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เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย   สาขา/หน่วยงาน …………………………………………                               วนั......... เดอืน ......................... พ.ศ. ...........  
 

 

 

ชอื หน่วยงาน       หน่วยงานราชการ         รัฐวสิาหกจิ           บุคคลธรรมดา               นติบิุคคล             อืนๆ ระบ…ุ…………………………………………………….... 
 

 

ภาษาไทย (TH) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ภาษาองักฤษ (EN) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….………….... 

เลขประจาํตวัประชาชน/หนงัสอืเดินทาง ……………………………………………………………….. เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี………………………………………………..………….. 

โทรศพัท…์……………………………………….………..…………………........ โทรสาร………………………………………E-Mail:………………………………………………….. 

 

เงอืนไขของผู้มอีาํนาจกระทาํการแทน / ผู้มอีาํนาจลงนามผกูพันตามหนังสอืรับรอง / ทะเบยีนพาณชิย/์ ทะเบียนการค้า           ทา่น           ท่าน            ทา่น 

1.          นาย           นาง          นางสาว   ชือ - นามสกลุ (ภาษาไทย)         ........................................................................................................................................................... 

 ชือ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)    ........................................................................................................................................................................................................................                             

บตัรประจาํตวัประชาชน /บตัรประจาํตวัขา้ราชการ /หนังสือเดินทาง                                                                                           วนั/ เดือน/ ปี เกิด   

โทรศพัท…์………………………………โทรสาร…………..……….…….…… โทรศพัทม์ือถือ………………….…...……….. E-Mail ……………………………………………………..   

2.          นาย           นาง          นางสาว   ชือ - นามสกลุ (ภาษาไทย)         ............................................................................................................................................................... 

 ชือ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)    ...........................................................................................................................................................................................................................                             

บตัรประจาํตวัประชาชน /บตัรประจาํตวัขา้ราชการ /หนังสือเดินทาง                                                                                           วนั/ เดือน/ ปี เกิด   

โทรศพัท…์………………………………โทรสาร…………..……….…….…… โทรศพัทม์ือถือ………………….…...……….. E-Mail ……………………………………………………..   

3.          นาย           นาง          นางสาว   ชือ - นามสกลุ (ภาษาไทย)         ............................................................................................................................................................... 

 ชือ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)    ...........................................................................................................................................................................................................................                             

บตัรประจาํตวัประชาชน /บตัรประจาํตวัขา้ราชการ /หนังสือเดินทาง                                                                                           วนั/ เดือน/ ปี เกิด   

โทรศพัท…์………………………………โทรสาร…………..……….…….…… โทรศพัทม์ือถือ………………….…...……….. E-Mail ……………………………………………………..   

มคีวามประสงค ์
 

ส่วนท ี1.1 ขอ้มลูประกอบการ/ร้านคา้    (กรณีร้านค้าเป็น บุคคลธรรมดา/ นติบิคุคล)   
 

ชือรา้นคา้/หน่วยงาน        ตามชือจดทะเบียน                       อนืๆ ระบชืุอ (ภาษาไทย).............................................................................................................. 

        ระบชืุอ (ภาษาองักฤษ)   ...................................................................................................................................................................................................................... 

ทตีงัรา้นคา้/หน่วยงาน        ตามขอ้มลูการจดทะเบียน            อืนๆ ระบ ุ  

เลขท ี  :  ...............................................    อาคาร  : ...............................................  เลขทีหอ้ง  : .......................................... ชนั             : ...........................................  

หมูท่ ี    : ...............................................  ซอย       : ..............................................  ถนน       : ........................................... แขวง/ตาํบล  :  ............................................                    

เขต/อาํเภอ   : ........................................  จงัหวดั   : ............................................... รหสัไปรษณีย ์ : .................................... โทรศพัท ์    : .............................................. 

โทรสาร : ...............................................  E-mail : .............................................. .................................................................................................................................. 

ขอ้มลูเพมิเติม ประกอบธุรกิจประเภท  ............................................................................................... เวลาในการเปิด............ น.   เวลาปิด ................น.  

บคุคลติดตอ่             นาย          นาง          นางสาว  ชือ ............................................................... นามสกลุ   ..................................................................................   

ตาํแหน่ง  ............................................................................  โทรศพัท ์ ..............................................โทรศพัทมื์อถือ  ..................................................................... 

ยอดขายจรงิโดยเฉลยีตอ่เดอืน  .................................................. บาท ยอดขายโดยเฉลียตอ่รายการ ........................................................................บาท  

ปัจจบุนัมีเครอืงรูดบตัรของธนาคาร........................................... คา่ธรรมเนียมในการรบับตัรรอ้ยละ  ................... ยีหอ้/ รุน่ .................................................................. 
 

 

ส่วนท ี1.2 เงอืนไขการหักภาษ ีณ ทจี่าย 

       แต่งตังให้ธนาคาร หักภาษี ณ ทจีา่ยและนาํส่งต่อกรมสรรพากรแทนร้านค้าในอตัราทกีฎหมายกาํหนด ระบุ.........% 
 

ส่วนท ี1.3 ขอ้มลูดา้นบัญช/ี การยนิยอมใหถ้อนหรือโอนเงินหรือหกับญัชีเงนิฝาก/ บญัชผูีกพร้อมเพย/์ Thai QR Code 

 ผา่นบัญชีเงนิฝากทมีีอยู่กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย      ประเภทบัญชี   ออมทรัพย ์  กระแสรายวัน         สาํนักงาน/สาขา............................................................. 
 

ชือบัญชี.................................................................................................................. เลขทบีัญชี -- 

 
 

   

1.  รายละเอยีดการสมัครขอใชบ้ริการร้านคา้สมาชิก EDC  
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ส่วนท ี1.4  ประเภทบริการรับชาํระ  

 รับชาํระเตม็จาํนวน (RETAIL) / บริการการรับชาํระและค่าธรรมเนียม***** 

       ประเภทการรับบัตร 

ค่าธรรมเนียม 

Krungthai 

Debit Card 

    Local Debit     

   Card* 

Others** JCB Alipay Wechat อนืๆ**** 

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

Card        

E-Wallet        

 หมายเหต ุ        1. Local Debit Card* คอื คา่ธรรมเนียมการรบับตัร Debit ทอีอกโดยธนาคารในประเทศไทย 

                                               2. Others** คือ คา่ธรรมเนียมการรบับตัรเครดิต ทีออกโดยธนาคารภายในประเทศและนอกประเทศทงัหมด รวมถึงบตัรเดบิตของธนาคารทีไมไ่ด ้

                                                   ตงัอยูภ่ายในประเทศไทย ทมีีเครอืงหมาย VISA และ MasterCard 

                                               3. อนืๆ**** คือ บตัรอืนใดทีจะเกิดขึนในอนาคตโปรดระบปุระเภทของบัตรตอ่ทา้ย  

                                               . ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเงอืนไขอตัราค่าธรรมเนียมในการรบับตัรทกุประเภท ตามทีระบไุวใ้นใบสมคัรรา้นคา้สมาชิกธนาคาร       

                                                   โดยธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบล่วงหนา้ถึงการเปลียนแปลงดงักล่าว ***** 

ส่วนท ี1.5 ขอ้มลูชือร้านค้าและทอียู่ในการตดิตงัเครือง EDC 

ชอืร้านคา้/หนว่ยงาน (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ชอืจดทะเบียน/ชอืหน่วยงาน (อังกฤษ)...............................................................................................................................................................................................................     

เครืองท ี ชือหน้าร้าน/ชือทางการคา้/ชือหน่วยงาน (ภาษาองักฤษ) ไม่เกิน  ตวัอักษร 
กรุณาระบุ  ข้อมูลจุดตดิตัง เบอรต์ดิต่อ และ

เจ้าหน้าทีผูรั้บเครือง 

  

ชอืร้านคา้                      

จังหวัด                      

เบอรโ์ทร                       

 

 

 

  

ชอืร้านคา้                      

จังหวัด                      

เบอรโ์ทร                      
 

 

 

 

  

ชอืร้านคา้                      

จังหวัด                      

เบอรโ์ทร                      
 

 

 

 

 

ส่วนท ี1.6 ประเภทอุปกรณ/์ชอ่งทางทขีอใช้บริการ 

     มคีวามประสงคส์มัครบริการการเป็นร้านคา้รับชาํระค่าสินคา้/บริการ ผ่านอุปกรณ/์ช่องทาง 

      อุปกรณ ์EDC                                แบบใช้            SIMCARD             ………… เครอืง 

                                                                                  LAN                    ………… เครือง 

                       หมายเหต ุกรณมีีการเปลียนแปลงรุ่น อุปกรณ ์EDC ข้างต้น ให้ถือปฏิบัตแิละผูกพันตามข้อกาํหนดและเงอืนไขของการใช้ บริการเครอืง EDC หรือเอกสารการส่ง-รับ      

                        มอบพร้อมตดิตังอุปกรณ ์EDC ทจีะได้มกีารจัดทาํกันตอ่ไป และให้ถอืเป็นส่วนหนึงของใบสมัครร้านค้าธนาคารกรุงไทยนีดว้ย 

     บริการเสริมทปีระสงคใ์ช้บริการเพมิเตมิ (Optional) 

       บริการรับชาํระดว้ยกระเป๋าเงินอเิล็กทรอนิกส ์(e-wallet) Alipay 

       บริการรับชาํระดว้ยกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนกิส ์(e-wallet) Tenpay (Wechat) 

       บริการรับชาํระดว้ยกระเป๋าเงินอเิล็กทรอนิกส ์(e-wallet) อนื (ระบ)ุ……………………………………………………………………. 

       อนืๆ (ระบุ) ................................................................................................................................................................................... 

    หมายเหตุ กรณใีช้บริการรับชาํระดว้ยกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนกิส ์(e-wallet) Alipay และ/หรือ Tenpay (Wechat) ร้านค้าจะต้องไมรั่บชาํระค่าสนิคา้/บริการตามตาราง 

“สินคา้/บริการต้องหา้ม Alipay/Wechat 
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 สมคัรขอใช้บริการ โปรดระบุ Company ID เป็นอกัษรย่อภาษาอังกฤษ  ตวัอกัษร ……………………………….... 

ชือบญัชี ..................................................................................................................เลขบญัชี -- 

     ประเภทหน่วยงาน (Organization Type):   รฐับาล (Government)  เอกชน (Private)   

 

 ประสงคข์อใช้ Krungthai Corporate Online ทมีอียู่แล้ว โปรดระบุ Company ID (10 หลกั) ……………………………….... 

 

ส่วนท ี2.1 รายละเอยีดข้อมลูประเภทบรกิาร (Services)  

บริการบนระบบงาน Krungthai Corporate Online   * 

  บรกิารพืนฐานดา้นขอ้มลูการรบัชาํระ 

  Receivable Online / Download  

  Mobile EDC Receivable 

  Download  

           Service Name :    KTB EDC Report 

                                        Miscellaneous  
 

 หมายเหต ุ *   ธนาคารยกเวน้คา่ธรรมเนียมแรกเขา้ 

ส่วนท ี2.2 รายละเอยีดผู้ขอใช้ระบบ   ** กรณีทไีม่ได้ระบุธนาคารจะกําหนดรูปแบบอนุมัติรายการแบบ  ระดับ 

รูปแบบอนุมตัริายการ   แบบ 2 ระดบั (ผูต้งัรายการ/ผูอ้นมุตัริายการ)  

ตารางระบุรายละเอยีดผูใ้ช้ระบบ             กรณต้ีองการเพมิผู้ดแูลระบบ (Company Admin) ระบุเพมิเตมิไดท้ ีเอกสารแนบเปลยีนแปลงขอ้มูล Krungthai Corporate Online: ผู้ดแูลระบบงาน (Company Admin User) 

ลาํดบั Company Role User ID ** ต้องระบุ ชือ-สกลุ / เลขประจาํตัวประชาชน / โทรศัพทม์อืถอื / อีเมล ์เสมอ ** 

1 Company Admin 

 Maker     

 

admin1 

ต้องระบุเสมอ 
ชือ-สกลุ ………………………………………………………………………….………………….………………..... 

เลขประจาํตวัประชาชน ……………...…….…………………………………. โทรศพัทมื์อถือ ……………..……… 

E-Mail ……………………………………………………………………………………...…………………….……... 

2 Company Admin 

 Authorizer 

admin2 

ต้องระบุเสมอ 
ชือ-สกลุ ………………………………………………………………………….………………….………………..... 

เลขประจาํตวัประชาชน ……………...…….…………………………………. โทรศพัทมื์อถือ ……………..……… 

E-Mail  ……………………………………………………………………………………...…………………….……... 

3 Company Admin 

 Single User 

Single 1 ชือ-สกลุ ………………………………………………………………………….………………….………………..... 

เลขประจาํตวัประชาชน ……………...…….…………………………………. โทรศพัทมื์อถือ ……………..……… 

E-Mail  ……………………………………………………………………………………...…………………….……... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ขอ้มลูการใช้บริการ Krungthai Corporate Online       



                                                                                      
ใบคาํขอสมคัร/เปลียนแปลงการใชบ้ริการ Krungthai Corporate Online, KTB-EDC QR ,Thai QR Code, Bill Payment และ Cross Bank Bill Payment 

 

4 of 10 

 

Ver. 2022 V1 

ท่านสามารถ Download ขอ้ตกลงและเงือนไขการใชบ้ริการ Krungthai Corporate Online , KTB-EDC QR, Thai QR Code, Bill Payment และ Cross Bank Bill Payment ไดท้ี www.krungthai.com 

 

 

 

 

              
         ชือ Biller Name (TH)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

         ชือ Biller Name (EN)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

         ชือบญัชีรบัชาํระ  ………………….................................................................   เลขทีบญัชีรบัชาํระ   -- 

        เลขท ีBiller ID:    (เลขบตัรประจาํตวัประชาชน/เลขทีประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร)   (เลข Suffix) 

 ประเภทช่องทางการใหบ้ริการ(Payment Channel):   

       Thai QR Code Payment (ไมส่ามารถเปิดใชบ้รกิารช่องทางการชาํระเงินอืนๆ ได)้ วันทเีริมให้บริการ (Effective Date)............................................................ 

 ประเภทธุรกจิบริการ (Category)                              สินคา้/ บรกิาร                                      หนว่ยงานภาครฐั  

       เงอืนไขการระบขุ้อมูลหมายเลขอา้งองิ                     Scan Barcode/QR Code Only            

 เงอืนไขการชาํระเงนิ                                        เปลียนแปลงจาํนวนเงินได ้(Flexible)            ตอ้งชาํระเงินใบ Pay-in (Fix) 

 การรบั Payment Output File (Text File)   รบัผ่าน Krungthai Corporate Online          รบัขอ้มลูผ่าน E-Mail (สงูสดุ  emails)  

       กรุณาระบุ E-mail สาํหรับการรับข้อมูล 

 1.……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 2.………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 3.………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 4.………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

              5.………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 กรุณาระบุหมายเลขอา้งองิการทาํรายการ (Reference 1-2) 
Reference 1 *: (ภาษาไทย)............................................................................................................................  (ตวัเลขไมเ่กิน 18 หลกั) 

                                          (ภาษาองักฤษ) ....................................................................................................................... (ตวัเลขไมเ่กิน 18 หลกั) 

Reference 2:   (ภาษาไทย)............................................................................................................................  (ตวัเลขไม่เกิน 18 หลกั) 

                                          (ภาษาองักฤษ) ....................................................................................................................... (ตวัเลขไมเ่กิน 18 หลกั) 

 หมายเหต ุ(โปรดระบอุย่างนอ้ย 1 หมายเลขอา้งอิงการทาํรายการ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. รายละเอยีดการสมคัรและขอใหธ้นาคารลงทะเบยีนข้อมูลใชบ้ริการชาํระเงนิข้ามธนาคาร Cross Bank Bill Payment 

 (สาํหรบัธนาคาร) 
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การลงลายมือชือและประทบัตรา(หากมี) ไวข้า้งล่างนี ณ วนั เดือน ปี ทีระบขุา้งตน้ รา้นคา้/เจา้ของบญัชี/หน่วยงานราชการ หรอืรฐัวสิาหกิจ หรอืองคก์รพิเศษ ซงึต่อไปนีจะ

เรยีกวา่“รา้นคา้” ขอรบัรอง และยืนยนัความถกูตอ้งของขอ้มลู และรายละเอียดตามทีระบไุว ้ในใบสมคัรรา้นคา้สมาชิกธนาคาร ซงึตอ่ไปนีจะเรียกวา่ “ใบสมคัร” และเอกสารอนัเป็นส่วน

หนงึ หรอืประกอบใบสมคัรนี ในกรณีท ีบมจ.ธนาคารกรุงไทย(“ธนาคาร”) ไดอ้นมุตัิใหเ้ป็นรา้นคา้สมาชิกธนาคารตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขทรีะบไุวใ้นใบสมคัรนีแลว้รา้นคา้ตกลงยินยอม

ผกูพนัและตกลงปฏบิัตติามขอ้ตกลงและเงอืนไขการใชบ้รกิารทีธนาคารไดป้ระกาศไว ้ณ ทีทาํการสาขา และ/หรือเวบ็ไซตข์องธนาคาร (โปรดศกึษาขอ้ตกลงและเงือนไขการใชบ้รกิารไดท้ี 

www.krungthai.com และ/หรอื สาขาของธนาคาร และ/หรอื กรุงไทย Call Center 02 -111-1111 ตลอด 24 ชวัโมง)                                  

             (ตดิอากรแสตมป์ 30 บาท) 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอสมคัรใช้บริการ หนว่ยงานราชการ นิตบิคุคล บคุคลธรรมดา 

1. ใบสมคัรรา้นคา้สมาชิกพรอ้มติดอากรแสตมป์ 30 บาทและขีดฆา่อากรแสตมป์  

2. หนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (ไมเ่กิน 3 เดือน) และสาํเนาหนังสือบริคณหส์นธิ (กรณีบรษิัทจาํกดั) 

3. สาํเนาทะเบียนพาณิชยห์รอืสาํเนาใบทะเบียนการคา้ 

4. เอกสารผูมี้อาํนาจกระทาํการ 

- สาํเนาบตัรประชาชนหรอืสาํเนาบัตรขา้ราชการทมีีการระบเุลขทบีตัรประชาชน 

- สาํเนาทะเบียนบา้น (กรณีจาํเป็น)  

     กรณีชาวต่างชาติ  

- สาํเนาหนังสือเดนิทาง(ทีมตีราประทบัของสาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืงระบชุ่วงเวลาใหเ้ดินทางเขา้ออก

ประเทศไทยทียงัไมห่มดอาย)ุ 

- ใบอนญุาตทาํงาน Work Permit จะตอ้งมีอายคุงเหลือไม่ตาํกวา่ 3 เดือน 

- หนงัสือรบัรองถินทอียู่ (ถา้มี) 

5. ใบอนญุาตประกอบกิจการตามประเภทธุรกิจพเิศษ/ธรุกิจเฉพาะ/มลูนิธิ/สมาคม/องคก์รพิเศษ/เอกสารแสดง

การประกอบกิจการจากหน่วยงานราชการ (ถา้มี) 

6. รายงานการประชมุหรอืหนงัสอืแจง้ความประสงคข์อใชบ้รกิารจากหน่วยงาน 

. เอกสารดา้นภาษี เช่น ภพ.20 หรอื ภพ.01 หรอื ภพ.09 

8. สาํเนารายการเดินบญัชีของธนาคารหลกั (Statement) ยอ้นหลงั 4 เดือน 

9. สาํเนาหนา้สมดุบัญชีเงนิฝากของธนาคารกรุงไทย (สาํหรบัโอนเงนิ) / หนา้ Profile Direct ของบญัชี 

10. รูปถ่ายสถานประกอบการ โดยใหเ้หน็ชือปา้ยหนา้รา้นและสินคา้ภายในรา้น 

11. เอกสารครอบครองสถานที เช่น ทะเบียนบา้น สญัญาเช่า ใบอนญุาตใหใ้ชส้ถานทหีรอืเอกสารแสดงสิทธ์

เจา้ของพนืท ี(กรรมสิทธิคงเหลือ > 3 เดือน) (ถา้มี) 

12. หนงัสือแตง่ตงัผูมี้อาํนาจ (ถา้มี) 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

         (ถา้มี) 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ข้อตกลงหนังสอืใหค้วามยมิยอม (ข้อตกลงทวัไป)  
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ผูม้ีอาํนาจลงนาม ลายมือชือผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทน ตราประทบั (ถา้มี) ลายมือชือผูม้ีอาํนาจสงัจ่ายเงินจากบญัชีเงินฝาก  

ทา่นที 1      

 (                                                    )  (                                                    ) 

ทา่นที 2       

(ถา้มี)  (                                                    )  (                                                    ) 

ทา่นที 3       

(ถา้มี)   (                                                     )  (                                                    ) 

  

                                                             พยาน ..........................................................                           พยาน ............................................................. 

                                                (                        )                      (             )    

                                             ชือ – นามสกลุ (ตวับรรจง)                                                          ชือ – นามสกลุ (ตวับรรจง)  

 เพอืใหใ้บสมคัรของท่านไดร้บัพจิารณาอย่างรวดเรว็ โปรดกรอกใบสมคัรและลงลายมือชือใหค้รบถว้น และแนบเอกสารประกอบการพจิารณาพรอ้มลงลายมอืชือ รบัรองสาํเนาถกูตอ้งทกุ

ฉบบั 

        (สาํหรบัเจา้หนา้ทีธนาคาร  สาขา BC CBC ) 

ลงนามโดย 
สาํหรบัเจา้หนา้ทีธนาคาร  

ตรวจสอบลายมือชือบญัชี* 

สาํหรบัเจา้หนา้ทีสาขา 

  (ผูแ้นะนาํ) /RM 

สาํหรบัผูมี้อาํนาจลงนามของสาขา 

 ของผูแ้นะนาํ 

  ลงลายมือชือ 

ตวับรรจง 

 

(                                               ) 

พรอ้มประทบัตรา 

 

(                                                   ) 

 

 

(                                                    ) 

 

เป็นการตรวจสอบการลงลายมือชือของผูม้ีอาํนาจสงัจ่ายเงนิจากบญัชีเงนิฝากของรา้นคา้ ใหต้รงกบัลายมือชือตามทปีรากฏในใบคาํขอเปิดบญัชีเงนิฝากทีไดใ้หไ้วก้บัธนาคาร 

* ทาํการขีดฆ่าหรอืปิดทบั เฉพาะขอ้มลู Sensitive Data (ศาสนา เชือชาติ ขอ้มลูความพกิารของแต่ละบุคคล) ทีปรากฎบนแบบฟอรม์ใบสมคัรใชบ้ริการ / เอกสาร

เงอืนไขและขอ้ตกลง / เอกสารแสดงตน ทีใชป้ระกอบเอกสารการสมคัรเป็นรา้นคา้ โดย ใชป้ากกาสีเขม้ (สดีาํ หรอืสีนาํเงนิเขม้) ไม่ใหอ้า่นขอ้มูล Sensitive Data 

ไดต้ลอดไป ระวงั อย่าใหก้ระทบสว่นของขอ้มลูทไีมเ่กียวขอ้ง 
 

 

 

สาํหรับธนาคาร 

Enterprise Code ……………………………………………………………………….. Product Code ………………………………………………………………………….. 

Wash Account…………………………………………………………………………..  
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รา้นคา้ตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและเงอืนไขการสมคัรเป็นรา้นคา้สมาชกิธนาคารในการใชบ้รกิาร Krungthai Corporate Online , KTB-EDC QR, Thai 

QR Code, Bill Payment และ Cross Bank Bill Payment ดงัตอ่ไปน ี
ขอ้ 1. บริการ KTB – EDC QR  

1. รา้นคา้รบัทราบถึงขอ้สงวนสิทธิของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (“ธนาคาร”) ในการปรบัปรุง ขอ้กาํหนดและเงือนไขในการใชบ้ริการทางการเงิน ขอ้ตกลงและเงือนไข

การสมคัรเป็นรา้นคา้สมาชิกธนาคาร คู่มือรา้นคา้สมาชิกธนาคาร และ/หรอืเอกสารแนะนาํวิธีปฏิบติัในการใชบ้รกิารประเภทต่างๆ ทีธนาคารมอบให ้ไม่ว่าขอ้ใดขอ้หนึง

หรอืหลายขอ้ตามความเหมาะสม  โดยธนาคารจะมหีนงัสือบอกกลา่วแก่รา้นคา้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกว่า 30 วนั ก่อนทขีอ้กาํหนดและเงอืนไขนนัๆ จะมผีลผกูพนัตามทีธนาคาร

ระบ ุซงึรา้นคา้ตกลงและยอมรบัว่า บรรดาคูมื่อ และ/หรอืเอกสารดงักล่าวทงัทีมอียู่แลว้ในขณะนี หรอืทจีะมีตอ่ไปในภายหนา้นนั เป็นส่วนหนงึของขอ้ตกลงฉบบันีดว้ย 

2. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมในการรบับตัรทกุประเภท ตามทีระบไุวใ้นใบสมคัรรา้นคา้สมาชิกธนาคาร โดยธนาคารจะแจ้งให้

รา้นคา้ทราบล่วงหนา้ถึงการเปลียนแปลงดังกล่าว โดยธนาคารจะปิดประกาศการกาํหนดหรือเปลยีนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมดังกล่าวไวใ้นทีเปิดเผย ณ สาํนกังานใหญ่ 

หรือสาํนกังานสาขาของธนาคารแต่ละแห่งทีใหบ้ริการ หรอืผ่านทางเว็บไซตข์องธนาคาร (www.krungthai.com) และ/หรือโดยวิธีการอืนใดตามทีธนาคารกาํหนดหรือ

เหน็สมควร 

3. รา้นคา้ตกลงรบัผิดชอบต่อธนาคารเกียวกับเงินค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ่้ายต่างๆ ทีรา้นคา้อาจมีหรอือาจคา้งชาํระอยู่กับธนาคารอนัเนืองมาจากทีรา้นคา้

ปฏิบติัผิดขอ้กาํหนดและเงือนไขของขอ้ตกลงฉบบันี คู่มือรา้นคา้สมาชิกธนาคาร และ/หรอืเอกสารแนะนาํวิธีปฏิบติัในการใชบ้รกิารประเภทต่างๆ ทีธนาคารมอบให ้และ/

หรือเอกสารขอ้ตกลงและเงือนไขการสมคัรเป็นรา้นคา้สมาชิกธนาคารทธีนาคารไดป้ระกาศไวผ้่านทางเว็บไซตข์องธนาคาร โดยรา้นคา้ยินยอมใหธ้นาคารมีสทิธิระงบัการ

เบิกถอนเงิน  โอนเงิน หรือหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก และ/หรอืบญัชีเงินฝากอืนใดทีรา้นคา้มีอยู่กับธนาคาร เพือชาํระหนีหรือค่าเสยีหายใดๆ อนัเนอืงมาจากการทีรา้นคา้

ปฏิบตัิผิดขอ้กาํหนดและเงือนไขของขอ้ตกลงฉบบันี 

4. ร ้านค้าตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้าที และความรับผิดตามข้อตกลงฉบับนีไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนแก่บุคคลอืนใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอม                             

เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากธนาคารก่อน และถึงแมร้า้นคา้จะไดร้บัความยินยอมจากธนาคารแลว้ก็ตาม รา้นคา้ยงัคงตอ้งรบัผิดรว่มกับผูร้บัโอนต่อธนาคารอย่างลกูหนีรว่ม              

ในความสญูหายหรอืเสยีหายของธนาคาร ซงึเกิดขนึจากหรอืทีเกียวเนอืงกบัขอ้ตกลงฉบบันี 

5. รา้นคา้ซึงติดตงับรกิารสอืการชาํระเงนิอิเลก็ทรอนิกสป์ระเภทเครืองรบับตัรอตัโนมติั (EDC) จะตอ้งใชเ้ครอืงรบับตัรอตัโนมัติ (EDC) ในบรกิารทางการเงนิตาม

ขอ้ตกลงและเงือนไขการสมคัรเป็นรา้นคา้สมาชิกธนาคาร คู่มือรา้นคา้สมาชิกธนาคารและ/หรอืเอกสารแนะนาํวิธีปฏิบตัิในการใชบ้รกิารประเภทต่างๆ ทีธนาคารมอบให ้

หรือทีธนาคารไดป้ระกาศไวผ้่านทางเว็บไซตข์องธนาคารทกุครงั และหากเครอืงรบับตัรอตัโนมัติ (EDC) ไม่สามารถใชไ้ดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ (ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเฉพาะ

อุบติัเหตุหรือการลม้เหลวทางเทคนิค) หรือธนาคารกาํหนดขอ้จาํกัดในการใชเ้ครืองรบับัตรอัตโนมัติ (EDC) ดงักล่าวโดยเฉพาะ รา้นคา้จะติดต่อกับธนาคารโดยทาง

โทรศพัทเ์พอืขอความเห็นชอบในการทาํธุรกรรมดว้ยบรกิารทางการเงินทกุครงั 

6. รา้นคา้ตกลงยนิยอมใหธ้นาคารปฏิเสธการชาํระเงินใหก้บัรา้นคา้ อนัเนืองจาก 

6.1 การกระทาํและ/หรือละเวน้การกระทาํทีเป็นการละเมิดขอ้กาํหนดและเงือนไขแห่งขอ้ตกลงฉบบันี คู่มือรา้นคา้สมาชิกธนาคารและ/หรอืเอกสารแนะนาํวิธี

ปฏิบตัิในการใชบ้รกิารแต่ละประเภท และ/หรือเอกสารแนะนาํวิธีปฏิบติัในการใชบ้รกิารประเภทต่างๆ ทีธนาคารมอบให ้หรอืทีธนาคารไดป้ระกาศไวผ้า่นทางเว็บไซตข์อง

ธนาคาร ไม่ว่าโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่ของรา้นคา้ พนกังาน ลกูจา้ง บคุลากร และ/หรอืตวัแทนของรา้นคา้ จนเป็นเหตใุหธ้นาคารไดร้บัหรืออาจไดร้บัความเสยีหาย 

6.2 การทีรา้นคา้ไม่สามารถนาํส่งหลกัฐานบนัทกึรายการขายหรอืบริการ/สาํเนาหลกัฐานการใชบ้ตัรฉบบัรา้นคา้ (MERCHANT COPY) รวมถึงเอกสารยืนยนั

การขายอนื (ทคีวรจะม)ี ใหก้ับธนาคาร จนป็นเหตุใหธ้นาคารไดร้บัความเสียหายย 

7. รา้นคา้ตกลงใชบ้ริการสือการชาํระเงินอิเล็กทรอนิกสป์ระเภทเครอืงรบับตัรอตัโนมตัิ (EDC) เครอืงรบับตัรเคลือนที (MOBILE EDC) นบัตงัแต่วนัทีรา้นคา้ไดร้ับ

การติดตงัสือการชาํระเงินอิเล็กทรอนิกสด์งักล่าว พรอ้มหลกัฐานบนัทึกรายการขายหรอืบรกิาร (SALES SLIP) หรอืสาํเนาหลกัฐานการใชบ้ตัรจากธนาคารเรยีบรอ้ยแลว้ 

ในกรณีทีรา้นคา้ไม่ไดแ้จง้ขอเปลียนสอืการชาํระเงนิอิเล็กทรอนิกส ์ภายใน  วนัทาํการ นบัจากวนัทีไดร้บัสือการชาํระเงินเช่นว่านนัจากธนาคาร ใหถ้ือว่าสือการชาํระเงิน

อิเลก็ทรอนิกสที์ไดร้บัจากธนาคารดงักลา่วอยู่ในสภาพทีเรยีบรอ้ยสมบรูณส์ามารถใชก้ารได ้

8. เมอืรา้นคา้ยกเลกิการทาํรายการขาย รา้นคา้จะสง่การทาํรายการขายซึงแสดงการยกเลิกใหแ้ก่ธนาคาร และถา้ธนาคารไดจ้า่ยเงินตามการทาํรายการขาย   ซงึถกู

ยกเลิกดงักล่าวใหแ้ก่รา้นคา้ รา้นคา้จะคืนจาํนวนเงินดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคารทนัที ทงันี ธนาคารอาจใชสิ้ทธิหกัจาํนวนเงนิเหล่านนัออกจากจาํนวนเงินใดๆ ซึงธนาคารเป็น

เจา้หนรีา้นคา้ในจาํนวนเงนิเดียวกัน ภายหลงัจากการยกเลิกการทาํรายการขายดงักลา่ว 
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9. รา้นคา้จะไม่เปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลอืนๆ ของสมาชิกบตัร อตัราค่าธรรมเนียมของรา้นคา้ และความลบัทางการคา้ของธนาคาร ซึงรา้นคา้ไดร้บัรูต้ามขอ้ตกลง

ฉบบันี และรา้นคา้จะดาํเนินมาตรการทังหมดทีจาํเป็นในการประกันการรกัษาความลบัของขอ้มูลดังกล่าว เพือปอ้งกันการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวแก่บุคคลทีสาม โดย

รา้นคา้จะจ่ายค่าเสียหายทงัหมดของธนาคาร อนัเกิดขึนจากหรือเกียวเนืองกบัการเปิดเผยหมายเลขบตัรและขอ้มลูอืนใด ซงึเกียวกบับตัรหรือสมาชิกบัตรทีส่งมอบแก่

รา้นคา้ 

10. รา้นคา้ตกลงและยอมรบัว่าธนาคารมีสิทธิบอกเลิกขอ้ตกลงนีได้ทนัที ในกรณีทีรา้นคา้ปฏิบตัิผิดขอ้กาํหนดและเงือนไขแห่งขอ้ตกลงฉบับนี  หรอืละเลยการ

ปฏิบตัิตามคูม่ือรา้นคา้สมาชิกธนาคาร และ/หรอืเอกสารแนะนาํวิธีปฏิบติัในการใชบ้รกิารแต่ละประเภท และ/หรอืเอกสารแนะนาํวิธีปฏิบตัิในการใชบ้รกิารประเภทต่างๆ ที

ธนาคารมอบให ้หรอืทีธนาคารไดป้ระกาศไวผ่้านทางเว็บไซตข์องธนาคาร ไม่ว่าขอ้หนึงขอ้ใดหรือหลายขอ้ ซงึธนาคารไดแ้จง้เป็นลายลกัษณอ์ักษรใหร้า้นคา้ทราบเพือ

ดาํเนินการแกไ้ขเหตแุห่งการผิดขอ้กาํหนดและเงือนไขดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีไดส้่งหรือถือว่าไดส้ง่คาํบอกกล่าวเช่นว่านนั แต่รา้นคา้เพิกเฉย หรือ

ละเลยต่อการระงับและ/หรือแก้ไขเหตุดังกล่าวภายในระยะเวลาทีกาํหนด ทงันี ธนาคารมีสิทธิเรียกรอ้งใหร้า้นคา้ชดใชบ้รรดาค่าเสียหายอนัเนืองมาจากการปฏิบัติผิด

ขอ้กาํหนดและเงือนไขแห่งขอ้ตกลงฉบบันี และ/หรือตามเอกสารแนะนาํวิธีปฏิบตัิในการใชบ้รกิารประเภทต่างๆ ทีธนาคารมอบให ้หรือทีธนาคารไดป้ระกาศไวผ้่านทาง

เว็บไซตข์องธนาคาร 

11. เพอืประโยชนใ์นการพจิารณาคาํขอหรอืใบสมคัรรา้นคา้สมาชิกธนาคารหรอืเพอืการปฏิบติัหรือการบรกิารซงึสินเชอืใดๆ หรอืเพอืวตัถุประสงคใ์นการรบัข่าวสาร 

หรือข้อมูล หรือขอ้เสนอเกียวกับสิทธิประโยชน ์สินคา้ หรือบริการใดๆ จากธนาคาร หรือจากบุคคลอืนทีธนาคารมอบหมาย หรือเก็บ หรือใชข้อ้มูลเพือการสถิติหรือ

ศึกษาวิจยั หรอืวัตถุประสงคอื์นใดทีธนาคารเห็นว่าอาจเป็นประโยชนแ์ก่รา้นคา้หรือส่วนรวม รา้นคา้ขอใหค้วามยินยอมแก่ธนาคารโดยไม่เพิกถอนและโดยไม่คาํนึงว่า

ธนาคารไดอ้นุมัติคาํขอหรือใบสมัครรา้นคา้สมาชิกธนาคารหรือไม่ หรือสินเชือ หรือการใชบ้ริการทีรา้นคา้มีอยู่จะสินสุดลงแลว้หรือไม่  ใหธ้นาคารทาํการตรวจสอบ 

แลกเปลียน และ/หรือเปิดเผยซึงขอ้มูลส่วนบุคคล และ/หรือขอ้มูลใดๆ รวมทงัการประมวลผลซึงขอ้มูลส่วนบุคคลของรา้นคา้ ภายใตข้อบเขตแห่งกฎหมายว่าดว้ยการ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล ทงันี การประมวลผลหมายรวมถึง การรวบรวม การเก็บรกัษา การใช ้การเปิดเผย และ/หรอืการสง่หรอืโอนขอ้มูล ไม่ว่าจะเป็นการประมวลผล

ภายในหรือภายนอกประเทศ หรอืเป็นการส่งหรือโอนข้อมูลไปยังบุคคลอืนทีมีสัญญาการคุ้มครองขอ้มูลอยู่กับธนาคาร โดยรา้นคา้จะไม่เรียกรอ้งค่าตอบแทน หรือ

ค่าเสยีหายใดๆ ทีเกิดจากการกระทาํดงักลา่วของธนาคารแต่อยา่งใดทงัสิน 

12. ขอ้กาํหนดและเงือนไขอืนๆ ทีมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ตกลงนี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีธนาคารประกาศใชห้รือกาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ และตามเอกสารแนะนาํวิธี

ปฏิบตัิในการใชบ้รกิารประเภทตา่งๆ ทีธนาคารมอบให ้หรอืทีธนาคารไดป้ระกาศไวผ้า่นทางเว็บไซตข์องธนาคาร 

ขอ้ 2 บริการ Krungthai Corporate Online บริการตรวจสอบรายงานการขายผ่านระบบออนไลนข์องร้านค้า 

ธนาคารอาจใหบ้ริการ Krungthai Corporate Online ซงึเป็นบรกิารทธีนาคารอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่รา้นคา้ทีไดร้บัอนุมตัิจากธนาคารเฉพาะรายเป็นกรณีพิเศษ

ใหส้ามารถตรวจสอบขอ้มลูการทาํรายการขายผ่าน Web Site ของธนาคาร ซงึรวมถึง บรกิารขอ้มลูข่าวสารทวัไปของธนาคาร บรกิารตรวจสอบขอ้มูลปรมิาณสนิคา้ และ/

หรอืบรกิารทรีา้นคา้ไดร้บัชาํระผ่านเครอืงรบับตัรอตัโนมตั ิ(EDC) และขอ้มลูอนืๆ ตามทธีนาคารกาํหนด ซงึสามารถใชบ้รกิารได ้24 ชวัโมง หรอืภายในระยะเวลาทีธนาคาร

กาํหนด แลว้แต่กรณี โดยรา้นคา้ตกลงและยินยอมปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและเงือนไขของบรกิาร Krungthai Corporate Online รวมถึงคู่มือวิธีปฏิบติั และ/หรอืเอกสารที

เกียวขอ้ง และ/หรือทีธนาคารไดป้ระกาศกาํหนดไวใ้นขณะนี และ/หรือทีจะกาํหนดไวต่้อไปในภายหนา้ทุกประการ และธนาคารสงวนสิทธิทีจะปรบัปรุง เปลียนแปลง 

ยกเลิกการใหบ้ริการทีเกียวกับระบบงานทงัหมดหรือบางส่วน ตลอดจนการแก้ไขขอ้กาํหนดและเงือนไขการใชบ้ริการทีเกียวกับ ระบบงาน รวมทังค่าธรรมเนียม และ

ค่าบรกิารตา่งๆ ทีเกียวกบัระบบงานไดต้ามทธีนาคารเห็นสมควร และรา้นคา้ตกลงยินยอมโดยจะไมเ่พกิถอนใหธ้นาคารมีสิทธิพิจารณาดาํเนินการดงักล่าวไดท้กุประการ 

ขอ้ 3 ขอ้ตกลงและเงือนไขการใชบ้ริการ “Thai QR Code” 

 “Thai QR Code” หมายถึง บรกิารทธีนาคารไดใ้หบ้รกิารกับรา้นคา้เพอือาํนวยความสะดวกในการรบัเงินโอนเพือชาํระเงินค่าสินคา้ และ/หรอืบรกิารเขา้บัญชีเงิน

ฝากของรา้นคา้ โดยรา้นคา้ตกลงและยินยอมปฏิบัติตามขอ้กาํหนดและเงือนไขของบริการ Thai QR Code รวมถึงคู่มือวิธีปฏิบัติทีธนาคารมอบให ้หรือทีธนาคารได้

ประกาศไวผ้่านทางเว็บไซตข์องธนาคาร และ/หรือเอกสารทีเกียวขอ้ง และ/หรือทีธนาคารไดป้ระกาศกาํหนดไว้ในขณะนี และ/หรือทีจะกาํหนดไว้ต่อไปในภายหน้า           

ทกุประการ เมอืรา้นคา้ใชบ้รกิารนีถือว่าเป็นไปตามความประสงคข์องรา้นคา้แลว้ ดงันนั หากมคีวามเสียหายหรือขอ้ผิดพลาดใดๆ เกิดขนึกบัรา้นคา้ไมว่่าดว้ยเหตุใดก็ตาม 

รา้นคา้ตกลงจะไม่เรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆ กับธนาคาร เวน้แต่ความเสยีหายหรือขอ้ผิดพลาดดงักลา่วเกิดขึนจากการกระทาํโดยทจุรติ หรือโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

อยา่งรา้ยแรงของธนาคาร 
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ขอ้ 4 ขอ้ตกลงการใช้บริการ (Bill Payment)  

รา้นคา้ตกลงใหธ้นาคารดาํเนินการรบัชาํระเงินค่าสาธารณูปโภค ค่าสินคา้ และ/หรือค่าบริการ ซึงต่อไปนีจะรวมเรียกว่า “ค่าบริการ” จากลูกคา้ของรา้นคา้ ซึง

ต่อไปนีจะเรยีกว่า “ลกูคา้” โดยลกูคา้จะนาํเงินค่าบริการทีตอ้งชาํระใหแ้ก่รา้นคา้นาํฝากเขา้บญัชีเงินฝากของรา้นคา้ทีเปิดไวก้บัธนาคาร ซงึต่อไปนีจะเรียกว่า “บญัชีรบั

ชาํระเงิน” โดยรา้นคา้ตกลงและยินยอมปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและเงือนไขของบริการ Bill Payment รวมถึงคู่มือวิธีปฏิบัติทีธนาคารมอบให ้หรอืทีธนาคารได้ประกาศไว้

ผ่านทางเว็บไซตข์องธนาคาร และ/หรอืเอกสารทีเกียวขอ้ง และ/หรอืทธีนาคารไดป้ระกาศกาํหนดไวใ้นขณะนี และ/หรอืทีจะกาํหนดไวต่้อไปในภายหนา้ทกุประการ 

ขอ้ 5  ข้อตกลงและเงือนไขการใช้บริการชาํระเงนิข้ามธนาคาร (เลขท ี1.0) (Cross Bank Bill Payment) 

“บริการชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)” หมายความถึง บริการการทาํธุรกรรมทางการเงนิต่างๆ ตามทีธนาคาร หรอืสถาบนัการเงนิอืนกาํหนด 

หรือหน่วยงานราชการทีเกียวขอ้งกําหนด ซึงเป็นการใชบ้ริการทีสามารถระบุ พรอ้มเพย ์(PromptPay) แทนการระบุเลขทีบัญชีเงินฝาก และ/หรือรหสับริษัท (Product 

Code) ของรา้นคา้ซึงผกูกับ พรอ้มเพย ์(PromptPay) ตามทีรา้นคา้สมคัรลงทะเบียนไว ้ทงันี รา้นคา้ขอสมคัรลงทะเบียนและใชบ้ริการชาํระเงินขา้มธนาคาร (Cross Bank 

Bill Payment) โดยรา้นคา้ตกลงยินยอมผูกพนัและปฏิบติัตามระเบียบ วิธีปฏบิตั ิตลอดจนขอ้ตกลงและเงือนไขทเีกียวขอ้งกบัการใชบ้รกิารนี ทงัที มอียู่ก่อนแลว้และทีจะมี

ขึนหรอืมีการแกไ้ขเปลยีนแปลงต่อไปในอนาคต ตามทีธนาคารจะไดก้าํหนดเพิมเติม โดยธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบล่วงหนา้เป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 30 วนัโดยการ

แจง้ดงักล่าวธนาคารอาจใชว้ิธีปิดประกาศการกาํหนดหรอืเปลียนแปลงดงักล่าวไวใ้นทีเปิดเผย ณ สาํนกังานใหญ่ หรอืสาํนกังานสาขาของธนาคารแต่ละแห่งทีใหบ้ริการ 

หรือผ่านทางเว็บไซตข์องธนาคาร (www.krungthai.com) และ/หรอืโดยวิธีการอืนใดตามทีธนาคารกาํหนดหรอืเห็นสมควร   โดยใหถื้อว่าระเบียบหรอืวิธีปฏิบติั ตลอดจน

ขอ้ตกลงและเงือนไขดังกล่าวเป็นส่วนหนึงของขอ้ตกลง ฉบบันีดว้ย ทงันี ขอ้ตกลงและเงือนไขการทาํธุรกรรมประเภทต่างๆ ภายใตก้ารใชบ้ริการชาํระเงินขา้มธนาคาร 

(Cross Bank Bill Payment) นี ตอ้งเป็นไปตามขอ้ตกลงและเงือนไขทีเกียวขอ้งกับธุรกรรมดังกลา่วตามทีธนาคารกาํหนดดว้ย โดยรา้นคา้ตกลงยินยอมและจะไม่โตแ้ย้ง

คดัคา้น และไม่ถือว่าการกระทาํดังกล่าว ทาํใหร้า้นคา้ขาดผลประโยชน ์และ/หรือไดร้บัความเสยีหาย และสละสิทธิทีจะเรียกรอ้งค่าขาดประโยชนแ์ละค่าเสียหายจาก

ธนาคารทงัสนิ 

ขอ้ 6  ข้อตกลงเกยีวกบัการรับชาํระดว้ย e-wallet 

“บรกิารรบัชาํระดว้ย e-wallet” หมายความถึง การรบัเงินหรอืโอนเงิน หรอืทาํธุรกรรมทางออนไลนผ์า่นทางสมารท์โฟนหรือแท๊ปเล็ต แทนการชาํระเงินดว้ยเงินสด 

ซึงผูช้าํระเงินจะตอ้งมีกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกสที์ผกูกับบญัชีเงินฝาก และ/หรอืบตัรเครดิตของผูช้าํระเงิน ทงันี จะตอ้งเป็นบญัชีเงินฝาก และ/หรอื บตัรเครดิตทีธนาคาร

กาํหนด ทงัทีมีอยู่แลว้ในขณะนี และทีธนาคารจะกาํหนดขนึใหม่หรือการเปลียนแปลงใดๆในภายภาคหนา้ตามทีธนาคารเห็นสมควรทุกประการ ซึงรา้นคา้ตกลงเป็น

สถานทรีบัชาํระเงินผ่าน e-wallet และรา้นคา้มีความประสงคจ์ะขอเป็นสถานทีรบัชาํระเงินผา่น e-wallet จงึตกลงผกูพนัตามขอ้กาํหนดและเงือนไขของธนาคาร 

ขอ้ 7  การเกบ็รวบรวมใช้เปิดเผยข้อมลู 

7.1 เพอืใหธ้นาคารสามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงฉบบันีได ้ธนาคารอาจจา้งหรอืมอบหมายใหบ้คุคลอืนดาํเนินการแทน ไม่ว่างานเกยีวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ งาน

ติดต่อสือสาร งานติดตามทวงถาม งานประมวลผลและเก็บรกัษาขอ้มูล Cloud Computing ไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน รวมถึงเพือปฏิบติัตามกฎหมายหรอืระเบียบของ

ประเทศใดๆ ทใีชบ้งัคบักับธนาคาร รา้นคา้ตกลงใหธ้นาคารมีสทิธิ สง่ โอน และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของรา้นคา้ทีไดใ้หไ้ว ้หรอืมอียูก่บัธนาคาร หรอืทีธนาคารไดร้บั 

หรอืเขา้ถงึไดจ้ากแหล่งอืน หรอืขอ้มลูอืนใดตามทหีนว่ยงานหรอืคณะกรรมการทีมีอาํนาจตามกฎหมายประกาศกาํหนด (ซึงต่อไปนีจะเรยีกว่า "ขอ้มลู") ใหแ้ก่บรษัิทในกลุม่

ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (รวมทงัยินยอมใหบ้รษัิทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคารเปิดเผยขอ้มลูทีรา้นคา้มีอยูก่ับตนใหแ้ก่ธนาคาร เพอืวตัถปุระสงคต์ามขอ้ตกลง

ขอ้นี) หรอืนิติบคุคลนอกกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร หนว่ยงานอืน  พนัธมติรทางธุรกิจทีออกผลติภณัฑแ์ละบรกิารร่วมกัน ผูใ้หบ้รกิารภายนอก ผูป้ระมวลผลขอ้มลู 

ผูร้บัโอนสิทธิเรียกรอ้ง หน่วยงาน/องคก์ร/นิติบุคคลใดๆ ทมีีสญัญากบัธนาคาร  หน่วยงานราชการ และ/หรอื นติิบคุคลใดๆ ทธีนาคารเป็นคูส่ญัญาหรอืมีความสมัพนัธด์ว้ย 

ทังในประเทศไทยและต่างประเทศ นอกจากนี  ร ้านค้าได้รับทราบรายละเอียดเกียวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารในเว็บไซต์ของธนาคาร 

[https://krungthai.com/th/content/privacy-policy] และ/หรอืตามช่องทางอืนตามทธีนาคารกาํหนดแลว้ 

7.2 เมอืรา้นคา้ใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของบคุคลอืนใดแก่ธนาคาร 

(ก)   รา้นคา้รบัรองและรบัประกันว่าไดต้รวจสอบความถกูตอ้งและความสมบรูณข์องขอ้มลูสว่นบคุคลของบุคคลอืนทีรา้นคา้ใหแ้ก่ธนาคารและ  

        จะแจง้ธนาคาร หากมีการเปลยีนแปลงใดๆ ในขอ้มลูส่วนบุคคลของบคุคลอืนทีไดใ้หไ้ว ้(หากม)ี 

(ข)   รา้นคา้รบัรองและรบัประกันว่า รา้นคา้ไดร้บัความยินยอมหรอืสามารถอาศยัฐานทางกฎหมายอืนสาํหรบัการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/ 

        หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลดงักล่าวตามกฎหมายทีใชบ้งัคบั 

(ค)   รา้นคา้รบัรองและรบัประกันว่า รา้นคา้ไดร้บัทราบและแจง้นโยบายความเป็นสว่นตวัของธนาคารทีเกยีวขอ้งแก่บคุคลอืนแลว้ และ 

(ง)   รา้นคา้รบัรองและรบัประกนัว่าธนาคารสามารถเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรอืโอน ขอ้มลูสว่นบคุคลตามวตัถปุระสงคที์กาํหนดไวใ้นนโยบาย    

       ความเป็นสว่นตวัของธนาคารทีเกียวขอ้ง ซงึอาจมกีารแกไ้ขเป็นครงัคราว ซงึรวมถึงวตัถปุระสงคท์งัหมดทีกาํหนดไวใ้นเอกสารฉบบันี   

 ขอ้ 8 ขอ้ตกลงอนืๆ 
8.1  รา้นคา้ตกลงส่งหรือเปิดเผยขอ้มูลและ/หรอืเอกสารใดๆ ตามทีธนาคารรอ้งขอ หากมีเหตอุนัควรสงสยัหรอืเชือไดว้่า รา้นคา้ไดก้ระทาํการผิดขอ้ตกลงและ

เงอืนไขการใชบ้รกิาร หรอืกระทาํการอนัเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรอืการกระทาํการใดๆ ทธีนาคารเห็นว่าอาจเขา้ขา่ยไปในทางทจุริต หรอืผิดกฎหมาย 
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ท่านสามารถ Download ขอ้ตกลงและเงือนไขการใชบ้ริการ Krungthai Corporate Online , KTB-EDC QR, Thai QR Code, Bill Payment และ Cross Bank Bill Payment ไดท้ี www.krungthai.com 

8.2  ธนาคารมสิีทธิระงบัการใหบ้รกิารชวัคราว หรอืยกเลิกการใหบ้รกิารนี ไมว่่าทงัหมดหรือแต่บางสว่น หรอืระงบัหรือยกเลกิบรกิารหนึงบรกิารใดภายใตข้อ้ตกลง

และเงอืนไขการใชบ้รกิารนีแก่รา้นคา้เมอืใดก็ได ้โดยธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั เวน้แต่ในกรณีทธีนาคารมีกรณีจาํเป็นเร่งด่วน

ไม่สามารถแจง้ล่วงหนา้ไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบโดยเรว็เทา่ทีสามารถทาํได ้  

แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีดงัต่อไปนี ธนาคารมสีทิธิระงบัหรือยกเลิกการใหบ้ริการไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ใหร้า้นคา้ทราบกล่วงหนา้  
8.2.1 เมอืมเีหตกุารณที์ธนาคารสงสยัหรอืเชอืโดยมเีหตสุมควรว่า ผูข้อใชบ้รกิารมิใช่เจา้ของหรอืผูม้สีิทธิใชง้านบญัชเีงินฝากทใีชร้บัเงนิ หรอืบรกิารถูกใช้

ในกิจการทีอาจเป็นการขดัต่อกฎหมาย หรือความสงบเรยีบรอ้ยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรอืมีลกัษณะเป็นธุรกรรมทีอาจผิดกฎหมาย 

หรือมีการใชบ้รกิารในลกัษณะทีผิดปกติ เช่น มีการทาํรายการซาํๆ ในเวลาใกล้ๆ  กันจนเป็นการรบกวนระบบการใหบ้ริการของธนาคาร เป็นตน้ 

หรอืเป็นการฉอ้ฉล หรอืทจุรติ หรอืขดัต่อกฎหมาย หรอืแนวโนม้ทจีะมกีารกระทาํทีมชิอบโดยประการใดๆ 

8.2.2 บญัชีเงินฝากทีใชร้บัเงินถกูระงบั หรอืถูกอายดัโดยหน่วยงานทีมีอาํนาจตามกฎหมาย และ/หรอืปิดบญัช ีไม่ว่าโดยรา้นคา้ หรอืโดยธนาคาร หรือ

โดยเหตุอืนใด 

8.2.3 ธนาคารตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรอืคาํสงัศาล และ/หรอืตามทีกฎหมายกาํหนด 
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