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ขอ้ตกลงการใชบ้ริการช่องทางการเชือมต่อ (API) (สาํหรบัรา้นคา้/ผูใ้หบ้รกิารระบบจดัการ) 
 

 ตามทีผูใ้หบ้ริการระบบจดัการธุรกิจ ซึงรวมถึง (แต่ไม่จาํกดัเพียง) ระบบจดัการรา้นคา้ (Point of Sale) ระบบการ

จัดการโลจิสติกส์ (Logistics) ระบบการจัดการจัดเก็บสินค้า (Warehouse Management) ระบบการจัดการสินค้า  

(Stock Management) (ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “ผูใ้หบ้ริการระบบจัดการ”) และผูป้ระกอบกิจการขายสินคา้/ใหบ้ริการ  

(ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “รา้นคา้”) มีความประสงคจ์ะใชบ้ริการช่องทางการเชือมต่อ (API) (ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “บริการ 
API”) และบริการรับชําระค่าสินคา้/บริการ ของบมจ.ธนาคารกสิกรไทย (ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “ธนาคาร”) เพือเชือมต่อ

ระบบของผูใ้หบ้ริการระบบจดัการ เขา้กบัอุปกรณ์/ช่องทางการรบัชาํระค่าสินคา้/บริการของรา้นคา้ ตามทีรา้นคา้ระบุใน 

ใบสมคัร/เปลียนแปลงรายละเอียดการใชบ้ริการช่องทางการเชือมต่อ (API) (ซึงต่อไปนีจะเรียกวา่ “ใบสมัครฯ”) เพือเพิม

ประสิทธิภาพใหอุ้ปกรณ์/ช่องทางการรบัชาํระค่าสินคา้/บริการของรา้นคา้สามารถรองรบัการชาํระค่าสินคา้/บริการจากผู ้

ชาํระค่าสินคา้/บริการ (ซึงตอ่ไปนีจะเรียกวา่ “ผูช้าํระเงิน”) ดว้ยเงินโอน กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส ์และ/หรือเครืองมือการ

ชําระเงินอืน ทีธนาคารจะสามารถรองรับใหบ้ริการ API ไดต้่อไปในภายหน้า รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจัดการจึงตกลง

ยินยอมปฏิบัติตามขอ้ตกลงการใชบ้ริการช่องทางการเชือมต่อ (API) ฉบับนี ซึงประกอบดว้ยขอ้ตกลงทวัไปและขอ้ตกลง

เฉพาะ (ซึงตอ่ไปนีหากไมก่ล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกวา่ “ขอ้ตกลงฯ”) ดงัตอ่ไปนี    

 

ขอ้ตกลงทวัไป 

 

ขอ้ 1. หลักเกณฑแ์ละเงือนไขสาํหรบัรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการ 

1.1  ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการตกลงพฒันาและดาํรงการเชือมต่อระบบของผูใ้หบ้ริการระบบจดัการเขา้กบัระบบของ

ธนาคารตามรูปแบบและวิธีทีธนาคารกาํหนด และรา้นคา้ตกลงพฒันาและดาํรงการเชือมต่ออุปกรณ์/ช่องทางการรับชาํระ

ค่าสินคา้/บริการของรา้นคา้เขา้กับระบบของผูใ้หบ้ริการระบบจัดการ โดยรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจัดการตกลงเป็น

ผูร้ับผิดชอบค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเกิดจากการพัฒนาและเชือมต่อระบบดงักล่าว รวมถึงค่าใชจ้่ายในการบริหารจัดการระบบ

ภายในของฝ่ายตนเองทงัสิน 

1.2 รา้นคา้สามารถรบัชาํระค่าสินคา้/บริการจากผูช้าํระเงิน ผ่านระบบของผูใ้หบ้ริการระบบจดัการทีเชือมต่อกบั

บริการ API โดยมีรูปแบบการใชบ้ริการดงัตอ่ไปนี 

 1.2.1  บริการ API เพือการทาํรายการรบัชําระค่าสินคา้/บริการ 

  1.2.1.1 รา้นคา้สามารถรบัชาํระค่าสินคา้/บริการจากผูช้าํระเงินทีชาํระเงินดว้ยเครืองมือการชาํระเงิน

ต่างๆ (ซึงต่อไปนี หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “เครืองมือการชาํระเงิน”) ดังจะกล่าวต่อไปดา้นล่างนี 

แทนการชาํระเงินดว้ยเงินสด  

            (1) เงินโอน ซึงผูช้ําระเงินทาํคาํสงัโอนและ/หรือชําระค่าสินคา้/บริการโดยหกัเงินจากบัญชี

เงินฝากของผูช้าํระเงินทีมีอยู่กบัธนาคารหรือธนาคารพาณิชยอื์น หรือสถาบันอืนทีเป็นผูใ้หบ้ริการเงินโอน (ซึงต่อไปนี หาก

ไมก่ลา่วโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกวา่ “ผูใ้หบ้รกิารเงินโอน”) หรือ  
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       (2) กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “e-wallet”) ทีออกหรือร่วมออกโดย

ธนาคาร และ/หรือโดยธนาคารพาณิชยอื์น และ/หรือ Alipay.com Co., Ltd. (ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “Alipay”) และ/หรือ 

Tenpay Payment Technology Co., Ltd. (ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “Tenpay”) และ/หรือโดยบริษัทอืนหรือสถาบันอืนทีเป็น 

ผูใ้หบ้ริการ e-wallet (ซึงตอ่ไปนี หากไมก่ลา่วถึงโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกวา่ “ผูใ้หบ้รกิาร e-wallet”) หรือ  

   (3) เครืองมือการชาํระเงินอืน ทีออกหรือร่วมออกโดยธนาคาร และ/หรือโดยธนาคารพาณิชย์

อืน และ/หรือโดยบริษัทอืนหรือสถาบันอืนทีเป็นผูใ้หบ้ริการเครืองมือการชําระเงินนัน (ซึงต่อไปนี หากไม่กล่าวโดย

เฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ผูใ้หบ้ริการเครอืงมือการชาํระเงิน”) ตามทีธนาคารจะสามารถรองรับใหบ้ริการ API ได้

ตอ่ไปในภายหนา้ 

  1.2.1.2 เพือใหผู้ช้ําระเงินสามารถทํารายการชําระค่าสินคา้/บริการได ้รา้นคา้จะตอ้งส่งขอ้มูลการ

ชําระค่าสินคา้/บริการ ซึงรวมถึง (แต่ไม่จํากดัเพียง) จาํนวนเงิน และ Order Reference ตามรายละเอียดและขันตอนที

ธนาคารกาํหนดไปยงัผูใ้หบ้ริการระบบจดัการ จากนัน ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการจะเป็นผูส้่งขอ้มูลและรายละเอียดการชาํระค่า

สินคา้/บริการดงักล่าวมายงัธนาคารผ่านบริการ API เพือใหธ้นาคารกาํหนดคาํสงัการสรา้ง QR Code หรือ Barcode หรือ

รหัสอืนใด ทีระบบการรับชําระเงินของผูใ้หบ้ริการเงินโอน ผูใ้หบ้ริการ e-wallet และผูใ้หบ้ริการเครืองมือการชําระเงิน 

รองรบัใหส้ามารถชาํระเงินได ้(ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “รหัสชาํระเงิน”) ตามขอ้มูลและรายละเอียดนัน และส่งผ่านบริการ 

API ไปยงั IP Address ตามทีระบุในใบสมคัรฯ เพือใหผู้ใ้หบ้ริการระบบจดัการสรา้งรหสัชําระเงินสาํหรบัการทํารายการรับ

ชาํระคา่สินคา้/บริการ  

 1.2.2  บริการ API ยกเลิกรหสัชาํระเงิน (Cancel) 

  เมือผูใ้หบ้ริการระบบจดัการสรา้งรหัสชําระเงินสําหรับการทํารายการรับชําระค่าสินคา้/บริการแลว้ 

หากผูช้ําระเงินยังไม่ทํารายการชําระค่าสินค้า/บริการ รา้นคา้สามารถส่งคําสังยกเลิกรหัสชําระเงิน (Cancel) ไปยัง 

ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการ จากนัน ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการจะเป็นผูส้่งยกเลิกรหัสชาํระเงิน (Cancel) ตามรายละเอียดและ

ขนัตอนทีธนาคารกาํหนดมายงัธนาคารผา่นบริการ API เมือธนาคารไดร้บัคาํสงัยกเลิกรหสัชาํระเงิน (Cancel) ดงักล่าวแลว้ 

ธนาคารจะดําเนินการยกเลิกรายการชําระสินคา้/บริการและแจง้ผลการดําเนินการ ผ่านบริการ API ไปยัง IP Address 

ตามทีระบุในใบสมคัรฯ 

 1.2.3  บริการ API ยกเลิกรายการชาํระคา่สินคา้/บริการ (Void)  

  รา้นคา้ตกลงว่า หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะยกเลิกรายการชําระค่าสินคา้/บริการทีผูช้าํระเงินซือ/

ขอใชบ้ริการ หรือตกลงสังซือ/ขอใชบ้ริการแลว้ และรายการชาํระค่าสินคา้/บริการดงักล่าวยงัไม่ถูกโอนเขา้บัญชีเงินฝากที

ระบุในใบสมัครฯ (ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “Void”) ร้านคา้จะต้องส่งคําสัง Void ไปยังผูใ้ห้บริการระบบจัดการ จากนัน  

ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการจะเป็นผูส้่งคาํสัง Void ภายใตเ้งือนไขทีระบุในขอ้ตกลงฯ ฉบบันี มายงัธนาคารผ่านบริการ API เมือ

ธนาคารไดร้ับคาํสงั Void ดงักล่าวแลว้ ธนาคารจะทําการ Void และโอนเงินจาํนวนเดียวกนันันคืนใหแ้ก่ผูช้าํระเงินต่อไป 

ทังนี ภายใตข้อ้ 1.6 และขอ้ . .  ของขอ้ตกลงเฉพาะ โดยธนาคารจะแจง้ผลการดาํเนินการ ผ่านบริการ API ไปยงั IP 

Address ตามทีระบุในใบสมคัรฯ 
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 1.2.4  บริการ API แจง้รายการ (Notification)  

  เมือผูช้ําระเงินทํารายการชําระค่าสินคา้/บริการในแต่ละครงั ธนาคารจะแจง้ผลการทํารายการรับ

ชาํระคา่สินคา้/บริการ สาํเร็จ/ไม่สาํเร็จ ผา่นบริการ API ไปยงั URL Callback และ IP Address ตามทีระบุในใบสมคัรฯ 

 1.2.5  บริการ API รายงาน ณ สินวนั (Report) 

   เมือผูช้าํระเงินทาํรายการชาํระค่าสินคา้/บริการเรียบรอ้ยแลว้ ธนาคารจะส่งรายงานรายการรบัชาํระ

คา่สินคา้/บริการ ผ่านบริการ API ไปยงั IP Address ตามทีระบุในใบสมคัรฯ ภายในวนัถดัไป 

 1.2.6  บริการ API เพือการตรวจสอบสถานะรายการรบัชาํระค่าสินคา้/บริการ   

  กรณีทีรา้นคา้มีความประสงคจ์ะตรวจสอบสถานะรายการรบัชําระค่าสินคา้/บริการ รา้นคา้สามารถ 

ส่งคําสงัขอตรวจสอบไปยังผูใ้หบ้ริการระบบจัดการ จากนัน ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการจะเป็นผูส้่งคําสังขอตรวจสอบตาม

รายละเอียดและขันตอนทีธนาคารกําหนดมายงัธนาคารผ่านบริการ API เมือธนาคารไดร้ับคําสงัตรวจสอบดังกล่าวแลว้ 

ธนาคารจะแจง้สถานะรายการรบัชาํระค่าสินคา้/บริการ ผ่านบริการ API ไปยงั IP Address ตามทีระบุในใบสมคัรฯ    

 1.2.7  บริการ API เพือการส่งคาํสงัขอโอนยอดเงินรวมจากการรบัชาํระค่าสินคา้/บริการ  

  รา้นคา้สามารถส่งคาํสงัขอโอนยอดเงินรวมจากการรบัชาํระค่าสินคา้/บริการ ไปยงัผูใ้หบ้ริการระบบ

จดัการ จากนัน ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการจะเป็นผูส้่งคําสงัขอโอนยอดเงินรวมดงักล่าวมายงัธนาคารผ่านบริการ API โดยมี

วิธีการและรายละเอียดเป็นไปตามทีระบุในตาราง “Settlement” และตามเงือนไขทีระบุในขอ้ตกลงฯ ฉบบันี 

 1.2.8  บริการอืนๆ ตามทีธนาคารจะเปิดใหบ้ริการ ภายใตข้อ้กาํหนดและเงือนไขทีธนาคารกาํหนดและแจง้

ใหร้า้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการทราบผา่นช่องทางตา่งๆ เป็นคราวๆ ไป  

 1.2.9  รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการรับทราบและตกลงยินยอมว่า กรณีการใชบ้ริการภายใตใ้บสมัครฯ 

และขอ้ตกลงฯ ฉบับนีมีขอ้กาํหนดใหร้า้นคา้ส่งคาํสงั/คาํขอ/รายละเอียดใดๆ ไปยงัผูใ้หบ้ริการระบบจดัการ และผูใ้หบ้ริการ

ระบบจดัการเป็นผูส้่งคําสัง/คําขอ/รายละเอียดดังกล่าวมายงัธนาคารผ่านบริการ API แลว้ ธนาคารจะดําเนินการตาม

คําสงั/คําขอ/รายละเอียด ภายหลังจากทีไดร้ับคําสัง/คําขอ/รายละเอียดจากผูใ้หบ้ริการระบบจดัการ ตามเงือนไขและ

ระยะเวลาระบุในขอ้ตกลงฯ ฉบบันี  

1.3  การใช้ Secret Key หรือรหัสผ่าน หรือ PIN หรือ Password หรือ Token หรือเครืองมืออืนใดทีร้านค้า/ 

ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการใชเ้ป็นเครืองมือในการรบั-ส่งคําสงั/คาํขอ/รายงาน/ผลการดาํเนินการตา่งๆ ผ่านบริการ API ตาม

ขอ้ 1.2 ของขอ้ตกลงทวัไป และ/หรือเพือใชบ้ริการตามขอ้ตกลงฯ ฉบับนี (ซึงต่อไปนี หากไม่เรียกชือใดชือหนึงเป็นการ

เฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกวา่ “รหสัประจาํตวั”) รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการตกลงยินยอมปฏิบติัตามเงือนไขดงัต่อไปนี 

 1.3.1 หากการใชบ้ริการ API ตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ธนาคารไดก้าํหนดใหจ้ะตอ้งใชบ้ริการผ่านรหสัประจาํตวั

แลว้ รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการจะตอ้งระบุรหสัประจาํตวัตามเงือนไขและขนัตอนทีธนาคารกาํหนด 

 1.3.2 รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการจะตอ้งเก็บรกัษารหสัประจาํตัวไวใ้นทีปลอดภัยและถือเป็นความลับ

เฉพาะตวัของรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการเท่านัน การเปิดเผยรหสัประจาํตวัถือเป็นการปฏิบติัผิดขอ้ตกลงฯ ฉบับนี หาก

เกิดความเสียหายประการใดจากการทีรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการเปิดเผยหรือกระทาํการใดๆ จนทาํใหบุ้คคลอืนล่วงรู ้
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หรือไดร้บัรหสัประจาํตัว หรือรหสัประจาํตวัสูญหาย รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการจะตอ้งรับผิดชอบในความเสียหายที

เกิดขนึกอ่นทีธนาคารจะดาํเนินการอายดั หรือระงบัการใชร้หสัประจาํตวันัน   

 1.3.3 ในกรณีทีรหสัประจาํตวัเกิดการสูญหาย/ถูกโจรกรรม/ถูกระงบั หรือรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการ

ลืมรหสัประจาํตวั รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการสามารถติดต่อธนาคารที K-BIZ Contact Center หมายเลข - -

 ตลอด  ชวัโมง เพือดาํเนินการตามขนัตอนทีธนาคารกาํหนด 

 1.3.4 การกระทําใดๆ ซึงรวมถึง (แต่ไม่จาํกดัเพียง) การตกลงยอมรับ/การแกไ้ข/การเปลียนแปลง/การ

เพิมเติม ของเงือนไข/บริการ/อตัราค่าธรรมเนียม/ขอ้ตกลงฯ ฉบับนี ทีธนาคารไดแ้จง้ใหท้ราบผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็นการกระทาํของรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการเองก็ดี หรือการกระทาํของบุคคลอืนใดก็ดี หากไดก้ระทาํไปโดยผ่านการ

ใชร้หสัประจาํตวัแลว้ รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการตกลงใหถื้อว่าถูกตอ้งสมบูรณ์ และใหมี้ผลผูกพนัรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการ

ระบบจดัการเสมือนหนึงไดก้ระทําโดยรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการเอง รวมทังใหถื้อว่าเป็นการทีรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการ

ระบบจดัการไดล้งลายมือชืออิเล็กทรอนิกสใ์หไ้วแ้กธ่นาคารเพือเป็นหลกัฐานในการทาํธุรกรรมผา่นบริการในครงันันๆ โดย

ถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้ นับตังแต่เวลาทีมีการยืนยันทําธุรกรรม ซึงรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการไม่สามารถยกเลิกหรือ

เปลียนแปลงใดๆได ้และรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการตกลงใหธ้นาคารสามารถใชข้อ้มูลการทําธุรกรรมดังกล่าวเป็น

ตน้ฉบับเอกสารทีใชเ้ป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ว่ารา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการไดท้ําธุรกรรมนัน และใชใ้นการ

ดําเนินการทางกฎหมายไดทุ้กประการ ทังนี รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการตกลงยอมรับและรับทราบถึงความเสียงที

เกียวเนืองกบัการใชบ้ริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เนืองจากรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการสามารถทําธุรกรรมดว้ย

ตนเองไดโ้ดยไม่จาํตอ้งมีเอกสาร หรือหลกัฐานอืนใดยืนยนัเพิมเติม และ/หรือมอบใหแ้ก่ธนาคารอีกแต่ประการใด เวน้แต่

รายการทีธนาคารกาํหนดใหต้อ้งทําเอกสาร หรือหลกัฐานเพิมเติมเพือใหถู้กตอ้งตามวิธีการ และประเพณีของธนาคารใน

เรืองนันๆ รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจัดการจะตอ้งทําเอกสารหรือหลักฐาน (หากมี) ตามทีธนาคารกําหนดดว้ย ทังนี  

รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการตอ้งตรวจสอบยอดเงินภายหลงัจากทาํรายการทุกครงั โดยรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการ

ยนิยอมรับผิดชอบต่อการทําธุรกรรมดงักลา่วทุกประการ  

           อนึง เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอืน การดําเนินการดังต่อไปนี รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจัดการ 

(แลว้แต่กรณี) จะตอ้งติดต่อ K-BIZ Contact Center หมายเลข - -  ตลอด  ชัวโมง เพือจดัทําเอกสาร 

ลงนามโดยผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทน และดาํเนินการตามขนัตอนทีธนาคารกาํหนด  

  • การขอเปลียนแปลงบญัชีทีผูกกบัการใชบ้ริการ API  

• การขอเปลียนแปลงรายละเอียดของรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจัดการ และ/หรือรายละเอียด

ของการใชบ้ริการ API  

  • การยกเลิกการใชบ้ริการ API หรือบริการรับชําระค่าสินค้า/บริการ หรือ การยกเลิกการ

เชือมต่ออุปกรณ/์ช่องทางการรบัชาํระค่าสินคา้/บริการของรา้นคา้เขา้กบัระบบของผูใ้หบ้ริการระบบจดัการ 

1.4 รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการตกลงว่า จะมิใหผู้อื้นมาร่วมใชบ้ริการภายใตใ้บสมคัรฯ และขอ้ตกลงฯ ฉบับนี 

เวน้แตจ่ะไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากธนาคารกอ่น 

1.5 รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการตกลงจะแสดงเครืองหมาย Thai QR Standard ตามมาตรฐานทีธนาคารแห่ง

ประเทศไทยกาํหนด และ/หรือเครืองหมายการคา้ของผูใ้หบ้ริการเงินโอน/ผูใ้หบ้ริการ e-wallet/ผูใ้หบ้ริการเครืองมือการ
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ชาํระเงิน (หากมี) ตามรูปแบบทีธนาคารกาํหนด จดัไวใ้หใ้นทีซึงเห็นไดช้ดัเจน ตลอดระยะเวลาทีขอ้ตกลงฯ ฉบับนีมีผล

บงัคบัใชห้รือจนกว่าธนาคารจะแจง้ยกเลิกการใชเ้ครืองหมายสญัลกัษณด์งักล่าว 

1.6 รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจัดการตกลงรับทราบว่าเครืองหมายการคา้ Thai QR Standard เป็นทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาของธนาคารแห่งประเทศไทย และเครืองหมายการคา้ของผูใ้หบ้ริการเงินโอน/ผูใ้หบ้ริการ e-wallet/ผูใ้หบ้ริการ

เครืองมือการชาํระเงิน (หากมี) เป็นทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูใ้หบ้ริการเงินโอน/ผูใ้หบ้ริการ e-wallet/ผูใ้หบ้ริการเครืองมือ

การชําระเงิน (แลว้แต่กรณี) รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจัดการตกลงใชเ้ครืองหมายการคา้ดงักล่าว เพือวัตถุประสงคต์าม

ขอ้ตกลงฯ ฉบับนีเท่านัน และการใชเ้ครืองหมายการคา้ดงักล่าวตอ้งไดร้ับความยินยอมจากธนาคาร และ/หรือผูใ้หบ้ริการ

เงินโอน และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-wallet และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครืองมือการชาํระเงินรายนัน ผา่นทางธนาคารเป็นลายลกัษณ์

อกัษรกอ่นทุกครงั นอกจากนี รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการตกลงป้องกนัไม่ใหมี้และไม่กระทาํการใดๆ อนัอาจทําใหม้ีการ

ละเมิดเครืองหมายการคา้ตลอดจนสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญาของธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือผูใ้หบ้ริการเงินโอน 

และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-wallet และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครืองมือการชาํระเงิน 

       อนึง “เครอืงหมายการคา้” หมายถึง เครืองหมายการคา้ เครืองหมายบริการ และเครืองหมายร่วมทีธนาคาร

แห่งประเทศไทย และ/หรือธนาคาร และ/หรือผูใ้หบ้ริการเงินโอน และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-wallet และ/หรือผูใ้หบ้ริการ 

เครืองมือการชําระเงิน (แลว้แต่กรณี) เป็นเจา้ของ ทังทีไดจ้ดทะเบียนแลว้และทียังมิไดจ้ดทะเบียน รวมทังเครืองหมาย

การคา้และเครืองหมายบริการทีธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือธนาคาร และ/หรือผูใ้หบ้ริการเงินโอน และ/หรือผู้

ใหบ้ริการ e-wallet และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครืองมือการชาํระเงิน (แลว้แต่กรณี) ไดร้ับอนุญาตใหใ้ช ้ตลอดจนชือทางการคา้ 

สญัลกัษณ์ รูปภาพ ขอ้ความ หรือสือความหมายอืนใดทีธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือธนาคาร และ/หรือผูใ้หบ้ริการ

เงินโอน และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-wallet และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครืองมอืการชาํระเงิน (แลว้แต่กรณี) ใชห้รือมีเจตนาทีจะใชใ้น

ลักษณะทีเกียวขอ้งกับการให้บริการของธนาคารเพือเป็นการแสดงใหบุ้คคลทัวไปเห็นและเขา้ใจว่าการให้บริการทีใช้

เครืองหมายการคา้นันแตกต่างไปจากการให้บริการทีใชเ้ครืองหมายการคา้ของผู ้อืน ทังทีธนาคารแห่งประเทศไทย  

และ/หรือธนาคาร และ/หรือผูใ้หบ้ริการเงินโอน และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-wallet และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครืองมือการชาํระเงิน 

(แลว้แตก่รณี) ไดใ้ชอ้ยูใ่นปัจจุบนัและทีจะใชใ้นอนาคต 

1.7 ในกรณีทีรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการมีความประสงคข์อเปลียนแปลงประเภทธุรกิจ และ/หรือสินคา้/บริการ

ทีนําเสนอขาย และ/หรือวิธีการขาย/ใหบ้ริการ และ/หรือวิธีการชําระเงิน และ/หรือขอ้มูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ  

รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่า  วนั หรือดว้ย

วิธีการ หรือระยะเวลาอืนตามทีธนาคารกาํหนด และจะตอ้งไดร้ับอนุมติัจากธนาคารก่อนจึงจะสามารถรับชาํระค่าสินคา้/

บริการจากผูช้าํระเงินได ้ ทงันี ในกรณีทีรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการมีความประสงคข์อเพิมบริการ รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการ

ระบบจดัการสามารถติดต่อ K-BIZ Contact Center หมายเลข 02-888-8822 ตลอด 24 ชวัโมง หรือสาขาของธนาคาร ใน

วนัและเวลาทําการของธนาคาร เพือดําเนินการตามขันตอนทีธนาคารกาํหนด โดยธนาคารจะจดัส่งขอ้ตกลงฯ และคู่มือ 

(หากมี) ใหแ้ก่รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจัดการ ไปยัง Email Address ทีรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการระบุ และ/หรือ

ช่องทางอืนตามทีธนาคารกาํหนด โดยรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจัดการตกลงว่า ถา้รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการไดใ้ช้

บริการทีขอเพิมดงักล่าวตามหลกัเกณฑ์ทีธนาคารกาํหนดแลว้ รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการตกลงใหข้อ้ตกลงฯ และคู่มือ 
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(หากมี) ทีธนาคารไดจ้ดัส่งให ้และทีจะมีการแกไ้ขเพิมเติมหรือเปลียนแปลงต่อไปในภายหน้า มีผลใชบ้งัคบักบัการใชบ้ริการ

ทีขอเพิมดงักลา่วนันดว้ยทุกประการ 

1.8 รา้นค้า/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการจะไม่เปิดเผยขอ้มูลใดๆ ทีเกียวกับขอ้มูลของผูช้ําระเงิน ขอ้มูลการชําระค่า

สินคา้/บริการ และระบบขอ้มูลของธนาคาร ผูใ้หบ้ริการเงินโอน ผูใ้หบ้ริการ e-wallet และผูใ้หบ้ริการเครืองมือการชาํระเงิน 

แก่บุคคลอืนใด และจะไม่นําไปใชก้บัธุรกิจอืน เวน้แต่ จะไดร้บัความยินยอมจากธนาคารหรือเจา้ของขอ้มูลเป็นลายลกัษณ์

อกัษรก่อน ในกรณีทีเจา้ของขอ้มูลหรือบุคคลอืนใดไดร้บัความเสียหาย เนืองจากการเปิดเผยขอ้มูลขอ้มูลของรา้นคา้ ไม่ว่า

ดว้ยเหตุจงใจหรือไม่ก็ตาม รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการตกลงรบัผิดชอบชดใชค้่าเสียหายทีเกิดขึนทงัสิน  

1.9 รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจัดการตกลงจัดเก็บขอ้มูลการชําระค่าสินคา้/บริการ และขอ้มูลการทํารายการ 

ตลอดจนหลกัฐานทีเกยีวขอ้งกบัการจดัส่งสินคา้/บริการ ซึงรวมถึง (แต่ไม่จาํกดัเพียง) ชือสินคา้/บริการ ราคา ใบรบัประกนั 

หลักฐานการรบัสินคา้/บริการ หลกัฐานการส่งสินคา้ ใบเสร็จรบัเงิน ทีอยู่และรายละเอียดของผูร้บัสินคา้/บริการ และ CCTV 

Record (หากมี) ทงัในรูปแบบกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์ ใหมี้ความปลอดภัยจากการเขา้ถึง หรือการเปิดเผยสู่บุคคลใดๆ 

โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากธนาคารหรือเจา้ของขอ้มูล เป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปีนับตงัแต่วนัทีมีการทํารายการชําระค่าสินคา้/

บริการ รวมถึงไม่จาํหน่าย ซือ จดัหา และเปลียน หรือกระทาํการใดอนัเป็นการเปิดเผยขอ้มูลของธนาคารหรือเจา้ของขอ้มูล 

และเมือไม่ไดใ้ชง้านแลว้ รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการจะตอ้งลบทาํลายขอ้มูลดงักลา่วไมใ่หส้ามารถอ่าน หรือนําไปใชง้าน

ไดอี้ก และหากมีการละเมิดดงักล่าว รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการจะตอ้งทาํการแจง้ธนาคารใหท้ราบในทนัที 

1.10 ในกรณีทีมีเหตุการณ์ลกัษณะหนึงลกัษณะใด ดังตอ่ไปนี รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการจะตอ้งติดต่อธนาคาร

ทนัที และตกลงทีจะปฏิบติัต่อผูช้าํระเงินตามวิธีการทีธนาคารจะแจง้ใหท้ราบตอ่ไปกอ่นทีจะขายสินคา้/บริการใหแ้ก่ผูช้าํระเงิน 

 1.10.1 เมอืมีเหตุน่าสงสยัวา่ผูช้าํระเงินมีพฤติกรรมทุจริต         

       1.10.2 เมือผูช้ําระเงินใชเ้ครืองมือการชําระเงินทีถูกอายัด แจง้หาย ถูกเพิกถอน หรือระงับการใชโ้ดย 

ผูช้าํระเงิน และ/หรือผูใ้หบ้ริการเงินโอน และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-wallet และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครืองมือการชาํระเงิน และ/

หรือผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย  

       1.10.3 เมอืมีเหตุการณอื์นๆ ตามทีธนาคารจะไดแ้จง้ใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป  

 1.11 รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจัดการตกลงรับทราบว่า การใหบ้ริการของธนาคารตามขอ้ตกลงฯ ฉบับนี ธนาคาร  

รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการจะตอ้งอยู่ภายใตก้ฎหมาย คู่มือ กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ หรือขอ้กาํหนด/เงือนไขใดๆ ของ

ธนาคาร ผูใ้หบ้ริการเงินโอน ผูใ้หบ้ริการ e-wallet ผูใ้หบ้ริการเครืองมือการชาํระเงิน และหน่วยงานผูมี้อํานาจควบคุมหรือ

กาํกบัดูแลธนาคาร ผูใ้หบ้ริการเงินโอน ผูใ้หบ้ริการ e-wallet และผูใ้หบ้ริการเครืองมือการชาํระเงินดังกล่าว ทังทีมีอยู่แลว้

ขณะนีและ/หรือจะมีขึนในภายหน้า ดังนัน เมือใดก็ตามทีมีการเปลียนแปลงกฎหมาย คู่มือ กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ หรือ

ขอ้กาํหนด/เงือนไขใดๆ ดงักล่าว รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการยินยอมว่าการใหบ้ริการตามขอ้ตกลงฯ ฉบับนีจะตอ้งปฏิบติั

ตามและอยู่ภายใตก้ฎหมาย คู่มือ กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ หรือขอ้กําหนด/เงือนไขใดๆ ทีเปลียนแปลงนันดว้ยโดยทันที ซึง

ธนาคารจะแจง้ใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป  

1.12 รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการตกลงปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัทีเกยีวขอ้ง และไม่กระทาํ

การใดๆ เพือเป็นการเลียงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบหรือขอ้บังคบัทีเกียวขอ้ง ซึงรวมถึง (แต่ไม่จาํกดัเพียง) การ
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รบัชาํระค่าสินคา้/บริการ โดยไม่ไดมี้การซือขายและ/หรือใหบ้ริการจริง การฟอกเงิน หรือแบ่งการรบัชาํระค่าสินคา้/บริการ

เพือใหจ้าํนวนเงนิทีซือสินคา้/ใชบ้ริการไม่เกินกวา่จาํนวนเงินตามทีกฎหมายกาํหนด  

1.13 หากรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามขอ้ตกลงฯ ฉบับนี และ/หรือขอ้กําหนดและ

เงือนไขทีธนาคาร และ/หรือผูใ้หบ้ริการเงินโอน และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-wallet และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครืองมือการชาํระเงิน

กาํหนดไว ้ทังทีมีอยู่ในขณะทาํขอ้ตกลงฯ ฉบับนี หรือทีจะออกใชบ้ังคบัเพิมเติมในภายหน้า ธนาคารมีสิทธิระงับและ/หรือ

ยกเลิกการใหบ้ริการของรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการตามขอ้ตกลงฯ ฉบับนีกบัไดท้ันทีโดยไม่ตอ้งบอกกล่าวใหร้า้นคา้/ 

ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการทราบล่วงหน้า (แลว้แต่ว่ากรณีเป็นความผิดของฝ่ายใด) ทังนี หากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

ดงักล่าวเป็นเหตุใหธ้นาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผูช้าํระเงิน และ/หรือผูใ้หบ้ริการเงินโอน และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-

wallet และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครืองมือการชาํระเงิน และ/หรือถูกเรียกเก็บค่าปรบั และ/หรือค่าเสียหาย และ/หรือค่าใชจ้่าย

อืนๆ (หากมี) มายงัธนาคารแลว้ รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการ (แลว้แต่กรณี) ตกลงยินยอมรบัผิดชอบชดใชเ้งินคืนเป็น

จาํนวนเท่ากับทีธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บไดนั้น และ/หรือจํานวนเท่ากับค่าปรับ และ/หรือค่าเสียหาย และ/หรือ

ค่าใชจ้่ายอืนๆ ทีเกิดขึน พรอ้มทังดอกเบียในอัตราดอกเบียเงินใหกู้ย้ืมทีปฏิบัติผิดเงือนไขหรือผิดนัดชําระหนีและอัตรา

ดอกเบียกูเ้บิกเงินเกนิบญัชีโดยไม่มีสญัญาหรือส่วนทีเกินวงเงินตามสญัญา (ซึงต่อไปนีจะเรียกวา่ “ดอกเบยีผิดนัด”) นับแต่

วนัทีธนาคารจ่ายเงินใหแ้กร่า้นคา้ หรือนําเขา้บญัชีใหร้า้นคา้ หรือวนัทีธนาคารไดช้าํระค่าปรับ และ/หรือค่าเสียหาย และ/

หรือคา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว จนกวา่จะชาํระใหธ้นาคารครบถว้น  

1.14 ในกรณีทีพนักงานหรือเจา้หน้าทีของรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการเป็นผูก้ระทําทุจริต และ/หรือมีส่วนใน

การใหค้วามร่วมมือกบักลุ่มผูทุ้จริต ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม เป็นเหตุใหธ้นาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผูช้าํระ

เงิน ผูใ้หบ้ริการเงินโอน และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-wallet และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครืองมือการชําระเงิน รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการ

ระบบจดัการ (แลว้แต่ว่ากรณีเป็นความผิดของฝ่ายใด) ยินยอมคืนเงินเป็นจาํนวนเท่ากบัทีธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บได้

นันใหก้บัธนาคาร พรอ้มทังดอกเบียในอตัราดอกเบียผิดนัด นับแต่วนัทีธนาคารจ่ายเงินใหแ้กร่า้นคา้ หรือนําเขา้บัญชีให ้

รา้นคา้ จนกว่าจะชาํระใหธ้นาคารครบถว้น ทังนี ไม่ตัดสิทธิธนาคารในอันทีจะฟ้องรอ้ง ดาํเนินคดี ไม่ว่าทางแพ่งหรือทาง

อาญากบัผูทุ้จริตไดด้ว้ย โดยรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการตกลงจะใหค้วามร่วมมือใหค้วามช่วยเหลือธนาคาร รวมทังเขา้

เป็นคูค่วามร่วม ไม่ว่าจะเป็นการดาํเนินการในชนัเจา้หน้าทีตาํรวจ พนักงานอยัการ และ/หรือชนัศาลก็ตาม และหากปรากฏ

ว่า ธนาคารมิใช่ผู ้เสียหายทีจะดําเนินคดีกับผู้ทุจริตแล้ว ร้านค้า/ผู้ให้บ ริการระบบจัดการจะเป็นผู้ดําเนินคดีกับ 

ผูทุ้จริตใหถึ้งทีสุด เพือใหผู้ก้ระทาํความผิดไดร้บัการลงโทษ และเพือใหมี้การชดใชค้วามเสียหายใหแ้กผู่เ้สียหาย 

1.15 หากธนาคารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากทีระบุในใบสมัครฯ เพือทํารายการต่างๆ ตาม 

ใบสมคัรฯ และขอ้ตกลงฯ ฉบบันี หรือกรณีทีรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการจะตอ้งคืนเงินและ/หรือชดใชแ้ละ/หรือชําระหนี

ใหแ้ก่ธนาคารตามใบสมคัรฯ และขอ้ตกลงฯ ฉบับนี รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการ (แลว้แต่ว่ากรณีเป็นภาระและหน้าที

ของฝ่ายใด) ยินยอมใหเ้ป็นสิทธิของธนาคารทีจะกนัเงินฝากหรือระงับการเบิกถอนและหกัเงินจากบญัชีเงินฝากทีระบุในใบ

สมัครฯ และ/หรือบัญชีเงินฝากทีร้านค้า/ผู ้ให้บ ริการระบบจัดการให้ไว ้เป็นหลักประกัน และ/หรือบัญ ชีอืนใดที 

รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการมีอยู่กบัธนาคาร และ/หรือเงินจาํนวนหนึงจาํนวนใดทีแสดงว่ารา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบ

จดัการเป็นเจา้ของหรือเป็นเจา้หนีธนาคาร เพือชาํระหนีดงักล่าวพรอ้มทงัดอกเบียทงัหมด (หากมี) ไดท้นัที  
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 ในกรณีทีปรากฏว่าเงินในบัญชีเงินฝากทุกประเภท และ/หรือ จํานวนหนึงจํานวนใดดังกล่าวของรา้นคา้/ 

ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการไม่มีใหห้กัหรือมีแต่ไม่พอใหห้กัชาํระหนีไดค้รบถว้น รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการตกลงจะชาํระ

หนีทีคา้งชาํระดงักล่าว คืนใหแ้กธ่นาคาร ทงันี หากรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการมีบญัชีประเภทบญัชีกระแสรายวนัและมี

วงเงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชีเดินสะพดัอยู ่รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการตกลงยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินในวงเงินกูเ้บิกเงินเกิน

บัญชีเพือชาํระหนีตามทีกล่าวขา้งตน้ไดทุ้กประการ และรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิหกัเงิน

ต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ไดเ้กนิกว่าวงเงินกูเ้บิกเงินเกินบัญชีไดด้ว้ย โดยใหถื้อวา่เงินส่วนทีเกนิกว่าวงเงินกูเ้บิกเงินเกนิบญัชีนัน 

เป็นหนีกูเ้บิกเงินเกนิบญัชี และรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการยินยอมผกูพนัรบัผิดชอบชาํระคืน ตามเงือนไขและขอ้ตกลงที

กาํหนดไวใ้นสญัญากูเ้บิกเงินเกินบญัชีทีทาํใหไ้วก้บัธนาคารทุกประการ 

          ในกรณีทีรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการมีบญัชีกระแสรายวนั แต่ไม่มีวงเงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชี และมีเงินใน

บัญชีไม่พอหกั รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิหกัเงินจากบัญชีกระแสรายวนัเพือชาํระหนี

ตามทีกลา่วขา้งตน้ไดทุ้กประการ และรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิหกัเงินต่างๆ ดงักลา่วขา้งตน้

ไดเ้กินจาํนวนทีมีอยู่ในบัญชีได ้โดยใหถื้อว่าจาํนวนเงินทีปรากฏเป็นยอดหนีหรือเป็นยอดหนีเพิมขึนในบัญชีกระแสรายวนั

ดงักล่าวเป็นเงินทีรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการไดกู้เ้บิกเงินเกินบญัชีไปจากธนาคาร และรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการ

ตกลงชดใชเ้งินจาํนวนดงักล่าวใหแ้กธ่นาคาร ตามเงือนไขและขอ้ตกลงทีกาํหนดไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีกระแสรายวันทีทําใหไ้ว ้

กบัธนาคารทุกประการ 

1.16 รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการตกลงยินยอมว่า การใหบ้ริการและดาํเนินการทีเกียวขอ้ง ตลอดจนช่องทาง

การใหบ้ริการต่างๆ ภายใตข้อ้ตกลงฯ ฉบับนี ทีธนาคารจัดทําขึน เป็นการอํานวยความสะดวกใหก้บัรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการ

ระบบจดัการ ความรบัผิดตามธุรกรรมทีเกยีวขอ้ง รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการ และธนาคารแต่ละฝ่ายตอ้งรบัผิดชอบใน

ความเสียหายทีเกิดขึนจากการทีฝ่ายตนกระทําโดยผิดพลาดหรือประมาทเลินเล่อ หรือปฏิบติัผิดขอ้ตกลงฯ หรือการกระทําที

ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย แต่ไม่ตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายทีเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือดว้ยเหตุอืนๆ ทีอยู่นอกเหนืออํานาจ

ควบคุมสงัการของฝ่ายตน    

1.17  รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการยอมรับวา่ กรณีเกิดรายการชาํระค่าสินคา้/บริการ/โอนเงินผ่านบริการ API 

ภายใตข้อ้ตกลงฯ ฉบับนี อันมีสาเหตุรหัสประจาํตวัสูญหาย หรือถูกโจรกรรม รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการยอมรับผิด

ตามจาํนวนเงินทีชาํระ/โอนนัน ทีเกิดกอ่นธนาคารจะดาํเนินการอายดัหรือระงบัการใชร้หสัประจาํตวั หรือดาํเนินการอายัด

หรือระงบัการชาํระค่าสินคา้/บริการ/โอนเงินทีมีขอ้ตกลงลว่งหน้า แลว้เสร็จตามระยะเวลาทีไดก้าํหนด 

1.18  ความยนิยอมในการเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูล 

 1.18.1 รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจัดการตกลงยินยอมใหธ้นาคารเก็บรวบรวม และใชข้อ้มูลของรา้นคา้/ 

ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการทีใหไ้วห้รือมีอยู่กับธนาคาร หรือทีธนาคารไดร้ับหรือเขา้ถึงไดจ้ากแหล่งอืน ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดั

เพียง ขอ้มูลเกียวกบับัญชีเงินฝาก สินเชือ ธุรกรรมต่างๆ เชือชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชือในลทัธิ 

ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม  ขอ้มูลสุขภาพ และข้อมูลอืนใดตามทีหน่วยงานหรือ

คณะกรรมการทีมีอํานาจตามกฎหมายประกาศกําหนด (ซึงต่อไปนี หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า 

“ขอ้มูล”) โดยมีวัตถุประสงค์เพือการบริหาร จดัการธุรกิจของธนาคาร การพิจารณาเสนอผลิตภัณฑ ์บริการ และขอ้เสนอ

พิเศษต่างๆ ใหแ้ก่รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการ การปฏิบัติตามกฎหมาย การทีธนาคารจา้งหรือมอบหมายบุคคลอืน
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ดาํเนินการแทน ไมว่่างานเกียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสือสาร งานติดตามทวงถาม หรืองานอืนใด รวมทงัเพือ

การส่งเสริมการขายและการประชาสมัพนัธ์รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการและการใหบ้ริการตามขอ้ตกลงฯ ฉบับนี ไม่ว่า

ทงัหมดหรือบางส่วน และเพือวตัถุประสงคอื์นอนัชอบดว้ยกฎหมายของธนาคาร 

 1.18.2 รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการตกลงยินยอมใหธ้นาคารเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ธนาคารกสิกรไทย พนัธมิตรทางธุรกิจ ผูใ้หบ้ริการภายนอก ผูป้ระมวลผลขอ้มูล ผูส้นใจจะเขา้รบัโอนสิทธิ ผูร้บัโอนสิทธิ ผูม้ี

อาํนาจตามกฎหมาย หน่วยงาน/องคก์ร/บุคคลใดๆ ทีมีสญัญาอยูก่บัธนาคาร หรือทีอยู่ภายใตข้อ้สญัญาทีธนาคารไดท้าํไว ้

โดยมีวตัถุประสงค์ตามทีกลา่วขา้งตน้ และยินยอมใหผู้ร้บัขอ้มูลจากธนาคารดงักลา่วเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลต่อไป

ไดต้ามวัตถุประสงค์ทีไดแ้จง้ไวต้่อธนาคาร (ทังนี ไม่รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีมีวัตถุประสงค์เพือการพิจารณาเสนอ

ผลิตภณัฑ ์บริการ และขอ้เสนอพิเศษตา่งๆของผูร้บัขอ้มูลจากธนาคาร) 

  1.18.3 รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการยนิยอมใหธ้นาคารสง่หรือโอนขอ้มูลไปยงัตา่งประเทศได ้

  1.18.4 หากธนาคารประสงคท์ีจะขอเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลของรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการ

เพิมเติม รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการตกลงจะใหข้อ้มูลกบัธนาคารตามทีธนาคารรอ้งขอ และการใหข้อ้มูลทีเพิมเติมใน

ภายหลงันีอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดนี 

  1.18.5 ร้านคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจัดการสามารถติดต่อธนาคารผ่าน K-BIZ Contact Center หมายเลข  

02-888-8822 ตลอด 24 ชวัโมง 

1.19  รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการรบัรองว่า บรรดาเอกสาร ขอ้มูล รายละเอียดใดๆ ทีปรากฏ และ/หรือ ทีไดม้ี

การจดัส่งมาใหธ้นาคาร ไม่ว่าจะส่งมาในรูปแบบใดและไม่ว่าจะส่งดว้ยตวัรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการเองหรือบุคคลที 

รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการมอบหมาย เป็นขอ้มูลของรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการทีมีความครบถว้น ถูกตอ้งแทจ้ริง 

และเป็นปัจจุบัน และเป็นขอ้มูลทีธนาคารสามารถนํามาใชใ้นการใหบ้ริการตามขอ้ตกลงฯ ฉบับนี และนํามาปรบัปรุงขอ้มูล

ในระบบของธนาคารใหเ้ป็นปัจจุบนัได ้โดยรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการ

ขอใชบ้ริการ และการทําธุรกรรมใดๆ ทีเกียวขอ้งกบัการใชบ้ริการตามขอ้ตกลงฯ ฉบับนี โดยธนาคารไม่มีหน้าทีจะตอ้ง

ตรวจสอบความครบถว้น ถูกตอ้งแทจ้ริง และเป็นปัจจุบัน ของเอกสาร ขอ้มูล และรายละเอียดต่างๆ ดงักล่าว ทังนี หากเกิด

ความเสียหายใดๆ เนืองจากเอกสาร ขอ้มูล หรือรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถว้น ถูกตอ้งแทจ้ริง และเป็นปัจจุบัน หรือ 

รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการไม่มีสิทธิหรือไม่มีความสามารถตามกฎหมายในการขอใชบ้ริการ และการทาํธุรกรรมใดๆ ที

เกียวขอ้งกบัการใชบ้ริการตามขอ้ตกลงฯ ฉบับนี รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจัดการตกลงเป็นผูร้ับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว 

(แลว้แตว่่ากรณีเป็นความผิดของฝ่ายใด) 

1.20  เวน้แต่ธนาคารจะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอืน ในกรณีทีรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการพบขอ้ผิดพลาดใดๆ จาก

การดาํเนินการ หรือในกรณีทีมีเหตุทีตอ้งระงับการดําเนินการภายใตก้ารใหบ้ริการตามขอ้ตกลงฯ ฉบับนี เป็นการชวัคราว 

ไม่วา่ทงัหมดหรือบางส่วน หรือในกรณีการยกเลิกการระงบัการดาํเนินการดงักล่าว รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการสามารถ

ติดต่อธนาคารไดที้ K-BIZ Contact Center หมายเลข 02-888-8822 ตลอด 24 ชัวโมง เมือรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบ

จดัการดําเนินการต่างๆ ตามกระบวนการทีธนาคารกําหนดครบถว้นสมบูรณ์แลว้ ธนาคารตกลงดําเนินการระงับการ

ดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จตามระยะเวลาทีธนาคารไดแ้จง้แกร่า้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการนัน โดยรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบ

จดัการยงัคงเป็นผูร้ับผิดชอบในการดาํเนินการ และรายการธุรกรรมทีไดเ้กิดขึนก่อนครบกาํหนดระยะเวลาทีธนาคารจะมี
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การระงับการดําเนินการตามทีไดร้ับแจง้ดังกล่าว ทังนี ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเพิกเฉยต่อคํารอ้งขอใดๆ ทีขัดต่อ

ขอ้กาํหนด/หลกัเกณฑข์องธนาคาร ทางราชการ และ/หรือธนาคารแหง่ประเทศไทย  

 1.21  ในกรณีทีเกิดความผิดพลาดในการหักเงินจาก และ/หรือโอนเงินเขา้บัญชีเงินฝากของรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการ

ระบบจัดการ ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม รา้นค้า/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีอํานาจแกไ้ขความ

ผิดพลาดทีเกิดขึนนันใหถู้กตอ้งไดต้ามความเป็นจริง รวมทังตกลงยินยอมใหธ้นาคารดําเนินการหกัเงินจาก และ/หรือโอน

เงินเขา้บัญชีเงินฝาก เพือเป็นการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทีเกิดขึนไดท้ันที โดยมิจาํตอ้งแจง้ใหร้า้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการ

ทราบล่วงหน้า 

 1.22  ในกรณีทีมีความผิดพลาดในการหกัเงิน และ/หรือโอนเงิน หากความผิดพลาดดงักล่าวไม่ไดเ้กิดขึนเนืองจาก

ธนาคาร รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการตกลงจะดาํเนินการเรียกรอ้งเงินจาํนวนดงักล่าวจาก หรือคืนเงินใหแ้ก่ คู่พิพาทของ

รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจัดการโดยตรง โดยรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการขอสละสิทธิในการเรียกรอ้งใหธ้นาคารหัก 

หรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของคู่พิพาทคืนใหแ้ก่รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการ และขอสละสิทธิในการเรียกรอ้งหรือ

ฟ้องรอ้งใหธ้นาคารชดใชเ้งินจาํนวนดังกล่าว อีกทังรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการขอรับรองว่าจะไม่กระทําการใดๆ อันมี

ผลใหธ้นาคารตอ้งเขา้มีส่วนร่วมใดๆ ในขอ้พิพาทระหว่างรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการ กบัคู่พิพาท และหากรา้นคา้/ผู้

ใหบ้ริการระบบจดัการมีขอ้ต่อสู ้และ/หรือสิทธิเรียกรอ้งใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกนัเองกบัคู่พิพาทดังกล่าวเป็นอีกส่วนหนึง

ตา่งหาก 

 1.23  ในกรณีทีมีเหตุสุดวิสยั หรือเหตุอืนใดอนัทําใหธ้นาคารไม่สามารถดําเนินการใหบ้ริการ API ตามขอ้ตกลงฯ  

ฉบบันีได ้รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการตกลงใหธ้นาคารพิจารณาใหบ้ริการ หรือดาํเนินการตามทีเห็นสมควร เพือใหก้าร

ใหบ้ริการ API ตามขอ้ตกลงฯ ฉบับนีได ้โดยรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการตกลงยินยอมทีจะใหค้วามร่วมมือแก่ธนาคาร

อยา่งเต็มทีและทุกวิถีทางในการปรบัปรุงวิธีการใหบ้ริการของธนาคารเพือความสะดวกของรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการ

ในการใชบ้ริการ API ตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันี 

 1.24  รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการตกลงยินยอมใหต้วัแทนของธนาคาร และ/หรือผูใ้หบ้ริการเงินโอน และ/หรือ 

ผูใ้หบ้ริการ e-wallet และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครืองมือการชาํระเงิน และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือผูต้รวจสอบ 

และ/หรือหน่วยงานผูม้ีอาํนาจควบคุมหรือกาํกบัดูแลธนาคาร เขา้ทําการตรวจสอบการดาํเนินงาน ระบบการควบคุมภายใน

ตา่งๆ ของรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการ รวมทงัการเรียกดูขอ้มูลทีเกยีวกบัการใชบ้ริการ API ตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันีตามทีมี

การรอ้งขอ 

 1.25  ร้านคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจัดการตกลงว่า ถ้าร้านคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจัดการยา้ยสถานทีทําการ หรือ

เปลียนแปลงชือประกอบกิจการหรือเลิกกิจการ รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการจะแจง้ใหธ้นาคารทราบทันที และในกรณีที

รา้นคา้ไดข้ยายสาขาของรา้นคา้ออกไปอีก และประสงคจ์ะขอใหเ้พิมสาขาของรา้นคา้ใหส้ามารถใชบ้ริการ API ตามขอ้ตกลงฯ 

ฉบบันี รา้นคา้จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบ และไดร้บัอนุมติัจากธนาคารเป็นลายลกัษณอ์กัษรก่อน 

 1.26  ในกรณีที (1) ธนาคารไดอ้อกหรือร่วมออกบริการและ/หรือโครงการ ทีเกียวขอ้งกบัการใหบ้ริการ API ตาม 

ขอ้ตกลงฯ ฉบับนี และ/หรือ ( ) ธนาคารไดใ้หบ้ริการ API โดยมีรูปแบบการเชือมต่ออืน และ/หรือเพือรับชาํระค่าสินคา้/

บริการดว้ยเครืองมือการชําระเงินอืน ไม่ว่าจะเรียกชือว่าอย่างไร ภายหลังจากทีทําขอ้ตกลงฯ ฉบับนีแลว้ และ/หรือ (3) 

ธนาคารแกไ้ขเปลียนแปลงเงือนไขการใหบ้ริการตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันี และ/หรือเงือนไขเกียวกบัการใหบ้ริการของธนาคาร 
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และ/หรือเงือนไขของโครงการ และ/หรือเงือนไขการรับชาํระค่าสินคา้/บริการดว้ยเครืองมือการชาํระเงิน และ/หรืออุปกรณ์

หรือช่องทางรับชาํระเงิน และ/หรือคู่มือต่างๆ (หากมี) ทีเป็นการแกไ้ขเปลียนแปลงทีทําใหร้า้นคา้เสียประโยชน์ ธนาคาร

จะแจง้ใหร้า้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจัดการทราบพรอ้มดว้ยเงือนไขการใหบ้ริการ และ/หรือเงือนไขของโครงการ และคู่มือ 

(หากมี) ถา้รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการไดใ้ชบ้ริการ และ/หรือไดย้อมรบัการดาํเนินการตามโครงการ และ/หรือได้ใช้

บริการ API เพือรับชําระค่าสินคา้/บริการจากผูช้าํระเงินโดยใชรู้ปแบบการเชือมต่ออืน และ/หรือรับชําระค่าสินคา้/บริการ

ดว้ยเครืองมือการชําระเงินอืนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ทีธนาคารกาํหนดแลว้ รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจัดการตกลงให้

ขอ้ตกลงฯ ฉบับนี และทีจะมีการแกไ้ขเพิมเติมหรือเปลียนแปลงต่อไปในภายหน้า รวมทังขอ้กาํหนดและเงือนไขการใหบ้ริการ 

และ/หรือเงือนไขของโครงการ และ/หรือขอ้กาํหนดและเงือนไขเกียวกบัการใหบ้ริการ API โดยมีรูปแบบการเชือมต่ออืน 

และ/หรือขอ้กาํหนดและเงือนไขเกียวกบัการรับเครืองมือการชาํระเงินอืน และคู่มือ (หากมี) มีผลใชบ้ังคบักบับริการ และ/

หรือโครงการ และ/หรือการใชบ้ริการ API โดยมีรูปแบบการเชือมตอ่อืน และ/หรือการรบัชาํระค่าสินคา้/บริการดว้ยเครืองมือ

การชําระเงินอืนนันด้วยทุกประการ โดยรา้นค้า/ผูใ้หบ้ริการระบบจัดการไม่จําเป็นตอ้งทําความตกลงกับธนาคารเป็น 

ลายลกัษณอ์กัษรอีกแต่อยา่งใด 

 1.27  รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการตกลงยินยอมวา่ ธนาคารมีสิทธิโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหน้าที

ไม่ว่าทังหมดหรือเพียงบางส่วนทีมีอยู่ตามขอ้ตกลงฯ ฉบับนีใหแ้ก่บุคคล และ/หรือสถาบันการเงินใดๆ ก็ไดต้ามทีธนาคาร

พิจารณาเห็นสมควร โดยไม่จําตอ้งไดร้ับความยินยอมจากรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจัดการแต่อย่างใดทังสิน แต่รา้นคา้/ 

ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการจะโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหน้าทีไม่ว่าทงัหมดหรือเพียงบางส่วนทีมีอยู่ตามขอ้ตกลงฯ 

ฉบับนีใหแ้ก่บุคคล และ/หรือสถาบันการเงินใดๆ ไม่ไดโ้ดยเด็ดขาด เวน้แต่ไดร้ับความยินยอมจากธนาคารล่วงหน้าเป็น 

ลายลกัษณอ์กัษร 

 1.28  การล่าชา้ หรืองดเวน้ใดๆ ในการใชสิ้ทธิของธนาคารตามกฎหมายหรือตามเงือนไขต่างๆ ตลอดจนคู่มือ 

ระเบียบ และบันทึกเสียงของธนาคารในระบบโทรศพัท ์ไมถื่อว่าธนาคารสละสิทธิ หรือใหค้วามยินยอมในการดาํเนินการใดๆ 

แกร่า้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการแตป่ระการใด 

 1.29  รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจัดการจะตอ้งใหค้วามสะดวกและใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบรายละเอียดการ

ชาํระค่าสินคา้/บริการเมือไดร้ับการรอ้งขอจากผูช้ําระเงิน และ/หรือธนาคาร และหากมีขอ้สงสัยใดๆ เพิมเติมใหผู้ช้าํระเงิน

ติดตอ่ธนาคารที K-BIZ Contact Center หมายเลข 02-888-8822 ตลอด 24 ชวัโมง   

 1.30 บรรดาหนังสือ จดหมาย คาํบอกกล่าว ขอ้กาํหนดและเงือนไข ขอ้มูลใดๆ ทีธนาคารไดส้่งใหร้า้นคา้/ผูใ้หบ้ริการ

ระบบจัดการ ไม่ว่าจะโดยส่งเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนไปยังทีอยู่ หรือ URL Callback หรือ  

IP Address ทีระบุในใบสมคัรฯ หรือส่งเป็น Email ไปยงั Email Address ทีระบุในใบสมัครฯ หรือส่ง Short Message Service 

(SMS) ไปยงัหมายเลขโทรศพัท์เคลือนที ทีระบุในใบสมคัรฯ หรือผ่านบริการ/ชอ่งทางตามทีรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการ

ตกลงไวก้ับธนาคาร (ซึงต่อไปนี หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกทีอยู่, URL Callback, IP Address, Email 

Address, หมายเลขโทรศัพทเ์คลือนที และบริการ/ช่องทางดงักล่าวว่า “ช่องทางรบัขอ้มูล”)  ใหถื้อว่าไดส้่งใหแ้กร่า้นคา้/ 

ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการโดยชอบแลว้ ทังนี โดยไม่ตอ้งคํานึงถึงว่าจะมีผูร้ับไวห้รือไม่ และแมว้่าส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะช่องทางรับ

ขอ้มูลถูกยา้ยหรือถูกเปลียนแปลงไปหรือถูกรือถอน โดยรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการไม่ไดแ้จง้การยา้ย การเปลียนแปลง 

หรือการรือถอนนันใหธ้นาคารทราบกดี็ หรือส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะหาช่องทางรบัขอ้มูลไม่พบกด็ี ใหถื้อวา่รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบ
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จดัการไดร้บัและทราบหนังสือ จดหมาย คาํบอกกล่าว หรือขอ้มูลดงักล่าวแลว้โดยชอบ ทังนี หากมีการยา้ย การเปลียนแปลง 

หรือการรือถอนชอ่งทางรบัขอ้มูล รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจัดการจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรทนัที 

 1.31  ในกรณีทีขอ้ตกลงเฉพาะ ไม่ไดร้ะบุรายละเอียดในเรืองใดไวเ้ป็นการเฉพาะ ใหใ้ชบ้ังคบัตามขอ้ตกลงทัวไป ใน

กรณีทีขอ้ตกลงเฉพาะดงักล่าวระบุรายละเอียดในเรืองใดไวเ้ป็นการเฉพาะ หรือขดัหรือแยง้กบั หรือไม่ตรงกบัขอ้ตกลงทัวไป 

ใหใ้ชบ้ังคบัตามขอ้ตกลงเฉพาะ แต่หากมีความไมช่ดัเจนระหวา่งขอ้ตกลงทวัไปกบัขอ้ตกลงเฉพาะ รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบ

จดัการตกลงยินยอมปฏิบติัตามคาํวินิจฉยัของธนาคารทุกประการ 

 1.32  ถา้ในเวลาใดก็ตามขอ้กาํหนดและเงือนไขการใชบ้ริการภายใตข้อ้ตกลงฯ ฉบบันี กลายเป็นโมฆะ ไม่ชอบดว้ย

กฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใชบ้งัคบัมิไดใ้นประการใดๆ ใหข้อ้กาํหนดและเงือนไขอืนๆ ทีเหลือ (แลว้แต่กรณี) ยงัคงชอบดว้ย

กฎหมาย สมบูรณ์ และใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่เสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือ

ใชบ้งัคบัมิไดข้องขอ้กาํหนดและเงือนไขดงักล่าวนัน 

 1.33  ขอ้ตกลงฯ ฉบับนีใหใ้ชบ้ังคับและตีความตามกฎหมายไทย และใหศ้าลไทยเป็นศาลทีมีเขตอํานาจในการ

พิจารณาขอ้พิพาททีเกิดขนึตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันี  

 1.34  ขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ถือเป็นส่วนหนึงของใบสมคัรฯ ดว้ย 

 

ขอ้ 2. หลักเกณฑแ์ละเงือนไขสาํหรบัรา้นคา้ 
 2.1  รา้นคา้ตอ้งรบัชาํระคา่สินคา้/บริการในราคาทีไม่สูงกวา่ราคาขายเงินสดแกลู่กคา้ทวัไป และหากมีการใหบ้ริการ

พิเศษใดๆ เช่น การใหส้่วนลดหรือของแถมแกลู่กคา้ทวัๆ ไป รา้นคา้ตกลงจะใหบ้ริการพิเศษนันแก่ผูช้าํระเงินดว้ยเช่นกนั 

2.2 รา้นคา้ยอมรับว่า ขอ้มูลรา้นคา้ ซึงรวมถึง (แต่ไม่จาํกดัเพียง) ขอ้มูล รูปภาพ สัญลักษณ์ เครืองหมายการคา้ 

เครืองหมายบริการ หรือเครืองหมายใดๆ (ซึงต่อไปนีเรียกว่า “ขอ้มูลรา้นคา้”) ทีรา้นคา้ตังค่า และ/หรือทีนําเขา้สู่ระบบ

ใดๆ ใหแ้สดงผลในส่วนของขอ้มูลส่วนตวัของรา้นคา้ และในส่วนของพืนหลงัหน้าจอการทํางาน ตลอดจนการแสดงรูปภาพ

ต่างๆ ทีรา้นคา้กําหนดและเลือกภาพทีใชแ้สดง รา้นคา้ตกลงว่าขอ้มูลรา้นคา้ดังกล่าว ไม่มีลักษณะ หรือก่อใหเ้กิดภาพ 

สญัลกัษณ ์หรือเครืองหมายตามตวัอยา่ง ดงัตอ่ไปนี  

2.2.1 มีลิขสิทธิของผูอื้น หรือเป็นทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอื้น  

2.2.2 ไม่ไดร้บัความยินยอมจากบุคคลในภาพ หรือภาพส่วนบุคคล 

2.2.3 กอ่ใหเ้กิดความแตกแยก หรือมีประเด็นทางการเมือง  

2.2.4 ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม หรือยวัยวน ลามกอนาจาร  

2.2.5 รูปภาพดารานักแสดง นักดนตรี บุคคลผูม้ีชือเสียง หรือนักกีฬา ทังนีเวน้แต่เป็นบุคคลทีทํางานใหก้ับ

โปรแกรม Co-branding ทีไดร้บัอนุญาตแลว้ 

2.2.6 ขดัต่อความสงบเรียบรอ้ยของประชาชนหรือทางวฒันธรรมหรือศาสนา 

2.2.7 เกยีวขอ้งการการพนัน เครืองดืมแอลกอฮอลทุ์กประเภทและบุหรี  

2.2.8 เครืองหมายสัญลักษณ์ประเทศ พระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาทิสลกัษณ์ของพระมหากษัตริย ์

และพระราชินีหรือราชวงศ ์ 

2.2.9 เครืองหมายของหน่วยราชการต่างๆ  
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       ทงันี รา้นคา้ตกลงว่า ขอ้มูลรา้นคา้ทีปรากฏ รา้นคา้เป็นเจา้ของและ/หรือเจา้ของลิขสิทธิ และ/หรือมีสิทธิโดย

ชอบในการนําสิงดังกล่าวมาใชส้ําหรับการใชบ้ริการ API ตามขอ้ตกลงฯ ฉบับนี โดยในกรณีทีธนาคารรอ้งขอเอกสาร

หลกัฐานเพิมเติมทีรับรองความเป็นเจา้ของลิขสิทธิ และ/หรือสิทธิโดยชอบในการใชง้านขอ้มูลรา้นคา้ดังกล่าว รา้นคา้จะ

จดัส่งเอกสารหลกัฐานเพิมเติมดังกล่าวใหแ้ก่ธนาคารตามทีรา้นขอ นอกจากนี หากรา้นคา้นําขอ้มูล รูปภาพ สัญลักษณ ์

เครืองหมายการคา้ เครืองหมายบริการ หรือเครืองหมายใดๆ ของบุคคลอืนมาโดยไม่ไดร้ับอนุญาตหรือโดยผิดกฎหมาย 

รา้นคา้ตกลงรบัผิดชอบในความเสียหายทีเกิดขึนทงัหมด โดยธนาคารไม่มีส่วนเกียวขอ้งใดๆ ในการกระทาํผิดดงักล่าว และ

หากธนาคารไดร้บัความเสียหายใดๆ รา้นคา้ตกลงชดใชค้่าเสียหายทีเกิดขนึใหแ้กธ่นาคารจนครบถว้น  

2.3 รา้นคา้จะตอ้งไม่กาํหนดวงเงินขันตาํและไม่คิดค่าธรรมเนียมการรับชําระเงินดว้ยเครืองมือการชําระเงินจาก 

ผูช้าํระเงินทีมาซือสินคา้/บริการเป็นอนัขาด 

2.4 รา้นคา้จะตอ้งยอมรบัชาํระค่าสินคา้/บริการ จากผูช้าํระเงินทีทําการชําระเงินดว้ยเครืองมือการชาํระเงินทุกชนิด

บริการทีขอใชบ้ริการโดยรา้นคา้ไม่มีสิทธิปฏิเสธ ไม่ว่าเครืองมือการชาํระเงินนันจะถูกคิดค่าธรรมเนียมในอัตราทีต่างกนั 

กต็าม เวน้แตจ่ะไดร้บัแจง้จากธนาคารเป็นอยา่งอืน 

2.5 รา้นค้าตกลงแจง้เงือนไขเกียวกับการสังซือ การจัดส่ง การคืน การรับประกันสินคา้/บริการ รวมถึงชีแจง

รายละเอียดดงักล่าวใหผู้ช้าํระเงินทราบอย่างชดัเจน 

2.6 ในกรณีทีมีการอนุมัติการซือสินคา้/บริการแลว้ รา้นคา้จะตอ้งจดัส่งสินคา้/ใหบ้ริการใหก้บัผูช้าํระเงิน/ใหส้ิทธิ

ประโยชน์ ตามคาํสังซือสินคา้/บริการนันๆ ภายใตเ้งือนไขทีไดป้ระชาสัมพันธแ์ละ/หรือจดัรายการส่งเสริมการขายไว ้หาก

รา้นคา้ไม่สามารถจดัส่งสินคา้ไปยงัผูช้าํระเงิน และ/หรือใหบ้ริการแก่ผูช้าํระเงิน และ/หรือใหสิ้ทธิประโยชน์ ตามเงือนไขทีได้

ประชาสมัพนัธแ์ละ/หรือจดัรายการส่งเสริมการขายไว ้หรือในกรณีทีผูช้าํระเงินมีขอ้โตแ้ยง้เกยีวกบัสินคา้/บริการของรา้นคา้ 

รา้นคา้ตกลงจะดาํเนินการตรวจสอบและรบัผดิชอบต่อผูช้าํระเงินโดยตรง โดยรา้นคา้ขอรบัรองวา่จะไม่กระทําการใดๆ อนัมี

ผลใหธ้นาคารตอ้งเขา้ไปมีส่วนร่วมใดๆ ในขอ้พิพาทระหว่างรา้นคา้กบัผูช้าํระเงิน และหากรา้นคา้มีขอ้ต่อสู ้และ/หรือสิทธิ

เรียกรอ้งใดๆ กจ็ะไปว่ากล่าวกนัเองกบัผูช้าํระเงินเป็นอีกส่วนหนึงต่างหาก นอกจากนี หากธนาคารไดร้บัความเสียหายจาก

การรอ้งเรียนของผูช้าํระเงิน และ/หรือเรืองอืนใดอนัเกดิจากการทีรา้นคา้ปฏิบติัผิดขอ้ตกลงฯ ฉบบันี รา้นคา้ตกลงรบัผิดชอบ

ในความเสียหายทีเกิดขึนแกธ่นาคารจนครบถว้น 

2.7 เมือรา้นคา้ไดร้ับชําระค่าสินคา้/บริการจากผูช้ําระเงินแลว้ รา้นคา้จะตอ้งไม่จ่ายเงินใหแ้ก่ผูช้ําระเงินไม่ว่าใน

รูปแบบใดก็ตาม เช่น เงินสด เงินโอน เป็นตน้ เวน้แต่จะเป็นการรับคืนสินคา้/ยกเลิกการใชบ้ริการทีผูช้ําระเงินซือ/ขอใช้

บริการ หรือตกลงสงัซือ/ขอใชบ้ริการ และรายการชาํระค่าสินคา้/บริการดังกล่าวถูกโอนเขา้บญัชีเงินฝากทีระบุในใบสมคัรฯ 

แลว้ (ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “Refund”) หรือการ Void ซึงรา้นคา้จะตอ้งดาํเนินการตามเงือนไขทีกาํหนดในขอ้ตกลงฯ ฉบบันี

เท่านัน และจะตอ้งไมร่บัเครืองมือการชาํระเงินแทนการชาํระหนีอืน ซึงไม่ไดเ้กิดจากการซือสินคา้/บริการจากรา้นคา้ 

2.8 ทุกครงัทีรา้นคา้ส่งสินคา้ไปใหก้บัผูช้ําระเงิน รา้นคา้จะตอ้งมีใบตอบรับหรือหลักฐานใดๆ ทีผูร้ับปลายทาง 

ลงนามเป็นหลกัฐานเพือแสดงวา่สินคา้นันไดส่้งถึงผูร้บัแลว้ 

2.9 รา้นคา้จะตอ้งรับชาํระค่าสินคา้/บริการ ตามประเภทธุรกจิทีไดส้มคัรขอใชบ้ริการกบัธนาคารเท่านัน โดยหา้ม

รา้นคา้รบัชาํระค่าสินคา้/บริการ นอกเหนือทีไดต้กลงไวก้บัธนาคาร  
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2.10 กรณีทีรา้นคา้จะรบัชาํระค่าสินคา้/บริการเกินกวา่จาํนวนเงินทีธนาคารกาํหนด (ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “วงเงิน
ยอดขาย”) รา้นคา้จะตอ้งขออนุมติัเพิมวงเงินยอดขายจากธนาคารกอ่นตามแบบวธีิทีธนาคารกาํหนด ทงันี ธนาคารมีสิทธิ

ปรบัเพมิ/ลด วงเงินยอดขายดงักล่าวไดต้ามทีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร โดยไมต่อ้งขอความยินยอมจากรา้นคา้  

2.11 รา้นคา้เป็นผูมี้หน้าทีออกใบเสร็จรบัเงิน แสดงรายละเอียดการรบัชาํระค่าสินคา้/บริการใหแ้ก่ผูช้าํระเงิน 

2.12 เพือใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ห่งขอ้ตกลงฯ ฉบับนี รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชีเงินฝากที

ระบุในใบสมคัรฯ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหร้า้นคา้ทราบ เพือใหธ้นาคารดาํเนินการตามวิธีการแห่งขอ้ตกลงฯ ฉบับนี และเพือชาํระ

หนีและ/หรือความรบัผิดชอบของรา้นคา้ทีมีตอ่ธนาคาร โดยจะไมย่กเลิกเพิกถอน 

 2.13 รา้นคา้ตกลงไมป่ระกอบธุรกิจ และไม่จาํหน่ายสินคา้/บริการทีผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอนัดีงามของประชาชน 

หรือขัดต่อระเบียบขอ้บังคับของทางราชการ ธนาคาร ผูใ้หบ้ริการเงินโอน ผูใ้หบ้ริการ e-wallet ผูใ้หบ้ริการเครืองมือการ 

ชาํระเงิน หรืออาจสง่ผลกระทบตอ่ภาพลกัษณข์องธนาคาร ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง 

- สินคา้ทีมีภาระผูกพนัตามกฎหมาย เช่น ติดภาระจาํนํา จาํนอง เช่าซือ  - จดัหาคู ่

- สินคา้ทีเกียวกบัภาพลามก อนาจาร            - การพนัน   

- ธุรกจิทีหารายไดจ้ากการระดมทุน (Time Sharing Business)   - สารเสพติดทุกชนิด         

- สินคา้อบายมุข หรือสือลามก อนาจาร      - สิน ค้าล ะเมิ ด ลิ ขสิ ท ธิ

  - อาวุธ หรือส่วนประกอบของอาวุธ 

2.14  ในกรณีทีรา้นค้าแจง้การเปลียนแปลงบัญชีเงินฝากทีระบุในใบสมัครฯ ไม่ว่าเมือใดและดว้ยเหตุประการใด 

กต็าม ใหค้วามในขอ้ตกลงฯ ฉบบันีมผีลบงัคบัใชส้าํหรบับญัชีเงินฝากทีไดเ้ปลียนแปลงทุกประการ  

2.15 ในกรณีทีธนาคารไม่สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากของรา้นคา้เพือใหธ้นาคารดําเนินการตามวิธีการแห่ง

ขอ้ตกลงฯ ฉบับนี และ/หรือเพือชําระหนี และ/หรือความรับผิดชอบของรา้นคา้ ตามขอ้ตกลงฯ ฉบับนีได ้รา้นคา้จะไม่

สามารถใชบ้ริการในครงันันๆ ได ้

 2.16  รา้นคา้รบัทราบและตกลงว่า ในกรณีทีธนาคารตรวจพบ หรือมีเหตุอนัควรสงสัยว่ามีการทํารายการรบัชาํระ

ค่าสินคา้/บริการทีผิดปกติ หรือมีรายการรับชําระค่าสินคา้/บริการทีไม่ถูกตอ้ง และอยู่ในระหว่างนําเงินเขา้บัญชีจาก

ธนาคาร ธนาคารมีสิทธิทีจะชะลอการนําเงินเขา้บญัชีเงินฝากทีระบุในใบสมคัรฯ หรือหากธนาคารไดนํ้าเงินเขา้บญัชีเงินฝาก

ทีระบุในใบสมัครฯ แลว้ รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารสามารถ Hold เงินจํานวนดังกล่าวไวเ้ป็นการชัวคราว จนกว่า

ธนาคารจะตรวจสอบรายการทีผิดปกติหรือไม่ถูกตอ้งดงักล่าวแลว้เสร็จ หากผลการตรวจสอบพบว่ารา้นคา้มีการทํารายการ

รับชําระค่าสินคา้/บริการทีผิดปกติ หรือมีรายการรับชําระค่าสินคา้/บริการทีไม่ถูกตอ้ง รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคาร 

หกัเงินจาํนวนดงักล่าวคืนใหก้บัผูช้าํระเงินทนัที 

 

ขอ้ 3. ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใชจ้า่ย/ค่าปรบั/ภาษีอากร 

3.1 รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการตกลงชาํระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใชจ้า่ย/ค่าปรบั (หากมี) ทีเกยีวขอ้งกบั

การใชบ้ริการ API นี ตามทีธนาคารกาํหนดและแจง้ใหร้า้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการทราบ ทังทีมีอยู่แลว้ในขณะนี และที

ธนาคารจะกาํหนดขึนใหมห่รือเปลียนแปลงในภายหน้าตามทีธนาคารเห็นสมควรทุกประการ  
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      ทังนี รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการรับทราบและตกลงว่าเป็นสิทธิและดุลยพินิจโดยลําพังของธนาคารทีจะ

เปลียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใชจ้่าย/ค่าปรับ และ/หรือวิธีการคํานวณ ตามทีธนาคารพิจารณา

เห็นสมควรเมือใดก็ได ้โดยธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการทราบ หรือปิดประกาศไว ้ณ ทีทาํการสาขา 

หรือเว็บไซตข์องธนาคาร เป็นคราวๆ ไป โดยใหถื้อเป็นสว่นหนึงของขอ้ตกลงฯ ฉบบันีดว้ย เวน้แต่การเปลียนแปลงนัน ทําให ้

รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการไดร้ับประโยชน์ ธนาคารไม่จาํเป็นตอ้งบอกกล่าวใหท้ราบล่วงหน้าแต่อย่างใด และถือว่า 

รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการตกลงยินยอมดว้ยทุกประการ  

3.2 ภาษีอากร ค่าใชจ้่ายต่างๆ รวมทังค่าฤชาธรรมเนียมใดๆ อันจะพึงมีตามกฎหมาย รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบ

จดัการยนิยอมรบัผิดชอบแตฝ่่ายเดียว 

3.3 กรณีทีรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการไม่ชาํระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใชจ้า่ย/ค่าปรับ/ภาษีอากร/ฤชา

ธรรมเนียม (หากมี) ตามทีกาํหนดในขอ้ตกลงฯ ฉบบันี รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการตกลงยอมรบัว่ารา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการ

ระบบจดัการมีภาระหนีคา้งชําระกบัธนาคารตามจาํนวนเงินดังกล่าว ซึงเป็นหนีทีถึงกาํหนดชําระโดยพลัน โดยรา้นคา้/ 

ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการตกลงชาํระหนีดงักล่าวคืนใหแ้ก่ธนาคาร พรอ้มดว้ยดอกเบียในอัตราดอกเบียผิดนัดจนกว่าจะชาํระ

ใหธ้นาคารครบถว้น   

 

ขอ้ 4. การหกัภาษี ณ ทจีา่ย 
          ในกรณีรา้นคา้จดทะเบียนประกอบธุรกิจเป็นนิติบุคคลในการชาํระค่าธรรมเนียมทีธนาคารเรียกเก็บ รา้นคา้ตกลง

มอบอาํนาจใหธ้นาคารเป็นผูด้าํเนินการหกัภาษี ณ ทีจ่าย ของค่าธรรมเนียมแทนรา้นคา้ ตังแต่รายการรบัชาํระค่าสินคา้/

บริการรายการแรกทีรา้นคา้นํามาเรียกเก็บกบัธนาคาร รวมทังใหธ้นาคารออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่าย และ 

ลงลายมือชือในหนังสือรบัรองการหกัภาษี ณ ทีจา่ย พรอ้มทงัยนืรายการภาษีเงนิไดห้กั ณ ทีจา่ยแทนรา้นคา้ดว้ย  

          หากต่อไปในภายหน้า รา้นคา้ไดข้ยายกิจการเปิดสาขาหลายแห่งภายใตเ้จา้ของผูป้ระกอบการเดียวกนั ซึงรา้นคา้ได้

แจง้ใหธ้นาคารทราบ และธนาคารไดอ้อกรหสัรา้นคา้แยกหมายเลขเป็นแห่งๆ ใหก้บัรา้นคา้ รา้นคา้ตกลงใหก้ารมอบอาํนาจ

ให้ธนาคารเป็นผูด้ําเนินการหักภาษี ณ ทีจ่ายตามทีกล่าวข้างต้นมีผลบังคับใช ้เป็นหนังสือยินยอมใหธ้นาคารเป็น

ผูด้าํเนินการหกัภาษี ณ ทีจ่ายแทนสาขาต่างๆ ของรา้นคา้นันดว้ย โดยรา้นคา้ไม่จาํเป็นตอ้งทาํเอกสารและ/หรือหลักฐาน

ใดๆ ใหก้บัธนาคารอีกทงัสิน   

          ในกรณีทีผูใ้หบ้ริการระบบจดัการแจง้ขอยกเลิกการเชือมต่อระบบของผูใ้หบ้ริการระบบจดัการกบัระบบของธนาคาร 

หรือรา้นคา้แจง้ขอยกเลิกการเป็นรา้นคา้กบัธนาคาร หรือธนาคารแจง้ขอยกเลิกการใหบ้ริการ API กบัรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการ

ระบบจดัการ ไม่ว่ากรณีใดกต็าม ใหถื้อว่าเป็นการยกเลิกความยินยอมของรา้นคา้ทีใหธ้นาคารเป็นผูด้าํเนินการหกัภาษีเงิน

ได ้ณ ทีจา่ยแทนรา้นคา้ดว้ย   

 

ขอ้ 5. การเปลียนแปลง/ระงบั/ยกเลิกการใหบ้ริการ 
 5.1 รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิเปลียนแปลงขอ้กาํหนดและเงือนไขการใชบ้ริการ 

API ภายใตข้อ้ตกลงฯ ฉบับนี ไดต้ามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการทราบ

เป็นคราวๆ โดยใหถื้อวา่เป็นส่วนหนึงของขอ้ตกลงฯ ฉบบันีดว้ย  
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 5.2 ธนาคารมีสิทธิทีจะระงบั และ/หรือเปลียนแปลง และ/หรือยกเลิกการใหบ้ริการ API ภายใตข้อ้ตกลงฯ ฉบบันี ได้

ไม่วา่ทงัหมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะแต่รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการรายใดรายหนึง หรือเมือใดก็ได ้โดยธนาคารจะแจง้

ใหร้า้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการทราบล่วงหน้า ทงันี ในกรณีดงัต่อไปนี รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการตกลงยินยอมให้

เป็นดุลยพินิจของธนาคารในการพิจารณาระงบั และ/หรือเปลียนแปลง และ/หรือยกเลิกการใหบ้ริการ API ภายใตข้อ้ตกลงฯ 

ฉบับนี ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนไดท้ันทีตามทีธนาคารเห็นสมควร โดยรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการตกลงยอมรบัว่า 

ธนาคารไมต่อ้งรบัผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทีเกิดจากการดาํเนินการตามขอ้นี (หากมี) 

     5.2.1 ขอ้มูล รายละเอียด คํารับรอง หรือคํายืนยันใดๆ ทีร้านคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจัดการให้ไว ้ไม่เป็น 

ความจริง ไมถู่กตอ้ง หรืออาจกอ่ใหเ้กิดความเขา้ใจผิดในสาระสาํคญั 

 5.2.2 ในกรณีทีรา้นคา้มียอดรบัชาํระค่าสินคา้/บริการรายเดือนเท่ากบัวงเงินยอดขายแลว้ และ/หรือมีรายการ

รบัชาํระคา่สินคา้/บริการผิดปกติ 

 5.2.3 ธนาคารตรวจพบว่า อุปกรณ์ของผูใ้หบ้ริการระบบจดัการทีใชเ้ชือมต่อระบบของผูใ้หบ้ริการระบบจดัการ

เขา้กบัระบบของธนาคาร และ/หรืออุปกรณ์/ช่องทางการรบัชาํระค่าสินคา้/บริการของรา้นคา้ทีใชเ้ชือมต่อกบักบัระบบของผู้

ใหบ้ริการระบบจดัการ มีความเสียงทีจะเกิดความเสียหายอนัเนืองมาจากการดดัแปลง แกไ้ข และ/หรือเกิดจากระบบของ

อุปกรณ์/ช่องทางดงักล่าว และ/หรือเหตุอืนใด เช่น การ Jailbreak (“Jailbreak” หมายถึง การแกไ้ขระบบ หรือ ส่วนของ

ระบบปฏิบัติการ iOS ของอุปกรณ์/ช่องทางทีทําใหม้ีการเปลียนแปลงสิทธิในการใชง้านของผูใ้ชโ้ดยไม่ไดร้ับอนุญาตจาก

ผูผ้ลิต/เจา้ของระบบปฏิบัติการ) หรือ Root (“Root” หมายถึง การแกไ้ขระบบ หรือ ส่วนของระบบปฏิบัตกิาร Android ของ

อุปกรณ์/ช่องทางทีทําให้มีการเปลียนแปลงสิทธิในการใช้งานของผู ้ใช ้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู ้ผลิต/เจ้าของ

ระบบปฏิบติัการ) เป็นตน้  

5.2.4 หากปรากฏขอ้เท็จจริงทีธนาคารเชือไดว้่า ขอ้มูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ทีรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการ

ระบบจดัการแจง้แก่ธนาคารใหด้าํเนินการตามใบสมคัรฯ หรือการใหบ้ริการ API ตามใบสมคัรฯ หรือการใหบ้ริการรบัชาํระ

คา่สินคา้/บริการ อาจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบในทางทีไม่เป็นคุณเกิดขึน หรืออาจกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรือบุคคลอืน หรือ

มีความเสียงวา่รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการอาจมีวตัถุประสงคอ์นัมิชอบตามกฎหมาย หรืออาจขดัตอ่ความสงบเรียบรอ้ย

หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรืออาจทาํใหธ้นาคารปฏิบัติผิดกฎหมาย และ/หรือกฎขอ้บงัคบั และ/หรือคาํสงัใดๆ และ/

หรือคําขอความร่วมมือใดๆ  และกฎหรือคําสังใดๆ ของผูใ้หบ้ริการเงินโอน ผูใ้หบ้ริการ e-wallet และ/หรือธนาคารแห่ง

ประเทศไทย และ/หรือผูต้รวจสอบ และ/หรือหน่วยงานผูม้ีอาํนาจควบคุมหรือกาํกบัดูแลธนาคาร  

5.2.5 รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการปฏิบัติผิดขอ้ตกลงฯ ฉบับนีไม่ว่าขอ้หนึงขอ้ใด ซึงรวมถึงการไม่ชําระ

คา่ธรรมเนียม/คา่บริการ/คา่ใชจ้า่ย/คา่ปรบั/ภาษีอากร (หากมี) ทีเกดิขึนดว้ย  

5.2.6 รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการมีเหตุการณ์ใดเกิดขึนหรืออาจจะเกิดขึนอันทําใหธ้นาคารเห็นว่าจะมี

ผลกระทบต่อการดาํเนินกิจการหรือความสามารถในการชาํระหนีของรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการ เช่น มีส่วนของผูถื้อ

หุน้ติดลบ หรือรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการผิดนัดชาํระหนีกบัธนาคาร หรือเจา้หนีรายอนื หรือรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบ

จดัการถูกฟ้องรอ้งในคดีแพ่งหรือคดีลม้ละลาย หรือมีการดาํเนินการเพือขอฟืนฟูกจิการต่อศาลตามกฎหมายลม้ละลาย หรือ

ถูกดําเนินคดีอาญา หรือเป็นบุคคลทีทางราชการหรือหน่วยงานของรฐัมีคาํสังใหย้ึด/อายดัทรัพยสิ์น หรือเสียชีวิต (กรณี



 

 

Page 17 of 27 กรณีทีมีการแกไ้ข,ลบ,ขดู,ขดีฆ่า ขอ้ความใดๆ กรุณาใหเ้จา้ของรา้นคา้ผูม้ีอํานาจลงนามลงนามกาํกบัพรอ้มประทับตรา(หากมี) ทุกจุด 

Version:  26 กนัยายน 2561 

 

 

บุคคลธรรมดา) หรือรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการเลิกกิจการ ถูกเพิกถอนทะเบียน หรือถูกระงบัไม่ใหด้าํเนินธุรกิจ หรือมี

การชาํระบญัชี 

5.2.7 ธนาคารไม่สามารถหกัเงิน เพือคืนเงินและ/หรือชดใชแ้ละ/หรือชาํระหนีใหแ้กธ่นาคาร และ/หรือเพือให้

ธนาคารใหบ้ริการตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันีได ้  

              5.2.8 ธนาคารตอ้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ หรือคําสังและ/หรือการขอความร่วมมือของศาล 

หรือผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย ธนาคารแหง่ประเทศไทย หรือหน่วยงานทีกาํกบัดูแลธนาคาร 

 5.3 หากร้านคา้/ผูใ้ห ้บริการระบบจัดการประสงค์จะยกเลิกการใชบ้ริการภายใต้ขอ้ตกลงฯ ฉบับนี รา้นค้า/ 

ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไมน่้อยกว่า 30 วนั ผ่าน K-BIZ Contact 

Center 02-888-8822 ตลอด 24 ชวัโมงหรือช่องทางอืนๆ ทีธนาคารกาํหนด และดาํเนินการต่างๆ ตามกระบวนการของ

ธนาคาร โดยรา้นคา้จะตอ้งส่งคําขอโอนยอดเงินรวมจากการรบัชําระค่าสินคา้/บริการทีคงเหลือทงัหมด (หากมี) เพือให้

ธนาคารโอนเงินจาํนวนดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝากทีระบุในใบสมคัรฯ หรือทีผูกกบับริการภายใตข้อ้ตกลงฯ ฉบบันีใหเ้รียบรอ้ย

กอ่น ทังนี ธนาคารจะดาํเนินการยกเลิกการใชบ้ริการ ตามความประสงคข์องรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการโดยเร็ว โดย

การยกเลิกจะมีผลสมบูรณเ์มือธนาคารแจง้ใหร้า้นคา้ทราบ    

 5.4 กรณีทีการใชบ้ริการของผูใ้หบ้ริการระบบจดัการภายใตใ้บสมคัรฯ และ/หรือขอ้ตกลงฯ ฉบับนีระงับ และ/หรือ

ยกเลิก ไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม ใหถื้อว่าการใชบ้ริการของรา้นคา้ภายใตใ้บสมคัรฯ และ/หรือขอ้ตกลงฯ ฉบับนีระงับ และ/

หรือยกเลิกดว้ยทนัที 

 5.5 กรณีทีขอ้ตกลงฯ ฉบับนีสินสุดลง ไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆ ไม่เป็นการยกเลิกภาระหน้าทีใดๆ ซึงรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการ

ระบบจดัการยงัปฏิบัติไม่ครบถว้นตามขอ้ผูกพันแห่งขอ้ตกลงฯ ฉบับนี จนกว่ารา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการจะปฏิบัติ

ภาระหนา้ทีดงักล่าว จนครบถว้นแลว้ 

 5.6 กรณีรา้นค้าสินสภาพการเป็นรา้นค้ากับธนาคาร ไม่ว่าด ้วยเหตุใดก็ตาม ธนาคารมีสิทธิทีจะแจง้ให้กับ 

ผูใ้หบ้ริการเงินโอน และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-wallet และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครืองมือการชาํระเงิน ทราบไดทุ้กประการ  

 5.7 ในกรณีทีขอ้ตกลงฯ ฉบับนีสินสุดลงไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการจะตอ้งส่ง

เครืองหมายสญัลกัษณ์ต่างๆ รวมทังเอกสาร/หลกัฐานทีเกยีวขอ้ง คืนใหแ้กธ่นาคารในสภาพสมบูรณ์ในวนัทีขอ้ตกลงฯ ฉบบั

นีสินสุดลง โดยรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการตกลงยินยอมและจะอาํนวยความสะดวกตา่งๆ ใหแ้ก่เจา้หน้าทีของธนาคาร 

และ/หรือบุคคลทีธนาคารว่าจา้ง เพือเขา้ไปดําเนินการถอดเครืองหมายสัญลักษณ์ต่างๆ ออกไปจากสถานทีทําการของ

รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการไดทุ้กเวลา  
 

ขอ้ตกลงเฉพาะ 
 

1. กรณีผูช้ ําระเงินชําระค่าสินคา้/บริการดว้ยเงินโอนโดยใชร้หัสชําระเงิน รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจัดการจะตอ้ง

ดาํเนินการดงันี 

 1.1  รา้นคา้แจง้ราคาสินคา้/บริการใหผู้ช้าํระเงินทราบเป็นสกุลเงินบาท (THB)  
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 1.2  รา้นคา้ส่งขอ้มูลการชําระค่าสินคา้/บริการไปยงัผูใ้หบ้ริการระบบจดัการ และผูใ้หบ้ริการระบบจดัการส่งขอ้มูล

ดงักลา่วมายงัธนาคารผ่านบริการ API เพือใหธ้นาคารกาํหนดคาํสงัการสรา้งรหสัชาํระเงินและส่งกลบัไปยงัผูใ้หบ้ริการระบบ

จดัการตามขันตอนทีระบุในขอ้ตกลงฯ ฉบับนี เพือใหผู้ใ้หบ้ริการระบบจดัการสรา้งและแสดงรหัสชําระเงินทีสรา้งขึนใหผู้้

ชาํระเงนิอา่นรหสัชาํระเงิน 

 1.3  รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการตกลงยอมรบัว่า ธนาคารไม่มีหน้าทีตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล

ใดๆ ซึงรวมถึง (แต่ไม่จํากดัเพียง) ขอ้มูลการชําระค่าสินคา้/บริการ ทีผูใ้หบ้ริการระบบจัดการส่งใหแ้ก่ธนาคารเพือให้

ธนาคารกาํหนดคาํสงัการสรา้งรหสัชาํระเงิน และขอ้มูลการชาํระค่าสินคา้/บริการทีผูช้าํระเงินทาํรายการแลว้ 

 1.4  วิธีการและรายละเอียดของการโอนยอดเงินรวมจากการรบัชาํระค่าสินคา้/บริการดว้ยเงินโอนโดยใชร้หสัชาํระ

เงิน เป็นไปตามทีระบุในตาราง “Settlement”  

1.5  เมือผูช้ําระเงินทํารายการชาํระค่าสินคา้/บริการแลว้ ผูใ้หบ้ริการเงินโอนจะหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูช้ําระ

เงิน ตามจาํนวนทีผูช้าํระเงินทาํรายการทนัที โดยธนาคารจะนําเงินจาํนวนดงักล่าวไปพกัในบญัชีของธนาคาร ทังนี ธนาคาร

จะนําเงินเขา้บญัชีเงินฝากทีระบุในใบสมคัรฯ ตามเงือนไขทีระบุในตาราง “Settlement”  

 1.6  รา้นคา้ตกลงว่า กรณีทีผูช้ําระเงินทาํคาํสงัโอนและ/หรือชาํระค่าสินคา้/บริการโดยหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของ 

ผูช้ําระเงินทีมีอยู่กบัธนาคาร หากรา้นคา้มีความประสงค์จะ Void รา้นคา้และผูใ้หบ้ริการระบบจัดการจะตอ้งดําเนินการ

ภายในวันเดียวกันกบัทีมีการทํารายการชําระค่าสินคา้/บริการนัน เมือธนาคารไดร้บัคาํขอ Void ดงักล่าวจากผูใ้หบ้ริการ

ระบบจดัการแลว้ ธนาคารจะทาํการ Void และโอนเงินจาํนวนเดียวกนันันคืนใหแ้กผู่ช้าํระเงินต่อไป ทงันี หากรา้นคา้มีความ

ประสงคจ์ะ Void ภายหลังจากวนัทีมีการทาํรายการชาํระค่าสินคา้/บริการแลว้ หรือรา้นคา้มีความประสงคจ์ะรบัคืนสินคา้/

ยกเลิกการใชบ้ริการทีผูช้ําระเงินซือ/ขอใชบ้ริการ หรือตกลงสังซือ/ขอใชบ้ริการแลว้ และรายการชาํระค่าสินคา้/บริการ

ดงักล่าวถูกโอนเขา้บญัชีเงินฝากทีระบุในใบสมคัรฯ แลว้ (ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “Refund”) รา้นคา้จะตอ้งดาํเนินการคืนเงิน

ใหแ้กผู่ช้าํระเงินเองโดยตรง  

 สาํหรบักรณีทีผูช้ําระเงินทําคําสงัโอนและ/หรือชาํระค่าสินคา้/บริการโดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูช้ําระ

เงินทีมีอยูก่บัธนาคารพาณิชยอ์ืน หรือสถาบนัอืนทีเป็นผูใ้หบ้ริการเงินโอน หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะ Void หรือ Refund 

รา้นคา้จะตอ้งดาํเนินการคืนเงินใหแ้กผู่ช้าํระเงินเองโดยตรง  

 

2.   กรณีผูช้าํระเงนิชาํระค่าสินคา้/บริการดว้ย e-wallet รา้นคา้จะตอ้งดาํเนินการดงันี  

 2.1  กรณีรา้นคา้รบัชาํระค่าสินคา้/บริการดว้ย e-wallet ของ Alipay และ/หรือ Tenpay (Wechat) รา้นคา้ตอ้งไม่รับ

ชาํระค่าสินคา้/บริการทีระบุไวใ้น “ตารางสินคา้/บริการตอ้งหา้ม Alipay/Wechat” ดงันี  

ตารางสินคา้/บริการตอ้งหา้ม Alipay/Wechat 
ประเภทธุรกิจ (ภาษาองักฤษ) ประเภทธุรกิจ (ภาษาไทย) 

Illegal political audio visual products and 

publications 
สือ สิงพิมพภ์าพและเสียงทางการเมืองทีผิดกฎหมาย 

Illegal political program channels รายการทีวีการเมืองทีผิดกฎหมาย 

State secret documents and information เอกสารและขอ้มูลลบัของรฐั 
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ตารางสินคา้/บริการตอ้งหา้ม Alipay/Wechat 
ประเภทธุรกิจ (ภาษาองักฤษ) ประเภทธุรกิจ (ภาษาไทย) 

Pornographic and vulgar audio visual products, 

channels and publications 
สือ สิงพิมพภ์าพและเสียงทีเกียวกบัสิงลามกอนาจาร 

Pornographic and vulgar erotic services การบริการทางเพศ 

Gambling devices and accessories อุปกรณ์การพนันและอุปกรณเ์สริม 

Lottery ล็อตเตอรี 

Gambling service บริการพนัน 

Narcotics and related accessories ยาเสพติดและอุปกรณที์เกยีวขอ้ง 

Weapons of all types (including daggers, firearms 

and accessories), replica  weapons, ammunitions 

and explosives) 

อาวุธทุกประเภท (รวมถึงมีดสนั, อาวุธปืนและอุปกรณเ์สริม), 

อาวุธจาํลอง, กระสุนปืนและวตัถุระเบิด) 

Military or police equipment อุปกรณท์างทหารหรือตาํรวจ 

Illegally obtained proceeds or properties as result 

of crime 

เงินทีไดร้บัโดยไมถู่กตอ้งหรือทรพัยส์ินทีผิดกฎหมายอนั

เนืองมาจากการเกิดอาชญากรรม 

Poisonous or hazardous chemicals prohibited by 

Applicable Law and/or the laws of the People's 

Republic of China 

สารเคมีทีเป็นพิษหรือเป็นอนัตรายทีตอ้งหา้มตามกฎหมายที

ใชบ้งัคบัและ / หรือกฎหมายของสาธารณรฐัประชาชนจีน 

Batons and electric batons Batons และ batons ไฟฟ้า 

Lock picking tools and accessories เครืองมือและอุปกรณส์าํหรบัการโจรกรรม 

Anesthetic, psychotropic or prescription medicine 

prohibited by the People's Republic of China; illegal 

unregistered medicine 

ยาชา ยาระงบัความรูสึ้กจิตเวช หรือยาตามใบสงัแพทย ์ที

ตอ้งหา้มโดยสาธารณรฐัประชาชนจีน; ยาทีไม่ขึนทะเบียนตาม

กฎหมาย 

Fetal gender determination การกาํหนดเพศทารกในครรภ์ 

Aphrodisiac ยาเสริมสมรรถภาพทางเพศ 

Medical services, including medical consulting, 

hypnotherapy, plastic surgery 

บริการทางการแพทยร์วมทังการใหค้าํปรึกษาดา้นการแพทย ์

การสะกดจิต การศลัยกรรมดว้ยพลาสติก 

Hacking services or accessories บริการหรืออุปกรณ์ทีเกยีวกบัการแฮ็กขอ้มูล 

Malwares มลัแวร ์

Software or services that may jeopardize the 

reputation and goodwill Alipay or any of its 

Affiliates or related party 

ซอฟตแ์วรห์รือบริการทีอาจเป็นอนัตรายต่อชือเสียง Alipay 

หรือ บริษัทในเครือหรือบุคคลทีเกียวขอ้ง 

Illegal publication of certificates issuing or carving 

of stamps 
การออกใบรบัรอง  หรือประทับตรารบัรองทีผิดกฎหมาย 

Crowd funding การระดมทุน 

Video chatting services บริการสนทนาวิดีโอ 

All religious websites, publication or accessories เว็บไซตที์เกยีวกบัศาสนา สือสิงตีพิมพห์รือสงิอนืใดทีเกียวขอ้ง 
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ตารางสินคา้/บริการตอ้งหา้ม Alipay/Wechat 
ประเภทธุรกิจ (ภาษาองักฤษ) ประเภทธุรกิจ (ภาษาไทย) 

Online cemeteries and ancestor worshipping สุสานออนไลน์และการบชูาบรรพบุรุษ 

Sales of personal information (e.g. identity card 

information) 
การขายขอ้มูลส่วนบุคคล (เชน่ขอ้มูลบตัรประจาํตวัประชาชน) 

Espionage equipment and accessories อุปกรณจ์ารกรรม 

Services or products that infringe on personal 

privacy (e.g. online activity monitoring) 

บริการหรือผลิตภณัฑที์ละเมิดความเป็นส่วนตวั (เชน่ การสืบ

ดูกิจกรรมออนไลน์) 

Pyramid schemes and multi-level marketing แผนพีระมิดและการตลาดแบบหลายระดบั 

Gold investment การลงทุนทองคาํ 

Cash disbursement from credit funding sources 

(e.g. credit cards) 

การถอนเงินสดจากแหลง่เงินทุนเครดิต (เชน่ การถอนเงินสด

จากบัญชีบตัรเครดิต (Cash Advanced) 

Counterfeit currency สกุลเงินปลอม 

Illegal sale of financial information (e.g. bank 

accounts, bank cards) 

การขายขอ้มูลทางการเงินทีผิดกฎหมาย (เช่น บญัชีธนาคาร 

บตัรธนาคาร) 

Stock and securities หุน้และหลกัทรพัย ์

Mutual Funds กองทุนรวม 

Insurance products and platforms ผลิตภณัฑแ์ละแพลตฟอรม์ประกนัภัย 

Financial products and services ผลิตภณัฑแ์ละบริการทางการเงิน 

Rebate or cashback services การคืนเงิน หรือบริการคืนเงิน 

Software or products related to trading of financial 

products and information 

ซอฟตแ์วรห์รือผลิตภณัฑที์เกยีวขอ้งกบัการซือขายผลิตภณัฑ์

และขอ้มูลทางการเงิน 

Single-purpose prepaid cards (including gift cards 

and other stored value cards) 
บตัรเติมเงิน (รวมทงับตัรของขวญัและบตัรเติมเงินอืน ๆ ) 

Illegal or un-registered fund-raising activities กิจกรรมระดมทุนทีผิดกฎหมายหรือไมจ่ดทะเบียน 

Foreign exchange services บริการแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศ 

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

Payment by instalments service การชาํระแบบผ่อนชาํระ 

Trading in invoices issued within the Peoples’ 

Republic of China 
การซือขายใบกาํกบัสินคา้ทีออกในสาธารณรฐัประชาชนจีน 

Trading or sale of virtual currencies (e.g. Bitcoin, 

Litecoin) 

การซือขายหรือขายสกุลเงินเสมือนจริง (เชน่ Bitcoin, 

Litecoin) 

Satellites and antennas ดาวเทียมและเสาอากาศ 

Archaeological and cultural relics โบราณวตัถุและทีเกยีวกบัวฒันธรรม 

Trading or distribution of currency (both RMB and 

foreign currencies) 

การซือขายหรือการกระจายของสกุลเงิน (ทงั RMB และ

เงินตราตา่งประเทศ) 

Counterfeit or replica food products สินคา้ลอกเลียนแบบหรืออาหารปลอม 
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ตารางสินคา้/บริการตอ้งหา้ม Alipay/Wechat 
ประเภทธุรกิจ (ภาษาองักฤษ) ประเภทธุรกิจ (ภาษาไทย) 

Online sale of tobaccos and cigarettes ขายบุหรีและยาสูบออนไลน์ 

Fireworks and firecrackers ดอกไมไ้ฟและพลุ 

Crude oil นํามนัดิบ 

Human organs อวยัวะมนุษย ์

Surrogacy services บริการการตงัครรภแ์ทน 

Services to facilitate plagiarism and examination 

fraud 
บริการทีเอือต่อการคดัลอกผลงาน และการโกงการสอบ 

Protected species สตัวที์ไดร้บัการคุม้ครอง 

Smuggled goods สินคา้ลกัลอบนําเขา้ 

Sales of distribution of event tickets without 

license (e.g. Olympic Games or World Expo tickets) 

การขายแจกจา่ยตวังานโดยไมม่ีใบอนุญาต (เช่น งานแขง่ขนั

กฬีาโอลิมปิก หรือตวั World Expo) 

Seeds เมล็ดพนัธุพื์ช 

Real estates อสงัหาริมทรพัย ์

Charitable Organizations องคก์รการกุศล 

Auction sites and services บริการการประมูล 

Pawn services บริการจาํนํา 

Lucky draw ชิงโชค 

Sale of animals, plants or products with contagious 

and hazardous diseases 
การขายสตัว ์พืช หรือสิงทีมีโรคติดต่อและเป็นอนัตราย 

Sale of animals, plants or products originating from 

areas declared with an epidemic outbreak of 

contagious diseases 

การขายสตัว ์พืช หรือผลิตภณัฑที์มาจากพืนทีทีมีการแพร่

ระบาดของโรคระบาด 

Services or products facilitating unlawful public 

gathering 

บริการหรือผลิตภณัฑที์เอือต่อการชุมนุมในทีสาธารณะทีไม่

ชอบดว้ยกฎหมาย 

 

 2.2  รา้นคา้ตกลงและรบัทราบว่า ผูช้าํระเงินทีจะสามารถชาํระค่าสินคา้/บริการผ่านระบบ e-wallet ของผูใ้หบ้ริการ  

e-wallet ได ้จะตอ้งมีคุณสมบติัตามทีระบุไวด้งันี 

         2.2.1  เป็นสมาชิกของผูใ้หบ้ริการ e-wallet และตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขทงัหมดทีผูใ้หบ้ริการ e-wallet แต่ละ

รายกาํหนด 

         2.2.2  มีโทรศพัท์เคลือนที หรือแท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสที์ติดตงัระบบการชําระเงินโดย e-wallet 

ของผูใ้หบ้ริการ e-wallet รายนันๆ และมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตทีสามารถรองรบัการชําระเงินผ่านระบบ e-wallet ของผู ้

ใหบ้ริการ e-wallet รายนันๆ 

 2.3  ในการรบัชาํระคา่สินคา้/บริการผ่านระบบของผูใ้หบ้ริการ e-wallet แตล่ะครงั รา้นคา้จะตอ้งดาํเนินการดงันี   
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        2.3.1 รา้นคา้ตรวจสอบและรับ e-wallet ซึงมีลกัษณะตามทีธนาคารไดแ้จง้ใหร้า้นคา้ทราบเป็นคราวๆ โดยที  

e-wallet จะตอ้งยงัไมห่มดอายุ 

        2.3.2  รา้นคา้แจง้ราคาสินคา้/บริการใหผู้ช้าํระเงินทราบเป็นสกุลเงินบาท (THB) 

           2.3.3 รา้นคา้ส่งขอ้มูลการชาํระค่าสินคา้/บริการไปยงัผูใ้หบ้ริการระบบจดัการ และผูใ้หบ้ริการระบบจดัการส่ง

ขอ้มูลดงักล่าวมายงัธนาคารผ่านบริการ API เพือใหธ้นาคารกาํหนดคาํสงัการสรา้งรหสัชาํระเงินและส่งกลบัไปยงัผูใ้หบ้ริการ

ระบบจดัการตามขนัตอนทีระบุในขอ้ตกลงฯ ฉบบันี เพือใหผู้ใ้หบ้ริการระบบจดัการสรา้งและแสดงรหสัชาํระเงินทีสรา้งขึนให้

ผูช้าํระเงินอ่านรหสัชาํระเงิน 

        2.3.4  รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการตกลงยอมรับว่า ธนาคารไม่มีหน้าทีตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้น

ของขอ้มูลใดๆ ซึงรวมถึง (แต่ไม่จาํกดัเพียง) ขอ้มูลการชําระค่าสินคา้/บริการ ทีรา้นคา้ส่งใหแ้ก่ธนาคารเพือใหธ้นาคาร

กาํหนดคาํสงัการสรา้งรหสัชาํระเงิน และขอ้มูลการชาํระค่าสินคา้/บริการ ทีผูใ้หบ้ริการระบบจดัการส่งใหแ้ก่ธนาคารเพือขอ

อนุมตัิการชาํระเงินจากผูใ้หบ้ริการ e-wallet   

        2.3.5  วิธีการและรายละเอียดของการโอนยอดเงินรวมจากการรบัชาํระค่าสินคา้/บริการดว้ย e-wallet เป็นไป

ตามทีระบุในตาราง “Settlement”  

     2.3.6  เมือผูช้าํระเงินทํารายการชําระค่าสินคา้/บริการ และรา้นคา้ไดส่้งคําสงัขอโอนยอดเงินตามเงือนไขที

ระบุในตาราง “Settlement” แลว้ ธนาคารจะสรุปยอดการชาํระเงินและส่งขอ้มูลการรบัชาํระเงินใหก้บัผูใ้หบ้ริการ e-wallet 

และธนาคารจะนําเงินเขา้บญัชีเงินฝากทีระบุในใบสมคัรฯ ตามเงือนไขทีระบุในตาราง “Settlement”  

     2.3.7  รา้นคา้ตกลงว่า กรณีทีผูช้าํระเงินชาํระค่าสินคา้/บริการดว้ย e-wallet ทีออกหรือร่วมออกโดยธนาคาร 

หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะ Void รา้นคา้และผูใ้หบ้ริการระบบจดัการจะตอ้งดาํเนินการภายในวันเดียวกันกบัทีมีการทํา

รายการชาํระค่าสินคา้/บริการนัน เมือธนาคารไดร้บัคาํขอ Void ดงักล่าวจากผูใ้หบ้ริการระบบจดัการแลว้ ธนาคารจะทาํการ 

Void และโอนเงินจาํนวนเดียวกนันันคืนใหแ้กผู่ช้าํระเงินต่อไป ทงันี หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะ Void ภายหลังจากวนัทีมี

การทํารายการชาํระค่าสินคา้/บริการ หรือรา้นคา้มีความประสงคจ์ะ Refund รา้นคา้จะตอ้งดาํเนินการคืนเงินใหแ้กผู่ช้าํระ

เงินเองโดยตรง 

      กรณีทีผูช้ําระเงินชําระค่าสินคา้/บริการดว้ย e-wallet ทีออกหรือร่วมออกโดยธนาคารพาณิชย์อืน 

และ/หรือโดยบริษัทอืนหรือสถาบนัอืนทีเป็นผูใ้หบ้ริการ e-wallet ทีไม่ใช่ Alipay และ Tenpay หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะ 

Void หรือ Refund รา้นคา้จะตอ้งดาํเนินการคืนเงินใหแ้ก่ผูช้าํระเงินเองโดยตรง  

  กรณีทีผูช้ําระเงินชําระค่าสินคา้/บริการดว้ย e-wallet ทีออกหรือร่วมออกโดย Alipay และ Tenpay 

หากรา้นคา้มีความประสงค์จะ Void หรือ Refund หรือรา้นคา้ลดราคาสินคา้/บริการใหใ้นภายหลัง รา้นคา้ตกลงจะไม่คืน

เป็นเงินสด เช็ค และ/หรือตราสารหนีอืนแกผู่ช้าํระเงิน แต่รา้นคา้ตกลงจะทําหนังสือแจง้คืนตามแบบฟอรม์ทีกาํหนดส่งใหแ้ก่

ธนาคาร และยินยอมชาํระเงินจาํนวนดงักล่าวซึงธนาคารไดจ้า่ยเงิน และ/หรือนําเงินเขา้บัญชีเงินฝากใหร้า้นคา้แลว้ หรือ

ยินยอมใหธ้นาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากทีระบุไวใ้นใบสมัครฯ หรือบัญชีอืนใดทีรา้นคา้แจง้เปลียนแปลงในภายหลัง  

และ/หรือบัญชีอืนใดทีรา้นคา้มีอยู่กบัธนาคาร คืนใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการ e-wallet เพือใหผู้ใ้หบ้ริการ e-wallet คืนเงินดงักล่าว

ใหก้บัผูช้ําระเงิน ในกรณีขา้งตน้ รา้นคา้จะตอ้งแจง้ใหผู้ช้ําระเงินดําเนินการภายใน 90 วนันับแต่วันทีมีการทํารายการซือ

สินคา้/บริการนันๆ โดยรา้นคา้ตกลงวา่ธนาคารไม่ตอ้งคืนค่าธรรมเนียมทีธนาคารเรียกเก็บจากรา้นคา้ไวแ้ลว้แต่ประการใด 
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ทังนี ในกรณีทีรา้นคา้ไม่ตอ้งการรบัคืนสินคา้ทีผูช้าํระเงินซือ/ขอใชบ้ริการ หรือตกลงสงัซือ/ขอใชบ้ริการแลว้ ใหเ้ขียนคาํว่า 

“NO REFUND” (ไม่รบัคืนสินคา้) หรือขอ้ความทีมีความหมายอย่างเดียวกนั ลงในใบเสร็จรับเงินทุกแผ่น และติดป้ายใหผู้้

ชาํระเงนิทราบชดัเจน 

     2.3.8  ในกรณีทีธนาคาร และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-wallet รอ้งขอ รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการมีหน้าที

จดัส่งขอ้มูลการชาํระเงิน และขอ้มูลการทํารายการ ตลอดจนหลกัฐานทีเกียวขอ้งกบัการจัดส่งสินคา้/บริการ ตามขอ้ 1.9 
ของขอ้ตกลงทวัไปใหแ้กธ่นาคาร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 วนั ในกรณีทีรา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการไม่สามารถจดัส่ง

เอกสารดงักล่าวใหธ้นาคารไดไ้ม่วา่ดว้ยเหตุผลใด รา้นคา้/ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการจะตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายทีเกิด

ขึนกบัธนาคาร  

     2.3.9  รา้นคา้ตกลงและรับทราบว่า กรณีทีธนาคารปล่อยสภาพคล่องเงินบาทเพือสํารองจ่ายเงินค่าสินคา้/

บริการใหก้บัรา้นคา้ และ/หรือการสรา้งภาระผูกพนัใดๆ ทีมีผลใหต้อ้งจ่ายเงินตราต่างประเทศในอนาคตใหก้บั กลุ่ม Alipay 

หรือกลุ่ม  Tenpay หรือผูใ้หบ้ริการ e-wallet รายอืน (หากมี) (ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “กลุ่ม NR”) ณ เวลาใดๆ เท่ากับ  

ร้อยละ 90 ของจํานวนเงินทีธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือต่อกลุ่ม NR ซึงปัจจุบันคิดเป็นจํานวนเงิน 

600,000,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตาม ตามหนังสือขอความร่วมมือจากธนาคารแห่งประเทศไทย ที ธปท.ฝกช.

(02) ว.371/2551 เรืองขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องปรามการเก็งกาํไรค่าเงินบาท ลงวนัที 29 กุมภาพันธ ์

2551 ที ธปท.ฝกง.(21) ว.572/2558 เรืองการปรบัปรุงหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิมาตรการป้องปรามการเก็งกาํไรค่าเงิน

บาท ลงวนัที 30 เมษายน 2558 และทีจะไดอ้อกมาเพิมเติมในอนาคต) ธนาคารมีสิทธิระงบัการใหบ้ริการรบัชาํระเงินผ่าน

ระบบ e-wallet ของ Alipay หรือ Tenpay หรือผูใ้หบ้ริการ e-wallet รายอืน (หากมี) แลว้แต่กรณี ไดท้ันทีโดยปราศจาก

ความรบัผิดต่อความเสียหายใดๆ ต่อรา้นคา้และ/หรือบุคคลภายนอกโดยธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบ 

              ทงันี เพือประโยชน์ในการตีความ คาํวา่ “กลุ่ม NR” ใหมี้ความหมายตามนิยามทีระบุในหนังสือขอความ

ร่วมมือจากธนาคารแหง่ประเทศไทย     

 

ตารางอตัราค่าธรรมเนียม/ค่าใชจ่้าย/ค่าปรบั 

เครืองมือการชาํระเงิน 
อตัราค่าธรรมเนียมรา้นคา้ (MDR)  

ตอ่รายการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม) 
เงินโอนโดยใช ้ 

QR Code หรือ Barcode ทีเป็น  

Thai QR Standard 

ธนาคาร (KBank)  

ธนาคารพาณิชยอื์น  

e-wallet 

โดยใช ้QR Code หรือ Barcode ทีเป็น Thai QR 

Standard 
 

Alipay, Tenpay, e-wallet อืนโดยใช ้ 

QR Code หรือ Barcode ทีไม่ใช่ Thai QR Standard 
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ตาราง Settlement 
 
 

Settlement 

เครืองมือการชาํระเงิน 

เงินโอนโดยใช ้QR Code หรือ Barcode ที
เป็น Thai QR Standard 

e-wallet 

ธนาคาร (KBank) ธนาคารพาณิชยอื์น โดยใช ้QR Code 
หรือ Barcode ที

เป็น Thai QR 
Standard 

Alipay, Tenpay, e-wallet อืนโดยใช ้QR 
Code หรือ Barcode ทไีม่ใช่  

Thai QR Standard 

Cut-off time  
การสง่คาํสงัของรา้นคา้

และ 
ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการ 

ส่งคาํสงัขอโอนยอดเงินได ้หากไม่ส่งคาํสัง หรือส่งคาํสงัแต่ 

ผูใ้หบ้ริการระบบจดัการเชอืม Interface Settlement แบบ Auto

ธนาคารจะโอนยอดเงินเขา้ทุก 22:00 น. อตัโนมตัิ 

23:00 น. 

เงินเขา้บญัชีรา้นคา้ เมอืไดร้บัคาํสงั เมอืไดร้บัคาํสงั เมอืไดร้บัคาํสัง 14:00 น. เป็นตน้ไปของวนัทาํการถดัไป

หลงัจากธนาคารไดร้บัอนุมตัิจากผูใ้หบ้ริการ 

e-wallet 

 
หมายเหต ุ1. “QR Code หรือ Barcode” หมายถึง “รหสัชาํระเงิน” ตามทีปรากฏในขอ้ตกลงการใชบ้ริการช่องทางการเชอืมต่อ (API) 

     2. ในกรณีเป็นวนัหยุดทาํการ ธนาคารจะนําเงินเขา้บญัชีเงินฝากของรา้นคา้ตามกาํหนดเวลาเงินเขา้บญัชี ในวนัทาํการแรก หรือวนั

ทาํการถดัไป   

               3. ธนาคารจะนําเงินเขา้บญัชีเงินฝากใหก้บัรา้นคา้เป็นยอดคงเหลือจากการหกัคา่ธรรมเนียม รวมทังค่าภาษีมลูค่าเพมิและภาษีเงิน

ไดห้กั ณ ทีจ่าย (หากมี) โดยธนาคารจะไม่คาํนวณดอกเบียเงินฝากบนเงินคา่สินคา้/บริการทียงัไม่ไดถู้กโอนเขา้บญัชีเงินฝากของรา้นคา้ 
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ใบนาํส่งและรายละเอยีดเอกสารประกอบใบสมัคร (สาํหรบัเจา้หนา้ทธีนาคาร) 
 

ประเภทรา้นคา้ เอกสารประกอบการสมัคร 
เอกสาร 1 ชุด 

รา้นคา้ทปีระกอบธุรกิจเฉพาะ 

บุคคลธรรมดา . ใบสมคัร/เปลียนแปลงรายละเอียดการเป็นรา้นคา้  

. สําเนาบัตรประชาชน เจา้ของรา้นคา้ลงนามรับรองสําเนา

ดว้ยหมึกสด และจะต้องเป็นชือเดียวกับเจ้าของบัญชีเขา้เงิน

รา้นคา้เท่านัน 

นําสง่เอกสารเพิมเติมตามเอกสารสาํหรบั
รา้นคา้ทีประกอบธรุกิจเฉพาะ 

คณะบุคคล/ 

หสม. 

 

. ใบสมคัร/เปลียนแปลงรายละเอียดการเป็นรา้นคา้  

. สาํเนาบตัรประชาชนของผูมี้อํานาจลงนาม โดยลงนาม

รบัรองสาํเนาดว้ยหมึกสด 

. สําเนาใบจัดตังคณะบุคคล/หสม. อายุไม่เกิน  เดือน ผู้มี

อํานาจลงนามตามเงือนไขทีระบุในใบจดัตงั โดยลงนามรบัรอง

สาํเนาดว้ยหมึกสด  

นิติบุคคล 

(บริษัท/หา้งหุน้สว่น) 

. ใบสมคัร/เปลียนแปลงรายละเอียดการเป็นรา้นคา้  

. สาํเนาบตัรประชาชนของผูมี้อํานาจลงนามทีระบุในหนังสือ

รบัรองจดทะเบียน โดยลงนามรบัรองสําเนาดว้ยหมึกสด 

. สาํเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนและวตัถุประสงคอ์ายุไม่เกิน 

 เดือน ผู ้มีอํานาจตามเงือนไขทีระบุในหนังสือรับรองจด

ทะเบียนพรอ้มตราประทับ(หากมี) โดยลงนามรับรองสําเนา

ดว้ยหมกึสด  

นิติบุคคล 

(สมาคม/มูลนิธิเฉพาะที

อยู่ในประกาศ

กระทรวงการคลงั) 

. ใบสมคัร/เปลียนแปลงรายละเอียดการเป็นรา้นคา้          

. สาํเนาบตัรประชาชนของกรรมการทุกคนของสมาคม/มลูนิธิ 

ลงนามรบัรองสาํเนาดว้ยหมึกสด  

. สาํเนาใบจดัตังสมาคม/มูลนิธิ และวตัถุประสงค์ อายุไม่เกิน 

6 เดือน กรรมการทุกคนของสมาคม/มลูนิธิลงนามตามเงือนไข

ทีระบุในใบจดัตงั โดยลงนามรบัรองสาํเนาดว้ยหมึกสด  

4. รายงานการประชุม 

หมายเหตุ –ธนาคารจะไม่รบัพิจารณากรณีเอกสารไม่ครบ   

 
 
เอกสารประกอบสาํหรบัรา้นคา้ทีประกอบธุรกิจเฉพาะ  

ประเภทรา้นคา้ทีประกอบธุรกิจทีตอ้งพิจารณาตามเงือนไขของธนาคาร 
ประเภทธุรกิจเฉพาะ เอกสาร เงือนไขพิเศษ 

ประกันภยั/ประกนัชีวิต - ใบอนุญาตตวัแทน/ ใบอนุญาตนายหนา้ และ/

หรือ 

- หนังสือมอบอาํนาจรบัเงินแทนบริษัทประกนั 

นิติบุคคลเท่านัน 

คลินิก/สถานพยาบาล ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ 

ส.พ.๗)  

-  
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ประเภทธุรกิจเฉพาะ เอกสาร เงือนไขพิเศษ 
รา้นขายยา 

 

ใบอนุญาตประกอบกิจการขายยาแต่ละประเภท 

ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (แบบ ข.ย.๔) 

ใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ (แบบ ย.บ.๒) 

โรงเรียน ใบอนุญาตใหจ้ดัตงัโรงเรียน (แบบ สช. ) 

สถาบนักวดวชิา ใบอนุญาตใหจ้ดัตงั โรงเรียนนอกระบบ ออกโดย

กระทรวงศกึษาธกิาร 

โรงพยาบาลสตัว ์ ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลสตัว ์

สถานีบริการนํามนั, แกส๊ ใบทะเบียนเป็นผูค้า้นํามนัตามมาตรา  (สถานี

บริการ) (แบบ นพ ) 

ตวัแทนจาํหน่ายรถยนต์ ใบจดัตงัตวัแทนจาํหน่าย 

โรงแรม/ ธุรกิจใหเ้ช่าหอ้งพกั(เช่น 

อพารท์เมน้ท์/รีสอรท์/โฮสเทล) 

ใบอนุญาตประกอบธุรกจิโรงแรม (แบบ ร.ร.๒) 

หรือใบทะเบยีนพาณิชย ์

เครืองสาํอางเฉพาะเจา้ของยีหอ้สินคา้ ใบอนุญาตจากสาํนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา(อย.) 

ตวัแทนขายเครอืงสาํอาง ใบอนุญาตแต่งตงัตวัแทนจาํหน่าย 

อาวธุปืน ใบอนุญาตรา้นคา้อาวุธปืน ออกโดยกรมการ

ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

จาํหน่ายทอง, สตัวเ์ลียง, ของโบราณ,  

อญัมณี 

ใบทะเบียนพาณิชย ์

ซือขายรถยนต/์จกัรยานยนต ์ ใบตวัแทนจาํหน่าย 

สนามกอลฟ์ รายละเอียด Package 

ธุรกจิแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ใบอนุญาตประกอบธุรกจิเป็นนายหน้าซือขาย

เงินตราระหวา่งประเทศ จากธนาคารแห่งประเทศ

ไทย 

เป็นไปตามเงือนไขของธนาคาร 

อสงัหาริมทรพัย ์ - 

สปา(นวด)/ฟิตเนส/โยคะ รายละเอียด Package . เป็นนิติบุคคลทีมีทุนจดทะเบยีนมากกวา่  ลา้น

บาทขนึไป 

. ประกอบกจิการเป็นระยะเวลาติดตอ่กนัตงัแต่  ปี

ขึนไป 

. ธุรกิจมกีาํไรอยา่งน้อย  ปี ภายในช่วงเวลา  ปี

ล่าสุด 

. จดทะเบียนเงินฝากเป็นหลกัประกนัขนัตาํ 

500,  บาท ทงันี รา้นคา้จะตอ้งรบัผิดชอบ

ค่าธรรมเนียมในอตัรารอ้ยละ .  ของจาํนวนเงิน

สูงสุดทีตกลงใชเ้งินฝากเป็นหลกัประกนั ขนัตาํ  

บาท สูงสุดไม่เกิน ,  บาท และค่าตรวจสอบ

รายการกอ่นจดทะเบียน  บาทหนังสือสญัญา
หลักประกนัทางธุรกิจ โดยใหล้กูคา้ลงนามในชอ่งผูใ้ห้

หลกัประกนัดว้ยหมกึสด ทงันี กรณีมีคู่สมรสตอ้งใหคู่้

สมรสลงนามในช่องคู่สมรสใหค้วามยินยอมดว้ย  

- หนังสือยินยอมจดทะเบียน/แก้ไขรายการจด
ทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ และหนังสือ

ตวัแทนจาํหน่ายตวัเครืองบิน ใบสมาชิก IATA หรือใบแต่งตงัใหเ้ป็นตวัแทน

จาํหน่ายตวัเครอืงบิน 

ท่องเทียว ใบอนุญาตประกอบธุรกจินําเทียว (แบบ ธม. ) 

ธุรกจิดงัตอ่ไปนี จะตอ้งอยูภ่ายใต้

เงอืนไขพิเศษ 

• ธุรกิจขาย Voucher/Coupon 

• สายการบิน 

• รบัจองทีพกั/โรงแรม 

• รา้นคา้ทีมีการสมคัร Membership 

• อบรม-สมัมนา (ยกเวน้ของภาครฐั) 

• ธุรกิจขายตรง (MLM) 

• สลากกินแบ่ง 

• รา้นรบัตดัเสือผา้ 

• รา้นจิวเวลรี  

• ตวัแทนรบัชาํระเงิน (PSP) 
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ประเภทธุรกิจเฉพาะ เอกสาร เงือนไขพิเศษ 
• แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ 

• สาํนักงานทนายความ 
 

 

 

 

 

แจง้รายละเอียดการเปลียนแปลงหลักประกัน โดย

ให้ลูกคา้ลงนามในช่องผูใ้หห้ลักประกันด้วยหมึกสด 

ทังนี กรณี มีคู่สมรสต้องให้คู่สมรสลงนามในช่องคู่

สมรสใหค้วามยินยอมดว้ย  

- หนังสือใหค้วามยินยอมในการเปิดเผยขอ้มูลการจด

ทะเบียนสัญญาหลกัประกนัทางธุรกิจ และใหลู้กคา้ลง

นามในช่องผูใ้หค้วามยนิยอมดว้ยหมึกสด 

- หนังสือยินยอมใหธ้นาคารหักบัญชี โดยใหลู้กคา้
ลงนามในชอ่งผูใ้หส้ญัญา 

 


