ใบสมัครสมาชิกร้านค้ารับชาระเงิน ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
สาหรับนิตบิ ุคคล
วันที่

1. ข้อมูลผู้ขอใช้บริการ
1.1 ผู้ขอใช้บริการ (ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล)
ชื่อร้านค้า/ชื่อหน้าร้าน ภาษาไทย..................................................................................................................................................................................
ภาษาอังกฤษ
(กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น จากัดความยาวไม่เกิน 25 ตัวอักษร)

ชื่อจดทะเบียนนิติบคุ คล ................................................................................................................................................................................
หมายเลขจดทะเบียนนิติบคุ คล/เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี
1.2 จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตามแบบ ภพ.20)
 ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม
 จดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม [ โปรดระบุ  สานักงานใหญ่  สาขาที่ __ __ __ __ __ ]
1.3 ข้อมูลผู้ตดิ ต่อ เพื่อใช้ประสานงานกับธนาคารและผูต้ ดิ ตัง้ เครื่องและรับเอกสารจากธนาคาร โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจงและกรอกอีเมล
เป็ นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
ชื่อ-นามสกุล .............................................................................................................. โทรศัพท์มือถือ.............................................................
อีเมล
ชื่อ-นามสกุล .............................................................................................................. โทรศัพท์มือถือ.............................................................
อีเมล

1.4 บริการแจ้งรายงานสรุ ปยอดขายรายวัน (หลังการ Settlement) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ฟรี
 ชื่อเดียวกับข้อ 1.3 (ข้อมูลผูต้ ิดต่อ)
 ชื่ออื่น (กรุณาระบุ)
ชื่อ-นามสกุล ................................................................................................................................................................................................
อีเมล
ชื่อ-นามสกุล .................................................................................................................................................................................................
อีเมล

1.5 สถานทีต่ ิดตั้งเครื่อง
ที่อยู่ เลขที่........................ อาคาร/หมู่บา้ น................................................. ชัน้ ........... หมูท่ ี่............ ซอย...........................................................
ถนน....................................................................... แขวง/ตาบล............................................... เขต/อาเภอ.......................................................
จังหวัด................................................. รหัสไปรษณีย.์ ...................................เบอร์โทรศัพท์สานักงาน................................................................

1.6 ที่อยูส่ าหรับออกใบกากับภาษี
 ที่อยูเ่ ดียวกับที่จดทะเบียน  ที่อยูเ่ ดียวกับที่อยูต่ ิดตัง้ เครือ่ ง (ที่ระบุในข้อ 1.5)
1.7 บัญชีเงินฝากเพือ่ รับเงิน จากรายการรับชาระเงินผ่านเครือ่ งมือการชาระเงิน (ส่วนที่เหลือหลังธนาคารหักค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ และเงินใดๆ
ตามข้อกาหนดของธนาคาร
บัญชีเลขที่
- ซึง่ เป็ นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) ยกเว้นบัญชีสินเชื่อเพื่อผูซ้ อื ้ สินค้าทีทีบี (ttb OD for buyer (190) / บัญชี ทีทีบี โนฟิ กซ์(ttb no fixed account) / ttb me
หมายเหตุ: -บัญชีในนามบริษัทเท่านัน้
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1.8 ข้อมูลการประกอบธุรกิจ
•

•
•
•
•

ประเภทธุรกิจ (ระบุธุรกิจหลัก 1 ประเภทเท่านัน้ )
 โรงแรม/ที่พกั /รีสอร์ท (7011)
 ท่องเที่ยวหรือทัวร์ (4722)
 ร้านอาหาร/ภัตตาคาร (5812)
 เครื่องไฟฟ้า (5732)
 เฟอร์นิเจอร์/ตกแต่ง (5712)
 อุปกรณ์/อะไหล่รถยนต์ (5533)
 เสือ้ ผ้า (5691)
 กระเป๋ า/เครือ่ งหนัง (5948)
 คลินิก/สถานพยาบาล (8011)
 Jewelry/ทอง/นาฬิกา (5944)
 อื่นๆ โปรดระบุ ………………………................
ระยะเวลาการประกอบธุรกิจ  6 เดือน - 1 ปี  1-2 ปี
 2 ปี ขนึ ้ ไป
รายละเอียดสถานประกอบการ  เป็ นของตนเอง  เช่าสถานที่ (กรุณาส่งสัญญาเช่าสถานที่เป็ นเอกสารเพิ่มเติมประกอบการสมัคร)
ยอดขายเฉลี่ย / เดือน  ต่ากว่า 50,000 บาท  50,000-100,000 บาท  100,000-200,000 บาท  200,000 บาท ขึน้ ไป
ยอดขายผ่านบัตรเครดิต/เดบิดเฉลี่ย/เดือน ต่ากว่า 50,000 บาท 50,000-100,000 บาท 100,000-200,000 บาท  200,000 บาทขึน้ ไป

2. ข้อมูลบริการทีข่ อใช้

2.1 ประเภทบริการเครื่องรูดบัตร
 1.เครือ่ งรูดบัตรเครดิต/บัตรเดบิต EDCและช่องทางการรับชาระผ่านเครือ่ งรูดบัตร อัตราค่าธรรมเนียมการรูดบัตรไม่รวมVat (Merchant Discount Rate: MDR)
ร้านค้าตกลงให้คิดค่าธรรมเนียมการรูดบัตรเครดิต/บัตรเดบิตต่อรายการ ตามประเภทและลักษณะของบัตรเครดิต/บัตรเดบิตในอัตราดังนี ้
รู ปแบบการชาระเงิน

ประเภทบัตร

ค่าธรรมเนียม (%)

รับชาระด้วยบัตร

Local Debit

0.55%

บัตรเครดิต ttb

1.00%

Non Premium
Premium
Super Premium

บัตรเครดิตต่าง
ธนาคาร

บัตรต่างประเทศ
รับชาระด้วยการสแกน QR

1.80%
2.10%
2.40%
3.00%

QR PromptPay

ไมมีค่าบริการ

QR ShopeePay

1.45%

หมายเหตุ : -กรณียอดรูดผ่านเครื่องต่ากว่าที่กาหนด/น้อยกว่า 50,000 บาท ธนาคารคิดค่าใช้จา่ ยเป็ นเงิน 500/เครื่อง/เดือน
- ค่าใช้จ่าย SIM Card 100 บาท/เครื่อง/เดือน (ไม่รวม Vat)
-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงธนาคารมีการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมเป็ นครัง้ ไป

▪
▪
▪
▪

บัตร Non Premium หมายถึง บัตรเครดิต/บัตรเดบิตทั่วไป ได้แก่ Classic/Gold
บัตร Premium หมายถึง บัตรเครดิต/บัตรเดบิตพิเศษได้แก่ Platinum/ Titanium/ Commercial
บัตร Super Premium หมายถึง บัตรเครดิต/บัตรเดบิตที่สงู กว่า Premium ได้แก่ Infinite/Signature/World/World Elite
บัตรต่างประเทศ หมายถึง บัตรเครดิต/บัตรเดบิต ออกโดยธนาคาร/สถาบันการเงินที่มีถิ่นที่อยูน่ อกประเทศ รวมทุกประเภทบัตร

 2. บริการแปลงสกุลเงินเป็ นสกุลเงินของประเทศผูอ้ อกบัตร (Dynamic Currency Conversion: DCC) *เหมาะสาหรับร้านค้าที่มีลกู ค้าเป็ นผูถ้ ือบัตรต่างประเทศ

หมายเหตุ: - กรณีแปลงสกุลเงิน ไม่มีค่าธรรมเนียมการรู ดบัตร
- กรณีไม่แปลงสกุลเงิน อัตราค่าธรรมเนียมตามบัตรต่างประเทศที่ระบุในข้อ 2.1
บริการแจ้งข้อมูลการใช้เครือ่ ง EDC / บริการ DCC ทางอิเล็กทรอนิกส์  กรณีสง่ บุคคลกลุม่ เดียวกับผูป้ ระสานงานฯ ในข้อ 1.4
1) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)……………………………………..……………. Email…………………………………………………………...
2) ชือ่ -นามสกุล (ภาษาไทย)…………………………………………..………. Email……………………………………………………………
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2.2 ประเภทเครื่องรูดบัตรเครดิต/บัตรเดบิต (เลือกได้ 1 ประเภทเท่านั้น)
 1. แบบติดตัง้ ประจาที่ ใช้สาย LAN (EDC Desktop - IP)

จานวน 1 เครื่อง (กรณีขอใช้มากกว่า 1 เครือ่ งกรุณาระบุจานวน …….. เครือ่ ง)

 2. แบบเคลื่อนที่ ใช้ SIM ระบบ 3G (EDC Mobile - 3G )

จานวน 1 เครื่อง (กรณีขอใช้มากกว่า 1 เครือ่ งกรุณาระบุจานวน …….. เครือ่ ง)

3. การส่งข้อมูล/เอกสารประกอบ
ร้านค้าตกลงว่า ในการสมัครเป็ นสมาชิกร้านค้ารับชาระเงิน รวมถึงการขอใช้บริการประเภทอื่น ๆ ของธนาคารที่เกี่ยวกับการใช้บริการสมาชิกร้านค้ารับ ชาระ
เงิน ร้านค้าสามารถนาส่งเอกสาร/ข้อมูลประกอบการสมัคร ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อมูลผูต้ ิดต่อ ในข้อ 1.3 โดยร้านค้ารับรองว่า เอกสาร/ข้อมูลที่ธนาคาร
ได้รบั ผ่านช่องทางดังกล่าวมีความถูกต้องแท้จริง ตรงตามต้นฉบับ และมีผลสมบูรณ์ ผูกพันร้านค้าทุกประการ หากธนาคารได้รบั ความเสียหายจากใช้ขอ้ มูล/เอกสาร
ดังกล่าว ร้านค้าตกลงรับผิดต่อธนาคารทุกประการ นอกจากนี ้ ร้านค้าตกลงให้ความร่วมมือในการลงนามในเอกสาร และ/หรือจัดส่งเอกสารประกอบ หรือให้ขอ้ มูล
ตามที่ธนาคารร้องขอ

4. การแต่งตั้งให้ธนาคารเป็ นตัวแทนในการหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย สาหรับนิตบิ ุคคล
ในกรณีรา้ นค้าจดทะเบียนประกอบธุรกิจเป็ นนิติบคุ คล ในการชาระค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ ร้านค้าตกลงมอบหมายให้ธนาคารเป็ นผูด้ าเนินการหัก ภาษี ณ ที่
จ่าย ของค่าธรรมเนียมแทนร้านค้า ในทุกคราวที่รา้ นค้ามีการจ่ายเงินได้ให้แก่ธนาคารสาหรับเป็ นค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงิน รวมทัง้ ให้ธนาคารออกหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที่จา่ ย และยื่นรายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ ยแทนร้านค้าด้วย ทัง้ นี ้ สาหรับเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากรของร้านค้า เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1
หากต่อไปในภายหน้า ร้านค้าได้ขยายกิจการเปิ ดสาขาหลายแห่งภายใต้เจ้าของผู้ประกอบการเดียวกัน ซึง่ ร้านค้าได้แจ้งให้ธนาคารทราบ และธนาคารได้ออก
รหัสร้านค้ารับชาระเงินแยกตามสาขาของร้านค้า ร้านค้าตกลงให้การมอบอานาจให้ธนาคารเป็ นผูด้ าเนินการหักภาษี ณ ที่จา่ ยตามที่กล่าวข้างต้น มีผลบังคับใช้เป็ น
หนังสือยินยอมให้ธนาคารเป็ นผูด้ าเนินการหักภาษี ณ ที่จา่ ยแทนสาขาต่างๆ ของร้านค้านัน้ ด้วย โดยร้านค้าไม่จาเป็ นต้องทาเอกสารหลักฐานใดๆ ให้กบั ธนาคารอีก
ทัง้ สิน้
ในการดาเนินการหักภาษี ณ ที่จา่ ยแทนร้านค้า ธนาคารจะเป็ นผูจ้ ดั ทารายละเอียดรายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ ย โดยจะมีขอ้ ความพิมพ์แจ้งให้รา้ นค้าทราบ
ในใบกากับภาษี โดยร้านค้าไม่ตอ้ งออกหนังสือรับรองภาษีหกั ณ ที่จา่ ยเพื่อมาขอคืนแต่อย่างใด
ในกรณีที่มีการแจ้งขอยกเลิกการเป็ นร้านค้ารับ ชาระเงินกับธนาคาร หรือกรณีที่ธนาคารแจ้งขอยกเลิกการเป็ นร้านค้ารับชาระเงิน ไม่วา่ ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งจะขอ
ยกเลิก ก็ตาม ให้ถือว่าเป็ นการยกเลิกความยินยอมของร้านค้าที่ให้ธนาคารเป็ นผูด้ าเนินการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จา่ ยแทนร้านค้าด้วย
ร้านค้า/ เจ้าของบัญชี ตกลงยอมรับและยินยอมผูกพันตามระเบียบ ขัน้ ตอน วิธีปฏิบตั ิ คู่มือ ประกาศ และเอกสารใดๆ ของธนาคารเกี่ยวกับการเป็ นสมาชิก
ร้านค้ารับชาระเงิน และ/หรือ เงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดการเป็ นสมาชิกร้านค้ารับชาระเงิน รวมทัง้ การให้บริการประเภทอื่นๆ ของธนาคารเกี่ยวกับการใช้บริการ
สมาชิกร้านค้ารับชาระเงิน ที่มีอยู่ในขณะนี ้ และ/หรือ ที่จะมีต่อไปในภายหน้าตามที่ธนาคารแจ้งให้ทราบ และ/หรือ ตามที่ธนาคารประกาศไว้ ณ ที่ทาการของ
ธนาคาร โดยให้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขและข้อตกลงการเป็ นสมาชิกร้านค้ารับ ชาระเงิน และนอกจากนีร้ ้านค้า/ เจ้าของบัญชี ขอรับรองว่ารายละเอียด
ต่างๆ ที่แจ้งไว้ในใบสมัครสมาชิกร้านค้ารับชาระเงิน ดังรายละเอียดข้างต้นเป็ นความจริงทุกประการ และได้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขสาหรับการ
เป็ นสมาชิกร้านค้ารับชาระเงิน และข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ ที่แนบท้ายใบสมัครฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว ตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามที่ระบุไว้ทุก
ประการ จึงได้ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน ณ วันเดือนปี ทีร่ ะบุข้างต้น

สาหรับลูกค้า (ผู้ขอใช้บริการ)
ลงชือ่ (1) 
(...........................................................................)
ผู้มีอำนำจลงนำม
ประทับตรำ (ถ้ำมี)
(............................................................................)

(2) 
(.........................................................................................)
ผู้มีอำนำจลงนำม
ประทับตรำ (ถ้ำมี)

อากรแสตมป์
30 บาท

ตัวบรรจง (........................................................................)
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เอกสารประกอบการสมัครร้านค้ารับชาระเงิน
1.  ใบสมัครสมาชิกร้านค้ารับชาระเงิน
2.  เอกสาร/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล จดทะเบียนฯ ไม่ต่ากว่า 6 เดือนนับจากวันสมัคร (รับรองเอกสารอายุไม่เกิน 3 เดือนถึงวันสมัคร)
3.  สาเนาบัตรประชาชนของผู้มีอานาจลงนาม พร้อมรับรองสาเนา
กรณีชาวต่างชาติ: ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) คงเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือน และใบอนุญาตให้ทางาน (Work Permit) คงเหลือไม่ต่ากว่า 2 เดือน
4.  รูปถ่ายหน้าสถานที่ประกอบการ แสดงชื่อร้านค้า และรูปถ่ายภายในสถานที่ประกอบการ แสดงให้เห็นสินค้า/บริการ รวมทัง้ สภาพภายในร้านค้า

เอกสารเพิม่ เติมกรณีร้านค้าเช่าสถานที่
5.  สัญญาเช่าสถานที่ประกอบการธุรกิจที่มีอายุการเช่าไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือนถึงวันสมัคร
หมายเหตุ: กรณีที่เป็ นสาเนาเอกสาร ขอให้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

เอกสารเพิม่ เติมสาหรับธุรกิจเฉพาะ
 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ ว (แบบ
ธม.1)

ท่องเทีย่ ว
ตัวแทนจาหน่ายตั๋วเครื่องบิน
โรงแรม/อพาร์ทเม้นท์/รีสอร์ท/
โฮสเทล
เครื่องสาอางเฉพาะเจ้าของ
ยี่ห้อสินค้า
ตัวแทนขายเครื่องสาอาง
ตัวแทนซือ้ ขายรถยนต์/
จักรยานยนต์
สปา/ฟิ ตเนส/
สนามกอล์ฟ

 ใบสมาชิก IATA หรือใบแต่งตั้งให้เป็ น
ตัวแทนจาหน่ายตั๋วเครื่องบิน
 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (แบบ
ร.ร.๒)
 ใบอนุญาตจากสนง.คณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.)
 ใบอนุญาตแต่งตัง้ ตัวแทนจาหน่าย
 รายละเอียดของบริการและระยะเวลาใน
การให้บริการ (Package)

คลินกิ
สถานพยาบาล

 ใบอนุญาตประกอบกิจการขายยาแต่ละประเภท
 ใบอนุญาตขายยาแผนปั จจุบัน (แบบ ข.ย. ๔)
 ใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ (แบบ ย.บ. ๒)
 ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล
(แบบ ส.พ. ๗)

โรงพยาบาลสัตว์

 ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลสัตว์

โรงเรียน

 ใบอนุญาตให้จัดตัง้ โรงเรียน (แบบ สช.2)

สถาบันกวดวิชา

 ใบอนุญาตให้จัดตัง้ โรงเรียนนอกระบบ
ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการ

ประกันภัย
ประกันชีวติ

 ใบอนุญาตตัวแทนและหนังสือมอบอานาจรับ
เงินแทนบริษัทประกัน

ร้านขายยา

หมายเหตุ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารเพิ่มเติมจากร้านค้า เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ

สถานทีจ่ ัดส่งใบสมัคร กรุ ณาจัดส่งใบสมัครมาที่ : ธนาคารทหารไทยธนชาตจากัด (มหาชน) ชัน้ 24 A บริการลูกค้าธุรกิจ-เทคโนโลยี (EDC)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุ งเทพฯ 10900
สาหรับเจ้าหน้าทีธ่ นาคารรับรองความถูกต้องของใบสมัครและเอกสารประกอบ
 เจ้าหน้าทีส่ าขา รหัสสาขา
 Specialist Segment ……………………..

 RM Segment ……………….........
่ ๆ โปรดระบุ ………………………
 อืน

 BDM ………………................

หลักประกันการให้บริการ
 ร้านค้ายินยอมโอนสิทธิเรียกร้องเงินฝากเป็ นหลักประกัน จานวนเงิน ........................................... บาท
 ยกเว้นการให้หลักประกันเหตุผลประกอบ ....................................................................................................................................................

บริการทีล่ ูกค้าใช้กับธนาคารในปั จจุบัน
ลงชื่อ ………………………………………………....……....ผู้ขาย
 บัญชีเงินฝาก

 ประกัน  กองทุน  สินเชื่อ

รหัสพนักงาน

 Business Click  Business One  Business Touch
 อื่นๆ โปรดระบุ…………….

(.....................................................................................)
วันที่ ……/……../…….. โทรศัพท์มือถือ ................................
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ข้อตกลงการเป็ นร้านค้ารับชาระเงิน
ตามที่ผปู้ ระกอบกิจการขายสินค้า/ให้บริการ (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า
“ร้านค้า”) มีความประสงค์จะใช้บริการรับชาระค่าสินค้า/บริการผ่านอุปกรณ์/
ช่องทางต่างๆ ของธนาคารตามที่ระบุในใบสมัครสมาชิกร้านค้ารับชาระเงิน
(ซึง่ ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “ใบสมัครฯ”) จากผูช้ าระค่าสินค้า/บริการ (ซึง่ ต่อไปนีจ้ ะ
เรียกว่า “ผูช้ าระเงิน”) ด้วยเครื่องมือการชาระเงินต่างๆ แทนการชาระด้วยเงิน
สด ณ ร้านค้า ร้านค้าจึงตกลงเข้าเป็ นสมาชิกร้านค้า รับชาระเงินของธนาคาร
โดยร้านค้าตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงการเป็ นร้านค้า รับชาระเงิน ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อตกลงทั่วไปและข้อตกลงเฉพาะ (ซึ่งต่อไปนีห้ ากไม่กล่าวโดย
เฉพาะเจาะจงจะรวมเรียกว่า “ข้อตกลงฯ”) ดังต่อไปนี ้

1. ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป
1.1 ข้อตกลงนีถ้ ือเป็ นส่วนหนึ่งของใบสมัครฯ บรรดาคาหรือข้อความใน
ข้อตกลงนีท้ ี่ใบสมัครฯ ได้กาหนดคาจากัดความไว้แล้ว ให้คาหรือข้อความนัน้ มี
ความหมายตามที่ได้กาหนดคาจากัดความไว้นนั้ เว้นแต่ในข้อตกลงฯ นีจ้ ะได้
แสดงให้ปรากฎโดยชัดแจ้งว่ามีความหมายเป็ นอย่างอื่น
1.2 ร้า นค้า ตกลงรับชาระค่า สินค้า/บริการ ผ่ า นอุป กรณ์/ช่องทางต่างๆ
ของธนาคาร จากผูช้ าระเงินด้วยเครื่องมือการชาระเงินต่างๆ ดังต่อไปนี ้ (ซึ่ง
ต่อไปนีจ้ ะรวมเรียกว่า “เครื่องมือการชาระเงิน”) แทนการชาระด้วยเงินสด
1.2.1 บัตรเครดิต และ/หรือ บัตรเดบิต ที่ออกโดยธนาคาร และ/
หรือ โดยธนาคารพาณิชย์อื่น และ/หรือ โดยบริษัทอื่น หรือ สถาบันอื่น ซึ่งเป็ น
สมาชิกของ VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION (ซึ่งต่อไปนี ้
จะเรีย กว่า “VISA”) MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED
(ซึง่ ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “MASTERCARD”) และ/หรือ บจก. ไทย เพย์เมนต์ เน็ต
เวิรก์ (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “TPN”) และ/หรือ ร่วมกับบริษัท หรือ สถาบันอื่น
ออกบัตรภายใต้ขอ้ ตกลงร่ว มกัน ในอนาคต (ซึ่งต่อไปนีห้ ากไม่กล่าวถึ งบัต ร
ประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงแล้ว จะเรียกรวมกันว่า “บัตร”) ซึ่ง
ผูช้ าระเงินที่ถือบัตรสามารถนาบัตรไปชาระค่าสินค้าและบริการแทนการชาระ
ด้วยเงินสด (ซึง่ ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “ผู้ถือบัตร”)
1.2.2 เงินโอนผ่านบริการ ttb PromptPay ซึ่งผูช้ าระเงินทาคาสั่ง
โอน และ/หรือ ชาระค่าสินค้า/บริการ โดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูช้ าระ
เงิ น ที่ มี อ ยู่กั บ ธนาคาร หรื อ ธนาคารพาณิ ช ย์อื่ น หรื อ สถาบัน อื่ น ที่ เ ป็ น ผู้
ให้บริการเงินโอน (ซึง่ ต่อไปนี ้ หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง รวมเรียกว่า “ผู้
ให้บริการโอนเงิน”)
1.2.3 กระเป๋ าเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ซึ่ง ต่อ ไปนี ้จ ะเรีย กว่า “EWallet”) ที่ดาเนินการโดย Alipay (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “Alipay”) และ/หรือ
Tencent Holdings Co., Ltd. (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “WeChat Pay”) และ/หรือ
โดย 2C2P Co.,Ltd . (ซึง่ ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “QR ShopeePay”) และ/หรือ โดย
บริษัทอื่น หรือสถาบันการเงินอื่นที่เป็ นผูใ้ ห้บริการ E-Wallet (ซึง่ ต่อไปนีจ้ ะรวม
เรียกว่า “ผูใ้ ห้บริการ E-Wallet”)
1.3 ร้านค้าตกลงพัฒนาและดารงการเชื่อมต่อระบบของร้านค้าให้เข้ากับ
ระบบการรับชาระเงินของธนาคารตามรู ปแบบและวิธีที่ธนาคารกาหนด ซึ่ง

รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการติดตัง้ อุปกรณ์ EDC การติดตัง้ Application และ/
หรือ อุป กรณ์อื่ น ใด ตามที่ ธ นาคารจะออกให้บ ริก ารในภายหน้า (หากมี)
แล้วแต่กรณี โดยร้านค้าตกลงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการ
พัฒนาและเชื่อมต่อระบบดังกล่าว รวมถึงค่าใช้จา่ ยในการบริหารจัดการระบบ
ภายในของร้านค้าเองทัง้ สิน้
1.4 ร้านค้ารับรองว่า สินค้าและ/หรือบริการที่นามาขายหรือให้บริการตาม
ข้อตกลงฯนี ้ จะต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือขัดต่อระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ธนาคาร บริษัทบัตร ผูใ้ ห้บริการ
โอนเงิน ผูใ้ ห้บริการ E-Wallet หรือส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของธนาคาร
และไม่เป็ นการขายสินค้าและ/หรือให้บริการซึ่งเป็ นการแข่งขันกับการดาเนิน
ธุรกิจของธนาคาร
1.5 การกระทาใดๆ ไม่ว่าจะเป็ นการกระทาของร้านค้าเองก็ดี หรือการ
กระทาของบุคคลอื่นใดก็ดี หากได้กระทาไปโดยผ่านการใช้เครื่องมือ การชาระ
เงินแล้ว ร้านค้าตกลงให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์นับตัง้ แต่เวลาที่มีการยืนยันทา
ธุรกรรม และให้มีผลผูกพันร้านค้าเสมือนหนึ่งได้กระทาโดยร้านค้าเอง รวมทัง้
ให้ถือว่าเป็ นการที่รา้ นค้าได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ไว้แก่ธนาคารเพื่อ
เป็ นหลักฐานในการทาธุรกรรมผ่านบริการในครัง้ นัน้ ๆ โดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว
และร้า นค้า ตกลงให้ธ นาคารสามารถใช้ข ้อมูล การท าธุ รกรรมดังกล่า วเป็ น
ต้นฉบับเอกสารที่ใช้เป็ นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ว่าร้านค้าได้ทาธุรกรรม
นั้น และใช้ในการดาเนินการทางกฎหมายได้ทุกประการ ทัง้ นี ้ ร้านค้าตกลง
ยอมรับและรับทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากร้านค้าสามารถทาธุรกรรมด้วยตนเองได้โดยไม่จาต้อง
มีเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดยืนยันเพิ่มเติม และ/หรือมอบให้แก่ธนาคารอีกแต่
ประการใด เว้นแต่รายการที่ธนาคารกาหนดให้ตอ้ งทาเอกสาร หรือหลักฐาน
เพิ่มเติ มเพื่ อให้ถูกต้อ งตามวิ ธี การ และประเพณี ข องธนาคารในเรื่อ งนั้น ๆ
ร้านค้าจะต้องทาเอกสารหรือหลักฐาน (ถ้ามี) ตามที่ธนาคารกาหนดด้วย ทัง้ นี ้
ร้า นค้า ต้องตรวจสอบยอดเงิน ภายหลังจากท ารายการทุกครัง้ โดยร้า นค้า
ยินยอมรับผิดชอบต่อการทาธรกรรมดังกล่าวทุกประการ
1.6 ร้า นค้า ตกลงแสดงเครื่ อ งหมายการค้า Thai QR Standard ตาม
มาตรฐานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด และ/หรือ เครือ่ งหมายสัญลักษณ์
การรับชาระเงินด้วยเครื่องมือการชาระเงินตามรูปแบบที่ธนาคารจัดไว้ให้ในที่
ซึ่งเห็นได้ชดั เจน เพื่อให้บุคคลทั่วไปรวมทัง้ ผูช้ าระเงินทราบว่าร้านค้าตกลงรับ
ช าระเงิ น โดยใช้ร หัส ช าระเงิ น (ซึ่ง ต่อ ไปนี ้จ ะเรีย กว่า “QR Code”) ตลอด
ระยะเวลาที่ขอ้ ตกลงฯ นีม้ ีผลใช้บงั คับ หรือจนกว่าธนาคารจะแจ้งยกเลิกการ
ใช้เครือ่ งหมายสัญลักษณ์ดงั กล่าวข้างต้น
1.7 ร้านค้าตกลงรับทราบว่าเครื่องหมายการค้า Thai QR Standard เป็ น
ทรัพย์สินทางปั ญญาของธนาคารแห่งประเทศไทย และเครือ่ งหมาย QR Code
เป็ นเครือ่ งหมายการค้าของธนาคาร และ/หรือ บริษัทบัตร และ/หรือ ผูใ้ ห้บริการ
โอนเงิ น และ/หรื อ ผู้ใ ห้บ ริ ก าร E-Wallet (แล้ว แต่ ก รณี ) ร้า นค้า ตกลงใช้
เครื่องหมายการค้าของธนาคาร และ/หรือ บริษัทบัตร และ/หรือ ผูใ้ ห้บริการ
โอนเงิน และ/หรือ ผู้ใ ห้บ ริการ E-Wallet เพื่อวัต ถุป ระสงค์ต ามข้อตกลงฯ นี ้
เท่านั้น และการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวต้องได้รบั ความยิน ยอมจาก
ธนาคาร และ/หรือ บริษั ท บัต ร และ/หรือ ผู้ใ ห้บ ริก ารโอนเงิน และ/หรือ ผู้
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ให้บริการ E-Wallet รายนัน้ ผ่านทางธนาคารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนทุกครัง้
นอกจากนี ้ ร้านค้าตกลงที่จะป้องกันไม่ให้มี และไม่กระทาการใดๆ อั นอาจทา
ให้มีการละเมิดเครื่องหมายการค้าตลอดจนสิทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาของ
ธนาคารและ/หรือ บริษั ท บัต ร และ/หรือ ผู้ใ ห้บ ริก ารโอนเงิ น และ/หรือ ผู้
ให้บริการ E-Wallet
อนึ่ง "เครื่องหมายการค้า " หมายถึง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย
บริการและเครื่องหมายร่วมที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ ธนาคาร
และ/หรือ บริษัทบัตร และ/หรือ ผูใ้ ห้บริการโอนเงิน และ/หรือ ผูใ้ ห้บริการ EWallet เป็ นเจ้าของ ทัง้ ที่ได้จดทะเบียนแล้ว และที่ยงั มิได้จดทะเบียน รวมทัง้
เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริ การที่ ธนาคารและ/หรือ บริษัทบัตร
และ/หรือผูใ้ ห้บริการโอนเงิน และ/หรือ ผูใ้ ห้บริการ E-Wallet ได้รบั อนุญาตให้
ใช้ ตลอดจนชื่อทางการค้าสัญลักษณ์ รูปภาพ ข้อความ หรือสื่อความหมายอื่น
ใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือธนาคารและ/หรือ บริษัท บัตร และ/
หรือ ผูใ้ ห้บริการโอนเงิน และ/หรือ ผูใ้ ห้บริการ E-Wallet ใช้หรือมีเจตนาที่จะ
ใช้ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของธนาคารเพื่อเป็ นการแสดงให้
บุคคลทั่วไปเห็นและเข้าใจว่าการให้บริการที่ใช้เครื่องหมายการค้านัน้ เเตกต่าง
ไปจากการให้บ ริก ารที่ ใ ช้เ ครื่อ งหมายการค้า ของผู้อื่ น ทั้ง ที่ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือธนาคารและ/หรือ บริษัทบัตร และ/หรือ ผูใ้ ห้บริการโอน
เงิน และ/หรือ ผูใ้ ห้บริการ E-Wallet ได้ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะใช้ในอนาคต
1.8 ร้านค้าตกลงรับทราบว่า การให้บริการของธนาคารตามข้อตกลงฯ
ฉบับนีธ้ นาคารและร้านค้าจะต้องอยู่ภายใต้ค่มู ือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ข้อกาหนดใดๆ ของธนาคาร บริษัทบัตร ผูใ้ ห้บริการโอนเงิน และผูใ้ ห้บริการ EWallet ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานผูม้ ีอานาจควบคุมหรือ กากับ
ดูแลธนาคาร บริษัทบัตร ผูใ้ ห้บริการโอนเงิน และผูใ้ ห้บริการ E-Wallet ทัง้ ที่มี
อยู่แ ล้ว ขณะนี ้ และ/หรือ จะมี ขึ น้ ในภายหน้า ดัง นั้น เมื่ อ ใดก็ ต ามที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกาหนดใดๆ ร้านค้ายินยอมถือว่า
การให้บ ริก ารตามข้อ ตกลงฯ ฉบับ นี ้จ ะต้อ งปฏิ บัติ ต ามและอยู่ภ ายใต้กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกาหนดใดๆ ที่เปลี่ยนแปลงนัน้ ด้วยโดยอัตโนมัติทนั ที
โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
1.9 ร้า นค้า ตกลงไม่ป ระกอบธุ รกิ จ และ/หรือรับ ชาระค่า สิน ค้า /บริการ
ประเภทต้อ งห้า ม ได้แ ก่ การพนั น สิ่ ง เสพติ ด สิ น ค้า ละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ สิ น ค้า
อบายมุข สื่อลามกอนาจารการให้บริการจัดหาคู่ และ/หรือสินค้า/บริการที่ขดั
ต่อ กฎหมายหรือ ศี ล ธรรมอัน ดี ข องประชาชน และไม่ขัด ต่อ กฎหมาย หรือ
ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ หรือขัดต่อระเบียบข้อบังคับของธนาคาร
หรืออาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของธนาคาร
1.10 ร้า นค้า ตกลงปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย กฎระเบี ย บ และข้อ บัง คับ ที่
เกี่ ย วข้อ ง และไม่ ก ระท าการใดๆ เพื่ อ เป็ นการเลี่ ย งการปฏิ บัติ ต ามกฎที่
เกี่ยวข้อง ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) การรับชาระเงิน โดยไม่ได้มีการซือ้ ขาย
และ/หรือให้บริการจริง การฟอกเงิน หรือแบ่งการรับชาระเงินเพื่อให้จานวนเงิน
ที่ซอื ้ สินค้าและหรือใช้บริการไม่เกินกว่าจานวนเงินตามที่กฎหมายกาหนด

1.11 หากร้า นค้า ฝ่ าฝื น หรือไม่ป ฏิบัติ ต ามข้อตกลงฯ ฉบับ นี ้ และ/หรือ
ข้อ ก าหนด และเงื่ อ นไขที่ ธ นาคาร บริษั ท บัต ร ผู้ใ ห้บ ริก ารโอนเงิ น และผู้
ให้บริการ E-Wallet กาหนดไว้สาหรับการชาระค่าสินค้าและ/หรือบริการผ่าน
ระบบของธนาคาร บริษัทบัตร ผูใ้ ห้บริการโอนเงิน และผูใ้ ห้บริการ E-Wallet ทัง้
ที่มีอยู่ในขณะทาข้อตกลงฯ ฉบับนี ้ หรือที่ออกใช้บังคับเพิ่มเติ มในภายหน้า
ธนาคารมีสิทธิระงับและ/หรือยกเลิกการให้บริการ ตามข้อตกลงฯ ฉบับนีก้ ับ
ร้านค้าได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวร้านค้าล่วงหน้าแต่ประการใด
1.12 ร้านค้าจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับธนาคาร และ/หรือระบบ
ข้อมูลของธนาคาร รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงข้อมูลของผูช้ าระเงิน แก่บุคคลอื่น
ใด เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจากธนาคารเป็ นลายลักษณ์อักษรก่อน ใน
กรณี ที่ ธ นาคาร ผู้ชาระเงิน หรือบุค คลอื่นใดได้รับความเสียหาย และตรวจ
พบว่าเกิดจากสาเหตุการให้ขอ้ มูลของร้านค้า ไม่ว่าด้วยเหตุจงใจหรือไม่ก็ตาม
ร้านค้าตกลงรับผิดชอบชดใช้คา่ เสียหายที่เกิดขึน้ ทัง้ สิน้
1.13 ร้านค้าตกลงยินยอมว่าการให้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนีแ้ ละการ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนช่องทางการให้บริการต่างๆ ที่ธนาคารจัดทา
ขึ น้ เป็ น การอ านวยความสะดวกให้กับ ร้า นค้า ความรับ ผิ ด ตามธุ ร กรรมที่
เกี่ยวข้อง ร้านค้าต้องรับผิดชอบต่อธนาคารในความเสียหายที่เกิดขึน้ จากการที่
ฝ่ ายตนกระทาผิดพลาด หรือ ประมาทเลินเล่อ หรือ ปฏิบัติผิดข้อตกลง หรือ
กระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
1.14 ร้านค้ารับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้อมูลรายละเอียดใดๆ ที่ปรากฏ
และ/หรือ ที่ได้มีการจัดส่งมาในรู ปแบบใดและไม่ว่าจะส่งด้วยตัวร้านค้าเอง
หรือบุคคลที่รา้ นค้ามอบหมาย เป็ นข้อมูลของร้านค้าที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง
แท้จริง และเป็ น ปั จจุบัน และเป็ น ข้อมูล ที่ ธ นาคารสามารถน ามาใช้ใ นการ
ให้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนี ้ และนามาปรับปรุงข้อมูลในระบบของธนาคาร
ให้เป็ นปั จจุบนั ได้ โดยร้านค้ามีสิทธิ์และมีความสามารถ ตามกฎหมายในการ
ขอใช้บริการตามข้อตกลงฯ นีแ้ ละการทาธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
บริการตามข้อตกลงฯ นี ้ โดยธนาคารไม่มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง แท้จริง
หรือความสมบูรณ์ของเอกสารข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ ดังกล่าว
1.15 เว้นแต่มีระบุไว้เป็ นอย่างอื่น ในกรณีที่รา้ นค้าพบข้อผิดพลาด จาก
การดาเนินการใดๆ หรือ การรับชาระค่าสินค้า/บริการ หรือกรณีที่มีเหตุให้ตอ้ ง
ระงับ การด าเนิ น การภายใต้บ ริก ารนี ้ เป็ น การชั่ว คราว ไม่ว่า ทั้ง หมดหรือ
บางส่วน ร้านค้าสามารถติดต่อธนาคารที่ ttb corporate call center โทร 02643-7000 เมื่อร้า นค้า ดาเนิน การต่างๆ ตามกระบวนการที่ธ นาคารกาหนด
ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ธนาคารตกลงดาเนินการระงับการดาเนินการให้แล้ว
เสร็ จ ตามระยะเวลาที่ ธ นาคารได้แ จ้ง แก่ ร ้า นค้า โดยร้า นค้า ยัง คงเป็ น
ผู้รับ ผิ ด ชอบในรายการธุ ร กรรมที่ ไ ด้เ กิ ด ขึ น้ ก่ อ นครบก าหนดระยะเวลาที่
ธนาคารจะมีการระงับดาเนินการตามที่ได้รบั แจ้งดังกล่าว ทัง้ นี ้ ธนาคารขอ
สงวนสิทธิในการเพิกเฉยต่อคาร้องขอใดๆ ที่ขัดต่อข้อกาหนด/หลักเกณฑ์ของ
ธนาคาร และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งค าสั่งตามกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง
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กรณีรา้ นค้าพบข้อผิดพลาดใดๆ จากการใช้บริการ หรือในกรณีที่มีเหตุที่
ต้องระงับการดาเนินการภายใต้ขอ้ ตกลงฯ นี ้ ร้านค้าจะต้องให้ขอ้ มูลเรื่อง วัน
เวลา ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง จานวนเงิน และลักษณะธุรกรรม หรือข้อมูลอื่นใดตามที่
ธนาคารจะร้องขอและธนาคารจะทาการสอบสวนตามที่ได้รบั แจ้ง ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และแก้ไขข้อผิดพลาด (หากมี) โดยยึดหลักเกณฑ์ของทางราชการ
และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือธนาคารเป็ นหลัก

บัญชีสามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทาง ttb corporate call center โทร 02643-7000 หรือ สาขาของธนาคารเพื่อเพิกถอนความยินยอมได้ ซึ่งช่องทาง
ติดต่อธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือ ลดลงได้ในอนาคต โดย
ธนาคารจะได้แจ้งให้ทราบทางเว็ปไซด์ของธนาคาร

1.16 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสยั หรือเหตุอันใดอันทาให้ธนาคารไม่สามารถ
ด าเนิ น การให้บ ริ ก ารตามข้อ ตกลงฯ ฉบับ นี ้ไ ด้ ร้า นค้า ตกลงให้ธ นาคาร
พิ จ ารณาให้บ ริก าร หรือ ด าเนิ น การตามที่ เ ห็ น สมควรเพื่ อ ให้บ ริ ก ารตาม
ข้อตกลงฯ ฉบับนีไ้ ด้ โดยร้านค้าตกลงยินยอมที่จะให้ความร่วมมือแก่ธนาคาร
อย่างเต็มที่และทุกวิถีทางในการปรับปรุงวิธีการของธนาคารเพื่อความสะดวก
ของร้านค้าในบริการต่างๆ ตามข้อตกลงฯ ฉบับนี ้

เพื่อวัตถุประสงค์ใด หรือ เฉพาะบริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ใด ให้ถือว่าการ

1.17 ร้า นค้า ตกลงยินยอมให้ตัวแทนของธนาคาร และ/หรือบริษัทบั ตร
และ/หรือผูใ้ ห้บริการโอนเงิน และ/หรือผูใ้ ห้บริการ E-Wallet และ/หรือ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย และ/หรือผูต้ รวจสอบ และ/หรือหน่วยงานผูม้ ีอานาจควบคุม
หรือกากับดูแลธนาคาร เข้าทาการตรวจสอบการดาเนินงาน ระบบการควบคุม
ภายในต่างๆ ของร้านค้า รวมทัง้ การเรียกดูขอ้ มูลที่เกี่ ยวกับการใช้บริการรับ
ชาระค่าสินค้า/บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนีต้ ามที่มีการร้องขอ

1.19 บรรดาหนังสือ จดหมาย คาบอกกล่าวใดๆ ที่ธนาคารได้สง่ ให้รา้ นค้า

1.18 ร้านค้า/เจ้าของบัญชีตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวม และ/หรือ
ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน และ/หรือ ข้อมูลใดๆ
ของร้านค้า/เจ้าของบัญชีที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับธนาคาร หรือ ที่ธนาคารได้รบั
หรื อ เข้ า ถึ ง ได้ จ ากแหล่ ง อื่ น หรื อ ข้ อ มู ล อื่ น ใดตามที่ หน่ ว ยงาน หรื อ
คณะกรรมการที่มีอานาจตามกฎหมายประกาศกาหนด ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า
“ข้อ มูล ” รวมทั้ง ให้ธ นาคาร ส่ง โอน และ/หรือ เปิ ด เผยข้อ มูล ของร้า นค้า /
เจ้าของบัญชีให้แก่บริษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร หรือ นิติบคุ คล
นอกกลุ่ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ของธนาคาร พัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ผู้ใ ห้บ ริก าร
ภายนอก ผูป้ ระมวลผลข้อมูล ผูร้ บั โอนสิทธิ เรียกร้อง หน่วยงาน/องค์กร/นิ ติ
บุคคลใดๆที่มีสญ
ั ญากับธนาคาร หน่วยงานราชการ และ/หรือ นิติบคุ คลใดๆ ที่
ธนาคารเป็ นคู่สัญ ญา หรื อ มี ค วามสัม พัน ธ์ด ้ว ยทั้ง ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล การให้ และ/หรือ ปรับปรุ งบริการ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆของ
ธนาคาร การที่ธนาคารจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดาเนินการแทนไม่ว่า
งานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม หรือ
งานอื่นใดไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน การตรวจสอบรายการธุรกรรมที่อาจเกิด
จากการทุจริต ธุรกรรมที่มีเหตุค วรสงสัย และเพื่อวัต ถุป ระสงค์อื่น ใดที่ ไ ม่
ต้องห้า มตามกฎหมาย รวมถึงเพื่ อปฏิบัติ ต ามกฎหมาย หรือระเบีย บของ
ประเทศใดๆ ที่ใช้บงั คับกับธนาคาร ซึ่งธนาคารได้ให้รายละเอียดขอบเขตการ
เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยไว้ใน Privacy Notice ที่เผยแพร่ในเว็ปไซด์ของ
ธนาคาร (www.ttbbank.com) โดยให้ความยินยอมของร้านค้า/เจ้าของบัญชีมี
กาหนดเวลา 10 ปี นับแต่วันที่รา้ นค้า/เจ้าของบัญชียกเลิกการใช้บริการหรือ
ผลิตภัณฑ์กับธนาคาร ทัง้ นี ้ ร้านค้า/เจ้าของบัญชีรบั ทราบว่าร้านค้า/เจ้าของ

ร้านค้า/เจ้าของบัญชีรบั ทราบว่า ในกรณีที่รา้ นค้า/เจ้าของบัญชีเพิกถอน
ความยินยอมแก่ธนาคารในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลเฉพาะ
เพิ ก ถอนดัง กล่า วมี ผ ลต่อ การให้ค วามยิ น ยอมเพื่ อ วัต ถุป ระสงค์ที่ รา้ นค้า /
เจ้าของบัญชีได้เพิกถอนความยินยอมต่อธนาคารเท่านัน้ โดยร้านค้า/เจ้าของ
บัญชีตกลงยินยอมให้ธนาคารยังคงมีสิทธิใช้ขอ้ มูลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ร ้านค้า/
เจ้าของบัญชีไม่ได้ขอเพิกถอนความยินยอมต่อไปได้

ตามที่ อ ยู่ที่ แ จ้ง ไว้กับ ธนาคารนั้น ไม่ว่า จะโดยส่ง เองหรือ ส่ง ทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบี ย นหรื อ ไม่ ล งทะเบี ย นหรื อ ส่ ง ผ่ า น Email Address หรื อ Short
Message Service ( SMS) ไ ป ยั ง E- mail Address ห รื อ ห ม า ย เ ล ข
โทรศัพท์มือถือที่รา้ นค้าแจ้งไว้กับธนาคาร ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่รา้ นค้าโดยชอบ
แล้ว ทัง้ นี ้ โดยไม่ตอ้ งคานึงถึงว่าจะมีผรู้ บั ไว้หรือไม่ และแม้วา่ ส่งให้ไม่ได้เพราะ
ย้า ยที่ อยู่ห รือที่ อยู่เปลี่ยนแปลงไปหรือถู กรือ้ ถอน หรือเปลี่ยนแปลง Email
Address หรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยไม่ได้แจ้งการย้าย
การเปลี่ยนแปลง หรือการรือ้ ถอนนัน้ เป็ นหนังสือให้ธนาคารทราบก็ดีหรือส่งให้
ไม่ได้เพราะหาที่อยู่ตามที่ระบุไว้นั้นไม่พบก็ดี ให้ถือว่าร้านค้าได้รบั และทราบ
หนังสือ จดหมาย หรือคาบอกกล่าวดังกล่าวแล้วโดยชอบ
1.20 ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิ เปลี่ยนแปลงข้อกาหนดและ
เงื่อนไขการใช้บริการภายใต้ขอ้ ตกลงฯ ฉบับนี ้ ได้ตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร
โดยธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบเป็ นคราวๆ โดยให้ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของ
ข้อตกลงฯ ฉบับนีด้ ว้ ย
1.21 ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิก
การให้บริการภายใต้ขอ้ ตกลงฯ ฉบับนีไ้ ด้ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะ
แต่รา้ นค้าใดร้านค้าหนึ่ง หรือ เมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบ
ล่วงหน้า
1.22 ถ้า ในเวลาใดก็ ต ามข้อ กาหนดและเงื่ อ นไขการใช้บ ริก ารภายใต้
ข้อตกลงฯฉบับนี ้ กลายเป็ นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้
บังคับมิได้ในประการใดๆ ให้ขอ้ กาหนดและข้อกาหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เหลือ
(แล้วแต่กรณี) ยังคงชอบด้วยกฎหมาย สมบูรณ์ และใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย
และไม่เสียไปเพราะความเป็ นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้
บังคับมิได้ของข้อกาหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนัน้
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1.23 ข้อตกลงฯ ฉบับนีใ้ ห้ใช้บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และให้
ศาลไทยเป็ นศาลที่ มี เ ขตอ านาจในการพิ จ ารณาข้อ พิ พ าทที่ เ กิ ด ขึ ้น ตาม
ข้อตกลงฯ ฉบับนี ้

2. ข้อตกลงและเงื่อนไขกำรเป็นร้ำนค้ำรับบัตรเครดิต/ บัตรเดบิต
2.1 ร้านค้าตกลงรูดบัตรตามที่ธนาคาร จะแจ้งให้รา้ นค้ารับทราบเป็ น
คราวๆ เพื่อชาระค่าสินค้าและ/หรือบริการผ่านบัตรแทนการชาระด้วยเงินสด
ในราคาที่ไม่สงู กว่าราคาขายและ/หรือบริการให้แก่ลกู ค้าทั่วไป โดยไม่จากัด
จานวนขัน้ ต่าในการรับชาระด้วยบัตรดังกล่าว และหากมีการให้บริการพิเศษ
ใดๆ เช่ น การให้ส่ว นลด หรื อ ของแถมกับ ลูก ค้า ทั่ว ไป ร้า นค้า ตกลงจะ
ให้บริการพิเศษ ดังกล่าวนัน้ แก่ผถู้ ือบัตรด้วยเช่นกัน
2.2 ร้านค้าตกลงแสดงเครือ่ งหมายสัญลักษณ์การรับบัตรตามรูปแบบที่
ธนาคารจัดไว้ให้ในที่ซงึ่ เห็นได้ชดั เจน เพื่อให้บคุ คลทั่วไปรวมทัง้ ผูถ้ ือบัตรทราบ
ว่าร้านค้าตกลงรับบัตรในการชาระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ตลอดระยะเวลา
ที่ ข ้อ ตกลงฯ นี ้มี ผ ลใช้บั ง คับ หรื อ จนกว่ า ธนาคารจะแจ้ง ยกเลิ ก การใช้
เครือ่ งหมายสัญลักษณ์ดงั กล่าวข้างต้น
2.3 เมื่อผูถ้ ือบัตรแสดงบัตรเพื่อซือ้ สินค้า และ/หรือบริการ ร้านค้าตกลง
ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
2.3.1 ตรวจสอบความถูกต้อ งของลักษณะบัต ร โดยบัต รทุก ใบ
จะต้องมีล ายมือ ชื่อของผู้ถื อบัต ร ปรากฎบนแถบลายมือชื่อผู้ถื อบัต รที่ อ ยู่
ด้านหลังบัตร
2.3.2 ตรวจสอบว่าบัตรยังไม่ห มดอายุ และตรวจสอบหมายเลข
บัตรว่าไม่อยูใ่ นรายการถูกอายัด แจ้งหาย ถูกเพิกถอน หรือระงับการใช้
2.3.3 ส าหรับ บัต ร VISA,บัต ร Master Card และบัตรเดบิต TPN
ตรวจสอบว่าหมายเลขบัตรของผูถ้ ือบัตร 4 ตัวแรก ที่พิมพ์เป็ นตัวนูน จะต้อง
ตรงกับ หมายเลขของธนาคารผูอ้ อกบัต ร 4 ตัว ที่ พิมพ์เป็ น เนื อ้ เดี ยวกับบัตร
เครดิตใต้หมายเลขบัตร
2.3.4 สาหรับบัตรเดบิต TPN ร้านค้าตกลงปฏิบตั ิดงั นี ้
(1) ร้านค้าจะต้องรับบัตร TPN ผ่านเครื่อง EDC ที่ธนาคาร
ได้ติ ด ตั้งให้กับร้านค้า เท่า นั้น โดยร้า นค้า จะต้องไม่ รับ บัต ร TPN ในรู ป แบบ
คาสั่งที่เป็ น คาสั่งทางไปรษณีย ์ ทางโทรศัพท์ หรือทางโทรสาร (Mail Order,
Telephone Order, Fax Order)
(2) ร้านค้าจะต้องให้ผถู้ ือบัตรกดรหัสประจาบัตร 6 หลัก ลง
บนเครือ่ ง EDC และลงลายมือชื่อผูถ้ ือบัตรในเซลส์สลิปที่เครือ่ ง EDC ได้อนุมตั ิ
รายการ
2.3.5 ในกรณีที่ผถู้ ือบัตรชาระเงินโดยใช้บตั ร ร้านค้าต้องดาเนินการ
ดังต่อไปนีอ้ ย่างครบถ้วนด้วย
(1) ให้ผู้ถื อ บัต รลงลายมื อ ชื่ อ ในช่อ งที่ ก าหนดบน Sales
Slip พร้อมเปรียบเทียบลายมือชื่อกับลายมือชื่อหลังบัตรว่าเป็ นลายมือชื่อของ
บุคคลเดียวกัน
(2) ตรวจสอบหมายเลขบัตรที่ปรากฏบนอุปกรณ์ EDC และ
ใน Sales Slip ว่าถูกต้องเป็ นหมายเลขเดียวกันกับหมายเลขที่ปรากฏบนบัตร

(3) ส่งมอบ Sales slip ฉบับผูถ้ ือบัตรพร้อมทัง้ คืนบัตรให้แก่
ผูถ้ ือบัตรทุกครัง้ ที่ทารายการ
2.3.6 ทาหลักฐานการชาระเงินโดยใช้บตั ร หรือ การชาระเงินด้วย
การสแกน QR VISA / QR MasterCard ซึ่งต่อไปนีเ้ รียกว่า “Sales Slip” โดย
ให้รา้ นค้าใช้เครื่องอนุมตั ิวงเงินอัตโนมัติ (Electronic Data Capture: “EDC”)
และหรืออุปกรณ์อื่นใดที่ใช้กบั บัตรที่ธนาคารได้มอบให้รา้ นค้าใช้ เพื่อขออนุมตั ิ
วงเงิ น การขาย (กรณี ช าระเงิ น โดยใช้บัต ร) และบัน ทึก ข้อ มูล การขายโดย
อัตโนมัติ ซึง่ ต่อไปนีร้ วมเรียกว่า “อุปกรณ์ EDC”
2.3.7 ร้านค้าจะต้องจัดเก็บเอกสารการซือ้ ขาย/การรับส่งสินค้าไว้
ไม่นอ้ ยกว่า 18 เดือน เพื่อการตรวจสอบในกรณีผชู้ าระเงินปฏิเสธรายการ หาก
ร้านค้าไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันได้ ร้านค้ายินยอมให้ธนาคารหักบัญชี
เงินฝากของร้านค้าเพื่อคืนเงินให้กบั ผูช้ าระเงิน
2.4 ร้านค้าจะต้องไม่คิดค่าธรรมเนียมในการใช้บตั ร หรือ ค่าธรรมเนียม
การชาระเงินด้วยการสแกน QR VISA / QR MasterCard ชาระค่าสินค้าและ/
หรือค่า บริการจากผู้ถื อบัต รเพิ่ มเติ ม และต้องไม่กาหนดจานวนเงิ น ขั้น ต่ า
สาหรับการใช้บตั รซือ้ สินค้าและ/หรือบริการด้วย
ทัง้ นี ้ หากร้านค้าปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามข้อตกลงนี ้ และทาให้ธนาคาร
จะต้องรับผิดชอบต่อ VISA และ/หรือ Master Card และ/หรือ TPN ร้านค้าตก
ลงให้ธนาคารปรับเป็ นเงินเท่ากับจานวนที่ VISA และ/หรือ Master Card และ/
หรือ TPN เรียกร้องเอากับธนาคาร และธนาคารมีสิทธิยกเลิกสัญญาการเป็ น
ร้านค้าสมาชิกรับบัตรดังกล่าวได้ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี ้
2.5 ร้า นค้า จะต้องไม่จ่า ยเงิน สดให้ผู้ถื อบัต รไม่ว่า ในกรณี ใ ดๆ และ
จะต้องไม่รบั บัตร หรือ รับชาระเงินด้วยการสแกน QR VISA / QR MasterCard
แทนการชาระหนีซ้ งึ่ ไม่ได้เกิดจากการซือ้ ขายสินค้าและ/หรือบริการจากร้านค้า
2.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือพบเห็นบัตรที่มีลกั ษณะหนึ่งลักษณะใด
ดังต่อไปนี ้ ร้านค้าจะติดต่อธนาคารในทันที และตกลงที่จะปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือบัตร
ตามคาแนะนาของธนาคารที่จะแจ้งให้รา้ นค้าทราบในขณะนัน้ ก่อนที่จะขาย
สินค้าและ/หรือบริการให้แก่ผถู้ ือบัตร
2.6.1 มีเหตุที่น่าสงสัยว่าผูถ้ ือบัตรมีพฤติกรรมทุจริต
2.6.2 เป็ นบัตรที่หมายเลขบัตรอยู่ในรายการถูกอายัด แจ้งหาย ถูก
เพิกถอน หรือระงับการใช้
2.6.3 ไม่มีลายมือชื่อผูถ้ ือบัตรปรากฏอยูด่ า้ นหลังของบัตร
2.6.4 บัตรปรากฏการแก้ไข เปลี่ยนตัวเลข หรือข้อความใด หรือ
ลายมือชื่อผูถ้ ือบัตร
2.6.5 ตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่ธนาคารจะแจ้งให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
2.7 ในกรณี ที่ ธ นาคารไม่ส ามารถเรีย กเก็ บ เงิ น ตาม Sales Slip ได้
เนื่องจากเหตุดังต่อไปนี ้ ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน
หรือ นาเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ หรือ ในกรณีที่ธนาคารจ่ายเงิน
ให้แก่รา้ นค้าหรือนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวไปก่อนแล้ว ร้านค้าตกลงจะ
คืนเงินเท่ากับจานวนเงินที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้นนั้ ให้กบั ธนาคาร
พร้อมทัง้ ยินยอมเสียดอกเบีย้ ในอัตราดอกเบีย้ ผิดนัด นับตัง้ แต่วันที่ธนาคาร
จ่ายเงินให่แก่รา้ นค้า หรือนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวจนกว่าจะชาระให้แก่
ธนาคารเสร็จสิน้
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2.7.1 ร้านค้ารูดบัตรที่มี CHIP แล้วต่อมาภายหลังปรากฏว่าบัตรที่
มี CHIP นัน้ เป็ นบัตรปลอม
2.7.2 ผูช้ าระเงินไม่ได้รบั สินค้าและร้านค้าไม่มีใบตอบรับมายืนยัน
หรือ ผูช้ าระเงินไม่ได้รบั สินค้าไม่วา่ ด้วยเหตุประการใดก็ตาม
2.7.3 ร้า นค้า ไม่ส ามารถจัด หา หรือ ส่งสิน ค้า /บริการ และ/หรือ
สินค้า/บริการที่จดั หาหรือส่งเป็ นสินค้าด้อยคุณภาพ ไม่เป็ นไปตามข้อตกลงซือ้
ขายสินค้าระหว่างร้านค้าและผูช้ าระเงินอันเป็ นเหตุให้ผชู้ าระเงินปฏิเสธที่จะ
รับสินค้า/บริการ และต้องการยกเลิกข้อตกลงซือ้ สินค้า/บริการดังกล่าว
2.7.4 เหตุอื่นใดที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตาม Sales Slip
ได้ หรือเหตุอื่นใดที่ธนาคารจะต้องคืนเงินให้แก่ผชู้ าระเงิน
2.8 ในกรณีที่รา้ นค้ายินยอมให้ผถู้ ือบัตรคืนสินค้า ยกเลิกการใช้บริการ
หรือผูถ้ ือบัตรไม่ได้รบั สินค้าและ/หรือบริการ หรือได้รบั สินค้าและ/หรือบริการ
ไม่ค รบ หรือไม่ต รงตามค าสั่งซือ้ หรือลดราคาสิน ค้าและ/หรือบริการให้ใน
ภายหลัง ร้านค้าตกลงจะไม่คืนเงินสด หรือเช็ค โดยร้านค้าตกลงทาหนังสือแจ้ง
คืนธนาคาร ตามแบบฟอร์มที่กาหนดส่งให้แก่ธนาคารเพื่อดาเนินการ และตก
ลงยินยอมชาระเงินตามจานวนที่ธนาคารได้จา่ ย และ/หรือนาเข้าบัญชีเงินฝาก
ให้แก่รา้ นค้าแล้ว คืนให้แก่ธนาคาร หรือยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชี
เงินฝากของร้านค้า หรือของเจ้าของบัญชีตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร หรือบัญชี
อื่นใดที่รา้ นค้าแจ้งเปลี่ยนแปลงในภายหลัง คืน เข้าบัญชีผูถ้ ือบัตรได้ โดยไม่
ต้องขอความยินยอมจากร้านค้า และ/หรือเจ้าของบัญชี
ในการตกลงให้ผูถ้ ือบัตรคื นสินค้า หรือยกเลิกการใช้บ ริการ หรือลด
ราคาสิ น ค้า และ/หรื อ บริ ก ารของร้า นค้า ธนาคารไม่ มี ห น้ า ที่ ต ้ อ งคื น
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บที่ธนาคารได้เรียกเก็บเอาจากร้านค้าไว้แล้วแต่ประการ
ใด
ในกรณีที่รา้ นค้าไม่ตอ้ งการรับคืนสินค้าหรือยกเลิกบริการที่ผถู้ ือบัตรซือ้
หรือรับบริการ หรือสั่งซือ้ หรือขอใช้บริการไว้แล้ว ร้านค้าตกลงเขียนคาว่า “No
Refund” (ไม่รบั คืนสินค้า) หรือข้อความที่มีความหมายอย่างเดียวกันไว้ให้เห็น
ชั ด เจน ใ น Sales Slip เห นื อช่ อ ง ล ายมื อ ชื่ อ ผู้ ถื อ บั ต ร ( Cardholder’s
Signature) และในใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ รวมถึงแบบฟอร์มใบสั่งซือ้ สินค้าที่
ปรากฏบนเว็บไชต์ (Web Site) ด้วย
2.9 ร้านค้าจะต้องไม่จดั เก็บข้อมูลหมายเลขบัตร วันที่หมดอายุของบัตร
และรหั ส CVV ของผู้ ช าระเงิ น ไม่ ว่ า ในรู ป แบบใดๆ และร้า นค้า จะต้อ ง
ระมัดระวังเก็บรักษาข้อมูลอื่นๆ ของผูช้ าระเงินจากการรับชาระสินค้า/บริการ
ของร้านค้าไว้ในที่ปลอดภัย ซึง่ ผูท้ จุ ริตไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทัง้ นี ้
ในกรณี ที่บ ริษั ทบัต รหรือผู้ชาระเงิน ได้ต รวจพบและเรียกให้ธ นาคารชดใช้
ค่า ปรับ และ/หรือ ค่า เสี ย ใดๆ ร้า นค้า ยิ น ยอมรับ ผิ ด ชดใช้ค่า ปรับ และ/หรือ
ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ แทนธนาคารทัง้ สิน้ ทุกจานวน
2.10 ในกรณี ร า้ นค้า มี ค วามประสงค์เ ก็ บ ข้อ มูล บัต รของผู้ช าระเงิน
ร้านค้าจะต้องได้รบั ความยินยอมจากธนาคารก่อน และจะต้องมีรูปแบบการ
จัด เก็ บ เป็ น ไปตามมาตรฐานที่ ธ นาคารและบริษั ท บัต รได้ก าหนดไว้อ ย่า ง
เคร่งครัด หากร้า นค้า ปฏิบัติ ไม่ถูกต้อ งอัน เป็ น เหตุใ ห้ธ นาคารถูกเรีย กเก็ บ
ค่า ปรับ จากบริษั ทบัต ร และ/หรือ ถูกเรียกร้องค่า เสียหายจากผู้อื่น ร้า นค้า

จะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบจานวนเงินค่าปรับ หรือค่าเสียหายแทนธนาคารทัง้ สิน้
ทุกจานวน
2.11 หากธนาคารตรวจสอบพบว่า ร้านค้าหรือเจ้าของร้านค้า รวมถึง
ผูเ้ กี่ยวข้องของร้านค้า มีการใช้บตั รตนเอง สั่งซือ้ สินค้า/บริการจากร้านค้าของ
ตนบ่อยครัง้ จานวนมากผิดปกติ หรือ มียอดทารายการขายที่สงู ผิดปกติ และ/
หรือ ไม่ใช่เป็ นการซือ้ สินค้า/บริการจากร้านค้าจริง โดยหวังประโยชน์เป็ นอย่าง
อื่น ธนาคารสามารถยกเลิกการเป็ นสมาชิกร้านค้าได้ทนั ที และในกรณีธนาคาร
ได้รับ ความเสียหายจากรายการใช้บัต รตามที่ กล่า วไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
ร้านค้าตกลงยินยอมชดใช้คา่ เสียหายที่เกิดขึน้ ทัง้ หมดให้แก่ธนาคารทัง้ สิน้ ทุก
จ านวน ทั้ง นี ้ ไม่เ ป็ น การตัด สิท ธิ ใ นการที่ ธ นาคารด าเนิ น คดี กับ ร้า นค้า อีก
ต่างหาก
2.12 ในกรณีที่มีรายการรับ ชาระด้วยบัตร หรือ รับชาระเงินด้วยการ
สแกน QR VISA / QR MasterCard โดยไม่ถกู ต้อง และอยูใ่ นระหว่างเข้าบัญชี
เรียกเก็ บ จากธนาคาร ธนาคารมีสิท ธิ ระงับการเข้า บัญชีใ ห้กับร้านค้า หรือ
ในกณีที่ธนาคารได้นาเข้าบัญชีให้กบั ร้านค้าไปแล้ว ร้านค้า/เจ้าของบัญชีตกลง
ยินยอมให้ธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากของร้านค้า /เจ้าของบัญชีคืนให้กับ
ผูช้ าระเงิน หรือ ธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ บริษัท หรือสถาบันผูอ้ อกบัตรได้
ทันที
ในกรณีที่รา้ นค้าได้นารายการรับบัตรที่ไม่ถูกต้องไม่ตรงกับข้อตกลงฯ
ฉบับนี ้ และที่ผ่านมาร้านค้าสามารถนารายการรับบัตรดังกล่าวเข้าบัญชีกับ
ธนาคารได้ ไม่ถือว่าธนาคารตกลงยินยอมด้วยแต่อย่างใด ธนาคารมีสิท ธิแจ้ง
ยกเลิกหรือไม่รบั เข้าบัญชี หรือ สามารถหักรายการรับบัตรดังกล่าวกลับคืนได้
เมื่อธนาคารได้ตรวจพบรายการรับบัตรที่ไม่ถกู ต้องดังกล่าวได้ทนั ที โดยร้านค้า
ตกลงที่จะไม่นารายการรับบัตรที่ไม่ถกู ต้องที่ผ่านมาแล้วนัน้ ใช้เป็ นข้ออ้างว่า
ธนาคารได้ตกลงยินยอมให้รา้ นค้าดาเนินการดังกล่าวได้

3. ข้อตกลงเกี่ยวกับบริกำรอุปกรณ์ EDC
3.1 ในกรณี ที่ รา้ นค้า ประสงค์ติ ดตั้งอุป กรณ์ EDC เพื่อใช้รับ ชาระค่า
สิ น ค้า และ/หรือ ค่า บริก ารผ่า นบัต ร และ/หรือ รับ เงิ น โอนผ่ า นบริก าร ttb
PromptPay และ/หรือ โดยใช้ E-Wallet ร้านค้าตกลงจะปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ EDC ตามที่กาหนดไว้ในข้อตกลงฯ นี ้ ซึ่ง
ร้านค้าได้รบั มอบอุปกรณ์ EDC ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.2 ของใบสมัครฯ เพื่อใช้
ในการตรวจสอบหมายเลขบัตร การอนุมัติวงเงิน และบันทึกรายการใช้บตั ร
รวมถึงการสร้า ง QR Code เพื่อให้ผู้ชาระเงิ น สแกนในการชาระค่า สิ น ค้า /
บริการ ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะใช้การได้ทนั ทีไว้เรียบร้อยแล้ว และร้านค้า
ตกลงปฏิบตั ิตามคู่มือการใช้อปุ กรณ์ EDC ที่ธนาคารมอบให้พร้อมกันนีอ้ ย่าง
เคร่งครัด และให้ถือว่าคูม่ ือการใช้อปุ กรณ์ EDCเป็ นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฯ นี ้
ด้ว ย และนอกจากนี ้ร า้ นค้า ตกลงยอมรับ ว่า อุป กรณ์ EDC ดัง กล่า วเป็ น
กรรมสิทธิ์ของธนาคารแต่เพียงผูเ้ ดียว (ยกเว้นกรณีอปุ กรณ์ EDC ดังกล่าวเป็ น
เครื่องที่รา้ นค้าเช่า) ในกรณีอปุ กรณ์ EDC ชารุดเสียหาย และ/หรือ บุบสลาย
และ/หรื อ สูญ หาย และ/หรื อ ถูก ท าลายไม่ ว่ า ด้ว ยเหตุ ใ ด ร้า นค้า ตกลง
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รับผิดชอบ และชดใช้ราคาอุปกรณ์ EDC ตลอดจนค่าเสียหายอื่นๆ เนื่องจาก
การดังกล่าวให้แก่ธนาคารทัง้ สิน้ ในทันที
ร้านค้าจะใช้อปุ กรณ์ EDC เยี่ยงวิญญูชน ระมัดระวังรับผิดชอบเก็บ
รักษาอุปกรณ์ EDC ไว้ให้ปลอดภัย บารุงรักษาอุปกรณ์ EDC ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลาด้วยค่าใช้จา่ ยของร้านค้าเอง และร้านค้าจะคืน
อุปกรณ์ EDC ในสภาพที่สมบูรณ์สามารถใช้งานได้ให้แก่ธนาคารในทันทีโดยมิ
อิดเอือ้ นเมื่อร้านค้าได้บอกเลิกการใช้อปุ กรณ์ EDC ไม่ว่าเนื่องจากกรณีใด ใน
กรณีที่อุปกรณ์ EDC เกิดชารุ ดเสียหาย และ/หรือบุบสลายไม่ว่าด้วยเหตุใด
ร้านค้าจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมให้อุปกรณ์ EDC อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้การได้ดังเดิม และยินยอมให้ธนาคารเป็ นผูด้ าเนินการจัดหา
และว่า จ้า งช่างผู้ชานาญการมาดาเนิน การซ่อมแซมความเสียหายหรือบุบ
สลายดังกล่าว
ร้านค้าขอรับรองว่า ตลอดระยะเวลาที่รา้ นค้าครอบครองอุปกรณ์
EDC แทนธนาคารตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี ้ ร้านค้าจะไม่นาอุปกรณ์
EDC ไปใช้นอกบริเวณร้านค้าหรือมอบหมาย หรือโอนให้ผอู้ ื่น จะไม่จาหน่าย
จ่ายโอนวางเป็ นประกัน หรือกระทาด้วยประการใดๆ อันมีลักษณะเดียวกัน
เป็ นเหตุให้เกิดภาระติดพันหรือบุรมิ สิทธิใดๆ ขึน้ กับอุปกรณ์ EDC ดังกล่าว เว้น
แต่จะได้รบั ความยินยอมจากธนาคารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน
3.2 ร้านค้าตกลงยอมรับว่าตาแหน่งที่ติดตัง้ อุปกรณ์ EDC ณ บริเวณ
ร้านค้าหรือบริเวณสถานบริการของร้านค้าอยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสมดีแ ล้ว
ร้า นค้า จะไม่เ คลื่อ นย้า ยอุป กรณ์ EDC ไปจากต าแหน่ ง ที่ ติ ด ตั้งไว้เดิ มโดย
พลการ เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากธนาคารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่ อน
ในกรณีที่มีความจาเป็ นต้องเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ EDC ไปติดตัง้ ณ ตาแหน่งอื่น
ร้านค้าจะต้องเป็ นผูเ้ สียค่าใช้จ่ายในการนีเ้ องทัง้ สิน้ กับทัง้ ตกลงว่าจะอานวย
ความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ของธนาคาร และ/หรือ บุคคลที่ธนาคารว่าจ้างมา
เพื่อด าเนิ นการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ EDC ดังกล่า ว ตลอดเวลาที่ ดาเนินการ
เคลื่อนย้าย/ติดตัง้ อุปกรณ์ EDC
3.3 เมื่อผูช้ าระเงินได้แสดงเจตนาเพื่อซือ้ สินค้าหรือบริการ ร้านค้าต้อง
ใช้อุป กรณ์ EDC ในการตรวจสอบหมายเลขบัต ร อนุมัติ ว งเงิน และบัน ทึก
รายการใช้บัต รให้เป็ นไปตามขั้นตอนและวิ ธีป ฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์
EDC ที่ระบุไว้ในคูม่ ือการใช้อปุ กรณ์ EDC รวมทัง้ แสดง QR Code ที่ระบุขอ้ มูล
การชาระเงินตามที่ธนาคารกาหนดเพื่อให้ผชู้ าระเงินแสกน QR Code ในการ
ชาระค่าสินค้าและ/หรือบริการ
3.4 ร้านค้าตกลงทาการสรุปยอดขาย (Settlement) รายการทัง้ หมดทุก
สิน้ วันที่มีรายการเกิดขึน้ และจัดส่งข้อมูลให้ธนาคารตามระบบ เมื่อร้านค้าได้
ปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนวิธีการใช้อปุ กรณ์ EDC ตามข้อกาหนดของธนาคารถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว ธนาคารจะหักค่า ธรรมเนียมตามอัตราที่กาหนดและตกลงในใบ
สมัครฯ จากยอดรวมของราคาสินค้าหรือบริการและภาษี มลู ค่าเพิ่ม และทา
การโอนเงิ น เฉพาะยอดเงิ น ส่ว นที่ เหลือ จากการหัก ค่า ธรรมเนี ย ม และหัก
ภาษี มลู ค่าเพิ่มของค่าธรรมเนียมดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากตามที่ระบุไว้ในข้อ
1.7 ของใบสมัครฯ ซึง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่า “บัญชีเงินฝาก” ให้แก่รา้ นค้า ภายในวัน

ทาการถัดจากวันที่ธนาคารได้รบั ทราบข้อมูลจากร้านค้า หรือในวันทาการอื่น
ตามที่ธนาคารเห็นสมควร
กรณีที่รา้ นค้าไม่ได้ทาการสรุปยอด (Settlement) ภายใน 7 วันหลังจาก
มีรายการเกิดขึน้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ ในการนาเงิน เข้าบัญชีให้กับ ร้า นค้า
หรือ หากธนาคารยิ น ยอมด าเนิ น การให้ แต่ถ้า ภายหลัง รายการดัง กล่ า ว
ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินกับผูถ้ ือบัตรหรือธนาคารผูถ้ ือบัตรได้ ร้านค้า
ตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของร้านค้าคืนให้แก่ธนาคาร
ได้ทนั ที
3.5 ร้านค้ารับทราบและสัญญาว่า
3.5.1 ใช้แ บบพิ ม พ์ Sales Slip ที่ ใ ช้กับ อุป กรณ์ EDC ตามแบบ
วิธีการที่ธนาคารกาหนด โดยธนาคารจะเป็ นผูจ้ ดั เตรียม Sales Slip ดังกล่าว
ให้กับร้านค้าในปริมาณที่เพียงพอสาหรับการให้บริการกับอุปกรณ์ EDC ตาม
ความเหมาะสมเป็ นคราว ๆ ไป
3.5.2 เมื่อร้านค้าปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนการใช้อุปกรณ์ EDC ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว ร้านค้าจะต้องส่งมอบสาเนา Sales Slip ในส่วนของ Customer
Copy ที่พิมพ์รายการจากอุปกรณ์ EDC พร้อมบัตรคืน (หากมี) ให้แก่ผูช้ าระ
เงินทุกครัง้
3.5.3 ต้น ฉบับแบบพิมพ์ Sales slip ที่ พิมพ์รายการจากอุปกรณ์
EDC แล้วดังกล่าวให้รา้ นค้าเก็บรักษาไว้ไม่นอ้ ยกว่า 18 (สิบแปด) เดือน นับ
แต่วัน ที่ ร ะบุใ น Sales Slip และภายในระยะเวลาดัง กล่า ว หากธนาคาร
จาเป็ นต้องขอ Sales Slip จากร้านค้า ร้านค้าจะต้องจัดส่ง Sales Slip มอบให้
ธนาคารภายใน 5 (ห้า) วันนับจากวันที่ธนาคารร้องขอ หากร้านค้าไม่สามารถ
ส่ง มอบ Sales Slip ดัง กล่า วให้แ ก่ธ นาคารเป็ น เหตุใ ห้ธ นาคารได้รับ ความ
เสี ย หาย ร้า นค้า ยิ น ยอมชดใช้ค่า เสีย หายที่ เ กิ ด แก่ธ นาคารเนื่ อ งจากการ
ดังกล่าวทัง้ สิน้
3.6 ในกรณีมีการผิดพลาดทางบัญชีเนื่องจากการให้บริการและ/หรือ
การใช้อปุ กรณ์ EDC และไม่อาจทราบแน่ชดั ในทันทีวา่ ความผิดพลาดดังกล่าว
เกิดจากเหตุใด และ/หรือเป็ นความบกพร่องของฝ่ ายใด ร้านค้าตกลงว่า
3.6.1 ให้ธนาคารมีสิทธิระงับการเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากไว้
ก่อนเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุตามวิธีของธนาคาร
3.6.2 ให้ค วามร่ว มมื อ กับ ธนาคารในการตรวจสอบหาสาเหตุ
โดยเร็ว
3.6.3 หากการตรวจสอบปรากฏผลแน่ชัดว่า การผิดพลาดไม่ว่า
บางส่วนหรือทัง้ หมดเกิดขึน้ เนื่องจากความบกพร่องของร้านค้า / พนักงาน/
บริวาร และ/หรือ ตัวแทนของร้านค้าผูห้ นึ่งผูใ้ ด ร้านค้าจะรับผิดชอบในบรรดา
ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ น้ กับ ผู้ถื อ บัต ร และ/หรือ ธนาคารอัน เนื่ อ งจากการ
ดังกล่าวทัง้ สิน้
3.7 ในกรณีที่ธนาคารได้รบั Sales Slip แล้ว พิจารณาเห็นว่ามีขอ้ สงสัย
เกี่ยวกับการใช้ และ/หรือความสมบูรณ์ของบัตร หรือด้วยเหตุอื่นใดก็ตาม หรือ
ธนาคารได้รบั แจ้งจากผูช้ าระเงินว่า จานวนเงินค่าสินค้าหรือบริการที่ปรากฏใน
ต้นฉบับ Sales Slip ไม่ถกู ต้องไม่วา่ เนื่องด้วยเหตุใด ร้านค้าจะให้ความร่วมมือ
กับธนาคารตรวจสอบหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องโดยทันที ในกรณีตรวจสอบแล้ว
ปรากฏมี ข ้อ ผิ ด พลาดเกิ ด ขึ ้น จริ ง ไม่ ว่ า ด้ว ยเหตุใ ดก็ ต าม ร้า นค้า ตกลง
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ด าเนิ นการแก้ไขทางบัญ ชีใ ห้ถูกต้องตรงตามข้อเท็ จจริงที่ ป รากฏกับ ทั้ง ให้
ธนาคารแก้ไข (Reverse) ค่าธรรมเนียมหรือดอกเบีย้ ที่ธนาคารได้คานวณไป
แล้ว ให้ถกู ต้องตรงตามยอดเงินจริงดังกล่าว ร้านค้ายินยอมให้ธนาคารปฏิเสธ
การจ่ายเงิน หรือปฏิเสธการนาเงินเข้าบัญชีเงินฝาก และยินยอมให้ธนาคาร
โอนเงิน และ/หรือ หักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวได้ดว้ ย โดยไม่ตอ้ งได้รบั
ความยินยอมจากร้านค้าอีก
3.8 ในกรณีที่ธนาคารได้รบั Sales Slip และได้จา่ ยเงินให้แก่รา้ นค้าหรือ
นาเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ให้รา้ นค้าเรียบร้อยแล้ว และปรากฏในภายหลังว่า
ร้านค้าปฏิบตั ิผิดไปจากข้อสัญญาที่ระบุไว้ในข้อตกลงฯ นี ้ หรือมีกรณีอื่นใดอัน
เป็ นผลให้ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้ชาระเงิน ร้านค้าตกลงคืนเงิน
เท่า จ านวนที่ ธ นาคารไม่ส ามารถเรีย กเก็ บ ได้นั้น ให้กับ ธนาคาร พร้อ มทั้ง
ดอกเบีย้ ในอัตราสูงสุดที่ธนาคารประกาศเรียกเก็บจากลูกค้าที่ผิดนัดชาระหนี ้
หรือผิดเงื่อนไข ("อัตราดอกเบีย้ ผิดนัด") ซึง่ ขณะทาข้อตกลงนีธ้ นาคารประกาศ
เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 15.50 ต่อปี นับแต่วนั ที่ธนาคารจ่ายเงินให้แก่รา้ นค้า
หรือนาเงินเข้าบัญชีเงินฝาก จนกว่าร้านค้าจะชาระเงินคืนให้แก่ธนาคารเสร็จ
สิน้ ครบถ้วน
อนึ่ง ในกรณีที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของร้านค้า เป็ นผูก้ ระทาการ
ทุจริต และ/หรือมีส่วนในการให้ความร่วมมือกับกลุม่ ผูท้ จุ ริตไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม เป็ นผลให้ธนาคารได้รับความเสียหาย กล่า วคื อ ธนาคารไม่
สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้ชาระเงิน หรือจากผูอ้ อกบัตรรายอื่นไม่ว่าด้วยเหตุ
ใด ร้านค้ายินยอมคืนเงิน และ/หรือ ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากได้ทนั ที
ตามจ านวนเท่า กับ ที่ ธ นาคารได้รับ ความเสีย หายพร้อ มดอกเบี ย้ ในอัต รา
ดอกเบีย้ ผิดนัด นับแต่วนั ที่ธนาคารจ่ายเงินให้แก่รา้ นค้า หรือนาเงินเข้าบัญชี
เงินฝากให้รา้ นค้า จนกว่า ร้า นค้า จะได้ชาระเงิน คื น ให้แ ก่ธ นาคารเสร็จ สิ น้
ครบถ้วน ทัง้ นี ้ ไม่ตดั สิทธิธนาคารในอันที่จะฟ้องร้องดาเนินคดี ไม่ว่าทางแพ่ง
หรือ ทางอาญากับ ผู้ทุจ ริต โดยร้า นค้า ตกลงจะให้ค วามร่ว มมื อ ช่ว ยเหลือ
ธนาคารรวมทัง้ เข้าเป็ นคูค่ วามร่วมไม่วา่ จะเป็ นการดาเนินการในชัน้ เจ้าหน้าที่
ตารวจ พนักงานอัยการ และ/หรือ ชัน้ ศาลก็ตามและหากปรากฎว่าธนาคาร
มิใช่ผเู้ สียหายที่จะดาเนินคดีกับผูท้ จุ ริตแล้ว ร้านค้ารับจะเป็ นผูด้ าเนินคดีกบั ผู้
ทุจริตจนถึงที่สุดเพื่อให้ผูก้ ระทาความผิดได้รบั การลงโทษ และเพื่อให้มีการ
ชดใช้ความเสียหายให้แก่ผเู้ สียหาย
3.9 กรณีที่รา้ นค้าต้องคืนเงินให้แก่ธนาคารตามข้อ 3.8 และ/หรือ กรณี
ใดๆ ก็ ต ามที่รา้ นค้าจะต้องชดใช้เงิน ให้แ ก่ธนาคารตามข้อตกลงนี ้ ร้า นค้า/
เจ้าของบัญชี ยินยอมให้ธนาคารหักเงินเท่าจานวนดังกล่าวพร้อมทัง้ ดอกเบีย้
ทัง้ หมดจากบัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชีเงินฝากอื่นใดที่รา้ นค้า/เจ้าของบัญชี
มีอยูก่ บั ธนาคาร และ/หรือ เงินจานวนหนึ่งจานวนใดที่แสดงว่า ร้านค้า/เจ้าของ
บัญชีเป็ นเจ้าของหรือเป็ นเจ้าหนีธ้ นาคารเพื่อชาระหนีด้ งั กล่าวได้ทนั ทีโดยไม่
จาเป็ นต้องแจ้งให้รา้ นค้า/เจ้าของบัญชีทราบล่วงหน้า
ในกรณี ที่ ป รากฏว่า เงิ น ในบัญ ชี เ งิ น ฝากทุก ประเภท และ/หรื อ
จานวนหนึ่งจานวนใดดังกล่าวของร้านค้า/เจ้าของบัญชี ไม่มีให้หกั ชาระหนีไ้ ด้
ครบถ้วน และปรากฎว่าร้านค้า/เจ้าของบัญชีมีวงเงินกูเ้ บิกเงินเกินบัญชีอยูก่ บั
ธนาคาร ร้านค้า/เจ้าของบัญ ชียินยอมให้นาภาระหนีด้ ังกล่าวไปบันทึก เป็ น
ภาระหนีข้ องวงเงินกูเ้ บิกเงินเกินบัญชี ได้ และยินยอมเสียดอกเบีย้ ในจานวน

ดังกล่าว นับแต่วนั ที่ธนาคารลงบัญชีเพิ่มยอดหนีใ้ นอัตราดอกเบีย้ ที่ระบุไว้ใน
สัญ ญาสิ น เชื่ อ ระหว่า งร้า นค้า /เจ้า ของบัญ ชี กับ ธนาคารในขณะนั้น โดย
ธนาคารไม่จาต้องแจ้งหรือได้รบั ความยินยอมจากร้านค้า/เจ้าของบัญชีแต่
อย่า งใด และหากร้า นค้า /เจ้า ของบัญ ชี ไ ม่มี ว งเงิ น กู้เ บิ ก เงิ น เกิ น บัญ ชี กั บ
ธนาคาร และเงินในบัญชีกระแสรายวันของร้านค้า/เจ้าของบัญชีมีไม่เพียงพอ
ร้านค้า/เจ้าของบัญชียินยอมให้ธนาคารลงยอดหนีด้ ังกล่าวเป็ นภาระหนี ใ้ น
บัญ ชี ก ระแสรายวัน และยิ น ยอมเสียดอกเบีย้ ในอัต ราดอกเบีย้ ผิ ด นัด โดย
ยินยอมให้ธนาคารคิดดอกเบีย้ โดยวิธีคานวณดอกเบีย้ ทบต้นเป็ นรายเดือนได้
ตามธรรมเนียมและประเพณีของธนาคารพาณิชย์จนกว่าจะชาระได้เสร็จสิน้
ครบถ้วน และ/หรือหักบัญชีประเภทอื่นใดได้ โดยคานวณภาระหนีบ้ วกด้วย
อัตราดอกเบีย้ ผิดนัดโดยธนาคารไม่จาต้องแจ้ง หรือได้รบั ความยินยอมจาก
ร้านค้า/เจ้าของบัญชีแต่อย่างใด ทัง้ นี ้ อัตราดอกเบีย้ ผิดนัดอาจเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้ หรือลดลงได้ตามที่ธนาคารจะได้ประกาศเป็ นคราวๆ ไป โดยร้านค้า/
เจ้าของบัญชีตกลงให้อัตราดอกเบีย้ ที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลใช้บังคับได้ทัน ที
นับตัง้ แต่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยไม่จาต้องได้รบั ความยินยอม
จากร้านค้า/เจ้าของบัญชีก่อน
3.10 ในกรณีที่ธนาคารได้รบั Sales Slip จากร้านค้า ซึ่งร้านค้าได้รับ
รหัสอนุมัติวงเงินจากสมาชิกอื่นของ VISA Master card และ TPN (แล้วแต่
กรณี) แล้ว และภายหลังจากที่ธนาคารได้จา่ ยเงินและ/หรือนาเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากให้รา้ นค้าแล้วปรากฏว่า Sales Slip ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ร้านค้ายินยอมคืนเงินจานวนดังกล่าวให้แก่ธนาคารตามวิธีที่กล่าวในข้อ 3.8
และข้อ 3.9 แล้วแต่กรณี
3.11 ทุก ครั้ง ที่ ร า้ นค้า จะต้อ งส่ง สิ น ค้า ไปให้กับ ลูก ค้า ผู้ช าระเงิ น ใน
ต่างประเทศ ร้านค้าจะต้องมีใบตอบรับหรือหลักฐานใดๆที่ผรู้ บั ปลายทางลง
นามเป็ นหลักฐาน เพื่อแสดงว่าสินค้านัน้ ได้สง่ ถึงผูร้ บั แล้วเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตาม Sales Slip ที่รา้ นค้านามาเข้า
บัญชี ด้วยสาเหตุที่ผรู้ บั ปลายทางไม่ได้รบั สินค้า หรือเพราะไม่มีใบตอบรับมา
ยืนยันหรือไม่ว่าด้วยเหตุประการใดก็ตาม ร้านค้าจะต้องคืนเงินให้แก่ธนาคาร
โดยร้านค้าตกลงให้ธนาคารมีสิทธิหกั บัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชีเงินฝากอื่น
ของร้านค้าตามจานวนเงินที่ธนาคารจ่าย หรือนาเข้าบัญชีนนั้ ได้ ตามวิธีการที่
กล่าวในข้อ 3.8 และ ข้อ 3.9 แล้วแต่กรณี
3.12 ร้า นค้า จะปฏิ บัติ ต ามค าแนะน าของธนาคารในการใช้คู่ส าย
โทรศัพท์ สาหรับการเชื่อมโยงอุปกรณ์ EDC กับเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรือ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ EDC อย่างเคร่งครัด โดยร้านค้าเป็ น
ผูด้ าเนินการขออนุญาตในการใช้ เช่า และติดตัง้ คูส่ ายโทรศัพท์ ด้วยค่าใช้จ่าย
ของร้านค้าทัง้ สิน้
บริการแปลงสกุลเงินเป็ นสกุลเงินของประเทศทีอ่ อกบัตรเครดิต/บัตรเด
บิต (DCC)
3.13 ร้านค้าตกลงจะรับชาระค่าสินค้า และ/หรือ ค่าบริการเป็ นเงินบาท
และเป็ นเงินตราต่างประเทศ ในกรณีทรี่ บั ชาระเป็ นเงินตราต่างประเทศ ร้านค้า
จะดาเนินการโดยระบบ Dynamic Currency ที่ธนาคารเป็ นผูจ้ ดั หาให้

V.1 – 04/2021

3.14 ร้า นค้า ตกลงว่า การขายสิ น ค้า และ/หรือ บริก ารเป็ น เงิ น ตรา
ต่า งประเทศนั้น ตามที่ ธนาคารได้กาหนดสกุล เงิน ตราต่า งประเทศในการ
ให้บ ริการ ดังนี ค้ ื อ ดอลลาร์ออสเตรเลีย(AUD), เยน(JPY), ดอลลาร์ส หรัฐ
(USD), วอน(KRW), ดอลลาร์แคนาดา(CAD), ปอนด์สเตอร์ลิง(GBP), ริงกิต
(MYR), โครนเดนมาร์ก(DKK), ยูโร(EUR), ดอลลาร์สิงคโปร์(SGD), ดอลลาร์
นิวซีแลนด์(NZD), โครนา(SEK), ดอลลาร์ฮ่องกง(HKD), ฟรังก์สวิส(CHF), ดี
นาร์คูเวต(KWD), โครนนอร์เวย์( NOK), โอมาน(OMR), ริยัลซาอุดีอาระเบีย
(SAR), บาห์เรน(BHD), กาตาร์(QAR), ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(AED)
ทัง้ นี ้ ให้รวมถึงเงินตราต่างประเทศในสกุลอื่น ๆ ที่ธนาคารจะกาหนดต่อไปใน
ภายหน้า
3.15 ร้านค้าตกลงให้ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการรับบัตรตามประเภท
และลักษณะของบัตรอัตราที่กาหนดในข้อ 2.1 ของใบสมัครฯ โดยคานวณจาก
ยอดเงินรวมของธุรกรรมทั้งหมดที่ผ่า นระบบ Dynamic Currency ในแต่ละ
ครัง้ ที่แปลงเป็ นเงินบาทในอัตรา ณ วันที่ทาธุรกรรม
3.16 ร้า นค้า ตกลงให้ผู้ชาระเงินเป็ นผูเ้ ลือกชาระค่า สินค้า และ/หรือ
ค่าบริการ ได้เป็ นเงินบาท และ/หรือ เป็ นเงินตราต่างประเทศ เพื่อความสะดวก
ในการชาระค่าสินค้า และ/หรือ ค่าบริการของผู้ชาระเงิน ในกรณีที่ผูช้ าระเงิน
เลือกที่จะชาระค่าสินค้า และ/หรือ ค่าบริการ เป็ นเงินตราต่างประเทศตามข้อ
3.14 แล้ว ธนาคารจะจ่ายเงินให้รา้ นค้าตามราคาค่าสินค้า และ/หรือ ค่าบริการ
ที่รา้ นค้าพึงได้รบั จากการขายสินค้า และ/หรือ บริการเป็ นเงินบาท โดยนาเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของร้านค้า
3.17 ร้านค้าตกลงจะสรุ ปยอดขายสินค้าและ/หรือบริการ ผ่านระบบ
Dynamic Currency เพื่อส่งข้อมูล รายการขายของบัต รที่ ผ่า นเครื่องบัน ทึก
ข้อมูลทัง้ หมดให้ธนาคาร และร้านค้าตกลงให้ธนาคารนาเงินเข้าบัญชี เงินฝาก
ให้รา้ นค้าในวันทาการถัดไปจากวันที่รา้ นค้าสรุปยอดขาย
3.18 ร้านค้าตกลงว่าจะดาเนินการให้พนักงานและลูกจ้างของร้านค้า
ปฏิ บัติ ต ามค าแนะน าของผู้ใ ห้บ ริก ารเครื่อ งบั น ทึก ข้อ มูล ระบบ Dynamic
Currency ซึง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่า “ตัวแทนธนาคาร” อันเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิของระบบ
Dynamic Currency อย่างเคร่งครัด
3.19 ร้านค้าตกลงว่าจะทาการประชาสัมพันธ์เครื่องบันทึกข้อมูลระบบ
Dynamic Currency ให้แก่ลกู ค้าผูถ้ ือบัตรของร้านค้า และพยายามชักชวนให้
ลูกค้าผูถ้ ือบัตรใช้บริการเครือ่ งบันทึกข้อมูลนี ้
3.20 ร้านค้ารับทราบว่าตัวแทนธนาคารจะมีการจัดอบรมในเรื่องของ
เทคนิคทางการตลาดให้แก่รา้ นค้าในการที่จะทาให้ระบบ Dynamic Currency
เกิดประโยชน์สงู สุด
3.21 ตลอดระยะเวลาที่ขอ้ ตกลงนีม้ ีผลใช้บังคับ หรือจนกว่าธนาคาร
จะแจ้งยกเลิกบริการเพิ่มเติมการเป็ นร้านค้ารับบัตร ร้านค้าตกลงปฏิบตั ิดงั นี ้
3.21.1 ในกรณีที่ระบบ Dynamic Currency ขัดข้อง ร้านค้าตกลง
ให้ตวั แทนธนาคารเข้าไปช่วยเหลือทุกประการ
3.21.2 ร้านค้าตกลงให้ตวั แทนธนาคารติดตัง้ เครื่องบันทึกข้อมูล
เพื่อรองรับการชาระค่าสินค้า และ/หรือ บริการด้วยบัตร

3.21.3 หากร้า นค้า มีปั ญ หาเกี่ ยวกับ การใช้เครื่องบัน ทึก ข้อ มูล
ร้านค้าต้องติดต่อสอบถามกับ ตัวแทนธนาคารเท่า นั้น ซึ่งรายชื่อบุคคลและ
หมายเลขโทรศัพท์ธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบภายหลังต่อไป

4. ข้อตกลงกำรรับเงินโอนผ่ำนบริกำร ttb Promptpay

ร้า นค้า สามารถรับ ชาระค่าสิน ค้า /บริการจากผูช้ าระเงินด้วยเงิน โอน
ผ่านบริการ ttb PromptPay โดยการสร้าง QR Code บนอุปกรณ์ EDC ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี ้
4.1 ร้า นค้า ต้อ งสมั ค รใช้บ ริ ก าร ttb PromptPay กั บ ธนาคารตาม
ช่องทางและวิธีการที่ธนาคารกาหนด โดยร้านค้าสามารถใช้ เลขประจาตัวผู้
เสียภาษี ในกรณีที่เป็ นร้านค้าประเภทนิติบคุ คล และสามารถใช้หมายเลขบัตร
ประชาชนในกรณีที่เป็ นร้านค้าประเภทบุคคลธรรมดาเพื่อผูกกับบัญชีเงินฝาก
เพียง 1 บัญชีเท่านัน้
4.2 เมื่อได้รับ ใบสมัค รใช้บ ริการ ttb PromptPay แล้ว ธนาคารจะส่ง
ข้อมูลการสมัครใช้บริการ ttb PromptPay แต่ละรายการไปทาการตรวจสอบ
ข้อมูลและลงทะเบียนกับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงทะเบียนพร้อมเพย์
4.3 ร้านค้าที่ลงทะเบียนสาเร็จแล้วสามารถระบุ หมายเลขรหัสร้านค้า
(Biller ID) หรือข้อมูลอื่นใดที่จะประกาศเพิ่มเติมในภายหน้า (ถ้ามี) แทนการ
ระบุเลขที่บญ
ั ชีเงินฝากที่ถกู ผูก กับ ttb PromptPay นัน้ เพื่อการรับชาระเงินค่า
สินค้า/บริการเข้าบัญชีดงั กล่าว
4.4 ร้านค้าตกลงดาเนินการดังต่อไปนี ้ เมื่อผูช้ าระเงินทาคาสั่งโอนและ/
หรือชาระเงินโดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูช้ าระเงินที่มีอยู่กับผูใ้ ห้บริการ
เงินโอน
4.4.1 ร้านค้าแจ้งราคาสินค้า/บริการให้ผชู้ าระเงินทราบ
4.4.2 ร้า นค้า ส่ง ราคาสิน ค้า มาที่ ธ นาคาร โดยร้า นค้า ต้องแสดง
ข้อ มูล การช าระเงิ น และแสดง QR Code ที่ ร ะบุข ้อ มูล การช าระเงิ น ตามที่
ธนาคารกาหนด เพื่อให้ผชู้ าระเงินสแกน QR Code
4.4.3 เมื่อผูช้ าระเงินทารายการชาระค่าสินค้า/บริการ ผูใ้ ห้บริการ
เงินโอนจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูช้ าระเงินตามจานวนที่ผชู้ าระเงินทา
รายการทันที และธนาคารจะนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ ตาม
เงื่อนไขที่ระบุในตาราง Settlement
4.5 ร้า นค้า ตกลงและยอมรับ ว่า ธนาคารไม่มีห น้า ที่ต รวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัเพียง ข้อมูลการชาระเงิน
และข้อมูลที่ได้รบั จาก QR Code ที่รา้ นค้าเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล

5. ข้อตกลงกำรรับชำระด้วย E-Wallet
5.1 ร้านค้าสามารถรับชาระค่าสินค้า/บริการด้วย E-Wallet จากผูช้ าระ
เงินที่เป็ นสมาชิกของผูใ้ ห้บริการ E-Wallet ผ่านอุปกรณ์ EDC หรือ อุปกรณ์/
ช่องทางของธนาคาร (หากมี) แทนการรับชาระด้วยเงินสด
5.2 ร้านค้าจะแสดงชื่อ และ/หรือ เครือ่ งหมาย และ/หรือ สัญลักษณ์การ
รับชาระเงินด้วย E-Wallet ตามรูปแบบที่ธนาคารจัดไว้ให้ในที่ซึ่งเห็นได้อย่าง
ชัดเจน เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทราบว่าร้านค้ายอมรับชาระเงินด้ว ย E-Wallet
ตลอดระยะเวลาที่เป็ นร้านค้ารับชาระเงินด้วย E-Wallet ตามข้อตกลงฯ นี ้ หรือ
จนกว่า ธนาคารจะแจ้งยกเลิก การใช้ชื่ อ และ/หรือ เครื่องหมาย และ/หรือ
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สัญลักษณ์ดงั กล่าว ทัง้ นี ้ ร้านค้าตกลงที่จะใช้ชื่อ และ/หรือ เครื่องหมาย และ/
หรือสัญลักษณ์การรับชาระเงินด้วย E-Wallet ตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงฯ
นีเ้ ท่านั้น
5.3 ร้า นค้า ตกลงและรับ ทราบว่ า ผู้ช าระเงิ น ต้อ งเป็ นสมาชิ ก ของ
ผู้ใ ห้บ ริ ก าร E-Wallet และต้อ งปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขทั้ง หมดที่ ผู้ใ ห้บ ริ ก าร
E-Wallet แต่ละรายกาหนด
5.4 ในการรั บ ช าระค่ า สิ น ค้า /บริ ก ารผ่ า นระบบของผู้ ใ ห้บ ริ ก าร
E-Wallet แต่ละครัง้ ร้านค้าจะต้องดาเนินการดังนี ้
5.4.1 ร้านค้าตรวจสอบและรับ E-Wallet ซึ่งมีลกั ษณะตามที่ธนาคาร
ได้แจ้งให้รา้ นค้าทราบเป็ นคราวๆ
5.4.2 ร้านค้าแจ้งราคาสินค้า/บริการให้ผชู้ าระเงินทราบเป็ นสกุลเงิน
บาท (THB) พร้อมสร้าง QR Code ผ่านอุปรกณ์ EDC
5.4.3 ร้านค้าส่งข้อมูลการชาระเงินของรายการชาระเงินดังกล่าวมาที่
ธนาคารเพื่อขออนุมตั ิการชาระเงินจาก ผูใ้ ห้บริการ E-Wallet โดยร้านค้าแสดง
ข้อ มูล การช าระเงิ น และแสดง QR Code ที่ ร ะบุข ้อ มูล การช าระเงิ น ตามที่
ธนาคารกาหนด เพื่อให้ผชู้ าระเงินสแกน QR Code
5.5 ร้า นค้า ตกลงและยอมรับ ว่า ธนาคารไม่มีห น้า ที่ ตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงข้อมูลการชาระเงิน
และข้อมูลที่ได้รบั จาก QR Code ที่รา้ นค้าเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
5.6 เมื่อผูช้ าระเงินทารายการชาระค่าสินค้า/บริการ และร้านค้าได้ส่ง
คาสั่งขอโอนยอดเงินตามเงื่อนไขที่ระบุในตาราง Settlement ธนาคารจะสรุป
ยอดการชาระเงินและส่งข้อมูลการรับชาระเงินให้กบั ผูใ้ ห้บริการ E-Wallet และ
ธนาคารจะนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ ตามเงื่อนไขที่ระบใน
ตาราง Settlement
5.7 ในกรณีที่ธนาคาร และ/หรือ ผูใ้ ห้บริการ E-Wallet ร้องขอ ร้านค้ามี
หน้าที่จดั ส่งข้อมูลการชาระเงิน และข้อมูลการทารายการ ตลอดจนหลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้า/บริการให้แก่ธนาคารภายในระยะเวลาที่กาหนด
ในกรณีที่รา้ นค้าไม่สามารถจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ธนาคารได้ไม่ว่าด้วย
เหตุใด ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ กับธนาคาร
5.8 ในกรณีที่รา้ นค้ายินยอมให้ผชู้ าระเงินคืนสินค้า ยกเลิกการใช้บริการ
หรือผูช้ าระเงินไม่ได้รบั สินค้าและ/หรือบริการ หรือได้รบั สินค้าและ/หรือบริการ
ไม่ค รบ หรือไม่ต รงตามค าสั่งซือ้ หรือลดราคาสิน ค้าและ/หรือบริการให้ใน
ภายหลัง ร้านค้าตกลงจะไม่คืนเงินสด หรือเช็ค โดยร้านค้าตกลงทาหนังสือแจ้ง
คืนธนาคาร ตามแบบฟอร์มที่กาหนดส่งให้แก่ธนาคารเพื่อดาเนินการ และตก
ลงยินยอมชาระเงินตามจานวนที่ธนาคารได้จา่ ย และ/หรือนาเข้าบัญชีเงินฝาก
ให้แก่รา้ นค้าแล้ว คืนให้แก่ธนาคาร หรือยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชี
เงินฝากของร้านค้า หรือของเจ้าของบัญชี ตามที่ระบุไว้ในใบสมัครฯ หรือบัญชี
อื่นใดที่รา้ นค้าแจ้งเปลี่ยนแปลงในภายหลัง คืนเข้าบัญชีผชู้ าระเงินได้ โดยไม่
ต้องขอความยินยอมจากร้านค้า และ/หรือเจ้าของบัญชี
ในการตกลงให้ผชู้ าระเงินคืนสินค้า หรือยกเลิกการใช้บริการ หรือลด
ราคาสิ น ค้า และ/หรื อ บริ ก ารของร้า นค้า ธน าคารไม่ มี ห น้ า ที่ ต ้ อ งคื น
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บที่ธนาคารได้เรียกเก็บเอาจากร้านค้าไว้แล้วแต่ประการ
ใด

ในกรณีที่รา้ นค้าไม่ตอ้ งการรับคืนสินค้าหรือยกเลิกบริการที่ผูช้ าระเงิน
ซือ้ หรือรับบริการ หรือสั่งซือ้ หรือขอใช้บริการไว้แล้ว ร้านค้าตกลงเขียนคาว่า
“No Refund” (ไม่รบั คืนสินค้า) หรือข้อความที่มีความหมายอย่างเดียวกันไว้
ให้เห็นชัดเจนใน Sales Slip ด้วย

6. ค่าธรรมเนียมและภาษีอากร
6.1 ร้า นค้า ตกลงให้ธ นาคารคิ ด ค่า ธรรมเนี ย มการเรีย กเก็ บ เงิน ตาม
Sales Slip และ/หรือ รายการขายสิน ค้า และ/หรือ ให้บ ริก าร ตามอัต ราที่
ธนาคารก าหนด ทั้ง นี ้ ธนาคารขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการเปลี่ ย นแปลงอั ต รา
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบเป็ นคราวๆ ไป และให้ถือเป็ น
ส่วนหนึ่งของข้อตกลงฯ ฉบับนีด้ ว้ ย *(โปรดพิจารณา)
6.2 ภาษีอากร ค่าใช้จา่ ยต่างๆ รวมทัง้ ค่าธรรมเนียมใดๆ อันจะพึงมีตาม
กฎหมาย ร้านค้ายินยอมรับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียว

7. กำรสิ้นสุดและผลของกำรสิ้นสุดข้อตกลงนี้
7.1 หากร้านค้าประสงค์ยกเลิกการใช้อปุ กรณ์ EDC ร้านค้าจะต้องแจ้ง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้ธนาคารทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 (สามสิบ) วัน
และเมื่ อ มี ก ารยกเลิ ก การใช้อุป กรณ์ EDC ไม่ว่า ด้ว ยเหตุใ ด ร้า นค้า ตกลง
ยินยอมและจะอานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ของธนาคาร และ/หรือ บุคคล
อื่นที่ธนาคารว่าจ้างมาเพื่อดาเนินการถอดอุปกรณ์ EDC ออกจากสถานบริการ
ของร้านค้าตลอดเวลาที่ดาเนินการดังกล่าว โดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนและ/
หรือค่าเสียหายอันเนื่องจากการดาเนินการดังกล่าวจากธนาคารแต่อย่างใด
ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ที่มีการยกเลิกการใช้อปุ กรณ์ EDC ดังกล่าว
หากธนาคารตรวจสอบพบว่า อุป กรณ์ EDC อยู่ใ นสภาพช ารุ ด เสี ย หาย ที่
ธนาคารไม่อาจเห็ นประจักษ์หรือเห็ นได้โดยชัดเจนในขณะดาเนิน การถอด
อุปกรณ์ EDC ซึ่งความชารุ ดเสียหายเช่นว่านีเ้ กิดขึน้ เนื่องจากความผิ ด ของ
ร้านค้าไม่ว่าด้วยเหตุใด ร้านค้าตกลงยินยอมรับผิด และชดใช้ค่าอะไหล่ ค่า
ซ่อมแซม ค่า เสียหายตลอดจนค่ า ใช้จ่า ยใดๆ ที่ เกิ ด จากการดังกล่า วให้แก่
ธนาคารจนครบถ้วนทันทีที่ธนาคารเรียกร้อง
7.2 ร้า นค้า ตกลงยิน ยอมให้ธนาคารบอกเลิกสัญญา และ/หรือแก้ไข
เพิ่มเติมข้อความในข้อตกลงนีไ้ ม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้โดยมิตอ้ ง
แจ้ง และไม่จาเป็ นต้องได้รบั ความยิน ยอมจากร้า นค้าก่ อนแต่อย่างใด โดย
ร้านค้าตกลงยอมรับปฏิบตั ิตามการดังกล่าวทุกประการ
7.3 กรณี ร า้ นค้า สิ น้ สภาพการเป็ น สถานที่ รับ บัต รไม่ว่า ด้ว ยเหตุใ ด
ร้านค้าจะแจ้งให้ธนาคารรับทราบในทันทีและธนาคารมีสิทธิ ที่จะแจ้งผูอ้ อก
บัตรรายอื่นที่เป็ นสมาชิก VISA หรือ MasterCard หรือ TPN หรือสมาชิกบัตร
ประเภทอื่นใดที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควรให้รบั ทราบได้ทกุ กรณี ทัง้ นี ้ การ
สิน้ สภาพการเป็ นสถานที่รบั บัตรดังกล่าว ไม่เป็ นการยกเลิกภาระหน้าที่ใดๆ ซึง่
ร้า นค้า ปฏิบัติ ยังไม่ค รบถ้ว นตามข้อผูกพันแห่งข้อตกลงฯ นี ้ ร้า นค้า ยังต้อง
ผูกพันตามเงื่อนไขและข้อกาหนดแห่งข้อตกลงฯ นี ้ จนกว่าร้านค้าจะได้ปฏิบตั ิ
ภาระหน้าที่ดงั กล่าวจนครบถ้วนแล้ว
7.4 กรณีรา้ นค้า/เจ้าของบัญชีไม่ปฏิบตั ิตามบันทึกข้อตกลงฯ นีใ้ นส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ไม่วา่ ข้อหนึ่งข้อใดให้ธนาคารมีสิทธิยกเลิกเพิกถอนการเป็ น ร้านค้า

V.1 – 04/2021

รับชาระเงิน ได้ทันที โดยไม่ตอ้ งแจ้งร้านค้า ก่อนและหากการผิดสัญญาของ
ร้านค้า/เจ้าของบัญชีดงั กล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่ อธนาคารไม่ว่าจะเป็ น
ความเสียหายอย่างไรหรือประการใด ทัง้ ความเสียหายที่เป็ นจานวนเงินหรือ
ความเสียหายที่อาจคานวณเป็ นเงินได้ ร้านค้า/เจ้าของบัญชีตอ้ งรับผิดชดใช้
เงินค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ธนาคารทัง้ สิน้ พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราดอกเบีย้ ผิด
นัด จนกว่าร้านค้า/เจ้าของบัญชีจะได้ชดใช้คา่ เสียหายนัน้ ต่อธนาคารครบถ้วน
แล้ว
7.5 นับตัง้ แต่มีการยกเลิกข้อตกลงฯ นีไ้ ม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ร้านค้า/
เจ้า ของบัญ ชี ต กลงให้ธ นาคารยัง มี สิ ท ธิ หัก เงิ น คื น จากบัญ ชี เ งิ น ฝาก โดย
ร้านค้า/เจ้าของบัญชีจะต้องยังคงบัญชีดงั กล่าวไว้ตอ่ ไปอย่างน้อยเป็ นเวลา 6
(หก) เดือน นับจากวันที่ยกเลิกข้อตกลงฯ เพื่อให้ธนาคารรอผลการเรียกเก็บ
จาก Sales Slip ที่ยังเรียกเก็ บ เงิน ไม่ได้ทั้งหมดเสียก่อน ทั้งนี ้ ร้า นค้า จะส่ง
อุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องหมายสัญลักษณ์ รวมทัง้ Sales Slip หรือแบบพิมพ์
อื่นๆ ในสภาพถูกต้องครบถ้วนทุกประการคืนให้แก่ธนาคารทันทีในวันที่ยกเลิก
ข้อตกลงฯ
7.6 ร้านค้า/เจ้าของบัญชี ยินยอมให้ธนาคารระงับการเบิกถอนเงินใน
บัญชีเงินฝากโดยทันทีเมื่อใดก็ได้โดยมิตอ้ งแจ้งให้รา้ นค้า/เจ้าของบัญชีท ราบ
ล่วงหน้า รวมทัง้ ตกลงคงบัญชีดังกล่าวไว้เพื่อให้ธนาคารดาเนินการตามข้อ
3.9 ของข้อตกลงนีใ้ ห้เรียบร้อยก่อน

8. ข้อตกลงอื่นๆ
8.1 ร้านค้ารับทราบว่า ในกรณีที่รา้ นค้าประสงค์จะขายสินค้า และ/หรือ
บริการด้วยวิธีให้ผู้ชาระเงินสั่งซือ้ สินค้า และ/หรือบริการผ่านใบสั่งซือ้ สินค้า
ของร้านค้า และแจ้งความประสงค์ที่จะจ่ายเงินด้วยบัตร และ/หรือ การรับเงิน
โอน และ/หรือ รับชาระเงินด้วย E-Wallet ซึ่งมีวิธีการแตกต่างไปจากที่กาหนด
ในข้อตกลงฯ นี ้ ร้านค้าจะรับบัตร และ/หรือ การรับเงินโอน และ/หรือ รับชาระ
เงินด้ว ย E-Wallet ดังกล่า วไม่ได้จนกว่า จะได้รับความยิน ยอมจากธนาคาร
ก่อน และเมื่อมีการทาข้อตกลงเป็ นพิเศษระหว่างร้านค้าและธนาคารกันแล้ว
ร้านค้าจึงจะดาเนินการได้ หากร้านค้าปฏิบตั ิไปโดยมิได้ทาข้อตกลงเป็ นพิเศษ
และธนาคารได้จ่ า ยเงิ น ให้ร า้ นค้า ไปตาม Sales Slip ของร้า นค้า ร้า นค้า
ยินยอมที่จะคืนเงินจานวนดังกล่าวให้แก่ธนาคารตามวิธีการที่กล่าวในข้อ 3.8
และข้อ 3.9 แล้วแต่กรณี
8.2 ร้านค้าจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับบัตร และ/หรือ ข้อมูลการโอน
เงิน และ/หรือ ข้อมูล E-Wallet แก่บุคคลอื่นใด นอกจากจะได้รบั อนุญาตเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากธนาคารก่อน
8.3 ร้านค้าให้สัญญาว่ากรณีมีการเปลี่ยนแปลงผูม้ ีอานาจกระทาการ
แทน (หากมี) หรือย้ายสถานที่ทาการ หรือเปลี่ยนชื่อสถานประกอบการ หรือ
เลิกกิจการร้านค้าจะแจ้งให้ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันที
8.4 การล่าช้าหรืองดเว้นใด ๆ ในการใช้สิทธิของธนาคารตามกฎหมาย
หรือตามข้อตกลงฯ นี ้ ร้านค้าไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิหรือให้ความยินยอมใน
การผิดข้อตกลงของร้านค้า/เจ้าของบัญชีในกรณีนนั้

8.5 ในกรณีที่รา้ นค้าตกลงเป็ นร้านค้าสมาชิกรับบัตรอื่น ๆ กับธนาคาร
ในภายหลังจากวันทาข้อตกลงนี ้ ร้านค้าตกลงให้ขอ้ ตกลงนีม้ ีผลใช้บงั คับกับ
บัตรอื่นๆ ดังกล่าวต่อไปด้วย
8.6 ร้า นค้า ตกลงยิ น ยอมให้ธ นาคารหรื อ ตัว แทนของธนาคารเข้า
ตรวจสอบยอดขายของร้า นค้าได้เป็ นครัง้ คราวในเวลาและระยะอันสมควร
และเมื่อธนาคารหรือตัวแทนของธนาคารตรวจสอบแล้วปรากฏว่าร้านค้าไม่มี
ยอดขายติดต่อกัน 3 (สาม) เดือน และธนาคารได้แจ้งเตือนให้รา้ นค้าทราบ
ตามวิธีการของธนาคารแล้ว หากร้านค้ายังไม่มียอดขายติดต่อกันอีก 3 (สาม)
เดือน นับจากวันที่รา้ นค้าได้รบั แจ้งเตือนจากธนาคาร ร้านค้าตกลงยินยอมให้
ธนาคารยกเลิกเพิกถอนการเป็ นสถานที่รบั บัตรเครดิตของร้านค้า และตกลง
ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของธนาคาร และ/หรือ บุคคลอื่นที่ธนาคารว่าจ้างมาเพื่ อ
ดาเนินการถอดอุปกรณ์ EDC ออกจากสถานบริการของร้านค้าได้ทนั ที โดยไม่
ต้องแจ้งให้รา้ นค้าทราบอีก และร้านค้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทน และ/
หรือ ค่าเสียหายใดๆ อันเนื่องจากการดาเนินการดังกล่าวของธนาคารแต่อย่าง
ใด และร้านค้าตกลงยอมรับตามข้อกาหนดในข้อ 8.1 ด้วย
8.7 ในกรณีที่รา้ นค้าแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากดังกล่าวไม่วา่ เมื่อใด
และด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม ร้านค้าตกลงให้ความในข้อตกลงนีม้ ีผลใช้
บังคับกับบัญชีเงินฝากที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยทุกประการ
8.8 ในกรณี ที่ ธ นาคารได้อ อกผลิ ต ภัณ ฑ์บัต รอื่ น ๆ อี ก หรื อ ร่ว มกับ
สถาบันอื่นออกบัตรเดบิต/เครดิต หรือที่ธนาคารเป็ นสมาชิก หรือเป็ นตัวแทน
ในการจ่ายเงินไม่วา่ จะเรียกว่าอย่างไร หรือ มีเครือ่ งมือการชาระเงินอื่นเพิ่มเติม
ภายหลังจากที่ทาข้อตกลงฯ นีแ้ ล้ว ซึ่งผูถ้ ือบัตรสามารถใช้ชาระค่าสินค้าและ/
หรือบริการ แทนการชาระด้วยเงินสดที่รา้ นค้าได้ ธนาคารจะมีหนังสือแจ้งให้
ร้านค้าทราบ พร้อมด้วยคู่มือการรับ ชาระเงินนั้นๆ ถ้าร้านค้าได้ยอมรับ การ
ชาระเงินดังกล่าว และได้ดาเนินการขอรับเงินอันเกิดจากการใช้บริการของผู้
ชาระเงินจากธนาคาร ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนดแล้ว ร้านค้าตกลงให้
ข้อตกลงฯ ฉบับนี ้ และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อไปในภาย
หน้า รวมทัง้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับ ชาระเงินนัน้ ๆ มีผลใช้บงั คับ
กับการรับชาระเงินประเภทอื่น ทุกประการ โดยร้านค้าไม่จาเป็ นต้องทาความ
ตกลงกับธนาคารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอีกแต่อย่างใด
8.9 ร้า นค้า ตกลงยิน ยอมให้ธ นาคารโอนสิท ธิ และ/หรือประโยชน์
และ/หรือหน้าที่ และ/หรือกรรมสิทธิ์ในเครือ่ ง EDC หรือทรัพย์สินอื่นใด (ถ้ามี) ไม่
ว่าทัง้ หมดหรือเพียงบางส่วนที่มีอยู่ตามข้อตกลงฯ ฉบับนีใ้ ห้แก่บุคคล และ/หรือ
นิติบคุ คลใดๆ ก็ได้ ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร โดยไม่จาต้องได้รบั ความ
ยินยอมจากร้านค้า แต่รา้ นค้าจะโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหน้าที่ ไม่
ว่าทัง้ หมดหรือเพียงบางส่วนที่มีอยู่ตามข้อตกลงฯ ฉบับนีใ้ ห้แก่บุคคลหรือนิ ติ
บุคคลใดๆ ไม่ได้ เว้นแต่ได้รบั ความยินยอมจากธนาคารเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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ตาราง Settlement (โปรดระบุ)
อุปกรณ์/
ช่องทาง

Settlement

บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
VISA

Cut-off time

MASTER

22.00 น.

TPN
21.00 น.

VISA

เครือ่ งมือการชาระเงิน
QR Code
MASTER ttb PromptPay
WeChat Pay

22.00 น.
EDC
06.00 น.
เงินเข้าบัญชี
04.00 น. เป็ นต้นไป
ของวันที่ 2 เป็ นต้นไป
หมายเหตุ: เมื่อลูกค้าสรุปยอดก่อน Cut off ร้านค้าจะได้รบั เงินในวันถัดไป
ใบกากับภาษี ที่ออกให้จะระบุวนั ที่เดียวกับวันที่ทาสรุปยอด

ทันที
(Same day)

22.00 น.
06.00 น. ของวันที่
3 เป็ นต้นไป

E-Wallet
AliPay
22.00 น.
06.00 น. ของ
วันที่ 3 เป็ นต้นไป

Shoppeepay
22.00 น.
06.00 น.เป็ นต้นไป
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