ข้อตกลงการใช้บริการช่องทางการเชือมต่อ (API) (สําหรับร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการ)
ตามทีผูใ้ ห้บริการระบบจัดการธุรกิจ ซึงรวมถึ ง (แต่ไม่จาํ กัดเพียง) ระบบจัดการร้านค้า (Point of Sale) ระบบการ
จัด การโลจิ ส ติ ก ส์ (Logistics) ระบบการจัด การจั ด เก็ บ สิ น ค้า (Warehouse Management) ระบบการจัด การสิ น ค้า
(Stock Management) (ซึ งต่อไปนี จะเรียกว่า “ผู ใ้ ห้บริการระบบจัด การ”) และผูป้ ระกอบกิจการขายสิน ค้า/ให้บริการ
(ซึงต่อไปนี จะเรียกว่า “ร้านค้า”) มีความประสงค์จะใช้บริการช่องทางการเชือมต่อ (API) (ซึงต่อไปนี จะเรียกว่า “บริการ
API”) และบริการรับชําระค่าสินค้า/บริการ ของบมจ.ธนาคารกสิกรไทย (ซึงต่อไปนี จะเรี ยกว่า “ธนาคาร”) เพื อเชือมต่อ
ระบบของผูใ้ ห้บริการระบบจัดการ เข้ากับอุปกรณ์/ช่องทางการรับ ชําระค่าสินค้า/บริการของร้านค้า ตามทีร้านค้าระบุ ใน
ใบสมัคร/เปลียนแปลงรายละเอียดการใช้บริการช่องทางการเชือมต่อ (API) (ซึงต่อไปนี จะเรียกว่า “ใบสมัครฯ”) เพือเพิ ม
ประสิทธิภาพให้อุปกรณ์/ช่องทางการรับชําระค่าสินค้า/บริการของร้านค้าสามารถรองรับการชําระค่าสินค้า/บริการจากผู ้
ชําระค่าสินค้า/บริการ (ซึงต่อไปนี จะเรียกว่า “ผูช้ าํ ระเงิน”) ด้วยเงินโอน กระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิ กส์ และ/หรือเครืองมือการ
ชําระเงิน อืน ที ธนาคารจะสามารถรองรับ ให้บ ริการ API ได้ต่อไปในภายหน้ า ร้า นค้า/ผู ใ้ ห้บริ การระบบจัดการจึ งตกลง
ยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้บริ การช่องทางการเชื อมต่อ (API) ฉบับนี ซึงประกอบด้วยข้อตกลงทัวไปและข้อตกลง
เฉพาะ (ซึงต่อไปนี หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ข้อตกลงฯ”) ดังต่อไปนี
ข้อตกลงทัวไป
ข้อ 1. หลักเกณฑ์และเงือนไขสําหรับร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการ
1.1 ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการตกลงพัฒนาและดํารงการเชือมต่อระบบของผูใ้ ห้บริการระบบจัดการเข้ากับระบบของ
ธนาคารตามรูปแบบและวิธีทีธนาคารกําหนด และร้านค้าตกลงพัฒนาและดํารงการเชือมต่ออุปกรณ์/ช่องทางการรับชําระ
ค่าสิ น ค้า /บริการของร้า นค้า เข้า กับ ระบบของผูใ้ ห้บ ริ การระบบจัดการ โดยร้านค้า/ผูใ้ ห้บ ริ การระบบจัดการตกลงเป็ น
ผูร้ ับ ผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการพัฒ นาและเชื อมต่อระบบดังกล่าว รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบ
ภายในของฝ่ ายตนเองทังสิน
1.2 ร้านค้าสามารถรับชําระค่าสินค้า/บริการจากผูช้ าํ ระเงิน ผ่านระบบของผูใ้ ห้บริการระบบจัดการทีเชือมต่อกับ
บริการ API โดยมีรูปแบบการใช้บริการดังต่อไปนี
1.2.1 บริการ API เพือการทํารายการรับชําระค่าสินค้า/บริการ
1.2.1.1 ร้านค้าสามารถรับชําระค่าสินค้า/บริการจากผูช้ าํ ระเงินทีชําระเงินด้วยเครืองมือการชําระเงิน
ต่างๆ (ซึงต่อไปนี หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “เครืองมือการชําระเงิน”) ดังจะกล่าวต่อไปด้านล่างนี
แทนการชําระเงินด้วยเงินสด
(1) เงินโอน ซึงผูช้ ําระเงิน ทําคําสังโอนและ/หรือชําระค่าสินค้า/บริการโดยหักเงินจากบัญ ชี
เงินฝากของผูช้ าํ ระเงินทีมีอยู่กบั ธนาคารหรือธนาคารพาณิ ชย์อืน หรือสถาบันอืนทีเป็ นผูใ้ ห้บริการเงินโอน (ซึงต่อไปนี หาก
ไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ผูใ้ ห้บริการเงินโอน”) หรือ
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(2) กระเป๋าเงินอิเล็ก ทรอนิ กส์ (ซึงต่อไปนี จะเรี ยกว่า “e-wallet”) ที ออกหรื อร่วมออกโดย
ธนาคาร และ/หรือโดยธนาคารพาณิ ชย์อืน และ/หรือ Alipay.com Co., Ltd. (ซึงต่อไปนี จะเรียกว่า “Alipay”) และ/หรื อ
Tenpay Payment Technology Co., Ltd. (ซึ งต่อ ไปนี จะเรีย กว่า “Tenpay”) และ/หรื อ โดยบริ ษั ท อื นหรื อ สถาบัน อื นที เป็ น
ผูใ้ ห้บริการ e-wallet (ซึงต่อไปนี หากไม่กล่าวถึงโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ผูใ้ ห้บริการ e-wallet”) หรือ
(3) เครืองมือการชําระเงินอืน ทีออกหรือร่วมออกโดยธนาคาร และ/หรือโดยธนาคารพาณิชย์
อื น และ/หรื อโดยบริ ษั ท อื นหรื อสถาบันอื นที เป็ นผูใ้ ห้บ ริ ก ารเครื องมือ การชําระเงิน นั น (ซึ งต่ อ ไปนี หากไม่ กล่ าวโดย
เฉพาะเจาะจง จะรวมเรี ยกว่า “ผู ใ้ ห้บริการเครืองมือการชําระเงิน”) ตามทีธนาคารจะสามารถรองรับให้บ ริการ API ได้
ต่อไปในภายหน้า
1.2.1.2 เพื อให้ผูช้ ําระเงิ นสามารถทํา รายการชําระค่าสินค้า/บริการได้ ร้านค้าจะต้องส่งข้อมูลการ
ชําระค่าสิ น ค้า/บริการ ซึ งรวมถึ ง (แต่ไม่ จํากัดเพียง) จํานวนเงิน และ Order Reference ตามรายละเอีย ดและขันตอนที
ธนาคารกําหนดไปยังผูใ้ ห้บริการระบบจัดการ จากนัน ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการจะเป็ นผูส้ ่งข้อมูลและรายละเอียดการชําระค่า
สินค้า/บริ การดังกล่าวมายังธนาคารผ่านบริการ API เพือให้ธนาคารกําหนดคําสังการสร้าง QR Code หรือ Barcode หรือ
รหัสอื นใด ที ระบบการรับ ชําระเงิน ของผูใ้ ห้บ ริการเงิ น โอน ผู ใ้ ห้บ ริ การ e-wallet และผูใ้ ห้บ ริ การเครื องมื อ การชําระเงิ น
รองรับให้สามารถชําระเงินได้ (ซึงต่อไปนี จะเรียกว่า “รหัสชําระเงิน”) ตามข้อมูลและรายละเอียดนั น และส่งผ่านบริการ
API ไปยัง IP Address ตามทีระบุในใบสมัครฯ เพือให้ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการสร้างรหัสชําระเงิน สําหรับ การทํารายการรับ
ชําระค่าสินค้า/บริการ
1.2.2 บริการ API ยกเลิกรหัสชําระเงิน (Cancel)
เมือผูใ้ ห้บริการระบบจัดการสร้างรหัสชําระเงินสําหรับการทํารายการรับชําระค่าสินค้า/บริ การแล้ว
หากผู ช้ ํา ระเงิน ยังไม่ ทํา รายการชําระค่า สิ น ค้า/บริ การ ร้านค้า สามารถส่ งคําสังยกเลิ กรหัส ชํา ระเงิ น (Cancel) ไปยัง
ผูใ้ ห้บริ การระบบจัดการ จากนั น ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการจะเป็ นผูส้ ่งยกเลิกรหัสชําระเงิน (Cancel) ตามรายละเอี ยดและ
ขันตอนทีธนาคารกําหนดมายังธนาคารผ่านบริการ API เมือธนาคารได้รบั คําสังยกเลิกรหัสชําระเงิน (Cancel) ดังกล่าวแล้ว
ธนาคารจะดําเนิ น การยกเลิกรายการชําระสิ นค้า/บริ การและแจ้งผลการดําเนิ นการ ผ่านบริ การ API ไปยัง IP Address
ตามทีระบุในใบสมัครฯ
1.2.3 บริการ API ยกเลิกรายการชําระค่าสินค้า/บริการ (Void)
ร้านค้าตกลงว่า หากร้านค้ามีความประสงค์จะยกเลิกรายการชําระค่าสินค้า/บริการทีผูช้ าํ ระเงินซือ/
ขอใช้บ ริการ หรือตกลงสังซือ/ขอใช้บ ริการแล้ว และรายการชําระค่าสินค้า/บริการดังกล่าวยังไม่ถู กโอนเข้าบัญชี เงิ นฝากที
ระบุ ในใบสมัค รฯ (ซึ งต่ อ ไปนี จ ะเรี ยกว่า “Void”) ร้านค้า จะต้อ งส่ง คําสัง Void ไปยังผูใ้ ห้บ ริ การระบบจัด การ จากนั น
ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการจะเป็ นผูส้ ่งคําสัง Void ภายใต้เงือนไขทีระบุในข้อตกลงฯ ฉบับ นี มายังธนาคารผ่านบริการ API เมือ
ธนาคารได้รับ คํา สัง Void ดังกล่าวแล้ว ธนาคารจะทําการ Void และโอนเงิ นจํานวนเดียวกันนั นคืน ให้แก่ผูช้ าํ ระเงินต่อไป
ทังนี ภายใต้ขอ้ 1.6 และข้อ . . ของข้อตกลงเฉพาะ โดยธนาคารจะแจ้งผลการดําเนิ นการ ผ่านบริการ API ไปยัง IP
Address ตามทีระบุในใบสมัครฯ
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1.2.4 บริการ API แจ้งรายการ (Notification)
เมือผูช้ ํา ระเงิ นทํารายการชําระค่าสิน ค้า/บริ การในแต่ละครัง ธนาคารจะแจ้งผลการทํารายการรับ
ชําระค่าสินค้า/บริการ สําเร็จ/ไม่สาํ เร็จ ผ่านบริการ API ไปยัง URL Callback และ IP Address ตามทีระบุในใบสมัครฯ
1.2.5 บริการ API รายงาน ณ สินวัน (Report)
เมือผูช้ าํ ระเงินทํารายการชําระค่าสินค้า/บริการเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะส่งรายงานรายการรับชําระ
ค่าสินค้า/บริการ ผ่านบริการ API ไปยัง IP Address ตามทีระบุในใบสมัครฯ ภายในวันถัดไป
1.2.6 บริการ API เพือการตรวจสอบสถานะรายการรับชําระค่าสินค้า/บริการ
กรณีทีร้านค้ามีความประสงค์จะตรวจสอบสถานะรายการรับชําระค่าสินค้า/บริการ ร้านค้าสามารถ
ส่งคําสังขอตรวจสอบไปยังผูใ้ ห้บ ริการระบบจัดการ จากนั น ผูใ้ ห้บ ริ การระบบจัด การจะเป็ นผูส้ ่งคําสังขอตรวจสอบตาม
รายละเอี ยดและขันตอนที ธนาคารกําหนดมายังธนาคารผ่านบริการ API เมือธนาคารได้รับคําสังตรวจสอบดังกล่า วแล้ว
ธนาคารจะแจ้งสถานะรายการรับชําระค่าสินค้า/บริการ ผ่านบริการ API ไปยัง IP Address ตามทีระบุในใบสมัครฯ
1.2.7 บริการ API เพือการส่งคําสังขอโอนยอดเงินรวมจากการรับชําระค่าสินค้า/บริการ
ร้านค้าสามารถส่งคําสังขอโอนยอดเงินรวมจากการรับชําระค่าสินค้า/บริการ ไปยังผูใ้ ห้บริการระบบ
จัดการ จากนั น ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการจะเป็ นผูส้ ่งคําสังขอโอนยอดเงินรวมดังกล่าวมายังธนาคารผ่านบริการ API โดยมี
วิธีการและรายละเอียดเป็ นไปตามทีระบุในตาราง “Settlement” และตามเงือนไขทีระบุในข้อตกลงฯ ฉบับนี
1.2.8 บริการอืนๆ ตามทีธนาคารจะเปิ ดให้บ ริการ ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงือนไขทีธนาคารกําหนดและแจ้ง
ให้รา้ นค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการทราบผ่านช่องทางต่างๆ เป็ นคราวๆ ไป
1.2.9 ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการรับ ทราบและตกลงยินยอมว่า กรณี การใช้บ ริการภายใต้ใบสมัครฯ
และข้อตกลงฯ ฉบับนี มีขอ้ กําหนดให้รา้ นค้าส่งคําสัง/คําขอ/รายละเอียดใดๆ ไปยังผูใ้ ห้บริการระบบจัดการ และผูใ้ ห้บริการ
ระบบจัดการเป็ นผูส้ ่ งคําสัง/คําขอ/รายละเอีย ดดังกล่าวมายังธนาคารผ่ านบริ การ API แล้ว ธนาคารจะดําเนิ น การตาม
คําสัง/คําขอ/รายละเอียด ภายหลังจากที ได้รับ คําสัง/คําขอ/รายละเอีย ดจากผูใ้ ห้บ ริการระบบจัดการ ตามเงื อนไขและ
ระยะเวลาระบุในข้อตกลงฯ ฉบับนี
1.3 การใช้ Secret Key หรื อ รหั ส ผ่ า น หรื อ PIN หรื อ Password หรื อ Token หรื อ เครื องมื อ อื นใดที ร้า นค้า /
ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการใช้เป็ นเครืองมือในการรับ-ส่งคําสัง/คําขอ/รายงาน/ผลการดําเนิ นการต่างๆ ผ่านบริการ API ตาม
ข้อ 1.2 ของข้อตกลงทัวไป และ/หรือเพือใช้บ ริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนี (ซึงต่อไปนี หากไม่เรี ยกชื อใดชือหนึ งเป็ นการ
เฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “รหัสประจําตัว”) ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามเงือนไขดังต่อไปนี
1.3.1 หากการใช้บริการ API ตามข้อตกลงฯ ฉบับนี ธนาคารได้กาํ หนดให้จะต้องใช้บริการผ่านรหัสประจําตัว
แล้ว ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการจะต้องระบุรหัสประจําตัวตามเงือนไขและขันตอนทีธนาคารกําหนด
1.3.2 ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการจะต้องเก็บ รักษารหัสประจําตัวไว้ในทีปลอดภัยและถือเป็ นความลับ
เฉพาะตัวของร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการเท่านัน การเปิ ดเผยรหัสประจําตัวถือเป็ นการปฏิบตั ิผิดข้อตกลงฯ ฉบับนี หาก
เกิดความเสียหายประการใดจากการที ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการเปิ ดเผยหรือกระทําการใดๆ จนทําให้บุคคลอืนล่วงรู ้
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หรื อได้รบั รหัสประจําตัว หรือรหัสประจําตัวสูญหาย ร้านค้า/ผูใ้ ห้บ ริการระบบจัดการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที
เกิดขึนก่อนทีธนาคารจะดําเนิ นการอายัด หรือระงับการใช้รหัสประจําตัวนัน
1.3.3 ในกรณีทีรหัสประจําตัวเกิดการสูญหาย/ถูกโจรกรรม/ถูกระงับ หรือร้านค้า/ผูใ้ ห้บ ริการระบบจัดการ
ลืมรหัสประจําตัว ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการสามารถติดต่อธนาคารที K-BIZ Contact Center หมายเลข - ตลอด ชัวโมง เพือดําเนิ นการตามขันตอนทีธนาคารกําหนด
1.3.4 การกระทําใดๆ ซึ งรวมถึ ง (แต่ไม่จาํ กัดเพี ยง) การตกลงยอมรับ /การแก้ไข/การเปลียนแปลง/การ
เพิ มเติม ของเงือนไข/บริการ/อัตราค่าธรรมเนี ยม/ข้อตกลงฯ ฉบับนี ที ธนาคารได้แจ้งให้ทราบผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นการกระทําของร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการเองก็ดี หรือการกระทําของบุคคลอืนใดก็ดี หากได้กระทําไปโดยผ่านการ
ใช้รหัสประจําตัวแล้ว ร้านค้า/ผูใ้ ห้บ ริการระบบจัดการตกลงให้ถือว่าถู กต้องสมบูรณ์ และให้มีผลผูกพันร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการ
ระบบจัดการเสมื อนหนึ งได้กระทําโดยร้านค้า/ผูใ้ ห้บ ริการระบบจัดการเอง รวมทังให้ถือว่าเป็ นการที ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการ
ระบบจัดการได้ลงลายมือชืออิเล็กทรอนิ กส์ให้ไว้แก่ธนาคารเพือเป็ นหลักฐานในการทําธุรกรรมผ่านบริการในครังนั นๆ โดย
ถู กต้อ งสมบูร ณ์ แล้ว นั บ ตังแต่เวลาที มี การยืนยันทําธุ รกรรม ซึ งร้า นค้า/ผูใ้ ห้บ ริการระบบจัดการไม่สามารถยกเลิ กหรือ
เปลี ยนแปลงใดๆได้ และร้านค้า/ผูใ้ ห้บ ริการระบบจัดการตกลงให้ธนาคารสามารถใช้ขอ้ มู ลการทําธุร กรรมดังกล่าวเป็ น
ต้นฉบับ เอกสารทีใช้เป็ นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ ว่าร้านค้า/ผูใ้ ห้บริ การระบบจัดการได้ทําธุ รกรรมนั น และใช้ในการ
ดําเนิ นการทางกฎหมายได้ทุ กประการ ทังนี ร้านค้า/ผูใ้ ห้บ ริการระบบจัดการตกลงยอมรับ และรับ ทราบถึ งความเสี ยงที
เกียวเนื องกับการใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์ เนื องจากร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการสามารถทําธุรกรรมด้วย
ตนเองได้โดยไม่จาํ ต้องมีเอกสาร หรือหลักฐานอืนใดยืนยันเพิมเติม และ/หรือมอบให้แก่ธนาคารอีกแต่ประการใด เว้นแต่
รายการทีธนาคารกําหนดให้ตอ้ งทําเอกสาร หรือหลักฐานเพิ มเติมเพือให้ถูกต้องตามวิธีการ และประเพณี ของธนาคารใน
เรื องนั นๆ ร้า นค้า/ผู ใ้ ห้บ ริ การระบบจัดการจะต้อ งทํ าเอกสารหรื อหลักฐาน (หากมี ) ตามที ธนาคารกําหนดด้ว ย ทังนี
ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการต้องตรวจสอบยอดเงินภายหลังจากทํารายการทุกครัง โดยร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการ
ยินยอมรับผิดชอบต่อการทําธุรกรรมดังกล่าวทุกประการ
อนึ ง เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอืน การดํา เนิ นการดังต่อไปนี ร้านค้า/ผู ใ้ ห้บริการระบบจัดการ
(แล้ว แต่ กรณี ) จะต้องติด ต่อ K-BIZ Contact Center หมายเลข - ตลอด ชัวโมง เพื อจัด ทํ า เอกสาร
ลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทน และดําเนิ นการตามขันตอนทีธนาคารกําหนด
•
การขอเปลียนแปลงบัญชีทีผูกกับการใช้บริการ API
•
การขอเปลียนแปลงรายละเอี ยดของร้านค้า/ผูใ้ ห้บ ริการระบบจัดการ และ/หรือรายละเอียด
ของการใช้บริการ API
•
การยกเลิก การใช้บ ริ การ API หรื อ บริ ก ารรับ ชํา ระค่ าสิ น ค้า /บริ การ หรื อ การยกเลิ กการ
เชือมต่ออุปกรณ์/ช่องทางการรับชําระค่าสินค้า/บริการของร้านค้าเข้ากับระบบของผูใ้ ห้บริการระบบจัดการ
1.4 ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการตกลงว่า จะมิให้ผูอ้ ืนมาร่วมใช้บ ริการภายใต้ใบสมัครฯ และข้อตกลงฯ ฉบับ นี
เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากธนาคารก่อน
1.5 ร้านค้า/ผูใ้ ห้บ ริการระบบจัดการตกลงจะแสดงเครืองหมาย Thai QR Standard ตามมาตรฐานที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกําหนด และ/หรือเครืองหมายการค้าของผูใ้ ห้บริการเงินโอน/ผูใ้ ห้บริการ e-wallet/ผูใ้ ห้บริการเครืองมือการ
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ชําระเงิน (หากมี) ตามรูป แบบที ธนาคารกําหนด จัดไว้ให้ในที ซึงเห็ นได้ชดั เจน ตลอดระยะเวลาทีข้อตกลงฯ ฉบับ นี มี ผล
บังคับใช้หรือจนกว่าธนาคารจะแจ้งยกเลิกการใช้เครืองหมายสัญลักษณ์ดงั กล่าว
1.6 ร้านค้า/ผูใ้ ห้บ ริการระบบจัดการตกลงรับ ทราบว่าเครืองหมายการค้า Thai QR Standard เป็ นทรัพ ย์สิ นทาง
ปั ญ ญาของธนาคารแห่ งประเทศไทย และเครืองหมายการค้า ของผูใ้ ห้บ ริการเงิน โอน/ผูใ้ ห้บ ริการ e-wallet/ผูใ้ ห้บ ริการ
เครืองมือการชําระเงิน (หากมี) เป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาของผูใ้ ห้บริการเงินโอน/ผูใ้ ห้บริการ e-wallet/ผูใ้ ห้บริการเครืองมือ
การชําระเงิ น (แล้ว แต่กรณี ) ร้านค้า/ผูใ้ ห้บ ริการระบบจัดการตกลงใช้เ ครืองหมายการค้าดังกล่าว เพื อวัตถุป ระสงค์ตาม
ข้อตกลงฯ ฉบับนี เท่านั น และการใช้เครืองหมายการค้าดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากธนาคาร และ/หรือผูใ้ ห้บริการ
เงินโอน และ/หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet และ/หรือผูใ้ ห้บริการเครืองมือการชําระเงินรายนัน ผ่านทางธนาคารเป็ นลายลักษณ์
อักษรก่อนทุกครัง นอกจากนี ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการตกลงป้ องกันไม่ให้มีและไม่กระทําการใดๆ อันอาจทําให้มีการ
ละเมิดเครืองหมายการค้าตลอดจนสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาของธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือผูใ้ ห้บริการเงินโอน
และ/หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet และ/หรือผูใ้ ห้บริการเครืองมือการชําระเงิน
อนึ ง “เครืองหมายการค้า” หมายถึง เครืองหมายการค้า เครืองหมายบริการ และเครืองหมายร่วมทีธนาคาร
แห่งประเทศไทย และ/หรือธนาคาร และ/หรือผูใ้ ห้บ ริ การเงิ นโอน และ/หรื อผูใ้ ห้บ ริ การ e-wallet และ/หรือผู ใ้ ห้บริ การ
เครืองมื อการชําระเงิน (แล้วแต่กรณี ) เป็ นเจ้าของ ทังที ได้จดทะเบี ย นแล้วและที ยังมิ ได้จดทะเบี ยน รวมทังเครืองหมาย
การค้าและเครืองหมายบริการที ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ ธนาคาร และ/หรือผูใ้ ห้บริ การเงิ นโอน และ/หรื อ ผู ้
ให้บริการ e-wallet และ/หรือผูใ้ ห้บริการเครืองมือการชําระเงิน (แล้วแต่กรณี ) ได้รับอนุ ญาตให้ใช้ ตลอดจนชือทางการค้า
สัญลักษณ์ รูปภาพ ข้อความ หรือสือความหมายอืนใดทีธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือธนาคาร และ/หรือผูใ้ ห้บริการ
เงินโอน และ/หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet และ/หรือผูใ้ ห้บริการเครืองมือการชําระเงิน (แล้วแต่กรณี) ใช้หรือมีเจตนาทีจะใช้ใน
ลักษณะทีเกียวข้อ งกับ การให้บ ริการของธนาคารเพื อเป็ นการแสดงให้บุ คคลทัวไปเห็ น และเข้าใจว่า การให้บ ริก ารที ใช้
เครื องหมายการค้า นั นแตกต่างไปจากการให้บ ริ การที ใช้เครื องหมายการค้าของผู ้อืน ทั งที ธนาคารแห่ งประเทศไทย
และ/หรือธนาคาร และ/หรือผูใ้ ห้บริการเงินโอน และ/หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet และ/หรือผูใ้ ห้บริการเครืองมือการชําระเงิน
(แล้วแต่กรณี) ได้ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั และทีจะใช้ในอนาคต
1.7 ในกรณีทีร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการมีความประสงค์ขอเปลียนแปลงประเภทธุรกิจ และ/หรือสินค้า/บริการ
ที นํ าเสนอขาย และ/หรื อวิธีการขาย/ให้บ ริการ และ/หรือวิธีการชําระเงิ น และ/หรื อข้อมูล และ/หรือ รายละเอี ย ดต่างๆ
ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่า วัน หรือด้วย
วิธีการ หรือระยะเวลาอืนตามทีธนาคารกําหนด และจะต้องได้รับอนุ มตั ิจากธนาคารก่อนจึงจะสามารถรับชําระค่าสินค้า/
บริการจากผูช้ าํ ระเงินได้ ทังนี ในกรณีทีร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการมีความประสงค์ขอเพิมบริการ ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการ
ระบบจัดการสามารถติดต่อ K-BIZ Contact Center หมายเลข 02-888-8822 ตลอด 24 ชัวโมง หรือสาขาของธนาคาร ใน
วันและเวลาทําการของธนาคาร เพื อดําเนิ นการตามขันตอนที ธนาคารกําหนด โดยธนาคารจะจัดส่งข้อตกลงฯ และคู่มือ
(หากมี ) ให้แก่รา้ นค้า/ผูใ้ ห้บริ การระบบจัดการ ไปยัง Email Address ทีร้านค้า/ผูใ้ ห้บ ริการระบบจัดการระบุ และ/หรือ
ช่องทางอืนตามทีธนาคารกําหนด โดยร้านค้า/ผูใ้ ห้บ ริการระบบจัดการตกลงว่า ถ้าร้านค้า/ผูใ้ ห้บริ การระบบจัดการได้ใช้
บริการทีขอเพิมดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ทีธนาคารกําหนดแล้ว ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการตกลงให้ขอ้ ตกลงฯ และคู่มือ
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(หากมี) ทีธนาคารได้จดั ส่งให้ และทีจะมีการแก้ไขเพิมเติมหรือเปลียนแปลงต่อไปในภายหน้า มีผลใช้บงั คับกับการใช้บริการ
ทีขอเพิมดังกล่าวนันด้วยทุกประการ
1.8 ร้านค้า/ผูใ้ ห้บ ริการระบบจัดการจะไม่ เปิ ดเผยข้อมูล ใดๆ ที เกี ยวกับ ข้อมู ล ของผูช้ ํา ระเงิ น ข้อ มูล การชําระค่า
สินค้า/บริการ และระบบข้อมูลของธนาคาร ผูใ้ ห้บริการเงินโอน ผูใ้ ห้บริการ e-wallet และผูใ้ ห้บริการเครืองมือการชําระเงิน
แก่บุคคลอืนใด และจะไม่นําไปใช้กบั ธุรกิจอืน เว้นแต่ จะได้รบั ความยินยอมจากธนาคารหรือเจ้าของข้อมูลเป็ นลายลักษณ์
อักษรก่อน ในกรณี ทีเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลอืนใดได้รบั ความเสียหาย เนื องจากการเปิ ดเผยข้อมูลข้อมูลของร้านค้า ไม่ว่า
ด้วยเหตุจงใจหรือไม่ก็ตาม ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทีเกิดขึนทังสิน
1.9 ร้า นค้า /ผูใ้ ห้บ ริ การระบบจัด การตกลงจัด เก็บ ข้อ มู ล การชําระค่ า สิ น ค้า/บริ ก าร และข้อ มู ล การทํา รายการ
ตลอดจนหลักฐานทีเกียวข้องกับการจัดส่งสินค้า/บริการ ซึงรวมถึง (แต่ไม่จาํ กัดเพียง) ชือสินค้า/บริการ ราคา ใบรับประกัน
หลักฐานการรับสินค้า/บริการ หลักฐานการส่งสินค้า ใบเสร็จรับเงิน ทีอยู่และรายละเอียดของผูร้ บั สินค้า/บริการ และ CCTV
Record (หากมี) ทังในรูปแบบกายภาพและอิเล็กทรอนิ กส์ ให้มีความปลอดภัยจากการเข้าถึง หรือการเปิ ดเผยสู่บุคคลใดๆ
โดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจากธนาคารหรือเจ้าของข้อมูล เป็ นเวลาอย่างน้อย 10 ปี นั บตังแต่วนั ที มีการทํารายการชําระค่าสินค้า/
บริการ รวมถึ งไม่จาํ หน่ าย ซือ จัดหา และเปลียน หรือกระทําการใดอันเป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลของธนาคารหรือเจ้าของข้อมูล
และเมือไม่ได้ใช้งานแล้ว ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการจะต้องลบทําลายข้อมูลดังกล่าวไม่ให้สามารถอ่าน หรือนํ าไปใช้งาน
ได้อีก และหากมีการละเมิดดังกล่าว ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการจะต้องทําการแจ้งธนาคารให้ทราบในทันที
1.10 ในกรณี ทีมีเหตุการณ์ลกั ษณะหนึ งลักษณะใด ดังต่อไปนี ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการจะต้องติดต่อธนาคาร
ทันที และตกลงทีจะปฏิบตั ิต่อผูช้ าํ ระเงินตามวิธีการทีธนาคารจะแจ้งให้ทราบต่อไปก่อนทีจะขายสินค้า/บริการให้แก่ผูช้ าํ ระเงิน
1.10.1 เมือมีเหตุน่าสงสัยว่าผูช้ าํ ระเงินมีพฤติกรรมทุจริต
1.10.2 เมื อผู ช้ ํา ระเงิ น ใช้เครื องมื อ การชํา ระเงิ น ที ถู กอายัด แจ้ง หาย ถู ก เพิ กถอน หรื อ ระงับ การใช้โดย
ผูช้ าํ ระเงิน และ/หรือผูใ้ ห้บริการเงินโอน และ/หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet และ/หรือผูใ้ ห้บริ การเครืองมือการชําระเงิน และ/
หรือผูม้ ีอาํ นาจตามกฎหมาย
1.10.3 เมือมีเหตุการณ์อืนๆ ตามทีธนาคารจะได้แจ้งให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
1.11 ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการตกลงรับ ทราบว่า การให้บริการของธนาคารตามข้อตกลงฯ ฉบับนี ธนาคาร
ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริ การระบบจัดการจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย คู่มื อ กฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับ หรื อข้อกําหนด/เงือนไขใดๆ ของ
ธนาคาร ผูใ้ ห้บ ริการเงินโอน ผูใ้ ห้บ ริการ e-wallet ผูใ้ ห้บริ การเครืองมื อการชําระเงิน และหน่ วยงานผูม้ ีอํานาจควบคุมหรื อ
กํากับดูแลธนาคาร ผูใ้ ห้บริการเงินโอน ผูใ้ ห้บริ การ e-wallet และผูใ้ ห้บริ การเครืองมื อการชําระเงินดังกล่าว ทังที มีอยู่แล้ว
ขณะนี และ/หรื อจะมี ขึนในภายหน้า ดังนั น เมือใดก็ตามที มี การเปลี ยนแปลงกฎหมาย คู่มื อ กฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับ หรื อ
ข้อกําหนด/เงือนไขใดๆ ดังกล่าว ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการยินยอมว่าการให้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนี จะต้องปฏิบตั ิ
ตามและอยู่ภายใต้กฎหมาย คู่มือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกําหนด/เงือนไขใดๆ ที เปลียนแปลงนั นด้วยโดยทันที ซึง
ธนาคารจะแจ้งให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
1.12 ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการตกลงปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับทีเกียวข้อง และไม่กระทํา
การใดๆ เพือเป็ นการเลียงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อบังคับที เกียวข้อง ซึงรวมถึ ง (แต่ไม่จาํ กัดเพียง) การ
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รับชําระค่าสินค้า/บริการ โดยไม่ได้มีการซือขายและ/หรือให้บริการจริง การฟอกเงิน หรือแบ่งการรับชําระค่าสินค้า/บริการ
เพือให้จาํ นวนเงินทีซือสินค้า/ใช้บริการไม่เกินกว่าจํานวนเงินตามทีกฎหมายกําหนด
1.13 หากร้านค้า/ผูใ้ ห้บ ริการระบบจัดการฝ่ าฝื นหรื อไม่ป ฏิ บ ัติตามข้อ ตกลงฯ ฉบับ นี และ/หรื อข้อ กําหนดและ
เงือนไขทีธนาคาร และ/หรือผูใ้ ห้บริการเงินโอน และ/หรือผูใ้ ห้บ ริการ e-wallet และ/หรือผูใ้ ห้บริการเครืองมือการชําระเงิน
กําหนดไว้ ทังที มีอยู่ในขณะทําข้อตกลงฯ ฉบับนี หรือที จะออกใช้บังคับเพิมเติมในภายหน้า ธนาคารมีสิทธิ ระงับ และ/หรื อ
ยกเลิกการให้บริการของร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการตามข้อตกลงฯ ฉบับนี กบั ได้ทันทีโดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวให้รา้ นค้า/
ผูใ้ ห้บ ริ การระบบจัดการทราบล่วงหน้า (แล้วแต่ว่ากรณี เป็ นความผิดของฝ่ ายใด) ทังนี หากการฝ่ าฝื น หรื อไม่ป ฏิ บัติตาม
ดังกล่าวเป็ นเหตุให้ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผูช้ าํ ระเงิน และ/หรือผูใ้ ห้บริการเงินโอน และ/หรือผูใ้ ห้บริ การ ewallet และ/หรือผูใ้ ห้บริการเครืองมือการชําระเงิน และ/หรือถูกเรียกเก็บค่าปรับ และ/หรือค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่าย
อืนๆ (หากมี) มายังธนาคารแล้ว ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการ (แล้วแต่กรณี ) ตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้เงินคืนเป็ น
จํา นวนเท่ ากับ ที ธนาคารไม่ ส ามารถเรี ย กเก็บ ได้นั น และ/หรื อจํานวนเท่ า กับ ค่ าปรับ และ/หรื อ ค่ าเสี ย หาย และ/หรื อ
ค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดขึ น พร้อ มทังดอกเบี ยในอัตราดอกเบี ยเงิน ให้กูย้ ืมที ปฏิ บัติผิดเงื อนไขหรื อผิดนั ด ชําระหนี และอัต รา
ดอกเบียกูเ้ บิกเงินเกินบัญชีโดยไม่มีสญ
ั ญาหรือส่วนทีเกินวงเงินตามสัญญา (ซึงต่อไปนี จะเรียกว่า “ดอกเบียผิดนัด”) นั บแต่
วันทีธนาคารจ่ายเงินให้แก่รา้ นค้า หรือนําเข้าบัญชีให้รา้ นค้า หรือวัน ทีธนาคารได้ชาํ ระค่าปรับ และ/หรือค่าเสียหาย และ/
หรือค่าใช้จา่ ยดังกล่าว จนกว่าจะชําระให้ธนาคารครบถ้วน
1.14 ในกรณี ทีพนั กงานหรือเจ้าหน้าที ของร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการเป็ นผูก้ ระทําทุจริต และ/หรื อมีส่วนใน
การให้ความร่วมมือกับกลุ่มผูท้ ุจริต ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เป็ นเหตุให้ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บ เงินจากผูช้ าํ ระ
เงิ น ผูใ้ ห้บ ริ การเงินโอน และ/หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet และ/หรือผูใ้ ห้บริการเครืองมือการชําระเงิน ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการ
ระบบจัดการ (แล้วแต่ว่ากรณี เป็ นความผิดของฝ่ ายใด) ยินยอมคืนเงิ นเป็ นจํานวนเท่ากับทีธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บได้
นั นให้กบั ธนาคาร พร้อมทังดอกเบียในอัตราดอกเบี ยผิด นั ด นั บ แต่วนั ที ธนาคารจ่ายเงินให้แก่รา้ นค้า หรือนํ าเข้าบัญชีให้
ร้านค้า จนกว่าจะชําระให้ธนาคารครบถ้วน ทังนี ไม่ตัดสิทธิธนาคารในอันทีจะฟ้ องร้อง ดําเนิ นคดี ไม่ว่าทางแพ่งหรือทาง
อาญากับผูท้ ุจริตได้ดว้ ย โดยร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการตกลงจะให้ความร่วมมือให้ความช่วยเหลือธนาคาร รวมทังเข้า
เป็ นคูค่ วามร่วม ไม่ว่าจะเป็ นการดําเนิ นการในชันเจ้าหน้าทีตํารวจ พนั กงานอัยการ และ/หรือชันศาลก็ตาม และหากปรากฏ
ว่า ธนาคารมิ ใ ช่ ผู ้เ สี ย หายที จะดํา เนิ นคดี กั บ ผู ้ทุ จ ริ ต แล้ว ร้า นค้า /ผู ้ให้บ ริ ก ารระบบจัด การจะเป็ นผู ้ดํ า เนิ นคดี กั บ
ผูท้ ุจริตให้ถึงทีสุด เพือให้ผกู ้ ระทําความผิดได้รบั การลงโทษ และเพือให้มีการชดใช้ความเสียหายให้แก่ผเู ้ สียหาย
1.15 หากธนาคารได้ใช้ดุ ลยพินิ จ ในการหักเงิ นจากบัญ ชี เงิ น ฝากที ระบุ ในใบสมัครฯ เพื อทํารายการต่ างๆ ตาม
ใบสมัครฯ และข้อตกลงฯ ฉบับนี หรือกรณีทีร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการจะต้องคืนเงินและ/หรือชดใช้และ/หรือชําระหนี
ให้แก่ธนาคารตามใบสมัครฯ และข้อตกลงฯ ฉบับ นี ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการ (แล้วแต่ว่ากรณี เป็ นภาระและหน้าที
ของฝ่ ายใด) ยินยอมให้เป็ นสิทธิของธนาคารทีจะกันเงินฝากหรือระงับการเบิกถอนและหักเงินจากบัญชีเงินฝากทีระบุในใบ
สมั ค รฯ และ/หรื อ บั ญ ชี เ งิ น ฝากที ร้า นค้า /ผู้ใ ห้บ ริ ก ารระบบจัด การให้ไ ว้เป็ นหลั ก ประกัน และ/หรื อ บั ญ ชี อื นใดที
ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการมีอยู่กบั ธนาคาร และ/หรือเงินจํานวนหนึ งจํานวนใดที แสดงว่าร้านค้า/ผูใ้ ห้บ ริการระบบ
จัดการเป็ นเจ้าของหรือเป็ นเจ้าหนี ธนาคาร เพือชําระหนี ดงั กล่าวพร้อมทังดอกเบียทังหมด (หากมี) ได้ทนั ที
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ในกรณี ทีปรากฏว่าเงินในบัญชีเงินฝากทุ กประเภท และ/หรื อ จํานวนหนึ งจํานวนใดดังกล่าวของร้านค้า/
ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการไม่มีให้หกั หรือมีแต่ไม่พอให้หกั ชําระหนี ได้ครบถ้วน ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการตกลงจะชําระ
หนี ทีค้างชําระดังกล่าว คืนให้แก่ธนาคาร ทังนี หากร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการมีบญ
ั ชีประเภทบัญชีกระแสรายวันและมี
วงเงินกูเ้ บิกเงินเกินบัญชีเดินสะพัดอยู่ ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินในวงเงินกูเ้ บิกเงินเกิน
บัญชีเพือชําระหนี ตามทีกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ และร้านค้า/ผูใ้ ห้บ ริการระบบจัดการยิน ยอมให้ธนาคารมีสิทธิ หกั เงิ น
ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นได้เกินกว่าวงเงินกูเ้ บิกเงินเกินบัญชีได้ดว้ ย โดยให้ถือว่าเงินส่วนที เกินกว่าวงเงินกูเ้ บิกเงินเกินบัญชีนัน
เป็ นหนี กเู ้ บิกเงินเกินบัญชี และร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการยินยอมผูกพันรับผิดชอบชําระคืน ตามเงือนไขและข้อตกลงที
กําหนดไว้ในสัญญากูเ้ บิกเงินเกินบัญชีทีทําให้ไว้กบั ธนาคารทุกประการ
ในกรณีทีร้านค้า/ผูใ้ ห้บ ริการระบบจัดการมีบญ
ั ชีกระแสรายวัน แต่ไม่มีวงเงินกูเ้ บิกเงินเกินบัญชี และมีเงินใน
บัญชีไม่พอหัก ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหกั เงินจากบัญชีกระแสรายวันเพือชําระหนี
ตามทีกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ และร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหกั เงินต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
ได้เกินจํานวนทีมีอยู่ในบัญชีได้ โดยให้ถือว่าจํานวนเงินที ปรากฏเป็ นยอดหนี หรือเป็ นยอดหนี เพิมขึนในบัญชี กระแสรายวัน
ดังกล่าวเป็ นเงินทีร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการได้กเู ้ บิกเงินเกินบัญชีไปจากธนาคาร และร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการ
ตกลงชดใช้เงินจํานวนดังกล่าวให้แก่ธนาคาร ตามเงือนไขและข้อตกลงทีกําหนดไว้ในคําขอเปิ ดบัญชีกระแสรายวันทีทําให้ไว้
กับธนาคารทุกประการ
1.16 ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการตกลงยินยอมว่า การให้บ ริการและดําเนิ นการทีเกียวข้อง ตลอดจนช่องทาง
การให้บ ริการต่างๆ ภายใต้ขอ้ ตกลงฯ ฉบับ นี ทีธนาคารจัดทําขึ น เป็ นการอํานวยความสะดวกให้กบั ร้า นค้า/ผูใ้ ห้บริการ
ระบบจัดการ ความรับผิดตามธุรกรรมทีเกียวข้อง ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการ และธนาคารแต่ละฝ่ ายต้องรับผิดชอบใน
ความเสียหายทีเกิดขึนจากการทีฝ่ ายตนกระทําโดยผิดพลาดหรือประมาทเลินเล่อ หรือปฏิบตั ิผิดข้อตกลงฯ หรือการกระทําที
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความเสียหายทีเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือด้วยเหตุอืนๆ ทีอยู่นอกเหนื ออํานาจ
ควบคุมสังการของฝ่ ายตน
1.17 ร้านค้า/ผูใ้ ห้บ ริการระบบจัดการยอมรับ ว่า กรณี เกิดรายการชําระค่าสินค้า/บริการ/โอนเงินผ่านบริการ API
ภายใต้ขอ้ ตกลงฯ ฉบับนี อันมีสาเหตุรหัสประจําตัวสูญหาย หรือถูกโจรกรรม ร้านค้า/ผูใ้ ห้บ ริการระบบจัดการยอมรับ ผิ ด
ตามจํานวนเงินทีชําระ/โอนนั น ทีเกิดก่อนธนาคารจะดําเนิ นการอายัดหรือระงับการใช้รหัสประจําตัว หรือดําเนิ นการอายัด
หรือระงับการชําระค่าสินค้า/บริการ/โอนเงินทีมีขอ้ ตกลงล่วงหน้า แล้วเสร็จตามระยะเวลาทีได้กาํ หนด
1.18 ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูล
1.18.1 ร้า นค้า/ผูใ้ ห้บ ริการระบบจัด การตกลงยิน ยอมให้ธ นาคารเก็บ รวบรวม และใช้ขอ้ มู ลของร้านค้า/
ผูใ้ ห้บ ริ การระบบจัดการที ให้ไว้หรือมี อยู่กับธนาคาร หรือทีธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอืน ซึงรวมถึงแต่ ไม่จาํ กัด
เพีย ง ข้อมู ลเกียวกับ บัญชีเงินฝาก สินเชือ ธุรกรรมต่างๆ เชือชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็ นทางการเมื อง ความเชือในลัท ธิ
ศาสนาหรื อ ปรัช ญา พฤติ ก รรมทางเพศ ประวัติ อ าชญากรรม ข้อ มู ล สุ ขภาพ และข้อ มู ล อื นใดตามที หน่ ว ยงานหรื อ
คณะกรรมการที มี อํานาจตามกฎหมายประกาศกํา หนด (ซึ งต่ อไปนี หากไม่ ก ล่ า วโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรี ย กว่ า
“ข้อมู ล”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการบริหาร จัดการธุรกิจของธนาคาร การพิจารณาเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อเสนอ
พิเศษต่างๆ ให้แก่รา้ นค้า/ผูใ้ ห้บริ การระบบจัดการ การปฏิบ ัติตามกฎหมาย การทีธนาคารจ้างหรือมอบหมายบุ คคลอื น
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ดําเนิ นการแทน ไม่ว่างานเกียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสือสาร งานติดตามทวงถาม หรืองานอืนใด รวมทังเพือ
การส่งเสริ มการขายและการประชาสัมพันธ์รา้ นค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการและการให้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนี ไม่ว่า
ทังหมดหรือบางส่วน และเพือวัตถุประสงค์อนอั
ื นชอบด้วยกฎหมายของธนาคาร
1.18.2 ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย พันธมิตรทางธุรกิจ ผูใ้ ห้บริการภายนอก ผูป้ ระมวลผลข้อมูล ผูส้ นใจจะเข้ารับโอนสิทธิ ผูร้ บั โอนสิทธิ ผูม้ ี
อํานาจตามกฎหมาย หน่ วยงาน/องค์กร/บุคคลใดๆ ทีมีสญ
ั ญาอยูก่ บั ธนาคาร หรือทีอยู่ภายใต้ขอ้ สัญญาทีธนาคารได้ทาํ ไว้
โดยมีวตั ถุประสงค์ตามทีกล่าวข้างต้น และยินยอมให้ผูร้ บั ข้อมูลจากธนาคารดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลต่อไป
ได้ต ามวัตถุ ป ระสงค์ที ได้แ จ้งไว้ต่อธนาคาร (ทังนี ไม่ รวมถึ ง การเปิ ดเผยข้อมู ล ที มี วัต ถุ ป ระสงค์เพื อการพิ จารณาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อเสนอพิเศษต่างๆของผูร้ บั ข้อมูลจากธนาคาร)
1.18.3 ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการยินยอมให้ธนาคารส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศได้
1.18.4 หากธนาคารประสงค์ทีจะขอเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลของร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการ
เพิ มเติ ม ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการตกลงจะให้ขอ้ มูลกับธนาคารตามทีธนาคารร้องขอ และการให้ขอ้ มูลทีเพิมเติม ใน
ภายหลังนี อยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดนี
1.18.5 ร้านค้า /ผูใ้ ห้บ ริการระบบจัด การสามารถติ ด ต่ อธนาคารผ่า น K-BIZ Contact Center หมายเลข
02-888-8822 ตลอด 24 ชัวโมง
1.19 ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการรับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้อมูล รายละเอียดใดๆ ทีปรากฏ และ/หรือ ทีได้มี
การจัดส่งมาให้ธนาคาร ไม่ว่าจะส่งมาในรูปแบบใดและไม่ว่าจะส่งด้วยตัวร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการเองหรือบุ คคลที
ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการมอบหมาย เป็ นข้อมูลของร้านค้า/ผูใ้ ห้บ ริการระบบจัดการทีมีความครบถ้วน ถูกต้องแท้จริง
และเป็ นปั จจุบัน และเป็ นข้อมูลทีธนาคารสามารถนํามาใช้ในการให้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนี และนํ ามาปรับปรุงข้อมูล
ในระบบของธนาคารให้เป็ นปั จจุบนั ได้ โดยร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการ
ขอใช้บ ริ การ และการทําธุ รกรรมใดๆ ที เกียวข้อ งกับ การใช้บ ริการตามข้อตกลงฯ ฉบับ นี โดยธนาคารไม่มี หน้ าทีจะต้อ ง
ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องแท้จริง และเป็ นปั จจุบัน ของเอกสาร ข้อมูล และรายละเอี ยดต่างๆ ดังกล่าว ทังนี หากเกิด
ความเสีย หายใดๆ เนื องจากเอกสาร ข้อ มูล หรือรายละเอีย ดดังกล่า วไม่ค รบถ้วน ถูกต้อ งแท้จริ ง และเป็ นปั จจุ บัน หรื อ
ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการไม่มีสิทธิหรือไม่มีความสามารถตามกฎหมายในการขอใช้บริการ และการทําธุรกรรมใดๆ ที
เกี ยวข้องกับ การใช้บ ริการตามข้อ ตกลงฯ ฉบับ นี ร้า นค้า/ผูใ้ ห้บริ การระบบจัดการตกลงเป็ นผูร้ ับ ผิด ชอบเพี ยงฝ่ ายเดี ย ว
(แล้วแต่ว่ากรณีเป็ นความผิดของฝ่ ายใด)
1.20 เว้นแต่ธนาคารจะกําหนดไว้เป็ นอย่างอืน ในกรณีทีร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการพบข้อผิดพลาดใดๆ จาก
การดําเนิ นการ หรือในกรณี ทีมีเหตุทีต้องระงับการดําเนิ นการภายใต้การให้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับ นี เป็ นการชัวคราว
ไม่วา่ ทังหมดหรือบางส่วน หรือในกรณีการยกเลิกการระงับการดําเนิ นการดังกล่าว ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการสามารถ
ติดต่ อธนาคารได้ที K-BIZ Contact Center หมายเลข 02-888-8822 ตลอด 24 ชัวโมง เมื อร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบ
จัด การดําเนิ นการต่างๆ ตามกระบวนการที ธนาคารกําหนดครบถ้วนสมบูรณ์แ ล้ว ธนาคารตกลงดํา เนิ น การระงับ การ
ดําเนิ นการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาทีธนาคารได้แจ้งแก่รา้ นค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการนั น โดยร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบ
จัดการยังคงเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดําเนิ นการ และรายการธุ รกรรมที ได้เกิดขึนก่อนครบกําหนดระยะเวลาที ธนาคารจะมี
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การระงับ การดําเนิ น การตามที ได้รับ แจ้งดังกล่า ว ทังนี ธนาคารขอสงวนสิ ทธิ ในการเพิ กเฉยต่อ คําร้อ งขอใดๆ ที ขัด ต่ อ
ข้อกําหนด/หลักเกณฑ์ของธนาคาร ทางราชการ และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย
1.21 ในกรณี ทีเกิดความผิ ดพลาดในการหักเงิน จาก และ/หรื อโอนเงินเข้าบัญชี เงิน ฝากของร้านค้า /ผูใ้ ห้บ ริ การ
ระบบจัด การ ไม่ ว่าด้วยเหตุ ใดๆ ก็ตาม ร้า นค้า/ผู ใ้ ห้บ ริ การระบบจัด การตกลงยิ น ยอมให้ธ นาคารมี อํานาจแก้ไขความ
ผิดพลาดทีเกิดขึนนั นให้ถูกต้องได้ตามความเป็ นจริง รวมทังตกลงยินยอมให้ธนาคารดําเนิ นการหักเงินจาก และ/หรือโอน
เงิ นเข้าบัญ ชีเงิน ฝาก เพือเป็ นการแก้ไขข้อผิดพลาดที เกิดขึ น ได้ทันที โดยมิจาํ ต้องแจ้งให้รา้ นค้า/ผูใ้ ห้บ ริการระบบจัดการ
ทราบล่วงหน้า
1.22 ในกรณีทีมีความผิดพลาดในการหักเงิน และ/หรือโอนเงิน หากความผิดพลาดดังกล่าวไม่ได้เกิดขึนเนื องจาก
ธนาคาร ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการตกลงจะดําเนิ นการเรียกร้องเงินจํานวนดังกล่าวจาก หรือคืนเงินให้แก่ คู่พิพาทของ
ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริ การระบบจัดการโดยตรง โดยร้านค้า/ผูใ้ ห้บ ริการระบบจัดการขอสละสิ ทธิ ในการเรียกร้องให้ธนาคารหัก
หรื อถอนเงิ นจากบัญชีเงินฝากของคู่พิพ าทคืนให้แก่รา้ นค้า/ผูใ้ ห้บ ริการระบบจัดการ และขอสละสิทธิในการเรี ยกร้องหรื อ
ฟ้ องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินจํานวนดังกล่าว อีกทังร้านค้า/ผูใ้ ห้บ ริการระบบจัดการขอรับรองว่าจะไม่กระทําการใดๆ อันมี
ผลให้ธนาคารต้องเข้ามีส่วนร่วมใดๆ ในข้อพิพ าทระหว่างร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการ กับคู่พิพาท และหากร้านค้า/ผู ้
ให้บ ริการระบบจัดการมีขอ้ ต่อสู ้ และ/หรือ สิท ธิเรี ยกร้องใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกัน เองกับ คู่พิพ าทดังกล่าวเป็ นอี กส่วนหนึ ง
ต่างหาก
1.23 ในกรณี ทีมีเหตุสุดวิสยั หรือเหตุอืนใดอันทําให้ธนาคารไม่สามารถดําเนิ นการให้บริการ API ตามข้อตกลงฯ
ฉบับนี ได้ ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการตกลงให้ธนาคารพิจารณาให้บริการ หรือดําเนิ นการตามทีเห็นสมควร เพือให้การ
ให้บริการ API ตามข้อตกลงฯ ฉบับนี ได้ โดยร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการตกลงยินยอมทีจะให้ความร่วมมือแก่ธนาคาร
อย่างเต็มทีและทุกวิถีทางในการปรับปรุงวิธีการให้บริการของธนาคารเพือความสะดวกของร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการ
ในการใช้บริการ API ตามข้อตกลงฯ ฉบับนี
1.24 ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการตกลงยินยอมให้ตวั แทนของธนาคาร และ/หรือผูใ้ ห้บริการเงินโอน และ/หรือ
ผูใ้ ห้บริการ e-wallet และ/หรือผูใ้ ห้บริ การเครืองมือการชําระเงิน และ/หรื อธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือผูต้ รวจสอบ
และ/หรือหน่ วยงานผูม้ ีอาํ นาจควบคุมหรือกํากับดูแลธนาคาร เข้าทําการตรวจสอบการดําเนิ นงาน ระบบการควบคุมภายใน
ต่างๆ ของร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการ รวมทังการเรียกดูขอ้ มูลทีเกียวกับการใช้บริการ API ตามข้อตกลงฯ ฉบับนี ตามทีมี
การร้องขอ
1.25 ร้า นค้า /ผูใ้ ห้บ ริ การระบบจัด การตกลงว่า ถ้า ร้า นค้า /ผู ใ้ ห้บ ริ ก ารระบบจัด การย้า ยสถานที ทํ าการ หรื อ
เปลียนแปลงชือประกอบกิจการหรือเลิกกิจการ ร้านค้า/ผูใ้ ห้บ ริการระบบจัดการจะแจ้งให้ธนาคารทราบทันที และในกรณี ที
ร้านค้าได้ขยายสาขาของร้านค้าออกไปอีก และประสงค์จะขอให้เพิมสาขาของร้านค้าให้สามารถใช้บริการ API ตามข้อตกลงฯ
ฉบับนี ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ และได้รบั อนุ มตั ิจากธนาคารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน
1.26 ในกรณี ที (1) ธนาคารได้ออกหรือร่วมออกบริการและ/หรือโครงการ ที เกียวข้องกับ การให้บริ การ API ตาม
ข้อตกลงฯ ฉบับนี และ/หรื อ ( ) ธนาคารได้ให้บ ริการ API โดยมีรูปแบบการเชือมต่ออื น และ/หรื อเพื อรับชําระค่าสิ นค้า/
บริ การด้ว ยเครื องมื อการชําระเงิ นอื น ไม่ว่าจะเรียกชื อว่าอย่างไร ภายหลังจากที ทําข้อตกลงฯ ฉบับ นี แ ล้ว และ/หรื อ (3)
ธนาคารแก้ไขเปลียนแปลงเงือนไขการให้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนี และ/หรือเงือนไขเกียวกับการให้บริการของธนาคาร
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และ/หรือเงือนไขของโครงการ และ/หรือเงือนไขการรับชําระค่าสินค้า/บริการด้วยเครืองมือการชําระเงิน และ/หรืออุปกรณ์
หรือช่องทางรับชําระเงิน และ/หรือคู่มือต่างๆ (หากมี) ที เป็ นการแก้ไขเปลียนแปลงทีทําให้รา้ นค้าเสียประโยชน์ ธนาคาร
จะแจ้งให้รา้ นค้า/ผูใ้ ห้บ ริการระบบจัดการทราบพร้อมด้วยเงื อนไขการให้บริการ และ/หรือเงือนไขของโครงการ และคู่มื อ
(หากมี) ถ้าร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการได้ใช้บริการ และ/หรือได้ยอมรับการดําเนิ นการตามโครงการ และ/หรือได้ใช้
บริการ API เพือรับ ชําระค่าสินค้า/บริการจากผูช้ าํ ระเงินโดยใช้รูปแบบการเชือมต่ออืน และ/หรือรับชําระค่าสินค้า/บริการ
ด้วยเครืองมื อการชํา ระเงิน อื นดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ทีธนาคารกําหนดแล้ว ร้า นค้า/ผูใ้ ห้บ ริการระบบจัดการตกลงให้
ข้อตกลงฯ ฉบับนี และทีจะมีการแก้ไขเพิมเติมหรือเปลียนแปลงต่อไปในภายหน้า รวมทังข้อกําหนดและเงือนไขการให้บริการ
และ/หรือเงื อนไขของโครงการ และ/หรือข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับ การให้บ ริการ API โดยมีรูป แบบการเชือมต่ออื น
และ/หรือข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการรับเครืองมือการชําระเงินอืน และคู่มือ (หากมี) มีผลใช้บังคับกับบริการ และ/
หรือโครงการ และ/หรือการใช้บริการ API โดยมีรูปแบบการเชือมต่ออืน และ/หรือการรับชําระค่าสินค้า/บริการด้วยเครืองมือ
การชําระเงิ น อืนนั นด้วยทุ กประการ โดยร้านค้า/ผู ใ้ ห้บ ริ การระบบจัด การไม่ จ ําเป็ นต้องทํ าความตกลงกับ ธนาคารเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรอีกแต่อย่างใด
1.27 ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการตกลงยินยอมว่า ธนาคารมีสิทธิโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหน้าที
ไม่ว่าทังหมดหรือเพียงบางส่วนที มีอยู่ตามข้อตกลงฯ ฉบับนี ให้แก่บุ คคล และ/หรือสถาบันการเงินใดๆ ก็ได้ตามที ธนาคาร
พิ จารณาเห็ นสมควร โดยไม่จําต้องได้รับความยิ นยอมจากร้า นค้า/ผูใ้ ห้บ ริ การระบบจัดการแต่อย่างใดทังสิน แต่รา้ นค้า/
ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการจะโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหน้าทีไม่ว่าทังหมดหรือเพียงบางส่วนทีมีอยู่ตามข้อตกลงฯ
ฉบับ นี ให้แก่บุ คคล และ/หรื อสถาบัน การเงินใดๆ ไม่ได้โดยเด็ ดขาด เว้น แต่ ได้ร ับความยิ นยอมจากธนาคารล่วงหน้ าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
1.28 การล่ าช้า หรื อ งดเว้น ใดๆ ในการใช้สิ ทธิ ของธนาคารตามกฎหมายหรื อ ตามเงื อนไขต่ างๆ ตลอดจนคู่ มื อ
ระเบี ยบ และบันทึกเสียงของธนาคารในระบบโทรศัพท์ ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิ หรือให้ความยินยอมในการดําเนิ นการใดๆ
แก่รา้ นค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการแต่ประการใด
1.29 ร้านค้า/ผูใ้ ห้บ ริการระบบจัดการจะต้องให้ความสะดวกและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบรายละเอียดการ
ชําระค่าสินค้า/บริการเมือได้รับการร้องขอจากผูช้ ําระเงิ น และ/หรือธนาคาร และหากมีขอ้ สงสัยใดๆ เพิ มเติ มให้ผูช้ าํ ระเงิ น
ติดต่อธนาคารที K-BIZ Contact Center หมายเลข 02-888-8822 ตลอด 24 ชัวโมง
1.30 บรรดาหนั งสือ จดหมาย คําบอกกล่าว ข้อกําหนดและเงือนไข ข้อมูลใดๆ ทีธนาคารได้ส่งให้รา้ นค้า/ผูใ้ ห้บริการ
ระบบจัด การ ไม่ ว่าจะโดยส่ งเองหรือส่ งทางไปรษณี ย ์ลงทะเบี ย นหรื อไม่ ลงทะเบี ย นไปยังที อยู่ หรื อ URL Callback หรื อ
IP Address ที ระบุ ในใบสมัครฯ หรื อส่งเป็ น Email ไปยัง Email Address ที ระบุในใบสมัครฯ หรื อส่ง Short Message Service
(SMS) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลือนที ทีระบุในใบสมัครฯ หรือผ่านบริการ/ช่องทางตามทีร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการ
ตกลงไว้กับ ธนาคาร (ซึ งต่ อ ไปนี หากไม่ ก ล่ า วโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรี ย กที อยู่, URL Callback, IP Address, Email
Address, หมายเลขโทรศัพท์เคลื อนที และบริ การ/ช่องทางดังกล่าวว่า “ช่องทางรับข้อมูล”) ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่รา้ นค้า/
ผูใ้ ห้บริ การระบบจัดการโดยชอบแล้ว ทังนี โดยไม่ตอ้ งคํานึ งถึ งว่าจะมีผรู ้ ับไว้หรือไม่ และแม้ว่าส่งให้ไม่ได้เพราะช่องทางรับ
ข้อมูลถูกย้ายหรือถูกเปลียนแปลงไปหรือถูกรือถอน โดยร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการไม่ได้แจ้งการย้าย การเปลียนแปลง
หรือการรือถอนนั นให้ธนาคารทราบก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาช่องทางรับข้อมูลไม่พบก็ดี ให้ถือว่าร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบ
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จัดการได้รบั และทราบหนั งสือ จดหมาย คําบอกกล่าว หรือข้อมูลดังกล่าวแล้วโดยชอบ ทังนี หากมีการย้าย การเปลียนแปลง
หรือการรือถอนช่องทางรับข้อมูล ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันที
1.31 ในกรณี ทีข้อตกลงเฉพาะ ไม่ได้ระบุรายละเอียดในเรื องใดไว้เป็ นการเฉพาะ ให้ใช้บังคับตามข้อตกลงทัวไป ใน
กรณี ทีข้อตกลงเฉพาะดังกล่าวระบุรายละเอียดในเรืองใดไว้เป็ นการเฉพาะ หรือขัดหรือแย้งกับ หรือไม่ตรงกับข้อตกลงทัวไป
ให้ใช้บังคับตามข้อตกลงเฉพาะ แต่หากมีความไม่ชดั เจนระหว่างข้อตกลงทัวไปกับข้อตกลงเฉพาะ ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบ
จัดการตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยของธนาคารทุกประการ
1.32 ถ้าในเวลาใดก็ตามข้อกําหนดและเงือนไขการใช้บริการภายใต้ขอ้ ตกลงฯ ฉบับ นี กลายเป็ นโมฆะ ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บงั คับมิได้ในประการใดๆ ให้ขอ้ กําหนดและเงือนไขอืนๆ ทีเหลือ (แล้วแต่กรณี) ยังคงชอบด้วย
กฎหมาย สมบูรณ์ และใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่เสียไปเพราะความเป็ นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือ
ใช้บงั คับมิได้ของข้อกําหนดและเงือนไขดังกล่าวนัน
1.33 ข้อ ตกลงฯ ฉบับนี ให้ใช้บ ังคับ และตีค วามตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็ นศาลที มี เขตอํานาจในการ
พิจารณาข้อพิพาททีเกิดขึนตามข้อตกลงฯ ฉบับนี
1.34 ข้อตกลงฯ ฉบับนี ถือเป็ นส่วนหนึ งของใบสมัครฯ ด้วย
ข้อ 2. หลักเกณฑ์และเงือนไขสําหรับร้านค้า
2.1 ร้านค้าต้องรับชําระค่าสินค้า/บริการในราคาทีไม่สูงกว่าราคาขายเงินสดแก่ลูกค้าทัวไป และหากมีการให้บริการ
พิเศษใดๆ เช่น การให้ส่วนลดหรือของแถมแก่ลูกค้าทัวๆ ไป ร้านค้าตกลงจะให้บริการพิเศษนันแก่ผชู ้ าํ ระเงินด้วยเช่นกัน
2.2 ร้านค้ายอมรับว่า ข้อมูลร้า นค้า ซึงรวมถึ ง (แต่ไม่จาํ กัดเพียง) ข้อมูล รูปภาพ สัญลักษณ์ เครืองหมายการค้า
เครืองหมายบริการ หรือเครื องหมายใดๆ (ซึงต่อไปนี เรียกว่า “ข้อมู ลร้านค้า”) ทีร้านค้าตังค่า และ/หรื อทีนํ าเข้าสู่ระบบ
ใดๆ ให้แสดงผลในส่วนของข้อมูลส่วนตัวของร้านค้า และในส่วนของพื นหลังหน้าจอการทํางาน ตลอดจนการแสดงรูป ภาพ
ต่างๆ ที ร้านค้ากําหนดและเลือกภาพที ใช้แสดง ร้านค้าตกลงว่าข้อมู ลร้านค้า ดังกล่าว ไม่มี ลักษณะ หรือ ก่อ ให้เกิด ภาพ
สัญลักษณ์ หรือเครืองหมายตามตัวอย่าง ดังต่อไปนี
2.2.1 มีลิขสิทธิของผูอ้ ืน หรือเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ืน
2.2.2 ไม่ได้รบั ความยินยอมจากบุคคลในภาพ หรือภาพส่วนบุคคล
2.2.3 ก่อให้เกิดความแตกแยก หรือมีประเด็นทางการเมือง
2.2.4 ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม หรือยัวยวน ลามกอนาจาร
2.2.5 รูป ภาพดารานั กแสดง นั กดนตรี บุคคลผูม้ ีชือเสีย ง หรือนั กกีฬา ทังนี เว้น แต่เป็ นบุคคลทีทํางานให้กับ
โปรแกรม Co-branding ทีได้รบั อนุ ญาตแล้ว
2.2.6 ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือทางวัฒนธรรมหรือศาสนา
2.2.7 เกียวข้องการการพนัน เครืองดืมแอลกอฮอล์ทุกประเภทและบุหรี
2.2.8 เครื องหมายสัญลักษณ์ป ระเทศ พระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาทิ สลักษณ์ของพระมหากษั ตริ ย ์
และพระราชินีหรือราชวงศ์
2.2.9 เครืองหมายของหน่วยราชการต่างๆ
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ทังนี ร้านค้าตกลงว่า ข้อมูลร้านค้าทีปรากฏ ร้านค้าเป็ นเจ้าของและ/หรือเจ้าของลิขสิทธิ และ/หรือมีสิทธิ โดย
ชอบในการนํ าสิ งดังกล่า วมาใช้สําหรับ การใช้บ ริ การ API ตามข้อตกลงฯ ฉบับ นี โดยในกรณี ที ธนาคารร้องขอเอกสาร
หลักฐานเพิ มเติมทีรับ รองความเป็ นเจ้าของลิขสิทธิ และ/หรื อสิ ทธิ โดยชอบในการใช้งานข้อมู ลร้านค้าดังกล่าว ร้านค้าจะ
จัด ส่งเอกสารหลักฐานเพิ มเติ มดังกล่าวให้แก่ธนาคารตามที ร้านขอ นอกจากนี หากร้านค้านํ าข้อมูล รูปภาพ สัญลักษณ์
เครืองหมายการค้า เครืองหมายบริการ หรือเครื องหมายใดๆ ของบุ คคลอืนมาโดยไม่ได้รับ อนุ ญาตหรือโดยผิดกฎหมาย
ร้านค้าตกลงรับ ผิดชอบในความเสียหายทีเกิดขึนทังหมด โดยธนาคารไม่มีส่วนเกียวข้องใดๆ ในการกระทําผิดดังกล่าว และ
หากธนาคารได้รบั ความเสียหายใดๆ ร้านค้าตกลงชดใช้ค่าเสียหายทีเกิดขึนให้แก่ธนาคารจนครบถ้วน
2.3 ร้านค้าจะต้องไม่กาํ หนดวงเงินขันตําและไม่คิดค่าธรรมเนี ยมการรับ ชําระเงินด้วยเครืองมื อการชําระเงิน จาก
ผูช้ าํ ระเงินทีมาซือสินค้า/บริการเป็ นอันขาด
2.4 ร้านค้าจะต้องยอมรับชําระค่าสินค้า/บริการ จากผูช้ าํ ระเงินทีทําการชําระเงินด้วยเครืองมือการชําระเงินทุกชนิ ด
บริการทีขอใช้บ ริการโดยร้านค้าไม่มี สิทธิปฏิเสธ ไม่ว่าเครืองมือการชําระเงิน นั นจะถูกคิ ดค่าธรรมเนี ยมในอัตราทีต่างกัน
ก็ตาม เว้นแต่จะได้รบั แจ้งจากธนาคารเป็ นอย่างอืน
2.5 ร้า นค้า ตกลงแจ้ง เงื อนไขเกี ยวกับ การสังซื อ การจัดส่ ง การคื น การรับ ประกัน สิ น ค้า /บริก าร รวมถึ งชี แ จง
รายละเอียดดังกล่าวให้ผชู ้ าํ ระเงินทราบอย่างชัดเจน
2.6 ในกรณี ทีมีการอนุ มัติการซือสินค้า/บริการแล้ว ร้านค้าจะต้องจัดส่งสินค้า/ให้บริการให้กบั ผูช้ าํ ระเงิน/ให้สิท ธิ
ประโยชน์ ตามคําสังซือสินค้า/บริการนั นๆ ภายใต้เงื อนไขทีได้ป ระชาสัมพันธ์และ/หรือจัดรายการส่งเสริมการขายไว้ หาก
ร้านค้าไม่สามารถจัดส่งสินค้าไปยังผูช้ าํ ระเงิน และ/หรือให้บริการแก่ผชู ้ าํ ระเงิน และ/หรือให้สิทธิประโยชน์ ตามเงือนไขทีได้
ประชาสัมพันธ์และ/หรือจัดรายการส่งเสริมการขายไว้ หรือในกรณีทีผูช้ าํ ระเงินมีขอ้ โต้แย้งเกียวกับสินค้า/บริการของร้านค้า
ร้านค้าตกลงจะดําเนิ นการตรวจสอบและรับผิดชอบต่อผูช้ าํ ระเงินโดยตรง โดยร้านค้าขอรับรองว่าจะไม่กระทําการใดๆ อันมี
ผลให้ธนาคารต้องเข้าไปมีส่วนร่วมใดๆ ในข้อพิพาทระหว่างร้านค้ากับผูช้ าํ ระเงิน และหากร้านค้ามีขอ้ ต่อสู ้ และ/หรือสิ ทธิ
เรียกร้องใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกันเองกับ ผูช้ าํ ระเงินเป็ นอีกส่วนหนึ งต่างหาก นอกจากนี หากธนาคารได้รบั ความเสียหายจาก
การร้องเรียนของผูช้ าํ ระเงิน และ/หรือเรืองอืนใดอันเกิดจากการทีร้านค้าปฏิบตั ิผิดข้อตกลงฯ ฉบับนี ร้านค้าตกลงรับผิดชอบ
ในความเสียหายทีเกิดขึนแก่ธนาคารจนครบถ้วน
2.7 เมือร้านค้าได้รับ ชําระค่าสิน ค้า /บริการจากผูช้ ําระเงิ นแล้ว ร้านค้าจะต้องไม่ จ่ายเงิ น ให้แก่ผูช้ ําระเงิ นไม่ว่าใน
รูปแบบใดก็ตาม เช่น เงินสด เงินโอน เป็ นต้น เว้น แต่จะเป็ นการรับ คืนสินค้า/ยกเลิ กการใช้บ ริการที ผูช้ ําระเงิ นซือ/ขอใช้
บริการ หรือตกลงสังซือ/ขอใช้บริการ และรายการชําระค่าสินค้า/บริการดังกล่าวถูกโอนเข้าบัญชีเงินฝากทีระบุในใบสมัครฯ
แล้ว (ซึงต่อไปนี จะเรียกว่า “Refund”) หรือการ Void ซึงร้านค้าจะต้องดําเนิ นการตามเงือนไขทีกําหนดในข้อตกลงฯ ฉบับนี
เท่านัน และจะต้องไม่รบั เครืองมือการชําระเงินแทนการชําระหนี อืน ซึงไม่ได้เกิดจากการซือสินค้า/บริการจากร้านค้า
2.8 ทุก ครังที ร้านค้า ส่ งสิ น ค้าไปให้กบั ผูช้ ําระเงิน ร้านค้าจะต้อ งมี ใบตอบรับ หรื อหลักฐานใดๆ ที ผูร้ ับ ปลายทาง
ลงนามเป็ นหลักฐานเพือแสดงว่าสินค้านั นได้ส่งถึงผูร้ บั แล้ว
2.9 ร้านค้าจะต้องรับชําระค่าสินค้า/บริการ ตามประเภทธุ รกิจที ได้สมัครขอใช้บริการกับ ธนาคารเท่านั น โดยห้าม
ร้านค้ารับชําระค่าสินค้า/บริการ นอกเหนื อทีได้ตกลงไว้กบั ธนาคาร

Page 13 of 27 กรณีทีมีการแก้ไข,ลบ,ขูด,ขีดฆ่า ข้อความใดๆ กรุ ณาให้เจ้าของร้านค้าผูม้ ีอํานาจลงนามลงนามกํากับพร้อมประทับตรา(หากมี) ทุกจุด
Version: 26 กันยายน 2561

2.10 กรณีทีร้านค้าจะรับชําระค่าสินค้า/บริการเกินกว่าจํานวนเงินทีธนาคารกําหนด (ซึงต่อไปนี จะเรียกว่า “วงเงิน
ยอดขาย”) ร้านค้าจะต้องขออนุ มตั ิเพิมวงเงินยอดขายจากธนาคารก่อนตามแบบวิธีที ธนาคารกําหนด ทังนี ธนาคารมีสิทธิ
ปรับเพิม/ลด วงเงินยอดขายดังกล่าวได้ตามทีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร โดยไม่ตอ้ งขอความยินยอมจากร้านค้า
2.11 ร้านค้าเป็ นผูม้ ีหน้าทีออกใบเสร็จรับเงิน แสดงรายละเอียดการรับชําระค่าสินค้า/บริการให้แก่ผชู้ าํ ระเงิน
2.12 เพือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์แห่งข้อตกลงฯ ฉบับนี ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากที
ระบุในใบสมัครฯ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้รา้ นค้าทราบ เพื อให้ธนาคารดําเนิ นการตามวิธีการแห่งข้อตกลงฯ ฉบับนี และเพือชําระ
หนี และ/หรือความรับผิดชอบของร้านค้าทีมีตอ่ ธนาคาร โดยจะไม่ยกเลิกเพิกถอน
2.13 ร้านค้าตกลงไม่ประกอบธุรกิจ และไม่จาํ หน่ ายสินค้า/บริการทีผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน
หรื อขัดต่อระเบี ยบข้อบังคับของทางราชการ ธนาคาร ผูใ้ ห้บ ริ การเงิ นโอน ผูใ้ ห้บ ริการ e-wallet ผูใ้ ห้บ ริ การเครืองมื อการ
ชําระเงิน หรืออาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของธนาคาร ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง
- สินค้าทีมีภาระผูกพันตามกฎหมาย เช่น ติดภาระจํานํา จํานอง เช่าซือ
- จัดหาคู่
- สินค้าทีเกียวกับภาพลามก อนาจาร
- การพนัน
- ธุรกิจทีหารายได้จากการระดมทุน (Time Sharing Business)
- สารเสพติดทุกชนิ ด
- สินค้าอบายมุข หรือสือลามก อนาจาร
- สิ น ค้ า ล ะเมิ ดลิ ขสิ ท ธิ
- อาวุธ หรือส่วนประกอบของอาวุธ
2.14 ในกรณี ทีร้านค้าแจ้งการเปลี ยนแปลงบัญชีเงิน ฝากที ระบุในใบสมัครฯ ไม่ว่าเมื อใดและด้วยเหตุป ระการใด
ก็ตาม ให้ความในข้อตกลงฯ ฉบับนี มผี ลบังคับใช้สาํ หรับบัญชีเงินฝากทีได้เปลียนแปลงทุกประการ
2.15 ในกรณี ทีธนาคารไม่สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากของร้านค้าเพื อให้ธนาคารดําเนิ นการตามวิธีการแห่ง
ข้อ ตกลงฯ ฉบับ นี และ/หรื อเพื อชําระหนี และ/หรื อความรับ ผิดชอบของร้านค้า ตามข้อ ตกลงฯ ฉบับ นี ได้ ร้านค้าจะไม่
สามารถใช้บริการในครังนันๆ ได้
2.16 ร้านค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณี ที ธนาคารตรวจพบ หรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ามีการทํารายการรับชําระ
ค่า สิ นค้า /บริการที ผิ ดปกติ หรื อมีรายการรับ ชํา ระค่าสิน ค้า/บริการที ไม่ถู กต้อง และอยู่ในระหว่า งนํ า เงิน เข้า บัญ ชี จาก
ธนาคาร ธนาคารมีสิทธิทีจะชะลอการนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากทีระบุในใบสมัครฯ หรือหากธนาคารได้นําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ที ระบุ ในใบสมัครฯ แล้ว ร้านค้าตกลงยิน ยอมให้ธนาคารสามารถ Hold เงิน จํานวนดังกล่าวไว้เป็ นการชัวคราว จนกว่า
ธนาคารจะตรวจสอบรายการทีผิดปกติหรือไม่ถูกต้องดังกล่าวแล้วเสร็จ หากผลการตรวจสอบพบว่าร้านค้ามีการทํารายการ
รับชําระค่าสิ นค้า/บริการที ผิ ดปกติ หรื อมีรายการรับชําระค่าสินค้า/บริการที ไม่ถูกต้อง ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคาร
หักเงินจํานวนดังกล่าวคืนให้กบั ผูช้ าํ ระเงินทันที
ข้อ 3. ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้จา่ ย/ค่าปรับ/ภาษีอากร
3.1 ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการตกลงชําระค่าธรรมเนี ยม/ค่าบริการ/ค่าใช้จา่ ย/ค่าปรับ (หากมี) ทีเกียวข้องกับ
การใช้บริการ API นี ตามทีธนาคารกําหนดและแจ้งให้รา้ นค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการทราบ ทังทีมีอยู่แล้วในขณะนี และที
ธนาคารจะกําหนดขึนใหม่หรือเปลียนแปลงในภายหน้าตามทีธนาคารเห็นสมควรทุกประการ
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ทังนี ร้านค้า/ผูใ้ ห้บ ริการระบบจัด การรับทราบและตกลงว่าเป็ นสิทธิ และดุลยพินิจโดยลําพังของธนาคารที จะ
เปลี ยนแปลงอัต ราค่ าธรรมเนี ยม/ค่ า บริ การ/ค่ า ใช้จ่า ย/ค่ าปรับ และ/หรื อ วิ ธี ก ารคํา นวณ ตามที ธนาคารพิ จารณา
เห็นสมควรเมื อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้า/ผูใ้ ห้บ ริการระบบจัดการทราบ หรือปิ ดประกาศไว้ ณ ที ทําการสาขา
หรือเว็บไซต์ของธนาคาร เป็ นคราวๆ ไป โดยให้ถือเป็ นส่วนหนึ งของข้อตกลงฯ ฉบับนี ดว้ ย เว้นแต่การเปลียนแปลงนัน ทําให้
ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการได้รับประโยชน์ ธนาคารไม่ จาํ เป็ นต้อ งบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้ าแต่อย่างใด และถื อว่า
ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการตกลงยินยอมด้วยทุกประการ
3.2 ภาษี อากร ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทังค่าฤชาธรรมเนี ยมใดๆ อันจะพึงมี ตามกฎหมาย ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบ
จัดการยินยอมรับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียว
3.3 กรณี ทีร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการไม่ชาํ ระค่าธรรมเนี ยม/ค่าบริการ/ค่าใช้จา่ ย/ค่าปรับ/ภาษี อากร/ฤชา
ธรรมเนี ยม (หากมี) ตามทีกําหนดในข้อตกลงฯ ฉบับนี ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการตกลงยอมรับว่าร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการ
ระบบจัดการมีภ าระหนี คา้ งชําระกับธนาคารตามจํานวนเงินดังกล่าว ซึ งเป็ นหนี ที ถึ งกําหนดชําระโดยพลัน โดยร้านค้า/
ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการตกลงชําระหนี ดงั กล่าวคืนให้แก่ธนาคาร พร้อมด้วยดอกเบี ยในอัตราดอกเบียผิดนั ดจนกว่าจะชําระ
ให้ธนาคารครบถ้วน
ข้อ 4. การหักภาษี ณ ทีจ่าย
ในกรณีรา้ นค้าจดทะเบียนประกอบธุรกิจเป็ นนิ ติบุคคลในการชําระค่าธรรมเนี ยมทีธนาคารเรี ยกเก็บ ร้านค้าตกลง
มอบอํานาจให้ธนาคารเป็ นผูด้ าํ เนิ นการหักภาษี ณ ทีจ่าย ของค่าธรรมเนี ยมแทนร้านค้า ตังแต่รายการรับชําระค่าสินค้า/
บริ การรายการแรกที ร้านค้านํ ามาเรียกเก็บ กับ ธนาคาร รวมทังให้ธนาคารออกหนั งสือรับ รองการหักภาษี ณ ที จ่าย และ
ลงลายมือชือในหนั งสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่าย พร้อมทังยืนรายการภาษี เงินได้หกั ณ ทีจ่ายแทนร้านค้าด้วย
หากต่อไปในภายหน้า ร้านค้าได้ขยายกิจการเปิ ดสาขาหลายแห่งภายใต้เจ้าของผูป้ ระกอบการเดียวกัน ซึ งร้านค้าได้
แจ้งให้ธนาคารทราบ และธนาคารได้ออกรหัสร้านค้าแยกหมายเลขเป็ นแห่งๆ ให้กบั ร้านค้า ร้านค้าตกลงให้การมอบอํานาจ
ให้ธ นาคารเป็ นผูด้ ํา เนิ น การหัก ภาษี ณ ที จ่า ยตามที กล่ า วข้า งต้น มี ผ ลบั งคับ ใช้เป็ นหนั ง สื อ ยิ น ยอมให้ธ นาคารเป็ น
ผูด้ าํ เนิ น การหักภาษี ณ ที จ่ายแทนสาขาต่างๆ ของร้านค้านั นด้วย โดยร้านค้าไม่จาํ เป็ นต้องทําเอกสารและ/หรือหลักฐาน
ใดๆ ให้กบั ธนาคารอีกทังสิน
ในกรณี ทีผูใ้ ห้บริการระบบจัดการแจ้งขอยกเลิกการเชือมต่อระบบของผูใ้ ห้บริการระบบจัดการกับระบบของธนาคาร
หรือร้านค้าแจ้งขอยกเลิกการเป็ นร้านค้ากับธนาคาร หรือธนาคารแจ้งขอยกเลิกการให้บริการ API กับ ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการ
ระบบจัดการ ไม่ว่ากรณี ใดก็ตาม ให้ถือว่าเป็ นการยกเลิกความยินยอมของร้านค้าที ให้ธนาคารเป็ นผูด้ าํ เนิ นการหักภาษี เงิน
ได้ ณ ทีจ่ายแทนร้านค้าด้วย
ข้อ 5. การเปลียนแปลง/ระงับ/ยกเลิกการให้บริการ
5.1 ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลียนแปลงข้อกําหนดและเงือนไขการใช้บริการ
API ภายใต้ขอ้ ตกลงฯ ฉบับนี ได้ตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการทราบ
เป็ นคราวๆ โดยให้ถือว่าเป็ นส่วนหนึ งของข้อตกลงฯ ฉบับนี ดว้ ย
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5.2 ธนาคารมีสิทธิทีจะระงับ และ/หรือเปลียนแปลง และ/หรือยกเลิกการให้บริการ API ภายใต้ขอ้ ตกลงฯ ฉบับนี ได้
ไม่วา่ ทังหมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะแต่รา้ นค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการรายใดรายหนึ ง หรือเมือใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้ง
ให้รา้ นค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการทราบล่วงหน้า ทังนี ในกรณีดงั ต่อไปนี ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการตกลงยินยอมให้
เป็ นดุลยพินิจของธนาคารในการพิจารณาระงับ และ/หรือเปลียนแปลง และ/หรือยกเลิกการให้บริการ API ภายใต้ขอ้ ตกลงฯ
ฉบับนี ไม่ว่าทังหมดหรื อบางส่วนได้ทันทีตามทีธนาคารเห็นสมควร โดยร้านค้า/ผูใ้ ห้บ ริการระบบจัดการตกลงยอมรับว่า
ธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทีเกิดจากการดําเนิ นการตามข้อนี (หากมี)
5.2.1 ข้อ มู ล รายละเอี ยด คํา รับ รอง หรื อ คํายืน ยัน ใดๆ ที ร้า นค้า/ผูใ้ ห้บ ริ ก ารระบบจัดการให้ไว้ ไม่เ ป็ น
ความจริง ไม่ถูกต้อง หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญ
5.2.2 ในกรณีทีร้านค้ามียอดรับชําระค่าสินค้า/บริการรายเดือนเท่ากับวงเงินยอดขายแล้ว และ/หรือมีรายการ
รับชําระค่าสินค้า/บริการผิดปกติ
5.2.3 ธนาคารตรวจพบว่า อุปกรณ์ของผูใ้ ห้บริการระบบจัดการทีใช้เชือมต่อระบบของผูใ้ ห้บริการระบบจัดการ
เข้ากับระบบของธนาคาร และ/หรืออุปกรณ์/ช่องทางการรับชําระค่าสินค้า/บริการของร้านค้าทีใช้เชือมต่อกับกับระบบของผู ้
ให้บริการระบบจัดการ มีความเสียงทีจะเกิดความเสียหายอันเนื องมาจากการดัดแปลง แก้ไข และ/หรื อเกิดจากระบบของ
อุปกรณ์ /ช่องทางดังกล่าว และ/หรือเหตุอืนใด เช่น การ Jailbreak (“Jailbreak” หมายถึ ง การแก้ไขระบบ หรือ ส่วนของ
ระบบปฏิบ ัติการ iOS ของอุปกรณ์/ช่องทางทีทําให้มี การเปลียนแปลงสิ ทธิในการใช้งานของผู ใ้ ช้โดยไม่ได้รับ อนุ ญาตจาก
ผูผ้ ลิต/เจ้าของระบบปฏิบ ัติการ) หรือ Root (“Root” หมายถึง การแก้ไขระบบ หรือ ส่วนของระบบปฏิบัตกิ าร Android ของ
อุ ป กรณ์ / ช่ อ งทางที ทํ า ให้มี ก ารเปลี ยนแปลงสิ ท ธิ ใ นการใช้ง านของผู ้ใช้โ ดยไม่ ไ ด้รั บ อนุ ญาตจากผู ้ผ ลิ ต /เจ้า ของ
ระบบปฏิบตั ิการ) เป็ นต้น
5.2.4 หากปรากฏข้อเท็ จจริ งที ธนาคารเชือได้ว่า ข้อมูล และ/หรือรายละเอี ยดต่างๆ ที ร้านค้า/ผูใ้ ห้บ ริการ
ระบบจัดการแจ้งแก่ธนาคารให้ดาํ เนิ นการตามใบสมัครฯ หรือการให้บริการ API ตามใบสมัครฯ หรือการให้บริการรับชําระ
ค่าสินค้า/บริการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางทีไม่เป็ นคุณเกิดขึน หรืออาจกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรือบุคคลอืน หรือ
มีความเสียงว่าร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการอาจมีวตั ถุประสงค์อนั มิชอบตามกฎหมาย หรืออาจขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจทําให้ธนาคารปฏิบัติผิดกฎหมาย และ/หรือกฎข้อบังคับ และ/หรือคําสังใดๆ และ/
หรือคําขอความร่วมมือใดๆ และกฎหรือคําสังใดๆ ของผูใ้ ห้บ ริการเงินโอน ผูใ้ ห้บ ริการ e-wallet และ/หรือธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย และ/หรือผูต้ รวจสอบ และ/หรือหน่ วยงานผูม้ ีอาํ นาจควบคุมหรือกํากับดูแลธนาคาร
5.2.5 ร้านค้า/ผูใ้ ห้บ ริการระบบจัดการปฏิ บัติผิดข้อตกลงฯ ฉบับ นี ไม่ว่าข้อหนึ งข้อใด ซึงรวมถึ งการไม่ชําระ
ค่าธรรมเนี ยม/ค่าบริการ/ค่าใช้จา่ ย/ค่าปรับ/ภาษีอากร (หากมี) ทีเกิดขึนด้วย
5.2.6 ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการมีเหตุการณ์ใดเกิดขึนหรื ออาจจะเกิดขึนอันทําให้ธนาคารเห็นว่าจะมี
ผลกระทบต่อการดําเนิ นกิจการหรือความสามารถในการชําระหนี ของร้านค้า/ผูใ้ ห้บ ริการระบบจัดการ เช่น มีส่วนของผูถ้ ือ
หุน้ ติดลบ หรือร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการผิดนั ดชําระหนี กบั ธนาคาร หรือเจ้าหนี รายอืน หรือร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบ
จัดการถูกฟ้ องร้องในคดีแพ่งหรือคดีลม้ ละลาย หรือมีการดําเนิ นการเพือขอฟื นฟูกจิ การต่อศาลตามกฎหมายล้มละลาย หรือ
ถูกดําเนิ นคดีอาญา หรือเป็ นบุคคลที ทางราชการหรือหน่ วยงานของรัฐมีคาํ สังให้ยึด/อายัดทรัพ ย์สิน หรื อเสี ยชีวิต (กรณี
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บุคคลธรรมดา) หรือร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการเลิกกิจการ ถูกเพิกถอนทะเบียน หรือถูกระงับไม่ให้ดาํ เนิ นธุรกิจ หรือมี
การชําระบัญชี
5.2.7 ธนาคารไม่สามารถหักเงิน เพือคืนเงินและ/หรือชดใช้และ/หรือชําระหนี ให้แก่ธนาคาร และ/หรือเพือให้
ธนาคารให้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนี ได้
5.2.8 ธนาคารต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบีย บ ข้อบังคับ หรื อคําสังและ/หรื อการขอความร่วมมื อของศาล
หรือผูม้ ีอาํ นาจตามกฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่ วยงานทีกํากับดูแลธนาคาร
5.3 หากร้า นค้า /ผู ใ้ ห้บ ริก ารระบบจัด การประสงค์จ ะยกเลิ กการใช้บ ริ การภายใต้ข อ้ ตกลงฯ ฉบั บ นี ร้า นค้า /
ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่าน K-BIZ Contact
Center 02-888-8822 ตลอด 24 ชัวโมงหรือช่องทางอืนๆ ทีธนาคารกําหนด และดําเนิ นการต่างๆ ตามกระบวนการของ
ธนาคาร โดยร้านค้าจะต้องส่งคําขอโอนยอดเงินรวมจากการรับชําระค่าสิ นค้า/บริการที คงเหลือทังหมด (หากมี ) เพื อให้
ธนาคารโอนเงินจํานวนดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากทีระบุในใบสมัครฯ หรือทีผูกกับบริการภายใต้ขอ้ ตกลงฯ ฉบับนี ให้เรียบร้อย
ก่อน ทังนี ธนาคารจะดําเนิ นการยกเลิกการใช้บริการ ตามความประสงค์ของร้านค้า/ผูใ้ ห้บ ริการระบบจัดการโดยเร็ว โดย
การยกเลิกจะมีผลสมบูรณ์เมือธนาคารแจ้งให้รา้ นค้าทราบ
5.4 กรณี ทีการใช้บริ การของผูใ้ ห้บริการระบบจัดการภายใต้ใบสมัครฯ และ/หรือข้อตกลงฯ ฉบับนี ระงับ และ/หรือ
ยกเลิ ก ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าการใช้บริการของร้านค้าภายใต้ใบสมัครฯ และ/หรือข้อตกลงฯ ฉบับ นี ระงับ และ/
หรือยกเลิกด้วยทันที
5.5 กรณี ทีข้อตกลงฯ ฉบับนี สินสุ ดลง ไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ ไม่เป็ นการยกเลิกภาระหน้าทีใดๆ ซึงร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการ
ระบบจัดการยังปฏิบ ัติไม่ครบถ้วนตามข้อ ผูกพัน แห่งข้อตกลงฯ ฉบับ นี จนกว่าร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการจะปฏิบ ัติ
ภาระหน้าทีดังกล่าว จนครบถ้วนแล้ว
5.6 กรณี ร้า นค้า สิ น สภาพการเป็ นร้า นค้า กับ ธนาคาร ไม่ว่ าด้ว ยเหตุ ใดก็ ต าม ธนาคารมี สิ ท ธิ ที จะแจ้ง ให้กับ
ผูใ้ ห้บริการเงินโอน และ/หรือผูใ้ ห้บริการ e-wallet และ/หรือผูใ้ ห้บริการเครืองมือการชําระเงิน ทราบได้ทุกประการ
5.7 ในกรณี ที ข้อตกลงฯ ฉบับ นี สิน สุ ดลงไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ร้านค้า/ผูใ้ ห้บ ริ การระบบจัดการจะต้องส่ ง
เครืองหมายสัญลักษณ์ต่างๆ รวมทังเอกสาร/หลักฐานทีเกียวข้อง คืนให้แก่ธนาคารในสภาพสมบูรณ์ในวันทีข้อตกลงฯ ฉบับ
นี สินสุดลง โดยร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการตกลงยินยอมและจะอํานวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที ของธนาคาร
และ/หรือบุ คคลที ธนาคารว่าจ้าง เพือเข้าไปดําเนิ น การถอดเครืองหมายสัญลักษณ์ต่า งๆ ออกไปจากสถานที ทําการของ
ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการได้ทุกเวลา
ข้อตกลงเฉพาะ
1. กรณี ผูช้ ําระเงิน ชําระค่า สิน ค้า /บริ การด้วยเงิน โอนโดยใช้ร หัส ชําระเงิ น ร้านค้า/ผูใ้ ห้บ ริ การระบบจัดการจะต้อ ง
ดําเนิ นการดังนี
1.1 ร้านค้าแจ้งราคาสินค้า/บริการให้ผชู ้ าํ ระเงินทราบเป็ นสกุลเงินบาท (THB)
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1.2 ร้านค้าส่งข้อมูลการชําระค่าสินค้า/บริการไปยังผูใ้ ห้บริ การระบบจัดการ และผูใ้ ห้บริการระบบจัดการส่งข้อมูล
ดังกล่าวมายังธนาคารผ่านบริการ API เพือให้ธนาคารกําหนดคําสังการสร้างรหัสชําระเงินและส่งกลับไปยังผูใ้ ห้บริการระบบ
จัด การตามขันตอนที ระบุ ในข้อตกลงฯ ฉบับ นี เพือให้ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการสร้างและแสดงรหัสชําระเงินที สร้างขึนให้ผู ้
ชําระเงินอ่านรหัสชําระเงิน
1.3 ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการตกลงยอมรับว่า ธนาคารไม่มีห น้าทีตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ใดๆ ซึงรวมถึ ง (แต่ไม่จํา กัดเพี ยง) ข้อ มู ลการชําระค่ าสิ นค้า/บริการ ทีผู ใ้ ห้บ ริการระบบจัดการส่งให้แก่ธนาคารเพื อให้
ธนาคารกําหนดคําสังการสร้างรหัสชําระเงิน และข้อมูลการชําระค่าสินค้า/บริการทีผูช้ าํ ระเงินทํารายการแล้ว
1.4 วิธีการและรายละเอียดของการโอนยอดเงินรวมจากการรับ ชําระค่าสินค้า /บริการด้วยเงินโอนโดยใช้รหัสชําระ
เงิน เป็ นไปตามทีระบุในตาราง “Settlement”
1.5 เมือผูช้ ําระเงินทํารายการชําระค่าสินค้า/บริการแล้ว ผูใ้ ห้บริการเงินโอนจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูช้ ําระ
เงิน ตามจํานวนทีผูช้ าํ ระเงินทํารายการทันที โดยธนาคารจะนํ าเงินจํานวนดังกล่าวไปพักในบัญชีของธนาคาร ทังนี ธนาคาร
จะนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากทีระบุในใบสมัครฯ ตามเงือนไขทีระบุในตาราง “Settlement”
1.6 ร้านค้าตกลงว่า กรณีทีผูช้ ําระเงินทําคําสังโอนและ/หรือชําระค่าสินค้า/บริการโดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากของ
ผูช้ ําระเงิน ทีมีอยู่กบั ธนาคาร หากร้านค้ามีความประสงค์จะ Void ร้านค้าและผู ใ้ ห้บ ริ การระบบจัดการจะต้องดําเนิ นการ
ภายในวันเดียวกันกับทีมีการทํารายการชําระค่าสินค้า/บริการนั น เมือธนาคารได้รบั คําขอ Void ดังกล่าวจากผูใ้ ห้บ ริการ
ระบบจัดการแล้ว ธนาคารจะทําการ Void และโอนเงินจํานวนเดียวกันนันคืนให้แก่ผูช้ าํ ระเงินต่อไป ทังนี หากร้านค้ามีความ
ประสงค์จะ Void ภายหลังจากวันทีมีการทํารายการชําระค่าสินค้า/บริการแล้ว หรือร้านค้ามีความประสงค์จะรับคืนสินค้า/
ยกเลิ กการใช้บ ริการที ผูช้ ําระเงิน ซือ/ขอใช้บริ การ หรื อตกลงสังซือ/ขอใช้บ ริการแล้ว และรายการชําระค่าสินค้า/บริการ
ดังกล่าวถูกโอนเข้าบัญชีเงินฝากทีระบุในใบสมัครฯ แล้ว (ซึงต่อไปนี จะเรียกว่า “Refund”) ร้านค้าจะต้องดําเนิ นการคืนเงิน
ให้แก่ผชู ้ าํ ระเงินเองโดยตรง
สําหรับกรณี ทีผูช้ ําระเงิน ทําคําสังโอนและ/หรื อชําระค่าสินค้า/บริการโดยหักเงินจากบัญชี เงินฝากของผูช้ ําระ
เงินทีมีอยูก่ บั ธนาคารพาณิชย์อืน หรือสถาบันอืนทีเป็ นผูใ้ ห้บริการเงินโอน หากร้านค้ามีความประสงค์จะ Void หรือ Refund
ร้านค้าจะต้องดําเนิ นการคืนเงินให้แก่ผชู ้ าํ ระเงินเองโดยตรง
2.

กรณีผชู ้ าํ ระเงินชําระค่าสินค้า/บริการด้วย e-wallet ร้านค้าจะต้องดําเนิ นการดังนี
2.1 กรณีรา้ นค้ารับชําระค่าสินค้า/บริการด้วย e-wallet ของ Alipay และ/หรือ Tenpay (Wechat) ร้านค้าต้องไม่รับ
ชําระค่าสินค้า/บริการทีระบุไว้ใน “ตารางสินค้า/บริการต้องห้าม Alipay/Wechat” ดังนี
ตารางสินค้า/บริการต้องห้าม Alipay/Wechat
ประเภทธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)
ประเภทธุรกิจ (ภาษาไทย)
Illegal political audio visual products and
สือ สิงพิมพ์ภาพและเสียงทางการเมืองทีผิดกฎหมาย
publications
Illegal political program channels
รายการทีวีการเมืองทีผิดกฎหมาย
State secret documents and information
เอกสารและข้อมูลลับของรัฐ
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ตารางสินค้า/บริการต้องห้าม Alipay/Wechat
ประเภทธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)
ประเภทธุรกิจ (ภาษาไทย)
Pornographic and vulgar audio visual products,
สือ สิงพิมพ์ภาพและเสียงทีเกียวกับสิงลามกอนาจาร
channels and publications
Pornographic and vulgar erotic services
การบริการทางเพศ
Gambling devices and accessories
อุปกรณ์การพนันและอุปกรณ์เสริม
Lottery
ล็อตเตอรี
Gambling service
บริการพนัน
Narcotics and related accessories
ยาเสพติดและอุปกรณ์ทีเกียวข้อง
Weapons of all types (including daggers, firearms
อาวุธทุกประเภท (รวมถึงมีดสัน, อาวุธปื นและอุปกรณ์เสริม),
and accessories), replica weapons, ammunitions
อาวุธจําลอง, กระสุนปื นและวัตถุระเบิด)
and explosives)
Military or police equipment
อุปกรณ์ทางทหารหรือตํารวจ
Illegally obtained proceeds or properties as result เงินทีได้รบั โดยไม่ถูกต้องหรือทรัพย์สินทีผิดกฎหมายอัน
of crime
เนื องมาจากการเกิดอาชญากรรม
Poisonous or hazardous chemicals prohibited by
สารเคมีทีเป็ นพิษหรือเป็ นอันตรายทีต้องห้ามตามกฎหมายที
Applicable Law and/or the laws of the People's
ใช้บงั คับและ / หรือกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน
Republic of China
Batons and electric batons
Batons และ batons ไฟฟ้ า
Lock picking tools and accessories
เครืองมือและอุปกรณ์สาํ หรับการโจรกรรม
Anesthetic, psychotropic or prescription medicine
ยาชา ยาระงับความรูส้ ึกจิตเวช หรือยาตามใบสังแพทย์ ที
prohibited by the People's Republic of China; illegal ต้องห้ามโดยสาธารณรัฐประชาชนจีน; ยาทีไม่ขึนทะเบียนตาม
unregistered medicine
กฎหมาย
Fetal gender determination
การกําหนดเพศทารกในครรภ์
Aphrodisiac
ยาเสริมสมรรถภาพทางเพศ
Medical services, including medical consulting,
บริการทางการแพทย์รวมทังการให้คาํ ปรึกษาด้านการแพทย์
hypnotherapy, plastic surgery
การสะกดจิต การศัลยกรรมด้วยพลาสติก
Hacking services or accessories
บริการหรืออุปกรณ์ทีเกียวกับการแฮ็กข้อมูล
Malwares
มัลแวร์
Software or services that may jeopardize the
ซอฟต์แวร์หรือบริการทีอาจเป็ นอันตรายต่อชือเสียง Alipay
reputation and goodwill Alipay or any of its
หรือ บริษัทในเครือหรือบุคคลที เกียวข้อง
Affiliates or related party
Illegal publication of certificates issuing or carving
การออกใบรับรอง หรือประทับตรารับรองทีผิดกฎหมาย
of stamps
Crowd funding
การระดมทุน
Video chatting services
บริการสนทนาวิดีโอ
All religious websites, publication or accessories
เว็บไซต์ทีเกียวกับศาสนา สือสิงตีพิมพ์หรือสิงอืนใดทีเกียวข้อง
Page 19 of 27 กรณีทีมีการแก้ไข,ลบ,ขูด,ขีดฆ่า ข้อความใดๆ กรุ ณาให้เจ้าของร้านค้าผูม้ ีอํานาจลงนามลงนามกํากับพร้อมประทับตรา(หากมี) ทุกจุด
Version: 26 กันยายน 2561

ตารางสินค้า/บริการต้องห้าม Alipay/Wechat
ประเภทธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)
ประเภทธุรกิจ (ภาษาไทย)
Online cemeteries and ancestor worshipping
สุสานออนไลน์และการบูชาบรรพบุรุษ
Sales of personal information (e.g. identity card
การขายข้อมูลส่วนบุคคล (เช่นข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชน)
information)
Espionage equipment and accessories
อุปกรณ์จารกรรม
Services or products that infringe on personal
บริการหรือผลิตภัณฑ์ทีละเมิดความเป็ นส่วนตัว (เช่น การสืบ
privacy (e.g. online activity monitoring)
ดูกิจกรรมออนไลน์)
Pyramid schemes and multi-level marketing
แผนพีระมิดและการตลาดแบบหลายระดับ
Gold investment
การลงทุนทองคํา
Cash disbursement from credit funding sources
การถอนเงินสดจากแหล่งเงินทุนเครดิต (เช่น การถอนเงินสด
(e.g. credit cards)
จากบัญชีบตั รเครดิต (Cash Advanced)
Counterfeit currency
สกุลเงินปลอม
Illegal sale of financial information (e.g. bank
การขายข้อมูลทางการเงินทีผิดกฎหมาย (เช่น บัญชีธนาคาร
accounts, bank cards)
บัตรธนาคาร)
Stock and securities
หุน้ และหลักทรัพย์
Mutual Funds
กองทุนรวม
Insurance products and platforms
ผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์มประกันภัย
Financial products and services
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
Rebate or cashback services
การคืนเงิน หรือบริการคืนเงิน
Software or products related to trading of financial ซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์ทีเกียวข้องกับการซือขายผลิตภัณฑ์
products and information
และข้อมูลทางการเงิน
Single-purpose prepaid cards (including gift cards
บัตรเติมเงิน (รวมทังบัตรของขวัญและบัตรเติมเงินอืน ๆ )
and other stored value cards)
Illegal or un-registered fund-raising activities
กิจกรรมระดมทุนทีผิดกฎหมายหรือไม่จดทะเบียน
Foreign exchange services
บริการแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
Peer to peer (P2P) lending services
การกูย้ มื แบบ peer to peer (P2P)
Payment by instalments service
การชําระแบบผ่อนชําระ
Trading in invoices issued within the Peoples’
การซือขายใบกํากับสินค้าทีออกในสาธารณรัฐประชาชนจีน
Republic of China
Trading or sale of virtual currencies (e.g. Bitcoin,
การซือขายหรือขายสกุลเงินเสมือนจริง (เช่น Bitcoin,
Litecoin)
Litecoin)
Satellites and antennas
ดาวเทียมและเสาอากาศ
Archaeological and cultural relics
โบราณวัตถุและทีเกียวกับวัฒนธรรม
Trading or distribution of currency (both RMB and การซือขายหรือการกระจายของสกุลเงิน (ทัง RMB และ
foreign currencies)
เงินตราต่างประเทศ)
Counterfeit or replica food products
สินค้าลอกเลียนแบบหรืออาหารปลอม
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ตารางสินค้า/บริการต้องห้าม Alipay/Wechat
ประเภทธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)
ประเภทธุรกิจ (ภาษาไทย)
Online sale of tobaccos and cigarettes
ขายบุหรีและยาสูบออนไลน์
Fireworks and firecrackers
ดอกไม้ไฟและพลุ
Crude oil
นํามันดิบ
Human organs
อวัยวะมนุ ษย์
Surrogacy services
บริการการตังครรภ์แทน
Services to facilitate plagiarism and examination
บริการทีเอือต่อการคัดลอกผลงาน และการโกงการสอบ
fraud
Protected species
สัตว์ทีได้รบั การคุม้ ครอง
Smuggled goods
สินค้าลักลอบนําเข้า
Sales of distribution of event tickets without
การขายแจกจ่ายตัวงานโดยไม่มีใบอนุ ญาต (เช่น งานแข่งขัน
license (e.g. Olympic Games or World Expo tickets) กีฬาโอลิมปิ ก หรือตัว World Expo)
Seeds
เมล็ดพันธุพ์ ืช
Real estates
อสังหาริมทรัพย์
Charitable Organizations
องค์กรการกุศล
Auction sites and services
บริการการประมูล
Pawn services
บริการจํานํ า
Lucky draw
ชิงโชค
Sale of animals, plants or products with contagious
การขายสัตว์ พืช หรือสิงทีมีโรคติดต่อและเป็ นอันตราย
and hazardous diseases
Sale of animals, plants or products originating from
การขายสัตว์ พืช หรือผลิตภัณฑ์ทีมาจากพืนทีทีมีการแพร่
areas declared with an epidemic outbreak of
ระบาดของโรคระบาด
contagious diseases
Services or products facilitating unlawful public
บริการหรือผลิตภัณฑ์ทีเอือต่อการชุมนุ มในทีสาธารณะทีไม่
gathering
ชอบด้วยกฎหมาย
2.2 ร้านค้าตกลงและรับทราบว่า ผูช้ าํ ระเงินทีจะสามารถชําระค่าสินค้า/บริการผ่านระบบ e-wallet ของผูใ้ ห้บริการ
e-wallet ได้ จะต้องมีคุณสมบัติตามทีระบุไว้ดงั นี
2.2.1 เป็ นสมาชิกของผูใ้ ห้บริการ e-wallet และต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขทังหมดทีผูใ้ ห้บริ การ e-wallet แต่ละ
รายกําหนด
2.2.2 มีโทรศัพท์เคลือนที หรือแท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ทีติดตังระบบการชําระเงินโดย e-wallet
ของผูใ้ ห้บริการ e-wallet รายนั นๆ และมี สัญญาณอิ นเตอร์เน็ ตที สามารถรองรับ การชําระเงิน ผ่านระบบ e-wallet ของผู้
ให้บริการ e-wallet รายนันๆ
2.3 ในการรับชําระค่าสินค้า/บริการผ่านระบบของผูใ้ ห้บริการ e-wallet แต่ละครัง ร้านค้าจะต้องดําเนิ นการดังนี
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2.3.1 ร้านค้าตรวจสอบและรับ e-wallet ซึงมีลกั ษณะตามที ธนาคารได้แจ้งให้รา้ นค้าทราบเป็ นคราวๆ โดยที
e-wallet จะต้องยังไม่หมดอายุ
2.3.2 ร้านค้าแจ้งราคาสินค้า/บริการให้ผชู ้ าํ ระเงินทราบเป็ นสกุลเงินบาท (THB)
2.3.3 ร้านค้าส่งข้อมูลการชําระค่าสินค้า/บริการไปยังผูใ้ ห้บริการระบบจัดการ และผูใ้ ห้บริการระบบจัดการส่ง
ข้อมูลดังกล่าวมายังธนาคารผ่านบริการ API เพือให้ธนาคารกําหนดคําสังการสร้างรหัสชําระเงินและส่งกลับไปยังผูใ้ ห้บริการ
ระบบจัดการตามขันตอนทีระบุในข้อตกลงฯ ฉบับนี เพือให้ผใู ้ ห้บริการระบบจัดการสร้างและแสดงรหัสชําระเงินทีสร้างขึนให้
ผูช้ าํ ระเงินอ่านรหัสชําระเงิน
2.3.4 ร้านค้า/ผูใ้ ห้บ ริการระบบจัดการตกลงยอมรับว่า ธนาคารไม่มีหน้าที ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมู ลใดๆ ซึ งรวมถึง (แต่ไม่จาํ กัดเพียง) ข้อมู ลการชําระค่าสิน ค้า/บริการ ที ร้านค้าส่งให้แก่ธนาคารเพื อให้ธนาคาร
กําหนดคําสังการสร้างรหัสชําระเงิน และข้อมูลการชําระค่าสินค้า/บริการ ทีผูใ้ ห้บริการระบบจัดการส่งให้แก่ธนาคารเพือขอ
อนุ มตั ิการชําระเงินจากผูใ้ ห้บริการ e-wallet
2.3.5 วิธีการและรายละเอียดของการโอนยอดเงินรวมจากการรับชําระค่าสินค้า/บริการด้วย e-wallet เป็ นไป
ตามทีระบุในตาราง “Settlement”
2.3.6 เมือผูช้ าํ ระเงินทํารายการชําระค่าสินค้า/บริการ และร้านค้าได้ส่งคําสังขอโอนยอดเงินตามเงือนไขที
ระบุในตาราง “Settlement” แล้ว ธนาคารจะสรุปยอดการชําระเงินและส่งข้อมูลการรับชําระเงินให้กบั ผูใ้ ห้บริการ e-wallet
และธนาคารจะนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากทีระบุในใบสมัครฯ ตามเงือนไขทีระบุในตาราง “Settlement”
2.3.7 ร้านค้าตกลงว่า กรณี ทีผูช้ าํ ระเงินชําระค่าสินค้า/บริการด้วย e-wallet ทีออกหรือร่วมออกโดยธนาคาร
หากร้านค้ามีความประสงค์จะ Void ร้านค้าและผูใ้ ห้บริการระบบจัดการจะต้องดําเนิ นการภายในวันเดียวกันกับทีมีการทํา
รายการชําระค่าสินค้า/บริการนั น เมือธนาคารได้รบั คําขอ Void ดังกล่าวจากผูใ้ ห้บริการระบบจัดการแล้ว ธนาคารจะทําการ
Void และโอนเงินจํานวนเดียวกันนั นคืนให้แก่ผชู ้ าํ ระเงินต่อไป ทังนี หากร้านค้ามีความประสงค์จะ Void ภายหลังจากวันที มี
การทํารายการชําระค่าสินค้า/บริการ หรือร้านค้ามีความประสงค์จะ Refund ร้านค้าจะต้องดําเนิ นการคืนเงินให้แก่ผูช้ าํ ระ
เงินเองโดยตรง
กรณี ที ผูช้ ําระเงิน ชําระค่ าสิ นค้า/บริการด้วย e-wallet ทีออกหรือ ร่วมออกโดยธนาคารพาณิ ชย์อืน
และ/หรือโดยบริษัทอืนหรือสถาบันอืนทีเป็ นผูใ้ ห้บริการ e-wallet ทีไม่ใช่ Alipay และ Tenpay หากร้านค้ามีความประสงค์จะ
Void หรือ Refund ร้านค้าจะต้องดําเนินการคืนเงินให้แก่ผชู ้ าํ ระเงินเองโดยตรง
กรณี ที ผูช้ ําระเงิ น ชําระค่าสิน ค้า/บริการด้ว ย e-wallet ที ออกหรื อร่ วมออกโดย Alipay และ Tenpay
หากร้านค้ามีความประสงค์จะ Void หรือ Refund หรื อร้านค้าลดราคาสิ นค้า/บริการให้ในภายหลัง ร้านค้าตกลงจะไม่คืน
เป็ นเงินสด เช็ค และ/หรือตราสารหนี อืนแก่ผชู ้ าํ ระเงิน แต่รา้ นค้าตกลงจะทําหนังสือแจ้งคืนตามแบบฟอร์มทีกําหนดส่งให้แก่
ธนาคาร และยินยอมชําระเงินจํานวนดังกล่าวซึงธนาคารได้จา่ ยเงิน และ/หรือนํ าเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้รา้ นค้าแล้ว หรื อ
ยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชี เงิ นฝากที ระบุ ไว้ในใบสมัครฯ หรือบัญ ชีอืนใดทีร้านค้าแจ้งเปลียนแปลงในภายหลัง
และ/หรือบัญชีอืนใดทีร้านค้ามีอยู่กบั ธนาคาร คืนให้แก่ผูใ้ ห้บ ริการ e-wallet เพือให้ผูใ้ ห้บ ริการ e-wallet คืนเงิน ดังกล่าว
ให้กบั ผูช้ ําระเงิน ในกรณี ขา้ งต้น ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ผูช้ ําระเงินดําเนิ นการภายใน 90 วันนั บ แต่วันทีมีการทํารายการซื อ
สินค้า/บริการนั นๆ โดยร้านค้าตกลงว่าธนาคารไม่ตอ้ งคืนค่าธรรมเนี ยมทีธนาคารเรียกเก็บจากร้านค้าไว้แล้วแต่ประการใด
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ทังนี ในกรณีทีร้านค้าไม่ตอ้ งการรับคืนสินค้าทีผูช้ าํ ระเงินซือ/ขอใช้บริการ หรือตกลงสังซือ/ขอใช้บริการแล้ว ให้เขียนคําว่า
“NO REFUND” (ไม่รบั คืนสินค้า) หรือข้อความทีมีความหมายอย่างเดียวกัน ลงในใบเสร็จรับเงินทุกแผ่น และติดป้ ายให้ผู ้
ชําระเงินทราบชัดเจน
2.3.8 ในกรณี ทีธนาคาร และ/หรือผูใ้ ห้บ ริการ e-wallet ร้องขอ ร้านค้า/ผูใ้ ห้บ ริการระบบจัดการมี หน้ าที
จัดส่งข้อมูลการชําระเงิน และข้อมูลการทํารายการ ตลอดจนหลักฐานที เกียวข้องกับการจัดส่งสินค้า/บริการ ตามข้อ 1.9
ของข้อตกลงทัวไปให้แก่ธนาคาร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 วัน ในกรณี ทีร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการไม่สามารถจัดส่ง
เอกสารดังกล่าวให้ธนาคารได้ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใด ร้านค้า/ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที เกิด
ขึนกับธนาคาร
2.3.9 ร้านค้าตกลงและรับ ทราบว่า กรณี ทีธนาคารปล่อยสภาพคล่องเงินบาทเพือสํารองจ่ายเงิน ค่าสินค้า/
บริการให้กบั ร้านค้า และ/หรือการสร้างภาระผูกพันใดๆ ที มีผลให้ตอ้ งจ่ายเงินตราต่างประเทศในอนาคตให้กบั กลุ่ม Alipay
หรื อ กลุ่ม Tenpay หรือผูใ้ ห้บ ริการ e-wallet รายอื น (หากมี ) (ซึ งต่อไปนี จะเรี ยกว่า “กลุ่ ม NR”) ณ เวลาใดๆ เท่ ากับ
ร้อ ยละ 90 ของจํา นวนเงิ น ที ธนาคารแห่ งประเทศไทยขอความร่ ว มมื อ ต่ อ กลุ่ ม NR ซึ งปั จจุ บ ั น คิ ด เป็ นจํา นวนเงิ น
600,000,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตาม ตามหนั งสือขอความร่วมมือจากธนาคารแห่ งประเทศไทย ที ธปท.ฝกช.
(02) ว.371/2551 เรืองขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้ องปรามการเก็งกําไรค่าเงินบาท ลงวันที 29 กุมภาพันธ์
2551 ที ธปท.ฝกง.(21) ว.572/2558 เรืองการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิมาตรการป้ องปรามการเก็งกําไรค่าเงิน
บาท ลงวันที 30 เมษายน 2558 และทีจะได้ออกมาเพิมเติมในอนาคต) ธนาคารมีสิทธิระงับการให้บริการรับชําระเงินผ่าน
ระบบ e-wallet ของ Alipay หรือ Tenpay หรือผูใ้ ห้บ ริ การ e-wallet รายอื น (หากมี ) แล้วแต่กรณี ได้ทันที โดยปราศจาก
ความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ต่อร้านค้าและ/หรือบุคคลภายนอกโดยธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบ
ทังนี เพือประโยชน์ในการตีความ คําว่า “กลุ่ม NR” ให้มีความหมายตามนิ ยามทีระบุในหนั งสือขอความ
ร่วมมือจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ตารางอัตราค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จา่ ย/ค่าปรับ
เครืองมือการชําระเงิน
เงินโอนโดยใช้
QR Code หรือ Barcode ทีเป็ น
Thai QR Standard
e-wallet

อัตราค่าธรรมเนียมร้านค้า (MDR)
ต่อรายการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม)

ธนาคาร (KBank)
ธนาคารพาณิชย์อืน
โดยใช้ QR Code หรือ Barcode ทีเป็ น Thai QR
Standard
Alipay, Tenpay, e-wallet อืนโดยใช้
QR Code หรือ Barcode ทีไม่ใช่ Thai QR Standard
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ตาราง Settlement
เครืองมือการชําระเงิน
Settlement

Cut-off time
การส่งคําสังของร้านค้า
และ
ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการ
เงินเข้าบัญชีรา้ นค้า

เงินโอนโดยใช้ QR Code หรือ Barcode ที
เป็ น Thai QR Standard
ธนาคาร (KBank) ธนาคารพาณิชย์อืน

e-wallet

โดยใช้ QR Code
หรือ Barcode ที
เป็ น Thai QR
Standard
ส่งคําสังขอโอนยอดเงินได้ หากไม่ส่งคําสัง หรือส่งคําสังแต่
ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการเชือม Interface Settlement แบบ Auto
ธนาคารจะโอนยอดเงินเข้าทุก 22:00 น. อัตโนมัติ
เมือได้รบั คําสัง

เมือได้รบั คําสัง

เมือได้รบั คําสัง

Alipay, Tenpay, e-wallet อืนโดยใช้ QR
Code หรือ Barcode ทีไม่ใช่
Thai QR Standard
23:00 น.

14:00 น. เป็ นต้นไปของวันทําการถัดไป
หลังจากธนาคารได้รบั อนุ มตั ิจากผูใ้ ห้บริการ
e-wallet

หมายเหตุ 1. “QR Code หรือ Barcode” หมายถึง “รหัสชําระเงิน” ตามทีปรากฏในข้อตกลงการใช้บริการช่องทางการเชือมต่อ (API)
2. ในกรณีเป็ นวันหยุดทําการ ธนาคารจะนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากของร้านค้าตามกําหนดเวลาเงินเข้าบัญชี ในวันทําการแรก หรือวัน
ทําการถัดไป
3. ธนาคารจะนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้กบั ร้านค้าเป็ นยอดคงเหลือจากการหักค่าธรรมเนี ยม รวมทังค่าภาษีมลู ค่าเพิมและภาษีเงิน
ได้หกั ณ ทีจ่าย (หากมี) โดยธนาคารจะไม่คาํ นวณดอกเบียเงินฝากบนเงินค่าสินค้า/บริการทียังไม่ได้ถูกโอนเข้าบัญชีเงินฝากของร้านค้า
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ใบนําส่งและรายละเอียดเอกสารประกอบใบสมัคร (สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร)
ร้านค้าทีประกอบธุรกิจเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
เอกสาร 1 ชุด
บุคคลธรรมดา
. ใบสมัคร/เปลียนแปลงรายละเอียดการเป็ นร้านค้า
. สําเนาบัต รประชาชน เจ้า ของร้านค้าลงนามรับรองสําเนา
ด้ว ยหมึ กสด และจะต้อ งเป็ นชื อเดี ย วกับ เจ้า ของบัญ ชี เข้า เงิ น
ร้านค้าเท่านัน
คณะบุคคล/
. ใบสมัคร/เปลียนแปลงรายละเอียดการเป็ นร้านค้า
หสม.
. สําเนาบัตรประชาชนของผูม้ ีอํานาจลงนาม โดยลงนาม
รับรองสําเนาด้วยหมึกสด
. สําเนาใบจัด ตั งคณะบุค คล/หสม. อายุไม่เกิน เดือน ผู ้มี
อํานาจลงนามตามเงือนไขทีระบุในใบจัดตัง โดยลงนามรับรอง
สําเนาด้วยหมึกสด
นิ ติบุคคล
. ใบสมัคร/เปลียนแปลงรายละเอียดการเป็ นร้านค้า
(บริษัท/ห้างหุน้ ส่วน)
. สําเนาบัตรประชาชนของผูม้ ีอํานาจลงนามทีระบุในหนังสือ
นําส่งเอกสารเพิมเติมตามเอกสารสําหรับ
รับรองจดทะเบียน โดยลงนามรับรองสําเนาด้วยหมึกสด
ร้านค้าทีประกอบธุรกิจเฉพาะ
. สําเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนและวัตถุประสงค์อายุไม่เกิน
เดื อ น ผู ้มี อํ า นาจตามเงื อนไขที ระบุ ใ นหนั ง สื อ รั บ รองจด
ทะเบีย นพร้อ มตราประทับ (หากมี ) โดยลงนามรับ รองสําเนา
ด้วยหมึกสด
นิ ติบุคคล
. ใบสมัคร/เปลียนแปลงรายละเอียดการเป็ นร้านค้า
(สมาคม/มูลนิธิเฉพาะที
. สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการทุกคนของสมาคม/มูลนิ ธิ
อยู่ในประกาศ
ลงนามรับรองสําเนาด้วยหมึกสด
กระทรวงการคลัง)
. สําเนาใบจัดตังสมาคม/มูลนิ ธิ และวัตถุประสงค์ อายุไม่เกิน
6 เดือน กรรมการทุกคนของสมาคม/มูลนิ ธิลงนามตามเงือนไข
ทีระบุในใบจัดตัง โดยลงนามรับรองสําเนาด้วยหมึกสด
4. รายงานการประชุม
หมายเหตุ –ธนาคารจะไม่รบั พิจารณากรณีเอกสารไม่ครบ

ประเภทร้านค้า

เอกสารประกอบสําหรับร้านค้าทีประกอบธุรกิจเฉพาะ
ประเภทร้านค้าทีประกอบธุรกิจทีตอ้ งพิจารณาตามเงือนไขของธนาคาร
ประเภทธุรกิจเฉพาะ
ประกันภัย/ประกันชีวิต
คลินิก/สถานพยาบาล

เอกสาร
- ใบอนุ ญาตตัวแทน/ ใบอนุ ญาตนายหน้า และ/
หรือ
- หนังสือมอบอํานาจรับเงินแทนบริษัทประกัน
ใบอนุ ญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ
ส.พ.๗)

เงือนไขพิเศษ
นิ ติบุคคลเท่านัน
-
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ประเภทธุรกิจเฉพาะ
ร้านขายยา
โรงเรียน
สถาบันกวดวิชา
โรงพยาบาลสัตว์
สถานี บริการนํามัน, แก๊ส
ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์
โรงแรม/ ธุรกิจให้เช่าห้องพัก(เช่น
อพาร์ทเม้นท์/รีสอร์ท/โฮสเทล)
เครืองสําอางเฉพาะเจ้าของยีห้อสินค้า
ตัวแทนขายเครืองสําอาง
อาวุธปื น
จําหน่ายทอง, สัตว์เลียง, ของโบราณ,
อัญมณี
ซือขายรถยนต์/จักรยานยนต์
สนามกอล์ฟ
ธุรกิจแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
อสังหาริมทรัพย์
สปา(นวด)/ฟิ ตเนส/โยคะ
ตัวแทนจําหน่ายตัวเครืองบิน
ท่องเทียว
ธุรกิจดังต่อไปนี จะต้องอยูภ่ ายใต้
เงือนไขพิเศษ
• ธุรกิจขาย Voucher/Coupon
• สายการบิน
• รับจองทีพัก/โรงแรม
• ร้านค้าทีมีการสมัคร Membership
• อบรม-สัมมนา (ยกเว้นของภาครัฐ)
• ธุรกิจขายตรง (MLM)
• สลากกินแบ่ง
• ร้านรับตัดเสือผ้า
• ร้านจิวเวลรี
• ตัวแทนรับชําระเงิน (PSP)

เอกสาร
ใบอนุ ญาตประกอบกิจการขายยาแต่ละประเภท
ใบอนุ ญาตขายยาแผนปั จจุบัน (แบบ ข.ย.๔)
ใบอนุ ญาตขายยาแผนโบราณ (แบบ ย.บ.๒)
ใบอนุ ญาตให้จดั ตังโรงเรียน (แบบ สช. )
ใบอนุ ญาตให้จดั ตัง โรงเรียนนอกระบบ ออกโดย
กระทรวงศึกษาธิการ
ใบอนุ ญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลสัตว์
ใบทะเบียนเป็ นผูค้ า้ นํามันตามมาตรา (สถานี
บริการ) (แบบ นพ )
ใบจัดตังตัวแทนจําหน่าย
ใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (แบบ ร.ร.๒)
หรือใบทะเบียนพาณิชย์
ใบอนุ ญาตจากสํา นักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา(อย.)
ใบอนุ ญาตแต่งตังตัวแทนจําหน่าย
ใบอนุ ญาตร้านค้าอาวุธปื น ออกโดยกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ใบทะเบียนพาณิชย์

เงือนไขพิเศษ

ใบตัวแทนจําหน่ าย
รายละเอียด Package
ใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจเป็ นนายหน้าซือขาย
เป็ นไปตามเงือนไขของธนาคาร
เงินตราระหว่างประเทศ จากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย
รายละเอียด Package
. เป็ นนิ ติบุคคลทีมีทุนจดทะเบียนมากกว่า ล้าน
บาทขึนไป
ใบสมาชิก IATA หรือใบแต่งตังให้เป็ นตัวแทน
. ประกอบกิจการเป็ นระยะเวลาติดต่อกันตังแต่ ปี
จําหน่ายตัวเครืองบิน
ขึนไป
ใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจนําเทียว (แบบ ธม. )
. ธุรกิจมีกาํ ไรอย่างน้อย ปี ภายในช่วงเวลา ปี
ล่าสุด
. จดทะเบียนเงินฝากเป็ นหลักประกันขันตํา
500,
บาท ทังนี ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบ
ค่าธรรมเนี ยมในอัตราร้อยละ . ของจํานวนเงิน
สูงสุดทีตกลงใช้เงินฝากเป็ นหลักประกัน ขันตํา
บาท สูงสุดไม่เกิน ,
บาท และค่าตรวจสอบ
รายการก่อนจดทะเบียน บาทหนังสือสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจ โดยให้ลกู ค้าลงนามในช่องผูใ้ ห้
หลักประกันด้วยหมึกสด ทังนี กรณีมีคู่สมรสต้องให้คู่
สมรสลงนามในช่องคู่สมรสให้ความยินยอมด้วย
- หนั งสื อ ยิ น ยอมจดทะเบี ย น/แก้ไขรายการจด
ทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุ รกิ จ และหนังสื อ
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ประเภทธุรกิจเฉพาะ
• แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
• สํานักงานทนายความ

เอกสาร

เงือนไขพิเศษ
แจ้งรายละเอียดการเปลี ยนแปลงหลักประกัน โดย
ให้ลูกค้าลงนามในช่อ งผู ใ้ ห้หลักประกันด้วยหมึ กสด
ทั งนี กรณี มี คู่ ส มรสต้องให้คู่ ส มรสลงนามในช่ อ งคู่
สมรสให้ความยินยอมด้วย
- หนังสือให้ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมูลการจด
ทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุ รกิจ และให้ลูกค้าลง
นามในช่องผูใ้ ห้ความยินยอมด้วยหมึกสด
- หนังสือยินยอมให้ธนาคารหักบัญ ชี โดยให้ลูกค้า
ลงนามในช่องผูใ้ ห้สญ
ั ญา
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