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 ใบสมัครสมาชิกร้านค้ารับช าระเงนิ ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
ส าหรับนิตบิุคคล            

 

                                                                          วันที่ 

1. ข้อมูลผู้ขอใช้บริการ 
1.1 ผู้ขอใช้บริการ (ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล)  

 ชื่อรา้นคา้/ชื่อหนา้รา้น ภาษาไทย.................................................................................................................................................................................. 
            ภาษาองักฤษ  
  
          ชื่อจดทะเบียนนิติบคุคล ................................................................................................................................................................................  
          หมายเลขจดทะเบียนนิติบคุคล/เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี               -                            -                                     -                 -  

1.2 จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตามแบบ ภพ.20) 
  ไมไ่ดจ้ดทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม 

 จดทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม [ โปรดระบ ุ ส  านกังานใหญ่  สาขาที่ __ __ __ __ __ ] 

1.3 ข้อมูลผู้ตดิตอ่ เพ่ือใชป้ระสานงานกบัธนาคารและผูต้ดิตัง้เครื่องและรบัเอกสารจากธนาคาร โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นดว้ยตวับรรจงและกรอกอีเมล
เป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ 
ชื่อ-นามสกลุ .............................................................................................................. โทรศพัทมื์อถือ.............................................................   
อีเมล 
 

ชื่อ-นามสกลุ .............................................................................................................. โทรศพัทมื์อถือ.............................................................   
อีเมล  

1.4 บริการแจ้งรายงานสรุปยอดขายรายวัน (หลังการ Settlement) ทางอิเลก็ทรอนิกส ์ฟรี 
 ชื่อเดียวกบัขอ้ 1.3 (ขอ้มลูผูต้ิดตอ่) 

 ชื่ออ่ืน (กรุณาระบ)ุ 

ชื่อ-นามสกลุ ................................................................................................................................................................................................  

อีเมล 

ชื่อ-นามสกลุ ................................................................................................................................................................................................. 

อีเมล 

1.5 สถานทีต่ิดตั้งเคร่ือง 
ที่อยู ่เลขที่........................ อาคาร/หมู่บา้น................................................. ชัน้........... หมูท่ี่............ ซอย........................................................... 

ถนน....................................................................... แขวง/ต  าบล............................................... เขต/อ าเภอ....................................................... 

จงัหวดั................................................. รหสัไปรษณีย.์...................................เบอรโ์ทรศพัทส์  านกังาน................................................................ 

1.6 ที่อยูส่ าหรับออกใบก ากับภาษี   ที่อยูเ่ดียวกบัที่จดทะเบียน  ที่อยูเ่ดียวกบัที่อยูต่ิดตัง้เครือ่ง (ที่ระบใุนขอ้ 1.5) 

1.7 บัญชีเงนิฝากเพือ่รับเงนิ จากรายการรบัช าระเงินผ่านเครือ่งมือการช าระเงิน  (สว่นที่เหลือหลงัธนาคารหกัคา่ธรรมเนียม ดอกเบีย้ และเงินใดๆ 
       ตามขอ้ก าหนดของธนาคาร 

บญัชีเลขที่                          -           -                                -     -           ซึง่เป็นบญัชีออมทรพัยห์รอืบญัชีกระแสรายวนัของธนาคารทหารไทยธนชาต -
จ ากดั (มหาชน) ยกเวน้บญัชีสินเช่ือเพ่ือผูซ้ือ้สินคา้ทีทีบี (ttb OD for buyer (190) / บญัชี ทีทีบี โนฟิกซ(์ttb no fixed account) / ttb me 

หมายเหต:ุ -บญัชีในนามบรษัิทเทา่นัน้ 

 

(กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น จ ากัดความยาวไม่เกิน 25 ตัวอักษร) 
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1.8 ข้อมูลการประกอบธุรกิจ  
• ประเภทธุรกิจ (ระบธุุรกิจหลกั 1 ประเภทเทา่นัน้) 
     โรงแรม/ที่พกั/รสีอรท์ (7011)  ทอ่งเที่ยวหรอืทวัร ์(4722)  รา้นอาหาร/ภตัตาคาร (5812) 
     เครื่องไฟฟา้ (5732)                  เฟอรนิ์เจอร/์ตกแตง่ (5712)  อปุกรณ/์อะไหลร่ถยนต ์(5533) 
     เสือ้ผา้ (5691)                           กระเป๋า/เครือ่งหนงั (5948)     คลินิก/สถานพยาบาล (8011) 
     Jewelry/ทอง/นาฬิกา (5944)  อ่ืนๆ โปรดระบ ุ………………………................ 
• ระยะเวลาการประกอบธุรกิจ       6 เดือน - 1 ปี        1-2 ปี           2 ปีขึน้ไป 
• รายละเอียดสถานประกอบการ     เป็นของตนเอง         เชา่สถานที่ (กรุณาสง่สญัญาเชา่สถานที่เป็นเอกสารเพิ่มเติมประกอบการสมคัร) 
• ยอดขายเฉลี่ย / เดือน    ต  ่ากวา่ 50,000 บาท      50,000-100,000 บาท    100,000-200,000 บาท     200,000 บาท ขึน้ไป 
• ยอดขายผ่านบตัรเครดติ/เดบิดเฉลี่ย/เดือน ต ่ากวา่ 50,000 บาท 50,000-100,000 บาท 100,000-200,000 บาท  200,000 บาทขึน้ไป 
 
 

2. ข้อมูลบริการทีข่อใช้  
2.1 ประเภทบริการเคร่ืองรูดบัตร  

         1.เครือ่งรูดบตัรเครดิต/บตัรเดบิต EDCและชอ่งทางการรบัช าระผา่นเครือ่งรูดบตัร อตัราคา่ธรรมเนียมการรูดบตัรไม่รวมVat (Merchant Discount Rate: MDR)  

                  รา้นคา้ตกลงใหค้ิดคา่ธรรมเนียมการรูดบตัรเครดิต/บตัรเดบิตตอ่รายการ ตามประเภทและลกัษณะของบตัรเครดิต/บตัรเดบิตในอตัราดงันี ้

รูปแบบการช าระเงนิ ประเภทบัตร ค่าธรรมเนียม (%) 

รับช าระด้วยบัตร Local Debit 0.55% 

    บัตรเครดติ ttb 1.00% 

  
บัตรเครดติต่าง

ธนาคาร 

Non Premium 1.80% 

           Premium 2.10% 

  Super Premium 2.40% 

  บัตรต่างประเทศ 3.00% 

รับช าระด้วยการสแกน QR       QR PromptPay  ไมมค่ีาบริการ 

        QR ShopeePay 1.45% 

                                 หมายเหต ุ: -กรณียอดรูดผ่านเครื่องต ่ากวา่ท่ีก าหนด/นอ้ยกวา่ 50,000 บาท ธนาคารคิดค่าใชจ้า่ยเป็นเงิน 500/เครื่อง/เดือน 
                                                   - ค่าใชจ้่าย SIM Card  100 บาท/เครื่อง/เดือน (ไมร่วม Vat)   
                                                   -กรณีมีการเปลี่ยนแปลงธนาคารมีการแจง้ใหท้ราบเพ่ิมเติมเป็นครัง้ไป 

▪ บตัร Non Premium หมายถึง บตัรเครดิต/บตัรเดบิตทั่วไป ไดแ้ก่ Classic/Gold  

▪ บตัร Premium หมายถึง บตัรเครดิต/บตัรเดบิตพิเศษไดแ้ก่ Platinum/ Titanium/ Commercial  

▪ บตัร Super Premium  หมายถึง บตัรเครดิต/บตัรเดบิตท่ีสงูกวา่ Premium ไดแ้ก่ Infinite/Signature/World/World Elite  

▪ บตัรต่างประเทศ หมายถึง บตัรเครดิต/บตัรเดบิต ออกโดยธนาคาร/สถาบนัการเงินท่ีมีถ่ินท่ีอยูน่อกประเทศ รวมทกุประเภทบตัร 

        2.  บรกิารแปลงสกลุเงินเป็นสกลุเงินของประเทศผูอ้อกบตัร (Dynamic Currency Conversion: DCC)  *เหมาะส าหรบัรา้นคา้ท่ีมีลกูคา้เป็นผูถื้อบตัรตา่งประเทศ                               

                   หมายเหต:ุ  - กรณีแปลงสกลุเงิน ไมมี่ค่าธรรมเนียมการรูดบัตร  

                                    - กรณีไมแ่ปลงสกลุเงิน อตัราคา่ธรรมเนียมตามบตัรตา่งประเทศที่ระบใุนขอ้ 2.1  

              บรกิารแจง้ขอ้มลูการใชเ้ครือ่ง EDC / บรกิาร DCC ทางอิเล็กทรอนิกส ์     กรณีสง่บคุคลกลุม่เดียวกบัผูป้ระสานงานฯ ในขอ้ 1.4   

              1)  ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)……………………………………..……………. Email…………………………………………………………... 
              2)  ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)…………………………………………..………. Email…………………………………………………………… 
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ลงชือ่ (1)                          

                    (...........................................................................)  

 

                 (............................................................................)  

 

ตัวบรรจง (........................................................................)  

 

 

 

 

                       

ตัวบรรจง (.............................................................................)  

(2)                            

     (.........................................................................................)  
 ผู้มีอ ำนำจลงนำม 

ประทับตรำ (ถ้ำมี) 

 

 
 

ส าหรับลูกค้า (ผู้ขอใช้บริการ)  
 

ผู้มีอ ำนำจลงนำม 
ประทับตรำ (ถ้ำมี) 

 

 
 

อากรแสตมป ์
30 บาท 

 

 
 

2.2 ประเภทเคร่ืองรูดบัตรเครดิต/บัตรเดบติ (เลือกได้ 1 ประเภทเทา่น้ัน) 
 1. แบบติดตัง้ประจ าที่ ใชส้าย LAN  (EDC Desktop - IP)     จ  านวน 1 เครื่อง (กรณีขอใชม้ากกว่า 1 เครือ่งกรุณาระบจุ  านวน …….. เครือ่ง) 

 2. แบบเคลื่อนที่ ใช ้SIM ระบบ 3G (EDC Mobile - 3G )     จ  านวน 1 เครื่อง (กรณีขอใชม้ากกว่า 1 เครือ่งกรุณาระบจุ  านวน …….. เครือ่ง) 
 

3. การส่งข้อมูล/เอกสารประกอบ 
รา้นคา้ตกลงวา่ ในการสมคัรเป็นสมาชิกรา้นคา้รบัช าระเงิน รวมถึงการขอใชบ้ริการประเภทอ่ืน ๆ ของธนาคารที่เก่ียวกบัการใชบ้รกิารสมาชิกรา้นคา้รบัช าระ

เงิน รา้นคา้สามารถน าสง่เอกสาร/ขอ้มลูประกอบการสมคัร ผ่านชอ่งทางอิเล็กทรอนิกส ์ตามขอ้มลูผูต้ิดตอ่ ในขอ้ 1.3 โดยรา้นคา้รบัรองวา่ เอกสาร/ขอ้มลูที่ธนาคาร
ไดร้บัผ่านชอ่งทางดงักลา่วมีความถกูตอ้งแทจ้รงิ ตรงตามตน้ฉบบั และมีผลสมบรูณ ์ผกูพนัรา้นคา้ทกุประการ หากธนาคารไดร้บัความเสียหายจากใชข้อ้มลู/เอกสาร
ดงักลา่ว รา้นคา้ตกลงรบัผิดตอ่ธนาคารทกุประการ นอกจากนี ้รา้นคา้ตกลงใหค้วามรว่มมือในการลงนามในเอกสาร และ/หรอืจดัสง่เอกสารประกอบ หรอืใหข้อ้มลู
ตามที่ธนาคารรอ้งขอ 

 

4. การแต่งตั้งให้ธนาคารเป็นตัวแทนในการหักภาษี ณ ทีจ่่าย ส าหรับนิตบุิคคล  
 ในกรณีรา้นคา้จดทะเบียนประกอบธุรกิจเป็นนิติบคุคล ในการช าระคา่ธรรมเนียมเรียกเก็บ รา้นคา้ตกลงมอบหมายใหธ้นาคารเป็นผูด้  าเนินการหกัภาษี ณ ที่
จ่าย ของค่าธรรมเนียมแทนรา้นคา้ ในทกุคราวที่รา้นคา้มีการจ่ายเงินไดใ้หแ้ก่ธนาคารส าหรบัเป็นคา่ธรรมเนียมเรียกเก็บเงิน รวมทัง้ใหธ้นาคารออกหนงัสือรบัรอง
การหกัภาษี ณ ที่จา่ย และยื่นรายการภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จา่ยแทนรา้นคา้ดว้ย ทัง้นี ้ส  าหรบัเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของรา้นคา้ เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 1.1  
 หากตอ่ไปในภายหนา้ รา้นคา้ไดข้ยายกิจการเปิดสาขาหลายแหง่ภายใตเ้จา้ของผู้ประกอบการเดียวกนั ซึง่รา้นคา้ไดแ้จง้ใหธ้นาคารทราบ และธนาคารไดอ้อก
รหสัรา้นคา้รบัช าระเงินแยกตามสาขาของรา้นคา้ รา้นคา้ตกลงใหก้ารมอบอ านาจใหธ้นาคารเป็นผูด้  าเนินการหกัภาษี ณ ที่จา่ยตามที่กลา่วขา้งตน้ มีผลบงัคบัใชเ้ป็น
หนงัสือยินยอมใหธ้นาคารเป็นผูด้  าเนินการหกัภาษี ณ ที่จา่ยแทนสาขาตา่งๆ ของรา้นคา้นัน้ดว้ย โดยรา้นคา้ไมจ่  าเป็นตอ้งท าเอกสารหลกัฐานใดๆ ใหก้บัธนาคารอีก
ทัง้สิน้ 
 ในการด าเนินการหกัภาษี ณ ที่จา่ยแทนรา้นคา้ ธนาคารจะเป็นผูจ้ดัท  ารายละเอียดรายการภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จา่ย โดยจะมีขอ้ความพิมพแ์จง้ใหร้า้นคา้ทราบ
ในใบก ากบัภาษี โดยรา้นคา้ไมต่อ้งออกหนงัสือรบัรองภาษีหกั ณ ที่จา่ยเพ่ือมาขอคืนแตอ่ยา่งใด 
 ในกรณีที่มีการแจง้ขอยกเลิกการเป็นรา้นคา้รบัช าระเงินกบัธนาคาร หรอืกรณีที่ธนาคารแจง้ขอยกเลิกการเป็นรา้นคา้รบัช าระเงิน ไมว่า่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะขอ
ยกเลิก ก็ตาม ใหถื้อวา่เป็นการยกเลิกความยินยอมของรา้นคา้ที่ใหธ้นาคารเป็นผูด้  าเนินการหกัภาษีเงินได ้ณ ที่จา่ยแทนรา้นคา้ดว้ย 
 รา้นคา้/ เจา้ของบญัชี ตกลงยอมรบัและยินยอมผกูพนัตามระเบียบ ขัน้ตอน วิธีปฏิบตัิ คู่มือ ประกาศ และเอกสารใดๆ ของธนาคารเก่ียวกบัการเป็นสมาชิก
รา้นคา้รบัช าระเงิน และ/หรอื เง่ือนไข และ/หรอื รายละเอียดการเป็นสมาชิกรา้นคา้รบัช าระเงิน รวมทัง้การใหบ้รกิารประเภทอ่ืนๆ ของธนาคารเก่ียวกบัการใชบ้รกิาร
สมาชิกรา้นคา้รบัช าระเงิน ที่มีอยู่ในขณะนี ้และ/หรือ ที่จะมีต่อไปในภายหนา้ตามที่ธนาคารแจง้ใหท้ราบ และ/หรือ ตามที่ธนาคารประกาศไว ้ณ ที่ท  าการของ
ธนาคาร โดยใหถื้อเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขและขอ้ตกลงการเป็นสมาชิกรา้นคา้รบัช าระเงิน และนอกจากนีร้้านค้า/ เจ้าของบัญชี ขอรับรองว่ารายละเอียด
ต่างๆ ที่แจ้งไว้ในใบสมัครสมาชิกร้านค้ารับช าระเงิน ดังรายละเอียดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และได้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขส าหรับการ
เป็นสมาชิกร้านค้ารับช าระเงิน และข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ ที่แนบท้ายใบสมัครฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว ตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามที่ระบุไว้ทุก
ประการ จึงได้ลงนามพร้อมประทบัตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน ณ วันเดือนปีทีร่ะบุข้างต้น 
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เอกสารประกอบการสมัครร้านค้ารับช าระเงิน 
 

1.   ใบสมคัรสมาชิกรา้นคา้รบัช าระเงิน 

2.   เอกสาร/หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล จดทะเบียนฯ ไมต่  ่ากวา่ 6 เดือนนบัจากวนัสมคัร (รบัรองเอกสารอายไุมเ่กิน 3 เดือนถึงวนัสมคัร)  
3.   ส าเนาบตัรประชาชนของผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมรับรองส าเนา  
         กรณีชาวต่างชาติ: ใชห้นงัสือเดินทาง (Passport) คงเหลือไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน และใบอนญุาตใหท้  างาน (Work Permit) คงเหลือไมต่  ่ากวา่ 2 เดือน   
4.   รูปถ่ายหนา้สถานที่ประกอบการ แสดงชื่อรา้นคา้ และรูปถา่ยภายในสถานที่ประกอบการ แสดงใหเ้ห็นสินคา้/บรกิาร รวมทัง้สภาพภายในรา้นคา้ 

เอกสารเพิม่เตมิกรณีร้านค้าเช่าสถานที่ 
5.  สญัญาเชา่สถานที่ประกอบการธุรกิจที่มีอายกุารเชา่ไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือนถึงวนัสมคัร 

เอกสารเพิม่เตมิส าหรับธุรกิจเฉพาะ 

ท่องเทีย่ว 
  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเทีย่ว (แบบ 
ธม.1) 

   ร้านขายยา 
  ใบอนุญาตประกอบกจิการขายยาแต่ละประเภท 
  ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (แบบ ข.ย. ๔) 
  ใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ (แบบ ย.บ. ๒) 

ตัวแทนจ าหน่ายต๋ัวเคร่ืองบิน 
  ใบสมาชิก IATA หรือใบแต่งต้ังให้เป็น
ตัวแทนจ าหน่ายต๋ัวเคร่ืองบิน 

   คลินิก 
   สถานพยาบาล 

  ใบอนุญาตประกอบกจิการสถานพยาบาล  
(แบบ ส.พ. ๗) 

โรงแรม/อพารท์เม้นท/์รีสอรท์/
โฮสเทล 

  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (แบบ 
ร.ร.๒) 

   โรงพยาบาลสัตว ์   ใบอนุญาตประกอบกจิการสถานพยาบาลสัตว ์

เคร่ืองส าอางเฉพาะเจ้าของ
ยี่ห้อสินค้า 

  ใบอนุญาตจากสนง.คณะกรรมการอาหาร 
และยา (อย.) 

   โรงเรียน   ใบอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียน (แบบ สช.2) 

ตัวแทนขายเคร่ืองส าอาง 
ตัวแทนซือ้ขายรถยนต/์
จักรยานยนต ์

  ใบอนุญาตแต่งต้ังตัวแทนจ าหน่าย 
 

   สถาบันกวดวชิา 
  ใบอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียนนอกระบบ  
ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการ 

สปา/ฟิตเนส/ 
สนามกอลฟ์ 

  รายละเอยีดของบริการและระยะเวลาใน
การให้บริการ (Package) 

   ประกันภัย 
   ประกันชีวติ 

  ใบอนุญาตตัวแทนและหนังสือมอบอ านาจรับ
เงนิแทนบริษัทประกัน 

ส าหรับเจ้าหน้าทีธ่นาคารรับรองความถูกต้องของใบสมัครและเอกสารประกอบ 

 เจ้าหน้าทีส่าขา รหัสสาขา    RM  Segment ……………….........         BDM    ………………................   
 Specialist Segment ……………………..                  อืน่ๆ โปรดระบุ ……………………… 

     หลักประกันการใหบ้ริการ 
             ร้านค้ายินยอมโอนสิทธิเรียกร้องเงนิฝากเป็นหลักประกัน  จ านวนเงนิ ........................................... บาท 
           ยกเว้นการให้หลักประกันเหตุผลประกอบ .................................................................................................................................................... 
          
 
บริการทีลู่กค้าใช้กับธนาคารในปัจจุบัน                                   
                                                                                                  ลงช่ือ ………………………………………………....……....ผู้ขาย               

 บัญชีเงนิฝาก  ประกัน   กองทุน  สินเช่ือ                                  รหสัพนักงาน                                               

 Business Click    Business One    Business Touch 

 อื่นๆ โปรดระบุ…………….                                                      (.....................................................................................)  

                                 วันที ่……/……../…….. โทรศัพทม์ือถือ ................................ 
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ข้อตกลงการเป็นร้านค้ารับช าระเงนิ 
ตามที่ผูป้ระกอบกิจการขายสินคา้/ใหบ้ริการ (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรยีกวา่ 

“ร้านค้า”) มีความประสงคจ์ะใชบ้ริการรบัช าระค่าสินคา้/บริการผ่านอปุกรณ/์
ช่องทางต่างๆ ของธนาคารตามที่ระบุในใบสมัครสมาชิกรา้นคา้รบัช าระเงิน    
(ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ “ใบสมัครฯ”) จากผูช้  าระคา่สินคา้/บรกิาร (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะ
เรียกว่า “ผูช้  าระเงิน”) ดว้ยเครื่องมือการช าระเงินตา่งๆ แทนการช าระดว้ยเงิน
สด ณ รา้นคา้ รา้นคา้จึงตกลงเขา้เป็นสมาชิกรา้นคา้รบัช าระเงินของธนาคาร 
โดยรา้นคา้ตกลงยินยอมปฏิบัติตามขอ้ตกลงการเป็นรา้นคา้รบัช าระเงิน ซึ่ง
ประกอบดว้ยขอ้ตกลงทั่วไปและขอ้ตกลงเฉพาะ (ซึ่งต่อไปนีห้ากไม่กล่าวโดย
เฉพาะเจาะจงจะรวมเรยีกวา่ “ขอ้ตกลงฯ”) ดงัตอ่ไปนี ้
 
 
 
 1.1 ขอ้ตกลงนีถื้อเป็นส่วนหนึ่งของใบสมัครฯ บรรดาค าหรือขอ้ความใน
ขอ้ตกลงนีท้ี่ใบสมคัรฯ ไดก้ าหนดค าจ  ากดัความไวแ้ลว้ ใหค้  าหรอืขอ้ความนัน้มี
ความหมายตามที่ไดก้  าหนดค าจ ากัดความไวน้ัน้ เวน้แต่ในขอ้ตกลงฯ นีจ้ะได้
แสดงใหป้รากฎโดยชดัแจง้วา่มีความหมายเป็นอยา่งอ่ืน 
 1.2 รา้นคา้ตกลงรับช าระค่าสินคา้/บริการ ผ่านอุปกรณ์/ช่องทางต่างๆ 
ของธนาคาร จากผูช้  าระเงินดว้ยเครื่องมือการช าระเงินต่างๆ ดังต่อไปนี ้(ซึ่ง
ตอ่ไปนีจ้ะรวมเรยีกวา่ “เคร่ืองมือการช าระเงนิ”) แทนการช าระดว้ยเงินสด 
  1.2.1 บัตรเครดิต และ/หรือ บัตรเดบิต ที่ออกโดยธนาคาร และ/
หรือ โดยธนาคารพาณิชยอ่ื์น และ/หรือ โดยบริษัทอ่ืน หรือ สถาบนัอ่ืน ซึ่งเป็น
สมาชิกของ VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION (ซึ่งต่อไปนี้
จะเรียกว่า “VISA”) MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED 
(ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “MASTERCARD”) และ/หรอื บจก. ไทย เพยเ์มนต ์เน็ต
เวิรก์ (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “TPN”) และ/หรือ รว่มกับบริษัท หรือ สถาบนัอ่ืน 
ออกบัตรภายใตข้อ้ตกลงร่วมกันในอนาคต (ซึ่งต่อไปนีห้ากไม่กล่าวถึงบัตร
ประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงแลว้ จะเรียกรวมกันว่า “บตัร”) ซึ่ง        
ผูช้  าระเงินที่ถือบตัรสามารถน าบตัรไปช าระคา่สินคา้และบรกิารแทนการช าระ
ดว้ยเงินสด (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ “ผู้ถือบัตร”) 
  1.2.2 เงินโอนผ่านบริการ ttb PromptPay ซึ่งผูช้  าระเงินท าค  าสั่ง
โอน และ/หรือ ช  าระค่าสินคา้/บริการ โดยหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูช้  าระ
เงินที่ มีอยู่กับธนาคาร หรือ ธนาคารพาณิชย์อ่ืน หรือสถาบันอ่ืนที่เป็นผู้
ใหบ้รกิารเงินโอน (ซึง่ตอ่ไปนี ้หากไมก่ลา่วโดยเฉพาะเจาะจง รวมเรยีกวา่   “ผู้
ใหบ้ริการโอนเงนิ”)  
  1.2.3 กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “E-
Wallet”) ที่ด  าเนินการโดย Alipay (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “Alipay”) และ/หรือ 
Tencent Holdings Co., Ltd. (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “WeChat Pay”) และ/หรือ 
โดย 2C2P Co.,Ltd . (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ “QR ShopeePay”) และ/หรอื โดย
บรษัิทอ่ืน หรอืสถาบนัการเงินอ่ืนที่เป็นผูใ้หบ้รกิาร E-Wallet (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะรวม
เรยีกวา่ “ผูใ้หบ้ริการ E-Wallet”)  
 1.3 รา้นคา้ตกลงพฒันาและด ารงการเชื่อมต่อระบบของรา้นคา้ใหเ้ขา้กบั
ระบบการรบัช าระเงินของธนาคารตามรูปแบบและวิธีที่ธนาคารก าหนด ซึ่ง

รวมถึงแต่ไม่จ  ากัดเพียงการติดตัง้อปุกรณ ์EDC การติดตัง้ Application และ/
หรือ อุปกรณ์อ่ืนใด ตามที่ธนาคารจะออกให้บริการในภายหน้า (หากมี) 
แลว้แต่กรณี โดยรา้นคา้ตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เกิดจากการ
พฒันาและเชื่อมตอ่ระบบดงักลา่ว รวมถึงคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการระบบ
ภายในของรา้นคา้เองทัง้สิน้ 
 1.4 รา้นคา้รบัรองวา่ สินคา้และ/หรอืบรกิารที่น  ามาขายหรอืใหบ้รกิารตาม
ขอ้ตกลงฯนี ้จะตอ้งไม่ขัดต่อความสงบเรียบรอ้ย ศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
หรอืขดัตอ่ระเบียบขอ้บงัคบัของทางราชการ ธนาคาร บรษัิทบตัร     ผูใ้หบ้รกิาร
โอนเงิน ผูใ้หบ้ริการ E-Wallet หรือส่งผลกระทบต่อภาพลักษณข์องธนาคาร 
และไม่เป็นการขายสินคา้และ/หรือใหบ้ริการซึ่งเป็นการแข่งขันกับการด าเนิน
ธุรกิจของธนาคาร 
 1.5 การกระท าใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าของรา้นคา้เองก็ดี หรือการ
กระท าของบุคคลอ่ืนใดก็ดี หากไดก้ระท าไปโดยผ่านการใชเ้ครื่องมือการช าระ
เงินแลว้ รา้นคา้ตกลงใหถื้อว่าถกูตอ้งสมบูรณน์ับตัง้แต่เวลาที่มีการยืนยันท า
ธุรกรรม และใหมี้ผลผกูพนัรา้นคา้เสมือนหนึ่งไดก้ระท าโดยรา้นคา้เอง รวมทัง้
ใหถื้อว่าเป็นการที่รา้นคา้ไดล้งลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสใ์หไ้วแ้ก่ธนาคารเพื่อ
เป็นหลกัฐานในการท าธุรกรรมผ่านบรกิารในครัง้นัน้ๆ โดยถกูตอ้งสมบรูณแ์ลว้ 
และรา้นคา้ตกลงใหธ้นาคารสามารถใชข้้อมูลการท าธุรกรรมดังกล่าวเป็น
ตน้ฉบบัเอกสารที่ใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการพิสูจนว์่ารา้นคา้ไดท้  าธุรกรรม
นั้น และใชใ้นการด าเนินการทางกฎหมายไดทุ้กประการ ทัง้นี ้รา้นคา้ตกลง
ยอมรบัและรบัทราบถึงความเสี่ยงที่เก่ียวเน่ืองกับการใชบ้ริการผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส ์เน่ืองจากรา้นคา้สามารถท าธุรกรรมดว้ยตนเองไดโ้ดยไมจ่  าตอ้ง
มีเอกสารหรอืหลกัฐานอ่ืนใดยืนยนัเพ่ิมเติม และ/หรอืมอบใหแ้ก่ธนาคารอีกแต่
ประการใด เวน้แต่รายการที่ธนาคารก าหนดใหต้อ้งท าเอกสาร หรือหลกัฐาน
เพิ่มเติมเพื่อให้ถูกต้องตามวิธีการ และประเพณีของธนาคารในเรื่องนั้นๆ 
รา้นคา้จะตอ้งท าเอกสารหรือหลกัฐาน (ถา้มี) ตามที่ธนาคารก าหนดดว้ย ทัง้นี ้
รา้นคา้ตอ้งตรวจสอบยอดเงินภายหลังจากท ารายการทุกครัง้ โดยรา้นคา้
ยินยอมรบัผิดชอบตอ่การท าธรกรรมดงักลา่วทกุประการ 
 1.6 ร ้านค้าตกลงแสดงเครื่องหมายการค้า Thai QR Standard ตาม
มาตรฐานที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด และ/หรอื เครือ่งหมายสญัลกัษณ์
การรบัช าระเงินดว้ยเครื่องมือการช าระเงินตามรูปแบบที่ธนาคารจดัไวใ้หใ้นที่
ซึ่งเห็นไดช้ดัเจน เพื่อใหบุ้คคลทั่วไปรวมทัง้ผูช้  าระเงินทราบว่ารา้นคา้ตกลงรบั
ช าระเงินโดยใช้รหัสช าระเงิน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “QR Code”) ตลอด
ระยะเวลาที่ขอ้ตกลงฯ นีมี้ผลใชบ้งัคบั หรือจนกว่าธนาคารจะแจง้ยกเลิกการ
ใชเ้ครือ่งหมายสญัลกัษณด์งักลา่วขา้งตน้ 

1.7 รา้นคา้ตกลงรบัทราบวา่เครื่องหมายการคา้ Thai QR Standard เป็น
ทรพัยส์ินทางปัญญาของธนาคารแหง่ประเทศไทย และเครือ่งหมาย QR Code
เป็นเครือ่งหมายการคา้ของธนาคาร และ/หรอื บรษัิทบตัร และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิาร
โอนเงิน และ/หรือ ผู้ให้บริการ  E-Wallet (แล้วแต่กรณี) ร ้านค้าตกลงใช้
เครื่องหมายการคา้ของธนาคาร และ/หรือ บริษัทบัตร และ/หรือ ผูใ้หบ้ริการ
โอนเงิน และ/หรือ ผู้ใหบ้ริการ  E-Wallet เพื่อวัตถุประสงคต์ามขอ้ตกลงฯ นี ้
เท่านั้น และการใชเ้ครื่องหมายการคา้ดังกล่าวตอ้งไดร้บัความยินยอมจาก
ธนาคาร และ/หรือ บริษัทบัตร และ/หรือ ผู้ให้บริการโอนเงิน และ/หรือ ผู้

1. ข้อตกลงและเง่ือนไขทั่วไป 
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ใหบ้ริการ E-Wallet รายนัน้ผ่านทางธนาคารเป็นลายลกัษณอ์กัษรก่อนทกุครัง้ 
นอกจากนี ้รา้นคา้ตกลงที่จะป้องกันไม่ใหมี้ และไม่กระท าการใดๆ อันอาจท า
ใหมี้การละเมิดเครื่องหมายการคา้ตลอดจนสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาของ
ธนาคารและ/หรือ บริษัทบัตร และ/หรือ  ผู้ให้บริการโอนเงิน และ/หรือ ผู้
ใหบ้รกิาร E-Wallet 

อนึ่ง "เครื่องหมายการคา้" หมายถึง เครื่องหมายการคา้ เครื่องหมาย
บริการและเครื่องหมายร่วมที่ธนาคารแห่งประเทศไทย  และ/หรือ  ธนาคาร 
และ/หรือ บริษัทบัตร และ/หรือ ผูใ้หบ้ริการโอนเงิน และ/หรือ ผูใ้หบ้ริการ  E-
Wallet เป็นเจา้ของ ทัง้ที่ไดจ้ดทะเบียนแลว้ และที่ยงัมิไดจ้ดทะเบียน รวมทัง้
เครื่องหมายการคา้และเครื่องหมายบริการที่ธนาคารและ/หรือ บริษัทบัตร 
และ/หรือผูใ้หบ้ริการโอนเงิน และ/หรือ ผูใ้หบ้ริการ E-Wallet ไดร้บัอนญุาตให้
ใช ้ตลอดจนชื่อทางการคา้สญัลกัษณ ์รูปภาพ ขอ้ความ หรอืสื่อความหมายอ่ืน
ใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทย  และ/หรือธนาคารและ/หรือ บริษัทบัตร และ/
หรอื     ผูใ้หบ้รกิารโอนเงิน และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิาร E-Wallet ใชห้รอืมีเจตนาที่จะ
ใชใ้นลักษณะที่เก่ียวขอ้งกับการใหบ้ริการของธนาคารเพื่อเป็นการแสดงให้
บคุคลทั่วไปเห็นและเขา้ใจวา่การใหบ้รกิารที่ใชเ้ครื่องหมายการคา้นัน้เเตกต่าง
ไปจากการให้บริการที่ใช้เครื่องหมายการคา้ของผู้อ่ืน  ทั้งที่  ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย  และ/หรอืธนาคารและ/หรอื บรษัิทบตัร และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิารโอน
เงิน และ/หรอื    ผูใ้หบ้รกิาร E-Wallet ไดใ้ชอ้ยูใ่นปัจจบุนัและที่จะใชใ้นอนาคต 

1.8 รา้นคา้ตกลงรบัทราบว่า การใหบ้ริการของธนาคารตามข้อตกลงฯ 
ฉบบันีธ้นาคารและรา้นคา้จะตอ้งอยู่ภายใตคู้่มือ กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือ
ขอ้ก าหนดใดๆ ของธนาคาร บรษัิทบตัร ผูใ้หบ้รกิารโอนเงิน และผูใ้หบ้รกิาร E-
Wallet ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานผูมี้อ  านาจควบคมุหรือก ากับ
ดแูลธนาคาร บริษัทบตัร ผูใ้หบ้ริการโอนเงิน และผูใ้หบ้ริการ E-Wallet ทัง้ที่มี
อยู่แล้วขณะนี้ และ/หรือ จะมีขึน้ในภายหน้า ดังนั้น เม่ือใดก็ตามที่มีการ
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ขอ้บังคบั หรือขอ้ก าหนดใดๆ รา้นคา้ยินยอมถือว่า
การให้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนี้จะต้องปฏิบัติตามและอยู่ภายใตก้ฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรอืขอ้ก าหนดใดๆ ที่เปลี่ยนแปลงนัน้ดว้ยโดยอตัโนมตัิทนัที 
โดยธนาคารจะแจง้ใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป 

1.9 รา้นคา้ตกลงไม่ประกอบธุรกิจ และ/หรือรับช าระค่าสินคา้/บริการ
ประเภทตอ้งห้าม ได้แก่ การพนัน สิ่งเสพติด สินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิ สินคา้
อบายมขุ สื่อลามกอนาจารการใหบ้ริการจดัหาคู่ และ/หรือสินคา้/บริการที่ขดั
ต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือ
ระเบียบขอ้บังคับของทางราชการ หรือขัดต่อระเบียบขอ้บังคับของธนาคาร 
หรอือาจสง่ผลกระทบตอ่ภาพลกัษณข์องธนาคาร 

1.10 ร ้านค้าตกลงปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่
เ ก่ียวข้อง และไม่กระท าการใดๆ เพื่อเป็นการเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎที่
เก่ียวขอ้ง ซึง่รวมถึง (แตไ่มจ่  ากดัเพียง) การรบัช าระเงิน โดยไมไ่ดมี้การซือ้ขาย
และ/หรอืใหบ้รกิารจรงิ การฟอกเงิน หรอืแบง่การรบัช าระเงินเพ่ือใหจ้  านวนเงิน
ที่ซือ้สินคา้และหรอืใชบ้รกิารไมเ่กินกวา่จ  านวนเงินตามที่กฎหมายก าหนด 

1.11 หากรา้นคา้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงฯ ฉบับนี ้และ/หรือ
ข้อก าหนด และเงื่อนไขที่ธนาคาร บริษัทบัตร ผู้ให้บริการโอนเงิน และผู้
ใหบ้ริการ E-Wallet ก าหนดไวส้  าหรบัการช าระค่าสินคา้และ/หรือบริการผ่าน
ระบบของธนาคาร บรษัิทบตัร ผูใ้หบ้รกิารโอนเงิน และผูใ้หบ้รกิาร E-Wallet ทัง้
ที่มีอยู่ในขณะท าขอ้ตกลงฯ ฉบับนี ้หรือที่ออกใชบ้ังคับเพิ่มเติมในภายหน้า 
ธนาคารมีสิทธิระงับและ/หรือยกเลิกการใหบ้ริการ ตามขอ้ตกลงฯ ฉบับนีก้ับ
รา้นคา้ไดท้นัทีโดยไมต่อ้งบอกกลา่วรา้นคา้ลว่งหนา้แตป่ระการใด 

1.12 รา้นคา้จะไม่เปิดเผยขอ้มลูใดๆ ที่เก่ียวกับธนาคาร และ/หรือระบบ
ขอ้มลูของธนาคาร รวมถึงแต่ไม่จ  ากัดเพียงขอ้มลูของผูช้  าระเงินแก่บุคคลอ่ืน
ใด เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมจากธนาคารเป็นลายลักษณอ์ักษรก่อน ใน
กรณีที่ธนาคาร ผู้ช  าระเงิน หรือบุคคลอ่ืนใดไดร้ับความเสียหาย และตรวจ
พบว่าเกิดจากสาเหตกุารใหข้อ้มลูของรา้นคา้ ไม่ว่าดว้ยเหตจุงใจหรอืไมก็่ตาม 
รา้นคา้ตกลงรบัผิดชอบชดใชค้า่เสียหายที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

1.13 รา้นคา้ตกลงยินยอมว่าการใหบ้ริการตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันีแ้ละการ
ด าเนินการที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนช่องทางการใหบ้ริการต่างๆ ที่ธนาคารจดัท า
ขึน้ เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับรา้นคา้ ความรับผิดตามธุรกรรมที่
เก่ียวขอ้ง รา้นคา้ตอ้งรบัผิดชอบตอ่ธนาคารในความเสียหายที่เกิดขึน้จากการที่
ฝ่ายตนกระท าผิดพลาด หรือ ประมาทเลินเล่อ หรือ ปฏิบัติผิดขอ้ตกลง หรือ
กระท าที่ไมช่อบดว้ยกฎหมาย  

1.14 รา้นคา้รบัรองว่า บรรดาเอกสาร ขอ้มลูรายละเอียดใดๆ ที่ปรากฏ 
และ/หรือ ที่ไดมี้การจัดส่งมาในรูปแบบใดและไม่ว่าจะส่งดว้ยตัวรา้นคา้เอง
หรอืบคุคลที่รา้นคา้มอบหมาย เป็นขอ้มลูของรา้นคา้ที่มีความครบถว้น ถกูตอ้ง
แทจ้ริง และเป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่ธนาคารสามารถน ามาใชใ้นการ
ใหบ้รกิารตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้และน ามาปรบัปรุงขอ้มลูในระบบของธนาคาร
ใหเ้ป็นปัจจบุนัได ้โดยรา้นคา้มีสิทธ์ิและมีความสามารถ ตามกฎหมายในการ
ขอใชบ้ริการตามขอ้ตกลงฯ นีแ้ละการท าธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการใช้
บรกิารตามขอ้ตกลงฯ นี ้โดยธนาคารไมมี่หนา้ที่ตรวจสอบความถกูตอ้ง แทจ้รงิ 
หรอืความสมบรูณข์องเอกสารขอ้มลู และรายละเอียดตา่งๆ ดงักลา่ว 

1.15 เวน้แต่มีระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ในกรณีที่รา้นคา้พบขอ้ผิดพลาด จาก
การด าเนินการใดๆ หรือ การรบัช าระคา่สินคา้/บริการ หรือกรณีที่มีเหตใุหต้อ้ง
ระงับ การด าเนินการภายใตบ้ริการนี ้เป็นการชั่วคราว ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน รา้นคา้สามารถติดต่อธนาคารที่ ttb corporate call center โทร 02-
643-7000 เม่ือรา้นคา้ด  าเนินการต่างๆ ตามกระบวนการที่ธนาคารก าหนด
ครบถว้นสมบูรณแ์ลว้ ธนาคารตกลงด าเนินการระงับการด าเนินการใหแ้ลว้
เสร็จ ตามระยะเวลาที่ธนาคารได้แจ้งแก่ร ้านค้า โดยร้านค้ายังคงเป็น
ผู้รับผิดชอบในรายการธุรกรรมที่ได้เกิดขึน้ก่อนครบก าหนดระยะเวลาที่
ธนาคารจะมีการระงับด าเนินการตามที่ไดร้บัแจง้ดังกล่าว ทัง้นี ้ธนาคารขอ
สงวนสิทธิในการเพิกเฉยต่อค ารอ้งขอใดๆ ที่ขัดต่อขอ้ก าหนด/หลกัเกณฑข์อง
ธนาคาร และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งค  าสั่งตามกฏหมายที่
เก่ียวขอ้ง 
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กรณีรา้นคา้พบขอ้ผิดพลาดใดๆ จากการใชบ้ริการ หรือในกรณีที่มีเหตุที่
ตอ้งระงบัการด าเนินการภายใตข้อ้ตกลงฯ นี ้รา้นคา้จะตอ้งใหข้อ้มลูเรื่อง วนั 
เวลา ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง จ  านวนเงิน และลักษณะธุรกรรม หรือขอ้มลูอ่ืนใดตามที่
ธนาคารจะรอ้งขอและธนาคารจะท าการสอบสวนตามที่ไดร้บัแจง้ ตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริง และแกไ้ขขอ้ผิดพลาด (หากมี) โดยยึดหลกัเกณฑข์องทางราชการ 
และ/หรอืธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรอืธนาคารเป็นหลกั 

1.16 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสยั หรือเหตุอันใดอันท าให้ธนาคารไม่สามารถ
ด าเนินการให้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนี้ได้ ร ้านค้าตกลงให้ธนาคาร
พิจารณาให้บริการ หรือด าเนินการตามที่ เห็นสมควรเพื่อให้บริการตาม
ขอ้ตกลงฯ ฉบบันีไ้ด ้โดยรา้นคา้ตกลงยินยอมที่จะใหค้วามรว่มมือแก่ธนาคาร
อย่างเต็มที่และทกุวิถีทางในการปรบัปรุงวิธีการของธนาคารเพื่อความสะดวก
ของรา้นคา้ในบรกิารตา่งๆ ตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้

1.17 รา้นคา้ตกลงยินยอมใหต้ัวแทนของธนาคาร และ/หรือบริษัทบัตร 
และ/หรอืผูใ้หบ้รกิารโอนเงิน และ/หรอืผูใ้หบ้รกิาร E-Wallet และ/หรอื ธนาคาร
แห่งประเทศไทย และ/หรือผูต้รวจสอบ และ/หรือหน่วยงานผูมี้อ  านาจควบคมุ
หรอืก ากบัดแูลธนาคาร เขา้ท  าการตรวจสอบการด าเนินงาน ระบบการควบคมุ
ภายในต่างๆ ของรา้นคา้ รวมทัง้การเรียกดูขอ้มลูที่เก่ียวกับการใชบ้ริการรบั
ช าระคา่สินคา้/บรกิารตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันีต้ามที่มีการรอ้งขอ 

1.18 รา้นคา้/เจา้ของบญัชีตกลงยินยอมใหธ้นาคารเก็บรวบรวม และ/หรือ 
ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล ขอ้มลูทางการเงิน และ/หรอื ขอ้มลูใดๆ 
ของรา้นคา้/เจา้ของบญัชีที่ไดใ้หไ้วห้รือมีอยู่กับธนาคาร หรือ ที่ธนาคารไดร้บั 
หรือ เข้าถึ ง ได้จากแหล่ง อ่ืน  หรือข้อมูล อ่ืนใดตามที่ หน่ วยงาน หรือ
คณะกรรมการที่มีอ  านาจตามกฎหมายประกาศก าหนด ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า
“ข้อมูล” รวมทั้งให้ธนาคาร ส่ง โอน และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลของรา้นคา้/
เจา้ของบญัชีใหแ้ก่บริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร หรือ นิติบคุคล
นอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ
ภายนอก ผูป้ระมวลผลขอ้มลู ผูร้บัโอนสิทธิเรียกรอ้ง หน่วยงาน/องคก์ร/นิติ
บคุคลใดๆที่มีสญัญากบัธนาคาร หน่วยงานราชการ และ/หรอื นิติบคุคลใดๆ ที่
ธนาคารเป็นคู่สัญญา หรือ มีความสัมพันธ์ด้วยทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการบริหารจดัการธุรกิจของธนาคาร การ
วิเคราะหข์อ้มลู การให ้และ/หรือ ปรบัปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑต์่างๆของ
ธนาคาร การที่ธนาคารจา้งหรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการแทนไม่ว่า
งานเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดตอ่สื่อสาร งานติดตามทวงถาม หรอื
งานอ่ืนใดไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน การตรวจสอบรายการธุรกรรมที่อาจเกิด
จากการทุจริต ธุรกรรมที่มีเหตุควรสงสัย และเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนใดที่ไม่
ตอ้งหา้มตามกฎหมาย รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบของ
ประเทศใดๆ ที่ใชบ้งัคบักับธนาคาร ซึ่งธนาคารไดใ้หร้ายละเอียดขอบเขตการ
เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยไวใ้น Privacy Notice ที่เผยแพร่ในเว็ปไซดข์อง
ธนาคาร (www.ttbbank.com) โดยใหค้วามยินยอมของรา้นคา้/เจา้ของบญัชีมี
ก าหนดเวลา 10 ปี นับแต่วันที่รา้นคา้/เจา้ของบญัชียกเลิกการใชบ้ริการหรือ
ผลิตภัณฑก์ับธนาคาร ทัง้นี ้รา้นคา้/เจา้ของบญัชีรบัทราบว่ารา้นคา้/เจา้ของ

บญัชีสามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทาง ttb corporate call center โทร 02-
643-7000 หรือ สาขาของธนาคารเพื่อเพิกถอนความยินยอมได ้ซึ่งช่องทาง
ติดต่อธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือ ลดลงไดใ้นอนาคต โดย
ธนาคารจะไดแ้จง้ใหท้ราบทางเว็ปไซดข์องธนาคาร 

รา้นคา้/เจา้ของบญัชีรบัทราบว่า ในกรณีที่รา้นคา้/เจา้ของบญัชีเพิกถอน

ความยินยอมแก่ธนาคารในการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอื เปิดเผยขอ้มลูเฉพาะ

เพื่อวตัถปุระสงคใ์ด หรือ เฉพาะบริการ และ/หรือ ผลิตภณัฑใ์ด ใหถื้อว่าการ

เพิกถอนดังกล่าวมีผลต่อการให้ความยินยอมเพื่อวัตถุประสงค์ที่รา้นคา้/

เจา้ของบญัชีไดเ้พิกถอนความยินยอมต่อธนาคารเท่านัน้ โดยรา้นคา้/เจา้ของ

บญัชีตกลงยินยอมใหธ้นาคารยงัคงมีสิทธิใชข้อ้มลูเพื่อวตัถปุระสงคท์ี่ร ้านคา้/

เจา้ของบญัชีไมไ่ดข้อเพิกถอนความยินยอมตอ่ไปได ้

1.19 บรรดาหนงัสือ จดหมาย ค าบอกกลา่วใดๆ ที่ธนาคารไดส้ง่ใหร้า้นคา้

ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับธนาคารนั้น ไม่ว่าจะโดยส่งเองหรือส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนหรือส่งผ่าน Email Address หรือ Short 

Message Service ( SMS)  ไ ป ยั ง  E- mail Address ห รื อ ห ม า ย เ ล ข

โทรศพัทมื์อถือที่รา้นคา้แจง้ไวก้ับธนาคาร ใหถื้อว่าไดส้่งใหแ้ก่รา้นคา้โดยชอบ

แลว้ ทัง้นี ้โดยไมต่อ้งค านึงถึงวา่จะมีผูร้บัไวห้รือไม ่และแมว้า่สง่ใหไ้มไ่ดเ้พราะ

ยา้ยที่อยู่หรือที่อยู่เปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรือ้ถอน หรือเปลี่ยนแปลง Email 

Address หรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที่โดยไม่ไดแ้จง้การยา้ย 

การเปลี่ยนแปลง หรอืการรือ้ถอนนัน้ เป็นหนงัสือใหธ้นาคารทราบก็ดีหรอืสง่ให้

ไม่ไดเ้พราะหาที่อยู่ตามที่ระบุไวน้ั้นไม่พบก็ดี ใหถื้อว่ารา้นคา้ไดร้บัและทราบ

หนงัสือ จดหมาย หรอืค  าบอกกลา่วดงักลา่วแลว้โดยชอบ  

1.20 รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดและ
เง่ือนไขการใชบ้รกิารภายใตข้อ้ตกลงฯ ฉบบันี ้ไดต้ามแตธ่นาคารจะเห็นสมควร 
โดยธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบเป็นคราวๆ โดยใหถื้อว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
ขอ้ตกลงฯ ฉบบันีด้ว้ย 

1.21 ธนาคารมีสิทธิที่จะระงบั และ/หรือ เปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิก
การใหบ้รกิารภายใตข้อ้ตกลงฯ ฉบบันีไ้ดไ้มว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น หรอืเฉพาะ
แต่รา้นคา้ใดรา้นคา้หนึ่ง หรือ เม่ือใดก็ได ้โดยธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบ
ลว่งหนา้ 

1.22 ถ้าในเวลาใดก็ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการภายใต้
ขอ้ตกลงฯฉบับนี ้กลายเป็นโมฆะ ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่สมบูรณ ์หรือใช้
บงัคบัมิไดใ้นประการใดๆ ใหข้อ้ก าหนดและขอ้ก าหนดและเง่ือนไขอ่ืนๆ ที่เหลือ 
(แลว้แตก่รณี) ยงัคงชอบดว้ยกฎหมาย สมบรูณ ์และใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย 
และไม่เสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่สมบูรณ ์หรือใช้
บงัคบัมิไดข้องขอ้ก าหนดและเง่ือนไขดงักลา่วนัน้ 



 

V.1 – 04/2021 
 

1.23 ขอ้ตกลงฯ ฉบบันีใ้หใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และให้
ศาลไทยเป็นศาลที่ มีเขตอ านาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่ เกิดขึ ้นตาม
ขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้

 

 2.1    รา้นคา้ตกลงรูดบตัรตามที่ธนาคาร จะแจง้ใหร้า้นคา้รบัทราบเป็น
คราวๆ เพื่อช  าระค่าสินคา้และ/หรือบริการผ่านบตัรแทนการช าระดว้ยเงินสด 
ในราคาที่ไม่สงูกว่าราคาขายและ/หรือบริการใหแ้ก่ลกูคา้ทั่วไป โดยไม่จ  ากัด
จ านวนขัน้ต  ่าในการรบัช าระดว้ยบตัรดงักล่าว และหากมีการใหบ้ริการพิเศษ
ใดๆ เช่น การให้ส่วนลด   หรือของแถมกับลูกค้าทั่ วไป ร ้านค้าตกลงจะ
ใหบ้รกิารพิเศษ ดงักลา่วนัน้แก่ผูถื้อบตัรดว้ยเชน่กนั 

2.2 รา้นคา้ตกลงแสดงเครือ่งหมายสญัลกัษณก์ารรบับตัรตามรูปแบบที่
ธนาคารจดัไวใ้หใ้นที่ซึง่เห็นไดช้ดัเจน เพ่ือใหบ้คุคลทั่วไปรวมทัง้ผูถื้อบตัรทราบ
ว่ารา้นคา้ตกลงรบับตัรในการช าระค่าสินคา้และ/หรือบริการ ตลอดระยะเวลา
ที่ข้อตกลงฯ นี ้มีผลใช้บังคับ หรือจนกว่าธนาคารจะแจ้งยกเลิกการใช้
เครือ่งหมายสญัลกัษณด์งักลา่วขา้งตน้  
 2.3 เม่ือผูถื้อบตัรแสดงบตัรเพื่อซือ้สินคา้และ/หรือบริการ รา้นคา้ตกลง
ปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้  
  2.3.1 ตรวจสอบความถูกตอ้งของลักษณะบัตร โดยบัตรทุกใบ
จะตอ้งมีลายมือชื่อของผู้ถือบัตร ปรากฎบนแถบลายมือชื่อผู้ถือบัตรที่อยู่
ดา้นหลงับตัร 

  2.3.2 ตรวจสอบว่าบัตรยังไม่หมดอายุ และตรวจสอบหมายเลข
บตัรวา่ไมอ่ยูใ่นรายการถกูอายดั  แจง้หาย  ถกูเพิกถอน  หรอืระงบัการใช ้

  2.3.3 ส  าหรับบัตร VISA,บัตร Master Card และบัตรเดบิต TPN 
ตรวจสอบว่าหมายเลขบตัรของผูถื้อบตัร 4 ตัวแรก ที่พิมพเ์ป็นตัวนนู จะตอ้ง
ตรงกับหมายเลขของธนาคารผูอ้อกบัตร 4 ตัวที่พิมพเ์ป็นเนือ้เดียวกับบัตร
เครดิตใตห้มายเลขบตัร  
  2.3.4 ส  าหรบับตัรเดบิต TPN รา้นคา้ตกลงปฏิบตัิดงันี ้
   (1) รา้นคา้จะตอ้งรบับตัร TPN ผ่านเครื่อง EDC ที่ธนาคาร
ไดต้ิดตั้งใหก้ับรา้นคา้เท่านั้น โดยรา้นคา้จะตอ้งไม่รับบัตร TPN ในรูปแบบ
ค าสั่งที่เป็น ค  าสั่งทางไปรษณีย ์ทางโทรศัพท ์หรือทางโทรสาร (Mail Order, 
Telephone Order, Fax Order)  
  (2) รา้นคา้จะตอ้งใหผู้ถื้อบตัรกดรหสัประจ าบตัร 6 หลกั ลง
บนเครือ่ง EDC และลงลายมือชื่อผูถื้อบตัรในเซลสส์ลิปที่เครือ่ง EDC ไดอ้นมุตัิ
รายการ    

  2.3.5 ในกรณีที่ผูถื้อบตัรช าระเงินโดยใชบ้ตัร รา้นคา้ตอ้งด าเนินการ
ดงัตอ่ไปนีอ้ยา่งครบถว้นดว้ย 

(1) ให้ผู้ถือบัตรลงลายมือชื่อในช่องที่ก  าหนดบน Sales 
Slip พรอ้มเปรียบเทียบลายมือชื่อกับลายมือชื่อหลงับตัรวา่เป็นลายมือชื่อของ
บคุคลเดียวกนั  

(2) ตรวจสอบหมายเลขบตัรที่ปรากฏบนอปุกรณ ์EDC และ
ใน Sales Slip วา่ถกูตอ้งเป็นหมายเลขเดียวกนักบัหมายเลขที่ปรากฏบนบตัร 

(3) สง่มอบ Sales slip ฉบบัผูถื้อบตัรพรอ้มทัง้คืนบตัรใหแ้ก่
ผูถื้อบตัรทกุครัง้ที่ท  ารายการ  

  2.3.6 ท  าหลกัฐานการช าระเงินโดยใชบ้ตัร หรือ การช าระเงินดว้ย
การสแกน QR VISA / QR MasterCard ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า “Sales Slip” โดย
ใหร้า้นคา้ใชเ้ครื่องอนมุตัิวงเงินอตัโนมตัิ (Electronic Data Capture: “EDC”) 
และหรอือปุกรณอ่ื์นใดที่ใชก้บับตัรที่ธนาคารไดม้อบใหร้า้นคา้ใช ้เพ่ือขออนมุตัิ
วงเงินการขาย (กรณีช าระเงินโดยใช้บัตร) และบันทึกข้อมูลการขายโดย
อตัโนมตัิ ซึง่ตอ่ไปนีร้วมเรยีกวา่ “อุปกรณ ์EDC”  

  2.3.7 รา้นคา้จะตอ้งจดัเก็บเอกสารการซือ้ขาย/การรบัส่งสินคา้ไว้
ไมน่อ้ยกวา่ 18 เดือน เพ่ือการตรวจสอบในกรณีผูช้  าระเงินปฏิเสธรายการ หาก
รา้นคา้ไม่สามารถหาหลกัฐานมายืนยนัได ้รา้นคา้ยินยอมใหธ้นาคารหกับญัชี
เงินฝากของรา้นคา้เพื่อคืนเงินใหก้บัผูช้  าระเงิน 
 2.4 รา้นคา้จะตอ้งไมค่ิดค่าธรรมเนียมในการใชบ้ตัร หรอื คา่ธรรมเนียม
การช าระเงินดว้ยการสแกน QR VISA / QR MasterCard ช  าระค่าสินคา้และ/
หรือค่าบริการจากผู้ถือบัตรเพิ่มเติม และตอ้งไม่ก าหนดจ านวนเงินขั้นต  ่า
ส  าหรบัการใชบ้ตัรซือ้สินคา้และ/หรอืบรกิารดว้ย   
 ทัง้นี ้หากรา้นคา้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามขอ้ตกลงนี ้และท าใหธ้นาคาร
จะตอ้งรบัผิดชอบตอ่ VISA และ/หรือ Master Card และ/หรือ TPN รา้นคา้ตก
ลงใหธ้นาคารปรบัเป็นเงินเทา่กบัจ านวนที่ VISA และ/หรอื Master Card และ/
หรือ TPN เรียกรอ้งเอากับธนาคาร และธนาคารมีสิทธิยกเลิกสญัญาการเป็น
รา้นคา้สมาชิกรบับตัรดงักลา่วได ้ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ตกลงนี ้

 2.5 รา้นคา้จะตอ้งไม่จ่ายเงินสดใหผู้้ถือบัตรไม่ว่าในกรณีใดๆ และ
จะตอ้งไมร่บับตัร หรอื รบัช  าระเงินดว้ยการสแกน QR VISA / QR MasterCard 
แทนการช าระหนีซ้ึง่ไมไ่ดเ้กิดจากการซือ้ขายสินคา้และ/หรอืบรกิารจากรา้นคา้ 
 2.6 ในกรณีที่มีเหตุการณห์รือพบเห็นบตัรที่มีลกัษณะหนึ่งลกัษณะใด
ดงัต่อไปนี ้รา้นคา้จะติดตอ่ธนาคารในทนัที และตกลงที่จะปฏิบตัิตอ่ผูถื้อบตัร
ตามค าแนะน าของธนาคารที่จะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบในขณะนัน้ ก่อนที่จะขาย
สินคา้และ/หรอืบรกิารใหแ้ก่ผูถื้อบตัร 
  2.6.1 มีเหตทุี่น่าสงสยัวา่ผูถื้อบตัรมีพฤติกรรมทจุรติ 
  2.6.2 เป็นบตัรที่หมายเลขบตัรอยู่ในรายการถกูอายดั แจง้หาย ถกู
เพิกถอน หรอืระงบัการใช ้
  2.6.3 ไมมี่ลายมือชื่อผูถื้อบตัรปรากฏอยูด่า้นหลงัของบตัร 
  2.6.4 บัตรปรากฏการแกไ้ข เปลี่ยนตัวเลข หรือขอ้ความใด หรือ
ลายมือชื่อผูถื้อบตัร 
  2.6.5 ตามเง่ือนไขอ่ืนๆ ที่ธนาคารจะแจง้ใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป 
 2.7  ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตาม Sales Slip ได้
เน่ืองจากเหตุดังต่อไปนี ้รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน 
หรอื น าเงินเขา้บญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัรฯ หรอื ในกรณีที่ธนาคารจา่ยเงิน
ใหแ้ก่รา้นคา้หรือน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากดงักลา่วไปก่อนแลว้ รา้นคา้ตกลงจะ
คืนเงินเทา่กบัจ านวนเงินที่ธนาคารไมส่ามารถเรยีกเก็บเงินไดน้ัน้ใหก้บัธนาคาร 
พรอ้มทัง้ยินยอมเสียดอกเบีย้ในอัตราดอกเบีย้ผิดนัด นับตัง้แต่วันที่ธนาคาร
จา่ยเงินใหแ่ก่รา้นคา้ หรอืน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากดงักลา่วจนกวา่จะช าระใหแ้ก่
ธนาคารเสรจ็สิน้  

2. ข้อตกลงและเง่ือนไขกำรเป็นร้ำนค้ำรับบัตรเครดิต/ บัตรเดบิต 
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 2.7.1 รา้นคา้รูดบตัรที่มี CHIP แลว้ต่อมาภายหลงัปรากฏวา่บตัรที่
มี CHIP นัน้เป็นบตัรปลอม 
 2.7.2 ผูช้  าระเงินไม่ไดร้บัสินคา้และรา้นคา้ไม่มีใบตอบรบัมายืนยนั 
หรอื ผูช้  าระเงินไมไ่ดร้บัสินคา้ไมว่า่ดว้ยเหตปุระการใดก็ตาม 
 2.7.3 รา้นคา้ไม่สามารถจัดหา หรือ ส่งสินคา้/บริการ และ/หรือ 
สินคา้/บรกิารที่จดัหาหรอืสง่เป็นสินคา้ดอ้ยคณุภาพ ไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงซือ้
ขายสินคา้ระหว่างรา้นคา้และผูช้  าระเงินอนัเป็นเหตใุหผู้ช้  าระเงินปฏิเสธที่จะ
รบัสินคา้/บรกิาร และตอ้งการยกเลิกขอ้ตกลงซือ้สินคา้/บรกิารดงักลา่ว 
 2.7.4 เหตอ่ืุนใดที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตาม Sales Slip 
ได ้หรอืเหตอ่ืุนใดที่ธนาคารจะตอ้งคืนเงินใหแ้ก่ผูช้  าระเงิน 
 2.8 ในกรณีที่รา้นคา้ยินยอมใหผู้ถื้อบตัรคืนสินคา้ ยกเลิกการใชบ้ริการ 
หรือผูถื้อบตัรไม่ไดร้บัสินคา้และ/หรือบริการ หรือไดร้บัสินคา้และ/หรือบริการ
ไม่ครบ หรือไม่ตรงตามค าสั่งซือ้ หรือลดราคาสินคา้และ/หรือบริการใหใ้น
ภายหลงั รา้นคา้ตกลงจะไมค่ืนเงินสด หรอืเช็ค โดยรา้นคา้ตกลงท าหนงัสือแจง้
คืนธนาคาร ตามแบบฟอรม์ที่ก  าหนดสง่ใหแ้ก่ธนาคารเพื่อด  าเนินการ และตก
ลงยินยอมช าระเงินตามจ านวนที่ธนาคารไดจ้า่ย และ/หรอืน าเขา้บญัชีเงินฝาก
ใหแ้ก่รา้นคา้แลว้ คืนใหแ้ก่ธนาคาร หรือยินยอมใหธ้นาคารหักเงินจากบญัชี
เงินฝากของรา้นคา้ หรือของเจา้ของบญัชีตามที่ระบุไวใ้นใบสมคัร หรือบญัชี
อ่ืนใดที่รา้นคา้แจง้เปลี่ยนแปลงในภายหลัง คืนเขา้บัญชีผูถื้อบัตรได ้โดยไม่
ตอ้งขอความยินยอมจากรา้นคา้ และ/หรอืเจา้ของบญัชี 
 ในการตกลงใหผู้ถื้อบัตรคืนสินคา้ หรือยกเลิกการใชบ้ริการ  หรือลด
ราคาสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้า  ธนาคารไม่มีหน้าที่ ต ้องคืน
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บที่ธนาคารไดเ้รียกเก็บเอาจากรา้นคา้ไวแ้ลว้แต่ประการ
ใด 
 ในกรณีที่รา้นคา้ไม่ตอ้งการรบัคืนสินคา้หรือยกเลิกบริการที่ผูถื้อบตัรซือ้
หรือรบับริการ หรือสั่งซือ้หรือขอใชบ้ริการไวแ้ลว้ รา้นคา้ตกลงเขียนค าวา่ “No 
Refund” (ไมร่บัคืนสินคา้) หรอืขอ้ความที่มีความหมายอยา่งเดียวกนัไวใ้หเ้ห็น
ชัด เ จน ใน  Sales Slip เ ห นื อช่ อ งลาย มือชื่ อผู้ ถื อบัต ร  (Cardholder’s   
Signature) และในใบเสร็จรบัเงินทุกฉบบั รวมถึงแบบฟอรม์ใบสั่งซือ้สินคา้ที่
ปรากฏบนเว็บไชต ์(Web Site) ดว้ย 
 2.9 รา้นคา้จะตอ้งไมจ่ดัเก็บขอ้มลูหมายเลขบตัร วนัที่หมดอายขุองบตัร 
และรหัส CVV ของผู้ช  าระเงิน ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ และร้านค้าจะต้อง
ระมดัระวงัเก็บรกัษาขอ้มลูอ่ืนๆ ของผูช้  าระเงินจากการรบัช าระสินคา้/บริการ
ของรา้นคา้ไวใ้นที่ปลอดภยั ซึง่ผูท้จุรติไมส่ามารถเขา้ถึงขอ้มลูดงักลา่วได ้ทัง้นี ้
ในกรณีที่บริษัทบัตรหรือผู้ช  าระเงินไดต้รวจพบและเรียกให้ธนาคารชดใช้
ค่าปรับและ/หรือค่าเสียใดๆ รา้นค้ายินยอมรับผิดชดใช้ค่าปรับและ/หรือ
คา่เสียหายที่เกิดขึน้แทนธนาคารทัง้สิน้ทกุจ านวน 
 2.10 ในกรณีรา้นค้ามีความประสงค์เก็บข้อมูลบัตรของผู้ช  าระเงิน 
รา้นคา้จะตอ้งไดร้บัความยินยอมจากธนาคารก่อน และจะตอ้งมีรูปแบบการ
จัดเก็บเป็นไปตามมาตรฐานที่ธนาคารและบริษัทบัตรไดก้ าหนดไวอ้ย่าง
เคร่งครัด หากรา้นคา้ปฏิบัติไม่ถูกตอ้งอันเป็นเหตุใหธ้นาคารถูกเรียกเก็บ
ค่าปรับจากบริษัทบัตร และ/หรือ ถูกเรียกรอ้งค่าเสียหายจากผู้อ่ืน รา้นคา้

จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบจ านวนเงินค่าปรบั หรือค่าเสียหายแทนธนาคารทัง้สิน้
ทกุจ านวน 
 2.11 หากธนาคารตรวจสอบพบว่า รา้นคา้หรือเจา้ของรา้นคา้ รวมถึง
ผูเ้ก่ียวขอ้งของรา้นคา้ มีการใชบ้ตัรตนเอง สั่งซือ้สินค้า/บริการจากรา้นคา้ของ
ตนบ่อยครัง้จ  านวนมากผิดปกติ หรือ มียอดท ารายการขายที่สงูผิดปกติ และ/
หรอื ไมใ่ชเ่ป็นการซือ้สินคา้/บรกิารจากรา้นคา้จริง โดยหวงัประโยชนเ์ป็นอย่าง
อ่ืน ธนาคารสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกรา้นคา้ไดท้นัที และในกรณีธนาคาร
ไดร้ับความเสียหายจากรายการใชบ้ัตรตามที่กล่าวไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม 
รา้นคา้ตกลงยินยอมชดใชค้า่เสียหายที่เกิดขึน้ทัง้หมดใหแ้ก่ธนาคารทัง้สิน้ ทกุ
จ านวน ทั้งนี ้ ไม่เป็นการตัดสิทธิในการที่ธนาคารด าเนินคดีกับรา้นคา้อีก
ตา่งหาก 
 2.12  ในกรณีที่มีรายการรบัช าระดว้ยบัตร หรือ รบัช  าระเงินดว้ยการ
สแกน QR VISA / QR MasterCard โดยไมถ่กูตอ้ง และอยูใ่นระหวา่งเขา้บญัชี
เรียกเก็บจากธนาคาร ธนาคารมีสิทธิระงับการเขา้บัญชีใหก้ับรา้นคา้ หรือ 
ในกณีที่ธนาคารไดน้ าเขา้บญัชีใหก้บัรา้นคา้ไปแลว้ รา้นคา้/เจา้ของบญัชีตกลง
ยินยอมใหธ้นาคารหักเงินในบญัชีเงินฝากของรา้นคา้/เจา้ของบญัชีคืนใหก้ับ     
ผูช้  าระเงิน หรือ ธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ บริษัท หรือสถาบนัผูอ้อกบตัรได้
ทนัที 
 ในกรณีที่รา้นคา้ไดน้ ารายการรบับตัรที่ไม่ถูกตอ้งไม่ตรงกับขอ้ตกลงฯ
ฉบับนี ้และที่ผ่านมารา้นคา้สามารถน ารายการรบับตัรดงักล่าวเขา้บญัชีกับ
ธนาคารได ้ไม่ถือว่าธนาคารตกลงยินยอมดว้ยแตอ่ย่างใด ธนาคารมีสิทธิแจง้
ยกเลิกหรือไม่รบัเขา้บญัชี หรือ สามารถหกัรายการรบับตัรดงักลา่วกลบัคืนได ้
เม่ือธนาคารไดต้รวจพบรายการรบับตัรที่ไมถ่กูตอ้งดงักลา่วไดท้นัที โดยรา้นคา้
ตกลงที่จะไม่น ารายการรบับตัรที่ไม่ถกูตอ้งที่ผ่านมาแลว้นัน้ ใชเ้ป็นขอ้อา้งว่า
ธนาคารไดต้กลงยินยอมใหร้า้นคา้ด  าเนินการดงักลา่วได ้
   
 
 
 3.1 ในกรณีที่รา้นคา้ประสงคต์ิดตั้งอุปกรณ ์EDC เพื่อใชร้ับช าระค่า
สินค้า และ/หรือ ค่าบริการผ่านบัตร และ/หรือ รับเงินโอนผ่านบริการ ttb 
PromptPay และ/หรือ โดยใช ้E-Wallet รา้นคา้ตกลงจะปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด
และเงื่อนไขที่เก่ียวขอ้งกับอุปกรณ ์EDC ตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ตกลงฯ นี ้ซึ่ง
รา้นคา้ไดร้บัมอบอปุกรณ ์EDC ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 2.2 ของใบสมคัรฯ เพื่อใช้
ในการตรวจสอบหมายเลขบัตร การอนุมัติวงเงิน และบันทึกรายการใชบ้ตัร 
รวมถึงการสรา้ง QR Code เพื่อใหผู้้ช  าระเงินสแกนในการช าระค่าสินค้า/
บรกิาร ในสภาพเรยีบรอ้ยพรอ้มที่จะใชก้ารไดท้นัทีไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ และรา้นคา้
ตกลงปฏิบตัิตามคู่มือการใชอ้ปุกรณ ์EDC ที่ธนาคารมอบใหพ้รอ้มกันนีอ้ย่าง
เครง่ครดั และใหถื้อวา่คูมื่อการใชอ้ปุกรณ ์EDCเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ตกลงฯ นี ้
ด ้วย และนอกจากนี้รา้นค้าตกลงยอมรับว่า อุปกรณ์ EDC ดังกล่าวเป็น
กรรมสิทธ์ิของธนาคารแตเ่พียงผูเ้ดียว (ยกเวน้กรณีอปุกรณ ์EDC ดงักลา่วเป็น
เครื่องที่รา้นคา้เช่า) ในกรณีอปุกรณ ์EDC ช ารุดเสียหาย และ/หรือ บุบสลาย 
และ/หรือ สูญหาย และ/หรือถูกท าลายไม่ว่าด้วยเหตุใด ร ้านค้าตกลง
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รบัผิดชอบ และชดใชร้าคาอปุกรณ ์EDC ตลอดจนค่าเสียหายอ่ืนๆ เน่ืองจาก
การดงักลา่วใหแ้ก่ธนาคารทัง้สิน้ในทนัที 
            รา้นคา้จะใชอ้ปุกรณ ์EDC เยี่ยงวิญญชูน ระมดัระวงัรบัผิดชอบเก็บ
รกัษาอปุกรณ ์EDC ไวใ้หป้ลอดภยั บ  ารุงรกัษาอปุกรณ ์EDC ใหอ้ยู่ในสภาพ
พรอ้มที่จะใชง้านไดต้ลอดเวลาดว้ยคา่ใชจ้า่ยของรา้นคา้เอง และรา้นคา้จะคืน
อปุกรณ ์EDC ในสภาพที่สมบรูณส์ามารถใชง้านไดใ้หแ้ก่ธนาคารในทนัทีโดยมิ
อิดเอือ้นเม่ือรา้นคา้ไดบ้อกเลิกการใชอ้ปุกรณ์ EDC ไม่ว่าเน่ืองจากกรณีใด ใน
กรณีที่อุปกรณ ์EDC เกิดช ารุดเสียหาย และ/หรือบุบสลายไม่ว่าดว้ยเหตุใด 
รา้นคา้จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมใหอุ้ปกรณ ์ EDC อยู่ใน
สภาพพรอ้มใชก้ารไดด้ังเดิม และยินยอมใหธ้นาคารเป็นผูด้  าเนินการจดัหา 
และว่าจา้งช่างผู้ช  านาญการมาด าเนินการซ่อมแซมความเสียหายหรือบุบ
สลายดงักลา่ว 
            รา้นคา้ขอรบัรองว่า ตลอดระยะเวลาที่รา้นคา้ครอบครองอุปกรณ ์
EDC แทนธนาคารตามวัตถุประสงคข์องขอ้ตกลงนี ้รา้นคา้จะไม่น าอุปกรณ ์
EDC ไปใชน้อกบริเวณรา้นคา้หรือมอบหมาย หรือโอนใหผู้อ่ื้น จะไม่จ  าหน่าย
จ่ายโอนวางเป็นประกัน หรือกระท าดว้ยประการใดๆ อันมีลักษณะเดียวกัน 
เป็นเหตใุหเ้กิดภาระติดพนัหรอืบรุมิสิทธิใดๆ ขึน้กบัอปุกรณ ์EDC ดงักลา่ว เวน้
แตจ่ะไดร้บัความยินยอมจากธนาคารเป็นลายลกัษณอ์กัษรก่อน 
 3.2 รา้นคา้ตกลงยอมรบัว่าต  าแหน่งที่ติดตัง้อุปกรณ ์EDC ณ บริเวณ
รา้นคา้หรือบริเวณสถานบริการของรา้นคา้อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมดีแลว้ 
รา้นค้าจะไม่เคลื่อนยา้ยอุปกรณ์ EDC ไปจากต าแหน่งที่ติดตั้งไว้เดิมโดย
พลการ เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากธนาคารเป็นลายลกัษณอ์กัษรก่อน 
ในกรณีที่มีความจ าเป็นตอ้งเคลื่อนยา้ยอปุกรณ ์EDC ไปติดตัง้ ณ ต าแหน่งอ่ืน 
รา้นคา้จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ้่ายในการนีเ้องทัง้สิน้ กับทัง้ตกลงว่าจะอ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของธนาคาร และ/หรอื บคุคลที่ธนาคารวา่จา้งมา
เพื่อด  าเนินการเคลื่อนยา้ยอุปกรณ ์EDC ดังกล่าว ตลอดเวลาที่ด  าเนินการ
เคลื่อนยา้ย/ติดตัง้อปุกรณ ์EDC 
 
 3.3 เม่ือผูช้  าระเงินไดแ้สดงเจตนาเพื่อซือ้สินคา้หรือบริการ  รา้นคา้ตอ้ง
ใชอุ้ปกรณ์ EDC ในการตรวจสอบหมายเลขบัตร อนุมัติวงเงิน และบันทึก
รายการใชบ้ัตรใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการใชอุ้ปกรณ ์
EDC ที่ระบไุวใ้นคูมื่อการใชอ้ปุกรณ ์EDC รวมทัง้แสดง QR Code ที่ระบขุอ้มลู
การช าระเงินตามที่ธนาคารก าหนดเพื่อใหผู้ช้  าระเงินแสกน QR Code ในการ
ช าระคา่สินคา้และ/หรอืบรกิาร 
 3.4 รา้นคา้ตกลงท าการสรุปยอดขาย (Settlement) รายการทัง้หมดทกุ
สิน้วนัที่มีรายการเกิดขึน้ และจดัส่งขอ้มลูใหธ้นาคารตามระบบ เม่ือรา้นคา้ได้
ปฏิบตัิตามขัน้ตอนวิธีการใชอ้ปุกรณ ์EDC ตามขอ้ก าหนดของธนาคารถูกตอ้ง
ครบถว้นแลว้ ธนาคารจะหกัคา่ธรรมเนียมตามอตัราที่ก  าหนดและตกลงในใบ
สมัครฯ จากยอดรวมของราคาสินคา้หรือบริการและภาษีมลูค่าเพิ่ม และท า
การโอนเงินเฉพาะยอดเงินส่วนที่เหลือจากการหักค่าธรรมเนียม และหัก
ภาษีมลูคา่เพ่ิมของค่าธรรมเนียมดงักลา่ว เขา้บญัชีเงินฝากตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 
1.7 ของใบสมคัรฯ ซึง่ตอ่ไปนีเ้รยีกวา่ “บัญชีเงนิฝาก” ใหแ้ก่รา้นคา้ ภายในวนั

ท าการถัดจากวนัที่ธนาคารไดร้บัทราบขอ้มลูจากรา้นคา้ หรือในวนัท าการอ่ืน
ตามที่ธนาคารเห็นสมควร 
 กรณีที่รา้นคา้ไมไ่ดท้  าการสรุปยอด (Settlement) ภายใน 7 วนัหลงัจาก
มีรายการเกิดขึน้ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการน าเงินเขา้บัญชีใหก้ับรา้นคา้ 
หรือหากธนาคารยินยอมด าเนินการให้ แต่ถ้าภายหลังรายการดังกล่าว
ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินกับผูถื้อบตัรหรือธนาคารผูถื้อบตัรได ้รา้นคา้
ตกลงยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของรา้นคา้คืนใหแ้ก่ธนาคาร
ไดท้นัที 
 3.5 รา้นคา้รบัทราบและสญัญาวา่   
  3.5.1 ใช้แบบพิมพ์ Sales Slip ที่ใช้กับอุปกรณ์ EDC ตามแบบ
วิธีการที่ธนาคารก าหนด โดยธนาคารจะเป็นผูจ้ดัเตรียม Sales Slip ดงักล่าว 
ใหก้ับรา้นคา้ในปริมาณที่เพียงพอส าหรบัการใหบ้ริการกบัอปุกรณ ์EDC ตาม
ความเหมาะสมเป็นคราว ๆ ไป 
  3.5.2 เม่ือรา้นคา้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนการใชอุ้ปกรณ ์EDC ถูกตอ้ง
ครบถว้นแลว้ รา้นคา้จะตอ้งส่งมอบส าเนา Sales Slip ในส่วนของ Customer 
Copy ที่พิมพร์ายการจากอุปกรณ ์EDC พรอ้มบัตรคืน (หากมี) ใหแ้ก่ผูช้  าระ
เงินทกุครัง้ 
  3.5.3 ตน้ฉบับแบบพิมพ ์Sales slip ที่พิมพร์ายการจากอุปกรณ์ 
EDC แลว้ดงักล่าวใหร้า้นคา้เก็บรกัษาไว้ไม่นอ้ยกว่า 18 (สิบแปด) เดือน นับ
แต่วันที่ระบุใน Sales Slip   และภายในระยะเวลาดังกล่าว หากธนาคาร
จ าเป็นตอ้งขอ Sales Slip  จากรา้นคา้ รา้นคา้จะตอ้งจดัสง่ Sales Slip มอบให้
ธนาคารภายใน 5 (หา้) วนันับจากวนัที่ธนาคารรอ้งขอ หากรา้นคา้ไม่สามารถ
ส่งมอบ Sales Slip ดังกล่าวให้แก่ธนาคารเป็นเหตุใหธ้นาคารไดร้ับความ
เสียหาย  รา้นค้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดแก่ธนาคารเน่ืองจากการ
ดงักลา่วทัง้สิน้  
 3.6 ในกรณีมีการผิดพลาดทางบญัชีเน่ืองจากการใหบ้ริการและ/หรือ 
การใชอ้ปุกรณ ์EDC และไมอ่าจทราบแน่ชดัในทนัทีวา่ความผิดพลาดดงักลา่ว
เกิดจากเหตใุด และ/หรอืเป็นความบกพรอ่งของฝ่ายใด รา้นคา้ตกลงวา่ 
  3.6.1 ใหธ้นาคารมีสิทธิระงบัการเบิกถอนเงินจากบญัชีเงินฝากไว้
ก่อนเพ่ือตรวจสอบหาสาเหตตุามวิธีของธนาคาร 
  3.6.2 ให้ความร่วมมือกับธนาคารในการตรวจสอบหาสาเหตุ
โดยเรว็ 
  3.6.3 หากการตรวจสอบปรากฏผลแน่ชัดว่า การผิดพลาดไม่ว่า
บางส่วนหรือทัง้หมดเกิดขึน้เน่ืองจากความบกพร่องของรา้นคา้/ พนักงาน/ 
บรวิาร และ/หรอื ตวัแทนของรา้นคา้ผูห้นึ่งผูใ้ด รา้นคา้จะรบัผิดชอบในบรรดา 
ความเสียหายที่เกิดขึน้กับผู้ถือบัตร และ/หรือ ธนาคารอันเน่ืองจากการ
ดงักลา่วทัง้สิน้ 
 3.7 ในกรณีที่ธนาคารไดร้บั Sales Slip แลว้ พิจารณาเห็นว่ามีขอ้สงสยั
เก่ียวกบัการใช ้และ/หรอืความสมบรูณข์องบตัร หรอืดว้ยเหตอ่ืุนใดก็ตาม หรอื
ธนาคารไดร้บัแจง้จากผูช้  าระเงินวา่ จ  านวนเงินคา่สินคา้หรอืบรกิารที่ปรากฏใน
ตน้ฉบบั Sales Slip ไมถ่กูตอ้งไมว่า่เน่ืองดว้ยเหตใุด รา้นคา้จะใหค้วามรว่มมือ
กบัธนาคารตรวจสอบหาขอ้เท็จจรงิที่เก่ียวขอ้งโดยทนัที ในกรณีตรวจสอบแลว้
ปรากฏมีข้อผิดพลาดเกิดขึ ้นจริงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ร ้านค้าตกลง
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ด าเนินการแก้ไขทางบัญชีใหถู้กตอ้งตรงตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏกับทั้งให้
ธนาคารแกไ้ข (Reverse) ค่าธรรมเนียมหรือดอกเบีย้ที่ธนาคารไดค้  านวณไป
แลว้ ใหถ้กูตอ้งตรงตามยอดเงินจริงดงักลา่ว รา้นคา้ยินยอมใหธ้นาคารปฏิเสธ
การจ่ายเงิน หรือปฏิเสธการน าเงินเขา้บัญชีเงินฝาก และยินยอมใหธ้นาคาร
โอนเงิน และ/หรือ หักเงินจากบัญชีเงินฝากดงักล่าวไดด้ว้ย โดยไม่ตอ้งไดร้บั
ความยินยอมจากรา้นคา้อีก 
 3.8 ในกรณีที่ธนาคารไดร้บั Sales Slip และไดจ้า่ยเงินใหแ้ก่รา้นคา้หรือ 
น าเงินเขา้บัญชีเงินฝาก ใหร้า้นคา้เรียบรอ้ยแลว้ และปรากฏในภายหลังว่า 
รา้นคา้ปฏิบตัิผิดไปจากขอ้สญัญาที่ระบไุวใ้นขอ้ตกลงฯ นี ้หรอืมีกรณีอ่ืนใดอนั
เป็นผลใหธ้นาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้ช  าระเงิน รา้นคา้ตกลงคืนเงิน
เท่าจ านวนที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บได้นั้นให้กับธนาคาร พรอ้มทั้ง
ดอกเบีย้ในอตัราสงูสดุที่ธนาคารประกาศเรียกเก็บจากลกูคา้ที่ผิดนัดช าระหนี้
หรอืผิดเงื่อนไข ("อตัราดอกเบีย้ผิดนดั") ซึง่ขณะท าขอ้ตกลงนีธ้นาคารประกาศ
เรียกเก็บในอตัรารอ้ยละ 15.50 ต่อปี นับแต่วนัที่ธนาคารจ่ายเงินใหแ้ก่รา้นคา้ 
หรือน าเงินเขา้บญัชีเงินฝาก จนกว่ารา้นคา้จะช าระเงินคืนใหแ้ก่ธนาคารเสรจ็
สิน้ครบถว้น  
            อนึ่ง ในกรณีที่พนักงานหรือเจา้หนา้ที่ของรา้นคา้ เป็นผูก้ระท าการ
ทจุริต และ/หรือมีส่วนในการใหค้วามรว่มมือกับกลุม่ผูท้จุริตไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางออ้ม เป็นผลใหธ้นาคารไดร้ับความเสียหาย กล่าวคือ  ธนาคารไม่
สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้ช  าระเงิน หรือจากผูอ้อกบตัรรายอ่ืนไม่ว่าดว้ยเหตุ
ใด รา้นคา้ยินยอมคืนเงิน และ/หรอื ใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากไดท้นัที 
ตามจ านวนเท่ากับที่ธนาคารไดร้ับความเสียหายพรอ้มดอกเบีย้ในอัตรา
ดอกเบีย้ผิดนัด นับแต่วนัที่ธนาคารจ่ายเงินใหแ้ก่รา้นคา้ หรือน าเงินเขา้บัญชี
เงินฝากใหร้า้นคา้ จนกว่ารา้นคา้จะไดช้  าระเงินคืนใหแ้ก่ธนาคารเสร็จสิน้
ครบถว้น ทัง้นี ้ไม่ตดัสิทธิธนาคารในอนัที่จะฟ้องรอ้งด าเนินคดี ไม่ว่าทางแพ่ง
หรือทางอาญากับผู้ทุจริต โดยรา้นค้าตกลงจะใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือ
ธนาคารรวมทัง้เขา้เป็นคูค่วามรว่มไม่วา่จะเป็นการด าเนินการในชัน้เจา้หนา้ที่
ต  ารวจ พนักงานอัยการ และ/หรือ ชัน้ศาลก็ตามและหากปรากฎว่าธนาคาร
มิใช่ผูเ้สียหายที่จะด าเนินคดีกับผูท้จุริตแลว้ รา้นคา้รบัจะเป็นผูด้  าเนินคดีกบัผู้
ทุจริตจนถึงที่สุดเพื่อใหผู้ก้ระท าความผิดไดร้บัการลงโทษ และเพื่อใหมี้การ
ชดใชค้วามเสียหายใหแ้ก่ผูเ้สียหาย 
 3.9 กรณีที่รา้นคา้ตอ้งคืนเงินใหแ้ก่ธนาคารตามขอ้ 3.8 และ/หรือ กรณี
ใดๆ ก็ตามที่รา้นคา้จะตอ้งชดใชเ้งินใหแ้ก่ธนาคารตามข้อตกลงนี ้รา้นคา้/
เจา้ของบญัชี ยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินเท่าจ านวนดงักล่าวพรอ้มทัง้ดอกเบีย้
ทัง้หมดจากบญัชีเงินฝาก และ/หรอื บญัชีเงินฝากอ่ืนใดที่รา้นคา้/เจา้ของบญัชี
มีอยูก่บัธนาคาร และ/หรอื เงินจ านวนหนึ่งจ  านวนใดที่แสดงวา่ รา้นคา้/เจา้ของ
บญัชีเป็นเจา้ของหรือเป็นเจา้หนีธ้นาคารเพื่อช  าระหนีด้งักล่าวไดท้นัทีโดยไม่
จ  าเป็นตอ้งแจง้ใหร้า้นคา้/เจา้ของบญัชีทราบลว่งหนา้  
             ในกรณีที่ปรากฏว่าเงินในบัญชีเงินฝากทุกประเภท และ/หรือ
จ านวนหนึ่งจ  านวนใดดงักลา่วของรา้นคา้/เจา้ของบญัชี ไม่มีใหห้กัช  าระหนีไ้ด้
ครบถว้น และปรากฎวา่รา้นคา้/เจา้ของบญัชีมีวงเงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชีอยูก่บั
ธนาคาร รา้นคา้/เจา้ของบัญชียินยอมใหน้ าภาระหนีด้ังกล่าวไปบันทึกเป็น
ภาระหนีข้องวงเงินกูเ้บิกเงินเกินบัญชีได ้และยินยอมเสียดอกเบีย้ในจ านวน

ดงักล่าว นับแต่วนัที่ธนาคารลงบญัชีเพิ่มยอดหนีใ้นอตัราดอกเบีย้ที่ระบุไวใ้น
สัญญาสินเชื่อระหว่างรา้นค้า/เจ้าของบัญชี กับธนาคารในขณะนั้น โดย
ธนาคารไม่จ  าตอ้งแจง้หรือไดร้บัความยินยอมจากรา้นคา้/เจา้ของบัญชีแต่
อย่างใด และหากรา้นค้า/เจ้าของบัญชีไม่มีวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีกับ
ธนาคาร และเงินในบญัชีกระแสรายวนัของรา้นคา้/เจา้ของบญัชีมีไม่เพียงพอ 
รา้นคา้/เจา้ของบัญชียินยอมใหธ้นาคารลงยอดหนีด้ังกล่าวเป็นภาระหนีใ้น
บัญชีกระแสรายวันและยินยอมเสียดอกเบีย้ในอัตราดอกเบีย้ผิดนัด โดย
ยินยอมใหธ้นาคารคิดดอกเบีย้โดยวิธีค  านวณดอกเบีย้ทบตน้เป็นรายเดือนได้
ตามธรรมเนียมและประเพณีของธนาคารพาณิชยจ์นกว่าจะช าระไดเ้สร็จสิน้
ครบถว้น และ/หรือหักบัญชีประเภทอ่ืนใดได ้ โดยค านวณภาระหนีบ้วกดว้ย
อัตราดอกเบีย้ผิดนัดโดยธนาคารไม่จ  าตอ้งแจง้ หรือไดร้บัความยินยอมจาก
รา้นคา้/เจา้ของบญัชีแต่อย่างใด ทัง้นี ้อตัราดอกเบีย้ผิดนัดอาจเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้หรือลดลงไดต้ามที่ธนาคารจะไดป้ระกาศเป็นคราวๆ ไป โดยรา้นคา้/
เจา้ของบัญชีตกลงใหอ้ัตราดอกเบีย้ที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลใชบ้ังคับได้ทันที 
นบัตัง้แตมี่การประกาศเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว โดยไมจ่  าตอ้งไดร้บัความยินยอม
จากรา้นคา้/เจา้ของบญัชีก่อน 
 3.10 ในกรณีที่ธนาคารไดร้บั Sales Slip จากรา้นคา้ ซึ่งรา้นคา้ไดร้ับ
รหัสอนุมัติวงเงินจากสมาชิกอ่ืนของ VISA Master card และ TPN (แลว้แต่
กรณี) แลว้ และภายหลงัจากที่ธนาคารไดจ้า่ยเงินและ/หรือน าเงินเขา้บญัชีเงิน
ฝากใหร้า้นคา้แลว้ปรากฏว่า Sales Slip ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได ้
รา้นคา้ยินยอมคืนเงินจ านวนดังกล่าวใหแ้ก่ธนาคารตามวิธีที่กล่าวในขอ้ 3.8 
และขอ้ 3.9 แลว้แตก่รณี 
 3.11 ทุกครั้งที่รา้นค้าจะต้องส่งสินค้าไปให้กับลูกค้าผู้ช  าระเงินใน
ต่างประเทศ รา้นคา้จะตอ้งมีใบตอบรบัหรือหลกัฐานใดๆที่ผูร้บัปลายทางลง
นามเป็นหลกัฐาน เพื่อแสดงว่าสินคา้นัน้ไดส้ง่ถึงผูร้บั แลว้เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน  
ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตาม Sales Slip ที่รา้นคา้น ามาเขา้
บญัชี ดว้ยสาเหตทุี่ผูร้บัปลายทางไม่ไดร้บัสินคา้ หรือเพราะไม่มีใบตอบรบัมา
ยืนยนัหรือไม่ว่าดว้ยเหตปุระการใดก็ตาม รา้นคา้จะตอ้งคืนเงินใหแ้ก่ธนาคาร 
โดยรา้นคา้ตกลงใหธ้นาคารมีสิทธิหกับญัชีเงินฝาก และ/หรอื บญัชีเงินฝากอ่ืน
ของรา้นคา้ตามจ านวนเงินที่ธนาคารจ่าย หรือน าเขา้บญัชีนัน้ได ้ตามวิธีการที่
กลา่วในขอ้ 3.8 และ ขอ้ 3.9 แลว้แตก่รณี  
 3.12 รา้นค้าจะปฏิบัติตามค าแนะน าของธนาคารในการใช้คู่สาย
โทรศพัท ์ส  าหรบัการเชื่อมโยงอปุกรณ ์EDC กับเครื่องคอมพิวเตอรแ์ละ/หรือ 
อุปกรณต์่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับอุปกรณ ์EDC อย่างเคร่งครดั โดยรา้นคา้เป็น
ผูด้  าเนินการขออนญุาตในการใช ้เชา่ และติดตัง้คูส่ายโทรศพัท ์ดว้ยคา่ใชจ้่าย
ของรา้นคา้ทัง้สิน้ 
 
บริการแปลงสกุลเงนิเป็นสกุลเงนิของประเทศทีอ่อกบัตรเครดิต/บัตรเด
บิต (DCC) 
 3.13 รา้นคา้ตกลงจะรบัช าระคา่สินคา้ และ/หรอื คา่บรกิารเป็นเงินบาท 
และเป็นเงินตราตา่งประเทศ ในกรณีทีร่บัช  าระเป็นเงินตราตา่งประเทศ รา้นคา้
จะด าเนินการโดยระบบ Dynamic Currency ที่ธนาคารเป็นผูจ้ดัหาให ้
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3.14 รา้นค้าตกลงว่าการขายสินคา้ และ/หรือ บริการเป็นเงินตรา
ต่างประเทศนั้น ตามที่ธนาคารไดก้ าหนดสกุลเงินตราต่างประเทศในการ
ใหบ้ริการ ดังนีค้ือ ดอลลารอ์อสเตรเลีย(AUD), เยน(JPY), ดอลลารส์หรัฐ
(USD), วอน(KRW), ดอลลารแ์คนาดา(CAD), ปอนดส์เตอรล์ิง(GBP), ริงกิต
(MYR), โครนเดนมารก์(DKK), ยโูร(EUR), ดอลลารส์ิงคโปร(์SGD), ดอลลาร์
นิวซีแลนด(์NZD), โครนา(SEK), ดอลลารฮ์่องกง(HKD), ฟรงักส์วิส(CHF), ดี
นารค์ูเวต(KWD), โครนนอรเ์วย(์NOK), โอมาน(OMR), ริยัลซาอุดีอาระเบีย
(SAR), บาหเ์รน(BHD), กาตาร(์QAR), ดีแรหม์สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส(์AED)  
ทัง้นี ้ใหร้วมถึงเงินตราต่างประเทศในสกุลอ่ืน ๆ  ที่ธนาคารจะก าหนดตอ่ไปใน
ภายหนา้ 
 3.15 รา้นคา้ตกลงใหธ้นาคารคิดคา่ธรรมเนียมการรบับตัรตามประเภท
และลกัษณะของบตัรอตัราที่ก  าหนดในขอ้ 2.1 ของใบสมคัรฯ โดยค านวณจาก
ยอดเงินรวมของธุรกรรมทั้งหมดที่ผ่านระบบ Dynamic Currency ในแต่ละ
ครัง้ที่แปลงเป็นเงินบาทในอตัรา ณ วนัที่ท  าธุรกรรม 
 3.16 รา้นคา้ตกลงใหผู้้ช  าระเงินเป็นผูเ้ลือกช าระค่าสินคา้ และ/หรือ 
คา่บรกิาร ไดเ้ป็นเงินบาท และ/หรอื เป็นเงินตราตา่งประเทศ เพ่ือความสะดวก
ในการช าระค่าสินคา้ และ/หรือ ค่าบริการของผู้ช  าระเงิน ในกรณีที่ผูช้  าระเงิน
เลือกที่จะช าระค่าสินคา้ และ/หรือ ค่าบริการ เป็นเงินตราต่างประเทศตามขอ้ 
3.14 แลว้ ธนาคารจะจา่ยเงินใหร้า้นคา้ตามราคาคา่สินคา้ และ/หรอื คา่บรกิาร
ที่รา้นคา้พึงไดร้บัจากการขายสินคา้ และ/หรือ บริการเป็นเงินบาท โดยน าเงิน
เขา้บญัชีเงินฝากของรา้นคา้ 
 3.17 รา้นคา้ตกลงจะสรุปยอดขายสินคา้และ/หรือบริการ ผ่านระบบ 
Dynamic Currency เพื่อส่งข้อมูลรายการขายของบัตรที่ผ่านเครื่องบันทึก
ขอ้มลูทัง้หมดใหธ้นาคาร และรา้นคา้ตกลงใหธ้นาคารน าเงินเขา้บญัชีเงินฝาก
ใหร้า้นคา้ในวนัท าการถดัไปจากวนัที่รา้นคา้สรุปยอดขาย 
 3.18 รา้นคา้ตกลงว่าจะด าเนินการใหพ้นักงานและลกูจา้งของรา้นคา้
ปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้ให้บริการเครื่องบันทึกข้อมูลระบบ Dynamic 
Currency ซึง่ตอ่ไปนีเ้รยีกวา่ “ตวัแทนธนาคาร” อนัเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิของระบบ 
Dynamic Currency อยา่งเครง่ครดั 
 3.19 รา้นคา้ตกลงว่าจะท าการประชาสมัพนัธเ์ครื่องบนัทึกขอ้มลูระบบ 
Dynamic Currency ใหแ้ก่ลกูคา้ผูถื้อบตัรของรา้นคา้ และพยายามชักชวนให้
ลกูคา้ผูถื้อบตัรใชบ้รกิารเครือ่งบนัทกึขอ้มลูนี ้
 
 3.20 รา้นคา้รบัทราบว่าตวัแทนธนาคารจะมีการจัดอบรมในเรื่องของ
เทคนิคทางการตลาดใหแ้ก่รา้นคา้ในการที่จะท าใหร้ะบบ Dynamic Currency 
เกิดประโยชนส์งูสดุ 
 3.21 ตลอดระยะเวลาที่ขอ้ตกลงนีมี้ผลใชบ้ังคับ หรือจนกว่าธนาคาร
จะแจง้ยกเลิกบรกิารเพิ่มเติมการเป็นรา้นคา้รบับตัร รา้นคา้ตกลงปฏิบตัิดงันี ้
       3.21.1  ในกรณีที่ระบบ Dynamic Currency ขัดขอ้ง รา้นคา้ตกลง
ใหต้วัแทนธนาคารเขา้ไปชว่ยเหลือทกุประการ 
       3.21.2  รา้นคา้ตกลงใหต้วัแทนธนาคารติดตัง้เครื่องบันทึกขอ้มลู 
เพ่ือรองรบัการช าระคา่สินคา้ และ/หรอื บรกิารดว้ยบตัร 

       3.21.3  หากรา้นคา้มีปัญหาเก่ียวกับการใชเ้ครื่องบันทึกข้อมูล 
รา้นคา้ตอ้งติดต่อสอบถามกับตัวแทนธนาคารเท่านั้น ซึ่งรายชื่อบุคคลและ
หมายเลขโทรศพัทธ์นาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบภายหลงัตอ่ไป 
 

รา้นคา้สามารถรับช าระค่าสินคา้/บริการจากผูช้  าระเงินดว้ยเงินโอน 
ผ่านบริการ ttb PromptPay โดยการสรา้ง QR Code บนอุปกรณ ์EDC  ซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้
           4.1 ร ้านค้าต้องสมัครใช้บริการ ttb PromptPay กับธนาคารตาม
ช่องทางและวิธีการที่ธนาคารก าหนด โดยรา้นคา้สามารถใช ้ เลขประจ าตวัผู้
เสียภาษี ในกรณีที่เป็นรา้นคา้ประเภทนิติบคุคล และสามารถใชห้มายเลขบตัร
ประชาชนในกรณีที่เป็นรา้นคา้ประเภทบุคคลธรรมดาเพื่อผูกกบับญัชีเงินฝาก
เพียง 1 บญัชีเทา่นัน้ 

4.2 เม่ือไดร้ับใบสมัครใชบ้ริการ ttb PromptPay แลว้ ธนาคารจะส่ง
ขอ้มลูการสมคัรใชบ้ริการ ttb PromptPay แต่ละรายการไปท าการตรวจสอบ
ขอ้มลูและลงทะเบียนกบัระบบคอมพิวเตอรเ์พ่ือการลงทะเบียนพรอ้มเพย ์ 

4.3 รา้นคา้ที่ลงทะเบียนส าเร็จแลว้สามารถระบุหมายเลขรหสัรา้นคา้ 
(Biller ID) หรือขอ้มลูอ่ืนใดที่จะประกาศเพิ่มเติมในภายหนา้ (ถา้มี) แทนการ
ระบุเลขที่บญัชีเงินฝากที่ถกูผูกกับ ttb PromptPay นัน้เพื่อการรบัช าระเงินค่า
สินคา้/บรกิารเขา้บญัชีดงักลา่ว 

4.4 รา้นคา้ตกลงด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้เม่ือผูช้  าระเงินท าค  าสั่งโอนและ/
หรือช าระเงินโดยหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูช้  าระเงินที่มีอยู่กับผูใ้หบ้ริการ
เงินโอน 

4.4.1 รา้นคา้แจง้ราคาสินคา้/บรกิารใหผู้ช้  าระเงินทราบ 
  4.4.2 รา้นคา้ส่งราคาสินคา้มาที่ธนาคาร โดยรา้นคา้ตอ้งแสดง
ข้อมูลการช าระเงินและแสดง  QR Code ที่ระบุข้อมูลการช าระเงินตามที่
ธนาคารก าหนด เพื่อใหผู้ช้  าระเงินสแกน QR Code  
 4.4.3 เม่ือผูช้  าระเงินท ารายการช าระค่าสินคา้/บริการ ผูใ้หบ้ริการ
เงินโอนจะหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูช้  าระเงินตามจ านวนที่ผูช้  าระเงินท า
รายการทนัที และธนาคารจะน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากที่ระบุในใบสมคัรฯ ตาม
เง่ือนไขที่ระบใุนตาราง Settlement  
 4.5 รา้นคา้ตกลงและยอมรับว่า ธนาคารไม่มีหนา้ที่ตรวจสอบความ
ถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มลูใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ  ากัเพียง ขอ้มลูการช าระเงิน
และขอ้มลูที่ไดร้บัจาก QR Code ที่รา้นคา้เป็นผูใ้หข้อ้มลู 
 
 
 5.1 รา้นคา้สามารถรบัช าระค่าสินคา้/บริการดว้ย E-Wallet จากผูช้  าระ
เงินที่เป็นสมาชิกของผูใ้หบ้ริการ E-Wallet ผ่านอปุกรณ ์EDC  หรือ อปุกรณ/์
ชอ่งทางของธนาคาร (หากมี) แทนการรบัช าระดว้ยเงินสด 
 5.2  รา้นคา้จะแสดงชื่อ และ/หรอื เครือ่งหมาย และ/หรอื สญัลกัษณก์าร
รบัช าระเงินดว้ย E-Wallet ตามรูปแบบที่ธนาคารจดัไวใ้หใ้นที่ซึ่งเห็นไดอ้ย่าง
ชัดเจน เพื่อใหบุ้คคลทั่วไปไดท้ราบว่ารา้นคา้ยอมรบัช าระเงินดว้ย E-Wallet 
ตลอดระยะเวลาที่เป็นรา้นคา้รบัช าระเงินดว้ย E-Wallet ตามขอ้ตกลงฯ นี ้หรอื 
จนกว่าธนาคารจะแจง้ยกเลิกการใชช้ื่อ และ/หรือ เครื่องหมาย และ/หรือ 

4. ข้อตกลงกำรรับเงินโอนผ่ำนบริกำร ttb Promptpay 

5. ข้อตกลงกำรรับช ำระด้วย E-Wallet 
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สญัลกัษณด์งักลา่ว ทัง้นี ้รา้นคา้ตกลงที่จะใชช้ื่อ และ/หรือ เครื่องหมาย และ/
หรือสญัลกัษณก์ารรบัช าระเงินดว้ย E-Wallet ตามวตัถปุระสงคข์องขอ้ตกลงฯ 
นีเ้ทา่น้ัน 
 5.3 ร ้านค้าตกลงและรับทราบว่าผู้ช  าระเงินต้องเป็นสมาชิกของ               
ผู้ให้บริการ  E-Wallet และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดที่ผู้ให้บริการ               
E-Wallet แตล่ะรายก าหนด 
 5.4 ในการรับช าระค่าสินค้า /บริการผ่านระบบของผู้ให้บริการ                
E-Wallet แตล่ะครัง้ รา้นคา้จะตอ้งด าเนินการดงันี ้ 
  5.4.1 รา้นคา้ตรวจสอบและรบั E-Wallet ซึ่งมีลกัษณะตามที่ธนาคาร
ไดแ้จง้ใหร้า้นคา้ทราบเป็นคราวๆ 
  5.4.2 รา้นคา้แจง้ราคาสินคา้/บริการใหผู้ช้  าระเงินทราบเป็นสกุลเงิน
บาท (THB) พรอ้มสรา้ง QR Code ผ่านอปุรกณ ์EDC 
  5.4.3 รา้นคา้สง่ขอ้มลูการช าระเงินของรายการช าระเงินดงักลา่วมาที่
ธนาคารเพื่อขออนมุตัิการช าระเงินจาก ผูใ้หบ้รกิาร E-Wallet โดยรา้นคา้แสดง
ข้อมูลการช าระเงินและแสดง QR Code ที่ระบุข้อมูลการช าระเงินตามที่
ธนาคารก าหนด เพื่อใหผู้ช้  าระเงินสแกน QR Code 
 5.5 รา้นคา้ตกลงและยอมรับว่า ธนาคารไม่มีหน้าที่ตรวจสอบความ
ถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มลูใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ  ากัดเพียงขอ้มลูการช าระเงิน
และขอ้มลูที่ไดร้บัจาก QR Code ที่รา้นคา้เป็นผูใ้หข้อ้มลู 
 5.6 เม่ือผูช้  าระเงินท ารายการช าระค่าสินคา้/บริการ และรา้นคา้ไดส้่ง
ค  าสั่งขอโอนยอดเงินตามเงื่อนไขที่ระบุในตาราง Settlement ธนาคารจะสรุป
ยอดการช าระเงินและสง่ขอ้มลูการรบัช าระเงินใหก้บัผูใ้หบ้รกิาร E-Wallet และ
ธนาคารจะน าเงินเขา้บัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ ตามเงื่อนไขที่ระบใน
ตาราง Settlement 
   5.7 ในกรณีที่ธนาคาร และ/หรือ ผูใ้หบ้ริการ E-Wallet รอ้งขอ รา้นคา้มี
หนา้ที่จดัสง่ขอ้มลูการช าระเงิน และขอ้มลูการท ารายการ ตลอดจนหลกัฐานที่
เก่ียวขอ้งกับการจดัส่งสินคา้/บริการใหแ้ก่ธนาคารภายในระยะเวลาที่ก  าหนด 
ในกรณีที่รา้นคา้ไม่สามารถจดัส่งเอกสารดังกล่าวใหแ้ก่ธนาคารไดไ้ม่ว่าดว้ย
เหตใุด รา้นคา้จะตอ้งรบัผิดชอบตอ่ความเสียหายที่เกิดขึน้กบัธนาคาร 
 5.8 ในกรณีที่รา้นคา้ยินยอมใหผู้ช้  าระเงินคืนสินคา้ ยกเลิกการใชบ้รกิาร 
หรือผูช้  าระเงินไม่ไดร้บัสินคา้และ/หรือบรกิาร หรือไดร้บัสินคา้และ/หรือบรกิาร
ไม่ครบ หรือไม่ตรงตามค าสั่งซือ้ หรือลดราคาสินคา้และ/หรือบริการใหใ้น
ภายหลงั รา้นคา้ตกลงจะไมค่ืนเงินสด หรอืเช็ค โดยรา้นคา้ตกลงท าหนงัสือแจง้
คืนธนาคาร ตามแบบฟอรม์ที่ก  าหนดสง่ใหแ้ก่ธนาคารเพื่อด  าเนินการ และตก
ลงยินยอมช าระเงินตามจ านวนที่ธนาคารไดจ้า่ย และ/หรอืน าเขา้บญัชีเงินฝาก
ใหแ้ก่รา้นคา้แลว้ คืนใหแ้ก่ธนาคาร หรือยินยอมใหธ้นาคารหักเงินจากบญัชี
เงินฝากของรา้นคา้ หรือของเจา้ของบญัชีตามที่ระบไุวใ้นใบสมคัรฯ หรือบญัชี
อ่ืนใดที่รา้นคา้แจง้เปลี่ยนแปลงในภายหลงั คืนเขา้บญัชีผูช้  าระเงินได ้โดยไม่
ตอ้งขอความยินยอมจากรา้นคา้ และ/หรอืเจา้ของบญัชี 
 ในการตกลงใหผู้ช้  าระเงินคืนสินคา้ หรือยกเลิกการใชบ้ริการ  หรือลด
ราคาสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้า  ธน าคารไม่มีหน้าที่ต ้องคืน
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บที่ธนาคารไดเ้รียกเก็บเอาจากรา้นคา้ไวแ้ลว้แต่ประการ
ใด 

 ในกรณีที่รา้นคา้ไม่ตอ้งการรบัคืนสินคา้หรือยกเลิกบริการที่ผูช้  าระเงิน
ซือ้หรือรบับริการ หรือสั่งซือ้หรือขอใชบ้ริการไวแ้ลว้ รา้นคา้ตกลงเขียนค าว่า 
“No Refund” (ไม่รบัคืนสินคา้) หรือขอ้ความที่มีความหมายอย่างเดียวกันไว้
ใหเ้ห็นชดัเจนใน Sales Slip ดว้ย  
 
 
 6.1 รา้นคา้ตกลงใหธ้นาคารคิดค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตาม 
Sales Slip และ/หรือ รายการขายสินคา้ และ/หรือ ให้บริการ ตามอัตราที่
ธนาคารก าหนด ทั้งนี ้ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตรา
คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว โดยจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบเป็นคราวๆ ไป และใหถื้อเป็น
สว่นหนึ่งของขอ้ตกลงฯ ฉบบันีด้ว้ย *(โปรดพิจารณา) 
 6.2  ภาษีอากร คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ รวมทัง้คา่ธรรมเนียมใดๆ อนัจะพงึมีตาม
กฎหมาย รา้นคา้ยินยอมรบัผิดชอบแตฝ่่ายเดียว 
 
 
 7.1 หากรา้นคา้ประสงคย์กเลิกการใชอ้ปุกรณ ์ EDC รา้นคา้จะตอ้งแจง้
เป็นลายลกัษณอ์กัษร ใหธ้นาคารทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 (สามสิบ) วนั 
และเม่ือมีการยกเลิกการใช้อุปกรณ์ EDC ไม่ว่าด้วยเหตุใด รา้นค้าตกลง
ยินยอมและจะอ านวยความสะดวกใหเ้จา้หนา้ที่ของธนาคาร และ/หรอื บุคคล
อ่ืนที่ธนาคารวา่จา้งมาเพื่อด  าเนินการถอดอปุกรณ ์EDC ออกจากสถานบรกิาร
ของรา้นคา้ตลอดเวลาที่ด  าเนินการดงักล่าว โดยไม่เรียกรอ้งค่าตอบแทนและ/
หรือค่าเสียหายอันเน่ืองจากการด าเนินการดังกล่าวจากธนาคารแต่อย่างใด
ภายใน 30 (สามสิบ) วนั นบัแตว่นัที่มีการยกเลิกการใชอ้ปุกรณ ์EDC ดงักลา่ว 
หากธนาคารตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ EDC อยู่ในสภาพช ารุดเสียหาย ที่
ธนาคารไม่อาจเห็นประจักษ์หรือเห็นไดโ้ดยชัดเจนในขณะด าเนินการถอด
อุปกรณ ์EDC ซึ่งความช ารุดเสียหายเช่นว่านีเ้กิดขึน้เน่ืองจากความผิดของ
รา้นคา้ไม่ว่าดว้ยเหตุใด รา้นคา้ตกลงยินยอมรบัผิด และชดใชค้่าอะไหล่ ค่า
ซ่อมแซม ค่าเสียหายตลอดจนค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เกิดจากการดังกล่าวใหแ้ก่
ธนาคารจนครบถว้นทนัทีที่ธนาคารเรยีกรอ้ง 
 7.2 รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารบอกเลิกสัญญา และ/หรือแกไ้ข
เพิ่มเติมขอ้ความในขอ้ตกลงนีไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนเม่ือใดก็ไดโ้ดยมิตอ้ง
แจง้ และไม่จ  าเป็นตอ้งไดร้บัความยินยอมจากรา้นคา้ก่อนแต่อย่างใด โดย
รา้นคา้ตกลงยอมรบัปฏิบตัิตามการดงักลา่วทกุประการ 
 7.3 กรณีรา้นค้าสิน้สภาพการเป็นสถานที่รับบัตรไม่ว่าด้วยเหตุใด 
รา้นคา้จะแจง้ใหธ้นาคารรบัทราบในทันทีและธนาคารมีสิทธิที่จะแจง้ผูอ้อก
บตัรรายอ่ืนที่เป็นสมาชิก VISA หรือ MasterCard หรือ TPN หรือสมาชิกบตัร
ประเภทอ่ืนใดที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควรใหร้บัทราบไดท้กุกรณี ทัง้ นี ้การ
สิน้สภาพการเป็นสถานที่รบับตัรดงักลา่ว ไมเ่ป็นการยกเลิกภาระหนา้ที่ใดๆ ซึง่
รา้นคา้ปฏิบัติยังไม่ครบถ้วนตามขอ้ผูกพันแห่งขอ้ตกลงฯ นี ้รา้นคา้ยังตอ้ง
ผูกพนัตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดแห่งขอ้ตกลงฯ นี ้จนกว่ารา้นคา้จะไดป้ฏิบตัิ
ภาระหนา้ที่ดงักลา่วจนครบถว้นแลว้  
 7.4  กรณีรา้นคา้/เจา้ของบญัชีไม่ปฏิบตัิตามบนัทกึขอ้ตกลงฯ นีใ้นสว่น
ที่เก่ียวขอ้ง ไมว่า่ขอ้หนึ่งขอ้ใดใหธ้นาคารมีสิทธิยกเลิกเพิกถอนการเป็นรา้นคา้

6. ค่าธรรมเนียมและภาษีอากร 

7. กำรสิ้นสุดและผลของกำรสิ้นสุดข้อตกลงนี้ 
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รบัช าระเงินไดท้ันที โดยไม่ตอ้งแจง้รา้นคา้ก่อนและหากการผิดสัญญาของ
รา้นคา้/เจา้ของบญัชีดงักล่าวก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อธนาคารไม่ว่าจะเป็น
ความเสียหายอย่างไรหรือประการใด ทัง้ความเสียหายที่เป็นจ านวนเงินหรือ
ความเสียหายที่อาจค านวณเป็นเงินได ้ รา้นคา้/เจา้ของบญัชีตอ้งรบัผิดชดใช้
เงินคา่เสียหายดงักลา่วใหแ้ก่ธนาคารทัง้สิน้ พรอ้มดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้ผิด
นดั จนกวา่รา้นคา้/เจา้ของบญัชีจะไดช้ดใชค้า่เสียหายนัน้ตอ่ธนาคารครบถว้น
แลว้  
 7.5 นับตัง้แต่มีการยกเลิกขอ้ตกลงฯ นีไ้ม่ว่าดว้ยเหตใุดก็ตาม รา้นคา้/
เจ้าของบัญชีตกลงให้ธนาคารยังมีสิทธิหักเงินคืนจากบัญชีเงินฝาก โดย
รา้นคา้/เจา้ของบญัชีจะตอ้งยงัคงบญัชีดงักล่าวไวต้อ่ไปอย่างนอ้ยเป็นเวลา 6 
(หก) เดือน นับจากวันที่ยกเลิกขอ้ตกลงฯ เพื่อใหธ้นาคารรอผลการเรียกเก็บ
จาก Sales Slip ที่ยังเรียกเก็บเงินไม่ไดท้ั้งหมดเสียก่อน ทั้งนี ้รา้นคา้จะส่ง
อุปกรณเ์ครื่องใช ้เครื่องหมายสัญลักษณ ์รวมทัง้ Sales Slip หรือแบบพิมพ์
อ่ืนๆ ในสภาพถกูตอ้งครบถว้นทกุประการคืนใหแ้ก่ธนาคารทนัทีในวนัที่ยกเลิก
ขอ้ตกลงฯ 
 7.6 รา้นคา้/เจา้ของบัญชี ยินยอมใหธ้นาคารระงับการเบิกถอนเงินใน
บญัชีเงินฝากโดยทนัทีเม่ือใดก็ไดโ้ดยมิตอ้งแจง้ใหร้า้นคา้/เจา้ของบญัชีทราบ
ล่วงหนา้ รวมทัง้ตกลงคงบัญชีดังกล่าวไวเ้พื่อใหธ้นาคารด าเนินการตามขอ้ 
3.9 ของขอ้ตกลงนีใ้หเ้รยีบรอ้ยก่อน 
 
 
 8.1  รา้นคา้รบัทราบวา่ ในกรณีที่รา้นคา้ประสงคจ์ะขายสินคา้ และ/หรอื
บริการดว้ยวิธีใหผู้้ช  าระเงินสั่งซือ้สินคา้ และ/หรือบริการผ่านใบสั่งซือ้สินคา้
ของรา้นคา้ และแจง้ความประสงคท์ี่จะจ่ายเงินดว้ยบตัร และ/หรือ การรบัเงิน
โอน และ/หรือ รบัช  าระเงินดว้ย E-Wallet ซึ่งมีวิธีการแตกตา่งไปจากที่ก  าหนด
ในขอ้ตกลงฯ นี ้รา้นคา้จะรบับตัร และ/หรือ การรบัเงินโอน และ/หรือ รบัช  าระ
เงินดว้ย E-Wallet ดังกล่าวไม่ไดจ้นกว่าจะไดร้ับความยินยอมจากธนาคาร
ก่อน และเม่ือมีการท าขอ้ตกลงเป็นพิเศษระหว่างรา้นคา้และธนาคารกันแลว้ 
รา้นคา้จึงจะด าเนินการได ้หากรา้นคา้ปฏิบตัิไปโดยมิไดท้  าขอ้ตกลงเป็นพิเศษ
และธนาคารได้จ่ายเงินให้รา้นค้าไปตาม Sales Slip ของร้านค้า ร ้านค้า
ยินยอมที่จะคืนเงินจ านวนดงักลา่วใหแ้ก่ธนาคารตามวิธีการที่กลา่วในขอ้ 3.8 
และขอ้ 3.9 แลว้แตก่รณี    
 8.2 รา้นคา้จะไม่เปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวกับบตัร และ/หรือ ขอ้มลูการโอน
เงิน และ/หรือ ขอ้มลู E-Wallet แก่บุคคลอ่ืนใด นอกจากจะไดร้บัอนญุาตเป็น
ลายลกัษณอ์กัษรจากธนาคารก่อน 

8.3 รา้นคา้ใหส้ัญญาว่ากรณีมีการเปลี่ยนแปลงผูมี้อ  านาจกระท าการ
แทน (หากมี) หรือยา้ยสถานที่ท  าการ หรือเปลี่ยนชื่อสถานประกอบการ หรือ
เลิกกิจการรา้นคา้จะแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรทนัที  

8.4 การล่าชา้หรืองดเวน้ใด ๆ ในการใชส้ิทธิของธนาคารตามกฎหมาย
หรอืตามขอ้ตกลงฯ นี ้รา้นคา้ไมถื่อวา่ธนาคารสละสิทธิหรอืใหค้วามยินยอมใน
การผิดขอ้ตกลงของรา้นคา้/เจา้ของบญัชีในกรณีนัน้  

 8.5 ในกรณีที่รา้นคา้ตกลงเป็นรา้นคา้สมาชิกรบับตัรอ่ืน ๆ กับธนาคาร
ในภายหลงัจากวันท าขอ้ตกลงนี ้รา้นคา้ตกลงใหข้อ้ตกลงนีมี้ผลใชบ้งัคบักับ
บตัรอื่นๆ ดงักลา่วตอ่ไปดว้ย 
 8.6 ร ้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารหรือตัวแทนของธนาคารเข้า
ตรวจสอบยอดขายของรา้นคา้ไดเ้ป็นครัง้คราวในเวลาและระยะอันสมควร 
และเม่ือธนาคารหรือตวัแทนของธนาคารตรวจสอบแลว้ปรากฏวา่รา้นคา้ไมมี่
ยอดขายติดต่อกัน 3 (สาม) เดือน และธนาคารไดแ้จง้เตือนใหร้า้นคา้ทราบ
ตามวิธีการของธนาคารแลว้ หากรา้นคา้ยงัไม่มียอดขายติดตอ่กันอีก 3 (สาม) 
เดือน นับจากวนัที่รา้นคา้ไดร้บัแจง้เตือนจากธนาคาร รา้นคา้ตกลงยินยอมให้
ธนาคารยกเลิกเพิกถอนการเป็นสถานที่รบับตัรเครดิตของรา้นคา้ และตกลง
ยินยอมใหเ้จา้หนา้ที่ของธนาคาร และ/หรือ บุคคลอ่ืนที่ธนาคารว่าจา้งมาเพื่อ
ด  าเนินการถอดอปุกรณ ์EDC ออกจากสถานบรกิารของรา้นคา้ไดท้นัที โดยไม่
ตอ้งแจง้ใหร้า้นคา้ทราบอีก และรา้นคา้ตกลงจะไม่เรียกรอ้งค่าตอบแทน และ/
หรอื คา่เสียหายใดๆ อนัเน่ืองจากการด าเนินการดงักลา่วของธนาคารแต่อย่าง
ใด และรา้นคา้ตกลงยอมรบัตามขอ้ก าหนดในขอ้ 8.1 ดว้ย 
 8.7 ในกรณีที่รา้นคา้แจง้เปลี่ยนแปลงบญัชีเงินฝากดงักลา่วไมว่า่เม่ือใด 
และดว้ยเหตุผลประการใดก็ตาม รา้นคา้ตกลงใหค้วามในขอ้ตกลงนีมี้ผลใช้
บงัคบักบับญัชีเงินฝากที่เปลี่ยนแปลงดงักลา่วดว้ยทกุประการ 
 8.8 ในกรณีที่ธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์บัตรอ่ืนๆ อีก หรือร่วมกับ
สถาบนัอ่ืนออกบตัรเดบิต/เครดิต หรือที่ธนาคารเป็นสมาชิก หรือเป็นตวัแทน
ในการจา่ยเงินไมว่า่จะเรยีกวา่อยา่งไร หรอื มีเครือ่งมือการช าระเงินอ่ืนเพ่ิมเติม
ภายหลงัจากที่ท  าขอ้ตกลงฯ นีแ้ลว้ ซึ่งผูถื้อบตัรสามารถใชช้  าระค่าสินคา้และ/
หรือบริการ แทนการช าระดว้ยเงินสดที่รา้นคา้ได ้ธนาคารจะมีหนังสือแจง้ให้
รา้นคา้ทราบ พรอ้มดว้ยคู่มือการรบัช าระเงินนั้นๆ ถา้รา้นคา้ไดย้อมรับการ
ช าระเงินดงักล่าว และไดด้  าเนินการขอรบัเงินอนัเกิดจากการใช้บริการของผู้
ช  าระเงินจากธนาคาร ตามหลกัเกณฑท์ี่ธนาคารก าหนดแลว้ รา้นคา้ตกลงให้
ขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้และที่จะมีการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อไปในภาย
หนา้ รวมทัง้ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขเก่ียวกบัการรบัช าระเงินนัน้ๆ มีผลใชบ้งัคบั
กับการรบัช าระเงินประเภทอ่ืนทกุประการ โดยรา้นคา้ไม่จ  าเป็นตอ้งท าความ
ตกลงกบัธนาคารเป็นลายลกัษณอ์กัษรอีกแตอ่ยา่งใด 
 8.9 รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน์ 
และ/หรอืหนา้ที่ และ/หรอืกรรมสิทธ์ิในเครือ่ง EDC หรอืทรพัยส์ินอ่ืนใด (ถา้มี) ไม่
ว่าทัง้หมดหรือเพียงบางส่วนที่มีอยู่ตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันีใ้หแ้ก่บุคคล และ/หรือ
นิติบคุคลใดๆ ก็ได ้ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร โดยไมจ่  าตอ้งไดร้บัความ
ยินยอมจากรา้นคา้ แตร่า้นคา้จะโอนสิทธิ และ/หรอืประโยชน ์และ/หรอืหนา้ที่ ไม่
ว่าทัง้หมดหรือเพียงบางส่วนที่มีอยู่ตามข้อตกลงฯ ฉบับนีใ้หแ้ก่บุคคลหรือนิติ
บคุคลใดๆ ไมไ่ด ้เวน้แตไ่ดร้บัความยินยอมจากธนาคารเป็นลายลกัษณอ์กัษร     

8. ข้อตกลงอื่นๆ 
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ตาราง Settlement (โปรดระบุ) 

หมายเหตุ: เม่ือลกูคา้สรุปยอดก่อน Cut off รา้นคา้จะไดร้บัเงินในวนัถดัไป 
                  ใบก ากบัภาษีที่ออกใหจ้ะระบวุนัที่เดียวกบัวนัที่ท  าสรุปยอด  
 

อุปกรณ/์
ช่องทาง 

Settlement 

เคร่ืองมือการช าระเงิน 

บัตรเครดิต/บัตรเดบิต QR Code E-Wallet 

VISA MASTER TPN VISA MASTER ttb PromptPay WeChat Pay AliPay Shoppeepay 

EDC 
Cut-off time 22.00 น.  21.00 น. 22.00 น.  - 22.00 น. 22.00 น. 22.00 น. 

เงินเขา้บญัช ี 04.00 น. เป็นตน้ไป  
06.00 น. 

ของวนัที่ 2 เป็นตน้ไป 
ทนัที 

(Same day) 
06.00 น. ของวนัที่ 

3 เป็นตน้ไป 
06.00 น. ของ
วนัที่ 3 เป็นตน้ไป 

06.00 น.เป็นตน้ไป 


