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         ค ำขอใช้บริกำรรวมเพือ่ธุรกิจคล่องตัวกสิกรไทย 

ส่วนที ่1: ขอ้มูลผู้ขอใช้บริกำร 

ชื่อผู้ขอใช้บริกำรภำษำไทย ___________________________________________________________________________________________________________________________ 
(กรณีนิติบคุคล ระบชุื่อนิติบคุคลตามหนงัสือรบัรอง/เอกสารจัดตัง้) 

ชื่อผู้ขอใช้บริกำรภำษำอังกฤษ (ตวัพิมพใ์หญ่)     
(กรณีนิติบคุคล ระบชุื่อนิติบคุคลตามหนงัสือรบัรอง/เอกสารจัดตัง้) 

␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 
␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 

ผู้ติดตอ่หลักของผู้ขอใช้บริกำร เพ่ือติดต่อประสานงานเป็นตวักลางในการรบั-ส่ง/ยืนยนัค าสั่ง-ขอ้มลู/เอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการใชบ้ริการเท่านัน้ 
- กรณีนิติบคุคลโปรดระบขุอ้มลูใหค้รบทกุช่อง 
- กรณีบคุคลธรรมดาเจา้ของคนเดียวใหร้ะบเุฉพาะ Email address และโทรศพัทมื์อถือหรือโทรศพัทเ์ท่านัน้ 

ชื่อ-นามสกลุ _________________________________________________________________________  ต าแหน่ง ____________________________________ 

โทรศพัทม์ือถือ␣␣␣-␣␣␣-␣␣␣␣  โทรศพัท ์␣␣-␣␣␣-␣␣␣␣ ต่อ␣␣␣␣ 
Email Address (ตวัพิมพใ์หญ่)␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 

(ต้องระบุ E-mail Address เพื่อรับรหัสผ่ำน/OTP/ข้อมูล/ข่ำวสำร/ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกับภำษี/ใบแจ้งหนี้/เอกสำรหลักฐำนส ำคัญต่ำงๆ/ 
ส่งค ำส่ังเพื่อให้ธนำคำรด ำเนินกำรต่ำงๆตำมควำมประสงคข์องผู้ขอใช้บริกำร) 

หมำยเหตุ:  ผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมใหผู้ต้ิดต่อหลักเป็นตัวแทนผู้ขอใชบ้ริการในการ ติดต่อประสานงานเป็นตัวกลางในการแจง้/ยืนยัน/แก้ไข/
เปลี่ยนแปลงและจัดส่งขอ้มูลและ/หรือเอกสารใดๆ ของผู้ขอใชบ้ริการและ/หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง การรบัแจง้ขอ้มูลและ/หรือเอกสารใดๆ ที่ธนาคารแจง้และ/
หรือน าส่งใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการ ทั้งนี ้ธนาคารจะด าเนินการแจง้ ยืนยัน การสมัคร/แกไ้ข เปลี่ยนแปลงขอ้มูลตามที่ไดร้บัแจง้จากผูต้ิดต่อหลกั ผ่านทาง 
โทรศพัท/์โทรศพัทมื์อถือ และ/หรือ E-mail  ที่ระบขุา้งตน้ตามช่องทางและวิธีการที่ธนาคารก าหนด โดยผูข้อใชบ้ริการยอมรบัการกระท าของผูต้ิดต่อหลกั 
มีผลผกูพนัผูข้อใชบ้ริการทกุประการ 

ทีอ่ยู่หลกัส ำหรับกำรตดิต่อ  
 เหมือนกบัท่ีอยู่ตามบตัรประชาชน/เอกสารการจดัตัง้ (กรณีบคุคลธรรมดา)  หรือ หนงัสือรบัรองนิติบุคคล/เอกสารการจดัตัง้ (กรณีนิติบคุคล)  
 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ    ชื่อสถานท่ีติดต่อ__________________________________________เลขท่ี ______ อาคาร__________________  
ชัน้____ หอ้ง_____ หมู่ท่ี_____ หมู่บา้น___________ ตรอก/ซอย______________________ ถนน ______________________________  
แขวง/ต าบล____________________เขต/อ าเภอ______________________จงัหวดั______________ รหสัไปรษณีย␣์␣␣␣␣ 

 

มีความประสงคส์มคัรผลิตภณัฑ/์บริการกบัธนาคาร เป็นจ านวนทัง้สิน้ _______ บริการ ดงันี ้(กรุณาเลือก  ท่ีตอ้งการสมคัรทัง้หมด) 
รับเงินง่ำยๆ  
   บริการการเป็นรา้นคา้ (K-Merchant) (EDC/K SHOP) – ส่วนท่ี 2.1 
   บริการลงทะเบียนผูกบญัชีเงินฝากกับเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรส าหรบัลกูคา้นิติบุคคล (K-Biz PromptPay) – ส่วนท่ี 2.2 

กลุ่มผลิตภัณฑบ์ริหำรสภำพคล่องผ่ำน Digital Channel  
   บริการรบัเอกสารอิเล็กทรอนิกสก์สิกรไทย (K-eDocument) – ส่วนท่ี 2.3  
   บริการดา้นหนงัสือค า้ประกนักสิกรไทย(K-Letter of Guarantee) -ส่วนท่ี 2.5 

บัตรธุรกิจ (Business Card)  
   บตัรเครดิตนิติบคุคล PTT Fleet Card / BANGCHAK Fleet Card / PT MAX Fleet Card / SUSCO Fleet Card – ส่วนท่ี 2.6 
   บริการช าระค่าน า้มนัผ่านวงแหวนอจัฉริยะ PTT Fill & Go – ส่วนท่ี 2.7 
   บตัรเครดิตนิติบคุคลกสิกรไทย Corporate Executive Card -ส่วนท่ี 2.8 

บริกำรโอนเงินเพ่ือจ่ำยเงินเดือนพนักงำนด้วยระบบอัตโนมัติ (Payroll)  (เลอืกเพยีง 1 บริการ) 
   บริการ Bulk Gateway – ส่วนท่ี 2.9 

   บริการ K-Cash Connect Plus – ส่วนท่ี 2.10  
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ผูข้อใชบ้ริการ/ผูใ้ชบ้ริการ/รา้นคา้ (ซึ่งต่อไปในค าขอใชบ้ริการนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงจะรวมเรียกว่า “ผูข้อใชบ้ริการ”) และ
เจา้ของบญัชีรบัรองว่าการสมคัรผลิตภณัฑ/์บริการดงักล่าวเป็นไปตามความประสงคข์องผูข้อใชบ้ริการและเจา้ของบญัชี และรายละเอียดต่างๆ 
ท่ีใหไ้วส้  าหรบัการสมคัรผลิตภณัฑ/์บริการดงักล่าว เป็นความจริงทุกประการ ทัง้นี ้ผูข้อใชบ้ริการและเจา้ของบญัชี รบัทราบ เขา้ใจ ตกลงผูกพนั
และปฏิบตัิตามค าขอใชบ้ริการนี ้ตามรายละเอียดในส่วนท่ี 1 ขอ้มลูผูข้อใชบ้ริการ  ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูบริการ และส่วนท่ี 3 ค าแนะน า เงื่อนไข และ
คู่มือการใชบ้ริการ* (ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ เช่น ค าแนะน า หลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของผลิตภณัฑ/์บริการ การช าระค่าธรรมเนียม/
ค่าใชจ้่าย/ค่าปรบั สญัญาสินเชื่อท่ีเก่ียวขอ้ง การกระท าโดยใชร้หสัผ่าน (PIN) ตามแต่กรณี) ท่ีไดร้บัในวนัสมคัร และ/หรือท่ีอยู่ในเว็บไซต/์ประกาศ
ต่างๆ ของธนาคารท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ/์บริการ โดยใหถื้อว่าเป็นส่วนหน่ึงของค าขอใชบ้ริการนีด้ว้ย 

ผูข้อใชบ้ริการและเจา้ของบญัชี ตกลงยินยอมใหธ้นาคารเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูส่วนบุคคล และ/หรือขอ้มลูใดๆ ของผูข้อใชบ้ริการ
และเจา้ของบญัชี โดยมีวตัถปุระสงคท่ี์จ าเป็นเพื่อการใหบ้ริการแก่ผูข้อใชบ้ริการและเจา้ของบญัชี การด าเนินการตามค าขอของผูข้อใชบ้ริการ
และเจา้ของบญัชี ก่อนใหบ้ริการ การมอบหมายงานใหผู้อ้ื่นด าเนินการแทนธนาคารเพื่อสนบัสนนุการใหบ้ริการ เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานติดต่อสื่อสาร งานติดตาม ทวงถาม เป็นตน้ การโอนสิทธิและ/หรือหนา้ท่ี และ/หรือการจัดการขอ้รอ้งเรียน นอกจากนี ้ผูข้อใชบ้ริการ และ
เจา้ของบญัชี ตกลงยินยอมใหธ้นาคารเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไดท้ัง้ในประเทศและต่างประเทศใหแ้ก่ ผูใ้หบ้ริการภายนอก ตวัแทนของธนาคาร 
ผูร้บัจา้งช่วงงานต่อ พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีออกผลิตภณัฑร์่วมกันในลกัษณะ co-brand ผูส้นใจจะเขา้รบัโอนสิทธิ/หนา้ท่ี ผูร้บัโอนสิทธิ/หนา้ท่ี 
และ/หรือผูใ้หบ้ริการ Cloud Computing และยินยอมใหผู้้รบัขอ้มูลจากธนาคารดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าว
ต่อไปไดภ้ายใตว้ตัถุประสงคด์งักล่าว ทัง้นี ้รายละเอียดอื่นๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลในเว็บไซตข์องธนาคาร  
www.kasikornbank.com/th/privacy-policy 

ในกรณีท่ีผูข้อใช้บริการและเจา้ของบัญชี มีการใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดแก่ธนาคารเพื่อด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
วตัถุประสงคข์า้งตน้ ผูข้อใชบ้ริการและเจา้ของบญัชี ขอรบัรองว่าไดร้บัความยินยอมจากบุคคลอื่นดงักล่าว หรือไดอ้าศยัหลกัเกณฑอ์ื่นทาง
กฎหมายในการใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของบคุคลอื่นดงักล่าวแก่ธนาคาร และไดแ้จง้ใหบ้คุคลอื่นดงักล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช ้
และ/หรือ เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลขา้งตน้แลว้ 
ขอ้ควรระวงั!! 
• ผูข้อใชบ้ริการและเจา้ของบัญชี ควรเขา้ใจในผลิตภัณฑ/์บริการ และค าแนะน า เงื่อนไข และคู่มือการใชบ้ริการ ก่อนตัดสินใจลง

ลายมือชื่อ โดยเจา้หนา้ท่ีธนาคารไดใ้หค้  าอธิบายขอ้มลูผลิตภณัฑ/์บริการใหค้รบถ้วนและตอบขอ้ซกัถามจนกระจ่างแลว้ หากมีขอ้
สงสยัหรือตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม สามารถติดต่อไดท่ี้ K-Contact Center โทร. 02-8888888 (ส  าหรบัลกูคา้บุคคลธรรมดา) 
และ K-BIZ Contact Center โทร. 02-8888822 (ส  าหรบัลกูคา้นิติบคุคล) 

• ส าหรบัผลิตภัณฑส์ินเชื่อท่ีเก่ียวขอ้ง ธนาคารจะคิดดอกเบีย้/ค่าธรรมเนียม/ค่าใชจ้่ายตั้งแต่วันท่ีผูข้อใชบ้ริการไดร้บัสินเชื่อไปจาก
ธนาคาร กรณีผูข้อใชบ้ริการผิดนดัช าระหนี/้ผิดสญัญา จะมีดอกเบีย้ และค่าใชจ้่ายในการติดตามทวงถามหนีเ้พิ่ม 

เพื่อเป็นหลกัฐาน ผูข้อใชบ้ริการจึงขอลงลายมือชื่อและประทบัตราส าคญั (หากมี) ไวข้า้งทา้ยนี้ 

 

 

 

ลงลายมือชื่อ __________________________________________________________________________ ผูข้อใชบ้ริการ/ผูม้ีอ  านาจลงนาม/
เจา้ของบญัชี 

 ( _________________________________________________________________________ ) ชื่อตวับรรจง 
 วนัท่ี ________ /________ /________  

ลงลายมือชื่อ_______________________________ ลงลายมือชื่อ_______________________________ ลงลายมือชื่อ_______________________________ 
            ( ____________________________ )               ( ____________________________ )               ( ____________________________ ) 
ในฐานะเจา้ของบญัชีรว่ม (กรณีบคุคลธรรมดาใช้

บญัชีรว่ม สมคัร K-Merchant) 
ในฐานะเจา้ของบญัชีรว่ม (กรณีบคุคลธรรมดาใช้

บญัชีรว่ม สมคัร K-eDocument) 
ในฐานะเจา้ของบญัชีรว่ม (กรณีบคุคลธรรมดาใช้

บญัชีรว่ม สมคัร K PLUS SME) 

วนัที่ ______ /______ /______ วนัที่ ______ /______ /______ วนัที่ ______ /______ /______ 
*หมายเหต ุ- รหสัมาตรฐานสิ่งพิมพข์องค าแนะน า เงื่อนไข และคู่มือการใชบ้ริการ : 9930048-12-22, 9930039-11-21, 9930002-04-22,  
                  9930051-11-21, 9935117-06-22, 9930049-11-21, 9930050-11-21, 9930115-03-22, 9930019-11-21, 9930027-07-22 

ตราประทบั 
(ถา้มี) 

อากร
แสตมป์ 
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ประเภทธุรกิจ* (กรุณา  เลือกธุรกิจหลกัเพียง 1 ประเภท) 
ร้านอาหาร เสือ้ผ้า/เคร่ืองประดับ ยานยนต ์ อุปกรณ/์เคร่ืองมือ/อิเล็กทรอนิกส ์

 ภตัตาคาร/หอ้งอาหาร/สวนอาหาร 
 รา้นอาหาร/รา้นกาแฟ  

(บริการตนเอง)  
 รา้นสะดวกซือ้/ขายของช า/คา้ปลีก 

เฉพาะทาง/เมล็ดกาแฟ/ใบชา 
 

 ขายเสือ้ผา้ส าเรจ็รูป   
 นาฬิกา/เครื่องเงิน 
 เครื่องประดบั (หมวก/กระเป๋า/กิ๊บ/

เข็มกลดั/เข็มขดั)  
 แว่นตา/ประกอบแว่นตา 
 

 ประดบัยนต/์อะไหล่รถยนต ์
 จ าหน่ายยางรถยนต ์
 จ าหน่ายรถยนต ์(Dealer) 
 จ าหน่ายรถจกัรยานยนต/์อะไหล่ 
 อู่ซ่อมรถ/ตรวจสภาพรถ 
 สถานีบรกิารน า้มนั/ป๊ัมแก๊ส   

 เครื่องใชไ้ฟฟ้า 
 โทรศพัทม์ือถือ/อปุกรณส์ื่อสาร 
 อปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์(คอมพิวเตอร/์

แท็ปเล็ต/เครื่องเสียง/วิทย)ุ 
 เฟอรนิ์เจอร/์ของแต่งบา้น 
 วสัดกุ่อสรา้ง 
 สินคา้เบ็ดเตล็ด 

สุขภาพ/ความงาม 

 ขายยา 
 เครื่องมือทางการแพทย ์
 เครื่องส าอาง 
 รา้นเสริมสวย/ท าผม/ท าเล็บ 
 คลินิกเฉพาะทาง/บรกิารเอ็กซเรย/์

กายภาพบ าบดั 
 สนามฝึกซอ้ม เช่น สนามไดรฟ์กอลฟ์/

ฝึกยิงปืน/สระว่ายน า้ 
 อปุกรณก์ฬีา/เครื่องออกก าลงักาย 

ธุรกิจซือ้ขายล่วงหน้า/ขายแพ็จเกจ ธุรกิจท่ีต้องพิจารณาเป็นพเิศษ อ่ืนๆ 

 สปา/นวด/คลินิกเสรมิความงาม 
 สนามกอลฟ์/สโมสรออกก าลงักาย/

ฟิตเนส/ยิม/โยคะ 
 รบัจองทีพ่กั/ศนูยบ์รกิารจองที่พกั 
 Voucher/Coupon 
 รบัตดัเสือ้ผา้ 
 แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ 

 อญัมณี/เพชรพลอย 
 ทองค า/ทองรูปพรรณ 
 ธุรกิจน าเท่ียว/บริษัทวัร/์ 

Package Tour 
 ตวัแทนจ าหน่ายตั๋วเครื่องบิน/ 

Air Ticket 

 ซือ้ขายอสงัหาริมทรพัย ์
 โรงเรียนกวดวิชา/ภาษา/ดนตรี/การ

แสดง/ศิลปะ/อาหาร/ขบัรถ 
 ใหเ้ช่า/บริหารจดัการอสงัหาริมทรพัย ์  

และพืน้ท่ีหา้งสรรพสินคา้ 
 ท่ีพกั/โรงแรม/รีสอรท์/โฮมสเตย/์โฮสเทล 
 เรือส าราญ/เรือโดยสาร 

 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ ____________________________________________________________________________________________      
หมายเหตุ – หากปรากฏว่าสินคา้/ประเภทธุรกิจที่ระบุไวไ้ม่ตรงตามความเป็นจริง ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือยกเลิกการใหบ้ริการไดท้นัที และผูข้อใช้
บริการตกลงรบัผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ทกุประการ  
 

*หากธุรกิจของผูใ้ชบ้ริการเป็นธุรกิจที่ตอ้งไดร้บัใบอนุญาต ผูใ้ชบ้ริการขอรบัรองว่าตนมีใบอนุญาตการประกอบธุรกิจที่ถูกตอ้งตาม
กฎหมาย และยงัไม่หมดอาย ุและ/หรือถกูยกเลิก และ/หรือถกูเพิกถอน 
 
บัญชีเงนิฝากธนาคารกสิกรไทย 
 

 

เลขทีบ่ัญชีออมทรัพย/์กระแสรายวัน* 
 

ส าหรบัใหธ้นาคารด าเนินการต่างๆ ในการใหบ้ริการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ เช่น น าเงินรายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการเขา้บญัชี 
และหกัค่าธรรมเนียม/ค่าใชจ้่าย/ค่าปรบั  
หมายเหตุ - หากบัญชีทีก่ล่าวข้างต้น เป็นบัญชีประเภทบัญชีกระแสรายวันและมีวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี เดินสะพัดอยู่ ผู้ขอใช้บริการตกลง

ยินยอมให้ธนาคารหักเงินในวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีเพื่อด าเนินการตามเง่ือนไขของการให้บริการ ตลอดจนช าระหนีใ้ดๆ ที่
เก่ียวข้องกับบริการ รวมทั้ง ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ เบีย้ปรับ และค่าใช้จ่ายต่างๆ (ถ้ามี) โดยให้ถือว่า เป็นหนีกู้้เบิกเงินเกินบัญชี 
และผู้ขอใช้บริการยอมผูกพันรับผิดชอบช าระคืน ตามเง่ือนไขและข้อตกลงทีก่ าหนดไว้ในสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี ที่ท าให้ไว้กับ
ธนาคารทุกประการ 

ค าเตือน:   -  กรณีรา้นคา้บคุคลธรรมดา ช่ือบญัชีจะตอ้งตรงกบัชื่อผูข้อใชบ้ริการเท่านัน้ กรณีบญัชีรว่มจะตอ้งมีชื่อผูข้อใชบ้ริการเป็นชื่อเจา้ของบญัชีรว่มดว้ย 
                 -  กรณีรา้นคา้นิติบคุคล บญัชีจะตอ้งเป็นบญัชีชื่อนิติบคุคลซึ่งตอ้งตรงกบัชื่อรา้นคา้เท่านัน้ 
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ชื่อร้านค้า ภาษาไทย*  
(กรณีชื่อเหมือนผูข้อใชบ้ริการภาษาไทย ไม่ตอ้งระบ)ุ อื่นๆโปรดระบ ุ   ________________________________________________________________ 
 
ชื่อร้านค้า ภาษาอังกฤษ*  
(กรณีชื่อเหมือนผูข้อใชบ้ริการภาษาองักฤษ ไม่ตอ้งระบ)ุ อื่นๆโปรดระบ ุ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 

(ตวัพิมพใ์หญ่ ไม่เกิน 23 ตวัอกัษรส าหรบัแสดงบน Sale Slip ตอ้งตรงกบัป้ายชื่อรา้นคา้ (ถา้มี)) 
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บริการทีข่อสมัครใช้บริการ 
 บรกิารรบัช าระสินคา้/บรกิารแบบเต็มจ านวน (Full Payment) 

อัตราค่าธรรมเนียมบัตรในประเทศ บตัรเครดิตกสิกรไทยทกุประเภทและบตัร Non Premium 1.60%, Premium 2.40%, บตัรเดบิต 0.55%  
อัตราค่าธรรมเนียมบัตรต่างประเทศ Non Premium 2.15%, Premium 2.75% 

อัตราค่าธรรมเนียม QR Code Thai Standard 0.00%, WeChat Pay 1.60%, Alipay 1.60% (ไม่รองรบั EDC แบบ Dial) 
หมายเหต ุ“QR Code” หมายถึง “รหสัช าระเงิน” ตามท่ีปรากฏในขอ้ตกลงการเป็นรา้นคา้/อตัราค่าธรรมเนียม QR Thai Standard 0.00% ถึง 30 มิ.ย. 2566 

 บรกิารแบ่งจา่ยรายเดือน (KBank Smart Pay) 

รายละเอียดบริการแบ่งจ่ายรายเดือน ระยะเวลา 
การแบ่งจ่าย 

อัตราค่าธรรมเนียมร้านค้า
ต่อรายการ (MDR) 

อัตราค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายต่อเดือน 
Credit Card Xpress Cash 

ผูข้อใชบ้รกิารรบัผิดชอบค่าธรรมเนียมการ
แบ่งจ่ายแทนผูช้  าระเงิน (Smart Pay 0%) 

3 - 6 เดือน 1.50% 0.80% 1.00% 
7 - 10 เดือน 1.00% 0.80% 1.00% 

12 - 36 เดือน 1.00% - 1.00% 

ผูช้  าระเงินรบัผิดชอบค่าธรรมเนียมแบง่จ่าย 3 - 10 เดือน 1.50% 0.65% 1.00% 
12 - 36 เดือน 1.50% - 1.00% 

 

 K Point ใชค้ะแนนสะสมธนาคารกสิกรไทย และ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยเป็นส่วนลดค่าสินคา้/บรกิาร  
 DCC บรกิารแปลงสกลุเงินเป็น Home Currency โดยธนาคารจะคืนค่าธรรมเนียมที่ใชผ่้าน DCC (rebate) ในอตัรา ____% 

ของราคาคา่สินคา้/บรกิารท่ีเป็นจ านวนเงินสกลุบาทใหก้บัผูข้อใชบ้รกิาร (ส าหรบับตัร VISA และ MasterCard เทา่นัน้) 
 

อุปกรณ/์ช่องทางทีข่อใช้บริการ  
1. ประเภทอุปกรณ ์/ ช่องทางทีข่อใช้บริการ EDC 

 EDC ระบุประเภทและจ านวนอุปกรณ ์(กรณีสมัคร EDC แบบ SIM CARD ต้องกรอกใบค าขอจดทะเบยีน SIM CARD) 
  EDC แบบ Dial  _________ เครื่อง (ไม่รองรบับริการ QR Code) 

 EDC แบบ LAN LINE _________ เครื่อง         
 EDC แบบ SIM CARD _________ เครื่อง  
*กรุณาระบขุอ้มลูในขอ้ 3. ตารางส าหรบัติดตัง้เครื่อง EDC* (หากไมร่ะบจุะใชท่ี้อยู่หลกัในส่วนท่ี 1 เพื่อติดตัง้อปุกรณ)์ 

 

2. ประเภทอุปกรณ ์/ ช่องทางทีข่อใช้บริการ K SHOP นิติบคุคล (กรณีไม่ระบเุบอรโ์ทร / E-mail ใชข้อ้มลูเหมือนผูต้ิดต่อหลกั) 
 K SHOP   
นิติบุคคล 
กรณี K SHOP บคุคล
ธรรมดา สมคัรบริการผ่าน  
Application K SHOP  
ที่ App Store  

 
Google Play Store 

 

 

กรุณาระบุโทรศัพทม์ือถือ*                                                                       และ  
E-mail Address* (ตัวพิมพใ์หญ)่   
                                   (ตอ้งเป็นเบอรมื์อถือ และ/หรือ E-mail address ที่ไม่เคยสมคัรบริการ K SHOP ของบคุคลธรรมดา/ 
นิติบคุคลอ่ืน ทัง้นี ้กรณีที่เคยสมคัรบรกิารไวแ้ลว้ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการไม่พิจารณาอนมุตัิการใหบ้ริการ) 
กรณีสมคัรหลายสาขา กรุณาระบขุอ้มลูในขอ้ 4. ตารางส าหรบั K SHOP แบบหลายสาขา 

 รับช าระด้วย QR Code (Thai Standard)   
 รับช าระด้วย QR บัตรเครดิต เพื่อรบัช าระเงินผ่านบตัรเครดิต  
 รับอุปกรณ ์mPOS ______ เคร่ือง (ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 2,900 บาท ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) เพื่อรบัช าระเงิน
ดว้ยบตัร (แบบ Physical Card) โดยอปุกรณ ์1 เครื่อง สามารถใชง้านไดส้งูสดุ 4 ท่าน  
กรณีรบัอปุกรณ ์mPOS กรุณาระบขุอ้มลูในขอ้ 3. ตารางส าหรบัจดัส่งอปุกรณ ์mPOS (หากไม่ระบ ุจะใชท้ี่อยู่หลกัในส่วนที่ 1 
เพ่ือติดตัง้อปุกรณ)์ 
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3. ตารางส าหรับติดตั้งเคร่ือง EDC / จัดส่งอุปกรณ ์mPOS * (กรุณาระบใุหค้รบทกุช่อง) 
ล า 
ดับ 

ช่ือสาขา 
(ตัวพิมพใ์หญ่) 

ท่ีอยู่ติดต้ัง/จัดส่งอุปกรณ ์(ภาษาไทย) 
(กรณีไม่ระบจุะใชท้ี่อยู่หลกัในส่วนที่ 1) 

จ านวน 
(เคร่ือง) 

ประเภทอุปกรณ/์ 
ช่องทางท่ีขอใช้บริการ 

ช่ือ – นามสกุลและเบอรโ์ทร ผู้ประสานงาน 
ส าหรับติดต้ัง/จัดส่งอุปกรณ ์

1 ภาษาองักฤษ ␣␣␣␣␣ 
␣␣␣␣␣␣␣␣␣
␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 
ภาษาไทย __________________ 
___________________________ 

เลขท่ี_________ อาคาร___________________ชัน้_____  
หอ้งเลขท่ี______ หมู่ท่ี____หมู่บา้น________________  
ตรอก/ซอย___________ ถนน ______________________ 
แขวง/ต าบล_____________เขต/อ าเภอ______________
จงัหวดั________________________________________ 

  รหสัไปรษณีย␣์␣␣␣␣ 

  EDC Dial    เหมือนผูติ้ดต่อหลกั  
 อื่นๆ โปรดระบ ุ 
ชื่อ – นามสกลุ _____________________ 

โทรศพัท␣์␣␣-␣␣␣-␣␣␣␣ 

  EDC LAN LINE 

  EDC SIM CARD 

 

 mPOS 

2 ภาษาองักฤษ ␣␣␣␣␣ 
␣␣␣␣␣␣␣␣␣
␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 
ภาษาไทย ___________________ 
____________________________ 

เลขท่ี_________ อาคาร___________________ชัน้_____  
หอ้งเลขท่ี______ หมู่ท่ี____หมู่บา้น________________  
ตรอก/ซอย___________ ถนน ______________________ 
แขวง/ต าบล_____________เขต/อ าเภอ______________
จงัหวดั________________________________________ 

  รหสัไปรษณีย␣์␣␣␣␣ 

  EDC Dial    เหมือนผูติ้ดต่อหลกั  
 อื่นๆ โปรดระบ ุ 
ชื่อ – นามสกลุ _____________________ 

โทรศพัท␣์␣␣-␣␣␣-␣␣␣␣ 

  EDC LAN LINE 

  EDC SIM CARD 

 

 mPOS 

3 ภาษาองักฤษ ␣␣␣␣␣ 
␣␣␣␣␣␣␣␣␣
␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 
ภาษาไทย ___________________ 
____________________________ 

เลขท่ี_________ อาคาร___________________ชัน้_____  
หอ้งเลขท่ี______ หมู่ท่ี____หมู่บา้น________________  
ตรอก/ซอย___________ ถนน ______________________ 
แขวง/ต าบล_____________เขต/อ าเภอ______________
จงัหวดั________________________________________ 

 รหสัไปรษณีย␣์␣␣␣␣ 

  EDC Dial    เหมือนผูติ้ดต่อหลกั  
 อื่นๆ โปรดระบ ุ 
ชื่อ – นามสกลุ _____________________ 

โทรศพัท␣์␣␣-␣␣␣-␣␣␣␣ 

  EDC LAN LINE 

  EDC SIM CARD 

 

 mPOS 

4 ภาษาองักฤษ ␣␣␣␣␣ 
␣␣␣␣␣␣␣␣␣
␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 
ภาษาไทย ___________________ 
____________________________ 

เลขท่ี_________ อาคาร___________________ชัน้_____  
หอ้งเลขท่ี______ หมู่ท่ี____หมู่บา้น________________  
ตรอก/ซอย___________ ถนน ______________________ 
แขวง/ต าบล_____________เขต/อ าเภอ______________
จงัหวดั________________________________________ 

 รหสัไปรษณีย␣์␣␣␣␣ 

  EDC Dial    เหมือนผูติ้ดต่อหลกั  
 อื่นๆ โปรดระบ ุ 
ชื่อ – นามสกลุ _____________________ 

โทรศพัท␣์␣␣-␣␣␣-␣␣␣␣ 

  EDC LAN LINE 

  EDC SIM CARD 

 

 mPOS 

5 ภาษาองักฤษ ␣␣␣␣␣ 
␣␣␣␣␣␣␣␣␣
␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 
ภาษาไทย ___________________ 
____________________________ 

เลขท่ี_________ อาคาร___________________ชัน้_____  
หอ้งเลขท่ี______ หมู่ท่ี____หมู่บา้น________________  
ตรอก/ซอย___________ ถนน ______________________ 
แขวง/ต าบล_____________เขต/อ าเภอ______________
จงัหวดั________________________________________ 

 รหสัไปรษณีย␣์␣␣␣␣ 

  EDC Dial    เหมือนผูติ้ดต่อหลกั  
 อื่นๆ โปรดระบ ุ 
ชื่อ – นามสกลุ _____________________ 

โทรศพัท␣์␣␣-␣␣␣-␣␣␣␣ 

  EDC LAN LINE 

  EDC SIM CARD 

 
 mPOS 
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4. ตารางส าหรับ K SHOP แบบหลายสาขา 
(ต้องเป็น E-mail address และ/หรือ เบอรมื์อถือ ท่ีไม่เคยสมัครบริการ K SHOP ของบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลอ่ืน และห้ามซ า้กันในแต่ละสาขา) 
ล าดับ *ชื่อร้านค้าสาขาท่ีแสดง

หน้า Application 
(ห้ามใชอั้กขระพิเศษ) 

*E-mail Address 
ลงทะเบยีน  

(เพื่อใช้ Login) 
(ตัวพิมพใ์หญ่) 

*เบอร์
โทรศัพทมื์อถือ 

*Settlement 
Type 

ท่ีอยู่สาขา K SHOP  
(กรณีไม่ระบจุะใชท้ี่อยู่หลกัในส่วนที่ 1 
หากตอ้งการจดัส่งอปุกรณ ์mPOS 
ที่อยู่อื่น กรุณาระบใุนตาราง 3.) 

ชื่อ – นามสกุล  
ผู้ประสานงาน 

1 ␣␣␣␣␣␣␣␣ 
␣␣␣␣␣␣␣␣ 
␣␣␣␣␣␣␣␣ 
␣␣␣␣␣␣␣␣ 
␣␣␣␣␣␣␣␣ 

␣␣␣␣␣␣␣␣ 
␣␣␣␣␣␣␣␣ 
␣␣␣␣␣␣␣␣ 
␣␣␣␣␣␣␣␣ 
␣␣␣␣␣␣␣␣ 

␣␣␣-␣␣␣-
␣␣␣␣ 

 Summary  
รวมทกุสาขา 
 Individual 
แยกแต่ละสาขา 

เลขที่________ อาคาร__________ 
ชัน้___หอ้งเลขที่_____หมู่ที่______ 
ตรอก/ซอย____________________
ถนน_________________________ 
แขวง________________________
เขต_________________________
จงัหวดั______________________

รหสัไปรษณีย␣์␣␣␣␣ 
 ใชเ้ป็นที่อยู่จดัส่งอปุกรณ ์mPOS 

จ านวน ____เครื่อง 

 เหมือนผูต้ิดต่อหลกั  
 อื่นๆ โปรดระบ ุ 
ชื่อ – นามสกลุ 
_____________________ 

2 ␣␣␣␣␣␣␣␣ 
␣␣␣␣␣␣␣␣ 
␣␣␣␣␣␣␣␣ 
␣␣␣␣␣␣␣␣ 
␣␣␣␣␣␣␣␣ 

␣␣␣␣␣␣␣␣ 
␣␣␣␣␣␣␣␣ 
␣␣␣␣␣␣␣␣ 
␣␣␣␣␣␣␣␣ 
␣␣␣␣␣␣␣␣ 

␣␣␣-␣␣␣-
␣␣␣␣ 

 Summary  
รวมทกุสาขา 
 Individual 
แยกแต่ละสาขา 

เลขที่________ อาคาร__________ 
ชัน้___หอ้งเลขที่_____หมู่ที่______ 
ตรอก/ซอย____________________
ถนน_________________________ 
แขวง________________________
เขต_________________________
จงัหวดั______________________

รหสัไปรษณีย␣์␣␣␣␣ 
 ใชเ้ป็นที่อยู่จดัส่งอปุกรณ ์mPOS 

จ านวน ____เครื่อง 

 เหมือนผูต้ิดต่อหลกั  
 อื่นๆ โปรดระบ ุ 
ชื่อ – นามสกลุ 
_____________________ 

3 ␣␣␣␣␣␣␣␣ 
␣␣␣␣␣␣␣␣ 
␣␣␣␣␣␣␣␣ 
␣␣␣␣␣␣␣␣ 
␣␣␣␣␣␣␣␣ 

␣␣␣␣␣␣␣␣ 
␣␣␣␣␣␣␣␣ 
␣␣␣␣␣␣␣␣ 
␣␣␣␣␣␣␣␣ 
␣␣␣␣␣␣␣␣ 

␣␣␣-␣␣␣-
␣␣␣␣ 

 Summary  
รวมทกุสาขา 
 Individual 
แยกแต่ละสาขา 

เลขที่________ อาคาร__________ 
ชัน้___หอ้งเลขที่_____หมู่ที่______ 
ตรอก/ซอย____________________
ถนน_________________________ 
แขวง________________________
เขต_________________________
จงัหวดั______________________

รหสัไปรษณีย␣์␣␣␣␣ 
 ใชเ้ป็นที่อยู่จดัส่งอปุกรณ ์mPOS 

จ านวน ____เครื่อง 

 เหมือนผูต้ิดต่อหลกั  
 อื่นๆ โปรดระบ ุ 
ชื่อ – นามสกลุ 
_____________________ 

หมายเหตุ:  ผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมใหผู้ป้ระสานงาน และ/หรือบุคคลอื่นใดทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูข้อใชบ้ริการและ/หรือจากผูป้ระสานงาน เป็นตวัแทนของผูข้อใชบ้ริการ ในการติดต่อ
ประสานงาน เป็นผูมี้อ านาจลงนามรับมอบ และ/หรือติดตัง้อุปกรณ์ เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆ SALES SLIP เอกสาร/หลกัฐานที่เกี่ยวขอ้ง คู่มือ และ/หรือเงื่อนไขการใชบ้ริการ รวมทัง้
ประสานงานกบัธนาคารในการบ ารุงรกัษา ซ่อมแซม และ/หรือเปลีย่นอปุกรณ์เครือ่งใหม่ทดแทนเครื่องเก่า ทัง้นี ้ หากผูข้อใชบ้ริการประสงค์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงผูป้ระสานงาน และ/หรือบคุคลอื่น
ใดทีไ่ดร้บัมอบหมาย และ/หรือรายละเอียดการติดต่อของผูป้ระสานงาน และ/หรือบคุคลอืน่ใดทีไ่ดร้บัมอบหมาย  ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบล่วงหนา้ 

 

ค ารับรองของผู้ขอใช้บริการ/เจ้าของบัญชี 

หากผูข้อใชบ้ริการ/เจา้ของบญัชีเคยสมคัรใชบ้ริการการเป็นรา้นคา้ (K-Merchant) กบัธนาคารอยู่ก่อนแลว้ ผูข้อใชบ้ริการ/เจา้ของบญัชีตกลงว่า ใน
กรณีที่ส่วนที่ 3 ค าแนะน า เง่ือนไข คู่มือการใชบ้ริการ และขอ้ตกลงการเป็นรา้นคา้ (K-Merchant) version: 19 ธันวาคม 2565 ที่ผูข้อใชบ้ริการ/เจา้ของ
บญัชีไดร้บั ไม่ไดร้ะบรุายละเอียดเร่ืองใดไวเ้ป็นการเฉพาะ ใหใ้ชบ้งัคบัตามขอ้ตกลงฉบบัเดิมที่ผูข้อใชบ้ริการ/เจา้ของบญัชีไดเ้คยจดัท าไวแ้ก่ธนาคาร (ซึ่ง
ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ข้อตกลงฉบับเดิม”) ในกรณีที่ส่วนที่ 3 ค าแนะน า เงื่อนไข คู่มือการใชบ้ริการ และขอ้ตกลงการเป็นรา้นคา้ (K-Merchant) ที่ผูข้อใช้
บริการ/เจา้ของบัญชีไดร้บัล่าสุด ระบุรายละเอียดในเรื่องใดไวเ้ป็นการเฉพาะ หรือขัดหรือแยง้กับ หรือไม่ตรงกับขอ้ตกลงฉบับเดิม ใหใ้ชบ้ังคับตาม
ค าแนะน า เงื่อนไข คู่มือการใชบ้ริการ และขอ้ตกลงการเป็นรา้นคา้ (K-Merchant) ที่ผูข้อใชบ้ริการ/เจา้ของบญัชีไดร้บัล่าสุด เพื่อเป็นหลกัฐาน ผูข้อใช้
บริการ/เจา้ของบญัชีจึงขอลงลายมือชื่อและประทบัตราส าคญั (หากมี) ไวข้า้งทา้ยนี ้

หมายเหตุส าหรับตารางข้อ 3 และ 4 : ธนาคารขอสงวนสิทธิในการพิจารณาอนุมตัิใหบ้ริการทัง้หมดหรือแต่บางส่วน รวมถึงมีสิทธิในการขอตรวจสอบ/ขอ้มูล/เอกสารเพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการพจิารณาตามทีธ่นาคารเห็นสมควร 

ส่วนที ่2.1: ข้อมูลบริการ – บริการการเป็นร้านค้า (K-Merchant) 



 

  

 

 
 

กรุณาตรวจสอบเง่ือนไขการพิจารณาจดทะเบียน  SIM Card  กด *126*1*เลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี # โทรออก 

 

 

 

 



 

 
  

 

 
 

กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการพิจารณาจดทะเบียน  SIM Card  กด *919* เลขทีบ่ัตรประชาชน 13 หลัก # โทรออก 
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เอกสารประกอบการขอใช้บริการรวมเพื่อธุรกิจคล่องตัวกสิกรไทย 
เอกสารแสดงตน 

บุคคลธรรมดา  
( K-Merchant / K-eDocument / K Plus SME / K-Letter of Guarantee ) นิติบุคคล 

 กรณีคนไทย ส ำเนำบัตรประชำชน* เฉพำะด้ำนหน้ำเท่ำนั้น หรือส ำเนำบัตร
ขำ้รำชกำร*/รฐัวิสำหกิจ* โดยตอ้งแนบส ำเนำทะเบียนบำ้น*ประกอบดว้ย ของผูม้ี
อ ำนำจลงนำม, ผูต้ิดต่อหลกั 

 กรณีชำวต่ำงชำติ ส  ำเนำหนังสือเดินทำง (Passport)* และส ำเนำ VISA/Work 
Permit* ของผูม้ีอ ำนำจลงนำม และ ผูต้ิดต่อหลกั 

  กรณีรำ้นคำ้/บคุคลธรรมดำท ำกำรคำ้ ส  ำเนำทะเบียนพำณิชย*์ หรือ ส  ำเนำทะเบยีน
กำรคำ้* (ฉบบัล่ำสดุ อำยไุม่เกิน 3 เดือน 

 กรณีมีกำรมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจและ ส ำเนำบัตรประชำชน* เฉพำะ
ดำ้นหน้ำเท่ำนั้น (กรณีคนไทย) หรือ ส ำเนำ Passport* และส ำเนำ VISA/Work 
Permit* (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) ยงัไม่หมดอำย ุณ วนัสมคัร ของผูม้อบอ ำนำจและ
ผูร้บัมอบอ ำนำจ 

 กรณีบัญชีร่วม ส ำเนำบัตรประชำชน* เฉพำะด้ำนหน้ำเท่ำนั้น หรือส ำเนำบัตร
ขำ้รำชกำร/รฐัวิสำหกิจ* โดยตอ้งแนบส ำเนำทะเบียนบำ้น*ประกอบดว้ย หรือส ำเนำ 
Passport* ของเจำ้ของบญัชีรว่มทกุท่ำน 

  ส  ำเนำหนงัสือรบัรองจดทะเบียนนิติบคุคล* หรือ ส  ำเนำเอกสำรจดัตัง้*  
      (ฉบบัล่ำสดุ อำยไุม่เกิน 3 เดือน) 
  ส  ำเนำบตัรประชำชน* เฉพำะดำ้นหนำ้เท่ำนัน้ หรือ ส  ำเนำ Passport*  
      (ยงัไม่หมดอำย ุณ วนัสมคัร) ของผูม้ีอ ำนำจลงนำม  ผูต้ิดต่อหลกั  
        และผูม้ีอ ำนำจสั่งจ่ำย  
  กรณีมี กำ รมอบอ ำนำจ :  หนั งสือมอบอ ำนำจ  และ  ส ำ เนำบัต รประชำชน*  

(เฉพำะดำ้นหนำ้เท่ำนั้น หรือส ำเนำ Passport*  (ยังไม่หมดอำยุ ณ วันสมัคร)  ของผู้
มอบอ ำนำจและผูร้บัมอบอ ำนำจ (เฉพำะบริกำร K-eDocument, Fleet Card, PTT Fill 
& Go, Bulk Gateway, K-Letter of Guarantee, Corporate Executive Card และ K-
Cash Connect Plus เท่ำนัน้) 

 กรณีกิจกำรรว่มคำ้ที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนนิติบคุคล: ส  ำเนำสญัญำก่อตัง้กิจกำรคำ้ และส ำเนำ
บตัรประจ ำตวัผูเ้สียภำษีอำกรของกิจกำรรว่มคำ้ (ถำ้มี) 

เอกสารเพ่ิมเติมส าหรับการสมัครแต่ละบริการ 
กรณีสมัคร Bulk Gateway /K-Cash Connect Plus / 

 K-Letter of Guarantee (เฉพาะ KCLG) 
กรณีสมัคร K-Merchant 

 ส ำเนำบตัรประชำชน* (เฉพำะดำ้นหนำ้เท่ำนัน้) หรือ 
ส ำเนำ Passport* (ยงัไม่หมดอำย ุณ วนัสมคัร) ของ
ผูใ้ชง้ำนทกุท่ำน 

  ค ำขอใชบ้ริกำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่ (ถำ้มี) 
  เลขที่ประจ ำตวัผูเ้สียภำษี/ภพ. 20 (กรณีรำ้นคำ้จดทะเบียนภำษีมลูค่ำเพ่ิม) 
  ใบอนญุำตประกอบธุรกิจที่ตอ้งพิจำรณำตำมเงื่อนไขของธนำคำร (ธุรกิจภำยใตเ้งื่อนไขพิเศษ) และ

รูปรำ้นคำ้ที่แสดงชื่อรำ้นคำ้ และสินคำ้/บริกำร 
กรณีสมัคร KBank Fleet Card / Fill & Go / Corporate Executive Card 

  เอกสำร  KYC  ส ำหรบันิติบคุคล 

  ส ำเนำบตัรประชำชน เฉพำะดำ้นหนำ้เท่ำนัน้ หรือ ส ำเนำ Passport (ยงัไม่หมดอำย ุณ วนัสมคัร) ของบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบันิติบคุคลทัง้หมด ดงันี ้ผูบ้ริหำรสงูสดุ เช่น 
กรรมกำรผูจ้ดักำร /ผูถื้อหุน้ตัง้แต่ 25% ขึน้ไป / กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมตำมหนงัสือรบัรองนิติบคุคล / ผูม้ีอ  ำนำจที่ลงนำมในใบสมคัร / ผูแ้ทนผูข้อใชบ้ริกำรตำม
รำยชื่อในค ำขอใชบ้ริกำร ส่วนที่ 2.6-2.7 (ถำ้มี) 

  หนงัสือควำมยินยอมในกำรเปิดเผยขอ้มลูทำงโทรสำรและหนงัสือใหค้วำมยินยอมในกำรเปิดเผยขอ้มลูและหนงัสือใหค้วำมยินยอมแก่สมำชิกในกำรน ำขอ้มลูที่ไดร้บั 
จำกบริษัทขอ้มลูเครดิตมำใชจ้ดัท ำแบบจ ำลองดำ้นเครดิต (กรณีสมคัร KBank Fleet Card / PTT Fill & Go / Corporate Executive Card พรอ้มกนัใชเ้พียง 1 ชดุเท่ำนัน้) 

  เอกสำรค ำอนมุตัิ - กรณีวงเงินมำกกว่ำ 2 ลำ้นบำท หรือ มีกำรจดัท ำค ำอนุมตัิ  (ถำ้มี)  
เพ่ิมเติมเฉพาะ  KBank Fleet Card / Fill & Go เพ่ิมเติมเฉพาะ  Corporate Executive Card 

 เอกสำรรำยละเอียดขอ้มลูกำรใชบ้ริกำร (ตำรำงรถยนต)์ 
  เอกสำร  KYC  ส ำหรบับคุคลธรรมดำท่ีลงนำมใน 
      ค ำขอใชบ้ริกำรซึ่งมีควำมเกี่ยวขอ้งกบันิติบคุคล (ส ำหรบัผู้

ท่ีลงนำมบนค ำขอใชบ้ริกำร ส่วนท่ี 2.6-2.7) 

  ส ำหรบัผูถ้ือบตัร - กรณีที่ผูถ้ือบตัรคนไทย ส  ำเนำบตัรประชำชน (เฉพำะดำ้นหนำ้บตัรเท่ำนัน้) และท ำ DOPA  

หมายเหต ุ**เจ้าหน้าท่ีธนาคารต้องกรอก DOPA Ref. ของผู้ถือบัตรในหน้า 2/4**  
- กรณีที่ผูถ้ือบตัรชำวต่ำงชำติ ส  ำเนำ PASSPORT และส ำเนำ VISA (Non-Immigrant VISA) หรือส  ำเนำ WORK PERMIT 

  เอกสำร  KYC  ส ำหรบับคุคลธรรมดำที่ลงนำมในค ำขอใชบ้ริกำรซึ่งมีควำมเกี่ยวขอ้งกบันิติบุคคล (ส  ำหรบัผูท้ี่ลงนำมบน

ค ำขอใชบ้ริกำร ส่วนที่ 2.8 และ ผูถ้ือบตัร) 
เจ้าหน้าท่ีธนาคารลงนามรับรองว่า ได้ด าเนินการ 

• พิสูจนต์ัวตน ผูข้อใชบ้ริกำรใชบ้ริกำรเรียบรอ้ยแลว้ 

• ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของกำรกรอกขอ้มูล เอกสำรประกอบกำรสมคัร หลกัฐำนที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมด รวมทัง้ลำยมือชื่อผูข้อใชบ้ริกำรแลว้  

• แจ้ง แจก แจง ตาม Market Conduct Checklist แก่ผูข้อใชบ้ริกำรใชบ้ริกำรเรียบรอ้ยแลว้ 
01 อธิบาย  คณุลกัษณะของผลิตภณัฑ ์และเงื่อนไขกำรใชบ้ริกำร  พรอ้มตอบขอ้ซกัถำม            02 แนะน า  ขอ้ควรระวงั และควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึน้ ในกำรใชบ้ริกำร 
03 แจ้ง      ค่ำธรรมเนียม กำรใชบ้ริกำร    04 ส่งมอบ รำยละเอียด ค ำแนะน ำ เงื่อนไข และคู่มือกำรใชบ้ริกำร และ Sale Sheet ส ำหรบัค ำขอใชบ้ริกำรรวมเพ่ือธุรกิจคล่องตวักสิกรไทย 
 

1. ชื่อ-สกลุ: ____________________________รหสัพนกังำน: __________ หมำยเลขโทรศพัท:์ ____________  RM  PS  สำขำ  
2. ชื่อ-สกลุ: ____________________________รหสัพนกังำน: __________ หมำยเลขโทรศพัท:์ ____________  RM  PS  สำขำ  
3. ชื่อ-สกลุ: ____________________________รหสัพนกังำน: __________ หมำยเลขโทรศพัท:์ ____________  RM  PS  สำขำ 

 

ส าหรับเจ้าหน้าทีธ่นาคาร 
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ส าหรับเจ้าหน้าทีธ่นาคาร 

เอกสารประกอบการขอใช้บริการรวมเพ่ือธุรกิจคล่องตัวกสิกรไทย (ต่อ) 
กรณีเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ และประกอบธุรกจิภายใต้ 
พ.ร.บ.การประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว  
• ส ำเนำหนงัสือรบัรองกำรจดทะเบียนหรือเอกสำรแสดงวำ่เป็นส ำนกังำน
สำขำ/ส ำนกังำนผูแ้ทน ตำมพ.ร.บ. กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงดำ้วท่ีนำย
ทะเบียนกระทรวงพำณิชยอ์อกให*้ 

• ส ำเนำเอกสำรจดัตัง้นิติบคุคล* (ต่ำงประเทศ)  
• หนงัสือมอบอ ำนำจ (ต่ำงประเทศ) ที่ผูม้ีอ  ำนำจกระท ำกำรแทนของนิติ
บคุคลลงนำมตำมเงื่อนไขในหนงัสือรบัรองกำรจดทะเบยีน มอบอ ำนำจให้
ผูร้บัผิดชอบด ำเนินงำนในประเทศไทย และ ส ำเนำบตัรประชำชน* หรือ 
ส ำเนำ Passport*  (ยงัไม่หมดอำย ุณ วนัสมคัร)   ของผูม้อบอ ำนำจและ
ผูร้บัมอบอ ำนำจ 

• ส ำเนำบตัรประชำชน* หรือ ส ำเนำ Passport*  (ยงัไม่หมดอำย ุณ วนัสมคัร) 
ของ ผูม้ีอ  ำนำจลงนำม ผูติ้ดต่อหลกั และผูใ้ชง้ำน 

หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  
• ส ำเนำพระรำชบญัญัติใหท้ ำกำรจดัตัง้* (ถำ้มี) 
• ส ำเนำบตัรประชำชน* หรือ ส ำเนำ Passport*  (ยงัไม่หมดอำย ุณ วนัสมคัร) 
ของ ผูม้ีอ  ำนำจลงนำม ผูติ้ดต่อหลกั และผูใ้ชง้ำน  

• กรณีมกีำรมอบอ ำนำจ หนงัสือมอบอ ำนำจ และ ส ำเนำบตัรประชำชน* หรือ 
ส ำเนำ Passport*  (ยงัไม่หมดอำย ุณ วนัสมคัร)  ของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บั
มอบอ ำนำจ 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
• ส ำเนำสญัญำจดัตัง้หำ้งหุน้ส่วนสำมญั* พรอ้มใบทะเบยีนพำณิชย*์ (ฉบบั
ล่ำสดุ อำยไุม่เกิน 3 เดือน) 

• ส ำเนำบตัรประชำชน* หรือ ส ำเนำ Passport*  (ยงัไม่หมดอำย ุณ วนัสมคัร) 
ของ ผูม้ีอ  ำนำจลงนำม ผูติ้ดต่อหลกั และผูใ้ชง้ำน  

• กรณีมกีำรมอบอ ำนำจ หนงัสือมอบอ ำนำจ และ ส ำเนำบตัรประชำชน* หรือ 
ส ำเนำ Passport*  (ยงัไม่หมดอำย ุณ วนัสมคัร)  ของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บั
มอบอ ำนำจ 

กิจการร่วมค้า 
• ส ำเนำหนงัสือรบัรองนิติบคุคล* หรือ ส ำเนำเอกสำรจดัตัง้นิติบคุคล* ของทกุ
บริษัท (ฉบบัล่ำสดุ อำยไุม่เกิน 3 เดือน) 

• ส ำเนำบตัรประชำชน* หรือ ส ำเนำ Passport*  (ยงัไม่หมดอำย ุณ วนัสมคัร) 
ของ ผูม้ีอ  ำนำจลงนำม ผูติ้ดต่อหลกั และผูใ้ชง้ำน  

• กรณีมกีำรมอบอ ำนำจ หนงัสือมอบอ ำนำจ และ ส ำเนำบตัรประชำชน* หรือ 
ส ำเนำ Passport*  (ยงัไม่หมดอำย ุณ วนัสมคัร)  ของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บั
มอบอ ำนำจ 

• กรณีกิจกำรรว่มคำ้ท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนนิติบคุคล: สญัญำก่อตัง้กิจกำรคำ้ 
และบตัรประจ ำำตวัผูเ้สียภำษีอำกรของกจิกำรรว่มคำ้ (ถำ้มี) 

คณะบุคคล/สมาคม/มูลนิธิ/สโมสร/สหกรณ ์
• ส ำเนำใบอนญุำตจดัตัง้* (คณะบคุคล/สมำคม/มลูนิธิ/สโมสร/สหกรณ)์ และ
ขอ้บงัคบัหรือเอกสำรท่ีระบถุงึผูม้ีอ  ำนำจลงนำม*  

• ส ำเนำบตัรประชำชน* หรือ ส ำเนำ Passport*  (ยงัไม่หมดอำย ุณ วนัสมคัร) 
ของ ผูม้ีอ  ำนำจลงนำม ผูติ้ดต่อหลกั และผูใ้ชง้ำน  

• กรณีมกีำรมอบอ ำนำจ หนงัสือมอบอ ำนำจ และ ส ำเนำบตัรประชำชน* หรือ 
ส ำเนำ Passport*  (ยงัไม่หมดอำย ุณ วนัสมคัร)  ของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บั
มอบอ ำนำจ 

โรงเรียน/มหาวิทยาลัย/วิทยาลยั/สถาบนั 
• ส ำเนำหนงัสือจดัตัง้โรงเรียนกบักระทรวงศึกษำธิกำร/ทบวงมหำวิทยำลยั* 
และขอ้บงัคบัหรือเอกสำรท่ีระบถุึงผูม้ีอ  ำนำจลงนำม*  

• ส ำเนำบตัรประชำชน* หรือ ส ำเนำ Passport*  (ยงัไม่หมดอำย ุณ วนัสมคัร) 
ของ ผูม้ีอ  ำนำจลงนำม ผูติ้ดต่อหลกั และผูใ้ชง้ำน  

• กรณีมกีำรมอบอ ำนำจ หนงัสือมอบอ ำนำจ และ ส ำเนำบตัรประชำชน* หรือ 
ส ำเนำ Passport*  (ยงัไม่หมดอำย ุณ วนัสมคัร)  ของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บั
มอบอ ำนำจ 

สถานฑูต/สถานกงสุล 
• ส ำเนำหนงัสือแต่งตัง้กำรเป็นผูบ้ริหำรสงูสดุของสถำนฑตู/สถำนกงสลุ 
กระทรวงกำรต่ำงประเทศของประเทศไทย*  

• ส ำเนำบตัรประชำชน* หรือ ส ำเนำ Passport*  (ยงัไม่หมดอำย ุณ วนัสมคัร) 
ของ ผูม้ีอ  ำนำจลงนำม ผูติ้ดต่อหลกั และผูใ้ชง้ำน  

• กรณีมกีำรมอบอ ำนำจ หนงัสือมอบอ ำนำจ และ ส ำเนำบตัรประชำชน* หรือ 
ส ำเนำ Passport*  (ยงัไม่หมดอำย ุณ วนัสมคัร)  ของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บั
มอบอ ำนำจ 

วัด/มิสยิด/ศาลเจ้า 
• ส ำเนำใบอนญุำตรบัรองสภำพวดั/ส ำเนำหนงัสือส ำคญัแสดงกำรจดทะเบยีน
จดัตัง้มสัยิด* (บอ.3)   

• ส ำเนำรำยชื่อคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำมสัยึดชดุปัจจบุนัท่ีรบัรองโดยนำย
ทะเบียน*  

• ส ำเนำหนงัสือตรำตัง้เจำ้อำวำส*  
• ส ำเนำบตัรประชำชน* หรือ ส ำเนำ Passport*  (ยงัไม่หมดอำย ุณ วนัสมคัร) 
ของ ผูม้ีอ  ำนำจลงนำม ผูติ้ดต่อหลกั และผูใ้ชง้ำน  

• กรณีมกีำรมอบอ ำนำจ หนงัสือมอบอ ำนำจ และ ส ำเนำบตัรประชำชน* หรือ 
ส ำเนำ Passport*  (ยงัไม่หมดอำย ุณ วนัสมคัร)  ของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บั
มอบอ ำนำจ 

บุคคลธรรมดาท าการค้า 
• ส ำเนำทะเบียนพำณิชย*์ หรือ ส ำเนำทะเบยีนกำรคำ้* (ฉบบัล่ำสดุ อำยไุม่เกิน 
3 เดือน) 

• ส ำเนำบตัรประชำชน* หรือ ส ำเนำ Passport* และส ำเนำ VISA/Work Permit   
(ยงัไม่หมดอำย ุณ วนัสมคัร) ของ ผูม้ีอ  ำนำจลงนำม ผูติ้ดต่อหลกั และ
ผูใ้ชง้ำน  

• กรณีมกีำรมอบอ ำนำจ หนงัสือมอบอ ำนำจ และ ส ำเนำบตัรประชำชน* หรือ 
ส ำเนำ Passport* และส ำเนำ VISA/Work Permit   (ยงัไม่หมดอำย ุณ วนั
สมคัร)  ของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บัมอบอ ำนำจ 

หมายเหตุ: * ตอ้งลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง และ ขีดครอ่มส ำเนำเอกสำรประกอบต่ำงๆ ใหส้อดคลอ้งกบับริกำรที่สมคัร หรือ ขีดครอ่มส ำเนำดว้ย

ขอ้ควำม “เพือ่สมัครผลิตภัณฑข์องธนาคารกสกิรไทย” 
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ประเภทร้านค้า (K-Merchant) ทีป่ระกอบธุรกิจทีต่้องพิจารณาตามเงือ่นไขของธนาคาร  
 

ประเภทธุรกิจ เอกสาร เงือ่นไขพิเศษ 
ประกนัภยั/ประกนัชีวิต - ใบอนุญำตตวัแทน/ ใบอนุญำตนำยหนำ้ และหนังสือ

มอบอ ำนำจรบัเงินแทนบริษัทประกนั (ถำ้มี) 
นิติบคุคลเท่ำนัน้ 

สปำ(นวด)/ฟิตเนส/โยคะ รำยละเอียด Package 1. เป็นนิติบคุคลท่ีมีทนุจดทะเบียนตัง้แต่ 2 ลำ้นบำทขึน้ไป 
2. ประกอบกิจกำรเป็นระยะเวลำติดต่อกนัตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป 
3. ธุรกิจมีก ำไรอย่ำงนอ้ย 2 ปี ภำยในช่วงเวลำ 3 ปีล่ำสดุ 
4. ตอ้งมีเงินฝำกค ำ้ประกันขั้นต ่ำ และจดทะเบียนเงินฝำก
เป็นหลกัประกันเป็นจ ำนวนเงิน 1% ของยอดขำยต่อเดือน 
หรือขั้นต ่ำ  300 ,000 บำท** ตำมท่ีธนำคำรพิจำรณำ
เห็นสมควร ทัง้นี ้รำ้นคำ้จะตอ้งรบัผิดชอบค่ำธรรมเนียมใน
อัตรำรอ้ยละ 0.01 ของจ ำนวนเงินสูงสุดท่ีตกลงใชเ้งินฝำก
เป็นหลกัประกัน ขัน้ต ่ำ 100 บำท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บำท 
และค่ำตรวจสอบรำยกำรก่อนจดทะเบียน 50 บำท โดยให้
ลกูคำ้ลงนำมในหนงัสือสญัญำหลกัประกันทำงธุรกิจในช่อง
ผู้ให้หลักประกันดว้ยหมึกสด ทั้งนี ้กรณีมีคู่สมรสตอ้งใหคู้่
สมรสลงนำมในช่องคู่สมรสใหค้วำมยินยอมดว้ย 
- หนังสือยินยอมจดทะเบียน/แก้ไขรำยกำรจดทะเบียน
สญัญำหลกัประกันทำงธุรกิจ และหนังสือแจง้รำยละเอียด
กำรเปล่ียนแปลงหลักประกัน โดยให้ลูกคำ้ลงนำมในช่อง
ผูใ้หห้ลกัประกันดว้ยหมึกสด ทัง้นี ้กรณีมีคู่สมรสตอ้งให้คู่
สมรสลงนำมในช่องคู่สมรสใหค้วำมยินยอมดว้ย  
- หนังสือให้ควำมยินยอมในกำรเปิดเผยข้อมูลกำรจด
ทะเบียนสญัญำหลกัประกันทำงธุรกิจ และใหล้กูคำ้ลงนำม
ในช่องผูใ้หค้วำมยินยอมดว้ยหมึกสด 
- หนังสือมอบอ ำนำจ (ให้ยกเลิกกำรจดทะเบียนสัญญำ
หลักประกันทำงธุรกิจ) และให้ลูกคำ้ลงนำมในช่องผู้มอบ
อ ำนำจดว้ยหมึกสด 
- หนังสือยินยอมใหธ้นำคำรหักบญัชี โดยใหลู้กคำ้ลงนำม
ในช่องผูใ้หส้ญัญำดว้ยหมึกสด 

หมำยเหต:ุ  
* ส ำหรบัรำ้นคำ้ท่ีมีกำรสมคัร Membership ไม่รบัพิจำรณำ 
หำกเป็นกำรสมคัรสมำชิกแบบตลอดชีพ  
** กำรขออนุโลมหลกัประกัน ใหข้ออนุมัติตำมอ ำนำจ และ
เป็นไปตำมเงื่อนไขท่ีธนำคำรก ำหนด 
***กรณีรำ้นคำ้ไม่มีใบส ำคญัแสดงควำมเป็นสมำชิกสมำคม 
ใหข้อใบทะเบียนพำณิชย ์และใบภพ.20 ทดแทน 

ธุรกิจดังต่อไปนี้ จะต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไข
พิเศษ 

• ธุรกิจขำย Voucher/Coupon 

• สำยกำรบิน 
• รบัจองที่พกั/ศนูยบ์ริกำรจองที่พกั 

• รำ้นคำ้ท่ีมีกำรสมคัร Membership* 
• อบรม-สมัมนำ (ยกเวน้ของภำครฐั) 
• ธุรกิจขำยตรง (MLM) 
• สลำกกินแบ่ง 

• รำ้นรบัตดัเสือ้ผำ้ (ทัง้ส ำหรบัใหค้นไทย
และชำวต่ำงชำติ) 
• ตวัแทนรบัช ำระเงิน (PSP) 
• แนะแนวกำรศึกษำต่อต่ำงประเทศ 

• ส ำนกังำนทนำยควำม 

• สมำชิกนิตยสำร 
• สนำมกอลฟ์/สโมสรออกก ำลงักำย  
• สถำนเสริมควำมงำม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ธุรกิจเสี่ยงตำมประกำศ ปปง. และรำ้นคำ้เสี่ยงสงูตำม Card scheme ซึ่งจะตอ้งอยู่ภำยใตเ้งื่อนไขพิเศษ
ตำมแนวนโยบำยกำรรูจ้กัรำ้นคำ้ Know Your Merchant (KYM) ของ ธปท. ดงัต่อไปนี ้

คำ้ทองค ำ/ทองรูปพรรณ - ใบส ำคญัแสดงควำมเป็นสมำชิกสมำคมคำ้ทองค ำ***
และ 

- รูปรำ้นคำ้ท่ีแสดงชื่อรำ้นคำ้ และสินคำ้/บริกำร 

คำ้อญัมณี/เพชรพลอย 

 
- ใบส ำคัญแสดงควำมเป็นสมำชิกสมำคมอัญมณี***  
และ 

- รูปรำ้นคำ้ท่ีแสดงชื่อรำ้นคำ้ และสินคำ้/บริกำร 

ธุรกิจน ำเท่ียว/บริษัททวัร ์ - ใบอนญุำตประกอบธุรกิจน ำเท่ียว (แบบ ธม.1) และ 

- รูปรำ้นคำ้ท่ีแสดงชื่อรำ้นคำ้ และสินคำ้/บริกำร 

ตวัแทนจ ำหน่ำยตั๋วเครื่องบิน - ใบสมำชิก IATA หรือใบแต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนจ ำหน่ำย
ตั๋วเครื่องบิน และ 

- รูปรำ้นคำ้ท่ีแสดงชื่อรำ้นคำ้ และสินคำ้/บริกำร 
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ส าหรับผู้ขอใชบ้ริการ 

ค ำขอใชบ้รกิำรรวมเพื่อธุรกิจคล่องตวักสิกรไทย เป็นกลุ่มบริกำรเกี่ยวกบับรกิำรรบัเงนิง่ำย ๆ และจดักำรเงินคล่องตวั ดว้ยบรกิำร  ดงันี ้

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ ์ 
และเงื่อนไขการใช้บริการ 

อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ 
ข้อควรระวังและความเสี่ยงท่ีอาจจะเกดิขึน้

ในการใช้บริการ 

K-Merchant   

EDC: บริกำรร้ำนค้ำรับช ำระค่ำสินค้ำและบริกำร  
ณ จดุขำย 
- EDC เชื่อมต่อแบบ SIM Card 
- EDC เชื่อมต่อแบบสำย LAN 
- EDC เชื่อมต่อแบบสำยโทรศพัท ์
วงเงินกำรรบัช ำระสูงสุด 20,000 บำท/รำยกำร และ 
300,000 บำท/เดือน/1 รหัสร้ำนค้ำ (ทั้งนี้ เป็นไป
ตำมเงื่อนไขท่ีธนำคำรก ำหนด) 
 
K SHOP: แอพพลิเคชั่นบนมือถือผ่ำน QR Code 
- รบัช ำระดว้ย Thai QR หรือ  
- รบัช ำระดว้ย QR บตัรเครดิต เพื่อรบัช ำระผ่ำนบตัร
เครดิตท่ีผูกกบัแอปพลิเคชันบนมือถือ (แบบ Virtual 
Card) หรือ 
- รบัช ำระดว้ยอปุกรณ ์mPOS เพื่อรบัช ำระผ่ำนบตัร
เดบิต/บตัรเครดิต 

 

• อตัรำค่ำธรรมเนียมกำรใชบ้ริกำร  
Local Debit: 0.55% 
บตัรในประเทศ บตัรเครดิตกสิกรไทย
และบตัร Non-Premium 1.60% 

บตัรในประเทศ Premium 2.40% 
บตัรต่ำงประเทศ Non-Premium 2.15% 
บตัรต่ำงประเทศ Premium 2.75% 
JCB,Unionpay 2.75% 
Thai QR 0.00% 
Alipay/WeChat Pay 1.60% 

• ค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้ 

    - EDC ฟรีค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้เฉพำะเครื่องแรก  
    - K SHOP ไม่มีค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้ 
    - mPOS ค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้ 2,900 บำท/เครื่อง   
• ค่ำบริกำรรำยเดือนสูงสุด 450 บำท/เครื่อง  ฟรี! กรณี
ยอดขำยเฉลี่ย 3 เดือนล่ำสุดตัง้แต่ 30,000 บำท ขึน้ไป
ต่อเครื่อง ต่อเดือน 

• ค่ำบริกำรอื่นๆ 
    - EDC ฟรี ค่ำ Sales Slip และ/หรือค่ำซ่อมบ ำรุง (ปกติ 

100 บำท/เดือน) 
    - ค่ำบริกำร SIM Card 100 บำท/เดือน เมื่อสมคัรใช ้EDC 

แบบ SIM Card และ Mini EDC (ผู้ขอใช้บริกำรต้อง
ช ำระกบัเครือข่ำยบริกำรโดยตรง) 

รำคำขำ้งตน้ยงัไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม (VAT 7%)  

• กรณีสมัครใชบ้ริกำร Mini EDC หรือ EDC แบบ 
SIM Card สำมำรถตรวจสอบเงื่ อนไขกำร
พิจำรณำจดทะเบียน AIS SIM Card ผ่ ำน
เครือข่ำยหมำยเลขโทรศพัทเ์ครือข่ำยของ DTAC 
หรือ AIS โดยปฏิบติัตำมขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้
- ส ำหรบัเครือข่ำย DTAC กด *126*1*เลขบตัร
ประชาชน 13 หลักหรือเลขประจ าตัวผูเ้สีย
ภาษี # โทรออก  

- ส ำหรับเครือข่ำย AIS กด *919* เลขที่บัตร
ประชาชน 13 หลกั # โทรออก  

- กรณีไดร้บัขอ้ควำมตอบกลบั “ระงบัจด New/
ระงับซือ้มือถือรำคำพิเศษ” แนะน ำใหผู้ข้อใช้
บริกำรช ำระเงินกบัผูใ้หบ้ริกำรก่อนสมคัร 

K-eDocument 
บริกำรรบัเอกสำรต่ำงๆ ทำง e-mail เช่น Statement 
ใบเสรจ็รบัเงิน เป็นตน้  

 
ไม่ม ี

 
ไม่มีควำมเสี่ยง เน่ืองจำกเป็นกำรส่งเอกสำรต่ำงๆ  
ไปยัง e-mail address  ท่ีลูกค้ำสมัครบริกำรฯ โดย
ระบบอตัโนมติั  
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ส าหรับผู้ขอใชบ้ริการ (ต่อ) 
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ ์ 
และเงื่อนไขการใช้บริการ 

อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ 
ข้อควรระวังและความเสี่ยงท่ีอาจจะเกดิขึน้

ในการใช้บริการ 
K-Biz PromptPay   
รับเงินง่ำย ได้จำกบัญชีทุกธนำคำร ด้วยพร้อมเพย์ธุรกิจ
ธนำคำรกสิกรไทย 
 

ไม่ม ี ไม่มีควำมเสี่ยง เน่ืองจำกมีกำรก ำหนดรำยละเอียด
และกำรตรวจสอบควำมถกูตอ้ง ในกำรผกูบญัชี
รับเงินโอน PromptPay ด้วย Tax ID ว่ำเป็น
ควำมตอ้งกำรของลกูคำ้เจำ้ของบญัชี 

K Plus SME   
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรทำงกำรเงินผ่ำนมือถือ 
 
 
 

ไม่ม ี ควำมเสี่ยงในเชิงกำรป้องกันขอ้มูลส่วนบุคคล
ของลูกคำ้ เช่น รหัสเข้ำใช้งำนโทรศัพทม์ือถือ 
และ รหัสเข้ำใช้งำน K PLUS SME เ ป็นต้น  
โดยลูกค้ำจะต้องเก็บรักษำข้อมูลดังกล่ำว 
เป็นควำมลบัและไม่ควรเปิดเผยขอ้มูลให้คนอื่น
ทรำบ 
กำรเก็บขอ้มูลส่วนตวัของลูกคำ้ เช่น PIN บตัร 
ATM ท่ีใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตนในกำรสมัคร
บริกำรจะตอ้งเก็บใหป้ลอดภยั 

Fleet Card    

• เสริมสภำพคล่องทำงกำรเงินบริษัทดว้ยระยะเวลำปลอด
ดอกเบีย้นำนสงูสดุ 55 วนั 

• สะดวก ปลอดภยัไม่ตอ้งพกเงินสด (ลดกำรส ำรองเงินสด
ล่วงหนำ้) 

• ง่ำยต่อกำรตรวจสอบขอ้มูลกำรใชจ้่ำยน ำ้มัน (ผ่ำนระบบ 
Web Report) 

• เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรงบประมำณ (ลดขัน้ตอน
กำรเบิกจ่ำยเงินสด) 

• ฟรี! ค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้และค่ำธรรมเนียมรำยปี 
ปีแรก 

• ค่ำธรรมเนียมรำยปีจ ำนวน 300 บำทต่อบตัร/ปี 

• ค่ำธรรมเนียมในกำรออกบตัรทดแทนในกรณีบตัร
หำย หรือ บตัรช ำรุด จ ำนวน 50 บำท ต่อบตัร 

• กรณีช ำระคืนบญัชีบตัรเครดิตล่ำชำ้ เสียดอกเบีย้
ในอตัรำ 18% ต่อปี 

กรณี บัตรหำยให้รีบแจ้งอำยัด เน่ืองจำกท่ำน
ต้องรับผิดชอบยอดใช้จ่ำยก่อนแจ้งอำยัด  
หำกจ่ำยไม่ครบหรือจ่ำยช้ำจะถูกเรียกเก็บ
ดอกเบีย้และค่ำธรรมเนียม 

PTT Fill & Go   

จุดเด่นและรายละเอียดผลิตภัณฑ ์
• บริษัทสำมำรถควบคุมค่ำใช้จ่ำยกำรเติมน ้ำมันของรถ
บริษัทไดดี้ขึน้ 

• คนขบัรถไม่จ ำเป็นตอ้งพกเงินสด ลดกำรทจุริตจำกกำรเติม
น ำ้มนั 

• ก ำหนดกฏกำรเติมในรูปแบบต่ำงๆเช่น วงเงินต่อวัน หรือ 
สถำนีน ำ้มนัท่ีสำมำรถเติมได ้

เงื่อนไข 
• รถแต่ละคันจะมี Ring ของตัวเองไม่สำมำรถถอดใช้กับคัน
อื่นได ้

• อปุกรณว์งแหวน (The Ring) จะถกูติดตัง้บริเวณฝำถงัน ำ้มนั 
• อปุกรณอ์่ำนเลขไมล ์(Datapass) ส ำหรบัอ่ำนเลขไมลเ์พื่อใช้
วดัอตัรำกำรสิน้เปลืองของรถแต่ละคนั 

• มีระบบจัดกำรออนไลน์ Fleet Head Office ส ำหรับก ำหนด
เงื่อนไขกำรเติมน ำ้มนั 

• ควบคุมและตรวจสอบกำรใช้งำนของรถทุกคนัไดจ้ำกระบบ 
Fleet Head Office 

• Statement กำรเติมน ำ้มนัจะถกูจดัส่งใหก้บัลกูคำ้ทกุเดือน 
• ลกูคำ้สำมำรถช ำระเงินผ่ำนกำรตดับญัชี บมจ. ธนำคำร
กสิกรไทย 

1. ค่าธรรมเนียมการติดต้ังอุปกรณ ์
ประเภทรถยนต์และรถกระบะ 
• ค่ำติดตัง้วงแหวน 1,350 บำท/อปุกรณ ์

• ค่ำติดตั้งวงแหวนและ Datapass 3,850 บำท/
อปุกรณ ์

• ค่ำติดตัง้ Datapass 2,500 บำท/อปุกรณ ์
ประเภทรถบรรทุก 
• ค่ำติดตัง้วงแหวน 1,600 บำท/อปุกรณ ์

• ค่ำติดตั้งวงแหวนและ Datapass 4,900 บำท/
อปุกรณ ์

• ค่ำติดตัง้ Datapass 3,300 บำท/อปุกรณ ์

2. ค่าธรรมเนียมรายเดือน 1,000 บำท/บริษัท 

3. ค่าธรรมเนียมรายปี 100 บำท/วงแหวน 

• ลูกคำ้ควรตรวจสอบสถำนีน ำ้มนัท่ีใหบ้ริกำร 
ก่อนเริ่มใชง้ำน (200 สถำนี) 

• ลูกคำ้ควรตรวจสอบวงเงินท่ีก ำหนดต่อคัน 
ใหส้อดคลอ้งกบักำรใชง้ำนจริง 
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ส าหรับผู้ขอใชบ้ริการ (ต่อ) 
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ ์ 
และเงื่อนไขการใช้บริการ 

อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ 
ข้อควรระวังและความเสี่ยงท่ีอาจจะเกดิขึน้

ในการใช้บริการ 
Corporate Executive Card  
• เสริมสภำพคล่องทำงกำรเงินบริษัทดว้ยระยะเวลำ
ปลอดดอกเบีย้นำนสงูสุด 45 วนั  

• สะดวก ปลอดภัยไม่ตอ้งพกเงินสด (ลดกำรส ำรอง
เงินสดล่วงหนำ้) 

• เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรงบประมำณ (ลด
ขัน้ตอนกำรเบิกจ่ำยเงินสด) 

• สำมำรถเบิกถอนเงินสดล่วงหนำ้ Cash Advance 

ได ้(ตำมวงเงินตำมท่ีบริษัทฯก ำหนด) 
 

 

• ฟรี! ค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้และรำยปี ปีแรก 
• ค่ำธรรมเนียมรำยปีจ ำนวน 1,600 บำทต่อบตัร/ปี 
• ค่ำธรรมเนียมในกำรออกบัตรทดแทนในกรณีบัตรหำย 
หรือ บตัรช ำรุด จ ำนวน 300 บำท ต่อบตัร 

• กรณีช ำระคืนบัญชีบัตรเครดิตล่ำช้ำ เสียดอกเบีย้ใน
อตัรำ 16% ต่อปี 

 

• ควรเก็บรกัษำขอ้มลูบตัรเครดิต และรหสัเป็น
ควำมลบั  

• กรณีบตัรหำยใหร้ีบแจง้อำยดั เน่ืองจำกท่ำน
ตอ้งรบัผิดชอบยอดใชจ้่ำยก่อนแจง้อำยดั 

• หำกจ่ำยไม่ครบหรือจ่ำยล่ำช้ำจะถูกเรียก
เก็บดอกเบีย้และค่ำธรรมเนียม 

 

บริการโอนเงินเพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงาน 
(Payroll) ผ่าน บริการ Bulk Gateway 

• ค่ำธรรมเนียมรำยปี ยกเวน้ค่ำธรรมเนียม บำท/ปี  
• บริกำรจ่ำยเงินเดือน  
- ในเขต รำคำมำตรฐำน 15  บำท/รำยกำร  
- นอกเขต รำคำมำตรฐำน  25  บำท/รำยกำร 

 

ผูใ้ชบ้ริกำรจะตอ้งเก็บรกัษำเครื่องมือโอนเงินไว้
ในท่ีปลอดภัยและเป็นควำมลบัของผูใ้ชบ้ริกำร
เท่ำนั้น และจะต้องควบคุมให้ผู้ใช้งำนปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขกำรใชบ้ริกำรนีอ้ย่ำงเคร่งครดั และ
เพื่ อ เพิ่มควำมปลอดภัยในกำรใช้บริกำร 
ผูใ้ชบ้ริกำรควรหลีกเลี่ยงกำรก ำหนดให ้ผูติ้ดต่อ
หลัก  ผู้ ติด ต่อประสำนงำน Administrator 
Viewer Maker Verifier และ  Authorizer เ ป็น
บุคคลเดียวกัน รวมทั้งหลีกเลี่ยงกำรมอบ
เครื่องมือโอนเงินให้แก่ ผู้ติดต่อหลัก ผู้ติดต่อ
ประสำนงำน Administrator Viewer Maker 
Verifier และ Authorizer ท่ีเป็นบคุคลเดียวกนั 

ช่องทำงกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน ผ่ำน Web 
Application ของธนำคำร ส ำหรับธุรกิจท่ีต้องกำร
ควำมคล่องตวัในกำรท ำรำยกำร และ ลดภำระงำน
เอกสำร 

บริการโอนเงินเพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงาน 
(Payroll) ผ่าน บริการ K-Cash Connect Plus 

• ค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้ ยกเวน้ค่ำธรรมเนียม 
• ค่ำธรรมเนียมรำยปี ปีแรก ยกเวน้ 
ค่ำธรรมเนียม ปีถดัไป 1,000 บำท/ปี 
• ค่ำธรรมเนียม 500 บำท/เครื่อง 
• บริกำรจ่ำยเงินเดือน  
- ในเขต รำคำมำตรฐำน 15 บำท/รำยกำร  
- นอกเขต รำคำมำตรฐำน  25 บำท/รำยกำร 
• บริกำรโอนเงินอ่ืนๆ 
• บริกำรโอนเงินเขำ้บญัชีคู่คำ้อตัโนมติั  
- ยกเวน้ค่ำธรรมเนียม 10 รำยกำรแรก/วนั 
- รำยกำรท่ี 11 เป็นตน้ไป 10 บำท/รำยกำร 
• บริกำรโอนเงินต่ำงธนำคำร  12 บำท/รำยกำร 
• บริกำรโอนเงินต่ำงธนำคำรภำยในวนั   
- ไม่เกิน 100,000 บำท  20 บำท/รำยกำร 
- มำกกว่ำ 100,000 - 500,000 บำท 75 บำท/รำยกำร 
- มำกกว่ำ 500,000 – 2,000,000 บำท  200 บำท/รำยกำร 
• บริกำรโอนบำทเนต 120 บำท/รำยกำร 
• บริกำรช ำระสินคำ้และบริกำร (Bill Payment)    
- อตัรำค่ำธรรมเนียมขึน้อยู่กบัผูร้บัช ำระเงินก ำหนด 

• บริกำรโอนเงินพรอ้มเพย ์(PromptPay) 
- อตัรำค่ำธรรมเนียมเป็นไปตำมประกำศของธนำคำร 

• บริกำรโอนเงินต่ำงธนำคำรมีผลทนัที (Interbank Transfer) 
- อตัรำค่ำธรรมเนียมเป็นไปตำมประกำศของธนำคำร 
• บริกำรขอ้มลูทำงบญัชี (Account Statement)  
- ไม่คิดค่ำธรรมเนียม 

ผูใ้ชบ้ริกำรจะตอ้งเก็บรกัษำเครื่องมือโอนเงินไว้
ในท่ีปลอดภัยและเป็นควำมลบัของผูใ้ชบ้ริกำร
เท่ำนั้น และจะต้องควบคุมให้ผู้ใช้งำนปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขกำรใชบ้ริกำรนีอ้ย่ำงเคร่งครดั และ
เพื่ อ เพิ่มควำมปลอดภัยในกำรใช้บริกำร 
ผูใ้ชบ้ริกำรควรหลีกเลี่ยงกำรก ำหนดให ้ผูติ้ดต่อ
หลัก  ผู้ ติด ต่อประสำนงำน Administrator 
Viewer Maker Verifier และ  Authorizer เ ป็น
บุคคลเดียวกัน รวมทั้งหลีกเลี่ยงกำรมอบ
เครื่องมือโอนเงินให้แก่ ผู้ติดต่อหลัก ผู้ติดต่อ
ประสำนงำน Administrator Viewer Maker 
Verifier และ Authorizer ท่ีเป็นบคุคลเดียวกนั 

บริกำร Online Banking ส ำหรับธุรกิจ เพื่อช่วย
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกำรระบบกำรเงิน ให้
สำมำรถบริหำรกำรเงินไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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ส าหรับผู้ขอใชบ้ริการ (ต่อ) 
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ ์
และเงื่อนไขการใช้บริการ อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ ข้อควรระวังและความเสี่ยงท่ีอาจจะเกดิขึน้ในการใช้

บริการ 
K CONNECT-LG  
(บร ิกำรหน ังส ือค ้ำประก ันบนอ ิน เทอร เ์น ็ต )  คือ  ระบบ
ให ้บริกำรธุรกรรมดำ้นหนังสือค ้ำประก ันในรูปแบบ  Web 
Application ส ำหรับลูกค้ำท่ีมีวงเงินและใช้บริกำรหนังสือค ำ้
ประกันกับธนำคำรกสิกรไทย เป็นกำรเพิ่มควำมสะดวกให้แก่
ลูกค้ำ ลดกำรเดินทำง และลดระยะเวลำในกำรท ำธุรกรรม
หนงัสือค ำ้ประกนั 
คุณลักษณะของ K CONNECT-LG 
- ขอออก LG ไดต้ลอด 24 ชั่วโมง  
- ดวูงเงินคงเหลือได ้
- รบัหนงัสือค ำ้ประกนัต่ำงสำขำได ้
- เช็คสถำนะไดท้กุขัน้ตอน 
- ไดห้มำยเลข LG ทนัที 
- ดแูละดำวนโ์หลดรำยงำนจำกระบบได ้
- ตรวจและแกไ้ขฉบบัรำ่งก่อนรบัฉบบัจริง        
- ดแูละพิมพใ์บเสรจ็จำกระบบเพื่อส่งกรมสรรพำกรได ้
- ไม่มีค่ำใชจ้่ำยในกำรใชร้ะบบ      
- สำมำรถรบัหนงัสือค ำ้ประกนัภำยในวัน (เงื่อนไขเป็นไปตำมท่ี
ธนำคำรก ำหนด) 

ไม่ม ี

1. Computer, Notebook, Tablet, Smartphone ห รื อ
อปุกรณท่ี์สำมำรถเชื่อมต่อ Internet ได ้

2. ระบบ K CONNECT-LG จะรองรับ Browser ส ำหรับ
เปิด Website ดังนี้ IE V. 11 ขึน้ไป, Google Chrome 
V.42 ขึน้ไป และ Fire Fox V.49 ขึน้ไป 

3. ส ำหร ับผู ้ที ่ใช ้บร ิกำรผลิตภ ัณฑ ์ K-Cash Connect 
Plus, K- Trade Connect, K CONNECT- FX  
ส ำ ม ำ ร ถ ใช ้ User Name เ ดียวกันกับผลิตภัณฑ์
ดงักล่ำวได ้

ท่ำนสำมำรถสอบถำมสถำนะกำรสมคัร "บริกำรดำ้นหนงัสือ

ค ำ้ประกันกสิกรไทย (K-Letter of Guarantee)" ไดท่ี้ผู้ดูแล

ควำมสมัพนัธล์กูคำ้ หรือ  

K-BIZ Contact Center โทร. 02-8888822 ต่อ 823 

K e-LG via e-GP  
(บริกำรหนังสือค ำ้ประกันอิเล็กทรอนิกส ์ผ่ำนระบบจัดซือ้จดัจำ้ง
ภำครฐัอิเล็กทรอนิกส ์(e-GP)) คือ กำรใหบ้ริกำรวำงหนังสือค ำ้
ประกนัผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อไวต่้อหน่วยงำนภำครฐั  เมื่อ
ตอ้งกำรจดัซือ้จดัจำ้ง หรือประมลูงำนกบัหน่วยงำนภำครฐันัน้ ๆ       

ไม่ม ี

- ผู้ใช้บริกำรต้องสมัครบริกำรกับธนำคำร และต้อง
ด ำเนินกำรติดต่อกรมบญัชีกลำง เพื่อลงทะเบียนกำรใช้
บริกำรดงักล่ำว  

- ส ำหรบักำรท ำธุรกรรมหนังสือค ำ้ประกันอิเล็กทรอนิกส ์
(e-GP) เพื่อไวต่้อหน่วยงำนภำครฐั ผู้ใช้บริกำรตอ้งท ำ
ธุรกรรมผ่ำนระบบของกรมบญัชีกลำงเท่ำนัน้  

K e-LG via e-Guarantee  
(บริกำรหนังสือค ำ้ประกนัอิเล็กทรอนิกส ์ผ่ำนระบบกรมศลุกำกร 
(e-Guarantee)) คือ กำรให้บริกำรวำงหนังสือค ำ้ประกันภำษี
อำกร (19 ทวิ) แก่ผูป้ระกอบกำรท่ีเป็นผูน้ ำเขำ้และ/หรือผูส้่งออก 
โดยผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อไวต่้อกรมศลุกำกร 

ไม่ม ี

- ผู้ใช้บริกำรต้องสมัครบริกำรกับธนำคำร และต้อง
ด ำเนินกำรติดต่อกรมศุลกำกร เพื่อลงทะเบียนกำรใช้
บริกำรดงักล่ำว 

- ส ำหรบักำรท ำธุรกรรมหนังสือค ำ้ประกันอิเล็กทรอนิกส ์
(e-Guarantee) เพื่อไวต่้อกรมศุลกำกร ผูใ้ชบ้ริกำรตอ้ง
ท ำธุรกรรมผ่ำนระบบของกรมศลุกำกรเท่ำนัน้ 

K e-LG via beneficiary Website  
(บริกำรหนังสือค ำ้ประกนัอิเล็กทรอนิกส ์ผ่ำน Website ของผูร้บั
หนังสือค ำ้ประกัน) คือ ระบบให้บริกำรธุรกรรมดำ้นหนังสือค ำ้
ประกนัผ่ำน Website ของผูร้บัหนงัสือค ำ้ประกนั (คู่คำ้) ไม่ม ี

- ผู้ใช้บริกำรต้องสมัครบริกำรฯ กับธนำคำรและต้อง
ด ำเนินกำรติดต่อผู้รับหนังสือค ำ้ประกันรำยนั้นๆ เพื่อ
ลงทะเบียนกำรใชบ้ริกำรดงักล่ำว 

- ส ำหรบักำรท ำธุรกรรมหนังสือค ำ้ประกันอิเล็กทรอนิกส์
ในข้อนี้ ผู้ใช้บริกำรต้องท ำธุรกรรมด้ำนหนังสือค ้ำ
ประกนัผ่ำน Website ของผูร้บัหนงัสือค ำ้ประกนัเท่ำนัน้ 

                                           หมำยเหต ุหำกมีขอ้สงสยัหรือตอ้งกำรสอบถำมขอ้มลูเพิ่มเติม สำมำรถติดต่อไดท่ี้ K-Contact Center  โทร. 02 – 8888888  
                                           (ส ำหรบัลกูคำ้บคุคลธรรมดำ) และ  K-BIZ Contact Center โทร. 02 - 8888822  (ส ำหรบัลกูคำ้นิติบคุคล) 

                                           รำยละเอียดค ำแนะน ำ เงื่อนไข และคู่มือกำรใชบ้ริกำรรวมเพื่อธุรกิจคล่องตวักสิกรไทย    
                                           https://www.kasikornbank.com/th/Download/Pages/TCSME.aspx 

 

https://www.kasikornbank.com/th/Download/Pages/TCSME.aspx
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ส่วนที ่3: ค ำแนะน ำ เงือ่นไข และคู่มือกำรใช้บริกำรเป็นร้ำนค้ำ (K-Merchant) 

ข้อตกลงกำรเป็นร้ำนค้ำ (K-Merchant) 
ผูข้อใชบ้ริการ (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ร้ำนค้ำ”) และเจา้ของบญัชีเงินฝาก (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “เจ้ำของบัญชี”) ที่มีชื่อปรากฏและลงลายมือชื่อ

ในค าขอใช้บริการรวมเพื่อธุรกิจคล่องตัวกสิกรไทย และ/หรือสัญญา และ/หรือข้อตกลง และ/หรือใบสมัคร/เปลี่ยนแปลง และ/หรือค าขอใช้บริการ/
เปลี่ยนแปลง รายละเอียดการเป็นรา้นคา้ (K-Merchant) และ/หรือค าขอใชบ้ริการ/ยกเลิก บริการเสริมรายละเอียดการเป็นรา้นคา้ (K-Merchant) และ/หรือ
ค าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเป็นรา้นคา้ (K-Merchant) (ซึ่งต่อไปนีห้ากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ใบสมัครฯ”) ตกลงใชบ้ริการ 
รบัช าระค่าสินคา้/บริการ และ/หรือท ารายการกันวงเงินในบตัร (ซึ่งต่อไปนีห้ากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ช ำระค่ำสินค้ำ/บริกำร”) ผ่าน
อุปกรณ์/ช่องทางต่างๆ กับ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ธนำคำร”) ตามที่ระบุในใบสมัครฯ จากผูช้  าระค่าสินคา้/บริการ (ซึ่งต่อไปนี ้ 
จะเรียกว่า “ผู้ช ำระเงิน”) ดว้ยเครื่องมือการช าระเงินต่างๆ แทนการช าระดว้ยเงินสด ณ รา้นคา้ รา้นคา้/เจา้ของบญัชีจึงตกลงยินยอมปฏิบตัิตามขอ้ตกลง  
การเป็นรา้นคา้ (K-Merchant) ซึ่งประกอบดว้ยขอ้ตกลงทั่วไปและขอ้ตกลงเฉพาะ (ซึ่งต่อไปนีห้ากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ข้อตกลงฯ”) 
ดงัต่อไปนี ้ 

ข้อตกลงทั่วไป 
 

ข้อ 1. หลักเกณฑแ์ละเง่ือนไข 
1.1 รา้นคา้ตกลงรบัช าระค่าสินคา้/บริการ ผ่านอุปกรณ/์ช่องทางต่างๆ ของธนาคาร จากผูช้  าระเงินดว้ยเครื่องมือการช าระเงินต่างๆ ดงัต่อไปนี ้ (ซึ่งต่อไปนี ้หาก
ไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “เคร่ืองมือกำรช ำระเงิน”) ที่อุปกรณ/์ช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารสามารถรบัช าระได ้แทนการช าระดว้ยเงินสด/ 
เป็นส่วนลดในการช าระค่าสินคา้/บริการ 

1.1.1 บตัรเครดิต/บตัรเดบิต/บตัร Xpress Cash (บตัรเงินด่วน)/บตัรอิเล็กทรอนิกส ์(ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “บัตร”)  
ที่ออกหรือร่วมออกโดย (ก) ธนาคาร ไม่ว่าออกบัตรในฐานะ เป็นสมาชิกของ VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า 
“VISA”) และ/หรือ MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED (ซึ่งต่อไปนี ้จะเรียกว่า “MASTERCARD”) และ/หรือ CHINA UNIONPAY 
COMPANY LIMITED (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “UnionPay”) และ/หรือ JCB INTERNATIONAL COMPANY LIMITED (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “JCB”) และ/
หรือ บจก.ไทย เพยเ์มนต ์เน็ตเวิรก์ (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “TPN”) และ/หรือ บริษัทบตัรเครดิตอื่น และ/หรือสถาบนัอ่ืน ภายใตข้อ้ตกลงร่วมกันที่ ธนาคารจะ 
เขา้รว่มเป็นสมาชิกในอนาคต (ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “บริษัทบัตรเครดิต”) หรือไม่ก็ตาม และ/หรือ (ข) ธนาคารพาณิชย์
อ่ืน ซึ่งออกบตัรในฐานะสมาชิกของบริษัทบตัรเครดิต และ/หรือ (ค) บริษัทอ่ืนหรือสถาบนัอ่ืน ที่ออกบตัรในฐานะสมาชิกของบริษัทบตัรเครดิต 

1.1.2 เงินโอน ซึ่งผูช้  าระเงินท าค าสั่งโอนและ/หรือช าระค่าสินคา้/บริการ โดยหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูช้  าระเงิน ที่มีอยู่กบัธนาคาร หรือธนาคารพาณิชย์
อ่ืน หรือสถาบนัอ่ืนที่เป็นผูใ้หบ้ริการเงินโอน (ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ผู้ให้บริกำรเงินโอน”) 

1.1.3 กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “e-wallet”) ที่ออกหรือร่วมออกโดยธนาคาร และ/หรือโดยธนาคารพาณิชย์อ่ืน และ/หรือ 
Alipay.com Co., Ltd. (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “Alipay”) และ/หรือ Tenpay Payment Technology Co., Ltd. (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “Tenpay (WeChat Pay)”) 
และ/หรือโดยบริษัทอ่ืนหรือสถาบนัอ่ืนที่เป็นผูใ้หบ้ริการ e-wallet (ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ผู้ให้บริกำร e-wallet”) 

1.1.4 คะแนน K Point (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “K Point”) ที่ผูช้  าระเงินไดร้บัจากการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดิต/บริการ/ผลิตภณัฑต์ามที่ธนาคารและ/หรือกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยก าหนด (ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ผู้ให้บริกำร K Point”) 

1.1.5 เครื่องมือการช าระเงินอ่ืน ที่ออกหรือร่วมออกโดยธนาคาร และ/หรือโดยธนาคารพาณิชย์อ่ืน และ/หรือโดยบริษัทอ่ืนหรือสถาบันอ่ืนที่เป็น  
ผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงินนัน้ (ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ผู้ให้บริกำรเคร่ืองมือกำรช ำระเงิน”) ตามที่ธนาคาร 
จะเปิดใหบ้ริการต่อไปในภายหนา้ 
1.2 รา้นคา้ตกลงพฒันาและด ารงการเชื่อมต่อระบบของรา้นคา้ใหเ้ขา้กบัระบบการรบัช าระเงินของธนาคาร ตามรูปแบบและวิธีที่ธนาคาร ก าหนด ซึ่งรวมถึง 
(แต่ไม่จ ากดัเพียง) การติดตัง้อปุกรณต์่อพ่วง และ/หรือเครื่องสรา้ง/เครื่องอ่าน QR Code หรือ Barcode หรือภาพ/ขอ้มลูชีวภาพ (Biometrics) หรือรหสั หรือ
บริการ หรือระบบอ่ืนใดที่ระบบการรับช าระเงินของธนาคารจะรองรับให้สามารถช าระเงินผ่านการให้บริการของธนาคารได้ (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า  
“รหัสช ำระเงิน”) การติดตัง้ Application และ/หรืออุปกรณอ่ื์นใด ตามที่ธนาคารจะออกใหบ้ริการในภายหนา้ (หากมี) แลว้แต่กรณี  โดยรา้นคา้ตกลงเป็น 
ผูร้บัผิดชอบค่าเครื่องรบับตัร ค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เกิดจากการพฒันาและเชื่อมต่อระบบดงักล่าว รวมถึงค่าใชจ้่ายในการบริหารจดัการระบบภายในของรา้นคา้
เองทัง้สิน้    
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1.3 การใชร้หสัประจ าตวั หรือ Secret Key หรือรหสัผ่าน หรือ PIN หรือ Password หรือ Token หรือรหสั One Time Password (OTP) หรือรหสัส าหรบัการ
เขา้ใชบ้ริการ (User Name หรือ Staff Name) หรือเครื่องมืออ่ืนใดที่รา้นคา้ หรือบญัชีพนักงานรา้นคา้ หรือผูต้ิดต่อหลกั ใชเ้ป็นเครื่องมือในการ Log in เพื่อ
เขา้ใชบ้ริการตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้และ/หรือการรบั-ส่งค าสั่ง/ค าขอ/รายงาน/ผลการด าเนินการต่างๆ ผ่านบริการ API และ/หรือเพ่ือใชบ้ริการต่างๆ ซึ่งรวมถึง 
(แต่ไม่จ ากัดเพียง) บริการ Merchant Report Server เพื่อตรวจสอบรายงานการรับช าระค่าสินคา้/บริการที่รับช าระ ผ่านเวปไซต์ https://k-merchant-
report.kasikornbank.com  บริการ K SHOP บริการ Merchant Portal ผ่านเวปไซต ์https://k-merchant.kasikornbank.com/spoc/auth/login  หรือเวป
ไซตอ่ื์นใดตามที่ธนาคารไดเ้ปลี่ยนแปลงและแจง้ใหแ้ก่รา้นคา้ทราบต่อไป (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “Merchant Portal”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการ K SHOP 
การรบั-ส่งค าสั่ง/ค าขอ/รายงาน/ผลการด าเนินการต่างๆ การโอนเงินเขา้หรือออกจากบญัชี (ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่เรียกค าใดค าหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง  จะ
รวมเรียกว่า “เคร่ืองมือโอนเงิน” หรือ “รหัสประจ ำร้ำนค้ำ”) รา้นคา้ตกลงยินยอมปฏิบตัิตามเงื่อนไขดงัต่อไปนี ้

1.3.1 หากการใชบ้ริการผ่านอุปกรณ/์ช่องทางต่างๆ ตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้ธนาคารไดก้ าหนดใหจ้ะตอ้งใชบ้ริการผ่าน เครื่องมือโอนเงิน และ/หรือรหสั
ประจ ารา้นแลว้ รา้นคา้จะตอ้งระบุเครื่องมือโอนเงิน และ/หรือรหสัประจ ารา้นตามเงื่อนไขและขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนดส าหรบัการใชบ้ริการผ่านอุปกรณ/์
ช่องทางนัน้ๆ 

1.3.2 รา้นคา้จะตอ้งเก็บรกัษาเครื่องมือโอนเงิน และ/หรือรหสัประจ ารา้นไวใ้นที่ปลอดภัยและถือเป็นความลบัเฉพาะตวัของรา้นคา้เท่านัน้ และจะตอ้ง
ควบคุมบุคคลที่ใชบ้ริการผ่านเครื่องมือโอนเงิน และ/หรือรหสัประจ ารา้น และ/หรือบญัชีพนักงานรา้นคา้ใหป้ฏิบตัิตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันีอ้ย่างเคร่งครดัดว้ย 
การเปิดเผยเครื่องมือโอนเงิน และ/หรือรหสัประจ ารา้นถือเป็นการปฏิบตัิผิดขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้ หากเกิดความเสียหายประการใด (ซึ่งรวมถึงเกิดรายการโอน
เงิน) จากการที่รา้นคา้และ/หรือบุคคลที่ใชบ้ริการผ่านเครื่องมือโอนเงิน และ/หรือรหสัประจ ารา้น และ/หรือบญัชีพนักงานรา้นคา้เปิดเผยหรือกระท าการใดๆ 
จนท าใหบ้คุคลอ่ืนล่วงรู ้หรือไดร้บัเครื่องมือโอนเงิน และ/หรือรหสัประจ ารา้น หรือเครื่องมือโอนเงิน และ/หรือรหสัประจ ารา้นสญูหายหรือถกูโจรกรรม รา้นคา้
จะตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายดงักล่าวที่เกิดขึน้ก่อนที่ธนาคารจะด าเนินการอายดั หรือระงับการใช้เครื่องมือโอนเงิน และ/หรือรหสัประจ ารา้นนัน้ ทัง้นี ้
รา้นคา้สามารถเปลี่ยนแปลงเครื่องมือโอนเงิน และ/หรือรหสัประจ ารา้นไดด้ว้ยตนเองตลอดเวลา ภายใตเ้ง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด 

1.3.3 ในกรณีที่เครื่องมือโอนเงิน และ/หรือรหสัประจ ารา้นเกิดการสญูหาย/ถกูโจรกรรม/ถกูระงบั/ครบก าหนดเวลาที่ตอ้งเปลี่ยน หรือรา้นคา้ลืมเครื่องมือ
โอนเงิน และ/หรือรหสัประจ ารา้น รา้นคา้สามารถติดต่อธนาคารที่ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศพัท ์02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสาขาของ
ธนาคาร ในวนัและเวลาท าการของธนาคาร เพ่ือด าเนินการตามขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนด  

1.3.4 การกระท าใดๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเพียง) การสมคัรและใชบ้ริการต่างๆ การตกลงยอมรบั/การแกไ้ข/การเปลี่ยนแปลง/การเพิ่มเติม ของเง่ือนไข/
บริการ/อตัราค่าธรรมเนียม/ขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้การตรวจสอบ/พิสจูนต์วัตน การอนุมตัิการท าธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าของรา้นคา้เองก็ดี หรือการ
กระท าของบุคคลที่ใชบ้ริการภายใตข้อ้ตกลงฯ ฉบับนี ้ผ่านบัญชีพนักงานรา้นคา้ก็ดี หรือการกระท าของบุคคลอ่ืนใดก็ดี หากไดก้ระท าไปโดยผ่านการใช้
เครื่องมือโอนเงิน และ/หรือรหสัประจ ารา้นแลว้ รา้นคา้ตกลงใหถ้ือว่าถกูตอ้งสมบรูณ ์และใหมี้ผลผกูพนัรา้นคา้เสมือนหนึ่งไดก้ระท าโดยรา้นคา้เอง รวมทัง้ให้
ถือว่าเป็นการที่รา้นคา้ไดล้งลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสใ์หไ้วแ้ก่ธนาคารเพื่อเป็นหลกัฐานในการท าธุรกรรมผ่านบริการในครัง้นั้นๆ โดยถูกตอ้งสมบูรณแ์ลว้ 
นับตัง้แต่เวลาที่มีการยืนยนัท าธุรกรรม และรา้นคา้ตกลงใหธ้นาคารสามารถใชข้อ้มูลการท าธุรกรรมดงักล่าวเป็นตน้ฉบบัเอกสารที่ใชเ้ป็นพยานหลกัฐานใน
การพิสจูนว์่ารา้นคา้ไดท้ าธุรกรรมนัน้ และใชใ้นการด าเนินการทางกฎหมายไดท้กุประการ ทัง้นี ้รา้นคา้ตกลงยอมรบัและรบัทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกบั
การใชบ้ริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์ เนื่องจากรา้นคา้สามารถท าธุรกรรมไดโ้ดยไม่จ าตอ้งมีเอกสาร หรือหลกัฐานอ่ืนใดยืน ยนัเพิ่มเติม และ/หรือมอบ
ใหแ้ก่ธนาคารอีก เวน้แต่รายการที่ธนาคารก าหนดใหต้อ้งท าเอกสาร หรือหลกัฐานเพิ่มเติมเพื่อใหถู้กตอ้งตามวิธีการ และประเพณีของธนาคารในเรื่องนัน้ๆ 
รา้นคา้จะตอ้งท าเอกสารหรือหลกัฐาน (หากมี) ตามที่ธนาคารก าหนดดว้ย ทัง้นี ้รา้นคา้ตอ้งตรวจสอบยอดเงิ นภายหลงัจากท ารายการทุกครัง้ โดยรา้นคา้
ยินยอมรบัผิดชอบต่อการท าธุรกรรมดงักล่าวทกุประการ 

อนึ่ง เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน การด าเนินการดงัต่อไปนี ้รา้นคา้โดยผูมี้อ านาจกระท าการแทนจะตอ้งติดต่อ K-BIZ Contact Center หมายเลข
โทรศพัท ์02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสาขาของธนาคาร ในวนัและเวลาท าการของธนาคาร เพื่อจัดท าเอกสารและด าเนินการตามขัน้ตอนที่ธนาคาร
ก าหนด  

• การขอเปลี่ยนแปลงบญัชีที่ผกูกบัการใชบ้ริการต่างๆ นี ้
• การยกเลิกการระงบัใชบ้ริการชั่วคราว (Unhold) 
• การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรา้นคา้ และ/หรือรายละเอียดของการใชบ้ริการต่างๆ  
• การยกเลิกการใชบ้ริการ 

1.4 รา้นคา้ตกลงว่า จะมิใหผู้อ่ื้นมารว่มใชบ้ริการ เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากธนาคารก่อน 
1.5 รา้นคา้ตอ้งรบัช าระค่าสินคา้/บริการในราคาที่ไม่สูงกว่าราคาขายเงินสดแก่ลูกคา้ทั่วไป และหากมีการใหบ้ริการพิเศษใดๆ เช่น การใหส้่วนลดหรือของ

แถมแก่ลกูคา้ทั่วๆ ไป รา้นคา้ตกลงจะใหบ้ริการพิเศษนัน้แก่ผูช้  าระเงินดว้ยเช่นกนั 
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1.6 รา้นคา้ตกลงจะแสดงเครื่องหมายการคา้ Thai QR Standard ตามมาตรฐานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด และ/หรือเครื่องหมายสญัลกัษณก์ารรบั
ช าระค่าสินคา้/บริการดว้ยเครื่องมือการช าระเงิน ตามรูปแบบที่ธนาคารจัดไวใ้ห ้ในที่ซึ่งเห็นไดช้ัดเจนเพื่อใหบุ้คคลทั่วไปไดท้ราบว่ารา้นคา้ยอมรบัเครื่อง มือ
การช าระเงินตลอดระยะเวลาที่ขอ้ตกลงฯ ฉบบันีมี้ผลบงัคบัใชห้รือจนกว่าธนาคารจะแจง้ยกเลิกการใชเ้ครื่องหมายสญัลกัษณด์งักล่าว   
1.7 รา้นคา้ตกลงรบัทราบว่า เครื่องหมายการคา้ Thai QR Standard เป็นทรพัยส์ินทางปัญญาของธนาคารแห่งประเทศไทย และเครื่องหมายการคา้ของ
ธนาคาร และ/หรือบริษัทบตัรเครดิต และ/หรือผูใ้หบ้ริการเงินโอน และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-wallet และ/หรือผูใ้หบ้ริการ K Point และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครื่องมือ
การช าระเงิน เป็นทรพัยส์ินทางปัญญาของธนาคาร และ/หรือบริษัทบัตรเครดิต และ/หรือผูใ้หบ้ริการเงินโอน และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-wallet และ/หรือ 
ผูใ้หบ้ริการ K Point และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงิน (แลว้แต่กรณี) รา้นคา้ตกลงใชเ้ครื่องหมายการคา้ของธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ 
ธนาคาร และ/หรือบริษัทบตัรเครดิต และ/หรือผูใ้หบ้ริการเงินโอน และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-wallet และ/หรือผูใ้หบ้ริการ K Point และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครื่องมือ
การช าระเงิน เพื่อวตัถุประสงคต์ามขอ้ตกลงฯ ฉบบันีเ้ท่านัน้ และการใชเ้ครื่องหมายการคา้ดงักล่าวตอ้งไดร้บัความยินยอมจากธนาคารแห่งประเทศไทย           
และ/หรือ ธนาคาร และ/หรือบริษัทบตัรเครดิต และ/หรือผูใ้หบ้ริการเงินโอน และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-wallet และ/หรือผูใ้หบ้ริการ K Point และ/หรือผูใ้หบ้ริการ
เครื่องมือการช าระเงินรายนัน้ ผ่านทางธนาคารเป็นลายลกัษณอ์กัษรก่อนทกุครัง้ นอกจากนี ้รา้นคา้ตกลงป้องกนัไม่ใหมี้และไม่กระท าการใดๆ อนัอาจท าใหมี้
การละเมิดเครื่องหมายการคา้ ตลอดจนสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาของธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ ธนาคาร และ/หรือบริษัทบตัรเครดิต และ/หรือ   
ผูใ้หบ้ริการเงินโอน และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-wallet และ/หรือผูใ้หบ้ริการ K Point และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงิน 

อนึ่ง “เคร่ืองหมำยกำรค้ำ” หมายถึง เครื่องหมายการคา้ เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายร่วมที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือธนาคาร และ/
หรือบริษัทบัตรเครดิต และ/หรือผูใ้ห้บริการเงินโอน และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-wallet และ/หรือผู้ให้บริการ K Point และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงิน 
เป็นเจา้ของ ทัง้ที่ไดจ้ดทะเบียนแลว้และที่ยงัมิไดจ้ดทะเบียน รวมทัง้เครื่องหมายการคา้และเครื่องหมายบริการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือธนาคาร และ/
หรือบริษัทบตัรเครดิต และ/หรือผูใ้หบ้ริการเงินโอน และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-wallet และ/หรือผูใ้หบ้ริการ K Point และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงิน
ไดร้บัอนุญาตใหใ้ช ้ตลอดจนชื่อทางการคา้ สญัลกัษณ ์รูปภาพ ขอ้ความ หรือสื่อความหมายอ่ืนใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือธนาคาร แ ละ/หรือ
บริษัทบตัรเครดิต และ/หรือผูใ้หบ้ริการเงินโอน และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-wallet และ/หรือผูใ้หบ้ริการ K Point และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงินใชห้รือ
มีเจตนาที่จะใชใ้นลกัษณะที่เกี่ยวขอ้งกบัการใหบ้ริการของธนาคารเพื่อเป็นการแสดงใหบ้คุคลทั่วไปเห็นและเขา้ใจว่าการใหบ้ริการที่ใชเ้ครื่องหมายการคา้นัน้
แตกต่างไปจากการใหบ้ริการที่ใช้เครื่องหมายการคา้ของผู้อ่ืน ทั้งที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือธนาคาร และ/หรือบริษัทบัตรเครดิต และ/หรือ 
ผูใ้หบ้ริการเงินโอน และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-wallet และ/หรือผูใ้หบ้ริการ K Point และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงินไดใ้ชอ้ยู่ในปัจจุบนัและที่จะใชใ้น
อนาคต 
1.8 รา้นคา้จะตอ้งไม่ก าหนดวงเงินขัน้ต ่าและไม่คิดค่าธรรมเนียมการรบัช าระค่าสินคา้/บริการดว้ยเครื่องมือการช าระเงินจากผูช้  าระเงินที่มาช าระค่าสินคา้/
บริการเป็นอนัขาด 
1.9 รา้นคา้จะตอ้งยอมรบัช าระค่าสินคา้/บริการ จากผูช้  าระเงินที่ท  าการช าระค่าสินคา้/บริการดว้ยเครื่องมือการช าระเงินทุกชนิดตามตามอุปกรณ/์ช่องทาง 
ที่ขอใชบ้ริการ โดยรา้นคา้ไม่มีสิทธิปฏิเสธ ไม่ว่าเครื่องมือการช าระเงินนัน้จะถกูคิดค่าธรรมเนียมในอตัราที่ต่างกนัก็ตาม เวน้แต่จะไดร้บัแจง้จากธนาคารเป็น
อย่างอ่ืน 
1.10 รา้นคา้ตกลงแจง้เงื่อนไขเกี่ยวกับการสั่งซือ้ การกันวงเงินในบัตร การหกั K Point การจัดส่ง การคืน การรบัประกันสินคา้/บริการ รวมถึงชีแ้จงรายละเอียด
ดงักล่าวใหผู้ช้  าระเงินทราบอย่างชัดเจน โดยการแกไ้ข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกเงื่อนไขและ/หรือรายละเอียดต่างๆ ของสินคา้/บริการ และการประชาสมัพนัธ ์และ/
หรือการจัดรายการส่งเสริมการขาย รา้นคา้จะตอ้งด าเนินการภายใตเ้ง่ือนไขที่ระบุในขอ้ตกลงฯ ฉบบันีอ้ย่างไรก็ดี หากผูช้  าระเงินท ารายการช าระค่าสินคา้/
บริการส าเร็จเรียบรอ้ยก่อนที่การแกไ้ข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกจะมีผลสมบูรณ ์รา้นคา้มีหนา้ที่จัดส่งสินคา้ไปยังผูช้  าระเงิน และ/หรือใหบ้ริการแก่ผูช้  า ระเงิน  
ตามเง่ือนไขและรายละเอียดเดิม 
1.11 รา้นคา้ตกลงว่า ธนาคาร และ/หรือธนาคารพาณิชยอ่ื์น และ/หรือบริษัทหรือสถาบนัที่ออกบตัร และ/หรือบริษัทบตัรเครดิต และ/หรือผูใ้หบ้ริการเงินโอน 
และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-wallet และ/หรือผูใ้หบ้ริการ K Point และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงิน มีสิทธิตรวจสอบจ านวนเงิน/วงเงิน /จ านวน K Point
ของผูช้  าระเงินและพิจารณาอนุมตัิการรบัช าระค่าสินคา้/บริการตามที่เห็นสมควร ทัง้นี ้ธนาคารจะแจง้ผลการอนมุตัิใหร้า้นคา้ทราบภายหลงัจากที่ไดร้บัแจง้
ผลการอนมุตัิแลว้ 
1.12 ในการท ารายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ และ/หรือการท ารายการกนัวงเงินที่รา้นคา้จ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการพิสูจนแ์ละการยืนยนัตวัตนของผูช้  าระเงิน
นัน้ รา้นคา้รบัทราบและตกลงยอมรบัว่า ธนาคารเป็นเพียงผูใ้หบ้ริการช่องทางในการอ านวยความสะดวกแก่รา้นคา้ในการท ารายการ เพื่อออกรหสัอนมุตัิว่า 
ผูช้  าระเงินมีวงเงิน/มี K Point เพียงพอ ณ เวลาที่รา้นคา้ท ารายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการเท่านัน้ โดยธนาคารไม่สามารถและไม่มีหนา้ที่ในการตรวจสอบ
ขอ้มลูส่วนตวั การพิสจูนแ์ละการยืนยนัตวัตนของผูช้  าระเงินในทกุกรณี โดยรา้นคา้จะตอ้งเป็นพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนของผูช้  าระเงิน กบัหลกัฐานการแสดงตน
ต่างๆ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (Passport) ของผูช้  าระเงินเอง 
1.13 ในกรณีที่มีการอนุมัติการช าระค่าสินคา้/บริการแลว้ รา้นคา้จะตอ้งจัดส่งสินคา้/ใหบ้ริการใหก้ับผูช้  าระเงิน/ใหส้ิทธิประโยชน ์ตามค าสั่งการช าระค่า
สินคา้/บริการนัน้ๆ ภายใตเ้งื่อนไขที่ไดป้ระชาสมัพนัธแ์ละ/หรือจัดรายการส่งเสริมการขายไว ้หากรา้นคา้ไม่สามารถจัดส่งสินคา้ไปยังผูช้  าระเงิน และ/หรือ
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ใหบ้ริการแก่ผูช้  าระเงิน และ/หรือใหส้ิทธิประโยชน ์ตามเง่ือนไขที่ไดป้ระชาสมัพนัธแ์ละ/หรือจดัรายการส่งเสริมการขายไว ้หรือในกรณีที่ผูช้  าระเงินมีขอ้โตแ้ยง้
เกี่ยวกบัสินคา้/บริการของรา้นคา้ รา้นคา้ตกลงจะด าเนินการตรวจสอบและรบัผิดชอบต่อผูช้  าระเงินโดยตรง โดยรา้นคา้ขอรบัรองว่าจะไม่กระท าการใดๆ อนั 
มีผลใหธ้นาคารตอ้งเขา้ไปมีส่วนรว่มใดๆในขอ้พิพาทระหว่างรา้นคา้กบัผูช้  าระเงิน และหากรา้นคา้มีขอ้ต่อสู ้และ/หรือสิทธิเรียกรอ้งใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกันเอง
กับผูช้  าระเงินเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก นอกจากนี ้หากธนาคารไดร้บัความเสียหายจากการรอ้งเรียนของผูช้  าระเงิน และ/หรือเรื่องอ่ืนใดอันเกิดจากการที่
รา้นคา้ปฏิบตัิผิดขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้รา้นคา้ตกลงรบัผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้แก่ธนาคารจนครบถว้น 
1.14 เม่ือรา้นคา้ไดร้บัช าระค่าสินคา้/บริการจากผูช้  าระเงินแลว้ รา้นคา้จะตอ้งไม่จ่ายเงินใหแ้ก่ผูช้  าระเงินไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม เช่น เงินสด เงินโอน เป็นตน้ 
เวน้แต่จะเป็นการยกเลิกรายการช าระค่าสินคา้/บริการ ที่ผูช้  าระเงินซือ้/ขอใชบ้ริการ หรือตกลงสั่งซือ้/ขอใชบ้ริการแลว้ และรายการช าระค่าสินคา้/บริการ
ดงักล่าวยังไม่ถูกโอนเขา้บญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัรฯ (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “Void”) หรือการรบัคืนสินคา้/ยกเลิกการใชบ้ริการที่ผูช้  าระเงินซือ้/ขอใชบ้ริการ 
หรือตกลงสั่งซือ้/ขอใชบ้ริการ และรายการช าระค่าสินคา้/บริการดงักล่าว ถูกโอนเขา้บญัชีเงินฝากที่ระบุในใบสมคัรฯ แลว้ (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “Refund”) ตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดในขอ้ตกลงฯ ฉบับนีเ้ท่านัน้ และจะตอ้งไม่รบัเครื่องมือการช าระเงินแทนการช าระหนีอ่ื้น ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากการช าระค่าสินคา้/บริการจาก
รา้นคา้ 
1.15 ทกุครัง้ที่รา้นคา้กนัวงเงินในบตัร และ/หรือส่งสินคา้/ใหบ้ริการ ใหแ้ก่ผูช้  าระเงิน รา้นคา้จะตอ้งมีใบตอบรบัหรือหลกัฐานใดๆ ที่ผูช้  าระเงิน/ผูร้บัปลายทาง
ลงนามเป็นหลกัฐานเพื่อแสดงว่าผูช้  าระเงินตกลงยินยอมใหก้ันวงเงินในบตัรของผูช้  าระเงิน และ/หรือสินคา้นัน้ไดส้่งถึงผูช้  าระเงิน/ผูร้ ั บปลายทาง และ/หรือ 
ผูช้  าระเงินไดร้บับริการแลว้  
1.16 รา้นคา้จะตอ้งรบัช าระค่าสินคา้/บริการ ตามประเภทธุรกิจที่ไดส้มคัรขอใชบ้ริการกบัธนาคารเท่านัน้ โดยหา้มรา้นคา้รบัช าระค่าสินคา้/บริการ นอกเหนือ
ที่ไดต้กลงไวก้บัธนาคาร  
1.17 ในกรณีที่รา้นคา้มีความประสงค ์ขอเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจ และ/หรือสินคา้/บริการที่น  าเสนอขาย และ/หรือวิธีการขาย/ใหบ้ริการ และ/หรือวิธีการ
ช าระค่าสินคา้/บริการ และ/หรือ ขอ้มลู และ/หรือรายละเอียดต่างๆ รา้นคา้จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั หรือ
ดว้ยวิธีการหรือระยะเวลาอ่ืนตามที่ธนาคารก าหนด และจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากธนาคารก่อนจึงจะสามารถรบัช าระค่าสินคา้/บริการจากผู้ ช  าระเงินได ้ทัง้นี ้
ภายใต ้ข้อ 4. ของข้อตกลงท่ัวไป ในกรณีที่รา้นคา้มีความประสงคข์อเพิ่มประเภทอุปกรณแ์ละ/หรือบริการ รา้นคา้สามารถติดต่อ K-BIZ Contact Center 
หมายเลขโทรศพัท ์02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสาขาของธนาคาร ในวนัและเวลาท าการของธนาคาร เพ่ือด าเนินการตามขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนด (ซึ่ง
ในบางกรณีรา้นคา้ไม่จ าเป็นตอ้งท าความตกลงกบัธนาคารเป็นลายลกัษณอ์กัษรอีกแต่อย่างใด โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องธนาคาร) โดยธนาคารจะจัดส่ง
ขอ้ตกลงฯ และคู่มือ (หากมี) ใหแ้ก่รา้นคา้ ไปยงั E-mail Address ที่รา้นคา้ระบ ุและ/หรือช่องทางอ่ืนตามที่ธนาคารก าหนด โดยรา้นคา้ตกลงว่า ถา้รา้นคา้ได้
ใชอุ้ปกรณแ์ละ/หรือบริการที่ขอเพิ่มดงักล่าวตามหลกัเกณฑท์ี่ธนาคารก าหนดแลว้ รา้นคา้ตกลงใหข้อ้ตกลงฯ และคู่มือ (หากมี) ที่ธนาคารได้จดัส่งให ้และที่
จะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหนา้ มีผลใชบ้งัคบักบัการใชอ้ปุกรณ ์และ/หรือบริการที่ขอเพ่ิมดงักล่าวนัน้ดว้ยทกุประการ 
1.18 กรณีที่รา้นคา้จะรบัช าระค่าสินคา้/บริการเกินกว่าจ านวนเงินที่ธนาคารก าหนด (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “วงเงินยอดขำย”) รา้นคา้จะตอ้งขออนุมตัิเพิ่ม
วงเงินยอดขายจากธนาคารก่อนตามแบบวิธีที่ธนาคารก าหนด ทัง้นี ้ธนาคารมีสิทธิปรบัเพ่ิม/ลด วงเงินยอดขายดงักล่าวไดต้ามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 
โดยธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบ  
1.19 รา้นคา้เป็นผูมี้หนา้ที่ออกใบเสรจ็รบัเงิน และ/หรือใบก ากบัภาษีแสดงรายละเอียดการรบัช าระค่าสินคา้/บริการใหแ้ก่ผูช้  าระเงินตามที่กฎหมายก าหนด 
1.20 รา้นคา้สามารถขอรบัหลกัฐานการท ารายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ โดยติดต่อที่ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศพัท ์02-8888822 ตลอด 24 
ชั่วโมง 
1.21 รา้นคา้จะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับขอ้มูลของผู้ช  าระเงิน ขอ้มูลการช าระค่าสินคา้/บริการ และระบบขอ้มูลของธนาคาร บริษัทบัตร เครดิต  
ผูใ้หบ้ริการเงินโอน ผูใ้หบ้ริการ e-wallet ผูใ้หบ้ริการ K Point และผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงิน แก่บุคคลอ่ืนใด และจะไม่น าไปใชก้ับธุรกิจอ่ืน เวน้แต่  
จะไดร้บัความยินยอมจากธนาคารหรือเจา้ของขอ้มูลเป็นลายลกัษณอ์กัษรก่อน ในกรณีที่เจา้ของขอ้มูลหรือบุคคลอ่ืนใดไดร้บัความเสียหาย เนื่ องจากการ
เปิดเผยขอ้มลูโดยรา้นคา้ ไม่ว่าดว้ยเหตจุงใจหรือไม่ก็ตาม รา้นคา้ตกลงรบัผิดชอบชดใชค้่าเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้สิน้  
1.22 รา้นคา้ตกลงจัดเก็บขอ้มูลการช าระค่าสินคา้/บริการ และขอ้มูลการท ารายการ ตลอดจนหลกัฐานที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง)  แบบฟอรม์
การสั่งซือ้ ชื่อสินคา้/บริการ ราคา ใบรบัประกัน หลกัฐานการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ หลกัฐานการส่งสินคา้/ใหบ้ริการ ใบเสร็จรบัเงิน ที่อยู่และรายละเอียด
ของผูร้บัสินคา้/บริการ และ CCTV Record (หากมี) ทัง้ในรูปแบบกายภาพและอิเล็กทรอนิกส ์ใหมี้ความปลอดภยัจากการเขา้ถึง หรือการเปิดเผยสู่บคุคลใดๆ 
โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากธนาคารหรือเจา้ของขอ้มูล เป็นเวลาอย่างนอ้ย 10 ปีนับตัง้แต่วนัที่มีการท ารายการช าระค่าสินคา้/บริการ รวมถึงไม่จ าหน่าย ซือ้ 
จดัหา และเปลี่ยน หรือกระท าการใดอนัเป็นการเปิดเผยขอ้มลูของธนาคารหรือเจา้ของขอ้มลู และเม่ือไม่ไดใ้ชง้านแลว้ หรือเม่ือไดร้บัแจง้จากธนาคาร รา้นคา้
จะตอ้งลบท าลายขอ้มูลดงักล่าวไม่ใหส้ามารถอ่าน หรือน าไปใชง้านไดอี้ก และหากมีการละเมิดดงักล่าว รา้นคา้จะตอ้งท าการแจง้ธนาคารใหท้ราบในทนัที 
ในกรณีที่ธนาคารรอ้งขอ รา้นคา้มีหนา้ที่จดัส่งขอ้มลูการช าระค่าสินคา้/บริการ และขอ้มลูการท ารายการ ตลอดจนหลกัฐานที่เกี่ยวขอ้งกบัการช าระค่าสินคา้/
บริการดังกล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่ธนาคาร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 วัน ในกรณีที่รา้นคา้ไม่สามารถจัดส่งเอกสารดังกล่าวใหธ้นาคารไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุผลใด 
รา้นคา้จะตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ (หากมี)  
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1.23 ในกรณีที่มีเหตุการณล์กัษณะหนึ่งลกัษณะใด ดงัต่อไปนี ้รา้นคา้จะตอ้งติดต่อธนาคารทนัที และตกลงที่จะปฏิบตัิต่อผูช้  าระเงินตามวิธีการที่ธนาคาร
จะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบต่อไป ก่อนที่จะรบัช าระค่าสินคา้/บริการ 

1.23.1 เม่ือ (1) อุปกรณ ์ELECTRONIC DATA CAPTURE (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “เคร่ือง EDC”) และ/หรือ (2) อุปกรณเ์ชื่อมต่อกับโทรศพัท์เคลื่อนที่ 
หรือแท็บเล็ต (ซื่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “อุปกรณเ์คร่ืองรับบัตร mPOS”) และ/หรือ (3) เครื่องสรา้ง/เครื่องอ่านรหสัช าระเงิน (ซึ่งต่อไปนีจ้ะรวมเรียกว่า “เคร่ือง
อ่ำนรหัสช ำระเงิน”) และ/หรือ (4) อุปกรณต์่อพ่วง และ/หรือ (5) อุปกรณร์บัช าระเงินอ่ืนใดที่ใชส้  าหรบัรบัช าระค่าสินคา้/บริการดว้ยเครื่องมือการช าระเงิน 
(ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียก (1)–(5) ว่า “เคร่ืองรับบัตร”) หรือช่องทางรบัช าระค่าสินคา้/บริการ ที่ใชส้  าหรบัรบัช าระค่าสินคา้/
บริการดว้ยเครื่องมือการช าระเงินขดัขอ้ง 

1.23.2 เม่ือมีเหตนุ่าสงสยัว่าผูช้  าระเงินมีพฤติกรรมทจุริต 
1.23.3 เม่ือผูช้  าระเงินใชเ้ครื่องมือการช าระเงินที่ถูกอายดั แจง้หาย ถูกเพิกถอน หรือระงับการใชโ้ดยผูช้  าระเงิน และ/หรือธนาคาร และ/หรือธ นาคาร

พาณิชยอ่ื์น และ/หรือบริษัทหรือสถาบันที่ออกบัตร และ/หรือผูใ้หบ้ริการเงินโอน และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-wallet และ/หรือผูใ้หบ้ริการ K Point และ/หรือ 
ผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงิน และ/หรือผูมี้อ านาจตามกฎหมาย 

1.23.4 เม่ือมีเหตกุารณอ่ื์นๆ ตามที่ธนาคารจะไดแ้จง้ใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป  
1.24 รา้นคา้/เจา้ของบญัชีตกลงยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของรา้นคา้/เจา้ของบญัชีที่ระบใุนใบสมคัรฯ เพื่อใหธ้นาคารท ารายการและ/หรือ
ด าเนินการตามวิธีการแห่งขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้โดยไม่จ าตอ้งบอกกล่าว ทัง้นี ้ธนาคารจะน าส่งหลกัฐานการหกับญัชีใหร้า้นคา้/เจา้ของบญัชีทราบ 
1.25 รา้นคา้รบัทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ธนาคารตรวจพบ หรือมีเหตุอันควรสงสยัว่ามีการท ารายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการที่ผิดปกติ หรือไม่ ถูกตอ้ง 
ธนาคารมีสิทธิที่จะตรวจสอบ และ/หรือขอเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนที่รา้นค้าจะท าการส่งสินคา้/ให้บริการ และหากยังอยู่ในระหว่างน าเงินเขา้  
บัญชีจากธนาคาร ธนาคารมีสิทธิที่จะชะลอการน าเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ หรือหากธนาคารได้น าเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุใน 
ใบสมัครฯ แลว้ รา้นคา้/เจา้ของบัญชีตกลงยินยอมใหธ้นาคารสามารถ Hold เงินจ านวนดังกล่าวไวเ้ป็นการชั่วคราว จนกว่าธนาคารจะตรวจสอบรายการ  
ที่ผิดปกติหรือไม่ถกูตอ้งดงักล่าวแลว้เสร็จ หากผลการตรวจสอบพบว่ารา้นคา้มีการท ารายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการที่ผิดปกติ หรือไม่ถกูตอ้ง รา้นคา้/เจา้ของ
บญัชีตกลงยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจ านวนดงักล่าวคืนทนัที 
1.26 รา้นคา้ตกลงว่า ธนาคารและรา้นคา้จะตอ้งอยู่ภายใตก้ฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง คู่มือ ค าขอความร่วมมือ และหลกัเกณฑใ์ดๆ ของธนาคาร 
บริษัทบตัรเครดิต ผูใ้หบ้ริการเงินโอน ผูใ้หบ้ริการ e-wallet ผูใ้หบ้ริการ K Point  ผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงิน และหน่วยงานผูมี้อ านาจควบคุมหรือก ากบั
ดูแลธนาคาร บริษัท บตัรเครดิต ผูใ้หบ้ริการเงินโอน ผูใ้หบ้ริการ e-wallet ผูใ้หบ้ริการ K Point  และผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงิน ศาล และหน่วยงานอ่ืนใด 
ที่มีอ านาจ (แลว้แต่กรณี) ทัง้ที่มีอยู่ในขณะนีแ้ละจะมีในภายหนา้ รวมถึงที่ธนาคารจะจดัส่งใหแ้ก่รา้นคา้ไปยงัช่องทำงรับข้อมูลตำมที่ระบุในข้อ 1.46 ของ

ข้อตกลงท่ัวไป (ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “กฎหมำยและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวข้อง”) หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและ
กฎเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง รา้นคา้ตกลงว่า รา้นคา้จะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้งที่เปลี่ยนแปลงนัน้ทนัที  หากรา้นคา้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม
กฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง จนเป็นเหตใุหธ้นาคารถกูเรียกค่าปรบั ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใชจ้่าย รา้นคา้ตกลงรบัผิดชอบชดใชค้่าปรบั ค่าเสียหาย และ/
หรือค่าใชจ้่ายดงักล่าว ใหแ้ก่ธนาคารโดยพลนั  
1.27 ร ้านค้าต้องไม่กระท าการใดๆ เพื่อเป็นการเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) การรับช าระ 
ค่าสินคา้/บริการ โดยไม่ไดมี้การซือ้ขายและ/หรือใหบ้ริการจริง การฟอกเงิน หรือแบ่งการรบัช าระค่าสินคา้/บริการเพ่ือใหจ้ านวนเงินที่ช  าระค่าสินคา้/ใชบ้ริการ
ไม่เกินกว่าจ านวนเงินตามที่กฎหมายก าหนด  
1.28 รา้นคา้ตกลงไม่ประกอบธุรกิจ และไม่จ าหน่ายสินคา้/บริการที่ผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน หรือขัดต่อระเบียบขอ้บงัคับของทาง
ราชการ ธนาคาร บริษัทบตัรเครดิต ผูใ้หบ้ริการเงินโอน ผูใ้หบ้ริการ e-wallet ผูใ้หบ้ริการ K Point ผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงิน หรืออาจส่งผลกระทบต่อ
ภาพลกัษณข์องธนาคาร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง 

- สินคา้ที่มีภาระผกูพนัตามกฎหมาย เช่น ติดภาระจ าน า จ านอง เช่าซือ้  - จดัหาคู่ 
- สินคา้ที่เกี่ยวกบัภาพลามก อนาจาร     - คาสิโน/การพนนั 
- ธุรกิจที่หารายไดจ้ากการระดมทนุ (Time Sharing Business)  - สารเสพติดทกุชนิด 
- สินคา้ละเมิดลิขสิทธิ/์สิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญา   - สินคา้อบายมขุ หรือสื่อลามก อนาจาร 
- อาวธุ หรือส่วนประกอบของอาวธุ หรืออาวธุยทุธภณัฑย์ทุโธปกรณ ์     - จดัหางานใหแ้รงงานต่างชาติ/ส่งคนไปท างานต่างประเทศ 
- โอนและรบัโอนมลูค่าเงินทัง้ภายในและขา้มประเทศ   - ธุรกิจรบัแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
- คา้วตัถโุบราณ      - สถานบริการ/สถานเริงรมย ์

   - ขายยาหรือเครื่องมือตามใบสั่งแพทยท์กุประเภท (เฉพาะกรณี E-commerce) 
1.29 หากธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผูช้  าระเงิน และ/หรือธนาคารพาณิชยห์รือบริษัทหรือสถาบนัที่ออกบตัร และ/หรือผูใ้หบ้ริการเงินโอน และ/หรือ  
ผูใ้หบ้ริการ e-wallet และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงินได ้รา้นคา้ยินยอมคืนเงินเป็นจ านวนเท่ากบัที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บไดน้ัน้ใหก้บัธนาคาร 
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พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 15 (สิบหา้) ต่อปี นับแต่วนัที่ธนาคารจ่ายเงินใหแ้ก่รา้นคา้ หรือน าเขา้บญัชีใหร้า้นคา้ จนกว่าจะช าระใหธ้นาคารครบถว้น 
ทัง้นี ้ในกรณีดงักล่าวขา้งตน้รา้นคา้ตกลงว่าธนาคารไม่ตอ้งคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ไดเ้รียกเก็บจากรา้นคา้ไปแล้วแต่อย่างใด 
1.30 กรณีที่รา้นคา้จะตอ้งคืนเงิน และ/หรือชดใช ้และ/หรือช าระหนีใ้หแ้ก่ธนาคารตามใบสมคัรฯ และ/หรือ ขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้รา้นคา้/เจา้ของบญัชียินยอมให้
ธนาคารมีสิทธิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่รา้นคา้/เจา้ของบญัชีมีอยู่กับธนาคาร หรือเงินซึ่งอยู่ในครอบครองดูแลและ/หรือในอ านาจสั่งการของ
ธนาคารไม่ว่าธนาคารจะไดร้บัฝากเงิน ไดก้ารครอบครองดูแล และ/หรือไดอ้ านาจสั่งการนีม้าโดยทางใด เพื่อเขา้ช าระหนีแ้ละ/หรือความรบัผิดชอบของ
รา้นคา้/เจา้ของบญัชีไดท้นัทีโดยไม่จ าตอ้งบอกกล่าว ทัง้นี ้ธนาคารจะน าส่งหลกัฐานการหกับญัชีใหร้า้นคา้/เจา้ของบญัชีทราบ 

ในกรณีที่เงินในบญัชีเงินฝาก และ/หรือเงินดงักล่าว  ไม่เพียงพอใหห้ักช าระหนี ้รา้นคา้ และ /หรือเจา้ของบญัชีตกลงช าระหนีท้ี่คา้งช าระใหแ้ก่
ธนาคารจนครบถว้น  
1.31 ในกรณีที่รา้นค้าแจ้งการเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ ไม่ว่าเม่ือใดและด้วยเหตุประการใดก็ตาม ให้ความในขอ้ตกลงฯ ฉบับนี ้  
มีผลบงัคบัใชส้  าหรบับญัชีเงินฝากที่ไดเ้ปลี่ยนแปลงทกุประการ 
1.32 ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากของรา้นคา้/เจา้ของบัญชีเพื่อท ารายการและ /หรือด าเนินการตามวิธีการแห่งขอ้ตกลงฯ ฉบับนี ้ 
และ/หรือเพื่อช าระหนี ้และ/หรือความรบัผิดชอบของรา้นคา้ ตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันีไ้ด ้รา้นคา้จะไม่สามารถใชบ้ริการในครัง้นัน้ๆ และ/หรือในครัง้ต่อไปได ้ 
1.33 รา้นคา้ยอมรบัว่า กรณีเกิดรายการช าระค่าสินคา้/บริการหรือรายการโอนเงินผ่านการใหบ้ริการต่างๆ ภายใตข้อ้ตกลงฯ ฉบบันี ้อนัมีสาเหตจุากเครื่องมือ
โอนเงิน และ/หรือรหสัประจ ารา้นสญูหาย หรือถกูโจรกรรม รา้นคา้ยอมรบัผิดตามจ านวนเงินที่ช  าระ/โอนนัน้ ที่เกิดก่อนธนาคารจะด าเนินการอายดัหรือระงับ
การใชเ้ครื่องมือโอนเงิน และ/หรือรหสัประจ ารา้น หรือด าเนินการอายดัหรือระงบัการช าระค่าสินคา้/บริการหรือการโอนเงินที่มีขอ้ตกลงล่วงหนา้ แลว้เสรจ็ตาม
ระยะเวลาที่ไดก้ าหนด  
1.34 รา้นคา้รบัรองว่า บรรดาเอกสาร ค าขอ ค าสั่ง ขอ้มลู รายละเอียดใดๆ ที่ปรากฏ และ/หรือ ที่ไดมี้การจดัส่งมาใหธ้นาคาร ไม่ว่าจะส่งมาในรูปแบบใด หาก
ส่งผ่านบริการ/ช่องทางที่รา้นคา้ตกลงไวก้บัธนาคาร ซึ่งรวมถึงการส่งผ่านช่องทำงรับข้อมูลตำมทีร่ะบุในข้อ 1.46 ของข้อตกลงท่ัวไป และไม่ว่าจะส่งดว้ย
ตัวรา้นคา้เอง หรือผูต้ิดต่อหลกั หรือพนักงานรา้นคา้ หรือบุคคลที่รา้นคา้มอบหมาย หรือบุคคลใดก็ดี ถือเป็นขอ้มูลของรา้นคา้ที่มีความครบถว้น ถูกตอ้ง
แทจ้ริง และเป็นปัจจุบนั มีผลผูกพนัรา้นคา้เสมือนหนึ่งไดก้ระท าโดยรา้นคา้เอง ซึ่งธนาคารสามารถน ามาใชใ้นการด าเนินการตามความประสงคข์องรา้นคา้ 
และใหบ้ริการตามขอ้ตกลงฯ ฉบับนี ้รวมทั้งน ามาปรบัปรุงขอ้มูลในระบบของธนาคารใหเ้ป็นปัจจุบันได ้โดยรา้นคา้ไม่ตอ้งจัดท าเอกสารสัญญาหรือลง 
ลายมือชื่อเพ่ิมเติม เวน้แต่ธนาคารก าหนดเป็นอย่างอ่ืน ทัง้นี ้รา้นคา้รบัรองว่ารา้นคา้มีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการขอใชบ้ริการ และการท า
ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการใชบ้ริการตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้หากเกิดความเสียหายใดๆ เนื่องจากเอกสาร ค าขอ ค าสั่ง ขอ้มูล หรือรายละเอียดดงักล่าว  
ไม่ครบถว้น ถกูตอ้งแทจ้ริง และ/หรือเป็นปัจจบุนั หรือรา้นคา้ไม่มีสิทธิหรือไม่มีความสามารถตามกฎหมายในการขอใชบ้ริการ และ/หรือการท าธุรกรรมใดๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบัการใชบ้ริการตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้รา้นคา้ตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว 
1.35 เวน้แต่ธนาคารจะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ในกรณีที่รา้นคา้พบขอ้ผิดพลาดใดๆ จากการด าเนินการ หรือในกรณีที่มีเหตทุี่ตอ้งระงบัการด าเนินการภายใต้
การใหบ้ริการตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้เป็นการชั่วคราว ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือในกรณีการยกเลิกการระงับการด าเนินการดังกล่าว รา้นคา้สามารถ
ติดต่อธนาคารได้ที่ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือช่องทางอ่ืนที่ธนาคารก าหนด พรอ้มทั้งแจ้งข้อมูล  
ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น เรื่อง วนั เวลา ผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง จ านวนเงิน ลกัษณะธุรกรรม ขอ้มูลอ่ืนใดตามที่ธนาคารรอ้งขอ เม่ือรา้นคา้ด าเนิน การต่างๆ ตามกระบวนการ 
ที่ธนาคารก าหนดครบถ้วนสมบูรณ์แลว้ ธนาคารจะด าเนินการที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ตรวจสอบ/แก้ไขขอ้ผิดพลาด ระงับการด าเนินการ ยกเลิกการระงับการ
ด าเนินการ ใหแ้ลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่ธนาคารไดแ้จง้แก่รา้นคา้นัน้ โดยรา้นคา้ยงัคงเป็นผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการ และรายการธุรกรรมที่ไดเ้กิดขึน้ก่อน
ครบก าหนดระยะเวลาที่ธนาคารจะมีการระงับการด าเนินการตามที่ไดร้บัแจง้ดงักล่าว ทัง้นี ้ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเพิกเฉยต่อค ารอ้งขอใดๆ ที่ขัดต่อ  
ขอ้กฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
1.36 ในกรณีที่มีความผิดพลาดในการหกัเงินจาก และ/หรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของรา้นคา้/เจา้ของบญัชีที่ระบไุวใ้นใบสมคัรฯ ไม่ไดเ้กิดขึน้จากธนาคาร 
รา้นคา้/เจา้ของบญัชีตกลงจะตรวจสอบและเรียกรอ้งหรือคืนเงินดงักล่าวใหก้ับคู่พิพาทของรา้นคา้โดยตรง หากรา้นคา้/เจา้ของบญัชีมีขอ้ต่อสู ้และ/หรือสิทธิ
เรียกรอ้งใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกนัเองกบัคู่พิพาทของรา้นคา้/เจา้ของบญัชี 
1.37 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสยั หรือเหตุอ่ืนใดอันท าใหธ้นาคารไม่สามารถด าเนินการใหบ้ริการตามขอ้ตกลงฯ ฉบับนีไ้ด ้รา้นคา้ตกลงใหธ้นาคารพิจารณา
ใหบ้ริการ หรือด าเนินการตามที่เห็นสมควร เพ่ือใหก้ารใหบ้ริการตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันีไ้ด ้โดยรา้นคา้ตกลงยินยอมที่จะใหค้วามรว่มมือแก่ธนาคารอย่างเต็มที่
และทกุวิถีทางในการปรบัปรุงวิธีการใหบ้ริการของธนาคารเพ่ือความสะดวกของรา้นคา้ในการใชบ้ริการต่างๆ ตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้ 
1.38 รา้นคา้ตกลงยินยอมใหต้วัแทนของธนาคาร และ/หรือบริษัทบตัรเครดิต และ/หรือผูใ้หบ้ริการเงินโอน และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-wallet และ/หรือผูใ้หบ้ริการ  
K Point และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงิน และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือผูต้รวจสอบ และ/หรือหน่วยงานผูมี้อ านาจควบคมุหรือก ากบั
ดูแลธนาคาร เขา้ท าการตรวจสอบการด าเนินงาน ระบบการควบคุมภายในต่างๆ ของรา้นคา้ รวมทั้งการเรียกดูขอ้มูลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการ 
ใชบ้ริการรบัช าระค่าสินคา้/บริการตามขอ้ตกลงฯ ฉบับนีต้ามที่มีการรอ้งขอ ทั้งนี ้ในกรณีที่รา้นคา้ว่าจา้งหรือแต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดพัฒนา และ/หรือสนับสนุน  
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และ/หรือใหบ้ริการระบบใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการใชบ้ริการตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันีใ้หแ้ก่รา้นคา้ รา้นคา้จะตอ้งด าเนินการใหบ้คุคลดงักล่าวรบัทราบและปฏิบตัิตาม
ขอ้ตกลงฯ ขอ้นีด้ว้ย 
1.39 รา้นคา้ตกลงว่า ถ้ารา้นคา้ยา้ยสถานที่ท  าการ หรือเปลี่ยนแปลงชื่อประกอบกิจการหรือเลิกกิจการ รา้นคา้จะแจง้ใหธ้นาคารทราบทันที และในกรณี 
ที่รา้นคา้ไดข้ยายสาขาของรา้นคา้ออกไปอีก และประสงคจ์ะขอใหเ้พิ่มสาขาของรา้นคา้ใหเ้ป็นสถานที่รบัช าระค่าสินคา้/บริการดว้ยเครื่องมือการช าระเ งิน 
รา้นคา้จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบ และไดร้บัอนมุตัิจากธนาคารเป็นลายลกัษณอ์กัษรก่อน 
1.40 ภายใตข้้อ 4.ของข้อตกลงท่ัวไป ในกรณีที่ (1) ธนาคารไดอ้อกหรือร่วมออก บริการและ/หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใหบ้ริการตามข้อตกลงฯ  
ฉบบันี ้และ/หรือเครื่องมือการช าระเงิน และ/หรืออุปกรณ์หรือช่องทางรบัช าระค่าสินคา้/บริการอ่ืนๆ อีก และ/หรือ (2) ธนาคารรบัช าระค่าสินคา้/บริการดว้ย
เครื่องมือการช าระเงินอ่ืน ไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไร ภายหลงัจากที่ท  าขอ้ตกลงฯ ฉบบันีแ้ลว้ หรือ ธนาคารไดใ้หบ้ริการ API โดยมีรูปแบบการเชื่อมต่ออ่ืน 
และ/หรือเพ่ือรบัช าระค่าสินคา้/บริการดว้ยเครื่องมือการช าระเงินอ่ืน ไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไร ภายหลงัจากที่ท  าขอ้ตกลงฯ ฉบบันีแ้ลว้ และ/หรือ (3) ธนาคาร
แกไ้ขเปลี่ยนแปลง ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใหบ้ริการตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้และ/หรือขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเกี่ยวกบัการใหบ้ริการ และ/หรือขอ้ก าหนดและ
เงื่อนไขของโครงการ และ/หรือขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเกี่ยวกับการรบัช าระค่าสินคา้/บริการดว้ยเครื่องมือการช าระเงิน และ/หรืออปุกรณห์รือช่องทางรบัช าระค่า
สินคา้/บริการ และ/หรือคู่มือต่างๆ (หากมี) ธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบพรอ้มดว้ยขอ้ก าหนดและเง่ือนไข และคู่มือ (หากมี) ที่เปลี่ยนแปลงนัน้ ถา้รา้นคา้ได  ้
ใชบ้ริการ และ/หรือไดย้อมรบัการด าเนินการตามโครงการ และ/หรือไดใ้ชบ้ริการ API เพ่ือรบัช าระค่าสินคา้/บริการดว้ยโดยโดยใชรู้ปแบบการเชื่อมต่ออ่ืน และ/
หรือรบัช าระค่าสินคา้/บริการดว้ย เครื่องมือการช าระเงิน และ/หรือใชอุ้ปกรณห์รือช่องทางรบัช าระค่าสินคา้/บริการดงักล่าว ตามหลกัเกณฑท์ี่ธนาคารก าหนด
แลว้ รา้นคา้ตกลงใหข้อ้ตกลงฯ ฉบบันี ้และที่จะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหนา้ รวมทัง้ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใหบ้ริการ และ/หรือ
เงื่อนไขของโครงการ และ/หรือเงื่อนไขเกี่ยวกบัการใหบ้ริการ API โดยมีรูปแบบการเชื่อมต่ออ่ืน และ/หรือเงื่อนไขเกี่ยวกบัการรบัเครื่องมือการช าระเงิน และ/หรือ
อุปกรณห์รือช่องทางรบัช าระค่าสินคา้/บริการ และคู่มือการรบัเครื่องมือการช าระเงินและ/หรืออุปกรณห์รือช่องทางรบัช าระค่าสินคา้/บริการนัน้ๆ (หากมี) มีผล 
ใชบ้งัคบักับบริการ และ/หรือโครงการและ/หรือการใชบ้ริการ API โดยมีรูปแบบการเช่ือมต่ออ่ืน และ/หรือเครื่องมือการช าระเงินและ/หรือการใชอุ้ปกรณ์หรือ
ช่องทางรบัช าระค่าสินคา้/บริการดงักล่าวนัน้ดว้ยทกุประการ โดยรา้นคา้ไม่จ าเป็นตอ้งท าความตกลงกบัธนาคารเป็นลายลกัษณอ์กัษรอีกแต่อย่างใด 
1.41 รา้นคา้ตกลงยินยอมว่า ธนาคารมีสิทธิโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน ์และ/หรือหนา้ที่ไม่ว่าทัง้หมดหรือเพียงบางส่วนที่มีอยู่ตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันีใ้หแ้ก่
บคุคล และ/หรือสถาบนัการเงินใดๆ ก็ไดต้ามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร โดยไม่จ าตอ้งไดร้บัความยินยอมจากรา้นคา้แต่อย่างใดทัง้สิน้ แต่จะมีการแจง้ให้
รา้นคา้ทราบ ทัง้นี ้รา้นคา้จะโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน ์และ/หรือหนา้ที่ไม่ว่าทัง้หมดหรือเพียงบางส่วนที่มีอยู่ตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันีใ้ห้แก่บคุคล และ/หรือ
สถาบนัการเงินใดๆ ไม่ได ้เวน้แต่ไดร้บัความยินยอมจากธนาคารล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร  
1.42 การล่าชา้ หรืองดเวน้ใดๆ ในการใชส้ิทธิของธนาคารตามกฎหมายหรือตามเงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนคู่มือ ระเบียบ และบนัทึกเสียงของธนาคารในระบบ
โทรศพัท ์ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิ หรือใหค้วามยินยอมในการด าเนินการใดๆ แก่รา้นคา้แต่ประการใด 
1.43 รา้นคา้จะตอ้งใหค้วามสะดวกและใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบรายละเอียดการช าระค่าสินคา้/บริการเม่ือไดร้บัการรอ้งขอจากผูช้  าระเงิน และ/หรือ
ธนาคาร และหากมีขอ้สงสยัใดๆ เพิ่มเติมใหผู้ช้  าระเงินติดต่อธนาคารที่ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศพัท ์02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง 
1.44 การเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลู 

รา้นค้า/เจ้าของบัญชีตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลใดๆ ของรา้นค้า/เจ้าของบัญชี โดยมี
วตัถุประสงคท์ี่จ  าเป็นเพื่อการใหบ้ริการแก่รา้นคา้/เจา้ของบญัชี การด าเนินการตามค าขอของรา้นคา้/เจา้ของบญัชีก่อนใหบ้ริการ การมอบหมายงานใหผู้อ่ื้น
ด าเนินการแทนธนาคารเพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการ เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม เป็นตน้ การโอนสิทธิและ /หรือ
หนา้ที่ และ/หรือการจัดการขอ้รอ้งเรียน นอกจากนี ้รา้นคา้/เจา้ของบญัชีตกลงยินยอมใหธ้นาคารเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวไดท้ั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการภายนอก ตวัแทนของธนาคาร ผูร้บัจา้งช่วงงานต่อ พนัธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑร์่วมกันในลกัษณะ co-brand ผูส้นใจจะเขา้รบัโอน
สิทธิ/หนา้ที่ ผูร้บัโอนสิทธิ/หนา้ที่ และ/หรือผูใ้หบ้ริการ Cloud Computing และยินยอมใหผู้ร้บัขอ้มูลจากธนาคารดงักล่าว เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผย
ขอ้มลูดงักล่าวต่อไปไดภ้ายใตว้ตัถปุระสงคด์งักล่าว ทัง้นี ้รายละเอียดอื่นๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลในเว็บไซตข์องธนาคาร 
www.kasikornbank.com/th/privacy-policy 

ในกรณีที่รา้นคา้/เจา้ของบญัชีมีการใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของบคุคลอ่ืนใดแก่ธนาคารเพื่อด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัวตัถปุระสงคข์า้งตน้ รา้นคา้/
เจา้ของบญัชีขอรบัรองว่าไดร้บัความยินยอมจากบคุคลอ่ืนดงักล่าว หรือไดอ้าศยัหลกัเกณฑอ่ื์นทางกฎหมายในการใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของบคุคลอ่ืนดงักล่าว
แก่ธนาคาร และไดแ้จง้ใหบ้คุคลอ่ืนดงักล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บคุคลขา้งตน้แลว้ 
1.45 รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิตรวจสอบ ไดร้บัและเขา้ถึง ขอ้มูลเกี่ยวกับโทรศพัทเ์คลื่อนที่/Sim Card ของรา้นคา้ที่ผกูกับบริการตามขอ้ตกลงฯ 
ฉบบันี ้ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) ชื่อผูจ้ดทะเบียน และ/หรือผูค้รอบครองโทรศพัทเ์คลื่อนที่/Sim Card สถานะการใชง้านของโทรศพัทเ์คลื่อนที่/Sim Card 
สถานที่ตัง้/ใชง้านของโทรศพัทเ์คลื่อนที่/Sim Card จากผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อการติดต่อสื่อสาร และงานติดตามทวงถาม และปฏิบตัิ
ตามวตัถปุระสงคข์องขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้

http://www.kasikornbank.com/th/privacy-policy


 

9930048-12-22  V.LG 19/12/22 (19/12/22) 
(v9e/0219/KB989/0820) 8/33 

1.46 บรรดาหนังสือ จดหมาย ค าบอกกล่าว ขอ้ก าหนดและเงื่อนไข ขอ้มูลใดๆ ที่ธนาคารไดส้่งใหร้า้นคา้ ผูต้ิดต่อหลกั และ /หรือผูป้ระสานงาน ไม่ว่าจะโดย 
ส่งเองหรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน ไปยงัที่อยู่ที่ระบใุนใบสมคัรฯ หรือส่งเป็น E-mail ไปยงั E-mail Address ที่ระบใุนใบสมคัรฯ หรือส่ง 
Short Message Service (SMS) ไปยงัหมายเลขโทรศัพทเ์คลื่อนที่ หรือส่งเป็นขอ้มูลไปยัง URL Callback, IP Address ที่ระบุในใบสมคัรฯ หรือผ่านบริการ/
ช่องทางตามที่รา้นคา้ตกลงไวก้ับธนาคาร (ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกที่อยู่ E-mail Address หมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที่ URL 

Callback, IP Address และบริการ/ช่องทางดงักล่าวว่า “ช่องทำงรับข้อมูล”) ใหถ้ือว่าไดส้่งใหแ้ก่รา้นคา้โดยชอบแลว้ ทัง้นี ้โดยไม่ตอ้งค านึงถึงว่าจะมีผูร้บัไว้
หรือไม่ และแมว้่าส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะช่องทางรบัขอ้มลูถกูยา้ยหรือถกูเปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรือ้ถอน โดยรา้นคา้ไม่ไดแ้จง้การยา้ย การเปลี่ยนแปลง หรือการรือ้
ถอนนัน้ใหธ้นาคารทราบก็ดี หรือส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะหาช่องทางรบัขอ้มูลไม่พบก็ดีให้ถือว่ารา้นคา้ไดร้บัและทราบหนังสือ จดหมาย ค าบอกกล่าว หรือขอ้มูล
ดงักล่าวแลว้โดยชอบ ทัง้นี ้หากมีการยา้ย การเปลี่ยนแปลง หรือการรือ้ถอนช่องทางรบัขอ้มลู รา้นคา้จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลักษณอ์กัษรทนัที 
1.47 กรณีรา้นคา้รายเก่าและเจา้ของบญัชีที่เคยสมคัรใชบ้ริการการเป็นรา้นคา้กบัธนาคารแลว้ รา้นคา้และเจา้ของบญัชีตกลงว่า ในกรณีที่ขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้
ไม่ไดร้ะบุรายละเอียดเรื่องใดไวเ้ป็นการเฉพาะ ใหใ้ชบ้งัคบัตามขอ้ตกลงฉบบัเดิมที่รา้นคา้และเจา้ของบญัชีไดเ้คยจัดท าใวแ้ก่ธนาคาร (ซึ่ งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า 
“ข้อตกลงฉบับเดิม”) ในกรณีที่ขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้ระบุรายละเอียดในเรื่องใดไวเ้ป็นการเฉพาะ หรือขัดหรือแยง้กับ หรือไม่ตรงกับขอ้ตกลงฉบบัเดิม ใหใ้ช้
บังคับตามขอ้ตกลงฯ ฉบับนี ้แต่หากมีความไม่ชัดเจนระหว่างขอ้ตกลงฯ ฉบับนี ้กับขอ้ตกลงฉบบัเดิม รา้นคา้ และเจา้ของบญัชีตกลงยินยอมปฏิบตัิตาม 
ค าวินิจฉยัของธนาคารทกุประการ 
1.48 ในกรณีที่ขอ้ตกลงเฉพาะ ไม่ไดร้ะบุรายละเอียดในเรื่องใดไวเ้ป็นการเฉพาะ ใหใ้ชบ้ังคับตามขอ้ตกลงทั่วไป ในกรณีที่ขอ้ตกลงเฉพาะดังกล่า วระบุ
รายละเอียดในเรื่องใดไวเ้ป็นการเฉพาะ หรือขัดหรือแยง้กับ หรือไม่ตรงกับขอ้ตกลงทั่วไป ใหใ้ชบ้งัคบัตามขอ้ตกลงเฉพาะ แต่หากมีความไม่ ชัดเจนระหว่าง
ขอ้ตกลงทั่วไปกบัขอ้ตกลงเฉพาะ รา้นคา้และเจา้ของบญัชีตกลงยินยอมปฏิบตัิตามค าวินิจฉยัของธนาคารทกุประการ 
1.49 ถา้ในเวลาใดก็ตามขอ้ก าหนดและ/หรือเงื่อนไขการใชบ้ริการภายใตข้อ้ตกลงฯ ฉบบันี ้กลายเป็นโมฆะ ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่สมบูรณ ์หรือใชบ้งัคบั
มิไดใ้นประการใด ๆ ใหข้อ้ก าหนดและ/หรือเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่เหลือ (แลว้แต่กรณี) ยงัคงชอบดว้ยกฎหมาย สมบรูณ ์และใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่เสียไป
เพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่สมบรูณ ์หรือใชบ้งัคบัมิไดข้องขอ้ก าหนดและ/หรือเง่ือนไขดงักล่าวนัน้ 
1.50 ขอ้ตกลงฯ ฉบบันีใ้หใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และใหศ้าลไทยเป็นศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณาขอ้พิพาทที่เกิดขึน้ตามขอ้ตกลงฯ 
ฉบบันี ้
1.51 ขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้ถือเป็นส่วนหนึ่งของใบสมคัรฯ ดว้ย 
 
ข้อ 2. ค่ำธรรมเนียม/ค่ำบริกำร/ค่ำใช้จ่ำย/ค่ำปรับ/ภำษีอำกร 
2.1 รา้นคา้ตกลงช าระค่าตอบแทนการใชบ้ริการไม่ว่าจะเรียกว่าค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ หรือชื่ออ่ืนใด ใหแ้ก่ธนาคารภายในก าหนดเวลาช าระค่าตอบแทนนัน้ๆ 
2.2 รา้นคา้ตกลงรบัผิดชอบค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบับริการ (หากมี) แต่เพียงฝ่ายเดียว 

หากธนาคารจ าตอ้งทดรองจ่ายค่าฤชาธรรมเนียม ภาษี อากร และ/หรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวตามวรรคก่อนแทนรา้นคา้ไปก่อน หรือหากรา้นคา้จะตอ้ง
ช าระค่าปรบั/ค่าซ่อมแซมอปุกรณร์บัช าระค่าสินคา้/บริการใหแ้ก่ธนาคาร รา้นคา้ตกลงช าระคืนใหแ้ก่ธนาคารโดยพลนั  
2.3 รา้นคา้ตกลงรบัทราบว่าในการช าระค่าตอบแทนการใชบ้ริการ ธนาคารจะส่งใบเสร็จรบัเงินและ/หรือใบก ากับภาษี (หากมี) ผ่านทางช่องทางที่ธนาคาร
ก าหนด 
 
ข้อ 3. กำรหักภำษี ณ ทีจ่่ำย 

ในกรณีรา้นคา้จดทะเบียนประกอบธุรกิจเป็นนิติบุคคลในการช าระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ รา้นคา้ตกลงมอบอ านาจใหธ้นาคารเป็น
ผูด้  าเนินการหกัภาษี ณ ที่จ่าย ของค่าธรรมเนียมแทนรา้นคา้ ตัง้แต่รายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการรายการแรกที่รา้นคา้น ามาเรียกเก็บกบัธนาคาร รวมทัง้ให้
ธนาคารออกหนงัสือรบัรองการหกัภาษี ณ ที่จ่าย และลงลายมือชื่อในหนังสือรบัรองการหกัภาษี ณ ที่จ่าย พรอ้มทัง้ยื่นรายการภาษีเงินไดห้ั ก ณ ที่จ่ายแทน
รา้นคา้ดว้ย 

หากต่อไปในภายหนา้ รา้นคา้ไดข้ยายกิจการเปิดสาขาหลายแห่งภายใตเ้จา้ของผูป้ระกอบการเดียวกัน ซึ่งรา้นค้าไดแ้จง้ใหธ้นาคาร ทราบ และ
ธนาคารไดอ้อกรหสัรา้นคา้แยกหมายเลขเป็นแห่งๆ ใหก้ับรา้นคา้ รา้นคา้ตกลงใหก้ารมอบอ านาจใหธ้นาคาร เป็นผูด้  าเนินการหกัภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กล่าว
ขา้งตน้มีผลบังคับใชเ้ป็นหนังสือยินยอมใหธ้นาคารเป็นผูด้  าเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทน สาขาต่างๆ ของรา้นคา้นั้นดว้ย โดยรา้นคา้ไม่จ าเป็นตอ้งท า
เอกสารและ/หรือหลกัฐานใดๆ ใหก้บัธนาคารอีกทัง้สิน้ 

ในกรณีที่รา้นคา้แจง้ขอยกเลิกการเป็นรา้นคา้กับธนาคาร หรือธนาคารแจง้ขอยกเลิกการเป็นรา้นคา้ ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะขอยกเลิกและไม่ว่า
กรณีใดก็ตาม ใหถ้ือว่าเป็นการยกเลิกความยินยอมของรา้นคา้ที่ใหธ้นาคารเป็นผูด้  าเนินการหกัภาษีเงินได ้ณ ที่จ่ายแทนรา้นคา้ดว้ย 
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ข้อ 4. กำรเปล่ียนแปลงเง่ือนไขกำรให้บริกำร  
4.1 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ส่งผลใหร้า้นคา้เกิดภาระหรือความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมีผลเม่ือรา้นคา้ให้ความยินยอม 
4.2 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอ่ืนรา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงไดต้ามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยหากเป็นการเ ปลี่ยนแปลงที่มี
ผลกระทบต่อการใชบ้ริการของรา้นคา้ (เช่น การปรบัค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการที่สอดคลอ้งกบัตน้ทนุที่เพ่ิมขึน้ การเปลี่ยนแปลงช่องทางในการใหบ้ริการ การ
เปลี่ยนแปลงวนัครบก าหนดช าระหนี)้ ธนาคารจะสื่อสารหรือแจง้ขอ้มลูอนัเป็นสาระส าคญัของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนใหร้า้นคา้ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 
30 วนั หรือระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายก าหนด 
4.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑก์ าหนดใหธ้นาคารตอ้งด าเนินการเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไวเ้ป็นการเฉพาะเป็นอย่างอ่ืน รา้นคา้ตกลงยินยอม
ใหธ้นาคารปฏิบตัิตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑด์งักล่าวได ้
 
ข้อ 5. กำรระงับ/ยกเลิกกำรให้บริกำร/ผลกำรสิน้สุดกำรให้บริกำร 
5.1 รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิระงบั และ/หรือยกเลิกการใหบ้ริการภายใตข้อ้ตกลงฯ ฉบบันี ้ไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน เม่ือใดก็ได ้โดยธนาคาร
จะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบล่วงหนา้ เวน้แต่ในกรณีดังต่อไปนี ้รา้นคา้ตกลงยินยอมใหเ้ป็นดุลยพินิจของธนาคารในการพิจารณาระงับ และ/หรือยกเลิกการ
ให้บริการภายใตข้้อตกลงฯ ฉบับนี ้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันทีตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และธนาคารไม่ตอ้ง
รบัผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการด าเนินการตามขอ้นี ้(หากมี) 

5.1.1 ขอ้มลู รายละเอียด ค ารบัรอง หรือค ายืนยนัใดๆ ที่รา้นคา้ใหไ้ว ้ไม่เป็นความจริง ไม่ถกูตอ้ง หรืออาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดในสาระส าคญั 
5.1.2 รา้นคา้ไม่มียอดรบัช าระค่าสินคา้/บริการเป็นเวลาติดต่อกนั 30 (สามสิบ) วนั 
5.1.3 ในกรณีที่รา้นคา้มียอดรบัช าระค่าสินคา้/บริการรายเดือนเท่ากบัวงเงินยอดขายแลว้ และ/หรือมีรายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการผิดปกติ 
5.1.4 หากปรากฏขอ้เท็จจริงที่ธนาคารเชื่อไดว้่า ขอ้มลู และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ที่รา้นคา้/เจา้ของบญัชีแจง้แก่ธนาคารใหด้ าเนินการ หรือการใหบ้ริการ

รบัช าระค่าสินคา้/บริการ อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางที่ไม่เป็นคุณเกิดขึน้ หรืออาจกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรือบุคคลอ่ืน หรือมีความเ สี่ยงว่ารา้นคา้
อาจมีวตัถปุระสงคอ์นัมิชอบตามกฎหมาย หรืออาจขดัต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรืออาจท าใหธ้นาคารปฏิบตัิผิดกฎหมาย และ/
หรือกฎข้อบังคับ และ/หรือค าสั่ งใดๆ และ/หรือค าขอความร่วมมือใดๆ  และกฎหรือค าสั่ งใดๆ ของบริษัทบัตรเครดิต ผู้ให้บริการเงินโอน  
ผูใ้หบ้ริการ e-wallet ผูใ้หบ้ริการ K Point และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงิน และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือผูต้รวจสอบ และ/หรือ
หน่วยงานผูมี้อ านาจควบคมุหรือก ากบัดแูลธนาคาร  

5.1.5 หากธนาคารตรวจพบว่า มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอนัเนื่องมาจากโทรศพัทเ์คลื่อนที่และ/หรือแท็บเล็ตและ/หรืออุปกรณอิ์เล็กทรอนิ กส์
ของรา้นคา้หรือของธนาคารถูกดัดแปลง แก้ไข หรือเนื่องมาจากระบบเครือข่ายโทรศัพทเ์คลื่อนที่ และ/หรือเหตุอ่ืนใด เช่น การ Jailbreak (“Jailbreak” 
หมายถึง การแก้ไขระบบ หรือ ส่วนของระบบปฏิบัติการ iOS ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือแท็บเล็ตและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท  าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงสิทธิในการใชง้านของผูใ้ชโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากผูผ้ลิต/เจา้ของระบบปฏิบตัิการ) หรือ Root (“Root” หมายถึง การแกไ้ขระบบ หรือ ส่วนของ
ระบบปฏิบตัิการ Android ของโทรศพัทเ์คลื่อนที่ และ/หรือแท็บเล็ตและ/หรืออุปกรณอิ์เล็กทรอนิกสท์ี่ท  าใหมี้การเปลี่ยนแปลงสิทธิในการใชง้านของผูใ้ชโ้ดย
ไม่ไดร้บัอนญุาตจากผูผ้ลิต/เจา้ของระบบปฏิบตัิการ) เป็นตน้ ทัง้นี ้เพื่อป้องกนัความเสียหายที่จะเกิดขึน้กบัรา้นคา้ 

5.1.6 รา้นคา้/เจา้ของบญัชีปฏิบตัิผิดขอ้ตกลงฯ ฉบบันีไ้ม่ว่าขอ้หนึ่งขอ้ใด ซึ่งรวมถึงการไม่ช าระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใชจ้่าย/ค่าปรับ/ค่าซ่อมแซม
อปุกรณ/์ภาษีอากร (หากมี) ที่เกิดขึน้ดว้ย 

5.1.7 รา้นคา้มีเหตกุารณใ์ดเกิดขึน้หรืออาจจะเกิดขึน้อนัท าใหธ้นาคารเห็นว่าจะมีผลกระทบต่อการด าเนินกิจการหรือความสามารถในการช าระหนีข้อง
รา้นคา้ เช่น มีส่วนของผูถ้ือหุน้ติดลบ หรือรา้นคา้ผิดนดัช าระหนีก้บัธนาคาร หรือเจา้หนีร้ายอื่น หรือรา้นคา้ถกูฟ้องรอ้งในคดีแพ่งหรือคดีลม้ละลาย หรือมีการ
ด าเนินการเพื่อขอฟ้ืนฟกูิจการต่อศาลตามกฎหมายลม้ละลาย หรือถกูด าเนินคดีอาญา หรือเป็นบคุคลที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรฐัมีค าสั่งใหย้ึด/อายดั
ทรพัยส์ิน หรือเสียชีวิต (กรณีบคุคลธรรมดา) หรือรา้นคา้เลิกกิจการ ถกูเพิกถอนทะเบียน หรือถกูระงบัไม่ใหด้  าเนินธุรกิจ หรือมีการช าระบญัชี 

5.1.8 ธนาคารไม่สามารถหกัเงิน เพื่อคืนเงินและ/หรือชดใชแ้ละ/หรือช าระหนีใ้หแ้ก่ธนาคาร และ/หรือเพ่ือใหธ้นาคารใหบ้ริการตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันีไ้ด้ 
5.1.9 ธนาคารตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง 

5.2 หากรา้นคา้ประสงคจ์ะยกเลิกการใชบ้ริการภายใตข้อ้ตกลงฯ ฉบับนี ้รา้นคา้จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อักษร ไม่นอ้ยก ว่า  
30 วัน ผ่าน K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมงหรือช่องทางอ่ืนๆ ที่ธนาคารก าหนด และด าเนินการต่างๆ ตาม
กระบวนการของธนาคาร โดยรา้นคา้จะตอ้งส่งค าขอโอนยอดเงินรวมจากการรบัช าระค่าสินคา้/บริการที่คงเหลือทั้งหมด (หากมี) เพื่อใหธ้นาคารโ อนเงิน
จ านวนดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัรฯ หรือที่ผูกกับบริการภายใตข้อ้ตกลงฯ ฉบบันีใ้หเ้รียบรอ้ยก่อน ทัง้นี ้ธนาคารจะด า เนินการยกเลิกการใช้
บริการ ตามความประสงคข์องรา้นคา้โดยเรว็ โดยการยกเลิกจะมีผลสมบรูณเ์ม่ือธนาคารแจง้ใหร้า้นคา้ทราบ 
5.3 กรณีที่ขอ้ตกลงฯ ฉบบันีส้ิน้สดุลง ไม่ว่าดว้ยเหตใุดๆ ไม่เป็นการยกเลิกภาระหนา้ที่ใดๆ ซึ่งรา้นคา้ยงัปฏิบตัิไม่ครบถว้นตามขอ้ผกูพนัแห่งขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้
จนกว่ารา้นคา้จะปฏิบตัิภาระหนา้ที่ดงักล่าว จนครบถว้นแลว้ 
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5.4 กรณีรา้นคา้สิน้สภาพการเป็นรา้นคา้กับธนาคาร ไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม ธนาคารมีสิทธิที่จะแจง้ใหก้ับธนาคารพาณิชยอ่ื์น และ/หรือบริษัท หรือสถาบนั 
ผูอ้อกบตัร และ/หรือบริษัทบตัรเครดิต และ/หรือผูใ้หบ้ริการเงินโอน และ/หรือผูใ้หบ้ริการ e-wallet และ/หรือผูใ้หบ้ริการ K Point และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครื่องมือ
การช าระเงิน ทราบไดท้กุประการ 
5.5 ในกรณีที่ขอ้ตกลงฯ ฉบบันีส้ิน้สดุลงไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม รา้นคา้จะตอ้งส่งเครื่องรบับตัร เครื่องหมายสญัลกัษณต์่างๆ รวมทัง้ SALES SLIP และ/
หรือเอกสาร/หลกัฐานที่เกี่ยวขอ้ง คืนใหแ้ก่ธนาคารในสภาพสมบรูณใ์นวนัที่ขอ้ตกลงฯ ฉบบันีส้ิน้สดุลง โดยรา้นคา้ตกลงยินยอมและจะอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของธนาคาร และ/หรือบคุคลที่ธนาคารว่าจา้ง เพื่อเขา้ไปด าเนินการถอดเครื่องรบับตัรออกไปจากสถานที่ท  าการของร้านคา้ไดท้กุเวลา 

ทัง้นี ้หากรา้นคา้ไม่สามารถส่งคืนเครื่องรบับตัรในสภาพสมบรูณใ์หแ้ก่ธนาคารได ้ไม่ว่าดว้ยเหตใุดก็ตาม หรือภายใน 60 วนั นบัแต่วนัที่ขอ้ตกลงฯ 
ฉบบันีส้ิน้สดุลง หากธนาคารตรวจสภาพเครื่องรบับตัรที่ธนาคารไดร้บัคืนแลว้พบว่าอยู่ในสภาพช ารุดเสียหาย (ซึ่งธนาคารไม่เห็นประจกัษ์ในขณะด าเนินการ
ถอดถอนหรือไดร้บัคืน) ซึ่งความช ารุดเสียหายเช่นว่านีเ้กิดขึน้จากการใชง้านผิดปกติวิสยัของรา้นคา้ และ/หรือเกิดขึน้เพราะความผิดของรา้นคา้เอง ไม่ว่าดว้ย
เหตใุดก็ตาม รา้นคา้ตกลงยินยอมชดใชค้่าซ่อมแซม ค่าชดเชย ตลอดจนค่าใชจ้่ายใดๆ ใหแ้ก่ธนาคารทนัทีที่ธนาคารเรียกรอ้ง 
 

ข้อตกลงเฉพำะ 
 

ข้อตกลงเก่ียวกับกำรให้บริกำรอุปกรณแ์ละช่องทำงรับช ำระค่ำสินค้ำ/บริกำร 
ข้อ 1. กำรให้บริกำรอุปกรณรั์บช ำระค่ำสินค้ำ/บริกำร 
1.1 ในกรณีที่รา้นคา้มีความประสงคท์ี่จะใหธ้นาคารด าเนินการติดตัง้เครื่องรบับตัรใหก้ับรา้นคา้เพื่อใชร้บัช าระค่าสินคา้/บริการ เม่ือร้านคา้ไดร้บัการติดตัง้
เครื่องรบับตัรแลว้ รา้นคา้จะตอ้งรบัผิดชอบเครื่องรบับตัร และตกลงจะปฏิบตัิตามคู่มือการใชง้านเครื่องรบับตัรในทนัทีนบัตัง้แต่วนัที่ รา้นคา้ลงนามรบัมอบ
เครื่องรบับตัรจากบริษัทผูจ้  าหน่ายเครื่องรบับตัรหรือตวัแทนของธนาคารที่ไดไ้ปด าเนินการติดตัง้ใหก้บัรา้นคา้  
1.2 เม่ือรา้นคา้ไดร้บัมอบเครื่องรบับตัรที่ธนาคารติดตัง้ใหก้ับรา้นคา้ตามหลกัฐานที่รา้นคา้ลงนามรบัมอบเครื่องรบับตัรจากธนาคารหรือบริ ษัทผูจ้  าหน่าย
เครื่องรบับตัรที่ไดไ้ปด าเนินการติดตัง้ใหก้ับรา้นคา้ ซึ่งบริษัทผูจ้  าหน่ายเครื่องจะส่งใบรบัอุปกรณท์ี่รา้นคา้ลงนามแลว้ส่ งใหธ้นาคารไวเ้ป็นหลกัฐาน รา้นคา้ 
ตกลงว่า 

1.2.1 เคร่ืองรบับตัรเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารแต่เพียงผูเ้ดียว 
1.2.2 ในกรณีที่รา้นคา้ไดร้บัการติดตัง้เครื่องรบับตัรชนิดใชก้บัระบบโทรศพัทเ์คลื่อนที่ รา้นคา้มีหนา้ที่จะตอ้งเป็นผูต้ิดตัง้ SIM CARD หมายเลขโทรศพัท์

กับเครื่องรบับตัรที่ธนาคารติดตั้งให ้และรา้นคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่า SIM CARD และค่าบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ที่เกิดขึน้ในแต่ละรอบบิลเอง ทัง้นี ้
ธนาคารมีสิทธิที่จะคิดค่าเช่าการใชเ้ครื่องรบับตัร ชนิดใชก้ับระบบโทรศพัทเ์คลื่อนที่ไดต้ามหลกัเกณฑท์ี่ธนาคารก าหนด โดยธนาคารจะแจ้งใหร้า้นคา้ทราบ
ล่วงหนา้ 

1.2.3 รา้นคา้จะน าเครื่องรบับตัรไปใชน้อกบริเวณรา้นคา้ หรือมอบหมาย หรือโอนไปใหผู้อ่ื้นใช ้ไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมจากธนาคารเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษร หรือเป็นกรณีที่เครื่องรบับตัรเป็นชนิดที่ใชก้ับระบบโทรศพัทเ์คลื่อนที่ตามที่กล่าวใน ข้อ 1.2.2 ของข้อตกลงเก่ียวกับกำรให้บริกำรอุปกรณ์
และช่องทำงรับช ำระค่ำสินค้ำ/บริกำร 

1.2.4 รา้นคา้จะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัและรบัผิดชอบในการเก็บรกัษาเครื่องรบับตัรไวใ้หป้ลอดภยัและใชส้อยเหมือนกบัที่วิญญชูนจะพึงสงวนและ/หรือ
ใชส้อยทรพัยส์ินของตนเอง และตอ้งคืนใหธ้นาคารทนัที เม่ือไดร้บัการรอ้งขอจากธนาคาร ในสภาพที่สมบรูณพ์รอ้มใชง้านได้ 

1.2.5 รา้นคา้ขอรบัรองว่า ตลอดระยะเวลาที่รา้นคา้ครอบครองเครื่องรบับัตรแทนธนาคารตามวัตถุประสงคแ์ห่งขอ้ตกลงฯ ฉบับนี ้รา้นคา้จะไม่น า
เครื่องรบับตัรไปขาย จ าหน่าย จ่ายโอน วางเป็นประกัน หรือ กระท าดว้ยประการใดๆ อนัมีลกัษณะเดียวกนั อนัเป็นเหตใุหเ้กิดภาระติดพนัหรื อบรุิมสิทธิใดๆ 
ขึน้กบัเครื่องรบับตัรดงักล่าว 

1.2.6 ในกรณีที่เครื่องรบับตัรเกิดช ารุดเสียหาย สูญหาย และ/หรือบบุสลาย และ/หรือถกูท าลาย รา้นคา้ตกลงยินยอมชดใชค้่าปรบั /ค่าซ่อมแซมอปุกรณ์
ใหแ้ก่ธนาคารในอตัราที่ระบไุวใ้น “ตำรำงอัตรำค่ำธรรมเนียม/ค่ำใช้จ่ำย/ค่ำปรับ” เพ่ือมาเป็นค่าใชจ้่ายในการจดัหาและว่าจา้งผูช้  านาญการมาด าเนินการ
ซ่อมแซมและ/หรือติดตัง้เครื่องรบับตัรเครื่องใหม่  

1.2.7 รา้นคา้ใหส้ัญญาว่าจะบ ารุงรกัษาใหเ้ครื่องรบับัตรอยู่ในสภาพที่พรอ้มใช้งานไดต้ลอด โดยรา้นคา้ยินดีรับผิดชอบบรรดาค่าใชจ้่ายต่างๆ ใน 
การบ ารุงรกัษาเองทัง้สิน้ 

1.2.8 ในการซ่อมแซม และ/หรือติดตัง้เครื่องรบับตัรเครื่องใหม่ และ/หรือการบ ารุงรกัษาเครื่องรบับตัร รา้นคา้รบัทราบว่าธนาคารจะจัดใหเ้จา้หนา้ที่ของ
ธนาคาร และ/หรือบคุคลที่ธนาคารว่าจา้งเป็นตวัแทนของธนาคารในการด าเนินการตามเง่ือนไขและวิธีการที่ธนาคารก าหนด 

1.2.9 รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารตรวจสอบสถานะการใชง้าน สถานที่ตัง้/สถานที่ที่ใชง้านของเครื่องรบับตัร เพื่อการตรวจสอบ และการด าเนินการ
ตามวตัถปุระสงคข์องขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้ 
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1.3 การจดัท า SALES SLIP 
1.3.1 กรณีรบัช าระค่าสินคา้/บริการ และ/หรือการตรวจสอบ K Point โดยไม่ใชร้หัสช าระเงิน ผ่านเครื่อง EDC เม่ือผูช้  าระเงินช าระค่าสินคา้/บริการ 

รา้นคา้จะตอ้งท า SALES SLIP ดงันี ้
1.3.1.1 SALES SLIP ฉบับที่ 1 (MERCHANT COPY) ชนิดกระดาษม้วน หรือกระดาษต่อเนื่อง โดยร้านค้าจะต้องเก็บเอกสาร SALES SLIP 

(MERCHANT COPY) ชนิดกระดาษมว้น หรือกระดาษต่อเนื่อง พรอ้มกับใบสรุปยอดจากเครื่อง EDC ไวไ้ม่นอ้ยกว่า 18 เดือน และหากผูช้  าระเงินปฏิเสธว่า
ไม่ไดซ้ือ้สินคา้/ใชบ้ริการจากรา้นคา้ รา้นคา้จะตอ้งหาหลกัฐาน SALES SLIP มายืนยนัการซือ้สินคา้/ใชบ้ริการของผูช้  าระเงินรายนัน้ๆ ในกรณีที่รา้นคา้ท า 
SALES SLIP ที่เก็บไวส้ญูหาย หรือไม่สามารถคน้หา SALES SLIP ใหก้บัธนาคารตามที่รอ้งขอ รา้นคา้จะตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

1.3.1.2 SALES SLIP ฉบบัที่ 2 (CUSTOMER COPY) ส่งมอบใหก้บัผูช้  าระเงิน  
1.3.1.3 กรณีการท า SALES SLIP ส าหรบัการตรวจสอบ K Point ใหเ้ป็นไปตามที่ธนาคารก าหนด 

1.3.2 กรณีรบัช าระค่าสินคา้/บริการ โดยใชร้หสัช าระเงิน ผ่านเครื่อง EDC และ/หรือเครื่องอ่านรหสัช าระเงิน  เม่ือผูช้  าระเงินช าระค่าสินคา้/บริการ รา้นคา้
ไม่จ าเป็นตอ้งจัดท า SALES SLIP ให้แก่ผูช้  าระเงิน โดยรา้นค้าจะต้องเก็บเอกสาร SALES SLIP (MERCHANT COPY) ชนิดกระดาษมว้น หรือกระดาษ
ต่อเนื่อง พรอ้มกับใบสรุปยอดจากเครื่อง EDC ไวไ้ม่นอ้ยกว่า 18 เดือน และหากผูช้  าระเงินปฏิเสธว่าไม่ไดซ้ือ้สินคา้/ใชบ้ริการจากรา้นคา้ รา้นคา้จะตอ้งหา
หลกัฐาน SALES SLIP มายืนยนัการซือ้สินคา้/ใชบ้ริการ ของผูช้  าระเงินรายนัน้ๆ ในกรณีที่รา้นคา้ท า SALES SLIP ที่เก็บไวสู้ญหาย หรือไม่สามารถคน้หา 
SALES SLIP ใหก้บัธนาคารตามที่รอ้งขอ รา้นคา้จะตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

1.3.3 กรณีรบัช าระค่าสินคา้/บริการ ผ่านอปุกรณเ์ครื่องรบับตัร mPOS รา้นคา้ตกลงว่า เม่ือผูช้  าระเงินช าระค่าสินคา้/บริการ รา้นคา้ไม่จ าเป็นตอ้งจัดท า 
SALES SLIP ใหผู้ช้  าระเงินโดยรา้นคา้จะตอ้งขอให้ผูช้  าระเงินระบุ E-mail address และ/หรือหมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที่ และรา้นคา้จะตอ้งจัดส่งรายการ
ช าระค่าสินคา้/บริการ ผ่านทาง E-mail และ/หรือ SMS ใหแ้ก่ผูช้  าระเงิน เม่ือมีการท ารายการช าระค่าสินคา้/บริการในแต่ละครัง้ เพื่อเป็นเอกสารหลกัฐานใน
การช าระค่าสินคา้/บริการโดยใหถ้ือว่าการจัดท าเอกสาร/ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกสด์งักล่าวเป็นการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสซ์ึ่งอยู่ภายใต้พระราชบญัญัติว่า
ดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.2544 และ/หรือตามกฎหมายอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้ง 

1.3.4 กรณีรับช าระผ่านช่องทาง K SHOP รา้นค้าตกลงว่า เม่ือผู้ช  าระเงินช าระค่าสินค้า/บริการ รา้นค้าไม่จ าเป็นต้องจัดท า SALES SLIP ให้แก่ 
ผูช้  าระเงิน 

1.3.5 การรับค าสั่งซือ้สินค้า/บริการผ่านแบบฟอรม์การสั่งซื ้อ (MAIL/E-MAIL/FAX/TELE ORDER) เม่ือผู้ช  าระเงินช าระค่าสินค้า/บริการ รา้นค้า 
ไม่จ าเป็นตอ้งจัดท า SALES SLIP ให้แก่ผูช้  าระเงิน โดยรา้นค้าจะต้องเก็บเอกสาร SALES SLIP (MERCHANT COPY) ชนิดกระดาษมว้น หรือกระดาษ
ต่อเนื่อง พรอ้มกับใบสรุปยอดจากเครื่อง EDC ไวไ้ม่นอ้ยกว่า 18 เดือน และหากผูช้  าระเงินปฏิเสธว่าไม่ไดซ้ือ้สินคา้/ใชบ้ริการจากรา้นคา้ รา้นคา้จะตอ้งหา
หลกัฐาน SALES SLIP มายืนยนัการซือ้สินคา้/ใชบ้ริการของผูช้  าระเงินรายนัน้ๆ ในกรณีที่รา้นคา้ท า SALES SLIP ที่เก็บไวสู้ญหาย หรือไม่สามารถคน้หา 
SALES SLIP ใหก้บัธนาคารตามที่รอ้งขอ รา้นคา้จะตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้สิน้  
1.4 รา้นคา้จะตอ้งส่งค าขอโอนยอดเงินการรบับตัร และ/หรือเงินโอน และ/หรือ e-wallet และ/หรือ K Point  และ/หรือเครื่องมือการช าระเงินอ่ืนๆ ในแต่ละวนั 
ผ่านเครื่องรบับตัรเขา้บญัชีกบัธนาคารภายในเวลา Cut-off time ที่ก าหนดใน “ตำรำง Settlement” ในกรณีที่รา้นคา้ไม่ไดส้่งค าขอโอนรายการเขา้บญัชี
ภายในระยะเวลา Cut-off time ดงักล่าว ธนาคารมีสิทธิที่จะไม่น าเงินเขา้บญัชีใหก้บัรา้นคา้ ทัง้นี ้หากธนาคารยินยอมด าเนินการน าเงินเขา้บญัชีใหก้บัรา้นคา้
แต่ถา้ภายหลงัรายการดงักล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผูช้  าระเงิน และ/หรือธนาคารพาณิชยห์รือบริษัทหรือสถาบนัที่ออกบตัร รา้นคา้ยินยอมคืนเงินเป็น
จ านวนเท่ากบัที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บไดน้ัน้ใหก้บัธนาคาร พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 15 (สิบหา้) ต่อปี นบัแต่วนัที่ธนาคารจ่ายเงินใหแ้ก่รา้นคา้ 
หรือน าเขา้บญัชีใหร้า้นคา้ จนกว่าจะช าระใหธ้นาคารครบถว้น 
1.5 ในกรณีที่รา้นคา้สมคัรใชบ้ริกำร Pre-authorization ซึ่งเป็นบริการกันวงเงินในบตัรของผูช้  าระเงิน (แต่ยงัไม่หกัช าระเงินในบตัร) ผ่านเครื่องรบับตัร  เพื่อ
เป็นประกันความเสียหายที่ผูช้  าระเงินใหค้ ารบัรองต่อรา้นคา้ว่าจะรบัผิดชอบค่าเสียหายในการซือ้สินคา้/ใชบ้ริการต่างๆ เป็นจ านวนเงินเท่ากับจ านวนเงินที่
รา้นคา้ท ารายการกนัวงเงินในบตัรไว ้(ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “บริกำร Pre-authorization”) โดยรา้นคา้ตกลงยินยอมปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและเง่ือนไข ดงันี ้ 

1.5.1 รา้นคา้จะตอ้งจัดท าขอ้ตกลงและความยินยอมเป็นหนงัสือใหผู้ใ้หค้  ารบัรองลงนาม เพื่อรบัรองความเสียหายไวก้บัรา้นคา้และยินยอมใหก้นัวงเงิน
ในบตัรของผูช้  าระเงิน โดยขอ้ตกลงดงักล่าวอย่างนอ้ยจะตอ้งมีรายละเอียดของการขายสินคา้หรือการใหบ้ริการ และจ านวนเงินค่าเสียหายที่เป็นจ านวนเงิน
ไม่เกินกว่าวงเงินที่รา้นคา้ท ารายการกนัวงเงินในบตัรของผูช้  าระเงิน และเง่ือนไขที่ผูช้  าระเงินใหค้วามยินยอมใหก้นัวงเงินในบตัรของผูช้  าระเงิน รวมทัง้ยินยอม
ใหร้า้นคา้สามารถหกัวงเงินที่กนัไวเ้พื่อช าระค่าเสียหายที่เกิดขึน้จริงภายในระยะเวลากันวงเงิน (ตามค านิยามที่กล่าวต่อไป) ทัง้นี ้ใหถ้ือว่าขอ้ก าหนดขอ้นีอ้ยู่
ภายใตข้้อ 1.22 ของข้อตกลงท่ัวไปดว้ย 

1.5.2 วงเงินที่กนัไวจ้ะถือรวมเป็นการใชว้งเงินยอดขายดว้ย 
1.5.3 หากรา้นคา้ประสงคจ์ะหกัวงเงินที่กนัไว ้รา้นคา้จะตอ้งส่งค าขอโอนยอดเงิน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัที่มีรายการช าระค่าสินคา้/

บริการ หรือระยะเวลาอ่ืนตามที่บริษัทบตัรเครดิตก าหนด (แลว้แต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน)  (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ระยะเวลำกันวงเงิน”) หากเกินก าหนด
ระยะเวลาดงักล่าวแลว้ธนาคารไม่ไดร้บัค าขอโอนยอดเงินจากรา้นคา้ รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารยกเลิกการกนัวงเงินในบตัรของผูช้  าระเงินไดท้นัที 
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ข้อ 2. กำรให้บริกำรช่องทำงรับช ำระค่ำสินค้ำ/บริกำร 
2.1 ในกรณีที่รา้นคา้มีความประสงคท์ี่จะใชบ้ริการ K SHOP หรือชื่ออ่ืนที่ธนาคารพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารเห็นสมควร (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า 
“บริกำร K SHOP”) ของธนาคาร เพื่อรบัช าระค่าสินคา้/บริการดว้ยเงินโอน e-wallet ผูใ้หบ้ริการ K Point และ/หรือเครื่องมือการช าระเงินอ่ืนใด ตามที่
ธนาคารก าหนด รา้นคา้ตกลงดงันี ้

2.1.1 รา้นคา้สามารถใชบ้ริการ K SHOP ผ่านโทรศัพทเ์คลื่อนที่ หรือแท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์ในเครือข่ายที่ธนาคารรองรบัใหส้ามารถ
เช่ือมต่อกบับริการนีไ้ด ้

2.1.2 รา้นคา้ที่เป็นบุคคลธรรมดา จะตอ้งด าเนินการสมคัรใชบ้ริการ และตกลงยอมรบัขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการใชบ้ริการ K SHOP ตามช่องทางและ
วิธีการที่ธนาคารก าหนด โดยการสมัครใชบ้ริการจะมีผลสมบูรณ์ เม่ือรา้นคา้สรา้งขอ้มูลรา้นคา้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) ขอ้มูล รูปภาพ สัญลักษณ ์
เครื่องหมายการคา้ เครื่องหมายบริการ หรือเครื่องหมายใดๆ (ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า “ ข้อมูลร้ำนค้ำ”)  ในบริการ K SHOP ครบถว้น ทัง้นี ้หากขอ้ก าหนดและ
เง่ือนไขการใชบ้ริการ K SHOP ดงักล่าว ขดัหรือแยง้กบัขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้ใหใ้ชบ้งัคบัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการ K SHOP ดงักล่าว 

2.1.3 รา้นคา้ที่เป็นนิติบคุคล จะตอ้งด าเนินการสมคัรใชบ้ริการและเขา้ใชบ้ริการตามเงื่อนไขดงัต่อไปนี  ้
2.1.3.1 ร้านค้ารับทราบและตกลงว่า ในการใช้บริการ K SHOP ร้านค้าไม่สามารถผูกเบอรโ์ทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือ E-mail address  

ที่ซ  า้กบัเบอรโ์ทรศพัทเ์คลื่อนที่ และ/หรือ E-mail address ที่ผกูไวก้บัการใชบ้ริการ K SHOP ของบคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคลอ่ืนได ้กรณีที่ธนาคารตรวจพบ 
ว่ามีการผูกเบอรโ์ทรศัพทเ์คลื่อนที่ และ/หรือ E-mail address ซ า้กัน รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารระงับ และ/หรือยกเลิกการใหบ้ริการ  K SHOP ของ
รา้นคา้ไดท้นัที โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ตามเง่ือนไขที่ระบใุนข้อ 5.1 ของข้อตกลงท่ัวไป 

2.1.3.2 เม่ือยื่นใบสมัครฯ แลว้ รา้นคา้จะตอ้งด าเนินการสรา้งขอ้มูลรา้นคา้ผ่านบริการ K SHOP โดยรา้นคา้ตอ้งกรอกขอ้มูลใหค้รบถ้วนและ
ถกูตอ้งตามขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนด และเม่ือรา้นคา้ไดร้บัอนุมตัิใหใ้ชบ้ริการแลว้ ธนาคารจะส่งรหสัผ่าน เช่น Password หรือ PIN เป็นตน้ ไปยงัช่องทางรบั
ขอ้มูลที่ธนาคารก าหนด โดยในการเขา้สู่ระบบครัง้แรก ระบบจะท าการบงัคบัใหมี้การเปลี่ยนรหสัผ่านโดยอตัโนมตัิ ทัง้นี ้การสมคัรใชบ้ริการจะมีผลสมบรูณ ์
เม่ือรา้นคา้สรา้งขอ้มลูรา้นคา้ครบถว้นตามที่ธนาคารก าหนดในบริการ K SHOP 

2.1.3.3 รา้นคา้สามารถสรา้งบญัชีพนักงานร้านคา้ไดต้ามจ านวนที่ธนาคารก าหนด โดยบัญชีพนักงานรา้นคา้สามารถท ารายการรบัช าระค่า
สินคา้/บริการ และใชบ้ริการ K SHOP ไดต้ามสิทธิที่จ  ากดัตามที่ธนาคารก าหนดไดเ้ท่านัน้ 

2.1.3.4 รา้นคา้ยอมรบัว่า ขอ้มูลรา้นคา้ที่รา้นคา้ตัง้ค่า และ/หรือที่น  าเขา้สู่ระบบใดๆ ใหแ้สดงผลในส่วนของขอ้มูลส่วนตวัของรา้นคา้ และในส่วน
ของพืน้หลงัหนา้จอการท างาน ไม่ว่ารา้นคา้จะด าเนินการเอง หรือมอบหมายใหธ้นาคารเป็นผูด้  าเนินการแทน รา้นคา้รบัรองว่ารา้นคา้มีสิทธิโดยชอบในการใช้
และน าขอ้มูลรา้นคา้เขา้สู่บริการ K SHOP และรบัรองว่าขอ้มูลรา้นคา้ดงักล่าว ไม่มีลักษณะ หรือก่อใหเ้กิดภาพ สญัลกัษณ ์หรือเครื่องหมายที่ผิดกฎหมาย 
และ/หรือเขา้ลกัษณะตามตวัอย่าง ดงัต่อไปนี ้

2.1.3.4.1 ไม่ไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของลิขสิทธิ์หรือเจา้ของทรพัยส์ินทางปัญญา 
2.1.3.4.2 ไม่ไดร้บัความยินยอมจากบคุคลในภาพ หรือภาพส่วนบคุคล 
2.1.3.4.3 ก่อใหเ้กิดความแตกแยก หรือมีประเด็นทางการเมือง 
2.1.3.4.4 ไม่สภุาพ ไม่เหมาะสม หรือยั่วยวน ลามกอนาจาร  
2.1.3.4.5 รูปภาพดารานักแสดง นักดนตรี บุคคลผูมี้ชื่อเสียง หรือนักกีฬา ทัง้นีเ้วน้แต่เป็นบคุคลที่ท  างานใหก้ับโปรแกรม Co-branding  

ที่ไดร้บัอนญุาตแลว้ 
2.1.3.4.6 ขดัต่อความสงบเรียบรอ้ยของประชาชนหรือทางวฒันธรรมหรือศาสนา 
2.1.3.4.7 เกี่ยวขอ้งการการพนนั เครื่องดื่มแอลกอฮอลท์กุประเภทและบหุรี่ 
2.1.3.4.8 เครื่องหมายสญัลกัษณป์ระเทศ พระบรมฉายาลกัษณห์รือพระบรมสาทิสลกัษณข์องพระมหากษัตริย ์และ พระราชินีหรือ ราชวงศ ์
2.1.3.4.9 เครื่องหมายของหน่วยราชการต่างๆ 
ธนาคารมีสิทธิตรวจสอบ และ/หรือรอ้งขอขอ้มูล/เอกสารหลกัฐานเพิ่มเติมที่รบัรองว่ารา้นคา้มีสิทธิใชแ้ละน าขอ้มูลรา้นคา้เขา้สู่บริการ  

K SHOP และ/หรือไม่มีลกัษณะ หรือก่อใหเ้กิดภาพ สญัลกัษณ ์หรือเครื่องหมายที่ผิดกฎหมาย หรือเขา้ลกัษณะตามตวัอย่างขา้งตน้ โดยรา้นคา้จะจัดส่ง
ขอ้มลู/เอกสารหลกัฐานดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคารตามที่รอ้งขอทนัที ทัง้นี ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ธนาคารมีสิทธิที่จะด าเนินการใดๆ ใหมี้การลบขอ้มลูรา้นคา้ออก
จากบริการ K SHOP หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการใชแ้ละน าขอ้มลูรา้นคา้เขา้สู่บริการ K SHOP รา้นตกลงรบัผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ทั้งหมด 
โดยธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆ ในการกระท าผิดดงักล่าว และหากธนาคารไดร้บัความเสียหายใดๆ รา้นคา้ตกลงชดใชค้่าเสียหายที่เกิดขึน้ใหแ้ก่ธนาคาร
จนครบถว้น  

2.1.3.5 วงเงินการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ 
2.1.3.5.1 รา้นคา้สามารถรบัช าระค่าสินคา้/บริการดว้ยเงินโอนไดไ้ม่เกิน 20,000 บาทต่อรายการ และไม่เกิน 300,000 บาทต่อเดือน 
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2.1.3.5.2 รา้นคา้สามารถรบัช าระค่าสินคา้/บริการดว้ยบตัรที่ไม่ผ่านเครื่องรบับตัรไดไ้ม่เกิน 20,000 บาทต่อรายการ และไม่เกิน 300,000 
บาทต่อเดือน 

2.1.3.5.3 รา้นคา้สามารถรบัช าระค่าสินคา้/บริการดว้ยบตัรที่ผ่านเครื่องรบับตัรไดไ้ม่เกิน 20,000 บาทต่อรายการ และไม่เกิน 300,000 
บาทต่อเดือน 

2.1.3.5.4 รา้นคา้สามารถรบัช าระค่าสินคา้/บริการดว้ย K Point ต่อรายการไดต้ามเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด 
2.1.3.6 รา้นคา้จะตอ้งส่งค าขอโอนยอดเงินการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ ตามเง่ือนไขที่ระบใุน “ตำรำง Settlement”  
2.1.3.7 รา้นคา้สามารถก าหนดค่าในเครื่องโทรศพัทเ์คลื่อนที่และ/หรือแท็บเล็ตและ/หรืออุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์ใหย้ินยอมเปิดเผยพิกัดในการใช้

บริการ เพ่ือประโยชนข์องรา้นคา้ในดา้นความปลอดภยั 
2.1.3.8 รา้นคา้ยินยอมช าระค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ตจากการใชบ้ริการนี ้นอกเหนือจากการใชบ้ริการตามปกติ (Air Time) โดย 

กรณีที่เป็นโทรศพัทเ์คลื่อนที่และ/หรือแท็บเล็ตและ/หรืออปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสแ์บบจ่ายรายเดือน (Post-paid) รา้นคา้สามารถตรวจสอบยอดค่าธรรมเนียมได้
จากใบแจง้หนี ้(Statement) ของผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ส่วนกรณีโทรศพัทเ์คลื่อนที่และ/หรือแท็บเล็ตและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสแ์บบ  
เติมเงิน (Pre-paid) รา้นคา้สามารถตรวจสอบยอดค่าธรรมเนียมไดจ้ากผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

2.1.3.9 รา้นคา้จะไดร้บัหลกัฐานการท ารายการช าระค่าสินคา้/บริการ และ/หรือขอ้มลูการโอนเงิน ผ่านทางบริการ K SHOP 
2.1.3.10 กรณีรา้นค้าใช้บริการจัดส่ง (Service Delivery) ผ่านบริการ K SHOP รา้นค้าตกลงยินยอมและปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไข

ดงัต่อไปนี ้
2.1.3.10.1 รา้นคา้ตกลงยินยอมว่า ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการจัดส่งขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกับการสมคัรใชบ้ริการและขอ้มูลการจดัส่ง

สินคา้ใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการจัดหาผูข้นส่ง และ/หรือผูข้นส่ง (ซึ่งต่อไปนีจ้ะรวมเรียกว่า “ผู้ขนส่ง”) เท่านัน้ โดยธนาคารไม่ไดเ้ป็นผูข้นส่งสินคา้ใหแ้ก่รา้นคา้/ผูช้  าระ
เงินแต่อย่างใด รวมทัง้ไม่ไดเ้ป็นผูร้บัสมคัรใชบ้ริการ ผูท้วงถาม และ/หรือเรียกใหร้า้นคา้/ผูช้  าระเงินช าระค่าบริการ ค่าใชจ้่าย หรือเงินใดๆ ในการจดัส่งสินคา้
ใหแ้ก่ หรือแทนผูข้นส่ง โดยรา้นคา้ตกลงยินยอมว่า การสมคัรใชบ้ริการระหว่างรา้นคา้และผูข้นส่ง เง่ือนไขการจดัส่งสินคา้ รวมทัง้อตัราค่าบริการและวิธีการ
ช าระค่าบริการ ค่าใชจ้่าย หรือเงินใดๆ ในการจดัส่งสินคา้ เป็นไปตามที่รา้นคา้ไดต้กลงไวก้บัผูข้นส่ง ทัง้นี ้รา้นคา้จะตอ้งศกึษาเงื่อนไขการจดัส่งสินคา้ไดจ้าก
เว็บไซตแ์ละ/หรือช่องทางอ่ืนๆ ที่ผูข้นส่งก าหนด 

2.1.3.10.2  รา้นคา้จะตอ้งแจง้ขอ้มูลและรายละเอียดต่างๆ ตามที่ธนาคารก าหนด ผ่านบริการ K SHOP ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) 
ประเภทและราคาของสินคา้ที่จะจัดส่ง ชื่อ-ที่อยู่และรายละเอียดของผูช้  าระเงิน ชื่อ-ที่อยู่และรายละเอียดของรา้นคา้ โดยรา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคาร
เปิดเผยขอ้มูลและรายละเอียดดังกล่าวใหแ้ก่ผูข้นส่ง เพื่อใชส้  าหรบัการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดส่งสินคา้ ซึ่งรวมถึงการออกใบเสร็จรบัเงิน/
ใบก ากบัภาษีใหแ้ก่รา้นคา้ ทัง้นี ้เม่ือรา้นคา้ไดแ้จง้ยืนยนัขอ้มลูและรายละเอียดดงักล่าวผ่านบริการ K SHOP แลว้ หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะแกไ้ข และ/
หรือเปลี่ยนแปลงขอ้มลูและรายละเอียดใดๆ รา้นคา้จะตอ้งติดต่อไปยงัผูข้นส่งโดยตรง รา้นคา้ไม่สามารถด าเนินการผ่านบริการ K SHOP หรือธนาคารได ้

2.1.3.10.3  หากผูข้นส่งไม่สามารถจัดส่งสินคา้ไปยงัผูช้  าระเงินไดต้ามเงื่อนไขที่ไดต้กลงไวก้ับรา้นคา้ หรือในกรณีที่รา้นคา้มีขอ้โตแ้ยง้
เกี่ยวกับการจดัส่งสินคา้ของผูข้นส่ง หรือมีขอ้โตแ้ยง้เกี่ยวกับค่าบริการ ค่าใชจ้่าย หรือเงินใดๆ ในการจัดส่งสินคา้ รา้นคา้ตกลงจะด าเนินการตรวจสอบและ/
หรือโตแ้ยง้กับผูข้นส่งเองโดยตรง โดยรา้นคา้ขอรบัรองว่าจะไม่กระท าการใดๆ อนัมีผลใหธ้นาคารตอ้งเขา้ไปมีส่วนร่วมใดๆ ในขอ้พิพาทระหว่างรา้นคา้กับ  
ผูข้นส่ง และ/หรือบุคคลภายนอก และหากรา้นคา้มีขอ้ต่อสู ้และ/หรือสิทธิเรียกรอ้งใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกันเองกับผูข้นส่ง และ/หรือบุคคลภายนอก เป็น  
อีกส่วนหนึ่งต่างหาก 

2.1.3.10.4 กรณีรา้นคา้สมคัรบริการช าระค่าสินคา้/บริการผ่านการหกับญัชีอตัโนมตัิ (Online Direct Debit) ตามขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนด 
รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารด าเนินการหักเงินจากบญัชีเงินฝากตามที่รา้นคา้ระบุในบริการรบัช าระค่าสินคา้/บริการผ่านการหักบญัชีอัตโนมัติ (Online 
Direct Debit) เพื่อช าระค่าบริการ ค่าใชจ้่าย หรือเงินใดๆ ในการจดัส่งสินคา้ ใหแ้ก่ผูข้นส่งตามค าสั่งที่รา้นคา้ส่งผ่านบริการ K SHOP 

2.1.3.11 การประชาสมัพนัธ ์และ/หรือการจดัรายการส่งเสริมการขาย 

2.1.3.11.1 การประชาสมัพนัธ ์และ/หรือจดัรายการส่งเสริมการขายผ่านบริการ K SHOP 
(1) รา้นคา้สามารถประชาสัมพันธ์และ/หรือจัดรายการส่งเสริมการขายสินคา้/บริการของรา้นคา้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง)  

การสะสมคะแนน การสะสมแสตมป์ โดยก าหนดเงื่อนไขและสิทธิประโยชนผ์่านบริการ K SHOP ไดท้กุเม่ือดว้ยตนเองตามขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนด 
(2) รา้นคา้สามารถแกไ้ข/เปลี่ยนแปลง รายการ/เงื่อนไข/รายละเอียดการประชาสมัพนัธแ์ละ/หรือรายการส่งเสริมการขายภายใต้ 

ขอ้ 2.1.3.11.1 นีไ้ดทุ้กเม่ือดว้ยตนเองผ่านบริการ K SHOP โดยจะตอ้งไม่มีผลใหส้ิทธิประโยชนท์ี่ผูช้  าระเงินจะไดร้บัลดลง เช่น การปรบัลดระยะเวลาส่งเสริมการ
ขาย/ส่วนลด การก าหนดเพิ่มจ านวนคะแนน/แสตมป์ส าหรับการแลกของรางวัลในแต่ละครัง้ หากรา้นค้าประสงค์จะแก้ไข/เปลี่ยนแปลง รายการ/เงื่อน ไข/
รายละเอียดการประชาสมัพนัธแ์ละ/หรือรายการส่งเสริมการขายที่มีผลใหส้ิทธิประโยชนท์ี่ผูช้  าระเงินจะไดร้บัลดลง รา้นคา้จะตอ้งยกเลิกรายการประชาสัมพันธ์
และ/หรือรายการส่งเสริมการขายรายการนัน้เท่านัน้ 
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(3) กรณีที่รา้นคา้ประสงคจ์ะยกเลิก รายการ/เงื่อนไข/รายละเอียดการประชาสัมพันธ์และ/หรือรายการส่งเสริมการขายภายใต  ้
ขอ้ 2.1.3.11.1 แต่ละรายการก่อนครบก าหนด หรือยกเลิกกรณีที่ไม่ไดก้ าหนดระยะเวลาไว ้รา้นคา้สามารถด าเนินการผ่านบริการ K SHOP ไดทุ้กเม่ือดว้ยตนเอง 
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั  

2.1.3.11.2 การประชาสมัพนัธ ์และ/หรือจดัรายการส่งเสริมการขายบนแพลตฟอรม์อิเล็กทรอนิกสข์องธนาคาร 
(1) ร ้านค้าสามารถประชาสัมพันธ์ และ/หรือจัดรายการส่งเสริมการขายสินค้า/บริการของร้านค้า บนแพลตฟอร์ม

อิเล็กทรอนิกสข์องธนาคาร (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “แพลตฟอรม์อิเล็กทรอนิกส”์) ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเพียง) แพลตฟอรม์ Seller Center ซึ่งเป็นอยู่ภายใต้
บริการ K PLUS MARKET 

(2) เม่ือรา้นคา้ไดร้บัการอนุมตัิจากธนาคารแลว้ ธนาคารจะจัดส่งเครื่องมือโอนเงิน ไปยงั E-Mail Address ที่รา้นคา้ไดแ้จง้ไว้
ต่อธนาคารในการสมคัรบริการ K SHOP ซึ่งรา้นคา้จะตอ้งใชเ้ครื่องมือโอนเงินในการ Log in เขา้สู่ https://www.kplusmarket.com หรือเว็บไซตอ่ื์นตามที่
ธนาคารก าหนด และ/หรือเพื่อใชบ้ริการต่างๆ ตามที่ธนาคารก าหนด ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) การอพัโหลดรายละเอียดของสินคา้/บริการ เช่น รูปภาพ 
ราคาค่าสินคา้/บริการ ระยะเวลาของการจดัรายการส่งเสริมการขาย และ/หรือสิทธิประโยชนอ่ื์นๆ เป็นตน้ การจดัการรา้นคา้ การจดัการรายการสินคา้/บริการ 
ทัง้นี ้เงื่อนไขอ่ืนๆ เกี่ยวกบัการใชเ้ครื่องมือโอนเงิน เป็นไปตามเง่ือนไขเกี่ยวกบัเครื่องมือโอนเงินตามที่ระบใุนขอ้ตกลงฯ ฉบบันี  ้

(3) รา้นคา้สามารถอพัโหลด/แกไ้ข/เปลี่ยนแปลง รายการ/เงื่อนไข/รายละเอียดการประชาสมัพนัธแ์ละ/หรือรายการส่งเสริมการขาย
สินคา้/บริการของรา้นคา้บนแพลตฟอรม์อิเล็กทรอนิกสไ์ดด้ว้ยตนเอง ผ่าน https://www.kplusmarket.com หรือเว็บไซตอ่ื์นตามที่ธนาคารก าหนด โดยใชเ้ครื่องมือ
โอนเงินภายใตเ้งื่อนไขที่ระบุในขอ้ 2.1.3.11.2 (2) ขา้งตน้ หรือด าเนินการผ่านบริการ K SHOP โดยรา้นคา้จะตอ้งด าเนินการอพัโหลด/แกไ้ข/เปลี่ยนแปลง รายการ/
เง่ือนไข/รายละเอียดการประชาสัมพันธ์และ/หรือรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 5 วันท าการของธนาคารก่อนวันที่รายการ/เงื่อนไข/
รายละเอียดดงักล่าวมีผล เพื่อใหธ้นาคารพิจารณา 

กรณีรา้นคา้มอบหมายใหธ้นาคารเป็นผูด้  าเนินการดังกล่าว และ/หรือเป็นผูจ้ัดการรายการสินคา้/บริการ และ/หรือจัดการ
รา้นคา้ บนแพลตฟอรม์อิเล็กทรอนิกสแ์ทนรา้นคา้ รา้นคา้จะตอ้งจัดส่งขอ้มูลและ/หรือรายละเอียดต่างๆ มายงัธนาคาร ผ่านช่องทางที่ธนาคารก าหนด ล่วงหนา้ 
ไม่นอ้ยกว่า 5 วนัท าการของธนาคารก่อนวนัที่รายการ/เงื่อนไข/รายละเอียดดงักล่าวมีผล เพื่อใหธ้นาคารพิจารณา 

(4) รา้นคา้สามารถยกเลิก รายการ/เงื่อนไข/รายละเอียดการประชาสมัพนัธแ์ละ/หรือจดัรายการส่งเสริมการขายสินคา้/บริการแต่ละ
รายการก่อนครบก าหนด หรือยกเลิกกรณีที่ไม่ไดก้ าหนดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายไว ้ผ่าน https://www.kplusmarket.com หรือเว็บไซตอ่ื์นตามที่ธนาคาร
ก าหนด โดยใชเ้ครื่องมือโอนเงินภายใตเ้งื่อนไขที่ระบใุนขอ้ 2.1.3.11.2 (2) ขา้งตน้ หรือด าเนินการผ่านบริการ K SHOP ไดท้กุเม่ือดว้ยตนเอง 

กรณีรา้นคา้มอบหมายใหธ้นาคารเป็นผูด้  าเนินการดงักล่าวแทนรา้นคา้ รา้นคา้จะตอ้งแจง้ขอ้มูลและ/หรือรายละเอียดต่างๆ 
มายงัธนาคาร ผ่านช่องทางที่ธนาคารก าหนด ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 5 วนัท าการของธนาคารก่อนวนัที่รายการ/เงื่อนไข/รายละเอียดดงักล่าวมีผล เพื่อใหธ้นาคาร
พิจารณา 

2.1.3.11.3 รา้นคา้ตกลงยอมรบัว่า รายการ/เงื่อนไข/รายละเอียดการประชาสัมพนัธ ์และ/หรือจัดรายการส่งเสริมการขายสินคา้/บริการของ
รา้นคา้ จะตอ้งเป็นไปตามที่ธนาคารเห็นชอบ และ/หรือตามที่ไดร้บัอนญุาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

2.2 ในกรณีที่รา้นค้ามีความประสงค์ที่จะใช้บริการช่องทางการเชื่อมต่อ (API) หรือชื่ออ่ืนที่ธนาคารพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารเห็นสมควร  
(ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “บริกำร API”) ของธนาคาร เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ/์ช่องทางการรบัช าระค่าสินคา้/บริการของรา้นคา้เขา้กับระบบของธนาคาร ใหส้ามารถ
รองรบัการรบัช าระค่าสินคา้/บริการจากผูช้  าระเงิน รา้นคา้ตกลงดงันี ้

2.2.1 รา้นคา้ตกลงพฒันาและด ารงการเชื่อมต่ออปุกรณ/์ช่องทางการรบัช าระค่าสินคา้/บริการของรา้นคา้เขา้กบัระบบของธนาคาร ตามรูปแบบและวิธีที่
ธนาคารก าหนด โดยรา้นคา้ตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เกิดจากการพัฒนาและเชื่อมต่อระบบดงักล่าว รวมถึงค่าใชจ้่ายในการบริหารจัดการระบบ
ภายในของรา้นคา้เองทัง้สิน้ 

2.2.2 รา้นคา้สามารถใชบ้ริการ API โดยมีรูปแบบการเชื่อมต่อดงัต่อไปนี ้
2.2.2.1 บริการ API เพื่อการท ารายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ 

(1) รา้นคา้สามารถใชบ้ริการ API เพื่อรบัช าระค่าสินคา้/บริการจากผูช้  าระเงินที่ช  าระเงินดว้ยเครื่องมือการช าระเงินต่างๆ แทนการช าระเงิน
ดว้ยเงินสด 

(2) กรณีรา้นคา้เป็นผูส้รา้งรหสัช าระเงินส าหรบัการท ารายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ รา้นคา้จะตอ้งส่งขอ้มูลการช าระค่าสินคา้/บริการ  
ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) จ านวนเงิน และ Order Reference ตามรายละเอียดและขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนดมายังธนาคารผ่านบริการ API เพ่ือใหธ้นาคาร
ก าหนดค่าการสรา้งรหัสช าระเงินตามขอ้มูลและรายละเอียดที่รา้นคา้แจง้นั้น และส่งใหแ้ก่รา้นคา้ตามขั้นตอนที่ธนาคารก าหนด ผ่านบริการ API ไปยัง URL 
Callback และ IP Address เพื่อใหร้า้นคา้สรา้งรหสัช าระเงินส าหรบัใหผู้ช้  าระเงินสแกนเพื่อท ารายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ 

กรณีผูช้  าระเงินเป็นผูส้รา้งรหสัช าระเงินส าหรบัการท ารายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ รา้นคา้ตอ้งแจง้ราคาค่าสินคา้/บริการที่ผูช้  าระเงิน
จะตอ้งช าระใหผู้ช้  าระเงินทราบอย่างชดัเจน และด าเนินการใหผู้ช้  าระเงินตอ้งแสดงรหสัช าระเงินของผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงิน ที่ระบบการรบัช าระเงินของ

https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kplusmarket.com&data=02%7C01%7Ckitiya.s%40kasikornbank.com%7C9d64b491a9e44b6537ab08d62a8d22b3%7C8e11df9f4615434fa6c68a0cb4ffeb6c%7C0%7C0%7C636743182988216935&sdata=KSjJgwm9pBt0I4ZgXXoMwt3zMDIadVtKph5DkPGuUJs%3D&reserved=0
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ธนาคารรองรบัใหส้ามารถช าระเงินได ้เพื่อใหร้า้นคา้ใชอ้ปุกรณก์ารรบัช าระเงินของรา้นคา้สแกนรหสัช าระเงิน และรา้นคา้จะตอ้งส่งขอ้มลูการช าระค่าสินคา้/บริการ 
ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเพียง) จ านวนเงิน และ Order Reference ตามรายละเอียดและขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนดมายงัธนาคารผ่านบริการ API 

2.2.2.2 บริการ API ยกเลิกรหสัช าระเงิน (Cancel) 
        กรณีรา้นคา้เป็นผูส้รา้งรหสัช าระเงินส าหรบัการท ารายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ เม่ือรา้นคา้สรา้งรหสัช าระเงินแลว้ หากผูช้  าระเงินยังไม่ท า

รายการช าระค่าสินคา้/บริการ รา้นคา้สามารถส่งค าสั่งยกเลิกรหสัช าระเงิน (Cancel) ตามรายละเอียดและขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนดมายงัธนาคารผ่านบริการ API 
เม่ือธนาคารไดร้บัค าสั่งยกเลิกรหสัช าระเงิน (Cancel) ดงักล่าวแลว้ ธนาคารจะด าเนินการยกเลิกและแจง้ผลการด าเนินการใหแ้ก่รา้นคา้ผ่านบริการ API ไปยงั URL 
Callback และ IP Address ตามที่ระบใุนใบสมคัรฯ 

2.2.2.3 บริการ API ยกเลิกรายการช าระค่าสินคา้/บริการ (Void)  
 รา้นคา้ตกลงว่า หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะ Void รา้นคา้จะตอ้งส่งค าสั่ง Void ภายใตเ้งื่อนไขที่ระบใุนขอ้ตกลงฯ ฉบบันีม้ายงัธนาคารผ่าน

บริการ API เม่ือธนาคารไดร้บัค าสั่ง Void ดงักล่าวแลว้ ธนาคารจะท าการ Void และโอนเงินจ านวนเดียวกนันัน้คืนใหแ้ก่ผูช้  าระเงินต่อไป โดยธนาคารจะแจง้ผลการ
ด าเนินการใหแ้ก่รา้นคา้ผ่านบริการ API ไปยงั URL CallBack และ IP Address ตามที่ระบใุนใบสมคัรฯ 

2.2.2.4 บริการ API แจง้รายการ (Notification)  
 เม่ือผูช้  าระเงินท ารายการช าระค่าสินคา้/บริการในแต่ละครัง้ ธนาคารจะแจง้ผลการท ารายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ ส าเรจ็/ไม่ส าเร็จ ให้แก่

รา้นคา้ผ่านบริการ API ไปยงั URL Callback และ IP Address ตามที่ระบใุนใบสมคัรฯ 
2.2.2.5 บริการ API รายงาน ณ สิน้วนั (Report) 
 เม่ือผูช้  าระเงินท ารายการช าระค่าสินคา้/บริการเรียบรอ้ยแลว้ ธนาคารจะส่งรายงานรายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ ใหแ้ก่รา้นคา้ผ่านบริการ 

API ไปยงั IP Address ตามที่ระบใุนใบสมคัรฯ ภายในวนัถดัไป 
2.2.2.6 บริการ API เพื่อการตรวจสอบสถานะรายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ   
 กรณีที่รา้นคา้มีความประสงคจ์ะตรวจสอบสถานะรายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ รา้นคา้สามารถแจง้ค าสั่งขอตรวจสอบตามรายละเอียด

และขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนดมายงัธนาคารผ่านบริการ API เม่ือธนาคารไดร้บัค าสั่งตรวจสอบดงักล่าวแลว้ ธนาคารจะแจง้สถานะรายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ
ใหแ้ก่รา้นคา้ผ่านบริการ API ไปยงั URL Callback และ IP Address ตามที่ระบใุนใบสมคัรฯ 

2.2.2.7 บริการ API เพื่อการส่งค าสั่งขอโอนยอดเงินรวมจากการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ  
รา้นคา้สามารถส่งค าสั่งขอโอนยอดเงินรวมจากการรบัช าระค่าสินคา้/บริการผ่านบริการ API โดยมีวิธีการและรายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุใน

ตาราง “Settlement” และตามเงื่อนไขที่ระบใุนขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้  
2.2.2.8 บริการอ่ืนๆ ตามที่ธนาคารจะเปิดใหบ้ริการ ภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนดและแจง้ใหร้า้นคา้ทราบผ่านช่องทางต่างๆ เป็น

คราวๆ ไป  
2.2.3 รา้นคา้ยอมรบัว่า ขอ้มูลรา้นคา้ที่รา้นคา้ตัง้ค่า และ/หรือที่น  าเขา้สู่ระบบใดๆ ใหแ้สดงผลในส่วนของขอ้มูลส่วนตวัของรา้นคา้ และในส่วนของพืน้หลัง

หนา้จอการท างาน ไม่ว่ารา้นคา้จะด าเนินการเอง หรือมอบหมายใหธ้นาคารเป็นผูด้  าเนินการแทน รา้นคา้รบัรองว่ารา้นคา้มีสิทธิโดยชอบในการใชแ้ละน าขอ้มูล
รา้นคา้เขา้สู่บริการ API และรบัรองว่าขอ้มลูรา้นคา้ดงักล่าว ไม่มีลกัษณะ หรือก่อใหเ้กิดภาพ สญัลกัษณ ์หรือเครื่องหมายที่ผิดกฎหมาย และ/หรือเขา้ลกัษณะตาม
ตวัอย่าง ดงัต่อไปนี ้

2.2.3.1 ไม่ไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของลิขสิทธิ์ หรือเจา้ของทรพัยส์ินทางปัญญา  
2.2.3.2 ไม่ไดร้บัความยินยอมจากบคุคลในภาพ หรือภาพส่วนบคุคล 
2.2.3.3 ก่อใหเ้กิดความแตกแยก หรือมีประเด็นทางการเมือง  
2.2.3.4 ไม่สภุาพ ไม่เหมาะสม หรือยั่วยวน ลามกอนาจาร  
2.2.3.5 รูปภาพดารานกัแสดง นกัดนตรี บคุคลผูมี้ชื่อเสียง หรือนกักีฬา เวน้แต่เป็นบคุคลที่ท  างานใหก้บัโปรแกรม Co-branding ที่ไดร้บัอนญุาตแลว้ 
2.2.3.6 ขดัต่อความสงบเรียบรอ้ยของประชาชนหรือทางวฒันธรรมหรือศาสนา 
2.2.3.7 เกี่ยวขอ้งการการพนนั เครื่องดื่มแอลกอฮอลท์กุประเภทและบหุรี่  
2.2.3.8 เครื่องหมายสญัลกัษณป์ระเทศ พระบรมฉายาลกัษณห์รือพระบรมสาทิสลกัษณข์องพระมหากษัตริย ์และพระราชินีหรือราชวงศ ์ 
2.2.3.9 เครื่องหมายของหน่วยราชการต่างๆ  
        ธนาคารมีสิทธิตรวจสอบ และ/หรือรอ้งขอขอ้มูล/เอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมที่รบัรองว่ารา้นคา้มีสิทธิใชแ้ละน าขอ้มูลรา้นคา้เขา้สู่บริการ API 

และ/หรือไม่มีลกัษณะ หรือก่อใหเ้กิดภาพ สญัลกัษณ ์หรือเครื่องหมายที่ผิดกฎหมาย หรือเขา้ลกัษณะตามตวัอย่างขา้งตน้ โดยรา้นคา้จะจัดส่งขอ้มูล/เอกสาร
หลกัฐานดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคารตามที่รอ้งขอทนัที ทัง้นี ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ธนาคารมีสิทธิที่จะด าเนินการใดๆ ใหมี้การลบขอ้มลูรา้นคา้ออกจากบริการ API  หาก
เกิดความเสียหายใดๆ จากการใชแ้ละน าขอ้มูลรา้นคา้เขา้สู่บริการ API รา้นตกลงรบัผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้หมด โดยธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆ 
ในการกระท าผิดดงักล่าว และหากธนาคารไดร้บัความเสียหายใดๆ รา้นคา้ตกลงชดใชค้่าเสียหายที่เกิดขึน้ใหแ้ก่ธนาคารจนครบถว้น 
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2.3 ในกรณีที่รา้นค้ามีความประสงค์ที่จะใช้บริการช่องทางการเชื่ อมต่อ (API) หรือชื่ออ่ืนที่ธนาคารพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารเห็นสมควร  
(ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “บริกำร API”) ของธนาคาร เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ/์ช่องทางการรบัช าระค่าสินคา้/บริการของรา้นคา้เขา้กับระบบของธนาคาร ใหส้ามารถ
รองรบัการรบัช าระค่าสินคา้/บริการจากผูช้  าระเงิน ผ่านผูใ้หบ้ริการระบบจัดการธุรกิจ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเพียง) ระบบจดัการรา้นคา้ (Point of Sale) ระบบการ
จัดการโลจิสติกส ์(Logistics) ระบบการจัดการจัดเก็บสินคา้ (Warehouse Management) ระบบการจัดการสินคา้ (Stock Management) (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า  
“ผู้ให้บริกำรระบบจัดกำร”) รา้นคา้ตกลงดงันี ้

2.3.1 รา้นคา้ตกลงพฒันาและด ารงการเชื่อมต่ออปุกรณ/์ช่องทางการรบัช าระค่าสินคา้/บริการของรา้นคา้เขา้กับระบบของผูใ้หบ้ริการระบบจดัการ โดยรา้นคา้
ตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เกิดจากการพฒันาและเชื่อมต่อระบบดงักล่าว รวมถึงค่าใชจ้่ายในการบริหารจดัการระบบภายในของฝ่ายตนเองทัง้สิน้ 

2.3.2 รา้นคา้สามารถใชบ้ริการ API โดยมีรูปแบบการเชื่อมต่อดงัต่อไปนี ้
2.3.2.1 บริการ API เพื่อการท ารายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ 
               (1) รา้นคา้สามารถใชบ้ริการ API เพื่อรบัช าระค่าสินคา้/บริการจากผูช้  าระเงินที่ช  าระเงินดว้ยเครื่องมือการช าระเงินต่างๆ แทนการ

ช าระเงินดว้ยเงินสด 
 (2) กรณีรา้นคา้เป็นผูส้รา้งรหสัช าระเงินส าหรบัการท ารายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ รา้นคา้จะตอ้งส่งขอ้มูลการช าระค่า

สินคา้/บริการ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเพียง) จ านวนเงิน และ Order Reference ตามรายละเอียดและขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนดไปยงัผูใ้หบ้ริการระบบจัดการ 
เพื่อใหผู้ใ้หบ้ริการระบบจัดการส่งขอ้มูลและรายละเอียดการช าระค่าสินคา้/บริการดงักล่าวมายงัธนาคารผ่านบริการ  API จากนัน้ธนาคารจะก าหนดค่าการ
สรา้งรหสัช าระเงินตามขอ้มูลและรายละเอียดที่แจง้นัน้ และส่งผ่านบริการ API ไปยงั IP Address ตามที่ระบุในใบสมคัรฯ เพื่อใหผู้ใ้หบ้ริการระบบจัดการ
สรา้งรหสัช าระเงินส าหรบัใหผู้ช้  าระเงินสแกนเพ่ือท ารายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ  

  กรณีผูช้  าระเงินเป็นผูส้รา้งรหสัช าระเงินส าหรบัการท ารายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ รา้นคา้ตอ้งแจง้ราคาค่าสินค้า/
บริการที่ผูช้  าระเงินจะตอ้งช าระใหผู้ช้  าระเงินทราบอย่างชดัเจน และด าเนินการใหผู้ช้  าระเงินแสดงรหสัช าระเงินของผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงิน ที่ระบบ
การรบัช าระเงินของธนาคารรองรบัใหส้ามารถช าระเงินได ้เพ่ือใหร้า้นคา้ใชอ้ปุกรณก์ารรบัช าระเงินของรา้นคา้สแกนรหสัช าระเงิน และรา้นคา้จะตอ้งส่งขอ้มลู
การช าระค่าสินคา้/บริการ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) จ านวนเงิน และ Order Reference ตามรายละเอียดและขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนดไปยงัผูใ้หบ้ริการ
ระบบจดัการ เพื่อใหผู้ใ้หบ้ริการระบบจดัการส่งขอ้มลูและรายละเอียดการช าระค่าสินคา้/บริการดงักล่าวมายงัธนาคารผ่านบริการ API 

2.3.2.2 บริการ API ยกเลิกรหสัช าระเงิน (Cancel) 
 เม่ือผูใ้หบ้ริการระบบจัดการสรา้งรหสัช าระเงินส าหรบัการท ารายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการแลว้ หากผูช้  าระเงินยงัไม่ท ารายการช าระ

ค่าสินคา้/บริการ รา้นคา้สามารถส่งค าสั่งยกเลิกรหสัช าระเงิน (Cancel) ไปยังผูใ้หบ้ริการระบบจัดการ จากนั้น ผูใ้หบ้ริการระบบจัดการจะเป็นผูส้่งค าสั่ง
ยกเลิกรหสัช าระเงิน (Cancel) ตามรายละเอียดและขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนดมายงัธนาคารผ่านบริการ API เม่ือธนาคารไดร้บัค าสั่งยกเลิกรหสัช าระเงิน 
(Cancel) ดงักล่าวแลว้ ธนาคารจะด าเนินการยกเลิกรายการช าระสินคา้/บริการและแจง้ผลการด าเนินการ ผ่านบริการ API ไปยงั IP Address ตามที่ระบใุน
ใบสมคัรฯ 

2.3.2.3 บริการ API ยกเลิกรายการช าระค่าสินคา้/บริการ (Void)  
 รา้นคา้ตกลงว่า หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะ Void รา้นคา้จะตอ้งส่งค าสั่ง Void ไปยงัผูใ้หบ้ริการระบบจดัการ จากนัน้ ผูใ้หบ้ริการระบบ

จดัการจะเป็นผูส้่งค าสั่ง Void ภายใตเ้ง่ือนไขที่ระบใุนขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้มายงัธนาคารผ่านบริการ API เม่ือธนาคารไดร้บัค าสั่ง Void ดงักล่าวแลว้ ธนาคารจะ
ท าการ Void และโอนเงินจ านวนเดียวกนันัน้คืนใหแ้ก่ผูช้  าระเงินต่อไป โดยธนาคารจะแจง้ผลการด าเนินการ ผ่านบริการ API ไปยงั IP Address ตามที่ระบใุน
ใบสมคัรฯ 

2.3.2.4 บริการ API แจง้รายการ (Notification)  
 เม่ือผูช้  าระเงินท ารายการช าระค่าสินคา้/บริการในแต่ละครัง้ ธนาคารจะแจง้ผลการท ารายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ ส าเร็จ/ไม่ส าเ รจ็ 

ผ่านบริการ API ไปยงั URL Callback และ IP Address ตามที่ระบใุนใบสมคัรฯ 
2.3.2.5 บริการ API รายงาน ณ สิน้วนั (Report) 

 เม่ือผูช้  าระเงินท ารายการช าระค่าสินคา้/บริการเรียบรอ้ยแลว้ ธนาคารจะส่งรายงานรายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ ผ่านบริการ API ไป
ยงั IP Address ตามที่ระบใุนใบสมคัรฯ ภายในวนัถดัไป 

2.3.2.6 บริการ API เพ่ือการตรวจสอบสถานะรายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ   
 กรณีที่รา้นคา้มีความประสงคจ์ะตรวจสอบสถานะรายการรบัช าระค่าสนิคา้/บริการ รา้นคา้สามารถส่งค าสั่งขอตรวจสอบไปยงัผูใ้หบ้ริการ

ระบบจัดการ จากนัน้ ผูใ้หบ้ริการระบบจัดการจะเป็นผูส้่งค าสั่งขอตรวจสอบตามรายละเอียดและขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนดมายงัธนาคารผ่านบริการ API  
เม่ือธนาคารไดร้บัค าสั่งตรวจสอบดังกล่าวแลว้ ธนาคารจะแจง้สถานะรายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ ผ่านบริการ API ไปยงั IP Address ตามที่ระบุใน 
ใบสมคัรฯ    

2.3.2.7 บริการ API เพ่ือการส่งค าสั่งขอโอนยอดเงินรวมจากการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ  
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 รา้นคา้สามารถส่งค าสั่งขอโอนยอดเงินรวมจากการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ ไปยงัผูใ้หบ้ริการระบบจัดการ จากนัน้ ผูใ้หบ้ริการระบบ
จดัการจะเป็นผูส้่งค าสั่งขอโอนยอดเงินรวมดงักล่าวมายงัธนาคารผ่านบริการ API โดยมีวิธีการและรายละเอียดเป็นไปตามที่ระบใุนตาราง “Settlement” และ
ตามเง่ือนไขที่ระบใุนขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้

2.3.2.8 บริการอ่ืนๆ ตามที่ธนาคารจะเปิดใหบ้ริการ ภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนดและแจง้ใหร้า้นคา้ทราบผ่านช่องทางต่างๆ เป็น
คราวๆ ไป 

2.3.3 รา้นคา้รบัทราบและตกลงยินยอมว่า กรณีการใชบ้ริการภายใตใ้บสมคัรฯ และขอ้ตกลงฯ ฉบบันีมี้ขอ้ก าหนดใหร้า้นคา้ส่งค าสั่ง/ค าขอ/รายละเอียด
ใดๆ ไปยงัผูใ้หบ้ริการระบบจัดการ และผูใ้หบ้ริการระบบจัดการเป็นผูส้่งค าสั่ง/ค าขอ/รายละเอียดดงักล่าวมายงัธนาคารผ่านบริการ API แลว้ ธนาคารจะ
ด าเนินการตามค าสั่ง/ค าขอ/รายละเอียด ภายหลังจากที่ไดร้บัค าสั่ง/ค าขอ/รายละเอียดจากผูใ้หบ้ริการระบบจัดการ ตามเงื่อนไขและระยะเวลาร ะบุใน
ขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้

2.3.4 รา้นคา้ยอมรบัว่า ขอ้มูลรา้นคา้ที่รา้นคา้ตัง้ค่า และ/หรือที่น  าเขา้สู่ระบบใดๆ ใหแ้สดงผลในส่วนของขอ้มูลส่วนตวัของรา้นคา้ และในส่วนของพืน้หลัง
หนา้จอการท างาน ไม่ว่ารา้นคา้จะด าเนินการเอง หรือมอบหมายใหธ้นาคารเป็นผูด้  าเนินการแทน รา้นคา้รบัรองว่ารา้นคา้มีสิทธิโดยชอบในการใชแ้ละน าขอ้มูล
รา้นคา้เขา้สู่บริการ API และรบัรองว่าขอ้มลูรา้นคา้ดงักล่าว ไม่มีลกัษณะ หรือก่อใหเ้กิดภาพ สญัลกัษณ ์หรือเครื่องหมายที่ผิดกฎหมาย และ/หรือเขา้ลกัษณะตาม
ตวัอย่าง ดงัต่อไปนี ้

2.3.4.1 ไม่ไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของลิขสิทธิ์ หรือเจา้ของทรพัยส์ินทางปัญญา  
2.3.4.2 ไม่ไดร้บัความยินยอมจากบคุคลในภาพ หรือภาพส่วนบคุคล 
2.3.4.3 ก่อใหเ้กิดความแตกแยก หรือมีประเด็นทางการเมือง  
2.3.4.4 ไม่สภุาพ ไม่เหมาะสม หรือยั่วยวน ลามกอนาจาร  
2.3.4.5 รูปภาพดารานกัแสดง นกัดนตรี บคุคลผูมี้ชื่อเสียง หรือนกักีฬา เวน้แต่เป็นบคุคลที่ท  างานใหก้บัโปรแกรม Co-branding ที่ไดร้บัอนญุาตแลว้ 
2.3.4.6 ขดัต่อความสงบเรียบรอ้ยของประชาชนหรือทางวฒันธรรมหรือศาสนา 
2.3.4.7 เกี่ยวขอ้งการการพนนั เครื่องดื่มแอลกอฮอลท์กุประเภทและบหุรี่  
2.3.4.8 เครื่องหมายสญัลกัษณป์ระเทศ พระบรมฉายาลกัษณห์รือพระบรมสาทิสลกัษณข์องพระมหากษัตริย ์และพระราชินีหรือราชวงศ ์ 
2.3.4.9 เครื่องหมายของหน่วยราชการต่างๆ  
        ธนาคารมีสิทธิตรวจสอบ และ/หรือรอ้งขอขอ้มูล/เอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมที่รบัรองว่ารา้นคา้มีสิทธิใชแ้ละน าขอ้มูลรา้นคา้เขา้สู่บริการ API 

และ/หรือไม่มีลกัษณะ หรือก่อใหเ้กิดภาพ สญัลกัษณ ์หรือเครื่องหมายที่ผิดกฎหมาย หรือเขา้ลกัษณะตามตวัอย่างขา้งตน้ โดยรา้นคา้จะจัดส่งขอ้มูล/เอกสาร
หลกัฐานดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคารตามที่รอ้งขอทนัที ทัง้นี ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ธนาคารมีสิทธิที่จะด าเนินการใดๆ ใหมี้การลบขอ้มลูรา้นคา้ออกจากบริการ API  หาก
เกิดความเสียหายใดๆ จากการใชแ้ละน าขอ้มลูรา้นคา้เขา้สู่บริการ API รา้นคา้ตกลงรบัผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้หมด โดยธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆ 
ในการกระท าผิดดงักล่าว และหากธนาคารไดร้บัความเสียหายใดๆ รา้นคา้ตกลงชดใชค้่าเสียหายที่เกิดขึน้ใหแ้ก่ธนาคารจนครบถว้น 
 2.4 ในกรณีที่รา้นคา้มีความประสงคท์ี่จะใชบ้ริการช่องทางรบัช าระค่าสินคา้/บริการอ่ืน รา้นคา้ตกลงยินยอมปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารจะแจง้
ใหร้า้นคา้ทราบต่อไป 
 

ข้อตกลงเก่ียวกับกำรรับช ำระด้วยบัตร 
 
1. รา้นคา้จะตอ้งรบับตัรผ่านอปุกรณ/์ช่องทางต่างๆ ตามที่ธนาคารก าหนดเท่านัน้ ทัง้นี ้หา้มรา้นคา้รบับตัรผ่านเครื่องรูดบตัร (IMPRINTER) โดยเด็ดขาด  
2. รา้นคา้ตกลงจะรบับตัร ซึ่งมีลกัษณะตามที่ธนาคารไดแ้จง้ใหร้า้นคา้ทราบเป็นคราวๆ ที่ยงัไม่หมดอายทุกุใบ 
3. รา้นคา้สามารถรบัช าระค่าสินคา้/บริการดว้ยบตัร ตามเงื่อนไขที่ธนาคารก าหนด โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดงัต่อไปนี ้ 

3.1 ใหผู้ช้  าระเงินรูดหรือเสียบบตัรที่เครื่องรบับตัร หรือ 
3.2 ใหผู้ช้  าระเงินแตะบตัรที่เครื่องรบับตัร หรือ 
3.3 ผูช้  าระเงินแสดงขอ้มูลการช าระค่าสินคา้/บริการและแสดงรหสัช าระเงิน ที่ระบุขอ้มูลการช าระค่าสินคา้/บริการตามที่ธนาคารก าหนด เพื่อใหร้า้นคา้

อ่านรหสัช าระเงิน หรือ 
3.4 รา้นคา้แสดงขอ้มูลการช าระค่าสินคา้/บริการและแสดงรหสัช าระเงิน ที่ระบุขอ้มูลการช าระค่าสินคา้/บริการตามที่ธนาคารก าหนด เพื่อใหผู้ช้  าระเงิน

อ่านรหสัช าระเงิน 
3.5 ใหผู้ช้  าระเงินกรอกรายละเอียดค าสั่งซือ้สินคา้/บริการในแบบฟอรม์การสั่งซือ้และจดัส่งใหแ้ก่รา้นคา้ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่ธนาคารก าหนด 

4. กรณีการช าระค่าสินคา้/บริการดว้ยวิธีการตามข้อ 3.1 หรือข้อ 3.2 ของข้อตกลงเก่ียวกับกำรรับช ำระด้วยบัตรรา้นคา้จะตอ้งปฏิบตัิดงันี ้
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4.1 เม่ือผูช้  าระเงินแสดงบตัรเพ่ือช าระค่าสินคา้/บริการ รา้นคา้จะตอ้งตรวจสอบความถกูตอ้งสมบรูณข์องบตัรตามคู่มือรา้นคา้รบับตัร และวิธีการรบับตัร
ตามคู่มือการใชเ้ครื่องอปุกรณก์ารรบับตัรที่ธนาคารมอบใหก้บัรา้นคา้ 

4.2 รา้นคา้จะตอ้งรบับตัรที่มี CHIP ปรากฏบนหนา้บตัรเท่านัน้ (ยกเวน้บตัรที่ออกโดยธนาคารซึ่งไม่ไดอ้อกในฐานะเป็นสมาชิกของบริษัทบตัรเครดิต) 
4.3 ในการรบัช าระค่าสินคา้/บริการทกุครัง้ หากธนาคารก าหนดใหผู้ช้  าระเงินตอ้งกด PIN 4 หรือ 6 หลกั รา้นคา้จะตอ้งใหผู้ช้  าระเงินด าเนินการตามแบบ

และวิธีการที่ธนาคารก าหนด 
4.4 รา้นคา้จะตอ้งติดต่อธนาคารทนัที และตกลงที่จะปฏิบตัิต่อผูช้  าระเงินตามวิธีการที่ธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบต่อไป ก่อนที่จะรบัช าระค่าสินคา้/

บริการจากผูช้  าระเงิน ในกรณีที่ บตัรปรากฏใหเ้ห็นรอยแกไ้ขและ/หรือขอ้ความใดๆ 
5. รา้นคา้จะตอ้งส่งค าขอโอนยอดเงินการรบับตัรของผูช้  าระเงินที่สั่งซือ้สินคา้/บริการจากรา้นคา้ทัง้หมดในแต่ละวนั ผ่านเครื่องรบับตัรเขา้บญัชีกับธนาคาร
ภายในเวลา Cut-off time ที่ก าหนดใน “ตำรำง Settlement” ในกรณีรา้นคา้รบัช าระค่าสินคา้/บริการผ่านเครื่อง EDC หากรา้นคา้ไม่ไดส้่งค าขอโอนรายการ
เขา้บญัชีภายใน ระยะเวลา Cut-off time ดงักล่าว ไม่ว่าดว้ยเหตใุดเกิน 3 (สาม) วนันบัจากวนัที่รา้นคา้ไดร้บัช าระค่าสินคา้/บริการ รา้นคา้ยินยอมใหธ้นาคาร
น าเงินเขา้บญัชีเงินฝากใหแ้ก่รา้นคา้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารก าหนดไดท้นัที 
    หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะ Void รา้นคา้จะตอ้งด าเนินการก่อนการที่จะมีการส่งค าขอโอนยอดเงินการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ และภายในเวลา  
Cut-off time ที่ก าหนดใน “ตำรำง Settlement” หรือก่อนที่เงินยงัไม่ถกูโอนเขา้บญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัรฯ (แลว้แต่กรณี) โดยรา้นคา้สามารถด าเนินการ
ผ่านช่องทางที่ธนาคารก าหนด เม่ือธนาคารไดร้บัค าขอ Void ดงักล่าวแลว้ ธนาคารจะท าการ Void และโอนวงเงินจ านวนเดียวกันนัน้คืนใหแ้ก่ผูช้  าระเงิน
ต่อไป ทัง้นี ้หากรา้นคา้มีความประสงค์จะ Void ภายหลงัจากที่มีการการส่งค าขอโอนยอดเงินการช าระค่าสินคา้/บริการ หรือ ภายหลงัเวลา Cut-off time 
(กรณีไม่ไดส้่งค าขอโอนยอดเงินการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ) หรือภายหลงัที่เงินถกูโอนเขา้บญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัรฯ แลว้ (แลว้แต่กรณี) หรือในกรณีที่
รา้นคา้ยินยอมใหผู้ช้  าระเงิน Refund รา้นคา้ตกลงจะไม่คืนเป็นเงินสด เช็ค และ/หรือตราสารหนีอ่ื้น แก่ผูช้  าระเงิน แต่รา้นคา้ตกลงจะท าหนงัสือแจง้คืนตาม
แบบฟอรม์ที่ธนาคารก าหนด (CREDIT VOUCHER) ส่งใหแ้ก่ธนาคาร และรา้นคา้/เจา้ของบญัชียินยอมคืนเงินจ านวนดงักล่าว ซึ่งธนาคารไดจ้่ายเงิน และ/
หรือน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากที่ระบุในใบสมคัรฯ ใหร้า้นคา้แลว้นัน้ใหแ้ก่ธนาคารเพื่อคืนเขา้บญัชีของผูช้  าระเงินได ้ทัง้นี ้รา้นคา้ตกลงว่า ธนาคารไม่ตอ้งคืน
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บจากรา้นคา้ไวแ้ลว้แต่ประการใด  
6. ทุกครัง้ที่รา้นคา้รบับัตรของ UnionPay และ/หรือ บตัรของ TPN รา้นคา้จะตอ้งใหผู้ช้  าระเงินกด PIN 4 หรือ 6 หลกั (ตามเงื่อนไขที่ธนาคารก าหนด) ลงบน
เครื่องรบับตัร  
7. ในกรณีดงัต่อไปนี ้

7.1 รา้นคา้รบับตัรแลว้ ต่อมาภายหลงัปรากฏว่า บตัรนัน้เป็นบตัรปลอม 
7.2 กรณีธนาคารเห็นว่ามีขอ้สงสยัเกี่ยวกบัการใชแ้ละ/หรือความสมบรูณข์องบตัร และ/หรือต่อมาไดต้รวจพบว่ามีการใชบ้ตัรโดยทจุริต 
7.3 ผูร้บัปลายทางไดร้บัแต่ไม่ตรงตามก าหนดเวลา หรือผูร้บัปลายทางไม่ไดร้บัสินคา้และรา้นคา้ไม่มีใบตอบรบัมายืนยนั หรือผูร้บัปลายทางไม่ไดร้บัสินคา้

ไม่ว่าดว้ยเหตปุระการใดก็ตาม 
7.4 รา้นคา้ไม่สามารถจัดหาหรือส่งสินคา้/บริการ และ/หรือสินคา้/บริการที่จัดหาหรือส่งเป็นสินคา้ /บริการดอ้ยคุณภาพ ช ารุดบกพร่อง ไม่ครบถ้วน  

ไม่ถกูตอ้งตามวตัถปุระสงค ์หรือไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงซือ้ขายสินคา้ระหว่างรา้นคา้และผูช้  าระเงิน อนัเป็นเหตใุหผู้ช้  าระเงินปฏิเสธที่จะรบัสินคา้/บริการ และ
ตอ้งการยกเลิกขอ้ตกลงซือ้สินคา้/บริการดงักล่าว 

7.5 ผูช้  าระเงินปฏิเสธรายการกันวงเงินในบตัรของผูช้  าระเงิน หรือปฏิเสธการหกัวงเงินที่กันไว ้หรือปฏิเสธว่าผูช้  าระเงินไม่ไดท้ ารายการช าระค่าสินคา้/
บริการ หรือรา้นคา้แจง้ใหธ้นาคารยกเลิกการกนัวงเงิน หรือล่วงเลยระยะเวลากนัวงเงิน  

7.6 เหตอ่ืุนใดที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินได ้หรือเหตอ่ืุนใดที่ธนาคารจะตอ้งคืนเงิน/วงเงินใหแ้ก่ผูช้  าระเงิน 
รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารยกเลิกการกันวงเงินในบตัรของผูช้  าระเงิน และ/หรือปฏิเสธการจ่ายเงินหรือน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากที่ระบุใน ใบสมคัรฯ 

อย่างไรก็ดี หากธนาคารเรียกเก็บเงินจากผูช้  าระเงินและจ่ายเงินใหแ้ก่รา้นคา้หรือน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากดงักล่าวไปก่อนแลว้ ธนาคารจะคืนเงินใหแ้ก่ผูช้  าระ
เงินเต็มจ านวนที่ผูช้  าระเงินถกูเรียกเก็บเงิน โดยรา้นคา้ตกลงจะคืนเงินเท่ากบัจ านวนเงินที่ธนาคารคืนใหแ้ก่ผูช้  าระเงินนัน้ใหก้บัธนาคาร พรอ้มทัง้ยินยอมเสีย
ดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 15 (สิบหา้) ต่อปี นบัตัง้แต่วนัที่ธนาคารจ่ายเงินใหแ้ก่รา้นคา้ หรือน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากดงักล่าวจนกว่าจะช าระใหธ้นาคารเสรจ็สิน้ 

ทัง้นี ้หากรา้นคา้พิสจูนไ์ดว้่า ผูช้  าระเงินเป็นผูส้ั่งซือ้สินคา้ หรือเป็นผูข้อรบับริการจากรา้นคา้แลว้ รา้นคา้จะใชส้ิทธิเรียกคืนจากผูช้  าระเงินในภายหลงั  
8. รา้นคา้จะตอ้งไม่จัดเก็บขอ้มูลหมายเลขบัตร วนัที่บตัรหมดอายุของบตัร และรหสั CVV ของผูช้  าระเงิน ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ และรา้นคา้จะตอ้งระมดัระวงั
เก็บรกัษาขอ้มลูอ่ืนๆ ของผูช้  าระเงินจากการรบัช าระค่าสินคา้/บริการของรา้นคา้ ไวใ้นที่ปลอดภยั ซึ่งผูท้จุริตไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวได ้ทัง้นี ้ในกรณีที่
บริษัทบตัรเครดิตหรือผูช้  าระเงินไดต้รวจพบและเรียกใหธ้นาคารชดใชค้่าปรบัและ/หรือค่าเสียหายใดๆ รา้นคา้ยินยอมรบัผิดชดใชค้่าปรบัและ/หรือค่าเสียหาย
ที่เกิดขึน้แทนธนาคารทัง้สิน้ทกุจ านวน 
9. ในกรณีรา้นคา้มีความประสงคเ์ก็บขอ้มลูบตัรของผูช้  าระเงิน รา้นคา้จะตอ้งไดร้บัความยินยอมจากธนาคารและจะตอ้งเขา้รว่มโครงการการเก็บรกัษาขอ้มลู
บตัรกับบริษัทบตัรเครดิตก่อน และจะตอ้งมีรูปแบบการจัดเก็บเป็นไปตามมาตรฐานที่ธนาคารและ/หรือบริษัทบตัรเครดิตไดก้ าหนดไว้ เช่น มาตรฐาน PCI 
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DSS และปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบตามระดบัของรา้นคา้ อย่างเคร่งครดั หากรา้นคา้ปฏิบตัิไม่ถูกตอ้งอนัเป็นเหตใุหธ้นาคารถกูเรียกเก็บ
ค่าปรบัจากบริษัทบตัรเครดิต และ/หรือถูกเรียกรอ้งค่าเสียหายจากผูอ่ื้น รา้นคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบชดใชค้่าปรบั หรือค่าเสี ยหายแทนธนาคารทัง้สิน้ 
ทกุจ านวน  
10. หากธนาคารตรวจสอบพบว่า รา้นค้าหรือเจา้ของรา้นคา้รวมถึงผูเ้กี่ยวขอ้งของรา้นคา้ มีการใชบ้ตัรของตนเอง ช าระค่าสินคา้/บริการกับรา้นคา้ของตน
บ่อยครัง้จ านวนมากผิดปกติ หรือมียอดท ารายการขายที่สงูผิดปกติ และ/หรือไม่ใช่เป็นการช าระค่าสินคา้/บริการใหแ้ก่รา้นคา้จริง โดยหวงัประโยชนเ์ป็นอย่าง
อ่ืน ธนาคารสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกรา้นคา้ไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และในกรณีธนาคารไดร้บัความเสียหายจากรายการใชบ้ตัรตามที่
กล่าว รา้นคา้ตกลงยินยอมชดใชค้่าเสียหายที่เกิดขึน้ทั้งหมดใหแ้ก่ธนาคารทั้งสิน้ทุกจ านวน ทัง้นี ้ไม่เป็นการตดัสิทธิในการที่ธนาคาร ด าเนินคดีกับรา้นคา้ 
อีกต่างหาก 
11. ในกรณีที่มีรายการรบับตัรไม่ถูกตอ้ง และอยู่ในระหว่างเขา้บญัชีเรียกเก็บจากธนาคาร ธนาคารมีสิทธิระงับการเขา้บญัชีใหก้ับรา้นคา้ หรือในกรณีที่
ธนาคารไดน้ าเขา้บญัชีใหก้ับรา้นคา้ไปแลว้ รา้นคา้/เจา้ของบญัชีตกลงยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินบญัชีเงินฝากของรา้นคา้/เจา้ของบัญชีคืนใหก้ับผูช้  าระเงิน
หรือธนาคารพาณิชยแ์ละ/หรือบริษัทหรือสถาบนัที่ออกบตัรไดท้นัทีโดยไม่จ าตอ้งบอกกล่าว ทัง้นี ้ธนาคารจะน าส่งหลกัฐานการหกับญัชีใหร้า้นคา้/เจา้ของ
บญัชีทราบ 

ในกรณีรา้นคา้ไดท้ ารายการรบับตัรที่ไม่ถกูตอ้ง และ/หรือไม่ตรงกบัขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้และที่ผ่านมารา้นคา้สามารถน ารายการรบับตัรดงักล่าวนัน้เขา้บญัชี
กบัธนาคารได ้ไม่ถือว่าธนาคารไดต้กลงยินยอมดว้ยแต่อย่างใด ธนาคารมีสิทธิแจง้ยกเลิกหรือไม่รบัเขา้บญัชี หรือสามารถหกัรายการรบับตัรดงักล่าวกลบัคืน
ได ้เม่ือธนาคารไดต้รวจพบรายการรบับตัรที่ไม่ถูกตอ้งดงักล่าวไดท้ันที โดยรา้นคา้ตกลงที่จะไม่น ารายการรบับตัรที่ไม่ถูกตอ้งที่ผ่านมาแลว้นัน้ ใชเ้ป็นขอ้อา้ง
ว่าธนาคารไดต้กลงยินยอมใหร้า้นคา้ด าเนินการดงักล่าวได ้
12. ในกรณีที่รา้นคา้ประสงคจ์ะขายสินคา้/บริการ โดยใหผู้ช้  าระเงินสามารถเลือกช าระค่าสินคา้/บริการดว้ยเงินสกุลบตัรต่างประเทศของตนได ้ในรูปแบบ
บริกำร Dynamic Currency Conversion (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “บริกำร DCC”) รา้นคา้ตกลงยินยอมปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขดงันี ้ 

12.1 รา้นคา้สามารถรบัช าระค่าสินคา้/บริการกับผูช้  าระเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ ส าหรบับริการ DCC ในสกลุเงินตามที่ธนาคารก าหนด โดยธนาคาร
อาจจะก าหนดเงินตราต่างประเทศในสกุลอ่ืนๆ เพิ่มเติมได ้โดยรา้นคา้จะท าการประชาสมัพนัธใ์หผู้ช้  าระเงินทราบถึงบริการดงักล่าวนีด้ว้ย ทัง้นี ้ในขณะนีมี้ 
30 สกลุเงิน ดงันี ้ 

สกุลเงินทีรั่บช ำระผ่ำนบริกำร DCC 

1. เงินเหรียญสหรฐัอเมริกา 11. เงินโครนนอรเ์วย ์ 21. เงินธากาบงัคลาเทศ 

2. เงินยโูร 12. เงินโครนเดนมารก์ 22. เงินริยาลซาอดุิอาระเบีย 

3. เงินเยนญ่ีปุ่ น 13. เงินโครนาสวีเดน 23. เงินรูปีเนปาล 

4. เงินปอนดอ์งักฤษ 14. เงินแคนาดาดอลลาร ์ 24. เงินแรนดแ์อฟริกาใต ้

5. เงินออสเตรเลียดอลลาร ์ 15. เงินริงกิตมาเลเซีย 25. เงินริยาลกาตาร ์

6. เงินนิวซีแลนดด์อลลาร ์ 16. เงินไตหวนัดอลลาร ์ 26. เงินรีอลัโอมาน 

7. เงินฮ่องกงดอลลาร ์ 17. เงินปากาตาสม์าเก๊า 27. เงินรูเบิลรสัเซีย 

8. เงินสิงคโปรด์อลลาร ์ 18. เงินบรูไนดอลลาร ์ 28. เงินวอน 

9. เงินสวิสฟรงัค ์ 19. เงินดีแรมหอ์าหรบัเอมิเรตส ์ 29. เงินดีนารค์เูวต 

10. เงินรูปีอินเดีย 20. เงินรูปีศรีลงักา 30. เงินดีนารบ์าหเ์รน 

12.2 ทุกครัง้ที่รา้นคา้รบับตัรผ่านเครื่อง EDC ที่ใหบ้ริการ DCC กับผูช้  าระเงิน เม่ือรา้นคา้กดจ านวนเงินบาทผ่านเครื่อง EDC ของธนาคารบนหนา้จอจะ
แสดงยอดการช าระค่าสินคา้/บริการ เป็นจ านวนเงินสกลุบาทตามที่รา้นคา้แจง้ และธนาคารจะค านวณเป็นเงินสกลุต่างประเทศของบตัรที่ออกจากประเทศที่
ผูช้  าระเงินจะถูกเรียกเก็บใหท้ราบดว้ย รา้นคา้จะตอ้งแจง้ใหผู้ช้  าระเงินทราบ และใหผู้ช้  าระเงินเป็นผูเ้ลือกว่าจะใชเ้งินสกุลใดในการ ช าระค่าสินคา้/บริการ 
ระหว่างเงินสกุลบาท หรือสกุลเงินต่างประเทศของบตัร และจ านวนเงินที่ผูช้  าระเงินจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินสกุลต่างประเทศ ในกรณีที่ผูช้  าระเงินเลือกที่จะ 
ช าระค่าสินคา้/บริการเป็นเงินสกลุต่างประเทศแลว้ ธนาคารจะจ่ายเงินใหร้า้นคา้ตามราคาสินคา้/บริการที่รา้นคา้พึงไดร้บัจากการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ
เป็นเงินบาท หกัค่าธรรมเนียมรา้นคา้ต่อรายการ (MDR) ของค่าสินคา้/บริการที่เป็นจ านวนเงินสกลุบาท และภาษีมลูค่าเพ่ิม ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูช้  าระเงินใชบ้ตัร
ที่นอกเหนือจากสกุลเงินที่ธนาคารก าหนด ตำมข้อ 12.2 ของข้อตกลงเก่ียวกับกำรรับช ำระด้วยบัตร เครื่อง EDC จะท าการแสดงยอดเป็นเงินบาทโดย
อตัโนมตัิเพียงยอดเดียวเท่านัน้  

12.3 รา้นคา้ตกลงยอมรบัอตัราและจ านวนเงินที่ธนาคารก าหนดเป็นสกุลเงินต่างประเทศที่ธนาคารไดค้ านวณจากรายการช าระค่าสินคา้/บริการของ
รา้นคา้จากสกลุเงินบาท ที่บนัทึกผ่านเครื่อง EDC และไดถ้กูเปลี่ยนเป็นสกลุเงินต่างประเทศของบตัรใบนัน้ที่แจง้ผ่านเครื่อง EDC ตามที่ผูช้  าระเงินเลือกช าระ
ค่าสินคา้/บริการ และเรียกเก็บเงินดงักล่าวทกุประการ  
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12.4 กรณีผูช้  าระเงินช าระค่าสินคา้/บริการดว้ยเงินสกลุต่างประเทศ ผ่านบริการ DCC และรา้นคา้ที่มีขอ้ตกลงการคืนค่าธรรมเนียมที่ใชผ้่านบริการ DCC 
(rebate) ธนาคารจะคืนค่าธรรมเนียมดงักล่าวใหก้บัรา้นคา้ในอตัราตามที่ระบใุนใบสมคัรฯ โดยค านวณจากค่าสินคา้/บริการที่เป็นจ านวนเงินสกลุบาท  รวม
ยอดทกุสิน้เดือน โดยธนาคารจะน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัรฯ ใหก้บัรา้นคา้ในวนัที่ 10 ของเดือนถดัไป เป็นสกลุเงินบาท ในกรณีวนัดงักล่าวตรง
กับวนัหยุดท าการของธนาคารตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจะจ่ายเงินใหก้ับรา้นคา้ในวนัเปิดท าการวนัแรกถัดไป  ทัง้นี ้ในกรณีที่มี
รายการคืนสินคา้ในภายหลงั หรือมีรายการปฏิเสธการจ่ายเงินจากผูช้  าระเงิน หรือจากธนาคารพาณิชย ์และ/หรือโดยบริษัทหรือสถาบนัที่ออกบตัร เป็นเหตุ
ให้รา้นค้าจะต้องคืนเงินให้แก่ธนาคาร รา้นค้าตกลงให้ธนาคารท าการหักค่าสินค้า/บริการที่เป็นจ านวนเงินสกุลบาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม พรอ้มด้วย
ค่าธรรมเนียมที่ใชผ้่านบริการ DCC (rebate)  ของยอดจ านวนเงินนัน้ ที่ธนาคารไดเ้ขา้บญัชีใหก้บัรา้นคา้ไปแลว้กลบัคืนไดด้ว้ย หรือใหส้ิทธิธนาคารพิจารณา
น าค่าธรรมเนียมที่ใชผ้่านบริการ DCC (rebate)  ของยอดจ านวนเงินนัน้ไปลดยอดการจ่ายค่าธรรมเนียมที่ใชผ้่านบริการ DCC (rebate) ที่ธนาคารจะตอ้ง
จ่ายใหก้บัรา้นคา้ในเดือนต่อๆ ไปได ้ 

12.5 ในกรณีที่การรบัช าระค่าสินคา้/บริการ ในรูปแบบบริการ DCC เกิดขดัขอ้ง หรืออยู่ในระหว่างด าเนินการแกไ้ข รา้นคา้สามารถรบัการช าระค่าสินคา้/
บริการเป็นสกลุเงินบาท ตามวิธีการและเง่ือนไขของการรบัช าระค่าสินคา้/บริการที่ธนาคารใหบ้ริการ  
13. ในกรณีที่ รา้นคา้ประสงคจ์ะขายสินคา้/บริการ โดยใหผู้ถ้ือบัตรช าระค่าสินคา้/บริการดว้ยเงินสกุลต่างประเทศ ในรูปแบบบริกำร Multi Currency 

Conversion (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “บริกำร MCC”) รา้นคา้ตกลงยินยอมปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขดงันี ้  
13.1 รา้นคา้สามารถรบัช าระค่าสินคา้/บริการกบัผูถ้ือบตัรเป็นเงินตราต่างประเทศ ส าหรบับริการ MCC ในสกุลเงินตามที่ธนาคารก าหนด โดยธนาคาร

อาจจะก าหนดเงินตราต่างประเทศในสกลุอ่ืน ๆ เพิ่มเติมได ้และรา้นคา้จะท าการประชาสมัพนัธใ์หล้กูคา้ผูถ้ือบตัรทราบถึงบริการดงักล่าวนี ้ดว้ย ทัง้นี ้ในขณะ
นีมี้ 9 สกลุเงิน ดงันี ้

สกุลเงินทีรั่บช ำระผ่ำนบริกำร MCC 

1. เงินเหรียญสหรฐัอเมริกา 4. เงินปอนดอ์งักฤษ 7. เงินฮ่องกงดอลลาร ์

2. เงินยโูร 5. เงินออสเตรเลียดอลลาร ์ 8. เงินสิงคโปรด์อลลาร ์

3. เงินเยนญ่ีปุ่ น 6. เงินนิวซีแลนดด์อลลาร ์ 9. เงินสวิสฟรงัค ์

13.2 ทุกครัง้ที่รา้นคา้รบับตัรผ่านเครื่อง EDC ที่ใหบ้ริการ MCC กับผูช้  าระเงิน เม่ือรา้นคา้กดจ านวนเงินสกุลต่างประเทศตามที่ผูช้  าระเงินเป็นผูเ้ลือกว่า
จะใช้เงินสกุลใด ผู้ช  าระเงินจะถูกเรียกเก็บเงินผ่านเครื่อง EDC ของธนาคารบนหน้าจอจะแสดงยอดการช าระค่าสินค้า/บริการ เป็นจ านวนเงินสกุล
ต่างประเทศตามที่รา้นคา้แจง้ ธนาคารจะจ่ายเงินใหร้า้นคา้ตามราคาสินคา้/บริการ ตามเง่ือนไขดงัต่อไปนี  ้

13.2.1 กรณีที่กรณีสกุลเงินที่รา้นคา้รบัช าระเป็นสกุลเดียวกับที่เขา้บญัชีรา้นคา้ ธนาคารจะจ่ายเงินใหร้า้นคา้ตามยอดสทุธิหลงัหกัค่าธรรมเนียม
รา้นคา้ต่อรายการ (MDR) ที่ค  านวณจากค่าสินคา้/บริการที่เป็นสกลุเงินที่รา้นคา้รบัช าระ และภาษีมลูค่าเพ่ิม  

13.2.2 กรณีสกลุเงินที่รบัช าระเป็นคนละสกลุกบัที่เขา้บญัชีรา้นคา้ แต่เป็นบญัชีสกลุเงินบาท ธนาคารจะจ่ายเงินใหร้า้นคา้เป็นยอดสุทธิตามสกุล
เงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารก าหนดล่าสุดในวนัที่เขา้บญัชี โดยใชอ้ตัรา “EXPORT SIGHT BILL ของ BUYING RATE” 
หลงัหกัค่าธรรมเนียมรา้นคา้ต่อรายการ (MDR) ที่ค  านวณจากค่าสินคา้/บริการที่เป็นสกลุเงินบญัชีรา้นคา้ และภาษีมลูค่าเพ่ิม 

          13.2.3 กรณีสกลุเงินที่รบัช าระเป็นคนละสกลุกบัที่เขา้บญัชีรา้นคา้ แต่ไม่ใช่บญัชีสกลุเงินบาท ธนาคารจะจ่ายเงินใหร้า้นคา้เป็นยอดสทุธิตามสกุล
เงินของบัญชีรา้นคา้ โดยใชอ้ัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารก าหนดล่าสุดในวันที่เขา้บัญชี โดยใชอ้ัตรา “against USD (VISA BUYING 
RATE)” หลงัหกัค่าธรรมเนียมรา้นคา้ต่อรายการ (MDR) ที่ค  านวณจากค่าสินคา้/บริการที่เป็นสกลุเงินบญัชีรา้นคา้ และภาษีมลูค่าเพ่ิม  

13.3 ในกรณีที่มีรายการคืนสินคา้ในภายหลงั หรือมีรายการปฏิเสธการจ่ายเงินจากผูช้  าระเงิน หรือจากธนาคารพาณิชย ์และ/หรือโดยบริษัทหรือสถาบนั
ที่ออกบตัร เป็นเหตใุหร้า้นคา้จะตอ้งคืนเงินใหแ้ก่ธนาคาร รา้นคา้ตกลงใหธ้นาคารท าการหกัเงินจากบญัชีรา้นคา้ โดยค านวณจากค่าสินคา้/บริการที่เป็นสกุล
เงินที่ร ้านค้ารับช าระ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารก าหนดล่าสุดในวันที่ ธนาคารท ารายกายหักค่าสินค้า/บริการคืน และ
ภาษีมลูค่าเพ่ิม ที่ธนาคารไดเ้ขา้บญัชีใหก้บัรา้นคา้ไปแลว้กลบัคืนไดด้ว้ย  

13.4 ในกรณีที่ผูช้  าระเงินใชบ้ตัรที่นอกเหนือจากสกลุเงินที่ธนาคารก าหนด ตำมข้อ 13.1 ของข้อตกลงเก่ียวกับกำรรับช ำระด้วยบัตร เครื่อง EDC จะ
ท าการแสดงยอดเป็นเงินบาทโดยอตัโนมตัิเพียงยอดเดียวเท่านัน้   
      13.5 ในกรณีที่การรบัช าระค่าสินคา้/บริการ ในรูปแบบบริการ MCC เกิดขดัขอ้ง หรืออยู่ในระหว่างด าเนินการแกไ้ข รา้นคา้สามารถรบัการช าระค่าสินคา้/
บรกิารเป็นสกลุเงินบาท ตามวิธีการและเง่ือนไขของการรบัช าระค่าสินคา้/บริการที่ธนาคารใหบ้ริการ 
14. ในกรณีที่รา้นคา้สมคัรใชบ้ริกำรแบ่งจ่ำยรำยเดือน (KBank Smart Pay) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารและรา้นคา้ เพื่อใหผู้ช้  าระเงินที่ถือบตัร
ของธนาคารตามประเภทที่ธนาคารก าหนด สามารถผ่อนช าระค่าสินค้า/บริการของรา้นที่ร่วมรายการผ่านบัตร และมีวงเงินแบ่งจ่ายรายเดือน และ
ค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายรายเดือนส าหรบัผูช้  าระเงินแต่ละราย ตามที่ระบุในใบสมคัรฯ และ/หรือแจง้ และ/หรือประกาศของธนาคาร โดยรา้นคา้ตกลงยินยอม
ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและเง่ือนไข ดงันี ้
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14.1 รา้นคา้ตกลงใหธ้นาคารเรียกเก็บเงินค่าสินคา้/บริการจากผูช้  าระเงิน โดยธนาคารจะน าเงินค่าสินคา้/บริการเขา้บญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัรฯ เพื่อเป็น
การช าระค่าสินคา้/บริการใหแ้ก่รา้นคา้ทั้งจ านวน ทัง้นี ้โดยธนาคารตกลงใหส้ิทธิแก่ผูช้  าระเงินที่จะผ่อนช าระโดยใหธ้นาคารหักเงินจากบญัชีบตัรเพ่ือช าระคืน
ธนาคารเป็นงวดๆ ได ้

14.2 ในกรณีที่ผูช้  าระเงินไดท้กัทว้งและแสดงพยานหลกัฐานจนน่าเช่ือถือไดว้่า ผูช้  าระเงินไม่ไดเ้ป็นผู้ซือ้สินคา้/บริการ จากรา้นคา้หรือปฏิเสธว่าไม่ไดเ้ป็น
ผูแ้จง้ใหห้กับญัชีในใบค าขอรบัการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการผ่อนช าระค่าสินคา้/บริการแต่อย่างใด และธนาคารไดโ้อนเงินเขา้บญัชีใหก้ั บรา้นคา้แลว้ 
รา้นคา้ตกลงคืนเงินตามจ านวนดงักล่าวที่ไดโ้อนเขา้บญัชีใหก้ับรา้นค้าแลว้ใหแ้ก่ธนาคารไดท้นัที ในกรณีดงักล่าวขา้งตน้รา้นคา้ตกลงว่าธนาคารไม่ตอ้งคืน
เงินค่าธรรมเนียมที่ไดเ้รียกเก็บจากรา้นคา้ไปแลว้แต่อย่างใด 

14.3 ในกรณีที่รา้นคา้ไดร้บัการส่งเสริมการขายโดยการสนับสนุน และ/หรือช่วยเหลือ ค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายรายเดือน จากบุคคลและ/หรื อนิติบคุคลที่
รา้นคา้รบัสินคา้/บริการมาจ าหน่าย โดยบุคคลและ/หรือนิติบุคคลมีขอ้ตกลงกับธนาคารในการช าระค่าธรรมเนียม แบ่งจ่ายรายเดือนดงักล่าวแทน รา้นคา้ 
ธนาคารจะด าเนินการน าเงินค่าสินคา้/บริการเขา้บญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัรฯ โดยไม่หกัค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายรายเดือนดงักล่าว ทัง้นี ้ธนาคารจะไปเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายรายเดือนนัน้จากบคุคลและ/หรือนิติบคุคลแทน ในกรณีที่บคุคลและ/หรือนิติบคุคลไดย้กเลิกการส่งเสริมการขายสินคา้โดยการให้
การสนับสนุนและ/หรือช่วยเหลือค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายรายเดือนแก่รา้นคา้แลว้ ใหถ้ือว่าการใหก้ ารสนับสนุนและ/หรือช่วยเหลือค่าธรรมเนียมแบ่งจ่าย 
รายเดือนเป็นอนัยกเลิกไปดว้ย และรา้นคา้ตกลงยินยอมช าระค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายรายเดือนใหแ้ก่ธนาคารแทนบคุคลและ/หรือนิติบคุคลในอตัราที่ธนาคาร 
ตกลงกนัไวก้บับคุคลและ/หรือนิติบคุคล 
15. กรณีที่รา้นคา้สมคัรใชบ้ริกำรรับค ำส่ังซือ้สินค้ำ/บริกำรผ่ำนแบบฟอรม์กำรส่ังซือ้ (MAIL/E-MAIL/FAX/TELE ORDER) โดยใหธ้นาคารเรียกเก็บเงิน
ค่าสินคา้/บริการจากผูช้  าระเงินตามค าสั่งซือ้สินคา้/บริการที่รา้นคา้ไดร้บัจากผูช้  าระเงินผ่านทางไปรษณีย ์จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์โทรสาร โทรศพัท ์และ/หรือ
ช่องทางอ่ืนตามที่ธนาคารจะก าหนดต่อไปในภายหนา้ รา้นคา้ตกลงยินยอมปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขดงันี ้

15.1 รา้นคา้สามารถรบัช าระค่าสินคา้/บริการโดยใหผู้ช้  าระเงินกรอกรายละเอียดค าสั่งซือ้สินคา้/บริการในแบบฟอรม์การสั่งซือ้ ซึ่งจะตอ้งมีร ายการ 
อย่างนอ้ยตามที่ธนาคารก าหนด และผูช้  าระเงินส่งใหแ้ก่รา้นคา้ผ่านทางไปรษณีย ์จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์โทรสาร โทรศัพท ์และ/หรือช่องทาง อ่ืนตามที่
ธนาคารจะก าหนดต่อไปในภายหนา้ 

15.2 รา้นคา้จะตอ้งไดร้บัอนุมัติวงเงินจากธนาคารก่อนทุกครัง้ โดยรา้นคา้จะเป็นผูข้ออนุมัติวงเงินตามจ านวนเงินตามค าสั่งซือ้สินคา้/บริกา ร จาก
ธนาคารเองดว้ยระบบอตัโนมตัิ โดย KEY IN ผ่านเครื่องรบับตัร หรือดว้ยวิธีการอ่ืนตามที่ธนาคารก าหนด 

15.3 ในกรณีที่ธนาคารตรวจสอบค าสั่งซือ้สินคา้/บริการในภายหลงัแลว้ พบว่า มีการระบุขอ้ความไม่ครบถว้น หรือผูช้  าระเงินไม่ไดล้งนาม หรือไม่มีรหสั
อนุมตัิวงเงินการขาย หรือมีขอ้พิรุธน่าสงสยัว่า ใบสั่งซือ้สินคา้/บริการดงักล่าวไม่ไดเ้กิดจากการสั่งซือ้สินคา้/บริการ  จากผูช้  าระเงินจริง รวมทัง้ในกรณีที่ยอด
จ านวนเงินการสั่งซือ้สินคา้/บริการมีจ านวนเงินสงูมาก รา้นคา้ยินยอมใหธ้นาคารด าเนินการตาม ข้อ 11. ของข้อตกลงเก่ียวกับกำรรับช ำระด้วยบัตร 

15.4 ร ้านค้ายอมรับว่า การรับช าระสินค้า/บริการ ผ่านบริกำรรับค ำส่ังซื้อสินค้ำ/บริกำรผ่ำนแบบฟอร์มกำรส่ังซื้อ (MAIL/E-MAIL/FAX/ 

TELE ORDER) นัน้เป็นการท ารายการแบบ Card not Present (ไม่ไดอ่้านค่าจากแถบแม่เหล็ก หรือ Dip Chip ) ซึ่งจะไม่ผ่านการตรวจสอบการใชจ้่ายผ่าน
บตัรโดยระบบ Verified by VISA และ/หรือ MasterCard SecureCode และ/หรือ J Secure ของบริษัทบตัรเครดิต แมว้่ารา้นคา้จะไดร้บัการอนมุตัิวงเงินผ่าน
เครื่องรับบัตร และธนาคารได้น าเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ แล้วก็ตาม ผู้ ช  าระเงินก็สามารถปฏิเสธค าสั่งซือ้สินค้า/บริการได้ โดยเป็น  
ความรบัผิดชอบของรา้นคา้ทกุกรณีและรา้นคา้ไม่สามารถโตแ้ยง้ได ้ตามหลกัเกณฑข์องบริษัทบตัรเครดิต ดงันัน้ หากธนาคารไม่สามารถเรียกเก็ บเงินตาม
ค าสั่งซือ้สินคา้/บริการจากผูช้  าระเงินได ้รา้นคา้ยินยอมใหธ้นาคารด าเนินการคืนเงินใหแ้ก่ผูช้  าระเงินทนัทีไดท้ัง้จ านวนตามจ านวนเงินที่ปรากฏในค าสั่งซือ้
สินคา้ /บริการ และรา้นคา้ตกลงคืนเงินจ านวนดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคารทนัที 

15.5 กรณีรา้นคา้ที่ประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอรท์ และที่พกั รา้นคา้จะตอ้งปฏิบตัิดงันี ้
15.5.1 หากผูช้  าระเงิน No Show รา้นมีสิทธิเรียกเก็บเงินจากผูช้  าระเงินไดเ้พียง 1 คืน 
15.5.2 เม่ือผูช้  าระเงินเขา้พกั รา้นคา้จะตอ้งตรวจสอบความถกูตอ้งสมบรูณข์องบตัร ตรวจสอบว่าผูอ้นญุาตใหร้า้นคา้รบัช าระดว้ยบตัรเป็นเจา้ของ

บัตรจริง หมายเลขบัตรตอ้งตรงกับหมายเลขบัตรที่ใชส้ั่งจอง และชื่อผูเ้ข้าพักตอ้งตรงกับชื่อเจา้ของบัตร ก่อนท ารายการ โดยวิธีการตรวจสอบสามารถ
เทียบเคียงไดจ้ากคู่มือรา้นคา้รบับตัร และวิธีการรบับตัรตามคู่มือการใชเ้ครื่องอปุกรณก์ารรบับตัรที่ธนาคารมอบใหก้บัรา้นคา้ ทัง้นี ้ รา้นคา้จะตอ้งน าบตัรของ
ผูช้  าระเงินท ารายการ Pre-authorization 

15.6 กรณีรา้นคา้ยกเลิกการใชบ้ริการรบัค าสั่งซือ้สินคา้/บริการผ่านแบบฟอรม์การสั่งซือ้ (MAIL/E-MAIL/FAX/TELE ORDER) หรือยกเลิกการเป็นรา้นคา้
กบัธนาคาร รา้นคา้จะตอ้งด าเนินการดงันี ้

15.6.1 รา้นค้าต้องน าส่ง SALES SLIP ทุกรายการย้อนหลังให้ธนาคาร 13 เดือน และธนาคารจะพิจารณายกเลิกการใช้บัญชีเงินฝากเป็น
หลกัประกนัภายหลงัจากครบก าหนด 6 เดือน ภายใตห้ลกัเกณฑข์องบริษัทบตัรเครดิตและธนาคาร  

15.6.2 หากรา้นคา้ไม่น าส่ง SALES SLIP หรือน าส่งไม่ครบ ธนาคารจะพิจารณายกเลิกการใชบ้ญัชีเงินฝากเป็นหลกัประกันภายหลงัจากครบ
ก าหนด 13 เดือน ภายใตห้ลกัเกณฑข์องบริษัทบตัรเครดิตและธนาคาร 
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16. แมว้่าขอ้ตกลงฯ ฉบบันีส้ิน้สุดลงไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม รา้นคา้/เจา้ของบญัชีตกลงยินยอมให้ข้อ 1.24 และข้อ 1.30 ของข้อตกลงท่ัวไป มีผลใช้
บงัคบัออกไปอีกเป็นเวลา 18 เดือน นบัตัง้แต่วนัที่ขอ้ตกลงฯ ฉบบันีส้ิน้สดุลง หรือระยะเวลาอ่ืนที่นอ้ยกว่าตามที่ธนาคารจะพิจารณาเห็นสมควร เพื่อใหธ้นาคาร
รอผลการเรียกเก็บจาก SALES SLIP และ/หรือเอกสาร/หลกัฐานอ่ืนใด ที่ยงัเรียกเก็บเงินไม่ไดท้ัง้หมดเสียก่อน และ/หรือช าระหนี ้ภาระผูกพนั ค่าเสียหาย และ/
หรือค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ที่รา้นคา้มีหรือจะมีต่อธนาคารภายใตข้อ้ตกลงฯ ฉบบันี ้
 

ข้อตกลงเก่ียวกับกำรรับช ำระด้วยเงินโอน 
 
1. รา้นคา้สามารถรบัช าระค่าสินคา้/บริการจากผูช้  าระเงินดว้ยเงินโอน โดยผูช้  าระเงินท าค าสั่งโอนและ/หรือช าระค่าสินคา้/บริการโดยหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก
ของผูช้  าระเงินที่มีอยู่กับผูใ้หบ้ริการเงินโอน หรือดว้ยเงินโอน โดยผูช้  าระเงินท าค าสั่งโอนและ/หรือช าระค่าสินคา้/บริการโดยหกัเงินจากบัญชีเงินฝากของ 
ผูช้  าระเงินที่มีอยู่กบัผูใ้หบ้ริการเงินโอนโดยใชร้หสัช าระเงิน ผ่านอปุกรณ/์ช่องทางของธนาคารตามเง่ือนไขรายละเอียดที่ธนาคารก าหนด 
2. รา้นคา้แจง้ราคาสินคา้/บริการใหผู้ช้  าระเงินทราบเป็นสกลุเงินบาท (THB)  
3. รา้นคา้ส่งขอ้มูลรายการสินคา้/บริการ รวมทัง้ขอ้มูลการช าระค่าสินคา้/บริการของรายการช าระค่าสินคา้/บริการดังกล่าวมาที่ธนาคาร โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ดงัต่อไปนี ้

3.1 ใหผู้ช้  าระเงินแสดงขอ้มลูการช าระค่าสินคา้/บริการและแสดงรหสัช าระเงิน ที่ระบขุอ้มลูการช าระค่าสินคา้/บริการตามที่ธนาคารก าหนด เพ่ือใหร้า้นคา้
อ่านรหสัช าระเงิน หรือ 

3.2 รา้นคา้แสดงขอ้มูลการช าระค่าสินคา้/บริการและแสดงรหสัช าระเงิน ที่ระบุขอ้มูลการช าระค่าสินคา้/บริการตามที่ธนาคารก าหนด เพื่อใหผู้ช้  าระเงิน
อ่านรหสัช าระเงิน หรือ 

3.3 รา้นคา้แสดงขอ้มูลรา้นคา้/สินคา้บนบริการ K SHOP หรือแพลตฟอรม์อิเล็กทรอนิกสต์ามที่ธนาคารก าหนด เพื่อใหผู้ช้  าระเงินเลือกและท าการช าระ
ค่าสินคา้/บริการดว้ยเงินโอน   
4. รา้นคา้ตกลงยอมรบัว่า ธนาคารไม่มีหนา้ที่ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลใดๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) ขอ้มูลการช าระค่าสินคา้/บริการ
และขอ้มลู ที่รา้นคา้เป็นผูใ้หข้อ้มลู/ผูช้  าระเงินเป็นผูร้ะบ ุ 
5. วิธีการและรายละเอียดของการโอนยอดเงินรวมจากการรบัช าระค่าสินคา้/บริการดว้ยเงินโอน เป็นไปตามที่ระบใุน “ตำรำง Settlement”  
6. เม่ือผูช้  าระเงินท ารายการช าระค่าสินคา้/บริการ และผูใ้หบ้ริการเงินโอนหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูช้  าระเงิน ตามจ านวนที่ผูช้  าระเ งินท ารายการแลว้ 
ธนาคารจะน าเงินจ านวนดังกล่าวไปพักในบัญชีของธนาคาร ทั้งนี ้ธนาคารจะน าเงินเขา้บัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ ตามเงื่อนไขที่ระบุใน “ตำรำง 
Settlement”  
7. หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะ Void รา้นคา้ตกลงดงันี ้

 (1) หากเป็นรายการช าระค่าสินคา้/บริการภายหลงัเวลา 00:00 น. ถึง 23:00 น. รา้นคา้จะตอ้งด าเนินการก่อนการส่งค าขอโอนยอดเงินการรบัช าระ 
ค่าสินคา้/บริการ และภายในเวลา Cut-off time ที่ก าหนดใน “ตำรำง Settlement” 

 (2) หากเป็นรายการช าระค่าสินคา้/บริการภายหลงัเวลา 23:00 น. ถึง 00:00 น. รา้นคา้จะตอ้งด าเนินการก่อนการส่งค าขอโอนยอดเงินการรับช าระ 
ค่าสินคา้/บริการ และภายในเวลา 00:00 น. ของวนัที่มีการท ารายการช าระค่าสินคา้/บริการ ทัง้นี ้หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะ Void ภายหลงัเวลา 00:00 น. 
ของวนัที่มีการท ารายการช าระค่าสินคา้/บริการ รา้นคา้จะตอ้งด าเนินการคืนเงินใหแ้ก่ผูช้  าระเงินเองโดยตรง 
      ทัง้นี ้รา้นคา้สามารถ void ไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปนี ้

7.1 หากเป็นกรณีที่ผูช้  าระเงินเป็นผูส้รา้งรหสัช าระเงินส าหรบัการท ารายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ จะสามารถท ารายการ void ค าสั่งโอน และ/หรือ
ช าระค่าสินคา้/บริการ ที่หกัจากบญัชีเงินฝากของผูช้  าระเงินที่มีอยู่กบัธนาคาร ธนาคารพาณิชยอ่ื์น หรือสถาบนัอ่ืนที่เป็นผูใ้หบ้ริการเงินโอนได ้ 

7.2 หากเป็นกรณีที่รา้นคา้เป็นผูส้รา้งรหัสช าระเงินส าหรบัการท ารายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ จะสามารถท ารายการ void ไดเ้ฉพาะค าสั่งโอน  
และ/หรือช าระค่าสินคา้/บริการ ที่ผูช้  าระเงินหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูช้  าระเงินที่มีอยู่กับธนาคารเท่านัน้ โดยหากเป็นบญัชีเงิน ฝากที่มีอยู่กับธนาคาร
พาณิชยอ่ื์น หรือสถาบนัอ่ืนที่เป็นผูใ้หบ้ริการเงินโอน หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะ Void รา้นคา้จะตอ้งด าเนินการคืนเงินใหแ้ก่ผูช้  าระเงินเองโดยตรง 

7.3 เม่ือธนาคารไดร้บัค าขอ Void ดงักล่าวแลว้ ธนาคารจะท าการ Void และโอนเงินจ านวนเดียวกนันัน้คืนใหแ้ก่ผูช้  าระเงินต่อไป 
8. รา้นคา้ตกลงว่า รา้นคา้ไม่สามารถ Refund ไดท้กุกรณี โดยรา้นคา้จะตอ้งด าเนินการคืนเงินใหแ้ก่ผูช้  าระเงินเองโดยตรง 
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ข้อตกลงเก่ียวกับกำรรับช ำระด้วย e-wallet 
 
1. รา้นคา้สามารถรบัช าระค่าสินคา้/บริการดว้ย e-wallet จากผูช้  าระเงินที่เป็นสมาชิกของผูใ้หบ้ริการ e-wallet ผ่านอปุกรณ/์ช่องทาง ตามเง่ือนไขรายละเอียด
ที่ธนาคารก าหนด  
2. กรณีรา้นคา้รบัช าระค่าสินคา้/บริการดว้ย e-wallet ของ Alipay และ/หรือ Tenpay (WeChat Pay) รา้นคา้ตอ้งไม่รบัช าระค่าสินคา้/บริการที่ระบุไวใ้น 
“ตำรำงสินค้ำ/บริกำรต้องห้ำม” ดงันี ้

ตำรำงสินค้ำ/บริกำรต้องห้ำม Alipay 
ประเภทธุรกิจ (ภำษำอังกฤษ) ประเภทธุรกิจ (ภำษำไทย) 

1. Information endangering national security, including 
promoting terrorist and extremist organizations, subversion of 
state power, and disseminating state secrets 

ขอ้มลูที่เป็นอนัตรายต่อความมั่นคงของชาติรวมถึงการส่งเสริมองคก์รก่อการ
รา้ยและกลุ่มหวัรุนแรงการโค่นลม้อ านาจรฐัและการเผยแพรค่วามลบัของรฐั 

2.Discriminatory or degrading information related to race, 
gender, religion, region, etc. 

ขอ้มลูที่เป็นการเลือกปฏิบตัิหรือท าใหเ้สื่อมเสียที่เกี่ยวขอ้งกบัเชือ้ชาติ, เพศ, 
ศาสนา, ภมิูภาค ฯลฯ 

3. Pornographic and/or vulgar audio visual products, pictures, 
channels, and publications 

สื่อ สิ่งพิมพภ์าพและเสียงที่เกี่ยวกบัสิ่งลามกอนาจาร 

4. Pornographic and/or vulgar erotic services (including but not 
limited to sex chatting and prostitution) 

บริการลามกอนาจารรวมไปถึงการสนทนาทางเพศและการคา้ประเวณี 

5. Oral or external aphrodisiac products that can cause others 
to temporarily lose resistance and/or consciousness 

ผลิตภณัฑเ์สริมสมรรถภาพทางเพศ ทีอ่าจท าใหส้ญูเสียสตสิมัปชญัญะชั่วคราว 
ทัง้แบบรบัประทานและใชภ้ายนอก 

6. Gambling บริการพนนั 
7. Lottery ล็อตเตอรี่ 
8. Gambling devices and accessories อปุกรณก์ารพนนัและอปุกรณเ์สริม 
9. Narcotics and related accessories and paraphernalia ยาเสพติดรวมถึงเครื่องมือและอปุกรณท์ี่เกี่ยวขอ้ง 
10. Anaesthetic and psychotropic drugs ยาชา ยารกัษาโรคทางระบบประสาทและจิตเวช  
11. Weapons of all types (including but not limited to knives, 
firearms, firearm parts and accessories, replica weapons, 
ammunition and explosives) 

อาวธุทกุประเภท (รวมถึง แต่ไม่จ ากดัเพียง มีดสัน้, อาวธุปืน, ชิน้ส่วนอาวธุปืน
และอปุกรณเ์สริม, อาวธุจ าลอง, กระสนุปืนและวตัถรุะเบดิ) 

12. Military, defence or police equipment อปุกรณท์างทหารหรือต ารวจและเครื่องป้องกนั 
13. Poisonous or hazardous chemicals สารเคมีที่เป็นพิษหรือเป็นอนัตราย 
14. Explosives and explosive devices วตัถรุะเบิดและอปุกรณก์ารท าระเบิด 
15. Flammable and explosive chemicals สารเคมีที่ไวไฟและระเบิดได ้
16. Radioactive materials วตัถดุิบกมัมนัตภาพรงัสี 
17. Asbestos and products containing asbestos แรใ่ยหินและผลิตภณัฑท์ี่มีแรใ่ยหิน 
18. Ozone depleting materials วตัถดุิบทีท่  าลายชัน้บรรยากาศโอโซน 
19. Highly toxic pesticides สารเคมีกาจดัศตัรูพืชที่มีระดบัความเป็นพิษสงู 
20. Fireworks and firecrackers ดอกไมไ้ฟและพล ุ
21. Medical toxic drugs, radiopharmaceuticals and special 
pharmaceutical products 

ยาที่มีพิษ, เภสชัรงัสีและผลิตภณัฑย์าพิเศษ 

22. Aphrodisiacs, diet pills and health products containing 
prohibited ingredients 

ผลิตภณัฑเ์สริมสมรรถภาพทางเพศ, ยาลดน า้หนกัและผลิตภณัฑเ์พ่ือสขุภาพที่
มีส่วนผสมของสารตอ้งหา้ม 

23. Fetal gender determination products or services ผลิตภณัฑห์รือบริการเพ่ือก าหนดเพศทารกในครรภ ์
24. Surrogacy services บริการรบัตัง้ครรภแ์ทน 
25. Online sale of prescription medicines การขายยาควบคมุพิเศษที่ตอ้งใชใ้บสั่งแพทยอ์อนไลน ์
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ตำรำงสินค้ำ/บริกำรต้องห้ำม Alipay 
ประเภทธุรกิจ (ภำษำอังกฤษ) ประเภทธุรกิจ (ภำษำไทย) 

26. Online sale of medical services, including vaccination, 
medical consulting, hypnotherapy, plastic surgery, nutriology, 
massage 

บริการทางการแพทยแ์บบออนไลน ์รวมทัง้ การฉีดวคัซีน การใหค้ าปรกึษา
ทางการแพทย ์การสะกดจติบ าบดั การท าศลัยกรรมพลาสติก  โภชนวิทยาและ
การนวด 

27. COVID-19 test kits ชดุอปุกรณต์รวจโควิด-19 
28. Online sale of tobacco including cigarettes การขายบหุรีแ่ละยาสบูผ่านระบบออนไลน ์
29. Online sale of electronic cigarettes, electronic cigarette 
liquids 

การขายบหุรี่ไฟฟ้าและน า้ยาบหุรี่ไฟฟา้ผ่านระบบออนไลน ์

30. Online sale of tobacco-making material and machineries การขายวตัถดุิบรวมถึงเครื่องท าบหุรี่และยาสบูผา่นระบบออนไลน ์
31. Human organs, body parts and remains อวยัวะ ชิน้ส่วนและซากศพของมนษุย ์
32. Protected species สตัวแ์ละพืชที่ไดร้บัการคุม้ครอง 
33. Seeds เมล็ดพนัธุพ์ืช 
34. Archaeological and cultural heritage relics โบราณวตัถแุละที่เกี่ยวกบัวฒันธรรมประเพณี 
35. Trading in tax invoices issued within the PRC การซือ้ขายใบก ากบัสินคา้ที่ออกในสาธารณรฐัประชาชนจีน 
36. Counterfeit currency สกลุเงินปลอม 
37. Trading or distribution of currency (both RMB and foreign 
currencies including crypto-currencies) 

การซือ้ขายหรือจดัจ าหน่ายสกลุเงิน (ทัง้ RMB,เงินตราต่างประเทศ รวมไปถึง
สกลุเงินคริปโต) 

38. Antiques and artwork โบราณวตัถแุละงานศิลปะ 
39. Banking products and services (including all types of 
loans) 

ผลิตภณัฑแ์ละบริการทางธนาคาร (รวมถึงบริการเงินกูท้กุประเภท) 

40. Insurance products and platforms ผลิตภณัฑแ์ละแพลตฟอรม์ประกนัภยั 
41. Stocks and securities หุน้และหลกัทรพัย ์
42. Mutual Funds กองทนุรวม 
43. Pawn services บริการรบัจ าน า 
44. Illegal sale of financial information (e.g. bank accounts, 
bank cards) 

การขายขอ้มลูทางการเงินทีผ่ิดกฎหมาย (เช่น บญัชีธนาคาร บตัรธนาคาร) 

45. Sale of payment acceptance terminals การขายผลิตภณัฑร์บัช าระเงิน 
46. Trading or sale of virtual currencies (e.g. Bitcoin, Litecoin) การซือ้ขายหรือขายสกลุเงินเสมือนจริง (เช่น บิทคอยน,์ ไลทค์อยน)์ 
47. Cashback from Alipay account เครดิตเงินคืนเจากบญัชีของ Alipay 
48. Illegal or unregistered fund-raising activities กิจกรรมระดมทนุที่ผิดกฎหมายหรือไม่จดทะเบียน 
49. Pyramid schemes and multi-level marketing แผนพีระมิดและการตลาดแบบหลายระดบั 
50. Rebate or cashback services การคืนเงิน หรือบริการคืนเงิน 
51. Foreign exchange services บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
52. Gold investment การลงทนุทองค า 
53. Peer to peer (P2P) lending services บริการใหส้ินเช่ือโดยตรงระหว่างผใูหส้นิเช่ือและผูข้อสินเช่ือผ่านแพลตฟอรม์

ออนไลน ์ (P2P) 
54. Crowd funding การระดมทนุสาธารณะผา่นเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส ์
55. Multi-purpose stored value cards บตัรเงินสดอิเล็กทรอนิกส ์
56. Other financial products and intermediary services (e.g. 
guarantee and trust services) 

ผลิตภณัฑท์างการเงินอ่ืนๆและบริการสื่อกลางต่าง ๆ (เช่น การค า้ประกนัและ
บริการสินเช่ือ) 

57. Software or products related to trading of financial 
products and investment information 

ซอฟตแ์วรห์รือผลิตภณัฑท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัการซือ้ขายผลิตภณัฑท์างการเงินและ
ขอ้มลูดา้นการลงทนุ 
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ตำรำงสินค้ำ/บริกำรต้องห้ำม Alipay 
ประเภทธุรกิจ (ภำษำอังกฤษ) ประเภทธุรกิจ (ภำษำไทย) 

58. Espionage equipment and accessories อปุกรณจ์ารกรรม 
59. Services or products that infringe personal privacy (e.g. 
online activity monitoring) 

บริการหรือผลิตภณัฑท์ี่ละเมิดความเป็นส่วนตวั (เช่น การสืบดกูิจกรรม
ออนไลน)์ 

60. Malwares, hacking services or accessories มลัแวร ์บริการหรืออปุกรณท์ี่เกี่ยวกบัการเจาะเขา้โปรแกรมคอมพิวเตอรอ์ย่าง
ผิดกฎหมาย 

61. Illegal tools (e.g. lock picking tools and accessories) เครื่องมือและอปุกรณท์ี่ผิดกฎหมาย (เช่น อปุกรณส์ะเดาะกญุแจและอปุกรณ์
อ่ืน) 

62. Descramblers and other items that can be used to gain 
unauthorized access to television programming (such as 
satellite and cable TV) 

ตวัถอดสญัญาณและอปุกรณท์ีส่ามารถใชใ้นการเขา้ถึงรายการโทรทศันโ์ดย
ไม่ไดร้บัอนญุาต (เช่น ทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี) 

63. VPN service บริการ VPN (เครือข่ายส่วนตวัเสมือน) 
64. Mass distribution equipment, software and services การจดัจ าหน่ายอปุกรณ,์ บริการและซอฟตแ์วรแ์บบขายส่ง 
65. Illegal publication of certificates or carving of stamps การออกใบรบัรอง  หรือตราประทบัรบัรองที่ผิดกฎหมาย 
66. Services to facilitate plagiarism and examination fraud บริการที่เอือ้ต่อการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาโดยการคดัลอกวรรณกรรม 

และการโกงการสอบ 
67. Personal privacy information and corporate internal data ขอ้มลูส่วนบคุคลและขอ้มลูภายในของบริษัท 
68. Debt collection services บริการทวงหนี ้
69. Goods or services used to improperly obtain traffic or 
popularity 

สินคา้หรือบริการทีใ่ชเ้พ่ือใหไ้ดม้าซึ่งการเขา้ชมหรือความนิยมอย่างไม่
เหมาะสม 

70. Real estate (including intermediaries) อสงัหาริมทรพัย ์รวมถึงนายหนา้ ตวัแทน 
71. Crude oil น า้มนัดิบ 
72. Sale of animals, plants or products with contagious and 
hazardous diseases 

การขายสตัว ์พืช หรือสิ่งที่มีโรคติดต่อและเป็นอนัตราย 

73. Sale of animals, plants or products originating from areas 
declared with an epidemic outbreak of contagious diseases 

การขายสตัว ์พืช หรือผลิตภณัฑท์ี่มาจากพืน้ที่ที่มีการแพรร่ะบาดของโรคระบาด 

74. Smuggled goods สินคา้ลกัลอบน าเขา้ 
75. Counterfeit or replica products สินคา้ลอกเลียนแบบหรือสินคา้ปลอม 
76. Lucky draws การชิงโชค 
77. Cross-border marriage agency ตวัแทนจดัหาคู่ขา้มชาต ิ
78. Sale, resale or distribution of event tickets without license 
(e.g. Olympic Games or World Expo tickets) 

การขาย การขายซ า้หรือจดัจ าหน่ายบตัรเขา้งานโดยไม่มีใบอนญุาต (เช่น งาน
แข่งขนักีฬาโอลิมปิก หรือตั๋ว World Expo) 

79. All religious websites, publications or accessories เว็บไซตท์ี่เกี่ยวกบัศาสนา สื่อสิ่งตีพิมพห์รือสิ่งอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้ง 
80. Online cemeteries and ancestry worshipping สสุานออนไลนแ์ละการบชูาบรรพบรุุษ 
81. Immigration services (including agents and intermediaries) บริการเกี่ยวกบัคนเขา้เมือง (รวมถึงไปนายหนา้และตวัแทนตา่งๆ) 
82. Auction sites and services บริการการประมลู 
83. Superstition services (e.g. Feng Shui, fortune-telling or tarot 
divination services) 

บริการทางความเชื่อ (เช่น บริการดา้นฮวงจุย้, ดดูวง หรือการท านายโชคชะตา
ดว้ยไพ่ทาโรต)์ 

84. Sale of brand new or second hand cars, ships and aircrafts 
(excluding accessories) 

การขายรถยนตห์รือรถยนตมื์อสอง เรือและเครื่องบิน (ยกเวน้อปุกรณเ์สริม) 

85. Webcast and live streaming services (being activities that 
release real-time information to the public in the form of video, 

บริการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซตแ์ละช่องทางต่างๆ (กิจกรรมที่เผยแพรข่อ้มลู
แบบเรียลไทมส์ู่สาธารณะผา่นระบบอินเตอรเ์น็ต ทัง้ในรูปแบบวีดีโอ เสียง 
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ตำรำงสินค้ำ/บริกำรต้องห้ำม Alipay 
ประเภทธุรกิจ (ภำษำอังกฤษ) ประเภทธุรกิจ (ภำษำไทย) 

audio, graphics and words via internet (excluding sale of 
goods via webcasting on e-commerce platforms)) 

รูปภาพ และค าพดู (ยกเวน้การถ่ายทอดสดขายสินคา้บนแพลตฟอรม์ 
อีคอมเมิรซ์) 

86. Charitable donations, free gifts and aid funds (excluding 
transactions with consideration) 

การบริจาคเพื่อการกศุล ของที่ใหโ้ดยไม่มีการตอบแทน และกองทนุสงเคราะห ์
(ยกเวน้รายการที่ผา่นการพิจารณาแลว้) 

87. Other goods or services that violate relevant PRC laws and 
regulations or adversely affect the reputation of the Ant Group 

สินคา้หรือบริการอื่น ๆ ทีล่ะเมิดกฎหมายและขอ้บงัคบัของสาธารณรฐั
ประชาชนจีนที่เกี่ยวขอ้งหรือส่งผลเสียต่อช่ือเสียงของอาลีบาบากรุ๊ป 

 
ตำรำงสินค้ำ/บริกำรต้องห้ำม Tenpay (WeChat Pay) 

ประเภทธุรกิจ (ภำษำอังกฤษ) ประเภทธุรกิจ (ภำษำไทย) 
1. Payday loans เงินกูร้ะยะสัน้ 
2. Stock and securities หุน้และหลกัทรพัย ์
3. Mutual Funds กองทนุรวม 
4. Insurance products and services ผลิตภณัฑแ์ละบริการประกนัภยั 
5. Financial products and services, including trusts or asset 
management services, or products and services associated 
with the sale of traveler’s checks, money orders or foreign 
currency 

ผลิตภณัฑแ์ละบริการทางการเงิน รวมถึงทรสัต ์หรือบริการจดัการสินทรพัย ์
หรือผลิตภณัฑแ์ละบริการที่เกี่ยวขอ้งกบัการขายเช็คเดินทาง ธนาณตัิ หรือ
เงินตราต่างประเทศ 

6. Foreign exchange services or check cashing businesses บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกิจรบัแลกเช็ค 
7. Peer to peer (P2P) lending services บริการใหส้ินเช่ือโดยตรงระหว่างผูใ้หส้นิเช่ือและผูข้อสินเช่ือผ่านแพลตฟอรม์

ออนไลน ์ (P2P) 
8. Payment by instalments service การช าระโดยบริการผ่อนช าระ 
9. Items that are associated with purchases of annuities or 
lottery contracts, lay-away systems, off-shore banking or 
transactions to finance or refinance debts funded by a credit 
card 

รายการที่เกี่ยวขอ้งกบัการซือ้ประกนัแบบบ านาญ (annuities)หรือสญัญา
ลอตเตอรี ระบบการผ่อนจ่าย* การธนาคารนอกประเทศ หรือธุรกรรมเพ่ือใหกู้้
หรือรีไฟแนนซห์นีจ้ากบตัรเครดิต  
 *หมายถึง การว่างมดัจ าจองซือ้สินคา้ ซึ่งคือระบบการซือ้สินคา้โดยการ
จ่ายเงินมดัจ านวนหนึ่งเพื่อจองสินคา้นัน้ไว ้และจะไดส้ินคา้ก็ต่อเม่ือไดจ้่ายเงิน
ครบทัง้หมดแลว้ 

10. Trading or distribution of currency (both CNY and foreign 
currencies) 

การซือ้ขายหรือจดัจ าหน่ายสกลุเงิน (ทัง้เงินหยวน และเงินตราต่างประเทศ) 

11. Pornographic or obscene audio-visual products, channels 
and publications 

สื่อลามกอนาจาร ทัง้สิ่งพิมพ ์ภาพและเสียง 

12. Pornographic or obscene items, adult businesses or adult-
related services, including escort services, adult massage, or 
other adult-entertainment services, adult performer regardless 
of sexual orientation 

สิ่งลามกอนาจาร ธุรกิจส าหรบัผูใ้หญ่หรือบริการที่เกี่ยวขอ้งกบัผูใ้หญ่ รวมถึง
บริการเพ่ือนเที่ยว การนวดส าหรบัผูใ้หญ่ หรือบริการความบนัเทิงอ่ืนๆ ส าหรบั
ผูใ้หญ่ นกัแสดงหนงัส าหรบัผูใ้หญ่ โดยไม่ค านึงถึงรสนิยมทางเพศ 

13. Gambling or betting, including lottery tickets, casino 
gaming chips, off-track betting, memberships on gambling-
related internet sites and wagers at races 

การพนนัหรือการเดิมพนั รวมถึงลอตเตอรี ชิปเกมคาสิโน การเดิมพนันอก
เสน้ทาง การเป็นสมาชิกบนเว็บไซตอิ์นเทอรเ์น็ตที่เกี่ยวขอ้งกบัการพนนัและการ
เดิมพนัในการแข่งขนั 

14. Illegally sold drugs, alcohol, or drug paraphernalia or other 
products that might present a risk to consumer safety 

การขายยาโดยไม่มีอ านาจตามกฎหมาย เครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ี่ไม่ถกูกฎหมาย 
หรืออปุกรณก์ารเสพยาหรือผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ที่เสี่ยงต่อความปลอดภยัของ
ผูบ้ริโภค 
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15. Products or services that are marketed or advertised using 
deceptive or unfair sales practices 

ผลิตภณัฑห์รือบริการที่ท  าการตลาดหรือโฆษณาโดยใชว้ิธีการขายที่หลอกลวง
หรือไม่เป็นธรรม 

16. Ammunition, firearms, or certain firearm parts or 
accessories, including but not limited to military or police 
equipment 

เครื่องกระสนุอาวธุปืนหรือชิน้ส่วนอาวธุปืนหรืออปุกรณเ์สริม รวมถึงแต่ไม่
จ ากดัเพียงอปุกรณใ์นทางการทหารหรอืต ารวจ 

17. Consumer Credit Reporting Agencies ตวัแทนรายงานขอ้มลูเครดิตผูบ้ริโภค 
18. Sales of personal information (e.g. identity card information) การขายขอ้มลูสว่นบคุคล (เช่นขอ้มลูบตัรประจ าตวัประชาชน) 
19. Services or products that infringe on personal privacy (e.g. 
online activity monitoring) 

บริการหรือผลิตภณัฑท์ี่ละเมิดความเป็นส่วนตวั (เช่น การสืบดกูิจกรรม
ออนไลน)์ 

20. Sales of valid or synthetic government IDs and documents การขายขอ้มลูและเอกสารไม่ว่าจะจริงหรือเท็จของรฐับาล 
21. Credit protection or identity theft protection services บริการคุม้ครองสินเช่ือหรือป้องกนัการโจรกรรมเอกลกัษณบ์คุคล 
22. Illegal sale of financial information (e.g. bank accounts, 
bank cards) 

การขายขอ้มลูทางการเงินทีผ่ิดกฎหมาย (เช่น บญัชีธนาคาร บตัรธนาคาร) 

23. Rare wildlife (living things), Rare wildlife products 
(specimens, etc.) 

สตัวป่์าหายาก (สิ่งมีชีวิต) ผลิตภณัฑจ์ากสตัวป่์าหายาก (ตวัอย่าง ฯลฯ) 

24. Smuggled goods สินคา้ลกัลอบน าเขา้ 
25. Human organs อวยัวะมนษุย ์
26. Virtual Currencies สกลุเงินเสมือน 
27. Tobacco products (on line) ขายผลิตภณัฑย์าสบู (ออนไลน)์ 
28. Trading or sale of digital or crypto- currencies (e.g. Bitcoin, 
Litecoin) 

การซือ้ขายหรือการขายสกลุเงินดิจิทลัหรือสกลุเงินคริปโต (เช่น บิทคอยน,์ ไลท์
คอยน)์ 

29. Certain weapons or knives regulated under Applicable Law อาวธุหรือมีดบางอย่างที่มีกฎหมายควบคมุ 
30. Poisonous or hazardous chemicals สารเคมีที่เป็นพิษหรือสารเคมีที่เป็นอนัตราย 
31. Counterfeit goods or currency สินคา้ปลอมแปลงหรือสกลุเงินปลอม 
32. Counterfeit or replica food products ผลิตภณัฑอ์าหารลอกเลียนแบบหรืออาหารปลอม 

33. Antiques and arts，Antique reproduction shops โบราณวตัถแุละงานศิลปะ และรา้นขายสินคา้ของโบราณ 

34. Precious metals and rare earth minerals โลหะมีค่า และแรโ่ลหะหายาก 

35. Crude oil，Petroleum and Petroleum Products น า้มนัดิบ ปิโตรเลียม และผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

36. Boat dealers, Car Sales ตวัแทนจ าหน่ายเรือ การขายรถ 
37. Pawn Shops and Salvage Yards รา้นจ าน า และรา้นขายอะไหล่เก่า 
38. Software or products related to trading of financial products 
and information 

ซอฟตแ์วรห์รือผลิตภณัฑท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัการซือ้ขายผลิตภณัฑแ์ละขอ้มลูทาง
การเงิน 

39. Virtual Private Network, Virtual Private Server เครือข่ายส่วนตวัเสมือน เซิรฟ์เวอรส์่วนตวัเสมือน 
40. Cash disbursement services from credit funding sources 
(e.g. credit cards) 

การถอนเงินสดจากแหล่งเงินทนุเครดติ  (เช่น บตัรเครดิต)  

41. Rebate or cashback services บริการการส่วนลดหรือเครดติเงินคืน 

42. Products or services that process pop-ups or contain, 
promote, reference or link to any spyware, malware, virus, 
back-door, drop dead device or other program installation 

ผลิตภณัฑห์รือบริการทีป่ระมวลผลป๊อปอพั หรือมี สนบัสนนุ อา้งอิงหรือ
เช่ือมโยงไปยงัสปายแวร ์มลัแวร ์ไวรสั แบ็คดอร ์โปรแกรมที่ท  าใหอ้ปุกรณห์ยดุ
ท างานรวมถึงการติดตัง้โปรแกรมอ่ืน ๆ 

43. Real estate service บริการอสงัหาริมทรพัย ์
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44. Auction sites and services บริการการประมลู 

45. Pawn services บริการการจ าน า 
46. Collection agencies บริษัททวงหนี ้
47. Surrogacy services บริการรบัตัง้ครรภแ์ทน 
48. Hacking services บริการเจาะระบบ (hacking) 
49. Safe deposit services บริการตูน้ิรภยั 
50. Legal services and attorneys บริการทางกฎหมายและทนายความ 
51. Accounting, auditing and bookkeeping services บริการตรวจสอบบญัชีและการท าบญัชี 
52. Counselling services — debt, marriage and personal บริการใหค้ าปรกึษาเรื่องหนี ้การแต่งงาน และเรื่องส่วนตวั 
53. Immigration Service บริการตรวจคนเขา้เมือง 
54. Timeshares การซือ้สิทธิ์ในการใชอ้สงัหาริมทรพัยใ์นช่วงเวลาที่ก าหนด 
55. Charitable and social service organizations องคก์รการกศุลและบริการทางสงัคม 
56. Crowd funding การระดมทนุสาธารณะ 
57. fund-raising activities กิจกรรมระดมทนุ 
58. Court Costs, including Alimony and Child Support ค่าธรรมเนียมศาล รวมถึงค่าเลีย้งดแูละค่าเลีย้งดบูตุร 
59. Bail and Bond Payments การช าระเงินประกนัและกรมธรรมค์ า้ประกนัผูต้อ้งหา 
60. Civic, social and fraternal associations สมาคมพลเมืองสงัคมและภารดรภาพ 
61. Items that support pyramid or Ponzi scheme, matrix 
programs or other ”get rich quick” schemes or certain multi-
level marketing programs 

รายการที่สนบัสนนุแผนธุรกิจพีระมิด หรือแชรล์กูโซ่ โปรแกรมแมทริกซ ์แผน
ธุรกิจรวยทนัใจอ่ืน ๆ หรือธุรกิจเครือข่ายบางประเภท 

62. Cashback from WeChat Pay account เงินคืนจากบญัชี WeChat Pay 
63. Illegal or unregistered fund-raising activities กิจกรรมระดมทนุที่ผิดกฎหมายหรือไม่จดทะเบียน 
64. Anesthetic, psychotropic or prescription medicine; illegal 
unregistered medicine 

ยาชา ยารกัษาโรคทางระบบประสาทและจิตเวช  หรือยาตามใบสั่งแพทย ์ยาที่
ไม่ขึน้ทะเบียนตามกฎหมาย 

65. Any other category or payer that WeChat Pay may decide 
to prohibit, in its sole discretion for the purpose of risk control 

หมวดหมู่อ่ืนๆ หรือผูช้  าระเงินที่ WeChat Pay ตดัสินว่าหา้มใช ้โดยดลุยพินิจ
ของ WeChat Pay แต่เพียงผูเ้ดียว เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการควบคมุความเสี่ยง 

66. Any other category which may violate any applicable laws, 
statute, ordinance and/or regulations from time to time 

หมวดหมู่อ่ืนใดที่อาจละเมิดกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎีกาและ / 
หรือขอ้บงัคบัใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งเป็นครัง้คราว 

 

3. รา้นคา้ตกลงและรบัทราบว่า ผูช้  าระเงินจะตอ้งมีคณุสมบตัิตามที่ระบไุวด้งันี ้
3.1 เป็นสมาชิกของผูใ้หบ้ริการ e-wallet และตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขทัง้หมดที่ผูใ้หบ้ริการ e-wallet แต่ละรายก าหนด 
3.2 มีโทรศัพท์เคลื่อนที่และ/หรือแท็บเล็ตและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งระบบการช าระค่าสินค้า/บริการโดย e-wallet ของผู้ให้บริการ  

e-wallet รายนัน้ๆ และมีสญัญาณอินเตอรเ์น็ตที่สามารถรองรบัการช าระค่าสินคา้/บริการผ่านระบบ e-wallet ของผูใ้หบ้ริการ e-wallet รายนัน้ๆ 
4. ในการรบัช าระค่าสินคา้/บริการผ่านระบบของผูใ้หบ้ริการ e-wallet แต่ละครัง้ รา้นคา้จะตอ้งด าเนินการดงันี ้

4.1 รา้นคา้ตรวจสอบและรบั e-wallet ซึ่งมีลกัษณะตามที่ธนาคารไดแ้จง้ใหร้า้นคา้ทราบเป็นคราวๆ โดยที่ e-wallet จะตอ้งยงัไม่หมดอาย ุ
4.2 รา้นคา้แจง้ราคาสินคา้/บริการ ใหผู้ช้  าระเงินทราบเป็นสกลุเงินบาท (THB) 
4.3 รา้นคา้ส่งขอ้มูลรายการสินคา้/บริการ รวมทัง้ขอ้มูลการช าระค่าสินคา้/บริการของรายการช าระค่าสินคา้/บริการดงักล่าวมาที่ธนาคาร เพื่อขออนุมตัิ

การช าระค่าสินคา้/บริการจากผูใ้หบ้ริการ e-wallet โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดงัต่อไปนี ้
4.3.1 ใหผู้ช้  าระเงินแสดงขอ้มูลการช าระค่าสินคา้/บริการและแสดงรหสัช าระเงิน ที่ระบุขอ้มูลการช าระค่าสินคา้/บริการตามที่ธนาคารก าหนด 

เพ่ือใหร้า้นคา้อ่านรหสัช าระเงิน หรือ 
4.3.2 รา้นคา้แสดงขอ้มูลการช าระค่าสินคา้/บริการและแสดงรหสัช าระเงิน ที่ระบุขอ้มูลการช าระค่าสินคา้/บริการตามที่ธนาคารก าหนด เพื่อให้ 

ผูช้  าระเงินอ่านรหสัช าระเงิน 
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4.3.3 รา้นคา้แสดงขอ้มูลรา้นคา้/สินคา้บนบริการ K SHOP หรือแพลตฟอรม์อิเล็กทรอนิกสต์ามที่ธนาคารก าหนด เพื่อใหผู้ช้  าระเงินเลือกและท า
การช าระค่าสินคา้/บริการดว้ย e-wallet    
5. รา้นคา้ตกลงยอมรบัว่า ธนาคารไม่มีหนา้ที่ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลใดๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ ไม่จ ากัดเพียง) ขอ้มูลการช าระค่าสินคา้/บริการ
และขอ้มลูที่ไดร้บัจากรหสัช าระเงิน ที่รา้นคา้เป็นผูใ้หข้อ้มลู/ผูช้  าระเงินเป็นผูร้ะบุ 
6. วิธีการและรายละเอียดของการโอนยอดเงินรวมจากการรบัช าระค่าสินคา้/บริการดว้ย e-wallet เป็นไปตามที่ระบใุน “ตำรำง Settlement”  
7. เม่ือผูช้  าระเงินท ารายการช าระค่าสินคา้/บริการ และรา้นคา้ไดส้่งค าสั่งขอโอนยอดเงินตามเง่ือนไขที่ระบใุน “ตำรำง Settlement” แลว้ ธนาคารจะสรุปยอด
การช าระค่าสินคา้/บริการและส่งขอ้มลูการรบัช าระค่าสินคา้/บริการใหก้บัผูใ้หบ้ริการ e-wallet และธนาคารจะน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัรฯ ตาม
เง่ือนไขที่ระบใุน “ตำรำง Settlement”  
8. รา้นคา้ตกลงว่า กรณีที่ผูช้  าระเงินช าระค่าสินคา้/บริการดว้ย e-wallet ที่ออกหรือรว่มออกโดยธนำคำร หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะ Void รา้นคา้จะตอ้ง
ด าเนินการก่อนการส่งค าขอโอนยอดเงินการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ และภายในเวลา Cut-off time ที่ก าหนดใน “ตำรำง Settlement” โดยรา้นคา้สามารถ
ด าเนินการผ่านช่องทางที่ธนาคารก าหนด เม่ือธนาคารไดร้บัค าขอ Void ดงักล่าวแลว้ ธนาคารจะท าการ Void และโอนเงินจ านวนเดียวกนันัน้คืนใหแ้ก่ผูช้  าระ
เงินต่อไป ทัง้นี ้หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะ Void ภำยหลังจากการส่งค าขอโอนยอดเงินการช าระค่าสินคา้/บริการ หรือ ภายหลงัเวลา Cut-off time (กรณี
ไม่ไดส้่งค าขอโอนยอดเงินการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ) หรือรา้นคา้มีความประสงคจ์ะ Refund รา้นคา้จะตอ้งด าเนินการคืนเงินใหแ้ก่ผูช้  าระเงินเองโดยตรง 

กรณีที่ผูช้  าระเงินช าระค่าสินคา้/บริการดว้ย e-wallet ที่ออกหรือร่วมออกโดยธนาคารพาณิชยอ่ื์น และ/หรือโดยบริษัทอ่ืนหรือสถาบันอ่ืนที่เป็น  
ผูใ้หบ้ริการ e-wallet ที่ไม่ใช่ Alipay และ Tenpay (WeChat Pay) หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะ Void หรือ Refund รา้นคา้จะตอ้งด าเนินการคืนเงินใหแ้ก่ 
ผูช้  าระเงินเองโดยตรง 

กรณีที่ผูช้  าระเงินช าระค่าสินคา้/บริการดว้ย e-wallet ที่ออกหรือรว่มออกโดย Alipay และ Tenpay (WeChat Pay) หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะ 
Void หรือ Refund หรือรา้นคา้ลดราคาสินคา้/บริการใหใ้นภายหลงั รา้นคา้ตกลงจะไม่คืนเป็นเงินสด เช็ค และ/หรือตราสารหนีอ่ื้นแก่ผูช้  าระเงินแต่รา้นคา้  
ตกลงจะท าหนงัสือแจง้คืนตามแบบฟอรม์ที่ธนาคารก าหนด ส่งใหแ้ก่ธนาคาร และยินยอมช าระเงินจ านวนดงักล่าว ซึ่งธนาคารไดจ้่ายเงิน และ/หรือน าเงินเขา้
บญัชีเงินฝากใหร้า้นคา้แลว้ หรือยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากที่ระบไุวใ้นใบสมคัรฯ หรือบญัชีอ่ืนใดที่รา้นคา้แจง้เปลี่ยนแปลงในภายหลงั และ/
หรือบญัชีอ่ืนใดที่รา้นคา้/เจา้ของบญัชีมีอยู่กับธนาคาร คืนใหแ้ก่ผู้ใหบ้ริการ e-wallet เพื่อใหผู้ใ้หบ้ริการ e-wallet คืนเงินดงักล่าวใหก้ับผูช้  าระเงิน ในกรณี
ขา้งตน้ รา้นคา้จะตอ้งแจง้ใหผู้ช้  าระเงินด าเนินการภายใน 90 วนันับแต่วนัที่มีการท ารายการซือ้สินคา้/บริการนัน้ๆ และรา้นคา้ตกลงว่า ธนาคารไม่ตอ้งคืน
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บจากรา้นคา้ไวแ้ลว้แต่ประการใด ทัง้นี ้ในกรณีที่รา้นคา้ไม่ตอ้งการรบัคืนสินคา้ที่ผูช้  าระเงินซือ้ หรือ ตกลงสั่งซือ้แลว้ ใหเ้ขียน
ค าว่า “NO REFUND” (ไม่รบัคืนสินคา้) หรือขอ้ความที่มีความหมายอย่างเดียวกนั ลงในใบเสรจ็รบัเงินทกุแผ่น และติดป้ายใหผู้ช้  าระเงินทราบชดัเจน  
 

ข้อตกลงเก่ียวกับ K Point  
 

1. รา้นคา้สามารถรบั K Point จากผูช้  าระเงินเพ่ือเป็นส่วนลดในการช าระค่าสินคา้/บริการ ผ่านอปุกรณ/์ช่องทาง ตามเง่ือนไขรายละเอียดที่ธนาคารก าหนด  
2. ในการรบั K Point แต่ละครัง้ รา้นคา้จะตอ้งด าเนินการดงันี ้

2.1 รา้นคา้แจง้ราคาสินคา้/บริการ ใหผู้ช้  าระเงินทราบเป็นสกลุเงินบาท (THB) 
2.2 รา้นคา้ส่งขอ้มลูรายการสินคา้/บริการ รวมทัง้ขอ้มลูการใช ้K Point มาที่ธนาคาร เพ่ือขออนมุตัิรบัส่วนลดในการช าระค่าสินคา้/บริการ จากผูใ้หบ้ริการ 

K Point โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดงัต่อไปนี ้
2.2.1 กรณีการแลก K Point ผ่านเครื่องรบับตัร 

2.2.1.1 ใหผู้ช้  าระเงินรูดหรือเสียบบตัรเครดิตที่เครื่องรบับตัร หรือ 
2.2.1.2 รา้นคา้แสดงขอ้มลูการช าระค่าสินคา้/บริการและแสดงรหสัช าระเงิน ที่ระบขุอ้มลูการช าระค่าสินคา้/บริการตามที่ธนาคารก าหนด 

เพื่อใหผู้ช้  าระเงินอ่านรหสัช าระเงิน (การรบั K Point เพื่อเป็นส่วนลดในการช าระค่าสินคา้/บริการดว้ยวิธีนี ้ถือว่าเป็นการช าระค่าสินคา้/บริการดว้ยเงินโอน 
โดยใหใ้ชข้อ้ตกลงเกี่ยวกบัเงินโอนมาใชบ้งัคบั)  

2.2.2 กรณีการแลก K Point ผ่าน K SHOP (การรบั K Point เพื่อเป็นส่วนลดในการช าระค่าสินคา้/บริการดว้ยวิธีนี ้ถือว่าเป็นการช าระค่าสินคา้/
บริการดว้ยเงินโอน โดยใหใ้ชข้อ้ตกลงเกี่ยวกบัเงินโอนมาใชบ้งัคบั) 

2.2.2.1 รา้นคา้แสดงขอ้มลูการช าระค่าสินคา้/บริการและแสดงรหสัช าระเงิน ที่ระบขุอ้มลูการช าระค่าสินคา้/บริการตามที่ธนาคารก าหนด 
เพ่ือใหผู้ช้  าระเงินอ่านรหสัช าระเงิน 

2.2.2.2 รา้นคา้แสดงขอ้มูลรา้นคา้/สินคา้บนบริการ K SHOP หรือแพลตฟอรม์อิเล็กทรอนิกสต์ามที่ธนาคารก าหนด เพื่อใหผู้ช้  าระเงิน
เลือกและท าการช าระค่าสินคา้/บริการดว้ย K Point       
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3. ผูช้  าระเงินสามารถใช ้K Point เพื่อเป็นส่วนลดในค่าสินคา้/บริการ ได ้ซึ่งปัจจบุนัมีอตัราการใช ้K Point ดงันี ้ 
3.1 แลก K Point เป็นส่วนลด ทกุ 1,000 คะแนน แทนเงิน 100 บาท  
3.2 แลก K Point เท่ายอดช าระ เป็นส่วนลด 10% ของยอดช าระ 
3.3 แลก K Point เป็นส่วนลดในอตัราตามจ านวนที่ธนาคารตกลงกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ (เฉพาะกรณีที่รา้นคา้รบับตัรที่ออกรว่มโดยธนาคารและพนัธมติร

ทางธุรกิจ) 
ในกรณีที่อตัราการใช ้K Point เป็นส่วนลดในการช าระค่าสินคา้/บริการ ไม่เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 3.1 และ/หรือข้อ 3.2 ของข้อตกลงเก่ียวกับ  

K Point ขา้งตน้ รา้นคา้จะต้องท าข้อตกลงเพิ่มเติมให้ไวต้่อธนาคารตามแบบและวิธีการที่ธนาคารก าหนด และใหถ้ือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ 
ขอ้ตกลงฯ ฉบบันีด้ว้ย ทัง้นี ้ธนาคารจะน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากที่ระบุในใบสมคัรฯ ตามจ านวนเงินที่ค  านวณไดจ้ากอตัราที่ระบุขา้งตน้ หกัดว้ยภาษีหกั ณ ที่จ่าย 
และภาษีมลูค่าเพ่ิม (หากมี) ทัง้นี ้เป็นไปตามรูปแบบและวิธีการที่ธนาคารก าหนด  
4. ในกรณีที่มีมลูค่าส่วนต่างของราคาสินคา้/บริการ ซึ่งผูช้  าระเงินจะตอ้งช าระเงินเพิ่มเติมจากราคาสินคา้/บริการภายหลงัจากที่ผูช้  าระเงินแลก K Point เป็น
ส่วนลดแลว้ ผูช้  าระเงินสามารถช าระมูลค่าส่วนต่างไดโ้ดยช าระผ่านเครื่องมือการช าระเงินต่างๆ ตามที่ธนาคารก าหนดไดจ้นครบถว้นเต็มราคาส าหรบั 
ค่าสินคา้/บริการนัน้ๆ  
5. หา้มรา้นคา้รบั K Point จากผูช้  าระเงินเพื่อเป็นส่วนลดในการช าระค่าสินคา้ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์
รวมอยู่ดว้ย และ/หรือสินคา้/บริการที่กฎหมายหา้มการส่งเสริมการขาย หรือขดัต่อกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง หรือศีลธรรมอนัดีงามของประชาชน 
6. รา้นคา้ตกลงว่า กรณีที่ผูช้  าระเงินใช ้K Point เป็นส่วนลดในการช าระค่าสนิคา้/บริการ หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะ Void หรือ Refund รา้นคา้จะสามารถ 

Void หรือ Refund K Point ไดแ้บบเต็มจ านวนเท่านัน้ รา้นคา้ไม่สามารถ Void หรือ Refund K Point บางส่วนได ้ 

หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะ Void รา้นคา้จะตอ้งด าเนินการก่อนการส่งค าขอโอนยอดเงินการรบัช าระค่าสินคา้/บริการเงิน และภายในเวลา  
Cut-off time ที่ก าหนดใน “ตำรำง Settlement” โดยรา้นคา้สามารถด าเนินการผ่านช่องทางที่ธนาคารก าหนด เม่ือธนาคารไดร้บัค าขอ Void ดงักล่าวแลว้ 
ธนาคารจะด าเนินการตามขัน้ตอนและกระบวนการของธนาคารต่อไป  

ทัง้นี ้หากรา้นคา้มีความประสงคจ์ะ Void ภายหลงัจากการส่งค าขอโอนยอดเงินการช าระค่าสินคา้/บริการ หรือ ภายหลงัเวลา Cut-off time (กรณี

ไม่ไดส้่งค าขอโอนยอดเงินการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ) หรือในกรณีที่รา้นคา้ยินยอมใหผู้ช้  าระเงิน Refund รา้นคา้ตกลงจะไม่คืนเป็นเงินสด เช็ค และ/หรือ

ตราสารหนีอ่ื้น แก่ผูช้  าระเงิน แต่รา้นคา้ตกลงจะท าหนงัสือแจง้คืนตามแบบฟอรม์ที่ธนาคารก าหนดส่งใหแ้ก่ธนาคาร และรา้นคา้/เจา้ของบญัชียินยอมคืนเงิน

จ านวนดงักล่าว ซึ่งธนาคารไดจ้่ายเงิน และ/หรือน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัรฯ ใหร้า้นคา้แลว้นัน้ใหแ้ก่ธนาคารเพื่อด าเนินการตามขัน้ตอนและ

กระบวนการของธนาคารต่อไปได ้  

7. ภายใตข้อ้ตกลงฯ ข้อ 1.3 ของข้อตกลงเก่ียวกับกำรให้บริกำรอุปกรณแ์ละช่องทำงรับช ำระค่ำสินค้ำ/บริกำร รา้นคา้ตกลงว่า หากผูช้  าระเงินปฏิเสธ
รายการใดและรายการนัน้รา้นคา้ไดท้ า SALES SLIP ที่เก็บไวสู้ญหาย หรือไม่สามารถคน้หา SALES SLIP ใหก้ับธนาคารตามที่ธนาคารรอ้งขอ หรือรา้นคา้ 
ไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันหกัลา้งการปฏิเสธรายการที่แจง้โดยผูช้  าระเงินใหจ้นเป็นที่พอใจแก่ธนาคารได ้รา้นคา้ยินยอมคืนเงินตามจ านวนเท่ากับ
จ านวนที่ธนาคารจ่ายใหแ้ก่รา้นคา้ พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 15 (สิบหา้) ต่อปี นบัแต่วนัที่ธนาคารจ่ายเงินใหแ้ก่รา้นคา้  
8. เม่ือเริ่มด าเนินโครงการ K Point ธนาคารจะด าเนินการประชาสมัพนัธต์่อสาธารณะผ่านสื่อต่างๆ ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
ในการด าเนินโครงการ K Point  ทัง้นี ้กรณีดงักล่าวธนาคารสงวนสิทธิในการใชดุ้ลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคาร
กสิกรไทยจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการด าเนินการประชาสมัพนัธผ์่านสื่อดงักล่าวของธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย 

ทัง้นี ้ในการด าเนินการประชาสมัพนัธผ์่านสื่อดงักล่าวของธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย รา้นคา้ตกลงใหธ้นาคารและ/หรือ 
กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยมีสิทธิใชช้ื่อทางการคา้ และเครื่องหมายการคา้ของรา้นคา้ได ้ตลอดจนใหธ้นาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคาร
กสิกรไทยมีสิทธิอ้างเงื่อนไขรายละเอียดในข้อตกลงฯ ฉบับนีไ้ด้ตามที่ธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยเห็นสมควร เพื่อให้บรรลุ
วตัถปุระสงคใ์นการด าเนินโครงการ K Point 
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ตำรำงอัตรำค่ำธรรมเนียม/ค่ำใช้จ่ำย/ค่ำปรับ 
1. อตัราค่าใชจ้่ายสงูสดุไม่เกิน 

ประเภทอปุกรณร์บัช าระค่าสินคา้/บริการ 
ค่าบริการ SIM CARD/เดือน 

*รา้นคา้เป็นผูช้  าระค่าบริการ SIM 
CARD กบัผูใ้หบ้ริการทกุเดือน 

ค่า SALES SLIP และ/หรือ 
ค่าซ่อมบ ารุง ต่อเดือน 

(ต่อเครื่อง) 

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้   
(ต่อเครื่อง) 

EDC แบบใช ้SIM CARD 100 บาท 
100 บาท 3,000 บาท EDC แบบใชส้าย LAN - 

EDC แบบ Dial - 
เครื่องอ่านรหสัช าระเงิน, อปุกรณต์่อพ่วง - - 1,500 บาท 
อปุกรณเ์ครื่องรบับตัร mPOS  - - 2,900 บาท 
หมายเหต ุ - อตัราค่าธรรมเนียมขา้งตน้ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม (VAT) 

- ธนาคารเป็นผูอ้นมุตัิประเภทเครื่องตามความเหมาะสมของรา้นคา้ 
- อัตราค่าบริการ SIM CARD และค่าบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่เป็นไปตามที่ผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศัพทเ์คลื่อนที่ก าหนด ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดท้กุเม่ือ 

2. อตัราค่าปรบั/ค่าซ่อมแซมอปุกรณร์บัช าระค่าสินคา้/บริการ 
ประเภทอปุกรณ ์ ค่าปรบั/คา่ซ่อมแซม (ต่อเครื่อง) 

EDC / mPOS อปุกรณไ์ม่ครบ/มีรอยบบุ มีรอยขีดข่วนบนตวัเครื่อง/อปุกรณส์ญูหาย/ใชง้านไม่ได ้
คิดตามความเสียหายจริง สงูสดุไม่เกินราคาอปุกรณ ์เครื่องอ่านรหสัช าระเงิน, อปุกรณต์่อพ่วง  

3. ค่าธรรมเนียมการออกหนงัสือรบัรองการซือ้ขายอสงัหาริมทรพัยส์  าหรบัชาวต่างชาติใหก้บั Developer  สงูสดุไม่เกิน 200 บาทต่อฉบบั 
4. ค่าบริการรายเดือนการใชเ้ครื่อง EDC/mini EDC  สงูสดุไม่เกิน 450 บาทต่อเครื่องต่อเดือน 

หากมียอดรบัช าระเฉลี่ย 3 เดือนล่าสดุ ต ่ากว่า 30,000 บาทต่อเครื่อง  
หมายเหต ุ- อตัราค่าธรรมเนียมขา้งตน้ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม (VAT) 
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ตำรำง Settlement 

อุปกรณ/์ช่องทำง Settlement 

เคร่ืองมือกำรช ำระเงิน 

บัตร 
โดยกำรรูด/เสียบ/แตะบัตร 

บัตร 
โดยใช้ QR Code หรือ 

Barcode 

เงินโอน/เงินโอนโดยใช้ 
QR Code หรือ Barcode 
ท่ีเป็น Thai Standard 

e-wallet K Point 

บัตรเครดิตในประเทศและ
ต่ำงประเทศ/ บัตรเดบิต

ต่ำงประเทศ 
VISA/MASTERCARD/ JCB, 

บัตร Closed-loop 

บัตรเครดิต/ 
บัตรเดบิต UnionPay, 

บัตรเดบิต TPN, 
บัตร Xpress Cash, 
บัตรเดบิตในประเทศ 

VISA/MASTERCARD 

บัตรเครดิต/บัตรเดบิต 
VISA/MASTERCARD, 
บัตรเครดิต/บัตรเดบิต 

UnionPay/TPN, 
บัตร Xpress Cash 

ธนำคำร (KBank) 
ธนำคำรพำณิชยอ่ื์น 

โดยใช้ QR Code หรือ 
Barcode ท่ีเป็น 
TH Standard 

Alipay, Tenpay (WeChat Pay), 
e-wallet อ่ืนโดยใช้ QR Code หรือ 

Barcode ท่ีไม่ใช่ TH Standard 

 
 
 
 
 
 
 

EDC 

Cut-off time 23:30 น. 22:00 น. 21:00 น. 23:00 น. 23:00 น. 23:00 น. 23:30 น. 

เงินเข้ำบัญชี 

04:00 น. เป็นตน้ไปของวนัถดัไป /
บญัชี FCD ภายใน 11:00 น.  

ของวนัท าการถดัไป 

04:00 น.  
เป็นตน้ไป 

ของวนัถดัไป 

04:00 น. 
เป็นตน้ไป 

ของวนัถดัไป 

23:00 น. 
เป็นตน้ไป 

23:00 น. 
เป็นตน้ไป 

14:00 น. เป็นตน้ไป ของวนัถดัไป หลงัจาก
ธนาคารไดร้บัอนมุตัจิากผูใ้หบ้ริการ e-wallet 

04:00 น. 
เป็นตน้ไป 
ของวนัถดัไป 

K SHOP 
นิติบุคคล 

Cut-off time 23:30 น. 22:00 น. 
21:00 น. 

โดยอตัโนมตัิ 
23:00 น.  

โดยอตัโนมตัิ 
23:00 น. 

โดยอตัโนมตัิ 
- 

เงินเข้ำบัญชี 
04:00 น. เป็นตน้ไป 

ของวนัถดัไป 
04:00 น. เป็นตน้ไป 

ของวนัถดัไป 
04:00 น. เป็นตน้ไป 

ของวนัถดัไป 
หลงัจากส่งค าสั่งหรือหากไม่ส่งค าสั่ง 

ธนาคารจะน าเงนิเขา้บญัชี 23:00 น. เป็นตน้ไป 
14:00 น. เป็นตน้ไป ของวนัถดัไป หลงัจาก
ธนาคารไดร้บัอนมุตัจิากผูใ้หบ้ริการ e-wallet 

- 

API 

Cut-off time - - 
21:00 น.  

โดยอตัโนมตัิ 
23:00 น.  

โดยอตัโนมตัิ 
23:00 น.  

โดยอตัโนมตัิ 
- 

เงินเข้ำบัญชี - - 
04:00 น. เป็นตน้ไป  

ของวนัถดัไป 
หลงัจากส่งค าสั่งหรือหากไม่ส่งค าสั่ง 

ธนาคารจะน าเงนิเขา้บญัชี 23:00 น. เป็นตน้ไป 
14:00 น. เป็นตน้ไป ของวนัถดัไป หลงัจาก
ธนาคารไดร้บัอนมุตัจิากผูใ้หบ้ริการ e-wallet 

- 

หมำยเหต ุ   1. “QR Code หรือ Barcode” หมายถึง “รหัสช ำระเงิน” ตามที่ปรากฏในขอ้ตกลงการเป็นรา้นคา้ 
 2. “บัตร Closed-loop” หมายถึง บตัรอิเล็กทรอนิกสท์ี่ออกหรือรว่มออกโดยธนาคาร โดยไม่ไดอ้อกในฐานะเป็นสมาชิกของบริษัทบตัรเครดิต 
 3. “บัญชี FCD” หมายถึง บญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit)  
 4. “วนัท าการ” หมายถึง วนัเปิดท าการของธนาคาร ที่มิใช่วนัเสาร ์วนัอาทิตย ์หรือวนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย ์ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 

     5. ธนาคารจะน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากใหก้บัรา้นคา้เป็นยอดคงเหลือจากการหกัค่าธรรมเนียม รวมทัง้ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิมและภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย(หากมี) โดยธนาคารจะไม่ค านวณดอกเบีย้เงินฝากบนเงินค่าสินคา้/บริการที่ยงัไม่ได ้ถกูโอนเขา้บญัชีเงินฝากของรา้นคา้ 
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ร้ำนค้ำสำมำรถ Scan QR เพื่อรับคู่มือและรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับผลิตภัณฑร้์ำนค้ำได้ตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำง 

   

คู่มือการใช้ 

EDC-Full Payment (แบบเต็มจ านวน) 
คู่มือการใช้ 

EDC-Smart Pay (แบบผ่อนช าระ) 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 

ส าหรับร้านค้า 

ประเภทร้ำนค้ำทีป่ระกอบธุรกิจทีต่้องพิจำรณำตำมเง่ือนไขของธนำคำร 

ประเภทธุรกิจ เอกสำร เง่ือนไขพิเศษ 
ประกนัภยั/ประกนัชีวิต - ใบอนุญาตตวัแทน/ ใบอนุญาตนายหนา้ และหนังสือ

มอบอ านาจรบัเงินแทนบริษัทประกนั (ถา้มี) 
นิติบคุคลเท่านัน้ 

สปา(นวด)/ฟิตเนส/โยคะ รายละเอียด Package 1. เป็นนิติบคุคลท่ีมีทนุจดทะเบียนตัง้แต่ 2 ลา้นบาทขึน้ไป 
2. ประกอบกิจการเป็นระยะเวลาติดต่อกนัตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป 
3. ธุรกิจมีก าไรอย่างนอ้ย 2 ปี ภายในช่วงเวลา 3 ปีล่าสดุ 
4. ตอ้งมีเงินฝากค า้ประกันขั้นต ่า และจดทะเบียนเงินฝาก
เป็นหลกัประกันเป็นจ านวนเงิน 1% ของยอดขายต่อเดือน 
หรือขั้นต ่า  300 ,000 บาท** ตามท่ีธนาคารพิจารณา
เห็นสมควร ทัง้นี ้รา้นคา้จะตอ้งรบัผิดชอบค่าธรรมเนียมใน
อัตรารอ้ยละ 0.01 ของจ านวนเงินสูงสุดท่ีตกลงใชเ้งินฝาก
เป็นหลกัประกัน ขัน้ต ่า 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท 
และค่าตรวจสอบรายการก่อนจดทะเบียน 50 บาท โดยให้
ลกูคา้ลงนามในหนงัสือสญัญาหลกัประกันทางธุรกิจในช่อง
ผู้ให้หลักประกันดว้ยหมึกสด ทั้งนี ้กรณีมีคู่สมรสตอ้งใหคู้่
สมรสลงนามในช่องคู่สมรสใหค้วามยินยอมดว้ย 
- หนังสือยินยอมจดทะเบียน/แก้ไขรายการจดทะเบียน
สญัญาหลกัประกันทางธุรกิจ และหนังสือแจง้รายละเอียด
การเปล่ียนแปลงหลักประกัน โดยให้ลูกคา้ลงนามในช่อง
ผูใ้หห้ลกัประกันดว้ยหมึกสด ทัง้นี ้กรณีมีคู่สมรสตอ้งให้คู่
สมรสลงนามในช่องคู่สมรสใหค้วามยินยอมดว้ย  
- หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลการจด
ทะเบียนสญัญาหลกัประกันทางธุรกิจ และใหล้กูคา้ลงนาม
ในช่องผูใ้หค้วามยินยอมดว้ยหมึกสด 
- หนังสือมอบอ านาจ (ให้ยกเลิกการจดทะเบียนสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจ) และให้ลูกคา้ลงนามในช่องผู้มอบ
อ านาจดว้ยหมึกสด 
- หนังสือยินยอมใหธ้นาคารหักบญัชี โดยใหลู้กคา้ลงนาม
ในช่องผูใ้หส้ญัญาดว้ยหมึกสด 

หมายเหต:ุ  
* ส าหรบัรา้นคา้ท่ีมีการสมคัร Membership ไม่รบัพิจารณา 
หากเป็นการสมคัรสมาชิกแบบตลอดชีพ  
** การขออนุโลมหลกัประกัน ใหข้ออนุมัติตามอ านาจ และ
เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีธนาคารก าหนด 
***กรณีรา้นคา้ไม่มีใบส าคญัแสดงความเป็นสมาชิกสมาคม 
ใหข้อใบทะเบียนพาณิชย ์และใบภพ.20 ทดแทน 

ธุรกิจดังต่อไปนี้ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข
พิเศษ 
• ธุรกิจขาย Voucher/Coupon 
• สายการบิน 
• รบัจองที่พกั/ศนูยบ์ริการจองที่พกั 
• รา้นคา้ท่ีมีการสมคัร Membership* 
• อบรม-สมัมนา (ยกเวน้ของภาครฐั) 
• ธุรกิจขายตรง (MLM) 
• สลากกินแบ่ง 
• รา้นรบัตดัเสือ้ผา้ (ทัง้ส าหรบัใหค้นไทย
และชาวต่างชาติ) 
• ตวัแทนรบัช าระเงิน (PSP) 
• แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ 
• ส านกังานทนายความ 

• สมาชิกนิตยสาร 
• สนามกอลฟ์/สโมสรออกก าลงักาย  
• สถานเสริมความงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธุรกิจเสี่ยงตามประกาศ ปปง. และรา้นคา้เสี่ยงสูงตาม Card scheme ซึ่งจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งื่อนไข
พิเศษตามแนวนโยบายการรูจ้กัรา้นคา้ Know Your Merchant (KYM) ของ ธปท. ดงัต่อไปนี ้

คา้ทองค า/ทองรูปพรรณ - ใบส าคญัแสดงความเป็นสมาชิกสมาคมคา้ทองค า***
และ 
- รูปรา้นคา้ท่ีแสดงชื่อรา้นคา้ และสินคา้/บริการ 

คา้อญัมณี/เพชรพลอย 
 

- ใบส าคัญแสดงความเป็นสมาชิกสมาคมอัญมณี***  
และ 
- รูปรา้นคา้ท่ีแสดงชื่อรา้นคา้ และสินคา้/บริการ 

ธุรกิจน าเท่ียว/บริษัททวัร ์ - ใบอนญุาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว (แบบ ธม.1) และ 
- รูปรา้นคา้ท่ีแสดงชื่อรา้นคา้ และสินคา้/บริการ 

ตวัแทนจ าหน่ายตั๋วเครื่องบิน -  ใบสมาชิก IATA หรือใบแต่งตั้งให้เ ป็นตัวแทน
จ าหน่ายตั๋วเครื่องบิน และ 
- รูปรา้นคา้ท่ีแสดงชื่อรา้นคา้ และสินคา้/บริการ 

 


