ใบสมัครร้านค้าสมาชิกเคทีบีเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น (KTB) – EDC
รหัสพนักงาน

 รหัสหน่วยงาน 

รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงาน
หน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ
อื่นๆ ............................................................ โปรดระบุ EID /รหัสหน่วยเบิกจ่าย .................................................
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้งเลขที่ : ............................ อาคาร : ...................................................... เลขทีห่ ้อง : ............................... ชั้น : ................................ หมู่ที่ : .......................
ซอย : .............................................. ถนน
: ........................................... แขวง/ตาบล : .................................... เขต/อาเภอ : .........................................
จังหวัด : ............................................... รหัสไปรษณีย์ : .................................... โทรศัพท์ : .......................................... โทรสาร : ..............................................

ข้อมูลภาษีตามกฎหมาย
หน่วยงาน
หมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษี
เงื่อนไขการออกใบกากับภาษี
ตามเอกสารภาษีแนบ

อื่นๆ ระบุชื่อ ...........................................................................................................

เลขที่ : ............................................... อาคาร : ............................................... เลขที่ห้อง : .......................................... ชั้น : ...............................................
หมู่ที่ : ............................................... ซอย : .............................................. ถนน
: ........................................... แขวง/ตาบล : ..................................
เขต/อาเภอ : ........................................ จังหวัด : ............................................... รหัสไปรษณีย์ : .................................... โทรศัพท์ : .......................................

ข้อมูลหน่วยงานที่จะติดตั้งเครือ่ ง EDC
ตามข้อมูลตามเอกสาร อื่นๆ ระบุ ชื่อหน่วยงาน (ไทย) ....................................................... ชื่อหน่วยงาน (อังกฤษ) ...........................................
ที่ตั้งหน่วยงาน
ตามข้อมูลตามเอกสาร
อื่นๆ ระบุ
เลขที่ : ............................ อาคาร : ............................................... เลขที่หอ้ ง : ................... ชั้น : ............. หมูท่ ี่ : ............. ซอย : ...............................................
ถนน : ........................................... แขวง/ตาบล : ................................... เขต/อาเภอ : ........................................ จังหวัด : .....................................................
รหัสไปรษณีย์ : ...................... โทรศัพท์ : ....................................... โทรสาร : ............................................... E-mail : ................................................................

บุคคลติดต่อ นาย/นาง/นางสาว.............................................................นามสกุล...................................................โทรศัพท์...................................................
ต้องการติดตั้ง  GPRS Mobile คือ EDC ทีเ่ ชื่อมต่อโดยใช้สญั ญาณ GPRS จาก SIM CARD และมีแบตเตอรีใ่ นตัว นาไปใช้นอกจุดติดตัง้ ได้...............เครือ่ ง
หมายเหตุ กรณีมกี ารเปลีย่ นแปลงรุ่น เครือ่ ง EDC ข้างต้น ให้ถอื ปฏิบตั แิ ละผูกพันตามข้อกาหนดและเงือ่ นไขของการใช้ บริการเครือ่ ง EDC หรือเอกสารการส่ง-รับมอบพร้อมติดตัง้ เครือ่ ง EDC ทีจ่ ะได้มกี าร
จัดทากันต่อไป และให้ถอื เป็ นส่วนหนึง่ ของใบสมัครร้านค้ าสมาชิกเคทีบนี ้ดี ว้ ย

ข้อมูลที่ระบุในหลักฐานใบบันทึกรายการขาย ระบุผใู้ ห้บริการเครือข่าย AIS DTAC (กรณีที่ต้องการมากกว่า 1 เครื่องให้กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 1)
ชือ่ หน่วยงาน
ชือ่ สาขา/กทม. ชือ่ ถนน/ตจว. ชือ่ อาเภอและจังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานทีต่ ดิ ต่อได้
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เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย
แต่งตั้งให้เคทีบี หักภาษี ณ ที่จ่ายและนาส่งต่อกรมสรรพากรแทนหน่วยงานในอัตราที่กฎหมายกาหนด ระบุ.........% (ถ้ามี)

การยินยอมให้ถอนหรือโอนเงินหรือหักบัญชีเงินฝาก
ผ่านบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ประเภท บัญชีออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน สานักงาน/ สาขา ..........................................
ชื่อบัญชี ........................................................................................
เลขที่บัญชี
ลายมือชื่อผู้มีอานาจสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝาก1
ท่านที่ 2 (ถ้ามี)

ท่านที่ 1
(

)

(

)

ท่านที่ 3 (ถ้ามี)
(

)

บริการ KTB Corporate online บริการตรวจสอบรายงานการขายผ่านระบบออนไลน์ของหน่วยงาน
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..................................................................................................................
“เคทีบขี อสงวนสิทธิในการพิจารณาผูข้ อสมัครร้านค้าสมาชิกเคทีบที กี่ รอกข้อมูลในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนเท่านัน้ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) , กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น”
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ประเภทบริการรับชาระ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมกับหน่วยงาน
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมกับผู้ถอื บัตร
หมายเหตุ 1. *Local Debit Card คือ ค่าธรรมเนียมการรับบัตร Debit ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทย
รับชาระเต็มจานวน (RETAIL) / บริการการรับชาระและค่าธรรมเนียม***

ประเภทการรับบัตร
 ผ่านเครือ่ ง EDC ทีห่ น้าร้าน

KTB Visa Debit

Local Debit Card*

Others**

. %

. %

. %

2. **Others คือ ค่าธรรมเนียมการรับบัตรเครดิต ที่ออกโดยธนาคารภายในประเทศและนอกประเทศทั้งหมด รวมถึงบัตรเดบิตของธนาคารที่ไม่ได้
ตัง้ อยู่ภายในประเทศไทย ที่มีเครื่องหมาย VISA และ MasterCard
3. ***ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอัตราค่าธรรมเนียมในการรับบัตรทุกประเภท ตามที่ระบุไว้ในใบสมัครร้านค้าสมาชิกเคทีบี
เมื่อใดก็ได้ โดยเคทีบีจะแจ้งให้ร้านค้าทราบเป็นคราวๆไป

ข้อตกลงและหนังสือให้ความยินยอม (สาหรับหน่วยงานกรอก)
ข้อตกลงทั่วไป
การลงลายมือชื่อและประทับตรา(หากมี) ไว้ข้างล่างนี้ ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้ น ร้านค้า/เจ้าของบัญชี /หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือองค์กรพิเศษ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า“ร้านค้า” ขอรับรอง และยืนยันความถูกต้องของข้อมู ล และรายละเอียดตามที่ระบุไว้ ในใบสมัครร้านค้าสมาชิก
เคทีบี ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ใบสมัคร” และเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่ง หรือประกอบใบสมัครนี้ ในกรณีที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย(“เคทีบี”) ได้อนุมัติให้
เป็นร้านค้าสามาชิกเคทีบี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุ ไว้ในใบสมัครนี้แล้วร้านค้า ตกลงยินยอมผูกพันและตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่
ปรากฏแนบท้ายคาขอนี้ หรือที่เคทีบีแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวไปโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคาขอนี้ด้วย และในวันที่ลงนามในนี้ ร้านค้าได้รับทราบและ
เข้าใจข้อความต่างๆ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเป็นร้านค้าสมาชิกเคทีบีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนา และความประสงค์ของร้านค้าทุกประการ
และหากมีบริการพิเศษใดๆ แก่บุคคลทั่วไป อาทิส่วนลด ของกานัล สิทธิประโยชน์เหนือกว่าปกติ ร้านค้าตกลงจะให้บริการพิเศษนั้นๆ แก่ลูกค้าของเคทีบี
เช่นกัน นอกจากนี้เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาใบสมัครของร้านค้า หรือประโยชน์ในการเสนอบริการหรือสินค้า ซึ่งเคทีบีเห็นว่าอาจเป็นประโยชน์แก่
ร้านค้าหรือประโยชน์แก่วัตถุประสงค์อื่นอันเกี่ยวเนื่องโดยไม่คานึงว่าร้ านค้าจะได้รับการอนุมัติเป็นร้านค้าสมาชิกเคทีบีหรือไม่ ร้านค้ าตกลงยินยอมให้
เคทีบีทาการตรวจสอบและ/หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลและ/หรือเปิดเผยจาก/ให้แก่บุคคลใดๆและ/หรือนิติบุคคลอื่นใดโดยร้านค้าจะไม่ยกเลิกเพิกถอนการให้
ความยินยอมดังกล่าวนี้แต่อย่างใด
(ติดอากรแสตมป์ 30 บาท)
(สำหรับผู้ขอใช้ บริ กำรลงนำม)

ลงนาม........................................................................................ผู้ขอใช้บริการ/ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันธ์ตาม
หนังสือนิติบุคคล/ผูม้ ีอานาจกระทาการแทน
(.............................................................................................................)
หน่วยงาน ..............................................................................................
ตาแหน่ง .................................................................................................
ลงลายมือชื่อพร้อมตราประทับ (ถ้ามี)
พยาน ..........................................................
(
)
ชื่อ – นามสกุล (ตัวบรรจง)

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

เพื่อให้ใบสมัครของท่านได้รับพิจารณาอย่างรวดเร็ว โปรดกรอกใบสมัครและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน และแนบเอกสารประกอบการพิจารณาพร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
(สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่ธนำคำร)
สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่ธนำคำร
สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่สำขำ/ RM
สำหรับผู้มีอำนำจลงนำมของสำขำ/
ลงนำมโดย
ตรวจสอบลำยมือชื่อบัญชี*
(ผู้แนะนำ)
หัวหน้ ำหน่วยงำนของผู้แนะนำ
ลงลายมือชื่อ
ตัวบรรจง

(

)

(

)

(

)

พร้อมประทับตรา
*เป็นการตรวจสอบการลงลายมือชื่อของผู้มีอานาจสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของหน่วยงาน1 ให้ตรงกับลายมือชื่อตามทีป่ รากฏในใบคาขอเปิดบัญชีเงินฝากที่ได้ให้ไว้กับธนาคาร
“เคทีบขี อสงวนสิทธิในการพิจารณาผูข้ อสมัครร้านค้าสมาชิกเคทีบที กี่ รอกข้อมูลในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนเท่านัน้ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) , กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น”
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ข้ อตกลงและเงื่อนไขกำรสมัครเป็ นร้ ำนค้ ำสมำชิกเคทีบี
ร้ ำนค้ ำตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตำมข้ อตกลงและเงื่อนไขกำรสมัครเป็ นร้ ำนค้ ำสมำชิกเคทีบี ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1 คำนิยำม
ให้ คำหรือถ้ อยคำต่อไปนี ้มีควำมหมำยดังนี ้
1.1 “บริ ษัทบัตร” หมำยถึง VISA WORLDWIDE PTE. LIMITED และ/หรื อ MASTERCARD WORLDWIDE และ/หรื อ CHINA UNIONPAY
CO.,LTD. รวมทังบริ
้ ษัท หน่วยงำนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ องค์กร หรือ นิติบคุ คลอื่นใด ไม่วำ่ จะจัดตังขึ
้ น้ ภำยในหรื อภำยนอกประเทศไทย ซึ่ง
เข้ ำร่วมระบบธุรกิจบัตร (ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรียกว่ำ “บริกำรทำงกำรเงิน”) กับ บมจ. ธนำคำรกรุงไทย (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรี ยกว่ำ “เคทีบี”) ในขณะที่ทำ
ข้ อตกลงฉบับนี ้ และ/หรือที่จะเข้ ำร่วมธุรกิจบัตรกับเคทีบีตอ่ ไปในภำยหน้ ำ
1.2 “บริ ษัทที่ออกบัตร” หมำยถึง เคทีบี บริ ษัท หน่วยงำนรำชกำรหรื อรัฐวิสำหกิจ องค์กร สถำบันกำรเงิน และ/หรื อนิติบุคคลอื่นใด ที่ออกบัตร
(ตำมที่ได้ นิยำมไว้ ในข้ อ 1.5) และ/หรื อบัตรร่วม (ตำมที่ได้ นิยำมไว้ ในข้ อ 1.6) ซึง่ สมัครเข้ ำเป็ นสมำชิกของบริษัทบัตร
1.3 “ร้ ำนค้ ำ” หมำยถึง บุคคลธรรมดำ นิติบุคคล หน่วยงำนรำชกำรหรื อรัฐวิสำหกิจ หรื อองค์กรอื่นใดในประเทศไทย และ/หรื อเจ้ ำของบัญชีเงิน
ฝำกธนำคำรในประเทศไทย ซึ่งได้ ยื่นใบสมัครร้ ำนค้ ำสมำชิกเคทีบี และได้ รับกำรอนุมัติให้ เป็ นร้ ำนค้ ำสมำชิกเคทีบีภำยใต้ ข้อกำหนดและ
เงื่อนไขของข้ อตกลงฉบับนี ้ และ/หรือเงื่อนไขอื่นใดตำมที่เคทีบีกำหนด
1.4 “สมำชิกบัตร” หมำยถึง บุคคลธรรมดำหรือนิติบคุ คลซึง่ สมัครและได้ รับอนุมตั ิให้ เป็ นสมำชิกบัตร ภำยใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเคทีบี และ
บริษัทที่ออกบัตร
1.5 “บัตร” หมำยถึง บัตรเครดิต/บัตรเดบิต วีซำ่ /มำสเตอร์ กำร์ ด หรื อบัตรอื่นใดทุกประเภท ซึ่งออกโดยบริ ษัท /หน่วยงำนรำชกำรหรื อรัฐวิสำหกิจ ที่
ออกบัตร โดยปรำกฏชื่อเครื่องหมำยบริกำร หรือโลโก้ ของบริษัท/หน่วยงำนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจที่ออกบัตร ชื่อของสมำชิกบนบัตร และบัตร
พร้ อมที่จะใช้ ได้ โดยสมำชิกบัตรลงลำยมือชื่อบนส่วนที่กำหนดไว้ ในบัตร ซึ่งบัตรจะต้ องไม่ถกู ใช้ โดยบุคคลอื่นใดนอกจำกสมำชิกบัตรที่ระบุบน
บัตรนันเท่
้ ำนัน้
1.6 “บัตรร่ วม” หมำยถึง บัตรอื่นๆ นอกจำกบัตรมำตรฐำนปกติของเคทีบี ซึง่ ออกโดยบริษัทที่ออกบัตร หรื อบริ ษัทบัตร และไม่ปรำกฏเครื่ องหมำย
บริ กำร หรื อโลโก้ ของบริ ษัทที่ออกบัตร ในกรณีที่ร้ำนค้ ำได้ สมั ครเข้ ำร่วมรับบัตรร่วม และเคทีบียอมรับกำรสมัคร บัตรตำมข้ อ 1.5 จะรวมถึง
บัตรร่วมดังกล่ำวด้ วย และกำรรับบัตรร่วม ให้ นำสัญญำพิเศษที่กำหนดโดยเคทีบี หรือบริษัทบัตรมำใช้ บงั คับ
1.7 “สินค้ ำ” หมำยถึง สินค้ ำ บริกำร และ/หรือสิทธิใดๆ ที่ร้ำนค้ ำขำยหรือให้ บริกำรแก่สมำชิกบัตร
1.8 “ทำรำยกำรขำย” หมำยถึง วิธีกำรขำยหรือกำรให้ บริกำรตำมที่เคทีบีและ/หรือบริษัทบัตรกำหนด โดยร้ ำนค้ ำจะต้ องนำส่งสินค้ ำให้ แก่สมำชิก
บัตร เพื่อแลกเปลี่ยนกับกำรรับชำระด้ วยบัตรจำกสมำชิกบัตร โดยปรำศจำกกำรรับค่ำตอบแทนโดยตรงจำกสมำชิกบัตร
1.9 “ค่ ำธรรมเนียมของร้ ำนค้ ำ” หมำยถึง อัตรำค่ำธรรมเนียมที่ร้ำนค้ ำตกลงชำระค่ำธรรมเนียมกำรใช้ บริกำรทำงกำรเงินให้ แก่เคทีบี
1.10 “บัญชีเงินฝำก” หมำยถึง บัญชีเงินฝำกที่ร้ำนค้ ำระบุไว้ ในใบสมัครร้ ำนค้ ำสมำชิก เคทีบี ในส่วนของ “กำรยินยอมให้ ถอน หรื อโอนเงิน หรื อหัก
บัญชีเงินฝำก”
ข้ อ 2 ร้ ำนค้ ำ
2.1 ร้ ำนค้ ำตกลงจะแจ้ งสถำนที่บริกำรซึง่ ขำยสินค้ ำโดยใช้ บตั ร (ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรียกว่ำ “สถำนที่รับบัตร”) แก่เคทีบี ล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
โดยได้ รับ ควำมยิน ยอมกำรอนุมัติ เป็ นร้ ำนค้ ำ สมำชิกเคที บี จำกเคที บี และหำกมีกำรให้ บ ริ กำรพิเศษใดๆ แก่บุค คลทั่ว ไป เช่น ส่ว นลด
ของกำนัล สิทธิประโยชน์เหนือกว่ำปกติ เป็ นต้ น ร้ ำนค้ ำตกลงจะให้ บริกำรพิเศษนันๆ
้ แก่สมำชิกบัตรเช่นกัน
2.2 ร้ ำนค้ ำจะแสดงเครื่ องหมำย หรื อสัญลักษณ์กำรเป็ นร้ ำนค้ ำสมำชิกเคทีบี ตำมรูปแบบที่ เคทีบีกำหนด ณ สถำนที่รับบัตรทุกแห่งในบริ เวณที่
เหมำะสม ภำยในหรือภำยนอกสถำนที่รับบัตรดังกล่ำว เพื่อให้ สมำชิกบัตรสำมำรถพบเห็นเครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์ดงั กล่ำวได้ โดยง่ำยและ
ชัดเจนตลอดระยะเวลำที่ข้อตกลงฉบับนี ้มีผลบังคับใช้ หรือจนกว่ำเคทีบีจะแจ้ งยกเลิกกำรใช้ เครื่ องหมำยหรื อสั ญลักษณ์ดงั กล่ำว และจะต้ อง
ส่งมอบคืนเครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์ดงั กล่ำวให้ แก่เคทีบี ในวันที่ข้อตกลงนี ้สิ ้นผลบังคับใช้
2.3 ในกรณีที่ร้ำนค้ ำสิ ้นสภำพกำรเป็ นร้ ำนค้ ำสมำชิกเคทีบีไม่วำ่ ด้ วยสำเหตุใดก็ตำม และ/หรือในกรณีที่ร้ำนค้ ำย้ ำยสถำนที่รับบัตรหรือเปลี่ยนแปลง
ชื่อสถำนที่รับบัตร หรือเลิกกิจกำร รวมถึงเปลี่ยนประเภทธุรกิจไปจำกเดิมที่มีกำรแจ้ งไว้ ในใบสมัครร้ ำนค้ ำสมำชิก เคทีบี ร้ ำนค้ ำจะต้ องแจ้ งให้
เคทีบีทรำบทันที และเคทีบีมีสิท ธิ แจ้ งให้ บริ ษัทบัตรหรื อบริ ษัทที่ออกบัต รทรำบทุกประกำร อนึ่ง หำกร้ ำนค้ ำย้ ำยสถำนที่ รับบัตร หรื อ
เปลี่ยนแปลงชื่อสถำนที่รับบัตร หรือเลิกกิจกำร รวมถึงเปลี่ยนประเภทธุรกิจไปจำกเดิมที่มีกำรแจ้ งไว้ ในใบสมัครร้ ำนค้ ำสมำชิก เคทีบี โดยมิได้
รับควำมเห็นชอบจำกเคทีบีก่อน เคทีบีขอสงวนสิทธิในกำรระงับกำรให้ บริกำรกับร้ ำนค้ ำ จนกว่ำจะมีกำรแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
2.4 ร้ ำนค้ ำตกลงยินยอมปฏิบตั ิตำมข้ อตกลงและเงื่อนไขกำรสมัครเป็ นร้ ำนค้ ำสมำชิกเคทีบี คู่มือร้ ำนค้ ำสมำชิกเคทีบี และ/หรื อเอกสำรแนะนำวิธี
ปฏิบตั ิในกำรใช้ บริกำรประเภทต่ำงๆ ที่เคทีบี มอบให้ ไว้ ทกุ ประกำร ซึง่ ไม่จำกัดเพียง
“เคทีบขี อสงวนสิทธิในการพิจารณาผูข้ อสมัครร้านค้าสมาชิกเคทีบที กี่ รอกข้อมูลในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนเท่านัน้ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) , กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น”
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(1)
(2)
(3)

กำรใช้ และ/หรือควำมสมบูรณ์ของบัตร
กำรใช้ สื่อกำรชำระเงิน ได้ แก่ เครื่องอนุมตั ิวงเงินอัตโนมัติ (EDC) ใบสัง่ ซื ้อ (PURCHASING ORDER) เป็ นต้ น
ข้ อ ปฏิ บัติ ใ นกำรท ำรำยกำรขำย กำรจัด ท ำหลัก ฐำนบัน ทึก รำยกำรขำย/หลัก ฐำนกำรใช้ บัต ร เช่ น ใบสั่ง ซื อ้
(PURCHASING ORDER) ใบเสร็ จรับเงิน หลักฐำนบันทึกรำยกำรขำย (SALES SLIP) เป็ นต้ น ตลอดจนกำรตรวจสอบควำม
สมบูรณ์ของหลักฐำนบันทึกรำยกำรขำย/หลักฐำนกำรใช้ บตั ร
(4)
กำรขออนุมตั ิวงเงินบัตร
(5)
กำรคืนเงินแก่สมำชิกบัตรในกรณีสมำชิกบัตรคืนสินค้ ำ ยกเลิกกำรใช้ บริกำร หรื อร้ ำนค้ ำลดรำคำสินค้ ำในภำยหลัง
(6)
กำรคืนเงินแก่เคทีบีในกรณีที่ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินจำกหลักฐำนบันทึกทำงรำยกำรขำย/หลักฐำนกำรใช้ บตั รได้ รับรหัส
อนุมตั ิวงเงินจำกบริษัทที่ออกบัตรได้
(7)
กำรคิดดอกเบี ้ยจำกจำนวนเงินที่ร้ำนค้ ำ จะต้ องชำระให้ แก่เคทีบีในกรณีกำรชำระเงินคืนล่ำช้ ำ
2.5 ร้ ำนค้ ำรับทรำบถึงข้ อสงวนสิทธิของเคทีบีในกำรปรับปรุง ข้ อกำหนดและเงื่อนไขในกำรใช้ บริ กำรทำงกำรเงิน ข้ อตกลงและเงื่อนไขกำรสมัคร
เป็ นร้ ำนค้ ำสมำชิกเคทีบี คูม่ ือร้ ำนค้ ำสมำชิกเคทีบี และ/หรือเอกสำรแนะนำวิธีปฏิบตั ิในกำรใช้ บริกำรประเภทต่ำงๆ ที่เคทีบีมอบให้ ไม่ว่ำข้ อใด
ข้ อหนึ่งหรือหลำยข้ อตำมควำมเหมำะสม โดยเคทีบีจะมีหนังสือบอกกล่ำวแก่ร้ำนค้ ำล่วงหน้ ำไม่น้ อยกว่ำ 30 วัน ก่อนที่ข้อกำหนดและเงื่อนไข
นันๆ
้ จะมีผลผูกพันตำมที่เคทีบีระบุ ซึ่งร้ ำนค้ ำตกลงและยอมรับว่ำ บรรดำคู่มือ และ/หรื อเอกสำรดังกล่ำวทังที
้ ่มีอยู่แล้ วในขณะนี ้ หรื อที่จะมี
ต่อไปในภำยหน้ ำนัน้ เป็ นส่วนหนึ่งของข้ อตกลงฉบับนี ้ด้ วย
2.6 ร้ ำนค้ ำตกลงจะจัดส่งหลักฐำน หรือเอกสำรใดๆ ซึง่ เคทีบีอำจเรียกให้ สง่ เพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรอนุมตั ิให้ เป็ นร้ ำนค้ ำสมำชิกเคทีบี และ
รับทรำบดีถึงข้ อสงวนสิทธิ์ของเคทีบีที่จะไม่คืนใบสมัครร้ ำนค้ ำสมำชิกเคทีบีและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำให้ แก่ร้ำนค้ ำในทุกกรณี ไม่ว่ำ
ร้ ำนค้ ำจะได้ รับอนุมตั ิให้ เป็ นร้ ำนค้ ำสมำชิกเคทีบีหรื อไม่ก็ตำม โดยร้ ำนค้ ำตกลงและยอมรับว่ำกำรพิจำรณำและอนุมตั ิให้ เป็ นร้ ำนค้ ำสมำชิก
เคทีบีขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจโดยเด็ดขำดของเคทีบีแต่เพียงฝ่ ำยเดียว โดยไม่ต้องชี ้แจงเหตุผลแต่ประกำรใด
2.7 ร้ ำนค้ ำตกลงจัดส่งหรือให้ ข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้ บตั รและ/หรือบริกำรทำงกำรเงินแก่เคทีบีทนั ทีเมื่อเคทีบีร้องขอ
2.8 ร้ ำนค้ ำรับทรำบและยอมรับข้ อตกลงที่เกี่ยวกับบริกำรทำงกำรเงินระหว่ำงบริษัทที่ออกบัตรและสมำชิกบัตร และในกรณีที่เคทีบีร้องขอให้ ร้ำ นค้ ำ
ติดตัง้ หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่เกี่ยวกับกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้ บตั ร และ/หรือบริกำรทำงกำรเงิน ร้ ำนค้ ำยินดีให้ ควำมร่วมมือและดำเนินกำรให้
โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่เรียกร้ องค่ำตอบแทน และ/หรือค่ำใช้ จำ่ ยใดๆ ทังสิ
้ ้น เว้ นแต่จะมีกำรตกลงเป็ นอย่ำงอื่น
2.9 ร้ ำนค้ ำตกลงโดยปรำศจำกเงื่อนไขและกำรคัดค้ ำนใดๆ ในกรณีที่เคทีบี และ/หรือผู้ที่เคทีบีกำหนด มีควำมประสงค์จะตีพิมพ์ชื่อและสถำนที่รับ
บัตรของร้ ำนค้ ำบนสื่อ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เพื่อส่งเสริมกำรใช้ บตั รและ/หรือบริกำรทำงกำรเงิน โดยไม่จำต้ องได้ รับควำมยินยอม
จำกร้ ำนค้ ำก่อน
2.10 ร้ ำนค้ ำจะทำรำยกำรขำย สรุปกำรทำรำยกำรขำย ใช้ ป้ำย และ/หรือสื่อกำรชำระเงิน และ/หรือสรุปรำยกำรอื่นใดตำมรูปแบบและวิธีกำรที่เคทีบี
หรื อบริ ษัทบัตรกำหนด และร้ ำนค้ ำจะไม่อนุญำตให้ บุคคลที่สำมทำ หรื อใช้ สิ่งต่ำงๆ ดังกล่ำวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจำกวัตถุประสงค์ตำม
ข้ อตกลงฉบับนี ้
2.11 ร้ ำนค้ ำจะต้ องตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของบัตร เช่น
(1) รูปแบบและลักษณะของบัตร หมำยเลขบัตร บัตรยังไม่หมดอำยุ และบัตรนันไม่
้ ถกู อำยัด แจ้ งหำย ยกเลิก หรือระงับกำรใช้
(2) หมำยเลข 4 ตัวแรกของบัตรประเภทบัตรเครดิต / VISA / MASTERCARD หรื อบัตรเครดิตอื่นใดที่ออกโดยบริ ษัทที่ออกบัตรที่
เป็ นตัวนูนจะต้ องตรงกับหมำยเลขของบริษัทที่ออกบัตร ทัง้ 4 ตัวที่พิมพ์เป็ นเนื ้อเดียวกัน กับ บัตร ประเภทบัตรเครดิตซึ่งอยู่เหนือ
หรือใต้ หมำยเลข 4 ตัวแรกของบัตรที่เป็ นตัวนูนนัน้
(3) ตัวอักษรหรือตัวเลขบนด้ ำนหน้ ำและด้ ำนหลังของบัตรประเภทบัตร VISA ELECTRON หรื อบัตรเดบิตอื่นใด ที่ออกโดยบริ ษัทที่
ออกบัตร จะมีลกั ษณะเรี ยบไม่มีกำรปั๊ มตัวนูน บนด้ ำนหน้ ำบัตรจะมีหมำยเลขบัตรที่ขึน้ ต้ นด้ วยเลข “4” และปรำกฏตัวเลขเป็ น
จำนวน 16 หลัก แบ่งเป็ น 4 กลุม่ ๆ ละ 4 หลัก หรื อบัตรประเภทบัตรเดบิตของบริ ษัทที่ออกบัตรบำงแห่งจะปรำกฏเฉพำะตัวเลข
กลุม่ ที่หนึ่งและกลุม่ ที่สี่เท่ำนัน้ และพิมพ์ข้อควำมว่ำ “ELETRONIC USE ONLY” ซึง่ ร้ ำนค้ ำจะต้ องทำรำยกำรชำระค่ำสินค้ ำผ่ำน
เครื่องอนุมตั ิบตั รอัตโนมัติ (EDC) เท่ำนัน้
(4) ตำมเงื่อนไขอื่นๆ ที่เคทีบีจะแจ้ งให้ ร้ำนค้ ำทรำบเป็ นครำวๆ ไป
2.12 ร้ ำนค้ ำจะต้ องแจ้ งให้ เคทีบีทรำบโดยทันที ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์หรือพบบัตรที่มีลกั ษณะหนึ่งลักษณะใดดังต่อไปนี ้
(1) เมื่อเครื่องอนุมตั ิบตั รอัตโนมัติ (EDC) เกิดขัดข้ อง
(2) ข้ อควำมบนเครื่องอนุมตั ิบตั รอัตโนมัติ (EDC) แจ้ งให้ ”ติดต่อธนำคำร” หรือ “ยึดบัตร”
“เคทีบขี อสงวนสิทธิในการพิจารณาผูข้ อสมัครร้านค้าสมาชิกเคทีบที กี่ รอกข้อมูลในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนเท่านัน้ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) , กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น”
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(3)

(4)
(5)
(6)

หมำยเลขบัตรไม่ถูกต้ อง หมำยเลขบัตรที่ถกู แจ้ งอำยัด แจ้ งหำย ถูกเพิกถอน หรื อระงับกำรใช้ โดยเคทีบี และ/หรื อบริ ษัทบัตร
และ/หรือบริษัทที่ออกบัตร หรือไม่มีลำยมือชื่อสมำชิกบัตร ปรำกฏอยูด่ ้ ำนหลังของบัตร หรือมีเหตุอนั ควรน่ำสงสัยว่ำสมำชิกบัตร
และ/หรือบุคคลอื่นใดมีพฤติกรรมทุจริต หรือมีผ้ ใู ช้ บตั รโดยทุจริต
ตัวบัตรปรำกฏให้ เห็นร่องรอยกำรแก้ ไข หรือเปลี่ยนตัวเลข หรือลำยมือชื่อสมำชิกบัตร หรือข้ อควำมใดๆ บนบัตร
เมื่อตรวจสอบลำยมือชื่อบนใบบันทึกรำยกำรขำยเปรียบเทียบกับลำยมือชื่อหลังบัตรแล้ ว พบว่ำไม่ตรงกัน
ตำมเงื่อนไขอื่นๆ ที่เคทีบีจะแจ้ งให้ ร้ำนค้ ำทรำบเป็ นครำวๆ ไป

ข้ อ 3 ค่ ำธรรมเนียมและกำรจ่ ำยเงินของร้ ำนค้ ำ
3.1 ร้ ำนค้ ำตกลงชำระค่ำธรรมเนียม (DISCOUNT RATE) กำรใช้ บริกำรทำงกำรเงิน จำกยอดเงินรวมตำมหลักฐำนกำรทำรำยกำรขำยหรื อบริ กำร/
หลักฐำนกำรใช้ บัตร และ/หรื อค่ำบริ กำรที่เคทีบีเรี ยกเก็บจำกสมำชิกบัตรและ/หรื อจำกบริ ษัทที่ออกบัตร ให้ แก่เคทีบี จนกว่ำเคทีบีจะแจ้ ง
เปลี่ยนแปลง ทังนี
้ ้ อัตรำค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวยังไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มตำมอัตรำที่กฎหมำยกำหนด รวมทังค่
้ ำธรรมเนียมกำรโอนเงินเข้ ำ บัญชี
เงินฝำก (หำกมี)
3.2 เคทีบีจะจ่ำยเงินสุทธิหลังจำกหักค่ำธรรมเนียมและค่ำภำษีมลู ค่ำเพิ่มดังที่ระบุในข้ อ 3.1 แล้ ว ให้ แก่ร้ำนค้ ำ โดยร้ ำนค้ ำตกลงยอมรับควำมเสี่ยง
หรื อควำมล่ำช้ ำที่เกิดขึน้ หรื ออำจเกิดขึน้ ในกำรรับเงินสุทธิดงั กล่ำว ด้ วยเหตุปัจจัยภำยนอก เช่น ระบบกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีระหว่ำงธนำ คำร
หรือต่ำงธนำคำร (ระบบ MEDIA CLEARING) หรือด้ วยเหตุอื่นใดที่มิใช่เหตุปัจจัยจำกเคทีบีเองทังสิ
้ ้น และร้ ำนค้ ำตกลงยินยอมจะไม่เรี ยกร้ อง
ให้ เคทีบีต้องรับผิดชอบควำมเสียหำยใดๆ อันเนื่องมำจำกกรณีดงั กล่ำว ทังนี
้ ้ ร้ ำนค้ ำตกลงรับชำระค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีเงิน ฝำก
(หำกมี) ด้ วย
3.3 เคทีบีขอสงวนสิทธิ ในกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรรับบัตรทุกประเภท ตำมที่ระบุไว้ ในใบสมัครร้ ำนค้ ำสมำชิก เคทีบี
เมื่อใดก็ได้ โดยเคทีบีจะแจ้ งให้ ร้ำนค้ ำทรำบเป็ นครำวๆ ไป
3.4 ในกรณีที่ร้ำนค้ ำแจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝำกไม่วำ่ เมื่อใด และด้ วยเหตุประกำรใดก็ตำมร้ ำนค้ ำตกลงให้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่ำงๆ ตำม
ข้ อตกลงฉบับนี ้มีผลใช้ บงั คับสำหรับบัญชีเงินฝำกที่ได้ เปลี่ยนแปลงนันด้
้ วยทุกประกำร
3.5 ร้ ำนค้ ำตกลงรับผิดชอบต่อเคทีบีเกี่ยวกับเงินค่ำธรรมเนียมและ/หรือค่ำใช้ จำ่ ยต่ำงๆ ที่ร้ำนค้ ำอำจมีหรื ออำจค้ ำงชำระอยู่กับเคทีบี และ/หรื อเงิน
ค่ำสินค้ ำคืน ให้ แก่เคที บี ในกรณี ที่ส มำชิกบัตรปฏิเสธกำรจ่ ำ ยเงิน หรื อในกรณีเคที บีมีค วำมจำเป็ นตำมข้ อตกลงฉบับนีท้ ี่ จะต้ องคืน เงิน
ค่ำสินค้ ำให้ แก่สมำชิกบัตร และ/หรือเพื่อชดใช้ คำ่ เสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ ้นกับเคทีบี อันเนื่องมำจำกกำรที่ร้ำนค้ ำปฏิบตั ิผิดข้ อกำหนดและเงื่อนไข
ของข้ อตกลงฉบับนี ้ คู่มือร้ ำนค้ ำสมำชิกเคทีบี และ/หรื อเอกสำรแนะนำวิธีปฏิบัติในกำรใช้ บริ กำรประเภทต่ำงๆ ที่เคทีบีมอบให้ โดยร้ ำนค้ ำ
ยินยอมให้ เคทีบีมีสิทธิ ระงับกำรเบิกถอนเงิน โอนเงิน หรื อหักเงินจำกบัญชีเงินฝำก และ/หรื อบัญชีเงินฝำกอื่นใดที่ร้ำนค้ ำมีอยู่กับเคทีบี เพื่อ
ชำระหนีห้ รื อค่ำเสียหำยใดๆ อันเนื่อ งมำจำกกำรถูกปฏิเสธรำยกำรใช้ จ่ำยของสมำชิกบัตรให้ แก่เคทีบี รวมถึงยินยอมให้ มีกำรหักกลบหนี ้
ระหว่ำงเคทีบีกบั ร้ ำนค้ ำตำมคำสัง่ ของเคทีบีได้ โดยไม่ต้องขอควำมยินยอมจำกร้ ำนค้ ำอีก
3.6 ร้ ำนค้ ำยินยอมให้ เคทีบีสำมำรถดำเนินกำรระงับและ/หรือยกเลิกกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีเงินฝำกไม่วำ่ ทังหมดหรื
้
อบำงส่วนได้ ทนั ทีเมื่อใดก็ได้ โดย
ไม่ต้องขอควำมยินยอมจำกร้ ำนค้ ำ และไม่จำต้ องแจ้ งให้ ร้ำนค้ ำทรำบล่วงหน้ ำ หรื อทำกำรหักเงินในบัญชีเงินฝำกเพื่อชดใช้ ค่ำเสียหำยใดๆ ที่
เกิดขึ ้นกับเคทีบี อันเนื่องมำจำกกำรที่ร้ำนค้ ำปฏิบตั ิผิดข้ อกำหนดและเงื่อนไขของข้ อตกลงฉบั บนี ้ คู่มือร้ ำนค้ ำสมำชิกเคทีบี และ/หรื อเอกสำร
แนะนำวิธีปฏิบัติในกำรใช้ บริ กำรประเภทต่ำงๆ ที่เคทีบีมอบให้ รวมถึงในกรณีที่เชื่อได้ ว่ำร้ ำนค้ ำหรื อพนักงำน ลูกจ้ ำง บุคลำกร และ /หรื อ
ตัวแทนของร้ ำนค้ ำมีพฤติกรรมส่อเจตนำกระทำทุจริต หรือมีเจตนำละเมิดข้ อกำหนดและเงื่อนไขของข้ อตกลงฉบับนี ้ คู่มือร้ ำนค้ ำสมำชิกเคทีบี
และ/หรือเอกสำรแนะนำวิธีปฏิบตั ิในกำรใช้ บริกำรประเภทต่ำงๆ ที่เคทีบีมอบให้
3.7 ร้ ำนค้ ำตกลงที่จะดำรงเงินในบัญชีเงินฝำก โดยคงเหลือเงินไว้ ไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันที่ข้อตกลงฉบับนี ้สิ ้นสุดลง และ/หรือมีกำรบอกเลิก
ข้ อตกลงฉบับนี ้ ไม่วำ่ ด้ วยเหตุใดๆ ก็ตำม เพื่อให้ เคทีบีรอผลกำรเรียกเก็บหลักฐำนบันทึกรำยกำรขำยหรื อบริ กำร/หลักฐำนกำรใช้ บตั รที่ยงั เรี ยก
เก็บไม่ได้ ทงหมดก่
ั้
อน
3.8 ร้ ำนค้ ำตกลงคงเงินในบัญชีเงินฝำกไว้ เพื่อให้ เคทีบีดำเนินกำรตำมที่ระบุในข้ อ 3.5, 3.6, 3.7, 16.2 และ/หรื อเงื่อนไขอื่นใดที่ให้ สิทธิแก่เคทีบีใน
กำรระงับกำรเบิกถอนเงิน โอนเงิน หรือหักเงินในบัญชีเงินฝำก และ/หรือบัญชีเงินฝำกอื่นใดที่ร้ำนค้ ำมีอยูก่ บั เคทีบี เพื่อชำระหนีห้ รื อค่ำเสียหำย
ใดๆ ที่ร้ำนค้ ำจะต้ องรับผิดต่อเคทีบีตำมข้ อตกลงฉบับนี ้
3.9 ในกำรหักภำษีเงินได้ ณ ที่จำ่ ย สำหรับค่ำธรรมเนียมกำรใช้ บริ กำรระบบกำรชำระเงินตำมข้ อตกลงนี ้ ร้ ำนค้ ำ ตกลงยินยอมและมอบอำนำจให้
เคทีบี ซึ่งรวมถึงบุคลำกรที่เกี่ยวข้ องของเคทีบี (ต่อไปนีเ้ รี ยกว่ำ “ผู้รับมอบอำนำจ”) เป็ นผู้มีอำนำจดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรหักภำษี เงินได้
ณ ที่จ่ำ ย สำหรับค่ำธรรมเนียมกำรใช้ บริ กำรระบบกำรชำระเงินที่ ร้ำนค้ ำ ต้ องจ่ำ ยให้ แก่เคทีบีในอัตรำตำมที่ กฎหมำยกำหนดแทนร้ ำนค้ ำ
โดยร้ ำนค้ ำถือเสมือนหนึ่งว่ำ ใบสมัครร้ ำนค้ ำสมำชิกเคทีบี และข้ อตกลงและเงื่อนไขกำรสมัครเป็ นร้ ำนค้ ำสมำชิกเคทีบีฉบับนี ้ เป็ นหนังสื อ
“เคทีบขี อสงวนสิทธิในการพิจารณาผูข้ อสมัครร้านค้าสมาชิกเคทีบที กี่ รอกข้อมูลในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนเท่านัน้ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) , กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น”
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มอบอำนำจ และในกำรนี ใ้ ห้ ผ้ ูรับมอบอำนำจมีอำนำจดำเนิ นกำรต่อไปนีแ้ ทนร้ ำนค้ ำได้ และร้ ำนค้ ำตกลงชำระค่ำ อำกรแสตมป์ 30 บำท
เพื่อประกอบกำรมอบอำนำจนี ้ด้ วย
(1) ออกและลงลำยมือชื่อในหนังสือรับรองกำรหักภำษีเงินได้ ณ ที่จำ่ ย
(2) ยื่นรำยกำรภำษีเงินได้ หัก ณ ที่จำ่ ย ดังกล่ำวต่อกรมสรรพำกร
(3) นำส่งภำษีเงินได้ หัก ณ ที่จำ่ ย ดังกล่ำวต่อกรมสรรพำกร
(4) ส่งหรือรับเอกสำรใดๆชี ้แจงหรือให้ ถ้อยคำ หรือให้ กำรยอมรับหรือปฏิเสธควำมรับผิดใดๆต่อกรมสรรพำกรหรือพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่
หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง อันเกี่ยวกับกำรหักภำษีเงินได้ ณ ที่จำ่ ย หรือกำรกระทำภำยในขอบเขตแห่งกำรมอบอำนำจนี ้
(5) รับรอง แก้ ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรื อตัดทอนข้ อควำมในหนังสือหรื อเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรตำมข้ อ (1)-(4)
ข้ ำงต้ น
(6) มีอำนำจแต่งตังผู
้ ้ รับมอบอำนำจช่วงคนใดคนหนึ่งหรือหลำยคนเพื่อดำเนินกำรทังหลำยข้
้
ำงต้ นได้
3.10 กำรคืนสินค้ ำ ยกเลิกกำรบริ กำร กำรลดรำคำสินค้ ำ หรื อกรณีอื่นใดอันมีผลทำให้ เคทีบีต้องหักเงินจำกบัญชีร้ำนค้ ำเพื่อคืนเงินให้ แก่
สมำชิกบัตร ย่อมไม่เป็ นผลให้ เคทีบีต้องคืนค่ำธรรมเนียม ที่ได้ เรี ยกเก็บแล้ วแต่อย่ำงใด โดยร้ ำนค้ ำจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียม
ดังกล่ำวให้ แก่เคทีบีเอง
3.11 ร้ ำนค้ ำเป็ นผู้มีหน้ ำที่ออกใบเสร็จรับเงิน แสดงรำยละเอียดกำรรับชำระเงินให้ แก่สมำชิกบัตร
ข้ อ 4 กำรเปลี่ยนแปลงของข้ อมูลของร้ ำนค้ ำ
4.1 ในกรณีที่ร้ำนค้ ำมีกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลจดทะเบียนซึ่งปรำกฏในใบสมัครร้ ำนค้ ำสมำชิก เคทีบี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อทำงกำรค้ ำ
ตัวแทน สถำนที่ตงั ้ หมำยเลขโทรศัพท์ สถำนที่รับบัตร และหมำยเลขบัญชีเงินฝำกธนำคำรร้ ำนค้ ำตกลงแจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวแก่
เคทีบีเป็ นหนังสือ พร้ อมด้ วยกำรประทับตรำจดทะเบียน และเอกสำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตำมกฎหมำย และกำรขออนุมตั ิจำกเคทีบี
4.2 ในกรณีที่ร้ำนค้ ำมีกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลอื่นใดก็ตำม ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมตำมที่ปรำกฏในใบสมัครร้ ำนค้ ำสมำชิกเคทีบี ร้ ำนค้ ำตกลงแจ้ ง
กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวแก่เคทีบีเป็ นหนังสือ พร้ อมด้ วยกำรประทับตรำจดทะเบียน และเอกสำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตำมกฎหมำย และ
กำรขออนุมตั ิจำกเคทีบี
4.3 ในกรณีที่ร้ำนค้ ำมีกำรเปลี่ยนแปลงอำนำจให้ ผ้ ถู ือหุ้นรำยใดดำเนินกิจกำรแทนผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนซึ่ งลงลำยมือชื่อตำมที่ปรำกฏในใบ
สมัครร้ ำนค้ ำสมำชิกเคทีบี ร้ ำนค้ ำตกลงแจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวแก่เคทีบีเป็ นหนังสือ พร้ อมด้ วยกำรประทับตรำจดทะเบียน และเอกสำรที่
มีกำรเปลี่ยนแปลงตำมกฎหมำย และกำรขออนุมตั ิจำกเคทีบี
4.4 ในกรณีที่ร้ำนค้ ำขยำยสำขำเพิ่ม โดยมีผ้ เู ป็ นเจ้ ำของหรื อผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนซึ่งลงลำยมือชื่อตำมที่ปรำกฏในใบสมัครร้ ำนค้ ำสมำชิก
เคทีบี ร้ ำนค้ ำตกลงแจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวแก่เคทีบีเป็ นหนังสือ พร้ อมด้ วยกำรประทับตรำจดทะเบียน และเอกสำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
ตำมกฎหมำย และกำรขออนุมตั ิจำกเคทีบี
4.5 ในกรณีที่ร้ำนค้ ำสิ ้นสภำพกำรเป็ นร้ ำนค้ ำสมำชิกเคทีบี ไม่วำ่ ด้ วยสำเหตุใดก็ตำม และ/หรือร้ ำนค้ ำย้ ำยสถำนที่ทำกำรหรือเปลี่ยนแปลงชื่อสถำน
ประกอบกำร หรือเลิกกิจกำร ร้ ำนค้ ำจะต้ องแจ้ งให้ เคทีบีทรำบทันที และเคทีบีมีสิทธิแจ้ งให้ บริษัทบัตรหรือบริษัทที่ออกบัตรทรำบทุกประกำร
4.6 ในกรณีที่ร้ำนค้ ำแจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่วำ่ เมื่อใด และด้ วยเหตุประกำรใดก็ตำมที่ได้ เปลี่ยนแปลง ร้ ำนค้ ำตกลงให้ ควำมในข้ อตกลงฉบับ นี ้
มีผลใช้ บงั คับต่อไปทุกประกำร
4.7 ในกรณีที่กำรส่งหนังสือบอกกล่ำว เอกสำรอื่นใด และ/หรื อเงินจำกเคทีบีไปไม่ถึงร้ ำนค้ ำหรื อถึงล่ำช้ ำ เนื่องจำกร้ ำนค้ ำละเลยกำรแจ้ งกำร
เปลี่ยนแปลงข้ อมูลจดทะเบียนเหล่ำนัน้ ให้ ถือว่ำหนังสือบอกกล่ำว เอกสำรอื่นใด และ/หรื อเงินดังกล่ำวถึงร้ ำนค้ ำในเวลำซึ่งควรจะมำถึง
ตำมปกติ ถ้ ำมีกำรทำหนังสือบอกกล่ำวโดยถูกต้ องเหมำะสม
ข้ อ 5 กำรโอนสิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดตำมข้ อตกลง
5.1 ร้ ำนค้ ำตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดตำมข้ อตกลงฉบับนี ้ไม่วำ่ ทังหมดหรื
้
อบำงส่วนแก่บุคคลอื่นใด เว้ นแต่จะได้ รับควำมยินยอม
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกเคทีบีก่อน และถึงแม้ ร้ำนค้ ำจะได้ รับควำมยินยอมจำกเคทีบีแล้ วก็ตำม ร้ ำนค้ ำยังคงต้ องรับผิดร่วมกับผู้รับโอนต่ อ
เคทีบีอย่ำงลูกหนี ้ร่วม ในควำมสูญหำยหรือเสียหำยของเคทีบี ซึง่ เกิดขึ ้นจำกหรือที่เกี่ยวเนื่องกับข้ อตกลงฉบับนี ้
5.2 เคทีบีอำจโอนสิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดตำมข้ อตกลงนี ้ ไม่ว่ำทังหมดหรื
้
อบำงส่วนแก่บุคคลอื่นใดได้ และร้ ำนค้ ำตกลงให้ ควำมยินยอมแก่
กำรโอนดังกล่ำวเป็ นกำรล่วงหน้ ำ
5.3 เคทีบีอำจรับมอบควำมรับผิดชอบในธุรกิจของตนซึง่ เกี่ยวกับข้ อตกลงนี ้แก่บคุ คลที่สำม ไม่วำ่ ทังหมดหรื
้
อบำงส่วน โดยปรำศจำกควำมยินยอม
ใดๆ ของร้ ำนค้ ำ
“เคทีบขี อสงวนสิทธิในการพิจารณาผูข้ อสมัครร้านค้าสมาชิกเคทีบที กี่ รอกข้อมูลในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนเท่านัน้ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) , กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น”
Version 2-04072017

6 of 15

ข้ อ 6 วิธีกำรทำรำยกำรขำย
6.1 ร้ ำนค้ ำจะขำยสินค้ ำ โดยทำรำยกำรขำยแก่สมำชิกบัตร ซึ่งแสดงบัตร ณ สถำนที่รับบัตรตำมข้ อตกลงฉบับนี ้ ตำมกระบวนกำรที่สมควรและ
เหมำะสมทำงกำรค้ ำ
6.2 ร้ ำนค้ ำจะไม่จำ่ ยเงินสดให้ แก่สมำชิกบัตร และจะต้ องไม่รับบัตรแทนกำรชำระหนี ้ซึง่ ไม่ได้ เกิดจำกกำรซื ้อสินค้ ำจำกร้ ำนค้ ำ หำกมีกำรตรวจสอบ
พบ เคทีบีขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกข้ อตกลงฉบับนี ้ โดยไม่จำต้ องได้ รับควำมยินยอมจำกร้ ำนค้ ำ
6.3 ร้ ำนค้ ำจะไม่คิดค่ำธรรมเนียมกำรใช้ บตั รจำกสมำชิกบัตรเป็ นอันขำด
6.4 ร้ ำนค้ ำจะต้ องทำรำยกำรขำยสินค้ ำให้ แก่สมำชิกบัตร 1 (หนึ่ง) รำย ต่อ 1 (หนึ่ง) รำยกำร ภำยในวงเงินเท่ำนัน้
6.5 เมื่อร้ ำนค้ ำขำยสินค้ ำโดยทำรำยกำรขำยแก่สมำชิกบัตรที่แสดงบัตร ร้ ำนค้ ำจะใช้ ควำมระมัดระวังในกำรตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของบัตรที่
แสดงวันหมดอำยุ และควำมไม่สมบูรณ์ของบัตรเพื่อที่จะรับรองควำมสมบูรณ์ของบัตรที่แสดง ร้ ำนค้ ำจะทำรำยกำรขำยตำมแบบซึ่งกำหนด
โดยเคทีบี หมำยเลขและชื่อของร้ ำนค้ ำ, สถำนที่ตงกำรขำย,
ั้
ชื่อผู้ขำย, หมำยเลขบัตร, ชื่อสมำชิกบัตร, วันหมดอำยุของบัตร, ประเภทรูปแบบ
ของรำยกำร ซึง่ ถูกกำหนดโดยสมำชิกบัตร วันและจำนวนเงินของกำรขำย และชื่อ ประเภทและจำนวนของสินค้ ำหรื อบริ กำร ร้ ำนค้ ำจะต้ องให้
สมำชิกบัตรเข้ ำรหัสหรือลงลำยมือชื่อและจะต้ องรับรองด้ วยควำมระมัดระวังสมควรว่ำ รหัสเข้ ำถูกต้ องหรือลำยมือชื่อที่แสดงบนบัตรได้ ปรำกฏ
ลงในรำยกำรขำยและรับรองด้ วยว่ำ หมำยเลขและชื่อของสมำชิกบัตรตำมบัตรได้ ปรำกฏในรำยกำรขำย รวมทังรั้ บรองว่ำบุคคลที่แสดงบัตร
เป็ นบุคคลคนเดียวกับบุคคลซึง่ มีชื่อบนบัตร ร้ ำนค้ ำจะส่งสำเนำบันทึกรำยกำรขำยหรือเอกสำรซึง่ มีลกั ษณะเนื ้อหำอย่ำงเดียวกันแก่สมำชิกบัตร
ร้ ำนค้ ำอำจจะไม่ให้ สมำชิกบัตรเขียนสิ่งอื่นใดลงบนรำยกำรขำยนอกเหนือไปจำกสิ่งที่เคทีบีกำหนด
6.6 จำนวนเงินที่แสดงในรำยกำรขำยนัน้ จะเป็ นจำนวนเงินในกำรขำย ซึ่งรวมภำษี และค่ำธรรมเนียมขนส่ง ดังนัน้ กำรจ่ำยเงินสดล่วงหน้ ำหรื อ
จำนวนเงินซึง่ เกิดขึ ้นในบัญชีขำยครัง้ ก่อนอำจจะไม่ถกู รวมในจำนวนเงินของรำยกำรขำย ร้ ำนค้ ำจะไม่แบ่งรำยกำรขำยในธุรกรรมเดียวเป็ น 2
รำยกำรหรือมำกกว่ำนัน้ โดยกำรเปลี่ยนวันที่ขำยหรือกำรแบ่งจำนวนเงินที่ขำย ฯลฯ และร้ ำนค้ ำจะไม่แก้ จำนวนเงินที่ขำยในรำยกำรขำย
6.7 ในกรณีที่ร้ำนค้ ำยินยอมให้ สมำชิกบัตรคืนสินค้ ำ ยกเลิกกำรใช้ บริกำร หรือลดรำคำสินค้ ำให้ แก่สมำชิกบัตรในภำยหลัง ร้ ำนค้ ำตกลงทำหนังสือ
แจ้ งกำรคืนเงินตำมแบบที่เคทีบีกำหนด และส่งมอบให้ แก่เคทีบีโดยตกลงชำระเงินตำมจำนวนที่เคทีบีได้ จำ่ ยและ/หรือนำฝำกเข้ ำบัญชีเงินฝำก
คืนให้ แก่เคทีบี หรื อยินยอมให้ เคทีบีหกั เงินจำกบัญชีเงินฝำกดังกล่ำว คืนเข้ ำบัญชีบัตรของสมำชิกบัตรได้ โดยไม่ต้องขอควำมยินยอมจำก
ร้ ำนค้ ำแต่ประกำรใด ทังนี
้ ้ ร้ ำนค้ ำตกลงว่ำจะไม่มีกำรคืนเป็ นเงินสดให้ แก่สมำชิกบัตร อนึ่ง กำรทำหนังสือแจ้ งคืนสินค้ ำ ยกเลิกกำรใช้ บริ กำร
หรื อลดรำคำสินค้ ำของร้ ำนค้ ำ ไม่เป็ นเหตุให้ เคทีบีต้องคืนค่ำธรรมเนียมที่ระบุไว้ ในข้ อ 3. แห่งข้ อตกลงฉบับนีใ้ ห้ แก่ร้ำนค้ ำแต่ประกำรใด ใน
กรณีที่ร้ำนค้ ำไม่ต้องกำรรับคืนสินค้ ำ ยกเลิกกำรใช้ บริกำร ที่สมำชิกบัตรซื ้อ หรือตกลงสัง่ ซื ้อแล้ วให้ ระบุคำว่ำ “NO REFUND” (ไม่คืนเงิน) หรื อ
ข้ อควำมที่มีควำมหมำยอย่ำงเดียวกันลงในหลักฐำนบันทึกรำยกำรขำยเหนือช่อง “CARDHOLDER’S SIGNATURE” และในใบเสร็ จรับเงินให้
เห็นชัดเจน
6.8 ร้ ำนค้ ำตกลงและรับทรำบว่ำ ร้ ำนค้ ำจะเป็ นผู้รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับสินค้ ำ รวมทังกำรรั
้
บคืน กำรเปลี่ยนสินค้ ำ กำรยกเลิกกำรใช้ บริ กำร
หรือกำรลดรำคำสินค้ ำในภำยหลัง และ/หรือกำรกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับกำรจำหน่ำยสินค้ ำแก่สมำชิกบัตร
6.9 ไม่วำ่ อย่ำงไรก็ตำม หำกเคทีบีได้ กำหนดบริกำรทำงกำรเงินไว้ หรือได้ แจ้ งเป็ นหนังสือต่ำงหำก ร้ ำนค้ ำจะต้ องขำยสินค้ ำ/บริ กำร ตำมบริ กำรทำง
กำรเงินตำมที่ได้ กำหนดดังกล่ำว
6.10 หำกเคทีบีไม่ได้ ให้ อำนำจไว้ เป็ นอย่ำงอื่น ร้ ำนค้ ำจะต้ องทำสรุปกำรขำยและรำยกำรขำยตำมแบบที่เคทีบีกำหนด ร้ ำนค้ ำจะต้ องรับผิดชอบโดย
สิ ้นเชิงในกำรจัดเก็บและจัดกำรรำยกำรขำยและไม่สำมำรถส่งมอบแก่บคุ คลที่สำมได้
6.11 ร้ ำนค้ ำซึง่ ติดตังบริ
้ กำรสื่อกำรชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเครื่ องอนุมตั ิบตั รอัตโนมัติ (EDC) จะต้ องใช้ เครื่ องอนุมตั ิบตั รอัตโนมัติ (EDC)ใน
บริกำรทำงกำรเงินตำมเอกสำรสัญญำกำรใช้ เครื่องอนุมตั ิบตั รอัตโนมัติ (EDC) ทุกครัง้ และหำกเครื่ องอนุมตั ิบตั รอัตโนมัติ (EDC) ไม่สำมำรถ
ใช้ ได้ ไม่ว่ำด้ วยเหตุใดๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะอุบตั ิเหตุหรื อกำรล้ มเหลวทำงเทคนิค ) หรื อเคทีบีกำหนดข้ อจำกัดในกำรใช้ เครื่ องอนุมตั ิ
บัตรอัตโนมัติ (EDC) ดังกล่ำวโดยเฉพำะ ร้ ำนค้ ำจะติดต่อกับเคทีบีโดยทำงโทรศัพท์เพื่อขอควำมเห็นชอบในกำรทำธุรกรรมด้ วยบริ กำรทำง
กำรเงินทุกครัง้
6.12 กำรใช้ บริ กำรสื่อกำรชำระเงินประเภทเครื่ อ งอนุมัติบตั รอัตโนมัติ (EDC) หำกสมำชิกบัตรต้ องกำรซื ้อสินค้ ำเกินกว่ำวงเงินที่กำหนดไว้ ข้ำงต้ น
ภำยในวันเดียวกัน ร้ ำนค้ ำต้ องขออนุมตั ิวงเงินจำกเคทีบีและ/หรื อบริ ษัทที่ออกบัตรก่อนด้ วยเช่นกัน และหำกมีกำรซื ้อสินค้ ำหลำยครัง้ ร้ ำนค้ ำ
ต้ องรวบรวมรำยกำรทังหมดบั
้
นทึกลงใน SALES SLIP เพียงฉบับเดียวเพื่อให้ ได้ รหัสอนุมตั ิวงเงินเพียงครัง้ เดียว อนึ่ง ถ้ ำมีกำรเปลี่ยนแปลง
วงเงินดังกล่ำวข้ ำงต้ นเมื่อใด เคทีบีจะแจ้ งให้ ร้ำนค้ ำทรำบเป็ นครำวๆไป
6.13 ร้ ำนค้ ำตกลงยินยอมให้ เคทีบีปฏิเสธกำรชำระเงินให้ กบั ร้ ำนค้ ำ อันเนื่องจำก

“เคทีบขี อสงวนสิทธิในการพิจารณาผูข้ อสมัครร้านค้าสมาชิกเคทีบที กี่ รอกข้อมูลในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนเท่านัน้ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) , กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น”
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กำรกระทำและ/หรือละเว้ นกำรกระทำที่เป็ นกำรละเมิดข้ อกำหนดและเงื่อนไขแห่งข้ อตกลงฉบับนี ้ คูม่ ือร้ ำนค้ ำสมำชิกเคทีบี และ/
หรื อเอกสำรแนะนำวิธีปฏิบัติในกำรใช้ บริ กำรแต่ละประเภท ไม่ว่ำโดยจงใจหรื อประมำทเลินเล่อของร้ ำนค้ ำ พนักงำน ลูกจ้ ำง
บุคลำกร และ/หรือตัวแทนของร้ ำนค้ ำ จนเป็ นเหตุให้ เคทีบีได้ รับหรืออำจได้ รับควำมเสียหำย
กำรกระทำใดๆ ที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมำยของร้ ำนค้ ำ หรือเจตนำกระทำทุจริตต่อเคทีบี
กำรที่สมำชิกบัตร และ/หรื อบุคคลอื่นใดได้ เรี ยกร้ องหรื อฟ้องร้ องเอำกับเคทีบี อันเนื่องมำจำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำ และ/หรื อกำร
ดำเนินธุรกรรมอื่นใดตำมข้ อตกลงนี ้กับร้ ำนค้ ำ
กำรที่ร้ำนค้ ำไม่สำมำรถนำส่งหลักฐำนบันทึกรำยกำรขำยหรื อบริ กำร/สำเนำหลักฐำนกำรใช้ บตั รฉบับร้ ำนค้ ำ (MERCHANT
COPY) รวมถึงเอกสำรยืนยันกำรขำยอื่น (ที่ควรจะมี) ให้ กบั เคทีบี จนป็ นเหตุให้ เคทีบีได้ รับควำมเสียหำย

ข้ อ 7 หลักฐำนบันทึกรำยกำรขำยหรือบริกำร/สำเนำหลักฐำนกำรใช้ บัตร
7.1 ร้ ำนค้ ำจะต้ องตรวจสอบกำรทำรำยกำรขำยหรื อบริ กำร เช่น หลักฐำนกำรใช้ บตั ร (SALES SLIP) โดยใช้ เครื่ องอนุมตั ิบัตรอัตโนมัติ (EDC)
ใบสัง่ ซื ้อ (PURCHASING ORDER) เป็ นต้ น ให้ มีข้อควำมถูกต้ องและลักษณะครบถ้ วน ดังนี ้
(1)
ชื่อและหมำยเลขบัตรของสมำชิก
(2) เลขที่บตั รประจำตัวประชำชน หรือเลขที่หนังสือเดินทำงและประเทศที่ออกหนังสือเดินทำงฉบับนัน้ (ในกรณีที่เห็นสมควร)
(3) วันที่ซื ้อสินค้ ำ รำยละเอียดของสินค้ ำ จำนวนเงิน ค่ำภำษี และรำยกำรอื่นๆ (ถ้ ำมี)
(4) วันเริ่มอำยุบตั ร (ถ้ ำมี) และวันที่บตั รหมดอำยุ
(5) ชื่อ/ที่อยู่ เลขที่บญ
ั ชีของร้ ำนค้ ำ และรำยละเอียดอื่นๆ ตำมแบบพิมพ์ SALES SLIP
(6) เปรี ยบเทียบลำยมือชื่อสมำชิกบัตรใน SALES SLIP กับลำยมือชื่อในบัตรด้ วยควำมรอบคอบว่ำเป็ นลำยมือชื่อของบุคคล
คนเดียวกัน และส่งมอบ SALES SLIP ฉบับสมำชิกบัตรพร้ อมทังคื
้ นบัตรให้ สมำชิกบัตร
7.2 ร้ ำนค้ ำรับทรำบว่ำจะต้ องจัดเก็บรักษำหลักฐำนบันทึกรำยกำรขำยหรื อบริ กำร/สำเนำหลักฐำนกำรใช้ บตั รฉบับร้ ำนค้ ำ (MERCHANT COPY)
ไว้ เป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำระยะเวลำที่บริ ษัทบัตรกำหนด (โดย VISA WORLDWIDE PTE. LIMITED และ/หรื อ MASTERCARD WORLDWIDE
และ/หรือ CHINA UNIONPAY CO.,LTD.กำหนดไว้ เป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ 18 เดือน) ทังนี
้ ้ นับแต่วนั โอนเงินเข้ ำบัญชีเงินฝำก อย่ำงไรก็ดี หำกมี
กำรเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมระยะเวลำในกำรจัดเก็บ หรือบริษัทบัตรรำยใหม่ ร้ ำนค้ ำยินดีปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้ เปลี่ย นแปลง
หรื อเพิ่มเติมดังกล่ำวทุกประกำร โดยให้ ถือว่ำตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้ เปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมนัน้ เป็ นส่วนหนึ่งของข้ อตกลงฉบับนี ้
ด้ วย
7.3 ร้ ำนค้ ำจะต้ องใช้ ควำมระมัดระวังรับผิดชอบในกำรเก็บรักษำหลักฐำนบันทึกรำยกำรขำยหรื อบริ กำร/สำเนำหลักฐำนกำรใช้ บตั รฉบับร้ ำนค้ ำ
(MERCHANT COPY) ไว้ ในที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันกำรนำข้ อมูลในหลักฐำนบันทึกรำยกำรขำยหรื อบริ กำร/สำเนำหลักฐำนกำรใช้ บัตรไป
กระทำกำรทุจริต
7.4 ภำยในระยะเวลำที่ระบุในข้ อ 7.2 ที่ร้ำนค้ ำเก็บหลักฐำนบันทึกรำยกำรขำยหรื อบริ กำร/สำเนำหลักฐำนกำรใช้ บตั รไว้ ในกรณีที่เคทีบีร้องขอ
หลักฐำนบันทึกรำยกำรขำยหรื อบริ กำร/สำเนำหลักฐำนกำรใช้ บตั รจำกร้ ำนค้ ำ ร้ ำนค้ ำต้ องส่งมอบหลักฐำนบันทึกรำยกำรขำยหรื อบริ กำร/
สำเนำหลักฐำนกำรใช้ บตั รให้ เคทีบีภำยใน 10 วัน นับจำกวันที่เคทีบีร้องขอ ไม่ว่ำโดยวิธีกำรใดก็ตำม หำกร้ ำนค้ ำไม่สำมำรถส่งมอบหลักฐำน
บันทึกรำยกำรขำยหรือบริกำร/สำเนำหลักฐำนกำรใช้ บตั รให้ แก่เคทีบี ตำมที่เคทีบีร้องขอ อันเป็ นเหตุให้ บริษัทที่ออกบัตรปฏิเสธกำรจ่ำยเงินหรือ
ทำให้ เคทีบีเรี ยกเก็บเงินจำกสมำชิกบัตรไม่ได้ ร้ ำนค้ ำตกลงยินยอมคืนเงินให้ แก่เคทีบีตำมจำนวนเท่ำกับยอดเงินที่ปรำกฏอยู่ในหลักฐำน
บันทึกรำยกำรขำยหรือบริกำร/สำเนำหลักฐำนกำรใช้ บตั รที่เคทีบีขอตรวจสอบนัน้ ทันที และ/หรื อร้ ำนค้ ำยินยอมให้ ธนำคำรผู้รับฝำกเงินมีสิทธิ
ระงับกำรเบิกถอนเงิน โอนเงิน หรื อหักเงินจำกบัญชีเงินฝำก และ/หรื อบัญชีเงินฝำกอื่นใดที่ร้ำนค้ ำมีอยู่กับเคทีบี เพื่อชำระหนีห้ รื อ ค่ำเสียหำย
ทังปวงให้
้
แก่เคทีบี
7.5 ร้ ำนค้ ำรับทรำบว่ำ หลักฐำนบันทึกรำยกำรขำยหรื อบริ กำร/สำเนำหลักฐำนกำรใช้ บัตร เป็ นสมบัติของเคทีบี ร้ ำนค้ ำไม่สำมำรถปฏิเสธที่จะ
ส่งมอบหลักฐำนบันทึกรำยกำรขำยหรือบริกำร/สำเนำหลักฐำนกำรใช้ บตั รให้ กบั เคทีบีเมื่อเคทีบีร้องขอ หำกร้ ำนค้ ำปฏิเสธที่จะส่งมอบหลักฐำน
บันทึกรำยกำรขำยหรือบริกำร/สำเนำหลักฐำนกำรใช้ บตั รให้ กบั เคทีบี หรือมีพฤติกรรมที่แสดงว่ำร้ ำนค้ ำพยำยำมบ่ำยเบี่ยงที่จะส่งมอบหลักฐำน
บันทึกรำยกำรขำยหรื อบริ กำร/สำเนำหลักฐำนกำรใช้ บตั รให้ กับเคทีบี เคทีบีมีสิทธิที่จะระงับกำรโอนเงิน หรื อระงับกำรจ่ำยเงินให้ แก่ร้ำนค้ ำ
โดยทันที โดยไม่จำเป็ นที่จะต้ องรอจนครบกำหนดระยะเวลำ 10 วัน ตำมที่ระบุในข้ อ 7.4
7.6 ร้ ำนค้ ำจะต้ องจัดเก็บ รวบรวม และส่งมอบเอกสำรที่เกี่ยวข้ องกับหลักฐำนบันทึกรำยกำรขำยหรื อบริ กำร/สำเนำหลักฐำนกำรใช้ บัตรตำม
ประเภทธุรกิจของร้ ำนค้ ำแต่ละประเภท ดังนี ้
“เคทีบขี อสงวนสิทธิในการพิจารณาผูข้ อสมัครร้านค้าสมาชิกเคทีบที กี่ รอกข้อมูลในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนเท่านัน้ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) , กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น”
Version 2-04072017

8 of 15

(1)

ประเภทธุรกิจโรงแรม ที่พักอำศัย ต้ องรวบรวมใบลงทะเบียนเข้ ำพัก (REGISTRATION CARD) รำยละเอียดกำรเข้ ำพักที่
โรงแรมของสมำชิกบัตร (HOTEL PORTFOLIO) หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง (PASSPORT) หรื อสำเนำบัตรประชำชนของ
ผู้เข้ ำพัก และ/หรือของสมำชิกบัตร และใบเสร็จค่ำใช้ จำ่ ยต่ำงๆ ของสมำชิกบัตร
(2) ประเภทธุรกิจสำยกำรบิน ต้ องรวบรวมสำเนำตัว๋ โดยสำร และใบแสดงรำยชื่อสมำชิกบัตรที่ขึ ้นเครื่องบิน
(3) ประเภทธุรกิจท่ องเที่ยว ต้ องรวบรวมสำเนำตัว๋ เครื่องบิน และสำเนำหนังสือเดินทำง (PASSPORT) หรือสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้เดินทำงและ/หรือของสมำชิกบัตร
(4) ประเภทธุรกิจให้ เช่ ำยำนพำหนะ ต้ องรวบรวมสัญญำเช่ำรถ (CAR RENTAL AGREEMENT)
(5) ประเภทธุรกิจเรือสำรำญ ต้ องรวบรวมสัญญำกำรท่องเที่ยวโดยเรือสำรำญ ตำรำงกำรเดินทำง
(6) ประเภทธุรกิจห้ ำงสรรพสินค้ ำ ต้ องรวบรวมใบแสดงรำยกำรสินค้ ำ (PURCHASING LIST)
(7) ประเภทธุรกิจ MADE TO ORDER / MAIL ORDER ต้ องรวบรวมใบสัง่ ซื ้อ (PURCHASING ORDER) ใบส่งของ (INVOICE)
ใบส่งสินค้ ำทำงไปรษณีย์ และหลักฐำนกำรรับสินค้ ำจำกผู้รับปลำยทำง
7.7 ร้ ำนค้ ำจะไม่รับฝำก SALES SLIP จำกร้ ำนค้ ำอื่น มำเรียกเก็บจำกเคทีบีโดยเด็ดขำด
7.8 ร้ ำนค้ ำตกลงว่ำในกรณีที่เคทีบีได้ รับหลักฐำนบันทึกรำยกำรขำยหรื อบริ กำร/สำเนำหลักฐำนกำรใช้ บตั รแล้ ว เห็นว่ำมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรใช้
และ/หรือควำมสมบูรณ์ ของบัตรหลักฐำนบันทึกรำยกำรขำยหรื อบริ กำร/สำเนำหลักฐำนกำรใช้ บตั ร ร้ ำนค้ ำตกลงยินยอมให้ เคทีบีปฏิเสธกำร
จ่ำยเงินได้ หรื อในกรณีที่เคทีบีได้ จ่ำยเงินให้ แก่ร้ำนค้ ำแล้ วปรำกฏในภำยหลังว่ำร้ ำนค้ ำปฏิบตั ิผิดไปจำกข้ อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ใน
ข้ อตกลงและเงื่อนไขกำรสมัครเป็ นร้ ำนค้ ำสมำชิกเคทีบีฉบับนี ้ และ/หรื อคู่มือร้ ำนค้ ำสมำชิกเคทีบี และ/หรื อเอกสำรแนะนำวิธีปฏิบตั ิในกำรใช้
บริกำรประเภทต่ำงๆ ที่เคทีบีมอบให้ หรือมีกรณีอื่นใดอันเป็ นผลให้ เคทีบีไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินจำกสมำชิกบัตรไม่ว่ำด้ วยประกำรใดๆ ก็ตำม
ร้ ำนค้ ำตกลงยินยอมคืนเงินเท่ำกับจำนวนเงินที่เคทีบีไม่สำมำรถเรียกเก็บจำกสมำชิกบัตรให้ แก่เคทีบีโดยทันที
7.9 ในกรณีที่เคทีบีได้ รับหลักฐำนบันทึกรำยกำรขำยหรือบริกำร/สำเนำหลักฐำนกำรใช้ บตั รจำกร้ ำนค้ ำ ซึ่งร้ ำนค้ ำได้ รับรหัสอนุมตั ิจำกบริ ษัทที่ออก
บัตรที่เป็ นสมำชิกของบริ ษั ทบัตร และภำยหลังปรำกฏว่ำ หลักฐำนบันทึกรำยกำรขำยหรื อบริ กำร/ส ำเนำหลักฐำนกำรใช้ บัต รดังกล่ำวไม่
สำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ และเคทีบีได้ จ่ำยเงินให้ แก่ร้ำนค้ ำและ/หรื อนำเงินเข้ ำบัญชีเงินฝำกให้ ร้ำนค้ ำแล้ ว ร้ ำนค้ ำยินยอมที่จะคืนเงินจำนวน
ดังกล่ำวให้ แก่เคทีบีโดยทันที
7.10 เคทีบีมีสิทธิจะขอตรวจสอบหลักฐำนบันทึกรำยกำรขำยหรื อบริ กำร/สำเนำหลักฐำนกำรใช้ บตั ร พร้ อมเอกสำรแสดงรำยละเอียดกำรขำยหรื อ
บริกำรจำกร้ ำนค้ ำเมื่อใดก็ได้ หำกร้ ำนค้ ำไม่สำมำรถจัดหำหลักฐำนบันทึกรำยกำรขำยหรื อบริ กำร/สำเนำหลักฐำนกำรใช้ บตั ร พร้ อมเอกสำร
แสดงรำยละเอียดกำรขำยหรือบริกำรให้ เคทีบีตรวจสอบได้ ร้ ำนค้ ำตกลงยินยอมคืนเงินให้ แก่เคทีบีตำมจำนวนเท่ำกับยอดเงินที่ปรำกฏอยู่ใน
หลักฐำนบันทึกรำยกำรขำยหรือบริกำร/สำเนำหลักฐำนกำรใช้ บตั รที่เคทีบีขอตรวจสอบนันทั
้ นที
ข้ อ 8 สื่อกำรชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
8.1 ร้ ำนค้ ำตกลงใช้ บริ กำรสื่อกำรชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเครื่ องอนุมตั ิบตั รอัตโนมัติ (EDC) เครื่ องอนุมตั ิบตั รเคลื่อนที่ (MOBILE EDC)
นับตังแต่
้ วนั ที่ร้ำนค้ ำได้ รับกำรติดตังสื
้ ่อกำรชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่ำว พร้ อมหลักฐำนบันทึกรำยกำรขำยหรื อบริ กำร (SALES SLIP) หรื อ
สำเนำหลักฐำนกำรใช้ บตั รจำกเคทีบีเรียบร้ อยแล้ ว ในกรณีที่ร้ำนค้ ำไม่ได้ แจ้ งขอเปลี่ยนสื่อกำรชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ภำยใน 3 วันทำกำร นับ
จำกวันที่ได้ รับสื่อกำรชำระเงินเช่นว่ำนัน้ จำกเคทีบี ให้ ถือว่ำ สื่อกำรชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ รับจำก เคทีบีดงั กล่ำวอยู่ในสภำพที่เรี ยบร้ อย
สมบูรณ์สำมำรถใช้ กำร
8.2 ร้ ำนค้ ำตกลงว่ำจะดูแลรักษำบริกำรสื่อกำรชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เสมือนหนึ่งเป็ นทรัพย์สินของตนเอง ซึ่งร้ ำนค้ ำจะนำไปใช้ เพื่อเฉพำะกิจกำร
ของร้ ำนค้ ำเท่ำนัน้ และ/หรือมอบหมำยโอนให้ บคุ คลอื่นไปใช้ ไม่ได้ และร้ ำนค้ ำจะส่งคืนให้ แก่เคทีบีในสภำพเรี ยบร้ อยและใช้ งำนได้ เมื่อเคทีบี
แจ้ งยกเลิกหรือแจ้ งให้ ร้ำนค้ ำส่งคืน หำกสื่อกำรชำระเงินดังกล่ำวชำรุด เสียหำย สูญหำย หรื อถูกทำลำย โดยควำมประมำทเลินเล่อ หรื อกำร
กระทำของร้ ำนค้ ำ พนักงำน ลูกจ้ ำง บุคลำกร และ/หรื อตัวแทนของร้ ำนค้ ำ ร้ ำนค้ ำจะต้ องชดใช้ รำคำสื่อกำรชำระเงินนัน้ ให้ แก่เคทีบีจนเต็ม
จำนวน
8.3 ร้ ำนค้ ำตกลงว่ำ ร้ ำนค้ ำจะดำเนินกำรแจ้ งเคทีบีก่อนกำรดำเนินกำรเคลื่อนย้ ำยเครื่ องอนุมตั ิบตั รอัตโนมัติ (EDC) จำกสถำนที่ตงดั
ั ้ งเดิ
้ มตำมที่
ระบุในใบขออนุมตั ิติดตังเครื
้ ่องอนุมตั ิบตั รอัตโนมัติ (EDC) หำกกำรเคลื่อนย้ ำยเครื่ องอนุมตั ิบตั รอัตโนมัติ (EDC) โดยมิได้ มีกำรแจ้ งให้ เคทีบี
ทรำบก่อน ซึ่งอำจส่งผลให้ มีรำยกำรปฏิเสธรำยกำรใช้ จ่ำยจำกสมำชิกบัตร สืบเนื่องจำกควำมสับสนเกี่ยวกับข้ อมูลรำยกำรขำยหรื อบริ กำร
ดังกล่ำว เคทีบีขอสงวนสิทธิในกำรระงับกำรให้ บริกำรสื่อกำรชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเครื่องอนุมตั ิบตั รอัตโนมัติ (EDC) จนกว่ำจะมีกำร
แก้ ไขข้ อมูลให้ ถกู ต้ อง นอกจำกนี ้ร้ ำนค้ ำยินยอมให้ เคทีบีสำมำรถระงับกำรโอนเงิน หรือกำรเบิกถอนเงิน เพื่อทำกำรตรวจสอบได้
“เคทีบขี อสงวนสิทธิในการพิจารณาผูข้ อสมัครร้านค้าสมาชิกเคทีบที กี่ รอกข้อมูลในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนเท่านัน้ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) , กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น”
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8.4 ร้ ำนค้ ำตกลงว่ำ จะใช้ บริ กำรสื่อกำรชำระเงิน อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเฉพำะกิจกำรของร้ ำนค้ ำเองเท่ำนัน้ และจะไม่ใช้ บริ กำรสื่อกำรชำระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ ในลักษณะอันเป็ นกำรฝ่ ำฝื นต่อกฎหมำย หรือเป็ นภัยต่อควำมมัน่ คงต่อประเทศ หรือขัดต่อควำมสงบเรียบร้ อยและศีลธรรมอันดี
ของประชำชน หำกกำรกระทำใดๆ ของร้ ำนค้ ำได้ ก่อให้ เกิดควำมเสียหำยประกำรใด ร้ ำนค้ ำต้ องรับผิดชอบเองแต่เพียงผู้เดียวทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้ เคทีบี
ไม่มีส่วนร่ วมหรื อรับรู้ ในกำรกระทำดังกล่ำวนีแ้ ต่อย่ำงใด และร้ ำนค้ ำจะเรี ยกร้ องให้ เคทีบีต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยอย่ำงใดๆ ไม่ได้
เว้ นแต่ควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นจะเกิดจำกควำมผิดพลำดโดยจงใจของเคทีบี ซึง่ เคทีบีจะรับผิดชอบค่ำเสียหำยที่เกิดขึ น้ จริงเท่ำนัน้
8.5 ร้ ำนค้ ำตกลงว่ำ จะไม่นำสิทธิบริกำรสื่อกำรชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ รับตำมข้ อตกลงนี ้ ไม่วำ่ ทังหมดหรื
้
อบำงส่วนไปให้ บคุ คลอื่นใช้ หรื อนำไป
จำหน่ำย หรือโอนสิทธิกำรบริกำรตำมข้ อตกลงฉบับนี ้ให้ แก่บคุ คลใด
8.6 ในกรณีที่ร้ำนค้ ำมีควำมประสงค์จะเลิกบริกำรสื่อกำรชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ร้ ำนค้ ำจะต้ องแจ้ งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้ เคทีบีทรำบล่วงหน้ ำ ไม่
น้ อยกว่ำ 90 วัน
8.7 ร้ ำนค้ ำตกลงจะคืน สื่อกำรชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เครื่ องหมำย และ/หรื อสัญลักษณ์ รวมทัง้ สำเนำบันทึกรำยกำรขำยหรื อบริ กำรที่บันทึก
รำยกำรขำย/บริกำรแล้ ว และแบบพิมพ์อื่นๆ หรือสิ่งอื่นใดให้ เคทีบี นับจำกวันที่ข้อตกลงฉบับนี ้สิ ้นสุดลงไม่วำ่ ด้ วยสำเหตุใดๆ ก็ตำม
8.8 ร้ ำนค้ ำตกลงรับผิดชอบควำมเสียหำยและ/หรือสูญหำย ในกรณีนอกเหนือขอบเขตกำรรับประกัน ไม่ว่ำจะเกิดจำกสำเหตุใดๆ ก็ตำม ในรำคำ
เต็มของบริกำรสื่อกำรชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์กรณีที่ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ สำมำรถใช้ งำนปกติได้ และ/หรื อค่ำเสียหำยที่เกิดแก่บริ กำรสื่อกำร
ชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของเคทีบี เท่ำกับค่ำใช้ จำ่ ยในกำรซ่อมแซมนอกเหนือจำกกำรใช้ งำนปกติในข้ อตกลงนี ้แล้ วแต่กรณี
8.9 กรณีที่บริ กำรสื่อกำรชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สำมำรถใช้ งำนได้ อันเนื่องมำจำกกำรใช้ งำนปกติ เคทีบีจะจัดส่งบุคลำกรเข้ ำไปทำกำรแก้ ไข
ให้ บริกำรสื่อกำรชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ใช้ งำนได้ นับแต่เคทีบีได้ รับแจ้ งทำงโทรศัพท์จำกร้ ำนค้ ำ หรื อหำกเคทีบีเห็นว่ำ บริ กำรสื่อกำรชำระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ไม่สำมำรถซ่อมแซมได้ เคทีบีจะจัดหำบริกำรสื่อกำรชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่สำมำรถใช้ งำนได้ มำทดแทนให้ แก่ร้ำนค้ ำ
8.10 หำกเคทีบีมีคำ่ บริกำรสำหรับบริกำรสื่อกำรชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ร้ ำนค้ ำรับทรำบและตกลงยินยอมชำระค่ำบริกำรซึง่ ยังไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม
ตำมอัตรำที่กฎหมำยกำหนดให้ แก่เคทีบี โดยเคทีบีจะมีหนังสือบอกกล่ำวแก่ร้ำนค้ ำล่วงหน้ ำก่อนที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขนัน้ ๆ จะมีผลผูกพัน
ตำมที่เคทีบีระบุ
ข้ อ 9 ข้ อห้ ำมเกี่ยวกับข้ อตกลงกำรเลือกปฏิบัติ หน้ ำที่ในกำรให้ ควำมร่ วมมือ
9.1 ร้ ำนค้ ำตกลงไม่ทำข้ อตกลงกำรเลือกปฏิบตั ิหรือทำให้ เสียเปรียบแก่สมำชิกบัตร ซึง่ แสดงบัตรอันมีควำมสมบูรณ์ เช่น กำรปฏิเสธกำรรับกำรให้
จ่ำยด้ วยเงินสดหรื อใช้ บตั รเครดิตอื่นๆ กำรเรี ยกเก็บเงินในจำนวนเงินที่แตกต่ำงจำกที่เรี ยกเก็บจำกลูกค้ ำซึ่งจ่ำยด้ วยเงินสด และกำรกำ หนด
ข้ อจำกัดเพิ่มเติมในจำนวนเงินที่ได้ รับจำกกำรขำยหรือให้ บริกำร
9.2 ร้ ำนค้ ำจะไม่ทำรำยกำรขำย ซึง่ รวมธุรกรรมใดๆ ต่อไปนี ้
(1) ธุรกรรมซึง่ ขัดแย้ งกับนโยบำยสำธำรณะ
(2) ธุรกรรมซึง่ จัดหำสินค้ ำที่ต้องห้ ำมตำมกฎหมำย หรือ
(3) ธุรกรรมอื่นใด ซึง่ เคทีบีถือว่ำไม่เหมำะสมโดยกำหนดไว้ โดยเฉพำะ
9.3 ในกรณีที่เคทีบีร้องขอ ร้ ำนค้ ำตกลงร่วมมือกับเคทีบีในกำรดำเนินกำรสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับกำรใช้ บตั ร
9.4 ร้ ำนค้ ำตกลงใช้ ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่สุดด้ วยค่ำใช้ จ่ำยและควำมรับผิ ดของร้ ำนค้ ำเอง ในกำรแก้ ไขกำรเรี ยกร้ อง หรื อกำรร้ องทุกข์ หรื อ
ข้ อพิพำท ระหว่ำง ร้ ำนค้ ำ กับสมำชิกบัตร ซึ่งเกิดขึน้ จำกสินค้ ำหรื อบริ กำร หรื อจำกกำรกระทำที่ฝ่ำฝื นตำมข้ อ 9.1 และข้ อ 9.2 หรื อจำก
กำรกระทำอื่นใดของร้ ำนค้ ำเอง
ข้ อ 10 กำรส่ งสินค้ ำหรือบริกำร
10.1 ร้ ำนค้ ำจะส่งหรื อขำยสินค้ ำหรื อให้ บริ กำรแก่สมำชิกบัตรทันที ภำยหลังจำกที่ร้ำนค้ ำรับบัตร แต่หำกร้ ำนค้ ำไม่สำมำรถส่งสินค้ ำในวันเดียวกัน
กับวันที่ร้ำนค้ ำรับบัตรได้ ร้ ำนค้ ำจะแจ้ งเป็ นหนังสือแก่สมำชิกบัตรดังกล่ำวในวันที่ร้ำนค้ ำรับบัตร
10.2 ร้ ำนค้ ำซึง่ ส่งหรือขำยสินค้ ำหรือให้ บริกำรหลำยครัง้ หรือมีลกั ษณะต่อเนื่องจะต้ องรำยงำนวิธีกำรส่งหรื อข้ อกำหนดที่เกี่ยวข้ องเป็ นกำรล่ วงหน้ ำ
แก่เคทีบี และต้ องได้ รับควำมยินยอมจำกเคทีบี
10.3 ในกรณีที่ร้ำนค้ ำจะต้ องส่งสินค้ ำไปให้ สมำชิกบัตรที่ตำ่ งประเทศ ร้ ำนค้ ำจะต้ องมีใบตอบรับ หรื อหลักฐำนใดๆ ลงลำยมือชื่อผู้รับปลำยทำงเป็ น
สำคัญ เพื่อแสดงว่ำสินค้ ำนันได้
้ สง่ ถึงมือผู้รับแล้ วในกรณีที่เคทีบีไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินจำกสมำชิกบัตรได้ อันเนื่องมำจำกผู้รับปลำยทำงไม่ได้
รับสินค้ ำ หรื อไม่มีใบตอบรับหรื อหลักฐำนดังกล่ำวข้ ำงต้ นยืนยัน หรื อเพรำะสินค้ ำชำรุ ดเสียหำยและไม่เป็ นไปตำมข้ อตกลง หรื อไม่ว่ำด้ วย
สำเหตุใดๆ ก็ตำม ร้ ำนค้ ำจะต้ องคืนเงินที่ได้ รับไปจำกเคทีบีให้ แก่เคทีบีโดยทันที
“เคทีบขี อสงวนสิทธิในการพิจารณาผูข้ อสมัครร้านค้าสมาชิกเคทีบที กี่ รอกข้อมูลในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนเท่านัน้ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) , กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น”
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ข้ อ 11 วงเงินสินเชื่อ
11.1 ร้ ำนค้ ำจะต้ องทำรำยกำรขำยให้ แก่สมำชิกบัตรภำยในวงเงินสินเชื่อที่สมำชิกบัตรได้ รับอนุมตั ิจำกเคทีบีเท่ำนัน้ อย่ำงไรก็ดี เคทีบีอำจกำหนด
วงเงินโดยอิสระสำหรับกำรทำรำยกำรขำยสินค้ ำเฉพำะอย่ำงบำงประเภท (ต่อไปนีเ้ รี ยกว่ำ “สินค้ ำพิเศษ”) ให้ แก่สมำชิกบัตรเป็ นรำยกำร
เฉพำะครำวในแต่ละครัง้ ได้ โดยร้ ำนค้ ำจะต้ องทำรำยกำรขำยตำมจำนวนเงินของสินค้ ำพิเศษที่เกิดขึน้ ในวันเดียวกัน และสถำนที่เดียวกัน
รวมทังภำษี
้
และค่ำธรรมเนียมกำรขนส่งทังหมด
้
ให้ อยูภ่ ำยในวงเงิน หรือจำนวนเงินที่เคทีบีอนุมตั ิในแต่ละครำวอย่ำงเคร่งครัด
11.2 ร้ ำนค้ ำจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจำกเคทีบีในกำรขำยสินค้ ำพิเศษแก่สมำชิกบัตร โดยเกินวงเงินตำมข้ อ 11.1 ก่อนทุกครัง้ และต้ องบันทึกหมำยเลข
กำรอนุมัติในกำรทำรำยกำรขำยด้ วยทุกครัง้ ถ้ ำร้ ำนค้ ำทำรำยกำรขำยสินค้ ำพิเศษ เกินวงเงินสินเชื่อ โดยไม่ได้ รับอนุมัติจำกเคทีบี ร้ ำนค้ ำ
จะต้ องรับผิดชอบสำหรับจำนวนเงินที่เกินวงเงินสินเชื่อทังหมด
้
11.3 ร้ ำนค้ ำตกลงยินยอมปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมข้ อแนะนำของเคทีบีเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงวงเงินในกำรทำรำยกำรขำยสินค้ ำพิเศษทุกประกำร
ข้ อ 12 ข้ อตกลงเกี่ยวกับควำมไม่ สมบูรณ์ ของบัตร
12.1 ร้ ำนค้ ำจะไม่ทำรำยกำรขำยแก่บุคคลใดๆ ที่แสดงบัตรซึ่งเคทีบีได้ กำหนดหรื อแจ้ งถึงควำมไม่สมบูรณ์ ของบัตร และร้ ำนค้ ำจะต้ องยึดบัตร
ดังกล่ำว และแจ้ งข้ อเท็จจริงที่เกิดขึ ้นนันแก่
้ เคทีบีทนั ที
12.2 ร้ ำนค้ ำจะไม่ทำรำยกำรขำยแก่บุคคลใดๆ ที่แสดงบัตรซึ่งปรำกฏอย่ำงชัดแจ้ งว่ำเป็ นกำรปลอมแปลง เลียนแบบ หรื อตัดต่อบัตร และร้ ำนค้ ำ
จะต้ องยึดบัตรดังกล่ำว และแจ้ งข้ อเท็จจริงที่เกิดขึ ้นนันแก่
้ เคทีบีทนั ที
12.3 หำกร้ ำนค้ ำยอมรับบัตรโดยฝ่ ำฝื น ข้ อ 12.1 หรือข้ อ 12.2 ร้ ำนค้ ำจะต้ องรับผิดชอบในจำนวนเงินที่เกี่ยวข้ องทังหมดแต่
้
เพียงฝ่ ำยเดียว
12.4 หำกเคทีบีร้องขอ ร้ ำนค้ ำจะต้ องร่วมมือกับเคทีบีในกำรสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับกำรทำรำยกำรขำย ซึ่งทำให้ เกิดกำรสูญหำย ถูกขโมย ปลอม
หรื อแปลงบัตร นอกจำกนัน้ หำกเคทีบีแนะนำหรื อร้ ำนค้ ำเห็นว่ำเป็ นกำรจำเป็ น ร้ ำนค้ ำจะต้ องยื่นรำยงำนควำมเสียหำยต่อเจ้ ำพนักงำน
สอบสวนที่มีอำนำจ
ข้ อ 13 กำรยกเลิกกำรทำรำยกำรขำย
เมื่อร้ ำนค้ ำยกเลิก หรือสิ ้นสุดกำรทำรำยกำรขำย ร้ ำนค้ ำจะยกเลิกกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีเงินฝำก ซึง่ เกิดขึน้ จำกกำรทำรำยกำรขำยดังกล่ำวทันที
ตำมกระบวนกำรยกเลิกที่เคทีบีกำหนด และส่งกำรทำรำยกำรขำยซึ่งแสดงกำรยกเลิกให้ แก่เคทีบี ถ้ ำเคทีบีได้ จ่ำยจำนวนเงินเข้ ำในบัญชีเงิน
ฝำกตำมกำรทำรำยกำรขำยซึ่งถูกยกเลิกดังกล่ำวให้ แก่ร้ำนค้ ำ ร้ ำนค้ ำจะคืนจำนวนเงินดังกล่ำวให้ แก่เคทีบีทนั ที ทังนี
้ ้ เคทีบีอำจใช้ สิทธิหกั
จำนวนเงินเหล่ำนัน้ ออกจำกจำนวนเงินใดๆ ซึ่งเคทีบีเป็ นเจ้ ำหนีร้ ้ ำนค้ ำในจำนวนเงินเดียวกัน ภำยหลังจำกกำรยกเลิกกำรทำรำยกำรขำย
ดังกล่ำว
ข้ อ 14 สิทธิควำมเป็ นเจ้ ำของสินค้ ำ
สิทธิในควำมเป็ นเจ้ ำของสินค้ ำที่ร้ำนค้ ำทำรำยกำรขำยแก่สมำชิกบัตร จะส่งผ่ำนแก่เคทีบีในเวลำที่เคทีบีโอนเงินเข้ ำบัญชีเงินฝำก หำกกำรโอน
เงินเข้ ำบัญชีเงินฝำกดังกล่ำวถูกยกเลิกหรือสิ ้นสุดลงตำมข้ อ 16 สิทธิควำมเป็ นเจ้ ำของในสินค้ ำจะกลับเป็ นสิทธิของร้ ำนค้ ำในทันที เมื่อกำรโอน
เงินเข้ ำบัญชีเงินฝำกนันไม่
้ สมบูรณ์ แต่ในกรณีที่กำรโอนเงินเข้ ำบัญชีฝำกแก่ร้ำนค้ ำเสร็ จสมบูรณ์และไม่ถกู ยกเลิกหรื อสิ ้นสุดลงตำมข้ อ ตกลง
ฉบับนี ้ สิทธิควำมเป็ นเจ้ ำของในสินค้ ำจะตกเป็ นสิทธิของร้ ำนค้ ำในเวลำที่ร้ำนค้ ำคืนเงินจำนวนดังกล่ำวแก่เคทีบี อย่ำงไรก็ดี กรณีที่กำรโอนเงิน
เข้ ำบัญชีเงินฝำกเสร็ จสมบูรณ์ ร้ ำนค้ ำรับทรำบและยินยอมให้ เคทีบีมีสิทธิเลือกใช้ สิทธิ (1) เรี ยกร้ องให้ ร้ำนค้ ำคืนเงินหรื อชำระค่ำสินค้ ำตำม
จำนวนเงินที่ทำรำยกำรขำยให้ แก่เคทีบี หรื อ (2) บังคับเอำกับสินค้ ำโดยนำสินค้ ำออกขำย หรื อหักชำระหนี ต้ ำมจำนวนเงินที่ทำรำยกำรขำย
สินค้ ำนัน้ แล้ วแต่กรณีตำมที่เคทีบีเห็นสมควร
ข้ อ 15 กำรยับยัง้ กำรจ่ ำยเงิน
15.1 หำกสมำชิกบัตรกำหนดกำรจ่ำยแบบหมุนเวียน และอ้ ำงสิทธิเรี ยกร้ องเกี่ยวกับสินค้ ำที่ขำยหรื อให้ บริ กำรตำมกฎหมำยว่ำด้ วยกำรผ่อนชำระ
ต่อเคทีบี ร้ ำนค้ ำจะใช้ ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่สดุ ในกำรแก้ ไขประเด็นที่เกี่ยวกับกำรเรียกร้ องดังกล่ำว
15.2 กำรจ่ำยเงินสำหรับกำรเรียกร้ องตำมข้ อ 15.1 ให้ บงั คับตำมกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) เคทีบีมีสิทธิหกั หรือปฏิเสธกำรจ่ำยจำนวนเงินที่ยงั ไม่ถกู จ่ำยสำหรับกำรเรียกร้ องที่เกี่ยวข้ อง
(2) หำกเคทีบีจำ่ ยเงินสำหรับกำรเรี ยกร้ องดังกล่ำวเรี ยบร้ อยแล้ ว ร้ ำนค้ ำจะคืนแก่เคทีบีตำมจำนวนที่เคทีบีจ่ำยดังกล่ำวทันที ทังนี
้ ้
เคทีบีอำจใช้ สิทธิหกั จำนวนเงินเหล่ำนันออกจำกจ
้
ำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระแก่ร้ำนค้ ำภำยหลังเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวเกิดขึ ้น

“เคทีบขี อสงวนสิทธิในการพิจารณาผูข้ อสมัครร้านค้าสมาชิกเคทีบที กี่ รอกข้อมูลในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนเท่านัน้ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) , กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น”
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(3)

หำกข้ อต่อสู้ที่เกี่ยวข้ องได้ รับกำรแก้ ไข เคทีบีจะจ่ำยเงินตำมสิทธิเรี ยกร้ อง ในกรณีนี ้ เคทีบีจะไม่รับผิดชอบสำหรับกำรจ่ำยเงิน
ล่ำช้ ำ
15.3 ควำมในข้ อ 15.2 จะไม่ใช้ บงั คับแก่กรณีข้อพิพำทตำมที่กล่ำวไว้ ในข้ อ 9.4 ซึง่ เกิดขึ ้นระหว่ำงสมำชิกบัตรและร้ ำนค้ ำ และสมำชิกบัตรปฏิเสธกำร
จ่ำยหนี ้แก่เคทีบี
ข้ อ 16 ข้ อกำหนดพิเศษเกี่ยวกับกำรคืนเงินค่ ำสินค้ ำ
16.1 โดยไม่คำนึงว่ำ ร้ ำนค้ ำได้ รับหมำยเลขกำรอนุญำตสำหรับธุรกรรมหรือไม่ เคทีบีมีสิทธิยกเลิกหรือสิ ้นสุดกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีเงินฝำก ในกรณีใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
(1) กำรทำรำยกำรขำยที่เกี่ยวข้ องไม่สมบูรณ์
(2) เนื ้อหำของกำรทำรำยกำรขำยไม่ถกู ต้ อง
(3) ผู้ซื ้อหรือสมำชิกบัตรหรือร้ ำนค้ ำทำรำยกำรขำยฝ่ ำฝื น ข้ อ 6.6 หรือข้ อ 11.2 โดยมิได้ รับอนุมตั ิจำกเคทีบี
(4) ร้ ำนค้ ำทำรำยกำรแก่สมำชิกบัตรไม่สมบูรณ์ ตำมข้ อ 12.
(5) ข้ อพิพำทตำมที่กล่ำวในข้ อ 9.4 หรือกำรอ้ ำงสิทธิเรียกร้ องตำมข้ อ 15.1 ไม่ได้ รับกำรแก้ ไขภำยใน 60 วัน
(6) ร้ ำนค้ ำฝ่ ำฝื นข้ อตกลงฉบับนี ้ในข้ ออื่นใด
16.2 หำกเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 16.1 เคทีบีจะคืนกำรทำรำยกำรขำยที่เกี่ยวข้ องแก่ร้ำนค้ ำโดยยกเลิกรำยกำรนัน้ หำกเคทีบีได้
จ่ำยเงิน โดยกำรโอนเงินตำมรำยกำรซึ่งยกเลิกหรื อสิ ้นสุดแล้ วเข้ ำบั ญชีเงินฝำก ร้ ำนค้ ำจะคืนเงินให้ แก่เคทีบีทันที หำกร้ ำนค้ ำละเลยไม่คืน
จำนวนเงินนัน้ เคทีบีมีสิทธิหกั จำนวนเงินดังกล่ำวจำกเงินที่ร้ำนค้ ำมีอยูก่ บั เคทีบี และ/หรื อเงินในบัญชีเงินฝำก และ/หรื อบัญชีเงินฝำกอื่นใดที่
ร้ ำนค้ ำมีอยูก่ บั เคทีบีได้ ทนั ที โดยไม่ต้องขอควำมยินยอมจำกร้ ำนค้ ำ
16.3 ในกรณีที่เคทีบีสงสัยว่ำสถำนกำรณ์ใดๆ ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 16.1 อำจจะเกิดขึ ้น เคทีบีมีสิทธิที่จะยับยังกำรจ่
้
ำยเงินจนกว่ำกำรสืบสวนสอบสวน
เสร็จสิ ้น และมีสิทธิยกเลิกหรือสิ ้นสุดกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีเงินฝำก หำกข้ อสงสัยดังกล่ำวไม่ได้ รับกำรแก้ ไขภำยใน 30 วัน นับแต่วนั เริ่ มต้ นของ
กำรสืบสวนสอบสวนดังกล่ำว ร้ ำนค้ ำจะร่วมมือกับเคทีบีในกำรสืบสวน เมื่อกำรสืบสวนเสร็จสิ ้น และเคทีบีจะต้ องจ่ำยเงินโดยโอนเงินเข้ ำบั ญชี
เงินฝำก ในกรณีนี ้เคทีบีจะไม่รับผิดชอบสำหรับกำรจ่ำยเงินล่ำช้ ำ
16.4 ในกรณีที่ร้ำนค้ ำจะต้ องคืนเงินจำนวนใดๆ ให้ แก่เคที บีตำมข้ อตกลงฉบับนี ้ และร้ ำนค้ ำชำระเงินคืนล่ำช้ ำ ร้ ำนค้ ำตกลงชำระดอกเบี ้ยของเงิน
จำนวนที่ต้องชำระดังกล่ำว นับแต่วนั ที่ร้ำนค้ ำได้ รับเงินเป็ นต้ นไปจนกว่ำจะชำระคืนเคทีบีจนครบถ้ วน ในกำรนีร้ ้ ำนค้ ำตกลงยินยอมให้ เคที บีใช้
สิทธิหกั กลบลบหนี ้ตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อ 3. ของข้ อตกลงฉบับนี ้ได้ ด้วย
ข้ อ 17 กำรอำยัด
หำกสิทธิเรียกร้ องในกำรจ่ำยเงินโดยกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีเงินฝำกที่ร้ำนค้ ำมีต่อเคทีบีตำมข้ อตกลงนี ้ ถูกบุคคลอื่นใด อำยัด บังคับ หรื อกระทำ
กำรใดๆ ในทำนองเดียวกัน เคทีบีอำจเข้ ำร่วมกระบวนกำรดังกล่ำวตำมขัน้ ตอน วิธีกำร กฎระเบียบ และธรรมเนียมปฏิบตั ิภำยในของเคทีบี
และเคทีบีจะไม่รับผิดชอบสำหรับกำรจ่ำยเงินล่ำช้ ำ ในกรณีที่เคทีบีปฏิบตั ิตำมขันตอน
้
วิธีกำร กฎระเบียบ และธรรมเนียมปฏิบตั ิดงั กล่ำวนัน้
ข้ อ 18 กำรรักษำข้ อมูลเป็ นควำมลับ
18.1 ร้ ำนค้ ำจะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของสมำชิกบัตร (ซึ่งรวมถึงหมำยเลขบัตรและข้ อมูลอื่นซึ่งเกี่ยวกับบัตร) อัตรำค่ำธรรมเนียมของ
ร้ ำนค้ ำ และควำมลับทำงกำรค้ ำของเคทีบี ซึง่ ร้ ำนค้ ำได้ รับรู้ตำมข้ อตกลงฉบับนี ้
18.2 ร้ ำนค้ ำจะดำเนินมำตรกำรทังหมดที
้
่จำเป็ นในกำรประกันกำรรักษำควำมลับของข้ อมูลตำมข้ อ 18.1 ซึ่งรวมทังประกำศกฎระเบี
้
ยบภำยในและ
โปรแกรมกำรศึกษำลูกจ้ ำง เพื่อป้องกันกำรเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวแก่บคุ คลที่สำม
18.3 ร้ ำนค้ ำจะจ่ำยค่ำเสียหำยทังหมดของเคที
้
บี อันเกิดขึน้ จำกหรื อเกี่ยวเนื่องกับกำรเปิ ดเผยหมำยเลขบัตรและข้ อมูลอื่นใด ซึ่งเกี่ยวกับบั ตรหรื อ
สมำชิกบัตรที่สง่ มอบแก่ร้ำนค้ ำ
18.4 ร้ ำนค้ ำตกลงให้ ข้อควำมที่ระบุในข้ อ 18.1 – ข้ อ 18.3 มีผลใช้ บงั คับต่อไป แม้ วำ่ ข้ อตกลงฉบับนี ้จะสิ ้นสุดไม่วำ่ ด้ วยเหตุใดๆ
ข้ อ 19 กำรสิน้ สุดข้ อตกลงด้ วยกำรบอกกล่ ำว
19.1 ร้ ำนค้ ำหรือเคทีบีมีสิทธิบอกเลิกข้ อตกลงนี ้ โดยกำรแจ้ งเป็ นหนังสือบอกกล่ำวล่วงหน้ ำไปยังอีกฝ่ ำยหนึ่ง
19.2 ร้ ำนค้ ำตกลงและยอมรับว่ำเคทีบีมีสิทธิบอกเลิกข้ อตกลงนีไ้ ด้ ทนั ที ในกรณีที่ร้ำนค้ ำปฏิบตั ิผิดข้ อกำหนดและเงื่อนไขแห่งข้ อตกลงฉบับนี ้ หรื อ
ละเลยกำรปฏิบัติตำมคู่มือร้ ำนค้ ำสมำชิกเคทีบี และ/หรื อเอกสำรแนะนำวิธี ปฏิบัติในกำรใช้ บริ กำรแต่ละประเภท ไม่ว่ำข้ อหนึ่งข้ อใดหรื อ
“เคทีบขี อสงวนสิทธิในการพิจารณาผูข้ อสมัครร้านค้าสมาชิกเคทีบที กี่ รอกข้อมูลในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนเท่านัน้ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) , กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น”
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หลำยข้ อ ซึง่ เคทีบีได้ แจ้ งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้ ร้ำนค้ ำทรำบเพื่อดำเนินกำรแก้ ไขเหตุแห่งกำรผิดข้ อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่ำวให้ แล้ วเสร็ จ
ภำยใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ สง่ หรือถือว่ำได้ ส่งคำบอกกล่ำวเช่นว่ำนัน้ แต่ร้ำนค้ ำเพิกเฉย หรื อละเลยต่อกำรระงับและ/หรื อแก้ ไขเหตุดงั กล่ำว
ภำยในระยะเวลำที่กำหนด ทังนี
้ ้ เคทีบีมีสิทธิเรี ยกร้ องให้ ร้ำนค้ ำชดใช้ บรรดำค่ำเสียหำยทังปวง
้
ตลอดจนค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้ จ่ำยใดๆ ใน
กำรบอกกล่ำว ทวงถำม กำรดำเนินคดี และบังคับคดี (ถ้ ำมี) ในกรณีที่
(1) มีเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับกำรทุจริตหรือพัวพันกำรทุจริ ต หรือเป็ นเหตุซงึ่ กระทบหรือเสี่ยงต่อกำรฝ่ ำฝื นกฎหมำย หรือ
(2) ร้ ำนค้ ำถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์โดยคำสัง่ ศำล ถูกศำลพิพำกษำล้ มละลำย หรืออยูใ่ นกระบวนกำรฟื น้ ฟูกิจกำร หรือ
(3) มีกำรเปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลกระทบอย่ำงรุ นแรงต่อสถำนะทำงกำรเงินของร้ ำนค้ ำจนไม่สำมำรถประกอบกิจกำรได้ ตำมปกติ
เป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน
19.3 เมื่อเคทีบีได้ บอกเลิกข้ อตกลงตำมข้ อ 19.2 ร้ ำนค้ ำมีภำระที่จะต้ องชำระค่ำธรรมเนียมกำรใช้ บริ กำรระบบกำรชำระเงิน และ/หรื อค่ำใช้ จ่ำยใดๆ
ทังปวงที
้
่ร้ำนค้ ำมีหรือค้ ำงชำระอยูก่ บั เคทีบี ให้ เสร็จสิ ้นภำยใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับกำรบอกเลิกข้ อตกลง
19.4 ในกรณีที่เคทีบีถูกปรับอันเนื่องมำจำกกำรร้ ำนค้ ำปฏิบัติไม่ถูกต้ องตำมกฎหมำยหรื อกฎระเบียบของบริ ษัทบัตร หรื ออันเนื่องมำจำกควำม
ผิดพลำด หรื อควำมประมำทเลินเล่อหรื อมีเจตนำกระทำทุจริ ตของร้ ำนค้ ำ หรื อของพนักงำน ลูกจ้ ำง บุคลำกร และ /หรื อตัวแทนของร้ ำนค้ ำ
ร้ ำนค้ ำตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบภำระค่ำปรับดังกล่ำวทังหมด
้
โดยเคทีบีไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องใดๆ และเคทีบีสำมำรถบอกเลิกข้ อตกลงฉบับนี ้และให้
ข้ อตกลงฉบับนี ้เป็ นอันสิ ้นสุดได้ ทนั ที
ข้ อ 20 กำรสิน้ สุดสัญญำโดยไม่ ต้องมีกำรบอกกล่ ำว
20.1 กรณีที่เกิดเหตุกำรณ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรื อหลำยอย่ำงดังต่อไปนี ้ ร้ ำนค้ ำรับทรำบและตกลงให้ ข้อตกลงนีเ้ ป็ นอันสิ ้นสุดลงทันที โดยเคทีบีไม่
จำต้ องบอกกล่ำวเป็ นหนังสือ และร้ ำนค้ ำจะต้ องชดเชยควำมเสียหำยให้ แก่เคทีบี บริษัทบัตร และ/หรือบริษัทที่ออกบัตร
(1) กำรให้ ข้อมูลเท็จในใบสมัครหรือเอกสำรอื่นแก่เคทีบี อันเกี่ยวเนื่องกับกำรรับเข้ ำหรือกำรรำยงำนตำมข้ อ 4.
(2) ร้ ำนค้ ำใช้ SALES SLIP จำกบุคคลที่สำมแล้ วส่งมอบแก่เคทีบี หรือส่งมอบ SALES SLIP ให้ แก่เคทีบีแทนบุคคลที่สำม
(3) ร้ ำนค้ ำปฏิเสธกำรร้ องขอให้ คืนเงินตำมเงื่อนไขในข้ อ 16.
(4) ร้ ำนค้ ำฝ่ ำฝื นข้ อ 18.
(5) ร้ ำนค้ ำฝ่ ำฝื นข้ อตกลงนี ้ในเรื่องอื่นใดนอกเหนือไปจำกข้ อ 20.1(1) - ข้ อ 20.1(4)
(6) ร้ ำนค้ ำยื่นคำขอตำมกฎหมำยล้ มละลำย
(7) ไม่มีกำรซื ้อขำยสินค้ ำกันจริง หรือร้ ำนค้ ำมีพฤติกรรมกำรให้ ขึ ้นเงินสด หรือรับชำระหนี ้แทน
(8) เคทีบีตรวจสอบพบว่ำ ร้ ำนค้ ำหรือเจ้ ำของกิจกำร รวมถึงผู้เกี่ยวข้ อง มีกำรใช้ บตั รของตนเอง มำรูดทำรำยกำรที่ร้ำนค้ ำของตนเอง
บ่อยครัง้ หรือมียอดกำรทำรำยกำรสูงผิดปกติ
(9) มีคำสัง่ ยึด อำยัด บังคับ หรื อคำสัง่ ใดๆ ในทำนองเดียวกันต่อร้ ำนค้ ำ ร้ ำนค้ ำตกเป็ นบุคคลล้ มละลำย ฟื น้ ฟูกิจกำร มีหนี ้สินล้ น
พ้ นตัว ถูกพิทักษ์ ทรัพย์ หรื ออยู่ในกระบวนอันคล้ ำยคลึงกัน ไม่ว่ำโดยสมัครใจหรื อไม่สมัครใจก็ ตำม หรื อร้ ำนค้ ำเลิกกิจกำร
ยกเว้ นในกรณีควบรวมกิจกำร
(10) เคทีบีเห็นว่ำ มีกำรเปลี่ยนแปลงในทำงเป็ นผลร้ ำยในสำระสำคัญเกิดขึ ้นแก่เครดิตหรือควำมน่ำเชื่อถือของร้ ำนค้ ำ นอกเหนือจำก
สถำนกำรณ์ตำมข้ อ 20.1(6) และข้ อ 20.1(9)
(11) ร้ ำนค้ ำไม่ใช้ ระบบกำรทำรำยกำรขำย ซึง่ รวมทังระบบอื
้
่นใดที่เคทีบีและ/หรือบริษัทบัตรกำหนด
(12) ไม่มีสถำนที่รับบัตรตำมที่ร้ำนค้ ำแจ้ งไว้
(13) เคทีบีเห็นว่ำ ธุรกิจหรือกำรดำเนินกำรของร้ ำนค้ ำขัดแย้ งกับนโยบำยสำธำรณะ
(14) ร้ ำนค้ ำหรือพนักงำน ลูกจ้ ำง บุคลำกร และ/หรื อตัวแทนของร้ ำนค้ ำใช้ ข้อมูลในบัตรหรื อของสมำชิกบัตร ซึ่งร้ ำนค้ ำหรื อพนักงำน
ลูกจ้ ำง บุคลำกร และ/หรือตัวแทนของร้ ำนค้ ำได้ รับรู้เนื่องจำกข้ อตกลงนี ้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจำกที่ระบุในข้ อตกลงฉบับนี ้
(15) เคทีบีเห็นว่ำ ร้ ำนค้ ำส่ง SALES SLIP ปลอม หรือกำรกระทำอื่นใดที่ไม่เหมำะสม
(16) เคทีบีเห็นว่ำ ร้ ำนค้ ำไม่เหมำะสมที่จะดำเนินกำรในฐำนะร้ ำนค้ ำสมำชิกของเคทีบีตอ่ ไป
(17) ร้ ำนค้ ำมีปริมำณกำรทุจริตสูงเกินกว่ำที่บริษัทบัตรและ/หรือบริษัทที่ออกบัตรกำหนด
(18) ร้ ำนค้ ำมีประวัติถกู ยกเลิกกำรเป็ นร้ ำนค้ ำสมำชิกโดยสถำบันกำรเงินอื่น
20.2 ควำมในข้ อ 16.3 จะนำมำใช้ โดยอนุโลม ในกรณีที่เคทีบีสงสัยว่ำเหตุกำรณ์หนึ่งหรือหลำยอย่ำงตำมข้ อ 20.1 อำจเกิดขึ ้นกับร้ ำนค้ ำ

“เคทีบขี อสงวนสิทธิในการพิจารณาผูข้ อสมัครร้านค้าสมาชิกเคทีบที กี่ รอกข้อมูลในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนเท่านัน้ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) , กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น”
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ข้ อ 21 กำรจัดกำรหลังจำกข้ อตกลงสิน้ สุดลง
21.1 ร้ ำนค้ ำตกลงให้ กำรทำรำยกำรขำยซึง่ ได้ ทำก่อนวันที่ข้อตกลงนี ้สิ ้นสุดลง ยังคงมีผลใช้ บงั คับและให้ จดั กำรเกี่ยวกับกำรทำรำยกำรขำยนันตำม
้
ข้ อตกลงนี ้ต่อไป เว้ นแต่จะมีกำรตกลงกันเป็ นอย่ำงอื่น
21.2 เมื่อข้ อตกลงนี ้สิ ้นสุดตำมข้ อ 20. เคทีบีมีสิทธิยกเลิก SALES SLIP หรื อยับยังกำรจ่
้
ำยเงินจนกว่ำสมำชิกบัตรจ่ำยเงินสำหรับ SALES SLIP ซึ่ง
ได้ รับส่งมอบ
21.3 เมื่อข้ อตกลงนีค้ รบกำหนด หรื อถูกยกเลิก หรื อสิน้ สุดลง ร้ ำนค้ ำจะต้ องรื อ้ ป้ำยทัง้ หมด โดยค่ำใช้ จ่ำยของตนเองทันที และจะส่งคืนรำยกำร
ซื ้อขำย สรุปกำรขำย หรือสิ่งพิมพ์ใดๆ ที่เกิดขึ ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับข้ อตกลงฉบับนี ้ให้ แก่เคทีบี และร้ ำนค้ ำซึง่ ติดตังสื
้ ่อ กำรชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
จะต้ องปฏิบตั ิตำมคำแนะนำที่กำหนดในข้ อตกลงกำรใช้ สื่อกำรชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ตอ่ ไป
ข้ อ 22 กำรแก้ ไขข้ อตกลง
22.1 ร้ ำนค้ ำตกลงและยินยอมให้ เคทีบีดำเนินกำรปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้ อกำหนดและเงื่อนไขของข้ อตกลงฉบับนีไ้ ม่ว่ำข้ อใดข้ อหนึ่งได้
โดยบอกกล่ำวเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้ ร้ำนค้ ำทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน ก่อนกำรถือปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดและเงื่อนไขเช่นว่ำนัน้ และให้
ถือว่ำข้ อกำหนดและเงื่อนไขที่ ได้ ปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงนัน้ เป็ นส่วนหนึ่งของข้ อกำหนดและเงื่อนไขแห่งข้ อตกลงนี ้ ในกรณี ที่เคทีบีไ ด้
บอกกล่ำวให้ ร้ำนค้ ำทรำบถึงกำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตำมวิธีดงั กล่ำว ร้ ำนค้ ำตกลงยินยอมให้ ถือว่ำ ร้ ำนค้ ำได้ รับทรำบและเห็นชอบด้ วย
กับกำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้ อกำหนดและเงื่อนไขนันๆ
้ แล้ ว และให้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้ ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงทังที
้ ่ มีอยู่แล้ วใน
ขณะนี ้ หรือที่จะมีขึ ้นต่อไปในภำยหน้ ำ มีผลผูกพันร้ ำนค้ ำนับแต่วนั ที่เคทีบีกำหนดไว้ เป็ นต้ นไป
22.2 หำกร้ ำนค้ ำยอมรับบัตรภำยหลังจำกที่เคทีบีได้ สง่ หนังสือบอกกล่ำว หรือประกำศแจ้ งกำรแก้ ไขข้ อตกลงนี ้แก่ร้ำนค้ ำ ร้ ำนค้ ำตกลงยินยอมให้ ถื อ
ว่ำร้ ำนค้ ำตกลงยินยอมผูกพันและยอมรับกำรแก้ ไขปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้ อตกลงดังกล่ำวแล้ ว
ข้ อ 23 บริกำร KTB Corporate Online บริกำรตรวจสอบรำยงำนกำรขำยผ่ ำนระบบออนไลน์ ของร้ ำนค้ ำ
23.1 เคทีบี อำจให้ บริ กำร KTB Corporate Online (ซึ่งต่อไปนีเ้ รี ยกว่ำ "ระบบงำน") ซึ่งเป็ นบริ กำรที่ KTB อำนวยควำมสะดวกให้ แก่ร้ำนค้ ำที่ได้ รับ
อนุมตั ิจำก เคทีบี เฉพำะรำย เป็ นกรณีพิเศษให้ สำมำรถตรวจสอบข้ อมูลกำรทำรำยกำรขำยผ่ำน Web Site ของ เคทีบี ซึ่งรวมถึง บริ กำรข้ อมูล
ข่ำวสำรทัว่ ไปของ เคทีบี บริ กำรตรวจสอบข้ อมูลปริ มำณสินค้ ำ และ/หรื อบริ กำรที่ร้ำนค้ ำได้ รับชำระผ่ำนเครื่ องรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) และ
ข้ อมูลอื่นๆ ตำมที่ เคทีบี กำหนด ซึง่ สำมำรถใช้ บริกำรได้ 24 ชัว่ โมง หรือภำยในระยะเวลำที่ เคทีบี กำหนด แล้ วแต่กรณี
23.2 เคทีบี มีสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิก กำรให้ บริ กำรระบบงำนเมื่อใดก็ได้ และไม่ว่ำทัง้ หมดหรื อแต่เพียงบำงส่วน โดยไม่จำต้ องแจ้ งให้
ร้ ำนค้ ำทรำบล่วงหน้ ำแต่ประกำรใด เมื่อร้ ำนค้ ำได้ รับรหัส USER ที่ใช้ บริ กำร (USER ID) รหัสประจำตัว (USER PASSWORD) หรื อเครื่ องมือ
ใดๆ เพื่อกำรเข้ ำสู่ระบบงำน (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรี ยกว่ำ “ลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ”) จำก เคทีบี หรื อร้ ำนค้ ำจัดทำขึน้ ตำมวิธีกำรที่ เคทีบี กำหนด
แล้ วร้ ำนค้ ำจะต้ องเก็บรักษำลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ ในที่มนั่ คงปลอดภัย และถือว่ำลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็ นควำมลับของร้ ำนค้ ำเท่ำนัน้
23.3 กำรใช้ บริกำรระบบงำนแต่ละครัง้ หำกไม่มีกำรทำรำยกำรติดต่อกันเป็ นเวลำ 15 นำที หรือภำยในระยะเวลำที่ เคทีบี กำหนด แล้ วแต่กรณี เคที
บี จะยกเลิกกำรติดต่อ หำกร้ ำนค้ ำประสงค์จะใช้ บริ กำรต่อไปร้ ำนค้ ำสมำชิกจะต้ อง Log IN โดยใช้ ลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้ ำใช้ บริ กำร
ระบบงำนใหม่ โดยดำเนินกำรตำมขันตอนที
้
่ธนำคำรกำหนด
23.4 ในกรณีที่มีกำรแสดงรำยกำรข้ อมูลซึง่ มีควำมผิดพลำด บกพร่อง ไม่วำ่ ควำมผิดพลำดหรือบกพร่องนัน้ จะเกิดขึน้ ด้ วยเหตุผลประกำรใด ร้ ำนค้ ำ
ตกลงยินยอมให้ เคทีบี สำมำรถแก้ ไขข้ อบกพร่องผิดพลำดให้ ถกู ต้ องตำมควำมเป็ นจริง และร้ ำนค้ ำยินยอมให้ ถือว่ำบรรดำเอกสำรและข้ อมูลที่
เคทีบี จัดทำขึ ้นเป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ องสมบูรณ์และครบถ้ วนทุกประกำร
23.5 กำรกระทำใดๆ ที่ผ่ำนระบบงำน ทัง้ ที่เป็ นกำรกระทำของร้ ำนค้ ำเอง หรื อเป็ นกำรกระทำที่เกิดขึน้ โดยบุคคลอื่น หำกได้ กระทำไปโดยผ่ำ น
ระบบงำน และลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อคำสัง่ คอมพิวเตอร์ ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรบริ กำรนีแ้ ล้ ว ให้ ถือว่ ำสมบูรณ์ถกู ต้ อง และมีผล
ผูกพันร้ ำนค้ ำสมำชิกและร้ ำนค้ ำสมำชิกยินยอมรับผิดชอบในควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นจำกกำรกระทำดังกล่ำวทุกประกำร
23.6 กรณีที่ร้ำนค้ ำประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดกำรใช้ บริ กำรระบบงำน จำกที่ได้ ระบุไว้ ในใบสมัครร้ ำนค้ ำสมำชิกเคทีบี (KTB) – EDC
รวมทังกำรยกเลิ
้
ก และ/หรือระงับกำรใช้ ระบบงำน ร้ ำนค้ ำจะต้ องแจ้ งกับ เคทีบี เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร หำกมีควำมเสียหำยใดๆ เกิดขึ ้นก่อนวันที่
เคทีบี ตกลงเปลี่ยนแปลง รวมทังกำรยกเลิ
้
ก และ/หรือระงับกำรใช้ ระบบงำน ตำมที่ร้ำนค้ ำกำหนดดังกล่ำว ร้ ำนค้ ำตกลงยินยอมรับผิดชอบใน
ควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นก่อนนัน้
23.7 ร้ ำนค้ ำตกลงยินยอมให้ เคทีบี เรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรใช้ บริ กำร ค่ำใช้ จ่ำยใดๆ อันเกี่ยวข้ องกับกำรใช้ ระบบงำนได้ ตำมอัตรำที่ เคทีบี
กำหนด และยินยอมให้ เคทีบี มีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรใช้ บริกำร ค่ำใช้ จำ่ ยใดๆ อันเกี่ยวข้ องกับกำรใช้ ระบบงำนได้ โดยให้ เค
ทีบี หักจำกบัญชีเงินฝำกของร้ ำนค้ ำ และ/หรือเงินจำนวนใดๆ ที่ร้ำนค้ ำมีอยูก่ บั เคทีบี หรือมีสิทธิที่จะได้ รับจำก เคทีบี
“เคทีบขี อสงวนสิทธิในการพิจารณาผูข้ อสมัครร้านค้าสมาชิกเคทีบที กี่ รอกข้อมูลในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนเท่านัน้ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) , กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น”
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23.8 เคทีบี สงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกกำรให้ บริ กำรที่เกี่ยวกับระบบงำนทังหมดหรื
้
อบำงส่วน ตลอดจนกำรแก้ ไขข้ อกำหนดและ
เงื่อนไขกำรใช้ บริ กำรที่เกี่ยวกับ ระบบงำน รวมทัง้ ค่ำธรรมเนียม และค่ำบริ กำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับระบบงำนได้ ตำมที่ เคทีบี เห็นสมควร และ
ร้ ำนค้ ำตกลงยินยอมโดยจะไม่เพิกถอนให้ ธนำคำรมีสิทธิพิจำรณำดำเนินกำรดังกล่ำวได้ ทกุ ประกำร
ข้ อ 24 ข้ อตกลงอื่นๆ
24.1 ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้ อหนึ่งข้ อใดของข้ อตกลงนี ้เป็ นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ไม่วำ่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตำม ร้ ำนค้ ำตกลงร่วมกับเคทีบี ให้
แยกส่วนที่เป็ นโมฆะหรือที่ไม่สมบูรณ์นนั ้ ออกจำกข้ อควำมหรือข้ อกำหนดอื่นๆ ที่สมบูรณ์ และให้ ข้อควำมและข้ อกำหนดส่วนที่ยงั สมบูรณ์มีผล
ผูกพันระหว่ำงกัน
24.2 ข้ อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้ ระบุไว้ ในข้ อตกลงนี ้ ให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่เคทีบีประกำศใช้ หรือกำหนดไว้ เป็ นกำรเฉพำะ
24.3 เพื่อประโยชน์ในกำรพิจำรณำคำขอหรือใบสมัครร้ ำนค้ ำสมำชิกเคทีบี หรือเพื่อกำรปฏิบัติหรือกำรบริกำรซึง่ สินเชื่อใดๆ หรื อเพื่อวัตถุประสงค์ใน
กำรรับข่ำวสำร หรือข้ อมูล หรือข้ อเสนอเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สินค้ ำ หรือบริกำรใดๆ จำกเคทีบี หรื อจำกบุคคลอื่นที่เคทีบีมอบหมำย หรื อเก็บ
หรื อใช้ ข้อมูลเพื่อกำรสถิติหรื อศึกษำวิจยั หรื อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เคที บีเห็นว่ำอำจเป็ นประโยชน์แก่ร้ำนค้ ำหรื อส่วนรวม ร้ ำนค้ ำขอให้ ควำม
ยินยอมแก่เคทีบีโดยไม่เพิกถอนและโดยไม่คำนึงว่ำเคทีบีได้ อนุมตั ิคำขอหรือใบสมัครร้ ำนค้ ำสมำชิกเคทีบีหรือไม่ หรือสินเชื่อ หรื อกำรใช้ บริ กำร
ที่ร้ำนค้ ำมีอยูจ่ ะสิ ้นสุดลงแล้ วหรือไม่ ให้ เคทีบีทำกำรตรวจสอบ แลกเปลี่ยน และ/หรือเปิ ดเผยซึ่งข้ อมูลส่วนบุคคล และ/หรื อข้ อมูลใดๆ รวมทัง้
กำรประมวลผลซึง่ ข้ อมูลส่วนบุคคลของร้ ำนค้ ำ ภำยใต้ ขอบเขตแห่งกฎหมำยว่ำด้ วยกำรคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล ทังนี
้ ้ กำรประมวลผลหมำย
รวมถึง กำรรวบรวม กำรเก็บรักษำ กำรใช้ กำรเปิ ดเผย และ/หรือกำรส่งหรื อโอนข้ อมูล ไม่วำ่ จะเป็ นกำรประมวลผลภำยในหรือภำยนอกประเทศ
หรือเป็ นกำรส่งหรือโอนข้ อมูลไปยังบุคคลอื่นที่มีสญ
ั ญำกำรคุ้มครองข้ อมูลอยูก่ บั เคทีบี โดยร้ ำนค้ ำจะไม่เรี ยกร้ องค่ำตอบแทน หรื อค่ำเสียหำย
ใดๆ ที่เกิดจำกกำรกระทำดังกล่ำวของเคทีบีแต่อย่ำงใดทังสิ
้ ้น
24.4 ร้ ำนค้ ำตกลงและยินยอมให้ เอกสำรที่ร้ำนค้ ำส่งให้ แก่เคทีบีเป็ นทรัพย์สมบัติของเคทีบี ซึ่งร้ ำนค้ ำไม่สำมำรถเรี ยกร้ อง และ/หรื อเอกสำรคืนได้
ไม่วำ่ จะได้ รับอนุมตั ิให้ เป็ นร้ ำนค้ ำสมำชิกเคทีบีหรือไม่ก็ตำม
24.5 ร้ ำนค้ ำตกลงยินยอมให้ ข้อตกลงฉบับนีม้ ีผลผูกพันถึงผลิตภัณฑ์ /บริ กำรทำงกำรเงินใหม่ของเคทีบีทกุ ประเภท ทัง้ ในขณะนีห้ รื อที่จะได้ ออก
เพิ่มเติมในภำยหน้ ำ โดยไม่จำเป็ นต้ องทำควำมตกลงใหม่
24.6 บรรดำข้ อมูลข่ำวสำร หนังสือบอกกล่ำว หรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้ แก่ร้ำนค้ ำ ไม่ว่ำจะส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไม่ลงทะเบียนก็ดี หรื อ
ให้ คนนำไปส่งเองก็ดี ถ้ ำหำกส่งไปยังสถำนที่ที่ระบุไว้ ข้ำงต้ นของข้ อตกลงนีแ้ ล้ ว ไม่ว่ำจะมีผ้ ูรับไว้ หรื อไม่ก็ตำม ให้ ถือว่ำได้ ส่งให้ แก่ร้ำนค้ ำ
แล้ วโดยชอบ
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โทรศัพท์.........................................ต่อ....................มือถือ..........................................................
อีเมล์..................................................................................... ...........ตาแหน่ง...................................................................

ข้อมูลที่ระบุในหลักฐานใบบันทึกรายการขาย
ชือ่ หน่วยงาน
ชือ่ สาขา/กทม. ชือ่ ถนน/ตจว. ชือ่ อาเภอและจังหวัด
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