ใบคำขอสมัครกำรใช้บริกำร Krungthai Fast Pay (Payment Gateway)
Ver.2021 V1
เรียน บมจ.ธนาคารกรุ งไทย สาขา/หน่วยงาน ……………………………………

วันที่.......................เดือน...................................พ.ศ. ....................

1.ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ
นิติบุคคล
อืน่ ๆ ระบุ………………………………………………………............................................................
ชื่อจดทะเบียนภำษำไทย (TH) .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อจดทะเบียนภำษำอังกฤษ (EN) .……………………………………………………………………………………………………………………….….……….…………....
ชื่อร้ำนค้ำ/หน่วยงำน
ตำมชื่อจดทะเบียน
อื่นๆ ระบุชื่อ (ภำษำไทย) .................................................... ชื่อ (ภำษำอังกฤษ) .....................................................
ที่อยู่ตำมหนังสือรับรอง/ทะเบียนพำณิชย์
เลขที่.......................อำคำร......................................เลขที่หอ้ ง....................ชัน้ ..............หมู่ที่..........ซอย.......................................ถนน................................................
แขวง/ตำบล..........................................เขต/อำเภอ.............................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย.์ .................................................
โทรศัพท์.........................................ต่อ................โทรสำร...........................................เว็บไซด์.............................................................................................................
อีเมล (1).................................................................................................................อีเมล(2)..............................................................................................................
เงื่อนไขของผู้มีอานาจกระทาการแทน / ผู้มีอานาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง / ทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้า
1 ท่าน
2 ท่าน
3 ท่าน
1) ชื่อ-นำมสกุล (ไทย) ........................................................................................... (อังกฤษ) .......................................................................................................
เลขที่บตั รประจำตัวประชำชน/บัตรประจำตัวข้ำรำชกำร/หนังสือเดินทำง
วัน/เดือน/ปี เกิด......./......./พ.ศ........
โทรศัพท์…………………………โทรสำร…………..……….…….…… โทรศัพท์มือถือ………………….…...……….. E-Mail ………………………………………………
2) ชื่อ-นำมสกุล (ไทย) ........................................................................................... (อังกฤษ) .......................................................................................................
เลขที่บตั รประจำตัวประชำชน/บัตรประจำตัวข้ำรำชกำร/หนังสือเดินทำง
วัน/เดือน/ปี เกิด......./......./พ.ศ........
โทรศัพท์…………………………โทรสำร…………..……….…….…… โทรศัพท์มือถือ………………….…...……….. E-Mail ………………………………………………
3) ชื่อ-นำมสกุล (ไทย) ........................................................................................... (อังกฤษ) ...............................................................................................
เลขที่บตั รประจำตัวประชำชน/บัตรประจำตัวข้ำรำชกำร/หนังสือเดินทำง
วัน/เดือน/ปี เกิด......./......./พ.ศ........
โทรศัพท์…………………………โทรสำร…………..……….…….…… โทรศัพท์มือถือ………………….…...……….. E-Mail ………………………………………………
กรอกชื่อเจ้าของ (กรณีเป็ นร้านค้า) หรือตัวแทน (กรณีเป็ นตัวแทนประกัน/MLM/ขายตรง) หรือผู้รับมอบอานาจ (กรณีมีผู้รับมอบอานาจ)
ชื่อ – นำมสกุล (ไทย) ......................................................................................... (อังกฤษ) .................................................................................................................
เลขที่บตั รประจำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง
วัน/เดือน/ปี เกิด....../......./พ.ศ........
สถำนภำพกำรสมรส
โสด
สมรส
หย่ำ คู่สมรสเสียชีวิต โปรดระบุชื่อคู่สมรส............................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่.................หมู่ที่.......... อำคำร/หมู่บำ้ น......................................ซอย...........................ถนน.................................................................................
ตำบล/แขวง...............................................................อำเภอ/เขต..............................................................จังหวัด..............................................................................
โทรศัพท์...........................................................................มือถือ...............................................................อีเมล................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่เดียวกับที่อยูป่ ั จจุบนั
ไม่ใช่ที่เดียวกับที่อยู่ปัจจุบนั โปรดระบุ
เลขที่.................หมู่ที่.......... อำคำร/หมูบ่ ำ้ น......................................ซอย..................................ถนน................................................................................................
ตำบล/แขวง...............................................................อำเภอ/เขต..............................................................จังหวัด.............................................................................
สถานที่ติดต่อ
ที่เดียวกับที่อยู่ปัจจุบนั
ตำมทะเบียนบ้ำน
2.ข้อมูลเว็บไซต์ของร้านค้า
ชื่อ Website (Domain Name / URL)…………………………………………..… ที่ตงั้ ระบบอยู่ที่ Server ร้ำน
Web hosting (ISP/ Data Center)
SSL 128 bit 256 bit อื่นๆ.........bit ออกโดย Verisign Entrust อื่นๆ................. ออกให้เมื่อ......../........./......... วันหมดอำยุ........./........ /.........
ร้านค้าที่ใช้บริการ Krungthai Fast Pay สามารถตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบ Krungthai Fast Pay ได้ทันที โดยทั้งนี้ต้องระบุ Response URL
ของร้านค้าที่ใช้รับ Response Message จาก Krungthai Fast Pay ดังต่อไปนี้
Response URL (สำมำรถใช้ URL เดียวกันได้) ใช้สำหรับรับผลกำรทำรำยกำร
แจ้งผลกำรอนุมตั ิสำเร็จ เช่น http://www.yourdomain.com/Success.html
แจ้งผลกำรอนุมตั ิไม่สำเร็จ เช่น http://www.yourdomain.com/fail.html
แจ้งผลกำรกำรยกเลิกกำรทำรำยกำรเช่น
http://www.yourdomain.com/cancel.html
หมำยเหตุ: ชื่อผูจ้ ดทะเบียนพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็ นชื่อหน่วยงำนรำชกำร/องค์กรของรัฐ/องค์กรอิสระ/องค์กรสำธำรณกุ ศล/มูล นิธิ/สมำคม/บริษั ท /ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็ นชื่อ กรรมกำรผูจ้ ัดกำร/หุน้ ส่วน
ผูจ้ ัดกำรที่มีอำนำจลงนำมขอสมัครกับธนำคำรกรุงไทยเท่ำนั้น
“ธนาคารกรุงไทยขอสงวนสิทธิในการพิจารณาผู้ขอสมัครร้านค้าสมาชิกธนาคารกรุงไทยที่กรอกข้อมูลในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนเท่านัน้ ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เช่น กฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) , กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
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3.ข้อมูลด้านบัญชี/การยินยอมให้ถอนหรือโอนเงินหรือหักบัญชีเงินฝาก
ผ่ำนบัญชีเงินฝำกที่มีอยู่กับ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ กระแสรำยวัน
ชื่อบัญชี .........................................................................................................
เลขที่บญ
ั ชี

สำนักงำน/สำขำ..............................................

-

-

-

4.ข้อมูลภาษี
หมำยเลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี
ชื่อที่ระบุในใบกำกับภำษี…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ที่อยู่ระบุในใบกากับภาษี (กรณีมีหลำยสำขำ เลือกระบุที่อยู่ในใบกำกับภำษี สำนักงำนใหญ่ เพียงแห่งเดียว แยกแต่ละสำขำ)
เลขที่.......................อำคำร......................................เลขที่หอ้ ง....................ชัน้ ..............หมู่ที่ ..........ซอย.......................................ถนน................................................
แขวง/ตำบล..........................................เขต/อำเภอ.............................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย.์ .................................................
ที่อยู่จัดส่งใบกากับภาษี
ตำมที่อยู่ระบุในใบกำกับภำษี อื่นๆ (โปรดระบุ)
เลขที่.......................อำคำร......................................เลขที่หอ้ ง....................ชัน้ ..............หมู่ที่ ..........ซอย.......................................ถนน................................................
แขวง/ตำบล..........................................เขต/อำเภอ.............................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย.์ .................................................
ข้อมูลการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดทะเบียนภำษีมลู ค่ำเพิม่ กรุณำแนบ ภพ.20 ไม่จดทะเบียนภำษีมลู ค่ำเพิ่ม
เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่งตัง้ ให้ธนำคำร หักภำษี ณ ที่จ่ำยและนำส่งต่อกรมสรรพำกรแทนร้ำนค้ำในอัตรำที่กฎหมำยกำหนด ระบุ............%
5.ข้อมูลประเภทธุรกิจของร้านค้า
ซือ้ มำ-ขำยไป ผลิตสินค้ำ ธุรกิจบริกำร ตัวแทน อื่นๆ.....................................................................................
ประเภทธุรกิจ
สินค้ำ/บริกำรที่จำหน่ำย...............................................................................................................................................
่
ยอดขายเฉลียต่อเดือน ประมำณกำรยอดขำย..............................บำท/เดือน
รำคำสินค้ำ/บริกำร/รำยกำร เฉลี่ย...........................บำท
แบ่งเป็ น เงินสด(โอน)............% บัตรเครดิต.............%
สูงสุด.........................บำทต่ำสุด...........................บำท
กลุ่มผู้ใช้บริการ
ลูกค้ำในประเทศ....................% ลูกค้ำต่ำงประเทศ........................%
นโยบายการจัดส่งสินค้า
นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

บุคคลสาหรับการติดต่อ
Project Contact Person

ไม่ตอ้ งจัดส่ง (ธุรกิจบริกำร) ร้ำนค้ำจัดส่งเอง จัดส่งทำงไปรษณีย ์ อื่นๆ (โปรดระบุ).............................................
ไม่มีนโยบำยกำรคืนเงินและรับ มีนโยบำยกำรคืนเงินและรับคืนสินค้ำ (โปรดระบุ) ………………………………………
คืนสินค้ำ
เมื่อได้รบั สินค้ำแล้ว คืนเงินเต็มจำนวน
เมื่อได้รบั สินค้ำแล้ว คืนเงิน….% ของยอดซือ้ หำกขอคืนภำยในเวลำ........ วันหลังสั่งซือ้
เมื่อได้รบั สินค้ำแล้ว คืนเงินบำงส่วนโดยร้ำนค้ำหักเงินค่ำขนส่งสินค้ำออกจำกค่ำสินค้ำก่อน

ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)...............................................................นำมสกุล ....................................................................................
โทรศัพท์......................................... มือถือ..............................................อีเมล..............................................................................

Operation Contact Person* ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)...............................................................นำมสกุล ....................................................................................
Technical Contact Person

โทรศัพท์......................................... มือถือ..............................................อีเมล..............................................................................
ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)...............................................................นำมสกุล ....................................................................................
โทรศัพท์......................................... มือถือ..............................................อีเมล..............................................................................

*หมายเหตุ Operation Contact Personจะได้รบั แจ้งทำง E-mail ทุกครั้งที่มีกำรทำรำยกำรว่ำรำยกำรนั้นชำระเงินผ่ำนเรียบร้อยหรื อไม่ /จะได้รบั Super Admin User 1 User เพื่อทำกำรเข้ำใช้งำน
Merchant Administration ในกำรดูข้อ มูลและรำยงำนต่ำงๆ โดยสำมำรถเพิ่ม User ได้อีก 10 User ซึ่งจะได้รบั สิทธิตำมที่ Super Admin กำหนด

รายละเอียดการรับรายการสั่งซือ้ และบริการผ่าน Krungthai Fast Pay
ประเภทการรับบัตรเครดิต (เลือก1ข้อ) บัตรที่ลงทะเบียน 3D Secure เท่ำนัน้ บัตรที่ลงทะเบียน 3D Secure และ ไม่ลงทะเบียน 3D Secure
หมายเหตุ 3D Secure หมำยถึง มีระบบรักษำควำมปลอดภัยทัง้ 3 ส่วน (ร้ำนค้ำรับบัตร/ธนำคำรเจ้ำของร้ำนค้ำ, ธนำคำรผูอ้ อกบัตร และบริษัทเครือข่ำยบัตรเครดิต บัตรเดบิต เช่น Visa, MasterCard)

วิธีการสรุ ปยอดขาย (Settlement) ที่ต้องการ
 Auto: ร้ำนค้ำจะต้องตรวจสอบรำยกำรและสำมำรถยกเลิกรำยกำรสั่งซือ้ ได้เองก่อนเวลำ 21:00 น. หลังจำกนัน้ ระบบจะทำกำรสรุปยอดขำยรำยกำรสั่งซือ้ ให้ทงั้ หมด
หมายเหตุ ธนำคำรขอสงวนสิทธิในกำรกำหนดวิธีกำรสรุ ปยอดขำยตำมประเภทธุรกิจที่ธนำคำรพิจำรณำเห็นว่ำเหมำะสม

(เพื่อให้ใบสมัครของท่ำนได้รับกำรพิจำรณำอย่ำงรวดเร็ว โปรดกรอกใบสมั ครและลงลำยมือชื่อ พร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) ให้ครบถ้วน และแนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำตำม ที่ระบุ พร้อมรับรองสำเนำ
ให้ถูกต้องทุกฉบับ)
“ธนาคารกรุงไทยขอสงวนสิทธิในการพิจารณาผู้ขอสมัครร้านค้าสมาชิกธนาคารกรุงไทยที่กรอกข้อมูลในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนเท่านัน้ ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เช่น กฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) , กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
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 เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกับ
หน่วยงำน (ภำครัฐ)

 เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกับผูถ้ ือบัตร (ค่ำบริกำรในกำรใช้บตั รเครดิตหรือบัตรเดบิต เพื่อชำระค่ำภำษีอำกรและ
ค่ำธรรมเนียมให้แก่หน่วยงำนรำชกำร)

ประเภทกำรรับบัตร
 ผ่ำนเว็บไซต์รำ้ นค้ำสมำชิก
หมำยเหตุ

KTB Debit Card
___.___%

บริกำรกำรรับชำระและค่ำธรรมเนียม
Local Debit Card*
___.___%

Other**
___.___%

1. *Local Debit Card คือ ค่ำธรรมเนียมกำรรับบัตร Debit ที่ออกโดยธนำคำรในประเทศไทย
2. **Others คือ ค่ำธรรมเนียมกำรรับบัตรเครดิตหรือเดบิต ที่ออกโดยธนำคำรภำยในประเทศและนอกประเทศทัง้ หมด
รวมถึงบัตรเดบิตของธนำคำรที่ไม่ได้ตงั้ อยู่ภำยในประเทศไทย ที่มีเครื่องหมำย Visa, MasterCard เป็ นต้น
3. *** ธนำคำรขอสงวงสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรรับบัตรทุกประเภท ตำมที่ระบุไว้ในใบ
สมัครกำรใช้บริกำร Krungthai Fast pay (Payment Gateway) เมื่อใดก็ได้ โดยทำงธนำคำรจะแจ้งให้รำ้ นค้ำทรำบเป็ น
ครำวๆ ไป

6. บริการระบบการแปลงค่าสกุลเงิน Dynamic Currency Conversion (DCC)
 ร้ำนค้ำมีควำมประสงค์ให้ธนำคำรเปิ ดบริกำรระบบกำรแปลงค่ำสกุลเงิน Dynamic Currency Conversion (DCC) แก่รำ้ นค้ำ
7. ข้อตกลงหนังสือให้ความยิมยอม (ข้อตกลงทั่วไป)
ร้ำนค้ำขอรับรองและยืนยันควำมถูกต้องของข้อมูลและรำยละเอียดตำมที่ระบุไว้ในใบสมัครและเอกสำรอื่ นเป็ นส่วนหนึ่งหรือประกอบใบสมัครนี ้ ในกรณีที่ธนำคำรได้
อนุมตั ิเป็ นร้ำนค้ำสมำชิกตำม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบสมัครนีแ้ ล้ว และตกลงยินยอมผูกพันปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงร้ำนค้ำ สมำชิก
รวมทัง้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกำรใช้บริกำรแต่ละประเภทที่ปรำกฏแนบท้ำยใบสมัครนี ้ หรือที่ธนำคำรแจ้งให้ทรำบเป็ นครัง้ ครำวต่อไปในภำยหน้ำ โดยถือว่ำเป็ นส่วน
หนึ่งของใบสมัครนีด้ ว้ ย และในวันที่เสนอใบสมัครนี ้ ร้ำนค้ำได้รบั ทรำบและเข้ำใจข้อควำมต่ำงๆ ตำม ใบสมัครฯ และข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงร้ำนค้ำ สมำชิ ก
รวมทัง้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกำรใช้บริกำรแต่ละประเภทตำมเอกสำรแนบท้ำยแล้ว เห็นว่ำถูกต้องตำมเจตนำและควำมประสงค์ของร้ำนค้ำทุกประกำร และหำกมี
กำรให้บริกำรพิเศษใดๆ แก่บุคคลทั่วไป อำทิ ส่วนลด ของกำนัล สิทธิประโยชน์เหนือกว่ำปกติรำ้ นค้ำตกลงจะให้บริกำร พิเศษนัน้ ๆ แก่ สมำชิ กบัตรของธนำคำรเช่น กัน
นอกจำกนีเ้ พื่อเป็ นประโยชน์แก่กำรพิจำรณำใบสมัครของร้ำนค้ำ หรือประโยชน์ในกำรเสนอบริกำรหรือสินค้ำซึ่ง ธนำคำรกรุงไทยเห็นว่ำอำจเป็ นประโยชน์แก่รำ้ นค้ำ หรือ
ประโยชน์แก่วตั ถุประสงค์อื่นเกี่ยวเนื่องโดยไม่คำนึงว่ำร้ำนค้ำจะได้รบั กำรอนุมัติเป็ นร้ำนค้ำสมำชิกตำมใบสมัครนีห้ รือไม่ก็ตำม ทัง้ นี ้ ร้ำนค้ำขอมอบอ ำนำจและตกลง
ยินยอมให้ธนำคำรเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้นให้บุคคล หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และยินยอมให้บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเปิ ดเผยข้อมูลของร้ำน ค้ำเพื่อให้กำร
เป็ นไปตำมควำมประสงค์ของร้ำนค้ำ รวมทั้งยินยอมให้ธนำคำรทำกำร ตรวจสอบและ/หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลและ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลรำยละเอียดบำงประกำร หรือ
ทั้งหมดของข้ำพเจ้ำให้บริษัทข้อ มูลเครดิต สถำบันกำรเงิน บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ในกรณีที่จำเป็ นหรือธนำคำรเห็ น สมควร ตั้ง แต่วันที่ข อสมัค รใช้บริ ก ำรนี ้ เพื่ อ
ประโยชน์ในกำรป้องกันกำรทุจริตจำกกลุ่มมิจฉำชีพ ตลอดจนเปิ ดเผยข้อมูลให้กับหน่วยงำนรัฐได้ทุกประกำร ในกรณีทีมีกฎหมำย ประกำศ หรือระเบียบของทำง
รำชกำรกำหนดให้ธนำคำรต้องเปิ ดเผยข้อมูลหรือธุรกรรมทำงกำรเงินของร้ำนค้ำ หรือต่อเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนของรัฐ เมื่อธนำคำรได้รบั กำรร้องขอ และร้ำนค้ำตกลง
ให้ควำมยินยอมนีม้ ีอยู่ตลอดไป แม้ว่ำร้ำนค้ำจะยกเลิกกำรเป็ นร้ำนค้ำ สมำชิกแล้วก็ตำม หำกร้ำนค้ำไม่ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดและเงื่อ นไขของข้อตกลงร้ำนค้ำสมำชิก
รวมทั้งระเบียบ คู่มือ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องซึ่งธนำคำรกำหนดไว้ จนเป็ นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยใดๆ แล้ว ร้ำนค้ำตกลงยินยอมรับผิด ชอบในควำมเสียหำยที่ เกิดขึน้
ทัง้ หมด และเพื่อเป็ นหลักฐำนจึงได้ลงลำยมือชื่อและประทับตรำสำคัญ (หำกมี) ไว้ขำ้ งท้ำยนี ้ ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ขำ้ งต้น

(ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท)

“ธนาคารกรุงไทยขอสงวนสิทธิในการพิจารณาผู้ขอสมัครร้านค้าสมาชิกธนาคารกรุงไทยที่กรอกข้อมูลในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนเท่านัน้ ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เช่น กฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) , กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
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ใบคำขอสมัครกำรใช้บริกำร Krungthai Fast Pay (Payment Gateway)
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(สำหรับร้ำนค้ำ)
ผูม้ ีอำนำจลงนำม
ท่ำนที่ 1
ท่ำนที่ 2
(ถ้ำมี)
ท่ำนที่ 3
(ถ้ำมี)

ลำยมือชื่อผูม้ ีอำนำจกระทำกำรแทน

ตรำประทับ (ถ้ำมี)

ลำยมือชื่อผูม้ ีอำนำจสั่งจ่ำยเงินจำกบัญชีเงินฝำก1

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

พยำน ..........................................................
(
)
ชื่อ – นำมสกุล (ตัวบรรจง)

พยำน .............................................................
(
)
ชื่อ – นำมสกุล (ตัวบรรจง)

เพื่อให้ใบสมัครของท่ำนได้รบั พิจำรณำอย่ำงรวดเร็ว โปรดกรอกใบสมัครและลงลำยมือชื่อให้ครบถ้วน และแนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำพร้อมลงลำยมือชื่อ รับรองสำเนำ
ถูกต้องทุกฉบับ
(สำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร สำขำ BC CBC RM )
ลงนำมโดย
สำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร
ตรวจสอบลำยมือชื่อบัญชี*
ลงลำยมือชื่อ
ตัวบรรจง

(

)

สำหรับเจ้ำหน้ำที่สำขำ BC CBC RM
(ผูแ้ นะนำ)

สำหรับผูม้ ีอำนำจลงนำมของสำขำ BC
CBC RM ของผูแ้ นะนำ

(

(

)

)

พร้อมประทับตรำ

1

เป็ นกำรตรวจสอบกำรลงลำยมือชื่อของผูม้ ีอำนำจสั่งจ่ำยเงินจำกบัญชีเงินฝำกของร้ำนค้ำ ให้ตรงกับลำยมือชื่อตำมที่ปรำกฏในใบคำขอเปิ ดบัญ ชีเงินฝำกที่ได้ให้ไว้กับธนำคำร
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เช่น กฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) , กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
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ใบคำขอสมัครกำรใช้บริกำร Krungthai Fast Pay (Payment Gateway)
Ver.2021 V1

ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเป็ นร้านค้าสมาชิก Krungthai Fast Pay (Payment Gateway)
ข้อกาหนดและเงื่อนไขทั่วไป
ข้อ 1.บททั่วไป
ข้อตกลงนีจ้ ะก่อควำมสัมพันธ์ในทำงสัญญำระหว่ำง บมจ.ธนำคำรกรุงไทย (ต่อไปนีเ้ รียกว่ำ “ธนำคำร”) และร้ำนค้ำ (ตำมที่ถูกนิยำมไว้ในข้อ 2.3) โดยร้ำนค้ำจะขำยสินค้ำและ/
หรือให้บริกำรโดยผ่ำนกำรใช้บัตร (ตำมที่ถูกนิยำมไว้ในข้อ 2.5) ณ ร้ำนค้ำหรือสถำนบริกำรที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและให้ถือว่ำข้อตกลงนีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของใบสมัครร้ำนค้ำ
สมำชิกธนำคำรกรุงไทย
ข้อ 2.คานิยาม
ให้คำหรือถ้อยคำต่อไปนีม้ ีควำมหมำยดังนี ้
2.1. “บริ ษั ท บั ตร” หมำยถึง VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION และ/หรือ MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED รวมทั้งบริษัท องค์กร
หรือนิติบุคคลอื่นใดไม่ว่ำจะจัดตั้งขึน้ ภำยในหรือภำยนอกประเทศซึ่งเข้ำ ร่วมระบบธุรกิจบัตร (ตำมที่ถูกนิยำมไว้ ในข้อ 2.5 ซึ่งต่อไปนีเ้ รียกว่ำ “บริกำรทำงกำรเงิน”) กับ
ธนำคำรกรุงไทยในขณะที่ทำข้อตกลงนี ้ และ/หรือที่จะเข้ำร่วมธุรกิจบัตรกับธนำคำรกรุงไทยในอนำคต
2.2. “บริษัทที่ออกบัตร” หมำยถึง ธนำคำรกรุงไทยและบริษัท องค์กร สถำบันกำรเงิน หรือนิติบุคคลอื่นใดๆที่ออกบัตร (ตำมที่ถูกนิยำมไว้ในข้อ 2.5) และ/หรือบัตรร่วม (ตำมที่
ถูกนิยำมไว้ในข้อ2.6) ซึ่งสมัครเข้ำเป็ นสมำชิกของบริษัทบัตร
2.3. “ร้านค้า” หมำยถึง บุคคลธรรมดำ นิติบุคคล หรือองค์กรอื่นใดในประเทศไทย และ/หรือเจ้ำของบัญชีเงินฝำกธนำคำรในประเทศไทยตำมที่ ธนำคำรกรุงไทยกำหนดซึ่งได้
ยื่นใบสมัครร้ำนค้ำสมำชิก ธนำคำรกรุ งไทย และได้รับกำรอนุมัติให้เป็ นร้ำนค้ำสมำชิก ธนำคำรกรุ งไทยภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี ้ และข้อกำหนดและ
เงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทบัตร
2.4. “สมาชิกบัตร” หมำยถึง บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลซึ่งสมัครและได้รบั อนุมตั ิให้เป็ นสมำชิกบัตรภำยใต้ขอ้ กำหนดหรือเงื่อนไขที่กำหนดโดยธนำคำรกรุงไทย และบริษัทที่
ออกบัตร
2.5 “บัตร” หมำยถึง บัตรเครดิต/บัตรเดบิต วีซ่ำ/มำสเตอร์กำร์ด หรือบัตรอื่นใดทุกประเภท ซึ่งออกโดยบริษัททีอ่ อกบัตร โดยปรำกฏชื่อ เครื่องหมำยบริกำร หรือโลโก้ของบริษทั ที่
ออกบัตร ชื่อของสมำชิกบัตรบนบัตรและบัตรพร้อมทีจ่ ะใช้ได้โดยสมำชิกบัตรลงลำยมือชื่อบนส่วนทีก่ ำหนดไว้ในบัตรซึ่งบัตรจะต้องไม่ถูกใช้โดยบุคคลอื่นใด นอกจำกสมำชิก
บัตรที่ระบุบนบัตรนัน้ เท่ำนัน้
2.6. “บัตรร่วม” หมำยถึง บัตรอื่นๆ นอกจำกบัตรมำตรฐำนปกติของธนำคำรกรุงไทยซึ่งออกโดยบริษัทที่ออกบัตรที่กำหนดโดยธนำคำรกรุ งไทยหรือบริษัทบัตร และไม่ปรำกฏ
เครื่องหมำยบริกำร หรือโลโก้ของธนำคำรกรุ งไทย ถ้ำร้ำนค้ำสมัครเข้ำร่วมรับบัตรร่วมและธนำคำรกรุ งไทยยอมรับกำรสมัครบัตรที่กำหนดในข้อ 2.5 จะรวมถึงบัตรร่วม
ดังกล่ำวด้วยและกำรรับบัตรร่วมของบริษัทที่ออกบัตรซึ่งถูกกำหนดโดยธนำคำรกรุงไทย หรือ บริษัทบัตร ให้นำสัญญำพิเศษที่กำหนดโดยธนำคำรกรุงไทย หรือ บริษัทบัตร
มำใช้บงั คับ
2.7. “สินค้า” หรือ“ สินค้าและ/หรือบริการ” หมำยถึง สินค้ำ บริกำร หรือสิทธิใดๆ ซึ่งขำยหรือให้บริกำรโดยร้ำนค้ำแก่สมำชิกบัตรยกเว้นสินค้ำที่ไม่เหมำะสมหรือเป็ นสินค้ำ
ต้องห้ำมตำมกฎหมำยหรือตำมที่ธนำคำรกรุงไทยกำหนด
2.8. “ทารายการขาย” หมำยถึง วิธีกำรขำยหรือให้บริกำรซึ่งสมำชิกบัตรและร้ำนค้ำดำเนินกำรตำมที่ธนำคำรกรุงไทยหรือบริษัทบัตรกำหนด โดยร้ำนค้ำจะต้องนำส่งสินค้ำให้แก่
สมำชิกบัตรเพื่อแลกเปลี่ยนกับกำรรับชำระด้วยบัตรจำกสมำชิกบัตรโดยปรำศจำกกำรรับค่ำตอบแทนโดยตรงจำกสมำชิกบัตร
2.9. “ค่าธรรมเนียม” หมำยถึง อัตรำค่ำธรรมเนียมที่รำ้ นค้ำตกลงชำระ ให้แก่ธนำคำรกรุงไทยอันเนื่องมำจำกกำรใช้บริกำรทำงกำรเงินของธนำคำรกรุงไทยที่รำ้ นค้ำตกลงชำระ
ให้ธนำคำรกรุ งไทยอันเนื่องมำจำกกำรใช้บริกำรรับชำระค่ำสินค้ำ หรือค่ำธรรมเนียมใดๆ ตำมที่ ธนำคำรกรุ งไทยกำหนดขึน้ และเรียกเก็บจำกร้ำนค้ำในภำยหน้ำ หรือ
“ค่ำบริกำร” ที่รำ้ นค้ำตกลงชำระให้แก่ธนำคำรกรุงไทยทัง้ ที่ปรำกฏตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงร้ำนค้ำสมำชิก ธนำคำรกรุงไทยและที่ธนำคำรกรุงไทยจะกำหนด
ขึน้ ในภำยหน้ำ ทั้งนี ้ ยังหมำยควำมรวมถึงค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำรทำงกำรเงินต่ำงๆ ค่ำบริกำรจำกกำรใช้บริกำรเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบ บสื่อสำร บริกำรกำรเงินทำง
อิเล็กทรอนิกส์ และ /หรือ อื่นๆตำมที่ธนำคำรกรุงไทยกำหนด
2.10. “บัญชีเงินฝาก” หมำยถึงบัญชี เงินฝำกที่รำ้ นค้ำตกลงไว้รับโอนเงินตำมเงื่อนไขของใบสมัครร้ำนค้ำสมำชิ กธนำคำรกรุ งไทย และ /หรือบัญชีเงินฝำกตำมเงื่อนไขของ
“หนังสือยินยอมให้ถอน หรือโอน หรือหักบัญชีเงินฝำก” และ/หรือบัญชีเงินฝำกตำมเงื่อนไขของข้อตกลงในกำรดำรงเงินในบัญชีเงินฝำกและยินยอมให้หกั เงินฝำกและ/หรือ
บัญชีเงินฝำกอื่นใดตำมเงื่อนไขที่ธนำคำรกรุงไทยกำหนด
ข้อ 3. ร้านค้า
3.1. ร้ำนค้ำตกลงจะแจ้งสถำนที่ให้บริกำรและสำขำ (ถ้ำมี) ซึ่งขำยสินค้ำโดยใช้บตั ร (ต่อไปนีเ้ รียกว่ำ “สถำนที่รบั บัตร”) แก่ธนำคำรกรุงไทยล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดย
ได้รบั ควำมยินยอมกำรอนุมตั ิเป็ นร้ำนค้ำสมำชิกจำกธนำคำรกรุงไทย
3.2. ร้ำนค้ำจะแสดงเครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์กำรเป็ นร้ำนค้ำสมำชิก ธนำคำรกรุ งไทยตำมรู ปแบบที่ธนำคำรกรุ งไทยกำหนด ณ สถำนที่รบั บัตรทุกแห่งในบริเวณที่เหมำะสม
ภำยในหรือภำยนอกสถำนที่รับบัตรดังกล่ำวเพื่อให้สมำชิกบัตรสำมำรถพบเห็นป้ำยดังกล่ำวได้โดยง่ำยและชัดเจน ตลอดระยะเวลำที่ ขอ้ ตกลงนีม้ ีผลบังคับใช้หรือจนกว่ำ
ธนำคำรกรุงไทยจะแจ้งยกเลิกกำรใช้เครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์ดงั กล่ำวและเมื่อสิน้ สุดกำรให้บริกำรตำมข้อตกลงนี ้ ร้ำนค้ำจะต้องยกเลิกกำรใช้และกำรแสดงเครื่องหมำย

“ธนาคารกรุงไทยขอสงวนสิทธิในการพิจารณาผู้ขอสมัครร้านค้าสมาชิกธนาคารกรุงไทยที่กรอกข้อมูลในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนเท่านัน้ ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เช่น กฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) , กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
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ใบคำขอสมัครกำรใช้บริกำร Krungthai Fast Pay (Payment Gateway)
Ver.2021 V1
สัญลัก ษณ์โ ลโก้ใ ดๆของธนำคำรกรุ ง ไทยและบริ ษั ท ที่ อ อกบัต รบนสื่ อของร้ำ นค้ำ ตลอดจนจะต้อ งส่ ง มอบคื น เครื่ อ งหมำยหรื อ สัญลัก ษณ์ดัง กล่ ำ ว (หำกมี ) ให้แก่
ธนำคำรกรุงไทยในวันที่ขอ้ ตกลงนีส้ นิ ้ สุดผลบังคับใช้
3.3. ร้ำนค้ำตกลงและยินยอมปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงร้ำนค้ำสมำชิก ธนำคำรกรุ งไทย, คู่มือร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุ งไทย และ /หรือเอกสำรแนะนำวิธี
ปฏิบตั ิในกำรใช้บริกำร ประเภทต่ำงๆ ที่ธนำคำรกรุงไทยมอบให้ไว้ และ/หรือที่ธนำคำรกรุงไทยได้ประกำศกำหนดไว้ในขณะนีแ้ ละที่จะกำหนดขัน้ ต่อไปในภำยหน้ำด้วยทุก
ประกำร ทัง้ นีข้ อ้ กำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้ ระบุไว้ในข้อตกลงนี ้ ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ธนำคำรกรุงไทยประกำศใช้ หรือกำหนดไว้เป็ นกำรเฉพำะ
3.4. ร้ำนค้ำรับทรำบถึงข้อสงวนสิทธิ์ของธนำคำรกรุ งไทยในกำรปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขในกำรใช้บริกำรทำงกำรเงินข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงร้ำนค้ำสมำชิก
ธนำคำรกรุงไทย คู่มือร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุงไทย และ /หรือเอกสำรแนะนำวิธีปฏิบตั ิในกำรใช้บริกำรข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลำยข้อตำมควำมเหมำะสม โดยธนำคำรกรุงไทย
จะมีหนังสือบอกกล่ำวแก่รำ้ นค้ำล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วันก่อนที่ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขนัน้ ๆ จะมีผลผูกพันตำมที่ ธนำคำรกรุงไทยระบุ ซึ่งร้ำนค้ำตกลงยอมรับว่ำบรรดำ
คู่มือ และ/หรือเอกสำรดังกล่ำวทัง้ ที่มีอยู่แล้วในขณะนี ้ หรือที่จะมี ต่อไปในภำยหน้ำนัน้ เป็ นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งข้อตกลงนีด้ ว้ ย
3.5. ร้ำนค้ำตกลงจะจัดส่งหลักฐำน หรือเอกสำรใดๆ ซึ่งธนำคำรกรุงไทยอำจเรียกให้ส่งเพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรอนุมตั ิให้เป็ นร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุงไทยและรับทรำบ
ดีถึงข้อสงวนสิทธิข์ องธนำคำรกรุงไทยที่จะไม่คืนคำขอสมัครเป็ นร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุ งไทยและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำให้แก่รำ้ นค้ำในทุกกรณีไม่ว่ำร้ำนค้ำจะ
ได้รบั อนุมตั ิให้เป็ นร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุงไทยหรือไม่ก็ตำม เว้นแต่เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำทีร่ ำ้ นค้ำอำจร้องขอคืนจำกธนำคำรกรุงไทยในกรณีที่ไม่ได้รบั อนุมตั ิ โดย
ร้ำนค้ำตกลงจะร้องขอคืนภำยในระยะเวลำ 30 วันนับแต่วนั ที่ทรำบผลกำรอนุมตั ิ และ ร้ำนค้ำตกลงยอมรับว่ำกำรพิจำรณำและอนุมตั ิให้เป็ นร้ำนค้ำสมำชิก ธนำคำรกรุงไทย
ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจโดยเด็ดขำดของธนำคำรกรุงไทยแต่เพียงฝ่ ำยเดียวโดยไม่ตอ้ งชีแ้ จงเหตุผล แต่ประกำรใด
3.6. ร้ำนค้ำตกลงจะส่งหรือให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกำรใช้บตั รและ/หรือบริกำรทำงกำรเงินแก่ ธนำคำรกรุงไทยทันที หำกธนำคำรกรุงไทยร้องขอ
3.7. ร้ำนค้ำรับทรำบและยอมรับข้อตกลงที่เกี่ยวกับบริกำรทำงกำรเงินระหว่ำงบริษัทที่ออกบัตรและสมำชิกบัตรและในกรณีที่ธนำคำรกรุงไทยร้องขอให้รำ้ นค้ำติดตัง้ หรืออุปกรณ์
ใดๆที่เกี่ยวกับ กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้บตั ร และ/หรือบริกำรทำงกำรเงิน ร้ำนค้ำยินดีให้ควำมร่ วมมือและดำเนินกำรให้โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่เรียกร้องค่ำตอบแทน
และ/หรือค่ำใช้จ่ำยใดๆ เว้นแต่จะมีกำรตกลงเป็ นอย่ำงอื่น
3.8. ร้ำนค้ำตกลงโดยปรำศจำกเงื่อนไขและกำรคัดค้ำนใดๆ ในกรณีที่ธนำคำรกรุงไทยและผูท้ ี่ธนำคำรกรุงไทยกำหนดอำจตีพิมพ์ชื่อและสถำนที่รบั บัตรของร้ำนค้ำบนสื่อสิ่งพิมพ์
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เพื่อส่งเสริมกำรใช้บตั รและ/หรือบริกำรทำงกำรเงิน โดยไม่จำต้องได้รบั ควำมยินยอมจำกร้ำนค้ำก่อน
3.9. ร้ำนค้ำจะทำรำยกำรขำย สรุปกำรทำรำยกำรขำย ใช้ป้ำยและ/หรือสื่อกำรชำระเงิน และ/หรือสรุปรำยกำรอื่นใดตำมรูปแบบที่และวิธีกำรที่ ธนำคำรกรุงไทยหรือบริษัทบัตร
กำหนดและร้ำนค้ำจะไม่อนุญำตให้บุคคลที่สำมทำ หรือใช้สิ่งต่ำงๆ ดังกล่ำวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจำกวัตถุประสงค์ตำมข้อตกลงนี ้
ข้อ 4. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของร้านค้า
4.1. ถ้ำร้ำนค้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงจำนวนสำขำ ข้อมูลจดทะเบียน หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งปรำกฏในใบสมัครร้ำนค้ำสมำชิก ธนำคำรกรุ งไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้มีอำนำจ
กระทำกำรแทน ชื่อทำงกำรค้ำ ตัวแทน สถำนที่ตั้ง หมำยเลขโทรศัพท์ สถำนที่รับบัตร และหมำยเลขบัญชีเงินฝำกธนำคำร ร้ำนค้ำตกลงแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวแก่
ธนำคำรกรุงไทยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรทันที
4.2. กรณีที่รำ้ นค้ำสิน้ สภำพกำรเป็ นร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุงไทย ไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดก็ตำม และ /หรือในกรณีที่รำ้ นค้ำย้ำยสถำนที่รบั บัตรหรือเปลี่ยนแปลงชื่อสถำนที่รบั บัตร
หรือเลิกกิจกำรรวมถึงเปลี่ยนประเภทธุรกิจไปจำกเดิมที่มีกำรแจ้งไว้ในใบสมั ครร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุ งไทย ร้ำนค้ำจะต้องแจ้งให้ธนำคำรกรุ งไทยทรำบทันที และ
ธนำคำรกรุ งไทยมีสิทธิแจ้งให้บริษัทบัตรหรือบริษัทที่ออกบัตรทรำบทุกประกำร อนึ่ง หำกร้ำนค้ำย้ำยสถำนที่รับบัตรหรือเปลี่ยนแปลงชื่อสถำนที่รับบัตรหรือเลิกกิจกำร
รวมถึงเปลี่ยนประเภทธุรกิจไปจำกเดิมที่มีกำรแจ้งไว้ในใบสมัครร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุงไทยโดยมิได้รบั กำรเห็นชอบจำกธนำคำรกรุงไทย ธนำคำรกรุงไทยขอสงวนสิทธิใ์ น
กำรระงับกำรให้บริกำรกับร้ำนค้ำ จนกว่ำจะมีกำรแก้ไขให้ถูกต้อง
4.3. ในกรณีที่รำ้ นค้ำแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่ว่ำเมื่อใด และด้วยเหตุประกำรใดก็ตำมที่ได้เปลี่ยนแปลง ให้ควำมในข้อตกลงนีม้ ีผลใช้บงั คับต่อไปทุกประกำร
4.4. ถ้ำกำรส่งหนังสือบอกกล่ำว เอกสำรอื่นใดหรือเงินจำกธนำคำรกรุงไทยไม่ถึงร้ำนค้ำ หรือถึงล่ำช้ำ เนื่องจำกร้ำนค้ำละเลยกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลจดทะเบียนเหล่ำนัน้
หนังสือบอกกล่ำว เอกสำรหรือเงินดังกล่ำว ให้ถือว่ำ ถึงร้ำนค้ำในเวลำซึ่งควรจะมำถึงตำมปกติ ถ้ำมีกำรทำหนังสือบอกกล่ำวโดยถูกต้องเหมำะสม
ข้อ 5. ค่าธรรมเนียมและการจ่ายเงินของร้านค้า
5.1 ร้ำนค้ำตกลงชำระค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำรทำงกำรเงิน จำกยอดเงินรวมตำมหลักฐำน บันทึกรำยกำรขำย/สำเนำหลักฐำนกำรใช้บตั ร และ/หรือค่ำบริกำรที่ธนำคำรกรุงไทย
เรียกเก็บ จำกสมำชิกบัตรและ/หรือ จำกบริษัท ที่ออกบัตร ให้แก่ธนำคำรกรุงไทย จนกว่ำธนำคำรกรุ งไทยจะแจ้งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี ้ อัตรำค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวยังไม่รวม
ภำษีมลู ค่ำเพิ่มตำมอัตรำที่กฎหมำยกำหนด รวมทัง้ ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำก (หำกมี)
5.2 ธนำคำรกรุ งไทยจะจ่ำยเงินสุทธิหลังจำกหักค่ำธรรมเนียมและค่ำภำษีมลู ค่ำเพิ่มดังที่ระบุในข้อ 5.1 แล้วให้แก่รำ้ นค้ำโดยร้ำนค้ำตกลงยอมรับควำมเสี่ยงหรือควำมล่ำช้ำที่
เกิดขึน้ หรืออำจเกิดขึน้ ในกำรรับเงินสุทธิดงั กล่ำว ด้วยเหตุปัจจัยภำยนอก เช่น ระบบกำรโอนเงินเข้ำบัญชี เงินฝำกระหว่ำงธนำคำรหรือต่ำงธนำคำร (ระบบ Media Clearing)
หรือด้วยเหตุ อื่นใดที่มิใช่เหตุปัจจัยจำกธนำคำรกรุงไทยเองทัง้ สิน้ และจะไม่เรียกร้องให้ธนำคำรกรุงไทยต้องรับผิดชอบควำมเสียหำยใดๆ อันเนื่องมำจำกกรณีดงั กล่ำวทัง้ นี ้
ร้ำนค้ำตกลงรับชำระค่ำธรรมเนียม กำรโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำก (หำกมี) ด้วย
5.3 ธนำคำรกรุงไทยขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรรับบัตรทุกประเภทตำมที่ระบุไว้ในใบสมัครร้ำนค้ำสมำชิก ธนำคำรกรุงไทยเมื่อใดก็ได้ โดย
ธนำคำรกรุงไทยจะแจ้งให้รำ้ นค้ำทรำบเป็ นครำวๆไป
“ธนาคารกรุงไทยขอสงวนสิทธิในการพิจารณาผู้ขอสมัครร้านค้าสมาชิกธนาคารกรุงไทยที่กรอกข้อมูลในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนเท่านัน้ ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เช่น กฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) , กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
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5.4 ในกรณีที่รำ้ นค้ำแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝำกไม่ว่ำเมื่อใด และด้วยเหตุประกำรใดก็ตำมให้ควำมในข้อตกลงนีม้ ผี ลใช้บงั คับสำหรับบัญชีเงินฝำกที่ได้เปลี่ยนแปลงทุก
ประกำร
5.5 ร้ำนค้ำตกลงรับผิดชอบต่อธนำคำรกรุงไทยเกี่ยวกับเงินค่ำธรรมเนียมและ/หรือค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่รำ้ นค้ำอำจมีหรือค้ำงชำระอยู่กับ ธนำคำรกรุงไทย และ /หรือเงินค่ำสินค้ำคืน
ให้แก่ธนำคำรกรุงไทยในกรณีที่ สมำชิกบัตรปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน หรือในกรณีที่ธนำคำรกรุงไทยมีควำมจำเป็ นตำมข้อตกลงนีท้ ี่จะต้องคืนเงินค่ำสินค้ำให้แก่สมำชิกบัตรและ/
หรือเพื่อชดใช้ค่ำเสียหำยใดๆที่เกิดขึน้ กับธนำคำรกรุงไทยอันเนื่องมำจำกกำรที่รำ้ นค้ำปฏิบตั ิผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี ้ คู่มือร้ำนค้ำสมำชิก ธนำคำรกรุงไทย
และ/หรือเอกสำรแนะนำวิธีปฏิบตั ิในกำรใช้บริกำรประเภทต่ำงๆ ที่ ธนำคำรกรุงไทยมอบให้ โดยร้ำนค้ำยินยอมให้ธนำคำรผูร้ บั ฝำกเงินมีสิทธิระงับกำรเบิกถอนเงิน โอนเงิน
หรือหักเงินจำกบัญชีเงินฝำก และ/หรือบัญชีเงินฝำกอื่นใด ที่รำ้ นค้ำมีอยู่กับ ธนำคำรผูร้ บั ฝำกเงิน เพื่อชำระหนีห้ รือค่ำเสียหำยใดๆ อันเนื่องมำจำกธนำคำรกรุงไทยถูกปฏิเสธ
รำยกำรใช้จ่ำยของสมำชิกบัตร และในกรณีที่บญ
ั ชีเงินฝำกมีเงินไม่พอชำระหนีห้ รือ ค่ำเสียหำยหรือร้ำนค้ำไม่มีบญ
ั ชีเงินฝำก ร้ำนค้ำตกลงยินยอมชำระหนีห้ รือค่ำเสียหำย
ข้ำงต้น ให้แก่ธนำคำรกรุงไทยภำยใน 15 วันนับจำกวันที่ได้รบั แจ้งจำกธนำคำรกรุงไทย หรือภำยในระยะเวลำ ตำมวิธีกำรที่ธนำคำรกรุงไทยกำหนด รวมถึงยินยอมให้มีกำร
หักกลบลบหนีร้ ะหว่ำงธนำคำรกรุงไทยกับร้ำนค้ำตำมคำสั่งของธนำคำรกรุงไทยได้ โดยไม่ตอ้ งขอควำมยินยอมจำกร้ำนค้ำอีก
5.6 ร้ำนค้ำยินยอมให้ธนำคำรกรุงไทยสำมำรถดำเนินกำรระงับ/ยกเลิกกำรโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วนได้ทนั ทีเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ตอ้ งขอควำมยินยอมจำก
ร้ำนค้ำและไม่จำต้องแจ้งให้รำ้ นค้ำทรำบล่วงหน้ำ เพื่อรอกำรตรวจสอบเป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 180 วัน หรือทำกำรหักเงินในบัญชีเงินฝำกเพื่อชดใช้ค่ำเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึน้ กับ
ธนำคำรกรุงไทย อันเนื่องมำจำกกำรที่รำ้ นค้ำปฏิบตั ิผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี ้ คู่มือร้ำนค้ำสมำชิก ธนำคำรกรุงไทย และ/หรือเอกสำรแนะนำวิธีปฏิบตั ิในกำรใช้
บริกำรประเภทต่ำงๆ ที่ธนำคำรกรุงไทยมอบให้รวมถึงในกรณีที่เชื่อได้ว่ำร้ำนค้ำ หรือพนักงำนของร้ำนค้ำมีพฤติกรรมส่อเจตนำทำทุจริตหรือมีเจตนำละเมิดข้อกำหนดและ
เงื่อนไขของข้อตกลงนี ้ คู่มือร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุงไทย และ/หรือเอกสำรแนะนำวิธีปฏิบตั ิในกำรใช้บริกำรประเภทต่ำงๆ ที่ธนำคำรกรุงไทยมอบให้
5.7 ร้ำนค้ำตกลงที่จะดำรงเงินในบัญชีเงินฝำกโดยคงเหลือเงินไว้เป็ นเวลำอย่ำงน้อย 6 เดือน นับจำกวันที่ขอ้ ตกลงนีส้ นิ ้ สุดลง และ/หรือมีกำรบอกเลิกสัญญำ ไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆก็
ตำมเพื่อให้ธนำคำรกรุงไทยรอผลกำรเรียกเก็บจำกหลักฐำนบันทึกรำยกำรขำย/สำเนำหลักฐำนกำรใช้บตั รที่ยงั เรียกเก็บไม่ได้ทงั้ หมดก่อน
5.8 ร้ำนค้ำตกลงคงเงินในบัญชีเงินฝำกไว้เพื่อให้ธนำคำรกรุงไทยดำเนินกำรตำมที่ระบุในข้อ 5.5, 5.6, 5.7, 13.2 และ/หรือเงื่อนไขอื่นใดที่ให้สิทธิแก่ ธนำคำรกรุงไทยและ/หรือ
ธนำคำรผู้รบั ฝำกเงินในกำรระงับกำรเบิกถอนเงิน โอนเงิน หรือหักเงินในบัญชีเงินฝำกและ/หรือบัญชีเงินฝำกอื่นใดที่รำ้ นค้ำมีอยู่กับธนำคำรผูร้ ับฝำกเงินเพื่อชำระหนีห้ รือ
ค่ำเสียหำยใดๆ ที่รำ้ นค้ำจะต้องรับผิดต่อธนำคำรกรุงไทยตำมข้อตกลงนี ้
5.9 ในกำรหัก ภำษี เงิ นได้ ณ ที่ จ่ ำ ย สำหรับ ค่ ำ ธรรมเนี ย มตำมข้อตกลงนี ้ ร้ำ นค้ำ ตกลงยิ น ยอมและมอบอ ำนำจให้ ธนำคำรกรุ งไทย ซึ่ ง รวมถึ ง บุ ค ลำกรที่ เ กี่ ย วข้องของ
ธนำคำรกรุ งไทย (ต่ อ ไปนี ้เรี ยกว่ ำ "ผู้ รั บมอบอ านาจ") เป็ น ผู้มี อ ำนำจด ำเนินกำรเกี่ ยวกับกำรหักภำษี เ งินได้ ณ ที่ จ่ ำ ยสำหรับค่ ำธรรมเนีย มที่ร ้ำนค้ำต้องจ่ำยให้แก่
ธนำคำรกรุ งไทยในอัตรำตำมที่กฎหมำยกำหนดแทนร้ำนค้ำ โดยร้ำนค้ำถือเสมือนหนึ่งว่ำกำรทำควำมตกลงตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งข้อตกลงนีเ้ ป็ นหนังสือมอบ
อำนำจ และในกำรนีใ้ ห้ผรู้ บั มอบอำนำจมีอำนำจดำเนินกำรต่อไปนีแ้ ทนร้ำนค้ำได้ และร้ำนค้ำตกลงชำระอำกรแสตมป์ 30 บำท เพื่อประกอบกำรมอบอำนำจนีด้ ว้ ย
(1) ออกและลงลำยมือชื่อในหนังสือรับรองกำรหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย
(2) ยื่นรำยกำรภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำยดังกล่ำวต่อกรมสรรพำกร
(3) นำส่งเงินภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำยดังกล่ำวต่อกรมสรรพำกร
(4) ส่งหรือรับเอกสำรใดๆ ชีแ้ จงหรือให้ถ้อยคำ หรือให้ กำรยอมรับหรือปฏิเสธควำมรับผิดใดๆ ต่อกรมสรรพำกรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องอัน
เกี่ยวกับกำรหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย หรือกำรกระทำภำยในขอบเขตแห่งกำรมอบอำนำจนี ้
(5) รับรอง แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือตัดทอนข้อควำมในหนังสือหรือเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรตำมข้อ (1) - (4) ข้ำงต้น
(6) มีอำนำจแต่งตัง้ ผูร้ บั มอบอำนำจช่วงคนใดคนหนึ่งหรือหลำยคนเพื่อดำเนินกำรทัง้ หลำยข้ำงต้นได้
5.10 ค่ำภำษีอำกร ภำษีมลู ค่ำเพิ่ม ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ รวมทัง้ ค่ำธรรมเนียมใดๆ อันพึงมีตำมกฎหมำย ร้ำนค้ำยินดีรบั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว
5.11 กำรคืนสินค้ำ ยกเลิกกำรบริกำร กำรลดรำคำสินค้ำ หรือกรณีอื่นใดอันมีผลทำให้ธนำคำรกรุงไทยต้องหักเงินจำกบัญชีรำ้ นค้ำเพื่อคืนเงินให้แก่สมำชิกบัตร ย่อมไม่เป็ นผล
ให้ธนำคำรกรุงไทยต้องคืนค่ำธรรมเนียม ที่ได้เรียกเก็บแล้วแต่อย่ำงใด โดยร้ำนค้ำจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวให้แก่ ธนำคำรกรุงไทยเอง
5.12 ร้ำนค้ำเป็ นผูม้ ีหน้ำที่ออกใบเสร็จรับเงิน แสดงรำยละเอียดกำรรับชำระเงินให้แก่สมำชิกบัตร
ข้อ 6. การโอนสิทธิ หน้าที่และความรับผิดตามข้อตกลง
6.1 ร้ำ นค้ำตกลงจะไม่โอนสิ ทธิ หน้ำ ที่ และควำมรับ ผิด ตำมข้อตกลงนีไ้ ม่ว่ ำทั้งหมดหรือบำงส่วนแก่ บุคคลที่ สำม เว้น แต่ จะได้รับควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อักษรจำก
ธนำคำรกรุงไทยก่อน และถึงแม้รำ้ นค้ำจะได้รบั ควำมยินยอมจำกธนำคำรกรุงไทยให้โอนสิทธิ หน้ำที่ หรือควำมรับผิดแก่บุคคลที่สำมก็ตำม ร้ำนค้ำยังคงต้องรับผิดร่วมกับ
ผูร้ บั โอนต่อธนำคำรกรุงไทยอย่ำงลูกหนีร้ ่วมในควำมสูญหำยหรือเสียหำยของธนำคำรกรุงไทยซึ่งเกิดขึน้ จำกหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงนี ้
6.2 ธนำคำรกรุงไทยอำจโอนสิทธิ หน้ำที่หรือควำมรับผิดตำมข้อตกลงนี ้ ไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วนแก่บุคคลที่สำม และร้ำนค้ำตกลงให้ควำมยินยอมแก่กำรโอนดังกล่ ำวเป็ น
กำรล่วงหน้ำ
6.3 ธนำคำรกรุงไทยอำจมอบควำมรับผิดชอบในธุรกิจของตนซึ่งเกี่ยวกับข้อตกลงนีแ้ ก่บุคคลที่สำม ไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วน โดยปรำศจำกควำมยินยอมใดๆ ของร้ำนค้ำ
ข้อ 7. วิธีการทารายการขาย
7.1 ร้ำนค้ำจะไม่จ่ำยเงินสดให้แก่สมำชิกบัตรและจะต้องไม่รบั บัตรแทนกำรชำระหนีซ้ ึ่งไม่ได้เกิดจำกกำรซือ้ สินค้ำจำกร้ำนค้ำหำกมีกำรตรวจสอบพบธนำคำรกรุงไทยขอสงวน
สิทธิ์ในกำรยกเลิกสัญญำโดยไม่จำเป็ นต้องขอควำมยินยอมจำกร้ำนค้ำ
7.2 ร้ำนค้ำจะไม่คิดค่ำธรรมเนียมกำรใช้บตั รจำกสมำชิกบัตรเป็ นอันขำด
“ธนาคารกรุงไทยขอสงวนสิทธิในการพิจารณาผู้ขอสมัครร้านค้าสมาชิกธนาคารกรุงไทยที่กรอกข้อมูลในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนเท่านัน้ ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เช่น กฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) , กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
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7.3 จำนวนเงินที่แสดงในรำยกำรขำยนัน้ จะเป็ นจำนวนเงินในกำรขำยซึ่งรวมภำษีและค่ำธรรมเนียมกำรขนส่ง ดังนัน้ กำรจ่ำยเงินสดล่วงหน้ำหรือจำนวนเงินซึ่งเกิดขึน้ ในบัญชี
ขำยครัง้ ก่อนอำจจะไม่ถูกรวมในจำนวนเงินของรำยกำรขำย ร้ำนค้ำจะไม่แบ่งรำยกำรขำยในธุรกรรมเดียวเป็ น 2 รำยกำรหรือมำกกว่ำนัน้ โดยกำรเปลี่ยนวันที่ขำยหรือกำร
แบ่งจำนวนเงินที่ขำย ฯลฯ และร้ำนค้ำจะไม่แก้จำนวนเงินที่ขำยในรำยกำรขำย
7.4 เว้นแต่ คู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยจะตกลงอย่ำงอื่นไว้เป็ นลำยลักษณ์อักษร ในกรณีที่รำ้ นค้ำยินยอมให้สมำชิกบัตรคืนสินค้ำ ยกเลิกกำรใช้บริกำรหรือลดรำคำสินค้ำ ให้แ ก่
สมำชิกบัตร ในภำยหลัง ร้ำนค้ำตกลงทำหนังสือแจ้งกำรคืนเงินตำมแบบที่ธนำคำรกรุ งไทยกำหนด และส่งมอบให้แก่ธนำคำรกรุงไทยโดยตกลงชำระเงินตำมจำนวนที่
ธนำคำรกรุ งไทยได้จ่ำยและ /หรือนำฝำกเข้ำบัญชีเงินฝำกคืนให้แก่ธนำคำรกรุ งไทย หรือยินยอมให้ธนำคำรกรุ งไทยหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกดังกล่ำว คืนเข้ำบัญชีบัต ร
เครดิตของสมำชิกบัตรได้ โดยไม่ตอ้ งขอควำมยินยอมจำกร้ำนค้ำแต่ประกำรใด
ทัง้ นี ้ ร้ำนค้ำสัญญำว่ำจะไม่มีกำรคืนเป็ นเงินสดให้แก่สมำชิกบัตร อนึ่ง กำรทำหนังสือแจ้งคืนสินค้ำ ยกเลิกกำรใช้บริกำร หรือลดรำคำสินค้ำของร้ำนค้ำ ไม่เป็ น
เหตุให้ธนำคำรกรุงไทยต้องคืนค่ำธรรมเนียมที่ระบุไว้ในข้อ 5 แห่งข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนีใ้ ห้แก่รำ้ นค้ำแต่ประกำรใด ในกรณีที่รำ้ นค้ำไม่ตอ้ งกำรรับคืนสินค้ำ
ที่สมำชิกบัตรซือ้ หรือตกลงสั่งซือ้ แล้วให้ระบุคำว่ำ " No Refund" (ไม่คืนเงิน) หรือข้อควำมที่มีควำมหมำยอย่ำงเดียวกันลงในหลักฐำนบันทึกรำยกำรขำยเหนือช่อ ง
"Cardholder's Signature" และในใบเสร็จรับเงินให้เห็นชัดเจนแต่ไม่รวมถึงเงื่อนไขกำรยกเลิกกำรซือ้ สินค้ำและ/หรือบริกำรของผู้ซือ้ ภำยใต้กฎหมำยคุม้ ครองผู้บริโภค
ภำยในกำหนดระยะเวลำไม่เกิน 45 วัน นับแต่วนั สั่งซือ้ หรือขอรับบริกำร หรือภำยใน 30 วันนับแต่วนั ถึงกำหนดส่งมอบสินค้ำและ/หรือบริกำร ในกรณีที่สมำชิกบัตรผู้ซือ้ ได้
แจ้งควำมประสงค์ขอชำระค่ำสินค้ำและ/หรือ บริกำรโดยกำรแจ้งหมำยเลขบัตรด้วยวำจำหรือลำยลักษณ์อกั ษรให้แก่รำ้ นค้ำผู้ขำยสินค้ำหรือผูใ้ ห้บริกำรเรียกเก็ บเงิน จำก
ธนำคำรกรุงไทย และ /หรือในกรณีที่มีกำหนดเวลำส่งมอบสินค้ำและ/หรือบริกำรเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรที่สมำชิกบัตรพิสจู น์ได้ว่ำไม่ได้รบั สินค้ำและ/หรือบริกำร หรือได้รับ
แต่ไม่ตรงตำมกำหนดเวลำ หรือไม่ครบถ้วน หรือชำรุดบกพร่อง หรือไม่ถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ซึ่งธนำคำรกรุงไทยสงวนสิทธิ์ในกำรระงับกำรเรียกเก็บเงินจำกสมำชิกบัตร
หรือในกรณีที่ธนำคำรกรุ งไทยเรียกเก็บเงินไปแล้ว ถ้ำเป็ นกำรสั่งซือ้ สินค้ำและ/หรือบริกำรภำยในประเทศ ร้ำนค้ำตกลงคืนเงินให้แก่สมำชิกบัตรภำยในระยะเวลำ 30 วัน
นับตัง้ แต่วนั ที่สมำชิกบัตรแจ้ง โดยถ้ำเป็ นกำรสั่งซือ้ สินค้ำและ/หรือบริกำรจำกต่ำงประเทศ ร้ำนค้ำตกลงคืนเงินให้แก่สมำชิกบัตรภำยในระยะเวลำ 60 วัน นับตัง้ แต่วันที่
สมำชิกบัตรแจ้ง และ/หรือตำมกฎหมำย ประกอบธุรกิจขำยตรง หรือตลำดแบบตรงที่กำหนด ระยะเวลำกำรคืนสินค้ำและ/หรือบริกำรภำยใน 7 วัน นับแต่วันที่ส่งมอบ
สินค้ำและ/หรือบริกำร ลงในแบบฟอร์มใบสั่งซือ้ สินค้ำและ/หรือบริกำรที่ปรำกฏบนเว็บไซต์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของร้ำนค้ำให้ชดั เจน
7.5 ร้ำนค้ำรับทรำบว่ำ ร้ำนค้ำจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับสินค้ำ และ/หรือบริกำร รวมทัง้ กำรรับคืน /เปลี่ยนสินค้ำกำรยกเลิกกำรใช้บริกำร หรือกำรลดรำคำสินค้ำ และ/
หรือบริกำรในภำยหลัง และ/หรือกำรกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรจำหน่ำย/ให้บริกำรแก่สมำชิกบัตร
7.6 ไม่ว่ำอย่ำงไรก็ตำม หำกธนำคำรกรุงไทยได้กำหนดบริกำรทำงกำรเงินไว้หรือได้แจ้งเป็ นหนังสือต่ำงหำก ร้ำนค้ำจะต้องขำยสินค้ำ และ/หรือบริกำรตำมบริกำรทำงกำรเงิน
ตำมที่ได้กำหนดดังกล่ำว
7.7 หำกธนำคำรกรุงไทยไม่ได้ให้อำนำจไว้เป็ นอย่ำงอื่น ร้ำนค้ำจะต้องทำสรุปกำรขำยและรำยกำรขำยตำมแบบที่ ธนำคำรกรุงไทยกำหนด ร้ำนค้ำจะต้องรับผิดชอบโดยสิน้ เชิง
ในกำรจัดเก็บและจัดกำรรำยกำรขำยและไม่สำมำรถส่งมอบแก่บุคคลที่สำมได้
7.8 ร้ำนค้ำยินยอมให้ธนำคำรกรุงไทยปฏิเสธกำรชำระเงินให้กับร้ำนค้ำ อันเนื่องจำก
(1) กำรกระทำและ/หรือละเว้นกำรกระทำที่เป็ นกำรละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งข้อตกลงนี ้ คู่มือร้ำนค้ำสมำชิก ธนำคำรกรุงไทย และ/หรือเอกสำรแนะนำวิธีปฏิบัติใน
กำรใช้บริกำร แต่ประเภทไม่ว่ำโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อของร้ำนค้ำ พนักงำน ลูกจ้ำง บุคลำกร และ/หรือตัวแทนของร้ำนค้ำ จนเป็ นเหตุให้ ธนำคำรกรุงไทยเกิดควำม
เสียหำยหรือ
(2) กำรกระทำใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยของร้ำนค้ำ/ หรือเจตนำกระทำทุจริตต่อ ธนำคำรกรุงไทย หรือ
(3) กำรที่สมำชิกบัตร และ /หรือบุคคลอันใดได้เรียกร้องหรือฟ้องร้องเอำกั บธนำคำรกรุ งไทยอันเนื่องมำจำกกำรจำหน่ำยสินค้ำ และ/หรือ กำรดำเนินธุรกรรมอื่ นใดตำม
ข้อตกลงนีก้ ับร้ำนค้ำ
(4) กำรที่รำ้ นค้ำไม่สำมำรถนำส่งหลักฐำนบันทึกรำยกำรขำย รวมถึงเอกสำรยืนยันกำรขำยอื่น (ที่ควรจะมี) ให้กับธนำคำรกรุ งไทยจนเป็ นเหตุให้ธนำคำรกรุ งไทยเกิด
ควำมเสียหำย
ข้อ 8.ข้อห้ามเกี่ยวกับข้อตกลงการเลือกปฏิบัติ หน้าที่ในการให้ความร่วมมือ
8.1 ร้ำนค้ำตกลงไม่ทำข้อตกลงกำรเลือกปฏิบตั ิหรือทำให้เสียเปรียบแก่สมำชิกบัตร ซึ่งแสดงบัตรอันมีควำมสมบูรณ์ เช่น กำรปฏิเสธกำรรับ กำรให้จ่ำยด้วยเงินสดหรือใช้บตั ร
เครดิตอื่นๆ กำรเรียกเก็บเงินในจำนวนเงินที่แตกต่ำงจำกที่เรียกเก็บจำกลูกค้ำซึ่งจ่ำยด้วยเงินสด และกำรกำหนดข้ อจำกัดเพิ่มเติมในจำนวนเงินที่ได้รับจำกกำรขำยหรือ
ให้บริกำรและหำกมีกำรให้บริกำรพิเศษใดๆ เช่น กำรให้ส่วนลด ของกำนัล สิทธิประโยชน์หรือของแถมแก่ลูกค้ำทั่วๆไป ร้ำนค้ำตกลงจะให้บริก ำรนัน้ แก่สมำชิกบัตรด้วย
เช่นเดียวกัน
8.2 ร้ำนค้ำจะไม่ทำรำยกำรขำย ซึ่งรวมธุรกรรมใดๆ ต่อไปนี ้
(1) ธุรกรรมซึ่งขัดแย้งกับนโยบำยสำธำรณะ
(2) ธุรกรรมซึ่งจัดหำสินค้ำ ที่ตอ้ งห้ำมตำมกฎหมำย หรือ
(3) ธุรกรรมอื่นใด ซึ่งธนำคำรกรุงไทยถือว่ำไม่เหมำะสมโดยกำหนดไว้โดยเฉพำะ
8.3 ถ้ำธนำคำรกรุงไทยร้องขอร้ำนค้ำตกลงร่วมมือกับธนำคำรกรุงไทยในกำรดำเนินกำรสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับกำรใช้บตั ร
“ธนาคารกรุงไทยขอสงวนสิทธิในการพิจารณาผู้ขอสมัครร้านค้าสมาชิกธนาคารกรุงไทยที่กรอกข้อมูลในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนเท่านัน้ ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เช่น กฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) , กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
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8.4 ร้ำนค้ำตกลงใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่สดุ ด้วยค่ำใช้จ่ำยและควำมรับผิดของตนเอง ในกำรแก้ไขกำรเรียกร้อง หรือกำรร้องทุกข์ หรือข้อพิพำทระหว่ำงร้ำนค้ำกับสมำชิกบัตร
ซึ่งเกิดขึน้ จำกสินค้ำหรือจำกกำรกระทำที่ฝ่ำฝื นตำมข้อตกลงนี ้ หรือจำกกำรกระทำอันใดของร้ำนค้ำเอง
ข้อ 9. หลักฐานบันทึกรายการขาย/สาเนาหลักฐานการใช้บัตร
9.1 ร้ำนค้ำรับทรำบว่ำจะต้องจัดเก็บรักษำหลักฐำนบันทึกรำยกำรขำย/ใบส่งสินค้ำ ใบตอบรับกำรส่งสินค้ำ ใบรับสินค้ำซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบัตรหรือผูร้ บั สินค้ำและ/หรือ
บริกำรแทน ใบประกันสินค้ำ หรือหลักฐำนกำรรับสินค้ำของสมำชิกบัตรไว้เป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำระยะเวลำที่ บริษัทบัตรกำหนด โดย VISA INTERNATIONAL SERVICE
ASSOCIATION และ MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED กำหนดไว้เป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 18 เดือน ทัง้ นี ้ นับตัง้ แต่วนั โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกอย่ำงไรก็
ดี หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมระยะเวลำในกำรจัดเก็บหรือบริษัทบัตรรำยใหม่ ร้ำนค้ำยินดีปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมดังกล่ำว
ทุกประกำรโดย ให้ถือว่ำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมนัน้ เป็ นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนีด้ ว้ ย
9.2 ภำยในระยะเวลำที่ระบุในข้อ 9.1ที่รำ้ นค้ำเก็บหลักฐำนบันทึกรำยกำรขำย/ใบส่งสินค้ำ ใบตอบรับกำรส่งสินค้ำ ใบรับสินค้ำซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบัตรหรือผูร้ บั สินค้ำและ/
หรือบริกำรแทน ใบประกันสินค้ำ หรือหลักฐำนกำรรับสินค้ำของสมำชิกบัตรไว้ หำกธนำคำรกรุงไทยร้องขอหลักฐำนบันทึกรำยกำรขำย /ใบส่งสินค้ำ ใบตอบรับกำรส่งสินค้ำ
ใบรับสินค้ำซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบัตรหรือผู้รบั สินค้ำและ/หรือบริกำรแทน ใบประกันสินค้ำ หรือหลักฐำนกำรรับสินค้ำของสมำชิกบัตรจำกร้ำนค้ำ ร้ำนค้ำต้องส่งมอบ
หลักฐำนบันทึกรำยกำรขำย /ใบส่งสินค้ำ ใบตอบรับกำรส่งสินค้ำ ใบรับสินค้ำซึ่งมีลำยมือชื่ อของสมำชิกบัตรหรือผู้รับสินค้ำและ/หรือบริกำรแทน ใบประกันสินค้ำ หรือ
หลักฐำนกำรรับสินค้ำของสมำชิกบัตรให้ธนำคำรกรุงไทยภำยใน 10 วันนับจำกวันที่ธนำคำรกรุงไทยร้องขอไม่ว่ำโดยวิธีกำรใดก็ตำม หำกร้ำนค้ำไม่สำมำรถส่งมอบหลักฐำน
บันทึกรำยกำรขำย/ใบส่งสินค้ำ ใบตอบรับกำรส่งสินค้ำ ใบรับสินค้ำซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบัตรหรือผูร้ บั สินค้ำและ/หรือบริกำรแทน ใบประกันสินค้ำ หรือหลักฐำนกำรรับ
สินค้ำของสมำชิกบัตรให้แก่ธนำคำรกรุ งไทยตำมที่ธนำคำรกรุ งไทยร้องขอ อันเป็ นเหตุให้บริษัทที่ออกบัตรปฏิเสธกำรจ่ำยเงินหรือทำให้ธนำคำรกรุ งไทยเรียกเก็บเงินจำก
สมำชิกบัตรไม่ได้รำ้ นค้ำตกลงยินยอมคืนเงินให้แก่ธนำคำรกรุงไทยตำมจำนวนเท่ำกับยอดเงินที่ปรำกฏอยู่ในหลักฐำนใบบันทึกรำยกำรขำย /ใบส่งสินค้ำ ใบตอบรับกำรส่ง
สินค้ำ ใบรับสินค้ำซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบัตรหรือผู้รับสินค้ำและ/หรือบริกำรแทน ใบประกันสินค้ำ หรือหลักฐำนกำรรับสินค้ำของสมำชิกบัตรที่ธนำคำรกรุงไทยขอ
ตรวจสอบนัน้ ทันทีและ/หรือร้ำนค้ำยินยอมให้ธนำคำรผูร้ บั ฝำกเงินมีสิทธิระงับกำรเบิกถอนเงิน โอนเงิน หรือหักเงินจำกบัญชีเงินฝำก และ /หรือบัญชีเงินฝำกอื่นใด ที่รำ้ นค้ำ
มีอยู่กับธนำคำรผูร้ บั ฝำกเงินเพื่อชำระหนีห้ รือค่ำควำมเสียหำยให้แก่ธนำคำรกรุงไทย
9.3 ร้ำนค้ำไม่สำมำรถปฏิเสธที่จะส่งมอบหลักฐำนบันทึกรำยกำรขำย/ใบส่งสินค้ำ ใบตอบรับกำรส่งสินค้ำ ใบรับสินค้ำซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบัตรหรือผูร้ บั สินค้ำและ/หรือ
บริกำรแทน ใบประกันสินค้ำ หรือหลักฐำนกำรรับสินค้ำของสมำชิกบัตรให้กับธนำคำรกรุงไทยเมื่อธนำคำรกรุงไทยร้องขอ หำกร้ำนค้ำปฏิเสธที่จะส่งมอบหลักฐำนบันทึก
รำยกำรขำย/ใบส่งสินค้ำ ใบตอบรับกำรส่งสินค้ำ ใบรับสินค้ำซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบัตรหรือผูร้ บั สินค้ำและ/หรือบริกำรแทน ใบประกันสินค้ำ หรือหลักฐำนกำรรั บสินค้ำ
ของสมำชิกบัตรให้กับธนำคำรกรุงไทยหรือมีพฤติกรรมที่แสดงว่ำ ร้ำนค้ำพยำยำมบ่ำยเบี่ยงที่จะส่งหลักฐำนบันทึกรำยกำรขำย/ใบส่งสินค้ำ ใบตอบรับกำรส่งสินค้ำ ใบรับ
สิ น ค้ำ ซึ่ ง มี ลำยมื อ ชื่ อ ของสมำชิ ก บัต รหรื อ ผู้ รับ สิ น ค้ำ และ/หรื อ บริ ก ำรแทน ใบประกั น สิ น ค้ำ หรื อ หลัก ฐำนกำรรับ สิ น ค้ำ ของสมำชิ ก บัต ร ให้ กั บ ธนำคำรกรุ ง ไทย
ธนำคำรกรุงไทยมีสิทธิที่จะระงับกำรโอนเงิน หรือระงับกำรจ่ำยเงินให้กับร้ำนค้ำโดยทันที โดยไม่จำเป็ นที่จะต้องรอจนครบกำหนดเวลำ 10 วันตำมข้อ 9.2
9.4 ร้ำนค้ำจะต้องจัดเก็บ รวบรวม และส่งมอบเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับหลักฐำนบันทึกรำยกำรขำย/ใบส่งสินค้ำ ใบตอบรับกำรส่งสินค้ำ ใบรับสินค้ำซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบัตร
หรือผูร้ บั สินค้ำและ/หรือบริกำรแทน ใบประกันสินค้ำ หรือหลักฐำนกำรรับสินค้ำของสมำชิกบัตร ตำมประเภทธุรกิจของร้ำนค้ำแต่ละประเภท ดังนี ้
(1) ประเภทธุรกิจโรงแรม ที่พักอาศัย ต้องรวบรวมใบลงทะเบียนเข้ำพัก (Registration Card) รำยละเอียดกำรเข้ำพักที่โรงแรมของสมำชิกบัตร (Hotel Portfolio)
หรือสำเนำหนังสือเดินทำง (Passport) หรือสำเนำบัตรประชำชน ของผูเ้ ข้ำพักและ/หรือของสมำชิกบัตร และใบเสร็จค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆของสมำชิกบัตร
(2) ประเภทธุรกิจสายการบิน ต้องรวบรวมสำเนำตั๋วโดยสำร และใบแสดงรำยชื่อสมำชิกบัตรที่ขนึ ้ เครื่องบิน
(3) ประเภทธุรกิจท่องเที่ยว ต้องรวบรวมสำเนำตั๋วเครื่องบิน และสำเนำหนังสือเดินทำง (Passport) หรือสำเนำบัตรประชำชน ของผูเ้ ดินทำงและ/หรือของสมำชิกบัตร
(4) ประเภทธุรกิจให้เช่ายานพาหนะ ต้องรวบรวมสัญญำเช่ำรถ (Car Rental Agreement)
(5) ประเภทธุรกิจเรือสาราญ ต้องรวบรวมสัญญำกำรท่องเที่ยวโดยเรือสำรำญ ตำรำงกำรเดินทำง
(6) ประเภทธุรกิจห้างสรรพสินค้า ต้องรวบรวมใบแสดงรำยกำรสินค้ำ (Purchasing List)
(7) ประเภทธุรกิจผลิตตามคาสั่งซื้อ (Made to Order) ต้องรวบรวมใบสั่งซือ้ (Purchasing Order) ใบส่งของ (Invoice) ใบส่งสินค้ำทำงไปรษณีย ์ และหลักฐำนกำร
รับสินค้ำจำกผูร้ บั ปลำยทำง
9.5 ร้ำนค้ำตกลงว่ำในกรณีที่ธนำคำรกรุงไทยได้รบั หลักฐำนบันทึกรำยกำรขำย/ใบส่งสินค้ำ ใบตอบรับกำรส่งสินค้ำ ใบรับสินค้ำซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบัตรหรือผูร้ บั สินค้ำ
และ/หรือบริกำรแทน ใบประกันสินค้ำ หรือหลักฐำนกำรรับสินค้ำของสมำชิกบัตรแล้ว เห็นว่ำมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับกำรใช้และ/หรือควำมสมบูรณ์ของบัตรหรือหลักฐำน บันทึก
รำยกำรขำย/ใบส่งสินค้ำ ใบตอบรับกำรส่งสินค้ำ ใบรับสินค้ำซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบัตรหรือผูร้ บั สินค้ำและ/หรือบริกำรแทน ใบประกันสินค้ำ หรือหลักฐำนกำรรับสินค้ำ
ของสมำชิกบัตร ร้ำนค้ำตกลงยินยอมให้ธนำคำรกรุงไทยปฏิเสธกำรจ่ำยเงินได้หรือในกรณีที่ธนำคำรกรุงไทยได้จ่ำยเงินให้แก่รำ้ นค้ำแล้วปรำกฏในภำยหลังว่ำร้ำนค้ำปฏิบตั ิ
ผิดไปจำกข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคู่มือร้ำนค้ำสมำชิก ธนำคำรกรุงไทยและ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี ้ และ /หรือเอกสำรแนะนำวิธีปฏิบตั ิในกำรใช้
บริกำรประเภทต่ำงๆที่ ธนำคำรกรุงไทยมอบให้หรือมีกรณีอื่นใดอันเป็ นผลให้ธนำคำรกรุงไทยไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินจำกสมำชิกบัตรไม่ว่ำด้วยประกำรใดๆก็ตำม ร้ำนค้ำตก
ลงยินยอมคืนเงินเท่ำกับจำนวนเงินที่ธนำคำรกรุงไทยไม่สำมำรถเรียกเก็บจำกสมำชิกบัตรให้แก่ธนำคำรกรุงไทยโดยทันที
9.6 ในกรณีที่ธนำคำรกรุงไทยได้รบั หลักฐำนบันทึกรำยกำรขำย/ใบส่งสินค้ำ ใบตอบรับกำรส่งสินค้ำ ใบรับสินค้ำซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบัตรหรือผูร้ บั สินค้ำและ/หรือบริกำร
แทน ใบประกันสินค้ำ หรือหลักฐำนกำรรับสินค้ำของสมำชิกบัตรจำกร้ำนค้ำ ซึ่งร้ำนค้ำได้รับรหัสอนุมัติจำกบริษัท ที่ออกบัตรที่เป็ นสมำชิกของบริษัทบัตร และภำยหลัง
“ธนาคารกรุงไทยขอสงวนสิทธิในการพิจารณาผู้ขอสมัครร้านค้าสมาชิกธนาคารกรุงไทยที่กรอกข้อมูลในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนเท่านัน้ ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เช่น กฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) , กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
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ใบคำขอสมัครกำรใช้บริกำร Krungthai Fast Pay (Payment Gateway)
Ver.2021 V1
ปรำกฏว่ำหลักฐำนบันทึกรำยกำรขำย/ใบส่งสินค้ำ ใบตอบรับกำรส่งสินค้ำ ใบรับสินค้ำซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบัตรหรือผูร้ บั สินค้ำและ/หรือบริกำรแทน ใบประกันสินค้ำ
หรือหลักฐำนกำรรับสินค้ำของสมำชิกบัตรดังกล่ำวไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้และธนำคำรกรุ งไทยได้จ่ำยเงินให้แก่รำ้ นค้ำและ/หรือนำเงินเข้ำบัญชี เงินฝำกให้รำ้ นค้ำแล้ว
ร้ำนค้ำยินยอมที่จะคืนเงินจำนวนดังกล่ำวให้แก่ธนำคำรกรุงไทยโดยทันที
9.7 ธนำคำรกรุงไทยมีสิทธิจะขอตรวจสอบหลักฐำนบันทึกรำยกำรขำย/ใบส่งสินค้ำ ใบตอบรับกำรส่งสินค้ำ ใบรับสินค้ำซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบัตรหรือผูร้ บั สินค้ำและ/หรือ
บริกำรแทน ใบประกันสินค้ำ หรือหลักฐำนกำรรับสินค้ำของสมำชิกบัตร พร้อมเอกสำรแสดงรำยละเอียดกำรขำยหรือบริกำรจำกร้ำนค้ำเมื่อใดก็ได้ หำกร้ำนค้ำไม่สำมำรถ
จัดหำหลักฐำนบันทึกรำยกำรขำย/ใบส่งสินค้ำ ใบตอบรับกำรส่งสินค้ำ ใบรับสินค้ำซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบัตรหรือผูร้ บั สินค้ำและ/หรือบริกำรแทน ใบประกันสินค้ำ หรือ
หลัก ฐำนกำรรับ สิ น ค้ำ ของสมำชิ ก บัต ร พร้อ มเอกสำรแสดงรำยละเอี ย ดกำรขำยหรื อ บริ ก ำรให้ ธ นำคำรกรุ ง ไทยตรวจสอบได้ ร้ำ นค้ำ ตกลงยิ น ยอมคื น เงิ น ให้แ ก่
ธนำคำรกรุงไทยตำมจำนวนเท่ำกับยอดเงินที่ปรำกฏอยู่ในหลักฐำนบันทึกรำยกำรขำย/ใบส่งสินค้ำ ใบตอบรับกำรส่งสินค้ำ ใบรับสินค้ำซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบัตรหรือ
ผูร้ บั สินค้ำและ/หรือบริกำรแทน ใบประกันสินค้ำ หรือหลักฐำนกำรรับสินค้ำของสมำชิกบัตร ที่ธนำคำรกรุงไทยขอตรวจสอบนัน้ ทันที
ข้อ 10. การยกเลิกการทารายการขาย
เมื่อร้ำนค้ำยกเลิกหรือสิน้ สุดกำรทำรำยกำรขำย ร้ำนค้ำจะยกเลิกกำรโอนเงินในบัญชีเงินฝำกซึ่งเกิดขึน้ จำกกำรทำรำยกำรขำยดังกล่ำวทันทีตำมกระบวนกำรยกเลิกซึ่งกำหนด
โดยธนำคำรกรุ งไทยและส่งกำรทำรำยกำรขำยซึ่งแสดงกำรยกเลิกแก่ธนำคำรกรุ งไทย ถ้ำธนำคำรกรุ งไทยได้จ่ำยจำนวนเงินเข้ำในบัญชีเงินฝำกตำมกำรทำรำยกำรขำยซึ่งถูก
ยกเลิกดังกล่ำวให้แก่รำ้ นค้ำ ร้ำนค้ำจะคืนจำนวนเงินดังกล่ำวให้แก่ ธนำคำรกรุ งไทยทันที ทั้งนีธ้ นำคำรกรุ งไทยอำจใช้สิทธิหกั จำนวนเงินเหล่ำนัน้ ออกจำกจำนวนเงินใดๆ ซึ่ง
ธนำคำรกรุงไทยเป็ นเจ้ำหนีร้ ำ้ นค้ำในจำนวนเงินเดียวกันภำยหลังจำกกำรยกเลิกกำรทำรำยกำรขำยดังกล่ำว
ข้อ 11. สิทธิความเป็ นเจ้าของสินค้า
สิทธิในควำมเป็ นเจ้ำของสินค้ำที่ทำรำยกำรขำยโดยร้ำนค้ำแก่สมำชิกบัตรจะส่งผ่ำนแก่ ธนำคำรกรุ งไทยในเวลำที่ธนำคำรกรุ งไทยโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำก ถ้ำกำรโอนเงินเข้ำ
บัญชีเงินฝำกดังกล่ำวถูกยกเลิก หรือสิน้ สุดลงตำมข้อ 13 สิทธิควำมเป็ นเจ้ำของในสินค้ำจะกลับตกเป็ นสิทธิของร้ำนค้ำในทันทีเมื่อกำรโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกนัน้ ไม่สมบู รณ์
แต่ถำ้ กำรโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกแก่รำ้ นค้ำเสร็จสมบูรณ์และไม่ถูกยกเลิกหรือสิน้ สุดลงข้อตกลงนี ้ สิทธิควำมเป็ นเจ้ำของในสินค้ำจะกลั บตกเป็ นสิทธิของร้ำนค้ำในเวลำที่รำ้ นค้ำ
คืนเงินจำนวนดังกล่ำวแก่ ธนำคำรกรุ งไทย อย่ำงไรก็ดีกรณีที่กำรโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกเสร็จสมบูรณ์รำ้ นค้ำรับทรำบและยินยอมให้ ธนำคำรกรุ งไทยมีสิทธิเลือกใช้สิทธิ (1)
เรียกร้องให้รำ้ นค้ำคืนเงินหรือชำระรำคำค่ำสินค้ำตำมจำนวนเงินที่ทำรำยกำรขำยให้แก่ ธนำคำรกรุงไทยหรือ (2) บังคับเอำกับสินค้ำโดยนำสินค้ำออกขำยหรือหักชำระหนีต้ ำม
จำนวนเงินที่ทำรำยกำรขำยสินค้ำนัน้ แล้วแต่กรณีตำมที่ธนำคำรกรุงไทยเห็นสมควร
ข้อ 12.การยับยั้งการจ่ายเงิน *****
12.1 กำรจ่ำยเงินสำหรับกำรเรียกร้อง ให้บงั คับตำมกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ธนำคำรกรุงไทยมีสิทธิหกั หรือปฏิเสธกำรจ่ำยจำนวนเงินที่ยงั ไม่ถูกจ่ำยสำหรับกำรเรียกร้องที่เกี่ยวข้อง
(2) ถ้ำธนำคำรกรุงไทยจ่ำยเงินสำหรับกำรเรียกร้องดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว ร้ำนค้ำจะคืนแก่ธนำคำรกรุงไทยตำมจำนวนที่ถูกจ่ำยดังกล่ำวทันที ทัง้ นี ้ ธนำคำรกรุงไทยอำจ
ใช้สิทธิหกั จำนวนเงินเหล่ำนัน้ ออกจำกจำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระแก่รำ้ นค้ำภำยหลังเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวเกิดขึน้ และ
(3) ถ้ำข้อต่อสูท้ ี่เกี่ยวข้องได้รบั กำรแก้ไข ธนำคำรกรุงไทยจะจ่ำยเงินตำมสิทธิเรียกร้อง ในกรณีนีธ้ นำคำรกรุงไทยจะไม่รบั ผิดชอบสำหรับกำรจ่ำยเงินล่ำช้ำ
12.2 ควำมในข้อ 12.1 จะไม่ใช้บงั คับแก่กรณีขอ้ พิพำทตำมที่กล่ำวไว้ในข้อ 8.4 ซึ่งเกิดขึน้ ระหว่ำงสมำชิกบัตรและร้ำนค้ำและสมำชิกบัตรปฏิเสธกำรจ่ำยหนีแ้ ก่ธนำคำรกรุงไทย
ข้อ 13.ข้อกาหนดพิเศษเกี่ยวกับการคืนเงินค่าสินค้า
13.1 โดยไม่คำนึงว่ำร้ำนค้ำได้รบั หมำยเลขกำรอนุญำตสำหรับธุรกรรมหรือไม่ ธนำคำรกรุงไทยมีสิทธิยกเลิกหรือสิน้ สุดกำรโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำก ถ้ำ
(1) กำรทำรำยกำรขำยที่เกี่ยวข้องไม่สมบูรณ์
(2) เนือ้ หำของกำรทำรำยกำรขำยไม่ถูกต้อง
(3) ผูซ้ ือ้ หรือสมำชิกบัตรหรือร้ำนค้ำทำรำยกำรขำยฝ่ ำฝื นข้อ 7.3 โดยปรำศจำกกำรได้รบั อนุญำตจำกธนำคำรกรุงไทย
(4) ข้อพิพำทตำมที่กล่ำวในข้อ 8.4 ไม่ได้รบั กำรแก้ไขภำยใน 60 วัน
(5) สมำชิกบัตรปฏิเสธกำรจ่ำยเงินหรือขอให้คืนสินค้ำและ/หรือบริกำร โดยมีสำเหตุมำจำกสินค้ำและ/หรือบริกำรมีคุณภำพไม่ตรงตำมที่รำ้ นค้ำระบุในสื่ อของร้ำนค้ำ
หรือสินค้ำและ/หรือบริกำรเสียหำย ชำรุดบกพร่อง ก่อนสมำชิกบัตรได้รบั มอบสินค้ำ หรือสมำชิกบัตรได้แจ้งว่ำไม่ได้เป็ นผูส้ ่ งั ซือ้ สินค้ำและ /หรือบริกำร หรือสมำชิกบัตร
ไม่ได้รบั สินค้ำและ/หรือบริกำรหรือได้รบั สินค้ำและ/หรือบริกำรล่ำช้ำกว่ำกำหนดเวลำที่รำ้ นค้ำได้แจ้งไว้ในสื่อของร้ำนค้ำหรือไม่ว่ำด้วยเหตุประกำรใดก็ตำมโดยมีเหตุผล
และ/ หรือหลักฐำนสนับสนุนกำรปฏิเสธกำรจ่ำยเงินหรือกำรขอเงินคืนของสมำชิกบัตรดังกล่ำวตำมที่ธนำคำรกรุงไทยพิจำรณำเห็นสมควร
(6) ร้ำนค้ำฝ่ ำฝื นข้อตกลงนีใ้ นข้ออันใด
13.2 ถ้ำเกิดกรณีตำมข้อใดข้อหนึ่งในข้อ 13.1 ธนำคำรกรุงไทยจะคืนกำรทำรำยกำรขำยที่เกี่ยวข้องแก่รำ้ นค้ำโดยยกเลิกรำยกำรนัน้ ถ้ำธนำคำรกรุงไทยได้จ่ำยเงินโดยกำรโอน
เงินตำมรำยกำรซึ่งยกเลิกหรือสิน้ สุดแล้วเข้ำบัญชีเงินฝำก ร้ำนค้ำจะคืนเงินให้แก่ธนำคำรกรุงไทยทันที ถ้ำร้ำนค้ำละเลยที่จะคืนจำนวนเงินนัน้ ธนำคำรกรุงไทยมีสิทธิหกั และ
/หรือแจ้งให้ธนำคำรผูร้ บั ฝำกเงินหักจำนวนเงินดังกล่ำวจำกเงินที่รำ้ นค้ำมีอยู่กับ ธนำคำรกรุงไทยและ/หรือเงินในบัญชีเงินฝำกและ/หรือบัญชีเงินฝำกอื่นใดที่รำ้ นค้ำมีอยู่กับ
ธนำคำรผูร้ บั ฝำกเงินได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งขอควำมยินยอมจำกร้ำนค้ำ
13.3 ถ้ำธนำคำรกรุงไทยสงสัยว่ำสถำนกำรณ์ใดๆ ในข้อ 13.1 อำจจะเกิดขึน้ ธนำคำรกรุงไทยมีสิทธิที่จะยับยัง้ กำรจ่ำยเงินจนกว่ำกำรสืบสวนสอบสวนเสร็จสิน้ และมีสิทธิยกเลิก
หรื อ สิ น้ สุดกำรโอนเงินเข้ำบัญชีเ งินฝำกถ้ำ ข้อสงสัยดังกล่ ำวไม่ได้รับกำรแก้ไขภำยใน 30 วัน นับแต่วันเริ่ มต้นของกำรสื บสวนสอบสวนดังกล่ ำว ร้ำ นค้ำจะร่วมมือกับ
“ธนาคารกรุงไทยขอสงวนสิทธิในการพิจารณาผู้ขอสมัครร้านค้าสมาชิกธนาคารกรุงไทยที่กรอกข้อมูลในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนเท่านัน้ ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เช่น กฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) , กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
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ธนำคำรกรุงไทยในกำรสืบสวน เมื่อกำรสืบสวนเสร็จสิน้ และธนำคำรกรุงไทยจะต้องจ่ำยเงินโดยโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำก ในกรณีนี ้ ธนำคำรกรุงไทยจะไม่รบั ผิดชอบสำหรับ
กำรจ่ำยเงินล่ำช้ำ
13.4 กรณีที่รำ้ นค้ำจะต้องคืนเงินจำนวนใดๆ ให้แก่ธนำคำรกรุงไทยตำมข้อตกลงนี ้ หำกร้ำนค้ำชำระเงินคืนล่ำช้ำ ร้ำนค้ำตกลงชำระดอกเบีย้ ของเงินจำนวนที่ตอ้ งชำระ นับแต่
วันที่รำ้ นค้ำได้รบั เงินเป็ นต้นไปจนกว่ำจะชำระคืนครบถ้วน ในกำรนีร้ ำ้ นค้ำ ยินยอมให้ธนำคำรกรุ งไทยใช้สิทธิหักกลบลบหนีต้ ำมที่กำหนดไว้ในข้อ 5 แห่งข้อกำหนดและ
เงื่อนไขของข้อตกลงนีไ้ ด้ดว้ ย
ข้อ 14.การอายัด
ถ้ำสิทธิเรียกร้องในกำรจ่ำยเงินโดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกที่รำ้ นค้ำมีต่อ ธนำคำรกรุงไทยตำมข้อตกลงนี ้ ถูกบุคคลอื่นใด อำยัด บังคับ หรือกระทำกำรใดๆ ในทำนองเดียวกัน
ธนำคำรกรุ งไทยอำจเข้ำร่วมกระบวนกำรดังกล่ำวตำมกฎระเบียบภำยในซึ่งถูกกำหนดโดยธนำคำรกรุ งไทย และธนำคำรกรุงไทยจะไม่รับผิดชอบสำหรับกำรจ่ำยเงินล่ำช้ำเมื่อ
ธนำคำรกรุงไทยปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบภำยในดังกล่ำว
ข้อ 15.การรักษาข้อมูลเป็ นความลับ
15.1 ร้ำนค้ำจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของสมำชิกบัตร (ซึ่งรวมทัง้ หมำยเลขบัตรและข้อมูลอื่นซึ่งเกี่ยวกับบัตร) อัตรำค่ำธรรมเนีย มของร้ำนค้ำ และควำมลับทำงกำรค้ำ
ของธนำคำรกรุงไทย ซึ่งร้ำนค้ำได้รบั รูต้ ำมข้อตกลงนี ้
15.2 ร้ำนค้ำจะดำเนินมำตรกำรทั้งหมดที่จำเป็ นในกำรประกันกำรรักษำควำมลับของข้อมูลตำมข้อ 15.1 ซึ่งรวมทัง้ ประกำศกฎระเบียบภำยในและโปรแกรมกำรศึกษำลูกจ้ำง
เพื่อป้องกันกำรเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวแก่บุคคลที่สำม
15.3 ร้ำนค้ำจะจ่ำยค่ำเสียหำยทัง้ หมดของธนำคำรกรุงไทยอันเกิดขึน้ จำกหรือเกี่ยวเนื่องกับกำรเปิ ดเผยหมำยเลขบัตรและข้อมูลอื่นใด ซึ่งเกี่ยวข้องกับบัตรหรือสมำชิกบัตรที่ส่ง
มอบแก่รำ้ นค้ำ
15.4 ควำมในข้อ 15.1 - ข้อ 15.3 จะยังมีผลใช้บงั คับต่อไปถึงแม้ภำยหลังข้อตกลงนีจ้ ะสิน้ สุดแล้วก็ตำม
15.5 ร้ำนค้ำตกลงจะดำเนินกำรตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยของข้อมูลบัญชีสมำชิกบัตรในระบบชำระเงินตำมเอกสำรแนบ 2 ของใบสมัครร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุงไทย
ข้อ 16.การสิน้ สุดสัญญาด้วยการบอกกล่าว
16.1 ร้ำนค้ำหรือธนำคำรกรุงไทยมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงนี ้ โดยกำรแจ้งเป็ นหนังสือบอกกล่ำวล่วงหน้ำไปยังคู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่ง
16.2 ร้ำนค้ำตกลงและยอมรับว่ำธนำคำรกรุงไทยมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงนีไ้ ด้ทนั ที ในกรณีที่รำ้ นค้ำปฏิบตั ิผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งข้อตกลงนี ้ หรือละเลยกำรปฏิบตั ิตำม
คู่มือร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุ งไทยและ/หรือเอกสำรแนะนำวิธีปฏิบัติในกำรใช้บริกำรแต่ละประเภทไม่ว่ำข้อหนึ่งข้อใดหรือหลำยข้อ ซึ่ง ธนำคำรกรุ งไทยได้แจ้งเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษรให้รำ้ นค้ำทรำบเพื่อดำเนินกำรแก้ไขเหตุแห่งกำรผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ส่งหรือถือว่ำได้ส่งคำบอกกล่ำวเช่น
ว่ำนั้น แต่รำ้ นค้ำเพิกเฉยหรือละเลยต่อกำรระงับเหตุดังกล่ำวภำยในระยะเวลำที่กำหนดหรือสัญญำสิน้ สุดลงโดยเข้ำเงื่อนไขข้อกำหนดข้อ 17 และธนำคำรกรุงไทยมีสิทธิ
เรียกร้องให้รำ้ นค้ำ ชดใช้บรรดำค่ำเสียหำยทัง้ ปวง ตลอดจนค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยใดๆ ในกำรบอกกล่ำวทวง กำรดำเนินคดี และบังคับคดี (ถ้ำมี) ที่ตอ้ งเสียหำยจำก
กำรที่สญ
ั ญำสิน้ สุดลงตำมข้อกำหนดข้อ 16 และ/หรือข้อ 17
16.3 เมื่อมีกำรบอกเลิกข้อตกลงตำมข้อ 16.2 ร้ำนค้ำมีภำระที่จะต้องชำระค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำรระบบกำรชำระเงินและ /หรือค่ำใช้จ่ำยทัง้ ปวงที่รำ้ นค้ำมีหรือค้ำงชำระต่อ
ธนำคำรกรุงไทยให้เสร็จสิน้ ภำยใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั กำรบอกเลิก
16.4 ในกรณีที่ธนำคำรกรุ งไทยถูกปรับ อันเนื่องมำจำกร้ำนค้ำปฏิบัติไม่ถูก ต้องตำมกฎของบริษัทบัตร หรือบริษัท ที่ออกบัตร หรืออันเนื่องมำจำกควำมผิดพลำดหรือควำม
ประมำทเลินเล่อของ ร้ำนค้ำหรือของพนักงำนของร้ำนค้ำ หรือร้ำนค้ำรวมถึงพนักงำนของร้ำนค้ำมีเจตนำกระทำทุจริต ร้ำนค้ำตกลงเป็ นผู้รับผิ ดชอบภำระค่ำปรับดังกล่ำว
ทัง้ หมดทุกประกำรโดยธนำคำรกรุงไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ และธนำคำรกรุงไทยสำมำรถบอกเลิกและให้ขอ้ ตกลงนีเ้ ป็ นอันสิน้ สุดได้ทนั ที
ข้อ 17.การสิน้ สุดสัญญาโดยไม่ต้องมีการบอกกล่าว
17.1 กรณีที่เกิดเหตุกำรณ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงดังต่อไปนี ้ ร้ำนค้ำรับทรำบและตกลงให้ขอ้ ตกลงนีเ้ ป็ นอันสิน้ สุดลงทันที โดยธนำคำรกรุงไทยไม่จำต้องบอกกล่ำวเป็ น
หนังสือ และร้ำนค้ำจะต้องชดเชยควำมเสียหำยให้แก่ธนำคำรกรุงไทย บริษัทบัตร และ/หรือบริษัทที่ออกบัตร
(1) กำรให้ขอ้ มูลเท็จในใบสมัครหรือเอกสำรอื่นแก่ธนำคำรกรุงไทยอันเกี่ยวเนื่องกับกำรรับเข้ำหรือกำรรำยงำนตำมข้อ 4.
(2) ร้ำนค้ำใช้หลักฐำนใบบันทึกรำยกำรขำย /สำเนำหลักฐำนกำรใช้บตั รจำกบุคคลที่สำมแล้วส่งมอบแก่ธนำคำรกรุงไทย หรือส่งมอบหลักฐำนใบบันทึกรำยกำรขำย/
สำเนำหลักฐำนกำร
ใช้บตั รให้แก่ธนำคำรกรุงไทยแทนบุคคลที่สำม
(3) ร้ำนค้ำปฏิเสธกำรร้องขอให้คืนเงินตำมเงื่อนไขในข้อ 13.
(4) ร้ำนค้ำฝ่ ำฝื นข้อ 15.
(5) ร้ำนค้ำฝ่ ำฝื นข้อตกลงนีใ้ นเรือ่ งอันใดนอกเหนือไปจำกข้อ 17.1 (1) – ข้อ 17.1 (4)
(6) ร้ำนค้ำแสดงหรือให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จหรือปกปิ ดข้อควำมจริงใดๆ ซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ธนำคำรกรุงไทยได้รบั รู ้
(7) ไม่มกี ำรซือ้ ขำยสินค้ำกันจริง หรือร้ำนค้ำมีพฤติกรรมกำรให้ขึน้ เงินสด หรือรับชำระหนีแ้ ทน
(8) ธนำคำรกรุงไทยตรวจสอบพบว่ำ ร้ำนค้ำ หรือ เจ้ำของกิจกำร รวมถึงผูเ้ กี่ยวข้อง มีกำรใช้บตั รของตนเอง มำทำรำยกำรที่รำ้ นค้ำของตนเองบ่อยครัง้ หรือมียอดกำรทำ
รำยกำรสูงผิดปกติ
“ธนาคารกรุงไทยขอสงวนสิทธิในการพิจารณาผู้ขอสมัครร้านค้าสมาชิกธนาคารกรุงไทยที่กรอกข้อมูลในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนเท่านัน้ ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เช่น กฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) , กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
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(9) มีคำสั่งยึด อำยัด บังคับ หรือคำสั่งใดๆ ในทำนองเดียวกันต่อร้ำนค้ำ ร้ำนค้ำ ถูกร้องขอให้ลม้ ละลำยและ/หรือ ตกเป็ นบุคคลล้มละลำย ฟื ้ นฟูกิจกำร มีหนีส้ ินล้นพ้นตัว
ถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ หรืออยู่ในกระบวนกำรอันคล้ำยคลึงกัน หรือกระทำหรือเข้ำมีส่วนรวมในกำรกระทำควำมผิดมูลฐำนตำมกฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
หรือสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย ไม่ว่ำโดยสมัครใจหรือไม่สมัครใจก็ตำม หรือ ร้ำนค้ำเลิกกิจกำร ยกเว้นในกรณีกำรควบรวมกิจกำร
(10) ธนำคำรกรุงไทยเห็นว่ำ มีกำรเปลี่ยนแปลงในทำงเป็ นผลร้ำยในสำระสำคัญเกิดขึน้ แก่เครดิตหรือควำมน่ำเชื่อถือของร้ำนค้ำนอกเหนือจำกสถำนกำรณ์ตำมข้อ 17.1
(6) และข้อ 17.1 (9)
(11) ร้ำนค้ำไม่ใช้ระบบกำรทำรำยกำรขำย ซึ่งรวมทัง้ ระบบอื่นใดที่ถูกกำหนดโดยธนำคำรกรุงไทยและ/หรือบริษัทบัตร
(12) ธนำคำรกรุงไทยเห็นว่ำ ธุรกิจหรือกำรดำเนินกำรของร้ำนค้ำขัดแย้งกับนโยบำยสำธำรณะ
(13) ร้ำนค้ำหรือลูกจ้ำงของร้ำนค้ำใช้ขอ้ มูลในบัตรหรือของสมำชิกบัตรซึ่งร้ำนค้ำหรือลูกจ้ำงได้รบั รู เ้ นื่องจำกข้อตกลงนี ้ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจำกที่ระบุในข้อตกลง
นี ้ หรือ
(14) ธนำคำรกรุงไทยเห็นว่ำ ร้ำนค้ำส่งหลักฐำนใบบันทึกรำยกำรขำย/สำเนำหลักฐำนกำรใช้บตั รปลอม หรือกำรกระทำอื่นใดที่ไม่เหมำะสม
(15) ธนำคำรกรุงไทยเห็นว่ำ ร้ำนค้ำไม่เหมำะสมที่จะดำเนินกำรในฐำนะร้ำนค้ำสมำชิกของธนำคำรกรุงไทยต่อไป
(16) ร้ำนค้ำมีปริมำณกำรรับบัตรทุจริต สูงเกินกว่ำที่บริษัทบัตรและ/หรือบริษัทที่ออกบัตรกำหนด
(17) ร้ำนค้ำมีประวัตถิ กู ยกเลิกกำรเป็ นร้ำนค้ำสมำชิกโดยสถำบันกำรเงินอื่น
(18) ร้ำนค้ำมีประวัติหรือเคยค้ำขำย หรือประกอบธุรกิจกับบริษัทหรือคู่คำ้ ที่อยู่ในพืน้ ที่เสี่ยงหรืออยู่ในรำยชื่อผูม้ ีควำมเสี่ยงตำมมติของหรือภำยใต้ประกำศคณะมนตรี
ควำมมั่นคงแห่งสหประชำชำติกำหนดให้เป็ นคณะบุคคลที่มีกำรกระทำอันเป็ นกำรก่อกำรร้ำยที่รฐั บำลแห่งรำชอำณำจักรไทยได้ประกำศให้ควำมรับรองหรือตำมรำยชื่อ
ที่หน่วยงำนรำชกำรประกำศกำหนดหรือกระทำควำมผิดมูลฐำนตำมกฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินหรือสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
17.2 ควำมในข้อ13.3 จะนำมำใช้โดยอนุโลม ถ้ำหำกธนำคำรกรุงไทยสงสัยว่ำ เหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งหรือหลำยอย่ำงตำมข้อ 17.1 อำจเกิดขึน้ กับร้ำนค้ำ
ข้อ 18.การจัดการหลังจากข้อตกลงสิน้ สุดลง
18.1 โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติในข้อ16.1กำรทำรำยกำรขำยซึ่งได้ทำก่อนวันที่ข้อตกลงนีส้ ิน้ สุดลงยังคงมีผลใช้บังคับและให้จัดกำรเกี่ยวกับกำรทำรำยกำรขำยนั้น ตำม
ข้อตกลงนีต้ ่อไป เว้นแต่จะมีกำรตกลงกันเป็ นอย่ำงอื่น
18.2 เมื่อข้อตกลงนีส้ นิ ้ สุดลงตำมข้อ 17. ธนำคำรกรุงไทยมีสิทธิยกเลิกหลักฐำนใบบันทึกรำยกำรขำย/สำเนำหลักฐำนกำรใช้บตั รหรือยับยัง้ กำรจ่ำยจนกว่ำสมำชิกบัตรจ่ำยเงิน
สำหรับหลักฐำนใบบันทึกรำยกำรขำย/สำเนำหลักฐำนกำรใช้บตั รซึ่งได้รบั ส่งมอบ
18.3 เมื่อข้อตกลงนีค้ รบกำหนด ถูกยกเลิก หรือสิน้ สุดลง ร้ำนค้ำจะต้องรือ้ ป้ำยทัง้ หมดโดยค่ำใช้จ่ำยของตนเองทันทีและจะส่งคืนรำยกำรซือ้ ขำย สรุปกำรขำย หรือสิ่งพิมพ์ใดๆ
ที่เกิดขึน้ หรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงนีใ้ ห้แก่ธนำคำรกรุ งไทยและร้ำนค้ำซึ่งติดตัง้ สื่อกำรชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้องปฏิบัติตำมคำแนะนำที่กำหนดในข้อตกลงกำรใช้สื่อ
กำรชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป
ข้อ 19.การแก้ไขข้อตกลง
19.1 ร้ำนค้ำตกลงและยินยอมให้ธนำคำรกรุ งไทยดำเนินกำรปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งข้อตกลงนีต้ ำมควำมเหมำะสม โดยบอกกล่ำวกำร
ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงนัน้ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรแก่รำ้ นค้ำล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน ก่อนกำรถือปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขเช่นว่ำนัน้ และให้ถือว่ำข้อกำหนด
และเงื่อนไขที่ได้ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนัน้ เป็ นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งข้อตกลงนีใ้ นกรณีที่ ธนำคำรกรุงไทยได้บอกกล่ำวให้รำ้ นค้ำทรำบถึงกำรปรับปรุ ง
ไม่ว่ำจะโดยส่งหนังสือบอกกล่ำวประกำศแจ้งกำรแก้ไขข้อตกลงก็ตำม หรือเปลี่ยนแปลงตำมวิธีดงั กล่ำว ร้ำนค้ำตกลงยินยอมให้ถือว่ำร้ำนค้ำได้รบั ทรำบและเห็นชอบด้วย
กับกำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนัน้ ๆแล้ว และให้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขที่ได้ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงทั้งที่มีอยู่ แล้วในขณะนี ้ หรือที่จะมีต่อไปใน
ภำยหน้ำ มีผลผูกพันร้ำนค้ำนับแต่วนั ที่ธนำคำรกรุงไทยกำหนดไว้เป็ นต้นไป
19.2 ถ้ำร้ำนค้ำยอมรับบัตรภำยหลังจำกที่ธนำคำรกรุ งไทยได้ส่งหนังสือบอกกล่ำวหรือประกำศแจ้งกำรแก้ไขข้อตกลงนีแ้ ก่รำ้ นค้ำ ให้ถือว่ำร้ำนค้ำยอมรับกำรแก้ไขข้อตกลง
ดังกล่ำวแล้ว
ข้อ 20 .ข้อกาหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการ
20.1 การเสนอสินค้าและ/หรือบริการ
(1) ร้ำนค้ำจะไม่ทำกำรจำหน่ำยสินค้ำที่ไม่เหมำะสม หรือสินค้ำต้องห้ำม กล่ำวคือ เป็ นสินค้ำที่ผิดกฎหมำย ขัดต่อศีลธรรมและประเพณีอนั ดีงำมของประชำชน หรือขัด
ต่อระเบียบข้อบังคับของทำงรำชกำร บริษัทบัตร และสถำบันออกบัตรเครดิตต่ำงๆ โดยธุรกิจต้องห้ำมได้แก่ เว้นแต่จะได้แจ้งและได้รับควำมยินยอมเป็ นหนังสือจำก
ธนำคำรกรุงไทยก่อน
(ก) อำวุธ หรือส่วนประกอบของอำวุธ
(ข) สินค้ำอบำยมุข หรือสื่อลำมก อนำจำร
(ค) กำรพนันและ/หรือจดให้มีกำรพนัน
(ง) สินค้ำละเมิดลิขสิทธิ์
(จ) สินค้ำที่มีภำระผูกพันตำมกฎหมำย เช่น ตัดภำระจำนำ จำนอง เช่ำซือ้
(ฉ) ขำยยำหรือเครื่องมือตำมใบสั่งแพทย์ทุกประเภท
“ธนาคารกรุงไทยขอสงวนสิทธิในการพิจารณาผู้ขอสมัครร้านค้าสมาชิกธนาคารกรุงไทยที่กรอกข้อมูลในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนเท่านัน้ ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เช่น กฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) , กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
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(ช) จัดหำคู่
(ซ) Time Sharing Business
(ฌ) บุหรี่ ยำสูบ ยำเส้น สำรเสพติดทุกชนิด
(2) ร้ำนค้ำจะต้องระบุข้อมูลและรำยละเอียดต่ำงๆเกี่ยวกับสินค้ำและ/หรือบริกำรให้แก่สมำชิกบัตรทรำบอย่ำงละเอียดตั้งแต่สมำชิกบัตรเริ่มทำ รำยกำรบนเว็บไซต์
(Website) เพื่อเป็ นข้อมูลให้แก่สมำชิกบัตรและเพื่อป้องกันข้อโต้แย้งที่อำจจะเกิดขึน้ ในอนำคตในกรณีที่มีกำรปฏิเสธรำยกำรโดยบนเว็บไซต์ดงั กล่ำวอย่ำงน้อยจะต้อง
ปรำกฏข้อมูล ดังต่อไปนี ้
(ก) รำยละเอียดเกี่ยวกับสินค้ำและ/หรือบริกำรที่เสนอขำย
(ข) ข้อมูลที่ใช้ในกำรติดต่อแผนกบริกำรลูกค้ำ ได้แก่ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล
(ค) ที่อยู่สถำนประกอบกำรถำวรของร้ำนค้ำ
(ง) สกุลเงินที่รบั ชำระ
(จ) นโยบำยกำรเก็บรักษำข้อมูลของลูกค้ำ
(ฉ) นโยบำยควำมปลอดภัยเกี่ยวกับกำรรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
(ช) นโยบำยกำรส่งสินค้ำรวมทัง้ ข้อห้ำมในกำรส่งออกสินค้ำ (ถ้ำมี)
(ซ) นโยบำยกำรยกเลิกและรับคืนสินค้ำและ/หรือบริกำร รวมทั้งนีน้ โยบำยกำรคืนเงินค่ำสินค้ำและบริกำร จัดให้มีระบบกำรยอมรับรำยละเอียดและนโยบำย
ดังกล่ำวข้ำงต้นบนเว็บไซต์ของร้ำนค้ำ เพื่อให้สมำชิกบัตรยอมรับและรับทรำบรำยละเอียดและนโยบำยดังกล่ำวก่อนที่จะทำกำรตัดสินใจชำระค่ำสินค้ำและ/หรือ
บริกำรผ่ำนบัตรเครดิต
(ฌ) ร้ำนค้ำมีหน้ำที่ในกำรจัดทำและจัดเก็บรำยละเอียดข้อมูลที่อยู่ในกำรจัดส่งสินค้ำหรือข้อมูลที่อยู่ในกำรออกเอกสำรใบสั่งของให้ลูกค้ำรวมทั้งอีเมล และ
หมำยเลขโทรศัพท์ในกำรติดต่อของลูกค้ำ
ในกรณีที่รำ้ นค้ำระบุข้อมูลตำมข้อ 20.1 (2) ดังกล่ำวข้ำงต้นเป็ นภำษำต่ำงประเทศบนเว็บไซต์นั้น ร้ำนค้ำจะต้องมีรำยละเอียดของข้อมูลดังกล่ำวบน เว็บไซต์เป็ น
ภำษำไทยด้วย และจะต้องมีกำรแปลภำษำต่ำงประเทศดังกล่ำวให้ถูกต้องสอดคล้องกับข้อควำมภำษำไทย
20.2 การจัดการเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการ
ร้ำนค้ำจะเป็ นผูร้ บั คำสั่งซือ้ และดำเนินกำรส่งสินค้ำและ/หรือบริกำรตำมคำสั่งของสมำชิกบัตรให้แก่สมำชิกบัตรโดยตรงตำมข้อผูกพันที่ได้เผยแพร่และโฆษณำผ่ำนสื่อตำมข้อ
20.1(2) โดยร้ำนค้ำเป็ นผูอ้ อกค่ำใช้จ่ำย และดำเนินกำรต่ำงๆ เองทัง้ สิน้ และกำรดำเนินกำรดังกล่ำวไม่มีควำมเกี่ยวข้องกับ ธนำคำรกรุงไทยแต่อย่ำงใด นอกจำกนีข้ อ้ ผูกพันที่
ระบุนนั้ จะไม่เกี่ยวข้องและไม่ผูกพันธนำคำรกรุงไทยไม่ว่ำกรณีใดๆทัง้ สิน้ กำรรับคำสั่งซือ้ และดำเนินกำรส่งสินค้ำและ/หรือบริกำรตำมคำสั่งของสมำชิกบัตรให้หมำยรวมถึงกำร
หำแหล่งสินค้ำกำรเลือกสรร และตรวจสอบคุณภำพสินค้ำกำรส่งสินค้ำจำกผูผ้ ลิต กำรนำเข้ำกำรดำเนินขัน้ ตอนศุลกำกร กำรชำระภำษีอำกรค่ำจัดส่งค่ำดวงตรำไปรษณียำกร
กำรรับใบสั่งซือ้ กำรจัดส่งสินค้ำ กำรรับคืนและเปลี่ยนสินค้ำ กำรรับประกันกำรส่งสินค้ำ กำรจัดหำอุปกรณ์ และสิ่งต่ำงๆเพื่อ อำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรและอื่นๆ
(ถ้ำมี) ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรขำยสินค้ำและ/ หรือบริกำรผ่ำน-สื่อประเภทอินเตอร์เน็ต(Internet)ตำมข้อ 20.1 (2) โดยร้ำนค้ำตกลงยินยอมปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1) ร้ำนค้ำจะต้องจัดให้สมำชิกบัตรทำกำรกรอกข้อมูลบัตรเครดิตด้วยตนเองบนเว็บไซต์โดยร้ำนค้ำจะไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตใดๆ ของสมำชิกบัตร หำกร้ำนค้ำมีควำม
จ ำเป็ น ในกำรเก็ บ ข้อมูล ดังกล่ ำ ว ร้ำ นค้ำ จะต้อ งเข้ำ ร่ ว มโครงกำรเก็ บ รัก ษำข้อมูล บัต รเครดิ ต กั บ บริ ษั ท บัต รเช่ น VISA International Service Association และ
MasterCard International Incorporated รวมทัง้ สถำบันออกบัตรเครดิตอื่นๆ ซึ่งธนำคำรกรุงไทยจะขยำยกำรให้บริกำรต่อไปในภำยหน้ำ
(2) ในกรณีที่รำ้ นค้ำมีควำมจำเป็ นในกำรเก็บข้อมูล ร้ำนค้ำมีหน้ำที่ในกำรเก็บรักษำข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลสมำชิกบัตร และข้อมูลกำรทำรำยกำรทัง้ ในรูปแบบกำยภำพ
และอิเล็กทรอนิกส์ให้มีควำมปลอดภัยจำกกำรเข้ำถึง หรือกำรเปิ ดเผยสู่บุคคลใดๆที่ไม่ได้รบั อนุญำต รวมถึงไม่จำหน่ำย ซื ้อ จัดหำ และเปลี่ยน หรือกระทำกำรใดๆอัน
เป็ นกำรเปิ ดเผยข้อมูลบัตรของสมำชิกบัตร นอกจำกนี ้ เมื่อไม่ได้ใช้งำนแล้ว ร้ำนค้ำจะต้องลบทำลำยข้อมูลดังกล่ำวไม่ให้สำมำรถอ่ำน หรือ นำไปใช้งำนได้อีก และหำก
มีกำรละเมิดดังกล่ำว ร้ำนค้ำจะต้องทำกำรแจ้งให้ธนำคำรกรุงไทยทรำบทันที
(3) ร้ำนค้ำจะต้องพัฒนำกำรเชื่อมต่อกับระบบ Krungthai Fast Pay ของธนำคำรกรุงไทยกับเว็บไซต์ของร้ำนค้ำ เพื่อส่งข้อมูลรำยกำรสินค้ำและ/หรือบริกำรผ่ำนเว็บไซต์
ของร้ำ นค้ำ โดยตรงมำที่ ธ นำคำรกรุ ง ไทยเพื่อ ขออนุ มัติ วงเงิน ก่ อนเสมอ หำกมี ร ำยกำรใดที่ ธ นำคำรกรุ ง ไทยอนุ มัติ เ กิ นวงเงิ น กำรสั่ง ซื ้อสิ น ค้ำ และ/หรื อบริกำร
ธนำคำรกรุงไทยจะส่งผลอนุมตั ิวงเงินหรือไม่อนุมตั ิวงเงินไปให้รำ้ นค้ำทรำบ เพื่อให้รำ้ นค้ำจัดส่งสินค้ำหรือให้บริกำรกับสมำชิกบัตรตำมคำสั่งซือ้ ต่อไป
(4) ร้ำนค้ำจะดำเนินกำรส่งสินค้ำตำมคุณสมบัติที่ได้โฆษณำไว้ในข้อ 20.1 (2) ด้วยบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ได้มำตรฐำนให้แก่สมำชิกบัตรโดยสินค้ำจะต้องอยู่ในสภำพที่ดีปรำศจำก
กำรชำรุดบกพร่องหรือมีตำหนิดว้ ยประกำรใดๆทัง้ ปวงและในกรณีของกำรให้บริกำรร้ำนค้ำจะต้องให้บริกำรที่มีคณ
ุ ภำพและได้มำตรฐำนแก่สมำชิกบัตรโดยตรงตำมที่
ระบุไว้ในโฆษณำในข้อ 20.1 (2) เช่นกัน ทั้งนี ้ ในกรณีที่ระยะเวลำกำรกำรจัดส่งสินค้ำและ /หรือบริกำรจนถึงวันที่สมำชิกบัตรได้รับสินค้ำและ/หรือบริกำรจะต้องใช้
เวลำ เกินกว่ำ 30 วันนับจำกวันที่รำ้ นค้ำได้รับกำรสั่งซือ้ จำกสมำชิกบัตรและได้ขออนุมตั ิวงเงินกับธนำคำรกรุงไทย ร้ำนค้ำจะต้องแจ้งระยะเวลำกำรจัดส่งสินค้ำหรือ
ระยะเวลำกำร ให้บริกำรผ่ำนสื่อประเภทอินเตอร์เน็ตตำมข้อ 20.1 (2) ให้สมำชิกบัตรทรำบอย่ำงละเอียดตัง้ แต่สมำชิกบัตรเริ่มทำรำยกำร ทัง้ นี ้ ในกรณีที่รำ้ นค้ำไม่แจ้ง
ระยะเวลำกำร จัดส่งที่เกินกว่ำ 30 วันดังกล่ำวให้สมำชิกบัตรทรำบผ่ำนสื่อประเภทอินเตอร์เน็ต ตัง้ แต่สมำชิกบัตรเริ่มทำรำยกำร ร้ำนค้ำตกลงที่จะจัดส่งสินค้ำและ /
หรือบริกำรเพื่อให้ถึงลูกค้ำนัน้ ให้เสร็จสิน้ ภำยใน 30 วันนับตัง้ แต่วนั ที่รำ้ นค้ำได้รบั กำรสั่งซือ้ จำกสมำชิกบัตร และได้ขออนุมตั ิ วงเงินกับธนำคำรกรุงไทย
“ธนาคารกรุงไทยขอสงวนสิทธิในการพิจารณาผู้ขอสมัครร้านค้าสมาชิกธนาคารกรุงไทยที่กรอกข้อมูลในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนเท่านัน้ ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เช่น กฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) , กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
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(5) ร้ำนค้ำจะต้องทำกำรโอนรำยกำรรับบัตรเครดิตของสมำชิกบัตรที่ส่งั ซือ้ สินค้ำและ/หรือบริกำรจำกร้ำนค้ำทัง้ หมด ส่งมำขออนุมตั ิวงเงินและสรุปยอดขำยเพื่อเรียกเก็บ
เงินกับ ธนำคำรกรุงไทยโดยใช้ ชื่อผูใ้ ช้งำน (Username) และ รหัสผูใ้ ช้งำน (Password) ของร้ำนค้ำจำกเครื่องคอมพิวเตอร์ของร้ำนค้ำตำมโปรแกรมที่ ธนำคำรกรุงไทย
กำหนดภำยหลังจำกที่ ร้ำนค้ำได้ดำเนินกำรส่งสินค้ำ หรือให้บริกำรกับสมำชิกบัตรเรียบร้อยแล้ว แต่ทั้งนีจ้ ะต้องไม่เกิน 7 วันนับจำกวันที่รำ้ นค้ำได้รบั กำรสั่งซือ้ จำก
สมำชิกบัตร และได้ขออนุมัติวงเงินกับธนำคำรกรุ งไทยหรือภำยในระยะเวลำอื่นใดตำมที่รำ้ นค้ำได้แจ้งให้สมำชิกบัตรทรำบผ่ำนสื่ออินเตอร์เน็ตตั้งแต่ที่สมำชิกบัตร
เริ่มทำรำยกำร (ใช้สำหรับกรณีที่มี ระยะเวลำกำรจัดส่งสินค้ำหรือให้บริกำรแก่ลกู ค้ำเกิน 7 วันนับจำกวันแรกนับจำกวันที่รำ้ นค้ำได้รบั กำรสั่งซือ้ จำกสมำชิกบัตร และได้
ขออนุมตั ิวงเงินกับธนำคำรกรุงไทย) ทัง้ นีห้ ำก ร้ำนค้ำไม่สำมำรถที่จะจัดส่งสินค้ำและ/หรือบริกำรให้แก่สมำชิกบัตรได้ภำยในเวลำดังกล่ำวไม่ว่ำกรณีใดก็ตำมร้ำนค้ำ
จะต้องทำกำรยกเลิกรำยกำรผ่ำนเครื่องคอมพิวเตอร์ของร้ำนค้ำตำมโปรแกรมที่ธนำคำรกรุ งไทยกำหนด และต้องไม่เกิน 7 วันนับจำกวันที่รำ้ นค้ำได้รบั กำรสั่งซือ้ จำก
สมำชิกบัตรเช่นกันและได้ขออนุมตั ิวงเงินกับธนำคำรกรุงไทยหรือไม่เกินระยะเวลำที่รำ้ นค้ำได้แจ้งให้สมำชิกบัตรทรำบผ่ำนสื่อ Internet ตัง้ แต่วนั ที่สมำชิกบัตรเริ่มทำ
รำยกำรสำหรับกรณีที่ มีระยะเวลำกำรจัดส่งสินค้ำหรือให้บริกำร แก่ลูกค้ำเกิน 7 วันนับจำกวันที่รำ้ นค้ำได้รับกำรสั่งซือ้ จำกสมำชิกบัตร และได้ขออนุมัติวงเงินกับ
ธนำคำรกรุงไทย
ทั้งนี ้ หำกร้ำนค้ำไม่ทำกำรสรุ ปยอดภำยในระยะเวลำดังกล่ำวข้ำงต้น กำรอนุมัติวงเงินของสมำชิกบัตรรำยกำรนัน้ ๆ จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติจำกธนำคำรกรุงไทย
ทันที โดยร้ำนค้ำจะไม่สำมำรถทำกำรสรุปยอดขำยรำยกำรนัน้ ๆ ได้อีก และร้ำนค้ำไม่มีสิทธิเรียกค่ำเสียหำยใดๆ จำกธนำคำรกรุงไทยทัง้ สิน้
อนึ่ง ในกรณีที่รำ้ นค้ำไม่สำมำรถจัดส่งสินค้ำและ/หรือบริกำรภำยในระยะเวลำที่ได้แจ้งให้สมำชิกบัตรทรำบทำงสือ่ ประเภทอินเตอร์เน็ตตัง้ แต่วนั ที่สมำชิกบัต รเริ่มทำ
รำยกำร ร้ำนค้ำจะแจ้งให้สมำชิกบัตรทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรสำหรับกรณีดังกล่ำวและร้ำนค้ำต้องเก็บหลักฐำนกำรแจ้งกรณีไม่สำมำรถจัดส่งสินค้ำ และ/หรือ
บริกำรดังกล่ำวไว้ เพื่อมอบให้แก่ธนำคำรกรุ งไทยในกรณีที่ธนำคำรกรุ งไทยร้องขอ เพื่อให้ธนำคำรกรุงไทยสำมำรถตรวจสอบรำยกำรในกรณีที่สมำชิกบัตรปฏิเสธ
รำยกำรซือ้ สินค้ำและ/หรือบริกำร ดังกล่ำวได้
(6) หำกธนำคำรกรุ งไทยพิจำรณำแล้วเห็นว่ำใบสั่งซือ้ ใดไม่ถูกต้องครบถ้วน วงเงินไม่เพียงพอ หมำยเลขบัตรไม่ถูกต้อง บัตรหมดอำยุ ได้รับกำรแจ้งอำยัดบัตรเครดิ ต/
บัตรเครดิตหำย ได้รบั แจ้งว่ำมีกำรทุจริตและ/หรือระบบกำรสื่อสำรทำงคอมพิวเตอร์มีขอ้ ขัดข้องไม่สำมำรถส่งผ่ำนข้อมูลหรือตรวจสอบข้อมูล ได้และ/หรือร้ำนค้ำปฏิบตั ิ
ผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับ ธนำคำรกรุ งไทยซึ่งธนำคำรกรุงไทยจะระงับกำรทำรำยกำรซือ้ ขำยทำงกำรสื่อสำรทำงอินเตอร์เน็ตผ่ำนระบบของธนำคำรกรุ งไทยเป็ นกำร
ชั่วครำวและ/หรือไม่ว่ำจะด้วยเหตุใดๆก็ตำมธนำคำรกรุ งไทยสงวนสิทธิ์ที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมตั ิวงเงินตำมใบสั่งซือ้ ใดๆ ก็ได้โดยไม่จำเป็ นต้องชีแ้ จงแสดงเหตุผลแต่
ประกำรใดและกำรอนุมตั ิหรือไม่อนุมตั ิวงเงินของสมำชิกบัตรนีใ้ ห้ถือเป็ นที่สุดร้ำนค้ำและ/หรือสมำชิกบัตรตกลงจะไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆจำกธนำคำรกรุ งไทยใน
กำรไม่อนุมตั ิวงเงินไม่ว่ำด้วยเหตุประกำรใดๆทัง้ สิน้ ทุก ประกำร ในกรณีที่ยอดจำนวนเงินกำรสั่งซือ้ สินค้ำ และ/หรือบริกำรมีขอ้ สงสัยประกำรใดๆ ร้ำนค้ำยินยอมให้
ธนำคำรกรุ งไทยมีสิทธิตรวจสอบ หรือขอเอกสำรรำยละเอียดเพิ่มเติมก่อนที่รำ้ นค้ำจะทำกำร ส่งสินค้ำ หรือ ธนำคำรกรุ งไทยยังไม่ตอ้ งนำเงินเข้ำบัญชีให้กับร้ำนค้ำ
จนกว่ำธนำคำรกรุงไทยจะเรียกเก็บเงินจำกสมำชิกบัตรได้ก่อน
(7) ร้ำนค้ำจะต้องกำหนดข้อควำมในเว็บไซต์ให้สมำชิกบัตรยินยอมให้เรียกเก็บเงินผ่ำนบัตรเครดิตตำมหมำยเลขบัตรที่ได้แจ้งให้ไว้กับธนำคำรกรุงไทยด้วย
20.3 วิธีการจัดส่งสินค้าและ/หรือบริการ
(1) ร้ำนค้ำตกลงยินยอมปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขในกำรส่งมอบสินค้ำและ/หรือบริกำรให้แก่สมำชิกบัตรดังต่อไปนี ้
(ก) กรณีรำ้ นค้ำเป็ นผูจ้ ดั ส่งสินค้ำเอง ร้ำนค้ำจะต้องมีใบรับสินค้ำซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบัตรหรือผูร้ บั สินค้ำ
(ข) กรณีที่รำ้ นค้ำให้บุคคลอื่นดำเนินกำรส่งสินค้ำ
(a) กรณีกำรส่งสินค้ำภำยในประเทศหำกดำเนินกำรส่งสินค้ำทำงไปรษณียร์ ำ้ นค้ำจะต้องจัดส่งโดยวิธีไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับหรือใช้บริกำรกำรส่ งสินค้ำ
กับผูป้ ระกอบกำรที่มีกำรประกันภัยสินค้ำด้วย
(b) กรณีกำรส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศร้ำนค้ำจะต้องใช้บริกำรส่งสินค้ำกับผูป้ ระกอบกำรที่ มีกำรประกันภัยสินค้ำด้วย
(c) กรณีรำ้ นค้ำจะต้องส่งมอบสินค้ำให้แก่สมำชิกบัตรโดยตรงห้ำมมิให้รำ้ นค้ำจัดส่งสินค้ำไปยังตูไ้ ปรษณีย ์ (P.O.BOX) และจะต้องมีเอกสำรกำรลงนำมรับ
เอกสำรจำกสมำชิกบัตรหรือผูร้ บั สินค้ำให้ชดั เจนด้วย
(d) กรณีที่มีกำรจัดส่งสินค้ำไปยังองค์กรหรือนิติบุคคลให้รำ้ นค้ำระบุชื่อสมำชิกบัตรหรือผูร้ บั สินค้ำให้ชดั เจน
(2) ในกรณีที่สินค้ำหมดและ/หรือไม่อำจส่งสินค้ำและ/หรือบริกำรได้ภำยในระยะเวลำตำมที่กำหนดไว้ขำ้ งต้น ไม่ว่ำด้วยเหตุสดุ วิสยั หรือด้วยเหตุประกำรใดโดยมีเหตุผล
และหลักฐำนสนับสนุนควำมจำเป็ นดังกล่ำวอย่ำงชัดเจนร้ำนค้ำจะต้องแจ้งให้สมำชิกบัตรและธนำคำรกรุงไทยทรำบเพื่อยืนยันกำรแจ้งยกเลิกใบสั่งซือ้ และ/หรือยกเลิก
กำรอนุมตั ิวงเงิน โดยทันที
(3) ในกรณีที่สินค้ำที่มีวนั หมดอำยุ ร้ำนค้ำจะต้องระบุวนั หมดอำยุให้ชดั เจนในสินค้ำที่จดั ส่งให้แก่สมำชิกบัตรด้วย
ข้อ 21. หลักประกัน
(1) ร้ำนค้ำ/เจ้ำของบัญชีเงินฝำกตกลงทำ “ ข้อตกลงในการดารงเงินในบัญชีเงินฝากและยินยอมให้หักเงินฝาก” และ/หรือจัดทำเอกสำรสัญญำอื่นใดตำมรูปแบบ
ที่และวิธีกำรของธนำคำรกรุงไทยและตกลงดำรงเงินฝำกในจำนวนเงินที่ธนำคำรกรุงไทยกำหนด เพื่อเป็ นหลักประกันกำรปฏิบัติตำมข้อตกลงและ /หรือกำรชำระหนี ้
ใดๆและ/หรือประกันควำมรับผิดชอบใดๆของร้ำนค้ำตำมข้อตกลงฉบับนีโ้ ดยร้ำนค้ำ/เจ้ำของบัญชีเงินฝำกไม่มีสิทธิเบิกถอนเงินจำนวนดังกล่ำวน อกจำกนี ้ ร้ำนค้ำ/
เจ้ำของบัญชีเงินฝำกตกลงยินยอมให้ธนำคำรกรุงไทยปรับเพิ่มหรือลดวงเงินกำรดำรงเงินฝำกได้ตำมจำนวนเงิน กำหนดเวลำและเงื่อนไขที่ธนำคำรกรุ งไทยแจ้งให้
“ธนาคารกรุงไทยขอสงวนสิทธิในการพิจารณาผู้ขอสมัครร้านค้าสมาชิกธนาคารกรุงไทยที่กรอกข้อมูลในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนเท่านัน้ ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เช่น กฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) , กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
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ร้ำนค้ำทรำบ หำกร้ำนค้ำ/เจ้ำของบัญชีเงินฝำกไม่ดำเนินกำร ธนำคำรกรุงไทยมีสิทธิระงับกำรใช้บริกำรตำมข้อตกลงฉบับนีไ้ ด้จนกว่ำร้ำนค้ำ/เจ้ำของบัญชีเงินฝำกจะ
ดำเนินกำรตำมเงื่อนไขกำหนด
(2) ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝำกและ/หรือหลักทรัพย์หลักประกันมีไม่พอจ่ำย หรือมีจำนวนต่ำกว่ำมูลค่ำของสินค้ำและ /หรือบริกำรร้ำนค้ำ/เจ้ำของบัญชีเงิน ฝำกตกลง
ยินยอม ให้ธนำคำรกรุงไทยบังคับเอำกับเงินฝำกและ/หรือหลักทรัพย์หลักประกันตำมที่ระบุในข้อ 21 (1) เพื่อนำมำชำระคืนเงินค่ำสินค้ำและ/หรือบริกำรให้แก่สมำชิก
บัตรได้แต่หำกมูลค่ำของสินค้ำและ/หรือบริก ำรมีจำนวนที่สงู กว่ำจำนวนเงิน ฝำกและ/หรือหลักทรัพย์หลัก ประกันร้ำนค้ำ /เจ้ำของบัญชี เงิน ฝำกตกลงยิ น ยอมให้
ธนำคำรกรุงไทยบังคับเอำกับเงินฝำกและ/หรือหลักทรัพย์หลักประกันจำกบัญชีเงินฝำกหรือบัญชีเงินฝำกอื่นใดหรือหลักทรัพย์หลักประกันที่รำ้ นค้ำ/เจ้ำของบัญชี เงิน
ฝำกได้เปิ ดไว้กับธนำคำรกรุงไทย หรือสถำบันกำรเงินอื่น ให้แก่สมำชิกบัตรจนครบถ้วน
ข้อ 22 บริการ KTB Corporate Online บริการตรวจสอบรายงานการขายผ่านระบบออนไลน์ของร้านค้า
ธนำคำรอำจให้บริกำร KTB Corporate Online ซึ่งเป็ นบริกำรที่ธนำคำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่รำ้ นค้ำที่ได้รับอนุมัติจำกธนำคำรเฉพำะรำยเป็ นกรณีพิเศษให้
สำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรทำรำยกำรขำยผ่ำน Web Site ของธนำคำร ซึ่งรวมถึ ง บริกำรข้อมูลข่ำวสำรทั่วไปของธนำคำร บริกำรตรวจสอบข้อมูลปริมำณสินค้ำ และ/หรือ
บริกำรที่รำ้ นค้ำได้รบั ชำระผ่ำน Krungthai Fast Pay และข้อมูลอื่นๆ ตำมที่ธนำคำรกำหนด ซึ่งสำมำรถใช้บริกำรได้ 24 ชั่วโมง หรือภำยในระยะเวลำที่ธนำคำรกำหนด แล้วแต่
กรณี โดยร้ำนค้ำตกลงและยินยอมปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริกำร KTB Corporate Online รวมถึงคู่มือวิธีปฏิบตั ิ และ/หรือเอกสำรที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่ธนำคำร
ได้ประกำศกำหนดไว้ในขณะนี ้ และ/หรือที่จะกำหนดไว้ต่อไปในภำยหน้ำทุกประกำร และธนำคำรสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกกำรให้บริกำรที่เกี่ ย วกั บ
ระบบงำนทัง้ หมดหรือบำงส่วน ตลอดจนกำรแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรที่เกี่ยวกับ ระบบงำน รวมทัง้ ค่ำธรรมเนียม และค่ำบริกำรต่ ำงๆ ที่เกี่ยวกับระบบงำนได้
ตำมที่ธนำคำรเห็นสมควร และร้ำนค้ำตกลงยินยอมโดยจะไม่เพิกถอนให้ธนำคำรมีสิทธิพิจำรณำดำเนินกำรดังกล่ำวได้ทุกประกำร
ข้อ 23 ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ “Thai QR Code”
“Thai QR Code ”หมำยถึง บริกำรที่ธนำคำรได้ให้บริกำรกับร้ำนค้ำเพื่ออำนวย ควำมสะดวกในกำรรับเงินโอนเพื่อชำระเงินค่ำสินค้ำ และ/หรือบริกำรเข้ำบัญชี เงิ นฝำก
ของร้ำนค้ำ โดยร้ำนค้ำตกลงและยินยอมปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริกำร Thai QR Code รวมถึงคู่มือวิธีปฏิบตั ิที่ธนำคำรมอบให้ หรือที่ธนำคำรได้ประกำศไว้ผ่ำน
ทำงเว็บไซต์ของธนำคำร และ/หรือเอกสำรที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่ธนำคำรได้ประกำศกำหนดไว้ในขณะนี ้ และ/หรือที่จะกำหนดไว้ต่อไปในภำยหน้ ำทุกประกำร เมื่อร้ำนค้ำใช้
บริกำรนีถ้ ือว่ำเป็ นไปตำมควำมประสงค์ของร้ำนค้ำแล้ว ดังนัน้ หำกมีควำมเสียหำยหรือข้อผิดพลำดใดๆ เกิดขึน้ กับร้ำนค้ำไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม ร้ำนค้ำตกลงจะไม่เรียกร้อง
ค่ำเสียหำยใดๆ กับธนำคำร เว้นแต่ควำมเสียหำยหรือข้อผิดพลำดดังกล่ำวเกิดขึน้ จำกกำรกระทำโดยทุจริต หรือโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ ำงร้ำยแรงของธนำคำร
ข้อ 24 ข้อตกลงการใช้บริการ (Bill Payment)
ผูข้ อใช้บริกำรตกลงให้ธนำคำรดำเนินกำรรับชำระเงินค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำสินค้ำ และ/หรือค่ำบริกำร ซึ่งต่อไปนีจ้ ะรวมเรียกว่ำ “ค่ำบริกำร” จำกลูกค้ำของผูข้ อใช้บริกำร
ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่ำ “ลูกค้ำ” โดยลูกค้ำจะนำเงินค่ำบริกำรที่ตอ้ งชำระให้แก่ผขู้ อใช้บริกำรนำฝำกเข้ำบัญชีเงินฝำกของผูข้ อใช้บริกำรที่เปิ ดไว้กับธนำคำร ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่ำ
“บัญชีรบั ชำระเงิน” โดยร้ำนค้ำตกลงและยินยอมปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริกำร Bill Payment รวมถึงคู่มือวิธีปฏิบตั ิที่ธนำคำรมอบให้ หรือที่ธนำคำรได้ป ระกำศ
ไว้ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของธนำคำร และ/หรือเอกสำรที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่ธนำคำรได้ประกำศกำหนดไว้ในขณะนี ้ และ/หรือที่จะกำหนดไว้ต่อไปในภำยหน้ำทุกประกำร
ข้อ 25 ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการชาระเงินข้ามธนาคาร (เลขที่ 1.0) (Cross Bank Bill Payment)
“บริกำรชำระเงินข้ำมธนำคำร (Cross Bank Bill Payment)” หมำยควำมถึง บริกำรกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินต่ำงๆ ตำมที่ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินอื่นกำหนด หรือ
หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งเป็ นกำรใช้บริกำรที่สำมำรถระบุ พร้อมเพย์ (PromptPay) แทนกำรระบุเลขที่บญ
ั ชีเงินฝำก และ/หรือรหัสบริษัท (Product Code) ของผู้
ขอใช้บริกำรซึ่งผูกกับ พร้อมเพย์ (PromptPay) ตำมที่ผู้ขอใช้บริกำรสมัครลงทะเบียนไว้ ทั้งนี ้ ผู้ขอใช้บริกำรขอสมัครลงทะเบียนและใช้บริกำรชำระเงินข้ำมธนำคำร (Cross
Bank Bill Payment) โดยผูข้ อใช้บริกำรตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตำมระเบียบ วิธีปฏิบตั ิ ตลอดจนข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้บริกำรนี ้ ทัง้ ที่ มีอยู่ก่อนแล้ว
และที่จะมีขนึ ้ หรือมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนำคต ตำมที่ธนำคำรจะได้กำหนดเพิ่มเติม โดยธนำคำรจะแจ้งให้ผขู้ อใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำเป็ นระยะเวลำอย่ำงน้อย 30
วัน โดยกำรแจ้งดังกล่ำวธนำคำรอำจใช้วิธีปิดประกำศกำรกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวไว้ในที่เปิ ดเผย ณ สำนักงำนใหญ่ หรือสำนักงำนสำขำของธนำคำรแต่ละแห่งที่
ให้บริกำร หรือผ่ำนทำงเว็บไซต์ของธนำคำร (www.ktb.co.th) และ/หรือโดยวิธีกำรอื่นใดตำมที่ธนำคำรกำหนดหรือเห็นสมควร โดยให้ถือว่ำระเบียบหรือวิธีปฏิบตั ิ ตลอดจน
ข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่ำวเป็ นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรชำระเงินข้ำมธนำคำร (Cross Bank Bill Payment) ฉบับนีด้ ว้ ย ทัง้ นี ้ ข้อตกลงและเงื่อนไขกำร
ทำธุรกรรมประเภทต่ำงๆ ภำยใต้กำรใช้บริกำรชำระเงินข้ำมธนำคำร (Cross Bank Bill Payment) นี ้ ต้องเป็ นไปตำมข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่ำวตำมที่
ธนำคำรกำหนดด้วย โดยผู้ขอใช้บริกำรตกลงยินยอมและจะไม่โต้แย้งคัดค้ำน และไม่ถือว่ำกำรกระทำดังกล่ำว ทำให้ ผู้ขอใช้บริกำรขำดผลประโยชน์ และ/หรือได้รับควำม
เสียหำย และสละสิทธิที่จะเรียกร้องค่ำขำดประโยชน์และค่ำเสียหำยจำกธนำคำรทัง้ สิน้
ข้อ 26 ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูล
ผู้ขอใช้บริกำรตกลงยินยอมให้ธนำคำรเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทำงกำรเงิ น และ/หรือข้อมูลใดๆ ของผู้ขอใช้บริกำรที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับธนำคำรหรือที่
ธนำคำรได้รบั หรือเข้ำถึงได้จำกแหล่งอื่น หรือข้อมูลอื่นใดตำมที่หน่วยงำนหรือคณะกรรมกำรที่มีอำนำจตำมกฎหมำยประกำศกำหนด ซึ่งต่อไปนี ้ จะเรียกว่ำ ข้อมูล” รวมทัง้ ให้“
ธนำคำรส่งโอน และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลของผูข้ อใช้บริกำร ให้แก่บริษัทในกลุ่ม ธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร หรือนิติบุคคลนอกกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร พันธมิตร
ทำงธุรกิจ ผูใ้ ห้บริกำรภำยนอก ผูป้ ระมวลผลข้อมูล ผูร้ บั โอนสิทธิเรียกร้อง หน่วยงำน/องค์กร/นิติบุคคลใดๆ ที่มีสญ
ั ญำกับธนำคำร หน่วยงำนรำชกำร และ/หรือ นิติบุคคลใดๆ
ที่ธนำคำรเป็ นคู่สญ
ั ญำหรือมีควำมสัมพันธ์ดว้ ย ทัง้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจของธนำคำร กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล กำรให้และ/
หรือปรับปรุ งบริกำร หรือผลิตภัณฑ์ต่ำงๆของธนำคำร กำรที่ธ นำคำรจ้ำงหรือมอบหมำยให้บุค คลอื่นดำเนิน กำรแทน ไม่ว่ำงำนงำนเกี่ยวกับเทคโนโลยี สำรสนเทศ งำน
“ธนาคารกรุงไทยขอสงวนสิทธิในการพิจารณาผู้ขอสมัครร้านค้าสมาชิกธนาคารกรุงไทยที่กรอกข้อมูลในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนเท่านัน้ ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เช่น กฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) , กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
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ใบคำขอสมัครกำรใช้บริกำร Krungthai Fast Pay (Payment Gateway)
Ver.2021 V1
ติดต่อสื่อสำร งำนติดตำมทวงถำม หรืองำนอื่นใด ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ตอ้ งห้ำมตำมกฎหมำย รวมถึ งเพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือ
ระเบียบของประเทศใดๆ ที่ใช้บงั คับกับธนำคำร โดยข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ ข้ำพเจ้ำสำมำรถติดต่อธนำคำรผ่ำนช่องทำง Krungthai Call Center โทร.หรือสำขำ 1111-1111-02
ของธนำคำร ทัง้ นี ้ ช่องทำงติดต่อธนำคำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึน้ หรือลดลงได้ในอนำคต โดยธนำคำรจะได้แจ้งให้ทรำบทำง website ของธนำคำร
ข้อ 27.ข้อตกลงอืน่ ๆ
27.1 ในกรณีที่ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของข้อตกลงนีเ้ ป็ นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดๆก็ตำม ร้ำนค้ำตกลงร่วมกับ ธนำคำรกรุงไทยให้แยกส่วนที่เป็ น
โมฆะหรือที่ไม่สมบูรณ์ นัน้ ออกจำกข้อควำมหรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่สมบูรณ์ และให้ขอ้ ควำมและข้อกำหนดส่วนที่ยงั สมบูรณ์มีผลผูกพันระหว่ำงกัน
27.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี ้ ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ธนำคำรกรุงไทยประกำศใช้ หรือกำหนดไว้เป็ นกำรเฉพำะ
27.3 เพื่อประโยชน์ในกำรพิจำรณำคำขอหรือใบสมัครเป็ นร้ำนค้ำสมำชิก ธนำคำรกรุ งไทยของธนำคำรกรุ งไทย หรือเพื่อกำรปฏิบัติหรือกำรบริกำรซึ่งสินเชื่อใดๆ หรือเพื่อ
วัตถุประสงค์ในกำรรับข่ำวสำร หรือข้อมูล หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทำงกำรตลำดและกำรส่งเสริมกำรขำย หรือข้อเสนอเกี่ยวกับสิ ทธิประโยชน์ สินค้ำ หรือบริกำรใดๆ จำก
ธนำคำรกรุงไทยหรือจำกบุคคลอื่นที่ธนำคำรกรุงไทยมอบหมำย หรือเพื่อกำรเก็บ หรือใช้ขอ้ มูลเพื่อกำรสถิติหรือศึกษำวิจยั หรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่ ธนำคำรกรุงไทยเห็นว่ำ
อำจเป็ นประโยชน์แก่รำ้ นค้ำหรือส่วนรวม ร้ำนค้ำขอให้ควำมยินยอมและมอบอำนำจแก่ ธนำคำรกรุงไทยโดยไม่เพิกถอนและโดยไม่คำนึงว่ำธนำคำรกรุงไทยได้อนุ มัติคำ
ขอเป็ นร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุ งไทยหรือไม่ก็ตำม หรือสินเชื่อ หรือกำรใช้บริกำรที่รำ้ นค้ำมีอยู่จะสิน้ สุดลงแล้วหรือไม่ ให้ ธนำคำรกรุงไทยทำกำรตรวจสอบ แลกเปลี่ยน
และ/หรือเปิ ดเผย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลใดๆ รวมทัง้ กำรวิเครำะห์ประมวลผลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของร้ำนค้ำ ทัง้ นี ้ กำรประมวลผลหมำยรวมถึงกำรรวบรวม
กำรเก็บรักษำ กำรใช้ กำรเปิ ดเผยและ/หรือกำรส่งหรือโอนข้อมูลไม่ว่ำจะเป็ นกำรประมวลผลภำยในหรือภำยนอกประเทศ หรือเป็ นกำรส่งหรือโอนข้ อมูล และเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือข้อมูลใดๆให้แก่กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรกรุ งไทย จำกัด (มหำชน) และ/หรือบุคคลอื่นที่มีสัญญำกำรคุม้ ครองข้อมูลอยู่กับธนำคำรกรุ งไทย โดย
ร้ำนค้ำจะไม่เรียกร้องค่ำตอบแทนหรือค่ำเสียหำยใดๆที่เกิดจำกกำรกระทำดังกล่ำวของธนำคำรกรุงไทยแต่อย่ำงใดทัง้ สิน้
27.4 ร้ำนค้ำตกลงและยินยอมให้เอกสำรที่ส่งให้แก่ ธนำคำรกรุ งไทยเป็ นทรัพย์สมบัติของธนำคำรกรุ งไทย ซึ่งร้ำนค้ำไม่สำมำรถเรียกร้อง และ /หรือขอเอกสำรคืนได้ไม่ว่ำจะ
ได้รบั กำรเป็ นร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุงไทยหรือไม่ก็ตำม
27.5 ร้ำนค้ำตกลงยินยอมให้ขอ้ ตกลงนีม้ ีผลผูกพันถึงผลิตภัณฑ์/บริกำรทำงกำรเงินใหม่ของธนำคำรกรุงไทยทุกประเภททัง้ ในขณะนีห้ รือที่จะได้ออกเพิ่มเติมในภำยหน้ำ โดยไม่
จำเป็ นต้องทำควำมตกลงใหม่
27.6 บรรดำข้อมูลข่ำวสำร หนังสือบอกกล่ำว หรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่รำ้ นค้ำไม่ว่ำจะส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ดี หรือให้คนนำไปส่งเองก็ดี ถ้ำหำก
ส่งไปยังสถำนที่ระบุไว้ขำ้ งต้นของข้อตกลงนี ้ หรือส่งไปยังสถำนที่ที่รำ้ นค้ำได้แจ้งเปลี่ยนแปลงเป็ นหนังสือให้ ธนำคำรกรุงไทยทรำบครัง้ หลังสุดแล้ว ไม่ว่ำจะมีผรู้ บั ไว้หรือไม่ก็
ตำม ให้ถือว่ำได้ส่งให้แก่รำ้ นค้ำแล้วโดยชอบ
ข้อ 28.ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการระบบการแปลงค่าสกุลเงิน Dynamic Currency Conversion (DCC)
ระบบกำรแปลงค่ำสกุลเงิน Dynamic Currency Conversion (DCC) หมำยถึง บริกำรที่ธนำคำรได้ให้บริกำรกับร้ำนค้ำเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรรับชำระค่ำ สินค้ำ
และ/หรือบริกำรเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศในสกุลเงินอันประกอบด้วย 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) รวมทัง้ เงินตรำต่ำงประเทศในสกุลอื่น ๆ ที่ธนำคำรจะเปิ ดให้บริกำรในอนำคต โดยร้ำนค้ำตกลงและยินยอมปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดและ
เงื่อนไขของบริกำร Dynamic Currency Conversion (DCC) ข้อตกลงและเงื่อนไขกำรสมัครเป็ นร้ำนค้ำสมำชิก Krungthai Fast Pay (Payment Gateway) รวมถึงคู่มือวิธี
ปฏิบัติที่ธนำคำรมอบให้ หรือที่ธนำคำรได้ประกำศไว้ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของธนำคำร และ/หรือเอกสำรที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่ธนำคำรได้ประกำศกำหนดไว้ในขณะนี ้ และ/
หรือที่จะกำหนดไว้ต่อไปในภำยหน้ำทุกประกำร เมื่อร้ำนค้ำใช้บริกำรนีถ้ ือว่ำเป็ นไปตำมควำมประสงค์ของร้ำนค้ำแล้ว ดังนัน้ หำกมีควำมเสียหำยหรือข้อผิดพลำดใดๆ เกิด
ขึน้ กับร้ำนค้ำไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม ร้ำนค้ำตกลงจะไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ กับธนำคำร เว้นแต่ควำมเสียหำยหรือข้อผิดพลำดดังกล่ำวเกิดขึน้ จำกกำรกระทำโดยทุจริต
หรือโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของธนำคำร

“ธนาคารกรุงไทยขอสงวนสิทธิในการพิจารณาผู้ขอสมัครร้านค้าสมาชิกธนาคารกรุงไทยที่กรอกข้อมูลในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนเท่านัน้ ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เช่น กฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) , กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
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ใบคำขอสมัครกำรใช้บริกำร Krungthai Fast Pay (Payment Gateway)
Ver.2021 V1
มาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลบัญชีสมาชิกบัตร
มาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลบัญชีสมาชิกบัตรในธุรกิจบัตรชาระเงิน มำตรฐำนควำมปลอดภัยข้อมูลบัญชีสมำชิกบัตรเป็ นข้อกำหนดและกระบวนกำรที่ จัดทำ
ขึน้ สำหรับธุรกิจบัตรชำระเงิน ซึ่งมีคณะกรรมกำรด้ำนมำตรฐำนควำมปลอดภัยของข้อมูลใน ธุรกิจบัตรชำระเงิน (PCI DSS) เป็ นผูบ้ ริหำรจัดกำร โดยได้รบั กำรสนับสนุนจำก
ระบบบัตรชำระเงินระหว่ำงประเทศที่สำคัญทุกระบบ มำตรฐำนนีไ้ ด้รบั กำรพัฒนำขึน้ เพื่อบริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรถูกบุกรุกข้อมูลทัง้ จำกภำยในและภำยนอกองค์กรมำตรฐำน
PCI DSS มีขอ้ กำหนดพืน้ ฐำนรวม 12 ข้อ ซึ่งให้ควำมสำคัญต่อกำรใช้ระบบที่มีควำมปลอดภัย ข้อกำหนดดังกล่ำวรวมถึงกำรติดตัง้ ไฟร์วอลล์ กำรเปลี่ยนรหัสผ่ำนตัง้ ต้นที่มำ
กั บ ระบบ กำรป้ อ งกั น ข้อมูลที่จัด เก็บ ในระบบ กำรใช้โ ปรแกรมป้องกั นไวรัส และกำรเข้ำ รหัสข้อมูลเมื่ อมี ก ำรส่ งข้อมูลผู้ถื อ บัต รผ่ ำนทำงระบบเครือ ข่ำ ยสำธำรณะ โดย
ธนำคำรกรุงไทยยึดถือมำตรฐำนดังกล่ำวนีถ้ ือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุงไทยโดย ถ้ำร้ำนค้ำรับชำระเงินผ่ำนบัตร ร้ำนค้ำ
จำเป็ นต้องปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดของมำตรฐำนควำมปลอดภัยตำมข้ำงท้ำยนีข้ ้อพิจารณาประโยชน์สาหรับธุรกิจของร้านค้า กำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดอุตสำหกรรมของ
มำตรฐำนควำมปลอดภัยข้อมูลบัญชีสมำชิกบัตร ตำมมำตรฐำนของ PCI DSS จะทำให้รำ้ นค้ำต่ำงๆ สำมำรถ:
ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสมำชิกบัตรได้
เพิ่มควำมเชื่อมั่นให้กับสมำชิกบัตรด้วยระบบควำมปลอดภัยข้อมูลที่ปลอดภัยมำกขึน้
ลดควำมเสี่ยงในกำรสูญเสียเงินและค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรแก้ไขปั ญหำ
รักษำควำมเชื่อมั่นที่สมำชิกบัตรมีต่อร้ำนค้ำ รวมถึงปกป้องชื่อเสียงของร้ำนค้ำ
มีกำร “ตรวจสอบควำมปลอดภัย” ที่ครบถ้วนสำหรับธุรกิจที่ตอ้ งจัดเก็บหรือส่งผ่ำนข้อมูลบัญชีสมำชิกบัตร กำรปกป้องข้อมูลบัญชีสมำชิกบัตรจำกภัยคุกคำมที่เกิดจำก
อำชญำกรรมทำงเศรษฐกิจ ซึ่งนับวันจะเพิ่มมำกขึน้ เป็ นปั ญหำมำกที่สดุ อย่ำงหนึ่งที่ธุรกิจทัง้ หลำยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี ้
ในขณะที่เทคโนโลยีที่รำ้ นค้ำและพันธมิตรใช้มีกำรพัฒนำก้ำวหน้ำขึน้ กำรทุจริตในกำรใช้บตั รก็ยงั มีควำมซับซ้อนมำกขึน้ ด้วย ธุรกิจใดๆ ก็ตำมที่มีกำรประมวลผล จัดเก็บหรือ
ส่งผ่ำนข้อมูลบัญชีสมำชิกบัตรจะตกเป็ นเป้ำของกำรโจมตี มีกรณีตวั อย่ำงมำกมำยจำกทั่วโลกที่นกั โจรกรรมข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์จะเข้ำไปในระบบคอมพิวเตอร์ ขโมย
ข้อมูลสมำชิกบัตร และใช้ขอ้ มูลที่ขโมยได้ในทำงที่มิชอบ ความสาคัญของมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูล บัญชีสมาชิกบัตร กับร้านค้าและธุรกิจต่างๆ ร้ำนค้ำมีควำม
จำเป็ นต้องทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำตรฐำนที่ตอ้ งปฏิบตั ิทุกวันเพื่อป้องกันควำมปลอดภัยของข้อมูลด้ำนกำรเงินส่วนบุคคลที่มีควำมสำคัญและมีควำมเสี่ยงสิ่งเหล่ำนัน้ ด้วย
กำรลดควำมเสี่ยงที่จะถูกบุกรุ กข้อมูลให้นอ้ ยที่สดุ กำรนำมำตรฐำนของ PCI DSS มำใช้เป็ นมำตรฐำนควำมปลอดภัยข้อมูลบัญชีสมำชิกบัตร จะช่วยให้ธุรกิจสำมำรถป้องกัน
ควำม เสียหำยทำงกำรเงิน และค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบรวมถึงควำมเสี่ยงจำกกำรถูกจับตำมองและโจมตีจำกสื่อด้วย ข้อกาหนดหลักของมาตรฐานความปลอดภั ย
ข้อมูลบัญชีสมาชิกบัตร 12 ประการ ดังนี้
กำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดของมำตรฐำน PCI DSS จะช่วยให้รำ้ นค้ำสำมำรถประเมินได้ว่ำ:
ธุรกิจของร้ำนค้ำปกป้องข้อมูลบัญชีสมำชิกบัตรหรือไม่
ธุรกิจของร้ำนค้ำมีเครือข่ำยที่ปลอดภัยหรือไม่
ธุรกิจของร้ำนค้ำมีมำตรกำรควบคุมกำรเข้ำถึงระบบที่เข้มแข็งหรือไม่
ธุรกิจของร้ำนค้ำมีกำรเฝ้ำระวังและทดสอบเครือข่ำยเป็ นประจำหรือไม่
ธุรกิจของร้ำนค้ำปฏิบตั ิตำมนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยหรือไม่
หำกธุรกิจของร้ำนค้ำมีกำรว่ำจ้ำงบริษัทภำยนอก บริษัทเหล่ำนัน้ ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดของมำตรฐำน PCI DSS ด้วยหรือไม่
ข้อกาหนดหลักทั้ง 12 ข้อ มีรายละเอียดตามตารางต่อไปนีม้ าตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล PCI
สร้ำงและดูแลรักษำเครือข่ำยที่ปลอดภัย
1. ติดตัง้ และดูแลรักษำให้มีกำรกำหนดค่ำติดตัง้ ไฟร์วอลล์เพื่อป้องกันข้อมูลผูถ้ ือบัตร
2. ห้ำมใช้ค่ำรหัสผ่ำนของระบบและพำรำมิเตอร์ดำ้ นควำมปลอดภัยอื่นๆที่บริษัทผูผ้ ลิตกำหนดมำให้
ปกป้องข้อมูลผูถ้ ือบัตร
3. ปกป้องข้อมูลผูถ้ ือบัตรที่จดั เก็บในระบบ
4. เข้ำรหัสกำรส่งข้อมูลผูถ้ ือบัตรที่มีกำรส่งผ่ำนทำงเครือข่ำยสำธำรณะ
5. ใช้และปรับปรุงโปรแกรมป้องกันไวรัสอย่ำงสม่ำเสมอ
จัดให้มีโครงกำรบริหำรช่องโหว่ของระบบ
6. พัฒนำและบำรุงรักษำระบบและเพลิเคชั่นด้ำนควำมปลอดภัย
(Vulnerability management program)
นำมำตรกำรควบคุมกำรเข้ำถึงระบบที่เข้มงวดมำ
7. จำกัดสิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูลผูถ้ ือบัตรตำมควำมจำเป็ นทำงธุรกิจ
ใช้
8. กำหนดรหัสใช้งำนคอมพิวเตอร์เฉพำะแต่ละบุคคล
9. จำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลผูถ้ ือบัตรทำงกำยภำพ
10. ติดตำมและเฝ้ำระวังกำรเข้ำถึงทรัพยำกรเครือข่ำยและข้อมูลผูถ้ ือบัตรทัง้ หมด
เฝ้ำระวังและทดสอบเครือข่ำยอย่ำงสม่ำเสมอ
11. ทดสอบระบบและกระบวนกำรรักษำควำมปลอดภัยอย่ำงสม่ำเสมอ
ดูแลให้มีนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยข้อมูล
12. ดูแลให้มีนโยบำยที่จดั กำรปั ญหำด้ำนควำมปลอดภัยข้อมูล

“ธนาคารกรุงไทยขอสงวนสิทธิในการพิจารณาผู้ขอสมัครร้านค้าสมาชิกธนาคารกรุงไทยที่กรอกข้อมูลในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนเท่านัน้ ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เช่น กฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) , กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
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มาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลบัญชีสมาชิกบัตรของ PCI DSS และธุรกิจของร้านค้า
มำตรฐำน PCI DSS เกี่ยวข้องกับธุรกิจของร้ำนค้ำอย่ำงไรและรูปแบบกำรนำมำตรฐำนนีม้ ำใช้ปฏิบตั ิจะขึน้ อยู่กับ:
ขนำดและลักษณะของธุรกิจของร้ำนค้ำ
กำรกำหนดค่ำในขัน้ ตอนและกระบวนกำรรับชำระเงินผ่ำนบัตรของร้ำนค้ำ
ผูใ้ ห้บริกำรต่ำงๆ ที่ทำ่ นร่วมทำธุรกิจด้วย และบทบำทที่เกี่ยวข้องคาถามที่พบบ่อย
จะทรำบได้อย่ำงไรว่ำร้ำนค้ำของท่ำนมีคณ
ุ สมบัติตรงตำมข้อกำหนดของมำตรฐำนของ PCI DSS หรือไม่?
ร้ำนค้ำ สำมำรถตรวจสอบว่ำองค์กรของ ร้ำนค้ำมีคุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนดของมำตรฐำนของ PCI DSS หรือไม่ โดยดำเนินกำรตรวจสอบดังต่อไปนี ้ (ขึน้ กับปริมำณ
ธุรกรรมที่รำ้ นค้ำทำโดยเฉลี่ยต่อเดือน)rre
แบบที่ประเมินตนเอง
กำรตรวจหำช่องโหว่ของระบบ
กำรตรวจสอบที่จดั บริกำร
แบบที่ประเมินตนเองคืออะไร?
แบบที่ประเมินตนเองเป็ นเครื่องมือส่วนตัวที่จัดบริกำรให้ฟรี เพื่อใช้วัดระดับว่ำ ร้ำนค้ำได้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนของ PCI DSS มำกน้อยเพียงใด แบบที่ประเมินตนเองนีเ้ ป็ น
เครื่องมือออนไลน์ที่ประกอบด้วยชุดคำถำมปิ ด (โดยตอบใช่ หรือ ไม่ใช่) เมื่อร้ำนค้ำที่ทำแบบสอบถำมนีเ้ สร็จแล้ว
- ร้ำนค้ำจะสำมำรถประเมินระดับควำมเสี่ยงของร้ำนค้ำได้เป็ นอย่ำงดี
- หำกผลกำรประเมินชีว้ ่ำจำเป็ นต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไขร้ำนค้ำจะต้องทำกำรแก้ไขนีเ้ พื่อให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนของ PCI DSS
- ร้ำนค้ำสำมำรถทำกำรประเมินนีภ้ ำยในองค์กรของร้ำนค้ำเองหรือให้ผูป้ ระเมินควำมปลอดภัยข้อมูลที่เหมำะสม ดำเนินกำรแทนร้ำนค้ำ
การตรวจหาช่องโหว่ของระบบคืออะไร?
กำรตรวจหำช่องโหว่ของระบบจะช่วยทำให้รำ้ นค้ำมั่นใจได้ว่ำระบบของร้ำนค้ำจะได้รบั กำรปกป้องจำกภัยคุกคำมภำยนอก เช่น กำรเข้ำระบบโดยไม่ได้รบั อนุญำต กำรเจำะเข้ำ
ระบบ หรือไวรัสที่เป็ นภัยต่อระบบ
เครื่องมือกำรตรวจหำจะทดสอบอุปกรณ์เครือข่ำยทัง้ หมดของร้ำนค้ำรวมถึงเครื่องแม่ข่ำยและแอพพลิเคชั่นต่ำงๆ เพื่อหำช่องโหว่ที่มี กำรตรวจหำนีท้ ำโดยวิธีกำรที่ไม่เป็ น กำร
บุกรุกระบบ และดำเนินกำรโดยผูใ้ ห้บริกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยเครือข่ำยที่ได้รบั อนุญำต กำรตรวจสอบอย่ำงสม่ำเสมอทุกไตรมำสเป็ นสิ่งที่จำเป็ น เพื่อให้ม่นั ใจว่ำระบบ
และแอพพลิเคชั่นของร้ำนค้ำมีกำรป้องกันในระดับที่เพียงพออยู่ตลอดเวลำ วีซำ่ ให้บริกำรตรวจสอบเครือข่ำยฟรีดว้ ย ScanAlert ร้ำนค้ำสำมำรถอ่ำนรำยละเอียด เพิ่มเติมได้ที่
www.scanalert.com
จะทราบได้อย่างไรว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของ PCI DSS แล้ว?
ธนำคำรกรุงไทยจะแจ้งให้วีซ่ำทรำบเมื่อร้ำนค้ำมีคณ
ุ สมบัตติ ำมข้อกำหนดแล้ว
จะเกิดอะไรขึน้ หากร้านค้าไม่ต้องการเข้าร่วมในโครงการนี้?
หำกมีกำรบุกรกเข้ำไปในระบบและร้ำนค้ำไม่ได้มีกำรดำเนินกำรที่เหมำะสม เพื่อปกป้องข้อมูลบัญชีลกู ค้ำแล้ว ธุรกิจของร้ำนค้ำและธนำคำรที่ รำ้ นค้ำใช้บริก ำรอำจต้องเสีย
เงินค่ำปรับ และใบอนุญำตในกำรรับชำระเงินผ่ำนบัตรของร้ำนค้ำอำจถู กเพิกถอนได้ ธนำคำรกรุงไทยมีควำมจำเป็ นต้องยกเลิก เพิกถอน กำรให้บริกำรใดๆ แก่รำ้ นค้ำตำม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงร้ำนค้ำสมำชิกธนำคำรกรุงไทย
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม ติดต่อ Merchant Call Center : 0-2111-9999 กด 3
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เช่น กฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) , กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
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เอกสารประกอบการสมัครร้านค้าสมาชิ ก Krungthai Fast Pay
กรณีหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ/ องค์กรพิเศษ
สาเนาบัตรประชาชน (ผูม้ อี านาจกระทาการ)*
หนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการจากหน่วยงาน
สาเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี
เอกสารที่แสดงว่ามี Website ทีส่ มบูรณ์และพร้อมใช้
งาน ณ วันทีเ่ ปิ ดให้บริการร้านค้า (eCommerce)
ใบอนุญาตประกอบกิจการตามประเภทธุรกิจพิเศษ /
ธุรกิจเฉพาะ มูลนิธ/ิ สมาคม /องค์กรพิเศษ /
เอกสารแสดงการประกอบกิจการจากหน่วยงาน
ราชการ (ถ้ามี)
อาการแสตมป์ 30 บาท
อื่นๆ
...................................................................................
.........................................................................................
.

กรณีนิติบุคคล
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลทุกหน้าอายุไม่
เกิน 3 เดือน
สาเนาเอกสารด้านภาษี เช่น ภพ.20 หรือ ภพ.01 หรือ
ภพ.09
สาเนาบัตรประชาชน (ผูม้ อี านาจกระทาการ)*
สาเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 4 เดือน
สาเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี
รายงานการประชุมหรือหนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้
บริการจากหน่วยงาน
รูปหน้า Website ร้านค้า eCommerce
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
หรือเอกสารแสดงสิทธิในการใช้ Hosting / Domain name
หนังสือแต่งตัง้ ผูม้ อี านาจ (ถ้ามี)
ใบอนุญาตประกอบกิจการตามประเภทธุรกิจพิเศษ /
ธุรกิจเฉพาะ มูลนิธ/ิ สมาคม /องค์กรพิเศษ /
เอกสารแสดงการประกอบกิจการจากหน่วยงาน
ราชการ (ถ้ามี)
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการ การรับชาระเงินภายใต้
การกากับ กรณีเป็ นผูใ้ ห้บริการรับชาระ (Payment Facilitaor)
เอกสาร PCI DSS กรณีเป็ นผูใ้ ห้บริการรับชาระ (Payment
Facilitaor)
อาการแสตมป์ 30 บาท
อื่นๆ
...................................................................................
..........................................................................................

* ทาการขีดฆ่าหรือปิ ดทับ เฉพาะข้อมูล Sensitive Data (ศาสนา เชื้อชาติ ข้อมูลความพิการของแต่ละบุคคล) ทีป่ รากฏบนแบบฟอร์มใบสมัครใช้บริการ /
เอกสารเงื่อนไขและข้อตกลง / เอกสารแสดงตน ที่ใช้ประกอบเอกสารการสมัครเป็ นร้านค้า โดย ใช้ปากกาสีเข้ม (สีดา หรือสีน้าเงินเข้ม) ไม่ให้อ่านข้อมูล
Sensitive Data ได้ตลอดไป ระวัง อย่าให้กระทบส่วนของข้อมูลทีไ่ ม่เกี่ยวข้อง
กรณี มอบอานาจ :

หนังสือมอบอานาจสาหรับการลงนามและการกระทาการแทนบริษทั พร้อมอากรแสตมป์
สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ

กรณี ชาวต่างชาติ :

สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
สาเนาใบอนุญาตทางานในต่างประเทศ (Work Permit) จะต้องมีอายุคงเหลือไม่ต่ากว่า 3 เดือน ทุกหน้า

โปรดลงนามรับรองสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และธนาคารขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเอกสารทัง้ หมดทุกกรณี
REMARKS

:

……………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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