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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 นิติบุคคลอ่ืนใด ไม่ว่าจะจัดตัง้ขึน้ภายในหรือภายนอกประเทศไทย ซึ่งเข้าร่วมระบบธุรกิจบัตร            
(ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “บริการทางการเงิน”) กับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกวา่ “ธนาคาร”) ในขณะที่ท าข้อตกลงฉบบันี ้ และ/หรือที่จะเข้า
ร่วมธุรกิจบตัรกบัธนาคารตอ่ไปในภายหน้า 

1.2    “บริษัทที่ออกบัตร” หมายถึง ธนาคาร บริษัท หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ องค์กร สถาบนัการเงิน และ/หรือนิติบุคคลอ่ืนใด ที่ออกบตัร (ตามที่ได้

นิยามไว้ในข้อ 1.5) และ/หรือบตัรร่วม (ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 1.6) ซึง่สมคัรเข้าเป็นสมาชิกของบริษัทบตัร    
1.3    “ร้านค้า” หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอ่ืนใดในประเทศไทย และ/หรือเจ้าของบญัชีเงินฝากธนาคารใน

ประเทศไทย ซึ่งได้ยื่นใบสมคัรร้านค้าสมาชิก ธนาคารและได้รับการอนมุตัิให้เป็นร้านค้าสมาชิกธนาคารภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี ้
และ/หรือเง่ือนไขอ่ืนใดตามที่ธนาคารก าหนด 

1.4    “สมาชิกบัตร” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งสมคัรและได้รับอนมุตัิให้เป็นสมาชิกบตัร ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขของธนาคาร และบริษัทที่
ออกบตัร 

1.5    “บัตร” หมายถึง บัตรเครดิต/บัตรเดบิต วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด หรือบัตรอ่ืนใดทุกประเภท ซึ่งออกโดยบริษัท/หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ออกบตัร         
โดยปรากฏชื่อเคร่ืองหมายบริการ หรือโลโก้ ของบริษัท/หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ออกบตัร ชื่อของสมาชิกบนบตัร และบตัรพร้อมที่จะใช้ได้โดย
สมาชิกบตัรลงลายมือชื่อบนสว่นที่ก าหนดไว้ในบตัร ซึง่บตัรจะต้องไมถ่กูใช้โดยบคุคลอ่ืนใดนอกจากสมาชิกบตัรที่ระบบุนบตัรนัน้เทา่นัน้ 

1.6    “บัตรร่วม” หมายถึง บตัรอื่นๆ นอกจากบตัรมาตรฐานปกติของธนาคาร ซึง่ออกโดยบริษัทที่ออกบตัร หรือบริษัทบตัร และไมป่รากฏเคร่ืองหมายบริการ หรือ        

โลโก้ ของบริษัทที่ออกบัตร ในกรณีที่ร้านค้าได้สมัครเข้าร่วมรับบตัรร่วม และธนาคารยอมรับการสมัคร บัตรตามข้อ 1.5 จะรวมถึงบตัรร่วมดงักล่าวด้วย      
และการรับบตัรร่วม ให้น าสญัญาพิเศษที่ก าหนดโดยธนาคาร หรือบริษัทบตัรมาใช้บงัคบั 

1.7    “สินค้า” หมายถึง สินค้า บริการ และ/หรือสิทธิใดๆ ที่ร้านค้าขายหรือให้บริการแก่สมาชิกบตัร 
1.8    “ท ารายการขาย” หมายถึง วิธีการขายหรือการให้บริการตามที่ธนาคารและ/หรือบริษัทบัตรก าหนด โดยร้านค้าจะต้องน าส่งสินค้าให้แก่สมาชิกบัตร                  

เพ่ือแลกเปลี่ยนกบัการรับช าระด้วยบตัรจากสมาชิกบตัร โดยปราศจากการรับคา่ตอบแทนโดยตรงจากสมาชิกบตัร 
1.9     “ค่าธรรมเนียมของร้านค้า” หมายถึง อตัราคา่ธรรมเนียมที่ร้านค้าตกลงช าระคา่ธรรมเนียมการใช้บริการทางการเงินให้แก่ธนาคาร 
1.10  “บัญชีเงินฝาก” หมายถึง บัญชีเงินฝากที่ร้านค้าระบุไว้ในใบสมัครร้านค้าสมาชิกธนาคาร ในส่วนของ “การยินยอมให้ถอน หรือโอนเงิน หรือหักบัญชี          

เงินฝาก” 
 
ข้อ 2 ร้านค้า 

2.1 ร้านค้าตกลงจะแจ้งสถานที่บริการซึ่งขายสินค้าโดยใช้บตัร (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “สถานที่รับบัตร”)  แก่ธนาคาร ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยได้รับ
ความยินยอมการอนมุตัิเป็นร้านค้าสมาชิกธนาคาร จากธนาคาร และหากมีการให้บริการพิเศษใดๆ แก่บุคคลทัว่ไป เช่น ส่วนลด ของก านัล สิทธิประโยชน์
เหนือกวา่ปกติ เป็นต้น ร้านค้าตกลงจะให้บริการพิเศษนัน้ๆ แก่สมาชิกบตัรเชน่กนั 

2.2    ร้านค้าจะแสดงเคร่ืองหมาย หรือสญัลกัษณ์การเป็นร้านค้าสมาชิกธนาคาร ตามรูปแบบที่ธนาคารก าหนด ณ สถานที่รับบตัรทกุแห่งในบริเวณที่เหมาะสม 
ภายในหรือภายนอกสถานที่รับบตัรดงักลา่ว  เพื่อให้สมาชิกบตัรสามารถพบเห็นเคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์ดงักลา่วได้โดยงา่ยและชดัเจนตลอดระยะเวลาที่
ข้อตกลงฉบบันีมี้ผลบงัคบัใช้ หรือจนกวา่ธนาคารจะแจ้งยกเลิกการใช้เคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์ดงักลา่ว และจะต้องสง่มอบคืนเคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์
ดงักลา่วให้แก่ธนาคาร ในวนัที่ข้อตกลงนีส้ิน้ผลบงัคบัใช้  

2.3    ในกรณีที่ร้านค้าสิน้สภาพการเป็นร้านค้าสมาชิกธนาคารไมว่า่ด้วยสาเหตใุดก็ตาม และ/หรือในกรณีที่ร้านค้าย้ายสถานที่รับบตัรหรือเปลี่ยนแปลงช่ือสถานที่           
รับบตัร หรือเลิกกิจการ รวมถึงเปลี่ยนประเภทธุรกิจไปจากเดิมที่มีการแจ้งไว้ในใบสมคัรร้านค้าสมาชิกธนาคาร ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทนัที และ
ธนาคารมีสิทธิแจ้งให้บริษัทบัตรหรือบริษัทที่ออกบัตรทราบทกุประการ อนึ่ง หากร้านค้าย้ายสถานที่รับบตัร หรือเปลี่ยนแปลงชื่อสถานที่รับบตัร หรือเลิก
กิจการ รวมถึงเปลี่ยนประเภทธุรกิจไปจากเดิมที่มีการแจ้งไว้ในใบสมคัรร้านค้าสมาชิกธนาคาร โดยมิได้รับความเห็นชอบจากธนาคารก่อน ธนาคารขอสงวน
สิทธิในการระงบัการให้บริการกบัร้านค้า จนกวา่จะมีการแก้ไขให้ถกูต้อง 
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2.4    ร้านค้าตกลงยินยอมปฏิบตัิตามข้อตกลงและเง่ือนไขการสมคัรเป็นร้านค้าสมาชิกธนาคาร คู่มือร้านค้าสมาชิกธนาคาร และ/หรือเอกสารแนะน าวิธีปฏิบตัิใน
การใช้บริการประเภทตา่งๆ ที่ธนาคาร มอบให้ไว้ทกุประการ ซึง่ไมจ่ ากดัเพียง 
(1) การใช้ และ/หรือความสมบรูณ์ของบตัร 
(2) การใช้สื่อการช าระเงิน ได้แก่ เคร่ืองอนมุตัิวงเงินอตัโนมตัิ (EDC) ใบสัง่ซือ้ (PURCHASING ORDER) เป็นต้น 
(3) ข้อปฏิบตัิในการท ารายการขาย การจดัท าหลกัฐานบนัทึกรายการขาย/หลกัฐานการใช้บตัร เช่น ใบสัง่ซือ้ (PURCHASING ORDER) ใบเสร็จรับเงิน 

หลกัฐานบนัทกึรายการขาย (SALES SLIP) เป็นต้น ตลอดจนการตรวจสอบความสมบรูณ์ของหลกัฐานบนัทกึรายการขาย/หลกัฐานการใช้บตัร  
(4)    การขออนมุตัิวงเงินบตัร 
(5)    การคืนเงินแก่สมาชิกบตัรในกรณีสมาชิกบตัรคืนสินค้า ยกเลิกการใช้บริการ หรือร้านค้าลดราคาสินค้าในภายหลงั 
(6) การคืนเงินแก่ธนาคารในกรณีที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากหลักฐานบนัทึกทางรายการขาย/หลักฐานการใช้บตัรได้รับรหสัอนุมตัิวงเงินจากบริษัท           

ที่ออกบตัรได้ 
(7)    การคิดดอกเบีย้จากจ านวนเงินที่ร้านค้า จะต้องช าระให้แก่ธนาคารในกรณีการช าระเงินคืนลา่ช้า 

2.5    ร้านค้ารับทราบถึงข้อสงวนสิทธิของธนาคารในการปรับปรุง ข้อก าหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการทางการเงิน ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมคัรเป็นร้านค้า
สมาชิกธนาคาร คูมื่อร้านค้าสมาชิกธนาคาร และ/หรือเอกสารแนะน าวิธีปฏิบตัิในการใช้บริการประเภทตา่งๆ ที่ธนาคารมอบให้ ไมว่า่ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลาย
ข้อตามความเหมาะสม โดยธนาคารจะมีหนังสือบอกกล่าวแก่ร้านค้าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนที่ข้อก าหนดและเงื่อนไขนัน้ๆ จะมีผลผูกพนัตามที่
ธนาคารระบุ ซึ่งร้านค้าตกลงและยอมรับวา่ บรรดาคู่มือ และ/หรือเอกสารดงักลา่วทัง้ที่ มีอยู่แล้วในขณะนี ้หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้านัน้ เป็นส่วนหนึ่งของ
ข้อตกลงฉบบันีด้้วย 

2.6    ร้านค้าตกลงจะจดัสง่หลกัฐาน หรือเอกสารใดๆ ซึง่ธนาคารอาจเรียกให้สง่เพิ่มเติมเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการอนมุตัิให้เป็นร้านค้าสมาชิกธนาคาร และรับทราบดี
ถึงข้อสงวนสิทธ์ิของธนาคารที่จะไมค่ืนใบสมคัรร้านค้าสมาชิกธนาคารและเอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่ร้านค้าในทกุกรณี ไมว่า่ร้านค้าจะได้รับอนุมตัิ
ให้เป็นร้านค้าสมาชิกธนาคารหรือไม่ก็ตาม โดยร้านค้าตกลงและยอมรับว่าการพิจารณาและอนมุัติให้เป็นร้านค้าสมาชิกธนาคารขึน้อยู่กับดลุยพินิจโดย
เด็ดขาดของธนาคารแตเ่พียงฝ่ายเดียว โดยไมต้่องชีแ้จงเหตผุลแตป่ระการใด 

2.7    ร้านค้าตกลงจดัสง่หรือให้ข้อมลูเก่ียวกบัการใช้บตัรและ/หรือบริการทางการเงินแก่ธนาคารทนัทีเม่ือธนาคารร้องขอ  
2.8     ร้านค้ารับทราบและยอมรับข้อตกลงที่เก่ียวกับบริการทางการเงินระหว่างบริษัทที่ออกบตัรและสมาชิกบตัร และในกรณีที่ธนาคารร้องขอให้ร้านค้าติดตัง้

อปุกรณ์ใดๆ ที่เก่ียวกบัการสง่เสริมสนบัสนนุการใช้บตัร และ/หรือบริการทางการเงิน ร้านค้ายินดีให้ความร่วมมือและด าเนินการให้โดยไม่ มีเงื่อนไขและจะไม่
เรียกร้องคา่ตอบแทน และ/หรือคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้ เว้นแตจ่ะมีการตกลงเป็นอยา่งอ่ืน 

2.9    ร้านค้าตกลงโดยปราศจากเงื่อนไขและการคดัค้านใดๆ ในกรณีที่ธนาคาร และ/หรือผู้ที่ธนาคารก าหนด มีความประสงค์จะตีพิมพ์ชื่อและสถานที่รับบตัรของ
ร้านค้าบนสื่อ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เพื่อสง่เสริมการใช้บตัรและ/หรือบริการทางการเงิน โดยไมจ่ าต้องได้รับความยินยอมจากร้านค้าก่อน 

2.10    ร้านค้าจะท ารายการขาย สรุปการท ารายการขาย ใช้ป้าย และ/หรือสื่อการช าระเงิน และ/หรือสรุปรายการอ่ืนใดตามรูปแบบและวิธีการที่ ธนาคาร หรือบริษัท
บตัรก าหนด และร้านค้าจะไมอ่นญุาตให้บคุคลที่สามท า หรือใช้สิ่งตา่งๆ ดงักลา่วเพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืนนอกจากวตัถปุระสงค์ตามข้อตกลงฉบบันี ้

2.11    ร้านค้าจะต้องตรวจสอบความสมบรูณ์ของบตัร เชน่ 
(1)   รูปแบบและลกัษณะของบตัร  หมายเลขบตัร  บตัรยงัไมห่มดอาย ุ และบตัรนัน้ไมถ่กูอายดั แจ้งหาย ยกเลิก หรือระงบัการใช้ 

(2)     หมายเลข 4 ตวัแรกของบตัรประเภทบตัรเครดิต / VISA / MASTERCARD หรือบตัรเครดิตอ่ืนใดที่ออกโดยบริษัทที่ออกบตัรที่เป็นตวันนูจะต้องตรงกับ

หมายเลขของบริษัทที่ออกบตัร ทัง้ 4 ตวัที่พิมพ์เป็นเนือ้เดียวกัน กับ บตัร ประเภทบตัรเครดิตซึ่งอยู่เหนือหรือใต้หมายเลข 4 ตวัแรกของบตัรที่เป็น        
ตวันนูนัน้ 

 (3) ตวัอกัษรหรือตวัเลขบนด้านหน้าและด้านหลงัของบตัรประเภทบตัร VISA ELECTRON หรือบตัรเดบิตอ่ืนใด ที่ออกโดยบริษัทที่ออกบตัร จะมีลกัษณะ

เรียบไมมี่การป๊ัมตวันนู บนด้านหน้าบตัรจะมีหมายเลขบตัรที่ขึน้ต้นด้วยเลข “4” และปรากฏตวัเลขเป็นจ านวน 16 หลกั แบง่เป็น 4 กลุม่ๆ ละ 4 หลกั 
หรือบตัรประเภทบตัรเดบิตของบริษัทที่ออกบตัรบางแห่งจะปรากฏเฉพาะตวัเลขกลุ่มที่หนึ่งและกลุ่มที่สี่เท่านัน้ และพิมพ์ข้อความว่า “ELETRONIC 
USE ONLY” ซึง่ร้านค้าจะต้องท ารายการช าระคา่สินค้าผ่านเคร่ืองอนมุตัิบตัรอตัโนมตัิ (EDC) เทา่นัน้ 

   (4)   ตามเง่ือนไขอ่ืนๆ ที่ธนาคารจะแจ้งให้ร้านค้าทราบเป็นคราวๆ ไป   
 2.12    ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบโดยทนัที ในกรณีที่มีเหตกุารณ์หรือพบบตัรที่มีลกัษณะหนึ่งลกัษณะใดดงัตอ่ไปนี ้

   (1)    เม่ือเคร่ืองอนมุตัิบตัรอตัโนมตัิ (EDC) เกิดขดัข้อง 

   (2)   ข้อความบนเคร่ืองอนมุตัิบตัรอตัโนมตัิ (EDC) แจ้งให้ ”ติดตอ่ธนาคาร” หรือ “ยดึบตัร” 
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   (3)  หมายเลขบตัรไมถ่กูต้อง หมายเลขบตัรที่ถกูแจ้งอายดั แจ้งหาย ถกูเพิกถอน หรือระงบัการใช้โดยธนาคาร และ/หรือบริษัทบตัร และ/หรือบริษัทที่ออก
บตัร หรือไม่มีลายมือชื่อสมาชิกบตัร ปรากฏอยู่ด้านหลงัของบตัร หรือมีเหตอุนัควรน่าสงสยัว่าสมาชิกบตัร และ/หรือบุคคลอ่ืนใดมีพฤติกร รมทุจริต 
หรือมีผู้ ใช้บตัรโดยทจุริต 

   (4)   ตวับตัรปรากฏให้เห็นร่องรอยการแก้ไข หรือเปลี่ยนตวัเลข หรือลายมือชื่อสมาชิกบตัร หรือข้อความใดๆ บนบตัร 
   (5)   เม่ือตรวจสอบลายมือชื่อบนใบบนัทกึรายการขายเปรียบเทียบกบัลายมือชื่อหลงับตัรแล้ว พบวา่ไมต่รงกนั 

   (6)    ตามเง่ือนไขอ่ืนๆ ที่ธนาคารจะแจ้งให้ร้านค้าทราบเป็นคราวๆ ไป 

 

ข้อ 3 ค่าธรรมเนียมและการจ่ายเงนิของร้านค้า 
3.1 ร้านค้าตกลงช าระคา่ธรรมเนียม (DISCOUNT RATE) การใช้บริการทางการเงิน จากยอดเงินรวมตามหลกัฐานการท ารายการขายหรือบริการ/หลกัฐานการใช้

บตัร และ/หรือค่าบริการที่ธนาคารเรียกเก็บจากสมาชิกบตัรและ/หรือจากบริษัทที่ออกบตัร ให้แก่ธนาคาร จนกว่าธนาคารจะแจ้งเปลี่ยนแปลง ทัง้นี ้อตัรา
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่มตามอตัราที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้คา่ธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝาก (หากมี) 

3.2 ธนาคารจะจา่ยเงินสทุธิหลงัจากหกัค่าธรรมเนียมและคา่ภาษีมลูคา่เพิ่มดงัที่ระบใุนข้อ 3.1 แล้ว ให้แก่ร้านค้า โดยร้านค้าตกลงยอมรับความเสี่ยงหรือความ
ล่าช้าที่เกิดขึน้หรืออาจเกิดขึน้ในการรับเงินสทุธิดงักล่าว ด้วยเหตปัุจจยัภายนอก เช่น ระบบการโอนเงินเข้าบญัชีระหว่างธนาคาร หรือต่างธนาคาร (ระบบ 
MEDIA CLEARING) หรือด้วยเหตุอ่ืนใดที่มิใช่เหตปัุจจัยจากธนาคารเองทัง้สิน้ และร้านค้าตกลงยินยอมจะไม่เรียกร้องให้ธนาคารต้องรับผิดชอบความ
เสียหายใดๆ อนัเน่ืองมาจากกรณีดงักลา่ว ทัง้นี ้ร้านค้าตกลงรับช าระคา่ธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝาก (หากมี) ด้วย 

3.3 ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอตัราคา่ธรรมเนียมในการรับบตัรทกุประเภท ตามที่ระบุไว้ในใบสมคัร ร้านค้าสมาชิกธนาคาร โดยธนาคาร
จะแจ้งให้ร้านค้าทราบลว่งหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว 

3.4 ในกรณีที่ร้านค้าแจ้งการเปลี่ยนแปลงบญัชีเงินฝากไมว่า่เม่ือใด และด้วยเหตปุระการใดก็ตามร้านค้าตกลงให้ข้อก าหนดและเง่ือนไขตา่งๆ ตามข้อตกลงฉบบันี ้
มีผลใช้บงัคบัส าหรับบญัชีเงินฝากที่ได้เปลี่ยนแปลงนัน้ด้วยทกุประการ 

3.5 ร้านค้าตกลงรับผิดชอบตอ่ธนาคารเก่ียวกบัเงินคา่ธรรมเนียมและ/หรือคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ที่ร้านค้าอาจมีหรืออาจค้างช าระอยูก่บัธนาคาร และ/หรือเงินคา่สินค้า
คืนให้แก่ธนาคาร  ในกรณีที่สมาชิกบตัรปฏิเสธการจา่ยเงิน  หรือในกรณีธนาคารมีความจ าเป็นตามข้อตกลงฉบบันีท้ี่จะต้องคืนเงินคา่สินค้าให้แก่สมาชิกบตัร 
และ/หรือเพ่ือชดใช้คา่เสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้กบัธนาคาร อนัเน่ืองมาจากการที่ร้านค้าปฏิบตัิผิดข้อก าหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบบันี ้คูมื่อร้านค้าสมาชิก
ธนาคาร และ/หรือเอกสารแนะน าวิธีปฏิบตัิในการใช้บริการประเภทตา่งๆ ที่ธนาคารมอบให้ โดยร้านค้ายินยอมให้ธนาคารมีสิทธิระงบัการเบิกถอนเงิน โอน
เงิน หรือหักเงินจากบญัชีเงินฝาก และ/หรือบัญชีเงินฝากอ่ืนใดที่ร้านค้ามีอยู่กับธนาคาร เพื่อช าระหนีห้รือค่าเสียหายใดๆ อันเน่ืองมาจากการถูกปฏิเสธ
รายการใช้จ่ายของสมาชิกบตัรให้แก่ธนาคาร รวมถึงยินยอมให้มีการหกักลบหนีร้ะหว่างธนาคารกับร้านค้าตามค าสั่งของธนาคารได้ โดยไม่ต้องขอความ
ยินยอมจากร้านค้าอีก  

3.6 ร้านค้ายินยอมให้ธนาคารสามารถด าเนินการระงบัและ/หรือยกเลิกการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นได้ทนัทีเม่ือใดก็ได้ โดยไม่ต้องขอ
ความยินยอมจากร้านค้า และไม่จ าต้องแจ้งให้ร้านค้าทราบล่วงหน้า หรือท าการหักเงินในบัญชีเงินฝากเพื่อชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ กับธนาคาร           
อนัเน่ืองมาจากการที่ร้านค้าปฏิบตัิผิดข้อก าหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบบันี ้คู่มือ ร้านค้าสมาชิกธนาคาร และ/หรือเอกสารแนะน าวิธีปฏิบตัิในการใช้
บริการประเภทต่างๆ ที่ธนาคารมอบให้ รวมถึงในกรณีที่เชื่อได้ว่าร้านค้าหรือพนักงาน ลกูจ้าง บุคลากร และ/หรือตวัแทนของร้านค้ามีพฤติกรรมส่อเจตนา
กระท าทจุริต หรือมีเจตนาละเมิดข้อก าหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบบันี ้คู่มือร้านค้าสมาชิกธนาคาร และ/หรือเอกสารแนะน าวิธีปฏิบตัิในการใช้บริการ
ประเภทตา่งๆ ที่ธนาคารมอบให้ 

3.7 ร้านค้าตกลงที่จะด ารงเงินในบญัชีเงินฝาก โดยคงเหลือเงินไว้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัที่ข้อตกลงฉบบันีส้ิน้สดุลง และ/หรือมีการบอกเลิกข้อตกลง         
ฉบบันีไ้มว่า่ด้วยเหตใุดๆ ก็ตาม เพื่อให้ธนาคารรอผลการเรียกเก็บหลกัฐานบนัทกึรายการขายหรือบริการ/หลกัฐานการใช้บตัรที่ยงัเรียกเก็บไมไ่ด้ทัง้หมดก่อน  

3.8 ร้านค้าตกลงคงเงินในบญัชีเงินฝากไว้เพ่ือให้ธนาคารด าเนินการตามที่ระบใุนข้อ 3.5 , 3.6 , 3.7, 15.2 และ/หรือเง่ือนไขอ่ืนใดที่ให้สิทธิแก่ธนาคารในการระงบั
การเบิกถอนเงิน โอนเงิน หรือหกัเงินในบญัชีเงินฝาก และ/หรือบญัชีเงินฝากอ่ืนใดที่ร้านค้ามีอยู่กบัธนาคาร เพ่ือช าระหนีห้รือคา่เสียหายใดๆ ที่ร้านค้าจะต้อง
รับผิดตอ่ธนาคารตามข้อตกลงฉบบันี ้

3.9 ในการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ส าหรับค่าธรรมเนียมการใช้บริการระบบการช าระเงินตามข้อตกลงนี ้ ร้านค้าตกลงยินยอมและมอบอ านาจให้ธนาคาร                
ซึ่งรวมถึงบุคลากรที่เก่ียวข้องของธนาคาร (ต่อไปนีเ้รียกว่า “ผู้ รับมอบอ านาจ”) เป็นผู้ มีอ านาจด าเนินการเก่ียวกับการหกัภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ส าหรับ
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการระบบการช าระเงินที่ร้านค้าต้องจ่ายให้แก่ธนาคารในอัตราตามที่กฎหมายก าหนดแทนร้านค้า โดยร้านค้าถือเสมือนหนึ่งว่า              
ใบสมัครร้านค้าสมาชิกธนาคาร และข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเป็นร้านค้าสมาชิกธนาคารฉบับนี ้เป็นหนังสือมอบอ านาจ และในการนีใ้ห้ผู้ รับมอบ

อ านาจมีอ านาจด าเนินการตอ่ไปนีแ้ทนร้านค้าได้และร้านค้าตกลงช าระคา่อากรแสตมป์ 30 บาท เพ่ือประกอบการมอบอ านาจนีด้้วย 
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(1) ออกและลงลายมือชื่อในหนงัสือรับรองการหกัภาษีเงินได้ ณ ที่จา่ย 
(2) ยื่นรายการภาษีเงินได้ หกั ณ ที่จา่ย ดงักลา่วตอ่กรมสรรพากร 
(3) น าสง่ภาษีเงินได้ หกั ณ ที่จา่ย ดงักลา่วตอ่กรมสรรพากร 
(4) สง่หรือรับเอกสารใดๆ ชีแ้จงหรือให้ถ้อยค า หรือให้การยอมรับหรือปฏิเสธความรับผิดใดๆตอ่กรมสรรพากรหรือพนกังานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง อนัเก่ียวกบัการหกัภาษีเงินได้ ณ ที่จา่ย หรือการกระท าภายในขอบเขตแหง่การมอบอ านาจนี ้

(5) รับรอง แก้ไขเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง หรือตดัทอนข้อความในหนงัสือหรือเอกสารตา่งๆ ที่เก่ียวกบัการด าเนินการตามข้อ (1)-(4) ข้างต้น 

(6) มีอ านาจแตง่ตัง้ผู้ รับมอบอ านาจชว่งคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนเพ่ือด าเนินการทัง้หลายข้างต้นได้ 
3.10 การคืนสินค้า ยกเลิกการบริการ การลดราคาสินค้า หรือกรณีอ่ืนใดอันมีผลท าให้ธนาคารต้องหักเงินจากบัญชีร้านค้าเพื่อคืนเงินให้แก่สมาชิกบัตร       

ยอ่มไมเ่ป็นผลให้ธนาคารต้องคืนคา่ธรรมเนียมที่ได้เรียกเก็บแล้วแตอ่ยา่งใด โดยร้านค้าจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมดงักลา่วให้แก่ธนาคารเอง 
3.11 ร้านค้าเป็นผู้ มีหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน แสดงรายละเอียดการรับช าระเงินให้แก่สมาชิกบตัร 

 

ข้อ 4 การเปล่ียนแปลงของข้อมูลของร้านค้า 
4.1    ในกรณีที่ร้านค้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูจดทะเบียนซึ่งปรากฏในใบสมคัรร้านค้าสมาชิกธนาคาร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ชื่อทางการค้า ตวัแทน สถาน

ที่ตัง้ หมายเลขโทรศพัท์ สถานที่รับบตัร และหมายเลขบญัชีเงินฝากธนาคารร้านค้าตกลงแจ้งการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วแก่ธนาคารเป็นหนงัสือ พร้อมด้วยการ
ประทบัตราจดทะเบียน และเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย และการขออนมุตัิจากธนาคาร 

4.2    ในกรณีที่ร้านค้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูอ่ืนใดก็ตาม ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตามที่ปรากฏในใบสมัคร ร้านค้าสมาชิกธนาคาร ร้านค้าตกลงแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวแก่ธนาคารเป็นหนังสือ พร้อมด้วยการประทบัตราจดทะเบียน และเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย และการขออนมุตัิจาก
ธนาคาร 

4.3    ในกรณีที่ร้านค้ามีการเปลี่ยนแปลงอ านาจให้ผู้ ถือหุ้นรายใดด าเนินกิจการแทนผู้ มีอ านาจกระท าการแทนซึ่งลงลายมือชื่อตามที่ปรากฏในใบสมั ครร้านค้า
สมาชิกธนาคาร ร้านค้าตกลงแจ้งการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวแก่ธนาคารเป็นหนังสือ พร้อมด้วยการประทบัตราจดทะเบียน และเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตามกฎหมาย และการขออนมุตัิจากธนาคาร 

4.4 ในกรณีที่ร้านค้าขยายสาขาเพิ่ม โดยมีผู้ เป็นเจ้าของหรือผู้ มีอ านาจกระท าการแทนซึ่งลงลายมือชื่อตามที่ปรากฏในใบสมคัรร้านค้าสมาชิกธนาคาร ร้านค้าตก
ลงแจ้งการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวแก่ธนาคารเป็นหนังสือ พร้อมด้วยการประทบัตราจดทะเบียน และเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย และการขอ
อนมุตัิจากธนาคาร 

4.5    ในกรณีที่ร้านค้าสิน้สภาพการเป็นร้านค้าสมาชิกธนาคาร ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม และ/หรือร้านค้าย้ายสถานที่ท าการหรือเปลี่ยนแปลงชื่อสถาน
ประกอบการ หรือเลิกกิจการ  ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทนัที และธนาคารมีสิทธิแจ้งให้บริษัทบตัรหรือบริษัทที่ออกบตัรทราบทกุประการ 

4.6    ในกรณีที่ร้านค้าแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่ว่าเม่ือใด และด้วยเหตปุระการใดก็ตามที่ได้เปลี่ยนแปลง ร้านค้าตกลงให้ความในข้อตกลงฉบบันีมี้ผลใช้บงัคบั
ตอ่ไปทกุประการ 

4.7 ในกรณีที่การสง่หนงัสือบอกกลา่ว เอกสารอื่นใด และ/หรือเงินจากธนาคารไปไมถ่ึงร้านค้าหรือถึงลา่ช้า เน่ืองจากร้านค้าละเลยการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมลู        
จดทะเบียนเหลา่นัน้ ให้ถือวา่หนงัสือบอกกลา่ว เอกสารอื่นใด และ/หรือเงินดงักล่าวถึงร้านค้าในเวลาซึ่งควรจะมาถึงตามปกติ ถ้ามีการท าหนงัสือบอกกล่าว
โดยถกูต้องเหมาะสม 

 

ข้อ 5 การโอนสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดตามข้อตกลง 
5.1    ร้านค้าตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดตามข้อตกลงฉบบันีไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนแก่บุคคลอ่ืนใด  เว้นแต่จะได้รับความยินยอม เป็นลาย

ลักษณ์อักษรจากธนาคารก่อน และถึงแม้ร้านค้าจะได้รับความยินยอมจากธนาคารแล้วก็ตาม ร้านค้ายังคงต้องรับผิดร่วมกับผู้ รับโอนต่อธนาคารอย่าง   
ลกูหนีร่้วมในความสญูหายหรือเสียหายของธนาคาร ซึง่เกิดขึน้จากหรือที่เก่ียวเน่ืองกบัข้อตกลงฉบบันี ้

5.2    ธนาคารอาจโอนสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดตามข้อตกลงนี ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนแก่บุคคลอ่ืนใดได้ และร้านค้าตกลงให้ความยินยอมแก่การโอน
ดงักลา่วเป็นการลว่งหน้า 

5.3    ธนาคารอาจรับมอบความรับผิดชอบในธุรกิจของตนซึ่งเก่ียวกับข้อตกลงนีแ้ก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน โดยปราศจากความยินยอมใดๆ ของ
ร้านค้า 

ข้อ 6 วิธีการท ารายการขาย 

6.1    ร้านค้าจะขายสินค้า โดยท ารายการขายแก่สมาชิกบตัร ซึ่งแสดงบตัร ณ สถานที่รับบตัรตามข้อตกลงฉบบันี ้ตามกระบวนการที่สมควรและเหมาะสมทาง
การค้า  
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6.2    ร้านค้าจะไม่จ่ายเงินสดให้แก่สมาชิกบตัร และจะต้องไม่รับบตัรแทนการช าระหนีซ้ึ่งไม่ได้เกิดจากการซือ้สินค้าจากร้านค้า หากมีการตรวจสอบพบ  ธนาคาร
ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกข้อตกลงฉบบันี ้โดยไมจ่ าต้องได้รับความยินยอมจากร้านค้า 

6.3     ร้านค้าจะไมค่ิดคา่ธรรมเนียมการใช้บตัรจากสมาชิกบตัรเป็นอนัขาด 
6.4     ร้านค้าจะต้องท ารายการขายสินค้าให้แก่สมาชิกบตัร 1 (หนึ่ง) ราย ตอ่ 1 (หนึ่ง) รายการ ภายในวงเงินเทา่นัน้ 
6.5 เม่ือร้านค้าขายสินค้าโดยท ารายการขายแก่สมาชิกบัตรที่แสดงบัตร ร้านค้าจะใช้ความระมัดระวั งในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบัตรที่แสดงวัน

หมดอาย ุและความไม่สมบูรณ์ของบตัรเพื่อที่จะรับรองความสมบรูณ์ของบตัรที่แสดง ร้านค้าจะท ารายการขายตามแบบซึ่งก าหนดโดยธนาคาร  หมายเลข
และชื่อของร้านค้า, สถานที่ตัง้การขาย, ชื่อผู้ ขาย, หมายเลขบัตร, ชื่อสมาชิกบัตร, วันหมดอายุของบัตร, ประเภทรูปแบบของรายการ ซึ่งถูกก าหนดโดย
สมาชิกบตัร วนัและจ านวนเงินของการขาย และชื่อ ประเภทและจ านวนของสินค้าหรือบริการ ร้านค้าจะต้องให้สมาชิกบตัรเข้ารหสัหรือลงลายมือชื่ อและ
จะต้องรับรองด้วยความระมดัระวงัสมควรวา่ รหสัเข้าถกูต้องหรือลายมือชื่อที่แสดงบนบตัรได้ปรากฏลงในรายการขายและรับรองด้วยว่า หมายเลขและชื่อ
ของสมาชิกบตัรตามบตัรได้ปรากฏในรายการขาย รวมทัง้รับรองวา่บุคคลที่แสดงบตัรเป็นบคุคลคนเดียวกับบคุคลซึง่มีชื่อบนบตัร  ร้านค้าจะสง่ส าเนาบนัทกึ
รายการขายหรือเอกสารซึง่มีลกัษณะเนือ้หาอยา่งเดียวกนัแก่สมาชิกบัตร ร้านค้าอาจจะไมใ่ห้สมาชิกบตัรเขียนสิ่งอ่ืนใดลงบนรายการขายนอกเหนือไปจากสิ่ง
ที่ธนาคารก าหนด 

6.6 จ านวนเงินที่แสดงในรายการขายนัน้ จะเป็นจ านวนเงินในการขาย ซึ่งรวมภาษีและค่าธรรมเนียมขนส่ง ดงันัน้ การจ่ายเงินสดล่วงหน้าหรือจ านวนเงินซึ่ง

เกิดขึน้ในบญัชีขายครัง้ก่อนอาจจะไม่ถกูรวมในจ านวนเงินของรายการขาย ร้านค้าจะไม่แบ่งรายการขายในธุรกรรมเดียวเป็น 2 รายการหรือมากกว่านัน้   
โดยการเปลี่ยนวนัที่ขายหรือการแบง่จ านวนเงินที่ขาย ฯลฯ และร้านค้าจะไมแ่ก้จ านวนเงินที่ขายในรายการขาย 

6.7    ในกรณีที่ร้านค้ายินยอมให้สมาชิกบตัรคืนสินค้า ยกเลิกการใช้บริการ หรือลดราคาสินค้าให้แก่สมาชิกบตัรในภายหลงั ร้านค้าตกลงท าหนงัสือแจ้งการคืนเงิน
ตามแบบที่ธนาคารก าหนด และสง่มอบให้แก่ธนาคารโดยตกลงช าระเงินตามจ านวนที่ธนาคารได้จา่ยและ/หรือน าฝากเข้าบญัชีเงินฝากคืนให้แก่ธนาคาร หรือ
ยินยอมให้  ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักลา่ว คืนเข้าบญัชีบตัรของสมาชิกบตัรได้ โดยไมต้่องขอความยินยอมจากร้านค้าแตป่ระการใด  ทัง้นี ้ร้านค้า
ตกลงว่าจะไม่มีการคืนเป็นเงินสดให้แก่สมาชิกบัตร อนึ่ง การท าหนังสือแจ้งคืนสินค้า ยกเลิกการใช้บริการหรือลดราคาสินค้าของร้านค้า ไ ม่เป็นเหตุให้
ธนาคารต้องคืนคา่ธรรมเนียมที่ระบไุว้ในข้อ 3. แห่งข้อตกลงฉบบันีใ้ห้แก่ร้านค้าแตป่ระการใด ในกรณีที่ร้านค้าไม่ต้องการรับคืนสินค้า ยกเลิกการใช้บริการ               
ที่สมาชิกบตัรซือ้ หรือตกลงสัง่ซือ้แล้วให้ระบคุ าวา่ “NO REFUND” (ไม่คืนเงิน) หรือข้อความที่มีความหมายอย่างเดียวกนัลงในหลกัฐานบนัทึกรายการขาย
เหนือชอ่ง “CARDHOLDER’S SIGNATURE” และในใบเสร็จรับเงินให้เห็นชดัเจน 

6.8     ร้านค้าตกลงและรับทราบวา่ ร้านค้าจะเป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกบัสินค้า รวมทัง้การรับคืน การเปลี่ยนสินค้า การยกเลิกการใช้บริการ หรือการลดราคา
สินค้าในภายหลงั และ/หรือการกระท าอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการจ าหน่ายสินค้าแก่สมาชิกบตัร 

6.9 ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม หากธนาคารได้ก าหนดบริการทางการเงินไว้หรือได้แจ้งเป็นหนังสือต่างหาก ร้านค้าจะต้องขายสินค้า/บริการ ตามบริการทางการเงิน
ตามที่ได้ก าหนดดงักลา่ว 

6.10 หากธนาคารไมไ่ด้ให้อ านาจไว้เป็นอยา่งอ่ืน ร้านค้าจะต้องท าสรุปการขายและรายการขายตามแบบที่ธนาคารก าหนด ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบโดยสิน้เชิงใน
การจดัเก็บและจดัการรายการขายและไมส่ามารถสง่มอบแก่บคุคลที่สามได้ 

6.11 ร้านค้าซึ่งติดตัง้บริการสื่อการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเคร่ืองอนุมตัิบัตรอตัโนมตัิ (EDC) จะต้องใช้เคร่ืองอนุมตัิบตัรอัตโนมตัิ (EDC)ในบริการทาง
การเงินตามเอกสารสญัญาการใช้เคร่ืองอนมุตัิบตัรอตัโนมตัิ (EDC) ทกุครัง้ และหากเคร่ืองอนมุตัิบตัรอตัโนมตัิ (EDC) ไมส่ามารถใช้ได้ไมว่า่ด้วยเหตใุดๆ (ซึง่
รวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเฉพาะอบุตัิเหตหุรือการล้มเหลวทางเทคนิค) หรือธนาคารก าหนดข้อจ ากัดในการใช้เคร่ืองอนมุตัิบตัรอตัโนมตัิ (EDC) ดงักล่าวโดยเฉพาะ 
ร้านค้าจะติดตอ่กบัธนาคารโดยทางโทรศพัท์เพ่ือขอความเห็นชอบในการท าธุรกรรมด้วยบริการทางการเงินทกุครัง้ 

6.12 การใช้บริการสื่อการช าระเงินประเภทเคร่ืองอนมุตัิบตัรอตัโนมตัิ (EDC) หากสมาชิกบตัรต้องการซือ้สินค้าเกินกวา่วงเงินที่ก าหนดไว้ข้างต้นภายในวนัเดียวกัน 
ร้านค้าต้องขออนมุัติวงเงินจากธนาคารและ/หรือบริษัทที่ออกบตัรก่อนด้วยเช่นกัน และหากมีการซือ้สินค้าหลายครัง้ ร้านค้าต้องรวบรวมรายการทัง้หมด
บนัทกึลงใน SALES SLIP เพียงฉบบัเดียวเพ่ือให้ได้รหสัอนมุตัิวงเงินเพียงครัง้เดียว อนึ่ง ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงวงเงินดงักลา่วข้างต้นเม่ือใด ธนาคารจะแจ้งให้
ร้านค้าทราบเป็นคราวๆไป 

6.13 ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารปฏิเสธการช าระเงินให้กบัร้านค้า อนัเน่ืองจาก 
(1) การกระท าและ/หรือละเว้นการกระท าที่เป็นการละเมิดข้อก าหนดและเง่ือนไขแหง่ข้อตกลงฉบบันี ้คูมื่อร้านค้าสมาชิกธนาคาร และ/หรือเอกสารแนะน าวิธี

ปฏิบตัิในการใช้บริการแตล่ะประเภท ไมว่า่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของร้านค้า พนกังาน ลกูจ้าง บคุลากร และ/หรือตวัแทนของร้านค้า จนเป็นเหตุ
ให้ธนาคารได้รับหรืออาจได้รับความเสียหาย 

(2) การกระท าใดๆ ที่ไมช่อบด้วยกฎหมายของร้านค้า หรือเจตนากระท าทจุริตตอ่ธนาคาร 
(3) การที่สมาชิกบตัร และ/หรือบุคคลอ่ืนใดได้เรียกร้องหรือฟ้องร้องเอากับธนาคาร อนัเน่ืองมาจากการจ าหน่ายสินค้า และ/หรือการด าเนินธุรกรรมอ่ืนใด

ตามข้อตกลงนีก้บัร้านค้า 

 



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

 

6 of 30 

 

Ver. 2019V3 

(4) การที่ร้านค้าไมส่ามารถน าสง่หลกัฐานบนัทกึรายการขายหรือบริการ/ส าเนาหลกัฐานการใช้บตัรฉบบัร้านค้า (MERCHANT COPY) รวมถึงเอกสารยืนยนั
การขายอ่ืน (ที่ควรจะมี) ให้กบัธนาคาร จนป็นเหตใุห้ธนาคารได้รับความเสียหาย 
 

ข้อ 7 หลักฐานบันทกึรายการขายหรือบริการ/ส าเนาหลักฐานการใช้บัตร 
7.1 ร้านค้าจะต้องตรวจสอบการท ารายการขายหรือบริการ เช่น หลักฐานการใช้บัตร (SALES SLIP) โดยใช้เคร่ืองอนุมัติบัตรอัตโนมัติ (EDC)  ใบสั่งซือ้ 

(PURCHASING ORDER) เป็นต้น ให้มีข้อความถกูต้องและลกัษณะครบถ้วน 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 โดยให้ ถือว่าตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขที่ได้เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมนัน้เป็นสว่นหนึ่งของข้อตกลงฉบบันีด้้วย 

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

7.4 ภายในระยะเวลาที่ระบใุนข้อ 7.2 ที่ร้านค้าเก็บหลกัฐานบนัทึกรายการขายหรือบริการ/ส าเนาหลกัฐานการใช้บตัรไว้  ในกรณีที่ธนาคารร้องขอหลกัฐานบนัทกึ
รายการขายหรือบริการ/ส าเนาหลกัฐานการใช้บตัรจากร้านค้า ร้านค้าต้องสง่มอบหลกัฐานบนัทกึรายการขายหรือบริการ/ส าเนาหลกัฐานการใช้บตัรให้ธนาคาร

ภายใน 10 วนั นบัจากวนัที่ธนาคารร้องขอ ไมว่า่โดยวิธีการใดก็ตาม หากร้านค้าไมส่ามารถสง่มอบหลกัฐานบนัทกึรายการขายหรือบริการ/ส าเนาหลกัฐานการ
ใช้บตัรให้แก่ธนาคารตามที่ธนาคารร้องขอ อนัเป็นเหตใุห้บริษัทที่ออกบตัรปฏิเสธการจา่ยเงินหรือท าให้ธนาคารเรียกเก็บเงินจากสมาชิกบตัรไมไ่ด้  ร้านค้าตกลง
ยินยอมคืนเงินให้แก่ธนาคารตามจ านวนเท่ากับยอดเงินที่ปรากฏอยู่ในหลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/ส าเนาหลักฐานการใช้บัตรที่ ธนาคารขอ
ตรวจสอบนัน้ทนัที และ/หรือร้านค้ายินยอมให้ธนาคารผู้ รับฝากเงินมีสิทธิระงบัการเบิกถอนเงิน โอนเงิน หรือหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก และ/หรือบญัชีเงินฝาก   
อ่ืนใดที่ร้านค้ามีอยูก่บัธนาคาร เพ่ือช าระหนีห้รือคา่เสียหายทัง้ปวงให้แก่ธนาคาร 

7.5 ร้านค้ารับทราบวา่ หลกัฐานบนัทึกรายการขายหรือบริการ/ส าเนาหลกัฐานการใช้บตัร เป็นสมบตัิของธนาคาร ร้านค้าไม่สามารถปฏิเสธที่จะสง่มอบหลกัฐาน
บนัทึกรายการขายหรือบริการ/ส าเนาหลกัฐานการใช้บตัรให้กับธนาคารเม่ือธนาคารร้องขอ หากร้านค้าปฏิเสธที่จะส่งมอบหลักฐานบันทึกรายการขายหรือ
บริการ/ส าเนาหลกัฐานการใช้บตัรให้กับธนาคาร หรือมีพฤติกรรมที่แสดงว่าร้านค้าพยายามบ่ายเบี่ยงที่จะส่งมอบหลกัฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/
ส าเนาหลกัฐานการใช้บตัรให้กับธนาคาร  ธนาคารมีสิทธิที่จะระงบัการโอนเงิน หรือระงบัการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าโดยทนัที โดยไม่จ าเป็นที่จะต้องรอจนครบ

ก าหนดระยะเวลา 10 วนั ตามที่ระบใุนข้อ 7.4 

7.6 ร้านค้าจะต้องจดัเก็บ รวบรวม และส่งมอบเอกสารที่เก่ียวข้องกับหลักฐานบนัทึกรายการขายหรือบริการ/ส าเนาหลกัฐานการใช้บตัรตามประเภทธุ รกิจของ
ร้านค้าแตล่ะประเภท ดงันี ้
(1) ประเภทธุรกิจโรงแรม ที่พักอาศัย  ต้องรวบรวมใบลงทะเบียนเข้าพกั (REGISTRATION CARD) รายละเอียดการเข้าพกัที่โรงแรมของสมาชิกบัตร 

(HOTEL PORTFOLIO) หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) หรือส าเนาบัตรประชาชนของผู้ เข้าพัก และ/หรือของสมาชิกบัตร และใบเสร็จ
คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ของสมาชิกบตัร 

(2) ประเภทธุรกิจสายการบิน  ต้องรวบรวมส าเนาตัว๋โดยสาร และใบแสดงรายชื่อสมาชิกบตัรที่ขึน้เคร่ืองบิน 

(3) ประเภทธุรกิจท่องเที่ยว  ต้องรวบรวมส าเนาตัว๋เคร่ืองบิน และส าเนาหนงัสือเดินทาง (PASSPORT) หรือส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ เดินทาง
และ/หรือของสมาชิกบตัร 

(4) ประเภทธุรกิจให้เช่ายานพาหนะ ต้องรวบรวมสญัญาเชา่รถ (CAR RENTAL AGREEMENT) 
(5) ประเภทธุรกิจเรือส าราญ ต้องรวบรวมสญัญาการทอ่งเที่ยวโดยเรือส าราญ ตารางการเดินทาง 
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(6) ประเภทธุรกิจห้างสรรพสินค้า ต้องรวบรวมใบแสดงรายการสินค้า (PURCHASING LIST)  
(7) ประเภทธุรกิจ MADE TO ORDER / MAIL ORDER ต้องรวบรวมใบสั่งซือ้ (PURCHASING ORDER) ใบส่งของ (INVOICE) ใบส่งสินค้าทาง

ไปรษณีย์ และหลกัฐานการรับสินค้าจากผู้ รับปลายทาง 
7.7 ร้านค้าจะไมรั่บฝาก SALES SLIP จากร้านค้าอื่นมาเรียกเก็บจากธนาคารโดยเด็ดขาด 
7.8 ร้านค้าตกลงวา่ในกรณีที่ธนาคารได้รับหลกัฐานบนัทกึรายการขายหรือบริการ/ส าเนาหลกัฐานการใช้บตัรแล้ว เห็นว่ามีข้อสงสัยเก่ียวกับการใช้และ/หรือความ

สมบูรณ์ของบัตรหลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/ส าเนาหลักฐานการใช้บัตร ร้านค้าตกลงยินยอมให้ ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินได้ หรือในกรณีที่
ธนาคารได้จ่ายเงินให้แก่ร้านค้าแล้วปรากฏในภายหลงัวา่ร้านค้าปฏิบตัิผิดไปจากข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ระบไุว้ใน ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมคัร เป็นร้านค้า
สมาชิกธนาคารฉบบันี ้และ/หรือคูมื่อร้านค้าสมาชิกธนาคาร และ/หรือเอกสารแนะน าวิธีปฏิบตัิในการใช้บริการประเภทตา่งๆ ที่ธนาคารมอบให้ หรือมีกรณีอ่ืน
ใดอันเป็นผลให้ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากสมาชิกบตัรไม่ว่าด้วยประการใดๆ ก็ตาม ร้านค้าตกลงยินยอมคืนเงินเท่ากับจ านวนเงินที่ ธนาคารไม่
สามารถเรียกเก็บจากสมาชิกบตัรให้แก่ธนาคารโดยทนัที 

7.9 ในกรณีที่ธนาคารได้รับหลกัฐานบนัทึกรายการขายหรือบริการ/ส าเนาหลกัฐานการใช้บตัรจากร้านค้า ซึ่งร้านค้าได้รับรหสัอนมุตัิจากบริษัทที่ออกบตัรที่เป็น
สมาชิกของบริษัทบตัร และภายหลงัปรากฏว่า หลักฐานบนัทึกรายการขายหรือบริการ/ส าเนาหลกัฐานการใช้บตัรดงักล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินไ ด้ และ
ธนาคารได้จา่ยเงินให้แก่ร้านค้าและ/หรือน าเงินเข้าบญัชีเงินฝากให้ร้านค้าแล้ว ร้านค้ายินยอมที่จะคืนเงินจ านวนดงักลา่วให้แก่ธนาคารโดยทนัที 

7.10 ธนาคารมีสิทธิจะขอตรวจสอบหลกัฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/ส าเนาหลกัฐานการใช้บัตร พร้อมเอกสารแสดงรายละเอียดการขายหรื อบริการจาก
ร้านค้าเม่ือใดก็ได้ หากร้านค้าไมส่ามารถจดัหาหลกัฐานบนัทกึรายการขายหรือบริการ/ส าเนาหลกัฐานการใช้บตัร พร้อมเอกสารแสดงรายละเอียดการขายหรือ
บริการให้ธนาคารตรวจสอบได้ ร้านค้าตกลงยินยอมคืนเงินให้แก่ธนาคารตามจ านวนเท่ากับยอดเงินที่ปรากฏอยู่ในหลกัฐานบนัทึกรายการขายหรือบริการ/
ส าเนาหลกัฐานการใช้บตัรที่ธนาคารขอตรวจสอบนัน้ทนัที 

 
ข้อ 8 ส่ือการช าระเงนิอิเล็กทรอนิกส์ 

8.1    ร้านค้าตกลงใช้บริการสื่อการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเคร่ืองอนุมตัิบตัรอตัโนมตัิ (EDC) เคร่ืองอนมุตัิบตัรเคลื่อนที่ (MOBILE EDC) นับตัง้แต่วนัที่
ร้านค้าได้รับการติดตัง้สื่อการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว พร้อมหลกัฐานบนัทึกรายการขายหรือบริการ (SALES SLIP) หรือส าเนาหลกัฐานการใช้บตัร

จากธนาคารเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ร้านค้าไม่ได้แจ้งขอเปลี่ยนสื่อการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 3 วนัท าการ นับจากวนัที่ได้รับสื่อการช าระเงินเชน่วา่
นัน้จากธนาคาร ให้ถือวา่สื่อการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจากธนาคารดงักลา่วอยูใ่นสภาพที่เรียบร้อยสมบรูณ์สามารถใช้การได้  

8.2    ร้านค้าตกลงว่าจะดแูลรักษาบริการสื่อการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์สินของตนเอง ซึ่งร้านค้าจะน าไปใช้เพื่อเฉพาะกิจการของร้านค้า
เทา่นัน้ และ/หรือมอบหมายโอนให้บคุคลอ่ืนไปใช้ไม่ได้ และร้านค้าจะสง่คืนให้แก่ธนาคารในสภาพเรียบร้อยและใช้งานได้ เม่ือธนาคารแจ้งยกเลิกหรือแจ้งให้
ร้านค้าส่งคืน  หากสื่อการช าระเงินดงักล่าวช ารุด เสียหาย สญูหาย หรือถกูท าลาย โดยความประมาทเลินเล่อ หรือการกระท าของร้านค้า พนักงาน ลกูจ้าง 
บคุลากร และ/หรือตวัแทนของร้านค้า ร้านค้าจะต้องชดใช้ราคาสื่อการช าระเงินนัน้ให้แก่ธนาคารจนเต็มจ านวน 

8.3    ร้านค้าตกลงวา่ ร้านค้าจะด าเนินการแจ้งธนาคารก่อนการด าเนินการเคลื่อนย้ายเคร่ืองอนมุตัิบตัรอตัโนมตัิ (EDC) จากสถานที่ตัง้ดัง้เดิมตามที่ระบใุนใบขอ
อนมุตัิติดตัง้เคร่ืองอนมุตัิบตัรอตัโนมตัิ (EDC) หากการเคลื่อนย้ายเคร่ืองอนมุตัิบตัรอตัโนมตัิ (EDC)  โดยมิได้มีการแจ้งให้ธนาคารทราบก่อน ซึง่อาจสง่ผลให้
มีรายการปฏิเสธรายการใช้จ่ายจากสมาชิกบตัร สืบเน่ืองจากความสบัสนเก่ียวกับข้อมลูรายการขายหรือบริการดงักล่าว ธนาคารขอสงวนสิทธิในการระงบั
การให้บริการ   สื่อการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเคร่ืองอนมุตัิบตัรอตัโนมตัิ (EDC) จนกว่าจะมีการแก้ไขข้อมลูให้ถกูต้อง นอกจากนีร้้านค้ายินยอมให้
ธนาคารสามารถระงบัการโอนเงิน หรือการเบิกถอนเงิน เพื่อท าการตรวจสอบได้ 

8.4    ร้านค้าตกลงว่า จะใช้บริการสื่อการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเฉพาะกิจการของร้านค้าเองเท่านัน้ และจะไม่ใช้บริการสื่อการช าระเงิ นอิเล็กทรอนิกส์             
ในลักษณะอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อความมั่นคงต่อประเทศ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หากการ
กระท าใดๆ ของร้านค้าได้ก่อให้เกิดความเสียหายประการใด ร้านค้าต้องรับผิดชอบเองแตเ่พียงผู้ เดียวทัง้สิน้ ทัง้นี ้ธนาคารไมมี่สว่นร่วมหรือรับรู้ในการกระท า
ดังกล่าวนีแ้ต่อย่างใด และร้านค้าจะเรียกร้องให้ธนาคารต้องรับผิดชอบในความเสียหายอย่างใดๆ ไม่ได้ เว้นแต่ความเสียหายที่เกิดขึน้จะเกิดจากความ
ผิดพลาดโดยจงใจของธนาคาร ซึง่ธนาคารจะรับผิดชอบคา่เสียหายที่เกิดขึน้จริงเทา่นัน้ 

8.5    ร้านค้าตกลงวา่ จะไมน่ าสิทธิบริการสื่อการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับตามข้อตกลงนี ้ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นไปให้บคุคลอ่ืนใช้หรือน าไปจ าหน่าย หรือ
โอนสิทธิการบริการตามข้อตกลงฉบบันีใ้ห้แก่บคุคลใด 

8.6 ในกรณีที่ร้านค้ามีความประสงค์จะเลิกบริการสื่อการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ร้านค้าจะต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ธนาคารทราบลว่งหน้า ไม่น้อยกวา่ 

90 วนั 

8.7 ร้านค้าตกลงจะคืนสื่อการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองหมาย และ/หรือสญัลกัษณ์ รวมทัง้ส าเนาบนัทึกรายการขายหรือบริการที่บนัทกึรายการขาย/บริการ
แล้ว และแบบพิมพ์อ่ืนๆ หรือสิ่งอ่ืนใดให้ธนาคาร นบัจากวนัที่ข้อตกลงฉบบันีส้ิน้สดุลงไมว่า่ด้วยสาเหตใุดๆ ก็ตาม 
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8.8 ร้านค้าตกลงรับผิดชอบความเสียหายและ/หรือสญูหาย ในกรณีนอกเหนือขอบเขตการรับประกัน ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตใุดๆ ก็ตาม ในราคาเต็มของบริการ
สื่อการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์กรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมให้สามารถใช้งานปกติได้ และ/หรือค่าเสียหายที่ เกิดแก่บริการสื่อการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคาร เทา่กบัคา่ใช้จา่ยในการซอ่มแซมนอกเหนือจากการใช้งานปกติในข้อตกลงนีแ้ล้วแตก่รณี 

8.9    กรณีที่บริการสื่อการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไมส่ามารถใช้งานได้ อนัเน่ืองมาจากการใช้งานปกติ ธนาคารจะจดัสง่บคุลากรเข้าไปท าการแก้ไขให้บริการสื่อการ
ช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ใช้งานได้ นับแต่ธนาคารได้รับแจ้งทางโทรศพัท์จากร้านค้า หรือหากธนาคารเห็นว่า บริการสื่อการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถ
ซอ่มแซมได้ ธนาคารจะจดัหาบริการสื่อการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้งานได้มาทดแทนให้แก่ร้านค้า 

8.10 หากธนาคารมีคา่บริการส าหรับบริการสื่อการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ร้านค้ารับทราบและตกลงยินยอมช าระคา่บริการซึง่ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่มตามอัตราที่
กฎหมายก าหนดให้แก่ธนาคาร  โดยธนาคารจะมีหนงัสือบอกกลา่วแก่ร้านค้าลว่งหน้าก่อนที่ข้อก าหนดและเง่ือนไขนัน้ๆ จะมีผลผกูพนัตามที่ธนาคารระบ ุ

 

ข้อ 9 ข้อห้ามเกี่ยวกับข้อตกลงการเลือกปฏิบัติ หน้าที่ในการให้ความร่วมมือ 

9.1  ร้านค้าตกลงไมท่ าข้อตกลงการเลือกปฏิบตัิหรือท าให้เสียเปรียบแก่สมาชิกบตัร ซึง่แสดงบตัรอนัมีความสมบรูณ์ เชน่ การปฏิเสธการรับการให้จา่ยด้วยเงินสด
หรือใช้บตัรเครดิตอ่ืนๆ การเรียกเก็บเงินในจ านวนเงินที่แตกตา่งจากที่เรียกเก็บจากลกูค้าซึ่งจา่ยด้วยเงินสด และการก าหนดข้อจ ากดัเพิ่มเติมในจ านวนเงินที่
ได้รับจากการขายหรือให้บริการ 

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

9.3     ในกรณีที่ธนาคารร้องขอ ร้านค้าตกลงร่วมมือกบัธนาคารในการด าเนินการสืบสวนสอบสวนเก่ียวกบัการใช้บตัร 
9.4 ร้านค้าตกลงใช้ความพยายามอย่างดีที่สดุด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดของร้านค้าเอง ในการแก้ไขการเรียกร้อง หรือการร้องทกุข์ หรือ ข้อพิพาทระหว่าง 

ร้านค้ากบัสมาชิกบตัร ซึง่เกิดขึน้จากสินค้าหรือบริการ หรือจากการกระท าที่ฝ่าฝืนตามข้อ 9.1 และข้อ 9.2 หรือจากการกระท าอื่นใดของร้านค้าเอง 
 

ข้อ 10 การส่งสินค้าหรือบริการ 
10.1 ร้านค้าจะสง่หรือขายสินค้าหรือให้บริการแก่สมาชิกบตัรทนัทีภายหลงัจากที่ร้านค้ารับบตัร แตห่ากร้านค้าไมส่ามารถสง่สินค้าในวนัเดียวกนั กบัวนัที่ร้านค้า

รับบตัรได้  ร้านค้าจะแจ้งเป็นหนงัสือแก่สมาชิกบตัรดงักลา่วในวนัที่ร้านค้ารับบตัร 
10.2 ร้านค้าซึ่งส่งหรือขายสินค้าหรือให้บริการหลายครัง้หรือมีลกัษณะตอ่เน่ืองจะต้องรายงานวิธีการส่งหรือข้อก าหนดที่เก่ียวข้องเป็นการล่ วงหน้าแก่ธนาคาร 

และต้องได้รับความยินยอมจากธนาคาร 
10.3 ในกรณีที่ร้านค้าจะต้องส่งสินค้าไปให้สมาชิกบตัรที่ต่างประเทศ ร้านค้าจะต้องมีใบตอบรับ หรือหลักฐานใดๆ ลงลายมือชื่อผู้ รับปลายทางเ ป็นส าคญั        

เพ่ือแสดงวา่สินค้านัน้ได้สง่ถึงมือผู้ รับแล้วในกรณีที่ธนาคารไมส่ามารถเรียกเก็บเงินจากสมาชิกบตัรได้ อนัเน่ืองมาจากผู้ รับปลายทางไมไ่ด้รับสินค้า หรือไม่
มีใบตอบรับหรือหลกัฐานดงักลา่วข้างต้นยืนยนั หรือเพราะสินค้าช ารุดเสียหายและไม่เป็นไปตามข้อตกลง หรือไม่ว่าด้วยสาเหตใุดๆ ก็ตาม ร้านค้าจะต้อง
คืนเงินที่ได้รับไปจากธนาคารให้แก่ธนาคารโดยทนัที 

 
 

ข้อ 11 ข้อตกลงเก่ียวกับความไม่สมบูรณ์ของบัตร 
11.1 ร้านค้าจะไมท่ ารายการขายแก่บคุคลใดๆ ที่แสดงบตัรซึง่ธนาคารได้ก าหนดหรือแจ้งถึงความไมส่มบรูณ์ของบตัร และร้านค้าจะต้องยดึบตัรดงักลา่ว และแจ้ง

ข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้นัน้แก่ธนาคารทนัที 
11.2 ร้านค้าจะไม่ท ารายการขายแก่บคุคลใดๆ ที่แสดงบตัรซึ่งปรากฏอย่างชดัแจ้งวา่เป็นการปลอมแปลง เลียนแบบ หรือตดัต่อบตัร และร้านค้าจะต้องยดึบตัร

ดงักลา่ว และแจ้งข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้นัน้แก่ธนาคารทนัที 

11.3 หากร้านค้ายอมรับบตัรโดยฝ่าฝืน ข้อ 11.1 หรือข้อ 11.2  ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบในจ านวนเงินที่เก่ียวข้องทัง้หมดแตเ่พียงฝ่ายเดียว 

11.4 หากธนาคารร้องขอ ร้านค้าจะต้องร่วมมือกบัธนาคารในการสืบสวนสอบสวนเก่ียวกบัการท ารายการขาย ซึง่ท าให้เกิดการสญูหาย ถกูขโมย ปลอมหรือแปลง
บตัร  นอกจากนัน้ หากธนาคารแนะน าหรือร้านค้าเห็นวา่เป็นการจ าเป็น ร้านค้าจะต้องยื่นรายงานความเสียหายตอ่เจ้าพนกังานสอบสวนที่มีอ านาจ 
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ข้อ 12 การยกเลิกการท ารายการขาย 
เม่ือร้านค้ายกเลิก หรือสิน้สดุการท ารายการขาย ร้านค้าจะยกเลิกการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝาก ซึ่งเกิดขึน้จากการท ารายการขายดงักลา่วทันที ตามกระบวนการ

ยกเลิกที่ธนาคารก าหนด และส่งการท ารายการขายซึ่งแสดงการยกเลิกให้แก่ธนาคาร  ถ้าธนาคารได้จ่ายจ านวนเงินเข้าในบญัชีเงินฝากตามการท ารายการขายซึ่งถูก
ยกเลิกดงักลา่วให้แก่ร้านค้า ร้านค้าจะคืนจ านวนเงินดงักล่าวให้แก่ธนาคารทนัที  ทัง้นี ้ธนาคารอาจใช้สิทธิหกัจ านวนเงินเหล่านัน้ออกจากจ านวนเงินใดๆ ซึง่ธนาคารเป็น
เจ้าหนีร้้านค้าในจ านวนเงินเดียวกนั ภายหลงัจากการยกเลิกการท ารายการขายดงักลา่ว  

 
ข้อ 13 สิทธิความเป็นเจ้าของสินค้า 

สิทธิในความเป็นเจ้าของสินค้าที่ร้านค้าท ารายการขายแก่สมาชิกบตัร จะสง่ผ่านแก่ธนาคารในเวลาที่ธนาคารโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝาก หากการโอนเงินเข้าบญัชี
เงินฝากดงักล่าวถกูยกเลิกหรือสิน้สดุลงตามข้อ 16 สิทธิความเป็นเจ้าของในสินค้าจะกลบัเป็นสิทธิของร้านค้าในทนัที เม่ือการโอนเงินเข้ าบญัชีเงินฝากนัน้ไม่สมบูรณ์          
แตใ่นกรณีที่การโอนเงินเข้าบญัชีฝากแก่ร้านค้าเสร็จสมบรูณ์และไมถ่กูยกเลิกหรือสิน้สดุลงตามข้อตกลงฉบบันี ้สิทธิความเป็นเจ้าของในสินค้าจะตกเป็นสิทธิของร้านค้าใน
เวลาที่ร้านค้าคืนเงินจ านวนดงักลา่วแก่ธนาคาร  อย่างไรก็ดี กรณีที่การโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากเสร็จสมบูรณ์ ร้านค้ารับทราบและยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเลือกใช้สิทธิ 

(1) เรียกร้องให้ร้านค้าคืนเงินหรือช าระค่าสินค้าตามจ านวนเงินที่ท ารายการขายให้แก่ธนาคาร  หรือ (2) บงัคบัเอากับสินค้าโดยน าสินค้าออกขาย หรือหกัช าระหนีต้าม
จ านวนเงินที่ท ารายการขายสินค้านัน้ แล้วแตก่รณีตามที่ธนาคารเห็นสมควร 
 
ข้อ 14 การยับยัง้การจ่ายเงนิ 

14.1 หากสมาชิกบตัรก าหนดการจ่ายแบบหมนุเวียน และอ้างสิทธิเรียกร้องเก่ียวกับสินค้าที่ขายหรือให้บริการตามกฎหมายว่าด้วยการผ่อนช าระต่อ ธนาคาร  
ร้านค้าจะใช้ความพยายามอยา่งดีที่สดุในการแก้ไขประเด็นที่เก่ียวกบัการเรียกร้องดงักลา่ว 

14.2 การจา่ยเงินส าหรับการเรียกร้องตามข้อ 14.1 ให้บงัคบัตามกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) ธนาคารมีสิทธิหกั หรือปฏิเสธการจา่ยจ านวนเงินที่ยงัไมถ่กูจา่ยส าหรับการเรียกร้องที่เก่ียวข้อง 
(2) หากธนาคารจา่ยเงินส าหรับการเรียกร้องดงักลา่วเรียบร้อยแล้ว ร้านค้าจะคืนแก่ธนาคารตามจ านวนที่ธนาคารจา่ยดงักลา่วทนัที  ทัง้นี ้ธนาคารอาจใช้

สิทธิหกัจ านวนเงินเหลา่นัน้ออกจากจ านวนเงินที่ถึงก าหนดช าระแก่ร้านค้าภายหลงัเหตกุารณ์ดงักลา่วเกิดขึน้  
(3) หากข้อตอ่สู้ที่เก่ียวข้องได้รับการแก้ไข ธนาคารจะจา่ยเงินตามสิทธิเรียกร้อง ในกรณีนีธ้นาคารจะไมรั่บผิดชอบส าหรับการจา่ยเงินลา่ช้า 

14.3 ความในข้อ 14.2 จะไม่ใช้บงัคบัแก่กรณีข้อพิพาทตามที่กลา่วไว้ในข้อ 9.4 ซึ่งเกิดขึน้ระหว่างสมาชิกบตัรและร้านค้า และสมาชิกบตัรปฏิเสธการจา่ยหนี ้
แก่ธนาคาร 

 
ข้อ 15 ข้อก าหนดพิเศษเกี่ยวกับการคืนเงนิค่าสินค้า 

15.1 โดยไมค่ านึงวา่ ร้านค้าได้รับหมายเลขการอนญุาตส าหรับธุรกรรมหรือไม ่ธนาคารมีสิทธิยกเลิกหรือสิน้สดุการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝาก ในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดงัตอ่ไปนี ้
(1) การท ารายการขายที่เก่ียวข้องไมส่มบรูณ์ 
(2) เนือ้หาของการท ารายการขายไมถ่กูต้อง 
(3) ผู้ซือ้หรือสมาชิกบตัรหรือร้านค้าท ารายการขายฝ่าฝืน ข้อ 6.6 หรือข้อ 10.2 โดยมิได้รับอนมุตัิจากธนาคาร 
(4) ร้านค้าท ารายการแก่สมาชิกบตัรไมส่มบรูณ์ ตามข้อ 11. 
(5) ข้อพิพาทตามที่กลา่วในข้อ 9.4 หรือการอ้างสิทธิเรียกร้องตามข้อ 14.1 ไมไ่ด้รับการแก้ไขภายใน 60 วนั 
(6) ร้านค้าฝ่าฝืนข้อตกลงฉบบันีใ้นข้ออ่ืนใด 

15.2 หากเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่ระบุไว้ในข้อ 15.1 ธนาคารจะคืนการท ารายการขายที่เก่ียวข้องแก่ร้านค้าโดยยกเลิกรายการนัน้ หากธนาคารได้จ่ายเงิน 
โดยการโอนเงินตามรายการซึง่ยกเลิกหรือสิน้สดุแล้วเข้าบญัชีเงินฝาก ร้านค้าจะคืนเงินให้แก่ธนาคารทนัที หากร้านค้าละเลยไมค่ืนจ านวนเงินนัน้  ธนาคาร
มีสิทธิหกัจ านวนเงินดงักลา่วจากเงินที่ร้านค้ามีอยู่กับธนาคาร และ/หรือเงินในบญัชีเงินฝาก และ/หรือบญัชีเงินฝากอ่ืนใดที่ร้านค้ามีอยู่กบัธนาคารได้ทนัที 
โดยไมต้่องขอความยินยอมจากร้านค้า 

15.3 ในกรณีที่ธนาคารสงสยัวา่สถานการณ์ใดๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 15.1 อาจจะเกิดขึน้ ธนาคารมีสิทธิที่จะยบัยัง้การจ่ายเงินจนกว่าการสืบสวนสอบสวนเสร็จ
สิน้ และมีสิทธิยกเลิกหรือสิน้สุดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หากข้อสงสัยดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขภายใน 30 วัน นับแต่วันเร่ิมต้น ของการสืบสวน
สอบสวนดงักลา่ว  ร้านค้าจะร่วมมือกบัธนาคารในการสืบสวน เม่ือการสืบสวนเสร็จสิน้ และธนาคารจะต้องจา่ยเงินโดยโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝาก ในกรณีนี ้
ธนาคารจะไมรั่บผิดชอบส าหรับการจา่ยเงินลา่ช้า  
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15.4 ในกรณีที่ร้านค้าจะต้องคืนเงินจ านวนใดๆ ให้แก่ธนาคารตามข้อตกลงฉบบันี ้และร้านค้าช าระเงินคืนลา่ช้า ร้านค้าตกลงช าระดอกเบีย้ของเงินจ านวนที่ต้อง
ช าระดงักลา่ว นับแต่วนัที่ร้านค้าได้รับเงินเป็นต้นไปจนกวา่จะช าระคืนธนาคารจนครบถ้วน ในการนีร้้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารใช้สิทธิหกักลบลบหนี ้

ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 3. ของข้อตกลงฉบบันีไ้ด้ด้วย 

 

ข้อ 16 การอายัด 

หากสิทธิเรียกร้องในการจา่ยเงินโดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากที่ร้านค้ามีตอ่ธนาคารตามข้อตกลงนี ้ถกูบคุคลอ่ืนใด อายดั บงัคบั หรือกระท าการใดๆ ในท านอง
เดียวกัน  ธนาคารอาจเข้าร่วมกระบวนการดงักล่าวตามขัน้ตอน วิธีการ กฎระเบียบ และธรรมเนียมปฏิบตัิภายในของธนาคาร และธนาคารจะไม่รับผิดชอบส าหรับการ
จา่ยเงินลา่ช้า ในกรณีที่ธนาคารปฏิบตัิตามขัน้ตอน วิธีการ กฎระเบียบ และธรรมเนียมปฏิบตัิดงักลา่วนัน้ 

 
ข้อ 17 การรักษาข้อมูลเป็นความลับ 

17.1 ร้านค้าจะไม่เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลอ่ืนๆ ของสมาชิกบตัร (ซึ่งรวมถึงหมายเลขบตัรและข้อมลูอ่ืนซึ่งเก่ียวกับบตัร) อตัราค่าธรรมเนียมของร้านค้า และ
ความลบัทางการค้าของธนาคาร ซึง่ร้านค้าได้รับรู้ตามข้อตกลงฉบบันี ้

17.2 ร้านค้าจะด าเนินมาตรการทัง้หมดที่จ าเป็นในการประกันการรักษาความลบัของข้อมลูตามข้อ 17.1 ซึ่งรวมทัง้ประกาศกฎระเบียบภายในและโปรแกรม
การศกึษาลกูจ้าง เพื่อป้องกนัการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วแก่บคุคลที่สาม 

17.3 ร้านค้าจะจา่ยคา่เสียหายทัง้หมดของธนาคาร อนัเกิดขึน้จากหรือเก่ียวเน่ืองกบัการเปิดเผยหมายเลขบตัรและข้อมลูอ่ืนใด ซึง่เก่ียวกบับตัรหรือสมาชิกบตัรที่  
สง่มอบแก่ร้านค้า 

17.4 ร้านค้าตกลงให้ข้อความที่ระบใุนข้อ 17.1 – ข้อ 17.3 มีผลใช้บงัคบัตอ่ไป แม้วา่ข้อตกลงฉบบันีจ้ะสิน้สดุไมว่า่ด้วยเหตใุดๆ 
 
 

ข้อ 18 การสิน้สุดข้อตกลงด้วยการบอกกล่าว 
18.1 ร้านค้าหรือธนาคารมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงนี ้ โดยการแจ้งเป็นหนงัสือบอกกลา่วลว่งหน้าไปยงัอีกฝ่ายหนึ่ง 
18.2 ร้านค้าตกลงและยอมรับว่าธนาคารมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงนีไ้ด้ทนัที ในกรณีที่ร้านค้าปฏิบตัิผิดข้อก าหนดและเงื่อนไขแห่งข้อตกลงฉบบันี ้หรือละเลยการ

ปฏิบตัิตามคูมื่อร้านค้าสมาชิกธนาคาร และ/หรือเอกสารแนะน าวิธีปฏิบตัิในการใช้บริการแตล่ะประเภท ไมว่า่ข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อ ซึง่ธนาคารได้แจ้ง

เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ร้านค้าทราบเพ่ือด าเนินการแก้ไขเหตแุหง่การผิดข้อก าหนดและเง่ือนไขดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัแตว่นัที่ได้สง่หรือถือ
ว่าได้ส่งค าบอกกล่าวเช่นว่านัน้ แต่ร้านค้าเพิกเฉย หรือละเลยต่อการระงับและ/หรือแก้ไขเหตดุงักล่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด ทัง้นี ้ธนาคารมีสิทธิ
เรียกร้องให้ร้านค้าชดใช้บรรดาคา่เสียหายทัง้ปวง ตลอดจนคา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จา่ยใดๆ ในการบอกกลา่ว ทวงถาม การด าเนินคดี และบงัคับคดี (ถ้ามี) 
ในกรณีที่ 
(1) มีเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัการทจุริตหรือพวัพนัการทจุริต หรือเป็นเหตซุึง่กระทบหรือเสี่ยงตอ่การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือ 
(2) ร้านค้าถกูพิทกัษ์ทรัพย์โดยค าสัง่ศาล ถกูศาลพิพากษาล้มละลาย หรืออยูใ่นกระบวนการฟืน้ฟกิูจการ หรือ 
(3) มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสถานะทางการเงินของร้านค้าจนไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า      

30 วนั 
18.3 เม่ือธนาคารได้บอกเลิกข้อตกลงตามข้อ 18.2 ร้านค้ามีภาระที่จะต้องช าระคา่ธรรมเนียมการใช้บริการระบบการช าระเงิน และ/หรือคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้ปวงที่

ร้านค้ามีหรือค้างช าระอยูก่บัธนาคาร ให้เสร็จสิน้ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัที่ได้รับการบอกเลิกข้อตกลง 
18.4 ในกรณีที่ธนาคารถกูปรับอนัเน่ืองมาจากการร้านค้าปฏิบตัิไม่ถกูต้องตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของบริษัทบตัร หรืออนัเน่ืองมาจากความผิดพลาด หรือ

ความประมาทเลินเลอ่หรือมีเจตนากระท าทจุริตของร้านค้า หรือของพนกังาน ลกูจ้าง บคุลากร และ/หรือตวัแทนของร้านค้า  ร้านค้าตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบ
ภาระคา่ปรับดงักลา่วทัง้หมด โดยธนาคารไมมี่สว่นเก่ียวข้องใดๆ และธนาคารสามารถบอกเลิกข้อตกลงฉบบันีแ้ละให้ข้อตกลงฉบบันีเ้ป็นอนัสิน้สดุได้ทนัที  

 
ข้อ 19 การสิน้สุดสัญญาโดยไม่ต้องมีการบอกกล่าว 

19.1 กรณีที่เกิดเหตกุารณ์อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่งดงัต่อไปนี ้ ร้านค้ารับทราบและตกลงให้ข้อตกลงนีเ้ป็นอนัสิน้สดุลงทนัที โดยธนาคารไมจ่ าต้องบอก
กลา่วเป็นหนงัสือ และร้านค้าจะต้องชดเชยความเสียหายให้แก่ธนาคาร บริษัทบตัร และ/หรือบริษัทที่ออกบตัร 
(1) การให้ข้อมลูเท็จในใบสมคัรหรือเอกสารอื่นแก่ธนาคาร อนัเก่ียวเน่ืองกบัการรับเข้าหรือการรายงานตามข้อ 4. 
(2) ร้านค้าใช้ SALES SLIP จากบคุคลที่สามแล้วสง่มอบแก่ธนาคาร หรือสง่มอบ SALES SLIP ให้แก่ธนาคารแทนบคุคลที่สาม 
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(3) ร้านค้าปฏิเสธการร้องขอให้คืนเงินตามเงื่อนไขในข้อ 15. 
(4) ร้านค้าฝ่าฝืนข้อ 17. 
(5) ร้านค้าฝ่าฝืนข้อตกลงนีใ้นเร่ืองอ่ืนใดนอกเหนือไปจากข้อ 19.1 (1) -  ข้อ 19.1 (4) 
(6) ร้านค้ายื่นค าขอตามกฎหมายล้มละลาย 
(7) ไมมี่การซือ้ขายสินค้ากนัจริง หรือร้านค้ามีพฤติกรรมการให้ขึน้เงินสด หรือรับช าระหนีแ้ทน 
(8) ธนาคารตรวจสอบพบวา่ ร้านค้าหรือเจ้าของกิจการ รวมถึงผู้ เก่ียวข้อง มีการใช้บตัรของตนเอง มารูดท ารายการที่ร้านค้าของตนเองบ่อยครัง้ หรือ

มียอดการท ารายการสงูผิดปกติ 
(9) มีค าสัง่ยึด อายดั บงัคบั หรือค าสัง่ใดๆ ในท านองเดียวกันต่อร้านค้า ร้านค้าตกเป็นบุคคลล้มละลาย ฟืน้ฟกิูจการ มีหนีส้ินล้นพ้นตวั ถู กพิทกัษ์

ทรัพย์ หรืออยูใ่นกระบวนอนัคล้ายคลงึกนั ไมว่า่โดยสมคัรใจหรือไมส่มคัรใจก็ตาม หรือร้านค้าเลิกกิจการ ยกเว้นในกรณีควบรวมกิจการ 
(10) ธนาคารเห็นวา่ มีการเปลี่ยนแปลงในทางเป็นผลร้ายในสาระส าคญัเกิดขึน้แก่เครดิตหรือความน่าเชื่อถือของร้านค้า นอกเหนือจากสถานการณ์

ตามข้อ 19.1 (6) และข้อ 19.1 (9) 
(11) ร้านค้าไมใ่ช้ระบบการท ารายการขาย ซึง่รวมทัง้ระบบอ่ืนใดที่ธนาคารและ/หรือบริษัทบตัรก าหนด 
(12) ไมมี่สถานที่รับบตัรตามที่ร้านค้าแจ้งไว้ 
(13) ธนาคารเห็นวา่ ธุรกิจหรือการด าเนินการของร้านค้าขดัแย้งกบันโยบายสาธารณะ 
(14) ร้านค้าหรือพนกังาน ลกูจ้าง บุคลากร และ/หรือตวัแทนของร้านค้าใช้ข้อมลูในบตัรหรือของสมาชิกบตัร ซึ่งร้านค้าหรือพนกังานลกูจ้าง บุคลากร 

และ/หรือตวัแทนของร้านค้าได้รับรู้เน่ืองจากข้อตกลงนีเ้พ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืนใดนอกจากที่ระบใุนข้อตกลงฉบบันี ้ 
(15) ธนาคารเห็นวา่ ร้านค้าสง่ SALES SLIP ปลอม หรือการกระท าอื่นใดที่ไมเ่หมาะสม 
(16) ธนาคารเห็นวา่ ร้านค้าไมเ่หมาะสมที่จะด าเนินการในฐานะร้านค้าสมาชิกของธนาคารตอ่ไป 
(17) ร้านค้ามีปริมาณการทจุริตสงูเกินกวา่ที่บริษัทบตัรและ/หรือบริษัทที่ออกบตัรก าหนด 
(18) ร้านค้ามีประวตัิถกูยกเลิกการเป็นร้านค้าสมาชิกโดยสถาบนัการเงินอ่ืน 

19.2 ความในข้อ 15.3 จะน ามาใช้โดยอนโุลม ในกรณีที่ธนาคารสงสยัวา่เหตกุารณ์หนึ่งหรือหลายอยา่งตามข้อ 19.1 อาจเกิดขึน้กบัร้านค้า 

 
 

ข้อ 20 การจัดการหลังจากข้อตกลงสิน้สุดลง 
20.1 ร้านค้าตกลงให้การท ารายการขายซึ่งได้ท าก่อนวนัที่ข้อตกลงนีส้ิน้สดุลง ยงัคงมีผลใช้บงัคบัและให้จดัการเก่ียวกับการท ารายการขายนัน้ตามข้อตกลงนี ้

ตอ่ไป เว้นแตจ่ะมีการตกลงกนัเป็นอยา่งอ่ืน 

20.2 เม่ือข้อตกลงนีส้ิน้สดุตามข้อ 19. ธนาคารมีสิทธิยกเลิก SALES SLIP หรือยบัยัง้การจ่ายเงินจนกว่าสมาชิกบตัรจ่ายเงินส าหรับ SALES SLIP ซึ่งได้รับสง่

มอบ 
20.3 เม่ือข้อตกลงนีค้รบก าหนด หรือถกูยกเลิก หรือสิน้สดุลง ร้านค้าจะต้องรือ้ป้ายทัง้หมด โดยคา่ใช้จา่ยของตนเองทนัที และจะสง่คืนรายการซือ้ขาย สรุปการ

ขาย หรือสิ่งพิมพ์ใดๆ ที่เกิดขึน้หรือเก่ียวเน่ืองกับข้อตกลงฉบับนีใ้ห้แก่ธนาคาร และร้านค้าซึ่งติดตัง้สื่อการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้องปฏิบัติตาม
ค าแนะน าที่ก าหนดในข้อตกลงการใช้สื่อการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ตอ่ไป  

 
ข้อ 21 การแก้ไขข้อตกลง 

21.1 ร้านค้าตกลงและยินยอมให้ธนาคารด าเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อก าหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบบันีไ้มว่า่ข้อใดข้อหนึ่งได้ โดยบอก
กลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ร้านค้าทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั ก่อนการถือปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขเชน่วา่นัน้ และให้ถือว่าข้อก าหนดและ
เงื่อนไขที่ได้ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนัน้ เป็นส่วนหนึ่งของข้อก าหนดและเงื่อนไขแห่งข้อตกลงนี ้ในกรณีที่ธนาคารได้บอกกล่าวให้ร้านค้าทราบถึงการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตามวิธีดงักล่าว ร้านค้าตกลงยินยอมให้ถือว่า ร้านค้าได้รับทราบและเห็นชอบด้วยกับการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปล งข้อก าหนด
และเงื่อนไขนัน้ๆ แล้ว และให้ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ได้ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงทัง้ที่มีอยู่แล้วในขณะนี ้หรือที่จะมีขึน้ต่อไปในภายหน้า มีผลผูกพนั
ร้านค้านบัแตว่นัที่ธนาคารก าหนดไว้เป็นต้นไป 

21.2 หากร้านค้ายอมรับบตัรภายหลงัจากที่ธนาคารได้สง่หนงัสือบอกกลา่ว หรือประกาศแจ้งการแก้ไขข้อตกลงนีแ้ก่ร้านค้า  ร้านค้าตกลงยินยอมให้ถือวา่ร้านค้า
ตกลงยินยอมผกูพนัและยอมรับการแก้ไขปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงดงักลา่วแล้ว 
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ข้อ 22 บริการ KTB Corporate Online บริการตรวจสอบรายงานการขายผ่านระบบออนไลน์ของร้านค้า 
22.1 ธนาคารอาจให้บริการ KTB Corporate Online (ซึ่งต่อไปนีเ้รียกวา่ "ระบบงาน") ซึ่งเป็นบริการที่ KTB อ านวยความสะดวกให้แก่ร้านค้าที่ได้รับอนมุตัิจาก

ธนาคารเฉพาะรายเป็นกรณีพิเศษให้สามารถตรวจสอบข้อมลูการท ารายการขายผ่าน Website ของ ธนาคาร ซึ่งรวมถึง บริการข้อมลูข่าวสารทัว่ไปของ
ธนาคาร บริการตรวจสอบข้อมลูปริมาณสินค้า และ/หรือบริการที่ร้านค้าได้รับช าระผ่านเคร่ืองรับบตัรอัตโนมัติ (EDC) และข้อมลูอ่ืนๆ ตามที่ธนาคาร
ก าหนด ซึง่สามารถใช้บริการได้ 24 ชัว่โมง หรือภายในระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด แล้วแตก่รณี 

22.2 ธนาคารมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการให้บริการระบบงานเม่ือใดก็ได้ และไม่ว่าทัง้หมดหรือแต่เพียงบางส่วน โดยไม่จ าต้องแจ้งให้ร้านค้าทราบ
ลว่งหน้าแตป่ระการใด เม่ือร้านค้าได้รับรหสั USER ที่ใช้บริการ (USER ID) รหสัประจ าตวั (USER PASSWORD) หรือเคร่ืองมือใดๆ เพ่ือการเข้าสูร่ะบบงาน 
(ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์”) จาก ธนาคาร หรือร้านค้าจดัท าขึน้ตามวิธีการที่ธนาคารก าหนด โดยร้านค้าจะต้องเก็บรักษาลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในที่มัน่คงปลอดภยั และถือวา่ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นความลบัของร้านค้าเทา่นัน้ 

22.3 การใช้บริการระบบงานแตล่ะครัง้ หากไมมี่การท ารายการติดตอ่กนัเป็นเวลา 15 นาที หรือภายในระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด (แล้วแตก่รณี) ธนาคารจะ
ยกเลิกการติดต่อ หากร้านค้าประสงค์จะใช้บริการต่อไปร้านค้าสมาชิกจะต้อง Log in โดยใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าใช้บริการระบบงานใหม่ 
โดยด าเนินการตามขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนด 

22.4 ในกรณีที่มีการแสดงรายการข้อมลูซึ่งมีความผิดพลาด บกพร่อง ไม่ว่าความผิดพลาดหรือบกพร่องนัน้จะเกิดขึน้ด้วยเหตผุลประการใด ร้านค้า ตกลง
ยินยอมให้ธนาคารสามารถแก้ไขข้อบกพร่องผิดพลาดให้ถกูต้องตามความเป็นจริง และร้านค้ายินยอมให้ถือวา่บรรดาเอกสารและข้อมลูที่ธนาคารจดัท า
ขึน้เป็นข้อมลูที่ถกูต้องสมบรูณ์และครบถ้วนทกุประการ 

22.5 การกระท าใดๆ ที่ผ่านระบบงาน ทัง้ที่เป็นการกระท าของร้านค้าเอง หรือเป็นการกระท าที่เกิดขึน้โดยบุคคลอ่ืน หากได้กระท าไปโดยผ่านระบบงาน และ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือค าสั่งคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริการนีแ้ล้ว ให้ถือว่าสมบรูณ์ถกูต้อง และมีผลผูกพนัร้านค้าสมาชิกและ
ร้านค้าสมาชิกยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้จากการกระท าดงักลา่วทกุประการ 

22.6 กรณีที่ร้านค้าประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้บริการระบบงาน จากที่ได้ระบุไว้ในใบค าขอสมัคร/เปลี่ยนแปลงการใช้บริการ Krungthai 
Corporate Online , KTB-EDC QR, Thai QR Code, Bill Payment และ Cross Bank Bill Payment รวมทัง้การยกเลิก และ/หรือระงบัการใช้ระบบงาน 
ร้านค้าจะต้องแจ้งกับธนาคารเป็นลายลกัษณ์อกัษร หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึน้ก่อนวนัที่ธนาคารตกลงเปลี่ยนแปลง รวมทัง้การยกเลิก และ/หรือ
ระงบัการใช้ระบบงาน ตามที่ร้านค้าก าหนดดงักลา่ว ร้านค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ก่อนนัน้ 

22.7 ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ และค่าใช้จ่ายใดๆ อนัเก่ียวข้องกับการใช้ระบบงานได้ตามอตัราที่ธนาคารก าหนด 
และยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมการใช้บริการ และคา่ใช้จา่ยใดๆ อนัเก่ียวข้องกบัการใช้ระบบงานได้ โดยให้ธนาคารหกัจาก
บญัชีเงินฝากของร้านค้า และ/หรือเงินจ านวนใดๆ ที่ร้านค้ามีอยูก่บัธนาคาร หรือมีสิทธิที่จะได้รับจากธนาคาร  

22.8 ธนาคารสงวนสิทธ์ิที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกการให้บริการที่เก่ียวกับระบบงานทัง้หมดหรือบางส่วน ตลอดจนการแก้ไขข้อก าหนดและเง่ือนไข
การใช้บริการที่เก่ียวกบัระบบงาน รวมทัง้ค่าธรรมเนียม และค่าบริการตา่งๆ ที่เก่ียวกับระบบงานได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร และร้านค้าตกลงยินยอม
โดยจะไมเ่พิกถอนให้ธนาคารมีสิทธิพิจารณาด าเนินการดงักลา่วได้ทกุประการ 

 
ข้อ 23 ข้อตกลงอ่ืนๆ 

23.1 ในกรณีที่ข้อก าหนดและเง่ือนไขข้อหนึ่งข้อใดของข้อตกลงนีเ้ป็นโมฆะหรือไมส่มบรูณ์ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ร้านค้าและธนาคารตกลงให้แยกสว่นที่
เป็นโมฆะหรือที่ไมส่มบรูณ์นัน้ ออกจากข้อความหรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่สมบรูณ์ และให้ข้อความและข้อก าหนดสว่นที่ยงัสมบรูณ์มีผลผกูพนัระหวา่งกนั 

23.2 ข้อก าหนดและเง่ือนไขอ่ืนๆ ที่มิได้ระบไุว้ในข้อตกลงนี ้ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ธนาคารประกาศใช้หรือก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 
23.3 เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาค าขอหรือใบสมคัรร้านค้าสมาชิกธนาคาร หรือเพ่ือการปฏิบตัิหรือการบริการซึ่งสินเช่ือใดๆ หรือเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการรับ

ข่าวสาร หรือข้อมลู หรือข้อเสนอเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ สินค้า หรือบริการใดๆ จากธนาคาร หรือจากบุคคลอ่ืนที่ธนาคารมอบหมาย หรือเก็บ หรือใช้
ข้อมลูเพื่อการสถิติหรือศึกษาวิจัย หรือวัตถุประสงค์อ่ืนใดที่ธนาคารเห็นว่าอาจเป็นประโยชน์แก่ร้านค้าหรือส่วนรวม ร้านค้าขอให้ความยินยอมแก่
ธนาคารให้ท าการตรวจสอบ แลกเปลี่ยน และ/หรือเปิดเผยซึง่ข้อมลูสว่นบคุคล และ/หรือข้อมลูใดๆ รวมทัง้การประมวลผลซึง่ข้อมลูสว่นบคุคลของร้านค้า 
ภายใต้ขอบเขตแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลและประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ทัง้นี ้การประมวลผลหมายรวมถึง การ
รวบรวม การเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย และ/หรือการสง่หรือโอนข้อมลู ไมว่า่จะเป็นการประมวลผลภายในหรือภายนอกประเทศ หรือเป็นการส่งหรือ
โอนข้อมลูไปยงับคุคลอ่ืนที่มีสญัญาการคุ้มครองข้อมลูอยู่กับธนาคาร  โดยร้านค้าจะไม่เรียกร้องคา่ตอบแทน หรือค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการกระท า
ดงักลา่วของธนาคารแตอ่ยา่งใดทัง้สิน้ 

23.4 ร้านค้าตกลงและยินยอมให้เอกสารที่ร้านค้าสง่ให้แก่ธนาคารเป็นทรัพย์สมบตัิของธนาคาร ซึง่ร้านค้าไมส่ามารถเรียกร้อง และ/หรือเอกสารคืนได้ ไมว่า่จะ
ได้รับอนมุตัิให้เป็นร้านค้าสมาชิกธนาคารหรือไมก็่ตาม 
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23.5 ร้านค้าตกลงยินยอมให้ข้อตกลงฉบบันีมี้ผลผกูพนัถึงผลิตภณัฑ์/บริการทางการเงินใหม่ของธนาคารทกุประเภท ทัง้ในขณะนีห้รือที่จะได้ออกเพ่ิมเติมใน
ภายหน้า โดยไมจ่ าเป็นต้องท าความตกลงใหม่ 

23.6 บรรดาข้อมลูข่าวสาร หนงัสือบอกกลา่ว หรือหนงัสืออ่ืนใดที่จะสง่ให้แก่ร้านค้า ไมว่า่จะสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไมล่งทะเบียนก็ดี หรือให้คนน าไป
สง่เองก็ดี  ถ้าหากสง่ไปยงัสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นของข้อตกลงนีแ้ล้ว ไมว่า่จะมีผู้ รับไว้หรือไมก็่ตาม ให้ถือวา่ได้สง่ให้แก่ร้านค้าแล้วโดยชอบ  

 

ข้อ 24 ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการพร้อมเพย์ (PromptPay) (เลขที่ 1.0) ส าหรับนิติบุคคล  

 “พร้อมเพย์ (PromptPay)” หมายความถึง เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี และ/หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล และ/หรือข้อมลูอ่ืนๆ ที่อาจมีการก าหนดต่อไป (ถ้ามี) ซึ่ง     
ผูกกับบญัชีเงินฝากของร้านค้า ตามที่ร้านค้าสมคัรลงทะเบียนไว้กับธนาคาร หรือสถาบนัการเงินอ่ืนในประเทศไทย และ “บริการพร้อมเพย์ (PromptPay)” หมายความ
ถึง บริการการท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ตามที่ธนาคาร หรือสถาบนัการเงินอ่ืนก าหนด หรือหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องก าหนด ซึ่ งเป็นการใช้บริการที่สามารถระบุ 
พร้อมเพย์ (PromptPay) แทนการระบเุลขที่บญัชีเงินฝากของร้านค้าซึง่ผกูกบั พร้อมเพย์ (PromptPay) ตามที่ร้านค้าสมคัรลงทะเบียนไว้ ทัง้นี ้ ร้านค้าขอสมคัรลงทะเบียน
และใช้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) โดยตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อตกลงและเง่ือนไขในการใช้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) กบัธนาคารตามรายละเอียด
การให้บริการที่ธนาคารก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้

24.1 ร้านค้ารับทราบและตกลงว่า ร้านค้าสามารถสมคัรขอใช้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) ได้โดยสมคัรขอลงทะเบียนและใช้บริการผ่านช่องทางตามที่
ธนาคารก าหนด อาทิเชน่ ที่ท าการสาขาธนาคาร หรือ ชอ่งทางอ่ืนใดที่ธนาคารจะจดัให้มีขึน้ในภายหน้า ทัง้นี ้การลงทะเบียนและการใช้บริการพร้อมเพย์ 
(PromptPay) ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบภุายใต้ข้อตกลงนี ้และ/หรือข้อตกลงอ่ืนใดที่ธนาคาร และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนด 

24.2 ร้านค้าก าหนดใช้เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี และ/หรือเลขทะเบียนนิติบคุคล หรือข้อมลูอ่ืนใดอนัเน่ืองจากมีการประกาศเพิ่มเติมในภายหน้า          โดยเลือก
เป็นข้อมลูอ้างอิง พร้อมเพย์ (PromptPay) เพ่ือผกูกบับญัชีเงินฝากของร้านค้าที่มีอยู่กบัธนาคาร เพ่ือสามารถใช้กบับริการตา่งๆ ที่จะจดัให้มีขึน้ อาทิเช่น 
การรับเงินเข้าบญัชีด้วย พร้อมเพย์ (PromptPay) แทนการใช้หมายเลขบญัชี เงินฝากที่ผกูกบัข้อมลูอ้างอิง พร้อมเพย์ เป็นต้น  

24.3 ร้านค้าสามารถเลือกบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือบญัชีกระแสรายวนัของร้านค้าที่มีอยูก่บัธนาคาร หรือบญัชีเงินฝากประเภทอ่ืนใด อนัเน่ือง มา
จากมีประกาศเพิ่มเติมจากธนาคารในภายหน้า ส าหรับผกูพร้อมเพย์ (PromptPay) เพ่ือการใช้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) ได้  

24.4 บญัชีเงินฝากที่จะถกูผกูกบับริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) ต้องมีสถานะการใช้บริการเป็นปกติ โดยต้องเป็นบญัชีเงินฝากที่มีชื่อร้านค้าเป็นเจ้าของบญัชี
เทา่นัน้ เว้นแตธ่นาคารจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

24.5 เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี และ/หรือเลขทะเบียนนิติบคุคล และ/หรือข้อมลูอ่ืนๆ ที่อาจมีการก าหนดตอ่ไป (ถ้ามี) ที่ร้านค้าสามารถก าหนดใช้เป็น พร้อมเพย์ 
(PromptPay) ได้ จะต้องเป็นหมายเลขที่ยงัไมถ่กูก าหนดใช้เป็นพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผกูกบับญัชีเงินฝากบญัชีอ่ืน ไมว่า่จะเป็นบญัชีเงินฝากที่มีอยู่
กับธนาคาร ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบนัการเงินอ่ืนใด เว้นแต่ได้มีการยกเลิกเลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี และ/หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล        และ/หรือ
ข้อมลูอ่ืนๆ ที่อาจมีการก าหนดต่อไป (ถ้ามี) ดังกล่าวเป็น พร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกกับบัญชีเงินฝากบัญชีอ่ืนดังกล่าว ตามวิธีการและเงื่อนไขที่
ธนาคารก าหนด  

24.6 เม่ือธนาคารได้รับค าขอหรือรายการสมัครใช้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) แล้ว ธนาคารจะส่งข้อมลูการสมัครใช้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay)     
แต่ละรายการ ไปท าการตรวจสอบข้อมลูและลงทะเบียน พร้อมเพย์ (PromptPay) กับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงทะเบียน พร้อมเพย์ (PromptPay) 
ของบริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ากัด หรือของผู้ ให้บริการรายอ่ืนที่ธนาคารก าหนดต่อไป (ถ้ามี) ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า “ระบบลงทะเบียน” โดยหาก
ธนาคารพิจารณาพบว่า ข้อมลูที่ร้านค้าระบุในค าขอฯ ไม่ถกูต้องอย่างชดัแจ้ง ธนาคารมีสิทธ์ิแก้ไขให้ถกูต้อง หรือพิจารณาระงบัการลงทะเบียน พร้อม
เพย์ (PromptPay)ได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้งให้ร้านค้าทราบ ทัง้นี ้การสมคัรใช้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) จะมีผลก็ต่อเม่ือ
ธนาคารได้ด าเนินการลงทะเบียนข้อมลูในระบบลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และธนาคารจะแจ้งผลการลงทะเบียนให้ ร้านค้าทราบตามวิธีการที่ธนาคาร
ก าหนด 

24.7 กรณีที่ธนาคารได้รับค าขอใช้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) ของร้านค้าไว้ก่อนวนัที่ระบบลงทะเบียนจะเปิดให้บริการรับลงทะเบียนร้านค้ายอมรับวา่ 
ธนาคารจะรวบรวมข้อมลูตามรายละเอียดการสมคัรของร้านค้าไว้ และส่งข้อมลูการสมคัรใช้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay)  ของร้านค้าแตล่ะรายการ
ไปท าการตรวจสอบข้อมลูและลงทะเบียน เม่ือระบบลงทะเบียนเปิดให้บริการรับลงทะเบียนแล้วเท่านัน้ โดยร้านค้าจะทราบผลการลงทะเบียนการขอใ ช้
บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) ตามวิธีการที่ธนาคารก าหนด   

24.8 ร้านค้ารับรองวา่ ข้อมลู และ/หรือ รายละเอียด และ/หรือเอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้องในการสมคัรใช้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) นัน้ มีความครบถ้วนและ
ถกูต้องแท้จริง และเป็นปัจจบุนัส าหรับการใช้บริการนีแ้ละเป็นข้อมลูของร้านค้าโดยร้านค้ามีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการขอใช้บริการ 
และท าธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการขอใช้บริการนี ้รวมถึงการยอมรับผูกพนัตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี ้หากมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใดเกิดขึน้
หรือเก่ียวเน่ือง มาจากการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นตามข้อมลูที่ ร้านค้าให้ไว้แก่ธนาคาร ธนาคารไม่จ าต้องรับผิดชอบต่อร้านค้าหรือบุคคลอ่ืนใดใน
ความเสียหายที่เกิดขึน้แตอ่ยา่งใด 
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24.9 ร้านค้ารับทราบและตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผย ข้อมลู และ/หรือรายละเอียดตา่งๆ บางประการหรือทัง้หมดของผู้ขอใช้บริการส าหรับการลงทะเบยีน
เพ่ือใช้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) ตามที่กฎหมายก าหนด หรือตามที่หน่วยราชการ ที่มีอ านาจตามกฎหมายก าหนดหรือเทา่ที่ธนาคารพิจารณาเห็น
ว่า จ าเป็นและเหมาะสม หรือธนาคารเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ ร้านค้า ทัง้นี ้ผู้ ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อความ
เสียหายที่เกิดขึน้จากการเปิดเผยข้อมลู และ/หรือรายละเอียดตามเงื่อนไขดงักลา่วข้างต้นแตอ่ยา่งใดทัง้สิน้ 

24.10 ร้านค้าสามารถระบุหรือใช้ พร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ลงทะเบียนส าเร็จแล้ว แทนการระบุเลขที่บญัชีเงินฝากที่ถกูผูกกับ พร้อมเพย์ (PromptPay) นัน้ 
เพื่อการรับโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากดงักล่าว โดยใช้ พร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกกับบญัชีเงินฝากดงักล่าว ส าหรับรายการเงินโอนในประเทศได้ทนัที 
ภายในวงเงินต่อครัง้และต่อวนัที่ร้านค้าหรือ ผู้ โอนเงินก าหนด แต่ต้องไม่เกินจ านวนหรือหลกัเกณฑ์ตามข้อตกลงของธนาคาร และ/หรือใช้ พร้อมเพย์ 
(PromptPay) ที่ผกูกบับญัชีเงินฝากดงักลา่วในการท าธุรกรรมอ่ืนใดที่ธนาคารจะจดัให้มีขึน้ในภายหน้า 

24.11 ร้านค้ายอมรับวา่การท าธุรกรรมเก่ียวกบับญัชีเงินฝากใด ๆ หากได้มีการระบ ุพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผกูกบับญัชีเงินฝากนัน้แล้ว ยอ่มมีผลเทา่กบัเป็น
การระบเุลขที่บญัชีเงินฝากและเป็นการท าธุรกรรมกบับญัชีเงินฝากนัน้ ๆ และมีผลผกูพนัร้านค้าทกุประการ 

24.12 ร้านค้าสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมลูและ/หรือรายละเอียดใดๆ ตลอดจนยกเลิกการใช้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) ได้ โดยการติดตอ่แจ้งความ
ประสงค์ผ่านช่องทางตามที่ธนาคารก าหนด และด าเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารก าหนด ทัง้นีก้ารแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมลู และ/หรือ
รายละเอียดดังกล่าว จะมีผลก็ต่อเม่ือร้านค้าด าเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารก าหนดครบถ้วนสมบูรณ์ และธนาคารได้ด าเนินการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อมลูในระบบการลงทะเบียนรวมถึงแจ้งผลด าเนินการดงักลา่วให้ร้านค้าทราบเรียบร้อยแล้วเทา่นัน้ 

24.13 การท าธุรกรรมประเภทต่างๆ ภายใต้การใช้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) นี ้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขดงักล่าว โดย
ร้านค้าตกลงยินยอมด้วยแล้ว และจะไมโ่ต้แย้งคดัค้าน และไมถื่อวา่การกระท าดงักลา่วท าให้ร้านค้าขาดผลประโยชน์ และ/หรือได้รับความเสียหาย และ
สละสิทธิที่จะเรียกร้องค่าขาดประโยชน์และร้านค้ารับทราบและตกลงว่า ร้านค้ามีหน้าที่ต้องแจ้งขอเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการใช้ พร้อมเพย์ 
(PromptPay) เม่ือร้านค้าไม่ใช้งาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงเลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี และ/หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล และ/หรือข้อมลูอ่ืนๆ ที่อาจมีการ
ก าหนดต่อไป (ถ้ามี) ที่ได้ลงทะเบียนใช้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) ดงักล่าว ตามวิธีการที่ธนาคารก าหนด  โดยธนาคารไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบ
ข้อมลูดงักลา่วแตอ่ยา่งใดทัง้สิน้ หากผู้ ร้านค้าไมด่ าเนินการขอยกเลิกการใช้ พร้อมเพย์ (PromptPay) ตามวิธีการที่ธนาคารก าหนดและเกิดความเสียหาย
ใดๆ ขึน้ ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้แตเ่พียงฝ่ายเดียว 

24.14 ธนาคารมีสิทธิระงบัการให้บริการชัว่คราว หรือยกเลิกการให้บริการนี ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือแต่บางส่วน หรือระงบัหรือยกเลิกบริการหนึ่งบริ การใดภายใต้
ข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการนี ้แก่ร้านค้าเม่ือใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ร้านค้าทราบลว่งหน้าตามสมควร เว้นแตใ่นกรณีที่ธนาคารมีกรณีจ าเป็น
เร่งด่วนไม่สามารถแจ้งลว่งหน้าได้ไม่วา่ด้วยเหตใุดๆ ธนาคารจะแจ้งให้ร้านค้าทราบโดยเร็วเท่าที่สามารถท าได้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้ธนาคารมีสิทธิ
ระงบัหรือยกเลิกการให้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) ได้ทนัที เม่ือธนาคารพบเหตดุงักลา่วได้ 

(1)    เม่ือมีเหตกุารณ์ที่ธนาคารสงสยัหรือเชื่อโดยมีเหตสุมควรวา่ ร้านค้ามิใชเ่จ้าของ หรือผู้ มีสิทธิใช้งานข้อมลูอ้างอิง พร้อมเพย์ หรือบญัชี       เงินฝาก
ที่ถกูผูกกับ พร้อมเพย์ (PromptPay) เพื่อในกิจการที่อาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือมี
ลกัษณะเป็นธุรกรรมที่อาจผิดกฎหมาย หรือมีการใช้บริการในลกัษณะที่ผิดปกติ เช่น มีการท ารายการซ า้ๆ ในเวลาใกล้ๆ กันจนเป็นการรบกวน
ระบบการให้บริการของธนาคาร เป็นต้น หรือเป็นการฉ้อฉล หรือทุจริต หรือขัดต่อกฎหมาย หรือมีผู้บุกรุกระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) หรือ
แนวโน้มที่จะมีการกระท าที่มิชอบโดยประการใด ๆ 

(2)     บญัชีเงินฝากที่ถกูผูกกับ พร้อมเพย์ (PromptPay) ถกูระงบั หรือถกูอายดัโดยหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย และ/หรือปิดบญัชี ไม่ว่าโดย

ร้านค้า หรือโดยธนาคาร หรือโดยบคุคลหรือเหตอ่ืุนใด หรือถกูระงบัการใช้บญัชี เงินฝากหรือถกูปิดบญัชีตามระเบียบของธนาคาร  

(3)    ธนาคารต้องปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือค าสัง่ศาล และ/หรือตามที่กฎหมายก าหนด  
24.15 ร้านค้าตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบตัิตามระเบียบ วิธีปฏิบตัิ ตลอดจนข้อตกลงและเงื่อนไขที่เก่ียวข้องกบัการใช้บริการนี ้ทัง้ที่  มีอยู่ก่อนแล้วและที่จะมี

ขึน้หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตอ่ไปในอนาคต ตามที่ธนาคารจะได้ก าหนดเพ่ิมเติม โดยธนาคารจะแจ้งให้ร้านค้าทราบลว่งหน้าเป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 
30 วนัโดยการแจ้งดงักลา่วธนาคารอาจใช้วิธีประกาศไว้ ณ ที่ท าการของธนาคาร หรือแจ้งในเว็บไซต์ของธนาคาร (www.ktb.co.th)  และ/หรือวิธีการอ่ืน
ใดตามที่ธนาคารก าหนดหรือเห็นสมควร โดยให้ถือวา่ระเบียบหรือวิธีปฏิบตัิ ตลอดจนข้อตกลงและเง่ือนไขดงักลา่วเป็นสว่นหนึ่งของข้อตกลงและเง่ือนไข
การใช้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay)ฉบบันีด้้วย ทัง้นี ้ข้อตกลงและเง่ือนไขการท าธุรกรรมประเภทตา่งๆ ภายใต้การใช้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) 
นี ้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่เก่ียวข้องกับธุรกรรมดงักลา่วตามที่ธนาคารก าหนดด้วย โดยร้านค้าตกลงยินยอมและจะไม่โต้แย้งคดัค้าน และ
ไมถื่อวา่การกระท าดงักลา่วท าให้ร้านค้าขาดผลประโยชน์ และ/หรือได้รับความเสียหาย และสละสิทธิที่จะเรียกร้องคา่ขาดประโยชน์และคา่เสียหายจาก
ธนาคารทัง้สิน้ 
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24.16 ร้านค้ายินยอมและตกลงช าระคา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่บริการ และ/หรือคา่ใช้จา่ยใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้บริการนี ้ตามที่ ธนาคารก าหนด หากมีการ

ปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ธนาคารจะแจ้งให้ ร้านค้าทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน ณ ที่ท าการสาขา/
เว็บไซต์ของธนาคาร (www.ktb.co.th) และ/หรือวิธีการอ่ืนใดตามที่ธนาคารก าหนดหรือเห็นสมควร ทัง้นี  ้ร้านค้ายินยอมให้ธนาคารหกัค่าธรรมเนียม 
และ/หรือคา่บริการ และ/หรือคา่ใช้จา่ยใดๆ จากบญัชีเงินฝากของร้านค้าที่มีอยูก่บัธนาคารได้ทนัที  

24.17 หากร้านค้าเห็นวา่ธนาคารเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการและ/หรือค่าใช้จ่าย ไม่ถกูต้อง ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์

อกัษรภายใน 7 วนั นับจากวนัที่ธนาคารเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าบริการ หาก ร้านค้าไม่แจ้งให้ธนาคารทราบถึงความไม่
ถกูต้องภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว ร้านค้าตกลงให้ถือวา่ธนาคารได้ด าเนินการโดยถกูต้องสมบรูณ์แล้ว ซึง่ร้านค้าตกลงจะไมโ่ต้แย้งคดัค้านหรือเรียกร้อง
คา่เสียหายใดๆ จากธนาคารภายหลงั 

24.18 ธนาคารไม่ต้องรับผิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี ้ซึ่งรวมถึงการที่ธนาคารไม่สามารถลงทะเบี ยน      
พร้อมเพย์ (PromptPay) หรือให้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) ได้ อนัเน่ืองมาจากเหตสุดุวิสยั เช่น ระบบสื่อสารขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ปัญหา
ทางด้านพลงังาน การกระท าของบคุคลภายนอก อคัคีภยั ภยัพิบตัิตามธรรมชาติ การประท้วง การขนส่งติดขัด การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์  
หรือข้อมลูที่เป็นอนัตรายตา่งๆ (Harmful Data) หรือเหตตุา่งๆ อนัอยูน่อกเหนือจากการควบคมุของธนาคาร 

24.19 ร้านค้าตกลงและยอมรับว่า เอกสาร และ/หรือหนังสือ และ/หรือหลักฐานใดๆ ก็ตาม ที่ธนาคารจัดท าขึน้อันเน่ืองมาจากการใช้บริการพร้อมเพย์ 
(PromptPay) นัน้ มีความถกูต้องทกุประการโดยไมจ่ าต้องให้ร้านค้าตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อก่อนแตอ่ยา่งใด  

24.20 ข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) ฉบบันี ้ให้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอ านาจใน
การพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึน้ตามข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการนี ้

 

ข้อ 25 ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ “Thai QR Code” 

25.1 ค านิยาม 
   “Thai QR Code” หมายถึง บริการที่ธนาคารได้ให้บริการกบัร้านค้าเพื่ออ านวยความสะดวกในการรับเงินโอนเพ่ือช าระเงินคา่สินค้า และ/หรือบริการเข้า
บญัชีเงินฝากของร้านค้า 

25.2 การสมคัรใช้บริการ 

   (1)     ร้านค้าตกลงและรับทราบวา่ การสมคัรใช้บริการ Thai QR Code ร้านค้าต้องมีบญัชีเงินฝากกบัธนาคารและมีการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการพร้อม
เพย์กบัธนาคารด้วย ทัง้นี ้การลงทะเบียนและการใช้บริการพร้อมเพย์ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการพร้อมเพย์ของธนาคาร 

   (2)     ร้านค้าต้องท าค าขอหรือสมคัรขอใช้บริการ Thai QR Code กบัธนาคารผ่านชอ่งทางตามที่ธนาคารก าหนด อาทิเชน่ ที่ท าการสาขา หรือชอ่งทาง

อ่ืนใดที่ธนาคารจะจดัให้มีขึน้ในภายหน้า ทัง้นี ้การใช้บริการ Thai QR Code ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้
บริการนี ้และ/หรือข้อตกลงอ่ืนใดที่ธนาคาร และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนด 

(3)     เม่ือร้านค้าได้รับอนมุตัิให้ใช้บริการแล้ว ร้านค้าจะได้รับรหสั One Time Password (“OTP”) และ/หรือรหสัอ่ืนใดที่ธนาคารมอบให้ร้านค้า เพื่อใช้

ส าหรับ Log in เข้าใช้บริการ ผ่าน “Thai QR Code” หรือชอ่งทางอ่ืนใดที่ธนาคารจะจดัให้มีขึน้ในภายหน้า ร้านค้าต้องเก็บรักษารหสัดงักลา่วไว้
เป็นความลบัเฉพาะตวัของผู้ขอใช้บริการเทา่นัน้  

(4)       เม่ือเข้าใช้บริการ Thai QR Code  ร้านค้าจะได้รับรหสั QR Code และ/หรือรหสัอ่ืนใดที่ธนาคารก าหนด หากไม่เรียกค าใดค าหนึ่งเป็นการเฉพาะ

แล้ว จะรวมเรียกวา่ “เคร่ืองมือการรับเงนิ” เพ่ือให้ร้านค้าใช้ส าหรับการรับช าระเงินผ่านบริการ Thai QR Code  

(5)        การด าเนินการใดๆ ผ่านบริการ Thai QR Code ทัง้ที่เป็นการกระท าของร้านค้าเอง หรือเป็นการกระท าที่เกิดขึน้โดยบคุคลอ่ืนไมว่า่โดยประการใด
ก็ตาม หากได้กระท าไปโดยใช้เคร่ืองมือการรับเงินแล้ว ให้ถือว่าถกูต้องสมบูรณ์ และมีผลผูกพนัร้านค้าเสมือนหนึ่งได้กระท าโดยร้านค้าเอ ง และ
ร้านค้ายินยอมรับผิดชอบในการกระท าดงักลา่วทกุประการ โดยร้านค้าไม่จ าเป็นต้องท าหรือลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเป็นหลกัฐานในการ
นัน้อีก เว้นแต่ธนาคารจะได้แจ้งหรือก าหนดไว้อย่างชดัเจน และร้านค้าตกลงว่า ธนาคารไม่จ าต้องรับผิดใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึน้จากก าร
กระท าดงักลา่วข้างต้น โดยร้านค้ายินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้จากการกระท าดงักลา่วทกุประการ 

25.3 เง่ือนไขการเป็นร้านค้า 

(1)    ร้านค้าจะแสดงเคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์การเป็นร้านค้าที่มีบริการ Thai QR Code เพื่อรับช าระเงินเข้าบัญชีเงินฝากร้านค้าตามรูปแบบที่  
ธนาคารก าหนด เพ่ือให้ผู้ โอนเงินสามารถพบเห็นเคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์ได้โดยงา่ยและชดัเจน ตลอดระยะเวลาที่ข้อตกลงนีมี้ผลบงัคบัใช้หรือ
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จนกว่าธนาคารจะแจ้งยกเลิกการใช้เคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์ดงักลา่วและเม่ือสิน้สดุการให้บริการตามข้อตกลงนี ้ร้านค้าจะต้องยกเลิกการ ใช้
และแสดงเคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์การเป็นร้านค้าของธนาคารทนัที 

(2)     ร้านค้าตกลงและยินยอมปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของบริการนี ้คูมื่อวิธีปฏิบตัิ และ/หรือเอกสารที่เก่ียวข้อง และ/หรือที่ธนาคารได้ประกาศ
ก าหนดไว้ในขณะนี ้และ/หรือที่จะก าหนดไว้ตอ่ไปในภายหน้าทกุประการ 

   (3)   ร้านค้าจะไม่ท าการจ าหน่ายสินค้าและ/หรือให้บริการที่ไม่เหมาะสม และ/หรือต้องห้ามตามกฎหมาย หรือขัดต่อระเบียบ หรือข้อบงัคบัของทาง
ราชการ เว้นแตจ่ะได้แจ้งและได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากธนาคารก่อน 

    (4)    ร้านค้าเป็นผู้ รับค าสัง่ซือ้และ/หรือด าเนินการจดัส่งสินค้าและ/หรือบริการตามค าสัง่ของผู้ช าระเงิน โดยร้านค้าเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ย และด าเนินการ
ตา่งๆ เองทัง้สิน้ ธนาคารมิได้มีสว่นเก่ียวข้องและไมมี่ผลผกูพนัธนาคารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ หากมีการคืน ยกเลิก สินค้าและ/หรือบริการภายหลงั
ที่ผู้ช าระเงินโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของร้านค้าผ่านเคร่ืองมือการรับเงินแล้ว ร้านค้าตกลงคืนเงินคา่สินค้า และ/หรือบริการดงักลา่วให้แก่ลกูค้าเอง 
ธนาคารไมมี่หน้าที่คืนเงินและ/หรือหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของร้านค้าให้แก่ผู้ช าระเงินแตอ่ยา่งใด และธนาคารไมต้่องรับผิดชอบตอ่ความเสียหาย
ใดๆ ที่เกิดขึน้จากการด าเนินการดงักลา่วข้างต้น 

25.4  วิธีการใช้บริการ Thai QR Code ส าหรับการรับช าระคา่สินค้า และ/หรือบริการ 

     (1)      ร้านค้าจะแจ้งรายละเอียด ราคา สินค้าและ/หรือบริการให้แก่ผู้ช าระเงินทราบโดยชดัแจ้ง  
     (2)      ร้านค้าตกลงแสดง QR Code หรือเคร่ืองมือการรับเงิน พร้อมทัง้ระบุข้อมลูตามที่ธนาคารก าหนด เพื่อให้ผู้ ช าระเงินช าระเงินโดย Scan QR 

Code  หรือด าเนินการอย่างใดตามที่ธนาคารก าหนด เพื่อช าระเงินให้แก่ร้านค้า โดยธนาคารไม่มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลู
ดงักลา่ว 

      (3)     ร้านค้ารับทราบและยอมรับวา่ การที่ธนาคารให้บริการตามข้อตกลงและเง่ือนไขนีแ้ล้ว เม่ือร้านค้าใช้บริการนีถื้อวา่เป็นไปตามความประสงค์ของ  
ร้านค้าแล้ว ดงันัน้ หากมีความเสียหายหรือข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึน้กบัร้านค้าไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม ร้านค้าตกลงจะไมเ่รียกร้องคา่เสียหายใดๆ 
กบัธนาคาร เว้นแตค่วามเสียหายหรือข้อผิดพลาดดงักลา่วเกิดขึน้จากการกระท าโดยทจุริต หรือโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงของ
ธนาคาร 

       (4)    ร้านค้ารับทราบและตกลงว่า หากร้านค้าประสงค์จะใช้บริการอ่ืนใดร่วมกับบริการ Thai QR Code ซึ่งธนาคารได้จัดให้มีบริการอ่ืนร่วมไว้ 
ร้านค้าจะต้องด าเนินการตามข้อตกลงและเง่ือนไข วิธีการของบริการนัน้ๆ ตามที่ธนาคารก าหนด 

(5)     ร้านค้ารับรองว่า ข้อมลูที่ระบุไว้ในใบค าขอฯ และ/หรือเอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้องในการสมัคร เปลี่ยนแปลงและ/หรือยกเลิกบริการ Thai QR 

Code นัน้ เป็นข้อมลูจริงที่ถกูต้องสมบรูณ์และเป็นปัจจบุนัส าหรับการให้บริการนีแ้ละเป็นข้อมลูของร้านค้า โดยร้านค้ามีสิทธิตามกฎหมายใน
การขอใช้บริการ และท าธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการขอใช้บริการนี ้รวมถึงการยอมรับผูกพนัตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี ้หากมีข้อบกพร่อ ง
หรือข้อผิดพลาดใดเกิดขึน้หรือเก่ียวเน่ืองมาจากการด าเนินการดงักลา่วข้างต้นตามข้อมลูที่ร้านค้าให้ไว้แก่ธนาคาร ธนาคารไมจ่ าต้องรับผิดชอบ
ตอ่ร้านค้าหรือบคุคลอ่ืนใดในความเสียหายที่เกิดขึน้แตอ่ยา่งใด 

       (6)     ร้านค้ารับทราบและตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมลู และ/หรือรายละเอียดตา่งๆ บางประการหรือทัง้หมดของร้านค้าส าหรับการสมคัร 
เปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกการใช้บริการ Thai QR Code ตามที่กฎหมายก าหนด หรือตามที่หน่วยงานราชการที่มีอ านาจตามกฎหมาย
ก าหนดหรือเทา่ที่ธนาคารพิจารณาเห็นวา่ จ าเป็นและเหมาะสม หรือธนาคารเห็นวา่จะเป็นประโยชน์แก่ร้านค้า ทัง้นี ้ร้านค้ารับทราบและตกลง
วา่ ธนาคารไมต้่องรับผิดชอบตอ่ความเสียหายที่เกิดขึน้จากการเปิดเผยข้อมลู และ/หรือรายละเอียดตามเงื่อนไขดงักลา่วแตอ่ยา่งใดทัง้สิน้  

(7)     ร้านค้าสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมลู และ/หรือรายละเอียดใดๆ ตลอดจนยกเลิกการใช้บริการ Thai QR Code ได้โดยติดต่อแจ้งความ
ประสงค์ผ่านช่องทางตามที่ธนาคารก าหนด และด าเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่ ธนาคารก าหนด ทัง้นี ้การแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมลู          
และ/หรือรายละเอียดดงักล่าว จะมีผลต่อเม่ือร้านค้าด าเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารก าหนดครบถ้วนสมบูรณ์ และธนาคารได้
ด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมลูในระบบของธนาคารเรียบร้อยแล้ว 

       (8)    ร้านค้ารับทราบและตกลงวา่ ร้านค้ามีหน้าที่ต้องแจ้งขอเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการใช้บริการ Thai QR Code เม่ือร้านค้าไม่ใช้งานหรือมีการ

เปลี่ยนแปลงข้อมลูใดๆ ที่เก่ียวกบับริการ Thai QR Code ตามวิธีการที่ธนาคารก าหนด โดยธนาคารไมมี่หน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมลูดงักลา่วแต่
อย่างใดทัง้สิน้ หากร้านค้าไม่ด าเนินการขอยกเลิกการใช้บริการ Thai QR Code ตามวิธีการที่ธนาคารก าหนดและเกิดความเสียหายใดๆ ขึน้
ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้แตเ่พียงฝ่ายเดียว 

25.5 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ย 
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      (1)     ร้านค้ายินยอมและตกลงช าระคา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่บริการ และ/หรือคา่ใช้จา่ยใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้บริการ Thai QR Code นี ้ตามที่
ธนาคารก าหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงคา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่บริการ และ/หรือคา่ใช้จา่ยใดๆ ธนาคารจะแจ้งให้ร้านค้าทราบลว่งหน้าอย่าง

น้อย 30 วนั โดยธนาคารจะปิดประกาศการก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เก่ียวข้องกบั
การใช้บริการ Thai OR Code ไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขาของธนาคารแต่ละแห่งที่ให้บริการ และผ่านทาง เว็บไซต์
ของธนาคาร (www.ktb.co.th) และ/หรือวิธีการอ่ืนใดตามที่ธนาคารก าหนดหรือเห็นสมควร ทัง้นี  ้ร้านค้ายินยอมให้ธนาคารหกัค่าธรรมเนียม 
และ/หรือคา่บริการ และ/หรือคา่ใช้จา่ยใดๆ จากบญัชีเงินฝากของร้านค้าที่มีอยูก่บัธนาคารได้ทนัที 

        (2)   หากร้านค้าเห็นว่า ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายไม่ถกูต้อง ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็ น        
ลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วัน นับจากวันที่ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าบริการ หากร้านค้าไม่แจ้งใ ห้
ธนาคารทราบถึงความไม่ถกูต้องภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ร้านค้าตกลงให้ถือว่า ธนาคารได้ด าเนินการโดยถกูต้องสมบูรณ์แล้ว ซึ่งร้านค้า        
ตกลงจะไมโ่ต้แย้งคดัค้านหรือเรียกคา่เสียหายใดๆ จากธนาคารในภายหลงั 

25.6 ข้อตกลงอ่ืนๆ 

       (1)   ธนาคารมีสิทธิระงบัการให้บริการชัว่คราว หรือยกเลิกการให้บริการนี ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือแต่บางส่วน หรือระงบัหรือยกเลิกบริการหนึ่งบริการใด
ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนีแ้ก่ร้านค้าเม่ือใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ร้านค้าทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั เว้นแต่ในกรณีที่
ธนาคารมีกรณีจ าเป็นเร่งดว่นไมส่ามารถแจ้งลว่งหน้าได้ไมว่า่ด้วยเหตใุดๆ ธนาคารจะแจ้งให้ร้านค้าทราบโดยเร็วเทา่ที่สามารถท าได้ เว้นแตใ่น

กรณีดงัตอ่ไปนี ้ธนาคารมีสิทธิระงบัหรือยกเลิกการให้บริการ Thai QR Code ได้ทนัทีเม่ือธนาคารพบเหตดุงักลา่วได้ 

      (1.1)     เม่ือมีเหตกุารณ์ที่ธนาคารสงสยัหรือเช่ือโดยมีเหตสุมควรวา่ ร้านค้ามิใชเ่จ้าของ หรือผู้ มีสิทธิใช้งานข้อมลูอ้างอิง พร้อมเพย์หรือบญัชีเงิน
ฝากที่ถกูผูกกับพร้อมเพย์เพื่อในกิจการที่อาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือมี
ลกัษณะเป็นธุรกรรมที่อาจผิดกฎหมาย หรือมีการใช้บริการในลกัษณะที่ผิดปกติ เชน่ มีการท ารายการซ า้ๆ ในเวลาใกล้ๆ กนัจนเป็นการ
รบกวนระบบการให้บริการของธนาคาร เป็นต้น หรือเป็นการฉ้อฉล หรือทจุริต หรือขัดต่อกฎหมาย หรือมีผู้บุกรุกระบบพร้อมเพย์หรือ
แนวโน้มที่จะมีการกระท าที่มิชอบโดยประการใดๆ 

      (1.2)    บญัชีเงินฝากที่ถกูผูกกับพร้อมเพย์ถกูระงบั หรือถกูอายดัโดยหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย และ/หรือปิดบญัชี ไม่ว่าโดยร้านค้า          
หรือโดยธนาคาร หรือโดยเหตอ่ืุนใด  

       (1.3)    ธนาคารต้องปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือค าสัง่ศาล และ/หรือตามที่กฎหมายก าหนด  
       (1.4)    ธนาคารได้รับแจ้งผ่านระบบลงทะเบียนวา่เลขประจ าตวัประชาชน และ/หรือหมายเลขโทรศพัท์มือถือ และ/หรือเลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 

และ/หรือเลขทะเบียนนิติบคุคล ทีใ่ช้เป็นพร้อมเพย์นัน้ได้ถกูยกเลิกแล้ว 

      (2)     ร้านค้าตกลงยินยอมผูกพนัและปฏิบตัิตามระเบียบ วิธีปฏิบตัิ ตลอดจนข้อตกลงและเงื่อนไขที่เก่ียวข้องกับการใช้บริการนี ้ทัง้ที่มีอยู่ ก่อนแล้ว 
และที่จะมีขึน้หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตตามที่ธนาคารจะได้ก าหนดเพิ่มเติม โดยธนาคารจะแจ้งให้ร้านค้าทราบลว่งหน้าเป็น

ระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน โดยการแจ้งดังกล่าวธนาคารอาจใช้วิธีประกาศไว้ ณ ที่ท าการของธนาคาร หรือแจ้งในเว็บไซต์ของธนาคาร 
(www.ktb.co.th) และ/หรือวิธีการอ่ืนใดตามที่ธนาคารก าหนดหรือเห็นสมควร โดยให้ถือวา่ระเบียบ หรือวิธีปฏิบตัิตลอดจนข้อตกลงและเง่ือนไข

ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Thai QR Code ฉบบันีด้้วย ทัง้นี ้ข้อตกลงและเงื่อนไขการท าธุรกรรมประเภท
ต่างๆ ภายใต้การใช้บริการ Thai QR Code นี ้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่เก่ียวข้องกับธุรกรรมดงักลา่วตามที่ธนาคารก าหนดด้วย 
โดยร้านค้าตกลงยินยอมและจะไม่โต้แย้งคดัค้าน และไม่ถือว่าการกระท าดงักลา่วท าให้ร้านค้าขาดผลประโยชน์ และ/หรือได้รับความเสียหาย 
และสละสิทธิที่จะเรียกคา่ขาดประโยชน์และคา่เสียหายจากธนาคารทัง้สิน้ 

  (3)      ธนาคารไมต้่องรับผิดจากการที่ธนาคารไมส่ามารถปฏิบตัิตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี ้ซึง่รวมถึงการที่ธนาคารไมส่ามารถให้บริการ  
นีไ้ด้ อนัเน่ืองมาจากเหตสุดุวิสยั เช่น ระบบสื่อสารขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ปัญหาด้านพลงังาน การกระท าของบุคคลภายนอก อคัคีภยั     
ภยัพิบตัิตามธรรมชาติ การประท้วง การขนส่งติดขัด การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมลูที่เป็นอนัตรายต่างๆ (Harmful Data) 
หรือเหตตุา่งๆ อนัอยูน่อกเหนือจากการควบคมุของธนาคาร 

     (4)       ร้านค้าตกลงและยอมรับวา่ เอกสาร และ/หรือหนงัสือ และ/หรือหลกัฐานใดๆ ก็ตาม ที่ธนาคารจดัท าขึน้อนัเน่ืองมาจากการใช้บริการ Thai QR 

Code นัน้ มีความถกูต้องทกุประการโดยไมจ่ าต้องให้ร้านค้าตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อก่อนแตอ่ยา่งใด 

http://www.ktb.co.th/
http://www.ktb.co.th/
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     (5)      ข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการ Thai QR Code ฉบบันี ้ให้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอ านาจใน
การพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึน้  

 

ข้อ 26   ข้อตกลงการใช้บริการ (Bill Payment)  

     ร้านค้าตกลงให้ธนาคารด าเนินการรับช าระเงินค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการ ซึ่งต่อไปนีจ้ะรวมเรียกว่า “ค่าบริการ” จากลกูค้าของร้านค้า ซึ่ง
ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ลูกค้า” โดยลกูค้าจะน าเงินค่าบริการที่ต้องช าระให้แก่ร้านค้าน าฝากเข้าบญัชีเงินฝากของร้านค้าที่เปิดไว้กับธนาคาร ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกวา่ “บัญชีรับ

ช าระเงิน” โดยร้านค้าตกลงและยินยอมปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของบริการ Bill Payment รวมถึงคู่มือวิธีปฏิบตัิที่ธนาคารมอบให้ หรือที่ธนาคารได้ประกาศไว้
ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรือเอกสารที่เก่ียวข้อง และ/หรือที่ธนาคารได้ประกาศก าหนดไว้ในขณะนี ้และ/หรือที่จะก าหนดไว้ตอ่ไปในภายหน้าทกุประการ  ทัง้นี ้
ร้านค้าตกลงยินยอมปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ธนาคารก าหนดไว้ ดงันี ้

26.1 หน้าที่ของร้านค้า 

          (1)    ร้านค้าตกลงจะเป็นผู้ รับผิดชอบจดัพิมพ์แบบฟอร์มใบรับฝากเงินและเอกสารแนะน าการช าระเงิน เพื่อให้ลกูค้าใช้ในการน าเงินเข้าบญัชีของ
ร้านค้า ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดตามที่ธนาคารและร้านค้าร่วมกันก าหนด ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกวา่ “แบบรับช าระเงิน” โดยร้านค้าเป็นผู้ออก
คา่ใช้จา่ยและด าเนินการจดัสง่ให้แก่ลกูค้า พร้อมทัง้ชีแ้จงรายละเอียดวิธีการใช้ให้ลกูค้าทราบด้วยคา่ใช้จา่ยของร้านค้าเอง 

           (2)   ร้านค้าตกลงยอมรับวา่ข้อมลูและรายละเอียดตา่งๆ ที่ปรากฏในแบบรับช าระเงินเป็นสาระส าคญัในการช าระเงินคา่บริการให้แก่ ร้านค้า ดงันัน้ 
เม่ือธนาคารได้น าเงินฝากเข้าบญัชีรับช าระเงิน หรือด าเนินการใดๆ ตามข้อมลูที่ลกูค้าสง่ให้ธนาคารแล้ว ให้ถือว่าธนาคารปฏิบตัิโดยถกูต้อง
ครบถ้วนทกุประการแล้ว และธนาคารไมมี่หน้าที่ในการตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  

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

           (4)   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 

26.2 การช าระคา่ธรรมเนียม 

          (1)    ร้านค้าตกลงช าระค่าธรรมเนียมการรับผลการช าระเงินผ่านระบบของธนาคาร ตามอตัราที่ได้ก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการรับช าระเงิน Bill 

Payment 

          (2)     คา่ธรรมเนียมการใช้บริการ 
           (2.1)   กรณีร้านค้าเป็นผู้ รับภาระในการช าระค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ธนาคารจะน าเงินค่าบริการที่ได้รับช าระจากลกูค้า เข้าบญัชีรับ

ช าระเงินของร้านค้าทัง้จ านวน แล้วจงึท ารายการหกัคา่ธรรมเนียมออกจากบญัชีรับช าระเงินของร้านค้า 

           (2.2)   กรณีลกูค้าเป็นผู้ รับภาระในการช าระค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ร้านค้าตกลงเป็นผู้แจ้งให้ลกูค้าทราบวา่การใช้บริการการช าระเงิน 
เพื่อช าระค่าบริการผ่านธนาคาร ลกูค้าจะต้องเป็นผู้ช าระคา่ธรรมเนียมการใช้บริการตามอตัราที่ระบไุว้ในใบค าขอใช้บริการรับช าระ
เงิน Bill Payment ให้แก่ธนาคาร พร้อมกบัการช าระคา่บริการด้วย ในกรณีที่ลกูค้าประสงค์จะช าระคา่บริการเป็นเช็ค ร้านค้าจะต้อง
แจ้งให้ลกูค้าทราบวา่ธนาคารตกลงน าเงินเข้าบญัชีรับช าระเงินของร้านค้าภายหลงัเช็คของลกูค้าได้ผ่านการเรียกเก็บเงินเรียบร้อย
แล้วเท่านัน้กรณีที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าบริการตามเช็ค ธนาคารจะคืนให้แก่ ร้านค้า โดยร้านค้าตกลงจะด าเนินการ
ติดตามเรียกเก็บเงินคา่บริการจากลกูค้าโดยตรง ด้วยคา่ใช้จา่ยของร้านค้าฝ่ายเดียว 

           (2.3)   ในกรณีที่ร้านค้าเห็นวา่ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการไม่ถกูต้อง ร้านค้าตกลงแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ภายใน 15 วนั นับจากวนัที่ธนาคารหกับญัชีรับช าระเงิน หากร้านค้าไม่แจ้งให้ธนาคารทราบถึงความไม่ถกูต้องภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว ร้านค้าตกลงให้ถือว่าธนาคารได้ด าเนินการรับช าระเงินค่าบริการโดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว ซึ่ง ร้านค้าตกลงจะไม่โต้แย้ง
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คดัค้านหรือเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากธนาคารในภายหลงั และหากมีการแจ้งให้ธนาคารทราบถึงความไม่ถกูต้องภายในก าหนด

ระยะเวลาดงักลา่ว ธนาคารจะด าเนินการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัที่ได้รับแจ้งจากร้านค้า 

           (2.4)    ในกรณีที่ร้านค้า มีความประสงค์ขอใช้บริการ Mobile EDC Payment กบัทางธนาคาร ร้านค้าตกลงเสียคา่ธรรมเนียมแบบรายเดือน

ให้กับธนาคาร ตามอัตราค่าธรรมเนียมต่อเคร่ืองที่ธนาคารก าหนด พร้อมทัง้แจ้งจ านวนเคร่ือง Mobile EDC ที่ประสงค์จะขอใช้
บริการ รวมทัง้ตกลงยินยอมผูกพนัและปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเงื่อนไขตามที่ตกลงไว้ในบนัทึกแนบท้ายค าขอใ ช้บริการ Mobile 
EDC Payment  

26.3 ร้านค้าตกลงยอมรับวา่ ในกรณีที่ธนาคารน าเงินอ่ืนใดที่มิใชค่า่บริการตามข้อตกลงการใช้บริการฉบบันีฝ้ากเข้าบญัชีรับช าระเงินผิดพลาด ทัง้นี  ้ไมว่า่
จะเกิดจากความผิดพลาดของข้อมลู เอกสาร หลกัฐาน หรือรายละเอียดอ่ืนใด หรือเหตผิุดพลาดใดๆ  ก็ตาม ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิ
หกัเงินจ านวนดงักล่าวออกจากบญัชีรับช าระเงิน เพื่อเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึน้ได้ทนัที โดยธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ร้านค้าทราบก่อน โดย
ร้านค้าตกลงจะไมเ่รียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากธนาคาร 

26.4 กรณีที่ลกูค้าน าเงินฝากเข้าบญัชีเพื่อช าระค่าบริการผิดไปจากบญัชีรับช าระเงิน ร้านค้าตกลงเป็นผู้ด าเนินการเจรจาและเรียกร้องเงินดงักล่าวจาก
ลกูค้าโดยตรง 

26.5 กรณีที่ร้านค้าต้องช าระค่าเสียหาย หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือจ านวนเงินใดๆ ให้แก่ธนาคาร ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีรับ
ช าระเงินหรือ บญัชีเงินฝากอ่ืนใดที่ร้านค้ามีอยู่กับธนาคารเพื่อหกัช าระหนีไ้ด้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ร้านค้าทราบถึงการหกัเงินจากบญัชีดังกล่าว
ภายใน 15 วนัท าการของธนาคาร นบัตัง้แตว่นัที่ธนาคารท าการหกัเงิน หากเงินในบญัชีรับช าระเงิน และ/หรือเงินในบญัชีเงินฝากประเภทอ่ืนใดมีไม่
เพียงพอให้ธนาคารหกัช าระหนีไ้ด้ทัง้หมด ร้านค้าตกลงยินยอมช าระดอกเบีย้ให้แก่ธนาคารจากยอดหนีส้ว่นที่ธนาคารไม่สามารถหกัช าระหนีไ้ด้ใน

อตัราดอกเบีย้สงูสดุตามประกาศของธนาคาร เร่ืองอตัราดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมและสว่นลด (ปัจจบุนัเทา่กบัร้อยละ 15 ตอ่ปี) ซึง่อาจเปลี่ยนแปลงตาม
ประกาศของธนาคารในแต่ละคราวนับตัง้แต่วนัที่ธนาคารไม่สามารถหกัเงินช าระหนีไ้ด้จนกว่า ร้านค้าจะช าระหนีเ้สร็จสิน้ และไม่เป็นการตดัสิทธิ
ธนาคารในการที่จะบอกเลิกการใช้บริการ 

26.6 กรณีร้านค้าได้เปลี่ยนแปลงเลขที่บญัชีรับช าระเงินไม่ว่าเหตใุดก็ตาม หรือมีการเปิดบญัชีรับช าระเงินเพิ่ม ร้านค้าตกลงยินยอมให้ข้อก าหนดและ
เง่ือนไขตา่งๆ ตามข้อตกลงการใช้บริการฉบบันีย้งัคงมีผลบงัคบัใช้กบัเลขที่บญัชีรับช าระเงินที่เปลี่ยนแปลงใหม่ หรือบญัชีรับช าระเงินที่เปิดเพิ่มเติม
นัน้ด้วย 

26.7 ร้านค้าตกลงยินยอมในการที่ธนาคารจะเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อก าหนด รวมทัง้ค่าธรรมเนียมในการให้บริการตามค าขอใช้

บริการรับช าระเงิน Bill Payment ฉบบันี ้โดยธนาคารจะแจ้งให้ร้านค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

26.8 การเก็บรักษาข้อมลูเป็นความลบั 
                ในกรณีที่ธนาคารจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมลูของธนาคารให้แก่ร้านค้า หรือตวัแทน หรือพนกังาน หรือลกูจ้าง เฉพาะผู้ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นต้องทราบ

ข้อมลู ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกรวมกนัวา่ “ตวัแทนร้านค้า” ทัง้นี ้ไมว่า่ข้อมลูจะอยูใ่นรูปของเอกสาร รายงาน บนัทกึข้อมลู ผลการวิเคราะห์ ผลการศกึษา และ/หรือในรูปแบบใดๆ 
ไม่ว่าโดยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกวา่ “ข้อมูลที่เป็นความลับ” โดยร้านค้าตกลงยินยอมที่จะเก็บรักษาข้อมลูที่เป็นความลบัไว้ภายใต้ข้อก าหนดและ
เง่ือนไขตามที่ระบดุงันี ้

                (1)     ร้านค้าตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมลูที่เป็นความลบัอย่างเคร่งครัด ในสถานที่หรือระบบที่มีความปลอดภยัโดยเก็บแยกจากเอกสาร     และ/หรือ
ข้อมลูอ่ืนๆ และจะไมเ่ปิดเผยให้บคุคลใด ๆ  ได้ลว่งรู้ถึงข้อมลูที่เป็นความลบั ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น และตกลงวา่จะใช้ข้อมลูที่เป็นความลบั
เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการให้บริการตามบริการของธนาคารตามที่ได้ระบใุนข้อตกลงฉบบันีเ้ท่านัน้ อีกทัง้จะไมใ่ช้ข้อมลูที่เป็นความลบัไปในทาง
ใดๆ อนัท าให้หรืออาจท าให้เกิดความเสียหายตอ่ธนาคารไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม แม้วา่ข้อตกลงฉบบันีจ้ะสิน้สดุ   ลงแล้วก็ตาม เว้นแต่
จะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคาร 

                (2)    ร้านค้าตกลงที่จะด าเนินการทัง้ปวง เพ่ือให้ตวัแทนร้านค้าเก็บรักษาข้อมลูที่เป็นความลบัไว้ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขเชน่เดียวกบัที่ ร้านค้าได้
ตกลงไว้กับธนาคารตามข้อตกลงฉบบันี ้โดยร้านค้าขอรับรองว่าตวัแทนร้านค้าจะไม่เปิดเผย   และ/หรือใช้ข้อมลูที่เป็นความลบัในประการ
อ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ระบไุว้ในข้อตกลงฉบบันี ้

               (3)      ข้อก าหนดและเง่ือนไขในการเปิดเผยและ/หรือใช้ข้อมลูที่เป็นความลบัตามที่ระบขุ้างต้น คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงไมน่ ามาใช้บงัคบักบัข้อมลู
ที่ร้านค้าได้ท าการพิสจูน์หรือมีหลกัฐานยืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรได้ว่า เป็นข้อมลูที่ได้เปิดเผยแล้วต่อสาธารณะชนหรือทราบกันเป็นการ
ทัว่ไป ทัง้นี ้ต้องมิใชข้่อมลูที่ถกูเปิดเผยโดยร้านค้า 
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                   (4)     ในกรณีที่ร้านค้าต้องเปิดเผยข้อมลูที่เป็นความลบัตอ่ศาล หรือหน่วยงานของรัฐผู้ มีอ านาจตามกฎหมาย ร้านค้า ตกลงแจ้งให้ธนาคารทราบ
เป็นหนังสือล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมลูที่เป็นความลบัดงักลา่ว พร้อมแสดงหลกัฐานหรือระบุข้อกฎหมายที่บงัคบัให้ ร้านค้าต้องเปิดเผย
ข้อมลูที่เป็นความลบัด้วย 

               (5)      ร้านค้าตกลงจะสง่คืนหรือท าลายข้อมลูที่เป็นความลบัในทนัทีเม่ือได้รับแจ้งจากธนาคาร รวมทัง้ส่งคืนหรือท าลายข้อมลูหรือรายงาน ผลหรือ
การศึกษาวิเคราะห์ และเอกสารใด ๆ ทัง้ต้นฉบับและส าเนาที่ร้านค้าหรือตัวแทนร้านค้าได้จัดท าขึน้โดยอ้างอิงข้อมลูที่เป็นความลับ และ
ร้านค้าจะไมท่ าส าเนาหรือท าซ า้ซึง่ข้อมลูที่เป็นความลบันัน้ ไมว่า่ด้วยวิธีการใดๆ 

               (6)      หากธนาคารได้รับความเสียหายใดๆ อันเน่ืองมาจากการที่ ร้านค้าหรือตวัแทนร้านค้าใช้หรือเปิดเผยข้อมลูที่เป็นความลบัในประการใดๆ 
นอกเหนือจากที่ได้ระบไุว้ในข้อตกลงฉบบันี ้หรือร้านค้าหรือตวัแทนร้านค้าไมป่ฏิบตัิตามข้อก าหนดหรือเง่ือนไขข้อหนึ่งข้อใดตามที่ได้ระบไุว้ใน

ข้อตกลงฉบบันี ้ร้านค้าตกลงยินยอมรับผิดชดใช้คา่เสียหายทัง้หมดที่เกิดขึน้ให้แก่ธนาคารภายใน 30 วนั นบัแตว่นัที่ธนาคารได้แจ้งให้ร้านค้า
ทราบ นอกจากการชดใช้คา่เสียหายดงักลา่วแล้ว ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิในการด าเนินการใดๆ เพื่อบรรเทาความเสียหายที่มี
ขึน้หรืออาจมีขึน้ได้ ซึ่งรวมถึงการร้องขอให้ศาลมีค าสัง่อย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อระงบัการใช้หรือเปิดเผยข้อมลูที่เป็นความลบัของ ร้านค้าหรือ
ตวัแทนร้านค้าหรือของบคุคลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องด้วย 

26.9 หากร้านค้าหรือธนาคารประสงค์จะยกเลิกค าขอใช้บริการรับช าระเงิน Bill Payment ร้านค้าหรือธนาคารจะแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลกัษณ์

อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั และให้ถือว่าค าขอใช้บริการรับช าระเงิน Bill Payment และข้อตกลงการใช้บริการฉบบันีเ้ป็นอนัสิน้ผลเม่ือครบ

ก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว 
 

ข้อ 27    ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการช าระเงนิข้ามธนาคาร (เลขที่ 1.0) (Cross Bank Bill Payment) 

                “บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)” หมายความถึง บริการการท าธุรกรรมทางการเงินตา่งๆ ตามที่ธนาคาร หรือสถาบนัการเงินอ่ืน
ก าหนด หรือหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องก าหนด ซึ่งเป็นการใช้บริการที่สามารถระบุ พร้อมเพย์ (PromptPay) แทนการระบุเลขที่บญัชีเงินฝาก และ/หรือรหัสบริษัท 
(Product Code) ของร้านค้าซึ่งผูกกับ พร้อมเพย์ (PromptPay) ตามที่ร้านค้าสมคัรลงทะเบียนไว้ ทัง้นี ้ ร้านค้าขอสมคัรลงทะเบียนและใช้บริการช าระเงินข้ามธนาคาร 
(Cross Bank Bill Payment) โดยร้านค้าตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)  กับ
ธนาคารตามรายละเอียดการให้บริการที่ธนาคารก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้

27.1 ร้านค้ารับทราบและตกลงวา่ ร้านค้าสามารถสมคัรขอใช้บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ได้ โดยสมคัรขอลงทะเบียนและใช้
บริการผ่านชอ่งทางตามที่ธนาคารก าหนด อาทิเชน่ ที่ท าการสาขาธนาคาร หรือ ชอ่งทางอ่ืนใดที่ธนาคารจะจดัให้มีขึน้ในภายหน้า ทัง้นี ้การลงทะเบียน
และการใช้บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบภุายใต้ข้อตกลงนี ้และ/หรือข้อตกลงอ่ืนใดที่ธนาคาร 
และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนด 

27.2 ร้านค้าก าหนดใช้เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี และ/หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล พร้อมกับเลขลงท้าย (Suffix) หรือข้อมลูอ่ืนใดอนัเน่ืองจากมีการประกาศ
เพิ่มเติมในภายหน้า โดยเลือกเป็นข้อมลูอ้างอิงพร้อมเพย์ (PromptPay) เพื่อผูกกับบัญชีเงินฝากของร้านค้าที่มีอยู่กับธนาคาร เพื่อสามารถใช้กับ
บริการต่างๆ ที่จะจดัให้มีขึน้ อาทิเช่น การรับเงินส าหรับการช าระค่าสินค้าและบริการเข้าบญัชีด้วย พร้อมเพย์ (PromptPay) แทนการใช้รหสับริษัท 
(Product Code) ที่ผกูกบัข้อมลูอ้างอิงพร้อมเพย์ เป็นต้น 

27.3 ร้านค้าสามารถเลือกบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของร้านค้าที่มีอยู่กับธนาคาร หรือบัญชีเงินฝากประเภทอ่ืนใด อัน
เน่ืองมาจากมีประกาศเพิ่มเติมจากธนาคารในภายหน้า ส าหรับผกูพร้อมเพย์ (PromptPay) เพ่ือการใช้บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill 
Payment)  ได้ 

27.4 บญัชีเงินฝากที่จะถกูผกูกบับริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)  ต้องมีสถานะการใช้บริการเป็นปกติ โดยต้องเป็นบญัชีเงินฝากที่
มีชื่อร้านค้าเป็นเจ้าของบญัชีเทา่นัน้ เว้นแตธ่นาคารจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

27.5 เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี และ/หรือเลขทะเบียนนิติบคุคล พร้อมกับเลขลงท้าย (Suffix) และ/หรือข้อมลูอ่ืนๆ ที่อาจมีการก าหนดต่อไป (ถ้ามี) ที่ ร้านค้า
สามารถก าหนดใช้เป็น พร้อมเพย์ (PromptPay) ได้ จะต้องเป็นหมายเลขที่ยงัไมถ่กูก าหนดใช้เป็นพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผกูกบับญัชี       เงินฝาก
บญัชีอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นบญัชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคาร ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบนัการเงินอ่ืนใด เว้นแต่ได้มีการยกเลิกเลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี และ/
หรือเลขทะเบียนนิติบคุคล พร้อมกบัเลขลงท้าย (Suffix) และ/หรือข้อมลูอ่ืนๆ ที่อาจมีการก าหนดตอ่ไป (ถ้ามี) ดงักลา่วเป็น พร้อมเพย์ (PromptPay) ที่
ผกูกบับญัชีเงินฝากบญัชีอ่ืนดงักลา่ว ตามวิธีการและเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด 

27.6 เม่ือธนาคารได้รับค าขอหรือรายการสมคัรใช้บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) แล้ว ธนาคารจะส่งข้อมลูการสมคัรใช้บริการ
ช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) แตล่ะรายการ ไปท าการตรวจสอบข้อมลูและลงทะเบียน ข้อมลูการใช้บริการช าระเงินข้ามธนาคาร 
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(Cross Bank Bill Payment)กับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงทะเบียนบริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)  ของบริษัท            
เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ากัด หรือของผู้ ให้บริการรายอ่ืนที่ธนาคารก าหนดต่อไป (ถ้ามี) ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า “ระบบลงทะเบียน” โดยหากธนาคาร
พิจารณาพบว่า ข้อมลูที่ร้านค้าระบุในค าขอหรือรายการสมคัรใช้ บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ไม่ถกูต้องอย่างชดัแจ้ง 
ธนาคารมีสิทธ์ิแก้ไขให้ถูกต้อง หรือพิจารณาระงับการลงทะเบียน บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)ได้ ตามที่ธนาคาร
เห็นสมควรโดยธนาคารจะแจ้งให้ร้านค้าทราบ ทัง้นี ้การสมคัรใช้บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) จะมีผลก็ตอ่เม่ือธนาคารได้
ด าเนินการลงทะเบียนข้อมลูในระบบลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และธนาคารจะแจ้งผลการลงทะเบียนให้ร้านค้าทราบตามวิธีการที่ธนาคารก าหนด 

27.7 กรณีที่ธนาคารได้รับค าขอใช้บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ของร้านค้าไว้ ก่อนวนัที่ระบบลงทะเบียนจะเปิดให้บริการรับ
ลงทะเบียน ร้านค้ายอมรับวา่ธนาคารจะรวบรวมข้อมลูตามรายละเอียดการสมคัรของร้านค้าไว้ และสง่ข้อมลูการสมคัรใช้บริการช าระเงินข้ามธนาคาร 
(Cross Bank Bill Payment)  ของร้านค้าแต่ละรายการไปท าการตรวจสอบข้อมลูและลงทะเบียน เม่ือระบบลงทะเบียนเปิดให้บริการรับลงทะเบียน
แล้วเทา่นัน้ โดยร้านค้าจะทราบผลการลงทะเบียนการขอใช้บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ตามวิธีการที่ธนาคารก าหนด 

27.8 ร้านค้ารับรองว่า ข้อมลู และ/หรือ รายละเอียด และ/หรือเอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้องในการสมัครใช้บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill 
Payment) นัน้ มีความครบถ้วนและถูกต้องแท้จริง และเป็นปัจจุบันส าหรับการใช้บริการนีแ้ละเป็นข้อมูลของ ร้านค้าโดยร้านค้ามีสิทธิและมี
ความสามารถตามกฎหมายในการขอใช้บริการ และท าธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการขอใช้บริการนี ้รวมถึงการยอมรับผูกพันตามข้อตกลงและ
เงื่อนไขนี ้หากมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใดเกิดขึน้หรือเก่ียวเน่ือง มาจากการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นตามข้อมลูที่ ร้านค้าให้ไว้แก่ธนาคาร 
ธนาคารไมจ่ าต้องรับผิดชอบตอ่ร้านค้าหรือบคุคลอ่ืนใดในความเสียหายที่เกิดขึน้แตอ่ยา่งใด 

27.9 ร้านค้ารับทราบและตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผย ข้อมลู และ/หรือรายละเอียดตา่งๆ บางประการหรือทัง้หมดของร้านค้าส าหรับการลงทะเบียนเพื่อ
ใช้บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ตามที่กฎหมายก าหนด หรือตามที่หน่วยราชการ ที่มีอ านาจตามกฎหมายก าหนดหรือ
เท่าที่ธนาคารพิจารณาเห็นวา่ จ าเป็นและเหมาะสม หรือธนาคารเห็นวา่จะเป็นประโยชน์แก่ ร้านค้าทัง้นี ้ร้านค้ารับทราบและตกลงว่า ธนาคารไมต้่อง
รับผิดชอบตอ่ความเสียหายที่เกิดขึน้จากการเปิดเผยข้อมลู และ/หรือรายละเอียดตามเงื่อนไขดงักลา่วข้างต้นแตอ่ยา่งใดทัง้สิน้ 

27.10 ร้านค้าสามารถระบหุรือใช้ พร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ลงทะเบียนส าเร็จแล้ว แทนการระบเุลขที่บญัชีเงินฝาก และ/หรือรหสับริษัท (Product Code) ที่
ถกูผกูกบับริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)  นัน้ เพ่ือการรับเงินส าหรับการช าระคา่สินค้าและบริการเข้าบญัชีเงินฝากดงักล่าว 
โดยใช้ พร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผกูกบับญัชีเงินฝากดงักลา่ว ส าหรับรายการช าระเงินในประเทศได้ทนัที ภายในวงเงินตอ่ครัง้และตอ่วนัที่ร้านค้าหรือ 
ผู้ช าระเงินก าหนด แตต้่องไมเ่กินจ านวนหรือหลกัเกณฑ์ตามข้อตกลงของธนาคาร และ/หรือใช้ พร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผกูกบับญัชีเงินฝากดงักลา่ว
ในการท าธุรกรรมอ่ืนใดที่ธนาคารจะจดัให้มีขึน้ในภายหน้า 

27.11 ร้านค้ายอมรับวา่การท าธุรกรรมเก่ียวกับบญัชีเงินฝากใด ๆ  หากได้มีการระบ ุพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกกับบญัชีเงินฝากนัน้แล้ว ย่อมมีผลเทา่กบั
เป็นการระบเุลขที่บญัชีเงินฝาก และ/หรือรหสับริษัท (Product Code) และเป็นการท าธุรกรรมกบับญัชีเงินฝากนัน้ๆ และมีผลผกูพนัร้านค้าทกุประการ 

27.12 ร้านค้าสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมลูและ/หรือรายละเอียดใดๆ ตลอดจนยกเลิกการใช้บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) 
ได้ โดยการติดต่อแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางตามที่ธนาคารก าหนด และด าเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารก าหนด ทัง้นี ้การแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง ข้อมลู และ/หรือรายละเอียดดงักลา่ว จะมีผลก็ตอ่เม่ือผู้ขอใช้บริการด าเนินการตามวิธีการและเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนดครบถ้วนสมบรูณ์ 
และธนาคารได้ด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมลูในระบบการลงทะเบียนรวมถึงแจ้งผลด าเนินการดงักลา่วให้ร้านค้าทราบเรียบร้อยแล้วเทา่นัน้ 

27.13 การท าธุรกรรมประเภทตา่งๆ ภายใต้การใช้บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) นี ้ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบภุายใต้ข้อตกลง
และเงื่อนไขดงักลา่ว โดยร้านค้าตกลงยินยอมด้วยแล้ว และจะไม่โต้แย้งคดัค้าน และไม่ถือว่าการกระท าดงักลา่วท าให้ ร้านค้าขาดผลประโยชน์ และ/
หรือได้รับความเสียหาย และสละสิทธิที่จะเรียกร้องค่าขาดประโยชน์และร้านค้ารับทราบและตกลงว่า ร้านค้ามีหน้าที่ต้องแจ้งขอเปลี่ยนแปลง หรือ
ยกเลิกการใช้บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)  เม่ือร้านค้าไมใ่ช้งาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงเลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี และ/หรือ
เลขทะเบียนนิติบุคคล พร้อมกับเลขลงท้าย (Suffix) และ/หรือข้อมลูอ่ืนๆ ที่อาจมีการก าหนดต่อไป (ถ้ามี) ที่ได้ลงทะเบียนใช้บริการช าระเงินข้าม
ธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ดงักล่าว ตามวิธีการที่ธนาคารก าหนด  โดยธนาคารไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมลูดงักล่าวแต่อย่างใดทัง้สิน้ 
หากร้านค้าไม่ด าเนินการขอยกเลิกการใช้ บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)ตามวิธีการที่ธนาคารก าหนดและเกิดความ
เสียหายใดๆ ขึน้ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้แตเ่พียงฝ่ายเดียว 

27.14 ธนาคารมีสิทธิระงบัการให้บริการชัว่คราว หรือยกเลิกการให้บริการนี ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือแต่บางส่วน หรือระงบัหรือยกเลิกบริการหนึ่งบริ การใดภายใต้
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี ้แก่ ร้านค้าเม่ือใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ร้านค้าทราบล่วงหน้าตามสมควร เว้นแต่ในกรณีที่ธนาคารมีกรณี
จ าเป็นเร่งด่วนไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ธนาคารจะแจ้งให้ ร้านค้าทราบโดยเร็วเท่าที่สามารถท าได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี ้
ธนาคารมีสิทธิระงบัหรือยกเลิกการให้บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ได้ทนัทีเม่ือธนาคารพบเหตดุงักลา่วได้ 



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

 

22 of 30 

 

Ver. 2019V3 

(1)     เม่ือมีเหตกุารณ์ที่ธนาคารสงสยัหรือเช่ือโดยมีเหตสุมควรวา่ ร้านค้ามิใชเ่จ้าของ หรือผู้ มีสิทธิใช้งานข้อมลูอ้างอิง พร้อมเพย์ หรือบญัชีเงินฝากที่
ถกูผูกกับ พร้อมเพย์ (PromptPay) เพื่อในกิจการที่อาจเป็นการขดัตอ่กฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือมี
ลกัษณะเป็นธุรกรรมที่อาจผิดกฎหมาย หรือมีการใช้บริการในลกัษณะที่ผิดปกติ เชน่ มีการท ารายการซ า้ๆ ในเวลาใกล้ๆ กนัจนเป็นการรบกวน
ระบบการให้บริการของธนาคาร เป็นต้น หรือเป็นการฉ้อฉล หรือทจุริต หรือขัดต่อกฎหมาย หรือมีผู้บุกรุกระบบพร้อมเพย์  (PromptPay) หรือ
แนวโน้มที่จะมีการกระท าที่มิชอบโดยประการใด ๆ 

           (2)       บญัชีเงินฝากที่ถกูผูกกับพร้อมเพย์ (PromptPay) ถกูระงบั หรือถกูอายดัโดยหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย และ/หรือปิดบญัชี ไม่ว่าโดย     

ร้านค้า หรือโดยธนาคาร หรือโดยบคุคลหรือเหตอ่ืุนใด หรือถกูระงบัการใช้บญัชีเงินฝากหรือถกูปิดบญัชีตามระเบียบของธนาคาร 

           (3)       ธนาคารต้องปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือค าสัง่ศาล และ/หรือตามที่กฎหมายก าหนด 

27.15 ร้านค้าตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบตัิตามระเบียบ วิธีปฏิบตัิ ตลอดจนข้อตกลงและเง่ือนไขที่เก่ียวข้องกบัการใช้บริการนี ้ทัง้ที่ มีอยูก่่อนแล้วและที่จะมี
ขึน้หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตอ่ไปในอนาคต ตามที่ธนาคารจะได้ก าหนดเพิ่มเติม โดยธนาคารจะแจ้งให้ ร้านค้าทราบลว่งหน้าเป็นระยะเวลาอยา่ง

น้อย 30 วนัโดยการแจ้งดงักล่าวธนาคารอาจใช้วิธีประกาศไว้ ณ ที่ท าการของธนาคาร หรือแจ้งในเว็บไซต์ของธนาคาร (www.ktb.co.th) และ/หรือ

วิธีการอ่ืนใดตามที่ธนาคารก าหนดหรือเห็นสมควร โดยให้ถือวา่ระเบียบหรือวิธีปฏิบตัิ ตลอดจนข้อตกลงและเง่ือนไขดงักลา่วเป็นสว่นหนึ่งของข้อตกลง
และเงื่อนไขการใช้บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ฉบับนีด้้วย ทัง้นี ้ข้อตกลงและเงื่อนไขการท าธุรกรรมประเภทต่างๆ 
ภายใต้การใช้บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) นี ้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่เก่ียวข้องกับธุรกรรมดงักลา่วตามที่
ธนาคารก าหนดด้วย โดยร้านค้าตกลงยินยอมและจะไม่โต้แย้งคดัค้าน และไม่ถือว่าการกระท าดงักล่าวท าให้ร้านค้าขาดผลประโยชน์ และ/หรือได้รับ
ความเสียหาย และสละสิทธิที่จะเรียกร้องคา่ขาดประโยชน์และคา่เสียหายจากธนาคารทัง้สิน้ 

27.16 ร้านค้ายินยอมและตกลงช าระคา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่บริการ และ/หรือคา่ใช้จา่ยใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้บริการนี ้ตามที่ ธนาคารก าหนด หากมี
การปรับเปลี่ยนคา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่บริการ และ/หรือคา่ใช้จา่ยใดๆ ธนาคารจะแจ้งให้ร้านค้าทราบลว่งหน้า อยา่งน้อย 30 วนั ณ ที่ท าการสาขา/
เว็บไซต์ของธนาคาร (www.ktb.co.th) และ/หรือวิธีการอ่ืนใดตามที่ธนาคารก าหนดหรือเห็นสมควร ทัง้นี ้ ร้านค้ายินยอมให้ธนาคารหกัคา่ธรรมเนียม 
และ/หรือคา่บริการ และ/หรือคา่ใช้จา่ยใดๆ จากบญัชีเงินฝากของร้านค้าที่มีอยูก่บัธนาคารได้ทนัที  

27.17 หากร้านค้าเห็นวา่ธนาคารเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่บริการและ/หรือคา่ใช้จา่ย ไมถ่กูต้อง ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์

อกัษรภายใน 7 วนั นบัจากวนัที่ธนาคารเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมและ/หรือคา่ใช้จา่ย และ/หรือคา่บริการ หากร้านค้าไมแ่จ้งให้ธนาคารทราบถึงความไม่
ถูกต้องภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ร้านค้าตกลงให้ถือว่าธนาคารได้ด าเนินการโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ซึ่ง ร้านค้าตกลงจะไม่โต้แย้งคัดค้านหรือ
เรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากธนาคารภายหลงั 

27.18 ธนาคารไม่ต้องรับผิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี ้ซึ่งรวมถึงการที่ธนาคารไม่สามารถลงทะเบี ยน 
พร้อมเพย์ (PromptPay) หรือให้บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ได้ อนัเน่ืองมาจากเหตสุดุวิสยั เช่น ระบบสื่อสารขัดข้อง 
กระแสไฟฟ้าขดัข้อง ปัญหาทางด้านพลงังาน การกระท าของบคุคลภายนอก อคัคีภยั ภยัพิบตัิตามธรรมชาติ การประท้วง การขนสง่ติดขดั การจลาจล 
สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมลูที่เป็นอนัตรายตา่งๆ (Harmful Data) หรือเหตตุา่งๆ อนัอยูน่อกเหนือจากการควบคมุของธนาคาร 

27.19 ร้านค้าตกลงและยอมรับว่า เอกสาร และ/หรือหนังสือ และ/หรือหลกัฐานใดๆ ก็ตาม ที่ธนาคารจดัท าขึน้อนัเน่ืองมาจากการใช้บริการช าระเงินข้าม
ธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) นัน้ มีความ ถกูต้องทกุประการโดยไมจ่ าต้องให้ร้านค้าตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อก่อนแตอ่ยา่งใด 

27.20 ข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ฉบบันี ้ให้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทย
เป็นศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึน้ตามข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการนี ้ 

ข้อ 28    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 

28.1 ร้านค้าสามารถรับช าระคา่สินค้า/บริการด้วย e-wallet จากผู้ช าระเงินที่เป็นสมาชิกของผู้ ให้บริการ e-wallet ผ่านเคร่ืองอนมุตัิบตัรอตัโนมตัิหรือ
อปุกรณ์/ชอ่งทางของธนาคารตามที่ระบใุนข้อตกลงและเง่ือนไขฯ หรือตามที่ธนาคารก าหนด 

28.2 ร้านค้าต้องไมรั่บช าระด้วยบริการ e-wallet ส าหรับรายการคา่สินค้า/บริการทีร่ะบไุว้ในตาราง “สินค้า/บริการต้องห้าม Alipay/Wechat” ตาม
เอกสารแนบท้ายข้อตกลงและเง่ือนไขนี ้ซึง่ถือเป็นสว่นหนึ่งของข้อตกลงและเง่ือนไขนี ้(และรายการสินค้า/บริการต้องห้ามดงักลา่วอาจแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมได้ในภายหน้าตามที่ธนาคารจะได้แจ้งให้ร้านค้าทราบ) และ/หรือจะต้องรับช าระคา่สินค้า/บริการด้วย e-wallet ตามรายการ
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คา่สินค้า/บริการที่ธนาคารก าหนด ทัง้นีร้้านค้าจะรับช าระสินค้า/บริการด้วยบริการ e-wallet เฉพาะสินค้า/บริการและ/หรือประเภทสินค้า/บริการที่ได้
แจ้งไว้กบัธนาคาร 

28.3 ร้านค้าตกลงและรับทราบวา่ผู้ช าระเงินจะต้องมีคณุสมบตัิตามที่ระบไุว้ดงันี ้
28.3.1 เป็นสมาชิกของผู้ ให้บริการ e-wallet และต้องปฏิบตัติามเง่ือนไขทัง้หมดที่ผู้ ให้บริการ e-wallet แตล่ะรายก าหนด 
28.3.2 มีโทรศพัท์เคลื่อนที่และ/หรือแท็บแล็ตและ/หรืออปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตัง้ระบบการช าระเงินโดย e-wallet ของผู้ ให้บริการ e-

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

28.4.1 ร้านค้าตรวจสอบและรับ e-wallet ซึง่มีลกัษณะตามที่ธนาคารได้แจ้งให้ร้านค้าทราบเป็นคราวๆโดยที่ e-wallet จะต้องยงัไมห่มดอาย ุ
28.4.2 ร้านค้าแจ้งราคาสินค้า/บริการให้ผู้ช าระเงินทราบเป็นสกลุบาท (THB)  
28.4.3 ร้านค้าสง่ข้อมลูรายการสินค้า/บริการ รวมทัง้ข้อมลูการช าระเงินของรายการช าระเงินดงักลา่วมาที่ธนาคาร เพื่อขออนมุตัิการช าระ

เงินจากผู้ ให้บริการ e-wallet โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้
28.4.3.1 ให้ผู้ช าระเงินแสดงข้อมลูการช าระงินและแสดงเคร่ืองมือการช าระเงิน ที่ระบขุ้อมลูการช าระเงินตามที่ธนาคาร   

 ก าหนด เพื่อให้ร้านค้าอา่นเคร่ืองมือการรับเงิน หรือ 
28.4.3.2 ร้านค้าแสดงข้อมลูการช าระเงินและแสดงเคร่ืองมือการรับเงิน ที่ระบขุ้อมลูการช าระเงินตามที่ธนาคารก าหนด 

เพ่ือให้ผู้ช าระเงินอา่นเคร่ืองมือการรับเงิน 
28.5 ร้านค้าตกลงยอมรับวา่ ธนาคารไมมี่หน้าที่ตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลูใดๆซึง่รวมถึง (แตไ่มจ่ ากดัเพียง) ข้อมลูการช าระเงินและข้อมลู

ที่ได้รับจากเคร่ืองมือการรับเงิน ที่ร้านค้าเป็นผู้ให้ข้อมลู/ผู้ช าระเงินเป็นผู้ระบุ 
28.6 วิธีการและรายละเอียดของการโอนยอดเงินรวมจากการรับช าระค่าสินค้า/บริการด้วย e-wallet เป็นไปตามที่เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ธนาคาร

ก าหนด 

28.7 เม่ือผู้ช าระเงินท ารายการช าระคา่สินค้า/บริการและร้านค้าได้สง่ค าสัง่ขอโอนยอดเงินตามเงื่อนไขและหลกัเกณฑ์ที่ธนาคารก าหนด แล้วธนาคารจะ
สรุปยอดการช าระเงินและสง่ข้อมลูการรับช าระเงินให้กบัผู้ ให้บริการ e-wallet และธนาคารจะน าเงิน เข้าบญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัรฯตามเง่ือนไข
และหลกัเกณฑ์ที่ธนาคารก าหนด 

28.8 ในกรณีที่ร้านค้ายินยอมให้ผู้ช าระเงินคืนสินค้า ยกเลิกการใช้บริการ หรือร้านค้าลดราคาสินค้า/บริการให้ในภายหลงัหรือ ร้านค้าตกลงจะไมค่ืนเป็น
เงินสด เช็ค และ/หรือตราสารหนีอ่ื้น แก่ผู้ ช าระเงินแตร้่านค้าตกลงจะท าหนงัสือแจ้งคืนตามแบบฟอร์มที่ก าหนดส่งให้แก่ธนาคาร และยินยอมช าระ
เงินจ านวนดงักลา่ว ซึง่ธนาคารได้จา่ยเงิน และ/หรือน าเงินเข้าบญัชีเงินฝากให้ร้านค้าแล้ว หรือยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากที่ระบไุว้ใน
ใบสมคัรฯ หรือบญัชีอ่ืนใดที่ร้านค้าแจ้งเปลี่ยนแปลงในภายหลงั และ/หรือบญัชีอ่ืนใดที่ร้านค้า/เจ้าของบญัชีมีอยูก่บัธนาคาร คืนให้แก่ผู้ ให้บริการ e-
wallet เพื่อให้ผู้ ให้บริการ e-wallet คืนเงินดงักล่าวให้กับผู้ช าระเงิน ในกรณีข้างต้น ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ผู้ช าระเงินด าเนินการภายใน 90 วนันับแต่
วนัที่มีการท ารายการซือ้สินค้า/บริการนัน้ๆ ทัง้นี ้ร้านค้าตกลงวา่ธนาคารไมต้่องคืนคา่ธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บจากร้านค้าไว้แล้วแตป่ระการใด 

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

28.9 ร้านค้าตกลงจดัเก็บข้อมลูการช าระเงิน และข้อมลูการท ารายการ ตลอดจนหลกัฐานที่เก่ียวข้องกบัการจดัสง่/บริการ ซึง่รวมถึง (แตไ่มจ่ ากดัเพียง) ชื่อ
สินค้า/บริการ ราคา ใบรับประกัน หลกัฐานการรับสินค้า/บริการ หลกัฐานการสง่สินค้า ใบเสร็จรับเงิน ที่อยู่และรายละเอียดของผู้ รับสิน ค้า/บริการ 
และ CCTV Record (หากมี) ทัง้ในรูปแบบกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความปลอดภยัจากการเข้าถึง หรือการเปิดเผยสูบ่คุคลใดๆ โดยไมไ่ด้รับ
อนญุาตจากธนาคารหรือเจ้าของข้อมลู เป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปีนับตัง้แต่วนัที่มีการท ารายการช าระเงิน รวมถึงไม่จ าหน่าย ซือ้ จดัหา และเปลี่ยน 
หรือกระท าการใดอนัเป็นการเปิดเผยข้อมลูของธนาคารหรือเจ้าของข้อมลู และเม่ือไม่ได้ใช้งานแล้ว ร้านค้าจะต้องลบท าลาย ข้อมลูดงักล่าวไม่ให้
สามารถอา่น หรือน าไปใช้งานได้อีก และหากมีการละเมิดดงักลา่ว ร้านค้าจะต้องท าการแจ้งธนาคารให้ทราบในทนัที 

28.10 ในกรณีที่ธนาคาร และ/หรือผู้ ใช้บริการ e-wallet ร้องขอ ร้านค้ามีหน้าที่จัดส่งข้อมลูการช าระเงิน และข้อมลูการท ารายการ ตลอดจนหลกัฐานที่
เก่ียวข้องกบัการจดัสง่สินค้า/บริการ ตามข้อ 28.9 ให้แก่ธนาคาร ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 วนั ในกรณีที่ร้านค้าไมส่ามารถจดัสง่เอกสารดงักลา่วให้
ธนาคารได้ไมว่า่ด้วยเหตผุลใด ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบตอ่ความเสียหายที่เกิดขึน้กบัธนาคาร 

28.11 ร้านค้าตกลงและรับทราบว่า กรณีที่ธนาคารปล่อยสภาพคล่องเงินบาทเพื่อส ารองจ่ายเงินค่าสินค้า/บริการให้กับร้านค้า และ/หรือการสร้างภาระ
ผูกพันใดๆ ที่มีผลให้ต้องจ่ายเงินตราต่างประเทศในอนาคตให้กับ กลุ่ม Alipay หรือกลุ่ม Tenpay หรือผู้ ให้บริการ e-wallet รายอ่ืน (หากมี) (ซึ่ง
ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “กลุ่ม NR”) ณ เวลาใดๆ ไม่เกินจ านวนเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือต่อกลุม่ NR ซึ่งปัจจบุนัคิดเป็นจ านวนเงิน 
600,000,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตาม ตามหนังสือการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติมาตรการป้องปรามการเก็งก าไรค่าเงินบาท ที่ 
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ธปท.ฝกง.(21) ว.834/2560 ลงวนัที่ 31 พฤกษาคม 2560 และที่จะได้ออกมาเพิ่มเติมในอนาคต) ธนาคารมีสิทธิระงบัการให้บริการรับช าระเงินผ่าน
ระบบ e-wallet ของ Alipay หรือ Tenpay หรือผู้ ให้บริการ e-wallet รายอื่น (หากมี) แล้วแตก่รณี ได้ทนัทีโดยปราศจากความรับผิดตอ่ความเสียหาย
ใดๆ ตอ่ร้านค้าและ/หรือบคุคลภายนอกโดยธนาคารจะแจ้งให้ร้านค้าทราบ 

28.12 ร้านค้าตกลงปฏิบตัิตามระเบียบ หลกัเกณฑ์ ข้อก าหนด เง่ือนไขหรือวิธีปฏิบตัิใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการช าระเงินผ่าน e-wallet และ/หรือ การด าเนินการ
ตามข้อตกลงนี ้ซึ่งธนาคาร และ/หรือผู้ ให้บริการ e-wallet ก าหนดขึน้ ทัง้ที่มีอยู่แล้วและที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ ก าหนดขึน้ในภายหน้าทกุ
ประการ 

28.13 ร้านค้าตกลงปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของ Alipay ตามเอกสารแนบท้ายข้อตกลงและเง่ือนไขนี ้ซึง่ถือเป็นสว่นหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไข
นีด้้วย โดยหากข้อความตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี ้ขัดแย้งกับข้อก าหนดฯ ดังกล่าว ให้ใช้ข้อความตามข้อก าหนดฯ ดงักล่าวแทน นอกจากนี ้หาก
ร้านค้าด าเนินการใดๆที่ไม่เป็นตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี ้หรือตามข้อก าหนดฯดงักล่าว และท าให้ธนาคารต้องรับผิดชอบช าระค่าเสียหายให้แก่  
Alipay ร้านค้าตกลงรับผิดชอบช าระคา่เสียหายดงักลา่วให้แก่ Alipay แทนธนาคารทกุประการ แม้ข้อตกลงและเง่ือนไขนีจ้ะก าหนดไว้เป็นประการใด
ก็ตาม ธนาคารมีสิทธิยกเลิกการใช้บริการ e-wallet (ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น) ของร้านค้าได้ทนัที แม้ไมมี่การผิดนดั/ผิดสญัญา โดยไมต้่องแจ้งให้
ร้านค้าทราบลว่งหน้า 
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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 (รวมทัง้ลกูจ้าง 

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) นับตัง้แตว่นัที่ได้รับแจ้งจาก Alipay และ/หรือธนาคาร 

2. ถ้า Alipay และ/หรือธนาคารไมไ่ด้รับหลกัฐานเก่ียวกบัรายการธุรกรรม หรือรายการช าระเงินโดยไมผ่่านการอนมุตัิเกิดขึน้จากความจงใจ

หรือประมาทเลินเล่อของร้านค้า ร้านค้าจะช าระเงินเท่ากับจ านวนเงินของรายการธุรกรรมดังกล่ าวให้แก่ 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) หรือตามกฏหมายที่เก่ียวข้องหรือการฝ่าฝืนนโยบายภายในของ Alipay (ตามที่ได้รับแจ้งจาก 

Alipay หรือธนาคารเป็นครัง้คราว) และร้านค้าจะต้องสง่มอบข้อมลูผลิตภณัฑ์ของร้านค้าตามที่ได้รับการร้องขอโดยมีเหตอุนัสมควรเป็นครัง้

คราวจาก Alipay หรือธนาคาร และร้านค้าจะต้องไม่ขายผลิตภณัฑ์ผ่านแพลตฟอร์มของ Alipay ส าหรับผลิตภณัฑ์ดงักลา่วที่มีสิ่งที่ต้องห้าม

ขายตามกฏหมาย 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 ากดัทางกฏหมายของกฏหมายที่ใช้บงัคบัโดย Alipay 

อาจจะแจ้งชื่อของผู้ รับจ้างของ Alipay ผู้ มีอ านาจก ากับ Alipay ดงักล่าวให้แก่ร้านค้า ทัง้นีภ้ายใต้ข้อจ ากัดทางกฏหมายของกฏหมายที่ใช้

บงัคบัเชน่กนั 

4. การตรวจสอบข้อมูล 

เพื่อให้ Alipay ด าเนินการตามหน้าที่ของตนและปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฏหมายที่ใช้บังคับ ร้านค้าจะส่งมอบรายละเอียดและข้อมูล (รวมทัง้

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

ธนาคาร เพื่อที่จะส่งมอบรายละเอียดและข้อมูลที่เก่ียวข้องดังกล่าวให้แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานก ากับที่มีอ านาจแล ะผู้ ให้บริการที่เป็น

บคุคลภายนอก เพื่อการสอบสวนและตรวจสอบตามที่สมควร 

5. ข้อก าหนดของกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ร้านค้าจะต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดของกฏหมายที่เก่ียวข้องกบัการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอ่ต้านการสนบัสนนุทางการเงินแก่การ

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 
(ก) 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
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อนญุาตให้ใช้สิทธิช่วงได้ (เว้นแต่เป็นการให้อนญุาตแก่ร้านค้า โดยร้านค้าต้องปฏิบตัิตามข้อนีด้้วยโดยเสมือนกับร้านค้าเป็นธนาคาร ) และ

แบบห้ามโอนสิทธิต่อไป และ Alipay อาจแก้ไขหรือยกเลิกการอนุญาตได้โดยแจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษรในช่วงระยะเวลาใดๆและธนาคาร

ได้รับอนญุาตให้ใช้ยี่ห้อและโลโก้ของ Alipay เพื่อวตัถปุระสงค์ในการใช้บริการของ Alipay ภายใต้ข้อตกลงตามสญัญาระหวา่ง Alipay และ

ธนาคาร และกรณีร้านค้ามีสิทธิใช้ทรัพย์สินทางปัญญาดงักล่าว ร้านค้าตกลงว่าการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาดงักล่าวไม่ถือว่าเป็นการโอน

กรรมสิทธ์ิและร้านค้าจะใช้ความระมดัระวงัอย่างสมเหตสุมผลในการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาดงักลา่วจากการละเมิดหรือความเสียหาย 

และจะยกเลิกการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาดงักล่าวโดยทันทีเม่ือข้อตกลงระหว่าง Alipay และธนาคาร หรือข้อตกลงฯระหว่างร้านค้าและ

ธนาคารเลิกกนั 

(ข) 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 าเนินการเพื่อให้ ข้อมลู

ส่วนบุคคลของผู้ ใช้บริการได้รับการป้องกันจากการใช้ที่ไม่ถกูต้องและสญูหาย หรือการเข้าถึงโดยไม่มีอ านาจ การแก้ไขหรือการเปิดเผย แล ะจะแจ้งให้

ธนาคารและ Alipay ทราบทันที เม่ือมีการสูญหายหรือการเปิดเผยหรือเข้าถึงโดยไม่มีอ านาจข้อมลูส่วนบุคคลดังกล่าว และร้านค้าจะรักษาข้อมูล

รายละเอียดการช าระเงินเพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายที่ใช้บงัคบัและข้อก 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 ร้านค้าจะไม่เปิดเผยข้อมลูความลบัดงักลา่วให้แก่บคุคลใดๆ เว้นแต่เพื่อการด าเนินการตามข้อตกลงฯ หรือตามที่ก าหนด

โดยกฏหมายที่ใช้บงัคบัหรือหน่วยงานที่มีอ 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 ขัน้ตอนทาง ธุรกิจ 

ความลบัทางการค้า และรูปแบบทางธุรกิจ บนัทกึ โครงร่าง โฟลวชาร์ต สตูร แบบพิมพ์เขียว และสว่นประกอบของข้อมลูดงักลา่ว และรหสัต้นฉบบั (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) 
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9. ข่าวสารสาธารณะ 

ร้านค้าจะไมแ่ถลงหรือปล่อยข่าวสูส่าธารณะเก่ียวกบัการด าเนินการให้บริการของ Alipay เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมจาก Alipay และ ธนาคาร หรือเป็น

การปฏิบตัิตามกฏหมายที่ใช้บงัคบัที่มีผลกับร้านค้า อย่างไรก็ดี ข้อจ ากัดดงักลา่วจะไม่ห้าม Alipay ในการแถลงข่าวทัว่ๆไปในธุรกิจหรือการให้บริการของ 

Alipay หรือนอกเขตอ านาจของพืน้ที่ร้านค้าตัง้อยู่ 
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 าเนินการให้ระบบของร้านค้าใช้งานสอดคล้องกบัข้อก 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 
 

 

 
 


