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รา้นคา้ตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและเงอืนไขการสมคัรเป็นรา้นคา้สมาชกิธนาคารในการใชบ้รกิาร Krungthai Corporate Online , KTB-EDC QR, Thai 

QR Code, Bill Payment และ Cross Bank Bill Payment ดงัตอ่ไปน ี

  
ขอ้ 1 คาํนิยาม 

 ใหค้าํหรอืถอ้ยคาํต่อไปนีมคีวามหมายดงัน ี

1.1 “บริษัทบัตร” หมายถึง VISA WORLDWIDE PTE. LIMITED และ/หรือ MASTERCARD WORLDWIDE และ/หรือ CHINA UNIONPAY CO.,LTD. รวมทัง

บรษิัท หนว่ยงานราชการหรือรฐัวิสาหกิจ องคก์ร หรอื นติิบคุคลอืนใด ไม่ว่าจะจดัตงัขึนภายในหรอืภายนอกประเทศไทย ซงึเขา้รว่มระบบธุรกิจบัตร (ซงึต่อไปนี

จะเรียกว่า “บริการทางการเงนิ”) กบั บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ซงึต่อไปนีจะเรยีกว่า “ธนาคาร”) ในขณะทีทาํขอ้ตกลงฉบบันี  และ/หรอืทีจะเขา้ร่วมธุรกิจบัตร

กบัธนาคารตอ่ไปในภายหนา้ 

1.2  “บริษทัทีออกบัตร” หมายถึง ธนาคาร บรษัิท หนว่ยงานราชการหรือรฐัวิสาหกิจ องคก์ร สถาบนัการเงิน และ/หรอืนิติบคุคลอืนใด ทีออกบตัร (ตามทีไดน้ิยาม

ไวใ้นขอ้ . ) และ/หรอืบตัรรว่ม (ตามทไีดนิ้ยามไวใ้นขอ้ . ) ซงึสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของบริษัทบตัร    

1.3 “ร้านคา้” หมายถึง นิติบคุคล หน่วยงานราชการหรอืรฐัวิสาหกิจ หรอืองคก์รอืนใดในประเทศไทย และ/หรอืเจา้ของบญัชีเงินฝากธนาคารในประเทศไทย ซึงได้

ยืนใบสมคัรรา้นคา้สมาชิกธนาคาร และไดร้บัการอนุมตัิใหเ้ป็นรา้นคา้สมาชิกธนาคารภายใตข้อ้กาํหนดและเงอืนไขของขอ้ตกลงฉบบัน ีและ/หรอืเงือนไขอืนใด

ตามทีธนาคารกาํหนด 

1.4 “สมาชิกบัตร” หมายถึง บคุคลธรรมดาหรอืนิติบคุคลซึงสมคัรและไดร้บัอนุมตัิใหเ้ป็นสมาชิกบัตร ภายใตข้อ้กาํหนดและเงือนไขของธนาคาร และบรษัิททีออก

บตัร 

1.5 “บัตร” หมายถึง บตัรเครดิต/บตัรเดบิต วีซ่า/มาสเตอรก์ารด์ หรือบตัรอืนใดทกุประเภท ซงึออกโดยบริษัท/หน่วยงานราชการหรือรฐัวิสาหกิจทอีอกบัตร โดย

ปรากฏชอืเครืองหมายบรกิาร หรอืโลโก ้ของบรษัิท/หน่วยงานราชการหรือรฐัวิสาหกิจทีออกบตัร ชือของสมาชิกบนบัตร และบตัรพรอ้มทีจะใชไ้ดโ้ดยสมาชิก

บตัรลงลายมอืชอืบนส่วนทีกาํหนดไวใ้นบตัร ซงึบตัรจะตอ้งไมถ่กูใชโ้ดยบุคคลอืนใดนอกจากสมาชิกบตัรทีระบุบนบตัรนันเท่านนั 

1.6 “บตัรร่วม” หมายถึง บตัรอืนๆ นอกจากบตัรมาตรฐานปกติของธนาคาร ซงึออกโดยบริษัททีออกบตัร หรอืบริษัทบตัร และไม่ปรากฏเครืองหมายบรกิาร หรอืโล

โก ้ของบรษัิททอีอกบตัร ในกรณีทีรา้นคา้ไดส้มคัรเขา้รว่มรบับตัรรว่ม และธนาคารยอมรบัการสมคัรบตัรตามขอ้ .  จะรวมถึง บัตรร่วมดงักล่าวดว้ย และการ

รบับตัรรว่ม ใหน้าํสญัญาพิเศษทกีาํหนดโดยธนาคาร หรอืบรษิัทบตัรมาใชบ้งัคบั 

1.7 “สนิคา้” หมายถึง สินคา้ บรกิาร และ/หรอืสทิธิใดๆ ทรีา้นคา้ขายหรอืใหบ้ริการแก่สมาชิกบตัร 

1.8 “ทาํรายการขาย” หมายถึง วิธีการขายหรือการใหบ้ริการตามทีธนาคารและ/หรือบริษัทบัตรกาํหนด โดยรา้นคา้จะตอ้งนาํส่งสินค้าใหแ้ก่สมาชิกบัตร เพือ

แลกเปลียนกบัการรบัชาํระดว้ยบตัรจากสมาชิกบตัร  โดยปราศจากการรบัคา่ตอบแทนโดยตรงจากสมาชิกบตัร 

1.9 “คา่ธรรมเนียมของรา้นคา้” หมายถึง อตัราค่าธรรมเนียมทีรา้นคา้ตกลงชาํระค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารทางการเงินใหแ้ก่ธนาคาร 

1.10 “บญัชเีงนิฝาก” หมายถึง บญัชีเงินฝากทีรา้นคา้ระบไุวใ้นใบสมคัรรา้นคา้สมาชกิธนาคาร ในสว่นของ “การยนิยอมใหถ้อน หรอืโอนเงนิ หรอืหกับญัชีเงินฝาก” 

 

ขอ้ 2 รา้นคา้ 

2.1 รา้นคา้รบัทราบถึงขอ้สงวนสิทธิของธนาคารในการปรบัปรุง ขอ้กาํหนดและเงือนไขในการใชบ้ริการทางการเงิน ขอ้ตกลงและเงือนไขการสมัครเป็นรา้นคา้

สมาชิกธนาคาร คู่มอืรา้นคา้สมาชกิธนาคาร และ/หรอืเอกสารแนะนาํวิธีปฏิบัตใินการใชบ้รกิารประเภทต่างๆ ทธีนาคารมอบให ้ไมว่่าขอ้ใดขอ้หนงึหรือหลายขอ้

ตามความเหมาะสม  โดยธนาคารจะมีหนงัสอืบอกกล่าวแก่รา้นคา้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า  วัน ก่อนทีขอ้กาํหนดและเงือนไขนนัๆ จะมีผลผกูพนัตามทีธนาคาร

ระบ ุซงึรา้นคา้ตกลงและยอมรบัว่า บรรดาคู่มือ และ/หรือเอกสารดงักล่าวทงัทีมีอยู่แลว้ในขณะน ีหรือทีจะมีต่อไปในภายหนา้นัน เป็นส่วนหนึงของขอ้ตกลง

ฉบบันดีว้ย 

2.2 รา้นคา้ตกลงจะจดัสง่หลกัฐาน หรอืเอกสารใดๆ ซึงธนาคารอาจเรยีกใหส้่งเพมิเติมเพือวตัถปุระสงคใ์นการอนุมตัิใหเ้ป็นรา้นคา้สมาชิกธนาคาร และรบัทราบดี

ถึงขอ้สงวนสิทธิของธนาคารทจีะไม่คืนใบสมคัรรา้นคา้สมาชิกธนาคารและเอกสารประกอบการพจิารณาใหแ้ก่รา้นคา้ในทุกกรณี ไมว่่ารา้นคา้จะไดร้บัอนุมัติให้

เป็นรา้นคา้สมาชิกธนาคารหรือไม่ก็ตาม โดยรา้นคา้ตกลงและยอมรบัว่าการพิจารณาและอนมุตัิใหเ้ป็นรา้นคา้สมาชิกธนาคารขึนอยู่กับดุลยพนิิจโดยเด็ดขาด

ของธนาคารแต่เพยีงฝ่ายเดยีว โดยไมต่อ้งชีแจงเหตุผลแต่ประการใด 

2.3 รา้นคา้ตกลงจัดส่งหรอืใหข้อ้มลูเกียวกบัการใชบ้ตัรและ/หรือบรกิารทางการเงินแก่ธนาคารทนัทีเมอืธนาคารรอ้งขอ  

2.4 รา้นคา้รบัทราบและยอมรบัขอ้ตกลงทเีกยีวกบับริการทางการเงินระหว่างบรษัิททีออกบตัรและสมาชกิบตัร และในกรณีทีธนาคารรอ้งขอใหร้า้นคา้ติดตงัอุปกรณ์

ใดๆ ทีเกียวกับการสง่เสรมิสนบัสนนุการใชบ้ตัร และ/หรอืบริการทางการเงิน รา้นคา้ยินดีใหค้วามรว่มมือและดาํเนินการใหโ้ดยไม่มีเงือนไขและจะไม่เรยีกรอ้ง

ค่าตอบแทน และ/หรอืค่าใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ เวน้แต่จะมีการตกลงเป็นอยา่งอืน 
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2.5 รา้นคา้จะตอ้งตรวจสอบความสมบรูณข์องบตัร เช่น 

(1) รูปแบบและลกัษณะของบตัร  หมายเลขบตัร  บตัรยงัไมห่มดอาย ุ และบตัรนนัไมถ่กูอายดั แจง้หาย ยกเลิก หรอืระงบัการใช ้

(2) ตามเงอืนไขอืนๆ ทีธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบเป็นคราวๆ ไป   

 2.6  รา้นคา้จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบโดยทนัที ในกรณีทีมเีหตกุารณห์รอืพบบตัรทีมลีกัษณะหนงึลกัษณะใดดงัต่อไปน ี

(1) เมอืเครอืงรบับตัรอัตโนมตั ิ(EDC) เกิดขดัขอ้ง 

(2) ขอ้ความบนเครอืงรบับตัรอตัโนมตั ิ(EDC) แจง้ให ้”ติดต่อธนาคาร” หรอื “ยดึบตัร” 

(3) หมายเลขบตัรไม่ถกูตอ้ง หมายเลขบตัรทีถูกแจง้อายดั แจง้หาย ถกูเพกิถอน หรอืระงบัการใชโ้ดยธนาคาร และ/หรอืบริษัทบตัร และ/หรอืบริษัททีออก

บตัร หรอืไม่มีลายมือชือสมาชิกบตัร ปรากฏอยู่ดา้นหลังของบตัร หรอืมีเหตอุันควรน่าสงสยัว่าสมาชิกบัตร และ/หรือบคุคลอืนใดมีพฤติกรรมทุจริต 

หรอืมีผูใ้ชบ้ตัรโดยทจุรติ 

(4) ตวับตัรปรากฏใหเ้ห็นรอ่งรอยการแกไ้ข หรอืเปลยีนตวัเลข หรอืลายมอืชือสมาชิกบตัร หรอืขอ้ความใดๆ บนบตัร 

(5) เมอืตรวจสอบลายมือชือบนใบบนัทกึรายการขายเปรยีบเทยีบกับลายมือชือหลงับตัรแลว้ พบว่าไมต่รงกนั 

(6) ตามเงือนไขอืนๆ ทีธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบเป็นคราวๆ ไป 

           2.7 รา้นคา้ตกลงส่งหรือเปิดเผยขอ้มูลและ/หรอืเอกสารใดๆ ตามทีธนาคารรอ้งขอ หากมีเหตอุนัควรสงสยัหรอืเชือไดว้่า รา้นคา้ไดก้ระทาํการผิดขอ้ตกลงและ  

เงอืนไขการใชบ้รกิาร หรอืกระทาํการอนัเป็นการขดัต่อกฎหมาย หรอืการกระทาํการใดๆ ทธีนาคารเห็นว่าอาจเขา้ขา่ยไปในทางทจุรติ หรอืผิดกฎหมาย 

 

ขอ้ 3 คา่ธรรมเนียมและการจา่ยเงินของรา้นค้า 

3.1 ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเงือนไขอัตราค่าธรรมเนียมในการรบับัตรทกุประเภท ตามทีระบุไวใ้นใบสมัครรา้นคา้สมาชิกธนาคาร โดยธนาคาร

จะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบลว่งหนา้ถึงการเปลียนแปลงดงักลา่ว 

3.2 รา้นคา้ตกลงรบัผิดชอบต่อธนาคารเกียวกบัเงินค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ่้ายตา่งๆ ทีรา้นคา้อาจมีหรอือาจคา้งชาํระอยู่กบัธนาคารอนัเนืองมาจากทีรา้นคา้

ปฏิบติัผิดขอ้กาํหนดและเงือนไขของขอ้ตกลงฉบบันี คู่มือรา้นคา้สมาชิกธนาคาร และ/หรอืเอกสารแนะนาํวิธีปฏิบตัิในการใชบ้รกิารประเภทต่างๆ ทีธนาคาร

มอบให ้โดยรา้นคา้ยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิระงบัการเบิกถอนเงิน  โอนเงนิ หรอืหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก และ/หรอืบญัชเีงินฝากอืนใดทีรา้นคา้มอียู่กบัธนาคาร 

เพอืชาํระหนหีรอืคา่เสียหายใดๆ อนัเนืองมาจากการทีรา้นคา้ปฏิบติัผิดขอ้กาํหนดและเงือนไขของขอ้ตกลงฉบบันี    

3.3 ในการหกัภาษีเงินได ้ณ ทจ่ีาย สาํหรบัค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารระบบการชาํระเงินตามขอ้ตกลงน ีรา้นคา้ตกลงยินยอมและมอบอาํนาจให ้ธนาคาร ซงึรวมถึง

บคุลากรทีเกยีวขอ้งของธนาคาร (ต่อไปนเีรยีกว่า “ผูรั้บมอบอาํนาจ”) เป็นผูม้อีาํนาจดาํเนินการเกียวกับการหกัภาษีเงินได ้ณ ทจี่าย สาํหรบัค่าธรรมเนียมการ

ใชบ้ริการระบบการชาํระเงินทีรา้นคา้ตอ้งจ่ายใหแ้ก่ธนาคารในอตัราตามทกีฎหมายกาํหนดแทนรา้นคา้ โดยรา้นคา้ถือเสมือนหนงึว่า ใบสมคัรรา้นคา้สมาชิก

ธนาคาร และขอ้ตกลงและเงือนไขการสมคัรเป็นรา้นคา้สมาชิกธนาคารฉบบัน ี เป็นหนงัสือมอบอาํนาจสาํหรบัการดาํเนินการดงักลา่ว และรา้นคา้ตกลงชาํระค่า

อากรแสตมป์  บาท เพอืประกอบการมอบอาํนาจนีดว้ย 

3.4 รา้นคา้เป็นผูมี้หนา้ทอีอกใบเสรจ็รบัเงนิ แสดงรายละเอยีดการรบัชาํระเงินใหแ้ก่สมาชิกบตัร 

 

ขอ้  การเปลยีนแปลงของข้อมูลของรา้นคา้ 

4.1 ในกรณีทีรา้นคา้มกีารเปลยีนแปลงขอ้มูลจดทะเบียนซึงปรากฏในใบสมคัรรา้นคา้สมาชิกธนาคาร ซงึรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพยีง ชือทางการคา้ ตวัแทน สถานทีตงั 

หมายเลขโทรศพัท ์สถานทีรบับตัร และหมายเลขบญัชีเงินฝากธนาคารรา้นคา้ตกลงแจง้การเปลียนแปลงดงักลา่วแก่ธนาคารเป็นหนงัสือ พรอ้มดว้ยเอกสารทีมี

การเปลยีนแปลงตามกฎหมาย  

4.2 ในกรณีทีรา้นคา้แจง้การเปลียนแปลงใดๆ ไม่ว่าเมอืใด และดว้ยเหตปุระการใดก็ตามทีไดเ้ปลียนแปลง รา้นคา้ตกลงใหค้วามในขอ้ตกลงฉบับนีมีผลใชบ้ังคบั

ต่อไปทุกประการ 

4.3 ในกรณีทีการส่งหนงัสือบอกกลา่ว เอกสารอืนใด และ/หรอืเงินจากธนาคารไปไม่ถึงรา้นคา้หรือถึงล่าชา้ เนืองจากรา้นคา้ละเลยการแจง้การเปลียนแปลงขอ้มลู

จดทะเบียนเหล่านนั ใหถื้อว่าหนงัสือบอกกล่าว เอกสารอืนใด และ/หรอืเงินดังกลา่วถึงรา้นคา้ในเวลาซึงควรจะมาถึงตามปกติ ถา้มีการทาํหนงัสอืบอกกล่าว

โดยถกูตอ้งเหมาะสม 

 

ขอ้   การโอนสิทธิ หน้าท ีและความรบัผิดตามข้อตกลง 

5.1 รา้นคา้ตกลงจะไม่โอนสิทธิ หนา้ที และความรบัผิดตามขอ้ตกลงฉบบันีไมว่่าทงัหมดหรือบางสว่นแก่บุคคลอืนใด เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอม เป็นลายลกัษณ์

อกัษรจากธนาคารก่อน และถึงแมร้า้นคา้จะไดร้บัความยินยอมจากธนาคารแลว้ก็ตาม รา้นคา้ยงัคงตอ้งรบัผิดรว่มกบัผูร้บัโอนต่อธนาคารอย่างลกูหนีร่วม ใน

ความสญูหายหรอืเสียหายของธนาคาร ซงึเกิดขึนจากหรือทีเกียวเนอืงกบัขอ้ตกลงฉบบันี 
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5.2 ธนาคารอาจโอนสิทธิ หนา้ที และความรบัผิดตามขอ้ตกลงน ีไมว่่าทงัหมดหรอืบางสว่นแก่บุคคลอืนใดได ้และรา้นคา้ตกลงให้ความยินยอมแก่การโอนดงักล่าว

เป็นการลว่งหนา้ 

 

 ขอ้  วธิีการทาํรายการขาย 

6.1 รา้นคา้ซงึติดตงับริการสือการชาํระเงินอิเล็กทรอนิกสป์ระเภทเครอืงรบับัตรอตัโนมตัิ (EDC) จะตอ้งใชเ้ครอืงรบับตัรอตัโนมติั (EDC)ในบรกิารทางการเงินตาม

เอกสารสญัญาการใชเ้ครอืงรบับตัรอัตโนมัติ (EDC) ทกุครงั และหากเครอืงรบับตัรอตัโนมตัิ (EDC) ไม่สามารถใชไ้ดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ (ซงึรวมถึงแต่ไม่จาํกัด

เฉพาะอุบตัิเหตุหรือการลม้เหลวทางเทคนิค) หรือธนาคารกําหนดขอ้จาํกัดในการใชเ้ครืองรบับตัรอัตโนมัติ (EDC) ดงักล่าวโดยเฉพาะ รา้นคา้จะติดต่อกับ

ธนาคารทางโทรศพัทเ์พอืขอความเหน็ชอบในการทาํธุรกรรมดว้ยบรกิารทางการเงนิทกุครงั 

6.2 รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารปฏเิสธการชาํระเงินใหก้บัรา้นคา้ อนัเนืองจาก 

(1) การกระทาํและ/หรือละเวน้การกระทาํทีเป็นการละเมิดข้อกาํหนดและเงือนไขแห่งขอ้ตกลงฉบับนี คู่มือรา้นคา้สมาชิกธนาคาร และ/หรือเอกสาร

แนะนาํวิธีปฏิบตัิในการใชบ้รกิารแต่ละประเภท ไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ่ของรา้นคา้ พนกังาน ลกูจา้ง บุคลากร และ/หรือตัวแทนของ

รา้นคา้ จนเป็นเหตุใหธ้นาคารไดร้บัหรอือาจไดร้บัความเสียหาย 

(2) การทรีา้นคา้ไม่สามารถนาํส่งหลกัฐานบนัทกึรายการขายหรอืบริการ/สาํเนาหลกัฐานการใชบ้ตัรฉบบัรา้นคา้ (MERCHANT COPY) รวมถึงเอกสาร

ยืนยนัการขายอนื (ทคีวรจะม)ี ใหก้บัธนาคาร จนเป็นเหตใุหธ้นาคารไดร้บัความเสียหาย 

 

ขอ้  หลักฐานบันทกึรายการขายหรือบริการ/สาํเนาหลักฐานการใช้บัตร 

7.1 รา้นคา้จะตอ้งตรวจสอบการทาํรายการขายหรือบรกิาร เชน่ หลกัฐานการใชบ้ตัร (SALES SLIP) โดยใชเ้ครอืงรบับตัรอตัโนมติั (EDC)  ใหมี้ขอ้ความถกูตอ้งและ

ลกัษณะครบถว้น ดงันี 

(1)  ชือและหมายเลขบตัรของสมาชิก 

(2) เลขทบีตัรประจาํตวัประชาชน หรอืเลขทีหนงัสอืเดินทางและประเทศทอีอกหนงัสือเดินทางฉบบันนั (ในกรณีทีเห็นสมควร) 

(3) วนัทีซือสนิคา้ รายละเอยีดของสินคา้ จาํนวนเงนิ ค่าภาษี และรายการอืนๆ (ถา้ม)ี 

(4) วนัเรมิอายบุตัร (ถา้มี) และวนัทบีตัรหมดอาย ุ

(5) ชือ/ทีอยู่ เลขทีบญัชีของรา้นคา้ และรายละเอียดอนืๆ ตามแบบพมิพ ์SALES SLIP 

(6) เปรยีบเทียบลายมือชือสมาชิกบัตรใน SALES SLIP กับลายมือชือในบตัรดว้ยความรอบคอบว่าเป็นลายมือชือของบุคคลคนเดียวกัน และส่งมอบ 

SALES SLIP ฉบบัสมาชิกบตัรพรอ้มทงัคืนบตัรใหส้มาชิกบตัร 

7.2 รา้นคา้รบัทราบว่าจะตอ้งจดัเก็บรกัษาหลกัฐานบนัทกึรายการขายหรือบรกิาร/สาํเนาหลกัฐานการใชบ้ตัรฉบบัรา้นคา้ (MERCHANT COPY) ไวเ้ป็นเวลาไม่นอ้ย

กว่าระยะเวลาทีบริษัทบัตรกําหนด (โดย VISA WORLDWIDE PTE. LIMITED และ/หรือ MASTERCARD WORLDWIDE และ/หรือ CHINA UNIONPAY 

CO.,LTD.กาํหนดไว ้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  เดือน) ทงันี นบัแต่วนัโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝาก อยา่งไรก็ด ีหากมีการเปลียนแปลง หรือเพมิเติมระยะเวลาในการ

จัดเก็บ หรอืบรษัิทบตัรรายใหม่ รา้นคา้ยินดีปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขทีไดเ้ปลยีนแปลงหรอืเพมิเติมดังกล่าวทกุประการ โดยใหถ้ือว่าตามหลกัเกณฑ์

และเงอืนไขทีไดเ้ปลียนแปลงหรือเพิมเติมนนัเป็นสว่นหนงึของขอ้ตกลงฉบบันีดว้ย 

7.3 รา้นคา้จะตอ้งใชค้วามระมดัระวังรบัผิดชอบในการเก็บรกัษาหลกัฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/สาํเนาหลกัฐานการใชบ้ัตรฉบับรา้นคา้ (MERCHANT 

COPY) ไวใ้นทีปลอดภยั เพือป้องกนัการนาํขอ้มลูในหลกัฐานบนัทกึรายการขายหรอืบรกิาร/สาํเนาหลกัฐานการใชบ้ตัรไปกระทาํการทุจริต 

7.4 ภายในระยะเวลาทีระบใุนขอ้ .  ทีรา้นคา้เก็บหลกัฐานบันทึกรายการขายหรอืบรกิาร/สาํเนาหลกัฐานการใชบ้ตัรไว ้ ในกรณีทีธนาคารรอ้งขอหลกัฐานบันทึก

รายการขายหรือบรกิาร/สาํเนาหลกัฐานการใชบ้ตัรจากรา้นคา้ รา้นคา้ตอ้งสง่มอบหลกัฐานบนัทกึรายการขายหรอืบรกิาร/สาํเนาหลกัฐานการใชบ้ตัรใหธ้นาคาร

ภายใน  วนั นบัจากวนัทีธนาคารรอ้งขอ ไม่ว่าโดยวิธีการใดก็ตาม หากรา้นคา้ไม่สามารถสง่มอบหลกัฐานบนัทกึรายการขายหรือบริการ/สาํเนาหลกัฐานการ

ใชบ้ตัรใหแ้ก่ธนาคาร ตามทีธนาคารรอ้งขอ อนัเป็นเหตุใหบ้ริษัททีออกบัตรปฏิเสธการจ่ายเงินหรือทาํใหธ้นาคารเรียกเก็บเงินจากสมาชิกบัตรไม่ได ้  รา้นคา้ 

ตกลงยินยอมคืนเงินใหแ้ก่ธนาคารตามจาํนวนเท่ากบัยอดเงินทีปรากฏอยู่ในหลกัฐานบนัทกึรายการขายหรือบรกิาร/สาํเนาหลกัฐานการใชบ้ตัรทีธนาคารขอ

ตรวจสอบนนัทนัท ีและ/หรอืรา้นคา้ยินยอมใหธ้นาคารผูร้บัฝากเงินมีสทิธิระงบัการเบกิถอนเงิน โอนเงนิ หรอืหกัเงินจากบัญชีเงินฝาก และ/หรอืบญัชเีงินฝากอืน

ใดทรีา้นคา้มีอยูก่บัธนาคาร เพอืชาํระหนหีรอืค่าเสียหายทงัปวงใหแ้ก่ธนาคาร 

7.5 ธนาคารมีสิทธิจะขอตรวจสอบหลกัฐานบนัทึกรายการขายหรือบริการ/สาํเนาหลกัฐานการใชบ้ตัร พรอ้มเอกสารแสดงรายละเอียดการขายหรือบริการจาก

รา้นคา้เมอืใดก็ได ้ หากรา้นคา้ไม่สามารถจดัหาหลกัฐานบนัทกึรายการขายหรอืบรกิาร/สาํเนาหลกัฐานการใชบ้ตัร พรอ้มเอกสารแสดงรายละเอยีดการขายหรือ

บริการใหธ้นาคารตรวจสอบได ้รา้นคา้ตกลงยินยอมคืนเงินใหแ้ก่ธนาคารตามจาํนวนเท่ากับยอดเงินทีปรากฏอยู่ในหลกัฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/

สาํเนาหลกัฐานการใชบ้ตัรทธีนาคารขอตรวจสอบนนัทนัที 
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ขอ้ 8 สอืการชาํระเงนิอิเล็กทรอนิกส ์

8.1 รา้นคา้ตกลงใชบ้ริการสอืการชาํระเงินอิเลก็ทรอนิกสป์ระเภทเครอืงรบับตัรอตัโนมตัิ (EDC) เครอืงรบับตัรเคลอืนที (MOBILE EDC) นบัตงัแต่วนัทีรา้นคา้ไดร้บั

การติดตงัสอืการชาํระเงินอิเล็กทรอนิกสด์งักล่าว พรอ้มหลกัฐานบนัทึกรายการขายหรือบริการ (SALES SLIP) หรอืสาํเนาหลกัฐานการใชบ้ัตรจากธนาคาร

เรยีบรอ้ยแลว้ ในกรณีทีรา้นคา้ไม่ไดแ้จง้ขอเปลยีนสอืการชาํระเงินอิเล็กทรอนิกส ์ภายใน  วนัทาํการ นบัจากวนัทีไดร้บัสอืการชาํระเงินเช่นว่านนัจากธนาคาร  

ใหถ้ือว่าสอืการชาํระเงินอิเลก็ทรอนิกสท์ีไดร้บัจากธนาคารดงักลา่วอยู่ในสภาพทีเรยีบรอ้ยสมบูรณส์ามารถใชก้ารได ้ 

8.2 รา้นคา้ตกลงว่าจะดูแลรกัษาบรกิารสอืการชาํระเงินอิเลก็ทรอนกิส ์เสมอืนหนงึเป็นทรพัยส์นิของตนเอง ซงึรา้นคา้จะนาํไปใชเ้พอืเฉพาะกิจการของรา้นคา้เท่านัน 

และ/หรอืมอบหมายโอนใหบ้คุคลอืนไปใชไ้ม่ได ้และรา้นคา้จะสง่คืนใหแ้ก่ธนาคารในสภาพเรียบรอ้ยและใชง้านได ้เมือธนาคารแจง้ยกเลกิหรือแจง้ใหร้า้นคา้

ส่งคืน  หากสอืการชาํระเงินดงักล่าวชาํรุด เสยีหาย สญูหาย หรือถูกทาํลาย โดยความประมาทเลินเล่อ หรอืการกระทาํของรา้นคา้ พนกังาน ลกูจา้ง บคุลากร 

และ/หรอืตวัแทนของรา้นคา้ รา้นคา้จะตอ้งชดใชร้าคาสือการชาํระเงินนนัใหแ้ก่ธนาคารจนเต็มจาํนวน 

8.3 รา้นคา้ตกลงว่า รา้นคา้จะดาํเนินการแจง้ธนาคารก่อนการดาํเนินการเคลอืนยา้ยเครืองรบับตัรอตัโนมติั (EDC) จากสถานทีตงัดงัเดิมตามทีระบใุนใบขออนุมัติ

ติดตงัเครอืงรบับัตรอัตโนมัติ (EDC) หากการเคลอืนยา้ยเครอืงรบับตัรอตัโนมติั (EDC)  โดยมิไดม้ีการแจง้ใหธ้นาคารทราบก่อน ซึงอาจส่งผลใหม้ีรายการ

ปฏิเสธรายการใชจ้า่ยจากสมาชิกบตัร  สืบเนืองจากความสบัสนเกียวกับขอ้มลูรายการขายหรอืบรกิารดังกลา่ว ธนาคารขอสงวนสทิธิในการระงบัการใหบ้รกิาร

สอืการชาํระเงินอิเลก็ทรอนิกสป์ระเภทเครืองรบับตัรอัตโนมตัิ (EDC) จนกว่าจะมีการแกไ้ขขอ้มลูใหถู้กตอ้ง นอกจากนีรา้นคา้ยินยอมใหธ้นาคารสามารถระงบั

การโอนเงนิ หรอืการเบกิถอนเงิน เพอืทาํการตรวจสอบได ้

8.4  รา้นคา้ตกลงว่า จะใชบ้ริการสอืการชาํระเงินอิเล็กทรอนิกส ์เพือเฉพาะกิจการของรา้นคา้เองเท่านัน และจะไม่ใชบ้ริการสือการชาํระเงินอิเล็กทรอนิกส ์ใน

ลกัษณะอนัเป็นการฝ่าฝืนตอ่กฎหมาย หรอืเป็นภยัต่อความมนัคงต่อประเทศ หรอืขดัต่อความสงบเรยีบรอ้ยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน หากการกระทาํใดๆ 

ของรา้นคา้ไดก้่อใหเ้กิดความเสียหายประการใด รา้นคา้ตอ้งรบัผิดชอบเองแต่เพียงผูเ้ดียวทงัสนิ ทงันี ธนาคารไม่มีสว่นร่วมหรอืรบัรูใ้นการกระทาํดังกลา่วนีแต่

อย่างใด และรา้นคา้จะเรยีกรอ้งใหธ้นาคารตอ้งรบัผิดชอบในความเสยีหายอย่างใดๆ ไม่ได ้ เวน้แต่ความเสยีหายทีเกิดขนึจะเกิดจากความผิดพลาดโดยจงใจ

ของธนาคาร ซงึธนาคารจะรบัผิดชอบค่าเสยีหายทีเกิดขนึจริงเท่านนั 

8.5 รา้นคา้ตกลงว่า จะไม่นาํสทิธิบรกิารสือการชาํระเงินอิเล็กทรอนิกสท์ีไดร้บัตามขอ้ตกลงนี ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนไปใหบุ้คคลอืนใชห้รอืนาํไปจาํหน่าย หรือ

โอนสทิธิการบรกิารตามขอ้ตกลงฉบบันีใหแ้ก่บุคคลใด 

8.6 ในกรณีทีรา้นคา้มคีวามประสงคจ์ะเลิกบรกิารสือการชาํระเงนิอิเล็กทรอนิกส ์รา้นคา้จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหธ้นาคารทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า  

วนั 

8.7 รา้นคา้ตกลงจะคืนสอืการชาํระเงินอิเล็กทรอนิกส ์เครอืงหมาย และ/หรอืสญัลกัษณ ์รวมทงัสาํเนาบันทกึรายการขายหรอืบรกิารทบีนัทกึรายการขาย/บริการแลว้ 

และแบบพมิพอ์นืๆ หรอืสงิอนืใดใหธ้นาคาร นบัจากวนัทขีอ้ตกลงฉบบันีสนิสดุลงไมว่่าดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม 

8.8 รา้นคา้ตกลงรบัผิดชอบความเสยีหายและ/หรอืสญูหาย ในกรณีนอกเหนือขอบเขตการรบัประกนั ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม ในราคาเตม็ของบรกิารสอื

การชาํระเงินอิเลก็ทรอนิกสก์รณีทีไมส่ามารถซ่อมแซมใหส้ามารถใชง้านปกติได ้และ/หรอืค่าเสียหายทีเกิดแก่บรกิารสอืการชาํระเงินอเิล็กทรอนิกสข์องธนาคาร 

เทา่กบัค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมนอกเหนือจากการใชง้านปกติในขอ้ตกลงนีแลว้แต่กรณ ี

8.9 กรณีทีบรกิารสอืการชาํระเงินอิเลก็ทรอนิกสไ์ม่สามารถใชง้านได ้อนัเนืองมาจากการใชง้านปกติ ธนาคารจะจดัสง่บคุลากรเขา้ไปทาํการแกไ้ขใหบ้รกิารสือการ

ชาํระเงินอิเล็กทรอนิกสใ์ชง้านได ้นบัแต่ธนาคารไดร้บัแจง้ทางโทรศพัทจ์ากรา้นคา้ หรือหากธนาคารเห็นว่า บรกิารสอืการชาํระเงินอิเล็กทรอนิกสไ์ม่สามารถ

ซ่อมแซมได ้ธนาคารจะจดัหาบรกิารสอืการชาํระเงินอิเลก็ทรอนิกสท์ีสามารถใชง้านไดม้าทดแทนใหแ้ก่รา้นคา้ 

8.10 หากธนาคารมีค่าบรกิารสาํหรบับรกิารสือการชาํระเงินอิเลก็ทรอนิกส ์รา้นคา้รบัทราบและตกลงยินยอมชาํระค่าบรกิารซึงยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิมตามอตัราที

กฎหมายกาํหนดใหแ้ก่ธนาคาร  โดยธนาคารจะมหีนงัสอืบอกกลา่วแก่รา้นคา้ลว่งหนา้ก่อนทีขอ้กาํหนดและเงือนไขนนัๆ จะมผีลผูกพนัตามทีธนาคารระบ ุ

 

ขอ้  ขอ้หา้มเกยีวกบัข้อตกลงการเลือกปฏิบตั ิหน้าทใีนการให้ความรว่มมือ 

9.1 รา้นคา้จะไม่ทาํรายการขาย ซงึรวมธุรกรรมใดๆ ต่อไปนี  

(1) ธุรกรรมซงึขดัแยง้กับนโยบายสาธารณะ 

(2) ธุรกรรมซงึจดัหาสินคา้ทีตอ้งหา้มตามกฎหมาย หรอื 

(3) ธุรกรรมอนืใด ซงึธนาคารถือว่าไมเ่หมาะสมโดยกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะ 

9.3 ในกรณีทีธนาคารรอ้งขอ รา้นคา้ตกลงรว่มมอืกบัธนาคารในการดาํเนินการสืบสวนสอบสวนเกียวกบัการใชบ้ตัร 
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9.4 รา้นคา้ตกลงใชค้วามพยายามอย่างดีทีสุดดว้ยค่าใชจ่้ายและความรบัผิดของรา้นคา้เอง ในการแก้ไขการเรยีกรอ้ง หรอืการรอ้งทุกข ์หรอื ขอ้พิพาท  ระหว่าง 

รา้นคา้ กบัสมาชกิบตัร ซงึเกิดขึนจากสนิคา้หรอืบรกิาร หรอืจากการกระทาํทีฝ่าฝืนตามขอ้ 9.1 และขอ้ 9.2 หรอืจากการกระทาํอืนใดของรา้นคา้เอง 

 

 

ขอ้ 10 ขอ้ตกลงเกียวกบัความไมส่มบูรณข์องบัตร 

  10.1  รา้นคา้จะไม่ทาํรายการขายแก่บคุคลใดๆ ทแีสดงบตัรซงึปรากฏอย่างชดัแจง้ว่าเป็นการปลอมแปลง เลียนแบบ หรอืตดัต่อบตัร และรา้นคา้  จะตอ้งยึดบตัร

ดงักล่าว และแจง้ขอ้เท็จจรงิทีเกิดขนึนนัแก่ธนาคารทนัที 

    10.2  หากธนาคารรอ้งขอ รา้นคา้จะตอ้งร่วมมือกับธนาคารในการสืบสวนสอบสวนเกียวกับการทาํรายการขาย ซงึทาํใหเ้กิดการสญูหาย ถกูขโมย  ปลอมหรือ

แปลงบตัร  นอกจากนนั หากธนาคารแนะนาํหรอืรา้นคา้เห็นว่าเป็นการจาํเป็น รา้นคา้จะตอ้งยนืรายงานความเสยีหายต่อเจา้พนกังานสอบสวนทีมอีาํนาจ 

 

ขอ้ 11 การยกเลิกการทาํรายการขาย 

 เมอืรา้นคา้ยกเลกิการทาํรายการขาย รา้นคา้จะส่งการทาํรายการขายซึงแสดงการยกเลิกใหแ้ก่ธนาคาร  และถา้ธนาคารไดจ่้ายเงินตามการทาํรายการ ขายซงึถูก

ยกเลิกดังกลา่วใหแ้ก่รา้นคา้  รา้นคา้จะคืนจาํนวนเงินดงักลา่วใหแ้ก่ธนาคารทนัที  ทงันี ธนาคารอาจใชส้ิทธิหกัจาํนวนเงินเหล่านนัออกจากจาํนวนเงินใดๆ ซงึธนาคารเป็น

เจา้หนรีา้นคา้ในจาํนวนเงนิเดียวกัน ภายหลงัจากการยกเลกิการทาํรายการขายดงักลา่ว  

 

ขอ้ 12 การรกัษาข้อมลูเป็นความลับ 

12.1   รา้นคา้จะไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลอืนๆ ของสมาชิกบัตร (ซึงรวมถึงหมายเลขบตัรและขอ้มูลอืนซึงเกียวกับบตัร) อตัราค่าธรรมเนียมของรา้นคา้ และ

ความลบัทางการคา้ของธนาคาร ซงึรา้นคา้ไดร้บัรูต้ามขอ้ตกลงฉบบันี 

12.2   รา้นคา้จะดาํเนนิมาตรการทงัหมดทจีาํเป็นในการประกนัการรกัษาความลบัของขอ้มลูตามขอ้ 12.1 เพอืปอ้งกนัการเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วแก่บคุคลทีสาม 

12.3    รา้นคา้จะจา่ยค่าเสยีหายทงัหมดของธนาคาร อนัเกิดขนึจากหรอืเกียวเนอืงกบัการเปิดเผยหมายเลขบตัรและขอ้มลูอืนใด ซงึเกียวกบับตัรหรอืสมาชิกบตัรที

สง่มอบแก่รา้นคา้ 

12.4   รา้นคา้ตกลงใหข้อ้ความทีระบใุนขอ้ 12.1 – ขอ้ 12.3 มผีลใชบ้งัคบัต่อไป แมว้่าขอ้ตกลงฉบบันจีะสนิสดุไมว่่าดว้ยเหตุใดๆ 

 

ขอ้ 13 การสนิสุดข้อตกลง 

13.1   รา้นคา้หรอืธนาคารมีสทิธิบอกเลกิขอ้ตกลงนี  โดยการแจง้เป็นหนงัสอืบอกกล่าวลว่งหนา้ไปยงัอีกฝ่ายหนงึ 

13.2  รา้นคา้ตกลงและยอมรบัว่าธนาคารมีสิทธิบอกเลิกขอ้ตกลงนีไดท้นัที ในกรณีทีรา้นคา้ปฏิบติัผิดขอ้กาํหนดและเงือนไขแห่งขอ้ตกลงฉบบันี  หรอืละเลยการ

ปฏิบตัิตามคูม่ือรา้นคา้สมาชิกธนาคาร และ/หรอืเอกสารแนะนาํวิธีปฏิบติัในการใชบ้รกิารแต่ละประเภท ไมว่่าขอ้หนึงขอ้ใดหรือหลายขอ้ ซงึธนาคารไดแ้จง้

เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหร้า้นคา้ทราบเพือดาํเนินการแกไ้ขเหตแุห่งการผิดขอ้กาํหนดและเงอืนไขดงักลา่วใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัทไีดส้่งหรือถือ

ว่าไดส้่งคาํบอกกล่าวเช่นว่านัน แต่รา้นคา้เพิกเฉย หรือละเลยต่อการระงบัและ/หรือแก้ไขเหตุดังกล่าวภายในระยะเวลาทีกาํหนด ทงันี ธนาคารมีสิทธิ

เรยีกรอ้งใหร้า้นคา้ชดใชบ้รรดาค่าเสียหายอันเนืองมาจากการปฏิบติัผิดขอ้กาํหนดและเงือนไขแห่งขอ้ตกลงฉบบันี  

13.3  ธนาคารมีสิทธิระงับการให้บริการชวัคราว หรือยกเลิกการใหบ้ริการนี ไม่ว่าทงัหมดหรือแต่บางส่วน หรือระงับหรือยกเลิกบริการหนึงบริการใดภายใต้

ขอ้ตกลงและเงือนไขการใชบ้ริการนีแก่รา้นคา้เมอืใดก็ได ้โดยธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบล่วงหนา้อย่างน้อย 30 วนั เวน้แต่ในกรณีทีธนาคารมีกรณี

จาํเป็นเรง่ด่วนไมส่ามารถแจง้ลว่งหนา้ไดไ้มว่่าดว้ยเหตุใดๆ ธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบโดยเรว็เท่าทีสามารถทาํได ้ 

          แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีดงัต่อไปนี ธนาคารมสิีทธิระงบัหรอืยกเลกิการใหบ้รกิารไดท้นัทีโดยไตอ้งแจง้ใหร้า้นคา้ทราบล่วงหนา้  

13.3.1  เมือมีเหตุการณท์ีธนาคารสงสยัหรือเชือโดยมีเหตุสมควรว่า ผูข้อใชบ้ริการมิใช่เจา้ของหรือผูม้ีสิทธิใชง้านบญัชีเงินฝากทีใชร้บัเงิน หรือ

บริการถูกใชใ้นกิจการทีอาจเป็นการขดัต่อกฎหมาย หรอืความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรอืมีลกัษณะเป็นธุรกรรมที

อาจผิดกฎหมาย หรอืมีการใชบ้รกิารในลกัษณะทีผิดปกต ิเช่น มีการทาํรายการซาํๆ ในเวลาใกล้ๆ  กนัจนเป็นการรบกวนระบบการใหบ้รกิาร

ของธนาคาร เป็นตน้ หรอืเป็นการฉอ้ฉล หรอืทจุรติ หรอืขัดต่อกฎหมาย หรอืแนวโนม้ทจีะมกีารกระทาํทีมชิอบโดยประการใดๆ 

13.3.2  บญัชเีงนิฝากทีใชร้บัเงินถกูระงบั หรอืถูกอายดัโดยหน่วยงานทีมอีาํนาจตามกฎหมาย และ/หรอืปิดบญัชี ไมว่่าโดยรา้นคา้ หรอืโดยธนาคาร 

หรอืโดยเหตุอืนใด 

13.3.3  ธนาคารตอ้งปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรอืคาํสงัศาล และ/หรอืตามทกีฎหมายกาํหนด 

 

ขอ้ 14 บริการ Krungthai Corporate Online บริการตรวจสอบรายงานการขายผา่นระบบออนไลนข์องร้านคา้ 
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14.1   ธนาคารอาจใหบ้ริการ Krungthai Corporate Online (ซงึต่อไปนเีรยีกว่า "ระบบงาน") ซงึเป็นบรกิารท ีKTB อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่รา้นคา้ทีไดร้บัอนุมัติ

จากธนาคารเฉพาะรายเป็นกรณีพเิศษใหส้ามารถตรวจสอบขอ้มลูการทาํรายการขายผ่าน Web Site ของธนาคาร ซงึรวมถึง บรกิารขอ้มลูขา่วสารทวัไปของ 

ธนาคาร บริการตรวจสอบขอ้มูลปริมาณสินคา้ และ/หรือบริการทีรา้นคา้ไดร้บัชาํระผ่านเครืองรบับัตรอตัโนมติั (EDC) และขอ้มูลอืนๆ ตามที ธนาคาร 

กาํหนด ซงึสามารถใชบ้รกิารได ้24 ชวัโมง หรอืภายในระยะเวลาท ีธนาคาร กาํหนด แลว้แต่กรณี 

14.2  ธนาคาร มีสิทธิทีจะเปลียนแปลงหรือยกเลิกการใหบ้ริการระบบงานเมือใดก็ได ้และไม่ว่าทงัหมดหรอืแต่เพียงบางส่วน โดยไม่จาํตอ้งแจง้ใหร้า้นคา้ทราบ

ลว่งหนา้แต่ประการใด เมอืรา้นคา้ไดร้บัรหสั USER ทีใชบ้รกิาร (USER ID) รหสัประจาํตวั (USER PASSWORD) หรอืเครอืงมือใดๆ เพอืการเขา้สู่ระบบงาน 

(ซงึต่อไปนีจะเรียกว่า “ลายมือชืออเิล็กทรอนิกส”์) จาก ธนาคาร หรอืรา้นคา้จดัทาํขึนตามวิธีการท ีธนาคาร กาํหนด โดยรา้นคา้จะตอ้งเก็บรกัษาลายมือชือ

อิเล็กทรอนิกสไ์วใ้นทีมนัคงปลอดภยั และถือว่าลายมอืชอือิเลก็ทรอนิกสเ์ป็นความลบัของรา้นคา้เทา่นนั 

14.3    การใชบ้รกิารระบบงานแต่ละครงั หากไม่มีการทาํรายการติดต่อกันเป็นเวลา 15 นาที หรือภายในระยะเวลาทีธนาคารกาํหนด (แลว้แต่กรณี) ธนาคารจะ

ยกเลกิการติดต่อ หากรา้นคา้ประสงคจ์ะใชบ้ริการต่อไปรา้นคา้สมาชิกจะตอ้ง Log in โดยใชล้ายมอืชืออิเลก็ทรอนิกสเ์พือเขา้ใช ้ บรกิารระบบงานใหม ่โดย

ดาํเนินการตามขนัตอนทธีนาคารกาํหนด 

 14.4    ในกรณีทีมีการแสดงรายการขอ้มูลซึงมีความผิดพลาด บกพร่อง ไม่ว่าความผิดพลาดหรือบกพร่องนนัจะเกิดขึนดว้ยเหตุผลประการใด รา้นคา้ตกลง

ยินยอมใหธ้นาคารสามารถแกไ้ขขอ้บกพรอ่งผิดพลาดใหถู้กตอ้งตามความเป็นจรงิ และรา้นคา้ยินยอมใหถื้อว่าบรรดาเอกสารและขอ้มลูทธีนาคารจดัทาํขึน

เป็นขอ้มูลทถีกูตอ้งสมบูรณแ์ละครบถว้นทกุประการ 

14.5  การกระทาํใดๆ ทีผ่านระบบงาน ทังทเีป็นการกระทาํของรา้นคา้เอง หรือเป็นการกระทาํทีเกิดขึนโดยบุคคลอืน หากไดก้ระทาํไปโดยผ่านระบบงานและ

ลายมือชืออิเล็กทรอนิกส ์และ/หรือคาํสงัคอมพิวเตอรต่์างๆ ทีเกียวขอ้งกับการบริการนีแลว้ ใหถื้อว่าสมบูรณถ์ูกตอ้ง และมีผลผูกพนัรา้นคา้สมาชิกและ

รา้นคา้สมาชิกยินยอมรบัผิดชอบในความเสียหายทีเกิดขนึจากการกระทาํดงักลา่วทกุประการ 

 14.6   กรณีทีรา้นคา้ประสงคจ์ะเปลียนแปลงรายละเอียดการใชบ้ริการระบบงาน จากทีได้ระบุไว้ใน ใบคาํขอสมัคร/เปลียนแปลงการใช้บริการ Krungthai 

Corporate Online , KTB-EDC QR, Thai QR Code, Bill Payment และ Cross Bank Bill Payment รวมทงัการยกเลิก และ/หรือระงับการใช้ระบบงาน 

รา้นคา้จะตอ้งแจง้กบัธนาคารเป็นลายลกัษณอ์กัษร หากมคีวามเสยีหายใดๆ เกิดขนึก่อนวนัทธีนาคารตกลงเปลยีนแปลง รวมทงัการยกเลิกและ/หรอืระงบั

การใชร้ะบบงาน ตามทรีา้นคา้กาํหนดดงักล่าว รา้นคา้ตกลงยินยอมรบัผิดชอบในความเสียหายทีเกิดขนึก่อนนนั 

  14.7  รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการ และค่าใชจ่้ายใดๆ อนัเกยีวขอ้งกบัการใชร้ะบบงานไดต้ามอตัราทีธนาคารกาํหนด 

และยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิเปลยีนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิาร และค่าใชจ้า่ยใดๆ อนัเกียวขอ้งกับการใชร้ะบบงานได ้โดยใหธ้นาคารหกัจาก

บญัชเีงนิฝากของรา้นคา้ และ/หรอืเงินจาํนวนใดๆ ทีรา้นคา้มีอยู่กบัธนาคารหรอืมีสทิธิทจีะไดร้บัจากธนาคาร  

  14.8  ธนาคารสงวนสิทธิทจีะปรบัปรุงเปลยีนแปลงยกเลิกการใหบ้รกิารทีเกียวกับระบบงานทงัหมดหรอืบางสว่นตลอดจนการแกไ้ขขอ้กาํหนดและเงือนไขการใช้

บรกิารทเีกียวกบั ระบบงาน รวมทงัค่าธรรมเนียม และคา่บรกิารตา่งๆ ทเีกียวกบัระบบงานไดต้ามทธีนาคารเห็นสมควร และรา้นคา้ตกลงยินยอมโดยจะไม่

เพกิถอนใหธ้นาคารมีสทิธิพิจารณาดาํเนินการดงักล่าวไดท้กุประการ 

 

ขอ้ 15  ข้อตกลงอนืๆ 

15.1  ในกรณีทีขอ้กาํหนดและเงอืนไขขอ้หนึงขอ้ใดของขอ้ตกลงนีเป็นโมฆะหรอืไม่สมบรูณไ์มว่่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม รา้นคา้และธนาคารตกลงใหแ้ยกสว่นทีเป็น

โมฆะหรอืทีไม่สมบรูณน์นั ออกจากขอ้ความหรอืขอ้กาํหนดอืนๆ ทสีมบูรณ ์และใหข้อ้ความและขอ้กาํหนดสว่นทียงัสมบูรณม์ีผลผูกพนัระหว่างกนั 

15.2  ขอ้กาํหนดและเงือนไขอืนๆ ทมีิไดร้ะบไุวใ้นขอ้ตกลงน ีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ธีนาคารประกาศใชห้รอืกาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ 

15.3  เพือประโยชนใ์นการพิจารณาคาํขอหรือใบสมคัรรา้นคา้สมาชิกธนาคาร หรอืเพือการปฏิบติัหรือการบริการซึงสินเชือใดๆ หรอืเพือวตัถุประสงคใ์นการรบั

ข่าวสาร หรอืขอ้มูล หรือขอ้เสนอเกียวกับสิทธิประโยชน ์สนิคา้ หรอืบรกิารใดๆ จากธนาคาร หรือจากบุคคลอืนทีธนาคารมอบหมาย หรอืเก็บ หรอืใชข้อ้มูล

เพอืการสถิติหรอืศกึษาวิจยั หรอืวตัถปุระสงคอื์นใดทีธนาคารเห็นว่าอาจเป็นประโยชนแ์ก่รา้นคา้หรอืสว่นรวม รา้นคา้ขอใหค้วามยินยอมแก่ธนาคาร ใหท้าํ

การตรวจสอบ แลกเปลยีน และ/หรอืเปิดเผยซงึขอ้มลูสว่นบคุคล และ/หรอืขอ้มลูใดๆ รวมทงัการประมวลผลซึงขอ้มลูสว่นบคุคลของรา้นคา้ ภายใตข้อบเขต

แหง่กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลและประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ทงัน ีการประมวลผลหมายรวมถึง การรวบรวม การเก็บรกัษา 

การใช ้การเปิดเผย และ/หรอืการส่งหรอืโอนขอ้มลู ไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลภายในหรือภายนอกประเทศ หรอืเป็นการสง่หรอืโอนขอ้มูลไปยงับุคคลอืนที

มีสญัญาการคุม้ครองขอ้มลูอยู่กบัธนาคาร  โดยรา้นคา้จะไม่เรยีกรอ้งค่าตอบแทน หรือค่าเสียหายใดๆ ทีเกิดจากการกระทาํดงักล่าวของธนาคารแต่อย่าง

ใดทงัสนิ 

15.4  รา้นคา้ตกลงและยินยอมใหเ้อกสารทีรา้นคา้ส่งใหแ้ก่ธนาคารเป็นทรพัยส์มบัติของธนาคาร ซงึรา้นคา้ไม่สามารถเรยีกรอ้ง และ/หรอืเอกสารคืนได ้ไม่ว่าจะ

ไดร้บัอนมุตัิใหเ้ป็นรา้นคา้สมาชิกธนาคารหรอืไม่ก็ตาม 

15.5  รา้นคา้ตกลงยินยอมใหข้อ้ตกลงฉบับนีมีผลผูกพนัถึงผลติภณัฑ/์บรกิารทางการเงินใหม่ของธนาคารทกุประเภท ทงัในขณะนีหรอืทีจะไดอ้อกเพิมเติมในภาย

หนา้ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งทาํความตกลงใหม ่



                                                           หน่วยงานราชการ/รัฐวสิาหกิจ  
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15.6  บรรดาขอ้มูลข่าวสาร หนงัสือบอกกลา่ว หรอืหนงัสืออืนใดทจีะสง่ใหแ้ก่รา้นคา้ ไม่ว่าจะสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนหรอืไมล่งทะเบียนก็ดี หรอืใหค้นนาํไปส่ง

เองก็ดี  ถา้หากสง่ไปยงัสถานทีทรีะบุไวข้า้งตน้ของขอ้ตกลงนีแลว้ ไม่วา่จะมผีูร้บัไวห้รือไมก็่ตาม ใหถื้อว่าไดส้ง่ใหแ้ก่รา้นคา้แลว้โดยชอบ  

 

 

ขอ้ 16 ขอ้ตกลงและเงือนไขการใช้บริการ “Thai QR Code” 

16.1 คาํนิยาม 

16.1.1 “Thai QR Code” หมายถึง บรกิารทีบมจ. ธนาคารกรุงไทย (ซงึต่อไปนีจะเรียว่า “ธนาคาร”) ไดใ้หบ้ริการกบัรา้นคา้เพอือาํนวย  ความสะดวกใน

การรบัเงนิโอนเพอืชาํระเงินค่าสินคา้ และ/หรอืบรกิารเขา้บญัชเีงินฝากของรา้นคา้ 

16.2 เงอืนไขการเป็นรา้นคา้ 

16.2.1 รา้นคา้จะแสดงเครืองหมายหรือสญัลกัษณก์ารเป็นรา้นคา้ทีมีบริการ Thai QR Code เพือรบัชาํระเงินเขา้บญัชีเงินฝากรา้นคา้ตามรูปแบบที

ธนาคารกาํหนด เพือใหผู้โ้อนเงินสามารถพบเห็นเครืองหมายหรือสญัลกัษณไ์ดโ้ดยง่ายและชัดเจน ตลอดระยะเวลาทีขอ้ตกลงนีมีผลบังคับใช้

หรอืจนกว่าธนาคารจะแจง้ยกเลกิการใชเ้ครอืงหมายหรอืสญัลกัษณด์งักลา่วและเมือสนิสดุการใหบ้รกิารตามขอ้ตกลงนี รา้นคา้จะตอ้งยกเลิกการ

ใชแ้ละแสดงเครอืงหมายหรอืสญัลกัษณก์ารเป็นรา้นคา้ของธนาคารทนัที 

16.2.2 รา้นคา้ตกลงและยินยอมปฏิบัติตามขอ้กําหนดและเงือนไขของบริการนี คู่มือวิธีปฏิบัติ และ/หรือเอกสารทีเกียวข้อง และ/หรือทีธนาคารได้

ประกาศกาํหนดไวใ้นขณะนี และ/หรอืทีจะกาํหนดไวต่้อไปในภายหนา้ทกุประการ 

16.2.3 ร้า นค้าจะไม่ทําการจําหน่าย สินค้า และ /หรือ ให้บริกา ร ที ไม่ เ หมา ะส ม และ/หรือต้องห้าม ตามกฎห มาย หรือขัด ต่อระ เ บียบ  

หรอืขอ้บงัคบัของทางราชการ เวน้แต่จะไดแ้จง้และไดร้บัความยินยอมเป็นหนงัสือจากธนาคารก่อน 

16.2.4 รา้นคา้เป็นผูร้บัคาํสงัซือและ/หรอืดาํเนินการจดัส่งสินคา้และ/หรือบริการตามคาํสงัของผูช้าํระเงิน โดยรา้นคา้เป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย และดาํเนินการ

ต่างๆ เองทงัสนิ ธนาคารมไิดมี้สว่นเกียวขอ้งและไม่มีผลผกูพนัธนาคารไม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสิน หากมกีารคืน ยกเลิก สนิคา้และ/หรอืบรกิารภายหลงั

ทผีูช้าํระเงินโอนเงนิเขา้บญัชีเงินฝากของรา้นคา้ผ่านเครอืงมือการรบัเงินแลว้ รา้นคา้ตกลงคืนเงินค่าสินคา้ และ/หรือบรกิารดงักล่าวใหแ้ก่ลกูคา้

เอง ธนาคารไม่มีหนา้ทีคืนเงินและ/หรือหกัเงนิจากบญัชีเงินฝากของรา้นคา้ใหแ้ก่ผูช้าํระเงินแต่อย่างใด และธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดชอบต่อความ

เสยีหายใดๆ ทเีกิดขนึจากการดาํเนินการดงักลา่วขา้งตน้ 

16.3 วิธกีารใชบ้ริการ Thai QR Code สาํหรับการรับชาํระค่าสินคา้ และ/หรอืบริการ 

16.3.1 รา้นคา้จะแจง้รายละเอียด ราคา สนิคา้ และ/หรอืบรกิารใหแ้ก่ผูช้าํระเงินทราบโดยชดัแจง้  

16.3.2 รา้นคา้ตกลงแสดง QR Code หรอืเครอืงมือการรบัเงนิ พรอ้มทงัระบุขอ้มลูตามทธีนาคารกาํหนด เพอืใหผู้ช้าํระเงินชาํระเงินโดย Scan QR Code 

หรอืดาํเนนิการอย่างใดตามทธีนาคารกาํหนด เพอืชาํระเงนิใหแ้ก่รา้นคา้ โดยธนาคารไม่มีหนา้ทีตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูดงักลา่ว 

16.3.3 รา้นคา้รบัทราบและยอมรบัว่า การทธีนาคารใหบ้ริการตามขอ้ตกลงและเงือนไขนีแลว้ เมอืรา้นคา้ใชบ้ริการนีถือว่าเป็นไปตามความประสงคข์อง

รา้นคา้แลว้ ดงันนั หากมีความเสยีหายหรือขอ้ผิดพลาดใดๆ เกิดขึนกับรา้นคา้ไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม รา้นคา้ตกลงจะไม่เรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆ 

กับธนาคาร เวน้แต่ความเสยีหายหรอืขอ้ผิดพลาดดงักล่าวเกิดขึนจากการกระทาํโดยทุจรติ หรือโดยจงใจหรอืประมาทเลินเล่ออย่างรา้ยแรงของ

ธนาคาร 

16.3.4 รา้นคา้รบัทราบและตกลงว่า หากรา้นคา้ประสงคจ์ะใชบ้รกิารอืนใดรว่มกบับริการ Thai QR Code ซึงธนาคารไดจ้ดัใหม้ีบรกิารอืนรว่มไว ้รา้นคา้

จะตอ้งดาํเนินการตามขอ้ตกลงและเงือนไข วิธีการของบรกิารนนัๆ ตามทธีนาคารกาํหนด 

16.3.5 รา้นคา้รบัรองว่า ขอ้มลูทีระบไุวใ้นใบคาํขอฯ และ/หรอืเอกสารใดๆ ทเีกยีวขอ้งในการสมคัร เปลยีนแปลงและ/หรือยกเลกิบรกิาร Thai QR Code 

นนั เป็นขอ้มลูจรงิทีถกูตอ้งสมบูรณแ์ละเป็นปัจจุบนัสาํหรบัการใหบ้ริการนีและเป็นขอ้มลูของรา้นคา้ โดยรา้นคา้มีสิทธิตามกฎหมายในการขอใช้

บริการ และทาํธุรกรรมใดๆ ทีเกียวขอ้งกับการขอใช้บริการนี รวมถึงการยอมรับผูกพันตามข้อตกลงและเงือนไขนี หากมีข้อบกพร่องหรือ

ขอ้ผิดพลาดใดเกิดขนึหรือเกียวเนอืงมาจากการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ตามขอ้มูลทีรา้นคา้ใหไ้วแ้ก่ธนาคาร ธนาคารไม่จาํตอ้งรบัผิดชอบต่อ

รา้นคา้หรอืบคุคลอืนใดในความเสียหายทีเกิดขนึแตอ่ยา่งใด 

16.3.6 รา้นคา้รบัทราบและตกลงให้ธนาคารมีสิทธิเปิดเผยขอ้มูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ บางประการหรือทงัหมดของรา้นคา้สาํหรบัการสมัคร 

เปลียนแปลง และ/หรือยกเลิกการใชบ้ริการ Thai QR Code ตามทีกฎหมายกาํหนด หรือตามทีหน่วยงานราชการทีมีอาํนาจตามกฎหมาย

กาํหนดหรือเท่าทีธนาคารพจิารณาเห็นว่า จาํเป็นและเหมาะสม หรือธนาคารเห็นว่าจะเป็นประโยชนแ์ก่รา้นคา้ ทงัน ีรา้นคา้รบัทราบและตกลงว่า 

ธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดชอบตอ่ความเสยีหายทีเกิดขึนจากการเปิดเผยขอ้มลู และ/หรอืรายละเอียดตามเงือนไขดงักล่าวแต่อยา่งใดทงัสิน  

16.3.7 รา้นคา้สมารถแก้ไข เปลียนแปลง ขอ้มูล และ/หรือรายละเอียดใดๆ ตลอดจนยกเลิกการใช้บริการ Thai QR Code ไดโ้ดยติดต่อแจ้งความ

ประสงคผ์า่นช่องทางตามทีธนาคารกาํหนด และดาํเนินการตามวิธีการและเงอืนไขทีธนาคารกาํหนด ทงันีการแกไ้ข เปลียนแปลงขอ้มูล และ/หรอื
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รายละเอียดดงักล่าว จะมผีลตอ่เมือรา้นคา้ดาํเนินการตามวิธีการและเงือนไขทธีนาคารกาํหนดครบถว้นสมบูรณ ์และธนาคารไดด้าํเนินการแก้ไข

เปลยีนแปลงขอ้มลูในระบบของธนาคารเรยีบรอ้ยแลว้ 

16.3.8 รา้นคา้รบัทราบและตกลงว่า รา้นคา้มีหนา้ทีตอ้งแจง้ขอเปลยีนแปลง หรอืยกเลิกการใชบ้ริการ Thai QR Code เมือรา้นคา้ไม่ใชง้านหรือมีการ

เปลยีนแปลงขอ้มูลใดๆ ทเีกียวกบับรกิาร Thai QR Code ตามวิธีการทีธนาคารกาํหนด โดยธนาคารไมมี่หนา้ทีตอ้งตรวจสอบขอ้มูลดงักล่าวแต่

อย่างใดทังสิน หากรา้นคา้ไม่ดาํเนินการขอยกเลิกการใชบ้ริการ Thai QR Code ตามวิธีการทีธนาคารกาํหนดและเกิดความเสียหายใดๆ ขึน

รา้นคา้จะตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายทีเกิดขนึแตเ่พยีงฝ่ายเดยีว 

16.4 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ย 

16.4.1 รา้นคา้ยินยอมและตกลงชาํระค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าบรกิาร และ/หรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเกียวขอ้งกับการใชบ้รกิาร Thai QR Code น ีตามที

ธนาคารกาํหนด หากมีการเปลียนแปลงค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าบรกิาร และ/หรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบลว่งหนา้อย่าง

นอ้ย  วนั ณ ทีทาํการสาขา/เว็บไซตข์องธนาคาร (www.krungthai.com) และ/หรือวิธีการอืนใดตามทีธนาคารกาํหนดหรือเห็นสมควร ทงันี

รา้นคา้ยินยอมใหธ้นาคารหกัค่าธรรมเนียม และ/หรอืคา่บรกิาร และ/หรอืค่าใชจ่้ายใดๆ จากบญัชีเงนิฝากของรา้นคา้ทีมอียู่กบัธนาคารไดท้นัที 

16.4.2 หากรา้นคา้เห็นว่า ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าบริการ และ/หรอืค่าใชจ่้ายไม่ถกูตอ้ง รา้นคา้จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรภายใน  วนั นบัจากวนัทธีนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใชจ้่าย และ/หรือค่าบริการ หากรา้นคา้ไม่แจง้ใหธ้นาคาร

ทราบถึงความไม่ถูกตอ้งภายในกาํหนดเวลาดังกล่าว รา้นคา้ตกลงใหถ้ือว่า ธนาคารไดด้าํเนินการโดยถูกตอ้งสมบรูณแ์ลว้ ซึงรา้นคา้ตกลงจะไม่

โตแ้ยง้คดัคา้นหรอืเรยีกค่าเสยีหายใดๆ จากธนาคารในภายหลงั 

16.5 ขอ้ตกลงอืนๆ 

16.5.1 ธนาคารมีสิทธิระงับการใหบ้ริการชวัคราว หรอืยกเลิกการใหบ้ริการนี ไม่ว่าทงัหมดหรือแต่บางส่วน หรือระงับหรือยกเลิกบรกิารหนึงบรกิารใด

ภายใตข้อ้ตกลงและเงือนไขการใชบ้รกิารนีแก่รา้นคา้เมือใดก็ได ้โดยธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั เวน้แต่ในกรณีที

ธนาคารมีกรณีจาํเป็นเรง่ด่วนไม่สามารถแจง้ล่วงหนา้ไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบโดยเร็วเท่าทีสามารถทาํได ้ เวน้แต่ใน

กรณีดงัต่อไปนี ธนาคารมีสทิธิระงบัหรอืยกเลกิการใหบ้ริการ Thai QR Code ไดท้นัทีเมอืธนาคารพบเหตุดงักลา่วได ้

16.5.1.1 เมอืมีเหตกุารณที์ธนาคารสงสยัหรอืเชือโดยมเีหตสุมควรว่า รา้นคา้มใิช่เจา้ของ หรอืผูมี้สทิธิใชง้านขบญัชีเงินฝากทีใชร้บัเงินจาก

บรกิาร Thai QR Code หรือบรกิาร Thai QR Code ถกูใชใ้นกิจการทีอาจเป็นการขดัตอ่กฎหมาย หรอืความสงบเรยีบรอ้ยหรอื

ศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรอืมลีกัษณะเป็นธุรกรรมทีอาจผิดกฎหมาย หรอืมกีารใชบ้ริการในลกัษณะทีผิดปกต ิเช่น มกีารทาํ

รายการซาํๆ ในเวลาใกล้ๆ  กันจนเป็นการรบกวนระบบการใหบ้ริการของธนาคาร เป็นตน้ หรอืเป็นการฉอ้ฉล หรอืทจุรติ หรือขดัตอ่

กฎหมาย หรอืแนวโนม้ทีจะมีการกระทาํทมีชิอบโดยประการใด ๆ 

16.5.1.2 บญัชเีงินฝากทีใชร้บัเงนิจากบรกิาร Thai QR Code ถกูระงบั หรอืถกูอายดัโดยหน่วยงานทีมีอาํนาจตามกฎหมาย และ/หรอืปิดบญัช ี

ไม่ว่าโดยรา้นคา้ หรอืโดยธนาคาร หรอืโดยเหตอืุนใด 

16.5.1.3 ธนาคารตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรอืคาํสงัศาล และ/หรอืตามทกีฎหมายกาํหนด  

16.5.2 รา้นคา้ตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบติัตามระเบียบ วิธีปฏบิตัิ ตลอดจนขอ้ตกลงและเงือนไขทีเกียวขอ้งกบัการใชบ้รกิารนี ทงัทีมีอยู่ก่อนแลว้ และ

ทีจะมีขึนหรือมีการแก้ไขเปลียนแปลงต่อไปในอนาคตตามทธีนาคารจะไดก้าํหนดเพิมเติม โดยธนาคารจะแจง้ให้รา้นคา้ทราบล่วงหนา้เป็น

ระยะเวลาอย่างน้อย  วัน โดยการแจ้งดังกล่าวธนาคารอาจใช้วิธีประกาศไว้ ณ ทีทาํการของธนาคาร หรือแจ้งในเว็บไซต์ของธนาคาร 

(www.krungthai.com) และ/หรอืวิธีการอืนใดตามทธีนาคารกาํหนดหรือเห็นสมควร โดยใหถ้ือว่าระเบียบ หรอืวิธีปฏิบัติตลอดจนขอ้ตกลงและ

เงอืนไขดงักลา่วเป็นสว่นหนึงของขอ้ตกลงและเงือนไขการใชบ้รกิารฉบบันีดว้ย ทงันี ขอ้ตกลงและเงือนไขการทาํธุรกรรมประเภทต่างๆ ภายใตก้าร

ใชบ้ริการ Thai QR Code นี ตอ้งเป็นไปตามขอ้ตกลงและเงือนไขทีเกียวขอ้งกับธุรกรรมดังกล่าวตามทีธนาคารกาํหนดดว้ย โดยรา้นคา้ตกลง

ยินยอมและจะไม่โตแ้ยง้คดัคา้น และไม่ถือว่าการกระทาํดงักล่าวทาํใหร้า้นคา้ขาดผลประโยชน ์และ/หรอืไดร้บัความเสียหาย และสละสิทธิทีจะ

เรยีกค่าขาดประโยชนแ์ละค่าเสยีหายจากธนาคารทงัสิน 

16.5.3 ธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดจากการทธีนาคารไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเงือนไขการใชบ้รกิารน ีซงึรวมถึงการทีธนาคารไม่สามารถใหบ้ริการนี

ได ้อนัเนอืงมาจากเหตุสดุวิสยั เช่น ระบบสอืสารขดัขอ้ง กระแสไฟฟ้าขัดขอ้ง ปัญหาดา้นพลงังาน การกระทาํของบุคคลภายนอก อคัคีภยั ภยั

พิบติัตามธรรมชาติ การประทว้ง การขนสง่ติดขดั การจลาจล สงคราม ไวรสัคอมพิวเตอร ์หรอืขอ้มลูทีเป็นอนัตรายต่างๆ (Harmful Data) หรือ

เหตุตา่งๆ อนัอยู่นอกเหนือจากการควบคมุของธนาคาร 

16.5.4 รา้นคา้ตกลงและยอมรบัว่า เอกสาร และ/หรอืหนังสือ และ/หรอืหลกัฐานใดๆ ก็ตาม ทีธนาคารจดัทาํขึนอนัเนืองมาจากการใชบ้รกิาร Thai QR 

Code นนั มคีวามถกูตอ้งทกุประการโดยไม่จาํตอ้งใหร้า้นคา้ตรวจสอบหรอืลงลายมือชือก่อนแต่อย่างใด 
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16.5.5 ขอ้ตกลงและเงือนไขการใช้บริการ Thai QR Code ฉบบัน ีใหใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และใหศ้าลไทยเป็นศาลทีมีเขตอาํนาจใน

การพจิารณาขอ้พพิาททเีกิดขึน 

16.5.6 เมอืรา้นคา้ใหข้อ้มูลสว่นบุคคลของบคุคลอืนใดแก่ธนาคาร 

(ก)   รา้นคา้รบัรองและรบัประกนัว่าไดต้รวจสอบความถกูตอ้งและความสมบูรณข์องขอ้มลูสว่นบุคคลของบุคคลอืนทีรา้นคา้ใหแ้ก่ธนาคารและ

จะแจง้ธนาคาร หากมีการเปลยีนแปลงใด ๆ ในขอ้มลูสว่นบคุคลของบุคคลอืนทีไดใ้หไ้ว ้(หากมี) 

(ข)   รา้นคา้รบัรองและรบัประกันว่า รา้นคา้ไดร้บัความยินยอมหรอืสามารถอาศยัฐานทางกฎหมายอืนสาํหรบัการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/

หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของบุคคลดังกลา่วตามกฎหมายทีใชบ้งัคบั 

(ค)   รา้นคา้รบัรองและรบัประกนัว่า รา้นคา้ไดร้บัทราบและแจง้นโยบายความเป็นสว่นตวัของธนาคารทีเกียวขอ้งแก่บคุคลอนืแลว้ และ 

(ง)   รา้นคา้รบัรองและรบัประกันว่าธนาคารสามารถเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอน ขอ้มลูส่วนบคุคลตามวตัถุประสงคท์ีกาํหนดไวใ้น

นโยบายความเป็นส่วนตวัของธนาคารทีเกียวขอ้ง ซึงอาจมีการแกไ้ขเป็นครงัคราว ซงึรวมถึงวตัถปุระสงคท์ังหมดทีกาํหนดไวใ้นเอกสาร

ฉบบันี  

 

ขอ้ 17 ขอ้ตกลงการใช้บริการ (Bill Payment)  

  ขา้พเจา้ในฐานะผูข้อใชบ้รกิารเป็นผูมี้ชือและทอียู่ปรากฏใน “ใบสมคัรรา้นคา้สมาชกิธนาคารเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเทา่นนั (KTB) – EDC” ซงึต่อไปนจีะเรยีกว่า 

“ร้านคา้” ตกลงยินยอมปฏิบติัตามเงอืนไขท ีบมจ.ธนาคารกรุงไทย ซงึต่อไปนีจะเรยีกว่า “ธนาคาร”กาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงการใชบ้รกิาร ดงัน ี

 

17.1 การใหบ้ริการ 

                รา้นคา้ใหธ้นาคารดาํเนินการรบัชาํระเงนิคา่สาธารณปูโภค คา่สินคา้ และ/หรอืค่าบรกิาร ซึงตอ่ไปนจีะรวมเรยีกว่า “ค่าบรกิาร” จากลกูคา้ของรา้นคา้ ซึง

ต่อไปนีจะเรยีกว่า “ลกูคา้” โดยลกูคา้จะนาํเงินคา่บริการทตีอ้งชาํระใหแ้ก่รา้นคา้นาํฝากเขา้บัญชีเงินฝากของรา้นคา้ทีเปิดไวก้บัธนาคาร ซงึต่อไปนจีะเรยีกว่า “บญัชรีบั

ชาํระเงิน” 

17.2 หน้าทขีองผู้ขอใช้บริการ  

รา้นคา้ตกลงจะเป็นผูร้บัผิดชอบจัดพิมพแ์บบฟอรม์ใบรับฝากเงินและเอกสารแนะนาํการชาํระเงิน เพือใหลู้กคา้ใชใ้นการนาํเงินเขา้บัญชีของรา้นคา้ ซึง

ประกอบดว้ยรายละเอียดตามทีธนาคารและรา้นคา้ร่วมกันกาํหนด ซงึต่อไปนีจะเรียกว่า “แบบรบัชาํระเงิน” โดยรา้นคา้เป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายและดาํเนินการจัดส่งใหแ้ก่

ลกูคา้ พรอ้มทงัชีแจงรายละเอียดวิธีการใชใ้หล้กูคา้ทราบดว้ยค่าใชจ่้ายของรา้นคา้เอง 

17.2.1 รา้นคา้ตกลงยอมรบัว่าขอ้มลูและรายละเอยีดต่างๆ ทปีรากฏในแบบรบัชาํระเงินเป็นสาระสาํคญัในการชาํระเงินคา่บริการใหแ้ก่รา้นคา้ดงันนั เมอื

ธนาคารไดน้าํเงินฝากเขา้บญัชีรบัชาํระเงิน หรอืดาํเนินการใดๆตามขอ้มลูทีลกูคา้ส่งใหธ้นาคารแลว้ ใหถ้ือว่าธนาคารปฏิบตัโิดยถกูตอ้งครบถว้นทกุ

ประการแลว้ และธนาคารไมม่หีนา้ทีในการตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูดงักลา่วแตอ่ย่างใด  

17.2.2 รา้นคา้ตกลงเป็นผูด้าํเนินการแจง้รายละเอียด วิธีการ และขนัตอนต่างๆ ในการชาํระเงิน เช่น รหสัประจาํตวั จาํนวนเงินทีตอ้งชาํระ เลขทีบญัชีรบั

ชาํระเงินและขอ้มลูทีสาํคญัอืนๆ เกียวกบัการใชบ้รกิารชาํระเงินค่าบรกิารใหล้กูคา้ทราบดว้ยค่าใชจ่้ายของรา้นคา้เอง 

17.2.3 รา้นคา้ตกลงยินยอมและยอมรบัว่า ในกรณีทีธนาคารมีการปรบัเปลยีน/เพิมรูปแบบบริการชาํระเงินต่าง ๆ ของธนาคารในอนาคตทีมิไดร้ะบุไวใ้น

ขอ้ตกลงฉบบันี รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารสามารถนาํเงินฝากเขา้บญัชีเพือชาํระค่าบริการของรา้นคา้ไดต้ลอดระยะเวลาการใชบ้รกิารการ

ชาํระเงินนีตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติของธนาคาร โดยธนาคารจะมีหนงัสือแจง้ใหร้า้นคา้ทราบล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนที

การปรบัเปลยีน/เพิมรูปแบบบรกิารชาํระเงินของธนาคารจะมีผลบงัคบั หากรา้นคา้ไม่โตแ้ยง้คดัคา้นใหธ้นาคารทราบเป็นหนงัสือภายใน 30 วนั นบั

แต่วันทีไดร้บัหรือถือว่าไดร้บัหนังสือแจ้งจากธนาคาร ใหถื้อว่ารา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารปรบัเปลียน/เพมิรูปแบบบริการชาํระเงินมีผลใช้

บงัคบัตงัแต่วนัททีีกาํหนดไวใ้นหนงัสือแจง้ของธนาคารดงักลา่ว 

17.3  การชาํระคา่ธรรมเนียม 

17.3.1 รา้นคา้ตกลงชาํระคา่ธรรมเนียมการรบัผลการชาํระเงนิผา่นระบบของธนาคาร ตามอตัราทีไดก้าํหนดไวใ้นคาํขอใชบ้ริการรบัชาํระเงิน Bill Payment 

17.3.2 ค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิาร 

17.3.2.1 กรณีผูร้า้นคา้เป็นผูร้บัภาระในการชาํระคา่ธรรมเนยีมการใชบ้รกิาร ธนาคารจะนาํเงินคา่บรกิารทีไดร้บัชาํระจากลกูคา้ เขา้บญัชีรบัชาํระ

เงินของรา้นคา้ทงัจาํนวน แลว้จงึทาํรายการหกัค่าธรรมเนียมออกจากบญัชีรบัชาํระเงินของรา้นคา้ 

17.3.2.2 กรณีลกูคา้เป็นผูร้บัภาระในการชาํระค่าธรรมเนยีมการใชบ้ริการ รา้นคา้ตกลงเป็นผูแ้จง้ใหล้กูคา้ทราบว่าการใชบ้รกิารการชาํระเงิน เพือ

ชาํระคา่บรกิารผา่นธนาคาร ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้าํระค่าธรรมเนยีมการใชบ้ริการตามอตัราทีระบุไวใ้นใบคาํขอใชบ้รกิารรบัชาํระเงิน Bill 

Payment ใหแ้ก่ธนาคาร พรอ้มกบัการชาํระค่าบรกิารดว้ย ในกรณีทีลกูคา้ประสงคจ์ะชาํระค่าบรกิารเป็นเช็ค รา้นคา้จะตอ้งแจง้ใหล้กูคา้

ทราบว่าธนาคารตกลงนาํเงนิเขา้บญัชีรบัชาํระเงนิของรา้นคา้ ภายหลงัเช็คของลกูคา้ไดผ่้านการเรยีกเก็บเงินเรยีบรอ้ยแลว้เท่านนักรณีที



                                                           หน่วยงานราชการ/รัฐวสิาหกิจ  
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ธนาคารไม่สามารถเรยีกเก็บเงินค่าบรกิารตามเชค็ ธนาคารจะคืนใหแ้ก่รา้นคา้ โดยรา้นคา้ตกลงจะดาํเนินการติดตามเรียกเก็บเงิน

ค่าบรกิารจากลกูคา้โดยตรง ดว้ยค่าใชจ่้ายของรา้นคา้ฝ่ายเดยีว 

17.3.2.3 ในกรณีทีรา้นคา้เห็นว่า การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารไมถ่กูตอ้ง รา้นคา้ตกลงแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร

ภายใน 15 วนั นบัจากวนัทีธนาคารหกับญัชีรบัชาํระเงิน หากรา้นคา้ไม่แจง้ใหธ้นาคารทราบถึงความไมถ่กูตอ้งภายในกาํหนดเวลา

ดงักลา่ว รา้นคา้ตกลงใหถ้ือว่าธนาคารไดด้าํเนินการรบัชาํระเงินค่าบรกิารโดยถกูตอ้งครบถว้นแลว้ ซึงรา้นคา้ตกลงจะไมโ่ตแ้ยง้คดัคา้น

หรือเรยีกรอ้งคา่เสียหายใดๆจากธนาคารในภายหลงั และหากมกีารแจง้ใหธ้นาคารทราบถึงความไมถ่กูตอ้งภายในกาํหนดระยะเวลา

ดงักลา่ว ธนาคารจะดาํเนินการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 15 วนั นบัตงัแตว่นัทีไดร้บัแจง้จากรา้นคา้ 

17.3.2.4 ในกรณีทีรา้นคา้มีความประสงคข์อใชบ้รกิาร Mobile EDC Payment กบัทางธนาคาร รา้นคา้ตกลงเสียค่าธรรมเนียมแบบรายเดือน

ใหก้บัธนาคาร ตามอตัราคา่ธรรมเนยีมต่อเครอืงทีธนาคารกาํหนด พรอ้มทงัแจง้จาํนวนเครอืง Mobile EDC ทีประสงคจ์ะขอใชบ้รกิาร 

รวมทงัตกลงยินยอมผูกพนัและปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและเงือนไขตามทตีกลงไวใ้นบนัทกึแนบทา้ยคาํขอใชบ้รกิาร Mobile EDC 

Payment 

17.4 รา้นคา้ตกลงยอมรบัว่า ในกรณีทีธนาคารนาํเงินอืนใดทีมิใชค่่าบริการตามขอ้ตกลงการใชบ้รกิารฉบบันีฝากเขา้บญัชีรบัชาํระเงินผิดพลาด ทงันี ไม่ว่าจะเกิด

จากความผิดพลาดของขอ้มูล เอกสาร หลกัฐาน หรือรายละเอียดอืนใด หรอืเหตผิุดพลาดใดๆก็ตาม รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิหกัเงินจาํนวน

ดังกล่าวออกจากบญัชีรบัชาํระเงิน เพือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดทีเกิดขึนไดท้ันที โดยธนาคารไม่ตอ้งแจง้ใหร้า้นคา้ทราบก่อน โดยรา้นคา้ตกลงจะไม่

เรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆจากธนาคาร 

17.5 กรณีทีลกูคา้นาํเงินฝากเขา้บญัชีเพือชาํระค่าบริการผิดไปจากบญัชีรบัชาํระเงิน รา้นคา้ตกลงเป็นผูด้าํเนินการเจรจาและเรียกรอ้งเงินดงักล่าวจากลกูคา้

โดยตรง 

17.6 กรณีทีรา้นคา้ตอ้งชาํระค่าเสียหาย หรอืค่าธรรมเนียม และ/หรอืจาํนวนเงินใดๆ ใหแ้ก่ธนาคาร รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีรบัชาํระเงิน

หรอื บญัชีเงนิฝากอืนใดทีรา้นคา้มีอยู่กบัธนาคารเพือหกัชาํระหนไีด ้โดยธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบถึงการหกัเงินจากบญัชีดงักลา่วภายใน 15 วนัทาํการ

ของธนาคาร นบัตงัแต่วนัทธีนาคารทาํการหกัเงนิ หากเงินในบญัชีรบัชาํระเงนิ และ/หรอืเงินในบญัชีเงินฝากประเภทอืนใดมีไม่เพียงพอใหธ้นาคารหกัชาํระ

หนีไดท้งัหมด รา้นคา้ตกลงยินยอมชาํระดอกเบียใหแ้ก่ธนาคารจากยอดหนีสว่นทีธนาคารไม่สามารถหักชาํระหนีไดใ้นอตัราดอกเบียสงูสดุตามประกาศของ

ธนาคาร เรอืงอตัราดอกเบียเงินใหกู้ย้ืมและส่วนลด (ปัจจบุนัเท่ากับรอ้ยละ  ต่อปี) ซึงอาจเปลียนแปลงตามประกาศของธนาคารในแต่ละคราวนบัตังแต่

วนัทีธนาคารไมส่ามารถหกัเงินชาํระหนีไดจ้นกว่ารา้นคา้จะชาํระหนีเสรจ็สิน และไมเ่ป็นการตดัสทิธิธนาคารในการทีจะบอกเลกิการใชบ้รกิาร 

17.7 กรณีรา้นคา้ไดเ้ปลียนแปลงเลขทีบญัชีรับชาํระเงินไม่ว่าเหตุใดก็ตาม หรือมีการเปิดบัญชีรบัชาํระเงินเพิม รา้นคา้ตกลงยินยอมใหข้อ้กาํหนดและเงือนไข

ต่างๆ ตามขอ้ตกลงการใชบ้รกิารฉบบันียงัคงมีผลบงัคบัใชก้บัเลขทีบญัชีรบัชาํระเงินทีเปลยีนแปลงใหม ่หรอืบญัชีรบัชาํระเงนิทีเปิดเพมิเตมินนัดว้ย 

17.8 รา้นคา้ตกลงยินยอมในการทีธนาคารจะเปลียนแปลง และ/หรอืเพิมเติมเงือนไขและขอ้กาํหนด รวมทงัค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการตามคาํขอใชบ้รกิารรบั

ชาํระเงิน Bill Payment ฉบบันี โดยธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบถึงการเปลยีนแปลงดงักลา่วลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

17.9 การเก็บรกัษาขอ้มลูเป็นความลบั 

ในกรณีทีธนาคารจาํเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของธนาคารใหแ้ก่ร้านคา้หรือตวัแทน หรอืพนกังาน หรอืลกูจา้ง เฉพาะผูที้เกียวขอ้งและจาํเป็นตอ้งทราบขอ้มูล 

ซงึต่อไปนีจะเรยีกรวมกนัว่า “ตวัแทนร้านคา้” ทงันี ไมว่่าขอ้มลูจะอยู่ในรูปของเอกสาร รายงาน บนัทกึขอ้มลู ผลการวิเคราะห ์ผลการศกึษา และ/หรอืในรูปแบบใดๆ ไมว่่า

โดยวาจาหรอืลายลกัษณอ์กัษร ซงึต่อไปนีจะเรยีกว่า “ขอ้มลูทีเป็นความลบั” โดยร้านคา้ตกลงยินยอมทีจะเก็บรกัษาขอ้มลูทีเป็นความลบัไวภ้ายใตข้อ้กาํหนดและเงือนไข

ตามทีระบดุงัน ี

17.9.1 รา้นคา้ตกลงทีจะเก็บรกัษาขอ้มูลทีเป็นความลบัอยา่งเครง่ครดั ในสถานทีหรอืระบบทมีีความปลอดภยัโดยเก็บแยกจากเอกสารและ/หรือขอ้มูลอืนๆ 

และจะไม่เปิดเผยใหบุ้คคลใด ๆ ไดล้ว่งรูถ้ึงขอ้มูลทีเป็นความลบั ไม่ว่าทงัหมดหรอืบางสว่น และตกลงว่าจะใชข้อ้มลูทีเป็นความลบัเพอืวตัถปุระสงค์

ในการใหบ้รกิารตามบรกิารของธนาคารตามทีไดร้ะบุในขอ้ตกลงฉบบันีเท่านนั อีกทงัจะไม่ใชข้อ้มลูทเีป็นความลบัไปในทางใดๆ อนัทาํใหห้รอือาจ

ทาํใหเ้กิดความเสยีหายต่อธนาคารไมว่่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม แมว้่าขอ้ตกลงฉบบันีจะสนิสดุลงแลว้ก็ตาม เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรจากธนาคาร 

17.9.2  รา้นคา้ตกลงทีจะดาํเนินการทงัปวง เพอืใหต้วัแทนรา้นคา้เก็บรกัษาขอ้มลูทเีป็นความลบัไวต้ามขอ้กาํหนดและเงือนไขเช่นเดียวกับทีรา้นคา้ไดต้กลง

ไว้กับธนาคารตามข้อตกลงฉบับนี โดยรา้นค้าขอรับรองว่าตัวแทนรา้นค้าจะไม่เปิดเผยและ/หรือใช้ข้อมูลทีเป็นความลับในประการอืนๆ 

นอกเหนือจากทีระบไุวใ้นขอ้ตกลงฉบบันี 

17.9.3  ขอ้กาํหนดและเงือนไขในการเปิดเผยและ/หรือใชข้อ้มลูทีเป็นความลบัตามทีระบุขา้งตน้ คู่สญัญาทงัสองฝ่ายตกลงไม่นาํมาใชบ้งัคับกับข้อมูลที

รา้นคา้ไดท้าํการพิสจูนห์รอืมีหลกัฐานยืนยันเป็นลายลกัษณอ์กัษรไดว่้า เป็นขอ้มูลทีไดเ้ปิดเผยแลว้ต่อสาธารณะชนหรือทราบกันเป็นการทวัไป ทงัน ี

ตอ้งมิใช่ขอ้มูลทีถกูเปิดเผยโดยรา้นคา้ 
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17.9.4 ในกรณีทีรา้นคา้ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทีเป็นความลับต่อศาล หรือหน่วยงานของรฐัผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย รา้นคา้ตกลงแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็น

หนงัสือล่วงหนา้ก่อนการเปิดเผยขอ้มลูทเีป็นความลบัดงักลา่ว พรอ้มแสดงหลกัฐานหรอืระบขุอ้กฎหมายทีบงัคับใหร้า้นคา้ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูทีเป็น

ความลบัดว้ย 

17.9.5 รา้นคา้ตกลงจะส่งคืนหรือทาํลายข้อมูลทีเป็นความลบัในทันทีเมือได้รบัแจ้งจากธนาคาร รวมทงัส่งคืนหรือทาํลายข้อมูลหรือรายงาน ผลหรือ

การศกึษาวิเคราะห ์และเอกสารใด ๆ ทงัตน้ฉบบัและสาํเนาทีรา้นคา้หรอืตัวแทนรา้นคา้ไดจ้ดัทาํขึนโดยอา้งอิงขอ้มลูทีเป็นความลบั  และรา้นคา้จะ

ไมท่าํสาํเนาหรอืทาํซาํซงึขอ้มลูทเีป็นความลบันนั ไมว่่าดว้ยวิธีการใดๆ 

17.9.6 หากธนาคารได้รับความเสียหายใดๆ อันเนืองมาจากการทีรา้นค้าหรือตัวแทนรา้นค้าใช้หรือเปิดเผยข้อมูลทีเป็นความลับในประการใดๆ 

นอกเหนือจากทีไดร้ะบุไวใ้นขอ้ตกลงฉบบันี หรือรา้นคา้หรือตวัแทนรา้นคา้ไม่ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดหรือเงือนไขขอ้หนึงขอ้ใดตามทีได้ระบุไว ้ใน

ขอ้ตกลงฉบบัน ีรา้นคา้ตกลงยินยอมรบัผิดชดใชค้่าเสยีหายทงัหมดทีเกิดขนึใหแ้ก่ธนาคารภายใน  วนั นบัแต่วนัทีธนาคารไดแ้จง้ใหร้า้นคา้ทราบ 

นอกจากการชดใชค่้าเสียหายดงักลา่วแลว้ รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิในการดาํเนินการใดๆ เพือบรรเทาความเสียหายทีมีขึนหรอือาจมี

ขนึได ้ซงึรวมถงึการรอ้งขอใหศ้าลมีคาํสงัอย่างหนึงอยา่งใดเพอืระงบัการใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูทเีป็นความลบัของรา้นคา้หรอืตวัแทนรา้นคา้หรือของ

บคุคลอนืๆทเีกียวขอ้งดว้ย 

17.10 หากรา้นคา้หรือธนาคารประสงคจ์ะยกเลกิคาํขอใชบ้รกิารรบัชาํระเงิน Bill Payment รา้นคา้หรือธนาคารจะแจง้ใหอ้ีกฝ่ายหนึงทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร

ล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า  วัน และใหถื้อว่าคาํขอใช้บริการรบัชาํระเงิน Bill Payment และขอ้ตกลงการใช้บริการฉบับนีเป็นอันสินผลเมือครบกาํหนด

ระยะเวลาดงักล่าว  

ขอ้ 18 ขอ้ตกลงและเงือนไขการใช้บริการชาํระเงนิขา้มธนาคาร (เลขท ี1.0) (Cross Bank Bill Payment) 

“พรอ้มเพย ์(PromptPay)” หมายความถึง เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี และ/หรอืเลขทะเบียนนิติบคุคล พรอ้มกบัเลขลงทา้ย (Suffix) และ/หรอืขอ้มลูอืนๆ ทีอาจมีการ

กาํหนดต่อไป (ถา้มี) ซงึผูกกับบญัชีเงินฝากของรา้นคา้ ตามทีรา้นคา้สมคัรลงทะเบียนไวก้ับ ธนาคาร หรอืสถาบันการเงินอืนในประเทศไทย และ “บริการชาํระเงินขา้ม

ธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)” หมายความถึง บริการการทาํธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ตามทีธนาคาร หรอืสถาบนัการเงินอืนกาํหนด หรือหน่วยงานราชการที

เกียวขอ้งกาํหนด ซงึเป็นการใชบ้ริการทีสามารถระบ ุพรอ้มเพย ์(PromptPay) แทนการระบุเลขทีบญัชีเงินฝาก และ/หรอืรหสับริษัท (Product Code) ของรา้นคา้ซึงผูกกับ 

พรอ้มเพย ์(PromptPay) ตามทีรา้นคา้สมคัรลงทะเบียนไว ้ทงันี รา้นคา้ขอสมคัรลงทะเบียนและใชบ้ริการชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) โดยตกลง

ยินยอมผูกพนัและปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและเงือนไขในการใชบ้ริการชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)  กับ ธนาคาร  ตามรายละเอียดการใหบ้ริการที

ธนาคารกาํหนด ดงัตอ่ไปน ี
18.1 รา้นคา้รบัทราบและตกลงว่า รา้นคา้สามารถสมคัรขอใชบ้ริการชาํระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ได ้โดยสมคัรขอลงทะเบียนและใช้

บรกิารผ่านช่องทางตามทีธนาคารกาํหนด อาทิเชน่ ททีาํการสาขาธนาคาร หรอื ชอ่งทางอืนใดทธีนาคารจะจดัใหม้ีขึนในภายหนา้ ทงันี การลงทะเบยีนและ

การใชบ้รกิารชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ตอ้งเป็นไปตามเงือนไขทีระบุภายใตข้อ้ตกลงนี และ/หรอืขอ้ตกลงอืนใดทีธนาคาร และ/

หรอืหนว่ยงานทีเกียวขอ้งกาํหนด 

18.2 รา้นคา้กาํหนดใชเ้ลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี และ/หรอืเลขทะเบยีนนิติบุคคล พรอ้มกบัเลขลงทา้ย (Suffix) หรอืขอ้มูลอืนใดอนัเนืองจากมกีารประกาศเพิมเติม

ในภายหนา้ โดยเลือกเป็นขอ้มลูอา้งอิง พรอ้มเพย ์(PromptPay) เพือผกูกบับญัชีเงินฝากของรา้นคา้ทีมีอยูก่ับธนาคาร เพอืสามารถใชก้บับรกิารต่างๆ ทีจะ

จดัใหม้ีขนึ อาทิเชน่ การรบัเงนิสาํหรบัการชาํระคา่สินคา้และบรกิารเขา้บญัชีดว้ย พรอ้มเพย ์(PromptPay) แทนการใชร้หสับรษัิท (Product Code) ทีผกูกบั

ขอ้มลูอา้งอิง พรอ้มเพย ์เป็นตน้ 

18.3 รา้นคา้สามารถเลอืกบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัยห์รือบญัชีกระแสรายวนัของรา้นคา้ทมีีอยู่กับธนาคาร หรอืบญัชีเงินฝากประเภทอืนใด อนัเนืองมาจาก

มีประกาศเพมิเติมจากธนาคารในภายหนา้ สาํหรบัผูกพรอ้มเพย ์(PromptPay) เพอืการใชบ้รกิารชาํระเงนิขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)  ได ้

18.4 บญัชเีงนิฝากทีจะถกูผกูกบับรกิารชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)  ตอ้งมสีถานะการใชบ้รกิารเป็นปกต ิโดยตอ้งเป็นบญัชเีงินฝากทีมีชอื

รา้นคา้เป็นเจา้ของบญัชเีท่านนั เวน้แต่ธนาคารจะกาํหนดเป็นอยา่งอืน 

18.5 เลขประจาํตัวผูเ้สียภาษี และ/หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล พรอ้มกับเลขลงทา้ย (Suffix) และ/หรือขอ้มูลอืนๆ ทีอาจมีการกาํหนดต่อไป (ถ้ามี) ทีรา้นคา้

สามารถกาํหนดใชเ้ป็น พรอ้มเพย ์(PromptPay) ได ้จะตอ้งเป็นหมายเลขทียงัไม่ถูกกาํหนดใชเ้ป็นพรอ้มเพย ์(PromptPay) ทีผูกกับบญัชีเงินฝากบญัชีอืน 

ไม่ว่าจะเป็นบญัชเีงนิฝากทีมีอยูก่ับธนาคาร ธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงินอืนใด เวน้แต่ไดม้กีารยกเลิกเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี และ/หรอืเลขทะเบียน

นิติบคุคล พรอ้มกบัเลขลงทา้ย (Suffix) และ/หรอืขอ้มลูอนืๆ ทีอาจมีการกาํหนดต่อไป (ถ้ามี) ดงักล่าวเป็น พรอ้มเพย ์(PromptPay) ทีผูกกับบญัชีเงินฝาก

บญัชอืีนดงักลา่ว ตามวิธีการและเงือนไขทีธนาคารกาํหนด  

18.6 เมือธนาคารไดร้บัคาํขอหรอืรายการสมคัรใชบ้รกิารชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) แลว้ ธนาคารจะส่งขอ้มูลการสมคัรใชบ้รกิารชาํระ

เงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) แต่ละรายการ ไปทาํการตรวจสอบขอ้มูลและลงทะเบียน ขอ้มลูการใชบ้ริการชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross 

Bank Bill Payment)กบัระบบคอมพิวเตอรเ์พือการลงทะเบียนบริการชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)  ของบริษัท เนชนัแนล ไอทีเอ็ม

เอ๊กซ ์จาํกัด หรือของผูใ้หบ้ริการรายอืนทีธนาคารกาํหนดต่อไป (ถ้ามี) ซงึต่อไปนเีรียกว่า “ระบบลงทะเบียน” โดยหากธนาคารพิจารณาพบว่า ขอ้มูลที

รา้นคา้ระบุในคาํขอหรอืรายการสมคัรใช ้บริการชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ไม่ถกูตอ้งอย่างชดัแจง้ ธนาคารมีสทิธิแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
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หรือพิจารณาระงบัการลงทะเบียน บรกิารชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)ได ้ตามทีธนาคารเห็นสมควรโดยธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้

ทราบ ทงันี การสมัครใช้บริการชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) จะมีผลก็ต่อเมือธนาคารไดด้าํเนินการลงทะเบียนข้อมูลในระบบ

ลงทะเบียนเรยีบรอ้ยแลว้ และธนาคารจะแจง้ผลการลงทะเบียนใหร้า้นคา้ทราบตามวิธีการทีธนาคารกาํหนด 

18.7 กรณีทีธนาคารได้รับคาํขอใชบ้ริการชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ของรา้นคา้ไว ้ก่อนวันทีระบบลงทะเบียนจะเปิดให้บริการรับ

ลงทะเบียน รา้นคา้ยอมรบัว่าธนาคารจะรวบรวมข้อมูลตามรายละเอียดการสมคัรของรา้นคา้ไว ้และส่งขอ้มูลการสมคัรใชบ้ริการชาํระเงินขา้มธนาคาร 

(Cross Bank Bill Payment)  ของรา้นคา้แต่ละรายการไปทาํการตรวจสอบขอ้มูลและลงทะเบียน เมือระบบลงทะเบียนเปิดใหบ้ริการรับลงทะเบียนแลว้

เทา่นนั โดยรา้นคา้จะทราบผลการลงทะเบียนการขอใชบ้ริการชาํระเงนิขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ตามวิธีการทีธนาคารกาํหนด 

18.8 รา้นคา้รบัรองว่า ขอ้มลู และ/หรอื รายละเอียด และ/หรอืเอกสารใดๆ ทีเกียวขอ้งในการสมัครใชบ้รกิารชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) 

นนั มีความครบถ้วนและถูกตอ้งแทจ้ริง และเป็นปัจจุบันสาํหรับการใชบ้ริการนีและเป็นขอ้มูลของรา้นคา้โดยรา้นคา้มีสิทธิและมีความสามารถตาม

กฎหมายในการขอใชบ้รกิาร และทาํธุรกรรมใด ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการขอใชบ้ริการนี รวมถึงการยอมรบัผูกพนัตามขอ้ตกลงและเงือนไขนี หากมีขอ้บกพรอ่ง

หรอืขอ้ผิดพลาดใดเกิดขึนหรือเกียวเนือง มาจากการดาํเนินการดงักลา่วขา้งตน้ตามขอ้มลูทีรา้นคา้ใหไ้วแ้ก่ธนาคาร ธนาคารไม่จาํตอ้งรบัผิดชอบต่อรา้นคา้

หรอืบุคคลอืนใดในความเสียหายทีเกิดขนึแต่อยา่งใด 

18.9 รา้นคา้รบัทราบและตกลงใหธ้นาคารมีสิทธิเปิดเผย ขอ้มลู และ/หรอืรายละเอยีดต่างๆ บางประการหรือทงัหมดของผูข้อใชบ้รกิารสาํหรบัการลงทะเบียน

เพือใชบ้รกิารชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ตามทีกฎหมายกาํหนด หรอืตามทีหน่วยราชการ ทีมอีาํนาจตามกฎหมายกาํหนดหรือ

เท่าทีธนาคารพิจารณาเห็นว่า จาํเป็นและเหมาะสม หรอืธนาคารเห็นว่าจะเป็นประโยชนแ์ก่ผูข้อใชบ้รกิาร ทังนี รา้นคา้รบัทราบและตกลงว่า ธนาคารไม่

ตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสยีหายทีเกิดขนึจากการเปิดเผยขอ้มลู และ/หรอืรายละเอียดตามเงอืนไขดงักลา่วขา้งตน้แต่อยา่งใดทงัสิน 

18.10 รา้นคา้สามารถระบหุรอืใช ้พรอ้มเพย ์(PromptPay) ทีลงทะเบียนสาํเรจ็แลว้ แทนการระบเุลขทีบญัชีเงินฝาก และ/หรอืรหสับริษัท (Product Code) ทีถูก

ผกูกบับรกิารชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)  นนั เพอืการรบัเงินสาํหรบัการชาํระค่าสินคา้และบรกิารเขา้บญัชีเงินฝากดงักลา่ว โดยใช ้

พรอ้มเพย ์(PromptPay) ทีผกูกบับญัชีเงินฝากดงักลา่ว สาํหรบัรายการชาํระเงินในประเทศไดท้นัที ภายในวงเงินต่อครงัและต่อวนัทีรา้นคา้หรือ ผูช้าํระเงิน

กาํหนด แต่ตอ้งไม่เกินจาํนวนหรือหลกัเกณฑต์ามขอ้ตกลงของธนาคาร และ/หรือใช ้พรอ้มเพย ์(PromptPay) ทีผูกกับบัญชีเงินฝากดังกล่าวในการทาํ

ธุรกรรมอนืใดทธีนาคารจะจดัใหม้ีขึนในภายหนา้  

18.11 รา้นคา้ยอมรบัว่าการทาํธุรกรรมเกียวกบับญัชีเงินฝากใด ๆ หากไดม้ีการระบุ พรอ้มเพย ์(PromptPay) ทีผูกกับบญัชีเงินฝากนนัแลว้ ย่อมมีผลเท่ากับเป็น

การระบเุลขทีบญัชเีงินฝาก และ/หรอืรหสับรษัิท (Product Code) และเป็นการทาํธรุกรรมกบับญัชีเงินฝากนนั ๆ และมผีลผกูพนัรา้นคา้ทกุประการ 

18.12 รา้นคา้สามารถแกไ้ข เปลียนแปลง ขอ้มูลและ/หรอืรายละเอียดใดๆ ตลอดจนยกเลิกการใชบ้ริการชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ได ้

โดยการติดต่อแจง้ความประสงคผ่์านช่องทางตามทีธนาคารกาํหนด และดาํเนินการตามวิธีการและเงอืนไขทีธนาคารกาํหนด ทงันกีารแกไ้ข เปลยีนแปลง 

ขอ้มูล และ/หรือรายละเอียดดังกล่าว จะมีผลก็ต่อเมือรา้นค้าดาํเนินการตามวิธีการและเงอืนไขทีธนาคารกาํหนดครบถ้วนสมบูรณ์ และธนาคารได้

ดาํเนินการแกไ้ขเปลยีนแปลงขอ้มลูในระบบการลงทะเบียนรวมถึงแจง้ผลดาํเนินการดงักลา่วใหร้า้นคา้ทราบเรยีบรอ้ยแลว้เท่านนั 

18.13 การทาํธุรกรรมประเภทต่างๆ ภายใตก้ารใชบ้ริการชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) นี ตอ้งเป็นไปตามเงือนไขทีระบภุายใตข้อ้ตกลงและ

เงอืนไขดงักลา่ว โดยรา้นคา้ตกลงยินยอมดว้ยแลว้ และจะไม่โตแ้ยง้คดัคา้น และไม่ถือว่าการกระทาํดงักล่าวทาํใหร้า้นคา้ขาดผลประโยชน ์และ/หรือไดร้บั

ความเสยีหาย และสละสิทธิทีจะเรียกรอ้งค่าขาดประโยชนแ์ละรา้นคา้รบัทราบและตกลงว่า รา้นคา้มีหนา้ทีตอ้งแจง้ขอเปลียนแปลง หรอืยกเลิกการใช้

บริการชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)  เมือรา้นคา้ไม่ใชง้าน หรือมีการเปลยีนแปลงเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี และ/หรอืเลขทะเบียนนิติ

บคุคล พรอ้มกบัเลขลงทา้ย (Suffix) และ/หรอืขอ้มลูอนืๆ ทีอาจมีการกาํหนดต่อไป (ถา้ม)ี ทไีดล้งทะเบยีนใชบ้รกิารชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill 

Payment) ดงักล่าว ตามวิธีการทีธนาคารกาํหนด  โดยธนาคารไม่มีหนา้ทีตอ้งตรวจสอบขอ้มูลดังกล่าวแต่อย่างใดทังสิน หากรา้นคา้ไม่ดาํเนินการขอ

ยกเลิกการใช ้บริการชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ตามวิธีการทีธนาคารกาํหนดและเกิดความเสียหายใดๆ ขึน รา้นคา้จะต้อง

รบัผิดชอบในความเสียหายทีเกิดขนึแตเ่พยีงฝ่ายเดยีว 

18.14 ธนาคารมีสิทธิระงับการใหบ้ริการชัวคราว หรือยกเลิกการใหบ้ริการนี ไม่ว่าทงัหมดหรือแต่บางส่วน หรือระงับหรือยกเลิกบริการหนึงบรกิารใดภายใต้

ขอ้ตกลงและเงือนไขการใชบ้ริการน ีแก่ผูข้อใชบ้รกิารเมือใดก็ได ้โดยธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบลว่งหนา้ตามสมควร เวน้แต่ในกรณีทีธนาคารมี

กรณีจาํเป็นเร่งด่วนไม่สามารถแจง้ล่วงหนา้ไดไ้ม่วา่ดว้ยเหตใุดๆ ธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบโดยเรว็เท่าทีสามารถทาํได ้ เวน้แตใ่นกรณีดงัต่อไปนี 

ธนาคารมสีทิธิระงับหรือยกเลกิการใหบ้รกิารชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ไดท้นัทเีมอืธนาคารพบเหตดุงักลา่วได ้

18.14.1 เมอืมเีหตกุารณท์ีธนาคารสงสยัหรอืเชือโดยมีเหตสุมควรว่า รา้นคา้มใิช่เจา้ของ หรอืผูม้ีสทิธิใชง้านบญัชีเงินฝากทีใชร้บัเงินจากบรกิารชาํระเงิน

ขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)  หรอืบริการชาํระเงนิขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ถกูใช้ในกิจการทีอาจเป็นการขดัต่อ

กฎหมาย หรอืความสงบเรียบรอ้ยหรอืศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรอืมลีกัษณะเป็นธุรกรรมทีอาจผิดกฎหมาย หรอืมีการใชบ้รกิารในลกัษณะ

ทผีิดปกติ เช่น มีการทาํรายการซาํๆ ในเวลาใกล้ๆ  กนัจนเป็นการรบกวนระบบการใหบ้ริการของธนาคาร เป็นตน้ หรอืเป็นการฉอ้ฉล หรอืทุจรติ 

หรอืขดัตอ่กฎหมาย  หรอืแนวโนม้ทีจะมีการกระทาํทีมิชอบโดยประการใด ๆ 



                                                           หน่วยงานราชการ/รัฐวสิาหกิจ  

ขอ้ตกลงการใชบ้ริการ Krungthai Corporate Online, KTB-EDC QR, Thai QR Code, Bill Payment และ Cross Bank Bill Payment 
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18.14.2 บญัชีเงินฝากทีใชร้บัเงินจากบริการชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ถูกระงบั หรือถูกอายดัโดยหน่วยงานทีมีอาํนาจตาม

กฎหมาย และ/หรือปิดบญัชี ไม่ว่าโดยรา้นคา้ หรอืโดยธนาคาร หรอืโดยบุคคลหรอืเหตุอืนใด หรือถูกระงบัการใชบ้ญัชีเงินฝากหรอืถูกปิดบญัชี

ตามระเบียบของธนาคาร 

18.14.3 ธนาคารตอ้งปฏบิตัิตามกฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรอืคาํสงัศาล และ/หรอืตามทกีฎหมายกาํหนด 

18.15 รา้นคา้ตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบตัิตามระเบียบ วิธีปฏบิติั ตลอดจนขอ้ตกลงและเงอืนไขทีเกียวขอ้งกับการใชบ้รกิารนี ทงัที มีอยู่ก่อนแลว้และทีจะมีขนึ

หรือมีการแก้ไขเปลียนแปลงต่อไปในอนาคต ตามทีธนาคารจะไดก้าํหนดเพิมเติม โดยธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้ริการทราบล่วงหนา้เป็นระยะเวลาอย่าง

นอ้ย  วนัโดยการแจง้ดงักล่าวธนาคารอาจใชว้ิธีประกาศไว ้ณ ทีทาํการของธนาคาร หรอืแจง้ในเว็บไซตข์องธนาคาร (www.krungthai.com)  และ/หรอื

วิธีการอนืใดตามทีธนาคารกาํหนดหรือเห็นสมควร โดยใหถื้อว่าระเบียบหรอืวิธีปฏิบตั ิตลอดจนขอ้ตกลงและเงือนไขดงักลา่วเป็นส่วนหนงึของขอ้ตกลงและ

เงอืนไขการใชบ้รกิารชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ฉบบันีดว้ย ทงัน ีขอ้ตกลงและเงือนไขการทาํธุรกรรมประเภทต่างๆ ภายใตก้ารใช้

บรกิารชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) น ีตอ้งเป็นไปตามขอ้ตกลงและเงือนไขทเีกียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักลา่วตามทีธนาคารกาํหนดดว้ย 

โดยรา้นคา้ตกลงยินยอมและจะไมโ่ตแ้ยง้คดัคา้น และไมถ่ือว่าการกระทาํดงักลา่วทาํใหร้า้นคา้ขาดผลประโยชน ์และ/หรอืไดร้บัความเสยีหาย และสละสทิธิ

ทจีะเรยีกรอ้งค่าขาดประโยชนแ์ละค่าเสียหายจากธนาคารทังสิน 

18.16 รา้นคา้ยินยอมและตกลงชาํระค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าบรกิาร และ/หรอืค่าใชจ่้ายใด ๆ ทีเกียวขอ้งกับการใชบ้ริการนี ตามท ีธนาคารกาํหนด หากมีการ

ปรบัเปลยีนคา่ธรรมเนยีม และ/หรอืคา่บรกิาร และ/หรอืค่าใชจ้า่ยใดๆ ธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 30 วนั  ณ ทีทาํการสาขา/เว็บไซต์

ของธนาคาร (www.krungthai.com) และ/หรอืวิธีการอืนใดตามทธีนาคารกาํหนดหรือเห็นสมควร ทงันี รา้นคา้ยินยอมใหธ้นาคารหกัค่าธรรมเนียม และ/

หรอืค่าบรกิาร และ/หรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ จากบญัชีเงนิฝากของรา้นคา้ทมีีอยูก่บัธนาคารไดท้นัที  

18.17 หากรา้นคา้เห็นว่าธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าบริการและ/หรือค่าใชจ่้าย ไม่ถกูตอ้ง รา้นคา้จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลักษณ์

อักษรภายใน 7 วัน นับจากวันทีธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใชจ้่าย และ/หรือค่าบริการ หากรา้นคา้ไม่แจง้ใหธ้นาคารทราบถึงความไม่

ถูกตอ้งภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว รา้นคา้ตกลงใหถ้ือว่าธนาคารไดด้าํเนินการโดยถกูตอ้งสมบูรณแ์ลว้ ซึงรา้นคา้ตกลงจะไม่โตแ้ยง้คดัคา้นหรอืเรยีกรอ้ง

ค่าเสยีหายใดๆ จากธนาคารภายหลงั 

18.18 ธนาคารไม่ตอ้งรบัผดิจากการทธีนาคารไมส่ามารถปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและเงือนไขการใชบ้รกิารนี ซงึรวมถงึการทีธนาคารไม่สามารถลงทะเบียน พรอ้มเพย ์

(PromptPay) หรือใหบ้ริการชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ได ้อนัเนืองมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น ระบบสือสารขดัข้อง กระแสไฟฟ้า

ขดัขอ้ง ปัญหาทางดา้นพลงังาน การกระทาํของบคุคลภายนอก อคัคีภยั ภยัพิบตัิตามธรรมชาติ การประทว้ง การขนส่งติดขดั การจลาจล สงคราม ไวรสั

คอมพวิเตอร ์หรือขอ้มลูทีเป็นอนัตรายต่างๆ (Harmful Data) หรอืเหตตุา่งๆ อนัอยู่นอกเหนือจากการควบคมุของธนาคาร 

18.19 รา้นคา้ตกลงและยอมรบัวา่ เอกสาร และ/หรอืหนงัสอื และ/หรือหลกัฐานใดๆ ก็ตาม ทีธนาคารจดัทาํขนึอนัเนืองมาจากการใชบ้รกิารชาํระเงินขา้มธนาคาร 

(Cross Bank Bill Payment) นนั มีความ ถกูตอ้งทกุประการโดยไม่จาํตอ้งใหร้า้นคา้ตรวจสอบหรอืลงลายมือชือก่อนแต่อยา่งใด 

18.20 ขอ้ตกลงและเงือนไขการใชบ้ริการชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ฉบบันี ใหใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และใหศ้าลไทยเป็น

ศาลทีมเีขตอาํนาจในการพิจารณาขอ้พพิาททีเกิดขนึตามขอ้ตกลงและเงอืนไขการใชบ้รกิารนี  

 

ขอ้ 19 ขอ้ตกลงการใช้บริการ Krungthai Corporate Online สาํหรับกลุ่มภาครัฐ 

Krungthai Corporate Online ซึงต่อไปนเีรียกว่า “ระบบงาน” หมายถึง บรกิารทีธนาคารอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่รา้นคา้ใหส้ามารถใชบ้รกิารของธนาคารใน

รูปแบบธุรกรรมการใหบ้รกิารการเงินทางอเิลก็ทรอนกิสต่์างๆ / รบั/ ส่งขอ้มูล ดว้ยตนเองผ่านระบบงาน ซึงประกอบดว้ยบรกิาร ไดแ้ก่ บรกิารพืนฐาน บรกิารขอ้มลูการรบั

ชาํระ บรกิารดา้นการโอนเงิน บรกิารดา้นเช็ค รวมถึงบรกิาร และ/หรือธุรกรรมการให้บรกิารการเงินทางอเิล็กทรอนิกสใ์ดๆ ทีธนาคารไดจ้ดัใหมี้ผ่านระบบงานทงัทีธนาคาร

ไดก้าํหนดไวแ้ลว้ในขณะนแีละ/หรอืทีจะมขีึนต่อไปในภายหนา้ทกุประการ โดยรา้นคา้ตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบติัตามขนัตอนและเงือนไขการใชบ้รกิารระบบงานดงันี 

19.1 ในขอ้ตกลงฉบบันี คาํว่า“บัญชีเงินฝาก” หมายถึง บญัชีเงินฝากออมทรพัย์และ/หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและ/หรือบญัชีอืนใดทีรา้นคา้มีอยู่กับ

ธนาคาร 

19.2 การใชร้หสัหนว่ยงาน (Company ID) รหสัประจาํตวัผูใ้ชง้าน (User ID) และรหสัลบัประจาํตวั (User Password) 

19.2.1 เมอืรา้นคา้ไดร้บัอนมุตัิใหใ้ชบ้รกิารแลว้ ธนาคารจะมอบชดุรหสัสาํหรบัใชบ้รกิารใหแ้ก่รา้นคา้ซึงประกอบดว้ย รหสัหน่วยงาน (Company ID) รหสั

ประจาํตวัผูใ้ชง้าน (User ID) และ รหสัลบัประจาํตวั (User Password) ใหแ้ก่รา้นคา้ ซงึรา้นคา้ตกลงจะเก็บรกัษาไวใ้นทีมนัคงปลอดภยั และถือ

เป็นความลบัเฉพาะตวัของรา้นคา้เทา่นนั 

19.2.2 ในการใชบ้ริการต่างๆ ผ่านระบบงานทุกครัง รา้นคา้จะตอ้งใส่รหัสหน่วยงาน (Company ID) รหสัประจาํตัวผูใ้ช้งาน (User ID) และรหัสลับ

ประจาํตัว (User Password) ใหถู้กตอ้ง หากผูข้อใชบ้ริการใส่รหสัหน่วยงาน (Company ID) รหสัประจาํตัวผูใ้ช้งาน (User ID) และ รหสัลับ

ประจาํตวั (User Password) ไม่ถกูตอ้งเกินกว่าจาํนวนครังทกีาํหนด ระบบงานจะระงบัการใหบ้รกิารชวัคราวโดยอตัโนมตัิ โดยรา้นคา้จะตอ้งมา

ติดต่อทีสาขาของธนาคารหรอืชอ่งทางอืนๆ ตามทธีนาคารกาํหนดดว้ยตนเอง เพอืยกเลกิการระงบัการใชบ้รกิารชัวคราว 



                                                           หน่วยงานราชการ/รัฐวสิาหกิจ  
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19.2.3 ในกรณีทีรา้นคา้ลืมรหสัหน่วยงาน (Company ID) และ/หรือรหัสประจาํตวัผูใ้ชง้าน (User ID) และ/หรือรหัสลบัประจาํตัว (User Password) 

รา้นคา้สามารถยืนเอกสารขอออกรหสัหน่วยงาน (Company ID) และ/หรอืรหสัประจาํตวัผูใ้ชง้าน (User ID) และ/หรอืรหสัลบัประจาํตวั (User 

Password) ดว้ยตนเองผ่านสาขาทีสมคัรใชบ้ริการ หรอืผ่านชอ่งทางอืนๆ ตามทีธนาคารกาํหนด 

19.2.4 รา้นคา้สามารถระงบัรหสัหน่วยงาน (Company ID) รหสัประจาํตวัผูใ้ชง้าน (User ID) และรหสัลบัประจาํตวั (User Password) โดยแจง้ธนาคาร

เป็นลายลกัษณอ์กัษรทีสาขาของธนาคาร และธนาคารจะดาํเนินการตรวจสอบและระงบัใหภ้ายหลงัจากทีธนาคารไดร้บัแจง้การระงบัจากรา้นคา้

แลว้ ทงันี การระงบัจะมีผลสมบรูณเ์มือระบบงานยืนยันการระงบั และธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทีเกิดขึนก่อนการระงบั

ดงักล่าวมีผลสมบูรณ ์หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะยกเลิกการระงบัรหสัหน่วยงาน (Company ID) รหสัประจาํตัวผูใ้ชง้าน (User ID) และรหสั

ลบัประจาํตัว (User Password) รา้นค้าจะตอ้งมาติดต่อดว้ยตนเองยืนเอกสารขอยกเลิกการระงับรหัสหน่วยงานผ่านสาขาทีสมคัรใชบ้ริการ 

ตามทธีนาคารกาํหนด 

19.2.5 การกระทาํใด ๆ ผ่านระบบงาน ทงัทีเป็นการกระทาํของรา้นคา้เอง หรือเป็นการกระทาํทีเกิดขึนโดยบุคคลอืน หากไดก้ระทาํไปโดยผ่านรหัส

หน่วยงาน (Company ID) รหสัประจาํตัวผู ้ใช้งาน (User ID) และรหัสลับประจาํตัว (User Password) และ/หรือคาํสงัคอมพิวเตอรต่์างๆ ที

เกยีวขอ้งกบับรกิารนีแลว้ ใหถื้อว่าถกูตอ้งสมบรูณ ์และมผีลผกูพนัรา้นคา้เสมือนหนึงไดก้ระทาํโดยรา้นคา้เอง โดยไมจ่าํเป็นตอ้งทาํหรอืลงลายมือ

ชือในเอกสารใดๆ เพือเป็นหลกัฐานในการนนัอีก เวน้แต่ธนาคารจะแจง้หรอืจะมีการกาํหนดไวเ้ป็นประการอืนอย่างชดัเจน และรา้นคา้ตกลงว่า

ธนาคารไม่จาํตอ้งรบัผิดใดๆ ในความเสยีหายทเีกิดขนึจากการกระทาํขา้งตน้ โดยรา้นคา้ยินยอมรบัผิดชอบในความเสยีหายทีเกิดขึนจากการ

กระทาํดงักลา่วทกุประการ 

19.2.6 ธนาคารจะรบัผิดต่อรา้นคา้ในกรณีท:ี 

19.2.6.1 ธนาคารยงัไม่ไดส้ง่มอบเครอืงมือโอนเงินใหแ้ก่รา้นคา้และเกิดรายการโอนเงินผ่านระบบงานโดยมิชอบ 

19.2.6.2 เกิดรายการโอนเงนิผ่านระบบงานโดยมชิอบ และมิใชค่วามผิดของรา้นคา้ 

19.3 การใชร้ะบบงานในแต่ละครงั หากไม่มีการทาํรายการติดต่อกันภายในระยะเวลาทีธนาคารกาํหนด เมือครบกาํหนดระยะเวลาดงักล่าวธนาคารจะยกเลิก

การตดิต่อ หากรา้นคา้ประสงคจ์ะใชบ้รกิารตอ่ไปจะตอ้งตดิต่อผ่านระบบงานเขา้มาใหม่ 

19.4  การโอนเงินโดยผ่านระบบงาน รา้นคา้ตกลงจะปฏิบัติทางบญัชีเช่นเดียวกับวิธีการปฏิบัติของธนาคารพาณิชยท์ัวไป โดยสามารถโอนเงินระหว่างบัญชี

ตามทีไดร้ะบุไว้ในใบสมัครขอใชบ้รกิาร Krungthai Corporate Online สาํหรบักลุ่มภาครฐั หรอืตามทีผูข้อใชบ้ริการแจง้การเปลยีนแปลงเป็นลายลกัษณ์

อกัษรเท่านนั 

19.5 การกาํหนดสิทธิการอนุมัติรายการบริการพืนฐาน บรกิารดา้นการโอนเงิน โดยการกาํหนดระดบัวงเงินอนุมติัรายการหรือ LOA (Line of Authorization) 

รา้นคา้สามารถกาํหนดวงเงินสูงสุดของการโอนต่อครงั / ต่อการทาํรายการ / ต่อสือขอ้มูลได้ดว้ยตนเอง และถือเป็นความรบัผิดชอบของรา้นคา้ และ

ธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทเีกิดจากความผิดพลาดในการโอนเงินของรา้นคา้ทงัสิน 

19.6 การยกเลกิรายการโอนเงนิลว่งหนา้ผ่านระบบงาน โดยใชร้หสัประจาํตวัผูใ้ชง้าน (User ID) และ รหสัลบัประจาํตวั (User Password) ใหถื้อว่าการยกเลิก

รายการโอนเงนิลว่งหนา้ดงักลา่วมผีลสมบรูณท์นัทีระบบงานยืนยนัการยกเลิกรายการ แต่หากรายการโอนเงินล่วงหนา้นันไม่สามารถยกเลกิไดเ้นืองจากอยู่

ในกระบวนการทีธนาคารไม่สามารถระงบัการจ่ายเงินได ้รา้นคา้ขอสละสทิธิในการเรยีกรอ้งใหธ้นาคารตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสยีหายใดๆ ทีเกิดขนึ 

19.7  รา้นคา้ตกลงว่า ธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดจากการทีธนาคารไมส่ามารถปฏิบตัิตามขอ้ตกลงฉบบันีได ้หรอืรา้นคา้หรือผูร้บัโอนเงิน/คู่คา้ไม่ไดร้บัเงินจากการโอน

เงินของรา้นคา้ผ่านระบบงาน อนัเนืองมาจากรา้นคา้มีเงินในบัญชีไม่เพียงพอหรือธนาคารไดแ้จง้ใหร้า้นคา้ทราบถึงความขัดขอ้งของการโอนเงินอยู่แลว้

ก่อนหรอืขณะทีทาํรายการโอนเงิน หรอืรา้นคา้ปฏิบตัิผิดเงือนไข หรอืขอ้ตกลงกบัธนาคาร หรอืเป็นเหตุสดุวิสยั เชน่ในกรณีทีมีความชาํรุดบกพร่อง เสียหาย 

ขดัขอ้ง หรอืลา่ชา้ของระบบคอมพิวเตอร ์และ/หรือระบบไฟฟา้ และ/หรอืระบบเครอืขา่ยอินเตอรเ์น็ต (Internet) และ/หรอืระบบการติดต่อสือสาร และ/หรือ

ปัญหาทางดา้นพลงังาน ภยัพบิติัทางธรรมชาติ การกระทาํของบุคคลภายนอก การกระทาํของหนว่ยงานรฐับาล ไฟไหม ้การประทว้ง การขนส่งติดขดั การ

จลาจล สงคราม ไวรสัคอมพวิเตอร ์หรอืขอ้มูลทีเป็นอันตรายตา่งๆ (Harmful Data) หรอืเหตุตา่งๆ อนัอยู่นอกเหนือจากการควบคุม ซงึเป็นอุปสรรคต่อการ

ทรีา้นคา้จะเขา้ใชบ้รกิาร หรอืต่อการทีธนาคารจะใหบ้รกิารตามขอ้ตกลงฉบบันี 

19.8 ในกรณีทีรา้นคา้ใชบ้รกิารต่างๆ ผ่านระบบงานแลว้เกิดความบกพรอ่งผิดพลาดจากการใชบ้รกิารนี ไมว่่าความบกพรอ่งผิดพลาดนนัๆ จะเกิดขนึดว้ยเหตุผล

ประการใด รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีอาํนาจแกไ้ขความบกพร่องผิดพลาดใหถ้กูตอ้งตามความเป็นจริง และยินยอมใหธ้นาคารหกัเงิน และ/หรอืโอน

เงินจากบญัชีต่างๆ รา้นคา้ใชบ้ริการทีมีอยู่กับธนาคาร เพือเป็นการแก้ไขขอ้ผิดพลาดทีเกิดขึน โดยธนาคารมิตอ้งแจ้งหรือขออนุญาตจากรา้นคา้ก่อน

ลว่งหนา้ อนงึ รา้นคา้ยินยอมใหถื้อว่าบรรดาเอกสารตา่งๆ ทีเกียวกบัการหกัเงิน โอนเงิน หรอืการดาํเนินการของธนาคารกับบญัชีทีใชก้ับระบบงาน ซงึเป็น

เอกสารทธีนาคารจดัทาํขึนเพือการแกไ้ขความบกพรอ่งผิดพลาดขา้งตน้ เป็นเอกสารทีมคีวามถกูตอ้งสมบูรณค์รบถว้นทกุประการ 

19.9 กรณีรา้นคา้พบความบกพรอ่งผิดพลาดใด ๆ จากการหกัเงนิ และ/หรอืการโอนเงินโดยผ่านระบบงาน รา้นคา้จะตอ้งแจง้รายละเอยีดขอ้มลูเกียวกบั วนัและ

เวลาทีทาํรายการ บญัชีทีเกียวขอ้งในการหกัเงิน และ/หรอื โอนเงนิ ประเภทรายการ จาํนวนเงินทีโอนเขา้หรือโอนออก ชือและสถานทีติดต่อของรา้นคา้และ

ผูแ้จง้ใหธ้นาคารทราบทนัที โดยรา้นคา้ยินยอมใหธ้นาคารดาํเนินการตรวจสอบความบกพรอ่งผิดพลาด ในการหกัเงิน และ/หรอืโอนเงินจากขอ้มลูทีไดร้บั
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จากรา้นคา้กบัรายงานของธนาคาร ตามวิธีการของธนาคารทกุประการ หากปรากฏในภายหลงัว่าความบกพรอ่งผิดพลาดดงักลา่ว เกิดจากการกระทาํของ

รา้นคา้เองและธนาคารไดด้าํเนินการไปตามขอ้มลูทีรา้นคา้แจง้แลว้ รา้นคา้ตกลงทีจะดาํเนินการเรียกรอ้งเงนิจานวนดงักล่าวจากผูร้บัโอน/คู่คา้หรอืลูกหนี 

(แลว้แต่กรณี) โดยตรง และขอสละสิทธิในการเรยีกรอ้งหรอืฟ้องรอ้งใหธ้นาคารชดใชเ้งนิทีธนาคารไดห้กัและโอนดังกล่าว รวมทังค่าเสียหายใดๆ อีกดว้ย 

นอกจากนี หากธนาคารตอ้งจา่ยเงินจาํนวนใดๆ ใหแ้ก่บคุคลอืนเนืองจากความผิดพลาดขา้งตน้แลว้ รา้นคา้ตกลงจะจ่ายเงินจาํนวนดงักลา่วพรอ้มดอกเบีย 

คืนใหแ้ก่ธนาคารเป็นการชดเชยจนครบถว้นเต็มทกุจาํนวน 

19.10 ธนาคารสงวนสิทธิทีจะแกไ้ข เปลยีนแปลงขอ้มลูทรีา้นคา้ไดร้บัจากระบบงาน เช่น ขอ้มลูเกียวกับอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ อตัราดอกเบยี หรือ

ขอ้มลูอนืใด เป็นขอ้มลูเบืองตน้ไดต้ลอดเวลา และไมมี่ผลผกูพนัธนาคาร 

19.11 กรณีทีรา้นคา้ประสงคจ์ะเปลียนแปลงรายละเอียดการใชบ้รกิารจากทีไดร้ะบไุวใ้นใบสมคัรขอใชบ้รกิาร Krungthai Corporate Online สาํหรบักลุ่มภาครฐั 

หรือเอกสารแนบทา้ยฉบับใดๆ รวมทังการยกเลิก และ/หรือระงบัการใชร้ะบบงาน รา้นคา้ตกลงแจง้กับธนาคารเป็นลายลกัษณอ์ักษรตามแบบฟอรม์ที

ธนาคารกาํหนด กรณีรา้นคา้มีการเปลยีนแปลงผูมี้อาํนาจสงัจ่าย หรือผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนจะตอ้งจดัทาํหนงัสือ มอบอาํนาจฉบบัใหม่ และ/หรอืแจง้

การเปลียนแปลงเงือนไขการสงัจ่ายใหแ้ก่ธนาคารทนัที และทุกกรณีดงักล่าวขา้งต้นจะมีผลบงัคับใชน้ับแต่ธนาคารแจง้ให้รา้นคา้ทราบเป็นลายลกัษณ์

อกัษร และธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดชอบในความเสยีหายใดๆ ทีเกิดขนึก่อนทีธนาคารแจง้การผลเปลียนแปลงดงักลา่ว 

19.12 ในกรณีทีบญัชีเงินฝากของรา้นคา้หรอืผูร้บัโอนเงิน/คู่คา้/ลกูหนีมีทงัรายการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากและโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากในคราวเดียวกนั ธนาคาร

จะดาํเนนิการโอนเงนิเขา้บัญชีเงินฝากก่อน แลว้จงึจะดาํเนนิการหกัเงินออกจากบญัชีเงินฝากดงักลา่ว 

19.13 รา้นคา้ตกลงยอมรบัว่า ธนาคารทรงไวซึ้งสิทธิทีจะแจง้หรือไม่แจง้ รายการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากและ/หรอืโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากใหร้า้นคา้หรอืผูร้บัโอน

เงิน/คู่คา้/ลกูหนีทราบ เนืองจากรา้นคา้สามารถตรวจสอบสถานะ ผลการหกัเงนิ/โอนเงิน และรายงานการหกัเงินจากบญัชี เงินฝาก และ/หรอืโอนเงินเขา้

บญัชีเงินฝากของรา้นคา้หรือผูร้บัโอนเงิน/คู่คา้/ลกูหนีไดผ้่านระบบงาน หากรา้นคา้หรอืผูร้บัโอนเงิน/คู่คา้/ลกูหนีไม่ดาํเนินการทกัทว้งรายการหกัเงินจาก

บญัชีเงินฝากและ/หรือโอนเงินเขา้บัญชีเงินฝากดังกล่าวภายใน 7 วนันบัแต่วันทีไดร้ับแจง้จากธนาคาร รา้นคา้ตกลงใหถ้ือว่าธนาคารไดด้าํเนนิการโดย

ถกูตอ้งครบถว้นทกุประการแลว้ 

19.14 เพือใหก้ารบริการบรรลุตามวัตถุประสงค์แห่งข้อตกลงนี รา้นคา้ตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบัญชีเงินฝากของรา้นคา้ทีมีอยู่กับธนาคาร เพือ

ดาํเนินการตามวิธีการแห่งขอ้ตกลงฉบบันีต่อไป และรา้นคา้จะไม่ยกเลกิเพกิถอนการใหค้วามยินยอมดังกลา่ว จนกว่าจะมีการยกเลิกขอ้ตกลงนี 

19.15 รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารติดต่อ สอบถาม ตรวจสอบ รบั และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลรายละเอียดบางประการของรา้นคา้ใหบ้รษิัทขอ้มูลเครดิต สถาบนั

การเงิน บุคคลหรอืนิติบคุคลใดๆ ก็ได ้ในกรณีทีจาํเป็นหรอืในกรณีทีธนาคารเห็นสมควรตังแตว่นัททีาํบันทึกนี และเพอืประโยชนใ์นการปอ้งกันการทุจริต

จากกลุ่มมิจฉาชีพ รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารตรวจสอบ และ/หรือสืบคน้ขอ้มูลทะเบียนประวัติราษฎร และ/หรือภาพใบหนา้ของรา้นคา้จากส่วน

ราชการทีเกียวขอ้งได ้นอกจากนี รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารเปิดเผยขอ้มลู และ/หรือจดัทาํรายการเกียวกับการทาํธุรกรรมทางการเงนิของรา้นคา้ต่อ

เจา้หนา้ที หรือหน่วยงานของรฐัได้ทุกประการ ในกรณีทีมีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ กาํหนดใหธ้นาคารตอ้งเปิดเผยขอ้มูล หรือ

ธุรกรรมการเงินของรา้นคา้หรอืลกูคา้ของรา้นคา้รายหนงึรายใดหรือหลายรายต่อเจา้หนา้ทีหรอืหน่วยงานของรฐั เมือธนาคารไดร้บัการรอ้งขอ และใหค้วาม

ยินยอมนีมีอยู่ตลอดไปแมจ้ะไดมี้การยกเลกิการใชบ้รกิารกบัธนาคาร หรอืการบอกเลกิขอ้ตกลงฉบบันีแลว้ก็ตาม 

19.16 รา้นคา้ตกลงว่า จะไม่เปิดเผย หรืออนญุาตใหพ้นกังาน ตวัแทน หรือผูแ้ทนเปิดเผยขอ้มลูใดๆ ซึงโดยสภาพหรอืธนาคารกาํหนดว่าเป็นความลบั ซงึรวมถึง 

แต่ไม่จาํกดัเฉพาะขอ้มลูทีเกียวกับขอ้ความในขอ้ตกลงนีแก่บุคคลใดๆ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรของธนาคารไม่ว่าเวลาใด เวน้แต่

การเปิดเผยขอ้มลูตามทีกฎหมายกาํหนด หรอืหน่วยราชการทีมีอาํนาจตามกฎหมาย หรือศาล ซึงรา้นคา้จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบลว่งหนา้ตามสมควร

ก่อนการเปิดเผยขอ้มูล ทงันี หากเกิดความเสียหายใดๆ เนืองจากการทีผูข้อใชบ้รกิารเปิดเผยขอ้มูลอันเป็นความลบัแก่บุคคลภายนอก โดยมิไดร้บัความ

ยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากธนาคาร รา้นคา้จะตอ้งรบัผิดชอบในความเสยีหายทีเกิดขนึแตเ่พยีงผูเ้ดียว 

19.17 รา้นคา้ตกลงยอมรบัว่าขอ้มลูตา่งๆ เกียวกบับญัชีคู่คา้ทีธนาคารไดร้บัจากรา้นคา้อาทิเช่น ประเภทการโอนเงิน วนัทีรายการมผีล วนัทรีายการหมดอาย ุผูส่้ง

คาํสงัโอนเงิน (Releaser) และ/หรอืผูย้กเลกิรายการรบัเงนิ (Unwinder) จาํนวนเงนิทรีา้นคา้จะโอนใหคู้่คา้/ผูร้บัโอนเงิน แต่ละราย เลขทีบญัชีเงินฝากของ

รา้นคา้หรอืผูร้บัโอนเงนิ/ คูค่า้/ลกูหนีแต่ละราย วิธีการรบัเงนิของผูร้บัโอนเงิน/คู่คา้ วิธีการหกัเงนิจากบญัชเีงินฝากของลกูหนี เป็นตน้ เป็นสาระสาํคญัในการ

โอนเงินเขา้บญัชีเงนิฝากของรา้นคา้หรอืผูร้บัโอนเงิน/คู่คา้ หรอืหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของลูกหนี โดยธนาคารไม่จาํเป็นตอ้งคาํนงึถึงชือบญัชีเงินฝากของ

รา้นคา้หรือผูร้บัโอนเงิน/คู่คา้/ลกูหนีแต่อย่างใด และเมือธนาคารไดด้าํเนินการใดๆ ตามขอ้มูลทีไดร้บัจากผูข้อใชบ้ริการแลว้ ใหถื้อว่าธนาคารได้ปฏิบัติ

ถกูตอ้งครบถว้นทกุประการ หากมขีอ้บกพรอ่งผิดพลาดใดๆ เกิดขึนจากการดาํเนินการตามขอ้มลูดงักล่าวแลว้ ธนาคารไมจ่าํเป็นตอ้งรบัผดิชอบแต่อยา่งใด 

19.18 รา้นคา้รบัรองว่า บรรดาเอกสาร ขอ้มลู รายละเอียดใดๆ ทีปรากฏ และ/หรอื ทีไดส้่งมาใหธ้นาคารไม่ว่าจะสง่มาในรูปแบบใด มีความครบถว้นและถูกตอ้ง

แทจ้รงิ และในกรณีทีมีความผิดพลาดในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากและ/หรือโอนเงินเขา้บัญชีเงินฝากของบุคคลซึงรา้นคา้ระบุเกิดขึน เนืองจากความ

ผิดพลาดหรอืบกพรอ่งแห่งเอกสาร และ/หรอืขอ้มูล และ/หรอืรายละเอยีดดงักลา่ว หรอืมคีวามลา่ชา้ หรือมีขอ้บกพร่องหรอืขอ้ผิดพลาดใดๆ เกิดขึนจากการ

ทธีนาคารดาํเนินการตามเอกสาร และ/หรอืขอ้มลู และ/หรอืรายละเอียดดังกลา่วไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม ธนาคารไม่จาํเป็นตอ้งรบัผิดชอบแต่อย่างใด และ

รา้นคา้ตกลงจะดาํเนินการเรียกรอ้งเงินจาํนวนดงักล่าวจากบคุคลนนัโดยตรง ทงันี รา้นคา้จะไม่เรียกรอ้งใหธ้นาคารหกัหรอืถอนเงินจากบญัชีเงินฝากของ
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บุคคลซึงรา้นคา้ระบุคืนใหแ้ก่รา้นคา้และขอสละสิทธิในการฟ้องรอ้งใหธ้นาคารชดใชเ้งินทีธนาคารไดน้าํเขา้บัญชีเงินฝากของบุคคลซึงรา้นคา้ระบุตาม

เอกสาร และ/หรือขอ้มลู และ/หรอืรายละเอียดดังกล่าว ทีธนาคารไดร้บัจากรา้นคา้ ไม่ว่าในรูปแบบใด อีกทงัรา้นคา้ขอรบัรองว่าจะไม่กระทาํการใดๆ อนัมี

ผลใหธ้นาคารตอ้งเขา้มามีสว่นรว่มในขอ้พิพาทระหว่างรา้นคา้กับบคุคลอืน และหากรา้นคา้มีขอ้ต่อสู ้และ/หรือสิทธิเรยีกรอ้งใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกนัเองกับ

บคุคลอืนเป็นอีกส่วนหนงึต่างหาก 

19.19 หากเอกสาร และ/หรือหลกัฐาน และ/หรอืรายละเอียดใดๆ ทีรา้นคา้ไดส่้งมาใหก้บัธนาคาร ไม่ว่าจะสง่มาในรูปแบบใด มีความผิดพลาดหรอืบกพรอ่ง และ

รา้นคา้มีความประสงคจ์ะขอแกไ้ขความผิดพลาดหรือบกพรอ่งดงักล่าว รา้นคา้จะตอ้งแจง้แกไ้ขความผิดพลาดหรือบกพรอ่งใหแ้ก่ธนาคารทราบลว่งหนา้

เป็นลายลกัษณอ์กัษรก่อนทีธนาคารจะนาํขอ้มลูเขา้ระบบของธนาคาร และหากรา้นคา้แจง้แกไ้ขความผิดพลาดหรอืบกพร่องใหแ้ก่ธนาคารทราบภายหลงั

จากทธีนาคารไดน้าํขอ้มลูเขา้ระบบแลว้ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแกไ้ขขอ้มูลดงักลา่วใหแ้ก่รา้นคา้ 

19.20 เอกสารหรือ หนงัสือใด ๆ ทีธนาคารส่งไปยังรา้นคา้ตามทีอยู่ และ/หรือสาํนกังานตามทีแจง้ไวก้ับธนาคารถือว่ารา้นคา้ไดท้ราบขอ้ความในเอกสารหรือ

หนงัสอืนนั ๆ แลว้ หากมกีารเปลยีนแปลงทีอยู่ เป็นหนา้ทขีองรา้นคา้ทีจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรทนัท ีมฉิะนนั รา้นคา้ยนิยอมใหถื้อ

ว่าทีอยู่เดิมเป็นทีอยู่ทถีกูตอ้งแลว้ 

19.21 รา้นคา้ยอมรบัว่าบนัทึก หลกัฐานหรือเอกสารใดๆ ก็ตาม ทีธนาคารไดจ้ดัทาํขึน อนัเนืองจากการใชบ้รกิารของรา้นคา้ผ่านระบบงานนันมีความถูกตอ้งทุก

ประการโดยไม่จาํตอ้งใหร้า้นคา้ตรวจสอบหรอืลงลายมือชือก่อนแต่อย่างใด 

19.22  รา้นคา้ยินยอมใหธ้นาคารเป็นผูน้าํส่งรายงานแทนรา้นคา้ใหแ้ก่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรอืนาํส่งรายงานใหส้าํนกังานปอ้งกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงิน (ปปง.) ตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ประกาศ ระเบียบปฏิบติั หรอืนโยบายหรอืแนวทางปฏิบติัใดๆ ทีเกียวขอ้ง ทงัทีมอียูใ่นปัจจุบนั และ/หรอืทีจะไดร้บั

การแกไ้ข เพมิเติม เปลยีนแปลง หรอืทมีกีารประกาศใชเ้พมิเติมในภายหนา้ 

19.23 หากรา้นคา้ตกลงยินยอมใหน้าํบญัชีเงินฝากของบุคคล/นิติบุคคล/หน่วยงานอืน มาใชบ้รกิาร Krungthai Corporate Online รว่มกบัรา้นคา้และเกิดการ

ทจุรติฉอ้ฉลขึน รา้นคา้ตกลงยนิยอมว่า ธนาคารไมจ่าํตอ้งรบัผิดชอบใดๆ ในความเสยีหายทเีกิดขึนจากการทจุรติฉอ้ฉลนนั 

19.24  รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารปรบัปรุง เปลียนแปลง แกไ้ขเพิมเติม ยกเลกิการใหบ้รกิารและ/หรอืขอ้กาํหนดและเงือนไขการใชบ้รกิารในใบสมคัรขอใช้

บริการ Krungthai Corporate Online สาํหรบักลุ่มภาครฐั เอกสารแนบขอ้มลูเพมิเติมบรกิารแต่ละประเภท ขอ้ตกลงการใชบ้รกิาร Krungthai Corporate 

Online คู่มือการใชง้าน Krungthai Corporate Online และ/หรือเอกสารอืนทีเกียวขอ้ง ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน และ/หรือสิทธิต่างๆ ทีธนาคารใหแ้ก่

รา้นคา้ในเวลาใดก็ได้ตามทีธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะประกาศใหร้า้นคา้ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ผ่านเว็บไซตข์องธนาคารและ/หรือ

ช่องทางอืนๆ ตามทธีนาคารกาํหนด 

19.25 รา้นคา้ตกลงยินยอมผูกพนัและตกลงปฏิบติัตามคู่มือ ระเบียบและวิธีปฏิบติัของธนาคารและเอกสารใดๆ ทีเกียวขอ้งกับการใชบ้ริการผ่านระบบงาน ซงึ

ธนาคารไดม้อบหรือส่งใหแ้ก่รา้นคา้ทงัทีมีอยู่ ณ ขณะนีและทีธนาคารจะไดเ้พิมเติมต่อไป นอกจากนี คู่มือหรือเอกสารใดๆ เกียวกับการใชบ้ริการผ่าน

ระบบงาน ทีธนาคารจะประกาศเพิมเติมต่อไปในภายหน้า ใหถื้อว่าเป็นส่วนหนึงของใบสมัครขอใชบ้ริการ Krungthai Corporate Online สาํหรบักลุ่ม

ภาครฐันดีว้ย รวมทงัรา้นคา้ยินยอมปฏบิัติตามระเบียบและวิธีปฏิบติัของธนาคาร และ/หรอืขอ้กาํหนดตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง รวมทงัจดัทาํเอกสารอืนใด

ใหแ้ก่ธนาคารตามทีธนาคารและ/หรอืทางราชการเป็นผูก้าํหนดดว้ย 

19.26  หากรา้นคา้หรอืธนาคารประสงคจ์ะยกเลกิขอใชบ้รกิารฉบบันี รา้นคา้หรอืธนาคารจะแจง้ใหอี้กฝ่ายทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั 

เมอืครบกาํหนดระยะเวลาดงักลา่วใหถื้อว่าขอ้ตกลงนีเป็นอนัสินผล 

19.27  ธุรกรรมใดทีรา้นคา้ไดท้าํรายการไวล้่วงหนา้ ก่อนทจีะขอยกเลิกบริการกับธนาคาร รา้นคา้ตกลงใหถ้ือว่ายังคงมีผลใชไ้ดผู้กพนัรา้นคา้อยู่ ตราบจนกว่า

รา้นคา้จะไดท้าํรายการยกเลกิรายการทีทาํไวล้ว่งหนา้แลว้นนั 

19.28  รา้นคา้จะไมก่ระทาํการใดๆ อนัมีผลใหธ้นาคารตอ้งเขา้รว่มในขอ้พพิาทระหว่างรา้นคา้กบับคุคลอืนใด ซงึเกียวเนอืงจากการใหบ้รกิารตามขอ้ตกลงนี 

19.29  ขอ้ตกลงและเงือนไขการใชบ้รกิารนีใหใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทยและใหศ้าลไทยเป็นศาลทีมเีขตอาํนาจในการพิจารณาขอ้พิพาททีเกิดขนึตาม

ขอ้กาํหนดและเงอืนไขในการขอใชบ้รกิารนี 

19.30  ใหถ้ือว่าขอ้ตกลงและเงอืนไขการใชบ้รกิารทงัทกีาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงฉบบันี และทธีนาคารกาํหนดไวแ้ลว้ในขณะนีและ/หรอืทีจะมขีึนตอ่ไปในภายหนา้ เป็น

สว่นหนงึของใบสมคัรขอใชบ้ริการ Krungthai Corporate Online สาํหรบักลุม่ภาครฐั และกรณีทขีอ้ความใดในใบสมคัรขอใชบ้รกิาร Krungthai Corporate 

Online สาํหรบักลุ่มภาครฐั และขอ้ตกลงและเงอืนไขดงักลา่วขา้งตน้ขดัหรอืแยง้กันเอง ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งปฏิบติัตามคาํวินิจฉัยของธนาคาร และใหถื้อ

ว่าคาํวินิจฉยัของธนาคารดงักลา่วเป็นทีสดุ โดยรา้นคา้ไม่มีสิทธิโตแ้ยง้ และ/หรอืเรยีกรอ้งค่าเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทงัสนิจากธนาคาร 

 

ประเภทของการใหบ้ริการ 

ก. บรกิารพืนฐาน ประกอบดว้ย 

ก.1  Account Information หมายถึง บรกิารเรยีกดสูถานะ ยอดเงินคงเหลือ และรายการเคลือนไหวทางบญัช ี

ก.2 Download e-Statement หมายถึง บริการดาวนโ์หลดไฟลข์อ้มูลสรุปทางบญัชีตามรูปแบบทธีนาคารกาํหนด 



                                                           หน่วยงานราชการ/รัฐวสิาหกิจ  

ขอ้ตกลงการใชบ้ริการ Krungthai Corporate Online, KTB-EDC QR, Thai QR Code, Bill Payment และ Cross Bank Bill Payment 
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ก.3  Fund Transfer to Own A/C หมายถึง บรกิารโอนเงินระหว่างบญัชีตนเอง รา้นคา้สามารถทาํรายการไดส้งูสดุไม่จาํกดัจาํนวนเงนิและจาํนวนครงัต่อวนั 

ก.   Pay Bills หมายถึง บรกิารจา่ยชาํระค่าสนิคา้และบรกิาร โดยสามารถทาํรายการไดส้งูสดุ ตามจาํนวนเงนิทสีามารถเบกิถอนสงัจ่ายไดโ้ดยไมจ่าํกดั

จาํนวนครงัต่อวนั 

ข. บรกิาร GFMIS หมายถึง บริการบริหารการเงินการคลงัของหน่วยงานราชการดว้ยวิธีอิเล็กทรอนิกส ์เพือนาํเงินรายไดแ้ผ่นดินส่งคลงัผ่านระบบงาน Krungthai 

Corporate Online 

 

ขอ้   ขอ้ตกลงเกียวกับการรับชาํระดว้ย e-wallet 

กระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส ์ซึงต่อไปนีจะเรยีกว่า “e-wallet”  ทอีอกหรอืรว่มออกโดยธนาคาร และ/หรือโดยธนาคารพาณิชยอ์ืน และ/หรือ Alipay.com Co.,Ltd. 

(ซงึต่อไปนีจะเรียกว่า “Alipay”) และ/หรือ Tenpay Payment Technology Co.,Ltd. (ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “Tenpay”) และ/หรือโดยบริษัทอืนหรือสถาบันอืนทีเป็นผู้

ใหบ้รกิาร e-wallet ซงึต่อไปนี หากไมก่ล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวม เรยีกว่า “ผูใ้หบ้รกิาร e-wallet” โดยใชเ้ครอืงมือการรบัเงิน 

20.1 รา้นคา้สามารถรบัชาํระค่าสินคา้/บริการดว้ย e-wallet จากผูช้าํระเงินทีเป็นสมาชิกของผูใ้หบ้ริการ e-wallet ผ่านเครืองรบับตัรอัตโนมัติหรืออุปกรณ์/

ช่องทางของธนาคารตามทีระบุในขอ้ตกลงและเงอืนไขฯ หรอืตามทีธนาคารกาํหนด 

20.2 รา้นคา้ตอ้งไม่รบัชาํระดว้ยบรกิาร e-wallet สาํหรบัรายการค่าสนิคา้/บรกิารทีระบไุวใ้นตาราง “สินคา้/บรกิารตอ้งหา้ม Alipay/Wechat” ตาม

เอกสารแนบทา้ยขอ้ตกลงและเงือนไขน ีซึงถือเป็นสว่นหนึงของขอ้ตกลงและเงอืนไขนี (และรายการสินคา้/บรกิารตอ้งหา้มดงักลา่วอาจแกไ้ขเปลยีนแปลง

หรือเพมิเติมไดใ้นภายหนา้ตามทีธนาคารจะไดแ้จง้ใหร้า้นคา้ทราบ) และ/หรอืจะตอ้งรบัชาํระค่าสนิคา้/บริการดว้ย e-wallet ตามรายการค่าสนิคา้/บรกิาร

ทีธนาคารกาํหนด ทงันีรา้นคา้จะรบัชาํระสนิคา้/บริการดว้ยบรกิาร e-wallet เฉพาะสินคา้/บรกิารและ/หรอืประเภทสินคา้/บรกิารทีไดแ้จง้ไวก้ับธนาคาร 

20.3 รา้นคา้ตกลงและรบัทราบว่าผูช้าํระเงินจะตอ้งมคีุณสมบติัตามทีระบุไวด้งัน ี

20.3.1 เป็นสมาชกิของผูใ้หบ้ริการ e-wallet และตอ้งปฏิบติัตามเงอืนไขทงัหมดทีผูใ้หบ้รกิาร e-wallet แตล่ะรายกาํหนด 

20.3.2 มีโทรศพัทเ์คลอืนทีและ/หรอืแท็บแล็ตและ/หรืออุปกรณอิ์เล็กทรอนิกสที์ติดตงัระบบการชาํระเงินโดย e-wallet ของผูใ้หบ้รกิาร e-wallet รายนนัๆ 

และมีสญัญาณอินเตอรเ์น็ตทีสามารถรองรบัการชาํระเงินผ่านระบบ e-wallet ของผูใ้หบ้ริการ e-wallet รายนนัๆ 

20.4 ในการรบัชาํระค่าสินค่า/บรกิารผ่านระบบของผูใ้หบ้รกิาร e-wallet แตล่ะครงั รา้นคา้จะตอ้งดาํเนนิการดงันี 

20.4.1 รา้นคา้ตรวจสอบและรบั e-wallet ซึงมีลกัษณะตามทธีนาคารไดแ้จง้ใหร้า้นคา้ทราบเป็นคราวๆโดยที e-wallet จะตอ้งยงัไม่หมดอาย ุ

20.4.2 รา้นคา้แจง้ราคาสินคา้/บรกิารใหผู้ช้าํระเงินทราบเป็นสกุลบาท (THB)  

20.4.3 รา้นคา้ส่งขอ้มูลรายการสินคา้/บรกิาร รวมทงัขอ้มลูการชาํระเงนิของรายการชาํระเงินดงักลา่วมาทธีนาคาร เพอืขออนมุติัการชาํระเงนิจากผู้

ใหบ้รกิาร e-wallet โดยวิธีใดวิธีหนงึดงัต่อไปนี 

20.4.3.1 ใหผู้ช้าํระเงนิแสดงขอ้มูลการชาํระงินและแสดงเครอืงมือการชาํระเงนิ ทีระบขุอ้มลูการชาํระเงนิตามทีธนาคารกาํหนด เพอืใหร้า้นคา้

อ่านเครอืงมือการรบัเงิน หรอื 

20.4.3.2 รา้นคา้แสดงขอ้มลูการชาํระเงินและแสดงเครืองมือการรบัเงิน ทีระบขุอ้มลูการชาํระเงินตามทธีนาคารกาํหนด เพือใหผู้ช้าํระเงินอ่าน

เครอืงมือการรบัเงิน 

20.5 รา้นคา้ตกลงยอมรบัว่า ธนาคารไม่มีหนา้ทีตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลใดๆซึงรวมถึง (แต่ไม่จาํกดัเพียง) ขอ้มลูการชาํระเงินและข้อมูลที

ไดร้บัจากเครอืงมือการรบัเงนิ ทีรา้นคา้เป็นผูใ้หข้อ้มูล/ผูช้าํระเงินเป็นผูร้ะบ ุ

20.6 วิธีการและรายละเอยีดของการโอนยอดเงนิรวมจากการรบัชาํระค่าสินคา้/บรกิารดว้ย e-wallet เป็นไปตามทีเงอืนไขและหลกัเกณฑท์ธีนาคารกาํหนด 

20.7 เมือผูช้าํระเงนิทาํรายการชาํระค่าสนิคา้/บรกิารและรา้นคา้ไดส้่งคาํสงัขอโอนยอดเงินตามเงือนไขและหลกัเกณฑท์ีธนาคารกาํหนด แลว้ธนาคารจะสรุป

ยอดการชาํระเงินและส่งขอ้มูลการรบัชาํระเงินใหก้ับผูใ้หบ้ริการ e-wallet และธนาคารจะนาํเงิน เขา้บญัชีเงินฝากทีระบุในใบสมัครฯตามเงือนไขและ

หลกัเกณฑท์ธีนาคารกาํหนด 

20.8 ในกรณีทีรา้นคา้ยินยอมใหผู้ช้าํระเงินคืนสินคา้ ยกเลกิการใชบ้รกิาร หรอืรา้นคา้ลดราคาสินคา้/บรกิารใหใ้นภายหลงัหรือ รา้นคา้ตกลงจะไม่คืนเป็นเงินสด 

เช็ค และ/หรอืตราสารหนีอืน แก่ผูช้าํระเงินแต่รา้นคา้ตกลงจะทาํหนงัสือแจง้คืนตามแบบฟอรม์ทีกาํหนดส่งใหแ้ก่ธนาคาร และยินยอมชาํระเงินจาํนวน

ดงักล่าว ซงึธนาคารไดจ้า่ยเงิน และ/หรอืนาํเงินเขา้บญัชีเงินฝากใหร้า้นคา้แลว้ หรอืยนิยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชเีงินฝากทีระบไุวใ้นใบสมคัรฯ หรอื

บญัชีอืนใดทีรา้นคา้แจง้เปลียนแปลงในภายหลงั และ/หรือบญัชีอืนใดทีรา้นคา้/เจา้ของบัญชีมีอยู่กับธนาคาร คืนใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการ e-wallet เพือใหผู้้

ใหบ้รกิาร e-wallet คืนเงินดงักลา่วใหก้ับผูช้าํระเงิน ในกรณีขา้งตน้ รา้นคา้จะตอ้งแจง้ใหผู้ช้าํระเงินดาํเนินการภายใน  วนันบัแต่วนัทีมีการทาํรายการ

ซือสนิคา้/บรกิารนนัๆ ทงันี รา้นคา้ตกลงว่าธนาคารไม่ตอ้งคืนค่าธรรมเนียมทีธนาคารเรยีกเก็บจากรา้นคา้ไวแ้ลว้แต่ประการใด 

20.9           ในกรณีทีรา้นค้าไม่ตอ้งการรบัคืนสินคา้ทีผูช้าํระเงินซือ หรือ ตกลงสงัซือแลว้ ใหเ้ขียนคาํว่า “NO REFUND” (ไม่รบัคืนสินคา้) หรือขอ้ความทีมี

ความหมายอยา่งเดียวกนั ลงในใบเสรจ็รบัเงินทกุแผ่น และติดปา้ยใหผู้ช้าํระเงินทราบชดัเจน 
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20.10 รา้นคา้ตกลงจัดเก็บขอ้มูลการชาํระเงิน และขอ้มลูการทาํรายการ ตลอดจนหลกัฐานทีเกียวขอ้งกับการจดัส่ง/บริการ ซึงรวมถึง (แต่ไม่จาํกัดเพียง) ชือ

สินคา้/บรกิาร ราคา ใบรบัประกัน หลกัฐานการรบัสินคา้/บรกิาร หลกัฐานการสง่สินคา้ ใบเสรจ็รบัเงิน ทีอยู่และรายละเอียดของผูร้บัสนิคา้/บรกิาร และ 

CCTV Record (หากมี) ทงัในรูปแบบกายภาพและอิเลก็ทรอนิกส ์ใหม้ีความปลอดภยัจากการเขา้ถึง หรอืการเปิดเผยสู่บุคคลใดๆ โดยไม่ไดร้บัอนุญาต

จากธนาคารหรอืเจา้ของขอ้มลู เป็นเวลาอย่างนอ้ย 10 ปีนบัตงัแต่วนัทีมกีารทาํรายการชาํระเงนิ รวมถงึไม่จาํหนา่ย ซอื จดัหา และเปลยีน หรอืกระทาํการ

ใดอันเป็นการเปิดเผยขอ้มูลของธนาคารหรือเจา้ของขอ้มูล และเมือไม่ไดใ้ชง้านแลว้ รา้นคา้จะตอ้งลบทาํลายขอ้มูลดงักล่าวไม่ใหส้ามารถอ่าน หรือ

นาํไปใชง้านไดอี้ก และหากมกีารละเมดิดงักลา่ว รา้นคา้จะตอ้งทาํการแจง้ธนาคารใหท้ราบในทนัท ี

20.11 ในกรณีทีธนาคาร และ/หรอืผูใ้ชบ้รกิาร e-wallet รอ้งขอ รา้นคา้มีหนา้ทีจดัสง่ขอ้มลูการชาํระเงนิ และขอ้มูลการทาํรายการ ตลอดจนหลกัฐานทีเกียวขอ้ง

กบัการจดัส่งสนิคา้/บรกิาร ตามขอ้ 20.9 ใหแ้ก่ธนาคาร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วนั ในกรณีทีรา้นคา้ไมส่ามารถจดัสง่เอกสารดงักลา่วใหธ้นาคารได้ไม่

ว่าดว้ยเหตุผลใด รา้นคา้จะตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายทีเกิดขนึกบัธนาคาร 

20.12 รา้นคา้ตกลงและรบัทราบว่า กรณีทีธนาคารปลอ่ยสภาพคล่องเงินบาทเพือสาํรองจ่ายเงินค่าสินคา้/บริการใหก้ับรา้นคา้ และ/หรอืการสรา้งภาระผูกพัน

ใดๆ ทมีีผลใหต้อ้งจ่ายเงนิตราต่างประเทศในอนาคตใหก้ับ กลุม่ Alipay หรอืกลุม่ Tenpay หรอืผูใ้หบ้รกิาร e-wallet รายอนื (หากม)ี (ซงึต่อไปนีจะเรยีกว่า 

“กลุ่ม NR”) ณ เวลาใดๆ ไม่เกินจาํนวนเงินทีธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือต่อกลุ่ม NR ซึงปัจจุบนัคิดเป็นจาํนวนเงิน 600,000,000 บาท 

(รายละเอยีดปรากฏตาม ตามหนงัสอืการปรบัปรุงหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัมาตรการป้องปรามการเก็งกาํไรค่าเงินบาท ที ธปท.ฝกง.(21) ว.834/2560 ลง

วันที 31 พฤกษาคม 2560 และทีจะไดอ้อกมาเพิมเติมในอนาคต) ธนาคารมีสิทธิระงบัการใหบ้ริการรบัชาํระเงินผ่านระบบ e-wallet ของ Alipay หรือ 

Tenpay หรือผูใ้หบ้รกิาร e-wallet รายอนื (หากม)ี แลว้แต่กรณี ไดท้นัทีโดยปราศจากความรบัผิดต่อความเสยีหายใดๆ ต่อรา้นคา้และ/หรอืบคุคลภายนอก

โดยธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบ 

20.13 รา้นคา้ตกลงปฏิบติัตามระเบียบ หลกัเกณฑ ์ขอ้กาํหนด เงอืนไขหรือวิธีปฏิบติัใดๆ ทีเกยีวขอ้งกบัการชาํระเงินผ่าน e-wallet และ/หรอื การดาํเนินการตาม

ขอ้ตกลงน ีซงึธนาคาร และ/หรอืผูใ้หบ้รกิาร e-wallet กาํหนดขนึ ทงัทีมีอยู่แลว้และทจีะไดแ้กไ้ขเพมิเติม และ/หรอื กาํหนดขนึในภายหนา้ทกุประการ 

20.14 รา้นคา้ตกลงปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเงอืนไขของ Alipay ตามเอกสารแนบทา้ยขอ้ตกลงและเงือนไขนี ซงึถือเป็นส่วนหนงึของขอ้ตกลงและเงอืนไขนีดว้ย 

โดยหากขอ้ความตามข้อตกลงและเงือนไขนี ขัดแยง้กับข้อกาํหนดฯ ดังกล่าว ให้ใชข้อ้ความตามข้อกาํหนดฯ ดังกล่าวแทน นอกจากนี หากรา้นค้า

ดาํเนินการใดๆทีไม่เป็นตามขอ้ตกลงและเงือนไขน ีหรือตามขอ้กาํหนดฯดงักลา่ว และทาํใหธ้นาคารตอ้งรบัผิดชอบชาํระค่าเสียหายใหแ้ก่ Alipay รา้นคา้

ตกลงรบัผิดชอบชาํระค่าเสียหายดงักล่าวใหแ้ก่ Alipay แทนธนาคารทกุประการ แมข้อ้ตกลงและเงือนไขนีจะกาํหนดไวเ้ป็นประการใดก็ตาม ธนาคารมี

สทิธิยกเลิกการใชบ้รกิาร e-wallet (ไม่ว่าทงัหมดหรอืบางส่วน) ของรา้นคา้ไดท้นัท ีแมไ้มมี่การผิดนดั/ผิดสญัญา โดยไมต่อ้งแจง้ใหร้า้นคา้ทราบลว่งหนา้ 
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ข้อกาํหนดและเงอืนไขของ Alipay 

1. กฎขอ้บงัคบัสาํหรับการชาํระเงนิโดยไม่ผา่นการอนุมัติ (Rules for Unauthorized Payment) 

(ก) รา้นคา้ตกลงว่า หากทาง Alipay พิจารณา (ภายใตด้ลุยพินจิของตนเองแต่เพียงผูเ้ดยีว) แลว้ว่าการใหบ้รกิาร Alipay (รวมทงั (แต่ไมจ่าํกัดเพียง) ช่องทาง

ต่างๆในการชาํระเงินของ Alipay) อยู่ภายใตค้วามเสียงของการชาํระเงินโดยไม่ผ่านการอนุมติั หรอืรายการทางธุรกรรมทีทุจริต Alipay มีสิทธิระงับหรือ

ยกเลิกการใหบ้ริการของรบัชาํระเงินของ Alipay ดงักล่าว โดยแจง้ใหท้ราบเป็นครงัคราว ซึงรวมทงั (แต่ไม่จาํกัดเพียง) มีสทิธิในการปรบัประเภทของ

วิธีการชาํระเงนิ การจาํกดัจาํนวนเงิน (ไมว่่าต่อรายการธุรกรรมหรือต่อวนั) สาํหรบัผูช้าํระเงนิทเีป็นสมาชิกของ Alipay (ซงึต่อไปนจีะเรียกว่า “ผูใ้ชบ้รกิาร”) 

ทีใชบ้รกิารเพอืทาํรายการชาํระเงินเป็นครงัคราว 

(ข) ในแต่ละเดือนปฏิทินใดๆ ถ้าจาํนวนรวมกันของการชาํระเงินโดยไม่ผ่านการอนมุติัทียนืรายการผ่านรา้นคา้เกินกว่า (1)  หยวน และ ( ) / ,  

ของมลูคา่รวมของรายการธุรกรรมทีเกยีวขอ้งดงักลา่ว 

(ค) ในกรณีทีรา้นคา้ไม่สามารถปฏิบัติตามขนัตอนการป้องกันตามที Alipay กาํหนด ภายใน  วันทาํการทีไดร้บัแจ้งจาก Alipay และ/หรือธนาคาร แลว้ 

Alipay และ/หรอืธนาคาร มสีทิธิของตนเพือระงบัหรอืยกเลิกการใหบ้รกิารตามขอ้ (ง) ขา้งลา่งนี 

(ง) ในกรณีดงัต่อไปน ีAlipay และ/หรอืธนาคาร มีสทิธิยกเลิกหรือระงบัการใหบ้รกิารของ Alipay ไดท้นัที โดยแจง้ใหร้า้นคา้ทราบเป็นหนงัสอืหรือทางอเีมล ์

1. Alipay และ/หรอืธนาคาร สงสยัว่ารา้นคา้ไม่ปฏบิติัหรือปฏิบติัผิดขอ้กาํหนดภายใตก้าํหนดนี 

2. หากเกินเหตกุารณต์ามขอ้ (ข) และ/หรอื (ค) ขา้งตน้ กบัรา้นคา้เป็นระยะเวลา  เดือนตดิต่อกัน 

3. ถา้จาํนวนรวมกนัของรายการชาํระเงินโดยไม่ผ่านการอนุมตัิทียืนรายการผ่านรา้นคา้เกินกว่า (i) ,  หยวน และ (ii) / ,  ของมลูค่า 

รวมของรายการธุรกรรมทียนืรายการผ่านรา้นคา้ เป็นระยะเวลา  เดือนติดต่อ หรอื 

4. Alipay มีเหตุสมควรสงสยัว่ารา้นคา้ไดร้บัผลกระทบจากการละเมิดขอ้ตกลงเกียวกับขอ้มูล (หมายถึง การสญูหาย ขโมย หรือเขา้ถึงโดยไม่มี

อาํนาจในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิารหรือขอ้มลูเกียวกับรายการธุรกรรมทีอยู่ในความครอบครองของรา้นคา้ (รวมทงัลกูจา้ง 

ตวัแทน ผูร้บัจา้งช่วงหรือบุคคลอืนใดทีกระทาํในนามของตน) และ Alipay เห็นว่า เหตกุารณด์งักลา่วอาจมีผลกระทบกบัความเสียงของระบบ

ของ Alipay  

2. รายการทุจริตและความเสียง (Fraud and Risk) 

(ก) ถา้ผูใ้ชบ้รกิารเรยีกรอ้งว่ารายการชาํระเงินโดยไม่ผ่านการอนุมติัหรือรายการทจุรติอืนๆ ไดย้นืรายการผ่านรา้นคา้หรอืผา่นแพลตฟอรม์ของ Alipay รา้นคา้

จะปฏบิตัติามทีกาํหนดดงัต่อไปนี 

1. รา้นคา้จะสง่มอบหลกัฐานเกียวกบัรายการธุรกรรม เช่น ชอืและราคาของสินคา้หรือบรกิาร หลกัฐานการส่งมอบสินคา้หรือบรกิาร (เช่น CCTV) 

ใบเสรจ็รบัเงิน และชือ และขอ้มูลการติดต่อผู้ใชบ้รกิาร เป็นตน้ ใหแ้ก่ Alipay และ/หรอืธนาคาร ภายใน  วนัทาํการ (หรือระยะเวลานอ้ยกว่า

ตามทีกาํหนดในขอ้ตกลงฯหรอืตามทธีนาคารกาํหนด) นบัตงัแต่วนัทีไดร้บัแจง้จาก Alipay และ/หรอืธนาคาร 

2. ถา้ Alipay และ/หรอืธนาคารไม่ไดร้บัหลกัฐานเกียวกบัรายการธุรกรรม หรือรายการชาํระเงินโดยไม่ผ่านการอนมุัติเกิดขึนจากความจงใจหรือ

ประมาทเลินเล่อของรา้นคา้ รา้นคา้จะชาํระเงนิเท่ากบัจาํนวนเงินของรายการธุรกรรมดงักล่าวใหแ้ก่ Alipay และ/หรอืธนาคาร (เพือใหธ้นาคาร

ชาํระคืนใหแ้ก่ Alipay) ทนัท ี 

3. ตามหลกัฐานเกียวกบัรายการธุรกรรมทใีหส้่งมอบ Alipay และ/หรือธนาคารมีสิทธิตามทีไดร้บัการสอบถามจากผูใ้ชบ้ริการในการกาํหนดให้

ชาํระเงินคืนผูใ้ชบ้ริการในกรณีของรายการชาํระเงินโดยไม่ผ่านการอนุมัติ ซึงรา้นคา้ตกลงชดใชแ้ละดาํเนินการใดๆ ไม่ให ้Alipay และ/หรือ

ธนาคารไดร้บัผลกระทบจากจาํนวนทีมกีารตกลงระหว่าง Alipay และธนาคาร (แตล่ะฝ่ายจะดาํเนินการอยา่งสมเหตสุมผล) เพอืชาํระคืนใหแ้ก่

ผูใ้ชบ้รกิาร ทงัน ีเพอืเป็นการขจดัขอ้สงสยั Alipay ไม่มสีทิธิหกักลบลบหนี หกัเพอืชาํระหนี หรอืหกัชาํระเงินดงักลา่วกบัเงินหรือความรบัผิดใดๆ 

ของ Alipay ตามสทิธิท ีAlipay มสิีทธิในการดาํเนินการหกัชาํระหนี 

(ข) รา้นคา้ตกลงและยินยอมให ้Alipay และ/หรอืธนาคารเขา้ไปในสถานประกอบการของรา้นคา้ในชว่งเวลาปกติในการดาํเนินธุรกิจเพือให ้Alipay และ/หรอื

ธนาคารดาํเนินการตรวจสอบความสามารถในการบริหารความเสยีงของรา้นคา้และความมปีระสทิธิภาพของรา้นคา้ (ในการปฏเิสธรายการธุรกรรมทีหา้ม

ดาํเนินการ, รายการชาํระเงินโดยไมผ่่านการอนมุตั ิหรอื ธุรกรรมทีทจุรติอนืๆ) ถา้ Alipay และ/หรอืธนาคารมีเหตุผลทนี่าเชือถือว่ามีรายการธุรกรรมทีหา้ม

ดาํเนินการ, รายการชาํระเงนิโดยไมผ่่านการอนมุติั หรอื ธุรกรรมททีุจรติอืนๆ เมือรา้นคา้ไดร้บัแจง้เป็นหนงัสือจาก Alipay และ/หรอืธนาคาร 
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3. นโยบายในการชาํระเงนิของ Alipay 

(ก) รา้นคา้จะไม่ดาํเนินการ (ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม) ในการเรยีกเก็บเงินใดๆเพิมเติมจากผูใ้ชบ้รกิารเวน้แต่จากการดาํเนินธุรกิจตามปกติของตน 

(ข) รา้นคา้จะไม่ดาํเนินการสรา้งขอ้จาํกดัใหล้กูคา้ของตนจากการใชบ้ริการของ Alipay ในการชาํระเงิน ณ จุดหรอืช่องทางการขายสินคา้/บรกิารรวมทงั (แต่

ไมจ่าํกดัเพียง) การกาํหนดจาํนวนเงินตาํสดุหรอืสงูสดุในการซือสนิคา้หรอืบรกิารจากผูใ้ชบ้รกิารทีจะใชบ้รกิารของ Alipay ในการชาํระเงนิ 

(ค) รา้นคา้ยอมรบัว่า Alipay จะไม่ใหบ้รกิารการชาํระเงินของ Alipay ในการชาํระเงนิสาํหรบัธุรกรรมตอ้งหา้มตามที Alipay กาํหนด (รวมทงัการชาํระเงินใน

สว่นทเีกียวกบัผลิตภณัฑต์อ้งหา้ม) หรอืตามกฎหมายทีเกยีวขอ้งหรอืการฝ่าฝืนนโยบายภายในของ Alipay (ตามทีไดร้บัแจง้จาก Alipay หรอืธนาคารเป็น

ครงัคราว) และรา้นคา้จะตอ้งส่งมอบขอ้มูลผลิตภณัฑข์องรา้นคา้ตามทีไดร้บัการรอ้งขอโดยมีเหตุอนัสมควรเป็นครงัคราวจาก Alipay หรือธนาคาร และ

รา้นคา้จะตอ้งไม่ขายผลิตภัณฑผ์่านแพลตฟอรม์ของ Alipay สาํหรบัผลิตภัณฑด์ังกล่าวทีมีสิงทีตอ้งหา้มขายตามกฎหมาย รวมทงั แต่ไม่จาํกัดเพียง 

สินค้า/บริการตอ้งห้ามตามรายชือทีกาํหนดในเอกสารแนบทา้ย ซึงรายชือดังกล่าวอาจมีการแก้ไข เปลียนแปลงหรือเพิมเติมเป็นครังคราว ตาม

รายละเอียดทีจะไดแ้จง้ใหร้า้นคา้ทราบ (ซงึต่อไปนีจะเรยีกว่า “ผลติภณัฑต์อ้งหา้ม”) และรา้นคา้จะตอ้งดาํเนินการเพอืไม่ใหมี้ธุรกรรมทเีกยีวกบัผลิตภัณฑ์

ตอ้งหา้มซงึใชบ้รกิารผา่นระบบของ Alipay 

(ง) รา้นคา้จะตอ้งใชบ้ริการ Alipay เฉพาะสาํหรบัผลติภณัฑซ์งึเป็นการประกอบธุรกิจหลกัของรา้นคา้ตามทไีดแ้จง้แก่ธนาคารและ/หรอื Alipay 

(จ) รา้นคา้จะเก็บรกัษารายละเอียดของการทาํธุรกรรมเป็นระยะเวลา 5 ปี นบัตงัแต่วนัทีทาํธุรกรรมสาํเรจ็ (หรือระยะเวลามากกวา่ตามทีกาํหนดในขอ้ตกลงฯ 

หรือตามทีธนาคารกาํหนด) และ Alipay หรือธนาคารมีสิทธิรอ้งขอรายละเอียดดังกล่าว และรา้นคา้จะสง่มอบขอ้มูลเกียวกับธุรกรรมใหแ้ก่ Alipay ผูร้บั

จา้งของ Alipay ผูมี้อาํนาจทีมีอาํนาจกาํกับ Alipay ซึงรวมทงั (แต่ไม่จาํกัดเพียง) ขอ้มูลเกียวกับรา้นคา้ผลิตภัณฑ ์และจาํนวนเงิน สกุลเงิน เวลาและ

คู่กรณีของธุรกรรมภายใน 3 วันทาํการ (หรอืระยะเวลานอ้ยกว่าตามทีกาํหนดในขอ้ตกลงฯ หรือตามทีธนาคารกาํหนด) นบัตงัแต่วันทีได้รบัแจ้งจาก 

Alipay และ/หรอืธนาคาร ทงันี ภายใตข้อ้จาํกดัทางกฎหมายของกฎหมายทีใชบ้งัคบัโดย Alipay อาจจะแจง้ชอืของผูร้บัจา้งของ Alipay ผูม้อีาํนาจกาํกับ 

Alipay ดงักล่าวใหแ้ก่รา้นคา้ ทงันภีายใตข้อ้จาํกัดทางกฎหมายของกฎหมายทใีชบ้งัคบัเช่นกัน 

4. การตรวจสอบข้อมูล 

เพือให้ Alipay ดําเนินการตามหน้าทีของตนและปฏิบัติตามขอ้กําหนดของกฎหมายทีใช้บังคับ รา้นค้าจะส่งมอบรายละเอียดและข้อมูล (รวมทัง

รายละเอียดและขอ้มูลของธุรกรรม) ใหแ้ก่ Alipay เป็นครงัคราว เมือไดร้บัแจง้โดยมีเหตุอันสมควรจาก Alipay และ รา้นคา้จะมอบอาํนาจให ้Alipay และ

ธนาคาร เพอืทจีะสง่มอบรายละเอยีดและขอ้มูลทีเกยีวขอ้งดงักลา่วใหแ้ก่หนว่ยงานราชการหรอืหนว่ยงานกาํกบัทีมอีาํนาจและผูใ้หบ้ริการทีเป็นบคุคลภายนอก 

เพอืการสอบสวนและตรวจสอบตามทีสมควร 

5. ขอ้กาํหนดของกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

รา้นคา้จะตอ้งปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดของกฎหมายทีเกียวขอ้งกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิและการต่อตา้นการสนบัสนนุทางการเงินแก่การ

ก่อการรา้ยและการควาํบาตร (Sanctions) (รวมเรยีกว่า “AML”) และรา้นคา้จะใหค้วามรว่มมืออย่างเต็มทีในการตรวจสอบการปฏิบตัิเป็นไปตามนโยบาย

และขอ้ปฏิบัติเกียวกับ AML ของรา้นคา้ ไม่ว่าเป็นการตรวจสอบ ณ สถานทีทาํงานหรือใหจ้ัดทาํเป็นลายลกัษณ์อักษร รวมทงั (แต่ไม่จาํกัดเพียง) การ

ตรวจสอบสาํหรบัการบรหิารจดัการของรา้นคา้ การตรวจสอบการควาํบาตร (Sanctions) และบคุคลทีเกียวขอ้งกบัการเมือง (Political Exposed Review) 

และการตรวจสอบและรายงานธุรกรรมทีนา่สงสยั 

6. ทรัพยส์ินทางปัญญา 

1. Alipay เป็นเจา้ของหรือไดร้บัอนุญาตใหใ้ชส้าํหรบัการอนุญาตตามทีเหมาะสมโดยเจา้ของทเีกียวขอ้งกับการใหบ้ริการของ Alipay และใหส้ิทธิใช้ยีหอ้

และโลโกข้อง Alipay รวมทงัสิทธิทงัหมดในทรพัยส์นิทางปัญญาทีเกียวขอ้ง ทงันี ภายใตข้อ้ตกลงระหว่างธนาคารและ Alipay และขอ้ตกลงใดๆ ระหว่าง 

Alipay กบัเจา้ของทรพัยส์นิทางปัญญา Alipay อนญุาตใหธ้นาคารใชท้รพัยส์นิทางปัญญาในการใชบ้ริการของ Alipay แพลตฟอรม์ของ Alipay และยีหอ้

และโลโกข้อง Alipay (ทตีนเองเป็นเจา้ของหรอืไดร้บัสิทธิใหใ้ช)้ แต่เพียงผูเ้ดียวตามขอ้ตกลงระหว่างธนาคารและ Alipay โดยการอนุญาตใหใ้ชท้รพัยสิ์น

ทางปัญญาดงักล่าวทีใหแ้ก่ธนาคารเป็นการอนุญาตใหใ้ชแ้บบไม่จาํกัดและไม่สามารถใหอ้นญุาตใหใ้ชส้ิทธิช่วงได ้ (เวน้แต่เป็นการใหอ้นญุาตแก่รา้นคา้ 

โดยรา้นคา้ตอ้งปฏิบติัตามขอ้นีดว้ยโดยเสมือนกับรา้นคา้เป็นธนาคาร) และแบบหา้มโอนสทิธิต่อไป และ Alipay อาจแกไ้ขหรือยกเลิกการอนุญาตไดโ้ดย

แจง้เป็นลายลกัษณอ์ักษรในช่วงระยะเวลาใดๆและธนาคารไดร้บัอนุญาตใหใ้ชย้ีหอ้และโลโก้ของ Alipay เพือวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการของ Alipay 

ภายใตข้อ้ตกลงตามสญัญาระหว่าง Alipay และธนาคาร และกรณีรา้นค้ามีสิทธิใชท้รพัยส์ินทางปัญญาดังกล่าว รา้นคา้ตกลงว่าการใชท้รพัยสิ์นทาง
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ปัญญาดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการโอนกรรมสิทธิและรา้นคา้จะใชค้วามระมดัระวงัอย่างสมเหตุสมผลในการป้องกนัทรพัยสิ์นทางปัญญาดงักล่าวจากการ

ละเมิดหรอืความเสียหาย และจะยกเลิกการใชท้รพัยส์ินทางปัญญาดังกล่าวโดยทนัทีเมือขอ้ตกลงระหว่าง Alipay และธนาคาร หรอืขอ้ตกลงฯระหว่าง

รา้นคา้และธนาคารเลิกกัน 

2. ในระหว่างระยะเวลาตามขอ้ตกลงฯ ภายใตว้ตัถุประสงคเ์ฉพาะการปฏิบติัหนา้ทีตามขอ้ตกลงฯ และภายใตข้อ้กาํหนดตามขอ้ตกลงฯ รา้นคา้อนุญาตให ้

Alipay และธนาคาร ใชแ้บบไม่จาํกัดและไม่สามารถใหอ้นุญาตใหใ้ชส้ิทธิช่วงไดแ้ละไม่มีการเรยีกเก็บค่าสิทธิสาํหรบัสือโฆษณาและ/หรือเอกสารอืนที

คลา้ยกนัซงึมีทรพัยส์นิทางปัญญาของรา้นคา้ ในกรณีจาํเป็นสาํหรบั Alipay และธนาคาร ในการปฏบิตัิหนา้ทีของตนตามสญัญาใดๆ และสามารถอา้งถึง

ชือของรา้นคา้ในประกาศสาธารณะในฐานะทีผูใ้ชบ้รกิารของ Alipay และรา้นคา้รบัรองและรบัประกันต่อ Alipay และธนาคารว่ารา้นคา้ไดร้บัอนุญาต 

การอนุญาต การอนุมตัิและใบอนุญาตทังหมดทีเกียวขอ้งกับทรพัยส์ินทางปัญญาของรา้นคา้ ซงึการใชจ้ะไม่เป็นการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาของ

บคุคลอนื 

7. ขอ้มลูส่วนตวั 

รา้นคา้ตกลงรบัผิดชอบในการดาํเนินการเพือใหไ้ดร้บัความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยและโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิาร (โดยไม่ว่าจะ

ถูกตอ้งหรือไม่ และไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม) โดยรา้นคา้ตกลงดาํเนินการโดยใชค้วามพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการดาํเนินการเพือใหข้อ้มูลส่วน

บคุคลของผูใ้ชบ้รกิารไดร้บัการป้องกันจากการใชที้ไม่ถูกตอ้งและสญูหาย หรอืการเขา้ถึงโดยไม่มอีาํนาจ การแกไ้ขหรอืการเปิดเผย และจะแจง้ใหธ้นาคารและ 

Alipay ทราบทนัที เมือมีการสญูหายหรือการเปิดเผยหรอืเขา้ถึงโดยไม่มีอาํนาจขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าว และรา้นคา้จะรกัษาขอ้มูลรายละเอียดการชาํระเงิน

เพือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีใชบ้งัคับและขอ้กาํหนดภายในของตน ทงันี คาํว่า “ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดาซึงมี

ปรากฏขอ้มลูบ่งเฉพาะ (ว่าหมายถึงบคุคลใด) หรอืสามารถรูก้ารบ่งเฉพาะไดจ้ากขอ้มลูดงักล่าวหรือจากการดาํเนินการตามขอ้ตกลง ทังนี Alipay มีสิทธิโอน

ขอ้มลูเกียวกบัธุรกรรม (รวมทงัขอ้มลูสว่นบุคคล) ใหแ้ก่บรษัิทในเครอืของ Alipay ทไีดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบตัิหนา้ทีตามขอ้ตกลง 

8. การรกัษาความลบัของขอ้มูล 

รา้นคา้ยอมรบัว่าขอ้มลูความลบัของ Alipay เป็นขอ้มูลทีมีค่าสาํหรบัเจา้ของขอ้มลู และตกลงจะเก็บรกัษาความสบัสาํหรบัขอ้มลูความลบัดงักลา่วทงัหมด

ทีไดร้บัจากธนาคารและ Alipay รา้นคา้จะไม่เปิดเผยขอ้มลูความลบัดงักลา่วใหแ้ก่บุคคลใดๆ เวน้แต่เพือการดาํเนินการตามขอ้ตกลงฯ หรือตามทีกาํหนดโดย

กฎหมายทีใชบ้งัคบัหรอืหน่วยงานทีมีอาํนาจ และภายใตข้อบเขตทีดาํเนินการไดต้ามกฎหมายทีใชบ้งัคบัรา้นคา้จะแจง้ใหธ้นาคารและ Alipay ทราบก่อนทีจะ

เปิดเผย และเมอืขอ้ตกลงฯ ระหว่างธนาคารและรา้นคา้เลิกกัน หรอืรา้นคา้ไดร้บัแจง้จากธนาคาร หรอื Alipay รา้นคา้จะสง่คืนหรอืทาํลายขอ้มลูทเีป็นความลบั

ของ Alipay ทนัท ีอย่างไรก็ดี แมจ้ะมขีอ้กาํหนดตามขา้งตน้ก็ตาม รา้นคา้มสีทิธิเก็บสาํเนา ของขอ้มูลความลบัของ Alipay ได ้เพอืการปฏิบติัตามกฎหมายทีใช้

บงัคบั หรอืเพือใชส้ทิธิตามขอ้ตกลงฯระหว่างธนาคารและรา้นคา้ ภายใตเ้งือนไขว่า การเก็บขอ้มูลความลบัดงักล่าวจะตอ้งไม่นาํไปใชเ้พือวตัถุประสงคอ์ืนแต่

อย่างใด ทงันี “ขอ้มูลความลบั” หมายความถึง ขอ้มลูทีไม่ใช่ขอ้มูลสาธารณะไม่ว่าจะอยู่ในรูปวาจา ลายลกัษณอ์ักษร หรือรูปแบบใดๆรวมทัง (แต่ไม่จาํกัด

เพียง) เนือหาและการดาํเนินการใดๆ ตามขอ้ตกลง แผนทางธุรกิจ ตารางแสดงส่วนของเจา้ของ งบประมาณ งบการเงิน ตน้ทุน ราคา และแผนการตลาด 

สญัญา และใบอนญุาต พนกังาน ลกูคา้ ผูร้บัจา้ง ผูถ้ือหุน้ หุน้ส่วน หรอืรายการนกัลงทนุ เทคโนโลย ีโนวฮ์าว ขนัตอนทางธุรกิจ ความลบัทางการคา้ และรูปแบบ

ทางธุรกิจ บนัทกึ โครงร่าง โฟลวชารต์ สูตร แบบพิมพเ์ขียว และส่วนประกอบของขอ้มูลดังกลา่ว และรหัสตน้ฉบับ (source code) รหสัแปล (object code) 

กราฟิกดีไซน ์สว่นตอ่ประสานกับผูใ้ช ้(user interfaces) และทรพัยส์ินทางปัญญาอืนๆ รวมทงั ขอ้มลูดงักลา่วของลกูคา้ ผูร้บัจา้ง หรอืบคุคลภายนอก (รวมทงั 

เทคโนโลยี สว่นตอ่กบัผูใ้ช ้(interface technology) ซเิคียวรตีิโปรโตคอล (security protocol) และ การรบัรองใดๆทีไดร้บัจาก Alipay 

9. ขา่วสารสาธารณะ 

รา้นคา้จะไม่แถลงหรอืปล่อยข่าวสู่สาธารณะเกียวกับการดาํเนินการใหบ้รกิารของ Alipay เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมจาก Alipay และ ธนาคาร หรอืเป็น

การปฏิบตัิตามกฎหมายทีใชบ้ังคบัทีมีผลกับรา้นคา้ อย่างไรก็ดี ขอ้จาํกัดดังกล่าวจะไม่หา้ม Alipay ในการแถลงข่าวทวัๆไปในธุรกิจหรือการใหบ้ริการของ 

Alipay หรือนอกเขตอาํนาจของพนืทีรา้นคา้ตงัอยู่ 

 

10. ความรับผิดชอบของร้านคา้ 

(ก) รา้นคา้ตกลงว่าขอ้มูลทังหมดทีรา้นคา้เปิดเผยใหแ้ก่ Alipay และธนาคาร เป็นขอ้มูลทีถกูตอ้ง ตรงตามความเป็นจริงและครบถ้วน และรา้นคา้จะแจง้ให ้

Alipay และธนาคารทราบทนัที หากมีการกระทาํหรอืเกิดเหตุการณใ์ดๆ ซงึอาจมผีลกระทบต่อขอ้รบัรองหรอืรบัประกันใดๆของรา้นคา้ 

(ข) (1) รา้นคา้จะใชบ้รกิารของ Alipay เพอืการดาํเนินธุรกิจของตนเอง และตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงฯ และรา้นคา้จะดาํเนินการเพอืไม่ใหม้ีรายการธุรกรรม

สาํหรบัการเติมเงนิบญัชี การโอนบญัช ีหรอืวตัถปุระสงคอื์นๆ ซงึเกียวกบัการโอนเงินทีไม่รายการธุรกรรมรองรบั และ 

(2) รา้นคา้จะใชบ้รกิารของ Alipay เพอืธุรกิจของตนเอง และจะไมใ่ชบ้รกิารของ Alipay เพอืดาํเนนิการธุรกิจหรอืไมใ่ช่เพือธุรกิจสาํหรบับุคคลอืน 
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(ค) รา้นคา้ รวมทงั โปรแกรมคอมพิวเตอร ์คู่มือพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร ์หรอืขนัตอนการใหบ้รกิารของรา้นคา้ จะใชบ้รกิารแพลตฟอรม์ของ Alipay ตาม

ขอ้กาํหนด และจะดาํเนินการใหร้ะบบของรา้นคา้ใชง้านสอดคลอ้งกับขอ้กาํหนดของโปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละขนัตอนการบรกิารโดย Alipay เกียวกับการ

ดาํเนินการสาํหรบัคาํสังและการส่งมอบสินคา้หรือบริการ ซึงอาจแกไ้ขเปลียนแปลงเป็นครงัคราว ทงัน ีAlipay จะไม่รบัผิดชอบสาํหรบัความสูญเสียหรือ

เสยีหายใดๆ เนืองมาจากขอ้ขดัขอ้งใดๆ จากระบบของรา้นคา้ 

(ง) รา้นคา้จะรบัผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดยีวกบัผูใ้ชบ้รกิารสาํหรบัการรอ้งเรยีนหรอืปฏิเสธของสินคา้หรือบรกิาร 

(จ) รา้นคา้จะดาํเนินการดว้ยค่าใชจ่้ายของตนในการดแูลใหโ้ปรแกรมและอุปกรณใ์ดๆ (รวมทงั (แต่ไม่จาํกัดเพียง) เครอืงสแกนบารโ์ค๊ด วงจรและระบบใดๆ) 

ใหอ้ยูภ่ายใตส้ภาพทีดใีชก้ารใชง้านและเชือมต่อกบัแพลตฟอรม์ของ Alipay 

(ฉ) รา้นคา้จะดาํเนินการตามขอ้กาํหนดในการรกัษาความปลอดภยัในการชาํระเงินทงัหมดตามทีไดร้บัแจง้จาก Alipay 

11. ขอ้รบัรองและรับประกันของร้านคา้ 

รา้นคา้รบัรองและรบัประกันว่า (1) รา้นคา้เป็นบรษัิทและ/หรอืนิตบิุคคลทีจดัตงัโดยถกูตอ้ง และยงัมผีลและสถานะทีดีภายใตก้ฎหมายของประเทศทีจัดตัง 

(2) รา้นคา้ไดจ้ดทะเบียนอย่างถูกตอ้งในเขตอาํนาจทีตนดาํเนินธุรกิจ (3) รา้นคา้มีใบอนุญาต การอนุญาตของหน่วยงานราชการและมีอาํนาจทางกฎหมายที

กาํหนดในการประกอบธุรกิจในเขตอาํนาจทีตนดาํเนินธุรกิจ (4) รา้นคา้มีอาํนาจและสิทธิในทางกฎหมายในการปฏิบัติตามขอ้ตกลงฯ และจะดาํเนินธุรกรรม

ตามขอ้ตกลงฯ (5) เมือรา้นคา้ลงนามในขอ้ตกลงฯ แลว้ ขอ้ตกลงฯ นนัมีผลใชบ้งัคบัตามกฎหมายและเวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอืนในขอ้ตกลงฯ รา้นคา้ไม่

จาํเป็นตอ้งไดร้บัการอนญุาตหรอืความยินยอมของบคุคลหรอืหนว่ยงานราชการใดๆ เพอืดาํเนินการใดๆตามขอ้ตกลงฯ (6) การลงนามและการดาํเนินการตาม

ข้อตกลงฯ ไม่ขัดหรือแยง้กับหนังสือจดทะเบียนจัดตังหรือข้อบังคับหรือเอกสารจัดตังอืนๆของรา้นคา้ และไม่ทาํใหร้า้นคา้ปฏิบัติผิดสัญญาใดๆหรือฝ่าฝืน

กฎหมายใดๆ (7) รา้นค้าไม่มีคดีความ การดาํเนินการพิจารณา การสืบสวน กับรา้นค้าทีอาจมีผลกระทบกับรา้นค้าหรือบริษัทในเครือ ซึงอาจมีผลต่อ

ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ทีใดๆตามขอ้ตกลงฯ และ (8) คา้สนิคา้และ/หรอืบรกิารทีจาํหน่ายโดยรา้นคา้ผ่านการใชบ้รกิาร Alipay จะตอ้ง (ก) เป็นไปตาม

กฎหมายทใีชบ้งัคบัทงัหมดและ (ข) ไม่ละเมดิสิทธิของบุคคลอนื ซงึรวมทงั (แต่ไม่จาํกดัเฉพาะ) ทรพัยส์นิทางปัญญาและกรรมสิทธิของบคุคลอืน 
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ตารางสินคา้/บริการตอ้งห้าม Alipay/Wechat 

ประเภทธุรกจิ (ภาษาอังกฤษ) ประเภทธุรกจิ (ภาษาไทย) 

Illegal political audio visual products and publications สือ สงิพมิพภ์าพและเสียงทางการเมืองทีผดิกฎหมาย 

Illegal political program channels รายการทีวกีารเมืองทีผิดกฎหมาย 

State secret documents and information เอกสารและขอ้มลูลบัของรฐั 

Pornographic and vulgar audio visual products, channels and publications สือ สงิพมิพภ์าพและเสียงทีเกียวกบัสิงลามกอนาจาร 

Pornographic and vulgar erotic services การบรกิารทางเพศ 

Gambling devices and accessories อปุกรณก์ารพนันและอปุกรณเ์สรมิ 

Lottery ลอ็ตเตอร ี

Gambling service บรกิารพนนั 

Narcotics and related accessories ยาเสพติดและอปุกรณท์ีเกียวขอ้ง 

Weapons of all types ( including daggers, firearms and accessories) , replica  

weapons, ammunitions and explosives) 

อาวธุทกุประเภท (รวมถงึมีดสนั, อาวธุปืนและอปุกรณเ์สรมิ), อาวธุจาํลอง, กระสนุปืน

และวตัถรุะเบิด) 

Military or police equipment อุปกรณท์างทหารหรือตาํรวจ 

Illegally obtained proceeds or properties as result of crime เงินทีได้รับโดยไม่ถูกต้องหรือทรัพย์สินทีผิดกฎหมายอันเนืองมาจากการเกิด

อาชญากรรม 

Poisonous or hazardous chemicals prohibited by Applicable Law and/or the laws 
of the People's Republic of China 

สารเคมีทีเป็นพิษหรือเป็นอันตรายทีต้องห้ามตามกฎหมายทีใช้บังคับและ/หรือ

กฎหมายของสาธารณรฐัประชาชนจีน 

Batons and electric batons Batons และ batons ไฟฟา้ 

Lock picking tools and accessories เครอืงมือและอปุกรณส์าํหรบัการโจรกรรม 

Anesthetic, psychotropic or prescription medicine prohibited by the People's 
Republic of China; illegal unregistered medicine 

ยาชา ยาระงับความรูส้ึกจิตเวช หรือยาตามใบสงัแพทย ์ทีตอ้งหา้มโดยสาธารณรฐั

ประชาชนจีน; ยาทีไม่ขึนทะเบียนตามกฎหมาย 

Fetal gender determination การกาํหนดเพศทารกในครรภ ์

Aphrodisiac ยาเสรมิสมรรถภาพทางเพศ 

Medical services, including medical consulting, hypnotherapy, plastic surgery      บริการทางการแพทย์รวมทังการให้คําปรึกษาด้านการแพทย์ การสะกดจิต การ

ศลัยกรรมดว้ยพลาสติก 

Hacking services or accessories บรกิารหรอือปุกรณท์เีกียวกบัการแฮ็กขอ้มลู 

Malwares มัลแวร ์

Software or services that may jeopardize the reputation and goodwill Alipay or any 
of its Affiliates or related party 

ซอฟตแ์วรห์รือบริการทีอาจเป็นอันตรายต่อชือเสียง Alipay หรือบริษัทในเครือหรือ

บคุคลทเีกียวขอ้ง  

Illegal publication of certificates issuing or carving of stamps การออกใบรบัรอง หรอืประทบัตรารบัรองทีผิดกฎหมาย  

Crowd funding การระดมทนุ 

Video chatting services บรกิารสนทนาวดิีโอ 

All religious websites, publication or accessories เวบ็ไซตท์เีกียวกบัศาสนา สอืสิงตีพิมพห์รือสงิอนืใดทีเกียวขอ้ง 

Online cemeteries and ancestor worshipping สสุานออนไลนแ์ละการบชูาบรรพบุรุษ 

Sales of personal information (e.g. identity card information) การขายขอ้มลูสว่นบคุคล (เช่น ขอ้มลูบตัรประจาํตวัประชาชน) 

Espionage equipment and accessories อปุกรณจ์ารกรรม 

Services or products that infringe on personal privacy (e.g. online activity 
monitoring) 

บรกิารหรอืผลิตภณัฑท์ีละเมิดความเป็นส่วนตวั (เช่น การสืบดกิูจกรรมออนไลน)์ 

Pyramid schemes and multi-level marketing แผนพีระมิดและการตลาดแบบหลายระดบั 

Gold investment การลงทนุทองคาํ 

Cash disbursement from credit funding sources (e.g. credit cards) การถอนเงินสดจากแหล่งเงินทุนเครดิต (เช่น การถอนเงินสดจากบัญชีบัตรเครดิต 

(Cash Advanced)) 

Counterfeit currency สกลุเงินปลอม 

Illegal sale of financial information (e.g. bank accounts, bank cards) การขายขอ้มลูทางการเงนิทผีิดกฎหมาย (เช่น บญัชีธนาคาร บตัรธนาคาร) 
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ตารางสินคา้/บริการตอ้งห้าม Alipay/Wechat 

ประเภทธุรกจิ (ภาษาอังกฤษ) ประเภทธุรกจิ (ภาษาไทย) 

Stock and securities หุน้และหลกัทรพัย ์

Mutual Funds กองทนุรวม 

Insurance products and platforms ผลิตภณัฑแ์ละแพลตฟอรม์ประกนัภยั 

Financial products and services ผลิตภณัฑแ์ละบรกิารทางการเงนิ 

Rebate or cashback services การคืนเงนิ หรือบรกิารคืนเงนิ 

Software or products related to trading of financial products and information ซอฟตแ์วรห์รอืผลิตภณัฑท์ีเกียวขอ้งกบัการซือขายผลิตภณัฑ ์การเงิน 

Single- purpose prepaid cards ( including gift cards and other stored value 

cards) 

บตัรเตมิเงนิ (รวมทงับตัรของขวญัและบตัรเติมเงนิอืน ๆ ) 

Illegal or un-registered fund-raising activities กิจกรรมระดมทนุทผีดิกฎหมายหรอืไม่จดทะเบียน 

Foreign exchange services บรกิารแลกเปลียนเงนิตราตา่งประเทศ 

Peer to peer (P2P) lending services การกูยื้มแบบ peer to peer (P2P) 

Payment by instalments service การชาํระแบบผอ่นชาํระ 

Trading in invoices issued within the Peoples’ Republic of China การซือขายใบกาํกบัสินคา้ทีออกในสาธารณรฐัประชาชนจีน 

Trading or sale of virtual currencies (e.g. Bitcoin, Litecoin) การซือขายหรอืขายสกลุเงนิเสมือนจรงิ (เช่น Bitcoin,Litecoin) 

Satellites and antennas ดาวเทียมและเสาอากาศ 

Archaeological and cultural relics โบราณวตัถแุละทเีกียวกบัวฒันธรรม 

Trading or distribution of currency (both RMB and foreign currencies) การซือขายหรอืการกระจายของสกลุเงิน (ทงั RMB และเงนิตราตา่งปประเทศ) 

Counterfeit or replica food products สินคา้ลอกเลยีนแบบหรอือาหารปลอม 

Online sale of tobaccos and cigarettes ขายบหุรแีละยาสบูออนไลน ์

Fireworks and firecrackers ดอกไมไ้ฟและพล ุ

Crude oil นาํมนัดิบ 

Human organs อวยัวะมนษุย ์

Surrogacy services บรกิารการตงัครรภแ์ทน 

Services to facilitate plagiarism and examination fraud บรกิารทีเออืตอ่การคดัลอกผลงาน และการโกงการสอบ 

Protected species สตัวท์ไีดร้บัการคุม้ครอง 

Smuggled goods สินคา้ลกัลอบนาํเขา้ 

Sales of distribution of event tickets without license (e.g. Olympic Games or 

World Expo tickets) 

การขายแจกจ่ายตวังานโดยไม่มีใบอนญุาต (เช่น งานแข่งขันกีฬาโอลิมปิก หรอืตวั World 

Expo) 

Seeds เมลด็พนัธุพื์ช 

Real estates อสงัหารมิทรพัย ์

Charitable Organizations องคก์รการกศุล 

Auction sites and services บรกิารการประมลู 

Pawn services บรกิารจาํนาํ 

Lucky draw ชิงโชค 

Sale of animals, plants or products with contagious and hazardous diseases การขายสตัว ์พชื หรอืสิงทีมโีรคติดตอ่และเป็นอนัตราย 

Sale of animals, plants or products originating from areas declared with an 

epidemic outbreak of contagious diseases 

การขายสตัว ์พชื หรอืผลิตภณัฑท์มีาจากพนืทีทมีีการแพรร่ะบาดของโรคระบาด 

Services or products facilitating unlawful public gathering บรกิารหรอืผลิตภณัฑท์ีเออืตอ่การชมุชนในทีสาธารณะทีไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

 

 
 


