ใบสมัครเป็ นร้ านค้ าสมาชิกกรุงศรี คอนซู มเมอร์ ให้ บริการสินเชื่ อแบบผ่อนชาระและรับบัตรเครดิต
วันที่
1.

ข้ อมูลร้ านค้ า

1.1 ชื่ อจดทะเบียนประกอบธุรกิจ บริ ษทั
ห้างหุน้ ส่ วนจากัด ร้านค้า อื่นๆ (โปรดระบุ)
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
1.2 สถานที่ต้งั จดทะเบียนประกอบธุรกิจ (ตามหนังสื อรับรองการจดทะเบียน / ใบทะเบียนพาณิ ชย์) ตั้งอยูเ่ ลขที่
หมู่
ถนน
แขวง/ ตาบล
เขต/ อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
โทรศัพท์
1.3 สถานที่ต้งั จดทะเบียนภาษีมูลค่ าเพิม่
เหมือนที่อยูจ่ ดทะเบียน (ตามใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20) ตั้งอยูเ่ ลขที่
หมู่
ถนน
แขวง/ ตาบล
เขต/ อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หมายเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี
1.4 ชื่ อผู้มีอานาจลงนาม / เจ้ าของร้ านค้ า (ตามการจดทะเบียนประกอบธุรกิจและเงื่อนไขที่ระบุไว้)
ชื่อ
ชื่อ
2.

ผู้ให้ บริการสิ นเชื่ อที่ร้านค้ ามีความประสงค์ จะเข้ าเป็ นสมาชิก

ร้านค้ามีความประสงค์ขอสมัครเข้าเป็ นร้านค้าสมาชิกกรุ งศรี
ให้บริ การสิ นเชื่อดังต่อไปนี้

คอนซูมเมอร์ ให้บริ การสิ นเชื่อแบบผ่อนชาระและรับบัตรเครดิตกับผู ้

สาหรับเจ้ าหน้ าที่บริษัท : เจ้ าหน้ าที่บริษัทเป็ นผู้ระบุชื่อผู้ให้ บริการสิ นเชื่ อโดยได้รับความยินยอมจากร้ านค้ า
ผูใ้ ห้บริ การสิ นเชื่อผ่อนชาระ สิ นเชื่อส่ วนบุคคล และบัตรเครดิต
บริ ษทั อยุธยา แคปปิ ตอล เซอร์ วิสเซส จากัด (“AYCAP”)
กรุ งศรี เฟิ ร์สช้อยส์ รวมถึงบัตรสิ นเชื่อ/บัตรเครดิตในเครื อ
บริ ษทั บัตรกรุ งศรี อยุธยา จากัด (“KCC”)
ผูใ้ ห้บริ การสิ นเชื่อผ่อนชาระ สิ นเชื่อส่ วนบุคคล และบัตรเครดิต
กรุ งศรี และบัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่า รวมถึงบัตรเครดิตในเครื อ
บริ ษทั เจเนอรัล คาร์ ด เซอร์วิสเซส จากัด (“GCS” )
ผูใ้ ห้บริ การสิ นเชื่อผ่อนชาระ สิ นเชื่อส่ วนบุคคล และบัตรเครดิต
เซ็นทรัล เดอะวัน และบัตร ซิ มเพิล วีซ่า คาร์ด รวมถึงบัตรเครดิต
ในเครื อ
บริ ษทั เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วสิ เซส จากัด (“TMS”)
ผูใ้ ห้บริ การสิ นเชื่อผ่อนชาระ สิ นเชื่อส่ วนบุคคล และบัตรเครดิต เทส
โก้ โลตัส วีซ่า รวมถึงบัตรสิ นเชื่อ/บัตรเครดิตในเครื อ
3.

รายละเอียดบัญชีเงินฝากของร้ านค้ าที่ให้ บริษัทนาเงินค่ าสิ นค้ าเข้ าบัญชี

ชื่อบัญชี (ภาษาไทย) / (ภาษาอังกฤษ)
ธนาคาร
เลขที่บญั ชี
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4.
ประเภทการให้ บริการ
ร้านค้ามีความประสงค์สมัครบริ การ ดังต่อไปนี้
สาหรับเจ้ าหน้ าที่บริษัท : เจ้ าหน้ าที่บริษัทเป็ นผู้ระบุประเภทการให้ บริการโดยได้รับความยินยอมจากร้ านค้ า
บริการสิ นเชื่ อแบบผ่ อนชาระ
ร้านค้าตกลงมอบสิ ทธิประโยชน์ให้กบั ผูถ้ ือบัตรที่ซ้ือสิ นค้า/บริ การผ่านรายการผ่อนชาระดังนี้
1. รายการผ่อนชาระผ่านบัตรสิ นเชื่อแบบมีดอกเบี้ยตามระยะเวลาและอัตราที่ AYCAP และ/หรื อ TMS กาหนด
2. รายการผ่อนชาระผ่านบัตรเครดิต (Extended Payment Plan) ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% และมีกาหนดระยะเวลาการผ่อน
ชาระตามที่บริ ษทั กาหนดในตารางด้านล่าง
3. รายการผ่อนชาระแบบออนไลน์ (Extended Payment Plan on Web) ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% และมีกาหนดระยะเวลา
การผ่อนชาระตามที่บริ ษทั กาหนดในตารางด้านล่าง
ทั้งนี้ ในกรณี ของรายการผ่อนชาระค่าสิ นค้า/บริ การผ่านบัตรเครดิต และ โปรแกรมการผ่อนชาระแบบออนไลน์ดว้ ยอัตรา
ดอกเบี้ย 0% ร้านค้าตกลงชาระเงินชดเชยดอกเบี้ย (Subsidy Income) เพื่อเป็ นค่าตอบแทนการจัดรายการส่ งเสริ มการขายร่ วมกัน
ตามโปรแกรมผ่อนชาระ ตามอัตราดังต่อไปนี้
 เงินชดเชยดอกเบี้ย (Subsidy Income) ในอัตรา 1.3% ต่อเดือนให้แก่ AYCAP และ TMS
 เงินชดเชยดอกเบี้ย (Subsidy Income) ในอัตรา 0.8% ต่อเดือนให้แก่ KCC/GCS/TMS (แล้วแต่กรณี )
กรณีเข้ าร่ วมโปรแกรมการผ่ อนชาระผ่ านบัตรเครดิตที่
กรณีเข้ าร่ วมโปรแกรมการผ่ อนชาระผ่ านบัตรเครดิตที่
ให้ บริการโดย AYCAP และ TMS
ให้ บริการโดย KCC/GCS/TMS
ระยะเวลาการผ่ อน
อัตราดอกเบีย้ รวม
ระยะเวลาการผ่ อน
อัตราดอกเบีย้ รวม
6 เดือน
7.8% ของยอดขาย
3 เดือน
2.4% ของยอดขาย
9 เดือน
11.7% ของยอดขาย
4 เดือน
3.2% ของยอดขาย
12 เดือน
15.6% ของยอดขาย
6 เดือน
4.8% ของยอดขาย
9 เดือน
7.2% ของยอดขาย
10 เดือน
8% ของยอดขาย
ในการใช้บริ การนี้ ร้านค้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในส่ วน ก. ของข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริ การสิ นเชื่อ
แบบผ่อนชาระและรับบัตรเครดิตตามที่ระบุในใบสมัครเป็ นร้านค้าสมาชิกกรุ งศรี คอนซูมเมอร์ให้บริ การสิ นเชื่อแบบผ่อนชาระ
และรับบัตรเครดิตฉบับนี้
2. รายการชาระเงินเต็มจานวน
ร้านค้าตกลงมอบสิ ทธิประโยชน์ให้กบั ผูถ้ ือบัตรที่ซ้ือสิ นค้า/บริ การผ่านวงเงินบัตรเครดิต โดยชาระเต็มจานวน
ในการใช้บริ การนี้ ร้านค้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในส่ วน ข. ของข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริ การสิ นเชื่อ
แบบผ่อนชาระและรับบัตรเครดิตตามที่ระบุในใบสมัครเป็ นร้านค้าสมาชิกกรุ งศรี คอนซูมเมอร์ให้บริ การสิ นเชื่อแบบผ่อน
ชาระและรับบัตรเครดิตฉบับนี้
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3. รายการใช้ คะแนนสะสม/คะแนนสะสมร่ วมกับบัตรเครดิตแลกเป็ นส่ วนลดเงินสดเพื่อชาระค่ าสิ นค้ าและ/หรื อบริการ
(Event Trigger Loyalty Point)
ในการใช้บริ การนี้ ร้านค้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในส่ วน ค. ของข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริ การสิ นเชื่อ
แบบผ่อนชาระและรับบัตรเครดิตตามที่ระบุในใบสมัครเป็ นร้านค้าสมาชิกกรุ งศรี คอนซูมเมอร์ให้บริ การสิ นเชื่อแบบผ่อน
ชาระและรับบัตรเครดิตฉบับนี้
4. รายการส่ งเสริมการขายเพื่อมอบส่ วนลดหรื อสิ ทธิประโยชน์ แก่ผู้ถือบัตร โดยการกดรหัส USSD (โปรแกรม USSD)
ร้านค้าและบริ ษทั จะตกลงอัตราค่าธรรมเนียมและการชาระค่าธรรมเนียมจากร้านค้า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สาหรับการเข้า
ร่ วมโปรแกรม USSD เป็ นคราวๆ ไป
ในการใช้บริ การนี้ ร้านค้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในส่ วน ง. ของข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริ การสิ นเชื่อ
แบบผ่อนชาระและรับบัตรเครดิตตามที่ระบุในใบสมัครเป็ นร้ านค้าสมาชิกกรุ งศรี คอนซู มเมอร์ ให้บริ การสิ นเชื่อแบบผ่อน
ชาระและรับบัตรเครดิตฉบับนี้
5. บริการช่ องทางเชื่ อมต่ อระหว่ างเว็บไซต์ /แอปพลิเคชัน หรื อ Application Programming Interface (“บริการ API”)
ในการใช้บริ การนี้ ร้านค้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในส่ วน จ. ของข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริ การสิ นเชื่อ
แบบผ่อนชาระและรับบัตรเครดิตตามที่ระบุในใบสมัครเป็ นร้านค้าสมาชิกกรุ งศรี คอนซูมเมอร์ให้บริ การสิ นเชื่อแบบผ่อน
ชาระและรับบัตรเครดิตฉบับนี้
6. รายการส่ งเสริมการขายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุใน 1. ถึง 5.
ร้านค้าตกลงมอบส่ วนลด หรื อ สิ ทธิประโยชน์ให้แก่ผถู ้ ือบัตรที่ซ้ือสิ นค้า/บริ การ ซึ่งผูถ้ ือบัตรจะต้องปฏิบตั ิตามวิธีการอื่นใด
นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 ถึง 3 เช่น ชาระด้วยบัตรเครดิตในเครื อกรุ งศรี หรื อลงทะเบียนผ่าน SMS เป็ นต้น
มอบส่ วนลด ............. %
รายละเอียด / เงื่อนไข ................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
คะแนนสะสมทุก .............. คะแนน แลกรับส่ วนลด ............. บาท หรื อ .............%
คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่าย แลกรับส่ วนลด ............. บาท หรื อ .............%
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนการเข้าร่ วมรายการส่ งเสริ มการขายร่ วมกันตามที่ระบุขา้ งต้น ร้านค้าตกลงชาระค่าธรรมเนียมจากร้านค้า
ให้แก่บริ ษทั ในอัตราร้อยละ ______ของยอดใช้จ่ายผ่านบัตร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ในการใช้บริ การนี้ ร้านค้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในส่ วน ฉ. ของข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริ การสิ นเชื่อ
แบบผ่อนชาระและรับบัตรเครดิตตามที่ระบุในใบสมัครเป็ นร้านค้าสมาชิกกรุ งศรี คอนซูมเมอร์ให้บริ การสิ นเชื่อแบบผ่อน
ชาระและรับบัตรเครดิตฉบับนี้
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5.

อัตราค่ าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน (Merchant Service Fee)

ร้านค้าตกลงและยินยอมให้คิดค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเงิน (MERCHANT SERVICE FEE) ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สาหรับเจ้ าหน้ าที่บริษัท : เจ้ าหน้ าที่บริษัทเป็ นผู้ระบุอตั ราค่ าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน (MERCHANT SERVICE FEE) โดย
ได้รับความยินยอมจากร้ านค้ า
ค่ าธรรมเนียมการ
ค่ าธรรมเนียมการ
ค่ าธรรมเนียมการ
เรียกเก็บเงินสาหรับ
เรียกเก็บเงินสาหรับ
เรียกเก็บเงินสาหรับ
รายการผ่ อนชาระค่ า
ค่ าธรรมเนียมการ
รายการผ่ อนชาระค่ า
การแลกคะแนน
ค่ าธรรมเนียม
สิ นค้ า/บริการผ่ าน
เรียกเก็บเงินสาหรับ
บริษัท
สิ นค้ า/บริการแบบ
สะสมเป็ นส่ วนลด
สาหรับการใช้
บัตรสิ นเชื่ อและ/หรื อ
รายการชาระเงินเต็ม
ออนไลน์ (Extended
เงินสดเพื่อชาระค่ า
บริการ API
บัตรเครดิต
จานวน
Payment Plan on
สิ นค้ าและ/หรื อ
(Extended Payment
Web)
บริการ
Plan)
ร้อยละ ______ ของ
ร้อยละ ________
ร้อยละ ________
ร้อยละ ________
AYCAP
การใช้คะแนนสะสม
ร้อยละ ______ ของ
ร้อยละ ________
ร้อยละ ________
ร้อยละ ________
KCC
การใช้คะแนนสะสม
ร้อยละ ______ ของ
ร้อยละ ________
ร้อยละ ________
ร้อยละ ________
GCS
การใช้คะแนนสะสม
ร้อยละ ______ ของ
ร้อยละ ________
ร้อยละ ________
ร้อยละ ________
TMS
การใช้คะแนนสะสม
TMS ร้อยละ ______ ของ
ร้อยละ ________
ร้อยละ ________
ร้อยละ ________
การใช้คะแนนสะสม
Premier
ทั้งนี้
1. อัตราค่าธรรมเนียมที่ระบุขา้ งต้น เป็ นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. อัตราค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเงินสาหรับรายการผ่อนชาระค่าสิ นค้า/บริ การผ่านบัตรสิ นเชื่อและ/หรื อบัตรเครดิต (Extended
Payment Plan) จะคานวณจากยอดเงินรวมตามใบบันทึกรายการขาย SALES SLIP ที่ร้านค้านาส่ ง
3. อัตราค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเงินสาหรับโปรแกรมผ่อนชาระค่าสิ นค้า/บริ การแบบออนไลน์ (Extended Payment Plan on
Web) จะคานวณจากยอดเงินรวมตามที่บนั ทึกไว้ในระบบ
4. อัตราค่าธรรมเนี ยมการเรี ยกเก็บเงินสาหรับรายการชาระเงินเต็มจานวน จะคานวณจากยอดเงินรวมตามใบบันทึกรายการขาย
SALES SLIP ที่ร้านค้านาส่ ง
5. อัตราค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเงินสาหรับการแลกคะแนนสะสมเป็ นส่ วนลดเงินสดเพื่อชาระค่าสิ นค้าและ/หรื อบริ การ (Event
Trigger Loyalty Point) จะคานวณจากการใช้คะแนนสะสมทุกรายการที่ใช้จ่ายผ่านบัตร
6. การคานวณอัตราค่าธรรมเนียมสาหรับการใช้บริ การ API ให้เป็ นไปตามที่บริ ษทั กาหนด
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6.

ระยะเวลาของบันทึกข้ อตกลง

ร้านค้าตกลงให้บนั ทึกข้อตกลงฉบับนี้มีกาหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ถึงวันที่.........................
หากคู่สัญญาไม่ได้บอกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีผลต่อไปอีกคราวละ 1 ปี ร้านค้าขอรับรองว่า
รายละเอียดต่างๆ ที่แจ้งไว้ในใบสมัครเป็ นร้านค้าสมาชิกกรุ งศรี คอนซูมเมอร์ให้บริ การสิ นเชื่อแบบผ่อนชาระและรับบัตรเครดิตดังที่
ระบุไว้ขา้ งต้นเป็ นจริ งทุกประการ
และยอมรับเงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติและยินยอมปฏิบัติตามข้ อตกลงและเงื่อนไขเกีย่ วกับการ
ให้ บริการของบริษัทฯ ตามที่แนบท้ ายเอกสารฉบับนี้ เฉพาะในส่ วนที่ร้านค้ าประสงค์ จะสมัครใช้ บริการ ทั้งนี้ ในส่ วนของข้ อตกลงและ
เงื่อนไขการบริการประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม นั้น จะมีผลผูกพันร้ านค้ าต่ อเมื่อร้ านค้ าได้สมัครใช้ บริการนั้นๆ แล้วเท่ านั้น นอกจากนี้ ร้านค้า
ตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่แก้ไข หรื อประกาศต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวกับการใช้บริ การดังกล่าว และการให้บริ การ
ประเภทอื่นของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริ การของร้านค้าที่มีอยูแ่ ล้วในขณะนี้ และ/หรื อที่จะมีต่อไปในภายหน้าตามที่บริ ษทั ฯ จะ
ได้แจ้งให้ทราบ และ/หรื อประกาศไว้ ณ ที่ทาการของบริ ษทั ฯ และ/หรื อในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ หรื อที่บริ ษทั ฯ กาหนด โดยให้ถือว่ามีผล
ผูกพันร้านค้าทุกประการ
ร้านค้าขอรับรองว่าการนาเข้าบัญชีเงินฝากตามความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของร้านค้าและชอบด้วย
กฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ หากมีความผิดพลาดหรื อเสี ยหายใด ๆ เกิดขึ้นหลังจากการที่บริ ษทั ฯ นาเงินเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะขอรับผิดชอบเองทั้งสิ้ น โดยไม่ตอ้ งให้บริ ษทั ฯ ต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดหรื อความเสี ยหายดังกล่าวแต่
อย่างใด
ร้ านค้ า

ลงชื่อ
(

)
กรรมการผูม้ ีอานาจ

ลงชื่อ
(

)
กรรมการผูม้ ีอานาจ

ลงชื่อ
(
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หนังสื อแต่ งตั้งตัวแทนและมอบอานาจให้ เป็ นผู้ดาเนินการหักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย
วันที่
โดยหนังสื อฉบับนี้ บริ ษทั
จากัด โดย
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั ฯ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรี ยกว่า “ตัวการ”) ขอแต่งตั้งและมอบอานาจให้
บริ ษทั อยุธยา แคปปิ ตอล เซอร์วสิ เซส จากัด
บริ ษทั บัตรกรุ งศรี อยุธยา จากัด
บริ ษทั เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วสิ เซส จากัด
บริ ษทั เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วสิ เซส จากัด
(ซึ่งต่อไปนี้รวมเรี ยกว่า “ตัวแทน”) เป็ นผูม้ ีอานาจแทนตัวการในการดาเนินการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีที่กฎหมาย
กาหนด และนาส่ งเงินภาษีเงินได้ดงั กล่าวให้แก่กรมสรรพากร สาหรับเงินได้ที่ตวั การต้องจ่ายให้แก่ตวั แทนโดยวิธีหักกลบลบหนี้ กบั เงินค่า
สิ นค้าที่ตวั แทนต้องชาระให้แก่ตวั การ ดังต่อไปนี้
1. เงินค่าธรรมเนียมเรี ยกเก็บเงิน (Merchant Service Fee) ค่าธรรมเนี ยมจากร้านค้า และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี) ตามบันทึก
ข้อตกลงที่ทาขึ้นระหว่างตัวการกับตัวแทน
2. เงินชดเชยดอกเบี้ย (Subsidy Income) และ/หรื อค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน (Credit Usage Charge) ตามหนังสื อตกลง
สนับสนุนรายการส่ งเสริ มการขายที่ทาขึ้นระหว่างตัวการกับตัวแทน
รวมถึงให้ตวั แทนมีอานาจชี้แจงหรื อให้ถอ้ ยคาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรแทนตัวการได้ โดยตัวการขอแจ้งข้อมูลที่
เกี่ยวข้องในการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน (1) สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนอายุไม่เกิน 6 เดือน (2)
สาเนาบัตรประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี และ (3) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) ของตัวการที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้
ทั้งนี้ แต่ละบริ ษทั ดังกล่าวข้างต้นจะมีหน้าที่และความรับผิดในฐานะตัวแทนแยกต่างหากจากกัน โดยจะจากัดแต่เฉพาะในส่ วน
ของเงินได้ตามข้อ 1. และ 2. ที่ตวั การต้องจ่ายให้แก่บริ ษทั นั้นๆ เท่านั้น
การใดที่ตวั แทนผูร้ ับมอบอานาจได้กระทาไปภายในขอบเขตที่ได้รับมอบอานาจตามหนังสื อฉบับนี้
ตัวการขอรับผิดชอบ
เสมือนหนึ่งตัวการได้กระทาด้วยตนเองทุกประการ ยกเว้นในกรณี ที่มคี วามเสี ยหายเกิดขึ้นจากความผิดหรื อความประมาทเลินเล่อของ
ตัวแทน
เพื่อเป็ นหลักฐาน ผูม้ อบอานาจและผูร้ ับมอบอานาจจึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญบริ ษทั (ถ้ามี) ไว้เป็ นสาคัญต่อหน้า
พยาน
อนึ่ง
หากผูม้ อบอานาจประสงค์จะยกเลิกการเป็ นตัวแทนในการดาเนินการหักภาษี
ณ
ที่จ่ายของผูร้ ับมอบอานาจ
ผูม้ อบอานาจจะบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผรู ้ ับมอบอานาจทราบล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนเดือนที่จะมีการยกเลิก และจะเป็ นการ
ยกเลิกทั้งเดือน ไม่มีการยกเลิกระหว่างเดือนแต่อย่างใด
หนังสื อมอบอานาจนี้ให้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ผรู ้ ับมอบอานาจลงนามในหนังสื อฉบับนี้เป็ นต้นไป
ตัวแทน
ลงชื่อ..........................................................ผูร้ ับมอบอานาจ
(..............................…....................... )

ตัวการ
ลงชื่อ........................….........................ผูม้ อบอานาจ
(..............................…..................... )
ลงชื่อ........................….........................ผูม้ อบอานาจ
(..............................…..................... )

ลงชื่อ................................................................พยาน
(..............................…............................. )
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ข้ อตกลงและเงื่อนไขเกีย่ วกับการให้ บริการ
บันทึกข้อตกลงการเข้าเป็ นร้านค้าสมาชิกกรุ งศรี
คอนซูมเมอร์ให้บริ การสิ นเชื่อแบบผ่อนชาระและรับบัตรเครดิตฉบับนี้
(“บันทึกข้ อตกลง”) ทาขึ้นระหว่างร้านค้ากับบริ ษทั อยุธยา แคปปิ ตอล เซอร์วสิ เซส จากัด (“AYCAP”) และ/หรื อ บริ ษทั บัตรกรุ งศรี อยุธยา
จากัด (“KCC”) และ/หรื อ บริ ษทั เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จากัด (“GCS” ) และ/หรื อ บริ ษทั เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วสิ เซส จากัด (“TMS”
) ซึ่งต่อไปนี้หากไม่กล่าวถึงบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงจะเรี ยกรวมกันและแทนกันว่า “บริษัทฯ”
บันทึกข้อตกลงฉบับนี้แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน โดยแต่ละส่ วนจะใช้บงั คับในกรณี ดงั ต่อไปนี้
ส่ วน ก. การให้บริ การสิ นเชื่อแบบผ่อนชาระ : ในส่ วนนี้ให้ใช้บงั คับในกรณี ที่ AYCAP และ TMS (แล้วแต่กรณี )ให้บริ การสิ นเชื่อ
เพื่อชาระค่าสิ นค้า/บริ การจากร้านค้าแบบผ่อนชาระ และในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ให้บริ การสิ นเชื่อผ่อนชาระค่าสิ นค้า/บริ การผ่านบัตรเครดิต
(Extended Payment Plan) / รายการผ่อนชาระค่าสิ นค้า/บริ การแบบออนไลน์ (Extended Payment Plan on Web)
ส่ วน ข. การให้บริ การชาระเงินเต็มจานวน : ในส่ วนนี้ให้ใช้บงั คับในกรณี ที่ร้านค้าได้รับอนุ มตั ิจากบริ ษทั ฯ ให้เป็ นสถานที่รับ
ชาระค่าสิ นค้า/บริ การผ่านบัตรเครดิตแทนการชาระด้วยเงินสดจากลูกค้า
ส่ วน ค. การให้บริ การการใช้คะแนนสะสม/คะแนนสะสมร่ วมกับบัตรเครดิตแลกเป็ นส่ วนลดเงินสดเพื่อชาระค่าสิ นค้าและ/
หรื อบริ การ (Event Trigger Loyalty Point)
ส่ วน ง. รายการส่ งเสริ มการขายเพื่อมอบส่ วนลดหรื อสิ ทธิประโยชน์แก่ผถู ้ ือบัตร โดยการกดรหัส USSD (โปรแกรม USSD)
ส่ วน จ. การให้บริ การช่องทางเชื่อมต่อระหว่างเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน (Application Programming Interface) (“บริการ API”)
ส่ วน ฉ. ข้อกาหนดทัว่ ไป : ในส่ วนนี้ให้ใช้บงั คับไม่วา่ ธุรกรรมระหว่างบริ ษทั ฯ และร้านค้าจะเป็ นการให้บริ การใดๆ ภายใต้บนั ทึก
ข้อตกลงฉบับนี้ก็ตาม
ทั้งนี้ สาหรับข้อความแต่ละส่ วนนั้น หากร้านค้าดาเนินธุรกรรมกับลูกค้าในลักษณะใดก็ให้นาข้อความที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้นๆ มา
ใช้บงั คับกับคู่สัญญา และแต่ละบริ ษทั ดังกล่าวข้างต้นจะมีหน้าที่และความรับผิดแยกต่างหากจากกัน ดังนั้น คู่สัญญาจึงตกลงเข้าทาบันทึก
ข้อตกลงฉบับนี้โดยมีขอ้ ความดังต่อไปนี้
ส่ วน ก. การให้ บริการสิ นเชื่ อแบบผ่ อนชาระ

1.

วัตถุประสงค์ ของบริ การ

ร้านค้าเป็ นผูป้ ระกอบการ/ตัวแทน/ผูข้ ายสิ นค้าหรื อบริ การแก่บุคคลทัว่ ไป และประสงค์ให้บริ ษทั ฯ ให้การสนับสนุนสิ นเชื่อแก่
บุคคลที่ตอ้ งการซื้อสิ นค้า/บริ การดังกล่าวจากร้านค้าตามประเภทการให้บริ การที่ระบุดา้ นล่าง แต่ไม่สามารถชาระค่าสิ นค้า/บริ การเต็มราคา
ให้แก่ร้านค้าในครั้งเดียวได้ (“ลูกค้ า”)
(ก) รายการผ่อนชาระผ่านบัตรสิ นเชื่อแบบมีดอกเบี้ยตามระยะเวลาและอัตราที่ AYCAP และ/หรื อ TMS กาหนด
(ข) รายการผ่อนชาระผ่านบัตรเครดิต (Extended Payment Plan) ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% และมีกาหนดระยะเวลาการผ่อนชาระ
ตามที่บริ ษทั ฯ กาหนด
(ค) รายการผ่อนชาระแบบออนไลน์ (Extended Payment Plan on Web) ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% และมีกาหนดระยะเวลาการ
ผ่อนชาระตามที่บริ ษทั ฯ กาหนด
บริ ษทั ฯ เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจให้บริ การสิ นเชื่อและบริ การบัตรเครดิตแก่บุคคลทัว่ ไปตกลงที่จะเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุนทางการเงิน
แก่ลูกค้าของร้านค้าซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกาหนดของบริ ษทั ฯ ในรู ปแบบของการให้สินเชื่อผ่อนชาระ
เพื่อให้ลูกค้านั้นได้ซ้ือสิ นค้า/บริ การดังกล่าวจากร้านค้า (“บริการสิ นเชื่ อแบบผ่ อนชาระ”)

2.

หน้ าที่ของร้ านค้ า
ร้านค้าตกลงปฏิบตั ิหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
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2.1

หน้าที่ในการสนับสนุนการให้บริ การสิ นเชื่อแบบผ่อนชาระ
2.1.1
ร้านค้าจะทาการแนะนา ชักชวน และอานวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ประสงค์จะขอรับบริ การสิ นเชื่อเพื่อซื้อ
สิ นค้า/บริ การแบบผ่อนชาระจากบริ ษทั ฯ ณ ที่ทาการของร้านค้า ตลอดจนให้ขอ้ มูลรายละเอียดเอกสาร และ/หรื อกระทาการอื่นใดที่จาเป็ น
เพื่อให้การให้บริ การสิ นเชื่อแบบผ่อนชาระแก่ลูกค้าเป็ นไปโดยสะดวกรวดเร็ ว
2.1.2
ในกรณี ที่ร้านค้ามีเครื่ องรู ดบัตรอัตโนมัติ (EDC) และลูกค้าทาการขอสิ นเชื่อแบบผ่อนชาระผ่านเครื่ อง EDC
ร้านค้าจะต้องรู ดบัตรสิ นเชื่อ หรื อบัตรเครดิตดังกล่าวผ่านเครื่ อง EDC โดยมีจานวนเงินไม่นอ้ ยกว่าที่บริ ษทั ฯ กาหนดและต้องได้รับอนุมตั ิ
รายการจากสถาบันผูอ้ อกบัตรเครดิตผ่านเครื่ อง EDC ดังกล่าว
2.1.3
สาหรับกรณี ลูกค้าที่มีบตั รสิ นเชื่อของ AYCAP และ/หรื อ TMS หรื อบัตรเครดิตของบริ ษทั ฯ อยูแ่ ล้วหากเป็ น
การทาธุรกรรมผ่านเครื่ อง EDC ร้านค้ามีหน้าที่ตรวจสอบตัวตนลูกค้าว่าลายมือชื่อที่ปรากฏในใบบันทึกรายการขาย หรื อในอุปกรณ์อื่นใดที่
ร้านค้าจัดให้ลูกค้าลงลายมือชื่อ ตรงกับลายมือชื่อด้านหลังบัตร หากเป็ นการทาธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ (ONLINE) หรื อธุ รกรรมทาง
โทรศัพท์ (Telesale) หรื อด้วยช่องทางอื่นใดที่ไม่มีการลงลายมือชื่อในใบบันทึกรายการขาย (SALES SLIP) หรื อในอุปกรณ์อื่นใดที่ร้านค้าจัด
ให้ลูกค้าลงลายมือชื่อ หรื อด้วยช่องทางอื่นใดตามที่บริ ษทั ฯ กาหนด ร้านค้ามีหน้าที่ตรวจสอบตัวตนลูกค้าตามแบบที่บริ ษทั ฯ กาหนด เมื่อ
ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็ นลูกค้าจริ ง ร้านค้าจึงสามารถทาธุ รกรรมให้แก่ลูกค้า หากช่องทางการขายของร้านค้าไม่สามารถดาเนินการตรวจสอบ
ตัวตนของลูกค้าตามแบบที่บริ ษทั ฯ กาหนดได้ ร้านค้าตกลงรับผิดชอบยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ในกรณี ที่ลูกค้าปฏิเสธรายการ
2.2

หน้าที่ในการส่ งมอบ การคืน และการรับประกันสิ นค้า

2.2.1
ร้านค้าตกลงจะดาเนินการให้ลูกค้าที่ใช้บริ การสิ นเชื่อแบบผ่อนชาระจากบริ ษทั ฯ ลงนามในเอกสารแสดง
การรับสิ นค้า เพื่อเป็ นหลักฐานในการรับมอบสิ นค้า และค่าธรรมเนียม และ/หรื อเงินอื่นใด (ถ้ามี) รวมถึงปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอื่นใดที่บริ ษทั ฯ
กาหนด พร้อมกับการรับสิ นค้าจากร้านค้าทุกครั้ง
2.2.2
ร้านค้าจะต้องส่ งมอบสิ นค้า/บริ การให้ลูกค้าหรื อบุคคลที่ได้รับมอบอานาจถูกต้องให้ครบถ้วนตามเงื่อนไข
เวลาและข้อตกลงอย่างสมบูรณ์ โดยจะไม่มีขอ้ โต้แย้งจากลูกค้าในภายหลัง ทั้งนี้ ในกรณี ที่เป็ นสิ นค้า ร้านค้าตกลงจะส่ งมอบสิ นค้าให้แก่
ลูกค้าในสภาพดี มีอุปกรณ์ครบถ้วน ไม่ชารุ ดบกพร่ อง และเป็ นไปตามคาโฆษณาและเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กบั ลูกค้าทุกประการ รวมถึง
ปฏิบตั ิหน้าที่หรื อดาเนินการอื่นใดตามที่จาเป็ นและสมควรในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจขายสิ นค้า
2.2.3
ร้านค้าจะคงไว้ซ่ ึงนโยบายอันเป็ นธรรมในเรื่ องการแลกเปลี่ยน/รับคืนสิ นค้า รวมทั้งการให้บริ การหลังการขาย
ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิหรื อกฎระเบียบอันเป็ นที่ยอมรับทัว่ ไปในการดาเนินธุรกิจ และก่อนที่จะมีการส่ งมอบสิ นค้า เงินจานวนที่ลูกค้า
จะต้องจ่ายตามระเบียบไม่วา่ ส่ วนหนึ่ งส่ วนใด หรื อทั้งจานวน หรื อ เงินส่ วนที่เหลือที่จะต้องชาระ จะต้องไม่เป็ นเงินที่ได้รับจากการกูย้ ืมจาก
ร้านค้าหรื อที่ร้านค้าเป็ นผูจ้ ดั หาให้โดยประการใดๆ ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม และร้านค้าจะส่ งมอบสิ นค้าและกรรมสิ ทธิ์โดยสมบูรณ์ของ
สิ นค้าจะตกเป็ นของลูกค้า โดยปราศจากภาระผูกพันและการรอนสิ ทธิใดๆ ทันทีที่มีการขายสิ นค้าแต่ละรายการ
2.2.4
ร้ านค้าตกลงจะให้มี การรั บประกันสิ นค้าและส่ งมอบใบรั บประกันสิ นค้าให้แก่ ลู กค้าทุ กครั้ งที่ มี การ
รับมอบสิ นค้า เว้นแต่สินค้านั้นตามมาตรฐานโดยทัว่ ไปแล้วเป็ นสิ นค้าประเภทที่ไม่มีการรับประกันสิ นค้า
2.3

หน้าที่ในการป้องกันการทุจริ ต
2.3.1
ในระหว่างเวลาทาการปรกติของร้ านค้า ร้านค้าตกลงยินยอมให้บริ ษทั ฯ (ก) เข้าตรวจสอบการดาเนิ นงาน
ระบบการควบคุมภายในต่างๆ และ/หรื อ (ข) เรี ยกดูขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การจากทางร้านค้า หรื อ ร้านค้าช่วงต่อ (ถ้ามี) ณ สถานที่
ให้บริ การของร้านค้า อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ จะต้องแจ้งการขอเข้าตรวจสอบดังกล่าวให้ร้านค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทาการ และต้อง
ระมัดระวังมิให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนิ นกิจการของร้านค้าที่มากเกินสมควร ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการเข้าตรวจสอบดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบ
โดยบริ ษทั ฯ ทั้งสิ้ น
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2.3.2
ร้านค้ามีหน้าที่จะต้องติดต่อบริ ษทั ฯ ทันทีและตกลงที่จะปฏิบตั ิต่อลูกค้าตามวิธีการที่บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้
ร้านค้าทราบก่อนที่จะขายสิ นค้าหรื อบริ การให้แก่ลูกค้า รวมไปถึงร้านค้าจะต้องปฏิเสธการขอใช้บริ การสิ นเชื่อแบบผ่อนชาระจากบริ ษทั ฯ
เพื่อซื้อสิ นค้า/บริ การในทันที ในกรณี ที่มีหรื อพบเห็นเหตุการณ์ลกั ษณะหนึ่งลักษณะใดดังต่อไปนี้
(ก) มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าลูกค้ามีพฤติกรรมทุจริ ต
(ข) เอกสารสาคัญ เช่น บัตรประชาชน บัตรกรุ งศรี เฟิ ร์ สช้อยส์ / บัตรสิ นเชื่อเทสโก้ โลตัส พรี เมียร์ บัตร
เครดิต บัตรชนิ ดอื่นๆ ที่อยู่ในเงื่อนไข หรื อเอกสารอื่นใดที่ใช้ประกอบการขอรับบริ การสิ นเชื่อ
ปรากฏให้เห็นว่ามีร่องรอยการแก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลข หรื อข้อความ
(ค) มีลูกค้า หรื อบุ คคลอื่ นใดน าลู กค้ามาขอสิ นเชื่ อ โดยสามารถเล็งเห็ นได้ว่าลู กค้าอาจน าสิ นค้าไป
แลกเปลี่ยนเป็ นเงินสด หรื อสิ นค้าอื่น
(ง) ลูกค้าขอให้ร้านค้าส่ งมอบเงินสดแทนสิ นค้า หรื อขอแลกเปลี่ยนสิ นค้าจากร้านค้าเป็ นเงินสดหรื อ
สิ นค้าอื่นทันที
(จ) ลายมือชื่อของลูกค้าที่ลงนามในใบบันทึกรายการขาย (SALES SLIP) ไม่ตรงกับลายมือชื่อด้านหลัง
บัตรกรุ งศรี เฟิ ร์สช้อยส์ บัตรสิ นเชื่อเทสโก้ โลตัส พรี เมียร์ หรื อบัตรเครดิต
(ฉ) กรณี เป็ นการทาธุรกรรมโดยวิธีการอื่นที่ลูกค้าไม่ตอ้ งลงนามในบันทึกรายการขาย (SALES SLIP)
ภายหลังการตรวจสอบตัวตนของลูกค้าตามวิธีการของบริ ษทั ฯ แล้วปรากฏว่า หรื อมีเหตุน่าสงสัย
ได้วา่ บุคคลที่ทาธุ รกรรมเป็ นบุคคลอื่นที่มิใช่ลูกค้าตัวจริ ง
(ช) เหตุการณ์อื่นใดนอกเหนื อจากกรณี ดังกล่าวข้างต้น ตามที่บริ ษทั ฯ จะแจ้งล่วงหน้าให้ทราบเป็ น
คราวๆ ไป
ทั้งนี้ หากร้านค้ารับทราบถึงการกระทาดังกล่าวข้างต้น และยังคงปล่อยให้มีการทาธุรกรรมซื้อสิ นค้า/บริ การ
ต่อไป ร้านค้าจะถูกสันนิษฐานว่าร่ วมกับลูกค้าหรื อบุคคลภายนอกกระทาการอันเป็ นการมิชอบตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทนั ที แม้ภายหลัง
จะมีการพิสูจน์ได้วา่ ร้านค้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาดังกล่าว หากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเรี ยกเก็บยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากลูกค้า ไม่วา่
เนื่องจากลูกค้าปฏิเสธรายการ หรื อด้วยเหตุใดๆ ร้านค้ามีหน้าที่รับผิดชอบยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเต็มจานวน
2.4
กรณี ลูกค้าทารายการผ่อนชาระผ่านบัตรเครดิต (Extended Payment Plan) หรื อรายการผ่อนชาระแบบออนไลน์
(Extended Payment Plan on Web)
ในกรณี ที่ร้านค้าเข้าร่ วมรายการส่ งเสริ มการขายร่ วมกับบริ ษทั ฯ
โดยให้สิทธิแก่ผถู ้ ือบัตรสามารถผ่อนชาระค่า
สิ นค้า/บริ การของร้านค้าที่ร่วมรายการผ่านบัตรเครดิต และ/หรื อผ่อนชาระแบบออนไลน์ (“โปรแกรมผ่ อนชาระ”) ร้านค้าตกลงที่จะปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
2.4.1
ร้านค้าตกลงให้สิทธิแก่ผถู ้ ือบัตรที่จะผ่อนชาระเป็ นงวดๆ ในจานวนที่เท่าๆ กัน ตลอดระยะเวลาที่ผถู ้ ือบัตรได้
ตกลงไว้กบั บริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ซ้ือสิ นค้า และ/หรื อบริ การจากร้านค้า โดยบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูก้ าหนดมูลค่าขั้นต่าของการซื้อสิ นค้าต่อชิ้น
และ/หรื อบริ การด้วยโปรแกรมผ่อนชาระ
2.4.2 ร้านค้ายินยอมให้ผถู ้ ือบัตรซื้อสิ นค้า และ/หรื อบริ การเฉพาะประเภทที่ได้ตกลงให้เลือกชาระค่าสิ นค้า
และ/หรื อบริ การด้วยโปรแกรมผ่อนชาระ ภายในระยะเวลาการผ่อนชาระสิ นค้าที่บริ ษทั ฯ ได้กาหนดไว้เท่านั้น
2.4.3 ในกรณี ที่ร้านค้าเข้าร่ วมโปรแกรมผ่อนชาระค่าสิ นค้า/บริ การผ่านบัตรเครดิต (Extended Payment Plan)
ร้านค้าจะต้องแจ้งผูถ้ ือบัตรถึง หรื อแสดงตารางการชาระค่าสิ นค้า และ/หรื อบริ การด้วยโปรแกรมผ่อนชาระที่บริ ษทั ฯ ได้จดั เตรี ยมไว้ให้
ซึ่งจะแสดงถึงจานวนที่ผถู ้ ือบัตรจะต้องชาระโดยตรงกับบริ ษทั ฯ และร้านค้าจะต้องใช้เครื่ องรู ดบัตรอัตโนมัติ (EDC) ที่บริ ษทั ฯ มอบให้
ไว้สาหรับโปรแกรมการผ่อนชาระค่าสิ นค้า/บริ การผ่านบัตรเครดิต (Extended Payment Plan) เท่านั้น หรื อทาธุ รกรรมผ่านช่องทาง
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ออนไลน์ (ONLINE) หรื อธุรกรรมทางโทรศัพท์ (Telesale) หรื อด้วยช่องทางอื่นใดที่ไม่มีการลงลายมือชื่อในใบบันทึกรายการขาย (SALES
SLIP) หรื อในอุปกรณ์อื่นใดที่ร้านค้าจัดให้ลูกค้าลงลายมือชื่อ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษทั ฯ กาหนด
2.4.4
ร้ านค้าจะต้องส่ งมอบสิ นค้าให้ลูกค้าหรื อบุคคลที่ได้รับมอบอานาจถูกต้องให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขเวลา
และข้อตกลงอย่างสมบูรณ์ โดยจะไม่มีขอ้ โต้แย้งจากลูกค้าในภายหลัง ทั้งนี้ ร้านค้าตกลงจะส่ งมอบสิ นค้าให้แก่ลูกค้าในสภาพดี มีอุปกรณ์
ครบถ้วน ไม่ชารุ ดบกพร่ อง และเป็ นไปตามคาโฆษณาและเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กบั ลูกค้าทุกประการ นอกจากนี้ ในการส่ งมอบสิ นค้า ร้านค้า
ตกลงจะดาเนิ นการให้ลูกค้าที่ร่วมโปรแกรมผ่อนชาระลงนามในเอกสารแสดงการรั บสิ นค้า เพื่อเป็ นหลักฐานในการรั บมอบสิ นค้าด้วย
ในกรณี ที่เป็ นการซื้ อสิ นค้า/บริ การผ่านช่ องทางออนไลน์ (ONLINE) หรื อธุ รกรรมทางโทรศัพท์ (Telesale) เครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ (internet) หรื อธุ รกรรมอื่นใดที่ไม่มีการลงนามในใบบันทึกรายการขาย (SALES SLIP) และร้ านค้าไม่สามารถจัดหาหรื อส่ ง
สิ นค้าภายในเวลาที่กาหนด และ/หรื อสิ นค้าที่จดั หา หรื อจัดส่ งเป็ นสิ นค้าด้อยคุณภาพ หรื อเสี ยหาย หรื อไม่เป็ นไปตามที่ได้ตกลงกันระหว่าง
ลูกค้าและร้านค้า ทาให้ลูกค้าปฏิเสธที่จะรับสิ นค้าดังกล่าว บริ ษทั ฯ มีสิทธิที่จะเรี ยกร้องเงินค่าสิ นค้าคืนจากร้านค้า และหากลูกค้าปฏิเสธว่า
ไม่ได้รับสิ นค้า ร้านค้าตกลงถือเป็ นความรับผิดชอบของร้านค้าที่จะต้องพิสูจน์วา่ ลูกค้าได้รับมอบสิ นค้าไว้ถูกต้องเรี ยบร้อยแล้ว
2.4.5 ร้ านค้าตกลงมอบสิ ทธิ ประโยชน์ให้กบั ผูถ้ ือบัตรที่ซ้ื อสิ นค้า/บริ การผ่านโปรแกรมการผ่อนชาระ ด้วย
อัตราดอกเบี้ย 0% และมีการกาหนดระยะเวลาสาหรับการซื้อสิ นค้า/บริ การของร้านค้า รายละเอียดปรากฏตามที่กาหนดไว้ในใบสมัคร
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเงิน (MERCHANT SERVICE FEE) ตามที่กาหนดในใบสมัคร
ร้านค้าตกลงชาระเงินชดเชยดอกเบี้ย (Subsidy Income) ให้แก่บริ ษทั ฯ เพิ่มเติม (แล้วแต่กรณี ) ในอัตราที่กาหนดไว้ในใบสมัคร เพื่อเป็ น
ค่าตอบแทนการจัดรายการส่ งเสริ มการขายร่ วมกันตามโปรแกรมผ่อนชาระตามแบบธุรกรรมที่ลูกค้าเลือกไว้ในใบสมัคร
2.4.6
หากร้านค้ายินยอมให้ลูกค้าคืนสิ นค้า ยกเลิกการใช้บริ การ หรื อลดราคาให้ในภายหลัง ไม่วา่ จะด้วย
สาเหตุใด บริ ษทั ฯ ไม่จาต้องคืนเงินชดเชยดอกเบี้ย (Subsidy Income) ที่บริ ษทั ฯ ได้ทาการเรี ยกเก็บไว้แล้วแต่ประการใด
2.4.7 ร้านค้าตกลงให้บริ ษทั ฯ เรี ยกเก็บค่าสิ นค้า และ/หรื อบริ การ ค่าดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากผูถ้ ือบัตร
โดยบริ ษทั ฯ จะทาการโอนเงินค่าสิ นค้า/บริ การให้กบั ร้านค้าและหักค่าธรรมเนียม และอัตราดอกเบี้ยข้างต้น โดยการหักหน้าบัญชี
อัตโนมัติ (Net off)
2.5
หน้าที่ทวั่ ไป
2.5.1
ร้ านค้า ตกลงว่ าจะปฏิ บ ัติ ตามข้อ ก าหนดเกี่ ย วกับ การขออนุ ม ัติ สิ น เชื่ อ และยื่ น บรรดาเอกสารเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาตามระเบียบการของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ เป็ นเจ้าของแต่เพียงผูเ้ ดียวในบรรดาเอกสารและบัญชีท้ งั หมดของลูกค้าที่
ต้องการขอสิ นเชื่อนั้น
2.5.2
ร้ านค้าจะจัดให้มีตัวแทน พนักงานและ/หรื อเจ้าหน้าที่ ของร้ านค้าเพื่อติ ดต่ อประสานงานเกี่ ยวกับ การ
ให้บริ การสิ นเชื่ อแบบผ่อนชาระตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ นอกจากนี้ ในกรณี ที่จาเป็ น ร้านค้าตกลงจะจัดส่ งตัวแทน พนักงานและ/หรื อ
เจ้าหน้าที่ของร้านค้าเข้ารับการอบรมเกี่ ยวกับขั้นตอน วิธีการ และ/หรื อรายละเอียดใดๆ ที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามบันทึกข้อตกลง
ฉบับนี้ตามที่ได้รับการร้องขอ
2.5.3
ร้านค้าจะต้องใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมในการดาเนินการระงับข้อโต้แย้งใดๆ
ซึ่งอาจมีกบั ลูกค้า
ในทันทีที่มขี อ้ โต้แย้งเกิดขึ้น
2.5.4
ร้านค้าตกลงจะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในการปฏิบตั ิตามบันทึกข้อตกลง รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติม
(ถ้ามี) และให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทุกประการ
3

คารับรอง
ร้านค้าตกลงและรับรองดังต่อไปนี้

3.1
ในการให้บริ การ แนะนา ชักชวน และอานวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ประสงค์จะขอรับบริ การสิ นเชื่อแบบผ่อนชาระ
จากบริ ษทั ฯ ร้านค้าตกลงจะไม่เรี ยกรับเงินค่าธรรมเนียม หรื อค่าตอบแทนใดๆ หรื อดาเนินการด้วยประการใดๆ ซึ่งเป็ นการหาประโยชน์
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เพิ่มเติมจากลูกค้าที่ประสงค์จะใช้บริ การสิ นเชื่อแบบผ่อนชาระจากบริ ษทั ฯ เว้นแต่ค่าธรรมเนี ยม และ/หรื อเงินใดๆ ที่บริ ษทั ฯ แจ้งเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรหรื อตกลงกับร้านค้าให้เรี ยกเก็บจากลูกค้าได้โดยตรง
3.2
ร้านค้ารับรองว่าจะไม่รับทาธุรกรรมหรื อขออนุมตั ิสินเชื่อให้กบั ร้านค้ารายอื่น หรื อกระทาการแทนร้านค้าอื่น ในกรณี
ที่ร้านค้ากระทาการฝ่ าฝื นข้อกาหนดนี้ ร้านค้าจะต้องรับผิดเสมือนร้านค้าเป็ นผูก้ ระทาการนั้นด้วยตนเอง
3.3
ร้านค้าและ/หรื อพนักงานของร้านค้าจะต้องไม่สนับสนุนหรื อร่ วมมือกับลูกค้าในการขอสิ นเชื่อจากบริ ษทั ฯ เพื่อนา
สิ นค้า/บริ การที่มีการให้สินเชื่อนั้นไปจาหน่ายหรื อทาการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้ลูกค้าได้รับเงินสดแทน หรื อได้รับสิ นค้าที่แตกต่างไป
จากสิ นค้าที่ขอรับบริ การสิ นเชื่อแบบผ่อนชาระจากบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ ร้านค้าจะไม่ทาข้อตกลงอื่นใดกับลูกค้า นอกเหนือจากข้อตกลงที่
เกี่ยวข้องกับสิ นค้า เว้นแต่เป็ นข้อตกลงโดยสุ จริ ตและสมควรตามสัญญาซื้อขายสิ นค้าและสัญญาบริ การ
3.4
ร้านค้ารับรองว่าสิ นค้าที่ร้านค้าขายให้กบั ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าใช้บริ การสิ นเชื่อแบบผ่อนชาระตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้
ทั้งหมดเป็ นกรรมสิ ทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายของร้านค้า
4.

เงื่อนไขการชาระเงินค่ าสิ นค้ า
4.1
กรณี ที่ร้านค้าทารายการให้แก่ลูกค้าปัจจุบนั ที่ขอรับบริ การสิ นเชื่อแบบผ่อนชาระจากบริ ษทั ฯ
4.1.1
ในกรณี ร้านค้าได้ใช้เครื่ องรู ดบัตรอัตโนมัติ (EDC) ในการทารายการ ร้านค้าไม่จาต้องจัดทารายการและ
รวบรวมเอกสารหลักฐานใดๆ เพื่อขอรับเงินตามใบบันทึกรายการขาย (SALES SLIP) จากบริ ษทั ฯ
4.1.2
ร้านค้าจะต้องเก็บสาเนาใบบันทึกรายการขาย (SALES SLIP) ฉบับของร้านค้า (MERCHANT COPY) ไว้
ไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน และมีหน้าที่ในการส่ งมอบให้แก่บริ ษทั ฯ เมื่อบริ ษทั ฯ ร้องขอ
4.1.3
หากเป็ นการท าธุ รกรรมผ่านช่ องทางออนไลน์ (ONLINE) หรื อธุ รกรรมทางโทรศัพท์ (Telesale) หรื อ
ธุ รกรรมอื่นใดที่ร้านค้าไม่มีการออกใบบันทึกรายการ (SALES SLIP) ให้ลูกค้าลงนาม หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษทั ฯ กาหนด ร้านค้าจะต้อง
เก็บรักษาหลักฐานการสั่งซื้อสิ นค้า และ/หรื อหลักฐานการตรวจสอบตัวตนลูกค้าตามแบบที่บริ ษทั ฯ กาหนด (หากมี) ไว้ไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน
และมีหน้าที่ในการส่ งมอบให้แก่บริ ษทั ฯ เมื่อบริ ษทั ฯ ร้องขอ
4.1.4
ในกรณี ร้ า นค้ า ที่ เ ป็ นสถานบริ การประกอบธุ ร กิ จ การโรงแรม สายการบิ น รถเช่ า เรื อส าราญ
ห้างสรรพสิ นค้า ร้ านค้าประเภท Made to Order จะต้องรวบรวมจัดเก็บและจัดส่ งเอกสารที่เกี่ ยวข้องประกอบกับใบบันทึกรายการขาย
(SALES SLIP) ไว้ให้ครบถ้วน ดังนี้
(ก)
ร้านค้าที่ประกอบธุ รกิจการโรงแรม จะต้องรวบรวมใบลงทะเบียนเข้าพัก (Registration Card), รายละเอียด
การเข้าพักที่โรงแรมของผูถ้ ือบัตร (Hotel folio) และใบเสร็ จค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผูถ้ ือบัตร
(ข)
ร้านค้าที่ประกอบธุรกิจสายการบินจะต้องรวบรวมสาเนาตัว๋ ใบแสดงรายชื่อผูถ้ ือบัตรที่ข้ ึนเครื่ อง
(ค)
ร้านค้าที่ประกอบธุรกิจให้เช่ารถจะต้องรวบรวมสัญญาเช่ารถ (Car Rental Agreement)
(ง)
ร้านค้าที่ประกอบธุรกิจเรื อสาราญ จะต้องรวบรวมสัญญาการท่องเที่ยวโดยเรื อสาราญตารางการเดินทาง
(จ)
ร้านค้าที่ประกอบธุรกิจห้างสรรพสิ นค้า จะต้องรวบรวมใบแสดงรายการสิ นค้า (Purchasing List)
(ฉ)
ร้ านค้าที่ ประกอบธุ รกิ จประเภท Made to Order ต้องรวบรวม Order Form, Invoice, ใบส่ งสิ นค้าทาง
ไปรษณี ย ์ และหลักฐานที่ผรู ้ ับปลายทางได้รับสิ นค้าเรี ยบร้อย
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ จะขอตรวจสอบเอกสารข้างต้นจากร้านค้าเมื่อใดก็ได้ หากร้านค้าไม่สามารถจัดหาใบ
บันทึกรายการขาย (SALES SLIP) พร้อมเอกสารประกอบดังกล่าวให้บริ ษทั ฯ ตรวจสอบได้ ร้านค้าตกลงยินยอมคืนเงินให้แก่บริ ษทั ฯ ตาม
จานวนเท่ากับยอดเงินที่ปรากฏอยู่ในใบบันทึกรายการขาย (SALES SLIP) ที่บริ ษทั ฯ ขอตรวจสอบนั้นทันที
4.1.5
เมื่อร้านค้าได้ดาเนินการตามเงื่อนไขการชาระเงินที่ระบุไว้ในข้อ 4.1 แล้วบริ ษทั ฯ จะชาระเงินค่าสิ นค้า
ให้แก่ร้านค้าในวันทาการถัดไป ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของร้านค้าปรากฏตามรายละเอียดที่ร้านค้าแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบ
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4.1.6
ในกรณี ที่ร้านค้ายินยอมให้ผถู ้ ือบัตรคืนสิ นค้า ยกเลิกการใช้บริ การ หรื อลดราคาสิ นค้า/บริ การในภายหลัง
ร้านค้าตกลงจะไม่คืนเป็ นเงินสดให้แก่ผถู ้ ือบัตร แต่ร้านค้าตกลงจะทาหนังสื อแจ้งการคืนเงินตามแบบ หรื อวิธีการอื่นใดที่บริ ษทั ฯ กาหนด
และจัดส่ งให้แก่บริ ษทั ฯ โดยร้านค้าตกลงให้ AYCAP และ/หรื อ TMS ดาเนินการหักกลบลบหนี้กบั จานวนเงินที่ AYCAP และ/หรื อ TMS
ต้องชาระให้กบั ร้านค้าในงวดถัดไปจนเต็มจานวน
อนึ่ง ในการแจ้งคืนสิ นค้า ยกเลิกการใช้บริ การ หรื อลดราคาสิ นค้า/บริ การของร้านค้าดังกล่าว ไม่เป็ นเหตุให้
บริ ษทั ฯ ต้องคืนค่าธรรมเนี ยมให้แก่ร้านค้าแต่ประการใด
4.1.7
ในการชาระเงินค่าสิ นค้า บริ ษทั ฯ จะชาระเงินค่าสิ นค้าให้แก่ร้านค้า โดยหักจานวนเงินต่างๆ ดังต่อไปนี้
(ก)
จานวนเงินซึ่งลูกค้าได้ชาระไว้แล้ว เช่น ค่าธรรมเนี ยม และ/หรื อ เงินอื่นใด (ถ้ามี) และ
(ข)
จานวนเงินอื่นใดซึ่งร้านค้าค้างชาระต่อบริ ษทั ฯ รวมทั้งจานวนเงินที่ร้านค้ายกเลิกการทารายการ
ที่ AYCAP และ/หรื อ TMS ได้ชาระให้กับร้ านค้าไปแล้วตามที่ระบุในข้อ 4.1.6 ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนี ยมใดๆ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่ ง
ร้านค้ามีหน้าที่ตอ้ งชาระให้แก่บริ ษทั ฯ ในขณะที่มีการจ่ายเงินดังกล่าว
ทั้งนี้ ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ TMS ไม่สามารถหักจานวนเงินดังกล่าวจากร้านค้าได้ไม่ว่าจากสาเหตุใด ร้านค้าตก
ลงให้บริ ษทั ฯ หักจานวนเงินดังกล่าวจากยอดเงินการทารายการอื่นที่ AYCAP และ/หรื อ GCS และ/หรื อ KCC และ/หรื อ TMS มีหน้าที่ตอ้ ง
ชาระให้แก่ร้านค้าได้
4.2
ร้านค้าตกลงยินยอมให้บริ ษทั ฯ นาเงินเพื่อชาระค่าสิ นค้าเข้าบัญชีเงินฝากของร้านค้า ปรากฏตามรายละเอียดที่ร้านค้า
แจ้งไว้ในใบสมัคร ในกรณี ที่ร้านค้าแจ้งการเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากของร้านค้าที่ใช้สาหรับขอรับเงินจากบริ ษทั ฯ ตามที่แจ้งไว้ในใบสมัคร
ไม่ว่าเมื่อใด และด้วยเหตุประการใดก็ตาม ให้ความในบันทึกข้อตกลงนี้ มีผลบังคับใช้สาหรั บบัญชี เงินฝากร้ านค้าที่ ได้เปลี่ยนแปลงทุ ก
ประการ
5.

ข้ อกาหนดความรับผิดและการชดใช้ ค่าเสี ยหาย

5.1
หากร้านค้าปฏิบตั ิผดิ ไปจากหน้าที่ หรื อปฏิบตั ิ ผดิ คารับรองตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ขอ้ ใดข้อหนึ่ งเป็ นเหตุให้เกิด
ความเสี ยหายแก่บริ ษทั ฯ หรื อบุคคลภายนอกไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม ร้านค้าตกลงจะชดใช้ค่าเสี ยหายซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ดงั กล่าวให้แก่
บริ ษทั ฯ หรื อบุคคลภายนอก รวมทั้งรับซื้อสิ นค้าคืนด้วยเงินสดและชดใช้เงินส่ วนที่ลูกค้าค้างชาระต่อบริ ษทั ฯ ทั้งหมด ตลอดจนค่าใช้จ่ายใน
การติดตามทวงถาม ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการต่อสู ้คดี ค่าใช้จ่ายในการสื บสวนตรวจสอบที่เกิดขึ้นจากการเรี ยกร้องในส่ วนนี้ และ
ดอกผลส่ วนที่คา้ งชาระภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2
หากร้านค้าไม่สามารถจัดหาหรื อส่ งสิ นค้าภายในเวลาที่กาหนด และ/หรื อสิ นค้าที่จดั หา หรื อจัดส่ งเป็ นสิ นค้าด้อยคุณภาพ
หรื อเสี ยหาย หรื อไม่เป็ นไปตามที่ร้านค้าและลูกค้าตกลงกัน และลูกค้าปฏิเสธที่จะรับสิ นค้าดังกล่าว หรื อบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่า
สิ นค้า/บริ การจากการที่ลูกค้าปฏิเสธรายการ หรื อมีกรณี อื่นใดอันเนื่ องมาจากการที่ร้านค้า หรื อพนักงานของร้านค้าไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ ที่
เกี่ยวกับการส่ งมอบสิ นค้า ร้านค้าตกลงรับสิ นค้าคืนและ/หรื อยินยอมชาระคืนค่าสิ นค้า/บริ การที่บริ ษทั ฯ ได้ชาระให้แก่ร้านค้าไปแล้วเป็ น
จานวนเต็มมูลค่าค้างสุ ทธิ ซึ่งคานวณจากราคาตามเอกสารประกอบการขอรับชาระหนี้ของร้านค้าหักด้วยยอดเงินสิ นเชื่อที่ได้รับชาระมาแล้ว
ให้กบั บริ ษทั ฯ
ในกรณี ที่เป็ นการซื้อสิ นค้าผ่านธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ (ONLINE) หรื อธุรกรรมทางโทรศัพท์ (Telesale)
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (internet) หรื อธุรกรรมอื่นใดที่ไม่มีการลงนามในใบบันทึกรายการขาย (SALES SLIP) บริ ษทั ฯ มีสิทธิ ที่จะเรี ยกร้อง
เงินค่าสิ นค้าคืนจากร้านค้าตามที่บริ ษทั ฯ ได้ชาระให้กบั ร้านค้าตามจริ งจนเต็มจานวนในกรณี ที่ขอ้ เท็จจริ งปรากฏว่าลูกค้าไม่ได้รับสิ นค้า
หรื อไม่ได้กระทาการขอสิ นเชื่อ
ร้านค้าตกลงให้ถือเป็ นความรับผิดชอบของร้านค้าที่จะต้องพิสูจน์วา่ ลูกค้าได้รับมอบสิ นค้าไว้ถูกต้อง
เรี ยบร้อยแล้ว หรื อพิสูจน์การขอสิ นเชื่อจากลูกค้าจริ ง
5.3
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ตรวจสอบพบ หรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าร้านค้าเอง หรื อพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่ของร้านค้าเป็ นผูก้ ระทา
การทุจริ ต หรื อกระทาผิดข้อตกลงในขั้นตอนการซื้ อขายสิ นค้า/บริ การ หรื อในขั้นตอนอื่นใด และ/หรื อมีส่วนในการให้ความร่ วมมือกับกลุ่ม
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บุคคลภายนอกผูท้ ุจริ ตไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ ได้รับความเสี ยหาย กล่าวคือไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินจากลูกค้า
ทั้งหมดหรื อบางส่ วนไม่ว่าด้วยประการใดๆ หรื อความเสี ยหายอื่นใด ร้านค้ายินยอมให้บริ ษทั ฯ ระงับการจ่ายเงินให้ร้านค้า หรื อรับคืนสิ นค้า
และเรี ยกคืนเงินค่าสิ นค้า/บริ การที่บริ ษทั ฯ ได้จ่ายแก่ร้านค้าไปก่อนหน้านี้ เป็ นจานวนเต็มมูลค่าค้างสุ ทธิ ซึ่ งคานวณจากราคาตามเอกสาร
ประกอบการขอรับชาระเงินของร้านค้าหักด้วยยอดเงินสิ นเชื่อที่ได้รับชาระมาแล้ว ทั้งนี้ ไม่ตดั สิ ทธิ บริ ษทั ฯ ในอันที่จะฟ้องร้องดาเนินคดีไม่
ว่าทางแพ่งหรื อทางอาญากับผูท้ ุจริ ตได้ดว้ ย
5.4
ในกรณี ที่ขอ้ เท็จจริ งปรากฏว่าลูกค้าไม่ได้รับสิ นค้า/บริ การ หรื อรับสิ นค้าแล้วได้ขายคืนให้กบั ร้านค้าหรื อเครื อข่ายของ
ร้านค้าเพื่อรับเงินสดทั้งจานวนหรื อเพียงบางส่ วน หรื อลูกค้าปฏิเสธรายการเพราะสาเหตุจากมีบุคคลอื่นนาบัตรสิ นเชื่อ หรื อบัตรเครดิตของ
ลูกค้ามาใช้ทารายการโดยลูกค้าไม่ยินยอม หรื อเหตุอื่นใดตามข้อ 2.3.2 ร้านค้ายินยอมให้บริ ษทั ฯ ดาเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ขา้ งต้นเกิ ดขึ้นก่ อนที่บริ ษทั ฯ จะชาระค่าสิ นค้าให้กับร้ านค้า ร้ านค้ายินยอมให้บริ ษทั ฯ
ระงับการจ่ายเงินจนกว่าร้านค้าจะสามารถแสดงหลักฐานให้บริ ษทั ฯ เห็นว่าลูกค้าได้รับสิ นค้าไปจริ ง หรื อร้านค้าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับ
ซื้อสิ นค้าคืนจากลูกค้า (แล้วแต่กรณี ) หรื อปฏิเสธไม่จ่ายเงินค่าสิ นค้าสาหรับบัญชีรายการนั้นๆ ได้โดยไม่ถือเป็ นการผิดสัญญา
(ข) ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ได้ชาระเงินค่าสิ นค้า/บริ การให้แก่ร้านค้าไปก่อนโดยไม่ทราบเหตุผิดสัญญาดังกล่าวแล้ว
นั้น ร้านค้ายินยอมให้บริ ษทั ฯ ทาการหักเงินค่าสิ นค้าที่บริ ษทั ฯ ต้องชาระแก่ร้านค้าในงวดอื่นภายหลังจนกว่าจะครบตามจานวนเงินที่บริ ษทั
ฯ ชาระไปโดยสาคัญผิด แม้วา่ ค่าสิ นค้าที่ร้านค้าขอรับชาระในงวดหลังดังกล่าวจะเป็ นธุรกรรมที่ถูกต้องตามบันทึกข้อตกลงก็ตาม และให้ถือ
ว่าการดาเนินการดังกล่าวเป็ นการดาเนินการหักกลบลบหนี้กนั ระหว่างคู่สัญญาสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว
ส่ วน ข. การให้ บริการชาระเงินเต็มจานวน
1.

วัตถุประสงค์ ของบริ การ

บริ ษทั ฯ เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจให้บริ การบัตรเครดิตและสิ นเชื่อส่ วนบุคคล และ/หรื อผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ ที่ได้รับอนุ ญาต
จากหน่ วยงานราชการ หรื อหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจ
ร้านค้าเป็ นผูป้ ระกอบการ/ตัวแทน/ผูข้ ายสิ นค้าหรื อบริ การแก่ประชาชนทัว่ ไป และประสงค์ที่จะเป็ นร้านค้าสมาชิ กเพื่อรั บบัตร
ตามที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้ ในการรับชาระค่าสิ นค้าหรื อค่าบริ การแทนการชาระด้วยเงินสดจากผูถ้ ือบัตรที่ออกโดยบริ ษทั ฯ หรื อออกโดย
บริ ษทั ฯ และสถาบันการเงินอื่นที่มีขอ้ ตกลงร่ วมกัน หรื อบัตรอื่นๆ ที่บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนผูอ้ อกบัตรและบริ ษทั ฯ ตกลงที่จะให้บริ การ
ทดรองจ่ายเงินค่าสิ นค้าหรื อค่าบริ การข้างต้นให้แก่ผถู ้ ือบัตร โดยผูถ้ ือบัตรตกลงจะชาระคืนให้กบั บริ ษทั ฯ จนเต็มจานวนในครั้งเดียว
2.

หน้ าที่ของร้ านค้ า
ร้านค้าตกลงปฏิบตั ิหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
2.1

หน้าที่ในการรับบัตรและตรวจสอบความถูกต้อง
2.1.1
ร้านค้าตกลงรับบัตรจากผูถ้ ือบัตร เพื่อชาระค่าสิ นค้าและ/หรื อค่าบริ การแทนการชาระด้วยเงินสดในราคาที่
ไม่สูงกว่าราคาขายเงินสดแก่ลูกค้าทัว่ ไป และหากมีการให้บริ การพิเศษใดๆ เช่น การให้ส่วนลดหรื อของแถมแก่ลูกค้าทัว่ ไป ร้านค้าตกลงจะ
ให้บริ การพิเศษนั้นๆ แก่ผถู ้ ือบัตรเช่นกัน
2.1.2
ร้านค้าจะทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ของบัตร ได้แก่
(ก) รู ปแบบและลักษณะบัตร บัตรยังไม่หมดอายุ หมายเลขบัตรและบัตรนั้นไม่ถูกอายัด แจ้งหาย ยกเลิก
หรื อระงับการใช้
(ข) หมายเลข 4 ตัวแรกของบัตรเครดิ ต VISA และ/หรื อบัตรเครดิ ต MASTERCARD และ/หรื อบัตร
เครดิต JCB จะต้องตรงกับหมายเลขของบริ ษทั ผูอ้ อกบัตรทั้ง 4 ตัว ที่ระบุในบัตร
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2.1.3
เว้นแต่จะตกลงเป็ นอย่างอื่น ร้านค้าจะต้องทาหลักฐานการใช้บตั ร ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “ใบบันทึกรายการขาย
(SALES SLIP)” โดยใช้เครื่ องรู ดบัตรอัตโนมัติ (EDC) หรื ออุปกรณ์อื่นใดที่ใช้ในการทารายการตามที่บริ ษทั ฯ กาหนด ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า
“อุปกรณ์ การรับบัตร” ให้มีขอ้ ความถูกต้องและลักษณะครบถ้วนดังนี้
(ก) ชื่อและหมายเลขบัตรของผูถ้ ือบัตร
(ข) วันที่ซ้ือสิ นค้า/บริ การ รายละเอียดของสิ นค้า/บริ การ จานวนเงินค่าภาษี และรายการอื่นๆ (ถ้ามี)
(ค) วันที่ออกบัตร (ถ้ามี) และวันที่บตั รหมดอายุ
ง)
ชื่อ ที่อยู่ เลขที่บญ
ั ชีของร้านค้า และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบพิมพ์ใบบันทึกรายการขาย (SALES
SLIP)
(จ) ให้ผูถ้ ือบัตรลงลายมือชื่ อในช่ องที่กาหนดไว้บนใบบันทึ กรายการขาย (SALES SLIP) พร้ อมทั้ง
เปรี ยบเทียบลายมือชื่อผูถ้ ือบัตรในใบบันทึกรายการขาย (SALES SLIP) กับลายมือชื่อในบัตรด้วยความรอบคอบว่าเป็ นลายมือชื่อของบุคคล
เดียวกัน และส่ งมอบใบบันทึกรายการขาย (SALES SLIP) ฉบับผูถ้ ือบัตรพร้อมทั้งคืนบัตรให้ผถู ้ ือบัตร
กรณี การใช้เครื่ องรู ดบัตรอัตโนมัติ (EDC) ร้านค้าต้องขออนุมตั ิวงเงินจากบริ ษทั ฯ ก่อนด้วยเช่นกัน อนึ่ง ถ้า
มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินดังกล่าวข้างต้นเมื่อใด บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ร้านค้าทราบเป็ นคราวๆ ไป
2.1.4
ในกรณี ที่ ท าธุ รกรรมผ่านช่ องทางออนไลน์ (ONLINE) หรื อธุ รกรรมทางโทรศัพท์ (Telesale) หรื อด้วย
ช่องทางอื่นใดที่ไม่มีการลงลายมือชื่อในใบบันทึกรายการขาย (SALES SLIP) ร้านค้าตกลงทาหน้าที่ตรวจสอบตัวตนลูกค้าตามแบบวิธีการที่
บริ ษทั ฯ กาหนด เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเป็ นลูกค้าจริ ง ร้านค้าจึงสามารถทาธุ รกรรมให้แก่ลูกค้า หากช่องทางการขายของร้านค้าไม่สามารถ
ดาเนิ นการตรวจสอบตัวตนของลูกค้าตามแบบที่บริ ษทั ฯ กาหนดได้และลูกค้าปฏิเสธรายการ ร้านค้าตกลงรั บผิดชอบยอดใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้น
ทั้งหมด
2.2

หน้าที่ในการป้องกันการทุจริ ต

2.2.1
ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ หรื อพบบัตรที่ มีล ักษณะหนึ่ งลักษณะใดดังต่อไปนี้ ร้ านค้าจะต้องแจ้งให้บริ ษัทฯ
ทราบโดยทันทีและตกลงที่จะปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือบัตรตามวิธีการที่บริ ษทั ฯ แจ้ง
(ก) เมื่อเครื่ องรู ดบัตรอัตโนมัติ (EDC) เกิดขัดข้อง
(ข) เป็ นหมายเลขบัตรที่ถูกแจ้งอายัด แจ้งหาย ถูกเพิกถอน หรื อระงับการใช้โดยบริ ษทั ฯ หรื อ ไม่มี
ลายมือชื่อผูถ้ ือบัตรปรากฏอยูด่ า้ นหลังของบัตร หรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูถ้ ือบัตรมีพฤติกรรมทุจริ ต
(ค) บัตรมีปรากฏให้เห็นร่ องรอยการแก้ไข เปลี่ยนตัวเลขหรื อข้อความใดๆ หรื อลายมือชื่อผูถ้ ือบัตร
(ง) ตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ร้านค้าทราบเป็ นคราวๆ ไป
2.2.2 เพื่อป้องกันการทุจริ ต และ/หรื อในกรณี ที่บริ ษทั ฯ เห็นสมควร ร้านค้ายินยอมให้บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับร้านค้าหรื อธุรกิจของร้านค้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ซ่ ึงได้ให้ไว้กบั ริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ จะต้องแจ้งให้ร้านค้าทราบ
ล่วงหน้า และร้านค้าจะไม่เรี ยกร้องค่าตอบแทนหรื อเรี ยกค่าเสี ยหายใดๆ จากบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ให้ถือว่าคายินยอมดังกล่าวมีผลใช้บงั คับตลอดไป
แม้วา่ ข้อตกลงฉบับนี้จะได้ยกเลิกหรื อเพิกถอนแล้วก็ตาม
2.2.3
ร้านค้าตกลงจะไม่เรี ยกรับเงิน ค่าธรรมเนียมการใช้บตั ร หรื อค่าตอบแทนใดๆ หรื อดาเนินการด้วยประการ
ใดๆ ซึ่งเป็ นการหาประโยชน์เพิ่มเติมจากผูถ้ ือบัตรเป็ นอันขาด
2.2.4
ร้านค้าจะไม่จ่ายเงินสดให้แก่ผถู ้ ือบัตร และจะต้องไม่รับบัตรเพื่อการชาระหนี้ซ่ ึงไม่ได้เกิดจากเจตนาที่จะ
การซื้อสิ นค้าและ/หรื อบริ การจากร้านค้า
2.2.5
ร้านค้าจะไม่รับฝากใบบันทึกรายการขาย (SALES SLIP) จากร้านค้าอื่นมาเรี ยกเก็บเงินจากบริ ษทั ฯ โดย
เด็ดขาด
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3.

เงื่อนไขการชาระเงินค่ าสิ นค้ า

3.1
ร้านค้าจะต้องจัดทารายการและรวบรวมใบบันทึกรายการขาย (SALES SLIP) ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขเพื่อขอรั บ
เงินตามใบบันทึกรายการขาย (SALES SLIP) ดังต่อไปนี้
3.1.1
ในกรณี ร้านค้าได้ใช้เครื่ องรู ดบัตรอัตโนมัติ (EDC) ในการทารายการ ร้านค้าไม่จาเป็ นต้องจัดทารายการและ
รวบรวมเอกสารหลักฐานใดๆ เพื่อขอรับเงินตามใบบันทึกรายการขาย (SALES SLIP) จากบริ ษทั ฯ
3.1.2
ร้านค้าจะต้องเก็บสาเนาใบบันทึกรายการขาย (SALES SLIP) ฉบับของร้านค้า (MERCHANT COPY) ไว้ไม่
น้อยกว่า 12 เดือน และมีหน้าที่ในการส่ งมอบให้แก่บริ ษทั ฯ เมื่อบริ ษทั ฯ ร้องขอ
3.1.3 ในกรณี ที่เป็ นการทาธุ รกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ (ONLINE) หรื อธุ รกรรมทางโทรศัพท์ (Telesale) หรื อ
ด้วยช่องทางอื่นใดที่ไม่มีการลงลายมือชื่อในใบบันทึกรายการขาย (SALES SLIP) ร้านค้าจะต้องเก็บรักษาหลักฐานการสั่งซื้อสิ นค้าของลูกค้า
และ/หรื อหลักฐานการตรวจสอบตัวตนลูกค้าตามแบบที่บริ ษทั ฯ กาหนด (หากมี) ไว้ไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน และมีหน้าที่ในการส่ งมอบให้แก่
บริ ษทั ฯ เมื่อบริ ษทั ฯ ร้องขอ
3.1.4
ในกรณี ร้านค้าที่เป็ นสถานบริ การประกอบธุรกิจการโรงแรม สายการบิน รถเช่า เรื อสาราญ ห้างสรรพสิ นค้า
ร้านค้าประเภท Made to Order จะต้องรวบรวมจัดเก็บและจัดส่ งเอกสารที่เกี่ ยวข้องประกอบกับใบบันทึกรายการขาย (SALES SLIP) ไว้ให้
ครบถ้วน ดังนี้
(ก) ร้ านค้าที่ ประกอบธุ รกิ จการโรงแรม จะต้องรวบรวมใบลงทะเบี ยนเข้าพัก (Registration Card),
รายละเอียดการเข้าพักที่โรงแรมของผูถ้ ือบัตร (Hotel folio) และใบเสร็ จค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผูถ้ ือบัตร
(ข) ร้านค้าที่ประกอบธุรกิจสายการบินจะต้องรวบรวมสาเนาตัว๋ ใบแสดงรายชื่อผูถ้ ือบัตรที่ข้ ึนเครื่ อง
(ค) ร้านค้าที่ประกอบธุรกิจให้เช่ารถจะต้องรวบรวมสัญญาเช่ารถ (Car Rental Agreement)
(ง)
ร้านค้าที่ประกอบธุรกิจเรื อสาราญ จะต้องรวบรวมสัญญาการท่องเที่ยวโดยเรื อสาราญตารางการเดินทาง
(จ) ร้านค้าที่ประกอบธุรกิจห้างสรรพสิ นค้า จะต้องรวบรวมใบแสดงรายการสิ นค้า (Purchasing List)
(ฉ) ร้านค้าที่ประกอบธุรกิจประเภท Made to Order ต้องรวบรวม Order Form, Invoice, ใบส่ งสิ นค้าทาง
ไปรษณี ย ์ และหลักฐานที่ผรู ้ ับปลายทางได้รับสิ นค้าเรี ยบร้อย
บริ ษทั ฯ มีสิทธิจะขอตรวจสอบเอกสารข้างต้นจากร้านค้าเมื่อใดก็ได้ หากร้านค้าไม่สามารถจัดหาใบบันทึก
รายการขาย (SALES SLIP) พร้อมเอกสารประกอบดังกล่าวให้บริ ษทั ฯ ตรวจสอบได้ ร้านค้าตกลงยินยอมคืนเงินให้แก่บริ ษทั ฯ ตามจานวน
เท่ากับยอดเงินที่ปรากฏอยูใ่ นใบบันทึกรายการขาย (SALES SLIP) ที่บริ ษทั ฯ ขอตรวจสอบนั้นทันที
3.2
ร้านค้าตกลงให้บริ ษทั ฯ คิดค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเงิน (MERCHANT SERVICE FEE) จากยอดเงินรวมตามใบบันทึก
รายการขาย (SALES SLIP) ที่ร้านค้านาส่ งให้แก่บริ ษทั ฯ ได้จนกว่าบริ ษทั ฯ จะแจ้งเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ รายละเอียดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเงิน (MERCHANT SERVICE FEE) ปรากฏตามรายละเอียดที่ร้านค้าแจ้งไว้ในใบสมัคร และบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ
ที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราการคิดค่าธรรมเนี ยมอย่างใดเมื่อใดก็ได้ โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ร้านค้าทราบเป็ นคราวๆ ไป
3.3
เมื่อร้านค้าได้ดาเนินการตามเงื่อนไขการชาระเงินที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 ข้างต้นแล้ว บริ ษทั ฯ จะชาระเงินค่าสิ นค้า (จานวน
สุ ทธิหลังจากหักค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (หากมี)) ให้แก่ร้านค้าในวันทาการถัดไป ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ของร้านค้าปรากฏตามรายละเอียดที่ร้านค้าแจ้งไว้ในใบสมัคร ในกรณี ที่ร้านค้าแจ้งการเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากของร้านค้าที่ใช้สาหรับ
ขอรับเงินจากบริ ษทั ฯ ตามที่แจ้งไว้ในใบสมัครไม่วา่ เมื่อใด และด้วยเหตุประการใดก็ตาม ให้ความในบันทึกข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้สาหรับ
บัญชีเงินฝากร้านค้าที่ได้เปลี่ยนแปลงทุกประการ
3.4
ในกรณี ที่ร้านค้ายินยอมให้ผถู ้ ือบัตรคืนสิ นค้า ยกเลิกการใช้บริ การ หรื อลดราคาสิ นค้า/บริ การในภายหลัง ร้านค้าตกลง
จะไม่คืนเป็ นเงินสดให้แก่ผถู ้ ือบัตร แต่ร้านค้าตกลงจะทาหนังสื อแจ้งการคืนเงินตามแบบ หรื อวิธีการอื่นใดที่บริ ษทั ฯ กาหนดและจัดส่ ง
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ให้แก่บริ ษทั ฯ โดยร้านค้าตกลงให้บริ ษทั ฯ ดาเนินการหักกลบลบหนี้กบั จานวนเงินที่บริ ษทั ฯ ต้องชาระให้กบั ร้านค้าในงวดถัดไปจนเต็ม
จานวน
อนึ่ ง ในการแจ้งคืนสิ นค้า ยกเลิกการใช้บริ การ หรื อลดราคาสิ นค้า/บริ การของร้านค้าดังกล่าว ไม่เป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯ
ต้องคืนค่าธรรมเนียมให้แก่ร้านค้าแต่ประการใด
3.5
ในการชาระเงินค่าสิ นค้า บริ ษทั ฯ จะชาระเงินค่าสิ นค้าให้แก่ร้านค้า โดยหักจานวนเงินต่างๆ ดังต่อไปนี้
(ก) จานวนเงินซึ่งลูกค้าได้ชาระไว้แล้ว เช่น ค่าธรรมเนี ยม และ/หรื อ เงินอื่นใด (ถ้ามี) และ
(ข) จานวนเงินอื่นใดซึ่ งร้านค้าค้างชาระต่อบริ ษทั ฯ รวมทั้งจานวนเงินที่ร้านค้ายกเลิกการทารายการที่บริ ษทั ฯ ได้
ชาระให้กบั ร้านค้าไปแล้วตามที่ระบุในข้อ 3.4 ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนี ยมใดๆ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งร้านค้ามีหน้าที่ตอ้ งชาระให้แก่ บริ ษทั
ฯ ในขณะที่มีการจ่ายเงินดังกล่าว
ทั้งนี้ ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ไม่สามารถหักจานวนเงินดังกล่าวจากร้านค้าได้ไม่วา่ จากสาเหตุใด ร้านค้าตกลงให้บริ ษทั ฯ หัก
จานวนเงินดังกล่าวจากยอดเงินการทารายการอื่ นที่ AYCAP และ/หรื อ GCS และ/หรื อ KCC และ/หรื อ TMS มีหน้าที่ตอ้ งชาระให้แก่
ร้านค้าได้
3.6
ในกรณี ที่ร้านค้าไม่ตอ้ งการรับคืนสิ นค้าที่ผถู ้ ือบัตรซื้อ หรื อตกลงสั่งซื้อแล้ว ให้ระบุคาว่า “NO REFUND” (ไม่คืนเงินให้)
หรื อข้อความที่มีความหมายอย่างเดียวกันลงในใบบันทึกรายการค่าสิ นค้าและ/หรื อค่าบริ การเหนือช่อง “CARDHOLDER’S SIGNATURE”
และในใบเสร็ จรับเงินให้เห็นชัดเจน ในกรณี ที่เป็ นการทาธุ รกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ (ONLINE) หรื อธุ รกรรมทางโทรศัพท์ (Telesale)
หรื อด้วยช่องทางอื่นใดที่ไม่มีการลงลายมือชื่อในใบบันทึกรายการขาย (SALES SLIP) ให้ถือว่าร้านค้าไม่ได้มีการระบุขอ้ ความ “NO
REFUND” (ไม่คืนเงินให้) โดยร้านค้าตกลงยินยอมให้ผถู ้ ือบัตรคืนสิ นค้า ยกเลิกการใช้บริ การสาหรับธุรกรรมผ่านทางช่องทางดังกล่าวได้
3.7
ในการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สาหรับค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเงิน (MERCHANT SERVICE FEE) และเงินชดเชยดอกเบี้ย
(Subsidy Income) ตามใบบันทึกค่าสิ นค้าหรื อค่าบริ การอื่นใดตามข้อตกลงฉบับนี้ ร้านค้าได้ตกลงยินยอมและมอบอานาจให้บริ ษทั ฯ เป็ น
ผูด้ าเนินการแทน
3.8
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ได้รับแจ้งจากผูถ้ ือบัตรว่า จานวนเงินค่าสิ นค้า/บริ การที่ปรากฏในต้นฉบับใบบันทึกรายการขาย
(SALES SLIP) หรื อรายการที่ปรากฏในระบบของบริ ษทั ฯ เกิดความผิดพลาดขึ้นไม่วา่ จะด้วยเหตุใดก็ตาม ร้านค้าตกลงยินยอมปฏิบตั ิภายใต้
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
3.8.1
จะให้ความร่ วมมือกับบริ ษทั ฯ ในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริ งต่างๆ ที่เกี่ยวกับการนี้โดยทันที
3.8.2
ในกรณี ที่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีขอ้ ผิดพลาดเกิดขึ้นจริ ง ร้านค้าตกลงยินยอมให้บริ ษทั ฯ มีสิทธิ
ดาเนิ นการเปลี่ยนแปลง แก้ไขทางบัญชีของร้านค้าให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริ งโดยยินยอมให้บริ ษทั ฯ หักลบกลบหนี้ ขา้ งต้นระหว่างบริ ษทั ฯ
กับร้านค้าตามคาสั่งของบริ ษทั ฯ ได้ โดยบริ ษทั ฯ ไม่จาต้องขอความยินยอมจากร้านค้า/เจ้าของบัญชีอีก
3.9
ในกรณี ที่มีการผิดพลาดทางบัญชีเกิดขึ้นอันสื บเนื่องมาจากการให้บริ การและ/หรื อการใช้อุปกรณ์การรับบัตร และด้วยเหตุ
เช่นว่านี้ไม่อาจทราบแน่ชดั ในทันทีวา่ ความผิดพลาดเกิดจากสาเหตุใดและ/หรื อเป็ นความบกพร่ องของฝ่ ายใด ร้านค้าและบริ ษทั ฯ จึงตกลงกันว่า
3.9.1
ร้านค้าและบริ ษทั ฯ จะร่ วมมือกันในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริ งต่างๆ ที่เกี่ยวกับการนี้โดยทันที
3.9.2
หากการตรวจสอบปรากฏผลแน่ชดั ว่า
(ก) การผิดพลาดไม่ ว่าส่ วนใดส่ วนหนึ่ งหรื อทั้งหมดเกิ ดขึ้ น เนื่ องจากความบกพร่ องของร้ านค้า /
พนักงาน/บริ วาร และ/หรื อตัวแทนของร้านค้าผูห้ นึ่งผูใ้ ด ร้านค้าตกลงจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในบรรดาความเสี ยหายที่พึงมีข้ ึนกับผูถ้ ือบัตร และ/
หรื อบริ ษทั ฯ ทั้งสิ้ น
(ข) การผิดพลาดไม่ว่าส่ วนใดส่ วนหนึ่ งหรื อทั้งหมดเกิ ดขึ้ นเนื่ องจากความบกพร่ องของบริ ษ ัทฯ/
พนักงาน/บริ วาร และ/หรื อตัวแทนของบริ ษทั ฯ ผูห้ นึ่งผูใ้ ด บริ ษทั ฯ ตกลงจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในบรรดาความเสี ยหายดังกล่าวนั้นเช่นกัน
4.

ข้ อกาหนดความรับผิดและการชดใช้ ค่าเสี ยหาย
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4.1
ร้านค้าตกลงว่าในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ได้รับใบบันทึกรายการขาย (SALES SLIP) แล้ว ปรากฏข้อเท็จจริ งว่ามีความไม่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการใช้และ/หรื อความสมบูรณ์ของบัตรหรื อใบบันทึกรายการขาย (SALES SLIP) หรื อในกรณี ที่เป็ นการทาธุรกรรมผ่านช่องทาง
ออนไลน์ (ONLINE) หรื อธุรกรรมทางโทรศัพท์ (Telesale) หรื อด้วยช่องทางอื่นใดที่ไม่มีการลงลายมือชื่อในใบบันทึกรายการขาย (SALES
SLIP) และปรากฏข้อเท็จจริ งว่าไม่มีความถูกต้องและ/หรื อความสมบูรณ์ในการตรวจสอบตัวตนของลูกค้า โดยความผิดของร้านค้าและ/หรื อ
พนักงานของร้านค้า หรื อปรากฏว่าผูถ้ ือบัตรไม่ได้เป็ นผูท้ ารายการ ร้านค้าตกลงยินยอมให้บริ ษทั ฯ ปฏิเสธการจ่ายเงินได้ หรื อในกรณี ที่
บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินให้แก่ร้านค้าแล้ว ปรากฎในภายหลังว่าร้านค้าปฏิบตั ิผดิ ไปจากข้อตกลงตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้อนั เป็ นผล
ให้บริ ษทั ฯ ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินจากผูถ้ ือบัตรไม่วา่ เพราะผูถ้ ือบัตรปฏิเสธรายการหรื อจากสาเหตุอื่นใดก็ตาม ร้านค้า/เจ้าของบัญชีตกลง
ยอมคืนเงินเท่ากับจานวนเงินที่บริ ษทั ฯ ไม่สามารถเรี ยกเก็บจากผูถ้ ือบัตรให้แก่บริ ษทั ฯ จนเต็มจานวนโดยทันที
4.2
ในกรณี ที่ร้านค้าจะต้องส่ งสิ นค้าไปให้ผถู ้ ือบัตรตามที่อยูท่ ี่ผถู ้ ือบัตรได้ตกลงกับร้านค้า
ไม่วา่ ในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ และไม่วา่ โดยทางไปรษณี ยห์ รื อโดยการขนส่ งของร้านค้าเอง ร้านค้าจะต้องมีใบตอบรับหรื อหลักฐานใดๆ ที่ผรู ้ ับปลายทางลง
นามเป็ นหลักฐานเพื่อแสดงว่าสิ นค้านั้นได้ส่งถึงผูร้ ับแล้ว หากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินจากผูถ้ ือบัตรได้เพราะเหตุที่ผรู ้ ับปลายทาง
ไม่ได้รับสิ นค้า หรื อเพราะไม่มีใบตอบรับยืนยัน ร้านค้าจะต้องคืนเงินที่ได้รับไปจากบริ ษทั ฯ ให้แก่บริ ษทั ฯ จนเต็มจานวนโดยทันที
4.3
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ได้รับใบบันทึกรายการขาย (SALES SLIP) จากร้านค้า ซึ่งร้านค้าได้รับรหัสอนุ มตั ิจากบริ ษทั ฯ อื่น
หรื อสถาบันการเงินอื่นที่เป็ นสมาชิก VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION และ/หรื อ MASTERCARD
INTERNATIONAL INCORPORATED และ/หรื อ JCB CO., LTD. และภายหลังปรากฏว่า ใบบันทึกรายการขาย (SALES SLIP) ดังกล่าวไม่
สามารถเรี ยกเก็บได้เนื่องจากความผิดของร้านค้า และ/หรื อพนักงานของร้านค้า และบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินให้แก่ร้านค้าและ/หรื อนาเงินเข้า
บัญชีเงินฝากให้ร้านค้าแล้ว ร้านค้า/เจ้าของบัญชียนิ ยอมที่จะคืนเงินจานวนดังกล่าวให้แก่บริ ษทั ฯ จนเต็มจานวนโดยทันที
4.4
ร้านค้าตกลงว่าหากร้านค้าประสงค์จะขายสิ นค้าหรื อบริ การให้แก่ผถู ้ ือบัตรโดยวิธีสั่งซื้อสิ นค้าผ่านใบสั่งซื้อสิ นค้าของ
ร้านค้า และผูถ้ ือบัตรจะจ่ายค่าสิ นค้าและ/หรื อค่าบริ การด้วยบัตร ซึ่งวิธีการรับบัตรแตกต่างไปจากที่กาหนดในข้อตกลงฉบับนี้แล้ว ร้านค้า
จะต้องได้รับความยินยอมและทาข้อตกลงเป็ นพิเศษกับบริ ษทั ฯ ก่อน หากปรากฏว่าบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินจานวนใดๆ ไปตามใบบันทึกรายการ
ขาย (SALES SLIP) ของร้านค้าโดยสาคัญผิดเพราะเหตุร้านค้ามิได้ดาเนิ นการดังกล่าว ร้านค้า/เจ้าของบัญชีตกลงคืนเงินจานวนที่ได้รับไว้
ให้แก่บริ ษทั ฯ จนเต็มจานวนโดยทันที
4.5
ภายในกาหนดระยะเวลาตามข้อ 3.1.3 หากบริ ษทั ฯ ร้องขอสาเนาใบบันทึกรายการขาย (SALES SLIP) ฉบับของร้านค้า
(MERCHANT COPY) ร้านค้าจะต้องส่ งสาเนาใบบันทึกรายการขาย (SALES SLIP) ดังกล่าวให้แก่บริ ษทั ฯ ภายใน 5 วันนับจากวันที่บริ ษทั
ฯ ร้องขอ หากร้านค้าไม่สามารถส่ งมอบให้แก่บริ ษทั ฯ ตามที่บริ ษทั ฯ ร้องขอเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินหรื อบริ ษทั ฯ ไม่
สามารถเรี ยกเก็บเงินจากผูถ้ ือบัตรได้ ร้านค้ายินยอมเป็ นผูร้ ับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นแก่บริ ษทั ฯ ทั้งสิ้ น
4.6
ในกรณี ที่ร้านค้ามีความประสงค์จะเก็บข้อมูลบัตรของผูถ้ ือบัตรที่รูดบัตรผ่านเครื่ องรู ดบัตรอัตโนมัติ (EDC) โดยทา
การบันทึกข้อมูลในแถบแม่เหล็กของบัตรเก็บไว้ จะต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษทั ฯ ก่อน ทั้งนี้ ร้านค้าจะต้องเก็บรักษาข้อมูลหมายเลข
บัตรเครดิตของผูถ้ ือบัตรไว้ในที่ปลอดภัยเป็ นไปตามมาตรฐานที่ Visa International Service Association / MasterCard International
Incorporated และ JCB Co., Ltd. กาหนดไว้อย่างเคร่ งครัด ซึ่งผูท้ ุจริ ตไม่สามารถเข้าถึงและขโมยข้อมูลจากร้านค้าเพื่อนาไปกระทาการทุจริ ต
ได้ หากร้านค้าปฏิบตั ิไม่ถูกต้องอันเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯ เสี ยหาย ร้านค้าจะต้องรับผิดชดใช้ค่าปรับ และ/หรื อค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นให้แก่บริ ษทั
ฯ ทั้งสิ้ น
4.7
การคืนเงินใดๆ ของร้านค้า/เจ้าของบัญชีให้แก่บริ ษทั ฯ ที่กาหนดในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ หากชาระเงินคืนล่าช้า
ร้านค้า/เจ้าของบัญชีตกลงชาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินจานวนที่ตอ้ งชาระ นับแต่วนั ที่ร้านค้า/เจ้าของบัญชีได้รับเงินเป็ นต้น
ไปจนกว่าจะชาระคืนครบถ้วน
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ส่ วน ค. การให้ บริ การการใช้ คะแนนสะสม/คะแนนสะสมร่ วมกับบัตรเครดิตแลกเป็ นส่ วนลดเงิน สดเพื่ อชาระค่ า สิ น ค้ า และ/หรื อ
บริการ (Event Trigger Loyalty Point)
1.

วัตถุประสงค์ ของบริการ
บริ ษทั ฯ เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจให้บริ การบัตรเครดิตและสิ นเชื่อส่ วนบุคคล และ/หรื อผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ ที่ได้รับอนุ ญาต
จากหน่ วยงานราชการ หรื อหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจ
ร้านค้าเป็ นผูป้ ระกอบการ/ตัวแทน/ผูข้ ายสิ นค้าหรื อบริ การแก่ ประชาชนทัว่ ไป และประสงค์ที่จะเป็ นร้านค้าสมาชิ กเพื่อรั บบัตร
ตามที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้ ในการรับชาระค่าสิ นค้าหรื อค่าบริ การแทนการชาระด้วยเงินสดจากผูถ้ ือบัตรที่ออกโดยบริ ษทั ฯ หรื อออกโดย
บริ ษทั ฯ และตกลงให้ผถู ้ ือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสม/คะแนนสะสมร่ วมกับบัตรเครดิตแลกเป็ นส่ วนลดเงินสดเพื่อซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ
ของร้านค้า
2.

หน้ าที่ร้านค้ า
ในกรณี ที่ร้านค้าให้สิทธิแก่ผถู ้ ือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสมของผูถ้ ือบัตรแลกเป็ นส่ วนลดเงินสด (ไม่วา่ จะเป็ นการใช้คะแนน
สะสมอย่างเดียวหรื อการใช้คะแนนสะสมร่ วมกับบัตรเครดิต) เพื่อชาระค่าสิ นค้าและ/หรื อบริ การในจานวนที่ไม่สูงกว่าราคาขายเงินสด
แก่ลูกค้าทัว่ ไป ร้านค้าตกลงที่จะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
2.1
ในการใช้คะแนนสะสมและ/หรื อคะแนนสะสมร่ วมกับการใช้บตั รเครดิตแลกเป็ นส่ วนลดเงินสดเพื่อชาระค่าสิ นค้า
และ/หรื อบริ การ ผ่านเครื่ องรู ดบัตรอัตโนมัติ (EDC) ของบริ ษทั ฯ ร้านค้าจะต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(ก)
ร้านค้าจะต้องรู ดบัตรหรื อเสี ยบบัตร (ตามแต่ประเภทของบัตร) กับเครื่ องรู ดบัตรอัตโนมัติ (EDC) เท่านั้น และเลือก
ท า ร า ย ก า ร “แ ล ก ค ะ แ น น ส ะ ส ม ” ห รื อ “Redeem Point” จ า ก เครื่ องรู ดบั ต รอั ต โนมั ติ (EDC) เ พื่ อ ท า ร า ย ก า ร ใ ห้ กั บ
ผูถ้ ือบัตรตามที่ผถู ้ ือบัตรประสงค์ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบคะแนนสะสมของผูถ้ ือบัตร
(ข)
เมื่อร้านค้าทารายการแลกคะแนนสะสมให้กบั ลูกค้าแล้ว ร้านค้าต้องตรวจสอบการทาหลักฐานการใช้บตั ร (SALES
SLIP) ให้มีขอ้ ความถูกต้องและลักษณะครบถ้วน
(ค)
ในกรณี ที่ระบบของเครื่ องรู ดบัตรอัตโนมัติ (EDC) ขัดข้องและไม่สามารถอนุ มตั ิรายการซื้ อขายหรื อรายการแลก
คะแนนสะสม ณ ร้านค้าได้ ร้านค้าตกลงว่าจะไม่ทาการอนุ มตั ิรายการซื้ อขายสิ นค้า/บริ การนั้นโดยการใช้คะแนนสะสมหรื อใช้คะแนน
สะสมร่ วมกับการใช้บตั รเครดิตให้กบั ผูถ้ ือบัตร
2.2
ในการใช้คะแนนสะสมและ/หรื อคะแนนสะสมร่ วมกับการใช้บตั รแลกเป็ นส่ วนลดเงินสดเพื่อชาระค่าสิ นค้า และ/
หรื อบริ การ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษทั ฯ กาหนด ร้านค้าจะต้องเก็บหลักฐาน บันทึกข้อมูลการแลกคะแนน
สะสมของลูกค้าไว้เป็ นหลักฐานอ้างอิง ทั้งนี้ ร้านค้าไม่จาต้องรวบรวมต้นฉบับหลักฐานการใช้บตั ร (SALES SLIP) เพื่อเรี ยกเก็บเงินจาก
บริ ษทั ฯ อีก
ในกรณี ที่ระบบขัดข้องและไม่สามารถอนุมตั ิรายการแลกคะแนนสะสมได้
ร้านค้าตกลงว่าจะไม่ทาการอนุมตั ิ
รายการซื้อขายสิ นค้า/บริ การนั้นโดยการใช้คะแนนสะสมหรื อใช้คะแนนสะสมร่ วมกับการใช้บตั รเครดิตให้กบั ผูถ้ ือบัตร
2.3
หากมีการให้บริ การพิเศษใดๆ เช่น การให้ส่วนลดหรื อของแถมแก่ลูกค้าทัว่ ไป ร้านค้าตกลงจะให้บริ การพิเศษนั้นๆ
แก่ผถู ้ ือบัตรเช่นกัน ทั้งนี้จะต้องเป็ นไปตามรายการส่ งเสริ มการขายที่บริ ษทั ฯ กาหนดและแจ้งให้ร้านค้าทราบ
2.4
ในกรณี ที่ผถู ้ ือบัตรชาระค่าสิ นค้าและ/หรื อบริ การ โดยใช้คะแนนสะสมเต็มจานวน และ/หรื อ ใช้วงเงินบัตรเครดิต
ร่ วมกับคะแนนสะสม
บริ ษทั ฯ
จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากร้านค้าในอัตราตามที่กาหนดไว้ในใบสมัครซึ่งเป็ นอัตราที่ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ ร้านค้าจะต้องชาระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้กบั บริ ษทั ฯ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วนั ที่ระบุในใบแจ้งหนี้
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ส่ วน ง. รายการส่ งเสริมการขายเพื่อมอบส่ วนลดหรื อสิ ทธิประโยชน์ แก่ผู้ถือบัตร โดยการกดรหัส USSD (โปรแกรม USSD)
1.

วัตถุประสงค์ ของบริ การ
บริ ษทั ฯ เป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิจให้บริ การบัตรเครดิตและสิ นเชื่อส่ วนบุคคล และ/หรื อผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ ที่ได้รับอนุ ญาต
จากหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจ
ร้านค้าเป็ นผูป้ ระกอบการ/ตัวแทน/ผูข้ ายสิ นค้าหรื อบริ การแก่ ประชาชนทัว่ ไป และประสงค์ที่จะเป็ นร้านค้าสมาชิ กเพื่อรั บบัตร
ตามที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้ ในการรับชาระค่าสิ นค้าหรื อค่าบริ การแทนการชาระด้วยเงินสดจากผูถ้ ือบัตรที่ออกโดยบริ ษทั ฯ หรื อออกโดย
บริ ษทั ฯ และตกลงเข้าร่ วมรายการส่ งเสริ มการขายเพื่อมอบสิ ทธิประโยชน์ให้แก่ผถู ้ ือบัตรโดยการกดรหัส USSD
2.

หน้ าที่ร้านค้ า
ในกรณี ที่ร้านค้าสมัครเข้าร่ วมรายการส่ งเสริ มการขายเพื่อมอบส่ วนลดหรื อสิ ทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าที่ซ้ือสิ นค้า/บริ การ ไม่
ว่าการรับส่ วนลด หรื อสิ ทธิ ประโยชน์น้ นั จะกระทาโดยวิธีการกดรหัส USSD (“โปรแกรม USSD”) หรื อวิธีการอื่นใดตามที่ร้านค้าและ
บริ ษทั ฯ ตกลงร่ วมกัน เช่น การชาระด้วยบัตรเครดิต/สิ นเชื่อในเครื อกรุ งศรี หรื อลงทะเบียนผ่าน SMS เป็ นต้น ร้านค้าตกลงที่จะปฎิบตั ิ
ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
2.1
ร้ านค้าจะไม่ท าการยกเลิ กการเข้าร่ ว มรายการส่ งเสริ มการขายเพื่อ มอบส่ วนลดหรื อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ใ ดๆ แก่
ลูกค้าที่ออกโดยบริ ษทั ฯ ก่อนระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบสมัคร หรื อระยะเวลาอื่นใดที่ตกลงไว้กบั บริ ษทั ฯ จะสิ้ นสุ ดลง เว้นแต่ได้แจ้งให้
บริ ษทั ฯ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนการยกเลิกนั้น
2.2
ร้านค้ารับทราบว่าบัตรเครดิต/สิ นเชื่อในเครื อกรุ งศรี จะหมายรวมถึงบัตรเครดิต/สิ นเชื่อที่ออกโดยบริ ษทั ฯ (ทั้งนี้
เป็ นไปตามที่ร้านค้าแสดงเจตนาในใบสมัคร) ไม่วา่ บัตรดังกล่าวจะออกร่ วมกับมาสเตอร์การ์ด, วีซ่าการ์ด หรื อเจซีบี หรื อไม่ก็ตาม หรื อ
บัตรอื่นใดที่บริ ษทั ฯ จะได้ออกในอนาคต
2.3
ในกรณี ที่ร้านค้าเข้าร่ วมโปรแกรม USSD เพื่อมอบส่ วนลด หรื อ สิ ทธิ ประโยชน์ให้แก่ลูกค้า ร้านค้าตกลงจดบันทึก
รหัสที่ปรากฏบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกค้า รวมถึงหมายเลขบัตร 16 หลัก และรายละเอียดคะแนนสะสมที่ลูกค้าประสงค์จะใช้ (หากมี)
2.4
หากระบบ USSD ขัดข้อง และไม่สามารถส่ งรหัสให้กบั ลูกค้าได้ ร้านค้าตกลงจะไม่ทาการอนุ มตั ิรายการซื้อขายสิ นค้า/
บริ การนั้น
2.5
ร้านค้ารับทราบว่า บริ ษทั ฯ จะทาการประชาสัมพันธ์รายการส่ งเสริ มการขายที่ร้านค้าได้เข้าร่ วมผ่านสื่ อโฆษณา
ของบริ ษทั ฯ เช่น เว็บไซต์ หนังสื อรายชื่อร้านค้า/ร้านอาหารที่มอบส่ วนลดหรื อสิ ทธิ ประโยชน์ หรื อผ่านสื่ อโฆษณาหรื อวิธีการอื่นใด
ตามแต่บริ ษทั ฯ จะเห็นสมควร โดยร้านค้าตกลงติดตั้งสื่ อ โฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่ได้รับจากบริ ษทั ฯ ภายในร้านค้าตลอดระยะเวลา
รายการส่ งเสริ มการขาย
2.6
ร้านค้าขอรับรองว่าร้านค้าเป็ นเจ้าของหรื อผูม้ ีสิทธิ ใช้ชื่อร้านค้า รู ปถ่าย รู ปภาพ ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์และข้อมูลที่
จาเป็ นอื่นๆ ซึ่ งได้ส่งมอบให้แก่บริ ษทั ฯ สาหรับการประชาสัมพันธ์รายการส่ งเสริ มการขาย ในกรณี ที่ชื่อร้านค้า รู ปถ่าย รู ปภาพ ที่อยู่
เบอร์ โทรศัพท์และข้อ มูล ที่ จาเป็ นอื่ น ๆ ดังกล่ าวละเมิดลิ ขสิ ท ธิ์ หรื อ ก่ อ ให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ บ ริ ษ ัท ฯ ร้ านค้ายิน ยอมรั บ ผิดชอบ
ค่าเสี ยหาย และค่าใช้จ่ายดังกล่าวแต่เพียงผูเ้ ดียว
2.7
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายสาหรับรายการส่ งเสริ มการขายนั้น ร้านค้าตกลงให้บริ ษทั ฯ จ่ายเงิน
ให้แก่ร้านค้า โดยนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากของร้านค้า ปรากฏตามรายละเอียดที่ร้านค้าแจ้งไว้ในใบสมัครเป็ นร้านค้าสมาชิก
2.8
ในการมอบส่ วนลดและสิ ทธิ ประโยชน์แก่ลูกค้า ร้านค้าตกลงจะไม่คิดค่าธรรมเนี ยม หรื อค่าตอบแทนใดๆ หรื อ
ดาเนินการด้วยประการใดๆ ซึ่งเป็ นการหาประโยชน์เพิ่มเติมจากลูกค้าเป็ นอันขาด
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2.9
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเงิน (MERCHANT SERVICE FEE) ตามที่กาหนดในใบสมัคร ร้านค้าตก
ลงชาระค่าธรรมเนี ยมและ/หรื อค่าตอบแทนอื่นใด ให้แก่ AYCAP/KCC/GCS/TCS เพิ่มเติม (แล้วแต่กรณี ) ในอัตราตามที่ร้านค้าและ
บริ ษทั ฯ จะได้ตกลงกันทั้งในสัญญาฉบับนี้ หรื อที่ได้ตกลงกันเป็ นคราวๆ ไป
ส่ วน จ. การให้ บริการช่ องทางเชื่ อมต่ อระหว่ างเว็บไซต์ /แอปพลิเคชัน หรื อ Application Programming Interface (“บริการ API”)
1.

วัตถุประสงค์ ของบริ การ

บริ ษทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั ทาและให้บริ การช่องทางเชื่อมต่อระหว่างเว็บไซต์และ/หรื อแอปพลิเคชันของร้านค้า กับเว็บไซต์และ/หรื อ
แอปพลิเคชันของบริ ษทั ฯ และ/หรื อของบุคคลอื่นใด (Application Programming Interface) (“บริ การ API”) เพื่อให้ร้านค้าสามารถรั บ
ส่ ง และแลกเปลี่ยนข้อมูลต่ างๆ ในการทาธุ รกรรมที่ ตกลงระหว่างร้ านค้ากับบริ ษ ัทฯ และ/หรื อ ระหว่างร้ านค้ากับบุคคลอื่ นที่ร้านค้ามี
ความสัมพันธ์หรื อได้ทาความตกลงด้วย
2.

หน้ าที่ร้านค้ า
ในกรณี ที่ร้านค้าสมัครใช้บริ การ API ร้านค้าตกลงที่จะปฎิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

2.1 ร้านค้าตกลงชาระค่าธรรมเนี ยมสาหรับการใช้บริ การ API ในอัตราที่ตกลงกับบริ ษทั ฯ ในใบสมัครเป็ นร้านค้าสมาชิ ก
ของบริ ษทั ฯ และ/หรื อ ในข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริ การฉบับนี้ และ/หรื อในอัตราที่จะได้ตกลงกับบริ ษทั ฯ ในเอกสารอื่น
ใด ทั้งนี้ วิธีการชาระเงิน ระยะเวลาชาระเงิน และหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชาระเงิน การชาระภาษีอากร/ค่าธรรมเนียมอื่นใดตาม
กฎหมาย ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ ได้กาหนดและแจ้งให้ร้านค้าทราบ
2.2 บริ ษทั ฯ อาจปรับหรื อเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมสาหรับการใช้บริ การ API ตามที่บริ ษทั ฯ เห็นสมควร ไม่วา่ เพิ่มขึ้น
หรื อลดลง โดยจะแจ้งให้ร้านค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ ในกรณี ที่ร้านค้าไม่
เห็นชอบกับการปรับหรื อเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ร้านค้าจะต้องแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบเป็ นหนังสื อภายในระยะเวลา 15 วันนับแต่ได้รับการ
แจ้งจากบริ ษทั ฯ ถึงเจตนาของร้านค้าที่ไม่ประสงค์ที่จะใช้บริ การ API ของบริ ษทั ฯ ต่อไป เมื่อได้รับหนังสื อดังกล่าวจากร้านค้า บริ ษทั ฯ
จะให้บริ การ API แก่ร้านค้าไปจนกว่าจะสิ้ นระยะเวลาการให้บริ การภายใต้อตั ราค่าธรรมเนียมสาหรับการใช้บริ การ API เดิม
ร้ านค้าตกลงว่า ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ไม่เรี ยกเก็บ หรื อ ยกเว้นการเรี ยกเก็บ ค่าธรรมเนี ยมส าหรั บ การใช้บริ การ API ไม่ว่าใน
ระหว่างระยะเวลาใดๆ ไม่ถือว่าบริ ษทั ฯ สละสิ ทธิหรื อไม่มีสิทธิที่จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมสาหรับการใช้บริ การ API สาหรับระยะเวลา
อื่นใดในอนาคต
2.3 นอกจากข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริ การฉบับนี้แล้ว ร้านค้าตกลงและยอมรับตามข้อกาหนดและเงื่อนไขอื่น
ใดอันเกี่ยวกับการใช้บริ การ API ที่บริ ษทั ฯ กาหนดและ/หรื อจะได้กาหนดขึ้น ไม่ว่าจะได้ทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อ ได้จดั ทาขึ้นใน
รู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์และแจ้งให้ร้านค้าทราบทางอีเมลหรื อจัดให้ร้านค้าดูในเว็บไซต์ที่ให้บริ การและ/หรื อเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ โดยถือ
ว่าข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าว เป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริ การฉบับนี้ดว้ ย ทั้งนี้ หากร้านค้าได้
ดาเนิ นการใดๆ เพื่อใช้บริ การ API ไม่ว่าเป็ นการใช้ท้ งั หมดหรื อแต่บางส่ วน ถือว่าร้านค้าได้ตกลงและยอมรับ ข้อกาหนดและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการใช้บริ การ API ที่บริ ษทั ฯ กาหนดขึ้นแล้วทั้งสิ้ นทุกประการ

ส่ วน ฉ. ข้ อกาหนดทั่วไป
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1.

หน้ าทีข่ องร้ านค้ า

1.1
ในกรณี ที่ร้านค้าเป็ นตัวกลางการชาระเงินผ่านเครื อข่ายระบบอินเทอร์ เน็ต หรื อออนไลน์ ให้แก่ร้านค้าอื่น (“ร้ านค้ า
ย่ อย”) กล่าวคือ ร้านค้าได้ทาข้อตกลงกับร้านค้าย่อย ว่าร้านค้าจะเป็ นผูส้ มัครใช้บริ การ ติดต่อ ทาธุ รกรรม และดาเนิ นการต่างๆ ในฐานะ
“ร้านค้า” ของบริ ษทั ฯ ภายใต้ขอ้ ตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริ การฉบับนี้ อีกทั้งดาเนิ นการเชื่อมต่อกับระบบของบริ ษทั ฯ เพื่อให้
ร้านค้าย่อยสามารถใช้บริ การการชาระเงินของบริ ษทั ผ่านระบบตัวกลางของร้านค้าได้ ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้แสดงความตกลงหรื อยินยอมให้ร้านค้า
เป็ นร้านค้าศูนย์กลางให้แก่ร้านค้าย่อย ร้านค้าตกลง ยอมรับ และยินยอมดังต่อไปนี้
1.1.1
ร้านค้าตกลงและรับรองว่าร้านค้าย่อยที่อยู่ในเครื อข่ายของร้านค้า ขายสิ นค้าและ/หรื อให้บริ การซึ่ งถูกต้อง
ตามกฎหมาย ไม่ขดั ต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ขดั ต่อนโยบายของบริ ษทั ฯ ร้านค้าตกลงรับผิดชอบและรับหน้าที่ต่างๆ ในฐานะ
ร้านค้าผูจ้ าหน่ายสิ นค้าและ/หรื อผูใ้ ห้บริ การ ภายใต้ขอ้ ตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริ การฉบับนี้ทุกประการ
1.1.2
ร้านค้าจะต้องดูแลและควบคุมร้านค้าย่อยของตนเองให้เป็ นไปตามข้อกาหนดและนโยบายของบริ ษทั ฯ เมือ่
บริ ษทั ฯ เห็นว่าร้านค้าย่อยใดที่มีการดาเนินงานหรื อมีการขายสิ นค้า/ให้บริ การที่ขดั ต่อกฎหมาย หรื อขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อ
ขัดต่อนโยบายของบริ ษทั ฯ หรื อดาเนิ นการใดๆ อันเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯ เห็นว่าร้านค้าย่อยนั้นไม่สมควรจะได้เป็ นร้านค้าย่อยของร้านค้าอีก
ต่อไป บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ร้านค้าทราบ เพื่อทาการยกเลิกการความตกลงระหว่างร้านค้ากับร้ านค้าย่อยดังกล่าวภายในระยะเวลาที่บริ ษทั ฯ
กาหนดต่อไป ทั้งนี้ หากร้านค้าไม่ดาเนิ นการภายในระยะเวลาที่บริ ษทั ฯ กาหนดโดยไม่มีเหตุอนั ควร บริ ษทั ฯ มีสิทธิ ระงับการให้บริ การ
ร้านค้าตามข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริ การฉบับนี้ ทั้งหมดหรื อแต่บางส่ วน เป็ นการชัว่ คราวจนกว่าร้านค้าจะดาเนิ นการตามที่
แจ้งอย่างถูกต้องและครบถ้วน
1.1.3
ร้ านค้าตกลงรั บผิดชอบในความเสี ยหายและ/หรื อสู ญหายใดๆ ที่เกิ ดจากร้ านค้าย่อย โดยจะไม่นาเอาเหตุ
ที่วา่ ความเสี ยหายและ/หรื อสู ญหายดังกล่าวเกิดจากการปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิของร้านค้าย่อย หรื อเกิดจากการที่ร้านค้าย่อยฝ่ าฝื นคาสั่ง
หรื อกระท าการนอกเหนื อคาสั่งของร้ านค้า มาเป็ นเหตุ ในการยกเว้นหน้าที่ และ/หรื อความรั บผิดของร้ านค้าที่มีต่อบริ ษทั ฯ และลู กค้า
ตลอดจนบุคคลภายนอก
1.1.4
ร้านค้าตกลงทาบันทึกข้อตกลงฉบับนี้กบั บริ ษทั ฯ โดยมีเจตนาที่จะใช้บริ การของบริ ษทั ฯ เพื่อประโยชน์
ของร้านค้าเอง มิใช่เพื่อประโยชน์ของร้านค้าย่อย และมิได้ทาบันทึกข้อตกลงกับบริ ษทั ฯ ในฐานะตัวแทนของร้านค้าย่อย บริ ษทั ฯ จึงไม่
มีหน้าที่หรื อความรับผิดใดๆ ต่อร้านค้าย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง หน้าที่ในการให้บริ การแก่ร้านค้าย่อย ตลอดจนการโอนเงินค่าสิ นค้า/
บริ การให้แก่ร้านค้าย่อย อีกทั้งร้านค้าย่อยไม่มีสิทธิเรี ยกร้องใดๆ ภายใต้ขอ้ ตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริ การฉบับนี้
1.2
การปฏิบตั ิงานใดๆ ของร้านค้ารวมถึงพนักงานหรื อลูกจ้างของร้านค้าจะต้องใช้วธิ ีการที่สุภาพเหมาะสม และถูกต้อง
ตามกฎหมาย นอกจากนี้ ร้านค้าจะต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อทรัพย์สินหรื อชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ หาก
ร้านค้ากระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิด หรื อผิดกฎหมาย ร้านค้ายินยอมเป็ นผูร้ ับผิดชอบทั้งสิ้ น และให้บริ ษทั ฯ มีสิทธิเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย
จากร้านค้าต่อกรณี ดงั กล่าวได้ดว้ ย
1.3
ร้ านค้าจะต้อ งแสดงเครื่ องหมายสั ญลักษณ์ สิ น เชื่ อ หรื อสั ญลักษณ์ การรั บ บัตรตามรู ปแบบที่ ได้จัด ไว้ใ ห้ เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าและบุคคลทัว่ ไปทราบว่าร้านค้าได้รับอนุ มตั ิให้เป็ นร้านค้ารับบัตรเครดิต และ/หรื อเป็ นร้านค้าให้บริ การสิ นเชื่ อแบบ
ผ่อนชาระตลอดระยะเวลาที่บนั ทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีผลบังคับใช้หรื อจนกว่าร้านค้าจะได้รับแจ้งยกเลิกการใช้เครื่ องหมายสัญลักษณ์ดงั กล่าว
เพื่อการนี้ บริ ษทั ฯ ได้มอบหรื อจะมอบวัสดุอุปกรณ์แสดงเครื่ องหมายสัญลักษณ์สินเชื่ อของบริ ษทั ฯ ให้ร้านค้าสาหรั บติดตั้งหรื อจัดวาง
แสดงไว้ที่ที่ทาการของร้านค้า อาทิ กันสาด กล่องไฟ ป้ายผ้า ธงราว ธงญี่ปุ่น แผ่นภาพ โปสเตอร์สแตนด์ เป็ นต้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จาก
ร้านค้า ร้านค้าตกลงจะติดตั้งหรื อจัดวางวัสดุอุปกรณ์ดงั กล่าวในสถานที่เห็นเด่นชัด ณ ที่ทาการของร้านค้าเพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าว ทั้งนี้
ร้านค้าจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดวาง ติดตั้ง ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับมอบให้อยูใ่ นสภาพดี มีความมัน่ คงแข็งแรงปลอดภัย เหมาะสม
กับลักษณะการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์แต่ละประเภท โดยค่าใช้จ่ายของร้านค้าเอง
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1.4
ร้ านค้ารั บทราบและตกลงว่าการที่บริ ษทั ฯ ปฏิเสธการทารายการของลูกค้ารายใดรายหนึ่ ง และส่ งผลให้ร้านค้าขาด
รายได้หรื อประโยชน์ทางธุ รกิ จที่จะได้รับไม่ว่าเนื่ องจากกรณี ใดๆ ก็ตาม ไม่เป็ นเหตุให้ร้านค้ามีสิทธิ เรี ยกร้ องค่าเสี ยหายและ/หรื อค่ าขาด
ประโยชน์ใดๆ จากบริ ษทั ฯ ได้
1.5
ร้านค้ายินยอมให้บริ ษทั ฯ ทาการตรวจสอบข้อมูลของร้านค้ากับข้อมูลที่มีอยูใ่ นฐานข้อมูลของบริ ษทั ฯ หรื อตัวแทน
ของบริ ษทั ในเครื อ หรื อบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล เพื่อใช้ในการประเมินสถานะของร้านค้า
1.6
ร้านค้าตกลงว่าจะไม่นาบัตรของผูม้ ีอานาจลงนาม/เจ้าของร้านค้า หรื อบุคคลอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้องกับร้านค้า มาทา
รายการหรื อทาธุรกรรมใดๆ กับร้านค้าของตนเอง และยินยอมให้บริ ษทั ฯ ตรวจสอบรายการการใช้บตั รที่มีรายการเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรื อมียอด
ทารายการหรื อธุรกรรมผิดปกติอื่นใด อันอาจทาให้บริ ษทั ฯ เชื่อว่าร้านค้าฝ่ าฝื นข้อตกลงข้อนี้ กรณี ที่บริ ษทั ฯ ตรวจสอบพบว่า หรื อมีเหตุอนั
ควรสงสัยว่า ร้านค้าฝ่ าฝื นข้อตกลงนี้ บริ ษทั ฯ มีสิทธิในการยกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทนั ที และในกรณี ที่มีความเสี ยหายเกิดขึ้นจากการ
กระทาดังกล่าว ร้านค้าตกลงที่จะชดใช้ค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่บริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ไม่เป็ นการตัดสิ ทธิบริ ษทั ฯ ในการดาเนินคดีกบั ร้านค้า
1.7
ในกรณี ที่ร้านค้าตกลงให้ลูกค้าทารายการสิ นเชื่อแบบผ่อนชาระ และ/หรื อรายการชาระเงินเต็มจานวนผ่านบัตรเครดิต
ของบริ ษทั ฯ โดยวิธีการแจ้งหมายเลขบัตรเครดิตด้วยวาจาหรื อลายลักษณ์อกั ษร ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่ระบุดา้ นล่าง
ร้านค้าตกลงว่าบริ ษทั ฯ ไม่จาต้องชาระเงินค่าสิ นค้า/บริ การรายการดังกล่าวให้แก่ร้านค้า หรื อหากบริ ษทั ฯ ได้ชาระเงินให้กบั ร้านค้าไปแล้ว
ร้านค้ายินยอมคืนเงินจานวนดังกล่าวให้แก่บริ ษทั ฯ จนเต็มจานวนทันที หรื อยินยอมให้บริ ษทั ฯ หักกลบลบหนี้จากเงินใดๆ ที่บริ ษทั ฯ จะต้อง
ชาระให้แก่ร้านค้าในรอบถัดไป (ถ้ามี)
1.7.1
กรณี ที่ลูกค้าโต้แย้งว่าไม่ได้เป็ นผูท้ ารายการดังกล่าว
1.7.2
กรณี ที่ลูกค้ายกเลิกการทารายการดังกล่าวภายใน 45 (สี่ สิบห้า) วันนับแต่วนั ทารายการ หรื อภายใน 30
(สามสิ บ) วันนับแต่วนั ถึงกาหนดการส่ งมอบสิ นค้า/บริ การสาหรับกรณี ที่มีการกาหนดระยะเวลาส่ งมอบสิ นค้า/บริ การเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เนื่องจากไม่ได้รับสิ นค้า/บริ การ หรื อได้รับแต่ไม่ตรงตามกาหนดเวลา หรื อไม่ครบถ้วน หรื อชารุ ดบกพร่ อง หรื อไม่ถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์หรื อตามที่ตกลงกัน หรื อในกรณี อื่นใดที่ทาให้บริ ษทั ฯ ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินดังกล่าวจากลูกค้าได้
2.

คารับรองและรับประกัน
2.1
ร้านค้าขอรับรองว่าได้อ่านและเข้าใจนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ เรี ยบร้อยแล้ว ซึ่งนโยบาย
ดังกล่าวจะปรากฏอยูท่ ี่ www.krungsriwepartner.com บริ ษทั ฯ อาจมีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของ
บริ ษทั ฯ ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ร้านค้าทราบหากมีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
2.2
ร้านค้าขอรับรองและรับประกันต่อบริ ษทั ฯ ว่าข้อมูลใดๆ (รวมถึงข้อมูลส่ วนบุคคล) ที่ได้ให้แก่บริ ษทั ฯ หรื อที่
บริ ษทั ฯ ร้องขอเป็ นข้อมูลที่แท้จริ ง ถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั และสมบูรณ์ครบถ้วน หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับข้อมูลดังกล่าวร้านค้าจะ
ดาเนินการแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบโดยไม่ชกั ช้า ร้านค้ารับทราบและตกลงว่า หากข้อมูลที่ให้แก่บริ ษทั ฯ หรื อที่บริ ษทั ฯ ร้องขอไม่ถูกต้อง
ไม่เป็ นปัจจุบนั หรื อไม่สมบูรณ์ครบถ้วน บริ ษทั ฯ อาจไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ตามสัญญานี้ได้
3.

การให้ บริการเครื่ องรู ดบัตรอัตโนมัติ (EDC)

กรณี ที่ร้านค้าประสงค์ที่จะใช้บริ การเครื่ องรู ดบัตรอัตโนมัติ (EDC) ของบริ ษทั ฯ สาหรับการให้บริ การส่ วน ก ส่ วน ข และส่ วน
ค ตามที่ระบุในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ร้านค้าตกลงดังต่อไปนี้
3.1
เมื่อบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การที่ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั ฯ ทาการติดตั้งอุปกรณ์การรับบัตรให้แก่ร้านค้า และร้านค้าได้
ลงนามยอมรับการติดตั้งอุปกรณ์การรับบัตรในเอกสารเรี ยบร้อยแล้ว ให้ถือว่าร้านค้าได้รับอุปกรณ์การรับบัตรพร้อม
ทั้งรับใบบันทึกรายการขายของร้านค้าที่อยูใ่ นสภาพที่เรี ยบร้อยสมบูรณ์สามารถใช้การได้ไปจากบริ ษทั ฯ เรี ยบร้อย
แล้ว โดยร้านค้าตกลงว่าจะดูแลรักษาอุปกรณ์การรับบัตรดังกล่าวข้างต้นเสมือนหนึ่งเป็ นทรัพย์สินของร้านค้าเอง
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3.2

ร้านค้าตกลงที่จะดูแลรับผิดชอบอุปกรณ์การรับบัตรที่บริ ษทั ฯ ติดตั้งให้ดงั นี้
3.2.1
ร้านค้ายอมรับว่าอุปกรณ์การรับบัตรดังกล่าวเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั ฯ ซึ่งร้านค้าจะนาไปใช้นอกบริ เวณ
ร้านค้าหรื อมอบหมายหรื อโอนให้ผอู ้ ื่นไปใช้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริ ษทั ฯ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ร้านค้าจะต้องใช้ความ
ระมัดระวังรับผิดชอบเก็บรักษาอุปกรณ์การรับบัตรไว้ให้ปลอดภัยและใช้สอยเสมือนกับวิญญูชนจะพึงสงวนและ/หรื อใช้สอย และจะส่ งคืน
ให้แก่บริ ษทั ฯ ในสภาพเรี ยบร้อยและใช้งานได้ เมื่อบริ ษทั ฯ แจ้งยกเลิกหรื อแจ้งให้ร้านค้าส่ งคืน
3.2.2
ร้านค้าขอรับรองว่า ตลอดระยะเวลาที่ร้านค้าครอบครองอุปกรณ์การรับบัตรพร้อมอุปกรณ์แทนบริ ษทั ฯ
ตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ ร้านค้าจะไม่นาอุปกรณ์การรับบัตรพร้อมอุปกรณ์ไปขาย จาหน่าย จ่ายโอน วางเป็ นประกัน หรื อกระทาด้วย
ประการใดๆ อันมีลกั ษณะเดียวกัน หรื อเป็ นเหตุให้เกิดภาระติดพันหรื อบุริมสิ ทธิใดๆ ขึ้นกับอุปกรณ์การรับบัตรดังกล่าว
3.2.3
ในกรณี ที่อุปกรณ์การรับบัตรชารุ ดเสี ยหาย หรื อบุบสลายโดยความประมาทเลินเล่อ หรื อการอันจะโทษ
ร้านค้าได้แล้ว ร้านค้าจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์การรับบัตรให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้การได้ดงั เดิม โดยยินยอม
ให้บริ ษทั ฯ เป็ นผูด้ าเนินการจัดหาและว่าจ้างผูช้ านาญการมาดาเนินการซ่อมแซมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากอุปกรณ์การรับบัตรสู ญหายหรื อ
ถูกทาลาย ร้านค้าจะต้องชดใช้ราคาอุปกรณ์การรับบัตรนั้นให้แก่บริ ษทั ฯ จนเต็มจานวน
3.2.4
ร้านค้าให้สัญญาว่าจะบารุ งรักษาอุปกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลาโดยร้านค้ายินยอมที่
จะรับผิดชอบบรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการบารุ งรักษาเองทั้งสิ้ น
3.3
ในกรณี ที่ร้านค้าตกลงและยินยอมให้บริ ษทั ฯ คิดค่าบริ การให้ใช้เครื่ องรู ดบัตรอัตโนมัติ (EDC) ร้านค้าจะต้องชาระ
ค่าบริ การดังกล่าวให้กบั บริ ษทั ฯ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วนั ที่ระบุในใบแจ้งหนี้ หากร้านค้าไม่ชาระค่าบริ การภายในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษทั
ฯ มีสิทธิ ระงับการให้บริ การเครื่ อง EDC จนกว่าร้านค้าจะทาการชาระค่าบริ การดังกล่าวครบถ้วน
3.4
ในกรณี ที่ร้านค้าตกลงเป็ นร้านค้าสมาชิกรับบัตรประเภทอื่นกับบริ ษทั ฯ ในภายหลังจากวันที่ทาบันทึกข้อตกลงฉบับนี้
ร้านค้าตกลงให้ขอ้ ตกลงฉบับนี้มีผลใช้บงั คับกับบัตรชนิ ดอื่นๆ ดังกล่าวด้วย โดยร้านค้า/เจ้าของบัญชีขอรับรองว่ารายละเอียดต่างๆ ของ
ร้านค้ารายนี้ที่แจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบเป็ นความจริ งทุกประการ และตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามข้อตกลงฉบับนี้ รวมทั้งข้อตกลงอื่นใดที่บริ ษทั ฯ
กาหนดหรื อแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าอย่างเคร่ งครัด
4.

การรักษาข้ อมูลความลับ

ร้ านค้ารวมถึงพนักงานหรื อลูกจ้างของร้ านค้าตกลงและยินยอมผูกพันเกี่ ยวกับข้อกาหนดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลที่เป็ น
ความลับดังต่อไปนี้
4.1
ร้านค้าต้องเก็บรักษาและดูแลข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ และ/หรื อลูกค้าของบริ ษทั ฯ
ที่ร้านค้า บริ ษทั ในเครื อ คู่คา้ ทางธุ รกิจ กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึ กษา หรื อตัวแทนของร้านค้า (รวมเรี ยกว่า “ผู้แทนของร้ านค้ า”) ได้
รั บมาอันเนื่ องมาจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามบันทึกข้อตกลงนี้ (ไม่ว่าจะได้รับก่ อนการทาข้อตกลงฉบับนี้ และไม่ว่าจะอยู่ในรู ปแบบใดๆ)
(“ข้ อมูลที่เป็ นความลับ”) อย่างเป็ นความลับ และต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับดังกล่าวให้กบั บุคคลอื่นใด เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยเพื่อ
วัตถุประสงค์ตามข้อตกลงฉบับนี้
4.2
ร้ านค้าต้องไม่นาข้อมูลที่ เป็ นความลับไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นไว้แต่ เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ตาม
ข้อตกลงฉบับนี้ และต้องเก็บรักษาข้อมูลที่เป็ นความลับดังกล่าวให้เป็ นความลับ รวมถึงไม่นาไปเปิ ดเผยให้กบั บุคคลใดๆ โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริ ษทั ฯ เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยให้กบั บรรดาผูแ้ ทนของร้านค้าเพื่อวัตถุประสงค์ตามสัญญานี้ โดย
บรรดาผูแ้ ทนของร้านค้าดังกล่าวต้องได้รับทราบข้อกาหนดการรั กษาข้อมูลที่เป็ นความลับและต้องเก็บรั กษาข้อมูลที่เป็ นความลับนี้ ตาม
ข้อกาหนดที่ระบุไว้ในสัญญานี้ ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณี ใดๆ ก็ตามร้านค้าต้องรับผิดต่อบริ ษทั ฯ ในกรณี ที่ผแู ้ ทนของร้านค้าคนใดคนหนึ่ งทาผิด
ข้อกาหนดที่ระบุในข้อ 2 นี้
4.3
ข้อกาหนดและเงื่อนไขตามข้อ 4 นี้ไม่ใช้บงั คับในกรณี ดงั ต่อไปนี้
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4.3.1
บริ ษทั ฯ ให้ความยินยอมล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4.3.2 การเปิ ดเผยกระทาโดยข้อกาหนดของกฎหมาย
4.3.3
ข้อมูลที่เป็ นความลับนั้นๆ เป็ นที่รับรู ้หรื อถูกเปิ ดเผยในที่สาธารณะ (โดยไม่ได้เกิดจากการผิดข้อตกลงเรื่ อง
การรักษาข้อมูลที่เป็ นความลับ) หรื อมีความจาเป็ นที่ตอ้ งใช้ขอ้ มูลที่เป็ นความลับในการดาเนินคดีใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงฉบับนี้
4.4
ในกรณี ที่ขอ้ ตกลงฉบับนี้ สิ้นสุ ดลงหรื อเมื่อบริ ษทั ฯ ร้องขอ ร้านค้าต้องดาเนิ นการดังต่อไปนี้ ภายใน 14 วันนับจาก
วันที่ขอ้ ตกลงนี้ สิ้นสุ ดลง หรื อนับจากวันที่บริ ษทั ฯ ร้องขอ (ก) ทาการส่ งมอบบรรดาข้อมูลที่เป็ นความลับทั้งหมดที่อยู่ในความครอบครอง
ของร้านค้า หรื อผูแ้ ทนของร้านค้าให้กบั บริ ษทั ฯ หรื อ (ข) ทาลายหรื อลบข้อมูลที่เป็ นความลับในส่ วนที่ไม่สามารถส่ งมอบคืนได้พร้อมทั้ง
ทาหนังสื อยืนยันการลบหรื อทาลายข้อมูลดังกล่าวให้กบั บริ ษทั ฯ ทั้งนี้ การส่ งคืนข้อมูลที่เป็ นความลับ และ/หรื อการทาลายหรื อลบข้อมูลที่
เป็ นความลับดังกล่าว ไม่ถือว่าเป็ นการที่ร้านค้าหลุดพ้นต่อหน้าที่หรื อความรับผิดใดๆ ตามข้อ 4 นี้
4.5
ไม่ว่ากรณี ใดๆ ก็ตามแต่ สิ ทธิ หน้าที่ และบรรดาข้อกาหนดใดๆ ตามข้อ 4 นี้ จะไม่ระงับหรื อยกเลิ กไปในกรณี ที่
ข้อตกลงนี้สิ้นสุ ดลง และให้ยงั คงมีผลบังคับกับคู่สัญญาต่อไปอีกเป็ นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่บนั ทึกข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุ ดลง
4.6
ร้านค้าตกลงผูกพันตามข้อตกลงว่าด้วยการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลตามเอกสารแนบท้ายของบันทึกข้อตกลงฉบับ
นี้
5.

การบอกเลิกบันทึกข้ อตกลง

5.1
กรณี ที่ คู่สั ญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งต้องการบอกเลิ กบันทึ กข้อตกลงในระหว่างที่ บ ันทึ กข้อตกลงยังมี ผลบังคับใช้อยู่
คู่สัญญาฝ่ ายนั้นจะต้องมีหนังสื อแจ้งให้คู่สั ญญาอีกฝ่ ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่การบอกเลิกบันทึกข้อตกลงดังกล่าวจะไม่
กระทบกระเทือนถึงหนี้ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อตกลงนี้ที่จะพึงมีต่อกัน หรื อรายการตามบัญชีของลูกค้าที่เกิดขึ้นก่อนการบอกเลิก
บันทึกข้อตกลง
แต่ท้ งั นี้ คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งอาจยกเลิกบันทึกข้อตกลงนี้ ได้ทนั ที ในกรณี ที่คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งไม่ปฏิบตั ิตาม หรื อ
กระทาการใดอันเป็ นการผิดข้อตกลงในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ไม่วา่ ข้อหนึ่งข้อใด หรื อในกรณี ที่การให้บริ การตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มี
ลักษณะที่ผดิ กฎหมาย หรื อ การให้บริ การจากบุคคลภายนอกนี้กลายเป็ นอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในกรณี ดงั กล่าวนี้ร้านค้ามีหน้าที่ในการ
นาส่ งเอกสารของบริ ษทั ฯ คืนทันที
5.2
บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ เป็ นอันระงับทันที โดยมิตอ้ งมีการบอกกล่าวกันแต่อย่างใด ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
5.2.1
มีการระงับการดาเนินธุรกิจการขายสิ นค้าและ/หรื อการให้บริ การของร้านค้า หรื อมีการระงับการดาเนิน
ธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การของบริ ษทั ฯ
5.2.2
การขายสิ นค้าและ/หรื อการให้บริ การของร้านค้า มีส่วนหนึ่งส่ วนใดที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย หรื อไม่เหมาะสม
หรื อขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อขัดต่อนโยบายหรื อแนวทางการให้บริ การของบริ ษทั ฯ
5.2.3
คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งเลิกกิจการ หรื อทาการชาระบัญชี หรื อตกเป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อเข้าสู่ กระบวนการ
ฟื้ นฟูกิจการ
5.2.4
คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งถูกฟ้ องร้ องขอให้แต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรั พย์เพื่อพิทกั ษ์ทรั พย์ของคู่สัญญา
ฝ่ ายนั้นๆ หรื อได้ดาเนิ นการใดๆ เพื่อประนอมหนี้ กบั บรรดาเจ้าหนี้ หรื อได้มีคาสั่งศาลหรื อคาสั่งเจ้าพนักงานให้ยึดหรื ออายัดทรัพย์สินของ
คู่สัญญาฝ่ ายนั้น หรื อการกระทาอันมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
5.3
ในกรณี ที่บนั ทึกข้อตกลงฉบับนี้ สิ้นสุ ดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม คู่สัญญารับทราบและตกลงว่ากรณี ดงั กล่าวจะไม่มี
ผลกระทบหรื อเป็ นการเสื่ อมสิ ทธิ ของลูกค้าที่ได้ขอรับบริ การสิ นเชื่อจากบริ ษทั ฯ ไว้แล้ว นอกจากนี้ หากคู่สัญญายังคงมีภาระผูกพัน หรื อ
หนี้ใดๆ ระหว่างกันที่เกิดขึ้นก่อนจะเกิดการยกเลิก หรื อสิ้ นสุ ดของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้น้ นั คู่สัญญาตกลงจะชาระหนี้ หรื อดาเนิ นการใดๆ

V.01.2021

24

เพื่อให้ภาระผูกพันดังกล่าวแล้วเสร็ จภายใน 30 (สามสิ บ) วันนับแต่วนั ที่บนั ทึกข้อตกลงฉบับนี้ สิ้นสุ ดลง เว้นแต่บนั ทึกข้อตกลงสิ้ นสุ ดลง
เนื่องจากคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งเป็ นผูป้ ระพฤติผิดสัญญา ในกรณี น้ ี ฝ่ ายที่ประพฤติผดิ สัญญาต้องชาระหนี้ หรื อดาเนินการให้แล้วเสร็ จทันที
5.4
นับแต่ บนั ทึกข้อตกลงฉบับนี้ ยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ร้ านค้า/เจ้าของบัญชี ตกลงส่ งคืนอุปกรณ์การรั บบัตร
เครื่ องหมายสัญลักษณ์ ใบบันทึกรายการขาย (SALES SLIP) และ/หรื อ แบบพิมพ์อื่นๆ คืนให้แก่ บริ ษทั ฯ ในวันที่บนั ทึกข้อตกลงฉบับนี้
สิ้ นสุ ดลง
5.5
ร้านค้าตกลงว่า กรณี ร้านค้าสิ้ นสภาพการเป็ นร้านค้าสมาชิกกรุ งศรี คอนซูมเมอร์ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม และ/หรื อ
ร้านค้าย้ายสถานที่ประกอบกิจการหรื อเปลี่ยนแปลงชื่อประกอบกิจการหรื อเลิกกิจการ ร้านค้าจะต้องแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบทันที และในกรณี
ที่ร้านค้าเป็ นร้านค้ารับบัตรเครดิต บริ ษทั ฯ มีสิทธิแจ้งให้บริ ษทั ฯ อื่นหรื อสถาบันการเงินอื่นที่เป็ นสมาชิก VISA INTERNATIONAL
SERVICE ASSOCIATION และ/หรื อ MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED และ/หรื อ JCB CO., LTD. ทราบ (แล้วแต่
กรณี )
การสิ้ นสภาพการเป็ นร้านค้าสมาชิกกรุ งศรี คอนซูมเมอร์ ที่กล่าวข้างต้น ไม่เป็ นการยกเลิกภาระหน้าที่ใดๆ ซึ่งร้านค้ายัง
ปฏิบตั ิไม่ครบถ้วนตามข้อผูกพันแห่งข้อตกลงฉบับนี้ ร้านค้ายังต้องผูกพันตามเงื่อนไขและข้อกาหนดแห่ งข้อตกลงฉบับนี้ จนกว่าร้านค้าจะ
ได้ปฏิบตั ิภาระหน้าที่ดงั กล่าวจนครบถ้วนแล้ว
6.

การมีผลบังคับแทนที่และการแก้ ไขบันทึกข้ อตกลง

6.1
คู่ สั ญญาตกลงว่าบันทึ กข้อตกลงฉบับนี้ ให้มี ผลบังคับแทนที่ สั ญญา ข้อตกลง บันทึ กความเข้าใจ ค ามั่นสั ญญา
คารับรอง คารับประกัน หรื อความผูกพันอื่นๆ ในส่ วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ที่ได้ทาขึ้นหรื อผูกพันกันระหว่างคู่สัญญา
ก่อนหน้าที่จะเข้าทาบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ไม่วา่ โดยวาจาหรื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และไม่วา่ โดยชัดแจ้งหรื อโดยปริ ยาย
6.2
ในกรณี ที่ขอ้ กาหนดข้อใดข้อหนึ่ งของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ไม่สมบูรณ์เป็ นโมฆะ หรื อไม่อาจฟ้ องร้ องบังคับได้
ข้อกาหนดดังกล่าวจะไม่กระทบหรื อมีผลใดๆ ต่อผลบังคับใช้ของข้อกาหนดอื่นๆ ตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้
63
ร้ านค้ายินยอมให้บริ ษทั ฯ บอกเลิกเพิกถอน และ/หรื อเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมด
หรื อบางส่ วนเมื่อใดก็ได้ โดยมิตอ้ งแจ้งหรื อได้รับความยินยอมจากร้านค้าก่อนแต่อย่างใดและร้านค้าจะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลรายละเอียดบัตร
แก่บุคคลอื่นใด
6.4
เอกสารแนบท้ายทุกฉบับ รวมตลอดถึงระเบียบการดาเนินการ เอกสารประกอบ ให้ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของบันทึก
ข้อตกลงฉบับนี้
7.

เบ็ดเตล็ด

7.1
ร้านค้ารับทราบว่าการเข้าทาบันทึกข้อตกลงฉบับนี้พิจารณาจากคุณสมบัติของคู่สัญญาเป็ นสาระสาคัญ
คู่สัญญา
ตกลงจะไม่โอนสิ ทธิและหน้าที่ตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ให้แก่บุคคลอื่น
เว้นแต่จะได้ความยินยอมล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ง ทั้งนี้ ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ได้ให้ความยินยอม ร้านค้ามีหน้าที่ตอ้ งแจ้งให้ผรู ้ ับช่วงสิ ทธิปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไข
ตามบันทึกข้อตกลงนี้ รวมไปถึงกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัดด้วย
7.2
บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ให้อยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎหมายไทย ในกรณี ที่มีปัญหาที่จะต้องตีความบันทึกข้อตกลงนี้หรื อ
เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับบันทึกข้อตกลงนี้ ให้ตีความตามกฎหมายไทย
7.3
การล่าช้าหรื องดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของบริ ษทั ฯ ตามกฎหมาย หรื อตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ถือว่าบริ ษทั ฯ
สละสิ ทธิ หรื อให้ความยินยอมหรื อเห็นชอบในการผิดข้อกาหนดในบันทึกข้อตกลงของร้านค้าในกรณี น้ นั
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เอกสารแนบท้ ายใบสมัครเป็ นร้ านค้ าสมาชิกกรุ งศรี คอนซู มเมอร์ ให้ บริ การสิ นเชื่ อแบบผ่ อนชาระและรับบัตรเครดิต
ข้ อตกลงว่ าด้วยการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
คู่สัญญาทุกฝ่ ายตกลงให้ขอ้ ตกลงว่าด้วยการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ (“ข้ อตกลงว่ าด้ วยการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล”)
ใช้บงั คับกับข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริ การใบสมัครเป็ นร้านค้าสมาชิกกรุ งศรี คอนซูมเมอร์ให้บริ การสิ นเชื่อแบบผ่อนชาระ
และรับบัตรเครดิต (“ข้ อตกลง”) ในกรณี ที่มีขอ้ ความขัดแย้งกันระหว่างข้อตกลงว่าด้วยการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลนี้และข้อตกลง
ให้ใช้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไข รวมทั้งคานิยามทั้งหมดของข้อตกลงว่าด้วยการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลนี้เป็ นหลัก
คู่สัญญาทุกฝ่ ายตกลงกันดังต่อไปนี้
1.

คาที่ไม่ได้นิยามไว้ในข้อตกลงว่าด้วยการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อตกลง
โดยในข้อตกลงว่าด้วยการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ ให้ใช้คานิยามดังต่อไปนี้
“ข้ อมูลส่ วนบุคคลของบริษัทฯ” หมายถึง ข้อมูลส่ วนบุคคลซึ่งร้านค้าทาการประมวลผลในนามของบริ ษทั ฯ ในการให้บริ การ
ของร้านค้าภายใต้ขอ้ ตกลง
“กฎหมายว่ าด้วยการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกาหนดทางกฎหมายใดๆ ที่มีผลใช้
บังคับกับการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง พระราชบัญญัติ และกฎหมายลาดับรอง
“พระราชบัญญัติ” หมายถึง พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562
“ประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล” หรื อ “การประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง ปฏิบตั ิการหรื อชุดปฏิบตั ิการใดๆ ที่
ดาเนินการกับข้อมูลส่ วนบุคคล ไม่วา่ ด้วยวิธีการอัตโนมัติหรื อไม่ เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การเก็บรักษา
การดัดแปลงหรื อเปลี่ยนแปลง การเรี ยกคืน การสื บค้นข้อมูลเพิ่มเติม การใช้ การเปิ ดเผยโดยการส่ งต่อ เผยแพร่ หรื อ ทาให้
เข้าถึงได้โดยประการอื่น การโอนไปต่างประเทศ การปรับหรื อการรวมเข้าด้วยกัน การจากัดการเข้าถึง การลบ หรื อการทาลาย
ในข้อตกลงว่าด้วยการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ คาว่า “ข้ อมูลส่ วนบุคคล” “ผู้ประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลและ “ผู ้
ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล” ให้มีความหมายตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

2.

คู่สัญญามีเจตนาให้บริ ษทั ฯ เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลสาหรับข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ และร้านค้าเป็ นผูป้ ระมวลผล
ข้อมูลส่ วนบุคคลสาหรับข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ
โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นไป
ตามที่กาหนดไว้ในภาคผนวก โดยคู่สัญญาแต่ละฝ่ ายจะปฏิบตั ิตามหน้าที่ของตนภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคลในส่ วนที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ

3.

ร้านค้ามีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
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(ก)

ไม่ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกจากเพื่อการให้บริ การภายใต้ขอ้ ตกลง
หรื อเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในภาคผนวก

(ข)

ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ เฉพาะเมื่อมีคาสั่งและแนวทางเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริ ษทั ฯ และจะ
ดาเนินการตามคาสั่งและแนวทางที่ได้รับจากบริ ษทั ฯ เป็ นครั้งคราวโดยทันที

(ค)

แจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบโดยทันทีหากคาสั่งหรื อแนวทางที่ได้รับจากบริ ษทั ฯ นั้นขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ร้านค้าจะยังคงมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ ตามคาสั่งหรื อ
แนวทางที่ได้รับจากบริ ษทั ฯ ต่อไป

(ง)

ไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ แก่บุคคลภายนอก
ข้อตกลง หรื อกรณี จาเป็ นเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ

(จ)

ใช้และดารงมาตรการทางเทคนิคและมาตรการบริ หารการจัดการองค์กรที่เหมาะสม (รวมเรี ยกว่า "มาตรการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย")

เว้นแต่เป็ นกรณี จาเป็ นเพื่อการให้บริ การภายใต้

(1)

เพื่อคุม้ ครองความมัน่ คงปลอดภัย ความถูกต้อง และการรักษาความลับของข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั
ฯ

(2)

เพื่อป้องกันข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ จากการถูกทาลาย หรื อการสู ญหาย การเปลี่ยนแปลง แก้ไข
โดยอุบตั ิเหตุหรื อโดยมิชอบ การประมวลผล เข้าถึง หรื อเปิ ดเผยโดยปราศจากอานาจ และ

(3)

เพื่อให้มีการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยในระดับที่เหมาะสมกับความเสี่ ยงตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ซึ่งรวมถึง (ก) การแฝงข้อมูลและการเข้ารหัสข้อมูลส่ วนบุคคลของ
บริ ษทั ฯ (ข) ความสามารถในการรั กษาความลับ ความถูกต้อง ความพร้ อมใช้งาน และความยืดหยุ่น
ของระบบและบริ การประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล (ค) ความสามารถในการกู้คืนความพร้ อมใช้งาน
และการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ หลังจากที่เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดภายในระยะเวลาอันสมควร
และ (ง) กระบวนการในการทดสอบและประเมินประสิ ทธิ ภาพของมาตรการทางเทคนิคและมาตรการ
บริ หารการจัดการองค์กรอย่างสม่าเสมอ เพื่อดูแลและรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของการประมวลผล
ข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ อย่างเหมาะสม

(ฉ)

ใช้มาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยเพิม่ เติมตามที่บริ ษทั ฯ อาจกาหนดเป็ นครั้งคราว เมื่อได้รับการร้องขอเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร

(ช)

ดาเนิ นการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่า บุคคลใดซึ่งกระทาการภายใต้อานาจของร้านค้าและสามารถเข้าถึงข้อมูล
ส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ จะไม่ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ เว้นแต่เป็ นไปตามคาสั่งและแนวทางที่
ได้รับจากบริ ษทั ฯ และ

V.01.2021

27

(ซ)

ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ ตามระยะเวลา วัตถุประสงค์ ประเภทของข้อมูล และประเภทของเจ้าของ
ข้อมูลส่ วนบุคคลที่กาหนดไว้ในภาคผนวก

4.

ร้านค้าจะต้องแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบทันที หากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลมีคาขอใดๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ หากบริ ษทั ฯ แจ้งไปยังร้านค้า ร้านค้าตกลงอนุญาตให้บริ ษทั ฯ
ดาเนินการจัดการกับคาขอดังกล่าว รวมทั้งให้ความร่ วมมือและช่วยเหลือบริ ษทั ฯ โดยตลอดในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับคาขอของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นๆ รวมถึง เมื่อเจ้าของข้อมูล
ส่ วนบุคคลขอใช้สิทธิของตนตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ทั้งนี้ ในกรณีที่บริ ษทั ฯ เลือกที่จะไม่
ดาเนินการกับคาขอของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลที่ได้รับมาจากร้านค้า
ร้านค้าจะปฏิบตั ิตามคาขอดังกล่าวให้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลเอง โดยในทุกกรณี ร้านค้าจะต้องมอบสาเนาของข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ
ที่ได้เปิ ดเผยไปยังเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลให้แก่บริ ษทั ฯ

5.

ร้านค้าจะต้องแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หากทราบถึงเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อเหตุอื่นใดซึ่ง
นาไปสู่ การถูกทาลาย การสู ญหาย การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การเปิ ดเผย หรื อการเข้าถึง ข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ โดย
อุบตั ิเหตุ โดยปราศจากอานาจ หรื อโดยมิชอบ ทั้งที่เกิดขึ้นจริ งหรื อที่สงสัยว่าอาจเกิดขึ้น (รวมเรี ยกว่า "เหตุการณ์ ละเมิดข้ อมูล
ส่ วนบุคคล") ในทันทีหรื อภายในระยะเวลา 12 ชัว่ โมง หลังจากทราบเหตุดงั กล่าว โดยหนังสื อแจ้งดังกล่าวจะต้องมี
รายละเอียดตามสมควรของเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง (ก) คาอธิบายเหตุการณ์ละเมิดข้อมูล
ส่ วนบุคคล (ข) ผลกระทบที่เป็ นไปได้จากเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคล (ค) ประเภทและจานวนของเจ้าของข้อมูลส่ วน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง และประเภทและจานวนของบันทึกข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ (ง) มาตรการที่ร้านค้าใช้หรื อที่จะใช้
เพื่อแก้ไขเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคล รวมถึงมาตรการในการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ร้านค้าจะให้ความร่ วมมือ
ในการสอบสวนใดๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างเต็มที่ และดาเนินมาตรการที่จาเป็ นทั้งหมดเพื่อจากัด
ไม่ให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ หรื อการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ โดยปราศจากอานาจ
เนื่องจากเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคล

6.

ร้านค้าต้องให้ความร่ วมมือและให้ความช่วยเหลือตามสมควรแก่บริ ษทั ฯ ตามที่บริ ษทั ฯ อาจร้องขอในการดาเนินการเกี่ยวกับ
ข้อร้องเรี ยนใด ๆ จากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อการสอบสวนหรื อการสอบถามจากหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของบริ ษทั ฯ หรื อร้านค้า ตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล

7.

สาหรับข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ ร้านค้าจะให้ความร่ วมมือตามสมควรกับบริ ษทั ฯ เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถปฏิบตั ิตาม
หน้าที่ในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

8.

หากร้านค้าเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลในนามของบริ ษทั ฯ ร้านค้าจะทาการแจ้งและให้ขอ้ มูลแก่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
รวมทั้งขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล (ถ้ามี) ตามที่บริ ษทั ฯ กาหนด เพื่อการดาเนินการประมวลผลข้อมูลส่ วน
บุคคลโดยบริ ษทั ฯ
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9.

ร้านค้าจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลในการปฏิบตั ิตามหน้าที่ตามข้อตกลงและข้อตกลงว่า
ด้วยการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้

10.

ร้านค้าจะให้ความร่ วมมือตามที่บริ ษทั ฯ เห็นว่าจาเป็ น เพื่อให้บริ ษทั ฯ หรื อผูต้ รวจสอบภายนอกที่บริ ษทั ฯ มอบหมาย สามารถ
ตรวจสอบยืนยันว่า ร้านค้าปฏิบตั ิตามข้อตกลงว่าด้วยการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ และจะยินยอมให้และจัดให้มี
การตรวจสอบเป็ นครั้งคราว การให้ความร่ วมมือดังกล่าวหมายความรวมถึงให้ความช่วยเหลือบริ ษทั ฯ ในการประเมินความ
เสี่ ยงของการดาเนินการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลโดยร้านค้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการดาเนินการ
ดังกล่าว และการอนุญาตให้บริ ษทั ฯ ทาการตรวจสอบการดาเนินการดังกล่าว

11.

ร้านค้าจะไม่ส่งข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ ออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
บริ ษทั ฯ ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ อนุญาต ร้านค้าจะต้องดาเนินการเพื่อให้การส่ งข้อมูลดังกล่าวเป็ นไปโดยถูกต้องตามวิธีการส่ งหรื อ
โอนข้อมูลไปยังต่างประเทศที่กาหนดโดยกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ทั้งนี้ ร้านค้าตกลงที่จะเข้าทาสัญญา
ใดๆ ตามที่จาเป็ นเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ใช้บงั คับเกี่ยวกับการส่ งหรื อโอนข้อมูลดังกล่าว

12.

เมื่อข้อตกลงสิ้ นสุ ดลงหรื อสิ้ นอายุ ร้านค้าจะต้องลบข้อมูลส่ วนบุคคลทั้งหมดของบริ ษทั ฯ และ/หรื อส่ งคืนข้อมูลส่ วนบุคคล
ของบริ ษทั ฯ ให้แก่บริ ษทั ฯ ทั้งหมด และร้านค้าจะต้องลบสาเนาข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีอยู่ เว้นแต่กรณี มีความจาเป็ นต้องเก็บ
รักษาข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นไว้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ

13.

ห้ามร้านค้าช่วงงานการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ ไปยังบุคคลอื่น หรื อจ้างผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลอื่น
เพื่อทาการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ ("ผู้ประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลช่ วง") โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริ ษทั ฯ และในกรณี ที่มีการอนุญาตล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว ร้านค้าจะต้อง

14.

(ก)

เข้าทาสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกับผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลช่วงแต่ละราย โดยมีขอ้ กาหนดในการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ ไม่นอ้ ยไปกว่าข้อกาหนดตามข้อตกลงว่าด้วยการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับ
นี้ โดยสาระสาคัญของรู ปแบบและเนื้อหาเป็ นไปตามที่กาหนดโดยบริ ษทั ฯ

(ข)

ดาเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้ให้มนั่ ใจว่า ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลช่วงจะประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของ
บริ ษทั ฯ เท่าที่จาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับจ้างช่วงเท่านั้น และ

(ค)

ยังคงต้องรับผิดในการปฏิบตั ิหน้าที่ที่มีการจ้างช่วงทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการกระทาและการงดเว้นกระทาการของผู ้
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลช่วง

ร้านค้าจะต้องดาเนินการเพื่อให้มนั่ ใจว่า ผูท้ ี่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ ทั้งหมดได้ลงนามในสัญญารักษา
ความลับ และผูกพันต่อหน้าที่ในการรักษาความลับ
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15.

ร้านค้าจะต้องเก็บบันทึกรายการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรสาหรับกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลทั้งหมดในนามของ
บริ ษ ัท ฯ โดยจะต้อ งมีการจัดท าและเก็บ บัน ทึ กดังกล่ าวตามกฎหมายว่าด้วยการคุ ้มครองข้อ มูล ส่ วนบุ คคล และจะต้อ ง
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก)

ประเภทของข้อมูลส่ วนบุคคลที่จะมีการประมวลผลหรื อได้รับประมวลผลแล้ว

(ข)

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล

(ค)

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคล

(ง)

สิ ทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคล รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลและเงื่อนไข
ในการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น

(จ)

การเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล

(ฉ)

การปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิตามคาขอของเจ้าของข้อมูล (ถ้ามี)

(ช)

ประเภทของการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล

(ซ)

ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของร้านค้าและผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลช่วง

(ฌ)

ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของร้านค้าและผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วน
บุคคลช่วง

(ญ)

การส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่างประเทศหรื อองค์กรระหว่างประเทศ
คุม้ ครองที่เหมาะสม และ

(ฎ)

คาอธิบายมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย

และเอกสารที่ระบุมาตรการ

16.

ร้านค้าจะต้องให้บนั ทึกรายการที่จดั ทาขึ้นตามข้อ 15 แก่บริ ษทั ฯ ทันทีที่บริ ษทั ฯ ร้องขอ และร้านค้ารับทราบว่า บริ ษทั ฯ อาจ
ส่ งบันทึกรายการดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

17.

ร้านค้าจะรับผิดชดใช้ให้กบั บริ ษทั ฯ สาหรับค่าปรับ ความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับบริ ษทั ฯ อัน
เนื่องมาจากการที่ (ก) ร้านค้าไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงว่าด้วยการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ หรื อ (ข) ผูป้ ระมวลผล
ข้อมูลส่ วนบุคคลช่วงไม่ปฏิบตั ิตามหรื อฝ่ าฝื นสัญญาจ้างช่วงที่เกี่ยวข้อง และ/หรื อกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคล ทั้งนี้ ให้ขอ้ สัญญานี้มีผลใช้บงั คับ แม้วา่ จะมีขอ้ ตกลงจากัดความรับผิดใดๆ ภายใต้ขอ้ ตกลงไว้เป็ นประการอื่น
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18.

ในกรณี ที่มีขอ้ ความขัดแย้งกันระหว่างข้อตกลงว่าด้วยการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้และข้อตกลง ให้ใช้ขอ้ กาหนด
ตามข้อตกลงว่าด้วยการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้เป็ นหลัก

19.

คู่สัญญาทุกฝ่ ายรับทราบและตกลงว่า บริ ษทั ฯ อาจต้องมีการสอบทานและแก้ไขข้อตกลงว่าด้วยการประมวลผลข้อมูลส่ วน
บุคคลฉบับนี้ หากมีความจาเป็ นต้องแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ เพื่อให้ร้านค้าสามารถประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลตามกฎหมายว่า
ด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลต่อไปได้
และเพื่อให้สอดคล้องกับการตีความกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคล ในกรณี ดงั กล่าว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายจะเจรจาหารื อกันโดยสุ จริ ตเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ตอ้ งทาขึ้นเพื่อ
แก้ไขข้อตกลงว่าด้วยการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้

20.

ข้อตกลงว่าด้วยการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อคู่สัญญาทุกฝ่ ายลงนามในข้อตกลง
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ภาคผนวก
รายละเอียดการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
1.

ประเภทของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ประเภทของข้อมูล เช่น ชื่อ อายุ เพศ ถิ่นที่อยู่ วันเกิด และข้อมูลบัตรเครดิต

2.

สาระของการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคล
ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูถ้ ือบัตรจะถูกจัดเก็บในระบบบันทึกข้อมูลของร้านค้า และเอกสารที่ทารายการขายจะถูกจัดเก็บอย่าง
ปลอดภัย ตามที่กาหนดอยูใ่ นข้อตกลงและข้อตกลงว่าด้วยการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้

3.

ระยะเวลาการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
ร้ านค้าสามารถประมวลผลข้อ มูลส่ วนบุ คคลได้เท่าที่ จาเป็ นตามวัตถุป ระสงค์ที่ มีการประมวลผลข้อ มูลส่ วนบุ คคล ทั้งนี้
เป็ นไปตามข้อกาหนดและระยะเวลาที่ระบุในข้อตกลง และรายละเอียดในประกาศและตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ อย่างไรก็ตาม
ร้านค้าอาจประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลนานกว่าระยะเวลาดังกล่าวเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บงั คับ หรื อ
เพื่ อ ให้ เ ป็ นไป ตา มข้ อ ก า หน ดด้ า นก ารป ฏิ บั ติ ง าน เช่ น ข้ อ ก าหนดเรื่ อง เก็ บ ข้ อ มู ล ท าง บั ญ ชี ที่ เ หมา ะ ส ม
การอานวยความสะดวกในด้านการบริ หารจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้า และเพื่อดาเนิ นการตามข้อเรี ยกร้ องทางกฎหมาย
หรื อกรณี ที่หน่วยกากับดูแลร้องขอ

4.

วัตถุประสงค์ ของการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
การจัดทา จัดเก็บหรื อเรี ยกคืนข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อปฏิบตั ิตามภายใต้ขอ้ ตกลง และหน้าที่ของ
สัญญา

5.

ประเภทของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ผูถ้ ือบัตร

6.

ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองเป็ นพิเศษ
ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ได้รับการคุม้ ครองพิเศษ ตามที่ระบุในบัตรประชาชนของผูถ้ ือบัตร เช่น ศาสนา หรื อ กรุ๊ ปเลือด เป็ นต้น
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