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ร้านค้าตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อตกลงและเง่ือนไขการสมคัรเป็นร้านค้าสมาชิกธนาคารในการใช้บริการ Krungthai Corporate Online , KTB-EDC QR, Thai 
QR Code, Bill Payment และ Cross Bank Bill Payment ดงัตอ่ไปนี ้
  
ข้อ 1 ค านิยาม 
 ให้ค าหรือถ้อยค าตอ่ไปนีมี้ความหมายดงันี ้

1.1 “บริษัทบัตร” หมายถึง VISA WORLDWIDE PTE. LIMITED และ/หรือ MASTERCARD WORLDWIDE และ/หรือ CHINA UNIONPAY CO.,LTD. รวมทัง้
บริษัท หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ องค์กร หรือ นิติบคุคลอ่ืนใด ไมว่า่จะจดัตัง้ขึน้ภายในหรือภายนอกประเทศไทย ซึง่เข้าร่วมระบบธุรกิจบตัร (ซึง่ตอ่ไปนี ้
จะเรียกวา่ “บริการทางการเงิน”) กบั บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกว่า “ธนาคาร”) ในขณะที่ท าข้อตกลงฉบบันี ้  และ/หรือที่จะเข้าร่วมธุรกิจบตัร
กบัธนาคารตอ่ไปในภายหน้า 

1.2  “บริษัทที่ออกบัตร” หมายถึง ธนาคาร บริษัท หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ องค์กร สถาบนัการเงิน และ/หรือนิติบคุคลอ่ืนใด ที่ออกบตัร (ตามที่ได้นิยาม
ไว้ในข้อ 1.5) และ/หรือบตัรร่วม (ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 1.6) ซึง่สมคัรเข้าเป็นสมาชิกของบริษัทบตัร    

1.3 “ร้านค้า” หมายถึง นิติบุคคล หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอ่ืนใดในประเทศไทย และ/หรือเจ้าของบญัชีเงินฝากธนาคารในประเทศไทย ซึ่งได้
ยื่นใบสมคัรร้านค้าสมาชิกธนาคาร และได้รับการอนมุตัิให้เป็นร้านค้าสมาชิกธนาคารภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของข้อตกลงฉบบันี ้และ/หรือเง่ือนไขอ่ืนใด
ตามที่ธนาคารก าหนด 

1.4 “สมาชิกบัตร” หมายถึง บคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลซึ่งสมคัรและได้รับอนมุตัิให้เป็นสมาชิกบตัร ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของธนาคาร และบริษัทที่ออก
บตัร 

1.5 “บัตร” หมายถึง บตัรเครดิต/บตัรเดบิต วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด หรือบตัรอ่ืนใดทกุประเภท ซึ่งออกโดยบริษัท/หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ออกบตัร โดย
ปรากฏชื่อเคร่ืองหมายบริการ หรือโลโก้ ของบริษัท/หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ออกบตัร ชื่อของสมาชิกบนบตัร และบตัรพร้อมที่จะใช้ได้โดยสมาชิก
บตัรลงลายมือชื่อบนสว่นที่ก าหนดไว้ในบตัร ซึง่บตัรจะต้องไมถ่กูใช้โดยบคุคลอ่ืนใดนอกจากสมาชิกบตัรที่ระบบุนบตัรนัน้เทา่นัน้ 

1.6 “บัตรร่วม” หมายถึง บตัรอื่นๆ นอกจากบตัรมาตรฐานปกติของธนาคาร ซึง่ออกโดยบริษัทที่ออกบตัร หรือบริษัทบตัร และไมป่รากฏเคร่ืองหมายบริการ หรือโล
โก้ ของบริษัทที่ออกบตัร ในกรณีที่ร้านค้าได้สมคัรเข้าร่วมรับบตัรร่วม และธนาคารยอมรับการสมคัรบตัรตามข้อ 1.5 จะรวมถึง บตัรร่วมดงักลา่วด้วย และการ
รับบตัรร่วม ให้น าสญัญาพิเศษที่ก าหนดโดยธนาคาร หรือบริษัทบตัรมาใช้บงัคบั 

1.7 “สินค้า” หมายถึง สินค้า บริการ และ/หรือสิทธิใดๆ ที่ร้านค้าขายหรือให้บริการแก่สมาชิกบตัร 
1.8 “ท ารายการขาย” หมายถึง วิธีการขายหรือการให้บริการตามที่ธนาคารและ/หรือบริษัทบตัรก าหนด โดยร้านค้าจะต้องน าส่งสินค้าให้แก่สมาชิกบตัร เพื่อ

แลกเปลี่ยนกบัการรับช าระด้วยบตัรจากสมาชิกบตัร  โดยปราศจากการรับคา่ตอบแทนโดยตรงจากสมาชิกบตัร 
1.9 “ค่าธรรมเนียมของร้านค้า” หมายถึง อตัราคา่ธรรมเนียมที่ร้านค้าตกลงช าระคา่ธรรมเนียมการใช้บริการทางการเงินให้แก่ธนาคาร 
1.10 “บัญชีเงนิฝาก” หมายถึง บญัชีเงินฝากที่ร้านค้าระบไุว้ในใบสมคัรร้านค้าสมาชิกธนาคาร ในสว่นของ “การยินยอมให้ถอน หรือโอนเงิน หรือหกับญัชีเงินฝาก” 

 
ข้อ 2 ร้านค้า 

2.1 ร้านค้ารับทราบถึงข้อสงวนสิทธิของธนาคารในการปรับปรุง ข้อก าหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการทางการเงิน ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเป็นร้านค้า
สมาชิกธนาคาร คูมื่อร้านค้าสมาชิกธนาคาร และ/หรือเอกสารแนะน าวิธีปฏิบตัิในการใช้บริการประเภทตา่งๆ ที่ธนาคารมอบให้ ไมว่า่ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ
ตามความเหมาะสม  โดยธนาคารจะมีหนงัสือบอกกลา่วแก่ร้านค้าลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั ก่อนที่ข้อก าหนดและเงื่อนไขนัน้ๆ จะมีผลผกูพนัตามที่ ธนาคาร
ระบุ ซึ่งร้านค้าตกลงและยอมรับว่า บรรดาคู่มือ และ/หรือเอกสารดงักล่าวทัง้ที่มีอยู่แล้วในขณะนี ้หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้านัน้ เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง
ฉบบันีด้้วย 

2.2 ร้านค้าตกลงจะจดัสง่หลกัฐาน หรือเอกสารใดๆ ซึ่งธนาคารอาจเรียกให้สง่เพ่ิมเติมเพื่อวตัถปุระสงค์ในการอนมุตัิให้เป็นร้านค้าสมาชิกธนาคาร และรับทราบดี
ถึงข้อสงวนสิทธ์ิของธนาคารที่จะไมค่ืนใบสมคัรร้านค้าสมาชิกธนาคารและเอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่ร้านค้าในทกุกรณี ไมว่า่ร้านค้าจะได้รับอนมุตัิให้
เป็นร้านค้าสมาชิกธนาคารหรือไม่ก็ตาม โดยร้านค้าตกลงและยอมรับวา่การพิจารณาและอนมุตัิให้เป็นร้านค้าสมาชิกธนาคารขึน้อยู่กบัดลุยพินิจโดยเด็ดขาด
ของธนาคารแตเ่พียงฝ่ายเดียว โดยไมต้่องชีแ้จงเหตผุลแตป่ระการใด 

2.3 ร้านค้าตกลงจดัสง่หรือให้ข้อมลูเก่ียวกบัการใช้บตัรและ/หรือบริการทางการเงินแก่ธนาคารทนัทีเม่ือธนาคารร้องขอ  
2.4 ร้านค้ารับทราบและยอมรับข้อตกลงที่เก่ียวกบับริการทางการเงินระหวา่งบริษัทที่ออกบตัรและสมาชิกบตัร และในกรณีที่ธนาคารร้องขอให้ร้านค้าติดตัง้อปุกรณ์

ใดๆ ที่เก่ียวกับการสง่เสริมสนับสนนุการใช้บตัร และ/หรือบริการทางการเงิน ร้านค้ายินดีให้ความร่วมมือและด าเนินการให้โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่เรียกร้อง
คา่ตอบแทน และ/หรือคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้ เว้นแตจ่ะมีการตกลงเป็นอยา่งอ่ืน 
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2.5 ร้านค้าจะต้องตรวจสอบความสมบรูณ์ของบตัร เชน่ 
(1) รูปแบบและลกัษณะของบตัร  หมายเลขบตัร  บตัรยงัไมห่มดอาย ุ และบตัรนัน้ไมถ่กูอายดั แจ้งหาย ยกเลิก หรือระงบัการใช้ 
(2) ตามเง่ือนไขอ่ืนๆ ที่ธนาคารจะแจ้งให้ร้านค้าทราบเป็นคราวๆ ไป   

 2.6  ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบโดยทนัที ในกรณีที่มีเหตกุารณ์หรือพบบตัรที่มีลกัษณะหนึ่งลกัษณะใดดงัตอ่ไปนี ้
(1) เม่ือเคร่ืองอนมุตัิบตัรอตัโนมตัิ (EDC) เกิดขดัข้อง 
(2) ข้อความบนเคร่ืองอนมุตัิบตัรอตัโนมตัิ (EDC) แจ้งให้ ”ติดตอ่ธนาคาร” หรือ “ยดึบตัร” 
(3) หมายเลขบตัรไมถ่กูต้อง หมายเลขบตัรที่ถกูแจ้งอายดั แจ้งหาย ถกูเพิกถอน หรือระงบัการใช้โดยธนาคาร และ/หรือบริษัทบตัร และ/หรือบริษัทที่

ออกบตัร หรือไมมี่ลายมือชื่อสมาชิกบตัร ปรากฏอยูด้่านหลงัของบตัร หรือมีเหตอุนัควรน่าสงสัยวา่สมาชิกบตัร และ/หรือบคุคลอ่ืนใดมีพฤติกรรม
ทจุริต หรือมีผู้ ใช้บตัรโดยทจุริต 

(4) ตวับตัรปรากฏให้เห็นร่องรอยการแก้ไข หรือเปลี่ยนตวัเลข หรือลายมือชื่อสมาชิกบตัร หรือข้อความใดๆ บนบตัร 
(5) เม่ือตรวจสอบลายมือชื่อบนใบบนัทกึรายการขายเปรียบเทียบกบัลายมือชื่อหลงับัตรแล้ว พบวา่ไมต่รงกนั 
(6) ตามเง่ือนไขอ่ืนๆ ที่ธนาคารจะแจ้งให้ร้านค้าทราบเป็นคราวๆ ไป 
 

ข้อ 3 ค่าธรรมเนียมและการจ่ายเงนิของร้านค้า 
3.1 ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอตัราค่าธรรมเนียมในการรับบตัรทกุประเภท ตามที่ระบุไว้ในใบสมคัรร้านค้าสมาชิก ธนาคาร โดยธนาคาร

จะแจ้งให้ร้านค้าทราบลว่งหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว 
3.2 ร้านค้าตกลงรับผิดชอบตอ่ธนาคารเก่ียวกบัเงินคา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ที่ร้านค้าอาจมีหรืออาจค้างช าระอยูก่บัธนาคารอนัเน่ืองมาจากที่ร้านค้า

ปฏิบตัิผิดข้อก าหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบบันี ้คู่มือร้านค้าสมาชิกธนาคาร และ/หรือเอกสารแนะน าวิธีปฏิบตัิในการใช้บริการประเภทต่างๆ ที่ธนาคาร
มอบให้ โดยร้านค้ายินยอมให้ธนาคารมีสิทธิระงบัการเบิกถอนเงิน  โอนเงิน หรือหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก และ/หรือบญัชีเงินฝากอ่ืนใดที่ร้านค้ามีอยูก่บัธนาคาร 
เพ่ือช าระหนีห้รือคา่เสียหายใดๆ อนัเน่ืองมาจากการที่ร้านค้าปฏิบตัิผิดข้อก าหนดและเง่ือนไขของข้อตกลงฉบบันี ้   

3.3 ในการหกัภาษีเงินได้ ณ ที่จา่ย ส าหรับคา่ธรรมเนียมการใช้บริการระบบการช าระเงินตามข้อตกลงนี ้ร้านค้าตกลงยินยอมและมอบอ านาจให้ ธนาคาร ซึง่รวมถึง
บคุลากรที่เก่ียวข้องของธนาคาร (ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “ผู้ รับมอบอ านาจ”) เป็นผู้ มีอ านาจด าเนินการเก่ียวกบัการหกัภาษีเงินได้ ณ ที่จา่ย ส าหรับคา่ธรรมเนียมการ
ใช้บริการระบบการช าระเงินที่ร้านค้าต้องจ่ายให้แก่ธนาคารในอตัราตามที่กฎหมายก าหนดแทนร้านค้า โดยร้านค้าถือเสมือนหนึ่งว่า ใบสมคัรร้านค้าสมาชิก
ธนาคาร และข้อตกลงและเง่ือนไขการสมคัรเป็นร้านค้าสมาชิกธนาคารฉบบันี ้เป็นหนงัสือมอบอ านาจส าหรับการด าเนินการดงักลา่ว และร้านค้าตกลงช าระคา่
อากรแสตมป์ 30 บาท เพ่ือประกอบการมอบอ านาจนีด้้วย 

3.4 ร้านค้าเป็นผู้ มีหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน แสดงรายละเอียดการรับช าระเงินให้แก่สมาชิกบตัร 
 

ข้อ 4 การเปล่ียนแปลงของข้อมูลของร้านค้า 
4.1 ในกรณีที่ร้านค้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูจดทะเบียนซึ่งปรากฏในใบสมคัรร้านค้าสมาชิกธนาคาร ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง ชื่อทางการค้า ตวัแทน สถานที่ตัง้ 

หมายเลขโทรศพัท์ สถานที่รับบตัร และหมายเลขบญัชีเงินฝากธนาคารร้านค้าตกลงแจ้งการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วแก่ธนาคารเป็นหนังสือ พร้อมด้วยเอกสารที่มี
การเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย  

4.2 ในกรณีที่ร้านค้าแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่ว่าเม่ือใด และด้วยเหตปุระการใดก็ตามที่ได้เปลี่ยนแปลง ร้านค้าตกลงให้ความในข้อตกลงฉบบันีมี้ผลใช้บงัคบั
ตอ่ไปทกุประการ 

4.3 ในกรณีที่การสง่หนังสือบอกกลา่ว เอกสารอ่ืนใด และ/หรือเงินจากธนาคารไปไม่ถึงร้านค้าหรือถึงลา่ช้า เน่ืองจากร้านค้าละเลยการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมลู
จดทะเบียนเหล่านัน้ ให้ถือว่าหนังสือบอกกล่าว เอกสารอ่ืนใด และ/หรือเงินดงักล่าวถึงร้านค้าในเวลาซึ่งควรจะมาถึงตามปกติ ถ้ามีการท า หนังสือบอกกลา่ว
โดยถกูต้องเหมาะสม 
 

ข้อ 5  การโอนสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดตามข้อตกลง 
5.1 ร้านค้าตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดตามข้อตกลงฉบบันีไ้มว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นแก่บคุคลอ่ืนใด เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอม เป็นลายลกัษณ์

อกัษรจากธนาคารก่อน และถึงแม้ร้านค้าจะได้รับความยินยอมจากธนาคารแล้วก็ตาม ร้านค้ายงัคงต้องรับผิดร่วมกับผู้ รับโอนต่อธนาคารอย่างลกูหนีร่้วม ใน
ความสญูหายหรือเสียหายของธนาคาร ซึง่เกิดขึน้จากหรือที่เก่ียวเน่ืองกบัข้อตกลงฉบบันี ้

5.2 ธนาคารอาจโอนสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดตามข้อตกลงนี ้ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นแก่บคุคลอ่ืนใดได้ และร้านค้าตกลงให้ความยินยอมแก่การโอนดงักล่าว
เป็นการลว่งหน้า 
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 ข้อ 6 วิธีการท ารายการขาย 
6.1 ร้านค้าซึง่ติดตัง้บริการสื่อการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเคร่ืองอนมุตัิบตัรอตัโนมตัิ (EDC) จะต้องใช้เคร่ืองอนมุตัิบตัรอตัโนมตัิ (EDC)ในบริการทางการเงิน

ตามเอกสารสญัญาการใช้เคร่ืองอนมุตัิบตัรอตัโนมตัิ (EDC) ทกุครัง้ และหากเคร่ืองอนมุตัิบตัรอตัโนมตัิ (EDC) ไมส่ามารถใช้ได้ไมว่า่ด้วยเหตใุดๆ (ซึง่รวมถึงแต่
ไม่จ ากัดเฉพาะอบุตัิเหตหุรือการล้มเหลวทางเทคนิค) หรือธนาคารก าหนดข้อจ ากัดในการใช้เคร่ืองอนมุตัิบตัรอตัโนมตัิ (EDC) ดงักล่าวโดยเฉพาะ ร้านค้าจะ
ติดตอ่กบัธนาคารโดยทางโทรศพัท์เพ่ือขอความเห็นชอบในการท าธุรกรรมด้วยบริการทางการเงินทกุครัง้ 

6.2 ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารปฏิเสธการช าระเงินให้กบัร้านค้า อนัเน่ืองจาก 
(1) การกระท าและ/หรือละเว้นการกระท าที่เป็นการละเมิดข้อก าหนดและเงื่อนไขแห่งข้อตกลงฉบบันี ้คู่มือร้านค้าสมาชิกธนาคาร และ/หรือเอกสาร

แนะน าวิธีปฏิบตัิในการใช้บริการแต่ละประเภท ไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของร้านค้า พนักงาน ลกูจ้าง บุคลากร และ/หรือตวัแทนของ
ร้านค้า จนเป็นเหตใุห้ธนาคารได้รับหรืออาจได้รับความเสียหาย 

(2) การที่ร้านค้าไม่สามารถน าส่งหลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/ส าเนาหลกัฐานการใช้บัตรฉบบัร้านค้า (MERCHANT COPY) รวมถึง
เอกสารยืนยนัการขายอ่ืน (ที่ควรจะมี) ให้กบัธนาคาร จนป็นเหตใุห้ธนาคารได้รับความเสียหาย 

 
ข้อ 7 หลักฐานบันทกึรายการขายหรือบริการ/ส าเนาหลักฐานการใช้บัตร 

7.1 ร้านค้าจะต้องตรวจสอบการท ารายการขายหรือบริการ เชน่ หลกัฐานการใช้บตัร (SALES SLIP) โดยใช้เคร่ืองอนมุตัิบตัรอตัโนมตัิ (EDC)  ให้มีข้อความถกูต้อง
และลกัษณะครบถ้วน ดงันี ้

(1)  ชื่อและหมายเลขบตัรของสมาชิก 
(2) เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน หรือเลขที่หนงัสือเดินทางและประเทศที่ออกหนงัสือเดินทางฉบบันัน้ (ในกรณีที่เห็นสมควร) 
(3) วนัที่ซือ้สินค้า รายละเอียดของสินค้า จ านวนเงิน คา่ภาษี และรายการอื่นๆ (ถ้ามี) 
(4) วนัเร่ิมอายบุตัร (ถ้ามี) และวนัที่บตัรหมดอาย ุ
(5) ชื่อ/ที่อยู ่เลขที่บญัชีของร้านค้า และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบพิมพ์ SALES SLIP 
(6) เปรียบเทียบลายมือชื่อสมาชิกบตัรใน SALES SLIP กบัลายมือชื่อในบตัรด้วยความรอบคอบวา่เป็นลายมือชื่อของบคุคลคนเดียวกนั และสง่มอบ 

SALES SLIP ฉบบัสมาชิกบตัรพร้อมทัง้คืนบตัรให้สมาชิกบตัร 
7.2 ร้านค้ารับทราบวา่จะต้องจดัเก็บรักษาหลกัฐานบนัทกึรายการขายหรือบริการ/ส าเนาหลกัฐานการใช้บตัรฉบบัร้านค้า (MERCHANT COPY) ไว้เป็นเวลาไมน้่อย

กว่าระยะเวลาที่บริษัทบัตรก าหนด (โดย VISA WORLDWIDE PTE. LIMITED และ/หรือ MASTERCARD WORLDWIDE และ/หรือ CHINA UNIONPAY 
CO.,LTD.ก าหนดไว้ เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 18 เดือน) ทัง้นี ้นบัแตว่นัโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝาก อยา่งไรก็ดี หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมระยะเวลาในการ
จดัเก็บ หรือบริษัทบตัรรายใหม่ ร้านค้ายินดีปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมดงักล่าวทกุประการ โดยให้ถือว่าตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขที่ได้เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมนัน้เป็นสว่นหนึ่งของข้อตกลงฉบบันีด้้วย 

7.3 ร้านค้าจะต้องใช้ความระมดัระวังรับผิดชอบในการเก็บรักษาหลกัฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/ส าเนาหลกัฐานการใช้บตัรฉบับร้านค้า (MERCHANT 
COPY) ไว้ในที่ปลอดภยั เพื่อป้องกนัการน าข้อมลูในหลกัฐานบนัทกึรายการขายหรือบริการ/ส าเนาหลกัฐานการใช้บตัรไปกระท าการทจุริต 

7.4 ภายในระยะเวลาที่ระบุในข้อ 7.2 ที่ร้านค้าเก็บหลักฐานบนัทึกรายการขายหรือบริการ/ส าเนาหลกัฐานการใช้บตัรไว้  ในกรณีที่ธนาคารร้องขอหลกัฐานบนัทกึ
รายการขายหรือบริการ/ส าเนาหลกัฐานการใช้บตัรจากร้านค้า ร้านค้าต้องสง่มอบหลกัฐานบนัทกึรายการขายหรือบริการ/ส าเนาหลกัฐานการใช้บตัรให้ธนาคาร
ภายใน 10 วนั นบัจากวนัที่ธนาคารร้องขอ ไมว่า่โดยวิธีการใดก็ตาม หากร้านค้าไมส่ามารถสง่มอบหลกัฐานบนัทกึรายการขายหรือบริการ/ส าเนาหลกัฐานการ
ใช้บตัรให้แก่ธนาคาร ตามที่ธนาคารร้องขอ อนัเป็นเหตใุห้บริษัทที่ออกบตัรปฏิเสธการจ่ายเงินหรือท าให้ธนาคารเรียกเก็บเงินจากสมาชิกบตัรไม่ได้  ร้านค้า 
ตกลงยินยอมคืนเงินให้แก่ธนาคารตามจ านวนเท่ากับยอดเงินที่ปรากฏอยู่ในหลกัฐานบนัทึกรายการขายหรือบริการ/ส าเนาหลกัฐานการใช้บตัรที่ ธนาคารขอ
ตรวจสอบนัน้ทนัที และ/หรือร้านค้ายินยอมให้ธนาคารผู้ รับฝากเงินมีสิทธิระงบัการเบิกถอนเงิน โอนเงิน หรือหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก และ/หรือบญัชีเงินฝากอ่ืน
ใดที่ร้านค้ามีอยูก่บัธนาคาร เพ่ือช าระหนีห้รือคา่เสียหายทัง้ปวงให้แก่ธนาคาร 

7.5 ธนาคารมีสิทธิจะขอตรวจสอบหลกัฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/ส าเนาหลกัฐานการใช้บัตร พร้อมเอกสารแสดงรายละเอียดการขายหรือบริการจาก
ร้านค้าเม่ือใดก็ได้  หากร้านค้าไมส่ามารถจดัหาหลกัฐานบนัทกึรายการขายหรือบริการ/ส าเนาหลกัฐานการใช้บตัร พร้อมเอกสารแสดงรายละเอียดการขายหรือ
บริการให้ธนาคารตรวจสอบได้ ร้านค้าตกลงยินยอมคืนเงินให้แก่ธนาคารตามจ านวนเท่ากับยอดเงินที่ปรากฏอยู่ในหลกัฐานบนัทึกรายการขายหรือบริการ/
ส าเนาหลกัฐานการใช้บตัรที่ธนาคารขอตรวจสอบนัน้ทนัที 
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ข้อ 8 ส่ือการช าระเงนิอิเล็กทรอนิกส์ 
8.1 ร้านค้าตกลงใช้บริการสื่อการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเคร่ืองอนมุตัิบตัรอตัโนมตัิ (EDC) เคร่ืองอนมุตัิบตัรเคลื่อนที่ (MOBILE EDC) นบัตัง้แตว่นัที่ร้านค้า

ได้รับการติดตัง้สื่อการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ (SALES SLIP) หรือส าเนาหลักฐานการใช้บัตรจาก
ธนาคารเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ร้านค้าไมไ่ด้แจ้งขอเปลี่ยนสื่อการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 3 วนัท าการ นบัจากวนัที่ได้รับสื่อการช าระเงินเช่นวา่นัน้จาก
ธนาคาร  ให้ถือวา่สื่อการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจากธนาคารดงักลา่วอยูใ่นสภาพที่เรียบร้อยสมบรูณ์สามารถใช้การได้  

8.2 ร้านค้าตกลงวา่จะดแูลรักษาบริการสื่อการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์สินของตนเอง ซึง่ร้านค้าจะน าไปใช้เพ่ือเฉพาะกิจการของร้านค้าเทา่นัน้ 
และ/หรือมอบหมายโอนให้บุคคลอ่ืนไปใช้ไม่ได้ และร้านค้าจะส่งคืนให้แก่ธนาคารในสภาพเรียบร้อยและใช้งานได้ เม่ือธนาคารแจ้งยกเลิกหรือแจ้งให้ร้านค้า
ส่งคืน  หากสื่อการช าระเงินดงักลา่วช ารุด เสียหาย สญูหาย หรือถกูท าลาย โดยความประมาทเลินเลอ่ หรือการกระท าของร้านค้า พนักงาน ลกูจ้าง บุคลากร 
และ/หรือตวัแทนของร้านค้า ร้านค้าจะต้องชดใช้ราคาสื่อการช าระเงินนัน้ให้แก่ธนาคารจนเต็มจ านวน 

8.3 ร้านค้าตกลงว่า ร้านค้าจะด าเนินการแจ้งธนาคารก่อนการด าเนินการเคลื่อนย้ายเคร่ืองอนุมตัิบตัรอตัโนมตัิ (EDC) จากสถานที่ตัง้ดัง้เดิมตามที่ระบุในใบขอ
อนมุตัิติดตัง้เคร่ืองอนมุตัิบตัรอตัโนมตัิ (EDC) หากการเคลื่อนย้ายเคร่ืองอนมุตัิบตัรอตัโนมตัิ (EDC)  โดยมิได้มีการแจ้งให้ธนาคารทราบก่อน ซึง่อาจสง่ผลให้มี
รายการปฏิเสธรายการใช้จ่ายจากสมาชิกบตัร  สืบเน่ืองจากความสบัสนเก่ียวกบัข้อมลูรายการขายหรือบริการดงักลา่ว ธนาคารขอสงวนสิทธิในการระงบัการ
ให้บริการสื่อการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเคร่ืองอนมุตัิบตัรอตัโนมตัิ (EDC) จนกว่าจะมีการแก้ไขข้อมลูให้ถกูต้อง นอกจากนีร้้านค้ายินยอมให้ธนาคาร
สามารถระงบัการโอนเงิน หรือการเบิกถอนเงิน เพ่ือท าการตรวจสอบได้ 

8.4  ร้านค้าตกลงว่า จะใช้บริการสื่อการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเฉพาะกิจการของร้านค้าเองเท่านัน้ และจะไม่ใช้บริการสื่อการช าระเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ลกัษณะอนัเป็นการฝ่าฝืนตอ่กฎหมาย หรือเป็นภยัต่อความมัน่คงตอ่ประเทศ หรือขดัตอ่ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน หากการกระท าใดๆ 
ของร้านค้าได้ก่อให้เกิดความเสียหายประการใด ร้านค้าต้องรับผิดชอบเองแตเ่พียงผู้ เดียวทัง้สิน้ ทัง้นี ้ธนาคารไมมี่สว่นร่วมหรือรับรู้ในการกระท าดงักลา่วนีแ้ต่
อย่างใด และร้านค้าจะเรียกร้องให้ธนาคารต้องรับผิดชอบในความเสียหายอยา่งใดๆ ไม่ได้  เว้นแต่ความเสียหายที่เกิดขึน้จะเกิดจากความผิดพลาดโดยจงใจ
ของธนาคาร ซึง่ธนาคารจะรับผิดชอบคา่เสียหายที่เกิดขึน้จริงเทา่นัน้ 

8.5 ร้านค้าตกลงวา่ จะไม่น าสิทธิบริการสื่อการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับตามข้อตกลงนี ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นไปให้บคุคลอ่ืนใช้หรือน าไปจ าหน่าย หรือ
โอนสิทธิการบริการตามข้อตกลงฉบบันีใ้ห้แก่บคุคลใด 

8.6 ในกรณีที่ร้านค้ามีความประสงค์จะเลิกบริการสื่อการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ร้านค้าจะต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ธนาคารทราบลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 90 
วนั 

8.7 ร้านค้าตกลงจะคืนสื่อการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองหมาย และ/หรือสญัลกัษณ์ รวมทัง้ส าเนาบนัทกึรายการขายหรือบริการที่บนัทกึรายการขาย/บริการแล้ว 
และแบบพิมพ์อ่ืนๆ หรือสิ่งอ่ืนใดให้ธนาคาร นบัจากวนัที่ข้อตกลงฉบบันีส้ิน้สดุลงไมว่า่ด้วยสาเหตใุดๆ ก็ตาม 

8.8 ร้านค้าตกลงรับผิดชอบความเสียหายและ/หรือสญูหาย ในกรณีนอกเหนือขอบเขตการรับประกนั ไมว่า่จะเกิดจากสาเหตใุดๆ ก็ตาม ในราคาเต็มของบริการสื่อ
การช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์กรณีที่ไมส่ามารถซ่อมแซมให้สามารถใช้งานปกติได้ และ/หรือคา่เสียหายที่เกิดแก่บริการสื่อการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร 
เทา่กบัคา่ใช้จา่ยในการซอ่มแซมนอกเหนือจากการใช้งานปกติในข้อตกลงนีแ้ล้วแตก่รณี 

8.9 กรณีที่บริการสื่อการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถใช้งานได้ อนัเน่ืองมาจากการใช้งานปกติ ธนาคารจะจดัสง่บุคลากรเข้าไปท าการแก้ไขให้บริการสื่อการ
ช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ใช้งานได้ นับแต่ธนาคารได้รับแจ้งทางโทรศพัท์จากร้านค้า หรือหากธนาคารเห็นว่า บริการสื่อการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถ
ซอ่มแซมได้ ธนาคารจะจดัหาบริการสื่อการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้งานได้มาทดแทนให้แก่ร้านค้า 

8.10 หากธนาคารมีคา่บริการส าหรับบริการสื่อการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ร้านค้ารับทราบและตกลงยินยอมช าระคา่บริการซึง่ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มตามอัตราที่
กฎหมายก าหนดให้แก่ธนาคาร  โดยธนาคารจะมีหนงัสือบอกกลา่วแก่ร้านค้าลว่งหน้าก่อนที่ข้อก าหนดและเง่ือนไขนัน้ๆ จะมีผลผกูพนัตามที่ธนาคารระบ ุ

 
ข้อ 9 ข้อห้ามเกี่ยวกับข้อตกลงการเลือกปฏิบัติ หน้าที่ในการให้ความร่วมมือ 

9.1 ร้านค้าจะไมท่ ารายการขาย ซึง่รวมธุรกรรมใดๆ ตอ่ไปนี ้ 
(1) ธุรกรรมซึง่ขดัแย้งกบันโยบายสาธารณะ 
(2) ธุรกรรมซึง่จดัหาสินค้าที่ต้องห้ามตามกฎหมาย หรือ 
(3) ธุรกรรมอ่ืนใด ซึง่ธนาคารถือวา่ไมเ่หมาะสมโดยก าหนดไว้โดยเฉพาะ 

9.3 ในกรณีที่ธนาคารร้องขอ ร้านค้าตกลงร่วมมือกบัธนาคารในการด าเนินการสืบสวนสอบสวนเก่ียวกบัการใช้บตัร 
9.4 ร้านค้าตกลงใช้ความพยายามอย่างดีที่สดุด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดของร้านค้าเอง ในการแก้ไขการเรียกร้อง หรือการร้องทกุข์ หรือ ข้อพิพาท  ระหว่าง 

ร้านค้า กบัสมาชิกบตัร ซึง่เกิดขึน้จากสินค้าหรือบริการ หรือจากการกระท าที่ฝ่าฝืนตามข้อ 9.1 และข้อ 9.2 หรือจากการกระท าอื่นใดของร้านค้าเอง 
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ข้อ 10 ข้อตกลงเก่ียวกับความไม่สมบูรณ์ของบัตร 
  10.1  ร้านค้าจะไม่ท ารายการขายแก่บคุคลใดๆ ที่แสดงบตัรซึ่งปรากฏอย่างชดัแจ้งว่าเป็นการปลอมแปลง เลียนแบบ หรือตดัต่อบตัร และร้านค้า  จะต้องยดึบตัร

ดงักลา่ว และแจ้งข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้นัน้แก่ธนาคารทนัที 
     10.2  หากธนาคารร้องขอ ร้านค้าจะต้องร่วมมือกับธนาคารในการสืบสวนสอบสวนเก่ียวกับการท ารายการขาย ซึ่งท าให้เกิดการสญูหาย ถกูขโมย  ปลอมหรือ

แปลงบตัร  นอกจากนัน้ หากธนาคารแนะน าหรือร้านค้าเห็นวา่เป็นการจ าเป็น ร้านค้าจะต้องยื่นรายงานความเสียหายตอ่เจ้าพนกังานสอบสวนที่มีอ านาจ 
 

ข้อ 11   การยกเลิกการท ารายการขาย 
 เม่ือร้านค้ายกเลิกการท ารายการขาย ร้านค้าจะสง่การท ารายการขายซึง่แสดงการยกเลิกให้แก่ธนาคาร  และถ้าธนาคารได้จา่ยเงินตามการท ารายการ ขายซึง่ถกู
ยกเลิกดงักล่าวให้แก่ร้านค้า  ร้านค้าจะคืนจ านวนเงินดงักล่าวให้แก่ธนาคารทนัที  ทัง้นี ้ธนาคารอาจใช้สิทธิหกัจ านวนเงินเหล่านัน้ออกจากจ านวนเงินใดๆ ซึ่ง
ธนาคารเป็นเจ้าหนีร้้านค้าในจ านวนเงินเดียวกนั ภายหลงัจากการยกเลิกการท ารายการขายดงักลา่ว  

 
ข้อ 12 การรักษาข้อมูลเป็นความลับ 
             12.1    ร้านค้าจะไม่เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลอ่ืนๆ ของสมาชิกบตัร (ซึ่งรวมถึงหมายเลขบตัรและข้อมูลอ่ืนซึ่งเก่ียวกับบตัร) อตัราค่าธรรมเนียมของร้านค้า และ

ความลบัทางการค้าของธนาคาร ซึง่ร้านค้าได้รับรู้ตามข้อตกลงฉบบันี ้
12.2   ร้านค้าจะด าเนินมาตรการทัง้หมดที่จ าเป็นในการประกนัการรักษาความลบัของข้อมลูตามข้อ 12.1 เพื่อป้องกนัการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวแก่บคุคลที่สาม 

              12.3  ร้านค้าจะจา่ยคา่เสียหายทัง้หมดของธนาคาร อนัเกิดขึน้จากหรือเก่ียวเน่ืองกบัการเปิดเผยหมายเลขบตัรและข้อมลูอ่ืนใด ซึง่เก่ียวกบับตัรหรือสมาชิกบตัรที่
สง่มอบแก่ร้านค้า 

      12.4  ร้านค้าตกลงให้ข้อความที่ระบใุนข้อ 12.1 – ข้อ 12.3 มีผลใช้บงัคบัตอ่ไป แม้วา่ข้อตกลงฉบบันีจ้ะสิน้สดุไมว่า่ด้วยเหตใุดๆ 
 

ข้อ 13 การสิน้สุดข้อตกลง 
            13.1   ร้านค้าหรือธนาคารมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงนี ้ โดยการแจ้งเป็นหนงัสือบอกกลา่วลว่งหน้าไปยงัอีกฝ่ายหนึ่ง 

  13.2  ร้านค้าตกลงและยอมรับว่าธนาคารมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงนีไ้ด้ทนัที ในกรณีที่ร้านค้าปฏิบตัิผิดข้อก าหนดและเง่ือนไขแห่งข้อตกลงฉบบันี ้ หรือละเลยการ
ปฏิบตัิตามคู่มือร้านค้าสมาชิกธนาคาร และ/หรือเอกสารแนะน าวิธีปฏิบตัิในการใช้บริการแตล่ะประเภท ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อ ซึ่งธนาคารได้แจ้ง
เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ร้านค้าทราบเพ่ือด าเนินการแก้ไขเหตแุหง่การผิดข้อก าหนดและเง่ือนไขดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัแตว่นัที่ได้สง่หรือถือวา่
ได้สง่ค าบอกกลา่วเชน่วา่นัน้ แตร้่านค้าเพิกเฉย หรือละเลยตอ่การระงบัและ/หรือแก้ไขเหตดุงักลา่วภายในระยะเวลาที่ก าหนด ทัง้นี ้ธนาคารมีสิทธิเรียกร้องให้
ร้านค้าชดใช้บรรดาคา่เสียหายอนัเน่ืองมาจากการปฏิบตัิผิดข้อก าหนดและเง่ือนไขแหง่ข้อตกลงฉบบันี ้ 

 
ข้อ 14 บริการ KTB Corporate Online บริการตรวจสอบรายงานการขายผ่านระบบออนไลน์ของร้านค้า 

   14.1  ธนาคารอาจให้บริการ KTB Corporate Online (ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า "ระบบงาน") ซึ่งเป็นบริการที่ KTB อ านวยความสะดวกให้แก่ร้านค้าที่ได้รับอนมุตัิจาก
ธนาคารเฉพาะรายเป็นกรณีพิเศษให้สามารถตรวจสอบข้อมลูการท ารายการขายผ่าน Web Site ของธนาคาร ซึ่งรวมถึง บริการข้อมลูข่าวสารทัว่ไปของ 
ธนาคาร บริการตรวจสอบข้อมลูปริมาณสินค้า และ/หรือบริการที่ร้านค้าได้รับช าระผ่านเคร่ืองรับบตัรอตัโนมตัิ (EDC) และข้อมลูอ่ืนๆ ตามที่ ธนาคาร ก าหนด 
ซึง่สามารถใช้บริการได้ 24 ชัว่โมง หรือภายในระยะเวลาที่ ธนาคาร ก าหนด แล้วแตก่รณี 

  14.2  ธนาคาร มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการให้บริการระบบงานเม่ือใดก็ได้ และไม่ว่าทัง้หมดหรือแต่เพียงบางส่วน โดยไม่จ าต้องแจ้งให้ร้านค้าทราบ
ล่วงหน้าแตป่ระการใด เม่ือร้านค้าได้รับรหสั USER ที่ใช้บริการ (USER ID) รหสัประจ าตวั (USER PASSWORD) หรือเคร่ืองมือใดๆ เพื่อการเข้าสูร่ะบบงาน 
(ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์”) จาก ธนาคาร หรือร้านค้าจดัท าขึน้ตามวิธีการที่ ธนาคาร ก าหนด โดยร้านค้าจะต้องเก็บรักษาลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ในที่มัน่คงปลอดภยั และถือวา่ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นความลบัของร้านค้าเทา่นัน้ 

14.3    การใช้บริการระบบงานแต่ละครัง้ หากไม่มีการท ารายการติดต่อกันเป็นเวลา 15 นาที หรือภายในระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด (แล้วแต่กรณี) ธนาคารจะ
ยกเลิกการติดตอ่ หากร้านค้าประสงค์จะใช้บริการต่อไปร้านค้าสมาชิกจะต้อง Log in โดยใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าใช้  บริการระบบงานใหม่ โดย
ด าเนินการตามขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนด 

 14.4    ในกรณีที่มีการแสดงรายการข้อมลูซึ่งมีความผิดพลาด บกพร่อง ไมว่า่ความผิดพลาดหรือบกพร่องนัน้จะเกิดขึน้ด้วยเหตผุลประการใด ร้านค้าตกลงยินยอม
ให้ธนาคารสามารถแก้ไขข้อบกพร่องผิดพลาดให้ถกูต้องตามความเป็นจริง และร้านค้ายินยอมให้ถือวา่บรรดาเอกสารและข้อมลูที่ธนาคารจดัท าขึน้เป็นข้อมลู
ที่ถกูต้องสมบรูณ์และครบถ้วนทกุประการ 
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14.5  การกระท าใดๆ ที่ผ่านระบบงาน ทัง้ที่เป็นการกระท าของร้านค้าเอง หรือเป็นการกระท าที่เกิดขึน้โดยบคุคลอ่ืน หากได้กระท าไปโดยผ่านระบบงานและลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือค าสัง่คอมพิวเตอร์ตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการบริการนีแ้ล้ว ให้ถือวา่สมบรูณ์ถกูต้อง และมีผลผกูพนัร้านค้าสมาชิกและร้านค้าสมาชิก
ยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้จากการกระท าดงักลา่วทกุประการ 

 14.6    กรณีที่ร้านค้าประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้บริการระบบงาน  จากที่ได้ระบุไว้ใน ใบค าขอสมัคร/เปลี่ยนแปลงการใช้บริการ Krungthai 
Corporate Online , KTB-EDC QR, Thai QR Code, Bill Payment และ Cross Bank Bill Payment รวมทัง้การยกเลิก และ/หรือระงับการใช้ระบบงาน 
ร้านค้าจะต้องแจ้งกับธนาคารเป็นลายลกัษณ์อกัษร หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึน้ก่อนวนัที่ธนาคารตกลงเปลี่ยนแปลง รวมทัง้การยกเลิกและ/หรือระงบั
การใช้ระบบงาน ตามที่ร้านค้าก าหนดดงักลา่ว ร้านค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ก่อนนัน้ 

  14.7  ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการใช้บริการ และค่าใช้จ่ายใดๆ อนัเก่ียวข้องกับการใช้ระบบงานได้ตามอตัราที่ธนาคารก าหนด และ
ยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมการใช้บริการ และคา่ใช้จา่ยใดๆ อนัเก่ียวข้องกบัการใช้ระบบงานได้ โดยให้ธนาคารหกัจากบญัชีเงิน
ฝากของร้านค้า และ/หรือเงินจ านวนใดๆ ที่ร้านค้ามีอยูก่บัธนาคารหรือมีสิทธิที่จะได้รับจากธนาคาร  

  14.8  ธนาคารสงวนสิทธ์ิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกเลิกการให้บริการที่เก่ียวกับระบบงานทัง้หมดหรือบางส่วนตลอดจนการแก้ไขข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้
บริการที่เก่ียวกับ ระบบงาน รวมทัง้ค่าธรรมเนียม และค่าบริการตา่งๆ ที่เก่ียวกับระบบงานได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร และร้านค้าตกลงยินยอมโดยจะไม่
เพิกถอนให้ธนาคารมีสิทธิพิจารณาด าเนินการดงักลา่วได้ทกุประการ 

 
ข้อ 15  ข้อตกลงอ่ืนๆ 

     15.1  ในกรณีที่ข้อก าหนดและเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของข้อตกลงนีเ้ป็นโมฆะหรือไม่สมบรูณ์ไม่ว่าด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ร้านค้า และธนาคารตกลงให้แยกสว่นที่
เป็นโมฆะหรือที่ไมส่มบรูณ์นัน้ ออกจากข้อความหรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่สมบรูณ์ และให้ข้อความและข้อก าหนดสว่นที่ยงัสมบรูณ์มีผลผกูพนัระหวา่งกนั 

      15.2  ข้อก าหนดและเง่ือนไขอ่ืนๆ ที่มิได้ระบไุว้ในข้อตกลงนี ้ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ธนาคารประกาศใช้หรือก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 
      15.3  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาค าขอหรือใบสมคัรร้านค้าสมาชิกธนาคาร หรือเพื่อการปฏิบตัิหรือการบริการซึ่งสินเชื่อใดๆ หรือเพื่อวตัถปุระสงค์ในการรับ

ข่าวสาร หรือข้อมลู หรือข้อเสนอเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ สินค้า หรือบริการใดๆ จากธนาคาร หรือจากบคุคลอ่ืนที่ธนาคารมอบหมาย หรือเก็บ หรือใช้ข้อมลู
เพ่ือการสถิติหรือศกึษาวิจยั หรือวตัถปุระสงค์อ่ืนใดที่ธนาคารเห็นวา่อาจเป็นประโยชน์แก่ร้านค้าหรือสว่นรวม ร้านค้าขอให้ความยินยอมแก่ธนาคาร ให้ท า
การตรวจสอบ แลกเปลี่ยน และ/หรือเปิดเผยซึง่ข้อมลูสว่นบคุคล และ/หรือข้อมลูใดๆ รวมทัง้การประมวลผลซึง่ข้อมลูสว่นบคุคลของร้านค้า ภายใต้ขอบเขต
แหง่กฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลและประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ทัง้นี ้การประมวลผลหมายรวมถึง การรวบรวม การเก็บรักษา 
การใช้ การเปิดเผย และ/หรือการสง่หรือโอนข้อมลู ไมว่า่จะเป็นการประมวลผลภายในหรือภายนอกประเทศ หรือเป็นการสง่หรือโอนข้อมลูไปยงับุคคลอ่ืนที่
มีสญัญาการคุ้มครองข้อมลูอยู่กบัธนาคาร  โดยร้านค้าจะไม่เรียกร้องคา่ตอบแทน หรือค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการกระท าดงักลา่วของธนาคารแตอ่ยา่ง
ใดทัง้สิน้ 

      15.4  ร้านค้าตกลงและยินยอมให้เอกสารที่ร้านค้าส่งให้แก่ธนาคารเป็นทรัพย์สมบตัิของธนาคาร ซึง่ร้านค้าไมส่ามารถเรียกร้อง และ/หรือเอกสารคืนได้ ไมว่า่จะ
ได้รับอนมุตัิให้เป็นร้านค้าสมาชิกธนาคารหรือไมก็่ตาม 

       15.5  ร้านค้าตกลงยินยอมให้ข้อตกลงฉบบันีมี้ผลผกูพนัถึงผลิตภณัฑ์/บริการทางการเงินใหม่ของธนาคารทกุประเภท ทัง้ในขณะนีห้รือที่จะได้ออกเพิ่มเติมใน
ภายหน้า โดยไมจ่ าเป็นต้องท าความตกลงใหม ่

                15.6  บรรดาข้อมลูข่าวสาร หนงัสือบอกกลา่ว หรือหนงัสืออ่ืนใดที่จะสง่ให้แก่ร้านค้า ไมว่า่จะสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไมล่งทะเบียนก็ดี หรือให้คนน าไป
สง่เองก็ดี  ถ้าหากสง่ไปยงัสถานที่ที่ระบไุว้ข้างต้นของข้อตกลงนีแ้ล้ว ไมว่า่จะมีผู้ รับไว้หรือไมก็่ตาม ให้ถือวา่ได้สง่ให้แก่ร้านค้าแล้วโดยชอบ  

ข้อ 16 ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ “Thai QR Code” 
16.1 ค านิยาม 

16.1.1 “Thai QR Code” หมายถึง บริการที่บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียวา่ “ธนาคาร”) ได้ให้บริการกบัร้านค้าเพื่ออ านวย  ความสะดวก
ในการรับเงินโอนเพ่ือช าระเงินคา่สินค้า และ/หรือบริการเข้าบญัชีเงินฝากของร้านค้า 

16.2 เงื่อนไขการเป็นร้านค้า 

16.2.1 ร้านค้าจะแสดงเคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์การเป็นร้านค้าที่มีบริการ Thai QR Code เพ่ือรับช าระเงินเข้าบญัชีเงินฝากร้านค้าตามรูปแบบที่
ธนาคารก าหนด เพ่ือให้ผู้ โอนเงินสามารถพบเห็นเคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์ได้โดยงา่ยและชดัเจน ตลอดระยะเวลาที่ข้อตกลงนีมี้ผลบงัคบัใช้
หรือจนกวา่ธนาคารจะแจ้งยกเลิกการใช้เคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์ดงักลา่วและเม่ือสิน้สดุการให้บริการตามข้อตกลงนี ้ร้านค้าจะต้องยกเลิก
การใช้และแสดงเคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์การเป็นร้านค้าของธนาคารทนัที 

16.2.2 ร้านค้าตกลงและยินยอมปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของบริการนี ้คู่มือวิธีปฏิบตัิ และ/หรือเอกสารที่เก่ียวข้อง และ/หรือที่ธนาคาร ได้
ประกาศก าหนดไว้ในขณะนี ้และ/หรือที่จะก าหนดไว้ตอ่ไปในภายหน้าทกุประการ 
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16.2.3 ร้านค้าจะไม่ท าการจ าหน่ายสินค้าและ/หรือให้บริการที่ ไม่ เหมาะสม และ/หรือต้องห้ามตามกฎหมาย หรือขัดต่อระเบียบ  
หรือข้อบงัคบัของทางราชการ เว้นแตจ่ะได้แจ้งและได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากธนาคารก่อน 

16.2.4 ร้านค้าเป็นผู้ รับค าสั่งซือ้และ/หรือด าเนินการจัดส่งสินค้าและ/หรือบริการตามค าสั่ งของผู้ ช าระเงิน โดยร้านค้าเป็นผู้ ออกค่าใช้จ่าย และ
ด าเนินการตา่งๆ เองทัง้สิน้ ธนาคารมิได้มีสว่นเก่ียวข้องและไม่มีผลผกูพนัธนาคารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ หากมีการคืน ยกเลิก สินค้าและ/หรือ
บริการภายหลงัที่ผู้ ช าระเงินโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของร้านค้าผ่านเคร่ืองมือการรับเงินแล้ว ร้านค้าตกลงคืนเงินค่าสินค้า และ/หรือบริการ
ดงักล่าวให้แก่ลกูค้าเอง ธนาคารไม่มีหน้าที่คืนเงินและ/หรือหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของร้านค้าให้แก่ผู้ช าระเงินแตอ่ย่างใด และธนาคา รไม่
ต้องรับผิดชอบตอ่ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้จากการด าเนินการดงักลา่วข้างต้น 

16.3 วิธีการใช้บริการ Thai QR Code ส าหรับการรับช าระค่าสินค้า และ/หรือบริการ 
16.3.1 ร้านค้าจะแจ้งรายละเอียด ราคา สินค้า และ/หรือบริการให้แก่ผู้ช าระเงินทราบโดยชดัแจ้ง  
16.3.2 ร้านค้าตกลงแสดง QR Code หรือเคร่ืองมือการรับเงิน พร้อมทัง้ระบุข้อมลูตามที่ธนาคารก าหนด เพื่อให้ผู้ช าระเงินช าระเงินโดย Scan QR 

Code หรือด าเนินการอย่างใดตามที่ธนาคารก าหนด เพื่อช าระเงินให้แก่ร้านค้า โดยธนาคารไม่มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลู
ดงักลา่ว 

16.3.3 ร้านค้ารับทราบและยอมรับว่า การที่ธนาคารให้บริการตามข้อตกลงและเงื่อนไขนีแ้ล้ว เม่ือร้านค้าใช้บริการนีถื้อวา่เป็นไปตามความประสงค์
ของร้านค้าแล้ว ดังนัน้ หากมีความเสียหายหรือข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึน้กับร้านค้าไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ร้านค้าตกลงจะไม่เรียกร้อง
คา่เสียหายใดๆ กบัธนาคาร เว้นแตค่วามเสียหายหรือข้อผิดพลาดดงักลา่วเกิดขึน้จากการกระท าโดยทจุริต หรือโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ่
อยา่งร้ายแรงของธนาคาร 

16.3.4 ร้านค้ารับทราบและตกลงว่า หากร้านค้าประสงค์จะใช้บริการอ่ืนใดร่วมกับบริการ Thai QR Code ซึ่งธนาคารได้จดัให้มีบริการอ่ืนร่วมไว้ 
ร้านค้าจะต้องด าเนินการตามข้อตกลงและเง่ือนไข วิธีการของบริการนัน้ๆ ตามที่ธนาคารก าหนด 

16.3.5 ร้านค้ารับรองว่า ข้อมลูที่ระบุไว้ในใบค าขอฯ และ/หรือเอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้องในการสมคัร เปลี่ยนแปลงและ/หรือยกเลิกบริการ Thai QR 
Code นัน้ เป็นข้อมลูจริงที่ถกูต้องสมบรูณ์และเป็นปัจจบุนัส าหรับการให้บริการนีแ้ละเป็นข้อมลูของร้านค้า โดยร้านค้ามีสิทธิตามกฎหมายใน
การขอใช้บริการ และท าธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการขอใช้บริการนี ้รวมถึงการยอมรับผกูพนัตามข้อตกลงและเง่ือนไขนี ้หากมีข้อบกพร่อง
หรือข้อผิดพลาดใดเกิดขึน้หรือเก่ียวเน่ืองมาจากการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นตามข้อมลูที่ร้านค้าให้ไว้แก่ธนาคาร ธนาคารไม่จ าต้อง
รับผิดชอบตอ่ร้านค้าหรือบคุคลอ่ืนใดในความเสียหายที่เกิดขึน้แตอ่ยา่งใด 

16.3.6 ร้านค้ารับทราบและตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมลู และ/หรือรายละเอียดต่างๆ บางประการหรือทัง้หมดของร้านค้าส าหรับการสมคัร 

เปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกการใช้บริการ Thai QR Code ตามที่กฎหมายก าหนด หรือตามที่หน่วยงานราชการที่มีอ านาจตามกฎหมาย
ก าหนดหรือเทา่ที่ธนาคารพิจารณาเห็นวา่ จ าเป็นและเหมาะสม หรือธนาคารเห็นวา่จะเป็นประโยชน์แก่ร้านค้า ทัง้นี ้ร้านค้ารับทราบและตก
ลงวา่ ธนาคารไมต้่องรับผิดชอบตอ่ความเสียหายที่เกิดขึน้จากการเปิดเผยข้อมลู และ/หรือรายละเอียดตามเงื่อนไขดงักลา่วแตอ่ยา่งใดทัง้สิน้  

16.3.7 ร้านค้าสมารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมลู และ/หรือรายละเอียดใดๆ ตลอดจนยกเลิกการใช้บริการ Thai QR Code ได้โดยติดต่อแจ้งความ
ประสงค์ผ่านชอ่งทางตามที่ธนาคารก าหนด และด าเนินการตามวิธีการและเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด ทัง้นีก้ารแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมลู และ/
หรือรายละเอียดดังกล่าว จะมีผลต่อเม่ือร้านค้าด าเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารก าหนดครบถ้วนสมบูรณ์ และธนาคารได้
ด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมลูในระบบของธนาคารเรียบร้อยแล้ว 

16.3.8 ร้านค้ารับทราบและตกลงว่า ร้านค้ามีหน้าที่ต้องแจ้งขอเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการใช้บริการ Thai QR Code เม่ือร้านค้าไม่ใช้งานหรือมี
การเปลี่ยนแปลงข้อมลูใดๆ ที่เก่ียวกับบริการ Thai QR Code ตามวิธีการที่ธนาคารก าหนด โดยธนาคารไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมลู
ดังกล่าวแต่อย่างใดทัง้สิน้ หากร้านค้าไม่ด าเนินการขอยกเลิกการใช้บริการ Thai QR Code ตามวิธีการที่ธนาคารก าหนดและเกิดความ
เสียหายใดๆ ขึน้ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้แตเ่พียงฝ่ายเดียว 

16.4 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

16.4.1 ร้านค้ายินยอมและตกลงช าระค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้บริการ Thai QR Code นี ้
ตามที่ธนาคารก าหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ธนาคารจะแจ้งให้ร้ านค้าทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ณ ที่ท าการสาขา/เว็บไซต์ของธนาคาร (www.ktb.co.th) และ/หรือวิธีการอ่ืนใดตามที่ธนาคารก าหนดหรือ
เห็นสมควร ทัง้นีร้้านค้ายินยอมให้ธนาคารหกัคา่ธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากบญัชีเงินฝากของร้านค้าที่มีอยู่
กบัธนาคารได้ทนัที 

16.4.2 หากร้านค้าเห็นว่า ธนาคารเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่บริการ และ/หรือคา่ใช้จ่ายไม่ถกูต้อง ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วัน นับจากวันที่ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าบริการ หากร้านค้าไม่แจ้งให้

http://www.ktb.co.th/
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ธนาคารทราบถึงความไมถ่กูต้องภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว ร้านค้าตกลงให้ถือวา่ ธนาคารได้ด าเนินการโดยถกูต้องสมบูรณ์แล้ว ซึง่ร้านค้า
ตกลงจะไมโ่ต้แย้งคดัค้านหรือเรียกคา่เสียหายใดๆ จากธนาคารในภายหลงั 

16.5 ข้อตกลงอ่ืนๆ 
16.5.1 ธนาคารมีสิทธิระงบัการให้บริการชัว่คราว หรือยกเลิกการให้บริการนี ้ไมว่า่ทัง้หมดหรือแตบ่างสว่น หรือระงบัหรือยกเลิกบริการหนึ่งบริการใด

ภายใต้ข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการนีแ้ก่ร้านค้าเม่ือใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ร้านค้าทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั เว้นแตใ่นกรณีที่
ธนาคารมีกรณีจ าเป็นเร่งด่วนไม่สามารถแจ้งลว่งหน้าได้ไม่วา่ด้วยเหตใุดๆ ธนาคารจะแจ้งให้ ร้านค้าทราบโดยเร็วเท่าที่สามารถท าได้ เว้นแต่

ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ธนาคารมีสิทธิระงบัหรือยกเลิกการให้บริการ Thai QR Code ได้ทนัทีเม่ือธนาคารพบเหตดุงักลา่วได้ 
16.5.1.1 เม่ือมีเหตกุารณ์ที่ธนาคารสงสยัหรือเช่ือโดยมีเหตสุมควรวา่ ร้านค้ามิใชเ่จ้าของ หรือผู้ มีสิทธิใช้งานข้อมลูอ้างอิง พร้อมเพย์หรือบญัชีเงิน

ฝากที่ถกูผกูกบัพร้อมเพย์เพ่ือในกิจการที่อาจเป็นการขดัตอ่กฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือมี

ลกัษณะเป็นธุรกรรมที่อาจผิดกฎหมาย หรือมีการใช้บริการในลกัษณะทีผิ่ดปกติ เชน่ มีการท ารายการซ า้ๆ ในเวลาใกล้ๆ กนัจนเป็นการ

รบกวนระบบการให้บริการของธนาคาร เป็นต้น หรือเป็นการฉ้อฉล หรือทจุริต หรือขดัตอ่กฎหมาย หรือมีผู้บกุรุกระบบพร้อมเพย์หรือ

แนวโน้มที่จะมีการกระท าที่มิชอบโดยประการใด ๆ 

16.5.1.2 บญัชีเงินฝากที่ถกูผกูกบัพร้อมเพย์ถกูระงบั หรือถกูอายดัโดยหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย และ/หรือปิดบญัชี ไมว่า่โดยร้านค้า หรือ

โดยธนาคาร หรือโดยเหตอ่ืุนใด  

16.5.1.3 ธนาคารต้องปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือค าสัง่ศาล และ/หรือตามที่กฎหมายก าหนด  

16.5.1.4 ธนาคารได้รับแจ้งผ่านระบบลงทะเบียนวา่เลขประจ าตวัประชาชน และ/หรือหมายเลขโทรศพัท์มือถือ และ/หรือเลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 

และ/หรือเลขทะเบียนนิติบคุคล ทีใ่ช้เป็นพร้อมเพย์นัน้ได้ถกูยกเลิกแล้ว 

16.5.2 ร้านค้าตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบตัิตามระเบียบ วิธีปฏิบตัิ ตลอดจนข้อตกลงและเงื่อนไขที่เก่ียวข้องกับการใช้บริการนี ้ทัง้ที่มีอยู่ก่อนแล้ว 
และที่จะมีขึน้หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตตามที่ธนาคารจะได้ก าหนดเพิ่มเติม โดยธนาคารจะแจ้งให้ร้านค้าทราบล่วงหน้า
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วนั โดยการแจ้งดงักลา่วธนาคารอาจใช้วิธีประกาศไว้ ณ ที่ท าการของธนาคาร หรือแจ้งในเว็บไซต์ของธนาคาร 
(www.ktb.co.th) และ/หรือวิธีการอ่ืนใดตามที่ธนาคารก าหนดหรือเห็นสมควร โดยให้ถือว่าระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติตลอดจนข้อตกลงและ
เง่ือนไขดงักลา่วเป็นสว่นหนึ่งของข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการฉบบันีด้้วย ทัง้นี ้ข้อตกลงและเง่ือนไขการท าธุรกรรมประเภทตา่งๆ ภายใต้

การใช้บริการ Thai QR Code นี ้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่เก่ียวข้องกบัธุรกรรมดงักลา่วตามที่ธนาคารก าหนดด้วย โดยร้านค้า
ตกลงยินยอมและจะไมโ่ต้แย้งคดัค้าน และไม่ถือวา่การกระท าดงักลา่วท าให้ร้านค้าขาดผลประโยชน์ และ/หรือได้รับความเสียหาย และสละ
สิทธิที่จะเรียกคา่ขาดประโยชน์และคา่เสียหายจากธนาคารทัง้สิน้ 

16.5.3 ธนาคารไม่ต้องรับผิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี ้ซึ่งรวมถึงการที่ธนาคารไม่สามา รถ
ให้บริการนีไ้ด้ อนัเน่ืองมาจากเหตสุดุวิสยั เช่น ระบบสื่อสารขดัข้อง กระแสไฟฟ้าขดัข้อง ปัญหาด้านพลงังาน การกระท าของบคุคลภายนอก 
อคัคีภยั ภยัพิบตัิตามธรรมชาติ การประท้วง การขนสง่ติดขดั การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมลูที่เป็นอนัตรายตา่งๆ (Harmful 
Data) หรือเหตตุา่งๆ อนัอยูน่อกเหนือจากการควบคมุของธนาคาร 

16.5.4 ร้านค้าตกลงและยอมรับว่า เอกสาร และ/หรือหนังสือ และ/หรือหลกัฐานใดๆ ก็ตาม ที่ธนาคารจดัท าขึน้อนัเน่ืองมาจากการใช้บริการ Thai 
QR Code นัน้ มีความถกูต้องทกุประการโดยไมจ่ าต้องให้ร้านค้าตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อก่อนแตอ่ยา่งใด 

16.5.5 ข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการ Thai QR Code ฉบบันี ้ให้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอ านาจ
ในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึน้  

ข้อ 17 ข้อตกลงการใช้บริการ (Bill Payment)  
  ข้าพเจ้าในฐานะผู้ขอใช้บริการเป็นผู้ มีชื่อและที่อยู่ปรากฏใน “ใบสมคัรร้านค้าสมาชิกธนาคารเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านัน้ (KTB) – EDC” ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกวา่ 

“ร้านค้า” ตกลงยินยอมปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “ธนาคาร”ก าหนดไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ ดงันี ้
 

17.1 การให้บริการ 
          ร้านค้าให้ธนาคารด าเนินการรับช าระเงินคา่สาธารณปูโภค คา่สินค้า และ/หรือคา่บริการ ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะรวมเรียกวา่ “คา่บริการ” จากลกูค้าของร้านค้า ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะ
เรียกวา่ “ลกูค้า” โดยลกูค้าจะน าเงินคา่บริการที่ต้องช าระให้แก่ร้านค้าน าฝากเข้าบญัชีเงินฝากของร้านค้าที่เปิดไว้กบัธนาคาร ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “บญัชีรับช าระเงิน” 

17.2 หน้าที่ของผู้ขอใช้บริการ  

http://www.ktb.co.th/
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           ร้านค้าตกลงจะเป็นผู้ รับผิดชอบจดัพิมพ์แบบฟอร์มใบรับฝากเงินและเอกสารแนะน าการช าระเงิน เพ่ือให้ลกูค้าใช้ในการน าเงินเข้าบญัชีของร้านค้า ซึง่ประกอบด้วย
รายละเอียดตามที่ธนาคารและร้านค้าร่วมกนัก าหนด ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “แบบรับช าระเงิน” โดยร้านค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและด าเนินการจดัส่งให้แก่ลกูค้า พร้อมทัง้
ชีแ้จงรายละเอียดวิธีการใช้ให้ลกูค้าทราบด้วยคา่ใช้จา่ยของร้านค้าเอง 

17.2.1 ร้านค้าตกลงยอมรับวา่ข้อมลูและรายละเอียดตา่งๆ ที่ปรากฏในแบบรับช าระเงินเป็นสาระส าคญัในการช าระเงินคา่บริการให้แก่ร้านค้าดงันัน้ 
เม่ือธนาคารได้น าเงินฝากเข้าบญัชีรับช าระเงิน หรือด าเนินการใดๆตามข้อมลูที่ลกูค้าสง่ให้ธนาคารแล้ว ให้ถือว่าธนาคารปฏิบตัิโดยถกูต้อง
ครบถ้วนทกุประการแล้ว และธนาคารไมมี่หน้าที่ในการตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  

17.2.2 ร้านค้าตกลงเป็นผู้ด าเนินการแจ้งรายละเอียด วิธีการ และขัน้ตอนตา่งๆ ในการช าระเงิน เชน่ รหสัประจ าตวั จ านวนเงินที่ต้องช าระ เลขที่บญัชี
รับช าระเงินและข้อมลูที่ส าคญัอื่นๆ เก่ียวกบัการใช้บริการช าระเงินคา่บริการให้ลกูค้าทราบด้วยคา่ใช้จา่ยของร้านค้าเอง 

17.2.3 ร้านค้าตกลงยินยอมและยอมรับวา่ ในกรณีที่ธนาคารมีการปรับเปลี่ยน/เพิ่มรูปแบบบริการช าระเงินตา่ง ๆ ของธนาคารในอนาคตที่มิได้ระบไุว้
ในข้อตกลงฉบบันี ้ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารสามารถน าเงินฝากเข้าบญัชีเพ่ือช าระคา่บริการของร้านค้าได้ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ
การช าระเงินนีต้ามนโยบายและระเบียบปฏิบตัิของธนาคาร โดยธนาคารจะมีหนงัสือแจ้งให้ร้านค้าทราบลว่งหน้าเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั 
ก่อนที่การปรับเปลี่ยน/เพิ่มรูปแบบบริการช าระเงินของธนาคารจะมีผลบงัคบั หากร้านค้าไมโ่ต้แย้งคดัค้านให้ธนาคารทราบเป็นหนงัสือภายใน 
30 วนั นบัแตว่นัที่ได้รับหรือถือวา่ได้รับหนังสือแจ้งจากธนาคาร ให้ถือวา่ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารปรับเปลี่ยน/เพิ่มรูปแบบบริการช าระ
เงินมีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัที่ที่ก าหนดไว้ในหนงัสือแจ้งของธนาคารดงักลา่ว 

17.3 . การช าระคา่ธรรมเนียม 

17.3.1 ร้านค้าตกลงช าระค่าธรรมเนียมการรับผลการช าระเงินผ่านระบบของธนาคาร ตามอตัราที่ได้ก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการรับช าระเงิน Bill 
Payment 

17.3.2 คา่ธรรมเนียมการใช้บริการ 
17.3.2.1 กรณีผู้ ร้านค้าเป็นผู้ รับภาระในการช าระคา่ธรรมเนียมการใช้บริการ ธนาคารจะน าเงินคา่บริการที่ได้รับช าระจากลกูค้า เข้าบญัชีรับ

ช าระเงินของร้านค้าทัง้จ านวน แล้วจงึท ารายการหกัคา่ธรรมเนียมออกจากบญัชีรับช าระเงินของร้านค้า 
17.3.2.2 กรณีลกูค้าเป็นผู้ รับภาระในการช าระคา่ธรรมเนียมการใช้บริการ ร้านค้าตกลงเป็นผู้แจ้งให้ลกูค้าทราบวา่การใช้บริการการช าระเงิน 

เพ่ือช าระคา่บริการผ่านธนาคาร ลกูค้าจะต้องเป็นผู้ช าระคา่ธรรมเนียมการใช้บริการตามอตัราที่ระบไุว้ในใบค าขอใช้บริการรับช าระเงิน 
Bill Payment ให้แก่ธนาคาร พร้อมกบัการช าระคา่บริการด้วย ในกรณีทีล่กูค้าประสงค์จะช าระคา่บริการเป็นเช็ค ร้านค้าจะต้องแจ้งให้
ลกูค้าทราบวา่ธนาคารตกลงน าเงินเข้าบญัชีรับช าระเงินของร้านค้า ภายหลงัเช็คของลกูค้าได้ผ่านการเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้วเทา่นัน้
กรณีที่ธนาคารไมส่ามารถเรียกเก็บเงินคา่บริการตามเช็ค ธนาคารจะคืนให้แก่ร้านค้า โดยร้านค้าตกลงจะด าเนินการติดตามเรียกเก็บ
เงินคา่บริการจากลกูค้าโดยตรง ด้วยคา่ใช้จา่ยของร้านค้าฝ่ายเดียว 

17.3.2.3 ในกรณีที่ร้านค้าเห็นวา่ การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการใช้บริการไมถ่กูต้อง ร้านค้าตกลงแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ภายใน 15 วนั นบัจากวนัที่ธนาคารหกับญัชีรับช าระเงิน หากร้านค้าไมแ่จ้งให้ธนาคารทราบถึงความไมถ่กูต้องภายในก าหนดเวลา
ดงักลา่ว ร้านค้าตกลงให้ถือวา่ธนาคารได้ด าเนินการรับช าระเงินคา่บริการโดยถกูต้องครบถ้วนแล้ว ซึง่ร้านค้าตกลงจะไมโ่ต้แย้งคดัค้าน
หรือเรียกร้องคา่เสียหายใดๆจากธนาคารในภายหลงั และหากมีการแจ้งให้ธนาคารทราบถึงความไมถ่กูต้องภายในก าหนดระยะเวลา
ดงักลา่ว ธนาคารจะด าเนินการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัที่ได้รับแจ้งจากร้านค้า 

17.3.2.4 ในกรณีที่ร้านค้ามีความประสงค์ขอใช้บริการ Mobile EDC Payment กบัทางธนาคาร ร้านค้าตกลงเสียคา่ธรรมเนียมแบบรายเดือน
ให้กบัธนาคาร ตามอตัราคา่ธรรมเนียมตอ่เคร่ืองที่ธนาคารก าหนด พร้อมทัง้แจ้งจ านวนเคร่ือง Mobile EDC ที่ประสงค์จะขอใช้บริการ 
รวมทัง้ตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบตัติามข้อก าหนดและเง่ือนไขตามที่ตกลงไว้ในบนัทกึแนบท้ายค าขอใช้บริการ Mobile EDC 
Payment 

17.4 ร้านค้าตกลงยอมรับวา่ ในกรณีที่ธนาคารน าเงินอ่ืนใดที่มิใชค่า่บริการตามข้อตกลงการใช้บริการฉบบันีฝ้ากเข้าบญัชีรับช าระเงินผิดพลาด ทัง้นี ้ไมว่า่จะเกิด
จากความผิดพลาดของข้อมลู เอกสาร หลกัฐาน หรือรายละเอียดอ่ืนใด หรือเหตผิุดพลาดใดๆก็ตาม ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหกัเงินจ านวน
ดังกล่าวออกจากบัญชีรับช าระเงิน เพื่อเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึน้ ได้ทันที โดยธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ร้านค้าทราบก่อน โดยร้านค้าตกลงจะไม่
เรียกร้องคา่เสียหายใดๆจากธนาคาร 

17.5 กรณีที่ลกูค้าน าเงินฝากเข้าบญัชีเพื่อช าระค่าบริการผิดไปจากบญัชีรับช าระเงิน ร้านค้าตกลงเป็นผู้ด าเนินการเจรจาและเรียกร้องเงินดังกล่าวจากลูกค้า
โดยตรง 

17.6 กรณีที่ร้านค้าต้องช าระคา่เสียหาย หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือจ านวนเงินใดๆ ให้แก่ธนาคาร ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีรับช าระเงิน
หรือ บญัชีเงินฝากอ่ืนใดที่ร้านค้ามีอยูก่บัธนาคารเพื่อหกัช าระหนีไ้ด้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ร้านค้าทราบถึงการหกัเงินจากบญัชีดงักลา่วภายใน 15 วนัท าการ
ของธนาคาร นับตัง้แต่วนัที่ธนาคารท าการหกัเงิน หากเงินในบญัชีรับช าระเงิน และ/หรือเงินในบญัชีเงินฝากประเภทอ่ืนใดมีไม่เพียงพอให้ธนาคารหกัช าระ
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หนีไ้ด้ทัง้หมด ร้านค้าตกลงยินยอมช าระดอกเบีย้ให้แก่ธนาคารจากยอดหนีส้ว่นที่ธนาคารไมส่ามารถหกัช าระหนีไ้ด้ในอตัราดอกเบีย้สงูสดุตามประกาศของ
ธนาคาร เร่ืองอตัราดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมและสว่นลด (ปัจจบุนัเท่ากับร้อยละ 15 ต่อปี) ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคารในแต่ละคราวนบัตัง้แต่
วนัที่ธนาคารไมส่ามารถหกัเงินช าระหนีไ้ด้จนกวา่ร้านค้าจะช าระหนีเ้สร็จสิน้ และไมเ่ป็นการตดัสิทธิธนาคารในการที่จะบอกเลิกการใช้บริการ 

17.7 กรณีร้านค้าได้เปลี่ยนแปลงเลขที่บญัชีรับช าระเงินไม่ว่าเหตใุดก็ตาม หรือมีการเปิดบญัชีรับช าระเงินเพิ่ม ร้านค้าตกลงยินยอมให้ข้อก าหนดและเงื่อนไข
ตา่งๆ ตามข้อตกลงการใช้บริการฉบบันีย้งัคงมีผลบงัคบัใช้กบัเลขที่บญัชีรับช าระเงินที่เปลี่ยนแปลงใหม่ หรือบญัชีรับช าระเงินที่เปิดเพิ่มเติมนัน้ด้วย 

17.8 ร้านค้าตกลงยินยอมในการที่ธนาคารจะเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพ่ิมเติมเงื่อนไขและข้อก าหนด รวมทัง้คา่ธรรมเนียมในการให้บริการตามค าขอใช้บริการรับ
ช าระเงิน Bill Payment ฉบบันี ้โดยธนาคารจะแจ้งให้ร้านค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

17.9 การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ 
ในกรณีที่ธนาคารจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมลูของธนาคารให้แก่ร้านค้าหรือตวัแทน หรือพนักงาน หรือลกูจ้าง เฉพาะผู้ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นต้องทราบข้อมลู ซึ่ง

ต่อไปนีจ้ะเรียกรวมกันว่า “ตวัแทนร้านค้า” ทัง้นี ้ไม่ว่าข้อมลูจะอยู่ในรูปของเอกสาร รายงาน บนัทึกข้อมลู ผลการวิเคราะห์ ผลการศึกษา และ/หรือในรูปแบบใดๆ ไม่ว่า
โดยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “ข้อมลูที่เป็นความลบั” โดยร้านค้าตกลงยินยอมที่จะเก็บรักษาข้อมลูที่เป็นความลบัไว้ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไข
ตามที่ระบดุงันี ้

17.9.1 ร้านค้าตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมลูที่เป็นความลบัอย่างเคร่งครัด ในสถานที่หรือระบบที่มีความปลอดภยัโดยเก็บแยกจากเอกสารและ/หรือข้อมลูอ่ืนๆ 
และจะไมเ่ปิดเผยให้บคุคลใด ๆ ได้ลว่งรู้ถึงข้อมลูที่เป็นความลบั ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น และตกลงวา่จะใช้ข้อมลูที่เป็นความลบัเพ่ือวตัถปุระสงค์ใน
การให้บริการตามบริการของธนาคารตามที่ได้ระบใุนข้อตกลงฉบบันีเ้ทา่นัน้ อีกทัง้จะไม่ใช้ข้อมลูที่เป็นความลบัไปในทางใดๆ อนัท าให้หรืออาจท าให้
เกิดความเสียหายตอ่ธนาคารไมว่่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม แม้วา่ข้อตกลงฉบบันีจ้ะสิน้สดุลงแล้วก็ตาม เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากธนาคาร 

17.9.2  ร้านค้าตกลงที่จะด าเนินการทัง้ปวง เพ่ือให้ตวัแทนร้านค้าเก็บรักษาข้อมลูที่เป็นความลบัไว้ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขเช่นเดียวกบัที่ร้านค้าได้ตกลงไว้
กับธนาคารตามข้อตกลงฉบบันี ้โดยร้านค้าขอรับรองวา่ตวัแทนร้านค้าจะไม่เปิดเผยและ/หรือใช้ข้อมลูที่เป็นความลบัในประการอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่
ระบไุว้ในข้อตกลงฉบบันี ้

17.9.3  ข้อก าหนดและเง่ือนไขในการเปิดเผยและ/หรือใช้ข้อมลูที่เป็นความลบัตามที่ระบขุ้างต้น คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงไมน่ ามาใช้บงัคบักบัข้อมลูที่ร้านค้า
ได้ท าการพิสจูน์หรือมีหลกัฐานยืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรได้วา่ เป็นข้อมลูที่ได้เปิดเผยแล้วตอ่สาธารณะชนหรือทราบกันเป็นการทัว่ไป ทัง้นี ้ต้องมิใช่
ข้อมลูที่ถกูเปิดเผยโดยร้านค้า 

17.9.4 ในกรณีที่ร้านค้าต้องเปิดเผยข้อมลูที่เป็นความลบัตอ่ศาล หรือหน่วยงานของรัฐผู้ มีอ านาจตามกฎหมาย ร้านค้าตกลงแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนังสือ
ล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมลูที่เป็นความลบัดงักล่าว พร้อมแสดงหลกัฐานหรือระบุข้อกฎหมายที่บงัคบัให้ ร้านค้าต้องเปิดเผยข้อมลูที่เป็นความลบั
ด้วย 

17.9.5 ร้านค้าตกลงจะสง่คืนหรือท าลายข้อมลูที่เป็นความลบัในทนัทีเม่ือได้รับแจ้งจากธนาคาร รวมทัง้สง่คืนหรือท าลายข้อมลูหรือรายงาน ผลหรือการศกึษา
วิเคราะห์ และเอกสารใด ๆ ทัง้ต้นฉบบัและส าเนาที่ร้านค้าหรือตวัแทนร้านค้าได้จดัท าขึน้โดยอ้างอิงข้อมลูที่เป็นความลบั  และร้านค้าจะไม่ท าส าเนา
หรือท าซ า้ซึง่ข้อมลูที่เป็นความลบันัน้ ไมว่า่ด้วยวิธีการใดๆ 

17.9.6 หากธนาคารได้รับความเสียหายใดๆ อนัเน่ืองมาจากการที่ร้านค้าหรือตวัแทนร้านค้าใช้หรือเปิดเผยข้อมลูที่เป็นความลบัในประการใดๆ นอกเหนือจาก
ที่ได้ระบไุว้ในข้อตกลงฉบบันี ้หรือร้านค้าหรือตวัแทนร้านค้าไมป่ฏิบตัิตามข้อก าหนดหรือเง่ือนไขข้อหนึ่งข้อใดตามที่ได้ระบไุว้ในข้อตกลงฉบบันี ้ ร้านค้า
ตกลงยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายทัง้หมดที่เกิดขึน้ให้แก่ธนาคารภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ธนาคารได้แจ้งให้ ร้านค้าทราบ นอกจากการชดใช้
ค่าเสียหายดงักลา่วแล้ว ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิในการด าเนินการใดๆ เพื่อบรรเทาความเสียหายที่มีขึน้หรืออาจมีขึน้ได้ ซึ่งรวมถึงการ
ร้องขอให้ศาลมีค าสัง่อย่างหนึ่งอยา่งใดเพื่อระงบัการใช้หรือเปิดเผยข้อมลูที่เป็นความลบัของร้านค้าหรือตวัแทนร้านค้าหรือของบคุคลอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง
ด้วย 

17.10 หากร้านค้าหรือธนาคารประสงค์จะยกเลิกค าขอใช้บริการรับช าระเงิน Bill Payment ร้านค้าหรือธนาคารจะแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั และให้ถือว่าค าขอใช้บริการรับช าระเงิน Bill Payment และข้อตกลงการใช้บริการฉบบันีเ้ป็นอนัสิน้ผลเม่ือครบก าหนด
ระยะเวลาดงักลา่ว  

ข้อ 18 ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการช าระเงนิข้ามธนาคาร (เลขที่ 1.0) (Cross Bank Bill Payment) 
“พร้อมเพย์ (PromptPay)” หมายความถึง เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี และ/หรือเลขทะเบียนนิติบคุคล พร้อมกับเลขลงท้าย (Suffix) และ/หรือข้อมลูอ่ืนๆ ที่อาจมีการก าหนด
ต่อไป (ถ้ามี) ซึ่งผูกกับบญัชีเงินฝากของร้านค้า ตามที่ร้านค้าสมคัรลงทะเบียนไว้กับ ธนาคาร หรือสถาบนัการเงินอ่ืนในประเทศไทย และ “บริการช าระเงินข้ามธนาคาร 
(Cross Bank Bill Payment)” หมายความถึง บริการการท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ตามที่ธนาคาร หรือสถาบนัการเงินอ่ืนก าหนด หรือหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง
ก าหนด ซึง่เป็นการใช้บริการที่สามารถระบ ุพร้อมเพย์ (PromptPay) แทนการระบเุลขที่บญัชีเงินฝาก และ/หรือรหสับริษัท (Product Code) ของร้านค้าซึง่ผกูกบั พร้อมเพย์ 
(PromptPay) ตามที่ร้านค้าสมคัรลงทะเบียนไว้ ทัง้นี ้ร้านค้าขอสมคัรลงทะเบียนและใช้บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) โดยตกลงยินยอมผกูพนั
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และปฏิบตัิตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)  กับ ธนาคาร  ตามรายละเอียดการให้บริการที่ธนาคารก าหนด 
ดงัตอ่ไปนี ้

18.1 ร้านค้ารับทราบและตกลงวา่ ร้านค้าสามารถสมคัรขอใช้บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ได้ โดยสมคัรขอลงทะเบียนและใช้บริการผ่าน
ช่องทางตามที่ธนาคารก าหนด อาทิเช่น ที่ท าการสาขาธนาคาร หรือ ช่องทางอ่ืนใดที่ธนาคารจะจดัให้มีขึน้ในภายหน้า ทัง้นี ้กา รลงทะเบียนและการใช้บริการ
ช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุภายใต้ข้อตกลงนี ้และ/หรือข้อตกลงอ่ืนใดที่ธนาคาร และ/หรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้องก าหนด 

18.2 ร้านค้าก าหนดใช้เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี และ/หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล พร้อมกับเลขลงท้าย (Suffix) หรือข้อมลูอ่ืนใดอนัเน่ืองจากมีการประกาศเพิ่มเติมใน
ภายหน้า โดยเลือกเป็นข้อมลูอ้างอิง พร้อมเพย์ (PromptPay) เพื่อผูกกับบญัชีเงินฝากของร้านค้าที่มีอยู่กบัธนาคาร เพื่อสามารถใช้กับบริการตา่งๆ ที่จะจดัให้มี
ขึน้ อาทิเชน่ การรับเงินส าหรับการช าระคา่สินค้าและบริการเข้าบญัชีด้วย พร้อมเพย์ (PromptPay) แทนการใช้รหสับริษัท (Product Code) ที่ผกูกบัข้อมลูอ้างอิง 
พร้อมเพย์ เป็นต้น 

18.3 ร้านค้าสามารถเลือกบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือบญัชีกระแสรายวนัของร้านค้าที่มีอยู่กับธนาคาร หรือบญัชีเงินฝากประเภทอ่ืนใด อนัเน่ืองมาจากมี
ประกาศเพิ่มเติมจากธนาคารในภายหน้า ส าหรับผกูพร้อมเพย์ (PromptPay) เพ่ือการใช้บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)  ได้ 

18.4 บัญชีเงินฝากที่จะถูกผูกกับบริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)  ต้องมีสถานะการใช้บริการเป็นปกติ โดยต้องเป็นบัญชีเงินฝากที่มีชื่อ
ร้านค้าเป็นเจ้าของบญัชีเทา่นัน้ เว้นแตธ่นาคารจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

18.5 เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี และ/หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล พร้อมกับเลขลงท้าย (Suffix) และ/หรือข้อมลูอ่ืนๆ ที่อาจมีการก าหนดต่อไป (ถ้ามี) ที่ร้านค้าสามารถ
ก าหนดใช้เป็น พร้อมเพย์ (PromptPay) ได้ จะต้องเป็นหมายเลขที่ยงัไม่ถกูก าหนดใช้เป็นพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกกับบญัชีเงินฝากบญัชีอ่ืน ไม่ว่าจะเป็น
บญัชีเงินฝากที่มีอยู่กบัธนาคาร ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบนัการเงินอ่ืนใด เว้นแต่ได้มีการยกเลิกเลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี และ/หรือเลขทะเบียนนิติบคุคล พร้อม
กับเลขลงท้าย (Suffix) และ/หรือข้อมลูอ่ืนๆ ที่อาจมีการก าหนดตอ่ไป (ถ้ามี) ดงักล่าวเป็น พร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกกับบญัชีเงินฝากบญัชีอ่ืนดงักลา่ว ตาม
วิธีการและเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด  

18.6 เม่ือธนาคารได้รับค าขอหรือรายการสมคัรใช้บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) แล้ว ธนาคารจะสง่ข้อมลูการสมคัรใช้บริการช าระเงินข้าม
ธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) แต่ละรายการ ไปท าการตรวจสอบข้อมลูและลงทะเบียน ข้อมลูการใช้บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill 
Payment)กับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงทะเบียนบริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)  ของบริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ากัด หรือ
ของผู้ ให้บริการรายอ่ืนที่ธนาคารก าหนดต่อไป (ถ้ามี) ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า “ระบบลงทะเบียน” โดยหากธนาคารพิจารณาพบว่า ข้อมลูที่ ร้านค้าระบุในค าขอหรือ
รายการสมัครใช้ บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ไม่ถูกต้องอย่างชัดแจ้ง ธนาคารมีสิทธ์ิแก้ไขให้ถูกต้อง หรือพิจารณาระงับการ
ลงทะเบียน บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยธนาคารจะแจ้งให้ร้านค้าทราบ ทัง้นี ้การสมคัรใช้บริการ
ช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) จะมีผลก็ตอ่เม่ือธนาคารได้ด าเนินการลงทะเบียนข้อมลูในระบบลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และธนาคารจะแจ้ง
ผลการลงทะเบียนให้ร้านค้าทราบตามวิธีการที่ธนาคารก าหนด 

18.7 กรณีที่ธนาคารได้รับค าขอใช้บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ของร้านค้าไว้ ก่อนวนัที่ระบบลงทะเบียนจะเปิดให้บริการรับลงทะเบียน 
ร้านค้ายอมรับว่าธนาคารจะรวบรวมข้อมลูตามรายละเอียดการสมคัรของร้านค้าไว้ และส่งข้อมลูการสมคัรใช้บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill 
Payment)  ของร้านค้าแตล่ะรายการไปท าการตรวจสอบข้อมลูและลงทะเบียน เม่ือระบบลงทะเบียนเปิดให้บริการรับลงทะเบียนแล้วเทา่นัน้ โดยร้านค้าจะทราบ
ผลการลงทะเบียนการขอใช้บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ตามวิธีการที่ธนาคารก าหนด 

18.8 ร้านค้ารับรองวา่ ข้อมลู และ/หรือ รายละเอียด และ/หรือเอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้องในการสมคัรใช้บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) นัน้ มี
ความครบถ้วนและถกูต้องแท้จริง และเป็นปัจจบุนัส าหรับการใช้บริการนีแ้ละเป็นข้อมลูของร้านค้าโดยร้านค้ามีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการขอ
ใช้บริการ และท าธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการขอใช้บริการนี ้รวมถึงการยอมรับผกูพนัตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี ้หากมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใดเกิดขึน้
หรือเก่ียวเน่ือง มาจากการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นตามข้อมลูที่ ร้านค้าให้ไว้แก่ธนาคาร ธนาคารไม่จ าต้องรับผิดชอบต่อร้านค้าหรือบุคคลอ่ืนใดในความ
เสียหายที่เกิดขึน้แตอ่ยา่งใด 

18.9 ร้านค้ารับทราบและตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผย ข้อมลู และ/หรือรายละเอียดตา่งๆ บางประการหรือทัง้หมดของผู้ขอใช้บริการส าหรับการลงทะเบียนเพื่ อใช้
บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ตามที่กฎหมายก าหนด หรือตามที่หน่วยราชการ ที่มีอ านาจตามกฎหมายก าหนดหรือเท่าที่ธนาคาร
พิจารณาเห็นวา่ จ าเป็นและเหมาะสม หรือธนาคารเห็นวา่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ขอใช้บริการ ทัง้นี ้ร้านค้ารับทราบและตกลงวา่ ธนาคารไมต้่องรับผิดชอบตอ่ความ
เสียหายที่เกิดขึน้จากการเปิดเผยข้อมลู และ/หรือรายละเอียดตามเงื่อนไขดงักลา่วข้างต้นแตอ่ยา่งใดทัง้สิน้ 

18.10 ร้านค้าสามารถระบหุรือใช้ พร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ลงทะเบียนส าเร็จแล้ว แทนการระบเุลขที่บญัชีเงินฝาก และ/หรือรหสับริษัท (Product Code) ที่ถกูผกู
กบับริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)  นัน้ เพื่อการรับเงินส าหรับการช าระคา่สินค้าและบริการเข้าบญัชีเงินฝากดงักลา่ว โดยใช้ พร้อมเพย์ 
(PromptPay) ที่ผกูกบับญัชีเงินฝากดงักลา่ว ส าหรับรายการช าระเงินในประเทศได้ทนัที ภายในวงเงินตอ่ครัง้และตอ่วนัที่ร้านค้าหรือ ผู้ช าระเงินก าหนด แตต้่องไม่
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เกินจ านวนหรือหลกัเกณฑ์ตามข้อตกลงของธนาคาร และ/หรือใช้ พร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผกูกบับญัชีเงินฝากดงักลา่วในการท าธุรกรรมอ่ืนใดที่ธนาคารจะจดั
ให้มีขึน้ในภายหน้า  

18.11 ร้านค้ายอมรับวา่การท าธุรกรรมเก่ียวกบับญัชีเงินฝากใด ๆ หากได้มีการระบ ุพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผกูกบับญัชีเงินฝากนัน้แล้ว ยอ่มมีผลเทา่กบัเป็นการ
ระบเุลขที่บญัชีเงินฝาก และ/หรือรหสับริษัท (Product Code) และเป็นการท าธุรกรรมกบับญัชีเงินฝากนัน้ ๆ และมีผลผกูพนัร้านค้าทกุประการ 

18.12 ร้านค้าสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมลูและ/หรือรายละเอียดใดๆ ตลอดจนยกเลิกการใช้บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ได้ โดย
การติดตอ่แจ้งความประสงค์ผ่านชอ่งทางตามที่ธนาคารก าหนด และด าเนินการตามวิธีการและเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด ทัง้นีก้ารแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมลู และ/
หรือรายละเอียดดังกล่าว จะมีผลก็ต่อเม่ือร้านค้าด าเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารก าหนดครบถ้วนสมบูรณ์ และธนาคารได้ด าเนินการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อมลูในระบบการลงทะเบียนรวมถึงแจ้งผลด าเนินการดงักลา่วให้ร้านค้าทราบเรียบร้อยแล้วเทา่นัน้ 

18.13 การท าธุรกรรมประเภทต่างๆ ภายใต้การใช้บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) นี ้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุภายใต้ข้อตกลงและ
เงื่อนไขดงักลา่ว โดยร้านค้าตกลงยินยอมด้วยแล้ว และจะไม่โต้แย้งคดัค้าน และไม่ถือวา่การกระท าดงักลา่วท าให้ร้านค้าขาดผลประโยชน์ และ/หรือได้รับความ
เสียหาย และสละสิทธิที่จะเรียกร้องคา่ขาดประโยชน์และร้านค้ารับทราบและตกลงวา่ ร้านค้ามีหน้าที่ต้องแจ้งขอเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการใช้บริการช าระเงิน
ข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)  เม่ือร้านค้าไมใ่ช้งาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงเลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี และ/หรือเลขทะเบียนนิติบคุคล พร้อมกบัเลขลง
ท้าย (Suffix) และ/หรือข้อมลูอ่ืนๆ ที่อาจมีการก าหนดต่อไป (ถ้ามี) ที่ได้ลงทะเบียนใช้บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ดงักล่าว ตาม
วิธีการที่ธนาคารก าหนด  โดยธนาคารไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมลูดงักลา่วแตอ่ย่างใดทัง้สิน้ หาก ร้านค้าไม่ด าเนินการขอยกเลิกการใช้ บริการช าระเงินข้าม
ธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ตามวิธีการที่ธนาคารก าหนดและเกิดความเสียหายใดๆ ขึน้ ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้แตเ่พียงฝ่าย
เดียว 

18.14 ธนาคารมีสิทธิระงบัการให้บริการชัว่คราว หรือยกเลิกการให้บริการนี ้ไมว่า่ทัง้หมดหรือแตบ่างสว่น หรือระงบัหรือยกเลิกบริการหนึ่งบริการใดภายใต้ข้อตกลง
และเงื่อนไขการใช้บริการนี ้แก่ผู้ ขอใช้บริการเม่ือใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าตามสมควร เว้นแต่ในกรณีที่ ธนาคารมีกรณีจ าเป็น
เร่งด่วนไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ไม่ว่าด้วยเหตใุดๆ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ขอใช้บริการทราบโดยเร็วเท่าที่สามารถท าได้ เว้นแต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้ธนาคารมีสิทธิ
ระงบัหรือยกเลิกการให้บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ได้ทนัทีเม่ือธนาคารพบเหตดุงักลา่วได้ 

18.14.1 เม่ือมีเหตกุารณ์ที่ธนาคารสงสยัหรือเช่ือโดยมีเหตสุมควรวา่ ร้านค้ามิใชเ่จ้าของ หรือผู้ มีสิทธิใช้งานข้อมลูอ้างอิง พร้อมเพย์ หรือบญัชีเงินฝากที่ถกูผกู
กบั พร้อมเพย์ (PromptPay) เพ่ือในกิจการที่อาจเป็นการขดัตอ่กฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือมีลกัษณะเป็นธุรกรรมที่
อาจผิดกฎหมาย หรือมีการใช้บริการในลกัษณะที่ผิดปกติ เชน่ มีการท ารายการซ า้ๆ ในเวลาใกล้ๆ กนัจนเป็นการรบกวนระบบการให้บริการของธนาคาร เป็น
ต้น หรือเป็นการฉ้อฉล หรือทจุริต หรือขดัตอ่กฎหมาย หรือมีผู้บกุรุกระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) หรือแนวโน้มที่จะมีการกระท าที่มิชอบโดยประการใด ๆ 
18.14.2 บญัชีเงินฝากที่ถกูผกูกบั พร้อมเพย์ (PromptPay) ถกูระงบั หรือถกูอายดัโดยหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย และ/หรือปิดบญัชี ไมว่า่โดยร้านค้า 
หรือโดยธนาคาร หรือโดยบคุคลหรือเหตอ่ืุนใด หรือถกูระงบัการใช้บญัชีเงินฝากหรือถกูปิดบญัชีตามระเบียบของธนาคาร 
18.14.3 ธนาคารต้องปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือค าสัง่ศาล และ/หรือตามที่กฎหมายก าหนด 

18.15 ร้านค้าตกลงยินยอมผูกพนัและปฏิบตัิตามระเบียบ วิธีปฏิบตัิ ตลอดจนข้อตกลงและเงื่อนไขที่เก่ียวข้องกับการใช้บริการนี ้ทัง้ที่ มีอยู่ก่อนแล้ วและที่จะมีขึน้
หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตอ่ไปในอนาคต ตามที่ธนาคารจะได้ก าหนดเพ่ิมเติม โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบลว่งหน้าเป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 30 
วนัโดยการแจ้งดงักล่าวธนาคารอาจใช้วิธีประกาศไว้ ณ ที่ท าการของธนาคาร หรือแจ้งในเว็บไซต์ของธนาคาร (www.ktb.co.th)  และ/หรือวิธีการอ่ืนใดตามที่
ธนาคารก าหนดหรือเห็นสมควร โดยให้ถือว่าระเบียบหรือวิธีปฏิบตัิ ตลอดจนข้อตกลงและเงื่อนไขดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
ช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ฉบบันีด้้วย ทัง้นี ้ข้อตกลงและเง่ือนไขการท าธุรกรรมประเภทตา่งๆ ภายใต้การใช้บริการช าระเงินข้ามธนาคาร 
(Cross Bank Bill Payment) นี ้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขที่เก่ียวข้องกบัธุรกรรมดงักลา่วตามที่ธนาคารก าหนดด้วย โดยร้านค้าตกลงยินยอมและจะไม่
โต้แย้งคดัค้าน และไม่ถือว่าการกระท าดงักล่าวท าให้ ร้านค้าขาดผลประโยชน์ และ/หรือได้รับความเสียหาย และสละสิทธิที่จะเรียกร้องค่าขาดประโยชน์และ
คา่เสียหายจากธนาคารทัง้สิน้ 

18.16 ร้านค้ายินยอมและตกลงช าระค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้บริการนี ้ตามที่ ธนาคารก าหนด หาก มีการ
ปรับเปลี่ยนคา่ธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จา่ยใดๆ ธนาคารจะแจ้งให้ ร้านค้าทราบลว่งหน้า อย่างน้อย 30 วนั  ณ ที่ท าการสาขา/เว็บไซต์ของ
ธนาคาร (www.ktb.co.th) และ/หรือวิธีการอ่ืนใดตามที่ธนาคารก าหนดหรือเห็นสมควร ทัง้นี ้ร้านค้ายินยอมให้ธนาคารหกัคา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่บริการ และ/
หรือคา่ใช้จา่ยใดๆ จากบญัชีเงินฝากของร้านค้าที่มีอยูก่บัธนาคารได้ทนัที  

18.17 หากร้านค้าเห็นวา่ธนาคารเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่บริการและ/หรือคา่ใช้จา่ย ไมถ่กูต้อง ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ภายใน 7 วนั นับจากวนัที่ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าบริการ หาก ร้านค้าไม่แจ้งให้ธนาคารทราบถึงความไม่ถกูต้องภายใน
ก าหนดเวลาดงักลา่ว ร้านค้าตกลงให้ถือวา่ธนาคารได้ด าเนินการโดยถกูต้องสมบูรณ์แล้ว ซึ่งร้านค้าตกลงจะไม่โต้แย้งคดัค้านหรือเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จาก
ธนาคารภายหลงั 
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18.18 ธนาคารไม่ต้องรับผิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี ้ซึ่งรวมถึงการที่ธนาคารไม่สามารถลงทะเบียน พร้อมเพย์ 
(PromptPay) หรือให้บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ได้ อนัเน่ืองมาจากเหตสุดุวิสยั เช่น ระบบสื่อสารขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
ปัญหาทางด้านพลงังาน การกระท าของบุคคลภายนอก อคัคีภยั ภยัพิบตัิตามธรรมชาติ การประท้วง การขนส่งติดขัด การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์ 
หรือข้อมลูที่เป็นอนัตรายตา่งๆ (Harmful Data) หรือเหตตุา่งๆ อนัอยูน่อกเหนือจากการควบคมุของธนาคาร 

18.19 ร้านค้าตกลงและยอมรับว่า เอกสาร และ/หรือหนังสือ และ/หรือหลกัฐานใดๆ ก็ตาม ที่ธนาคารจดัท าขึน้อนัเน่ืองมาจากการใช้บริการช าระเงินข้ามธนาคาร 
(Cross Bank Bill Payment) นัน้ มีความ ถกูต้องทกุประการโดยไมจ่ าต้องให้ร้านค้าตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อก่อนแตอ่ยา่งใด 

18.20 ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ฉบบันี ้ให้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็น
ศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึน้ตามข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการนี ้ 

 
ข้อ 19 ข้อตกลงการใช้บริการ KTB Corporate Online ส าหรับกลุ่มภาครัฐ 

KTB Corporate Online ซึง่ต่อไปนีเ้รียกวา่ “ระบบงาน” หมายถึง บริการที่ธนาคารอ านวยความสะดวกให้แก่ร้านค้าให้สามารถใช้บริการของธนาคารในรูปแบบ
ธุรกรรมการให้บริการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตา่งๆ / รับ/ สง่ข้อมลู ด้วยตนเองผ่านระบบงาน ซึง่ประกอบด้วยบริการ ได้แก่ บริการพืน้ฐาน บริการข้อมลูการรับช าระ 
บริการด้านการโอนเงิน บริการด้านเช็ค รวมถึงบริการ และ/หรือธุรกรรมการให้บริการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่ธนาคารได้จดัให้มีผ่านระบบงานทัง้ที่ธนาคารได้
ก าหนดไว้แล้วในขณะนีแ้ละ/หรือที่จะมีขึน้ตอ่ไปในภายหน้าทกุประการ โดยร้านค้าตกลงยินยอมผกูพนัและปฏบิตัติามขัน้ตอนและเง่ือนไขการใช้บริการระบบงานดงันี ้

19.1 ในข้อตกลงฉบบันี ้ค าวา่“บญัชีเงินฝาก” หมายถึง บญัชีเงินฝากออมทรัพย์และ/หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัและ/หรือบญัชีอ่ืนใดที่ร้านค้ามีอยูก่บัธนาคาร 
19.2  การใช้รหสัหน่วยงาน (Company ID) รหสัประจ าตวัผู้ ใช้งาน (User ID) และรหสัลบัประจ าตวั (User Password) 

19.2.1 เม่ือร้านค้าได้รับอนมุตัิให้ใช้บริการแล้ว ธนาคารจะมอบชดุรหสัส าหรับใช้บริการให้แก่ร้านค้าซึ่งประกอบด้วย รหสัหน่วยงาน (Company ID) รหสั
ประจ าตวัผู้ ใช้งาน (User ID) และ รหสัลบัประจ าตวั (User Password) ให้แก่ร้านค้า ซึ่งร้านค้าตกลงจะเก็บรักษาไว้ในที่มัน่คงปลอดภยั และถือ
เป็นความลบัเฉพาะตวัของร้านค้าเทา่นัน้ 

19.2.2 ในการใช้บริการต่างๆ ผ่านระบบงานทุกครัง้ ร้านค้าจะต้องใส่รหัสหน่วยงาน (Company ID) รหัสประจ าตัวผู้ ใช้งาน (User ID) และรหัสลับ
ประจ าตัว (User Password) ให้ถูกต้อง หากผู้ ขอใช้บริการใส่รหัสหน่วยงาน (Company ID) รหัสประจ าตัวผู้ ใช้งาน (User ID) และ รหัสลับ
ประจ าตวั (User Password) ไม่ถกูต้องเกินกว่าจ านวนครัง้ที่ก าหนด ระบบงานจะระงบัการให้บริการชัว่คราวโดยอตัโนมตัิ โดยร้านค้าจะต้องมา
ติดตอ่ที่สาขาของธนาคารหรือชอ่งทางอ่ืนๆ ตามที่ธนาคารก าหนดด้วยตนเอง เพ่ือยกเลิกการระงบัการใช้บริการชัว่คราว 

19.2.3 ในกรณีที่ร้านค้าลืมรหัสหน่วยงาน (Company ID) และ/หรือรหัสประจ าตัวผู้ ใช้งาน (User ID) และ/หรือรหัสลับประจ าตัว (User Password) 
ร้านค้าสามารถยื่นเอกสารขอออกรหสัหน่วยงาน (Company ID) และ/หรือรหสัประจ าตวัผู้ ใช้งาน (User ID) และ/หรือรหสัลบัประจ าตวั (User 
Password) ด้วยตนเองผ่านสาขาที่สมคัรใช้บริการ หรือผ่านชอ่งทางอ่ืนๆ ตามที่ธนาคารก าหนด 

19.2.4 ร้านค้าสามารถระงบัรหสัหน่วยงาน (Company ID) รหสัประจ าตวัผู้ ใช้งาน (User ID) และรหสัลบัประจ าตวั (User Password) โดยแจ้งธนาคาร
เป็นลายลกัษณ์อกัษรที่สาขาของธนาคาร และธนาคารจะด าเนินการตรวจสอบและระงบัให้ภายหลงัจากที่ธนาคารได้รับแจ้งการระงบัจากร้านค้า
แล้ว ทัง้นี ้การระงับจะมีผลสมบูรณ์เม่ือระบบงานยืนยันการระงับ และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ก่อนการระงบั
ดงักล่าวมีผลสมบูรณ์ หากร้านค้ามีความประสงค์จะยกเลิกการระงบัรหสัหน่วยงาน (Company ID) รหสัประจ าตวัผู้ ใช้งาน (User ID) และรหสั
ลบัประจ าตวั (User Password) ร้านค้าจะต้องมาติดตอ่ด้วยตนเองยื่นเอกสารขอยกเลิกการระงบัรหสัหน่วยงานผ่านสาขาที่สมคัรใช้บริการ ตามที่
ธนาคารก าหนด 

19.2.5 การกระท าใด ๆ ผ่านระบบงาน ทัง้ที่เป็นการกระท าของร้านค้าเอง หรือเป็นการกระท าที่เกิดขึน้โดยบุคคลอ่ืน หากได้กระท าไปโดยผ่านรหสั
หน่วยงาน (Company ID) รหัสประจ าตัวผู้ ใช้งาน (User ID) และรหัสลับประจ าตัว (User Password) และ/หรือค าสั่งคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกบับริการนีแ้ล้ว ให้ถือวา่ถกูต้องสมบรูณ์ และมีผลผกูพนัร้านค้าเสมือนหนึ่งได้กระท าโดยร้านค้าเอง โดยไมจ่ าเป็นต้องท าหรือลงลายมือ
ชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเป็นหลกัฐานในการนัน้อีก เว้นแต่ธนาคารจะแจ้งหรือจะมีการก าหนดไว้เป็นประการอ่ืนอย่างชดัเจน และร้านค้าตกลงวา่
ธนาคารไม่จ าต้องรับผิดใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึน้จากการกระท าข้างต้น โดยร้านค้ายินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้จากการ
กระท าดงักลา่วทกุประการ 

19.2.6 ธนาคารจะรับผิดตอ่ร้านค้าในกรณีที่: 
19.2.6.1 ธนาคารยงัไมไ่ด้สง่มอบเคร่ืองมือโอนเงินให้แก่ร้านค้าและเกิดรายการโอนเงินผ่านระบบงานโดยมิชอบ 
19.2.6.2 เกิดรายการโอนเงินผ่านระบบงานโดยมิชอบ และมิใชค่วามผิดของร้านค้า 

19.3 การใช้ระบบงานในแตล่ะครัง้ หากไม่มีการท ารายการติดตอ่กันภายในระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด เม่ือครบก าหนดระยะเวลาดงักลา่วธนาคารจะยกเลิกการ
ติดตอ่ หากร้านค้าประสงค์จะใช้บริการตอ่ไปจะต้องติดตอ่ผ่านระบบงานเข้ามาใหม่ 
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19.4  การโอนเงินโดยผ่านระบบงาน ร้านค้าตกลงจะปฏิบตัิทางบญัชีเชน่เดียวกบัวิธีการปฏิบตัิของธนาคารพาณิชย์ทัว่ไป โดยสามารถโอนเงินระหวา่งบญัชีตามที่ได้
ระบไุว้ในใบสมคัรขอใช้บริการ KTB Corporate Online ส าหรับกลุม่ภาครัฐ หรือตามที่ผู้ขอใช้บริการแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นัน้ 

19.5 การก าหนดสิทธิการอนมุตัิรายการบริการพืน้ฐาน บริการด้านการโอนเงิน โดยการก าหนดระดบัวงเงินอนมุตัิรายการหรือ LOA (Line of Authorization) ร้านค้า
สามารถก าหนดวงเงินสงูสดุของการโอนต่อครัง้ / ต่อการท ารายการ / ต่อสื่อข้อมลูได้ด้วยตนเอง และถือเป็นความรับผิดชอบของร้านค้า และธนาคารไม่ต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความผิดพลาดในการโอนเงินของร้านค้าทัง้สิน้ 

19.6 การยกเลิกรายการโอนเงินล่วงหน้าผ่านระบบงาน โดยใช้รหัสประจ าตัวผู้ ใช้งาน (User ID) และ รหัสลับประจ าตัว (User Password) ให้ถือว่าการยกเลิก
รายการโอนเงินลว่งหน้าดงักลา่วมีผลสมบรูณ์ทนัทีระบบงานยืนยนัการยกเลิกรายการ แต่หากรายการโอนเงินลว่งหน้านัน้ไม่สามารถยกเลิกได้เน่ืองจากอยูใ่น
กระบวนการที่ธนาคารไมส่ามารถระงบัการจา่ยเงินได้ ร้านค้าขอสละสิทธิในการเรียกร้องให้ธนาคารต้องรับผิดชอบตอ่ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ 

19.7  ร้านค้าตกลงวา่ ธนาคารไมต้่องรับผิดจากการที่ธนาคารไมส่ามารถปฏิบตัิตามข้อตกลงฉบบันีไ้ด้ หรือร้านค้าหรือผู้ รับโอนเงิน/คูค้่าไมไ่ด้รับเงินจากการโอนเงิน
ของร้านค้าผ่านระบบงาน อนัเน่ืองมาจากร้านค้ามีเงินในบญัชีไม่เพียงพอหรือธนาคารได้แจ้งให้ร้านค้าทราบถึงความขดัข้องของการโอนเงินอยู่แล้วก่อนหรือ
ขณะที่ท ารายการโอนเงิน หรือร้านค้าปฏิบตัิผิดเงื่อนไข หรือข้อตกลงกบัธนาคาร หรือเป็นเหตสุดุวิสยั เชน่ในกรณีที่มีความช ารุดบกพร่อง เสียหาย ขดัข้อง หรือ
ล่าช้าของระบบคอมพิวเตอร์ และ/หรือระบบไฟฟ้า และ/หรือระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ( Internet) และ/หรือระบบการติดตอ่สื่อสาร และ/หรือปัญหาทางด้าน
พลงังาน ภยัพิบตัิทางธรรมชาติ การกระท าของบุคคลภายนอก การกระท าของหน่วยงานรัฐบาล ไฟไหม้ การประท้วง การขนส่งติดขัด การจลาจล สงคราม 
ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมลูที่เป็นอนัตรายต่างๆ (Harmful Data) หรือเหตตุ่างๆ อนัอยู่นอกเหนือจากการควบคุม ซึ่งเป็นอปุสรรคต่อการที่ ร้านค้าจะเข้าใช้
บริการ หรือตอ่การที่ธนาคารจะให้บริการตามข้อตกลงฉบบันี ้

19.8 ในกรณีที่ร้านค้าใช้บริการต่างๆ ผ่านระบบงานแล้วเกิดความบกพร่องผิดพลาดจากการใช้บริการนี ้ไม่ว่าความบกพร่องผิดพลาดนัน้ๆ จะเกิดขึน้ด้วยเหตผุล
ประการใด ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารมีอ านาจแก้ไขความบกพร่องผิดพลาดให้ถกูต้องตามความเป็นจริง และยินยอมให้ธนาคารหกัเงิน และ/หรือโอนเงิน
จากบญัชีตา่งๆ ร้านค้าใช้บริการที่มีอยู่กบัธนาคาร เพ่ือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึน้ โดยธนาคารมิต้องแจ้งหรือขออนญุาตจากร้านค้าก่อนลว่งหน้า อนึ่ง 
ร้านค้ายินยอมให้ถือวา่บรรดาเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวกับการหกัเงิน โอนเงิน หรือการด าเนินการของธนาคารกับบญัชีที่ใช้กับระบบงาน ซึ่งเป็นเอกสารที่ธนาคาร
จดัท าขึน้เพ่ือการแก้ไขความบกพร่องผิดพลาดข้างต้น เป็นเอกสารที่มีความถกูต้องสมบรูณ์ครบถ้วนทกุประการ 

19.9 กรณีร้านค้าพบความบกพร่องผิดพลาดใด ๆ จากการหกัเงิน และ/หรือการโอนเงินโดยผ่านระบบงาน ร้านค้าจะต้องแจ้งรายละเอียดข้อมลูเก่ียวกบั วนัและเวลา
ที่ท ารายการ บญัชีที่เก่ียวข้องในการหกัเงิน และ/หรือ โอนเงิน ประเภทรายการ จ านวนเงินที่โอนเข้าหรือโอนออก ชื่อและสถานที่ติดตอ่ของร้านค้าและผู้แจ้งให้
ธนาคารทราบทนัที โดยร้านค้ายินยอมให้ธนาคารด าเนินการตรวจสอบความบกพร่องผิดพลาด ในการหกัเงิน และ/หรือโอนเงินจากข้อมลูที่ได้รับจากร้านค้ากับ
รายงานของธนาคาร ตามวิธีการของธนาคารทกุประการ หากปรากฏในภายหลงัว่าความบกพร่องผิดพลาดดงักล่าว เกิดจากการกระท า ของร้านค้าเองและ
ธนาคารได้ด าเนินการไปตามข้อมลูที่ร้านค้าแจ้งแล้ว ร้านค้าตกลงที่จะด าเนินการเรียกร้องเงินจานวนดงักล่าวจากผู้ รับโอน/คู่ค้าหรือลกูหนี ้(แล้วแต่กรณี) 
โดยตรง และขอสละสิทธิในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคารได้หกัและโอนดังกล่าว รวมทัง้ค่าเสียหายใดๆ อีกด้วย นอ กจากนี ้หาก
ธนาคารต้องจ่ายเงินจ านวนใดๆ ให้แก่บุคคลอ่ืนเน่ืองจากความผิดพลาดข้างต้นแล้ว ร้านค้าตกลงจะจ่ายเงินจ านวนดงักลา่วพร้อมดอกเบีย้ คืนให้แก่ธนาคาร
เป็นการชดเชยจนครบถ้วนเต็มทกุจ านวน 

19.10 ธนาคารสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมลูที่ร้านค้าได้รับจากระบบงาน เชน่ ข้อมลูเก่ียวกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ อตัราดอกเบีย้ หรือข้อมลู
อ่ืนใด เป็นข้อมลูเบือ้งต้นได้ตลอดเวลา และไมมี่ผลผกูพนัธนาคาร 

19.11 กรณีที่ร้านค้าประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้บริการจากที่ได้ระบุไว้ในใบสมัครขอใช้บริการ KTB Corporate Online ส าหรับกลุ่มภาครัฐ หรือ
เอกสารแนบท้ายฉบบัใดๆ รวมทัง้การยกเลิก และ/หรือระงับการใช้ระบบงาน ร้านค้าตกลงแจ้งกับธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่ธนาคาร
ก าหนด กรณีร้านค้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ มีอ านาจสั่งจ่าย หรือผู้ มีอ านาจกระท าการแทนจะต้องจัดท าหนังสือ มอบอ านาจฉบับใหม่ และ/หรือแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสัง่จ่ายให้แก่ธนาคารทนัที และทกุกรณีดงักลา่วข้างต้นจะมีผลบงัคบัใช้นับแตธ่นาคารแจ้งให้ร้านค้าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ
ธนาคารไมต้่องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ก่อนที่ธนาคารแจ้งการผลเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว 

19.12 ในกรณีที่บญัชีเงินฝากของร้านค้าหรือผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้า/ลกูหนีมี้ทัง้รายการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากและโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากในคราวเดียวกนั ธนาคารจะ
ด าเนินการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากก่อน แล้วจงึจะด าเนินการหกัเงินออกจากบญัชีเงินฝากดงักลา่ว 

19.13 ร้านค้าตกลงยอมรับวา่ ธนาคารทรงไว้ซึง่สิทธิที่จะแจ้งหรือไมแ่จ้ง รายการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากและ/หรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากให้ร้านค้าหรือผู้ รับโอนเงิน/
คู่ค้า/ลกูหนีท้ราบ เน่ืองจากร้านค้าสามารถตรวจสอบสถานะ ผลการหกัเงิน/โอนเงิน และรายงานการหกัเงินจากบญัชี เงินฝาก และ/หรือโอนเงินเข้าบญัชีเงิน
ฝากของร้านค้าหรือผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้า/ลกูหนีไ้ด้ผ่านระบบงาน หากร้านค้าหรือผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้า/ลกูหนีไ้ม่ด าเนินการทกัท้วงรายการหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก
และ/หรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากดงักล่าวภายใน 7 วนันับแต่วนัที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร ร้านค้าตกลงให้ถือว่าธนาคารได้ด าเนินการโดยถกูต้องครบถ้วนทกุ
ประการแล้ว 

19.14 เพื่อให้การบริการบรรลตุามวตัถปุระสงค์แหง่ข้อตกลงนี ้ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของร้านค้าที่มีอยู่กับธนาคาร เพื่อด าเนินการ
ตามวิธีการแหง่ข้อตกลงฉบบันีต้อ่ไป และร้านค้าจะไมย่กเลิกเพิกถอนการให้ความยินยอมดงักลา่ว จนกวา่จะมีการยกเลิกข้อตกลงนี ้
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19.15 ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารติดต่อ สอบถาม ตรวจสอบ รับ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูรายละเอียดบางประการของ ร้านค้าให้บริษัทข้อมลูเครดิต สถาบนั
การเงิน บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ก็ได้ ในกรณีที่จ าเป็นหรือในกรณีที่ธนาคารเห็นสมควรตัง้แตว่นัที่ท าบนัทกึนี ้และเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการทจุริตจาก
กลุ่มมิจฉาชีพ ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบ และ/หรือสืบค้นข้อมลูทะเบียนประวตัิราษฎร และ/หรือภาพใบหน้าของ ร้านค้าจากส่วนราชการที่
เก่ียวข้องได้ นอกจากนี ้ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมลู และ/หรือจดัท ารายการเก่ียวกบัการท าธุรกรรมทางการเงินของร้านค้าต่อเจ้าหน้าที่ หรือ
หน่วยงานของรัฐได้ทกุประการ ในกรณีที่มีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ ก าหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมลู หรือธุรกรรมการเงินของ
ร้านค้าหรือลกูค้าของร้านค้ารายหนึ่งรายใดหรือหลายรายต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ เม่ือธนาคารได้รับการร้องขอ และให้ความยินยอมนีมี้อยูต่ลอดไป
แม้จะได้มีการยกเลิกการใช้บริการกบัธนาคาร หรือการบอกเลิกข้อตกลงฉบบันีแ้ล้วก็ตาม 

19.16 ร้านค้าตกลงวา่ จะไมเ่ปิดเผย หรืออนญุาตให้พนกังาน ตวัแทน หรือผู้แทนเปิดเผยข้อมลูใดๆ ซึง่โดยสภาพหรือธนาคารก าหนดวา่เป็นความลบั ซึง่รวมถึง แตไ่ม่
จ ากดัเฉพาะข้อมลูที่เก่ียวกบัข้อความในข้อตกลงนีแ้ก่บคุคลใดๆ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรของธนาคารไมว่า่เวลาใด เว้นแตก่ารเปิดเผย
ข้อมลูตามที่กฎหมายก าหนด หรือหน่วยราชการที่มีอ านาจตามกฎหมาย หรือศาล ซึ่งร้านค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบลว่งหน้าตามสมควรก่อนการเปิดเผย
ข้อมลู ทัง้นี ้หากเกิดความเสียหายใดๆ เน่ืองจากการที่ผู้ขอใช้บริการเปิดเผยข้อมลูอนัเป็นความลบัแก่บคุคลภายนอก โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากธนาคาร ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้แตเ่พียงผู้ เดียว 

19.17 ร้านค้าตกลงยอมรับว่าข้อมลูต่างๆ เก่ียวกับบญัชีคู่ค้าที่ธนาคารได้รับจากร้านค้าอาทิเช่น ประเภทการโอนเงิน วนัที่รายการมีผล วนัที่รายการหมดอาย ุผู้ส่ง
ค าสัง่โอนเงิน (Releaser) และ/หรือผู้ยกเลิกรายการรับเงิน (Unwinder) จ านวนเงินที่ร้านค้าจะโอนให้คูค้่า/ผู้ รับโอนเงิน แตล่ะราย เลขที่บญัชีเงินฝากของร้านค้า
หรือผู้ รับโอนเงิน/ คูค้่า/ลกูหนีแ้ตล่ะราย วิธีการรับเงินของผู้ รับโอนเงิน/คูค้่า วิธีการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของลกูหนี ้เป็นต้น เป็นสาระส าคญัในการโอนเงินเข้า
บญัชีเงินฝากของร้านค้าหรือผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้า หรือหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของลกูหนี ้โดยธนาคารไมจ่ าเป็นต้องค านึงถึงชื่อบญัชีเงินฝากของร้านค้าหรือผู้ รับ
โอนเงิน/คู่ค้า/ลูกหนีแ้ต่อย่างใด และเม่ือธนาคารได้ด าเนินการใดๆ ตามข้อมลูที่ได้รับจากผู้ขอใช้บริการแล้ว ให้ถือว่าธนาคารได้ปฏิบตัิถูกต้องครบถ้วนทกุ
ประการ หากมีข้อบกพร่องผิดพลาดใดๆ เกิดขึน้จากการด าเนินการตามข้อมลูดงักลา่วแล้ว ธนาคารไมจ่ าเป็นต้องรับผิดชอบแตอ่ยา่งใด 

19.18 ร้านค้ารับรองวา่ บรรดาเอกสาร ข้อมลู รายละเอียดใดๆ ที่ปรากฏ และ/หรือ ที่ได้สง่มาให้ธนาคารไมว่า่จะสง่มาในรูปแบบใด มีความครบถ้วนและถกูต้องแท้จริง 
และในกรณีที่มีความผิดพลาดในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากและ/หรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของบคุคลซึ่ง ร้านค้าระบเุกิดขึน้ เน่ืองจากความผิดพลาดหรือ
บกพร่องแห่งเอกสาร และ/หรือข้อมลู และ/หรือรายละเอียดดังกล่าว หรือมีความล่าช้า หรือมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใดๆ เกิ ดขึน้จากการที่ธนาคาร
ด าเนินการตามเอกสาร และ/หรือข้อมลู และ/หรือรายละเอียดดงักลา่วไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม ธนาคารไมจ่ าเป็นต้องรับผิดชอบแต่อยา่งใด และร้านค้าตกลงจะ
ด าเนินการเรียกร้องเงินจ านวนดงักลา่วจากบคุคลนัน้โดยตรง ทัง้นี ้ร้านค้าจะไม่เรียกร้องให้ธนาคารหกัหรือถอนเงินจากบญัชีเงินฝากของบคุคลซึ่งร้านค้าระบุ
คืนให้แก่ร้านค้าและขอสละสิทธิในการฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคารได้น าเข้าบญัชีเงินฝากของบคุคลซึง่ร้านค้าระบตุามเอกสาร และ/หรือข้อมลู และ/
หรือรายละเอียดดงักลา่ว ที่ธนาคารได้รับจากร้านค้า ไมว่า่ในรูปแบบใด อีกทัง้ร้านค้าขอรับรองวา่จะไมก่ระท าการใดๆ อนัมีผลให้ธนาคารต้องเข้ามามีสว่นร่วม
ในข้อพิพาทระหวา่งร้านค้ากบับคุคลอ่ืน และหากร้านค้ามีข้อตอ่สู้  และ/หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ก็จะไปวา่กลา่วกนัเองกบับคุคลอ่ืนเป็นอีกสว่นหนึ่งตา่งหาก 

19.19 หากเอกสาร และ/หรือหลกัฐาน และ/หรือรายละเอียดใดๆ ที่ ร้านค้าได้ส่งมาให้กับธนาคาร ไม่ว่าจะส่งมาในรูปแบบใด มีความผิดพลาดหรือบกพร่อง และ
ร้านค้ามีความประสงค์จะขอแก้ไขความผิดพลาดหรือบกพร่องดงักล่าว ร้านค้าจะต้องแจ้งแก้ไขความผิดพลาดหรือบกพร่องให้แก่ธนาคารทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรก่อนที่ธนาคารจะน าข้อมลูเข้าระบบของธนาคาร และหากร้านค้าแจ้งแก้ไขความผิดพลาดหรือบกพร่องให้แก่ธนาคารทราบภายหลงัจากที่
ธนาคารได้น าข้อมลูเข้าระบบแล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อมลูดงักลา่วให้แก่ร้านค้า 

19.20 เอกสารหรือ หนังสือใด ๆ ที่ธนาคารสง่ไปยงัร้านค้าตามที่อยู่ และ/หรือส านักงานตามที่แจ้งไว้กบัธนาคารถือวา่ร้านค้าได้ทราบข้อความในเอกสารหรือหนงัสือ
นัน้ ๆ แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู ่เป็นหน้าที่ของร้านค้าที่จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที มิฉะนัน้ ร้านค้ายินยอมให้ถือวา่ที่อยู่เดิม
เป็นที่อยูท่ี่ถกูต้องแล้ว 

19.21 ร้านค้ายอมรับว่าบนัทึก หลักฐานหรือเอกสารใดๆ ก็ตาม ที่ธนาคารได้จัดท าขึน้ อันเน่ืองจากการใช้บริการของร้านค้าผ่านระบบงานนัน้มีความถูกต้องทกุ
ประการโดยไมจ่ าต้องให้ร้านค้าตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อก่อนแตอ่ยา่งใด 

19.22  ร้านค้ายินยอมให้ธนาคารเป็นผู้น าสง่รายงานแทนร้านค้าให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือน าสง่รายงานให้ส านกังานป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน (ปปง.) ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบปฏิบตัิ หรือนโยบายหรือแนวทางปฏิบตัิใดๆ ที่เก่ียวข้อง ทัง้ที่มีอยูใ่นปัจจบุนั และ/หรือที่จะได้รับการแก้ไข 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง หรือที่มีการประกาศใช้เพ่ิมเติมในภายหน้า 

19.23 หากร้านค้าตกลงยินยอมให้น าบญัชีเงินฝากของบุคคล/นิติบุคคล/หน่วยงานอ่ืน มาใช้บริการ KTB Corporate Online ร่วมกับร้านค้าและเกิดการทจุริตฉ้อฉล
ขึน้ ร้านค้าตกลงยินยอมวา่ ธนาคารไมจ่ าต้องรับผิดชอบใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึน้จากการทจุริตฉ้อฉลนัน้ 

19.24  ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพ่ิมเติม ยกเลิกการให้บริการและ/หรือข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้บริการในใบสมคัรขอใช้บริการ 
KTB Corporate Online ส าหรับกลุ่มภาครัฐ เอกสารแนบข้อมลูเพิ่มเติมบริการแตล่ะประเภท ข้อตกลงการใช้บริการ KTB Corporate Online คู่มือการใช้งาน 
KTB Corporate Online และ/หรือเอกสารอ่ืนที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน และ/หรือสิทธิต่างๆ ที่ธนาคารให้แก่ ร้านค้าในเวลาใดก็ได้ตามที่ธนาคาร
เห็นสมควร โดยธนาคารจะประกาศให้ร้านค้าทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารและ/หรือชอ่งทางอ่ืนๆ ตามที่ธนาคารก าหนด 
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19.25 ร้านค้าตกลงยินยอมผกูพนัและตกลงปฏิบตัิตามคูมื่อ ระเบียบและวิธีปฏิบตัิของธนาคารและเอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้บริการผ่านระบบงาน ซึ่งธนาคาร
ได้มอบหรือส่งให้แก่ร้านค้าทัง้ที่มีอยู่ ณ ขณะนีแ้ละที่ธนาคารจะได้เพิ่มเติมต่อไป นอกจากนี ้คู่มือหรือเอกสารใดๆ เก่ียวกับการใช้บริการผ่านระบบงาน ที่
ธนาคารจะประกาศเพิ่มเติมตอ่ไปในภายหน้า ให้ถือวา่เป็นสว่นหนึ่งของใบสมคัรขอใช้บริการ KTB Corporate Online ส าหรับกลุม่ภาครัฐนีด้้วย รวมทัง้ร้านค้า
ยินยอมปฏิบตัิตามระเบียบและวิธีปฏิบตัิของธนาคาร และ/หรือข้อก าหนดตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทัง้จดัท าเอกสารอ่ืนใดให้แก่ธนาคารตามที่ธนาคาร
และ/หรือทางราชการเป็นผู้ก าหนดด้วย 

19.26  หากร้านค้าหรือธนาคารประสงค์จะยกเลิกขอใช้บริการฉบบันี ้ร้านค้าหรือธนาคารจะแจ้งให้อีกฝ่ายทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าอย่างน้อย 30 วนั เม่ือ
ครบก าหนดระยะเวลาดงักลา่วให้ถือวา่ข้อตกลงนีเ้ป็นอนัสิน้ผล 

19.27  ธุรกรรมใดที่ร้านค้าได้ท ารายการไว้ลว่งหน้า ก่อนที่จะขอยกเลิกบริการกับธนาคาร ร้านค้าตกลงให้ถือวา่ยงัคงมีผลใช้ได้ผกูพนัร้านค้าอยู่ ตราบจนกว่าร้านค้า
จะได้ท ารายการยกเลิกรายการที่ท าไว้ลว่งหน้าแล้วนัน้ 

19.28  ร้านค้าจะไมก่ระท าการใดๆ อนัมีผลให้ธนาคารต้องเข้าร่วมในข้อพิพาทระหวา่งร้านค้ากบับคุคลอ่ืนใด ซึง่เก่ียวเน่ืองจากการให้บริการตามข้อตกลงนี ้
19.29  ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนีใ้ห้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทยและให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึน้ตาม

ข้อก าหนดและเง่ือนไขในการขอใช้บริการนี ้
19.30  ให้ถือวา่ข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการทัง้ที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงฉบบันี ้และที่ธนาคารก าหนดไว้แล้วในขณะนีแ้ละ/หรือที่จะมีขึน้ตอ่ไปในภายหน้า เป็นสว่น

หนึ่งของใบสมคัรขอใช้บริการ KTB Corporate Online ส าหรับกลุม่ภาครัฐ และกรณีที่ข้อความใดในใบสมคัรขอใช้บริการ KTB Corporate Online ส าหรับกลุม่
ภาครัฐ และข้อตกลงและเง่ือนไขดงักลา่วข้างต้นขดัหรือแย้งกนัเอง ผู้ขอใช้บริการจะต้องปฏิบตัิตามค าวินิจฉัยของธนาคาร และให้ถือวา่ค าวินิจฉัยของธนาคาร
ดงักลา่วเป็นที่สดุ โดยร้านค้าไมมี่สิทธิโต้แย้ง และ/หรือเรียกร้องคา่เสียหายหรือคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้จากธนาคาร 

 
ประเภทของการให้บริการ 

ก. บริการพืน้ฐาน ประกอบด้วย 
ก.1 Account Information หมายถึง บริการเรียกดสูถานะ ยอดเงินคงเหลือ และรายการเคลื่อนไหวทางบญัชี 
ก.2 Download e-Statement หมายถึง บริการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมลูสรุปทางบญัชีตามรูปแบบที่ธนาคารก าหนด 
ก.3 Fund Transfer to Own A/C หมายถึง บริการโอนเงินระหวา่งบญัชีตนเอง ร้านค้าสามารถท ารายการได้สงูสดุไมจ่ ากดัจ านวนเงินและจ านวน

ครัง้ตอ่วนั 
ก.4 Pay Bills หมายถึง บริการจา่ยช าระคา่สินค้าและบริการ โดยสามารถท ารายการได้สงูสดุ ตามจ านวนเงินที่สามารถเบิกถอนสัง่จา่ยได้โดยไม่

จ ากดัจ านวนครัง้ตอ่วนั 
ข. บริการ GFMIS หมายถึง บริการบริหารการเงินการคลงัของหน่วยงานราชการด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน าเงินรายได้แผน่ดินสง่คลงัผ่านระบบงาน KTB 
Corporate Online 

 

ข้อ 20    ข้อตกลงเกี่ยวกับการรับช าระด้วย e-wallet 

   กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “e-wallet”  ที่ออกหรือร่วมออกโดยธนาคาร และ/หรือโดยธนาคารพาณิชย์อ่ืน และ/หรือ Alipay.com  
Co.,Ltd. (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “Alipay”) และ/หรือ Tenpay Payment Technology Co.,Ltd. (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “Tenpay”) และ/หรือโดยบริษัทอ่ืนหรือสถาบนัอ่ืนที่
เป็นผู้ ให้บริการ e-wallet ซึง่ตอ่ไปนี ้หากไมก่ลา่วโดยเฉพาะเจาะจง จะรวม เรียกวา่ “ผู้ ให้บริการ e-wallet” โดยใช้เคร่ืองมือการรับเงิน 

20.1 ร้านค้าสามารถรับช าระคา่สินค้า/บริการด้วย e-wallet จากผู้ช าระเงินที่เป็นสมาชิกของผู้ ให้บริการ e-wallet ผ่านเคร่ืองอนมุตัิบตัรอตัโนมตัิหรืออปุกรณ์/ชอ่งทาง
ของธนาคารตามที่ระบใุนข้อตกลงและเง่ือนไขฯ หรือตามที่ธนาคารก าหนด 

20.2 ร้านค้าต้องไมรั่บช าระด้วยบริการ e-wallet ส าหรับรายการคา่สินค้า/บริการทีร่ะบไุว้ในตาราง “สินค้า/บริการต้องห้าม Alipay/Wechat” ตามเอกสารแนบท้าย
ข้อตกลงและเง่ือนไขนี ้ซึง่ถือเป็นสว่นหนึ่งของข้อตกลงและเง่ือนไขนี ้(และรายการสินค้า/บริการต้องห้ามดงักลา่วอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมได้ในภาย
หน้าตามที่ธนาคารจะได้แจ้งให้ร้านค้าทราบ) และ/หรือจะต้องรับช าระคา่สินค้า/บริการด้วย e-wallet ตามรายการคา่สินค้า/บริการที่ธนาคารก าหนด ทัง้นี ้
ร้านค้าจะรับช าระสินค้า/บริการด้วยบริการ e-wallet เฉพาะสินค้า/บริการและ/หรือประเภทสินค้า/บริการที่ได้แจ้งไว้กบัธนาคาร 

20.3 ร้านค้าตกลงและรับทราบวา่ผู้ช าระเงินจะต้องมีคณุสมบตัิตามที่ระบไุว้ดงันี ้

20.3.1 เป็นสมาชิกของผู้ ให้บริการ e-wallet และต้องปฏิบตัติามเง่ือนไขทัง้หมดที่ผู้ ให้บริการ e-wallet แตล่ะรายก าหนด 
20.3.2 มีโทรศพัท์เคลื่อนที่และ/หรือแท็บแล็ตและ/หรืออปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตัง้ระบบการช าระเงินโดย e-wallet ของผู้ ให้บริการ e-wallet รายนัน้ๆ 

และมีสญัญาณอินเตอร์เน็ตที่สามารถรองรับการช าระเงินผ่านระบบ e-wallet ของผู้ ให้บริการ e-wallet รายนัน้ๆ 
20.4 ในการรับช าระคา่สินคา่/บริการผา่นระบบของผู้ ให้บริการ e-wallet แตล่ะครัง้ ร้านค้าจะต้องด าเนินการดงันี ้

20.4.1 ร้านค้าตรวจสอบและรับ e-wallet ซึง่มีลกัษณะตามที่ธนาคารได้แจ้งให้ร้านค้าทราบเป็นคราวๆโดยที่ e-wallet จะต้องยงัไมห่มดอาย ุ



                                                           หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
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20.4.2 ร้านค้าแจ้งราคาสินค้า/บริการให้ผู้ช าระเงินทราบเป็นสกลุบาท (THB)  
20.4.3 ร้านค้าสง่ข้อมลูรายการสินค้า/บริการ รวมทัง้ข้อมลูการช าระเงินของรายการช าระเงินดงักลา่วมาที่ธนาคาร เพื่อขออนมุตัิการช าระเงินจากผู้

ให้บริการ e-wallet โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้
20.4.3.1 ให้ผู้ช าระเงินแสดงข้อมลูการช าระงินและแสดงเคร่ืองมือการช าระเงิน ที่ระบขุ้อมลูการช าระเงินตามที่ธนาคารก าหนด เพ่ือให้

ร้านค้าอา่นเคร่ืองมือการรับเงิน หรือ 
20.4.3.2 ร้านค้าแสดงข้อมลูการช าระเงินและแสดงเคร่ืองมือการรับเงิน ที่ระบขุ้อมลูการช าระเงินตามที่ธนาคารก าหนด เพื่อให้ผู้ช าระ

เงินอา่นเคร่ืองมือการรับเงิน 
20.5 ร้านค้าตกลงยอมรับวา่ ธนาคารไมมี่หน้าที่ตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลูใดๆซึง่รวมถึง (แตไ่มจ่ ากดัเพียง) ข้อมลูการช าระเงินและข้อมลูที่ได้รับจาก

เคร่ืองมือการรับเงิน ที่ร้านค้าเป็นผู้ ให้ข้อมลู/ผู้ช าระเงินเป็นผู้ระบ ุ
20.6 วิธีการและรายละเอียดของการโอนยอดเงินรวมจากการรับช าระคา่สินค้า/บริการด้วย e-wallet เป็นไปตามที่เง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ที่ธนาคารก าหนด 

20.7 เม่ือผู้ช าระเงินท ารายการช าระคา่สินค้า/บริการและร้านค้าได้สง่ค าสัง่ขอโอนยอดเงินตามเงื่อนไขและหลกัเกณฑ์ที่ธนาคารก าหนด แล้วธนาคารจะสรุปยอดการ
ช าระเงินและส่งข้อมลูการรับช าระเงินให้กับผู้ ให้บริการ e-wallet และธนาคารจะน าเงิน เข้าบญัชีเงินฝากที่ระบุในใบสมคัรฯตามเงื่อนไขและหลกัเกณฑ์ที่
ธนาคารก าหนด 

20.8 ในกรณีที่ร้านค้ายินยอมให้ผู้ช าระเงินคืนสินค้า ยกเลิกการใช้บริการ หรือร้านค้าลดราคาสินค้า/บริการให้ในภายหลงัหรือ ร้านค้าตกลงจะไมค่ืนเป็นเงินสด เช็ค 
และ/หรือตราสารหนีอ่ื้น แก่ผู้ ช าระเงินแตร้่านค้าตกลงจะท าหนงัสือแจ้งคืนตามแบบฟอร์มที่ก าหนดสง่ให้แก่ธนาคาร และยินยอมช าระเงินจ านวนดงักลา่ว ซึ่ง
ธนาคารได้จ่ายเงิน และ/หรือน าเงินเข้าบญัชีเงินฝากให้ร้านค้าแล้ว หรือยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบญัชีเงินฝากที่ระบุไว้ในใบสมคัรฯ หรือบญัชีอ่ืนใดที่
ร้านค้าแจ้งเปลี่ยนแปลงในภายหลงั และ/หรือบญัชีอ่ืนใดที่ร้านค้า/เจ้าของบญัชีมีอยู่กับธนาคาร คืนให้แก่ผู้ ให้บริการ e-wallet เพื่อให้ผู้ ให้บริการ e-wallet คืน
เงินดงักล่าวให้กับผู้ช าระเงิน ในกรณีข้างต้น ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ผู้ช าระเงินด าเนินการภายใน 90 วนันับแต่วนัที่มีการท ารายการซือ้ สินค้า/บริการนัน้ๆ ทัง้นี ้
ร้านค้าตกลงวา่ธนาคารไมต้่องคืนคา่ธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บจากร้านค้าไว้แล้วแตป่ระการใด 

          ในกรณีที่ร้านค้าไม่ต้องการรับคืนสินค้าที่ผู้ ช าระเงินซือ้ หรือ ตกลงสั่งซือ้แล้ว ให้เขียนค าว่า “NO REFUND” (ไม่รับคืนสินค้า) หรือข้อความที่มี
ความหมายอยา่งเดียวกนั ลงในใบเสร็จรับเงินทกุแผ่น และติดป้ายให้ผู้ช าระเงินทราบชดัเจน 

20.9 ร้านค้าตกลงจดัเก็บข้อมลูการช าระเงิน และข้อมลูการท ารายการ ตลอดจนหลกัฐานที่เก่ียวข้องกับการจดัส่ง/บริการ ซึ่งรวมถึง  (แต่ไม่จ ากัดเพียง) ชื่อสินค้า/
บริการ ราคา ใบรับประกนั หลกัฐานการรับสินค้า/บริการ หลกัฐานการสง่สินค้า ใบเสร็จรับเงิน ที่อยูแ่ละรายละเอียดของผู้ รับสินค้า/บริการ และ CCTV Record 
(หากมี) ทัง้ในรูปแบบกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความปลอดภยัจากการเข้าถึง หรือการเปิดเผยสูบ่คุคลใดๆ โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากธนาคารหรือเจ้าของ
ข้อมลู เป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปีนับตัง้แต่วนัที่มีการท ารายการช าระเงิน รวมถึงไม่จ าหน่าย ซือ้ จดัหา และเปลี่ยน หรือกระท าการใดอนัเป็นการเปิดเผยข้อมลู
ของธนาคารหรือเจ้าของข้อมลู และเม่ือไมไ่ด้ใช้งานแล้ว ร้านค้าจะต้องลบท าลายข้อมลูดงักลา่วไมใ่ห้สามารถอา่น หรือน าไปใช้งานได้อีก และหากมีการละเมิด
ดงักลา่ว ร้านค้าจะต้องท าการแจ้งธนาคารให้ทราบในทนัที 

20.10 ในกรณีที่ธนาคาร และ/หรือผู้ ใช้บริการ e-wallet ร้องขอ ร้านค้ามีหน้าที่จดัสง่ข้อมลูการช าระเงิน และข้อมลูการท ารายการ ตลอดจนหลกัฐานที่เก่ียวข้องกบัการ
จดัสง่สินค้า/บริการ ตามข้อ 20.9 ให้แก่ธนาคาร ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 วนั ในกรณีที่ร้านค้าไมส่ามารถจดัสง่เอกสารดงักลา่วให้ธนาคารได้ไมว่า่ด้วยเหตผุล
ใด ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบตอ่ความเสียหายที่เกิดขึน้กบัธนาคาร 

20.11 ร้านค้าตกลงและรับทราบวา่ กรณีที่ธนาคารปลอ่ยสภาพคลอ่งเงินบาทเพ่ือส ารองจา่ยเงินคา่สินค้า/บริการให้กบัร้านค้า และ/หรือการสร้างภาระผูกพนัใดๆ ที่มี
ผลให้ต้องจา่ยเงินตราตา่งประเทศในอนาคตให้กบั กลุม่ Alipay หรือกลุม่ Tenpay หรือผู้ ให้บริการ e-wallet รายอื่น (หากมี) (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “กลุม่ NR”) 
ณ เวลาใดๆ ไม่เกินจ านวนเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือต่อกลุ่ม NR ซึ่งปัจจบุนัคิดเป็นจ านวนเงิน 600,000,000 บาท (รายละเอียดปรากฏ
ตาม ตามหนงัสือการปรับปรุงหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิมาตรการป้องปรามการเก็งก าไรคา่เงินบาท ที่ ธปท.ฝกง.(21) ว.834/2560 ลงวนัที่ 31 พฤกษาคม 2560 
และที่จะได้ออกมาเพิ่มเติมในอนาคต) ธนาคารมีสิทธิระงบัการให้บริการรับช าระเงินผ่านระบบ e-wallet ของ Alipay หรือ Tenpay หรือผู้ ให้บริการ e-wallet 
รายอื่น (หากมี) แล้วแตก่รณี ได้ทนัทีโดยปราศจากความรับผิดตอ่ความเสียหายใดๆ ตอ่ร้านค้าและ/หรือบคุคลภายนอกโดยธนาคารจะแจ้งให้ร้านค้าทราบ 

20.12 ร้านค้าตกลงปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อก าหนด เงื่อนไขหรือวิธีปฏิบัติใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการช าระเงินผ่าน e-wallet และ/หรือ การด าเนินการตาม
ข้อตกลงนี ้ซึง่ธนาคาร และ/หรือผู้ ให้บริการ e-wallet ก าหนดขึน้ ทัง้ที่มีอยูแ่ล้วและที่จะได้แก้ไขเพ่ิมเติม และ/หรือ ก าหนดขึน้ในภายหน้าทกุประการ 

20.13 ร้านค้าตกลงปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของ Alipay ตามเอกสารแนบท้ายข้อตกลงและเงื่อนไขนี ้ซึง่ถือเป็นสว่นหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขนีด้้วย โดย
หากข้อความตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี ้ขดัแย้งกบัข้อก าหนดฯ ดงักลา่ว ให้ใช้ข้อความตามข้อก าหนดฯ ดงักลา่วแทน นอกจากนี ้หากร้านค้าด าเนินการใดๆที่
ไม่เป็นตามข้อตกลงและเง่ือนไขนี ้หรือตามข้อก าหนดฯดงักลา่ว และท าให้ธนาคารต้องรับผิดชอบช าระคา่เสียหายให้แก่ Alipay ร้านค้าตกลงรับผิดชอบช าระ
ค่าเสียหายดงักลา่วให้แก่ Alipay แทนธนาคารทกุประการ แม้ข้อตกลงและเงื่อนไขนีจ้ะก าหนดไว้เป็นประการใดก็ตาม ธนาคารมีสิทธิยกเลิกการใช้บริการ e-
wallet (ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น) ของร้านค้าได้ทนัที แม้ไมมี่การผิดนดั/ผิดสญัญา โดยไมต้่องแจ้งให้ร้านค้าทราบลว่งหน้า 
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ข้อก าหนดและเงื่อนไขของ Alipay 
1. กฎข้อบังคับส าหรับการช าระเงนิโดยไม่ผ่านการอนุมัติ (Rules for Unauthorized Payment) 

(ก) ร้านค้าตกลงวา่ หากทาง Alipay พิจารณา (ภายใต้ดลุยพินิจของตนเองแตเ่พียงผู้ เดียว) แล้ววา่การให้บริการ Alipay (รวมทัง้ (แตไ่มจ่ ากดัเพียง) ชอ่งทาง

ต่างๆในการช าระเงินของ Alipay) อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของการช าระเงินโดยไม่ผ่านการอนมุตัิ หรือรายการทางธุรกรรมที่ทจุริต Alipay มีสิทธิระงบัหรือ

ยกเลิกการให้บริการของรับช าระเงินของ Alipay ดงักล่าว โดยแจ้งให้ทราบเป็นครัง้คราว ซึ่งรวมทัง้ (แต่ไม่จ ากัดเพียง) มีสิทธิในการปรับประเภทของ

วิธีการช าระเงิน การจ ากดัจ านวนเงิน (ไมว่า่ตอ่รายการธุรกรรมหรือตอ่วนั) ส าหรับผู้ช าระเงินที่เป็นสมาชิกของ Alipay (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “ผู้ ใช้บริการ”) 

ที่ใช้บริการเพื่อท ารายการช าระเงินเป็นครัง้คราว 

(ข) ในแต่ละเดือนปฏิทินใดๆ ถ้าจ านวนรวมกันของการช าระเงินโดยไม่ผ่านการอนมุตัิที่ยื่นรายการผ่านร้านค้าเกินกวา่ (1) 5000 หยวน และ (2) 1/100,000 

ของมลูคา่รวมของรายการธุรกรรมที่เก่ียวข้องดงักลา่ว 

(ค) ในกรณีที่ร้านค้าไม่สามารถปฏิบตัิตามขัน้ตอนการป้องกันตามที่ Alipay ก าหนด ภายใน 5 วันท าการที่ได้รับแจ้งจาก Alipay และ/หรือธนาคาร แล้ว 

Alipay และ/หรือธนาคาร มีสิทธิของตนเพ่ือระงบัหรือยกเลิกการให้บริการตามข้อ (ง) ข้างลา่งนี ้

(ง) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้Alipay และ/หรือธนาคาร มีสิทธิยกเลิกหรือระงบัการให้บริการของ Alipay ได้ทนัที โดยแจ้งให้ร้านค้าทราบเป็นหนงัสือหรือทางอีเมล์ 

1. Alipay และ/หรือธนาคาร สงสยัวา่ร้านค้าไมป่ฏิบตัิหรือปฏิบตัิผิดข้อก าหนดภายใต้ก าหนดนี  ้

2. หากเกินเหตกุารณ์ตามข้อ (ข) และ/หรือ (ค) ข้างต้น กบัร้านค้าเป็นระยะเวลา 3 เดือนติดตอ่กนั 

3. ถ้าจ านวนรวมกนัของรายการช าระเงินโดยไม่ผ่านการอนมุตัิที่ยื่นรายการผ่านร้านค้าเกินกวา่ (i) 50,000 หยวน และ (ii) 1/10,000 ของมลูคา่ 

รวมของรายการธุรกรรมที่ยื่นรายการผ่านร้านค้า เป็นระยะเวลา 2 เดือนติดตอ่ หรือ 

4. Alipay มีเหตสุมควรสงสยัวา่ร้านค้าได้รับผลกระทบจากการละเมิดข้อตกลงเก่ียวกับข้อมลู (หมายถึง การสญูหาย ขโมย หรือเข้าถึงโดยไมมี่

อ านาจในการเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ ใช้บริการหรือข้อมลูเก่ียวกบัรายการธุรกรรมที่อยู่ในความครอบครองของร้านค้า (รวมทัง้ลกูจ้า ง 

ตวัแทน ผู้ รับจ้างชว่งหรือบคุคลอ่ืนใดที่กระท าในนามของตน) และ Alipay เห็นวา่ เหตกุารณ์ดงักลา่วอาจมีผลกระทบกบัความเสี่ยงของระบบ

ของ Alipay  

2. รายการทุจริตและความเส่ียง (Fraud and Risk) 

(ก) ถ้าผู้ ใช้บริการเรียกร้องว่ารายการช าระเงินโดยไม่ผ่านการอนมุตัิหรือรายการทุจริตอ่ืนๆ ได้ยื่นรายการผ่านร้านค้าหรือผ่านแพลตฟอร์มข อง 

Alipay ร้านค้าจะปฏิบตัิตามที่ก าหนดดงัตอ่ไปนี ้

1. ร้านค้าจะสง่มอบหลกัฐานเก่ียวกับรายการธุรกรรม เช่น ช่ือและราคาของสินค้าหรือบริการ หลกัฐานการสง่มอบสินค้าหรือบริการ (เช่น 

CCTV) ใบเสร็จรับเงิน และชื่อ และข้อมลูการติดต่อผู้ ใช้บริการ เป็นต้น ให้แก่ Alipay และ/หรือธนาคาร ภายใน 5 วันท าการ (หรือ

ระยะเวลาน้อยกวา่ตามที่ก าหนดในข้อตกลงฯหรือตามที่ธนาคารก าหนด) นบัตัง้แตว่นัที่ได้รับแจ้งจาก Alipay และ/หรือธนาคาร 

2. ถ้า Alipay และ/หรือธนาคารไมไ่ด้รับหลกัฐานเก่ียวกบัรายการธุรกรรม หรือรายการช าระเงินโดยไมผ่่านการอนมุตัิเกิดขึน้จากความจงใจ

หรือประมาทเลินเล่อของร้านค้า ร้านค้าจะช าระเงินเท่ากับจ านวนเงินของรายการธุรกรรมดังกล่าวให้แก่ Alipay และ/หรือธนาคาร 

(เพ่ือให้ธนาคารช าระคืนให้แก่ Alipay) ทนัที  

3. ตามหลักฐานเก่ียวกับรายการธุรกรรมที่ให้ส่งมอบ Alipay และ/หรือธนาคารมีสิทธิตามที่ได้รับการสอบถามจากผู้ ใช้บริการในการ

ก าหนดให้ช าระเงินคืนผู้ ใช้บริการในกรณีของรายการช าระเงินโดยไม่ผ่านการอนุมัติ ซึ่งร้านค้าตกลงชดใช้และด าเนินการใดๆ ไม่ให้ 

Alipay และ/หรือธนาคารได้รับผลกระทบจากจ านวนที่มีการตกลงระหว่าง Alipay และธนาคาร (แต่ละฝ่ายจะด าเนินการอย่าง

สมเหตสุมผล) เพ่ือช าระคืนให้แก่ผู้ ใช้บริการ ทัง้นี ้เพื่อเป็นการขจดัข้อสงสยั Alipay ไมมี่สิทธิหกักลบลบหนี ้หกัเพ่ือช าระหนี ้หรือหกัช าระ

เงินดงักลา่วกบัเงินหรือความรับผิดใดๆ ของ Alipay ตามสิทธิที่ Alipay มีสิทธิในการด าเนินการหกัช าระหนี ้

(ข) ร้านค้าตกลงและยินยอมให้ Alipay และ/หรือธนาคารเข้าไปในสถานประกอบการของร้านค้าในช่วงเวลาปกติในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้ 

Alipay และ/หรือธนาคารด าเนินการตรวจสอบความสามารถในการบริหารความเสี่ยงของร้านค้าและความมีประสิทธิภาพของร้านค้า (ในการ

ปฏิเสธรายการธุรกรรมที่ห้ามด าเนินการ, รายการช าระเงินโดยไม่ผ่านการอนุมตัิ หรือ ธุรกรรมที่ทจุริตอ่ืนๆ) ถ้า Alipay และ/หรือธนาคารมี

เหตผุลที่น่าเช่ือถือวา่มีรายการธุรกรรมที่ห้ามด าเนินการ, รายการช าระเงินโดยไมผ่่านการอนมุตัิ หรือ ธุรกรรมที่ทจุริตอื่นๆ เม่ือร้านค้าได้รับแจ้ง

เป็นหนงัสือจาก Alipay และ/หรือธนาคาร 
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3. นโยบายในการช าระเงนิของ Alipay 
(ก) ร้านค้าจะไมด่ าเนินการ (ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม) ในการเรียกเก็บเงินใดๆเพ่ิมเติมจากผู้ ใช้บริการเว้นแต่จากการด าเนินธุรกิจตามปกติของ

ตน 

(ข) ร้านค้าจะไมด่ าเนินการสร้างข้อจ ากดัให้ลกูค้าของตนจากการใช้บริการของ Alipay ในการช าระเงิน ณ จดุหรือชอ่งทางการขายสินค้า/บริการ

รวมทัง้ (แตไ่มจ่ ากดัเพียง) การก าหนดจ านวนเงินต ่าสดุหรือสงูสดุในการซือ้สินค้าหรือบริการจากผู้ ใช้บริการที่จะใช้บริการของ Alipay ในการ

ช าระเงิน 

(ค) ร้านค้ายอมรับวา่ Alipay จะไมใ่ห้บริการการช าระเงินของ Alipay ในการช าระเงินส าหรับธุรกรรมต้องห้ามตามที่ Alipay ก าหนด (รวมทัง้การ

ช าระเงินในสว่นที่เก่ียวกับผลิตภณัฑ์ต้องห้าม) หรือตามกฎหมายที่เก่ียวข้องหรือการฝ่าฝืนนโยบายภายในของ Alipay (ตามที่ได้รับแจ้งจาก 

Alipay หรือธนาคารเป็นครัง้คราว) และร้านค้าจะต้องสง่มอบข้อมลูผลิตภณัฑ์ของร้านค้าตามที่ได้รับการร้องขอโดยมีเหตอุนัสมควรเป็นครัง้

คราวจาก Alipay หรือธนาคาร และร้านค้าจะต้องไม่ขายผลิตภณัฑ์ผ่านแพลตฟอร์มของ Alipay ส าหรับผลิตภณัฑ์ดงักลา่วที่มีสิ่งที่ต้องห้าม

ขายตามกฎหมาย รวมทัง้ แตไ่มจ่ ากดัเพียง สินค้า/บริการต้องห้ามตามรายชื่อที่ก าหนดในเอกสารแนบท้าย ซึง่รายชื่อดงักลา่วอาจมีการแก้ไข 

เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเป็นครัง้คราว ตามรายละเอียดที่จะได้แจ้งให้ร้านค้าทราบ (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “ผลิตภณัฑ์ต้องห้าม”) และร้านค้า

จะต้องด าเนินการเพื่อไมใ่ห้มีธุรกรรมที่เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ต้องห้ามซึง่ใช้บริการผ่านระบบของ Alipay 

(ง) ร้านค้าจะต้องใช้บริการ Alipay เฉพาะส าหรับผลิตภณัฑ์ซึง่เป็นการประกอบธุรกิจหลกัของร้านค้าตามที่ได้แจ้งแก่ธนาคารและ/หรือ Alipay 

(จ) ร้านค้าจะเก็บรักษารายละเอียดของการท าธุรกรรมเป็นระยะเวลา 5 ปี นบัตัง้แตว่นัที่ท าธุรกรรมส าเร็จ (หรือระยะเวลามากกวา่ตามที่ก าหนด

ในข้อตกลงฯ หรือตามที่ธนาคารก าหนด) และ Alipay หรือธนาคารมีสิทธิร้องขอรายละเอียดดงักล่าว และร้านค้าจะส่งมอบข้อมลูเก่ียวกับ

ธุรกรรมให้แก่ Alipay ผู้ รับจ้างของ Alipay ผู้ มีอ านาจที่มีอ านาจก ากับ Alipay ซึ่งรวมทัง้ (แต่ไม่จ ากดัเพียง) ข้อมลูเก่ียวกับร้านค้าผลิตภณัฑ์ 

และจ านวนเงิน สกุลเงิน เวลาและคู่กรณีของธุรกรรมภายใน 3 วันท าการ (หรือระยะเวลาน้อยกว่าตามที่ก าหนดในข้อตกลงฯ หรือตามที่

ธนาคารก าหนด) นบัตัง้แตว่นัที่ได้รับแจ้งจาก Alipay และ/หรือธนาคาร ทัง้นี ้ภายใต้ข้อจ ากดัทางกฎหมายของกฎหมายที่ใช้บงัคบัโดย Alipay 

อาจจะแจ้งชื่อของผู้ รับจ้างของ Alipay ผู้ มีอ านาจก ากับ Alipay ดงักล่าวให้แก่ร้านค้า ทัง้นีภ้ายใต้ข้อจ ากัดทางกฎหมายของกฎหมายที่ใช้

บงัคบัเชน่กนั 

4. การตรวจสอบข้อมูล 

เพื่อให้ Alipay ด าเนินการตามหน้าที่ของตนและปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ ร้านค้าจะส่งมอบรายละเอียดและข้อมูล (รวมทัง้

รายละเอียดและข้อมลูของธุรกรรม) ให้แก่ Alipay เป็นครัง้คราว เม่ือได้รับแจ้งโดยมีเหตอุนัสมควรจาก Alipay และ ร้านค้าจะมอบอ านาจให้ Alipay และ

ธนาคาร เพื่อที่จะส่งมอบรายละเอียดและข้อมูลที่เก่ียวข้องดังกล่าวให้แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานก ากับที่มีอ านาจและผู้ ให้บริการที่เป็น

บคุคลภายนอก เพื่อการสอบสวนและตรวจสอบตามที่สมควร 

5. ข้อก าหนดของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ 

ร้านค้าจะต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอ่ต้านการสนบัสนนุทางการเงินแก่การ

ก่อการร้ายและการคว ่าบาตร (Sanctions) (รวมเรียกวา่ “AML”) และร้านค้าจะให้ความร่วมมืออยา่งเต็มที่ในการตรวจสอบการปฏิบตัิเป็นไปตามนโยบาย

และข้อปฏิบตัิเก่ียวกับ AML ของร้านค้า ไม่ว่าเป็นการตรวจสอบ ณ สถานที่ท างานหรือให้จดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้ (แต่ไม่จ ากัดเพียง) การ

ตรวจสอบส าหรับการบริหารจดัการของร้านค้า การตรวจสอบการคว ่าบาตร (Sanctions) และบคุคลที่เก่ียวข้องกบัการเมือง (Political Exposed Review) 

และการตรวจสอบและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสยั 

6. ทรัพย์สินทางปัญญา 
1. Alipay เป็นเจ้าของหรือได้รับอนญุาตให้ใช้ส าหรับการอนญุาตตามที่เหมาะสมโดยเจ้าของที่เก่ียวข้องกับการให้บริการของ Alipay และให้

สิทธิใช้ยี่ห้อและโลโก้ของ Alipay รวมทัง้สิทธิทัง้หมดในทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ภายใต้ข้อตกลงระหว่างธนาคารและ Alipay 

และข้อตกลงใดๆ ระหว่าง Alipay กับเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา Alipay อนญุาตให้ธนาคารใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการใช้บริการของ 

Alipay แพลตฟอร์มของ Alipay และยี่ห้อและโลโก้ของ Alipay (ที่ตนเองเป็นเจ้าของหรือได้รับสิทธิให้ใช้) แตเ่พียงผู้ เดียวตามข้อตกลงระหวา่ง

ธนาคารและ Alipay โดยการอนญุาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาดงักลา่วที่ให้แก่ธนาคารเป็นการอนญุาตให้ใช้แบบไม่จ ากดัและไมส่ามารถให้

อนญุาตให้ใช้สิทธิช่วงได้ (เว้นแต่เป็นการให้อนญุาตแก่ร้านค้า โดยร้านค้าต้องปฏิบตัิตามข้อนีด้้วยโดยเสมือนกับร้านค้าเป็นธนาคาร) และ
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แบบห้ามโอนสิทธิต่อไป และ Alipay อาจแก้ไขหรือยกเลิกการอนุญาตได้โดยแจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษรในช่วงระยะเวลาใดๆและธนาคาร

ได้รับอนญุาตให้ใช้ยี่ห้อและโลโก้ของ Alipay เพื่อวตัถปุระสงค์ในการใช้บริการของ Alipay ภายใต้ข้อตกลงตามสญัญาระหวา่ง Alipay และ

ธนาคาร และกรณีร้านค้ามีสิทธิใช้ทรัพย์สินทางปัญญาดงักล่าว ร้านค้าตกลงว่าการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาดงักล่าวไม่ถือว่าเป็นการโอน

กรรมสิทธ์ิและร้านค้าจะใช้ความระมดัระวงัอย่างสมเหตสุมผลในการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาดงักลา่วจากการละเมิดหรือความเสียหาย 

และจะยกเลิกการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาดงักล่าวโดยทันทีเม่ือข้อตกลงระหว่าง Alipay และธนาคาร หรือข้อตกลงฯระหว่างร้านค้าและ

ธนาคารเลิกกนั 

2. ในระหวา่งระยะเวลาตามข้อตกลงฯ ภายใต้วตัถปุระสงค์เฉพาะการปฏิบตัิหน้าที่ตามข้อตกลงฯ และภายใต้ข้อก าหนดตามข้อตกลงฯ ร้านค้า

อนญุาตให้ Alipay และธนาคาร ใช้แบบไม่จ ากัดและไม่สามารถให้อนญุาตให้ใช้สิทธิช่วงได้และไม่มีการเรียกเก็บค่าสิทธิส าหรับสื่อโฆษณา

และ/หรือเอกสารอ่ืนที่คล้ายกันซึ่งมีทรัพย์สินทางปัญญาของร้านค้า ในกรณีจ าเป็นส าหรับ Alipay และธนาคาร ในการปฏิบตัิหน้าที่ของตน

ตามสญัญาใดๆ และสามารถอ้างถึงชื่อของร้านค้าในประกาศสาธารณะในฐานะที่ผู้ ใช้บริการของ Alipay และร้านค้ารับรองและรับประกนัตอ่ 

Alipay และธนาคารวา่ร้านค้าได้รับอนญุาต การอนญุาต การอนมุตัิและใบอนญุาตทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินทางปัญญาของร้านค้า ซึง่

การใช้จะไมเ่ป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบคุคลอ่ืน 
7. ข้อมูลส่วนตัว 

ร้านค้าตกลงรับผิดชอบในการด าเนินการเพ่ือให้ได้รับความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและโอนข้อมลูสว่นบุคคลของผู้ ใช้บริการ (โดยไมว่า่จะ

ถกูต้องหรือไม่ และไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม) โดยร้านค้าตกลงด าเนินการโดยใช้ความพยายามอย่างสมเหตสุมผลในการด าเนินการเพื่อให้ข้อมลู

ส่วนบุคคลของผู้ ใช้บริการได้รับการป้องกันจากการใช้ที่ไม่ถกูต้องและสญูหาย หรือการเข้าถึงโดยไม่มีอ านาจ การแก้ไขหรือการเปิดเผย แล ะจะแจ้งให้

ธนาคารและ Alipay ทราบทันที เม่ือมีการสูญหายหรือการเปิดเผยหรือเข้าถึงโดยไม่มีอ านาจข้อมลูส่วนบุคคลดังกล่าว และร้านค้าจะรักษาข้อมูล

รายละเอียดการช าระเงินเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บงัคบัและข้อก าหนดภายในของตน ทัง้นี ้ค าว่า “ข้อมลูส่วนบุคคล” หมายความถึง ข้อมลูส่วน

บคุคลของบคุคลธรรมดาซึง่มีปรากฏข้อมลูบง่เฉพาะ (วา่หมายถึงบคุคลใด) หรือสามารถรู้การบง่เฉพาะได้จากข้อมลูดงักลา่วหรือจากการด าเนินการตาม

ข้อตกลง ทัง้นี ้Alipay มีสิทธิโอนข้อมลูเก่ียวกบัธุรกรรม (รวมทัง้ข้อมลูสว่นบคุคล) ให้แก่บริษัทในเครือของ Alipay ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าที่ตาม

ข้อตกลง 

8. การรักษาความลับของข้อมูล 

ร้านค้ายอมรับวา่ข้อมลูความลบัของ Alipay เป็นข้อมลูที่มีคา่ส าหรับเจ้าของข้อมลู และตกลงจะเก็บรักษาความสบัส าหรับข้อมลูความลบัดงักลา่วทัง้หมด

ที่ได้รับจากธนาคารและ Alipay ร้านค้าจะไม่เปิดเผยข้อมลูความลบัดงักล่าวให้แก่บคุคลใดๆ เว้นแต่เพื่อการด าเนินการตามข้อตกลงฯ หรือตามที่ก าหนด

โดยกฎหมายที่ใช้บงัคบัหรือหน่วยงานที่มีอ านาจ และภายใต้ขอบเขตที่ด าเนินการได้ตามกฎหมายที่ใช้บงัคบัร้านค้าจะแจ้งให้ธนาคารและ Alipay ทราบ

ก่อนที่จะเปิดเผย และเม่ือข้อตกลงฯ ระหวา่งธนาคารและร้านค้าเลิกกนั หรือร้านค้าได้รับแจ้งจากธนาคาร หรือ Alipay ร้านค้าจะสง่คืนหรือท าลายข้อมลูที่

เป็นความลบัของ Alipay ทนัที อยา่งไรก็ดี แม้จะมีข้อก าหนดตามข้างต้นก็ตาม ร้านค้ามีสิทธิเก็บส าเนา ของข้อมลูความลบัของ Alipay ได้ เพ่ือการปฏิบตัิ

ตามกฎหมายที่ใช้บงัคบั หรือเพ่ือใช้สิทธิตามข้อตกลงฯระหวา่งธนาคารและร้านค้า ภายใต้เง่ือนไขวา่ การเก็บข้อมลูความลบัดงักลา่วจะต้องไมน่ าไปใช้เพ่ือ

วตัถปุระสงค์อ่ืนแตอ่ย่างใด ทัง้นี ้“ข้อมลูความลบั” หมายความถึง ข้อมลูที่ไม่ใช่ข้อมลูสาธารณะไม่วา่จะอยูใ่นรูปวาจา ลายลกัษณ์อกัษร หรือรูปแบบใดๆ

รวมทัง้ (แต่ไม่จ ากัดเพียง) เนือ้หาและการด าเนินการใดๆ ตามข้อตกลง แผนทางธุรกิจ ตารางแสดงสว่นของเจ้าของ งบประมาณ งบการเงิน ต้นทนุ ราคา 

และแผนการตลาด สัญญา และใบอนุญาต พนักงาน ลูกค้า ผู้ รับจ้าง ผู้ ถือหุ้น  หุ้นส่วน หรือรายการนักลงทุน เทคโนโลยี โนว์ฮาว ขัน้ตอนทางธุรกิจ 

ความลบัทางการค้า และรูปแบบทางธุรกิจ บนัทกึ โครงร่าง โฟลวชาร์ต สตูร แบบพิมพ์เขียว และสว่นประกอบของข้อมลูดงักลา่ว และรหสัต้นฉบับ (source 

code) รหสัแปล (object code) กราฟิกดีไซน์ ส่วนต่อประสานกบัผู้ ใช้ (user interfaces) และทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ รวมทัง้ ข้อมลูดงักล่าวของลกูค้า 

ผู้ รับจ้าง หรือบุคคลภายนอก (รวมทัง้ เทคโนโลยี ส่วนต่อกบัผู้ ใช้ (interface technology) ซิเคียวริตีโ้ปรโตคอล (security protocol) และ การรับรองใดๆที่

ได้รับจาก Alipay 
9. ข่าวสารสาธารณะ 

ร้านค้าจะไมแ่ถลงหรือปล่อยข่าวสูส่าธารณะเก่ียวกบัการด าเนินการให้บริการของ Alipay เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมจาก Alipay และ ธนาคาร หรือเป็น

การปฏิบตัิตามกฎหมายที่ใช้บงัคบัที่มีผลกับร้านค้า อย่างไรก็ดี ข้อจ ากัดดงักลา่วจะไม่ห้าม Alipay ในการแถลงข่าวทัว่ๆไปในธุรกิจหรือการให้บริการของ 

Alipay หรือนอกเขตอ านาจของพืน้ที่ร้านค้าตัง้อยู่ 
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10. ความรับผิดชอบของร้านค้า 

(ก) ร้านค้าตกลงวา่ข้อมลูทัง้หมดที่ร้านค้าเปิดเผยให้แก่ Alipay และธนาคาร เป็นข้อมลูที่ถกูต้อง ตรงตามความเป็นจริงและครบถ้วน และร้านค้า

จะแจ้งให้ Alipay และธนาคารทราบทันที หากมีการกระท าหรือเกิดเหตกุารณ์ใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อข้อรับรองหรือรับประกันใดๆของ

ร้านค้า 

(ข) (1) ร้านค้าจะใช้บริการของ Alipay เพื่อการด าเนินธุรกิจของตนเอง และตามที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงฯ และร้านค้าจะด าเนินการเพื่อไม่ให้มี

รายการธุรกรรมส าหรับการเติมเงินบญัชี การโอนบญัชี หรือวตัถปุระสงค์อ่ืนๆ ซึง่เก่ียวกบัการโอนเงินที่ไมร่ายการธุรกรรมรองรับ และ 

(2) ร้านค้าจะใช้บริการของ Alipay เพ่ือธุรกิจของตนเอง และจะไมใ่ช้บริการของ Alipay เพ่ือด าเนินการธุรกิจหรือไมใ่ชเ่พื่อธุรกิจส าหรับบุคคล

อ่ืน 

(ค) ร้านค้า รวมทัง้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คู่มือพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือขัน้ตอนการให้บริการของร้านค้า จะใช้บริการแพลตฟอร์มของ  

Alipay ตามข้อก าหนด และจะด าเนินการให้ระบบของร้านค้าใช้งานสอดคล้องกับข้อก าหนดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และขัน้ตอนการบริการ

โดย Alipay เก่ียวกับการด าเนินการส าหรับค าสัง่และการสง่มอบสินค้าหรือบริการ ซึ่งอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครัง้คราว ทัง้นี ้Alipay จะไม่

รับผิดชอบส าหรับความสญูเสียหรือเสียหายใดๆ เน่ืองมาจากข้อขดัข้องใดๆ จากระบบของร้านค้า 

(ง) ร้านค้าจะรับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียวกบัผู้ ใช้บริการส าหรับการร้องเรียนหรือปฏิเสธของสินค้าหรือบริการ 

(จ) ร้านค้าจะด าเนินการด้วยคา่ใช้จา่ยของตนในการดแูลให้โปรแกรมและอปุกรณ์ใดๆ (รวมทัง้ (แตไ่มจ่ ากดัเพียง) เคร่ืองสแกนบาร์โค๊ด วงจรและ

ระบบใดๆ) ให้อยูภ่ายใต้สภาพที่ดีใช้การใช้งานและเชื่อมตอ่กบัแพลตฟอร์มของ Alipay 

(ฉ) ร้านค้าจะด าเนินการตามข้อก าหนดในการรักษาความปลอดภยัในการช าระเงินทัง้หมดตามที่ได้รับแจ้งจาก Alipay 
11. ข้อรับรองและรับประกันของร้านค้า 

ร้านค้ารับรองและรับประกนัวา่ (1) ร้านค้าเป็นบริษัทและ/หรือนิติบคุคลที่จดัตัง้โดยถกูต้อง และยงัมีผลและสถานะที่ดีภายใต้กฎหมายของประเทศที่จดัตัง้ 

(2) ร้านค้าได้จดทะเบียนอยา่งถกูต้องในเขตอ านาจที่ตนด าเนินธุรกิจ (3) ร้านค้ามีใบอนญุาต การอนญุาตของหน่วยงานราชการและมีอ านาจทางกฎหมาย

ที่ก าหนดในการประกอบธุรกิจในเขตอ านาจที่ตนด าเนินธุรกิจ (4) ร้านค้ามีอ านาจและสิทธิในทางกฎหมายในการปฏิบตัิตามข้อตกลงฯ และจะด าเนิน

ธุรกรรมตามข้อตกลงฯ (5) เม่ือร้านค้าลงนามในข้อตกลงฯ แล้ว ข้อตกลงฯ นัน้มีผลใช้บงัคบัตามกฎหมายและเว้นแตจ่ะก าหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืนในข้อตกลงฯ 

ร้านค้าไม่จ าเป็นต้องได้รับการอนญุาตหรือความยินยอมของบุคคลหรือหน่วยงานราชการใดๆ เพื่อด าเนินการใดๆตามข้อตกลงฯ (6) การลงนามและการ

ด าเนินการตามข้อตกลงฯ ไมข่ดัหรือแย้งกบัหนังสือจดทะเบียนจดัตัง้หรือข้อบงัคบัหรือเอกสารจดัตัง้อ่ืนๆของร้านค้า และไมท่ าให้ร้านค้าปฏิบตัิผิดสัญญา

ใดๆหรือฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ (7) ร้านค้าไมมี่คดีความ การด าเนินการพิจารณา การสืบสวน กบัร้านค้าที่อาจมีผลกระทบกบัร้านค้าหรือบริษัทในเครือ ซึง่อาจ

มีผลตอ่ความสามารถในการปฏิบตัิหน้าที่ใดๆตามข้อตกลงฯ และ (8) ค้าสินค้าและ/หรือบริการที่จ าหน่ายโดยร้านค้าผ่านการใช้บริการ Alipay จะต้อง (ก) 

เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บงัคบัทัง้หมดและ (ข) ไม่ละเมิดสิทธิของบคุคลอ่ืน ซึ่งรวมทัง้ (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ) ทรัพย์สินทางปัญญาและกรรมสิทธ์ิของบคุคล

อ่ืน 
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ตารางสินค้า/บริการต้องห้าม Alipay/Wechat 
ประเภทธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ) ประเภทธุรกิจ (ภาษาไทย) 

Illegal political audio visual products and publications สื่อ สิง่พิมพ์ภาพและเสียงทางการเมืองท่ีผิดกฎหมาย 

Illegal political program channels รายการทีวีการเมืองท่ีผิดกฎหมาย 
State secret documents and information เอกสารและข้อมลูลบัของรัฐ 
Pornographic and vulgar audio visual products, channels and publications สื่อ สิง่พิมพ์ภาพและเสียงที่เก่ียวกบัสิง่ลามกอนาจาร 
Pornographic and vulgar erotic services การบริการทางเพศ 

Gambling devices and accessories อปุกรณ์การพนนัและอปุกรณ์เสริม 
Lottery ลอ็ตเตอร่ี 
Gambling service บริการพนนั 
Narcotics and related accessories ยาเสพตดิและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 

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

อาวธุทกุประเภท (รวมถึงมีดสัน้, อาวธุปืนและอปุกรณ์เสริม), อาวธุจ าลอง, กระสนุปืน
และวตัถรุะเบิด) 

Military or police equipment อุปกรณท์างทหารหรือต ารวจ 
Illegally obtained proceeds or properties as result of crime เงินท่ีได้รับโดยไม่ถูกต้องหรือทรัพย์สินท่ีผิดกฎหมายอันเน่ืองมาจากการเกิด

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

สารเคมีท่ีเป็นพิษหรือเป็นอันตรายท่ีต้องห้ามตามกฎหมายท่ีใช้บังคับและ/หรือ
กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

Batons and electric batons Batons และ batons ไฟฟ้า 
Lock picking tools and accessories เคร่ืองมือและอปุกรณ์ส าหรับการโจรกรรม 
Anesthetic, psychotropic or prescription medicine prohibited by the People's 
Republic of China; illegal unregistered medicine 

ยาชา ยาระงับความรู้สึกจิตเวช หรือยาตามใบสัง่แพทย์ ท่ีต้องห้ามโดยสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน; ยาท่ีไม่ขึน้ทะเบียนตามกฎหมาย 

Fetal gender determination การก าหนดเพศทารกในครรภ์ 
Aphrodisiac ยาเสริมสมรรถภาพทางเพศ 
Medical services, including medical consulting, hypnotherapy, plastic surgery      บริการทางการแพทย์รวมทัง้การให้ค าปรึกษาด้านการแพทย์ การสะกดจิต การ

ศลัยกรรมด้วยพลาสตกิ 
Hacking services or accessories บริการหรืออปุกรณ์ท่ีเก่ียวกบัการแฮ็กข้อมลู 

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

ซอฟต์แวร์หรือบริการท่ีอาจเป็นอันตรายต่อช่ือเสียง Alipay หรือบริษัทในเครือหรือ
บคุคลท่ีเก่ียวข้อง  

Illegal publication of certificates issuing or carving of stamps การออกใบรับรอง หรือประทบัตรารับรองท่ีผิดกฎหมาย  
Crowd funding การระดมทนุ 

Video chatting services บริการสนทนาวิดีโอ 

All religious websites, publication or accessories เว็บไซต์ท่ีเก่ียวกบัศาสนา สื่อสิง่ตีพิมพ์หรือสิง่อ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

Online cemeteries and ancestor worshipping สสุานออนไลน์และการบชูาบรรพบรุุษ 

Sales of personal information (e.g. identity card information) การขายข้อมลูสว่นบคุคล (เช่น ข้อมลูบตัรประจ าตวัประชาชน) 

Espionage equipment and accessories อปุกรณ์จารกรรม 
Services or products that infringe on personal privacy (e.g. online activity 
monitoring) 

บริการหรือผลติภณัฑ์ท่ีละเมิดความเป็นสว่นตวั (เช่น การสืบดกิูจกรรมออนไลน์) 

Pyramid schemes and multi-level marketing แผนพีระมิดและการตลาดแบบหลายระดบั 

Gold investment การลงทนุทองค า 
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) การขายข้อมลูทางการเงินท่ีผิดกฎหมาย (เช่น บญัชีธนาคาร บตัรธนาคาร) 
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ตารางสินค้า/บริการต้องห้าม Alipay/Wechat 
ประเภทธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ) ประเภทธุรกิจ (ภาษาไทย) 

Stock and securities หุ้นและหลกัทรัพย์ 

Mutual Funds กองทนุรวม 
Insurance products and platforms ผลติภณัฑ์และแพลตฟอร์มประกนัภยั 
Financial products and services ผลติภณัฑ์และบริการทางการเงิน 
Rebate or cashback services การคืนเงิน หรือบริการคืนเงิน 

Software or products related to trading of financial products and information ซอฟต์แวร์หรือผลติภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้ขายผลติภณัฑ์ การเงิน 
Single-purpose prepaid cards ( including gift cards and other stored value 
cards) 

บตัรเตมิเงิน (รวมทัง้บตัรของขวญัและบตัรเตมิเงินอ่ืน ๆ ) 

Illegal or un-registered fund-raising activities กิจกรรมระดมทนุท่ีผิดกฎหมายหรือไม่จดทะเบียน 
Foreign exchange services บริการแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 

Peer to peer (P2P) lending services การกู้ ยืมแบบ peer to peer (P2P) 
Payment by instalments service การช าระแบบผ่อนช าระ 
Trading in invoices issued within the Peoples’ Republic of China การซือ้ขายใบก ากบัสนิค้าท่ีออกในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

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

Satellites and antennas ดาวเทียมและเสาอากาศ 
Archaeological and cultural relics โบราณวตัถแุละท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรม 
Trading or distribution of currency (both RMB and foreign currencies) การซือ้ขายหรือการกระจายของสกลุเงิน (ทัง้ RMB และเงินตราตา่งปประเทศ) 
Counterfeit or replica food products สนิค้าลอกเลียนแบบหรืออาหารปลอม 

Online sale of tobaccos and cigarettes ขายบหุร่ีและยาสบูออนไลน์ 
Fireworks and firecrackers ดอกไม้ไฟและพล ุ
Crude oil น า้มนัดบิ 
Human organs อวยัวะมนษุย์ 
Surrogacy services บริการการตัง้ครรภ์แทน 

Services to facilitate plagiarism and examination fraud บริการท่ีเอือ้ตอ่การคดัลอกผลงาน และการโกงการสอบ 
Protected species สตัว์ท่ีได้รับการคุ้มครอง 
Smuggled goods สนิค้าลกัลอบน าเข้า 
Sales of distribution of event tickets without license (e.g. Olympic Games or 
World Expo tickets) 

การขายแจกจ่ายตัว๋งานโดยไม่มีใบอนญุาต (เช่น งานแข่งขนักีฬาโอลิมปิก หรือตัว๋ World 
Expo) 

Seeds เมลด็พนัธุ์พืช 
Real estates อสงัหาริมทรัพย์ 
Charitable Organizations องค์กรการกศุล 
Auction sites and services บริการการประมลู 

Pawn services บริการจ าน า 
Lucky draw ชิงโชค 
Sale of animals, plants or products with contagious and hazardous diseases การขายสตัว์ พืช หรือสิง่ที่มีโรคตดิตอ่และเป็นอนัตราย 
Sale of animals, plants or products originating from areas declared with an 
epidemic outbreak of contagious diseases 

การขายสตัว์ พืช หรือผลติภณัฑ์ท่ีมาจากพืน้ท่ีท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคระบาด 

Services or products facilitating unlawful public gathering บริการหรือผลติภณัฑ์ท่ีเอือ้ตอ่การชมุชนในท่ีสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 
 
 


