
ใบสมัครร�านค�าประเภทนิติบุคคลเพ�่อเป�ดใช�บร�การรับชำระเง�น บน Facebook

ส�วนที่ 1 ข�อมูลร�านค�า

ร�านค�าต�องมีบัญชีเง�นฝากสำหรับนิติบุคคลกับธนาคารกสิกรไทยก�อนใช�บร�การ
หมายเลขบัญชีธนาคารกสิกรไทย
ป�จจ�บันนี้ ท�านเคยสมัครใช�บร�การรับชำระเง�นผ�านบัญชีบุคคลธรรมดากับบร�ษัทอยู�แล�ว หร�อไม�
      เคย สมัครใช�บร�การรับชำระเง�นผ�านบัญชีบุคคลธรรมดากับบร�ษัท
      ไม�เคย สมัครใช�บร�การรับชำระเง�นผ�านบัญชีบุคคลธรรมดากับบร�ษัท

1.1 ข�อมูลทั่วไป

Facebook Page Name
กรณีหา Facebook Page ID ไม�พบ กรุณากรอก Facebook Page URL แทน
Facebook Page ID
Facebook Page URL www.facebook.com/
จำนวนร�านค�า หร�อจำนวน Facebook Page ที่ต�องการสมัครรับชำระเง�น                     ร�านค�า
กรณีต�องการสมัครมากกว�า 1 ร�านค�า หร�อมากกว�า 1 Facebook Page กรุณากรอกข�อมูลเพ�อ่สมัครร�านค�าอ่ืนๆ เพ��มเติมด�านหลัง
เลขประจำตัวผู�เสียภาษีอากร
      บมจ.       บจก.       หจก.       หสน.       กิจการร�วมค�า       นิติบุคคลหมู�บ�านจัดสรร/อาคารชุด       มูลนิธิ       สมาคม
      วัด      อื่นๆ(โปรดระบุ)
ชื่อนิติบุคคลภาษาไทย
ช่ือนิติบุคคลภาษาอังกฤษ (ตัวพ�มพ�ใหญ�)

ที่อยู�ที่ติดต�อได�  (หมายเหตุ: บร�ษัทจะใช�ที่อยู�ที่ติดต�อได�นี้ในการนำส�งใบกำกับภาษี)
      ตามหนังสือรับรองบร�ษัท        อื่นๆ (โปรดระบุรายละเอียดด�านล�าง)
เลขที่                         อาคาร                              ชั้น                         ห�องเลขที่                         หมู�ที่
ตรอก/ซอย   ถนน  แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ    จังหวัด
รหัสไปรษณีย�
หมายเลขโทรศัพท�                ต�อ
หมายเลขโทรสาร (ถ�ามี)                        ต�อ
Email Address (ตัวพ�มพ�ใหญ�) (ถ�ามี)
ประเภทธุรกิจหลัก

รายละเอียดการจดทะเบียนภาษีมูลค�าเพ��มตามแบบ ภ.พ.20
      ไม�จดทะเบียนภาษีมูลค�าเพ��มตามแบบ ภ.พ.20 จดทะเบียนภาษีมูลค�าเพ��มตามแบบ ภ.พ.20                                    
    สำนักงานใหญ�         สาขาที่
ประมาณการรายได�ที่คาดว�าจะผ�านบร�การ
รายได�ที่ได�รับต�อป�             บาท (ป�ล�าสุด)
วงเง�นการทำธุรกรรมการต�อเดือน และต�อรายการ
หมายเหตุ: ป�จจ�บันวงเง�นการทำธุรกรรมตามมาตรฐานกำหนดไว�ที่ 300,000 บาทต�อเดือน และ 20,000 บาทต�อรายการ
หากท�านต�องการวงเง�นการทำธุรกรรมเพ��ม กรุณาแจ�งวงเง�นการทำธุรกรรมที่ต�องการ เพ�่อให�ทางบร�ษัทพ�จารณาเพ��มเติม
วงเง�นการทำธุรกรรมที่ต�องการ ต�อเดือน                   บาท ต�อรายการ                                         บาท

รายละเอียดนิติบุคคล



      เลือกใช�บัญชีธนาคารกสิกรไทย สำหรับรับค�าสินค�าและบร�การ (ตามที่ระบุด�านบน)
     เลือกใช�บัญชีธนาคารอื่น สำหรับรับค�าสินค�าและบร�การ    
ธนาคาร              ประเภทบัญชี
ชื่อบัญชี             หมายเลขบัญชี

บัญชีที่ร�านค�าประสงค�จะรับค�าสินค�าและบร�การ

ชื่อ-สกุล          สัญชาติ
เลขประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง
วัน-เดือน-ป�เกิด

ข�อมูลผู�บร�หารสูงสุดของนิติบุคคล (กรรมการผู�จัดการ)

ข�อมูลของกรรมการผู�มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรอง (กรรมการผู�มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล)

ข�อมูลของผู�ถือหุ�นต้ังแต� 25% ข�น้ไป (ผู�รับผลประโยชน�ท่ีแท�จร�ง (Ultimate Beneficiary Owner: UBO))

ผู�ติดต�อหลักของร�านค�า (ข�อมูลติดต�อท่ีเจ�าหน�าท่ีบร�ษัทจะใช�ในการติดต�อหาร�านค�า)

ข�อมูลของผู�มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล* (ผู�ดำเนินการมาสมัครกับเจ�าหน�าที่ของบร�ษัท)
* กรณีที่กรรมการผู�มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองไม�ได�มาดำเนินการสมัครด�วยตนเองนั้น หร�อมาไม�ครบทุกท�านนั้น
ผู�มาดำเนินการสมัครกับเจ�าหน�าที่ของบร�ษัท จะต�องนำหนังสือมอบอำนาจพร�อมติดอากรแสตมป� 30 บาท

โปรดแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน หร�อ Passport ของผู�มาดำเนินการแทนนิติบุคคล พร�อมหนังสือมอบอำนาจ (ถ�ามี)
กรุณากรอกเพ�่อยืนยันข�อมูล
1. ชื่อ-สกุล
    อาชีพ**    สาขาอาชีพ**
2. ชื่อ-สกุล
    อาชีพ**    สาขาอาชีพ**
** สำหรับ อาชีพ และสาขาอาชีพ โปรดเลือกจาก List ตามเอกสารแนบด�านหลัง
ตัวอย�างเช�น อาชีพ: เจ�าของกิจการที่จดทะเบียนพาณิชย� สาขาอาชีพ:ธุรกิจออนไลน�

โปรดแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน หร�อ Passport ของกรรมการผู�มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรอง ทุกท�าน

โปรดแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน หร�อ Passport ของผู�รับผลประโยชน�ที่แท�จร�ง  
ได�แก� บุคคลธรรมดาที่ถือหุ�นตั้งแต� 25% ข�้นไป โดยให�ตรวจสอบจากเอกสารบัญชีรายชื่อผู�ถือหุ�น (บอจ.5)
(กรณีหากนิติบุคคลเป�นผู�ถือหุ�นตั้งแต� 25% ข�้นไป ให�หาผู�ได�รับผลประโยชน�ที่แท�จร�งซึ่งเป�นบุคคลธรรมดาจนถึงทอดสุดท�าย)

ชื่อ-นามสกุล     ตำแหน�ง 
Email Address (ตัวพ�มพ�ใหญ�) 
หมายเลขโทรศัพท� (ท่ีสามารถติดต�อได�)
ที่อยู�ที่ติดต�อได�    
เลขที่                         อาคาร                              ชั้น                         ห�องเลขที่                         หมู�ที่
ตรอก/ซอย   ถนน  แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ    จังหวัด
รหัสไปรษณีย�



          ข�าพเจ�าผู�สมัครขอรับรองว�า รายละเอียดต�างๆ ที่ให�ไว�ในใบสมัครร�านค�าประเภทนิติบุคคลเพ�่อเป�ดใช�บร�การรับชำระเง�น
PayDii บน Facebook (ซ่ึงต�อไปน้ีจะเร�ยกว�า "ใบสมัครฯ") เป�นไปตามความประสงค�ของข�าพเจ�าทุกประการ และข�าพเจ�าได�รับทราบ
และตกลงยินยอมปฏิบัติตามข�อตกลงการเป�นร�านค�า version: 14 พฤษภาคม 2563 (ซึ่งต�อไปนี้จะเร�ยกว�า "ข�อตกลงฯ")  ที่แนบ
ท�ายใบสมัครฯ ฉบับน้ีทุกประการ โดยให�ถือว�าเป�นส�วนหน่ึงของใบสมัครฯ ฉบับน้ีด�วย ท้ังน้ีข�าพเจ�าได�รับข�อตกลงแล�วในวันท่ีลงนาม
ในใบสมัครฯ ฉบับนี้ เพ�่อเป�นหลักฐาน ข�าพเจ�าจ�งขอลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ (หากมี) ไว�ข�างท�ายนี้

ลงลายมือชื่อ      ผู�มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
(     ) ชื่อตัวบรรจง

ตราประทับ
(ถ�ามี)

วันที่             /             /

หมายเหตุ: กรุณากรอกข�อมูลให�ครบถ�วนทุกข�อ และจัดเตร�ยมเอกสารประกอบการสมัครให�ครบถ�วนพร�อมเซ็นช่ือและประทับ
ตราสำคัญของบร�ษัท/ห�างหุ�นส�วน ทุกฉบับ หากผู�ให�บร�การได�รับข�อมูลและเอกสารต�างๆ ไม�ครบถ�วนตามท่ีระบุไว� ผู�ให�บร�การ
จะไม�ทำการพ�จารณาอนุมัติการใช�บร�การ



การสมัครบร�การรับชำระเง�น

 ข�อมูลต�อหนึ่งร�านค�า หร�อต�อ Facebook Page เท�านั้น

      เลือกใช�บัญชีธนาคารกสิกรไทย สำหรับรับค�าสินค�าและบร�การ (ตามที่ระบุด�านบน)
     เลือกใช�บัญชีธนาคารอื่น สำหรับรับค�าสินค�าและบร�การ    
ธนาคาร              ประเภทบัญชี
ชื่อบัญชี             หมายเลขบัญชี

บัญชีที่ร�านค�าประสงค�จะรับค�าสินค�าและบร�การ

กรณีต�องการสมัครบร�การรับชำระเง�นมากกว�า 1 ร�านค�า โปรดระบุข�อมูลของร�านค�าที่ต�องการสมัคร
บร�การรับชำระเง�นบน Facebook

Facebook Page Name
กรณีหา Facebook Page ID ไม�พบ กรุณากรอก Facebook Page URL แทน
Facebook Page ID
Facebook Page URL www.facebook.com/
ประเภทธุรกิจหลัก
ผู�ติดต�อหลักของร�านค�า (ข�อมูลติดต�อที่เจ�าหน�าที่บร�ษัทจะใช�ในการติดต�อหาร�านค�า)
      ตามที่ระบุในใบสมัครรับชำระเง�นหลัก        อื่นๆ (โปรดระบุด�านล�าง)
ชื่อ-นามสกุล     ตำแหน�ง 
Email Address (ตัวพ�มพ�ใหญ�) 
หมายเลขโทรศัพท� (ท่ีสามารถติดต�อได�)
ที่อยู�ที่ติดต�อได�    
เลขที่                         อาคาร                              ชั้น                         ห�องเลขที่                         หมู�ที่
ตรอก/ซอย   ถนน  แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ    จังหวัด
รหัสไปรษณีย�

บน Facebook สำหรับ Facebook Page อื่นๆ เพ��มเติม



ชื่อ-นามสกุล         ลงลายมือชื่อ
รหัสพนักงาน            รหัสสาขา
หมายเลขโทรศัพท� (ที่สามารถติดต�อได�)

ใบตรวจสอบรายชื่อเอกสารประกอบการสมัคร

กรุณาทำเคร�่องหมาย     ตามเอกสารที่ท�านนำส�งมาให�กับทางบร�ษัทพร�อมใบสมัครฉบับนี้ โดยท�านจะต�องมีเอกสารครบถ�วน
ทุกรายการตามประเภทธุรกิจของท�าน บร�ษัทจะไม�สามารถทำการพ�จารณาอนุมัติได�หากเอกสารของท�านไม�ครบถ�วน

หมายเหตุ: เอกสารท่ีจัดส�งจะต�องไม�หมดอายุ สำหรับนิติบุคคลประเภทอ่ืนนนอกเหนือจาก บจก. และ บมจ.สามารถอ�านรายละเอียด
เอกสารท่ีจำเป�นต�องมีได�ท่ี  www.kasikornglobalpayment.com

ชื่อเอกสารที่จำเป�นต�องมีสำหรับนิติบุคคลประเภท บจก. บมจ.

เอกสารเพ��มเติม  (ถ�ามี) - ลงนามหมึกสด พร�อมประทับตราบร�ษัท (ถ�ามี)

บร�ษัท

1. หลักฐานการจดทะเบียนประกอบธุรกิจ - ลงนามหมึกสด พร�อมประทับตราบร�ษัท (ถ�ามี)

     • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน ออกให�ภายใน 3 เดือน

     • สำเนาบัญชีรายชื่อผู�ถือหุ�น (บอจ.5)

     • สำเนาบอจ.3 - กรณีที่มีตราประทับของบร�ษัท หร�อ
       รายการจดทะเบียนแก�ไขเพ��มเติม (บอจ.4) - กรณีมีการแก�ไขรายการจดทะเบียนตราประทับ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หร�อ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต�างชาติ) ของบุคคลดังนี้ - ลงนามหมึกสด

     • สำเนาบัตรประชาชนของผู�มาดำเนินการ หร�อผู�มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
        (พร�อมหนังสือมอบอำนาจและติดอากรแสตมป� 30 บาท) 
        กรณีเป�นชาวต�างชาติให�ใช�หนังสือเดินทาง (Passport) ท่ียังไม�หมดอายุ

     • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู�มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรอง (ทุกคน)
       กรณีเป�นชาวต�างชาติให�ใช�หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไม�หมดอายุ

3. กรณีใช�บัญชีธนาคารกสิกรไทยในการรับเง�น: สำเนาบัญชีธนาคารของนิติบุคคล กรณีใช�บัญชีออมทรัพย� หร�อ
    Statement กรณีใช�บัญชีกระแสรายวัน

4. กรณีใช�บัญชีธนาคารอื่นในการรับเง�น: สำเนาบัญชีธนาคารของนิติบุคคล กรณีใช�บัญชีออมทรัพย� หร�อ
    Statement กรณีใช�บัญชีกระแสรายวัน

5. เอกสารประกอบอื่นๆ เพ��มเติมสำหรับธุรกิจบางประเภท เช�น ใบอนุญาตเป�ดโรงแรม ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
     นำเที่ยว เป�นต�น  (ถ�ามี)

ส�วนของเจ�าหน�าที่ผู�รับเอกสาร (ตรวจสอบลายมือชื่อในใบสมัครตรงกับเอกสารแสดงตัวตน)



ประเภทธุรกิจเฉพาะ เอกสาร

ประกันภัย/ประกันชีว�ต

ธุรกิจแลกเปลี่ยนเง�นตราต�างประเทศ

สปา(นวด)/ฟ�ตเนส/โยคะ/ร�านค�าที่มีการสมัคร
Membership

ตัวแทนจำหน�ายตั๋วเคร�่องบิน

ท�องเที่ยว

สายการบิน 

รับจองที่พัก/โรงแรม 

• ใบอนุญาตตัวแทน/ ใบอนุญาตนายหน�า และ/หร�อ
• หนังสือมอบอำนาจรับเง�นแทนบร�ษัทประกัน

• ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป�นนายหน�าซื้อขายเง�นตรา
   ระหว�างประเทศจากธนาคารแห�งประเทศไทย

• รายละเอียด Package 
• รูปสถานที่ประกอบการ

• ใบสมาชิก IATA หร�อใบแต�งต้ังให�เป�นตัวแทนจำหน�ายต๋ัวเคร�อ่งบิน

• ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเท่ียว

• ใบรับรองผู�ดำเนินการเดินอากาศ

• ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ยกเว�น Hostel หร�อโรงแรม
   ขนาดเล็กที่มีห�องพักไม�เกิน 4 ห�อง ผู�พักไม�เกิน 20 คน และ
   มีลักษณะเป�นการประกอบธุรกิจเพ�่อหารายได�เสร�ม

เอกสารประกอบเพ��มเติมสำหรับธุรกิจเฉพาะ



อาชีพ และสาขาอาชีพ

โปรดระบุอาชีพ และสาขาอาชีพตามรายละเอียดด�านล�าง
ตัวอย�างเช�น อาชีพ : เจ�าของกิจการที่จดทะเบียนพาณิชย�  สาขาอาชีพ : ธุรกิจออนไลน�

* ไม�ต�องเลือกสาขาอาชีพ

สาขาอาชีพ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

นักเร�ยน/นักศึกษา*
พ�อบ�าน/แม�บ�าน*
เกษียณ*
พระภิกษุ/นักบวช*
เกษตรกร*
พนักงานบร�ษัทเอกชน
พนักงานรัฐว�สาหกิจ
รับจ�าง/พนักงานรายวัน/พนักงานชั่วคราว
รับราชการ
อาชีพอิสระ
เจ�าของกิจการที่จดทะเบียนพาณิชย�

ครู/อาจารย�
ตำรวจ/ทหาร
ผู�พ�พากษา/อัยการ
ทนายความ
แพทย�/ทันตแพทย�
สัตวแพทย�
เภสัชกร
พยาบาล
สถาปนิก
ว�ศวกร
นักบิน
พนักงานต�อนรับบนเคร�่องบิน
พนักงานขาย
บัญชี / การเง�น
บร�การโอน/รับโอนเง�น
ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเง�นตราต�างประเทศ
ธุรกิจออนไลน�
ทัวร�/นำเที่ยว
จัดหางานให�แรงงานต�างชาติ/ส�งคนไปทำงานต�างประเทศ
ค�าอัญมณี  ค�าทองคำ
ค�าวัตถุโบราณ
สถานบันเทิงเร�งรมย�
ธุรกิจคาสิโนและการพนัน
ค�าอาว�ธยุทธภัณฑ�ยุทโธปกรณ�
นายหน�าขายที่ดิน
โรงงานผลิตอาว�ธยุทโธปกรณ�
ดำเนินธุรกิจเง�นกู�นอกระบบ
เจ�าของสำนักงานกฏหมาย
อื่นๆ

1
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3
4
5
6
7
8
9
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11
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อาชีพ



ตามที่ข�าพเจ�าผู�สมัคร  (ซึ่งต�อไปนี้จะเร�ยกว�า “ร�านค�า”) มีความประสงค�จะใช�บร�การรับชำระค�าสินค�า/บร�การ ผ�านเว็บไซต�/
Mobile Application ของ Facebook Inc. (ซ่ึงต�อไปน้ีจะเร�ยกว�า “Facebook”) และ/หร�อ ช�องทางอ่ืนๆ ท่ี บร�ษัท กสิกร โกลบอล
เพย�เมนต� จำกัด (ซึ่งต�อไปนี้จะเร�ยกว�า “ผู�ให�บร�การ”) ขยายการให�บร�การในอนาคต จากผู�ชำระค�าสินค�า/บร�การ (ซึ่งต�อไปนี้จะ
เร�ยกว�า “ผู�ชำระเง�น”) ด�วยเคร�่องมือการชำระเง�นต�างๆ แทนการชำระด�วยเง�นสด ร�านค�าจ�งตกลงยินยอมปฏิบัติตามข�อตกลง
การเป�นร�านค�า ซึ่งประกอบด�วยข�อตกลงทั่วไปและข�อตกลงเฉพาะ (ซึ่งต�อไปนี้หากไม�กล�าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเร�ยกว�า
“ข�อตกลงฯ”) ดังต�อไปนี้

ข�อตกลงการเป�นร�านค�า

ข�อตกลงทั่วไป

ข�อตกลงทั่วไป

1.1 ร�านค�าตกลงรับชำระค�าสินค�า/บร�การผ�านเว็บไซต�/ Mobile Application ของ Facebook และ/หร�อ ช�องทางอ่ืนๆ ท่ีผู�ให�บร�การ
ให�บร�การในอนาคต จากผู�ชำระเง�นด�วยเคร�่องมือการชำระเง�นต�างๆ ดังต�อไปนี้ (ซึ่งต�อไปนี้ หากไม�กล�าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวม
เร�ยกว�า “เคร�่องมือการชำระเง�น”) แทนการชำระด�วยเง�นสด 
1.1.1 บัตรเครดิต/เดบิต (ซ่ึงต�อไปน้ี หากไม�กล�าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเร�ยกว�า “บัตรเครดิต”) ท่ีออกหร�อร�วมออกโดยธนาคาร
พาณิชย� และ/หร�อโดยบร�ษัทอื่นหร�อสถาบันอื่น (ซึ่งต�อไปนี้ หากไม�กล�าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเร�ยกว�า “ผู�ออกบัตร”) ซึ่งเป�น
สมาชิกของ VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION (ซึ่งต�อไปนี้จะเร�ยกว�า “VISA”) และ/หร�อ MASTERCARD
INTERNATIONAL INCORPORATED (ซ่ึงต�อไปน้ีจะเร�ยกว�า “MASTERCARD”) และ/หร�อ JCB INTERNATIONAL COMPANY
LIMITED (ซึ่งต�อไปนี้จะเร�ยกว�า “JCB”) และ/หร�อ บร�ษัทบัตรเครดิตอื่น และ/หร�อสถาบันอื่นภายใต�ข�อตกลงร�วมกันที่ผู�ออกบัตร
จะเข�าร�วมเป�นสมาชิกในอนาคต (ซึ่งต�อไปนี้ หากไม�กล�าวโดยเฉพาะเจาะจงจะรวมเร�ยกว�า “บร�ษัทบัตรเครดิต”) 
1.1.2 เง�นโอน ซึ่งผู�ชำระเง�นทำคำสั่งโอน และ/หร�อชำระค�าสินค�า/บร�การ โดยหักเง�นจากบัญชีเง�นฝากของ ผู�ชำระเง�น ที่มีอยู�กับ
ธนาคารพาณิชย� หร�อสถาบันอ่ืนท่ีเป�นผู�ให�บร�การเง�นโอน (ซ่ึงต�อไปน้ี หากไม�กล�าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเร�ยกว�า “ผู�ให�บร�การ
เง�นโอน”)   
1.1.3 เคร�อ่งมือการชำระเง�นอ่ืน ท่ีออกหร�อร�วมออกโดยธนาคารพาณิชย� และ/หร�อโดยบร�ษัทอ่ืนหร�อสถาบันอ่ืนท่ีเป�นผู�ให�บร�การ
เคร�่องมือการชำระเง�นนั้น (ซึ่งต�อไปนี้ หากไม�กล�าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเร�ยกว�า “ผู�ให�บร�การเคร�่องมือการชำระเง�น”) ตามที่
ผู�ให�บร�การจะเป�ดให�บร�การต�อไปในภายหน�า   
1.2 การใช�รหัสประจำตัว หร�อรหัสผ�าน หร�อ PIN หร�อ Password หร�อ Token หร�อรหัส One Time Password (OTP) หร�อรหัส
สำหรับการเข�าใช�บร�การ (User Name หร�อ Staff Name) หร�อเคร�อ่งมืออ่ืนใดท่ีร�านค�าหร�อบัญชีพนักงานร�านค�าใช�เป�นเคร�อ่งมือ
ในการ Log in เข�าใช�บร�การเว็บไซต�/Mobile Application ของ Facebook (ซึ่งต�อไปนี้ หากไม�เร�ยกคำใดคำหนึ่งเป�นการเฉพาะ
เจาะจง จะรวมเร�ยกว�า “เคร�อ่งมือโอนเง�น”) เพ�อ่ใช�บร�การตามข�อตกลงฯ ฉบับน้ี ซ่ึงรวมถึง (แต�ไม�จำกัดเพ�ยง) การโอนเง�นเข�าหร�อ
ออกจากบัญชี 
1.2.1 หากการใช�บร�การผ�านช�องทางต�างๆ ตามข�อตกลงฯ ฉบับน้ี ผู�ให�บร�การได�กำหนดให�จะต�องใช�บร�การผ�านเคร�อ่งมือโอนเง�น
แล�ว ร�านค�าจะต�องระบุเคร�่องมือโอนเง�นตามเง�่อนไขและขั้นตอนที่ผู�ให�บร�การกำหนดสำหรับการใช�บร�การผ�านช�องทางนั้นๆ  
1.2.2 ร�านค�าจะต�องเก็บรักษาเคร�อ่งมือโอนเง�นไว�ในท่ีปลอดภัยและถือเป�นความลับเฉพาะตัวของร�านค�าเท�าน้ัน และจะต�องควบคุม
บุคคลที่ใช�บร�การผ�านบัญชีพนักงานร�านค�าให�ปฏิบัติตามข�อตกลงฯ ฉบับนี้อย�างเคร�งครัดด�วย การเป�ดเผยเคร�่องมือโอนเง�นถือ
เป�นการปฏิบัติผิดข�อตกลงฯ ฉบับนี้  หากเกิดความเสียหายประการใดจากการที่ร�านค�าและ/หร�อบุคคลที่ใช�บร�การผ�านบัญชี
พนักงานร�านค�าเป�ดเผยหร�อกระทำการใดๆ จนทำให�บุคคลอื่นล�วงรู� หร�อได�รับเคร�่องมือโอนเง�น หร�อเคร�่องมือโอนเง�นสูญหาย
ร�านค�าจะต�องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดข�้น
1.2.3 การกระทำใดๆ ซึ่งรวมถึง (แต�ไม�จำกัดเพ�ยง) การสมัครและใช�บร�การต�างๆ การตกลงยอมรับ/การแก�ไข/การเปลี่ยนแปลง/
การเพ��มเติม ของเง�อ่นไข/บร�การ/อัตราค�าธรรมเนียม/ข�อตกลงฯ ฉบับน้ี การตรวจสอบ/พ�สูจน�ตัวตน การอนุมัติการทำธุรกรรม
ต�างๆ ไม�ว�าจะเป�นการกระทำของร�านค�าเองก็ดี หร�อการกระทำของบุคคลท่ีใช�บร�การภายใต�ข�อตกลงฯ ฉบับน้ีผ�านบัญชีพนักงาน
ร�านค�าก็ดี หร�อการกระทำของบุคคลอ่ืนใดก็ดี หากได�กระทำไปโดยผ�านการใช�เคร�อ่งมือโอนเง�นแล�ว ร�านค�าตกลงให�ถือว�าถูกต�อง
สมบูรณ� และให�มีผลผูกพันร�านค�าเสมือนหน่ึงได�กระทำโดยร�านค�าเอง รวมท้ังให�ถือว�าเป�นการท่ีร�านค�าได�ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส�
ให�ไว�แก�ผู�ให�บร�การเพ�อ่เป�นหลักฐานในการทำธุรกรรมผ�านบร�การในคร้ังน้ันๆ โดยถูกต�องสมบูรณ�แล�ว นับต้ังแต�เวลาท่ีมีการยืนยัน
ทำธุรกรรม ซ่ึงร�านค�าไม�สามารถยกเลิกหร�อเปล่ียนแปลงใดๆ ได� ท้ังน้ี ร�านค�าตกลงยอมรับและรับทราบถึงความเส่ียงท่ีเก่ียวเน่ือง
กับการใช�บร�การผ�านช�องทางอิเล็กทรอนิกส� เนื่องจากร�านค�าสามารถทำธุรกรรมได�โดยไม�จำต�องมีเอกสาร หร�อหลักฐานอื่นใด

ข�อ 1.  หลักเกณฑ�และเง�่อนไข



ยืนยันเพ��มเติม และ/หร�อมอบให�แก�ผู�ให�บร�การ เว�นแต�ผู�ให�บร�การกำหนดเป�นอย�างอื่นและร�านค�าต�องตรวจสอบยอดเง�นภายหลัง
จากทำรายการทุกครั้ง
1.3 ร�านค�าตกลงว�า จะมิให�ผู�อื่นมาร�วมใช�บร�การ เว�นแต�จะได�รับอนุญาตจากผู�ให�บร�การก�อน
1.4 ร�านค�าต�องรับชำระค�าสินค�า/บร�การในราคาท่ีไม�สูงกว�าราคาขายเง�นสดแก�ลูกค�าท่ัวไป และหากมีการให�บร�การพ�เศษใดๆ เช�น
การให�ส�วนลดหร�อของแถมแก�ลูกค�าทั่วๆ ไป ร�านค�าตกลงจะให�บร�การพ�เศษนั้นแก�ผู�ชำระเง�นด�วยเช�นกัน 
1.5 ร�านค�าตกลงรับทราบว�า เคร�อ่งหมายการค�าของผู�ออกบัตร และ/หร�อบร�ษัทบัตรเครดิต และ/หร�อผู�ให�บร�การเง�นโอน และ/หร�อ
ผู�ให�บร�การเคร�อ่งมือการชำระเง�น เป�นทรัพย�สินทางป�ญญาของผู�ออกบัตร และ/หร�อบร�ษัทบัตรเครดิต และ/หร�อผู�ให�บร�การเง�นโอน
และ/หร�อผู�ให�บร�การเคร�อ่งมือการชำระเง�น ร�านค�าตกลงใช�เคร�อ่งหมายการค�าของผู�ออกบัตร และ/หร�อบร�ษัทบัตรเครดิต และ/หร�อ
ผู�ให�บร�การเง�นโอน และ/หร�อผู�ให�บร�การเคร�อ่งมือการชำระเง�น เพ�อ่วัตถุประสงค�ตามข�อตกลงฯ ฉบับน้ีเท�าน้ัน และการใช�เคร�อ่งหมาย
การค�าดังกล�าวต�องได�รับความยินยอมจากผู�ออกบัตร และ/หร�อบร�ษัทบัตรเครดิต และ/หร�อผู�ให�บร�การเง�นโอน และ/หร�อผู�ให�บร�การ
เคร�่องมือการชำระเง�นรายนั้น ผ�านทางผู�ให�บร�การเป�นลายลักษณ�อักษรก�อนทุกครั้ง นอกจากนี้ ร�านค�าตกลงป�องกันไม�ให�มีและ
ไม�กระทำการใดๆ อันอาจทำให�มีการละเมิดเคร�่องหมายการค�าตลอดจนสิทธิในทรัพย�สินทางป�ญญาของผู�ออกบัตร และ/หร�อ
บร�ษัทบัตรเครดิต และ/หร�อผู�ให�บร�การเง�นโอน และ/หร�อผู�ให�บร�การเคร�่องมือการชำระเง�น
     อน่ึง “เคร�อ่งหมายการค�า” หมายถึง เคร�อ่งหมายการค�า เคร�อ่งหมายบร�การ และเคร�อ่งหมายร�วมท่ีผู�ออกบัตร และ/หร�อบร�ษัท
บัตรเครดิต และ/หร�อผู�ให�บร�การเง�นโอน และ/หร�อผู�ให�บร�การเคร�อ่งมือการชำระเง�นเป�นเจ�าของ ท้ังท่ีได�จดทะเบียนแล�วและท่ียังมิได�
จดทะเบียน รวมท้ังเคร�อ่งหมายการค�าและเคร�อ่งหมายบร�การท่ีผู�ออกบัตร และ/หร�อบร�ษัทบัตรเครดิต และ/หร�อผู�ให�บร�การเง�นโอน
และ/หร�อผู�ให�บร�การเคร�่องมือการชำระเง�นได�รับอนุญาตให�ใช� ตลอดจนชื่อทางการค�า สัญลักษณ� รูปภาพ ข�อความ หร�อสื่อ
ความหมายอ่ืนใดท่ีผู�ออกบัตร และ/หร�อบร�ษัทบัตรเครดิต และ/หร�อผู�ให�บร�การเง�นโอน และ/หร�อผู�ให�บร�การเคร�อ่งมือการชำระเง�น
ใช�หร�อมีเจตนาที่จะใช�ในลักษณะที่เกี่ยวข�องกับการให�บร�การของผู�ให�บร�การเพ�่อเป�นการแสดงให�บุคคลทั่วไปเห็นและเข�าใจว�าการ
ให�บร�การท่ีใช�เคร�อ่งหมายการค�าน้ันแตกต�างไปจากการให�บร�การท่ีใช�เคร�อ่งหมายการค�าของผู�อ่ืน ท้ังท่ีผู�ออกบัตร และ/หร�อบร�ษัท
บัตรเครดิต และ/หร�อผู�ให�บร�การเง�นโอน และ/หร�อ ผู�ให�บร�การเคร�่องมือการชำระเง�นได�ใช�อยู�ในป�จจ�บันและที่จะใช�ในอนาคต 
1.6 ร�านค�าจะต�องไม�กำหนดวงเง�นข้ันต่ำและไม�คิดค�าธรรมเนียมการรับชำระเง�นด�วยเคร�อ่งมือการชำระเง�นจาก ผู�ชำระเง�นท่ีมาซ้ือ
สินค�า/บร�การเป�นอันขาด 
1.7 ร�านค�าจะต�องยอมรับชำระค�าสินค�า/บร�การ จากผู�ชำระเง�นท่ีทำการชำระเง�นด�วยเคร�อ่งมือการชำระเง�นทุกชนิดตามช�องทาง
ท่ีขอใช�บร�การ โดยร�านค�าไม�มีสิทธิปฏิเสธ ไม�ว�าเคร�อ่งมือการชำระเง�นน้ันจะถูกคิดค�าธรรมเนียมในอัตราท่ีต�างกันก็ตาม เว�นแต�จะ
ได�รับแจ�งจากผู�ให�บร�การเป�นอย�างอื่น
1.8 ร�านค�าตกลงแจ�งข�อมูลท่ีใช�ในการติดต�อแผนกบร�การลูกค�า ได�แก� เบอร�โทรศัพท� Email Address ประเทศท่ีร�านค�ามีสถานท่ี
ต้ังอยู� รายละเอียดเก่ียวกับสินค�า/บร�การท่ีนำเสนอขาย สกุลเง�น เง�อ่นไขเก่ียวกับการส่ังซ้ือ นโยบายการส�งสินค�า นโยบายการยกเลิก
และคืนสินค�า/บร�การ การรับประกันสินค�า/บร�การ ให�ผู�ชำระเง�นทราบอย�างชัดเจนโดยการแก�ไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกเง�่อนไขและ/
หร�อรายละเอียดต�างๆ ของสินค�า/บร�การ และการประชาสัมพันธ� และ/หร�อการจัดรายการส�งเสร�มการขาย ร�านค�าจะต�องดำเนินการ
ภายใต�เง�่อนไขที่ระบุในข�อตกลงฯ ฉบับนี้ อย�างไรก็ดี หากผู�ชำระเง�นทำรายการชำระค�าสินค�า/บร�การสำเร็จเร�ยบร�อยก�อนที่การ
แก�ไข/เปล่ียนแปลง/ยกเลิกจะมีผลสมบูรณ� ร�านค�ามีหน�าท่ีจัดส�งสินค�าไปยังผู�ชำระเง�น และ/หร�อให�บร�การแก�ผู�ชำระเง�น ตามเง�อ่นไข
และรายละเอียดเดิม
1.9 ร�านค�าตกลงว�า ผู�ให�บร�การ และ/หร�อผู�ออกบัตร และ/หร�อบร�ษัทบัตรเครดิต และ/หร�อผู�ให�บร�การเง�นโอน และ/หร�อผู�ให�บร�การ
เคร�อ่งมือการชำระเง�น มีสิทธิตรวจสอบจำนวนเง�น/วงเง�นของผู�ชำระเง�นและพ�จารณาอนุมัติการรับชำระเง�นตามท่ีเห็นสมควร ท้ังน้ี
ผู�ให�บร�การจะแจ�งผลการอนุมัติให�ร�านค�าทราบภายหลังจากที่ได�รับแจ�งผลการอนุมัติแล�ว  
1.10 ในกรณีท่ีมีการอนุมัติการซ้ือสินค�า/บร�การแล�ว ร�านค�าจะต�องจัดส�งสินค�า/ให�บร�การให�กับผู�ชำระเง�น/ให�สิทธิประโยชน� ตาม
คำส่ังซ้ือสินค�า/บร�การน้ันๆ ภายใต�เง�อ่นไขท่ีได�ประชาสัมพันธ�และ/หร�อจัดรายการส�งเสร�มการขายไว� หากร�านค�าไม�สามารถจัดส�ง
สินค�าไปยังผู�ชำระเง�น และ/หร�อให�บร�การแก�ผู�ชำระเง�น และ/หร�อให�สิทธิประโยชน� ตามเง�อ่นไขท่ีได�ประชาสัมพันธ�และ/หร�อจัดรายการ
ส�งเสร�มการขายไว� หร�อในกรณีที่ผู�ชำระเง�นมีข�อโต�แย�งเกี่ยวกับสินค�า/บร�การของร�านค�า ร�านค�าตกลงจะดำเนินการตรวจสอบ
และรับผิดชอบต�อผู�ชำระเง�นโดยตรง โดยร�านค�าขอรับรองว�าจะไม�กระทำการใดๆ อันมีผลให�ผู�ให�บร�การต�องเข�าไปมีส�วนร�วมใดๆ
ในข�อพ�พาทระหว�างร�านค�ากับผู�ชำระเง�น และหากร�านค�ามีข�อต�อสู� และ/หร�อสิทธิเร�ยกร�องใดๆ ก็จะไปว�ากล�าวกันเองกับผู�ชำระเง�น
เป�นอีกส�วนหน่ึงต�างหาก นอกจากน้ี หากผู�ให�บร�การได�รับความเสียหายจากการร�องเร�ยนของผู�ชำระเง�น และ/หร�อเร�อ่งอ่ืนใดอันเกิด
จากการที่ร�านค�าปฏิบัติผิดข�อตกลงฯ ฉบับนี้ ร�านค�าตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดข�้นแก�ผู�ให�บร�การจนครบถ�วน

ข�อตกลงการเป�นร�านค�า



1.11 เมื่อร�านค�าได�รับชำระค�าสินค�า/บร�การจากผู�ชำระเง�นแล�ว ร�านค�าจะต�องไม�จ�ายเง�นให�แก�ผู�ชำระเง�นไม�ว�าในรูปแบบใดก็ตาม
เช�น เง�นสด เง�นโอน เป�นต�น เว�นแต�จะเป�นการยกเลิกรายการชำระค�าสินค�า/บร�การ ท่ีผู�ชำระเง�นซ้ือ/ขอใช�บร�การ หร�อตกลงส่ังซ้ือ/
ขอใช�บร�การแล�ว และรายการชำระค�าสินค�า/บร�การดังกล�าวยังไม�ถูกโอนเข�าบัญชีเง�นฝากที่ผูกกับบร�การตามข�อตกลงฯ ฉบับนี้
(ซ่ึงต�อไปน้ีจะเร�ยกว�า “Void”) หร�อการรับคืนสินค�า/ยกเลิกการใช�บร�การท่ีผู�ชำระเง�นซ้ือ/ขอใช�บร�การ หร�อตกลงส่ังซ้ือ/ขอใช�บร�การ
และรายการชำระค�าสินค�า/บร�การดังกล�าวถูกโอนเข�าบัญชีเง�นฝากท่ีผูกกับบร�การตามข�อตกลงฯ ฉบับน้ีแล�ว (ซ่ึงต�อไปน้ีจะเร�ยกว�า
“Refund”) ตามเง�อ่นไขท่ีกำหนดในข�อตกลงฯ ฉบับน้ีเท�าน้ัน และจะต�องไม�รับเคร�อ่งมือการชำระเง�นแทนการชำระหน้ีอ่ืน ซ่ึงไม�ได�เกิด
จากการซื้อสินค�า/บร�การจากร�านค�า 
     การคืนสินค�า ยกเลิกบร�การ ลดราคาสินค�า หร�อกรณีอื่นใด ซึ่งมีผลให�ผู�ให�บร�การต�องคืนเง�นให�กับผู�ชำระเง�น ย�อมไม�เป�นผล
ให�ผู�ให�บร�การต�องคืนค�าธรรมเนียมที่ได�เร�ยกเก็บไว�แล�วแต�อย�างใด
1.12 ทุกคร้ังท่ีร�านค�าส�งสินค�าไปให�กับผู�ชำระเง�น ร�านค�าจะต�องมีใบตอบรับหร�อหลักฐานใดๆ ท่ีผู�รับปลายทางลงนามเป�นหลักฐาน
เพ�่อแสดงว�าสินค�านั้นได�ส�งถึงผู�รับแล�ว 
1.13 ร�านค�าจะต�องรับชำระค�าสินค�า/บร�การ ตามประเภทธุรกิจที่ได�สมัครขอใช�บร�การกับผู�ให�บร�การเท�านั้น โดยห�ามร�านค�ารับ
ชำระค�าสินค�า/บร�การ นอกเหนือที่ได�ตกลงไว�กับผู�ให�บร�การ 
1.14 ในกรณีที่ร�านค�ามีความประสงค�ขอเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจ และ/หร�อสินค�า/บร�การที่นำเสนอขาย และ/หร�อว�ธีการขาย/
ให�บร�การ และ/หร�อว�ธีการชำระเง�น และ/หร�อข�อมูล และ/หร�อรายละเอียดต�างๆ ร�านค�าจะต�องแจ�งให�ผู�ให�บร�การทราบ ด�วยว�ธีการ
หร�อระยะเวลาตามที่ผู�ให�บร�การกำหนด และจะต�องได�รับอนุมัติจากผู�ให�บร�การก�อนจ�งจะสามารถรับชำระค�าสินค�า/บร�การจาก
ผู�ชำระเง�นได� ทั้งนี้ ในกรณีที่ร�านค�ามีความประสงค�ขอเพ��มประเภทบร�การ ร�านค�าสามารถติดต�อ Contact Center หมายเลข
02-008-8820 ตลอด 24 ชั่วโมง ในวันและเวลาทำการของผู�ให�บร�การ เพ�่อดำเนินการตามขั้นตอนที่ผู�ให�บร�การกำหนด (ซึ่งใน
บางกรณีร�านค�าไม�จำเป�นต�องทำความตกลงกับผู�ให�บร�การเป�นลายลักษณ�อักษรอีกแต�อย�างใด โดยเป�นไปตามหลักเกณฑ�ของ
ผู�ให�บร�การ) โดยผู�ให�บร�การจะจัดส�งข�อตกลงฯ และคู�มือ (หากมี) ให�แก�ร�านค�า ไปยัง Email Address ท่ีร�านค�าระบุ และ/หร�อช�องทาง
อ่ืนตามท่ีผู�ให�บร�การกำหนด โดยร�านค�าตกลงว�า ถ�าร�านค�าได�ใช�บร�การท่ีขอเพ��มดังกล�าวตามหลักเกณฑ�ท่ีผู�ให�บร�การกำหนดแล�ว
ร�านค�าตกลงให�ข�อตกลงฯ และคู�มือ (หากมี) ท่ีผู�ให�บร�การได�จัดส�งให� และท่ีจะมีการแก�ไขเพ��มเติมหร�อเปล่ียนแปลงต�อไปในภายหน�า
มีผลใช�บังคับกับการใช�บร�การที่ขอเพ��มดังกล�าวนั้นด�วยทุกประการ 
1.15 กรณีที่ร�านค�าจะรับชำระค�าสินค�า/บร�การเกินกว�าจำนวนเง�นที่ผู�ให�บร�การกำหนด (ซึ่งต�อไปนี้จะเร�ยกว�า “วงเง�นยอดขาย”)
ร�านค�าจะต�องขออนุมัติเพ��มวงเง�นยอดขายจากผู�ให�บร�การก�อนตามแบบว�ธีท่ีผู�ให�บร�การกำหนด ท้ังน้ี ผู�ให�บร�การมีสิทธิปรับเพ��ม/ลด
วงเง�นยอดขายดังกล�าวได�ตามที่ผู�ให�บร�การพ�จารณาเห็นสมควร โดยผู�ให�บร�การจะแจ�งให�ร�านค�าทราบ
1.16 ร�านค�าเป�นผู�มีหน�าท่ีออกใบเสร็จรับเง�น และ/หร�อใบกำกับภาษี แสดงรายละเอียดการรับชำระเง�นให�แก�ผู�ชำระเง�นตามท่ีกฎหมาย
กำหนด
1.17 ร�านค�าจะไม�เป�ดเผยข�อมูลใดๆ ท่ีเก่ียวกับข�อมูลของผู�ชำระเง�น ข�อมูลการชำระเง�น และระบบข�อมูลของ ผู�ให�บร�การ ผู�ออกบัตร
บร�ษัทบัตรเครดิต ผู�ให�บร�การเง�นโอน และผู�ให�บร�การเคร�่องมือการชำระเง�น แก�บุคคลอื่นใด และจะไม�นำไปใช�กับธุรกิจอื่น เว�นแต�
จะได�รับความยินยอมจากผู�ให�บร�การหร�อเจ�าของข�อมูลเป�นลายลักษณ�อักษรก�อน ในกรณีที่ผู�ให�บร�การหร�อเจ�าของข�อมูลหร�อ
บุคคลอ่ืนใดได�รับความเสียหาย เน่ืองจากการเป�ดเผยข�อมูลของร�านค�า     ไม�ว�าด�วยเหตุจงใจหร�อไม�ก็ตาม ร�านค�าตกลงรับผิดชอบ
ชดใช�ค�าเสียหายที่เกิดข�้นทั้งสิ�น
1.18 ร�านค�ารับทราบและตกลงยอมรับว�าการทำรายการต�างๆ ระหว�างผู�ชำระเง�นกับร�านค�าอยู�บนเว็บไซต�/ Mobile Application
ของ Facebook ผู�ให�บร�การเป�นเพ�ยงผู�ประมวลผลในข�อมูลบนเว็บไซต�/ Mobile Application ของ Facebook ซึ่งรวมถึง (แต�ไม�
จำกัดเพ�ยง) ข�อมูลการชำระเง�น และข�อมูลการทำรายการที่ Facebook นำส�งให�แก�ผู�ให�บร�การเท�านั้น ดังนั้น หากมีป�ญหา หร�อ
ข�อผิดพลาด หร�อมีความเสียหายเกิดข�้นกับข�อมูลดังกล�าว หร�อรายการที่เกี่ยวข�องกับข�อมูลดังกล�าว หร�อจากการใช�เว็บไซต�/
Mobile Application ของ Facebook ร�านค�าจะต�องตรวจสอบและโต�แย�งไปยัง Facebook เองโดยตรง และจะไม�กระทำการใดๆ
อันมีผลให�ผู�ให�บร�การต�องรับผิดชอบในป�ญหา หร�อข�อผิดพลาด หร�อความเสียหายดังกล�าว หร�อเข�าไปมีส�วนร�วมในข�อพ�พาท
ระหว�างร�านค�ากับ Facebook ผู�ชำระเง�น และ/หร�อบุคคลอื่นใด และหากร�านค�ามีข�อต�อสู� และ/หร�อสิทธิเร�ยกร�องใดๆ ก็จะไปว�า
กล�าวกันเองกับคู�พ�พาทเป�นอีกส�วนหนึ่งต�างหาก  
1.19 ร�านค�าตกลงจัดเก็บข�อมูลการชำระเง�น และข�อมูลการทำรายการ ตลอดจนหลักฐานท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงรวมถึง (แต�ไม�จำกัดเพ�ยง)
ช่ือสินค�า/บร�การ ราคา ใบรับประกัน หลักฐานการรับชำระค�าสินค�า/บร�การ หลักฐานการส�งสินค�า ใบเสร็จรับเง�น ท่ีอยู�และรายละเอียด
ของผู�รับสินค�า/บร�การ หลักฐานการส�ง-รับสินค�า/บร�การ ทั้งในรูปแบบกายภาพและอิเล็กทรอนิกส� ให�มีความปลอดภัยจากการ
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เข�าถึง หร�อการเป�ดเผยสู�บุคคลใดๆ โดยไม�ได�รับอนุญาตจากผู�ให�บร�การหร�อเจ�าของข�อมูล เป�นเวลาอย�างน�อย 10 ป�นับต้ังแต�วัน
ท่ีมีการทำรายการชำระค�าสินค�า/บร�การ หร�อวันท่ีได�รับสินค�า/บร�การ (แล�วแต�เหตุการณ�ใดจะเกิดข�น้หลัง) รวมถึงไม�จำหน�าย ซ้ือ
จัดหา และเปล่ียน หร�อกระทำการใดอันเป�นการเป�ดเผยข�อมูลของผู�ให�บร�การหร�อเจ�าของข�อมูล และเม่ือไม�ได�ใช�งานแล�ว ร�านค�าจะ
ต�องลบทำลายข�อมูลดังกล�าวไม�ให�สามารถอ�าน หร�อนำไปใช�งานได�อีก และหากมีการละเมิดดังกล�าว ร�านค�าจะต�องทำการแจ�ง
ผู�ให�บร�การให�ทราบในทันที ในกรณีที่ผู�ให�บร�การร�องขอ ร�านค�ามีหน�าที่จัดส�งข�อมูลการชำระค�าสินค�า/บร�การ และข�อมูลการ
ทำรายการ ตลอดจนหลักฐานที่เกี่ยวข�องกับการชำระค�าสินค�า/บร�การดังกล�าวข�างต�นให�แก�ผู�ให�บร�การ ภายในระยะเวลาไม�เกิน 
15 (สิบห�า) วัน ในกรณีที่ร�านค�าไม�สามารถจัดส�งเอกสารดังกล�าวให�ผู�ให�บร�การได�ไม�ว�าด�วยเหตุผลใด ร�านค�าจะต�องรับผิดชอบ
ต�อความเสียหายที่เกิดข�้น (หากมี)
1.20 ในกรณีท่ีมีเหตุการณ�ลักษณะหน่ึงลักษณะใด ดังต�อไปน้ี ร�านค�าจะต�องติดต�อผู�ให�บร�การทันที และตกลงท่ีจะปฏิบัติต�อผู�ชำระ
เง�นตามว�ธีการที่ผู�ให�บร�การจะแจ�งให�ร�านค�าทราบต�อไป ก�อนที่จะขายสินค�า/บร�การให�แก�ผู�ชำระเง�น 
1.20.1 เมื่อมีเหตุน�าสงสัยว�าผู�ชำระเง�นมีพฤติกรรมทุจร�ต      
1.20.2 เม่ือผู�ชำระเง�นใช�เคร�อ่งมือการชำระเง�นท่ีถูกอายัด แจ�งหาย ถูกเพ�กถอน หร�อระงับการใช�โดยผู�ชำระเง�น และ/หร�อผู�ออกบัตร
และ/หร�อผู�ให�บร�การเง�นโอน และ/หร�อผู�ให�บร�การเคร�่องมือการชำระเง�น และ/หร�อผู�มีอำนาจตามกฎหมาย
1.20.3 เมื่อมีเหตุการณ�อื่นๆ ตามที่ผู�ให�บร�การจะได�แจ�งให�ทราบเป�นคราวๆ ไป 
1.21 การเก็บรวบรวม ใช� เป�ดเผยข�อมูล
         ร�านค�าตกลงยินยอมให�ผู�ให�บร�การเก็บรวบรวมและใช�ข�อมูลของร�านค�าที่ให�ไว�แก�ผู�ให�บร�การ หร�อให�ผ�านผู�ให�บร�การ หร�อมี
อยู�กับผู�ให�บร�การ หร�อท่ีผู�ให�บร�การได�รับหร�อเข�าถึงได�จากแหล�งอ่ืนโดยชอบด�วยกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค�ท่ีจำเป�นเพ�อ่การให�
บร�การแก�ร�านค�าเท�านั้น การดำเนินการตามคำขอของร�านค�าก�อนให�บร�การ การมอบหมายงานให�ผู�อื่นสนับสนุนการให�บร�การ
ไม�ว�าจะเก่ียวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต�อส่ือสาร งานติดตามทวงถาม หร�องานอ่ืนใดก็ตาม การโอนสิทธิและ/หร�อหน�าท่ี
การปฏิบัติตามกฎหมาย การบร�หารความเสี่ยง การควบคุมกำกับตรวจสอบ การบร�หารจัดการภายในองค�กร การจัดการ
ข�อร�องเร�ยน และ/หร�อ เพ�อ่วัตถุประสงค�อ่ืนใดท่ีจำเป�นต�อการให�บร�การ และร�านค�าตกลงยินยอมให�ผู�ให�บร�การเป�ดเผยข�อมูลดังกล�าว
ให�แก�กลุ�มธุรกิจทางการเง�นธนาคารกสิกรไทย ผู�ให�บร�การภายนอก ตัวแทนของผู�ให�บร�การ ผู�รับจ�างช�วงงานต�อ ผู�ประมวลผลข�อมูล
ผู�สอบบัญชี ผู�ตรวจสอบภายนอก บร�ษัทข�อมูลเครดิต บร�ษัทจัดอันดับความน�าเชื่อถือ บร�ษัทบร�หารสินทรัพย� ผู�มีอำนาจตาม
กฎหมาย หร�อนิติบุคคลใดๆ ที่มีสัญญาอยู�กับผู�ให�บร�การ และยินยอมให�ผู�รับข�อมูลจากผู�ให�บร�การดังกล�าว เก็บรวบรวม ใช�
และเป�ดเผยข�อมูลดังกล�าวต�อไปได�ภายใต�วัตถุประสงค�ดังกล�าวเท�านั้น และตกลงยินยอมให�ส�ง และ/หร�อโอนข�อมูลไปเก็บไว�บน
server/cloud ในประเทศต�างๆ
         รายละเอียดอ่ืนๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลในเว็บไซต�
https://www.kasikornglobalpayment.com/th/privacy-policy 
1.22 ผู�ให�บร�การจะนำเง�นเข�าบัญชีเง�นฝากที่ผูกกับบร�การตามข�อตกลงฯ ฉบับนี้ ให�กับร�านค�า ตามหลักเกณฑ� ว�ธีการ และระยะ
เวลาที่ผู�ให�บร�การกำหนด หากผู�ให�บร�การไม�สามารถเร�ยกเก็บเง�นจากผู�ชำระเง�น และ/หร�อผู�ออกบัตร ร�านค�ายินยอมคืนเง�นเป�น
จำนวนเท�ากับที่ผู�ให�บร�การไม�สามารถเร�ยกเก็บได�นั้นให�กับผู�ให�บร�การ พร�อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร�อยละ 15 (สิบห�า) ต�อป� นับแต�
วันที่ผู�ให�บร�การจ�ายเง�นให�แก�ร�านค�า หร�อนำเข�าบัญชีเง�นฝากที่ผูกกับบร�การตามข�อตกลงฯ ฉบับนี้ให�ร�านค�า จนกว�าจะชำระให�
ผู�ให�บร�การครบถ�วน
1.23 เพ�อ่ให�บรรลุตามวัตถุประสงค�แห�งข�อตกลงฯ ฉบับน้ี ร�านค�าตกลงยินยอมให�ผู�ให�บร�การส�งคำส่ังหักเง�นให�แก�สถาบันการเง�น
ที่ร�านค�าได�เป�ดบัญชีเง�นฝากไว�ตามที่กฎหมายกำหนด (ซึ่งต�อไปนี้จะเร�ยกว�า “ธนาคารเจ�าของบัญชีเง�นฝาก”) เพ�่อหักเง�นจาก
บัญชีเง�นฝากท่ีผูกกับบร�การตามข�อตกลงฯ ฉบับน้ี โดยไม�ต�องแจ�งให�ร�านค�าทราบ เพ�อ่ให�ผู�ให�บร�การทำรายการ และ/หร�อดำเนินการ
ตามว�ธีการแห�งข�อตกลงฯ ฉบับนี้ โดยร�านค�าจะไม�ยกเลิกหร�อเพ�กถอนความยินยอมนี้จนกว�าร�านค�าจะหมดภาระผูกพันตาม
ข�อตกลงฯ ฉบับนี้ 
1.24 ร�านค�ารับทราบและตกลงว�า ในกรณีที่ผู�ให�บร�การตรวจพบ หร�อมีเหตุอันควรสงสัยว�ามีการทำรายการรับชำระค�าสินค�า/
บร�การท่ีผิดปกติ หร�อไม�ถูกต�อง และอยู�ในระหว�างนำเง�นเข�าบัญชีเง�นฝากท่ีผูกกับบร�การตามข�อตกลงฯ ฉบับน้ี ผู�ให�บร�การมีสิทธิ
ท่ีจะชะลอการนำเง�นเข�าบัญชีเง�นฝากท่ีผูกกับบร�การตามข�อตกลงฯ ฉบับน้ี หร�อหากผู�ให�บร�การได�นำเง�นเข�าบัญชีเง�นฝากท่ีผูกกับ
บร�การตามข�อตกลงฯ ฉบับน้ีแล�ว ร�านค�าตกลงยินยอมให�ผู�ให�บร�การมีสิทธิส�งคำส่ังให�แก�ธนาคารเจ�าของบัญชีเง�นฝากเพ�อ่ Hold
เง�นจำนวนดังกล�าวไว�เป�นการชั่วคราว จนกว�าผู�ให�บร�การจะตรวจสอบรายการที่ผิดปกติหร�อไม�ถูกต�องดังกล�าวแล�วเสร็จ หาก
ผลการตรวจสอบพบว�าร�านค�ามีการทำรายการรับชำระค�าสินค�า/บร�การที่ผิดปกติ หร�อไม�ถูกต�อง ร�านค�าตกลงยินยอมให�ผู�ให�
บร�การส�งคำสั่งให�แก�ธนาคารเจ�าของบัญชีเง�นฝากเพ�่อหักเง�นจำนวนดังกล�าวคืนทันที
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1.25 ร�านค�าตกลงรับทราบว�า การให�บร�การของผู�ให�บร�การตามข�อตกลงฯ ฉบับน้ี ผู�ให�บร�การและร�านค�าจะต�องอยู�ภายใต�กฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข�อบังคับ คำส่ัง คู�มือ คำขอความร�วมมือ และหลักเกณฑ�ใดๆของผู�ให�บร�การ ผู�ออกบัตร บร�ษัทบัตรเครดิต ผู�ให�บร�การ
เง�นโอน ผู�ให�บร�การเคร�อ่งมือการชำระเง�น และหน�วยงานผู�มีอำนาจควบคุมหร�อกำกับดูแลผู�ให�บร�การ ผู�ออกบัตร บร�ษัทบัตรเครดิต
ผู�ให�บร�การเง�นโอน และผู�ให�บร�การเคร�อ่งมือการชำระเง�นดังกล�าว ศาล และหน�วยงานอ่ืนใดท่ีมีอำนาจ (แล�วแต�กรณี)  ท้ังท่ีมีอยู�แล�ว
ขณะนี้และ/หร�อจะมีข�้นในภายหน�า (ซึ่งต�อไปนี้ หากไม�กล�าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเร�ยกว�า “กฎหมายและกฎเกณฑ�ที่เกี่ยวข�อง”)
หากมีการเปล่ียนแปลงกฎหมายและกฎเกณฑ�ที่เกี่ยวข�อง ร�านค�าตกลงว�า ร�านค�าจะต�องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ�ที่เกี่ยว
ข�องที่เปลี่ยนแปลงนั้นทันทีตามที่ผู�ให�บร�การจะแจ�งให�ร�านค�าทราบ หากร�านค�าฝ�าฝ�นหร�อไม�ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ�ที่
เก่ียวข�อง จนเป�นเหตุให�ผู�ให�บร�การถูกเร�ยกค�าปรับ ค�าเสียหาย และ/หร�อค�าใช�จ�าย ร�านค�าตกลงรับผิดชอบชดใช�ค�าปรับ ค�าเสียหาย
และ/หร�อค�าใช�จ�ายดังกล�าว ให�แก�ผู�ให�บร�การโดยพลัน
1.26 ร�านค�าตกลงไม�ประกอบธุรกิจ และไม�จำหน�ายสินค�า/บร�การท่ีผิดกฎหมาย หร�อศีลธรรมอันดีงามของประชาชน หร�อขัดต�อ
ระเบียบข�อบังคับของทางราชการ ผู�ให�บร�การ ผู�ออกบัตร บร�ษัทบัตรเครดิต ผู�ให�บร�การเง�นโอน ผู�ให�บร�การเคร�อ่งมือการชำระเง�น
หร�ออาจส�งผลกระทบต�อภาพลักษณ�ของผู�ให�บร�การ ซึ่งรวมถึงแต�ไม�จำกัดเพ�ยง
• สินค�าที่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย เช�น ติดภาระจำนำ จำนอง เช�าซื้อ • จัดหาคู�
• สินค�าที่เกี่ยวกับภาพลามก อนาจาร         • การพนัน  
• ธุรกิจที่หารายได�จากการระดมทุน (Time Sharing Business)  • บุหร�่ ยาสูบ ยาเส�น สารเสพติดทุกชนิด        
• สินค�าละเมิดลิขสิทธิ์    • สินค�าอบายมุข หร�อสื่อลามก อนาจาร
• อาว�ธ หร�อส�วนประกอบของอาว�ธ                                                •  ขายยาทุกประเภท และเคร�่องมือแพทย�
         ตามใบแพทย�สั่ง
• ร�านค�าท่ีมีลักษณะเป�น Merchant Aggregator หร�อ การท่ีร�านค�าเช่ือมต�อระบบของผู�ให�บร�การกับร�านค�าย�อย (Sub Merchant)
หร�อเว็บไซต�อื่นๆ ที่ไม�ได�ผ�านการลงทะเบียนไว�กับผู�ให�บร�การ
1.27 ร�านค�าตกลงไม�กระทำการใดๆ เพ�่อเป�นการเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ�ที่เกี่ยวข�อง ซึ่งรวมถึง (แต�ไม�จำกัด
เพ�ยง) การรับชำระเง�น โดยไม�ได�มีการซื้อขายและ/หร�อให�บร�การจร�ง การฟอกเง�น หร�อแบ�งการรับชำระเง�นเพ�่อให�จำนวนเง�นที่
ซื้อสินค�า/ใช�บร�การไม�เกินกว�าจำนวนเง�นตามที่กฎหมายกำหนด            
1.28 หากผู�ให�บร�การไม�สามารถเร�ยกเก็บเง�นจากผู�ชำระเง�น และ/หร�อผู�ออกบัตร และ/หร�อบร�ษัทบัตรเครดิต และ/หร�อผู�ให�บร�การ
เง�นโอน และ/หร�อผู�ให�บร�การเคร�่องมือการชำระเง�น ร�านค�าตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช�เง�นคืนเป�นจำนวนเท�ากับที่ผู�ให�บร�การ
ไม�สามารถเร�ยกเก็บได�นั้น พร�อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร�อยละ 15 (สิบห�า) ต�อป� นับแต�วันที่ผู�ให�บร�การจ�ายเง�นให�แก�ร�านค�า หร�อนำ
เข�าบัญชีเง�นฝากที่ผูกกับบร�การตามข�อตกลงฯ ฉบับนี้ให�ร�านค�า จนกว�าจะชำระให�ผู�ให�บร�การครบถ�วน 
1.29 กรณีที่ร�านค�าจะต�องคืนเง�น และ/หร�อชดใช� และ/หร�อชำระหนี้ให�แก�ผู�ให�บร�การตามข�อตกลงฯ ฉบับนี้ ร�านค�ายินยอมให�ผู�ให�
บร�การมีสิทธิส�งคำสั่งให�แก�ธนาคารเจ�าของบัญชีเง�นฝากเพ�่อหักเง�นจากบัญชีเง�นฝากประเภทใดๆ ที่ร�านค�ามีอยู�กับธนาคารเจ�า
ของบัญชีเง�นฝาก หร�อเง�นซ่ึงอยู�ในครอบครองดูแลและ/หร�อในอำนาจส่ังการของธนาคารเจ�าของบัญชีเง�นฝากไม�ว�าจะได�รับฝากเง�น
ได�การครอบครองดูแล และ/หร�อได�อำนาจส่ังการน้ีมาโดยทางใด เพ�อ่เข�าชำระหน้ีและ/หร�อความรับผิดชอบของร�านค�าได�ทันทีโดย
ไม�จำต�องบอกกล�าวล�วงหน�า
ในกรณีท่ีเง�นในบัญชีเง�นฝาก และ/หร�อเง�นดังกล�าว  ไม�เพ�ยงพอให�หักชำระหน้ี ร�านค�าตกลงชำระหน้ีท่ีค�างชำระให�แก�ผู�ให�บร�การจนครบถ�วน
1.30 ในกรณีท่ีร�านค�าแจ�งการเปล่ียนแปลงบัญชีเง�นฝากท่ีผูกกับบร�การตามข�อตกลงฯ ฉบับน้ี ไม�ว�าเม่ือใดและด�วยเหตุประการใด
ก็ตาม ให�ความในข�อตกลงฯ ฉบับนี้มีผลบังคับใช�สำหรับบัญชีเง�นฝากที่ได�เปลี่ยนแปลงทุกประการ 
1.31 ในกรณีที่ธนาคารเจ�าของบัญชีเง�นฝากไม�สามารถหักเง�นจากบัญชีเง�นฝากที่ผูกกับบร�การตามข�อตกลงฯ ฉบับนี้เพ�่อให�
ผู�ให�บร�การทำรายการ และ/หร�อดำเนินการตามว�ธีการแห�งข�อตกลงฯ ฉบับนี้ และ/หร�อเพ�่อชำระหนี้ และ/หร�อความรับผิดชอบ
ของร�านค�า ตามข�อตกลงฯ ฉบับนี้ และ/หร�อที่มีอยู�กับ Facebook ได� ร�านค�าจะไม�สามารถใช�บร�การในครั้งนั้นๆ ได�
1.32 การใช�บร�การตามข�อตกลงฯ ฉบับนี้ เป�นการใช�บร�การผ�านเคร�่องมือโอนเง�นของ Facebook โดยผู�ให�บร�การไม�มีส�วนเกี่ยว
ข�องในสัญญา ข�อกําหนด หร�อสิทธิและหน�าท่ีต�างๆ ระหว�างร�านค�าและ Facebook กรณีท่ีมีป�ญหา หร�อข�อผิดพลาดเก่ียวกับการ
ใช�เคร�อ่งมือโอนเง�น หร�อมีความเสียหายเกิดข�น้จากการใช�เคร�อ่งมือโอนเง�นหร�อจากการกระทำหร�องดเว�นการกระทำของ Facebook
ร�านค�าจะต�องตรวจสอบและโต�แย�งไปยัง Facebook เองโดยตรง และจะไม�กระทำการใดๆ อันมีผลให�ผู�ให�บร�การต�องรับผิดชอบใน
ป�ญหา หร�อข�อผิดพลาด หร�อความเสียหายดังกล�าว หร�อเข�าไปมีส�วนร�วมในข�อพ�พาทระหว�างร�านค�ากับ Facebook และ/หร�อ
บุคคลอื่นใด และหากร�านค�ามีข�อต�อสู� และ/หร�อสิทธิเร�ยกร�องใดๆ ก็จะไปว�ากล�าวกันเองกับคู�พ�พาทเป�นอีกส�วนหนึ่งต�างหาก 



1.33 ร�านค�าตกลงและรับทราบว�า ผู�ให�บร�การจะดำเนินการตามคำสั่ง/คำขอ/รายละเอียดใดๆ ที่ผู�ให�บร�การได�รับผ�านเว็บไซต�/
Mobile Application ของ Facebook ตามข�อตกลงฯ ฉบับน้ี โดยผู�ให�บร�การไม�มีหน�าท่ีตรวจสอบความถูกต�องแท�จร�งและความ
ครบถ�วนของคำส่ัง/คำขอ/รายละเอียดดังกล�าว ซ่ึงรวมถึง (แต�ไม�จำกัดเพ�ยง) ข�อมูลการชำระค�าสินค�า/บร�การ ท่ีผู�ให�บร�การได�รับ
หากเกิดความเสียหายใดๆ เน่ืองจากการดำเนินการตามคำส่ัง/คำขอ/รายละเอียดดังกล�าว ผู�ให�บร�การไม�ต�องรับผิดชอบในความ
เสียหายที่เกิดข�้นทั้งสิ�น 
1.34 ร�านค�ายอมรับว�า กรณีเกิดรายการชำระค�าสินค�า/บร�การหร�อรายการโอนเง�นผ�านการให�บร�การต�างๆ ภายใต�ข�อตกลงฯ
ฉบับน้ี อันมีสาเหตุเคร�อ่งมือโอนเง�นสูญหาย หร�อถูกโจรกรรม ร�านค�ายอมรับผิดตามจำนวนเง�นท่ีชำระ/โอนน้ัน ท่ีเกิดก�อนผู�ให�บร�การ
จะดำเนินการอายัดหร�อระงับการใช�เคร�่องมือโอนเง�น หร�อดำเนินการอายัดหร�อระงับการชำระค�าสินค�า/บร�การหร�อการโอนเง�น
ที่มีข�อตกลงล�วงหน�า แล�วเสร็จตามระยะเวลาที่ได�กำหนด 
1.35 เพ�่อให�เป�นไปตามหลักเกณฑ�ของสำนักงานป�องกันและปราบปรามการฟองเง�น (ปปง.) ร�านค�าขอรับรองว�าร�านค�าสมัครใช�
บร�การตามข�อตกลงฯ ฉบับนี้เพ�่อวัตถุประสงค�ในการประกอบกิจการค�าขายออนไลน�บนเว็บไซต�/ Mobile Application ของ
Facebook ซึ่งมีสถานที่ทำงานตามที่อยู�ของร�านค�าที่กรอกข�อมูลเพ�่อสมัครบร�การรับชำระค�าสินค�า/บร�การบน Facebook กับ
ผู�ให�บร�การ และมีแหล�งที่มาของเง�นได�จากการขายสินค�าออนไลน�ในประเทศไทยเท�านั้น โดยร�านค�าเป�นผู�รับผลประโยชน�ที่แท�จร�ง
จากการใช�บร�การตามข�อตกลงฯ ฉบับน้ี ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผู�ให�บร�การหร�อหน�วยงานท่ีมีอำนาจตามกฎหมายร�องขอข�อมูลหร�อเอกสาร
เพ��มเติม ร�านค�าตกลงจะให�ข�อมูลหร�อเอกสารเพ��มเติมดังกล�าวตามที่มีการร�องขอ
1.36 ร�านค�ารับรองว�า บรรดาเอกสาร ข�อมูล รายละเอียดใดๆ ท่ีปรากฏ และ/หร�อ ท่ีได�มีการจัดส�งมาให�ผู�ให�บร�การ ไม�ว�าจะส�งมา
ในรูปแบบใดและไม�ว�าจะส�งด�วยตัวร�านค�าเองหร�อบุคคลท่ีร�านค�ามอบหมาย เป�นข�อมูลของร�านค�าท่ีมีความครบถ�วน ถูกต�องแท�จร�ง
และเป�นป�จจ�บัน และเป�นข�อมูลท่ีผู�ให�บร�การสามารถนำมาใช�ในการให�บร�การตามข�อตกลงฯ ฉบับน้ี และนำมาปรับปรุงข�อมูลในระบบ
ของผู�ให�บร�การให�เป�นป�จจ�บันได� โดยร�านค�ามีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการขอใช�บร�การ และการทำธุรกรรมใดๆ
ที่เกี่ยวข�องกับการใช�บร�การตามข�อตกลงฯ ฉบับนี้ โดยผู�ให�บร�การไม�มีหน�าที่จะต�องตรวจสอบความครบถ�วน ถูกต�องแท�จร�ง และ
เป�นป�จจ�บัน ของเอกสาร ข�อมูล และรายละเอียดต�างๆ ดังกล�าว ท้ังน้ี หากเกิดความเสียหายใดๆ เน่ืองจากเอกสาร ข�อมูล หร�อราย
ละเอียดดังกล�าวไม�ครบถ�วน ถูกต�องแท�จร�ง และเป�นป�จจ�บัน หร�อร�านค�าไม�มีสิทธิหร�อไม�มีความสามารถตามกฎหมายในการขอ
ใช�บร�การ และการทำธุรกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการใช�บร�การตามข�อตกลงฯ ฉบับน้ี ร�านค�าตกลงเป�นผู�รับผิดชอบเพ�ยงฝ�ายเดียว
1.37 เว�นแต�ผู�ให�บร�การจะกำหนดไว�เป�นอย�างอื่น ในกรณีที่ร�านค�าพบข�อผิดพลาดใดๆ จากการดำเนินการ หร�อในกรณีที่มีเหตุที่
ต�องระงับการดำเนินการภายใต�การให�บร�การตามข�อตกลงฯ ฉบับนี้ เป�นการชั่วคราว ไม�ว�าทั้งหมดหร�อบางส�วน หร�อในกรณี
การยกเลิกการระงับการดำเนินการดังกล�าว ร�านค�าสามารถติดต�อผู�ให�บร�การได�ที่ Contact Center หมายเลข 02-008-8820
ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อร�านค�าดำเนินการต�างๆ ตามกระบวนการที่ผู�ให�บร�การกำหนดครบถ�วนสมบูรณ�แล�ว ผู�ให�บร�การตกลง
ดำเนินการที่เกี่ยวข�อง เช�น ตรวจสอบ/แก�ไขข�อผิดพลาด ระงับการดำเนินการ ยกเลิกการระงับการดำเนินการ ให�แล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ผู�ให�บร�การได�แจ�งแก�ร�านค�านั้น โดยร�านค�ายังคงเป�นผู�รับผิดชอบในการดำเนินการ และรายการธุรกรรมที่ได�เกิดข�้น
ก�อนครบกำหนดระยะเวลาที่ผู�ให�บร�การจะมีการระงับการดำเนินการตามที่ได�รับแจ�งดังกล�าว ทั้งนี้ ผู�ให�บร�การขอสงวนสิทธิใน
การเพ�กเฉยต�อคำร�องขอใดๆ ที่ขัดต�อกฎหมายและกฎเกณฑ�ที่เกี่ยวข�อง
1.38 ในกรณีที่มีความผิดพลาดในการโอนเง�นเข�า และ/หร�อส�งคำสั่งให�ธนาคารเจ�าของบัญชีดำเนินการหักเง�นจากบัญชีเง�นฝาก
ที่ผูกกับบร�การตามข�อตกลงฯ ฉบับนี้ไม�ได�เกิดข�้นจากผู�ให�บร�การ ร�านค�าตกลงจะดำเนินการตรวจสอบและเร�ยกร�องเง�นจำนวน
ดังกล�าวจาก หร�อคืนเง�นให�แก�คู�พ�พาทของร�านค�าโดยตรง หากร�านค�ามีข�อต�อสู� และ/หร�อสิทธิเร�ยกร�องใดๆ ก็จะไปว�ากล�าวกันเอง
กับคู�พ�พาทดังกล�าว
1.39 ในกรณีที่มีเหตุสุดว�สัย หร�อเหตุอื่นใดอันทำให�ผู�ให�บร�การไม�สามารถดำเนินการให�บร�การตามข�อตกลงฯ ฉบับนี้ได� ร�านค�า
ตกลงให�ผู�ให�บร�การพ�จารณาให�บร�การ หร�อดำเนินการตามท่ีเห็นสมควร เพ�อ่ให�การให�บร�การตามข�อตกลงฯ ฉบับน้ีได� โดยร�านค�า
ตกลงยินยอมที่จะให�ความร�วมมือแก�ผู�ให�บร�การอย�างเต็มที่และทุกว�ถีทางในการปรับปรุงว�ธีการให�บร�การของผู�ให�บร�การเพ�่อ
ความสะดวกของร�านค�าในการใช�บร�การต�างๆ ตามข�อตกลงฯ ฉบับนี้
1.40 ร�านค�าตกลงยินยอมให�ตัวแทนของผู�ให�บร�การ และ/หร�อผู�ออกบัตร และ/หร�อบร�ษัทบัตรเครดิต และ/หร�อ ผู�ให�บร�การเง�นโอน
และ/หร�อผู�ให�บร�การเคร�อ่งมือการชำระเง�น และ/หร�อ ธนาคารแห�งประเทศไทย และ/หร�อ ผู�ตรวจสอบ และ/หร�อหน�วยงานผู�มีอำนาจ
ควบคุมหร�อกำกับดูแลผู�ให�บร�การ เข�าทำการตรวจสอบการดำเนินงาน ระบบการควบคุมภายในต�างๆ ของร�านค�า รวมท้ังการเร�ยก
ดูข�อมูลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการใช�บร�การรับชำระค�าสินค�า/บร�การตามข�อตกลงฯ ฉบับนี้ตามที่มีการร�องขอ 



1.41 ภายใต�ข�อ 4 ของข�อตกลงทั่วไป ในกรณีที่ (1) ผู�ให�บร�การได�ออกหร�อร�วมออกบร�การและ/หร�อโครงการที่เกี่ยวข�องกับการ
ให�บร�การตามข�อตกลงฯ ฉบับนี้ และ/หร�อเคร�่องมือการชำระเง�น และ/หร�อช�องทางรับชำระเง�นอื่นๆ อีก และ/หร�อ (2) ผู�ให�บร�การ
รับชำระค�าสินค�า/บร�การด�วยเคร�อ่งมือการชำระเง�นอ่ืน ไม�ว�าจะเร�ยกช่ือว�าอย�างไร ภายหลังจากท่ีทำข�อตกลงฯ ฉบับน้ีแล�ว และ/หร�อ
3) ผู�ให�บร�การแก�ไขเปล่ียนแปลง ข�อกำหนดและเง�อ่นไขการให�บร�การตามข�อตกลงฯ ฉบับน้ี และ/หร�อข�อกำหนดและเง�อ่นไขเก่ียวกับ
การให�บร�การ และ/หร�อข�อกำหนดและเง�่อนไขของโครงการ และ/หร�อข�อกำหนดและเง�่อนไขเกี่ยวกับการรับชำระค�าสินค�า/บร�การ
ด�วยเคร�่องมือการชำระเง�น และ/หร�อช�องทางรับชำระเง�น และ/หร�อคู�มือต�างๆ (หากมี)  ผู�ให�บร�การจะแจ�งให�ร�านค�าทราบพร�อม
ด�วยข�อกำหนดและเง�่อนไข และคู�มือ (หากมี) ที่เปลี่ยนแปลงนั้น ถ�าร�านค�าได�ใช�บร�การ และ/หร�อได�ยอมรับการดำเนินการตาม
โครงการ และ/หร�อยอมรับชำระค�าสินค�า/บร�การด�วยเคร�อ่งมือการชำระเง�น และ/หร�อใช�ช�องทางรับชำระเง�นดังกล�าว ตามหลักเกณฑ�
ที่ผู�ให�บร�การกำหนดแล�ว ร�านค�าตกลงให�ข�อตกลงฯ ฉบับนี้ และที่จะมีการแก�ไขเพ��มเติมหร�อเปลี่ยนแปลงต�อไปในภายหน�า รวมทั้ง
ข�อกำหนดและเง�่อนไขการให�บร�การ และ/หร�อเง�่อนไขของโครงการ และ/หร�อเง�่อนไขเกี่ยวกับการรับเคร�่องมือการชำระเง�น และ/
ช�องทางรับชำระเง�น และคู�มือการรับเคร�่องมือการชำระเง�นและ/หร�อช�องทางรับชำระเง�นนั้นๆ (หากมี) มีผลใช�บังคับกับบร�การ
และ/หร�อโครงการ และ/หร�อเคร�่องมือการชำระเง�นและ/หร�อการใช�ช�องทางรับชำระเง�นดังกล�าวนั้นด�วยทุกประการ โดยร�านค�า
ไม�จำเป�นต�องทำความตกลงกับผู�ให�บร�การเป�นลายลักษณ�อักษรอีกแต�อย�างใด
1.42 ร�านค�าตกลงยินยอมว�า ผู�ให�บร�การมีสิทธิโอนสิทธิ และ/หร�อประโยชน� และ/หร�อหน�าท่ีไม�ว�าท้ังหมดหร�อเพ�ยงบางส�วนท่ีมีอยู�
ตามข�อตกลงฯ ฉบับนี้ให�แก�บุคคล และ/หร�อสถาบันการเง�นใดๆ ก็ได�ตามที่ผู�ให�บร�การพ�จารณาเห็นสมควร โดยไม�จำต�องได�รับ
ความยินยอมจากร�านค�าแต�อย�างใดท้ังสิ�น แต�จะมีการแจ�งให�ร�านค�าทราบ ท้ังน้ี ร�านค�าจะโอนสิทธิ และ/หร�อประโยชน� และ/หร�อหน�าท่ี
ไม�ว�าท้ังหมดหร�อเพ�ยงบางส�วนท่ีมีอยู�ตามข�อตกลงฯ ฉบับน้ีให�แก�บุคคล และ/หร�อสถาบันการเง�นใดๆ ไม�ได�โดยเด็ดขาด เว�นแต�ได�รับ
ความยินยอมจากผู�ให�บร�การตามกระบวนการที่ผู�ให�บร�การกำหนด 
1.43 การล�าช�า หร�องดเว�นใดๆ ในการใช�สิทธิของผู�ให�บร�การตามกฎหมายหร�อตามเง�่อนไขต�างๆ ตลอดจนคู�มือ ระเบียบ และ
บันทึกเสียงของผู�ให�บร�การในระบบโทรศัพท� ไม�ถือว�าผู�ให�บร�การสละสิทธิ หร�อให�ความยินยอมในการดำเนินการใดๆ แก�ร�านค�า
แต�ประการใด
1.44 ร�านค�าจะต�องให�ความสะดวกและให�ความร�วมมือในการตรวจสอบรายละเอียดการชำระเง�นเม่ือได�รับการร�องขอจากผู�ชำระเง�น
และ/หร�อผู�ให�บร�การ และหากมีข�อสงสัยใดๆ เพ��มเติมให�ผู�ชำระเง�นติดต�อผู�ให�บร�การท่ี Contact Center หมายเลข 02-008-8820
ตลอด 24 ชั่วโมง 
1.45 บรรดาหนังสือ จดหมาย คำบอกกล�าว ข�อกำหนดและเง�่อนไข ข�อมูลใดๆ ที่ (ก) ผู�ให�บร�การได�ส�งให�ร�านค�าผ�าน  Facebook
หร�อ (ข) ในกรณีท่ีผู�ให�บร�การไม�สามารถส�งผ�าน Facebook ได� ผู�ให�บร�การได�ส�งให�ร�านค�าโดยส�งเองหร�อส�งทางไปรษณีย�ลงทะเบียน
หร�อไม�ลงทะเบียนไปยังท่ีอยู�ท่ีระบุบนเว็บไซต�/ Mobile Application ของ  Facebook และ/หร�อ ช�องทางอ่ืนๆ ท่ีผู�ให�บร�การกำหนด
หร�อส�งเป�น Email ไปยัง Email Address ที่ระบุบนเว็บไซต�/ Mobile Application ของ Facebook และ/หร�อ ช�องทางอื่นๆ ที่ผู�ให�
บร�การกำหนด หร�อส�ง Short Message Service (SMS) ไปยังหมายเลขโทรศัพท�เคล่ือนท่ี ท่ีระบุบนเว็บไซต�/ Mobile Application
ของ Facebook และ/หร�อ ช�องทางอ่ืนๆ ท่ีผู�ให�บร�การกำหนด (ซ่ึงต�อไปน้ี หากไม�กล�าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเร�ยกท่ีว�า “ช�องทาง
รับข�อมูล”)  ให�ถือว�าได�ส�งให�แก�ร�านค�าโดยชอบแล�ว ท้ังน้ี โดยไม�ต�องคำนึงถึงว�าจะมีผู�รับไว�หร�อไม� และแม�ว�าส�งให�ไม�ได�เพราะช�องทาง
รับข�อมูลถูกย�ายหร�อถูกเปลี่ยนแปลงไปหร�อถูกร�้อถอน โดยร�านค�าไม�ได�แจ�งการย�าย การเปลี่ยนแปลง หร�อการร�้อถอนนั้นให�
ผู�ให�บร�การทราบก็ดี หร�อส�งให�ไม�ได�เพราะหาช�องทางรับข�อมูลไม�พบก็ดี ให�ถือว�าร�านค�าได�รับและทราบหนังสือ จดหมาย คำบอกกล�าว
หร�อข�อมูลดังกล�าวแล�วโดยชอบ ท้ังน้ี หากมีการย�าย การเปล่ียนแปลง หร�อการร�อ้ถอนช�องทางรับข�อมูล ร�านค�าจะต�องแจ�งให�ผู�ให�
บร�การทราบเป�นลายลักษณ�อักษรทันที
1.46 ในกรณีที่ข�อตกลงเฉพาะ ไม�ได�ระบุรายละเอียดในเร�่องใดไว�เป�นการเฉพาะ ให�ใช�บังคับตามข�อตกลงทั่วไป ในกรณีที่ข�อตกลง
เฉพาะดังกล�าวระบุรายละเอียดในเร�อ่งใดไว�เป�นการเฉพาะ หร�อขัดหร�อแย�งกับ หร�อไม�ตรงกับข�อตกลงท่ัวไป ให�ใช�บังคับตามข�อตกลง
เฉพาะ แต�หากมีความไม�ชัดเจนระหว�างข�อตกลงท่ัวไปกับข�อตกลงเฉพาะ ร�านค�าตกลงยินยอมปฏิบัติตามคำว�นิจฉัยของผู�ให�บร�การ
ทุกประการ
1.47 ถ�าในเวลาใดก็ตามข�อกำหนดและเง�อ่นไขการใช�บร�การภายใต�ข�อตกลงฯ ฉบับน้ี กลายเป�นโมฆะ ไม�ชอบด�วยกฎหมาย ไม�สมบูรณ�
หร�อใช�บังคับมิได�ในประการใด ๆ ให�ข�อกำหนดและเง�อ่นไขอ่ืนๆ ท่ีเหลือ (แล�วแต�กรณี) ยังคงชอบด�วยกฎหมาย สมบูรณ� และใช�บังคับ
ได�ตามกฎหมาย และไม�เสียไปเพราะความเป�นโมฆะ ไม�ชอบด�วยกฎหมาย ไม�สมบูรณ� หร�อใช�บังคับมิได�ของข�อกำหนดและเง�่อนไข
ดังกล�าวนั้น



1.48 ข�อตกลงฯ ฉบับนี้ให�ใช�บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให�ศาลไทยเป�นศาลที่มีเขตอำนาจในการพ�จารณาข�อพ�พาท
ที่เกิดข�้นตามข�อตกลงฯ ฉบับนี้
1.49 กรณีร�านค�าจดทะเบียนประกอบธุรกิจเป�นนิติบุคคล ให�ข�อตกลงฯ ฉบับน้ี ถือเป�นส�วนหน่ึงของใบสมัครร�านค�าเพ�อ่เป�ดใช�บร�การ
รับชำระเง�นบน Facebook ด�วย
1.50 ร�านค�ารับทราบและตกลงยินยอมว�า การเปลี่ยนแปลงข�อกำหนดและเง�่อนไขการใช�บร�การภายใต�ข�อตกลงฯ ฉบับนี้
ผู�ให�บร�การจะดำเนินการผ�าน Facebook ซึ่งการตกลงยอมรับข�อกำหนดและเง�่อนไขการใช�บร�การที่เปลี่ยนแปลงดังกล�าว
ร�านค�าจะต�องดำเนินการผ�านเคร�่องมือโอนเง�น

2.1 ร�านค�าตกลงชำระค�าตอบแทนการใช�บร�การไม�ว�าจะเร�ยกว�าค�าธรรมเนียม/ค�าบร�การ หร�อชื่ออื่นใด ให�แก�ผู�ให�บร�การภายใน
กำหนดเวลาชำระค�าตอบแทนน้ันๆ 
2.2 ร�านค�าตกลงรับผิดชอบค�าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และค�าใช�จ�ายใดๆ ที่เกี่ยวข�องกับบร�การ (หากมี) แต�เพ�ยงฝ�ายเดียว
หากผู�ให�บร�การจำต�องทดรองจ�ายค�าฤชาธรรมเนียม ภาษี อากร และ/หร�อค�าใช�จ�ายดังกล�าวตามวรรคก�อนแทนร�านค�าไปก�อน
หร�อหากร�านค�าจะต�องชำระค�าปรับอ�ปกรณ�รับชำระเง�นให�แก�ผู�ให�บร�การ ร�านค�าตกลงชำระคืนให�แก�ผู�ให�บร�การโดยพลัน

ในกรณีร�านค�าจดทะเบียนประกอบธุรกิจเป�นนิติบุคคลในการชำระค�าธรรมเนียมที่ผู�ให�บร�การเร�ยกเก็บ ร�านค�าตกลงมอบอำนาจ
ให�ผู�ให�บร�การเป�นผู�ดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ�าย ของค�าธรรมเนียมแทนร�านค�า ตั้งแต�รายการรับชำระเง�นรายการแรกที่ร�านค�า
นำมาเร�ยกเก็บกับผู�ให�บร�การ รวมทั้งให�ผู�ให�บร�การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ�าย และลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ท่ีจ�าย พร�อมท้ังย่ืนรายการภาษีเง�นได�หัก ณ ท่ีจ�ายแทนร�านค�าด�วยในกรณีท่ีร�านค�าแจ�งขอยกเลิกการเป�นร�านค�า
กับผู�ให�บร�การ หร�อผู�ให�บร�การแจ�งขอยกเลิกการเป�นร�านค�า ไม�ว�าฝ�ายใดฝ�ายหนึ่งจะขอยกเลิกและไม�ว�ากรณีใดก็ตาม ให�ถือว�า
เป�นการยกเลิกความยินยอมของร�านค�าที่ให�ผู�ให�บร�การเป�นผู�ดำเนินการหักภาษีเง�นได� ณ ที่จ�ายแทนร�านค�าด�วย 

4.1 หากเป�นการเปล่ียนแปลงเง�อ่นไขท่ีส�งผลให�ร�านค�าเกิดภาระหร�อความเส่ียงท่ีเพ��มข�น้ การเปล่ียนแปลงดังกล�าวจะมีผลเม่ือร�านค�า
ให�ความยินยอม 
4.2 หากเป�นการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขอื่นร�านค�าตกลงยินยอมให�ผู�ให�บร�การมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได�ตามที่ผู�ให�บร�การ เห็นสมควร
โดยหากเป�นการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต�อการใช�บร�การของร�านค�า (เช�น การปรับค�าธรรมเนียมการใช�บร�การท่ีสอดคล�องกับ
ต�นทุนท่ีเพ��มข�น้ การเปล่ียนแปลงช�องทางในการให�บร�การ การเปล่ียนแปลงวันครบกำหนดชำระหน้ี) ผู�ให�บร�การจะส่ือสารหร�อแจ�ง
ข�อมูลอันเป�นสาระสำคัญของการเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจนให�ร�านค�าทราบล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 30 (สามสิบ) วัน หร�อระยะเวลาอ่ืนตาม
ที่กฎหมายกำหนด
4.3 หากมีกฎหมายและกฎเกณฑ�ท่ีเก่ียวข�องกำหนดให�ผู�ให�บร�การต�องดำเนินการเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงเง�อ่นไขไว�เป�นการเฉพาะ
เป�นอย�างอื่น ร�านค�าตกลงยินยอมให�ผู�ให�บร�การปฏิบัติตามกฎหมายและ/หร�อกฎเกณฑ�ดังกล�าวได�

5.1 ร�านค�าตกลงยินยอมให�ผู�ให�บร�การมีสิทธิท่ีจะระงับ และ/หร�อยกเลิกการให�บร�การภายใต�ข�อตกลงฯ ฉบับน้ี ได�ไม�ว�าท้ังหมดหร�อ
บางส�วน หร�อเฉพาะแต�ร�านค�ารายใดรายหน่ึง หร�อเม่ือใดก็ได� โดยผู�ให�บร�การจะแจ�งให�ร�านค�าทราบล�วงหน�า เว�นแต�ในกรณีดังต�อไปน้ี
ร�านค�าตกลงยินยอมให�เป�นดุลยพ�นิจของผู�ให�บร�การในการพ�จารณาระงับ และ/หร�อยกเลิกการให�บร�การภายใต�ข�อตกลงฯ ฉบับน้ี
ไม�ว�าทั้งหมดหร�อบางส�วนได�ทันทีตามที่ผู�ให�บร�การเห็นสมควร โดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า และผู�ให�บร�การไม�ต�องรับผิดชอบ
ในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการดำเนินการตามข�อนี้ (หากมี)
5.1.1 ข�อมูล รายละเอียด คำรับรอง หร�อคำยืนยันใดๆ ท่ีร�านค�าให�ไว� ไม�เป�นความจร�ง ไม�ถูกต�อง หร�ออาจก�อให�เกิดความเข�าใจผิด
ในสาระสำคัญ
5.1.2 ในกรณีที่ร�านค�ามียอดรับชำระค�าสินค�า/บร�การรายเดือนเท�ากับวงเง�นยอดขายแล�ว และ/หร�อมีรายการรับชำระค�าสินค�า/
บร�การผิดปกติ 
5.1.3 หากปรากฏข�อเท็จจร�งที่ผู�ให�บร�การเชื่อได�ว�า ข�อมูล และ/หร�อรายละเอียดต�างๆ ที่ร�านค�าแจ�งแก�ผู�ให�บร�การให�ดำเนินการ
หร�อการให�บร�การรับชำระค�าสินค�า/บร�การ อาจก�อให�เกิดผลกระทบในทางที่ไม�เป�นคุณเกิดข�้น หร�ออาจกระทบต�อสิทธิของผู�ให�
บร�การหร�อบุคคลอื่น หร�อมีความเสี่ยงว�าร�านค�าอาจมีวัตถุประสงค�อันมิชอบตามกฎหมาย หร�ออาจขัดต�อความสงบเร�ยบร�อย
หร�อศีลธรรมอันดีของประชาชน หร�ออาจทำให�ผู�ให�บร�การปฏิบัติผิดกฎหมาย และ/หร�อกฎข�อบังคับ และ/หร�อคำส่ังใดๆ และ/หร�อ

ข�อ 2. ค�าธรรมเนียม/ค�าบร�การ/ค�าใช�จ�าย/ค�าปรับ/ภาษีอากร

ข�อ 3. การหักภาษี ณ ที่จ�าย

ข�อ 4. การเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขการให�บร�การ

ข�อ 5. การระงับ/ยกเลิกการให�บร�การ/ผลการสิ�นสุดการให�บร�การ



คำขอความร�วมมือใดๆ  และกฎหร�อคำสั่งใดๆ ของผู�ออกบัตร บร�ษัทบัตรเครดิต ผู�ให�บร�การเง�นโอน ธนาคารแห�งประเทศไทย
ผู�ตรวจสอบ และ/หร�อหน�วยงานผู�มีอำนาจควบคุมหร�อกำกับดูแลผู�ให�บร�การ 
5.1.4 ร�านค�าปฏิบัติผิดข�อตกลงฯ ฉบับนี้ไม�ว�าข�อหนึ่งข�อใด ซึ่งรวมถึงการไม�ชำระค�าธรรมเนียม/ค�าบร�การ/ค�าใช�จ�าย/ค�าปรับ/
ภาษีอากร (หากมี) ที่เกิดข�้นด�วย 
5.1.5 ร�านค�ามีเหตุการณ�ใดเกิดข�้นหร�ออาจจะเกิดข�้นอันทำให�ผู�ให�บร�การเห็นว�าจะมีผลกระทบต�อการดำเนินกิจการหร�อความ
สามารถในการชำระหนี้ของร�านค�า เช�น มีส�วนของผู�ถือหุ�นติดลบ หร�อร�านค�าผิดนัดชำระหนี้กับผู�ให�บร�การ หร�อเจ�าหนี้รายอื่น
หร�อร�านค�าถูกฟ�องร�องในคดีแพ�งหร�อคดีล�มละลาย หร�อมีการดำเนินการเพ�่อขอฟ��นฟ�กิจการต�อศาลตามกฎหมายล�มละลาย
หร�อถูกดำเนินคดีอาญา หร�อเป�นบุคคลที่ทางราชการหร�อหน�วยงานของรัฐมีคำสั่งให�ยึด/อายัดทรัพย�สิน หร�อเสียชีว�ต (กรณี
บุคคลธรรมดา) หร�อร�านค�าเลิกกิจการ ถูกเพ�กถอนทะเบียน หร�อถูกระงับไม�ให�ดำเนินธุรกิจ หร�อมีการชำระบัญชี
5.1.6 ผู�ให�บร�การไม�สามารถส�งคำสั่งให�ธนาคารเจ�าของบัญชีดำเนินการหักเง�น เพ�่อคืนเง�นและ/หร�อชดใช�และ/หร�อชำระหนี้ให�แก�
ผู�ให�บร�การ/Facebook และ/หร�อเพ�่อให�ผู�ให�บร�การให�บร�การตามข�อตกลงฯ ฉบับนี้ได�  
5.1.7 ผู�ให�บร�การต�องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ หร�อคำสั่งและ/หร�อการขอความร�วมมือของศาล หร�อผู�มีอำนาจ
ตามกฎหมาย ธนาคารแห�งประเทศไทย หร�อหน�วยงานที่กำกับดูแลผู�ให�บร�การ 
5.2 หากร�านค�าประสงค�จะยกเลิกการใช�บร�การภายใต�ข�อตกลงฯ ฉบับนี้ ร�านค�าจะต�องแจ�งให�ผู�ให�บร�การและ/หร�อ Facebook
ทราบล�วงหน�าผ�านช�องทางท่ีผู�ให�บร�การกำหนด และดำเนินการต�างๆ ตามกระบวนการของผู�ให�บร�การ โดยร�านค�าจะต�องส�งคำขอ
โอนยอดเง�นรวมจากการรับชำระค�าสินค�า/บร�การท่ีคงเหลือท้ังหมด (หากมี) เพ�อ่ให�ผู�ให�บร�การโอนเง�นจำนวนดังกล�าวเข�าบัญชีเง�นฝาก
ท่ีผูกกับบร�การตามข�อตกลงฯ ฉบับน้ีให�เร�ยบร�อยก�อน ท้ังน้ี ผู�ให�บร�การจะดำเนินการยกเลิกการใช�บร�การ ตามความประสงค�ของ
ร�านค�าโดยเร็ว 
5.3 กรณีที่ข�อตกลงฯ ฉบับนี้สิ�นสุดลง ไม�ว�าด�วยเหตุใดๆ ไม�เป�นการยกเลิกภาระหน�าที่ใดๆ ซึ่งร�านค�ายังปฏิบัติไม�ครบถ�วนตาม
ข�อผูกพันแห�งข�อตกลงฯ ฉบับนี้ จนกว�าร�านค�าจะปฏิบัติภาระหน�าที่ดังกล�าว จนครบถ�วนแล�ว
5.4 กรณีร�านค�าสิ�นสภาพการเป�นร�านค�ากับผู�ให�บร�การ ไม�ว�าด�วยเหตุใดก็ตาม ผู�ให�บร�การมีสิทธิที่จะแจ�งให�กับผู�ออกบัตร และ/
หร�อบร�ษัทบัตรเครดิต และ/หร�อผู�ให�บร�การเง�นโอน และ/หร�อผู�ให�บร�การเคร�่องมือการชำระเง�น ทราบได�ทุกประการ 

ข�อตกลงเกี่ยวกับการรับชำระด�วยบัตรเครดิต

1. ร�านค�าจะต�องแสดงข�อความให�ผู�ชำระเง�นยินยอมให�เร�ยกเก็บเง�นผ�านบัตรเครดิตตามหมายเลขบัตรเครดิตท่ีได�แจ�งให� ไว�กับ
ผู�ให�บร�การด�วย
2. หากร�านค�ามีความประสงค�จะ Void ร�านค�าจะต�องดำเนินการตามหลักเกณฑ� และว�ธีการที่ผู�ให�บร�การกำหนด ก�อนเวลา
Cut-off time ที่กำหนดในตาราง “Settlement” หากร�านค�ามีความประสงค�จะ Refund ให�แก�ผู�ชำระเง�นที่ทำรายการชำระ
ค�าสินค�า/บร�การก�อนเวลา Cut-off time ดังกล�าว ร�านค�าจะต�องมีรายการรับชำระค�าสินค�า/บร�การ ภายหลังเวลา Cut-off
time ดังกล�าว เป�นจำนวนเง�นมากกว�าหร�อเท�ากับจำนวนเง�นที่ร�านค�าจะทำการ Refund ให�แก�ผู�ชำระเง�นก�อน ร�านค�าจ�งจะ
ดำเนินการ Refund ตามว�ธีการท่ีผู�ให�บร�การกำหนดได� โดยผู�ให�บร�การจะหักเง�นตามจำนวนท่ีร�านค�าแจ�ง Refund จากค�าสินค�า/
บร�การ ที่ร�านค�าได�รับภายหลังเวลา Cut-off time ดังกล�าว คืนให�แก�ผู�ชำระเง�น และจะนำค�าสินค�า/บร�การ ที่ร�านค�าได�รับ
จำนวนที่คงเหลือ (หากมี) เข�าบัญชีเง�นฝากที่ผูกกับบร�การตามข�อตกลงฯ ฉบับนี้ ทั้งนี้ ร�านค�าตกลงว�า ผู�ให�บร�การไม�ต�อง
คืนค�าธรรมเนียมท่ีผู�ให�บร�การเร�ยกเก็บจากร�านค�าไว�แล�วแต�ประการใด ไม�ว�าในกรณีใดก็ตาม ร�านค�าตกลงจะไม�คืนค�าสินค�า/
บร�การ ที่ได�รับ เป�นเง�นสด เช็ค และ/หร�อตราสารหนี้อื่น แก�ผู�ชำระเง�น  
3. ในกรณีดังต�อไปนี้
3.1 ร�านค�ารับบัตรเครดิตแล�ว ต�อมาภายหลังปรากฏว�า บัตรเครดิตนั้นเป�นบัตรเครดิตปลอม
3.2 กรณีผู�ให�บร�การเห็นว�ามีข�อสงสัยเกี่ยวกับการใช�และ/หร�อความสมบูรณ�ของบัตรเครดิต และ/หร�อต�อมาได�ตรวจพบว�า
มีการใช�บัตรเครดิตโดยทุจร�ต 
3.3 ผู�รับปลายทางได�รับสินค�าแต�ไม�ตรงตามกำหนดเวลา หร�อผู�รับปลายทางไม�ได�รับสินค�าและร�านค�าไม�มีใบตอบรับมายืนยัน
หร�อผู�รับปลายทางไม�ได�รับสินค�าไม�ว�าด�วยเหตุประการใดก็ตาม

ข�อตกลงเฉพาะ



3.4 ร�านค�าไม�สามารถจัดหาหร�อส�งสินค�า/บร�การ และ/หร�อสินค�า/บร�การท่ีจัดหาหร�อส�งเป�นสินค�าด�อยคุณภาพ ชำรุดบกพร�อง
ไม�ครบถ�วนไม�ถูกต�องตามวัตถุประสงค� หร�อไม�เป�นไปตามข�อตกลงซื้อขายสินค�าระหว�างร�านค�าและผู�ชำระเง�น อันเป�นเหตุให�
ผู�ชำระเง�นปฏิเสธที่จะรับสินค�า/บร�การ และต�องการยกเลิกข�อตกลงซื้อสินค�า/บร�การดังกล�าว
3.5 ผู�ชำระเง�นปฏิเสธว�าผู�ชำระเง�นไม�ได�ทำรายการชำระค�าสินค�า/บร�การ  
3.6 เหตุอื่นใดที่ผู�ให�บร�การไม�สามารถเร�ยกเก็บเง�นได� หร�อเหตุอื่นใดที่ผู�ให�บร�การจะต�องคืนเง�นให�แก�ผู�ชำระเง�น
ร�านค�าตกลงยินยอมให�ผู�ให�บร�การปฏิเสธการจ�ายเง�น หร�อนำเง�นเข�าบัญชีเง�นฝากที่ผูกกับบร�การตามข�อตกลงฯ ฉบับนี้
อย�างไรก็ดี หากผู�ให�บร�การเร�ยกเก็บเง�นจากผู�ชำระเง�นและจ�ายเง�นให�แก�ร�านค�าหร�อนำเง�นเข�าบัญชีเง�นฝากดังกล�าวไปก�อนแล�ว
ผู�ให�บร�การจะคืนเง�นให�แก�ผู�ชำระเง�นเต็มจำนวนที่ผู�ชำระเง�นถูกเร�ยกเก็บเง�น โดยร�านค�าตกลงจะคืนเง�นเท�ากับจำนวนเง�นที่
ผู�ให�บร�การคืนให�แก�ผู�ชำระเง�นนั้นให�กับผู�ให�บร�การ พร�อมทั้งยินยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราร�อยละ 15 (สิบห�า) ต�อป� นับตั้งแต�
วันที่ผู�ให�บร�การจ�ายเง�นให�แก�ร�านค�า หร�อนำเง�นเข�าบัญชีเง�นฝากดังกล�าวจนกว�าจะชำระให�ผู�ให�บร�การเสร็จสิ�น ทั้งนี้ หาก
ร�านค�าพ�สูจน� ได�ว�า ผู�ชำระเง�นเป�นผู�สั่งซื้อสินค�า หร�อเป�นผู�ขอรับบร�การจากร�านค�าแล�ว ร�านค�าจะใช�สิทธิเร�ยกคืนจากผู�ชำระ
เง�นในภายหลัง
4. ร�านค�าจะต�องไม�จัดเก็บข�อมูลบัตรเครดิตของผู�ชำระเง�น อาทิเช�น หมายเลขบัตรเครดิต วันที่หมดอายุของบัตรเครดิต และ
รหัส CVV ของผู�ชำระเง�น ไม�ว�าในรูปแบบใดๆ และร�านค�าจะต�องระมัดระวังเก็บรักษาข�อมูลอื่นๆ ของผู�ชำระเง�นจากการรับ
ชำระสินค�า/บร�การของร�านค�าไว�ในท่ีปลอดภัย ซ่ึงผู�ทุจร�ตไม�สามารถเข�าถึงข�อมูลดังกล�าวได� ท้ังน้ี ในกรณีท่ีบร�ษัทบัตรเครดิต
หร�อผู�ชำระเง�นได�ตรวจพบและเร�ยกให�ผู�ให�บร�การชดใช�ค�าปรับและ/หร�อค�าเสียหายใดๆ ร�านค�ายินยอมรับผิดชดใช�ค�าปรับและ/
หร�อค�าเสียหายที่เกิดข�้นแทนผู�ให�บร�การทั้งสิ�นทุกจำนวน
5. ในกรณีร�านค�ามีความประสงค�เก็บข�อมูลบัตรเครดิตของผู�ชำระเง�น ร�านค�าจะต�องได�รับความยินยอมจากผู�ให�บร�การและ
จะต�องเข�าร�วมโครงการการเก็บรักษาข�อมูลบัตรเครดิตกับบร�ษัทบัตรเครดิตก�อน โดยจะต�องมีรูปแบบการจัดเก็บเป�นไปตาม
มาตรฐานท่ีผู�ให�บร�การและบร�ษัทบัตรเครดิตได�กำหนดไว�อย�างเคร�งครัด หากร�านค�าปฏิบัติไม�ถูกต�องอันเป�นเหตุให�ผู�ให�บร�การ
ถูกเร�ยกเก็บค�าปรับจากบร�ษัทบัตรเครดิต และ/หร�อถูกเร�ยกร�องค�าเสียหายจากผู�อื่น ร�านค�าจะต�องเป�นผู�รับผิดชอบจำนวน
เง�นค�าปรับ หร�อค�าเสียหายแทนผู�ให�บร�การทั้งสิ�นทุกจำนวน
6. หากผู�ให�บร�การตรวจสอบพบว�า ร�านค�าหร�อเจ�าของร�านค�ารวมถึงผู�เก่ียวข�องของร�านค�า มีการใช�บัตรเครดิตตนเอง ส่ังซ้ือ
สินค�า/บร�การจากร�านค�าของตนบ�อยคร้ังจำนวนมากผิดปกติ หร�อมียอดทำรายการขายท่ีสูงผิดปกติ และ/หร�อไม�ใช�เป�นการ
ซ้ือสินค�า/บร�การจากร�านค�าจร�ง โดยหวังประโยชน�เป�นอย�างอ่ืน ผู�ให�บร�การสามารถยกเลิกการเป�นสมาชิกร�านค�าได�ทันที และ
ในกรณีผู�ให�บร�การได�รับความเสียหายจากรายการใช�บัตรเครดิตตามท่ีกล�าวไม�ว�าด�วยเหตุใดก็ตาม ร�านค�าตกลงยินยอมชดใช�
ค�าเสียหายท่ีเกิดข�น้ท้ังหมดให�แก�ผู�ให�บร�การท้ังสิ�นทุกจำนวน ท้ังน้ี ไม�เป�นการตัดสิทธิในการท่ีผู�ให�บร�การดำเนินคดีกับร�านค�า
อีกต�างหาก
7. ในกรณีท่ีมีรายการรับบัตรเครดิตไม�ถูกต�อง และอยู�ในระหว�างเข�าบัญชีเร�ยกเก็บจากผู�ให�บร�การ ผู�ให�บร�การมีสิทธิระงับการ
เข�าบัญชีให�กับร�านค�า หร�อในกรณีท่ีผู�ให�บร�การได�นำเข�าบัญชีให�กับร�านค�าไปแล�ว ร�านค�าตกลงยินยอมให�ผู�ให�บร�การส�งคำส่ัง
ให�ธนาคารเจ�าของบัญชีเง�นฝากหักเง�นจากบัญชีเง�นฝากท่ีผูกกับบร�การตามข�อตกลงฯ ฉบับน้ี คืนให�กับผู�ชำระเง�นหร�อผู�ออก
บัตรได�ทันทีโดยไม�จำต�องบอกกล�าวล�วงหน�า
ในกรณีร�านค�าได�นำรายการรับบัตรเครดิตท่ีไม�ถูกต�องไม�ตรงกับข�อตกลงฯ ฉบับน้ี และท่ีผ�านมาร�านค�าสามารถนำรายการรับ
บัตรเครดิตดังกล�าวนั้นเข�าบัญชีกับผู�ให�บร�การได� ไม�ถือว�าผู�ให�บร�การได�ตกลงยินยอมด�วยแต�อย�างใดผู�ให�บร�การมีสิทธิแจ�ง
ยกเลิกหร�อไม�รับเข�าบัญชี หร�อสามารถหักรายการรับบัตรเครดิตดังกล�าวกลับคืนได� เม่ือผู�ให�บร�การได�ตรวจพบรายการรับ
บัตรเครดิตท่ีไม�ถูกต�องดังกล�าวได�ทันที โดยร�านค�าตกลงท่ีจะไม�นำรายการรับบัตรเครดิตท่ีไม�ถูกต�องท่ีผ�านมาแล�วน้ัน ใช�เป�น
ข�ออ�างว�าผู�ให�บร�การได�ตกลงยินยอมให�ร�านค�าดำเนินการดังกล�าวได�
8. แม�ว�าข�อตกลงฯ ฉบับน้ีสิ�นสุดลงไม�ว�าจะด�วยเหตุใดๆ ก็ตาม ร�านค�าตกลงยินยอมให�ข�อ 1.23 และข�อ 1.29 ของข�อตกลงท่ัวไป
มีผลใช�บังคับออกไปอีกเป�นเวลา 18 เดือน นับต้ังแต�วันท่ีข�อตกลงฯ ฉบับน้ีสิ�นสุดลง หร�อระยะเวลาอ่ืนท่ีน�อยกว�าตามท่ีผู�ให�บร�การ
จะพ�จารณาเห็นสมควร เพ�อ่ให�ผู�ให�บร�การรอผลการเร�ยกเก็บเง�นตามคำส่ังซ้ือสินค�า/บร�การ และ/หร�อเอกสาร/หลักฐานอ่ืนใด
ท่ีได�ทำความตกลงไว�กับผู�ให�บร�การ ท่ียังเร�ยกเก็บเง�นไม�ได�ท้ังหมดเสียก�อน และ/หร�อชำระหน้ี ภาระผูกพัน ค�าเสียหาย และ/หร�อ
ค�าใช�จ�ายอื่นๆ ที่ร�านค�ามีหร�อจะมีต�อผู�ให�บร�การภายใต�ข�อตกลงฯ ฉบับนี้/ Facebook



หมายเหตุ: ผู�ให�บร�การจะนำเง�นเข�าบัญชีเง�นฝากท่ีผูกกับบร�การตามข�อตกลงฯ ฉบับน้ี ให�กับร�านค�าเป�นยอดคงเหลือจากการ
หักค�าธรรมเนียม รวมทั้งค�าภาษีมูลค�าเพ��มและภาษีเง�นได�หัก ณ ที่จ�าย (หากมี) โดยผู�ให�บร�การจะไม�คำนวณดอกเบี้ยเง�นฝาก
บนเง�นค�าสินค�า/บร�การที่ยังไม�ได�ถูกโอนเข�าบัญชีเง�นฝากของร�านค�าที่ผูกกับบร�การตามข�อตกลงฯ ฉบับนี้ 

ข�อตกลงเกี่ยวกับการรับชำระด�วยเง�นโอน

1. ร�านค�าสามารถรับชำระค�าสินค�า/บร�การจากผู�ชำระเง�นด�วยเง�นโอน โดยผู�ชำระเง�นทำคำส่ังโอนและ/หร�อชำระเง�นโดยหักเง�น
จากบัญชีเง�นฝากของผู�ชำระเง�นที่มีอยู�กับผู�ให�บร�การเง�นโอน 
2. ร�านค�าแจ�งราคาสินค�า/บร�การให�ผู�ชำระเง�นทราบเป�นสกุลเง�นบาท (THB) 
3. ร�านค�าส�งข�อมูลรายการสินค�า/บร�การ รวมท้ังข�อมูลการชำระเง�นของรายการชำระค�าสินค�า/บร�การดังกล�าวมาท่ีผู�ให�บร�การ
โดยแสดงข�อมูลร�านค�า/สินค�า เพ�่อให�ผู�ชำระเง�นเลือกและทำการชำระเง�นด�วยเง�นโอน  
4. ร�านค�าตกลงยอมรับว�า ผู�ให�บร�การไม�มีหน�าท่ีตรวจสอบความถูกต�องครบถ�วนของข�อมูลใดๆ ซ่ึงรวมถึง (แต�ไม�จำกัดเพ�ยง)
ข�อมูลการชำระเง�น ที่ร�านค�าเป�นผู�ให�ข�อมูล/ผู�ชำระเง�นเป�นผู�ระบุ 
5. ว�ธีการและรายละเอียดของการโอนยอดเง�นรวมจากการรับชำระค�าสินค�า/บร�การด�วยเง�นโอน เป�นไปตามที่ระบุในตาราง
“Settlement” 
6. เม่ือผู�ชำระเง�นทำรายการชำระค�าสินค�า/บร�การแล�ว ผู�ให�บร�การเง�นโอนจะหักเง�นจากบัญชีเง�นฝากของผู�ชำระเง�น ตามจำนวน
ท่ีผู�ชำระเง�นทำรายการทันที โดยผู�ให�บร�การจะนำเง�นจำนวนดังกล�าวไปพักในบัญชีเง�นฝากของผู�ให�บร�การ ท้ังน้ี    ผู�ให�บร�การ
จะนำเง�นเข�าบัญชีเง�นฝากที่ผูกกับบร�การตามข�อตกลงฯ ฉบับนี้ ตามเง�่อนไขที่ระบุในตาราง “Settlement” 
7. ร�านค�าตกลงว�า กรณีที่ผู�ชำระเง�นทำคำสั่งโอนและ/หร�อชำระค�าสินค�า/บร�การโดยหักเง�นจากบัญชีเง�นฝากของผู�ชำระเง�น
ท่ีมีอยู�กับผู�ให�บร�การเง�นโอน หากร�านค�ามีความประสงค�จะ Void หร�อ Refund ร�านค�าจะต�องดำเนินการคืนเง�นให�แก�ผู�ชำระเง�น
เองโดยตรง

Settlement

เคร�่องมือการชำระเง�น

บัตรเครดิต/เดบิต เง�นโอน

Cut-Off TimeCut-Off Time 21:00 น.

KBankKBankVISA, MASTERCARD,
JCB

ธนาคารพาณิชย�อื่น/
สถาบันอื่น

วันถัดไปหลังจาก Cut-Offเง�นเข�าบัญชี

ตาราง Settlement 


