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T . 0 –     –      T H A N K S . 

 

 

 
 
 

       หน่วยงานราชการ             รัฐวิสาหกิจ             อ่ืนๆ ............................................................       โปรดระบุ EID /รหัสหน่วยเบิกจ่าย ................................................. 
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)    
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)   
ที่ตั้งเลขที ่  :  ............................ อาคาร  : ......................................................  เลขทีห่้อง  : ............................... ชั้น : ................................ หมู่ที่ : .......................  

ซอย       : ..............................................  ถนน       : ........................................... แขวง/ต าบล :  ....................................  เขต/อ าเภอ   : .........................................  
จังหวัด   : ............................................... รหัสไปรษณีย์  : .................................... โทรศัพท์  : ..........................................  โทรสาร : .............................................. 
                                 

    หน่วยงาน           หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  
เงื่อนไขการออกใบก ากับภาษี            ตามเอกสารภาษีแนบ             อื่นๆ ระบุชื่อ ....................................................................................... .................... 
เลขที่   :  ...............................................    อาคาร  : ...............................................  เลขที่ห้อง  : ..........................................    ชั้น  : ...............................................  
หมู่ที่     : ...............................................  ซอย       : ..............................................  ถนน       : ........................................... แขวง/ต าบล  :  ..................................  
เขต/อ าเภอ   : ........................................  จงัหวัด   : ............................................... รหัสไปรษณีย์  : .................................... โทรศัพท์     : ....................................... 

 

       ตามข้อมูลตามเอกสาร        อื่นๆ ระบุ   ชื่อหน่วยงาน (ไทย)  ....................................................... ชื่อหน่วยงาน (อังกฤษ) ........................................... 
ที่ตั้งหน่วยงาน          ตามข้อมูลตามเอกสาร              อื่นๆ ระบ ุ  

เลขที่   :  ............................  อาคาร  : ...............................................  เลขที่หอ้ง  : ................... ชั้น : .............  หมูท่ี่ : ............. ซอย  : ............................................... 
ถนน    : ........................................... แขวง/ต าบล  :  ...................................  เขต/อ าเภอ   : ........................................  จังหวัด   : ..................................................... 
รหัสไปรษณีย์  : ...................... โทรศัพท์     : ....................................... โทรสาร : ...............................................  E-mail : ................................................................ 
บุคคลติดต่อ นาย/นาง/นางสาว.............................................................นามสกุล...................................................โทรศัพท์................................................... 
 

ต้องการติดตั้ง  GPRS Mobile คอื EDC ทีเ่ชื่อมต่อโดยใชส้ญัญาณ GPRS จาก SIM CARD และมแีบตเตอรีใ่นตวั น าไปใชน้อกจดุตดิตัง้ได.้..............เครือ่ง 
หมายเหตุ กรณมีกีารเปลีย่นแปลงรุ่น เครือ่ง EDC ขา้งตน้ ใหถ้อืปฏบิตัแิละผกูพนัตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของการใช ้บรกิารเครือ่ง EDC หรอืเอกสารการสง่-รบัมอบพรอ้มตดิตัง้เครือ่ง EDC ทีจ่ะไดม้กีาร
จดัท ากนัต่อไป และใหถ้อืเป็นสว่นหนึง่ของใบสมคัรรา้นค ้าสมาชกิเคทบีนีี้ดว้ย 

ข้อมูลที่ระบุในหลักฐานใบบันทึกรายการขาย ระบุผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย AIS DTAC (กรณีท่ีต้องการมากกว่า 1 เคร่ืองให้กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 1)   

ชือ่หน่วยงาน 

ชือ่สาขา/กทม. ชือ่ถนน/ตจว. ชือ่อ าเภอและจงัหวดั 
หมายเลขโทรศพัทข์องหน่วยงานทีต่ดิต่อได ้

 
      
           แต่งต้ังให้เคทีบี หักภาษี ณ ที่จ่ายและน าส่งต่อกรมสรรพากรแทนหน่วยงานในอัตราที่กฎหมายก าหนด ระบุ.........% (ถ้าม)ี 
 
 

       ผ่านบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ประเภท       บัญชีออมทรัพย์        บัญชีกระแสรายวัน ส านักงาน/ สาขา  .......................................... 
ชื่อบัญชี    ........................................................................................            เลขที่บัญชี            
 

ลายมือชื่อผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝาก1 
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 (ถ้ามี) ท่านที่ 3 (ถ้าม)ี 

   
(                                                    ) (                                                    ) (                                                    ) 

 

 

      มีบัญชี KTB Corporate Online และต้องการเพิ่มบริการ Download KTB EDC Report   โปรดระบุ Company ID................................................ 
        ขอสมัครใช้บริการ KTB Corporate Online (ตรวจสอบรายงานการขายผ่านเครื่อง EDC เท่านั้น)  

นาย/นาง/นางสาว.............................................................นามสกุล.................................................................โทรศัพท์.....................................................  
ระบุ อีเมล.................................................................................................................. 
 

             

   -  -      -  

 ใบสมัครร้านค้าสมาชิกเคทีบีเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น (KTB) – EDC  

รหสัพนกังาน  รหสัหน่วยงาน  
 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงาน 

ข้อมูลภาษีตามกฎหมาย 

ข้อมูลหน่วยงานที่จะติดตั้งเครือ่ง EDC  

การยินยอมใหถ้อนหรือโอนเงินหรือหักบญัชีเงินฝาก 

บริการ KTB Corporate online บริการตรวจสอบรายงานการขายผ่านระบบออนไลน์ของหน่วยงาน 

 เงื่อนไขการหกัภาษ ีณ ที่จ่าย 
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เรียกเก็บค่าธรรมเนียมกับหน่วยงาน                    เรียกเก็บค่าธรรมเนียมกับผู้ถอืบัตร 
หมายเหตุ       1. *Local Debit Card คอื ค่าธรรมเนียมการรับบัตร Debit ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทย 

                             2. **Others คือ ค่าธรรมเนียมการรับบัตรเครดิต ที่ออกโดยธนาคารภายในประเทศและนอกประเทศทั้งหมด รวมถงึบัตรเดบิตของธนาคารที่ไม่ได้ 
                                 ตัง้อยู่ภายในประเทศไทย ที่มีเครื่องหมาย VISA และ MasterCard 
                             3. ***ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอัตราค่าธรรมเนียมในการรับบัตรทุกประเภท ตามที่ระบุไว้ในใบสมัครร้านค้าสมาชิกเคทีบี 
                                 เมื่อใดก็ได้ โดยเคทีบีจะแจ้งให้ร้านค้าทราบเป็นคราวๆไป 
 
  
ข้อตกลงทั่วไป 

 การลงลายมือชื่อและประทับตรา(หากมี) ไว้ข้างล่างนี้ ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น ร้านค้า/เจ้าของบัญชี/หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือองค์กรพิเศษ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า“ร้านค้า” ขอรับรอง และยืนยันความถูกต้องของข้อมูล และรายละเอียดตามที่ระบุไว้ ในใบสมัครร้านค้าสมาชิก   
เคทีบี ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ใบสมัคร” และเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่ง หรือประกอบใบสมัครนี้ ในกรณีที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย(“เคทีบี”) ได้อนุมัติให้
เป็นร้านค้าสามาชิกเคทีบีตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้แล้วร้านค้าตกลงยินยอมผูกพันและตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่
ปรากฏแนบท้ายค าขอนี้ หรือที่เคทีบีแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวไปโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของค าขอนี้ด้วย และในวันที่ลงนามในนี้ ร้านค้าได้รับทราบและ
เข้าใจข้อความต่างๆ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเป็นร้านค้าสมาชิกเคทีบีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนา และความประสงค์ของร้านค้าทุกประการ 
และหากมีบริการพิเศษใดๆ แก่บุคคลทั่วไป อาทิส่วนลด ของก านัล สิทธิประโยชน์เหนือกว่าปกติ ร้านค้าตกลงจะให้บริการพิเศษนั้นๆ แก่ลูกค้าของเคทีบี
เช่นกัน นอกจากนี้เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาใบสมัครของร้านค้า หรือประโยชน์ในการเสนอบริการหรือสินค้าซึ่งเคทีบีเห็นว่าอาจเป็นประโยชน์แก่
ร้านค้าหรือประโยชน์แก่วัตถุประสงค์อื่นอันเกี่ยวเนื่องโดยไม่ค านึงว่าร้านค้าจะได้รับการอนุมัติเป็นร้านค้าสมาชิกเคทีบีหรือไม่ ร้านค้าตกลงยินยอมให้  
เคทีบีท าการตรวจสอบและ/หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลและ/หรือเปิดเผยจาก/ให้แก่บุคคลใดๆและ/หรือนิติบุคคลอื่นใดโดยร้านค้าจะไม่ยกเลิกเพิกถอนการให้
ความยินยอมดังกล่าวนี้แต่อย่างใด 

 

    (ติดอากรแสตมป์ 30 บาท) 
   

  (ส ำหรับผู้ขอใช้บริกำรลงนำม) 

                                                                ลงนาม........................................................................................ผู้ขอใช้บริการ/ผูมี้อ านาจลงนามผูกพันธ์ตาม 
                                                                                                                                                                    หนงัสือนิติบุคคล/ผูมี้อ านาจกระท าการแทน 

                                 (.............................................................................................................) 
                                 หน่วยงาน .............................................................................................. 
                                 ต าแหน่ง ................................................................................................. 
                                                          ลงลายมือชื่อพร้อมตราประทับ (ถ้าม)ี 
 

                          พยาน ..........................................................                     พยาน ............................................................. 
                                     (                        )                 (                            )    
                                         ชื่อ – นามสกุล (ตัวบรรจง)                                                   ชือ่ – นามสกุล (ตัวบรรจง) 

  เพื่อให้ใบสมัครของท่านได้รับพิจารณาอย่างรวดเร็ว โปรดกรอกใบสมัครและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน และแนบเอกสารประกอบการพิจารณาพร้อมลงลายมือชื่อ 
รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

 (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร) 

ลงนำมโดย 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร  
ตรวจสอบลำยมือชื่อบญัชี* 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่สำขำ/ RM  

 (ผู้แนะน ำ) 
ส ำหรับผู้ มีอ ำนำจลงนำมของสำขำ/
หวัหน้ำหน่วยงำนของผู้แนะน ำ 

ลงลายมือช่ือ 
ตัวบรรจง (                                              ) 

พร้อมประทับตรา 
   (                                                         ) 

 
    (                                                        ) 

 
*เป็นการตรวจสอบการลงลายมือช่ือของผู้มีอ านาจส่ังจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของหน่วยงาน1 ให้ตรงกับลายมือช่ือตามท่ีปรากฏในใบค าขอเปิดบัญชีเงินฝากท่ีได้ให้ไว้กับธนาคาร 

         
 
 
 
 
 

รบัช าระเตม็จ านวน (RETAIL) / บรกิารการรบัช าระและค่าธรรมเนียม*** 
ประเภทการรบับตัร 
 ผ่านเครือ่ง EDC ทีห่น้ารา้น 

KTB Visa Debit Local Debit Card* Others** 

 
   .   % 

 
   .   % 

 
   .   % 

ข้อตกลงและหนังสอืให้ความยินยอม (ส าหรับหน่วยงานกรอก) 

ประเภทบรกิารรับช าระ 
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ร้ำนค้ำตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบตัิตำมข้อตกลงและเง่ือนไขกำรสมคัรเป็นร้ำนค้ำสมำชิกเคทีบี ดงัตอ่ไปนี  ้
ข้อ 1 ค ำนิยำม 
 ให้ค ำหรือถ้อยค ำตอ่ไปนีมี้ควำมหมำยดงันี ้

1.1 “บริษัทบัตร” หมำยถึง VISA WORLDWIDE PTE. LIMITED และ/หรือ MASTERCARD WORLDWIDE และ/หรือ CHINA UNIONPAY 
CO.,LTD. รวมทัง้บริษัท หน่วยงำนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ องค์กร หรือ นิติบคุคลอ่ืนใด ไมว่ำ่จะจดัตัง้ขึน้ภำยในหรือภำยนอกประเทศไทย ซึ่ง
เข้ำร่วมระบบธุรกิจบตัร (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวำ่ “บริกำรทำงกำรเงนิ”) กบั บมจ. ธนำคำรกรุงไทย (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่ำ “เคทีบี”) ในขณะที่ท ำ
ข้อตกลงฉบบันี ้ และ/หรือที่จะเข้ำร่วมธุรกิจบตัรกบัเคทีบีตอ่ไปในภำยหน้ำ 

1.2 “บริษัทที่ออกบัตร” หมำยถึง เคทีบี บริษัท หน่วยงำนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ องค์กร สถำบนักำรเงิน และ/หรือนิติบุคคลอ่ืนใด ที่ออกบตัร 
(ตำมที่ได้นิยำมไว้ในข้อ 1.5) และ/หรือบตัรร่วม (ตำมที่ได้นิยำมไว้ในข้อ 1.6) ซึง่สมคัรเข้ำเป็นสมำชิกของบริษัทบตัร    

1.3 “ร้ำนค้ำ” หมำยถึง บุคคลธรรมดำ นิติบุคคล หน่วยงำนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ หรือองค์กรอ่ืนใดในประเทศไทย และ /หรือเจ้ำของบญัชีเงิน
ฝำกธนำคำรในประเทศไทย ซึ่งได้ยื่นใบสมัครร้ำนค้ำสมำชิกเคทีบี และได้รับกำรอนุมัติให้เป็นร้ำนค้ำสมำชิกเคทีบีภำยใต้ข้อก ำหนดและ
เง่ือนไขของข้อตกลงฉบบันี ้และ/หรือเง่ือนไขอ่ืนใดตำมที่เคทีบีก ำหนด 

1.4 “สมำชิกบัตร” หมำยถึง บคุคลธรรมดำหรือนิติบคุคลซึง่สมคัรและได้รับอนมุตัิให้เป็นสมำชิกบตัร ภำยใต้ข้อก ำหนดและเง่ือนไขของเคทีบี และ
บริษัทที่ออกบตัร 

1.5 “บัตร” หมำยถึง บตัรเครดิต/บตัรเดบิต วีซำ่/มำสเตอร์กำร์ด หรือบตัรอ่ืนใดทกุประเภท ซึ่งออกโดยบริษัท/หน่วยงำนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจที่
ออกบตัร โดยปรำกฏชื่อเคร่ืองหมำยบริกำร หรือโลโก้ ของบริษัท/หน่วยงำนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจที่ออกบตัร ชื่อของสมำชิกบนบตัร และบตัร
พร้อมที่จะใช้ได้โดยสมำชิกบตัรลงลำยมือชื่อบนสว่นที่ก ำหนดไว้ในบตัร ซึ่งบัตรจะต้องไม่ถกูใช้โดยบุคคลอ่ืนใดนอกจำกสมำชิกบตัรที่ระบุบน
บตัรนัน้เทำ่นัน้ 

1.6 “บัตรร่วม” หมำยถึง บตัรอื่นๆ นอกจำกบตัรมำตรฐำนปกติของเคทีบี ซึง่ออกโดยบริษัทที่ออกบตัร หรือบริษัทบตัร และไม่ปรำกฏเคร่ืองหมำย
บริกำร หรือโลโก้ ของบริษัทที่ออกบตัร ในกรณีที่ร้ำนค้ำได้สมัครเข้ำร่วมรับบตัรร่วม และเคทีบียอมรับกำรสมคัร บตัรตำมข้อ 1.5 จะรวมถึง 
บตัรร่วมดงักลำ่วด้วย และกำรรับบตัรร่วม ให้น ำสญัญำพิเศษที่ก ำหนดโดยเคทีบี หรือบริษัทบตัรมำใช้บงัคบั 

1.7 “สินค้ำ” หมำยถึง สินค้ำ บริกำร และ/หรือสิทธิใดๆ ที่ร้ำนค้ำขำยหรือให้บริกำรแก่สมำชิกบตัร 
1.8 “ท ำรำยกำรขำย” หมำยถึง วิธีกำรขำยหรือกำรให้บริกำรตำมที่เคทีบีและ/หรือบริษัทบตัรก ำหนด  โดยร้ำนค้ำจะต้องน ำส่งสินค้ำให้แก่สมำชิก

บตัร เพ่ือแลกเปลี่ยนกบักำรรับช ำระด้วยบตัรจำกสมำชิกบตัร  โดยปรำศจำกกำรรับคำ่ตอบแทนโดยตรงจำกสมำชิกบตัร 
1.9 “ค่ำธรรมเนียมของร้ำนค้ำ” หมำยถึง อตัรำคำ่ธรรมเนียมที่ร้ำนค้ำตกลงช ำระคำ่ธรรมเนียมกำรใช้บริกำรทำงกำรเงินให้แก่เคทีบี 
1.10 “บัญชีเงนิฝำก” หมำยถึง บญัชีเงินฝำกที่ร้ำนค้ำระบไุว้ในใบสมคัรร้ำนค้ำสมำชิก เคทีบี ในส่วนของ “กำรยินยอมให้ถอน หรือโอนเงิน หรือหกั

บญัชีเงินฝำก” 
 
ข้อ 2 ร้ำนค้ำ 

2.1 ร้ำนค้ำตกลงจะแจ้งสถำนที่บริกำรซึง่ขำยสินค้ำโดยใช้บตัร (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวำ่ “สถำนที่รับบัตร”)  แก่เคทีบี ล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
โดยได้รับควำมยินยอมกำรอนุมัติเป็นร้ำนค้ำสมำชิกเคทีบี จำกเคทีบี และหำกมีกำรให้บริกำรพิเศษใดๆ แก่บุคคลทั่วไป เช่น ส่วนลด               
ของก ำนลั สิทธิประโยชน์เหนือกวำ่ปกติ เป็นต้น ร้ำนค้ำตกลงจะให้บริกำรพิเศษนัน้ๆ แก่สมำชิกบตัรเชน่กนั 

2.2 ร้ำนค้ำจะแสดงเคร่ืองหมำย หรือสญัลักษณ์กำรเป็นร้ำนค้ำสมำชิกเคทีบี ตำมรูปแบบที่ เคทีบีก ำหนด ณ สถำนที่รับบตัรทกุแห่งในบริเวณที่
เหมำะสม ภำยในหรือภำยนอกสถำนที่รับบตัรดงักลำ่ว  เพ่ือให้สมำชิกบตัรสำมำรถพบเห็นเคร่ืองหมำยหรือสญัลกัษณ์ดงักล่ำวได้โดยง่ำยและ
ชดัเจนตลอดระยะเวลำที่ข้อตกลงฉบบันีมี้ผลบงัคบัใช้ หรือจนกว่ำเคทีบีจะแจ้งยกเลิกกำรใช้เคร่ืองหมำยหรือสัญลกัษณ์ดงักล่ำว และจะต้อง
สง่มอบคืนเคร่ืองหมำยหรือสญัลกัษณ์ดงักลำ่วให้แก่เคทีบี ในวนัที่ข้อตกลงนีส้ิน้ผลบงัคบัใช้  

2.3 ในกรณีที่ร้ำนค้ำสิน้สภำพกำรเป็นร้ำนค้ำสมำชิกเคทีบีไมว่ำ่ด้วยสำเหตใุดก็ตำม และ/หรือในกรณีที่ร้ำนค้ำย้ำยสถำนที่รับบตัรหรือเปลี่ยนแปลง
ชื่อสถำนที่รับบตัร หรือเลิกกิจกำร รวมถึงเปลี่ยนประเภทธุรกิจไปจำกเดิมที่มีกำรแจ้งไว้ในใบสมคัรร้ำนค้ำสมำชิกเคทีบี ร้ำนค้ำจะต้องแจ้งให้          
เคทีบีทรำบทันที และเคทีบีมีสิทธิแจ้งให้บริษัทบัตรหรือบริษัทที่ออกบัตรทรำบทุกประกำร   อนึ่ง หำกร้ำนค้ำย้ำยสถำนที่รับบัตร หรือ
เปลี่ยนแปลงช่ือสถำนที่รับบตัร หรือเลิกกิจกำร รวมถึงเปลี่ยนประเภทธุรกิจไปจำกเดิมที่มีกำรแจ้งไว้ในใบสมคัรร้ำนค้ำสมำชิก เคทีบี โดยมิได้
รับควำมเห็นชอบจำกเคทีบีก่อน เคทีบีขอสงวนสิทธิในกำรระงบักำรให้บริกำรกบัร้ำนค้ำ จนกวำ่จะมีกำรแก้ไขให้ถกูต้อง 

2.4 ร้ำนค้ำตกลงยินยอมปฏิบตัิตำมข้อตกลงและเง่ือนไขกำรสมคัรเป็นร้ำนค้ำสมำชิกเคทีบี คู่มือร้ำนค้ำสมำชิกเคทีบี และ/หรือเอกสำรแนะน ำวิธี
ปฏิบตัิในกำรใช้บริกำรประเภทตำ่งๆ ที่เคทีบี มอบให้ไว้ทกุประกำร ซึง่ไมจ่ ำกดัเพียง 

ข้อตกลงและเง่ือนไขกำรสมัครเป็นร้ำนค้ำสมำชิกเคทีบี 
 

 



               “เคทบีขีอสงวนสทิธใินการพจิารณาผูข้อสมคัรรา้นคา้สมาชกิเคทบีทีีก่รอกขอ้มลูในใบสมคัรนี้ถูกตอ้งครบถว้นเทา่นัน้  ทัง้นี้  เพือ่ใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัขิองกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง   
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(1) กำรใช้ และ/หรือควำมสมบรูณ์ของบตัร 
(2) กำรใช้สื่อกำรช ำระเงิน ได้แก่ เคร่ืองอนมุตัิวงเงินอตัโนมตัิ (EDC) ใบสัง่ซือ้ (PURCHASING ORDER) เป็นต้น 
(3)  ข้อปฏิบัติในกำรท ำรำยกำรขำย  กำรจัดท ำหลักฐำนบันทึกรำยกำรขำย/หลักฐำนกำรใช้บัตร เช่น ใบสั่งซือ้ 

(PURCHASING ORDER) ใบเสร็จรับเงิน หลกัฐำนบนัทึกรำยกำรขำย (SALES SLIP) เป็นต้น ตลอดจนกำรตรวจสอบควำม
สมบรูณ์ของหลกัฐำนบนัทกึรำยกำรขำย/หลกัฐำนกำรใช้บตัร  

(4)  กำรขออนมุตัิวงเงินบตัร 
(5)  กำรคืนเงินแก่สมำชิกบตัรในกรณีสมำชิกบตัรคืนสินค้ำ ยกเลิกกำรใช้บริกำร หรือร้ำนค้ำลดรำคำสินค้ำในภำยหลงั 
(6)  กำรคืนเงินแก่เคทีบีในกรณีที่ไมส่ำมำรถเรียกเก็บเงินจำกหลกัฐำนบนัทกึทำงรำยกำรขำย/หลกัฐำนกำรใช้บตัรได้รับรหสั

อนมุตัิวงเงินจำกบริษัทที่ออกบตัรได้ 
(7)  กำรคิดดอกเบีย้จำกจ ำนวนเงินที่ร้ำนค้ำ จะต้องช ำระให้แก่เคทีบีในกรณีกำรช ำระเงินคืนลำ่ช้ำ 

2.5 ร้ำนค้ำรับทรำบถึงข้อสงวนสิทธิของเคทีบีในกำรปรับปรุง ข้อก ำหนดและเงื่อนไขในกำรใช้บริกำรทำงกำรเงิน ข้อตกลงและเงื่อนไขกำรสมคัร
เป็นร้ำนค้ำสมำชิกเคทีบี คูมื่อร้ำนค้ำสมำชิกเคทีบี และ/หรือเอกสำรแนะน ำวิธีปฏิบตัิในกำรใช้บริกำรประเภทต่ำงๆ ที่เคทีบีมอบให้ ไม่ว่ำข้อใด
ข้อหนึ่งหรือหลำยข้อตำมควำมเหมำะสม  โดยเคทีบีจะมีหนงัสือบอกกลำ่วแก่ร้ำนค้ำลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั ก่อนที่ข้อก ำหนดและเงื่อนไข
นัน้ๆ จะมีผลผูกพนัตำมที่เคทีบีระบุ ซึ่งร้ำนค้ำตกลงและยอมรับว่ำ บรรดำคู่มือ และ/หรือเอกสำรดงักล่ำวทัง้ที่มีอยู่แล้วในขณะนี ้หรือที่จะมี
ตอ่ไปในภำยหน้ำนัน้ เป็นสว่นหนึ่งของข้อตกลงฉบบันีด้้วย 

2.6 ร้ำนค้ำตกลงจะจดัสง่หลกัฐำน หรือเอกสำรใดๆ ซึง่เคทีบีอำจเรียกให้สง่เพิ่มเติมเพ่ือวตัถปุระสงค์ในกำรอนมุตัิให้เป็นร้ำนค้ำสมำชิกเคทีบี และ
รับทรำบดีถึงข้อสงวนสิทธ์ิของเคทีบีที่จะไม่คืนใบสมคัรร้ำนค้ำสมำชิกเคทีบีและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำให้แก่ร้ำนค้ำในทกุกรณี ไม่ว่ำ
ร้ำนค้ำจะได้รับอนมุตัิให้เป็นร้ำนค้ำสมำชิกเคทีบีหรือไม่ก็ตำม โดยร้ำนค้ำตกลงและยอมรับว่ำกำรพิจำรณำและอนมุตัิให้เป็นร้ำนค้ำสมำชิก       
เคทีบีขึน้อยูก่บัดลุยพินิจโดยเด็ดขำดของเคทีบีแตเ่พียงฝ่ำยเดียว โดยไมต้่องชีแ้จงเหตผุลแตป่ระกำรใด 

2.7 ร้ำนค้ำตกลงจดัสง่หรือให้ข้อมลูเก่ียวกบักำรใช้บตัรและ/หรือบริกำรทำงกำรเงินแก่เคทีบีทนัทีเม่ือเคทีบีร้องขอ  
2.8 ร้ำนค้ำรับทรำบและยอมรับข้อตกลงที่เก่ียวกบับริกำรทำงกำรเงินระหวำ่งบริษัทที่ออกบตัรและสมำชิกบตัร และในกรณีที่เคทีบีร้องขอให้ร้ำนค้ำ

ติดตัง้ หรืออปุกรณ์ใดๆ ที่เก่ียวกบักำรสง่เสริมสนบัสนนุกำรใช้บตัร และ/หรือบริกำรทำงกำรเงิน ร้ำนค้ำยินดีให้ควำมร่วมมือและด ำเนินกำรให้
โดยไมมี่เง่ือนไขและจะไมเ่รียกร้องคำ่ตอบแทน และ/หรือคำ่ใช้จำ่ยใดๆ ทัง้สิน้ เว้นแตจ่ะมีกำรตกลงเป็นอยำ่งอ่ืน 

2.9 ร้ำนค้ำตกลงโดยปรำศจำกเง่ือนไขและกำรคดัค้ำนใดๆ ในกรณีที่เคทีบี และ/หรือผู้ที่เคทีบีก ำหนด มีควำมประสงค์จะตีพิมพ์ชื่อและสถำนที่รับ
บตัรของร้ำนค้ำบนสื่อ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เพื่อสง่เสริมกำรใช้บตัรและ/หรือบริกำรทำงกำรเงิน โดยไม่จ ำต้องได้รับควำมยินยอม
จำกร้ำนค้ำก่อน 

2.10 ร้ำนค้ำจะท ำรำยกำรขำย สรุปกำรท ำรำยกำรขำย ใช้ป้ำย และ/หรือสื่อกำรช ำระเงิน และ/หรือสรุปรำยกำรอ่ืนใดตำมรูปแบบและวิธีกำรที่เคทีบี 
หรือบริษัทบตัรก ำหนด และร้ำนค้ำจะไม่อนญุำตให้บุคคลที่สำมท ำ หรือใช้สิ่งต่ำงๆ ดงักล่ำวเพื่อวัตถปุระสงค์อ่ืนนอกจำกวตัถปุระสงค์ตำม
ข้อตกลงฉบบันี ้

2.11 ร้ำนค้ำจะต้องตรวจสอบควำมสมบรูณ์ของบตัร เชน่ 
(1) รูปแบบและลกัษณะของบตัร  หมำยเลขบตัร  บตัรยงัไมห่มดอำย ุ และบตัรนัน้ไมถ่กูอำยดั แจ้งหำย ยกเลิก หรือระงบักำรใช้ 
(2) หมำยเลข 4 ตวัแรกของบตัรประเภทบตัรเครดิต / VISA / MASTERCARD หรือบตัรเครดิตอ่ืนใดที่ออกโดยบริษัทที่ออกบตัรที่

เป็นตวันนูจะต้องตรงกบัหมำยเลขของบริษัทที่ออกบตัร ทัง้ 4 ตวัที่พิมพ์เป็นเนือ้เดียวกนั กบั บตัร ประเภทบตัรเครดิตซึ่งอยู่เหนือ
หรือใต้หมำยเลข 4 ตวัแรกของบตัรที่เป็นตวันนูนัน้ 

(3) ตวัอกัษรหรือตวัเลขบนด้ำนหน้ำและด้ำนหลงัของบตัรประเภทบตัร VISA ELECTRON หรือบตัรเดบิตอ่ืนใด ที่ออกโดยบริษัทที่
ออกบตัร จะมีลกัษณะเรียบไม่มีกำรป๊ัมตวันนู บนด้ำนหน้ำบตัรจะมีหมำยเลขบตัรที่ขึน้ต้นด้วยเลข “4” และปรำกฏตวัเลขเป็น
จ ำนวน 16 หลกั แบง่เป็น 4 กลุม่ๆ ละ 4 หลกั หรือบตัรประเภทบตัรเดบิตของบริษัทที่ออกบตัรบำงแห่งจะปรำกฏเฉพำะตวัเลข
กลุม่ที่หนึ่งและกลุม่ที่สี่เทำ่นัน้ และพิมพ์ข้อควำมวำ่ “ELETRONIC USE ONLY” ซึง่ร้ำนค้ำจะต้องท ำรำยกำรช ำระค่ำสินค้ำผ่ำน
เคร่ืองอนมุตัิบตัรอตัโนมตัิ (EDC) เทำ่นัน้ 

(4) ตำมเง่ือนไขอ่ืนๆ ที่เคทีบีจะแจ้งให้ร้ำนค้ำทรำบเป็นครำวๆ ไป   
 2.12  ร้ำนค้ำจะต้องแจ้งให้เคทีบีทรำบโดยทนัที ในกรณีที่มีเหตกุำรณ์หรือพบบตัรที่มีลกัษณะหนึ่งลกัษณะใดดงัตอ่ไปนี ้

(1) เม่ือเคร่ืองอนมุตัิบตัรอตัโนมตัิ (EDC) เกิดขดัข้อง 
(2) ข้อควำมบนเคร่ืองอนมุตัิบตัรอตัโนมตัิ (EDC) แจ้งให้ ”ติดตอ่ธนำคำร” หรือ “ยดึบตัร” 

 



               “เคทบีขีอสงวนสทิธใินการพจิารณาผูข้อสมคัรรา้นคา้สมาชกิเคทบีทีีก่รอกขอ้มลูในใบสมคัรนี้ถูกตอ้งครบถว้นเทา่นัน้  ทัง้นี้  เพือ่ใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัขิองกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง   
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(3) หมำยเลขบัตรไม่ถูกต้อง หมำยเลขบัตรที่ถกูแจ้งอำยัด แจ้งหำย ถูกเพิกถอน หรือระงับกำรใช้โดยเคทีบี และ/หรือบริษัทบัตร 
และ/หรือบริษัทที่ออกบตัร หรือไมมี่ลำยมือชื่อสมำชิกบตัร ปรำกฏอยูด้่ำนหลงัของบตัร หรือมีเหตอุนัควรน่ำสงสยัว่ำสมำชิกบตัร 
และ/หรือบคุคลอ่ืนใดมีพฤติกรรมทจุริต หรือมีผู้ ใช้บตัรโดยทจุริต 

(4) ตวับตัรปรำกฏให้เห็นร่องรอยกำรแก้ไข หรือเปลี่ยนตวัเลข หรือลำยมือชื่อสมำชิกบตัร หรือข้อควำมใดๆ บนบตัร 
(5) เม่ือตรวจสอบลำยมือชื่อบนใบบนัทกึรำยกำรขำยเปรียบเทียบกบัลำยมือชื่อหลงับตัรแล้ว พบวำ่ไมต่รงกนั 
(6) ตำมเง่ือนไขอ่ืนๆ ที่เคทีบีจะแจ้งให้ร้ำนค้ำทรำบเป็นครำวๆ ไป 
 

ข้อ 3 ค่ำธรรมเนียมและกำรจ่ำยเงนิของร้ำนค้ำ 
3.1 ร้ำนค้ำตกลงช ำระคำ่ธรรมเนียม (DISCOUNT RATE) กำรใช้บริกำรทำงกำรเงิน จำกยอดเงินรวมตำมหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรขำยหรือบริกำร/

หลักฐำนกำรใช้บัตร และ/หรือค่ำบริกำรที่เคทีบีเรียกเก็บจำกสมำชิกบัตรและ/หรือจำกบริษัทที่ออกบัตร ให้แก่เคทีบี จนกว่ำเคทีบีจะแจ้ง
เปลี่ยนแปลง ทัง้นี ้อตัรำคำ่ธรรมเนียมดงักลำ่วยงัไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิ่มตำมอตัรำที่กฎหมำยก ำหนด รวมทัง้คำ่ธรรมเนียมกำรโอนเงินเข้ำบญัชี
เงินฝำก (หำกมี) 

3.2 เคทีบีจะจำ่ยเงินสทุธิหลงัจำกหกัคำ่ธรรมเนียมและคำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่มดงัที่ระบใุนข้อ 3.1 แล้ว ให้แก่ร้ำนค้ำ โดยร้ำนค้ำตกลงยอมรับควำมเสี่ยง
หรือควำมล่ำช้ำที่เกิดขึน้หรืออำจเกิดขึน้ในกำรรับเงินสทุธิดงักล่ำว ด้วยเหตปัุจจยัภำยนอก เช่น ระบบกำรโอนเงินเข้ำบญัชีระหว่ำงธนำ คำร 
หรือตำ่งธนำคำร (ระบบ MEDIA CLEARING) หรือด้วยเหตอ่ืุนใดที่มิใชเ่หตปัุจจยัจำกเคทีบีเองทัง้สิน้ และร้ำนค้ำตกลงยินยอมจะไม่เรียกร้อง
ให้เคทีบีต้องรับผิดชอบควำมเสียหำยใดๆ อนัเน่ืองมำจำกกรณีดงักล่ำว ทัง้นี ้ร้ำนค้ำตกลงรับช ำระค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำก 
(หำกมี) ด้วย 

3.3 เคทีบีขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอตัรำค่ำธรรมเนียมในกำรรับบัตรทุกประเภท ตำมที่ระบุไว้ในใบสมัครร้ำนค้ำสมำชิกเคทีบี 
เม่ือใดก็ได้ โดยเคทีบีจะแจ้งให้ร้ำนค้ำทรำบเป็นครำวๆ ไป 

3.4 ในกรณีที่ร้ำนค้ำแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงบญัชีเงินฝำกไมว่ำ่เม่ือใด และด้วยเหตปุระกำรใดก็ตำมร้ำนค้ำตกลงให้ข้อก ำหนดและเง่ือนไขต่ำงๆ ตำม
ข้อตกลงฉบบันีมี้ผลใช้บงัคบัส ำหรับบญัชีเงินฝำกที่ได้เปลี่ยนแปลงนัน้ด้วยทกุประกำร 

3.5 ร้ำนค้ำตกลงรับผิดชอบตอ่เคทีบีเก่ียวกบัเงินคำ่ธรรมเนียมและ/หรือคำ่ใช้จำ่ยตำ่งๆ ที่ร้ำนค้ำอำจมีหรืออำจค้ำงช ำระอยู่กับเคทีบี และ/หรือเงิน
ค่ำสินค้ำคืนให้แก่เคทีบี  ในกรณีที่สมำชิกบัตรปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน  หรือในกรณีเคทีบีมีควำมจ ำเป็นตำมข้อตกลงฉบับนีท้ี่จะต้องคืนเงิน              
คำ่สินค้ำให้แก่สมำชิกบตัร และ/หรือเพ่ือชดใช้คำ่เสียหำยใดๆ ที่เกิดขึน้กบัเคทีบี อนัเน่ืองมำจำกกำรที่ร้ำนค้ำปฏิบตัิผิดข้อก ำหนดและเงื่อนไข
ของข้อตกลงฉบับนี ้คู่มือร้ำนค้ำสมำชิกเคทีบี และ/หรือเอกสำรแนะน ำวิธีปฏิบัติในกำรใช้บริกำรประเภทต่ำงๆ ที่เคทีบีมอบให้ โดยร้ำนค้ำ
ยินยอมให้เคทีบีมีสิทธิระงับกำรเบิกถอนเงิน โอนเงิน หรือหกัเงินจำกบัญชีเงินฝำก และ/หรือบญัชีเงินฝำกอ่ืนใดที่ร้ำนค้ำมีอยู่กับเคทีบี เพื่อ
ช ำระหนีห้รือค่ำเสียหำยใดๆ อันเน่ืองมำจำกกำรถูกปฏิเสธรำยกำรใช้จ่ำยของสมำชิกบัตรให้แก่เคทีบี รวมถึงยินยอมให้มีกำรหักกลบหนี ้
ระหวำ่งเคทีบีกบัร้ำนค้ำตำมค ำสัง่ของเคทีบีได้ โดยไมต้่องขอควำมยินยอมจำกร้ำนค้ำอีก  

3.6 ร้ำนค้ำยินยอมให้เคทีบีสำมำรถด ำเนินกำรระงบัและ/หรือยกเลิกกำรโอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกไมว่ำ่ทัง้หมดหรือบำงส่วนได้ทนัทีเม่ือใดก็ได้ โดย
ไมต้่องขอควำมยินยอมจำกร้ำนค้ำ และไม่จ ำต้องแจ้งให้ร้ำนค้ำทรำบล่วงหน้ำ หรือท ำกำรหกัเงินในบญัชีเงินฝำกเพื่อชดใช้ค่ำเสียหำยใดๆ ที่
เกิดขึน้กบัเคทีบี อนัเน่ืองมำจำกกำรที่ร้ำนค้ำปฏิบตัิผิดข้อก ำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี ้คู่มือร้ำนค้ำสมำชิกเคทีบี และ/หรือเอกสำร
แนะน ำวิธีปฏิบัติในกำรใช้บริกำรประเภทต่ำงๆ ที่เคทีบีมอบให้ รวมถึงในกรณีที่เชื่อได้ว่ำร้ำนค้ำหรือพนักงำน ลูกจ้ำง บุคลำกร และ /หรือ
ตวัแทนของร้ำนค้ำมีพฤติกรรมสอ่เจตนำกระท ำทจุริต หรือมีเจตนำละเมิดข้อก ำหนดและเง่ือนไขของข้อตกลงฉบบันี ้คู่มือร้ำนค้ำสมำชิกเคทีบี 
และ/หรือเอกสำรแนะน ำวิธีปฏิบตัิในกำรใช้บริกำรประเภทตำ่งๆ ที่เคทีบีมอบให้ 

3.7 ร้ำนค้ำตกลงที่จะด ำรงเงินในบญัชีเงินฝำก โดยคงเหลือเงินไว้ไมน้่อยกวำ่ 6 เดือน นบัจำกวนัที่ข้อตกลงฉบบันีส้ิน้สดุลง และ/หรือมีกำรบอกเลิก
ข้อตกลงฉบบันี ้ไมว่ำ่ด้วยเหตใุดๆ ก็ตำม เพื่อให้เคทีบีรอผลกำรเรียกเก็บหลกัฐำนบนัทกึรำยกำรขำยหรือบริกำร/หลกัฐำนกำรใช้บตัรที่ยงัเรียก
เก็บไมไ่ด้ทัง้หมดก่อน  

3.8 ร้ำนค้ำตกลงคงเงินในบญัชีเงินฝำกไว้เพ่ือให้เคทีบีด ำเนินกำรตำมที่ระบุในข้อ 3.5, 3.6, 3.7, 16.2 และ/หรือเงื่อนไขอ่ืนใดที่ให้สิทธิแก่เคทีบีใน
กำรระงบักำรเบิกถอนเงิน โอนเงิน หรือหกัเงินในบญัชีเงินฝำก และ/หรือบญัชีเงินฝำกอ่ืนใดที่ร้ำนค้ำมีอยูก่บัเคทีบี เพื่อช ำระหนีห้รือค่ำเสียหำย
ใดๆ ที่ร้ำนค้ำจะต้องรับผิดตอ่เคทีบีตำมข้อตกลงฉบบันี ้

3.9 ในกำรหกัภำษีเงินได้ ณ ที่จำ่ย ส ำหรับค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำรระบบกำรช ำระเงินตำมข้อตกลงนี ้ร้ำนค้ำตกลงยินยอมและมอบอ ำนำจให้ 
เคทีบี ซึ่งรวมถึงบุคลำกรที่เก่ียวข้องของเคทีบี (ต่อไปนีเ้รียกว่ำ “ผู้ รับมอบอ ำนำจ”) เป็นผู้ มีอ ำนำจด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรหักภำษีเงินได้               
ณ ที่จ่ำย ส ำหรับค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำรระบบกำรช ำระเงินที่ร้ำนค้ำต้องจ่ำยให้แก่เคทีบีในอัตรำตำมที่กฎหมำยก ำหนดแทนร้ำนค้ำ              
โดยร้ำนค้ำถือเสมือนหนึ่งว่ำ ใบสมัครร้ำนค้ำสมำชิกเคทีบี และข้อตกลงและเงื่อนไขกำรสมคัรเป็นร้ำนค้ำสมำชิกเคทีบีฉบบันี ้เป็นหนังสื อ            

 



               “เคทบีขีอสงวนสทิธใินการพจิารณาผูข้อสมคัรรา้นคา้สมาชกิเคทบีทีีก่รอกขอ้มลูในใบสมคัรนี้ถูกตอ้งครบถว้นเทา่นัน้  ทัง้นี้  เพือ่ใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัขิองกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง   
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มอบอ ำนำจ  และในกำรนีใ้ห้ผู้ รับมอบอ ำนำจมีอ ำนำจด ำเนินกำรต่อไปนีแ้ทนร้ำนค้ำได้และร้ำนค้ำตกลงช ำระค่ำอำกรแสตมป์ 30 บำท               
เพ่ือประกอบกำรมอบอ ำนำจนีด้้วย 

(1) ออกและลงลำยมือชื่อในหนงัสือรับรองกำรหกัภำษีเงินได้ ณ ที่จำ่ย 
(2) ยื่นรำยกำรภำษีเงินได้ หกั ณ ที่จำ่ย ดงักลำ่วตอ่กรมสรรพำกร 
(3) น ำสง่ภำษีเงินได้ หกั ณ ที่จำ่ย ดงักลำ่วตอ่กรมสรรพำกร 
(4) สง่หรือรับเอกสำรใดๆชีแ้จงหรือให้ถ้อยค ำ หรือให้กำรยอมรับหรือปฏิเสธควำมรับผิดใดๆตอ่กรมสรรพำกรหรือพนกังำนเจ้ำหน้ำที่

หรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง อนัเก่ียวกบักำรหกัภำษีเงินได้ ณ ที่จำ่ย หรือกำรกระท ำภำยในขอบเขตแหง่กำรมอบอ ำนำจนี ้
(5) รับรอง แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือตดัทอนข้อควำมในหนังสือหรือเอกสำรต่ำงๆ ที่เก่ียวกับกำรด ำเนินกำรตำมข้อ (1)-(4) 

ข้ำงต้น 
(6) มีอ ำนำจแตง่ตัง้ผู้ รับมอบอ ำนำจชว่งคนใดคนหนึ่งหรือหลำยคนเพ่ือด ำเนินกำรทัง้หลำยข้ำงต้นได้ 

3.10 กำรคืนสินค้ำ ยกเลิกกำรบริกำร กำรลดรำคำสินค้ำ หรือกรณีอ่ืนใดอนัมีผลท ำให้เคทีบีต้องหักเงินจำกบัญชีร้ำนค้ำเพื่อคืนเงินให้แก่      
สมำชิกบตัร ย่อมไม่เป็นผลให้เคทีบีต้องคืนค่ำธรรมเนียม ที่ได้เรียกเก็บแล้วแต่อย่ำงใด โดยร้ำนค้ำจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่ำธรรมเนียม
ดงักลำ่วให้แก่เคทีบีเอง 

3.11 ร้ำนค้ำเป็นผู้ มีหน้ำที่ออกใบเสร็จรับเงิน แสดงรำยละเอียดกำรรับช ำระเงินให้แก่สมำชิกบตัร 
 

ข้อ 4 กำรเปล่ียนแปลงของข้อมูลของร้ำนค้ำ 
4.1 ในกรณีที่ร้ำนค้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมลูจดทะเบียนซึ่งปรำกฏในใบสมัครร้ำนค้ำสมำชิกเคทีบี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง ชื่อทำงกำรค้ำ 

ตวัแทน สถำนที่ตัง้ หมำยเลขโทรศัพท์ สถำนที่รับบตัร และหมำยเลขบัญชีเงินฝำกธนำคำรร้ำนค้ำตกลงแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวแก่         
เคทีบีเป็นหนงัสือ พร้อมด้วยกำรประทบัตรำจดทะเบียน และเอกสำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตำมกฎหมำย และกำรขออนมุตัิจำกเคทีบี 

4.2 ในกรณีที่ร้ำนค้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมลูอ่ืนใดก็ตำม ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมตำมที่ปรำกฏในใบสมคัรร้ำนค้ำสมำชิกเคทีบี ร้ำนค้ำตกลงแจ้ง
กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวแก่เคทีบีเป็นหนังสือ พร้อมด้วยกำรประทับตรำจดทะเบียน และเอกสำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตำมกฎหมำย และ           
กำรขออนมุตัิจำกเคทีบี 

4.3 ในกรณีที่ร้ำนค้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงอ ำนำจให้ผู้ ถือหุ้นรำยใดด ำเนินกิจกำรแทนผู้ มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนซึ่ งลงลำยมือชื่อตำมที่ปรำกฏในใบ
สมคัรร้ำนค้ำสมำชิกเคทีบี ร้ำนค้ำตกลงแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วแก่เคทีบีเป็นหนงัสือ พร้อมด้วยกำรประทบัตรำจดทะเบียน และเอกสำรที่
มีกำรเปลี่ยนแปลงตำมกฎหมำย และกำรขออนมุตัิจำกเคทีบี 

4.4 ในกรณีที่ร้ำนค้ำขยำยสำขำเพิ่ม โดยมีผู้ เป็นเจ้ำของหรือผู้ มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนซึ่งลงลำยมือชื่อตำมที่ปรำกฏในใบสมคัรร้ำนค้ำสมำชิก           
เคทีบี ร้ำนค้ำตกลงแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วแก่เคทีบีเป็นหนงัสือ พร้อมด้วยกำรประทบัตรำจดทะเบียน และเอกสำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
ตำมกฎหมำย และกำรขออนมุตัิจำกเคทีบี 

4.5 ในกรณีที่ร้ำนค้ำสิน้สภำพกำรเป็นร้ำนค้ำสมำชิกเคทีบี ไมว่ำ่ด้วยสำเหตใุดก็ตำม และ/หรือร้ำนค้ำย้ำยสถำนที่ท ำกำรหรือเปลี่ยนแปลงช่ือสถำน
ประกอบกำร หรือเลิกกิจกำร  ร้ำนค้ำจะต้องแจ้งให้เคทีบีทรำบทนัที และเคทีบีมีสิทธิแจ้งให้บริษัทบตัรหรือบริษัทที่ออกบตัรทรำบทุกประกำร 

4.6 ในกรณีที่ร้ำนค้ำแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ไมว่ำ่เม่ือใด และด้วยเหตปุระกำรใดก็ตำมที่ได้เปลี่ยนแปลง ร้ำนค้ำตกลงให้ควำมในข้อตกลงฉบบันี ้
มีผลใช้บงัคบัตอ่ไปทกุประกำร 

4.7 ในกรณีที่กำรส่งหนังสือบอกกล่ำว เอกสำรอ่ืนใด และ/หรือเงินจำกเคทีบีไปไม่ถึงร้ำนค้ำหรือถึงล่ำช้ำ เน่ืองจำกร้ำนค้ำละเลยกำรแจ้งกำร
เปลี่ยนแปลงข้อมลูจดทะเบียนเหล่ำนัน้ ให้ถือว่ำหนังสือบอกกล่ำว เอกสำรอ่ืนใด และ /หรือเงินดังกล่ำวถึงร้ำนค้ำในเวลำซึ่งควรจะมำถึง
ตำมปกติ ถ้ำมีกำรท ำหนงัสือบอกกลำ่วโดยถกูต้องเหมำะสม 
 

ข้อ 5 กำรโอนสิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดตำมข้อตกลง 
5.1 ร้ำนค้ำตกลงจะไมโ่อนสิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดตำมข้อตกลงฉบบันีไ้มว่ำ่ทัง้หมดหรือบำงสว่นแก่บุคคลอ่ืนใด เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอม 

เป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกเคทีบีก่อน และถึงแม้ร้ำนค้ำจะได้รับควำมยินยอมจำกเคทีบีแล้วก็ตำม ร้ำนค้ำยงัคงต้องรับผิดร่วมกับผู้ รับโอนต่ อ        
เคทีบีอยำ่งลกูหนีร่้วม ในควำมสญูหำยหรือเสียหำยของเคทีบี ซึง่เกิดขึน้จำกหรือที่เก่ียวเน่ืองกบัข้อตกลงฉบบันี  ้

5.2 เคทีบีอำจโอนสิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดตำมข้อตกลงนี ้ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วนแก่บุคคลอ่ืนใดได้ และร้ำนค้ำตกลงให้ควำมยินยอมแก่
กำรโอนดงักลำ่วเป็นกำรลว่งหน้ำ 

5.3 เคทีบีอำจรับมอบควำมรับผิดชอบในธุรกิจของตนซึง่เก่ียวกบัข้อตกลงนีแ้ก่บคุคลที่สำม ไมว่ำ่ทัง้หมดหรือบำงสว่น โดยปรำศจำกควำมยินยอม
ใดๆ ของร้ำนค้ำ 
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ข้อ 6 วิธีกำรท ำรำยกำรขำย 
6.1 ร้ำนค้ำจะขำยสินค้ำ โดยท ำรำยกำรขำยแก่สมำชิกบตัร ซึ่งแสดงบตัร ณ สถำนที่รับบตัรตำมข้อตกลงฉบบันี ้ตำมกระบวนกำรที่สมควรและ

เหมำะสมทำงกำรค้ำ 
6.2 ร้ำนค้ำจะไมจ่ำ่ยเงินสดให้แก่สมำชิกบตัร และจะต้องไมรั่บบตัรแทนกำรช ำระหนีซ้ึง่ไมไ่ด้เกิดจำกกำรซือ้สินค้ำจำกร้ำนค้ำ หำกมีกำรตรวจสอบ

พบ เคทีบีขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกข้อตกลงฉบบันี ้โดยไมจ่ ำต้องได้รับควำมยินยอมจำกร้ำนค้ำ 
6.3 ร้ำนค้ำจะไมค่ิดคำ่ธรรมเนียมกำรใช้บตัรจำกสมำชิกบตัรเป็นอนัขำด 
6.4 ร้ำนค้ำจะต้องท ำรำยกำรขำยสินค้ำให้แก่สมำชิกบตัร 1 (หนึ่ง) รำย ตอ่ 1 (หนึ่ง) รำยกำร ภำยในวงเงินเทำ่นัน้ 
6.5 เม่ือร้ำนค้ำขำยสินค้ำโดยท ำรำยกำรขำยแก่สมำชิกบตัรที่แสดงบตัร ร้ำนค้ำจะใช้ควำมระมดัระวงัในกำรตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของบตัรที่

แสดงวนัหมดอำย ุและควำมไม่สมบูรณ์ของบตัรเพื่อที่จะรับรองควำมสมบูรณ์ของบตัรที่แสดง ร้ำนค้ำจะท ำรำยกำรขำยตำมแบบซึ่งก ำหนด
โดยเคทีบี  หมำยเลขและชื่อของร้ำนค้ำ, สถำนที่ตัง้กำรขำย, ชื่อผู้ขำย, หมำยเลขบตัร, ชื่อสมำชิกบตัร, วนัหมดอำยขุองบตัร, ประเภทรูปแบบ
ของรำยกำร ซึง่ถกูก ำหนดโดยสมำชิกบตัร วนัและจ ำนวนเงินของกำรขำย และชื่อ ประเภทและจ ำนวนของสินค้ำหรือบริกำร ร้ำนค้ำจะต้องให้
สมำชิกบตัรเข้ำรหสัหรือลงลำยมือชื่อและจะต้องรับรองด้วยควำมระมดัระวงัสมควรวำ่ รหสัเข้ำถกูต้องหรือลำยมือชื่อที่แสดงบนบตัรได้ปรำกฏ
ลงในรำยกำรขำยและรับรองด้วยว่ำ หมำยเลขและชื่อของสมำชิกบตัรตำมบตัรได้ปรำกฏในรำยกำรขำย รวมทัง้รับรองว่ำบุคคลที่แสดงบตัร
เป็นบคุคลคนเดียวกบับคุคลซึง่มีชื่อบนบตัร ร้ำนค้ำจะสง่ส ำเนำบนัทกึรำยกำรขำยหรือเอกสำรซึง่มีลกัษณะเนือ้หำอยำ่งเดียวกนัแก่สมำชิกบตัร 
ร้ำนค้ำอำจจะไมใ่ห้สมำชิกบตัรเขียนสิ่งอ่ืนใดลงบนรำยกำรขำยนอกเหนือไปจำกสิ่งที่เคทีบีก ำหนด 

6.6 จ ำนวนเงินที่แสดงในรำยกำรขำยนัน้ จะเป็นจ ำนวนเงินในกำรขำย ซึ่งรวมภำษีและค่ำธรรมเนียมขนส่ง ดงันัน้ กำรจ่ำยเงินสดล่วงหน้ำหรือ
จ ำนวนเงินซึง่เกิดขึน้ในบญัชีขำยครัง้ก่อนอำจจะไมถ่กูรวมในจ ำนวนเงินของรำยกำรขำย ร้ำนค้ำจะไม่แบ่งรำยกำรขำยในธุรกรรมเดียวเป็น 2 
รำยกำรหรือมำกกวำ่นัน้ โดยกำรเปลี่ยนวนัที่ขำยหรือกำรแบง่จ ำนวนเงินที่ขำย ฯลฯ และร้ำนค้ำจะไมแ่ก้จ ำนวนเงินที่ขำยในรำยกำรขำย 

6.7 ในกรณีที่ร้ำนค้ำยินยอมให้สมำชิกบตัรคืนสินค้ำ ยกเลิกกำรใช้บริกำร หรือลดรำคำสินค้ำให้แก่สมำชิกบตัรในภำยหลงั ร้ำนค้ำตกลงท ำหนังสือ
แจ้งกำรคืนเงินตำมแบบที่เคทีบีก ำหนด  และสง่มอบให้แก่เคทีบีโดยตกลงช ำระเงินตำมจ ำนวนที่เคทีบีได้จำ่ยและ/หรือน ำฝำกเข้ำบญัชีเงินฝำก
คืนให้แก่เคทีบี หรือยินยอมให้เคทีบีหกัเงินจำกบัญชีเงินฝำกดงักล่ำว คืนเข้ำบญัชีบัตรของสมำชิกบัตรได้ โดยไม่ต้องขอควำมยินยอมจำก
ร้ำนค้ำแตป่ระกำรใด  ทัง้นี ้ร้ำนค้ำตกลงวำ่จะไมมี่กำรคืนเป็นเงินสดให้แก่สมำชิกบตัร อนึ่ง กำรท ำหนังสือแจ้งคืนสินค้ำ ยกเลิกกำรใช้บริกำร
หรือลดรำคำสินค้ำของร้ำนค้ำ ไม่เป็นเหตใุห้เคทีบีต้องคืนค่ำธรรมเนียมที่ระบุไว้ในข้อ 3. แห่งข้อตกลงฉบบันีใ้ห้แก่ร้ำนค้ำแต่ประกำรใด  ใน
กรณีที่ร้ำนค้ำไมต้่องกำรรับคืนสินค้ำ ยกเลิกกำรใช้บริกำร ที่สมำชิกบตัรซือ้ หรือตกลงสัง่ซือ้แล้วให้ระบุค ำว่ำ “NO REFUND” (ไม่คืนเงิน) หรือ
ข้อควำมที่มีควำมหมำยอยำ่งเดียวกนัลงในหลกัฐำนบนัทกึรำยกำรขำยเหนือชอ่ง “CARDHOLDER’S SIGNATURE” และในใบเสร็จรับเงินให้
เห็นชดัเจน 

6.8 ร้ำนค้ำตกลงและรับทรำบว่ำ ร้ำนค้ำจะเป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับสินค้ำ รวมทัง้กำรรับคืน กำรเปลี่ยนสินค้ำ กำรยกเลิกกำรใช้บริกำร 
หรือกำรลดรำคำสินค้ำในภำยหลงั และ/หรือกำรกระท ำอื่นใดที่เก่ียวข้องกบักำรจ ำหน่ำยสินค้ำแก่สมำชิกบตัร 

6.9 ไมว่ำ่อยำ่งไรก็ตำม หำกเคทีบีได้ก ำหนดบริกำรทำงกำรเงินไว้หรือได้แจ้งเป็นหนงัสือตำ่งหำก ร้ำนค้ำจะต้องขำยสินค้ำ/บริกำร ตำมบริกำรทำง
กำรเงินตำมที่ได้ก ำหนดดงักลำ่ว 

6.10 หำกเคทีบีไมไ่ด้ให้อ ำนำจไว้เป็นอยำ่งอ่ืน ร้ำนค้ำจะต้องท ำสรุปกำรขำยและรำยกำรขำยตำมแบบที่เคทีบีก ำหนด ร้ำนค้ำจะต้องรับผิดชอบโดย
สิน้เชิงในกำรจดัเก็บและจดักำรรำยกำรขำยและไมส่ำมำรถสง่มอบแก่บคุคลที่สำมได้ 

6.11 ร้ำนค้ำซึง่ติดตัง้บริกำรสื่อกำรช ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเคร่ืองอนมุตัิบตัรอตัโนมตัิ (EDC) จะต้องใช้เคร่ืองอนมุตัิบตัรอตัโนมตัิ (EDC)ใน
บริกำรทำงกำรเงินตำมเอกสำรสญัญำกำรใช้เคร่ืองอนมุตัิบตัรอตัโนมตัิ (EDC) ทกุครัง้ และหำกเคร่ืองอนมุตัิบตัรอตัโนมตัิ (EDC) ไม่สำมำรถ
ใช้ได้ไม่ว่ำด้วยเหตใุดๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะอบุตัิเหตหุรือกำรล้มเหลวทำงเทคนิค) หรือเคทีบีก ำหนดข้อจ ำกัดในกำรใช้เคร่ืองอนมุตัิ
บตัรอัตโนมตัิ (EDC) ดงักล่ำวโดยเฉพำะ ร้ำนค้ำจะติดต่อกับเคทีบีโดยทำงโทรศพัท์เพื่อขอควำมเห็นชอบในกำรท ำธุรกรรมด้วยบริกำรทำง
กำรเงินทกุครัง้ 

6.12 กำรใช้บริกำรสื่อกำรช ำระเงินประเภทเคร่ืองอนมุัติบตัรอัตโนมตัิ (EDC) หำกสมำชิกบตัรต้องกำรซือ้สินค้ำเกินกว่ำวงเงินที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้น
ภำยในวนัเดียวกนั ร้ำนค้ำต้องขออนมุตัิวงเงินจำกเคทีบีและ/หรือบริษัทที่ออกบตัรก่อนด้วยเช่นกัน และหำกมีกำรซือ้สินค้ำหลำยครัง้ ร้ำนค้ำ
ต้องรวบรวมรำยกำรทัง้หมดบนัทึกลงใน SALES SLIP เพียงฉบบัเดียวเพื่อให้ได้รหสัอนมุตัิวงเงินเพียงครัง้เดียว อนึ่ง ถ้ำมีกำรเปลี่ยนแปลง
วงเงินดงักลำ่วข้ำงต้นเม่ือใด เคทีบีจะแจ้งให้ร้ำนค้ำทรำบเป็นครำวๆไป 

6.13 ร้ำนค้ำตกลงยินยอมให้เคทีบีปฏิเสธกำรช ำระเงินให้กบัร้ำนค้ำ อนัเน่ืองจำก 
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(1) กำรกระท ำและ/หรือละเว้นกำรกระท ำที่เป็นกำรละเมิดข้อก ำหนดและเง่ือนไขแหง่ข้อตกลงฉบบันี ้คูมื่อร้ำนค้ำสมำชิกเคทีบี และ/
หรือเอกสำรแนะน ำวิธีปฏิบัติในกำรใช้บริกำรแต่ละประเภท ไม่ว่ำโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อของร้ำนค้ำ พนักงำน ลกูจ้ำง 
บคุลำกร และ/หรือตวัแทนของร้ำนค้ำ จนเป็นเหตใุห้เคทีบีได้รับหรืออำจได้รับควำมเสียหำย 

(2) กำรกระท ำใดๆ ที่ไมช่อบด้วยกฎหมำยของร้ำนค้ำ หรือเจตนำกระท ำทจุริตตอ่เคทีบี 
(3) กำรที่สมำชิกบตัร และ/หรือบุคคลอ่ืนใดได้เรียกร้องหรือฟ้องร้องเอำกับเคทีบี อนัเน่ืองมำจำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ และ /หรือกำร

ด ำเนินธุรกรรมอ่ืนใดตำมข้อตกลงนีก้บัร้ำนค้ำ 
(4) กำรที่ร้ำนค้ำไม่สำมำรถน ำส่งหลักฐำนบันทึกรำยกำรขำยหรือบริกำร/ส ำเนำหลักฐำนกำรใช้บตัรฉบบัร้ำนค้ำ (MERCHANT 

COPY) รวมถึงเอกสำรยืนยนักำรขำยอ่ืน (ที่ควรจะมี) ให้กบัเคทีบี จนป็นเหตใุห้เคทีบีได้รับควำมเสียหำย 
 

ข้อ 7 หลักฐำนบันทกึรำยกำรขำยหรือบริกำร/ส ำเนำหลักฐำนกำรใช้บัตร 
7.1 ร้ำนค้ำจะต้องตรวจสอบกำรท ำรำยกำรขำยหรือบริกำร เช่น หลกัฐำนกำรใช้บตัร (SALES SLIP) โดยใช้เคร่ืองอนุมตัิบัตรอตัโนมัติ (EDC)  

ใบสัง่ซือ้ (PURCHASING ORDER) เป็นต้น ให้มีข้อควำมถกูต้องและลกัษณะครบถ้วน ดงันี ้
(1)      ชื่อและหมำยเลขบตัรของสมำชิก 
(2) เลขที่บตัรประจ ำตวัประชำชน หรือเลขที่หนงัสือเดินทำงและประเทศที่ออกหนงัสือเดินทำงฉบบันัน้ (ในกรณีที่เห็นสมควร) 
(3) วนัที่ซือ้สินค้ำ รำยละเอียดของสินค้ำ จ ำนวนเงิน คำ่ภำษี และรำยกำรอื่นๆ (ถ้ำมี) 
(4) วนัเร่ิมอำยบุตัร (ถ้ำมี) และวนัที่บตัรหมดอำย ุ
(5) ชื่อ/ที่อยู ่เลขที่บญัชีของร้ำนค้ำ และรำยละเอียดอื่นๆ ตำมแบบพิมพ์ SALES SLIP 
(6) เปรียบเทียบลำยมือชื่อสมำชิกบัตรใน SALES SLIP กับลำยมือชื่อในบัตรด้วยควำมรอบคอบว่ำเป็นลำยมือชื่อของบุคคล             

คนเดียวกนั และสง่มอบ SALES SLIP ฉบบัสมำชิกบตัรพร้อมทัง้คืนบตัรให้สมำชิกบตัร 
7.2 ร้ำนค้ำรับทรำบวำ่จะต้องจดัเก็บรักษำหลกัฐำนบนัทึกรำยกำรขำยหรือบริกำร/ส ำเนำหลกัฐำนกำรใช้บตัรฉบบัร้ำนค้ำ (MERCHANT COPY) 

ไว้เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำระยะเวลำที่บริษัทบตัรก ำหนด (โดย VISA WORLDWIDE PTE. LIMITED และ/หรือ MASTERCARD WORLDWIDE 
และ/หรือ CHINA UNIONPAY CO.,LTD.ก ำหนดไว้ เป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 18 เดือน) ทัง้นี ้นบัแตว่นัโอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำก อย่ำงไรก็ดี หำกมี
กำรเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมระยะเวลำในกำรจดัเก็บ หรือบริษัทบตัรรำยใหม ่ร้ำนค้ำยินดีปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ได้เปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมดงักล่ำวทกุประกำร โดยให้ถือว่ำตำมหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมนัน้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบบันี ้
ด้วย 

7.3 ร้ำนค้ำจะต้องใช้ควำมระมดัระวงัรับผิดชอบในกำรเก็บรักษำหลกัฐำนบนัทึกรำยกำรขำยหรือบริกำร /ส ำเนำหลกัฐำนกำรใช้บตัรฉบบัร้ำนค้ำ 
(MERCHANT COPY) ไว้ในที่ปลอดภยั เพื่อป้องกันกำรน ำข้อมลูในหลักฐำนบนัทึกรำยกำรขำยหรือบริกำร/ส ำเนำหลกัฐำนกำรใช้บัตรไป
กระท ำกำรทจุริต 

7.4 ภำยในระยะเวลำที่ระบุในข้อ 7.2 ที่ร้ำนค้ำเก็บหลกัฐำนบันทึกรำยกำรขำยหรือบริกำร/ส ำเนำหลกัฐำนกำรใช้บตัรไว้  ในกรณีที่เคทีบีร้องขอ
หลักฐำนบนัทึกรำยกำรขำยหรือบริกำร/ส ำเนำหลักฐำนกำรใช้บตัรจำกร้ำนค้ำ ร้ำนค้ำต้องส่งมอบหลักฐำนบนัทึกรำยกำรขำยหรือบริกำร /
ส ำเนำหลกัฐำนกำรใช้บตัรให้เคทีบีภำยใน 10 วนั นับจำกวนัที่เคทีบีร้องขอ ไม่ว่ำโดยวิธีกำรใดก็ตำม หำกร้ำนค้ำไม่สำมำรถส่งมอบหลกัฐำน
บนัทกึรำยกำรขำยหรือบริกำร/ส ำเนำหลกัฐำนกำรใช้บตัรให้แก่เคทีบี ตำมที่เคทีบีร้องขอ อนัเป็นเหตใุห้บริษัทที่ออกบตัรปฏิเสธกำรจำ่ยเงินหรือ
ท ำให้เคทีบีเรียกเก็บเงินจำกสมำชิกบัตรไม่ได้  ร้ำนค้ำตกลงยินยอมคืนเงินให้แก่เคทีบีตำมจ ำนวนเท่ำกับยอดเงินที่ปรำกฏอยู่ในหลกัฐำน
บนัทกึรำยกำรขำยหรือบริกำร/ส ำเนำหลกัฐำนกำรใช้บตัรที่เคทีบีขอตรวจสอบนัน้ทนัที และ/หรือร้ำนค้ำยินยอมให้ธนำคำรผู้ รับฝำกเงินมีสิทธิ
ระงบักำรเบิกถอนเงิน โอนเงิน หรือหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำก และ/หรือบญัชีเงินฝำกอ่ืนใดที่ร้ำนค้ำมีอยู่กับเคทีบี เพื่อช ำระหนีห้รือค่ำเสียหำย 
ทัง้ปวงให้แก่เคทีบี 

7.5 ร้ำนค้ำรับทรำบว่ำ หลกัฐำนบันทึกรำยกำรขำยหรือบริกำร/ส ำเนำหลกัฐำนกำรใช้บัตร เป็นสมบัติของเคทีบี ร้ำนค้ำไม่สำมำรถปฏิเสธที่จะ            
สง่มอบหลกัฐำนบนัทกึรำยกำรขำยหรือบริกำร/ส ำเนำหลกัฐำนกำรใช้บตัรให้กบัเคทีบีเม่ือเคทีบีร้องขอ หำกร้ำนค้ำปฏิเสธที่จะสง่มอบหลกัฐำน
บนัทกึรำยกำรขำยหรือบริกำร/ส ำเนำหลกัฐำนกำรใช้บตัรให้กบัเคทีบี หรือมีพฤติกรรมที่แสดงวำ่ร้ำนค้ำพยำยำมบำ่ยเบี่ยงที่จะสง่มอบหลกัฐำน
บนัทึกรำยกำรขำยหรือบริกำร/ส ำเนำหลกัฐำนกำรใช้บตัรให้กับเคทีบี  เคทีบีมีสิทธิที่จะระงบักำรโอนเงิน หรือระงบักำรจ่ำยเงินให้แก่ร้ำนค้ ำ      
โดยทนัที โดยไมจ่ ำเป็นที่จะต้องรอจนครบก ำหนดระยะเวลำ 10 วนั ตำมที่ระบใุนข้อ 7.4 

7.6 ร้ำนค้ำจะต้องจัดเก็บ รวบรวม และส่งมอบเอกสำรที่เก่ียวข้องกับหลักฐำนบันทึกรำยกำรขำยหรือบริกำร /ส ำเนำหลักฐำนกำรใช้บัตรตำม
ประเภทธุรกิจของร้ำนค้ำแตล่ะประเภท ดงันี ้
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(1) ประเภทธุรกิจโรงแรม ที่พักอำศัย  ต้องรวบรวมใบลงทะเบียนเข้ำพกั (REGISTRATION CARD) รำยละเอียดกำรเข้ำพกัที่
โรงแรมของสมำชิกบัตร (HOTEL PORTFOLIO) หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง (PASSPORT) หรือส ำเนำบัตรประชำชนของ           
ผู้ เข้ำพกั และ/หรือของสมำชิกบตัร และใบเสร็จคำ่ใช้จำ่ยตำ่งๆ ของสมำชิกบตัร 

(2) ประเภทธุรกิจสำยกำรบิน  ต้องรวบรวมส ำเนำตัว๋โดยสำร และใบแสดงรำยชื่อสมำชิกบตัรที่ขึน้เคร่ืองบิน 

(3) ประเภทธุรกิจท่องเที่ยว  ต้องรวบรวมส ำเนำตัว๋เคร่ืองบิน และส ำเนำหนงัสือเดินทำง (PASSPORT) หรือส ำเนำบตัรประจ ำตวั
ประชำชนของผู้ เดินทำงและ/หรือของสมำชิกบตัร 

(4) ประเภทธุรกิจให้เช่ำยำนพำหนะ  ต้องรวบรวมสญัญำเชำ่รถ (CAR RENTAL AGREEMENT) 
(5) ประเภทธุรกิจเรือส ำรำญ  ต้องรวบรวมสญัญำกำรทอ่งเที่ยวโดยเรือส ำรำญ ตำรำงกำรเดินทำง 
(6) ประเภทธุรกิจห้ำงสรรพสินค้ำ  ต้องรวบรวมใบแสดงรำยกำรสินค้ำ (PURCHASING LIST)  
(7) ประเภทธุรกิจ MADE TO ORDER / MAIL ORDER ต้องรวบรวมใบสัง่ซือ้ (PURCHASING ORDER) ใบสง่ของ (INVOICE) 

ใบสง่สินค้ำทำงไปรษณีย์ และหลกัฐำนกำรรับสินค้ำจำกผู้ รับปลำยทำง 
7.7 ร้ำนค้ำจะไมรั่บฝำก SALES SLIP จำกร้ำนค้ำอื่น  มำเรียกเก็บจำกเคทีบีโดยเด็ดขำด 
7.8 ร้ำนค้ำตกลงวำ่ในกรณีที่เคทีบีได้รับหลกัฐำนบนัทึกรำยกำรขำยหรือบริกำร/ส ำเนำหลกัฐำนกำรใช้บตัรแล้ว เห็นว่ำมีข้อสงสยัเก่ียวกับกำรใช้

และ/หรือควำมสมบูรณ์ของบตัรหลกัฐำนบนัทึกรำยกำรขำยหรือบริกำร/ส ำเนำหลกัฐำนกำรใช้บตัร ร้ำนค้ำตกลงยินยอมให้เคทีบีปฏิเสธกำร
จ่ำยเงินได้ หรือในกรณีที่เคทีบีได้จ่ำยเงินให้แก่ร้ำนค้ำแล้วปรำกฏในภำยหลงัว่ำร้ำนค้ำปฏิบตัิผิดไปจำกข้อก ำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน 
ข้อตกลงและเง่ือนไขกำรสมคัรเป็นร้ำนค้ำสมำชิกเคทีบีฉบบันี ้และ/หรือคู่มือร้ำนค้ำสมำชิกเคทีบี และ/หรือเอกสำรแนะน ำวิธีปฏิบตัิในกำรใช้
บริกำรประเภทตำ่งๆ ที่เคทีบีมอบให้ หรือมีกรณีอ่ืนใดอนัเป็นผลให้เคทีบีไมส่ำมำรถเรียกเก็บเงินจำกสมำชิกบตัรไม่ว่ำด้วยประกำรใดๆ ก็ตำม 
ร้ำนค้ำตกลงยินยอมคืนเงินเทำ่กบัจ ำนวนเงินที่เคทีบีไมส่ำมำรถเรียกเก็บจำกสมำชิกบตัรให้แก่เคทีบีโดยทนัที 

7.9 ในกรณีที่เคทีบีได้รับหลกัฐำนบนัทกึรำยกำรขำยหรือบริกำร/ส ำเนำหลกัฐำนกำรใช้บตัรจำกร้ำนค้ำ ซึ่งร้ำนค้ำได้รับรหสัอนมุตัิจำกบริษัทที่ออก
บัตรที่เป็นสมำชิกของบริษัทบัตร และภำยหลังปรำกฏว่ำ หลักฐำนบันทึกรำยกำรขำยหรือบริกำร /ส ำเนำหลักฐำนกำรใช้บัตรดังกล่ำวไม่
สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ และเคทีบีได้จ่ำยเงินให้แก่ร้ำนค้ำและ/หรือน ำเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกให้ร้ำนค้ำแล้ว ร้ำนค้ำยินยอมที่จะคืนเงินจ ำนวน
ดงักลำ่วให้แก่เคทีบีโดยทนัที 

7.10 เคทีบีมีสิทธิจะขอตรวจสอบหลกัฐำนบนัทึกรำยกำรขำยหรือบริกำร/ส ำเนำหลกัฐำนกำรใช้บตัร พร้อมเอกสำรแสดงรำยละเอียดกำรขำยหรือ
บริกำรจำกร้ำนค้ำเม่ือใดก็ได้  หำกร้ำนค้ำไม่สำมำรถจดัหำหลกัฐำนบนัทึกรำยกำรขำยหรือบริกำร/ส ำเนำหลกัฐำนกำรใช้บตัร พร้อมเอกสำร
แสดงรำยละเอียดกำรขำยหรือบริกำรให้เคทีบีตรวจสอบได้ ร้ำนค้ำตกลงยินยอมคืนเงินให้แก่เคทีบีตำมจ ำนวนเท่ำกับยอดเงินที่ปรำกฏอยู่ใน
หลกัฐำนบนัทกึรำยกำรขำยหรือบริกำร/ส ำเนำหลกัฐำนกำรใช้บตัรที่เคทีบีขอตรวจสอบนัน้ทนัที 

 
ข้อ 8 ส่ือกำรช ำระเงนิอิเล็กทรอนิกส์ 

8.1 ร้ำนค้ำตกลงใช้บริกำรสื่อกำรช ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเคร่ืองอนมุตัิบตัรอตัโนมตัิ (EDC) เคร่ืองอนมุตัิบตัรเคลื่อนที่ (MOBILE EDC) 
นบัตัง้แตว่นัที่ร้ำนค้ำได้รับกำรติดตัง้สื่อกำรช ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ดงักลำ่ว พร้อมหลกัฐำนบนัทึกรำยกำรขำยหรือบริกำร (SALES SLIP) หรือ
ส ำเนำหลกัฐำนกำรใช้บตัรจำกเคทีบีเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ร้ำนค้ำไมไ่ด้แจ้งขอเปลี่ยนสื่อกำรช ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ภำยใน 3 วนัท ำกำร นับ
จำกวนัที่ได้รับสื่อกำรช ำระเงินเช่นว่ำนัน้จำกเคทีบี  ให้ถือว่ำสื่อกำรช ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจำก เคทีบีดงักล่ำวอยู่ในสภำพที่เรียบร้อย
สมบรูณ์สำมำรถใช้กำร  

8.2 ร้ำนค้ำตกลงวำ่จะดแูลรักษำบริกำรสื่อกำรช ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์สินของตนเอง ซึ่งร้ำนค้ำจะน ำไปใช้เพื่อเฉพำะกิจกำร
ของร้ำนค้ำเทำ่นัน้ และ/หรือมอบหมำยโอนให้บคุคลอ่ืนไปใช้ไม่ได้ และร้ำนค้ำจะส่งคืนให้แก่เคทีบีในสภำพเรียบร้อยและใช้งำนได้ เม่ือเคทีบี
แจ้งยกเลิกหรือแจ้งให้ร้ำนค้ำสง่คืน  หำกสื่อกำรช ำระเงินดงักล่ำวช ำรุด เสียหำย สญูหำย หรือถกูท ำลำย โดยควำมประมำทเลินเล่อ หรือกำร
กระท ำของร้ำนค้ำ พนักงำน ลูกจ้ำง บุคลำกร และ/หรือตวัแทนของร้ำนค้ำ ร้ำนค้ำจะต้องชดใช้รำคำสื่อกำรช ำระเงินนัน้ให้แก่เคทีบีจนเต็ม
จ ำนวน 

8.3 ร้ำนค้ำตกลงวำ่ ร้ำนค้ำจะด ำเนินกำรแจ้งเคทีบีก่อนกำรด ำเนินกำรเคลื่อนย้ำยเคร่ืองอนมุตัิบตัรอตัโนมตัิ (EDC) จำกสถำนที่ตัง้ดัง้เดิมตำมที่
ระบใุนใบขออนมุตัิติดตัง้เคร่ืองอนมุตัิบตัรอตัโนมตัิ (EDC) หำกกำรเคลื่อนย้ำยเคร่ืองอนมุตัิบตัรอตัโนมตัิ (EDC)  โดยมิได้มีกำรแจ้งให้เคทีบี
ทรำบก่อน ซึ่งอำจส่งผลให้มีรำยกำรปฏิเสธรำยกำรใช้จ่ำยจำกสมำชิกบตัร  สืบเน่ืองจำกควำมสับสนเก่ียวกับข้อมลูรำยกำรขำยหรือบริกำร
ดงักลำ่ว เคทีบีขอสงวนสิทธิในกำรระงบักำรให้บริกำรสื่อกำรช ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเคร่ืองอนมุตัิบตัรอตัโนมัติ (EDC) จนกว่ำจะมีกำร
แก้ไขข้อมลูให้ถกูต้อง นอกจำกนีร้้ำนค้ำยินยอมให้เคทีบีสำมำรถระงบักำรโอนเงิน หรือกำรเบิกถอนเงิน เพื่อท ำกำรตรวจสอบได้ 

 



               “เคทบีขีอสงวนสทิธใินการพจิารณาผูข้อสมคัรรา้นคา้สมาชกิเคทบีทีีก่รอกขอ้มลูในใบสมคัรนี้ถูกตอ้งครบถว้นเทา่นัน้  ทัง้นี้  เพือ่ใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัขิองกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง   
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8.4  ร้ำนค้ำตกลงว่ำ จะใช้บริกำรสื่อกำรช ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเฉพำะกิจกำรของร้ำนค้ำเองเท่ำนัน้ และจะไม่ใช้บริกำรสื่อกำรช ำระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ ในลกัษณะอนัเป็นกำรฝ่ำฝืนตอ่กฎหมำย หรือเป็นภยัตอ่ควำมมัน่คงตอ่ประเทศ หรือขดัตอ่ควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดี
ของประชำชน หำกกำรกระท ำใดๆ ของร้ำนค้ำได้ก่อให้เกิดควำมเสียหำยประกำรใด ร้ำนค้ำต้องรับผิดชอบเองแตเ่พียงผู้ เดียวทัง้สิน้ ทัง้นี  ้เคทีบี
ไม่มีส่วนร่วมหรือรับรู้ในกำรกระท ำดังกล่ำวนีแ้ต่อย่ำงใด และร้ำนค้ำจะเรียกร้องให้เคทีบีต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยอย่ำงใดๆ ไม่ได้                
เว้นแตค่วำมเสียหำยที่เกิดขึน้จะเกิดจำกควำมผิดพลำดโดยจงใจของเคทีบี ซึง่เคทีบีจะรับผิดชอบคำ่เสียหำยที่เกิดขึน้จริงเทำ่นัน้ 

8.5 ร้ำนค้ำตกลงวำ่ จะไมน่ ำสิทธิบริกำรสื่อกำรช ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับตำมข้อตกลงนี ้ไมว่ำ่ทัง้หมดหรือบำงสว่นไปให้บคุคลอ่ืนใช้หรือน ำไป
จ ำหน่ำย หรือโอนสิทธิกำรบริกำรตำมข้อตกลงฉบบันีใ้ห้แก่บคุคลใด 

8.6 ในกรณีที่ร้ำนค้ำมีควำมประสงค์จะเลิกบริกำรสื่อกำรช ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ร้ำนค้ำจะต้องแจ้งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้เคทีบีทรำบลว่งหน้ำ ไม่
น้อยกวำ่ 90 วนั 

8.7 ร้ำนค้ำตกลงจะคืนสื่อกำรช ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองหมำย และ/หรือสัญลักษณ์ รวมทัง้ส ำเนำบันทึกรำยกำรขำยหรือบริกำรที่บันทึก
รำยกำรขำย/บริกำรแล้ว และแบบพิมพ์อ่ืนๆ หรือสิ่งอ่ืนใดให้เคทีบี นบัจำกวนัที่ข้อตกลงฉบบันีส้ิน้สดุลงไมว่ำ่ด้วยสำเหตใุดๆ ก็ตำม 

8.8 ร้ำนค้ำตกลงรับผิดชอบควำมเสียหำยและ/หรือสญูหำย ในกรณีนอกเหนือขอบเขตกำรรับประกัน ไม่ว่ำจะเกิดจำกสำเหตใุดๆ ก็ตำม ในรำคำ
เต็มของบริกำรสื่อกำรช ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์กรณีที่ไมส่ำมำรถซอ่มแซมให้สำมำรถใช้งำนปกติได้ และ/หรือค่ำเสียหำยที่เกิดแก่บริกำรสื่อกำร
ช ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของเคทีบี เทำ่กบัคำ่ใช้จำ่ยในกำรซอ่มแซมนอกเหนือจำกกำรใช้งำนปกติในข้อตกลงนีแ้ล้วแตก่รณี 

8.9 กรณีที่บริกำรสื่อกำรช ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่สำมำรถใช้งำนได้ อันเน่ืองมำจำกกำรใช้งำนปกติ เคทีบีจะจดัส่งบุคลำกรเข้ำไปท ำกำรแก้ไข
ให้บริกำรสื่อกำรช ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ใช้งำนได้ นบัแตเ่คทีบีได้รับแจ้งทำงโทรศพัท์จำกร้ำนค้ำ หรือหำกเคทีบีเห็นว่ำ บริกำรสื่อกำรช ำระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ไมส่ำมำรถซอ่มแซมได้ เคทีบีจะจดัหำบริกำรสื่อกำรช ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่สำมำรถใช้งำนได้มำทดแทนให้แก่ร้ำนค้ำ 

8.10 หำกเคทีบีมีคำ่บริกำรส ำหรับบริกำรสื่อกำรช ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ร้ำนค้ำรับทรำบและตกลงยินยอมช ำระคำ่บริกำรซึง่ยงัไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิ่ม
ตำมอตัรำที่กฎหมำยก ำหนดให้แก่เคทีบี  โดยเคทีบีจะมีหนงัสือบอกกล่ำวแก่ร้ำนค้ำล่วงหน้ำก่อนที่ข้อก ำหนดและเงื่อนไขนัน้ๆ จะมีผลผูกพนั
ตำมที่เคทีบีระบ ุ

 
ข้อ 9 ข้อห้ำมเกี่ยวกับข้อตกลงกำรเลือกปฏิบัติ หน้ำที่ในกำรให้ควำมร่วมมือ 

9.1  ร้ำนค้ำตกลงไมท่ ำข้อตกลงกำรเลือกปฏิบตัิหรือท ำให้เสียเปรียบแก่สมำชิกบตัร ซึง่แสดงบตัรอนัมีควำมสมบูรณ์ เช่น กำรปฏิเสธกำรรับกำรให้
จำ่ยด้วยเงินสดหรือใช้บตัรเครดิตอ่ืนๆ กำรเรียกเก็บเงินในจ ำนวนเงินที่แตกต่ำงจำกที่เรียกเก็บจำกลกูค้ำซึ่งจ่ำยด้วยเงินสด และกำรก ำ หนด
ข้อจ ำกดัเพิ่มเติมในจ ำนวนเงินที่ได้รับจำกกำรขำยหรือให้บริกำร 

9.2 ร้ำนค้ำจะไมท่ ำรำยกำรขำย ซึง่รวมธุรกรรมใดๆ ตอ่ไปนี ้ 
(1) ธุรกรรมซึง่ขดัแย้งกบันโยบำยสำธำรณะ 
(2) ธุรกรรมซึง่จดัหำสินค้ำที่ต้องห้ำมตำมกฎหมำย หรือ 
(3) ธุรกรรมอ่ืนใด ซึง่เคทีบีถือวำ่ไมเ่หมำะสมโดยก ำหนดไว้โดยเฉพำะ 

9.3 ในกรณีที่เคทีบีร้องขอ ร้ำนค้ำตกลงร่วมมือกบัเคทีบีในกำรด ำเนินกำรสืบสวนสอบสวนเก่ียวกบักำรใช้บตัร 
9.4 ร้ำนค้ำตกลงใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่สุดด้วยค่ำใช้จ่ำยและควำมรับผิดของร้ำนค้ำเอง ในกำรแก้ไขกำรเรียกร้อง หรือกำรร้องทุกข์ หรือ             

ข้อพิพำท  ระหว่ำง ร้ำนค้ำ กับสมำชิกบัตร ซึ่งเกิดขึน้จำกสินค้ำหรือบริกำร หรือจำกกำรกระท ำที่ฝ่ำฝื นตำมข้อ 9.1 และข้อ 9.2 หรือจำก           
กำรกระท ำอื่นใดของร้ำนค้ำเอง 

 
ข้อ 10 กำรส่งสินค้ำหรือบริกำร 

10.1 ร้ำนค้ำจะสง่หรือขำยสินค้ำหรือให้บริกำรแก่สมำชิกบตัรทนัทีภำยหลงัจำกที่ร้ำนค้ำรับบตัร แต่หำกร้ำนค้ำไม่สำมำรถส่งสินค้ำในวนัเดียวกัน 
กบัวนัที่ร้ำนค้ำรับบตัรได้  ร้ำนค้ำจะแจ้งเป็นหนงัสือแก่สมำชิกบตัรดงักลำ่วในวนัที่ร้ำนค้ำรับบตัร 

10.2 ร้ำนค้ำซึง่สง่หรือขำยสินค้ำหรือให้บริกำรหลำยครัง้หรือมีลกัษณะตอ่เน่ืองจะต้องรำยงำนวิธีกำรส่งหรือข้อก ำหนดที่เก่ียวข้องเป็นกำรล่วงหน้ำ
แก่เคทีบี และต้องได้รับควำมยินยอมจำกเคทีบี 

10.3 ในกรณีที่ร้ำนค้ำจะต้องสง่สินค้ำไปให้สมำชิกบตัรที่ตำ่งประเทศ ร้ำนค้ำจะต้องมีใบตอบรับ หรือหลกัฐำนใดๆ ลงลำยมือชื่อผู้ รับปลำยทำงเป็น
ส ำคญั เพ่ือแสดงวำ่สินค้ำนัน้ได้สง่ถึงมือผู้ รับแล้วในกรณีที่เคทีบีไมส่ำมำรถเรียกเก็บเงินจำกสมำชิกบตัรได้ อนัเน่ืองมำจำกผู้ รับปลำยทำงไมไ่ด้
รับสินค้ำ หรือไม่มีใบตอบรับหรือหลักฐำนดงักล่ำวข้ำงต้นยืนยัน หรือเพรำะสินค้ำช ำรุดเสียหำยและไม่เป็นไปตำมข้อตกลง หรือไม่ว่ำด้วย
สำเหตใุดๆ ก็ตำม   ร้ำนค้ำจะต้องคืนเงินที่ได้รับไปจำกเคทีบีให้แก่เคทีบีโดยทนัที 
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ข้อ 11 วงเงนิสินเช่ือ   
11.1 ร้ำนค้ำจะต้องท ำรำยกำรขำยให้แก่สมำชิกบตัรภำยในวงเงินสินเชื่อที่สมำชิกบตัรได้รับอนมุตัิจำกเคทีบีเท่ำนัน้  อย่ำงไรก็ดี เคทีบีอำจก ำหนด

วงเงินโดยอิสระส ำหรับกำรท ำรำยกำรขำยสินค้ำเฉพำะอย่ำงบำงประเภท  (ต่อไปนีเ้รียกว่ำ “สินค้ำพิเศษ”) ให้แก่สมำชิกบัตรเป็นรำยกำร
เฉพำะครำวในแต่ละครัง้ได้  โดยร้ำนค้ำจะต้องท ำรำยกำรขำยตำมจ ำนวนเงินของสินค้ำพิเศษที่เกิดขึน้ในวันเดียวกัน และสถำนที่เดียวกัน 
รวมทัง้ภำษี และคำ่ธรรมเนียมกำรขนสง่ทัง้หมด ให้อยูภ่ำยในวงเงิน หรือจ ำนวนเงินที่เคทีบีอนมุตัิในแตล่ะครำวอยำ่งเคร่งครัด 

11.2 ร้ำนค้ำจะต้องได้รับอนมุตัิจำกเคทีบีในกำรขำยสินค้ำพิเศษแก่สมำชิกบตัร โดยเกินวงเงินตำมข้อ 11.1 ก่อนทกุครัง้ และต้องบนัทึกหมำยเลข
กำรอนมุัติในกำรท ำรำยกำรขำยด้วยทุกครัง้ ถ้ำร้ำนค้ำท ำรำยกำรขำยสินค้ำพิเศษ เกินวงเงินสินเชื่อ โดยไม่ได้รับอนุมัติจำกเคทีบี ร้ำนค้ ำ
จะต้องรับผิดชอบส ำหรับจ ำนวนเงินที่เกินวงเงินสินเช่ือทัง้หมด 

11.3 ร้ำนค้ำตกลงยินยอมปฏิบตัิหน้ำที่ตำมข้อแนะน ำของเคทีบีเก่ียวกบักำรเปลี่ยนแปลงวงเงินในกำรท ำรำยกำรขำยสินค้ำพิเศษทกุประกำร 
 

ข้อ 12 ข้อตกลงเก่ียวกับควำมไม่สมบูรณ์ของบัตร 
12.1 ร้ำนค้ำจะไม่ท ำรำยกำรขำยแก่บุคคลใดๆ ที่แสดงบตัรซึ่งเคทีบีได้ก ำหนดหรือแจ้งถึงควำมไม่สมบูรณ์ของบตัร และร้ำนค้ำจะต้องยึดบัตร

ดงักลำ่ว และแจ้งข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้นัน้แก่เคทีบีทนัที 
12.2 ร้ำนค้ำจะไม่ท ำรำยกำรขำยแก่บุคคลใดๆ ที่แสดงบตัรซึ่งปรำกฏอย่ำงชดัแจ้งว่ำเป็นกำรปลอมแปลง เลียนแบบ หรือตดัต่อบตัร และ ร้ำนค้ำ

จะต้องยดึบตัรดงักลำ่ว และแจ้งข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้นัน้แก่เคทีบีทนัที 
12.3 หำกร้ำนค้ำยอมรับบตัรโดยฝ่ำฝืน ข้อ 12.1 หรือข้อ 12.2  ร้ำนค้ำจะต้องรับผิดชอบในจ ำนวนเงินที่เก่ียวข้องทัง้หมดแตเ่พียงฝ่ำยเดียว 
12.4 หำกเคทีบีร้องขอ ร้ำนค้ำจะต้องร่วมมือกบัเคทีบีในกำรสืบสวนสอบสวนเก่ียวกับกำรท ำรำยกำรขำย ซึ่งท ำให้เกิดกำรสญูหำย ถกูขโมย ปลอม

หรือแปลงบัตร  นอกจำกนัน้ หำกเคทีบีแนะน ำหรือร้ำนค้ำเห็นว่ำเป็นกำรจ ำเป็น ร้ำนค้ำจะต้องยื่นรำยงำนควำมเสียหำยต่อเจ้ำพนักงำน
สอบสวนที่มีอ ำนำจ 

 
ข้อ 13 กำรยกเลิกกำรท ำรำยกำรขำย 

เม่ือร้ำนค้ำยกเลิก หรือสิน้สดุกำรท ำรำยกำรขำย ร้ำนค้ำจะยกเลิกกำรโอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำก ซึง่เกิดขึน้จำกกำรท ำรำยกำรขำยดงักล่ำวทนัที 
ตำมกระบวนกำรยกเลิกที่เคทีบีก ำหนด และส่งกำรท ำรำยกำรขำยซึ่งแสดงกำรยกเลิกให้แก่เคทีบี  ถ้ำเคทีบีได้จ่ำยจ ำนวนเงินเข้ำในบญัชีเงิน
ฝำกตำมกำรท ำรำยกำรขำยซึ่งถูกยกเลิกดงักล่ำวให้แก่ร้ำนค้ำ  ร้ำนค้ำจะคืนจ ำนวนเงินดงักล่ำวให้แก่เคทีบีทนัที  ทัง้นี ้เคทีบีอำจใช้สิทธิหกั
จ ำนวนเงินเหล่ำนัน้ออกจำกจ ำนวนเงินใดๆ ซึ่งเคทีบีเป็นเจ้ำหนีร้้ำนค้ำในจ ำนวนเงินเดียวกัน ภำยหลังจำกกำรยกเลิกกำรท ำรำยกำรขำย
ดงักลำ่ว  
 

ข้อ 14 สิทธิควำมเป็นเจ้ำของสินค้ำ 
สิทธิในควำมเป็นเจ้ำของสินค้ำที่ร้ำนค้ำท ำรำยกำรขำยแก่สมำชิกบตัร จะสง่ผ่ำนแก่เคทีบีในเวลำที่เคทีบีโอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำก หำกกำรโอน
เงินเข้ำบญัชีเงินฝำกดงักลำ่วถกูยกเลิกหรือสิน้สดุลงตำมข้อ 16 สิทธิควำมเป็นเจ้ำของในสินค้ำจะกลบัเป็นสิทธิของร้ำนค้ำในทนัที เม่ือกำรโอน
เงินเข้ำบญัชีเงินฝำกนัน้ไมส่มบรูณ์ แต่ในกรณีที่กำรโอนเงินเข้ำบญัชีฝำกแก่ร้ำนค้ำเสร็จสมบูรณ์และไม่ถกูยกเลิกหรือสิน้สดุลงตำมข้อตกลง
ฉบบันี ้สิทธิควำมเป็นเจ้ำของในสินค้ำจะตกเป็นสิทธิของร้ำนค้ำในเวลำที่ร้ำนค้ำคืนเงินจ ำนวนดงักลำ่วแก่เคทีบี  อยำ่งไรก็ดี กรณีที่กำรโอนเงิน
เข้ำบญัชีเงินฝำกเสร็จสมบูรณ์ ร้ำนค้ำรับทรำบและยินยอมให้เคทีบีมีสิทธิเลือกใช้สิทธิ (1) เรียกร้องให้ร้ำนค้ำคืนเงินหรือช ำระค่ำสินค้ำตำม
จ ำนวนเงินที่ท ำรำยกำรขำยให้แก่เคทีบี  หรือ (2) บงัคบัเอำกับสินค้ำโดยน ำสินค้ำออกขำย หรือหกัช ำระหนีต้ำมจ ำนวนเงินที่ท ำรำยกำรขำย
สินค้ำนัน้ แล้วแตก่รณีตำมที่เคทีบีเห็นสมควร 

 
ข้อ 15 กำรยับยัง้กำรจ่ำยเงนิ 

15.1 หำกสมำชิกบตัรก ำหนดกำรจ่ำยแบบหมนุเวียน และอ้ำงสิทธิเรียกร้องเก่ียวกับสินค้ำที่ขำยหรือให้บริกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผ่อนช ำระ        
ตอ่เคทีบี  ร้ำนค้ำจะใช้ควำมพยำยำมอยำ่งดีที่สดุในกำรแก้ไขประเด็นที่เก่ียวกบักำรเรียกร้องดงักลำ่ว 

15.2 กำรจำ่ยเงินส ำหรับกำรเรียกร้องตำมข้อ 15.1 ให้บงัคบัตำมกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) เคทีบีมีสิทธิหกั หรือปฏิเสธกำรจำ่ยจ ำนวนเงินที่ยงัไมถ่กูจำ่ยส ำหรับกำรเรียกร้องที่เก่ียวข้อง 
(2) หำกเคทีบีจำ่ยเงินส ำหรับกำรเรียกร้องดงักล่ำวเรียบร้อยแล้ว ร้ำนค้ำจะคืนแก่เคทีบีตำมจ ำนวนที่เคทีบีจ่ำยดงักล่ำวทนัที  ทัง้นี ้ 

เคทีบีอำจใช้สิทธิหกัจ ำนวนเงินเหลำ่นัน้ออกจำกจ ำนวนเงินที่ถึงก ำหนดช ำระแก่ร้ำนค้ำภำยหลงัเหตกุำรณ์ดงักลำ่วเกิดขึน้  
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(3) หำกข้อต่อสู้ที่เก่ียวข้องได้รับกำรแก้ไข เคทีบีจะจ่ำยเงินตำมสิทธิเรียกร้อง ในกรณีนี ้เคทีบีจะไม่รับผิดชอบส ำหรับกำรจ่ำยเงิน
ลำ่ช้ำ 

15.3 ควำมในข้อ 15.2 จะไมใ่ช้บงัคบัแก่กรณีข้อพิพำทตำมที่กลำ่วไว้ในข้อ 9.4 ซึง่เกิดขึน้ระหวำ่งสมำชิกบตัรและร้ำนค้ำ และสมำชิกบตัรปฏิเสธกำร
จำ่ยหนีแ้ก่เคทีบี 

 
ข้อ 16 ข้อก ำหนดพิเศษเกี่ยวกับกำรคืนเงนิค่ำสินค้ำ 

16.1 โดยไมค่ ำนึงวำ่ ร้ำนค้ำได้รับหมำยเลขกำรอนญุำตส ำหรับธุรกรรมหรือไม่ เคทีบีมีสิทธิยกเลิกหรือสิน้สดุกำรโอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำก ในกรณีใด
กรณีหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้

(1) กำรท ำรำยกำรขำยที่เก่ียวข้องไมส่มบรูณ์ 
(2) เนือ้หำของกำรท ำรำยกำรขำยไมถ่กูต้อง 
(3) ผู้ซือ้หรือสมำชิกบตัรหรือร้ำนค้ำท ำรำยกำรขำยฝ่ำฝืน ข้อ 6.6 หรือข้อ 11.2 โดยมิได้รับอนมุตัิจำกเคทีบี 
(4) ร้ำนค้ำท ำรำยกำรแก่สมำชิกบตัรไมส่มบรูณ์ ตำมข้อ 12. 
(5) ข้อพิพำทตำมที่กลำ่วในข้อ 9.4 หรือกำรอ้ำงสิทธิเรียกร้องตำมข้อ 15.1 ไมไ่ด้รับกำรแก้ไขภำยใน 60 วนั 
(6) ร้ำนค้ำฝ่ำฝืนข้อตกลงฉบบันีใ้นข้ออ่ืนใด 

16.2 หำกเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งตำมที่ระบุไว้ในข้อ 16.1 เคทีบีจะคืนกำรท ำรำยกำรขำยที่เก่ียวข้องแก่ร้ำนค้ำโดยยกเลิกรำยกำรนัน้ หำกเคทีบีได้
จ่ำยเงิน โดยกำรโอนเงินตำมรำยกำรซึ่งยกเลิกหรือสิน้สุดแล้วเข้ำบัญชีเงินฝำก ร้ำนค้ำจะคืนเงินให้แก่เคทีบีทันที หำกร้ำนค้ำละเลยไม่คืน
จ ำนวนเงินนัน้  เคทีบีมีสิทธิหกัจ ำนวนเงินดงักลำ่วจำกเงินที่ร้ำนค้ำมีอยูก่บัเคทีบี และ/หรือเงินในบญัชีเงินฝำก และ/หรือบญัชีเงินฝำกอ่ืนใดที่
ร้ำนค้ำมีอยูก่บัเคทีบีได้ทนัที โดยไมต้่องขอควำมยินยอมจำกร้ำนค้ำ 

16.3 ในกรณีที่เคทีบีสงสยัวำ่สถำนกำรณ์ใดๆ ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 16.1 อำจจะเกิดขึน้ เคทีบีมีสิทธิที่จะยบัยัง้กำรจำ่ยเงินจนกวำ่กำรสืบสวนสอบสวน
เสร็จสิน้ และมีสิทธิยกเลิกหรือสิน้สดุกำรโอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำก หำกข้อสงสยัดงักล่ำวไม่ได้รับกำรแก้ไขภำยใน 30 วนั นับแต่วนัเร่ิมต้นของ
กำรสืบสวนสอบสวนดงักลำ่ว  ร้ำนค้ำจะร่วมมือกบัเคทีบีในกำรสืบสวน เม่ือกำรสืบสวนเสร็จสิน้ และเคทีบีจะต้องจำ่ยเงินโดยโอนเงินเข้ำบัญชี
เงินฝำก ในกรณีนีเ้คทีบีจะไมรั่บผิดชอบส ำหรับกำรจำ่ยเงินลำ่ช้ำ  

16.4 ในกรณีที่ร้ำนค้ำจะต้องคืนเงินจ ำนวนใดๆ ให้แก่เคทีบีตำมข้อตกลงฉบบันี ้และร้ำนค้ำช ำระเงินคืนล่ำช้ำ ร้ำนค้ำตกลงช ำระดอกเบีย้ของเงิน
จ ำนวนที่ต้องช ำระดงักลำ่ว นบัแตว่นัที่ร้ำนค้ำได้รับเงินเป็นต้นไปจนกวำ่จะช ำระคืนเคทีบีจนครบถ้วน ในกำรนีร้้ำนค้ำตกลงยินยอมให้เคทีบีใช้
สิทธิหกักลบลบหนีต้ำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 3. ของข้อตกลงฉบบันีไ้ด้ด้วย 

 
ข้อ 17 กำรอำยัด 

หำกสิทธิเรียกร้องในกำรจำ่ยเงินโดยกำรโอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกที่ร้ำนค้ำมีต่อเคทีบีตำมข้อตกลงนี ้ถกูบุคคลอ่ืนใด อำยดั บงัคบั หรือกระท ำ
กำรใดๆ ในท ำนองเดียวกัน  เคทีบีอำจเข้ำร่วมกระบวนกำรดงักล่ำวตำมขัน้ตอน วิธีกำร กฎระเบียบ และธรรมเนียมปฏิบตัิภำยในของเคทีบี 
และเคทีบีจะไมรั่บผิดชอบส ำหรับกำรจำ่ยเงินลำ่ช้ำ ในกรณีที่เคทีบีปฏิบตัิตำมขัน้ตอน วิธีกำร กฎระเบียบ และธรรมเนียมปฏิบตัิดงักลำ่วนัน้ 
 

ข้อ 18 กำรรักษำข้อมูลเป็นควำมลับ 
18.1 ร้ำนค้ำจะไม่เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลอ่ืนๆ ของสมำชิกบตัร (ซึ่งรวมถึงหมำยเลขบัตรและข้อมลูอ่ืนซึ่งเก่ียวกับบตัร) อตัรำค่ำธรรมเนียมของ

ร้ำนค้ำ และควำมลบัทำงกำรค้ำของเคทีบี ซึง่ร้ำนค้ำได้รับรู้ตำมข้อตกลงฉบบันี  ้
18.2 ร้ำนค้ำจะด ำเนินมำตรกำรทัง้หมดที่จ ำเป็นในกำรประกนักำรรักษำควำมลบัของข้อมลูตำมข้อ 18.1 ซึ่งรวมทัง้ประกำศกฎระเบียบภำยในและ

โปรแกรมกำรศกึษำลกูจ้ำง เพื่อป้องกนักำรเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่วแก่บคุคลที่สำม 
18.3 ร้ำนค้ำจะจ่ำยค่ำเสียหำยทัง้หมดของเคทีบี อนัเกิดขึน้จำกหรือเก่ียวเน่ืองกับกำรเปิดเผยหมำยเลขบตัรและข้อมลูอ่ืนใด ซึ่งเก่ียวกับบั ตรหรือ

สมำชิกบตัรที่สง่มอบแก่ร้ำนค้ำ 
18.4 ร้ำนค้ำตกลงให้ข้อควำมที่ระบใุนข้อ 18.1 – ข้อ 18.3 มีผลใช้บงัคบัตอ่ไป แม้วำ่ข้อตกลงฉบบันีจ้ะสิน้สดุไมว่ำ่ด้วยเหตใุดๆ 
 

ข้อ 19 กำรสิน้สุดข้อตกลงด้วยกำรบอกกล่ำว 
19.1 ร้ำนค้ำหรือเคทีบีมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงนี ้ โดยกำรแจ้งเป็นหนงัสือบอกกลำ่วลว่งหน้ำไปยงัอีกฝ่ำยหนึ่ง 
19.2 ร้ำนค้ำตกลงและยอมรับวำ่เคทีบีมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงนีไ้ด้ทนัที ในกรณีที่ร้ำนค้ำปฏิบตัิผิดข้อก ำหนดและเงื่อนไขแห่งข้อตกลงฉบบันี  ้หรือ

ละเลยกำรปฏิบัติตำมคู่มือร้ำนค้ำสมำชิกเคทีบี และ/หรือเอกสำรแนะน ำวิธีปฏิบัติในกำรใช้บริกำรแต่ละประเภท ไม่ว่ำข้อหนึ่งข้อใดหรือ          
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หลำยข้อ ซึง่เคทีบีได้แจ้งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ร้ำนค้ำทรำบเพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขเหตแุห่งกำรผิดข้อก ำหนดและเงื่อนไขดงักล่ำวให้แล้วเสร็จ
ภำยใน 30 วนั นบัแตว่นัที่ได้สง่หรือถือว่ำได้ส่งค ำบอกกล่ำวเช่นว่ำนัน้ แต่ร้ำนค้ำเพิกเฉย หรือละเลยต่อกำรระงบัและ /หรือแก้ไขเหตดุงักล่ำว
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ทัง้นี ้เคทีบีมีสิทธิเรียกร้องให้ร้ำนค้ำชดใช้บรรดำค่ำเสียหำยทัง้ปวง ตลอดจนค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยใดๆ  ใน
กำรบอกกลำ่ว ทวงถำม กำรด ำเนินคดี และบงัคบัคดี (ถ้ำมี) ในกรณีที่ 

(1) มีเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบักำรทจุริตหรือพวัพนักำรทจุริต หรือเป็นเหตซุึง่กระทบหรือเสี่ยงตอ่กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย หรือ 
(2) ร้ำนค้ำถกูพิทกัษ์ทรัพย์โดยค ำสัง่ศำล ถกูศำลพิพำกษำล้มละลำย หรืออยูใ่นกระบวนกำรฟืน้ฟกิูจกำร หรือ 
(3) มีกำรเปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อสถำนะทำงกำรเงินของร้ำนค้ำจนไม่สำมำรถประกอบกิจกำรได้ตำมปกติ           

เป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 30 วนั 
19.3 เม่ือเคทีบีได้บอกเลิกข้อตกลงตำมข้อ 19.2 ร้ำนค้ำมีภำระที่จะต้องช ำระคำ่ธรรมเนียมกำรใช้บริกำรระบบกำรช ำระเงิน และ/หรือค่ำใช้จ่ำยใดๆ            

ทัง้ปวงที่ร้ำนค้ำมีหรือค้ำงช ำระอยูก่บัเคทีบี ให้เสร็จสิน้ภำยใน 30 วนั นบัแตว่นัที่ได้รับกำรบอกเลิกข้อตกลง 
19.4 ในกรณีที่เคทีบีถูกปรับอันเน่ืองมำจำกกำรร้ำนค้ำปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบของบริษัทบัตร หรืออันเน่ืองมำจำกควำม

ผิดพลำด หรือควำมประมำทเลินเล่อหรือมีเจตนำกระท ำทจุริตของร้ำนค้ำ หรือของพนักงำน ลกูจ้ำง บุคลำกร และ /หรือตัวแทนของร้ำนค้ำ  
ร้ำนค้ำตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบภำระคำ่ปรับดงักลำ่วทัง้หมด โดยเคทีบีไมมี่สว่นเก่ียวข้องใดๆ และเคทีบีสำมำรถบอกเลิกข้อตกลงฉบบันีแ้ละให้
ข้อตกลงฉบบันีเ้ป็นอนัสิน้สดุได้ทนัที  

 
ข้อ 20 กำรสิน้สุดสัญญำโดยไม่ต้องมีกำรบอกกล่ำว 

20.1 กรณีที่เกิดเหตกุำรณ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงดงัต่อไปนี  ้ร้ำนค้ำรับทรำบและตกลงให้ข้อตกลงนีเ้ป็นอนัสิน้สดุลงทนัที โดยเคทีบีไม่
จ ำต้องบอกกลำ่วเป็นหนงัสือ และร้ำนค้ำจะต้องชดเชยควำมเสียหำยให้แก่เคทีบี บริษัทบตัร และ/หรือบริษัทที่ออกบตัร 

(1) กำรให้ข้อมลูเท็จในใบสมคัรหรือเอกสำรอื่นแก่เคทีบี อนัเก่ียวเน่ืองกบักำรรับเข้ำหรือกำรรำยงำนตำมข้อ 4. 
(2) ร้ำนค้ำใช้ SALES SLIP จำกบคุคลที่สำมแล้วสง่มอบแก่เคทีบี หรือสง่มอบ SALES SLIP ให้แก่เคทีบีแทนบคุคลที่สำม 
(3) ร้ำนค้ำปฏิเสธกำรร้องขอให้คืนเงินตำมเงื่อนไขในข้อ 16. 
(4) ร้ำนค้ำฝ่ำฝืนข้อ 18. 
(5) ร้ำนค้ำฝ่ำฝืนข้อตกลงนีใ้นเร่ืองอ่ืนใดนอกเหนือไปจำกข้อ 20.1(1) -  ข้อ 20.1(4) 
(6) ร้ำนค้ำยื่นค ำขอตำมกฎหมำยล้มละลำย 
(7) ไมมี่กำรซือ้ขำยสินค้ำกนัจริง หรือร้ำนค้ำมีพฤติกรรมกำรให้ขึน้เงินสด หรือรับช ำระหนีแ้ทน 
(8) เคทีบีตรวจสอบพบวำ่ ร้ำนค้ำหรือเจ้ำของกิจกำร รวมถึงผู้ เก่ียวข้อง มีกำรใช้บตัรของตนเอง มำรูดท ำรำยกำรที่ร้ำนค้ำของตนเอง

บอ่ยครัง้ หรือมียอดกำรท ำรำยกำรสงูผิดปกติ 
(9) มีค ำสัง่ยึด อำยัด บงัคบั หรือค ำสัง่ใดๆ ในท ำนองเดียวกันต่อร้ำนค้ำ ร้ำนค้ำตกเป็นบุคคลล้มละลำย ฟืน้ฟกิูจกำร มีหนีส้ินล้น       

พ้นตัว ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรืออยู่ในกระบวนอันคล้ำยคลึงกัน ไม่ว่ำโดยสมัครใจหรือไม่สมัครใจก็ตำม หรือร้ำนค้ำเลิกกิจกำร 
ยกเว้นในกรณีควบรวมกิจกำร 

(10) เคทีบีเห็นวำ่ มีกำรเปลี่ยนแปลงในทำงเป็นผลร้ำยในสำระส ำคญัเกิดขึน้แก่เครดิตหรือควำมน่ำเชื่อถือของร้ำนค้ำ นอกเหนือจำก
สถำนกำรณ์ตำมข้อ 20.1(6) และข้อ 20.1(9) 

(11) ร้ำนค้ำไมใ่ช้ระบบกำรท ำรำยกำรขำย ซึง่รวมทัง้ระบบอ่ืนใดที่เคทีบีและ/หรือบริษัทบตัรก ำหนด 
(12) ไมมี่สถำนที่รับบตัรตำมที่ร้ำนค้ำแจ้งไว้ 
(13) เคทีบีเห็นวำ่ ธุรกิจหรือกำรด ำเนินกำรของร้ำนค้ำขดัแย้งกบันโยบำยสำธำรณะ 
(14) ร้ำนค้ำหรือพนกังำน ลกูจ้ำง บคุลำกร และ/หรือตวัแทนของร้ำนค้ำใช้ข้อมลูในบตัรหรือของสมำชิกบตัร ซึ่งร้ำนค้ำหรือพนักงำน

ลกูจ้ำง บคุลำกร และ/หรือตวัแทนของร้ำนค้ำได้รับรู้เน่ืองจำกข้อตกลงนีเ้พ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืนใดนอกจำกที่ระบใุนข้อตกลงฉบบันี ้ 
(15) เคทีบีเห็นวำ่ ร้ำนค้ำสง่ SALES SLIP ปลอม หรือกำรกระท ำอื่นใดที่ไมเ่หมำะสม 
(16) เคทีบีเห็นวำ่ ร้ำนค้ำไมเ่หมำะสมที่จะด ำเนินกำรในฐำนะร้ำนค้ำสมำชิกของเคทีบีตอ่ไป 
(17) ร้ำนค้ำมีปริมำณกำรทจุริตสงูเกินกวำ่ที่บริษัทบตัรและ/หรือบริษัทที่ออกบตัรก ำหนด 
(18) ร้ำนค้ำมีประวตัิถกูยกเลิกกำรเป็นร้ำนค้ำสมำชิกโดยสถำบนักำรเงินอ่ืน 

20.2 ควำมในข้อ 16.3 จะน ำมำใช้โดยอนโุลม ในกรณีที่เคทีบีสงสยัวำ่เหตกุำรณ์หนึ่งหรือหลำยอยำ่งตำมข้อ 20.1 อำจเกิดขึน้กบัร้ำนค้ำ 
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ข้อ 21 กำรจัดกำรหลังจำกข้อตกลงสิน้สุดลง 
21.1 ร้ำนค้ำตกลงให้กำรท ำรำยกำรขำยซึง่ได้ท ำก่อนวนัที่ข้อตกลงนีส้ิน้สดุลง ยงัคงมีผลใช้บงัคบัและให้จดักำรเก่ียวกับกำรท ำรำยกำรขำยนัน้ตำม

ข้อตกลงนีต้อ่ไป เว้นแตจ่ะมีกำรตกลงกนัเป็นอยำ่งอ่ืน 
21.2 เม่ือข้อตกลงนีส้ิน้สดุตำมข้อ 20. เคทีบีมีสิทธิยกเลิก SALES SLIP หรือยบัยัง้กำรจ่ำยเงินจนกว่ำสมำชิกบตัรจ่ำยเงินส ำหรับ SALES SLIP ซึ่ง

ได้รับสง่มอบ 
21.3 เม่ือข้อตกลงนีค้รบก ำหนด หรือถูกยกเลิก หรือสิน้สุดลง ร้ำนค้ำจะต้องรือ้ป้ำยทัง้หมด โดยค่ำใช้จ่ำยของตนเองทนัที และจะส่งคืนรำยกำร              

ซือ้ขำย สรุปกำรขำย หรือสิ่งพิมพ์ใดๆ ที่เกิดขึน้หรือเก่ียวเน่ืองกบัข้อตกลงฉบบันีใ้ห้แก่เคทีบี และร้ำนค้ำซึง่ติดตัง้สื่อกำรช ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
จะต้องปฏิบตัิตำมค ำแนะน ำที่ก ำหนดในข้อตกลงกำรใช้สื่อกำรช ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ตอ่ไป  

 
ข้อ 22 กำรแก้ไขข้อตกลง 

22.1 ร้ำนค้ำตกลงและยินยอมให้เคทีบีด ำเนินกำรปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อก ำหนดและเง่ือนไขของข้อตกลงฉบบันีไ้ม่ว่ำข้อใดข้อหนึ่งไ ด้ 
โดยบอกกลำ่วเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ร้ำนค้ำทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 30 วนั ก่อนกำรถือปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขเชน่วำ่นัน้ และให้
ถือว่ำข้อก ำหนดและเงื่อนไขที่ได้ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนัน้ เป็นส่วนหนึ่งของข้อก ำหนดและเงื่อนไขแห่งข้อตกลงนี ้ในกรณีที่เคทีบีไ ด้           
บอกกลำ่วให้ร้ำนค้ำทรำบถึงกำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตำมวิธีดงักล่ำว ร้ำนค้ำตกลงยินยอมให้ถือว่ำ ร้ำนค้ำได้รับทรำบและเห็นชอบด้วย
กบักำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดและเง่ือนไขนัน้ๆ แล้ว และให้ข้อก ำหนดและเง่ือนไขที่ได้ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงทัง้ที่ มีอยู่แล้วใน
ขณะนี ้หรือที่จะมีขึน้ตอ่ไปในภำยหน้ำ มีผลผกูพนัร้ำนค้ำนบัแตว่นัที่เคทีบีก ำหนดไว้เป็นต้นไป 

22.2 หำกร้ำนค้ำยอมรับบตัรภำยหลงัจำกที่เคทีบีได้สง่หนงัสือบอกกลำ่ว หรือประกำศแจ้งกำรแก้ไขข้อตกลงนีแ้ก่ร้ำนค้ำ ร้ำนค้ำตกลงยินยอมให้ถือ
วำ่ร้ำนค้ำตกลงยินยอมผกูพนัและยอมรับกำรแก้ไขปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงดงักลำ่วแล้ว 

 
ข้อ 23 บริกำร KTB Corporate Online บริกำรตรวจสอบรำยงำนกำรขำยผ่ำนระบบออนไลน์ของร้ำนค้ำ 

23.1 เคทีบี อำจให้บริกำร KTB Corporate Online (ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่ำ "ระบบงำน") ซึ่งเป็นบริกำรที่ KTB อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ร้ำนค้ำที่ได้รับ
อนมุตัิจำก เคทีบี เฉพำะรำย เป็นกรณีพิเศษให้สำมำรถตรวจสอบข้อมลูกำรท ำรำยกำรขำยผ่ำน Web Site ของ เคทีบี ซึ่งรวมถึง บริกำรข้อมลู
ข่ำวสำรทัว่ไปของ เคทีบี บริกำรตรวจสอบข้อมลูปริมำณสินค้ำ และ/หรือบริกำรที่ร้ำนค้ำได้รับช ำระผ่ำนเคร่ืองรับบตัรอตัโนมตัิ (EDC) และ
ข้อมลูอ่ืนๆ ตำมที่ เคทีบี ก ำหนด ซึง่สำมำรถใช้บริกำรได้ 24 ชัว่โมง หรือภำยในระยะเวลำที่ เคทีบี ก ำหนด แล้วแตก่รณี 

23.2 เคทีบี มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกำรให้บริกำรระบบงำนเม่ือใดก็ได้ และไม่ว่ำทัง้หมดหรือแต่เพียงบำงส่วน โดยไม่จ ำต้องแจ้งให้
ร้ำนค้ำทรำบลว่งหน้ำแต่ประกำรใด เม่ือร้ำนค้ำได้รับรหสั USER ที่ใช้บริกำร (USER ID) รหสัประจ ำตวั (USER PASSWORD) หรือเคร่ืองมือ
ใดๆ เพื่อกำรเข้ำสู่ระบบงำน (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่ำ “ลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์”) จำก เคทีบี หรือร้ำนค้ำจดัท ำขึน้ตำมวิธีกำรที่ เคทีบี ก ำหนด 
แล้วร้ำนค้ำจะต้องเก็บรักษำลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในที่มัน่คงปลอดภยั และถือวำ่ลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นควำมลบัของร้ำนค้ำเทำ่นัน้ 

23.3 กำรใช้บริกำรระบบงำนแตล่ะครัง้ หำกไมมี่กำรท ำรำยกำรติดตอ่กนัเป็นเวลำ 15 นำที หรือภำยในระยะเวลำที่ เคทีบี ก ำหนด แล้วแต่กรณี เคที
บ ีจะยกเลิกกำรติดตอ่ หำกร้ำนค้ำประสงค์จะใช้บริกำรต่อไปร้ำนค้ำสมำชิกจะต้อง Log IN โดยใช้ลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้ำใช้บริกำร
ระบบงำนใหม ่โดยด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนที่ธนำคำรก ำหนด 

23.4 ในกรณีที่มีกำรแสดงรำยกำรข้อมลูซึง่มีควำมผิดพลำด บกพร่อง ไมว่ำ่ควำมผิดพลำดหรือบกพร่องนัน้จะเกิดขึน้ด้วยเหตผุลประกำรใด ร้ำนค้ำ
ตกลงยินยอมให้ เคทีบี สำมำรถแก้ไขข้อบกพร่องผิดพลำดให้ถกูต้องตำมควำมเป็นจริง และร้ำนค้ำยินยอมให้ถือวำ่บรรดำเอกสำรและข้อมลูที่ 
เคทีบี จดัท ำขึน้เป็นข้อมลูที่ถกูต้องสมบรูณ์และครบถ้วนทกุประกำร 

23.5 กำรกระท ำใดๆ ที่ผ่ำนระบบงำน ทัง้ที่เป็นกำรกระท ำของร้ำนค้ำเอง หรือเป็นกำรกระท ำที่เกิดขึน้โดยบุคคลอ่ืน หำกได้กระท ำไปโดยผ่ำน
ระบบงำน และลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือค ำสัง่คอมพิวเตอร์ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรบริกำรนีแ้ล้ว ให้ถือว่ำสมบูรณ์ถกูต้อง และมีผล
ผกูพนัร้ำนค้ำสมำชิกและร้ำนค้ำสมำชิกยินยอมรับผิดชอบในควำมเสียหำยที่เกิดขึน้จำกกำรกระท ำดงักลำ่วทกุประกำร 

23.6 กรณีที่ร้ำนค้ำประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดกำรใช้บริกำรระบบงำน  จำกที่ได้ระบุไว้ในใบสมคัรร้ำนค้ำสมำชิกเคทีบี (KTB) – EDC 
รวมทัง้กำรยกเลิก และ/หรือระงบักำรใช้ระบบงำน ร้ำนค้ำจะต้องแจ้งกบั เคทีบี เป็นลำยลกัษณ์อกัษร หำกมีควำมเสียหำยใดๆ เกิดขึน้ก่อนวนัที่ 
เคทีบี ตกลงเปลี่ยนแปลง รวมทัง้กำรยกเลิก และ/หรือระงบักำรใช้ระบบงำน ตำมที่ร้ำนค้ำก ำหนดดงักล่ำว ร้ำนค้ำตกลงยินยอมรับผิดชอบใน
ควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ก่อนนัน้ 

23.7 ร้ำนค้ำตกลงยินยอมให้ เคทีบี เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำร ค่ำใช้จ่ำยใดๆ อนัเก่ียวข้องกับกำรใช้ระบบงำนได้ตำมอัตรำที่ เคทีบี  
ก ำหนด และยินยอมให้ เคทีบี มีสิทธิเปลี่ยนแปลงอตัรำคำ่ธรรมเนียมกำรใช้บริกำร คำ่ใช้จำ่ยใดๆ อนัเก่ียวข้องกบักำรใช้ระบบงำนได้ โดยให้ เค
ทีบี หกัจำกบญัชีเงินฝำกของร้ำนค้ำ และ/หรือเงินจ ำนวนใดๆ ที่ร้ำนค้ำมีอยูก่บั เคทีบี หรือมีสิทธิที่จะได้รับจำก เคทีบี  

 



               “เคทบีขีอสงวนสทิธใินการพจิารณาผูข้อสมคัรรา้นคา้สมาชกิเคทบีทีีก่รอกขอ้มลูในใบสมคัรนี้ถูกตอ้งครบถว้นเทา่นัน้  ทัง้นี้  เพือ่ใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัขิองกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง   
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23.8 เคทีบี สงวนสิทธ์ิที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกกำรให้บริกำรที่เก่ียวกับระบบงำนทัง้หมดหรือบำงส่วน ตลอดจนกำรแก้ไขข้อก ำหนดและ
เงื่อนไขกำรใช้บริกำรที่เก่ียวกับ ระบบงำน รวมทัง้ค่ำธรรมเนียม และค่ำบริกำรต่ำงๆ ที่เก่ียวกับระบบงำนได้ตำมที่ เคทีบี  เห็นสมควร และ
ร้ำนค้ำตกลงยินยอมโดยจะไมเ่พิกถอนให้ธนำคำรมีสิทธิพิจำรณำด ำเนินกำรดงักลำ่วได้ทกุประกำร 
 

ข้อ 24 ข้อตกลงอ่ืนๆ 
24.1 ในกรณีที่ข้อก ำหนดและเง่ือนไขข้อหนึ่งข้อใดของข้อตกลงนีเ้ป็นโมฆะหรือไมส่มบรูณ์ไมว่ำ่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตำม ร้ำนค้ำตกลงร่วมกับเคทีบี ให้

แยกสว่นที่เป็นโมฆะหรือที่ไมส่มบรูณ์นัน้ ออกจำกข้อควำมหรือข้อก ำหนดอ่ืนๆ ที่สมบรูณ์ และให้ข้อควำมและข้อก ำหนดสว่นที่ยงัสมบรูณ์มีผล
ผกูพนัระหวำ่งกนั 

24.2 ข้อก ำหนดและเง่ือนไขอ่ืนๆ ที่มิได้ระบไุว้ในข้อตกลงนี ้ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่เคทีบีประกำศใช้หรือก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะ 
24.3 เพ่ือประโยชน์ในกำรพิจำรณำค ำขอหรือใบสมคัรร้ำนค้ำสมำชิกเคทีบี หรือเพ่ือกำรปฏิบัติหรือกำรบริกำรซึง่สินเช่ือใดๆ หรือเพื่อวตัถปุระสงค์ใน

กำรรับข่ำวสำร หรือข้อมลู หรือข้อเสนอเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ สินค้ำ หรือบริกำรใดๆ จำกเคทีบี หรือจำกบุคคลอ่ืนที่เคทีบีมอบหมำย หรือเก็บ 
หรือใช้ข้อมลูเพื่อกำรสถิติหรือศึกษำวิจยั หรือวัตถปุระสงค์อ่ืนใดที่เคทีบีเห็นว่ำอำจเป็นประโยชน์แก่ร้ำนค้ำหรือส่วนรวม ร้ำนค้ำขอให้ควำม
ยินยอมแก่เคทีบีโดยไมเ่พิกถอนและโดยไมค่ ำนึงวำ่เคทีบีได้อนมุตัิค ำขอหรือใบสมคัรร้ำนค้ำสมำชิกเคทีบีหรือไม ่หรือสินเชื่อ หรือกำรใช้บริกำร
ที่ร้ำนค้ำมีอยูจ่ะสิน้สดุลงแล้วหรือไม ่ ให้เคทีบีท ำกำรตรวจสอบ แลกเปลี่ยน และ/หรือเปิดเผยซึ่งข้อมลูส่วนบุคคล และ/หรือข้อมลูใดๆ รวมทัง้
กำรประมวลผลซึง่ข้อมลูสว่นบคุคลของร้ำนค้ำ ภำยใต้ขอบเขตแหง่กฎหมำยวำ่ด้วยกำรคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล ทัง้นี ้กำรประมวลผลหมำย
รวมถึง กำรรวบรวม กำรเก็บรักษำ กำรใช้ กำรเปิดเผย และ/หรือกำรสง่หรือโอนข้อมลู ไมว่ำ่จะเป็นกำรประมวลผลภำยในหรือภำยนอกประเทศ 
หรือเป็นกำรสง่หรือโอนข้อมลูไปยงับคุคลอ่ืนที่มีสญัญำกำรคุ้มครองข้อมลูอยูก่บัเคทีบี  โดยร้ำนค้ำจะไม่เรียกร้องค่ำตอบแทน หรือค่ำเสียหำย
ใดๆ ที่เกิดจำกกำรกระท ำดงักลำ่วของเคทีบีแตอ่ยำ่งใดทัง้สิน้ 

24.4 ร้ำนค้ำตกลงและยินยอมให้เอกสำรที่ร้ำนค้ำส่งให้แก่เคทีบีเป็นทรัพย์สมบตัิของเคทีบี ซึ่งร้ำนค้ำไม่สำมำรถเรียกร้อง และ /หรือเอกสำรคืนได้           
ไมว่ำ่จะได้รับอนมุตัิให้เป็นร้ำนค้ำสมำชิกเคทีบีหรือไมก็่ตำม 

24.5 ร้ำนค้ำตกลงยินยอมให้ข้อตกลงฉบบันีมี้ผลผูกพนัถึงผลิตภัณฑ์/บริกำรทำงกำรเงินใหม่ของเคทีบีทกุประเภท ทัง้ในขณะนีห้รือที่จะได้ออก
เพ่ิมเติมในภำยหน้ำ โดยไมจ่ ำเป็นต้องท ำควำมตกลงใหม่ 

24.6 บรรดำข้อมลูข่ำวสำร หนงัสือบอกกลำ่ว หรือหนงัสืออ่ืนใดที่จะสง่ให้แก่ร้ำนค้ำ ไม่ว่ำจะส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ดี  หรือ
ให้คนน ำไปส่งเองก็ดี  ถ้ำหำกส่งไปยังสถำนที่ที่ระบุไว้ข้ำงต้นของข้อตกลงนีแ้ล้ว ไม่ว่ำจะมีผู้ รับไว้หรือไม่ก็ตำม ให้ถือว่ำได้ส่งให้แก่ร้ำนค้ำ           
แล้วโดยชอบ  
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