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ข้ อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเป็ นร้ านค้ าสมาชิกธนาคาร
ร้ านค้ าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเป็ นร้ านค้ าสมาชิกธนาคารในการใช้ บริการ Krungthai Corporate Online , KTB-EDC QR, Thai
QR Code, Bill Payment และ Cross Bank Bill Payment ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1 คานิยาม
ให้ คาหรือถ้ อยคาต่อไปนี ้มีความหมายดังนี ้
1.1 “บริ ษัทบัตร” หมายถึง VISA WORLDWIDE PTE. LIMITED และ/หรื อ MASTERCARD WORLDWIDE และ/หรื อ CHINA UNIONPAY CO.,LTD. รวมทัง้
บริ ษั ท หน่ว ยงานราชการหรื อรั ฐวิสาหกิจ องค์ กร หรื อ นิ ติ บุค คลอื่นใด ไม่ว่า จะจัดตัง้ ขึน้ ภายในหรื อภายนอกประเทศไทย ซึ่งเข้ า ร่ ว มระบบธุรกิจบัตร
(ซึ่งต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “บริ การทางการเงิน”) กับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “ธนาคาร”) ในขณะที่ทาข้ อตกลงฉบับนี ้ และ/หรื อที่จะเข้ า
ร่วมธุรกิจบัตรกับธนาคารต่อไปในภายหน้ า
1.2 “บริ ษัทที่ออกบัตร” หมายถึง ธนาคาร บริ ษัท หน่วยงานราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ องค์กร สถาบันการเงิน และ/หรื อนิติบุคคลอื่นใด ที่ออกบัตร (ตามที่ได้
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นิยามไว้ ในข้ อ 1.5) และ/หรือบัตรร่วม (ตามที่ได้ นิยามไว้ ในข้ อ 1.6) ซึง่ สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกของบริษัทบัตร
“ร้ านค้ า” หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงานราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ หรื อองค์กรอื่นใดในประเทศไทย และ/หรื อเจ้ าของบัญชีเงินฝากธนาคารใน
ประเทศไทย ซึ่งได้ ยื่นใบสมัครร้ านค้ าสมาชิก ธนาคารและได้ รับการอนุมตั ิให้ เป็ นร้ านค้ าสมาชิกธนาคารภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขของข้ อตกลงฉบับนี ้
และ/หรือเงื่อนไขอื่นใดตามที่ธนาคารกาหนด
“สมาชิกบัตร” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลซึ่งสมัครและได้ รับอนุมตั ิให้ เป็ นสมาชิกบัตร ภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขของธนาคาร และบริ ษัทที่
ออกบัตร
“บัตร” หมายถึง บัตรเครดิต/บัตรเดบิต วีซ่า/มาสเตอร์ การ์ ด หรื อบัตรอื่นใดทุกประเภท ซึ่งออกโดยบริ ษัท/หน่วยงานราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ ที่ออกบัตร
โดยปรากฏชื่อเครื่ องหมายบริ การ หรื อโลโก้ ของบริ ษัท/หน่วยงานราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ ที่ออกบัตร ชื่อของสมาชิกบนบัตร และบัตรพร้ อมที่จะใช้ ได้ โดย
สมาชิกบัตรลงลายมือชื่อบนส่วนที่กาหนดไว้ ในบัตร ซึง่ บัตรจะต้ องไม่ถกู ใช้ โดยบุคคลอื่นใดนอกจากสมาชิกบัตรที่ระบุบนบัตรนันเท่
้ านัน้
“บัตรร่ วม” หมายถึง บัตรอื่นๆ นอกจากบัตรมาตรฐานปกติของธนาคาร ซึง่ ออกโดยบริษัทที่ออกบัตร หรือบริษัทบัตร และไม่ปรากฏเครื่องหมายบริการ หรือ
โลโก้ ของบริ ษัทที่ออกบัตร ในกรณีที่ร้านค้ าได้ สมัครเข้ าร่วมรับบัตรร่วม และธนาคารยอมรับการสมัคร บัตรตามข้ อ 1.5 จะรวมถึงบัตรร่วมดังกล่าวด้ วย
และการรับบัตรร่วม ให้ นาสัญญาพิเศษที่กาหนดโดยธนาคาร หรือบริษัทบัตรมาใช้ บงั คับ
“สินค้ า” หมายถึง สินค้ า บริการ และ/หรือสิทธิใดๆ ที่ร้านค้ าขายหรือให้ บริการแก่สมาชิกบัตร
“ทารายการขาย” หมายถึง วิธีการขายหรื อการให้ บริ การตามที่ ธ นาคารและ/หรื อบริ ษัทบัต รกาหนด โดยร้ านค้ าจะต้ องนาส่งสินค้ าให้ แ ก่สมาชิกบัต ร
เพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับชาระด้ วยบัตรจากสมาชิกบัตร โดยปราศจากการรับค่าตอบแทนโดยตรงจากสมาชิกบัตร
“ค่ าธรรมเนียมของร้ านค้ า” หมายถึง อัตราค่าธรรมเนียมที่ร้านค้ าตกลงชาระค่าธรรมเนียมการใช้ บริการทางการเงินให้ แก่ธนาคาร
“บัญชีเงินฝาก” หมายถึง บัญชีเงินฝากที่ร้านค้ าระบุไว้ ในใบสมัครร้ านค้ าสมาชิก ธนาคาร ในส่วนของ “การยินยอมให้ ถอน หรื อโอนเงิน หรื อหักบัญชี
เงินฝาก”

ข้ อ 2 ร้ านค้ า
2.1 ร้ านค้ าตกลงจะแจ้ งสถานที่บริ การซึ่งขายสินค้ าโดยใช้ บตั ร (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรี ยกว่า “สถานที่รับบัตร”) แก่ธนาคาร ล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยได้ รับ
ความยินยอมการอนุมตั ิเป็ นร้ านค้ าสมาชิกธนาคาร จากธนาคาร และหากมีการให้ บริ การพิเศษใดๆ แก่บุคคลทัว่ ไป เช่น ส่วนลด ของกานัล สิทธิประโยชน์
เหนือกว่าปกติ เป็ นต้ น ร้ านค้ าตกลงจะให้ บริการพิเศษนันๆ
้ แก่สมาชิกบัตรเช่นกัน
2.2 ร้ านค้ าจะแสดงเครื่ องหมาย หรื อสัญลักษณ์การเป็ นร้ านค้ าสมาชิกธนาคาร ตามรูปแบบที่ธนาคารกาหนด ณ สถานที่รับบัตรทุกแห่งในบริ เวณที่เหมาะสม
ภายในหรือภายนอกสถานที่รับบัตรดังกล่าว เพื่อให้ สมาชิกบัตรสามารถพบเห็นเครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์ดงั กล่าวได้ โดยง่ายและชัดเจนตลอดระยะเวลาที่
ข้ อตกลงฉบับนี ้มีผลบังคับใช้ หรือจนกว่าธนาคารจะแจ้ งยกเลิกการใช้ เครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์ดงั กล่าว และจะต้ องส่งมอบคืนเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์
ดังกล่าวให้ แก่ธนาคาร ในวันที่ข้อตกลงนี ้สิ ้นผลบังคับใช้
2.3 ในกรณีที่ร้านค้ าสิ ้นสภาพการเป็ นร้ านค้ าสมาชิกธนาคารไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใดก็ตาม และ/หรือในกรณีที่ร้านค้ าย้ ายสถานที่รับบัตรหรื อเปลี่ยนแปลงชื่อสถานที่
รับบัตร หรือเลิกกิจการ รวมถึงเปลี่ยนประเภทธุรกิจไปจากเดิมที่มีการแจ้ งไว้ ในใบสมัครร้ านค้ าสมาชิกธนาคาร ร้ านค้ าจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันที และ
ธนาคารมีสิทธิแจ้ งให้ บริ ษัทบัตรหรื อบริ ษัทที่ออกบัตรทราบทุกประการ อนึ่ง หากร้ านค้ าย้ ายสถานที่รับบัตร หรื อเปลี่ยนแปลงชื่อสถานที่รับบัตร หรื อเลิก
กิจการ รวมถึงเปลี่ยนประเภทธุรกิจไปจากเดิมที่มีการแจ้ งไว้ ในใบสมัครร้ านค้ าสมาชิกธนาคาร โดยมิได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารก่อน ธนาคารขอสงวน
สิทธิในการระงับการให้ บริการกับร้ านค้ า จนกว่าจะมีการแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
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2.4

ร้ านค้ าตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเป็ นร้ านค้ าสมาชิกธนาคาร คู่มือร้ านค้ าสมาชิกธนาคาร และ/หรื อเอกสารแนะนาวิธีปฏิบตั ิใน
การใช้ บริการประเภทต่างๆ ที่ธนาคาร มอบให้ ไว้ ทกุ ประการ ซึง่ ไม่จากัดเพียง
(1) การใช้ และ/หรือความสมบูรณ์ของบัตร
(2) การใช้ สื่อการชาระเงิน ได้ แก่ เครื่องอนุมตั ิวงเงินอัตโนมัติ (EDC) ใบสัง่ ซื ้อ (PURCHASING ORDER) เป็ นต้ น
(3) ข้ อปฏิบตั ิในการทารายการขาย การจัดทาหลักฐานบันทึกรายการขาย/หลักฐานการใช้ บตั ร เช่น ใบสัง่ ซื ้อ (PURCHASING ORDER) ใบเสร็ จรับเงิน
หลักฐานบันทึกรายการขาย (SALES SLIP) เป็ นต้ น ตลอดจนการตรวจสอบความสมบูรณ์ของหลักฐานบันทึกรายการขาย/หลักฐานการใช้ บตั ร
(4) การขออนุมตั ิวงเงินบัตร
(5) การคืนเงินแก่สมาชิกบัตรในกรณีสมาชิกบัตรคืนสินค้ า ยกเลิกการใช้ บริการ หรื อร้ านค้ าลดราคาสินค้ าในภายหลัง
(6) การคืนเงินแก่ธนาคารในกรณีที่ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินจากหลักฐานบันทึกทางรายการขาย/หลักฐานการใช้ บตั รได้ รับรหัสอนุมตั ิวงเงินจากบริ ษัท
ที่ออกบัตรได้
(7) การคิดดอกเบี ้ยจากจานวนเงินที่ร้านค้ า จะต้ องชาระให้ แก่ธนาคารในกรณีการชาระเงินคืนล่าช้ า
2.5 ร้ านค้ ารับทราบถึงข้ อสงวนสิทธิของธนาคารในการปรับปรุง ข้ อกาหนดและเงื่อนไขในการใช้ บริ การทางการเงิน ข้ อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเป็ นร้ านค้ า
สมาชิกธนาคาร คูม่ ือร้ านค้ าสมาชิกธนาคาร และ/หรือเอกสารแนะนาวิธีปฏิบตั ิในการใช้ บริ การประเภทต่างๆ ที่ธนาคารมอบให้ ไม่วา่ ข้ อใดข้ อหนึ่งหรือหลาย
ข้ อตามความเหมาะสม โดยธนาคารจะมีหนังสือบอกกล่าวแก่ร้านค้ าล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนที่ข้อกาหนดและเงื่อนไขนัน้ ๆ จะมีผลผูกพันตามที่
ธนาคารระบุ ซึ่งร้ านค้ าตกลงและยอมรับว่า บรรดาคู่มือ และ/หรื อเอกสารดังกล่าวทังที
้ ่ มีอยู่แล้ วในขณะนี ้ หรื อที่จะมีต่อไปในภายหน้ านัน้ เป็ นส่วนหนึ่งของ
ข้ อตกลงฉบับนี ้ด้ วย
2.6 ร้ านค้ าตกลงจะจัดส่งหลักฐาน หรือเอกสารใดๆ ซึง่ ธนาคารอาจเรียกให้ สง่ เพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ในการอนุมตั ิให้ เป็ นร้ านค้ าสมาชิกธนาคาร และรับทราบดี
ถึงข้ อสงวนสิทธิ์ของธนาคารที่จะไม่คืนใบสมัครร้ านค้ าสมาชิกธนาคารและเอกสารประกอบการพิจารณาให้ แก่ร้านค้ าในทุกกรณี ไม่วา่ ร้ านค้ าจะได้ รับอนุมตั ิ
ให้ เป็ นร้ านค้ าสมาชิกธนาคารหรื อไม่ก็ตาม โดยร้ านค้ าตกลงและยอมรับว่าการพิจารณาและอนุมัติให้ เป็ นร้ านค้ าสมาชิก ธนาคารขึน้ อยู่กับดุลยพินิจโดย
เด็ดขาดของธนาคารแต่เพียงฝ่ ายเดียว โดยไม่ต้องชี ้แจงเหตุผลแต่ประการใด
2.7 ร้ านค้ าตกลงจัดส่งหรือให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ บตั รและ/หรือบริการทางการเงินแก่ ธนาคารทันทีเมื่อธนาคารร้ องขอ
2.8 ร้ านค้ ารับทราบและยอมรับข้ อตกลงที่เกี่ยวกับบริ การทางการเงินระหว่างบริ ษัทที่ออกบัตรและสมาชิกบัตร และในกรณีที่ ธนาคารร้ องขอให้ ร้านค้ าติดตัง้
อุปกรณ์ใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ บตั ร และ/หรือบริการทางการเงิน ร้ านค้ ายินดีให้ ความร่วมมือและดาเนินการให้ โดยไม่ มีเงื่อนไขและจะไม่
เรียกร้ องค่าตอบแทน และ/หรือค่าใช้ จา่ ยใดๆ ทังสิ
้ ้น เว้ นแต่จะมีการตกลงเป็ นอย่างอื่น
2.9 ร้ านค้ าตกลงโดยปราศจากเงื่อนไขและการคัดค้ านใดๆ ในกรณีที่ ธนาคาร และ/หรื อผู้ที่ธนาคารกาหนด มีความประสงค์จะตีพิมพ์ชื่อและสถานที่รับบัตรของ
ร้ านค้ าบนสื่อ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เพื่อส่งเสริมการใช้ บตั รและ/หรือบริการทางการเงิน โดยไม่จาต้ องได้ รับความยินยอมจากร้ านค้ าก่อน
2.10 ร้ านค้ าจะทารายการขาย สรุปการทารายการขาย ใช้ ป้าย และ/หรือสื่อการชาระเงิน และ/หรือสรุปรายการอื่นใดตามรูปแบบและวิธีการที่ ธนาคาร หรือบริษัท
บัตรกาหนด และร้ านค้ าจะไม่อนุญาตให้ บคุ คลที่สามทา หรือใช้ สิ่งต่างๆ ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากวัตถุประสงค์ตามข้ อตกลงฉบับนี ้
2.11 ร้ านค้ าจะต้ องตรวจสอบความสมบูรณ์ของบัตร เช่น
(1) รูปแบบและลักษณะของบัตร หมายเลขบัตร บัตรยังไม่หมดอายุ และบัตรนันไม่
้ ถกู อายัด แจ้ งหาย ยกเลิก หรือระงับการใช้
(2) หมายเลข 4 ตัวแรกของบัตรประเภทบัตรเครดิต / VISA / MASTERCARD หรือบัตรเครดิตอื่นใดที่ออกโดยบริษัทที่ออกบัตรที่เป็ นตัวนูนจะต้ องตรงกับ
หมายเลขของบริ ษัทที่ออกบัตร ทัง้ 4 ตัวที่พิมพ์เป็ นเนือ้ เดียวกัน กับ บัตร ประเภทบัตรเครดิตซึ่งอยู่เหนือหรื อใต้ หมายเลข 4 ตัวแรกของบัตรที่เ ป็ น
ตัวนูนนัน้
(3) ตัวอักษรหรือตัวเลขบนด้ านหน้ าและด้ านหลังของบัตรประเภทบัตร VISA ELECTRON หรื อบัตรเดบิตอื่นใด ที่ออกโดยบริษัทที่ออกบัตร จะมีลกั ษณะ
เรียบไม่มีการปั๊ มตัวนูน บนด้ านหน้ าบัตรจะมีหมายเลขบัตรที่ขึ ้นต้ นด้ วยเลข “4” และปรากฏตัวเลขเป็ นจานวน 16 หลัก แบ่งเป็ น 4 กลุม่ ๆ ละ 4 หลัก
หรื อบัตรประเภทบัตรเดบิตของบริ ษัทที่ออกบัตรบางแห่งจะปรากฏเฉพาะตัวเลขกลุ่มที่หนึ่งและกลุ่มที่สี่เท่านัน้ และพิมพ์ข้อความว่า “ELETRONIC
USE ONLY” ซึง่ ร้ านค้ าจะต้ องทารายการชาระค่าสินค้ าผ่านเครื่องอนุมตั ิบตั รอัตโนมัติ (EDC) เท่านัน้
(4) ตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่ธนาคารจะแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบเป็ นคราวๆ ไป
2.12 ร้ านค้ าจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบโดยทันที ในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือพบบัตรที่มีลกั ษณะหนึ่งลักษณะใดดังต่อไปนี ้
(1) เมื่อเครื่องอนุมตั ิบตั รอัตโนมัติ (EDC) เกิดขัดข้ อง
(2) ข้ อความบนเครื่องอนุมตั ิบตั รอัตโนมัติ (EDC) แจ้ งให้ ”ติดต่อธนาคาร” หรือ “ยึดบัตร”
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(3) หมายเลขบัตรไม่ถกู ต้ อง หมายเลขบัตรที่ถกู แจ้ งอายัด แจ้ งหาย ถูกเพิกถอน หรือระงับการใช้ โดยธนาคาร และ/หรือบริษัทบัตร และ/หรือบริษัทที่ออก
บัตร หรื อไม่มีลายมือชื่อสมาชิกบัตร ปรากฏอยู่ด้านหลังของบัตร หรื อมีเหตุอนั ควรน่าสงสัยว่าสมาชิกบัตร และ/หรื อบุคคลอื่นใดมีพฤติกร รมทุจริ ต
หรือมีผ้ ใู ช้ บตั รโดยทุจริต
(4) ตัวบัตรปรากฏให้ เห็นร่องรอยการแก้ ไข หรือเปลี่ยนตัวเลข หรือลายมือชื่อสมาชิกบัตร หรือข้ อความใดๆ บนบัตร
(5) เมื่อตรวจสอบลายมือชื่อบนใบบันทึกรายการขายเปรียบเทียบกับลายมือชื่อหลังบัตรแล้ ว พบว่าไม่ตรงกัน
(6) ตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่ธนาคารจะแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบเป็ นคราวๆ ไป
ข้ อ 3 ค่ าธรรมเนียมและการจ่ ายเงินของร้ านค้ า
3.1 ร้ านค้ าตกลงชาระค่าธรรมเนียม (DISCOUNT RATE) การใช้ บริการทางการเงิน จากยอดเงินรวมตามหลักฐานการทารายการขายหรือบริการ/หลักฐานการใช้
บัตร และ/หรื อค่าบริ การที่ธนาคารเรี ยกเก็บจากสมาชิกบัตรและ/หรื อจากบริ ษัทที่ออกบัตร ให้ แก่ ธนาคาร จนกว่าธนาคารจะแจ้ งเปลี่ยนแปลง ทังนี
้ ้ อัตรา
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกาหนด รวมทังค่
้ าธรรมเนียมการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝาก (หากมี)
3.2 ธนาคารจะจ่ายเงินสุทธิหลังจากหักค่าธรรมเนียมและค่าภาษี มลู ค่าเพิ่มดังที่ระบุในข้ อ 3.1 แล้ ว ให้ แก่ร้านค้ า โดยร้ านค้ าตกลงยอมรับความเสี่ยงหรื อความ
ล่าช้ าที่เกิดขึ ้นหรื ออาจเกิดขึน้ ในการรับเงินสุทธิดงั กล่าว ด้ วยเหตุปัจจัยภายนอก เช่น ระบบการโอนเงินเข้ าบัญชีระหว่างธนาคาร หรื อ ต่างธนาคาร (ระบบ
MEDIA CLEARING) หรื อด้ วยเหตุอื่นใดที่มิใช่เหตุปัจจัยจากธนาคารเองทัง้ สิน้ และร้ านค้ าตกลงยินยอมจะไม่เรี ยกร้ องให้ ธนาคารต้ องรับผิดชอบความ
เสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากกรณีดงั กล่าว ทังนี
้ ้ ร้ านค้ าตกลงรับชาระค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝาก (หากมี) ด้ วย
3.3 ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอัตราค่าธรรมเนียมในการรับบัตรทุกประเภท ตามที่ระบุไว้ ในใบสมัครร้ านค้ าสมาชิกธนาคาร โดยธนาคาร
จะแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบล่วงหน้ าถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
3.4 ในกรณีที่ร้านค้ าแจ้ งการเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากไม่วา่ เมื่อใด และด้ วยเหตุประการใดก็ตามร้ านค้ าตกลงให้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ ตามข้ อตกลงฉบับนี ้
มีผลใช้ บงั คับสาหรับบัญชีเงินฝากที่ได้ เปลี่ยนแปลงนันด้
้ วยทุกประการ
3.5 ร้ านค้ าตกลงรับผิดชอบต่อธนาคารเกี่ยวกับเงินค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ที่ร้านค้ าอาจมีหรืออาจค้ างชาระอยู่กบั ธนาคาร และ/หรือเงินค่าสินค้ า
คืนให้ แก่ธนาคาร ในกรณีที่สมาชิกบัตรปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือในกรณีธนาคารมีความจาเป็ นตามข้ อตกลงฉบับนี ้ที่จะต้ องคืนเงินค่าสินค้ าให้ แก่สมาชิกบัตร
และ/หรือเพื่อชดใช้ คา่ เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้นกับธนาคาร อันเนื่องมาจากการที่ร้านค้ าปฏิบตั ิผิดข้ อกาหนดและเงื่อนไขของข้ อตกลงฉบับนี ้ คูม่ ือร้ านค้ าสมาชิก
ธนาคาร และ/หรื อเอกสารแนะนาวิธีปฏิบตั ิในการใช้ บริ การประเภทต่างๆ ที่ ธนาคารมอบให้ โดยร้ านค้ ายินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิระงับการเบิกถอนเงิน โอน
เงิน หรื อหักเงินจากบัญชีเงินฝาก และ/หรื อบัญชีเงินฝากอื่นใดที่ร้านค้ ามีอยู่ กับธนาคาร เพื่อชาระหนีห้ รื อค่าเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการถูกปฏิเสธ
รายการใช้ จ่ายของสมาชิกบัตรให้ แก่ ธนาคาร รวมถึงยินยอมให้ มีการหักกลบหนีร้ ะหว่างธนาคารกับร้ านค้ าตามคาสั่งของธนาคารได้ โดยไม่ต้องขอความ
ยินยอมจากร้ านค้ าอีก
3.6 ร้ านค้ ายินยอมให้ ธนาคารสามารถดาเนินการระงับและ/หรื อยกเลิกการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนได้ ทนั ทีเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องขอ
ความยินยอมจากร้ านค้ า และไม่จาต้ องแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบล่วงหน้ า หรื อทาการหักเงินในบัญชีเงินฝากเพื่อชดใช้ ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ กับธนาคาร
อันเนื่องมาจากการที่ร้านค้ าปฏิบตั ิผิดข้ อกาหนดและเงื่อนไขของข้ อตกลงฉบับนี ้ คู่มือ ร้ านค้ าสมาชิกธนาคาร และ/หรื อเอกสารแนะนาวิธีปฏิบตั ิในการใช้
บริ การประเภทต่างๆ ที่ธนาคารมอบให้ รวมถึงในกรณีที่เชื่อได้ ว่าร้ านค้ าหรื อพนักงาน ลูกจ้ าง บุคลากร และ/หรื อตัวแทนของร้ านค้ ามีพฤติกรรมส่อเจตนา
กระทาทุจริ ต หรื อมีเจตนาละเมิดข้ อกาหนดและเงื่อนไขของข้ อตกลงฉบับนี ้ คู่มือ ร้ านค้ าสมาชิกธนาคาร และ/หรื อเอกสารแนะนาวิธีปฏิบตั ิในการใช้ บริการ
ประเภทต่างๆ ที่ธนาคารมอบให้
3.7 ร้ านค้ าตกลงที่จะดารงเงินในบัญชีเงินฝาก โดยคงเหลือเงินไว้ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ข้อตกลงฉบับนีส้ ิ ้นสุดลง และ/หรื อมีการบอกเลิกข้ อตกลง
ฉบับนี ้ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดๆ ก็ตาม เพื่อให้ ธนาคารรอผลการเรียกเก็บหลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/หลักฐานการใช้ บตั รที่ยงั เรียกเก็บไม่ได้ ทงหมดก่
ั้
อน
3.8 ร้ านค้ าตกลงคงเงินในบัญชีเงินฝากไว้ เพื่อให้ ธนาคารดาเนินการตามที่ระบุในข้ อ 3.5 , 3.6 , 3.7, 15.2 และ/หรือเงื่อนไขอื่นใดที่ให้ สิทธิแก่ธนาคารในการระงับ
การเบิกถอนเงิน โอนเงิน หรือหักเงินในบัญชีเงินฝาก และ/หรือบัญชีเงินฝากอื่นใดที่ร้านค้ ามีอยู่กบั ธนาคาร เพื่อชาระหนี ้หรือค่าเสียหายใดๆ ที่ร้านค้ าจะต้ อง
รับผิดต่อธนาคารตามข้ อตกลงฉบับนี ้
3.9 ในการหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่าย สาหรับค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การระบบการชาระเงินตามข้ อตกลงนี ้ ร้ านค้ าตกลงยินยอมและมอบอานาจให้ ธนาคาร
ซึ่งรวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้ องของธนาคาร (ต่อไปนีเ้ รี ยกว่า “ผู้รับมอบอานาจ”) เป็ นผู้มีอานาจดาเนิ นการเกี่ยวกับการหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่าย สาหรับ
ค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การระบบการชาระเงินที่ร้านค้ าต้ องจ่ายให้ แก่ ธนาคารในอัตราตามที่กฎหมายกาหนดแทนร้ านค้ า โดยร้ านค้ าถือเสมือนหนึ่งว่า
ใบสมัครร้ านค้ าสมาชิกธนาคาร และข้ อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเป็ นร้ านค้ าสมาชิก ธนาคารฉบับนี ้ เป็ นหนังสือมอบอานาจ และในการนีใ้ ห้ ผ้ ูรับมอบ
อานาจมีอานาจดาเนินการต่อไปนี ้แทนร้ านค้ าได้ และร้ านค้ าตกลงชาระค่าอากรแสตมป์ 30 บาท เพื่อประกอบการมอบอานาจนี ้ด้ วย
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ออกและลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จา่ ย
ยื่นรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จา่ ย ดังกล่าวต่อกรมสรรพากร
นาส่งภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จา่ ย ดังกล่าวต่อกรมสรรพากร
ส่งหรือรับเอกสารใดๆ ชี ้แจงหรือให้ ถ้อยคา หรือให้ การยอมรับหรือปฏิเสธความรับผิดใดๆต่อกรมสรรพากรหรือพนักงานเจ้ าหน้ าที่หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง อันเกี่ยวกับการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จา่ ย หรือการกระทาภายในขอบเขตแห่งการมอบอานาจนี ้

(5) รับรอง แก้ ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือตัดทอนข้ อความในหนังสือหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามข้ อ (1)-(4) ข้ างต้ น
(6) มีอานาจแต่งตังผู
้ ้ รับมอบอานาจช่วงคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อดาเนินการทังหลายข้
้
างต้ นได้
3.10 การคืนสินค้ า ยกเลิกการบริ การ การลดราคาสินค้ า หรื อกรณีอื่นใดอันมีผลทาให้ ธนาคารต้ องหักเงินจากบัญชีร้านค้ าเพื่อคืนเงินให้ แก่ สมาชิกบัตร
ย่อมไม่เป็ นผลให้ ธนาคารต้ องคืนค่าธรรมเนียมที่ได้ เรียกเก็บแล้ วแต่อย่างใด โดยร้ านค้ าจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ แก่ ธนาคารเอง
3.11 ร้ านค้ าเป็ นผู้มีหน้ าที่ออกใบเสร็จรับเงิน แสดงรายละเอียดการรับชาระเงินให้ แก่สมาชิกบัตร
ข้ อ 4 การเปลี่ยนแปลงของข้ อมูลของร้ านค้ า
4.1 ในกรณีที่ร้านค้ ามีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลจดทะเบียนซึ่งปรากฏในใบสมัครร้ านค้ าสมาชิกธนาคาร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ชื่อทางการค้ า ตัวแทน สถาน
ที่ตงั ้ หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่รับบัตร และหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารร้ านค้ าตกลงแจ้ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแก่ ธนาคารเป็ นหนังสือ พร้ อมด้ วยการ
ประทับตราจดทะเบียน และเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย และการขออนุมตั ิจากธนาคาร
4.2 ในกรณีที่ร้านค้ ามีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลอื่นใดก็ตาม ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตามที่ปรากฏในใบสมัครร้ านค้ าสมาชิก ธนาคาร ร้ านค้ าตกลงแจ้ งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวแก่ธนาคารเป็ นหนังสือ พร้ อมด้ วยการประทับตราจดทะเบียน และเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย และการขออนุมตั ิจาก
ธนาคาร
4.3 ในกรณีที่ร้านค้ ามีการเปลี่ยนแปลงอานาจให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายใดดาเนินกิจการแทนผู้มีอานาจกระทาการแทนซึ่งลงลายมือชื่อตามที่ปรากฏในใบสมั ครร้ า นค้ า
สมาชิกธนาคาร ร้ านค้ าตกลงแจ้ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแก่ ธนาคารเป็ นหนังสือ พร้ อมด้ วยการประทับตราจดทะเบียน และเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตามกฎหมาย และการขออนุมตั ิจากธนาคาร
4.4 ในกรณีที่ร้านค้ าขยายสาขาเพิ่ม โดยมีผ้ เู ป็ นเจ้ าของหรือผู้มีอานาจกระทาการแทนซึ่งลงลายมือชื่อตามที่ปรากฏในใบสมัครร้ านค้ าสมาชิก ธนาคาร ร้ านค้ าตก
ลงแจ้ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแก่ธนาคารเป็ นหนังสือ พร้ อมด้ วยการประทับตราจดทะเบียน และเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย และการขอ
อนุมตั ิจากธนาคาร
4.5 ในกรณี ที่ร้านค้ า สิน้ สภาพการเป็ นร้ านค้ า สมาชิก ธนาคาร ไม่ว่า ด้ ว ยสาเหตุใ ดก็ ต าม และ/หรื อร้ านค้ า ย้ า ยสถานที่ ท าการหรื อเปลี่ยนแปลงชื่อสถาน
ประกอบการ หรือเลิกกิจการ ร้ านค้ าจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันที และธนาคารมีสิทธิแจ้ งให้ บริษัทบัตรหรือบริษัทที่ออกบัตรทราบทุกประการ
4.6 ในกรณีที่ร้านค้ าแจ้ งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่ว่าเมื่อใด และด้ วยเหตุประการใดก็ตามที่ได้ เปลี่ยนแปลง ร้ านค้ าตกลงให้ ความในข้ อตกลงฉบับนี ้มีผลใช้ บงั คับ
ต่อไปทุกประการ
4.7 ในกรณีที่การส่งหนังสือบอกกล่าว เอกสารอื่นใด และ/หรือเงินจากธนาคารไปไม่ถึงร้ านค้ าหรือถึงล่าช้ า เนื่องจากร้ านค้ าละเลยการแจ้ งการเปลี่ยนแปลงข้ อมูล
จดทะเบียนเหล่านัน้ ให้ ถือว่าหนังสือบอกกล่าว เอกสารอื่นใด และ/หรือเงินดังกล่าวถึงร้ านค้ าในเวลาซึ่งควรจะมาถึงตามปกติ ถ้ ามีการทาหนังสือบอกกล่าว
โดยถูกต้ องเหมาะสม
ข้ อ 5 การโอนสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดตามข้ อตกลง
5.1 ร้ านค้ าตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดตามข้ อตกลงฉบับนีไ้ ม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนแก่บุคคลอื่นใด เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอม เป็ นลาย
ลักษณ์ อักษรจากธนาคารก่อน และถึงแม้ ร้านค้ าจะได้ รับความยินยอมจากธนาคารแล้ วก็ตาม ร้ านค้ ายังคงต้ องรับผิดร่ วมกับผู้รับโอนต่อ ธนาคารอย่าง
ลูกหนี ้ร่วมในความสูญหายหรือเสียหายของธนาคาร ซึง่ เกิดขึ ้นจากหรือที่เกี่ยวเนื่องกับข้ อตกลงฉบับนี ้
5.2 ธนาคารอาจโอนสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดตามข้ อตกลงนี ้ ไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วนแก่บุคคลอื่นใดได้ และร้ านค้ าตกลงให้ ความยินยอมแก่การโอน
ดังกล่าวเป็ นการล่วงหน้ า
5.3 ธนาคารอาจรับมอบความรับผิดชอบในธุรกิจของตนซึ่งเกี่ยวกับข้ อตกลงนีแ้ ก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน โดยปราศจากความยินยอมใดๆ ของ
ร้ านค้ า
ข้ อ 6 วิธีการทารายการขาย
6.1 ร้ านค้ าจะขายสินค้ า โดยทารายการขายแก่สมาชิกบัตร ซึ่งแสดงบัตร ณ สถานที่รับบัตรตามข้ อตกลงฉบับนี ้ ตามกระบวนการที่สมควรและเหมาะสมทาง
การค้ า
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6.2 ร้ านค้ าจะไม่จ่ายเงินสดให้ แก่สมาชิกบัตร และจะต้ องไม่รับบัตรแทนการชาระหนีซ้ ึ่งไม่ได้ เกิดจากการซื ้อสินค้ าจากร้ านค้ า หากมีการตรวจสอบพบ ธนาคาร
ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกข้ อตกลงฉบับนี ้ โดยไม่จาต้ องได้ รับความยินยอมจากร้ านค้ า
6.3 ร้ านค้ าจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการใช้ บตั รจากสมาชิกบัตรเป็ นอันขาด
6.4 ร้ านค้ าจะต้ องทารายการขายสินค้ าให้ แก่สมาชิกบัตร 1 (หนึ่ง) ราย ต่อ 1 (หนึ่ง) รายการ ภายในวงเงินเท่านัน้
6.5 เมื่อร้ านค้ าขายสินค้ าโดยทารายการขายแก่ส มาชิกบัต รที่แสดงบัตร ร้ านค้ าจะใช้ ความระมัดระวั งในการตรวจสอบความน่า เชื่อถื อของบัตรที่แสดงวัน
หมดอายุ และความไม่สมบูรณ์ของบัตรเพื่อที่จะรับรองความสมบูรณ์ของบัตรที่แสดง ร้ านค้ าจะทารายการขายตามแบบซึ่งกาหนดโดยธนาคาร หมายเลข
และชื่อของร้ านค้ า , สถานที่ตงั ้ การขาย, ชื่อผู้ขาย, หมายเลขบัตร, ชื่อสมาชิกบัตร, วันหมดอายุของบัตร, ประเภทรู ปแบบของรายการ ซึ่งถูกกาหนดโดย
สมาชิกบัตร วันและจานวนเงินของการขาย และชื่อ ประเภทและจานวนของสินค้ าหรื อบริ การ ร้ านค้ าจะต้ องให้ สมาชิกบัตรเข้ ารหัสหรื อลงลายมือชื่ อและ
จะต้ องรับรองด้ วยความระมัดระวังสมควรว่า รหัสเข้ าถูกต้ องหรือลายมือชื่อที่แสดงบนบัตรได้ ปรากฏลงในรายการขายและรับรองด้ วยว่า หมายเลขและชื่อ
ของสมาชิกบัตรตามบัตรได้ ปรากฏในรายการขาย รวมทังรั้ บรองว่าบุคคลที่แสดงบัตรเป็ นบุคคลคนเดียวกับบุคคลซึง่ มีชื่อบนบัตร ร้ านค้ าจะส่งสาเนาบันทึก
รายการขายหรือเอกสารซึง่ มีลกั ษณะเนื ้อหาอย่างเดียวกันแก่สมาชิกบัตร ร้ านค้ าอาจจะไม่ให้ สมาชิกบัตรเขียนสิ่งอื่นใดลงบนรายการขายนอกเหนือไปจากสิ่ง
ที่ธนาคารกาหนด
6.6 จานวนเงินที่แสดงในรายการขายนัน้ จะเป็ นจานวนเงินในการขาย ซึ่งรวมภาษี และค่าธรรมเนียมขนส่ง ดังนัน้ การจ่ายเงินสดล่วงหน้ าหรื อจานวนเงินซึ่ง

6.7

6.8
6.9
6.10
6.11

6.12

6.13

เกิดขึ ้นในบัญชีขายครัง้ ก่อนอาจจะไม่ถกู รวมในจานวนเงินของรายการขาย ร้ านค้ าจะไม่แบ่งรายการขายในธุรกรรมเดียวเป็ น 2 รายการหรื อมากกว่านัน้
โดยการเปลี่ยนวันที่ขายหรือการแบ่งจานวนเงินที่ขาย ฯลฯ และร้ านค้ าจะไม่แก้ จานวนเงินที่ขายในรายการขาย
ในกรณีที่ร้านค้ ายินยอมให้ สมาชิกบัตรคืนสินค้ า ยกเลิกการใช้ บริการ หรือลดราคาสินค้ าให้ แก่สมาชิกบัตรในภายหลัง ร้ านค้ าตกลงทาหนังสือแจ้ งการคืนเงิน
ตามแบบที่ธนาคารกาหนด และส่งมอบให้ แก่ธนาคารโดยตกลงชาระเงินตามจานวนที่ธนาคารได้ จา่ ยและ/หรือนาฝากเข้ าบัญชีเงินฝากคืนให้ แก่ธนาคาร หรือ
ยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าว คืนเข้ าบัญชีบตั รของสมาชิกบัตรได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากร้ านค้ าแต่ประการใด ทังนี
้ ้ ร้ านค้ า
ตกลงว่าจะไม่มีการคืนเป็ นเงินสดให้ แก่สมาชิกบัตร อนึ่ง การทาหนังสือแจ้ งคืนสินค้ า ยกเลิกการใช้ บริ การหรื อลดราคาสินค้ าของร้ านค้ า ไ ม่เป็ นเหตุให้
ธนาคารต้ องคืนค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ ในข้ อ 3. แห่งข้ อตกลงฉบับนีใ้ ห้ แก่ร้านค้ าแต่ประการใด ในกรณีที่ร้านค้ าไม่ต้องการรับคืนสินค้ า ยกเลิกการใช้ บริการ
ที่สมาชิกบัตรซื ้อ หรื อตกลงสัง่ ซื ้อแล้ วให้ ระบุคาว่า “NO REFUND” (ไม่คืนเงิน) หรื อข้ อความที่มีความหมายอย่างเดียวกันลงในหลักฐานบันทึกรายการขาย
เหนือช่อง “CARDHOLDER’S SIGNATURE” และในใบเสร็จรับเงินให้ เห็นชัดเจน
ร้ านค้ าตกลงและรับทราบว่า ร้ านค้ าจะเป็ นผู้รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับสินค้ า รวมทังการรั
้
บคืน การเปลี่ยนสินค้ า การยกเลิกการใช้ บริก าร หรือการลดราคา
สินค้ าในภายหลัง และ/หรือการกระทาอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการจาหน่ายสินค้ าแก่สมาชิกบัตร
ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม หากธนาคารได้ กาหนดบริ การทางการเงินไว้ หรื อได้ แจ้ งเป็ นหนังสือต่างหาก ร้ านค้ าจะต้ องขายสินค้ า/บริ การ ตามบริ การทางการเงิน
ตามที่ได้ กาหนดดังกล่าว
หากธนาคารไม่ได้ ให้ อานาจไว้ เป็ นอย่างอื่น ร้ านค้ าจะต้ องทาสรุปการขายและรายการขายตามแบบที่ ธนาคารกาหนด ร้ านค้ าจะต้ องรับผิดชอบโดยสิ ้นเชิงใน
การจัดเก็บและจัดการรายการขายและไม่สามารถส่งมอบแก่บคุ คลที่สามได้
ร้ านค้ าซึ่งติดตังบริ
้ การสื่อการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเครื่ องอนุมตั ิบัตรอัตโนมัติ (EDC) จะต้ องใช้ เครื่ องอนุมตั ิบตั รอัตโนมัติ (EDC)ในบริ การทาง
การเงินตามเอกสารสัญญาการใช้ เครื่องอนุมตั ิบตั รอัตโนมัติ (EDC) ทุกครัง้ และหากเครื่องอนุมตั ิบตั รอัตโนมัติ (EDC) ไม่สามารถใช้ ได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดๆ (ซึง่
รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะอุบตั ิเหตุหรื อการล้ มเหลวทางเทคนิค) หรื อธนาคารกาหนดข้ อจากัดในการใช้ เครื่ องอนุมตั ิบตั รอัตโนมัติ (EDC) ดังกล่าวโดยเฉพาะ
ร้ านค้ าจะติดต่อกับธนาคารโดยทางโทรศัพท์เพื่อขอความเห็นชอบในการทาธุรกรรมด้ วยบริการทางการเงินทุกครัง้
การใช้ บริการสื่อการชาระเงินประเภทเครื่องอนุมตั ิบตั รอัตโนมัติ (EDC) หากสมาชิกบัตรต้ องการซื ้อสินค้ าเกินกว่าวงเงินที่กาหนดไว้ ข้างต้ นภายในวันเดียวกัน
ร้ านค้ าต้ องขออนุมัติวงเงินจากธนาคารและ/หรื อบริ ษัทที่ออกบัตรก่อนด้ วยเช่นกัน และหากมีการซื ้อสินค้ าหลายครัง้ ร้ านค้ าต้ องรวบรวมรายการทังหมด
้
บันทึกลงใน SALES SLIP เพียงฉบับเดียวเพื่อให้ ได้ รหัสอนุมตั ิวงเงินเพียงครัง้ เดียว อนึ่ง ถ้ ามีการเปลี่ยนแปลงวงเงินดังกล่าวข้ างต้ นเมื่อใด ธนาคารจะแจ้ งให้
ร้ านค้ าทราบเป็ นคราวๆไป
ร้ านค้ าตกลงยินยอมให้ ธนาคารปฏิเสธการชาระเงินให้ กบั ร้ านค้ า อันเนื่องจาก
(1) การกระทาและ/หรือละเว้ นการกระทาที่เป็ นการละเมิดข้ อกาหนดและเงื่อนไขแห่งข้ อตกลงฉบับนี ้ คูม่ ือร้ านค้ าสมาชิกธนาคาร และ/หรือเอกสารแนะนาวิธี
ปฏิบตั ิในการใช้ บริการแต่ละประเภท ไม่วา่ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของร้ านค้ า พนักงาน ลูกจ้ าง บุคลากร และ/หรือตัวแทนของร้ านค้ า จนเป็ นเหตุ
ให้ ธนาคารได้ รับหรืออาจได้ รับความเสียหาย
(2) การกระทาใดๆ ที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมายของร้ านค้ า หรือเจตนากระทาทุจริตต่อธนาคาร
(3) การที่สมาชิกบัตร และ/หรื อบุคคลอื่นใดได้ เรี ยกร้ องหรื อฟ้องร้ องเอากับ ธนาคาร อันเนื่องมาจากการจาหน่ายสินค้ า และ/หรื อการดาเนินธุรกรรมอื่นใด
ตามข้ อตกลงนี ้กับร้ านค้ า
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(4) การที่ร้านค้ าไม่สามารถนาส่งหลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/สาเนาหลักฐานการใช้ บตั รฉบับร้ านค้ า (MERCHANT COPY) รวมถึงเอกสารยืนยัน
การขายอื่น (ที่ควรจะมี) ให้ กบั ธนาคาร จนป็ นเหตุให้ ธนาคารได้ รับความเสียหาย
ข้ อ 7 หลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/สาเนาหลักฐานการใช้ บัตร
7.1 ร้ านค้ า จะต้ อ งตรวจสอบการท ารายการขายหรื อ บริ ก าร เช่น หลัก ฐานการใช้ บัต ร ( SALES SLIP) โดยใช้ เ ครื่ อ งอนุมัติ บัต รอัต โนมัติ (EDC) ใบสั่งซือ้
(PURCHASING ORDER) เป็ นต้ น ให้ มีข้อความถูกต้ องและลักษณะครบถ้ วน ดังนี ้
(1) ชื่อและหมายเลขบัตรของสมาชิก
(2) เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทางและประเทศที่ออกหนังสือเดินทางฉบับนัน้ (ในกรณีที่เห็นสมควร)
(3) วันที่ซื ้อสินค้ า รายละเอียดของสินค้ า จานวนเงิน ค่าภาษี และรายการอื่นๆ (ถ้ ามี)
(4) วันเริ่มอายุบตั ร (ถ้ ามี) และวันที่บตั รหมดอายุ
(5) ชื่อ/ที่อยู่ เลขที่บญ
ั ชีของร้ านค้ า และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบพิมพ์ SALES SLIP
(6) เปรียบเทียบลายมือชื่อสมาชิกบัตรใน SALES SLIP กับลายมือชื่อในบัตรด้ วยความรอบคอบว่าเป็ นลายมือชื่อของบุคคลคนเดียวกัน และส่งมอบ SALES
SLIP ฉบับสมาชิกบัตรพร้ อมทังคื
้ นบัตรให้ สมาชิกบัตร
7.2 ร้ านค้ ารับทราบว่าจะต้ องจัดเก็บรักษาหลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/สาเนาหลักฐานการใช้ บตั รฉบับร้ านค้ า (MERCHANT COPY) ไว้ เป็ นเวลาไม่น้อย
กว่า ระยะเวลาที่บ ริ ษั ท บัต รกาหนด (โดย VISA WORLDWIDE PTE. LIMITED และ/หรื อ MASTERCARD WORLDWIDE และ/หรื อ CHINA UNIONPAY
CO.,LTD. กาหนดไว้ เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 18 เดือน) ทังนี
้ ้ นับแต่วนั โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝาก อย่างไรก็ดี หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมระยะเวลาในการ
จัดเก็บ หรื อบริ ษัทบัตรรายใหม่ ร้ านค้ ายินดีปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้ เปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมดังกล่าวทุกประการ โดยให้ ถือว่าตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ได้ เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมนันเป็
้ นส่วนหนึ่งของข้ อตกลงฉบับนี ้ด้ วย
7.3 ร้ านค้ าจะต้ องใช้ ความระมัดระวังรับผิดชอบในการเก็บรักษาหลักฐานบันทึกรายการขายหรื อบริ การ/สาเนาหลักฐานการใช้ บตั รฉบับร้ านค้ า ( MERCHANT
COPY) ไว้ ในที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการนาข้ อมูลในหลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/สาเนาหลักฐานการใช้ บตั รไปกระทาการทุจริต
7.4 ภายในระยะเวลาที่ระบุในข้ อ 7.2 ที่ร้านค้ าเก็บหลักฐานบันทึกรายการขายหรื อบริการ/สาเนาหลักฐานการใช้ บตั รไว้ ในกรณีที่ ธนาคารร้ องขอหลักฐานบันทึก
รายการขายหรือบริการ/สาเนาหลักฐานการใช้ บตั รจากร้ านค้ า ร้ านค้ าต้ องส่งมอบหลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/สาเนาหลักฐานการใช้ บตั รให้ ธนาคาร
ภายใน 10 วัน นับจากวันที่ธนาคารร้ องขอ ไม่วา่ โดยวิธีการใดก็ตาม หากร้ านค้ าไม่สามารถส่งมอบหลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/สาเนาหลักฐานการ
ใช้ บตั รให้ แก่ธนาคารตามที่ธนาคารร้ องขอ อันเป็ นเหตุให้ บริษัทที่ออกบัตรปฏิเสธการจ่ายเงินหรือทาให้ ธนาคารเรียกเก็บเงินจากสมาชิกบัตรไม่ได้ ร้ านค้ าตกลง
ยินยอมคืนเงินให้ แ ก่ ธนาคารตามจานวนเท่ากับ ยอดเงิน ที่ปรากฏอยู่ใ นหลักฐานบันทึกรายการขายหรื อบริ การ/สาเนาหลักฐานการใช้ บัต รที่ ธนาคารขอ
ตรวจสอบนันทั
้ นที และ/หรื อร้ านค้ ายินยอมให้ ธนาคารผู้รับฝากเงินมีสิทธิระงับการเบิกถอนเงิน โอนเงิน หรื อหักเงินจากบัญชีเงินฝาก และ/หรื อบัญชีเงินฝาก
อื่นใดที่ร้านค้ ามีอยูก่ บั ธนาคาร เพื่อชาระหนี ้หรือค่าเสียหายทังปวงให้
้
แก่ธนาคาร
7.5 ร้ านค้ ารับทราบว่า หลักฐานบันทึกรายการขายหรื อบริ การ/สาเนาหลักฐานการใช้ บตั ร เป็ นสมบัติของธนาคาร ร้ านค้ าไม่สามารถปฏิเสธที่จะส่งมอบหลักฐาน
บันทึกรายการขายหรื อบริ การ/สาเนาหลักฐานการใช้ บตั รให้ กับ ธนาคารเมื่อธนาคารร้ องขอ หากร้ านค้ าปฏิเสธที่จะส่งมอบหลักฐานบันทึกรายการขายหรื อ
บริ การ/สาเนาหลักฐานการใช้ บตั รให้ กับ ธนาคาร หรื อมีพฤติกรรมที่แสดงว่าร้ านค้ าพยายามบ่ายเบี่ยงที่จะส่งมอบหลักฐานบันทึกรายการขายหรื อบริ การ/
สาเนาหลักฐานการใช้ บตั รให้ กับ ธนาคาร ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับการโอนเงิน หรื อระงับการจ่ายเงินให้ แก่ร้านค้ าโดยทันที โดยไม่จาเป็ นที่จะต้ องรอจนครบ
กาหนดระยะเวลา 10 วัน ตามที่ระบุในข้ อ 7.4
7.6 ร้ านค้ าจะต้ องจัดเก็บ รวบรวม และส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับหลักฐานบันทึกรายการขายหรื อบริ การ/สาเนาหลักฐานการใช้ บตั รตามประเภทธุ รกิ จของ
ร้ านค้ าแต่ละประเภท ดังนี ้
(1) ประเภทธุ รกิจโรงแรม ที่พักอาศัย ต้ องรวบรวมใบลงทะเบียนเข้ าพัก (REGISTRATION CARD) รายละเอียดการเข้ าพักที่โรงแรมของสมาชิกบัตร
(HOTEL PORTFOLIO) หรื อส าเนาหนังสือเดิ น ทาง (PASSPORT) หรื อส าเนาบัต รประชาชนของผู้เข้ า พัก และ/หรื อของสมาชิกบัต ร และใบเสร็ จ
ค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ของสมาชิกบัตร
(2) ประเภทธุรกิจสายการบิน ต้ องรวบรวมสาเนาตัว๋ โดยสาร และใบแสดงรายชื่อสมาชิกบัตรที่ขึ ้นเครื่องบิน
(3) ประเภทธุรกิจท่ องเที่ยว ต้ องรวบรวมสาเนาตัว๋ เครื่องบิน และสาเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) หรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เดินทาง
และ/หรือของสมาชิกบัตร
(4) ประเภทธุรกิจให้ เช่ ายานพาหนะ ต้ องรวบรวมสัญญาเช่ารถ (CAR RENTAL AGREEMENT)
(5) ประเภทธุรกิจเรือสาราญ ต้ องรวบรวมสัญญาการท่องเที่ยวโดยเรือสาราญ ตารางการเดินทาง
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(6) ประเภทธุรกิจห้ างสรรพสินค้ า ต้ องรวบรวมใบแสดงรายการสินค้ า (PURCHASING LIST)
(7) ประเภทธุ ร กิ จ MADE TO ORDER / MAIL ORDER ต้ อ งรวบรวมใบสั่ง ซื อ้ (PURCHASING ORDER) ใบส่ง ของ (INVOICE) ใบส่ง สิ น ค้ า ทาง
ไปรษณีย์ และหลักฐานการรับสินค้ าจากผู้รับปลายทาง
7.7 ร้ านค้ าจะไม่รับฝาก SALES SLIP จากร้ านค้ าอื่นมาเรียกเก็บจากธนาคารโดยเด็ดขาด
7.8 ร้ านค้ าตกลงว่าในกรณีที่ธนาคารได้ รับหลักฐานบันทึกรายการขายหรื อบริ การ/สาเนาหลักฐานการใช้ บตั รแล้ ว เห็นว่ามีข้อสงสั ยเกี่ยวกับการใช้ และ/หรือความ
สมบูรณ์ ของบัตรหลักฐานบันทึกรายการขายหรื อบริ การ/สาเนาหลักฐานการใช้ บัตร ร้ านค้ าตกลงยินยอมให้ ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินได้ หรื อในกรณีที่
ธนาคารได้ จ่ายเงินให้ แก่ร้านค้ าแล้ วปรากฏในภายหลังว่าร้ านค้ าปฏิบตั ิผิดไปจากข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ใน ข้ อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเป็ นร้ านค้ า
สมาชิกธนาคารฉบับนี ้ และ/หรื อคูม่ ือร้ านค้ าสมาชิกธนาคาร และ/หรื อเอกสารแนะนาวิธีปฏิบตั ิในการใช้ บริ การประเภทต่างๆ ที่ ธนาคารมอบให้ หรื อมีกรณีอื่น
ใดอันเป็ นผลให้ ธนาคารไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินจากสมาชิกบัตรไม่ว่าด้ วยประการใดๆ ก็ตาม ร้ านค้ าตกลงยินยอมคืนเงินเท่ากับจานวนเงินที่ ธนาคารไม่
สามารถเรียกเก็บจากสมาชิกบัตรให้ แก่ธนาคารโดยทันที
7.9 ในกรณีที่ธนาคารได้ รับหลักฐานบันทึกรายการขายหรื อบริ การ/สาเนาหลักฐานการใช้ บตั รจากร้ านค้ า ซึ่งร้ านค้ าได้ รับรหัสอนุมตั ิจากบริ ษัทที่ออกบัตรที่ เป็ น
สมาชิกของบริ ษัทบัตร และภายหลังปรากฏว่า หลักฐานบันทึกรายการขายหรื อบริ การ/สาเนาหลักฐานการใช้ บตั รดังกล่าวไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินไ ด้ และ
ธนาคารได้ จา่ ยเงินให้ แก่ร้านค้ าและ/หรือนาเงินเข้ าบัญชีเงินฝากให้ ร้านค้ าแล้ ว ร้ านค้ ายินยอมที่จะคืนเงินจานวนดังกล่าวให้ แก่ธนาคารโดยทันที
7.10 ธนาคารมีสิทธิ จะขอตรวจสอบหลักฐานบันทึกรายการขายหรื อบริ การ/สาเนาหลักฐานการใช้ บตั ร พร้ อมเอกสารแสดงรายละเอียดการขายหรื อบริ การจาก
ร้ านค้ าเมื่อใดก็ได้ หากร้ านค้ าไม่สามารถจัดหาหลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริ การ/สาเนาหลักฐานการใช้ บตั ร พร้ อมเอกสารแสดงรายละเอียดการขายหรื อ
บริ การให้ ธนาคารตรวจสอบได้ ร้ านค้ าตกลงยินยอมคืนเงินให้ แก่ ธนาคารตามจานวนเท่ากับยอดเงินที่ปรากฏอยู่ในหลักฐานบันทึกรายการขายหรื อบริ การ/
สาเนาหลักฐานการใช้ บตั รที่ธนาคารขอตรวจสอบนันทั
้ นที
ข้ อ 8 สื่อการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์
8.1 ร้ านค้ าตกลงใช้ บริ การสื่อการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเครื่ องอนุมตั ิบตั รอัตโนมัติ (EDC) เครื่ องอนุมตั ิบตั รเคลื่อนที่ (MOBILE EDC) นับตังแต่
้ วนั ที่
ร้ านค้ าได้ รับการติดตังสื
้ ่อการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว พร้ อมหลักฐานบันทึกรายการขายหรื อบริ การ (SALES SLIP) หรื อสาเนาหลักฐานการใช้ บตั ร

8.2

8.3

8.4

8.5
8.6

จากธนาคารเรียบร้ อยแล้ ว ในกรณีที่ร้านค้ าไม่ได้ แจ้ งขอเปลี่ยนสื่อการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 3 วันทาการ นับจากวันที่ได้ รับสื่อการชาระเงินเช่นว่า
นันจากธนาคาร
้
ให้ ถือว่าสื่อการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ รับจากธนาคารดังกล่าวอยูใ่ นสภาพที่เรียบร้ อยสมบูรณ์สามารถใช้ การได้
ร้ านค้ าตกลงว่าจะดูแลรักษาบริ การสื่อการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เสมือนหนึ่งเป็ นทรัพย์สินของตนเอง ซึ่งร้ านค้ าจะนาไปใช้ เพื่อเฉพาะกิจการของร้ านค้ า
เท่านัน้ และ/หรือมอบหมายโอนให้ บคุ คลอื่นไปใช้ ไม่ได้ และร้ านค้ าจะส่งคืนให้ แก่ ธนาคารในสภาพเรียบร้ อยและใช้ งานได้ เมื่อธนาคารแจ้ งยกเลิกหรือแจ้ งให้
ร้ านค้ าส่งคืน หากสื่อการชาระเงินดัง กล่าวชารุด เสียหาย สูญหาย หรื อถูกทาลาย โดยความประมาทเลินเล่อ หรื อการกระทาของร้ านค้ า พนักงาน ลูกจ้ าง
บุคลากร และ/หรือตัวแทนของร้ านค้ า ร้ านค้ าจะต้ องชดใช้ ราคาสื่อการชาระเงินนันให้
้ แก่ธนาคารจนเต็มจานวน
ร้ านค้ าตกลงว่า ร้ านค้ าจะดาเนินการแจ้ ง ธนาคารก่อนการดาเนินการเคลื่อนย้ ายเครื่องอนุมตั ิบตั รอัตโนมัติ (EDC) จากสถานที่ตงดั
ั ้ งเดิ
้ มตามที่ระบุในใบขอ
อนุมตั ิติดตังเครื
้ ่องอนุมตั ิบตั รอัตโนมัติ (EDC) หากการเคลื่อนย้ ายเครื่องอนุมตั ิบตั รอัตโนมัติ (EDC) โดยมิได้ มีการแจ้ งให้ ธนาคารทราบก่อน ซึง่ อาจส่งผลให้
มีรายการปฏิเสธรายการใช้ จ่ายจากสมาชิกบัตร สืบเนื่องจากความสับสนเกี่ยวกับข้ อมูลรายการขายหรื อบริ การดังกล่าว ธนาคารขอสงวนสิทธิในการระงับ
การให้ บริ การ สื่อการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเครื่ องอนุมตั ิบตั รอัตโนมัติ (EDC) จนกว่าจะมีการแก้ ไขข้ อมูลให้ ถกู ต้ อง นอกจากนีร้ ้ านค้ ายินยอมให้
ธนาคารสามารถระงับการโอนเงิน หรือการเบิกถอนเงิน เพื่อทาการตรวจสอบได้
ร้ านค้ าตกลงว่า จะใช้ บริ การสื่อการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเฉพาะกิจการของร้ านค้ าเองเท่านัน้ และจะไม่ใช้ บริ การสื่อการชาระเงิ นอิเล็กทรอนิกส์
ในลักษณะอันเป็ นการฝ่ าฝื นต่อกฎหมาย หรื อเป็ นภัยต่อความมั่นคงต่อประเทศ หรื อขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หากการ
กระทาใดๆ ของร้ านค้ าได้ ก่อให้ เกิดความเสียหายประการใด ร้ านค้ าต้ องรับผิดชอบเองแต่เพียงผู้เดียวทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้ ธนาคารไม่มีสว่ นร่วมหรือรับรู้ในการกระทา
ดังกล่าวนีแ้ ต่อย่างใด และร้ านค้ าจะเรี ยกร้ องให้ ธนาคารต้ องรับผิดชอบในความเสียหายอย่างใดๆ ไม่ได้ เว้ นแต่ความเสียหายที่เกิดขึน้ จะเกิดจากความ
ผิดพลาดโดยจงใจของธนาคาร ซึง่ ธนาคารจะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นจริงเท่านัน้
ร้ านค้ าตกลงว่า จะไม่นาสิทธิบริการสื่อการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ รับตามข้ อตกลงนี ้ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนไปให้ บคุ คลอื่นใช้ หรือนาไปจาหน่าย หรือ
โอนสิทธิการบริการตามข้ อตกลงฉบับนี ้ให้ แก่บคุ คลใด
ในกรณีที่ร้านค้ ามีความประสงค์จะเลิกบริ การสื่อการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ร้ านค้ าจะต้ องแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ธนาคารทราบล่วงหน้ า ไม่น้อยกว่า

90 วัน
8.7 ร้ านค้ าตกลงจะคืนสื่อการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เครื่ องหมาย และ/หรื อสัญลักษณ์ รวมทังส
้ าเนาบันทึกรายการขายหรื อบริการที่บนั ทึกรายการขาย/บริการ
แล้ ว และแบบพิมพ์อื่นๆ หรือสิ่งอื่นใดให้ ธนาคาร นับจากวันที่ข้อตกลงฉบับนี ้สิ ้นสุดลงไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม
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8.8 ร้ านค้ าตกลงรับผิดชอบความเสียหายและ/หรื อสูญหาย ในกรณีนอกเหนือขอบเขตการรับประกัน ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม ในราคาเต็มของบริ การ
สื่อการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์กรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมให้ สามารถใช้ งานปกติได้ และ/หรื อค่าเสียหายที่ เกิดแก่บริ การสื่อการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคาร เท่ากับค่าใช้ จา่ ยในการซ่อมแซมนอกเหนือจากการใช้ งานปกติในข้ อตกลงนี ้แล้ วแต่กรณี
8.9 กรณีที่บริการสื่อการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถใช้ งานได้ อันเนื่องมาจากการใช้ งานปกติ ธนาคารจะจัดส่งบุคลากรเข้ าไปทาการแก้ ไขให้ บริการสื่อการ
ชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ใช้ งานได้ นับแต่ธนาคารได้ รับแจ้ งทางโทรศัพท์จากร้ านค้ า หรื อหากธนาคารเห็นว่า บริ การสื่อการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ ธนาคารจะจัดหาบริการสื่อการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้ งานได้ มาทดแทนให้ แก่ร้านค้ า
8.10 หากธนาคารมีคา่ บริการสาหรับบริการสื่อการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ร้ านค้ ารับทราบและตกลงยินยอมชาระค่าบริการซึง่ ยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มตามอัตราที่
กฎหมายกาหนดให้ แก่ธนาคาร โดยธนาคารจะมีหนังสือบอกกล่าวแก่ร้านค้ าล่วงหน้ าก่อนที่ข้อกาหนดและเงื่อนไขนันๆ
้ จะมีผลผูกพันตามที่ธนาคารระบุ
ข้ อ 9 ข้ อห้ ามเกี่ยวกับข้ อตกลงการเลือกปฏิบัติ หน้ าที่ในการให้ ความร่ วมมือ
9.1 ร้ านค้ าตกลงไม่ทาข้ อตกลงการเลือกปฏิบตั ิหรือทาให้ เสียเปรี ยบแก่สมาชิกบัตร ซึง่ แสดงบัตรอันมีความสมบูรณ์ เช่น การปฏิเสธการรับการให้ จา่ ยด้ วยเงินสด
หรือใช้ บตั รเครดิตอื่นๆ การเรียกเก็บเงินในจานวนเงินที่แตกต่างจากที่เรียกเก็บจากลูกค้ าซึ่งจ่ายด้ วยเงินสด และการกาหนดข้ อจากัดเพิ่ มเติมในจานวนเงินที่
ได้ รับจากการขายหรือให้ บริการ
9.2 ร้ านค้ าจะไม่ทารายการขาย ซึง่ รวมธุรกรรมใดๆ ต่อไปนี ้
(1) ธุรกรรมซึง่ ขัดแย้ งกับนโยบายสาธารณะ
(2) ธุรกรรมซึง่ จัดหาสินค้ าที่ต้องห้ ามตามกฎหมาย หรือ
(3) ธุรกรรมอื่นใด ซึง่ ธนาคารถือว่าไม่เหมาะสมโดยกาหนดไว้ โดยเฉพาะ
9.3 ในกรณีที่ธนาคารร้ องขอ ร้ านค้ าตกลงร่วมมือกับธนาคารในการดาเนินการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการใช้ บตั ร
9.4 ร้ านค้ าตกลงใช้ ความพยายามอย่างดีที่สดุ ด้ วยค่าใช้ จ่ายและความรับผิดของร้ านค้ าเอง ในการแก้ ไขการเรี ยกร้ อง หรื อการร้ องทุกข์ หรื อ ข้ อพิพาทระหว่าง
ร้ านค้ ากับสมาชิกบัตร ซึง่ เกิดขึ ้นจากสินค้ าหรือบริการ หรือจากการกระทาที่ฝ่าฝื นตามข้ อ 9.1 และข้ อ 9.2 หรือจากการกระทาอื่นใดของร้ านค้ าเอง
ข้ อ 10 การส่ งสินค้ าหรือบริการ

10.1 ร้ านค้ าจะส่งหรือขายสินค้ าหรือให้ บริการแก่สมาชิกบัตรทันทีภายหลังจากที่ร้านค้ ารับบัตร แต่หากร้ านค้ าไม่สามารถส่งสินค้ าในวันเดียวกัน กับวันที่ร้านค้ า
รับบัตรได้ ร้ านค้ าจะแจ้ งเป็ นหนังสือแก่สมาชิกบัตรดังกล่าวในวันที่ร้านค้ ารับบัตร
10.2 ร้ านค้ าซึ่งส่งหรื อขายสินค้ าหรือให้ บริ การหลายครัง้ หรื อมีลกั ษณะต่อเนื่องจะต้ องรายงานวิธีการส่งหรื อข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องเป็ นการล่ วงหน้ าแก่ธนาคาร
และต้ องได้ รับความยินยอมจากธนาคาร
10.3 ในกรณีที่ร้านค้ าจะต้ องส่งสินค้ าไปให้ สมาชิกบัตรที่ต่างประเทศ ร้ านค้ าจะต้ องมีใบตอบรับ หรื อหลักฐานใดๆ ลงลายมือชื่อผู้รับปลายทางเ ป็ นสาคัญ
เพื่อแสดงว่าสินค้ านันได้
้ สง่ ถึงมือผู้รับแล้ วในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากสมาชิกบัตรได้ อันเนื่องมาจากผู้รับปลายทางไม่ได้ รับสินค้ า หรือไม่
มีใบตอบรับหรื อหลักฐานดังกล่าวข้ างต้ นยืนยัน หรื อเพราะสินค้ าชารุดเสียหายและไม่เป็ นไปตามข้ อตกลง หรื อไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ร้ านค้ าจะต้ อง
คืนเงินที่ได้ รับไปจากธนาคารให้ แก่ธนาคารโดยทันที

ข้ อ 11 ข้ อตกลงเกี่ยวกับความไม่ สมบูรณ์ ของบัตร
11.1 ร้ านค้ าจะไม่ทารายการขายแก่บคุ คลใดๆ ที่แสดงบัตรซึง่ ธนาคารได้ กาหนดหรือแจ้ งถึงความไม่สมบูรณ์ของบัตร และร้ านค้ าจะต้ องยึดบัตรดังกล่าว และแจ้ ง
ข้ อเท็จจริงที่เกิดขึ ้นนันแก่
้ ธนาคารทันที
11.2 ร้ านค้ าจะไม่ทารายการขายแก่บคุ คลใดๆ ที่แสดงบัตรซึ่งปรากฏอย่างชัดแจ้ งว่าเป็ นการปลอมแปลง เลียนแบบ หรื อตัดต่อบัตร และร้ านค้ าจะต้ องยึดบัตร
ดังกล่าว และแจ้ งข้ อเท็จจริงที่เกิดขึ ้นนันแก่
้ ธนาคารทันที
11.3 หากร้ านค้ ายอมรับบัตรโดยฝ่ าฝื น ข้ อ 11.1 หรือข้ อ 11.2 ร้ านค้ าจะต้ องรับผิดชอบในจานวนเงินที่เกี่ยวข้ องทังหมดแต่
้
เพียงฝ่ ายเดียว
11.4 หากธนาคารร้ องขอ ร้ านค้ าจะต้ องร่วมมือกับธนาคารในการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการทารายการขาย ซึง่ ทาให้ เกิดการสูญหาย ถูกขโมย ปลอมหรือแปลง
บัตร นอกจากนัน้ หากธนาคารแนะนาหรือร้ านค้ าเห็นว่าเป็ นการจาเป็ น ร้ านค้ าจะต้ องยื่นรายงานความเสียหายต่อเจ้ าพนักงานสอบสวนที่มีอานาจ
ข้ อ 12 การยกเลิกการทารายการขาย
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เมื่อร้ านค้ ายกเลิก หรื อสิ ้นสุดการทารายการขาย ร้ านค้ าจะยกเลิกการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝาก ซึ่งเกิดขึน้ จากการทารายการขายดังกล่าวทั นที ตามกระบวนการ
ยกเลิกที่ธนาคารกาหนด และส่งการทารายการขายซึ่งแสดงการยกเลิกให้ แก่ ธนาคาร ถ้ าธนาคารได้ จ่ายจานวนเงินเข้ าในบัญชีเงินฝากตามการทารายการขายซึ่ง ถูก
ยกเลิกดังกล่าวให้ แก่ร้านค้ า ร้ านค้ าจะคืนจานวนเงินดังกล่าวให้ แก่ธนาคารทันที ทังนี
้ ้ ธนาคารอาจใช้ สิทธิหกั จานวนเงินเหล่านันออกจากจ
้
านวนเงินใดๆ ซึง่ ธนาคารเป็ น
เจ้ าหนี ้ร้ านค้ าในจานวนเงินเดียวกัน ภายหลังจากการยกเลิกการทารายการขายดังกล่าว
ข้ อ 13 สิทธิความเป็ นเจ้ าของสินค้ า
สิทธิในความเป็ นเจ้ าของสินค้ าที่ร้านค้ าทารายการขายแก่สมาชิกบัตร จะส่งผ่านแก่ ธนาคารในเวลาที่ธนาคารโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝาก หากการโอนเงินเข้ าบัญชี
เงินฝากดังกล่าวถูกยกเลิกหรื อสิ ้นสุดลงตามข้ อ 16 สิทธิความเป็ นเจ้ าของในสินค้ าจะกลับเป็ นสิทธิของร้ านค้ าในทันที เมื่อการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากนันไม่
้ ส มบูรณ์
แต่ในกรณีที่การโอนเงินเข้ าบัญชีฝากแก่ร้านค้ าเสร็ จสมบูรณ์และไม่ถกู ยกเลิกหรือสิ ้นสุดลงตามข้ อตกลงฉบับนี ้ สิทธิความเป็ นเจ้ าของในสินค้ าจะตกเป็ นสิทธิของร้ านค้ าใน
เวลาที่ร้านค้ าคืนเงินจานวนดังกล่าวแก่ ธนาคาร อย่างไรก็ดี กรณีที่การโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากเสร็ จสมบูรณ์ ร้ านค้ ารับทราบและยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิเลือกใช้ สิทธิ

(1) เรี ยกร้ องให้ ร้านค้ าคืนเงินหรื อชาระค่าสินค้ าตามจานวนเงินที่ทารายการขายให้ แก่ ธนาคาร หรื อ (2) บังคับเอากับสินค้ าโดยนาสินค้ าออกขาย หรื อหักชาระหนี ้ตาม
จานวนเงินที่ทารายการขายสินค้ านัน้ แล้ วแต่กรณีตามที่ธนาคารเห็นสมควร
ข้ อ 14 การยับยัง้ การจ่ ายเงิน
14.1 หากสมาชิกบัตรกาหนดการจ่ายแบบหมุนเวียน และอ้ างสิทธิเรี ยกร้ องเกี่ยวกับสินค้ าที่ขายหรื อให้ บริ การตามกฎหมายว่าด้ วยการผ่อนชาระต่อ ธนาคาร
ร้ านค้ าจะใช้ ความพยายามอย่างดีที่สดุ ในการแก้ ไขประเด็นที่เกี่ยวกับการเรียกร้ องดังกล่าว
14.2 การจ่ายเงินสาหรับการเรียกร้ องตามข้ อ 14.1 ให้ บงั คับตามกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ธนาคารมีสิทธิหกั หรือปฏิเสธการจ่ายจานวนเงินที่ยงั ไม่ถกู จ่ายสาหรับการเรียกร้ องที่เกี่ยวข้ อง
(2) หากธนาคารจ่ายเงินสาหรับการเรียกร้ องดังกล่าวเรียบร้ อยแล้ ว ร้ านค้ าจะคืนแก่ ธนาคารตามจานวนที่ธนาคารจ่ายดังกล่าวทันที ทังนี
้ ้ ธนาคารอาจใช้
สิทธิหกั จานวนเงินเหล่านันออกจากจ
้
านวนเงินที่ถึงกาหนดชาระแก่ร้านค้ าภายหลังเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ ้น
(3) หากข้ อต่อสู้ที่เกี่ยวข้ องได้ รับการแก้ ไข ธนาคารจะจ่ายเงินตามสิทธิเรียกร้ อง ในกรณีนี ้ธนาคารจะไม่รับผิดชอบสาหรับการจ่ายเงินล่าช้ า
14.3 ความในข้ อ 14.2 จะไม่ใช้ บงั คับแก่กรณีข้อพิพาทตามที่กล่าวไว้ ในข้ อ 9.4 ซึ่งเกิดขึน้ ระหว่างสมาชิกบัตรและร้ านค้ า และสมาชิกบัตรปฏิเสธการจ่ายหนี ้
แก่ธนาคาร
ข้ อ 15 ข้ อกาหนดพิเศษเกี่ยวกับการคืนเงินค่ าสินค้ า
15.1 โดยไม่คานึงว่า ร้ านค้ าได้ รับหมายเลขการอนุญาตสาหรับธุรกรรมหรือไม่ ธนาคารมีสิทธิยกเลิกหรือสิ ้นสุดการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝาก ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี ้
(1) การทารายการขายที่เกี่ยวข้ องไม่สมบูรณ์
(2) เนื ้อหาของการทารายการขายไม่ถกู ต้ อง
(3) ผู้ซื ้อหรือสมาชิกบัตรหรือร้ านค้ าทารายการขายฝ่ าฝื น ข้ อ 6.6 หรือข้ อ 10.2 โดยมิได้ รับอนุมตั ิจากธนาคาร
(4) ร้ านค้ าทารายการแก่สมาชิกบัตรไม่สมบูรณ์ ตามข้ อ 11.
(5) ข้ อพิพาทตามที่กล่าวในข้ อ 9.4 หรือการอ้ างสิทธิเรียกร้ องตามข้ อ 14.1 ไม่ได้ รับการแก้ ไขภายใน 60 วัน
(6) ร้ านค้ าฝ่ าฝื นข้ อตกลงฉบับนี ้ในข้ ออื่นใด
15.2 หากเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 15.1 ธนาคารจะคืนการทารายการขายที่เกี่ยวข้ องแก่ร้านค้ าโดยยกเลิกรายการนัน้ หากธนาคารได้ จ่ายเงิน
โดยการโอนเงินตามรายการซึง่ ยกเลิกหรือสิ ้นสุดแล้ วเข้ าบัญชีเงินฝาก ร้ านค้ าจะคืนเงินให้ แก่ธนาคารทันที หากร้ านค้ าละเลยไม่คืนจานวนเงินนัน้ ธนาคาร
มีสิทธิหกั จานวนเงินดังกล่าวจากเงินที่ร้านค้ ามีอยู่กับธนาคาร และ/หรื อเงินในบัญชีเงินฝาก และ/หรือบัญชีเงินฝากอื่นใดที่ร้านค้ ามีอยู่กบั ธนาคารได้ ทนั ที
โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากร้ านค้ า
15.3 ในกรณีที่ธนาคารสงสัยว่าสถานการณ์ใดๆ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 15.1 อาจจะเกิดขึน้ ธนาคารมีสิทธิที่จะยับยังการจ่
้
ายเงินจนกว่าการสืบสวนสอบสวนเสร็จ
สิ ้น และมีสิทธิ ยกเลิกหรื อสิน้ สุดการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝาก หากข้ อสงสัยดังกล่าวไม่ได้ รับการแก้ ไขภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่ มต้ น ของการสืบสวน
สอบสวนดังกล่าว ร้ านค้ าจะร่วมมือกับธนาคารในการสืบสวน เมื่อการสืบสวนเสร็จสิ ้น และธนาคารจะต้ องจ่ายเงินโดยโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝาก ในกรณีนี ้
ธนาคารจะไม่รับผิดชอบสาหรับการจ่ายเงินล่าช้ า
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15.4 ในกรณีที่ร้านค้ าจะต้ องคืนเงินจานวนใดๆ ให้ แก่ธนาคารตามข้ อตกลงฉบับนี ้ และร้ านค้ าชาระเงินคืนล่าช้ า ร้ านค้ าตกลงชาระดอกเบี ้ยของเงินจานวนที่ต้อง
ชาระดังกล่าว นับแต่วนั ที่ร้านค้ าได้ รับเงินเป็ นต้ นไปจนกว่าจะชาระคืน ธนาคารจนครบถ้ วน ในการนีร้ ้ านค้ าตกลงยินยอมให้ ธนาคารใช้ สิทธิหกั กลบลบหนี ้
ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 3. ของข้ อตกลงฉบับนี ้ได้ ด้วย
ข้ อ 16 การอายัด
หากสิทธิเรียกร้ องในการจ่ายเงินโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากที่ร้านค้ ามีตอ่ ธนาคารตามข้ อตกลงนี ้ ถูกบุคคลอื่นใด อายัด บังคับ หรือกระทาการใดๆ ในทานอง
เดียวกัน ธนาคารอาจเข้ าร่วมกระบวนการดังกล่าวตามขัน้ ตอน วิธีการ กฎระเบียบ และธรรมเนียมปฏิบตั ิภายในของธนาคาร และธนาคารจะไม่รับผิดชอบสาหรับการ
จ่ายเงินล่าช้ า ในกรณีที่ธนาคารปฏิบตั ิตามขันตอน
้
วิธีการ กฎระเบียบ และธรรมเนียมปฏิบตั ิดงั กล่าวนัน้
ข้ อ 17 การรักษาข้ อมูลเป็ นความลับ
17.1 ร้ านค้ าจะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของสมาชิกบัตร (ซึ่งรวมถึงหมายเลขบัตรและข้ อมูลอื่นซึ่งเกี่ยวกับบัตร) อัตราค่าธรรมเนียม ของร้ านค้ า และ
ความลับทางการค้ าของธนาคาร ซึง่ ร้ านค้ าได้ รับรู้ตามข้ อตกลงฉบับนี ้
17.2 ร้ านค้ าจะดาเนินมาตรการทังหมดที
้
่จาเป็ นในการประกันการรักษาความลับของข้ อมูลตามข้ อ 17.1 ซึ่งรวมทังประกาศกฎระเบี
้
ยบภายในและโปรแกรม
การศึกษาลูกจ้ าง เพื่อป้องกันการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวแก่บคุ คลที่สาม
17.3 ร้ านค้ าจะจ่ายค่าเสียหายทังหมดของธนาคาร
้
อันเกิดขึ ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการเปิ ดเผยหมายเลขบัตรและข้ อมูลอื่นใด ซึง่ เกี่ยวกับบัตรหรือสมาชิกบัตรที่
ส่งมอบแก่ร้านค้ า
17.4 ร้ านค้ าตกลงให้ ข้อความที่ระบุในข้ อ 17.1 – ข้ อ 17.3 มีผลใช้ บงั คับต่อไป แม้ วา่ ข้ อตกลงฉบับนี ้จะสิ ้นสุดไม่วา่ ด้ วยเหตุใดๆ

ข้ อ 18 การสิน้ สุดข้ อตกลงด้ วยการบอกกล่ าว
18.1 ร้ านค้ าหรือธนาคารมีสิทธิบอกเลิกข้ อตกลงนี ้ โดยการแจ้ งเป็ นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้ าไปยังอีกฝ่ ายหนึ่ง
18.2 ร้ านค้ าตกลงและยอมรับว่าธนาคารมีสิทธิบอกเลิกข้ อตกลงนี ้ได้ ทนั ที ในกรณีที่ร้านค้ าปฏิบตั ิผิดข้ อกาหนดและเงื่อนไขแห่งข้ อตกลงฉบับนี ้ หรื อละเลยการ
ปฏิบตั ิตามคูม่ ือร้ านค้ าสมาชิกธนาคาร และ/หรือเอกสารแนะนาวิธีปฏิบตั ิในการใช้ บริการแต่ละประเภท ไม่วา่ ข้ อหนึ่งข้ อใดหรือหลายข้ อ ซึง่ ธนาคารได้ แจ้ ง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ร้านค้ าทราบเพื่อดาเนินการแก้ ไขเหตุแห่งการผิดข้ อกาหนดและเงื่อนไขดังกล่าวให้ แล้ วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ สง่ หรือถือ
ว่าได้ ส่งคาบอกกล่าวเช่นว่านัน้ แต่ร้านค้ าเพิกเฉย หรื อ ละเลยต่อการระงับและ/หรื อแก้ ไขเหตุดงั กล่าวภายในระยะเวลาที่กาหนด ทัง้ นี ้ ธนาคารมีสิทธิ
เรียกร้ องให้ ร้านค้ าชดใช้ บรรดาค่าเสียหายทังปวง
้ ตลอดจนค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จา่ ยใดๆ ในการบอกกล่าว ทวงถาม การดาเนินคดี และบังคับคดี (ถ้ ามี)
ในกรณีที่
(1) มีเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตหรือพัวพันการทุจริต หรือเป็ นเหตุซงึ่ กระทบหรื อเสี่ยงต่อการฝ่ าฝื นกฎหมาย หรือ
(2) ร้ านค้ าถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์โดยคาสัง่ ศาล ถูกศาลพิพากษาล้ มละลาย หรืออยูใ่ นกระบวนการฟื น้ ฟูกิจการ หรือ
(3) มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสถานะทางการเงินของร้ านค้ าจนไม่สามารถประกอบกิจการได้ ตามปกติเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า
30 วัน
18.3 เมื่อธนาคารได้ บอกเลิกข้ อตกลงตามข้ อ 18.2 ร้ านค้ ามีภาระที่จะต้ องชาระค่าธรรมเนียมการใช้ บริการระบบการชาระเงิน และ/หรือค่าใช้ จา่ ยใดๆ ทังปวงที
้
่
ร้ านค้ ามีหรือค้ างชาระอยูก่ บั ธนาคาร ให้ เสร็จสิ ้นภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับการบอกเลิกข้ อตกลง
18.4 ในกรณีที่ธนาคารถูกปรับอันเนื่องมาจากการร้ านค้ าปฏิบตั ิไม่ถกู ต้ องตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบของบริษัทบัตร หรืออันเนื่องมาจากความผิดพลาด หรือ
ความประมาทเลินเล่อหรื อมีเจตนากระทาทุจริตของร้ านค้ า หรือของพนักงาน ลูกจ้ าง บุคลากร และ/หรือตัวแทนของร้ านค้ า ร้ านค้ าตกลงเป็ นผู้ รับผิดชอบ
ภาระค่าปรับดังกล่าวทังหมด
้
โดยธนาคารไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องใดๆ และธนาคารสามารถบอกเลิกข้ อตกลงฉบับนี ้และให้ ข้อตกลงฉบับนี ้เป็ นอันสิ ้นสุดได้ ทนั ที
ข้ อ 19 การสิน้ สุดสัญญาโดยไม่ ต้องมีการบอกกล่ าว
19.1 กรณีที่เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี ้ ร้ านค้ ารับทราบและตกลงให้ ข้อตกลงนี ้เป็ นอันสิ ้นสุดลงทันที โดยธนาคารไม่จาต้ องบอก
กล่าวเป็ นหนังสือ และร้ านค้ าจะต้ องชดเชยความเสียหายให้ แก่ธนาคาร บริษัทบัตร และ/หรือบริษัทที่ออกบัตร
(1) การให้ ข้อมูลเท็จในใบสมัครหรือเอกสารอื่นแก่ธนาคาร อันเกี่ยวเนื่องกับการรับเข้ าหรือการรายงานตามข้ อ 4.
(2) ร้ านค้ าใช้ SALES SLIP จากบุคคลที่สามแล้ วส่งมอบแก่ธนาคาร หรือส่งมอบ SALES SLIP ให้ แก่ธนาคารแทนบุคคลที่สาม
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(3)

ร้ านค้ าปฏิเสธการร้ องขอให้ คืนเงินตามเงื่อนไขในข้ อ 15.

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ร้ านค้ าฝ่ าฝื นข้ อ 17.
ร้ านค้ าฝ่ าฝื นข้ อตกลงนี ้ในเรื่องอื่นใดนอกเหนือไปจากข้ อ 19.1 (1) - ข้ อ 19.1 (4)
ร้ านค้ ายื่นคาขอตามกฎหมายล้ มละลาย
ไม่มีการซื ้อขายสินค้ ากันจริง หรือร้ านค้ ามีพฤติกรรมการให้ ขึ ้นเงินสด หรือรับชาระหนี ้แทน
ธนาคารตรวจสอบพบว่า ร้ านค้ าหรือเจ้ าของกิจการ รวมถึงผู้เกี่ยวข้ อง มีการใช้ บตั รของตนเอง มารูดทารายการที่ร้านค้ าของตนเองบ่อยครัง้ หรือ
มียอดการทารายการสูงผิดปกติ
มีคาสัง่ ยึด อายัด บังคับ หรื อคาสัง่ ใดๆ ในทานองเดียวกันต่อร้ านค้ า ร้ านค้ าตกเป็ นบุคคลล้ มละลาย ฟื น้ ฟูกิจการ มีหนีส้ ินล้ นพ้ นตัว ถู กพิทกั ษ์
ทรัพย์ หรืออยูใ่ นกระบวนอันคล้ ายคลึงกัน ไม่วา่ โดยสมัครใจหรือไม่สมัครใจก็ตาม หรือร้ านค้ าเลิกกิจการ ยกเว้ นในกรณีควบรวมกิจการ
ธนาคารเห็นว่า มีการเปลี่ยนแปลงในทางเป็ นผลร้ ายในสาระสาคัญเกิดขึ ้นแก่เครดิตหรือความน่าเชื่อถือของร้ านค้ า นอกเหนือจากสถานการณ์

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

ตามข้ อ 19.1 (6) และข้ อ 19.1 (9)
ร้ านค้ าไม่ใช้ ระบบการทารายการขาย ซึง่ รวมทังระบบอื
้
่นใดที่ธนาคารและ/หรือบริษัทบัตรกาหนด
ไม่มีสถานที่รับบัตรตามที่ร้านค้ าแจ้ งไว้
ธนาคารเห็นว่า ธุรกิจหรือการดาเนินการของร้ านค้ าขัดแย้ งกับนโยบายสาธารณะ
ร้ านค้ าหรื อพนักงาน ลูกจ้ าง บุคลากร และ/หรื อตัวแทนของร้ านค้ าใช้ ข้อมูลในบัตรหรือของสมาชิกบัตร ซึ่งร้ านค้ าหรื อพนักงานลูกจ้ าง บุค ลากร
และ/หรือตัวแทนของร้ านค้ าได้ รับรู้เนื่องจากข้ อตกลงนี ้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากที่ระบุในข้ อตกลงฉบับนี ้
ธนาคารเห็นว่า ร้ านค้ าส่ง SALES SLIP ปลอม หรือการกระทาอื่นใดที่ไม่เหมาะสม
ธนาคารเห็นว่า ร้ านค้ าไม่เหมาะสมที่จะดาเนินการในฐานะร้ านค้ าสมาชิกของธนาคารต่อไป
ร้ านค้ ามีปริมาณการทุจริตสูงเกินกว่าที่บริษัทบัตรและ/หรือบริษัทที่ออกบัตรกาหนด
ร้ านค้ ามีประวัติถกู ยกเลิกการเป็ นร้ านค้ าสมาชิกโดยสถาบันการเงินอื่น

19.2 ความในข้ อ 15.3 จะนามาใช้ โดยอนุโลม ในกรณีที่ธนาคารสงสัยว่าเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายอย่างตามข้ อ 19.1 อาจเกิดขึ ้นกับร้ านค้ า

ข้ อ 20 การจัดการหลังจากข้ อตกลงสิน้ สุดลง
20.1 ร้ านค้ าตกลงให้ การทารายการขายซึ่งได้ ทาก่อนวันที่ข้อตกลงนีส้ ิ ้นสุดลง ยังคงมีผลใช้ บงั คับและให้ จดั การเกี่ยวกับการทารายการขายนันตามข้
้
อตกลงนี ้
ต่อไป เว้ นแต่จะมีการตกลงกันเป็ นอย่างอื่น
20.2 เมื่อข้ อตกลงนี ้สิ ้นสุดตามข้ อ 19. ธนาคารมีสิทธิยกเลิก SALES SLIP หรื อยับยังการจ่
้
ายเงินจนกว่าสมาชิกบัตรจ่ายเงินสาหรับ SALES SLIP ซึ่งได้ รับส่ง
มอบ
20.3 เมื่อข้ อตกลงนี ้ครบกาหนด หรือถูกยกเลิก หรือสิ ้นสุดลง ร้ านค้ าจะต้ องรื อ้ ป้ายทังหมด
้
โดยค่าใช้ จา่ ยของตนเองทันที และจะส่งคืนรายการซื ้อขาย สรุปการ
ขาย หรื อสิ่งพิมพ์ใดๆ ที่เกิดขึน้ หรื อเกี่ยวเนื่องกับข้ อตกลงฉบับนีใ้ ห้ แก่ ธนาคาร และร้ านค้ าซึ่งติดตัง้ สื่อการชาระเงินอิ เล็กทรอนิกส์จะต้ องปฏิบัติตาม
คาแนะนาที่กาหนดในข้ อตกลงการใช้ สื่อการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ตอ่ ไป
ข้ อ 21 การแก้ ไขข้ อตกลง
21.1 ร้ านค้ าตกลงและยินยอมให้ ธนาคารดาเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้ อกาหนดและเงื่อนไขของข้ อตกลงฉบับนีไ้ ม่วา่ ข้ อใดข้ อหนึ่งได้ โดยบอก
กล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ร้านค้ าทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการถือปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขเช่นว่านัน้ และให้ ถือว่ าข้ อกาหนดและ
เงื่อนไขที่ได้ ปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงนัน้ เป็ นส่วนหนึ่งของข้ อกาหนดและเงื่อนไขแห่ งข้ อตกลงนี ้ ในกรณีที่ธนาคารได้ บอกกล่าวให้ ร้านค้ าทราบถึงการ
ปรับปรุงหรื อเปลี่ยนแปลงตามวิธีดงั กล่าว ร้ านค้ าตกลงยินยอมให้ ถือว่า ร้ านค้ าได้ รับทราบและเห็นชอบด้ วยกับการปรับปรุงหรื อเปลี่ยนแปล งข้ อกาหนด
และเงื่อนไขนัน้ ๆ แล้ ว และให้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ได้ ปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงทัง้ ที่มีอยู่แล้ วในขณะนี ้ หรื อที่จะมีขึน้ ต่อไปในภายหน้ า มีผลผูกพัน
ร้ านค้ านับแต่วนั ที่ธนาคารกาหนดไว้ เป็ นต้ นไป
21.2 หากร้ านค้ ายอมรับบัตรภายหลังจากที่ธนาคารได้ สง่ หนังสือบอกกล่าว หรือประกาศแจ้ งการแก้ ไขข้ อตกลงนี ้แก่ร้านค้ า ร้ านค้ าตกลงยินยอมให้ ถือว่าร้ านค้ า
ตกลงยินยอมผูกพันและยอมรับการแก้ ไขปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้ อตกลงดังกล่าวแล้ ว
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ข้ อ 22 บริการ KTB Corporate Online บริการตรวจสอบรายงานการขายผ่ านระบบออนไลน์ ของร้ านค้ า
22.1 ธนาคารอาจให้ บริการ KTB Corporate Online (ซึ่งต่อไปนี ้เรี ยกว่า "ระบบงาน") ซึ่งเป็ นบริ การที่ KTB อานวยความสะดวกให้ แก่ร้านค้ าที่ได้ รับอนุมตั ิจาก
ธนาคารเฉพาะรายเป็ นกรณีพิเศษให้ สามารถตรวจสอบข้ อมูลการทารายการขายผ่าน Website ของ ธนาคาร ซึ่งรวมถึง บริ การข้ อมูลข่าวสารทัว่ ไปของ
ธนาคาร บริ การตรวจสอบข้ อมูลปริ มาณสินค้ า และ/หรื อบริ การที่ร้านค้ าได้ รับชาระผ่านเครื่ องรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) และข้ อมูลอื่นๆ ตามที่ธนาคาร
กาหนด ซึง่ สามารถใช้ บริการได้ 24 ชัว่ โมง หรือภายในระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด แล้ วแต่กรณี
22.2 ธนาคารมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิก การให้ บริ การระบบงานเมื่อใดก็ได้ และไม่ว่าทังหมดหรื
้
อแต่เพียงบางส่วน โดยไม่จาต้ องแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบ
ล่วงหน้ าแต่ประการใด เมื่อร้ านค้ าได้ รับรหัส USER ที่ใช้ บริการ (USER ID) รหัสประจาตัว (USER PASSWORD) หรือเครื่องมือใดๆ เพื่อการเข้ าสูร่ ะบบงาน
(ซึ่งต่อไปนี ้จะเรียกว่า “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ”) จาก ธนาคาร หรื อร้ านค้ าจัดทาขึ ้นตามวิธีการที่ธนาคารกาหนด โดยร้ านค้ าจะต้ องเก็บรักษาลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ ในที่มนั่ คงปลอดภัย และถือว่าลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็ นความลับของร้ านค้ าเท่านัน้
22.3 การใช้ บริการระบบงานแต่ละครัง้ หากไม่มีการทารายการติดต่อกันเป็ นเวลา 15 นาที หรือภายในระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด (แล้ วแต่กรณี) ธนาคารจะ
ยกเลิกการติดต่อ หากร้ านค้ าประสงค์จะใช้ บริ การต่อไปร้ านค้ าสมาชิกจะต้ อง Log in โดยใช้ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้ าใช้ บริ การระบบงานใหม่
โดยดาเนินการตามขันตอนที
้
่ธนาคารกาหนด
22.4 ในกรณีที่มีการแสดงรายการข้ อมูลซึ่งมีความผิดพลาด บกพร่ อง ไม่ว่าความผิดพลาดหรื อบกพร่ องนัน้ จะเกิดขึน้ ด้ วยเหตุผลประการใด ร้ านค้ า ตกลง
ยินยอมให้ ธนาคารสามารถแก้ ไขข้ อบกพร่องผิดพลาดให้ ถกู ต้ องตามความเป็ นจริ ง และร้ านค้ า ยินยอมให้ ถือว่าบรรดาเอกสารและข้ อมูลที่ธนาคารจัดทา
ขึ ้นเป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ องสมบูรณ์และครบถ้ วนทุกประการ
22.5 การกระทาใดๆ ที่ผ่านระบบงาน ทังที
้ ่เป็ นการกระทาของร้ านค้ าเอง หรื อเป็ นการกระทาที่เกิดขึน้ โดยบุคคลอื่น หากได้ กระทาไปโดยผ่านระบบงาน และ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อคาสั่งคอมพิวเตอร์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ การนีแ้ ล้ ว ให้ ถือว่าสมบูรณ์ถกู ต้ อง และมีผลผูกพันร้ านค้ าสมาชิกและ
ร้ านค้ าสมาชิกยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการกระทาดังกล่าวทุกประการ
22.6 กรณีที่ร้านค้ าประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้ บริ การระบบงาน จากที่ได้ ระบุไว้ ในใบคาขอสมัคร/เปลี่ยนแปลงการใช้ บริ การ Krungthai
Corporate Online , KTB-EDC QR, Thai QR Code, Bill Payment และ Cross Bank Bill Payment รวมทังการยกเลิ
้
ก และ/หรื อระงับการใช้ ระบบงาน
ร้ านค้ าจะต้ องแจ้ งกับธนาคารเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึน้ ก่อนวันที่ธนาคารตกลงเปลี่ยนแปลง รวมทังการยกเลิ
้
ก และ/หรื อ
ระงับการใช้ ระบบงาน ตามที่ร้านค้ ากาหนดดังกล่าว ร้ านค้ าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้นก่อนนัน้
22.7 ร้ านค้ าตกลงยินยอมให้ ธนาคารเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ บริการ และค่าใช้ จ่ายใดๆ อันเกี่ยวข้ องกับการใช้ ระบบงานได้ ตามอัตราที่ธนาคารกาหนด
และยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ บริการ และค่าใช้ จา่ ยใดๆ อันเกี่ยวข้ องกับการใช้ ระบบงานได้ โดยให้ ธนาคารหักจาก
บัญชีเงินฝากของร้ านค้ า และ/หรือเงินจานวนใดๆ ที่ร้านค้ ามีอยูก่ บั ธนาคาร หรือมีสิทธิที่จะได้ รับจากธนาคาร
22.8 ธนาคารสงวนสิทธิ์ ที่จะปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกการให้ บริ การที่เกี่ยวกับระบบงานทั ้งหมดหรื อบางส่วน ตลอดจนการแก้ ไขข้ อกาหนดและเงื่อนไข
การใช้ บริ การที่เกี่ยวกับระบบงาน รวมทังค่
้ าธรรมเนียม และค่าบริ การต่า งๆ ที่เกี่ยวกับระบบงานได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร และร้ านค้ าตกลงยินยอม
โดยจะไม่เพิกถอนให้ ธนาคารมีสิทธิพิจารณาดาเนินการดังกล่าวได้ ทกุ ประการ
ข้ อ 23 ข้ อตกลงอื่นๆ
23.1 ในกรณีที่ข้อกาหนดและเงื่อนไขข้ อหนึ่งข้ อใดของข้ อตกลงนี ้เป็ นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ร้ านค้ า และธนาคารตกลงให้ แยกส่วนที่
เป็ นโมฆะหรือที่ไม่สมบูรณ์นนั ้ ออกจากข้ อความหรือข้ อกาหนดอื่นๆ ที่สมบูรณ์ และให้ ข้อความและข้ อกาหนดส่วนที่ยงั สมบูรณ์มีผลผูกพันระหว่างกัน
23.2 ข้ อกาหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้ ระบุไว้ ในข้ อตกลงนี ้ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารประกาศใช้ หรือกาหนดไว้ เป็ นการเฉพาะ
23.3 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคาขอหรื อใบสมัครร้ านค้ าสมาชิกธนาคาร หรือเพื่อการปฏิบตั ิหรื อการบริการซึ่งสินเชื่อใดๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับ
ข่าวสาร หรื อข้ อมูล หรื อข้ อเสนอเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สินค้ า หรื อบริ การใดๆ จากธนาคาร หรื อจากบุคคลอื่นที่ธนาคารมอบหมาย หรื อเก็บ หรื อใช้
ข้ อมูลเพื่อการสถิติหรื อศึกษาวิจัย หรื อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ ธนาคารเห็นว่าอาจเป็ นประโยชน์ แก่ร้านค้ าหรื อส่วนรวม ร้ านค้ าขอให้ ความยินยอมแก่
ธนาคารให้ ทาการตรวจสอบ แลกเปลี่ยน และ/หรือเปิ ดเผยซึง่ ข้ อมูลส่วนบุคคล และ/หรื อข้ อมูลใดๆ รวมทังการประมวลผลซึ
้
ง่ ข้ อมูลส่วนบุคคลของร้ านค้ า
ภายใต้ ขอบเขตแห่งกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลและประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ การประมวลผลหมายรวมถึง การ
รวบรวม การเก็บรักษา การใช้ การเปิ ดเผย และ/หรือการส่งหรื อโอนข้ อมูล ไม่วา่ จะเป็ นการประมวลผลภายในหรื อภายนอกประเทศ หรือเป็ นการส่งหรื อ
โอนข้ อมูลไปยังบุคคลอื่นที่มีสญ
ั ญาการคุ้มครองข้ อมูลอยู่กับ ธนาคาร โดยร้ านค้ าจะไม่เรียกร้ องค่าตอบแทน หรื อ ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการกระทา
ดังกล่าวของธนาคารแต่อย่างใดทังสิ
้ ้น
23.4 ร้ านค้ าตกลงและยินยอมให้ เอกสารที่ร้านค้ าส่งให้ แก่ธนาคารเป็ นทรัพย์สมบัติของธนาคาร ซึง่ ร้ านค้ าไม่สามารถเรียกร้ อง และ/หรือเอกสารคืนได้ ไม่วา่ จะ
ได้ รับอนุมตั ิให้ เป็ นร้ านค้ าสมาชิกธนาคารหรือไม่ก็ตาม
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23.5
23.6

ร้ านค้ าตกลงยินยอมให้ ข้อตกลงฉบับนี ้มีผลผูกพันถึงผลิตภัณฑ์/บริ การทางการเงินใหม่ของธนาคารทุกประเภท ทังในขณะนี
้
ห้ รื อที่จะได้ ออกเพิ่มเติมใน
ภายหน้ า โดยไม่จาเป็ นต้ องทาความตกลงใหม่
บรรดาข้ อมูลข่าวสาร หนังสือบอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้ แก่ร้านค้ า ไม่วา่ จะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ดี หรือให้ คนนาไป
ส่งเองก็ดี ถ้ าหากส่งไปยังสถานที่ที่ระบุไว้ ข้างต้ นของข้ อตกลงนี ้แล้ ว ไม่วา่ จะมีผ้ รู ับไว้ หรือไม่ก็ตาม ให้ ถือว่าได้ สง่ ให้ แก่ร้านค้ าแล้ วโดยชอบ

ข้ อ 24 ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการพร้ อมเพย์ (PromptPay) (เลขที่ 1.0) สาหรับนิติบุคคล
“พร้ อมเพย์ (PromptPay)” หมายความถึง เลขประจาตัวผู้เสียภาษี และ/หรื อเลขทะเบียนนิติบุคคล และ/หรื อข้ อมูลอื่นๆ ที่อาจมีการกาหนดต่อไป (ถ้ ามี) ซึ่ง
ผูกกับบัญชีเงินฝากของร้ านค้ า ตามที่ร้านค้ าสมัครลงทะเบียนไว้ กับธนาคาร หรื อสถาบันการเงินอื่นในประเทศไทย และ “บริ การพร้ อมเพย์ (PromptPay)” หมายความ
ถึง บริ การการทาธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ตามที่ธนาคาร หรื อสถาบันการเงินอื่นกาหนด หรื อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องกาหนด ซึ่ งเป็ นการใช้ บริ การที่สามารถระบุ
พร้ อมเพย์ (PromptPay) แทนการระบุเลขที่บญ
ั ชีเงินฝากของร้ านค้ าซึง่ ผูกกับ พร้ อมเพย์ (PromptPay) ตามที่ร้านค้ าสมัครลงทะเบียนไว้ ทังนี
้ ้ ร้ านค้ าขอสมัครลงทะเบียน
และใช้ บริการ พร้ อมเพย์ (PromptPay) โดยตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขในการใช้ บริการ พร้ อมเพย์ (PromptPay) กับธนาคารตามรายละเอียด
การให้ บริการที่ธนาคารกาหนด ดังต่อไปนี ้
24.1 ร้ านค้ ารับทราบและตกลงว่า ร้ านค้ าสามารถสมัครขอใช้ บริ การ พร้ อมเพย์ (PromptPay) ได้ โดยสมัครขอลงทะเบียนและใช้ บริ การผ่านช่องทางตามที่
ธนาคารกาหนด อาทิเช่น ที่ทาการสาขาธนาคาร หรือ ช่องทางอื่นใดที่ธนาคารจะจัดให้ มีขึ ้นในภายหน้ า ทังนี
้ ้ การลงทะเบียนและการใช้ บริการพร้ อมเพย์
(PromptPay) ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุภายใต้ ข้อตกลงนี ้ และ/หรือข้ อตกลงอื่นใดที่ธนาคาร และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกาหนด
24.2 ร้ านค้ ากาหนดใช้ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี และ/หรือเลขทะเบียนนิติบคุ คล หรือข้ อมูลอื่นใดอันเนื่องจากมีการประกาศเพิ่มเติมในภายหน้ า
โดยเลือก
เป็ นข้ อมูลอ้ างอิง พร้ อมเพย์ (PromptPay) เพื่อผูกกับบัญชีเงินฝากของร้ านค้ าที่มีอยู่กบั ธนาคาร เพื่อสามารถใช้ กบั บริการต่างๆ ที่จะจัดให้ มีขึ ้น อาทิเช่น
การรับเงินเข้ าบัญชีด้วย พร้ อมเพย์ (PromptPay) แทนการใช้ หมายเลขบัญชี เงินฝากที่ผกู กับข้ อมูลอ้ างอิง พร้ อมเพย์ เป็ นต้ น
24.3 ร้ านค้ าสามารถเลือกบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรื อบัญชีกระแสรายวันของร้ านค้ าที่มีอยูก่ บั ธนาคาร หรือบัญชีเงินฝากประเภทอื่นใด อันเนื่อง มา
จากมีประกาศเพิ่มเติมจากธนาคารในภายหน้ า สาหรับผูกพร้ อมเพย์ (PromptPay) เพื่อการใช้ บริการ พร้ อมเพย์ (PromptPay) ได้
24.4 บัญชีเงินฝากที่จะถูกผูกกับบริการ พร้ อมเพย์ (PromptPay) ต้ องมีสถานะการใช้ บริการเป็ นปกติ โดยต้ องเป็ นบัญชีเงินฝากที่มีชื่อร้ านค้ าเป็ นเจ้ าของบัญชี
เท่านัน้ เว้ นแต่ธนาคารจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
24.5 เลขประจาตัวผู้เสียภาษี และ/หรือเลขทะเบียนนิติบคุ คล และ/หรือข้ อมูลอื่นๆ ที่อาจมีการกาหนดต่อไป (ถ้ ามี) ที่ร้านค้ าสามารถกาหนดใช้ เป็ น พร้ อมเพย์
(PromptPay) ได้ จะต้ องเป็ นหมายเลขที่ยงั ไม่ถกู กาหนดใช้ เป็ นพร้ อมเพย์ (PromptPay) ที่ผกู กับบัญชีเงินฝากบัญชีอื่น ไม่วา่ จะเป็ นบัญชีเงินฝากที่มีอยู่
กับธนาคาร ธนาคารพาณิชย์หรื อสถาบันการเงินอื่น ใด เว้ นแต่ได้ มีการยกเลิกเลขประจาตัวผู้เสียภาษี และ/หรื อเลขทะเบียนนิติบุคคล
และ/หรื อ
ข้ อมูลอื่นๆ ที่อาจมีการกาหนดต่อไป (ถ้ ามี) ดังกล่าวเป็ น พร้ อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกกับบัญชีเงินฝากบัญชีอื่นดังกล่าว ตามวิธีการและเงื่อนไขที่
ธนาคารกาหนด
24.6 เมื่อธนาคารได้ รับคาขอหรื อรายการสมัครใช้ บริ การ พร้ อมเพย์ (PromptPay) แล้ ว ธนาคารจะส่งข้ อมูลการสมัครใช้ บริ การ พร้ อมเพย์ (PromptPay)
แต่ละรายการ ไปทาการตรวจสอบข้ อมูลและลงทะเบียน พร้ อมเพย์ (PromptPay) กับระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงทะเบียน พร้ อมเพย์ (PromptPay)
ของบริ ษัท เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ๊ กซ์ จากัด หรื อของผู้ให้ บริ การรายอื่นที่ธนาคารกาหนดต่อไป (ถ้ ามี) ซึ่งต่อไปนีเ้ รี ยกว่า “ระบบลงทะเบียน” โดยหาก
ธนาคารพิจารณาพบว่า ข้ อมูลที่ ร้านค้ าระบุในคาขอฯ ไม่ถกู ต้ องอย่างชัดแจ้ ง ธนาคารมีสิทธิ์ แก้ ไขให้ ถกู ต้ อง หรื อพิจารณาระงับการลงทะเบียน พร้ อม
เพย์ (PromptPay)ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบ ทังนี
้ ้ การสมัครใช้ บริ การ พร้ อมเพย์ (PromptPay) จะมีผลก็ต่อเมื่อ
ธนาคารได้ ดาเนินการลงทะเบียนข้ อมูลในระบบลงทะเบียนเรี ยบร้ อยแล้ ว และธนาคารจะแจ้ งผลการลงทะเบียนให้ ร้ านค้ าทราบตามวิธีการที่ธนาคาร
กาหนด
24.7 กรณีที่ธนาคารได้ รับคาขอใช้ บริ การ พร้ อมเพย์ (PromptPay) ของร้ านค้ าไว้ ก่อนวันที่ระบบลงทะเบียนจะเปิ ดให้ บริ การรับลงทะเบียนร้ านค้ ายอมรับว่า
ธนาคารจะรวบรวมข้ อมูลตามรายละเอียดการสมัครของร้ านค้ าไว้ และส่งข้ อมูลการสมัครใช้ บริ การ พร้ อมเพย์ (PromptPay) ของร้ านค้ าแต่ละรายการ
ไปทาการตรวจสอบข้ อมูลและลงทะเบียน เมื่อระบบลงทะเบียนเปิ ดให้ บริ การรับลงทะเบียนแล้ วเท่านัน้ โดยร้ านค้ าจะทราบผลการลงทะเบียนการขอใช้
บริการ พร้ อมเพย์ (PromptPay) ตามวิธีการที่ธนาคารกาหนด
24.8 ร้ านค้ ารับรองว่า ข้ อมูล และ/หรือ รายละเอียด และ/หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ องในการสมัครใช้ บริการ พร้ อมเพย์ (PromptPay) นัน้ มีความครบถ้ วนและ
ถูกต้ องแท้ จริ ง และเป็ นปั จจุบนั สาหรับการใช้ บริ การนี ้และเป็ นข้ อมูลของร้ านค้ าโดยร้ านค้ ามีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการขอใช้ บริการ
และทาธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการขอใช้ บริ การนี ้ รวมถึงการยอมรับผูกพันตามข้ อตกลงและเงื่อนไขนี ้ หากมีข้อบกพร่องหรื อข้ อผิดพลาดใดเกิดขึ ้น
หรื อเกี่ยวเนื่อง มาจากการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นตามข้ อมูลที่ ร้านค้ าให้ ไว้ แก่ธนาคาร ธนาคารไม่จาต้ องรับผิดชอบต่อ ร้ านค้ าหรื อบุคคลอื่น ใดใน
ความเสียหายที่เกิดขึ ้นแต่อย่างใด
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24.9

24.10

24.11
24.12

24.13

24.14

ร้ านค้ ารับทราบและตกลงยินยอมให้ ธนาคารเปิ ดเผย ข้ อมูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ บางประการหรือทังหมดของผู
้
้ ขอใช้ บริการสาหรับการลงทะเบียน
เพื่อใช้ บริการ พร้ อมเพย์ (PromptPay) ตามที่กฎหมายกาหนด หรือตามที่หน่วยราชการ ที่มีอานาจตามกฎหมายกาหนดหรือเท่าที่ธนาคารพิจารณาเห็น
ว่า จาเป็ นและเหมาะสม หรื อธนาคารเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์แก่ ร้านค้ า ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบและตกลงว่า ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ ้นจากการเปิ ดเผยข้ อมูล และ/หรือรายละเอียดตามเงื่อนไขดังกล่าวข้ างต้ นแต่อย่างใดทังสิ
้ ้น
ร้ านค้ าสามารถระบุหรื อใช้ พร้ อมเพย์ (PromptPay) ที่ลงทะเบียนสาเร็ จแล้ ว แทนการระบุเลขที่บญ
ั ชีเงินฝากที่ถกู ผูกกับ พร้ อมเพย์ (PromptPay) นัน้
เพื่อการรับโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากดังกล่าว โดยใช้ พร้ อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกกับบัญชีเงินฝากดังกล่าว สาหรับรายการเงินโอนในประเทศได้ ทนั ที
ภายในวงเงินต่อครัง้ และต่อวันที่ ร้านค้ าหรื อ ผู้โอนเงินกาหนด แต่ต้องไม่เกินจานวนหรื อหลักเกณฑ์ตามข้ อตกลงของธนาคาร และ/หรื อใช้ พร้ อมเพย์
(PromptPay) ที่ผกู กับบัญชีเงินฝากดังกล่าวในการทาธุรกรรมอื่นใดที่ธนาคารจะจัดให้ มีขึ ้นในภายหน้ า
ร้ านค้ ายอมรับว่าการทาธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากใด ๆ หากได้ มีการระบุ พร้ อมเพย์ (PromptPay) ที่ผกู กับบัญชีเงินฝากนันแล้
้ ว ย่อมมีผลเท่ากับเป็ น
การระบุเลขที่บญ
ั ชีเงินฝากและเป็ นการทาธุรกรรมกับบัญชีเงินฝากนัน้ ๆ และมีผลผูกพันร้ านค้ าทุกประการ
ร้ านค้ าสามารถแก้ ไข เปลี่ยนแปลง ข้ อมูลและ/หรือรายละเอียดใดๆ ตลอดจนยกเลิกการใช้ บริ การ พร้ อมเพย์ (PromptPay) ได้ โดยการติดต่อแจ้ งความ
ประสงค์ ผ่านช่องทางตามที่ธนาคารกาหนด และดาเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด ทัง้ นีก้ ารแก้ ไข เปลี่ยนแปลง ข้ อมูล และ/หรื อ
รายละเอียดดังกล่าว จะมีผลก็ต่อเมื่อ ร้ านค้ าดาเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนดครบถ้ วนสมบูรณ์ และธนาคารได้ ดาเนินการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงข้ อมูลในระบบการลงทะเบียนรวมถึงแจ้ งผลดาเนินการดังกล่าวให้ ร้านค้ าทราบเรียบร้ อยแล้ วเท่านัน้
การทาธุรกรรมประเภทต่างๆ ภายใต้ การใช้ บริ ก าร พร้ อมเพย์ (PromptPay) นี ้ ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุภายใต้ ข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว โดย
ร้ านค้ าตกลงยินยอมด้ วยแล้ ว และจะไม่โต้ แย้ งคัดค้ าน และไม่ถือว่าการกระทาดังกล่าวทาให้ ร้านค้ าขาดผลประโยชน์ และ/หรือได้ รับความเสียหาย และ
สละสิทธิ ที่จะเรี ยกร้ องค่า ขาดประโยชน์ แ ละร้ านค้ า รั บ ทราบและตกลงว่า ร้ านค้ า มีห น้ า ที่ ต้ องแจ้ งขอเปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิกการใช้ พร้ อมเพย์
(PromptPay) เมื่อร้ านค้ าไม่ใช้ งาน หรื อมีการเปลี่ยนแปลงเลขประจาตัวผู้เสียภาษี และ/หรื อเลขทะเบียนนิติบุคคล และ/หรื อข้ อมูลอื่นๆ ที่อาจมีการ
กาหนดต่อไป (ถ้ ามี) ที่ได้ ลงทะเบียนใช้ บริ การ พร้ อมเพย์ (PromptPay) ดังกล่าว ตามวิธีการที่ธนาคารกาหนด โดยธนาคารไม่มีหน้ าที่ต้องตรวจสอบ
ข้ อมูลดังกล่าวแต่อย่างใดทังสิ
้ ้น หากผู้ร้านค้ าไม่ดาเนินการขอยกเลิกการใช้ พร้ อมเพย์ (PromptPay) ตามวิธีการที่ธนาคารกาหนดและเกิดความเสียหาย
ใดๆ ขึ ้น ร้ านค้ าจะต้ องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้นแต่เพียงฝ่ ายเดียว
ธนาคารมีสิทธิระงับการให้ บริ การชัว่ คราว หรื อยกเลิกการให้ บริ การนี ้ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน หรื อระงับหรื อยกเลิกบริ การหนึ่งบริ การใดภายใต้
ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการนี ้ แก่ร้านค้ าเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบล่วงหน้ าตามสมควร เว้ นแต่ในกรณีที่ธนาคารมีกรณีจาเป็ น
เร่งด่วนไม่สามารถแจ้ งล่วงหน้ าได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดๆ ธนาคารจะแจ้ งให้ ร้ านค้ าทราบโดยเร็วเท่าที่สามารถทาได้ เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ธนาคารมีสิทธิ
ระงับหรือยกเลิกการให้ บริการ พร้ อมเพย์ (PromptPay) ได้ ทนั ที เมื่อธนาคารพบเหตุดงั กล่าวได้

(1) เมื่อมีเหตุการณ์ที่ธนาคารสงสัยหรื อเชื่อโดยมีเหตุสมควรว่า ร้ านค้ ามิใช่เจ้ าของ หรือผู้มีสิทธิใช้ งานข้ อมูลอ้ างอิง พร้ อมเพย์ หรือบัญชี

เงินฝาก
ที่ถกู ผูกกับ พร้ อมเพย์ (PromptPay) เพื่อในกิจการที่อาจเป็ นการขัดต่อกฎหมาย หรื อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อมี
ลักษณะเป็ นธุรกรรมที่อาจผิดกฎหมาย หรื อมีการใช้ บริ การในลักษณะที่ผิดปกติ เช่น มีการทารายการซ ้าๆ ในเวลาใกล้ ๆ กันจนเป็ นการรบกวน
ระบบการให้ บริ การของธนาคาร เป็ นต้ น หรื อเป็ นการฉ้ อฉล หรื อทุจริ ต หรื อขัดต่อกฎหมาย หรื อมีผ้ ูบุกรุ กระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) หรื อ
แนวโน้ มที่จะมีการกระทาที่มิชอบโดยประการใด ๆ

(2) บัญชีเงินฝากที่ถกู ผูกกับ พร้ อมเพย์ (PromptPay) ถูกระงับ หรื อถูกอายัดโดยหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย และ/หรื อปิ ดบัญชี ไม่ว่าโดย
ร้ านค้ า หรือโดยธนาคาร หรือโดยบุคคลหรือเหตุอื่นใด หรือถูกระงับการใช้ บญ
ั ชี เงินฝากหรือถูกปิ ดบัญชีตามระเบียบของธนาคาร

(3) ธนาคารต้ องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้ อบังคับ หรือคาสัง่ ศาล และ/หรือตามที่กฎหมายกาหนด
24.15 ร้ านค้ าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามระเบียบ วิธีปฏิบตั ิ ตลอดจนข้ อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ บริการนี ้ ทังที
้ ่ มีอยู่ก่อนแล้ วและที่จะมี
ขึ ้นหรือมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต ตามที่ธนาคารจะได้ กาหนดเพิ่มเติม โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย
30 วันโดยการแจ้ งดังกล่าวธนาคารอาจใช้ วิธีประกาศไว้ ณ ที่ทาการของธนาคาร หรือแจ้ งในเว็บไซต์ของธนาคาร (www.ktb.co.th) และ/หรือวิธีการอื่น
ใดตามที่ธนาคารกาหนดหรือเห็นสมควร โดยให้ ถือว่าระเบียบหรือวิธีปฏิบตั ิ ตลอดจนข้ อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อตกลงและเงื่อนไข
การใช้ บริการ พร้ อมเพย์ (PromptPay)ฉบับนี ้ด้ วย ทังนี
้ ้ ข้ อตกลงและเงื่อนไขการทาธุรกรรมประเภทต่างๆ ภายใต้ การใช้ บริการ พร้ อมเพย์ (PromptPay)
นี ้ ต้ องเป็ นไปตามข้ อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมดังกล่าวตามที่ธนาคารกาหนดด้ วย โดยร้ านค้ าตกลงยินยอมและจะไม่โต้ แย้ งคัดค้ าน และ
ไม่ถือว่าการกระทาดังกล่าวทาให้ ร้านค้ าขาดผลประโยชน์ และ/หรือได้ รับความเสียหาย และสละสิทธิที่จะเรียกร้ องค่าขาดประโยชน์และค่าเสียหายจาก
ธนาคารทังสิ
้ ้น
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24.16 ร้ านค้ ายินยอมและตกลงชาระค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใช้ จา่ ยใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ บริการนี ้ ตามที่ ธนาคารกาหนด หากมีการ
ปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าบริ การ และ/หรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ธนาคารจะแจ้ งให้ ร้ านค้ าทราบล่วงหน้ า อย่างน้ อย 30 วัน ณ ที่ทาการสาขา/
เว็บไซต์ของธนาคาร (www.ktb.co.th) และ/หรื อวิธีการอื่นใดตามที่ธนาคารกาหนดหรื อเห็นสมควร ทังนี
้ ้ ร้ านค้ ายินยอมให้ ธนาคารหักค่าธรรมเนียม
และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใช้ จา่ ยใดๆ จากบัญชีเงินฝากของร้ านค้ าที่มีอยูก่ บั ธนาคารได้ ทนั ที
24.17 หากร้ านค้ าเห็นว่าธนาคารเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าบริ การและ/หรื อค่าใช้ จ่าย ไม่ถกู ต้ อง ร้ านค้ าจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษรภายใน 7 วัน นับจากวันที่ธนาคารเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่าย และ/หรื อค่าบริ การ หากร้ านค้ าไม่แจ้ งให้ ธนาคารทราบถึงความไม่
ถูกต้ องภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ร้ านค้ าตกลงให้ ถือว่าธนาคารได้ ดาเนินการโดยถูกต้ องสมบูรณ์แล้ ว ซึง่ ร้ านค้ าตกลงจะไม่โต้ แย้ งคัดค้ านหรือเรียกร้ อง
ค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารภายหลัง
24.18 ธนาคารไม่ต้องรับผิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ ซึ่งรวมถึงการที่ธนาคารไม่สามารถลงทะเบี ยน
พร้ อมเพย์ (PromptPay) หรื อให้ บริ การ พร้ อมเพย์ (PromptPay) ได้ อันเนื่องมาจากเหตุสดุ วิสยั เช่น ระบบสื่อสารขัดข้ อง กระแสไฟฟ้าขัดข้ อง ปั ญหา
ทางด้ านพลังงาน การกระทาของบุคคลภายนอก อัคคีภยั ภัยพิบตั ิตามธรรมชาติ การประท้ วง การขนส่งติดขัด การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์
หรือข้ อมูลที่เป็ นอันตรายต่างๆ (Harmful Data) หรือเหตุตา่ งๆ อันอยูน่ อกเหนือจากการควบคุมของธนาคาร
24.19 ร้ านค้ า ตกลงและยอมรั บว่า เอกสาร และ/หรื อหนังสือ และ/หรื อหลักฐานใดๆ ก็ ต าม ที่ ธ นาคารจัด ท าขึน้ อัน เนื่ องมาจากการใช้ บ ริ การพร้ อมเพย์
(PromptPay) นัน้ มีความถูกต้ องทุกประการโดยไม่จาต้ องให้ ร้านค้ าตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อก่อนแต่อย่างใด
24.20 ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การ พร้ อมเพย์ (PromptPay) ฉบับนี ้ ให้ ใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ ศาลไทยเป็ นศาลที่มีเขตอานาจใน
การพิจารณาข้ อพิพาทที่เกิดขึ ้นตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการนี ้
ข้ อ 25 ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการ “Thai QR Code”
25.1

คานิยาม
“Thai QR Code” หมายถึง บริการที่ธนาคารได้ ให้ บริการกับร้ านค้ าเพื่ออานวยความสะดวกในการรับเงินโอนเพื่อชาระเงินค่าสินค้ า และ/หรือบริการเข้ า
บัญชีเงินฝากของร้ านค้ า

25.2

การสมัครใช้ บริการ
(1) ร้ านค้ าตกลงและรับทราบว่า การสมัครใช้ บริการ Thai QR Code ร้ านค้ าต้ องมีบญ
ั ชีเงินฝากกับธนาคารและมีการลงทะเบียนเพื่อใช้ บริการพร้ อม
เพย์กบั ธนาคารด้ วย ทังนี
้ ้ การลงทะเบียนและการใช้ บริการพร้ อมเพย์ต้องเป็ นไปตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการพร้ อมเพย์ของธนาคาร
(2) ร้ านค้ าต้ องทาคาขอหรือสมัครขอใช้ บริ การ Thai QR Code กับธนาคารผ่านช่องทางตามที่ธนาคารกาหนด อาทิเช่น ที่ทาการสาขา หรือช่องทาง
อื่นใดที่ธนาคารจะจัดให้ มีขึน้ ในภายหน้ า ทังนี
้ ้ การใช้ บริ การ Thai QR Code ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุภายใต้ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้
บริการนี ้ และ/หรือข้ อตกลงอื่นใดที่ธนาคาร และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกาหนด
(3) เมื่อร้ านค้ าได้ รับอนุมตั ิให้ ใช้ บริ การแล้ ว ร้ านค้ าจะได้ รับรหัส One Time Password (“OTP”) และ/หรื อรหัสอื่นใดที่ธนาคารมอบให้ ร้านค้ า เพื่อใช้
สาหรับ Log in เข้ าใช้ บริการ ผ่าน “Thai QR Code” หรือช่องทางอื่นใดที่ธนาคารจะจัดให้ มีขึ ้นในภายหน้ า ร้ านค้ าต้ องเก็บรักษารหัสดังกล่าวไว้
เป็ นความลับเฉพาะตัวของผู้ขอใช้ บริการเท่านัน้
(4)

เมื่อเข้ าใช้ บริ การ Thai QR Code ร้ านค้ าจะได้ รับรหัส QR Code และ/หรื อรหัสอื่นใดที่ธนาคารกาหนด หากไม่เรี ยกคาใดคาหนึ่งเป็ นการเฉพาะ
แล้ ว จะรวมเรียกว่า “เครื่องมือการรับเงิน” เพื่อให้ ร้านค้ าใช้ สาหรับการรับชาระเงินผ่านบริการ Thai QR Code

(5 )

25.3

การดาเนินการใดๆ ผ่านบริการ Thai QR Code ทังที
้ ่เป็ นการกระทาของร้ านค้ าเอง หรือเป็ นการกระทาที่เกิดขึ ้นโดยบุคคลอื่นไม่วา่ โดยประการใด
ก็ตาม หากได้ กระทาไปโดยใช้ เครื่ องมือการรับเงินแล้ ว ให้ ถือว่าถูกต้ องสมบูรณ์ และมีผลผูกพันร้ านค้ าเสมือนหนึ่งได้ กระทาโดยร้ านค้ าเอ ง และ
ร้ านค้ ายินยอมรับผิดชอบในการกระทาดังกล่าวทุกประการ โดยร้ านค้ าไม่จาเป็ นต้ องทาหรื อลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเป็ นหลักฐานในการ
นันอี
้ ก เว้ นแต่ธนาคารจะได้ แจ้ งหรื อกาหนดไว้ อย่างชัดเจน และร้ านค้ าตกลงว่า ธนาคารไม่จาต้ องรับผิดใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากก าร
กระทาดังกล่าวข้ างต้ น โดยร้ านค้ ายินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการกระทาดังกล่าวทุกประการ

เงื่อนไขการเป็ นร้ านค้ า
(1) ร้ านค้ าจะแสดงเครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์การเป็ นร้ านค้ าที่มีบริ การ Thai QR Code เพื่อรับชาระเงินเข้ าบัญชีเงินฝากร้ านค้ าตามรูปแบบที่
ธนาคารกาหนด เพื่อให้ ผ้ โู อนเงินสามารถพบเห็นเครื่องหมายหรื อสัญลักษณ์ได้ โดยง่ายและชัดเจน ตลอดระยะเวลาที่ข้อตกลงนี ้มีผลบังคับใช้ หรื อ
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จนกว่าธนาคารจะแจ้ งยกเลิกการใช้ เครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์ดงั กล่าวและเมื่อสิ ้นสุดการให้ บริ การตามข้ อตกลงนี ้ ร้ านค้ าจะต้ องยกเลิกการใช้
และแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์การเป็ นร้ านค้ าของธนาคารทันที
(2) ร้ านค้ าตกลงและยินยอมปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของบริการนี ้ คูม่ ือวิธีปฏิบตั ิ และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้ อง และ/หรือที่ธนาคารได้ ประกาศ
กาหนดไว้ ในขณะนี ้ และ/หรือที่จะกาหนดไว้ ตอ่ ไปในภายหน้ าทุกประการ
(3) ร้ านค้ าจะไม่ทาการจาหน่ายสินค้ าและ/หรื อให้ บริ การที่ไม่เหมาะสม และ/หรื อต้ องห้ ามตามกฎหมาย หรื อขัดต่อระเบียบ หรื อข้ อบังคับของทาง
ราชการ เว้ นแต่จะได้ แจ้ งและได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากธนาคารก่อน
(4) ร้ านค้ าเป็ นผู้รับคาสัง่ ซื ้อและ/หรื อดาเนินการจัดส่งสินค้ าและ/หรื อบริการตามคาสัง่ ของผู้ชาระเงิน โดยร้ านค้ าเป็ นผู้ออกค่าใช้ จา่ ย และดาเนินการ
ต่างๆ เองทังสิ
้ ้น ธนาคารมิได้ มีสว่ นเกี่ยวข้ องและไม่มีผลผูกพันธนาคารไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น หากมีการคืน ยกเลิก สินค้ าและ/หรือบริการภายหลัง
ที่ผ้ ชู าระเงินโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของร้ านค้ าผ่านเครื่องมือการรับเงินแล้ ว ร้ านค้ าตกลงคืนเงินค่าสินค้ า และ/หรือบริการดังกล่า วให้ แก่ลกู ค้ าเอง
ธนาคารไม่มีหน้ าที่คืนเงินและ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของร้ านค้ าให้ แก่ผ้ ชู าระเงินแต่อย่างใด และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น
25.4

วิธีการใช้ บริการ Thai QR Code สาหรับการรับชาระค่าสินค้ า และ/หรือบริการ
(1 )

ร้ านค้ าจะแจ้ งรายละเอียด ราคา สินค้ าและ/หรือบริการให้ แก่ผ้ ชู าระเงินทราบโดยชัดแจ้ ง

(2)

ร้ านค้ าตกลงแสดง QR Code หรื อเครื่ องมือการรับเงิน พร้ อมทัง้ ระบุข้อมูลตามที่ธนาคารกาหนด เพื่อให้ ผ้ ูชาระเงินชาระเงินโดย Scan QR
Code หรื อดาเนินการอย่างใดตามที่ธนาคารกาหนด เพื่อชาระเงินให้ แก่ร้านค้ า โดยธนาคารไม่มีหน้ าที่ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล
ดังกล่าว

(3) ร้ านค้ ารับทราบและยอมรับว่า การที่ธนาคารให้ บริการตามข้ อตกลงและเงื่อนไขนี ้แล้ ว เมื่อร้ านค้ าใช้ บริการนี ้ถือว่าเป็ นไปตามความประสงค์ของ
ร้ านค้ าแล้ ว ดังนัน้ หากมีความเสียหายหรือข้ อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ ้นกับร้ านค้ าไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม ร้ านค้ าตกลงจะไม่เรียกร้ องค่าเสียหายใดๆ
กับธนาคาร เว้ นแต่ความเสียหายหรือข้ อผิดพลาดดังกล่าวเกิดขึ ้นจากการกระทาโดยทุจริต หรือโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของ
ธนาคาร
(4) ร้ านค้ ารับทราบและตกลงว่า หากร้ านค้ าประสงค์จะใช้ บริ การอื่นใดร่ วมกับบริ การ Thai QR Code ซึ่งธนาคารได้ จัดให้ มีบริ การอื่นร่ วมไว้
ร้ านค้ าจะต้ องดาเนินการตามข้ อตกลงและเงื่อนไข วิธีการของบริการนันๆ
้ ตามที่ธนาคารกาหนด
(5)

ร้ านค้ ารับรองว่า ข้ อมูลที่ระบุไว้ ในใบคาขอฯ และ/หรื อเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ องในการสมัคร เปลี่ยนแปลงและ/หรื อยกเลิกบริ การ Thai QR

Code นัน้ เป็ นข้ อมูลจริ งที่ถกู ต้ องสมบูรณ์และเป็ นปั จจุบนั สาหรับการให้ บริ การนี ้และเป็ นข้ อมูลของร้ านค้ า โดยร้ านค้ ามีสิทธิตามกฎหมายใน
การขอใช้ บริ การ และทาธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการขอใช้ บริ การนี ้ รวมถึงการยอมรับผูกพันตามข้ อตกลงและเงื่อนไขนี ้ หากมีข้อบกพร่อ ง
หรือข้ อผิดพลาดใดเกิดขึ ้นหรือเกี่ยวเนื่องมาจากการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นตามข้ อมูลที่ร้านค้ าให้ ไว้ แก่ธนาคาร ธนาคารไม่จาต้ องรับ ผิดชอบ
ต่อร้ านค้ าหรือบุคคลอื่นใดในความเสียหายที่เกิดขึ ้นแต่อย่างใด
(6) ร้ านค้ ารับทราบและตกลงยินยอมให้ ธนาคารเปิ ดเผยข้ อมูล และ/หรื อรายละเอียดต่างๆ บางประการหรื อทังหมดของร้
้
านค้ าสาหรับการสมัคร
เปลี่ยนแปลง และ/หรื อยกเลิกการใช้ บริ การ Thai QR Code ตามที่กฎหมายกาหนด หรื อตามที่หน่วยงานราชการที่มีอานาจตามกฎหมาย
กาหนดหรื อเท่าที่ธนาคารพิจารณาเห็นว่า จาเป็ นและเหมาะสม หรื อธนาคารเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์แก่ร้านค้ า ทังนี
้ ้ ร้ านค้ ารับทราบและตกลง
ว่า ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการเปิ ดเผยข้ อมูล และ/หรือรายละเอียดตามเงื่อนไขดังกล่าวแต่อย่างใดทังสิ
้ ้น
(7) ร้ านค้ าสามารถแก้ ไข เปลี่ยนแปลง ข้ อมูล และ/หรื อรายละเอียดใดๆ ตลอดจนยกเลิกการใช้ บริ การ Thai QR Code ได้ โดยติดต่อแจ้ งความ
ประสงค์ผ่านช่องทางตามที่ธนาคารกาหนด และดาเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่ ธนาคารกาหนด ทัง้ นี ้ การแก้ ไข เปลี่ยนแปลงข้ อมูล
และ/หรื อรายละเอียดดังกล่าว จะมีผลต่อเมื่อร้ านค้ าดาเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนดครบถ้ วนสมบูรณ์ และธนาคารได้
ดาเนินการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อมูลในระบบของธนาคารเรียบร้ อยแล้ ว
(8) ร้ านค้ ารับทราบและตกลงว่า ร้ านค้ ามีหน้ าที่ต้องแจ้ งขอเปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิกการใช้ บริ การ Thai QR Code เมื่อร้ านค้ าไม่ใช้ งานหรื อมีการ

25.5

เปลี่ยนแปลงข้ อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับบริการ Thai QR Code ตามวิธีการที่ธนาคารกาหนด โดยธนาคารไม่มีหน้ าที่ต้องตรวจสอบข้ อมูลดังกล่าวแต่
อย่างใดทังสิ
้ ้น หากร้ านค้ าไม่ดาเนินการขอยกเลิกการใช้ บริ การ Thai QR Code ตามวิธีการที่ธนาคารกาหนดและเกิดความเสียหายใดๆ ขึ ้น
ร้ านค้ าจะต้ องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้นแต่เพียงฝ่ ายเดียว
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ย
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(1) ร้ านค้ ายินยอมและตกลงชาระค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใช้ จา่ ยใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ บริการ Thai QR Code นี ้ ตามที่
ธนาคารกาหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใช้ จา่ ยใดๆ ธนาคารจะแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบล่วงหน้ าอย่าง
น้ อย 30 วัน โดยธนาคารจะปิ ดประกาศการกาหนดหรื อเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าบริ การ และ/หรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การใช้ บริ การ Thai OR Code ไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ สานักงานใหญ่ และสานักงานสาขาของธนาคารแต่ละแห่งที่ให้ บริ การ และผ่านทางเว็บไซต์
ของธนาคาร (www.ktb.co.th) และ/หรื อวิธีการอื่นใดตามที่ธนาคารกาหนดหรื อเห็นสมควร ทังนี
้ ้ ร้ านค้ ายินยอมให้ ธนาคารหักค่าธรรมเนียม
และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใช้ จา่ ยใดๆ จากบัญชีเงินฝากของร้ านค้ าที่มีอยูก่ บั ธนาคารได้ ทนั ที
(2) หากร้ านค้ าเห็นว่า ธนาคารเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าบริ การ และ/หรื อค่าใช้ จ่ายไม่ถกู ต้ อง ร้ านค้ าจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ น
ลายลักษณ์ อักษรภายใน 7 วัน นับจากวันที่ธนาคารเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่าย และ/หรื อค่าบริ การ หากร้ านค้ าไม่แจ้ งให้
ธนาคารทราบถึงความไม่ถกู ต้ องภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ร้ านค้ าตกลงให้ ถือว่า ธนาคารได้ ดาเนินการโดยถูกต้ องสมบูรณ์แล้ ว ซึ่งร้ านค้ า
ตกลงจะไม่โต้ แย้ งคัดค้ านหรือเรียกค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารในภายหลัง
25.6

ข้ อตกลงอื่นๆ
(1) ธนาคารมีสิทธิระงับการให้ บริ การชัว่ คราว หรื อยกเลิกการให้ บริ การนี ้ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน หรื อระงับหรื อยกเลิกบริ การหนึ่งบริ การใด
ภายใต้ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้แก่ ร้านค้ าเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน เว้ นแต่ในกรณีที่
ธนาคารมีกรณีจาเป็ นเร่งด่วนไม่สามารถแจ้ งล่วงหน้ าได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดๆ ธนาคารจะแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบโดยเร็วเท่าที่สามารถทาได้ เว้ นแต่ใน
กรณีดงั ต่อไปนี ้ ธนาคารมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้ บริการ Thai QR Code ได้ ทนั ทีเมื่อธนาคารพบเหตุดงั กล่าวได้
(1.1) เมื่อมีเหตุการณ์ที่ธนาคารสงสัยหรือเชื่อโดยมีเหตุสมควรว่า ร้ านค้ ามิใช่เจ้ าของ หรือผู้มีสิทธิใช้ งานข้ อมูลอ้ างอิง พร้ อมเพย์หรือบัญชีเงิน
ฝากที่ถกู ผูกกับพร้ อมเพย์เพื่อในกิจการที่อาจเป็ นการขัดต่อกฎหมาย หรื อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อมี
ลักษณะเป็ นธุรกรรมที่อาจผิดกฎหมาย หรือมีการใช้ บริการในลักษณะที่ผิดปกติ เช่น มีการทารายการซ ้าๆ ในเวลาใกล้ ๆ กันจนเป็ นการ
รบกวนระบบการให้ บริ การของธนาคาร เป็ นต้ น หรื อเป็ นการฉ้ อฉล หรื อทุจริ ต หรื อขัดต่อกฎหมาย หรื อมีผ้ บู ุกรุกระบบพร้ อมเพย์หรือ
แนวโน้ มที่จะมีการกระทาที่มิชอบโดยประการใดๆ
(1.2) บัญชีเงินฝากที่ถกู ผูกกับพร้ อมเพย์ถกู ระงับ หรื อถูกอายัดโดยหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย และ/หรื อปิ ดบัญชี ไม่ว่าโดยร้ านค้ า
หรือโดยธนาคาร หรือโดยเหตุอื่นใด
(1.3) ธนาคารต้ องปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้ อบังคับ หรือคาสัง่ ศาล และ/หรือตามที่กฎหมายกาหนด
(1.4) ธนาคารได้ รับแจ้ งผ่านระบบลงทะเบียนว่าเลขประจาตัวประชาชน และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรือเลขประจาตัวผู้เสียภาษี
และ/หรือเลขทะเบียนนิติบคุ คล ทีใ่ ช้ เป็ นพร้ อมเพย์นนได้
ั ้ ถกู ยกเลิกแล้ ว
(2) ร้ านค้ าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามระเบียบ วิธีปฏิบตั ิ ตลอดจนข้ อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ บริ การนี ้ ทังที
้ ่มีอยู่ ก่อนแล้ ว
และที่จะมีขึ ้นหรือมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตตามที่ธนาคารจะได้ กาหนดเพิ่มเติม โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบล่วงหน้ าเป็ น
ระยะเวลาอย่างน้ อย 30 วัน โดยการแจ้ งดังกล่าวธนาคารอาจใช้ วิธีประกาศไว้ ณ ที่ทาการของธนาคาร หรื อแจ้ งในเว็บไซต์ของธนาคาร
(www.ktb.co.th) และ/หรือวิธีการอื่นใดตามที่ธนาคารกาหนดหรือเห็นสมควร โดยให้ ถือว่าระเบียบ หรือวิธีปฏิบตั ิตลอดจนข้ อตกลงและเงื่อนไข
ดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การ Thai QR Code ฉบับนีด้ ้ วย ทังนี
้ ้ ข้ อตกลงและเงื่อนไขการทาธุรกรรมประเภท
ต่างๆ ภายใต้ การใช้ บริ การ Thai QR Code นี ้ ต้ องเป็ นไปตามข้ อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมดังกล่าวตามที่ธนาคารกาหนดด้ วย
โดยร้ านค้ าตกลงยินยอมและจะไม่โต้ แย้ งคัดค้ าน และไม่ถือว่าการกระทาดังกล่าวทาให้ ร้านค้ าขาดผลประโยชน์ และ/หรื อได้ รับความเสียหาย
และสละสิทธิที่จะเรียกค่าขาดประโยชน์และค่าเสียหายจากธนาคารทังสิ
้ ้น
(3 )

ธนาคารไม่ต้องรับผิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการนี ้ ซึง่ รวมถึงการที่ธนาคารไม่สามารถให้ บริ ก าร
นี ้ได้ อันเนื่องมาจากเหตุสดุ วิสยั เช่น ระบบสื่อสารขัดข้ อง กระแสไฟฟ้าขัดข้ อง ปั ญหาด้ านพลังงาน การกระทาของบุคคลภายนอก อัคคีภยั
ภัยพิบตั ิตามธรรมชาติ การประท้ วง การขนส่งติดขัด การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรื อข้ อมูลที่เป็ นอันตรายต่างๆ ( Harmful Data)
หรือเหตุตา่ งๆ อันอยูน่ อกเหนือจากการควบคุมของธนาคาร

(4 )

ร้ านค้ าตกลงและยอมรับว่า เอกสาร และ/หรือหนังสือ และ/หรือหลักฐานใดๆ ก็ตาม ที่ธนาคารจัดทาขึ ้นอันเนื่องมาจากการใช้ บริการ Thai QR

Code นัน้ มีความถูกต้ องทุกประการโดยไม่จาต้ องให้ ร้านค้ าตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อก่อนแต่อย่างใด
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(5 )

ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การ Thai QR Code ฉบับนี ้ ให้ ใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ ศาลไทยเป็ นศาลที่มีเขตอานาจใน
การพิจารณาข้ อพิพาทที่เกิดขึ ้น

ข้ อ 26 ข้ อตกลงการใช้ บริการ (Bill Payment)
ร้ านค้ าตกลงให้ ธนาคารดาเนินการรับชาระเงินค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้ า และ/หรื อค่าบริ การ ซึ่งต่อไปนีจ้ ะรวมเรี ยกว่า “ค่ าบริ การ” จากลูกค้ าของร้ านค้ า ซึ่ง
ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ลูกค้ า” โดยลูกค้ าจะนาเงินค่าบริการที่ต้องชาระให้ แก่ร้านค้ านาฝากเข้ าบัญชีเงินฝากของร้ านค้ าที่เปิ ดไว้ กับธนาคาร ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรี ยกว่า “บัญชีรับ
ชาระเงิน” โดยร้ านค้ าตกลงและยินยอมปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของบริ การ Bill Payment รวมถึงคู่มือวิธีปฏิบตั ิที่ธนาคารมอบให้ หรื อที่ธนาคารได้ ประกาศไว้
ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรื อเอกสารที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อที่ธนาคารได้ ประกาศกาหนดไว้ ในขณะนี ้ และ/หรื อที่จะกาหนดไว้ ตอ่ ไปในภายหน้ าทุกประการ ทังนี
้ ้
ร้ านค้ าตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนดไว้ ดังนี ้
26.1

หน้ าที่ของร้ านค้ า
(1) ร้ านค้ าตกลงจะเป็ นผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์แบบฟอร์ มใบรับฝากเงินและเอกสารแนะนาการชาระเงิน เพื่อให้ ลกู ค้ าใช้ ในการนาเงินเข้ าบัญชีของ
ร้ านค้ า ซึ่งประกอบด้ วยรายละเอียดตามที่ธนาคารและร้ านค้ าร่วมกันกาหนด ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรี ยกว่า “แบบรับชาระเงิน” โดยร้ านค้ าเป็ นผู้ออก
ค่าใช้ จา่ ยและดาเนินการจัดส่งให้ แก่ลกู ค้ า พร้ อมทังชี
้ ้แจงรายละเอียดวิธีการใช้ ให้ ลกู ค้ าทราบด้ วยค่าใช้ จา่ ยของร้ านค้ าเอง
(2) ร้ านค้ าตกลงยอมรับว่าข้ อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ปรากฏในแบบรับชาระเงินเป็ นสาระสาคัญในการชาระเงินค่าบริการให้ แก่ ร้านค้ า ดังนัน้
เมื่อธนาคารได้ นาเงินฝากเข้ าบัญชีรับชาระเงิน หรื อดาเนินการใดๆ ตามข้ อมูลที่ลกู ค้ าส่งให้ ธนาคารแล้ ว ให้ ถือว่าธนาคารปฏิบตั ิโดยถูกต้ อง
ครบถ้ วนทุกประการแล้ ว และธนาคารไม่มีหน้ าที่ในการตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด
(3) ร้ านค้ าตกลงเป็ นผู้ดาเนินการแจ้ งรายละเอียด วิธีการ และขันตอนต่
้
างๆ ในการชาระเงิน เช่น รหัสประจาตัว จานวนเงินที่ต้องชาระ เลขที่บญ
ั ชี
รับชาระเงินและข้ อมูลที่สาคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้ บริการชาระเงินค่าบริการให้ ลกู ค้ าทราบด้ วยค่าใช้ จา่ ยของร้ านค้ าเอง
(4) ร้ านค้ าตกลงยินยอมและยอมรับว่า ในกรณีที่ธนาคารมีการปรับเปลี่ยน/เพิ่มรูปแบบบริการชาระเงินต่าง ๆ ของธนาคารในอนาคตที่มิได้ ระบุไว้
ในข้ อตกลงฉบับนี ้ ร้ านค้ าตกลงยินยอมให้ ธนาคารสามารถนาเงินฝากเข้ าบัญชีเพื่อชาระค่าบริการของร้ านค้ าได้ ตลอดระยะเวลาการใช้ บริการ
การชาระเงินนี ้ตามนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิของธนาคาร โดยธนาคารจะมีหนังสือแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบล่วงหน้ าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
ก่อนที่การปรับเปลี่ยน/เพิ่มรูปแบบบริการชาระเงินของธนาคารจะมีผลบังคับ หากร้ านค้ าไม่โต้ แย้ งคัดค้ านให้ ธนาคารทราบเป็ นหนังสือภายใน
30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหรื อถือว่าได้ รับหนังสือแจ้ งจากธนาคาร ให้ ถือว่าร้ านค้ าตกลงยินยอมให้ ธนาคารปรับเปลี่ยน/เพิ่มรูปแบบบริ การชาระ
เงินมีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ที่กาหนดไว้ ในหนังสือแจ้ งของธนาคารดังกล่าว

26.2

การชาระค่าธรรมเนียม
(1) ร้ านค้ าตกลงชาระค่าธรรมเนียมการรับผลการชาระเงินผ่านระบบของธนาคาร ตามอัตราที่ได้ กาหนดไว้ ในคาขอใช้ บริ การรับชาระเงิน Bill
Payment
(2) ค่าธรรมเนียมการใช้ บริการ
(2.1) กรณีร้านค้ าเป็ นผู้รับภาระในการชาระค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การ ธนาคารจะนาเงินค่าบริ การที่ได้ รับชาระจากลูกค้ า เข้ าบัญชีรับ
ชาระเงินของร้ านค้ าทังจ
้ านวน แล้ วจึงทารายการหักค่าธรรมเนียมออกจากบัญชีรับชาระเงินของร้ านค้ า
(2.2) กรณีลกู ค้ าเป็ นผู้รับภาระในการชาระค่าธรรมเนียมการใช้ บริการ ร้ านค้ าตกลงเป็ นผู้แจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่าการใช้ บริการการชาระเงิน
เพื่อชาระค่าบริ การผ่านธนาคาร ลูกค้ าจะต้ องเป็ นผู้ชาระค่าธรรมเนียมการใช้ บริการตามอัตราที่ระบุไว้ ในใบคาขอใช้ บริ การรับชาระ
เงิน Bill Payment ให้ แก่ธนาคาร พร้ อมกับการชาระค่าบริการด้ วย ในกรณีที่ลกู ค้ าประสงค์จะชาระค่าบริการเป็ นเช็ค ร้ านค้ าจะต้ อง
แจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่าธนาคารตกลงนาเงินเข้ าบัญชีรับชาระเงินของร้ านค้ าภายหลังเช็คของลูกค้ าได้ ผ่านการเรี ยกเก็บเงินเรี ยบร้ อย
แล้ วเท่านัน้ กรณีที่ธนาคารไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าบริ การตามเช็ค ธนาคารจะคืนให้ แก่ ร้านค้ า โดยร้ านค้ าตกลงจะดาเนินการ
ติดตามเรียกเก็บเงินค่าบริการจากลูกค้ าโดยตรง ด้ วยค่าใช้ จา่ ยของร้ านค้ าฝ่ ายเดียว
(2.3) ในกรณีที่ร้านค้ าเห็นว่า การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ บริการไม่ถกู ต้ อง ร้ านค้ าตกลงแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ธนาคารหักบัญชีรับชาระเงิน หากร้ านค้ าไม่แจ้ งให้ ธนาคารทราบถึงความไม่ถกู ต้ องภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว ร้ านค้ าตกลงให้ ถือว่าธนาคารได้ ดาเนินการรับชาระเงินค่าบริ การโดยถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว ซึ่ง ร้ านค้ าตกลงจะไม่โต้ แย้ ง
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คัดค้ านหรื อเรียกร้ องค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารในภายหลัง และหากมีการแจ้ งให้ ธนาคารทราบถึงความไม่ถกู ต้ องภายในกาหนด
ระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารจะดาเนินการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากร้ านค้ า
(2.4) ในกรณีที่ร้านค้ า มีความประสงค์ขอใช้ บริการ Mobile EDC Payment กับทางธนาคาร ร้ านค้ าตกลงเสียค่าธรรมเนียมแบบรายเดือน
ให้ กับธนาคาร ตามอัตราค่าธรรมเนียมต่อเครื่ องที่ธนาคารกาหนด พร้ อมทัง้ แจ้ งจานวนเครื่ อง Mobile EDC ที่ประสงค์จะขอใช้
บริ การ รวมทังตกลงยิ
้
นยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขตามที่ตกลงไว้ ในบันทึกแนบท้ ายคาขอใช้ บริ การ Mobile
EDC Payment
26.3

26.4
26.5

26.6

26.7

ร้ านค้ าตกลงยอมรับว่า ในกรณีที่ธนาคารนาเงินอื่นใดที่มิใช่คา่ บริการตามข้ อตกลงการใช้ บริการฉบับนี ้ฝากเข้ าบัญชีรับชาระเงินผิดพลาด ทังนี
้ ้ ไม่วา่
จะเกิดจากความผิดพลาดของข้ อมูล เอกสาร หลักฐาน หรื อรายละเอียดอื่นใด หรื อเหตุผิดพลาดใดๆ ก็ตาม ร้ านค้ าตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิ
หักเงินจานวนดังกล่าวออกจากบัญชีรับชาระเงิน เพื่อเป็ นการแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่เกิดขึน้ ได้ ทนั ที โดยธนาคารไม่ต้องแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบก่อน โดย
ร้ านค้ าตกลงจะไม่เรียกร้ องค่าเสียหายใดๆ จากธนาคาร
กรณีที่ลกู ค้ านาเงินฝากเข้ าบัญชีเพื่อ ชาระค่าบริ การผิดไปจากบัญชีรับชาระเงิน ร้ านค้ าตกลงเป็ นผู้ดาเนินการเจรจาและเรี ยกร้ องเงินดังกล่าวจาก
ลูกค้ าโดยตรง
กรณีที่ร้านค้ าต้ องชาระค่าเสียหาย หรื อค่าธรรมเนียม และ/หรื อจานวนเงินใดๆ ให้ แก่ธนาคาร ร้ านค้ าตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีรับ
ชาระเงินหรื อ บัญชีเงินฝากอื่นใดที่ร้านค้ ามีอยู่กับธนาคารเพื่อหักชาระหนีไ้ ด้ โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบถึงการหักเงินจากบัญชีดังกล่าว
ภายใน 15 วันทาการของธนาคาร นับตังแต่
้ วนั ที่ธนาคารทาการหักเงิน หากเงินในบัญชีรับชาระเงิน และ/หรือเงินในบัญชีเงินฝากประเภทอื่นใดมีไม่
เพียงพอให้ ธนาคารหักชาระหนี ้ได้ ทงหมด
ั้
ร้ านค้ าตกลงยินยอมชาระดอกเบี ้ยให้ แก่ธนาคารจากยอดหนี ้ส่วนที่ธนาคารไม่สามารถหักชาระหนี ้ได้ ใน
อัตราดอกเบี ้ยสูงสุดตามประกาศของธนาคาร เรื่องอัตราดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมและส่วนลด (ปั จจุบนั เท่ากับร้ อยละ 15 ต่อปี ) ซึง่ อาจเปลี่ยนแปลงตาม
ประกาศของธนาคารในแต่ละคราวนับตังแต่
้ วนั ที่ธนาคารไม่สามารถหักเงินชาระหนีไ้ ด้ จนกว่า ร้ านค้ าจะชาระหนีเ้ สร็ จสิ ้น และไม่เป็ นการตัดสิทธิ
ธนาคารในการที่จะบอกเลิกการใช้ บริการ
กรณีร้านค้ าได้ เปลี่ยนแปลงเลขที่บญ
ั ชีรับชาระเงินไม่ว่าเหตุใดก็ตาม หรื อมีการเปิ ดบัญชีรับชาระเงินเพิ่ม ร้ านค้ าตกลงยินยอมให้ ข้อกาหนดและ
เงื่อนไขต่างๆ ตามข้ อตกลงการใช้ บริการฉบับนี ย้ งั คงมีผลบังคับใช้ กบั เลขที่บญ
ั ชีรับชาระเงินที่เปลี่ยนแปลงใหม่ หรือบัญชีรับชาระเงินที่เปิ ดเพิ่มเติม
นันด้
้ วย
ร้ านค้ าตกลงยินยอมในการที่ธนาคารจะเปลี่ยนแปลง และ/หรื อเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้ อกาหนด รวมทังค่
้ าธรรมเนียมในการให้ บริ การตามคาขอใช้

บริการรับชาระเงิน Bill Payment ฉบับนี ้ โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน
26.8
การเก็บรักษาข้ อมูลเป็ นความลับ
ในกรณีที่ธนาคารจาเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลของธนาคารให้ แก่ร้านค้ า หรือตัวแทน หรือพนักงาน หรือลูกจ้ าง เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้ องและจาเป็ นต้ องทราบ
ข้ อมูล ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรียกรวมกันว่า “ตัวแทนร้ านค้ า” ทังนี
้ ้ ไม่วา่ ข้ อมูลจะอยูใ่ นรูปของเอกสาร รายงาน บันทึกข้ อมูล ผลการวิเคราะห์ ผลการศึกษา และ/หรือในรูปแบบใดๆ
ไม่ว่าโดยวาจาหรื อลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “ข้ อมูลที่เป็ นความลับ” โดยร้ านค้ าตกลงยินยอมที่จะเก็บรักษาข้ อมูลที่เป็ นความลับไว้ ภายใต้ ข้อกาหนดและ
เงื่อนไขตามที่ระบุดงั นี ้
(1) ร้ านค้ าตกลงที่จะเก็บรักษาข้ อมูลที่เป็ นความลับอย่างเคร่งครัด ในสถานที่หรือระบบที่มีความปลอดภัยโดยเก็บแยกจากเอกสาร และ/หรื อ
ข้ อมูลอื่นๆ และจะไม่เปิ ดเผยให้ บคุ คลใด ๆ ได้ ลว่ งรู้ถึงข้ อมูลที่เป็ นความลับ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน และตกลงว่าจะใช้ ข้อมูลที่เป็ นความลับ
เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ บริการตามบริ การของธนาคารตามที่ได้ ระบุในข้ อตกลงฉบับนี ้เท่านัน้ อีกทังจะไม่
้
ใช้ ข้อมูลที่เป็ นความลับไปในทาง
ใดๆ อันทาให้ หรืออาจทาให้ เกิดความเสียหายต่อธนาคารไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้ อม แม้ วา่ ข้ อตกลงฉบับนี ้จะสิ ้นสุด ลงแล้ วก็ตาม เว้ นแต่
จะได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากธนาคาร
(2) ร้ านค้ าตกลงที่จะดาเนินการทังปวง
้
เพื่อให้ ตวั แทนร้ านค้ าเก็บรักษาข้ อมูลที่เป็ นความลับไว้ ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่ ร้านค้ าได้
ตกลงไว้ กับธนาคารตามข้ อตกลงฉบับนี ้ โดยร้ านค้ าขอรับรองว่าตัวแทนร้ านค้ าจะไม่เปิ ดเผย และ/หรื อใช้ ข้อมูลที่เป็ นความลับในประการ
อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในข้ อตกลงฉบับนี ้
(3 )

ข้ อกาหนดและเงื่อนไขในการเปิ ดเผยและ/หรือใช้ ข้อมูลที่เป็ นความลับตามที่ระบุข้างต้ น คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงไม่นามาใช้ บงั คับกับข้ อมูล
ที่ร้านค้ าได้ ทาการพิสจู น์หรื อมีหลักฐานยืนยันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรได้ ว่า เป็ นข้ อมูลที่ได้ เปิ ดเผยแล้ วต่อสาธารณะชนหรื อทราบกันเป็ นการ
ทัว่ ไป ทังนี
้ ้ ต้ องมิใช่ข้อมูลที่ถกู เปิ ดเผยโดยร้ านค้ า
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(4) ในกรณีที่ร้านค้ าต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นความลับต่อศาล หรื อหน่วยงานของรัฐผู้มีอานาจตามกฎหมาย ร้ านค้ า ตกลงแจ้ งให้ ธนาคารทราบ
เป็ นหนังสือล่วงหน้ าก่อนการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นความลับดังกล่าว พร้ อมแสดงหลักฐานหรื อระบุข้อกฎหมายที่บงั คับให้ ร้ านค้ าต้ องเปิ ดเผย
ข้ อมูลที่เป็ นความลับด้ วย
(5)

ร้ านค้ าตกลงจะส่งคืนหรื อทาลายข้ อมูลที่เป็ นความลับในทันทีเมื่อได้ รับแจ้ งจากธนาคาร รวมทังส่
้ งคืนหรื อทาลายข้ อมูลหรื อรายงาน ผลหรือ
การศึกษาวิเคราะห์ และเอกสารใด ๆ ทัง้ ต้ นฉบับและสาเนาที่ร้านค้ าหรื อตัวแทนร้ านค้ าได้ จัดทาขึน้ โดยอ้ างอิงข้ อมูลที่เป็ นความลับ และ
ร้ านค้ าจะไม่ทาสาเนาหรือทาซ ้าซึง่ ข้ อมูลที่เป็ นความลับนัน้ ไม่วา่ ด้ วยวิธีการใดๆ

(6)

หากธนาคารได้ รับความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการที่ ร้านค้ าหรื อตัวแทนร้ านค้ าใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นความลับในประการใดๆ
นอกเหนือจากที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อตกลงฉบับนี ้ หรือร้ านค้ าหรือตัวแทนร้ านค้ าไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดหรือเงื่อนไขข้ อหนึ่งข้ อใดตามที่ได้ ระบุไว้ ใน
ข้ อตกลงฉบับนี ้ ร้ านค้ าตกลงยินยอมรับผิดชดใช้ คา่ เสียหายทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นให้ แก่ธนาคารภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ธนาคารได้ แจ้ งให้ ร้านค้ า
ทราบ นอกจากการชดใช้ คา่ เสียหายดังกล่าวแล้ ว ร้ านค้ าตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิในการดาเนินการใดๆ เพื่อบรรเทาความเสียหายที่มี
ขึ ้นหรื ออาจมีขึน้ ได้ ซึ่งรวมถึงการร้ องขอให้ ศาลมีคาสัง่ อย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อระงับการใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นความลับของ ร้ านค้ าหรื อ
ตัวแทนร้ านค้ าหรือของบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องด้ วย

26.9

หากร้ านค้ าหรือธนาคารประสงค์จะยกเลิกคาขอใช้ บริการรับชาระเงิน Bill Payment ร้ านค้ าหรือธนาคารจะแจ้ งให้ อีกฝ่ ายหนึ่งทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน และให้ ถือว่าคาขอใช้ บริ การรับชาระเงิน Bill Payment และข้ อตกลงการใช้ บริ การฉบับนีเ้ ป็ นอันสิ ้นผลเมื่อครบ
กาหนดระยะเวลาดังกล่าว

ข้ อ 27 ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการชาระเงินข้ ามธนาคาร (เลขที่ 1.0) (Cross Bank Bill Payment)
“บริ การชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)” หมายความถึง บริ การการทาธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ตามที่ธนาคาร หรื อสถาบันการเงินอื่น
กาหนด หรื อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องกาหนด ซึ่ งเป็ นการใช้ บริ การที่สามารถระบุ พร้ อมเพย์ (PromptPay) แทนการระบุเลขที่บญ
ั ชีเงินฝาก และ/หรื อรหัสบริ ษัท
(Product Code) ของร้ านค้ าซึ่งผูกกับ พร้ อมเพย์ (PromptPay) ตามที่ร้านค้ าสมัครลงทะเบียนไว้ ทังนี
้ ้ ร้ านค้ าขอสมัครลงทะเบียนและใช้ บริ การชาระเงินข้ ามธนาคาร
(Cross Bank Bill Payment) โดยร้ านค้ าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขในการใช้ บริการชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) กับ
ธนาคารตามรายละเอียดการให้ บริการที่ธนาคารกาหนด ดังต่อไปนี ้
27.1

27.2

27.3

27.4
27.5

27.6

ร้ านค้ ารับทราบและตกลงว่า ร้ านค้ าสามารถสมัครขอใช้ บริการชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ได้ โดยสมัครขอลงทะเบียนและใช้
บริการผ่านช่องทางตามที่ธนาคารกาหนด อาทิเช่น ที่ทาการสาขาธนาคาร หรือ ช่องทางอื่นใดที่ธนาคารจะจัดให้ มีขึ ้นในภายหน้ า ทังนี
้ ้ การลงทะเบียน
และการใช้ บริการชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุภายใต้ ข้อตกลงนี ้ และ/หรือข้ อตกลงอื่นใดที่ธนาคาร
และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกาหนด
ร้ านค้ ากาหนดใช้ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี และ/หรื อเลขทะเบียนนิติบุคคล พร้ อมกับเลขลงท้ าย (Suffix) หรื อข้ อมูลอื่นใดอันเนื่องจากมีการประกาศ
เพิ่มเติมในภายหน้ า โดยเลือกเป็ นข้ อมูลอ้ างอิง พร้ อมเพย์ (PromptPay) เพื่อผูกกับบัญชีเงินฝากของร้ านค้ าที่มีอยู่กับธนาคาร เพื่อสามารถใช้ กับ
บริ การต่างๆ ที่จะจัดให้ มีขึน้ อาทิเช่น การรับเงินสาหรับการชาระค่าสินค้ าและบริ การเข้ าบัญชีด้วย พร้ อมเพย์ (PromptPay) แทนการใช้ รหัสบริ ษัท
(Product Code) ที่ผกู กับข้ อมูลอ้ างอิงพร้ อมเพย์ เป็ นต้ น
ร้ านค้ าสามารถเลือกบัญชีเงินฝากประเภทออมทรั พย์ห รื อบัญ ชีกระแสรายวันของร้ า นค้ าที่มีอยู่กับธนาคาร หรื อบัญชีเงินฝากประเภทอื่ นใด อัน
เนื่องมาจากมีประกาศเพิ่มเติมจากธนาคารในภายหน้ า สาหรับผูกพร้ อมเพย์ (PromptPay) เพื่อการใช้ บริการชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill
Payment) ได้
บัญชีเงินฝากที่จะถูกผูกกับบริการชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ต้ องมีสถานะการใช้ บริการเป็ นปกติ โดยต้ องเป็ นบัญชีเงินฝากที่
มีชื่อร้ านค้ าเป็ นเจ้ าของบัญชีเท่านัน้ เว้ นแต่ธนาคารจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี และ/หรื อเลขทะเบียนนิติบคุ คล พร้ อมกับเลขลงท้ าย (Suffix) และ/หรื อข้ อมูลอื่นๆ ที่อาจมีการกาหนดต่อไป (ถ้ ามี) ที่ ร้านค้ า
สามารถกาหนดใช้ เป็ น พร้ อมเพย์ (PromptPay) ได้ จะต้ องเป็ นหมายเลขที่ยงั ไม่ถกู กาหนดใช้ เป็ นพร้ อมเพย์ (PromptPay) ที่ผกู กับบัญชี เงินฝาก
บัญชีอื่น ไม่ว่าจะเป็ นบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคาร ธนาคารพาณิชย์หรื อสถาบันการเงินอื่นใด เว้ นแต่ได้ มีการยกเลิกเลขประจาตัวผู้เสียภาษี และ/
หรือเลขทะเบียนนิติบคุ คล พร้ อมกับเลขลงท้ าย (Suffix) และ/หรือข้ อมูลอื่นๆ ที่อาจมีการกาหนดต่อไป (ถ้ ามี) ดังกล่าวเป็ น พร้ อมเพย์ (PromptPay) ที่
ผูกกับบัญชีเงินฝากบัญชีอื่นดังกล่าว ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
เมื่อธนาคารได้ รับคาขอหรื อรายการสมัครใช้ บริ การชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) แล้ ว ธนาคารจะส่งข้ อมูลการสมัครใช้ บริการ
ชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) แต่ละรายการ ไปทาการตรวจสอบข้ อมูลและลงทะเบียน ข้ อมูลการใช้ บริการชาระเงินข้ ามธนาคาร
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(Cross Bank Bill Payment)กับ ระบบคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การลงทะเบี ย นบริ ก ารช าระเงิ น ข้ า มธนาคาร ( Cross Bank Bill Payment) ของบริ ษั ท
เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ๊ กซ์ จากัด หรื อของผู้ให้ บริ การรายอื่นที่ ธนาคารกาหนดต่อไป (ถ้ ามี) ซึ่งต่อไปนีเ้ รี ยกว่า “ระบบลงทะเบียน” โดยหากธนาคาร
พิจารณาพบว่า ข้ อมูลที่ร้านค้ าระบุในคาขอหรื อรายการสมัครใช้ บริ การชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ไม่ถกู ต้ องอย่างชัดแจ้ ง
ธนาคารมีสิท ธิ์ แก้ ไขให้ ถูกต้ อง หรื อพิจารณาระงับ การลงทะเบียน บริ การชาระเงิน ข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)ได้ ตามที่ ธ นาคาร
เห็นสมควรโดยธนาคารจะแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบ ทังนี
้ ้ การสมัครใช้ บริการชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) จะมีผลก็ตอ่ เมื่อธนาคารได้
ดาเนินการลงทะเบียนข้ อมูลในระบบลงทะเบียนเรียบร้ อยแล้ ว และธนาคารจะแจ้ งผลการลงทะเบียนให้ ร้านค้ าทราบตามวิธีการที่ธนาคารกาหนด
กรณีที่ธนาคารได้ รับคาขอใช้ บริ การชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ของร้ านค้ าไว้ ก่อนวันที่ระบบลงทะเบียนจะเปิ ดให้ บริ การรับ
ลงทะเบียน ร้ านค้ ายอมรับว่าธนาคารจะรวบรวมข้ อมูลตามรายละเอียดการสมัครของร้ านค้ าไว้ และส่งข้ อมูลการสมัครใช้ บริการชาระเงินข้ ามธนาคาร
(Cross Bank Bill Payment) ของร้ านค้ าแต่ละรายการไปทาการตรวจสอบข้ อมูลและลงทะเบียน เมื่อระบบลงทะเบียนเปิ ดให้ บริ การรับลงทะเบียน
แล้ วเท่านัน้ โดยร้ านค้ าจะทราบผลการลงทะเบียนการขอใช้ บริการชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ตามวิธีการที่ธนาคารกาหนด
ร้ านค้ ารับรองว่า ข้ อมูล และ/หรื อ รายละเอียด และ/หรื อเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ องในการสมัค รใช้ บริ การชาระเงินข้ า มธนาคาร ( Cross Bank Bill
Payment) นัน้ มี ค วามครบถ้ ว นและถู กต้ อ งแท้ จ ริ ง และเป็ นปั จ จุบัน ส าหรั บ การใช้ บ ริ ก ารนี แ้ ละเป็ นข้ อ มูล ของร้ านค้ า โดยร้ านค้ า มีสิท ธิ แ ละมี
ความสามารถตามกฎหมายในการขอใช้ บริ การ และทาธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการขอใช้ บริ การนี ้ รวมถึงการยอมรับผูกพันตามข้ อตกลงและ
เงื่อนไขนี ้ หากมีข้อบกพร่ องหรื อข้ อผิดพลาดใดเกิดขึน้ หรื อเกี่ยวเนื่อง มาจากการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นตามข้ อมูลที่ ร้านค้ าให้ ไว้ แก่ธนาคาร
ธนาคารไม่จาต้ องรับผิดชอบต่อร้ านค้ าหรือบุคคลอื่นใดในความเสียหายที่เกิดขึ ้นแต่อย่างใด
ร้ านค้ ารับทราบและตกลงยินยอมให้ ธนาคารเปิ ดเผย ข้ อมูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ บางประการหรือทังหมดของร้
้
านค้ าสาหรับการลงทะเบียนเพื่อ
ใช้ บริ การชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ตามที่กฎหมายกาหนด หรื อตามที่หน่วยราชการ ที่มีอานาจตามกฎหมายกาหนดหรื อ
เท่าที่ธนาคารพิจารณาเห็นว่า จาเป็ นและเหมาะสม หรื อธนาคารเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์แก่ ร้านค้ าทังนี
้ ้ ร้ านค้ ารับทราบและตกลงว่า ธนาคารไม่ต้อง
รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการเปิ ดเผยข้ อมูล และ/หรือรายละเอียดตามเงื่อนไขดังกล่าวข้ างต้ นแต่อย่างใดทังสิ
้ ้น
ร้ านค้ าสามารถระบุหรือใช้ พร้ อมเพย์ (PromptPay) ที่ลงทะเบียนสาเร็จแล้ ว แทนการระบุเลขที่บญ
ั ชีเงินฝาก และ/หรือรหัสบริษัท (Product Code) ที่
ถูกผูกกับบริการชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) นัน้ เพื่อการรับเงินสาหรับการชาระค่าสินค้ าและบริการเข้ าบัญชีเงินฝากดังกล่าว
โดยใช้ พร้ อมเพย์ (PromptPay) ที่ผกู กับบัญชีเงินฝากดังกล่าว สาหรับรายการชาระเงินในประเทศได้ ทนั ที ภายในวงเงินต่อครัง้ และต่อวันที่ร้านค้ าหรื อ
ผู้ชาระเงินกาหนด แต่ต้องไม่เกินจานวนหรือหลักเกณฑ์ตามข้ อตกลงของธนาคาร และ/หรือใช้ พร้ อมเพย์ (PromptPay) ที่ผกู กับบัญชีเงินฝากดังกล่าว
ในการทาธุรกรรมอื่นใดที่ธนาคารจะจัดให้ มีขึ ้นในภายหน้ า
ร้ านค้ ายอมรับว่าการทาธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากใด ๆ หากได้ มีการระบุ พร้ อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกกับบัญชีเงินฝากนัน้ แล้ ว ย่อมมีผลเท่ากับ
เป็ นการระบุเลขที่บญ
ั ชีเงินฝาก และ/หรือรหัสบริษัท (Product Code) และเป็ นการทาธุรกรรมกับบัญชีเงินฝากนันๆ
้ และมีผลผูกพันร้ านค้ าทุกประการ
ร้ านค้ าสามารถแก้ ไข เปลี่ยนแปลง ข้ อมูลและ/หรื อรายละเอียดใดๆ ตลอดจนยกเลิกการใช้ บริการชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)
ได้ โดยการติดต่อแจ้ งความประสงค์ผ่านช่องทางตามที่ธนาคารกาหนด และดาเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด ทังนี
้ ้การแก้ ไข
เปลี่ยนแปลง ข้ อมูล และ/หรือรายละเอียดดังกล่าว จะมีผลก็ตอ่ เมื่อผู้ขอใช้ บริการดาเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนดครบถ้ วนสมบูรณ์
และธนาคารได้ ดาเนินการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อมูลในระบบการลงทะเบียนรวมถึงแจ้ งผลดาเนินการดังกล่าวให้ ร้านค้ าทราบเรียบร้ อยแล้ วเท่านัน้
การทาธุรกรรมประเภทต่างๆ ภายใต้ การใช้ บริการชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) นี ้ ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุภายใต้ ข้อตกลง
และเงื่อนไขดังกล่าว โดยร้ านค้ าตกลงยินยอมด้ วยแล้ ว และจะไม่โต้ แย้ งคัดค้ าน และไม่ถือว่าการกระทาดังกล่าวทาให้ ร้ านค้ าขาดผลประโยชน์ และ/
หรื อได้ รับความเสียหาย และสละสิทธิที่จะเรี ยกร้ องค่าขาดประโยชน์และร้ านค้ ารับทราบและตกลงว่า ร้ านค้ ามีหน้ าที่ต้องแจ้ งขอเปลี่ยนแปลง หรื อ
ยกเลิกการใช้ บริการชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) เมื่อร้ านค้ าไม่ใช้ งาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงเลขประจาตัวผู้เสียภาษี และ/หรือ
เลขทะเบียนนิติบุคคล พร้ อมกับเลขลงท้ าย (Suffix) และ/หรื อข้ อมูลอื่นๆ ที่อาจมีการกาหนดต่อไป (ถ้ ามี) ที่ได้ ลงทะเบียนใช้ บริ การชาระเงินข้ าม
ธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ดังกล่าว ตามวิธีการที่ธนาคารกาหนด โดยธนาคารไม่มีหน้ า ที่ต้องตรวจสอบข้ อมูลดังกล่าวแต่อย่างใดทังสิ
้ ้น
หากร้ านค้ าไม่ดาเนินการขอยกเลิกการใช้ บริ การชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)ตามวิธีการที่ธนาคารกาหนดและเกิดความ
เสียหายใดๆ ขึ ้นร้ านค้ าจะต้ องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้นแต่เพียงฝ่ ายเดียว
ธนาคารมีสิทธิระงับการให้ บริ การชัว่ คราว หรื อยกเลิกการให้ บริ การนี ้ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน หรื อระงับหรื อยกเลิกบริ การหนึ่งบริ การใดภายใต้
ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ แก่ ร้านค้ าเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบล่วงหน้ าตามสมควร เว้ นแต่ในกรณีที่ธนาคารมีกรณี
จาเป็ นเร่ งด่วนไม่สามารถแจ้ งล่วงหน้ าได้ ไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ ธนาคารจะแจ้ งให้ ร้ านค้ าทราบโดยเร็ วเท่าที่สามารถทาได้ เว้ นแต่ในกรณีดังต่อไปนี ้
ธนาคารมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้ บริการชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ได้ ทนั ทีเมื่อธนาคารพบเหตุดงั กล่าวได้
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ภาคเอกชน (Private)
ข้ อตกลงการใช้ บริ การ Krungthai Corporate Online, KTB-EDC QR, Thai QR Code, Bill Payment และ Cross Bank Bill Payment
Ver. 2018V2

(1) เมื่อมีเหตุการณ์ที่ธนาคารสงสัยหรื อเชื่อโดยมีเหตุสมควรว่า ร้ านค้ ามิใช่เจ้ าของ หรือผู้มีสิทธิใช้ งานข้ อมูลอ้ างอิง พร้ อมเพย์ หรือบัญชีเงินฝากที่
ถูกผูกกับ พร้ อมเพย์ (PromptPay) เพื่อในกิจการที่อาจเป็ นการขัดต่อกฎหมาย หรื อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศี ลธรรมอันดีของประชาชน หรื อมี
ลักษณะเป็ นธุรกรรมที่อาจผิดกฎหมาย หรือมีการใช้ บริ การในลักษณะที่ผิดปกติ เช่น มีการทารายการซ ้าๆ ในเวลาใกล้ ๆ กันจนเป็ นการรบกวน
ระบบการให้ บริ การของธนาคาร เป็ นต้ น หรื อเป็ นการฉ้ อฉล หรื อทุจริ ต หรื อขัดต่อกฎหมาย หรื อมีผ้ บู ุกรุกระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) หรื อ
แนวโน้ มที่จะมีการกระทาที่มิชอบโดยประการใด ๆ
(2)

บัญชีเงินฝากที่ถกู ผูกกับพร้ อมเพย์ (PromptPay) ถูกระงับ หรื อถูกอายัดโดยหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย และ/หรื อปิ ดบัญชี ไม่ว่าโดย
ร้ านค้ า หรือโดยธนาคาร หรือโดยบุคคลหรือเหตุอื่นใด หรือถูกระงับการใช้ บญ
ั ชีเงินฝากหรือถูกปิ ดบัญชีตามระเบียบของธนาคาร

(3 )

ธนาคารต้ องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้ อบังคับ หรือคาสัง่ ศาล และ/หรือตามที่กฎหมายกาหนด

27.15 ร้ านค้ าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามระเบียบ วิธีปฏิบตั ิ ตลอดจนข้ อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ บริการนี ้ ทังที
้ ่ มีอยูก่ ่อนแล้ วและที่จะมี
ขึ ้นหรื อมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต ตามที่ธนาคารจะได้ กาหนดเพิ่มเติม โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ร้ านค้ าทราบล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลาอย่าง
น้ อย 30 วันโดยการแจ้ งดังกล่าวธนาคารอาจใช้ วิธีประกาศไว้ ณ ที่ทาการของธนาคาร หรื อแจ้ งในเว็บไซต์ของธนาคาร (www.ktb.co.th) และ/หรื อ
วิธีการอื่นใดตามที่ธนาคารกาหนดหรือเห็นสมควร โดยให้ ถือว่าระเบียบหรือวิธีปฏิบตั ิ ตลอดจนข้ อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อตกลง
และเงื่อนไขการใช้ บริ การชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ฉบับนีด้ ้ วย ทัง้ นี ้ ข้ อตกลงและเงื่อนไขการทาธุรกรรมประเภทต่า งๆ
ภายใต้ การใช้ บริ การชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) นี ้ ต้ องเป็ นไปตามข้ อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมดังกล่า วตามที่
ธนาคารกาหนดด้ วย โดยร้ านค้ าตกลงยินยอมและจะไม่โต้ แย้ งคัดค้ าน และไม่ถือว่าการกระทาดังกล่าวทาให้ ร้ านค้ าขาดผลประโยชน์ และ/หรื อได้ รับ
ความเสียหาย และสละสิทธิที่จะเรียกร้ องค่าขาดประโยชน์และค่าเสียหายจากธนาคารทังสิ
้ ้น
27.16 ร้ านค้ ายินยอมและตกลงชาระค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใช้ จา่ ยใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ บริ การนี ้ ตามที่ ธนาคารกาหนด หากมี
การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใช้ จา่ ยใดๆ ธนาคารจะแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบล่วงหน้ า อย่างน้ อย 30 วัน ณ ที่ทาการสาขา/
เว็บไซต์ของธนาคาร (www.ktb.co.th) และ/หรื อวิธีการอื่นใดตามที่ธนาคารกาหนดหรื อเห็นสมควร ทังนี
้ ้ ร้ านค้ ายินยอมให้ ธนาคารหักค่าธรรมเนียม
และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใช้ จา่ ยใดๆ จากบัญชีเงินฝากของร้ านค้ าที่มีอยูก่ บั ธนาคารได้ ทนั ที
27.17 หากร้ านค้ าเห็นว่าธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริ การและ/หรือค่าใช้ จา่ ย ไม่ถกู ต้ อง ร้ านค้ าจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษรภายใน 7 วัน นับจากวันที่ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จา่ ย และ/หรือค่าบริการ หากร้ านค้ าไม่แจ้ งให้ ธนาคารทราบถึงความไม่
ถูกต้ องภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ร้ านค้ าตกลงให้ ถือว่าธนาคารได้ ดาเนินการโดยถูกต้ องสมบูรณ์ แล้ ว ซึ่ง ร้ านค้ าตกลงจะไม่โต้ แย้ งคัดค้ านหรื อ
เรียกร้ องค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารภายหลัง
27.18 ธนาคารไม่ต้องรับผิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ ซึ่งรวมถึงการที่ธนาคารไม่สามารถลงทะเบี ยน
พร้ อมเพย์ (PromptPay) หรื อให้ บริ การชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ได้ อันเนื่องมาจากเหตุสดุ วิสยั เช่น ระบบสื่อสารขัดข้ อง
กระแสไฟฟ้าขัดข้ อง ปั ญหาทางด้ านพลังงาน การกระทาของบุคคลภายนอก อัคคีภยั ภัยพิบตั ิตามธรรมชาติ การประท้ วง การขนส่งติดขัด การจลาจล
สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้ อมูลที่เป็ นอันตรายต่างๆ (Harmful Data) หรือเหตุตา่ งๆ อันอยูน่ อกเหนือจากการควบคุมของธนาคาร
27.19 ร้ านค้ าตกลงและยอมรับว่า เอกสาร และ/หรื อหนังสือ และ/หรื อหลักฐานใดๆ ก็ตาม ที่ธนาคารจัดทาขึน้ อันเนื่องมาจากการใช้ บริ การชาระเงินข้ า ม
ธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) นัน้ มีความ ถูกต้ องทุกประการโดยไม่จาต้ องให้ ร้านค้ าตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อก่อนแต่อย่างใด
27.20 ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ฉบับนี ้ ให้ ใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ ศาลไทย
เป็ นศาลที่มีเขตอานาจในการพิจารณาข้ อพิพาทที่เกิดขึ ้นตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการนี ้
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