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      เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย   สาขา/หน่วยงาน ……………………………………                     วันที่.......................เดือน...................................พ.ศ. .................... 
 

      

                หน่วยงานราชการ       รัฐวิสาหกิจ        นิติบุคคล          อื่นๆ ระบุ………………………………………………………............................................................ 
          ชื่อจดทะเบียนภำษำไทย (TH) .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

          ชื่อจดทะเบียนภำษำองักฤษ (EN) .……………………………………………………………………………………………………………………….….……….………….... 
          ชื่อร้ำนค้ำ/หน่วยงำน         ตำมชื่อจดทะเบียน          อ่ืนๆ ระบชุื่อ (ภำษำไทย) .................................................... ชื่อ (ภำษำองักฤษ) ..................................................... 
          ที่อยูต่ำมหนงัสือรับรอง/ทะเบียนพำณิชย์ 

          เลขที่.......................อำคำร......................................เลขที่ห้อง....................ชัน้..............หมู่ที่..........ซอย.......................................ถนน................................................ 
          แขวง/ต ำบล..........................................เขต/อ ำเภอ.............................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย์.................................................. 
          โทรศพัท์.........................................ตอ่................โทรสำร...........................................เว็บไซด์............................................................................................................. 
          อีเมล (1).................................................................................................................อีเมล(2).............................................................................................................. 
          เงื่อนไขของผู้ มีอ านาจกระท าการแทน / ผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง / ทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้า       1 ท่าน       2 ท่าน       3 ท่าน         

1) ชื่อ-นำมสกลุ (ไทย) ........................................................................................... (องักฤษ) ....................................................................................................... 
เลขที่บตัรประจ ำตวัประชำชน/บตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร/หนงัสือเดินทำง                                                                                              วนั/เดือน/ปีเกิด......./......./พ.ศ........ 
 

โทรศพัท์…………………………โทรสำร…………..……….…….…… โทรศพัท์มือถือ………………….…...……….. E-Mail ……………………………………………… 
2)  ชื่อ-นำมสกลุ (ไทย) ........................................................................................... (องักฤษ) ....................................................................................................... 
เลขที่บตัรประจ ำตวัประชำชน/บตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร/หนงัสือเดินทำง                                                                                              วนั/เดือน/ปีเกิด......./......./พ.ศ........ 
โทรศพัท์…………………………โทรสำร…………..……….…….…… โทรศพัท์มือถือ………………….…...……….. E-Mail ……………………………………………… 
3) ชื่อ-นำมสกลุ (ไทย) ........................................................................................... (องักฤษ) ............................................................................................... 
เลขที่บตัรประจ ำตวัประชำชน/บตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร/หนงัสือเดินทำง                                                                                              วนั/เดือน/ปีเกิด......./......./พ.ศ........ 
โทรศพัท์…………………………โทรสำร…………..……….…….…… โทรศพัท์มือถือ………………….…...……….. E-Mail ……………………………………………… 

          กรอกช่ือเจ้าของ (กรณีเป็นร้านค้า) หรือตัวแทน (กรณีเป็นตัวแทนประกัน/MLM/ขายตรง) หรือผู้ รับมอบอ านาจ (กรณีมีผู้ รับมอบอ านาจ) 

        ชื่อ – นำมสกลุ (ไทย) ......................................................................................... (องักฤษ) ................................................................................................................. 
        เลขที่บตัรประจ ำตวัประชำชน/หนงัสือเดนิทำง                                                                                                    วนั/เดือน/ปีเกิด....../......./พ.ศ........ 

          สถำนภำพกำรสมรส           โสด         สมรส         หยำ่        คูส่มรสเสียชีวิต โปรดระบชุื่อคูส่มรส............................................................................................................ 
          ที่อยู่ ปัจจุบัน  เลขที่.................หมูท่ี่.......... อำคำร/หมูบ้่ำน......................................ซอย...........................ถนน.................................................................................  
          ต ำบล/แขวง...............................................................อ ำเภอ/เขต..............................................................จงัหวดั..............................................................................  
          โทรศพัท์...........................................................................มือถือ...............................................................อีเมล................................................................................  
          ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน        ที่เดียวกบัที่อยูปั่จจบุนั        ไมใ่ชท่ี่เดียวกบัที่อยูปั่จจบุนั โปรดระบ ุ
          เลขที่.................หมูท่ี่.......... อำคำร/หมูบ้่ำน......................................ซอย..................................ถนน................................................................................................ 
          ต ำบล/แขวง...............................................................อ ำเภอ/เขต..............................................................จงัหวดั.............................................................................  
          สถานที่ติดต่อ         ที่เดียวกบัที่อยูปั่จจบุนั       ตำมทะเบียนบ้ำน 

          

        ชื่อ Website (Domain Name / URL)…………………………………………..…      ที่ตัง้ระบบอยูท่ี่        Server ร้ำน          Web hosting (ISP/ Data Center) 
        SSL      128 bit       256 bit       อ่ืนๆ.........bit     ออกโดย       Verisign       Entrust       อ่ืนๆ.................   ออกให้เม่ือ......../........./......... วนัหมดอำย.ุ......../........ /......... 
        ร้านค้าที่ใช้บริการ Krungthai Fast Pay สามารถตรวจสอบข้อมูลการส่ังซือ้สินค้าผ่านระบบ Krungthai Fast Pay ได้ทันที โดยทัง้นีต้้องระบุ Response URL  
       ของร้านค้าที่ใช้รับ Response Message จาก Krungthai Fast Pay ดังต่อไปนี ้

 

1.ข้อมูลทั่วไป                                                          

2.ข้อมูลเว็บไซต์ของร้านค้า  

Response  URL (สำมำรถใช้ URL เดียวกนัได้) ใช้ส ำหรับรับผลกำรท ำรำยกำร 
แจ้งผลกำรอนมุตัิส ำเร็จ เชน่ http://www.yourdomain.com/Success.html  

แจ้งผลกำรอนมุตัิไมส่ ำเร็จ เชน่ http://www.yourdomain.com/fail.html  

แจ้งผลกำรกำรยกเลิกกำรท ำรำยกำรเชน่ 
http://www.yourdomain.com/cancel.html  

 

หมำยเหต:ุ ช่ือผู้จดทะเบียนพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็นช่ือหน่วยงำนรำชกำร/องค์กรของรัฐ/องค์กรอิสระ/องค์กรสำธำรณกศุล/มลูนิธิ/สมำคม/บริษัท /ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หรือเป็นช่ือ กรรมกำรผู้จดักำร/หุ้นสว่น
ผู้จดักำรท่ีมีอ ำนำจลงนำมขอสมคัรกบัธนำคำรกรุงไทยเท่ำนัน้ 
 
 
 

0 

http://www.yourdomain.com/%20Success.html
http://www.yourdomain.com/%20fail.html
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            หมำยเลขประจ ำตวัผู้ เสียภำษี 
 

          ชื่อที่ระบใุนใบก ำกบัภำษี………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
          ที่อยู่ระบุในใบก ากับภาษี (กรณีมีหลำยสำขำ เลือกระบทุี่อยูใ่นใบก ำกบัภำษี    ส ำนกังำนใหญ่ เพียงแหง่เดียว    แยกแตล่ะสำขำ) 
          เลขที่.......................อำคำร......................................เลขที่ห้อง....................ชัน้..............หมูท่ี่ ..........ซอย.......................................ถนน................................................ 
          แขวง/ต ำบล..........................................เขต/อ ำเภอ.............................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย์.................................................. 
            ที่อยู่จัดส่งใบก ากับภาษี     ตำมที่อยูร่ะบใุนใบก ำกบัภำษี    อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ 
          เลขที่.......................อำคำร......................................เลขที่ห้อง....................ชัน้..............หมูท่ี่ ..........ซอย.......................................ถนน................................................ 
          แขวง/ต ำบล..........................................เขต/อ ำเภอ.............................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย์.................................................. 
            ข้อมูลการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  จดทะเบียนภำษีมลูคำ่เพิม่ กรุณำแนบ ภพ.20    ไมจ่ดทะเบยีนภำษีมลูคำ่เพ่ิม  
            เงื่อนไขการหกัภาษี ณ ที่จ่าย แตง่ตัง้ให้ธนำคำร หกัภำษี ณ ที่จ่ำยและน ำสง่ตอ่กรมสรรพำกรแทนร้ำนค้ำในอตัรำที่กฎหมำยก ำหนด ระบ.ุ...........% 

         

        รายละเอียดการรับรายการส่ังซือ้และบริการผ่าน Krungthai Fast Pay  
       ประเภทการรับบัตรเครดิต (เลือก1ข้อ)   บตัรที่ลงทะเบียน 3D Secure เทำ่นัน้  บตัรทีล่งทะเบียน 3D Secure และ ไมล่งทะเบียน 3D Secure 
       หมายเหต ุ3D Secure หมำยถึง  มีระบบรักษำควำมปลอดภยัทัง้ 3 สว่น (ร้ำนค้ำรับบตัร/ธนำคำรเจ้ำของร้ำนค้ำ, ธนำคำรผู้ออกบตัร และบริษัทเครือขำ่ยบตัรเครดิต บตัรเดบิต เช่น Visa, MasterCard) 
       วิธีการสรุปยอดขาย (Settlement) ที่ต้องการ  

         Auto: ร้ำนค้ำจะต้องตรวจสอบรำยกำรและสำมำรถยกเลิกรำยกำรสัง่ซือ้ได้เองก่อนเวลำ 21:00 น. หลงัจำกนัน้ระบบจะท ำกำรสรุปยอดขำยรำยกำรสัง่ซือ้ให้ทัง้หมด 
       หมายเหต ุ ธนำคำรขอสงวนสิทธิในกำรก ำหนดวิธีกำรสรุปยอดขำยตำมประเภทธุรกิจท่ีธนำคำรพิจำรณำเห็นวำ่เหมำะสม 
        
 

(เพื่อให้ใบสมคัรของท่ำนได้รับกำรพจิำรณำอย่ำงรวดเร็ว โปรดกรอกใบสมคัรและลงลำยมือช่ือ พร้อมประทบัตรำ (ถ้ำมี) ให้ครบถ้วน และแนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำตำม ท่ีระบ ุพร้อมรับรองส ำเนำ

ให้ถกูต้องทกุฉบบั)  

  

3.ข้อมูลด้านบัญชี/การยินยอมให้ถอนหรือโอนเงนิหรือหกับญัชีเงนิฝาก 
  
 ผ่ำนบญัชีเงินฝำกที่มีอยูก่บั บมจ.ธนำคำรกรุงไทย      ประเภทบญัชี  ออมทรัพย์  กระแสรำยวนั         ส ำนกังำน/สำขำ.............................................. 

ชื่อบญัชี .........................................................................................................         เลขที่บญัชี  
 
 
4.ข้อมูลภาษี 

5.ข้อมูลประเภทธุรกิจของร้านค้า 
 
ประเภทธุรกิจ   ซือ้มำ-ขำยไป ผลิตสินค้ำ  ธุรกิจบริกำร ตวัแทน อ่ืนๆ..................................................................................... 

สินค้ำ/บริกำรที่จ ำหนำ่ย............................................................................................................................................... 
ยอดขายเฉล่ียต่อเดือน ประมำณกำรยอดขำย..............................บำท/เดือน 

แบง่เป็น เงินสด(โอน)............% บตัรเครดิต.............% 

รำคำสินค้ำ/บริกำร/รำยกำร เฉลี่ย...........................บำท 
สงูสดุ.........................บำทต ่ำสดุ...........................บำท 

กลุ่มผู้ใช้บริการ ลกูค้ำในประเทศ....................% ลกูค้ำตำ่งประเทศ........................% 
นโยบายการจัดส่งสินค้า  ไมต้่องจดัสง่ (ธุรกิจบริกำร)  ร้ำนค้ำจดัสง่เอง  จดัสง่ทำงไปรษณีย์ อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ............................................. 
นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน ไม่มีนโยบำยกำรคืนเงินและรับ

คืนสินค้ำ 
มีนโยบำยกำรคืนเงินและรับคืนสินค้ำ (โปรดระบ)ุ……………………………………… 
เม่ือได้รับสินค้ำแล้ว คืนเงินเต็มจ ำนวน 
เม่ือได้รับสินค้ำแล้ว คืนเงิน….% ของยอดซือ้หำกขอคืนภำยในเวลำ........ วนัหลงัสัง่ซือ้ 
เม่ือได้รับสินค้ำแล้ว คืนเงินบำงสว่นโดยร้ำนค้ำหกัเงินคำ่ขนสง่สินค้ำออกจำกคำ่สินค้ำก่อน 

  บุคคลส าหรับการติดต่อ 

Project Contact Person ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)...............................................................นำมสกลุ .................................................................................... 

โทรศพัท์......................................... มือถือ..............................................อีเมล.............................................................................. 
Operation Contact Person* ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)...............................................................นำมสกลุ .................................................................................... 

โทรศพัท์......................................... มือถือ..............................................อีเมล.............................................................................. 
Technical Contact Person ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)...............................................................นำมสกลุ .................................................................................... 

โทรศพัท์......................................... มือถือ..............................................อีเมล.............................................................................. 
*หมายเหตุ Operation Contact Personจะได้รับแจ้งทำง E-mail ทุกครัง้ที่มีกำรท ำรำยกำรวำ่รำยกำรนัน้ช ำระเงินผ่ำนเรียบร้อยหรือไม่ /จะได้รับ Super Admin User 1 User เพื่อท ำกำรเข้ำใช้งำน 
Merchant Administration ในกำรดูข้อมูลและรำยงำนต่ำงๆ โดยสำมำรถเพ่ิม User ได้อีก 10 User ซึง่จะได้รับสิทธิตำมท่ี Super Admin ก ำหนด 

   -  -      -  
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 เรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมกบั
หน่วยงำน 

 เรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมกบัผู้ ถือบตัร (ค่ำบริกำรในกำรใช้บตัรเครดิตหรือบตัรเดบิต เพ่ือช ำระคำ่ภำษีอำกรและ
คำ่ธรรมเนียมให้แก่หน่วยงำนรำชกำร) 

 
ประเภทกำรรับบตัร  บริกำรกำรรับช ำระและคำ่ธรรมเนียม 

KTB Debit Card Local Debit Card* Other** 
 ผ่ำนเว็บไซต์ร้ำนค้ำสมำชิก ___.___% ___.___% ___.___% 

 
หมำยเหต ุ

 
1. *Local Debit Card คือ คำ่ธรรมเนียมกำรรับบตัร Debit ที่ออกโดยธนำคำรในประเทศไทย 
2. **Others คือ คำ่ธรรมเนียมกำรรับบตัรเครดิตหรือเดบิต ที่ออกโดยธนำคำรภำยในประเทศและนอกประเทศทัง้หมด 
รวมถึงบตัรเดบิตของธนำคำรที่ไมไ่ด้ตัง้อยูภ่ำยในประเทศไทย ที่มีเคร่ืองหมำย Visa, MasterCard เป็นต้น 
3. *** ธนำคำรขอสงวงสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขอตัรำคำ่ธรรมเนียมในกำรรับบตัรทกุประเภท ตำมที่ระบไุว้ในใบ
สมคัรกำรใช้บริกำร Krungthai Fast pay (Payment Gateway) เม่ือใดก็ได้ โดยทำงธนำคำรจะแจ้งให้ร้ำนค้ำทรำบเป็นครำวๆ ไป 

 
 
 

       บริกำรระบบกำรแปลงคำ่สกลุเงิน Dynamic Currency Conversion (DCC) แก่ร้ำนค้ำ   

       บริกำรกำรท ำรำยกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนดโดยอตัโนมตัิ  (Recurring) 

                      
            
 

ร้ำนค้ำขอรับรองและยืนยนัควำมถกูต้องของข้อมลูและรำยละเอียดตำมที่ระบุไว้ในใบสมคัรและเอกสำรอ่ืนเป็นส่วนหนึ่งหรือประกอบใบสมคัรนี ้ใ นกรณีที่ธนำคำรได้
อนมุตัิเป็นร้ำนค้ำสมำชิกตำม หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบสมคัรนีแ้ล้ว และตกลงยินยอมผูกพนัปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขขอ งข้อตกลงร้ำนค้ำสมำชิก 
รวมทัง้ข้อก ำหนดและเง่ือนไขของกำรใช้บริกำรแตล่ะประเภทที่ปรำกฏแนบท้ำยใบสมคัรนี ้หรือที่ธนำคำรแจ้งให้ทรำบเป็นครัง้ครำวต่อไปในภำยหน้ำ โดยถือว่ำเป็นส่วน
หนึ่งของใบสมคัรนีด้้วย และในวนัที่เสนอใบสมคัรนี ้ ร้ำนค้ำได้รับทรำบและเข้ำใจข้อควำมตำ่งๆ ตำม ใบสมคัรฯ และข้อก ำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงร้ำนค้ำสมำชิก 
รวมทัง้ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของกำรใช้บริกำรแต่ละประเภทตำมเอกสำรแนบท้ำยแล้ว เห็นวำ่ถกูต้องตำมเจตนำและควำมประสงค์ของร้ำนค้ำทกุประกำร และหำกมี
กำรให้บริกำรพิเศษใดๆ แก่บุคคลทัว่ไป อำทิ ส่วนลด ของก ำนัล สิทธิประโยชน์เหนือกว่ำปกติร้ำนค้ำตกลงจะให้บริกำร พิเศษนัน้ๆ แก่ สมำชิ กบตัรของธนำคำรเช่นกัน 
นอกจำกนี ้เพื่อเป็นประโยชน์แก่กำรพิจำรณำใบสมคัรของร้ำนค้ำ หรือประโยชน์ในกำรเสนอบริกำรหรือสินค้ำซึ่งธนำคำรกรุงไทยเห็นว่ำอำจเป็นประโยชน์แก่ร้ำนค้ำ 
หรือประโยชน์แก่วตัถปุระสงค์อ่ืนเก่ียวเน่ืองโดยไมค่ ำนึงวำ่ร้ำนค้ำจะได้รับกำรอนมุตัิเป็นร้ำนค้ำสมำชิกตำมใบสมคัรนีห้รือไม่ก็ตำม ทัง้นี ้ร้ำนค้ำตกลงให้ธนำคำรมีสิทธิ
เปิดเผยข้อมลูดงักล่ำวข้ำงต้นให้บคุคล หรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง และยินยอมให้บคุคลหรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้องเปิดเผยข้อมลูของร้ำนค้ำเพื่อให้กำรเป็นไปตำมควำม
ประสงค์ของร้ำนค้ำ รวมทัง้ยินยอมให้ธนำคำรท ำกำร ตรวจสอบและ/หรือแลกเปลี่ยนข้อมลูและ/หรือเปิดเผยข้อมลูรำยละเอียดบำงประกำร หรือทัง้หมดของข้ำพเจ้ำให้
บริษัทข้อมลูเครดิต สถำบนักำรเงิน บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ในกรณีที่จ ำเป็นหรือธนำคำรเห็นสมควรตัง้แต่วนัที่ขอสมคัรใช้บริกำรนี ้เพื่ อประโยชน์ในกำรป้องกันกำร
ทจุริตจำกกลุ่มมิจฉำชีพ ตลอดจนเปิดเผยข้อมลูให้กับหน่วยงำนรัฐได้ทกุประกำร ในกรณีทีมีกฎหมำย ประกำศ หรือระเบียบของทำงรำชกำรก ำหนดให้ธนำคำรต้อง
เปิดเผยข้อมลูหรือธุรกรรมทำงกำรเงินของร้ำนค้ำ หรือตอ่เจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนของรัฐ เม่ือธนำคำรได้รับกำรร้องขอ หำกร้ำนค้ำไม่ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไข
ของข้อตกลงร้ำนค้ำสมำชิก รวมทัง้ระเบียบ คูมื่อ วิธีปฏิบตัิที่เก่ียวข้องซึง่ธนำคำรก ำหนดไว้ จนเป็นเหตใุห้เกิดควำมเสียหำยใดๆ แล้ว ร้ำนค้ำตกลงยินยอมรับผิดชอบใน
ควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ทัง้หมด  และเพ่ือเป็นหลกัฐำนจงึได้ลงลำยมือชื่อและประทบัตรำส ำคญั (หำกมี) ไว้ข้ำงท้ำยนี ้ณ วนั เดือน ปี ที่ระบไุว้ข้ำงต้น 

 
 
 

 

                                                                                                  (ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

7. ข้อตกลงหนังสือให้ความยิมยอม (ข้อตกลงทั่วไป)  

6. บริการอื่นๆ ที่ขอสมัครใช้บริการ  
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(ส ำหรับร้ำนค้ำ) 
 

ผู้ มีอ ำนำจลงนำม ลำยมือชื่อผู้ มีอ ำนำจกระท ำกำรแทน ตรำประทบั (ถ้ำมี) ลำยมือชื่อผู้ มีอ ำนำจสัง่จำ่ยเงินจำกบญัชีเงินฝำก1 
ทำ่นที่ 1      

 (                                                    )  (                                                    ) 
ทำ่นที่ 2       
(ถ้ำมี)  (                                                    )  (                                                    ) 
ทำ่นที่ 3       
(ถ้ำมี)   (                                                     )  (                                                    ) 

 
 
 

                                                                        พยำน ..........................................................                           พยำน .............................. ............................... 
                                                              (                                      )                 (                             )    
                                                                ชื่อ – นำมสกลุ (ตวับรรจง)                                                             ชื่อ – นำมสกลุ (ตวับรรจง)  
         
  

        เพ่ือให้ใบสมคัรของทำ่นได้รับพิจำรณำอยำ่งรวดเร็ว โปรดกรอกใบสมคัรและลงลำยมือชื่อให้ครบถ้วน และแนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำพร้อมลงลำยมือชื่อ รับรองส ำเนำ   
ถกูต้องทกุฉบบั 

 
           (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร  สำขำ BC CBC RM ) 

ลงนำมโดย ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร  
ตรวจสอบลำยมือชื่อบญัชี* 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่สำขำ BC CBC RM 
  (ผู้แนะน ำ)  

ส ำหรับผู้ มีอ ำนำจลงนำมของสำขำ BC 
CBC RM ของผู้แนะน ำ 

  ลงลำยมือชื่อ 
ตวับรรจง 

 
(                                               ) 

พร้อมประทบัตรำ 

 
(                                                   ) 

 

 
(                                                    ) 

 

1เป็นกำรตรวจสอบกำรลงลำยมือช่ือของผู้มีอ ำนำจสัง่จ่ำยเงินจำกบญัชีเงินฝำกของร้ำนค้ำ ให้ตรงกบัลำยมือช่ือตำมท่ีปรำกฏในใบค ำขอเปิดบญัชีเงินฝำกท่ีได้ให้ไว้กบัธนำคำร 
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ข้อก าหนดและเงื่อนไขทั่วไป 
ข้อ 1.บททั่วไป 

ข้อตกลงนีจ้ะก่อควำมสมัพนัธ์ในทำงสญัญำระหวำ่ง บมจ.ธนำคำรกรุงไทย (ตอ่ไปนีเ้รียกวำ่ “ธนำคำร”) และร้ำนค้ำ (ตำมที่ถกูนิยำมไว้ในข้อ 2.3) โดยร้ำนค้ำจะขำยสินค้ำและ/
หรือให้บริกำรโดยผ่ำนกำรใช้บตัร (ตำมที่ถกูนิยำมไว้ในข้อ 2.5) ณ ร้ำนค้ำหรือสถำนบริกำรที่ตัง้อยู่ในประเทศไทยและให้ถือว่ำข้อตกลงนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของใบสมคัรร้ำนค้ำ
สมำชิกธนำคำรกรุงไทย 
ข้อ 2.ค านิยาม 
ให้ค ำหรือถ้อยค ำตอ่ไปนีมี้ควำมหมำยดงันี ้
2.1. “บริษัทบัตร” หมำยถึง VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION และ/หรือ MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED รวมทัง้บริษัท องค์กร 

หรือนิติบุคคลอ่ืนใดไม่ว่ำจะจดัตัง้ขึน้ภำยในหรือภำยนอกประเทศซึ่งเข้ำ ร่วมระบบธุรกิจบตัร (ตำมที่ถกูนิยำมไว้ ในข้อ 2.5 ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่ำ “บริกำรทำงกำรเงิน”) กับ
ธนำคำรกรุงไทยในขณะที่ท ำข้อตกลงนี ้และ/หรือที่จะเข้ำร่วมธุรกิจบตัรกบัธนำคำรกรุงไทยในอนำคต 

2.2. “บริษัทที่ออกบัตร” หมำยถึง ธนำคำรกรุงไทยและบริษัท องค์กร สถำบนักำรเงิน หรือนิติบคุคลอ่ืนใดๆที่ออกบตัร (ตำมที่ถกูนิยำมไว้ในข้อ 2.5) และ/หรือบตัรร่วม (ตำมที่
ถกูนิยำมไว้ในข้อ2.6) ซึง่สมคัรเข้ำเป็นสมำชิกของบริษัทบตัร 

2.3. “ร้านค้า” หมำยถึง บุคคลธรรมดำ นิติบุคคล หรือองค์กรอ่ืนใดในประเทศไทย และ/หรือเจ้ำของบญัชีเงินฝำกธนำคำรในประเทศไทยตำมที่ ธนำคำรกรุงไทยก ำหนดซึง่ได้
ยื่นใบสมคัรร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุงไทย และได้รับกำรอนมุตัิให้เป็นร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุงไทยภำยใต้ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี ้และข้อก ำหนดและ
เง่ือนไขที่ก ำหนดโดยบริษัทบตัร 

2.4. “สมาชิกบัตร” หมำยถึง บคุคลธรรมดำหรือนิติบคุคลซึง่สมคัรและได้รับอนมุตัิให้เป็นสมำชิกบตัรภำยใต้ข้อก ำหนดหรือเง่ือนไขที่ก ำหนดโดยธนำคำรกรุงไทย และบริษัทที่
ออกบตัร 

2.5 “บัตร” หมำยถึง บตัรเครดิต/บตัรเดบิต วีซำ่/มำสเตอร์กำร์ด หรือบตัรอื่นใดทกุประเภท ซึง่ออกโดยบริษัทที่ออกบตัร โดยปรำกฏชื่อ เคร่ืองหมำยบริกำร หรือโลโก้ของบริษัทที่
ออกบตัร ชื่อของสมำชิกบตัรบนบตัรและบตัรพร้อมที่จะใช้ได้โดยสมำชิกบตัรลงลำยมือชื่อบนสว่นทีก่ ำหนดไว้ในบตัรซึง่บตัรจะต้องไมถ่กูใช้โดยบคุคลอ่ืนใด นอกจำกสมำชกิ
บตัรที่ระบบุนบตัรนัน้เทำ่นัน้            

2.6. “บัตรร่วม” หมำยถึง บตัรอ่ืนๆ นอกจำกบตัรมำตรฐำนปกติของธนำคำรกรุงไทยซึ่งออกโดยบริษัทที่ออกบตัรที่ก ำหนดโดยธนำคำรกรุงไทยหรือบริษัทบตัร และไม่ปรำกฏ
เคร่ืองหมำยบริกำร หรือโลโก้ของธนำคำรกรุงไทย ถ้ำร้ำนค้ำสมคัรเข้ำร่วมรับบตัรร่วมและธนำคำรกรุงไทยยอมรับกำรสมคัรบตัรที่ก ำหนดในข้อ 2.5 จะรวมถึงบตัรร่วม
ดงักลำ่วด้วยและกำรรับบตัรร่วมของบริษัทที่ออกบตัรซึง่ถกูก ำหนดโดยธนำคำรกรุงไทย หรือ บริษัทบตัร ให้น ำสญัญำพิเศษที่ก ำหนดโดยธนำคำรกรุงไทย หรือ บริษัทบตัร
มำใช้บงัคบั 

2.7. “สินค้า” หรือ“ สินค้าและ/หรือบริการ” หมำยถึง สินค้ำ บริกำร หรือสิทธิใดๆ ซึ่งขำยหรือให้บริกำรโดยร้ำนค้ำแก่สมำชิกบตัรยกเว้นสินค้ำที่ไม่เหมำะสมหรือเป็นสินค้ำ
ต้องห้ำมตำมกฎหมำยหรือตำมที่ธนำคำรกรุงไทยก ำหนด 

2.8. “ท ารายการขาย” หมำยถึง วิธีกำรขำยหรือให้บริกำรซึง่สมำชิกบตัรและร้ำนค้ำด ำเนินกำรตำมที่ธนำคำรกรุงไทยหรือบริษัทบตัรก ำหนด โดยร้ำนค้ำจะต้องน ำสง่สินค้ำให้แก่
สมำชิกบตัรเพ่ือแลกเปลี่ยนกบักำรรับช ำระด้วยบตัรจำกสมำชิกบตัรโดยปรำศจำกกำรรับคำ่ตอบแทนโดยตรงจำกสมำชิกบตัร 

2.9. “ค่าธรรมเนียม” หมำยถึง อตัรำคำ่ธรรมเนียมที่ร้ำนค้ำตกลงช ำระ ให้แก่ธนำคำรกรุงไทยอนัเน่ืองมำจำกกำรใช้บริกำรทำงกำรเงินของธนำคำรกรุงไทยที่ร้ำนค้ำตกลงช ำระ
ให้ธนำคำรกรุงไทยอันเน่ืองมำจำกกำรใช้บริกำรรับช ำระค่ำสินค้ำ หรือค่ำธรรมเนียมใดๆ ตำมที่ ธนำคำรกรุงไทยก ำหนดขึน้และเรียกเก็บจำกร้ำนค้ำในภำยหน้ำ หรือ 
“ค่ำบริกำร” ที่ร้ำนค้ำตกลงช ำระให้แก่ธนำคำรกรุงไทยทัง้ที่ปรำกฏตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุงไทยและที่ธนำคำรกรุงไทยจะก ำหนด
ขึน้ในภำยหน้ำ ทัง้นี ้ยงัหมำยควำมรวมถึงค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำรทำงกำรเงินต่ำงๆ ค่ำบริกำรจำกกำรใช้บริกำรเคร่ืองมือ อปุกรณ์ ระบบสื่อสำร บริกำรกำรเงินทำง
อิเล็กทรอนิกส์ และ /หรือ อ่ืนๆตำมที่ธนำคำรกรุงไทยก ำหนด 

2.10. “บัญชีเงินฝาก” หมำยถึงบญัชี เงินฝำกที่ร้ำนค้ำตกลงไว้รับโอนเงินตำมเงื่อนไขของใบสมัครร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุงไทย และ /หรือบัญชีเงินฝำกตำมเงื่อนไขของ 
“หนงัสือยินยอมให้ถอน หรือโอน หรือหกับญัชีเงินฝำก” และ/หรือบญัชีเงินฝำกตำมเง่ือนไขของข้อตกลงในกำรด ำรงเงินในบญัชีเงินฝำกและยินยอมให้หกัเงินฝำกและ/หรือ
บญัชีเงินฝำกอ่ืนใดตำมเง่ือนไขที่ธนำคำรกรุงไทยก ำหนด 

ข้อ 3. ร้านค้า 
3.1. ร้ำนค้ำตกลงจะแจ้งสถำนที่ให้บริกำรและสำขำ (ถ้ำมี) ซึง่ขำยสินค้ำโดยใช้บตัร (ตอ่ไปนีเ้รียกวำ่ “สถำนที่รับบตัร”) แก่ธนำคำรกรุงไทยลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดย

ได้รับควำมยินยอมกำรอนมุตัิเป็นร้ำนค้ำสมำชิกจำกธนำคำรกรุงไทย  
3.2. ร้ำนค้ำจะแสดงเคร่ืองหมำยหรือสญัลกัษณ์กำรเป็นร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุงไทยตำมรูปแบบที่ธนำคำรกรุงไทยก ำหนด ณ สถำนที่รับบตัรทกุแห่งในบริเวณที่เหมำะสม

ภำยในหรือภำยนอกสถำนที่รับบตัรดงักลำ่วเพื่อให้สมำชิกบตัรสำมำรถพบเห็นป้ำยดงักลำ่วได้โดยง่ำยและชดัเจน ตลอดระยะเวลำที่ข้อตกลงนีมี้ ผลบงัคบัใช้หรือจนกวำ่
ธนำคำรกรุงไทยจะแจ้งยกเลิกกำรใช้เคร่ืองหมำยหรือสญัลกัษณ์ดงักลำ่วและเม่ือสิน้สดุกำรให้บริกำรตำมข้อตกลงนี ้ร้ำนค้ำจะต้องยกเลิกกำรใช้และกำรแสดงเคร่ืองหมำย

ข้อตกลงและเง่ือนไขการสมัครเป็นร้านค้าสมาชิก Krungthai Fast Pay (Payment Gateway) 
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สัญลักษณ์โลโก้ใดๆของธนำคำรกรุงไทยและบริษัทที่ออกบัตรบนสื่อของร้ำนค้ำ ตลอดจนจะต้องส่งมอบคืนเคร่ืองหมำยหรือสัญลักษณ์ดังกล่ำว (หำกมี) ให้แก่
ธนำคำรกรุงไทยในวนัที่ข้อตกลงนีส้ิน้สดุผลบงัคบัใช้ 

3.3. ร้ำนค้ำตกลงและยินยอมปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขของข้อตกลงร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุงไทย, คู่มือร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุงไทย และ /หรือเอกสำรแนะน ำวิธี
ปฏิบตัิในกำรใช้บริกำร ประเภทตำ่งๆ ที่ธนำคำรกรุงไทยมอบให้ไว้ และ/หรือที่ธนำคำรกรุงไทยได้ประกำศก ำหนดไว้ในขณะนีแ้ละที่จะก ำหนดขัน้ตอ่ไปในภำยหน้ำด้วยทกุ
ประกำร ทัง้นีข้้อก ำหนดและเง่ือนไขอ่ืนๆ ที่มิได้ ระบไุว้ในข้อตกลงนี ้ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ธนำคำรกรุงไทยประกำศใช้ หรือก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะ 

3.4. ร้ำนค้ำรับทรำบถึงข้อสงวนสิทธ์ิของธนำคำรกรุงไทยในกำรปรับปรุงข้อก ำหนดและเงื่อนไขในกำรใช้บริกำรทำงกำรเงินข้อก ำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงร้ำนค้ำสมำชิก
ธนำคำรกรุงไทย คูมื่อร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุงไทย และ /หรือเอกสำรแนะน ำวิธีปฏิบตัใินกำรใช้บริกำรข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลำยข้อตำมควำมเหมำะสม โดยธนำคำรกรุงไทย
จะมีหนังสือบอกกล่ำวแก่ร้ำนค้ำลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วนัก่อนที่ข้อก ำหนดและเงื่อนไขนัน้ๆ จะมีผลผูกพนัตำมที่ธนำคำรกรุงไทยระบ ุซึ่งร้ำนค้ำตกลงยอมรับวำ่บรรดำ
คูมื่อ และ/หรือเอกสำรดงักลำ่วทัง้ที่มีอยูแ่ล้วในขณะนี ้หรือที่จะมีตอ่ไปในภำยหน้ำนัน้ เป็นสว่นหนึ่งของข้อก ำหนดและเง่ือนไขแหง่ข้อตกลงนีด้้วย 

3.5. ร้ำนค้ำตกลงจะจดัสง่หลกัฐำน หรือเอกสำรใดๆ ซึง่ธนำคำรกรุงไทยอำจเรียกให้สง่เพิ่มเติมเพ่ือวตัถปุระสงค์ในกำรอนมุตัิให้เป็นร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุงไทยและรับทรำบ
ดีถึงข้อสงวนสิทธ์ิของธนำคำรกรุงไทยที่จะไม่คืนค ำขอสมคัรเป็นร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุงไทยและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำให้แก่ร้ำนค้ำในทกุกรณีไม่ว่ำร้ำนค้ำจะ
ได้รับอนมุตัิให้เป็นร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุงไทยหรือไมก็่ตำม เว้นแตเ่อกสำรประกอบกำรพิจำรณำที่ร้ำนค้ำอำจร้องขอคืนจำกธนำคำรกรุงไทยในกรณีที่ไมไ่ด้รับอนมุตัิ โดย
ร้ำนค้ำตกลงจะร้องขอคืนภำยในระยะเวลำ 30 วนันบัแตว่นัที่ทรำบผลกำรอนมุตัิ และ ร้ำนค้ำตกลงยอมรับวำ่กำรพิจำรณำและอนมุตัิให้เป็นร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุงไทย 
ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจโดยเด็ดขำดของธนำคำรกรุงไทยแตเ่พียงฝ่ำยเดียวโดยไมต้่องชีแ้จงเหตผุล แตป่ระกำรใด 

3.6. ร้ำนค้ำตกลงจะสง่หรือให้ข้อมลูเก่ียวกบักำรใช้บตัรและ/หรือบริกำรทำงกำรเงินแก่ธนำคำรกรุงไทยทนัที หำกธนำคำรกรุงไทยร้องขอ 
3.7. ร้ำนค้ำรับทรำบและยอมรับข้อตกลงที่เก่ียวกบับริกำรทำงกำรเงินระหวำ่งบริษัทที่ออกบตัรและสมำชิกบตัรและในกรณีที่ธนำคำรกรุงไทยร้องขอให้ร้ำนค้ำติดตัง้หรืออปุกรณ์

ใดๆที่เก่ียวกับ กำรส่งเสริมสนับสนนุกำรใช้บตัร และ/หรือบริกำรทำงกำรเงิน ร้ำนค้ำยินดีให้ควำมร่วมมือและด ำเนินกำรให้โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่เรียกร้องคำ่ตอบแทน 
และ/หรือคำ่ใช้จำ่ยใดๆ เว้นแตจ่ะมีกำรตกลงเป็นอยำ่งอ่ืน 

3.8. ร้ำนค้ำตกลงโดยปรำศจำกเง่ือนไขและกำรคดัค้ำนใดๆ ในกรณีที่ธนำคำรกรุงไทยและผู้ที่ธนำคำรกรุงไทยก ำหนดอำจตีพิมพ์ชื่อและสถำนที่รับบตัรของร้ำนค้ำบนสื่อสิ่งพิมพ์ 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เพื่อสง่เสริมกำรใช้บตัรและ/หรือบริกำรทำงกำรเงิน โดยไมจ่ ำต้องได้รับควำมยินยอมจำกร้ำนค้ำก่อน 

3.9. ร้ำนค้ำจะท ำรำยกำรขำย สรุปกำรท ำรำยกำรขำย ใช้ป้ำยและ/หรือสื่อกำรช ำระเงิน และ/หรือสรุปรำยกำรอื่นใดตำมรูปแบบที่และวิธีกำรที่ ธนำคำรกรุงไทยหรือบริษัทบตัร
ก ำหนดและร้ำนค้ำจะไมอ่นญุำตให้บคุคลที่สำมท ำ หรือใช้สิ่งตำ่งๆ ดงักลำ่วเพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืนนอกจำกวตัถปุระสงค์ตำมข้อตกลงนี  ้

ข้อ 4. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของร้านค้า 
4.1. ถ้ำร้ำนค้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนสำขำ ข้อมลูจดทะเบียน หรือข้อมลูอ่ืนใด ซึ่งปรำกฏในใบสมคัรร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุงไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง ผู้ มีอ ำนำจ

กระท ำกำรแทน ชื่อทำงกำรค้ำ ตวัแทน สถำนที่ตัง้ หมำยเลขโทรศพัท์ สถำนที่รับบตัร และหมำยเลขบญัชีเงินฝำกธนำคำร ร้ำนค้ำตกลงแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วแก่
ธนำคำรกรุงไทยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรทนัที 

4.2. กรณีที่ร้ำนค้ำสิน้สภำพกำรเป็นร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุงไทย ไม่ว่ำด้วยสำเหตใุดก็ตำม และ /หรือในกรณีที่ร้ำนค้ำย้ำยสถำนที่รับบตัรหรือเปลี่ยนแปลงช่ือสถำนที่รับบตัร
หรือเลิกกิจกำรรวมถึงเปลี่ยนประเภทธุรกิจไปจำกเดิมที่มีกำรแจ้งไว้ในใบสมัครร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุงไทย ร้ำนค้ำจะต้องแจ้งให้ธนำคำรกรุงไทยทรำบทันที และ
ธนำคำรกรุงไทยมีสิทธิแจ้งให้บริษัทบตัรหรือบริษัทที่ออกบัตรทรำบทุกประกำร อนึ่ง หำกร้ำนค้ำย้ำยสถำนที่รับบตัรหรือเปลี่ยนแปลงชื่อสถำนที่รับบตัรหรือเลิกกิจกำร 
รวมถึงเปลี่ยนประเภทธุรกิจไปจำกเดมิที่มีกำรแจ้งไว้ในใบสมคัรร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุงไทยโดยมิได้รับกำรเห็นชอบจำกธนำคำรกรุงไทย ธนำคำรกรุงไทยขอสงวนสทิธ์ิใน
กำรระงบักำรให้บริกำรกบัร้ำนค้ำ จนกวำ่จะมีกำรแก้ไขให้ถกูต้อง 

4.3. ในกรณีที่ร้ำนค้ำแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ไมว่ำ่เม่ือใด และด้วยเหตปุระกำรใดก็ตำมที่ได้เปลี่ยนแปลง ให้ควำมในข้อตกลงนีมี้ผลใช้บงัคบัตอ่ไปทกุประกำร 
4.4. ถ้ำกำรสง่หนงัสือบอกกลำ่ว เอกสำรอื่นใดหรือเงินจำกธนำคำรกรุงไทยไมถ่ึงร้ำนค้ำ หรือถึงลำ่ช้ำ เน่ืองจำกร้ำนค้ำละเลยกำรแจ้งกำรเปลีย่นแปลงข้อมลูจดทะเบียนเหลำ่นัน้ 

หนงัสือบอกกลำ่ว เอกสำรหรือเงินดงักลำ่ว ให้ถือวำ่ ถึงร้ำนค้ำในเวลำซึง่ควรจะมำถึงตำมปกติ ถ้ำมีกำรท ำหนงัสือบอกกลำ่วโดยถกูต้องเหมำะสม 
ข้อ 5. ค่าธรรมเนียมและการจ่ายเงนิของร้านค้า 
5.1 ร้ำนค้ำตกลงช ำระคำ่ธรรมเนียมกำรใช้บริกำรทำงกำรเงิน จำกยอดเงินรวมตำมหลกัฐำน บนัทกึรำยกำรขำย/ส ำเนำหลกัฐำนกำรใช้บตัร และ/หรือคำ่บริกำรที่ธนำคำรกรุงไทย

เรียกเก็บ จำกสมำชิกบตัรและ/หรือ จำกบริษัทที่ออกบตัร ให้แก่ธนำคำรกรุงไทย จนกว่ำธนำคำรกรุงไทยจะแจ้งเปลี่ยนแปลง ทัง้นี ้อตัรำค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวยงัไมร่วม
ภำษีมลูคำ่เพิ่มตำมอตัรำที่กฎหมำยก ำหนด รวมทัง้คำ่ธรรมเนียมกำรโอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำก (หำกมี) 

5.2 ธนำคำรกรุงไทยจะจ่ำยเงินสทุธิหลงัจำกหกัคำ่ธรรมเนียมและค่ำภำษีมลูคำ่เพ่ิมดงัที่ระบุในข้อ 5.1 แล้วให้แก่ร้ำนค้ำโดยร้ำนค้ำตกลงยอมรับควำมเสี่ยงหรือควำมลำ่ช้ำที่
เกิดขึน้หรืออำจเกิดขึน้ในกำรรับเงินสทุธิดงักลำ่ว ด้วยเหตปัุจจยัภำยนอก เชน่ ระบบกำรโอนเงินเข้ำบญัชี เงินฝำกระหวำ่งธนำคำรหรือตำ่งธนำคำร (ระบบ Media Clearing) 
หรือด้วยเหต ุอ่ืนใดที่มิใชเ่หตปัุจจยัจำกธนำคำรกรุงไทยเองทัง้สิน้และจะไม่เรียกร้องให้ธนำคำรกรุงไทยต้องรับผิดชอบควำมเสียหำยใดๆ อนัเน่ืองมำจำกกรณีดงักลำ่วทัง้นี ้
ร้ำนค้ำตกลงรับช ำระคำ่ธรรมเนียม กำรโอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำก (หำกมี) ด้วย  

5.3 ธนำคำรกรุงไทยขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอตัรำคำ่ธรรมเนียมในกำรรับบตัรทกุประเภทตำมที่ระบไุว้ในใบสมคัรร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุงไทยเม่ือใดก็ได้ โดย
ธนำคำรกรุงไทยจะแจ้งให้ร้ำนค้ำทรำบเป็นครำวๆไป 



               “ธนาคารกรงุไทยขอสงวนสทิธใินการพจิารณาผูข้อสมคัรรา้นคา้สมาชกิธนาคารกรงุไทยทีก่รอกขอ้มลูในใบสมคัรนี้ถูกตอ้งครบถว้นเทา่นัน้  ทัง้นี้  เพือ่ใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัขิองกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง          
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5.4 ในกรณีที่ร้ำนค้ำแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงบญัชีเงินฝำกไมว่ำ่เม่ือใด และด้วยเหตปุระกำรใดก็ตำมให้ควำมในข้อตกลงนีมี้ผลใช้บงัคบัส ำหรับบญัชีเงินฝำกที่ได้เปลี่ยนแปลงทกุ
ประกำร 

5.5 ร้ำนค้ำตกลงรับผิดชอบตอ่ธนำคำรกรุงไทยเก่ียวกบัเงินคำ่ธรรมเนียมและ/หรือคำ่ใช้จำ่ยตำ่งๆ ที่ร้ำนค้ำอำจมีหรือค้ำงช ำระอยูก่บัธนำคำรกรุงไทย และ /หรือเงินคำ่สินค้ำคืน
ให้แก่ธนำคำรกรุงไทยในกรณีที่ สมำชิกบตัรปฏิเสธกำรจำ่ยเงิน หรือในกรณีที่ธนำคำรกรุงไทยมีควำมจ ำเป็นตำมข้อตกลงนีท้ี่จะต้องคืนเงินคำ่สินค้ำให้แก่สมำชิกบตัรและ/
หรือเพื่อชดใช้คำ่เสียหำยใดๆที่เกิดขึน้กบัธนำคำรกรุงไทยอนัเน่ืองมำจำกกำรที่ร้ำนค้ำปฏิบตัิผิดข้อก ำหนดและเง่ือนไขของข้อตกลงนี ้คู่มือร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุงไทย 
และ/หรือเอกสำรแนะน ำวิธีปฏิบตัิในกำรใช้บริกำรประเภทตำ่งๆ ที่ธนำคำรกรุงไทยมอบให้ โดยร้ำนค้ำยินยอมให้ธนำคำรผู้ รับฝำกเงินมีสิทธิระงบักำรเบิกถอนเงิน โอนเงิน 
หรือหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำก และ/หรือบญัชีเงินฝำกอ่ืนใด ที่ร้ำนค้ำมีอยูก่บั ธนำคำรผู้ รับฝำกเงิน เพ่ือช ำระหนีห้รือคำ่เสียหำยใดๆ อนัเน่ืองมำจำกธนำคำรกรุงไทยถกูปฏเิสธ
รำยกำรใช้จำ่ยของสมำชิกบตัร และในกรณีที่บญัชีเงินฝำกมีเงินไม่พอช ำระหนีห้รือ ค่ำเสียหำยหรือร้ำนค้ำไม่มีบญัชีเงินฝำก ร้ำนค้ำตกลงยินยอมช ำระหนีห้รือคำ่เสียหำย
ข้ำงต้น ให้แก่ธนำคำรกรุงไทยภำยใน 15 วนันบัจำกวนัที่ได้รับแจ้งจำกธนำคำรกรุงไทย หรือภำยในระยะเวลำ ตำมวิธีกำรที่ธนำคำรกรุงไทยก ำหนด รวมถึงยินยอมให้มีกำร
หกักลบลบหนีร้ะหวำ่งธนำคำรกรุงไทยกบัร้ำนค้ำตำมค ำสัง่ของธนำคำรกรุงไทยได้ โดยไมต้่องขอควำมยินยอมจำกร้ำนค้ำอีก 

5.6 ร้ำนค้ำยินยอมให้ธนำคำรกรุงไทยสำมำรถด ำเนินกำรระงบั/ยกเลิกกำรโอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกไมว่ำ่ทัง้หมดหรือบำงสว่นได้ทนัทีเม่ือใดก็ได้ โดยไมต้่องขอควำมยินยอมจำก
ร้ำนค้ำและไมจ่ ำต้องแจ้งให้ร้ำนค้ำทรำบลว่งหน้ำ เพ่ือรอกำรตรวจสอบเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 180 วนั หรือท ำกำรหกัเงินในบญัชีเงินฝำกเพ่ือชดใช้คำ่เสียหำยใดๆ ที่เกิดขึน้กบั
ธนำคำรกรุงไทย อนัเน่ืองมำจำกกำรที่ร้ำนค้ำปฏิบตัิผิดข้อก ำหนดและเง่ือนไขของข้อตกลงนี ้คูมื่อร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุงไทย และ/หรือเอกสำรแนะน ำวิธีปฏิบตัใินกำรใช้
บริกำรประเภทต่ำงๆ ที่ธนำคำรกรุงไทยมอบให้รวมถึงในกรณีที่เช่ือได้ว่ำร้ำนค้ำ หรือพนักงำนของร้ำนค้ำมีพฤติกรรมสอ่เจตนำท ำทจุริตหรือมีเจตนำละเมิดข้อก ำหนดและ
เง่ือนไขของข้อตกลงนี ้คูมื่อร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุงไทย และ/หรือเอกสำรแนะน ำวิธีปฏิบตัิในกำรใช้บริกำรประเภทตำ่งๆ ที่ธนำคำรกรุงไทยมอบให้ 

5.7 ร้ำนค้ำตกลงที่จะด ำรงเงินในบญัชีเงินฝำกโดยคงเหลอืเงินไว้เป็นเวลำอยำ่งน้อย 6 เดือน นบัจำกวนัที่ข้อตกลงนีส้ิน้สดุลง และ/หรือมีกำรบอกเลิกสญัญำ ไมว่ำ่ด้วยเหตใุดๆก็
ตำมเพ่ือให้ธนำคำรกรุงไทยรอผลกำรเรียกเก็บจำกหลกัฐำนบนัทกึรำยกำรขำย/ส ำเนำหลกัฐำนกำรใช้บตัรที่ยงัเรียกเก็บไมไ่ด้ทัง้หมดก่อน 

5.8 ร้ำนค้ำตกลงคงเงินในบญัชีเงินฝำกไว้เพื่อให้ธนำคำรกรุงไทยด ำเนินกำรตำมที่ระบุในข้อ 5.5, 5.6, 5.7, 13.2 และ/หรือเงื่อนไขอ่ืนใดที่ให้สิทธิแก่ธนำคำรกรุงไทยและ/หรือ
ธนำคำรผู้ รับฝำกเงินในกำรระงบักำรเบิกถอนเงิน โอนเงิน หรือหกัเงินในบญัชีเงินฝำกและ/หรือบญัชีเงินฝำกอ่ืนใดที่ร้ำนค้ำมีอยู่กับธนำคำรผู้ รับฝำกเงินเพ่ือช ำระหนีห้รือ
คำ่เสียหำยใดๆ ที่ร้ำนค้ำจะต้องรับผิดตอ่ธนำคำรกรุงไทยตำมข้อตกลงนี ้

5.9 ในกำรหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย ส ำหรับค่ำธรรมเนียมตำมข้อตกลงนี ้ร้ำนค้ำตกลงยินยอมและมอบอ ำนำจให้ ธนำคำรกรุงไทย ซึ่งรวมถึง บุคลำกรที่เก่ียวข้องของ
ธนำคำรกรุงไทย (ต่อไปนีเ้รียกว่ำ "ผู้ รับมอบอ านาจ") เป็นผู้ มีอ ำนำจด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำยส ำหรับค่ำธรรมเนียมที่ร้ำนค้ำต้องจ่ำยให้แก่
ธนำคำรกรุงไทยในอัตรำตำมที่กฎหมำยก ำหนดแทนร้ำนค้ำ โดยร้ำนค้ำถือเสมือนหนึ่งว่ำกำรท ำควำมตกลงตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขแห่งข้อตกลงนีเ้ป็นหนังสือมอบ
อ ำนำจ และในกำรนีใ้ห้ผู้ รับมอบอ ำนำจมีอ ำนำจด ำเนินกำรตอ่ไปนีแ้ทนร้ำนค้ำได้ และร้ำนค้ำตกลงช ำระอำกรแสตมป์ 30 บำท เพื่อประกอบกำรมอบอ ำนำจนีด้้วย 
(1) ออกและลงลำยมือชื่อในหนงัสือรับรองกำรหกัภำษีเงินได้ ณ ที่จำ่ย 
(2) ยื่นรำยกำรภำษีเงินได้หกั ณ ที่จำ่ยดงักลำ่วตอ่กรมสรรพำกร 
(3) น ำสง่เงินภำษีเงินได้หกั ณ ที่จำ่ยดงักลำ่วตอ่กรมสรรพำกร 
(4) ส่งหรือรับเอกสำรใดๆ ชีแ้จงหรือให้ถ้อยค ำ หรือให้กำรยอมรับหรือปฏิเสธควำมรับผิดใดๆ ต่อกรมสรรพำกรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนที่ เก่ียวข้องอัน 
เก่ียวกบักำรหกัภำษีเงินได้ ณ ที่จำ่ย หรือกำรกระท ำภำยในขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจนี ้
(5) รับรอง แก้ไขเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง หรือตดัทอนข้อควำมในหนงัสือหรือเอกสำรตำ่งๆ ที่เก่ียวกบักำรด ำเนินกำรตำมข้อ (1) - (4) ข้ำงต้น 
(6) มีอ ำนำจแตง่ตัง้ผู้ รับมอบอ ำนำจชว่งคนใดคนหนึ่งหรือหลำยคนเพ่ือด ำเนินกำรทัง้หลำยข้ำงต้นได้ 

5.10 คำ่ภำษีอำกร ภำษีมลูคำ่เพิ่ม คำ่ใช้จำ่ยตำ่งๆ รวมทัง้คำ่ธรรมเนียมใดๆ อนัพงึมีตำมกฎหมำย ร้ำนค้ำยินดีรับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียว 
5.11 กำรคืนสินค้ำ ยกเลิกกำรบริกำร กำรลดรำคำสินค้ำ หรือกรณีอ่ืนใดอนัมีผลท ำให้ธนำคำรกรุงไทยต้องหกัเงินจำกบญัชีร้ำนค้ำเพื่อคืนเงินให้แก่สมำชิกบตัร ยอ่มไมเ่ป็นผล

ให้ธนำคำรกรุงไทยต้องคืนคำ่ธรรมเนียม ที่ได้เรียกเก็บแล้วแตอ่ยำ่งใด โดยร้ำนค้ำจะเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ธรรมเนียมดงักลำ่วให้แก่ธนำคำรกรุงไทยเอง 
5.12  ร้ำนค้ำเป็นผู้ มีหน้ำที่ออกใบเสร็จรับเงิน แสดงรำยละเอียดกำรรับช ำระเงินให้แก่สมำชิกบตัร 
ข้อ 6. การโอนสิทธิ หน้าที่และความรับผิดตามข้อตกลง 
6.1 ร้ำนค้ำตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้ำที่และควำมรับผิดตำมข้อตกลงนีไ้ม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วนแก่บุคคลที่สำม เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อักษรจำก

ธนำคำรกรุงไทยก่อน และถึงแม้ร้ำนค้ำจะได้รับควำมยินยอมจำกธนำคำรกรุงไทยให้โอนสิทธิ หน้ำที่ หรือควำมรับผิดแก่บคุคลที่สำมก็ตำม ร้ำนค้ำยงัคงต้องรับผิดร่วมกบั
ผู้ รับโอนตอ่ธนำคำรกรุงไทยอยำ่งลกูหนีร่้วมในควำมสญูหำยหรือเสียหำยของธนำคำรกรุงไทยซึง่เกิดขึน้จำกหรือเก่ียวเน่ืองกบัข้อตกลงนี ้

6.2 ธนำคำรกรุงไทยอำจโอนสิทธิ หน้ำที่หรือควำมรับผิดตำมข้อตกลงนี ้ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วนแก่บคุคลที่สำม และร้ำนค้ำตกลงให้ควำมยินยอมแก่กำรโอนดงักลำ่วเป็น
กำรลว่งหน้ำ 

6.3 ธนำคำรกรุงไทยอำจมอบควำมรับผิดชอบในธุรกิจของตนซึง่เก่ียวกบัข้อตกลงนีแ้ก่บคุคลที่สำม ไมว่ำ่ทัง้หมดหรือบำงสว่น โดยปรำศจำกควำมยินยอมใดๆ ของร้ำนค้ำ 
ข้อ 7. วิธีการท ารายการขาย 
7.1 ร้ำนค้ำจะไม่จ่ำยเงินสดให้แก่สมำชิกบตัรและจะต้องไม่รับบตัรแทนกำรช ำระหนีซ้ึ่งไม่ได้เกิดจำกกำรซือ้สินค้ำจำกร้ำนค้ำหำกมีกำรตรวจสอบพบธนำคำรกรุงไทยขอสงวน

สิทธ์ิในกำรยกเลิกสญัญำโดยไมจ่ ำเป็นต้องขอควำมยินยอมจำกร้ำนค้ำ 
7.2 ร้ำนค้ำจะไมค่ิดคำ่ธรรมเนียมกำรใช้บตัรจำกสมำชิกบตัรเป็นอนัขำด 
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7.3 จ ำนวนเงินที่แสดงในรำยกำรขำยนัน้จะเป็นจ ำนวนเงินในกำรขำยซึ่งรวมภำษีและค่ำธรรมเนียมกำรขนสง่ ดงันัน้ กำรจ่ำยเงินสดล่วงหน้ำหรือจ ำนวนเงินซึ่งเกิดขึน้ในบญัชี
ขำยครัง้ก่อนอำจจะไม่ถกูรวมในจ ำนวนเงินของรำยกำรขำย ร้ำนค้ำจะไม่แบ่งรำยกำรขำยในธุรกรรมเดียวเป็น 2 รำยกำรหรือมำกกว่ำนัน้ โดยกำรเปลี่ยนวนัที่ขำยหรือกำร
แบง่จ ำนวนเงินที่ขำย ฯลฯ และร้ำนค้ำจะไมแ่ก้จ ำนวนเงินที่ขำยในรำยกำรขำย 

7.4 เว้นแต่ คู่สัญญำทัง้สองฝ่ำยจะตกลงอย่ำงอ่ืนไว้เป็นลำยลกัษณ์อักษร ในกรณีที่ร้ำนค้ำยินยอมให้สมำชิกบัตรคืนสินค้ำ ยกเลิกกำรใช้บริกำรหรือลดรำคำสินค้ำให้แก่
สมำชิกบตัร ในภำยหลงั ร้ำนค้ำตกลงท ำหนังสือแจ้งกำรคืนเงินตำมแบบที่ธนำคำรกรุงไทยก ำหนด และส่งมอบให้แก่ธนำคำรกรุงไทยโดยตกลงช ำระเงินตำมจ ำนวนที่
ธนำคำรกรุงไทยได้จ่ำยและ /หรือน ำฝำกเข้ำบญัชีเงินฝำกคืนให้แก่ธนำคำรกรุงไทย หรือยินยอมให้ธนำคำรกรุงไทยหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกดงักล่ำว คืนเข้ำบัญชีบัตร
เครดิตของสมำชิกบตัรได้ โดยไมต้่องขอควำมยินยอมจำกร้ำนค้ำแตป่ระกำรใด 

ทัง้นี ้ร้ำนค้ำสญัญำวำ่จะไม่มีกำรคืนเป็นเงินสดให้แก่สมำชิกบตัร อนึ่ง กำรท ำหนังสือแจ้งคืนสินค้ำ ยกเลิกกำรใช้บริกำร หรือลดรำคำสินค้ำของร้ำนค้ำ ไม่เป็น
เหตใุห้ธนำคำรกรุงไทยต้องคืนค่ำธรรมเนียมที่ระบไุว้ในข้อ 5 แหง่ข้อก ำหนดและเง่ือนไขของข้อตกลงนีใ้ห้แก่ร้ำนค้ำแตป่ระกำรใด ในกรณีที่ร้ำนค้ำไมต้่องกำรรับคืนสินค้ำ
ที่สมำชิกบัตรซือ้ หรือตกลงสั่งซือ้แล้วให้ระบุค ำว่ำ " No Refund" (ไม่คืนเงิน) หรือข้อควำมที่มีควำมหมำยอย่ำงเดียวกันลงในหลกัฐำนบนัทึกรำยกำรขำยเหนือช่อง            
"Cardholder's Signature" และในใบเสร็จรับเงินให้เห็นชดัเจนแต่ไม่รวมถึงเงื่อนไขกำรยกเลิกกำรซือ้สินค้ำและ/หรือบริกำรของผู้ ซือ้ภำยใต้กฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภค
ภำยในก ำหนดระยะเวลำไมเ่กิน 45 วนั นบัแตว่นัสัง่ซือ้หรือขอรับบริกำร หรือภำยใน 30 วนันบัแตว่นัถึงก ำหนดสง่มอบสินค้ำและ/หรือบริกำร ในกรณีที่สมำชิกบตัรผู้ ซือ้ได้
แจ้งควำมประสงค์ขอช ำระค่ำสินค้ำและ/หรือ บริกำรโดยกำรแจ้งหมำยเลขบตัรด้วยวำจำหรือลำยลกัษณ์อกัษรให้แก่ร้ำนค้ำผู้ขำยสินค้ำหรือผู้ ให้บริกำรเรียกเก็บเงินจำก
ธนำคำรกรุงไทย และ /หรือในกรณีที่มีก ำหนดเวลำส่งมอบสินค้ำและ/หรือบริกำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษรที่สมำชิกบตัรพิสูจน์ได้ว่ำไมไ่ด้รับสินค้ำและ/หรือบริกำร หรือได้รับ
แตไ่มต่รงตำมก ำหนดเวลำ หรือไมค่รบถ้วน หรือช ำรุดบกพร่อง หรือไมถ่กูต้องตำมวตัถปุระสงค์ซึ่งธนำคำรกรุงไทยสงวนสิทธ์ิในกำรระงบักำรเรียกเก็บเงินจำกสมำชิกบตัร
หรือในกรณีที่ธนำคำรกรุงไทยเรียกเก็บเงินไปแล้ว ถ้ำเป็นกำรสัง่ซือ้สินค้ำและ/หรือบริกำรภำยในประเทศ ร้ำนค้ำตกลงคืนเงินให้แก่สมำชิกบตัรภำยในระยะเวลำ 30 วนั 
นับตัง้แต่วนัที่สมำชิกบตัรแจ้ง โดยถ้ำเป็นกำรสัง่ซือ้สินค้ำและ/หรือบริกำรจำกต่ำงประเทศ ร้ำนค้ำตกลงคืนเงินให้แก่สมำชิกบตัรภำยในระยะเวลำ 60 วนั นบัตัง้แต่วนัที่
สมำชิกบตัรแจ้ง และ/หรือตำมกฎหมำย ประกอบธุรกิจขำยตรง หรือตลำดแบบตรงที่ก ำหนด ระยะเวลำกำรคืนสินค้ำและ/หรือบริกำรภำยใน 7 วนั นับแต่วนัที่ส่งมอบ
สินค้ำและ/หรือบริกำร ลงในแบบฟอร์มใบสัง่ซือ้สินค้ำและ/หรือบริกำรที่ปรำกฏบนเว็บไซต์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของร้ำนค้ำให้ชดัเจน 

7.5 ร้ำนค้ำรับทรำบวำ่ ร้ำนค้ำจะเป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกบัสินค้ำ และ/หรือบริกำร รวมทัง้กำรรับคนื /เปลี่ยนสินค้ำกำรยกเลิกกำรใช้บริกำร หรือกำรลดรำคำสินค้ำ และ/
หรือบริกำรในภำยหลงั และ/หรือกำรกระท ำอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกบักำรจ ำหน่ำย/ให้บริกำรแก่สมำชิกบตัร 

7.6 ไมว่ำ่อยำ่งไรก็ตำม หำกธนำคำรกรุงไทยได้ก ำหนดบริกำรทำงกำรเงินไว้หรือได้แจ้งเป็นหนังสือตำ่งหำก ร้ำนค้ำจะต้องขำยสินค้ำ และ/หรือบริกำรตำมบริกำรทำงกำรเงิน
ตำมที่ได้ก ำหนดดงักลำ่ว 

7.7 หำกธนำคำรกรุงไทยไมไ่ด้ให้อ ำนำจไว้เป็นอยำ่งอ่ืน ร้ำนค้ำจะต้องท ำสรุปกำรขำยและรำยกำรขำยตำมแบบที่ธนำคำรกรุงไทยก ำหนด ร้ำนค้ำจะต้องรับผิดชอบโดยสิน้เชิง
ในกำรจดัเก็บและจดักำรรำยกำรขำยและไมส่ำมำรถสง่มอบแก่บคุคลที่สำมได้ 

7.8 ร้ำนค้ำยินยอมให้ธนำคำรกรุงไทยปฏิเสธกำรช ำระเงินให้กบัร้ำนค้ำ อนัเน่ืองจำก 
(1) กำรกระท ำและ/หรือละเว้นกำรกระท ำที่เป็นกำรละเมิดข้อก ำหนดและเง่ือนไขแหง่ข้อตกลงนี ้คูมื่อร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุงไทย และ/หรือเอกสำรแนะน ำวิธีปฏิบตัิใน
กำรใช้บริกำร แตป่ระเภทไมว่ำ่โดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อของร้ำนค้ำ พนกังำน ลกูจ้ำง บคุลำกร และ/หรือตวัแทนของร้ำนค้ำ จนเป็นเหตใุห้ธนำคำรกรุงไทยเกิดควำม
เสียหำยหรือ 
(2) กำรกระท ำใดๆ ที่ไมช่อบด้วยกฎหมำยของร้ำนค้ำ/ หรือเจตนำกระท ำทจุริตต่อธนำคำรกรุงไทย หรือ 
(3) กำรที่สมำชิกบตัร และ /หรือบุคคลอนัใดได้เรียกร้องหรือฟ้องร้องเอำกับธนำคำรกรุงไทยอนัเน่ืองมำจำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ และ/หรือ กำรด ำเนินธุรกรรมอ่ืนใดตำม
ข้อตกลงนีก้บัร้ำนค้ำ 
(4) กำรที่ร้ำนค้ำไม่สำมำรถน ำส่งหลกัฐำนบนัทึกรำยกำรขำย รวมถึงเอกสำรยืนยนักำรขำยอ่ืน (ที่ควรจะมี) ให้กับธนำคำรกรุงไทยจนเป็นเหตใุห้ธนำคำรกรุงไทยเกิด
ควำมเสียหำย 

ข้อ 8.ข้อห้ามเกี่ยวกับข้อตกลงการเลือกปฏิบัติ หน้าที่ในการให้ความร่วมมือ 
8.1 ร้ำนค้ำตกลงไม่ท ำข้อตกลงกำรเลือกปฏิบตัิหรือท ำให้เสียเปรียบแก่สมำชิกบตัร ซึ่งแสดงบตัรอนัมีควำมสมบรูณ์ เช่น กำรปฏิเสธกำรรับ กำรให้จ่ำยด้วยเงินสดหรือใช้บตัร

เครดิตอ่ืนๆ กำรเรียกเก็บเงินในจ ำนวนเงินที่แตกต่ำงจำกที่เรียกเก็บจำกลกูค้ำซึ่งจ่ำยด้วยเงินสด และกำรก ำหนดข้อจ ำกัดเพิ่มเติมในจ ำนวนเงินที่ได้รับจำกกำรขำยหรือ
ให้บริกำรและหำกมีกำรให้บริกำรพิเศษใดๆ เช่น กำรให้ส่วนลด ของก ำนัล สิทธิประโยชน์หรือของแถมแก่ลกูค้ำทัว่ๆไป ร้ำนค้ำตกลงจะให้บริกำรนัน้แก่สมำชิกบตัรด้วย
เชน่เดียวกนั 

8.2 ร้ำนค้ำจะไมท่ ำรำยกำรขำย ซึง่รวมธุรกรรมใดๆ ตอ่ไปนี ้
(1) ธุรกรรมซึง่ขดัแย้งกบันโยบำยสำธำรณะ 
(2) ธุรกรรมซึง่จดัหำสินค้ำ ที่ต้องห้ำมตำมกฎหมำย หรือ 
(3) ธุรกรรมอ่ืนใด ซึง่ธนำคำรกรุงไทยถือวำ่ไมเ่หมำะสมโดยก ำหนดไว้โดยเฉพำะ 

8.3 ถ้ำธนำคำรกรุงไทยร้องขอร้ำนค้ำตกลงร่วมมือกบัธนำคำรกรุงไทยในกำรด ำเนินกำรสืบสวนสอบสวนเก่ียวกบักำรใช้บตัร 
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                เชน่ กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ปปง.) , กฎหมายธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้                                                                                                                        9 of 19  

 

                                                                           
                                                                                                                                                                                                                  ใบค ำขอสมคัรกำรใช้บริกำร Krungthai Fast Pay (Payment Gateway) 
                                                                                                                                                                                                                                                    Ver.2022 V3 

 

8.4 ร้ำนค้ำตกลงใช้ควำมพยำยำมอยำ่งดีที่สดุด้วยคำ่ใช้จำ่ยและควำมรับผิดของตนเอง ในกำรแก้ไขกำรเรียกร้อง หรือกำรร้องทกุข์ หรือข้อพิพำทระหวำ่งร้ำนค้ำกบัสมำชิกบตัร 
ซึง่เกิดขึน้จำกสินค้ำหรือจำกกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืนตำมข้อตกลงนี ้หรือจำกกำรกระท ำอนัใดของร้ำนค้ำเอง 

ข้อ 9. หลักฐานบันทกึรายการขาย/ส าเนาหลักฐานการใช้บัตร 
9.1 ร้ำนค้ำรับทรำบวำ่จะต้องจดัเก็บรักษำหลกัฐำนบนัทึกรำยกำรขำย/ใบสง่สินค้ำ ใบตอบรับกำรสง่สินค้ำ ใบรับสินค้ำซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบตัรหรือผู้ รับสินค้ำและ/หรือ

บริกำรแทน ใบประกันสินค้ำ หรือหลักฐำนกำรรับสินค้ำของสมำชิกบัตรไว้เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำระยะเวลำที่บริษัทบตัรก ำหนด โดย VISA INTERNATIONAL SERVICE 
ASSOCIATION และ MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED ก ำหนดไว้เป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 18 เดือน ทัง้นี ้นบัตัง้แตว่นัโอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกอยำ่งไรก็
ดี หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมระยะเวลำในกำรจดัเก็บหรือบริษัทบตัรรำยใหม ่ร้ำนค้ำยินดีปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ได้เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมดงักล่ำว
ทกุประกำรโดย ให้ถือวำ่หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมนัน้เป็นสว่นหนึ่งของข้อตกลงนีด้้วย 

9.2 ภำยในระยะเวลำที่ระบใุนข้อ 9.1ที่ร้ำนค้ำเก็บหลกัฐำนบนัทกึรำยกำรขำย/ใบสง่สนิค้ำ ใบตอบรับกำรสง่สินค้ำ ใบรับสินค้ำซึง่มีลำยมือชื่อของสมำชิกบตัรหรือผู้ รับสนิค้ำและ/
หรือบริกำรแทน ใบประกนัสินค้ำ หรือหลกัฐำนกำรรับสินค้ำของสมำชิกบตัรไว้ หำกธนำคำรกรุงไทยร้องขอหลกัฐำนบนัทกึรำยกำรขำย /ใบสง่สินค้ำ ใบตอบรับกำรสง่สนิค้ำ 
ใบรับสินค้ำซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบตัรหรือผู้ รับสินค้ำและ/หรือบริกำรแทน ใบประกนัสินค้ำ หรือหลกัฐำนกำรรับสินค้ำของสมำชิกบตัรจำกร้ำนค้ำ ร้ำนค้ำต้องสง่มอบ
หลักฐำนบันทึกรำยกำรขำย /ใบส่งสินค้ำ ใบตอบรับกำรส่งสินค้ำ ใบรับสินค้ำซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบตัรหรือผู้ รับสินค้ำและ/หรือบริกำรแทน ใบประกันสินค้ำ หรื อ
หลกัฐำนกำรรับสินค้ำของสมำชิกบตัรให้ธนำคำรกรุงไทยภำยใน 10 วนันบัจำกวนัที่ธนำคำรกรุงไทยร้องขอไมว่ำ่โดยวิธีกำรใดก็ตำม หำกร้ำนค้ำไมส่ำมำรถสง่มอบหลกัฐำน
บนัทกึรำยกำรขำย/ใบสง่สนิค้ำ ใบตอบรับกำรสง่สนิค้ำ ใบรับสินค้ำซึง่มีลำยมือชื่อของสมำชิกบตัรหรือผู้ รับสินค้ำและ/หรือบริกำรแทน ใบประกนัสินค้ำ หรือหลกัฐำนกำรรับ
สินค้ำของสมำชิกบตัรให้แก่ธนำคำรกรุงไทยตำมที่ธนำคำรกรุงไทยร้องขอ อนัเป็นเหตใุห้บริษัทที่ออกบตัรปฏิเสธกำรจ่ำยเงินหรือท ำให้ธนำคำรกรุงไทยเรียกเก็บเงินจำก
สมำชิกบตัรไม่ได้ร้ำนค้ำตกลงยินยอมคืนเงินให้แก่ธนำคำรกรุงไทยตำมจ ำนวนเท่ำกบัยอดเงินที่ปรำกฏอยูใ่นหลกัฐำนใบบนัทกึรำยกำรขำย /ใบสง่สินค้ำ ใบตอบรับกำรสง่
สินค้ำ ใบรับสินค้ำซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบตัรหรือผู้ รับสินค้ำและ/หรือบริกำรแทน ใบประกันสินค้ำ หรือหลกัฐำนกำรรับสินค้ำของสมำ ชิกบตัรที่ธนำคำรกรุงไทยขอ
ตรวจสอบนัน้ทนัทีและ/หรือร้ำนค้ำยินยอมให้ธนำคำรผู้ รับฝำกเงินมีสิทธิระงบักำรเบิกถอนเงิน โอนเงิน หรือหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำก และ /หรือบญัชีเงินฝำกอ่ืนใด ที่ร้ำนค้ำ
มีอยูก่บัธนำคำรผู้ รับฝำกเงินเพ่ือช ำระหนีห้รือคำ่ควำมเสียหำยให้แก่ธนำคำรกรุงไทย 

9.3 ร้ำนค้ำไม่สำมำรถปฏิเสธที่จะสง่มอบหลกัฐำนบนัทกึรำยกำรขำย/ใบสง่สินค้ำ ใบตอบรับกำรส่งสินค้ำ ใบรับสินค้ำซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบตัรหรือผู้ รับสินค้ำและ/หรือ
บริกำรแทน ใบประกนัสินค้ำ หรือหลกัฐำนกำรรับสินค้ำของสมำชิกบตัรให้กับธนำคำรกรุงไทยเม่ือธนำคำรกรุงไทยร้องขอ หำกร้ำนค้ำปฏิเสธที่จะสง่มอบหลกัฐำนบนัทึก
รำยกำรขำย/ใบสง่สินค้ำ ใบตอบรับกำรสง่สินค้ำ ใบรับสินค้ำซึง่มีลำยมือชื่อของสมำชิกบตัรหรือผู้ รับสินค้ำและ/หรือบริกำรแทน ใบประกนัสินค้ำ หรือหลกัฐำนกำรรับสนิค้ำ
ของสมำชิกบตัรให้กบัธนำคำรกรุงไทยหรือมีพฤติกรรมที่แสดงวำ่ ร้ำนค้ำพยำยำมบ่ำยเบี่ยงที่จะสง่หลกัฐำนบนัทกึรำยกำรขำย/ใบสง่สินค้ำ ใบตอบรับกำรสง่สินค้ำ ใบรับ
สินค้ำซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบัตรหรือผู้ รับสินค้ำและ/หรือบริกำรแทน ใบประกันสินค้ำ หรือหลักฐำนกำรรับสินค้ำของสมำชิกบัตร ให้กับธนำคำรกรุงไทย   
ธนำคำรกรุงไทยมีสิทธิที่จะระงบักำรโอนเงิน หรือระงบักำรจำ่ยเงินให้กบัร้ำนค้ำโดยทนัที โดยไมจ่ ำเป็นที่จะต้องรอจนครบก ำหนดเวลำ 10 วนัตำมข้อ 9.2 

9.4 ร้ำนค้ำจะต้องจดัเก็บ รวบรวม และสง่มอบเอกสำรที่เก่ียวข้องกบัหลกัฐำนบนัทกึรำยกำรขำย/ใบสง่สินค้ำ ใบตอบรับกำรสง่สนิค้ำ ใบรับสินค้ำซึง่มีลำยมือชื่อของสมำชิกบตัร
หรือผู้ รับสินค้ำและ/หรือบริกำรแทน ใบประกนัสินค้ำ หรือหลกัฐำนกำรรับสินค้ำของสมำชิกบตัร ตำมประเภทธุรกิจของร้ำนค้ำแตล่ะประเภท ดงันี ้

(1) ประเภทธุรกิจโรงแรม ที่พักอาศัย ต้องรวบรวมใบลงทะเบียนเข้ำพกั (Registration Card) รำยละเอียดกำรเข้ำพกัที่โรงแรมของสมำชิกบตัร (Hotel Portfolio) 
หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (Passport) หรือส ำเนำบตัรประชำชน ของผู้ เข้ำพกัและ/หรือของสมำชิกบตัร และใบเสร็จคำ่ใช้จำ่ยตำ่งๆของสมำชิกบตัร 
(2) ประเภทธุรกิจสายการบิน ต้องรวบรวมส ำเนำตัว๋โดยสำร และใบแสดงรำยชื่อสมำชิกบตัรที่ขึน้เคร่ืองบิน 
(3) ประเภทธุรกิจท่องเที่ยว ต้องรวบรวมส ำเนำตัว๋เคร่ืองบิน และส ำเนำหนงัสือเดินทำง (Passport) หรือส ำเนำบตัรประชำชน ของผู้ เดินทำงและ/หรือของสมำชิกบตัร 
(4) ประเภทธุรกิจให้เช่ายานพาหนะ ต้องรวบรวมสญัญำเชำ่รถ (Car Rental Agreement) 
(5) ประเภทธุรกิจเรือส าราญ ต้องรวบรวมสญัญำกำรทอ่งเที่ยวโดยเรือส ำรำญ ตำรำงกำรเดินทำง 
(6) ประเภทธุรกิจห้างสรรพสินค้า ต้องรวบรวมใบแสดงรำยกำรสินค้ำ (Purchasing List) 
(7) ประเภทธุรกิจผลิตตามค าส่ังซือ้ (Made to Order) ต้องรวบรวมใบสัง่ซือ้ (Purchasing Order) ใบส่งของ (Invoice) ใบส่งสินค้ำทำงไปรษณีย์ และหลกัฐำนกำร
รับสินค้ำจำกผู้ รับปลำยทำง 

9.5 ร้ำนค้ำตกลงวำ่ในกรณีที่ธนำคำรกรุงไทยได้รับหลกัฐำนบนัทึกรำยกำรขำย/ใบสง่สินค้ำ ใบตอบรับกำรสง่สินค้ำ ใบรับสินค้ำซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบตัรหรือผู้ รับสินค้ำ
และ/หรือบริกำรแทน ใบประกนัสินค้ำ หรือหลกัฐำนกำรรับสินค้ำของสมำชิกบตัรแล้ว เห็นวำ่มีข้อสงสยัเก่ียวกบักำรใช้และ/หรือควำมสมบรูณ์ของบตัรหรือหลกัฐำน บนัทกึ
รำยกำรขำย/ใบสง่สินค้ำ ใบตอบรับกำรสง่สินค้ำ ใบรับสินค้ำซึง่มีลำยมือชื่อของสมำชิกบตัรหรือผู้ รับสินค้ำและ/หรือบริกำรแทน ใบประกนัสินค้ำ หรือหลกัฐำนกำรรับสนิค้ำ
ของสมำชิกบตัร ร้ำนค้ำตกลงยินยอมให้ธนำคำรกรุงไทยปฏิเสธกำรจำ่ยเงินได้หรือในกรณีที่ธนำคำรกรุงไทยได้จำ่ยเงินให้แก่ร้ำนค้ำแล้วปรำกฏในภำยหลงัวำ่ร้ำนค้ำปฏบิตัิ
ผิดไปจำกข้อก ำหนดและเง่ือนไขที่ระบไุว้ในคูมื่อร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุงไทยและ/หรือข้อก ำหนดและเง่ือนไขของข้อตกลงนี ้และ /หรือเอกสำรแนะน ำวิธีปฏิบตัิในกำรใช้
บริกำรประเภทตำ่งๆที่ ธนำคำรกรุงไทยมอบให้หรือมีกรณีอ่ืนใดอนัเป็นผลให้ธนำคำรกรุงไทยไมส่ำมำรถเรียกเก็บเงินจำกสมำชิกบตัรไมว่ำ่ด้วยประกำรใดๆก็ตำม ร้ำนค้ำตก
ลงยินยอมคืนเงินเทำ่กบัจ ำนวนเงินที่ธนำคำรกรุงไทยไมส่ำมำรถเรียกเก็บจำกสมำชิกบตัรให้แก่ธนำคำรกรุงไทยโดยทนัที 

9.6 ในกรณีที่ธนำคำรกรุงไทยได้รับหลกัฐำนบนัทึกรำยกำรขำย/ใบสง่สินค้ำ ใบตอบรับกำรสง่สินค้ำ ใบรับสินค้ำซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบตัรหรือผู้ รับสินค้ำและ/หรือบริกำร
แทน ใบประกันสินค้ำ หรือหลกัฐำนกำรรับสินค้ำของสมำชิกบตัรจำกร้ำนค้ำ ซึ่งร้ำนค้ำได้รับรหสัอนุมัติจำกบริษัทที่ออกบตัรที่เป็นสมำชิกของบริษัทบตัร และภำยหลงั



               “ธนาคารกรงุไทยขอสงวนสทิธใินการพจิารณาผูข้อสมคัรรา้นคา้สมาชกิธนาคารกรงุไทยทีก่รอกขอ้มลูในใบสมคัรนี้ถูกตอ้งครบถว้นเทา่นัน้  ทัง้นี้  เพือ่ใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัขิองกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง          
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ปรำกฏวำ่หลกัฐำนบนัทึกรำยกำรขำย/ใบสง่สินค้ำ ใบตอบรับกำรสง่สินค้ำ ใบรับสินค้ำซึง่มีลำยมือชื่อของสมำชิกบตัรหรือผู้ รับสินค้ำและ/หรือบริกำรแทน ใบประกนัสินค้ำ 
หรือหลกัฐำนกำรรับสินค้ำของสมำชิกบตัรดงักล่ำวไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้และธนำคำรกรุงไทยได้จ่ำยเงินให้แก่ร้ำนค้ำและ/หรือน ำเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกให้ร้ำนค้ำแล้ว 
ร้ำนค้ำยินยอมที่จะคืนเงินจ ำนวนดงักลำ่วให้แก่ธนำคำรกรุงไทยโดยทนัที 

9.7 ธนำคำรกรุงไทยมีสิทธิจะขอตรวจสอบหลกัฐำนบนัทกึรำยกำรขำย/ใบสง่สินค้ำ ใบตอบรับกำรสง่สินค้ำ ใบรับสินค้ำซึง่มีลำยมือชื่อของสมำชิกบตัรหรือผู้ รับสินค้ำและ/หรือ
บริกำรแทน ใบประกันสินค้ำ หรือหลกัฐำนกำรรับสินค้ำของสมำชิกบตัร พร้อมเอกสำรแสดงรำยละเอียดกำรขำยหรือบริกำรจำกร้ำนค้ำเม่ือใดก็ได้ หำกร้ำนค้ำไมส่ำมำรถ
จดัหำหลกัฐำนบนัทกึรำยกำรขำย/ใบสง่สินค้ำ ใบตอบรับกำรสง่สินค้ำ ใบรับสินค้ำซึง่มีลำยมือชื่อของสมำชิกบตัรหรือผู้ รับสินค้ำและ/หรือบริกำรแทน ใบประกนัสินค้ำ หรือ
หลักฐำนกำรรับสินค้ำของสมำชิกบัตร  พร้อมเอกสำรแสดงรำยละเอียดกำรขำยหรือบริกำรให้ธนำคำรกรุงไทยตรวจสอบได้ ร้ำนค้ำตกลงยินยอมคืนเงินให้แก่
ธนำคำรกรุงไทยตำมจ ำนวนเท่ำกบัยอดเงินที่ปรำกฏอยู่ในหลกัฐำนบนัทึกรำยกำรขำย/ใบส่งสินค้ำ ใบตอบรับกำรสง่สินค้ำ ใบรับสินค้ำซึง่มีลำยมือชื่อของสมำชิกบตัรหรือ
ผู้ รับสินค้ำและ/หรือบริกำรแทน ใบประกนัสินค้ำ หรือหลกัฐำนกำรรับสินค้ำของสมำชิกบตัร ที่ธนำคำรกรุงไทยขอตรวจสอบนัน้ทนัที 

ข้อ 10. การยกเลิกการท ารายการขาย 
เม่ือร้ำนค้ำยกเลิกหรือสิน้สดุกำรท ำรำยกำรขำย ร้ำนค้ำจะยกเลิกกำรโอนเงินในบญัชีเงินฝำกซึ่งเกิดขึน้จำกกำรท ำรำยกำรขำยดงักลำ่วทนัทีตำมกระบวนกำรยกเลิกซึง่ก ำหนด
โดยธนำคำรกรุงไทยและส่งกำรท ำรำยกำรขำยซึ่งแสดงกำรยกเลิกแก่ธนำคำรกรุงไทย ถ้ำธนำคำรกรุงไทยได้จ่ำยจ ำนวนเงินเข้ำในบญัชีเงินฝำกตำมกำรท ำรำยกำรขำยซึง่ถกู
ยกเลิกดงักล่ำวให้แก่ร้ำนค้ำ ร้ำนค้ำจะคืนจ ำนวนเงินดงักล่ำวให้แก่ธนำคำรกรุงไทยทนัที ทัง้นีธ้นำคำรกรุงไทยอำจใช้สิทธิหกัจ ำนวนเงินเหล่ำนัน้ออกจำกจ ำนวนเงินใดๆ ซึ่ง
ธนำคำรกรุงไทยเป็นเจ้ำหนีร้้ำนค้ำในจ ำนวนเงินเดียวกนัภำยหลงัจำกกำรยกเลิกกำรท ำรำยกำรขำยดงักลำ่ว 
ข้อ 11. สิทธิความเป็นเจ้าของสินค้า 
สิทธิในควำมเป็นเจ้ำของสินค้ำที่ท ำรำยกำรขำยโดยร้ำนค้ำแก่สมำชิกบตัรจะส่งผ่ำนแก่ธนำคำรกรุงไทยในเวลำที่ธนำคำรกรุงไทยโอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำก ถ้ำกำรโอนเงินเข้ำ
บญัชีเงินฝำกดงักลำ่วถกูยกเลิก หรือสิน้สดุลงตำมข้อ 13 สิทธิควำมเป็นเจ้ำของในสินค้ำจะกลบัตกเป็นสิทธิของร้ำนค้ำในทนัทีเม่ือกำรโอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกนัน้ไมส่มบรูณ์ 
แตถ้่ำกำรโอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกแก่ร้ำนค้ำเสร็จสมบรูณ์และไมถ่กูยกเลกิหรือสิน้สดุลงข้อตกลงนี ้สิทธิควำมเป็นเจ้ำของในสนิค้ำจะกลบัตกเป็นสิทธิของร้ำนค้ำในเวลำทีร้่ำนค้ำ
คืนเงินจ ำนวนดงักล่ำวแก่ธนำคำรกรุงไทย อย่ำงไรก็ดีกรณีที่กำรโอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกเสร็จสมบูรณ์ร้ำนค้ำรับทรำบและยินยอมให้ธนำคำรกรุงไทยมีสิทธิเลือกใช้สิทธิ (1) 
เรียกร้องให้ร้ำนค้ำคืนเงินหรือช ำระรำคำคำ่สินค้ำตำมจ ำนวนเงินที่ท ำรำยกำรขำยให้แก่ธนำคำรกรุงไทยหรือ (2) บงัคบัเอำกับสินค้ำโดยน ำสินค้ำออกขำยหรือหกัช ำระหนีต้ำม
จ ำนวนเงินที่ท ำรำยกำรขำยสินค้ำนัน้แล้วแตก่รณีตำมที่ธนำคำรกรุงไทยเห็นสมควร 
ข้อ 12.การยับยัง้การจ่ายเงนิ ***** 
12.1 กำรจำ่ยเงินส ำหรับกำรเรียกร้อง ให้บงัคบัตำมกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) ธนำคำรกรุงไทยมีสิทธิหกัหรือปฏิเสธกำรจำ่ยจ ำนวนเงินที่ยงัไมถ่กูจำ่ยส ำหรับกำรเรียกร้องที่เก่ียวข้อง 
(2) ถ้ำธนำคำรกรุงไทยจำ่ยเงินส ำหรับกำรเรียกร้องดงักลำ่วเรียบร้อยแล้ว ร้ำนค้ำจะคืนแก่ธนำคำรกรุงไทยตำมจ ำนวนที่ถกูจำ่ยดงักลำ่วทนัที ทัง้นี ้ธนำคำรกรุงไทยอำจ
ใช้สิทธิหกัจ ำนวนเงินเหลำ่นัน้ออกจำกจ ำนวนเงินที่ถึงก ำหนดช ำระแก่ร้ำนค้ำภำยหลงัเหตกุำรณ์ดงักลำ่วเกิดขึน้ และ 
(3) ถ้ำข้อตอ่สู้ที่เก่ียวข้องได้รับกำรแก้ไข ธนำคำรกรุงไทยจะจำ่ยเงินตำมสิทธิเรียกร้อง ในกรณีนีธ้นำคำรกรุงไทยจะไมรั่บผิดชอบส ำหรับกำรจำ่ยเงินลำ่ช้ำ 

12.2 ควำมในข้อ 12.1 จะไมใ่ช้บงัคบัแก่กรณีข้อพิพำทตำมที่กลำ่วไว้ในข้อ 8.4 ซึง่เกิดขึน้ระหวำ่งสมำชิกบตัรและร้ำนค้ำและสมำชิกบตัรปฏิเสธกำรจำ่ยหนีแ้ก่ธนำคำรกรุงไทย 
ข้อ 13.ข้อก าหนดพิเศษเกี่ยวกับการคืนเงนิค่าสินค้า 
13.1 โดยไมค่ ำนึงวำ่ร้ำนค้ำได้รับหมำยเลขกำรอนญุำตส ำหรับธุรกรรมหรือไม ่ธนำคำรกรุงไทยมีสิทธิยกเลิกหรือสิน้สดุกำรโอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำก ถ้ำ 

(1) กำรท ำรำยกำรขำยที่เก่ียวข้องไมส่มบรูณ์ 
(2) เนือ้หำของกำรท ำรำยกำรขำยไมถ่กูต้อง 
(3) ผู้ซือ้หรือสมำชิกบตัรหรือร้ำนค้ำท ำรำยกำรขำยฝ่ำฝืนข้อ 7.3 โดยปรำศจำกกำรได้รับอนญุำตจำกธนำคำรกรุงไทย 
(4) ข้อพิพำทตำมที่กลำ่วในข้อ 8.4 ไมไ่ด้รับกำรแก้ไขภำยใน 60 วนั 
(5) สมำชิกบตัรปฏิเสธกำรจ่ำยเงินหรือขอให้คืนสินค้ำและ/หรือบริกำร โดยมีสำเหตมุำจำกสินค้ำและ/หรือบริกำรมีคณุภำพไม่ตรงตำมที่ร้ำนค้ำระบุในสื่อของร้ำนค้ำ
หรือสินค้ำและ/หรือบริกำรเสียหำย ช ำรุดบกพร่อง ก่อนสมำชิกบตัรได้รับมอบสินค้ำ หรือสมำชิกบตัรได้แจ้งว่ำไม่ได้เป็นผู้สัง่ซือ้สินค้ำและ /หรือบริกำร หรือสมำชิกบตัร
ไมไ่ด้รับสินค้ำและ/หรือบริกำรหรือได้รับสินค้ำและ/หรือบริกำรลำ่ช้ำกว่ำก ำหนดเวลำที่ร้ำนค้ำได้แจ้งไว้ในสื่อของร้ำนค้ำหรือไมว่ำ่ด้วยเหตปุระกำรใดก็ตำมโดยมีเหตผุล
และ/ หรือหลกัฐำนสนับสนนุกำรปฏิเสธกำรจำ่ยเงินหรือกำรขอเงินคืนของสมำชิกบตัรดงักลำ่วตำมที่ธนำคำรกรุงไทยพิจำรณำเห็นสมควร 
(6) ร้ำนค้ำฝ่ำฝืนข้อตกลงนีใ้นข้ออนัใด 

13.2 ถ้ำเกิดกรณีตำมข้อใดข้อหนึ่งในข้อ 13.1 ธนำคำรกรุงไทยจะคืนกำรท ำรำยกำรขำยที่เก่ียวข้องแก่ร้ำนค้ำโดยยกเลิกรำยกำรนัน้ ถ้ำธนำคำรกรุงไทยได้จ่ำยเงินโดยกำรโอน
เงินตำมรำยกำรซึง่ยกเลิกหรือสิน้สดุแล้วเข้ำบญัชีเงินฝำก ร้ำนค้ำจะคืนเงินให้แก่ธนำคำรกรุงไทยทนัที ถ้ำร้ำนค้ำละเลยที่จะคนืจ ำนวนเงินนัน้ ธนำคำรกรุงไทยมีสิทธิหกัและ 
/หรือแจ้งให้ธนำคำรผู้ รับฝำกเงินหกัจ ำนวนเงินดงักลำ่วจำกเงินที่ร้ำนค้ำมีอยู่กบัธนำคำรกรุงไทยและ/หรือเงินในบญัชีเงินฝำกและ/หรือบญัชีเงินฝำกอ่ืนใดที่ร้ำนค้ำมีอยู่กับ
ธนำคำรผู้ รับฝำกเงินได้ทนัทีโดยไมต้่องขอควำมยินยอมจำกร้ำนค้ำ 

13.3 ถ้ำธนำคำรกรุงไทยสงสยัวำ่สถำนกำรณ์ใดๆ ในข้อ 13.1 อำจจะเกิดขึน้ ธนำคำรกรุงไทยมีสิทธิที่จะยบัยัง้กำรจำ่ยเงินจนกวำ่กำรสืบสวนสอบสวนเสร็จสิน้ และมีสิทธิยกเลกิ
หรือสิน้สุดกำรโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกถ้ำข้อสงสัยดังกล่ำวไม่ได้รับกำรแก้ไขภำยใน 30 วันนับแต่วันเร่ิมต้นของกำรสืบสวนสอบสวนดังกล่ำว ร้ำนค้ำจะร่วมมือกับ
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ธนำคำรกรุงไทยในกำรสืบสวน เม่ือกำรสืบสวนเสร็จสิน้และธนำคำรกรุงไทยจะต้องจ่ำยเงินโดยโอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำก ในกรณีนี ้ธนำคำรกรุงไทยจะไมรั่บผิดชอบส ำหรับ
กำรจำ่ยเงินลำ่ช้ำ 

13.4 กรณีที่ร้ำนค้ำจะต้องคืนเงินจ ำนวนใดๆ ให้แก่ธนำคำรกรุงไทยตำมข้อตกลงนี ้หำกร้ำนค้ำช ำระเงินคืนลำ่ช้ำ ร้ำนค้ำตกลงช ำระดอกเบีย้ของเงินจ ำนวนที่ต้องช ำระ นับแต่
วนัที่ร้ำนค้ำได้รับเงินเป็นต้นไปจนกว่ำจะช ำระคืนครบถ้วน ในกำรนีร้้ำนค้ำยินยอมให้ธนำคำรกรุงไทยใช้สิทธิหกักลบลบหนีต้ำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 5 แห่งข้อก ำหนดและ
เง่ือนไขของข้อตกลงนีไ้ด้ด้วย 

ข้อ 14.การอายัด 
ถ้ำสิทธิเรียกร้องในกำรจำ่ยเงินโดยกำรโอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกที่ร้ำนค้ำมีตอ่ธนำคำรกรุงไทยตำมข้อตกลงนี ้ถกูบคุคลอ่ืนใด อำยดั บงัคบั หรือกระท ำกำรใดๆ ในท ำนองเดียวกนั 
ธนำคำรกรุงไทยอำจเข้ำร่วมกระบวนกำรดงักลำ่วตำมกฎระเบียบภำยในซึ่งถกูก ำหนดโดยธนำคำรกรุงไทย และธนำคำรกรุงไทยจะไม่รับผิดชอบส ำหรับกำรจ่ำยเงินลำ่ช้ำเม่ือ
ธนำคำรกรุงไทยปฏิบตัิตำมกฎระเบียบภำยในดงักลำ่ว  
ข้อ 15.การรักษาข้อมูลเป็นความลับ 
15.1 ร้ำนค้ำจะไมเ่ปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลอ่ืนๆ ของสมำชิกบตัร (ซึง่รวมทัง้หมำยเลขบตัรและข้อมลูอ่ืนซึง่เก่ียวกบับตัร) อตัรำคำ่ธรรมเนียมของร้ำนค้ำ และควำมลบัทำงกำรค้ำ

ของธนำคำรกรุงไทย ซึง่ร้ำนค้ำได้รับรู้ตำมข้อตกลงนี ้
15.2 ร้ำนค้ำจะด ำเนินมำตรกำรทัง้หมดที่จ ำเป็นในกำรประกันกำรรักษำควำมลบัของข้อมลูตำมข้อ 15.1 ซึ่งรวมทัง้ประกำศกฎระเบียบภำยในและโปรแกรมกำรศกึษำลกูจ้ำง

เพ่ือป้องกนักำรเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่วแก่บคุคลที่สำม 
15.3 ร้ำนค้ำจะจ่ำยคำ่เสียหำยทัง้หมดของธนำคำรกรุงไทยอนัเกิดขึน้จำกหรือเก่ียวเน่ืองกบักำรเปิดเผยหมำยเลขบตัรและข้อมลูอ่ืนใด ซึ่งเก่ียวข้องกบับตัรหรือสมำชิกบัตรที่สง่

มอบแก่ร้ำนค้ำ 
15.4 ควำมในข้อ 15.1 - ข้อ 15.3 จะยงัมีผลใช้บงัคบัตอ่ไปถึงแม้ภำยหลงัข้อตกลงนีจ้ะสิน้สดุแล้วก็ตำม 
15.5 ร้ำนค้ำตกลงจะด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยัของข้อมลูบญัชีสมำชิกบตัรในระบบช ำระเงินตำมเอกสำรแนบ 2 ของใบสมคัรร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุงไทย 
ข้อ 16.การสิน้สุดสัญญาด้วยการบอกกล่าว 
16.1 ร้ำนค้ำหรือธนำคำรกรุงไทยมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงนี ้โดยกำรแจ้งเป็นหนงัสือบอกกลำ่วลว่งหน้ำไปยงัคูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่ง 
16.2 ร้ำนค้ำตกลงและยอมรับว่ำธนำคำรกรุงไทยมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงนีไ้ด้ทนัที ในกรณีที่ร้ำนค้ำปฏิบตัิผิดข้อก ำหนดและเง่ือนไขแห่งข้อตกลงนี ้หรือละเลยกำรปฏิบตัิตำม

คู่มือร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุงไทยและ/หรือเอกสำรแนะน ำวิธีปฏิบตัิในกำรใช้บริกำรแต่ละประเภทไม่ว่ำข้อหนึ่งข้อใดหรือหลำยข้อ ซึ่ง ธนำคำรกรุงไทยได้แจ้งเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรให้ร้ำนค้ำทรำบเพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขเหตแุหง่กำรผิดข้อก ำหนดและเง่ือนไขดงักลำ่วให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วนั นบัแตว่นัที่ได้สง่หรือถือวำ่ได้สง่ค ำบอกกลำ่วเชน่
ว่ำนัน้ แต่ร้ำนค้ำเพิกเฉยหรือละเลยตอ่กำรระงบัเหตดุงักลำ่วภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดหรือสญัญำสิน้สดุลงโดยเข้ำเงื่อนไขข้อก ำหนดข้อ 17 และธนำคำรกรุงไทยมีสิทธิ
เรียกร้องให้ร้ำนค้ำ ชดใช้บรรดำค่ำเสียหำยทัง้ปวง ตลอดจนคำ่ธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยใดๆ ในกำรบอกกลำ่วทวง กำรด ำเนินคดี และบงัคบัคดี  (ถ้ำมี) ที่ต้องเสียหำยจำก
กำรที่สญัญำสิน้สดุลงตำมข้อก ำหนดข้อ 16 และ/หรือข้อ 17 

16.3 เม่ือมีกำรบอกเลิกข้อตกลงตำมข้อ 16.2 ร้ำนค้ำมีภำระที่จะต้องช ำระคำ่ธรรมเนียมกำรใช้บริกำรระบบกำรช ำระเงินและ /หรือค่ำใช้จำ่ยทัง้ปวงที่ร้ำนค้ำมีหรือค้ำงช ำระตอ่
ธนำคำรกรุงไทยให้เสร็จสิน้ภำยใน 30 วนั นบัแตว่นัที่ได้รับกำรบอกเลิก 

16.4 ในกรณีที่ธนำคำรกรุงไทยถูกปรับ อันเน่ืองมำจำกร้ำนค้ำปฏิบตัิไม่ถูกต้องตำมกฎของบริษัทบตัร หรือบริษัทที่ออกบตัร หรืออันเน่ืองมำจำกควำมผิดพลำดหรือควำม
ประมำทเลินเลอ่ของ ร้ำนค้ำหรือของพนักงำนของร้ำนค้ำ หรือร้ำนค้ำรวมถึงพนกังำนของร้ำนค้ำมีเจตนำกระท ำทจุริต ร้ำนค้ำตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบภำระคำ่ปรับดงักลำ่ว
ทัง้หมดทกุประกำรโดยธนำคำรกรุงไทยไมมี่สว่นเก่ียวข้องใดๆ และธนำคำรกรุงไทยสำมำรถบอกเลิกและให้ข้อตกลงนีเ้ป็นอนัสิน้สดุได้ทนัที 

ข้อ 17.การสิน้สุดสัญญาโดยไม่ต้องมีการบอกกล่าว 
17.1 กรณีที่เกิดเหตกุำรณ์อยำ่งใดอยำ่งหนึ่งหรือหลำยอยำ่งดงัตอ่ไปนี ้ร้ำนค้ำรับทรำบและตกลงให้ข้อตกลงนีเ้ป็นอนัสิน้สดุลงทนัที โดยธนำคำรกรุงไทยไมจ่ ำต้องบอกกลำ่วเป็น

หนงัสือ และร้ำนค้ำจะต้องชดเชยควำมเสียหำยให้แก่ธนำคำรกรุงไทย บริษัทบตัร และ/หรือบริษัทที่ออกบตัร 
(1) กำรให้ข้อมลูเทจ็ในใบสมคัรหรือเอกสำรอ่ืนแก่ธนำคำรกรุงไทยอนัเก่ียวเน่ืองกบักำรรับเข้ำหรือกำรรำยงำนตำมข้อ 4. 
(2) ร้ำนค้ำใช้หลกัฐำนใบบนัทึกรำยกำรขำย /ส ำเนำหลกัฐำนกำรใช้บตัรจำกบุคคลที่สำมแล้วส่งมอบแก่ธนำคำรกรุงไทย หรือส่งมอบหลกัฐำนใบบนัทึกรำยกำรขำย/
ส ำเนำหลกัฐำนกำร 
ใช้บตัรให้แก่ธนำคำรกรุงไทยแทนบคุคลที่สำม 
(3) ร้ำนค้ำปฏิเสธกำรร้องขอให้คืนเงินตำมเง่ือนไขในข้อ 13. 
(4) ร้ำนค้ำฝ่ำฝืนข้อ 15. 
(5) ร้ำนค้ำฝ่ำฝืนข้อตกลงนีใ้นเร่ืองอนัใดนอกเหนือไปจำกข้อ 17.1 (1) – ข้อ 17.1 (4) 
(6) ร้ำนค้ำแสดงหรือให้ข้อมลูอนัเป็นเท็จหรือปกปิดข้อควำมจริงใดๆ ซึง่ควรบอกให้แจ้งแก่ธนำคำรกรุงไทยได้รับรู้ 
(7) ไมมี่กำรซือ้ขำยสินค้ำกนัจริง หรือร้ำนค้ำมีพฤติกรรมกำรให้ขึน้เงินสด หรือรับช ำระหนีแ้ทน 
(8) ธนำคำรกรุงไทยตรวจสอบพบว่ำ ร้ำนค้ำ หรือ เจ้ำของกิจกำร รวมถึงผู้ เก่ียวข้อง มีกำรใช้บตัรของตนเอง มำท ำรำยกำรที่ร้ำนค้ำของตนเองบอ่ยครัง้ หรือมียอดกำรท ำ
รำยกำรสงูผิดปกติ 
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(9) มีค ำสัง่ยดึ อำยดั บงัคบั หรือค ำสัง่ใดๆ ในท ำนองเดียวกนัตอ่ร้ำนค้ำ ร้ำนค้ำ ถกูร้องขอให้ล้มละลำยและ/หรือ ตกเป็นบคุคลล้มละลำย ฟืน้ฟกิูจกำร มีหนีส้ินล้นพ้นตวั
ถกูพิทกัษ์ทรัพย์ หรืออยู่ในกระบวนกำรอนัคล้ำยคลงึกนั หรือกระท ำหรือเข้ำมีสว่นรวมในกำรกระท ำควำมผิดมลูฐำนตำมกฎหมำยป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
หรือสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย ไมว่ำ่โดยสมคัรใจหรือไมส่มคัรใจก็ตำม หรือ ร้ำนค้ำเลิกกิจกำร ยกเว้นในกรณีกำรควบรวมกิจกำร 
(10) ธนำคำรกรุงไทยเห็นวำ่ มีกำรเปลี่ยนแปลงในทำงเป็นผลร้ำยในสำระส ำคญัเกิดขึน้แก่เครดิตหรือควำมน่ำเชื่อถือของร้ำนค้ำนอกเหนือจำกสถำนกำรณ์ตำมข้อ 17.1 
(6) และข้อ 17.1 (9) 
(11) ร้ำนค้ำไมใ่ช้ระบบกำรท ำรำยกำรขำย ซึง่รวมทัง้ระบบอ่ืนใดที่ถกูก ำหนดโดยธนำคำรกรุงไทยและ/หรือบริษัทบตัร 
(12) ธนำคำรกรุงไทยเห็นวำ่ ธุรกิจหรือกำรด ำเนินกำรของร้ำนค้ำขดัแย้งกบันโยบำยสำธำรณะ 
(13) ร้ำนค้ำหรือลกูจ้ำงของร้ำนค้ำใช้ข้อมลูในบตัรหรือของสมำชิกบตัรซึง่ร้ำนค้ำหรือลกูจ้ำงได้รับรู้เน่ืองจำกข้อตกลงนี ้เพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืนใดนอกจำกที่ระบใุนข้อตกลง

นี ้หรือ 
(14) ธนำคำรกรุงไทยเห็นวำ่ ร้ำนค้ำส่งหลกัฐำนใบบนัทกึรำยกำรขำย/ส ำเนำหลกัฐำนกำรใช้บตัรปลอม หรือกำรกระท ำอ่ืนใดที่ไมเ่หมำะสม 
(15) ธนำคำรกรุงไทยเห็นวำ่ ร้ำนค้ำไมเ่หมำะสมที่จะด ำเนินกำรในฐำนะร้ำนค้ำสมำชิกของธนำคำรกรุงไทยตอ่ไป 
(16) ร้ำนค้ำมีปริมำณกำรรับบตัรทจุริต สงูเกินกวำ่ที่บริษัทบตัรและ/หรือบริษัทที่ออกบตัรก ำหนด 
(17) ร้ำนค้ำมีประวตัิถกูยกเลิกกำรเป็นร้ำนค้ำสมำชิกโดยสถำบนักำรเงินอ่ืน 
(18) ร้ำนค้ำมีประวตัิหรือเคยค้ำขำย หรือประกอบธุรกิจกบับริษัทหรือคูค้่ำที่อยู่ในพืน้ที่เสี่ยงหรืออยูใ่นรำยชื่อผู้ มีควำมเสี่ยงตำมมติของหรือภำยใต้ประกำศคณะมนตรี
ควำมมัน่คงแหง่สหประชำชำติก ำหนดให้เป็นคณะบคุคลที่มีกำรกระท ำอนัเป็นกำรก่อกำรร้ำยที่รัฐบำลแหง่รำชอำณำจกัรไทยได้ประกำศให้ควำมรับรองหรือตำมรำยชื่อ
ที่หน่วยงำนรำชกำรประกำศก ำหนดหรือกระท ำควำมผิดมลูฐำนตำมกฎหมำยป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินหรือสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 
(19) เม่ือมีเหตกุำรณ์ที่ธนำคำรสงสยัหรือเชื่อโดยมีเหตสุมควรว่ำ ผู้ ขอใช้บริกำรมิใช่เจ้ำของหรือผู้ มีสิทธิใช้งำนบญัชีเงินฝำกที่ใช้รับเงินจำกบริกำร Krungthai Fast pay 
(Payment Gateway) หรือบริกำร Krungthai Fast pay (Payment Gateway) ถกูใช้ในกิจกำรที่อำจเป็นกำรขัดต่อกฎหมำย หรือควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชำชน หรือมีลกัษณะเป็นธุรกรรมที่อำจผิดกฎหมำย หรือมีกำรใช้บริกำรในลกัษณะที่ผิดปกติ เชน่ มีกำรท ำรำยกำรซ ำ้ๆ ในเวลำใกล้ๆ กนัจนเป็นกำรรบกวนระบบ
กำรให้บริกำรของธนำคำร เป็นต้น หรือเป็นกำรฉ้อฉล หรือทจุริต หรือขดัตอ่กฎหมำย หรือแนวโน้มที่จะมีกำรกระท ำที่มิชอบโดยประกำรใด ๆ 
(20) ธนำคำรต้องปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือค ำสัง่ศำลหรือหน่วยงำนที่มีอ ำนำจ และ/หรือตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

17.2 ควำมในข้อ13.3 จะน ำมำใช้โดยอนโุลม ถ้ำหำกธนำคำรกรุงไทยสงสยัวำ่ เหตกุำรณ์ใดเหตกุำรณ์หนึ่งหรือหลำยอยำ่งตำมข้อ 17.1 อำจเกิดขึน้กบัร้ำนค้ำ 
ข้อ 18.การจัดการหลังจากข้อตกลงสิน้สุดลง 
18.1 โดยไม่ค ำนึงถึงบทบัญญัติในข้อ16.1กำรท ำรำยกำรขำยซึ่งได้ท ำก่อนวันที่ข้อตกลงนีส้ิน้สุดลงยังคงมีผลใช้บังคับและให้จัดกำรเก่ียวกับกำรท ำรำยกำรขำยนัน้ตำม

ข้อตกลงนีต้อ่ไป เว้นแตจ่ะมีกำรตกลงกนัเป็นอยำ่งอ่ืน 
18.2 เม่ือข้อตกลงนีส้ิน้สดุลงตำมข้อ 17. ธนำคำรกรุงไทยมีสิทธิยกเลิกหลกัฐำนใบบนัทึกรำยกำรขำย/ส ำเนำหลกัฐำนกำรใช้บตัรหรือยบัยัง้กำรจ่ำยจนกวำ่สมำชิกบตัรจำ่ยเงิน

ส ำหรับหลกัฐำนใบบนัทกึรำยกำรขำย/ส ำเนำหลกัฐำนกำรใช้บตัรซึง่ได้รับสง่มอบ 
18.3 เม่ือข้อตกลงนีค้รบก ำหนด ถกูยกเลิก หรือสิน้สดุลง ร้ำนค้ำจะต้องรือ้ป้ำยทัง้หมดโดยคำ่ใช้จำ่ยของตนเองทนัทีและจะสง่คืนรำยกำรซือ้ขำย สรุปกำรขำย หรือสิ่งพิมพ์ใดๆ

ที่เกิดขึน้หรือเก่ียวเน่ืองกับข้อตกลงนีใ้ห้แก่ธนำคำรกรุงไทยและร้ำนค้ำซึ่งติดตัง้สื่อกำรช ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้องปฏิบตัิตำมค ำแนะน ำที่ก ำหนดในข้อตกลงกำรใช้สื่อ
กำรช ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ตอ่ไป 

ข้อ 19.การแก้ไขข้อตกลง 
19.1 ร้ำนค้ำตกลงและยินยอมให้ธนำคำรกรุงไทยด ำเนินกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อก ำหนดและเงื่อนไขแห่งข้อตกลงนีต้ำมควำมเหมำะสม โดยบอกกล่ำวกำร

ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงนัน้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรแก่ร้ำนค้ำลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่  30 วนั ก่อนกำรถือปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขเชน่วำ่นัน้ และให้ถือวำ่ข้อก ำหนด
และเง่ือนไขที่ได้ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนัน้เป็นสว่นหนึ่งของข้อก ำหนดและเงื่อนไขแห่งข้อตกลงนีใ้นกรณีที่ธนำคำรกรุงไทยได้บอกกลำ่วให้ร้ำนค้ำทรำบถึงกำรปรับปรุง
ไมว่ำ่จะโดยสง่หนังสือบอกกลำ่วประกำศแจ้งกำรแก้ไขข้อตกลงก็ตำม หรือเปลี่ยนแปลงตำมวิธีดงักลำ่ว ร้ำนค้ำตกลงยินยอมให้ถือวำ่ร้ำนค้ำได้รับทรำบและเห็นชอบด้วย
กับกำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดและเงื่อนไขนัน้ๆแล้ว และให้ข้อก ำหนดและเงื่อนไขที่ได้ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงทัง้ที่มีอยู่ แล้วในขณะนี ้หรือที่จะมีต่อไปใน
ภำยหน้ำ มีผลผกูพนัร้ำนค้ำนบัแตว่นัที่ธนำคำรกรุงไทยก ำหนดไว้เป็นต้นไป 

19.2 ถ้ำร้ำนค้ำยอมรับบตัรภำยหลงัจำกที่ธนำคำรกรุงไทยได้ส่งหนังสือบอกกล่ำวหรือประกำศแจ้งกำรแก้ไขข้อตกลงนีแ้ก่ร้ำนค้ำ ให้ถือว่ำร้ำนค้ำยอมรับกำรแก้ไขข้อตกลง
ดงักลำ่วแล้ว 
ข้อ 20 .ข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการ 
20.1 การเสนอสินค้าและ/หรือบริการ 

(1) ร้ำนค้ำจะไมท่ ำกำรจ ำหน่ำยสินค้ำที่ไมเ่หมำะสม หรือสินค้ำต้องห้ำม กลำ่วคือ เป็นสินค้ำที่ผิดกฎหมำย ขดัตอ่ศีลธรรมและประเพณีอนัดีงำมของประชำชน หรือขดั
ต่อระเบียบข้อบงัคบัของทำงรำชกำร บริษัทบัตร และสถำบนัออกบตัรเครดิตต่ำงๆ โดยธุรกิจต้องห้ำมได้แก่ เว้นแต่จะได้แจ้งและได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำก
ธนำคำรกรุงไทยก่อน  

(ก) อำวธุ หรือสว่นประกอบของอำวธุ 
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(ข) สินค้ำอบำยมขุ หรือสื่อลำมก อนำจำร 
(ค) กำรพนนัและ/หรือจดให้มีกำรพนนั 
(ง) สินค้ำละเมิดลิขสิทธ์ิ 
(จ) สินค้ำที่มีภำระผกูพนัตำมกฎหมำย เชน่ ตดัภำระจ ำน ำ จ ำนอง เชำ่ซือ้ 
(ฉ) ขำยยำหรือเคร่ืองมือตำมใบสัง่แพทย์ทกุประเภท 
(ช) จดัหำคู ่
(ซ) Time Sharing Business 
(ฌ) บหุร่ี ยำสบู ยำเส้น สำรเสพติดทกุชนิด 

(2) ร้ำนค้ำจะต้องระบุข้อมลูและรำยละเอียดต่ำงๆเก่ียวกับสินค้ำและ/หรือบริกำรให้แก่สมำชิกบตัรทรำบอย่ำงละเอียดตัง้แต่สมำชิกบัตรเร่ิมท ำรำยกำรบนเว็บไซต์ 
(Website) เพ่ือเป็นข้อมลูให้แก่สมำชิกบตัรและเพ่ือป้องกนัข้อโต้แย้งที่อำจจะเกิดขึน้ในอนำคตในกรณีที่มีกำรปฏิเสธรำยกำรโดยบนเว็บไซต์ดงักล่ำวอยำ่งน้อยจะต้อง
ปรำกฏข้อมลู ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) รำยละเอียดเก่ียวกบัสินค้ำและ/หรือบริกำรที่เสนอขำย 
(ข) ข้อมลูที่ใช้ในกำรติดตอ่แผนกบริกำรลกูค้ำ ได้แก่ หมำยเลขโทรศพัท์ อีเมล 
(ค) ที่อยูส่ถำนประกอบกำรถำวรของร้ำนค้ำ 
(ง) สกลุเงินที่รับช ำระ  
(จ) นโยบำยกำรเก็บรักษำข้อมลูของลกูค้ำ 
(ฉ) นโยบำยควำมปลอดภยัเก่ียวกบักำรรับช ำระเงินด้วยบตัรเครดิต 
(ช) นโยบำยกำรสง่สินค้ำรวมทัง้ข้อห้ำมในกำรสง่ออกสินค้ำ (ถ้ำมี) 
(ซ) นโยบำยกำรยกเลิกและรับคืนสินค้ำและ/หรือบริกำร รวมทัง้นีน้โยบำยกำรคืนเงินค่ำสินค้ำและบริกำร จดัให้มีระบบกำรยอมรับรำยละเอียดและนโยบำย
ดงักลำ่วข้ำงต้นบนเว็บไซต์ของร้ำนค้ำ เพ่ือให้สมำชิกบตัรยอมรับและรับทรำบรำยละเอียดและนโยบำยดงักลำ่วก่อนที่จะท ำกำรตดัสินใจช ำระค่ำสินค้ำและ/หรือ
บริกำรผ่ำนบตัรเครดิต  
(ฌ) ร้ำนค้ำมีหน้ำที่ในกำรจัดท ำและจัดเก็บรำยละเอียดข้อมลูที่อยู่ในกำรจดัส่งสินค้ำหรือข้อมลูที่อยู่ในกำรออกเอกสำรใบสัง่ของให้ลกูค้ำรวมทัง้อีเมล และ
หมำยเลขโทรศพัท์ในกำรติดตอ่ของลกูค้ำ 

ในกรณีที่ร้ำนค้ำระบุข้อมลูตำมข้อ  20.1 (2) ดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นภำษำต่ำงประเทศบนเว็บไซต์นัน้ ร้ำนค้ำจะต้องมีรำยละเอียดของข้อมลูดงักล่ำวบน เว็บไซต์เป็น
ภำษำไทยด้วย และจะต้องมีกำรแปลภำษำตำ่งประเทศดงักลำ่วให้ถกูต้องสอดคล้องกบัข้อควำมภำษำไทย  
20.2 การจัดการเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการ 
ร้ำนค้ำจะเป็นผู้ รับค ำสัง่ซือ้และด ำเนินกำรส่งสินค้ำและ/หรือบริกำรตำมค ำสัง่ของสมำชิกบตัรให้แก่สมำชิกบตัรโดยตรงตำมข้อผกูพนัที่ได้เผยแพร่และโฆษณำผ่ำนสื่อตำมข้อ
20.1(2) โดยร้ำนค้ำเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำย และด ำเนินกำรตำ่งๆ เองทัง้สิน้และกำรด ำเนินกำรดงักลำ่วไม่มีควำมเก่ียวข้องกบั ธนำคำรกรุงไทยแต่อยำ่งใด นอกจำกนีข้้อผูกพนัที่
ระบนุัน้จะไมเ่ก่ียวข้องและไมผ่กูพนัธนำคำรกรุงไทยไมว่ำ่กรณีใดๆทัง้สิน้กำรรับค ำสัง่ซือ้และด ำเนินกำรสง่สินค้ำและ/หรือบริกำรตำมค ำสัง่ของสมำชิกบตัรให้หมำยรวมถึงกำร
หำแหลง่สินค้ำกำรเลือกสรร และตรวจสอบคณุภำพสินค้ำกำรสง่สินค้ำจำกผู้ผลิต กำรน ำเข้ำกำรด ำเนินขัน้ตอนศลุกำกร กำรช ำระภำษีอำกรคำ่จดัสง่คำ่ดวงตรำไปรษณียำกร 
กำรรับใบสัง่ซือ้ กำรจดัส่งสินค้ำ กำรรับคืนและเปลี่ยนสินค้ำ กำรรับประกันกำรส่งสินค้ำ กำรจดัหำอปุกรณ์ และสิ่งต่ำงๆเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรและอ่ืนๆ 
(ถ้ำมี) ที่เก่ียวข้องกบักำรให้บริกำรขำยสินค้ำและ/ หรือบริกำรผ่ำน-สื่อประเภทอินเตอร์เน็ต(Internet)ตำมข้อ 20.1 (2) โดยร้ำนค้ำตกลงยินยอมปฏิบตัิตำมเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

(1) ร้ำนค้ำจะต้องจดัให้สมำชิกบตัรท ำกำรกรอกข้อมลูบตัรเครดิตด้วยตนเองบนเว็บไซต์โดยร้ำนค้ำจะไม่เก็บข้อมลูบตัรเครดิตใดๆ ของสมำชิกบตัร หำกร้ำนค้ำมีควำม
จ ำเป็นในกำรเก็บข้อมูลดังกล่ำว ร้ำนค้ำจะต้องเข้ำร่วมโครงกำรเก็บรักษำข้อมูลบัตรเครดิตกับบริษัทบัตรเช่น VISA International Service Association และ 
MasterCard International Incorporated รวมทัง้สถำบนัออกบตัรเครดิตอ่ืนๆ ซึง่ธนำคำรกรุงไทยจะขยำยกำรให้บริกำรตอ่ไปในภำยหน้ำ 

(2) ในกรณีที่ร้ำนค้ำมีควำมจ ำเป็นในกำรเก็บข้อมลู ร้ำนค้ำมีหน้ำที่ในกำรเก็บรักษำข้อมลูบตัรเครดิต ข้อมลูสมำชิกบตัร และข้อมลูกำรท ำรำยกำรทัง้ในรูปแบบกำยภำพ 
และอิเล็กทรอนิกส์ให้มีควำมปลอดภยัจำกกำรเข้ำถึง หรือกำรเปิดเผยสูบ่คุคลใดๆที่ไมไ่ด้รับอนญุำต รวมถึงไมจ่ ำหน่ำย ซือ้ จดัหำ และเปลี่ยน หรือกระท ำกำรใดๆอนั
เป็นกำรเปิดเผยข้อมลูบตัรของสมำชิกบตัร นอกจำกนี ้เม่ือไมไ่ด้ใช้งำนแล้ว ร้ำนค้ำจะต้องลบท ำลำยข้อมลูดงักลำ่วไมใ่ห้สำมำรถอำ่น หรือน ำไปใช้งำนได้อีก และหำก
มีกำรละเมิดดงักลำ่ว ร้ำนค้ำจะต้องท ำกำรแจ้งให้ธนำคำรกรุงไทยทรำบทนัที 

(3) ร้ำนค้ำจะต้องพฒันำกำรเชื่อมตอ่กบัระบบ Krungthai Fast Pay ของธนำคำรกรุงไทยกบัเว็บไซต์ของร้ำนค้ำ เพ่ือสง่ข้อมลูรำยกำรสินค้ำและ/หรือบริกำรผ่ำนเว็บไซต์
ของร้ำนค้ำโดยตรงมำที่ธนำคำรกรุงไทยเพื่อขออนุมัติวงเงินก่อนเสมอ หำกมีรำยกำรใดที่ธนำคำรกรุงไทยอนุมัติเกินวงเงินกำรสั่งซือ้สินค้ำและ/หรือบริกำร 
ธนำคำรกรุงไทยจะสง่ผลอนมุตัิวงเงินหรือไมอ่นมุตัิวงเงินไปให้ร้ำนค้ำทรำบ เพื่อให้ร้ำนค้ำจดัสง่สินค้ำหรือให้บริกำรกบัสมำชิกบตัรตำมค ำสัง่ซือ้ตอ่ไป 

(4) ร้ำนค้ำจะด ำเนินกำรสง่สินค้ำตำมคณุสมบตัิทีไ่ด้โฆษณำไว้ในข้อ 20.1 (2) ด้วยบรรจภุณัฑ์ที่ได้มำตรฐำนให้แก่สมำชิกบตัรโดยสินค้ำจะต้องอยูใ่นสภำพที่ดีปรำศจำก
กำรช ำรุดบกพร่องหรือมีต ำหนิด้วยประกำรใดๆทัง้ปวงและในกรณีของกำรให้บริกำรร้ำนค้ำจะต้องให้บริกำรที่มีคณุภำพและได้มำตรฐำนแก่สมำชิกบตัรโดยตรงตำมที่ 
ระบุไว้ในโฆษณำในข้อ 20.1 (2) เช่นกัน ทัง้นี ้ในกรณีที่ระยะเวลำกำรกำรจดัส่งสินค้ำและ /หรือบริกำรจนถึงวนัที่สมำชิกบตัรได้รับสินค้ำและ/หรือบริก ำรจะต้องใช้
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เวลำ เกินกว่ำ 30 วนันับจำกวนัที่ร้ำนค้ำได้รับกำรสัง่ซือ้จำกสมำชิกบตัรและได้ขออนมุตัิวงเงินกับธนำคำรกรุงไทย ร้ำนค้ำจะต้องแจ้งระยะเวลำกำรจดัสง่สินค้ำหรือ
ระยะเวลำกำร ให้บริกำรผ่ำนสื่อประเภทอินเตอร์เน็ตตำมข้อ 20.1 (2) ให้สมำชิกบตัรทรำบอยำ่งละเอียดตัง้แตส่มำชิกบตัรเร่ิมท ำรำยกำร ทัง้นี ้ในกรณีที่ร้ำนค้ำไมแ่จ้ง
ระยะเวลำกำร จดัส่งที่เกินกว่ำ 30 วนัดงักล่ำวให้สมำชิกบตัรทรำบผ่ำนสื่อประเภทอินเตอร์เน็ต ตัง้แต่สมำชิกบตัรเร่ิมท ำรำยกำร ร้ำนค้ำตกลงที่จะจดัสง่สินค้ำและ /
หรือบริกำรเพื่อให้ถึงลกูค้ำนัน้ ให้เสร็จสิน้ภำยใน 30 วนันบัตัง้แตว่นัที่ร้ำนค้ำได้รับกำรสัง่ซือ้จำกสมำชิกบตัร และได้ขออนมุตัิวงเงินกบัธนำคำรกรุงไทย 

(5) ร้ำนค้ำจะต้องท ำกำรโอนรำยกำรรับบตัรเครดิตของสมำชิกบตัรที่สัง่ซือ้สินค้ำและ/หรือบริกำรจำกร้ำนค้ำทัง้หมด สง่มำขออนมุตัิวงเงินและสรุปยอดขำยเพ่ือเรียกเก็บ
เงินกบั ธนำคำรกรุงไทยโดยใช้ ชื่อผู้ ใช้งำน (Username) และ รหสัผู้ ใช้งำน (Password) ของร้ำนค้ำจำกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของร้ำนค้ำตำมโปรแกรมที่ธนำคำรกรุงไทย
ก ำหนดภำยหลงัจำกที่ ร้ำนค้ำได้ด ำเนินกำรส่งสินค้ำ หรือให้บริกำรกับสมำชิกบตัรเรียบร้อยแล้ว แต่ทัง้นีจ้ะต้องไม่ เกิน 7 วนันับจำกวนัที่ร้ำนค้ำได้รับกำรสัง่ซือ้จำก
สมำชิกบตัร และได้ขออนมุตัิวงเงินกับธนำคำรกรุงไทยหรือภำยในระยะเวลำอ่ืนใดตำมที่ร้ำนค้ำได้แจ้งให้สมำชิกบตัรทรำบผ่ำนสื่ออินเตอร์เน็ตตัง้แต่ที่สมำชิกบัตร
เร่ิมท ำรำยกำร (ใช้ส ำหรับกรณีที่มี ระยะเวลำกำรจดัสง่สินค้ำหรือให้บริกำรแก่ลกูค้ำเกิน 7 วนันบัจำกวนัแรกนบัจำกวนัที่ร้ำนค้ำได้รับกำรสัง่ซือ้จำกสมำชิกบตัร และได้
ขออนมุตัิวงเงินกบัธนำคำรกรุงไทย) ทัง้นีห้ำก ร้ำนค้ำไม่สำมำรถที่จะจดัสง่สินค้ำและ/หรือบริกำรให้แก่สมำชิกบตัรได้ภำยในเวลำดงักลำ่วไม่วำ่กรณีใดก็ตำมร้ำนค้ำ
จะต้องท ำกำรยกเลิกรำยกำรผ่ำนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของร้ำนค้ำตำมโปรแกรมที่ธนำคำรกรุงไทยก ำหนด และต้องไม่เกิน 7 วนันับจำกวนัที่ร้ำนค้ำได้รับกำรสัง่ซือ้จำก
สมำชิกบตัรเชน่กันและได้ขออนมุตัิวงเงินกบัธนำคำรกรุงไทยหรือไม่เกินระยะเวลำที่ร้ำนค้ำได้แจ้งให้สมำชิกบตัรทรำบผ่ำนสื่อ Internet ตัง้แต่วนัที่สมำชิกบตัรเร่ิมท ำ
รำยกำรส ำหรับกรณีที่มีระยะเวลำกำรจัดส่งสินค้ำหรือให้บริกำร แก่ลูกค้ำเกิน 7 วันนับจำกวันที่ร้ำนค้ำได้รับกำรสัง่ซือ้จำกสมำชิกบตัร และได้ขออนมุัติวงเงินกับ
ธนำคำรกรุงไทย 
ทัง้นี ้หำกร้ำนค้ำไม่ท ำกำรสรุปยอดภำยในระยะเวลำดงักล่ำวข้ำงต้น กำรอนมุตัิวงเงินของสมำชิกบตัรรำยกำรนัน้ๆ จะถกูยกเลิกโดยอตัโนมตัิจำกธนำคำรกรุงไทย
ทนัที โดยร้ำนค้ำจะไมส่ำมำรถท ำกำรสรุปยอดขำยรำยกำรนัน้ๆ ได้อีก และร้ำนค้ำไมมี่สิทธิเรียกคำ่เสียหำยใดๆ จำกธนำคำรกรุงไทยทัง้สิน้ 
อนึ่ง ในกรณีที่ร้ำนค้ำไมส่ำมำรถจดัสง่สินค้ำและ/หรือบริกำรภำยในระยะเวลำที่ได้แจ้งให้สมำชิกบตัรทรำบทำงสื่อประเภทอินเตอร์เน็ตตัง้แตว่นัที่สมำชิกบตัรเร่ิมท ำ
รำยกำร ร้ำนค้ำจะแจ้งให้สมำชิกบตัรทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรส ำหรับกรณีดังกล่ำวและร้ำนค้ำต้องเก็บหลกัฐำนกำรแจ้งกรณีไม่สำมำรถจดัส่งสินค้ำ และ/หรือ 
บริกำรดงักล่ำวไว้ เพื่อมอบให้แก่ธนำคำรกรุงไทยในกรณีที่ธนำคำรกรุงไทยร้องขอ เพื่อให้ธนำคำรกรุงไทยสำมำรถตรวจสอบรำยกำรในกรณีที่สมำชิกบัตรปฏิเสธ
รำยกำรซือ้สินค้ำและ/หรือบริกำร ดงักลำ่วได้ 

 (6) หำกธนำคำรกรุงไทยพิจำรณำแล้วเห็นว่ำใบสัง่ซือ้ใดไม่ถกูต้องครบถ้วน วงเงินไม่เพียงพอ หมำยเลขบตัรไม่ถกูต้อง บตัรหมดอำย ุได้รับกำรแจ้งอำยดับตัรเครดิต/
บตัรเครดิตหำย ได้รับแจ้งวำ่มีกำรทจุริตและ/หรือระบบกำรสื่อสำรทำงคอมพิวเตอร์มีข้อขดัข้องไมส่ำมำรถสง่ผ่ำนข้อมลูหรือตรวจสอบข้อมลูได้และ/หรือร้ำนค้ำปฏิบตัิ
ผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับธนำคำรกรุงไทยซึ่งธนำคำรกรุงไทยจะระงบักำรท ำรำยกำรซือ้ขำยทำงกำรสื่อสำรทำงอินเตอร์เน็ตผ่ำนระบบของธนำคำรกรุงไทยเป็นกำร
ชัว่ครำวและ/หรือไม่ว่ำจะด้วยเหตใุดๆก็ตำมธนำคำรกรุงไทยสงวนสิทธ์ิที่จะอนมุตัิหรือไม่อนมุตัิวงเงินตำมใบสัง่ซือ้ใดๆ ก็ได้โดยไม่จ ำเป็นต้องชีแ้จงแสดงเหตผุลแต่
ประกำรใดและกำรอนมุตัิหรือไม่อนมุตัิวงเงินของสมำชิกบตัรนีใ้ห้ถือเป็นที่สดุร้ำนค้ำและ/หรือสมำชิกบตัรตกลงจะไม่เรียกร้องคำ่เสียหำยใดๆจำกธนำคำรกรุงไทยใน
กำรไม่อนมุตัิวงเงินไม่ว่ำด้วยเหตปุระกำรใดๆทัง้สิน้ทกุประกำร ในกรณีที่ยอดจ ำนวนเงินกำรสัง่ซือ้สินค้ำ และ/หรือบริก ำรมีข้อสงสยัประกำรใดๆ ร้ำนค้ำยินยอมให้
ธนำคำรกรุงไทยมีสิทธิตรวจสอบ หรือขอเอกสำรรำยละเอียดเพิ่มเติมก่อนที่ร้ำนค้ำจะท ำกำร ส่งสินค้ำ หรือธนำคำรกรุงไทยยงัไม่ต้องน ำเงินเข้ำบญัชีให้กับร้ำนค้ำ 
จนกวำ่ธนำคำรกรุงไทยจะเรียกเก็บเงินจำกสมำชิกบตัรได้ก่อน 

(7) ร้ำนค้ำจะต้องก ำหนดข้อควำมในเว็บไซต์ให้สมำชิกบตัรยินยอมให้เรียกเก็บเงินผ่ำนบตัรเครดิตตำมหมำยเลขบตัรที่ได้แจ้งให้ไว้กบัธนำคำรกรุงไทยด้วย 
20.3 วิธีการจัดส่งสินค้าและ/หรือบริการ 

(1) ร้ำนค้ำตกลงยินยอมปฏิบตัิตำมเง่ือนไขในกำรสง่มอบสินค้ำและ/หรือบริกำรให้แก่สมำชิกบตัรดงัต่อไปนี ้
(ก) กรณีร้ำนค้ำเป็นผู้จดัสง่สินค้ำเอง ร้ำนค้ำจะต้องมีใบรับสินค้ำซึง่มีลำยมือชื่อของสมำชิกบตัรหรือผู้ รับสินค้ำ 
(ข) กรณีที่ร้ำนค้ำให้บคุคลอ่ืนด ำเนินกำรสง่สินค้ำ 

(a) กรณีกำรสง่สินค้ำภำยในประเทศหำกด ำเนินกำรสง่สินค้ำทำงไปรษณีย์ร้ำนค้ำจะต้องจดัสง่โดยวิธีไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือใช้บริกำรกำรสง่สินค้ำ
กบัผู้ประกอบกำรที่มีกำรประกนัภยัสินค้ำด้วย 
(b) กรณีกำรสง่สินค้ำระหวำ่งประเทศร้ำนค้ำจะต้องใช้บริกำรสง่สินค้ำกบัผู้ประกอบกำรที่มีกำรประกนัภยัสินค้ำด้วย 
(c) กรณีร้ำนค้ำจะต้องสง่มอบสินค้ำให้แก่สมำชิกบตัรโดยตรงห้ำมมิให้ร้ำนค้ำจดัสง่สินค้ำไปยงัตู้ไปรษณีย์ (P.O.BOX) และจะต้องมีเอกสำรกำรลงนำมรับ
เอกสำรจำกสมำชิกบตัรหรือผู้ รับสินค้ำให้ชดัเจนด้วย 
(d) กรณีที่มีกำรจดัสง่สินค้ำไปยงัองค์กรหรือนิติบคุคลให้ร้ำนค้ำระบชุื่อสมำชิกบตัรหรือผู้ รับสินค้ำให้ชดัเจน 

(2) ในกรณีที่สินค้ำหมดและ/หรือไม่อำจส่งสินค้ำและ/หรือบริกำรได้ภำยในระยะเวลำตำมที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้น ไมว่ำ่ด้วยเหตสุดุวิสยัหรือด้วยเหตปุระกำรใดโดยมีเหตผุล
และหลกัฐำนสนบัสนนุควำมจ ำเป็นดงักลำ่วอยำ่งชดัเจนร้ำนค้ำจะต้องแจ้งให้สมำชิกบตัรและธนำคำรกรุงไทยทรำบเพ่ือยืนยนักำรแจ้งยกเลิกใบสัง่ซือ้และ/หรือยกเลิก
กำรอนมุตัิวงเงิน โดยทนัที 

(3) ในกรณีที่สินค้ำที่มีวนัหมดอำย ุร้ำนค้ำจะต้องระบวุนัหมดอำยใุห้ชดัเจนในสินค้ำที่จดัสง่ให้แก่สมำชิกบตัรด้วย 
ข้อ 21. หลักประกัน   
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(1) ร้ำนค้ำ/เจ้ำของบญัชีเงินฝำกตกลงท ำ “ ข้อตกลงในการด ารงเงินในบัญชีเงนิฝากและยินยอมให้หักเงินฝาก” และ/หรือจดัท ำเอกสำรสญัญำอื่นใดตำมรูปแบบ
ที่และวิธีกำรของธนำคำรกรุงไทยและตกลงด ำรงเงินฝำกในจ ำนวนเงินที่ธนำคำรกรุงไทยก ำหนด เพื่อเป็นหลกัประกันกำรปฏิบตัิตำมข้อตกลงและ /หรือกำรช ำระหนี ้
ใดๆและ/หรือประกันควำมรับผิดชอบใดๆของร้ำนค้ำตำมข้อตกลงฉบบันีโ้ดยร้ำนค้ำ/เจ้ำของบญัชีเงินฝำกไม่มีสิทธิเบิกถอนเงินจ ำนวนดังกล่ำวนอกจำกนี ้ ร้ำนค้ำ/
เจ้ำของบญัชีเงินฝำกตกลงยินยอมให้ธนำคำรกรุงไทยปรับเพิ่มหรือลดวงเงินกำรด ำรงเงินฝำกได้ตำมจ ำนวนเงิน ก ำหนดเวลำและเงื่อนไขที่ธนำคำรกรุงไทยแจ้งให้
ร้ำนค้ำทรำบ หำกร้ำนค้ำ/เจ้ำของบญัชีเงินฝำกไมด่ ำเนินกำร  ธนำคำรกรุงไทยมีสิทธิระงบักำรใช้บริกำรตำมข้อตกลงฉบบันีไ้ด้จนกวำ่ร้ำนค้ำ/เจ้ำของบญัชีเงินฝำกจะ
ด ำเนินกำรตำมเง่ือนไขก ำหนด 

(2) ในกรณีที่เงินในบญัชีเงินฝำกและ/หรือหลกัทรัพย์หลกัประกันมีไม่พอจำ่ย หรือมีจ ำนวนต ่ำกวำ่มลูคำ่ของสินค้ำและ /หรือบริกำรร้ำนค้ำ/เจ้ำของบญัชีเงินฝำกตกลง
ยินยอม ให้ธนำคำรกรุงไทยบงัคบัเอำกบัเงินฝำกและ/หรือหลกัทรัพย์หลกัประกนัตำมที่ระบใุนข้อ 21 (1) เพ่ือน ำมำช ำระคืนเงินคำ่สินค้ำและ/หรือบริกำรให้แก่สมำชิก
บัตรได้แต่หำกมลูค่ำของสินค้ำและ/หรือบริกำรมีจ ำนวนที่สูงกว่ำจ ำนวนเงินฝำกและ/หรือหลักทรัพย์หลักประกันร้ำนค้ำ/เจ้ำของบัญชีเงินฝำกตกลงยินยอมให้
ธนำคำรกรุงไทยบงัคบัเอำกบัเงินฝำกและ/หรือหลกัทรัพย์หลกัประกันจำกบญัชีเงินฝำกหรือบญัชีเงินฝำกอ่ืนใดหรือหลกัทรัพย์หลกัประกันที่ร้ำนค้ำ/เจ้ำของบัญชีเงิน
ฝำกได้เปิดไว้กบัธนำคำรกรุงไทย หรือสถำบนักำรเงินอ่ืน ให้แก่สมำชิกบตัรจนครบถ้วน 

ข้อ 22 บริการ KTB Corporate Online บริการตรวจสอบรายงานการขายผ่านระบบออนไลน์ของร้านค้า 
ธนำคำรอำจให้บริกำร KTB Corporate Online ซึ่งเป็นบริกำรที่ธนำคำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ร้ำนค้ำที่ได้รับอนุมัติจำกธนำคำรเฉพำะรำยเป็นกรณีพิเศษให้

สำมำรถตรวจสอบข้อมลูกำรท ำรำยกำรขำยผ่ำน Web Site ของธนำคำร ซึ่งรวมถึง บริกำรข้อมลูข่ำวสำรทัว่ไปของธนำคำร บริกำรตรวจสอบข้อมลูปริมำณสินค้ำ และ/หรือ
บริกำรที่ร้ำนค้ำได้รับช ำระผ่ำน Krungthai Fast Pay และข้อมลูอ่ืนๆ ตำมที่ธนำคำรก ำหนด ซึง่สำมำรถใช้บริกำรได้ 24 ชัว่โมง หรือภำยในระยะเวลำที่ธนำคำรก ำหนด แล้วแต่
กรณี โดยร้ำนค้ำตกลงและยินยอมปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขของบริกำร KTB Corporate Online รวมถึงคูมื่อวิธีปฏิบตัิ และ/หรือเอกสำรที่เก่ียวข้อง และ/หรือที่ธนำคำร
ได้ประกำศก ำหนดไว้ในขณะนี ้และ/หรือที่จะก ำหนดไว้ต่อไปในภำยหน้ำทุกประกำร และธนำคำรสงวนสิทธ์ิที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกกำรให้บริกำรที่เก่ียวกับ
ระบบงำนทัง้หมดหรือบำงส่วน ตลอดจนกำรแก้ไขข้อก ำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรที่เก่ียวกบั ระบบงำน รวมทัง้ค่ำธรรมเนียม และค่ำบริกำรต่ ำงๆ ที่เก่ียวกับระบบงำนได้
ตำมที่ธนำคำรเห็นสมควร และร้ำนค้ำตกลงยินยอมโดยจะไมเ่พิกถอนให้ธนำคำรมีสิทธิพิจำรณำด ำเนินกำรดงักลำ่วได้ทกุประกำร 
ข้อ 23 ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ “Thai QR Code” 

“Thai QR Code ”หมำยถึง บริกำรที่ธนำคำรได้ให้บริกำรกับร้ำนค้ำเพื่ออ ำนวย ควำมสะดวกในกำรรับเงินโอนเพื่อช ำระเงินค่ำสินค้ำ และ/หรือบริกำรเข้ำบญัชีเงินฝำก
ของร้ำนค้ำ โดยร้ำนค้ำตกลงและยินยอมปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขของบริกำร Thai QR Code รวมถึงคูมื่อวิธีปฏิบตัิที่ธนำคำรมอบให้ หรือที่ธนำคำรได้ประกำศไว้ผ่ำน
ทำงเว็บไซต์ของธนำคำร และ/หรือเอกสำรที่เก่ียวข้อง และ/หรือที่ธนำคำรได้ประกำศก ำหนดไว้ในขณะนี ้และ/หรือที่จะก ำหนดไว้ตอ่ไปในภำยหน้ำทกุประกำร เม่ือร้ำนค้ำใช้
บริกำรนีถื้อว่ำเป็นไปตำมควำมประสงค์ของร้ำนค้ำแล้ว ดงันัน้ หำกมีควำมเสียหำยหรือข้อผิดพลำดใดๆ เกิดขึน้กับร้ำนค้ำไม่วำ่ด้วยเหตใุดก็ตำม ร้ำนค้ำตกลงจะไม่เรียกร้อง
คำ่เสียหำยใดๆ กบัธนำคำร เว้นแตค่วำมเสียหำยหรือข้อผิดพลำดดงักลำ่วเกิดขึน้จำกกำรกระท ำโดยทจุริต หรือโดยจงใจหรือประมำทเลินเลอ่อยำ่งร้ำยแรงของธนำคำร 
ข้อ 24 ข้อตกลงการใช้บริการ (Bill Payment)  

ผู้ขอใช้บริกำรตกลงให้ธนำคำรด ำเนินกำรรับช ำระเงินคำ่สำธำรณปูโภค คำ่สินค้ำ และ/หรือคำ่บริกำร ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะรวมเรียกวำ่ “คำ่บริกำร” จำกลกูค้ำของผู้ขอใช้บริกำร 
ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่ำ “ลกูค้ำ” โดยลกูค้ำจะน ำเงินคำ่บริกำรที่ต้องช ำระให้แก่ผู้ขอใช้บริกำรน ำฝำกเข้ำบญัชีเงินฝำกของผู้ขอใช้บริกำรที่เปิดไว้กับธนำคำร ซึ่งต่อไปนี จ้ะเรียกวำ่ 
“บญัชีรับช ำระเงิน” โดยร้ำนค้ำตกลงและยินยอมปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขของบริกำร Bill Payment รวมถึงคู่มือวิธีปฏิบตัิที่ธนำคำรมอบให้ หรือที่ธนำคำรได้ประกำศ
ไว้ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของธนำคำร และ/หรือเอกสำรที่เก่ียวข้อง และ/หรือที่ธนำคำรได้ประกำศก ำหนดไว้ในขณะนี ้และ/หรือที่จะก ำหนดไว้ตอ่ไปในภำยหน้ำทกุประกำร 
ข้อ 25 ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการช าระเงนิข้ามธนาคาร (เลขที่ 1.0) (Cross Bank Bill Payment) 

“บริกำรช ำระเงินข้ำมธนำคำร (Cross Bank Bill Payment)” หมำยควำมถึง บริกำรกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินต่ำงๆ ตำมที่ธนำคำรหรือสถำบนักำรเงินอ่ืนก ำหนด หรือ
หน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวข้องก ำหนด ซึง่เป็นกำรใช้บริกำรที่สำมำรถระบ ุพร้อมเพย์ (PromptPay) แทนกำรระบเุลขที่บญัชีเงินฝำก และ/หรือรหสับริษัท (Product Code) ของผู้
ขอใช้บริกำรซึ่งผูกกับ พร้อมเพย์ (PromptPay) ตำมที่ผู้ ขอใช้บริกำรสมคัรลงทะเบียนไว้ ทัง้นี ้ผู้ ขอใช้บริกำรขอสมคัรลงทะเบียนและใช้บริกำรช ำระเงินข้ำมธนำคำร (Cross 
Bank Bill Payment) โดยผู้ขอใช้บริกำรตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบตัิตำมระเบียบ วิธีปฏิบตัิ ตลอดจนข้อตกลงและเงื่อนไขที่เก่ียวข้องกับกำรใช้บริกำรนี ้ทั ง้ที่ มีอยู่ก่อนแล้ว
และที่จะมีขึน้หรือมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงตอ่ไปในอนำคต ตำมที่ธนำคำรจะได้ก ำหนดเพิ่มเติม โดยธนำคำรจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริกำรทรำบลว่งหน้ำเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 30
วนั โดยกำรแจ้งดงักล่ำว นำคำรอำจธ ใช้วิธีปิดประกำศกำรก ำหนดหรือเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวไว้ในที่เปิดเผย ณ ส ำนักงำนใหญ่ หรือส ำนักงำนสำขำของธนำคำรแต่ละแห่งที่
ให้บริกำร หรือผ่ำนทำงเว็บไซต์ของธนำคำร (www.ktb.co.th) และ/หรือโดยวิธีกำรอ่ืนใดตำมที่ธนำคำรก ำหนดหรือเห็นสมควร   โดยให้ถือว่ำระเบียบหรือวิธีปฏิบตัิ ตลอดจน
ข้อตกลงและเง่ือนไขดงักลำ่วเป็นสว่นหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรช ำระเงินข้ำมธนำคำร (Cross Bank Bill Payment) ฉบบันีด้้วย ทัง้นี ้ข้อตกลงและเง่ือนไขกำร
ท ำธุรกรรมประเภทตำ่งๆ ภำยใต้กำรใช้บริกำรช ำระเงินข้ำมธนำคำร (Cross Bank Bill Payment) นี ้ต้องเป็นไปตำมข้อตกลงและเงื่อนไขที่เก่ียวข้องกับธุรกรรมดงักลำ่วตำมที่
ธนำคำรก ำหนดด้วย โดยผู้ ขอใช้บริกำรตกลงยินยอมและจะไม่โต้แย้งคดัค้ำน และไม่ถือว่ำกำรกระท ำดังกล่ำว  ท ำให้ผู้ ขอใช้บริกำรขำดผลประโยชน์ และ/หรือได้รับควำ ม
เสียหำย และสละสิทธิที่จะเรียกร้องคำ่ขำดประโยชน์และคำ่เสียหำยจำกธนำคำรทัง้สิน้ 

             ข้อ 26  การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล 
     เพื่อให้ธนำคำรกรุงไทยสำมำรถปฏิบตัิตำมข้อตกลงฉบบันีไ้ด้ ธนำคำรกรุงไทยอำจจ้ำงหรือมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนด ำเนินกำรแทน ไม่ว่ำงำนเก่ียวกับเทคโนโลยี

สำรสนเทศ งำนติดต่อสื่อสำร งำนติดตำมทวงถำม งำนประมวลผลและเก็บรักษำข้อมลู Cloud Computing ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน รวมถึงเพื่อปฏิบตัิตำมกฎหมำยหรือ
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ระเบียบของประเทศใดๆ ที่ใช้บงัคบักับธนำคำรกรุงไทย ร้ำนค้ำตกลงให้ธนำคำรกรุงไทยมีสิทธิ ส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของร้ำนค้ำที่ได้ให้ไว้ หรือมีอยู่กับ
ธนำคำรกรุงไทย หรือที่ธนำคำรกรุงไทยได้รับ หรือเข้ำถึงได้จำกแหล่งอ่ืน หรือข้อมลูอ่ืนใดตำมที่หน่วยงำนหรือคณะกรรมกำรที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยประกำศก ำหนด (ซึ่ง
ต่อไปนีจ้ะเรียกว่ำ "ข้อมลู") ให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรกรุงไทย (รวมทัง้ยินยอมให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรกรุงไทยเปิดเผยข้อมลูที่
ร้ำนค้ำมีอยูก่บัตนให้แก่ธนำคำรกรุงไทย เพ่ือวตัถปุระสงค์ตำมข้อตกลงข้อนี)้ หรือนิติบคุคลนอกกลุม่ธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรกรุงไทย หน่วยงำนอื่น  พนัธมิตรทำงธุรกิจที่
ออกผลิตภณัฑ์และบริกำรร่วมกนั ผู้ ให้บริกำรภำยนอก ผู้ประมวลผลข้อมลู ผู้ รับโอนสิทธิเรียกร้อง หน่วยงำน/องค์กร/นิติบคุคลใดๆ ที่มีสญัญำกบัธนำคำรกรุงไทย  หน่วยงำน
รำชกำร และ/หรือ นิติบคุคลใดๆ ที่ธนำคำรกรุงไทยเป็นคูส่ญัญำหรือมีควำมสมัพนัธ์ด้วย ทัง้ในประเทศไทยและตำ่งประเทศ นอกจำกนี ้ ร้ำนค้ำได้รับทรำบรำยละเอียดเก่ียวกบั
นโยบำยควำมเป็นส่วนตัวของธนำคำรกรุงไทยในเว็บไซต์ของธนำคำรกรุงไทย [https://krungthai.com/th/content/privacy-policy] และ/หรือตำมช่องทำงอ่ืนตำมที่
ธนำคำรกรุงไทยก ำหนดแล้ว 
ข้อ 27.ข้อตกลงอื่นๆ 
27.1 ในกรณีที่ข้อก ำหนดและเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของข้อตกลงนีเ้ป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ไม่วำ่ด้วยเหตผุลใดๆก็ตำม ร้ำนค้ำตกลงร่วมกับธนำคำรกรุงไทยให้แยกส่วนที่เป็น

โมฆะหรือที่ไมส่มบรูณ์ นัน้ออกจำกข้อควำมหรือข้อก ำหนดอ่ืนๆ ที่สมบรูณ์ และให้ข้อควำมและข้อก ำหนดสว่นที่ยงัสมบรูณ์มีผลผกูพนัระหวำ่งกนั 
27.2 ข้อก ำหนดและเง่ือนไขอ่ืนๆ ที่มิได้ระบไุว้ในข้อตกลงนี ้ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ธนำคำรกรุงไทยประกำศใช้ หรือก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะ 
27.3 เพ่ือประโยชน์ในกำรพิจำรณำค ำขอหรือใบสมคัรเป็นร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุงไทยของธนำคำรกรุงไทย หรือเพ่ือกำรปฏิบตัิหรือกำรบริกำรซึง่สินเช่ือใดๆ หรือเพ่ือกำรเก็บ 

หรือใช้ข้อมลูเพื่อกำรสถิติหรือศึกษำวิจยั หรือวตัถปุระสงค์อ่ืนใดที่ธนำคำรกรุงไทยเห็นว่ำอำจเป็นประโยชน์แก่ร้ำนค้ำหรือส่วนรวม ร้ำนค้ำขอให้ควำมยินยอมและมอบ
อ ำนำจแก่  ธนำคำรกรุงไทย ให้ธนำคำรกรุงไทยท ำกำรตรวจสอบ แลกเปลี่ยน และ/หรือเปิดเผย ซึง่ข้อมลูสว่นบคุคล และ/หรือข้อมลูใดๆ รวมทัง้กำรวิเครำะห์ประมวลผลซึง่
ข้อมลูส่วนบคุคลของร้ำนค้ำ ทัง้นี ้กำรประมวลผลหมำยรวมถึงกำรรวบรวม กำรเก็บรักษำ กำรใช้ กำรเปิดเผยและ/หรือกำรสง่หรือโอนข้อมลูไม่วำ่จะเ ป็นกำรประมวลผล
ภำยในหรือภำยนอกประเทศ หรือเป็นกำรสง่หรือโอนข้อมลู และเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลหรือข้อมลูใดๆให้แก่กลุม่ธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
และ/หรือบุคคลอ่ืนที่มีสัญญำกำรคุ้มครองข้อมลูอยู่กับธนำคำรกรุงไทย โดยร้ำนค้ำจะไม่เรียกร้องค่ำตอบแทนหรือค่ำเสียหำยใดๆที่เกิดจำกกำรกระท ำดงักล่ำวของ
ธนำคำรกรุงไทยแตอ่ยำ่งใดทัง้สิน้ 

27.4 ร้ำนค้ำตกลงและยินยอมให้เอกสำรที่ส่งให้แก่ธนำคำรกรุงไทยเป็นทรัพย์สมบตัิของธนำคำรกรุงไทย ซึ่งร้ำนค้ำไม่สำมำรถเรียกร้อง และ /หรือขอเอกสำรคืนได้ไม่ว่ำจะ
ได้รับกำรเป็นร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุงไทยหรือไมก็่ตำม 

27.5 ร้ำนค้ำตกลงยินยอมให้ข้อตกลงนีมี้ผลผกูพนัถึงผลิตภณัฑ์/บริกำรทำงกำรเงินใหมข่องธนำคำรกรุงไทยทกุประเภททัง้ในขณะนีห้รือที่จะได้ออกเพิ่มเติมในภำยหน้ำ โดยไม่
จ ำเป็นต้องท ำควำมตกลงใหม ่

27.6 บรรดำข้อมลูข่ำวสำร หนงัสือบอกกลำ่ว หรือหนงัสืออ่ืนใดที่จะสง่ให้แก่ร้ำนค้ำไมว่ำ่จะสง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไมล่งทะเบียนก็ดี หรือให้คนน ำไปสง่เองก็ดี ถ้ำหำก
สง่ไปยงัสถำนที่ระบไุว้ข้ำงต้นของข้อตกลงนี ้หรือสง่ไปยงัสถำนที่ที่ร้ำนค้ำได้แจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นหนงัสือให้ธนำคำรกรุงไทยทรำบครัง้หลงัสดุแล้ว ไมว่ำ่จะมีผู้ รับไว้หรือไมก็่
ตำม ให้ถือวำ่ได้สง่ให้แก่ร้ำนค้ำแล้วโดยชอบ 

27.7 เม่ือผู้ขอใช้บริกำรให้ข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลอ่ืนใดแก่ธนำคำร 
(ก)   ผู้ขอใช้บริกำรรับรองและรับประกนัวำ่ได้ตรวจสอบควำมถกูต้องและควำมสมบรูณ์ของข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลอ่ืนที่ผู้ขอใช้บริกำรให้แก่ธนำคำรและจะแจ้ง 
        ธนำคำร หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลอ่ืนที่ได้ให้ไว้ (หำกมี) 
(ข)   ผู้ขอใช้บริกำรรับรองและรับประกนัวำ่ ผู้ขอใช้บริกำรได้รับควำมยินยอมหรือสำมำรถอำศยัฐำนทำงกฎหมำยอ่ืนส ำหรับกำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน   
        ข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลดงักลำ่วตำมกฎหมำยที่ใช้บงัคบั 
(ค)   ผู้ขอใช้บริกำรรับรองและรับประกนัวำ่ ผู้ขอใช้บริกำรได้รับทรำบและแจ้งนโยบำยควำมเป็นสว่นตวัของธนำคำรที่เก่ียวข้องแก่บคุคลอ่ืนแล้ว และ 
(ง)   ผู้ขอใช้บริกำรรับรองและรับประกนัวำ่ธนำคำรสำมำรถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน ข้อมลูสว่นบคุคลตำมวตัถปุระสงค์ที่ก ำหนดไว้ในนโยบำยควำมเป็น 
       สว่นตวัของธนำคำรที่เก่ียวข้อง ซึง่อำจมีกำรแก้ไขเป็นครัง้ครำว ซึง่รวมถึงวตัถปุระสงค์ทัง้หมดที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรฉบบันี"้   

ข้อ 28.ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการระบบการแปลงค่าสกุลเงิน Dynamic Currency Conversion (DCC) 
ระบบกำรแปลงค่ำสกุลเงิน Dynamic Currency Conversion (DCC) หมำยถึง บริกำรที่ธนำคำรได้ให้บริกำรกับร้ำนค้ำเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรรับช ำระค่ำสินค้ำ

และ/หรือบริกำรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศในสกุลเงินอันประกอบด้วย  ดอลลำร์สหรัฐ (USD) ฟรังส์สวิส (CHF) ยูโร (EUR) เยน (JPY) ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) ดอลลำร์
ออสเตรเลีย (AUD) ดอลลำร์สิงคโปร์ (SGD) ดอลลำร์ฮ่องกง (HKD) โครนนอร์เวย์(NOK) โครนสวีเดน (SEK) โครนเดนมำร์ก (DKK) ดอลลำร์นิวซีแลนด์ (NZD) ดอลลำร์
แคนำดำ (CAD) รูเบิลรัสเชีย (RUB) มำเลเซีย (MYR) รวมทัง้เงินตรำต่ำงประเทศในสกลุอ่ืน ๆ ที่ธนำคำรจะเปิดให้บริกำรในอนำคต โดยร้ำนค้ำตกลงและยินยอมปฏิบตัิตำม
ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของบริกำร Dynamic Currency Conversion (DCC) ข้อตกลงและเงื่อนไขกำรสมัครเป็นร้ำนค้ำสมำชิก Krungthai Fast Pay (Payment Gateway) 
รวมถึงคูมื่อวิธีปฏิบตัิที่ธนำคำรมอบให้ หรือที่ธนำคำรได้ประกำศไว้ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของธนำคำร และ/หรือเอกสำรที่เก่ียวข้อง และ/หรือที่ธนำคำรได้ประกำศก ำหนดไว้ในขณะนี ้
และ/หรือที่จะก ำหนดไว้ตอ่ไปในภำยหน้ำทกุประกำร เม่ือร้ำนค้ำใช้บริกำรนีถื้อวำ่เป็นไปตำมควำมประสงค์ของร้ำนค้ำแล้ว ดงันัน้ หำกมีควำมเสียหำยหรือข้อผิดพลำดใดๆ เกิด
ขึน้กบัร้ำนค้ำไมว่ำ่ด้วยเหตใุดก็ตำม ร้ำนค้ำตกลงจะไมเ่รียกร้องคำ่เสียหำยใดๆ กบัธนำคำร เว้นแตค่วำมเสียหำยหรือข้อผิดพลำดดงักลำ่วเกิดขึน้จำกกำรกระท ำโดยทจุริต หรือ
โดยจงใจหรือประมำทเลินเลอ่อยำ่งร้ำยแรงของธนำคำร  
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ข้อ 29 ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ “การท ารายการตามระยะเวลาที่ก าหนดโดยอัตโนมัติ  (Recurring) ” 
     บริกำรกำรท ำรำยกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนดโดยอตัโนมตัิ (Recurring) หมำยถึง บริกำรที่ธนำคำรได้ให้บริกำรกบัร้ำนค้ำเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรรับช ำระคำ่สินค้ำ
และ/หรือบริกำรให้แก่ร้ำนค้ำที่ต้องกำรรวบรวมและน ำสง่ข้อมลู รำยกำรช ำระเงินที่ต้องหกัช ำระเงินตำมรอบระยะเวลำที่ก ำหนด โดยร้ำนค้ำรับทรำบวำ่กำรช ำระเงินคำ่สินค้ำ/
ค่ำบริกำร ด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต โดยวิธีกำร Recurring ผู้ ถือบัตรไม่ต้องมอบบัตรให้กับร้ำนค้ำ เพื่อใช้บันทึกรำยกำรบตัร ทัง้นี ้ร้ำนค้ำตกลงว่ำ หำกรำยกำรใดที่
ธนำคำรเรียกเก็บเงินให้ผู้ ถือบตัรไมไ่ด้ไมว่ำ่กรณีใดๆ ร้ำนค้ำตกลงและยินยอมให้ธนำคำรหกัเงินคืนจำกบญัชีเงินฝำกใดๆ ที่ร้ำนค้ำมีอยูก่บัธนำคำร โดยยินยอมให้ธนำคำรหกั
บญัชีคืนได้ทกุกรณี และเม่ือหกัแล้ว ธนำคำรจะแจ้งให้ร้ำนค้ำรับทรำบ โดยร้ำนค้ำตกลงและยินยอมปฏิบตัิตำมข้อกำหนดและเง่ือนไขของบริกำร กำรท ำรำยกำรตำมระยะเวลำ
ที่กำหนดโดยอตัโนมตัิ (Recurring) ข้อตกลงและเง่ือนไขกำรสมคัรเป็นร้ำนค้ำสมำชิก Krungthai Fast Pay (Payment Gateway) รวมถึงคูมื่อวิธีปฏิบตัิที่ธนำคำรมอบให้ หรือ
ที่ธนำคำรได้ประกำศไว้ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของธนำคำร และ/หรือเอกสำรที่เก่ียวข้อง และ/หรือที่ธนำคำรได้ประกำศก ำหนดไว้ในขณะนีแ้ละ/หรือที่จะก ำหนดไว้ต่อไปในภำยหน้ำ

ทกุประกำร” 
      
มาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลบัญชีสมาชิกบัตร 

 
มาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลบัญชีสมาชิกบัตรในธุรกิจบัตรช าระเงิน มำตรฐำนควำมปลอดภยัข้อมลูบญัชีสมำชิกบตัรเป็นข้อก ำหนดและกระบวนกำรที่จดัท ำ
ขึน้ส ำหรับธุรกิจบตัรช ำระเงิน ซึ่งมีคณะกรรมกำรด้ำนมำตรฐำนควำมปลอดภยัของข้อมลูใน ธุรกิจบตัรช ำระเงิน (PCI DSS) เป็นผู้บริหำรจดักำร โดยได้รับกำรสนับสนนุจำก
ระบบบตัรช ำระเงินระหวำ่งประเทศที่ส ำคญัทกุระบบ มำตรฐำนนีไ้ด้รับกำรพฒันำขึน้เพ่ือบริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรถกูบกุรุกข้อมลูทัง้จำกภำยในและภำยนอกองค์กรมำตรฐำน 
PCI DSS มีข้อก ำหนดพืน้ฐำนรวม 12 ข้อ ซึ่งให้ควำมส ำคญัตอ่กำรใช้ระบบที่มีควำมปลอดภยั ข้อก ำหนดดงักล่ำวรวมถึงกำรติดตัง้ไฟร์วอลล์ กำรเปลี่ยนรหสัผ่ำนตัง้ต้นที่มำ
กับระบบ กำรป้องกันข้อมูลที่จัดเก็บในระบบ กำรใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส และกำรเข้ำรหัสข้อมูลเม่ือมีกำรส่งข้อมูลผู้ ถือบัตรผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยสำธำรณะ โดย
ธนำคำรกรุงไทยยดึถือมำตรฐำนดงักลำ่วนีถื้อเป็นสว่นหนึ่งของข้อก ำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุงไทยโดย ถ้ำร้ำนค้ำรับช ำระเงินผ่ำนบตัร ร้ำนค้ำ
จ ำเป็นต้องปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำนควำมปลอดภยัตำมข้ำงท้ำยนีข้้อพิจารณาประโยชน์ส าหรับธุรกิจของร้านค้า กำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดอตุสำหกรรมของ
มำตรฐำนควำมปลอดภยัข้อมลูบญัชีสมำชิกบตัร ตำมมำตรฐำนของ PCI DSS จะท ำให้ร้ำนค้ำตำ่งๆ สำมำรถ: 
 ปกป้องข้อมลูสว่นบคุคลของสมำชิกบตัรได้ 
 เพ่ิมควำมเชื่อมัน่ให้กบัสมำชิกบตัรด้วยระบบควำมปลอดภยัข้อมลูที่ปลอดภยัมำกขึน้ 
 ลดควำมเสี่ยงในกำรสญูเสียเงินและคำ่ใช้จำ่ยเพ่ือกำรแก้ไขปัญหำ 
 รักษำควำมเชื่อมัน่ที่สมำชิกบตัรมีตอ่ร้ำนค้ำ รวมถึงปกป้องชื่อเสียงของร้ำนค้ำ 
 มีกำร “ตรวจสอบควำมปลอดภยั” ที่ครบถ้วนส ำหรับธุรกิจที่ต้องจดัเก็บหรือส่งผ่ำนข้อมลูบญัชีสมำชิกบตัร กำรปกป้องข้อมลูบญัชีสมำชิกบตัรจำกภยัคกุคำมที่เกิดจำก

อำชญำกรรมทำงเศรษฐกิจ ซึง่นบัวนัจะเพ่ิมมำกขึน้ เป็นปัญหำมำกที่สดุอยำ่งหนึ่งที่ธุรกิจทัง้หลำยก ำลงัเผชิญอยูใ่นขณะนี ้
ในขณะที่เทคโนโลยีที่ร้ำนค้ำและพนัธมิตรใช้มีกำรพฒันำก้ำวหน้ำขึน้ กำรทจุริตในกำรใช้บตัรก็ยงัมีควำมซบัซ้อนมำกขึน้ด้วย ธุรกิจใดๆ ก็ตำมที่มีกำรประมวลผล จดัเก็บหรือ
ส่งผ่ำนข้อมลูบญัชีสมำชิกบตัรจะตกเป็นเป้ำของกำรโจมตี มีกรณีตวัอย่ำงมำกมำยจำกทัว่โลกที่นักโจรกรรมข้อมลูทำงอิเล็กทรอนิกส์จะเข้ำไปในระบบคอมพิวเตอร์ ขโมย
ข้อมลูสมำชิกบตัร และใช้ข้อมลูที่ขโมยได้ในทำงที่มิชอบ ความส าคัญของมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลบัญชีสมาชิกบัตร กับร้านค้าและธุรกิจต่างๆ ร้ำนค้ำมีควำม
จ ำเป็นต้องท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับมำตรฐำนที่ต้องปฏิบตัิทกุวนัเพื่อป้องกนัควำมปลอดภยัของข้อมลูด้ำนกำรเงินส่วนบุคคลที่มีควำมส ำคญัและมีควำมเสี่ยงสิ่งเหล่ำนัน้ ด้วย
กำรลดควำมเสี่ยงที่จะถกูบกุรุกข้อมลูให้น้อยที่สดุ กำรน ำมำตรฐำนของ PCI DSS มำใช้เป็นมำตรฐำนควำมปลอดภยัข้อมลูบญัชีสมำชิกบตัร จะช่วยให้ธุรกิจสำมำรถป้องกัน
ควำม เสียหำยทำงกำรเงิน และค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบรวมถึงควำมเสี่ยงจำกกำรถกูจบัตำมองและโจมตีจำกสื่อด้วย ข้อก าหนดหลักของมาตรฐานความปลอดภัย
ข้อมูลบัญชีสมาชิกบัตร 12 ประการ ดังนี ้
กำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำน PCI DSS จะชว่ยให้ร้ำนค้ำสำมำรถประเมินได้วำ่: 
 ธุรกิจของร้ำนค้ำปกป้องข้อมลูบญัชีสมำชิกบตัรหรือไม ่
 ธุรกิจของร้ำนค้ำมีเครือข่ำยที่ปลอดภยัหรือไม ่
 ธุรกิจของร้ำนค้ำมีมำตรกำรควบคมุกำรเข้ำถึงระบบที่เข้มแข็งหรือไม ่
 ธุรกิจของร้ำนค้ำมีกำรเฝ้ำระวงัและทดสอบเครือข่ำยเป็นประจ ำหรือไม ่
 ธุรกิจของร้ำนค้ำปฏิบตัิตำมนโยบำยด้ำนควำมปลอดภยัหรือไม ่

หำกธุรกิจของร้ำนค้ำมีกำรวำ่จ้ำงบริษัทภำยนอก บริษัทเหล่ำนัน้ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำน PCI DSS ด้วยหรือไม ่
 
ข้อก าหนดหลักทัง้ 12 ข้อ มีรายละเอียดตามตารางต่อไปนีม้าตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล PCI 
สร้ำงและดแูลรักษำเครือข่ำยที่ปลอดภยั 1. ติดตัง้และดแูลรักษำให้มีกำรก ำหนดคำ่ติดตัง้ไฟร์วอลล์เพ่ือป้องกนัข้อมลูผู้ ถือบัตร 

2. ห้ำมใช้คำ่รหสัผ่ำนของระบบและพำรำมิเตอร์ด้ำนควำมปลอดภยัอ่ืนๆที่บริษัทผู้ผลิตก ำหนดมำให้ 
ปกป้องข้อมลูผู้ ถือบตัร 3. ปกป้องข้อมลูผู้ ถือบตัรที่จดัเก็บในระบบ 

4. เข้ำรหสักำรสง่ข้อมลูผู้ ถือบตัรที่มีกำรสง่ผ่ำนทำงเครือข่ำยสำธำรณะ 
จดัให้มีโครงกำรบริหำรชอ่งโหวข่องระบบ 
(Vulnerability management program) 

5. ใช้และปรับปรุงโปรแกรมป้องกนัไวรัสอยำ่งสม ่ำเสมอ 
6. พฒันำและบ ำรุงรักษำระบบและเพลิเคชัน่ด้ำนควำมปลอดภยั 
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น ำมำตรกำรควบคมุกำรเข้ำถึงระบบที่เข้มงวดมำ
ใช้ 

7. จ ำกดัสิทธิกำรเข้ำถึงข้อมลูผู้ ถือบตัรตำมควำมจ ำเป็นทำงธุรกิจ 
8. ก ำหนดรหสัใช้งำนคอมพิวเตอร์เฉพำะแตล่ะบคุคล 
9. จ ำกดักำรเข้ำถึงข้อมลูผู้ ถือบตัรทำงกำยภำพ 

เฝ้ำระวงัและทดสอบเครือข่ำยอยำ่งสม ่ำเสมอ 10. ติดตำมและเฝ้ำระวงักำรเข้ำถึงทรัพยำกรเครือข่ำยและข้อมลูผู้ ถือบตัรทัง้หมด 
11. ทดสอบระบบและกระบวนกำรรักษำควำมปลอดภยัอยำ่งสม ่ำเสมอ 

ดแูลให้มีนโยบำยด้ำนควำมปลอดภยัข้อมลู 12. ดแูลให้มีนโยบำยที่จดักำรปัญหำด้ำนควำมปลอดภยัข้อมลู 

 

มาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลบัญชีสมาชิกบัตรของ PCI DSS และธุรกิจของร้านค้า 
มำตรฐำน PCI DSS เก่ียวข้องกบัธุรกิจของร้ำนค้ำอยำ่งไรและรูปแบบกำรน ำมำตรฐำนนีม้ำใช้ปฏิบตัจิะขึน้อยูก่บั: 
 ขนำดและลกัษณะของธุรกิจของร้ำนค้ำ 
 กำรก ำหนดคำ่ในขัน้ตอนและกระบวนกำรรับช ำระเงินผ่ำนบตัรของร้ำนค้ำ 
 ผู้ ให้บริกำรตำ่งๆ ที่ทำ่นร่วมท ำธุรกิจด้วย และบทบำทที่เก่ียวข้องค าถามที่พบบ่อย 

จะทรำบได้อยำ่งไรวำ่ร้ำนค้ำของทำ่นมีคณุสมบตัิตรงตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำนของ PCI DSS หรือไม?่ 
ร้ำนค้ำ สำมำรถตรวจสอบว่ำองค์กรของ ร้ำนค้ำมีคุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำนของ PCI DSS หรือไม่ โดยด ำเนินกำรตรวจสอบดังต่อไปนี ้(ขึน้กับปริมำณ
ธุรกรรมที่ร้ำนค้ำท ำโดยเฉลี่ยตอ่เดือน)rre 

 แบบที่ประเมินตนเอง 
 กำรตรวจหำชอ่งโหวข่องระบบ 
 กำรตรวจสอบที่จดับริกำร 

 
แบบที่ประเมินตนเองคืออะไร? 
แบบที่ประเมินตนเองเป็นเคร่ืองมือส่วนตวัที่จดับริกำรให้ฟรี เพื่อใช้วดัระดบัว่ำ ร้ำนค้ำได้ ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนของ PCI DSS มำกน้อยเพียงใด แบบที่ประเมินตนเองนีเ้ป็น
เคร่ืองมือออนไลน์ที่ประกอบด้วยชดุค ำถำมปิด (โดยตอบใช ่หรือ ไมใ่ช)่ เม่ือร้ำนค้ำที่ท ำแบบสอบถำมนีเ้สร็จแล้ว 
- ร้ำนค้ำจะสำมำรถประเมินระดบัควำมเสี่ยงของร้ำนค้ำได้เป็นอยำ่งดี 
- หำกผลกำรประเมินชีว้ำ่จ ำเป็นต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไขร้ำนค้ำจะต้องท ำกำรแก้ไขนีเ้พ่ือให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของ PCI DSS 
- ร้ำนค้ำสำมำรถท ำกำรประเมินนีภ้ำยในองค์กรของร้ำนค้ำเองหรือให้ผู้ประเมินควำมปลอดภยัข้อมลูที่เหมำะสม ด ำเนินกำรแทนร้ำนค้ำ 
 
การตรวจหาช่องโหว่ของระบบคืออะไร? 
กำรตรวจหำชอ่งโหวข่องระบบจะชว่ยท ำให้ร้ำนค้ำมัน่ใจได้วำ่ระบบของร้ำนค้ำจะได้รับกำรปกป้องจำกภยัคกุคำมภำยนอก เชน่ กำรเข้ำระบบโดยไมไ่ด้รับอนญุำต กำรเจำะเข้ำ
ระบบ หรือไวรัสที่เป็นภยัตอ่ระบบ 
เคร่ืองมือกำรตรวจหำจะทดสอบอปุกรณ์เครือข่ำยทัง้หมดของร้ำนค้ำรวมถึงเคร่ืองแม่ข่ำยและแอพพลิเคชัน่ต่ำงๆ เพื่อหำช่องโหว่ที่มี กำรตรวจหำนีท้ ำโดยวิธีกำรที่ไม่เป็นกำร
บุกรุกระบบ และด ำเนินกำรโดยผู้ ให้บริกำรตรวจสอบควำมปลอดภยัเครือข่ำยที่ได้รับอนญุำต กำรตรวจสอบอยำ่งสม ่ำเสมอทกุไตรมำสเป็นสิ่งที่จ ำเป็น เพื่อให้มัน่ใจว่ำระบบ
และแอพพลิเคชัน่ของร้ำนค้ำมีกำรป้องกันในระดบัที่เพียงพออยูต่ลอดเวลำ วีซำ่ให้บริกำรตรวจสอบเครือข่ำยฟรีด้วย ScanAlert ร้ำนค้ำสำมำรถอำ่นรำยละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ 
www.scanalert.com 
 
จะทราบได้อย่างไรว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของ PCI DSS แล้ว?  
ธนำคำรกรุงไทยจะแจ้งให้วีซำ่ทรำบเม่ือร้ำนค้ำมีคณุสมบตัิตำมข้อก ำหนดแล้ว  
 
จะเกิดอะไรขึน้ หากร้านค้าไม่ต้องการเข้าร่วมในโครงการนี?้ 
หำกมีกำรบุกรกเข้ำไปในระบบและร้ำนค้ำไม่ได้มีกำรด ำเนินกำรที่เหมำะสม เพื่อปกป้องข้อมลูบญัชีลกูค้ำแล้ว ธุรกิจของร้ำนค้ำและธนำคำรที่ ร้ำนค้ำใช้บริกำรอำจต้องเสีย
เงินค่ำปรับ และใบอนญุำตในกำรรับช ำระเงินผ่ำนบตัรของร้ำนค้ำอำจถกูเพิกถอนได้ ธนำคำรกรุงไทยมีควำมจ ำเป็นต้องยกเลิก เพิกถอน กำรให้บริกำรใดๆ แก่ร้ำนค้ำตำม
ข้อก ำหนดและเง่ือนไขของข้อตกลงร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุงไทย 

 

 

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ตดิต่อ Merchant Call Center : 0-2111-9999 กด 3  
 
 
 

 

http://www.scanalert.com/
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เอกสารประกอบการสมคัรร้านค้าสมาชิก Krungthai Fast Pay 

 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         * ท าการขดีฆา่หรอืปิดทบั เฉพาะขอ้มลู Sensitive Data (ศาสนา เชือ้ชาต ิขอ้มลูความพกิารของแต่ละบคุคล) ทีป่รากฏบนแบบฟอรม์ใบสมคัรใชบ้รกิาร /  
           เอกสารเงื่อนไขและขอ้ตกลง / เอกสารแสดงตน ทีใ่ชป้ระกอบเอกสารการสมคัรเป็นรา้นคา้ โดย ใชป้ากกาสเีขม้ (สดี า หรอืสนี ้าเงนิเขม้) ไมใ่หอ้า่นขอ้มลู  
           Sensitive Data ไดต้ลอดไป ระวงั อย่าใหก้ระทบสว่นของขอ้มลูทีไ่มเ่กี่ยวขอ้ง 

 

กรณีมอบอ านาจ :           หนงัสอืมอบอ านาจส าหรบัการลงนามและการกระท าการแทนบรษิทัพรอ้มอากรแสตมป์ 

    ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

  กรณีชาวต่างชาติ :         ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) 

              ส าเนาใบอนุญาตท างานในตา่งประเทศ (Work Permit) จะตอ้งมอีายุคงเหลอืไมต่ ่ากว่า 3 เดอืน  ทกุหน้า 

 

โปรดลงนามรบัรองส าเนาถกูต้องในเอกสารทุกฉบบั พร้อมประทบัตรา (ถ้ามี) และธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเอกสารทัง้หมดทุกกรณี 
 
 

  REMARKS  :  ……………………………………………………………………………………………………………………... 
    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

กรณีหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ/ องค์กรพิเศษ กรณีนิติบุคคล 

       
       ส าเนาบตัรประชาชน (ผูม้อี านาจกระท าการ)* 

       หนงัสอืแจง้ความประสงคข์อใชบ้รกิารจากหน่วยงาน  

       ส าเนาหน้าบญัชธีนาคารกรงุไทยเพื่อโอนเงนิเขา้บญัช ี

       เอกสารทีแ่สดงวา่ม ีWebsite ทีส่มบูรณ์และพรอ้มใช้
งาน ณ วนัทีเ่ปิดใหบ้รกิารรา้นคา้ (eCommerce) 

 

       ใบอนุญาตประกอบกจิการตามประเภทธรุกจิพเิศษ /   
       ธรุกจิเฉพาะ มลูนิธ/ิ สมาคม /องคก์รพเิศษ /  
       เอกสารแสดงการประกอบกจิการจากหน่วยงาน 
       ราชการ (ถา้ม)ี     

       อาการแสตมป์ 30  บาท 

       อื่นๆ
................................................................................... 

        
.........................................................................................
. 
 
 
 

 
       หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิคุคลทกุหน้าอายุไม ่  
      เกนิ 3 เดอืน 
       ส าเนาเอกสารดา้นภาษ ีเชน่ ภพ.20 หรอื ภพ.01 หรอื 
       ภพ.09 
       ส าเนาบตัรประชาชน (ผูม้อี านาจกระท าการ)* 

       ส าเนาบญัชธีนาคารยอ้นหลงั 4 เดอืน 

       ส าเนาหน้าบญัชธีนาคารกรงุไทยเพื่อโอนเงนิเขา้บญัช ี

       รายงานการประชมุหรอืหนงัสอืแจง้ความประสงคข์อใช ้ 
       บรกิารจากหน่วยงาน 
       รปูหน้า Website รา้นคา้ eCommerce 

ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนพาณิชยอ์เิลก็ทรอนกิส ์
หรอืเอกสารแสดงสทิธใินการใช ้Hosting / Domain name 

       หนงัสอืแต่งตัง้ผูม้อี านาจ (ถา้ม)ี 

       ใบอนุญาตประกอบกจิการตามประเภทธรุกจิพเิศษ /   
       ธรุกจิเฉพาะ มลูนิธ/ิ สมาคม /องคก์รพเิศษ /  
       เอกสารแสดงการประกอบกจิการจากหน่วยงาน 
       ราชการ (ถา้ม)ี     

       ใบอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิบรกิาร การรบัช าระเงนิภายใต ้
       การก ากบั กรณเีป็นผูใ้หบ้รกิารรบัช าระ (Payment Facilitaor)  
       เอกสาร PCI DSS กรณีเป็นผูใ้หบ้รกิารรบัช าระ (Payment  
       Facilitaor)  
       อาการแสตมป์ 30  บาท 

       อื่นๆ 
................................................................................... 

        ..........................................................................................  
 


