
ใบสมัครรานคาประเภทนิติบุคคลเพ��อเปดใชบร�การรับชําระเง�นผาน Facebook Pay กับ KGP

ปจจุบันนี้ ทานเคยสมัครใชบร�การรับชําระเง�นผานบัญช�บุคคลธรรมดากับบร�ษัทอยูแลวหร�อไม

เคย สมัครใชบร�การรับชําระเง�นผานบัญช�บุคคลธรรมดากับบร�ษัท

ไมเคย สมัครใชบร�การรับชําระเง�นผานบัญช�บุคคลธรรมดากับบร�ษัท

สวนที่ 1      ขอมูลรานคา

1.1 ขอมูลทั�วไป

รายละเอียดนิติบุคคล

Facebook Page Name 

กรณีหา Facebook Page ID ไมพบ กรุณากรอก Facebook Page URL แทน

Facebook Page ID: 

Facebook Page URL: www.facebook.com/

จํานวนรานคา หร�อ จํานวน Facebook Page ที่ตองการสมัครรับชําระเง�น รานคา

กรณีตองการสมคัรมากกวา 1 รานคา หร�อมากกวา 1 Facebook Page กรณุากรอกขอมูลเพ��อสมคัรรานคาอืน่ๆ เพ��มเตมิดานหลงั 

เลขประจําตัวผูเสียภาษ�อากร  

ช�่อนิติบุคคลภาษาไทย  

ที่อยูที่ติดตอได  (หมายเหตุ: บร�ษัทจะใชที่อยูที่ติดตอไดนี้ในการนําสงใบกํากับภาษ�) 

ตามหนังสือรับรองบร�ษัท

เลขที่

ตรอก/ซอย

เขต/อําเภอ

รหัสไปรษณีย

หมายเลขโทรศัพท  ตอ  

หมายเลขโทรสาร (ถามี) 

รายละเอียดการจดทะเบียนภาษ�มูลคาเพ��มตามแบบ ภ.พ.20 

ไมจดทะเบียนภาษ�มูลคาเพ��มตามแบบ ภ.พ.20 

รายไดที่ไดรับตอป 

วงเง�นการทําธุรกรรมที่ตองการ ตอเดือน บาท ตอรายการ  บาท

หมายเหตุ: ปจจุบันวงเง�นการทําธุรกรรมตามมาตรฐานกําหนดไวที่ 300,000 บาทตอเดือน และ 20,000 บาทตอรายการ

หากทานตองการวงเง�นทําธุรกรรมเพ��ม กรุณาแจงวงเง�นการทําธุรกรรมที่ตองการ เพ��อใหทางบร�ษัทพ�จารณาเพ��มเติม 

บาท (ปลาสุด)

จดทะเบียนภาษ�มูลคาเพ��มตามแบบ ภ.พ.20 

สํานักงานใหญ สาขาที่ 

ตอ 

Email Address (ตวัพ�มพใหญ) (ถามี)

ประเภทธุรกิจหลัก 

ประมาณการรายไดที่คาดวาจะผานบร�การ

วงเง�นการทําธุรกรรมตอเดือน และตอรายการ

จังหวัด

ถนน แขวง/ตําบล

อาคาร ชั�น หองเลขที่ หมูที่

อื่นๆ (โปรดระบุรายละเอียดดานลาง)

ช�อ่นติบิคุคลภาษาองักฤษ (ตวัพ�มพใหญ) 

บมจ.

วัด อื่นๆ (โปรดระบุ)

บจก. หจก. หสน. มูลนิธิ สมาคมกิจการรวมคา นิติบุคคลหมูบานจัดสรร/อาคารชุด  
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บัญช�ธนาคารที่ประสงคจะรับคาสินคาและบร�การ 

ธนาคาร ประเภทบัญช�

ช�่อบัญช� หมายเลขบัญช�

ขอมูลผูบร�หารสูงสุดของนิติบุคคล (กรรมการผูจัดการ)

ช�่อ-สกุล                 สัญชาติ

เลขประจําตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง

วัน-เดือน-ปเกิด

อาช�พ         สาขาอาช�พ*

ขอมูลของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล* (ผูดําเนินการมาสมัครกับเจาหนาที่ของบร�ษัท)
*กรณีที่กรรมการผูมีอํานาจผูกพันตามหนังสือรับรองไมไดมาดําเนินการสมัครดวยตนเองนั�น หร�อมาไมครบทุกทานนั�น
ผูมาดําเนินการสมัครกับเจาหนาที่ของบร�ษัท จะตองนําหนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรสแตมป 30 บาท

โปรดแนบเอกสารสําเนาบัตรประชาชน หร�อ Passport ของผูมาดําเนินการแทนนิติบุคคล พรอมหนังสือมอบอํานาจ (ถามี)

กรุณากรอกเพ��อยืนยันขอมูล 

** สําหรับ อาช�พ และสาขาอาช�พ โปรดเลือกจาก List ตามเอกสารแนบดานหลัง

ตัวอยางเชน อาช�พ: เจาของกิจการที่จดทะเบียนพาณิชย  สาขาอาช�พ: ธุรกิจออนไลน

1. ช�่อ-สกุล

    อาช�พ**              สาขาอาช�พ**

2. ช�่อ-สกุล

    อาช�พ**              สาขาอาช�พ**

ขอมูลของกรรมการผูมีอํานาจผูกพันตามหนังสือรับรอง (กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล)

โปรดแนบเอกสารสําเนาบัตรประชาชน หร�อ Passport ของกรรมการผูมีอํานาจผูกพันตามหนังสือรับรอง ทุกทาน

ขอมลูของผูถอืหุนตั�งแต 25% ข�น้ไป (ผูรับผลประโยชนทีแ่ทจร�ง (Ultimate Beneficiary Owner: UBO))

โปรดแนบเอกสารสําเนาบัตรประชาชน หร�อ Passport ของผูรับผลประโยชนที่แทจร�ง ไดแก บุคคลธรรมดาที่ถือหุนตั�งแต 

25% ข�้นไป โดยใหตรวจสอบจากเอกสารบัญช�รายช�่อผูถือหุน (บอจ. 5) (กรณีหากนิติบุคคลเปนผูถือหุนตั�งแต 25% ข�้นไป 

ใหหาผูไดรับผลประโยชนที่แทจร�งซ�่งเปนบุคคลธรรมดาจนถึงทอดสุดทาย) 

บัญช�ที่รานคาประสงคจะรับคาสินคาและบร�การ
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เลขที่ ……………………. อาคาร ………………………………………………..  ชั�น ………….. หองเลขที่ ………….. หมูที่ …………..

ตรอก/ซอย ……………………………… ถนน …………………………………. แขวง/ตําบล ………………………………………………..  

เขต/อําเภอ ……………………………………………… จังหวัด

          ขาพเจาผูสมัครขอรบัรองวา รายละเอยีดตางๆ ทีใ่หไวในใบสมคัรรานคาประเภทนติบิคุคลเพ��อเปดใชบร�การรบัชาํระเง�น

ผาน Facebook Pay กบั KGP (ซ�ง่ตอไปนีจ้ะเร�ยกวา “ใบสมคัรฯ”) เปนไปตามความประสงคของขาพเจาทกุประการ และขาพเจา

ไดรบัทราบและตกลงยนิยอมปฏบิตัติามขอตกลงการเปนรานคา version: 28 มกราคม 2565 (ซ�ง่ตอไปนีจ้ะเร�ยกวา“ขอตกลงฯ”) 

ทีแ่นบทายใบสมคัรฯ ฉบบันีท้กุประการ โดยใหถอืวาเปนสวนหน่ึงของใบสมคัรฯ ฉบบันีด้วย ทั�งนี ้ขาพเจาไดรับขอตกลงแลวใน

วนัทีล่งนามในใบสมัครฯ ฉบับน้ี เพ��อเปนหลกัฐาน ขาพเจาจ�งขอลงลายมอืช�อ่และประทบัตราสําคญั (หากมี) ไวขางทายนี้

หมายเหต:ุ กรณุากรอกขอมลูในครบถวนทกุขอ และจดัเตร�ยมเอกสารประกอบการสมคัรใหครบถวนพรอมลงลายมอืช�อ่และ

ประทับตราสําคัญ (หากมี) ทุกฉบับ หากผูใหบร�การไดรับขอมูลและเอกสารตางๆ ไมครบถวนตามที่ระบุไว ผูใหบร�การจะ

ไมทําการพ�จารณาอนมัุติการใชบร�การ ทั�งนี ้หากผูใหบร�การรองขอเอกสารใดๆ เพ��มเตมิ ไมวาจะเปนเอกสารที ่ผูขอใชบร�การ

ไดเคยจดัสงใหกับผูใหบร�การแลวหร�อไมกต็ามผูขอใชบร�การจะนําสงใหแกผูใหบร�การโดยทนัที

 หากธรุกจิของขาพเจาเปนธรุกจิทีต่องไดรบัใบอนญุาต ขาพเจาขอรบัรองวา ขาพเจามใีบอนุญาตการประกอบธุรกจิทีถ่กู

ตองตามกฎหมาย และยงัไมหมดอาย ุและ/หร�อถกูยกเลกิ และ/หร�อถูกเพ�กถอน

ตราประทบั

(ถาม)ี

ลงลายมือืช�อ่ มอํีานาจกระทาํการแทนนติบิคุคล

ช�อ่ตวับรรจง

วนัที่

ผูติดตอหลกัของรานคา (ขอมลูตดิตอทีเ่จาหนาทีบ่ร�ษทัจะใชในการตดิตอหารานคา)

ช�่อ-นามสกุล                            ตําแหนง

Email Address (ตวัพ�มพใหญ)

หมายเลขโทรศพัท (ทีส่ามารถตดิตอได) 

ทีอ่ยูทีต่ดิตอได

หมายเหตุ:  ผูขอใชบร�การตกลงยินยอมใหผูติดตอหลักเปนตัวแทนผูขอใชบร�การในการติดตอประสานงาน เปนตัวกลางใน

การแจง/ยืนยัน/แกไข/เปลี่ยนแปลงและจัดสงขอมูลและ/หร�อเอกสารใดๆ ของผูขอใชบร�การและ/หร�อผูที่เกี่ยวของ การรับ

แจงขอมูลและ/หร�อเอกสารใดๆ ที่บร�ษัทแจงและ/หร�อนําสงใหแกผูขอใชบร�การ ทั�งนี้ บร�ษัทจะดําเนินการแจง ยืนยัน การ

สมัคร/แกไข เปลี่ยนแปลงขอมูลตามที่ไดรับแจงจากผูติดตอหลัก ผานทาง โทรศัพท/โทรศัพทมือถือ และ/หร�อ E-mail 

ที่ระบุขางตนตามชองทางและว�ธีการที่บร�ษัทกําหนด โดยผูขอใชบร�การยอมรับการกระทําของผูติดตอหลักมีผลผูกพันผูขอ

ใชบร�การทุกประการ 

โปรดแนบเอกสารสําเนาบตัรประชาชน หร�อ Passport ของผูตดิตอหลกัของรานคา

รหัสไปรษณีย
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การสมัครบร�การรับชําระเง�นผาน Facebook Pay กับ KGP สําหรับเพจอื่นๆ เพ��มเติม กรณีตองการ
สมัครบร�การรับชําระเง�นมากกวา 1 รานคา โปรดระบุขอมูลของรานคาที่ตองการสมัครบร�การรับชําระเง�น
บน Facebook 

ขอมูลตอหนึ่งรานคา หร�อตอ Facebook Page เทานั�น

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)

ตามระบุในใบสมัครรับชําระเง�นหลัก

ช�่อ-นามสกุล 

Email Address (ตัวพ�มพใหญ)

หมายเลขโทรศพัท (ท่ีสามารถตดิตอได) 

 

ตําแหนง 

อื่นๆ (โปรดระบุดานลาง)

เลขที่ ……………………. อาคาร ………………………………………………..  ชั�น ………….. หองเลขที่ ………….. หมูที่ …………..

ตรอก/ซอย ……………………………… ถนน …………………………………. แขวง/ตําบล ………………………………………………..  

เขต/อําเภอ ……………………………………………… จังหวัด

ทีอ่ยูทีต่ดิตอได

รหัสไปรษณีย

บัญช�ที่รานคาประสงคจะรับคาสินคาและบร�การ

บญัช�ธนาคารทีป่ระสงคจะรบัคาสนิคาและบร�การ

ธนาคาร          ประเภทบญัช�

ช�อ่บญัช�          หมายเลขบญัช�
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หมายเหตุ: ผูขอใชบร�การตกลงยินยอมใหผูติดตอหลักเปนตัวแทนผูขอใชบร�การในการ ติดตอประสานงาน เปนตัวกลางใน

การแจง/ยืนยัน/แกไข/เปลี่ยนแปลงและจัดสงขอมูลและ/หร�อเอกสารใดๆ ของผูขอใชบร�การและ/หร�อผูที่เกี่ยวของ การรับ

แจงขอมูลและ/หร�อเอกสารใดๆ ที่บร�ษัทแจงและ/หร�อนําสงใหแกผูขอใชบร�การ ทั�งนี้ บร�ษัทจะดําเนินการแจง ยืนยัน กาสมัคร

/แกไข เปลี่ยนแปลงขอมูลตามท่ีไดรับแจงจากผูติดตอหลัก ผานทางโทรศัพท/โทรศัพทมือถือ และ/หร�อ E-mail ที่ระบุขาง

ตนตามชองทางและว�ธกีารทีบ่ร�ษทักาํหนด โดยผูขอใชบร�การยอมรบัการกระทําของผูติดตอหลกัมผีลผกูพนัผูขอใชบร�การทกุประการ

โปรดแนบเอกสารสําเนาบตัรประชาชน หร�อ Passport ของผูตดิตอหลกัของรานคา



หมายเหต:ุ กรุณาจัดเตร�ยมเอกสารประกอบการสมัครใหครบถวนพรอมลงลายมือช�่อ หากผูใหบร�การไดรับขอมูลและ

เอกสารตางๆ ไมครบถวนตามทีร่ะบไุว ผูใหบร�การจะไมทําการพ�จารณาอนมุตักิารใชบร�การ ทั�งน้ี หากผูใหบร�การรองขอเอก

สารใดๆ เพ��มเตมิ ไมวาจะเปนเอกสารท่ี ผูขอใชบร�การไดเคยจดัสงใหกบัผูใหบร�การแลวหร�อไมกต็ามผูขอใชบร�การจะนําสงให

แกผูใหบร�การโดยทนัที

ตราประทบั

(ถาม)ี

ลงลายมือืช�อ่ มอํีานาจกระทาํการแทนนติบิคุคล

ช�อ่ตวับรรจง

วนัที่
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      หากธรุกจิของขาพเจาเปนธรุกจิทีต่องไดรบัใบอนญุาต ขาพเจาขอรบัรองวา ขาพเจามใีบอนุญาตการประกอบธรุกจิทีถ่กู

ตองตามกฎหมาย และยงัไมหมดอาย ุและ/หร�อถกูยกเลกิ และ/หร�อถกูเพ�กถอน



1. หลักฐานการจดทะเบียนประกอบธุรกิจ - ลงนามหมึกสด พรอมประทับตราบร�ษัท (ถามี)

กรุณาทําเคร�่องหมาย     ตามเอกสารที่ทานนําสงมาใหกับทางบร�ษัทพรอมใบสมัครฉบับนี้ โดยทานจะตองมีเอกสารครบถวน

ทุกรายการตามประเภทธุรกิจของทาน บร�ษัทจะไมสามารถทําการพ�จารณาอนุมัติไดหากเอกสารของทานไมครบถวน

2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หร�อ สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณชีาวตางชาต)ิ ของบุคคลดังนี ้- ลงนามหมกึสด

3. สําเนาบัญช�ธนาคารของนิติบุคคล กรณีใชบัญช�ออมทรัพย หร�อ Statement กรณีใชบัญช�กระแสรายวัน

4. เอกสารประกอบอื่นๆ เพ��มเติมสําหรับธุรกิจบางประเภท เชน ใบอนุญาตเปดโรงแรม ใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจนําเที่ยว เปนตน (ถามี)

หมายเหตุ: เอกสารที่จัดสงจะตองไมหมดอายุ สําหรับนิติบุคคลประเภทอื่นนอกเหนือจาก บจก. และบมจ.สามารถอาน
รายละเอียดเอกสารที่จําเปนตองมีไดที่  www.kasikornglobalpayment.com

• สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน ออกใหภายใน 3 เดือน 

• สําเนาบัญช�รายช�่อผูถือหุน (บอจ.5) 

• สําเนาบอจ.3 – กรณีที่มีตราประทับของบร�ษัท หร�อ 
รายการจดทะเบียนแกไขเพ��มเติม (บอจ.4) -กรณีมีการแกไขรายการจดทะเบียนตราประทับ

• สาํเนาบตัรประชาชนของกรรมการผูมอีาํนาจผกูพนัตามหนงัสือรบัรอง (ทกุคน) 
กรณเีปนชาวตางชาตใิหใชหนงัสอืเดนิทาง (Passport) ทีย่งัไมหมดอายุ

• สาํเนาบตัรประชาชนของผูทีถ่อืหุนตั�งแต25% ข�น้ไป กรณเีปนชาวตางชาตใิหใชหนังสือเดนิทาง
(Passport) ทียั่งไมหมดอายุ

• สาํเนาบตัรประชาชนของผูตดิตอหลัก กรณเีปนชาวตางชาติใหใชหนงัสอืเดนิทาง 
(Passport) ทียั่งไมหมดอายุ

• สําเนาบัตรประชาชนของผูมาดําเนินการ หร�อผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (พรอมหนังสือมอบอํานาจ
และติดอากรสแตมป 30 บาท)
กรณีเปนชาวตางชาติ ใหใชหนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไมหมดอายุ

ช�่อ-นามสกุล           ลงลายมือช�่อ

หมายเลขโทรศัพท (ที่สามารถติดตอได)

รหัสพนักงาน             รหัสสาขา      

ใบตรวจสอบรายช�่อเอกสารประกอบการสมัคร

ช�่อเอกสารที่จําเปนตองมีสําหรับนิติบุคคลประเภท บจก. บมจ. บร�ษัท

เอกสารเพ��มเติม  (ถามี) - ลงนามหมึกสด พรอมประทับตราบร�ษัท (ถามี)
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ประกันภัย / ประกันช�ว�ต • ใบอนุญาตตัวแทน / ใบอนุญาตนายหนา และ / หร�อ 

• หนังสือมอบอํานาจรับเง�นแทนบร�ษัทประกัน

• รายละเอียด Package (ไมรับการขาย membership ตลอดช�พ)

• ใบสมาช�ก IATA หร�อใบแตงตั�งใหเปนตัวแทนจําหนายตั�วเคร�่องบิน

• ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว

• ใบรับรองผูดําเนินการเดินอากาศ

• ใบสําคัญแสดงความเปนสมาช�กสมาคมอัญมณี (กรณีรานคาไมมี

 ใบสําคัญแสดงความเปนสมาช�กสมาคม ใหขอใบทะเบียนพาณิชย

 และใบภพ.20 ทดแทน)

• ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ยกเวน Hostel หร�อ โรงแรม

   ขนาดเล็กที่มีหองพักไมเกิน 4 หอง ผูพักไมเกิน 20 คน และมี

   ลักษณะเปนการประกอบธุรกิจเพ��อหารายไดเสร�ม

• ใบสําคัญแสดงความเปนสมาช�กสมาคมคาทองคํา (กรณีรานคา

 ไมมีใบสาํคัญแสดงความเปนสมาช�กสมาคม ใหขอใบทะเบยีนพาณชิย

 และใบภพ.20 ทดแทน)

คาทองคํา / ทองรูปพรรณ

• หนังสือจดทะเบียนพาณิชยช�่อตรงกับผูสมัคร / ใบอนุญาต

   ประกอบการคลินิก

คลินิกเสร�มความงาม / โรงพยาบาลสัตว

• สําเนาใบประกอบว�ชาช�พทนายทนายความ

สปา (นวด) / ฟตเนส / โยคะ / รานคาที่มีการ

สมัครMembership

ตัวแทนจําหนายตั�วเคร�่องบิน

ธุรกิจนําเที่ยว / บร�ษัททัวร

สายการบิน

รับจองที่พัก / โรงแรม

คาอัญมณี / เพชร พลอย

• ใบอนุญาตใหจัดตั�งโรงเร�ยน  หร�อใบอนุญาตใหจัดตั�งสถาบัน

   อุดมศึกษา

โรงเร�ยน มหาว�ทยาลัย สถาบันกวดว�ชา / Tutor

เอกสารประกอบเพ��มเติมสําหรับธุรกิจเฉพาะ

ประเภทธุรกิจ เอกสาร
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นักเร�ยน/นักศึกษา*

พอบาน/แมบาน*

เกษ�ยณ*

พระภิกษุ/นักบวช*

เกษตรกร*

พนักงานบร�ษัทเอกชน

พนักงานรัฐว�สาหกิจ

รับจาง/พนักงานรายวัน/พนักงานชั�วคราว

รับราชการ

อาช�พอิสระ

เจาของกิจการที่จดทะเบียนพาณิชย

ครู/อาจารย

ตํารวจ/ทหาร

ผูพ�พากษา/อัยการ

ทนายความ

แพทย/ทันตแพทย

สัตวแพทย

เภสัชกร

พยาบาล

สถาปนิก

ว�ศวกร

นักบิน

พนักงานตอนรับบนเคร�่องบิน

พนักงานขาย

บัญช� / การเง�น

บร�การโอน/รับโอนเง�น

ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเง�นตราตางประเทศ

ธุรกิจออนไลน

ทัวร/นําเที่ยว

จดัหางานใหแรงงานตางชาต/ิสงคนไปทาํงานตางประเทศ

คาอัญมณี  คาทองคํา

คาวัตถุโบราณ

สถานบันเทิงเร�งรมย

ธุรกิจคาสิโนและการพนัน

คาอาวุธยุทธภัณฑยุทโธปกรณ

นายหนาขายที่ดิน

โรงงานผลิตอาวุธยุทโธปกรณ

ดําเนินธุรกิจเง�นกูนอกระบบ

เจาของสํานักงานกฏหมาย

อื่นๆ

โปรดระบุอาช�พ และสาขาอาช�พตามรายละเอียดดานลาง

ตัวอยางเชน อาช�พ: เจาของกิจการที่จดทะเบียนพาณิชย. สาขาอาช�พ:ธุรกิจออนไลน

*ไมตองเลือกสาขาอาช�พ

อาช�พ สาขาอาช�พ

อาช�พและสาขาอาช�พ
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ขอตกลงการเปนรานคา

ตามที่ขาพเจาผูสมัคร  (ซ�่งตอไปน้ีจะเร�ยกวา “รานคา”) มีความประสงคจะใชบร�การรับชําระคาสินคา/บร�การ ผานเว�บไซต/

Mobile Application ของ Facebook Inc. (ซ�ง่ตอไปนีจ้ะเร�ยกวา “Facebook”) และ/หร�อ ชองทางอ่ืนๆ ที ่บร�ษทั กสิกร

โกลบอล เพยเมนต จํากัด (ซ�่งตอไปน้ีจะเร�ยกวา “ผูใหบร�การ”) ขยายการใหบร�การในอนาคต จากผูชําระคาสินคา/บร�การ

(ซ�ง่ตอไปนีจ้ะเร�ยกวา “ผูชาํระเง�น”) ดวยเคร�อ่งมอืการชาํระเง�นตางๆ แทนการชาํระดวยเง�นสด รานคาจ�งตกลงยนิยอมปฏิบตัิ

ตามขอตกลงการเปนรานคา ซ�่งประกอบดวยขอตกลงทั�วไปและขอตกลงเฉพาะ (ซ�่งตอไปน้ีหากไมกลาวโดยเฉพาะเจาะจง

จะรวมเร�ยกวา “ขอตกลงฯ”) ดังตอไปนี้

ขอตกลงทั�วไป
ขอ 1. หลักเกณฑและเง�่อนไข

1.1 รานคาตกลงรับชําระคาสินคา/บร�การผานเว�บไซต/ Mobile Application ของ Facebook และ/หร�อ ชองทางอื่นๆ ที่

ผูใหบร�การใหบร�การในอนาคต จากผูชําระเง�นดวยเคร�่องมือการชําระเง�นตางๆ ดังตอไปนี้ (ซ�่งตอไปนี้ หากไมกลาวโดย

เฉพาะเจาะจง จะรวมเร�ยกวา “เคร�่องมือการชําระเง�น”) แทนการชําระดวยเง�นสด 

1.1.1 บตัรเครดติ/เดบติ (ซ�ง่ตอไปน้ี หากไมกลาวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเร�ยกวา “บตัรเครดติ”) ทีอ่อกหร�อรวมออกโดย

ธนาคารพาณิชย และ/หร�อโดยบร�ษัทอื่นหร�อสถาบันอื่น (ซ�่งตอไปน้ี หากไมกลาวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเร�ยกวา “ผูออก

บัตร”) ซ�่งเปนสมาช�กของ VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION (ซ�่งตอไปนี้จะเร�ยกวา “VISA”) และ/

หร�อ MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED (ซ�่งตอไปนี้จะเร�ยกวา “MASTERCARD”) และ/หร�อ 

JCB INTERNATIONAL COMPANY LIMITED (ซ�ง่ตอไปนีจ้ะเร�ยกวา “JCB”) และ/หร�อ บร�ษทับตัรเครดติอ่ืน และ/หร�อ

สถาบันอื่น ภายใตขอตกลงรวมกันที่ผูออกบัตรจะเขารวมเปนสมาช�กในอนาคต (ซ�่งตอไปนี้ หากไมกลาวโดยเฉพาะเจาะจง

จะรวมเร�ยกวา “บร�ษัทบัตรเครดิต”) 

1.1.2 เง�นโอน ซ�่งผูชําระเง�นทําคําสั�งโอน และ/หร�อชําระคาสินคา/บร�การ โดยหักเง�นจากบัญช�เง�นฝากของ ผูชําระเง�น ที่มี

อยูกับธนาคารพาณิชย หร�อสถาบันอื่นที่เปนผูใหบร�การเง�นโอน (ซ�่งตอไปนี้ หากไมกลาวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเร�ยกวา

“ผูใหบร�การเง�นโอน”)   

1.1.3 เคร�่องมือการชําระเง�นอื่น ที่ออกหร�อรวมออกโดยธนาคารพาณิชย และ/หร�อโดยบร�ษัทอ่ืนหร�อสถาบันอื่นที่เปน

ผูใหบร�การเคร�่องมือการชําระเง�นนั�น (ซ�่งตอไปนี้ หากไมกลาวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเร�ยกวา “ผูใหบร�การเคร�่องมือ

การชําระเง�น”) ตามที่ผูใหบร�การจะเปดใหบร�การตอไปในภายหนา   

1.2 การใชรหสัประจาํตวั หร�อรหสัผาน หร�อ PIN หร�อ Password หร�อ Token หร�อรหสั One Time Password (OTP)

หร�อรหัสสําหรับการเขาใชบร�การ (User Name หร�อ Staff Name) หร�อเคร�่องมืออื่นใดที่รานคาหร�อบัญช� พนักงาน

รานคาใชเปนเคร�่องมือในการ Log in เขาใชบร�การเว�บไซต/Mobile Application ของ Facebook (ซ�่งตอไปนี้ หากไม

เร�ยกคาํใดคาํหนึง่เปนการเฉพาะเจาะจง จะรวมเร�ยกวา “เคร�อ่งมือโอนเง�น”) เพ��อใชบร�การตามขอตกลงฯ ฉบบันี ้ซ�ง่รวมถงึ

(แตไมจํากัดเพ�ยง) การโอนเง�นเขาหร�อออกจากบัญช� 

1.2.1 หากการใชบร�การผานชองทางตางๆ ตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ ผูใหบร�การไดกําหนดใหจะตองใชบร�การผานเคร�่องมือ

โอนเง�นแลว รานคาจะตองระบุเคร�่องมือโอนเง�นตามเง�่อนไขและขั�นตอนที่ผูใหบร�การกําหนดสําหรับการใชบร�การผาน

ชองทางนั�นๆ  

1.2.2 รานคาจะตองเก็บรักษาเคร�่องมือโอนเง�นไวในที่ปลอดภัยและถือเปนความลับเฉพาะตัวของรานคาเทานั�น และจะตอง

ควบคุมบุคคลที่ใชบร�การผานบัญช�พนักงานรานคาใหปฏิบัติตามขอตกลงฯ ฉบับนี้อยางเครงครัดดวย การเปดเผย

เคร�่องมือโอนเง�นถือเปนการปฏิบัติผิดขอตกลงฯ ฉบับนี้  หากเกิดความเสียหายประการใดจากการท่ีรานคาและ/หร�อ

บคุคลทีใ่ชบร�การผานบญัช�พนกังานรานคาเปดเผยหร�อกระทําการใดๆ จนทําใหบุคคลอ่ืนลวงรู หร�อไดรบัเคร�อ่งมอืโอนเง�น

หร�อเคร�่องมือโอนเง�นสูญหาย รานคาจะตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดข�้น

1.2.3 การกระทําใดๆ ซ�่งรวมถึง (แตไมจํากัดเพ�ยง) การสมัครและใชบร�การตางๆ การตกลงยอมรับ/การแกไข/

การเปลี่ยนแปลง/การเพ��มเติม ของเง�่อนไข/บร�การ/อัตราคาธรรมเนียม/ขอตกลงฯ ฉบับนี้ การตรวจสอบ/พ�สูจนตัวตน

การอนุมัติการทําธุรกรรมตางๆ ไมวาจะเปนการกระทําของรานคาเองก็ดี หร�อการกระทําของบุคคลที่ใชบร�การภายใต

ขอตกลงฯ ฉบับนี้ผานบัญช�พนักงานรานคาก็ดี หร�อการกระทําของบุคคลอื่นใดก็ดี หากไดกระทําไปโดยผานการใช

เคร�่องมือโอนเง�นแลว รานคาตกลงใหถือวาถูกตองสมบูรณ และใหมีผลผูกพันรานคาเสมือนหนึ่งไดกระทําโดยรานคาเอง
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รวมทั�งใหถือวาเปนการที่รานคาไดลงลายมือช�่ออิเล็กทรอนิกสใหไวแกผูใหบร�การเพ��อเปนหลักฐานในการทําธุรกรรมผาน

บร�การในครั�งนั�นๆ โดยถูกตองสมบูรณแลว นับตั�งแตเวลาท่ีมีการยืนยันทําธุรกรรม ซ�่งรานคาไมสามารถยกเลิกหร�อ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ได ทั�งน้ี รานคาตกลงยอมรับและรับทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการใชบร�การผานชองทาง

อเิล็กทรอนกิส เนือ่งจากรานคาสามารถทําธุรกรรมไดโดยไมจาํตองมีเอกสาร หร�อหลกัฐานอืน่ใดยนืยนัเพ��มเตมิ และ/หร�อ

มอบใหแกผูใหบร�การ เวนแตผูใหบร�การกําหนดเปนอยางอื่นและรานคาตองตรวจสอบยอดเง�นภายหลังจากทํารายการ

ทุกครั�ง

1.3 รานคาตกลงวา จะมิใหผูอื่นมารวมใชบร�การ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูใหบร�การกอน

1.4 รานคาตองรับชําระคาสินคา/บร�การในราคาที่ไมสูงกวาราคาขายเง�นสดแกลูกคาทั�วไป และหากมีการใหบร�การพ�เศษ

ใดๆ เชน การใหสวนลดหร�อของแถมแกลูกคาทั�วๆ ไป รานคาตกลงจะใหบร�การพ�เศษนั�นแกผูชําระเง�นดวยเชนกัน 

1.5 รานคาตกลงรับทราบวา เคร�่องหมายการคา Thai QR Standard เปนทรัพยสินทางปญญาของธนาคารแหง

ประเทศไทย และเคร�่องหมายการคาของผูออกบัตร และ/หร�อบร�ษัทบัตรเครดิต และ/หร�อผูใหบร�การเง�นโอน และ/หร�อ

ผูใหบร�การเคร�่องมือการชําระเง�น เปนทรัพยสินทางปญญาของผูออกบัตร และ/หร�อบร�ษัทบัตรเครดิต และ/หร�อผูให

บร�การเง�นโอน และ/หร�อผูใหบร�การเคร�่องมือการชําระเง�น รานคาตกลงใชเคร�่องหมายการคาของ ผูออกบัตร และ/หร�อ

บร�ษทับตัรเครดติ และ/หร�อผูใหบร�การเง�นโอน และ/หร�อผูใหบร�การเคร�อ่งมอืการชาํระเง�น เพ��อวัตถุประสงคตามขอตกลงฯ

ฉบับนี้เทานั�น และการใชเคร�่องหมายการคาดังกลาวตองไดรับความยินยอมจากผูออกบัตร และ/หร�อบร�ษัทบัตรเครดิต

และ/หร�อผูใหบร�การเง�นโอน และ/หร�อผูใหบร�การเคร�่องมือการชําระเง�นรายนั�น ผานทางผูใหบร�การเปนลายลักษณอักษร

กอนทุกครั�ง นอกจากนี้ รานคาตกลงปองกันไมใหมีและไมกระทําการใดๆ อันอาจทําใหมีการละเมิดเคร�่องหมายการคา

ตลอดจนสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของผูออกบัตร และ/หร�อบร�ษัทบัตรเครดิต และ/หร�อผูใหบร�การเง�นโอน และ/หร�อ

ผูใหบร�การเคร�่องมือการชําระเง�น

อนึ่ง “เคร�่องหมายการคา” หมายถึง เคร�่องหมายการคา เคร�่องหมายบร�การ และเคร�่องหมายรวมท่ีผูออกบัตร และ/หร�อ

บร�ษัทบัตรเครดิต และ/หร�อผูใหบร�การเง�นโอน และ/หร�อผูใหบร�การเคร�่องมือการชําระเง�นเปนเจาของ ทั�งที่ไดจดทะเบียน

แลวและที่ยังมิไดจดทะเบียน รวมทั�งเคร�่องหมายการคาและเคร�่องหมายบร�การที่ผูออกบัตร และ/หร�อบร�ษัทบัตรเครดิต

และ/หร�อผูใหบร�การเง�นโอน และ/หร�อผูใหบร�การเคร�่องมือการชําระเง�นไดรับอนุญาตใหใช ตลอดจนช�่อทางการคา

สัญลักษณ รูปภาพ ขอความ หร�อสื่อความหมายอื่นใดท่ีผูออกบัตร และ/หร�อบร�ษัทบัตรเครดิต และ/หร�อผูใหบร�การ

เง�นโอน และ/หร�อผูใหบร�การเคร�่องมือการชําระเง�นใชหร�อมีเจตนาท่ีจะใชในลักษณะที่เกี่ยวของกับการใหบร�การของ

ผูใหบร�การเพ��อเปนการแสดงใหบุคคลทั�วไปเห็นและเขาใจวาการใหบร�การที่ใชเคร�่องหมายการคานั�นแตกตางไปจากการ

ใหบร�การท่ีใชเคร�่องหมายการคาของผูอื่น ทั�งท่ีผูออกบัตร และ/หร�อบร�ษัทบัตรเครดิต และ/หร�อผูใหบร�การเง�นโอน

และ/หร�อ ผูใหบร�การเคร�่องมือการชําระเง�นไดใชอยูในปจจุบันและที่จะใชในอนาคต

1.6 รานคาจะตองไมกําหนดวงเง�นขั�นตํ่าและไมคิดคาธรรมเนียมการรับชําระเง�นดวยเคร�่องมือการชําระเง�นจาก ผูชําระเง�น

ที่มาซ�้อสินคา/บร�การเปนอันขาด 

1.7 รานคาจะตองยอมรับชําระคาสินคา/บร�การ จากผูชําระเง�นที่ทําการชําระเง�นดวยเคร�่องมือการชําระเง�นทุกชนิด

ตามชองทางท่ีขอใชบร�การ โดยรานคาไมมีสิทธิปฏิเสธ ไมวาเคร�่องมือการชําระเง�นนั�นจะถูกคิดคาธรรมเนียมในอัตรา

ที่ตางกันก็ตาม เวนแตจะไดรับแจงจากผูใหบร�การเปนอยางอื่น 

1.8 รานคาตกลงแจงขอมูลที่ใชในการติดตอแผนกบร�การลูกคา ไดแก เบอรโทรศัพท Email Address ประเทศที่รานคา

มสีถานทีต่ั�งอยู รายละเอยีดเกีย่วกบัสนิคา/บร�การท่ีนําเสนอขาย สกลุเง�น เง�อ่นไขเกีย่วกบัการสั�งซ�อ้ นโยบายการสงสนิคา

นโยบายการยกเลิก และคืนสินคา/บร�การ การรับประกันสินคา/บร�การ ใหผูชําระเง�นทราบอยางชัดเจนโดยการแกไข/

เปลีย่นแปลง/ยกเลกิเง�อ่นไขและ/หร�อรายละเอยีดตางๆ ของสนิคา/บร�การ และการประชาสมัพนัธ และ/หร�อการจดัรายการ

สงเสร�มการขาย รานคาจะตองดําเนินการภายใตเง�่อนไขท่ีระบุในขอตกลงฯ ฉบับนี้ อยางไรก็ดี หากผูชําระเง�นทํารายการ

ชําระคาสินคา/บร�การสําเร�จเร�ยบรอยกอนท่ีการแกไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกจะมีผลสมบูรณ รานคามีหนาที่จัดสงสินคา

ไปยังผูชําระเง�น และ/หร�อใหบร�การแกผูชําระเง�น ตามเง�่อนไขและรายละเอียดเดิม 

1.9 รานคาตกลงวา ผูใหบร�การ และ/หร�อผูออกบัตร และ/หร�อบร�ษัทบัตรเครดิต และ/หร�อผูใหบร�การเง�นโอน และ/หร�อ

ผูใหบร�การเคร�่องมือการชําระเง�น มีสิทธิตรวจสอบจํานวนเง�น/วงเง�นของผูชําระเง�นและพ�จารณาอนุมัติการรับชําระเง�น

ตามที่เห็นสมควร ทั�งนี้ ผูใหบร�การจะแจงผลการอนุมัติใหรานคาทราบภายหลังจากที่ไดรับแจงผลการอนุมัติแลว

1.10 ในกรณทีีม่กีารอนมุตักิารซ�อ้สนิคา/บร�การแลว รานคาจะตองจดัสงสนิคา/ใหบร�การใหกบัผูชาํระเง�น/ใหสิทธปิระโยชน

ตามคําสั�งซ�้อสินคา/บร�การนั�นๆ ภายใตเง�่อนไขที่ไดประชาสัมพันธและ/หร�อจัดรายการสงเสร�มการขายไว หากรานคา
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ไมสามารถจัดสงสินคาไปยังผูชําระเง�น และ/หร�อใหบร�การแกผูชําระเง�น และ/หร�อใหสิทธิประโยชน ตามเง�่อนไขที่ได

ประชาสมัพนัธและ/หร�อจดัรายการสงเสร�มการขายไว หร�อในกรณีทีผู่ชําระเง�นมขีอโตแยงเกีย่วกบัสนิคา/บร�การของรานคา 

รานคาตกลงจะดําเนินการตรวจสอบและรับผิดชอบตอผูชําระเง�นโดยตรง โดยรานคาขอรับรองวาจะไมกระทําการใดๆ

อันมีผลใหผูใหบร�การตองเขาไปมีสวนรวมใดๆ ในขอพ�พาทระหวางรานคากับผูชําระเง�น และหากรานคามีขอตอสู และ/

หร�อสิทธิเร�ยกรองใดๆ ก็จะไปวากลาวกันเองกับผูชําระเง�นเปนอีกสวนหนึ่งตางหาก นอกจากนี้ หากผูใหบร�การไดรับความ

เสียหายจากการรองเร�ยนของผูชําระเง�น และ/หร�อเร�่องอื่นใดอันเกิดจากการที่รานคาปฏิบัติผิดขอตกลงฯ ฉบับน้ี รานคา

ตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดข�้นแกผูใหบร�การจนครบถวน

1.11 ว�ธกีารและรายละเอยีดของการโอนยอดเง�นรวมจากการรบัชาํระคาสนิคา/บร�การเขาบญัช�เง�นฝากทีผ่กูกับบร�การตาม

ขอตกลงฯ ฉบับนี้ เปนไปตามที่ระบุในตาราง “Settlement”

1.12 เมื่อรานคาไดรับชําระคาสินคา/บร�การจากผูชําระเง�นแลว รานคาจะตองไมจายเง�นใหแกผูชําระเง�นไมวาในรูปแบบใด

ก็ตาม เชน เง�นสด เง�นโอน เปนตน เวนแตจะเปนการยกเลิกรายการชําระคาสินคา/บร�การ ท่ีผูชําระเง�นซ�้อ/ขอใชบร�การ

หร�อตกลงสั�งซ�้อ/ขอใชบร�การแลว และรายการชําระคาสินคา/บร�การดังกลาวยังไมถูกโอนเขาบัญช�เง�นฝากที่ผูกกับบร�การ

ตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ (ซ�่งตอไปนี้จะเร�ยกวา “Void”) หร�อการรับคืนสินคา/ยกเลิกการใชบร�การท่ีผูชําระเง�นซ�้อ/ขอใช

บร�การ หร�อตกลงสั�งซ�้อ/ขอใชบร�การ และรายการชําระคาสินคา/บร�การดังกลาวถูกโอนเขาบัญช�เง�นฝากที่ผูกกับบร�การ

ตามขอตกลงฯ ฉบับน้ีแลว (ซ�่งตอไปนี้จะเร�ยกวา “Refund”) ตามเง�่อนไขที่กําหนดในขอตกลงฯ ฉบับนี้เทานั�น และจะตอง

ไมรับเคร�่องมือการชําระเง�นแทนการชําระหนี้อื่น ซ�่งไมไดเกิดจากการซ�้อสินคา/บร�การจากรานคา  

1.13 เง�่อนไขการ Void และ Refund

1.13.1 หากรานคามีความประสงคจะ Void รานคาจะตองดําเนินการตามหลักเกณฑ และว�ธีการท่ีผูใหบร�การกําหนด

หากรานคามคีวามประสงคจะ Refund ใหแกผูชําระเง�นท่ีทํารายการชําระคาสนิคา/บร�การกอนเวลา Cut-off time ดงักลาว

รานคาจะตองมีรายการรับชําระคาสินคา/บร�การ ภายหลังเวลา Cut-off time ดังกลาว เปนจํานวนเง�นมากกวาหร�อเทากับ

จํานวนเง�นท่ีรานคาจะทําการ Refund ใหแกผูชําระเง�นกอน รานคาจ�งจะดําเนินการ Refund ตามว�ธีการที่ผูใหบร�การ

กําหนดได โดยผูใหบร�การจะหักเง�นตามจํานวนที่รานคาแจง Refund จากคาสินคา/บร�การ ที่รานคาไดรับภายหลังเวลา

Cut-off time ดังกลาว คืนใหแกผูชําระเง�น และจะนําคาสินคา/บร�การ ท่ีรานคาไดรับจํานวนที่คงเหลือ (หากมี) เขาบัญช�

เง�นฝากที่ผูกกับบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้

หากรานคามีความประสงคจะ Refund ใหแกผูชําระเง�นท่ีทํารายการชําระคาสินคา/บร�การ หลังไดรับโอนเง�นคาสินคา/

บร�การ เขาบัญช�เง�นฝากที่ผูกกับบร�การ รานคาจะตอง (ก) คงจํานวนเง�นในบัญช�เง�นฝากที่ผูกกับบร�การเปนจํานวนเง�น

มากกวาหร�อเทากับจํานวนเง�นท่ีรานคาจะทําการ Refund ใหแกผูชําระเง�น (กรณีบัญช�เง�นฝากที่ผูกกับบร�การเปนบัญช�

เง�นฝากของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย) หร�อ (ข) โอนเง�นเขาบัญช�เง�นฝากตามที่ผูใหบร�การกําหนดและสงหลักฐานการ

โอนเง�นใหแกผูใหบร�การเปนจํานวนเง�นเทากับจํานวนเง�นที่รานคาจะทําการ Refund ใหแกผูชําระเง�น ทั�งนี้ หากรานคา

โอนเง�นใหแกผูใหบร�การเปนจํานวนมากกวาจํานวนเง�นท่ีรานคาจะทําการ Refund ผูใหบร�การจะนําเง�นสวนตางเขาบัญช�

เง�นฝากที่ผูกกับบร�การ (กรณีบัญช�เง�นฝากท่ีผูกกับบร�การเปนบัญช�เง�นฝากของธนาคารอ่ืน) รานคาจ�งจะดําเนินการ

Refund ตามว�ธีการที่ผูใหบร�การกําหนดได โดยผูใหบร�การจะคืนใหแกผูชําระเง�นตามจํานวนที่รานคาแจง Refund

1.13.2 รานคาตกลงวา ผูใหบร�การไมตองคนืคาธรรมเนยีมทีผู่ใหบร�การเร�ยกเกบ็จากรานคาไวแลวแตประการใด และรานคา

จะตองชําระคาธรรมเนียมเพ��มเติมที่เกิดข�้นจากการ Void/Refund (หากมี) ใหแกผูใหบร�การดวย โดยรานคายินยอม

ใหผูใหบร�การมสีทิธหิกัเง�นจากคาสนิคา/บร�การทีร่านคาไดรบัแตยงัไมไดนําเขาบัญช�เง�นฝากทีผ่กูกบับร�การตามขอตกลงฯ

ฉบับนี้ เพ��อชําระคาธรรมเนียมเพ��มเติมได ไมวาในกรณีใดก็ตาม

1.14 กรณทีีเ่ง�นจากการรบัชาํระคาสนิคา/บร�การถกูโอนเขาบัญช�เง�นฝากท่ีผูกกบับร�การตามขอตกลงฯ ฉบบันีต้ามเง�อ่นไข

ที่ระบุในตาราง “Settlement" แลว หากรานคามีความประสงคจะคืนเง�นใหแกผูชําระเง�นไมวาดวยเหตุใดก็ตาม รานคา

จะตองดําเนินการคืนเง�นใหแกผูชําระเง�นเองโดยตรง

1.15 ทุกครั�งที่รานคาสงสินคาไปใหกับผูชําระเง�น รานคาจะตองมีใบตอบรับหร�อหลักฐานใดๆ ที่ผูรับปลายทางลงนาม

เปนหลักฐานเพ��อแสดงวาสินคานั�นไดสงถึงผูรับแลว 

1.16 รานคาจะตองรบัชําระคาสนิคา/บร�การ ตามประเภทธุรกจิท่ีไดสมัครขอใชบร�การกบัผูใหบร�การเทานั�น โดยหามรานคา

รับชําระคาสินคา/บร�การ นอกเหนือที่ไดตกลงไวกับผูใหบร�การ 

1.17 ในกรณีที่รานคาเลือกประเภทธุรกิจขณะสมัครใชบร�การ ไมตรงตามประเภทธุรกิจ สินคา และ/หร�อบร�การของรานคา

รานคาตกลงยินยอมใหผูใหบร�การสามารถแกไขประเภทธุรกิจ ใหตรงตามประเภทสินคา และ/หร�อบร�การของรานคา ณ
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ขณะปจจุบันได

1.18 กรณีที่รานคาจะรับชําระคาสินคา/บร�การเกินกวาจํานวนเง�นที่ผูใหบร�การกําหนด (ซ�่งตอไปนี้จะเร�ยกวา “วงเง�น

ยอดขาย”) รานคาจะตองขออนุมัตเิพ��มวงเง�นยอดขายจากผูใหบร�การกอนตามแบบว�ธีทีผู่ใหบร�การกาํหนด ทั�งนีผู้ใหบร�การ

มีสิทธิปรับเพ��ม/ลด วงเง�นยอดขายดังกลาวไดตามที่ผูใหบร�การพ�จารณาเห็นสมควร โดยผูใหบร�การจะแจงใหรานคาทราบ

1.19 รานคาเปนผูมีหนาที่ออกใบเสร�จรับเง�น และ/หร�อใบกํากับภาษ� แสดงรายละเอียดการรับชําระเง�นใหแกผูชําระเง�น

ตามที่กฎหมายกําหนด

1.20 รานคาจะไมเปดเผยขอมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับขอมูลของผูชําระเง�น ขอมูลการชําระเง�น และระบบขอมูลของ ผูใหบร�การ

ผูออกบัตร บร�ษัทบัตรเครดิต ผูใหบร�การเง�นโอน และผูใหบร�การเคร�่องมือการชําระเง�น แกบุคคลอื่นใด และจะไมนําไปใช

กับธุรกิจอื่น เวนแต จะไดรับความยินยอมจากผูใหบร�การหร�อเจาของขอมูลเปนลายลักษณอักษรกอน ในกรณีที่ผูใหบร�การ

หร�อเจาของขอมูลหร�อบุคคลอื่นใดไดรับความเสียหาย เน่ืองจากการเปดเผยขอมูลของรานคา     ไมวาดวยเหตุจงใจหร�อ

ไมก็ตาม รานคาตกลงรับผิดชอบชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข�้นทั�งสิ�น

1.21 รานคารับทราบและตกลงยอมรับวาการทํารายการตางๆ ระหวางผูชําระเง�นกับรานคาอยูบนเว�บไซต/ Mobile

Application ของ Facebook ผูใหบร�การเปนเพ�ยงผูประมวลผลในขอมูลบนเว�บไซต/ Mobile Application ของ

Facebook  ซ�่งรวมถึง (แตไมจํากัดเพ�ยง) ขอมูลการชําระเง�น และขอมูลการทํารายการท่ี Facebook นําสงใหแกผูใหบร�การ

เทานั�น ดังนั�น หากมีปญหา หร�อขอผิดพลาด หร�อมีความเสียหายเกิดข�้นกับขอมูลดังกลาว หร�อรายการที่เกี่ยวของกับ

ขอมูลดังกลาว หร�อจากการใชเว�บไซต/Mobile Application ของ Facebook รานคาจะตองตรวจสอบและโตแยงไปยัง

Facebook เองโดยตรง และจะไมกระทําการใดๆ อันมีผลใหผูใหบร�การตองรับผิดชอบในปญหา หร�อขอผิดพลาด หร�อ

ความเสียหายดังกลาว หร�อเขาไปมีสวนรวมในขอพ�พาทระหวางรานคากับ Facebook ผูชําระเง�น และ/หร�อบุคคลอื่นใด

และหากรานคามีขอตอสู และ/หร�อสิทธิเร�ยกรองใดๆ ก็จะไปวากลาวกันเองกับคูพ�พาทเปนอีกสวนหนึ่งตางหาก  

1.22 รานคาตกลงจัดเก็บขอมูลการชําระเง�น และขอมูลการทํารายการ ตลอดจนหลักฐานท่ีเกี่ยวของ ซ�่งรวมถึง (แตไม

จํากัดเพ�ยง) ช�่อสินคา/บร�การ ราคา ใบรับประกัน หลักฐานการรับชําระคาสินคา/บร�การ หลักฐานการสงสินคา ใบเสร�จรับเง�น

ที่อยูและรายละเอียดของผูรับสินคา/บร�การ หลักฐานการสง-รับสินคา/บร�การ ทั�งในรูปแบบกายภาพและอิเล็กทรอนิกส

ใหมีความปลอดภัยจากการเขาถึง หร�อการเปดเผยสูบุคคลใดๆ โดยไมไดรับอนุญาตจากผูใหบร�การหร�อเจาของขอมูล

เปนเวลาอยางนอย 10 ปนับตั�งแตวันที่มีการทํารายการชําระคาสินคา/บร�การ หร�อวันที่ไดรับสินคา/บร�การ (แลวแต

เหตุการณใดจะเกิดข�้นหลัง) รวมถึงไมจําหนาย ซ�้อ จัดหา และเปลี่ยน หร�อกระทําการใดอันเปนการเปดเผยขอมูลของ

ผูใหบร�การหร�อเจาของขอมูล และเมื่อไมไดใชงานแลว รานคาจะตองลบทําลายขอมูลดังกลาวไมใหสามารถอาน หร�อนําไป

ใชงานไดอีก และหากมีการละเมิดดังกลาว รานคาจะตองทําการแจงผูใหบร�การใหทราบในทันที ในกรณีที่ผูใหบร�การรองขอ

รานคามีหนาที่จัดสงขอมูลการชําระคาสินคา/บร�การ และขอมูลการทํารายการ ตลอดจนหลักฐานที่เกี่ยวของกับการชําระ

คาสินคา/บร�การดังกลาวขางตนใหแกผูใหบร�การ ภายในระยะเวลาไมเกิน 15 (สิบหา) วัน ในกรณีที่รานคาไมสามารถ

จัดสงเอกสารดังกลาวใหผูใหบร�การไดไมวาดวยเหตุผลใด รานคาจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดข�้น (หากมี)

1.23 ในกรณีที่มีเหตุการณลักษณะหนึ่งลักษณะใด ดังตอไปนี้ รานคาจะตองติดตอผูใหบร�การทันที และตกลงที่จะปฏิบัติ

ตอผูชําระเง�นตามว�ธีการที่ผูใหบร�การจะแจงใหรานคาทราบตอไป กอนที่จะขายสินคา/บร�การใหแกผูชําระเง�น 

1.23.1 เมื่อมีเหตุนาสงสัยวาผูชําระเง�นมีพฤติกรรมทุจร�ต      

1.23.2 เมื่อผูชําระเง�นใชเคร�่องมือการชําระเง�นท่ีถูกอายัด แจงหาย ถูกเพ�กถอน หร�อระงับการใชโดยผูชําระเง�น และ/หร�อ

ผูออกบัตร และ/หร�อผูใหบร�การเง�นโอน และ/หร�อผูใหบร�การเคร�่องมือการชําระเง�น และ/หร�อผูมีอํานาจตามกฎหมาย

1.23.3 เมื่อมีเหตุการณอื่นๆ ตามที่ผูใหบร�การจะไดแจงใหทราบเปนคราวๆ ไป 

1.24 ขอตกลงในการเก็บรวบรวม ใช เปดเผยขอมูล

รานคาตกลงใหผูใหบร�การเก็บรวบรวมและใชขอมูลของรานคาไวแกผูใหบร�การ หร�อใหผานผูใหบร�การ หร�อมีอยูกับ

ผูใหบร�การ หร�อที่ผูใหบร�การไดรับหร�อเขาถึงไดจากแหลงอื่น โดยมีวัตถุประสงคที่จําเปนเพ��อการใหบร�การแกรานคา

การดําเนินการตามคําขอของรานคากอนใหบร�การ การมอบหมายงานใหผูอื่นสนับสนุนการใหบร�การไมวาจะเกี่ยวกับ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดตอสื่อสาร งานติดตามทวงถาม หร�องานอื่นใดก็ตาม การโอนสิทธิเร�ยกรอง การปฏิบัติ

ตามกฎหมาย การบร�หารความเสี่ยง การกํากับตรวจสอบ การบร�หารจัดการภายในองคกร การจัดการขอรองเร�ยน 

และเพ��อวัตถุประสงคอื่นใดที่จําเปนตอการดําเนินการของผูใหบร�การอยางมีนัยสําคัญ หร�อเพ��อใหผูใหบร�การสามารถ

ใหบร�การไดอยางเปนธรรมและตอเนื่อง และใหผูใหบร�การเปดเผยขอมูลดังกลาวใหแกกลุมธุรกิจทางการเง�นธนาคารกสิกรไทย

ผูใหบร�การภายนอก ตัวแทนของธนาคาร ผูรับจางชวงงานตอ พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑรวมกัน (co-brand)
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ผูประมวลผลขอมูล ผูสอบบัญช� ผูตรวจสอบภายนอก บร�ษัทขอมูลเครดิต บร�ษัทจัดอันดับความนาเช�่อถือ บร�ษัทบร�หาร

สนิทรพัย ผูสนใจจะเขารบัโอนสทิธ ิผูรบัโอนสทิธ ิผูมอีาํนาจตามกฎหมาย หร�อหนวยงาน/องคกร/นติบิคุคลใดๆ ทีม่สีญัญา

อยูกับผูใหบร�การ และใหผูรับขอมูลจากผูใหบร�การดังกลาวเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลดังกลาวตอไปไดภายใต

วัตถุประสงคดังกลาว และใหสงหร�อโอนขอมูลไปเก็บไวบน server/cloud ในประเทศตางๆ รายละเอียดอ่ืนๆ และสิทธิ

ปรากฏในนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลในเว�บไซต [www.kasikornbank.com

1.25 ผูใหบร�การจะนําเง�นเขาบัญช�เง�นฝากท่ีผูกกับบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ ใหกับรานคา ตามหลักเกณฑ ว�ธีการ

และระยะเวลาที่ผูใหบร�การกําหนด หากผูใหบร�การไมสามารถเร�ยกเก็บเง�นจากผูชําระเง�น และ/หร�อผูออกบัตร รานคา

ยินยอมคืนเง�นเปนจํานวนเทากับที่ผูใหบร�การไมสามารถเร�ยกเก็บไดนั�นใหกับผูใหบร�การ พรอมทั�งดอกเบี้ยในอัตรา

รอยละ 15 (สบิหา) ตอป นบัแตวนัทีผู่ใหบร�การจายเง�นใหแกรานคา หร�อนําเขาบัญช�เง�นฝากทีผ่กูกบับร�การตามขอตกลงฯ

ฉบับนี้ใหรานคา จนกวาจะชําระใหผูใหบร�การครบถวน

1.26 เพ��อใหบรรลุตามวัตถุประสงคแหงขอตกลงฯ ฉบับน้ี รานคาตกลงยินยอมใหผูใหบร�การสงคําสั�งหักเง�นใหแกสถาบัน

การเง�นที่รานคาไดเปดบัญช�เง�นฝากไวตามที่กฎหมายกําหนด (ซ�่งตอไปนี้จะเร�ยกวา “ธนาคารเจาของบัญช�เง�นฝาก”)

เพ��อหักเง�นจากบัญช�เง�นฝากที่ผูกกับบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ โดยไมตองแจงใหรานคาทราบ เพ��อใหผูใหบร�การ

ทํารายการ และ/หร�อดําเนินการตามว�ธีการแหงขอตกลงฯ ฉบับนี้ โดยรานคาจะไมยกเลิกหร�อเพ�กถอนความยินยอม

นี้จนกวารานคาจะหมดภาระผูกพันตามขอตกลงฯ ฉบับน้ี 

1.27 รานคารับทราบและตกลงวา ในกรณีท่ีผูใหบร�การตรวจพบ หร�อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการทํารายการรับชําระ

คาสินคา/บร�การท่ีผิดปกติ หร�อไมถูกตอง และอยูในระหวางนําเง�นเขาบัญช�เง�นฝากที่ผูกกับบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับน้ี

ผูใหบร�การมีสิทธิที่จะชะลอการนําเง�นเขาบัญช�เง�นฝากที่ผูกกับบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ หร�อหากผูใหบร�การไดนําเง�น

เขาบญัช�เง�นฝากทีผ่กูกบับร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนีแ้ลว รานคาตกลงยินยอมใหผูใหบร�การมสีทิธสิงคาํสั�งใหแกธนาคาร

เจาของบัญช�เง�นฝากเพ��อ Hold เง�นจํานวนดังกลาวไวเปนการชั�วคราว จนกวาผูใหบร�การจะตรวจสอบรายการที่ผิดปกติ

หร�อไมถูกตองดังกลาวแลวเสร�จ หากผลการตรวจสอบพบวารานคามีการทํารายการรับชําระคาสินคา/บร�การที่ผิดปกติ

หร�อไมถูกตอง รานคาตกลงยินยอมใหผูใหบร�การสงคําสั�งใหแกธนาคารเจาของบัญช�เง�นฝากเพ��อหักเง�นจํานวนดังกลาว

คืนทันที

1.28 รานคาตกลงรับทราบวา การใหบร�การของผูใหบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ ผูใหบร�การและรานคาจะตองอยูภายใต

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั�ง คูมือ คําขอความรวมมือ และหลักเกณฑใดๆของผูใหบร�การ ผูออกบัตร บร�ษัท

บัตรเครดิต ผูใหบร�การเง�นโอน ผูใหบร�การเคร�่องมือการชําระเง�น และหนวยงานผูมีอํานาจควบคุมหร�อกํากับดูแลผูให

บร�การ ผูออกบัตร บร�ษทับัตรเครดติ ผูใหบร�การเง�นโอน และผูใหบร�การเคร�อ่งมอืการชาํระเง�นดงักลาว ศาล และหนวยงาน

อื่นใดที่มีอํานาจ (แลวแตกรณี)  ทั�งที่มีอยูแลวขณะนี้และ/หร�อจะมีข�้นในภายหนา (ซ�่งตอไปนี้ หากไมกลาวโดยเฉพาะเจาะจง

จะรวมเร�ยกวา “กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ”) หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ รานคา

ตกลงวา รานคาจะตองปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของที่เปลี่ยนแปลงนั�นทันทีตามที่ผูใหบร�การจะแจงให

รานคาทราบ หากรานคาฝาฝนหร�อไมปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ จนเปนเหตุใหผูใหบร�การถูกเร�ยก

คาปรับ คาเสียหาย และ/หร�อคาใชจาย รานคาตกลงรับผิดชอบชดใชคาปรับ คาเสียหาย และ/หร�อคาใชจายดังกลาว

ใหแกผูใหบร�การโดยพลัน

1.29 รานคาตกลงไมประกอบธุรกิจ และไมจําหนายสินคา/บร�การที่ผิดกฎหมาย หร�อศีลธรรมอันดีงามของประชาชน

หร�อขัดตอระเบียบขอบังคับของทางราชการ ผูใหบร�การ ผูออกบัตร บร�ษัทบัตรเครดิต ผูใหบร�การเง�นโอน ผูใหบร�การ

เคร�่องมือการชําระเง�น หร�ออาจสงผลกระทบตอภาพลักษณของผูใหบร�การ ซ�่งรวมถึงแตไมจํากัดเพ�ยง

- สินคาที่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย เชน ติดภาระจํานํา จํานอง เชาซ�้อ

- จัดหาคู

- สินคาที่เก่ียวกับภาพลามก อนาจาร

- การพนัน  

- ธุรกิจที่หารายไดจากการระดมทุน (Time Sharing Business) 

- บุหร�่ ยาสูบ ยาเสน สารเสพติดทุกชนิด        

- สินคาละเมิดลิขสิทธิ์ 

- สินคาอบายมุข หร�อสื่อลามก อนาจาร

- อาวุธ หร�อสวนประกอบของอาวุธ
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-  ขายยาทุกประเภท และเคร�่องมือแพทย  ตามใบแพทยสั�ง

- รานคาที่มีลักษณะเปน Merchant Aggregator หร�อ การที่รานคาเช�่อมตอระบบของผูใหบร�การกับรานคายอย (Sub 

Merchant) หร�อเว�บไซตอื่นๆ ที่ไมไดผานการลงทะเบียนไวกับผูใหบร�การ

1.30 รานคาตกลงไมกระทําการใดๆ เพ��อเปนการเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ ซ�่งรวมถึง 

(แตไมจํากัดเพ�ยง) การรับชําระเง�น โดยไมไดมีการซ�้อขายและ/หร�อใหบร�การจร�ง การฟอกเง�น หร�อแบงการรับชําระเง�น

เพ��อใหจํานวนเง�นที่ซ�้อสินคา/ใชบร�การไมเกินกวาจํานวนเง�นตามที่กฎหมายกําหนด

1.31 หากผูใหบร�การไมสามารถเร�ยกเก็บเง�นจากผูชําระเง�น และ/หร�อผูออกบัตร และ/หร�อบร�ษัทบัตรเครดิต และ/หร�อ

ผูใหบร�การเง�นโอน และ/หร�อผูใหบร�การเคร�่องมือการชําระเง�น  รานคาตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใชเง�นคืนเปนจํานวน

เทากับที่ผูใหบร�การไมสามารถเร�ยกเก็บไดนั�น พรอมทั�งดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) ตอป นับแตวันที่ผูใหบร�การ

จายเง�นใหแกรานคา หร�อนําเขาบัญช�เง�นฝากที่ผูกกับบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ใหรานคา จนกวาจะชําระใหผูใหบร�การ

ครบถวน 

1.32 กรณีที่รานคาจะตองคืนเง�น และ/หร�อชดใช และ/หร�อชําระหนี้ใหแกผูใหบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ รานคายินยอม

ใหผูใหบร�การมีสิทธิสงคําสั�งใหแกธนาคารเจาของบัญช�เง�นฝากเพ��อหักเง�นจากบัญช�เง�นฝากประเภทใดๆ ที่รานคามีอยู

กับธนาคารเจาของบัญช�เง�นฝาก หร�อเง�นซ�่งอยูในครอบครองดูแลและ/หร�อในอํานาจสั�งการของธนาคารเจาของบัญช�

เง�นฝากไมวาจะไดรับฝากเง�น ไดการครอบครองดูแล และ/หร�อไดอํานาจสั�งการนี้มาโดยทางใด เพ��อเขาชําระหนี้และ/

หร�อความรับผิดชอบของรานคาไดทันทีโดยไมจําตองบอกกลาว ในกรณีที่เง�นในบัญช�เง�นฝาก และ/หร�อเง�นดังกลาว 

ไมเพ�ยงพอใหหักชําระหนี้ รานคาตกลงชําระหน้ีที่คางชําระใหแก ผูใหบร�การจนครบถวน 

1.33 ในกรณีที่รานคาแจงการเปลี่ยนแปลงบัญช�เง�นฝากท่ีผูกกับบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ ไมวาเมื่อใดและดวยเหตุ

ประการใดก็ตาม ใหความในขอตกลงฯ ฉบับนี้มีผลบังคับใชสําหรับบัญช�เง�นฝากที่ไดเปลี่ยนแปลงทุกประการ 

1.34 ในกรณีที่ธนาคารเจาของบัญช�เง�นฝากไมสามารถหักเง�นจากบัญช�เง�นฝากท่ีผูกกับบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับน้ี

เพ��อใหผูใหบร�การทํารายการ และ/หร�อดําเนินการตามว�ธีการแหงขอตกลงฯ ฉบับนี้ และ/หร�อเพ��อชําระหนี้ และ/หร�อ

ความรับผิดชอบของรานคา ตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ และ/หร�อที่มีอยูกับ Facebook ได รานคาจะไมสามารถใชบร�การ

ในครั�งนั�นๆ ได 

1.35 การใชบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ เปนการใชบร�การผานเคร�่องมือโอนเง�นของ Facebook โดยผูใหบร�การ

ไมมีสวนเกี่ยวของในสัญญา ขอกําหนด หร�อสิทธิและหนาที่ตางๆ ระหวางรานคาและ Facebook กรณีท่ีมีปญหา หร�อ

ขอผิดพลาดเกี่ยวกับการใชเคร�่องมือโอนเง�น หร�อมีความเสียหายเกิดข�้นจากการใชเคร�่องมือโอนเง�นหร�อจากการกระทํา

หร�องดเวนการกระทําของ Facebook รานคาจะตองตรวจสอบและโตแยงไปยัง Facebook เองโดยตรง และจะไม

กระทําการใดๆ อันมีผลใหผู ใหบร�การตองรับผิดชอบในปญหา หร�อขอผิดพลาด หร�อความเสียหายดังกลาว หร�อ

เขาไปมีสวนรวมในขอพ�พาทระหวางรานคากับ Facebook และ/หร�อบุคคลอื่นใด และหากรานคามีขอตอสู และ/หร�อ

สิทธิเร�ยกรองใดๆ ก็จะไปวากลาวกันเองกับคูพ�พาทเปนอีกสวนหนึ่งตางหาก  

1.36 รานคาตกลงและรับทราบวา ผูใหบร�การจะดําเนินการตามคําสั�ง/คําขอ/รายละเอียดใดๆ ท่ีผูใหบร�การไดรับผาน

เว�บไซต/ Mobile Application ของ Facebook ตามขอตกลงฯ ฉบับน้ี โดยผูใหบร�การไมมีหนาทีต่รวจสอบความถกูตอง

แทจร�งและความครบถวนของคําสั�ง/คําขอ/รายละเอียดดังกลาว ซ�่งรวมถึง (แตไมจํากัดเพ�ยง) ขอมูลการชําระคาสินคา/

บร�การ ที่ผูใหบร�การไดรับ หากเกิดความเสียหายใดๆ เนื่องจากการดําเนินการตามคําสั�ง/คําขอ/รายละเอียดดังกลาว

ผูใหบร�การไมตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดข�้นทั�งสิ�น 

1.37 รานคายอมรับวา กรณีเกิดรายการชําระคาสินคา/บร�การหร�อรายการโอนเง�นผานการใหบร�การตางๆ ภายใต

ขอตกลงฯ ฉบับนี้ อันมีสาเหตุเคร�่องมือโอนเง�นสูญหาย หร�อถูกโจรกรรม รานคายอมรับผิดตามจํานวนเง�นที่ชําระ/

โอนนั�น ท่ีเกิดกอนผูใหบร�การจะดําเนินการอายัดหร�อระงับการใชเคร�่องมือโอนเง�น หร�อดําเนินการอายัดหร�อระงับ

การชําระคาสินคา/บร�การหร�อการโอนเง�นที่มีขอตกลงลวงหนา แลวเสร�จตามระยะเวลาที่ไดกําหนด 

1.38 เพ��อใหเปนไปตามหลักเกณฑของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟองเง�น (ปปง.) รานคาขอรับรองวารานคา

สมัครใชบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้เพ��อวัตถุประสงคในการประกอบกิจการคาขายออนไลนบนเว�บไซต/ Mobile

Application ของ Facebook ซ�่งมีสถานท่ีทํางานตามท่ีอยูของรานคาท่ีกรอกขอมูลเพ��อสมัครบร�การรับชําระคาสินคา/

บร�การบน Facebook กับผูใหบร�การ และมีแหลงที่มาของเง�นไดจากการขายสินคาออนไลนในประเทศไทยเทานั �น

โดยรานคาเปนผูรับผลประโยชนที่แทจร�งจากการใชบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับน้ี ทั�งนี้ ในกรณีที่ผูใหบร�การหร�อหนวยงาน

ที่มีอํานาจตามกฎหมายรองขอขอมูลหร�อเอกสารเพ� �มเติม รานคาตกลงจะใหขอมูลหร�อเอกสารเพ� �มเติมดังกลาว
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ตามที่มีการรองขอ

1.39 รานคารับรองวา บรรดาเอกสาร ขอมูล รายละเอียดใดๆ ท่ีปรากฏ และ/หร�อ ที่ไดมีการจัดสงมาใหผูใหบร�การ

ไมวาจะสงมาในรูปแบบใดและไมวาจะสงดวยตัวรานคาเองหร�อบุคคลที่รานคามอบหมาย เปนขอมูลของรานคาที่มีความ

ครบถวน ถูกตองแทจร�ง และเปนปจจุบัน และเปนขอมูลที่ผูใหบร�การสามารถนํามาใชในการใหบร�การตามขอตกลงฯ

ฉบบันี ้และนํามาปรับปรุงขอมูลในระบบของผูใหบร�การใหเปนปจจุบนัได โดยรานคามสิีทธแิละมคีวามสามารถตามกฎหมาย

ในการขอใชบร�การ และการทําธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของกับการใชบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ โดยผูใหบร�การไมมีหนาที่

จะตองตรวจสอบความครบถวน ถูกตองแทจร�ง และเปนปจจุบัน ของเอกสาร ขอมูล และรายละเอียดตางๆ ดังกลาว ทั�งนี้

หากเกิดความเสียหายใดๆ เนื่องจากเอกสาร ขอมูล หร�อรายละเอียดดังกลาวไมครบถวน ถูกตองแทจร�ง และเปนปจจุบัน

หร�อรานคาไมมีสิทธิหร�อไมมีความสามารถตามกฎหมายในการขอใชบร�การ และการทําธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของกับการใช

บร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ รานคาตกลงเปนผูรับผิดชอบเพ�ยงฝายเดียว

1.40 เวนแตผูใหบร�การจะกําหนดไวเปนอยางอื่น ในกรณีที่รานคาพบขอผิดพลาดใดๆ จากการดําเนินการ หร�อในกรณี

ที่มีเหตุที่ตองระงับการดําเนินการภายใตการใหบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับน้ี เปนการชั�วคราว ไมวาทั�งหมดหร�อบางสวน

หร�อในกรณีการยกเลิกการระงับการดําเนินการดังกลาว รานคาสามารถติดตอผูใหบร�การไดที่ Contact Center

หมายเลข 02-008-8820 ตลอด 24 ชั�วโมง เมื่อรานคาดําเนินการตางๆ ตามกระบวนการที่ผูใหบร�การกําหนดครบถวน

สมบูรณแลว ผูใหบร�การตกลงดําเนินการที่เกี่ยวของ เชน ตรวจสอบ/แกไขขอผิดพลาด ระงับการดําเนินการ ยกเลิก

การระงับการดําเนินการ ใหแลวเสร�จตามระยะเวลาท่ีผูใหบร�การไดแจงแกรานคานั�น โดยรานคายังคงเปนผูรับผิดชอบใน

การดําเนินการ และรายการธุรกรรมท่ีไดเกิดข�้นกอนครบกําหนดระยะเวลาท่ีผูใหบร�การจะมีการระงับการดําเนินการ

ตามที่ไดรับแจงดังกลาว ทั�งน้ี ผูใหบร�การขอสงวนสิทธิในการเพ�กเฉยตอคํารองขอใดๆ ที่ขัดตอกฎหมายและกฎเกณฑ

ที่เกี่ยวของ        

1.41 ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดในการโอนเง�นเขา และ/หร�อสงคําสั�งใหธนาคารเจาของบัญช�ดําเนินการหักเง�นจากบัญช�

เง�นฝากที่ผูกกับบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับน้ีไมไดเกิดข�้นจากผูใหบร�การ รานคาตกลงจะดําเนินการตรวจสอบและ

เร�ยกรองเง�นจํานวนดังกลาวจาก หร�อคืนเง�นใหแกคูพ�พาทของรานคาโดยตรง หากรานคามีขอตอสู และ/หร�อสิทธิเร�ยก

รองใดๆ ก็จะไปวากลาวกันเองกับคูพ�พาทดังกลาว

1.42 ในกรณีท่ีมีเหตุสุดว�สัย หร�อเหตุอื่นใดอันทําใหผูใหบร�การไมสามารถดําเนินการใหบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ได

รานคาตกลงใหผูใหบร�การพ�จารณาใหบร�การ หร�อดําเนินการตามที่เห็นสมควร เพ��อใหการใหบร�การตามขอตกลงฯ

ฉบับนี้ได โดยรานคาตกลงยินยอมที่จะใหความรวมมือแกผูใหบร�การอยางเต็มที่และทุกว�ถีทางในการปรับปรุงว�ธีการ

ใหบร�การของผูใหบร�การเพ��อความสะดวกของรานคาในการใชบร�การตางๆ ตามขอตกลงฯ ฉบับนี้

1.43 รานคาตกลงยินยอมใหตัวแทนของผูใหบร�การ และ/หร�อผูออกบัตร และ/หร�อบร�ษัทบัตรเครดิต และ/หร�อ

ผูใหบร�การเง�นโอน และ/หร�อผูใหบร�การเคร�่องมือการชําระเง�น และ/หร�อ ธนาคารแหงประเทศไทย และ/หร�อ ผูตรวจสอบ

และ/หร�อหนวยงานผูมีอํานาจควบคุมหร�อกํากับดูแลผูใหบร�การ เขาทําการตรวจสอบการดําเนินงาน ระบบการควบคุม

ภายในตางๆ ของรานคา รวมทั�งการเร�ยกดูขอมูลและเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวกับการใชบร�การรับชําระคาสินคา/บร�การ

ตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ตามที่มีการรองขอ 

1.44 ภายใตขอ 4 ของขอตกลงทั�วไป ในกรณีที่ (1) ผูใหบร�การไดออกหร�อรวมออกบร�การและ/หร�อโครงการที่เกี่ยวของ

กับการใหบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ และ/หร�อเคร�่องมือการชําระเง�น และ/หร�อชองทางรับชําระเง�นอื่นๆ อีก และ/หร�อ

(2) ผูใหบร�การรับชําระคาสินคา/บร�การดวยเคร�อ่งมอืการชาํระเง�นอืน่ ไมวาจะเร�ยกช�อ่วาอยางไร ภายหลงัจากทีท่าํขอตกลงฯ

ฉบับนี้แลว และ/หร�อ (3) ผูใหบร�การแกไขเปลี่ยนแปลง ขอกําหนดและเง�่อนไขการใหบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ และ/

หร�อขอกําหนดและเง�่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การ และ/หร�อขอกําหนดและเง�่อนไขของโครงการ และ/หร�อขอกําหนด

และเง�่อนไขเกี่ยวกับการรับชําระคาสินคา/บร�การดวยเคร�่องมือการชําระเง�น และ/หร�อชองทางรับชําระเง�น และ/หร�อคูมือ

ตางๆ (หากมี)  ผูใหบร�การจะแจงใหรานคาทราบพรอมดวยขอกําหนดและเง�่อนไข และคูมือ (หากมี) ที่เปลี่ยนแปลงนั�น

ถารานคาไดใชบร�การ และ/หร�อไดยอมรับการดําเนินการตามโครงการ และ/หร�อยอมรับชําระคาสินคา/บร�การดวย

เคร�่องมือการชําระเง�น และ/หร�อใชชองทางรับชําระเง�นดังกลาว ตามหลักเกณฑที่ผูใหบร�การกําหนดแลว รานคาตกลง

ใหขอตกลงฯ ฉบับนี้ และที่จะมีการแกไขเพ��มเติมหร�อเปลี่ยนแปลงตอไปในภายหนา รวมทั�งขอกําหนดและเง�่อนไขการให

บร�การ และ/หร�อเง�่อนไขของโครงการ และ/หร�อเง�่อนไขเกี่ยวกับการรับเคร�่องมือการชําระเง�น และ/ชองทางรับชําระเง�น

และคูมอืการรบัเคร�อ่งมือการชาํระเง�นและ/หร�อชองทางรบัชาํระเง�นนั�นๆ (หากมี) มผีลใชบงัคบักบับร�การ และ/หร�อโครงการ

และ/หร�อเคร�่องมือการชําระเง�นและ/หร�อการใชชองทางรับชําระเง�นดังกลาวนั�นดวยทุกประการ โดยรานคาไมจําเปนตอง
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ทําความตกลงกับผูใหบร�การเปนลายลักษณอักษรอีกแตอยางใด

1.45 รานคาตกลงยินยอมวา ผูใหบร�การมสิีทธโิอนสทิธ ิและ/หร�อประโยชน และ/หร�อหนาทีไ่มวาทั�งหมดหร�อเพ�ยงบางสวน

ที่มีอยูตามขอตกลงฯ ฉบับน้ีใหแกบุคคล และ/หร�อสถาบันการเง�นใดๆ ก็ไดตามที่ผูใหบร�การพ�จารณาเห็นสมควร โดย

ไมจําตองไดรับความยินยอมจากรานคาแตอยางใดทั�งสิ�น แตรานคาจะโอนสิทธิ และ/หร�อประโยชน และ/หร�อหนาที่ไมวา

ทั�งหมดหร�อเพ�ยงบางสวนท่ีมีอยูตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ใหแกบุคคล และ/หร�อสถาบันการเง�นใดๆ ไมไดโดยเด็ดขาด

เวนแตไดรับความยินยอมจากผูใหบร�การตามกระบวนการที่ผูใหบร�การกําหนด 

1.46 การลาชา หร�องดเวนใดๆ ในการใชสิทธิของผูใหบร�การตามกฎหมายหร�อตามเง�่อนไขตางๆ ตลอดจนคูมือ ระเบียบ

และบันทึกเสียงของผูใหบร�การในระบบโทรศัพท ไมถือวาผูใหบร�การสละสิทธิ หร�อใหความยินยอมในการดําเนินการใดๆ

แกรานคาแตประการใด

1.47 รานคาจะตองใหความสะดวกและใหความรวมมือในการตรวจสอบรายละเอียดการชําระเง�นเมื่อไดรับการรองขอ

จากผูชําระเง�น และ/หร�อผูใหบร�การ และหากมีขอสงสัยใดๆ เพ��มเติมใหผูชําระเง�นติดตอผูใหบร�การที่ Contact Center

หมายเลข 02-008-8820ตลอด 24 ชั�วโมง 

1.48 บรรดาหนังสือ จดหมาย คําบอกกลาว ขอกําหนดและเง�่อนไข ขอมูลใดๆ ที่ (ก) ผูใหบร�การไดสงใหรานคาผาน

Facebook หร�อ (ข) ในกรณีที่ผูใหบร�การไมสามารถสงผาน Facebook ได ผูใหบร�การไดสงใหรานคาโดยสงเองหร�อ

สงทางไปรษณียลงทะเบียนหร�อไมลงทะเบียนไปยังที่อยูที่ระบุบนเว�บไซต/ Mobile Application ของ  Facebook และ/

หร�อ ชองทางอื่นๆ ท่ีผู ใหบร�การกําหนด หร�อสงเปน Email ไปยัง Email Address ที่ระบุบนเว�บไซต/ Mobile 

Application ของ Facebook และ/หร�อ ชองทางอื่นๆ ท่ีผูใหบร�การกําหนด หร�อสง Short Message Service (SMS)

ไปยังหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ ที่ระบุบนเว�บไซต/ Mobile Application ของ Facebook และ/หร�อ ชองทางอ่ืนๆ 

ที่ผูใหบร�การกําหนด (ซ�่งตอไปน้ี หากไมกลาวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเร�ยกที่วา “ชองทางรับขอมูล”)  ใหถือวาไดสงให

แกรานคาโดยชอบแลว ทั�งนี้ โดยไมตองคํานึงถึงวาจะมีผูรับไวหร�อไม และแมวาสงใหไมไดเพราะชองทางรับขอมูลถูกยาย

หร�อถูกเปลี่ยนแปลงไปหร�อถูกร�้อถอน โดยรานคาไมไดแจงการยาย การเปลี่ยนแปลง หร�อการร�้อถอนนั�นใหผูใหบร�การ

ทราบก็ดี หร�อสงใหไมไดเพราะหาชองทางรับขอมูลไมพบก็ดี ใหถือวารานคาไดรับและทราบหนังสือ จดหมาย คําบอกกลาว

หร�อขอมลูดงักลาวแลวโดยชอบ ทั�งนี ้หากมีการยาย การเปลีย่นแปลง หร�อการร�อ้ถอนชองทางรับขอมลู รานคาจะตองแจง

ใหผูใหบร�การทราบเปนลายลักษณอักษรทันที

1.49 ในกรณีท่ีขอตกลงเฉพาะ ไมไดระบุรายละเอียดในเร�่องใดไวเปนการเฉพาะ ใหใชบังคับตามขอตกลงทั�วไป ในกรณีที่

ขอตกลงเฉพาะดังกลาวระบุรายละเอียดในเร�่องใดไวเปนการเฉพาะ หร�อขัดหร�อแยงกับ หร�อไมตรงกับขอตกลงทั�วไป

ใหใชบังคับตามขอตกลงเฉพาะ แตหากมีความไมชัดเจนระหวางขอตกลงทั�วไปกับขอตกลงเฉพาะ รานคาตกลงยินยอม

ปฏิบัติตามคําว�นิจฉัยของผูใหบร�การทุกประการ

1.50 ถาในเวลาใดก็ตามขอกําหนดและเง�่อนไขการใชบร�การภายใตขอตกลงฯ ฉบับนี้ กลายเปนโมฆะ ไมชอบดวยกฎหมาย

ไมสมบูรณ หร�อใชบังคับมิไดในประการใด ๆ ใหขอกําหนดและเง�่อนไขอ่ืนๆ ที่เหลือ (แลวแตกรณี) ยังคงชอบดวยกฎหมาย

สมบูรณ และใชบังคับไดตามกฎหมาย และไมเสียไปเพราะความเปนโมฆะ ไมชอบดวยกฎหมาย ไมสมบูรณ หร�อใชบังคับ

มิไดของขอกําหนดและเง�่อนไขดังกลาวนั�น

1.51 ขอตกลงฯ ฉบับน้ีใหใชบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และใหศาลไทยเปนศาลที่มีเขตอํานาจในการพ�จารณา

ขอพ�พาทที่เกิดข�้นตามขอตกลงฯ ฉบับนี้

1.52 กรณีรานคาจดทะเบียนประกอบธุรกิจเปนนิติบุคคล ใหขอตกลงฯ ฉบับนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของใบสมัครรานคาเพ��อ

เปดใชบร�การรับชําระเง�นบน Facebook ดวย

1.53 รานคารับทราบและตกลงยินยอมวา การเปลี่ยนแปลงขอกําหนดและเง�่อนไขการใชบร�การภายใตขอตกลงฯ ฉบับน้ี

ผูใหบร�การจะดําเนินการผาน Facebook ซ�่งการตกลงยอมรับขอกําหนดและเง�่อนไขการใชบร�การที่เปลี่ยนแปลงดังกลาว

รานคาจะตองดําเนินการผานเคร�่องมือโอนเง�น

2.1 รานคาตกลงชําระคาตอบแทนการใชบร�การไมวาจะเร�ยกวาคาธรรมเนียม/คาบร�การ หร�อช�่ออื่นใด ใหแก ผูใหบร�การ

ภายในกําหนดเวลาชําระคาตอบแทนนั�นๆ หากรานคาไมชําระคาตอบแทนดังกลาวภายในกําหนดเวลาชําระ รานคาตกลง

ชําระคาตอบแทนดังกลาวใหแกผูใหบร�การ พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) ตอป จนกวารานคาจะชําระใหผูให

บร�การจนครบถวน 

ขอ 2. คาธรรมเนียม/คาบร�การ/คาใชจาย/คาปรับ/ภาษ�อากร
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4.1 หากเปนการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขที่สงผลใหรานคาเกิดภาระหร�อความเสี่ยงที่เพ��มข�้น การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะ

มีผลเมื่อรานคาใหความยินยอม 

4.2 หากเปนการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขอื่นรานคาตกลงยินยอมใหผูใหบร�การมีสิทธิเปลี่ยนแปลงไดตามที่ผู ใหบร�การ

เห็นสมควร โดยหากเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบตอการใชบร�การของรานคา (เชน การปรับคาธรรมเนียมการใช

บร�การที่สอดคลองกับตนทุนท่ีเพ��มข�้น การเปลี่ยนแปลงชองทางในการใหบร�การ การเปลี่ยนแปลงวันครบกําหนดชําระหน้ี)

ผูใหบร�การจะสื่อสารหร�อแจงขอมูลอันเปนสาระสําคัญของการเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจนใหรานคาทราบลวงหนาไมนอยกวา

30 (สามสิบ) วัน หร�อระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายกําหนด

4.3 หากมีกฎหมายและกฎเกณฑท่ีเกี่ยวของกําหนดใหผูใหบร�การตองดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขไว

เปนการเฉพาะเปนอยางอื่น รานคาตกลงยินยอมใหผูใหบร�การปฏิบัติตามกฎหมายและ/หร�อกฎเกณฑดังกลาวได

ขอ 4. การเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขการใหบร�การ

5.1 รานคาตกลงยินยอมใหผู ใหบร�การมีสิทธิที่จะระงับ และ/หร�อยกเลิกการใหบร�การภายใตขอตกลงฯ ฉบับนี้

ไดไมวาทั �งหมดหร�อบางสวน หร�อเฉพาะแตรานคารายใดรายหนึ่ง หร�อเม่ือใดก็ได โดยผูใหบร�การจะแจงใหรานคา

ทราบลวงหนา เวนแตในกรณีดังตอไปน้ี รานคาตกลงยินยอมใหเปนดุลยพ�นิจของผูใหบร�การในการพ�จารณาระงับ และ/

หร�อยกเลิกการใหบร�การภายใตขอตกลงฯ ฉบับนี้ ไมวาทั�งหมดหร�อบางสวนไดทันทีตามที่ผู ใหบร�การเห็นสมควร 

โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และผูใหบร�การไมตองรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการดําเนินการตามขอนี้

(หากมี)

5.1.1 ขอมูล รายละเอียด คํารับรอง หร�อคํายืนยันใดๆ ที่รานคาใหไว ไมเปนความจร�ง ไมถูกตอง หร�ออาจกอใหเกิด

ความเขาใจผิดในสาระสําคัญ

5.1.2 ในกรณีที่รานคามียอดรับชําระคาสินคา/บร�การรายเดือนเทากับวงเง�นยอดขายแลว และ/หร�อมีรายการรับชําระ

คาสินคา/บร�การผิดปกติ 

5.1.3 หากปรากฏขอเท็จจร�งท่ีผูใหบร�การเช�่อไดวา ขอมูล และ/หร�อรายละเอียดตางๆ ที่รานคาแจงแกผูใหบร�การให

ดําเนินการ หร�อการใหบร�การรับชําระคาสินคา/บร�การ อาจกอใหเกิดผลกระทบในทางที่ไมเปนคุณเกิดข�้น หร�ออาจกระทบ

ตอสิทธิของผูใหบร�การหร�อบุคคลอื่น หร�อมีความเส่ียงวารานคาอาจมีวัตถุประสงคอันมิชอบตามกฎหมาย หร�ออาจขัดตอ

ความสงบเร�ยบรอยหร�อศีลธรรมอันดีของประชาชน หร�ออาจทําใหผูใหบร�การปฏิบัติผิดกฎหมาย และ/หร�อกฎขอบังคับ

และ/หร�อคําสั�งใดๆ และ/หร�อคําขอความรวมมือใดๆ  และกฎหร�อคําสั�งใดๆ ของผูออกบัตร บร�ษัทบัตรเครดิต ผูใหบร�การ

เง�นโอน ธนาคารแหงประเทศไทย ผูตรวจสอบ และ/หร�อหนวยงานผูมีอํานาจควบคุมหร�อกํากับดูแลผูใหบร�การ 

5.1.4 รานคาปฏิบัติผิดขอตกลงฯ ฉบับนี้ไมวาขอหนึ่งขอใด ซ�่งรวมถึงการไมชําระคาธรรมเนียม/คาบร�การ/คาใชจาย/

คาปรับ/ภาษ�อากร (หากมี) ที่เกิดข�้นดวย

ขอ 5. การระงับ/ยกเลิกการใหบร�การ/ผลการสิ�นสุดการใหบร�การ

2.2 รานคาตกลงรับผิดชอบคาฤชาธรรมเนียม ภาษ�อากร และคาใชจายใดๆ ที่เก่ียวของกับบร�การ (หากมี) แตเพ�ยง

ฝายเดียวหากผูใหบร�การจําตองทดรองจายคาฤชาธรรมเนียม ภาษ� อากร และ/หร�อคาใชจายดังกลาวตามวรรคกอนแทน

รานคาไปกอน หร�อหากรานคาจะตองชําระคาปรับอุปกรณรับชําระเง�นใหแกผูใหบร�การ รานคาตกลงชําระคืนใหแกผูให

บร�การโดยพลัน

ในกรณีรานคาจดทะเบียนประกอบธุรกิจเปนนิติบุคคลในการชําระคาธรรมเนียมที่ผู ใหบร�การเร�ยกเก็บ รานคาตกลง

มอบอํานาจใหผูใหบร�การเปนผูดําเนินการหักภาษ� ณ ที่จาย ของคาธรรมเนียมแทนรานคา ตั�งแตรายการรับชําระเง�น

รายการแรกที่รานคานํามาเร�ยกเก็บกับผูใหบร�การ รวมทั�งใหผูใหบร�การออกหนังสือรับรองการหักภาษ� ณ ที่จาย

และลงลายมือช�่อในหนังสือรับรองการหักภาษ� ณ ที่จาย พรอมทั�งย่ืนรายการภาษ�เง�นไดหัก ณ ที่จายแทนรานคาดวย  

ในกรณีที่รานคาแจงขอยกเลิกการเปนรานคากับผูใหบร�การ หร�อผูใหบร�การแจงขอยกเลิกการเปนรานคา ไมวาฝายใด

ฝายหนึ่งจะขอยกเลิกและไมวากรณีใดก็ตาม ใหถือวาเปนการยกเลิกความยินยอมของรานคาที่ใหผูใหบร�การเปนผูดําเนิน

การหักภาษ�เง�นได ณ ที่จายแทนรานคาดวย

ขอ 3. การหักภาษ� ณ ที่จาย
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5.1.5 รานคามีเหตุการณใดเกิดข�้นหร�ออาจจะเกิดข�้นอันทําใหผูใหบร�การเห็นวาจะมีผลกระทบตอการดําเนินกิจการหร�อ

ความสามารถในการชาํระหน้ีของรานคา เชน มสีวนของผูถอืหุนตดิลบ หร�อรานคาผิดนดัชาํระหนีก้บัผูใหบร�การ หร�อเจาหนี้

รายอืน่ หร�อรานคาถกูฟองรองในคดแีพงหร�อคดลีมละลาย หร�อมกีารดาํเนนิการเพ��อขอฟนฟกิูจการตอศาลตามกฎหมาย

ลมละลาย หร�อถูกดําเนินคดีอาญา หร�อเปนบุคคลที่ทางราชการหร�อหนวยงานของรัฐมีคําสั�งใหยึด/อายัดทรัพยสิน หร�อ

เสยีช�ว�ต (กรณบุีคคลธรรมดา) หร�อรานคาเลิกกจิการ ถกูเพ�กถอนทะเบยีน หร�อถกูระงับไมใหดาํเนนิธรุกิจ หร�อมกีารชําระ

บัญช�

5.1.6 ผูใหบร�การไมสามารถสงคําสั�งใหธนาคารเจาของบัญช�ดําเนินการหักเง�น เพ��อคืนเง�นและ/หร�อชดใชและ/หร�อชําระ

หนี้ใหแกผูใหบร�การ/Facebook และ/หร�อเพ��อใหผูใหบร�การใหบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ได

5.1.7 ผูใหบร�การตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หร�อคําสั�งและ/หร�อการขอความรวมมือของศาล หร�อ

ผูมีอํานาจตามกฎหมาย ธนาคารแหงประเทศไทย หร�อหนวยงานที่กํากับดูแลผูใหบร�การ 

5.2 หากรานคาประสงคจะยกเลิกการใชบร�การภายใตขอตกลงฯ ฉบับนี้ รานคาจะตองแจงใหผู ใหบร�การและ/หร�อ

Facebook ทราบลวงหนาผานชองทางท่ีผูใหบร�การกําหนด และดําเนินการตางๆ ตามกระบวนการของผูใหบร�การ

โดยรานคาจะตองสงคําขอโอนยอดเง�นรวมจากการรับชําระคาสินคา/บร�การที่คงเหลือทั�งหมด (หากมี) เพ��อใหผูใหบร�การ

โอนเง�นจํานวนดังกลาวเขาบัญช�เง�นฝากท่ีผูกกับบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ใหเร�ยบรอยกอน ทั�งนี้ ผู ใหบร�การจะ

ดําเนินการยกเลิกการใชบร�การ ตามความประสงคของรานคาโดยเร�ว 

5.3 กรณีที่ขอตกลงฯ ฉบับน้ีสิ�นสุดลง ไมวาดวยเหตุใดๆ ไมเปนการยกเลิกภาระหนาที่ใดๆ ซ�่งรานคายังปฏิบัติไมครบถวน

ตามขอผูกพันแหงขอตกลงฯ ฉบับนี้ จนกวารานคาจะปฏิบัติภาระหนาที่ดังกลาว จนครบถวนแลว

5.4 กรณรีานคาสิ�นสภาพการเปนรานคากบัผูใหบร�การ ไมวาดวยเหตใุดกต็าม ผูใหบร�การมสีทิธทิีจ่ะแจงใหกบั ผูออกบตัร

และ/หร�อบร�ษัทบัตรเครดิต และ/หร�อผูใหบร�การเง�นโอน และ/หร�อผูใหบร�การเคร�่องมือการชําระเง�น ทราบไดทุกประการ 

1. รานคาจะตองแสดงขอความใหผูชําระเง�นยินยอมใหเร�ยกเก็บเง�นผานบัตรเครดิตตามหมายเลขบัตรเครดิตที่ไดแจงใหไว

กับผูใหบร�การดวย

2. การทีร่านคา Void หร�อ Refund รานคาตกลงจะไมคนืคาสนิคา/บร�การ ท่ีไดรบั เปนเง�นสด เช�ค และ/หร�อตราสารหนีอ่ื้น

แกผูชําระเง�น 

3. ในกรณีดังตอไปน้ี

3.1 รานคารับบัตรเครดิตแลว ตอมาภายหลังปรากฏวา บัตรเครดิตนั�นเปนบัตรเครดิตปลอม

3.2 กรณีผูใหบร�การเห็นวามีขอสงสัยเกี่ยวกับการใชและ/หร�อความสมบูรณของบัตรเครดิต และ/หร�อตอมาไดตรวจพบ

วามีการใชบัตรเครดิตโดยทุจร�ต 

3.3 ผูรับปลายทางไดรับสินคาแตไมตรงตามกําหนดเวลา หร�อผูรับปลายทางไมไดรับสินคาและรานคาไมมีใบตอบรับมา

ยืนยัน หร�อผูรับปลายทางไมไดรับสินคาไมวาดวยเหตุประการใดก็ตาม

3.4 รานคาไมสามารถจัดหาหร�อสงสินคา/บร�การ และ/หร�อสินคา/บร�การท่ีจัดหาหร�อสงเปนสินคาดอยคุณภาพ ชํารุด

บกพรอง ไมครบถวนไมถูกตองตามวัตถุประสงค หร�อไมเปนไปตามขอตกลงซ�้อขายสินคาระหวางรานคาและผูชําระเง�น

อันเปนเหตุใหผูชําระเง�นปฏิเสธที่จะรับสินคา/บร�การ และตองการยกเลิกขอตกลงซ�้อสินคา/บร�การดังกลาว 

3.5 ผูชําระเง�นปฏิเสธวาผูชําระเง�นไมไดทํารายการชําระคาสินคา/บร�การ  

3.6 เหตุอ่ืนใดที่ผูใหบร�การไมสามารถเร�ยกเก็บเง�นได หร�อเหตุอื่นใดท่ีผูใหบร�การจะตองคืนเง�นใหแกผูชําระเง�นรานคา

ตกลงยินยอมใหผู ใหบร�การปฏิเสธการจายเง�น หร�อนําเง�นเขาบัญช�เง�นฝากที่ผูกกับบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้

อยางไรก็ดี หากผูใหบร�การเร�ยกเก็บเง�นจากผูชําระเง�นและจายเง�นใหแกรานคาหร�อนําเง�นเขาบัญช�เง�นฝากดังกลาวไป

กอนแลว ผูใหบร�การจะคืนเง�นใหแกผูชําระเง�นเต็มจํานวนที่ผูชําระเง�นถูกเร�ยกเก็บเง�น โดยรานคาตกลงจะคืนเง�นเทากับ

จํานวนเง�นท่ีผูใหบร�การคืนใหแกผูชําระเง�นนั�นใหกับผูใหบร�การ พรอมทั�งยินยอมเสียดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 15 (สิบหา)

ตอป นับตั�งแตวันท่ีผูใหบร�การจายเง�นใหแกรานคา หร�อนาํเง�นเขาบญัช�เง�นฝากดงักลาวจนกวาจะชาํระใหผูใหบร�การเสร�จสิ�น

ทั�งนี้ หากรานคาพ�สูจนไดวา ผูชําระเง�นเปนผูสั�งซ�้อสินคา หร�อเปนผูขอรับบร�การจากรานคาแลว รานคาจะใชสิทธิเร�ยกคืน

จากผูชําระเง�นในภายหลัง

ขอตกลงเกี่ยวกับการรับชําระดวยบัตรเครดิต

ขอตกลงเฉพาะ
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4. รานคาจะตองไมจัดเก็บขอมูลบัตรเครดิตของผูชําระเง�น อาทิเชน หมายเลขบัตรเครดิต วันที่หมดอายุของบัตรเครดิต

และรหัส CVV ของผูชําระเง�น ไมวาในรูปแบบใดๆ และรานคาจะตองระมัดระวังเก็บรักษาขอมูลอ่ืนๆ ของผูชําระเง�นจากการ

รับชําระสินคา/บร�การของรานคาไวในที่ปลอดภัย ซ�่งผูทุจร�ตไมสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได ทั�งนี้ ในกรณีที่บร�ษัท

บัตรเครดิตหร�อผูชําระเง�นไดตรวจพบและเร�ยกใหผูใหบร�การชดใชคาปรับและ/หร�อคาเสียหายใดๆ รานคายินยอมรับผิด

ชดใชคาปรับและ/หร�อคาเสียหายที่เกิดข�้นแทนผูใหบร�การทั�งสิ�นทุกจํานวน

5. ในกรณีรานคามีความประสงคเก็บขอมูลบัตรเครดิตของผูชําระเง�น รานคาจะตองไดรับความยินยอมจากผูใหบร�การและ

จะตองเขารวมโครงการการเกบ็รกัษาขอมูลบัตรเครดิตกบับร�ษทับัตรเครดิตกอน โดยจะตองมรีปูแบบการจดัเกบ็เปนไปตาม

มาตรฐานที่ผู ใหบร�การและบร�ษัทบัตรเครดิตไดกําหนดไวอยางเครงครัด หากรานคาปฏิบัติไมถูกตองอันเปนเหตุให

ผูใหบร�การถูกเร�ยกเก็บคาปรับจากบร�ษัทบัตรเครดิต และ/หร�อถูกเร�ยกรองคาเสียหายจากผูอ่ืน รานคาจะตองเปนผู

รับผิดชอบจํานวนเง�นคาปรับ หร�อคาเสียหายแทนผูใหบร�การทั�งสิ�นทุกจํานวน

6. หากผูใหบร�การตรวจสอบพบวา รานคาหร�อเจาของรานคารวมถึงผูเกี่ยวของของรานคา มีการใชบัตรเครดิตตนเอง

สั�งซ�้อสินคา/บร�การจากรานคาของตนบอยครั�งจํานวนมากผิดปกติ หร�อมียอดทํารายการขายที่สูงผิดปกติ และ/หร�อ

ไมใชเปนการซ�้อสินคา/บร�การจากรานคาจร�ง โดยหวังประโยชนเปนอยางอื่น ผูใหบร�การสามารถยกเลิกการเปนสมาช�ก

รานคาไดทันที และในกรณีผูใหบร�การไดรับความเสียหายจากรายการใชบัตรเครดิตตามที่กลาวไมวาดวยเหตุใดก็ตาม

รานคาตกลงยินยอมชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข�้นทั�งหมดใหแกผูใหบร�การทั�งสิ�นทุกจํานวน ทั�งนี้ ไมเปนการตัดสิทธิในการที่

ผูใหบร�การดําเนินคดีกับรานคาอีกตางหาก

7. ในกรณีท่ีมีรายการรับบัตรเครดิตไมถูกตอง และอยูในระหวางเขาบัญช�เร�ยกเก็บจากผูใหบร�การ ผูใหบร�การมีสิทธิ

ระงับการเขาบัญช�ใหกับรานคา หร�อในกรณีที่ผูใหบร�การไดนําเขาบัญช�ใหกับรานคาไปแลว รานคาตกลงยินยอมให

ผู ใหบร�การสงคําสั�งใหธนาคารเจาของบัญช�เง�นฝากหักเง�นจากบัญช�เง�นฝากที่ผูกกับบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้

คืนใหกับผูชําระเง�นหร�อผูออกบัตรไดทันทีโดยไมจําตองบอกกลาวลวงหนา

ในกรณีรานคาไดนาํรายการรบับตัรเครดิตท่ีไมถกูตองไมตรงกบัขอตกลงฯ ฉบับนี ้และทีผ่านมารานคาสามารถนาํรายการ

รับบัตรเครดิตดังกลาวนั�นเขาบัญช�กับผูใหบร�การได ไมถือวาผูใหบร�การไดตกลงยินยอมดวยแตอยางใดผูใหบร�การ

มีสิทธิแจงยกเลิกหร�อไมรับเขาบัญช� หร�อสามารถหักรายการรับบัตรเครดิตดังกลาวกลับคืนได เมื่อ ผูใหบร�การไดตรวจ

พบรายการรับบัตรเครดิตที่ไมถูกตองดังกลาวไดทันที โดยรานคาตกลงที่จะไมนํารายการรับบัตรเครดิตที่ไมถูกตอง

ที่ผานมาแลวนั�น ใชเปนขออางวาผูใหบร�การไดตกลงยินยอมใหรานคาดําเนินการดังกลาวได 

8. แมวาขอตกลงฯ ฉบบันีส้ิ�นสดุลงไมวาจะดวยเหตุใดๆ กต็าม รานคาตกลงยนิยอมใหขอ 1.26 และขอ 1.32 ของขอตกลง

ทั�วไป มีผลใชบังคับออกไปอีกเปนเวลา 18 เดือน นับตั�งแตวันที่ขอตกลงฯ ฉบับนี้สิ�นสุดลง หร�อระยะเวลาอื่นที่นอยกวา

ตามที่ผูใหบร�การจะพ�จารณาเห็นสมควร เพ��อใหผูใหบร�การรอผลการเร�ยกเก็บเง�นตามคําสั�งซ�้อสินคา/บร�การ และ/

หร�อเอกสาร/หลักฐานอื่นใดท่ีไดทําความตกลงไวกับผูใหบร�การ ที่ยังเร�ยกเก็บเง�นไมไดทั�งหมดเสียกอน และ/หร�อชําระหน้ี

ภาระผูกพัน คาเสียหาย และ/หร�อคาใชจายอื่นๆ ท่ีรานคามีหร�อจะมีตอผูใหบร�การภายใตขอตกลงฯ ฉบับนี้/ Facebook

1. รานคาสามารถรับชําระคาสินคา/บร�การจากผูชําระเง�นดวยเง�นโอน โดยผูชําระเง�นทําคําสั�งโอนและ/หร�อชําระเง�นโดย

หักเง�นจากบัญช�เง�นฝากของผูชําระเง�นที่มีอยูกับผูใหบร�การเง�นโอน 

2. รานคาแจงราคาสินคา/บร�การใหผูชําระเง�นทราบเปนสกุลเง�นบาท (THB) 

3. รานคาสงขอมูลรายการสินคา/บร�การ รวมทั�งขอมูลการชําระเง�นของรายการชําระคาสินคา/บร�การดังกลาวมาท่ี

ผูใหบร�การ โดยแสดงขอมูลรานคา/สินคา เพ��อใหผูชําระเง�นเลือกและทําการชําระเง�นดวยเง�นโอน  

4. รานคาตกลงยอมรับวา ผูใหบร�การไมมีหนาที่ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลใดๆ ซ�่งรวมถึง (แตไมจํากัด

เพ�ยง) ขอมูลการชําระเง�น ที่รานคาเปนผูใหขอมูล/ผูชําระเง�นเปนผูระบุ 

5. เมื่อผูชําระเง�นทํารายการชําระคาสินคา/บร�การแลว ผูใหบร�การเง�นโอนจะหักเง�นจากบัญช�เง�นฝากของผูชําระเง�น

ตามจํานวนท่ีผูชําระเง�นทํารายการทันที โดยผูใหบร�การจะนําเง�นจํานวนดังกลาวไปพักในบัญช�เง�นฝากของผูใหบร�การ

ทั�งนี้ ผูใหบร�การจะนําเง�นเขาบัญช�เง�นฝากที่ผูกกับบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ ตามเง�่อนไขที่ระบุในตาราง “Settlement” 

ขอตกลงเกี่ยวกับการรับชําระดวยเง�นโอน
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Settlement

Cut-off time 21:00 น.

เคร�่องมือการชําระเง�น

บัตรเครดิต/เดบิต

VISA, MASTERCARD, JCB

เง�นโอน/QR Code 

KBank ธนาคารพาณชิยอืน่/สถาบนัอืน่

เง�นเขาบัญช�

(ก) ภายใน 1 วัน นับตั�งแตวันที่มีการทํารายการชําระคาสินคา/บร�การ หร�อ

(ข) ภายในวันถัดไปหลังจากวันที่ผูชําระเง�นยืนยันการรับสินคา/บร�การบนเว�บไซต/

Mobile Application ของ Facebook และ/หร�อชองทางอื่นๆ ที่ผูใหบร�การกําหนด

(แลวแตกรณีใดจะเกิดข�้นกอน)

ตาราง Settlement

หมายเหตุ ผูใหบร�การจะนําเง�นเขาบัญช�เง�นฝากท่ีผูกกับบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับนี้ ใหกับรานคาเปนยอดคงเหลือจาก

การหักคาธรรมเนียม รวมทั�งคาภาษ�มูลคาเพ��มและภาษ�เง�นไดหัก ณ ที่จาย (หากมี) โดยผูใหบร�การจะไมคํานวณดอกเบี้ย

เง�นฝากบนเง�นคาสินคา/บร�การที่ยังไมไดถูกโอนเขาบัญช�เง�นฝากของรานคาท่ีผูกกับบร�การตามขอตกลงฯ ฉบับน้ี

Merchant Service Agreement-KGP-V7-01052023


