
                                                                                 
                               
                                                                                    

ใบสมคัร mPOS ส ำหรบัตวัแทนจ ำหน่ำย Nu Skin_PF201702 

ใบสมคัรการใชบ้ริการอปุกรณเ์ครื่องรบับตัร K-PowerP@y (mPOS) 

ส าหรบับริการรบัช าระค่าสินคา้และบริการดว้ยบตัรเครดติบนสมารท์โฟน 

ของรา้นคา้ราย บริษทั นู สกิน เอ็นเตอรไ์พรส์ (ประเทศไทย)จ  ากดั ผ่านแอพพลิเคชัน่ Nu Skin Easy Pay 

 

 ท ำท่ี ______________________________ 

 วนัท่ี ______________________________ 

 ขำ้พเจำ้ (นำย / นำงสำว / นำง) ______________________________________________อำยุ __________ ปี 

สญัชำติ ______________ บตัรประจ ำตวัประชำชนเลขท่ี_______________________________________________________                                 

ท่ีอยู่ปัจจุบันท่ีสำมำรถติดต่อได้___________________________________________________________________________

ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่ำ “ผูแ้ทนจ ำหน่ำย” มีควำมประสงคส์มคัรใชอุ้ปกรณ์เช่ือมต่อกบัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีบนแอพพลิเคชัน่ Nu 

Skin Easy Pay (mobile Point Of Sale)  ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่ำ “อุปกรณ์เคร่ืองรบับตัร K-PowerP@y (mPOS)” เพื่อรบั

ช ำระค่ำสินคำ้ /หรือบริกำร ในนำมของ บริษัท นู สกิน เอ็นเตอรไ์พรส์(ประเทศไทย) จ ำกดั โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

1.  รายละเอียดการใชบ้ริการเครื่องรบับตัร K-PowerP@y (mPOS) 

 

Staff ID (ระบุเป็นรหสัผูแ้ทนจ ำหน่ำย) ______________________________________________________ 

ช่ือ-สกุลผูใ้ชง้ำน (ภำษำไทย) ______________________________________________________ 

ช่ือ-สกุลผูใ้ชง้ำน (ภำษำองักฤษ) ______________________________________________________ 

เบอรม์ือถือ (ส ำหรบัรบั sms) ______________________________________________________ 

Email ______________________________________________________ 

มือถือท่ีจะใชง้ำน (iPhone/iPad/Samsung)   รุ่น____________________________________________________ 

OS Version   ______________________________________________________ 

สถำนท่ีจดัส่งเคร่ืองรบับตัร K-PowerP@y (mPOS)  เลขท่ี ______________ ตรอก/ซอย________________________ 

ถนน_____________________ ต ำบล / แขวง ________________________อ ำเภอ/เขต ___________________________ 

จงัหวดั__________________________________  รหสัไปรษณีย_์______________________________ 

2. อตัราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ 

ผูแ้ทนจ ำหน่ำยตกลงยนิยอมช ำระเงินดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่ธนำคำร 

• ค่ำประกนัอุปกรณเ์คร่ืองรบับตัร K-PowerP@y (mPOS) จ ำนวน 3,000 บำท (สำมพนับำทถว้น) ต่อเคร่ือง 

• ค่ำปรบั กรณีคืนเคร่ืองแต่อุปกรณไ์ม่ครบ, เคร่ืองใชง้ำนไม่ได ้หรือสญูหำย 

 

mPOS (รบัประกนัตวัเคร่ือง 1 ปี) ค่ำปรบั 

อุปกรณค์รบ ใชง้ำนไดต้ำมปกติ ไม่มีรอยขดูขดี หรือไม่มีรอยขดีเขยีนบนตวัเคร่ือง  ไม่มี 

อุปกรณไ์ม่ครบ เช่น ขำดสำยชำรจ์ เป็นตน้ สงูสุดไม่เกิน 1,500 บำท 

เคร่ืองสญูหำย/ ใชง้ำนไม่ได/้ ชำรจ์ไฟไม่เขำ้/มีรอยขดีลึกหรือรอยขดีเขยีนบน

ตวัเคร่ือง 

สงูสุดไม่เกิน 3,000 บำท 

 

หน้ำ 1/9      ต่อหน้ำท่ี 2 /3. บญัชีเงินฝำกท่ีใหธ้นำคำรหกัเงิน  



                                                                                 
                               
                                                                                    

ใบสมคัร mPOS ส ำหรบัตวัแทนจ ำหน่ำย Nu Skin_PF201702 

3.  บญัชีเงินฝากที่ใหธ้นาคารหกัเงิน 

 ผูแ้ทนจ ำหน่ำยตกลงยินยอม หรือด ำเนินกำรใหเ้จำ้ของบญัชียินยอม ใหธ้นำคำรหกัเงินจำกบญัชีดงัต่อไปน้ี เพื่อ

ช ำระค่ำธรรมเนียม ค่ำใชจ้่ำย และ/หรือหน้ีต่ำงๆ ตำมใบสมคัรฉบบัน้ีใหแ้ก่ธนำคำร 

 

 ธนำคำรกสิกรไทยสำขำ.................................................................รหสัสำขำ................................................... 

 ประเภทบญัชี       ออมทรพัย ์                    กระแสรำยวนั  

    หมำยเลขบญัชี   -- 

 ช่ือบญัชี......................................................................................................................................................... 

 ผูแ้ทนจ ำหน่ำย/เจำ้ของบญัชีขอรบัรองว่ำ รำยละเอียดต่ำงๆ ท่ีแจง้ไวใ้นใบสมคัรฉบบัน้ีดงัรำยละเอียดขำ้งตน้ เป็น

จริงทุกประกำร และยอมรับเง่ือนไขกำรพิจำรณำอนุมัติและปฏิบัติตำมขอ้ตกลงกำรใช้บริกำรอุปกรณ์เคร่ืองรับบัตร        

K-PowerP@y (mPOS) ส ำหรบับริกำรรบัช ำระค่ำสินคำ้และบริกำรดว้ยบตัรเครดิตบนสมำรท์โฟนของรำ้นคำ้รำย บริษัท นู 

สกิน เอ็นเตอรไ์พรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ผ่ำนแอพพลิเคชัน่ Nu Skin Easy Pay ท่ีแนบทำ้ยใบสมคัรฉบบัน้ี รวมทั้งตกลง

ผูกพนัตำมคู่มือกำรรับบัตรเครดิต/บัตรเดบิตและประกำศต่ำงๆ ของธนำคำรท่ีเกี่ยวกบักำรใชบ้ริกำรดังกล่ำว และกำร

ใหบ้ริกำรประเภทอื่นของธนำคำรท่ีเกี่ยวขอ้งกบักำรใชบ้ริกำรของผูแ้ทนจ ำหน่ำยท่ีมีอยูแ่ลว้ในขณะน้ี และ/หรือท่ีจะมีต่อไป

ในภำยหน้ำตำมท่ีธนำคำรจะไดแ้จง้ใหท้รำบ และ/หรือ ธนำคำรประกำศไว ้ณ ท่ีท ำกำรของธนำคำร โดยใหถื้อว่ำมีผล

ผกูพนัผูแ้ทนจ ำหน่ำย/เจำ้ของบญัชีทุกประกำร  

 

 

ลงช่ือ_____________________________ผูแ้ทนจ ำหน่ำย  ลงช่ือ_____________________________เจำ้ของบญัชี 

  (                                                )                  (                                              )               

*ผูแ้ทนจ ำหน่ำยจะตอ้งมีช่ืออยูเ่ป็นหน่ึงในเจำ้ของบญัชีเงินฝำกท่ีใหธ้นำคำรน ำเงินรำยกำรรบับตัรเครดิต/เดบิตเขำ้บญัชี  

 

 

ส ำหรบัเจำ้หนำ้ท่ีธนำคำรเท่ำน้ัน       รหสัโครงกำร 

ขอ้มลูผูข้ำย  

ช่ือ-นำมสกุล ___________________________________________________ รหสัพนักงำน _________________________ 

สำขำ / ทีมขำย ______________________________________________ รหสัสำขำ / ทีมขำย  

โทรศพัท ์_________________________________ 

 

ส่งหน้ำ 1-2 และเอกสำรประกอบกำรสมคัรไปท่ี  

ธนำคำรกสิกรไทย ส ำนักงำนใหญ่  

คุณพลวัฒน์ สุนทรณ์ ฝ่ำยบริหำรผลิตภณัฑ์ช ำระเงินลูกคำ้บุคคลและปริวรรตเงินตรำ สำยงำนธุรกิจลูกคำ้บุคคลและ

เครือขำ่ยบริกำร 1 ซอยรำษฎรบ์รูณะ  27/1 ชั้น 6 ถนนรำษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140  

 

หน้ำ 2/9      ต่อหน้ำท่ี 3 /ขอ้ตกลงกำรใชบ้ริกำรอปุกรณเ์คร่ือง  



                                                                                 
                               
                                                                                    

ใบสมคัร mPOS ส ำหรบัตวัแทนจ ำหน่ำย Nu Skin_PF201702 

ขอ้ตกลงการใชบ้ริการอปุกรณเ์ครื่องรบับตัร K-PowerP@y (mPOS) 

ส าหรบับริการรบัช าระค่าสินคา้และบริการดว้ยบตัรเครดติบนสมารท์โฟน 

ของรา้นคา้ราย บริษทั นู สกิน เอ็นเตอรไ์พรส์(ประเทศไทย) จ  ากดั ผ่านแอพพลิเคชัน่ Nu Skin Easy Pay 

 

 ตำมท่ีธนำคำรไดม้ีบริกำรออกบตัรเครดิตธนำคำรกสิกรไทย บตัร KBANK e-cash บตัร KBANK VISA ELECTRON และบตัรอื่นๆ ซ่ึง

มีคุณสมบติัอย่ำงเดียวกนัต่อไปในภำยหนำ้ ใหแ้ก่ลกูคำ้ของธนำคำร และเป็นสมำชิกและ/หรือเป็นตัวแทนในกำรจ่ำยเงินแก่ บรรดำสมำชิกของ 

VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION (บตัรเครดิต VISA) และ MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED (บตัรเครดิต 

MASTERCARD) และร่วมกบับริษัทอื่น หรือสถำบนัอ่ืนออกบตัรเครดิตภำยใตข้อ้ตกลงร่วมกนั ซ่ึงต่อไปน้ี หำกไม่กล่ำวถึงบัตรเครดิตประเภทใด

ประเภทหน่ึงโดยเฉพำะเจำะจง จะเรียกรวมกนัและแทนกนัว่ำ “บตัรเครดิต” ซ่ึงผูถื้อบตัรเครดิต ธนำคำรกสิกรไทย, บตัรเครดิตวีซ่ำ, บตัร

เครดิตมำสเตอรก์ำรด์ (ซ่ึงเป็นบตัรเครดิต หรือบตัร เดบิต) และบตัรเครดิตร่วมท่ีธนำคำรออกภำยใตข้อ้ตกลงกบับริษัทอื่นหรือสถำบนัอ่ืน (ซ่ึง

ต่อไปน้ีจะเรียกว่ำ “ผูถื้อบตัร”) สำมำรถน ำไปใชช้ ำระค่ำสินคำ้ และ/หรือบริกำร ในนำมของ บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส(ประเทศไทย) 

จ ำกดั ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่ำ “Nu Skin” แทนกำรช ำระดว้ยเงินสด ณ บริษัทหำ้งรำ้นต่ำงๆ ท่ีตกลงเป็นสถำนท่ีรับบตัรเครดิตของธนำคำร (ซ่ึง

ต่อไปน้ีจะเรียกว่ำ“ผูแ้ทนจ ำหน่ำย”) โดย ผูแ้ทนจ ำหน่ำยตกลงยินยอมปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของ บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย ซ่ึงต่อไปน้ี

จะเรียกว่ำ “ธนำคำร” ดงัต่อไปน้ี 

 

1.  หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1.1  ผูแ้ทนจ ำหน่ำยตกลงรบับตัรเครดิต ซ่ึงมีลกัษณะตำมท่ีธนำคำรไดต้กลงร่วมกบั Nu Skin และไดแ้จง้ใหผู้แ้ทนจ ำหน่ำยทรำบเป็นครำวๆ ท่ี

ยงัไม่หมดอำยุทุกใบ เพื่อช ำระค่ำ สินคำ้และ/หรือบริกำร ของ Nu Skin แทนกำรช ำระดว้ยเงินสดในรำคำท่ีไม่สงูกว่ำรำคำขำยเงินสดแก่ลกูคำ้

ทัว่ไป และหำกมีกำรใหบ้ริกำรพเิศษใดๆ เช่น กำรใหส่้วนลดหรือของแถมแก่ลกูคำ้ทัว่ๆ ไป ผูแ้ทนจ ำหน่ำยตกลงจะให ้บริกำรพเิศษน้ันแก่ผูถื้อ

บตัรดว้ยเช่นกนั โดยในกำรรบัช ำระคำ่สินคำ้/หรือบริกำร ผ่ำนอุปกรณเ์คร่ืองรบับตัร K-PowerP@y (mPOS) จะตอ้งใชง้ำนร่วมกบั Application  

Nu Skin Easy Pay ของ Nu Skin เท่ำน้ัน และค่ำสินคำ้ /หรือบริกำรท่ีรบัช ำระน้ัน จะถูกโอนเขำ้บญัชีของ Nu Skin 

1.2  ผูแ้ทนจ ำหน่ำยตกลงจะแสดงเคร่ืองหมำยสญัลกัษณก์ำรรบับตัรเครดิต ตำมรปูแบบท่ีธนำคำรจดัไวใ้หใ้นท่ี ซ่ึงเห็นไดช้ดัเจน เพื่อใหบุ้คคล

ทัว่ไปไดท้รำบวำ่ผูแ้ทนจ ำหน่ำยยอมรบับตัรเครดิต ตลอดระยะเวลำท่ีขอ้ตกลงฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชห้รือจนกว่ำธนำคำรจะแจง้ยกเลิก กำรใช้

เคร่ืองหมำยสญัลกัษณด์งักล่ำว  

1.3 เมื่อผูถื้อบตัรแสดงบตัรเครดิตเพื่อซ้ือสินคำ้และ/หรือรบับริกำร ผูแ้ทนจ ำหน่ำยจะตอ้งตรวจสอบควำมถกูตอ้งสมบรูณข์องบตัรเครดิต ตำม

คู่มือรำ้นคำ้รบับตัรเครดิต และวิธีกำรรบับตัรเครดิตตำมคูม่ือกำรใชเ้คร่ืองอุปกรณก์ำรรบั บตัรเครดิตท่ีธนำคำรมอบใหก้บัผูแ้ทนจ ำหน่ำย 

1.4 ส ำหรบับตัรเครดิตวีซ่ำ และบตัรเครดิตมำสเตอรก์ำรด์ ตรวจสอบว่ำหมำยเลขบตัรของผูถื้อบตัร 4 ตวัแรกท่ีพิมพเ์ป็นตวันูน จะตอ้งตรงกบั

หมำยเลขของธนำคำรผูอ้อกบตัร 4 ตวัที่พิมพเ์ป็นเน้ือเดียวกบั บตัรเครดิตใตห้มำยเลขบตัร  

1.5 ผูแ้ทนจ ำหน่ำยจะตอ้งไม่ก ำหนดวงเงินขั้นต ำ่และไม่คิดคำ่ธรรมเนียมกำรใชบ้ตัรเครดิตจำก ผูถื้อบตัรที่มำซ้ือสินคำ้/บริกำร เป็นอนัขำด 

หำ้มผูแ้ทนจ ำหน่ำยรบับตัรเครดิตแทนกำรช ำระหน้ีอื่น ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจำก กำรซ้ือสินคำ้/บริกำรของ Nu Skin จำกผูแ้ทนจ ำหน่ำย 

1.6 ผูแ้ทนจ ำหน่ำยจะตอ้งไมจ่่ำยเงนิสดใหผู้ถื้อบตัร ในกรณีท่ีผูถื้อบตัร น ำบตัรเครดิตมำขอข้ึนเงินสด และจะตอ้งไมร่บับตัรเครดิตแทนกำร

ช ำระหน้ีอื่น ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจำกกำรซ้ือสินคำ้/บริกำรของ Nu Skin จำกผูแ้ทนจ ำหน่ำย 

1.7 ผูแ้ทนจ ำหน่ำยจะตอ้งยอมรบับตัรเครดิตทุกชนิดท่ีธนำคำรเป็นผูอ้อก หรือท่ีธนำคำรเป็นสมำชิก และ/หรือเป็น ตวัแทนในกำรจ่ำยเงิน ไม่

ว่ำจะเป็นบตัรเครดิตท่ี VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION หรือ MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATEDเป็นผูอ้อก หรือ

บริษัทอื่นท่ีมีขอ้ตกลงร่วมกนักบัธนำคำรเป็นผูอ้อก ทั้งท่ีมีอยู่แลว้ในขณะน้ี หรือท่ีจะออกต่อไป ในภำยหนำ้ โดยผูแ้ทนจ ำหน่ำยไม่มสิีทธิจะ

ปฏิเสธ ไม่วำ่บตัรน้ันจะถูกคิดคำ่ธรรมเนียมในอตัรำที่ต่ำง กนัก็ตำม เวน้แต่จะไดร้บัแจง้จำกธนำคำรเป็นอย่ำงอืน่  

1.8 ผูแ้ทนจ ำหน่ำยจะตอ้งติดต่อธนำคำรทนัที และตกลงท่ีจะปฏิบติัต่อผูถื้อบตัรตำมวิธีกำรท่ีธนำคำรจะแจง้ให ้    ผูแ้ทนจ ำหน่ำยทรำบต่อไป 

ก่อนท่ีจะ ขำยสินคำ้/บริกำรใหแ้ก่ผูถื้อบตัร ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณห์รือพบเห็นบตัรที่มีลกัษณะหน่ึงลกัษณะใด ดงัต่อไปน้ี  

 1.8.1 เมื่อเคร่ืองอนุมติัวงเงินอตัโนมติั / อุปกรณเ์คร่ืองรบับตัร K-PowerP@y (mPOS) ขดัขอ้ง  

 1.8.2 มีเหตุน่ำสงสยัว่ำผูถื้อบตัรมีพฤติกรรมทุจริต  

 1.8.3 เป็นบตัรเครดิตท่ีหมำยเลขบตัรอยู่ในรำยกำรถูกอำยดั แจง้หำย ถูกเพิกถอน หรือระงบักำรใชโ้ดยธนำคำร  

 1.8.4 ไม่มีลำยมือชื่อบตัรปรำกฏอยู่ดำ้นหลงัของบตัรเครดิต 

 1.8.5 บตัรเครดิตท่ีปรำกฏใหเ้ห็นรอยแกไ้ข เปล่ียนตวัเลข หรือขอ้ควำมใด หรือลำยมือชื่อผูถื้อบตัร 

 

 

หนำ้ 3/9           ต่อหนำ้ที่ 4 / 1.8.6 ตำมเงื่อนไขอื่นๆ ท่ีธนำคำรตกลง 

 1.8.6 ตำมเงื่อนไขอื่นๆ ท่ีธนำคำรตกลงหรือแจง้ล่วงหนำ้ให ้Nu Skin ทรำบเป็น ครำวๆ ไป  



                                                                                 
                               
                                                                                    

ใบสมคัร mPOS ส ำหรบัตวัแทนจ ำหน่ำย Nu Skin_PF201702 

1.9 กำรตกลงจะท ำหนังสือแจง้คืนสินคำ้ ยกเลิกกำรผูแ้ทนจ ำหน่ำยใชบ้ริกำร หรือลดรำคำสินคำ้/บริกำรของผูแ้ทนจ ำหน่ำย ย่อมไม่เป็นผลให้

ธนำคำรตอ้งคืนค่ำธรรมเนียมเรียกเก็บท่ีธนำคำรไดค้ิดเอำจำก Nu Skin และผูแ้ทนจ ำหน่ำยไวแ้ลว้แต่ ประกำรใด ในกรณีบญัชีดังกล่ำวใน

ขอ้ตกลงฉบบัน้ีเป็นบญัชีออมทรพัย ์ ผูแ้ทนจ ำหน่ำย/เจำ้ของบญัชี ตกลงใหบ้ญัชีออมทรพัยด์งักล่ำวเป็นบญัชีเดินสะพดัตำมประมวลกฎหมำย

แพ่งและพำณิชย ์มำตรำ 856 และ ยินยอมใหธ้นำคำรหกัทอนบญัชีหน้ีทั้งหมด หรือแต่บำงส่วนท่ีเกิดข้ึน ระหว่ำงผูแ้ทนจ ำหน่ำย/เจำ้ของบญัชี

กบัธนำคำร หกักลบลบหน้ีกนัไดต้ำมวิธีและประเพณีปฏิบติัของธนำคำรเกีย่วกบับญัชีเดินสะพดัเช่นกนัดว้ย ในกรณีท่ีผูแ้ทนจ ำหน่ำยไม่ตอ้งกำร

รบัคืนสินคำ้ที่ผูถื้อบตัรซ้ือ หรือ ตกลงสัง่ซ้ือแลว้ ใหเ้ขียนค ำว่ำ “NO REFUND” (ไม่รบัคืนสินคำ้) หรือขอ้ควำมท่ีมีควำมหมำยอย่ำงเดียวกนั ลง

ในบนัทึกค่ำสินคำ้/บริกำรเหนือช่อง “CARDHOLDER’S SIGNATURE” และ ในใบ เสร็จรบัเงินใหช้ดัเจนทุกแผ่น  

1.10 ในกรณีท่ีผูแ้ทนจ ำหน่ำยยินยอมใหผู้ถื้อบตัรคืนสินคำ้ ยกเลิกกำรใชบ้ริกำร หรือลดรำคำสินคำ้/บริกำรใหใ้นภำยหลงั ผูแ้ทนจ ำหน่ำยตก

ลงจะไม่คืนเป็นเงินสด เช็ค และ/หรือตรำสำรหน้ีอื่น แก่ผูถื้อบตัร แต่ผูแ้ทนจ ำหน่ำย ตกลงจะติดต่อและเจรจำกบั NU SKIN เองเพื่อด ำเนินกำร

ในขั้นตอนต่อไป ทั้งน้ี ผูแ้ทนจ ำหน่ำยตกลงป้องกนัไม่ใหธ้นำคำรตอ้งรบัผิดชอบหรือเขำ้ไปมส่ีวนร่วมในขอ้พิพำทระหว่ำงผูถื้อบตัร ผูแ้ทน

จ ำหน่ำย และ Nu Skin 

1.11   ในกรณีท่ีผูแ้ทนจ ำหน่ำยเป็นผูก้ระท ำ กำรทุจริต และ/หรือมีส่วนในกำรใหค้วำมร่วมมือกบักลุ่มผูทุ้จริต ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 

เป็นผลใหธ้นำคำรไดร้บัควำมเสียหำย กล่ำวคือไมส่ำมำรถเรียกเก็บเงินจำกผูถื้อบตัร หรือจำกธนำคำรผูอ้อกบตัรได ้ ผูแ้ทนจ ำหน่ำยยินยอมคืน

เงิน และ/หรือใหธ้นำคำรหกัเงินจำกบญัชีของผูแ้ทนจ ำหน่ำยไดท้นัที ตำมจ ำนวนเท่ำกบัท่ีธนำคำรไดร้บัควำมเสียหำย พรอ้มทั้งดอกเบี้ ยใน

อตัรำสงูสุดท่ีธนำคำรประกำศเรียกเก็บจำกลกูคำ้ผูกู้เ้งินโดยทัว่ไปของธนำคำร นับแต่วนัท่ีธนำคำรจ่ำยเงินใหแ้ก่ Nu Skin หรือน ำเขำ้บญัชีให ้

Nu Skin ทั้งน้ี   ไม่ตดัสิทธิธนำคำรในอนัท่ีจะฟ้องรอ้ง ด ำเนินคดี ไม่ว่ำทำงแพ่งหรือทำงอำญำกบัผูทุ้จริตไดด้ว้ย โดยผูแ้ทนจ ำหน่ำย ตกลงจะให้

ควำมร่วมมือใหค้วำมช่วยเหลือธนำคำร รวมทั้งเขำ้เป็น คู่ควำมร่วม ไม่ว่ำจะเป็นกำรด ำเนินกำร ในชั้นเจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจ พนักงำนอยักำร และ/

หรือชั้นศำลก็ตำม และหำกปรำกฏวำ่ ธนำคำรมิใช่ผูเ้สียหำยท่ีจะด ำเนินคดีกบัผูทุ้จริตแลว้ ผูแ้ทนจ ำหน่ำยจะเป็นผูด้ ำเนินคดี กบัผูทุ้จริตใหถึ้ง

ท่ีสุด เพื่อใหผู้ก้ระท ำควำมผิดไดร้บักำรลงโทษ และ เพื่อใหม้ีกำรชดใชค้วำมเสียหำยใหแ้ก่ผูเ้สียหำย  

1.12 กรณีท่ีผูแ้ทนจ ำหน่ำยตอ้งคืนเงินใหแ้ก่ธนำคำรตำมขอ้ 1.11 และ/หรือกรณีใดๆ ก็ตำมท่ีผูแ้ทนจ ำหน่ำยจะตอ้งชดใชใ้หแ้ก่ธนำคำร 

ผูแ้ทนจ ำหน่ำย/เจำ้ของบญัชี ยินยอมใหเ้ป็นสิทธิของธนำคำรที่จะหกัเงิน พรอ้มทั้ง ดอกเบี้ ย (หำกมี) ดงักล่ำวขำ้งตน้ทั้งหมดออกจำกบญัชี

ผูแ้ทนจ ำหน่ำย และ/หรือบญัชีอื่นใดท่ีผูแ้ทนจ ำหน่ำย/เจำ้ของบญัชีมีอยู่กบัธนำคำร และ/หรือเงินจ ำนวนหน่ึงจ ำนวนใดท่ีแสดงว่ำผูแ้ทน

จ ำหน่ำย/เจำ้ของบญัชีเป็นเจำ้ของหรือเป็นเจำ้หน้ีธนำคำรเพื่อช ำระหน้ีดงักล่ำวไดท้นัที  

      ในกรณีท่ีปรำกฏว่ำเงินในบญัชีเงินฝำกทุกประเภท และ/หรือ จ ำนวนหน่ึงจ ำนวนใดดงักล่ำวของผูแ้ทนจ ำหน่ำย/เจำ้ของบญัชีไมม่ีใหห้กั

หรือมีแต่ไม่พอใหห้กัช ำระหน้ีไดค้รบถว้น ผูแ้ทนจ ำหน่ำย/เจำ้ของบญัชียินยอมใหธ้นำคำรน ำหน้ีทั้งจ ำนวนน้ัน หรือจ ำนวนท่ีคงเหลือหลงัจำก 

ช ำระแลว้น้ัน ลงจ่ำยในบญัชีของผูแ้ทนจ ำหน่ำย/เจำ้ของบญัชี เพื่อใหผู้แ้ทนจ ำหน่ำย/เจำ้ของบญัชีเป็นหน้ีเบิกเกินบญัชีกบัธนำคำรต่อไป และ

ผูแ้ทนจ ำหน่ำย/เจำ้ของบญัชียอมเสียดอกเบี้ ยทบตน้ของเงินจ ำนวนดงัท่ีเป็นหน้ี ใน อตัรำดงักล่ำวในขอ้ 1.11 ตำมประเพณีกำรคิดดอกเบี้ ยทบ

ตน้ในบญัชี เดินสะพดัดว้ยนับแต่วนัท่ีเป็นหน้ีเบิกเกินบญัชีเป็นตน้ไป  

1.13 ผูแ้ทนจ ำหน่ำยจะตอ้งรบัช ำระเฉพำะค่ำสินคำ้และ/หรือบริกำร ของ Nu Skin เท่ำน้ัน โดยหำ้มผูแ้ทนจ ำหน่ำยรบัช ำระคำ่สินคำ้และ/หรือ

บริกำร นอกเหนือท่ีไดต้กลงไวก้บัธนำคำร หำกผูแ้ทนจ ำหน่ำยฝ่ำผืนหรือไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขท่ีระบุใน ขอ้ตกลงน้ี หรือท่ี

ธนำคำรจะแจง้ใหท้รำบต่อไป อนัเป็นเหตุใหธ้นำคำร ถูกเรียกเก็บค่ำปรบั และ/หรือค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ (ถำ้ม)ี จำกทำงรำชกำร และ/หรือ VISA 

INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION และ/หรือ MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATEDและ/หรือตวัแทนในกำรช ำระเงินท่ี

ธนำคำรเป็นสมำชิก หรือบริษัทเครดิตร่วมท่ีธนำคำรออกภำยใตข้อ้ตกลงกบับริษัทน้ัน หรือสถำบนัอ่ืน มำยงั ธนำคำรแลว้ ผูแ้ทนจ ำหน่ำยตก

ลงยินยอมรบัผิดชอบชดใชค้่ำปรบั และ/หรือค่ำเสียหำยท่ีเกิดข้ึนแก่ธนำคำรทั้งส้ินทุกประกำร และผูแ้ทนจ ำหน่ำยตกลง ยินยอมใหธ้นำคำรหกั

เงินจ ำนวนเงินท่ีธนำคำรไม่สำมำรถเรียกเก็บเงิน จำกผูถื้อบตัร และ/หรือค่ำเสียหำย และ/หรือค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ น้ันได ้พรอ้มทั้งดอกเบี้ ยทั้งหมด

จำกบญัชีเงินฝำกของผูแ้ทนจ ำหน่ำย และ/ หรือบญัชีอื่นใดท่ีผูแ้ทนจ ำหน่ำยมีอยู่กบัธนำคำรไดท้นัที  

 

2.  การใหบ้ริการอปุกรณเ์คร่ืองรบับตัรผ่านอปุกรณเ์ช่ือมตอ่กบัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีบนแอพพลิเคชัน่ Nu Skin Easy Pay (Mobile Point of 

Sale) (K-PowerP@y (mPOS)) 

2.1 ผูแ้ทนจ ำหน่ำยตกลงวำ่ ในกำรรบัช ำระค่ำสินคำ้/บริกำรโดยใหผู้ถื้อบตัรใชบ้ตัรช ำระผ่ำนอุปกรณเ์คร่ืองรบับัตร mPOS ผูแ้ทนจ ำหน่ำย 

ไม่จ ำเป็นตอ้งจดัท ำ SALES SLIP ใหแ้ก่ผูถื้อบตัรลงลำยมือชื่อตนเองเป็นหลกัฐำนกำรช ำระค่ำสินคำ้/บริกำร แต่ผูแ้ทนจ ำหน่ำยจะด ำเนินกำรให  ้

 

 

 

 

หนำ้ 4/9       ต่อหนำ้ที่ 5 /ผูถื้อบตัรลงลำยมือชื่อบนหนำ้จอโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

 



                                                                                 
                               
                                                                                    

ใบสมคัร mPOS ส ำหรบัตวัแทนจ ำหน่ำย Nu Skin_PF201702 

ผูถื้อบตัรลงลำยมือชื่อบนหน้ำจอโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ซ่ึงติดตั้งอุปกรณ์เคร่ืองรับบัตร mPOS โดยผูแ้ทนจ ำหน่ำยจะตอ้งจดัส่งรำยกำรช ำระค่ำ

สินคำ้/บริกำร (Pay Slip) ผ่ำนทำง  e-mail หรือ SMS ใหแ้ก่ผูถื้อบตัร เมื่อมีกำรท ำรำยกำรช ำระค่ำสินคำ้/บริกำรในแต่ละครั้ง เพื่อเป็น

เอกสำรหลักฐำนในกำรช ำระค่ำสินคำ้/บริกำร โดยใหถื้อว่ำกำรจัดท ำเอกสำร/ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว เป็นกำรท ำธุรกรรมทำง

อิเล็กทรอนิกสซ่ึ์งอยู่ภำยใตพ้ระรำชบญัญติัว่ำดว้ยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.2544 และ/หรือตำมกฎหมำยอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้ง    

2.2 รหสัส ำหรบักำรเขำ้ใชบ้ริกำรอุปกรณเ์คร่ืองรบับตัร K-PowerP@y (mPOS) (Staff ID) จะใชร้หสัเดียวกบัรหสัผูแ้ทนจ ำหน่ำย ซ่ึง Staff ID น้ี

จะตอ้งไม่ซ ้ำกบั Staff ID ของผูใ้ชบ้ริกำรอื่นซ่ึงไดใ้ชก้บัธนำคำรก่อนหน้ำน้ีแลว้ อน่ึง หำก Staff ID ซ ้ำ ธนำคำรจะไม่ด ำเนินกำรใดๆรวมทั้งขอ

สงวนสิทธ์ิไม่ส่งเอกสำรกำรสมคัรคืน 

2.3 ผูแ้ทนจ ำหน่ำยตกลงปฏิบติัตำมขอ้มูลและวิธีกำรท่ีธนำคำรก ำหนด ตลอดจนคู่มือเกี่ยวกบัอุปกรณ์เคร่ืองรับบตัร K-PowerP@y (mPOS) 

ในทันทีนับแต่วนัท่ีไดร้ับมอบอุปกรณ์เคร่ืองรับบัตร K-PowerP@y (mPOS) ดังกล่ำวจำกธนำคำร และใหถื้อว่ำขอ้มูลและวิธีกำรท่ีธนำคำร

ก ำหนด และคู่มือเกี่ยวกบัอุปกรณเ์คร่ืองรบับตัร K-PowerP@y (mPOS) เป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงฉบบัน้ีดว้ย 

2.4 ผูแ้ทนจ ำหน่ำยตกลงยอมรบัว่ำอุปกรณเ์คร่ืองรบับตัร K-PowerP@y (mPOS) เป็นกรรมสิทธ์ิของธนำคำรแต่เพียงผูเ้ดียว 

2.5 ผูแ้ทนจ ำหน่ำยจะตอ้งใชค้วำมระมดัระวงั และรบัผิดชอบในกำรเก็บรกัษำอุปกรณเ์คร่ืองรบับตัร K-PowerP@y (mPOS) ไวใ้หป้ลอดภยั และ

ใชส้อยเหมือนกบัท่ีวิญญูชนจะพึงสงวนและ/หรือใชส้อยทรัพยสิ์นของตนเอง และตอ้งคืนใหธ้นำคำรทันที โดยมิอิดเอื้ อนเมื่อเลิกใชไ้ม่ว่ำกร ณี

ใดๆ ในสภำพที่เรียบรอ้ยพรอ้มใชง้ำน (เวน้แต่กำรช ำรุดทรุดโทรม และกำรเส่ือมสภำพจำกกำรใชง้ำนตำมปกติ)  ทั้งน้ี หำ้มผูแ้ทนจ ำหน่ำยท ำ

กำรดดัแปลง และ/หรือแกไ้ขอุปกรณเ์คร่ืองรบับตัร K-PowerP@y (mPOS) และโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีใชเ้ชื่อมต่อกบัอุปกรณเ์คร่ืองรบับตัรดงักล่ำว 

ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งส้ิน หำกธนำคำรตรวจพบว่ำผูแ้ทนจ ำหน่ำยมีกำรแกไ้ข และ/หรือดดัแปลง ธนำคำรมีสิทธิยกเลิกกำรใชบ้ริกำรไดท้นัที 

2.6 ผูแ้ทนจ ำหน่ำยขอรบัรองว่ำ ตลอดระยะเวลำที่ผูแ้ทนจ ำหน่ำยครอบครองอุปกรณ์เคร่ืองรับบตัร K-PowerP@y (mPOS) แทนธนำคำรตำม

วตัถุประสงคแ์ห่งขอ้ตกลงฉบบัน้ี ผูแ้ทนจ ำหน่ำยจะไม่น ำหรือมีกำรน ำอุปกรณ์ mPOS   ไปขำย จ ำหน่ำย จ่ำยโอน วำงเป็นประกนั หรือกระท ำ

ดว้ยประกำรใดๆ อนัมีลกัษณะเดียวกนั อนัเป็นเหตุใหเ้กิดภำระติดพนัหรือบุริมสิทธิใดๆ ข้ึนกบัอุปกรณ ์mPOS ดงักล่ำว 

2.7 ธนำคำรตกลงรับประกนัควำมช ำรุด/เสียหำยของอุปกรณ์เคร่ืองรับบตัร K-PowerP@y (mPOS) ท่ีไม่ไดเ้กิดจำกควำมจงใจหรือประมำท

เลินเล่อของผูแ้ทนจ ำหน่ำย เป็นระยะเวลำ 1 ปีนับตั้งแต่วนัท่ีธนำคำรอนุมติักำรใชบ้ริกำรอุปกรณเ์คร่ืองรบับตัร K-PowerP@y (mPOS)    

2.8 ภำยหลงัจำกครบก ำหนดระยะเวลำกำรรบัประกนั ในกรณีท่ีอุปกรณเ์คร่ืองรับบตัร K-PowerP@y (mPOS) เกิดช ำรุดเสียหำยและ/หรือบุบ

สลำย ผูแ้ทนจ ำหน่ำยจะตอ้งเป็นผูเ้สียค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ในกำรซ่อมแซมใหอุ้ปกรณเ์คร่ืองรบับตัร K-PowerP@y (mPOS) อยู่ในสภำพพรอ้มใชก้ำร

ไดด้งัเดิม โดยยินยอมใหธ้นำคำรเป็นผูด้ ำเนินกำรจดัหำ และว่ำจำ้งผูช้ ำนำญกำรมำด ำเนินกำรซ่อมแซมดงักล่ำว 

2.9 ในกรณีท่ีอุปกรณ์เคร่ืองรับบตัร K-PowerP@y (mPOS) สูญหำย หรือถูกท ำลำย ไม่ว่ำดว้ยเหตุใดก็ตำม ผูแ้ทนจ ำหน่ำยยินดีชดใชร้ำคำ

อุปกรณ์เคร่ืองรับบตัร K-PowerP@y (mPOS) ในจ ำนวนเงินตำมท่ีธนำคำรก ำหนดตลอดจนค่ำเสียหำยอย่ำงใดๆ ท่ีธนำคำรพึงไดร้ับอนัสืบ

เน่ืองมำจำกกำรน้ีทั้งส้ินทั้งจ ำนวนใหแ้ก่ธนำคำรทนัที 

2.10 ผูแ้ทนจ ำหน่ำยจะรับช ำระค่ำสินคำ้/บริกำรผ่ำนอุปกรณ์เคร่ืองรับบตัร K-PowerP@y (mPOS) ต่อครั้งไม่เกินจ ำนวนเงินท่ี Nu Skin 

ก ำหนด กรณีท่ีผูแ้ทนจ ำหน่ำยจะรบัช ำระค่ำสินคำ้/บริกำรเกินกว่ำจ ำนวนเงินดงักล่ำว ผูแ้ทนจ ำหน่ำยจะตอ้งขออนุมติัวงเงินจำก Nu Skin ก่อน  

 

ขอ้ 3.  เบ็ดเตล็ด    

3.1 ผูแ้ทนจ ำหน่ำยจะไม่เปิดเผยขอ้มลูท่ีเกี่ยวกบับตัรเครดิตแก่บุคคลอื่นใด นอกจำกจะไดร้บัอนุมติัเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกธนำคำรก่อน 

3.2 ค่ำภำษีอำกร ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ รวมทั้งค่ำธรรมเนียมใดๆ อันจะพึงมี ผูแ้ทนจ ำหน่ำยยินยอมรับผิดชอบแต่ฝ่ำยเดียวโดย

ธนำคำรจะแจง้ใหผู้แ้ทนจ ำหน่ำยทรำบ 

3.3 ผูแ้ทนจ ำหน่ำยยอมรบัว่ำกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ตกลงฉบบัน้ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูแ้ทนจ ำหน่ำยและลกูคำ้ผูถื้อบตัร ดงัน้ัน ใน

กรณีท่ีมีกำรผิดพลำด ล่ำชำ้ บกพร่อง เสียหำย ไม่ว่ำประกำรใดก็ตำม ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจำกควำมประมำทเลินเล่อของธนำคำร ผูแ้ทนจ ำหน่ำยตกลง

จะไม่เรียกรอ้งค่ำเสียหำยหรือค่ำทดแทนใดๆ จำกธนำคำรทั้งส้ิน 

3.4 ผูแ้ทนจ ำหน่ำยจะตอ้งไม่จดัเก็บขอ้มลูหมำยเลขบตัรเครดิต วนัท่ีบตัรหมดอำยุของบตัรเครดิตของผูถื้อบตัรจำกกำรรับช ำระค่ำสินคำ้และ/

หรือบริกำรไม่ว่ำในรูปแบบใดๆ และผูแ้ทนจ ำหน่ำยจะตอ้งระมดัระวงัเก็บรักษำขอ้มูลอื่นๆ ของผูถื้อบตัรจำกกำรรับช ำระค่ำสินคำ้และ/หรือ

บริกำรของผูแ้ทนจ ำหน่ำยไวใ้นท่ีปลอดภยั ซ่ึงผูทุ้จริตไม่สำมำรถเขำ้ถึงขโมยขอ้มูลจำกผูแ้ทนจ ำหน่ำยเพื่อน ำไปท ำกำรทุจริตไดผู้แ้ทนจ ำหน่ำย

จะตอ้งรับผิดชอบในควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้ นทั้งหมด ในกรณีท่ี VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION หรือ MASTERCARD 

INTERNATIONAL INCORPORATED ตวัแทนในกำรช ำระเงินท่ีธนำคำรเป็นสมำชิก หรือบริษัทเครดิตร่วมท่ีธนำคำรออกภำยใตข้อ้ตกลงกบับริษัท

น้ัน หรือสถำบนัอ่ืน ไดต้รวจพบแจง้ใหธ้นำคำรชดใชค้่ำเสียหำยท่ีเกิดข้ึนผูแ้ทนจ ำหน่ำยยนิยอมรบัผิดชดใชค้่ำปรบัและ/หรือค่ำเสียหำยท่ีเกิดข้ึน

ใหแ้ก่ธนำคำรทั้งส้ิน 

 

หนำ้ 5/9       ต่อหนำ้ที่ 6 /3.5 ในกรณีผูแ้ทนจ ำหน่ำยมีควำมประสงค ์

 



                                                                                 
                               
                                                                                    

ใบสมคัร mPOS ส ำหรบัตวัแทนจ ำหน่ำย Nu Skin_PF201702 

3.5 ในกรณีผูแ้ทนจ ำหน่ำยมีควำมประสงคเ์ก็บขอ้มลูบตัรของลกูคำ้ที่รดูบตัรผ่ำนอุปกรณเ์คร่ืองรบับตัร K-PowerP@y (mPOS) ตอ้งไดร้ับควำม

ยินยอมจำกธนำคำรเป็นลำยลักษณ์อักษรก่อน และจะตอ้งมีรูปแบบกำรจัดเก็บเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ี VISA INTERNATIONAL SERVICE 

ASSOCIATION หรือ MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATEDตัวแทนในกำรช ำระเงินท่ีธนำคำรเป็นสมำชิก หรือบริษัทเครดิตร่วมท่ี

ธนำคำรออกภำยใตข้อ้ตกลงกบับริษัทน้ัน หรือสถำบนัอื่น ท่ีไดก้ ำหนดไวอ้ย่ำงเคร่งครัด หำกผูแ้ทนจ ำหน่ำยปฏิบติัไม่ถูกตอ้งอนัเป็นเหตุให้

ธนำคำรถูกเรียกเก็บค่ำปรับจำก VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION หรือ MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED

ตัวแทนในกำรช ำระเงินท่ีธนำคำรเป็นสมำชิก หรือบริษัทเครดิตร่วมท่ีธนำคำรออกภำยใตข้อ้ตกลงกับบริษัทน้ัน หรือสถำบันอื่น  หรือถูก

เรียกรอ้งค่ำเสียหำยจำกผูอ้ื่น ผูแ้ทนจ ำหน่ำยจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบจ ำนวนเงินค่ำปรบั หรือค่ำเสียหำยแทนธนำคำรทั้งจ ำนวน 

3.6 หำกธนำคำรตรวจสอบพบว่ำผูแ้ทนจ ำหน่ำย หรือเจำ้ของกิจกำรรวมถึงผูเ้กี่ยวขอ้งของผูแ้ทนจ ำหน่ำย มีกำรใชบ้ัตรเครดิตตนเอง สัง่ซ้ือ

สินคำ้/บริกำรจำกรำ้นคำ้ของตน มีรำยกำรบ่อยครั้งจ ำนวนมำกผิดปกติ หรือมียอดท ำรำยกำรขำยท่ีสูงผิดปกติ รวมทั้งไม่ใช่เป็นกำรซ้ือสินค้ำ/

บริกำรของ Nu Skin จำกผูแ้ทนจ ำหน่ำยจริง โดยหวังประโยชน์เป็นอย่ำงอื่น เมื่อธนำคำรตรวจสอบพบว่ำ ผูแ้ทนจ ำหน่ำยปฏิบัติไม่ถูกตอ้ง 

ธนำคำรสำมำรถยกเลิกกำรใหบ้ริกำรตำมใบสมคัรน้ีไดท้ันที และในกรณีธนำคำรไดร้ับควำมเสียหำยจำกรำยกำรใชบ้ตัรเครดิตท่ีไม่ถูกตอ้ง

ตำมท่ีกล่ำวไม่ว่ำดว้ยเหตุใดก็ตำม ผูแ้ทนจ ำหน่ำยตกลงยินยอมชดใชค้่ำเสียหำยท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดใหแ้ก่ธนำคำรทั้งส้ินทั้งจ ำนวน ทั้งน้ีไม่เป็นกำร

ตดัสิทธิในกำรท่ีธนำคำรด ำเนินคดีกบัผูแ้ทนจ ำหน่ำยอีกต่ำงหำก 

3.7 หำ้มผูแ้ทนจ ำหน่ำยรบัช ำระค่ำสินคำ้และ/หรือบริกำรประเภทตอ้งหำ้ม ไดแ้ก่ กำรพนัน ส่ิงเสพติด สินคำ้ละเมิดลิขสิทธ์ิ สินคำ้อบำยมุข ส่ือ

ลำมกอนำจำรรวมทั้งสินคำ้และ/หรือบริกำรท่ีขดัต่อกฎหมำยและ ศีลธรรมอนัดีงำมของประชำชน ถำ้ธนำคำรตรวจพบว่ำ ผูแ้ทนจ ำหน่ำยรับ

ช ำระค่ำสินคำ้และ/หรือบริกำรตำมท่ีกล่ำว ธนำคำรมีสิทธิระงบักำรใหบ้ริกำรกบัผูแ้ทนจ ำหน่ำยไดท้ันที และในกรณีท่ีมีรำยกำรรับบตัรท่ีไม่

ถูกตอ้ง และอยู่ในระหว่ำงเขำ้บญัชีเรียกเก็บจำกธนำคำร ธนำคำรมีสิทธิระงบักำรเขำ้บญัชีใหก้บัผูแ้ทนจ ำหน่ำย และ/หรือ Nu Skin หรือในกรณี

ท่ีธนำคำรไดน้ ำเขำ้บญัชีใหก้ับผูแ้ทนจ ำหน่ำย และ/หรือ Nu Skin ไปแลว้ ผูแ้ทนจ ำหน่ำยตกลงยินยอมใหธ้นำคำรหักเงินบญัชีจำกผูแ้ทน

จ ำหน่ำยคืนใหก้บัผูถื้อบตัรหรือธนำคำรผูอ้อกบตัรไดท้นัที  

3.8 หำกผูแ้ทนจ ำหน่ำยฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขท่ีระบุในขอ้ตกลงน้ี หรือท่ีธนำคำรจะแจง้ใหท้รำบต่อไป และ/หรือผูแ้ทน

จ ำหน่ำยฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขท่ี VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION หรือ MASTERCARD 

INTERNATIONAL INCORPORATEDตวัแทนในกำรช ำระเงินท่ีธนำคำรเป็นสมำชิก หรือบริษัทเครดิตร่วมท่ีธนำคำรออกภำยใตข้อ้ตกลงกบับริษัท

น้ัน หรือสถำบันอื่น ก ำหนดไวส้ ำหรับกำรช ำระค่ำสินคำ้/บริกำรผ่ำนบตัรเครดิต ทั้งท่ีมีอยู่ในขณะท ำขอ้ตกลงฉบับน้ี หรือท่ีจะอ อกใชบ้งัคับ

เพิ่มเติมในภำยหน้ำ อันเป็นเหตุใหธ้นำคำรถูกเรียกเก็บค่ำปรับ และ/หรือค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ (ถ้ำมี) จำกทำงรำชกำร และ/หรือ VISA 

INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION หรือ MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATEDตวัแทนในกำรช ำระเงินท่ีธนำคำรเป็นสมำชิก 

หรือบริษัทเครดิตร่วมท่ีธนำคำรออกภำยใตข้อ้ตกลงกบับริษัทน้ัน หรือสถำบนัอื่น มำยงัธนำคำรแลว้ ผูแ้ทนจ ำหน่ำยตกลงยินยอมรับผิดชอบ

ชดใชค้่ำปรับ และ/หรือค่ำเสียหำยท่ีเกิดขึ้ นแก่ธนำคำรทั้งส้ินทุกประกำร และตัวแทนจ ำหน่ำยตกลงยินยอมใหธ้นำคำรหกัเงินจ ำนวนเงินท่ี

ธนำคำรไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินจำกผูถื้อบตัร และ/หรือค่ำเสียหำย และ/หรือค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ น้ันได ้พรอ้มทั้งดอกเบี้ ยทั้งหมดจำกบญัชีเงินฝำก

ของผูแ้ทนจ ำหน่ำยและ/หรือบญัชีอื่นใดท่ีรำ้นมีอยู่กบัธนำคำรไดท้นัที 

3.9 ธนำคำรสงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงขอ้ควำมใดๆ ในขอ้ตกลงฉบบัน้ีต่อไปในภำยหนำ้ไดต้ำมควำมเหมำะสม และใหถื้อวำ่

เป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงน้ี ส่วนขอ้ควำมท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงน้ันธนำคำรจะแจง้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรใหผู้แ้ทนจ ำหน่ำยทรำบ 

3.10 กำรล่ำชำ้หรืองดเวน้ใดๆ ในกำรใชสิ้ทธิของธนำคำรตำมกฎหมำย หรือตำมขอ้ตกลงฉบับน้ี ไม่ถือว่ำธนำคำรสละสิทธิ หรือใหค้วำม

ยินยอมในกำรผิดขอ้ตกลงของผูแ้ทนจ ำหน่ำย/เจำ้ของบญัชีในกรณีน้ัน 

3.11 เพื่อป้องกนักำรทุจริต และ/หรือในกรณีท่ีธนำคำรเห็นสมควร ผูแ้ทนจ ำหน่ำยยินยอมใหธ้นำคำรเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัผูแ้ทนจ ำหน่ำย

หรือธุรกิจของผูแ้ทนจ ำหน่ำย ซ่ึงไดใ้หไ้วก้บัธนำคำรต่อบุคคลใด โดยธนำคำรไม่จ ำเป็นตอ้งตรวจสอบและ/หรือแจง้ขออนุญำต หรือขอค ำ

ยินยอมจำกผูแ้ทนจ ำหน่ำยแต่อย่ำงใด และผูแ้ทนจ ำหน่ำยจะไม่เรียกรอ้งค่ำตอบแทน หรือเรียกค่ำเสียหำยใดๆ จำกธนำคำร ทั้งน้ี ใหถื้อว่ำค ำ

ยินยอมดงักล่ำวน้ีมีผลใชบ้งัคบัตลอดไป แมว้่ำขอ้ตกลงฉบบัน้ีจะไดย้กเลิกหรือเพิกถอนแลว้ก็ตำม 

3.12 ในกรณีท่ีธนำคำรไดอ้อกผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตอื่นๆ อีก หรือร่วมกับสถำบันอื่นออกบัตรเครดิต หรือท่ีธนำคำรเป็นสมำชิกหรือเป็น

ตวัแทนในกำรจ่ำยเงิน ไม่ว่ำจะเรียกชื่อว่ำอย่ำงไร ภำยหลังจำกท่ีท ำขอ้ตกลงน้ีแลว้ ซ่ึงผูถื้อบตัรสำมำรถใชบ้ตัรช ำระค่ำสินคำ้และ/หรือบริกำร

แทนกำรช ำระดว้ยเงินสดท่ีผูแ้ทนจ ำหน่ำยได ้ธนำคำรจะมีหนังสือแจง้ใหผู้แ้ทนจ ำหน่ำยทรำบพรอ้มดว้ยคู่มือกำรรับบตัรเครดิตน้ันๆ ถำ้ผู ้แทน

จ ำหน่ำยไดย้อมรบับตัรเครดิตท่ีธนำคำรออกใหแ้ก่ผูถื้อบตัรดงักล่ำว และผูแ้ทนจ ำหน่ำย และ/หรือ Nu Skin ไดด้ ำเนินกำรขอรบัเงินอนัเกิดจำก

กำรใชบ้ตัรเครดิตของผูถื้อบตัรจำกธนำคำรตำมหลักเกณฑท่ี์ธนำคำรก ำหนดแลว้ผูแ้ทนจ ำหน่ำยตกลงใหข้อ้ตกลงฉบบัน้ี และท่ีจะมีกำรแกไ้ข

เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงต่อไปในภำยหนำ้ รวมทั้งขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกบักำรรับบตัรเครดิตน้ันๆ มีผลใชบ้งัคบักบับตัรเครดิตน้ันดว้ย

ทุกประกำร โดยผูแ้ทนจ ำหน่ำยไม่จ ำเป็นตอ้งท ำควำมตกลงกบัธนำคำรเป็นลำยลกัษณอ์กัษรอีกแต่อย่ำงใด 
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ใบสมคัร mPOS ส ำหรบัตวัแทนจ ำหน่ำย Nu Skin_PF201702 

3.13 ผูแ้ทนจ ำหน่ำยตกลงยินยอมใหธ้นำคำรโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน์และ/หรือหน้ำท่ี และ/หรือกรรมสิทธ์ิในอุปกรณ์เคร่ืองรับบตัร K-

PowerP@y (mPOS) หรือทรพัยสิ์นอ่ืนใด (ถำ้มี) ไม่ว่ำทั้งหมดหรือเพียงบำงส่วนท่ีมีอยู่ตำมขอ้ตกลงฉบบัน้ีใหแ้ก่บุคคล และ/หรือนิติบุคคลใดๆ 

ก็ได ้ตำมท่ีธนำคำรพิจำรณำเห็นสมควร โดยไม่จ ำตอ้งไดร้ับควำมยินยอมจำกผูแ้ทนจ ำหน่ำยแต่อย่ำงใดทั้งส้ิน แต่ผูแ้ทนจ ำหน่ำยจะโอนสิทธิ 

และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหนำ้ที่ไม่ว่ำทั้งหมดหรือเพียงบำงส่วนท่ีมีอยู่ตำมขอ้ตกลงฉบบัน้ีใหแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ได ้เวน้แต่ไดร้บั

ควำมยินยอมจำกธนำคำรเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

 

4.  การส้ินสุดของการใชบ้ริการและผลการส้ินสุด 

4.1 กำรส้ินสภำพกำรเป็นสถำนท่ีรบับตัรเครดิตผ่ำนอุปกรณเ์คร่ืองรบับตัร K-PowerP@y (mPOS) ไม่เป็นกำรยกเลิกภำระหนำ้ที่ใดๆ ซ่ึงผูแ้ทน

จ ำหน่ำยปฏิบัติยังไม่ครบถว้นตำมขอ้ผูกพันแห่งขอ้ตกลงฉบับน้ี ผูแ้ทนจ ำหน่ำยยังตอ้งผูกพันตำมเงื่อนไขและขอ้ตกลงฉบับน้ีจนกว่ำผูแ้ทน

จ ำหน่ำยจะไดป้ฏิบติัภำระหนำ้ที่ดงักล่ำวจนครบถว้นแลว้ 

4.2 หำกผูแ้ทนจ ำหน่ำย/เจำ้ของบญัชีไม่ปฏิบติัตำมขอ้ตกลงฉบบัน้ี ไม่ว่ำขอ้หน่ึงขอ้ใด ธนำคำรมีสิทธิบอกเลิก    เพิกถอนกำรเป็นสถำนท่ีรับ

บตัรเครดิตตำมขอ้ตกลงน้ีไดท้นัที 

4.3 นับแต่ขอ้ตกลงฉบบัน้ียกเลิกไม่ว่ำจะดว้ยเหตุใดๆ ก็ตำมผูแ้ทนจ ำหน่ำย/เจำ้ของบญัชีตกลงใหธ้นำคำรยงัคงมีสิทธิท่ีหกัเงินคืนจำกบญัชี

ผูแ้ทนจ ำหน่ำย โดยผูแ้ทนจ ำหน่ำย/เจำ้ของบญัชีจะคงบญัชีดังกล่ำวไวอ้ย่ำงน้อยเป็นเวลำ 6 เดือน นับจำกวนัท่ียกเลิกขอ้ตกลงฉบบัน้ี เพื่อให ้

ธนำคำรรอผลกำรเรียกเก็บจำก SALES SLIP และ/หรือเอกสำร/หลกัฐำนอื่นใดท่ีไดท้ ำควำมตกลงไวก้บัธนำคำร ท่ียงัเรียกเก็บเงินไม่ไดท้ั้งหมด

เสียก่อน และผูแ้ทนจ ำหน่ำยจะส่งคืนอุปกรณ์เคร่ืองรับบตัร K-PowerP@y (mPOS) อุปกรณ์เคร่ืองใช ้เคร่ืองหมำยสัญลักษณ์ต่ำงๆ รวมทั้ง 

SALES SLIP และ/หรือเอกสำร/หลักฐำนอื่นใดดังกล่ำวใหธ้นำคำรในวนัท่ีขอ้ตกลงฉบบัน้ียกเลิกโดยครบถว้นใน กรณีท่ีมีกำรติดตั้ง อุปกรณ์

เคร่ืองรบับตัร K-PowerP@y (mPOS) ใหก้บัผูแ้ทนจ ำหน่ำย ผูแ้ทนจ ำหน่ำยตกลงยินยอมและจะอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ใหแ้ก่เจำ้หน้ำท่ีของ

ธนำคำร และ/หรือบุคคลท่ีธนำคำรว่ำจำ้ง เพื่อเขำ้ไปด ำเนินกำรถอดอุปกรณ์เคร่ืองรับบตัร K-PowerP@y (mPOS) ออกไปจำกสถำนท่ีท ำกำร

ของผูแ้ทนจ ำหน่ำยไดทุ้กเวลำ และภำยใน 60 วนั นับแต่วนัท่ีไดม้ีกำรบอกเลิกขอ้ตกลงฉบบัน้ี หำกธนำคำรตรวจสภำพอุปกรณ์เคร่ืองรับบตัร 

K-PowerP@y (mPOS) แลว้พบว่ำอุปกรณเ์คร่ืองรบับตัร K-PowerP@y (mPOS) อยู่ในสภำพช ำรุดเสียหำย (ซ่ึงธนำคำรไม่เห็นประจกัษ์ในขณะ

ด ำเนินกำรถอดถอน) ซ่ึงควำมช ำรุดเสียหำยเช่นว่ำน้ีเกิดข้ึนจำกกำรใชง้ำนผิดปกติวิสยัของผูแ้ทนจ ำหน่ำย และ/หรือเกิดขึ้ นเพรำะควำมผิดของ

ผูแ้ทนจ ำหน่ำยเอง ไม่ว่ำดว้ยเหตุใด ผูแ้ทนจ ำหน่ำยตกลงยินยอมชดใชอ้ะไหล่ ค่ำซ่อมแซมค่ำชดเชย ตลอดจนค่ำใชจ้่ำยใดๆ ใหแ้ก่ธนำคำรจน

ครบถว้นทนัทีท่ีธนำคำรเรียกรอ้ง 

4.4 ในกรณีท่ีธนำคำรเห็นว่ำผูแ้ทนจ ำหน่ำยไม่ปฏิบติัตำมขอ้ตกลงฉบบัน้ีไม่ว่ำบำงส่วนหรือทั้งหมด และเป็นเหตุให้ผูแ้ทนจ ำหน่ำยจะตอ้งคืน

เงินหรือชดใชค้่ำเสียหำยใหแ้ก่ธนำคำรแลว้ ผูแ้ทนจ ำหน่ำย/เจำ้ของบญัชีตกลงยินยอมใหธ้นำคำรระงบักำรเบิกถอนเงินทั้งหมดในบญัชีผูแ้ทน

จ ำหน่ำย รวมทั้งตกลงคงบญัชีดงักล่ำวน้ีไว ้เพื่อใหธ้นำคำรด ำเนินกำรตำมขอ้ตกลงฉบบัน้ีไดด้ว้ย 

4.5 ธนำคำรมีสิทธิบอกเลิกเพิกถอนกำรเป็นสถำนท่ีรับบัตรเครดิตตำมขอ้ตกลงน้ีไดท้ันที กรณีท่ีผูแ้ทนจ ำหน่ำยมีเหตุกำรณ์ใดเกิดขึ้ นหรือ

อำจจะเกิดขึ้ นอันท ำใหธ้นำคำรเห็นว่ำจะมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินกิจกำรหรือควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผูแ้ทนจ ำหน่ำย หรือผูแ้ทน

จ ำหน่ำยผิดนัดช ำระหน้ีกบัธนำคำร หรือเจำ้หน้ีรำยอื่นหรือผูแ้ทนจ ำหน่ำยถูกฟ้องรอ้งในคดีแพ่งหรือลม้ละลำย หรือถูกด ำเนินคดีอำญำ หรือ

เป็นบุคคลท่ีทำงรำชกำรหรือหน่วยงำนของรฐัมีค ำสัง่ใหย้ึด/อำยดัทรพัยสิ์น 

4.6 ใหข้อ้ตกลงกำรใชบ้ริกำรอุปกรณ์เคร่ืองรับบัตร K-PowerP@y (mPOS) ส ำหรับบริกำรรับชำระค่ำสินคำ้และบริกำรดว้ยบตัรเครดิตบน

สมำร์ทโฟน ผ่ำนแอพพลิเคชัน่ Nu Skin Easy Pay ฉบบัน้ี ถือเป็นส่วนหน่ึงของ ใบสมคัรกำรใชบ้ริกำรอุปกรณ์เคร่ืองรับบตัร K-PowerP@y 

(mPOS) ส ำหรบับริกำรรบัชำระค่ำสินคำ้และบริกำรดว้ยบตัรเครดิตบนสมำร์ทโฟน ผ่ำนแอพพลิเคชัน่ Nu Skin Easy Pay ท่ีผูแ้ทนจ ำหน่ำยได้

จดัท ำไวใ้หก้บัธนำคำรดว้ย ในกรณีท่ีขอ้ควำมในขอ้ตกลงฉบบัน้ี ขดัหรือแยง้กบัใบสมคัรดงักล่ำว ใหถื้อค ำวินิจฉยัของธนำคำรเป็นท่ีสุด 
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วิธีการดาวนโ์หลดแอพพลิเคชัน่ 

ไปท่ี Application Store หรือ Play Store เพื่อเขำ้ไปดำวน์โหลดแอพพลิเคชัน่จำกบริษัท นู สกิน เอ็นเตอรไ์พรส์

(ประเทศไทย) จ ำกดั และธนำคำรกสิกรไทย 

App Store:  Nu Skin Easy Pay      Play Store:  Nu Skin Easy Pay 

    
App Store:  K+ Merchant 
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วิธีการเปิดใช ้K-PowerPay (mPOS) Application ครั้งแรก 

 

   
 

หมำยเหตุ :   

1. รหสั Activation Code ตวัแทนจ ำหน่ำยตอ้งเปิดใชภ้ำยใน 30 วนั  นับจำกวนัท่ีธนำคำรส่งใหท้ำง SMS 

2. กรณีใส่รหสัท่ีไดร้บัจำกธนำคำรไม่ถูกตอ้งเกิน 3 ครั้ง ตวัแทนจ ำหน่ำยจะตอ้งติดต่อธนำคำรกสิกรไทย ในเวลำท ำกำร จนัทร-์ศุกร ์ 8.30 – 17.00 น. 

ท่ีหมำยเลข 02-8888822 เพื่อใหเ้จำ้หนำ้ท่ีธนำคำรส่งรหสัใหใ้หม ่

 

วธีิใชค้รั้งแรก 

1. ตวัแทนจ ำหน่ำยเปิดเคร่ือง BP50 และเปิด Bluetooth ท่ีมือถือท ำกำรเช่ือมต่ออุปกรณ ์โดยจะเห็น Serial No. ของ mPOS แลว้

กดเช่ือมต่อ 

2. เปิดแอพ K-PowerPay (mPOS) และแตะท่ีสญัลกัษณมุ์มขวำบนเพ่ือท ำกำรเช่ือมต่อกบั mPOS (หนำ้จอจะโชว ์Reader Serial 

No.โดยอตัโนมติั) 

3. ใส่ Staff ID และ Staff Pin ท่ีท่ำนไดร้บัจำกธนำคำรกสิกรไทยทำง e-mail 

4. ใส่ Activation Code ท่ีท่ำนไดร้บัจำกธนำคำรกสิกรไทยทำง SMS 

5. กด Login เพ่ือเปิดกำรใชบ้ริกำร 

6. ในครั้งแรก ระบบจะขอใหต้วัแทนจ ำหน่ำยตั้งหมำยเลข Staff Pin ใหมด่ว้ยตนเองเป็นตวัเลข 6 หลกั 

 

**การสัง่ซ้ือสินคา้และช าระเงินทุกครั้ง ตวัแทนจ าหน่ายจะตอ้งท ารายการผ่าน Nu Skin Easy Pay เท่านั้น** 

(ระบบ Nu Skin Easy Pay จะส่งขอ้มลูกำรสัง่ซ้ือและจ ำนวนเงินท่ีตอ้งช ำระมำยงั K-Merchant Application ของธนำคำรเพื่อท ำกำรช ำระเงิน) 

 

วิธีการใชง้าน Nu Skin Easy Pay. 

1. User Name THXXXXXXX  

2. Password  4 ตวัทำ้ยของ serial เคร่ือง mpos 

รำยละเอียดกำรใชง้ำนสำมำรถเขำ้ไปดำวน์โหลดไดท่ี้ www.nuskin.com--เลือกประเทศไทย---ช่วยเหลือ---วิธีกำรใชง้ำน Nu Skin Easy Pay 
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ใบสมคัร mPOS ส ำหรบัตวัแทนจ ำหน่ำย Nu Skin_PF201702 

เง่ือนไขการใชง้าน Application Nu Skin Easy Pay และ Application K-PowerPay (mPOS) 

 

1. โทรศพัทส์มำรท์โฟน และอุปกรณแ์ท๊ปเล็ต ท่ีจะใชง้ำน Application Nu Skin Easy Pay และ Application K-PowerPay 

(mPOS) ตอ้งไม ่Jailbreak หรือ Root 

2. ผูแ้ทนจ ำหน่ำย จะใชง้ำน  Application Nu Skin Easy Pay และ Application K-PowerPay (mPOS) กบัโทรศพัท์

สมำรท์โฟน และ/หรืออุปกรณแ์ท๊ปเล็ตท่ีแจง้ไวต้อนท่ีสมคัรเท่ำน้ัน หำกผูแ้ทนจ ำหน่ำย  Nu Skin ตอ้งกำรเปล่ียนมือ

ถือ/ แท๊ปเล็ตท่ีใชง้ำน จะตอ้งตรวจสอบรุ่นโทรศพัทส์มำร์ทโฟน และอุปกรณแ์ท๊ปเล็ตท่ีตอ้งกำรเปล่ียนใหม่ว่ำรองรบั

กำรใชง้ำนหรือไม่ โดยตรวจสอบไดท่ี้ Nu Skin Call Canter หรือ K-BIZ Contact 02-888-8822 

3. ผูแ้ทนจ ำหน่ำย รบัทรำบว่ำหำก OS version ของมือถือ/แท๊ปเล็ต มีกำร update ใหม่ กำร update OS version ของมือ

ถือ/แท๊ปเล็ตเป็น version ใหม่ทนัที อำจส่งผลกระทบต่อกำรใชง้ำน  Application Nu Skin Easy Pay และ Application 

K-PowerPay เน่ืองจำก Application  Nu Skin Easy Pay และ Application K-PowerPay ยงัไม่รองรบักบั OS version 

ตวัใหม ่

4. ผูแ้ทนจ ำหน่ำย จะตอ้งท ำรำยกำรผ่ำน Application Nu Skin Easy Pay เทา่นั้น ไม่ท ำรำยกำรผ่ำน Application K-

PowerPay โดยตรง 

5. ส าคญั เมื่อท ำรำยกำรรดูบตัรเสร็จแลว้ ตอ้งให ้Application กลบัไปท่ี Application Nu Skin Easy Pay ก่อนทุกครั้งจึง

ค่อยปิด Application ทั้งน้ี เพื่อใหม้ีกำรส่งขอ้มลูกลบัไปยงัระบบ Nu Skin Easy Pay ไดค้รบสมบรูณว์ำ่ช ำระเงิน

เรียบรอ้ยแลว้ 

6. ยอดรดูบตัรจำกกำรใชง้ำนผ่ำน Application Nu Skin Easy Pay และ K-PowerPay (mPOS) จะถูกโอนเขำ้บญัชีบริษัท 

นู สกิน เอ็นเตอรไ์พรส์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อเป็นค่ำสินคำ้/บริกำรท่ีซ้ือจำกบริษัท นู สกิน เอ็นเตอรไ์พรส์

(ประเทศไทย) จ ำกดั 

7. อุปกรณ ์mPOS มีกำรรบัประกนั 1 ปี นับจำกผูแ้ทนจ ำหน่ำย ไดร้บัอปุกรณ ์หำกอุปกรณ ์mPOS เสีย ภำยในระยะเวลำ

รบัประกนั ธนำคำรจะเปล่ียนอปุกรณต์วัใหม่ใหก็้ต่อเมื่อธนำคำรไดร้บัอปุกรณต์วัท่ีเสียกลบัคืนมำ และหำกอุปกรณ ์

mPOS เสีย เมื่อพน้ระยะเวลำประกนั 1 ปี ผูแ้ทนจ ำหน่ำยจะตอ้งช ำระคำ่ประกนัอปุกรณ ์mPOS 3,000 บำท เพื่อรบั

อุปกรณ ์mPOS ตวัใหม่ 

8. ผูแ้ทนจ ำหน่ำย ตกลงท่ีปฏบิติัตำม เง่ือนไข ระเบียบ ประกำศและหรือขอ้แนะน ำใดๆ ท่ีทำงบริษัทและหรือธนำคำร

กสิกรไทยก ำหนดเกี่ยวกบักำรใชบ้ริกำรผ่ำนทำงอปุกรณ ์mPOS และหรือกำรใชอ้ปุกรณ ์mPOS และหรือระบบบริกำร 

Nu Skin Easy Pay ทุกประกำร รวมทั้งรบัทรำบและตกลงว่ำ บริษัทและหรือธนำคำรสำมำรถยกเลิกกำรใหบ้ริกำร 

และหรือเปล่ียนแปลง เง่ือนไขใดๆ ในกำรใหบ้ริกำร ตลอดจนอตัรำค่ำบริกำรใดๆ ในภำยภำคหน้ำได ้เพียงแต่บริษัท

และหรือธนำคำรตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ 
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