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รา้นคา้ตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและเงอืนไขการสมคัรเป็นรา้นคา้สมาชกิธนาคารในการใชบ้รกิาร Krungthai Corporate Online , KTB-EDC QR, Thai 

QR Code, Bill Payment และ Cross Bank Bill Payment ดงัตอ่ไปน ี
ขอ้ 1 คาํนิยาม 

   ใหค้าํหรอืถอ้ยคาํต่อไปนีมคีวามหมายดงัน ี

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

บรษัิท หนว่ยงานราชการหรือรฐัวิสาหกิจ องคก์ร หรอื นติิบคุคลอืนใด ไม่ว่าจะจดัตงัขึนภายในหรอืภายนอกประเทศไทย ซงึเขา้รว่มระบบธุรกิจบตัร            (ซงึ

ต่อไปนีจะเรยีกว่า “บริการทางการเงิน”) กบั บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ซึงต่อไปนจีะเรียกว่า “ธนาคาร”) ในขณะทีทาํขอ้ตกลงฉบบันี  และ/หรอืทีจะเขา้ร่วม

ธุรกิจบตัรกบัธนาคารต่อไปในภายหนา้ 

1.2 “บริษทัทอีอกบัตร” หมายถึง ธนาคาร บรษัิท หนว่ยงานราชการหรือรฐัวิสาหกิจ องคก์ร สถาบนัการเงนิ และ/หรอืนิตบิคุคลอืนใด ทีออกบตัร (ตามทีไดน้ิยาม

ไวใ้นขอ้ . ) และ/หรอืบตัรรว่ม (ตามทไีดนิ้ยามไวใ้นขอ้ . ) ซงึสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของบรษัิทบตัร    

1.3 “ร้านคา้” หมายถึง บคุคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงานราชการหรือรฐัวิสาหกิจ หรอืองคก์รอืนใดในประเทศไทย และ/หรือเจา้ของบัญชีเงินฝากธนาคารใน

ประเทศไทย ซงึไดย้ืนใบสมัครรา้นคา้สมาชิก ธนาคารและไดร้บัการอนุมัติใหเ้ป็นรา้นคา้สมาชิกธนาคารภายใตข้อ้กาํหนดและเงือนไขของขอ้ตกลงฉบับนี 

และ/หรอืเงือนไขอืนใดตามทธีนาคารกาํหนด 

1.4 “สมาชกิบัตร” หมายถึง บคุคลธรรมดาหรอืนิติบคุคลซงึสมัครและไดร้บัอนุมติัใหเ้ป็นสมาชิกบตัร ภายใตข้อ้กาํหนดและเงือนไขของธนาคาร และบรษัิททีออก

บตัร 

1.5 “บัตร” หมายถึง บตัรเครดิต/บตัรเดบิต วีซ่า/มาสเตอรก์ารด์ หรือบัตรอืนใดทุกประเภท ซงึออกโดยบริษัท/หน่วยงานราชการหรือรฐัวิสาหกิจทีออกบัตร         

โดยปรากฏชือเครืองหมายบริการ หรือโลโก้ ของบริษัท/หน่วยงานราชการหรือรฐัวิสาหกิจทีออกบัตร ชือของสมาชิกบนบตัร และบัตรพรอ้มทีจะใชไ้ดโ้ดย

สมาชิกบตัรลงลายมอืชือบนส่วนทีกาํหนดไวใ้นบตัร ซงึบตัรจะตอ้งไมถ่กูใชโ้ดยบุคคลอืนใดนอกจากสมาชิกบตัรทีระบุบนบตัรนนัเท่านนั 

1.6 “บัตรร่วม” หมายถึง บตัรอืนๆ นอกจากบตัรมาตรฐานปกติของธนาคาร ซึงออกโดยบริษัททีออกบตัร หรอืบริษัทบตัร และไม่ปรากฏเครืองหมายบริการ หรอื        

โลโก ้ของบริษัททีออกบตัร ในกรณีทีรา้นคา้ไดส้มัครเขา้ร่วมรบับัตรร่วม และธนาคารยอมรบัการสมัคร บัตรตามขอ้ .  จะรวมถึงบตัรร่วมดงักล่าวดว้ย      

และการรบับตัรรว่ม ใหน้าํสญัญาพเิศษทกีาํหนดโดยธนาคาร หรอืบรษัิทบัตรมาใชบ้งัคบั 

1.7 “สนิคา้” หมายถึง สินคา้ บรกิาร และ/หรอืสทิธิใดๆ ทีรา้นคา้ขายหรอืใหบ้ริการแก่สมาชกิบตัร 

1.8  “ทํารายการขาย” หมายถึง วิธีการขายหรือการให้บริการตามทีธนาคารและ/หรือบริษัทบัตรกาํหนด โดยรา้นคา้จะตอ้งนาํส่งสินคา้ให้แก่สมาชิกบัตร                  

เพอืแลกเปลยีนกบัการรบัชาํระดว้ยบตัรจากสมาชิกบตัร โดยปราศจากการรบัคา่ตอบแทนโดยตรงจากสมาชิกบตัร 

1.9  “คา่ธรรมเนียมของร้านคา้” หมายถึง อตัราค่าธรรมเนียมทีรา้นคา้ตกลงชาํระค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารทางการเงนิใหแ้ก่ธนาคาร 

1.10  “บัญชีเงินฝาก” หมายถึง บญัชีเงินฝากทีรา้นคา้ระบุไว้ในใบสมคัรรา้นคา้สมาชิกธนาคาร ในส่วนของ “การยินยอมใหถ้อน หรือโอนเงิน หรือหกับัญชี          

เงนิฝาก” 

 

ขอ้ 2 รา้นคา้ 

2.1 รา้นคา้ตกลงจะแจง้สถานทีบรกิารซงึขายสินคา้โดยใชบ้ตัร (ซึงต่อไปนจีะเรยีกว่า “สถานทรีับบัตร”)  แก่ธนาคาร ลว่งหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยไดร้บั

ความยินยอมการอนมุัติเป็นรา้นคา้สมาชิกธนาคาร จากธนาคาร และหากมีการใหบ้รกิารพิเศษใดๆ แก่บคุคลทวัไป เช่น ส่วนลด ของกาํนลั สิทธิประโยชน์

เหนือกว่าปกต ิเป็นตน้ รา้นคา้ตกลงจะใหบ้รกิารพเิศษนนัๆ แก่สมาชิกบตัรเชน่กนั 

2.2    รา้นคา้จะแสดงเครืองหมาย หรอืสญัลกัษณก์ารเป็นรา้นคา้สมาชิกธนาคาร ตามรูปแบบทีธนาคารกาํหนด ณ สถานทีรบับัตรทุกแห่งในบริเวณทีเหมาะสม 

ภายในหรือภายนอกสถานทีรบับตัรดงักล่าว  เพือใหส้มาชกิบตัรสามารถพบเห็นเครอืงหมายหรอืสญัลกัษณด์งักลา่วไดโ้ดยงา่ยและชดัเจนตลอดระยะเวลาที

ขอ้ตกลงฉบบันีมีผลบงัคบัใช ้หรอืจนกว่าธนาคารจะแจง้ยกเลิกการใชเ้ครอืงหมายหรอืสญัลกัษณ์ดงักล่าว และจะตอ้งส่งมอบคืนเครอืงหมายหรอืสญัลกัษณ์

ดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคาร ในวนัทขีอ้ตกลงนีสนิผลบงัคับใช ้ 

2.3    ในกรณีทีรา้นคา้สินสภาพการเป็นรา้นคา้สมาชิกธนาคารไมว่่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม และ/หรือในกรณีทีรา้นคา้ยา้ยสถานทีรบับตัรหรือเปลียนแปลงชือสถานที          

รบับตัร หรอืเลกิกิจการ รวมถงึเปลยีนประเภทธุรกิจไปจากเดิมทีมกีารแจง้ไวใ้นใบสมคัรรา้นคา้สมาชิกธนาคาร รา้นคา้จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบทนัท ีและ

ธนาคารมีสิทธิแจง้ใหบ้ริษัทบตัรหรือบริษัททีออกบัตรทราบทุกประการ อนึง หากรา้นคา้ยา้ยสถานทีรบับตัร หรอืเปลียนแปลงชือสถานทีรับบัตร หรอืเลิก

กิจการ รวมถึงเปลยีนประเภทธุรกิจไปจากเดิมทีมีการแจง้ไวใ้นใบสมคัรรา้นคา้สมาชิกธนาคาร โดยมไิดร้บัความเห็นชอบจากธนาคารก่อน ธนาคารขอสงวน

สทิธิในการระงบัการใหบ้รกิารกบัรา้นคา้ จนกว่าจะมีการแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 

ข้อตกลงการใช้บริการ Krungthai Corporate Online, KTB-EDC QR, Thai QR Code, Bill Payment และ Cross Bank Bill Payment 
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2.4    รา้นคา้ตกลงยินยอมปฏบิัติตามขอ้ตกลงและเงือนไขการสมคัรเป็นรา้นคา้สมาชิกธนาคาร คู่มือรา้นคา้สมาชิกธนาคาร และ/หรือเอกสารแนะนาํวิธีปฏิบตัิใน

การใชบ้รกิารประเภทต่างๆ ทีธนาคาร มอบใหไ้วท้กุประการ ซงึไม่จาํกดัเพียง 

(1) การใช ้และ/หรือความสมบรูณข์องบตัร 

(2) การใชส้อืการชาํระเงิน ไดแ้ก่ เครอืงรบับัตรอตัโนมตัิ (EDC) ใบสงัซือ (PURCHASING ORDER) เป็นตน้ 

(3) ขอ้ปฏิบตัิในการทาํรายการขาย การจดัทาํหลกัฐานบนัทกึรายการขาย/หลกัฐานการใชบ้ตัร เช่น ใบสงัซือ (PURCHASING ORDER) ใบเสร็จรบัเงิน 

หลกัฐานบนัทกึรายการขาย (SALES SLIP) เป็นตน้ ตลอดจนการตรวจสอบความสมบูรณข์องหลกัฐานบนัทกึรายการขาย/หลกัฐานการใชบ้ตัร  

(4) การขออนมุติัวงเงินบตัร 

(5) การคืนเงนิแก่สมาชกิบตัรในกรณีสมาชกิบตัรคืนสนิคา้ ยกเลิกการใชบ้ริการ หรอืรา้นคา้ลดราคาสินคา้ในภายหลงั 

(6) การคืนเงินแก่ธนาคารในกรณีทีไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากหลกัฐานบันทึกทางรายการขาย/หลกัฐานการใชบ้ตัรไดร้ับรหัสอนุมัติวงเงินจากบริษัท          

ทีออกบตัรได ้

(7) การคิดดอกเบียจากจาํนวนเงินทีรา้นคา้ จะตอ้งชาํระใหแ้ก่ธนาคารในกรณีการชาํระเงินคืนล่าชา้ 

2.5    รา้นคา้รบัทราบถึงขอ้สงวนสิทธิของธนาคารในการปรบัปรุง ขอ้กาํหนดและเงือนไขในการใชบ้รกิารทางการเงิน ขอ้ตกลงและเงือนไขการสมคัรเป็นรา้นคา้

สมาชิกธนาคาร คู่มอืรา้นคา้สมาชกิธนาคาร และ/หรอืเอกสารแนะนาํวิธีปฏิบตัใินการใชบ้ริการประเภทต่างๆ ทีธนาคารมอบให ้ไมว่่าขอ้ใดขอ้หนึงหรือหลาย

ขอ้ตามความเหมาะสม โดยธนาคารจะมีหนงัสือบอกกล่าวแก่รา้นคา้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า  วัน ก่อนทีขอ้กาํหนดและเงือนไขนันๆ จะมีผลผูกพันตามที

ธนาคารระบ ุซึงรา้นคา้ตกลงและยอมรบัว่า บรรดาคู่มือ และ/หรอืเอกสารดงักล่าวทังทีมีอยู่แลว้ในขณะนี หรือทีจะมีต่อไปในภายหนา้นนั เป็นส่วนหนึงของ

ขอ้ตกลงฉบบันดีว้ย 

2.6    รา้นคา้ตกลงจะจดัสง่หลกัฐาน หรอืเอกสารใดๆ ซงึธนาคารอาจเรยีกใหส้่งเพมิเติมเพือวตัถปุระสงคใ์นการอนุมตัิใหเ้ป็นรา้นคา้สมาชิกธนาคาร และรบัทราบดี

ถึงขอ้สงวนสทิธิของธนาคารทจีะไม่คืนใบสมคัรรา้นคา้สมาชิกธนาคารและเอกสารประกอบการพจิารณาใหแ้ก่รา้นคา้ในทุกกรณี ไมว่่ารา้นคา้จะไดร้บัอนุมติั

ใหเ้ป็นรา้นคา้สมาชิกธนาคารหรือไม่ก็ตาม โดยรา้นคา้ตกลงและยอมรบัว่าการพิจารณาและอนุมตัิใหเ้ป็นรา้นคา้สมาชิกธนาคารขึนอยู่กับดุลยพินิจโดย

เดด็ขาดของธนาคารแต่เพยีงฝ่ายเดยีว โดยไมต่อ้งชแีจงเหตผุลแต่ประการใด 

2.7    รา้นคา้ตกลงจดัส่งหรอืใหข้อ้มลูเกียวกบัการใชบ้ตัรและ/หรอืบรกิารทางการเงินแก่ธนาคารทนัทีเมอืธนาคารรอ้งขอ  

2.8   รา้นคา้รบัทราบและยอมรบัขอ้ตกลงทีเกียวกับบริการทางการเงินระหว่างบริษัททีออกบัตรและสมาชิกบตัร และในกรณีทีธนาคารรอ้งขอใหร้า้นคา้ติดตัง

อปุกรณใ์ดๆ ทีเกียวกบัการส่งเสรมิสนบัสนนุการใชบ้ตัร และ/หรอืบรกิารทางการเงิน รา้นคา้ยนิดีใหค้วามรว่มมือและดาํเนินการใหโ้ดยไม่มีเงือนไขและจะไม่

เรยีกรอ้งค่าตอบแทน และ/หรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทงัสนิ เวน้แต่จะมีการตกลงเป็นอยา่งอนื 

2.9    รา้นคา้ตกลงโดยปราศจากเงอืนไขและการคดัคา้นใดๆ ในกรณีทีธนาคาร และ/หรอืผูที้ธนาคารกาํหนด มีความประสงคจ์ะตีพิมพช์ือและสถานทีรบับตัรของ

รา้นคา้บนสอื สงิพมิพ ์หรอืสอือิเล็กทรอนิกสใ์ดๆ เพอืส่งเสรมิการใชบ้ตัรและ/หรอืบริการทางการเงิน โดยไม่จาํตอ้งไดร้บัความยินยอมจากรา้นคา้ก่อน 

2.10  รา้นคา้จะทาํรายการขาย สรุปการทาํรายการขาย ใชป้า้ย และ/หรือสือการชาํระเงิน และ/หรอืสรุปรายการอืนใดตามรูปแบบและวิธีการทีธนาคาร หรอืบริษัท

บตัรกาํหนด และรา้นคา้จะไมอ่นุญาตใหบ้คุคลทสีามทาํ หรอืใชส้ิงต่างๆ ดงักลา่วเพอืวตัถปุระสงคอ์ืนนอกจากวตัถุประสงคต์ามขอ้ตกลงฉบบันี 

2.11  รา้นคา้จะตอ้งตรวจสอบความสมบรูณข์องบตัร เช่น 

(1) รูปแบบและลกัษณะของบตัร  หมายเลขบตัร  บตัรยงัไมห่มดอาย ุ และบตัรนนัไม่ถกูอายดั แจง้หาย ยกเลกิ หรอืระงบัการใช ้

( )   หมายเลข  ตวัแรกของบตัรประเภทบตัรเครดิต / VISA / MASTERCARD หรือบตัรเครดิตอืนใดทีออกโดยบรษัิททีออกบตัรทีเป็นตวันนูจะตอ้งตรงกับ

หมายเลขของบริษัททีออกบตัร ทงั  ตวัทีพิมพเ์ป็นเนือเดียวกัน กับ บตัร ประเภทบัตรเครดิตซึงอยู่เหนือหรือใตห้มายเลข  ตวัแรกของบัตรทีเป็น        

ตวันูนนนั 

 (3) ตวัอกัษรหรอืตวัเลขบนดา้นหนา้และดา้นหลงัของบตัรประเภทบัตร VISA ELECTRON หรือบตัรเดบิตอนืใด ทีออกโดยบริษัททีออกบตัร จะมีลกัษณะ

เรยีบไม่มีการปัมตวันูน บนดา้นหนา้บตัรจะมีหมายเลขบตัรทีขึนตน้ดว้ยเลข “4” และปรากฏตวัเลขเป็นจาํนวน  หลกั แบ่งเป็น  กลุม่ๆ ละ  หลกั 

หรือบตัรประเภทบตัรเดบิตของบริษัททีออกบัตรบางแห่งจะปรากฏเฉพาะตวัเลขกลุ่มทีหนึงและกลุม่ทีสเีท่านนั และพิมพข์อ้ความว่า “ELETRONIC 

USE ONLY” ซงึรา้นคา้จะตอ้งทาํรายการชาํระค่าสินคา้ผา่นเครอืงรบับตัรอตัโนมติั (EDC) เท่านนั 

   ( )   ตามเงอืนไขอืนๆ ทธีนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบเป็นคราวๆ ไป   

2.12  รา้นคา้จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบโดยทันที ในกรณีทมีเีหตกุารณห์รอืพบบตัรทมีีลกัษณะหนงึลกัษณะใดดงัตอ่ไปน ี

   ( )    เมอืเครอืงรบับตัรอตัโนมตัิ (EDC) เกิดขดัขอ้ง 

   ( )   ขอ้ความบนเครอืงรบับตัรอตัโนมติั (EDC) แจง้ให ้”ติดต่อธนาคาร” หรอื “ยดึบตัร” 
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   (3)  หมายเลขบตัรไม่ถกูตอ้ง หมายเลขบตัรทีถกูแจง้อายดั แจง้หาย ถูกเพิกถอน หรือระงับการใชโ้ดยธนาคาร และ/หรอืบริษัทบัตร และ/หรอืบรษัิททีออก

บตัร หรอืไม่มีลายมือชือสมาชิกบตัร ปรากฏอยู่ดา้นหลงัของบัตร หรอืมีเหตุอันควรน่าสงสยัว่าสมาชิกบัตร และ/หรือบุคคลอืนใดมีพฤติกรรมทุจริต 

หรอืมีผูใ้ชบ้ตัรโดยทจุรติ 

   ( )   ตวับตัรปรากฏใหเ้ห็นร่องรอยการแกไ้ข หรอืเปลยีนตวัเลข หรอืลายมือชอืสมาชิกบตัร หรอืขอ้ความใดๆ บนบตัร 

   ( )   เมอืตรวจสอบลายมือชอืบนใบบนัทกึรายการขายเปรยีบเทียบกบัลายมอืชือหลงับตัรแลว้ พบว่าไมต่รงกัน 

   ( )    ตามเงอืนไขอืนๆ ทีธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบเป็นคราวๆ ไป 

 

ขอ้ 3 คา่ธรรมเนียมและการจา่ยเงินของร้านคา้ 

3.1 รา้นคา้ตกลงชาํระค่าธรรมเนียม (DISCOUNT RATE) การใชบ้รกิารทางการเงิน จากยอดเงินรวมตามหลกัฐานการทาํรายการขายหรอืบรกิาร/หลกัฐานการใช้

บตัร และ/หรอืค่าบรกิารทีธนาคารเรยีกเก็บจากสมาชิกบัตรและ/หรือจากบริษัททีออกบตัร ใหแ้ก่ธนาคาร จนกว่าธนาคารจะแจ้งเปลียนแปลง ทงันี อตัรา

ค่าธรรมเนียมดังกลา่วยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิมตามอตัราทกีฎหมายกาํหนด รวมทงัค่าธรรมเนียมการโอนเงินเขา้บัญชเีงินฝาก (หากมี) 

3.2 ธนาคารจะจ่ายเงินสทุธิหลงัจากหกัค่าธรรมเนียมและค่าภาษีมูลค่าเพิมดงัทีระบุในขอ้ 3.1 แลว้ ใหแ้ก่รา้นคา้ โดยรา้นคา้ตกลงยอมรบัความเสียงหรอืความ

ล่าชา้ทีเกิดขนึหรืออาจเกิดขึนในการรบัเงินสุทธิดังกลา่ว ดว้ยเหตุปัจจยัภายนอก เช่น ระบบการโอนเงินเขา้บญัชีระหว่างธนาคาร หรือต่างธนาคาร (ระบบ 

MEDIA CLEARING) หรือดว้ยเหตุอืนใดทีมิใช่เหตุปัจจัยจากธนาคารเองทงัสนิ และรา้นคา้ตกลงยินยอมจะไม่เรียกรอ้งใหธ้นาคารตอ้งรบัผิดชอบความ

เสยีหายใดๆ อนัเนอืงมาจากกรณีดงักล่าว ทงันี รา้นคา้ตกลงรบัชาํระคา่ธรรมเนยีมการโอนเงินเขา้บญัชีเงนิฝาก (หากมี) ดว้ย 

3.3 ธนาคารขอสงวนสทิธิในการเปลียนแปลงเงอืนไขอัตราค่าธรรมเนียมในการรบับตัรทกุประเภท ตามทีระบุไวใ้นใบสมคัรรา้นคา้สมาชิกธนาคาร โดยธนาคาร

จะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบลว่งหนา้ถึงการเปลยีนแปลงดงักลา่ว 

3.4 ในกรณีทีรา้นคา้แจง้การเปลยีนแปลงบญัชเีงินฝากไม่ว่าเมือใด และดว้ยเหตปุระการใดก็ตามรา้นคา้ตกลงใหข้อ้กาํหนดและเงือนไขต่างๆ ตามขอ้ตกลงฉบับนี

มผีลใชบ้งัคบัสาํหรบับญัชีเงินฝากทีไดเ้ปลยีนแปลงนนัดว้ยทกุประการ 

3.5 รา้นคา้ตกลงรบัผิดชอบต่อธนาคารเกียวกบัเงินค่าธรรมเนียมและ/หรอืค่าใชจ้า่ยตา่งๆ ทีรา้นคา้อาจมีหรอือาจคา้งชาํระอยู่กบัธนาคาร และ/หรอืเงินค่าสินคา้

คืนใหแ้ก่ธนาคาร  ในกรณีทีสมาชกิบตัรปฏิเสธการจ่ายเงิน  หรอืในกรณีธนาคารมีความจาํเป็นตามขอ้ตกลงฉบบันีทจีะตอ้งคืนเงินค่าสนิคา้ใหแ้ก่สมาชกิบตัร 

และ/หรอืเพือชดใชค่้าเสียหายใดๆ ทีเกิดขึนกับธนาคาร อนัเนืองมาจากการทีรา้นคา้ปฏิบติัผิดขอ้กาํหนดและเงือนไขของขอ้ตกลงฉบบันี คูมื่อรา้นคา้สมาชิก

ธนาคาร และ/หรอืเอกสารแนะนาํวิธีปฏิบตัิในการใชบ้รกิารประเภทต่างๆ ทีธนาคารมอบให ้โดยรา้นคา้ยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิระงบัการเบิกถอนเงิน โอน

เงิน หรอืหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก และ/หรือบญัชีเงินฝากอืนใดทีรา้นคา้มีอยู่กับธนาคาร เพือชาํระหนีหรือค่าเสียหายใดๆ อันเนืองมาจากการถูกปฏิเสธ

รายการใชจ้า่ยของสมาชิกบตัรใหแ้ก่ธนาคาร รวมถึงยินยอมใหม้ีการหกักลบหนีระหว่างธนาคารกับรา้นคา้ตามคาํสงัของธนาคารได ้โดยไม่ตอ้งขอความ

ยินยอมจากรา้นคา้อกี  

3.6 รา้นคา้ยินยอมใหธ้นาคารสามารถดาํเนินการระงบัและ/หรอืยกเลิกการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนไดท้นัทีเมือใดก็ได ้โดยไม่ตอ้งขอ

ความยินยอมจากรา้นคา้ และไม่จาํตอ้งแจง้ใหร้า้นคา้ทราบล่วงหนา้ หรือทาํการหกัเงินในบัญชีเงินฝากเพือชดใชค้่าเสียหายใดๆ ทีเกิดขึนกับธนาคาร           

อนัเนอืงมาจากการทีรา้นคา้ปฏิบติัผิดขอ้กาํหนดและเงือนไขของขอ้ตกลงฉบบันี คู่มือรา้นคา้สมาชิกธนาคาร และ/หรือเอกสารแนะนาํวิธีปฏิบตัิในการใช้

บริการประเภทต่างๆ ทีธนาคารมอบให ้รวมถึงในกรณีทีเชือไดว้่ารา้นคา้หรือพนกังาน ลกูจา้ง บคุลากร และ/หรอืตวัแทนของรา้นคา้มีพฤติกรรมส่อเจตนา

กระทาํทุจริต หรือมีเจตนาละเมิดขอ้กาํหนดและเงือนไขของขอ้ตกลงฉบับนี คู่มือรา้นคา้สมาชิกธนาคาร และ/หรอืเอกสารแนะนาํวิธีปฏิบัติในการใชบ้ริการ

ประเภทต่างๆ ทีธนาคารมอบให ้

3.7 รา้นคา้ตกลงทีจะดาํรงเงินในบัญชีเงินฝาก โดยคงเหลือเงินไว้ไม่น้อยกว่า  เดือน นบัจากวนัทีขอ้ตกลงฉบับนีสนิสุดลง และ/หรอืมีการบอกเลิกขอ้ตกลง         

ฉบบันีไม่ว่าดว้ยเหตใุดๆ ก็ตาม เพอืใหธ้นาคารรอผลการเรยีกเก็บหลกัฐานบนัทกึรายการขายหรอืบรกิาร/หลกัฐานการใชบ้ตัรทยีงัเรยีกเก็บไม่ไดท้งัหมดก่อน  

3.8 รา้นคา้ตกลงคงเงินในบญัชีเงนิฝากไวเ้พือใหธ้นาคารดาํเนินการตามทีระบุในขอ้ 3.5 , 3.6 , 3.7, 15.  และ/หรอืเงือนไขอืนใดทีใหส้ิทธิแก่ธนาคารในการระงับ

การเบิกถอนเงิน โอนเงิน หรอืหกัเงินในบญัชีเงินฝาก และ/หรอืบญัชีเงินฝากอืนใดทีรา้นคา้มีอยู่กับธนาคาร เพอืชาํระหนีหรอืค่าเสียหายใดๆ ทีรา้นคา้จะตอ้ง

รบัผดิตอ่ธนาคารตามขอ้ตกลงฉบบันี 

3.9 ในการหกัภาษีเงินได ้ณ ทีจ่าย สาํหรบัค่าธรรมเนียมการใช้บริการระบบการชาํระเงินตามขอ้ตกลงนี รา้นค้าตกลงยินยอมและมอบอาํนาจใหธ้นาคาร               

ซึงรวมถึงบุคลากรทีเกียวขอ้งของธนาคาร (ต่อไปนีเรียกว่า “ผู้รับมอบอาํนาจ”) เป็นผูม้ีอาํนาจดาํเนินการเกียวกับการหกัภาษีเงินได ้ณ ทีจ่าย สาํหรบั

ค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการระบบการชาํระเงินทีรา้นคา้ตอ้งจ่ายให้แก่ธนาคารในอัตราตามทกีฎหมายกาํหนดแทนรา้นคา้ โดยรา้นคา้ถือเสมือนหนึงว่า              

ใบสมัครรา้นคา้สมาชิกธนาคาร และขอ้ตกลงและเงือนไขการสมัครเป็นรา้นคา้สมาชิกธนาคารฉบบันี เป็นหนังสือมอบอาํนาจ และในการนีใหผู้ร้บัมอบ

อาํนาจมอีาํนาจดาํเนินการต่อไปนีแทนรา้นคา้ไดแ้ละรา้นคา้ตกลงชาํระค่าอากรแสตมป์  บาท เพอืประกอบการมอบอาํนาจนีดว้ย 
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(1) ออกและลงลายมอืชือในหนงัสอืรบัรองการหกัภาษีเงินได ้ณ ทีจ่าย 

(2) ยนืรายการภาษีเงินได ้หกั ณ ทจี่าย ดงักลา่วต่อกรมสรรพากร 

(3) นาํส่งภาษีเงินได ้หกั ณ ทจ่ีาย ดงักลา่วตอ่กรมสรรพากร 

(4) ส่งหรอืรบัเอกสารใดๆ ชีแจงหรอืใหถ้อ้ยคาํ หรอืใหก้ารยอมรบัหรอืปฏิเสธความรบัผิดใดๆต่อกรมสรรพากรหรอืพนกังานเจา้หนา้ทีหรือหนว่ยงานที

เกยีวขอ้ง อนัเกียวกบัการหกัภาษีเงินได ้ณ ทจ่ีาย หรอืการกระทาํภายในขอบเขตแห่งการมอบอาํนาจนี 

(5) รบัรอง แกไ้ขเพมิเติม เปลยีนแปลง หรอืตดัทอนขอ้ความในหนงัสือหรอืเอกสารต่างๆ ทีเกียวกบัการดาํเนนิการตามขอ้ ( )-( ) ขา้งตน้ 

(6) มอีาํนาจแตง่ตงัผูร้บัมอบอาํนาจชว่งคนใดคนหนงึหรอืหลายคนเพือดาํเนนิการทงัหลายขา้งตน้ได ้

3.10 การคืนสินคา้ ยกเลิกการบริการ การลดราคาสินคา้ หรือกรณีอืนใดอันมีผลทาํใหธ้นาคารตอ้งหักเงินจากบัญชีรา้นคา้เพือคืนเงินให้แก่สมาชิกบัตร       

ย่อมไม่เป็นผลใหธ้นาคารตอ้งคืนคา่ธรรมเนยีมทีไดเ้รยีกเก็บแลว้แตอ่ย่างใด โดยรา้นคา้จะเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ธรรมเนยีมดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคารเอง 

3.11 รา้นคา้เป็นผูมี้หนา้ทีออกใบเสรจ็รบัเงิน แสดงรายละเอียดการรบัชาํระเงินใหแ้ก่สมาชิกบตัร 

 

ขอ้  การเปลยีนแปลงของข้อมลูของร้านคา้ 

4.1    ในกรณีทีรา้นคา้มีการเปลยีนแปลงขอ้มลูจดทะเบียนซึงปรากฏในใบสมคัรรา้นคา้สมาชิกธนาคาร ซงึรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง ชือทางการคา้ ตวัแทน สถาน

ทีตงั หมายเลขโทรศพัท ์สถานทรีบับตัร และหมายเลขบญัชเีงนิฝากธนาคารรา้นคา้ตกลงแจง้การเปลียนแปลงดงักลา่วแก่ธนาคารเป็นหนงัสอื พรอ้มดว้ยการ

ประทบัตราจดทะเบียน และเอกสารทมีีการเปลยีนแปลงตามกฎหมาย และการขออนุมติัจากธนาคาร 

4.2    ในกรณีทีรา้นคา้มีการเปลียนแปลงข้อมูลอืนใดก็ตาม ทีเปลียนแปลงไปจากเดิมตามทีปรากฏในใบสมัครรา้นค้าสมาชิกธนาคาร รา้นคา้ตกลงแจ้งการ

เปลียนแปลงดงักล่าวแก่ธนาคารเป็นหนงัสือ พรอ้มดว้ยการประทบัตราจดทะเบียน และเอกสารทีมีการเปลยีนแปลงตามกฎหมาย และการขออนุมตัิจาก

ธนาคาร 

4.3    ในกรณีทีรา้นคา้มีการเปลยีนแปลงอาํนาจใหผู้ถื้อหุน้รายใดดาํเนินกิจการแทนผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนซึงลงลายมือชือตามทีปรากฏในใบสมคัรรา้นคา้

สมาชิกธนาคาร รา้นคา้ตกลงแจง้การเปลยีนแปลงดังกลา่วแก่ธนาคารเป็นหนังสือ พรอ้มดว้ยการประทบัตราจดทะเบียน และเอกสารทมีีการเปลียนแปลง

ตามกฎหมาย และการขออนุมติัจากธนาคาร 

4.4 ในกรณีทีรา้นคา้ขยายสาขาเพมิ โดยมผีูเ้ป็นเจา้ของหรอืผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนซึงลงลายมอืชือตามทีปรากฏในใบสมคัรรา้นคา้สมาชิกธนาคาร รา้นคา้ตก

ลงแจง้การเปลียนแปลงดังกล่าวแก่ธนาคารเป็นหนังสือ พรอ้มดว้ยการประทบัตราจดทะเบียน และเอกสารทีมีการเปลียนแปลงตามกฎหมาย และการขอ

อนมุตัจิากธนาคาร 

4.5    ในกรณีทีร้านค้าสินสภาพการเป็นรา้นคา้สมาชิกธนาคาร ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม และ/หรือรา้นคา้ย้ายสถานทีทาํการหรือเปลียนแปลงชือสถาน

ประกอบการ หรอืเลิกกิจการ  รา้นคา้จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบทนัที และธนาคารมีสิทธิแจง้ใหบ้รษิัทบตัรหรอืบรษัิททีออกบตัรทราบทกุประการ 

4.6    ในกรณีทีรา้นคา้แจง้การเปลียนแปลงใดๆ ไม่ว่าเมือใด และดว้ยเหตุประการใดก็ตามทีไดเ้ปลียนแปลง รา้นคา้ตกลงใหค้วามในขอ้ตกลงฉบบันีมีผลใชบ้งัคบั

ต่อไปทกุประการ 

4.7 ในกรณีทีการส่งหนงัสือบอกกล่าว เอกสารอืนใด และ/หรอืเงินจากธนาคารไปไมถ่ึงรา้นคา้หรือถึงล่าชา้ เนอืงจากรา้นคา้ละเลยการแจง้การเปลยีนแปลงขอ้มูล        

จดทะเบียนเหล่านนั ใหถ้ือว่าหนงัสอืบอกกลา่ว เอกสารอืนใด และ/หรอืเงินดงักลา่วถึงรา้นคา้ในเวลาซึงควรจะมาถึงตามปกติ ถา้มกีารทาํหนงัสอืบอกกล่าว

โดยถกูตอ้งเหมาะสม 

 

ขอ้  การโอนสิทธิ หน้าท ีและความรับผิดตามข้อตกลง 

5.1    รา้นคา้ตกลงจะไม่โอนสิทธิ หนา้ที และความรบัผิดตามขอ้ตกลงฉบบันีไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนแก่บุคคลอืนใด เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอม เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรจากธนาคารก่อน และถึงแมร้า้นคา้จะไดร้บัความยินยอมจากธนาคารแลว้ก็ตาม รา้นคา้ยังคงตอ้งรบัผิดร่วมกับผู้รบัโอนต่อธนาคารอย่าง   

ลกูหนรีว่มในความสูญหายหรอืเสยีหายของธนาคาร ซึงเกิดขึนจากหรอืทเีกียวเนืองกับขอ้ตกลงฉบบันี 

5.2    ธนาคารอาจโอนสิทธิ หนา้ที และความรบัผิดตามข้อตกลงนี ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนแก่บุคคลอืนใดได ้และรา้นคา้ตกลงใหค้วามยินยอมแก่การโอน

ดงักล่าวเป็นการลว่งหนา้ 

5.3    ธนาคารอาจรบัมอบความรบัผิดชอบในธุรกิจของตนซึงเกียวกับขอ้ตกลงนีแก่บุคคลทีสาม ไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน โดยปราศจากความยินยอมใดๆ ของ

รา้นคา้ 

ขอ้  วธีิการทาํรายการขาย 

6.1    รา้นคา้จะขายสินคา้ โดยทาํรายการขายแก่สมาชิกบตัร ซงึแสดงบตัร ณ สถานทีรบับตัรตามขอ้ตกลงฉบบันี ตามกระบวนการทีสมควรและเหมาะสมทาง

การคา้  
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6.2    รา้นคา้จะไม่จ่ายเงินสดใหแ้ก่สมาชิกบตัร และจะตอ้งไม่รบับตัรแทนการชาํระหนีซงึไม่ไดเ้กิดจากการซอืสินคา้จากรา้นคา้ หากมีการตรวจสอบพบ  ธนาคาร

ขอสงวนสทิธิในการยกเลกิขอ้ตกลงฉบบันี โดยไมจ่าํตอ้งไดร้บัความยินยอมจากรา้นคา้ 

6.3     รา้นคา้จะไมคิ่ดค่าธรรมเนียมการใชบ้ตัรจากสมาชิกบตัรเป็นอนัขาด 

6.4     รา้นคา้จะตอ้งทาํรายการขายสินคา้ใหแ้ก่สมาชกิบตัร  (หนงึ) ราย ตอ่  (หนงึ) รายการ ภายในวงเงินเทา่นนั 

6.5 เมือรา้นคา้ขายสินคา้โดยทาํรายการขายแก่สมาชิกบัตรทีแสดงบัตร รา้นคา้จะใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบความน่าเชือถือของบัตรทีแสดงวัน

หมดอายุ และความไม่สมบูรณข์องบตัรเพือทีจะรบัรองความสมบูรณข์องบัตรทีแสดง รา้นคา้จะทาํรายการขายตามแบบซึงกาํหนดโดยธนาคาร  หมายเลข

และชือของรา้นคา้, สถานทีตงัการขาย, ชือผูข้าย, หมายเลขบตัร, ชือสมาชิกบตัร, วันหมดอายุของบตัร, ประเภทรูปแบบของรายการ ซึงถูกกาํหนดโดย

สมาชิกบัตร วนัและจาํนวนเงินของการขาย และชือ ประเภทและจาํนวนของสินคา้หรือบริการ รา้นคา้จะตอ้งใหส้มาชิกบัตรเขา้รหสัหรือลงลายมือชือและ

จะตอ้งรบัรองดว้ยความระมดัระวังสมควรว่า รหสัเขา้ถูกตอ้งหรอืลายมือชือทีแสดงบนบัตรไดป้รากฏลงในรายการขายและรบัรองดว้ยว่า หมายเลขและชือ

ของสมาชิกบตัรตามบตัรไดป้รากฏในรายการขาย รวมทงัรบัรองว่าบคุคลทีแสดงบตัรเป็นบุคคลคนเดียวกับบุคคลซึงมีชอืบนบตัร รา้นคา้จะส่งสาํเนาบนัทกึ

รายการขายหรือเอกสารซึงมีลกัษณะเนอืหาอย่างเดียวกนัแก่สมาชกิบัตร รา้นคา้อาจจะไมใ่หส้มาชิกบตัรเขียนสิงอืนใดลงบนรายการขายนอกเหนือไปจากสิง

ทีธนาคารกาํหนด 

6.6 จาํนวนเงินทีแสดงในรายการขายนัน จะเป็นจาํนวนเงินในการขาย ซึงรวมภาษีและค่าธรรมเนียมขนส่ง ดงันนั การจ่ายเงินสดล่วงหนา้หรือจาํนวนเงินซึง

เกิดขนึในบญัชีขายครังก่อนอาจจะไม่ถูกรวมในจาํนวนเงินของรายการขาย รา้นคา้จะไม่แบ่งรายการขายในธุรกรรมเดียวเป็น  รายการหรือมากกว่านัน   

โดยการเปลยีนวนัทขีายหรอืการแบ่งจาํนวนเงนิทีขาย ฯลฯ และรา้นคา้จะไมแ่กจ้าํนวนเงินทีขายในรายการขาย 

6.7    ในกรณีทีรา้นคา้ยินยอมใหส้มาชิกบตัรคืนสินคา้ ยกเลกิการใชบ้ริการ หรอืลดราคาสินคา้ใหแ้ก่สมาชกิบตัรในภายหลงั รา้นคา้ตกลงทาํหนงัสือแจง้การคืนเงิน

ตามแบบทีธนาคารกาํหนด และสง่มอบใหแ้กธ่นาคารโดยตกลงชาํระเงินตามจาํนวนทีธนาคารไดจ่้ายและ/หรอืนาํฝากเขา้บญัชีเงินฝากคืนใหแ้ก่ธนาคาร หรือ

ยินยอมให ้  ธนาคารหกัเงนิจากบญัชีเงินฝากดงักลา่ว คืนเขา้บญัชีบตัรของสมาชกิบตัรได ้โดยไมต่อ้งขอความยินยอมจากรา้นคา้แต่ประการใด  ทงันี รา้นคา้

ตกลงว่าจะไม่มีการคืนเป็นเงินสดใหแ้ก่สมาชิกบัตร อนึง การทาํหนังสือแจ้งคืนสินคา้ ยกเลิกการใชบ้ริการหรือลดราคาสินคา้ของรา้นคา้ ไม่เป็นเหตุให้

ธนาคารตอ้งคืนค่าธรรมเนียมทีระบุไวใ้นขอ้ . แห่งขอ้ตกลงฉบบันีใหแ้ก่รา้นคา้แต่ประการใด ในกรณีทีรา้นคา้ไม่ตอ้งการรบัคืนสินคา้ ยกเลิกการใชบ้รกิาร               

ทีสมาชิกบตัรซือ หรอืตกลงสงัซือแลว้ใหร้ะบุคาํว่า “NO REFUND” (ไม่คืนเงิน) หรอืขอ้ความทีมีความหมายอย่างเดียวกันลงในหลกัฐานบนัทกึรายการขาย

เหนือช่อง “CARDHOLDER’S SIGNATURE” และในใบเสรจ็รบัเงินใหเ้ห็นชดัเจน 

6.8     รา้นคา้ตกลงและรบัทราบวา่ รา้นคา้จะเป็นผูร้บัผิดชอบโดยตรงเกียวกบัสินคา้ รวมทงัการรบัคืน การเปลียนสนิคา้ การยกเลกิการใชบ้รกิาร หรอืการลดราคา

สนิคา้ในภายหลงั และ/หรอืการกระทาํอืนใดทเีกียวขอ้งกับการจาํหนา่ยสนิคา้แก่สมาชกิบตัร 

6.9 ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม หากธนาคารไดก้าํหนดบริการทางการเงินไวห้รือไดแ้จง้เป็นหนังสือต่างหาก รา้นคา้จะต้องขายสินคา้/บริการ ตามบรกิารทางการเงิน

ตามทไีดก้าํหนดดังกลา่ว 

6.10 หากธนาคารไม่ไดใ้หอ้าํนาจไวเ้ป็นอย่างอืน รา้นคา้จะตอ้งทาํสรุปการขายและรายการขายตามแบบทีธนาคารกาํหนด รา้นคา้จะตอ้งรบัผิดชอบโดยสินเชิงใน

การจดัเก็บและจดัการรายการขายและไม่สามารถส่งมอบแกบุ่คคลทีสามได ้

6.11 รา้นคา้ซงึติดตงับรกิารสอืการชาํระเงินอิเล็กทรอนิกสป์ระเภทเครอืงรบับัตรอตัโนมตัิ (EDC) จะตอ้งใชเ้ครอืงรบับตัรอตัโนมตัิ (EDC)ในบรกิารทางการเงินตาม

เอกสารสญัญาการใชเ้ครืองรบับตัรอตัโนมตั ิ(EDC) ทกุครงั และหากเครอืงรบับตัรอตัโนมตั ิ(EDC) ไม่สามารถใชไ้ดไ้มว่่าดว้ยเหตุใดๆ (ซงึรวมถงึแต่ไม่จาํกัด

เฉพาะอุบติัเหตุหรือการลม้เหลวทางเทคนิค) หรอืธนาคารกาํหนดขอ้จาํกัดในการใชเ้ครืองรบับตัรอัตโนมติั (EDC) ดงักล่าวโดยเฉพาะ รา้นคา้จะติดต่อกับ

ธนาคารโดยทางโทรศพัทเ์พอืขอความเห็นชอบในการทาํธุรกรรมดว้ยบรกิารทางการเงินทุกครงั 

6.12 การใชบ้รกิารสือการชาํระเงินประเภทเครอืงรบับตัรอัตโนมัติ (EDC) หากสมาชิกบตัรตอ้งการซือสินคา้เกินกว่าวงเงินทกีาํหนดไวข้า้งตน้ภายในวนัเดียวกัน 

รา้นคา้ตอ้งขออนุมติัวงเงินจากธนาคารและ/หรือบริษัททีออกบตัรก่อนดว้ยเช่นกัน และหากมีการซือสินคา้หลายครัง รา้นคา้ตอ้งรวบรวมรายการทงัหมด

บนัทกึลงใน SALES SLIP เพยีงฉบบัเดียวเพอืใหไ้ดร้หสัอนมุตัิวงเงินเพียงครงัเดียว อนงึ ถา้มกีารเปลยีนแปลงวงเงินดงักลา่วขา้งตน้เมือใด ธนาคารจะแจง้ให้

รา้นคา้ทราบเป็นคราวๆไป 

6.13 รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารปฏิเสธการชาํระเงินใหก้บัรา้นคา้ อนัเนืองจาก 

(1) การกระทาํและ/หรอืละเวน้การกระทาํทเีป็นการละเมดิขอ้กาํหนดและเงือนไขแห่งขอ้ตกลงฉบบันี คูม่ือรา้นคา้สมาชิกธนาคาร และ/หรอืเอกสารแนะนาํวิธี

ปฏิบติัในการใชบ้รกิารแตล่ะประเภท ไม่วา่โดยจงใจหรอืประมาทเลินเล่อของรา้นคา้ พนกังาน ลกูจา้ง บคุลากร และ/หรอืตวัแทนของรา้นคา้ จนเป็นเหตุ

ใหธ้นาคารไดร้บัหรอือาจไดร้บัความเสยีหาย 

(2) การกระทาํใดๆ ทีไม่ชอบดว้ยกฎหมายของรา้นคา้ หรอืเจตนากระทาํทจุรติต่อธนาคาร 

(3) การทีสมาชิกบตัร และ/หรือบุคคลอืนใดไดเ้รยีกรอ้งหรอืฟ้องรอ้งเอากบัธนาคาร อนัเนืองมาจากการจาํหน่ายสินคา้ และ/หรอืการดาํเนินธุรกรรมอืนใด

ตามขอ้ตกลงนีกบัรา้นคา้ 
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(4) การทรีา้นคา้ไม่สามารถนาํส่งหลกัฐานบนัทกึรายการขายหรอืบริการ/สาํเนาหลกัฐานการใชบ้ตัรฉบบัรา้นคา้ (MERCHANT COPY) รวมถึงเอกสารยืนยนั

การขายอืน (ทคีวรจะม)ี ใหก้บัธนาคาร จนป็นเหตใุหธ้นาคารไดร้บัความเสียหาย 

 

ขอ้  หลกัฐานบันทกึรายการขายหรอืบริการ/สาํเนาหลักฐานการใช้บัตร 

7.1 ร้านค้าจะต้องตรวจสอบการทํารายการขายหรือบริการ เช่น หลักฐานการใช้บัตร (SALES SLIP) โดยใช้เครืองรับบัตรอัตโนมัติ (EDC)  ใบสังซือ 

(PURCHASING ORDER) เป็นตน้ ใหม้ขีอ้ความถกูตอ้งและลกัษณะครบถว้น ดงัน ี

(1) ชือและหมายเลขบตัรของสมาชิก 

(2) เลขทีบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืเลขทีหนงัสอืเดินทางและประเทศทอีอกหนงัสอืเดนิทางฉบบันนั (ในกรณีทีเห็นสมควร) 

(3) วนัทีซือสินคา้ รายละเอยีดของสินคา้ จาํนวนเงนิ ค่าภาษี และรายการอืนๆ (ถา้ม)ี 

(4) วนัเรมิอายุบตัร (ถา้มี) และวนัทบีตัรหมดอาย ุ

(5) ชือ/ทีอยู่ เลขทีบญัชีของรา้นคา้ และรายละเอียดอนืๆ ตามแบบพมิพ ์SALES SLIP 

(6) เปรยีบเทียบลายมอืชือสมาชกิบตัรใน SALES SLIP กบัลายมอืชอืในบตัรดว้ยความรอบคอบว่าเป็นลายมอืชือของบคุคลคนเดียวกนั และสง่มอบ SALES 

SLIP ฉบบัสมาชกิบตัรพรอ้มทงัคืนบตัรใหส้มาชิกบตัร 

7.2 รา้นคา้รบัทราบว่าจะตอ้งจดัเก็บรกัษาหลกัฐานบนัทกึรายการขายหรือบรกิาร/สาํเนาหลกัฐานการใชบ้ตัรฉบบัรา้นคา้ (MERCHANT COPY) ไวเ้ป็นเวลาไม่นอ้ย

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

CO.,LTD. กาํหนดไว ้เป็นเวลาไมน่อ้ยกว่า  เดอืน) ทงันี นบัแตว่นัโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝาก อย่างไรก็ดี หากมีการเปลยีนแปลง หรอืเพมิเติมระยะเวลาในการ

จัดเก็บ หรอืบรษัิทบตัรรายใหม่ รา้นคา้ยินดีปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขทีไดเ้ปลยีนแปลงหรอืเพมิเติมดังกล่าวทกุประการ โดยใหถ้ือว่าตามหลกัเกณฑ์

และเงอืนไขทีไดเ้ปลียนแปลงหรือเพิมเติมนนัเป็นสว่นหนงึของขอ้ตกลงฉบบันีดว้ย 

7.3 รา้นคา้จะตอ้งใชค้วามระมดัระวังรบัผิดชอบในการเก็บรกัษาหลกัฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/สาํเนาหลกัฐานการใชบ้ัตรฉบับรา้นคา้ (MERCHANT 

COPY) ไวใ้นทีปลอดภยั เพือป้องกนัการนาํขอ้มลูในหลกัฐานบนัทกึรายการขายหรอืบรกิาร/สาํเนาหลกัฐานการใชบ้ตัรไปกระทาํการทุจริต 

7.4 ภายในระยะเวลาทีระบใุนขอ้ .  ทรีา้นคา้เก็บหลกัฐานบนัทกึรายการขายหรอืบริการ/สาํเนาหลกัฐานการใชบ้ตัรไว ้ ในกรณีทีธนาคารรอ้งขอหลกัฐานบนัทกึ

รายการขายหรือบรกิาร/สาํเนาหลกัฐานการใชบ้ตัรจากรา้นคา้ รา้นคา้ตอ้งสง่มอบหลกัฐานบนัทกึรายการขายหรอืบรกิาร/สาํเนาหลกัฐานการใชบ้ตัรใหธ้นาคาร

ภายใน  วนั นบัจากวนัทธีนาคารรอ้งขอ ไม่ว่าโดยวิธีการใดก็ตาม หากรา้นคา้ไม่สามารถสง่มอบหลกัฐานบนัทกึรายการขายหรอืบรกิาร/สาํเนาหลกัฐานการ

ใชบ้ตัรใหแ้ก่ธนาคารตามทีธนาคารรอ้งขอ อนัเป็นเหตุใหบ้รษัิททีออกบตัรปฏิเสธการจ่ายเงินหรอืทาํใหธ้นาคารเรียกเก็บเงินจากสมาชิกบตัรไม่ได ้ รา้นคา้ตกลง

ยินยอมคืนเงินใหแ้ก่ธนาคารตามจาํนวนเท่ากับยอดเงินทีปรากฏอยู่ในหลกัฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/สาํเนาหลกัฐานการใช้บัตรทีธนาคารขอ

ตรวจสอบนนัทนัที และ/หรอืรา้นคา้ยินยอมใหธ้นาคารผูร้บัฝากเงินมีสิทธิระงบัการเบิกถอนเงิน โอนเงิน หรอืหกัเงินจากบัญชีเงินฝาก และ/หรอืบญัชีเงินฝาก  

อืนใดทีรา้นคา้มีอยูก่บัธนาคาร เพอืชาํระหนหีรอืคา่เสียหายทงัปวงใหแ้ก่ธนาคาร 

7.5 รา้นคา้รบัทราบว่า หลกัฐานบนัทึกรายการขายหรอืบรกิาร/สาํเนาหลกัฐานการใชบ้ตัร เป็นสมบติัของธนาคาร รา้นคา้ไม่สามารถปฏิเสธทีจะส่งมอบหลกัฐาน

บนัทกึรายการขายหรือบริการ/สาํเนาหลกัฐานการใชบ้ัตรใหก้ับธนาคารเมือธนาคารรอ้งขอ หากรา้นคา้ปฏิเสธทีจะส่งมอบหลกัฐานบนัทกึรายการขายหรือ

บริการ/สาํเนาหลกัฐานการใชบ้ตัรใหก้ับธนาคาร หรือมีพฤติกรรมทีแสดงว่ารา้นคา้พยายามบ่ายเบียงทีจะส่งมอบหลกัฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/

สาํเนาหลกัฐานการใชบ้ัตรใหก้ับธนาคาร  ธนาคารมีสิทธิทจีะระงับการโอนเงิน หรือระงบัการจ่ายเงินใหแ้ก่รา้นคา้โดยทันที โดยไม่จาํเป็นทีจะตอ้งรอจนครบ

กาํหนดระยะเวลา  วนั ตามทีระบใุนขอ้ 7.4 

7.6 รา้นคา้จะตอ้งจัดเก็บ รวบรวม และส่งมอบเอกสารทีเกียวขอ้งกับหลกัฐานบนัทึกรายการขายหรือบริการ/สาํเนาหลกัฐานการใชบ้ตัรตามประเภทธุรกิจของ

รา้นคา้แต่ละประเภท ดงันี 

(1) ประเภทธุรกิจโรงแรม ทีพักอาศัย  ตอ้งรวบรวมใบลงทะเบียนเขา้พกั (REGISTRATION CARD) รายละเอียดการเขา้พกัทีโรงแรมของสมาชิกบัตร 

(HOTEL PORTFOLIO) หรือสาํเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) หรือสาํเนาบัตรประชาชนของผู้เข้าพัก และ/หรือของสมาชิกบัตร และใบเสร็จ

ค่าใชจ้า่ยต่างๆ ของสมาชกิบตัร 

(2) ประเภทธุรกจิสายการบิน  ตอ้งรวบรวมสาํเนาตวัโดยสาร และใบแสดงรายชือสมาชิกบตัรทีขึนเครอืงบนิ 

(3) ประเภทธุรกจิท่องเทยีว  ตอ้งรวบรวมสาํเนาตวัเครอืงบิน และสาํเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) หรอืสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้ดินทาง

และ/หรอืของสมาชิกบตัร 

(4) ประเภทธุรกจิให้เช่ายานพาหนะ ตอ้งรวบรวมสญัญาเชา่รถ (CAR RENTAL AGREEMENT) 

(5) ประเภทธุรกจิเรือสาํราญ ตอ้งรวบรวมสญัญาการท่องเทียวโดยเรอืสาํราญ ตารางการเดินทาง 
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(6) ประเภทธุรกจิหา้งสรรพสินคา้ ตอ้งรวบรวมใบแสดงรายการสนิคา้ (PURCHASING LIST)  

(7) ประเภทธุรกิจ MADE TO ORDER / MAIL ORDER ต้องรวบรวมใบสังซือ (PURCHASING ORDER) ใบส่งของ (INVOICE) ใบส่งสินค้าทาง

ไปรษณีย ์และหลกัฐานการรบัสนิคา้จากผูร้บัปลายทาง 

7.7 รา้นคา้จะไม่รบัฝาก SALES SLIP จากรา้นคา้อนืมาเรยีกเก็บจากธนาคารโดยเด็ดขาด 

7.8 รา้นคา้ตกลงว่าในกรณีทีธนาคารไดร้บัหลกัฐานบนัทกึรายการขายหรอืบริการ/สาํเนาหลกัฐานการใชบ้ตัรแลว้ เห็นว่ามีขอ้สงสยัเกียวกับการใชแ้ละ/หรอืความ

สมบูรณข์องบัตรหลกัฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/สาํเนาหลกัฐานการใช้บัตร รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารปฏิเสธการจ่ายเงินได ้หรือในกรณีที

ธนาคารไดจ่้ายเงนิใหแ้ก่รา้นคา้แลว้ปรากฏในภายหลงัว่ารา้นคา้ปฏิบติัผิดไปจากขอ้กาํหนดและเงือนไขทีระบุไวใ้น ขอ้ตกลงและเงอืนไขการสมคัรเป็นรา้นคา้

สมาชิกธนาคารฉบบันี และ/หรอืคู่มือรา้นคา้สมาชิกธนาคาร และ/หรือเอกสารแนะนาํวิธีปฏิบตัิในการใชบ้รกิารประเภทต่างๆ ทีธนาคารมอบให ้หรือมีกรณีอืน

ใดอันเป็นผลใหธ้นาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากสมาชิกบัตรไม่ว่าดว้ยประการใดๆ ก็ตาม รา้นค้าตกลงยินยอมคืนเงินเท่ากับจาํนวนเงินทีธนาคารไม่

สามารถเรยีกเก็บจากสมาชิกบตัรใหแ้ก่ธนาคารโดยทนัที 

7.9 ในกรณีทีธนาคารไดร้บัหลกัฐานบนัทกึรายการขายหรือบริการ/สาํเนาหลกัฐานการใชบ้ตัรจากรา้นคา้ ซึงรา้นคา้ไดร้บัรหัสอนุมัติจากบริษัททีออกบตัรทีเป็น

สมาชิกของบริษัทบัตร และภายหลงัปรากฏว่า หลกัฐานบนัทึกรายการขายหรือบริการ/สาํเนาหลกัฐานการใชบ้ัตรดงักล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได ้และ

ธนาคารไดจ่้ายเงินใหแ้ก่รา้นคา้และ/หรอืนาํเงินเขา้บญัชีเงนิฝากใหร้า้นคา้แลว้ รา้นคา้ยินยอมทีจะคืนเงินจาํนวนดงักลา่วใหแ้ก่ธนาคารโดยทนัท ี

7.10 ธนาคารมีสิทธิจะขอตรวจสอบหลกัฐานบนัทึกรายการขายหรือบริการ/สาํเนาหลกัฐานการใชบ้ตัร พรอ้มเอกสารแสดงรายละเอียดการขายหรือบริการจาก

รา้นคา้เมอืใดก็ได ้หากรา้นคา้ไม่สามารถจดัหาหลกัฐานบนัทึกรายการขายหรอืบรกิาร/สาํเนาหลกัฐานการใชบ้ตัร พรอ้มเอกสารแสดงรายละเอียดการขายหรือ

บริการใหธ้นาคารตรวจสอบได ้รา้นคา้ตกลงยินยอมคืนเงินใหแ้ก่ธนาคารตามจาํนวนเท่ากับยอดเงินทีปรากฏอยู่ในหลกัฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/

สาํเนาหลกัฐานการใชบ้ตัรทีธนาคารขอตรวจสอบนนัทนัที 

 

ขอ้ 8 สอืการชาํระเงนิอิเล็กทรอนิกส ์

8.1    รา้นคา้ตกลงใชบ้ริการสือการชาํระเงินอิเล็กทรอนิกสป์ระเภทเครืองรบับัตรอตัโนมัติ (EDC) เครอืงรบับตัรเคลือนที (MOBILE EDC) นบัตงัแต่วันทีรา้นคา้

ไดร้บัการติดตงัสือการชาํระเงินอิเล็กทรอนิกสด์ังกล่าว พรอ้มหลกัฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ (SALES SLIP) หรือสาํเนาหลกัฐานการใชบ้ัตรจาก

ธนาคารเรยีบรอ้ยแลว้ ในกรณีทีรา้นคา้ไม่ไดแ้จง้ขอเปลยีนสือการชาํระเงินอิเล็กทรอนิกส ์ภายใน  วนัทาํการ นบัจากวนัทไีดร้บัสือการชาํระเงินเช่นว่านัน

จากธนาคาร ใหถ้ือว่าสอืการชาํระเงินอิเลก็ทรอนิกสท์ีไดร้บัจากธนาคารดงักลา่วอยู่ในสภาพทีเรยีบรอ้ยสมบูรณส์ามารถใชก้ารได ้ 

8.2    รา้นคา้ตกลงว่าจะดูแลรกัษาบริการสือการชาํระเงินอิเล็กทรอนิกส ์ เสมือนหนึงเป็นทรพัยส์ินของตนเอง ซึงรา้นคา้จะนาํไปใชเ้พือเฉพาะกิจการของรา้นคา้

เทา่นนั และ/หรอืมอบหมายโอนใหบ้คุคลอืนไปใชไ้ม่ได ้และรา้นคา้จะสง่คืนใหแ้ก่ธนาคารในสภาพเรยีบรอ้ยและใชง้านได ้เมือธนาคารแจง้ยกเลกิหรือแจง้ให้

รา้นคา้ส่งคืน  หากสอืการชาํระเงนิดงักล่าวชาํรุด เสียหาย สญูหาย หรือถูกทาํลาย โดยความประมาทเลินเล่อ หรอืการกระทาํของรา้นคา้ พนกังาน ลกูจา้ง 

บคุลากร และ/หรอืตวัแทนของรา้นคา้ รา้นคา้จะตอ้งชดใชร้าคาสอืการชาํระเงินนนัใหแ้ก่ธนาคารจนเต็มจาํนวน 

8.3    รา้นคา้ตกลงว่า รา้นคา้จะดาํเนินการแจง้ธนาคารก่อนการดาํเนินการเคลือนยา้ยเครอืงรบับัตรอตัโนมัติ (EDC) จากสถานทีตงัดงัเดิมตามทีระบุในใบขอ

อนุมัติติดตังเครืองรับบตัรอัตโนมัติ (EDC) หากการเคลือนยา้ยเครืองรบับตัรอตัโนมติั (EDC)  โดยมิไดม้ีการแจง้ใหธ้นาคารทราบก่อน ซึงอาจส่งผลใหม้ี

รายการปฏิเสธรายการใชจ่้ายจากสมาชิกบตัร สบืเนอืงจากความสบัสนเกียวกับขอ้มลูรายการขายหรอืบรกิารดังกลา่ว ธนาคารขอสงวนสิทธิในการระงบัการ

ใหบ้รกิาร   สอืการชาํระเงนิอิเลก็ทรอนิกสป์ระเภทเครืองรบับัตรอตัโนมตัิ (EDC) จนกว่าจะมีการแกไ้ขขอ้มลูใหถู้กตอ้ง นอกจากนีรา้นคา้ยินยอมใหธ้นาคาร

สามารถระงบัการโอนเงิน หรอืการเบิกถอนเงิน เพอืทาํการตรวจสอบได ้

8.4    รา้นคา้ตกลงว่า จะใชบ้ริการสือการชาํระเงินอิเล็กทรอนิกส ์ เพือเฉพาะกิจการของรา้นคา้เองเท่านัน และจะไม่ใชบ้ริการสือการชาํระเงินอิเล็กทรอนิกส ์            

ในลกัษณะอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อความมันคงต่อประเทศ หรือขดัต่อความสงบเรียบรอ้ยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน หากการ

กระทาํใดๆ ของรา้นคา้ไดก่้อใหเ้กิดความเสียหายประการใด รา้นคา้ตอ้งรบัผิดชอบเองแต่เพยีงผูเ้ดียวทงัสิน ทงันี ธนาคารไม่มีสว่นรว่มหรอืรบัรูใ้นการกระทาํ

ดังกล่าวนีแต่อย่างใด และรา้นคา้จะเรียกรอ้งใหธ้นาคารตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายอย่างใดๆ ไม่ได ้เวน้แต่ความเสียหายทีเกิดขึนจะเกิดจากความ

ผิดพลาดโดยจงใจของธนาคาร ซงึธนาคารจะรบัผิดชอบค่าเสยีหายทเีกิดขึนจริงเท่านนั 

8.5    รา้นคา้ตกลงว่า จะไมน่าํสิทธิบรกิารสอืการชาํระเงินอิเลก็ทรอนกิสท์ีไดร้บัตามขอ้ตกลงน ีไมว่่าทงัหมดหรือบางสว่นไปใหบ้คุคลอืนใชห้รือนาํไปจาํหน่าย หรอื

โอนสทิธิการบรกิารตามขอ้ตกลงฉบบันีใหแ้ก่บคุคลใด 

8.6 ในกรณีทีรา้นคา้มีความประสงคจ์ะเลิกบรกิารสอืการชาํระเงินอิเล็กทรอนิกส ์รา้นคา้จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหธ้นาคารทราบล่วงหนา้ ไม่นอ้ยกว่า 

 วนั 

8.7 รา้นคา้ตกลงจะคืนสอืการชาํระเงินอิเล็กทรอนิกส ์เครอืงหมาย และ/หรอืสญัลกัษณ ์รวมทงัสาํเนาบันทึกรายการขายหรอืบริการทีบนัทึกรายการขาย/บริการ

แลว้ และแบบพมิพอ์นืๆ หรอืสงิอืนใดใหธ้นาคาร นบัจากวนัทีขอ้ตกลงฉบบันีสนิสดุลงไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม 
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8.8 รา้นคา้ตกลงรบัผิดชอบความเสียหายและ/หรอืสญูหาย ในกรณีนอกเหนือขอบเขตการรบัประกนั ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม ในราคาเต็มของบรกิาร

สอืการชาํระเงินอิเลก็ทรอนิกสก์รณีทีไม่สามารถซ่อมแซมใหส้ามารถใชง้านปกติได ้และ/หรือค่าเสียหายทีเกิดแก่บรกิารสือการชาํระเงินอิเลก็ทรอนิกสข์อง

ธนาคาร เทา่กบัค่าใชจ่้ายในการซอ่มแซมนอกเหนือจากการใชง้านปกติในขอ้ตกลงนีแลว้แต่กรณี 

8.9    กรณีทบีรกิารสือการชาํระเงินอิเลก็ทรอนิกสไ์ม่สามารถใชง้านได ้อนัเนืองมาจากการใชง้านปกติ ธนาคารจะจดัสง่บุคลากรเขา้ไปทาํการแกไ้ขใหบ้รกิารสือการ

ชาํระเงินอิเลก็ทรอนิกสใ์ชง้านได ้นบัแต่ธนาคารไดร้บัแจง้ทางโทรศพัทจ์ากรา้นคา้ หรอืหากธนาคารเห็นว่า บรกิารสอืการชาํระเงินอิเล็กทรอนิกสไ์ม่สามารถ

ซ่อมแซมได ้ธนาคารจะจดัหาบรกิารสอืการชาํระเงินอิเลก็ทรอนิกสที์สามารถใชง้านไดม้าทดแทนใหแ้ก่รา้นคา้ 

8.10 หากธนาคารมค่ีาบรกิารสาํหรบับรกิารสอืการชาํระเงินอิเลก็ทรอนิกส ์รา้นคา้รบัทราบและตกลงยินยอมชาํระค่าบรกิารซึงยงัไม่รวมภาษีมลูคา่เพิมตามอตัราที

กฎหมายกาํหนดใหแ้ก่ธนาคาร  โดยธนาคารจะมหีนงัสอืบอกกลา่วแก่รา้นคา้ลว่งหนา้ก่อนทีขอ้กาํหนดและเงอืนไขนนัๆ จะมผีลผกูพนัตามทีธนาคารระบุ 

 

ขอ้  ขอ้หา้มเกียวกบัข้อตกลงการเลือกปฏิบัต ิหน้าทใีนการให้ความรว่มมือ 

9.1  รา้นคา้ตกลงไม่ทาํขอ้ตกลงการเลอืกปฏิบติัหรอืทาํใหเ้สยีเปรยีบแก่สมาชิกบัตร ซึงแสดงบตัรอนัมีความสมบรูณ ์เช่น การปฏิเสธการรบัการใหจ้า่ยดว้ยเงินสด

หรอืใชบ้ตัรเครดิตอืนๆ การเรยีกเก็บเงินในจาํนวนเงินทีแตกตา่งจากทีเรยีกเก็บจากลกูคา้ซึงจ่ายดว้ยเงินสด และการกาํหนดขอ้จาํกดัเพมิเติมในจาํนวนเงินที

ไดร้บัจากการขายหรือใหบ้รกิาร 

9.2     รา้นคา้จะไมท่าํรายการขาย ซงึรวมธุรกรรมใดๆ ต่อไปนี  

(1)  ธุรกรรมซงึขัดแยง้กบันโยบายสาธารณะ 

(2)  ธุรกรรมซงึจดัหาสินคา้ทตีอ้งหา้มตามกฎหมาย หรอื 

(3)  ธุรกรรมอนืใด ซงึธนาคารถือว่าไมเ่หมาะสมโดยกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะ 

9.3     ในกรณีทธีนาคารรอ้งขอ รา้นคา้ตกลงรว่มมือกับธนาคารในการดาํเนินการสบืสวนสอบสวนเกียวกบัการใชบ้ตัร 

9.4 รา้นคา้ตกลงใชค้วามพยายามอย่างดีทีสุดดว้ยค่าใชจ้า่ยและความรบัผิดของรา้นคา้เอง ในการแก้ไขการเรียกรอ้ง หรอืการรอ้งทุกข ์หรอืขอ้พิพาทระหว่าง 

รา้นคา้กบัสมาชกิบตัร ซงึเกิดขนึจากสนิคา้หรอืบรกิาร หรอืจากการกระทาํทีฝ่าฝืนตามขอ้ .  และขอ้ .  หรอืจากการกระทาํอืนใดของรา้นคา้เอง 

 

ขอ้  การสง่สินคา้หรือบริการ 

.  รา้นคา้จะสง่หรอืขายสินคา้หรอืใหบ้รกิารแก่สมาชกิบตัรทนัทีภายหลงัจากทีรา้นคา้รบับตัร แตห่ากรา้นคา้ไมส่ามารถส่งสนิคา้ในวนัเดียวกนั กบัวนัทรีา้นคา้

รบับตัรได ้ รา้นคา้จะแจง้เป็นหนงัสอืแก่สมาชิกบตัรดงักลา่วในวนัทีรา้นคา้รบับตัร 

10.2 รา้นคา้ซงึส่งหรอืขายสินคา้หรือใหบ้ริการหลายครงัหรอืมีลกัษณะต่อเนืองจะตอ้งรายงานวิธีการส่งหรือขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้งเป็นการลว่งหนา้แก่ธนาคาร 

และตอ้งไดร้บัความยินยอมจากธนาคาร 

10.3 ในกรณีทีรา้นค้าจะตอ้งส่งสินคา้ไปใหส้มาชิกบัตรทีต่างประเทศ รา้นคา้จะตอ้งมีใบตอบรบั หรือหลกัฐานใดๆ ลงลายมือชือผูร้บัปลายทางเป็นสาํคัญ        

เพอืแสดงว่าสนิคา้นนัไดส่้งถึงมือผูร้บัแลว้ในกรณีทีธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากสมาชิกบตัรได ้อนัเนืองมาจากผูร้บัปลายทางไม่ไดร้บัสินคา้ หรอืไม่

มีใบตอบรบัหรือหลกัฐานดงักลา่วขา้งตน้ยืนยนั หรอืเพราะสนิคา้ชาํรุดเสียหายและไม่เป็นไปตามขอ้ตกลง หรือไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม รา้นคา้จะตอ้ง

คืนเงนิทีไดร้บัไปจากธนาคารใหแ้ก่ธนาคารโดยทนัที 

 

ขอ้ 11 ขอ้ตกลงเกียวกบัความไมส่มบูรณข์องบัตร 

11.1 รา้นคา้จะไม่ทาํรายการขายแก่บคุคลใดๆ ทแีสดงบตัรซงึธนาคารไดก้าํหนดหรอืแจง้ถึงความไม่สมบรูณข์องบตัร และรา้นคา้จะตอ้งยดึบตัรดงักลา่ว และแจง้

ขอ้เท็จจรงิทเีกิดขึนนนัแก่ธนาคารทนัที 

11.2 รา้นคา้จะไม่ทาํรายการขายแก่บคุคลใดๆ ทแีสดงบตัรซึงปรากฏอย่างชดัแจง้ว่าเป็นการปลอมแปลง เลียนแบบ หรอืตดัต่อบตัร และรา้นคา้จะตอ้งยึดบัตร

ดงักล่าว และแจง้ขอ้เท็จจรงิทีเกิดขนึนนัแก่ธนาคารทนัที 

11.3 หากรา้นคา้ยอมรบับตัรโดยฝ่าฝืน ขอ้ .  หรอืขอ้ .   รา้นคา้จะตอ้งรบัผิดชอบในจาํนวนเงินทีเกียวขอ้งทงัหมดแต่เพียงฝ่ายเดียว 

11.4 หากธนาคารรอ้งขอ รา้นคา้จะตอ้งรว่มมอืกับธนาคารในการสบืสวนสอบสวนเกียวกบัการทาํรายการขาย ซงึทาํใหเ้กิดการสญูหาย ถกูขโมย ปลอมหรอืแปลง

บตัร  นอกจากนนั หากธนาคารแนะนาํหรอืรา้นคา้เห็นว่าเป็นการจาํเป็น รา้นคา้จะตอ้งยืนรายงานความเสยีหายต่อเจา้พนกังานสอบสวนทีมอีาํนาจ 
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ขอ้ 12 การยกเลิกการทาํรายการขาย 

เมอืรา้นคา้ยกเลิก หรอืสนิสดุการทาํรายการขาย รา้นคา้จะยกเลิกการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝาก ซึงเกิดขนึจากการทาํรายการขายดงักล่าวทนัที ตามกระบวนการ

ยกเลิกทีธนาคารกาํหนด และส่งการทาํรายการขายซึงแสดงการยกเลิกใหแ้ก่ธนาคาร  ถา้ธนาคารไดจ้่ายจาํนวนเงินเขา้ในบัญชีเงินฝากตามการทาํรายการขายซึงถูก

ยกเลิกดังกลา่วใหแ้ก่รา้นคา้ รา้นคา้จะคืนจาํนวนเงินดงักลา่วใหแ้ก่ธนาคารทนัที  ทงัน ีธนาคารอาจใชส้ิทธิหกัจาํนวนเงินเหลา่นันออกจากจาํนวนเงินใดๆ ซงึธนาคารเป็น

เจา้หนรีา้นคา้ในจาํนวนเงนิเดียวกัน ภายหลงัจากการยกเลกิการทาํรายการขายดงักลา่ว  

 

ขอ้ 13 สทิธิความเป็นเจ้าของสินคา้ 

สทิธิในความเป็นเจา้ของสินคา้ทีรา้นคา้ทาํรายการขายแก่สมาชิกบตัร จะสง่ผ่านแก่ธนาคารในเวลาทธีนาคารโอนเงินเขา้บญัชเีงินฝาก หากการโอนเงินเขา้บัญชี

เงินฝากดงักล่าวถูกยกเลิกหรือสินสุดลงตามขอ้  สิทธิความเป็นเจา้ของในสินคา้จะกลบัเป็นสิทธิของรา้นคา้ในทนัที เมือการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากนันไม่สมบูรณ์          

แตใ่นกรณีทีการโอนเงนิเขา้บัญชีฝากแก่รา้นคา้เสรจ็สมบรูณแ์ละไม่ถกูยกเลิกหรอืสนิสดุลงตามขอ้ตกลงฉบบันี สทิธิความเป็นเจา้ของในสินคา้จะตกเป็นสทิธิของรา้นคา้ใน

เวลาทีรา้นคา้คืนเงินจาํนวนดงักล่าวแก่ธนาคาร  อย่างไรก็ดี กรณีทีการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากเสร็จสมบูรณ ์รา้นคา้รบัทราบและยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิเลือกใชส้ิทธิ 

( ) เรยีกรอ้งใหร้า้นคา้คืนเงินหรือชาํระค่าสินคา้ตามจาํนวนเงนิทีทาํรายการขายใหแ้ก่ธนาคาร  หรอื ( ) บงัคบัเอากบัสนิคา้โดยนาํสินคา้ออกขาย หรือหกัชาํระหนีตาม

จาํนวนเงินททีาํรายการขายสนิคา้นนั แลว้แต่กรณีตามทธีนาคารเห็นสมควร 

 

ขอ้ 14 การยบัยงัการจ่ายเงนิ 

14.1 หากสมาชิกบตัรกาํหนดการจ่ายแบบหมุนเวียน และอา้งสิทธิเรยีกรอ้งเกียวกับสินคา้ทีขายหรือใหบ้รกิารตามกฎหมายว่าดว้ยการผ่อนชาํระต่อธนาคาร  

รา้นคา้จะใชค้วามพยายามอยา่งดีทีสดุในการแกไ้ขประเด็นทีเกียวกบัการเรยีกรอ้งดงักลา่ว 

14.2 การจา่ยเงินสาํหรบัการเรยีกรอ้งตามขอ้ .  ใหบ้งัคบัตามกรณีดงัต่อไปนี 

(1) ธนาคารมสีทิธิหกั หรอืปฏเิสธการจ่ายจาํนวนเงินทียงัไมถ่กูจ่ายสาํหรบัการเรยีกรอ้งทีเกียวขอ้ง 

(2) หากธนาคารจ่ายเงินสาํหรบัการเรยีกรอ้งดงักลา่วเรยีบรอ้ยแลว้ รา้นคา้จะคืนแก่ธนาคารตามจาํนวนทีธนาคารจ่ายดงักลา่วทนัที  ทงันี ธนาคารอาจใช้

สทิธิหกัจาํนวนเงินเหลา่นนัออกจากจาํนวนเงินทถึีงกาํหนดชาํระแก่รา้นคา้ภายหลงัเหตกุารณด์งักลา่วเกิดขึน  

(3) หากขอ้ต่อสูท้ีเกียวขอ้งไดร้บัการแกไ้ข ธนาคารจะจา่ยเงนิตามสิทธิเรยีกรอ้ง ในกรณีนธีนาคารจะไม่รบัผิดชอบสาํหรบัการจ่ายเงินล่าชา้ 

14.3 ความในขอ้ .  จะไม่ใชบ้งัคบัแก่กรณีขอ้พิพาทตามทีกลา่วไวใ้นขอ้ .  ซึงเกิดขึนระหว่างสมาชิกบตัรและรา้นคา้ และสมาชิกบตัรปฏิเสธการจ่ายหนี

แกธ่นาคาร 

 

ขอ้ 15 ขอ้กาํหนดพิเศษเกยีวกบัการคืนเงนิคา่สินคา้ 

15.1 โดยไม่คาํนึงว่า รา้นคา้ไดร้บัหมายเลขการอนุญาตสาํหรบัธุรกรรมหรือไม ่ธนาคารมสีทิธิยกเลกิหรอืสนิสดุการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝาก ในกรณีใดกรณีหนึง 

ดงัตอ่ไปน ี

(1) การทาํรายการขายทีเกียวขอ้งไม่สมบรูณ ์

(2) เนอืหาของการทาํรายการขายไม่ถกูตอ้ง 

(3) ผูซื้อหรอืสมาชิกบตัรหรือรา้นคา้ทาํรายการขายฝ่าฝืน ขอ้ .  หรอืขอ้ .  โดยมไิดร้บัอนุมติัจากธนาคาร 

(4) รา้นคา้ทาํรายการแก่สมาชิกบตัรไม่สมบรูณ ์ตามขอ้ . 

(5) ขอ้พิพาทตามทีกลา่วในขอ้ .  หรอืการอา้งสิทธิเรยีกรอ้งตามขอ้ .  ไมไ่ดร้บัการแกไ้ขภายใน  วนั 

(6) รา้นคา้ฝ่าฝืนขอ้ตกลงฉบบันีในขอ้อืนใด 

15.2 หากเกิดกรณีใดกรณีหนงึตามทีระบุไวใ้นขอ้ .  ธนาคารจะคืนการทาํรายการขายทเีกียวขอ้งแก่รา้นคา้โดยยกเลิกรายการนนั หากธนาคารไดจ่้ายเงิน 

โดยการโอนเงินตามรายการซึงยกเลิกหรอืสนิสดุแลว้เขา้บญัชีเงินฝาก รา้นคา้จะคืนเงินใหแ้ก่ธนาคารทนัท ีหากรา้นคา้ละเลยไม่คืนจาํนวนเงินนนั  ธนาคาร

มีสิทธิหักจาํนวนเงนิดงักลา่วจากเงินทีรา้นคา้มีอยู่กับธนาคาร และ/หรือเงินในบญัชีเงินฝาก และ/หรือบญัชีเงนิฝากอืนใดทีรา้นคา้มีอยู่กับธนาคารไดท้นัที 

โดยไม่ตอ้งขอความยินยอมจากรา้นคา้ 

15.3 ในกรณีทีธนาคารสงสยัว่าสถานการณใ์ดๆ ตามทรีะบไุวใ้นขอ้ .  อาจจะเกิดขึน ธนาคารมีสิทธิทีจะยบัยงัการจ่ายเงินจนกว่าการสืบสวนสอบสวนเสร็จ

สิน และมีสิทธิยกเลิกหรือสินสุดการโอนเงินเขา้บัญชีเงินฝาก หากขอ้สงสยัดังกล่าวไม่ได้รบัการแก้ไขภายใน  วัน นบัแต่วันเรมิตน้ของการสืบสวน

สอบสวนดงักล่าว  รา้นคา้จะรว่มมือกบัธนาคารในการสืบสวน เมอืการสบืสวนเสรจ็สนิ และธนาคารจะตอ้งจ่ายเงินโดยโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝาก ในกรณีนี

ธนาคารจะไมร่บัผิดชอบสาํหรบัการจ่ายเงินลา่ชา้  
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15.4 ในกรณีทีรา้นคา้จะตอ้งคืนเงินจาํนวนใดๆ ใหแ้ก่ธนาคารตามขอ้ตกลงฉบบัน ีและรา้นคา้ชาํระเงินคืนลา่ชา้ รา้นคา้ตกลงชาํระดอกเบียของเงินจาํนวนทีตอ้ง

ชาํระดงักล่าว นบัแต่วนัทีรา้นคา้ไดร้บัเงินเป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระคืนธนาคารจนครบถว้น ในการนีรา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารใชส้ิทธิหกักลบลบหนี

ตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ . ของขอ้ตกลงฉบบันีไดด้ว้ย 

 

ขอ้ 16 การอายดั 

หากสทิธิเรยีกรอ้งในการจ่ายเงินโดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากทรีา้นคา้มีต่อธนาคารตามขอ้ตกลงนี ถกูบคุคลอนืใด อายดั บงัคบั หรอืกระทาํการใดๆ ในทาํนอง

เดียวกนั  ธนาคารอาจเขา้ร่วมกระบวนการดังกลา่วตามขันตอน วิธีการ กฎระเบียบ และธรรมเนียมปฏิบัติภายในของธนาคาร และธนาคารจะไม่รบัผิดชอบสาํหรบัการ

จ่ายเงนิลา่ชา้ ในกรณีทธีนาคารปฏบิติัตามขนัตอน วิธีการ กฎระเบียบ และธรรมเนียมปฏิบตัิดงักลา่วนนั 

 

ขอ้ 17 การรกัษาข้อมลูเป็นความลับ 

17.1 รา้นคา้จะไม่เปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลอืนๆ ของสมาชิกบัตร (ซงึรวมถึงหมายเลขบตัรและขอ้มลูอืนซึงเกียวกับบตัร) อตัราค่าธรรมเนียมของรา้นคา้ และ

ความลบัทางการคา้ของธนาคาร ซงึรา้นคา้ไดร้บัรูต้ามขอ้ตกลงฉบบันี 

17.2 รา้นคา้จะดาํเนินมาตรการทังหมดทีจาํเป็นในการประกันการรกัษาความลบัของขอ้มูลตามขอ้ .  ซึงรวมทงัประกาศกฎระเบียบภายในและโปรแกรม

การศกึษาลกูจา้ง เพอืปอ้งกนัการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวแก่บคุคลทสีาม 

17.3 รา้นคา้จะจา่ยค่าเสยีหายทงัหมดของธนาคาร อนัเกิดขนึจากหรอืเกียวเนอืงกบัการเปิดเผยหมายเลขบตัรและขอ้มลูอืนใด ซงึเกียวกบับตัรหรอืสมาชิกบตัรที  

สง่มอบแก่รา้นคา้ 

17.4 รา้นคา้ตกลงใหข้อ้ความทีระบใุนขอ้ 17.1 – ขอ้ 17.3 มผีลใชบ้งัคบัต่อไป แมว้่าขอ้ตกลงฉบบันจีะสนิสดุไมว่่าดว้ยเหตใุดๆ 

 

ขอ้ 18 การสนิสุดข้อตกลงด้วยการบอกกล่าว 

18.1 รา้นคา้หรอืธนาคารมีสิทธิบอกเลกิขอ้ตกลงน ี โดยการแจง้เป็นหนงัสือบอกกลา่วลว่งหนา้ไปยงัอีกฝ่ายหนึง 

18.2 รา้นคา้ตกลงและยอมรบัว่าธนาคารมีสทิธิบอกเลิกขอ้ตกลงนีไดท้นัที ในกรณีทีรา้นคา้ปฏิบติัผิดขอ้กาํหนดและเงือนไขแห่งขอ้ตกลงฉบบันี หรอืละเลยการ

ปฏิบตัิตามคูม่ือรา้นคา้สมาชิกธนาคาร และ/หรอืเอกสารแนะนาํวิธีปฏิบตัิในการใชบ้รกิารแต่ละประเภท ไมว่่าขอ้หนึงขอ้ใดหรือหลายขอ้ ซงึธนาคารไดแ้จ้ง

เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหร้า้นคา้ทราบเพือดาํเนินการแกไ้ขเหตแุห่งการผิดขอ้กาํหนดและเงอืนไขดงักลา่วใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน  วนั นบัแตว่นัทไีดส้่งหรอืถือ

ว่าไดส้่งคาํบอกกล่าวเช่นว่านนั แต่รา้นคา้เพิกเฉย หรือละเลยต่อการระงบัและ/หรือแก้ไขเหตุดังกล่าวภายในระยะเวลาทีกาํหนด ทงันี ธนาคารมีสิทธิ

เรยีกรอ้งใหร้า้นคา้ชดใชบ้รรดาค่าเสียหายทงัปวง ตลอดจนค่าธรรมเนียม และค่าใชจ่้ายใดๆ ในการบอกกล่าว ทวงถาม การดาํเนนิคดี และบงัคบัคด ี(ถา้มี) 

ในกรณีท ี

(1) มเีหตอุนัควรสงสยัเกียวกบัการทจุรติหรอืพวัพนัการทจุรติ หรอืเป็นเหตุซงึกระทบหรือเสียงตอ่การฝ่าฝืนกฎหมาย หรอื 

(2) รา้นคา้ถกูพิทกัษท์รพัยโ์ดยคาํสงัศาล ถกูศาลพิพากษาลม้ละลาย หรืออยู่ในกระบวนการฟืนฟูกิจการ หรอื 

(3) มีการเปลียนแปลงซึงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสถานะทางการเงินของรา้นคา้จนไม่สามารถประกอบกิจการไดต้ามปกติเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า     

 วนั 

18.3 เมอืธนาคารไดบ้อกเลกิขอ้ตกลงตามขอ้ 18.2 รา้นคา้มีภาระทีจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารระบบการชาํระเงิน และ/หรอืค่าใชจ้า่ยใดๆ ทงัปวงที

รา้นคา้มีหรอืคา้งชาํระอยู่กบัธนาคาร ใหเ้สรจ็สนิภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีไดร้บัการบอกเลิกขอ้ตกลง 

18.4 ในกรณีทีธนาคารถกูปรบัอนัเนอืงมาจากการรา้นคา้ปฏิบติัไม่ถกูตอ้งตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของบริษัทบัตร หรอือนัเนืองมาจากความผิดพลาด หรือ

ความประมาทเลนิเลอ่หรือมีเจตนากระทาํทจุริตของรา้นคา้ หรอืของพนกังาน ลกูจา้ง บคุลากร และ/หรอืตวัแทนของรา้นคา้  รา้นคา้ตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบ

ภาระค่าปรบัดงักล่าวทงัหมด โดยธนาคารไม่มีสว่นเกียวขอ้งใดๆ และธนาคารสามารถบอกเลกิขอ้ตกลงฉบบันีและใหข้อ้ตกลงฉบบันีเป็นอันสินสุดไดท้นัที  

 

ขอ้ 19 การสนิสุดสัญญาโดยไม่ตอ้งมีการบอกกลา่ว 

19.1 กรณีทเีกิดเหตุการณอ์ย่างใดอยา่งหนงึหรอืหลายอย่างดงัต่อไปน ีรา้นคา้รบัทราบและตกลงใหข้อ้ตกลงนีเป็นอนัสินสุดลงทนัที โดยธนาคารไม่จาํตอ้งบอก

กลา่วเป็นหนงัสอื และรา้นคา้จะตอ้งชดเชยความเสียหายใหแ้ก่ธนาคาร บรษัิทบตัร และ/หรอืบรษัิททีออกบตัร 

(1) การใหข้อ้มลูเท็จในใบสมคัรหรือเอกสารอืนแก่ธนาคาร อนัเกียวเนอืงกบัการรบัเขา้หรอืการรายงานตามขอ้ . 

(2) รา้นคา้ใช ้SALES SLIP จากบคุคลทีสามแลว้ส่งมอบแก่ธนาคาร หรอืสง่มอบ SALES SLIP ใหแ้ก่ธนาคารแทนบคุคลทีสาม 

(3) รา้นคา้ปฏิเสธการรอ้งขอใหคื้นเงินตามเงือนไขในขอ้ . 

 



ภาคเอกชน (Private) 
ขอ้ตกลงการใชบ้ริการ Krungthai Corporate Online, KTB-EDC QR, Thai QR Code, Bill Payment และ Cross Bank Bill Payment 

Ver. 2022 V1 

11 of 30 

 

(4) รา้นคา้ฝ่าฝืนขอ้ . 

(5) รา้นคา้ฝ่าฝืนขอ้ตกลงนีในเรอืงอืนใดนอกเหนือไปจากขอ้ 19.1 (1) -  ขอ้ 19.1 (4) 

(6) รา้นคา้ยนืคาํขอตามกฎหมายลม้ละลาย 

(7) ไมมี่การซือขายสนิคา้กนัจริง หรอืรา้นคา้มพีฤติกรรมการใหข้นึเงินสด หรอืรบัชาํระหนีแทน 

(8) ธนาคารตรวจสอบพบว่า รา้นคา้หรอืเจา้ของกิจการ รวมถึงผูเ้กียวขอ้ง มีการใชบ้ตัรของตนเอง มารูดทาํรายการทีรา้นคา้ของตนเองบ่อยครงั หรอืมี

ยอดการทาํรายการสงูผิดปกติ 

(9) มคีาํสงัยดึ อายดั บงัคบั หรอืคาํสงัใดๆ ในทาํนองเดียวกันต่อรา้นคา้ รา้นคา้ตกเป็นบคุคลลม้ละลาย ฟืนฟกูิจการ มหีนสีินลน้พน้ตวั ถกูพทิกัษ์ทรพัย ์

หรอือยู่ในกระบวนอนัคลา้ยคลงึกัน ไมว่่าโดยสมคัรใจหรอืไม่สมคัรใจก็ตาม หรอืรา้นคา้เลิกกิจการ ยกเวน้ในกรณีควบรวมกิจการ 

(10) ธนาคารเห็นว่า มกีารเปลยีนแปลงในทางเป็นผลรา้ยในสาระสาํคญัเกิดขึนแก่เครดิตหรือความน่าเชือถือของรา้นคา้ นอกเหนือจากสถานการณต์าม

ขอ้ .  ( ) และขอ้ .  ( ) 

(11) รา้นคา้ไมใ่ชร้ะบบการทาํรายการขาย ซงึรวมทงัระบบอืนใดทธีนาคารและ/หรอืบรษัิทบตัรกาํหนด 

(12) ไมมี่สถานทรีบับตัรตามทีรา้นคา้แจง้ไว ้

(13) ธนาคารเหน็ว่า ธุรกิจหรอืการดาํเนินการของรา้นคา้ขดัแยง้กบันโยบายสาธารณะ 

(14) รา้นคา้หรือพนกังาน ลกูจา้ง บุคลากร และ/หรือตัวแทนของรา้นคา้ใชข้อ้มูลในบัตรหรือของสมาชิกบตัร ซึงรา้นคา้หรือพนกังานลูกจา้ง บุคลากร 

และ/หรอืตวัแทนของรา้นคา้ไดร้บัรูเ้นืองจากขอ้ตกลงนีเพอืวตัถปุระสงคอื์นใดนอกจากทีระบใุนขอ้ตกลงฉบบัน ี 

(15) ธนาคารเหน็ว่า รา้นคา้สง่ SALES SLIP ปลอม หรอืการกระทาํอืนใดทีไม่เหมาะสม 

(16) ธนาคารเหน็ว่า รา้นคา้ไมเ่หมาะสมทจีะดาํเนินการในฐานะรา้นคา้สมาชกิของธนาคารต่อไป 

(17) รา้นคา้มีปรมิาณการทจุรติสงูเกินกว่าทบีรษัิทบตัรและ/หรอืบรษัิททีออกบตัรกาํหนด 

(18)  รา้นคา้มีประวติัถกูยกเลกิการเป็นรา้นคา้สมาชิกโดยสถาบนัการเงนิอืน 

(19)  เมือมีเหตุการณที์ธนาคารสงสยัหรอืเชือโดยมีเหตสุมควรว่า ผูข้อใชบ้รกิารมิใช่เจา้ของหรอืผูมี้สิทธิใชง้านบญัชีเงินฝากทใีชร้บัเงิน หรอืบรกิารถูกใช้

ในกิจการทอีาจเป็นการขดัต่อกฎหมาย หรอืความสงบเรยีบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรอืมลีกัษณะเป็นธุรกรรมทีอาจผิดกฎหมาย หรอืมี

การใชบ้รกิารในลกัษณะทีผิดปกติ เช่น มีการทาํรายการซาํๆ ในเวลาใกล้ๆ  กันจนเป็นการรบกวนระบบการใหบ้รกิารของธนาคาร เป็นตน้ หรอืเป็น

การฉอ้ฉล หรอืทจุรติ หรอืขดัต่อกฎหมาย หรอืแนวโนม้ทจีะมกีารกระทาํทีมชิอบโดยประการใดๆ 

(20)  ธนาคารตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรอืคาํสงัศาล และ/หรอืตามทกีฎหมายกาํหนด 

19.2 ความในขอ้ .  จะนาํมาใชโ้ดยอนโุลม ในกรณีทธีนาคารสงสยัว่าเหตกุารณห์นึงหรือหลายอยา่งตามขอ้ .  อาจเกิดขึนกบัรา้นคา้ 

 

ขอ้ 20 การจดัการหลังจากข้อตกลงสินสุดลง 

20.1 รา้นคา้ตกลงใหก้ารทาํรายการขายซึงได้ทาํก่อนวันทีข้อตกลงนีสนิสดุลง ยงัคงมีผลใชบ้งัคับและใหจ้ัดการเกียวกับการทาํรายการขายนันตามขอ้ตกลงนี

ต่อไป เวน้แต่จะมกีารตกลงกันเป็นอยา่งอืน 

20.2 เมือขอ้ตกลงนีสนิสดุตามขอ้ . ธนาคารมีสิทธิยกเลิก SALES SLIP หรือยบัยงัการจ่ายเงินจนกว่าสมาชิกบตัรจ่ายเงินสาํหรบั SALES SLIP ซึงไดร้บัส่ง

มอบ 

20.3 เมอืขอ้ตกลงนีครบกาํหนด หรอืถกูยกเลกิ หรอืสินสดุลง รา้นคา้จะตอ้งรอืปา้ยทงัหมด โดยค่าใชจ้่ายของตนเองทันที และจะสง่คืนรายการซือขาย สรุปการ

ขาย หรือสิงพิมพใ์ดๆ ทีเกิดขึนหรือเกียวเนืองกับข้อตกลงฉบับนีใหแ้ก่ธนาคาร และรา้นคา้ซึงติดตังสือการชาํระเงินอิเล็กทรอนิกสจ์ะตอ้งปฏิบัติตาม

คาํแนะนาํทีกาํหนดในขอ้ตกลงการใชส้อืการชาํระเงินอเิลก็ทรอนกิสต์่อไป  

 

ขอ้ 21 การแกไ้ขข้อตกลง 

21.1 รา้นคา้ตกลงและยินยอมใหธ้นาคารดาํเนินการปรบัปรุง เปลยีนแปลง หรอืยกเลกิขอ้กาํหนดและเงือนไขของขอ้ตกลงฉบบันีไม่วา่ขอ้ใดขอ้หนึงได ้โดยบอก

กลา่วเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหร้า้นคา้ทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า  วนั ก่อนการถือปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเงือนไขเช่นว่านนั และใหถ้ือว่าขอ้กาํหนดและ

เงอืนไขทีไดป้รบัปรุงหรือเปลียนแปลงนนั เป็นส่วนหนึงของขอ้กาํหนดและเงือนไขแห่งขอ้ตกลงนี ในกรณีทีธนาคารไดบ้อกกล่าวให้รา้นคา้ทราบถึงการ

ปรบัปรุงหรือเปลียนแปลงตามวิธีดงักล่าว รา้นคา้ตกลงยินยอมใหถ้ือว่า รา้นคา้ไดร้บัทราบและเห็นชอบดว้ยกับการปรบัปรุงหรือเปลียนแปลงขอ้กาํหนด

และเงือนไขนนัๆ แลว้ และใหข้อ้กาํหนดและเงือนไขทีไดป้รบัปรุงหรือเปลียนแปลงทังทีมีอยู่แลว้ในขณะนี หรือทีจะมีขึนต่อไปในภายหน้า มีผลผูกพนั

รา้นคา้นบัแต่วนัทธีนาคารกาํหนดไวเ้ป็นตน้ไป 
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21.2 หากรา้นคา้ยอมรบับตัรภายหลงัจากทธีนาคารไดส้่งหนงัสือบอกกลา่ว หรอืประกาศแจง้การแกไ้ขขอ้ตกลงนีแก่รา้นคา้  รา้นคา้ตกลงยินยอมใหถื้อว่ารา้นคา้

ตกลงยินยอมผกูพนัและยอมรบัการแกไ้ขปรบัปรุงหรอืเปลียนแปลงขอ้ตกลงดงักลา่วแลว้ 

 

ขอ้ 22 บริการ Krungthai Corporate Online บริการตรวจสอบรายงานการขายผา่นระบบออนไลนข์องร้านคา้ 

22.1 ธนาคารอาจใหบ้รกิาร Krungthai Corporate Online (ซงึต่อไปนเีรยีกว่า "ระบบงาน") ซงึเป็นบรกิารที KTB อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่รา้นคา้ทีไดร้บัอนุมัติ

จากธนาคารเฉพาะรายเป็นกรณีพเิศษใหส้ามารถตรวจสอบขอ้มูลการทาํรายการขายผ่าน Website ของ ธนาคาร ซงึรวมถึง บรกิารขอ้มลูข่าวสารทวัไปของ

ธนาคาร บริการตรวจสอบขอ้มูลปริมาณสินคา้ และ/หรือบริการทีรา้นคา้ไดร้บัชาํระผ่านเครอืงรบับัตรอัตโนมติั (EDC) และขอ้มูลอืนๆ ตามทีธนาคาร

กาํหนด ซงึสามารถใชบ้รกิารได ้24 ชวัโมง หรอืภายในระยะเวลาทธีนาคารกาํหนด แลว้แต่กรณี 

22.2 ธนาคารมีสิทธิทีจะเปลยีนแปลงหรือยกเลิกการใหบ้รกิารระบบงานเมือใดก็ได ้และไม่ว่าทงัหมดหรือแต่เพียงบางส่วน โดยไม่จาํตอ้งแจง้ใหร้า้นคา้ทราบ

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

(ซงึต่อไปนีจะเรยีกว่า “ลายมอืชืออิเล็กทรอนิกส”์) จาก ธนาคาร หรือรา้นคา้จดัทาํขึนตามวิธีการทีธนาคารกาํหนด โดยรา้นคา้จะตอ้งเก็บรกัษาลายมอื

ชืออิเลก็ทรอนิกสไ์วใ้นทมีนัคงปลอดภยั และถือว่าลายมือชืออิเลก็ทรอนิกสเ์ป็นความลบัของรา้นคา้เท่านนั 

22.3 การใชบ้รกิารระบบงานแต่ละครงั หากไมมี่การทาํรายการติดต่อกนัเป็นเวลา 15 นาที หรอืภายในระยะเวลาทีธนาคารกาํหนด (แลว้แตก่รณี) ธนาคารจะ

ยกเลิกการติดต่อ หากรา้นคา้ประสงคจ์ะใชบ้รกิารต่อไปรา้นคา้สมาชิกจะตอ้ง Log in โดยใชล้ายมือชืออิเลก็ทรอนิกสเ์พือเขา้ใชบ้ริการระบบงานใหม่ 

โดยดาํเนนิการตามขนัตอนทีธนาคารกาํหนด 

22.4 ในกรณีทีมีการแสดงรายการขอ้มูลซึงมีความผิดพลาด บกพรอ่ง ไม่ว่าความผิดพลาดหรือบกพร่องนันจะเกิดขนึดว้ยเหตุผลประการใด รา้นคา้ตกลง

ยินยอมใหธ้นาคารสามารถแก้ไขขอ้บกพร่องผิดพลาดใหถู้กตอ้งตามความเป็นจริง และรา้นคา้ยินยอมใหถ้ือว่าบรรดาเอกสารและขอ้มลูทีธนาคารจัดทาํ

ขึนเป็นขอ้มลูทีถกูตอ้งสมบูรณแ์ละครบถว้นทกุประการ 

22.5 การกระทาํใดๆ ทีผ่านระบบงาน ทงัทีเป็นการกระทาํของรา้นคา้เอง หรอืเป็นการกระทาํทีเกิดขนึโดยบุคคลอืน หากไดก้ระทาํไปโดยผ่านระบบงาน และ

ลายมือชืออเิล็กทรอนิกส ์และ/หรอืคาํสงัคอมพิวเตอรต์่างๆ ทีเกียวขอ้งกับการบริการนีแลว้ ใหถ้ือว่าสมบรูณถ์ูกตอ้ง และมีผลผูกพนัรา้นคา้สมาชิกและ

รา้นคา้สมาชกิยินยอมรบัผิดชอบในความเสียหายทีเกิดขนึจากการกระทาํดงักลา่วทกุประการ 

22.6 กรณีทีรา้นคา้ประสงค์จะเปลียนแปลงรายละเอียดการใช้บริการระบบงาน จากทีไดร้ะบุไว ้ในใบคาํขอสมัคร/เปลียนแปลงการใช้บริการ Krungthai 

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

รา้นคา้จะตอ้งแจง้กบัธนาคารเป็นลายลกัษณอ์กัษร หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึนก่อนวนัทีธนาคารตกลงเปลียนแปลง รวมทงัการยกเลิก และ/หรือ

ระงบัการใชร้ะบบงาน ตามทรีา้นคา้กาํหนดดงักลา่ว รา้นคา้ตกลงยินยอมรบัผิดชอบในความเสยีหายทีเกิดขึนก่อนนนั 

22.7 รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการ และค่าใชจ่้ายใดๆ อนัเกียวขอ้งกบัการใชร้ะบบงานไดต้ามอตัราทีธนาคารกาํหนด 

และยินยอมใหธ้นาคารมสิีทธิเปลยีนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิาร และค่าใชจ้า่ยใดๆ อนัเกียวขอ้งกับการใชร้ะบบงานได ้โดยใหธ้นาคารหกัจาก

บญัชเีงินฝากของรา้นคา้ และ/หรอืเงินจาํนวนใดๆ ทรีา้นคา้มอียู่กบัธนาคาร หรอืมีสทิธิทีจะไดร้บัจากธนาคาร  

22.8 ธนาคารสงวนสิทธิทีจะปรบัปรุง เปลียนแปลง ยกเลิกการใหบ้รกิารทีเกียวกับระบบงานทังหมดหรอืบางส่วน ตลอดจนการแก้ไขขอ้กาํหนดและเงือนไข

การใชบ้รกิารทีเกียวกบัระบบงาน รวมทงัค่าธรรมเนียม และค่าบรกิารต่างๆ ทีเกียวกับระบบงานไดต้ามทีธนาคารเห็นสมควร และรา้นคา้ตกลงยินยอม

โดยจะไมเ่พกิถอนใหธ้นาคารมีสทิธิพจิารณาดาํเนินการดงักลา่วไดท้กุประการ 

 

ขอ้ 23 ขอ้ตกลงอนืๆ 

23.1 ในกรณีทีขอ้กาํหนดและเงอืนไขขอ้หนงึขอ้ใดของขอ้ตกลงนเีป็นโมฆะหรอืไม่สมบรูณไ์มว่่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม รา้นคา้และธนาคารตกลงใหแ้ยกสว่นที

เป็นโมฆะหรอืทีไมส่มบูรณน์นั ออกจากขอ้ความหรอืขอ้กาํหนดอืนๆ ทีสมบรูณ ์และใหข้อ้ความและขอ้กาํหนดสว่นทยีงัสมบรูณม์ผีลผกูพนัระหว่างกัน 

23.2 ขอ้กาํหนดและเงือนไขอืนๆ ทมีิไดร้ะบไุวใ้นขอ้ตกลงน ีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑที์ธนาคารประกาศใชห้รอืกาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ 

23.3 เพอืประโยชนใ์นการพจิารณาคาํขอหรือใบสมคัรรา้นคา้สมาชิกธนาคาร หรอืเพอืการปฏิบตัิหรอืการบริการซงึสนิเชือใดๆ หรอืเพอืวตัถุประสงคใ์นการรบั

ข่าวสาร หรอืขอ้มูล หรอืขอ้เสนอเกียวกับสิทธิประโยชน ์สินคา้ หรอืบริการใดๆ จากธนาคาร หรอืจากบุคคลอืนทีธนาคารมอบหมาย หรอืเก็บ หรือใช้

ขอ้มูลเพือการสถิติหรือศึกษาวิจัย หรือวัตถุประสงค์อืนใดทีธนาคารเห็นว่าอาจเป็นประโยชนแ์ก่รา้นคา้หรือส่วนรวม รา้นคา้ขอใหค้วามยินยอมแก่

ธนาคารใหท้าํการตรวจสอบ แลกเปลยีน และ/หรอืเปิดเผยซึงขอ้มูลส่วนบุคคล และ/หรอืขอ้มลูใดๆ รวมทงัการประมวลผลซึงขอ้มลูสว่นบคุคลของรา้นคา้ 

ภายใตข้อบเขตแห่งกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ทงันี การประมวลผลหมายรวมถึง การ

รวบรวม การเก็บรกัษา การใช ้การเปิดเผย และ/หรอืการส่งหรือโอนขอ้มูล ไมว่่าจะเป็นการประมวลผลภายในหรือภายนอกประเทศ หรอืเป็นการส่งหรือ
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โอนขอ้มูลไปยังบคุคลอืนทีมีสญัญาการคุม้ครองขอ้มลูอยู่กับธนาคาร  โดยรา้นคา้จะไม่เรยีกรอ้งค่าตอบแทน หรอืค่าเสียหายใดๆ ทีเกิดจากการกระทาํ

ดงักล่าวของธนาคารแต่อย่างใดทงัสนิ 

23.4 รา้นคา้ตกลงและยินยอมใหเ้อกสารทีรา้นคา้ส่งใหแ้ก่ธนาคารเป็นทรพัยส์มบติัของธนาคาร ซงึรา้นคา้ไม่สามารถเรียกรอ้ง และ/หรือเอกสารคืนได ้ไมว่่าจะ

ไดร้บัอนุมติัใหเ้ป็นรา้นคา้สมาชิกธนาคารหรอืไม่ก็ตาม 

23.5 รา้นคา้ตกลงยินยอมใหข้อ้ตกลงฉบบันีมีผลผูกพนัถึงผลติภณัฑ/์บรกิารทางการเงินใหม่ของธนาคารทกุประเภท ทงัในขณะนีหรอืทีจะไดอ้อกเพิมเติมใน

ภายหนา้ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งทาํความตกลงใหม ่

23.6 บรรดาขอ้มลูข่าวสาร หนงัสือบอกกลา่ว หรอืหนงัสืออืนใดทีจะส่งใหแ้ก่รา้นคา้ ไม่ว่าจะสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนหรอืไม่ลงทะเบียนก็ดี หรอืใหค้นนาํไป

สง่เองก็ดี  ถา้หากสง่ไปยงัสถานทีทีระบไุวข้า้งตน้ของขอ้ตกลงนีแลว้ ไมว่่าจะมผีูร้บัไวห้รอืไมก่็ตาม ใหถื้อวา่ไดส้ง่ใหแ้ก่รา้นคา้แลว้โดยชอบ 

23.7 รา้นคา้ตกลงส่งหรือเปิดเผยขอ้มูลและ/หรือเอกสารใดๆ ตามทีธนาคารรอ้งขอ หากมีเหตอุนัควรสงสยัหรอืเชือไดว้่า รา้นคา้ไดก้ระทาํการผิดขอ้ตกลงและ

เงอืนไขการใชบ้รกิาร หรอืกระทาํการอนัเป็นการขดัต่อกฎหมาย หรอืการกระทาํการใดๆ ทธีนาคารเห็นว่าอาจเขา้ขา่ยไปในทางทจุรติ หรอืผิดกฎหมาย 

23.8 เมอืรา้นคา้ใหข้อ้มูลสว่นบุคคลของบคุคลอืนใดแก่ธนาคาร 

(ก)   รา้นคา้รบัรองและรบัประกนัว่าไดต้รวจสอบความถกูตอ้งและความสมบูรณข์องขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอืนทีรา้นคา้ใหแ้ก่ธนาคารและจะแจ้ง

ธนาคาร หากมกีารเปลียนแปลงใด ๆ ในขอ้มลูสว่นบคุคลของบุคคลอืนทีไดใ้หไ้ว ้(หากม)ี 

(ข)   รา้นคา้รบัรองและรบัประกันว่า รา้นคา้ไดร้บัความยินยอมหรอืสามารถอาศยัฐานทางกฎหมายอืนสาํหรบัการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรอืโอน

ขอ้มลูสว่นบุคคลของบคุคลดงักลา่วตามกฎหมายทีใชบ้งัคับ 

(ค)   รา้นคา้รบัรองและรบัประกนัว่า รา้นคา้ไดร้บัทราบและแจง้นโยบายความเป็นสว่นตวัของธนาคารทีเกียวขอ้งแก่บคุคลอนืแลว้ และ 

(ง)   รา้นคา้รบัรองและรบัประกันว่าธนาคารสามารถเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรอืโอน ขอ้มลูส่วนบคุคลตามวตัถุประสงคท์ีกาํหนดไวใ้นนโยบาย

ความเป็นส่วนตวัของธนาคารทีเกยีวขอ้ง ซงึอาจมกีารแกไ้ขเป็นครงัคราว ซงึรวมถึงวตัถุประสงคท์งัหมดทกีาํหนดไวใ้นเอกสารฉบบันี    

ขอ้ 24 ขอ้ตกลงและเงอืนไขการใช้บริการพร้อมเพย ์(PromptPay) (เลขท ี1.0) สาํหรับนิตบุิคคล  

 “พร้อมเพย ์(PromptPay)” หมายความถึง เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี และ/หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล และ/หรือขอ้มูลอืนๆ ทอีาจมีการกาํหนดต่อไป (ถา้มี) ซึง     

ผูกกับบญัชีเงินฝากของรา้นคา้ ตามทีรา้นคา้สมคัรลงทะเบียนไวก้บัธนาคาร หรอืสถาบนัการเงินอืนในประเทศไทย และ “บริการพร้อมเพย ์(PromptPay)” หมายความ

ถึง บรกิารการทาํธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ตามทีธนาคาร หรอืสถาบนัการเงินอืนกาํหนด หรอืหน่วยงานราชการทีเกียวขอ้งกาํหนด ซึงเป็นการใชบ้รกิารทีสามารถระบุ 

พรอ้มเพย ์(PromptPay) แทนการระบุเลขทีบญัชีเงินฝากของรา้นคา้ซึงผูกกับ พรอ้มเพย ์(PromptPay) ตามทีรา้นคา้สมคัรลงทะเบียนไว ้ทงันี  รา้นคา้ขอสมคัรลงทะเบียน

และใชบ้รกิาร พรอ้มเพย ์(PromptPay) โดยตกลงยินยอมผูกพนัและปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและเงือนไขในการใชบ้รกิาร พรอ้มเพย ์(PromptPay) กบัธนาคารตามรายละเอียด

การใหบ้รกิารทีธนาคารกาํหนด ดงัต่อไปนี 

24.1 รา้นคา้รบัทราบและตกลงว่า รา้นคา้สามารถสมคัรขอใชบ้รกิาร พรอ้มเพย ์(PromptPay) ไดโ้ดยสมคัรขอลงทะเบียนและใชบ้ริการผ่านช่องทางตามที

ธนาคารกาํหนด อาทิเช่น ทีทาํการสาขาธนาคาร หรอื ชอ่งทางอืนใดทธีนาคารจะจดัใหมี้ขนึในภายหนา้ ทงันี การลงทะเบยีนและการใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์

(PromptPay) ตอ้งเป็นไปตามเงอืนไขทรีะบุภายใตข้อ้ตกลงนี และ/หรอืขอ้ตกลงอืนใดทีธนาคาร และ/หรือหน่วยงานทีเกียวขอ้งกาํหนด 

24.2 รา้นคา้กาํหนดใชเ้ลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี และ/หรอืเลขทะเบยีนนิติบุคคล หรอืขอ้มลูอืนใดอนัเนืองจากมกีารประกาศเพมิเติมในภายหนา้          โดยเลอืก

เป็นขอ้มูลอา้งอิง พรอ้มเพย ์(PromptPay) เพอืผกูกบับัญชีเงินฝากของรา้นคา้ทีมีอยู่กับธนาคาร เพอืสามารถใชก้บับรกิารต่างๆ ทีจะจดัใหมี้ขนึ อาทิเช่น 

การรบัเงนิเขา้บญัชีดว้ย พรอ้มเพย ์(PromptPay) แทนการใชห้มายเลขบญัช ีเงินฝากทผีกูกบัขอ้มลูอา้งอิง พรอ้มเพย ์เป็นตน้  

24.3 รา้นคา้สามารถเลือกบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัยห์รือบญัชีกระแสรายวนัของรา้นคา้ทมีีอยู่กับธนาคาร หรอืบญัชีเงินฝากประเภทอืนใด อนัเนือง มา

จากมปีระกาศเพมิเติมจากธนาคารในภายหนา้ สาํหรบัผกูพรอ้มเพย ์(PromptPay) เพอืการใชบ้รกิาร พรอ้มเพย ์(PromptPay) ได ้ 

24.4 บญัชเีงินฝากทีจะถกูผกูกับบรกิาร พรอ้มเพย ์(PromptPay) ตอ้งมีสถานะการใชบ้รกิารเป็นปกต ิโดยตอ้งเป็นบญัชีเงินฝากทีมีชอืรา้นคา้เป็นเจา้ของบญัชี

เทา่นนั เวน้แต่ธนาคารจะกาํหนดเป็นอย่างอืน 

24.5 เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี และ/หรอืเลขทะเบียนนิติบคุคล และ/หรอืขอ้มลูอืนๆ ทอีาจมกีารกาํหนดต่อไป (ถา้ม)ี ทีรา้นคา้สามารถกาํหนดใชเ้ป็น พรอ้มเพย ์

(PromptPay) ได ้จะตอ้งเป็นหมายเลขทียงัไม่ถูกกาํหนดใชเ้ป็นพรอ้มเพย ์(PromptPay) ทีผกูกบับญัชีเงินฝากบญัชีอืน ไม่ว่าจะเป็นบญัชีเงินฝากทีมีอยู่

กับธนาคาร ธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินอืนใด เวน้แต่ไดม้กีารยกเลิกเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี และ/หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล        และ/หรือ

ขอ้มูลอืนๆ ทีอาจมีการกาํหนดต่อไป (ถ้ามี) ดังกล่าวเป็น พรอ้มเพย ์(PromptPay) ทีผูกกับบัญชีเงินฝากบัญชีอืนดังกล่าว ตามวิธีการและเงือนไขที

ธนาคารกาํหนด  

24.6 เมือธนาคารไดร้บัคาํขอหรือรายการสมคัรใชบ้ริการ พรอ้มเพย ์(PromptPay) แลว้ ธนาคารจะส่งขอ้มูลการสมคัรใชบ้ริการ พรอ้มเพย ์(PromptPay)     

แต่ละรายการ ไปทาํการตรวจสอบขอ้มูลและลงทะเบียน พรอ้มเพย ์(PromptPay) กบัระบบคอมพิวเตอรเ์พอืการลงทะเบียน พรอ้มเพย ์(PromptPay) 

ของบรษิัท เนชนัแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ ์จาํกัด หรือของผูใ้หบ้รกิารรายอืนทีธนาคารกาํหนดต่อไป (ถา้มี) ซึงต่อไปนีเรียกว่า “ระบบลงทะเบียน” โดยหาก
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ธนาคารพิจารณาพบว่า ขอ้มูลทีรา้นคา้ระบใุนคาํขอฯ ไม่ถูกตอ้งอย่างชดัแจง้ ธนาคารมีสทิธิแกไ้ขใหถู้กตอ้ง หรือพิจารณาระงบัการลงทะเบียน พรอ้ม

เพย ์(PromptPay)ไดต้ามทีธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบ ทงันี การสมคัรใชบ้ริการ พรอ้มเพย ์(PromptPay) จะมีผลก็ต่อเมือ

ธนาคารไดด้าํเนินการลงทะเบียนขอ้มลูในระบบลงทะเบียนเรยีบรอ้ยแลว้ และธนาคารจะแจง้ผลการลงทะเบียนใหร้า้นคา้ทราบตามวิธีการทธีนาคาร

กาํหนด 

24.7 กรณีทีธนาคารไดร้บัคาํขอใชบ้รกิาร พรอ้มเพย ์(PromptPay) ของรา้นคา้ไวก่้อนวนัทีระบบลงทะเบียนจะเปิดใหบ้รกิารรบัลงทะเบียนรา้นคา้ยอมรบัว่า 

ธนาคารจะรวบรวมขอ้มลูตามรายละเอียดการสมคัรของรา้นคา้ไว ้และสง่ขอ้มูลการสมคัรใชบ้รกิาร พรอ้มเพย ์(PromptPay)  ของรา้นคา้แต่ละรายการ

ไปทาํการตรวจสอบขอ้มลูและลงทะเบยีน เมอืระบบลงทะเบียนเปิดใหบ้รกิารรบัลงทะเบียนแลว้เท่านนั โดยรา้นคา้จะทราบผลการลงทะเบียนการขอใช้

บรกิาร พรอ้มเพย ์(PromptPay) ตามวิธีการทีธนาคารกาํหนด   

24.8 รา้นคา้รบัรองว่า ขอ้มลู และ/หรอื รายละเอียด และ/หรอืเอกสารใดๆ ทีเกียวขอ้งในการสมคัรใชบ้รกิาร พรอ้มเพย ์(PromptPay) นนั มีความครบถว้นและ

ถูกตอ้งแทจ้รงิ และเป็นปัจจุบนัสาํหรบัการใชบ้ริการนีและเป็นขอ้มูลของรา้นคา้โดยรา้นคา้มีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการขอใชบ้ริการ 

และทาํธุรกรรมใดๆ ทเีกียวขอ้งกบัการขอใชบ้ริการนี รวมถึงการยอมรบัผูกพนัตามขอ้ตกลงและเงือนไขนี หากมีขอ้บกพรอ่งหรอืขอ้ผิดพลาดใดเกิดขึน

หรือเกียวเนือง มาจากการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ตามขอ้มูลทีรา้นคา้ใหไ้วแ้ก่ธนาคาร ธนาคารไม่จาํตอ้งรบัผิดชอบต่อรา้นคา้หรือบุคคลอืนใดใน

ความเสยีหายทเีกิดขนึแต่อย่างใด 

24.9 รา้นคา้รบัทราบและตกลงยินยอมใหธ้นาคารเปิดเผย ขอ้มลู และ/หรอืรายละเอียดตา่งๆ บางประการหรือทังหมดของผูข้อใชบ้รกิารสาํหรบัการลงทะเบียน

เพอืใชบ้รกิาร พรอ้มเพย ์(PromptPay) ตามทีกฎหมายกาํหนด หรอืตามทหีน่วยราชการ ทมีอีาํนาจตามกฎหมายกาํหนดหรอืเท่าทีธนาคารพจิารณาเห็น

ว่า จาํเป็นและเหมาะสม หรอืธนาคารเห็นว่าจะเป็นประโยชนแ์ก่รา้นคา้ ทงันี ผูข้อใชบ้ริการรบัทราบและตกลงว่า ธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดชอบต่อความ

เสยีหายทเีกิดขนึจากการเปิดเผยขอ้มลู และ/หรือรายละเอียดตามเงอืนไขดงักลา่วขา้งตน้แต่อย่างใดทงัสิน 

24.10 รา้นคา้สามารถระบุหรือใช ้พรอ้มเพย ์(PromptPay) ทลีงทะเบียนสาํเร็จแลว้ แทนการระบุเลขทีบญัชีเงินฝากทีถูกผูกกับ พรอ้มเพย ์(PromptPay) นนั 

เพอืการรบัโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากดงักล่าว โดยใช ้พรอ้มเพย ์(PromptPay) ทีผูกกับบัญชีเงินฝากดังกลา่ว สาํหรบัรายการเงินโอนในประเทศไดท้ันที 

ภายในวงเงินต่อครงัและต่อวันทีรา้นคา้หรือ ผูโ้อนเงินกาํหนด แต่ตอ้งไม่เกินจาํนวนหรือหลกัเกณฑต์ามขอ้ตกลงของธนาคาร และ/หรอืใช ้พรอ้มเพย ์

(PromptPay) ทีผกูกบับญัชีเงนิฝากดงักลา่วในการทาํธุรกรรมอืนใดทธีนาคารจะจดัใหมี้ขนึในภายหนา้ 

24.11 รา้นคา้ยอมรบัว่าการทาํธุรกรรมเกียวกบับญัชีเงินฝากใด ๆ หากไดมี้การระบ ุพรอ้มเพย ์(PromptPay) ทีผกูกบับญัชีเงินฝากนนัแลว้ ย่อมมผีลเท่ากับเป็น

การระบเุลขทีบญัชเีงินฝากและเป็นการทาํธุรกรรมกบับญัชีเงนิฝากนัน ๆ และมีผลผูกพนัรา้นคา้ทุกประการ 

24.12 รา้นคา้สามารถแกไ้ข เปลยีนแปลง ขอ้มูลและ/หรอืรายละเอียดใดๆ ตลอดจนยกเลิกการใชบ้ริการ พรอ้มเพย ์(PromptPay) ได ้โดยการติดต่อแจง้ความ

ประสงคผ์่านช่องทางตามทีธนาคารกาํหนด และดาํเนินการตามวิธีการและเงือนไขทีธนาคารกาํหนด ทงันีการแก้ไข เปลียนแปลง ขอ้มูล และ/หรือ

รายละเอียดดงักล่าว จะมีผลก็ต่อเมือรา้นคา้ดาํเนินการตามวิธีการและเงือนไขทีธนาคารกาํหนดครบถ้วนสมบูรณ ์และธนาคารไดด้าํเนินการแก้ไข

เปลยีนแปลงขอ้มลูในระบบการลงทะเบียนรวมถึงแจง้ผลดาํเนินการดงักลา่วใหร้า้นคา้ทราบเรยีบรอ้ยแลว้เทา่นนั 

24.13 การทาํธุรกรรมประเภทต่างๆ ภายใตก้ารใชบ้ริการ พรอ้มเพย ์(PromptPay) นี ตอ้งเป็นไปตามเงือนไขทีระบุภายใตข้อ้ตกลงและเงือนไขดังกล่าว โดย

รา้นคา้ตกลงยินยอมดว้ยแลว้ และจะไม่โตแ้ยง้คดัคา้น และไมถื่อว่าการกระทาํดงักลา่วทาํใหร้า้นคา้ขาดผลประโยชน ์และ/หรอืไดร้บัความเสยีหาย และ

สละสิทธิทีจะเรียกร้องค่าขาดประโยชน์และรา้นคา้รับทราบและตกลงว่า รา้นค้ามีหนา้ทีต้องแจ้งขอเปลียนแปลง หรือยกเลิกการใช้ พรอ้มเพย์ 

(PromptPay) เมือรา้นค้าไม่ใชง้าน หรือมีการเปลียนแปลงเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี และ/หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล และ/หรือขอ้มูลอืนๆ ทีอาจมีการ

กาํหนดต่อไป (ถา้มี) ทีไดล้งทะเบียนใชบ้ริการ พรอ้มเพย ์(PromptPay) ดงักล่าว ตามวิธีการทธีนาคารกาํหนด  โดยธนาคารไม่มีหนา้ทีตอ้งตรวจสอบ

ขอ้มลูดงักลา่วแต่อย่างใดทงัสนิ หากผูร้า้นคา้ไมด่าํเนินการขอยกเลิกการใช ้พรอ้มเพย ์(PromptPay) ตามวิธีการทธีนาคารกาํหนดและเกิดความเสียหาย

ใดๆ ขนึ รา้นคา้จะตอ้งรบัผิดชอบในความเสยีหายทีเกิดขนึแต่เพยีงฝ่ายเดียว 

24.14 ธนาคารมีสิทธิระงับการใหบ้ริการชวัคราว หรอืยกเลิกการใหบ้รกิารนี ไม่ว่าทงัหมดหรือแต่บางส่วน หรือระงับหรือยกเลิกบริการหนึงบรกิารใดภายใต้

ขอ้ตกลงและเงือนไขการใชบ้ริการนี แก่รา้นคา้เมอืใดก็ได ้โดยธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบลว่งหนา้ตามสมควร เวน้แต่ในกรณีทธีนาคารมีกรณีจาํเป็น

เรง่ด่วนไม่สามารถแจง้ล่วงหนา้ไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบโดยเรว็เท่าทีสามารถทาํได ้เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี ธนาคารมีสิทธิ

ระงบัหรอืยกเลิกการใหบ้ริการ พรอ้มเพย ์(PromptPay) ไดท้นัที เมอืธนาคารพบเหตดุงักลา่วได ้

(1)   เมอืมเีหตกุารณที์ธนาคารสงสยัหรอืเชือโดยมเีหตสุมควรว่า รา้นคา้มใิชเ่จา้ของ หรอืผูมี้สทิธิใชง้านขอ้มลูอา้งอิง พรอ้มเพย ์หรอืบญัช ี      เงนิฝากที

ถูกผูกกับ พรอ้มเพย ์(PromptPay) เพือในกิจการทีอาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรอืความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมี

ลกัษณะเป็นธุรกรรมทีอาจผิดกฎหมาย หรอืมีการใชบ้ริการในลกัษณะทีผิดปกติ เช่น มีการทาํรายการซาํๆ ในเวลาใกล้ๆ  กันจนเป็นการรบกวน

ระบบการใหบ้ริการของธนาคาร เป็นตน้ หรือเป็นการฉอ้ฉล หรือทุจริต หรือขัดต่อกฎหมาย หรือมีผูบุ้กรุกระบบพรอ้มเพย ์ (PromptPay) หรือ

แนวโนม้ทจีะมกีารกระทาํทีมชิอบโดยประการใด ๆ 
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( )   บญัชีเงินฝากทีถูกผูกกับ พรอ้มเพย ์(PromptPay) ถูกระงับ หรือถูกอายดัโดยหน่วยงานทีมีอาํนาจตามกฎหมาย และ/หรือปิดบญัชี ไม่ว่าโดย

รา้นคา้ หรอืโดยธนาคาร หรอืโดยบคุคลหรอืเหตอุืนใด หรอืถกูระงบัการใชบ้ญัชี เงนิฝากหรอืถกูปิดบญัชตีามระเบียบของธนาคาร  

( )    ธนาคารตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรอืคาํสงัศาล และ/หรอืตามทีกฎหมายกาํหนด  

24.15 รา้นคา้ตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบตัิตามระเบียบ วิธีปฏิบตัิ ตลอดจนขอ้ตกลงและเงือนไขทีเกียวขอ้งกบัการใชบ้รกิารนี ทงัที มีอยู่ก่อนแลว้และทีจะมี

ขึนหรอืมกีารแกไ้ขเปลยีนแปลงต่อไปในอนาคต ตามทีธนาคารจะไดก้าํหนดเพมิเติม โดยธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบลว่งหนา้เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 

30 วนัโดยการแจง้ดังกล่าวธนาคารอาจใชว้ิธีประกาศไว ้ณ ทีทาํการของธนาคาร หรอืแจง้ในเว็บไซตข์องธนาคาร (www.krungthai.com)  และ/หรือ

วิธีการอนืใดตามทีธนาคารกาํหนดหรือเห็นสมควร โดยใหถ้ือว่าระเบียบหรอืวิธีปฏิบตัิ ตลอดจนขอ้ตกลงและเงือนไขดงักล่าวเป็นส่วนหนึงของขอ้ตกลง

และเงอืนไขการใชบ้รกิาร พรอ้มเพย ์(PromptPay)ฉบบันีดว้ย ทงันี ขอ้ตกลงและเงือนไขการทาํธุรกรรมประเภทต่างๆ ภายใตก้ารใชบ้ริการ พรอ้มเพย ์

(PromptPay) นี ตอ้งเป็นไปตามขอ้ตกลงและเงือนไขทเีกียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าวตามทีธนาคารกาํหนดดว้ย โดยรา้นคา้ตกลงยินยอมและจะไม่โตแ้ยง้

คดัคา้น และไม่ถือว่าการกระทาํดังกล่าวทาํใหร้า้นคา้ขาดผลประโยชน ์และ/หรอืไดร้บัความเสียหาย และสละสิทธิทีจะเรยีกรอ้งค่าขาดประโยชนแ์ละ

ค่าเสียหายจากธนาคารทงัสิน 

24.16 รา้นคา้ยินยอมและตกลงชาํระค่าธรรมเนยีม และ/หรอืคา่บรกิาร และ/หรอืค่าใชจ่้ายใด ๆ ทีเกยีวขอ้งกับการใชบ้รกิารนี ตามท ีธนาคารกาํหนด หากมกีาร

ปรบัเปลียนค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใชจ่้ายใดๆ ธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย  วัน ณ ทีทาํการสาขา/

เว็บไซต์ของธนาคาร (www.krungthai.com) และ/หรือวิธีการอืนใดตามทีธนาคารกําหนดหรือเห็นสมควร ทังนี รา้นค้ายินยอมให้ธนาคารหัก

ค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าบรกิาร และ/หรอืค่าใชจ้่ายใดๆ จากบญัชเีงนิฝากของรา้นคา้ทมีีอยู่กบัธนาคารไดท้นัท ี 

24.17 หากรา้นคา้เห็นว่าธนาคารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าบริการและ/หรอืค่าใชจ้่าย ไม่ถกูตอ้ง รา้นคา้จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณ์

อกัษรภายใน  วนั นบัจากวนัทธีนาคารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใชจ่้าย และ/หรอืค่าบรกิาร หากรา้นคา้ไม่แจง้ใหธ้นาคารทราบถึงความไม่

ถกูตอ้งภายในกาํหนดเวลาดงักลา่ว รา้นคา้ตกลงใหถื้อว่าธนาคารไดด้าํเนินการโดยถกูตอ้งสมบูรณแ์ลว้ ซงึรา้นคา้ตกลงจะไม่โตแ้ยง้คดัคา้นหรอืเรยีกรอ้ง

ค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารภายหลงั 

24.18 ธนาคารไม่ตอ้งรับผิดจากการทีธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามขอ้ตกลงและเงือนไขการใชบ้ริการนี ซึงรวมถึงการทีธนาคารไม่สามารถลงทะเบียน      

พรอ้มเพย ์(PromptPay) หรือใหบ้รกิาร พรอ้มเพย ์(PromptPay) ได ้อนัเนืองมาจากเหตุสุดวิสยั เช่น ระบบสือสารขัดขอ้ง กระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง ปัญหา

ทางดา้นพลงังาน การกระทาํของบคุคลภายนอก อคัคีภยั ภยัพิบติัตามธรรมชาติ การประทว้ง การขนส่งติดขดั การจลาจล สงคราม ไวรสัคอมพิวเตอร ์

หรอืขอ้มลูทเีป็นอนัตรายต่างๆ (Harmful Data) หรอืเหตตุ่างๆ อนัอยู่นอกเหนอืจากการควบคุมของธนาคาร 

24.19 รา้นคา้ตกลงและยอมรบัว่า เอกสาร และ/หรือหนังสือ และ/หรือหลักฐานใดๆ ก็ตาม ทีธนาคารจัดทาํขึนอันเนืองมาจากการใช้บริการพรอ้มเพย์ 

(PromptPay) นนั มีความถกูตอ้งทกุประการโดยไมจ่าํตอ้งใหร้า้นคา้ตรวจสอบหรอืลงลายมือชอืก่อนแต่อยา่งใด  

24.20 ขอ้ตกลงและเงอืนไขการใชบ้ริการ พรอ้มเพย ์(PromptPay) ฉบบัน ีใหใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และใหศ้าลไทยเป็นศาลทีมีเขตอาํนาจใน

การพิจารณาขอ้พพิาททีเกิดขึนตามขอ้ตกลงและเงือนไขการใชบ้ริการนี 

 

ขอ้  ขอ้ตกลงและเงอืนไขการใชบ้ริการ “Thai QR Code” 

25.1 คาํนิยาม 

   “Thai QR Code” หมายถึง บรกิารทีธนาคารไดใ้หบ้รกิารกับรา้นคา้เพอือาํนวยความสะดวกในการรบัเงนิโอนเพือชาํระเงินค่าสินคา้ และ/หรอืบรกิารเขา้

บญัชเีงินฝากของรา้นคา้ 

25.2 การสมคัรใชบ้รกิาร 

   ( )     รา้นคา้ตกลงและรบัทราบว่า การสมคัรใชบ้รกิาร Thai QR Code รา้นคา้ตอ้งมีบญัชเีงินฝากกับธนาคารและมกีารลงทะเบียนเพือใชบ้รกิารพรอ้ม

เพยก์บัธนาคารดว้ย ทงันี การลงทะเบียนและการใชบ้รกิารพรอ้มเพยต์อ้งเป็นไปตามขอ้ตกลงและเงือนไขการใชบ้รกิารพรอ้มเพยข์องธนาคาร 

   ( )     รา้นคา้ตอ้งทาํคาํขอหรือสมคัรขอใชบ้รกิาร Thai QR Code กบัธนาคารผ่านช่องทางตามทธีนาคารกาํหนด อาทเิช่น ทีทาํการสาขา หรือชอ่งทาง

อืนใดทีธนาคารจะจัดใหมี้ขึนในภายหนา้ ทงันี การใชบ้รกิาร Thai QR Code ตอ้งเป็นไปตามเงือนไขทีระบุภายใตข้อ้ตกลงและเงือนไขการใช้

บรกิารน ีและ/หรอืขอ้ตกลงอืนใดทธีนาคาร และ/หรอืหน่วยงานทีเกียวขอ้งกาํหนด 

( )     เมือรา้นคา้ไดร้บัอนุมติัใหใ้ชบ้ริการแลว้ รา้นคา้จะไดร้บัรหสั One Time Password (“OTP”) และ/หรอืรหสัอืนใดทธีนาคารมอบใหร้า้นคา้ เพือใช้

สาํหรบั Log in เขา้ใชบ้รกิาร ผา่น “Thai QR Code” หรือช่องทางอืนใดทธีนาคารจะจดัใหม้ีขึนในภายหนา้ รา้นคา้ตอ้งเก็บรกัษารหสัดังกลา่วไว้

เป็นความลบัเฉพาะตวัของผูข้อใชบ้รกิารเท่านนั  
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( )       เมือเขา้ใชบ้รกิาร Thai QR Code  รา้นคา้จะไดร้บัรหสั QR Code และ/หรอืรหสัอืนใดทธีนาคารกาํหนด หากไม่เรยีกคาํใดคาํหนงึเป็นการเฉพาะ

แลว้ จะรวมเรยีกว่า “เครอืงมือการรับเงิน” เพอืใหร้า้นคา้ใชส้าํหรบัการรบัชาํระเงนิผ่านบริการ Thai QR Code  

( )        การดาํเนินการใดๆ ผ่านบรกิาร Thai QR Code ทงัทีเป็นการกระทาํของรา้นคา้เอง หรอืเป็นการกระทาํทเีกิดขนึโดยบคุคลอืนไมว่่าโดยประการใด

ก็ตาม หากไดก้ระทาํไปโดยใชเ้ครืองมือการรบัเงินแลว้ ใหถ้ือว่าถกูตอ้งสมบูรณ ์และมีผลผูกพนัรา้นคา้เสมือนหนึงไดก้ระทาํโดยรา้นคา้เอง และ

รา้นคา้ยินยอมรบัผิดชอบในการกระทาํดงักล่าวทกุประการ โดยรา้นคา้ไม่จาํเป็นตอ้งทาํหรอืลงลายมือชือในเอกสารใดๆ เพอืเป็นหลกัฐานในการ

นนัอีก เวน้แต่ธนาคารจะไดแ้จง้หรือกาํหนดไวอ้ย่างชัดเจน และรา้นคา้ตกลงว่า ธนาคารไม่จาํตอ้งรบัผิดใดๆ ในความเสยีหายทีเกิดขึนจากการ

กระทาํดงักล่าวขา้งตน้ โดยรา้นคา้ยินยอมรบัผิดชอบในความเสยีหายทีเกิดขนึจากการกระทาํดงักล่าวทกุประการ 

25.3 เงอืนไขการเป็นรา้นคา้ 

( )    รา้นคา้จะแสดงเครืองหมายหรือสัญลกัษณก์ารเป็นรา้นคา้ทีมีบริการ Thai QR Code เพือรบัชาํระเงินเขา้บญัชีเงินฝากรา้นคา้ตามรูปแบบที 

ธนาคารกาํหนด เพอืใหผู้โ้อนเงินสามารถพบเห็นเครืองหมายหรอืสญัลกัษณไ์ดโ้ดยง่ายและชดัเจน ตลอดระยะเวลาทีขอ้ตกลงนีมผีลบงัคบัใชห้รอื

จนกว่าธนาคารจะแจง้ยกเลกิการใชเ้ครืองหมายหรอืสญัลกัษณด์งักล่าวและเมือสนิสดุการใหบ้รกิารตามขอ้ตกลงนี รา้นคา้จะตอ้งยกเลิกการใช้

และแสดงเครอืงหมายหรอืสญัลกัษณก์ารเป็นรา้นคา้ของธนาคารทนัที 

( )     รา้นคา้ตกลงและยินยอมปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเงือนไขของบรกิารน ีคู่มอืวิธีปฏบิติั และ/หรอืเอกสารทีเกียวขอ้ง และ/หรอืทีธนาคารไดป้ระกาศ

กาํหนดไวใ้นขณะนี และ/หรอืทีจะกาํหนดไวต่้อไปในภายหนา้ทกุประการ 

   ( )   รา้นคา้จะไม่ทาํการจาํหน่ายสินคา้และ/หรือใหบ้ริการทีไม่เหมาะสม และ/หรอืตอ้งหา้มตามกฎหมาย หรอืขดัต่อระเบียบ หรอืขอ้บังคบัของทาง

ราชการ เวน้แตจ่ะไดแ้จง้และไดร้บัความยินยอมเป็นหนงัสอืจากธนาคารก่อน 

    ( )    รา้นคา้เป็นผูร้บัคาํสงัซือและ/หรอืดาํเนินการจดัสง่สินคา้และ/หรอืบรกิารตามคาํสงัของผูช้าํระเงนิ โดยรา้นคา้เป็นผูอ้อกค่าใชจ้่าย และดาํเนินการ

ต่างๆ เองทงัสนิ ธนาคารมไิดม้ีส่วนเกียวขอ้งและไม่มีผลผกูพนัธนาคารไม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสนิ หากมกีารคืน ยกเลกิ สินคา้และ/หรือบรกิารภายหลงั

ทีผูช้าํระเงนิโอนเงินเขา้บญัชเีงินฝากของรา้นคา้ผ่านเครอืงมือการรบัเงินแลว้ รา้นคา้ตกลงคืนเงินคา่สินคา้ และ/หรือบรกิารดงักลา่วใหแ้ก่ลกูคา้เอง 

ธนาคารไม่มหีนา้ทีคืนเงินและ/หรอืหกัเงินจากบญัชีเงนิฝากของรา้นคา้ใหแ้ก่ผูช้าํระเงินแต่อย่างใด และธนาคารไม่ตอ้งรบัผดิชอบต่อความเสยีหาย

ใดๆ ทเีกิดขึนจากการดาํเนินการดงักลา่วขา้งตน้ 

25.4  วิธีการใชบ้รกิาร Thai QR Code สาํหรบัการรบัชาํระคา่สินคา้ และ/หรอืบรกิาร 

     ( )      รา้นคา้จะแจง้รายละเอยีด ราคา สนิคา้และ/หรอืบรกิารใหแ้ก่ผูช้าํระเงินทราบโดยชดัแจง้  

     ( )      รา้นคา้ตกลงแสดง QR Code หรือเครืองมือการรบัเงิน พรอ้มทังระบุขอ้มูลตามทีธนาคารกาํหนด เพือใหผู้ช้าํระเงินชาํระเงินโดย Scan QR 

Code  หรือดาํเนินการอย่างใดตามทีธนาคารกาํหนด เพือชาํระเงินให้แก่รา้นคา้ โดยธนาคารไม่มีหนา้ทีตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ดงักล่าว 

      ( )     รา้นคา้รบัทราบและยอมรบัวา่ การทธีนาคารใหบ้รกิารตามขอ้ตกลงและเงือนไขนีแลว้ เมอืรา้นคา้ใชบ้รกิารนีถือว่าเป็นไปตามความประสงคข์อง  

รา้นคา้แลว้ ดงันนั หากมคีวามเสยีหายหรือขอ้ผิดพลาดใดๆ เกิดขึนกบัรา้นคา้ไมว่่าดว้ยเหตุใดก็ตาม รา้นคา้ตกลงจะไม่เรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆ 

กบัธนาคาร เวน้แตค่วามเสยีหายหรือขอ้ผิดพลาดดงักลา่วเกิดขึนจากการกระทาํโดยทจุรติ หรอืโดยจงใจหรือประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรงของ

ธนาคาร 

       ( )    รา้นคา้รบัทราบและตกลงว่า หากรา้นคา้ประสงคจ์ะใชบ้ริการอืนใดร่วมกับบริการ Thai QR Code ซึงธนาคารไดจ้ัดใหม้ีบริการอืนร่วมไว้ 

รา้นคา้จะตอ้งดาํเนินการตามขอ้ตกลงและเงอืนไข วิธีการของบรกิารนนัๆ ตามทธีนาคารกาํหนด 

( )     รา้นคา้รบัรองว่า ขอ้มูลทีระบุไวใ้นใบคาํขอฯ และ/หรือเอกสารใดๆ ทีเกียวขอ้งในการสมัคร เปลียนแปลงและ/หรือยกเลิกบริการ Thai QR 

Code นนั เป็นขอ้มลูจรงิทีถกูตอ้งสมบูรณ์และเป็นปัจจุบนัสาํหรบัการใหบ้ริการนีและเป็นขอ้มูลของรา้นคา้ โดยรา้นคา้มีสิทธิตามกฎหมายใน

การขอใชบ้รกิาร และทาํธุรกรรมใดๆ ทีเกียวขอ้งกับการขอใชบ้รกิารนี รวมถึงการยอมรบัผูกพนัตามขอ้ตกลงและเงือนไขนี หากมีขอ้บกพร่อง

หรอืขอ้ผิดพลาดใดเกิดขึนหรอืเกียวเนอืงมาจากการดาํเนินการดงักลา่วขา้งตน้ตามขอ้มลูทีรา้นคา้ใหไ้วแ้ก่ธนาคาร ธนาคารไมจ่าํตอ้งรบัผิดชอบ

ต่อรา้นคา้หรอืบคุคลอนืใดในความเสียหายทีเกิดขนึแตอ่ย่างใด 

       ( )     รา้นคา้รบัทราบและตกลงใหธ้นาคารมีสิทธิเปิดเผยขอ้มูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ บางประการหรือทังหมดของรา้นคา้สาํหรบัการสมคัร 

เปลียนแปลง และ/หรือยกเลิกการใชบ้ริการ Thai QR Code ตามทีกฎหมายกาํหนด หรือตามทีหน่วยงานราชการทีมีอาํนาจตามกฎหมาย
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กาํหนดหรือเท่าทธีนาคารพิจารณาเห็นว่า จาํเป็นและเหมาะสม หรอืธนาคารเห็นว่าจะเป็นประโยชนแ์ก่รา้นคา้ ทงัน ีรา้นคา้รบัทราบและตกลง

ว่า ธนาคารไม่ตอ้งรบัผดิชอบต่อความเสยีหายทีเกิดขึนจากการเปิดเผยขอ้มลู และ/หรอืรายละเอยีดตามเงือนไขดงักลา่วแต่อย่างใดทงัสนิ  

( )     รา้นคา้สามารถแกไ้ข เปลยีนแปลง ขอ้มลู และ/หรือรายละเอียดใดๆ ตลอดจนยกเลิกการใชบ้ริการ Thai QR Code ไดโ้ดยติดต่อแจง้ความ

ประสงค์ผ่านช่องทางตามทีธนาคารกาํหนด และดาํเนินการตามวิธีการและเงือนไขทีธนาคารกาํหนด ทงันี การแก้ไข เปลียนแปลงข้อมูล          

และ/หรือรายละเอียดดังกล่าว จะมีผลต่อเมือรา้นคา้ดาํเนินการตามวิธีการและเงือนไขทีธนาคารกาํหนดครบถว้นสมบูรณ์ และธนาคารได้

ดาํเนินการแกไ้ขเปลยีนแปลงขอ้มลูในระบบของธนาคารเรยีบรอ้ยแลว้ 

       ( )    รา้นคา้รบัทราบและตกลงว่า รา้นคา้มีหนา้ทีตอ้งแจง้ขอเปลียนแปลง หรอืยกเลิกการใชบ้รกิาร Thai QR Code เมือรา้นคา้ไม่ใชง้านหรอืมีการ

เปลยีนแปลงขอ้มลูใดๆ ทีเกียวกบับรกิาร Thai QR Code ตามวิธีการทธีนาคารกาํหนด โดยธนาคารไมมี่หนา้ทีตอ้งตรวจสอบขอ้มลูดงักล่าวแต่

อย่างใดทงัสิน หากรา้นคา้ไม่ดาํเนินการขอยกเลิกการใชบ้รกิาร Thai QR Code ตามวิธีการทีธนาคารกาํหนดและเกิดความเสียหายใดๆ ขึน

รา้นคา้จะตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายทีเกิดขนึแตเ่พยีงฝ่ายเดยีว 

25.5 ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่าย 

      ( )     รา้นคา้ยินยอมและตกลงชาํระค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าบรกิาร และ/หรือค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเกียวขอ้งกับการใชบ้รกิาร Thai QR Code น ีตามที

ธนาคารกาํหนด หากมกีารเปลยีนแปลงค่าธรรมเนียม และ/หรอืคา่บรกิาร และ/หรือค่าใชจ่้ายใดๆ ธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบลว่งหนา้อย่าง

นอ้ย  วนั โดยธนาคารจะปิดประกาศการกาํหนดหรอืเปลียนแปลงค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าบรกิาร และ/หรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเกียวขอ้งกับ

การใชบ้ริการ Thai OR Code ไวใ้นทีเปิดเผย ณ สาํนกังานใหญ่ และสาํนกังานสาขาของธนาคารแต่ละแห่งทีใหบ้รกิาร และผ่านทางเว็บไซต์

ของธนาคาร (www.krungthai.com) และ/หรือวิธีการอืนใดตามทีธนาคารกําหนดหรือเห็นสมควร ทังนี รา้นค้ายินยอมให้ธนาคารหัก

ค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าบรกิาร และ/หรอืค่าใชจ้่ายใดๆ จากบญัชีเงินฝากของรา้นคา้ทีมีอยู่กบัธนาคารไดท้นัท ี

        ( )   หากรา้นคา้เห็นว่า ธนาคารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าบริการ และ/หรือค่าใชจ้่ายไม่ถกูตอ้ง รา้นคา้จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็น        

ลายลกัษณ์อักษรภายใน  วัน นับจากวันทีธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใชจ้่าย และ/หรือค่าบริการ หากรา้นคา้ไม่แจ้งให้

ธนาคารทราบถึงความไม่ถูกตอ้งภายในกาํหนดเวลาดังกล่าว รา้นคา้ตกลงใหถ้ือว่า ธนาคารไดด้าํเนินการโดยถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้ ซึงรา้นคา้       

ตกลงจะไมโ่ตแ้ยง้คดัคา้นหรอืเรยีกค่าเสยีหายใดๆ จากธนาคารในภายหลงั 

25.6 ขอ้ตกลงอืนๆ 

       ( )   ธนาคารมีสทิธิระงบัการใหบ้ริการชวัคราว หรอืยกเลิกการใหบ้รกิารนี ไม่ว่าทงัหมดหรอืแต่บางสว่น หรอืระงบัหรอืยกเลกิบริการหนึงบรกิารใด

ภายใตข้อ้ตกลงและเงือนไขการใชบ้รกิารนีแก่รา้นคา้เมือใดก็ได ้โดยธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั เวน้แต่ในกรณีที

ธนาคารมกีรณีจาํเป็นเรง่ด่วนไม่สามารถแจง้ล่วงหนา้ไดไ้มว่่าดว้ยเหตุใดๆ ธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบโดยเรว็เทา่ทีสามารถทาํได ้เวน้แต่ใน

กรณีดงัต่อไปนี ธนาคารมีสทิธิระงบัหรอืยกเลกิการใหบ้ริการ Thai QR Code ไดท้นัทเีมอืธนาคารพบเหตุดงักลา่วได ้

( . )  เมอืมเีหตกุารณท์ธีนาคารสงสยัหรอืเชอืโดยมีเหตุสมควรว่า รา้นคา้มิใช่เจา้ของ หรอืผูม้สีทิธิใชง้านขอ้มลูอา้งอิง พรอ้มเพยห์รอืบัญชีเงิน

ฝากทีถกูผูกกับพรอ้มเพยเ์พือในกิจการทีอาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมี

ลกัษณะเป็นธุรกรรมทอีาจผิดกฎหมาย หรอืมกีารใชบ้รกิารในลกัษณะทีผิดปกติ เชน่ มกีารทาํรายการซาํๆ ในเวลาใกล้ๆ  กนัจนเป็นการ

รบกวนระบบการใหบ้ริการของธนาคาร เป็นตน้ หรอืเป็นการฉอ้ฉล หรอืทุจริต หรือขดัต่อกฎหมาย หรอืมีผูบ้กุรุกระบบพรอ้มเพย์หรือ

แนวโนม้ทจีะมกีารกระทาํทีมชิอบโดยประการใดๆ 

( . ) บญัชีเงินฝากทีถูกผูกกบัพรอ้มเพยถ์กูระงับ หรอืถูกอายัดโดยหน่วยงานทีมีอาํนาจตามกฎหมาย และ/หรอืปิดบญัชี ไม่ว่าโดยรา้นคา้          

หรอืโดยธนาคาร หรอืโดยเหตอุืนใด  

( . )  ธนาคารตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืคาํสงัศาล และ/หรอืตามทีกฎหมายกาํหนด  

( . )  ธนาคารไดร้บัแจง้ผ่านระบบลงทะเบียนว่าเลขประจาํตวัประชาชน และ/หรือหมายเลขโทรศพัทมื์อถือ และ/หรอืเลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษี 

และ/หรอืเลขทะเบยีนนิติบคุคล ทใีชเ้ป็นพรอ้มเพยน์นัไดถ้กูยกเลิกแลว้ 

      ( )     รา้นคา้ตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบติัตามระเบียบ วิธีปฏิบติั ตลอดจนขอ้ตกลงและเงือนไขทีเกียวขอ้งกบัการใชบ้ริการนี ทงัทีมีอยู่ก่อนแลว้ 

และทีจะมีขนึหรือมีการแกไ้ขเปลียนแปลงต่อไปในอนาคตตามทีธนาคารจะไดก้าํหนดเพิมเติม โดยธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบลว่งหนา้เป็น

ระยะเวลาอย่างน้อย  วัน โดยการแจ้งดังกล่าวธนาคารอาจใช้วิธีประกาศไว ้ณ ทีทาํการของธนาคาร หรือแจง้ในเว็บไซตข์องธนาคาร 

(www.krungthai.com) และ/หรอืวิธีการอืนใดตามทธีนาคารกาํหนดหรอืเห็นสมควร โดยใหถื้อว่าระเบียบ หรอืวิธีปฏิบติัตลอดจนขอ้ตกลงและ
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เงือนไขดังกล่าวเป็นส่วนหนึงของขอ้ตกลงและเงือนไขการใชบ้ริการ Thai QR Code ฉบบันีดว้ย ทงันี ขอ้ตกลงและเงือนไขการทาํธุรกรรม

ประเภทต่างๆ ภายใตก้ารใชบ้ริการ Thai QR Code นี ตอ้งเป็นไปตามข้อตกลงและเงือนไขทีเกียวขอ้งกับธุรกรรมดังกล่าวตามทีธนาคาร

กาํหนดดว้ย โดยรา้นคา้ตกลงยินยอมและจะไม่โตแ้ยง้คดัคา้น และไม่ถือว่าการกระทาํดงักล่าวทาํใหร้า้นคา้ขาดผลประโยชน ์และ/หรอืได้รบั

ความเสียหาย และสละสทิธิทีจะเรยีกค่าขาดประโยชนแ์ละคา่เสียหายจากธนาคารทังสิน 

  ( )      ธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดจากการทีธนาคารไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเงือนไขการใชบ้รกิารนี ซงึรวมถึงการทีธนาคารไม่สามารถใหบ้รกิาร  

นไีด ้อนัเนอืงมาจากเหตุสุดวิสยั เช่น ระบบสือสารขัดขอ้ง กระแสไฟฟ้าขัดขอ้ง ปัญหาดา้นพลงังาน การกระทาํของบุคคลภายนอก อคัคีภัย     

ภยัพิบตัิตามธรรมชาติ การประทว้ง การขนสง่ติดขัด การจลาจล สงคราม ไวรสัคอมพิวเตอร ์หรือขอ้มลูทีเป็นอันตรายต่างๆ (Harmful Data) 

หรอืเหตตุ่างๆ อนัอยู่นอกเหนือจากการควบคมุของธนาคาร 

     ( )       รา้นคา้ตกลงและยอมรบัว่า เอกสาร และ/หรอืหนงัสอื และ/หรือหลกัฐานใดๆ ก็ตาม ทีธนาคารจดัทาํขึนอนัเนอืงมาจากการใชบ้รกิาร Thai QR 

Code นนั มคีวามถกูตอ้งทกุประการโดยไม่จาํตอ้งใหร้า้นคา้ตรวจสอบหรอืลงลายมอืชือก่อนแต่อย่างใด 

     ( )      ขอ้ตกลงและเงือนไขการใชบ้ริการ Thai QR Code ฉบบันี ใหใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และใหศ้าลไทยเป็นศาลทีมีเขตอาํนาจใน

การพจิารณาขอ้พพิาททเีกิดขึน  

 

ขอ้ 26   ข้อตกลงการใช้บริการ (Bill Payment)  

     รา้นคา้ตกลงใหธ้นาคารดาํเนินการรบัชาํระเงนิค่าสาธารณปูโภค ค่าสินคา้ และ/หรอืค่าบรกิาร ซึงต่อไปนีจะรวมเรยีกว่า “คา่บริการ” จากลกูคา้ของรา้นคา้ ซึง

ต่อไปนีจะเรยีกว่า “ลูกคา้” โดยลกูคา้จะนาํเงินค่าบริการทีตอ้งชาํระใหแ้ก่รา้นคา้นาํฝากเขา้บญัชีเงินฝากของรา้นคา้ทีเปิดไวก้บัธนาคาร ซงึต่อไปนีจะเรยีกว่า “บัญชีรับ

ชาํระเงนิ” โดยรา้นคา้ตกลงและยินยอมปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและเงือนไขของบริการ Bill Payment รวมถึงคู่มือวิธีปฏิบติัทีธนาคารมอบให ้หรอืทีธนาคารไดป้ระกาศไว้

ผ่านทางเว็บไซตข์องธนาคาร และ/หรือเอกสารทีเกียวขอ้ง และ/หรอืทีธนาคารไดป้ระกาศกาํหนดไวใ้นขณะนี และ/หรอืทีจะกาํหนดไวต่้อไปในภายหนา้ทกุประการ ทงันี 

รา้นคา้ตกลงยินยอมปฏิบตัิตามเงอืนไขทีธนาคารกาํหนดไว ้ดงันี 

26.1 หนา้ทขีองรา้นคา้ 

( )    รา้นคา้ตกลงจะเป็นผูร้บัผิดชอบจดัพมิพแ์บบฟอรม์ใบรบัฝากเงินและเอกสารแนะนาํการชาํระเงนิ เพือใหล้กูคา้ใชใ้นการนาํเงินเขา้บญัชีของรา้นคา้ 

ซงึประกอบดว้ยรายละเอียดตามทีธนาคารและรา้นคา้รว่มกันกาํหนด ซงึต่อไปนีจะเรยีกว่า “แบบรบัชาํระเงิน” โดยรา้นคา้เป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายและ

ดาํเนินการจดัส่งใหแ้ก่ลกูคา้ พรอ้มทงัชีแจงรายละเอยีดวิธีการใชใ้หล้กูคา้ทราบดว้ยค่าใชจ้่ายของรา้นคา้เอง 

( )   รา้นคา้ตกลงยอมรบัว่าขอ้มลูและรายละเอียดต่างๆ ทีปรากฏในแบบรบัชาํระเงินเป็นสาระสาํคญัในการชาํระเงินค่าบรกิารใหแ้ก่รา้นคา้ ดงันนั เมอื

ธนาคารไดน้าํเงินฝากเขา้บัญชีรบัชาํระเงิน หรอืดาํเนินการใดๆ ตามขอ้มลูทีลกูคา้ส่งใหธ้นาคารแลว้ ใหถ้ือว่าธนาคารปฏบิตัิโดยถูกตอ้งครบถว้น

ทกุประการแลว้ และธนาคารไม่มีหนา้ทีในการตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูดงักลา่วแต่อย่างใด  

( )   รา้นคา้ตกลงเป็นผูด้าํเนินการแจง้รายละเอียด วิธีการ และขนัตอนต่างๆ ในการชาํระเงนิ เช่น รหสัประจาํตวั จาํนวนเงนิทีตอ้งชาํระ เลขทีบญัชีรบั

ชาํระเงินและขอ้มลูทีสาํคญัอืนๆ เกียวกบัการใชบ้รกิารชาํระเงินค่าบรกิารใหล้กูคา้ทราบดว้ยค่าใชจ่้ายของรา้นคา้เอง 

( )   รา้นคา้ตกลงยินยอมและยอมรบัว่า ในกรณีทีธนาคารมีการปรบัเปลียน/เพมิรูปแบบบรกิารชาํระเงินต่าง ๆ ของธนาคารในอนาคตทีมิไดร้ะบุไวใ้น

ขอ้ตกลงฉบบันี รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารสามารถนาํเงินฝากเขา้บญัชีเพือชาํระค่าบริการของรา้นคา้ไดต้ลอดระยะเวลาการใชบ้รกิารการ

ชาํระเงินนีตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติของธนาคาร โดยธนาคารจะมีหนงัสือแจง้ใหร้า้นคา้ทราบล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนที

การปรบัเปลยีน/เพิมรูปแบบบรกิารชาํระเงินของธนาคารจะมีผลบงัคบั หากรา้นคา้ไม่โตแ้ยง้คดัคา้นใหธ้นาคารทราบเป็นหนงัสือภายใน 30 วนั นบั

แต่วันทีไดร้บัหรือถือว่าไดร้บัหนังสือแจ้งจากธนาคาร ใหถื้อว่ารา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารปรบัเปลียน/เพมิรูปแบบบริการชาํระเงินมีผลใช้

บงัคบัตงัแต่วนัททีีกาํหนดไวใ้นหนงัสือแจง้ของธนาคารดงักลา่ว 

26.2 การชาํระค่าธรรมเนยีม 

( )   รา้นคา้ตกลงชาํระค่าธรรมเนียมการรบัผลการชาํระเงนิผ่านระบบของธนาคาร ตามอตัราทีไดก้าํหนดไวใ้นคาํขอใชบ้รกิารรบัชาํระเงิน Bill Payment 

( )    ค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิาร 

( . )   กรณีรา้นคา้เป็นผูร้บัภาระในการชาํระค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิาร ธนาคารจะนาํเงนิค่าบรกิารทีไดร้บัชาํระจากลกูคา้ เขา้บญัชีรบัชาํระเงิน

ของรา้นคา้ทงัจาํนวน แลว้จงึทาํรายการหกัค่าธรรมเนยีมออกจากบญัชีรบัชาํระเงนิของรา้นคา้ 
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(2.2)   กรณีลกูคา้เป็นผูร้บัภาระในการชาํระค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิาร รา้นคา้ตกลงเป็นผูแ้จง้ใหล้กูคา้ทราบว่าการใชบ้ริการการชาํระเงิน เพือ

ชาํระค่าบรกิารผ่านธนาคาร ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูช้าํระค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการตามอตัราทีระบุไวใ้นใบคาํขอใชบ้รกิารรบัชาํระเงิน Bill 

Payment ใหแ้ก่ธนาคาร พรอ้มกบัการชาํระค่าบรกิารดว้ย ในกรณีทีลกูคา้ประสงคจ์ะชาํระค่าบรกิารเป็นเช็ค รา้นคา้จะตอ้งแจง้ใหล้กูคา้

ทราบว่าธนาคารตกลงนาํเงนิเขา้บญัชีรบัชาํระเงินของรา้นคา้ภายหลงัเช็คของลูกคา้ไดผ้่านการเรยีกเก็บเงินเรยีบรอ้ยแลว้เท่านนักรณีที

ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าบริการตามเช็ค ธนาคารจะคืนใหแ้ก่รา้นคา้ โดยรา้นคา้ตกลงจะดาํเนินการติดตามเรียกเก็บเงิน

ค่าบรกิารจากลกูคา้โดยตรง ดว้ยค่าใชจ่้ายของรา้นคา้ฝ่ายเดยีว 

(2.3)   ในกรณีทรีา้นคา้เห็นว่า การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารไมถู่กตอ้ง รา้นคา้ตกลงแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรภายใน 

15 วัน นับจากวันทีธนาคารหักบัญชีรบัชาํระเงิน หากรา้นคา้ไม่แจ้งใหธ้นาคารทราบถึงความไม่ถูกตอ้งภายในกาํหนดเวลาดังกล่าว 

รา้นคา้ตกลงให้ถือว่าธนาคารได้ดาํเนินการรับชาํระเงินค่าบริการโดยถูกต้องครบถ้วนแลว้ ซึงรา้นคา้ตกลงจะไม่โต้แย้งคัดคา้นหรือ

เรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆ จากธนาคารในภายหลงั และหากมกีารแจง้ใหธ้นาคารทราบถึงความไม่ถกูตอ้งภายในกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว 

ธนาคารจะดาํเนินการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 15 วนั นบัตงัแตว่นัทีไดร้บัแจง้จากรา้นคา้ 

(2.4)    ในกรณีทีรา้นคา้ มคีวามประสงคข์อใชบ้รกิาร Mobile EDC Payment กบัทางธนาคาร รา้นคา้ตกลงเสยีค่าธรรมเนียมแบบรายเดือนใหก้ับ

ธนาคาร ตามอตัราค่าธรรมเนียมต่อเครอืงทีธนาคารกาํหนด พรอ้มทงัแจง้จาํนวนเครือง Mobile EDC ทปีระสงคจ์ะขอใชบ้รกิาร รวมทงัตก

ลงยนิยอมผกูพนัและปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและเงือนไขตามทีตกลงไวใ้นบนัทกึแนบทา้ยคาํขอใชบ้รกิาร Mobile EDC Payment  

26.3 รา้นคา้ตกลงยอมรบัว่า ในกรณีทีธนาคารนาํเงินอืนใดทีมิใช่ค่าบริการตามขอ้ตกลงการใชบ้ริการฉบับนีฝากเขา้บญัชีรบัชาํระเงินผิดพลาด ทงันี ไม่ว่าจะ

เกิดจากความผิดพลาดของขอ้มูล เอกสาร หลกัฐาน หรือรายละเอียดอืนใด หรือเหตุผิดพลาดใดๆ ก็ตาม รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิหกัเงิน

จาํนวนดงักลา่วออกจากบญัชีรบัชาํระเงิน เพือเป็นการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทีเกิดขนึไดท้นัที โดยธนาคารไม่ตอ้งแจง้ใหร้า้นคา้ทราบก่อน โดยรา้นคา้ตกลงจะ

ไมเ่รยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆ จากธนาคาร 

26.4 กรณีทีลกูคา้นาํเงินฝากเขา้บญัชีเพือชาํระค่าบรกิารผิดไปจากบญัชีรบัชาํระเงิน รา้นคา้ตกลงเป็นผูด้าํเนินการเจรจาและเรียกรอ้งเงินดงักล่าวจากลกูคา้

โดยตรง 

26.5 กรณีทีรา้นคา้ตอ้งชาํระค่าเสียหาย หรอืคา่ธรรมเนยีม และ/หรอืจาํนวนเงนิใดๆ ใหแ้ก่ธนาคาร รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีรบัชาํระเงิน

หรอื บญัชีเงินฝากอืนใดทีรา้นคา้มีอยู่กบัธนาคารเพือหกัชาํระหนีได ้โดยธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบถึงการหกัเงินจากบญัชีดงักล่าวภายใน 15 วนัทาํ

การของธนาคาร นบัตงัแตว่นัทีธนาคารทาํการหกัเงิน หากเงินในบญัชีรบัชาํระเงิน และ/หรอืเงินในบญัชเีงินฝากประเภทอืนใดมีไม่เพียงพอใหธ้นาคารหกั

ชาํระหนีไดท้งัหมด รา้นคา้ตกลงยินยอมชาํระดอกเบียใหแ้ก่ธนาคารจากยอดหนีส่วนทีธนาคารไม่สามารถหกัชาํระหนีไดใ้นอัตราดอกเบียสูงสุดตาม

ประกาศของธนาคาร เรอืงอตัราดอกเบียเงินใหกู้ย้ืมและส่วนลด (ปัจจบุนัเท่ากบัรอ้ยละ  ต่อปี) ซงึอาจเปลียนแปลงตามประกาศของธนาคารในแต่ละ

คราวนบัตงัแต่วนัทีธนาคารไม่สามารถหกัเงินชาํระหนีไดจ้นกว่ารา้นคา้จะชาํระหนีเสร็จสิน และไม่เป็นการตัดสิทธิธนาคารในการทีจะบอกเลิกการใช้

บรกิาร 

26.6 กรณีรา้นคา้ไดเ้ปลยีนแปลงเลขทีบญัชีรบัชาํระเงินไม่ว่าเหตุใดก็ตาม หรือมีการเปิดบญัชีรบัชาํระเงินเพิม รา้นคา้ตกลงยินยอมใหข้อ้กาํหนดและเงือนไข

ต่างๆ ตามขอ้ตกลงการใชบ้รกิารฉบบันียงัคงมีผลบงัคบัใชก้บัเลขทีบญัชีรบัชาํระเงินทีเปลยีนแปลงใหม ่หรอืบญัชีรบัชาํระเงินทีเปิดเพิมเตมินนัดว้ย 

26.7 รา้นคา้ตกลงยินยอมในการทีธนาคารจะเปลียนแปลง และ/หรอืเพิมเติมเงอืนไขและขอ้กาํหนด รวมทงัค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการตามคาํขอใชบ้ริการ

รบัชาํระเงนิ Bill Payment ฉบบันี โดยธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบถึงการเปลยีนแปลงดงักลา่วลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

26.8 การเก็บรกัษาขอ้มลูเป็นความลบั 

ในกรณีทีธนาคารจาํเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของธนาคารใหแ้ก่รา้นคา้ หรอืตวัแทน หรอืพนกังาน หรอืลกูจา้ง เฉพาะผูที้เกียวขอ้งและจาํเป็นตอ้งทราบ

ขอ้มูล ซงึต่อไปนีจะเรยีกรวมกันว่า “ตวัแทนรา้นคา้” ทงันี ไมว่่าขอ้มูลจะอยู่ในรูปของเอกสาร รายงาน บนัทกึขอ้มูล ผลการวิเคราะห ์ผลการศึกษา และ/

หรือในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าโดยวาจาหรอืลายลกัษณอ์กัษร ซงึต่อไปนีจะเรยีกว่า “ข้อมูลทเีป็นความลับ” โดยรา้นคา้ตกลงยินยอมทีจะเก็บรกัษาขอ้มูลที

เป็นความลบัไวภ้ายใตข้อ้กาํหนดและเงอืนไขตามทีระบดุงันี 

( ) รา้นคา้ตกลงทีจะเก็บรกัษาขอ้มูลทีเป็นความลบัอย่างเคร่งครัด ในสถานทีหรือระบบทีมีความปลอดภยัโดยเก็บแยกจากเอกสาร     และ/หรือ

ขอ้มูลอืนๆ และจะไม่เปิดเผยใหบุ้คคลใด ๆ ไดล้่วงรูถ้ึงขอ้มูลทีเป็นความลบั ไม่ว่าทงัหมดหรือบางสว่น และตกลงว่าจะใชข้อ้มลูทีเป็นความลบั

เพอืวตัถปุระสงคใ์นการใหบ้ริการตามบรกิารของธนาคารตามทีไดร้ะบใุนขอ้ตกลงฉบบันีเทา่นนั อีกทงัจะไม่ใชข้อ้มูลทีเป็นความลบัไปในทางใดๆ 
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อนัทาํใหห้รอือาจทาํใหเ้กิดความเสยีหายต่อธนาคารไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม แมว้่าขอ้ตกลงฉบบันีจะสินสดุ   ลงแลว้ก็ตาม เวน้แตจ่ะไดร้บั

ความยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากธนาคาร 

( ) รา้นคา้ตกลงทจีะดาํเนินการทงัปวง เพือใหต้วัแทนรา้นคา้เก็บรกัษาขอ้มลูทเีป็นความลบัไวต้ามขอ้กาํหนดและเงือนไขเช่นเดียวกบัทีรา้นคา้ไดต้ก

ลงไวก้ับธนาคารตามขอ้ตกลงฉบบันี โดยรา้นคา้ขอรบัรองว่าตวัแทนรา้นคา้จะไม่เปิดเผย   และ/หรือใช้ขอ้มูลทีเป็นความลบัในประการอืนๆ 

นอกเหนือจากทีระบุไวใ้นขอ้ตกลงฉบบันี 

( ) ขอ้กาํหนดและเงือนไขในการเปิดเผยและ/หรอืใชข้อ้มูลทีเป็นความลบัตามทรีะบุขา้งตน้ คู่สญัญาทงัสองฝ่ายตกลงไม่นาํมาใชบ้งัคบักบัขอ้มูลที

รา้นคา้ไดท้าํการพิสจูนห์รอืมีหลกัฐานยืนยันเป็นลายลกัษณ์อกัษรไดว้่า เป็นขอ้มูลทีไดเ้ปิดเผยแลว้ต่อสาธารณะชนหรือทราบกันเป็นการทวัไป 

ทงันี ตอ้งมิใช่ขอ้มลูทีถกูเปิดเผยโดยรา้นคา้ 

( )  ในกรณีทีรา้นคา้ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูทเีป็นความลบัต่อศาล หรือหน่วยงานของรฐัผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย รา้นคา้ ตกลงแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็น

หนงัสือล่วงหนา้ก่อนการเปิดเผยขอ้มูลทีเป็นความลบัดังกลา่ว พรอ้มแสดงหลกัฐานหรอืระบขุอ้กฎหมายทีบงัคับใหร้า้นคา้ตอ้งเปิดเผยข้อมูลที

เป็นความลบัดว้ย 

( ) รา้นคา้ตกลงจะส่งคืนหรือทาํลายขอ้มูลทีเป็นความลบัในทันทีเมือไดร้ับแจง้จากธนาคาร รวมทงัส่งคืนหรือทาํลายขอ้มูลหรือรายงาน ผลหรือ

การศกึษาวิเคราะห ์และเอกสารใด ๆ ทงัตน้ฉบบัและสาํเนาทีรา้นคา้หรอืตวัแทนรา้นคา้ไดจ้ดัทาํขึนโดยอา้งอิงขอ้มลูทีเป็นความลบั และรา้นคา้

จะไมท่าํสาํเนาหรอืทาํซาํซงึขอ้มลูทีเป็นความลบันนั ไมว่่าดว้ยวิธีการใดๆ 

( ) หากธนาคารได้รบัความเสียหายใดๆ อันเนืองมาจากการทีรา้นค้าหรือตัวแทนรา้นคา้ใช้หรือเปิดเผยขอ้มูลทีเป็นความลบัในประการใดๆ 

นอกเหนือจากทีไดร้ะบุไวใ้นขอ้ตกลงฉบบันี หรอืรา้นคา้หรอืตวัแทนรา้นคา้ไม่ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดหรือเงอืนไขขอ้หนึงขอ้ใดตามทีไดร้ะบุไวใ้น

ขอ้ตกลงฉบบันี รา้นคา้ตกลงยินยอมรบัผิดชดใชค้่าเสียหายทังหมดทเีกิดขึนใหแ้ก่ธนาคารภายใน  วนั นบัแต่วนัทีธนาคารไดแ้จง้ใหร้า้นคา้

ทราบ นอกจากการชดใชค่้าเสียหายดงักลา่วแลว้ รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิในการดาํเนินการใดๆ เพือบรรเทาความเสยีหายทีมีขึน

หรืออาจมีขึนได ้ซงึรวมถึงการรอ้งขอใหศ้าลมีคาํสงัอย่างหนึงอย่างใดเพือระงบัการใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูทีเป็นความลบัของรา้นคา้หรือตัวแทน

รา้นคา้หรอืของบคุคลอืนๆ ทีเกียวขอ้งดว้ย 

26.9 หากรา้นคา้หรือธนาคารประสงคจ์ะยกเลกิคาํขอใชบ้รกิารรบัชาํระเงิน Bill Payment รา้นคา้หรือธนาคารจะแจง้ใหอ้ีกฝ่ายหนึงทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน และให้ถือว่าคาํขอใชบ้ริการรบัชาํระเงิน Bill Payment และขอ้ตกลงการใชบ้ริการฉบับนีเป็นอันสินผลเมือครบกาํหนด

ระยะเวลาดงักล่าว 

 

ขอ้ 7    ขอ้ตกลงและเงอืนไขการใช้บริการชาํระเงินข้ามธนาคาร (เลขท ี1.0) (Cross Bank Bill Payment) 

                “บริการชําระเงนิข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)” หมายความถึง บริการการทาํธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ตามทีธนาคาร หรือสถาบนัการเงินอืน

กาํหนด หรือหน่วยงานราชการทีเกียวขอ้งกาํหนด ซึงเป็นการใชบ้ริการทีสามารถระบุ พรอ้มเพย ์(PromptPay) แทนการระบุเลขทีบัญชีเงินฝาก และ/หรือรหสับริษัท 

(Product Code) ของรา้นคา้ซึงผูกกับ พรอ้มเพย ์ (PromptPay) ตามทีรา้นคา้สมคัรลงทะเบียนไว ้ทงันี รา้นคา้ขอสมคัรลงทะเบียนและใช้บริการชาํระเงินขา้มธนาคาร 

(Cross Bank Bill Payment) โดยรา้นคา้ตกลงยินยอมผูกพนัและปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเงือนไขในการใชบ้รกิารชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)  กับ

ธนาคารตามรายละเอยีดการใหบ้รกิารทีธนาคารกาํหนด ดงัตอ่ไปนี 

27.1 รา้นคา้รบัทราบและตกลงว่า รา้นคา้สามารถสมคัรขอใชบ้รกิารชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ได ้โดยสมคัรขอลงทะเบียนและใช้

บริการผ่านช่องทางตามทีธนาคารกาํหนด อาทิเช่น ทีทาํการสาขาธนาคาร หรอื ช่องทางอืนใดทธีนาคารจะจดัใหม้ีขึนในภายหนา้ ทงันี การลงทะเบียน

และการใชบ้ริการชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ตอ้งเป็นไปตามเงือนไขทรีะบุภายใตข้อ้ตกลงน ีและ/หรอืขอ้ตกลงอืนใดทีธนาคาร 

และ/หรอืหน่วยงานทเีกยีวขอ้งกาํหนด 

27.2 รา้นคา้กาํหนดใชเ้ลขประจาํตัวผูเ้สียภาษี และ/หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล พรอ้มกับเลขลงทา้ย (Suffix) หรือขอ้มูลอืนใดอนัเนืองจากมีการประกาศ

เพมิเติมในภายหนา้ โดยเลือกเป็นขอ้มูลอา้งอิงพรอ้มเพย ์(PromptPay) เพอืผกูกบับญัชีเงินฝากของรา้นคา้ทีมีอยูก่ับธนาคาร เพอืสามารถใชก้บับริการ

ต่างๆ ทีจะจดัใหมี้ขึน อาทิเช่น การรบัเงินสาํหรบัการชาํระค่าสินคา้และบรกิารเขา้บญัชีดว้ย พรอ้มเพย ์(PromptPay) แทนการใชร้หสับรษัิท (Product 

Code) ทีผกูกบัขอ้มลูอา้งอิงพรอ้มเพย ์เป็นตน้ 

27.3 รา้นคา้สามารถเลือกบัญชีเงินฝากประเภทออมทรพัย์หรือบัญชีกระแสรายวันของรา้นค้าทีมีอยู่กับธนาคาร หรือบัญชีเงินฝากประเภทอืนใด อัน

เนอืงมาจากมีประกาศเพิมเติมจากธนาคารในภายหนา้ สาํหรบัผูกพรอ้มเพย ์(PromptPay) เพือการใชบ้รกิารชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill 

Payment)  ได ้
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27.4 บญัชเีงินฝากทีจะถกูผกูกบับรกิารชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)  ตอ้งมสีถานะการใชบ้รกิารเป็นปกต ิโดยตอ้งเป็นบญัชเีงนิฝากทีมี

ชือรา้นคา้เป็นเจา้ของบญัชีเท่านนั เวน้แตธ่นาคารจะกาํหนดเป็นอย่างอนื 

27.5 เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี และ/หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล พรอ้มกับเลขลงทา้ย (Suffix) และ/หรอืขอ้มลูอืนๆ ทีอาจมีการกาํหนดต่อไป (ถา้มี) ทีรา้นคา้

สามารถกาํหนดใชเ้ป็น พรอ้มเพย ์(PromptPay) ได ้จะตอ้งเป็นหมายเลขทียังไม่ถูกกาํหนดใชเ้ป็นพรอ้มเพย ์(PromptPay) ทีผูกกับบญัชี       เงินฝาก

บญัชอีนื ไมว่่าจะเป็นบญัชีเงินฝากทีมีอยู่กบัธนาคาร ธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิอืนใด เวน้แตไ่ดมี้การยกเลิกเลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษี และ/หรอื

เลขทะเบียนนิติบุคคล พรอ้มกบัเลขลงทา้ย (Suffix) และ/หรอืขอ้มลูอนืๆ ทีอาจมีการกาํหนดต่อไป (ถา้ม)ี ดงักลา่วเป็น พรอ้มเพย ์(PromptPay) ทีผกูกับ

บญัชเีงินฝากบญัชีอนืดงักล่าว ตามวิธีการและเงอืนไขทีธนาคารกาํหนด 

27.6 เมอืธนาคารไดร้บัคาํขอหรือรายการสมคัรใชบ้ริการชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) แลว้ ธนาคารจะส่งขอ้มูลการสมัครใชบ้ริการ

ชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) แต่ละรายการ ไปทาํการตรวจสอบขอ้มูลและลงทะเบียน ขอ้มูลการใชบ้ริการชาํระเงินขา้มธนาคาร 

(Cross Bank Bill Payment)กบัระบบคอมพวิเตอรเ์พือการลงทะเบียนบรกิารชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)  ของบรษิัท            เนชนั

แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ ์จาํกดั หรอืของผูใ้หบ้ริการรายอืนทีธนาคารกาํหนดต่อไป (ถา้มี) ซึงต่อไปนีเรียกว่า “ระบบลงทะเบียน” โดยหากธนาคารพิจารณา

พบว่า ขอ้มลูทรีา้นคา้ระบใุนคาํขอหรอืรายการสมคัรใช ้บรกิารชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ไม่ถกูตอ้งอยา่งชดัแจง้ ธนาคารมีสทิธิ

แกไ้ขใหถ้กูตอ้ง หรอืพิจารณาระงบัการลงทะเบียน บรกิารชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)ได ้ตามทีธนาคารเห็นสมควรโดยธนาคาร

จะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบ ทงันี การสมคัรใชบ้ริการชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) จะมีผลก็ต่อเมือธนาคารไดด้าํเนินการลงทะเบียน

ขอ้มลูในระบบลงทะเบยีนเรียบรอ้ยแลว้ และธนาคารจะแจง้ผลการลงทะเบียนใหร้า้นคา้ทราบตามวิธีการทีธนาคารกาํหนด 

27.7 กรณีทีธนาคารไดร้บัคาํขอใชบ้รกิารชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ของรา้นคา้ไว ้ก่อนวนัทรีะบบลงทะเบียนจะเปิดใหบ้ริการรบั

ลงทะเบียน รา้นคา้ยอมรบัว่าธนาคารจะรวบรวมขอ้มูลตามรายละเอียดการสมคัรของรา้นคา้ไว ้และส่งขอ้มูลการสมคัรใชบ้ริการชาํระเงินขา้มธนาคาร 

(Cross Bank Bill Payment)  ของรา้นคา้แต่ละรายการไปทาํการตรวจสอบขอ้มลูและลงทะเบียน เมือระบบลงทะเบียนเปิดใหบ้ริการรบัลงทะเบยีนแลว้

เทา่นนั โดยรา้นคา้จะทราบผลการลงทะเบียนการขอใชบ้รกิารชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ตามวิธีการทธีนาคารกาํหนด 

27.8 รา้นคา้รบัรองว่า ขอ้มูล และ/หรือ รายละเอียด และ/หรือเอกสารใดๆ ทีเกียวข้องในการสมัครใช้บริการชาํระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill 

Payment) นัน มีความครบถ้วนและถูกต้องแท้จริง และเป็นปัจจุบันสาํหรับการใช้บริการนีและเป็นข้อมูลของรา้นค้าโดยรา้นค้ามีสิทธิและมี

ความสามารถตามกฎหมายในการขอใชบ้ริการ และทาํธุรกรรมใด ๆ ทีเกียวขอ้งกับการขอใชบ้รกิารน ีรวมถงึการยอมรบัผูกพนัตามขอ้ตกลงและเงอืนไข

นี หากมีขอ้บกพร่องหรือขอ้ผิดพลาดใดเกิดขึนหรือเกียวเนือง มาจากการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ตามขอ้มูลทีรา้นคา้ให้ไวแ้ก่ธนาคาร ธนาคารไม่

จาํตอ้งรบัผดิชอบต่อรา้นคา้หรอืบคุคลอืนใดในความเสยีหายทเีกิดขึนแต่อยา่งใด 

27.9 รา้นคา้รบัทราบและตกลงยินยอมใหธ้นาคารเปิดเผย ขอ้มูล และ/หรอืรายละเอียดต่างๆ บางประการหรือทงัหมดของรา้นคา้สาํหรบัการลงทะเบียนเพือ

ใชบ้รกิารชาํระเงนิขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ตามทีกฎหมายกาํหนด หรอืตามทหีน่วยราชการ ทีมอีาํนาจตามกฎหมายกาํหนดหรือเท่าที

ธนาคารพิจารณาเห็นว่า จาํเป็นและเหมาะสม หรือธนาคารเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่รา้นคา้ทังนี รา้นคา้รบัทราบและตกลงว่า ธนาคารไม่ตอ้ง

รบัผดิชอบตอ่ความเสียหายทีเกิดขึนจากการเปิดเผยขอ้มลู และ/หรอืรายละเอยีดตามเงือนไขดงักลา่วขา้งตน้แต่อย่างใดทงัสนิ 

27.10 รา้นคา้สามารถระบหุรอืใช ้พรอ้มเพย ์(PromptPay) ทีลงทะเบียนสาํเรจ็แลว้ แทนการระบเุลขทีบญัชีเงนิฝาก และ/หรอืรหสับรษัิท (Product Code) ทีถกู

ผกูกบับรกิารชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)  นนั เพอืการรบัเงินสาํหรบัการชาํระค่าสินคา้และบรกิารเขา้บญัชีเงินฝากดงักล่าว โดย

ใช ้พรอ้มเพย ์(PromptPay) ทีผูกกับบญัชีเงินฝากดังกลา่ว สาํหรบัรายการชาํระเงินในประเทศไดท้ันที ภายในวงเงินต่อครงัและต่อวันทีรา้นคา้หรือ ผู้

ชาํระเงินกาํหนด แตต่อ้งไม่เกินจาํนวนหรอืหลกัเกณฑต์ามขอ้ตกลงของธนาคาร และ/หรือใช ้พรอ้มเพย ์(PromptPay) ทผีกูกบับัญชีเงินฝากดังกลา่วใน

การทาํธุรกรรมอืนใดทธีนาคารจะจดัใหมี้ขึนในภายหนา้ 

27.11 รา้นคา้ยอมรบัว่าการทาํธุรกรรมเกียวกบับญัชีเงนิฝากใด ๆ หากไดม้ีการระบ ุพรอ้มเพย ์(PromptPay) ทผีูกกบับญัชีเงนิฝากนนัแลว้ ย่อมมีผลเทา่กบัเป็น

การระบเุลขทีบญัชเีงินฝาก และ/หรอืรหสับรษัิท (Product Code) และเป็นการทาํธรุกรรมกบับญัชีเงินฝากนนัๆ และมีผลผกูพนัรา้นคา้ทกุประการ 

27.12 รา้นคา้สามารถแกไ้ข เปลยีนแปลง ขอ้มลูและ/หรอืรายละเอียดใดๆ ตลอดจนยกเลิกการใชบ้ริการชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ได ้

โดยการติดต่อแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางตามทีธนาคารกําหนด และดาํเนินการตามวิธีการและเงือนไขทีธนาคารกําหนด ทงันีการแก้ไข 

เปลียนแปลง ขอ้มลู และ/หรอืรายละเอยีดดงักลา่ว จะมีผลก็ต่อเมือผูข้อใชบ้ริการดาํเนินการตามวิธีการและเงอืนไขทีธนาคารกาํหนดครบถ้วนสมบรูณ ์

และธนาคารไดด้าํเนินการแกไ้ขเปลยีนแปลงขอ้มลูในระบบการลงทะเบียนรวมถึงแจง้ผลดาํเนินการดงักล่าวใหร้า้นคา้ทราบเรยีบรอ้ยแลว้เท่านนั 

27.13 การทาํธุรกรรมประเภทต่างๆ ภายใตก้ารใชบ้ริการชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) นี ตอ้งเป็นไปตามเงือนไขทีระบุภายใตข้อ้ตกลง

และเงอืนไขดงักล่าว โดยรา้นคา้ตกลงยินยอมดว้ยแลว้ และจะไม่โตแ้ยง้คดัคา้น และไมถื่อว่าการกระทาํดงักลา่วทาํใหร้า้นคา้ขาดผลประโยชน ์และ/หรอื

ไดร้บัความเสียหาย และสละสทิธิทีจะเรยีกรอ้งค่าขาดประโยชนแ์ละรา้นคา้รบัทราบและตกลงว่า รา้นคา้มีหนา้ทีตอ้งแจง้ขอเปลยีนแปลง หรอืยกเลิก

การใชบ้ริการชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)  เมือรา้นคา้ไม่ใชง้าน หรือมีการเปลยีนแปลงเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี และ/หรือเลข
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ทะเบียนนิติบุคคล พรอ้มกับเลขลงทา้ย (Suffix) และ/หรอืขอ้มลูอืนๆ ทีอาจมีการกาํหนดต่อไป (ถา้มี) ทีไดล้งทะเบียนใชบ้รกิารชาํระเงินขา้มธนาคาร 

(Cross Bank Bill Payment) ดงักล่าว ตามวิธีการทีธนาคารกาํหนด  โดยธนาคารไม่มีหนา้ทีตอ้งตรวจสอบขอ้มลูดงักล่าวแต่อย่างใดทงัสิน หากรา้นคา้

ไม่ดาํเนินการขอยกเลิกการใช ้บรกิารชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)ตามวิธีการทีธนาคารกาํหนดและเกิดความเสียหายใดๆ ขึน

รา้นคา้จะตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายทีเกิดขนึแตเ่พยีงฝ่ายเดียว 

27.14 ธนาคารมีสิทธิระงับการใหบ้ริการชวัคราว หรอืยกเลิกการใหบ้รกิารนี ไม่ว่าทงัหมดหรือแต่บางส่วน หรือระงับหรือยกเลิกบริการหนึงบรกิารใดภายใต้

ขอ้ตกลงและเงือนไขการใชบ้ริการนี แก่รา้นคา้เมอืใดก็ได ้โดยธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบลว่งหนา้ตามสมควร เวน้แต่ในกรณีทีธนาคารมีกรณีจาํเป็น

เรง่ด่วนไม่สามารถแจง้ลว่งหนา้ไดไ้มว่่าดว้ยเหตุใดๆ ธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบโดยเรว็เท่าทีสามารถทาํได ้เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี ธนาคารมีสิทธิ

ระงบัหรอืยกเลิกการใหบ้ริการชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ไดท้นัทเีมือธนาคารพบเหตดุงักลา่วได ้

( ) เมอืมีเหตุการณ์ทีธนาคารสงสยัหรือเชือโดยมีเหตุสมควรว่า รา้นคา้มิใช่เจา้ของ หรอืผูมี้สิทธิใชง้านขอ้มูลอา้งอิง พรอ้มเพย ์หรอืบญัชีเงินฝากทีถูก

ผูกกับ พรอ้มเพย ์ (PromptPay) เพือในกิจการทีอาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมี

ลกัษณะเป็นธุรกรรมทีอาจผิดกฎหมาย หรอืมีการใชบ้ริการในลกัษณะทีผิดปกติ เช่น มีการทาํรายการซาํๆ ในเวลาใกล้ๆ  กันจนเป็นการรบกวน

ระบบการใหบ้ริการของธนาคาร เป็นตน้ หรือเป็นการฉอ้ฉล หรือทุจริต หรือขัดต่อกฎหมาย หรือมีผูบุ้กรุกระบบพรอ้มเพย ์ (PromptPay) หรือ

แนวโนม้ทจีะมกีารกระทาํทีมชิอบโดยประการใด ๆ 

 ( ) บญัชีเงินฝากทีถูกผูกกับพรอ้มเพย ์(PromptPay) ถูกระงบั หรือถูกอายดัโดยหน่วยงานทีมีอาํนาจตามกฎหมาย และ/หรือปิดบัญชี ไม่ว่าโดย     

รา้นคา้ หรอืโดยธนาคาร หรอืโดยบคุคลหรอืเหตอุืนใด หรอืถกูระงบัการใชบ้ญัชีเงินฝากหรอืถกูปิดบญัชตีามระเบียบของธนาคาร 

 ( ) ธนาคารตอ้งปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืคาํสงัศาล และ/หรอืตามทีกฎหมายกาํหนด 

27.15 รา้นคา้ตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบติัตามระเบียบ วิธีปฏบิตัิ ตลอดจนขอ้ตกลงและเงือนไขทีเกยีวขอ้งกบัการใชบ้รกิารน ีทงัท ีมีอยู่ก่อนแลว้และทีจะมี

ขึนหรอืมีการแกไ้ขเปลยีนแปลงต่อไปในอนาคต ตามทีธนาคารจะไดก้าํหนดเพิมเติม โดยธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบล่วงหนา้เป็นระยะเวลาอย่าง

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

หรือวิธีการอืนใดตามทีธนาคารกาํหนดหรือเห็นสมควร โดยใหถ้ือว่าระเบียบหรือวิธีปฏิบติั ตลอดจนขอ้ตกลงและเงือนไขดังกล่าวเป็นสว่นหนึงของ

ขอ้ตกลงและเงือนไขการใชบ้ริการชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ฉบบันีดว้ย ทงันี ขอ้ตกลงและเงือนไขการทาํธุรกรรมประเภท

ต่างๆ ภายใตก้ารใชบ้ริการชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) นี ตอ้งเป็นไปตามขอ้ตกลงและเงือนไขทีเกียวขอ้งกบัธุรกรรมดังกล่าว

ตามทีธนาคารกาํหนดดว้ย โดยรา้นคา้ตกลงยินยอมและจะไม่โตแ้ยง้คดัคา้น และไมถื่อว่าการกระทาํดงักล่าวทาํใหร้า้นคา้ขาดผลประโยชน ์และ/หรือ

ไดร้บัความเสยีหาย และสละสทิธิทจีะเรยีกรอ้งคา่ขาดประโยชนแ์ละค่าเสยีหายจากธนาคารทังสนิ 

27.16 รา้นคา้ยินยอมและตกลงชาํระค่าธรรมเนียม และ/หรอืคา่บริการ และ/หรอืค่าใชจ่้ายใด ๆ ทีเกยีวขอ้งกับการใชบ้ริการนี ตามท ีธนาคารกาํหนด หากมี

การปรบัเปลยีนคา่ธรรมเนียม และ/หรอืคา่บริการ และ/หรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย  วนั ณ ททีาํการสาขา/

เว็บไซต์ของธนาคาร (www.krungthai.com) และ/หรือวิธีการอืนใดตามทีธนาคารกําหนดหรือเห็นสมควร ทังนี รา้นค้ายินยอมให้ธนาคารหัก

ค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าบรกิาร และ/หรอืค่าใชจ้่ายใดๆ จากบญัชเีงนิฝากของรา้นคา้ทมีีอยู่กบัธนาคารไดท้นัที  

27.17 หากรา้นคา้เห็นว่าธนาคารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียม และ/หรอืคา่บรกิารและ/หรอืคา่ใชจ่้าย ไม่ถกูตอ้ง รา้นคา้จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณ์

อกัษรภายใน  วนั นบัจากวนัทธีนาคารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใชจ่้าย และ/หรอืค่าบริการ หากรา้นคา้ไม่แจง้ใหธ้นาคารทราบถึงความไม่

ถูกตอ้งภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว รา้นคา้ตกลงใหถ้ือว่าธนาคารไดด้าํเนินการโดยถูกตอ้งสมบูรณแ์ลว้ ซงึรา้นคา้ตกลงจะไม่โตแ้ย้งคดัคา้นหรือ

เรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆ จากธนาคารภายหลงั 

27.18 ธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดจากการทีธนาคารไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและเงือนไขการใชบ้ริการนี ซึงรวมถึงการทีธนาคารไม่สามารถลงทะเบียน 

พรอ้มเพย ์(PromptPay) หรอืใหบ้รกิารชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ได ้อนัเนืองมาจากเหตุสุดวิสยั เช่น ระบบสือสารขัดขอ้ง 

กระแสไฟฟา้ขดัขอ้ง ปัญหาทางดา้นพลงังาน การกระทาํของบุคคลภายนอก อคัคีภยั ภยัพบิติัตามธรรมชาติ การประทว้ง การขนส่งติดขดั การจลาจล 

สงคราม ไวรสัคอมพวิเตอร ์หรือขอ้มลูทเีป็นอนัตรายต่างๆ (Harmful Data) หรอืเหตุต่างๆ อนัอยู่นอกเหนอืจากการควบคมุของธนาคาร 

27.19 รา้นคา้ตกลงและยอมรบัว่า เอกสาร และ/หรือหนังสอื และ/หรือหลกัฐานใดๆ ก็ตาม ทีธนาคารจดัทาํขึนอนัเนืองมาจากการใชบ้ริการชาํระเงินข้าม

ธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) นนั มีความ ถกูตอ้งทกุประการโดยไมจ่าํตอ้งใหร้า้นคา้ตรวจสอบหรอืลงลายมือชือก่อนแต่อยา่งใด 

27.20 ขอ้ตกลงและเงอืนไขการใชบ้ริการชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ฉบบันี ใหใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และใหศ้าลไทย

เป็นศาลทมีีเขตอาํนาจในการพจิารณาขอ้พพิาททเีกิดขนึตามขอ้ตกลงและเงอืนไขการใชบ้รกิารนี  
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ขอ้ 8    ขอ้ตกลงเกยีวกบัการรับชาํระดว้ย e-wallet 

   กระเป๋าเงนิอิเลก็ทรอนิกส ์ซงึต่อไปนจีะเรยีกว่า “e-wallet”  ทอีอกหรอืรว่มออกโดยธนาคาร และ/หรอืโดยธนาคารพาณิชยอ์ืน และ/หรอื Alipay.com  

Co.,Ltd. (ซงึต่อไปนีจะเรียกว่า “Alipay”) และ/หรอื Tenpay Payment Technology Co.,Ltd. (ซงึต่อไปนีจะเรียกว่า “Tenpay”) และ/หรอืโดยบรษัิทอืนหรือสถาบันอืนที

เป็นผูใ้หบ้ริการ e-wallet ซงึต่อไปน ีหากไมก่ล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวม เรยีกว่า “ผูใ้หบ้รกิาร e-wallet” โดยใชเ้ครอืงมือการรบัเงิน 

28.1 รา้นคา้สามารถรบัชาํระค่าสนิคา้/บรกิารดว้ย e-wallet จากผูช้าํระเงินทีเป็นสมาชกิของผูใ้หบ้รกิาร e-wallet ผ่านเครอืงรบับตัรอัตโนมตัิหรืออปุกรณ/์

ช่องทางของธนาคารตามทีระบุในขอ้ตกลงและเงือนไขฯ หรอืตามทีธนาคารกาํหนด 

28.2 รา้นคา้ตอ้งไม่รบัชาํระดว้ยบรกิาร e-wallet สาํหรบัรายการค่าสินคา้/บรกิารทีระบไุวใ้นตาราง “สินคา้/บรกิารตอ้งหา้ม Alipay/Wechat” ตาม

เอกสารแนบทา้ยขอ้ตกลงและเงอืนไขนี ซึงถือเป็นสว่นหนึงของขอ้ตกลงและเงอืนไขนี (และรายการสินคา้/บรกิารตอ้งหา้มดงักลา่วอาจแกไ้ข

เปลยีนแปลงหรือเพมิเติมไดใ้นภายหนา้ตามทีธนาคารจะไดแ้จง้ใหร้า้นคา้ทราบ) และ/หรอืจะตอ้งรบัชาํระค่าสินคา้/บริการดว้ย e-wallet ตามรายการ

ค่าสินคา้/บริการทีธนาคารกาํหนด ทงันีรา้นคา้จะรบัชาํระสนิคา้/บรกิารดว้ยบรกิาร e-wallet เฉพาะสินคา้/บรกิารและ/หรอืประเภทสินคา้/บรกิารทไีด้

แจง้ไวก้ับธนาคาร 

28.3 รา้นคา้ตกลงและรบัทราบว่าผูช้าํระเงินจะตอ้งมีคณุสมบตัิตามทีระบุไวด้งัน ี

28.3.1 เป็นสมาชิกของผูใ้หบ้ริการ e-wallet และตอ้งปฏิบตัติามเงอืนไขทงัหมดทีผูใ้หบ้รกิาร e-wallet แตล่ะรายกาํหนด 

28.3.2 มโีทรศพัทเ์คลอืนทีและ/หรอืแท็บแล็ตและ/หรืออุปกรณอ์ิเล็กทรอนกิสที์ติดตงัระบบการชาํระเงินโดย e-wallet ของผูใ้หบ้รกิาร e-wallet ราย

นนัๆ และมีสญัญาณอินเตอรเ์น็ตทีสามารถรองรบัการชาํระเงินผ่านระบบ e-wallet ของผูใ้หบ้รกิาร e-wallet รายนนัๆ 

28.4 ในการรบัชาํระค่าสินค่า/บรกิารผ่านระบบของผูใ้หบ้รกิาร e-wallet แตล่ะครงั รา้นคา้จะตอ้งดาํเนินการดงันี 

28.4.1 รา้นคา้ตรวจสอบและรบั e-wallet ซึงมีลกัษณะตามทีธนาคารไดแ้จง้ใหร้า้นคา้ทราบเป็นคราวๆโดยที e-wallet จะตอ้งยงัไม่หมดอาย ุ

28.4.2 รา้นคา้แจง้ราคาสินคา้/บรกิารใหผู้ช้าํระเงนิทราบเป็นสกุลบาท (THB)  

28.4.3 รา้นคา้ส่งขอ้มูลรายการสนิคา้/บรกิาร รวมทงัขอ้มลูการชาํระเงนิของรายการชาํระเงินดงักลา่วมาทธีนาคาร เพอืขออนมุติัการชาํระเงินจากผู้

ใหบ้รกิาร e-wallet โดยวิธีใดวิธีหนงึดงัต่อไปนี 

28.4.3.1 ใหผู้ช้าํระเงินแสดงขอ้มูลการชาํระงินและแสดงเครืองมือการชาํระเงิน ทีระบขุอ้มลูการชาํระเงนิตามทีธนาคาร กาํหนด เพือให้

รา้นคา้อ่านเครอืงมือการรบัเงิน หรอื 

28.4.3.2 รา้นคา้แสดงขอ้มลูการชาํระเงินและแสดงเครืองมอืการรบัเงิน ทีระบขุอ้มลูการชาํระเงินตามทีธนาคารกาํหนด เพอืใหผู้ช้าํระเงิน

อ่านเครอืงมอืการรบัเงิน 

28.5 รา้นคา้ตกลงยอมรบัว่า ธนาคารไม่มหีนา้ทีตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มูลใดๆซึงรวมถึง (แต่ไมจ่าํกดัเพียง) ขอ้มลูการชาํระเงินและขอ้มลูที

ไดร้บัจากเครอืงมือการรบัเงิน ทีรา้นคา้เป็นผูใ้หข้อ้มูล/ผูช้าํระเงินเป็นผูร้ะบุ 

28.6 วิธีการและรายละเอยีดของการโอนยอดเงินรวมจากการรบัชาํระคา่สนิคา้/บรกิารดว้ย e-wallet เป็นไปตามทีเงอืนไขและหลกัเกณฑท์ธีนาคารกาํหนด 

28.7 เมอืผูช้าํระเงนิทาํรายการชาํระค่าสนิคา้/บรกิารและรา้นคา้ไดส้่งคาํสงัขอโอนยอดเงนิตามเงือนไขและหลกัเกณฑที์ธนาคารกาํหนด แลว้ธนาคารจะสรุป

ยอดการชาํระเงนิและส่งขอ้มูลการรบัชาํระเงนิใหก้บัผูใ้หบ้รกิาร e-wallet และธนาคารจะนาํเงิน เขา้บญัชเีงนิฝากทีระบใุนใบสมคัรฯตามเงือนไขและ

หลกัเกณฑท์ธีนาคารกาํหนด 

28.8 ในกรณีทีรา้นคา้ยนิยอมใหผู้ช้าํระเงินคืนสินคา้ ยกเลกิการใชบ้รกิาร หรือรา้นคา้ลดราคาสินคา้/บรกิารใหใ้นภายหลงัหรือ รา้นคา้ตกลงจะไม่คืนเป็นเงนิ

สด เช็ค และ/หรอืตราสารหนีอืน แก่ผูช้าํระเงินแต่รา้นคา้ตกลงจะทาํหนงัสอืแจง้คืนตามแบบฟอรม์ทีกาํหนดส่งใหแ้ก่ธนาคาร และยินยอมชาํระเงิน

จาํนวนดงักลา่ว ซึงธนาคารไดจ่้ายเงิน และ/หรือนาํเงินเขา้บญัชีเงนิฝากใหร้า้นคา้แลว้ หรอืยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากทีระบไุวใ้นใบ

สมคัรฯ หรอืบญัชอืีนใดทีรา้นคา้แจง้เปลียนแปลงในภายหลงั และ/หรอืบญัชีอนืใดทรีา้นคา้/เจา้ของบญัชีมีอยูก่บัธนาคาร คืนใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิาร e-

wallet เพอืใหผู้ใ้หบ้รกิาร e-wallet คืนเงนิดงักลา่วใหก้บัผูช้าํระเงนิ ในกรณีขา้งตน้ รา้นคา้จะตอ้งแจง้ใหผู้ช้าํระเงินดาํเนินการภายใน  วนันบัแต่วนัที

มกีารทาํรายการซือสนิคา้/บริการนนัๆ ทงันี รา้นคา้ตกลงว่าธนาคารไม่ตอ้งคืนค่าธรรมเนียมทธีนาคารเรยีกเก็บจากรา้นคา้ไวแ้ลว้แต่ประการใด 

               ในกรณีทีรา้นคา้ไม่ตอ้งการรบัคืนสินคา้ทีผูช้าํระเงินซือ หรอื ตกลงสงัซือแลว้ ใหเ้ขยีนคาํว่า “NO REFUND” (ไม่รบัคืนสินคา้) หรอืขอ้ความที

มคีวามหมายอย่างเดยีวกนั ลงในใบเสรจ็รบัเงนิทกุแผ่น และติดปา้ยใหผู้ช้าํระเงินทราบชดัเจน 

28.9 รา้นคา้ตกลงจดัเก็บขอ้มลูการชาํระเงิน และขอ้มลูการทาํรายการ ตลอดจนหลกัฐานทีเกียวขอ้งกับการจดัส่ง/บรกิาร ซึงรวมถึง (แต่ไมจ่าํกดัเพยีง) ชือ

สนิคา้/บรกิาร ราคา ใบรบัประกัน หลกัฐานการรบัสินคา้/บรกิาร หลกัฐานการสง่สินคา้ ใบเสรจ็รบัเงิน ทีอยู่และรายละเอียดของผูร้บัสินคา้/บรกิาร และ 

CCTV Record (หากม)ี ทงัในรูปแบบกายภาพและอิเลก็ทรอนิกส ์ใหม้ีความปลอดภยัจากการเขา้ถึง หรอืการเปิดเผยสู่บคุคลใดๆ โดยไม่ไดร้บัอนุญาต

จากธนาคารหรอืเจา้ของขอ้มลู เป็นเวลาอย่างนอ้ย 10 ปีนบัตงัแตว่นัทีมกีารทาํรายการชาํระเงิน รวมถึงไม่จาํหนา่ย ซอื จดัหา และเปลยีน หรอืกระทาํ
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การใดอนัเป็นการเปิดเผยขอ้มลูของธนาคารหรือเจา้ของขอ้มลู และเมือไม่ไดใ้ชง้านแลว้ รา้นคา้จะตอ้งลบทาํลายขอ้มลูดงักล่าวไม่ใหส้ามารถอ่าน 

หรอืนาํไปใชง้านไดอี้ก และหากมกีารละเมิดดงักล่าว รา้นคา้จะตอ้งทาํการแจง้ธนาคารใหท้ราบในทนัที 

28.10 ในกรณีทีธนาคาร และ/หรอืผูใ้ชบ้รกิาร e-wallet รอ้งขอ รา้นคา้มีหนา้ทจีดัสง่ขอ้มลูการชาํระเงิน และขอ้มลูการทาํรายการ ตลอดจนหลกัฐานที

เกียวขอ้งกบัการจดัสง่สินคา้/บรกิาร ตามขอ้ 28.9 ใหแ้ก่ธนาคาร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วนั ในกรณีทีรา้นคา้ไม่สามารถจดัสง่เอกสารดงักลา่วให้

ธนาคารไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุผลใด รา้นคา้จะตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสยีหายทีเกิดขึนกบัธนาคาร 

28.11 รา้นคา้ตกลงและรบัทราบว่า กรณีทธีนาคารปลอ่ยสภาพคล่องเงินบาทเพือสาํรองจา่ยเงินคา่สินคา้/บรกิารใหก้บัรา้นคา้ และ/หรอืการสรา้งภาระผกูพนั

ใดๆ ทมีีผลใหต้อ้งจ่ายเงินตราต่างประเทศในอนาคตใหก้บั กลุม่ Alipay หรอืกลุม่ Tenpay หรอืผูใ้หบ้รกิาร e-wallet รายอืน (หากม)ี (ซึงต่อไปนีจะ

เรยีกว่า “กลุม่ NR”) ณ เวลาใดๆ ไมเ่กินจาํนวนเงินทีธนาคารแห่งประเทศไทยขอความรว่มมือต่อกลุม่ NR ซึงปัจจุบนัคิดเป็นจาํนวนเงิน 600,000,000 

บาท (รายละเอยีดปรากฏตาม ตามหนงัสือการปรบัปรุงหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบตัิมาตรการปอ้งปรามการเก็งกาํไรค่าเงินบาท ที ธปท.ฝกง.(21) ว.

834/2560 ลงวนัที 31 พฤกษาคม 2560 และทีจะไดอ้อกมาเพิมเตมิในอนาคต) ธนาคารมีสทิธิระงบัการใหบ้รกิารรบัชาํระเงินผ่านระบบ e-wallet ของ 

Alipay หรือ Tenpay หรือผูใ้หบ้รกิาร e-wallet รายอนื (หากมี) แลว้แตก่รณี ไดท้นัทีโดยปราศจากความรบัผิดต่อความเสียหายใดๆ ต่อรา้นคา้และ/

หรอืบุคคลภายนอกโดยธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบ 

28.12 รา้นคา้ตกลงปฏิบติัตามระเบียบ หลกัเกณฑ ์ขอ้กาํหนด เงือนไขหรือวิธีปฏิบติัใดๆ ทีเกียวขอ้งกบัการชาํระเงินผ่าน e-wallet และ/หรอื การดาํเนินการ

ตามขอ้ตกลงนี ซงึธนาคาร และ/หรือผูใ้หบ้รกิาร e-wallet กาํหนดขึน ทงัทีมอียู่แลว้และทีจะไดแ้กไ้ขเพิมเติม และ/หรอื กาํหนดขึนในภายหนา้ทกุ

ประการ 

28.13 รา้นคา้ตกลงปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเงือนไขของ Alipay ตามเอกสารแนบทา้ยขอ้ตกลงและเงือนไขนี ซงึถือเป็นส่วนหนงึของขอ้ตกลงและเงอืนไขนี

ดว้ย โดยหากขอ้ความตามขอ้ตกลงและเงือนไขนี ขดัแยง้กบัขอ้กาํหนดฯ ดงักลา่ว ใหใ้ชข้อ้ความตามขอ้กาํหนดฯ ดงักลา่วแทน นอกจากนี หากรา้นคา้

ดาํเนินการใดๆทีไมเ่ป็นตามขอ้ตกลงและเงอืนไขน ีหรอืตามขอ้กาํหนดฯดงักลา่ว และทาํใหธ้นาคารตอ้งรบัผิดชอบชาํระค่าเสียหายใหแ้ก่ Alipay 

รา้นคา้ตกลงรบัผิดชอบชาํระค่าเสยีหายดงักล่าวใหแ้ก่ Alipay แทนธนาคารทกุประการ แมข้อ้ตกลงและเงอืนไขนีจะกาํหนดไวเ้ป็นประการใดก็ตาม 

ธนาคารมีสิทธิยกเลิกการใชบ้รกิาร e-wallet (ไมว่่าทงัหมดหรอืบางสว่น) ของรา้นคา้ไดท้นัท ีแมไ้ม่มีการผิดนดั/ผิดสญัญา โดยไม่ตอ้งแจง้ใหร้า้นคา้

ทราบล่วงหนา้ 
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ข้อกาํหนดและเงอืนไขของ Alipay 

1. กฎขอ้บงัคบัสาํหรับการชาํระเงนิโดยไม่ผา่นการอนุมัติ (Rules for Unauthorized Payment) 

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

ต่างๆในการชาํระเงินของ Alipay) อยู่ภายใตค้วามเสียงของการชาํระเงินโดยไม่ผ่านการอนุมติั หรอืรายการทางธุรกรรมทีทุจริต Alipay มีสิทธิระงับหรือ

ยกเลิกการใหบ้ริการของรบัชาํระเงินของ Alipay ดงักล่าว โดยแจง้ใหท้ราบเป็นครงัคราว ซึงรวมทงั (แต่ไม่จาํกัดเพียง) มีสทิธิในการปรบัประเภทของ

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

ทีใชบ้รกิารเพอืทาํรายการชาํระเงินเป็นครงัคราว 

(ข) ในแต่ละเดือนปฏิทินใดๆ ถา้จาํนวนรวมกันของการชาํระเงินโดยไม่ผ่านการอนมุตัิทียนืรายการผ่านรา้นคา้เกินกว่า (1) 5,000 หยวน และ ( ) 1/100,000 

ของมลูคา่รวมของรายการธุรกรรมทีเกยีวขอ้งดงักลา่ว 

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

Alipay และ/หรอืธนาคาร มสีทิธิของตนเพือระงบัหรอืยกเลิกการใหบ้รกิารตามขอ้ (ง) ขา้งลา่งนี 

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

1. Alipay และ/หรอืธนาคาร สงสยัว่ารา้นคา้ไม่ปฏิบตัิหรือปฏิบตัิผิดขอ้กาํหนดภายใตก้าํหนดนี 

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

3. ถา้จาํนวนรวมกนัของรายการชาํระเงินโดยไม่ผ่านการอนุมติัทียืนรายการผ่านรา้นคา้เกินกว่า (i) 50,000 หยวน และ (ii) 1/10,000 ของมลูคา่ รวม

ของรายการธุรกรรมทยืีนรายการผ่านรา้นคา้ เป็นระยะเวลา 2 เดอืนติดต่อ หรอื 

4. Alipay มเีหตสุมควรสงสยัว่ารา้นคา้ไดร้บัผลกระทบจากการละเมิดขอ้ตกลงเกียวกบัขอ้มูล (หมายถึง การสญูหาย ขโมย หรอืเขา้ถงึโดยไมม่อีาํนาจ

ในการเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคลของผูใ้ชบ้รกิารหรอืขอ้มูลเกียวกับรายการธุรกรรมทีอยูใ่นความครอบครองของรา้นคา้ (รวมทงัลกูจา้ง ตวัแทน ผูร้บั

จา้งช่วงหรอืบคุคลอืนใดทีกระทาํในนามของตน) และ Alipay เหน็ว่า เหตกุารณด์งักลา่วอาจมีผลกระทบกบัความเสียงของระบบของ Alipay  

2. รายการทุจริตและความเสียง (Fraud and Risk) 

(ก) ถา้ผูใ้ชบ้รกิารเรยีกรอ้งว่ารายการชาํระเงินโดยไม่ผ่านการอนุมติัหรือรายการทจุรติอืนๆ ไดย้นืรายการผ่านรา้นคา้หรอืผา่นแพลตฟอรม์ของ Alipay รา้นคา้

จะปฏบิตัติามทีกาํหนดดงัต่อไปนี 

1. รา้นคา้จะส่งมอบหลกัฐานเกียวกบัรายการธุรกรรม เช่น ชือและราคาของสินคา้หรือบริการ หลกัฐานการส่งมอบสินคา้หรือบริการ (เช่น CCTV) 

ใบเสรจ็รบัเงิน และชอื และขอ้มลูการติดต่อผูใ้ชบ้รกิาร เป็นตน้ ใหแ้ก่ Alipay และ/หรอืธนาคาร ภายใน  วนัทาํการ (หรือระยะเวลานอ้ยกว่าตามที

กาํหนดในขอ้ตกลงฯหรอืตามทีธนาคารกาํหนด) นบัตงัแต่วนัทีไดร้บัแจง้จาก Alipay และ/หรอืธนาคาร 

2. ถ้า Alipay และ/หรือธนาคารไม่ไดร้ับหลกัฐานเกียวกับรายการธุรกรรม หรือรายการชาํระเงินโดยไม่ผ่านการอนุมัติเกิดขึนจากความจงใจหรือ

ประมาทเลินเล่อของรา้นคา้ รา้นคา้จะชาํระเงินเท่ากับจาํนวนเงินของรายการธุรกรรมดงักล่าวใหแ้ก่ Alipay และ/หรือธนาคาร (เพอืใหธ้นาคาร

ชาํระคนืใหแ้ก่ Alipay) ทนัที  

3. ตามหลกัฐานเกียวกบัรายการธุรกรรมทีใหส้่งมอบ Alipay และ/หรอืธนาคารมีสทิธิตามทีไดร้บัการสอบถามจากผูใ้ชบ้ริการในการกาํหนดใหช้าํระ

เงนิคืนผูใ้ชบ้รกิารในกรณีของรายการชาํระเงินโดยไม่ผา่นการอนุมตัิ ซึงรา้นคา้ตกลงชดใชแ้ละดาํเนินการใดๆ ไมใ่ห ้Alipay และ/หรอืธนาคารไดร้บั

ผลกระทบจากจาํนวนทีมีการตกลงระหว่าง Alipay และธนาคาร (แต่ละฝ่ายจะดาํเนินการอย่างสมเหตสุมผล) เพือชาํระคืนใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร ทงันี 

เพือเป็นการขจัดขอ้สงสยั Alipay ไม่มีสิทธิหกักลบลบหนี หกัเพอืชาํระหนี หรอืหกัชาํระเงินดงักล่าวกบัเงินหรือความรบัผิดใดๆ ของ Alipay ตาม

สทิธิที Alipay มสีทิธิในการดาํเนินการหกัชาํระหนี 

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

ธนาคารดาํเนินการตรวจสอบความสามารถในการบริหารความเสยีงของรา้นคา้และความมปีระสทิธิภาพของรา้นคา้ (ในการปฏเิสธรายการธุรกรรมทีหา้ม

ดาํเนินการ, รายการชาํระเงินโดยไมผ่่านการอนมุตั ิหรอื ธุรกรรมทีทจุรติอนืๆ) ถา้ Alipay และ/หรอืธนาคารมีเหตุผลทีน่าเชือถือว่ามีรายการธุรกรรมทีหา้ม

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

(ก) รา้นคา้จะไม่ดาํเนินการ (ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม) ในการเรยีกเก็บเงินใดๆเพิมเติมจากผูใ้ชบ้รกิารเวน้แต่จากการดาํเนินธุรกิจตามปกติของตน 

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

ไมจ่าํกดัเพียง) การกาํหนดจาํนวนเงินตาํสดุหรอืสงูสดุในการซือสนิคา้หรอืบรกิารจากผูใ้ชบ้รกิารทีจะใชบ้รกิารของ Alipay ในการชาํระเงนิ 

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

สว่นทเีกียวกบัผลิตภณัฑต์อ้งหา้ม) หรอืตามกฏหมายทีเกยีวขอ้งหรอืการฝ่าฝืนนโยบายภายในของ Alipay (ตามทีไดร้บัแจง้จาก Alipay หรอืธนาคารเป็น

ครงัคราว) และรา้นคา้จะตอ้งส่งมอบขอ้มูลผลิตภณัฑข์องรา้นคา้ตามทีไดร้บัการรอ้งขอโดยมีเหตุอนัสมควรเป็นครงัคราวจาก Alipay หรือธนาคาร และ

รา้นคา้จะตอ้งไม่ขายผลิตภัณฑผ์่านแพลตฟอรม์ของ Alipay สาํหรบัผลิตภัณฑด์ังกล่าวทีมีสิงทีตอ้งหา้มขายตามกฏหมาย รวมทัง แต่ไม่จาํกัดเพียง 

สินค้า/บริการตอ้งห้ามตามรายชือทีกาํหนดในเอกสารแนบทา้ย ซึงรายชือดังกล่าวอาจมีการแก้ไข เปลียนแปลงหรือเพิมเติมเป็นครังคราว ตาม

รายละเอียดทีจะไดแ้จง้ใหร้า้นคา้ทราบ (ซงึต่อไปนีจะเรยีกว่า “ผลติภณัฑต์อ้งหา้ม”) และรา้นคา้จะตอ้งดาํเนินการเพอืไม่ใหมี้ธุรกรรมทเีกยีวกบัผลิตภัณฑ์

ตอ้งหา้มซงึใชบ้รกิารผา่นระบบของ Alipay 

(ง) รา้นคา้จะตอ้งใชบ้ริการ Alipay เฉพาะสาํหรบัผลติภณัฑซ์งึเป็นการประกอบธุรกิจหลกัของรา้นคา้ตามทไีดแ้จง้แก่ธนาคารและ/หรอื Alipay 

(จ) รา้นคา้จะเก็บรกัษารายละเอียดของการทาํธุรกรรมเป็นระยะเวลา 5 ปี นบัตงัแต่วนัทีทาํธุรกรรมสาํเรจ็ (หรือระยะเวลามากกวา่ตามทีกาํหนดในขอ้ตกลงฯ 

หรือตามทีธนาคารกาํหนด) และ Alipay หรือธนาคารมีสิทธิรอ้งขอรายละเอียดดังกล่าว และรา้นคา้จะสง่มอบขอ้มูลเกียวกับธุรกรรมใหแ้ก่ Alipay ผูร้บั

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

คู่กรณีของธุรกรรมภายใน 3 วันทาํการ (หรอืระยะเวลานอ้ยกว่าตามทีกาํหนดในขอ้ตกลงฯ หรือตามทีธนาคารกาํหนด) นบัตงัแต่วันทีได้รบัแจ้งจาก 

Alipay และ/หรอืธนาคาร ทงันี ภายใตข้อ้จาํกดัทางกฏหมายของกฏหมายทีใชบ้งัคบัโดย Alipay อาจจะแจง้ชอืของผูร้บัจา้งของ Alipay ผูม้อีาํนาจกาํกับ 

Alipay ดงักล่าวใหแ้ก่รา้นคา้ ทงันภีายใตข้อ้จาํกัดทางกฏหมายของกฏหมายทีใชบ้งัคบัเช่นกัน 

4. การตรวจสอบข้อมูล 

เพือให้ Alipay ดําเนินการตามหน้าทีของตนและปฏิบัติตามขอ้กําหนดของกฏหมายทีใช้บังคับ รา้นค้าจะส่งมอบรายละเอียดและข้อมูล (รวมทัง

รายละเอียดและขอ้มูลของธุรกรรม) ใหแ้ก่ Alipay เป็นครงัคราว เมือไดร้บัแจง้โดยมีเหตุอันสมควรจาก Alipay และ รา้นคา้จะมอบอาํนาจให ้Alipay และ

ธนาคาร เพอืทจีะสง่มอบรายละเอยีดและขอ้มูลทีเกยีวขอ้งดงักลา่วใหแ้ก่หนว่ยงานราชการหรอืหนว่ยงานกาํกบัทีมอีาํนาจและผูใ้หบ้ริการทีเป็นบคุคลภายนอก 

เพอืการสอบสวนและตรวจสอบตามทีสมควร 

5. ขอ้กาํหนดของกฏหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

รา้นคา้จะตอ้งปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดของกฏหมายทีเกียวขอ้งกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิและการต่อตา้นการสนบัสนนุทางการเงินแก่การ

ก่อการรา้ยและการควาํบาตร (Sanctions) (รวมเรยีกว่า “AML”) และรา้นคา้จะใหค้วามรว่มมอือย่างเต็มทีในการตรวจสอบการปฏิบตัเิป็นไปตามนโยบายและ

ขอ้ปฏิบตัิเกียวกับ AML ของรา้นคา้ ไม่ว่าเป็นการตรวจสอบ ณ สถานทีทาํงานหรือใหจ้ัดทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทงั (แต่ไม่จาํกดัเพียง) การตรวจสอบ

สาํหรบัการบริหารจัดการของรา้นคา้ การตรวจสอบการควาํบาตร (Sanctions) และบุคคลทีเกียวข้องกับการเมือง (Political Exposed Review) และการ

ตรวจสอบและรายงานธุรกรรมทีนา่สงสยั 

6. ทรัพยส์ินทางปัญญา 

(ก) Alipay เป็นเจา้ของหรอืไดร้บัอนุญาตใหใ้ชส้าํหรบัการอนุญาตตามทีเหมาะสมโดยเจา้ของทีเกียวขอ้งกับการใหบ้รกิารของ Alipay และใหส้ิทธิใชย้ีหอ้

และโลโกข้อง Alipay รวมทงัสิทธิทงัหมดในทรพัยส์นิทางปัญญาทีเกยีวขอ้ง ทงันี ภายใตข้อ้ตกลงระหว่างธนาคารและ Alipay และขอ้ตกลงใดๆ ระหว่าง 

Alipay กับเจา้ของทรัพยส์ินทางปัญญา Alipay อนุญาตใหธ้นาคารใชท้รัพยส์ินทางปัญญาในการใชบ้ริการของ Alipay แพลตฟอรม์ของ Alipay และ

ยีหอ้และโลโกข้อง Alipay (ทตีนเองเป็นเจา้ของหรือไดร้บัสิทธิใหใ้ช)้ แต่เพียงผูเ้ดียวตามขอ้ตกลงระหว่างธนาคารและ Alipay โดยการอนุญาตใหใ้ช้

ทรพัยส์นิทางปัญญาดงักลา่วทีใหแ้ก่ธนาคารเป็นการอนุญาตใหใ้ชแ้บบไมจ่าํกัดและไม่สามารถใหอ้นญุาตใหใ้ชส้ทิธิชว่งได ้(เวน้แต่เป็นการใหอ้นุญาต

แก่รา้นคา้ โดยรา้นคา้ตอ้งปฏิบัติตามขอ้นีดว้ยโดยเสมือนกับรา้นคา้เป็นธนาคาร) และแบบหา้มโอนสิทธิต่อไป และ Alipay อาจแกไ้ขหรือยกเลิกการ

อนุญาตไดโ้ดยแจง้เป็นลายลกัษณอ์ักษรในช่วงระยะเวลาใดๆและธนาคารไดร้บัอนุญาตใหใ้ชย้ีหอ้และโลโก้ของ Alipay เพือวัตถุประสงคใ์นการใช้

บรกิารของ Alipay ภายใตข้อ้ตกลงตามสญัญาระหว่าง Alipay และธนาคาร และกรณีรา้นคา้มสิีทธิใชท้รพัยส์นิทางปัญญาดงักลา่ว รา้นคา้ตกลงว่าการ

ใชท้รพัยส์นิทางปัญญาดงักลา่วไม่ถือว่าเป็นการโอนกรรมสิทธิและรา้นคา้จะใชค้วามระมดัระวงัอย่างสมเหตุสมผลในการปอ้งกันทรพัยส์นิทางปัญญา
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ดงักล่าวจากการละเมิดหรือความเสยีหาย และจะยกเลกิการใชท้รพัยส์ินทางปัญญาดังกล่าวโดยทนัทีเมือขอ้ตกลงระหว่าง Alipay และธนาคาร หรือ

ขอ้ตกลงฯระหว่างรา้นคา้และธนาคารเลกิกัน 

(ข) ในระหว่างระยะเวลาตามขอ้ตกลงฯ ภายใตว้ตัถุประสงคเ์ฉพาะการปฏิบติัหนา้ทีตามขอ้ตกลงฯ และภายใตข้อ้กาํหนดตามขอ้ตกลงฯ รา้นคา้อนุญาตให ้

Alipay และธนาคาร ใชแ้บบไม่จาํกัดและไม่สามารถใหอ้นุญาตใหใ้ชส้ิทธิช่วงไดแ้ละไม่มีการเรยีกเก็บค่าสิทธิสาํหรบัสอืโฆษณาและ/หรอืเอกสารอืนที

คลา้ยกนัซงึมีทรพัยส์นิทางปัญญาของรา้นคา้ ในกรณีจาํเป็นสาํหรบั Alipay และธนาคาร ในการปฏิบตัิหนา้ทีของตนตามสญัญาใดๆ และสามารถอา้ง

ถึงชอืของรา้นคา้ในประกาศสาธารณะในฐานะทีผูใ้ชบ้รกิารของ Alipay และรา้นคา้รบัรองและรบัประกันต่อ Alipay และธนาคารว่ารา้นคา้ไดร้บัอนุญาต 

การอนุญาต การอนุมตัิและใบอนุญาตทังหมดทีเกียวขอ้งกับทรพัยสิ์นทางปัญญาของรา้นคา้ ซงึการใชจ้ะไม่เป็นการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาของ

บคุคลอนื 

 

7. ขอ้มลูส่วนตวั 

รา้นคา้ตกลงรบัผิดชอบในการดาํเนินการเพือใหไ้ดร้บัความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยและโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิาร (โดยไม่ว่าจะ

ถูกตอ้งหรือไม่ และไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม) โดยรา้นคา้ตกลงดาํเนินการโดยใชค้วามพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการดาํเนินการเพือใหข้อ้มูลส่วน

บคุคลของผูใ้ชบ้รกิารไดร้บัการป้องกันจากการใชที้ไม่ถูกตอ้งและสญูหาย หรอืการเขา้ถึงโดยไม่มอีาํนาจ การแกไ้ขหรอืการเปิดเผย และจะแจง้ใหธ้นาคารและ 

Alipay ทราบทนัที เมือมีการสญูหายหรือการเปิดเผยหรอืเขา้ถึงโดยไม่มีอาํนาจขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าว และรา้นคา้จะรกัษาขอ้มูลรายละเอียดการชาํระเงิน

เพือใหเ้ป็นไปตามกฏหมายทีใชบ้งัคับและขอ้กาํหนดภายในของตน ทงันี คาํว่า “ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดาซึงมี

ปรากฏขอ้มลูบ่งเฉพาะ (ว่าหมายถึงบคุคลใด) หรอืสามารถรูก้ารบ่งเฉพาะไดจ้ากขอ้มลูดงักล่าวหรือจากการดาํเนินการตามขอ้ตกลง ทังนี Alipay มีสิทธิโอน

ขอ้มลูเกียวกบัธุรกรรม (รวมทงัขอ้มลูสว่นบุคคล) ใหแ้ก่บรษัิทในเครอืของ Alipay ทไีดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบตัิหนา้ทีตามขอ้ตกลง 

8. การรกัษาความลบัของขอ้มูล 

รา้นคา้ยอมรบัว่าขอ้มลูความลบัของ Alipay เป็นขอ้มูลทีมีค่าสาํหรบัเจา้ของขอ้มลู และตกลงจะเก็บรกัษาความสบัสาํหรบัขอ้มลูความลบัดงักลา่วทงัหมด

ทีไดร้บัจากธนาคารและ Alipay รา้นคา้จะไม่เปิดเผยขอ้มลูความลบัดงักลา่วใหแ้ก่บุคคลใดๆ เวน้แต่เพือการดาํเนินการตามขอ้ตกลงฯ หรือตามทีกาํหนดโดย

กฏหมายทีใชบ้งัคบัหรอืหน่วยงานทีมีอาํนาจ และภายใตข้อบเขตทีดาํเนินการไดต้ามกฎหมายทีใชบ้งัคบัรา้นคา้จะแจง้ใหธ้นาคารและ Alipay ทราบก่อนทีจะ

เปิดเผย และเมอืขอ้ตกลงฯ ระหว่างธนาคารและรา้นคา้เลิกกัน หรอืรา้นคา้ไดร้บัแจง้จากธนาคาร หรอื Alipay รา้นคา้จะสง่คืนหรอืทาํลายขอ้มลูทเีป็นความลบั

ของ Alipay ทนัท ีอย่างไรก็ดี แมจ้ะมขีอ้กาํหนดตามขา้งตน้ก็ตาม รา้นคา้มสีทิธิเก็บสาํเนา ของขอ้มูลความลบัของ Alipay ได ้เพอืการปฏิบติัตามกฎหมายทีใช้

บงัคบั หรอืเพอืใชส้ทิธิตามขอ้ตกลงฯระหว่างธนาคารและรา้นคา้ ภายใตเ้งือนไขว่า การเก็บขอ้มูลความลบัดงักล่าวจะตอ้งไม่นาํไปใชเ้พือวตัถุประสงคอ์ืนแต่

อย่างใด ทงันี “ขอ้มูลความลบั” หมายความถึง ขอ้มลูทีไม่ใช่ขอ้มูลสาธารณะไม่ว่าจะอยู่ในรูปวาจา ลายลกัษณอ์ักษร หรือรูปแบบใดๆรวมทัง (แต่ไม่จาํกัด

เพียง) เนือหาและการดาํเนินการใดๆ ตามขอ้ตกลง แผนทางธุรกิจ ตารางแสดงส่วนของเจา้ของ งบประมาณ งบการเงิน ตน้ทุน ราคา และแผนการตลาด 

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

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

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

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

 

9. ขา่วสารสาธารณะ 

รา้นคา้จะไม่แถลงหรอืปล่อยข่าวสู่สาธารณะเกียวกับการดาํเนินการใหบ้รกิารของ Alipay เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมจาก Alipay และ ธนาคาร หรอืเป็น

การปฏิบตัิตามกฏหมายทีใชบ้ังคบัทีมีผลกับรา้นคา้ อย่างไรก็ดี ขอ้จาํกัดดังกล่าวจะไม่หา้ม Alipay ในการแถลงข่าวทวัๆไปในธุรกิจหรือการใหบ้ริการของ 

Alipay หรือนอกเขตอาํนาจของพนืทีรา้นคา้ตงัอยู่ 

 

10. ความรับผิดชอบของร้านคา้ 

(ก) รา้นคา้ตกลงว่าขอ้มูลทงัหมดทีรา้นคา้เปิดเผยใหแ้ก่ Alipay และธนาคาร เป็นขอ้มูลทีถกูตอ้ง ตรงตามความเป็นจรงิและครบถว้น และรา้นคา้จะแจง้ให ้

Alipay และธนาคารทราบทนัที หากมีการกระทาํหรือเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ซงึอาจมผีลกระทบต่อขอ้รบัรองหรอืรบัประกันใดๆของรา้นคา้ 
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(ข) (1) รา้นคา้จะใชบ้ริการของ Alipay เพือการดาํเนินธุรกิจของตนเอง และตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงฯ และรา้นคา้จะดาํเนินการเพือไม่ใหม้ีรายการ

ธุรกรรมสาํหรบัการเติมเงินบญัชี การโอนบญัช ีหรอืวตัถปุระสงคอ์นืๆ ซงึเกียวกบัการโอนเงินทีไม่รายการธุรกรรมรองรบั และ 

(2) รา้นคา้จะใชบ้รกิารของ Alipay เพอืธุรกิจของตนเอง และจะไมใ่ชบ้รกิารของ Alipay เพอืดาํเนินการธุรกิจหรือไมใ่ช่เพือธุรกิจสาํหรบับุคคลอืน 

(ค) รา้นคา้ รวมทงั โปรแกรมคอมพวิเตอร ์คู่มอืพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร ์หรอืขนัตอนการใหบ้รกิารของรา้นคา้ จะใชบ้รกิารแพลตฟอรม์ของ Alipay ตาม

ขอ้กาํหนด และจะดาํเนินการใหร้ะบบของรา้นคา้ใชง้านสอดคลอ้งกับขอ้กาํหนดของโปรแกรมคอมพิวเตอรแ์ละขนัตอนการบรกิารโดย Alipay เกียวกบั

การดาํเนินการสาํหรบัคาํสงัและการสง่มอบสนิคา้หรอืบรกิาร ซงึอาจแกไ้ขเปลียนแปลงเป็นครงัคราว ทงันี Alipay จะไมร่บัผิดชอบสาํหรบัความสญูเสีย

หรอืเสยีหายใดๆ เนืองมาจากขอ้ขดัขอ้งใดๆ จากระบบของรา้นคา้ 

(ง) รา้นคา้จะรบัผิดชอบแตเ่พียงผูเ้ดยีวกบัผูใ้ชบ้รกิารสาํหรบัการรอ้งเรยีนหรอืปฏิเสธของสินคา้หรือบรกิาร 

(จ) รา้นคา้จะดาํเนนิการดว้ยคา่ใชจ่้ายของตนในการดูแลใหโ้ปรแกรมและอุปกรณใ์ดๆ (รวมทงั (แต่ไมจ่าํกดัเพยีง) เครอืงสแกนบารโ์ค๊ด วงจรและระบบใดๆ) 

ใหอ้ยูภ่ายใตส้ภาพทีดใีชก้ารใชง้านและเชือมต่อกบัแพลตฟอรม์ของ Alipay 

(ฉ) รา้นคา้จะดาํเนนิการตามขอ้กาํหนดในการรกัษาความปลอดภยัในการชาํระเงินทงัหมดตามทีไดร้บัแจง้จาก Alipay 

 

11. ขอ้รบัรองและรับประกันของร้านคา้ 

รา้นคา้รบัรองและรบัประกันว่า (1) รา้นคา้เป็นบรษัิทและ/หรอืนิตบิุคคลทีจดัตงัโดยถกูตอ้ง และยงัมผีลและสถานะทีดีภายใตก้ฎหมายของประเทศทีจัดตัง 

(2) รา้นคา้ไดจ้ดทะเบียนอย่างถูกตอ้งในเขตอาํนาจทีตนดาํเนินธุรกิจ (3) รา้นคา้มีใบอนุญาต การอนุญาตของหน่วยงานราชการและมีอาํนาจทางกฎหมายที

กาํหนดในการประกอบธุรกิจในเขตอาํนาจทีตนดาํเนินธุรกิจ (4) รา้นคา้มีอาํนาจและสิทธิในทางกฎหมายในการปฏิบัติตามขอ้ตกลงฯ และจะดาํเนินธุรกรรม

ตามขอ้ตกลงฯ (5) เมือรา้นคา้ลงนามในขอ้ตกลงฯ แลว้ ขอ้ตกลงฯ นนัมีผลใชบ้งัคบัตามกฎหมายและเวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอืนในขอ้ตกลงฯ รา้นคา้ไม่

จาํเป็นตอ้งไดร้บัการอนญุาตหรอืความยินยอมของบคุคลหรอืหนว่ยงานราชการใดๆ เพอืดาํเนินการใดๆตามขอ้ตกลงฯ (6) การลงนามและการดาํเนินการตาม

ข้อตกลงฯ ไม่ขัดหรือแยง้กับหนังสือจดทะเบียนจัดตังหรือข้อบังคับหรือเอกสารจัดตังอืนๆของรา้นคา้ และไม่ทาํใหร้า้นคา้ปฏิบัติผิดสัญญาใดๆหรือฝ่าฝืน

กฎหมายใดๆ (7) รา้นค้าไม่มีคดีความ การดาํเนินการพิจารณา การสืบสวน กับรา้นค้าทีอาจมีผลกระทบกับรา้นค้าหรือบริษัทในเครือ ซึงอาจมีผลต่อ

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

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

ประเภทธุรกจิ (ภาษาอังกฤษ) ประเภทธุรกจิ (ภาษาไทย) 

Illegal political audio visual products and publications สือ สงิพมิพภ์าพและเสียงทางการเมืองทีผิดกฎหมาย 

Illegal political program channels รายการทีวกีารเมืองทีผิดกฎหมาย 

State secret documents and information เอกสารและขอ้มลูลบัของรฐั 

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

Pornographic and vulgar erotic services การบรกิารทางเพศ 

Gambling devices and accessories อปุกรณก์ารพนันและอปุกรณเ์สรมิ 

Lottery ลอ็ตเตอร ี

Gambling service บรกิารพนนั 

Narcotics and related accessories ยาเสพติดและอปุกรณท์ีเกียวขอ้ง 

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

weapons, ammunitions and explosives) 

อาวธุทกุประเภท (รวมถงึมีดสนั, อาวธุปืนและอปุกรณเ์สรมิ), อาวธุจาํลอง, กระสนุปืน

และวตัถรุะเบิด) 

Military or police equipment อุปกรณท์างทหารหรือตาํรวจ 

Illegally obtained proceeds or properties as result of crime เงินทีได้รับโดยไม่ถูกต้องหรือทรัพย์สินทีผิดกฎหมายอันเนืองมาจากการเกิด

อาชญากรรม 

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

สารเคมีทีเป็นพิษหรือเป็นอันตรายทีต้องห้ามตามกฎหมายทีใช้บังคับและ/หรือ

กฎหมายของสาธารณรฐัประชาชนจีน 

Batons and electric batons Batons และ batons ไฟฟา้ 

Lock picking tools and accessories เครอืงมือและอปุกรณส์าํหรบัการโจรกรรม 

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

ยาชา ยาระงับความรูส้ึกจิตเวช หรือยาตามใบสงัแพทย ์ทีตอ้งหา้มโดยสาธารณรฐั

ประชาชนจีน; ยาทีไม่ขึนทะเบียนตามกฎหมาย 

Fetal gender determination การกาํหนดเพศทารกในครรภ ์

Aphrodisiac ยาเสรมิสมรรถภาพทางเพศ 

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

ศลัยกรรมดว้ยพลาสติก 

Hacking services or accessories บรกิารหรอือปุกรณท์เีกียวกบัการแฮ็กขอ้มลู 

Malwares มัลแวร ์

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

ซอฟตแ์วรห์รือบริการทีอาจเป็นอันตรายต่อชือเสียง Alipay หรือบริษัทในเครือหรือ

บคุคลทเีกียวขอ้ง  

Illegal publication of certificates issuing or carving of stamps การออกใบรบัรอง หรอืประทบัตรารบัรองทีผดิกฎหมาย  

Crowd funding การระดมทนุ 

Video chatting services บรกิารสนทนาวดิีโอ 

All religious websites, publication or accessories เวบ็ไซตท์เีกียวกบัศาสนา สอืสิงตีพิมพห์รือสงิอนืใดทีเกียวขอ้ง 

Online cemeteries and ancestor worshipping สสุานออนไลนแ์ละการบชูาบรรพบุรุษ 

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

Espionage equipment and accessories อปุกรณจ์ารกรรม 

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

บรกิารหรอืผลิตภณัฑท์ีละเมิดความเป็นสว่นตวั (เช่น การสืบดกูิจกรรมออนไลน)์ 

Pyramid schemes and multi-level marketing แผนพีระมิดและการตลาดแบบหลายระดบั 

Gold investment การลงทนุทองคาํ 

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

(Cash Advanced)) 

Counterfeit currency สกลุเงินปลอม 

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

ประเภทธุรกจิ (ภาษาอังกฤษ) ประเภทธุรกจิ (ภาษาไทย) 

Stock and securities หุน้และหลกัทรพัย ์

Mutual Funds กองทนุรวม 

Insurance products and platforms ผลิตภณัฑแ์ละแพลตฟอรม์ประกนัภยั 

Financial products and services ผลิตภณัฑแ์ละบรกิารทางการเงนิ 

Rebate or cashback services การคืนเงนิ หรือบรกิารคืนเงนิ 

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

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

cards) 

บตัรเตมิเงนิ (รวมทงับตัรของขวญัและบตัรเติมเงนิอืน ๆ ) 

Illegal or un-registered fund-raising activities กิจกรรมระดมทนุทผีดิกฎหมายหรอืไม่จดทะเบียน 

Foreign exchange services บรกิารแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

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

Payment by instalments service การชาํระแบบผอ่นชาํระ 

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

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

Satellites and antennas ดาวเทียมและเสาอากาศ 

Archaeological and cultural relics โบราณวตัถแุละทเีกียวกบัวฒันธรรม 

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

Counterfeit or replica food products สินคา้ลอกเลยีนแบบหรอือาหารปลอม 

Online sale of tobaccos and cigarettes ขายบหุรแีละยาสบูออนไลน ์

Fireworks and firecrackers ดอกไมไ้ฟและพล ุ

Crude oil นาํมนัดิบ 

Human organs อวยัวะมนษุย ์

Surrogacy services บรกิารการตงัครรภแ์ทน 

Services to facilitate plagiarism and examination fraud บรกิารทีเออืตอ่การคดัลอกผลงาน และการโกงการสอบ 

Protected species สตัวท์ไีดร้บัการคุม้ครอง 

Smuggled goods สินคา้ลกัลอบนาํเขา้ 

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

World Expo tickets) 

การขายแจกจ่ายตวังานโดยไม่มีใบอนญุาต (เช่น งานแข่งขันกีฬาโอลิมปิก หรอืตวั World 

Expo) 

Seeds เมลด็พนัธุพื์ช 

Real estates อสงัหารมิทรพัย ์

Charitable Organizations องคก์รการกศุล 

Auction sites and services บรกิารการประมลู 

Pawn services บรกิารจาํนาํ 

Lucky draw ชิงโชค 

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

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

epidemic outbreak of contagious diseases 

การขายสตัว ์พชื หรอืผลิตภณัฑท์มีาจากพนืทีทมีีการแพรร่ะบาดของโรคระบาด 

Services or products facilitating unlawful public gathering บรกิารหรอืผลิตภณัฑท์ีเออืตอ่การชมุชนในทีสาธารณะทีไมช่อบดว้ยกฎหมาย 
 

 

 
 


