้านค้าให้บริษัทข้อมูลเครดิต สถาบัน
การเงิน บุคคลหรือนิติบคุ คลใดๆ ก็ ได้ ในกรณีทีจําเป็ นหรือในกรณีทีธนาคารเห็นสมควรตังแต่วนั ทีทําบันทึกนี และเพือประโยชน์ในการป้องกันการทุจริต
จากกลุ่มมิจฉาชีพ ร้า นค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบ และ/หรือสืบค้นข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร และ/หรือภาพใบหน้าของร้า นค้าจากส่วน
ราชการทีเกียวข้องได้ นอกจากนี ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูล และ/หรือจัดทํารายการเกียวกับการทําธุรกรรมทางการเงินของร้านค้า ต่อ
เจ้าหน้าที หรือหน่วยงานของรัฐได้ทุกประการ ในกรณีทีมีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ กําหนดให้ธนาคารต้องเปิ ดเผยข้อ มูล หรือ
ธุรกรรมการเงินของร้านค้าหรือลูกค้าของร้านค้ารายหนึงรายใดหรือหลายรายต่อเจ้าหน้าทีหรือหน่วยงานของรัฐ เมือธนาคารได้รบั การร้องขอ และให้ความ
ยินยอมนีมีอยู่ตลอดไปแม้จะได้มกี ารยกเลิกการใช้บริการกับธนาคาร หรือการบอกเลิกข้อตกลงฉบับนีแล้วก็ตาม
19.16 ร้านค้าตกลงว่า จะไม่เปิ ดเผย หรืออนุญาตให้พนักงาน ตัวแทน หรือผูแ้ ทนเปิ ดเผยข้อมูลใดๆ ซึงโดยสภาพหรือธนาคารกําหนดว่าเป็ นความลับ ซึงรวมถึง
แต่ไม่จาํ กัดเฉพาะข้อมูลทีเกียวกับข้อความในข้อตกลงนีแก่บุคคลใดๆ โดยปราศจากความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรของธนาคารไม่ว่าเวลาใด เว้นแต่
การเปิ ดเผยข้อมูลตามทีกฎหมายกําหนด หรือหน่วยราชการทีมีอาํ นาจตามกฎหมาย หรือศาล ซึงร้านค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าตามสมควร
ก่ อนการเปิ ดเผยข้อมูล ทังนี หากเกิดความเสียหายใดๆ เนืองจากการทีผูข้ อใช้บริการเปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นความลับแก่บุคคลภายนอก โดยมิได้รบั ความ
ยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากธนาคาร ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายทีเกิดขึนแต่เพียงผูเ้ ดียว
19.17 ร้านค้าตกลงยอมรับว่าข้อมูลต่างๆ เกียวกับบัญชีค่คู า้ ทีธนาคารได้รบั จากร้านค้าอาทิเช่น ประเภทการโอนเงิน วันทีรายการมีผล วันทีรายการหมดอายุ ผูส้ ่ง
คําสังโอนเงิน (Releaser) และ/หรือผูย้ กเลิกรายการรับเงิน (Unwinder) จํานวนเงินทีร้านค้าจะโอนให้ค่คู า้ /ผูร้ บั โอนเงิน แต่ละราย เลขทีบัญชีเงินฝากของ
ร้านค้าหรือผูร้ บั โอนเงิน/ คูค่ า้ /ลูกหนีแต่ละราย วิธีการรับเงินของผูร้ บั โอนเงิน/คู่คา้ วิธีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกหนี เป็นต้น เป็ นสาระสําคัญในการ
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของร้า นค้าหรือผูร้ บั โอนเงิน/คู่คา้ หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกหนี โดยธนาคารไม่จาํ เป็ นต้องคํานึงถึงชือบัญชีเงินฝากของ
ร้านค้า หรือผูร้ บั โอนเงิน/คู่คา้ /ลูกหนีแต่อย่า งใด และเมือธนาคารได้ดาํ เนินการใดๆ ตามข้อมูลทีได้รบั จากผูข้ อใช้บริการแล้ว ให้ถือว่าธนาคารได้ปฏิบัติ
ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ หากมีขอ้ บกพร่องผิดพลาดใดๆ เกิดขึนจากการดําเนินการตามข้อมูลดังกล่าวแล้ว ธนาคารไม่จาํ เป็ นต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด
19.18 ร้านค้ารับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้อมูล รายละเอียดใดๆ ทีปรากฏ และ/หรือ ทีได้ส่งมาให้ธนาคารไม่ว่าจะส่งมาในรูปแบบใด มีความครบถ้วนและถูกต้อง
แท้จริง และในกรณี ทีมีความผิด พลาดในการหักเงินจากบัญชีเงิ นฝากและ/หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของบุคคลซึงร้านค้า ระบุเกิดขึน เนืองจากความ
ผิดพลาดหรือบกพร่องแห่งเอกสาร และ/หรือข้อมูล และ/หรือรายละเอียดดังกล่าว หรือมีความล่าช้า หรือมีขอ้ บกพร่องหรือข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึนจากการ
ทีธนาคารดําเนินการตามเอกสาร และ/หรือข้อมูล และ/หรือรายละเอียดดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ธนาคารไม่จาํ เป็ นต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด และ
ร้านค้าตกลงจะดําเนินการเรียกร้องเงินจํานวนดังกล่าวจากบุคคลนันโดยตรง ทังนี ร้านค้าจะไม่เรียกร้องให้ธนาคารหักหรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของ
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บุคคลซึงร้านค้าระบุคืน ให้แก่รา้ นค้าและขอสละสิทธิในการฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เ งินทีธนาคารได้นาํ เข้า บัญชีเ งินฝากของบุคคลซึงร้านค้าระบุตาม
เอกสาร และ/หรือข้อมูล และ/หรือรายละเอียดดังกล่าว ทีธนาคารได้รบั จากร้านค้า ไม่ว่าในรูปแบบใด อีกทังร้านค้า ขอรับรองว่าจะไม่กระทําการใดๆ อันมี
ผลให้ธนาคารต้องเข้ามามีสว่ นร่วมในข้อพิพาทระหว่างร้านค้ากับบุคคลอืน และหากร้านค้ามีขอ้ ต่อสู้ และ/หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกันเองกับ
บุคคลอืนเป็ นอีกส่วนหนึงต่างหาก
19.19 หากเอกสาร และ/หรือหลักฐาน และ/หรือรายละเอียดใดๆ ทีร้านค้าได้สง่ มาให้กบั ธนาคาร ไม่ว่าจะส่งมาในรูปแบบใด มีความผิดพลาดหรือบกพร่อง และ
ร้านค้ามีความประสงค์จะขอแก้ไขความผิดพลาดหรือบกพร่องดังกล่าว ร้านค้าจะต้องแจ้งแก้ไขความผิดพลาดหรือบกพร่องให้แก่ธนาคารทราบล่วงหน้า
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนทีธนาคารจะนําข้อมูลเข้าระบบของธนาคาร และหากร้านค้าแจ้งแก้ไขความผิดพลาดหรือบกพร่องให้แก่ธนาคารทราบภายหลัง
จากทีธนาคารได้นาํ ข้อมูลเข้าระบบแล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้แก่รา้ นค้า
19.20 เอกสารหรือ หนังสือใด ๆ ทีธนาคารส่งไปยังร้านค้าตามทีอยู่ และ/หรือสํานักงานตามทีแจ้งไว้กับธนาคารถือว่า ร้านค้า ได้ทราบข้อความในเอกสารหรือ
หนังสือนัน ๆ แล้ว หากมีการเปลียนแปลงทีอยู่ เป็ นหน้าทีของร้านค้า ทีจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันที มิฉะนัน ร้านค้ายินยอมให้ถือ
ว่าทีอยู่เดิมเป็ นทีอยู่ทถูี กต้องแล้ว
19.21 ร้านค้ายอมรับว่าบันทึก หลักฐานหรือเอกสารใดๆ ก็ตาม ทีธนาคารได้จดั ทําขึน อันเนืองจากการใช้บริการของร้านค้าผ่านระบบงานนันมีความถูกต้องทุก
ประการโดยไม่จาํ ต้องให้รา้ นค้าตรวจสอบหรือลงลายมือชือก่อนแต่อย่างใด
19.22 ร้านค้ายินยอมให้ธนาคารเป็ นผูน้ าํ ส่งรายงานแทนร้านค้าให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือนําส่งรายงานให้สาํ นักงานป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน (ปปง.) ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบปฏิบตั ิ หรือนโยบายหรือแนวทางปฏิบตั ิใดๆ ทีเกียวข้อง ทังทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั และ/หรือทีจะได้รบั
การแก้ไข เพิมเติม เปลียนแปลง หรือทีมีการประกาศใช้เพิมเติมในภายหน้า
19.23 หากร้านค้าตกลงยินยอมให้นาํ บัญชีเงินฝากของบุคคล/นิติบุคคล/หน่ว ยงานอืน มาใช้บริการ Krungthai Corporate Online ร่วมกับร้า นค้าและเกิ ดการ
ทุจริตฉ้อฉลขึน ร้านค้าตกลงยินยอมว่า ธนาคารไม่จาํ ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความเสียหายทีเกิดขึนจากการทุจริตฉ้อฉลนัน
19.24 ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารปรับปรุ ง เปลียนแปลง แก้ไขเพิมเติม ยกเลิกการให้บริการและ/หรือข้อกํา หนดและเงือนไขการใช้บริการในใบสมัครขอใช้
บริการ Krungthai Corporate Online สําหรับกลุ่มภาครัฐ เอกสารแนบข้อมูลเพิมเติมบริการแต่ละประเภท ข้อตกลงการใช้บริการ Krungthai Corporate
Online คู่มือการใช้ง าน Krungthai Corporate Online และ/หรือเอกสารอืนทีเกียวข้อง ไม่ว่า ทังหมดหรือบางส่ว น และ/หรือสิทธิ ต่างๆ ทีธนาคารให้แก่
ร้านค้า ในเวลาใดก็ได้ตามทีธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะประกาศให้รา้ นค้าทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารและ/หรือ
ช่องทางอืนๆ ตามทีธนาคารกําหนด
19.25 ร้านค้าตกลงยินยอมผูกพันและตกลงปฏิบตั ิตามคู่มือ ระเบียบและวิธี ปฏิบตั ิของธนาคารและเอกสารใดๆ ทีเกียวข้องกับการใช้บริก ารผ่า นระบบงาน ซึง
ธนาคารได้มอบหรือส่งให้แก่ รา้ นค้าทังทีมีอยู่ ณ ขณะนีและทีธนาคารจะได้เ พิมเติมต่อ ไป นอกจากนี คู่มือหรือเอกสารใดๆ เกียวกับการใช้บริก ารผ่าน
ระบบงาน ทีธนาคารจะประกาศเพิมเติมต่อไปในภายหน้า ให้ถื อว่ าเป็ นส่วนหนึงของใบสมัครขอใช้บ ริการ Krungthai Corporate Online สํา หรับกลุ่ม
ภาครัฐนีด้วย รวมทังร้านค้ายินยอมปฏิบัติตามระเบียบและวิธีปฏิบตั ิของธนาคาร และ/หรือข้อกําหนดตามกฎหมายทีเกียวข้อง รวมทังจัดทําเอกสารอืนใด
ให้แก่ธนาคารตามทีธนาคารและ/หรือทางราชการเป็ นผูก้ าํ หนดด้วย
19.26 หากร้านค้าหรือธนาคารประสงค์จะยกเลิกขอใช้บริการฉบับนี ร้านค้าหรือธนาคารจะแจ้งให้อีกฝ่ ายทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
เมือครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าข้อตกลงนีเป็ นอันสินผล
19.27 ธุรกรรมใดทีร้านค้าได้ทาํ รายการไว้ล่วงหน้า ก่อนทีจะขอยกเลิก บริก ารกับธนาคาร ร้านค้าตกลงให้ถื อว่ายังคงมีผลใช้ได้ผูกพันร้านค้าอยู่ ตราบจนกว่ า
ร้านค้าจะได้ทาํ รายการยกเลิกรายการทีทําไว้ลว่ งหน้าแล้วนัน
19.28 ร้านค้าจะไม่กระทําการใดๆ อันมีผลให้ธนาคารต้องเข้าร่วมในข้อพิพาทระหว่างร้านค้ากับบุคคลอืนใด ซึงเกียวเนืองจากการให้บริการตามข้อตกลงนี
19.29 ข้อตกลงและเงือนไขการใช้บริการนีให้ใช้บงั คับและตีความตามกฎหมายไทยและให้ศาลไทยเป็ นศาลทีมีเขตอํานาจในการพิจารณาข้อพิพาททีเกิดขึนตาม
ข้อกําหนดและเงือนไขในการขอใช้บริการนี
19.30 ให้ถือว่าข้อตกลงและเงือนไขการใช้บริการทังทีกําหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี และทีธนาคารกําหนดไว้แล้วในขณะนีและ/หรือทีจะมีขึนต่อไปในภายหน้า เป็ น
ส่วนหนึงของใบสมัครขอใช้บริการ Krungthai Corporate Online สําหรับกลุม่ ภาครัฐ และกรณีทข้ี อความใดในใบสมัครขอใช้บริการ Krungthai Corporate
Online สําหรับกลุ่มภาครัฐ และข้อตกลงและเงือนไขดังกล่าวข้างต้นขัดหรือแย้งกันเอง ผูข้ อใช้บริการจะต้องปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยของธนาคาร และให้ถือ
ว่าคําวินิจฉัยของธนาคารดังกล่าวเป็ นทีสุด โดยร้านค้าไม่มีสิทธิโต้แย้ง และ/หรือเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทังสินจากธนาคาร
ประเภทของการให้บริการ
ก. บริการพืนฐาน ประกอบด้วย
ก.1 Account Information หมายถึง บริการเรียกดูสถานะ ยอดเงินคงเหลือ และรายการเคลือนไหวทางบัญชี
ก.2 Download e-Statement หมายถึง บริการดาวน์โหลดไฟล์ขอ้ มูลสรุปทางบัญชีตามรู ปแบบทีธนาคารกําหนด
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ก.3 Fund Transfer to Own A/C หมายถึง บริการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง ร้านค้าสามารถทํารายการได้สงู สุดไม่จาํ กัดจํานวนเงินและจํานวนครังต่อวัน
ก. Pay Bills หมายถึง บริการจ่ายชําระค่าสินค้าและบริการ โดยสามารถทํารายการได้สงู สุด ตามจํานวนเงินทีสามารถเบิกถอนสังจ่ายได้โดยไม่จาํ กัด
จํานวนครังต่อวัน
ข. บริการ GFMIS หมายถึง บริการบริหารการเงินการคลังของหน่วยงานราชการด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เพือนําเงินรายได้แผ่นดินส่งคลังผ่านระบบงาน Krungthai
Corporate Online
ข้อ

ข้อตกลงเกียวกับการรับชําระด้วย e-wallet
กระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “e-wallet” ทีออกหรือร่วมออกโดยธนาคาร และ/หรือโดยธนาคารพาณิชย์อืน และ/หรือ Alipay.com Co.,Ltd.
(ซึงต่อไปนีจะเรียกว่ า “Alipay”) และ/หรือ Tenpay Payment Technology Co.,Ltd. (ซึงต่ อไปนีจะเรียกว่า “Tenpay”) และ/หรือโดยบริษัทอื นหรือ สถาบันอืนที เป็ นผู้
ให้บริการ e-wallet ซึงต่อไปนี หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวม เรียกว่า “ผูใ้ ห้บริการ e-wallet” โดยใช้เครืองมือการรับเงิน
20.1 ร้านค้าสามารถรับชําระค่า สินค้า/บริก ารด้ว ย e-wallet จากผูช้ าํ ระเงินทีเป็ นสมาชิกของผูใ้ ห้บริก าร e-wallet ผ่า นเครืองรับบัตรอัตโนมัติห รืออุป กรณ์/
ช่องทางของธนาคารตามทีระบุในข้อตกลงและเงือนไขฯ หรือตามทีธนาคารกําหนด
20.2 ร้านค้าต้องไม่รบั ชําระด้วยบริการ e-wallet สําหรับรายการค่าสินค้า/บริการทีระบุไว้ในตาราง “สินค้า/บริการต้องห้าม Alipay/Wechat” ตาม
เอกสารแนบท้ายข้อตกลงและเงือนไขนี ซึงถือเป็ นส่วนหนึงของข้อตกลงและเงือนไขนี (และรายการสินค้า/บริการต้องห้ามดังกล่าวอาจแก้ไขเปลียนแปลง
หรือเพิมเติมได้ในภายหน้าตามทีธนาคารจะได้แจ้งให้รา้ นค้าทราบ) และ/หรือจะต้องรับชําระค่าสินค้า/บริการด้วย e-wallet ตามรายการค่าสินค้า/บริการ
ทีธนาคารกําหนด ทังนีร้านค้าจะรับชําระสินค้า/บริการด้วยบริการ e-wallet เฉพาะสินค้า/บริการและ/หรือประเภทสินค้า/บริการทีได้แจ้งไว้กับธนาคาร
20.3 ร้านค้าตกลงและรับทราบว่าผูช้ าํ ระเงินจะต้องมีคุณสมบัติตามทีระบุไว้ดงั นี
20.3.1 เป็ นสมาชิกของผูใ้ ห้บริการ e-wallet และต้องปฏิบตั ติ ามเงือนไขทังหมดทีผูใ้ ห้บริการ e-wallet แต่ละรายกําหนด
20.3.2 มีโทรศัพท์เคลือนทีและ/หรือแท็บแล็ตและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทีติดตังระบบการชําระเงินโดย e-wallet ของผูใ้ ห้บริการ e-wallet รายนันๆ
และมีสญ
ั ญาณอินเตอร์เน็ตทีสามารถรองรับการชําระเงินผ่านระบบ e-wallet ของผูใ้ ห้บริการ e-wallet รายนันๆ
20.4 ในการรับชําระค่าสินค่า/บริการผ่านระบบของผูใ้ ห้บริการ e-wallet แต่ละครัง ร้านค้าจะต้องดําเนินการดังนี
20.4.1 ร้านค้าตรวจสอบและรับ e-wallet ซึงมีลกั ษณะตามทีธนาคารได้แจ้งให้รา้ นค้าทราบเป็ นคราวๆโดยที e-wallet จะต้องยังไม่หมดอายุ
20.4.2 ร้านค้าแจ้งราคาสินค้า/บริการให้ผชู ้ าํ ระเงินทราบเป็ นสกุลบาท (THB)
20.4.3 ร้านค้าส่งข้อมูลรายการสินค้า/บริการ รวมทังข้อมูลการชําระเงินของรายการชําระเงินดังกล่าวมาทีธนาคาร เพือขออนุมตั กิ ารชําระเงินจากผู้
ให้บริการ e-wallet โดยวิธีใดวิธีหนึงดังต่อไปนี
20.4.3.1 ให้ผชู้ าํ ระเงินแสดงข้อมูลการชําระงินและแสดงเครืองมือการชําระเงิน ทีระบุขอ้ มูลการชําระเงินตามทีธนาคารกําหนด เพือให้รา้ นค้า
อ่านเครืองมือการรับเงิน หรือ
20.4.3.2 ร้านค้าแสดงข้อมูลการชําระเงินและแสดงเครืองมือการรับเงิน ทีระบุขอ้ มูลการชําระเงินตามทีธนาคารกําหนด เพือให้ผชู้ าํ ระเงินอ่าน
เครืองมือการรับเงิน
20.5 ร้านค้าตกลงยอมรับว่า ธนาคารไม่มีหน้าทีตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลใดๆซึงรวมถึง (แต่ไม่จาํ กัดเพียง) ข้อมูลการชําระเงินและข้อมูลที
ได้รบั จากเครืองมือการรับเงิน ทีร้านค้าเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล/ผูช้ าํ ระเงินเป็ นผูร้ ะบุ
20.6 วิธีการและรายละเอียดของการโอนยอดเงินรวมจากการรับชําระค่าสินค้า/บริการด้วย e-wallet เป็ นไปตามทีเงือนไขและหลักเกณฑ์ทธนาคารกํ
ี
าหนด
20.7 เมือผูช้ าํ ระเงินทํารายการชําระค่าสินค้า/บริการและร้านค้าได้ส่งคําสังขอโอนยอดเงินตามเงือนไขและหลักเกณฑ์ทีธนาคารกําหนด แล้วธนาคารจะสรุ ป
ยอดการชําระเงินและส่งข้อมูลการรับชําระเงินให้กับผูใ้ ห้บริการ e-wallet และธนาคารจะนํา เงิน เข้าบัญชีเงินฝากทีระบุในใบสมัครฯตามเงือนไขและ
หลักเกณฑ์ทธนาคารกํ
ี
าหนด
20.8 ในกรณีทีร้านค้ายินยอมให้ผชู้ าํ ระเงินคืนสินค้า ยกเลิกการใช้บริการ หรือร้านค้าลดราคาสินค้า/บริการให้ในภายหลังหรือ ร้านค้าตกลงจะไม่คืนเป็ นเงินสด
เช็ค และ/หรือตราสารหนีอืน แก่ผชู้ าํ ระเงินแต่รา้ นค้าตกลงจะทํา หนังสือแจ้งคืนตามแบบฟอร์มทีกําหนดส่งให้แก่ธนาคาร และยินยอมชําระเงินจํา นวน
ดังกล่าว ซึงธนาคารได้จา่ ยเงิน และ/หรือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้รา้ นค้าแล้ว หรือยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากทีระบุไว้ในใบสมัครฯ หรือ
บัญชีอืนใดทีร้านค้าแจ้งเปลียนแปลงในภายหลัง และ/หรือบัญชีอืนใดทีร้านค้า/เจ้า ของบัญชีมีอยู่กับธนาคาร คืนให้แก่ผูใ้ ห้บริการ e-wallet เพือให้ผู้
ให้บริก าร e-wallet คืนเงินดังกล่าวให้กับผูช้ าํ ระเงิน ในกรณีขา้ งต้น ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ผชู ้ าํ ระเงินดําเนินการภายใน วันนับแต่วนั ทีมีการทํารายการ
ซือสินค้า/บริการนันๆ ทังนี ร้านค้าตกลงว่าธนาคารไม่ตอ้ งคืนค่าธรรมเนียมทีธนาคารเรียกเก็บจากร้านค้าไว้แล้วแต่ประการใด
20.9
ในกรณีทีร้านค้าไม่ตอ้ งการรับคืนสินค้าทีผูช้ าํ ระเงินซือ หรือ ตกลงสังซือแล้ว ให้เขีย นคํา ว่า “NO REFUND” (ไม่รบั คื นสินค้า) หรือข้อความทีมี
ความหมายอย่างเดียวกัน ลงในใบเสร็จรับเงินทุกแผ่น และติดป้ายให้ผชู้ าํ ระเงินทราบชัดเจน
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20.10 ร้านค้าตกลงจัดเก็บข้อมูล การชําระเงิน และข้อมูลการทํารายการ ตลอดจนหลักฐานทีเกียวข้องกับการจัดส่ง/บริการ ซึงรวมถึง (แต่ไม่จาํ กัดเพีย ง) ชือ
สินค้า/บริการ ราคา ใบรับประกัน หลักฐานการรับสินค้า/บริการ หลักฐานการส่งสินค้า ใบเสร็จรับเงิน ทีอยู่และรายละเอียดของผูร้ บั สินค้า/บริการ และ
CCTV Record (หากมี) ทังในรูปแบบกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความปลอดภัยจากการเข้าถึง หรือการเปิ ดเผยสู่บุคคลใดๆ โดยไม่ได้รบั อนุญาต
จากธนาคารหรือเจ้าของข้อมูล เป็ นเวลาอย่างน้อย 10 ปี นบั ตังแต่วนั ทีมีการทํารายการชําระเงิน รวมถึงไม่จาํ หน่าย ซือ จัดหา และเปลียน หรือกระทําการ
ใดอันเป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลของธนาคารหรือเจ้า ของข้อมูล และเมือไม่ได้ใช้งานแล้ว ร้านค้าจะต้องลบทําลายข้อมูลดังกล่าวไม่ให้สามารถอ่าน หรือ
นําไปใช้งานได้อีก และหากมีการละเมิดดังกล่าว ร้านค้าจะต้องทําการแจ้งธนาคารให้ทราบในทันที
20.11 ในกรณีทีธนาคาร และ/หรือผูใ้ ช้บริการ e-wallet ร้องขอ ร้านค้ามีหน้าทีจัดส่งข้อมูลการชําระเงิน และข้อมูลการทํารายการ ตลอดจนหลักฐานทีเกียวข้อง
กับการจัดส่งสินค้า/บริการ ตามข้อ 20.9 ให้แก่ธนาคาร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน ในกรณีทีร้านค้าไม่สามารถจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ธนาคารได้ไม่
ว่าด้วยเหตุผลใด ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทีเกิ ดขึนกับธนาคาร
20.12 ร้านค้าตกลงและรับทราบว่า กรณีทีธนาคารปล่อยสภาพคล่องเงินบาทเพือสํารองจ่ายเงินค่าสินค้า/บริการให้กับร้านค้า และ/หรือการสร้างภาระผูกพัน
ใดๆ ทีมีผลให้ตอ้ งจ่ายเงินตราต่างประเทศในอนาคตให้กับ กลุม่ Alipay หรือกลุม่ Tenpay หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet รายอืน (หากมี) (ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า
“กลุ่ม NR”) ณ เวลาใดๆ ไม่เกิ นจํานวนเงิน ทีธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่ว มมือต่อกลุ่ม NR ซึงปั จจุบนั คิด เป็ นจํานวนเงิ น 600,000,000 บาท
(รายละเอียดปรากฏตาม ตามหนังสือการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิมาตรการป้องปรามการเก็ งกําไรค่าเงินบาท ที ธปท.ฝกง.(21) ว.834/2560 ลง
วันที 31 พฤกษาคม 2560 และทีจะได้ออกมาเพิมเติมในอนาคต) ธนาคารมีสิทธิ ระงับการให้บริการรับชําระเงินผ่า นระบบ e-wallet ของ Alipay หรือ
Tenpay หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet รายอืน (หากมี) แล้วแต่กรณี ได้ทนั ทีโดยปราศจากความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ต่อร้านค้าและ/หรือบุคคลภายนอก
โดยธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบ
20.13 ร้านค้าตกลงปฏิบตั ิตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกําหนด เงือนไขหรือวิธีปฏิบตั ิใดๆ ทีเกียวข้องกับการชําระเงินผ่าน e-wallet และ/หรือ การดําเนินการตาม
ข้อตกลงนี ซึงธนาคาร และ/หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet กําหนดขึน ทังทีมีอยู่แล้วและทีจะได้แก้ไขเพิมเติม และ/หรือ กําหนดขึนในภายหน้าทุกประการ
20.14 ร้านค้าตกลงปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและเงือนไขของ Alipay ตามเอกสารแนบท้ายข้อตกลงและเงือนไขนี ซึงถือเป็นส่วนหนึงของข้อตกลงและเงือนไขนีด้วย
โดยหากข้อความตามข้อตกลงและเงือนไขนี ขัดแย้งกับข้อกํา หนดฯ ดังกล่าว ให้ใช้ขอ้ ความตามข้อกําหนดฯ ดังกล่า วแทน นอกจากนี หากร้า นค้า
ดําเนินการใดๆทีไม่เป็ นตามข้อตกลงและเงือนไขนี หรือตามข้อกําหนดฯดังกล่าว และทําให้ธนาคารต้องรับผิดชอบชําระค่าเสียหายให้แก่ Alipay ร้านค้า
ตกลงรับผิดชอบชําระค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ Alipay แทนธนาคารทุกประการ แม้ขอ้ ตกลงและเงือนไขนีจะกําหนดไว้เป็ นประการใดก็ตาม ธนาคารมี
สิทธิยกเลิกการใช้บริการ e-wallet (ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน) ของร้านค้าได้ทนั ที แม้ไม่มีการผิดนัด/ผิดสัญญา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้รา้ นค้าทราบล่วงหน้า
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ข้อกําหนดและเงือนไขของ Alipay
1. กฎข้อบังคับสําหรับการชําระเงินโดยไม่ผา่ นการอนุมัติ (Rules for Unauthorized Payment)
(ก) ร้านค้าตกลงว่า หากทาง Alipay พิจารณา (ภายใต้ดลุ ยพินจิ ของตนเองแต่เพียงผูเ้ ดียว) แล้วว่าการให้บริการ Alipay (รวมทัง (แต่ไม่จาํ กัดเพียง) ช่องทาง
ต่างๆในการชําระเงินของ Alipay) อยู่ภายใต้ความเสียงของการชําระเงินโดยไม่ผ่านการอนุมตั ิ หรือรายการทางธุรกรรมทีทุจริต Alipay มีสิทธิระงับหรือ
ยกเลิกการให้บริก ารของรับชํา ระเงินของ Alipay ดังกล่าว โดยแจ้งให้ทราบเป็ นครังคราว ซึงรวมทัง (แต่ไม่จาํ กัดเพีย ง) มีสทิ ธิในการปรับประเภทของ
วิธีการชําระเงิน การจํากัดจํานวนเงิน (ไม่ว่าต่อรายการธุรกรรมหรือต่อวัน) สําหรับผูช้ าํ ระเงินทีเป็ นสมาชิกของ Alipay (ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “ผูใ้ ช้บริการ”)
ทีใช้บริการเพือทํารายการชําระเงินเป็ นครังคราว
(ข) ในแต่ละเดือนปฏิทินใดๆ ถ้าจํานวนรวมกันของการชําระเงินโดยไม่ผ่านการอนุมตั ิทียืนรายการผ่านร้านค้าเกินกว่า (1)
ของมูลค่ารวมของรายการธุรกรรมทีเกียวข้องดังกล่าว

หยวน และ ( ) /

,

(ค) ในกรณีทีร้านค้า ไม่สามารถปฏิบัติตามขันตอนการป้อ งกันตามที Alipay กํา หนด ภายใน วันทําการทีได้รบั แจ้งจาก Alipay และ/หรือธนาคาร แล้ว
Alipay และ/หรือธนาคาร มีสทิ ธิของตนเพือระงับหรือยกเลิกการให้บริการตามข้อ (ง) ข้างล่างนี
(ง) ในกรณีดงั ต่อไปนี Alipay และ/หรือธนาคาร มีสทิ ธิยกเลิกหรือระงับการให้บริการของ Alipay ได้ทนั ที โดยแจ้งให้รา้ นค้าทราบเป็ นหนังสือหรือทางอีเมล์
1. Alipay และ/หรือธนาคาร สงสัยว่าร้านค้าไม่ปฏิบตั ิหรือปฏิบตั ิผิดข้อ กําหนดภายใต้กาํ หนดนี
2. หากเกินเหตุการณ์ตามข้อ (ข) และ/หรือ (ค) ข้างต้น กับร้านค้าเป็ นระยะเวลา เดือนติดต่อกัน
3. ถ้าจํานวนรวมกันของรายการชําระเงินโดยไม่ผ่านการอนุมตั ิทียืนรายการผ่านร้านค้าเกิ นกว่า (i) ,
รวมของรายการธุรกรรมทียืนรายการผ่านร้านค้า เป็ นระยะเวลา เดือนติดต่อ หรือ

หยวน และ (ii) / ,

ของมูลค่า

4. Alipay มีเหตุสมควรสงสัยว่า ร้า นค้าได้รบั ผลกระทบจากการละเมิดข้อตกลงเกียวกับข้อมูล (หมายถึง การสูญหาย ขโมย หรือเข้าถึงโดยไม่มี
อํานาจในการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการหรือข้อมูลเกียวกับรายการธุรกรรมทีอยู่ในความครอบครองของร้านค้า (รวมทังลูกจ้า ง
ตัวแทน ผูร้ บั จ้างช่วงหรือบุคคลอืนใดทีกระทําในนามของตน) และ Alipay เห็นว่า เหตุการณ์ดงั กล่าวอาจมีผลกระทบกับความเสียงของระบบ
ของ Alipay
2. รายการทุจริตและความเสียง (Fraud and Risk)
(ก) ถ้าผูใ้ ช้บริการเรียกร้องว่ารายการชําระเงินโดยไม่ผ่านการอนุมตั ิหรือรายการทุจริตอืนๆ ได้ยนรายการผ่
ื
านร้านค้าหรือผ่านแพลตฟอร์มของ Alipay ร้านค้า
จะปฏิบตั ติ ามทีกําหนดดังต่อไปนี
1. ร้านค้าจะส่งมอบหลักฐานเกียวกับรายการธุรกรรม เช่น ชือและราคาของสินค้าหรือบริก าร หลักฐานการส่งมอบสินค้าหรือบริการ (เช่น CCTV)
ใบเสร็จรับเงิน และชือ และข้อมูลการติดต่อผู้ใช้บริการ เป็ นต้น ให้แก่ Alipay และ/หรือธนาคาร ภายใน วันทําการ (หรือระยะเวลาน้อยกว่ า
ตามทีกําหนดในข้อตกลงฯหรือตามทีธนาคารกําหนด) นับตังแต่วนั ทีได้รบั แจ้งจาก Alipay และ/หรือธนาคาร
2. ถ้า Alipay และ/หรือธนาคารไม่ได้รบั หลักฐานเกียวกับรายการธุรกรรม หรือรายการชําระเงินโดยไม่ผ่า นการอนุมัติเกิ ดขึนจากความจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อของร้านค้า ร้านค้าจะชําระเงินเท่ากับจํานวนเงินของรายการธุรกรรมดังกล่าวให้แก่ Alipay และ/หรือธนาคาร (เพือให้ธนาคาร
ชําระคืนให้แก่ Alipay) ทันที
3. ตามหลักฐานเกียวกับรายการธุรกรรมทีให้ส่งมอบ Alipay และ/หรือธนาคารมีสิทธิ ตามทีได้รบั การสอบถามจากผูใ้ ช้บริการในการกํา หนดให้
ชําระเงินคืนผูใ้ ช้บริการในกรณีของรายการชําระเงินโดยไม่ผ่า นการอนุมัติ ซึงร้านค้าตกลงชดใช้และดําเนินการใดๆ ไม่ให้ Alipay และ/หรือ
ธนาคารได้รบั ผลกระทบจากจํานวนทีมีการตกลงระหว่าง Alipay และธนาคาร (แต่ละฝ่ ายจะดําเนินการอย่างสมเหตุสมผล) เพือชําระคืนให้แก่
ผูใ้ ช้บริการ ทังนี เพือเป็ นการขจัดข้อสงสัย Alipay ไม่มสี ทิ ธิหกั กลบลบหนี หักเพือชําระหนี หรือหักชําระเงินดังกล่าวกับเงินหรือความรับผิดใดๆ
ของ Alipay ตามสิทธิที Alipay มีสทิ ธิในการดําเนินการหักชําระหนี
(ข) ร้านค้าตกลงและยินยอมให้ Alipay และ/หรือธนาคารเข้าไปในสถานประกอบการของร้านค้าในช่วงเวลาปกติในการดําเนินธุรกิ จเพือให้ Alipay และ/หรือ
ธนาคารดําเนินการตรวจสอบความสามารถในการบริหารความเสียงของร้านค้าและความมีประสิทธิภาพของร้านค้า (ในการปฏิเสธรายการธุรกรรมทีห้าม
ดําเนินการ, รายการชําระเงินโดยไม่ผ่านการอนุมตั ิ หรือ ธุรกรรมทีทุจริตอืนๆ) ถ้า Alipay และ/หรือธนาคารมีเหตุผลทีน่าเชือถือว่ามีรายการธุรกรรมทีห้าม
ดําเนินการ, รายการชําระเงินโดยไม่ผ่านการอนุมตั ิ หรือ ธุรกรรมทีทุจริตอืนๆ เมือร้านค้าได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจาก Alipay และ/หรือธนาคาร
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3. นโยบายในการชําระเงินของ Alipay
(ก) ร้านค้าจะไม่ดาํ เนินการ (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ในการเรียกเก็บเงินใดๆเพิมเติมจากผูใ้ ช้บริการเว้นแต่จากการดําเนินธุรกิจตามปกติของตน
(ข) ร้านค้าจะไม่ดาํ เนินการสร้างข้อจํากัดให้ลกู ค้าของตนจากการใช้บริการของ Alipay ในการชําระเงิน ณ จุดหรือช่องทางการขายสินค้า/บริการรวมทัง (แต่
ไม่จาํ กัดเพียง) การกําหนดจํานวนเงินตําสุดหรือสูงสุดในการซือสินค้าหรือบริการจากผูใ้ ช้บริการทีจะใช้บริการของ Alipay ในการชําระเงิน
(ค) ร้านค้ายอมรับว่า Alipay จะไม่ให้บริการการชําระเงินของ Alipay ในการชําระเงินสําหรับธุรกรรมต้องห้ามตามที Alipay กําหนด (รวมทังการชําระเงินใน
ส่วนทีเกียวกับผลิตภัณฑ์ตอ้ งห้าม) หรือตามกฎหมายทีเกียวข้องหรือการฝ่ าฝื นนโยบายภายในของ Alipay (ตามทีได้รบั แจ้งจาก Alipay หรือธนาคารเป็ น
ครังคราว) และร้านค้าจะต้องส่งมอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ข องร้านค้าตามทีได้รบั การร้องขอโดยมีเหตุอนั สมควรเป็ นครังคราวจาก Alipay หรือธนาคาร และ
ร้านค้าจะต้องไม่ขายผลิตภัณฑ์ผ่า นแพลตฟอร์ม ของ Alipay สํา หรับผลิตภัณฑ์ดังกล่า วทีมีสิงทีต้องห้ามขายตามกฎหมาย รวมทัง แต่ไม่จาํ กัดเพีย ง
สิน ค้า /บริก ารต้อ งห้า มตามรายชื อที กํา หนดในเอกสารแนบท้าย ซึงรายชือดัง กล่า วอาจมีก ารแก้ไข เปลียนแปลงหรือ เพิมเติม เป็ น ครังคราว ตาม
รายละเอียดทีจะได้แจ้งให้รา้ นค้าทราบ (ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “ผลิตภัณฑ์ตอ้ งห้าม”) และร้านค้าจะต้องดําเนินการเพือไม่ให้มีธุรกรรมทีเกียวกับผลิตภัณฑ์
ต้องห้ามซึงใช้บริการผ่านระบบของ Alipay
(ง) ร้านค้าจะต้องใช้บริการ Alipay เฉพาะสําหรับผลิตภัณฑ์ซงเป็
ึ นการประกอบธุรกิจหลักของร้านค้าตามทีได้แจ้งแก่ธนาคารและ/หรือ Alipay
(จ) ร้านค้าจะเก็บรักษารายละเอียดของการทําธุรกรรมเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับตังแต่วนั ทีทําธุรกรรมสําเร็จ (หรือระยะเวลามากกว่าตามทีกําหนดในข้อตกลงฯ
หรือตามทีธนาคารกําหนด) และ Alipay หรือธนาคารมีสิทธิ รอ้ งขอรายละเอียดดังกล่าว และร้านค้าจะส่งมอบข้อมูลเกี ยวกับธุรกรรมให้แก่ Alipay ผูร้ บั
จ้า งของ Alipay ผูม้ ีอาํ นาจทีมีอาํ นาจกํากับ Alipay ซึงรวมทัง (แต่ไม่จาํ กัดเพีย ง) ข้อมูลเกียวกับร้า นค้าผลิตภัณฑ์ และจํานวนเงิน สกุลเงิน เวลาและ
คู่กรณีของธุ รกรรมภายใน 3 วันทํา การ (หรือระยะเวลาน้อยกว่า ตามทีกําหนดในข้อ ตกลงฯ หรือตามทีธนาคารกําหนด) นับตังแต่ว ันทีได้รบั แจ้งจาก
Alipay และ/หรือธนาคาร ทังนี ภายใต้ขอ้ จํากัดทางกฎหมายของกฎหมายทีใช้บงั คับโดย Alipay อาจจะแจ้งชือของผูร้ บั จ้างของ Alipay ผูม้ อี าํ นาจกํากับ
Alipay ดังกล่าวให้แก่รา้ นค้า ทังนีภายใต้ขอ้ จํากัดทางกฎหมายของกฎหมายทีใช้บงั คับเช่นกัน
4. การตรวจสอบข้อมูล
เพือให้ Alipay ดําเนินการตามหน้าทีของตนและปฏิบัติ ตามข้อกํา หนดของกฎหมายทีใช้บังคับ ร้า นค้าจะส่งมอบรายละเอี ย ดและข้อมู ล (รวมทัง
รายละเอียดและข้อมูลของธุรกรรม) ให้แก่ Alipay เป็ นครังคราว เมือได้รบั แจ้งโดยมีเหตุอันสมควรจาก Alipay และ ร้านค้าจะมอบอํานาจให้ Alipay และ
ธนาคาร เพือทีจะส่งมอบรายละเอียดและข้อมูลทีเกียวข้องดังกล่าวให้แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกํากับทีมีอาํ นาจและผูใ้ ห้บริการทีเป็ นบุคคลภายนอก
เพือการสอบสวนและตรวจสอบตามทีสมควร
5. ข้อกําหนดของกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ร้านค้าจะต้องปฏิบตั ิตามข้อกํา หนดของกฎหมายทีเกียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ การ
ก่อการร้ายและการควําบาตร (Sanctions) (รวมเรียกว่า “AML”) และร้านค้าจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มทีในการตรวจสอบการปฏิบตั ิเป็ นไปตามนโยบาย
และข้อปฏิบัติเกี ยวกับ AML ของร้า นค้า ไม่ว่า เป็ นการตรวจสอบ ณ สถานทีทํางานหรือให้จัดทํา เป็ นลายลัก ษณ์อัก ษร รวมทัง (แต่ไม่จาํ กัดเพีย ง) การ
ตรวจสอบสําหรับการบริหารจัดการของร้านค้า การตรวจสอบการควําบาตร (Sanctions) และบุคคลทีเกียวข้องกับการเมือง (Political Exposed Review)
และการตรวจสอบและรายงานธุรกรรมทีน่าสงสัย
6. ทรัพย์สินทางปั ญญา
1. Alipay เป็ นเจ้าของหรือได้รบั อนุญาตให้ใช้สาํ หรับการอนุญาตตามทีเหมาะสมโดยเจ้าของทีเกียวข้องกับการให้บริการของ Alipay และให้สิทธิใช้ยี ห้อ
และโลโก้ของ Alipay รวมทังสิทธิทงหมดในทรั
ั
พย์สนิ ทางปั ญญาทีเกียวข้อง ทังนี ภายใต้ขอ้ ตกลงระหว่างธนาคารและ Alipay และข้อตกลงใดๆ ระหว่าง
Alipay กับเจ้าของทรัพย์สนิ ทางปั ญญา Alipay อนุญาตให้ธนาคารใช้ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาในการใช้บริการของ Alipay แพลตฟอร์มของ Alipay และยีห้อ
และโลโก้ของ Alipay (ทีตนเองเป็ นเจ้าของหรือได้รบั สิทธิให้ใช้) แต่เพียงผูเ้ ดียวตามข้อตกลงระหว่างธนาคารและ Alipay โดยการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สิน
ทางปัญญาดังกล่าวทีให้แก่ธนาคารเป็ นการอนุญาตให้ใช้แบบไม่จาํ กัดและไม่สามารถให้อ นุญาตให้ใช้สิทธิช่วงได้ (เว้นแต่เป็ นการให้อนุญาตแก่รา้ นค้า
โดยร้านค้าต้องปฏิบตั ิตามข้อนีด้วยโดยเสมือนกับร้านค้าเป็ นธนาคาร) และแบบห้ามโอนสิทธิต่อไป และ Alipay อาจแก้ไขหรือยกเลิกการอนุญาตได้โดย
แจ้งเป็ นลายลักษณ์อักษรในช่วงระยะเวลาใดๆและธนาคารได้รบั อนุญาตให้ใช้ยีห้อและโลโก้ของ Alipay เพือวัตถุประสงค์ในการใช้บริการของ Alipay
ภายใต้ขอ้ ตกลงตามสัญญาระหว่า ง Alipay และธนาคาร และกรณี รา้ นค้ามีสิทธิ ใช้ทรัพย์สินทางปั ญ ญาดังกล่าว ร้านค้าตกลงว่าการใช้ทรัพย์สินทาง
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ปั ญญาดังกล่าวไม่ถือว่าเป็ นการโอนกรรมสิทธิและร้านค้าจะใช้ความระมัดระวังอย่างสมเหตุสมผลในการป้องกันทรัพย์สินทางปั ญญาดังกล่าวจากการ
ละเมิดหรือความเสียหาย และจะยกเลิกการใช้ทรัพย์สินทางปั ญญาดังกล่าวโดยทันทีเมือข้อตกลงระหว่าง Alipay และธนาคาร หรือข้อตกลงฯระหว่าง
ร้านค้าและธนาคารเลิกกัน
2. ในระหว่างระยะเวลาตามข้อตกลงฯ ภายใต้วตั ถุประสงค์เฉพาะการปฏิบตั ิหน้าทีตามข้อตกลงฯ และภายใต้ขอ้ กําหนดตามข้อตกลงฯ ร้านค้าอนุญาตให้
Alipay และธนาคาร ใช้แบบไม่จาํ กัดและไม่สามารถให้อนุญาตให้ใช้สิทธิช่ว งได้และไม่มีการเรียกเก็ บค่าสิทธิสาํ หรับสือโฆษณาและ/หรือเอกสารอืนที
คล้ายกันซึงมีทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของร้านค้า ในกรณีจาํ เป็ นสําหรับ Alipay และธนาคาร ในการปฏิบตั ิหน้าทีของตนตามสัญญาใดๆ และสามารถอ้างถึง
ชือของร้านค้า ในประกาศสาธารณะในฐานะทีผูใ้ ช้บริการของ Alipay และร้านค้ารับรองและรับประกันต่อ Alipay และธนาคารว่า ร้านค้าได้รบั อนุญาต
การอนุญาต การอนุมตั ิและใบอนุญาตทังหมดทีเกียวข้องกับทรัพย์สินทางปั ญญาของร้านค้า ซึงการใช้จะไม่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของ
บุคคลอืน
7. ข้อมูลส่วนตัว
ร้านค้าตกลงรับผิดชอบในการดําเนินการเพือให้ได้รบั ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยและโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการ (โดยไม่ว่าจะ
ถูกต้องหรือไม่ และไม่ว่าจะอยู่ในรู ปแบบใดก็ ตาม) โดยร้านค้า ตกลงดําเนินการโดยใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการดําเนินการเพือให้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลของผูใ้ ช้บริการได้รบั การป้องกันจากการใช้ทีไม่ถูกต้องและสูญหาย หรือการเข้าถึงโดยไม่มอี าํ นาจ การแก้ไขหรือการเปิ ดเผย และจะแจ้งให้ธนาคารและ
Alipay ทราบทันที เมือมีการสูญหายหรือการเปิ ดเผยหรือเข้าถึงโดยไม่มีอาํ นาจข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และร้านค้าจะรักษาข้อมูลรายละเอียดการชําระเงิน
เพือให้เป็ นไปตามกฎหมายทีใช้บงั คับและข้อกําหนดภายในของตน ทังนี คําว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดาซึ งมี
ปรากฏข้อมูลบ่งเฉพาะ (ว่าหมายถึงบุคคลใด) หรือสามารถรูก้ ารบ่งเฉพาะได้จากข้อมูลดังกล่าวหรือจากการดําเนินการตามข้อตกลง ทังนี Alipay มีสิทธิโอน
ข้อมูลเกียวกับธุรกรรม (รวมทังข้อมูลส่วนบุคคล) ให้แก่บริษัทในเครือของ Alipay ทีได้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าทีตามข้อตกลง
8. การรักษาความลับของข้อมูล
ร้านค้ายอมรับว่าข้อมูลความลับของ Alipay เป็ นข้อมูลทีมีค่าสําหรับเจ้าของข้อมูล และตกลงจะเก็ บรักษาความสับสําหรับข้อมูลความลับดังกล่าวทังหมด
ทีได้รบั จากธนาคารและ Alipay ร้านค้าจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับดังกล่าวให้แก่บุคคลใดๆ เว้นแต่เพือการดําเนินการตามข้อตกลงฯ หรือตามทีกําหนดโดย
กฎหมายทีใช้บงั คับหรือหน่วยงานทีมีอาํ นาจ และภายใต้ขอบเขตทีดําเนินการได้ตามกฎหมายทีใช้บงั คับร้านค้าจะแจ้งให้ธนาคารและ Alipay ทราบก่อนทีจะ
เปิ ดเผย และเมือข้อตกลงฯ ระหว่างธนาคารและร้านค้าเลิกกัน หรือร้านค้าได้รบั แจ้งจากธนาคาร หรือ Alipay ร้านค้าจะส่งคืนหรือทําลายข้อมูลทีเป็ นความลับ
ของ Alipay ทันที อย่างไรก็ดี แม้จะมีขอ้ กําหนดตามข้างต้นก็ตาม ร้านค้ามีสทิ ธิเก็บสําเนา ของข้อมูลความลับของ Alipay ได้ เพือการปฏิบตั ิตามกฎหมายทีใช้
บังคับ หรือเพือใช้สทิ ธิตามข้อตกลงฯระหว่างธนาคารและร้านค้า ภายใต้เงือนไขว่า การเก็บข้อมูลความลับดังกล่าวจะต้องไม่นาํ ไปใช้เพือวัตถุประสงค์อืนแต่
อย่างใด ทังนี “ข้อมูลความลับ” หมายความถึง ข้อมูลทีไม่ใช่ขอ้ มูลสาธารณะไม่ว่าจะอยู่ในรู ปวาจา ลายลักษณ์อักษร หรือรู ปแบบใดๆรวมทัง (แต่ไม่จาํ กัด
เพียง) เนือหาและการดําเนินการใดๆ ตามข้อตกลง แผนทางธุรกิ จ ตารางแสดงส่วนของเจ้าของ งบประมาณ งบการเงิน ต้นทุน ราคา และแผนการตลาด
สัญญา และใบอนุญาต พนักงาน ลูกค้า ผูร้ บั จ้าง ผูถ้ ือหุน้ หุน้ ส่วน หรือรายการนักลงทุน เทคโนโลยี โนว์ฮาว ขันตอนทางธุรกิจ ความลับทางการค้า และรูปแบบ
ทางธุรกิจ บันทึก โครงร่าง โฟลวชาร์ต สูตร แบบพิมพ์เขียว และส่วนประกอบของข้อมูลดังกล่าว และรหัสต้นฉบับ (source code) รหัสแปล (object code)
กราฟิ กดีไซน์ ส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้ (user interfaces) และทรัพย์สินทางปั ญญาอืนๆ รวมทัง ข้อมูลดังกล่าวของลูกค้า ผูร้ บั จ้าง หรือบุคคลภายนอก (รวมทัง
เทคโนโลยี ส่วนต่อกับผูใ้ ช้ (interface technology) ซิเคียวริตโปรโตคอล
ี
(security protocol) และ การรับรองใดๆทีได้รบั จาก Alipay
9. ข่าวสารสาธารณะ
ร้านค้าจะไม่แถลงหรือปล่อยข่าวสู่สาธารณะเกี ยวกับการดําเนินการให้บริการของ Alipay เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจาก Alipay และ ธนาคาร หรือเป็ น
การปฏิบตั ิตามกฎหมายทีใช้บังคับทีมีผลกับร้านค้า อย่า งไรก็ ดี ข้อจํา กัดดังกล่าวจะไม่หา้ ม Alipay ในการแถลงข่าวทัวๆไปในธุรกิ จหรือการให้บริการของ
Alipay หรือนอกเขตอํานาจของพืนทีร้านค้าตังอยู่
10. ความรับผิดชอบของร้านค้า
(ก) ร้านค้าตกลงว่าข้อมูลทังหมดทีร้านค้า เปิ ดเผยให้แก่ Alipay และธนาคาร เป็ นข้อมูลทีถูกต้อง ตรงตามความเป็ นจริงและครบถ้วน และร้านค้าจะแจ้งให้
Alipay และธนาคารทราบทันที หากมีการกระทําหรือเกิดเหตุการณ์ใดๆ ซึงอาจมีผลกระทบต่อข้อรับรองหรือรับประกันใดๆของร้านค้า
(ข) (1) ร้านค้าจะใช้บริการของ Alipay เพือการดําเนินธุรกิจของตนเอง และตามทีกํา หนดไว้ในข้อตกลงฯ และร้านค้าจะดําเนินการเพือไม่ให้มีรายการธุรกรรม
สําหรับการเติมเงินบัญชี การโอนบัญชี หรือวัตถุประสงค์อืนๆ ซึงเกียวกับการโอนเงินทีไม่รายการธุรกรรมรองรับ และ
(2) ร้านค้าจะใช้บริการของ Alipay เพือธุรกิจของตนเอง และจะไม่ใช้บริการของ Alipay เพือดําเนินการธุรกิจหรือไม่ใช่เพือธุรกิจสําหรับบุคคลอืน
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(ค) ร้านค้า รวมทัง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คู่มือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือขันตอนการให้บริการของร้านค้า จะใช้บริการแพลตฟอร์มของ Alipay ตาม
ข้อกําหนด และจะดําเนินการให้ระบบของร้านค้าใช้งานสอดคล้องกับข้อกําหนดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และขันตอนการบริการโดย Alipay เกียวกับการ
ดําเนินการสําหรับคําสังและการส่งมอบสินค้าหรือบริการ ซึงอาจแก้ไขเปลียนแปลงเป็ นครังคราว ทังนี Alipay จะไม่รบั ผิดชอบสําหรับความสูญเสีย หรือ
เสียหายใดๆ เนืองมาจากข้อขัดข้องใดๆ จากระบบของร้านค้า
(ง) ร้านค้าจะรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวกับผูใ้ ช้บริการสําหรับการร้องเรียนหรือปฏิเสธของสินค้าหรือบริการ
(จ) ร้านค้าจะดําเนินการด้วยค่าใช้จ่ายของตนในการดูแลให้โปรแกรมและอุปกรณ์ใดๆ (รวมทัง (แต่ไม่จาํ กัดเพียง) เครืองสแกนบาร์โค๊ด วงจรและระบบใดๆ)
ให้อยูภ่ ายใต้สภาพทีดีใช้การใช้งานและเชือมต่อกับแพลตฟอร์มของ Alipay
(ฉ) ร้านค้าจะดําเนินการตามข้อกําหนดในการรักษาความปลอดภัยในการชําระเงินทังหมดตามทีได้รบั แจ้งจาก Alipay
11. ข้อรับรองและรับประกันของร้านค้า
ร้านค้ารับรองและรับประกันว่า (1) ร้านค้าเป็ นบริษัทและ/หรือนิตบิ ุคคลทีจัดตังโดยถูกต้อง และยังมีผลและสถานะทีดีภายใต้กฎหมายของประเทศทีจัดตัง
(2) ร้านค้าได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องในเขตอํานาจทีตนดําเนินธุรกิจ (3) ร้านค้ามีใบอนุญาต การอนุญาตของหน่วยงานราชการและมีอาํ นาจทางกฎหมายที
กําหนดในการประกอบธุรกิจในเขตอํานาจทีตนดําเนินธุรกิจ (4) ร้านค้ามีอาํ นาจและสิทธิในทางกฎหมายในการปฏิบัติตามข้อตกลงฯ และจะดําเนินธุรกรรม
ตามข้อตกลงฯ (5) เมือร้านค้าลงนามในข้อตกลงฯ แล้ว ข้อตกลงฯ นันมีผลใช้บงั คับตามกฎหมายและเว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอืนในข้อตกลงฯ ร้านค้าไม่
จําเป็ นต้องได้รบั การอนุญาตหรือความยินยอมของบุคคลหรือหน่วยงานราชการใดๆ เพือดําเนินการใดๆตามข้อตกลงฯ (6) การลงนามและการดําเนินการตาม
ข้อตกลงฯ ไม่ขัดหรือแย้งกับ หนังสือจดทะเบีย นจัดตังหรือข้อบังคับหรือเอกสารจัดตังอื นๆของร้านค้า และไม่ทาํ ให้รา้ นค้า ปฏิ บัติผิดสัญญาใดๆหรือ ฝ่ าฝื น
กฎหมายใดๆ (7) ร้านค้า ไม่มีคดีค วาม การดํา เนินการพิจารณา การสืบสวน กับร้า นค้า ทีอาจมีผลกระทบกับ ร้านค้า หรือ บริ ษั ทในเครือ ซึงอาจมี ผลต่ อ
ความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าทีใดๆตามข้อตกลงฯ และ (8) ค้าสินค้าและ/หรือบริการทีจําหน่ายโดยร้านค้าผ่านการใช้บริการ Alipay จะต้อง (ก) เป็ นไปตาม
กฎหมายทีใช้บงั คับทังหมดและ (ข) ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอืน ซึงรวมทัง (แต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ) ทรัพย์สนิ ทางปัญญาและกรรมสิทธิของบุคคลอืน
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ตารางสินค้า/บริการต้องห้าม Alipay/Wechat
ประเภทธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)

ประเภทธุรกิจ (ภาษาไทย)

Illegal political audio visual products and publications
Illegal political program channels
State secret documents and information
Pornographic and vulgar audio visual products, channels and publications
Pornographic and vulgar erotic services
Gambling devices and accessories
Lottery
Gambling service
Narcotics and related accessories
Weapons of all types ( including daggers, firearms and accessories) , replica
weapons, ammunitions and explosives)
Military or police equipment
Illegally obtained proceeds or properties as result of crime

สือ สิงพิมพ์ภาพและเสียงทางการเมืองทีผิดกฎหมาย
รายการทีวกี ารเมืองทีผิดกฎหมาย
เอกสารและข้อมูลลับของรัฐ
สือ สิงพิมพ์ภาพและเสียงทีเกียวกับสิงลามกอนาจาร
การบริการทางเพศ
อุปกรณ์การพนันและอุปกรณ์เสริม
ล็อตเตอรี
บริการพนัน
ยาเสพติดและอุปกรณ์ทีเกียวข้อง
อาวุธทุกประเภท (รวมถึงมีดสัน, อาวุธปื นและอุปกรณ์เสริม), อาวุธจําลอง, กระสุนปื น
และวัตถุระเบิด)

Poisonous or hazardous chemicals prohibited by Applicable Law and/or the laws
of the People's Republic of China
Batons and electric batons
Lock picking tools and accessories
Anesthetic, psychotropic or prescription medicine prohibited by the People's
Republic of China; illegal unregistered medicine
Fetal gender determination
Aphrodisiac
Medical services, including medical consulting, hypnotherapy, plastic surgery
Hacking services or accessories
Malwares
Software or services that may jeopardize the reputation and goodwill Alipay or any
of its Affiliates or related party
Illegal publication of certificates issuing or carving of stamps
Crowd funding
Video chatting services
All religious websites, publication or accessories
Online cemeteries and ancestor worshipping
Sales of personal information (e.g. identity card information)
Espionage equipment and accessories
Services or products that infringe on personal privacy (e.g. online activity
monitoring)
Pyramid schemes and multi-level marketing
Gold investment
Cash disbursement from credit funding sources (e.g. credit cards)
Counterfeit currency
Illegal sale of financial information (e.g. bank accounts, bank cards)

อุปกรณ์ทางทหารหรือตํารวจ
เงิ น ที ได้รับ โดยไม่ ถู ก ต้อ งหรื อ ทรัพ ย์สิ น ที ผิ ด กฎหมายอั น เนื องมาจากการเกิ ด
อาชญากรรม
สารเคมี ที เป็ น พิ ษ หรือเป็ น อัน ตรายที ต้อ งห้า มตามกฎหมายที ใช้บ ัง คับ และ/หรื อ
กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน
Batons และ batons ไฟฟ้า
เครืองมือและอุปกรณ์สาํ หรับการโจรกรรม
ยาชา ยาระงับความรู ส้ ึกจิ ตเวช หรือยาตามใบสังแพทย์ ทีต้องห้ามโดยสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน; ยาทีไม่ขึนทะเบียนตามกฎหมาย
การกําหนดเพศทารกในครรภ์
ยาเสริมสมรรถภาพทางเพศ
บริก ารทางการแพทย์รวมทังการให้ค ํา ปรึก ษาด้า นการแพทย์ การสะกดจิ ต การ
ศัลยกรรมด้วยพลาสติก
บริการหรืออุปกรณ์ทเกี
ี ยวกับการแฮ็กข้อมูล
มัลแวร์
ซอฟต์แวร์หรือบริก ารที อาจเป็ นอันตรายต่อชื อเสียง Alipay หรือบริษัท ในเครือหรือ
บุคคลทีเกียวข้อง
การออกใบรับรอง หรือประทับตรารับรองทีผิดกฎหมาย
การระดมทุน
บริการสนทนาวิดีโอ
เว็บไซต์ทเกี
ี ยวกับศาสนา สือสิงตีพิมพ์หรือสิงอืนใดทีเกียวข้อง
สุสานออนไลน์และการบูชาบรรพบุรุษ
การขายข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชน)
อุปกรณ์จารกรรม
บริการหรือผลิตภัณฑ์ทีละเมิดความเป็ นส่วนตัว (เช่น การสืบดูกิจกรรมออนไลน์)
แผนพีระมิดและการตลาดแบบหลายระดับ
การลงทุนทองคํา
การถอนเงินสดจากแหล่งเงิ นทุนเครดิต (เช่น การถอนเงินสดจากบัญ ชี บัตรเครดิต
(Cash Advanced))
สกุลเงินปลอม
การขายข้อมูลทางการเงินทีผิดกฎหมาย (เช่น บัญชีธนาคาร บัตรธนาคาร)
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หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ข้อตกลงการใช้บริการ Krungthai Corporate Online, KTB-EDC QR, Thai QR Code, Bill Payment และ Cross Bank Bill Payment
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ตารางสินค้า/บริการต้องห้าม Alipay/Wechat
ประเภทธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)
Stock and securities
Mutual Funds
Insurance products and platforms
Financial products and services
Rebate or cashback services
Software or products related to trading of financial products and information
Single- purpose prepaid cards ( including gift cards and other stored value
cards)
Illegal or un-registered fund-raising activities
Foreign exchange services
Peer to peer (P2P) lending services
Payment by instalments service
Trading in invoices issued within the Peoples’ Republic of China
Trading or sale of virtual currencies (e.g. Bitcoin, Litecoin)
Satellites and antennas
Archaeological and cultural relics
Trading or distribution of currency (both RMB and foreign currencies)
Counterfeit or replica food products
Online sale of tobaccos and cigarettes
Fireworks and firecrackers
Crude oil
Human organs
Surrogacy services
Services to facilitate plagiarism and examination fraud
Protected species
Smuggled goods
Sales of distribution of event tickets without license (e.g. Olympic Games or
World Expo tickets)
Seeds
Real estates
Charitable Organizations
Auction sites and services
Pawn services
Lucky draw
Sale of animals, plants or products with contagious and hazardous diseases
Sale of animals, plants or products originating from areas declared with an
epidemic outbreak of contagious diseases
Services or products facilitating unlawful public gathering

ประเภทธุรกิจ (ภาษาไทย)
หุน้ และหลักทรัพย์
กองทุนรวม
ผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์มประกันภัย
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
การคืนเงิน หรือบริการคืนเงิน
ซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์ทีเกียวข้องกับการซือขายผลิตภัณฑ์ การเงิน
บัตรเติมเงิน (รวมทังบัตรของขวัญและบัตรเติมเงินอืน ๆ )
กิจกรรมระดมทุนทีผิดกฎหมายหรือไม่จดทะเบียน
บริการแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
การกูย้ ืมแบบ peer to peer (P2P)
การชําระแบบผ่อนชําระ
การซือขายใบกํากับสินค้าทีออกในสาธารณรัฐประชาชนจีน
การซือขายหรือขายสกุลเงินเสมือนจริง (เช่น Bitcoin,Litecoin)
ดาวเทียมและเสาอากาศ
โบราณวัตถุและทีเกียวกับวัฒนธรรม
การซือขายหรือการกระจายของสกุลเงิน (ทัง RMB และเงินตราต่างปประเทศ)
สินค้าลอกเลียนแบบหรืออาหารปลอม
ขายบุหรีและยาสูบออนไลน์
ดอกไม้ไฟและพลุ
นํามันดิบ
อวัยวะมนุษย์
บริการการตังครรภ์แทน
บริการทีเอือต่อการคัดลอกผลงาน และการโกงการสอบ
สัตว์ทได้
ี รบั การคุม้ ครอง
สินค้าลักลอบนําเข้า
การขายแจกจ่ายตัวงานโดยไม่มีใบอนุญาต (เช่น งานแข่งขันกีฬาโอลิมปิ ก หรือตัว World
Expo)
เมล็ดพันธุพ์ ืช
อสังหาริมทรัพย์
องค์กรการกุศล
บริการการประมูล
บริการจํานํา
ชิงโชค
การขายสัตว์ พืช หรือสิงทีมีโรคติดต่อและเป็ นอันตราย
การขายสัตว์ พืช หรือผลิตภัณฑ์ทมาจากพื
ี
นทีทีมีการแพร่ระบาดของโรคระบาด
บริการหรือผลิตภัณฑ์ทีเอือต่อการชุมชนในทีสาธารณะทีไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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