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ข้อตกลงการใช้บริการ Krungthai Corporate Online, KTB-EDC QR, Thai QR Code, Bill Payment และ Cross Bank Bill Payment
ร้านค้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงือนไขการสมัครเป็ นร้านค้าสมาชิกธนาคารในการใช้บริการ Krungthai Corporate Online , KTB-EDC QR, Thai
QR Code, Bill Payment และ Cross Bank Bill Payment ดังต่อไปนี
ข้อ 1 คํานิยาม
ให้คาํ หรือถ้อยคําต่อไปนีมีความหมายดังนี
1.1 “บริษัทบัตร” หมายถึง VISA WORLDWIDE PTE. LIMITED และ/หรือ MASTERCARD WORLDWIDE และ/หรือ CHINA UNIONPAY CO.,LTD. รวมทัง
บริษัท หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ องค์กร หรือ นิติบคุ คลอืนใด ไม่ว่าจะจัดตังขึนภายในหรือภายนอกประเทศไทย ซึงเข้าร่วมระบบธุรกิจบัตร
(ซึง
ต่อไปนีจะเรียกว่า “บริการทางการเงิน”) กับ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย (ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “ธนาคาร”) ในขณะทีทําข้อตกลงฉบับนี และ/หรือทีจะเข้าร่วม
ธุรกิจบัตรกับธนาคารต่อไปในภายหน้า
1.2 “บริษทั ทีออกบัตร” หมายถึง ธนาคาร บริษัท หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ องค์กร สถาบันการเงิน และ/หรือนิตบิ คุ คลอืนใด ทีออกบัตร (ตามทีได้นิยาม
1.3

1.4
1.5

1.6

1.7
1.8
1.9
1.10

ไว้ในข้อ . ) และ/หรือบัตรร่วม (ตามทีได้นิยามไว้ในข้อ . ) ซึงสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของบริษัทบัตร
“ร้านค้า” หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอืนใดในประเทศไทย และ/หรือเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารใน
ประเทศไทย ซึงได้ยืนใบสมัครร้านค้าสมาชิก ธนาคารและได้รบั การอนุมัติให้เป็ นร้านค้า สมาชิกธนาคารภายใต้ขอ้ กําหนดและเงือนไขของข้อตกลงฉบับนี
และ/หรือเงือนไขอืนใดตามทีธนาคารกําหนด
“สมาชิกบัตร” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คลซึงสมัครและได้รบั อนุมตั ิให้เป็ นสมาชิกบัตร ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงือนไขของธนาคาร และบริษัททีออก
บัตร
“บัตร” หมายถึง บัตรเครดิต/บัตรเดบิต วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด หรือบัตรอืนใดทุก ประเภท ซึงออกโดยบริษัท /หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิ จทีออกบัตร
โดยปรากฏชือเครืองหมายบริการ หรือโลโก้ ของบริษัท/หน่วยงานราชการหรือรัฐวิ สาหกิ จ ทีออกบัตร ชือของสมาชิก บนบัตร และบัตรพร้อมทีจะใช้ได้โ ดย
สมาชิกบัตรลงลายมือชือบนส่วนทีกําหนดไว้ในบัตร ซึงบัตรจะต้องไม่ถกู ใช้โดยบุคคลอืนใดนอกจากสมาชิกบัตรทีระบุบนบัตรนันเท่านัน
“บัตรร่วม” หมายถึง บัตรอืนๆ นอกจากบัตรมาตรฐานปกติของธนาคาร ซึงออกโดยบริษัททีออกบัตร หรือบริษัทบัตร และไม่ปรากฏเครืองหมายบริการ หรือ

โลโก้ ของบริษัททีออกบัตร ในกรณี ทีร้านค้าได้สมัครเข้าร่ว มรับบัตรร่วม และธนาคารยอมรับการสมัคร บัตรตามข้อ . จะรวมถึงบัตรร่วมดังกล่าวด้ว ย
และการรับบัตรร่วม ให้นาํ สัญญาพิเศษทีกําหนดโดยธนาคาร หรือบริษัทบัตรมาใช้บงั คับ
“สินค้า” หมายถึง สินค้า บริการ และ/หรือสิทธิ ใดๆ ทีร้านค้าขายหรือให้บริการแก่สมาชิกบัตร
“ทํารายการขาย” หมายถึง วิธี การขายหรือ การให้บริการตามทีธนาคารและ/หรือบริษัท บัตรกํา หนด โดยร้า นค้า จะต้อ งนํา ส่ง สิ นค้า ให้แก่ สมาชิ ก บัต ร
เพือแลกเปลียนกับการรับชําระด้วยบัตรจากสมาชิกบัตร โดยปราศจากการรับค่าตอบแทนโดยตรงจากสมาชิกบัตร
“ค่าธรรมเนียมของร้านค้า” หมายถึง อัตราค่าธรรมเนียมทีร้านค้าตกลงชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการทางการเงินให้แก่ธนาคาร
“บัญชี เงินฝาก” หมายถึง บัญชีเงินฝากที ร้า นค้าระบุไว้ในใบสมัครร้านค้าสมาชิกธนาคาร ในส่วนของ “การยินยอมให้ถ อน หรือโอนเงิน หรือหัก บัญชี
เงินฝาก”

ข้อ 2 ร้านค้า
2.1 ร้านค้าตกลงจะแจ้งสถานทีบริการซึงขายสินค้าโดยใช้บตั ร (ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “สถานทีรับบัตร”) แก่ธนาคาร ล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยได้รบั
ความยินยอมการอนุมัติเป็ นร้านค้าสมาชิกธนาคาร จากธนาคาร และหากมีการให้บริการพิเศษใดๆ แก่บคุ คลทัวไป เช่น ส่วนลด ของกํานัล สิทธิประโยชน์
เหนือกว่าปกติ เป็ นต้น ร้านค้าตกลงจะให้บริการพิเศษนันๆ แก่สมาชิกบัตรเช่นกัน
2.2 ร้านค้าจะแสดงเครืองหมาย หรือสัญลักษณ์การเป็ นร้านค้า สมาชิกธนาคาร ตามรูปแบบทีธนาคารกําหนด ณ สถานทีรับบัตรทุก แห่งในบริเวณทีเหมาะสม
ภายในหรือภายนอกสถานทีรับบัตรดังกล่าว เพือให้สมาชิกบัตรสามารถพบเห็นเครืองหมายหรือสัญลักษณ์ดงั กล่าวได้โดยง่ายและชัดเจนตลอดระยะเวลาที
ข้อตกลงฉบับนีมีผลบังคับใช้ หรือจนกว่าธนาคารจะแจ้งยกเลิกการใช้เครืองหมายหรือสัญลักษณ์ดงั กล่าว และจะต้องส่งมอบคืนเครืองหมายหรือสัญลักษณ์
ดังกล่าวให้แก่ธนาคาร ในวันทีข้อตกลงนีสินผลบังคับใช้
2.3 ในกรณีทีร้านค้าสินสภาพการเป็ นร้านค้าสมาชิกธนาคารไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม และ/หรือในกรณีทีร้านค้าย้ายสถานทีรับบัตรหรือเปลียนแปลงชือสถานที
รับบัตร หรือเลิกกิจการ รวมถึงเปลียนประเภทธุรกิจไปจากเดิมทีมีการแจ้งไว้ในใบสมัครร้านค้าสมาชิกธนาคาร ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันที และ
ธนาคารมีสิทธิแจ้งให้บริษัทบัตรหรือบริษัททีออกบัตรทราบทุกประการ อนึง หากร้านค้าย้ายสถานทีรับบัตร หรือเปลียนแปลงชือสถานทีรับบัตร หรือเลิก
กิจการ รวมถึงเปลียนประเภทธุรกิจไปจากเดิมทีมีการแจ้งไว้ในใบสมัครร้านค้าสมาชิกธนาคาร โดยมิได้รบั ความเห็นชอบจากธนาคารก่อน ธนาคารขอสงวน
สิทธิในการระงับการให้บริการกับร้านค้า จนกว่าจะมีการแก้ไขให้ถกู ต้อง
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2.4 ร้านค้าตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อ ตกลงและเงือนไขการสมัครเป็ นร้านค้าสมาชิกธนาคาร คู่มือร้านค้าสมาชิกธนาคาร และ/หรือเอกสารแนะนําวิธีปฏิบตั ิใน
การใช้บริการประเภทต่างๆ ทีธนาคาร มอบให้ไว้ทกุ ประการ ซึงไม่จาํ กัดเพียง
(1) การใช้ และ/หรือความสมบูรณ์ของบัตร
(2) การใช้สอการชํ
ื
าระเงิน ได้แก่ เครืองรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) ใบสังซือ (PURCHASING ORDER) เป็ นต้น
(3) ข้อปฏิบตั ิในการทํารายการขาย การจัดทําหลักฐานบันทึกรายการขาย/หลักฐานการใช้บตั ร เช่น ใบสังซือ (PURCHASING ORDER) ใบเสร็จรับเงิ น
หลักฐานบันทึกรายการขาย (SALES SLIP) เป็ นต้น ตลอดจนการตรวจสอบความสมบูรณ์ของหลักฐานบันทึกรายการขาย/หลักฐานการใช้บตั ร
(4) การขออนุมตั วิ งเงินบัตร
(5) การคืนเงินแก่สมาชิกบัตรในกรณีสมาชิกบัตรคืนสินค้า ยกเลิกการใช้บริการ หรือร้านค้าลดราคาสินค้าในภายหลัง
(6) การคืนเงินแก่ ธนาคารในกรณี ทีไม่สามารถเรีย กเก็บเงินจากหลักฐานบันทึกทางรายการขาย/หลักฐานการใช้บตั รได้รับรหัสอนุมัติว งเงินจากบริษัท
ทีออกบัตรได้
(7) การคิดดอกเบียจากจํานวนเงินทีร้านค้า จะต้องชําระให้แก่ธนาคารในกรณีการชําระเงินคืนล่าช้า
2.5 ร้านค้ารับทราบถึงข้อสงวนสิทธิ ของธนาคารในการปรับปรุ ง ข้อกําหนดและเงือนไขในการใช้บริการทางการเงิน ข้อตกลงและเงือนไขการสมัครเป็ นร้า นค้า
สมาชิกธนาคาร คู่มอื ร้านค้าสมาชิกธนาคาร และ/หรือเอกสารแนะนําวิธีปฏิบตั ใิ นการใช้บริการประเภทต่างๆ ทีธนาคารมอบให้ ไม่ว่าข้อใดข้อหนึงหรือหลาย
ข้อตามความเหมาะสม โดยธนาคารจะมีหนังสือบอกกล่าวแก่รา้ นค้าล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่ า วัน ก่อนทีข้อกําหนดและเงือนไขนันๆ จะมีผลผูกพันตามที
ธนาคารระบุ ซึงร้า นค้าตกลงและยอมรับว่า บรรดาคู่มือ และ/หรือเอกสารดังกล่าวทังทีมีอยู่แล้วในขณะนี หรือทีจะมีต่อไปในภายหน้านัน เป็ นส่วนหนึงของ
ข้อตกลงฉบับนีด้วย
2.6 ร้านค้าตกลงจะจัดส่งหลักฐาน หรือเอกสารใดๆ ซึงธนาคารอาจเรียกให้ส่งเพิมเติมเพือวัตถุประสงค์ในการอนุมตั ิให้เป็ นร้านค้าสมาชิกธนาคาร และรับทราบดี
ถึงข้อสงวนสิทธิของธนาคารทีจะไม่คืนใบสมัครร้านค้า สมาชิกธนาคารและเอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่รา้ นค้าในทุกกรณี ไม่ว่าร้านค้าจะได้รบั อนุมตั ิ
ให้เป็ นร้านค้า สมาชิกธนาคารหรือ ไม่ก็ตาม โดยร้า นค้าตกลงและยอมรับว่ าการพิจ ารณาและอนุมตั ิให้เป็ นร้านค้าสมาชิกธนาคารขึนอยู่กับดุลยพินิจโดย
เด็ดขาดของธนาคารแต่เพียงฝ่ ายเดียว โดยไม่ตอ้ งชีแจงเหตุผลแต่ประการใด
2.7 ร้านค้าตกลงจัดส่งหรือให้ขอ้ มูลเกียวกับการใช้บตั รและ/หรือบริการทางการเงินแก่ธนาคารทันทีเมือธนาคารร้องขอ
2.8 ร้านค้ารับทราบและยอมรับ ข้อ ตกลงทีเกียวกับบริการทางการเงิ นระหว่างบริษัททีออกบัตรและสมาชิกบัตร และในกรณี ทีธนาคารร้องขอให้รา้ นค้าติ ดตัง
อุปกรณ์ใดๆ ทีเกียวกับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้บตั ร และ/หรือบริการทางการเงิน ร้านค้ายินดีให้ความร่วมมือและดําเนินการให้โดยไม่มีเงื อนไขและจะไม่
เรียกร้องค่าตอบแทน และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทังสิน เว้นแต่จะมีการตกลงเป็ นอย่างอืน
2.9 ร้านค้าตกลงโดยปราศจากเงือนไขและการคัดค้านใดๆ ในกรณีทีธนาคาร และ/หรือผูท้ ีธนาคารกําหนด มีความประสงค์จะตีพิมพ์ชือและสถานทีรับบัตรของ
ร้านค้าบนสือ สิงพิมพ์ หรือสืออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เพือส่งเสริมการใช้บตั รและ/หรือบริการทางการเงิน โดยไม่จาํ ต้องได้รบั ความยินยอมจากร้านค้าก่อน
2.10 ร้านค้าจะทํารายการขาย สรุปการทํารายการขาย ใช้ปา้ ย และ/หรือสือการชําระเงิน และ/หรือสรุ ปรายการอืนใดตามรูปแบบและวิธีการทีธนาคาร หรือบริษัท
บัตรกําหนด และร้านค้าจะไม่อนุญาตให้บคุ คลทีสามทํา หรือใช้สิงต่างๆ ดังกล่าวเพือวัตถุประสงค์อืนนอกจากวัตถุประสงค์ตามข้อตกลงฉบับนี
2.11 ร้านค้าจะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของบัตร เช่น
(1) รูปแบบและลักษณะของบัตร หมายเลขบัตร บัตรยังไม่หมดอายุ และบัตรนันไม่ถกู อายัด แจ้งหาย ยกเลิก หรือระงับการใช้
( ) หมายเลข ตัวแรกของบัตรประเภทบัตรเครดิต / VISA / MASTERCARD หรือบัตรเครดิตอืนใดทีออกโดยบริษัททีออกบัตรทีเป็ นตัวนูนจะต้องตรงกับ
หมายเลขของบริษัทที ออกบัตร ทัง ตัวทีพิมพ์เป็ นเนื อเดียวกัน กับ บัตร ประเภทบัตรเครดิตซึงอยู่เหนือหรือใต้หมายเลข ตัวแรกของบัตรทีเป็ น
ตัวนูนนัน
(3) ตัวอักษรหรือตัวเลขบนด้านหน้าและด้านหลังของบัตรประเภทบัตร VISA ELECTRON หรือบัตรเดบิตอืนใด ทีออกโดยบริษัททีออกบัตร จะมีลกั ษณะ
เรียบไม่มีการปั มตัวนูน บนด้า นหน้าบัตรจะมีหมายเลขบัตรทีขึนต้นด้วยเลข “4” และปรากฏตัวเลขเป็ นจํานวน หลัก แบ่งเป็น กลุม่ ๆ ละ หลัก
หรือบัตรประเภทบัตรเดบิตของบริษัททีออกบัตรบางแห่งจะปรากฏเฉพาะตัวเลขกลุ่มทีหนึงและกลุม่ ทีสีเท่านัน และพิมพ์ขอ้ ความว่า “ELETRONIC
USE ONLY” ซึงร้านค้าจะต้องทํารายการชําระค่าสินค้าผ่านเครืองรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) เท่านัน
( ) ตามเงือนไขอืนๆ ทีธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบเป็ นคราวๆ ไป
2.12 ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบโดยทันที ในกรณีทมีี เหตุการณ์หรือพบบัตรทีมีลกั ษณะหนึงลักษณะใดดังต่อไปนี
( ) เมือเครืองรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) เกิดขัดข้อง
( ) ข้อความบนเครืองรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) แจ้งให้ ”ติดต่อธนาคาร” หรือ “ยึดบัตร”
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(3) หมายเลขบัตรไม่ถกู ต้อง หมายเลขบัตรทีถูก แจ้งอายัด แจ้งหาย ถูกเพิกถอน หรือระงับการใช้โดยธนาคาร และ/หรือบริษัทบัตร และ/หรือบริษัททีออก
บัตร หรือไม่มีลายมือชือสมาชิก บัตร ปรากฏอยู่ดา้ นหลังของบัตร หรือมีเหตุอันควรน่า สงสัยว่าสมาชิกบัตร และ/หรือบุคคลอื นใดมีพฤติก รรมทุจริต
หรือมีผใู้ ช้บตั รโดยทุจริต
( ) ตัวบัตรปรากฏให้เห็นร่องรอยการแก้ไข หรือเปลียนตัวเลข หรือลายมือชือสมาชิกบัตร หรือข้อความใดๆ บนบัตร
( ) เมือตรวจสอบลายมือชือบนใบบันทึกรายการขายเปรียบเทียบกับลายมือชือหลังบัตรแล้ว พบว่าไม่ตรงกัน
( ) ตามเงือนไขอืนๆ ทีธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบเป็ นคราวๆ ไป
ข้อ 3 ค่าธรรมเนียมและการจ่ายเงินของร้านค้า
3.1 ร้านค้าตกลงชําระค่าธรรมเนียม (DISCOUNT RATE) การใช้บริการทางการเงิน จากยอดเงินรวมตามหลักฐานการทํารายการขายหรือบริการ/หลักฐานการใช้
บัตร และ/หรือค่าบริการทีธนาคารเรียกเก็บจากสมาชิกบัตรและ/หรือจากบริษัท ทีออกบัตร ให้แก่ธนาคาร จนกว่าธนาคารจะแจ้งเปลียนแปลง ทังนี อัตรา
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิมตามอัตราทีกฎหมายกําหนด รวมทังค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก (หากมี)
3.2 ธนาคารจะจ่ายเงินสุทธิหลังจากหักค่าธรรมเนียมและค่าภาษีมูลค่าเพิมดังทีระบุในข้อ 3.1 แล้ว ให้แก่รา้ นค้า โดยร้านค้าตกลงยอมรับความเสียงหรือความ
ล่าช้าทีเกิดขึนหรืออาจเกิ ดขึนในการรับเงินสุทธิดังกล่าว ด้วยเหตุปัจจัยภายนอก เช่น ระบบการโอนเงินเข้าบัญชีระหว่า งธนาคาร หรือต่างธนาคาร (ระบบ
MEDIA CLEARING) หรือด้วยเหตุอืนใดทีมิใช่ เหตุปัจจัยจากธนาคารเองทังสิน และร้านค้าตกลงยินยอมจะไม่เรียกร้องให้ธ นาคารต้อ งรับผิ ดชอบความ
เสียหายใดๆ อันเนืองมาจากกรณีดงั กล่าว ทังนี ร้านค้าตกลงรับชําระค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก (หากมี) ด้วย
3.3 ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเงือนไขอัตราค่าธรรมเนียมในการรับบัตรทุกประเภท ตามทีระบุไว้ในใบสมัครร้านค้าสมาชิกธนาคาร โดยธนาคาร
จะแจ้งให้รา้ นค้าทราบล่วงหน้าถึงการเปลียนแปลงดังกล่าว
3.4 ในกรณีทีร้านค้าแจ้งการเปลียนแปลงบัญชีเงินฝากไม่ว่าเมือใด และด้วยเหตุประการใดก็ตามร้านค้าตกลงให้ขอ้ กําหนดและเงือนไขต่างๆ ตามข้อตกลงฉบับนี
มีผลใช้บงั คับสําหรับบัญชีเงินฝากทีได้เปลียนแปลงนันด้วยทุกประการ
3.5 ร้านค้าตกลงรับผิดชอบต่อธนาคารเกียวกับเงินค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีร้านค้าอาจมีหรืออาจค้างชําระอยู่กบั ธนาคาร และ/หรือเงินค่าสินค้า
คืนให้แก่ธนาคาร ในกรณีทีสมาชิกบัตรปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือในกรณีธนาคารมีความจําเป็ นตามข้อ ตกลงฉบับนีทีจะต้องคืนเงินค่าสินค้าให้แก่สมาชิก บัตร
และ/หรือเพือชดใช้คา่ เสียหายใดๆ ทีเกิดขึนกับธนาคาร อันเนืองมาจากการทีร้านค้าปฏิบตั ิผิดข้อกําหนดและเงือนไขของข้อตกลงฉบับนี คูม่ ือร้านค้าสมาชิก
ธนาคาร และ/หรือเอกสารแนะนําวิธีปฏิบตั ิในการใช้บริการประเภทต่างๆ ทีธนาคารมอบให้ โดยร้านค้ายินยอมให้ธนาคารมีสิทธิระงับการเบิกถอนเงิน โอน
เงิน หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝาก และ/หรือบัญชีเงินฝากอืนใดทีร้านค้ามีอยู่กับธนาคาร เพือชําระหนีหรือค่าเสียหายใดๆ อันเนืองมาจากการถูกปฏิเสธ
รายการใช้จา่ ยของสมาชิก บัตรให้แก่ธนาคาร รวมถึงยินยอมให้มีการหักกลบหนีระหว่า งธนาคารกับร้านค้าตามคําสังของธนาคารได้ โดยไม่ตอ้ งขอความ
ยินยอมจากร้านค้าอีก
3.6 ร้านค้ายินยอมให้ธนาคารสามารถดําเนินการระงับและ/หรือยกเลิกการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนได้ทนั ทีเมือใดก็ได้ โดยไม่ตอ้ งขอ
ความยินยอมจากร้า นค้า และไม่จาํ ต้องแจ้งให้รา้ นค้าทราบล่ว งหน้า หรือทําการหักเงิ นในบัญชี เงินฝากเพือชดใช้ค่าเสีย หายใดๆ ทีเกิดขึนกับธนาคาร
อันเนืองมาจากการทีร้านค้าปฏิบตั ิผิดข้อกําหนดและเงื อนไขของข้อ ตกลงฉบับนี คู่มือร้านค้าสมาชิกธนาคาร และ/หรือเอกสารแนะนําวิธีปฏิบตั ิในการใช้
บริการประเภทต่างๆ ทีธนาคารมอบให้ รวมถึงในกรณีทีเชือได้ว่า ร้านค้าหรือพนักงาน ลูกจ้าง บุคลากร และ/หรือตัวแทนของร้านค้ามีพฤติกรรมส่อเจตนา
กระทําทุจริต หรือมีเจตนาละเมิดข้อกําหนดและเงือนไขของข้อตกลงฉบับนี คู่มือร้านค้าสมาชิกธนาคาร และ/หรือเอกสารแนะนําวิธีปฏิบัติในการใช้บริก าร
ประเภทต่างๆ ทีธนาคารมอบให้
3.7 ร้านค้าตกลงทีจะดํา รงเงินในบัญชีเงิ นฝาก โดยคงเหลือเงินไว้ไม่น้อยกว่า เดือน นับจากวันทีข้อตกลงฉบับนีสินสุดลง และ/หรือมีการบอกเลิกข้อ ตกลง
ฉบับนีไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม เพือให้ธนาคารรอผลการเรียกเก็บหลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/หลักฐานการใช้บตั รทียังเรียกเก็บไม่ได้ทงหมดก่
ั
อน
3.8 ร้านค้าตกลงคงเงินในบัญชีเงินฝากไว้เพือให้ธนาคารดําเนินการตามทีระบุในข้อ 3.5 , 3.6 , 3.7, 15. และ/หรือเงือนไขอืนใดทีให้สิทธิแก่ธนาคารในการระงับ
การเบิกถอนเงิน โอนเงิน หรือหักเงินในบัญชีเงินฝาก และ/หรือบัญชีเงินฝากอืนใดทีร้านค้ามีอยู่กับธนาคาร เพือชําระหนีหรือค่าเสียหายใดๆ ทีร้านค้าจะต้อง
รับผิดต่อธนาคารตามข้อตกลงฉบับนี
3.9 ในการหัก ภาษีเงิ นได้ ณ ทีจ่าย สําหรับค่าธรรมเนีย มการใช้บริการระบบการชํา ระเงิน ตามข้อ ตกลงนี ร้า นค้าตกลงยิ นยอมและมอบอํา นาจให้ธนาคาร
ซึงรวมถึงบุคลากรทีเกียวข้องของธนาคาร (ต่อไปนีเรียกว่า “ผู้รับมอบอํานาจ”) เป็ นผูม้ ีอาํ นาจดําเนินการเกียวกับการหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ่าย สําหรับ
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการระบบการชํา ระเงินทีร้านค้า ต้องจ่ายให้แก่ธ นาคารในอัต ราตามทีกฎหมายกําหนดแทนร้านค้า โดยร้านค้าถือเสมือนหนึ งว่ า
ใบสมัครร้านค้าสมาชิกธนาคาร และข้อตกลงและเงือนไขการสมัค รเป็ นร้านค้าสมาชิก ธนาคารฉบับนี เป็ นหนังสือมอบอํานาจ และในการนีให้ผูร้ บั มอบ
อํานาจมีอาํ นาจดําเนินการต่อไปนีแทนร้านค้าได้และร้านค้าตกลงชําระค่าอากรแสตมป์

บาท เพือประกอบการมอบอํานาจนีด้วย
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(1)
(2)
(3)
(4)

ออกและลงลายมือชือในหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่าย
ยืนรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่าย ดังกล่าวต่อกรมสรรพากร
นําส่งภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่าย ดังกล่าวต่อกรมสรรพากร
ส่งหรือรับเอกสารใดๆ ชีแจงหรือให้ถอ้ ยคํา หรือให้การยอมรับหรือปฏิเสธความรับผิดใดๆต่อกรมสรรพากรหรือพนักงานเจ้าหน้าทีหรือหน่วยงานที
เกียวข้อง อันเกียวกับการหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่าย หรือการกระทําภายในขอบเขตแห่งการมอบอํานาจนี

(5) รับรอง แก้ไขเพิมเติม เปลียนแปลง หรือตัดทอนข้อความในหนังสือหรือเอกสารต่างๆ ทีเกียวกับการดําเนินการตามข้อ ( )-( ) ข้างต้น
(6) มีอาํ นาจแต่งตังผูร้ บั มอบอํานาจช่วงคนใดคนหนึงหรือหลายคนเพือดําเนินการทังหลายข้างต้นได้
3.10 การคืนสินค้า ยกเลิก การบริการ การลดราคาสินค้า หรือกรณีอืนใดอันมีผลทํา ให้ธ นาคารต้องหัก เงินจากบัญชี รา้ นค้าเพือคืน เงินให้แก่สมาชิ กบัต ร
ย่อมไม่เป็ นผลให้ธนาคารต้องคืนค่าธรรมเนียมทีได้เรียกเก็บแล้วแต่อย่างใด โดยร้านค้าจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่ธนาคารเอง
3.11 ร้านค้าเป็ นผูม้ ีหน้าทีออกใบเสร็จรับเงิน แสดงรายละเอียดการรับชําระเงินให้แก่ สมาชิกบัตร

ข้อ การเปลียนแปลงของข้อมูลของร้านค้า
4.1 ในกรณีทีร้านค้ามีการเปลียนแปลงข้อมูลจดทะเบียนซึงปรากฏในใบสมัครร้านค้าสมาชิกธนาคาร ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง ชือทางการค้า ตัวแทน สถาน
ทีตัง หมายเลขโทรศัพท์ สถานทีรับบัตร และหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารร้านค้าตกลงแจ้งการเปลียนแปลงดังกล่าวแก่ธนาคารเป็ นหนังสือ พร้อมด้วยการ
ประทับตราจดทะเบียน และเอกสารทีมีการเปลียนแปลงตามกฎหมาย และการขออนุมตั ิจากธนาคาร
4.2 ในกรณีทีร้า นค้ามีการเปลียนแปลงข้อมูลอื นใดก็ ตาม ทีเปลียนแปลงไปจากเดิม ตามทีปรากฏในใบสมัครร้า นค้าสมาชิก ธนาคาร ร้านค้าตกลงแจ้งการ
เปลียนแปลงดังกล่าวแก่ธนาคารเป็ นหนังสือ พร้อมด้วยการประทับตราจดทะเบีย น และเอกสารทีมีการเปลียนแปลงตามกฎหมาย และการขออนุมตั ิจาก
ธนาคาร
4.3 ในกรณีทีร้า นค้ามีการเปลียนแปลงอํานาจให้ผูถ้ ื อหุน้ รายใดดํา เนินกิจการแทนผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนซึงลงลายมือชือตามทีปรากฏในใบสมัครร้า นค้า
สมาชิกธนาคาร ร้านค้าตกลงแจ้งการเปลียนแปลงดังกล่าวแก่ธนาคารเป็ นหนังสือ พร้อมด้วยการประทับตราจดทะเบีย น และเอกสารทีมีการเปลียนแปลง
ตามกฎหมาย และการขออนุมตั ิจากธนาคาร
4.4 ในกรณีทีร้านค้าขยายสาขาเพิม โดยมีผเู้ ป็ นเจ้าของหรือผูม้ อี าํ นาจกระทําการแทนซึงลงลายมือชือตามทีปรากฏในใบสมัครร้านค้าสมาชิกธนาคาร ร้านค้าตก
ลงแจ้งการเปลียนแปลงดังกล่าวแก่ธนาคารเป็ นหนังสือ พร้อมด้วยการประทับตราจดทะเบียน และเอกสารทีมีการเปลียนแปลงตามกฎหมาย และการขอ
อนุมตั จิ ากธนาคาร
4.5 ในกรณี ที ร้า นค้า สินสภาพการเป็ นร้า นค้า สมาชิ กธนาคาร ไม่ว่ าด้วยสาเหตุใ ดก็ ตาม และ/หรือ ร้า นค้า ย้า ยสถานทีทําการหรือ เปลี ยนแปลงชือสถาน
ประกอบการ หรือเลิกกิจการ ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันที และธนาคารมีสทิ ธิแจ้งให้บริษัทบัตรหรือบริษัททีออกบัตรทราบทุกประการ
4.6 ในกรณีทีร้านค้าแจ้งการเปลียนแปลงใดๆ ไม่ว่าเมือใด และด้วยเหตุประการใดก็ตามทีได้เปลียนแปลง ร้านค้าตกลงให้ความในข้อตกลงฉบับนีมีผลใช้บงั คับ
ต่อไปทุกประการ
4.7 ในกรณีทีการส่งหนังสือบอกกล่าว เอกสารอืนใด และ/หรือเงินจากธนาคารไปไม่ถึงร้านค้าหรือถึงล่าช้า เนืองจากร้านค้าละเลยการแจ้งการเปลียนแปลงข้อมูล
จดทะเบียนเหล่านัน ให้ถือว่าหนังสือบอกกล่าว เอกสารอืนใด และ/หรือเงินดังกล่าวถึงร้านค้าในเวลาซึงควรจะมาถึงตามปกติ ถ้ามีการทําหนังสือบอกกล่าว
โดยถูกต้องเหมาะสม
ข้อ การโอนสิทธิ หน้าที และความรับผิดตามข้อตกลง
5.1 ร้านค้าตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้าที และความรับผิดตามข้อตกลงฉบับนีไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนแก่ บุคคลอื นใด เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอม เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากธนาคารก่อน และถึงแม้รา้ นค้า จะได้รบั ความยินยอมจากธนาคารแล้ว ก็ตาม ร้า นค้ายังคงต้องรับผิดร่ว มกับผู้รบั โอนต่อธนาคารอย่า ง
ลูกหนีร่วมในความสูญหายหรือเสียหายของธนาคาร ซึงเกิดขึนจากหรือทีเกียวเนืองกับข้อตกลงฉบับนี
5.2 ธนาคารอาจโอนสิทธิ หน้าที และความรับผิดตามข้อตกลงนี ไม่ว่า ทังหมดหรือบางส่ว นแก่ บุคคลอืนใดได้ และร้านค้าตกลงให้ความยินยอมแก่การโอน
ดังกล่าวเป็นการล่วงหน้า
5.3 ธนาคารอาจรับมอบความรับผิดชอบในธุรกิจของตนซึงเกียวกับข้อ ตกลงนีแก่บุคคลทีสาม ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน โดยปราศจากความยินยอมใดๆ ของ
ร้านค้า
ข้อ วิธีการทํารายการขาย
6.1 ร้านค้าจะขายสินค้า โดยทํารายการขายแก่สมาชิก บัตร ซึงแสดงบัตร ณ สถานทีรับบัตรตามข้อตกลงฉบับนี ตามกระบวนการทีสมควรและเหมาะสมทาง
การค้า
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6.2 ร้านค้าจะไม่จ่ายเงินสดให้แก่สมาชิกบัตร และจะต้องไม่รบั บัตรแทนการชําระหนีซึงไม่ได้เกิดจากการซือสินค้าจากร้านค้า หากมีการตรวจสอบพบ ธนาคาร
ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกข้อตกลงฉบับนี โดยไม่จาํ ต้องได้รบั ความยินยอมจากร้านค้า
6.3 ร้านค้าจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการใช้บตั รจากสมาชิกบัตรเป็ นอันขาด
6.4 ร้านค้าจะต้องทํารายการขายสินค้าให้แก่สมาชิกบัตร (หนึง) ราย ต่อ (หนึง) รายการ ภายในวงเงินเท่านัน
6.5 เมือร้า นค้า ขายสิน ค้า โดยทํา รายการขายแก่ สมาชิก บัตรทีแสดงบัตร ร้านค้าจะใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบความน่า เชื อถือของบัตรที แสดงวัน
หมดอายุ และความไม่สมบูรณ์ของบัตรเพือทีจะรับรองความสมบูรณ์ของบัตรทีแสดง ร้านค้าจะทํารายการขายตามแบบซึงกําหนดโดยธนาคาร หมายเลข
และชือของร้านค้า, สถานทีตังการขาย, ชือผูข้ าย, หมายเลขบัตร, ชือสมาชิกบัต ร, วันหมดอายุของบัตร, ประเภทรูปแบบของรายการ ซึงถูกกําหนดโดย
สมาชิกบัตร วันและจํานวนเงินของการขาย และชือ ประเภทและจํานวนของสิน ค้าหรือบริการ ร้านค้าจะต้อ งให้สมาชิกบัตรเข้า รหัสหรือลงลายมือชือและ
จะต้องรับรองด้วยความระมัดระวังสมควรว่า รหัสเข้าถูกต้องหรือลายมือชือทีแสดงบนบัตรได้ปรากฏลงในรายการขายและรับรองด้วยว่า หมายเลขและชือ
ของสมาชิกบัตรตามบัตรได้ปรากฏในรายการขาย รวมทังรับรองว่าบุคคลทีแสดงบัตรเป็ นบุคคลคนเดียวกับบุคคลซึงมีชอบนบั
ื
ตร ร้านค้าจะส่งสําเนาบันทึก
รายการขายหรือเอกสารซึงมีลกั ษณะเนือหาอย่างเดียวกันแก่สมาชิกบัตร ร้านค้าอาจจะไม่ให้สมาชิกบัตรเขียนสิงอืนใดลงบนรายการขายนอกเหนือไปจากสิง
ทีธนาคารกําหนด
6.6 จํานวนเงินทีแสดงในรายการขายนัน จะเป็ นจํานวนเงินในการขาย ซึงรวมภาษีและค่ าธรรมเนียมขนส่ง ดังนัน การจ่ายเงินสดล่วงหน้า หรือจํานวนเงินซึง

6.7

6.8
6.9
6.10
6.11

6.12

6.13

เกิดขึนในบัญชีขายครังก่อนอาจจะไม่ถูกรวมในจํานวนเงิ นของรายการขาย ร้านค้าจะไม่แบ่งรายการขายในธุรกรรมเดียวเป็ น รายการหรือมากกว่า นัน
โดยการเปลียนวันทีขายหรือการแบ่งจํานวนเงินทีขาย ฯลฯ และร้านค้าจะไม่แก้จาํ นวนเงินทีขายในรายการขาย
ในกรณีทีร้านค้ายินยอมให้สมาชิกบัตรคืนสินค้า ยกเลิกการใช้บริการ หรือลดราคาสินค้าให้แก่สมาชิกบัตรในภายหลัง ร้านค้าตกลงทําหนังสือแจ้งการคืนเงิน
ตามแบบทีธนาคารกําหนด และส่งมอบให้แก่ธนาคารโดยตกลงชําระเงินตามจํานวนทีธนาคารได้จ่ายและ/หรือนําฝากเข้าบัญชีเงินฝากคืนให้แก่ธนาคาร หรือ
ยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าว คืนเข้าบัญชีบตั รของสมาชิกบัตรได้ โดยไม่ตอ้ งขอความยินยอมจากร้านค้าแต่ประการใด ทังนี ร้านค้า
ตกลงว่า จะไม่มีการคืนเป็ นเงินสดให้แก่ สมาชิกบัตร อนึง การทําหนังสือแจ้งคืนสินค้า ยกเลิก การใช้บริก ารหรือลดราคาสินค้า ของร้านค้า ไม่เป็ น เหตุให้
ธนาคารต้องคืนค่าธรรมเนียมทีระบุไว้ในข้อ . แห่งข้อตกลงฉบับนีให้แก่รา้ นค้าแต่ประการใด ในกรณีทีร้านค้าไม่ตอ้ งการรับคืนสินค้า ยกเลิกการใช้บริการ
ทีสมาชิกบัตรซือ หรือตกลงสังซือแล้วให้ระบุคาํ ว่า “NO REFUND” (ไม่คืนเงิน) หรือข้อความทีมีความหมายอย่างเดียวกันลงในหลักฐานบันทึกรายการขาย
เหนือช่อง “CARDHOLDER’S SIGNATURE” และในใบเสร็จรับเงินให้เห็นชัดเจน
ร้านค้าตกลงและรับทราบว่า ร้านค้าจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบโดยตรงเกียวกับสินค้า รวมทังการรับคืน การเปลียนสินค้า การยกเลิกการใช้บริการ หรือการลดราคา
สินค้าในภายหลัง และ/หรือการกระทําอืนใดทีเกียวข้องกับการจําหน่ายสินค้าแก่สมาชิกบัตร
ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม หากธนาคารได้กาํ หนดบริการทางการเงินไว้หรือได้แจ้งเป็ นหนังสือต่ างหาก ร้านค้าจะต้องขายสินค้า/บริการ ตามบริการทางการเงิน
ตามทีได้กาํ หนดดังกล่าว
หากธนาคารไม่ได้ให้อาํ นาจไว้เป็ นอย่างอืน ร้านค้าจะต้องทําสรุปการขายและรายการขายตามแบบทีธนาคารกําหนด ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบโดยสินเชิงใน
การจัดเก็บและจัดการรายการขายและไม่สามารถส่งมอบแก่บุคคลทีสามได้
ร้านค้าซึงติดตังบริการสือการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเครืองรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) จะต้องใช้เครืองรับบัตรอัตโนมัติ (EDC)ในบริการทางการเงินตาม
เอกสารสัญญาการใช้เครืองรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) ทุกครัง และหากเครืองรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) ไม่สามารถใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ (ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํ กัด
เฉพาะอุบตั ิเหตุหรือการล้มเหลวทางเทคนิค) หรือธนาคารกําหนดข้อจํากัดในการใช้เครืองรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) ดังกล่าวโดยเฉพาะ ร้านค้าจะติดต่ อกับ
ธนาคารโดยทางโทรศัพท์เพือขอความเห็นชอบในการทําธุรกรรมด้วยบริการทางการเงินทุกครัง
การใช้บริการสือการชําระเงินประเภทเครืองรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) หากสมาชิกบัตรต้องการซือสินค้าเกินกว่าวงเงินทีกําหนดไว้ขา้ งต้นภายในวันเดีย วกัน
ร้านค้าต้องขออนุมตั ิว งเงินจากธนาคารและ/หรือบริษั ททีออกบัตรก่ อนด้วยเช่นกัน และหากมีการซือสินค้าหลายครัง ร้านค้าต้องรวบรวมรายการทังหมด
บันทึกลงใน SALES SLIP เพียงฉบับเดียวเพือให้ได้รหัสอนุมตั ิวงเงินเพียงครังเดียว อนึง ถ้ามีการเปลียนแปลงวงเงินดังกล่าวข้างต้นเมือใด ธนาคารจะแจ้งให้
ร้านค้าทราบเป็ นคราวๆไป
ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารปฏิเสธการชําระเงินให้กบั ร้านค้า อันเนืองจาก
(1) การกระทําและ/หรือละเว้นการกระทําทีเป็ นการละเมิดข้อกําหนดและเงือนไขแห่งข้อตกลงฉบับนี คูม่ ือร้านค้าสมาชิกธนาคาร และ/หรือเอกสารแนะนําวิธี
ปฏิบตั ิในการใช้บริการแต่ละประเภท ไม่วา่ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของร้านค้า พนักงาน ลูกจ้าง บุคลากร และ/หรือตัวแทนของร้านค้า จนเป็ นเหตุ
ให้ธนาคารได้รบั หรืออาจได้รบั ความเสียหาย
(2) การกระทําใดๆ ทีไม่ชอบด้วยกฎหมายของร้านค้า หรือเจตนากระทําทุจริตต่อธนาคาร
(3) การทีสมาชิกบัตร และ/หรือบุคคลอืนใดได้เรียกร้องหรือฟ้องร้องเอากับธนาคาร อันเนืองมาจากการจําหน่ายสินค้า และ/หรือการดําเนินธุรกรรมอืนใด
ตามข้อตกลงนีกับร้านค้า
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(4) การทีร้านค้าไม่สามารถนําส่งหลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/สําเนาหลักฐานการใช้บตั รฉบับร้านค้า (MERCHANT COPY) รวมถึงเอกสารยืนยัน
การขายอืน (ทีควรจะมี) ให้กบั ธนาคาร จนป็ นเหตุให้ธนาคารได้รบั ความเสียหาย
ข้อ หลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/สําเนาหลักฐานการใช้บัตร
7.1 ร้า นค้า จะต้อ งตรวจสอบการทํา รายการขายหรื อ บริ ก าร เช่ น หลัก ฐานการใช้บัต ร (SALES SLIP) โดยใช้เ ครื องรับ บัต รอัต โนมัติ (EDC) ใบสังซื อ
(PURCHASING ORDER) เป็ นต้น ให้มขี อ้ ความถูกต้องและลักษณะครบถ้วน ดังนี
(1) ชือและหมายเลขบัตรของสมาชิก
(2) เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน หรือเลขทีหนังสือเดินทางและประเทศทีออกหนังสือเดินทางฉบับนัน (ในกรณีทีเห็นสมควร)
(3) วันทีซือสินค้า รายละเอียดของสินค้า จํานวนเงิน ค่าภาษี และรายการอืนๆ (ถ้ามี)
(4) วันเริมอายุบตั ร (ถ้ามี) และวันทีบัตรหมดอายุ
(5) ชือ/ทีอยู่ เลขทีบัญชีของร้านค้า และรายละเอียดอืนๆ ตามแบบพิมพ์ SALES SLIP
(6) เปรียบเทียบลายมือชือสมาชิกบัตรใน SALES SLIP กับลายมือชือในบัตรด้วยความรอบคอบว่าเป็ นลายมือชือของบุคคลคนเดียวกัน และส่งมอบ SALES
SLIP ฉบับสมาชิกบัตรพร้อมทังคืนบัตรให้สมาชิกบัตร
7.2 ร้านค้ารับทราบว่าจะต้องจัดเก็บรักษาหลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/สําเนาหลักฐานการใช้บตั รฉบับร้านค้า (MERCHANT COPY) ไว้เป็ นเวลาไม่นอ้ ย
กว่าระยะเวลาที บริษัท บัต รกํา หนด (โดย VISA WORLDWIDE PTE. LIMITED และ/หรือ MASTERCARD WORLDWIDE และ/หรือ CHINA UNIONPAY
CO.,LTD. กําหนดไว้ เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า เดือน) ทังนี นับแต่วนั โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก อย่างไรก็ดี หากมีการเปลียนแปลง หรือเพิมเติมระยะเวลาในการ
จัดเก็บ หรือบริษัทบัตรรายใหม่ ร้านค้ายินดีปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีได้เปลียนแปลงหรือเพิมเติมดังกล่าวทุกประการ โดยให้ถือว่าตามหลักเกณฑ์
และเงือนไขทีได้เปลียนแปลงหรือเพิมเติมนันเป็ นส่วนหนึงของข้อตกลงฉบับนีด้วย
7.3 ร้านค้าจะต้องใช้ความระมัดระวังรับผิดชอบในการเก็บรักษาหลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/สําเนาหลัก ฐานการใช้บัตรฉบับร้านค้า (MERCHANT
COPY) ไว้ในทีปลอดภัย เพือป้องกันการนําข้อมูลในหลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/สําเนาหลักฐานการใช้บตั รไปกระทําการทุจริต
7.4 ภายในระยะเวลาทีระบุในข้อ . ทีร้านค้าเก็บหลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/สําเนาหลักฐานการใช้บตั รไว้ ในกรณีทีธนาคารร้องขอหลักฐานบันทึก
รายการขายหรือบริการ/สําเนาหลักฐานการใช้บตั รจากร้านค้า ร้านค้าต้องส่งมอบหลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/สําเนาหลักฐานการใช้บตั รให้ธนาคาร

ภายใน วัน นับจากวันทีธนาคารร้องขอ ไม่ว่าโดยวิธีการใดก็ตาม หากร้านค้าไม่สามารถส่งมอบหลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/สําเนาหลักฐานการ
ใช้บตั รให้แก่ธนาคารตามทีธนาคารร้องขอ อันเป็ นเหตุให้บริษัททีออกบัตรปฏิเสธการจ่ายเงินหรือทําให้ธนาคารเรียกเก็บเงินจากสมาชิกบัตรไม่ได้ ร้านค้าตกลง
ยิ นยอมคืน เงิน ให้แก่ ธนาคารตามจํา นวนเท่ากับยอดเงิ นที ปรากฏอยู่ใ นหลัก ฐานบันทึก รายการขายหรือ บริก าร/สําเนาหลัก ฐานการใช้บัตรทีธนาคารขอ
ตรวจสอบนันทันที และ/หรือร้านค้ายินยอมให้ธนาคารผูร้ บั ฝากเงินมีสิทธิ ระงับการเบิกถอนเงิน โอนเงิน หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝาก และ/หรือบัญชีเงิน ฝาก
อืนใดทีร้านค้ามีอยูก่ บั ธนาคาร เพือชําระหนีหรือค่าเสียหายทังปวงให้แก่ธนาคาร
7.5 ร้านค้ารับทราบว่า หลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/สําเนาหลักฐานการใช้บตั ร เป็ นสมบัติของธนาคาร ร้านค้าไม่สามารถปฏิเสธทีจะส่งมอบหลัก ฐาน
บันทึกรายการขายหรือบริการ/สําเนาหลักฐานการใช้บัตรให้กับธนาคารเมือธนาคารร้องขอ หากร้านค้าปฏิเสธทีจะส่งมอบหลักฐานบันทึก รายการขายหรือ
บริการ/สํา เนาหลัก ฐานการใช้บตั รให้ก ับธนาคาร หรือมีพฤติก รรมทีแสดงว่า ร้านค้าพยายามบ่ายเบียงทีจะส่งมอบหลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริก าร/
สําเนาหลักฐานการใช้บัตรให้กับธนาคาร ธนาคารมีสิทธิทจะระงั
ี
บการโอนเงิน หรือระงับการจ่ายเงินให้แก่ รา้ นค้าโดยทันที โดยไม่จาํ เป็ นทีจะต้องรอจนครบ
กําหนดระยะเวลา วัน ตามทีระบุในข้อ 7.4
7.6 ร้านค้าจะต้องจัดเก็ บ รวบรวม และส่งมอบเอกสารทีเกียวข้องกับหลักฐานบันทึก รายการขายหรือบริการ/สําเนาหลัก ฐานการใช้บตั รตามประเภทธุรกิ จของ
ร้านค้าแต่ละประเภท ดังนี
(1) ประเภทธุรกิจโรงแรม ทีพักอาศัย ต้องรวบรวมใบลงทะเบียนเข้าพัก (REGISTRATION CARD) รายละเอียดการเข้าพักทีโรงแรมของสมาชิก บัตร
(HOTEL PORTFOLIO) หรือ สํา เนาหนังสือ เดิ น ทาง (PASSPORT) หรือ สํา เนาบัตรประชาชนของผู้เ ข้า พัก และ/หรือ ของสมาชิกบัต ร และใบเสร็จ
ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ของสมาชิกบัตร
(2) ประเภทธุรกิจสายการบิน ต้องรวบรวมสําเนาตัวโดยสาร และใบแสดงรายชือสมาชิกบัตรทีขึนเครืองบิน
(3) ประเภทธุรกิจท่องเทียว ต้องรวบรวมสําเนาตัวเครืองบิน และสําเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ ดินทาง
และ/หรือของสมาชิกบัตร
(4) ประเภทธุรกิจให้เช่ายานพาหนะ ต้องรวบรวมสัญญาเช่ารถ (CAR RENTAL AGREEMENT)
(5) ประเภทธุรกิจเรือสําราญ ต้องรวบรวมสัญญาการท่องเทียวโดยเรือสําราญ ตารางการเดินทาง
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(6) ประเภทธุรกิจห้างสรรพสินค้า ต้องรวบรวมใบแสดงรายการสินค้า (PURCHASING LIST)
(7) ประเภทธุ ร กิจ MADE TO ORDER / MAIL ORDER ต้องรวบรวมใบสังซื อ (PURCHASING ORDER) ใบส่ งของ (INVOICE) ใบส่งสิน ค้า ทาง
ไปรษณีย ์ และหลักฐานการรับสินค้าจากผูร้ บั ปลายทาง
7.7 ร้านค้าจะไม่รบั ฝาก SALES SLIP จากร้านค้าอืนมาเรียกเก็บจากธนาคารโดยเด็ดขาด
7.8 ร้านค้าตกลงว่าในกรณีทีธนาคารได้รบั หลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/สําเนาหลักฐานการใช้บตั รแล้ว เห็นว่ามีขอ้ สงสัยเกี ยวกับการใช้และ/หรือความ
สมบูรณ์ข องบัตรหลัก ฐานบัน ทึก รายการขายหรือบริก าร/สําเนาหลัก ฐานการใช้บัตร ร้า นค้า ตกลงยิ นยอมให้ธ นาคารปฏิเสธการจ่ายเงินได้ หรือในกรณี ที
ธนาคารได้จ่ายเงินให้แก่รา้ นค้าแล้วปรากฏในภายหลังว่าร้านค้าปฏิบตั ิผิ ดไปจากข้อกําหนดและเงือนไขทีระบุไว้ใน ข้อตกลงและเงือนไขการสมัครเป็ นร้า นค้า
สมาชิกธนาคารฉบับนี และ/หรือคู่มือร้านค้าสมาชิกธนาคาร และ/หรือเอกสารแนะนําวิธีปฏิบตั ิในการใช้บริการประเภทต่างๆ ทีธนาคารมอบให้ หรือมีกรณีอืน
ใดอันเป็ นผลให้ธ นาคารไม่สามารถเรียกเก็ บเงินจากสมาชิกบัตรไม่ว่าด้วยประการใดๆ ก็ ตาม ร้านค้าตกลงยิ นยอมคื นเงินเท่ากับจํานวนเงิน ทีธนาคารไม่
สามารถเรียกเก็บจากสมาชิกบัตรให้แก่ธนาคารโดยทันที
7.9 ในกรณีทีธนาคารได้รบั หลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/สําเนาหลักฐานการใช้บตั รจากร้านค้า ซึงร้านค้าได้รบั รหัสอนุมัติจากบริษัททีออกบัตรทีเป็ น
สมาชิก ของบริษัทบัตร และภายหลังปรากฏว่ า หลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/สําเนาหลักฐานการใช้บัตรดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และ
ธนาคารได้จ่ายเงินให้แก่รา้ นค้าและ/หรือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้รา้ นค้าแล้ว ร้านค้ายินยอมทีจะคืนเงินจํานวนดังกล่าวให้แก่ธนาคารโดยทันที
7.10 ธนาคารมีสิทธิจะขอตรวจสอบหลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/สําเนาหลักฐานการใช้บตั ร พร้อมเอกสารแสดงรายละเอียดการขายหรือบริการจาก
ร้านค้าเมือใดก็ได้ หากร้านค้าไม่สามารถจัดหาหลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/สําเนาหลักฐานการใช้บตั ร พร้อมเอกสารแสดงรายละเอียดการขายหรือ
บริการให้ธนาคารตรวจสอบได้ ร้านค้าตกลงยินยอมคืนเงินให้แก่ธ นาคารตามจํานวนเท่ากับยอดเงินทีปรากฏอยู่ในหลัก ฐานบันทึกรายการขายหรือบริก าร/
สําเนาหลักฐานการใช้บตั รทีธนาคารขอตรวจสอบนันทันที
ข้อ 8 สือการชําระเงินอิเล็กทรอนิ กส์
8.1 ร้านค้าตกลงใช้บริการสือการชําระเงินอิเล็ก ทรอนิก ส์ประเภทเครืองรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) เครืองรับบัตรเคลือนที (MOBILE EDC) นับตังแต่วันทีร้า นค้า
ได้รบั การติดตังสือการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริก าร (SALES SLIP) หรือสําเนาหลักฐานการใช้บัตรจาก

8.2

8.3

8.4

8.5
8.6

ธนาคารเรียบร้อยแล้ว ในกรณีทีร้านค้าไม่ได้แจ้งขอเปลียนสือการชําระเงิน อิเล็กทรอนิกส์ ภายใน วันทําการ นับจากวันทีได้รบั สือการชําระเงินเช่นว่า นัน
จากธนาคาร ให้ถือว่าสือการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ทีได้รบั จากธนาคารดังกล่าวอยู่ในสภาพทีเรียบร้อยสมบูรณ์สามารถใช้การได้
ร้านค้าตกลงว่าจะดูแลรักษาบริการสือการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เสมือนหนึงเป็ นทรัพย์สินของตนเอง ซึงร้านค้าจะนําไปใช้เพือเฉพาะกิ จการของร้า นค้า
เท่านัน และ/หรือมอบหมายโอนให้บคุ คลอืนไปใช้ไม่ได้ และร้านค้าจะส่งคืนให้แก่ธนาคารในสภาพเรียบร้อยและใช้งานได้ เมือธนาคารแจ้งยกเลิกหรือแจ้งให้
ร้านค้าส่งคืน หากสือการชําระเงินดังกล่าวชํารุ ด เสียหาย สูญหาย หรือถูกทําลาย โดยความประมาทเลินเล่อ หรือการกระทําของร้านค้า พนักงาน ลูกจ้าง
บุคลากร และ/หรือตัวแทนของร้านค้า ร้านค้าจะต้องชดใช้ราคาสือการชําระเงินนันให้แก่ธนาคารจนเต็มจํานวน
ร้านค้า ตกลงว่า ร้า นค้าจะดําเนินการแจ้งธนาคารก่อนการดําเนินการเคลือนย้ายเครืองรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) จากสถานทีตังดังเดิมตามทีระบุในใบขอ
อนุมัติติดตังเครืองรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) หากการเคลือนย้ายเครืองรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) โดยมิได้มีก ารแจ้งให้ธนาคารทราบก่อน ซึงอาจส่งผลให้มี
รายการปฏิเสธรายการใช้จ่ายจากสมาชิกบัตร สืบเนืองจากความสับสนเกียวกับข้อมูลรายการขายหรือบริการดังกล่าว ธนาคารขอสงวนสิทธิในการระงับการ
ให้บริการ สือการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเครืองรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) จนกว่าจะมีการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง นอกจากนีร้านค้ายินยอมให้ธนาคาร
สามารถระงับการโอนเงิน หรือการเบิกถอนเงิน เพือทําการตรวจสอบได้
ร้านค้าตกลงว่า จะใช้บริการสือการชําระเงินอิเล็ก ทรอนิกส์ เพือเฉพาะกิจการของร้านค้า เองเท่านัน และจะไม่ใช้บริการสื อการชํา ระเงินอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
ในลักษณะอันเป็ นการฝ่ าฝื นต่อกฎหมาย หรือเป็ นภัยต่อความมันคงต่อประเทศ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หากการ
กระทําใดๆ ของร้านค้าได้ก่อให้เกิดความเสียหายประการใด ร้านค้าต้องรับผิดชอบเองแต่เพียงผูเ้ ดียวทังสิน ทังนี ธนาคารไม่มีสว่ นร่วมหรือรับรูใ้ นการกระทํา
ดังกล่า วนีแต่อย่า งใด และร้านค้า จะเรียกร้องให้ธนาคารต้องรับผิดชอบในความเสียหายอย่างใดๆ ไม่ได้ เว้นแต่ความเสีย หายทีเกิดขึนจะเกิ ดจากความ
ผิดพลาดโดยจงใจของธนาคาร ซึงธนาคารจะรับผิดชอบค่าเสียหายทีเกิ ดขึนจริงเท่านัน
ร้านค้าตกลงว่า จะไม่นาํ สิทธิบริการสือการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ทีได้รบั ตามข้อตกลงนี ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนไปให้บคุ คลอืนใช้หรือนําไปจําหน่าย หรือ
โอนสิทธิการบริการตามข้อตกลงฉบับนีให้แก่บคุ คลใด
ในกรณีทีร้านค้ามีความประสงค์จะเลิกบริการสือการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ร้านค้าจะต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ธนาคารทราบล่วงหน้า ไม่นอ้ ยกว่า

วัน
8.7 ร้านค้าตกลงจะคืนสือการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เครืองหมาย และ/หรือสัญลักษณ์ รวมทังสําเนาบันทึกรายการขายหรือบริการทีบันทึกรายการขาย/บริการ
แล้ว และแบบพิมพ์อนๆ
ื หรือสิงอืนใดให้ธนาคาร นับจากวันทีข้อตกลงฉบับนีสินสุดลงไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม
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8.8 ร้านค้าตกลงรับผิดชอบความเสียหายและ/หรือสูญหาย ในกรณีนอกเหนือขอบเขตการรับประกัน ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม ในราคาเต็มของบริการ
สือการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์กรณีทีไม่สามารถซ่อมแซมให้สามารถใช้งานปกติได้ และ/หรือค่าเสียหายทีเกิ ดแก่บริการสือการชําระเงินอิเล็ก ทรอนิกส์ของ
ธนาคาร เท่ากับค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซมนอกเหนือจากการใช้งานปกติในข้อตกลงนีแล้วแต่กรณี
8.9 กรณีทบริ
ี การสือการชํา ระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถใช้งานได้ อันเนืองมาจากการใช้งานปกติ ธนาคารจะจัดส่งบุคลากรเข้าไปทําการแก้ไขให้บริการสือการ
ชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ใช้งานได้ นับแต่ธนาคารได้รบั แจ้งทางโทรศัพท์จากร้านค้า หรือหากธนาคารเห็นว่า บริการสือการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ ธนาคารจะจัดหาบริการสือการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ทีสามารถใช้งานได้มาทดแทนให้แก่รา้ นค้า
8.10 หากธนาคารมีค่าบริการสําหรับบริการสือการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ร้านค้ารับทราบและตกลงยินยอมชําระค่าบริการซึงยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิมตามอัตราที
กฎหมายกําหนดให้แก่ธนาคาร โดยธนาคารจะมีหนังสือบอกกล่าวแก่รา้ นค้าล่วงหน้าก่อนทีข้อกําหนดและเงือนไขนันๆ จะมีผลผูกพันตามทีธนาคารระบุ
ข้อ ข้อห้ามเกียวกับข้อตกลงการเลือกปฏิบัติ หน้าทีในการให้ความร่วมมือ
9.1 ร้านค้าตกลงไม่ทาํ ข้อตกลงการเลือกปฏิบตั ิหรือทําให้เสียเปรียบแก่สมาชิกบัตร ซึงแสดงบัตรอันมีความสมบูรณ์ เช่น การปฏิเสธการรับการให้จา่ ยด้วยเงินสด
หรือใช้บตั รเครดิตอืนๆ การเรียกเก็บเงินในจํานวนเงินทีแตกต่างจากทีเรียกเก็ บจากลูกค้าซึงจ่ายด้วยเงินสด และการกําหนดข้อจํากัดเพิมเติมในจํานวนเงินที
ได้รบั จากการขายหรือให้บริการ
9.2 ร้านค้าจะไม่ทาํ รายการขาย ซึงรวมธุรกรรมใดๆ ต่อไปนี
(1) ธุรกรรมซึงขัดแย้งกับนโยบายสาธารณะ
(2) ธุรกรรมซึงจัดหาสินค้าทีต้องห้ามตามกฎหมาย หรือ
(3) ธุรกรรมอืนใด ซึงธนาคารถือว่าไม่เหมาะสมโดยกําหนดไว้โดยเฉพาะ
9.3 ในกรณีทธนาคารร้
ี
องขอ ร้านค้าตกลงร่วมมือกับธนาคารในการดําเนินการสืบสวนสอบสวนเกียวกับการใช้บตั ร
9.4 ร้านค้าตกลงใช้ความพยายามอย่างดีทีสุดด้วยค่าใช้จา่ ยและความรับผิดของร้านค้าเอง ในการแก้ไขการเรียกร้อง หรือการร้องทุกข์ หรือข้อพิพาทระหว่าง
ร้านค้ากับสมาชิกบัตร ซึงเกิดขึนจากสินค้าหรือบริการ หรือจากการกระทําทีฝ่ าฝื นตามข้อ . และข้อ . หรือจากการกระทําอืนใดของร้านค้าเอง

ข้อ

การส่งสินค้าหรือบริการ

. ร้านค้าจะส่งหรือขายสินค้าหรือให้บริการแก่สมาชิกบัตรทันทีภายหลังจากทีร้านค้ารับบัตร แต่หากร้านค้าไม่สามารถส่งสินค้าในวันเดียวกัน กับวันทีร้านค้า
รับบัตรได้ ร้านค้าจะแจ้งเป็ นหนังสือแก่สมาชิกบัตรดังกล่าวในวันทีร้านค้ารับบัตร
10.2 ร้านค้าซึงส่งหรือขายสินค้าหรือให้บริการหลายครังหรือมีลกั ษณะต่อเนืองจะต้องรายงานวิธีการส่งหรือข้อกําหนดทีเกียวข้องเป็ นการล่ว งหน้าแก่ธนาคาร
และต้องได้รบั ความยินยอมจากธนาคาร
10.3 ในกรณีทีร้านค้าจะต้อ งส่งสิน ค้า ไปให้สมาชิก บัตรที ต่า งประเทศ ร้านค้าจะต้องมีใบตอบรับ หรือหลัก ฐานใดๆ ลงลายมือชือผูร้ บั ปลายทางเป็ นสํา คัญ
เพือแสดงว่าสินค้านันได้ส่งถึงมือผูร้ บั แล้วในกรณีทีธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากสมาชิกบัตรได้ อันเนืองมาจากผูร้ บั ปลายทางไม่ได้รบั สินค้า หรือไม่
มีใบตอบรับหรือหลักฐานดังกล่าวข้างต้นยืนยัน หรือเพราะสินค้าชํารุดเสียหายและไม่เป็ นไปตามข้อตกลง หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ร้านค้าจะต้อง
คืนเงินทีได้รบั ไปจากธนาคารให้แก่ธนาคารโดยทันที
ข้อ 11 ข้อตกลงเกียวกับความไม่สมบูรณ์ของบัตร
11.1 ร้านค้าจะไม่ทาํ รายการขายแก่บคุ คลใดๆ ทีแสดงบัตรซึงธนาคารได้กาํ หนดหรือแจ้งถึงความไม่สมบูรณ์ของบัตร และร้านค้าจะต้องยึดบัตรดังกล่าว และแจ้ง
ข้อเท็จจริงทีเกิดขึนนันแก่ธนาคารทันที
11.2 ร้านค้าจะไม่ทาํ รายการขายแก่บคุ คลใดๆ ทีแสดงบัตรซึงปรากฏอย่า งชัดแจ้งว่าเป็ นการปลอมแปลง เลียนแบบ หรือตัดต่อบัตร และร้านค้า จะต้องยึดบัตร
ดังกล่าว และแจ้งข้อเท็จจริงทีเกิดขึนนันแก่ธนาคารทันที
11.3 หากร้านค้ายอมรับบัตรโดยฝ่ าฝื น ข้อ

.

หรือข้อ

.

ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบในจํานวนเงินทีเกียวข้องทังหมดแต่เพียงฝ่ ายเดียว

11.4 หากธนาคารร้องขอ ร้านค้าจะต้องร่วมมือกับธนาคารในการสืบสวนสอบสวนเกียวกับการทํารายการขาย ซึงทําให้เกิดการสูญหาย ถูกขโมย ปลอมหรือแปลง
บัตร นอกจากนัน หากธนาคารแนะนําหรือร้านค้าเห็นว่าเป็ นการจําเป็ น ร้านค้าจะต้องยืนรายงานความเสียหายต่อเจ้าพนักงานสอบสวนทีมีอาํ นาจ
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ข้อ 12 การยกเลิกการทํารายการขาย
เมือร้านค้ายกเลิก หรือสินสุดการทํารายการขาย ร้านค้าจะยกเลิกการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ซึงเกิดขึนจากการทํารายการขายดังกล่าวทันที ตามกระบวนการ
ยกเลิกทีธนาคารกําหนด และส่งการทํา รายการขายซึงแสดงการยกเลิกให้แก่ธนาคาร ถ้าธนาคารได้จ่ายจํานวนเงิ นเข้าในบัญชีเงินฝากตามการทํา รายการขายซึงถูก
ยกเลิกดังกล่าวให้แก่รา้ นค้า ร้านค้าจะคืนจํานวนเงินดังกล่าวให้แก่ธนาคารทันที ทังนี ธนาคารอาจใช้สิทธิหกั จํานวนเงินเหล่านันออกจากจํานวนเงินใดๆ ซึงธนาคารเป็ น
เจ้าหนีร้านค้าในจํานวนเงินเดียวกัน ภายหลังจากการยกเลิกการทํารายการขายดังกล่าว
ข้อ 13 สิทธิความเป็ นเจ้าของสินค้า
สิทธิในความเป็ นเจ้าของสินค้าทีร้านค้าทํารายการขายแก่สมาชิกบัตร จะส่งผ่านแก่ ธนาคารในเวลาทีธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หากการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากดังกล่าวถูกยกเลิก หรือสินสุดลงตามข้อ สิทธิความเป็ นเจ้า ของในสินค้า จะกลับเป็ นสิทธิของร้านค้าในทันที เมือการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากนันไม่สมบูรณ์
แต่ในกรณีทีการโอนเงินเข้าบัญชีฝากแก่รา้ นค้าเสร็จสมบูรณ์และไม่ถกู ยกเลิกหรือสินสุดลงตามข้อตกลงฉบับนี สิทธิความเป็ นเจ้าของในสินค้าจะตกเป็ นสิทธิของร้านค้าใน
เวลาทีร้านค้าคืนเงินจํานวนดังกล่าวแก่ธนาคาร อย่างไรก็ดี กรณีทีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเสร็จสมบูรณ์ ร้า นค้ารับทราบและยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเลือกใช้สิทธิ

( ) เรียกร้องให้รา้ นค้าคืนเงินหรือชําระค่าสินค้าตามจํานวนเงินทีทํารายการขายให้แก่ธนาคาร หรือ ( ) บังคับเอากับสินค้าโดยนําสินค้าออกขาย หรือหักชําระหนีตาม
จํานวนเงินทีทํารายการขายสินค้านัน แล้วแต่กรณีตามทีธนาคารเห็นสมควร

ข้อ 14 การยับยังการจ่ายเงิน
14.1 หากสมาชิกบัตรกําหนดการจ่า ยแบบหมุนเวียน และอ้างสิทธิเรียกร้องเกียวกับสินค้าทีขายหรือให้บริการตามกฎหมายว่าด้วยการผ่อ นชําระต่อธนาคาร
ร้านค้าจะใช้ความพยายามอย่างดีทีสุดในการแก้ไขประเด็นทีเกียวกับการเรียกร้องดังกล่าว
14.2 การจ่ายเงินสําหรับการเรียกร้องตามข้อ

.

ให้บงั คับตามกรณีดงั ต่อไปนี

(1) ธนาคารมีสทิ ธิหกั หรือปฏิเสธการจ่ายจํานวนเงินทียังไม่ถกู จ่ายสําหรับการเรียกร้องทีเกียวข้อง
(2) หากธนาคารจ่ายเงินสําหรับการเรียกร้องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ร้านค้าจะคืนแก่ธนาคารตามจํานวนทีธนาคารจ่ายดังกล่าวทันที ทังนี ธนาคารอาจใช้
สิทธิหกั จํานวนเงินเหล่านันออกจากจํานวนเงินทีถึงกําหนดชําระแก่รา้ นค้าภายหลังเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึน
(3) หากข้อต่อสูท้ ีเกียวข้องได้รบั การแก้ไข ธนาคารจะจ่ายเงินตามสิทธิเรียกร้อง ในกรณีนธนาคารจะไม่
ี
รบั ผิดชอบสําหรับการจ่ายเงินล่าช้า
14.3 ความในข้อ
แก่ธนาคาร

.

จะไม่ใช้บงั คับแก่กรณีขอ้ พิพาทตามทีกล่าวไว้ในข้อ

.

ซึงเกิดขึนระหว่างสมาชิกบัตรและร้านค้า และสมาชิกบัตรปฏิเสธการจ่ายหนี

ข้อ 15 ข้อกําหนดพิเศษเกียวกับการคืนเงินค่าสินค้า
15.1 โดยไม่คาํ นึงว่า ร้านค้าได้รบั หมายเลขการอนุญาตสําหรับธุรกรรมหรือไม่ ธนาคารมีสทิ ธิยกเลิกหรือสินสุดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ในกรณีใดกรณี หนึง
ดังต่อไปนี
(1) การทํารายการขายทีเกียวข้องไม่สมบูรณ์
(2) เนือหาของการทํารายการขายไม่ถกู ต้อง
(3) ผูซ้ อหรื
ื อสมาชิกบัตรหรือร้านค้าทํารายการขายฝ่ าฝื น ข้อ . หรือข้อ . โดยมิได้รบั อนุมตั ิจากธนาคาร
(4) ร้านค้าทํารายการแก่สมาชิกบัตรไม่สมบูรณ์ ตามข้อ .
(5) ข้อพิพาทตามทีกล่าวในข้อ . หรือการอ้างสิทธิเรียกร้องตามข้อ . ไม่ได้รบั การแก้ไขภายใน วัน
(6) ร้านค้าฝ่ าฝื นข้อตกลงฉบับนีในข้ออืนใด
15.2 หากเกิดกรณีใดกรณีหนึงตามทีระบุไว้ในข้อ . ธนาคารจะคืนการทํารายการขายทีเกียวข้องแก่รา้ นค้าโดยยกเลิกรายการนัน หากธนาคารได้จ่ายเงิน
โดยการโอนเงินตามรายการซึงยกเลิกหรือสินสุดแล้วเข้าบัญชีเงินฝาก ร้านค้าจะคืนเงินให้แก่ธนาคารทันที หากร้านค้าละเลยไม่คืนจํานวนเงินนัน ธนาคาร
มีสิทธิหักจํานวนเงินดังกล่าวจากเงินทีร้านค้ามีอยู่กับธนาคาร และ/หรือเงินในบัญชีเงินฝาก และ/หรือบัญชีเงินฝากอืนใดทีร้านค้ามีอยู่กับธนาคารได้ทนั ที
โดยไม่ตอ้ งขอความยินยอมจากร้านค้า
15.3 ในกรณีทีธนาคารสงสัย ว่าสถานการณ์ใดๆ ตามทีระบุไว้ในข้อ . อาจจะเกิ ดขึน ธนาคารมีสิทธิทีจะยับยังการจ่ายเงินจนกว่าการสืบสวนสอบสวนเสร็จ
สิน และมีสิทธิยกเลิกหรือสินสุดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หากข้อสงสัยดังกล่าวไม่ได้รบั การแก้ไขภายใน วัน นับแต่วันเริมต้นของการสื บสวน
สอบสวนดังกล่าว ร้านค้าจะร่วมมือกับธนาคารในการสืบสวน เมือการสืบสวนเสร็จสิน และธนาคารจะต้องจ่ายเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ในกรณีนี
ธนาคารจะไม่รบั ผิดชอบสําหรับการจ่ายเงินล่าช้า
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15.4 ในกรณีทีร้านค้าจะต้องคืนเงินจํานวนใดๆ ให้แก่ธนาคารตามข้อตกลงฉบับนี และร้านค้าชําระเงินคืนล่าช้า ร้านค้าตกลงชําระดอกเบียของเงินจํานวนทีต้อง
ชําระดังกล่าว นับแต่วนั ทีร้านค้าได้รบั เงินเป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระคืนธนาคารจนครบถ้วน ในการนีร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารใช้สิทธิหกั กลบลบหนี
ตามทีกําหนดไว้ในข้อ

. ของข้อตกลงฉบับนีได้ดว้ ย

ข้อ 16 การอายัด
หากสิทธิเรียกร้องในการจ่ายเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากทีร้านค้ามีต่อธนาคารตามข้อตกลงนี ถูกบุคคลอืนใด อายัด บังคับ หรือกระทําการใดๆ ในทํานอง
เดียวกัน ธนาคารอาจเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวตามขันตอน วิธีการ กฎระเบียบ และธรรมเนียมปฏิบัติภายในของธนาคาร และธนาคารจะไม่รบั ผิดชอบสําหรับการ
จ่ายเงินล่าช้า ในกรณีทธนาคารปฏิ
ี
บตั ิตามขันตอน วิธีการ กฎระเบียบ และธรรมเนียมปฏิบตั ิดงั กล่าวนัน
ข้อ 17 การรักษาข้อมูลเป็ นความลับ
17.1 ร้านค้าจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอืนๆ ของสมาชิกบัตร (ซึงรวมถึงหมายเลขบัตรและข้อมูลอืนซึงเกียวกับบัตร) อัตราค่าธรรมเนียมของร้านค้า และ
ความลับทางการค้าของธนาคาร ซึงร้านค้าได้รบั รูต้ ามข้อตกลงฉบับนี
17.2 ร้านค้าจะดําเนินมาตรการทังหมดทีจําเป็ นในการประกันการรักษาความลับของข้อมูลตามข้อ . ซึงรวมทังประกาศกฎระเบียบภายในและโปรแกรม
การศึกษาลูกจ้าง เพือป้องกันการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บคุ คลทีสาม
17.3 ร้านค้าจะจ่ายค่าเสียหายทังหมดของธนาคาร อันเกิดขึนจากหรือเกียวเนืองกับการเปิ ดเผยหมายเลขบัตรและข้อมูลอืนใด ซึงเกียวกับบัตรหรือสมาชิกบัตรที
ส่งมอบแก่รา้ นค้า
17.4 ร้านค้าตกลงให้ขอ้ ความทีระบุในข้อ 17.1 – ข้อ 17.3 มีผลใช้บงั คับต่อไป แม้ว่าข้อตกลงฉบับนีจะสินสุดไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
ข้อ 18 การสินสุดข้อตกลงด้วยการบอกกล่าว
18.1 ร้านค้าหรือธนาคารมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงนี โดยการแจ้งเป็ นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไปยังอีกฝ่ ายหนึง
18.2 ร้านค้าตกลงและยอมรับว่าธนาคารมีสทิ ธิบอกเลิกข้อตกลงนีได้ทนั ที ในกรณีทีร้านค้าปฏิบตั ิผิดข้อกําหนดและเงือนไขแห่งข้อตกลงฉบับนี หรือละเลยการ
ปฏิบตั ิตามคูม่ ือร้านค้าสมาชิกธนาคาร และ/หรือเอกสารแนะนําวิธีปฏิบตั ิในการใช้บริการแต่ละประเภท ไม่ว่าข้อหนึ งข้อใดหรือหลายข้อ ซึงธนาคารได้แจ้ง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้รา้ นค้าทราบเพือดําเนินการแก้ไขเหตุแห่งการผิดข้อกําหนดและเงือนไขดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน

วัน นับแต่วนั ทีได้ส่งหรือถือ

ว่ าได้ส่งคํา บอกกล่าวเช่นว่ า นัน แต่รา้ นค้าเพิกเฉย หรือละเลยต่อการระงับและ/หรือแก้ไขเหตุดังกล่าวภายในระยะเวลาทีกําหนด ทังนี ธนาคารมีสิทธิ
เรียกร้องให้รา้ นค้าชดใช้บรรดาค่าเสียหายทังปวง ตลอดจนค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆ ในการบอกกล่าว ทวงถาม การดําเนินคดี และบังคับคดี (ถ้ามี)
ในกรณีที
(1) มีเหตุอนั ควรสงสัยเกียวกับการทุจริตหรือพัวพันการทุจริต หรือเป็ นเหตุซงกระทบหรื
ึ
อเสียงต่อการฝ่ าฝื นกฎหมาย หรือ
(2) ร้านค้าถูกพิทกั ษ์ทรัพย์โดยคําสังศาล ถูกศาลพิพากษาล้มละลาย หรืออยู่ในกระบวนการฟื นฟูกิจการ หรือ
(3) มีการเปลียนแปลงซึงส่งผลกระทบอย่า งรุ นแรงต่อสถานะทางการเงินของร้า นค้าจนไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
วัน
18.3 เมือธนาคารได้บอกเลิกข้อตกลงตามข้อ 18.2 ร้านค้ามีภาระทีจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการระบบการชําระเงิน และ/หรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ทังปวงที
ร้านค้ามีหรือค้างชําระอยู่กบั ธนาคาร ให้เสร็จสินภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีได้รบั การบอกเลิกข้อตกลง
18.4 ในกรณีทีธนาคารถูกปรับอันเนืองมาจากการร้านค้าปฏิบตั ิไม่ถกู ต้องตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของบริษัทบัตร หรืออันเนืองมาจากความผิดพลาด หรือ
ความประมาทเลินเล่อหรือมีเจตนากระทําทุจริตของร้านค้า หรือของพนักงาน ลูกจ้าง บุคลากร และ/หรือตัวแทนของร้านค้า ร้านค้าตกลงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ภาระค่าปรับดังกล่าวทังหมด โดยธนาคารไม่มีสว่ นเกียวข้องใดๆ และธนาคารสามารถบอกเลิกข้อตกลงฉบับนีและให้ขอ้ ตกลงฉบับนีเป็ นอันสินสุดได้ทนั ที
ข้อ 19 การสินสุดสัญญาโดยไม่ตอ้ งมีการบอกกล่าว
19.1 กรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ร้านค้ารับทราบและตกลงให้ขอ้ ตกลงนีเป็ นอันสินสุดลงทันที โดยธนาคารไม่จาํ ต้องบอก
กล่าวเป็ นหนังสือ และร้านค้าจะต้องชดเชยความเสียหายให้แก่ธนาคาร บริษัทบัตร และ/หรือบริษัททีออกบัตร
(1) การให้ขอ้ มูลเท็จในใบสมัครหรือเอกสารอืนแก่ธนาคาร อันเกียวเนืองกับการรับเข้าหรือการรายงานตามข้อ .
(2) ร้านค้าใช้ SALES SLIP จากบุคคลทีสามแล้วส่งมอบแก่ธนาคาร หรือส่งมอบ SALES SLIP ให้แก่ธนาคารแทนบุคคลทีสาม
(3) ร้านค้าปฏิเสธการร้องขอให้คืนเงินตามเงือนไขในข้อ

.
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ร้านค้าฝ่ าฝื นข้อ .
ร้านค้าฝ่ าฝื นข้อตกลงนีในเรืองอืนใดนอกเหนือไปจากข้อ 19.1 (1) - ข้อ 19.1 (4)
ร้านค้ายืนคําขอตามกฎหมายล้มละลาย
ไม่มกี ารซือขายสินค้ากันจริง หรือร้านค้ามีพฤติกรรมการให้ขนเงิ
ึ นสด หรือรับชําระหนีแทน
ธนาคารตรวจสอบพบว่า ร้านค้าหรือเจ้าของกิจการ รวมถึงผูเ้ กียวข้อง มีการใช้บตั รของตนเอง มารู ดทํารายการทีร้านค้า ของตนเองบ่อยครัง หรือมี
ยอดการทํารายการสูงผิดปกติ
(9) มีคาํ สังยึด อายัด บังคับ หรือคําสังใดๆ ในทํานองเดียวกันต่อร้านค้า ร้านค้าตกเป็ นบุคคลล้มละลาย ฟื นฟูกิจการ มีหนีสินล้นพ้นตัว ถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
หรืออยู่ในกระบวนอันคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือไม่สมัครใจก็ตาม หรือร้านค้าเลิกกิจการ ยกเว้นในกรณีควบรวมกิจการ
(10) ธนาคารเห็นว่า มีการเปลียนแปลงในทางเป็ นผลร้ายในสาระสําคัญเกิดขึนแก่เครดิตหรือความน่าเชือถือของร้านค้า นอกเหนือจากสถานการณ์ตาม
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

(20)

ข้อ . ( ) และข้อ . ( )
ร้านค้าไม่ใช้ระบบการทํารายการขาย ซึงรวมทังระบบอืนใดทีธนาคารและ/หรือบริษัทบัตรกําหนด
ไม่มสี ถานทีรับบัตรตามทีร้านค้าแจ้งไว้
ธนาคารเห็นว่า ธุรกิจหรือการดําเนินการของร้านค้าขัดแย้งกับนโยบายสาธารณะ
ร้านค้าหรือพนัก งาน ลูกจ้าง บุคลากร และ/หรือตัวแทนของร้านค้า ใช้ขอ้ มูลในบัตรหรือของสมาชิก บัตร ซึงร้านค้า หรือพนัก งานลูกจ้า ง บุคลากร
และ/หรือตัวแทนของร้านค้าได้รบั รูเ้ นืองจากข้อตกลงนีเพือวัตถุประสงค์อืนใดนอกจากทีระบุในข้อตกลงฉบับนี
ธนาคารเห็นว่า ร้านค้าส่ง SALES SLIP ปลอม หรือการกระทําอืนใดทีไม่เหมาะสม
ธนาคารเห็นว่า ร้านค้าไม่เหมาะสมทีจะดําเนินการในฐานะร้านค้าสมาชิกของธนาคารต่อไป
ร้านค้ามีปริมาณการทุจริตสูงเกินกว่าทีบริษัทบัตรและ/หรือบริษัททีออกบัตรกําหนด
ร้านค้ามีประวัตถิ กู ยกเลิกการเป็ นร้านค้าสมาชิกโดยสถาบันการเงินอืน
เมือมีเหตุการณ์ทีธนาคารสงสัยหรือเชือโดยมีเหตุสมควรว่า ผูข้ อใช้บริการมิใช่เจ้าของหรือผูม้ ีสิทธิใช้งานบัญชีเงินฝากทีใช้รบั เงิน หรือบริการถูกใช้
ในกิจการทีอาจเป็ นการขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีลกั ษณะเป็ นธุรกรรมทีอาจผิดกฎหมาย หรือมี
การใช้บริการในลักษณะทีผิดปกติ เช่น มีการทํารายการซําๆ ในเวลาใกล้ๆ กันจนเป็ นการรบกวนระบบการให้บริการของธนาคาร เป็ นต้น หรือเป็ น
การฉ้อฉล หรือทุจริต หรือขัดต่อกฎหมาย หรือแนวโน้มทีจะมีการกระทําทีมิชอบโดยประการใดๆ
ธนาคารต้องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสังศาล และ/หรือตามทีกฎหมายกําหนด

19.2 ความในข้อ

. จะนํามาใช้โดยอนุโลม ในกรณีทธนาคารสงสั
ี
ยว่าเหตุการณ์หนึงหรือหลายอย่างตามข้อ . อาจเกิดขึนกับร้านค้า

ข้อ 20 การจัดการหลังจากข้อตกลงสินสุดลง
20.1 ร้านค้าตกลงให้การทํารายการขายซึงได้ทาํ ก่อนวันทีข้อตกลงนีสินสุดลง ยังคงมีผลใช้บงั คับและให้จัดการเกี ยวกับการทํารายการขายนันตามข้อตกลงนี
ต่อไป เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็ นอย่างอืน
20.2 เมือข้อตกลงนีสินสุดตามข้อ

. ธนาคารมีสิทธิยกเลิก SALES SLIP หรือยับยังการจ่ายเงินจนกว่าสมาชิกบัตรจ่ายเงินสําหรับ SALES SLIP ซึงได้รบั ส่ง

มอบ
20.3 เมือข้อตกลงนีครบกําหนด หรือถูกยกเลิก หรือสินสุดลง ร้านค้าจะต้องรือป้ายทังหมด โดยค่าใช้จ่ายของตนเองทันที และจะส่งคืนรายการซือขาย สรุปการ
ขาย หรือสิงพิมพ์ใดๆ ทีเกิ ดขึนหรือเกียวเนืองกับข้อตกลงฉบับนีให้แก่ธ นาคาร และร้า นค้าซึงติ ดตังสือการชํา ระเงิน อิเล็กทรอนิก ส์จะต้องปฏิบัติต าม
คําแนะนําทีกําหนดในข้อตกลงการใช้สอการชํ
ื
าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป
ข้อ 21 การแก้ไขข้อตกลง
21.1 ร้านค้าตกลงและยินยอมให้ธนาคารดําเนินการปรับปรุง เปลียนแปลง หรือยกเลิกข้อกําหนดและเงือนไขของข้อตกลงฉบับนีไม่วา่ ข้อใดข้อหนึงได้ โดยบอก
กล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้รา้ นค้าทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า วัน ก่อนการถือปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและเงื อนไขเช่นว่านัน และให้ถือว่าข้อกําหนดและ
เงือนไขทีได้ปรับปรุ งหรือเปลียนแปลงนัน เป็ นส่วนหนึงของข้อกํา หนดและเงือนไขแห่งข้อตกลงนี ในกรณีทีธนาคารได้บอกกล่าวให้รา้ นค้าทราบถึงการ
ปรับปรุงหรือเปลียนแปลงตามวิธีดงั กล่าว ร้านค้าตกลงยินยอมให้ถือว่า ร้านค้าได้รบั ทราบและเห็นชอบด้วยกับการปรับปรุ งหรือเปลียนแปลงข้อกํา หนด
และเงือนไขนันๆ แล้ว และให้ขอ้ กํา หนดและเงือนไขทีได้ปรับปรุ งหรือเปลียนแปลงทังทีมีอยู่แล้ว ในขณะนี หรือทีจะมีขึนต่อไปในภายหน้า มีผลผูกพัน
ร้านค้านับแต่วนั ทีธนาคารกําหนดไว้เป็ นต้นไป
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21.2 หากร้านค้ายอมรับบัตรภายหลังจากทีธนาคารได้ส่งหนังสือบอกกล่าว หรือประกาศแจ้งการแก้ไขข้อตกลงนีแก่รา้ นค้า ร้านค้าตกลงยินยอมให้ถือว่าร้า นค้า
ตกลงยินยอมผูกพันและยอมรับการแก้ไขปรับปรุงหรือเปลียนแปลงข้อตกลงดังกล่าวแล้ว
ข้อ 22 บริการ Krungthai Corporate Online บริการตรวจสอบรายงานการขายผ่านระบบออนไลน์ของร้านค้า
22.1 ธนาคารอาจให้บริการ Krungthai Corporate Online (ซึงต่อไปนีเรียกว่า "ระบบงาน") ซึงเป็ นบริการที KTB อํานวยความสะดวกให้แก่รา้ นค้าทีได้รบั อนุมัติ
จากธนาคารเฉพาะรายเป็ นกรณีพเิ ศษให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการทํารายการขายผ่าน Website ของ ธนาคาร ซึงรวมถึง บริการข้อมูลข่าวสารทัวไปของ
ธนาคาร บริการตรวจสอบข้อมูล ปริมาณสินค้า และ/หรือบริการทีร้านค้า ได้รบั ชําระผ่า นเครืองรับบัต รอัตโนมัติ (EDC) และข้อมูลอืนๆ ตามทีธนาคาร
กําหนด ซึงสามารถใช้บริการได้ 24 ชัวโมง หรือภายในระยะเวลาทีธนาคารกําหนด แล้วแต่กรณี
22.2 ธนาคารมีสิทธิ ทีจะเปลียนแปลงหรือยกเลิกการให้บริการระบบงานเมือใดก็ได้ และไม่ว่าทังหมดหรือแต่เพียงบางส่วน โดยไม่จาํ ต้องแจ้งให้รา้ นค้า ทราบ
ล่วงหน้าแต่ประการใด เมือร้านค้าได้รบั รหัส USER ทีใช้บริการ (USER ID) รหัสประจําตัว (USER PASSWORD) หรือเครืองมือใดๆ เพือการเข้าสู่ระบบงาน
(ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “ลายมือชืออิเล็กทรอนิกส์”) จาก ธนาคาร หรือร้านค้าจัดทําขึนตามวิธีการทีธนาคารกําหนด โดยร้านค้าจะต้องเก็บรักษาลายมือ
ชืออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในทีมันคงปลอดภัย และถือว่าลายมือชืออิเล็กทรอนิกส์เป็ นความลับของร้านค้าเท่านัน
22.3 การใช้บริการระบบงานแต่ละครัง หากไม่มีการทํารายการติดต่อกันเป็ นเวลา 15 นาที หรือภายในระยะเวลาทีธนาคารกําหนด (แล้วแต่กรณี) ธนาคารจะ
ยกเลิกการติดต่อ หากร้านค้าประสงค์จะใช้บริการต่อไปร้านค้าสมาชิกจะต้อง Log in โดยใช้ลายมือชืออิเล็กทรอนิกส์เพือเข้าใช้บริการระบบงานใหม่
โดยดําเนินการตามขันตอนทีธนาคารกําหนด
22.4 ในกรณีทีมีการแสดงรายการข้อมูลซึงมีความผิดพลาด บกพร่อง ไม่ว่าความผิดพลาดหรือบกพร่องนันจะเกิดขึนด้วยเหตุผลประการใด ร้านค้าตกลง
ยินยอมให้ธนาคารสามารถแก้ไขข้อบกพร่องผิดพลาดให้ถูกต้องตามความเป็ นจริง และร้านค้ายินยอมให้ถือว่าบรรดาเอกสารและข้อมูลทีธนาคารจัดทํา
ขึนเป็ นข้อมูลทีถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วนทุกประการ
22.5 การกระทําใดๆ ทีผ่านระบบงาน ทังทีเป็ นการกระทําของร้านค้าเอง หรือเป็ นการกระทําทีเกิ ดขึนโดยบุคคลอืน หากได้กระทําไปโดยผ่านระบบงาน และ
ลายมือชืออิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือคําสังคอมพิวเตอร์ต่างๆ ทีเกียวข้องกับการบริการนีแล้ว ให้ถือว่าสมบูรณ์ถูกต้อง และมีผลผูกพันร้านค้าสมาชิกและ
ร้านค้าสมาชิกยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายทีเกิ ดขึนจากการกระทําดังกล่าวทุกประการ
22.6 กรณีทีร้านค้าประสงค์จะเปลียนแปลงรายละเอีย ดการใช้บริการระบบงาน จากทีได้ระบุไว้ในใบคําขอสมัคร/เปลียนแปลงการใช้บริการ Krungthai
Corporate Online , KTB-EDC QR, Thai QR Code, Bill Payment และ Cross Bank Bill Payment รวมทังการยกเลิก และ/หรือระงับการใช้ระบบงาน
ร้านค้าจะต้องแจ้งกับธนาคารเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หากมีความเสียหายใดๆ เกิ ดขึนก่อนวันทีธนาคารตกลงเปลียนแปลง รวมทังการยกเลิก และ/หรือ
ระงับการใช้ระบบงาน ตามทีร้านค้ากําหนดดังกล่าว ร้านค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายทีเกิดขึนก่อนนัน
22.7 ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ และค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกียวข้องกับการใช้ระบบงานได้ตามอัตราทีธนาคารกําหนด
และยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ และค่าใช้จา่ ยใดๆ อันเกียวข้องกับการใช้ระบบงานได้ โดยให้ธนาคารหักจาก
บัญชีเงินฝากของร้านค้า และ/หรือเงินจํานวนใดๆ ทีร้านค้ามีอยู่กบั ธนาคาร หรือมีสทิ ธิทจะได้
ี รบั จากธนาคาร
22.8 ธนาคารสงวนสิทธิทีจะปรับปรุ ง เปลียนแปลง ยกเลิกการให้บริการทีเกียวกับระบบงานทังหมดหรือบางส่วน ตลอดจนการแก้ไขข้อกําหนดและเงือนไข
การใช้บริการทีเกียวกับระบบงาน รวมทังค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ทีเกียวกับระบบงานได้ตามทีธนาคารเห็นสมควร และร้านค้าตกลงยินยอม
โดยจะไม่เพิกถอนให้ธนาคารมีสทิ ธิพจิ ารณาดําเนินการดังกล่าวได้ทกุ ประการ
ข้อ 23 ข้อตกลงอืนๆ
23.1 ในกรณีทีข้อกําหนดและเงือนไขข้อหนึงข้อใดของข้อตกลงนีเป็ นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ร้านค้าและธนาคารตกลงให้แยกส่ว นที
เป็ นโมฆะหรือทีไม่สมบูรณ์นนั ออกจากข้อความหรือข้อกําหนดอืนๆ ทีสมบูรณ์ และให้ขอ้ ความและข้อกําหนดส่วนทียังสมบูรณ์มผี ลผูกพันระหว่างกัน
23.2 ข้อกําหนดและเงือนไขอืนๆ ทีมิได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีธนาคารประกาศใช้หรือกําหนดไว้เป็ นการเฉพาะ
23.3 เพือประโยชน์ในการพิจารณาคําขอหรือใบสมัครร้านค้าสมาชิกธนาคาร หรือเพือการปฏิบตั ิหรือการบริการซึงสินเชือใดๆ หรือเพือวัตถุประสงค์ในการรับ
ข่าวสาร หรือข้อมูล หรือข้อเสนอเกียวกับสิทธิประโยชน์ สินค้า หรือบริการใดๆ จากธนาคาร หรือจากบุคคลอืนทีธนาคารมอบหมาย หรือเก็บ หรือใช้
ข้อมูลเพือการสถิ ติหรือศึกษาวิจัย หรือวัตถุประสงค์อืนใดทีธนาคารเห็นว่ าอาจเป็ นประโยชน์แก่ รา้ นค้า หรือ ส่ว นรวม ร้านค้า ขอให้ความยินยอมแก่
ธนาคารให้ทาํ การตรวจสอบ แลกเปลียน และ/หรือเปิ ดเผยซึงข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลใดๆ รวมทังการประมวลผลซึงข้อมูลส่วนบุคคลของร้านค้า
ภายใต้ขอบเขตแห่งกฎหมายว่า ด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ทังนี การประมวลผลหมายรวมถึง การ
รวบรวม การเก็บรักษา การใช้ การเปิ ดเผย และ/หรือการส่งหรือโอนข้อมูล ไม่ว่าจะเป็ นการประมวลผลภายในหรือภายนอกประเทศ หรือเป็ นการส่งหรือ
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โอนข้อมูลไปยังบุคคลอืนทีมีสญ
ั ญาการคุม้ ครองข้อมูลอยู่กับธนาคาร โดยร้านค้าจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทน หรือค่าเสียหายใดๆ ทีเกิดจากการกระทํา
ดังกล่าวของธนาคารแต่อย่างใดทังสิน
23.4 ร้านค้าตกลงและยินยอมให้เอกสารทีร้านค้าส่งให้แก่ธนาคารเป็ นทรัพย์สมบัติของธนาคาร ซึงร้านค้าไม่สามารถเรียกร้อง และ/หรือเอกสารคืนได้ ไม่ว่าจะ
ได้รบั อนุมตั ิให้เป็ นร้านค้าสมาชิกธนาคารหรือไม่ก็ตาม
23.5 ร้านค้าตกลงยินยอมให้ขอ้ ตกลงฉบับนีมีผลผูกพันถึงผลิตภัณฑ์/บริการทางการเงินใหม่ของธนาคารทุกประเภท ทังในขณะนีหรือทีจะได้ออกเพิมเติมใน
ภายหน้า โดยไม่จาํ เป็ นต้องทําความตกลงใหม่
23.6 บรรดาข้อมูลข่าวสาร หนังสือบอกกล่าว หรือหนังสืออืนใดทีจะส่งให้แก่รา้ นค้า ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ดี หรือให้คนนํา ไป
ส่งเองก็ดี ถ้าหากส่งไปยังสถานทีทีระบุไว้ขา้ งต้นของข้อตกลงนีแล้ว ไม่ว่าจะมีผรู้ บั ไว้หรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าได้สง่ ให้แก่รา้ นค้าแล้วโดยชอบ
23.7 ร้านค้าตกลงส่งหรือเปิ ดเผยข้อมูลและ/หรือเอกสารใดๆ ตามทีธนาคารร้องขอ หากมีเหตุอนั ควรสงสัยหรือเชือได้ว่า ร้านค้าได้กระทําการผิดข้อตกลงและ
เงือนไขการใช้บริการ หรือกระทําการอันเป็ นการขัดต่อกฎหมาย หรือการกระทําการใดๆ ทีธนาคารเห็นว่าอาจเข้าข่ายไปในทางทุจริต หรือผิดกฎหมาย
23.8 เมือร้านค้าให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลอืนใดแก่ธนาคาร
(ก) ร้านค้ารับรองและรับประกันว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอืนทีร้านค้าให้แก่ธนาคารและจะแจ้ง
ธนาคาร หากมีการเปลียนแปลงใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอืนทีได้ให้ไว้ (หากมี)
(ข) ร้านค้ารับรองและรับประกันว่า ร้านค้าได้รบั ความยินยอมหรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอืนสําหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือโอน
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายทีใช้บงั คับ
(ค) ร้านค้ารับรองและรับประกันว่า ร้านค้าได้รบั ทราบและแจ้งนโยบายความเป็ นส่วนตัวของธนาคารทีเกียวข้องแก่บคุ คลอืนแล้ว และ
(ง) ร้านค้ารับรองและรับประกันว่าธนาคารสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือโอน ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ในนโยบาย
ความเป็ นส่วนตัวของธนาคารทีเกียวข้อง ซึงอาจมีการแก้ไขเป็ นครังคราว ซึงรวมถึงวัตถุประสงค์ทงหมดที
ั
กําหนดไว้ในเอกสารฉบับนี
ข้อ 24 ข้อตกลงและเงือนไขการใช้บริการพร้อมเพย์ (PromptPay) (เลขที 1.0) สําหรับนิตบิ ุคคล
“พร้อมเพย์ (PromptPay)” หมายความถึง เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี และ/หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล และ/หรือข้อมูลอืนๆ ทีอาจมีการกําหนดต่อไป (ถ้ามี) ซึง
ผูกกับบัญชีเงินฝากของร้านค้า ตามทีร้านค้าสมัครลงทะเบียนไว้กบั ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอืนในประเทศไทย และ “บริการพร้อมเพย์ (PromptPay)” หมายความ
ถึง บริการการทําธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ตามทีธนาคาร หรือสถาบันการเงิ นอืนกํา หนด หรือหน่วยงานราชการทีเกียวข้องกําหนด ซึงเป็ นการใช้บริการทีสามารถระบุ
พร้อมเพย์ (PromptPay) แทนการระบุเลขทีบัญชีเงินฝากของร้านค้าซึงผูกกับ พร้อมเพย์ (PromptPay) ตามทีร้านค้าสมัครลงทะเบียนไว้ ทังนี ร้านค้าขอสมัครลงทะเบียน
และใช้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) โดยตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงือนไขในการใช้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) กับธนาคารตามรายละเอียด
การให้บริการทีธนาคารกําหนด ดังต่อไปนี
24.1 ร้านค้ารับทราบและตกลงว่า ร้านค้าสามารถสมัครขอใช้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) ได้โดยสมัครขอลงทะเบียนและใช้บริการผ่านช่องทางตามที
ธนาคารกําหนด อาทิเช่น ทีทําการสาขาธนาคาร หรือ ช่องทางอืนใดทีธนาคารจะจัดให้มีขนในภายหน้
ึ
า ทังนี การลงทะเบียนและการใช้บริการพร้อมเพย์
(PromptPay) ต้องเป็ นไปตามเงือนไขทีระบุภายใต้ขอ้ ตกลงนี และ/หรือข้อตกลงอืนใดทีธนาคาร และ/หรือหน่วยงานทีเกียวข้องกําหนด
24.2 ร้านค้ากําหนดใช้เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี และ/หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล หรือข้อมูลอืนใดอันเนืองจากมีการประกาศเพิมเติมในภายหน้า
โดยเลือก
เป็ นข้อมูลอ้างอิง พร้อมเพย์ (PromptPay) เพือผูกกับบัญชีเงินฝากของร้านค้าทีมีอยู่กับธนาคาร เพือสามารถใช้กบั บริการต่างๆ ทีจะจัดให้มีขนึ อาทิเช่น
การรับเงินเข้าบัญชีดว้ ย พร้อมเพย์ (PromptPay) แทนการใช้หมายเลขบัญชี เงินฝากทีผูกกับข้อมูลอ้างอิง พร้อมเพย์ เป็ นต้น
24.3 ร้านค้าสามารถเลือกบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของร้านค้า ทีมีอยู่กับธนาคาร หรือบัญชีเงินฝากประเภทอืนใด อันเนือง มา
จากมีประกาศเพิมเติมจากธนาคารในภายหน้า สําหรับผูกพร้อมเพย์ (PromptPay) เพือการใช้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) ได้
24.4 บัญชีเงินฝากทีจะถูกผูกกับบริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) ต้องมีสถานะการใช้บริการเป็ นปกติ โดยต้องเป็ นบัญชีเงินฝากทีมีชอร้
ื านค้าเป็ นเจ้าของบัญชี
เท่านัน เว้นแต่ธนาคารจะกําหนดเป็ นอย่างอืน
24.5 เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี และ/หรือเลขทะเบียนนิติบคุ คล และ/หรือข้อมูลอืนๆ ทีอาจมีการกําหนดต่อไป (ถ้ามี) ทีร้านค้าสามารถกําหนดใช้เป็ น พร้อมเพย์
(PromptPay) ได้ จะต้องเป็ นหมายเลขทียังไม่ถูกกําหนดใช้เป็ นพร้อมเพย์ (PromptPay) ทีผูกกับบัญชีเงินฝากบัญชีอืน ไม่ว่าจะเป็ นบัญชีเงินฝากทีมีอยู่
กับธนาคาร ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื นใด เว้นแต่ได้มกี ารยกเลิกเลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี และ/หรือเลขทะเบีย นนิติบุคคล
และ/หรือ
ข้อมูลอืนๆ ทีอาจมีก ารกําหนดต่อไป (ถ้ามี) ดังกล่าวเป็ น พร้อมเพย์ (PromptPay) ทีผูกกับบัญชีเงินฝากบัญชีอืนดังกล่าว ตามวิธีการและเงือนไขที
ธนาคารกําหนด
24.6 เมือธนาคารได้รบั คําขอหรือ รายการสมัค รใช้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) แล้ว ธนาคารจะส่งข้อ มูลการสมัครใช้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay)
แต่ละรายการ ไปทําการตรวจสอบข้อมูลและลงทะเบียน พร้อมเพย์ (PromptPay) กับระบบคอมพิวเตอร์เพือการลงทะเบียน พร้อมเพย์ (PromptPay)
ของบริษัท เนชันแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จํากัด หรือของผูใ้ ห้บริการรายอืนทีธนาคารกําหนดต่อไป (ถ้ามี) ซึงต่อไปนีเรียกว่า “ระบบลงทะเบียน” โดยหาก
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24.7

24.8

24.9

24.10

24.11
24.12

24.13

24.14

ธนาคารพิจารณาพบว่า ข้อมูลทีร้านค้าระบุในคําขอฯ ไม่ถูกต้องอย่างชัดแจ้ง ธนาคารมีสทิ ธิแก้ไขให้ถูกต้อง หรือพิจารณาระงับการลงทะเบียน พร้อม
เพย์ (PromptPay)ได้ตามทีธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบ ทังนี การสมัครใช้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) จะมีผลก็ต่อเมือ
ธนาคารได้ดาํ เนินการลงทะเบียนข้อมูลในระบบลงทะเบียนเรีย บร้อยแล้ว และธนาคารจะแจ้งผลการลงทะเบียนให้รา้ นค้า ทราบตามวิธีการทีธนาคาร
กําหนด
กรณีทีธนาคารได้รบั คําขอใช้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) ของร้านค้าไว้ก่อนวันทีระบบลงทะเบียนจะเปิ ดให้บริการรับลงทะเบียนร้านค้ายอมรับว่า
ธนาคารจะรวบรวมข้อมูลตามรายละเอียดการสมัครของร้านค้าไว้ และส่งข้อมูลการสมัครใช้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) ของร้านค้าแต่ละรายการ
ไปทําการตรวจสอบข้อมูลและลงทะเบียน เมือระบบลงทะเบียนเปิ ดให้บริการรับลงทะเบียนแล้วเท่านัน โดยร้านค้าจะทราบผลการลงทะเบียนการขอใช้
บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) ตามวิธีการทีธนาคารกําหนด
ร้านค้ารับรองว่า ข้อมูล และ/หรือ รายละเอียด และ/หรือเอกสารใดๆ ทีเกียวข้องในการสมัครใช้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) นัน มีความครบถ้วนและ
ถูกต้องแท้จริง และเป็ นปัจจุบนั สําหรับการใช้บริการนีและเป็ นข้อมูลของร้านค้าโดยร้านค้ามีสิทธิ และมีความสามารถตามกฎหมายในการขอใช้บริก าร
และทําธุรกรรมใดๆ ทีเกียวข้องกับการขอใช้บ ริการนี รวมถึงการยอมรับผูกพันตามข้อตกลงและเงือนไขนี หากมีขอ้ บกพร่องหรือข้อผิดพลาดใดเกิด ขึน
หรือเกียวเนือง มาจากการดําเนินการดังกล่าวข้างต้นตามข้อมูลทีร้านค้าให้ไว้แก่ธ นาคาร ธนาคารไม่จาํ ต้องรับผิ ดชอบต่อร้านค้า หรือบุคคลอืนใดใน
ความเสียหายทีเกิดขึนแต่อย่างใด
ร้านค้ารับทราบและตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิ ดเผย ข้อมูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ บางประการหรือทังหมดของผูข้ อใช้บริการสําหรับการลงทะเบียน
เพือใช้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) ตามทีกฎหมายกําหนด หรือตามทีหน่วยราชการ ทีมีอาํ นาจตามกฎหมายกําหนดหรือเท่าทีธนาคารพิจารณาเห็ น
ว่า จําเป็ นและเหมาะสม หรือธนาคารเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์แก่ รา้ นค้า ทังนี ผูข้ อใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความ
เสียหายทีเกิดขึนจากการเปิ ดเผยข้อมูล และ/หรือรายละเอียดตามเงือนไขดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใดทังสิน
ร้านค้าสามารถระบุหรือใช้ พร้อมเพย์ (PromptPay) ทีลงทะเบียนสําเร็จแล้ว แทนการระบุเลขที บัญชีเงินฝากทีถูกผูกกับ พร้อมเพย์ (PromptPay) นัน
เพือการรับโอนเงินเข้าบัญ ชีเงินฝากดังกล่าว โดยใช้ พร้อมเพย์ (PromptPay) ทีผูกกับบัญชีเงินฝากดังกล่าว สําหรับรายการเงินโอนในประเทศได้ทันที
ภายในวงเงินต่อครังและต่อวันที ร้านค้าหรือ ผูโ้ อนเงินกํา หนด แต่ตอ้ งไม่เกิ นจํานวนหรือหลักเกณฑ์ตามข้อตกลงของธนาคาร และ/หรือใช้ พร้อมเพย์
(PromptPay) ทีผูกกับบัญชีเงินฝากดังกล่าวในการทําธุรกรรมอืนใดทีธนาคารจะจัดให้มขี นในภายหน้
ึ
า
ร้านค้ายอมรับว่าการทําธุรกรรมเกียวกับบัญชีเงินฝากใด ๆ หากได้มีการระบุ พร้อมเพย์ (PromptPay) ทีผูกกับบัญชีเงินฝากนันแล้ว ย่อมมีผลเท่ากับเป็ น
การระบุเลขทีบัญชีเงินฝากและเป็ นการทําธุรกรรมกับบัญชีเงินฝากนัน ๆ และมีผลผูกพันร้านค้าทุกประการ
ร้านค้าสามารถแก้ไข เปลียนแปลง ข้อมูลและ/หรือรายละเอียดใดๆ ตลอดจนยกเลิกการใช้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) ได้ โดยการติดต่อแจ้งความ
ประสงค์ผ่านช่องทางตามทีธนาคารกําหนด และดําเนินการตามวิธี ก ารและเงือนไขทีธนาคารกํา หนด ทังนีการแก้ไข เปลียนแปลง ข้อมูล และ/หรือ
รายละเอีย ดดังกล่าว จะมีผลก็ต่อเมือร้านค้าดําเนินการตามวิธีก ารและเงือนไขทีธนาคารกําหนดครบถ้วนสมบูรณ์ และธนาคารได้ดาํ เนินการแก้ไข
เปลียนแปลงข้อมูลในระบบการลงทะเบียนรวมถึงแจ้งผลดําเนินการดังกล่าวให้รา้ นค้าทราบเรียบร้อยแล้วเท่านัน
การทําธุรกรรมประเภทต่า งๆ ภายใต้การใช้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) นี ต้องเป็ นไปตามเงือนไขทีระบุภายใต้ขอ้ ตกลงและเงือนไขดังกล่าว โดย
ร้านค้าตกลงยินยอมด้วยแล้ว และจะไม่โต้แย้งคัดค้าน และไม่ถือว่าการกระทําดังกล่าวทําให้รา้ นค้าขาดผลประโยชน์ และ/หรือได้รบั ความเสียหาย และ
สละสิท ธิ ทีจะเรีย กร้อ งค่ า ขาดประโยชน์แ ละร้า นค้า รับ ทราบและตกลงว่ า ร้า นค้า มีหน้า ที ต้องแจ้งขอเปลียนแปลง หรือ ยกเลิ กการใช้ พร้อมเพย์
(PromptPay) เมือร้านค้าไม่ใช้งาน หรือมีก ารเปลียนแปลงเลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี และ/หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล และ/หรือข้อมูลอืนๆ ทีอาจมีการ
กําหนดต่อไป (ถ้ามี) ทีได้ลงทะเบียนใช้บ ริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) ดังกล่าว ตามวิธีการทีธนาคารกําหนด โดยธนาคารไม่มีหน้าทีต้องตรวจสอบ
ข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใดทังสิน หากผูร้ า้ นค้าไม่ดาํ เนินการขอยกเลิกการใช้ พร้อมเพย์ (PromptPay) ตามวิธีการทีธนาคารกําหนดและเกิดความเสีย หาย
ใดๆ ขึน ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายทีเกิ ดขึนแต่เพียงฝ่ ายเดียว
ธนาคารมีสิทธิ ระงับการให้บริการชัวคราว หรือยกเลิก การให้บริก ารนี ไม่ว่าทังหมดหรือแต่บางส่ว น หรือระงับหรือยกเลิกบริการหนึงบริการใดภายใต้
ข้อตกลงและเงือนไขการใช้บริการนี แก่รา้ นค้าเมือใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบล่วงหน้าตามสมควร เว้นแต่ในกรณีทธนาคารมี
ี
กรณีจาํ เป็ น
เร่งด่วนไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบโดยเร็วเท่าทีสามารถทําได้ เว้นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ธนาคารมีสิทธิ
ระงับหรือยกเลิกการให้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) ได้ทนั ที เมือธนาคารพบเหตุดงั กล่าวได้

(1) เมือมีเหตุการณ์ทธนาคารสงสั
ี
ยหรือเชือโดยมีเหตุสมควรว่า ร้านค้ามิใช่เจ้าของ หรือผูม้ ีสทิ ธิ ใช้งานข้อมูลอ้างอิง พร้อมเพย์ หรือบัญชี

เงินฝากที
ถูกผูกกับ พร้อมเพย์ (PromptPay) เพือในกิ จการทีอาจเป็ นการขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อ ยหรือศี ลธรรมอันดีของประชาชน หรือมี
ลักษณะเป็ นธุรกรรมทีอาจผิดกฎหมาย หรือมีการใช้บริการในลัก ษณะทีผิดปกติ เช่น มีการทํารายการซําๆ ในเวลาใกล้ๆ กันจนเป็ นการรบกวน
ระบบการให้บริก ารของธนาคาร เป็ นต้น หรือเป็ นการฉ้อ ฉล หรือทุจริต หรือขัดต่ อกฎหมาย หรือมีผูบ้ ุกรุกระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) หรือ
แนวโน้มทีจะมีการกระทําทีมิชอบโดยประการใด ๆ
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( ) บัญชีเงินฝากทีถูกผูกกับ พร้อมเพย์ (PromptPay) ถูกระงับ หรือถูกอายัดโดยหน่วยงานทีมีอาํ นาจตามกฎหมาย และ/หรือปิ ดบัญชี ไม่ว่าโดย
ร้านค้า หรือโดยธนาคาร หรือโดยบุคคลหรือเหตุอืนใด หรือถูกระงับการใช้บญ
ั ชี เงินฝากหรือถูกปิ ดบัญชีตามระเบียบของธนาคาร

( ) ธนาคารต้องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสังศาล และ/หรือตามทีกฎหมายกําหนด

24.15 ร้านค้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามระเบียบ วิธีปฏิบตั ิ ตลอดจนข้อตกลงและเงือนไขทีเกียวข้องกับการใช้บริการนี ทังที มีอยู่ก่อนแล้วและทีจะมี
ขึนหรือมีการแก้ไขเปลียนแปลงต่อไปในอนาคต ตามทีธนาคารจะได้กาํ หนดเพิมเติม โดยธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบล่วงหน้าเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย
30 วันโดยการแจ้งดังกล่าวธนาคารอาจใช้วิธีประกาศไว้ ณ ทีทําการของธนาคาร หรือแจ้งในเว็บไซต์ของธนาคาร (www.krungthai.com) และ/หรือ
วิธีการอืนใดตามทีธนาคารกําหนดหรือเห็นสมควร โดยให้ถือว่าระเบียบหรือวิธีปฏิบตั ิ ตลอดจนข้อตกลงและเงือนไขดังกล่าวเป็ นส่วนหนึงของข้อตกลง
และเงือนไขการใช้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay)ฉบับนีด้วย ทังนี ข้อตกลงและเงือนไขการทําธุรกรรมประเภทต่า งๆ ภายใต้การใช้บริการ พร้อมเพย์
(PromptPay) นี ต้องเป็ นไปตามข้อตกลงและเงือนไขทีเกียวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวตามทีธนาคารกําหนดด้วย โดยร้านค้าตกลงยินยอมและจะไม่โต้แย้ง
คัดค้าน และไม่ถือว่าการกระทําดังกล่าวทํา ให้รา้ นค้าขาดผลประโยชน์ และ/หรือได้รบั ความเสีย หาย และสละสิทธิ ทีจะเรียกร้องค่าขาดประโยชน์และ
ค่าเสียหายจากธนาคารทังสิน
24.16 ร้านค้ายินยอมและตกลงชําระค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จา่ ยใด ๆ ทีเกียวข้องกับการใช้บริการนี ตามที ธนาคารกําหนด หากมีการ
ปรับเปลียนค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่า ใช้จ่า ยใดๆ ธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบล่วงหน้า อย่างน้อย วัน ณ ทีทําการสาขา/
เว็ บ ไซต์ข องธนาคาร (www.krungthai.com) และ/หรือ วิ ธี ก ารอืนใดตามทีธนาคารกํา หนดหรื อเห็ น สมควร ทังนี ร้า นค้า ยิ นยอมให้ธ นาคารหั ก
ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากบัญชีเงินฝากของร้านค้า ทีมีอยู่กบั ธนาคารได้ทนั ที
24.17 หากร้านค้าเห็นว่าธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการและ/หรือค่าใช้จ่าย ไม่ถกู ต้อง ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษรภายใน วัน นับจากวันทีธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าบริการ หากร้านค้าไม่แจ้งให้ธนาคารทราบถึงความไม่
ถูกต้องภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ร้านค้าตกลงให้ถือว่าธนาคารได้ดาํ เนินการโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ซึงร้านค้าตกลงจะไม่โต้แย้งคัดค้านหรือเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารภายหลัง
24.18 ธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดจากการทีธนาคารไม่สามารถปฏิบ ัติตามข้อตกลงและเงือนไขการใช้บริก ารนี ซึงรวมถึงการทีธนาคารไม่สามารถลงทะเบี ย น
พร้อมเพย์ (PromptPay) หรือให้บริก าร พร้อมเพย์ (PromptPay) ได้ อันเนืองมาจากเหตุสุดวิสยั เช่น ระบบสือสารขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ปั ญหา
ทางด้านพลังงาน การกระทําของบุคคลภายนอก อัคคีภยั ภัยพิบตั ิตามธรรมชาติ การประท้วง การขนส่งติดขัด การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์
หรือข้อมูลทีเป็ นอันตรายต่างๆ (Harmful Data) หรือเหตุตา่ งๆ อันอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของธนาคาร
24.19 ร้านค้า ตกลงและยอมรับว่า เอกสาร และ/หรือ หนังสือ และ/หรือหลักฐานใดๆ ก็ ตาม ทีธนาคารจัดทํา ขึ นอัน เนื องมาจากการใช้บ ริก ารพร้อ มเพย์
(PromptPay) นัน มีความถูกต้องทุกประการโดยไม่จาํ ต้องให้รา้ นค้าตรวจสอบหรือลงลายมือชือก่อนแต่อย่างใด
24.20 ข้อตกลงและเงือนไขการใช้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) ฉบับนี ให้ใช้บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็ นศาลทีมีเขตอํานาจใน
การพิจารณาข้อพิพาททีเกิดขึนตามข้อตกลงและเงือนไขการใช้บริการนี
ข้อ

ข้อตกลงและเงือนไขการใช้บริการ “Thai QR Code”
25.1 คํานิยาม
“Thai QR Code” หมายถึง บริการทีธนาคารได้ให้บริการกับร้านค้าเพืออํานวยความสะดวกในการรับเงินโอนเพือชําระเงินค่าสินค้า และ/หรือบริการเข้า
บัญชีเงินฝากของร้านค้า
25.2

การสมัครใช้บริการ
( ) ร้านค้าตกลงและรับทราบว่า การสมัครใช้บริการ Thai QR Code ร้านค้าต้องมีบญ
ั ชีเงินฝากกับธนาคารและมีการลงทะเบียนเพือใช้บริการพร้อม
เพย์กบั ธนาคารด้วย ทังนี การลงทะเบียนและการใช้บริการพร้อมเพย์ตอ้ งเป็ นไปตามข้อตกลงและเงือนไขการใช้บริการพร้อมเพย์ของธนาคาร
( ) ร้านค้าต้องทําคําขอหรือสมัครขอใช้บริการ Thai QR Code กับธนาคารผ่านช่องทางตามทีธนาคารกําหนด อาทิเช่น ทีทําการสาขา หรือช่องทาง
อืนใดทีธนาคารจะจัดให้มีขึนในภายหน้า ทังนี การใช้บริการ Thai QR Code ต้องเป็ นไปตามเงือนไขทีระบุภายใต้ขอ้ ตกลงและเงือนไขการใช้
บริการนี และ/หรือข้อตกลงอืนใดทีธนาคาร และ/หรือหน่วยงานทีเกียวข้องกําหนด
( ) เมือร้านค้าได้รบั อนุมตั ิให้ใช้บริการแล้ว ร้านค้าจะได้รบั รหัส One Time Password (“OTP”) และ/หรือรหัสอืนใดทีธนาคารมอบให้รา้ นค้า เพือใช้
สําหรับ Log in เข้าใช้บริการ ผ่าน “Thai QR Code” หรือช่องทางอืนใดทีธนาคารจะจัดให้มีขึนในภายหน้า ร้านค้าต้องเก็บรักษารหัสดังกล่าวไว้
เป็ นความลับเฉพาะตัวของผูข้ อใช้บริการเท่านัน
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เมือเข้าใช้บริการ Thai QR Code ร้านค้าจะได้รบั รหัส QR Code และ/หรือรหัสอืนใดทีธนาคารกําหนด หากไม่เรียกคําใดคําหนึงเป็ นการเฉพาะ

( )

แล้ว จะรวมเรียกว่า “เครืองมือการรับเงิน” เพือให้รา้ นค้าใช้สาํ หรับการรับชําระเงินผ่านบริการ Thai QR Code
การดําเนินการใดๆ ผ่านบริการ Thai QR Code ทังทีเป็ นการกระทําของร้านค้าเอง หรือเป็ นการกระทําทีเกิดขึนโดยบุคคลอืนไม่ว่าโดยประการใด
ก็ตาม หากได้กระทําไปโดยใช้เครืองมือการรับเงินแล้ว ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ และมีผลผูกพันร้านค้าเสมือนหนึงได้กระทําโดยร้านค้าเอง และ
ร้านค้ายินยอมรับผิดชอบในการกระทําดังกล่าวทุกประการ โดยร้านค้าไม่จาํ เป็ นต้องทําหรือลงลายมือชือในเอกสารใดๆ เพือเป็ นหลักฐานในการ
นันอีก เว้นแต่ธนาคารจะได้แจ้งหรือกําหนดไว้อย่างชัดเจน และร้านค้าตกลงว่า ธนาคารไม่จาํ ต้อ งรับผิดใดๆ ในความเสียหายทีเกิดขึนจากการ
กระทําดังกล่าวข้างต้น โดยร้านค้ายินยอมรับผิดชอบในความเสียหายทีเกิดขึนจากการกระทําดังกล่าวทุกประการ

( )

25.3

เงือนไขการเป็ นร้านค้า
( ) ร้า นค้าจะแสดงเครืองหมายหรือสัญลักษณ์การเป็ นร้า นค้า ทีมีบริก าร Thai QR Code เพือรับชําระเงินเข้าบัญชีเ งินฝากร้านค้าตามรู ป แบบที
ธนาคารกําหนด เพือให้ผโู้ อนเงินสามารถพบเห็นเครืองหมายหรือสัญลักษณ์ได้โดยง่ายและชัดเจน ตลอดระยะเวลาทีข้อตกลงนีมีผลบังคับใช้ห รือ
จนกว่าธนาคารจะแจ้งยกเลิกการใช้เครืองหมายหรือสัญลักษณ์ดงั กล่าวและเมือสินสุดการให้บริการตามข้อตกลงนี ร้านค้าจะต้องยกเลิกการใช้
และแสดงเครืองหมายหรือสัญลักษณ์การเป็ นร้านค้าของธนาคารทันที
( ) ร้านค้าตกลงและยินยอมปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและเงือนไขของบริการนี คู่มอื วิธีปฏิบตั ิ และ/หรือเอกสารทีเกียวข้อง และ/หรือทีธนาคารได้ประกาศ
กําหนดไว้ในขณะนี และ/หรือทีจะกําหนดไว้ต่อไปในภายหน้าทุกประการ
( ) ร้านค้า จะไม่ทาํ การจําหน่า ยสินค้าและ/หรือให้บริการที ไม่ เหมาะสม และ/หรือต้องห้ามตามกฎหมาย หรือขัดต่อระเบียบ หรือข้อบังคับของทาง
ราชการ เว้นแต่จะได้แจ้งและได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจากธนาคารก่อน
( ) ร้านค้าเป็ นผูร้ บั คําสังซือและ/หรือดําเนินการจัดส่งสินค้าและ/หรือบริการตามคําสังของผูช้ าํ ระเงิน โดยร้านค้าเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่าย และดําเนินการ
ต่างๆ เองทังสิน ธนาคารมิได้มีส่วนเกียวข้องและไม่มีผลผูกพันธนาคารไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน หากมีการคืน ยกเลิก สินค้าและ/หรือบริการภายหลัง
ทีผูช้ าํ ระเงินโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของร้านค้าผ่านเครืองมือการรับเงินแล้ว ร้านค้าตกลงคืนเงินค่าสินค้า และ/หรือบริการดังกล่าวให้แก่ลกู ค้าเอง
ธนาคารไม่มหี น้าทีคืนเงินและ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของร้านค้าให้แก่ผชู ้ าํ ระเงินแต่อย่างใด และธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ใดๆ ทีเกิดขึนจากการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น

25.4

วิธีการใช้บริการ Thai QR Code สําหรับการรับชําระค่าสินค้า และ/หรือบริการ
( )

ร้านค้าจะแจ้งรายละเอียด ราคา สินค้าและ/หรือบริการให้แก่ผชู ้ าํ ระเงินทราบโดยชัดแจ้ง

( )

ร้านค้าตกลงแสดง QR Code หรือเครืองมือการรับเงิน พร้อมทังระบุขอ้ มูลตามทีธนาคารกําหนด เพือให้ผชู้ าํ ระเงินชําระเงินโดย Scan QR
Code หรือดําเนินการอย่า งใดตามทีธนาคารกํา หนด เพือชําระเงินให้แก่ รา้ นค้า โดยธนาคารไม่มี หน้าที ตรวจสอบความถูก ต้องของข้อ มูล
ดังกล่าว

( ) ร้านค้ารับทราบและยอมรับว่า การทีธนาคารให้บริการตามข้อตกลงและเงือนไขนีแล้ว เมือร้านค้าใช้บริการนีถือว่าเป็ นไปตามความประสงค์ของ
ร้านค้าแล้ว ดังนัน หากมีความเสียหายหรือข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึนกับร้านค้าไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ร้านค้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
กับธนาคาร เว้นแต่ความเสียหายหรือข้อผิดพลาดดังกล่าวเกิดขึนจากการกระทําโดยทุจริต หรือโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ
ธนาคาร
( ) ร้า นค้ารับทราบและตกลงว่ า หากร้านค้าประสงค์จะใช้บริก ารอื นใดร่ว มกับบริก าร Thai QR Code ซึงธนาคารได้จัดให้มีบริการอืนร่วมไว้
ร้านค้าจะต้องดําเนินการตามข้อตกลงและเงือนไข วิธีการของบริการนันๆ ตามทีธนาคารกําหนด
( )

ร้านค้ารับรองว่า ข้อมูลที ระบุไว้ในใบคํา ขอฯ และ/หรือเอกสารใดๆ ทีเกียวข้องในการสมัคร เปลียนแปลงและ/หรือยกเลิกบริก าร Thai QR

Code นัน เป็ นข้อมูลจริงทีถูกต้องสมบูรณ์และเป็ นปัจจุบนั สําหรับการให้บริการนีและเป็ นข้อมูลของร้านค้า โดยร้านค้า มีสิทธิตามกฎหมายใน
การขอใช้บริการ และทําธุรกรรมใดๆ ทีเกียวข้องกับการขอใช้บริการนี รวมถึงการยอมรับผูก พันตามข้อตกลงและเงือนไขนี หากมีขอ้ บกพร่อ ง
หรือข้อผิดพลาดใดเกิ ดขึนหรือเกียวเนืองมาจากการดําเนินการดังกล่าวข้างต้นตามข้อมูลทีร้านค้าให้ไว้แก่ธนาคาร ธนาคารไม่จาํ ต้องรับผิดชอบ
ต่อร้านค้าหรือบุคคลอืนใดในความเสียหายทีเกิดขึนแต่อย่างใด
( )

ร้านค้ารับทราบและตกลงให้ธ นาคารมีสิทธิ เปิ ดเผยข้อมูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ บางประการหรือทังหมดของร้านค้าสําหรับการสมัคร
เปลียนแปลง และ/หรือยกเลิกการใช้บริก าร Thai QR Code ตามทีกฎหมายกําหนด หรือตามทีหน่ว ยงานราชการทีมีอาํ นาจตามกฎหมาย
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กําหนดหรือเท่าทีธนาคารพิจารณาเห็นว่า จํา เป็ นและเหมาะสม หรือธนาคารเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์แก่รา้ นค้า ทังนี ร้านค้ารับทราบและตกลง
ว่า ธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความเสียหายทีเกิดขึนจากการเปิ ดเผยข้อมูล และ/หรือรายละเอียดตามเงือนไขดังกล่าวแต่อย่างใดทังสิน
( )

ร้านค้าสามารถแก้ไข เปลียนแปลง ข้อมูล และ/หรือรายละเอีย ดใดๆ ตลอดจนยกเลิกการใช้บริการ Thai QR Code ได้โดยติดต่อแจ้งความ
ประสงค์ผ่า นช่องทางตามทีธนาคารกํา หนด และดําเนินการตามวิธี การและเงือนไขทีธนาคารกํา หนด ทังนี การแก้ไข เปลียนแปลงข้อ มู ล
และ/หรือรายละเอียดดังกล่าว จะมีผลต่อเมือร้านค้าดํา เนินการตามวิ ธีก ารและเงือนไขทีธนาคารกําหนดครบถ้วนสมบูรณ์ และธนาคารได้
ดําเนินการแก้ไขเปลียนแปลงข้อมูลในระบบของธนาคารเรียบร้อยแล้ว

( ) ร้านค้ารับทราบและตกลงว่า ร้านค้ามีหน้าทีต้องแจ้งขอเปลียนแปลง หรือยกเลิกการใช้บริการ Thai QR Code เมือร้านค้าไม่ใช้งานหรือมีการ
เปลียนแปลงข้อมูลใดๆ ทีเกียวกับบริการ Thai QR Code ตามวิธีการทีธนาคารกําหนด โดยธนาคารไม่มีหน้าทีต้องตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวแต่

25.5

อย่างใดทังสิน หากร้านค้าไม่ดาํ เนินการขอยกเลิกการใช้บริการ Thai QR Code ตามวิธีการทีธนาคารกําหนดและเกิดความเสีย หายใดๆ ขึน
ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายทีเกิ ดขึนแต่เพียงฝ่ ายเดียว
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
( ) ร้านค้ายินยอมและตกลงชําระค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเกียวข้องกับการใช้บริการ Thai QR Code นี ตามที
ธนาคารกําหนด หากมีการเปลียนแปลงค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบล่วงหน้าอย่า ง
น้อย วัน โดยธนาคารจะปิ ดประกาศการกําหนดหรือเปลียนแปลงค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเกียวข้องกับ
การใช้บริก าร Thai OR Code ไว้ในทีเปิ ดเผย ณ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของธนาคารแต่ละแห่งทีให้บริการ และผ่านทางเว็บ ไซต์
ของธนาคาร (www.krungthai.com) และ/หรือ วิธี การอืนใดตามทีธนาคารกํา หนดหรือเห็ น สมควร ทังนี ร้า นค้า ยิ นยอมให้ธ นาคารหั ก
ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากบัญชีเงินฝากของร้านค้าทีมีอยู่กบั ธนาคารได้ทนั ที
( ) หากร้านค้าเห็นว่า ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่า บริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายไม่ถกู ต้อง ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็ น
ลายลักษณ์อักษรภายใน วัน นับจากวันทีธนาคารเรียกเก็ บค่า ธรรมเนีย ม และ/หรือ ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าบริก าร หากร้านค้าไม่แจ้ง ให้
ธนาคารทราบถึงความไม่ถูกต้องภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ร้านค้าตกลงให้ถือว่า ธนาคารได้ดาํ เนินการโดยถูก ต้อ งสมบูรณ์แล้ว ซึงร้านค้า
ตกลงจะไม่โต้แย้งคัดค้านหรือเรียกค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารในภายหลัง

25.6

ข้อตกลงอืนๆ
( ) ธนาคารมีสทิ ธิระงับการให้บริการชัวคราว หรือยกเลิกการให้บริการนี ไม่ว่าทังหมดหรือแต่บางส่วน หรือระงับหรือยกเลิกบริการหนึงบริการใด
ภายใต้ขอ้ ตกลงและเงือนไขการใช้บริการนีแก่รา้ นค้าเมือใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน เว้นแต่ในกรณี ที
ธนาคารมีกรณีจาํ เป็ นเร่งด่วนไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบโดยเร็วเท่าทีสามารถทําได้ เว้นแต่ใน
กรณีดงั ต่อไปนี ธนาคารมีสทิ ธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการ Thai QR Code ได้ทนั ทีเมือธนาคารพบเหตุดงั กล่าวได้
( . ) เมือมีเหตุการณ์ทธนาคารสงสั
ี
ยหรือเชือโดยมีเหตุสมควรว่า ร้านค้ามิใช่เจ้าของ หรือผูม้ สี ทิ ธิใช้งานข้อมูลอ้างอิง พร้อมเพย์หรือบัญชีเงิน
ฝากทีถูกผูกกับพร้อมเพย์เพือในกิจการทีอาจเป็ นการขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมี
ลักษณะเป็ นธุรกรรมทีอาจผิดกฎหมาย หรือมีการใช้บริการในลักษณะทีผิดปกติ เช่น มีการทํารายการซําๆ ในเวลาใกล้ๆ กันจนเป็ นการ
รบกวนระบบการให้บริการของธนาคาร เป็ นต้น หรือเป็ นการฉ้อฉล หรือทุจริต หรือขัดต่อกฎหมาย หรือมีผูบ้ กุ รุกระบบพร้อมเพย์หรือ
แนวโน้มทีจะมีการกระทําทีมิชอบโดยประการใดๆ
( . ) บัญชีเงินฝากทีถูกผูกกับพร้อมเพย์ถกู ระงับ หรือถูกอายัดโดยหน่วยงานทีมีอาํ นาจตามกฎหมาย และ/หรือปิ ดบัญชี ไม่ว่าโดยร้า นค้า
หรือโดยธนาคาร หรือโดยเหตุอืนใด
( . ) ธนาคารต้องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสังศาล และ/หรือตามทีกฎหมายกําหนด

( . ) ธนาคารได้รบั แจ้งผ่านระบบลงทะเบียนว่าเลขประจําตัวประชาชน และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรือเลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี
และ/หรือเลขทะเบียนนิติบคุ คล ทีใช้เป็ นพร้อมเพย์นนได้
ั ถกู ยกเลิกแล้ว
( )

ร้านค้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามระเบียบ วิธีปฏิบตั ิ ตลอดจนข้อตกลงและเงือนไขทีเกียวข้องกับการใช้บริการนี ทังทีมีอยู่ก่อนแล้ว
และทีจะมีขนหรื
ึ อมีการแก้ไขเปลียนแปลงต่อไปในอนาคตตามทีธนาคารจะได้กาํ หนดเพิมเติม โดยธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบล่วงหน้า เป็ น
ระยะเวลาอย่า งน้อย วัน โดยการแจ้งดังกล่าวธนาคารอาจใช้วิธี ป ระกาศไว้ ณ ทีทําการของธนาคาร หรือแจ้งในเว็บ ไซต์ของธนาคาร
(www.krungthai.com) และ/หรือวิธีการอืนใดตามทีธนาคารกําหนดหรือเห็นสมควร โดยให้ถือว่าระเบียบ หรือวิธีปฏิบตั ิตลอดจนข้อตกลงและ
17 of 30

ภาคเอกชน (Private)

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

เงือนไขดังกล่าวเป็ นส่ว นหนึงของข้อตกลงและเงือนไขการใช้บริก าร Thai QR Code ฉบับนีด้วย ทังนี ข้อตกลงและเงือนไขการทํา ธุรกรรม
ประเภทต่างๆ ภายใต้ก ารใช้บริการ Thai QR Code นี ต้องเป็ นไปตามข้อตกลงและเงือนไขทีเกียวข้อ งกับธุรกรรมดังกล่าวตามทีธนาคาร
กําหนดด้วย โดยร้านค้าตกลงยินยอมและจะไม่โต้แย้งคัดค้าน และไม่ถือว่าการกระทําดังกล่าวทําให้รา้ นค้า ขาดผลประโยชน์ และ/หรือได้รบั
ความเสียหาย และสละสิทธิทีจะเรียกค่าขาดประโยชน์และค่าเสียหายจากธนาคารทังสิน
( )

ธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดจากการทีธนาคารไม่สามารถปฏิบตั ิ ตามข้อตกลงและเงือนไขการใช้บริการนี ซึงรวมถึงการทีธนาคารไม่สามารถให้บริก าร
นีได้ อันเนืองมาจากเหตุสุดวิสยั เช่น ระบบสือสารขัด ข้อ ง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ปั ญหาด้า นพลังงาน การกระทําของบุคคลภายนอก อัคคีภัย
ภัยพิบตั ิตามธรรมชาติ การประท้วง การขนส่งติด ขัด การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลทีเป็ นอันตรายต่างๆ (Harmful Data)
หรือเหตุต่างๆ อันอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของธนาคาร

( )

ร้านค้าตกลงและยอมรับว่า เอกสาร และ/หรือหนังสือ และ/หรือหลักฐานใดๆ ก็ตาม ทีธนาคารจัดทําขึนอันเนืองมาจากการใช้บริการ Thai QR

( )

Code นัน มีความถูกต้องทุกประการโดยไม่จาํ ต้องให้รา้ นค้าตรวจสอบหรือลงลายมือชือก่อนแต่อย่างใด
ข้อตกลงและเงือนไขการใช้บริการ Thai QR Code ฉบับนี ให้ใช้บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็ นศาลทีมีเขตอํานาจใน
การพิจารณาข้อพิพาททีเกิดขึน

ข้อ 26 ข้อตกลงการใช้บริการ (Bill Payment)
ร้านค้าตกลงให้ธนาคารดําเนินการรับชําระเงินค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการ ซึงต่อไปนีจะรวมเรียกว่า “ค่าบริการ” จากลูกค้าของร้านค้า ซึง
ต่อไปนีจะเรียกว่า “ลูกค้า” โดยลูกค้าจะนําเงินค่าบริการทีต้องชําระให้แก่รา้ นค้านําฝากเข้าบัญชีเงินฝากของร้านค้าทีเปิ ดไว้กบั ธนาคาร ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “บัญชีรับ
ชําระเงิน” โดยร้านค้าตกลงและยินยอมปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและเงือนไขของบริการ Bill Payment รวมถึงคู่มือวิธีปฏิบตั ิทีธนาคารมอบให้ หรือทีธนาคารได้ประกาศไว้
ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรือเอกสารทีเกียวข้อง และ/หรือทีธนาคารได้ประกาศกําหนดไว้ในขณะนี และ/หรือทีจะกําหนดไว้ต่อ ไปในภายหน้าทุกประการ ทังนี
ร้านค้าตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามเงือนไขทีธนาคารกําหนดไว้ ดังนี
26.1 หน้าทีของร้านค้า
( ) ร้านค้าตกลงจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบจัดพิมพ์แบบฟอร์มใบรับฝากเงินและเอกสารแนะนําการชําระเงิน เพือให้ลกู ค้าใช้ในการนําเงินเข้าบัญชีของร้านค้า
ซึงประกอบด้วยรายละเอียดตามทีธนาคารและร้านค้าร่วมกันกําหนด ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “แบบรับชําระเงิน” โดยร้านค้าเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายและ
ดําเนินการจัดส่งให้แก่ลกู ค้า พร้อมทังชีแจงรายละเอียดวิธีการใช้ให้ลกู ค้าทราบด้วยค่าใช้จ่ายของร้านค้าเอง
( ) ร้านค้าตกลงยอมรับว่าข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ทีปรากฏในแบบรับชําระเงินเป็ นสาระสําคัญในการชําระเงินค่าบริการให้แก่รา้ นค้า ดังนัน เมือ
ธนาคารได้นาํ เงินฝากเข้าบัญชีรบั ชําระเงิน หรือดําเนินการใดๆ ตามข้อมูลทีลูกค้าส่งให้ธนาคารแล้ว ให้ถือว่าธนาคารปฏิบตั ิโดยถูกต้องครบถ้วน
ทุกประการแล้ว และธนาคารไม่มีหน้าทีในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด
( ) ร้านค้าตกลงเป็ นผูด้ าํ เนินการแจ้งรายละเอียด วิธีการ และขันตอนต่างๆ ในการชําระเงิน เช่น รหัสประจําตัว จํานวนเงินทีต้องชําระ เลขทีบัญชีรบั
ชําระเงินและข้อมูลทีสําคัญอืนๆ เกียวกับการใช้บริการชําระเงินค่าบริการให้ลกู ค้าทราบด้วยค่าใช้จ่ายของร้านค้าเอง
( ) ร้านค้า ตกลงยินยอมและยอมรับว่า ในกรณีทีธนาคารมีการปรับเปลียน/เพิมรู ปแบบบริการชําระเงินต่า ง ๆ ของธนาคารในอนาคตทีมิได้ระบุไว้ใน
ข้อตกลงฉบับนี ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารสามารถนําเงินฝากเข้าบัญชีเพือชํา ระค่า บริการของร้านค้า ได้ตลอดระยะเวลาการใช้บริการการ
ชําระเงินนีตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติของธนาคาร โดยธนาคารจะมีหนังสือแจ้งให้รา้ นค้า ทราบล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ก่อนที
การปรับเปลียน/เพิมรู ปแบบบริการชําระเงินของธนาคารจะมีผลบังคับ หากร้านค้าไม่โต้แย้งคัดค้านให้ธนาคารทราบเป็ นหนังสือภายใน 30 วัน นับ
แต่วันทีได้รบั หรือถือว่าได้รบั หนังสือแจ้งจากธนาคาร ให้ถือว่า ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารปรับเปลียน/เพิมรู ปแบบบริการชําระเงินมีผลใช้
บังคับตังแต่วนั ทีทีกําหนดไว้ในหนังสือแจ้งของธนาคารดังกล่าว
26.2 การชําระค่าธรรมเนียม
( ) ร้านค้าตกลงชําระค่าธรรมเนียมการรับผลการชําระเงินผ่านระบบของธนาคาร ตามอัตราทีได้กาํ หนดไว้ในคําขอใช้บริการรับชําระเงิน Bill Payment
( ) ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
( . ) กรณีรา้ นค้าเป็ นผูร้ บั ภาระในการชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ธนาคารจะนําเงินค่าบริการทีได้รบั ชําระจากลูกค้า เข้าบัญชีรบั ชําระเงิน
ของร้านค้าทังจํานวน แล้วจึงทํารายการหักค่าธรรมเนียมออกจากบัญชีรบั ชําระเงินของร้านค้า
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(2.2) กรณีลกู ค้าเป็ นผูร้ บั ภาระในการชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ร้านค้าตกลงเป็ นผูแ้ จ้งให้ลกู ค้าทราบว่าการใช้บริการการชําระเงิน เพือ
ชําระค่าบริการผ่านธนาคาร ลูกค้าจะต้องเป็ นผูช้ าํ ระค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามอัตราทีระบุไว้ในใบคําขอใช้บริการรับชําระเงิน Bill
Payment ให้แก่ธนาคาร พร้อมกับการชําระค่าบริการด้วย ในกรณีทีลูกค้าประสงค์จะชําระค่าบริการเป็ นเช็ค ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ลกู ค้า
ทราบว่าธนาคารตกลงนําเงินเข้าบัญชีรบั ชําระเงินของร้านค้าภายหลังเช็คของลูกค้าได้ผ่านการเรียกเก็ บเงินเรียบร้อยแล้วเท่านันกรณี ที
ธนาคารไม่สามารถเรีย กเก็ บเงิ นค่า บริการตามเช็ค ธนาคารจะคืน ให้แก่ รา้ นค้า โดยร้า นค้า ตกลงจะดํา เนินการติดตามเรียกเก็บเงิ น
ค่าบริการจากลูกค้าโดยตรง ด้วยค่าใช้จ่ายของร้านค้าฝ่ ายเดียว
(2.3) ในกรณีทร้ี านค้าเห็นว่า การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการไม่ถูกต้อง ร้านค้าตกลงแจ้งให้ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน
15 วัน นับจากวันทีธนาคารหักบัญชี รบั ชํา ระเงิ น หากร้า นค้าไม่แจ้งให้ธ นาคารทราบถึงความไม่ถูก ต้องภายในกํา หนดเวลาดังกล่า ว
ร้านค้า ตกลงให้ถือว่า ธนาคารได้ด าํ เนิ นการรับชํา ระเงิ นค่า บริการโดยถูก ต้องครบถ้วนแล้ว ซึงร้านค้า ตกลงจะไม่ โต้แย้งคัดค้า นหรื อ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารในภายหลัง และหากมีการแจ้งให้ธนาคารทราบถึงความไม่ถกู ต้องภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
ธนาคารจะดําเนินการแก้ไขให้ถกู ต้องภายใน 15 วัน นับตังแต่วนั ทีได้รบั แจ้งจากร้านค้า
(2.4) ในกรณีทีร้านค้า มีความประสงค์ขอใช้บริการ Mobile EDC Payment กับทางธนาคาร ร้านค้าตกลงเสียค่าธรรมเนียมแบบรายเดือนให้กับ
ธนาคาร ตามอัตราค่าธรรมเนียมต่อเครืองทีธนาคารกําหนด พร้อมทังแจ้งจํานวนเครือง Mobile EDC ทีประสงค์จะขอใช้บริการ รวมทังตก
ลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและเงือนไขตามทีตกลงไว้ในบันทึกแนบท้ายคําขอใช้บริการ Mobile EDC Payment
26.3 ร้านค้าตกลงยอมรับว่า ในกรณีทีธนาคารนําเงินอืนใดทีมิใช่ค่าบริการตามข้อตกลงการใช้บริการฉบับนีฝากเข้าบัญชีรบั ชําระเงินผิดพลาด ทังนี ไม่ว่าจะ
เกิดจากความผิดพลาดของข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หรือรายละเอียดอืนใด หรือเหตุผิดพลาดใดๆ ก็ตาม ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิ หกั เงิ น
จํานวนดังกล่าวออกจากบัญชีรบั ชําระเงิน เพือเป็ นการแก้ไขข้อผิดพลาดทีเกิดขึนได้ทนั ที โดยธนาคารไม่ตอ้ งแจ้งให้รา้ นค้าทราบก่อน โดยร้านค้าตกลงจะ
ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากธนาคาร
26.4 กรณีทีลูกค้านําเงินฝากเข้าบัญชีเพือชําระค่าบริการผิดไปจากบัญชีรบั ชําระเงิน ร้านค้าตกลงเป็ นผูด้ าํ เนินการเจรจาและเรียกร้องเงินดังกล่าวจากลูกค้า
โดยตรง
26.5 กรณีทีร้านค้าต้องชําระค่าเสียหาย หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือจํานวนเงินใดๆ ให้แก่ธนาคาร ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีรบั ชําระเงิน
หรือ บัญชีเงินฝากอืนใดทีร้านค้ามีอยู่กบั ธนาคารเพือหักชําระหนีได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบถึงการหักเงินจากบัญชีดงั กล่าวภายใน 15 วันทํา
การของธนาคาร นับตังแต่วนั ทีธนาคารทําการหักเงิน หากเงินในบัญชีรบั ชําระเงิน และ/หรือเงินในบัญชีเงินฝากประเภทอืนใดมีไม่เพียงพอให้ธนาคารหัก
ชํา ระหนีได้ทงหมด
ั
ร้านค้าตกลงยินยอมชําระดอกเบียให้แก่ ธนาคารจากยอดหนีส่วนทีธนาคารไม่สามารถหัก ชํา ระหนีได้ในอัตราดอกเบียสูงสุดตาม
ประกาศของธนาคาร เรืองอัตราดอกเบียเงินให้กูย้ ืมและส่วนลด (ปั จจุบนั เท่ากับร้อยละ ต่อปี ) ซึงอาจเปลียนแปลงตามประกาศของธนาคารในแต่ละ
คราวนับตังแต่วนั ทีธนาคารไม่สามารถหักเงินชําระหนีได้จนกว่า ร้านค้าจะชําระหนีเสร็จสิน และไม่เป็ นการตัดสิทธิธ นาคารในการทีจะบอกเลิกการใช้
บริการ
26.6 กรณีรา้ นค้าได้เปลียนแปลงเลขทีบัญชีรบั ชําระเงินไม่ว่าเหตุใดก็ตาม หรือมีการเปิ ดบัญชีรบั ชําระเงินเพิม ร้านค้าตกลงยินยอมให้ขอ้ กํา หนดและเงือนไข
ต่างๆ ตามข้อตกลงการใช้บริการฉบับนียังคงมีผลบังคับใช้กบั เลขทีบัญชีรบั ชําระเงินทีเปลียนแปลงใหม่ หรือบัญชีรบั ชําระเงินทีเปิ ดเพิมเติมนันด้วย
26.7 ร้านค้าตกลงยินยอมในการทีธนาคารจะเปลียนแปลง และ/หรือเพิมเติมเงือนไขและข้อกําหนด รวมทังค่าธรรมเนียมในการให้บริการตามคําขอใช้บริก าร
รับชําระเงิน Bill Payment ฉบับนี โดยธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบถึงการเปลียนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
26.8 การเก็บรักษาข้อมูลเป็ นความลับ
ในกรณีทีธนาคารจําเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลของธนาคารให้แก่รา้ นค้า หรือตัวแทน หรือพนักงาน หรือลูกจ้าง เฉพาะผูท้ ีเกียวข้องและจําเป็ นต้องทราบ
ข้อมูล ซึงต่อไปนีจะเรียกรวมกันว่า “ตัวแทนร้านค้า” ทังนี ไม่ว่าข้อมูลจะอยู่ในรูปของเอกสาร รายงาน บันทึกข้อมูล ผลการวิเคราะห์ ผลการศึกษา และ/
หรือในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าโดยวาจาหรือลายลักษณ์อกั ษร ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “ข้อมูลทีเป็ นความลับ” โดยร้านค้าตกลงยินยอมทีจะเก็บรักษาข้อมูลที
เป็ นความลับไว้ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงือนไขตามทีระบุดงั นี
( ) ร้านค้าตกลงทีจะเก็บรัก ษาข้อมูลทีเป็ นความลับอย่า งเคร่ งครัด ในสถานทีหรือระบบที มีความปลอดภัยโดยเก็บแยกจากเอกสาร และ/หรือ
ข้อมูลอืนๆ และจะไม่เปิ ดเผยให้บุคคลใด ๆ ได้ล่วงรูถ้ ึงข้อมูลทีเป็ นความลับ ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน และตกลงว่าจะใช้ขอ้ มูลทีเป็ นความลับ
เพือวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามบริการของธนาคารตามทีได้ระบุในข้อตกลงฉบับนีเท่านัน อีกทังจะไม่ใช้ขอ้ มูลทีเป็ นความลับไปในทางใดๆ
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อันทําให้หรืออาจทําให้เกิดความเสียหายต่อธนาคารไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม แม้ว่าข้อตกลงฉบับนีจะสินสุด ลงแล้วก็ตาม เว้นแต่จะได้รบั
ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากธนาคาร
( ) ร้านค้าตกลงทีจะดําเนินการทังปวง เพือให้ตวั แทนร้านค้าเก็บรักษาข้อมูลทีเป็ นความลับไว้ตามข้อกําหนดและเงือนไขเช่นเดียวกับทีร้านค้าได้ตก
ลงไว้กับธนาคารตามข้อตกลงฉบับนี โดยร้านค้าขอรับรองว่ าตัวแทนร้านค้า จะไม่เปิ ดเผย และ/หรือใช้ขอ้ มูลทีเป็ นความลับในประการอื นๆ
นอกเหนือจากทีระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี
( ) ข้อกําหนดและเงือนไขในการเปิ ดเผยและ/หรือใช้ขอ้ มูลทีเป็ นความลับตามทีระบุขา้ งต้น คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ ายตกลงไม่นาํ มาใช้บงั คับกับข้อมูลที
ร้านค้าได้ทาํ การพิสจู น์หรือมีหลักฐานยืนยันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรได้ว่า เป็ นข้อมูลทีได้เปิ ดเผยแล้วต่อสาธารณะชนหรือทราบกันเป็ นการทัวไป
ทังนี ต้องมิใช่ขอ้ มูลทีถูกเปิดเผยโดยร้านค้า
( ) ในกรณีทีร้านค้าต้องเปิ ดเผยข้อมูลทีเป็ นความลับต่อศาล หรือหน่วยงานของรัฐผูม้ ีอาํ นาจตามกฎหมาย ร้านค้า ตกลงแจ้งให้ธนาคารทราบเป็ น
หนังสือล่วงหน้าก่อนการเปิ ดเผยข้อมูลทีเป็ นความลับดังกล่าว พร้อมแสดงหลัก ฐานหรือระบุขอ้ กฎหมายทีบังคับให้รา้ นค้าต้องเปิ ดเผยข้อมูลที
เป็ นความลับด้วย
( ) ร้านค้าตกลงจะส่งคืนหรือทําลายข้อมูลทีเป็ นความลับในทันทีเมือได้รับแจ้งจากธนาคาร รวมทังส่งคืนหรือทําลายข้อมูลหรือรายงาน ผลหรือ
การศึกษาวิเคราะห์ และเอกสารใด ๆ ทังต้นฉบับและสําเนาทีร้านค้าหรือตัวแทนร้านค้าได้จดั ทําขึนโดยอ้างอิงข้อมูลทีเป็ นความลับ และร้านค้า
จะไม่ทาํ สําเนาหรือทําซําซึงข้อมูลทีเป็ นความลับนัน ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ
( ) หากธนาคารได้รบั ความเสีย หายใดๆ อัน เนืองมาจากการทีร้า นค้า หรือตัว แทนร้า นค้า ใช้ห รือเปิ ด เผยข้อ มูลทีเป็ น ความลับในประการใดๆ
นอกเหนือจากทีได้ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี หรือร้านค้า หรือตัวแทนร้านค้าไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดหรือเงือนไขข้อหนึงข้อใดตามทีได้ระบุไว้ใน
ข้อตกลงฉบับนี ร้านค้าตกลงยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายทังหมดทีเกิดขึนให้แก่ธนาคารภายใน วัน นับแต่วนั ทีธนาคารได้แจ้งให้รา้ นค้า
ทราบ นอกจากการชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวแล้ว ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิ ในการดําเนินการใดๆ เพือบรรเทาความเสียหายทีมีขึน
หรืออาจมีขึนได้ ซึงรวมถึงการร้องขอให้ศาลมีคาํ สังอย่างหนึงอย่างใดเพือระงับการใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลทีเป็ นความลับของร้านค้าหรือตัวแทน
ร้านค้าหรือของบุคคลอืนๆ ทีเกียวข้องด้วย
26.9 หากร้านค้าหรือธนาคารประสงค์จะยกเลิกคําขอใช้บริการรับชําระเงิน Bill Payment ร้านค้าหรือธนาคารจะแจ้งให้อีกฝ่ ายหนึงทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่ว งหน้า ไม่นอ้ ยกว่ า 30 วัน และให้ถือว่า คํา ขอใช้บริก ารรับ ชํา ระเงิน Bill Payment และข้อตกลงการใช้บริการฉบับนีเป็ นอัน สินผลเมือครบกํา หนด
ระยะเวลาดังกล่าว
ข้อ 7 ข้อตกลงและเงือนไขการใช้บริการชําระเงินข้ามธนาคาร (เลขที 1.0) (Cross Bank Bill Payment)
“บริการชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)” หมายความถึง บริการการทําธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ตามทีธนาคาร หรือสถาบันการเงินอืน
กํา หนด หรือหน่วยงานราชการทีเกียวข้องกํา หนด ซึงเป็ น การใช้บริก ารทีสามารถระบุ พร้อมเพย์ (PromptPay) แทนการระบุเลขทีบัญชีเ งินฝาก และ/หรือรหัส บริ ษั ท
(Product Code) ของร้านค้าซึงผูกกับ พร้อมเพย์ (PromptPay) ตามทีร้านค้า สมัครลงทะเบียนไว้ ทังนี ร้านค้าขอสมัครลงทะเบียนและใช้บริการชําระเงิ นข้ามธนาคาร
(Cross Bank Bill Payment) โดยร้านค้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงือนไขในการใช้บริการชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) กับ
ธนาคารตามรายละเอียดการให้บริการทีธนาคารกําหนด ดังต่อไปนี
27.1 ร้านค้ารับทราบและตกลงว่า ร้านค้าสามารถสมัครขอใช้บริการชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ได้ โดยสมัครขอลงทะเบียนและใช้
บริการผ่านช่องทางตามทีธนาคารกําหนด อาทิเช่น ทีทําการสาขาธนาคาร หรือ ช่องทางอืนใดทีธนาคารจะจัดให้มีขึนในภายหน้า ทังนี การลงทะเบียน
และการใช้บริการชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ต้องเป็ นไปตามเงือนไขทีระบุภายใต้ขอ้ ตกลงนี และ/หรือข้อตกลงอืนใดทีธนาคาร
และ/หรือหน่วยงานทีเกียวข้องกําหนด
27.2 ร้านค้ากําหนดใช้เลขประจําตัว ผูเ้ สียภาษี และ/หรือเลขทะเบีย นนิติบุคคล พร้อ มกับเลขลงท้าย (Suffix) หรือข้อมูลอืนใดอันเนืองจากมีก ารประกาศ
เพิมเติมในภายหน้า โดยเลือกเป็ นข้อมูลอ้างอิงพร้อมเพย์ (PromptPay) เพือผูกกับบัญชีเงินฝากของร้านค้าทีมีอยูก่ ับธนาคาร เพือสามารถใช้กบั บริการ
ต่างๆ ทีจะจัดให้มีขึน อาทิเช่น การรับเงินสําหรับการชําระค่าสินค้าและบริการเข้าบัญชีดว้ ย พร้อมเพย์ (PromptPay) แทนการใช้รหัสบริษัท (Product
Code) ทีผูกกับข้อมูลอ้างอิงพร้อมเพย์ เป็ นต้น
27.3 ร้านค้า สามารถเลือกบัญชี เ งินฝากประเภทออมทรัพย์หรื อ บัญชี ก ระแสรายวันของร้า นค้า ทีมีอยู่กับธนาคาร หรือ บัญชีเ งิ นฝากประเภทอืนใด อัน
เนืองมาจากมีประกาศเพิมเติมจากธนาคารในภายหน้า สําหรับผูกพร้อมเพย์ (PromptPay) เพือการใช้บริการชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill
Payment) ได้
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27.4 บัญชีเงินฝากทีจะถูกผูกกับบริการชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ต้องมีสถานะการใช้บริการเป็ นปกติ โดยต้องเป็ นบัญชีเงินฝากทีมี
ชือร้านค้าเป็ นเจ้าของบัญชีเท่านัน เว้นแต่ธนาคารจะกําหนดเป็ นอย่างอืน
27.5 เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี และ/หรือเลขทะเบีย นนิติบุคคล พร้อมกับเลขลงท้าย (Suffix) และ/หรือข้อมูลอืนๆ ทีอาจมีการกําหนดต่อไป (ถ้ามี) ทีร้านค้า
สามารถกําหนดใช้เป็ น พร้อมเพย์ (PromptPay) ได้ จะต้องเป็ นหมายเลขทียังไม่ถูกกําหนดใช้เป็ นพร้อมเพย์ (PromptPay) ทีผูกกับบัญชี เงินฝาก
บัญชีอนื ไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากทีมีอยู่กบั ธนาคาร ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอืนใด เว้นแต่ได้มีการยกเลิกเลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี และ/หรือ
เลขทะเบียนนิติบุคคล พร้อมกับเลขลงท้าย (Suffix) และ/หรือข้อมูลอืนๆ ทีอาจมีการกําหนดต่อไป (ถ้ามี) ดังกล่าวเป็ น พร้อมเพย์ (PromptPay) ทีผูกกับ
บัญชีเงินฝากบัญชีอนดั
ื งกล่าว ตามวิธีการและเงือนไขทีธนาคารกําหนด
27.6 เมือธนาคารได้รบั คําขอหรือรายการสมัครใช้บริการชํา ระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) แล้ว ธนาคารจะส่งข้อมูลการสมัครใช้บริการ
ชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) แต่ละรายการ ไปทําการตรวจสอบข้อมูลและลงทะเบียน ข้อมูลการใช้บริการชําระเงินข้ามธนาคาร
(Cross Bank Bill Payment)กับระบบคอมพิวเตอร์เพือการลงทะเบียนบริการชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ของบริษัท
เนชัน
แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จํากัด หรือของผูใ้ ห้บริการรายอืนทีธนาคารกําหนดต่อไป (ถ้ามี) ซึงต่อไปนีเรียกว่า “ระบบลงทะเบียน” โดยหากธนาคารพิจารณา
พบว่า ข้อมูลทีร้านค้าระบุในคําขอหรือรายการสมัครใช้ บริการชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ไม่ถกู ต้องอย่างชัดแจ้ง ธนาคารมีสทิ ธิ
แก้ไขให้ถกู ต้อง หรือพิจารณาระงับการลงทะเบียน บริการชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)ได้ ตามทีธนาคารเห็นสมควรโดยธนาคาร
จะแจ้งให้รา้ นค้าทราบ ทังนี การสมัครใช้บริการชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) จะมีผลก็ต่อเมือธนาคารได้ดาํ เนินการลงทะเบีย น
ข้อมูลในระบบลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และธนาคารจะแจ้งผลการลงทะเบียนให้รา้ นค้าทราบตามวิธีการทีธนาคารกําหนด
27.7 กรณีทีธนาคารได้รบั คําขอใช้บริก ารชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ของร้านค้า ไว้ ก่อนวันทีระบบลงทะเบีย นจะเปิ ดให้บริการรับ
ลงทะเบียน ร้านค้ายอมรับว่าธนาคารจะรวบรวมข้อมูลตามรายละเอียดการสมัครของร้านค้าไว้ และส่งข้อมูลการสมัครใช้บริการชําระเงินข้ามธนาคาร
(Cross Bank Bill Payment) ของร้านค้าแต่ละรายการไปทําการตรวจสอบข้อมูลและลงทะเบียน เมือระบบลงทะเบียนเปิ ดให้บริการรับลงทะเบียนแล้ว
เท่านัน โดยร้านค้าจะทราบผลการลงทะเบียนการขอใช้บริการชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ตามวิธีการทีธนาคารกําหนด
27.8 ร้านค้า รับรองว่า ข้อ มูล และ/หรือ รายละเอี ยด และ/หรือ เอกสารใดๆ ทีเกี ยวข้องในการสมัค รใช้บ ริการชํา ระเงิ น ข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill
Payment) นัน มี ค วามครบถ้ว นและถู ก ต้อ งแท้จ ริ ง และเป็ น ปั จจุ บัน สํา หรับ การใช้บ ริ ก ารนี และเป็ น ข้อมู ล ของร้า นค้า โดยร้า นค้า มี สิ ท ธิ แ ละมี
ความสามารถตามกฎหมายในการขอใช้บริการ และทําธุรกรรมใด ๆ ทีเกียวข้องกับการขอใช้บริการนี รวมถึงการยอมรับผูกพันตามข้อตกลงและเงือนไข
นี หากมีขอ้ บกพร่องหรือข้อผิดพลาดใดเกิดขึนหรือเกียวเนือง มาจากการดําเนินการดังกล่าวข้างต้นตามข้อมูล ทีร้านค้าให้ไว้แก่ธนาคาร ธนาคารไม่
จําต้องรับผิดชอบต่อร้านค้าหรือบุคคลอืนใดในความเสียหายทีเกิ ดขึนแต่อย่างใด
27.9 ร้านค้ารับทราบและตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิ ดเผย ข้อมูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ บางประการหรือทังหมดของร้านค้าสําหรับการลงทะเบียนเพือ
ใช้บริการชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ตามทีกฎหมายกําหนด หรือตามทีหน่วยราชการ ทีมีอาํ นาจตามกฎหมายกําหนดหรือเท่าที
ธนาคารพิจารณาเห็ นว่ า จํา เป็ น และเหมาะสม หรือธนาคารเห็นว่ า จะเป็ นประโยชน์แก่ รา้ นค้า ทังนี ร้า นค้า รับทราบและตกลงว่ า ธนาคารไม่ ตอ้ ง
รับผิดชอบต่อความเสียหายทีเกิดขึนจากการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือรายละเอียดตามเงือนไขดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใดทังสิน
27.10 ร้านค้าสามารถระบุหรือใช้ พร้อมเพย์ (PromptPay) ทีลงทะเบียนสําเร็จแล้ว แทนการระบุเลขทีบัญชีเงินฝาก และ/หรือรหัสบริษัท (Product Code) ทีถูก
ผูกกับบริการชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) นัน เพือการรับเงินสําหรับการชําระค่าสินค้าและบริการเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าว โดย
ใช้ พร้อมเพย์ (PromptPay) ทีผูกกับบัญชีเงินฝากดังกล่าว สําหรับรายการชําระเงินในประเทศได้ทันที ภายในวงเงินต่อครังและต่อวันทีร้านค้าหรือ ผู้
ชําระเงินกําหนด แต่ตอ้ งไม่เกินจํานวนหรือหลักเกณฑ์ตามข้อตกลงของธนาคาร และ/หรือใช้ พร้อมเพย์ (PromptPay) ทีผูกกับบัญชีเงินฝากดังกล่าวใน
การทําธุรกรรมอืนใดทีธนาคารจะจัดให้มขี ึนในภายหน้า
27.11 ร้านค้ายอมรับว่าการทําธุรกรรมเกียวกับบัญชีเงินฝากใด ๆ หากได้มีการระบุ พร้อมเพย์ (PromptPay) ทีผูกกับบัญชีเงินฝากนันแล้ว ย่อมมีผลเท่ากับเป็ น
การระบุเลขทีบัญชีเงินฝาก และ/หรือรหัสบริษัท (Product Code) และเป็ นการทําธุรกรรมกับบัญชีเงินฝากนันๆ และมีผลผูกพันร้านค้าทุกประการ
27.12 ร้านค้าสามารถแก้ไข เปลียนแปลง ข้อมูลและ/หรือรายละเอียดใดๆ ตลอดจนยกเลิกการใช้บริการชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ได้
โดยการติ ด ต่ อแจ้งความประสงค์ผ่ า นช่ อ งทางตามทีธนาคารกํา หนด และดํา เนิ น การตามวิ ธี ก ารและเงือนไขทีธนาคารกํา หนด ทังนี การแก้ไ ข
เปลียนแปลง ข้อ มูล และ/หรือรายละเอียดดังกล่าว จะมีผลก็ต่อเมือผูข้ อใช้บริการดําเนินการตามวิธีการและเงือนไขทีธนาคารกําหนดครบถ้วนสมบูรณ์
และธนาคารได้ดาํ เนินการแก้ไขเปลียนแปลงข้อมูลในระบบการลงทะเบียนรวมถึงแจ้งผลดําเนินการดังกล่าวให้รา้ นค้าทราบเรียบร้อยแล้วเท่านัน
27.13 การทําธุรกรรมประเภทต่า งๆ ภายใต้การใช้บริการชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) นี ต้องเป็ นไปตามเงือนไขทีระบุภายใต้ขอ้ ตกลง
และเงือนไขดังกล่าว โดยร้านค้าตกลงยินยอมด้วยแล้ว และจะไม่โต้แย้งคัดค้าน และไม่ถือว่าการกระทําดังกล่าวทําให้รา้ นค้าขาดผลประโยชน์ และ/หรือ
ได้รบั ความเสียหาย และสละสิทธิ ทีจะเรียกร้องค่าขาดประโยชน์และร้านค้า รับทราบและตกลงว่า ร้านค้ามีหน้าทีต้องแจ้งขอเปลียนแปลง หรือยกเลิก
การใช้บริการชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) เมือร้านค้าไม่ใช้งาน หรือมีการเปลียนแปลงเลขประจํา ตัว ผูเ้ สียภาษี และ/หรือเลข
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ทะเบียนนิติบุคคล พร้อมกับเลขลงท้าย (Suffix) และ/หรือข้อ มูลอืนๆ ทีอาจมีการกําหนดต่อไป (ถ้ามี) ทีได้ลงทะเบีย นใช้บริการชําระเงิ นข้ามธนาคาร
(Cross Bank Bill Payment) ดังกล่าว ตามวิธีการทีธนาคารกําหนด โดยธนาคารไม่มีหน้าทีต้องตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใดทังสิน หากร้านค้า
ไม่ดาํ เนินการขอยกเลิก การใช้ บริก ารชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)ตามวิธีการทีธนาคารกํา หนดและเกิ ดความเสีย หายใดๆ ขึน
ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายทีเกิ ดขึนแต่เพียงฝ่ ายเดียว
27.14 ธนาคารมีสิทธิระงับการให้บริการชัวคราว หรือยกเลิกการให้บริก ารนี ไม่ว่าทังหมดหรือแต่บางส่วน หรือระงับหรือยกเลิกบริการหนึงบริการใดภายใต้
ข้อตกลงและเงือนไขการใช้บริการนี แก่รา้ นค้าเมือใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบล่วงหน้าตามสมควร เว้นแต่ในกรณีทีธนาคารมีกรณีจาํ เป็ น
เร่งด่วนไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบโดยเร็วเท่าทีสามารถทําได้ เว้นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ธนาคารมีสิทธิ
ระงับหรือยกเลิกการให้บริการชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ได้ทนั ทีเมือธนาคารพบเหตุดงั กล่าวได้
( ) เมือมีเหตุการณ์ทีธนาคารสงสัยหรือเชือโดยมีเหตุสมควรว่า ร้านค้ามิใช่เจ้าของ หรือผูม้ สี ิทธิใช้งานข้อมูลอ้า งอิง พร้อมเพย์ หรือบัญชีเงินฝากที ถูก
ผูก กับ พร้อมเพย์ (PromptPay) เพือในกิ จการที อาจเป็ นการขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรีย บร้อยหรือ ศี ลธรรมอันดีของประชาชน หรือมี
ลักษณะเป็ นธุรกรรมทีอาจผิดกฎหมาย หรือมีการใช้บริการในลัก ษณะทีผิดปกติ เช่น มีการทํารายการซําๆ ในเวลาใกล้ๆ กันจนเป็ นการรบกวน
ระบบการให้บริก ารของธนาคาร เป็ นต้น หรือเป็ นการฉ้อ ฉล หรือทุจริต หรือขัดต่ อกฎหมาย หรือมีผูบ้ ุกรุ ก ระบบพร้อ มเพย์ (PromptPay) หรือ
แนวโน้มทีจะมีการกระทําทีมิชอบโดยประการใด ๆ
( ) บัญชีเงินฝากทีถูกผูก กับ พร้อมเพย์ (PromptPay) ถูกระงับ หรือถูกอายัดโดยหน่วยงานที มีอาํ นาจตามกฎหมาย และ/หรือปิ ดบัญชี ไม่ว่า โดย
ร้านค้า หรือโดยธนาคาร หรือโดยบุคคลหรือเหตุอืนใด หรือถูกระงับการใช้บญ
ั ชีเงินฝากหรือถูกปิ ดบัญชีตามระเบียบของธนาคาร
( ) ธนาคารต้องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสังศาล และ/หรือตามทีกฎหมายกําหนด
27.15 ร้านค้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามระเบียบ วิธีปฏิบตั ิ ตลอดจนข้อตกลงและเงือนไขทีเกียวข้องกับการใช้บริการนี ทังที มีอยู่ก่อนแล้วและทีจะมี
ขึนหรือมีการแก้ไขเปลียนแปลงต่อไปในอนาคต ตามทีธนาคารจะได้กาํ หนดเพิมเติม โดยธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบล่วงหน้าเป็ นระยะเวลาอย่าง
น้อย

วันโดยการแจ้งดังกล่าวธนาคารอาจใช้วิธีประกาศไว้ ณ ทีทําการของธนาคาร หรือแจ้งในเว็บไซต์ของธนาคาร (www.krungthai.com) และ/

หรือวิธีการอืนใดตามทีธนาคารกํา หนดหรือเห็นสมควร โดยให้ถือว่าระเบีย บหรือวิธีปฏิบตั ิ ตลอดจนข้อตกลงและเงือนไขดังกล่าวเป็ นส่วนหนึงของ
ข้อตกลงและเงือนไขการใช้บริการชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ฉบับนีด้วย ทังนี ข้อตกลงและเงือนไขการทําธุรกรรมประเภท
ต่างๆ ภายใต้การใช้บริการชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) นี ต้องเป็ นไปตามข้อตกลงและเงือนไขทีเกียวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
ตามทีธนาคารกําหนดด้วย โดยร้านค้าตกลงยินยอมและจะไม่โต้แย้งคัดค้าน และไม่ถือว่าการกระทําดังกล่าวทําให้รา้ นค้าขาดผลประโยชน์ และ/หรือ
ได้รบั ความเสียหาย และสละสิทธิทจะเรี
ี ยกร้องค่าขาดประโยชน์และค่าเสียหายจากธนาคารทังสิน
27.16 ร้านค้ายินยอมและตกลงชําระค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีเกียวข้องกับการใช้บริการนี ตามที ธนาคารกําหนด หากมี
การปรับเปลียนค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบล่วงหน้า อย่างน้อย วัน ณ ทีทําการสาขา/
เว็บไซต์ของธนาคาร (www.krungthai.com) และ/หรือ วิ ธี การอื นใดตามทีธนาคารกํา หนดหรือ เห็ น สมควร ทังนี ร้า นค้ายินยอมให้ธ นาคารหั ก
ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากบัญชีเงินฝากของร้านค้า ทีมีอยู่กบั ธนาคารได้ทนั ที
27.17 หากร้านค้าเห็นว่าธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการและ/หรือค่าใช้จ่าย ไม่ถกู ต้อง ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษรภายใน วัน นับจากวันทีธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าบริการ หากร้านค้าไม่แจ้งให้ธนาคารทราบถึงความไม่
ถูกต้องภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ร้านค้าตกลงให้ถือว่าธนาคารได้ดาํ เนิ นการโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ซึงร้านค้าตกลงจะไม่โต้แย้งคัดค้านหรือ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารภายหลัง
27.18 ธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดจากการทีธนาคารไม่สามารถปฏิ บตั ิตามข้อตกลงและเงือนไขการใช้บริการนี ซึงรวมถึงการทีธนาคารไม่สามารถลงทะเบียน
พร้อมเพย์ (PromptPay) หรือให้บริก ารชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ได้ อันเนืองมาจากเหตุสุดวิสยั เช่น ระบบสือสารขัดข้อง
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ปัญหาทางด้านพลังงาน การกระทําของบุคคลภายนอก อัคคีภยั ภัยพิบตั ิตามธรรมชาติ การประท้วง การขนส่งติดขัด การจลาจล
สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลทีเป็ นอันตรายต่างๆ (Harmful Data) หรือเหตุตา่ งๆ อันอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของธนาคาร
27.19 ร้านค้าตกลงและยอมรับว่า เอกสาร และ/หรือหนังสือ และ/หรือหลักฐานใดๆ ก็ตาม ทีธนาคารจัดทําขึนอันเนืองมาจากการใช้บริการชํา ระเงินข้าม
ธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) นัน มีความ ถูกต้องทุกประการโดยไม่จาํ ต้องให้รา้ นค้าตรวจสอบหรือลงลายมือชือก่อนแต่อย่างใด
27.20 ข้อตกลงและเงือนไขการใช้บริการชําระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ฉบับนี ให้ใช้บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทย
เป็ นศาลทีมีเขตอํานาจในการพิจารณาข้อพิพาททีเกิดขึนตามข้อตกลงและเงือนไขการใช้บริการนี
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ข้อ 8 ข้อตกลงเกียวกับการรับชําระด้วย e-wallet
กระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “e-wallet” ทีออกหรือร่วมออกโดยธนาคาร และ/หรือโดยธนาคารพาณิชย์อืน และ/หรือ Alipay.com
Co.,Ltd. (ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “Alipay”) และ/หรือ Tenpay Payment Technology Co.,Ltd. (ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “Tenpay”) และ/หรือโดยบริษัทอืนหรือสถาบันอืนที
เป็ นผูใ้ ห้บริการ e-wallet ซึงต่อไปนี หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวม เรียกว่า “ผูใ้ ห้บริการ e-wallet” โดยใช้เครืองมือการรับเงิน
28.1 ร้านค้าสามารถรับชําระค่าสินค้า/บริการด้วย e-wallet จากผูช้ าํ ระเงินทีเป็ นสมาชิกของผูใ้ ห้บริการ e-wallet ผ่านเครืองรับบัตรอัตโนมัติหรืออุปกรณ์/
ช่องทางของธนาคารตามทีระบุในข้อตกลงและเงือนไขฯ หรือตามทีธนาคารกําหนด
28.2 ร้านค้าต้องไม่รบั ชําระด้วยบริการ e-wallet สําหรับรายการค่าสินค้า/บริการทีระบุไว้ในตาราง “สินค้า/บริการต้องห้าม Alipay/Wechat” ตาม
เอกสารแนบท้ายข้อตกลงและเงือนไขนี ซึงถือเป็ นส่วนหนึงของข้อตกลงและเงือนไขนี (และรายการสินค้า/บริการต้องห้ามดังกล่าวอาจแก้ไข
เปลียนแปลงหรือเพิมเติมได้ในภายหน้าตามทีธนาคารจะได้แจ้งให้รา้ นค้าทราบ) และ/หรือจะต้องรับชําระค่าสินค้า/บริการด้วย e-wallet ตามรายการ
ค่าสินค้า/บริการทีธนาคารกําหนด ทังนีร้านค้าจะรับชําระสินค้า/บริการด้วยบริการ e-wallet เฉพาะสินค้า/บริการและ/หรือประเภทสินค้า/บริการทีได้
แจ้งไว้กับธนาคาร
28.3 ร้านค้าตกลงและรับทราบว่าผูช้ าํ ระเงินจะต้องมีคณ
ุ สมบัติตามทีระบุไว้ดงั นี
28.3.1 เป็ นสมาชิกของผูใ้ ห้บริการ e-wallet และต้องปฏิบตั ติ ามเงือนไขทังหมดทีผูใ้ ห้บริการ e-wallet แต่ละรายกําหนด
28.3.2 มีโทรศัพ ท์เคลือนทีและ/หรือแท็บแล็ตและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทีติดตังระบบการชําระเงินโดย e-wallet ของผูใ้ ห้บริการ e-wallet ราย
นันๆ และมีสญ
ั ญาณอินเตอร์เน็ตทีสามารถรองรับการชําระเงินผ่านระบบ e-wallet ของผูใ้ ห้บริการ e-wallet รายนันๆ
28.4 ในการรับชําระค่าสินค่า/บริการผ่านระบบของผูใ้ ห้บริการ e-wallet แต่ละครัง ร้านค้าจะต้องดําเนินการดังนี
28.4.1 ร้านค้าตรวจสอบและรับ e-wallet ซึงมีลกั ษณะตามทีธนาคารได้แจ้งให้รา้ นค้าทราบเป็ นคราวๆโดยที e-wallet จะต้องยังไม่หมดอายุ
28.4.2 ร้านค้าแจ้งราคาสินค้า/บริการให้ผชู้ าํ ระเงินทราบเป็ นสกุลบาท (THB)
28.4.3 ร้านค้าส่งข้อมูลรายการสินค้า/บริการ รวมทังข้อมูลการชําระเงินของรายการชําระเงินดังกล่าวมาทีธนาคาร เพือขออนุมตั กิ ารชําระเงินจากผู้
ให้บริการ e-wallet โดยวิธีใดวิธีหนึงดังต่อไปนี
28.4.3.1 ให้ผชู้ าํ ระเงินแสดงข้อมูลการชําระงินและแสดงเครืองมือการชําระเงิน ทีระบุขอ้ มูลการชําระเงินตามทีธนาคาร กําหนด เพือให้
ร้านค้าอ่านเครืองมือการรับเงิน หรือ
28.4.3.2 ร้านค้าแสดงข้อมูลการชําระเงินและแสดงเครืองมือการรับเงิน ทีระบุขอ้ มูลการชําระเงินตามทีธนาคารกําหนด เพือให้ผชู้ าํ ระเงิน
อ่านเครืองมือการรับเงิน
28.5 ร้านค้าตกลงยอมรับว่า ธนาคารไม่มหี น้าทีตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลใดๆซึงรวมถึง (แต่ไม่จาํ กัดเพียง) ข้อมูลการชําระเงินและข้อมูลที
ได้รบั จากเครืองมือการรับเงิน ทีร้านค้าเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล/ผูช้ าํ ระเงินเป็ นผูร้ ะบุ
28.6 วิธีการและรายละเอียดของการโอนยอดเงินรวมจากการรับชําระค่าสินค้า/บริการด้วย e-wallet เป็ นไปตามทีเงือนไขและหลักเกณฑ์ทธนาคารกํ
ี
าหนด
28.7 เมือผูช้ าํ ระเงินทํารายการชําระค่าสินค้า/บริการและร้านค้าได้ส่งคําสังขอโอนยอดเงินตามเงือนไขและหลักเกณฑ์ทีธนาคารกําหนด แล้วธนาคารจะสรุป
ยอดการชําระเงินและส่งข้อมูลการรับชําระเงินให้กบั ผูใ้ ห้บริการ e-wallet และธนาคารจะนําเงิน เข้าบัญชีเงินฝากทีระบุในใบสมัครฯตามเงือนไขและ
หลักเกณฑ์ทธนาคารกํ
ี
าหนด
28.8 ในกรณีทีร้านค้ายินยอมให้ผชู้ าํ ระเงินคืนสินค้า ยกเลิกการใช้บริการ หรือร้านค้าลดราคาสินค้า/บริการให้ในภายหลังหรือ ร้านค้าตกลงจะไม่คืนเป็ นเงิน
สด เช็ค และ/หรือตราสารหนีอืน แก่ผชู้ าํ ระเงินแต่รา้ นค้าตกลงจะทํา หนังสือแจ้งคืนตามแบบฟอร์มทีกําหนดส่งให้แก่ธนาคาร และยินยอมชําระเงิน
จํานวนดังกล่าว ซึงธนาคารได้จ่ายเงิน และ/หรือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้รา้ นค้าแล้ว หรือยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากทีระบุไว้ในใบ
สมัครฯ หรือบัญชีอืนใดทีร้านค้าแจ้งเปลียนแปลงในภายหลัง และ/หรือบัญชีอนใดที
ื
ร้านค้า/เจ้าของบัญชีมีอยูก่ บั ธนาคาร คืนให้แก่ผใู้ ห้บริการ ewallet เพือให้ผใู้ ห้บริการ e-wallet คืนเงินดังกล่าวให้กบั ผูช้ าํ ระเงิน ในกรณีขา้ งต้น ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ผชู ้ าํ ระเงินดําเนินการภายใน วันนับแต่วนั ที
มีการทํารายการซือสินค้า/บริการนันๆ ทังนี ร้านค้าตกลงว่าธนาคารไม่ตอ้ งคืนค่าธรรมเนียมทีธนาคารเรียกเก็บจากร้านค้าไว้แล้วแต่ประการใด
ในกรณีทีร้านค้าไม่ตอ้ งการรับคืนสินค้าทีผูช้ าํ ระเงินซือ หรือ ตกลงสังซือแล้ว ให้เขียนคําว่า “NO REFUND” (ไม่รบั คืนสินค้า) หรือข้อความที
มีความหมายอย่างเดียวกัน ลงในใบเสร็จรับเงินทุกแผ่น และติดป้ายให้ผชู้ าํ ระเงินทราบชัดเจน
28.9 ร้านค้าตกลงจัดเก็บข้อมูลการชําระเงิน และข้อมูลการทํารายการ ตลอดจนหลักฐานทีเกียวข้องกับการจัดส่ง/บริการ ซึงรวมถึง (แต่ไม่จาํ กัดเพีย ง) ชือ
สินค้า/บริการ ราคา ใบรับประกัน หลักฐานการรับสินค้า/บริการ หลักฐานการส่งสินค้า ใบเสร็จรับเงิน ทีอยู่และรายละเอียดของผูร้ บั สินค้า/บริการ และ
CCTV Record (หากมี) ทังในรูปแบบกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความปลอดภัยจากการเข้าถึง หรือการเปิ ดเผยสู่บคุ คลใดๆ โดยไม่ได้รบั อนุญาต
จากธนาคารหรือเจ้าของข้อมูล เป็ นเวลาอย่างน้อย 10 ปี นบั ตังแต่วนั ทีมีการทํารายการชําระเงิน รวมถึงไม่จาํ หน่าย ซือ จัดหา และเปลียน หรือกระทํา
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28.10

28.11

28.12

28.13

การใดอันเป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลของธนาคารหรือเจ้าของข้อมูล และเมือไม่ได้ใช้งานแล้ว ร้านค้าจะต้องลบทําลายข้อมูลดังกล่าวไม่ให้สามารถอ่าน
หรือนําไปใช้งานได้อีก และหากมีการละเมิดดังกล่าว ร้านค้าจะต้องทําการแจ้งธนาคารให้ทราบในทันที
ในกรณีทีธนาคาร และ/หรือผูใ้ ช้บริการ e-wallet ร้องขอ ร้านค้ามีหน้าทีจัดส่งข้อมูลการชําระเงิน และข้อมูลการทํารายการ ตลอดจนหลักฐานที
เกียวข้องกับการจัดส่งสินค้า/บริการ ตามข้อ 28.9 ให้แก่ธนาคาร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน ในกรณีทีร้านค้าไม่สามารถจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้
ธนาคารได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสีย หายทีเกิ ดขึนกับธนาคาร
ร้านค้าตกลงและรับทราบว่า กรณีทธนาคารปล่
ี
อยสภาพคล่องเงินบาทเพือสํารองจ่ายเงินค่าสินค้า/บริการให้กบั ร้านค้า และ/หรือการสร้างภาระผูกพัน
ใดๆ ทีมีผลให้ตอ้ งจ่ายเงินตราต่างประเทศในอนาคตให้กบั กลุม่ Alipay หรือกลุม่ Tenpay หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet รายอืน (หากมี) (ซึงต่อไปนีจะ
เรียกว่า “กลุม่ NR”) ณ เวลาใดๆ ไม่เกินจํานวนเงินทีธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือต่อกลุม่ NR ซึงปัจจุบนั คิดเป็ นจํานวนเงิน 600,000,000
บาท (รายละเอียดปรากฏตาม ตามหนังสือการปรับปรุ งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิมาตรการป้องปรามการเก็งกําไรค่าเงินบาท ที ธปท.ฝกง.(21) ว.
834/2560 ลงวันที 31 พฤกษาคม 2560 และทีจะได้ออกมาเพิมเติมในอนาคต) ธนาคารมีสทิ ธิระงับการให้บริการรับชําระเงินผ่า นระบบ e-wallet ของ
Alipay หรือ Tenpay หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet รายอืน (หากมี) แล้วแต่กรณี ได้ทนั ทีโดยปราศจากความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ต่อร้านค้าและ/
หรือบุคคลภายนอกโดยธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบ
ร้านค้าตกลงปฏิบตั ิตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกําหนด เงือนไขหรือวิธีปฏิบตั ิใดๆ ทีเกียวข้องกับการชําระเงินผ่าน e-wallet และ/หรือ การดําเนินการ
ตามข้อตกลงนี ซึงธนาคาร และ/หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet กําหนดขึน ทังทีมีอยู่แล้วและทีจะได้แก้ไขเพิมเติม และ/หรือ กําหนดขึนในภายหน้าทุก
ประการ
ร้านค้าตกลงปฏิบตั ิตามข้อกํา หนดและเงือนไขของ Alipay ตามเอกสารแนบท้ายข้อตกลงและเงือนไขนี ซึงถือเป็ นส่วนหนึงของข้อตกลงและเงือนไขนี
ด้วย โดยหากข้อความตามข้อตกลงและเงือนไขนี ขัดแย้งกับข้อกําหนดฯ ดังกล่าว ให้ใช้ขอ้ ความตามข้อกําหนดฯ ดังกล่าวแทน นอกจากนี หากร้านค้า
ดําเนินการใดๆทีไม่เป็ นตามข้อตกลงและเงือนไขนี หรือตามข้อกําหนดฯดังกล่าว และทําให้ธนาคารต้องรับผิดชอบชําระค่าเสียหายให้แก่ Alipay
ร้านค้าตกลงรับผิดชอบชําระค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ Alipay แทนธนาคารทุกประการ แม้ขอ้ ตกลงและเงือนไขนีจะกําหนดไว้เป็ นประการใดก็ตาม
ธนาคารมีสิทธิยกเลิกการใช้บริการ e-wallet (ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน) ของร้านค้าได้ทนั ที แม้ไม่มีการผิดนัด/ผิดสัญญา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้รา้ นค้า
ทราบล่วงหน้า
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ข้อกําหนดและเงือนไขของ Alipay
1. กฎข้อบังคับสําหรับการชําระเงินโดยไม่ผา่ นการอนุมัติ (Rules for Unauthorized Payment)
(ก) ร้านค้าตกลงว่า หากทาง Alipay พิจารณา (ภายใต้ดลุ ยพินจิ ของตนเองแต่เพียงผูเ้ ดียว) แล้วว่าการให้บริการ Alipay (รวมทัง (แต่ไม่จาํ กัดเพียง) ช่องทาง
ต่างๆในการชําระเงินของ Alipay) อยู่ภายใต้ความเสียงของการชําระเงินโดยไม่ผ่านการอนุมตั ิ หรือรายการทางธุรกรรมทีทุจริต Alipay มีสิทธิระงับหรือ
ยกเลิกการให้บริก ารของรับชํา ระเงินของ Alipay ดังกล่าว โดยแจ้งให้ทราบเป็ นครังคราว ซึงรวมทัง (แต่ไม่จาํ กัดเพีย ง) มีสทิ ธิในการปรับประเภทของ
วิธีการชําระเงิน การจํากัดจํานวนเงิน (ไม่ว่าต่อรายการธุรกรรมหรือต่อวัน) สําหรับผูช้ าํ ระเงินทีเป็ นสมาชิกของ Alipay (ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “ผูใ้ ช้บริการ”)
ทีใช้บริการเพือทํารายการชําระเงินเป็ นครังคราว
(ข) ในแต่ละเดือนปฏิทินใดๆ ถ้าจํานวนรวมกันของการชําระเงินโดยไม่ผ่านการอนุมตั ิทียืนรายการผ่านร้านค้าเกินกว่า (1) 5,000 หยวน และ ( ) 1/100,000
ของมูลค่ารวมของรายการธุรกรรมทีเกียวข้องดังกล่าว
(ค) ในกรณีทีร้านค้า ไม่สามารถปฏิบัติตามขันตอนการป้อ งกันตามที Alipay กํา หนด ภายใน วันทําการทีได้รบั แจ้งจาก Alipay และ/หรือธนาคาร แล้ว
Alipay และ/หรือธนาคาร มีสทิ ธิของตนเพือระงับหรือยกเลิกการให้บริการตามข้อ (ง) ข้างล่างนี
(ง) ในกรณีดงั ต่อไปนี Alipay และ/หรือธนาคาร มีสทิ ธิยกเลิกหรือระงับการให้บริการของ Alipay ได้ทนั ที โดยแจ้งให้รา้ นค้าทราบเป็ นหนังสือหรือทางอีเมล์
1. Alipay และ/หรือธนาคาร สงสัยว่าร้านค้าไม่ปฏิบตั ิหรือปฏิบตั ิผิดข้อกําหนดภายใต้กาํ หนดนี
2. หากเกินเหตุการณ์ตามข้อ (ข) และ/หรือ (ค) ข้างต้น กับร้านค้าเป็ นระยะเวลา เดือนติดต่อกัน
3. ถ้าจํานวนรวมกันของรายการชําระเงินโดยไม่ผา่ นการอนุมตั ิทียืนรายการผ่านร้านค้าเกินกว่า (i) 50,000 หยวน และ (ii) 1/10,000 ของมูลค่า รวม
ของรายการธุรกรรมทียืนรายการผ่านร้านค้า เป็ นระยะเวลา 2 เดือนติดต่อ หรือ
4. Alipay มีเหตุสมควรสงสัยว่าร้านค้าได้รบั ผลกระทบจากการละเมิดข้อตกลงเกียวกับข้อมูล (หมายถึง การสูญหาย ขโมย หรือเข้าถึงโดยไม่มอี าํ นาจ
ในการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการหรือข้อมูลเกียวกับรายการธุรกรรมทีอยูใ่ นความครอบครองของร้านค้า (รวมทังลูกจ้าง ตัวแทน ผูร้ บั
จ้างช่วงหรือบุคคลอืนใดทีกระทําในนามของตน) และ Alipay เห็นว่า เหตุการณ์ดงั กล่าวอาจมีผลกระทบกับความเสียงของระบบของ Alipay
2. รายการทุจริตและความเสียง (Fraud and Risk)
(ก) ถ้าผูใ้ ช้บริการเรียกร้องว่ารายการชําระเงินโดยไม่ผ่านการอนุมตั ิหรือรายการทุจริตอืนๆ ได้ยนรายการผ่
ื
านร้านค้าหรือผ่านแพลตฟอร์มของ Alipay ร้านค้า
จะปฏิบตั ติ ามทีกําหนดดังต่อไปนี
1. ร้านค้าจะส่งมอบหลัก ฐานเกียวกับรายการธุรกรรม เช่น ชือและราคาของสินค้าหรือบริการ หลักฐานการส่งมอบสินค้าหรือบริการ (เช่น CCTV)
ใบเสร็จรับเงิน และชือ และข้อมูลการติดต่อผูใ้ ช้บริการ เป็ นต้น ให้แก่ Alipay และ/หรือธนาคาร ภายใน วันทําการ (หรือระยะเวลาน้อยกว่าตามที
กําหนดในข้อตกลงฯหรือตามทีธนาคารกําหนด) นับตังแต่วนั ทีได้รบั แจ้งจาก Alipay และ/หรือธนาคาร
2. ถ้า Alipay และ/หรือธนาคารไม่ได้รับหลัก ฐานเกียวกับรายการธุรกรรม หรือรายการชําระเงินโดยไม่ผ่า นการอนุมัติเกิ ดขึนจากความจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อของร้านค้า ร้านค้าจะชําระเงินเท่ากับจํานวนเงินของรายการธุรกรรมดังกล่าวให้แก่ Alipay และ/หรือธนาคาร (เพือให้ธนาคาร
ชําระคืนให้แก่ Alipay) ทันที
3. ตามหลักฐานเกียวกับรายการธุรกรรมทีให้ส่งมอบ Alipay และ/หรือธนาคารมีสทิ ธิตามทีได้รบั การสอบถามจากผูใ้ ช้บริการในการกําหนดให้ชาํ ระ
เงินคืนผูใ้ ช้บริการในกรณีของรายการชําระเงินโดยไม่ผา่ นการอนุมตั ิ ซึงร้านค้าตกลงชดใช้และดําเนินการใดๆ ไม่ให้ Alipay และ/หรือธนาคารได้รบั
ผลกระทบจากจํานวนทีมีการตกลงระหว่าง Alipay และธนาคาร (แต่ละฝ่ ายจะดําเนินการอย่างสมเหตุสมผล) เพือชําระคืนให้แก่ผใู้ ช้บริการ ทังนี
เพือเป็ นการขจัดข้อสงสัย Alipay ไม่มีสิทธิหกั กลบลบหนี หักเพือชําระหนี หรือหักชําระเงินดังกล่าวกับเงินหรือความรับผิดใดๆ ของ Alipay ตาม
สิทธิที Alipay มีสทิ ธิในการดําเนินการหักชําระหนี
(ข) ร้านค้าตกลงและยินยอมให้ Alipay และ/หรือธนาคารเข้าไปในสถานประกอบการของร้านค้าในช่วงเวลาปกติในการดําเนินธุรกิจเพือให้ Alipay และ/หรือ
ธนาคารดําเนินการตรวจสอบความสามารถในการบริหารความเสียงของร้านค้าและความมีประสิทธิภาพของร้านค้า (ในการปฏิเสธรายการธุรกรรมทีห้าม
ดําเนินการ, รายการชําระเงินโดยไม่ผ่านการอนุมตั ิ หรือ ธุรกรรมทีทุจริตอืนๆ) ถ้า Alipay และ/หรือธนาคารมีเหตุผลทีน่าเชือถือว่ามีรายการธุรกรรมทีห้าม
ดําเนินการ, รายการชําระเงินโดยไม่ผ่านการอนุมตั ิ หรือ ธุรกรรมทีทุจริตอืนๆ เมือร้านค้าได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจาก Alipay และ/หรือธนาคาร
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3. นโยบายในการชําระเงินของ Alipay
(ก) ร้านค้าจะไม่ดาํ เนินการ (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ในการเรียกเก็บเงินใดๆเพิมเติมจากผูใ้ ช้บริการเว้นแต่จากการดําเนินธุรกิจตามปกติของตน
(ข) ร้านค้าจะไม่ดาํ เนินการสร้างข้อจํากัดให้ลกู ค้าของตนจากการใช้บริการของ Alipay ในการชําระเงิน ณ จุดหรือช่องทางการขายสินค้า/บริการรวมทัง (แต่
ไม่จาํ กัดเพียง) การกําหนดจํานวนเงินตําสุดหรือสูงสุดในการซือสินค้าหรือบริการจากผูใ้ ช้บริการทีจะใช้บริการของ Alipay ในการชําระเงิน
(ค) ร้านค้ายอมรับว่า Alipay จะไม่ให้บริการการชําระเงินของ Alipay ในการชําระเงินสําหรับธุรกรรมต้องห้ามตามที Alipay กําหนด (รวมทังการชําระเงินใน
ส่วนทีเกียวกับผลิตภัณฑ์ตอ้ งห้าม) หรือตามกฏหมายทีเกียวข้องหรือการฝ่ าฝื นนโยบายภายในของ Alipay (ตามทีได้รบั แจ้งจาก Alipay หรือธนาคารเป็ น
ครังคราว) และร้านค้าจะต้องส่งมอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ข องร้านค้าตามทีได้รบั การร้องขอโดยมีเหตุอนั สมควรเป็ นครังคราวจาก Alipay หรือธนาคาร และ
ร้านค้าจะต้องไม่ขายผลิตภัณฑ์ผ่า นแพลตฟอร์ม ของ Alipay สํา หรับผลิตภัณฑ์ดังกล่า วทีมีสิงทีต้องห้ามขายตามกฏหมาย รวมทัง แต่ไม่จาํ กัดเพีย ง
สิน ค้า /บริก ารต้อ งห้า มตามรายชื อที กํา หนดในเอกสารแนบท้าย ซึงรายชือดัง กล่า วอาจมีก ารแก้ไข เปลียนแปลงหรือ เพิมเติม เป็ น ครังคราว ตาม
รายละเอียดทีจะได้แจ้งให้รา้ นค้าทราบ (ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “ผลิตภัณฑ์ตอ้ งห้าม”) และร้านค้าจะต้องดําเนินการเพือไม่ให้มีธุรกรรมทีเกียวกับผลิตภัณฑ์
ต้องห้ามซึงใช้บริการผ่านระบบของ Alipay
(ง) ร้านค้าจะต้องใช้บริการ Alipay เฉพาะสําหรับผลิตภัณฑ์ซงเป็
ึ นการประกอบธุรกิจหลักของร้านค้าตามทีได้แจ้งแก่ธนาคารและ/หรือ Alipay
(จ) ร้านค้าจะเก็บรักษารายละเอียดของการทําธุรกรรมเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับตังแต่วนั ทีทําธุรกรรมสําเร็จ (หรือระยะเวลามากกว่าตามทีกําหนดในข้อตกลงฯ
หรือตามทีธนาคารกําหนด) และ Alipay หรือธนาคารมีสิทธิ รอ้ งขอรายละเอียดดังกล่าว และร้านค้าจะส่งมอบข้อมูลเกี ยวกับธุรกรรมให้แก่ Alipay ผูร้ บั
จ้า งของ Alipay ผูม้ ีอาํ นาจทีมีอาํ นาจกํากับ Alipay ซึงรวมทัง (แต่ไม่จาํ กัดเพีย ง) ข้อมูลเกียวกับร้า นค้าผลิตภัณฑ์ และจํานวนเงิน สกุลเงิน เวลาและ
คู่กรณีของธุ รกรรมภายใน 3 วันทําการ (หรือระยะเวลาน้อยกว่า ตามทีกําหนดในข้อ ตกลงฯ หรือตามทีธนาคารกําหนด) นับตังแต่ว ันทีได้รบั แจ้งจาก
Alipay และ/หรือธนาคาร ทังนี ภายใต้ขอ้ จํากัดทางกฏหมายของกฏหมายทีใช้บงั คับโดย Alipay อาจจะแจ้งชือของผูร้ บั จ้างของ Alipay ผูม้ อี าํ นาจกํากับ
Alipay ดังกล่าวให้แก่รา้ นค้า ทังนีภายใต้ขอ้ จํากัดทางกฏหมายของกฏหมายทีใช้บงั คับเช่นกัน
4. การตรวจสอบข้อมูล
เพือให้ Alipay ดําเนินการตามหน้าทีของตนและปฏิบัติ ตามข้อกํา หนดของกฏหมายที ใช้บังคับ ร้า นค้าจะส่งมอบรายละเอี ย ดและข้อมู ล (รวมทัง
รายละเอียดและข้อมูลของธุรกรรม) ให้แก่ Alipay เป็ นครังคราว เมือได้รบั แจ้งโดยมีเหตุอันสมควรจาก Alipay และ ร้านค้าจะมอบอํานาจให้ Alipay และ
ธนาคาร เพือทีจะส่งมอบรายละเอียดและข้อมูลทีเกียวข้องดังกล่าวให้แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกํากับทีมีอาํ นาจและผูใ้ ห้บริการทีเป็ นบุคคลภายนอก
เพือการสอบสวนและตรวจสอบตามทีสมควร
5. ข้อกําหนดของกฏหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ร้านค้าจะต้องปฏิบตั ิตามข้อกํา หนดของกฏหมายทีเกียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการควําบาตร (Sanctions) (รวมเรียกว่า “AML”) และร้านค้าจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มทีในการตรวจสอบการปฏิบตั เิ ป็ นไปตามนโยบายและ
ข้อปฏิบตั ิเกี ยวกับ AML ของร้านค้า ไม่ว่าเป็ นการตรวจสอบ ณ สถานทีทํางานหรือให้จัดทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทัง (แต่ไม่จาํ กัดเพียง) การตรวจสอบ
สํา หรับการบริหารจัด การของร้า นค้า การตรวจสอบการควําบาตร (Sanctions) และบุคคลทีเกียวข้องกับการเมื อง (Political Exposed Review) และการ
ตรวจสอบและรายงานธุรกรรมทีน่าสงสัย
6. ทรัพย์สินทางปั ญญา
(ก) Alipay เป็ นเจ้าของหรือได้รบั อนุญาตให้ใช้สาํ หรับการอนุญาตตามทีเหมาะสมโดยเจ้าของทีเกียวข้องกับการให้บริการของ Alipay และให้สิทธิใช้ยีห้อ
และโลโก้ของ Alipay รวมทังสิทธิทงหมดในทรั
ั
พย์สนิ ทางปั ญญาทีเกียวข้อง ทังนี ภายใต้ขอ้ ตกลงระหว่างธนาคารและ Alipay และข้อตกลงใดๆ ระหว่าง
Alipay กับเจ้าของทรัพย์สินทางปั ญญา Alipay อนุญาตให้ธนาคารใช้ทรัพย์สินทางปั ญญาในการใช้บริการของ Alipay แพลตฟอร์มของ Alipay และ
ยีห้อและโลโก้ของ Alipay (ทีตนเองเป็ นเจ้า ของหรือได้รบั สิทธิให้ใช้) แต่เพียงผูเ้ ดียวตามข้อตกลงระหว่า งธนาคารและ Alipay โดยการอนุญาตให้ใช้
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาดังกล่าวทีให้แก่ธนาคารเป็ นการอนุญาตให้ใช้แบบไม่จาํ กัดและไม่สามารถให้อนุญาตให้ใช้สทิ ธิชว่ งได้ (เว้นแต่เป็ นการให้อนุญาต
แก่รา้ นค้า โดยร้านค้าต้องปฏิบัติตามข้อนีด้วยโดยเสมือนกับร้านค้าเป็ นธนาคาร) และแบบห้ามโอนสิทธิ ต่อไป และ Alipay อาจแก้ไขหรือยกเลิกการ
อนุญาตได้โดยแจ้งเป็ นลายลักษณ์อักษรในช่วงระยะเวลาใดๆและธนาคารได้รบั อนุญาตให้ใช้ยีห้อและโลโก้ของ Alipay เพือวัตถุประสงค์ในการใช้
บริการของ Alipay ภายใต้ขอ้ ตกลงตามสัญญาระหว่าง Alipay และธนาคาร และกรณีรา้ นค้ามีสิทธิใช้ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาดังกล่าว ร้านค้าตกลงว่าการ
ใช้ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาดังกล่าวไม่ถือว่าเป็ นการโอนกรรมสิทธิและร้านค้าจะใช้ความระมัดระวังอย่างสมเหตุสมผลในการป้องกันทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
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ดังกล่าวจากการละเมิดหรือความเสีย หาย และจะยกเลิกการใช้ทรัพย์สินทางปั ญญาดังกล่าวโดยทันทีเมือข้อตกลงระหว่าง Alipay และธนาคาร หรือ
ข้อตกลงฯระหว่างร้านค้าและธนาคารเลิกกัน
(ข) ในระหว่างระยะเวลาตามข้อตกลงฯ ภายใต้วตั ถุประสงค์เฉพาะการปฏิบตั ิหน้าทีตามข้อตกลงฯ และภายใต้ขอ้ กําหนดตามข้อตกลงฯ ร้านค้าอนุญาตให้
Alipay และธนาคาร ใช้แบบไม่จาํ กัดและไม่สามารถให้อนุญาตให้ใช้สิทธิช่ว งได้และไม่มีการเรียกเก็บค่า สิทธิสาํ หรับสือโฆษณาและ/หรือเอกสารอืนที
คล้ายกันซึงมีทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของร้านค้า ในกรณีจาํ เป็ นสําหรับ Alipay และธนาคาร ในการปฏิบตั ิหน้าทีของตนตามสัญญาใดๆ และสามารถอ้าง
ถึงชือของร้านค้าในประกาศสาธารณะในฐานะทีผูใ้ ช้บริการของ Alipay และร้านค้ารับรองและรับประกันต่อ Alipay และธนาคารว่าร้านค้าได้รบั อนุญาต
การอนุญาต การอนุมตั ิและใบอนุญาตทังหมดทีเกียวข้องกับทรัพย์สินทางปั ญญาของร้านค้า ซึงการใช้จะไม่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของ
บุคคลอืน
7. ข้อมูลส่วนตัว
ร้านค้าตกลงรับผิดชอบในการดําเนินการเพือให้ได้รบั ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยและโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการ (โดยไม่ว่าจะ
ถูกต้องหรือไม่ และไม่ว่าจะอยู่ในรู ปแบบใดก็ ตาม) โดยร้านค้า ตกลงดําเนินการโดยใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการดําเนินการเพือให้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลของผูใ้ ช้บริการได้รบั การป้องกันจากการใช้ทีไม่ถูกต้องและสูญหาย หรือการเข้าถึงโดยไม่มอี าํ นาจ การแก้ไขหรือการเปิ ดเผย และจะแจ้งให้ธนาคารและ
Alipay ทราบทันที เมือมีการสูญหายหรือการเปิ ดเผยหรือเข้าถึงโดยไม่มีอาํ นาจข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และร้านค้าจะรักษาข้อมูลรายละเอียดการชําระเงิน
เพือให้เป็ นไปตามกฏหมายที ใช้บงั คับและข้อกําหนดภายในของตน ทังนี คําว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดาซึ งมี
ปรากฏข้อมูลบ่งเฉพาะ (ว่าหมายถึงบุคคลใด) หรือสามารถรูก้ ารบ่งเฉพาะได้จากข้อมูลดังกล่าวหรือจากการดําเนินการตามข้อตกลง ทังนี Alipay มีสิทธิโอน
ข้อมูลเกียวกับธุรกรรม (รวมทังข้อมูลส่วนบุคคล) ให้แก่บริษัทในเครือของ Alipay ทีได้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าทีตามข้อตกลง
8. การรักษาความลับของข้อมูล
ร้านค้ายอมรับว่าข้อมูลความลับของ Alipay เป็ นข้อมูลทีมีค่าสําหรับเจ้าของข้อมูล และตกลงจะเก็ บรักษาความสับสําหรับข้อมูลความลับดังกล่าวทังหมด
ทีได้รบั จากธนาคารและ Alipay ร้านค้าจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับดังกล่าวให้แก่บุคคลใดๆ เว้นแต่เพือการดําเนินการตามข้อตกลงฯ หรือตามทีกําหนดโดย
กฏหมายทีใช้บงั คับหรือหน่วยงานทีมีอาํ นาจ และภายใต้ขอบเขตทีดําเนินการได้ตามกฎหมายทีใช้บงั คับร้านค้าจะแจ้งให้ธนาคารและ Alipay ทราบก่อนทีจะ
เปิ ดเผย และเมือข้อตกลงฯ ระหว่างธนาคารและร้านค้าเลิกกัน หรือร้านค้าได้รบั แจ้งจากธนาคาร หรือ Alipay ร้านค้าจะส่งคืนหรือทําลายข้อมูลทีเป็ นความลับ
ของ Alipay ทันที อย่างไรก็ดี แม้จะมีขอ้ กําหนดตามข้างต้นก็ตาม ร้านค้ามีสทิ ธิเก็บสําเนา ของข้อมูลความลับของ Alipay ได้ เพือการปฏิบตั ิตามกฎหมายทีใช้
บังคับ หรือเพือใช้สทิ ธิตามข้อตกลงฯระหว่างธนาคารและร้านค้า ภายใต้เงือนไขว่า การเก็บข้อมูลความลับดังกล่าวจะต้องไม่นาํ ไปใช้เพือวัตถุประสงค์อืนแต่
อย่างใด ทังนี “ข้อมูลความลับ” หมายความถึง ข้อมูลทีไม่ใช่ขอ้ มูลสาธารณะไม่ว่าจะอยู่ในรู ปวาจา ลายลักษณ์อักษร หรือรู ปแบบใดๆรวมทัง (แต่ไม่จาํ กัด
เพียง) เนือหาและการดําเนินการใดๆ ตามข้อตกลง แผนทางธุรกิ จ ตารางแสดงส่วนของเจ้าของ งบประมาณ งบการเงิน ต้นทุน ราคา และแผนการตลาด
สัญญา และใบอนุญาต พนักงาน ลูกค้า ผูร้ บั จ้าง ผูถ้ ือหุน้ หุน้ ส่วน หรือรายการนักลงทุน เทคโนโลยี โนว์ฮาว ขันตอนทางธุรกิจ ความลับทางการค้า และรูปแบบ
ทางธุรกิจ บันทึก โครงร่าง โฟลวชาร์ต สูตร แบบพิมพ์เขียว และส่วนประกอบของข้อมูลดังกล่าว และรหัสต้นฉบับ (source code) รหัสแปล (object code)
กราฟิ กดีไซน์ ส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้ (user interfaces) และทรัพย์สินทางปั ญญาอืนๆ รวมทัง ข้อมูลดังกล่าวของลูกค้า ผูร้ บั จ้า ง หรือบุคคลภายนอก (รวมทัง
เทคโนโลยี ส่วนต่อกับผูใ้ ช้ (interface technology) ซิเคียวริตโปรโตคอล
ี
(security protocol) และ การรับรองใดๆทีได้รบั จาก Alipay)
9. ข่าวสารสาธารณะ
ร้านค้าจะไม่แถลงหรือปล่อยข่าวสู่สาธารณะเกี ยวกับการดําเนินการให้บริการของ Alipay เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจาก Alipay และ ธนาคาร หรือเป็ น
การปฏิบตั ิตามกฏหมายทีใช้บังคับทีมีผลกับร้านค้า อย่า งไรก็ ดี ข้อจํา กัดดังกล่าวจะไม่หา้ ม Alipay ในการแถลงข่าวทัวๆไปในธุรกิ จหรือการให้บริการของ
Alipay หรือนอกเขตอํานาจของพืนทีร้านค้าตังอยู่
10. ความรับผิดชอบของร้านค้า
(ก) ร้านค้าตกลงว่าข้อมูลทังหมดทีร้านค้าเปิ ดเผยให้แก่ Alipay และธนาคาร เป็ นข้อมูลทีถูกต้อง ตรงตามความเป็ นจริงและครบถ้วน และร้านค้าจะแจ้งให้
Alipay และธนาคารทราบทันที หากมีการกระทําหรือเกิดเหตุการณ์ใดๆ ซึงอาจมีผลกระทบต่อข้อรับรองหรือรับประกันใดๆของร้านค้า
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(ข) (1) ร้านค้า จะใช้บริการของ Alipay เพือการดําเนินธุรกิจของตนเอง และตามทีกํา หนดไว้ในข้อตกลงฯ และร้านค้าจะดํา เนินการเพือไม่ให้มีรายการ
ธุรกรรมสําหรับการเติมเงินบัญชี การโอนบัญชี หรือวัตถุประสงค์อนๆ
ื ซึงเกียวกับการโอนเงินทีไม่รายการธุรกรรมรองรับ และ
(2) ร้านค้าจะใช้บริการของ Alipay เพือธุรกิจของตนเอง และจะไม่ใช้บริการของ Alipay เพือดําเนินการธุรกิจหรือไม่ใช่เพือธุรกิจสําหรับบุคคลอืน
(ค) ร้านค้า รวมทัง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คู่มอื พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือขันตอนการให้บริการของร้านค้า จะใช้บริการแพลตฟอร์มของ Alipay ตาม
ข้อกําหนด และจะดําเนินการให้ระบบของร้านค้า ใช้งานสอดคล้องกับข้อกําหนดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และขันตอนการบริการโดย Alipay เกียวกับ
การดําเนินการสําหรับคําสังและการส่งมอบสินค้าหรือบริการ ซึงอาจแก้ไขเปลียนแปลงเป็ นครังคราว ทังนี Alipay จะไม่รบั ผิดชอบสําหรับความสูญเสีย
หรือเสียหายใดๆ เนืองมาจากข้อขัดข้องใดๆ จากระบบของร้านค้า
(ง) ร้านค้าจะรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวกับผูใ้ ช้บริการสําหรับการร้องเรียนหรือปฏิเสธของสินค้าหรือบริการ
(จ) ร้านค้าจะดําเนินการด้วยค่าใช้จ่ายของตนในการดูแลให้โปรแกรมและอุปกรณ์ใดๆ (รวมทัง (แต่ไม่จาํ กัดเพียง) เครืองสแกนบาร์โค๊ด วงจรและระบบใดๆ)
ให้อยูภ่ ายใต้สภาพทีดีใช้การใช้งานและเชือมต่อกับแพลตฟอร์มของ Alipay
(ฉ) ร้านค้าจะดําเนินการตามข้อกําหนดในการรักษาความปลอดภัยในการชําระเงินทังหมดตามทีได้รบั แจ้งจาก Alipay
11. ข้อรับรองและรับประกันของร้านค้า
ร้านค้ารับรองและรับประกันว่า (1) ร้านค้าเป็ นบริษัทและ/หรือนิตบิ ุคคลทีจัดตังโดยถูกต้อง และยังมีผลและสถานะทีดีภายใต้กฎหมายของประเทศทีจัดตัง
(2) ร้านค้าได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องในเขตอํานาจทีตนดําเนินธุรกิจ (3) ร้านค้ามีใบอนุญาต การอนุญาตของหน่วยงานราชการและมีอาํ นาจทางกฎหมายที
กําหนดในการประกอบธุรกิจในเขตอํานาจทีตนดําเนินธุรกิจ (4) ร้านค้ามีอาํ นาจและสิทธิในทางกฎหมายในการปฏิบัติตามข้อตกลงฯ และจะดําเนินธุรกรรม
ตามข้อตกลงฯ (5) เมือร้านค้าลงนามในข้อตกลงฯ แล้ว ข้อตกลงฯ นันมีผลใช้บงั คับตามกฎหมายและเว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอืนในข้อตกลงฯ ร้านค้าไม่
จําเป็ นต้องได้รบั การอนุญาตหรือความยินยอมของบุคคลหรือหน่วยงานราชการใดๆ เพือดําเนินการใดๆตามข้อตกลงฯ (6) การลงนามและการดําเนินการตาม
ข้อตกลงฯ ไม่ขัดหรือแย้งกับ หนังสือจดทะเบีย นจัดตังหรือข้อบังคับหรือเอกสารจัดตังอื นๆของร้านค้า และไม่ทาํ ให้รา้ นค้า ปฏิ บัติผิดสัญญาใดๆหรือ ฝ่ าฝื น
กฎหมายใดๆ (7) ร้านค้า ไม่มีคดีค วาม การดํา เนินการพิจารณา การสืบสวน กับร้า นค้า ทีอาจมีผลกระทบกับ ร้านค้า หรือ บริ ษั ทในเครือ ซึงอาจมี ผลต่ อ
ความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าทีใดๆตามข้อตกลงฯ และ (8) ค้าสินค้าและ/หรือบริการทีจําหน่ายโดยร้านค้าผ่านการใช้บริการ Alipay จะต้อง (ก) เป็ นไปตาม
กฎหมายทีใช้บงั คับทังหมดและ (ข) ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอืน ซึงรวมทัง (แต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ) ทรัพย์สนิ ทางปัญญาและกรรมสิทธิของบุคคลอืน

28 of 30

ภาคเอกชน (Private)

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

ตารางสินค้า/บริการต้องห้าม Alipay/Wechat
ประเภทธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)

ประเภทธุรกิจ (ภาษาไทย)

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

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

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

อุปกรณ์ทางทหารหรือตํารวจ
เงิ น ที ได้รับ โดยไม่ ถู ก ต้อ งหรื อ ทรัพ ย์สิ น ที ผิ ด กฎหมายอั น เนื องมาจากการเกิ ด
อาชญากรรม
สารเคมี ที เป็ น พิ ษ หรือเป็ น อัน ตรายที ต้อ งห้า มตามกฎหมายที ใช้บ ัง คับ และ/หรื อ
กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน
Batons และ batons ไฟฟ้า
เครืองมือและอุปกรณ์สาํ หรับการโจรกรรม
ยาชา ยาระงับความรู ส้ ึกจิ ตเวช หรือยาตามใบสังแพทย์ ทีต้องห้ามโดยสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน; ยาทีไม่ขึนทะเบียนตามกฎหมาย
การกําหนดเพศทารกในครรภ์
ยาเสริมสมรรถภาพทางเพศ
บริก ารทางการแพทย์รวมทังการให้ค ํา ปรึก ษาด้า นการแพทย์ การสะกดจิ ต การ
ศัลยกรรมด้วยพลาสติก
บริการหรืออุปกรณ์ทเกี
ี ยวกับการแฮ็กข้อมูล
มัลแวร์
ซอฟต์แวร์หรือบริก ารที อาจเป็ นอันตรายต่อชื อเสี ยง Alipay หรือบริษัท ในเครือหรือ
บุคคลทีเกียวข้อง
การออกใบรับรอง หรือประทับตรารับรองทีผิดกฎหมาย
การระดมทุน
บริการสนทนาวิดีโอ
เว็บไซต์ทเกี
ี ยวกับศาสนา สือสิงตีพิมพ์หรือสิงอืนใดทีเกียวข้อง
สุสานออนไลน์และการบูชาบรรพบุรุษ
การขายข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชน)
อุปกรณ์จารกรรม
บริการหรือผลิตภัณฑ์ทีละเมิดความเป็ นส่วนตัว (เช่น การสืบดูกิจกรรมออนไลน์)
แผนพีระมิดและการตลาดแบบหลายระดับ
การลงทุนทองคํา
การถอนเงินสดจากแหล่งเงิ นทุนเครดิต (เช่น การถอนเงินสดจากบัญ ชี บัตรเครดิต
(Cash Advanced))
สกุลเงินปลอม
การขายข้อมูลทางการเงินทีผิดกฎหมาย (เช่น บัญชีธนาคาร บัตรธนาคาร)

29 of 30

ภาคเอกชน (Private)

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

ตารางสินค้า/บริการต้องห้าม Alipay/Wechat
ประเภทธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)
Stock and securities
Mutual Funds
Insurance products and platforms
Financial products and services
Rebate or cashback services
Software or products related to trading of financial products and information
Single- purpose prepaid cards ( including gift cards and other stored value
cards)
Illegal or un-registered fund-raising activities
Foreign exchange services
Peer to peer (P2P) lending services
Payment by instalments service
Trading in invoices issued within the Peoples’ Republic of China
Trading or sale of virtual currencies (e.g. Bitcoin, Litecoin)
Satellites and antennas
Archaeological and cultural relics
Trading or distribution of currency (both RMB and foreign currencies)
Counterfeit or replica food products
Online sale of tobaccos and cigarettes
Fireworks and firecrackers
Crude oil
Human organs
Surrogacy services
Services to facilitate plagiarism and examination fraud
Protected species
Smuggled goods
Sales of distribution of event tickets without license (e.g. Olympic Games or
World Expo tickets)
Seeds
Real estates
Charitable Organizations
Auction sites and services
Pawn services
Lucky draw
Sale of animals, plants or products with contagious and hazardous diseases
Sale of animals, plants or products originating from areas declared with an
epidemic outbreak of contagious diseases
Services or products facilitating unlawful public gathering

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