ใบสมัครรานคาประเภทนิติบุคคลเพ�่อเปดใชบร�การรับชำระเง�น

บน Facebook

สวนที่ 1 ขอมูลรานคา
รานคาตองมีบัญชีเง�นฝากสำหรับนิติบุคคลกับธนาคารกสิกรไทยกอนใชบร�การ
หมายเลขบัญชีธนาคารกสิกรไทย
ปจจ�บันนี้ ทานเคยสมัครใชบร�การรับชำระเง�นผานบัญชีบุคคลธรรมดากับบร�ษัทอยูแลว หร�อไม
เคย สมัครใชบร�การรับชำระเง�นผานบัญชีบุคคลธรรมดากับบร�ษัท
ไมเคย สมัครใชบร�การรับชำระเง�นผานบัญชีบุคคลธรรมดากับบร�ษัท

1.1 ขอมูลทั่วไป
Facebook Page Name
กรณีหา Facebook Page ID ไมพบ กรุณากรอก Facebook Page URL แทน
Facebook Page ID
Facebook Page URL www.facebook.com/
จำนวนรานคา หร�อจำนวน Facebook Page ที่ตองการสมัครรับชำระเง�น
รานคา
กรณีตอ งการสมัครมากกวา 1 รานคา หร�อมากกวา 1 Facebook Page กรุณากรอกขอมูลเพ�อ่ สมัครรานคาอืน่ ๆ เพ�ม� เติมดานหลัง
เลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร
บมจ. บจก. หจก. หสน. กิจการรวมคา นิติบุคคลหมูบานจัดสรร/อาคารชุด มูลนิธิ สมาคม
วัด อื่นๆ(โปรดระบุ)
ชื่อนิติบุคคลภาษาไทย
ชือ่ นิตบิ คุ คลภาษาอังกฤษ (ตัวพ�มพใหญ)

รายละเอียดนิติบุคคล
ที่อยูที่ติดตอได (หมายเหตุ: บร�ษัทจะใชที่อยูที่ติดตอไดนี้ในการนำสงใบกำกับภาษี)
ตามหนังสือรับรองบร�ษัท อื่นๆ (โปรดระบุรายละเอียดดานลาง)
เลขที่
อาคาร
ชั้น
หองเลขที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
หมายเลขโทรศัพท
ตอ
หมายเลขโทรสาร (ถามี)
ตอ
Email Address (ตัวพ�มพ ใหญ) (ถามี)
ประเภทธุรกิจหลัก
รายละเอียดการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ��มตามแบบ ภ.พ.20
ไมจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ��มตามแบบ ภ.พ.20

จดทะเบียนภาษีมูลคาเพ��มตามแบบ ภ.พ.20
สำนักงานใหญ สาขาที่

ประมาณการรายไดที่คาดวาจะผานบร�การ
รายไดที่ ไดรับตอป
บาท (ปลาสุด)
วงเง�นการทำธุรกรรมการตอเดือน และตอรายการ
หมายเหตุ: ปจจ�บันวงเง�นการทำธุรกรรมตามมาตรฐานกำหนดไวที่ 300,000 บาทตอเดือน และ 20,000 บาทตอรายการ
หากทานตองการวงเง�นการทำธุรกรรมเพ��ม กรุณาแจงวงเง�นการทำธุรกรรมที่ตองการ เพ�่อใหทางบร�ษัทพ�จารณาเพ��มเติม
วงเง�นการทำธุรกรรมที่ตองการ ตอเดือน
บาท ตอรายการ
บาท

บัญชีที่รานคาประสงคจะรับคาสินคาและบร�การ
เลือกใชบัญชีธนาคารกสิกรไทย สำหรับรับคาสินคาและบร�การ (ตามที่ระบุดานบน)
เลือกใชบัญชีธนาคารอื่น สำหรับรับคาสินคาและบร�การ
ธนาคาร
ประเภทบัญชี
ชื่อบัญชี
หมายเลขบัญชี

ขอมูลผูบร�หารสูงสุดของนิติบุคคล (กรรมการผูจัดการ)
ชื่อ-สกุล
เลขประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง
วัน-เดือน-ปเกิด

สัญชาติ

ขอมูลของผูมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล* (ผูดำเนินการมาสมัครกับเจาหนาที่ของบร�ษัท)

* กรณีที่กรรมการผูมีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองไมไดมาดำเนินการสมัครดวยตนเองนั้น หร�อมาไมครบทุกทานนั้น
ผูมาดำเนินการสมัครกับเจาหนาที่ของบร�ษัท จะตองนำหนังสือมอบอำนาจพรอมติดอากรแสตมป 30 บาท
โปรดแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน หร�อ Passport ของผูมาดำเนินการแทนนิติบุคคล พรอมหนังสือมอบอำนาจ (ถามี)
กรุณากรอกเพ�่อยืนยันขอมูล
1. ชื่อ-สกุล
อาชีพ**
สาขาอาชีพ**
2. ชื่อ-สกุล
อาชีพ**
สาขาอาชีพ**
** สำหรับ อาชีพ และสาขาอาชีพ โปรดเลือกจาก List ตามเอกสารแนบดานหลัง
ตัวอยางเชน อาชีพ: เจาของกิจการที่จดทะเบียนพาณิชย สาขาอาชีพ:ธุรกิจออนไลน

ขอมูลของกรรมการผูมีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรอง (กรรมการผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล)
โปรดแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน หร�อ Passport ของกรรมการผูมีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรอง ทุกทาน

ขอมูลของผูถ อื หุน ตัง้ แต 25% ข�น้ ไป (ผูร บั ผลประโยชนทแ่ี ทจร�ง (Ultimate Beneficiary Owner: UBO))
โปรดแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน หร�อ Passport ของผูรับผลประโยชนที่แทจร�ง
ไดแก บุคคลธรรมดาที่ถือหุนตั้งแต 25% ข�้นไป โดยใหตรวจสอบจากเอกสารบัญชีรายชื่อผูถือหุน (บอจ.5)
(กรณีหากนิติบุคคลเปนผูถือหุนตั้งแต 25% ข�้นไป ใหหาผู ไดรับผลประโยชนที่แทจร�งซึ่งเปนบุคคลธรรมดาจนถึงทอดสุดทาย)

ผูต ดิ ตอหลักของรานคา (ขอมูลติดตอทีเ่ จาหนาทีบ่ ร�ษทั จะใชในการติดตอหารานคา)
ชื่อ-นามสกุล
Email Address (ตัวพ�มพ ใหญ)
หมายเลขโทรศัพท (ทีส่ ามารถติดตอได)
ที่อยูที่ติดตอได
เลขที่
อาคาร
ตรอก/ซอย
เขต/อำเภอ
รหัสไปรษณีย

ตำแหนง

ชั้น
ถนน

หองเลขที่

หมูที่
แขวง/ตำบล

จังหวัด

ขาพเจาผูสมัครขอรับรองวา รายละเอียดตางๆ ที่ให ไวในใบสมัครรานคาประเภทนิติบุคคลเพ�่อเปดใชบร�การรับชำระเง�น
PayDii บน Facebook (ซึง่ ตอไปนีจ้ ะเร�ยกวา "ใบสมัครฯ") เปนไปตามความประสงคของขาพเจาทุกประการ และขาพเจาไดรบั ทราบ
และตกลงยินยอมปฏิบัติตามขอตกลงการเปนรานคา version: 14 พฤษภาคม 2563 (ซึ่งตอไปนี้จะเร�ยกวา "ขอตกลงฯ") ที่แนบ
ทายใบสมัครฯ ฉบับนีท้ กุ ประการ โดยใหถอื วาเปนสวนหนึง่ ของใบสมัครฯ ฉบับนีด้ ว ย ทัง้ นีข้ า พเจาไดรบั ขอตกลงแลวในวันทีล่ งนาม
ในใบสมัครฯ ฉบับนี้ เพ�่อเปนหลักฐาน ขาพเจาจ�งขอลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ (หากมี) ไวขางทายนี้

ตราประทับ
(ถามี)
ลงลายมือชื่อ
(

ผูมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
) ชื่อตัวบรรจง
วันที่

/

/

หมายเหตุ: กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนทุกขอ และจัดเตร�ยมเอกสารประกอบการสมัครใหครบถวนพรอมเซ็นชือ่ และประทับ
ตราสำคัญของบร�ษทั /หางหุน สวน ทุกฉบับ หากผูใหบร�การไดรบั ขอมูลและเอกสารตางๆ ไมครบถวนตามทีร่ ะบุไว ผูใหบร�การ
จะไมทำการพ�จารณาอนุมัติการใชบร�การ

การสมัครบร�การรับชำระเง�น
บน Facebook สำหรับ Facebook Page อื่นๆ เพ��มเติม
กรณีตองการสมัครบร�การรับชำระเง�นมากกวา 1 รานคา โปรดระบุขอมูลของรานคาที่ตองการสมัคร
บร�การรับชำระเง�นบน Facebook
ขอมูลตอหนึ่งรานคา หร�อตอ Facebook Page เทานั้น
Facebook Page Name
กรณีหา Facebook Page ID ไมพบ กรุณากรอก Facebook Page URL แทน
Facebook Page ID
Facebook Page URL www.facebook.com/
ประเภทธุรกิจหลัก
ผูติดตอหลักของรานคา (ขอมูลติดตอที่เจาหนาที่บร�ษัทจะใชในการติดตอหารานคา)
ตามที่ระบุในใบสมัครรับชำระเง�นหลัก อื่นๆ (โปรดระบุดานลาง)
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหนง
Email Address (ตัวพ�มพ ใหญ)
หมายเลขโทรศัพท (ทีส่ ามารถติดตอได)
ที่อยูที่ติดตอได
เลขที่
อาคาร
ชั้น
หองเลขที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย

บัญชีที่รานคาประสงคจะรับคาสินคาและบร�การ
เลือกใชบัญชีธนาคารกสิกรไทย สำหรับรับคาสินคาและบร�การ (ตามที่ระบุดานบน)
เลือกใชบัญชีธนาคารอื่น สำหรับรับคาสินคาและบร�การ
ธนาคาร
ประเภทบัญชี
ชื่อบัญชี
หมายเลขบัญชี

ใบตรวจสอบรายชื่อเอกสารประกอบการสมัคร
กรุณาทำเคร�่องหมาย ตามเอกสารที่ทานนำสงมาใหกับทางบร�ษัทพรอมใบสมัครฉบับนี้ โดยทานจะตองมีเอกสารครบถวน
ทุกรายการตามประเภทธุรกิจของทาน บร�ษัทจะไมสามารถทำการพ�จารณาอนุมัติไดหากเอกสารของทานไมครบถวน

ชื่อเอกสารที่จำเปนตองมีสำหรับนิติบุคคลประเภท บจก. บมจ.

บร�ษัท

1. หลักฐานการจดทะเบียนประกอบธุรกิจ - ลงนามหมึกสด พรอมประทับตราบร�ษัท (ถามี)
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน ออกใหภายใน 3 เดือน
• สำเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (บอจ.5)
• สำเนาบอจ.3 - กรณีที่มีตราประทับของบร�ษัท หร�อ
รายการจดทะเบียนแก ไขเพ��มเติม (บอจ.4) - กรณีมีการแก ไขรายการจดทะเบียนตราประทับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หร�อ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวตางชาติ) ของบุคคลดังนี้ - ลงนามหมึกสด
• สำเนาบัตรประชาชนของผูม าดำเนินการ หร�อผูม อี ำนาจกระทำการแทนนิตบิ คุ คล
(พรอมหนังสือมอบอำนาจและติดอากรแสตมป 30 บาท)
กรณีเปนชาวตางชาติใหใชหนังสือเดินทาง (Passport) ทีย่ งั ไมหมดอายุ
• สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูมีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรอง (ทุกคน)
กรณีเปนชาวตางชาติใหใชหนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไมหมดอายุ

เอกสารเพ��มเติม (ถามี) - ลงนามหมึกสด พรอมประทับตราบร�ษัท (ถามี)
3. กรณีใชบัญชีธนาคารกสิกรไทยในการรับเง�น: สำเนาบัญชีธนาคารของนิติบุคคล กรณีใชบัญชีออมทรัพย หร�อ
Statement กรณีใชบัญชีกระแสรายวัน
4. กรณีใชบัญชีธนาคารอื่นในการรับเง�น: สำเนาบัญชีธนาคารของนิติบุคคล กรณีใชบัญชีออมทรัพย หร�อ
Statement กรณีใชบัญชีกระแสรายวัน
5. เอกสารประกอบอื่นๆ เพ��มเติมสำหรับธุรกิจบางประเภท เชน ใบอนุญาตเปดโรงแรม ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
นำเที่ยว เปนตน (ถามี)
หมายเหตุ: เอกสารทีจ่ ดั สงจะตองไมหมดอายุ สำหรับนิตบิ คุ คลประเภทอืน่ นนอกเหนือจาก บจก. และ บมจ.สามารถอานรายละเอียด
เอกสารทีจ่ ำเปนตองมีไดท่ี www.kasikornglobalpayment.com

สวนของเจาหนาที่ผูรับเอกสาร (ตรวจสอบลายมือชื่อในใบสมัครตรงกับเอกสารแสดงตัวตน)
ชื่อ-นามสกุล
รหัสพนักงาน
รหัสสาขา
หมายเลขโทรศัพท (ที่สามารถติดตอได)

ลงลายมือชื่อ

เอกสารประกอบเพ��มเติมสำหรับธุรกิจเฉพาะ
ประเภทธุรกิจเฉพาะ
ประกันภัย/ประกันชีว�ต
ธุรกิจแลกเปลี่ยนเง�นตราตางประเทศ
สปา(นวด)/ฟ�ตเนส/โยคะ/รานคาที่มีการสมัคร
Membership
ตัวแทนจำหนายตั๋วเคร�่องบิน
ทองเที่ยว
สายการบิน
รับจองที่พัก/โรงแรม

เอกสาร
• ใบอนุญาตตัวแทน/ ใบอนุญาตนายหนา และ/หร�อ
• หนังสือมอบอำนาจรับเง�นแทนบร�ษัทประกัน
• ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเปนนายหนาซื้อขายเง�นตรา
ระหวางประเทศจากธนาคารแหงประเทศไทย
• รายละเอียด Package
• รูปสถานที่ประกอบการ
• ใบสมาชิก IATA หร�อใบแตงตัง้ ใหเปนตัวแทนจำหนายตัว๋ เคร�อ่ งบิน
• ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเทีย่ ว
• ใบรับรองผูด ำเนินการเดินอากาศ
• ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ยกเวน Hostel หร�อโรงแรม
ขนาดเล็กที่มีหองพักไมเกิน 4 หอง ผูพักไมเกิน 20 คน และ
มีลักษณะเปนการประกอบธุรกิจเพ�่อหารายไดเสร�ม

อาชีพ และสาขาอาชีพ
โปรดระบุอาชีพ และสาขาอาชีพตามรายละเอียดดานลาง
ตัวอยางเชน อาชีพ : เจาของกิจการที่จดทะเบียนพาณิชย สาขาอาชีพ : ธุรกิจออนไลน

อาชีพ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

นักเร�ยน/นักศึกษา*
พอบาน/แมบาน*
เกษียณ*
พระภิกษุ/นักบวช*
เกษตรกร*
พนักงานบร�ษัทเอกชน
พนักงานรัฐว�สาหกิจ
รับจาง/พนักงานรายวัน/พนักงานชั่วคราว
รับราชการ
อาชีพอิสระ
เจาของกิจการที่จดทะเบียนพาณิชย

* ไมตองเลือกสาขาอาชีพ

สาขาอาชีพ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ครู/อาจารย
ตำรวจ/ทหาร
ผูพ�พากษา/อัยการ
ทนายความ
แพทย/ทันตแพทย
สัตวแพทย
เภสัชกร
พยาบาล
สถาปนิก
ว�ศวกร
นักบิน
พนักงานตอนรับบนเคร�่องบิน
พนักงานขาย
บัญชี / การเง�น
บร�การโอน/รับโอนเง�น
ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเง�นตราตางประเทศ
ธุรกิจออนไลน
ทัวร/นำเที่ยว
จัดหางานใหแรงงานตางชาติ/สงคนไปทำงานตางประเทศ
คาอัญมณี คาทองคำ
คาวัตถุโบราณ
สถานบันเทิงเร�งรมย
ธุรกิจคาสิโนและการพนัน
คาอาว�ธยุทธภัณฑยุทโธปกรณ
นายหนาขายที่ดิน
โรงงานผลิตอาว�ธยุทโธปกรณ
ดำเนินธุรกิจเง�นกูนอกระบบ
เจาของสำนักงานกฏหมาย
อื่นๆ

ขอตกลงการเปนรานคา
ตามที่ขาพเจาผูสมัคร (ซึ่งตอไปนี้จะเร�ยกวา “รานคา”) มีความประสงคจะใชบร�การรับชำระคาสินคา/บร�การ ผานเว็บไซต/
Mobile Application ของ Facebook Inc. (ซึง่ ตอไปนีจ้ ะเร�ยกวา “Facebook”) และ/หร�อ ชองทางอืน่ ๆ ที่ บร�ษทั กสิกร โกลบอล
เพยเมนต จำกัด (ซึ่งตอไปนี้จะเร�ยกวา “ผูใหบร�การ”) ขยายการใหบร�การในอนาคต จากผูชำระคาสินคา/บร�การ (ซึ่งตอไปนี้จะ
เร�ยกวา “ผูชำระเง�น”) ดวยเคร�่องมือการชำระเง�นตางๆ แทนการชำระดวยเง�นสด รานคาจ�งตกลงยินยอมปฏิบัติตามขอตกลง
การเปนรานคา ซึ่งประกอบดวยขอตกลงทั่วไปและขอตกลงเฉพาะ (ซึ่งตอไปนี้หากไมกลาวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเร�ยกวา
“ขอตกลงฯ”) ดังตอไปนี้

ขอตกลงทั่วไป
ขอ 1. หลักเกณฑและเง�่อนไข
1.1 รานคาตกลงรับชำระคาสินคา/บร�การผานเว็บไซต/ Mobile Application ของ Facebook และ/หร�อ ชองทางอืน่ ๆ ทีผ่ ใู หบร�การ
ใหบร�การในอนาคต จากผูชำระเง�นดวยเคร�่องมือการชำระเง�นตางๆ ดังตอไปนี้ (ซึ่งตอไปนี้ หากไมกลาวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวม
เร�ยกวา “เคร�่องมือการชำระเง�น”) แทนการชำระดวยเง�นสด
1.1.1 บัตรเครดิต/เดบิต (ซึง่ ตอไปนี้ หากไมกลาวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเร�ยกวา “บัตรเครดิต”) ทีอ่ อกหร�อรวมออกโดยธนาคาร
พาณิชย และ/หร�อโดยบร�ษัทอื่นหร�อสถาบันอื่น (ซึ่งตอไปนี้ หากไมกลาวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเร�ยกวา “ผูออกบัตร”) ซึ่งเปน
สมาชิกของ VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION (ซึ่งตอไปนี้จะเร�ยกวา “VISA”) และ/หร�อ MASTERCARD
INTERNATIONAL INCORPORATED (ซึง่ ตอไปนีจ้ ะเร�ยกวา “MASTERCARD”) และ/หร�อ JCB INTERNATIONAL COMPANY
LIMITED (ซึ่งตอไปนี้จะเร�ยกวา “JCB”) และ/หร�อ บร�ษัทบัตรเครดิตอื่น และ/หร�อสถาบันอื่นภายใตขอตกลงรวมกันที่ผูออกบัตร
จะเขารวมเปนสมาชิกในอนาคต (ซึ่งตอไปนี้ หากไมกลาวโดยเฉพาะเจาะจงจะรวมเร�ยกวา “บร�ษัทบัตรเครดิต”)
1.1.2
เง�นโอน ซึ่ว่งผูไปชำระเง�นทำคำสั่งโอน และ/หร�อชำระคาสินคา/บร�การ โดยหักเง�นจากบัญชีเง�นฝากของ ผูชำระเง�น ที่มีอยูกับ
ขอตกลงทั
ธนาคารพาณิชย หร�อสถาบันอืน่ ทีเ่ ปนผูใหบร�การเง�นโอน (ซึง่ ตอไปนี้ หากไมกลาวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเร�ยกวา “ผูใหบร�การ
เง�นโอน”)
1.1.3 เคร�อ่ งมือการชำระเง�นอืน่ ทีอ่ อกหร�อรวมออกโดยธนาคารพาณิชย และ/หร�อโดยบร�ษทั อืน่ หร�อสถาบันอืน่ ทีเ่ ปนผูใหบร�การ
เคร�่องมือการชำระเง�นนั้น (ซึ่งตอไปนี้ หากไมกลาวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเร�ยกวา “ผูใหบร�การเคร�่องมือการชำระเง�น”) ตามที่
ผูใหบร�การจะเปดใหบร�การตอไปในภายหนา
1.2 การใชรหัสประจำตัว หร�อรหัสผาน หร�อ PIN หร�อ Password หร�อ Token หร�อรหัส One Time Password (OTP) หร�อรหัส
สำหรับการเขาใชบร�การ (User Name หร�อ Staff Name) หร�อเคร�อ่ งมืออืน่ ใดทีร่ า นคาหร�อบัญชีพนักงานรานคาใชเปนเคร�อ่ งมือ
ในการ Log in เขาใชบร�การเว็บไซต/Mobile Application ของ Facebook (ซึ่งตอไปนี้ หากไมเร�ยกคำใดคำหนึ่งเปนการเฉพาะ
เจาะจง จะรวมเร�ยกวา “เคร�อ่ งมือโอนเง�น”) เพ�อ่ ใชบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ ซึง่ รวมถึง (แตไมจำกัดเพ�ยง) การโอนเง�นเขาหร�อ
ออกจากบัญชี
1.2.1 หากการใชบร�การผานชองทางตางๆ ตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ ผูใหบร�การไดกำหนดใหจะตองใชบร�การผานเคร�อ่ งมือโอนเง�น
แลว รานคาจะตองระบุเคร�่องมือโอนเง�นตามเง�่อนไขและขั้นตอนที่ผูใหบร�การกำหนดสำหรับการใชบร�การผานชองทางนั้นๆ
1.2.2 รานคาจะตองเก็บรักษาเคร�อ่ งมือโอนเง�นไวในทีป่ ลอดภัยและถือเปนความลับเฉพาะตัวของรานคาเทานัน้ และจะตองควบคุม
บุคคลที่ใชบร�การผานบัญชีพนักงานรานคาใหปฏิบัติตามขอตกลงฯ ฉบับนี้อยางเครงครัดดวย การเปดเผยเคร�่องมือโอนเง�นถือ
เปนการปฏิบัติผิดขอตกลงฯ ฉบับนี้ หากเกิดความเสียหายประการใดจากการที่รานคาและ/หร�อบุคคลที่ใชบร�การผานบัญชี
พนักงานรานคาเปดเผยหร�อกระทำการใดๆ จนทำใหบุคคลอื่นลวงรู หร�อไดรับเคร�่องมือโอนเง�น หร�อเคร�่องมือโอนเง�นสูญหาย
รานคาจะตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดข�้น
1.2.3 การกระทำใดๆ ซึ่งรวมถึง (แตไมจำกัดเพ�ยง) การสมัครและใชบร�การตางๆ การตกลงยอมรับ/การแก ไข/การเปลี่ยนแปลง/
การเพ�ม� เติม ของเง�อ่ นไข/บร�การ/อัตราคาธรรมเนียม/ขอตกลงฯ ฉบับนี้ การตรวจสอบ/พ�สจู นตวั ตน การอนุมตั กิ ารทำธุรกรรม
ตางๆ ไมวา จะเปนการกระทำของรานคาเองก็ดี หร�อการกระทำของบุคคลทีใ่ ชบร�การภายใตขอ ตกลงฯ ฉบับนีผ้ า นบัญชีพนักงาน
รานคาก็ดี หร�อการกระทำของบุคคลอืน่ ใดก็ดี หากไดกระทำไปโดยผานการใชเคร�อ่ งมือโอนเง�นแลว รานคาตกลงใหถอื วาถูกตอง
สมบูรณ และใหมผี ลผูกพันรานคาเสมือนหนึง่ ไดกระทำโดยรานคาเอง รวมทัง้ ใหถอื วาเปนการทีร่ า นคาไดลงลายมือชือ่ อิเล็กทรอนิกส
ใหไวแกผูใหบร�การเพ�อ่ เปนหลักฐานในการทำธุรกรรมผานบร�การในครัง้ นัน้ ๆ โดยถูกตองสมบูรณแลว นับตัง้ แตเวลาทีม่ กี ารยืนยัน
ทำธุรกรรม ซึง่ รานคาไมสามารถยกเลิกหร�อเปลีย่ นแปลงใดๆ ได ทัง้ นี้ รานคาตกลงยอมรับและรับทราบถึงความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับการใชบร�การผานชองทางอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากรานคาสามารถทำธุรกรรมไดโดยไมจำตองมีเอกสาร หร�อหลักฐานอื่นใด

ขอตกลงการเปนรานคา
ยืนยันเพ��มเติม และ/หร�อมอบใหแกผูใหบร�การ เวนแตผูใหบร�การกำหนดเปนอยางอื่นและรานคาตองตรวจสอบยอดเง�นภายหลัง
จากทำรายการทุกครั้ง
1.3 รานคาตกลงวา จะมิใหผูอื่นมารวมใชบร�การ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูใหบร�การกอน
1.4 รานคาตองรับชำระคาสินคา/บร�การในราคาที่ไมสงู กวาราคาขายเง�นสดแกลกู คาทัว่ ไป และหากมีการใหบร�การพ�เศษใดๆ เชน
การใหสวนลดหร�อของแถมแกลูกคาทั่วๆ ไป รานคาตกลงจะใหบร�การพ�เศษนั้นแกผูชำระเง�นดวยเชนกัน
1.5 รานคาตกลงรับทราบวา เคร�อ่ งหมายการคาของผูอ อกบัตร และ/หร�อบร�ษทั บัตรเครดิต และ/หร�อผูใหบร�การเง�นโอน และ/หร�อ
ผูใหบร�การเคร�อ่ งมือการชำระเง�น เปนทรัพยสนิ ทางปญญาของผูอ อกบัตร และ/หร�อบร�ษทั บัตรเครดิต และ/หร�อผูใหบร�การเง�นโอน
และ/หร�อผูใหบร�การเคร�อ่ งมือการชำระเง�น รานคาตกลงใชเคร�อ่ งหมายการคาของผูอ อกบัตร และ/หร�อบร�ษทั บัตรเครดิต และ/หร�อ
ผูใหบร�การเง�นโอน และ/หร�อผูใหบร�การเคร�อ่ งมือการชำระเง�น เพ�อ่ วัตถุประสงคตามขอตกลงฯ ฉบับนีเ้ ทานัน้ และการใชเคร�อ่ งหมาย
การคาดังกลาวตองไดรบั ความยินยอมจากผูอ อกบัตร และ/หร�อบร�ษทั บัตรเครดิต และ/หร�อผูใหบร�การเง�นโอน และ/หร�อผูใหบร�การ
เคร�่องมือการชำระเง�นรายนั้น ผานทางผูใหบร�การเปนลายลักษณอักษรกอนทุกครั้ง นอกจากนี้ รานคาตกลงปองกันไมใหมีและ
ไมกระทำการใดๆ อันอาจทำใหมีการละเมิดเคร�่องหมายการคาตลอดจนสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของผูออกบัตร และ/หร�อ
บร�ษัทบัตรเครดิต และ/หร�อผูใหบร�การเง�นโอน และ/หร�อผูใหบร�การเคร�่องมือการชำระเง�น
อนึง่ “เคร�อ่ งหมายการคา” หมายถึง เคร�อ่ งหมายการคา เคร�อ่ งหมายบร�การ และเคร�อ่ งหมายรวมทีผ่ อู อกบัตร และ/หร�อบร�ษทั
บัตรเครดิต และ/หร�อผูใหบร�การเง�นโอน และ/หร�อผูใหบร�การเคร�อ่ งมือการชำระเง�นเปนเจาของ ทัง้ ที่ไดจดทะเบียนแลวและทีย่ งั มิได
จดทะเบียน รวมทัง้ เคร�อ่ งหมายการคาและเคร�อ่ งหมายบร�การทีผ่ อู อกบัตร และ/หร�อบร�ษทั บัตรเครดิต และ/หร�อผูใหบร�การเง�นโอน
และ/หร�อผูใหบร�การเคร�่องมือการชำระเง�นไดรับอนุญาตใหใช ตลอดจนชื่อทางการคา สัญลักษณ รูปภาพ ขอความ หร�อสื่อ
ความหมายอืน่ ใดทีผ่ อู อกบัตร และ/หร�อบร�ษทั บัตรเครดิต และ/หร�อผูใหบร�การเง�นโอน และ/หร�อผูใหบร�การเคร�อ่ งมือการชำระเง�น
ใชหร�อมีเจตนาที่จะใชในลักษณะที่เกี่ยวของกับการใหบร�การของผูใหบร�การเพ�่อเปนการแสดงใหบุคคลทั่วไปเห็นและเขาใจวาการ
ใหบร�การทีใ่ ชเคร�อ่ งหมายการคานัน้ แตกตางไปจากการใหบร�การทีใ่ ชเคร�อ่ งหมายการคาของผูอ น่ื ทัง้ ทีผ่ อู อกบัตร และ/หร�อบร�ษทั
บัตรเครดิต และ/หร�อผูใหบร�การเง�นโอน และ/หร�อ ผูใหบร�การเคร�่องมือการชำระเง�นไดใชอยูในปจจ�บันและที่จะใชในอนาคต
1.6 รานคาจะตองไมกำหนดวงเง�นขัน้ ต่ำและไมคดิ คาธรรมเนียมการรับชำระเง�นดวยเคร�อ่ งมือการชำระเง�นจาก ผูช ำระเง�นทีม่ าซือ้
สินคา/บร�การเปนอันขาด
1.7 รานคาจะตองยอมรับชำระคาสินคา/บร�การ จากผูช ำระเง�นทีท่ ำการชำระเง�นดวยเคร�อ่ งมือการชำระเง�นทุกชนิดตามชองทาง
ทีข่ อใชบร�การ โดยรานคาไมมสี ทิ ธิปฏิเสธ ไมวา เคร�อ่ งมือการชำระเง�นนัน้ จะถูกคิดคาธรรมเนียมในอัตราทีต่ า งกันก็ตาม เวนแตจะ
ไดรับแจงจากผูใหบร�การเปนอยางอื่น
1.8 รานคาตกลงแจงขอมูลทีใ่ ชในการติดตอแผนกบร�การลูกคา ไดแก เบอรโทรศัพท Email Address ประเทศทีร่ า นคามีสถานที่
ตัง้ อยู รายละเอียดเกีย่ วกับสินคา/บร�การทีน่ ำเสนอขาย สกุลเง�น เง�อ่ นไขเกีย่ วกับการสัง่ ซือ้ นโยบายการสงสินคา นโยบายการยกเลิก
และคืนสินคา/บร�การ การรับประกันสินคา/บร�การ ใหผูชำระเง�นทราบอยางชัดเจนโดยการแก ไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกเง�่อนไขและ/
หร�อรายละเอียดตางๆ ของสินคา/บร�การ และการประชาสัมพันธ และ/หร�อการจัดรายการสงเสร�มการขาย รานคาจะตองดำเนินการ
ภายใตเง�่อนไขที่ระบุในขอตกลงฯ ฉบับนี้ อยางไรก็ดี หากผูชำระเง�นทำรายการชำระคาสินคา/บร�การสำเร็จเร�ยบรอยกอนที่การ
แกไข/เปลีย่ นแปลง/ยกเลิกจะมีผลสมบูรณ รานคามีหนาทีจ่ ดั สงสินคาไปยังผูช ำระเง�น และ/หร�อใหบร�การแกผชู ำระเง�น ตามเง�อ่ นไข
และรายละเอียดเดิม
1.9 รานคาตกลงวา ผูใหบร�การ และ/หร�อผูอ อกบัตร และ/หร�อบร�ษทั บัตรเครดิต และ/หร�อผูใหบร�การเง�นโอน และ/หร�อผูใหบร�การ
เคร�อ่ งมือการชำระเง�น มีสทิ ธิตรวจสอบจำนวนเง�น/วงเง�นของผูช ำระเง�นและพ�จารณาอนุมตั กิ ารรับชำระเง�นตามทีเ่ ห็นสมควร ทัง้ นี้
ผูใหบร�การจะแจงผลการอนุมัติใหรานคาทราบภายหลังจากที่ไดรับแจงผลการอนุมัติแลว
1.10 ในกรณีทม่ี กี ารอนุมตั กิ ารซือ้ สินคา/บร�การแลว รานคาจะตองจัดสงสินคา/ใหบร�การใหกบั ผูช ำระเง�น/ใหสทิ ธิประโยชน ตาม
คำสัง่ ซือ้ สินคา/บร�การนัน้ ๆ ภายใตเง�อ่ นไขที่ไดประชาสัมพันธและ/หร�อจัดรายการสงเสร�มการขายไว หากรานคาไมสามารถจัดสง
สินคาไปยังผูช ำระเง�น และ/หร�อใหบร�การแกผชู ำระเง�น และ/หร�อใหสทิ ธิประโยชน ตามเง�อ่ นไขที่ไดประชาสัมพันธและ/หร�อจัดรายการ
สงเสร�มการขายไว หร�อในกรณีที่ผูชำระเง�นมีขอโตแยงเกี่ยวกับสินคา/บร�การของรานคา รานคาตกลงจะดำเนินการตรวจสอบ
และรับผิดชอบตอผูชำระเง�นโดยตรง โดยรานคาขอรับรองวาจะไมกระทำการใดๆ อันมีผลใหผูใหบร�การตองเขาไปมีสวนรวมใดๆ
ในขอพ�พาทระหวางรานคากับผูช ำระเง�น และหากรานคามีขอ ตอสู และ/หร�อสิทธิเร�ยกรองใดๆ ก็จะไปวากลาวกันเองกับผูช ำระเง�น
เปนอีกสวนหนึง่ ตางหาก นอกจากนี้ หากผูใหบร�การไดรบั ความเสียหายจากการรองเร�ยนของผูช ำระเง�น และ/หร�อเร�อ่ งอืน่ ใดอันเกิด
จากการที่รานคาปฏิบัติผิดขอตกลงฯ ฉบับนี้ รานคาตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดข�้นแกผูใหบร�การจนครบถวน

ขอตกลงการเปนรานคา
1.11 เมื่อรานคาไดรับชำระคาสินคา/บร�การจากผูชำระเง�นแลว รานคาจะตองไมจายเง�นใหแกผูชำระเง�นไมวาในรูปแบบใดก็ตาม
เชน เง�นสด เง�นโอน เปนตน เวนแตจะเปนการยกเลิกรายการชำระคาสินคา/บร�การ ทีผ่ ชู ำระเง�นซือ้ /ขอใชบร�การ หร�อตกลงสัง่ ซือ้ /
ขอใชบร�การแลว และรายการชำระคาสินคา/บร�การดังกลาวยังไมถูกโอนเขาบัญชีเง�นฝากที่ผูกกับบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้
(ซึง่ ตอไปนีจ้ ะเร�ยกวา “Void”) หร�อการรับคืนสินคา/ยกเลิกการใชบร�การทีผ่ ชู ำระเง�นซือ้ /ขอใชบร�การ หร�อตกลงสัง่ ซือ้ /ขอใชบร�การ
และรายการชำระคาสินคา/บร�การดังกลาวถูกโอนเขาบัญชีเง�นฝากทีผ่ กู กับบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนีแ้ ลว (ซึง่ ตอไปนีจ้ ะเร�ยกวา
“Refund”) ตามเง�อ่ นไขทีก่ ำหนดในขอตกลงฯ ฉบับนีเ้ ทานัน้ และจะตองไมรบั เคร�อ่ งมือการชำระเง�นแทนการชำระหนีอ้ น่ื ซึง่ ไมไดเกิด
จากการซื้อสินคา/บร�การจากรานคา
การคืนสินคา ยกเลิกบร�การ ลดราคาสินคา หร�อกรณีอื่นใด ซึ่งมีผลใหผูใหบร�การตองคืนเง�นใหกับผูชำระเง�น ยอมไมเปนผล
ใหผูใหบร�การตองคืนคาธรรมเนียมที่ไดเร�ยกเก็บไวแลวแตอยางใด
1.12 ทุกครัง้ ทีร่ า นคาสงสินคาไปใหกบั ผูช ำระเง�น รานคาจะตองมีใบตอบรับหร�อหลักฐานใดๆ ทีผ่ รู บั ปลายทางลงนามเปนหลักฐาน
เพ�่อแสดงวาสินคานั้นไดสงถึงผูรับแลว
1.13 รานคาจะตองรับชำระคาสินคา/บร�การ ตามประเภทธุรกิจที่ไดสมัครขอใชบร�การกับผูใหบร�การเทานั้น โดยหามรานคารับ
ชำระคาสินคา/บร�การ นอกเหนือที่ไดตกลงไวกับผูใหบร�การ
1.14 ในกรณีที่รานคามีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจ และ/หร�อสินคา/บร�การที่นำเสนอขาย และ/หร�อว�ธีการขาย/
ใหบร�การ และ/หร�อว�ธกี ารชำระเง�น และ/หร�อขอมูล และ/หร�อรายละเอียดตางๆ รานคาจะตองแจงใหผูใหบร�การทราบ ดวยว�ธกี าร
หร�อระยะเวลาตามที่ผูใหบร�การกำหนด และจะตองไดรับอนุมัติจากผูใหบร�การกอนจ�งจะสามารถรับชำระคาสินคา/บร�การจาก
ผูชำระเง�นได ทั้งนี้ ในกรณีที่รานคามีความประสงคขอเพ��มประเภทบร�การ รานคาสามารถติดตอ Contact Center หมายเลข
02-008-8820 ตลอด 24 ชั่วโมง ในวันและเวลาทำการของผูใหบร�การ เพ�่อดำเนินการตามขั้นตอนที่ผูใหบร�การกำหนด (ซึ่งใน
บางกรณีรานคาไมจำเปนตองทำความตกลงกับผูใหบร�การเปนลายลักษณอักษรอีกแตอยางใด โดยเปนไปตามหลักเกณฑของ
ผูใหบร�การ) โดยผูใหบร�การจะจัดสงขอตกลงฯ และคูม อื (หากมี) ใหแกรา นคา ไปยัง Email Address ทีร่ า นคาระบุ และ/หร�อชองทาง
อืน่ ตามทีผ่ ูใหบร�การกำหนด โดยรานคาตกลงวา ถารานคาไดใชบร�การทีข่ อเพ�ม� ดังกลาวตามหลักเกณฑทผ่ี ูใหบร�การกำหนดแลว
รานคาตกลงใหขอ ตกลงฯ และคูม อื (หากมี) ทีผ่ ูใหบร�การไดจดั สงให และทีจ่ ะมีการแกไขเพ�ม� เติมหร�อเปลีย่ นแปลงตอไปในภายหนา
มีผลใชบังคับกับการใชบร�การที่ขอเพ��มดังกลาวนั้นดวยทุกประการ
1.15 กรณีที่รานคาจะรับชำระคาสินคา/บร�การเกินกวาจำนวนเง�นที่ผูใหบร�การกำหนด (ซึ่งตอไปนี้จะเร�ยกวา “วงเง�นยอดขาย”)
รานคาจะตองขออนุมตั เิ พ�ม� วงเง�นยอดขายจากผูใหบร�การกอนตามแบบว�ธที ผ่ี ใู หบร�การกำหนด ทัง้ นี้ ผูใหบร�การมีสทิ ธิปรับเพ�ม� /ลด
วงเง�นยอดขายดังกลาวไดตามที่ผูใหบร�การพ�จารณาเห็นสมควร โดยผูใหบร�การจะแจงใหรานคาทราบ
1.16 รานคาเปนผูม หี นาทีอ่ อกใบเสร็จรับเง�น และ/หร�อใบกำกับภาษี แสดงรายละเอียดการรับชำระเง�นใหแกผชู ำระเง�นตามทีก่ ฎหมาย
กำหนด
1.17 รานคาจะไมเปดเผยขอมูลใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับขอมูลของผูช ำระเง�น ขอมูลการชำระเง�น และระบบขอมูลของ ผูใหบร�การ ผูอ อกบัตร
บร�ษัทบัตรเครดิต ผูใหบร�การเง�นโอน และผูใหบร�การเคร�่องมือการชำระเง�น แกบุคคลอื่นใด และจะไมนำไปใชกับธุรกิจอื่น เวนแต
จะไดรับความยินยอมจากผูใหบร�การหร�อเจาของขอมูลเปนลายลักษณอักษรกอน ในกรณีที่ผูใหบร�การหร�อเจาของขอมูลหร�อ
บุคคลอืน่ ใดไดรบั ความเสียหาย เนือ่ งจากการเปดเผยขอมูลของรานคา ไมวา ดวยเหตุจงใจหร�อไมกต็ าม รานคาตกลงรับผิดชอบ
ชดใชคาเสียหายที่เกิดข�้นทั้งสิ�น
1.18 รานคารับทราบและตกลงยอมรับวาการทำรายการตางๆ ระหวางผูช ำระเง�นกับรานคาอยูบ นเว็บไซต/ Mobile Application
ของ Facebook ผูใหบร�การเปนเพ�ยงผูประมวลผลในขอมูลบนเว็บไซต/ Mobile Application ของ Facebook ซึ่งรวมถึง (แตไม
จำกัดเพ�ยง) ขอมูลการชำระเง�น และขอมูลการทำรายการที่ Facebook นำสงใหแกผูใหบร�การเทานั้น ดังนั้น หากมีปญหา หร�อ
ขอผิดพลาด หร�อมีความเสียหายเกิดข�้นกับขอมูลดังกลาว หร�อรายการที่เกี่ยวของกับขอมูลดังกลาว หร�อจากการใชเว็บไซต/
Mobile Application ของ Facebook รานคาจะตองตรวจสอบและโตแยงไปยัง Facebook เองโดยตรง และจะไมกระทำการใดๆ
อันมีผลใหผูใหบร�การตองรับผิดชอบในปญหา หร�อขอผิดพลาด หร�อความเสียหายดังกลาว หร�อเขาไปมีสวนรวมในขอพ�พาท
ระหวางรานคากับ Facebook ผูชำระเง�น และ/หร�อบุคคลอื่นใด และหากรานคามีขอตอสู และ/หร�อสิทธิเร�ยกรองใดๆ ก็จะไปวา
กลาวกันเองกับคูพ�พาทเปนอีกสวนหนึ่งตางหาก
1.19 รานคาตกลงจัดเก็บขอมูลการชำระเง�น และขอมูลการทำรายการ ตลอดจนหลักฐานทีเ่ กีย่ วของ ซึง่ รวมถึง (แตไมจำกัดเพ�ยง)
ชือ่ สินคา/บร�การ ราคา ใบรับประกัน หลักฐานการรับชำระคาสินคา/บร�การ หลักฐานการสงสินคา ใบเสร็จรับเง�น ทีอ่ ยูแ ละรายละเอียด
ของผูรับสินคา/บร�การ หลักฐานการสง-รับสินคา/บร�การ ทั้งในรูปแบบกายภาพและอิเล็กทรอนิกส ใหมีความปลอดภัยจากการ

ขอตกลงการเปนรานคา
เขาถึง หร�อการเปดเผยสูบุคคลใดๆ โดยไมไดรับอนุญาตจากผูใหบร�การหร�อเจาของขอมูล เปนเวลาอยางนอย 10 ปนับตั้งแตวัน
ทีม่ กี ารทำรายการชำระคาสินคา/บร�การ หร�อวันที่ไดรบั สินคา/บร�การ (แลวแตเหตุการณใดจะเกิดข�น้ หลัง) รวมถึงไมจำหนาย ซือ้
จัดหา และเปลีย่ น หร�อกระทำการใดอันเปนการเปดเผยขอมูลของผูใหบร�การหร�อเจาของขอมูล และเมือ่ ไมไดใชงานแลว รานคาจะ
ตองลบทำลายขอมูลดังกลาวไมใหสามารถอาน หร�อนำไปใชงานไดอีก และหากมีการละเมิดดังกลาว รานคาจะตองทำการแจง
ผูใหบร�การใหทราบในทันที ในกรณีที่ผูใหบร�การรองขอ รานคามีหนาที่จัดสงขอมูลการชำระคาสินคา/บร�การ และขอมูลการ
ทำรายการ ตลอดจนหลักฐานที่เกี่ยวของกับการชำระคาสินคา/บร�การดังกลาวขางตนใหแกผูใหบร�การ ภายในระยะเวลาไมเกิน
15 (สิบหา) วัน ในกรณีที่รานคาไมสามารถจัดสงเอกสารดังกลาวใหผูใหบร�การได ไมวาดวยเหตุผลใด รานคาจะตองรับผิดชอบ
ตอความเสียหายที่เกิดข�้น (หากมี)
1.20 ในกรณีทม่ี เี หตุการณลกั ษณะหนึง่ ลักษณะใด ดังตอไปนี้ รานคาจะตองติดตอผูใหบร�การทันที และตกลงทีจ่ ะปฏิบตั ติ อ ผูช ำระ
เง�นตามว�ธีการที่ผูใหบร�การจะแจงใหรานคาทราบตอไป กอนที่จะขายสินคา/บร�การใหแกผูชำระเง�น
1.20.1 เมื่อมีเหตุนาสงสัยวาผูชำระเง�นมีพฤติกรรมทุจร�ต
1.20.2 เมือ่ ผูช ำระเง�นใชเคร�อ่ งมือการชำระเง�นทีถ่ กู อายัด แจงหาย ถูกเพ�กถอน หร�อระงับการใชโดยผูช ำระเง�น และ/หร�อผูอ อกบัตร
และ/หร�อผูใหบร�การเง�นโอน และ/หร�อผูใหบร�การเคร�่องมือการชำระเง�น และ/หร�อผูมีอำนาจตามกฎหมาย
1.20.3 เมื่อมีเหตุการณอื่นๆ ตามที่ผูใหบร�การจะไดแจงใหทราบเปนคราวๆ ไป
1.21 การเก็บรวบรวม ใช เปดเผยขอมูล
รานคาตกลงยินยอมใหผูใหบร�การเก็บรวบรวมและใชขอมูลของรานคาที่ให ไวแกผูใหบร�การ หร�อใหผานผูใหบร�การ หร�อมี
อยูก บั ผูใหบร�การ หร�อทีผ่ ูใหบร�การไดรบั หร�อเขาถึงไดจากแหลงอืน่ โดยชอบดวยกฎหมาย โดยมีวตั ถุประสงคทจ่ี ำเปนเพ�อ่ การให
บร�การแกรานคาเทานั้น การดำเนินการตามคำขอของรานคากอนใหบร�การ การมอบหมายงานใหผูอื่นสนับสนุนการใหบร�การ
ไมวา จะเกีย่ วกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดตอสือ่ สาร งานติดตามทวงถาม หร�องานอืน่ ใดก็ตาม การโอนสิทธิและ/หร�อหนาที่
การปฏิบัติตามกฎหมาย การบร�หารความเสี่ยง การควบคุมกำกับตรวจสอบ การบร�หารจัดการภายในองคกร การจัดการ
ขอรองเร�ยน และ/หร�อ เพ�อ่ วัตถุประสงคอน่ื ใดทีจ่ ำเปนตอการใหบร�การ และรานคาตกลงยินยอมใหผใู หบร�การเปดเผยขอมูลดังกลาว
ใหแกกลุม ธุรกิจทางการเง�นธนาคารกสิกรไทย ผูใหบร�การภายนอก ตัวแทนของผูใหบร�การ ผูร บั จางชวงงานตอ ผูป ระมวลผลขอมูล
ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายนอก บร�ษัทขอมูลเครดิต บร�ษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือ บร�ษัทบร�หารสินทรัพย ผูมีอำนาจตาม
กฎหมาย หร�อนิติบุคคลใดๆ ที่มีสัญญาอยูกับผูใหบร�การ และยินยอมใหผูรับขอมูลจากผูใหบร�การดังกลาว เก็บรวบรวม ใช
และเปดเผยขอมูลดังกลาวตอไปไดภายใตวัตถุประสงคดังกลาวเทานั้น และตกลงยินยอมใหสง และ/หร�อโอนขอมูลไปเก็บไวบน
server/cloud ในประเทศตางๆ
รายละเอียดอืน่ ๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุม ครองขอมูลสวนบุคคลในเว็บไซต
https://www.kasikornglobalpayment.com/th/privacy-policy
1.22 ผูใหบร�การจะนำเง�นเขาบัญชีเง�นฝากที่ผูกกับบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ ใหกับรานคา ตามหลักเกณฑ ว�ธีการ และระยะ
เวลาที่ผูใหบร�การกำหนด หากผูใหบร�การไมสามารถเร�ยกเก็บเง�นจากผูชำระเง�น และ/หร�อผูออกบัตร รานคายินยอมคืนเง�นเปน
จำนวนเทากับที่ผูใหบร�การไมสามารถเร�ยกเก็บไดนั้นใหกับผูใหบร�การ พรอมทั้งดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) ตอป นับแต
วันที่ผูใหบร�การจายเง�นใหแกรานคา หร�อนำเขาบัญชีเง�นฝากที่ผูกกับบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ใหรานคา จนกวาจะชำระให
ผูใหบร�การครบถวน
1.23 เพ�อ่ ใหบรรลุตามวัตถุประสงคแหงขอตกลงฯ ฉบับนี้ รานคาตกลงยินยอมใหผูใหบร�การสงคำสัง่ หักเง�นใหแกสถาบันการเง�น
ที่รานคาไดเปดบัญชีเง�นฝากไวตามที่กฎหมายกำหนด (ซึ่งตอไปนี้จะเร�ยกวา “ธนาคารเจาของบัญชีเง�นฝาก”) เพ�่อหักเง�นจาก
บัญชีเง�นฝากทีผ่ กู กับบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ โดยไมตอ งแจงใหรา นคาทราบ เพ�อ่ ใหผใู หบร�การทำรายการ และ/หร�อดำเนินการ
ตามว�ธีการแหงขอตกลงฯ ฉบับนี้ โดยรานคาจะไมยกเลิกหร�อเพ�กถอนความยินยอมนี้จนกวารานคาจะหมดภาระผูกพันตาม
ขอตกลงฯ ฉบับนี้
1.24 รานคารับทราบและตกลงวา ในกรณีที่ผูใหบร�การตรวจพบ หร�อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการทำรายการรับชำระคาสินคา/
บร�การทีผ่ ดิ ปกติ หร�อไมถกู ตอง และอยูใ นระหวางนำเง�นเขาบัญชีเง�นฝากทีผ่ กู กับบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ ผูใหบร�การมีสทิ ธิ
ทีจ่ ะชะลอการนำเง�นเขาบัญชีเง�นฝากทีผ่ กู กับบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ หร�อหากผูใหบร�การไดนำเง�นเขาบัญชีเง�นฝากทีผ่ กู กับ
บร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนีแ้ ลว รานคาตกลงยินยอมใหผูใหบร�การมีสทิ ธิสง คำสัง่ ใหแกธนาคารเจาของบัญชีเง�นฝากเพ�อ่ Hold
เง�นจำนวนดังกลาวไวเปนการชั่วคราว จนกวาผูใหบร�การจะตรวจสอบรายการที่ผิดปกติหร�อไมถูกตองดังกลาวแลวเสร็จ หาก
ผลการตรวจสอบพบวารานคามีการทำรายการรับชำระคาสินคา/บร�การที่ผิดปกติ หร�อไมถูกตอง รานคาตกลงยินยอมใหผูให
บร�การสงคำสั่งใหแกธนาคารเจาของบัญชีเง�นฝากเพ�่อหักเง�นจำนวนดังกลาวคืนทันที

1.25 รานคาตกลงรับทราบวา การใหบร�การของผูใหบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ ผูใหบร�การและรานคาจะตองอยูภ ายใตกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คำสัง่ คูม อื คำขอความรวมมือ และหลักเกณฑใดๆของผูใหบร�การ ผูอ อกบัตร บร�ษทั บัตรเครดิต ผูใหบร�การ
เง�นโอน ผูใหบร�การเคร�อ่ งมือการชำระเง�น และหนวยงานผูม อี ำนาจควบคุมหร�อกำกับดูแลผูใหบร�การ ผูอ อกบัตร บร�ษทั บัตรเครดิต
ผูใหบร�การเง�นโอน และผูใหบร�การเคร�อ่ งมือการชำระเง�นดังกลาว ศาล และหนวยงานอืน่ ใดทีม่ อี ำนาจ (แลวแตกรณี) ทัง้ ทีม่ อี ยูแ ลว
ขณะนี้และ/หร�อจะมีข�้นในภายหนา (ซึ่งตอไปนี้ หากไมกลาวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเร�ยกวา “กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ”)
หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ รานคาตกลงวา รานคาจะตองปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยว
ของที่เปลี่ยนแปลงนั้นทันทีตามที่ผูใหบร�การจะแจงใหรานคาทราบ หากรานคาฝาฝนหร�อไมปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑที่
เกีย่ วของ จนเปนเหตุใหผูใหบร�การถูกเร�ยกคาปรับ คาเสียหาย และ/หร�อคาใชจา ย รานคาตกลงรับผิดชอบชดใชคา ปรับ คาเสียหาย
และ/หร�อคาใชจายดังกลาว ใหแกผูใหบร�การโดยพลัน
1.26 รานคาตกลงไมประกอบธุรกิจ และไมจำหนายสินคา/บร�การทีผ่ ดิ กฎหมาย หร�อศีลธรรมอันดีงามของประชาชน หร�อขัดตอ
ระเบียบขอบังคับของทางราชการ ผูใหบร�การ ผูอ อกบัตร บร�ษทั บัตรเครดิต ผูใหบร�การเง�นโอน ผูใหบร�การเคร�อ่ งมือการชำระเง�น
หร�ออาจสงผลกระทบตอภาพลักษณของผูใหบร�การ ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเพ�ยง
• สินคาที่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย เชน ติดภาระจำนำ จำนอง เชาซื้อ
• จัดหาคู
• สินคาที่เกี่ยวกับภาพลามก อนาจาร
• การพนัน
• ธุรกิจที่หารายไดจากการระดมทุน (Time Sharing Business)
• บุหร�่ ยาสูบ ยาเสน สารเสพติดทุกชนิด
• สินคาละเมิดลิขสิทธิ์
• สินคาอบายมุข หร�อสื่อลามก อนาจาร
• อาว�ธ หร�อสวนประกอบของอาว�ธ
• ขายยาทุกประเภท และเคร�่องมือแพทย
ตามใบแพทยสั่ง
• รานคาทีม่ ลี กั ษณะเปน Merchant Aggregator หร�อ การทีร่ า นคาเชือ่ มตอระบบของผูใหบร�การกับรานคายอย (Sub Merchant)
หร�อเว็บไซตอื่นๆ ที่ไมไดผานการลงทะเบียนไวกับผูใหบร�การ
1.27 รานคาตกลงไมกระทำการใดๆ เพ�่อเปนการเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึง (แตไมจำกัด
เพ�ยง) การรับชำระเง�น โดยไมไดมีการซื้อขายและ/หร�อใหบร�การจร�ง การฟอกเง�น หร�อแบงการรับชำระเง�นเพ�่อใหจำนวนเง�นที่
ซื้อสินคา/ใชบร�การไมเกินกวาจำนวนเง�นตามที่กฎหมายกำหนด
1.28 หากผูใหบร�การไมสามารถเร�ยกเก็บเง�นจากผูช ำระเง�น และ/หร�อผูอ อกบัตร และ/หร�อบร�ษทั บัตรเครดิต และ/หร�อผูใหบร�การ
เง�นโอน และ/หร�อผูใหบร�การเคร�่องมือการชำระเง�น รานคาตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใชเง�นคืนเปนจำนวนเทากับที่ผูใหบร�การ
ไมสามารถเร�ยกเก็บไดนั้น พรอมทั้งดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) ตอป นับแตวันที่ผูใหบร�การจายเง�นใหแกรานคา หร�อนำ
เขาบัญชีเง�นฝากที่ผูกกับบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ใหรานคา จนกวาจะชำระใหผูใหบร�การครบถวน
1.29 กรณีที่รานคาจะตองคืนเง�น และ/หร�อชดใช และ/หร�อชำระหนี้ใหแกผูใหบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ รานคายินยอมใหผูให
บร�การมีสิทธิสงคำสั่งใหแกธนาคารเจาของบัญชีเง�นฝากเพ�่อหักเง�นจากบัญชีเง�นฝากประเภทใดๆ ที่รานคามีอยูกับธนาคารเจา
ของบัญชีเง�นฝาก หร�อเง�นซึง่ อยูใ นครอบครองดูแลและ/หร�อในอำนาจสัง่ การของธนาคารเจาของบัญชีเง�นฝากไมวา จะไดรบั ฝากเง�น
ไดการครอบครองดูแล และ/หร�อไดอำนาจสัง่ การนีม้ าโดยทางใด เพ�อ่ เขาชำระหนีแ้ ละ/หร�อความรับผิดชอบของรานคาไดทนั ทีโดย
ไมจำตองบอกกลาวลวงหนา
ในกรณีทเ่ี ง�นในบัญชีเง�นฝาก และ/หร�อเง�นดังกลาว ไมเพ�ยงพอใหหกั ชำระหนี้ รานคาตกลงชำระหนีท้ ค่ี า งชำระใหแกผใู หบร�การจนครบถวน
1.30 ในกรณีทร่ี า นคาแจงการเปลีย่ นแปลงบัญชีเง�นฝากทีผ่ กู กับบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ ไมวา เมือ่ ใดและดวยเหตุประการใด
ก็ตาม ใหความในขอตกลงฯ ฉบับนี้มีผลบังคับใชสำหรับบัญชีเง�นฝากที่ไดเปลี่ยนแปลงทุกประการ
1.31 ในกรณีที่ธนาคารเจาของบัญชีเง�นฝากไมสามารถหักเง�นจากบัญชีเง�นฝากที่ผูกกับบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้เพ�่อให
ผูใหบร�การทำรายการ และ/หร�อดำเนินการตามว�ธีการแหงขอตกลงฯ ฉบับนี้ และ/หร�อเพ�่อชำระหนี้ และ/หร�อความรับผิดชอบ
ของรานคา ตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ และ/หร�อที่มีอยูกับ Facebook ได รานคาจะไมสามารถใชบร�การในครั้งนั้นๆ ได
1.32 การใชบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ เปนการใชบร�การผานเคร�่องมือโอนเง�นของ Facebook โดยผูใหบร�การไมมีสวนเกี่ยว
ของในสัญญา ขอกําหนด หร�อสิทธิและหนาทีต่ า งๆ ระหวางรานคาและ Facebook กรณีทม่ี ปี ญ
 หา หร�อขอผิดพลาดเกีย่ วกับการ
ใชเคร�อ่ งมือโอนเง�น หร�อมีความเสียหายเกิดข�น้ จากการใชเคร�อ่ งมือโอนเง�นหร�อจากการกระทำหร�องดเวนการกระทำของ Facebook
รานคาจะตองตรวจสอบและโตแยงไปยัง Facebook เองโดยตรง และจะไมกระทำการใดๆ อันมีผลใหผูใหบร�การตองรับผิดชอบใน
ปญหา หร�อขอผิดพลาด หร�อความเสียหายดังกลาว หร�อเขาไปมีสวนรวมในขอพ�พาทระหวางรานคากับ Facebook และ/หร�อ
บุคคลอื่นใด และหากรานคามีขอตอสู และ/หร�อสิทธิเร�ยกรองใดๆ ก็จะไปวากลาวกันเองกับคูพ�พาทเปนอีกสวนหนึ่งตางหาก

1.33 รานคาตกลงและรับทราบวา ผูใหบร�การจะดำเนินการตามคำสั่ง/คำขอ/รายละเอียดใดๆ ที่ผูใหบร�การไดรับผานเว็บไซต/
Mobile Application ของ Facebook ตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ โดยผูใหบร�การไมมหี นาทีต่ รวจสอบความถูกตองแทจร�งและความ
ครบถวนของคำสัง่ /คำขอ/รายละเอียดดังกลาว ซึง่ รวมถึง (แตไมจำกัดเพ�ยง) ขอมูลการชำระคาสินคา/บร�การ ทีผ่ ูใหบร�การไดรบั
หากเกิดความเสียหายใดๆ เนือ่ งจากการดำเนินการตามคำสัง่ /คำขอ/รายละเอียดดังกลาว ผูใหบร�การไมตอ งรับผิดชอบในความ
เสียหายที่เกิดข�้นทั้งสิ�น
1.34 รานคายอมรับวา กรณีเกิดรายการชำระคาสินคา/บร�การหร�อรายการโอนเง�นผานการใหบร�การตางๆ ภายใตขอตกลงฯ
ฉบับนี้ อันมีสาเหตุเคร�อ่ งมือโอนเง�นสูญหาย หร�อถูกโจรกรรม รานคายอมรับผิดตามจำนวนเง�นทีช่ ำระ/โอนนัน้ ทีเ่ กิดกอนผูใหบร�การ
จะดำเนินการอายัดหร�อระงับการใชเคร�่องมือโอนเง�น หร�อดำเนินการอายัดหร�อระงับการชำระคาสินคา/บร�การหร�อการโอนเง�น
ที่มีขอตกลงลวงหนา แลวเสร็จตามระยะเวลาที่ไดกำหนด
1.35 เพ�่อใหเปนไปตามหลักเกณฑของสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟองเง�น (ปปง.) รานคาขอรับรองวารานคาสมัครใช
บร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้เพ�่อวัตถุประสงค ในการประกอบกิจการคาขายออนไลนบนเว็บไซต/ Mobile Application ของ
Facebook ซึ่งมีสถานที่ทำงานตามที่อยูของรานคาที่กรอกขอมูลเพ�่อสมัครบร�การรับชำระคาสินคา/บร�การบน Facebook กับ
ผูใหบร�การ และมีแหลงที่มาของเง�นไดจากการขายสินคาออนไลนในประเทศไทยเทานั้น โดยรานคาเปนผูรับผลประโยชนที่แทจร�ง
จากการใชบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ใู หบร�การหร�อหนวยงานทีม่ อี ำนาจตามกฎหมายรองขอขอมูลหร�อเอกสาร
เพ��มเติม รานคาตกลงจะใหขอมูลหร�อเอกสารเพ��มเติมดังกลาวตามที่มีการรองขอ
1.36 รานคารับรองวา บรรดาเอกสาร ขอมูล รายละเอียดใดๆ ทีป่ รากฏ และ/หร�อ ที่ไดมกี ารจัดสงมาใหผูใหบร�การ ไมวา จะสงมา
ในรูปแบบใดและไมวา จะสงดวยตัวรานคาเองหร�อบุคคลทีร่ า นคามอบหมาย เปนขอมูลของรานคาทีม่ คี วามครบถวน ถูกตองแทจร�ง
และเปนปจจ�บนั และเปนขอมูลทีผ่ ูใหบร�การสามารถนำมาใชในการใหบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ และนำมาปรับปรุงขอมูลในระบบ
ของผูใหบร�การใหเปนปจจ�บันได โดยรานคามีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการขอใชบร�การ และการทำธุรกรรมใดๆ
ที่เกี่ยวของกับการใชบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ โดยผูใหบร�การไมมีหนาที่จะตองตรวจสอบความครบถวน ถูกตองแทจร�ง และ
เปนปจจ�บนั ของเอกสาร ขอมูล และรายละเอียดตางๆ ดังกลาว ทัง้ นี้ หากเกิดความเสียหายใดๆ เนือ่ งจากเอกสาร ขอมูล หร�อราย
ละเอียดดังกลาวไมครบถวน ถูกตองแทจร�ง และเปนปจจ�บัน หร�อรานคาไมมีสิทธิหร�อไมมีความสามารถตามกฎหมายในการขอ
ใชบร�การ และการทำธุรกรรมใดๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการใชบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ รานคาตกลงเปนผูร บั ผิดชอบเพ�ยงฝายเดียว
1.37 เวนแตผูใหบร�การจะกำหนดไวเปนอยางอื่น ในกรณีที่รานคาพบขอผิดพลาดใดๆ จากการดำเนินการ หร�อในกรณีที่มีเหตุที่
ตองระงับการดำเนินการภายใตการใหบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ เปนการชั่วคราว ไมวาทั้งหมดหร�อบางสวน หร�อในกรณี
การยกเลิกการระงับการดำเนินการดังกลาว รานคาสามารถติดตอผูใหบร�การไดที่ Contact Center หมายเลข 02-008-8820
ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อรานคาดำเนินการตางๆ ตามกระบวนการที่ผูใหบร�การกำหนดครบถวนสมบูรณแลว ผูใหบร�การตกลง
ดำเนินการที่เกี่ยวของ เชน ตรวจสอบ/แก ไขขอผิดพลาด ระงับการดำเนินการ ยกเลิกการระงับการดำเนินการ ใหแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ผูใหบร�การไดแจงแกรานคานั้น โดยรานคายังคงเปนผูรับผิดชอบในการดำเนินการ และรายการธุรกรรมที่ไดเกิดข�้น
กอนครบกำหนดระยะเวลาที่ผูใหบร�การจะมีการระงับการดำเนินการตามที่ไดรับแจงดังกลาว ทั้งนี้ ผูใหบร�การขอสงวนสิทธิใน
การเพ�กเฉยตอคำรองขอใดๆ ที่ขัดตอกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ
1.38 ในกรณีที่มีความผิดพลาดในการโอนเง�นเขา และ/หร�อสงคำสั่งใหธนาคารเจาของบัญชีดำเนินการหักเง�นจากบัญชีเง�นฝาก
ที่ผูกกับบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ไมไดเกิดข�้นจากผูใหบร�การ รานคาตกลงจะดำเนินการตรวจสอบและเร�ยกรองเง�นจำนวน
ดังกลาวจาก หร�อคืนเง�นใหแกคพ
ู พ
� าทของรานคาโดยตรง หากรานคามีขอ ตอสู และ/หร�อสิทธิเร�ยกรองใดๆ ก็จะไปวากลาวกันเอง
กับคูพ�พาทดังกลาว
1.39 ในกรณีที่มีเหตุสุดว�สัย หร�อเหตุอื่นใดอันทำใหผูใหบร�การไมสามารถดำเนินการใหบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ได รานคา
ตกลงใหผูใหบร�การพ�จารณาใหบร�การ หร�อดำเนินการตามทีเ่ ห็นสมควร เพ�อ่ ใหการใหบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ได โดยรานคา
ตกลงยินยอมที่จะใหความรวมมือแกผูใหบร�การอยางเต็มที่และทุกว�ถีทางในการปรับปรุงว�ธีการใหบร�การของผูใหบร�การเพ�่อ
ความสะดวกของรานคาในการใชบร�การตางๆ ตามขอตกลงฯ ฉบับนี้
1.40 รานคาตกลงยินยอมใหตวั แทนของผูใหบร�การ และ/หร�อผูอ อกบัตร และ/หร�อบร�ษทั บัตรเครดิต และ/หร�อ ผูใหบร�การเง�นโอน
และ/หร�อผูใหบร�การเคร�อ่ งมือการชำระเง�น และ/หร�อ ธนาคารแหงประเทศไทย และ/หร�อ ผูต รวจสอบ และ/หร�อหนวยงานผูม อี ำนาจ
ควบคุมหร�อกำกับดูแลผูใหบร�การ เขาทำการตรวจสอบการดำเนินงาน ระบบการควบคุมภายในตางๆ ของรานคา รวมทัง้ การเร�ยก
ดูขอมูลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการใชบร�การรับชำระคาสินคา/บร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ตามที่มีการรองขอ

1.41 ภายใตขอ 4 ของขอตกลงทั่วไป ในกรณีที่ (1) ผูใหบร�การไดออกหร�อรวมออกบร�การและ/หร�อโครงการที่เกี่ยวของกับการ
ใหบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ และ/หร�อเคร�่องมือการชำระเง�น และ/หร�อชองทางรับชำระเง�นอื่นๆ อีก และ/หร�อ (2) ผูใหบร�การ
รับชำระคาสินคา/บร�การดวยเคร�อ่ งมือการชำระเง�นอืน่ ไมวา จะเร�ยกชือ่ วาอยางไร ภายหลังจากทีท่ ำขอตกลงฯ ฉบับนีแ้ ลว และ/หร�อ
3) ผูใหบร�การแกไขเปลีย่ นแปลง ขอกำหนดและเง�อ่ นไขการใหบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ และ/หร�อขอกำหนดและเง�อ่ นไขเกีย่ วกับ
การใหบร�การ และ/หร�อขอกำหนดและเง�่อนไขของโครงการ และ/หร�อขอกำหนดและเง�่อนไขเกี่ยวกับการรับชำระคาสินคา/บร�การ
ดวยเคร�่องมือการชำระเง�น และ/หร�อชองทางรับชำระเง�น และ/หร�อคูมือตางๆ (หากมี) ผูใหบร�การจะแจงใหรานคาทราบพรอม
ดวยขอกำหนดและเง�่อนไข และคูมือ (หากมี) ที่เปลี่ยนแปลงนั้น ถารานคาไดใชบร�การ และ/หร�อไดยอมรับการดำเนินการตาม
โครงการ และ/หร�อยอมรับชำระคาสินคา/บร�การดวยเคร�อ่ งมือการชำระเง�น และ/หร�อใชชอ งทางรับชำระเง�นดังกลาว ตามหลักเกณฑ
ที่ผูใหบร�การกำหนดแลว รานคาตกลงใหขอตกลงฯ ฉบับนี้ และที่จะมีการแก ไขเพ��มเติมหร�อเปลี่ยนแปลงตอไปในภายหนา รวมทั้ง
ขอกำหนดและเง�่อนไขการใหบร�การ และ/หร�อเง�่อนไขของโครงการ และ/หร�อเง�่อนไขเกี่ยวกับการรับเคร�่องมือการชำระเง�น และ/
ชองทางรับชำระเง�น และคูมือการรับเคร�่องมือการชำระเง�นและ/หร�อชองทางรับชำระเง�นนั้นๆ (หากมี) มีผลใชบังคับกับบร�การ
และ/หร�อโครงการ และ/หร�อเคร�่องมือการชำระเง�นและ/หร�อการใชชองทางรับชำระเง�นดังกลาวนั้นดวยทุกประการ โดยรานคา
ไมจำเปนตองทำความตกลงกับผูใหบร�การเปนลายลักษณอักษรอีกแตอยางใด
1.42 รานคาตกลงยินยอมวา ผูใหบร�การมีสทิ ธิโอนสิทธิ และ/หร�อประโยชน และ/หร�อหนาที่ไมวา ทัง้ หมดหร�อเพ�ยงบางสวนทีม่ อี ยู
ตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ใหแกบุคคล และ/หร�อสถาบันการเง�นใดๆ ก็ ไดตามที่ผูใหบร�การพ�จารณาเห็นสมควร โดยไมจำตองไดรับ
ความยินยอมจากรานคาแตอยางใดทัง้ สิน� แตจะมีการแจงใหรา นคาทราบ ทัง้ นี้ รานคาจะโอนสิทธิ และ/หร�อประโยชน และ/หร�อหนาที่
ไมวา ทัง้ หมดหร�อเพ�ยงบางสวนทีม่ อี ยูต ามขอตกลงฯ ฉบับนีใ้ หแกบคุ คล และ/หร�อสถาบันการเง�นใดๆ ไมไดโดยเด็ดขาด เวนแตไดรบั
ความยินยอมจากผูใหบร�การตามกระบวนการที่ผูใหบร�การกำหนด
1.43 การลาชา หร�องดเวนใดๆ ในการใชสิทธิของผูใหบร�การตามกฎหมายหร�อตามเง�่อนไขตางๆ ตลอดจนคูมือ ระเบียบ และ
บันทึกเสียงของผูใหบร�การในระบบโทรศัพท ไมถือวาผูใหบร�การสละสิทธิ หร�อใหความยินยอมในการดำเนินการใดๆ แกรานคา
แตประการใด
1.44 รานคาจะตองใหความสะดวกและใหความรวมมือในการตรวจสอบรายละเอียดการชำระเง�นเมือ่ ไดรบั การรองขอจากผูช ำระเง�น
และ/หร�อผูใหบร�การ และหากมีขอ สงสัยใดๆ เพ�ม� เติมใหผชู ำระเง�นติดตอผูใหบร�การที่ Contact Center หมายเลข 02-008-8820
ตลอด 24 ชั่วโมง
1.45 บรรดาหนังสือ จดหมาย คำบอกกลาว ขอกำหนดและเง�่อนไข ขอมูลใดๆ ที่ (ก) ผูใหบร�การไดสงใหรานคาผาน Facebook
หร�อ (ข) ในกรณีทผ่ี ูใหบร�การไมสามารถสงผาน Facebook ได ผูใหบร�การไดสง ใหรา นคาโดยสงเองหร�อสงทางไปรษณียล งทะเบียน
หร�อไมลงทะเบียนไปยังทีอ่ ยูท ร่ี ะบุบนเว็บไซต/ Mobile Application ของ Facebook และ/หร�อ ชองทางอืน่ ๆ ทีผ่ ูใหบร�การกำหนด
หร�อสงเปน Email ไปยัง Email Address ที่ระบุบนเว็บไซต/ Mobile Application ของ Facebook และ/หร�อ ชองทางอื่นๆ ที่ผูให
บร�การกำหนด หร�อสง Short Message Service (SMS) ไปยังหมายเลขโทรศัพทเคลือ่ นที่ ทีร่ ะบุบนเว็บไซต/ Mobile Application
ของ Facebook และ/หร�อ ชองทางอืน่ ๆ ทีผ่ ูใหบร�การกำหนด (ซึง่ ตอไปนี้ หากไมกลาวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเร�ยกทีว่ า “ชองทาง
รับขอมูล”) ใหถอื วาไดสง ใหแกรา นคาโดยชอบแลว ทัง้ นี้ โดยไมตอ งคำนึงถึงวาจะมีผรู บั ไวหร�อไม และแมวา สงใหไมไดเพราะชองทาง
รับขอมูลถูกยายหร�อถูกเปลี่ยนแปลงไปหร�อถูกร�้อถอน โดยรานคาไมไดแจงการยาย การเปลี่ยนแปลง หร�อการร�้อถอนนั้นให
ผูใหบร�การทราบก็ดี หร�อสงใหไมไดเพราะหาชองทางรับขอมูลไมพบก็ดี ใหถอื วารานคาไดรบั และทราบหนังสือ จดหมาย คำบอกกลาว
หร�อขอมูลดังกลาวแลวโดยชอบ ทัง้ นี้ หากมีการยาย การเปลีย่ นแปลง หร�อการร�อ้ ถอนชองทางรับขอมูล รานคาจะตองแจงใหผูให
บร�การทราบเปนลายลักษณอักษรทันที
1.46 ในกรณีที่ขอตกลงเฉพาะ ไมไดระบุรายละเอียดในเร�่องใดไวเปนการเฉพาะ ใหใชบังคับตามขอตกลงทั่วไป ในกรณีที่ขอตกลง
เฉพาะดังกลาวระบุรายละเอียดในเร�อ่ งใดไวเปนการเฉพาะ หร�อขัดหร�อแยงกับ หร�อไมตรงกับขอตกลงทัว่ ไป ใหใชบงั คับตามขอตกลง
เฉพาะ แตหากมีความไมชดั เจนระหวางขอตกลงทัว่ ไปกับขอตกลงเฉพาะ รานคาตกลงยินยอมปฏิบตั ติ ามคำว�นจิ ฉัยของผูใหบร�การ
ทุกประการ
1.47 ถาในเวลาใดก็ตามขอกำหนดและเง�อ่ นไขการใชบร�การภายใตขอ ตกลงฯ ฉบับนี้ กลายเปนโมฆะ ไมชอบดวยกฎหมาย ไมสมบูรณ
หร�อใชบงั คับมิไดในประการใด ๆ ใหขอ กำหนดและเง�อ่ นไขอืน่ ๆ ทีเ่ หลือ (แลวแตกรณี) ยังคงชอบดวยกฎหมาย สมบูรณ และใชบงั คับ
ไดตามกฎหมาย และไมเสียไปเพราะความเปนโมฆะ ไมชอบดวยกฎหมาย ไมสมบูรณ หร�อใชบังคับมิไดของขอกำหนดและเง�่อนไข
ดังกลาวนั้น

1.48 ขอตกลงฯ ฉบับนี้ใหใชบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และใหศาลไทยเปนศาลที่มีเขตอำนาจในการพ�จารณาขอพ�พาท
ที่เกิดข�้นตามขอตกลงฯ ฉบับนี้
1.49 กรณีรา นคาจดทะเบียนประกอบธุรกิจเปนนิตบิ คุ คล ใหขอ ตกลงฯ ฉบับนี้ ถือเปนสวนหนึง่ ของใบสมัครรานคาเพ�อ่ เปดใชบร�การ
รับชำระเง�นบน Facebook ดวย
1.50 รานคารับทราบและตกลงยินยอมวา การเปลี่ยนแปลงขอกำหนดและเง�่อนไขการใชบร�การภายใตขอตกลงฯ ฉบับนี้
ผูใหบร�การจะดำเนินการผาน Facebook ซึ่งการตกลงยอมรับขอกำหนดและเง�่อนไขการใชบร�การที่เปลี่ยนแปลงดังกลาว
รานคาจะตองดำเนินการผานเคร�่องมือโอนเง�น
ขอ 2. คาธรรมเนียม/คาบร�การ/คาใชจาย/คาปรับ/ภาษีอากร
2.1 รานคาตกลงชำระคาตอบแทนการใชบร�การไมวาจะเร�ยกวาคาธรรมเนียม/คาบร�การ หร�อชื่ออื่นใด ใหแกผูใหบร�การภายใน
กำหนดเวลาชำระคาตอบแทนนัน้ ๆ
2.2 รานคาตกลงรับผิดชอบคาฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และคาใชจายใดๆ ที่เกี่ยวของกับบร�การ (หากมี) แตเพ�ยงฝายเดียว
หากผูใหบร�การจำตองทดรองจายคาฤชาธรรมเนียม ภาษี อากร และ/หร�อคาใชจายดังกลาวตามวรรคกอนแทนรานคาไปกอน
หร�อหากรานคาจะตองชำระคาปรับอ�ปกรณรับชำระเง�นใหแกผูใหบร�การ รานคาตกลงชำระคืนใหแกผูใหบร�การโดยพลัน
ขอ 3. การหักภาษี ณ ที่จาย
ในกรณีรานคาจดทะเบียนประกอบธุรกิจเปนนิติบุคคลในการชำระคาธรรมเนียมที่ผูใหบร�การเร�ยกเก็บ รานคาตกลงมอบอำนาจ
ใหผูใหบร�การเปนผูดำเนินการหักภาษี ณ ที่จาย ของคาธรรมเนียมแทนรานคา ตั้งแตรายการรับชำระเง�นรายการแรกที่รานคา
นำมาเร�ยกเก็บกับผูใหบร�การ รวมทั้งใหผูใหบร�การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย และลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ทีจ่ า ย พรอมทัง้ ยืน่ รายการภาษีเง�นไดหกั ณ ทีจ่ า ยแทนรานคาดวยในกรณีทร่ี า นคาแจงขอยกเลิกการเปนรานคา
กับผูใหบร�การ หร�อผูใหบร�การแจงขอยกเลิกการเปนรานคา ไมวาฝายใดฝายหนึ่งจะขอยกเลิกและไมวากรณีใดก็ตาม ใหถือวา
เปนการยกเลิกความยินยอมของรานคาที่ใหผูใหบร�การเปนผูดำเนินการหักภาษีเง�นได ณ ที่จายแทนรานคาดวย
ขอ 4. การเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขการใหบร�การ
4.1 หากเปนการเปลีย่ นแปลงเง�อ่ นไขทีส่ ง ผลใหรา นคาเกิดภาระหร�อความเสีย่ งทีเ่ พ�ม� ข�น้ การเปลีย่ นแปลงดังกลาวจะมีผลเมือ่ รานคา
ใหความยินยอม
4.2 หากเปนการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขอื่นรานคาตกลงยินยอมใหผูใหบร�การมีสิทธิเปลี่ยนแปลงไดตามที่ผูใหบร�การ เห็นสมควร
โดยหากเปนการเปลีย่ นแปลงทีม่ ผี ลกระทบตอการใชบร�การของรานคา (เชน การปรับคาธรรมเนียมการใชบร�การทีส่ อดคลองกับ
ตนทุนทีเ่ พ�ม� ข�น้ การเปลีย่ นแปลงชองทางในการใหบร�การ การเปลีย่ นแปลงวันครบกำหนดชำระหนี)้ ผูใหบร�การจะสือ่ สารหร�อแจง
ขอมูลอันเปนสาระสำคัญของการเปลีย่ นแปลงทีช่ ดั เจนใหรา นคาทราบลวงหนาไมนอ ยกวา 30 (สามสิบ) วัน หร�อระยะเวลาอืน่ ตาม
ที่กฎหมายกำหนด
4.3 หากมีกฎหมายและกฎเกณฑทเ่ี กีย่ วของกำหนดใหผูใหบร�การตองดำเนินการเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงเง�อ่ นไขไวเปนการเฉพาะ
เปนอยางอื่น รานคาตกลงยินยอมใหผูใหบร�การปฏิบัติตามกฎหมายและ/หร�อกฎเกณฑดังกลาวได
ขอ 5. การระงับ/ยกเลิกการใหบร�การ/ผลการสิ�นสุดการใหบร�การ
5.1 รานคาตกลงยินยอมใหผูใหบร�การมีสทิ ธิทจ่ี ะระงับ และ/หร�อยกเลิกการใหบร�การภายใตขอ ตกลงฯ ฉบับนี้ ไดไมวา ทัง้ หมดหร�อ
บางสวน หร�อเฉพาะแตรา นคารายใดรายหนึง่ หร�อเมือ่ ใดก็ ได โดยผูใหบร�การจะแจงใหรา นคาทราบลวงหนา เวนแตในกรณีดงั ตอไปนี้
รานคาตกลงยินยอมใหเปนดุลยพ�นจิ ของผูใหบร�การในการพ�จารณาระงับ และ/หร�อยกเลิกการใหบร�การภายใตขอ ตกลงฯ ฉบับนี้
ไมวาทั้งหมดหร�อบางสวนไดทันทีตามที่ผูใหบร�การเห็นสมควร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และผูใหบร�การไมตองรับผิดชอบ
ในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการดำเนินการตามขอนี้ (หากมี)
5.1.1 ขอมูล รายละเอียด คำรับรอง หร�อคำยืนยันใดๆ ทีร่ า นคาใหไว ไมเปนความจร�ง ไมถกู ตอง หร�ออาจกอใหเกิดความเขาใจผิด
ในสาระสำคัญ
5.1.2 ในกรณีที่รานคามียอดรับชำระคาสินคา/บร�การรายเดือนเทากับวงเง�นยอดขายแลว และ/หร�อมีรายการรับชำระคาสินคา/
บร�การผิดปกติ
5.1.3 หากปรากฏขอเท็จจร�งที่ผูใหบร�การเชื่อไดวา ขอมูล และ/หร�อรายละเอียดตางๆ ที่รานคาแจงแกผูใหบร�การใหดำเนินการ
หร�อการใหบร�การรับชำระคาสินคา/บร�การ อาจกอใหเกิดผลกระทบในทางที่ไมเปนคุณเกิดข�้น หร�ออาจกระทบตอสิทธิของผูให
บร�การหร�อบุคคลอื่น หร�อมีความเสี่ยงวารานคาอาจมีวัตถุประสงคอันมิชอบตามกฎหมาย หร�ออาจขัดตอความสงบเร�ยบรอย
หร�อศีลธรรมอันดีของประชาชน หร�ออาจทำใหผูใหบร�การปฏิบตั ผิ ดิ กฎหมาย และ/หร�อกฎขอบังคับ และ/หร�อคำสัง่ ใดๆ และ/หร�อ

คำขอความรวมมือใดๆ และกฎหร�อคำสั่งใดๆ ของผูออกบัตร บร�ษัทบัตรเครดิต ผูใหบร�การเง�นโอน ธนาคารแหงประเทศไทย
ผูตรวจสอบ และ/หร�อหนวยงานผูมีอำนาจควบคุมหร�อกำกับดูแลผูใหบร�การ
5.1.4 รานคาปฏิบัติผิดขอตกลงฯ ฉบับนี้ไมวาขอหนึ่งขอใด ซึ่งรวมถึงการไมชำระคาธรรมเนียม/คาบร�การ/คาใชจาย/คาปรับ/
ภาษีอากร (หากมี) ที่เกิดข�้นดวย
5.1.5 รานคามีเหตุการณใดเกิดข�้นหร�ออาจจะเกิดข�้นอันทำใหผูใหบร�การเห็นวาจะมีผลกระทบตอการดำเนินกิจการหร�อความ
สามารถในการชำระหนี้ของรานคา เชน มีสวนของผูถือหุนติดลบ หร�อรานคาผิดนัดชำระหนี้กับผูใหบร�การ หร�อเจาหนี้รายอื่น
หร�อรานคาถูกฟองรองในคดีแพงหร�อคดีลมละลาย หร�อมีการดำเนินการเพ�่อขอฟ��นฟ�กิจการตอศาลตามกฎหมายลมละลาย
หร�อถูกดำเนินคดีอาญา หร�อเปนบุคคลที่ทางราชการหร�อหนวยงานของรัฐมีคำสั่งใหยึด/อายัดทรัพยสิน หร�อเสียชีว�ต (กรณี
บุคคลธรรมดา) หร�อรานคาเลิกกิจการ ถูกเพ�กถอนทะเบียน หร�อถูกระงับไมใหดำเนินธุรกิจ หร�อมีการชำระบัญชี
5.1.6 ผูใหบร�การไมสามารถสงคำสั่งใหธนาคารเจาของบัญชีดำเนินการหักเง�น เพ�่อคืนเง�นและ/หร�อชดใชและ/หร�อชำระหนี้ใหแก
ผูใหบร�การ/Facebook และ/หร�อเพ�่อใหผูใหบร�การใหบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ได
5.1.7 ผูใหบร�การตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หร�อคำสั่งและ/หร�อการขอความรวมมือของศาล หร�อผูมีอำนาจ
ตามกฎหมาย ธนาคารแหงประเทศไทย หร�อหนวยงานที่กำกับดูแลผูใหบร�การ
5.2 หากรานคาประสงคจะยกเลิกการใชบร�การภายใตขอตกลงฯ ฉบับนี้ รานคาจะตองแจงใหผูใหบร�การและ/หร�อ Facebook
ทราบลวงหนาผานชองทางทีผ่ ูใหบร�การกำหนด และดำเนินการตางๆ ตามกระบวนการของผูใหบร�การ โดยรานคาจะตองสงคำขอ
โอนยอดเง�นรวมจากการรับชำระคาสินคา/บร�การทีค่ งเหลือทัง้ หมด (หากมี) เพ�อ่ ใหผใู หบร�การโอนเง�นจำนวนดังกลาวเขาบัญชีเง�นฝาก
ทีผ่ กู กับบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนีใ้ หเร�ยบรอยกอน ทัง้ นี้ ผูใหบร�การจะดำเนินการยกเลิกการใชบร�การ ตามความประสงคของ
รานคาโดยเร็ว
5.3 กรณีที่ขอตกลงฯ ฉบับนี้สิ�นสุดลง ไมวาดวยเหตุใดๆ ไมเปนการยกเลิกภาระหนาที่ใดๆ ซึ่งรานคายังปฏิบัติไมครบถวนตาม
ขอผูกพันแหงขอตกลงฯ ฉบับนี้ จนกวารานคาจะปฏิบัติภาระหนาที่ดังกลาว จนครบถวนแลว
5.4 กรณีรานคาสิ�นสภาพการเปนรานคากับผูใหบร�การ ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ผูใหบร�การมีสิทธิที่จะแจงใหกับผูออกบัตร และ/
หร�อบร�ษัทบัตรเครดิต และ/หร�อผูใหบร�การเง�นโอน และ/หร�อผูใหบร�การเคร�่องมือการชำระเง�น ทราบไดทุกประการ

ขอตกลงเฉพาะ
ขอตกลงเกี่ยวกับการรับชำระดวยบัตรเครดิต
1. รานคาจะตองแสดงขอความใหผชู ำระเง�นยินยอมใหเร�ยกเก็บเง�นผานบัตรเครดิตตามหมายเลขบัตรเครดิตที่ ไดแจงให ไวกบั
ผูใหบร�การดวย
2. หากรานคามีความประสงคจะ Void รานคาจะตองดำเนินการตามหลักเกณฑ และว�ธีการที่ผูใหบร�การกำหนด กอนเวลา
Cut-off time ที่กำหนดในตาราง “Settlement” หากรานคามีความประสงคจะ Refund ใหแกผูชำระเง�นที่ทำรายการชำระ
คาสินคา/บร�การกอนเวลา Cut-off time ดังกลาว รานคาจะตองมีรายการรับชำระคาสินคา/บร�การ ภายหลังเวลา Cut-off
time ดังกลาว เปนจำนวนเง�นมากกวาหร�อเทากับจำนวนเง�นที่รานคาจะทำการ Refund ใหแกผูชำระเง�นกอน รานคาจ�งจะ
ดำเนินการ Refund ตามว�ธกี ารทีผ่ ใู หบร�การกำหนดได โดยผูใหบร�การจะหักเง�นตามจำนวนทีร่ า นคาแจง Refund จากคาสินคา/
บร�การ ที่รานคาไดรับภายหลังเวลา Cut-off time ดังกลาว คืนใหแกผูชำระเง�น และจะนำคาสินคา/บร�การ ที่รานคาไดรับ
จำนวนที่คงเหลือ (หากมี) เขาบัญชีเง�นฝากที่ผูกกับบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ ทั้งนี้ รานคาตกลงวา ผู ใหบร�การไมตอง
คืนคาธรรมเนียมทีผ่ ูใหบร�การเร�ยกเก็บจากรานคาไวแลวแตประการใด ไมวา ในกรณีใดก็ตาม รานคาตกลงจะไมคนื คาสินคา/
บร�การ ที่ ไดรับ เปนเง�นสด เช็ค และ/หร�อตราสารหนี้อื่น แกผูชำระเง�น
3. ในกรณีดังตอไปนี้
3.1 รานคารับบัตรเครดิตแลว ตอมาภายหลังปรากฏวา บัตรเครดิตนั้นเปนบัตรเครดิตปลอม
3.2 กรณีผูใหบร�การเห็นวามีขอสงสัยเกี่ยวกับการใชและ/หร�อความสมบูรณของบัตรเครดิต และ/หร�อตอมาไดตรวจพบวา
มีการใชบัตรเครดิตโดยทุจร�ต
3.3 ผูร บั ปลายทางไดรบั สินคาแต ไมตรงตามกำหนดเวลา หร�อผูร บั ปลายทางไม ไดรบั สินคาและรานคาไมมีใบตอบรับมายืนยัน
หร�อผูรับปลายทางไม ไดรับสินคาไมวาดวยเหตุประการใดก็ตาม

3.4 รานคาไมสามารถจัดหาหร�อสงสินคา/บร�การ และ/หร�อสินคา/บร�การทีจ่ ดั หาหร�อสงเปนสินคาดอยคุณภาพ ชำรุดบกพรอง
ไมครบถวนไมถูกตองตามวัตถุประสงค หร�อไมเปนไปตามขอตกลงซื้อขายสินคาระหวางรานคาและผูชำระเง�น อันเปนเหตุให
ผูชำระเง�นปฏิเสธที่จะรับสินคา/บร�การ และตองการยกเลิกขอตกลงซื้อสินคา/บร�การดังกลาว
3.5 ผูชำระเง�นปฏิเสธวาผูชำระเง�นไม ไดทำรายการชำระคาสินคา/บร�การ
3.6 เหตุอื่นใดที่ผูใหบร�การไมสามารถเร�ยกเก็บเง�นได หร�อเหตุอื่นใดที่ผูใหบร�การจะตองคืนเง�นใหแกผูชำระเง�น
รานคาตกลงยินยอมใหผู ใหบร�การปฏิเสธการจายเง�น หร�อนำเง�นเขาบัญชีเง�นฝากที่ผูกกับบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้
อยางไรก็ดี หากผูใหบร�การเร�ยกเก็บเง�นจากผูช ำระเง�นและจายเง�นใหแกรา นคาหร�อนำเง�นเขาบัญชีเง�นฝากดังกลาวไปกอนแลว
ผู ใหบร�การจะคืนเง�นใหแกผูชำระเง�นเต็มจำนวนที่ผูชำระเง�นถูกเร�ยกเก็บเง�น โดยรานคาตกลงจะคืนเง�นเทากับจำนวนเง�นที่
ผูใหบร�การคืนใหแกผูชำระเง�นนั้นใหกับผูใหบร�การ พรอมทั้งยินยอมเสียดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) ตอป นับตั้งแต
วันที่ผู ใหบร�การจายเง�นใหแกรานคา หร�อนำเง�นเขาบัญชีเง�นฝากดังกลาวจนกวาจะชำระใหผู ใหบร�การเสร็จสิ�น ทั้งนี้ หาก
รานคาพ�สูจน ไดวา ผูชำระเง�นเปนผูสั่งซื้อสินคา หร�อเปนผูขอรับบร�การจากรานคาแลว รานคาจะใชสิทธิเร�ยกคืนจากผูชำระ
เง�นในภายหลัง
4. รานคาจะตองไมจัดเก็บขอมูลบัตรเครดิตของผูชำระเง�น อาทิเชน หมายเลขบัตรเครดิต วันที่หมดอายุของบัตรเครดิต และ
รหัส CVV ของผูชำระเง�น ไมวาในรูปแบบใดๆ และรานคาจะตองระมัดระวังเก็บรักษาขอมูลอื่นๆ ของผูชำระเง�นจากการรับ
ชำระสินคา/บร�การของรานคาไวในทีป่ ลอดภัย ซึง่ ผูท จุ ร�ตไมสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได ทัง้ นี้ ในกรณีทบ่ี ร�ษทั บัตรเครดิต
หร�อผูช ำระเง�นไดตรวจพบและเร�ยกใหผูใหบร�การชดใชคา ปรับและ/หร�อคาเสียหายใดๆ รานคายินยอมรับผิดชดใชคา ปรับและ/
หร�อคาเสียหายที่เกิดข�้นแทนผูใหบร�การทั้งสิ�นทุกจำนวน
5. ในกรณีรานคามีความประสงคเก็บขอมูลบัตรเครดิตของผูชำระเง�น รานคาจะตองไดรับความยินยอมจากผูใหบร�การและ
จะตองเขารวมโครงการการเก็บรักษาขอมูลบัตรเครดิตกับบร�ษัทบัตรเครดิตกอน โดยจะตองมีรูปแบบการจัดเก็บเปนไปตาม
มาตรฐานทีผ่ ูใหบร�การและบร�ษทั บัตรเครดิตไดกำหนดไวอยางเครงครัด หากรานคาปฏิบตั ิ ไมถกู ตองอันเปนเหตุใหผูใหบร�การ
ถูกเร�ยกเก็บคาปรับจากบร�ษัทบัตรเครดิต และ/หร�อถูกเร�ยกรองคาเสียหายจากผูอื่น รานคาจะตองเปนผูรับผิดชอบจำนวน
เง�นคาปรับ หร�อคาเสียหายแทนผูใหบร�การทั้งสิ�นทุกจำนวน
6. หากผูใหบร�การตรวจสอบพบวา รานคาหร�อเจาของรานคารวมถึงผูเ กีย่ วของของรานคา มีการใชบตั รเครดิตตนเอง สัง่ ซือ้
สินคา/บร�การจากรานคาของตนบอยครัง้ จำนวนมากผิดปกติ หร�อมียอดทำรายการขายทีส่ งู ผิดปกติ และ/หร�อไมใชเปนการ
ซือ้ สินคา/บร�การจากรานคาจร�ง โดยหวังประโยชนเปนอยางอืน่ ผูใหบร�การสามารถยกเลิกการเปนสมาชิกรานคาไดทนั ที และ
ในกรณีผูใหบร�การไดรบั ความเสียหายจากรายการใชบตั รเครดิตตามทีก่ ลาวไมวา ดวยเหตุใดก็ตาม รานคาตกลงยินยอมชดใช
คาเสียหายทีเ่ กิดข�น้ ทัง้ หมดใหแกผูใหบร�การทัง้ สิน� ทุกจำนวน ทัง้ นี้ ไมเปนการตัดสิทธิในการทีผ่ ูใหบร�การดำเนินคดีกบั รานคา
อีกตางหาก
7. ในกรณีทม่ี รี ายการรับบัตรเครดิตไมถกู ตอง และอยูในระหวางเขาบัญชีเร�ยกเก็บจากผูใหบร�การ ผูใหบร�การมีสทิ ธิระงับการ
เขาบัญชีใหกบั รานคา หร�อในกรณีทผ่ี ูใหบร�การไดนำเขาบัญชีใหกบั รานคาไปแลว รานคาตกลงยินยอมใหผูใหบร�การสงคำสัง่
ใหธนาคารเจาของบัญชีเง�นฝากหักเง�นจากบัญชีเง�นฝากทีผ่ กู กับบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ คืนใหกบั ผูช ำระเง�นหร�อผูอ อก
บัตรไดทันทีโดยไมจำตองบอกกลาวลวงหนา
ในกรณีรา นคาไดนำรายการรับบัตรเครดิตที่ไมถกู ตองไมตรงกับขอตกลงฯ ฉบับนี้ และทีผ่ า นมารานคาสามารถนำรายการรับ
บัตรเครดิตดังกลาวนั้นเขาบัญชีกับผูใหบร�การได ไมถือวาผูใหบร�การไดตกลงยินยอมดวยแตอยางใดผูใหบร�การมีสิทธิแจง
ยกเลิกหร�อไมรบั เขาบัญชี หร�อสามารถหักรายการรับบัตรเครดิตดังกลาวกลับคืนได เมือ่ ผูใหบร�การไดตรวจพบรายการรับ
บัตรเครดิตที่ ไมถกู ตองดังกลาวไดทนั ที โดยรานคาตกลงทีจ่ ะไมนำรายการรับบัตรเครดิตที่ ไมถกู ตองทีผ่ า นมาแลวนัน้ ใชเปน
ขออางวาผูใหบร�การไดตกลงยินยอมใหรานคาดำเนินการดังกลาวได
8. แมวา ขอตกลงฯ ฉบับนีส้ น�ิ สุดลงไมวา จะดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รานคาตกลงยินยอมใหขอ 1.23 และขอ 1.29 ของขอตกลงทัว่ ไป
มีผลใชบงั คับออกไปอีกเปนเวลา 18 เดือน นับตัง้ แตวนั ทีข่ อ ตกลงฯ ฉบับนีส้ น�ิ สุดลง หร�อระยะเวลาอืน่ ทีน่ อ ยกวาตามทีผ่ ูใหบร�การ
จะพ�จารณาเห็นสมควร เพ�อ่ ใหผูใหบร�การรอผลการเร�ยกเก็บเง�นตามคำสัง่ ซือ้ สินคา/บร�การ และ/หร�อเอกสาร/หลักฐานอืน่ ใด
ที่ไดทำความตกลงไวกบั ผูใหบร�การ ทีย่ งั เร�ยกเก็บเง�นไม ไดทง้ั หมดเสียกอน และ/หร�อชำระหนี้ ภาระผูกพัน คาเสียหาย และ/หร�อ
คาใชจายอื่นๆ ที่รานคามีหร�อจะมีตอผูใหบร�การภายใตขอตกลงฯ ฉบับนี้/ Facebook

ขอตกลงเกี่ยวกับการรับชำระดวยเง�นโอน
1. รานคาสามารถรับชำระคาสินคา/บร�การจากผูช ำระเง�นดวยเง�นโอน โดยผูช ำระเง�นทำคำสัง่ โอนและ/หร�อชำระเง�นโดยหักเง�น
จากบัญชีเง�นฝากของผูชำระเง�นที่มีอยูกับผูใหบร�การเง�นโอน
2. รานคาแจงราคาสินคา/บร�การใหผูชำระเง�นทราบเปนสกุลเง�นบาท (THB)
3. รานคาสงขอมูลรายการสินคา/บร�การ รวมทัง้ ขอมูลการชำระเง�นของรายการชำระคาสินคา/บร�การดังกลาวมาทีผ่ ูใหบร�การ
โดยแสดงขอมูลรานคา/สินคา เพ�่อใหผูชำระเง�นเลือกและทำการชำระเง�นดวยเง�นโอน
4. รานคาตกลงยอมรับวา ผูใหบร�การไมมหี นาทีต่ รวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลใดๆ ซึง่ รวมถึง (แต ไมจำกัดเพ�ยง)
ขอมูลการชำระเง�น ที่รานคาเปนผูใหขอมูล/ผูชำระเง�นเปนผูระบุ
5. ว�ธีการและรายละเอียดของการโอนยอดเง�นรวมจากการรับชำระคาสินคา/บร�การดวยเง�นโอน เปนไปตามที่ระบุในตาราง
“Settlement”
6. เมือ่ ผูช ำระเง�นทำรายการชำระคาสินคา/บร�การแลว ผูใหบร�การเง�นโอนจะหักเง�นจากบัญชีเง�นฝากของผูช ำระเง�น ตามจำนวน
ทีผ่ ชู ำระเง�นทำรายการทันที โดยผูใหบร�การจะนำเง�นจำนวนดังกลาวไปพักในบัญชีเง�นฝากของผูใหบร�การ ทัง้ นี้ ผูใหบร�การ
จะนำเง�นเขาบัญชีเง�นฝากที่ผูกกับบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ ตามเง�่อนไขที่ระบุในตาราง “Settlement”
7. รานคาตกลงวา กรณีที่ผูชำระเง�นทำคำสั่งโอนและ/หร�อชำระคาสินคา/บร�การโดยหักเง�นจากบัญชีเง�นฝากของผูชำระเง�น
ทีม่ อี ยูก บั ผูใหบร�การเง�นโอน หากรานคามีความประสงคจะ Void หร�อ Refund รานคาจะตองดำเนินการคืนเง�นใหแกผชู ำระเง�น
เองโดยตรง
ตาราง Settlement
เคร�่องมือการชำระเง�น
Settlement

บัตรเครดิต/เดบิต

เง�นโอน

VISA, MASTERCARD,
JCB

KBank

Cut-Off Time

21:00 น.

เง�นเขาบัญชี

วันถัดไปหลังจาก Cut-Off

ธนาคารพาณิชยอื่น/
สถาบันอื่น

หมายเหตุ: ผูใหบร�การจะนำเง�นเขาบัญชีเง�นฝากทีผ่ กู กับบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ ใหกบั รานคาเปนยอดคงเหลือจากการ
หักคาธรรมเนียม รวมทั้งคาภาษีมูลคาเพ��มและภาษีเง�นไดหัก ณ ที่จาย (หากมี) โดยผูใหบร�การจะไมคำนวณดอกเบี้ยเง�นฝาก
บนเง�นคาสินคา/บร�การที่ยังไม ไดถูกโอนเขาบัญชีเง�นฝากของรานคาที่ผูกกับบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้

