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

      

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

          ชื่อจดทะเบียนภำษำองักฤษ (EN) .……………………………………………………………………………………………………………………….….……….………….... 
          ชื่อรำ้นคำ้/หน่วยงำน         ตำมชื่อจดทะเบียน          อื่นๆ ระบุชื่อ (ภำษำไทย) .................................................... ชื่อ (ภำษำองักฤษ) ..................................................... 
          ที่อยู่ตำมหนงัสือรบัรอง/ทะเบียนพำณิชย ์

          เลขที่.......................อำคำร......................................เลขที่หอ้ง....................ชัน้..............หมู่ที่..........ซอย.......................................ถนน................................................ 
          แขวง/ต ำบล..........................................เขต/อ ำเภอ.............................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์................................................. 
          โทรศพัท.์........................................ต่อ................โทรสำร...........................................เว็บไซด.์............................................................................................................ 
          อีเมล (1).................................................................................................................อีเมล(2).............................................................................................................. 
          เงื่อนไขของผู้มีอ านาจกระท าการแทน / ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง / ทะเบียนพาณิชย/์ ทะเบียนการค้า       1 ท่าน       2 ท่าน       3 ท่าน         

1) ชื่อ-นำมสกุล (ไทย) ........................................................................................... (องักฤษ) ....................................................................................................... 
เลขที่บตัรประจ ำตวัประชำชน/บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร/หนงัสือเดินทำง                                                                                              วนั/เดอืน/ปีเกิด......./......./พ.ศ........ 
 

โทรศพัท…์………………………โทรสำร…………..……….…….…… โทรศพัทม์ือถือ………………….…...……….. E-Mail ……………………………………………… 
2)  ชื่อ-นำมสกุล (ไทย) ........................................................................................... (องักฤษ) ....................................................................................................... 
เลขที่บตัรประจ ำตวัประชำชน/บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร/หนงัสือเดินทำง                                                                                              วนั/เดอืน/ปีเกิด......./......./พ.ศ........ 
โทรศพัท…์………………………โทรสำร…………..……….…….…… โทรศพัทม์ือถือ………………….…...……….. E-Mail ……………………………………………… 
3) ชื่อ-นำมสกุล (ไทย) ........................................................................................... (องักฤษ) ............................................................................................... 
เลขที่บตัรประจ ำตวัประชำชน/บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร/หนงัสือเดินทำง                                                                                              วนั/เดอืน/ปีเกิด......./......./พ.ศ........ 
โทรศพัท…์………………………โทรสำร…………..……….…….…… โทรศพัทม์ือถือ………………….…...……….. E-Mail ……………………………………………… 

          กรอกช่ือเจ้าของ (กรณีเป็นร้านคา้) หรือตัวแทน (กรณีเป็นตัวแทนประกัน/MLM/ขายตรง) หรือผู้รับมอบอ านาจ (กรณีมีผู้รับมอบอ านาจ) 

        ชื่อ – นำมสกุล (ไทย) ......................................................................................... (องักฤษ) ................................................................................................................. 
        เลขที่บตัรประจ ำตวัประชำชน/หนงัสือเดินทำง                                                                                                    วนั/เดือน/ปีเกิด....../......./พ.ศ........ 

          สถำนภำพกำรสมรส           โสด         สมรส         หย่ำ        คู่สมรสเสียชีวิต โปรดระบุชื่อคู่สมรส............................................................................................................ 
          ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่.................หมู่ที่.......... อำคำร/หมู่บำ้น......................................ซอย...........................ถนน.................................................................................  
          ต ำบล/แขวง...............................................................อ ำเภอ/เขต..............................................................จงัหวดั..............................................................................  
          โทรศพัท.์..........................................................................มือถือ...............................................................อีเมล................................................................................  
          ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน        ที่เดียวกับที่อยูปั่จจุบนั        ไม่ใช่ที่เดียวกับที่อยู่ปัจจบุนั โปรดระบ ุ
          เลขที่.................หมู่ที่.......... อำคำร/หมูบ่ำ้น......................................ซอย..................................ถนน................................................................................................ 
          ต ำบล/แขวง...............................................................อ ำเภอ/เขต..............................................................จงัหวดั.............................................................................  
          สถานที่ติดต่อ         ที่เดียวกับที่อยู่ปัจจุบนั       ตำมทะเบียนบำ้น 

          

        ชื่อ Website (Domain Name / URL)…………………………………………..…      ที่ตัง้ระบบอยู่ที่        Server รำ้น          Web hosting (ISP/ Data Center) 
        SSL      128 bit       256 bit       อื่นๆ.........bit     ออกโดย       Verisign       Entrust       อื่นๆ.................   ออกใหเ้มื่อ......../........./......... วนัหมดอำยุ........./........ /......... 
        ร้านค้าที่ใช้บริการ Krungthai Fast Pay สามารถตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบ Krungthai Fast Pay ได้ทันที โดยทั้งนี้ต้องระบุ Response URL  
       ของร้านค้าที่ใช้รับ Response Message จาก Krungthai Fast Pay ดังต่อไปนี้ 

 

1.ข้อมูลทั่วไป                                                          

2.ข้อมูลเว็บไซตข์องร้านค้า  

Response  URL (สำมำรถใช ้URL เดียวกันได)้ ใชส้ ำหรบัรบัผลกำรท ำรำยกำร 
แจง้ผลกำรอนุมตัิส ำเร็จ เช่น http://www.yourdomain.com/Success.html  

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

แจง้ผลกำรกำรยกเลิกกำรท ำรำยกำรเช่น 
http://www.yourdomain.com/cancel.html  

 

หมำยเหตุ: ชื่อผูจ้ดทะเบียนพำณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็นชื่อหน่วยงำนรำชกำร/องค์กรของรัฐ/องค์กรอิสระ/องค์กรสำธำรณกุศล/มูลนิธิ/สมำคม/บริษัท /ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หรือเป็นชื่อ กรรมกำรผูจ้ัดกำร/หุน้ส่วน
ผูจ้ัดกำรท่ีมีอ  ำนำจลงนำมขอสมคัรกับธนำคำรกรุงไทยเท่ำนั้น 
 
 
 

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

          ชื่อที่ระบุในใบก ำกบัภำษี………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
          ที่อยู่ระบุในใบก ากับภาษี (กรณีมีหลำยสำขำ เลือกระบุที่อยู่ในใบก ำกับภำษี    ส ำนกังำนใหญ่ เพียงแห่งเดยีว    แยกแต่ละสำขำ) 
          เลขที่.......................อำคำร......................................เลขที่หอ้ง....................ชัน้..............หมู่ที่ ..........ซอย.......................................ถนน................................................ 
          แขวง/ต ำบล..........................................เขต/อ ำเภอ.............................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์................................................. 
            ที่อยู่จัดส่งใบก ากับภาษี     ตำมที่อยู่ระบุในใบก ำกบัภำษี    อื่นๆ (โปรดระบุ) 
          เลขที่.......................อำคำร......................................เลขที่หอ้ง....................ชัน้..............หมู่ที่ ..........ซอย.......................................ถนน................................................ 
          แขวง/ต ำบล..........................................เขต/อ ำเภอ.............................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์................................................. 
            ข้อมูลการจดทะเบียนภาษีมูลคา่เพ่ิม  จดทะเบียนภำษีมลูค่ำเพิม่ กรุณำแนบ ภพ.20    ไม่จดทะเบียนภำษีมลูค่ำเพิ่ม  
            เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่งตัง้ใหธ้นำคำร หกัภำษี ณ ที่จ่ำยและน ำส่งต่อกรมสรรพำกรแทนรำ้นคำ้ในอตัรำที่กฎหมำยก ำหนด ระบุ............% 

         

        รายละเอียดการรับรายการสั่งซือ้และบริการผ่าน Krungthai Fast Pay  
       ประเภทการรับบัตรเครดิต (เลือก1ข้อ)   บตัรที่ลงทะเบียน 3D Secure เทำ่นัน้  บตัรที่ลงทะเบียน 3D Secure และ ไม่ลงทะเบียน 3D Secure 
       หมายเหต ุ3D Secure หมำยถึง  มีระบบรกัษำควำมปลอดภัยทัง้ 3 ส่วน (รำ้นค้ำรบับตัร/ธนำคำรเจ้ำของรำ้นคำ้, ธนำคำรผูอ้อกบตัร และบริษัทเครือข่ำยบตัรเครดิต บตัรเดบิต เช่น Visa, MasterCard) 
       วิธีการสรุปยอดขาย (Settlement) ที่ต้องการ  

         Auto: รำ้นคำ้จะตอ้งตรวจสอบรำยกำรและสำมำรถยกเลิกรำยกำรสั่งซือ้ไดเ้องกอ่นเวลำ 21:00 น. หลงัจำกนัน้ระบบจะท ำกำรสรุปยอดขำยรำยกำรสั่งซือ้ใหท้ัง้หมด 
       หมายเหตุ ธนำคำรขอสงวนสิทธิในกำรก ำหนดวิธีกำรสรุปยอดขำยตำมประเภทธุรกิจท่ีธนำคำรพิจำรณำเห็นว่ำเหมำะสม 
        
 

(เพื่อให้ใบสมัครของท่ำนได้รับกำรพิจำรณำอย่ำงรวดเร็ว โปรดกรอกใบสมัครและลงลำยมือชื่อ พรอ้มประทบัตรำ (ถำ้มี) ใหค้รบถ้วน และแนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำตำม ท่ีระบุ พรอ้มรบัรองส ำเนำ

ใหถู้กตอ้งทุกฉบบั)  
  

3.ข้อมูลด้านบัญชี/การยินยอมให้ถอนหรือโอนเงินหรือหักบัญชีเงินฝาก 
  
 ผ่ำนบญัชีเงินฝำกที่มีอยู่กับ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย      ประเภทบญัชี  ออมทรพัย ์  กระแสรำยวนั         ส ำนกังำน/สำขำ.............................................. 

ชื่อบญัชี .........................................................................................................         เลขที่บญัชี  
 
 
4.ข้อมูลภาษ ี

5.ข้อมูลประเภทธุรกิจของร้านค้า 
 
ประเภทธุรกิจ   ซือ้มำ-ขำยไป ผลิตสินคำ้  ธุรกิจบริกำร ตวัแทน อื่นๆ..................................................................................... 

สินคำ้/บริกำรที่จ ำหน่ำย............................................................................................................................................... 
ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน ประมำณกำรยอดขำย..............................บำท/เดือน 

แบ่งเป็น เงินสด(โอน)............% บตัรเครดิต.............% 

รำคำสินคำ้/บริกำร/รำยกำร เฉล่ีย...........................บำท 
สงูสดุ.........................บำทต ่ำสดุ...........................บำท 

กลุ่มผู้ใช้บริการ ลกูคำ้ในประเทศ....................% ลกูคำ้ต่ำงประเทศ........................% 
นโยบายการจัดส่งสินค้า  ไม่ตอ้งจดัส่ง (ธุรกิจบริกำร)  รำ้นคำ้จดัส่งเอง  จดัส่งทำงไปรษณีย ์ อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................. 
นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน ไม่มีนโยบำยกำรคืนเงินและรบั

คืนสินคำ้ 
มีนโยบำยกำรคืนเงินและรบัคืนสินคำ้ (โปรดระบุ)……………………………………… 
เมื่อไดร้บัสินคำ้แลว้ คืนเงินเต็มจ ำนวน 
เมื่อไดร้บัสินคำ้แลว้ คืนเงิน….% ของยอดซือ้หำกขอคืนภำยในเวลำ........ วนัหลงัสั่งซือ้ 
เมื่อไดร้บัสินคำ้แลว้ คืนเงินบำงส่วนโดยรำ้นคำ้หกัเงินค่ำขนส่งสินคำ้ออกจำกค่ำสินคำ้ก่อน 

  บุคคลส าหรับการติดต่อ 

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

โทรศพัท.์........................................ มอืถอื..............................................อีเมล.............................................................................. 
Operation Contact Person* ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)...............................................................นำมสกุล .................................................................................... 

โทรศพัท.์........................................ มอืถอื..............................................อีเมล.............................................................................. 
Technical Contact Person ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)...............................................................นำมสกุล .................................................................................... 

โทรศพัท.์........................................ มอืถอื..............................................อีเมล.............................................................................. 
*หมายเหต ุOperation Contact Personจะไดร้บัแจง้ทำง E-mail ทุกครั้งที่มีกำรท ำรำยกำรว่ำรำยกำรนั้นช ำระเงินผ่ำนเรียบรอ้ยหรือไม่ /จะไดร้บั Super Admin User 1 User เพ่ือท ำกำรเขำ้ใชง้ำน 
Merchant Administration ในกำรดูข้อมูลและรำยงำนต่ำงๆ โดยสำมำรถเพ่ิม User ไดอ้ีก 10 User ซึ่งจะไดร้บัสิทธิตำมท่ี Super Admin ก ำหนด 

   -  -      -  
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 เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกับ
หน่วยงำน (ภำครฐั) 

 เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกับผูถ้ือบตัร (ค่ำบริกำรในกำรใชบ้ตัรเครดิตหรือบตัรเดบิต เพื่อช ำระค่ำภำษีอำกรและ
ค่ำธรรมเนียมใหแ้ก่หน่วยงำนรำชกำร) 

 
ประเภทกำรรบับตัร  บริกำรกำรรบัช ำระและค่ำธรรมเนียม 

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

  
หมำยเหตุ 1. *Local Debit Card คือ ค่ำธรรมเนียมกำรรบับตัร Debit ที่ออกโดยธนำคำรในประเทศไทย 

2. **Others คือ ค่ำธรรมเนียมกำรรบับตัรเครดิตหรือเดบิต ที่ออกโดยธนำคำรภำยในประเทศและนอกประเทศทัง้หมด 
รวมถึงบตัรเดบิตของธนำคำรที่ไม่ไดต้ัง้อยู่ภำยในประเทศไทย ที่มีเคร่ืองหมำย Visa, MasterCard เป็นตน้ 
3. *** ธนำคำรขอสงวงสิทธิในกำรเปล่ียนแปลงเงื่อนไขอตัรำค่ำธรรมเนียมในกำรรบับตัรทุกประเภท ตำมที่ระบุไวใ้นใบ
สมคัรกำรใชบ้ริกำร Krungthai Fast pay (Payment Gateway) เมื่อใดก็ได ้โดยทำงธนำคำรจะแจง้ใหร้ำ้นคำ้ทรำบเป็น
ครำวๆ ไป 

 
 
 

      รำ้นคำ้มีควำมประสงคใ์หธ้นำคำรเปิดบริกำรระบบกำรแปลงค่ำสกุลเงิน Dynamic Currency Conversion (DCC) แก่รำ้นคำ้   
 
            
 

รำ้นคำ้ขอรบัรองและยืนยนัควำมถูกตอ้งของข้อมูลและรำยละเอียดตำมที่ระบุไวใ้นใบสมัครและเอกสำรอื่นเป็นส่วนหนึ่งหรือประกอบใบสมัครนี ้ ในกรณีที่ธนำคำรได้
อนุมตัิเป็นรำ้นคำ้สมำชิกตำม หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นใบสมัครนีแ้ลว้ และตกลงยินยอมผูกพนัปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของขอ้ตกลงร้ำนค้ำสมำชิก 
รวมทัง้ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของกำรใชบ้ริกำรแต่ละประเภทที่ปรำกฏแนบทำ้ยใบสมคัรนี ้ หรือที่ธนำคำรแจง้ใหท้รำบเป็นครัง้ครำวต่อไปในภำยหนำ้ โดยถือว่ำเป็นส่วน
หนึ่งของใบสมคัรนีด้ว้ย และในวนัที่เสนอใบสมคัรนี ้ รำ้นคำ้ไดร้บัทรำบและเขำ้ใจขอ้ควำมต่ำงๆ ตำม ใบสมคัรฯ และขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของขอ้ตกลงรำ้นคำ้สมำชิก 
รวมทัง้ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของกำรใชบ้ริกำรแต่ละประเภทตำมเอกสำรแนบท้ำยแลว้ เห็นว่ำถูกตอ้งตำมเจตนำและควำมประสงคข์องรำ้นคำ้ทุกประกำร และหำกมี
กำรใหบ้ริกำรพิเศษใดๆ แก่บุคคลทั่วไป อำทิ ส่วนลด ของก ำนลั สิทธิประโยชนเ์หนือกว่ำปกติรำ้นคำ้ตกลงจะใหบ้ริกำร พิเศษนัน้ๆ แก่ สมำชิกบตัรของธนำคำรเช่นกัน 
นอกจำกนีเ้พื่อเป็นประโยชนแ์ก่กำรพิจำรณำใบสมัครของรำ้นคำ้ หรือประโยชนใ์นกำรเสนอบริกำรหรือสินคำ้ซึ่งธนำคำรกรุงไทยเห็นว่ำอำจเป็นประโยชนแ์ก่รำ้นคำ้ หรือ
ประโยชนแ์ก่วตัถุประสงคอ์ื่นเกี่ยวเนื่องโดยไม่ค ำนึงว่ำรำ้นคำ้จะไดร้บักำรอนุมัติเป็นร้ำนคำ้สมำชิกตำมใบสมัครนีห้รือไม่ก็ตำม ทัง้นี ้รำ้นคำ้ขอมอบอ ำนำจและตกลง
ยินยอมใหธ้นำคำรเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวขำ้งตน้ใหบุ้คคล หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง และยินยอมใหบุ้คคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มลูของรำ้นคำ้เพื่อให้กำร
เป็นไปตำมควำมประสงคข์องรำ้นคำ้ รวมทั้งยินยอมให้ธนำคำรท ำกำร ตรวจสอบและ/หรือแลกเปล่ียนข้อมูลและ/หรือเปิดเผยข้อมูลรำยละเอียดบำงประกำร หรือ
ทั้งหมดของข้ำพเจ้ำให้บริษัทข้อมูลเครดิต สถำบันกำรเงิน บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ในกรณีที่จ ำเป็นหรือธนำคำรเห็นสมควร ตั้งแต่วันที่ขอสมัครใช้บริกำรนี ้ เพื่อ
ประโยชน์ในกำรป้องกันกำรทุจริตจำกกลุ่มมิจฉำชีพ ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลให้กับหน่วยงำนรัฐไดทุ้กประกำร ในกรณีทีมีกฎหมำย ประกำศ หรือระเบียบของทำง
รำชกำรก ำหนดใหธ้นำคำรตอ้งเปิดเผยขอ้มูลหรือธุรกรรมทำงกำรเงินของรำ้นคำ้ หรือต่อเจำ้หนำ้ที่หรือหน่วยงำนของรฐั เมื่อธนำคำรไดร้บักำรรอ้งขอ และรำ้นคำ้ตกลง
ให้ควำมยินยอมนีม้ีอยู่ตลอดไป แม้ว่ำรำ้นคำ้จะยกเลิกกำรเป็นรำ้นคำ้สมำชิกแลว้ก็ตำม หำกรำ้นคำ้ไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของขอ้ตกลงรำ้นคำ้สมำชิก 
รวมทั้งระเบียบ คู่มือ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องซึ่งธนำคำรก ำหนดไว ้จนเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยใดๆ แลว้ รำ้นคำ้ตกลงยินยอมรับผิด ชอบในควำมเสียหำยที่เกิดขึน้
ทัง้หมด  และเพื่อเป็นหลกัฐำนจึงไดล้งลำยมือชื่อและประทบัตรำส ำคญั (หำกมี) ไวข้ำ้งทำ้ยนี ้ณ วนั เดือน ปี ที่ระบุไวข้ำ้งตน้  

 
 
 

 

                                                                                                  (ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท) 
 

 
 
                  
 
 

7. ข้อตกลงหนังสือให้ความยิมยอม (ข้อตกลงทั่วไป)  

6. บริการระบบการแปลงค่าสกุลเงิน Dynamic Currency Conversion (DCC)   
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(ส ำหรบัรำ้นคำ้) 

 
ผูม้ีอ  ำนำจลงนำม ลำยมือชื่อผูม้ีอ  ำนำจกระท ำกำรแทน ตรำประทบั (ถำ้มี) ลำยมือชื่อผูม้ีอ  ำนำจสั่งจ่ำยเงินจำกบัญชีเงินฝำก1 

ท่ำนที่ 1      
 (                                                    )  (                                                    ) 

ท่ำนที่ 2       
(ถำ้มี)  (                                                    )  (                                                    ) 
ท่ำนที่ 3       
(ถำ้มี)   (                                                     )  (                                                    ) 

 
 
 

                                                                        พยำน ..........................................................                           พยำน .............................. ............................... 
                                                              (                                      )                 (                             )    
                                                                ชื่อ – นำมสกุล (ตวับรรจง)                                                             ชื่อ – นำมสกุล (ตวับรรจง)  
         
  

        เพื่อใหใ้บสมคัรของท่ำนไดร้บัพิจำรณำอย่ำงรวดเร็ว โปรดกรอกใบสมคัรและลงลำยมือชื่อใหค้รบถว้น และแนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำพรอ้มลงลำยมือชื่อ รบัรองส ำเนำ   
ถูกตอ้งทุกฉบบั 

 
           (ส ำหรบัเจำ้หนำ้ที่ธนำคำร  สำขำ BC CBC RM ) 

ลงนำมโดย ส ำหรบัเจำ้หนำ้ที่ธนำคำร  
ตรวจสอบลำยมือชื่อบญัชี* 

ส ำหรบัเจำ้หนำ้ที่สำขำ BC CBC RM 
  (ผูแ้นะน ำ)  

ส ำหรบัผูม้ีอ ำนำจลงนำมของสำขำ BC 
CBC RM ของผูแ้นะน ำ 

  ลงลำยมือชื่อ 
ตวับรรจง 

 
(                                               ) 

พรอ้มประทบัตรำ 

 
(                                                   ) 

 

 
(                                                    ) 

 
1เป็นกำรตรวจสอบกำรลงลำยมือชื่อของผูม้ีอ  ำนำจสั่งจ่ำยเงินจำกบญัชีเงินฝำกของรำ้นคำ้ ใหต้รงกับลำยมือชื่อตำมที่ปรำกฏในใบค ำขอเปิดบญัชีเงินฝำกที่ไดใ้หไ้วก้ับธนำคำร 
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ข้อก าหนดและเงื่อนไขทั่วไป 
ข้อ 1.บททั่วไป 

ขอ้ตกลงนีจ้ะก่อควำมสมัพนัธใ์นทำงสญัญำระหว่ำง บมจ.ธนำคำรกรุงไทย (ต่อไปนีเ้รียกว่ำ “ธนำคำร”) และรำ้นคำ้ (ตำมที่ถูกนิยำมไวใ้นขอ้ 2.3) โดยรำ้นคำ้จะขำยสินคำ้และ/
หรือให้บริกำรโดยผ่ำนกำรใชบ้ัตร (ตำมที่ถูกนิยำมไวใ้นขอ้ 2.5) ณ รำ้นคำ้หรือสถำนบริกำรที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและให้ถือว่ำขอ้ตกลงนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของใบสมัครรำ้นคำ้
สมำชิกธนำคำรกรุงไทย 
ข้อ 2.ค านิยาม 
ใหค้ ำหรือถอ้ยค ำต่อไปนีม้ีควำมหมำยดงันี ้
2.1. “บริษัทบัตร” หมำยถึง VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION และ/หรือ MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED รวมทั้งบริษัท องคก์ร 

หรือนิติบุคคลอื่นใดไม่ว่ำจะจดัตั้งขึน้ภำยในหรือภำยนอกประเทศซึ่งเขำ้ ร่วมระบบธุรกิจบตัร (ตำมที่ถูกนิยำมไว ้ในข้อ 2.5 ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่ำ “บริกำรทำงกำรเงิน”) กับ
ธนำคำรกรุงไทยในขณะที่ท ำขอ้ตกลงนี ้และ/หรือที่จะเข้ำร่วมธุรกิจบตัรกับธนำคำรกรุงไทยในอนำคต 

2.2. “บริษัทที่ออกบัตร” หมำยถึง ธนำคำรกรุงไทยและบริษัท องคก์ร สถำบนักำรเงิน หรือนิติบุคคลอื่นใดๆที่ออกบตัร (ตำมที่ถูกนิยำมไวใ้นขอ้ 2.5) และ/หรือบตัรร่วม (ตำมที่
ถูกนิยำมไวใ้นขอ้2.6) ซึ่งสมคัรเขำ้เป็นสมำชิกของบริษัทบตัร 

2.3. “ร้านค้า” หมำยถึง บุคคลธรรมดำ นิติบุคคล หรือองคก์รอื่นใดในประเทศไทย และ/หรือเจำ้ของบญัชีเงินฝำกธนำคำรในประเทศไทยตำมที่ธนำคำรกรุงไทยก ำหนดซึ่งได้
ยื่นใบสมัครรำ้นคำ้สมำชิกธนำคำรกรุงไทย และไดร้ับกำรอนุมัติให้เป็นรำ้นคำ้สมำชิกธนำคำรกรุงไทยภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงื่อนไขของขอ้ตกลงนี ้และข้อก ำหนดและ
เงื่อนไขที่ก ำหนดโดยบริษัทบตัร 

2.4. “สมาชิกบัตร” หมำยถึง บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลซึ่งสมคัรและไดร้บัอนุมตัิใหเ้ป็นสมำชิกบตัรภำยใตข้อ้ก ำหนดหรือเงื่อนไขที่ก ำหนดโดยธนำคำรกรุงไทย และบริษัทที่
ออกบตัร 

2.5 “บัตร” หมำยถึง บตัรเครดิต/บตัรเดบิต วีซ่ำ/มำสเตอรก์ำรด์ หรือบตัรอื่นใดทุกประเภท ซึ่งออกโดยบริษัททีอ่อกบตัร โดยปรำกฏชื่อ เคร่ืองหมำยบริกำร หรือโลโกข้องบรษิทัที่
ออกบตัร ชื่อของสมำชกิบตัรบนบตัรและบตัรพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดโ้ดยสมำชิกบตัรลงลำยมือชื่อบนส่วนทีก่  ำหนดไวใ้นบตัรซึ่งบตัรจะตอ้งไม่ถูกใชโ้ดยบุคคลอื่นใด นอกจำกสมำชกิ
บตัรที่ระบุบนบตัรนัน้เท่ำนัน้            

2.6. “บัตรร่วม” หมำยถึง บตัรอื่นๆ นอกจำกบตัรมำตรฐำนปกติของธนำคำรกรุงไทยซึ่งออกโดยบริษัทที่ออกบตัรที่ก ำหนดโดยธนำคำรกรุงไทยหรือบริษัทบัตร และไม่ปรำกฏ
เครื่องหมำยบริกำร หรือโลโก้ของธนำคำรกรุงไทย ถ้ำรำ้นคำ้สมัครเขำ้ร่วมรับบตัรร่วมและธนำคำรกรุงไทยยอมรบักำรสมัครบตัรที่ก ำหนดในขอ้ 2.5 จะรวมถึงบัตรร่วม
ดงักล่ำวดว้ยและกำรรบับตัรร่วมของบริษัทที่ออกบตัรซึ่งถูกก ำหนดโดยธนำคำรกรุงไทย หรือ บริษัทบตัร ใหน้ ำสญัญำพิเศษที่ก ำหนดโดยธนำคำรกรุงไทย หรือ บริษัทบตัร
มำใชบ้งัคบั 

2.7. “สินค้า” หรือ“ สินค้าและ/หรือบริการ” หมำยถึง สินคำ้ บริกำร หรือสิทธิใดๆ ซึ่งขำยหรือใหบ้ริกำรโดยรำ้นคำ้แก่สมำชิกบัตรยกเวน้สินคำ้ที่ไม่เหมำะสมหรือเป็นสินคำ้
ตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยหรือตำมที่ธนำคำรกรุงไทยก ำหนด 

2.8. “ท ารายการขาย” หมำยถึง วิธีกำรขำยหรือใหบ้ริกำรซึ่งสมำชิกบตัรและรำ้นคำ้ด ำเนินกำรตำมที่ธนำคำรกรุงไทยหรือบริษัทบตัรก ำหนด โดยรำ้นคำ้จะตอ้งน ำส่งสินคำ้ใหแ้ก่
สมำชิกบตัรเพื่อแลกเปลี่ยนกับกำรรบัช ำระดว้ยบตัรจำกสมำชิกบตัรโดยปรำศจำกกำรรบัค่ำตอบแทนโดยตรงจำกสมำชิกบตัร 

2.9. “ค่าธรรมเนียม” หมำยถึง อตัรำค่ำธรรมเนียมที่รำ้นคำ้ตกลงช ำระ ใหแ้ก่ธนำคำรกรุงไทยอนัเนื่องมำจำกกำรใชบ้ริกำรทำงกำรเงินของธนำคำรกรุงไทยที่รำ้นคำ้ตกลงช ำระ
ให้ธนำคำรกรุงไทยอันเนื่องมำจำกกำรใช้บริกำรรับช ำระค่ำสินคำ้ หรือค่ำธรรมเนียมใดๆ ตำมที่ ธนำคำรกรุงไทยก ำหนดขึน้และเรียกเก็บจำกรำ้นคำ้ในภำยหน้ำ หรือ 
“ค่ำบริกำร” ที่รำ้นคำ้ตกลงช ำระใหแ้ก่ธนำคำรกรุงไทยทัง้ที่ปรำกฏตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของขอ้ตกลงรำ้นคำ้สมำชิกธนำคำรกรุงไทยและที่ธนำคำรกรุงไทยจะก ำหนด
ขึน้ในภำยหนำ้ ทั้งนี ้ยังหมำยควำมรวมถึงค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำรทำงกำรเงินต่ำงๆ ค่ำบริกำรจำกกำรใชบ้ริกำรเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบส่ือสำร บริกำรกำรเงินทำง
อิเล็กทรอนิกส ์และ /หรือ อื่นๆตำมที่ธนำคำรกรุงไทยก ำหนด 

2.10. “บัญชีเงินฝาก” หมำยถึงบัญชี เงินฝำกที่รำ้นคำ้ตกลงไวร้ับโอนเงินตำมเงื่อนไขของใบสมัครรำ้นคำ้สมำชิกธนำคำรกรุงไทย และ /หรือบัญชีเงินฝำกตำมเงื่อนไขของ 
“หนงัสือยินยอมใหถ้อน หรือโอน หรือหกับญัชีเงินฝำก” และ/หรือบญัชีเงินฝำกตำมเงื่อนไขของขอ้ตกลงในกำรด ำรงเงินในบญัชีเงินฝำกและยินยอมใหห้กัเงินฝำกและ/หรอื
บญัชีเงินฝำกอื่นใดตำมเงื่อนไขที่ธนำคำรกรุงไทยก ำหนด 

ข้อ 3. ร้านค้า 
3.1. รำ้นคำ้ตกลงจะแจง้สถำนที่ใหบ้ริกำรและสำขำ (ถำ้มี) ซึ่งขำยสินคำ้โดยใชบ้ตัร (ต่อไปนีเ้รียกว่ำ “สถำนที่รบับตัร”) แก่ธนำคำรกรุงไทยล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษร โดย

ไดร้บัควำมยินยอมกำรอนุมตัิเป็นรำ้นคำ้สมำชิกจำกธนำคำรกรุงไทย  
3.2. รำ้นคำ้จะแสดงเครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์กำรเป็นรำ้นคำ้สมำชิกธนำคำรกรุงไทยตำมรูปแบบที่ธนำคำรกรุงไทยก ำหนด ณ สถำนที่รบับัตรทุกแห่งในบริเวณที่เหมำะสม

ภำยในหรือภำยนอกสถำนที่รับบัตรดังกล่ำวเพื่อใหส้มำชิกบตัรสำมำรถพบเห็นป้ำยดังกล่ำวไดโ้ดยง่ำยและชัดเจน ตลอดระยะเวลำที่ขอ้ตกลงนีม้ีผลบงัคับใชห้รือจนกว่ำ
ธนำคำรกรุงไทยจะแจง้ยกเลิกกำรใชเ้คร่ืองหมำยหรือสญัลกัษณด์งักล่ำวและเมื่อสิน้สดุกำรใหบ้ริกำรตำมขอ้ตกลงนี ้รำ้นคำ้จะตอ้งยกเลิกกำรใชแ้ละกำรแสดงเคร่ืองหมำย

ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเป็นร้านค้าสมาชิก Krungthai Fast Pay (Payment Gateway) 
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สัญลักษณ์โลโก้ใดๆของธนำคำรกรุงไทยและบริษัทที่ออกบัตรบนส่ือของร้ำนค้ำ ตลอดจนจะต้องส่งมอบคืนเครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์ดังกล่ำว (หำกมี) ให้แก่
ธนำคำรกรุงไทยในวนัที่ขอ้ตกลงนีสิ้น้สดุผลบงัคบัใช้ 

3.3. รำ้นคำ้ตกลงและยินยอมปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของขอ้ตกลงรำ้นคำ้สมำชิกธนำคำรกรุงไทย, คู่มือรำ้นคำ้สมำชิกธนำคำรกรุงไทย และ /หรือเอกสำรแนะน ำวิธี
ปฏิบตัิในกำรใชบ้ริกำร ประเภทต่ำงๆ ที่ธนำคำรกรุงไทยมอบใหไ้ว ้และ/หรือที่ธนำคำรกรุงไทยไดป้ระกำศก ำหนดไวใ้นขณะนีแ้ละที่จะก ำหนดขัน้ต่อไปในภำยหนำ้ดว้ยทุก
ประกำร ทัง้นีข้อ้ก ำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได ้ระบุไวใ้นขอ้ตกลงนี ้ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ธนำคำรกรุงไทยประกำศใช ้หรือก ำหนดไวเ้ป็นกำรเฉพำะ 

3.4. รำ้นคำ้รับทรำบถึงขอ้สงวนสิทธิ์ของธนำคำรกรุงไทยในกำรปรบัปรุงขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขในกำรใชบ้ริกำรทำงกำรเงินขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของขอ้ตกลงรำ้นคำ้สมำชิก
ธนำคำรกรุงไทย คู่มือรำ้นคำ้สมำชิกธนำคำรกรุงไทย และ /หรือเอกสำรแนะน ำวธีิปฏิบตัิในกำรใชบ้ริกำรขอ้ใดขอ้หนึ่ง หรือหลำยขอ้ตำมควำมเหมำะสม โดยธนำคำรกรุงไทย
จะมีหนงัสือบอกกล่ำวแก่รำ้นคำ้ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วันก่อนที่ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขนัน้ๆ จะมีผลผูกพันตำมที่ธนำคำรกรุงไทยระบุ ซึ่งรำ้นคำ้ตกลงยอมรบัว่ำบรรดำ
คู่มือ และ/หรือเอกสำรดงักล่ำวทัง้ที่มีอยู่แลว้ในขณะนี ้หรือที่จะมีต่อไปในภำยหนำ้นัน้ เป็นส่วนหนึ่งของขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขแห่งขอ้ตกลงนีด้ว้ย 

3.5. รำ้นคำ้ตกลงจะจดัส่งหลกัฐำน หรือเอกสำรใดๆ ซึ่งธนำคำรกรุงไทยอำจเรียกใหส่้งเพิ่มเติมเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรอนุมตัิใหเ้ป็นรำ้นคำ้สมำชิกธนำคำรกรุงไทยและรบัทรำบ
ดีถึงข้อสงวนสิทธิ์ของธนำคำรกรุงไทยที่จะไม่คืนค ำขอสมคัรเป็นรำ้นคำ้สมำชิกธนำคำรกรุงไทยและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำใหแ้ก่รำ้นคำ้ในทุกกรณีไม่ว่ำรำ้นคำ้จะ
ไดร้บัอนุมตัิใหเ้ป็นรำ้นคำ้สมำชิกธนำคำรกรุงไทยหรือไม่ก็ตำม เวน้แต่เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำทีร่ำ้นคำ้อำจรอ้งขอคืนจำกธนำคำรกรุงไทยในกรณีที่ไม่ไดร้บัอนมุตัิ โดย
รำ้นคำ้ตกลงจะรอ้งขอคืนภำยในระยะเวลำ 30 วนันบัแต่วนัที่ทรำบผลกำรอนุมตัิ และ รำ้นคำ้ตกลงยอมรบัว่ำกำรพิจำรณำและอนุมตัิใหเ้ป็นรำ้นคำ้สมำชิกธนำคำรกรุงไทย 
ขึน้อยู่กับดลุยพินิจโดยเด็ดขำดของธนำคำรกรุงไทยแต่เพียงฝ่ำยเดียวโดยไม่ตอ้งชีแ้จงเหตผุล แต่ประกำรใด 

3.6. รำ้นคำ้ตกลงจะส่งหรือใหข้อ้มลูเกี่ยวกับกำรใชบ้ตัรและ/หรือบริกำรทำงกำรเงินแก่ธนำคำรกรุงไทยทนัที หำกธนำคำรกรุงไทยรอ้งขอ 
3.7. รำ้นคำ้รบัทรำบและยอมรบัขอ้ตกลงที่เกี่ยวกับบริกำรทำงกำรเงินระหว่ำงบริษัทที่ออกบตัรและสมำชิกบตัรและในกรณีที่ธนำคำรกรุงไทยรอ้งขอใหร้ำ้นคำ้ติดตัง้หรืออุปกรณ์

ใดๆที่เกี่ยวกับ กำรส่งเสริมสนบัสนุนกำรใชบ้ตัร และ/หรือบริกำรทำงกำรเงิน รำ้นคำ้ยินดีใหค้วำมร่วมมือและด ำเนินกำรใหโ้ดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่เรียกรอ้งค่ำตอบแทน 
และ/หรือค่ำใชจ้่ำยใดๆ เวน้แต่จะมีกำรตกลงเป็นอย่ำงอื่น 

3.8. รำ้นคำ้ตกลงโดยปรำศจำกเงื่อนไขและกำรคดัคำ้นใดๆ ในกรณีที่ธนำคำรกรุงไทยและผูท้ี่ธนำคำรกรุงไทยก ำหนดอำจตีพิมพช์ื่อและสถำนที่รบับตัรของรำ้นคำ้บนส่ือส่ิงพมิพ ์
หรือส่ืออิเล็กทรอนิกสใ์ดๆ เพื่อส่งเสริมกำรใชบ้ตัรและ/หรือบริกำรทำงกำรเงิน โดยไม่จ ำตอ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกรำ้นคำ้ก่อน  

3.9. รำ้นคำ้จะท ำรำยกำรขำย สรุปกำรท ำรำยกำรขำย ใชป้้ำยและ/หรือส่ือกำรช ำระเงิน และ/หรือสรุปรำยกำรอื่นใดตำมรูปแบบที่และวิธีกำรที่ธนำคำรกรุงไทยหรือบริษัทบัตร
ก ำหนดและรำ้นคำ้จะไม่อนุญำตใหบุ้คคลที่สำมท ำ หรือใชส่ิ้งต่ำงๆ ดงักล่ำวเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นนอกจำกวตัถุประสงคต์ำมขอ้ตกลงนี ้ 

ข้อ 4. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของร้านค้า 
4.1. ถ้ำรำ้นคำ้มีกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนสำขำ ข้อมูลจดทะเบียน หรือขอ้มูลอื่นใด ซึ่งปรำกฏในใบสมคัรรำ้นคำ้สมำชิกธนำคำรกรุงไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง ผู้มีอ ำนำจ

กระท ำกำรแทน ชื่อทำงกำรคำ้ ตัวแทน สถำนที่ตั้ง หมำยเลขโทรศัพท ์สถำนที่รับบตัร และหมำยเลขบญัชีเงินฝำกธนำคำร รำ้นคำ้ตกลงแจ้งกำรเป ล่ียนแปลงดงักล่ำวแก่
ธนำคำรกรุงไทยเป็นลำยลกัษณอ์กัษรทนัที 

4.2. กรณีที่รำ้นคำ้สิน้สภำพกำรเป็นรำ้นคำ้สมำชิกธนำคำรกรุงไทย ไม่ว่ำดว้ยสำเหตใุดก็ตำม และ /หรือในกรณีที่รำ้นคำ้ยำ้ยสถำนที่รบับตัรหรือเปลี่ยนแปลงชื่อสถำนที่รบับตัร
หรือเลิกกิจกำรรวมถึงเปล่ียนประเภทธุรกิจไปจำกเดิมที่มีกำรแจ้งไวใ้นใบสมัครรำ้นคำ้สมำชิกธนำคำรกรุงไทย รำ้นคำ้จะตอ้งแจ้งให้ธนำคำรกรุงไทยทรำบทันที และ
ธนำคำรกรุงไทยมีสิทธิแจ้งใหบ้ริษัทบัตรหรือบริษัทที่ออกบตัรทรำบทุกประกำร อนึ่ง หำกรำ้นคำ้ย้ำยสถำนที่รับบัตรหรือเปล่ียนแปลงชื่อสถำนที่รับบตัรหรือเลิกกิจกำร 
รวมถึงเปลี่ยนประเภทธรุกิจไปจำกเดิมที่มีกำรแจง้ไวใ้นใบสมคัรรำ้นคำ้สมำชิกธนำคำรกรุงไทยโดยมิไดร้บักำรเห็นชอบจำกธนำคำรกรุงไทย ธนำคำรกรุงไทยขอสงวนสิทธิใ์น
กำรระงบักำรใหบ้ริกำรกับรำ้นคำ้ จนกว่ำจะมีกำรแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

4.3. ในกรณีที่รำ้นคำ้แจง้กำรเปล่ียนแปลงใดๆ ไม่ว่ำเมื่อใด และดว้ยเหตปุระกำรใดก็ตำมที่ไดเ้ปลี่ยนแปลง ใหค้วำมในขอ้ตกลงนีม้ีผลใชบ้งัคบัต่อไปทุกประกำร 
4.4. ถำ้กำรส่งหนงัสือบอกกล่ำว เอกสำรอื่นใดหรือเงินจำกธนำคำรกรุงไทยไม่ถึงรำ้นคำ้ หรือถึงล่ำชำ้ เนื่องจำกรำ้นคำ้ละเลยกำรแจง้กำรเปล่ียนแปลงขอ้มลูจดทะเบียนเหลำ่นัน้ 

หนงัสือบอกกล่ำว เอกสำรหรือเงินดงักล่ำว ใหถ้ือว่ำ ถึงรำ้นคำ้ในเวลำซึ่งควรจะมำถึงตำมปกติ ถำ้มีกำรท ำหนงัสือบอกกล่ำวโดยถูกตอ้งเหมำะสม 
ข้อ 5. ค่าธรรมเนียมและการจ่ายเงินของร้านค้า 
5.1 รำ้นคำ้ตกลงช ำระค่ำธรรมเนียมกำรใชบ้ริกำรทำงกำรเงนิ จำกยอดเงินรวมตำมหลกัฐำน บนัทึกรำยกำรขำย/ส ำเนำหลกัฐำนกำรใชบ้ตัร และ/หรือค่ำบริกำรที่ธนำคำรกรุงไทย

เรียกเก็บ จำกสมำชิกบัตรและ/หรือ จำกบริษัทที่ออกบตัร ให้แก่ธนำคำรกรุงไทย จนกว่ำธนำคำรกรุงไทยจะแจ้งเปล่ียนแปลง ทั้งนี ้อัตรำค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวยงัไม่รวม
ภำษีมลูค่ำเพิ่มตำมอตัรำที่กฎหมำยก ำหนด รวมทัง้ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำก (หำกมี) 

5.2 ธนำคำรกรุงไทยจะจ่ำยเงินสุทธิหลังจำกหกัค่ำธรรมเนียมและค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่มดังที่ระบุในขอ้ 5.1 แลว้ใหแ้ก่รำ้นคำ้โดยรำ้นคำ้ตกลงยอมรบัควำมเส่ียงหรือควำมล่ำชำ้ที่
เกิดขึน้หรืออำจเกิดขึน้ในกำรรบัเงินสทุธิดงักล่ำว ดว้ยเหตปัุจจยัภำยนอก เช่น ระบบกำรโอนเงินเขำ้บญัชี เงินฝำกระหว่ำงธนำคำรหรือต่ำงธนำคำร (ระบบ Media Clearing) 
หรือดว้ยเหต ุอื่นใดที่มิใช่เหตปัุจจยัจำกธนำคำรกรุงไทยเองทัง้สิน้และจะไม่เรียกรอ้งให้ธนำคำรกรุงไทยตอ้งรบัผิดชอบควำมเสียหำยใดๆ อนัเนื่องมำจำกกรณีดงักล่ำวทัง้นี ้
รำ้นคำ้ตกลงรบัช ำระค่ำธรรมเนียม กำรโอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำก (หำกมี) ดว้ย  

5.3 ธนำคำรกรุงไทยขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอตัรำค่ำธรรมเนียมในกำรรบับตัรทุกประเภทตำมที่ระบุไวใ้นใบสมคัรรำ้นคำ้สมำชิกธนำคำรกรุงไทยเมื่อใดก็ได ้ โดย
ธนำคำรกรุงไทยจะแจง้ใหร้ำ้นคำ้ทรำบเป็นครำวๆไป 



               “ธนาคารกรุงไทยขอสงวนสทิธใินการพจิารณาผู้ขอสมคัรร้านค้าสมาชกิธนาคารกรุงไทยที่กรอกขอ้มูลในใบสมคัรนี้ถูกต้องครบถ้วนเท่านัน้  ทัง้นี้  เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญตัขิองกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง          
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5.4 ในกรณีที่รำ้นคำ้แจง้กำรเปลี่ยนแปลงบญัชีเงินฝำกไม่ว่ำเมื่อใด และดว้ยเหตปุระกำรใดก็ตำมใหค้วำมในขอ้ตกลงนีมี้ผลใชบ้งัคบัส ำหรบับัญชีเงินฝำกที่ไดเ้ปล่ียนแปลงทุก
ประกำร 

5.5 รำ้นคำ้ตกลงรบัผิดชอบต่อธนำคำรกรุงไทยเกี่ยวกับเงินค่ำธรรมเนียมและ/หรือค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ที่รำ้นคำ้อำจมีหรือคำ้งช ำระอยู่กับธนำคำรกรุงไทย และ /หรือเงินค่ำสินคำ้คืน
ใหแ้ก่ธนำคำรกรุงไทยในกรณีที่ สมำชิกบตัรปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน หรือในกรณีที่ธนำคำรกรุงไทยมีควำมจ ำเป็นตำมขอ้ตกลงนีท้ี่จะตอ้งคืนเงินค่ำสินคำ้ใหแ้ก่สมำชิกบตัรและ/
หรือเพื่อชดใชค้่ำเสียหำยใดๆที่เกิดขึน้กับธนำคำรกรุงไทยอนัเนื่องมำจำกกำรที่รำ้นคำ้ปฏิบตัิผิดขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของขอ้ตกลงนี ้คู่มือรำ้นคำ้สมำชิกธนำคำรกรุงไทย 
และ/หรือเอกสำรแนะน ำวิธีปฏิบตัิในกำรใชบ้ริกำรประเภทต่ำงๆ ที่ธนำคำรกรุงไทยมอบให ้โดยรำ้นคำ้ยินยอมใหธ้นำคำรผูร้บัฝำกเงินมีสิทธิระงบักำรเบิกถอนเงิน โอนเงนิ 
หรือหกัเงินจำกบญัชีเงนิฝำก และ/หรือบญัชีเงินฝำกอื่นใด ที่รำ้นคำ้มีอยู่กับ ธนำคำรผูร้บัฝำกเงิน เพื่อช ำระหนีห้รือค่ำเสียหำยใดๆ อนัเนื่องมำจำกธนำคำรกรุงไทยถูกปฏิเสธ
รำยกำรใชจ้่ำยของสมำชิกบตัร และในกรณีที่บญัชีเงินฝำกมีเงินไม่พอช ำระหนีห้รือ ค่ำเสียหำยหรือรำ้นคำ้ไม่มีบญัชีเงินฝำก รำ้นคำ้ตกลงยินยอมช ำระหนีห้รือค่ำเสียหำย
ขำ้งตน้ ใหแ้ก่ธนำคำรกรุงไทยภำยใน 15 วนันบัจำกวนัที่ไดร้บัแจง้จำกธนำคำรกรุงไทย หรือภำยในระยะเวลำ ตำมวิธีกำรที่ธนำคำรกรุงไทยก ำหนด รวมถึงยินยอมใหม้ีกำร
หกักลบลบหนีร้ะหว่ำงธนำคำรกรุงไทยกับรำ้นคำ้ตำมค ำสั่งของธนำคำรกรุงไทยได ้โดยไม่ตอ้งขอควำมยินยอมจำกรำ้นคำ้อีก 

5.6 รำ้นคำ้ยินยอมใหธ้นำคำรกรุงไทยสำมำรถด ำเนินกำรระงบั/ยกเลิกกำรโอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วนไดท้นัทีเมื่อใดก็ได ้โดยไม่ตอ้งขอควำมยินยอมจำก
รำ้นคำ้และไม่จ ำตอ้งแจง้ใหร้ำ้นคำ้ทรำบล่วงหนำ้ เพื่อรอกำรตรวจสอบเป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 180 วนั หรือท ำกำรหกัเงินในบญัชีเงินฝำกเพื่อชดใชค้่ำเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึน้กบั
ธนำคำรกรุงไทย อนัเนื่องมำจำกกำรที่รำ้นคำ้ปฏิบตัิผิดขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของขอ้ตกลงนี ้คู่มือรำ้นคำ้สมำชิกธนำคำรกรุงไทย และ/หรือเอกสำรแนะน ำวิธีปฏิบตัิในกำรใช้
บริกำรประเภทต่ำงๆ ที่ธนำคำรกรุงไทยมอบใหร้วมถึงในกรณีที่เชื่อไดว้่ำรำ้นคำ้ หรือพนกังำนของรำ้นคำ้มีพฤติกรรมส่อเจตนำท ำทุจริตหรือมีเจตนำละเมิดขอ้ก ำหนดและ
เงื่อนไขของขอ้ตกลงนี ้คู่มือรำ้นคำ้สมำชิกธนำคำรกรุงไทย และ/หรือเอกสำรแนะน ำวิธีปฏิบตัิในกำรใชบ้ริกำรประเภทต่ำงๆ ที่ธนำคำรกรุงไทยมอบให ้

5.7 รำ้นคำ้ตกลงที่จะด ำรงเงินในบญัชีเงินฝำกโดยคงเหลือเงินไวเ้ป็นเวลำอย่ำงนอ้ย 6 เดือน นบัจำกวนัที่ขอ้ตกลงนีสิ้น้สดุลง และ/หรือมีกำรบอกเลิกสญัญำ ไม่ว่ำดว้ยเหตใุดๆก็
ตำมเพื่อใหธ้นำคำรกรุงไทยรอผลกำรเรียกเก็บจำกหลกัฐำนบนัทึกรำยกำรขำย/ส ำเนำหลกัฐำนกำรใชบ้ตัรที่ยงัเรียกเก็บไม่ไดท้ัง้หมดก่อน 

5.8 รำ้นคำ้ตกลงคงเงินในบญัชีเงินฝำกไวเ้พื่อให้ธนำคำรกรุงไทยด ำเนินกำรตำมที่ระบุในขอ้ 5.5, 5.6, 5.7, 13.2 และ/หรือเงื่อนไขอื่นใดที่ใหสิ้ทธิแก่ธนำคำรกรุงไทยและ/หรือ
ธนำคำรผู้รบัฝำกเงินในกำรระงบักำรเบิกถอนเงิน โอนเงิน หรือหักเงินในบญัชีเงินฝำกและ/หรือบญัชีเงินฝำกอื่นใดที่รำ้นคำ้มีอยู่กับธนำคำรผูร้ับฝำกเงินเพื่อช ำระหนีห้รือ
ค่ำเสียหำยใดๆ ที่รำ้นคำ้จะตอ้งรบัผิดต่อธนำคำรกรุงไทยตำมขอ้ตกลงนี ้

5.9 ในกำรหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย ส ำหรับค่ำธรรมเนียมตำมข้อตกลงนี ้ ร้ำนค้ำตกลงยินยอมและมอบอ ำนำจให้ ธนำคำรกรุงไทย ซึ่งรวมถึง บุคลำกรที่เกี่ยวข้องของ
ธนำคำรกรุงไทย (ต่อไปนี ้เรียกว่ำ " ผู้รับมอบอ านาจ") เป็นผู้มีอ ำนำจด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำยส ำหรับค่ำธรรมเนียมที่ร ้ำนค้ำตอ้งจ่ำยให้แก่
ธนำคำรกรุงไทยในอัตรำตำมที่กฎหมำยก ำหนดแทนรำ้นคำ้ โดยรำ้นคำ้ถือเสมือนหนึ่งว่ำกำรท ำควำมตกลงตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขแห่งขอ้ตกลงนีเ้ป็นหนงัสือมอบ
อ ำนำจ และในกำรนีใ้หผู้ร้บัมอบอ ำนำจมีอ ำนำจด ำเนินกำรต่อไปนีแ้ทนรำ้นคำ้ได ้และรำ้นคำ้ตกลงช ำระอำกรแสตมป์ 30 บำท เพื่อประกอบกำรมอบอ ำนำจนีด้ว้ย 
(1) ออกและลงลำยมือชื่อในหนงัสือรบัรองกำรหกัภำษีเงินได ้ณ ที่จ่ำย 
(2) ยื่นรำยกำรภำษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่ำยดงักล่ำวต่อกรมสรรพำกร 
(3) น ำส่งเงินภำษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่ำยดงักล่ำวต่อกรมสรรพำกร 
(4) ส่งหรือรับเอกสำรใดๆ ชีแ้จงหรือให้ถ้อยค ำ หรือให้กำรยอมรับหรือปฏิเสธควำมรับผิดใดๆ ต่อกรมสรรพำกรหรือพนกังำนเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอัน 
เกี่ยวกับกำรหกัภำษีเงินได ้ณ ที่จ่ำย หรือกำรกระท ำภำยในขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจนี ้
(5) รบัรอง แกไ้ขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือตดัทอนขอ้ควำมในหนงัสือหรือเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ (1) - (4) ขำ้งตน้ 
(6) มีอ ำนำจแต่งตัง้ผูร้บัมอบอ ำนำจช่วงคนใดคนหนึ่งหรือหลำยคนเพื่อด ำเนินกำรทัง้หลำยขำ้งตน้ได ้

5.10 ค่ำภำษีอำกร ภำษีมลูค่ำเพิ่ม ค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ รวมทัง้ค่ำธรรมเนียมใดๆ อนัพึงมีตำมกฎหมำย รำ้นคำ้ยินดีรบัผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว 
5.11 กำรคืนสินคำ้ ยกเลิกกำรบริกำร กำรลดรำคำสินคำ้ หรือกรณีอื่นใดอนัมีผลท ำให้ธนำคำรกรุงไทยตอ้งหกัเงินจำกบัญชีรำ้นคำ้เพื่อคืนเงินใหแ้ก่สมำชิกบตัร ย่อมไม่เป็นผล

ใหธ้นำคำรกรุงไทยตอ้งคืนค่ำธรรมเนียม ที่ไดเ้รียกเก็บแลว้แต่อย่ำงใด โดยรำ้นคำ้จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวใหแ้ก่ธนำคำรกรุงไทยเอง 
5.12  รำ้นคำ้เป็นผูม้ีหนำ้ที่ออกใบเสร็จรบัเงิน แสดงรำยละเอียดกำรรบัช ำระเงินใหแ้ก่สมำชิกบตัร 
ข้อ 6. การโอนสิทธิ หน้าที่และความรับผิดตามข้อตกลง 
6.1 ร้ำนค้ำตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้ำที่และควำมรับผิดตำมข้อตกลงนีไ้ม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนแก่บุคคลที่สำม เว้นแต่จะไดร้ับควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อักษรจำก

ธนำคำรกรุงไทยก่อน และถึงแมร้ำ้นคำ้จะไดร้บัควำมยินยอมจำกธนำคำรกรุงไทยใหโ้อนสิทธิ หนำ้ที่ หรือควำมรบัผิดแก่บุคคลที่สำมก็ตำม รำ้นคำ้ยงัคงตอ้งรบัผิดร่วมกับ
ผูร้บัโอนต่อธนำคำรกรุงไทยอย่ำงลกูหนีร่้วมในควำมสญูหำยหรือเสียหำยของธนำคำรกรุงไทยซึ่งเกิดขึน้จำกหรือเกี่ยวเนื่องกับขอ้ตกลงนี ้

6.2 ธนำคำรกรุงไทยอำจโอนสิทธิ หนำ้ที่หรือควำมรบัผิดตำมขอ้ตกลงนี ้ ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วนแก่บุคคลที่สำม และรำ้นคำ้ตกลงให้ควำมยินยอมแก่กำรโอนดงักล่ำวเป็น
กำรล่วงหนำ้ 

6.3 ธนำคำรกรุงไทยอำจมอบควำมรบัผิดชอบในธุรกิจของตนซึ่งเกี่ยวกับขอ้ตกลงนีแ้ก่บุคคลที่สำม ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน โดยปรำศจำกควำมยินยอมใดๆ ของรำ้นคำ้ 
ข้อ 7. วิธีการท ารายการขาย 
7.1 รำ้นคำ้จะไม่จ่ำยเงินสดใหแ้ก่สมำชิกบตัรและจะตอ้งไม่รบับัตรแทนกำรช ำระหนีซ้ึ่งไม่ไดเ้กิดจำกกำรซือ้สินคำ้จำกรำ้นคำ้หำกมีกำรตรวจสอบพบธนำคำรกรุงไทยขอสงวน

สิทธิ์ในกำรยกเลิกสญัญำโดยไม่จ ำเป็นตอ้งขอควำมยินยอมจำกรำ้นคำ้ 
7.2 รำ้นคำ้จะไม่คิดค่ำธรรมเนียมกำรใชบ้ตัรจำกสมำชิกบตัรเป็นอนัขำด 
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7.3 จ ำนวนเงินที่แสดงในรำยกำรขำยนัน้จะเป็นจ ำนวนเงินในกำรขำยซึ่งรวมภำษีและค่ำธรรมเนียมกำรขนส่ง ดงันัน้ กำรจ่ำยเงินสดล่วงหนำ้หรือจ ำนวนเงินซึ่งเกิดขึน้ในบัญชี
ขำยครัง้ก่อนอำจจะไม่ถูกรวมในจ ำนวนเงินของรำยกำรขำย รำ้นคำ้จะไม่แบ่งรำยกำรขำยในธุรกรรมเดียวเป็น 2 รำยกำรหรือมำกกว่ำนัน้ โดยกำรเปล่ียนวนัที่ขำยหรือกำร
แบ่งจ ำนวนเงินที่ขำย ฯลฯ และรำ้นคำ้จะไม่แกจ้ ำนวนเงินที่ขำยในรำยกำรขำย 

7.4 เวน้แต่ คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยจะตกลงอย่ำงอื่นไวเ้ป็นลำยลักษณ์อักษร ในกรณีที่รำ้นคำ้ยินยอมให้สมำชิกบัตรคืนสินคำ้ ยกเลิกกำรใช้บริกำรหรือลดรำคำสินคำ้ให้แก่
สมำชิกบัตร ในภำยหลัง รำ้นคำ้ตกลงท ำหนังสือแจง้กำรคืนเงินตำมแบบที่ธนำคำรกรุงไทยก ำหนด และส่งมอบใหแ้ก่ธนำคำรกรุงไทยโดยตกลงช ำระเงินตำมจ ำนวนที่
ธนำคำรกรุงไทยไดจ้่ำยและ /หรือน ำฝำกเข้ำบญัชีเงินฝำกคืนให้แก่ธนำคำรกรุงไทย หรือยินยอมใหธ้นำคำรกรุงไทยหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกดงักล่ำว คืนเข้ำบัญชีบัตร
เครดิตของสมำชิกบตัรได ้โดยไม่ตอ้งขอควำมยินยอมจำกรำ้นคำ้แต่ประกำรใด 

ทัง้นี ้รำ้นคำ้สัญญำว่ำจะไม่มีกำรคืนเป็นเงินสดใหแ้ก่สมำชิกบัตร อนึ่ง กำรท ำหนงัสือแจง้คืนสินคำ้ ยกเลิกกำรใช้บริกำร หรือลดรำคำสินคำ้ของรำ้นคำ้ ไม่เป็น
เหตใุหธ้นำคำรกรุงไทยตอ้งคืนค่ำธรรมเนียมที่ระบุไวใ้นขอ้ 5 แห่งขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของขอ้ตกลงนีใ้หแ้ก่รำ้นคำ้แต่ประกำรใด ในกรณีที่รำ้นคำ้ไม่ตอ้งกำรรบัคืนสินคำ้
ที่สมำชิกบัตรซือ้ หรือตกลงสั่งซือ้แลว้ให้ระบุค ำว่ำ " No Refund" (ไม่คืนเงิน) หรือข้อควำมที่มีควำมหมำยอย่ำงเดียวกันลงในหลักฐำนบันทึกรำยกำรขำยเหนือช่อง            
"Cardholder's Signature" และในใบเสร็จรับเงินใหเ้ห็นชดัเจนแต่ไม่รวมถึงเงื่อนไขกำรยกเลิกกำรซือ้สินคำ้และ/หรือบริกำรของผู้ซือ้ภำยใตก้ฎหมำยคุม้ครองผู้บริโภค
ภำยในก ำหนดระยะเวลำไม่เกนิ 45 วนั นบัแต่วนัสั่งซือ้หรือขอรบับริกำร หรือภำยใน 30 วนันบัแต่วนัถึงก ำหนดส่งมอบสินคำ้และ/หรือบริกำร ในกรณีที่สมำชิกบตัรผู้ซือ้ได้
แจง้ควำมประสงคข์อช ำระค่ำสินคำ้และ/หรือ บริกำรโดยกำรแจง้หมำยเลขบตัรดว้ยวำจำหรือลำยลกัษณอ์กัษรใหแ้ก่รำ้นคำ้ผู้ขำยสินคำ้หรือผูใ้หบ้ริกำรเรียกเก็บเงินจำก
ธนำคำรกรุงไทย และ /หรือในกรณีที่มีก ำหนดเวลำส่งมอบสินคำ้และ/หรือบริกำรเป็นลำยลกัษณอ์กัษรที่สมำชิกบัตรพิสจูนไ์ดว้่ำไม่ไดร้บัสินคำ้และ/หรือบริกำร หรือไดร้ับ
แต่ไม่ตรงตำมก ำหนดเวลำ หรือไม่ครบถว้น หรือช ำรุดบกพร่อง หรือไม่ถูกตอ้งตำมวตัถุประสงคซ์ึ่งธนำคำรกรุงไทยสงวนสิทธิ์ในกำรระงบักำรเรียกเก็บเงินจำกสมำชิกบัตร
หรือในกรณีที่ธนำคำรกรุงไทยเรียกเก็บเงินไปแลว้ ถำ้เป็นกำรสั่งซือ้สินคำ้และ/หรือบริกำรภำยในประเทศ รำ้นคำ้ตกลงคืนเงินใหแ้ก่สมำชิกบตัรภำยในระยะเวลำ 30 วนั 
นบัตัง้แต่วนัที่สมำชิกบัตรแจง้ โดยถำ้เป็นกำรสั่งซือ้สินคำ้และ/หรือบริกำรจำกต่ำงประเทศ รำ้นคำ้ตกลงคืนเงินใหแ้ก่สมำชิกบัตรภำยในระยะเวลำ 60 วนั นบัตัง้แต่วันที่
สมำชิกบัตรแจ้ง และ/หรือตำมกฎหมำย ประกอบธุรกิจขำยตรง หรือตลำดแบบตรงที่ก ำหนด ระยะเวลำกำรคืนสินคำ้และ/หรือบริกำรภำยใน 7 วัน นับแต่วันที่ส่งมอบ
สินคำ้และ/หรือบริกำร ลงในแบบฟอรม์ใบสั่งซือ้สินคำ้และ/หรือบริกำรที่ปรำกฏบนเว็บไซตห์รือส่ืออิเล็กทรอนิกสข์องรำ้นคำ้ใหช้ดัเจน 

7.5 รำ้นคำ้รบัทรำบว่ำ รำ้นคำ้จะเป็นผูร้บัผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับสินคำ้ และ/หรือบริกำร รวมทัง้กำรรบัคืน /เปลี่ยนสินคำ้กำรยกเลิกกำรใชบ้ริกำร หรือกำรลดรำคำสินคำ้ และ/
หรือบริกำรในภำยหลงั และ/หรือกำรกระท ำอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกับกำรจ ำหน่ำย/ใหบ้ริกำรแก่สมำชิกบตัร 

7.6 ไม่ว่ำอย่ำงไรก็ตำม หำกธนำคำรกรุงไทยไดก้ ำหนดบริกำรทำงกำรเงินไวห้รือไดแ้จง้เป็นหนงัสือต่ำงหำก รำ้นคำ้จะตอ้งขำยสินคำ้ และ/หรือบริกำรตำมบริกำรทำงกำรเงิน
ตำมที่ไดก้ ำหนดดงักล่ำว 

7.7 หำกธนำคำรกรุงไทยไม่ไดใ้หอ้ ำนำจไวเ้ป็นอย่ำงอื่น รำ้นคำ้จะตอ้งท ำสรุปกำรขำยและรำยกำรขำยตำมแบบที่ธนำคำรกรุงไทยก ำหนด รำ้นคำ้จะตอ้งรบัผิดชอบโดยสิน้เชิง
ในกำรจดัเก็บและจดักำรรำยกำรขำยและไม่สำมำรถส่งมอบแก่บุคคลที่สำมได ้

7.8 รำ้นคำ้ยินยอมใหธ้นำคำรกรุงไทยปฏิเสธกำรช ำระเงินใหก้ับรำ้นคำ้ อนัเนื่องจำก 
(1) กำรกระท ำและ/หรือละเวน้กำรกระท ำที่เป็นกำรละเมิดขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขแห่งขอ้ตกลงนี ้คู่มือรำ้นคำ้สมำชิกธนำคำรกรุงไทย และ/หรือเอกสำรแนะน ำวิธีปฏิบัติใน
กำรใชบ้ริกำร แต่ประเภทไม่ว่ำโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อของรำ้นคำ้ พนกังำน ลกูจำ้ง บุคลำกร และ/หรือตวัแทนของรำ้นคำ้ จนเป็นเหตใุห้ธนำคำรกรุงไทยเกิดควำม
เสียหำยหรือ 
(2) กำรกระท ำใดๆ ที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมำยของรำ้นคำ้/ หรือเจตนำกระท ำทุจริตต่อธนำคำรกรุงไทย หรือ 
(3) กำรที่สมำชิกบตัร และ /หรือบุคคลอนัใดไดเ้รียกรอ้งหรือฟ้องรอ้งเอำกับธนำคำรกรุงไทยอันเนื่องมำจำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ และ/หรือ กำรด ำเนินธุรกรรมอื่นใดตำม
ขอ้ตกลงนีก้ับรำ้นคำ้ 
(4) กำรที่รำ้นคำ้ไม่สำมำรถน ำส่งหลักฐำนบันทึกรำยกำรขำย รวมถึงเอกสำรยืนยันกำรขำยอื่น (ที่ควรจะมี) ให้กับธนำคำรกรุงไทยจนเป็นเหตใุหธ้นำคำรกรุงไทยเกิด
ควำมเสียหำย 

ข้อ 8.ข้อห้ามเก่ียวกับข้อตกลงการเลือกปฏิบัติ หน้าที่ในการให้ความร่วมมือ 
8.1 รำ้นคำ้ตกลงไม่ท ำขอ้ตกลงกำรเลือกปฏิบตัิหรือท ำใหเ้สียเปรียบแก่สมำชิกบตัร ซึ่งแสดงบัตรอันมีควำมสมบูรณ์ เช่น กำรปฏิเสธกำรรับ กำรใหจ้่ำยดว้ยเงินสดหรือใชบ้ตัร

เครดิตอื่นๆ กำรเรียกเก็บเงินในจ ำนวนเงินที่แตกต่ำงจำกที่เรียกเก็บจำกลูกคำ้ซึ่งจ่ำยดว้ยเงินสด และกำรก ำหนดข้อจ ำกัดเพิ่มเติมในจ ำนวนเงินที่ไดร้ับจำกกำรขำยหรือ
ให้บริกำรและหำกมีกำรให้บริกำรพิเศษใดๆ เช่น กำรให้ส่วนลด ของก ำนลั สิทธิประโยชน์หรือของแถมแก่ลูกคำ้ทั่วๆไป รำ้นคำ้ตกลงจะใหบ้ริก ำรนัน้แก่สมำชิกบตัรดว้ย
เช่นเดียวกัน 

8.2 รำ้นคำ้จะไม่ท ำรำยกำรขำย ซึ่งรวมธุรกรรมใดๆ ต่อไปนี ้
(1) ธุรกรรมซึ่งขดัแยง้กับนโยบำยสำธำรณะ 
(2) ธุรกรรมซึ่งจดัหำสินคำ้ ที่ตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย หรือ 
(3) ธุรกรรมอื่นใด ซึ่งธนำคำรกรุงไทยถือว่ำไม่เหมำะสมโดยก ำหนดไวโ้ดยเฉพำะ 

8.3 ถำ้ธนำคำรกรุงไทยรอ้งขอรำ้นคำ้ตกลงรว่มมือกับธนำคำรกรุงไทยในกำรด ำเนินกำรสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับกำรใชบ้ตัร 



               “ธนาคารกรุงไทยขอสงวนสทิธใินการพจิารณาผู้ขอสมคัรร้านค้าสมาชกิธนาคารกรุงไทยที่กรอกขอ้มูลในใบสมคัรนี้ถูกต้องครบถ้วนเท่านัน้  ทัง้นี้  เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญตัขิองกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง          
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8.4 รำ้นคำ้ตกลงใชค้วำมพยำยำมอย่ำงดีที่สดุดว้ยค่ำใชจ้่ำยและควำมรบัผิดของตนเอง ในกำรแกไ้ขกำรเรียกรอ้ง หรือกำรรอ้งทุกข ์หรือขอ้พิพำทระหว่ำงรำ้นคำ้กับสมำชิกบตัร 
ซึ่งเกิดขึน้จำกสินคำ้หรือจำกกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืนตำมขอ้ตกลงนี ้หรือจำกกำรกระท ำอนัใดของรำ้นคำ้เอง 

ข้อ 9. หลักฐานบันทึกรายการขาย/ส าเนาหลักฐานการใชบั้ตร 
9.1 รำ้นคำ้รบัทรำบว่ำจะตอ้งจดัเก็บรกัษำหลกัฐำนบนัทึกรำยกำรขำย/ใบส่งสินคำ้ ใบตอบรบักำรส่งสินคำ้ ใบรบัสินคำ้ซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบตัรหรือผูร้บัสินคำ้และ/หรือ

บริกำรแทน ใบประกันสินคำ้ หรือหลักฐำนกำรรับสินคำ้ของสมำชิกบตัรไวเ้ป็นเวลำไม่น้อยกว่ำระยะเวลำที่บริษัทบตัรก ำหนด โดย VISA INTERNATIONAL SERVICE 
ASSOCIATION และ MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED ก ำหนดไวเ้ป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 18 เดือน ทัง้นี ้นบัตัง้แต่วนัโอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกอย่ำงไรก็
ดี หำกมีกำรเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมระยะเวลำในกำรจดัเก็บหรือบริษัทบตัรรำยใหม่ รำ้นคำ้ยินดีปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่ไดเ้ปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมดงักล่ำว
ทุกประกำรโดย ใหถ้ือว่ำหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขกำรเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมนัน้เป็นส่วนหนึ่งของขอ้ตกลงนีด้ว้ย  

9.2 ภำยในระยะเวลำที่ระบใุนขอ้ 9.1ที่รำ้นคำ้เก็บหลกัฐำนบนัทึกรำยกำรขำย/ใบส่งสินคำ้ ใบตอบรบักำรส่งสินคำ้ ใบรบัสินคำ้ซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบตัรหรือผูร้บัสินคำ้และ/
หรือบริกำรแทน ใบประกันสินคำ้ หรือหลกัฐำนกำรรบัสินคำ้ของสมำชิกบตัรไว ้หำกธนำคำรกรุงไทยรอ้งขอหลกัฐำนบนัทึกรำยกำรขำย /ใบส่งสินคำ้ ใบตอบรบักำรส่งสินคำ้ 
ใบรบัสินคำ้ซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบตัรหรือผู้รบัสินคำ้และ/หรือบริกำรแทน ใบประกันสินคำ้ หรือหลกัฐำนกำรรบัสินคำ้ของสมำชิกบตัรจำกรำ้นคำ้ รำ้นคำ้ตอ้งส่งมอบ
หลักฐำนบันทึกรำยกำรขำย /ใบส่งสินคำ้ ใบตอบรับกำรส่งสินคำ้ ใบรับสินคำ้ซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบัตรหรือผู้รับสินคำ้และ/หรือบริกำรแทน ใบประกันสินคำ้ หรือ
หลกัฐำนกำรรบัสินคำ้ของสมำชิกบตัรใหธ้นำคำรกรุงไทยภำยใน 10 วนันบัจำกวนัที่ธนำคำรกรุงไทยรอ้งขอไม่ว่ำโดยวิธีกำรใดก็ตำม หำกรำ้นคำ้ไม่สำมำรถส่งมอบหลกัฐำน
บนัทึกรำยกำรขำย/ใบส่งสินคำ้ ใบตอบรบักำรส่งสินคำ้ ใบรบัสินคำ้ซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบตัรหรือผูร้บัสินคำ้และ/หรือบริกำรแทน ใบประกันสินคำ้ หรือหลกัฐำนกำรรบั
สินคำ้ของสมำชิกบัตรใหแ้ก่ธนำคำรกรุงไทยตำมที่ธนำคำรกรุงไทยรอ้งขอ อันเป็นเหตุใหบ้ริษัทที่ออกบตัรปฏิเสธกำรจ่ำยเงินหรือท ำให้ธนำคำรกรุงไทยเรียกเก็บเงินจำก
สมำชิกบตัรไม่ไดร้ำ้นคำ้ตกลงยินยอมคืนเงินใหแ้ก่ธนำคำรกรุงไทยตำมจ ำนวนเท่ำกับยอดเงินที่ปรำกฏอยู่ในหลกัฐำนใบบนัทึกรำยกำรขำย /ใบส่งสินคำ้ ใบตอบรบักำรส่ง
สินคำ้ ใบรับสินคำ้ซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบัตรหรือผู้รับสินคำ้และ/หรือบริกำรแทน ใบประกันสินคำ้ หรือหลักฐำนกำรรับสินคำ้ของสมำชิกบัตรที่ธนำคำรกรุงไทยขอ
ตรวจสอบนัน้ทนัทีและ/หรือรำ้นคำ้ยินยอมใหธ้นำคำรผูร้บัฝำกเงินมีสิทธิระงบักำรเบิกถอนเงิน โอนเงิน หรือหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำก และ /หรือบญัชีเงินฝำกอื่นใด ที่รำ้นคำ้
มีอยู่กับธนำคำรผูร้บัฝำกเงินเพื่อช ำระหนีห้รือค่ำควำมเสียหำยใหแ้ก่ธนำคำรกรุงไทย 

9.3 รำ้นคำ้ไม่สำมำรถปฏิเสธที่จะส่งมอบหลกัฐำนบันทึกรำยกำรขำย/ใบส่งสินคำ้ ใบตอบรบักำรส่งสินคำ้ ใบรบัสินคำ้ซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบตัรหรือผูร้บัสินคำ้และ/หรือ
บริกำรแทน ใบประกันสินคำ้ หรือหลกัฐำนกำรรบัสินคำ้ของสมำชิกบตัรใหก้ับธนำคำรกรุงไทยเมื่อธนำคำรกรุงไทยรอ้งขอ หำกรำ้นคำ้ปฏิเสธที่จะส่งมอบหลกัฐำนบันทึก
รำยกำรขำย/ใบส่งสินคำ้ ใบตอบรบักำรส่งสินคำ้ ใบรบัสินคำ้ซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบตัรหรือผูร้บัสินคำ้และ/หรือบริกำรแทน ใบประกันสินคำ้ หรือหลกัฐำนกำรรับสินคำ้
ของสมำชิกบตัรใหก้ับธนำคำรกรุงไทยหรือมีพฤติกรรมที่แสดงว่ำ รำ้นคำ้พยำยำมบ่ำยเบี่ยงที่จะส่งหลกัฐำนบนัทึกรำยกำรขำย/ใบส่งสินคำ้ ใบตอบรบักำรส่งสินคำ้ ใบรบั
สินค้ำซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบัตรหรือผู้รับสินค้ำและ/หรือบริกำรแทน ใบประกันสินค้ำ หรือหลักฐำนกำรรับสินค้ำของสมำชิกบัตร ให้กับธนำคำรกรุงไทย   
ธนำคำรกรุงไทยมีสิทธิที่จะระงบักำรโอนเงิน หรือระงบักำรจ่ำยเงินใหก้ับรำ้นคำ้โดยทนัที โดยไม่จ ำเป็นที่จะตอ้งรอจนครบก ำหนดเวลำ 10 วนัตำมขอ้ 9.2 

9.4 รำ้นคำ้จะตอ้งจดัเก็บ รวบรวม และส่งมอบเอกสำรที่เกี่ยวขอ้งกับหลกัฐำนบนัทึกรำยกำรขำย/ใบส่งสินคำ้ ใบตอบรบักำรส่งสินคำ้ ใบรบัสินคำ้ซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบตัร
หรือผูร้บัสินคำ้และ/หรือบริกำรแทน ใบประกันสินคำ้ หรือหลกัฐำนกำรรบัสินคำ้ของสมำชิกบตัร ตำมประเภทธุรกิจของรำ้นคำ้แต่ละประเภท ดงันี ้

(1) ประเภทธุรกิจโรงแรม ที่พักอาศัย ตอ้งรวบรวมใบลงทะเบียนเขำ้พัก (Registration Card) รำยละเอียดกำรเขำ้พกัที่โรงแรมของสมำชิกบตัร (Hotel Portfolio) 
หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (Passport) หรือส ำเนำบตัรประชำชน ของผูเ้ขำ้พกัและ/หรือของสมำชิกบตัร และใบเสร็จค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆของสมำชิกบตัร 
(2) ประเภทธุรกิจสายการบิน ตอ้งรวบรวมส ำเนำตั๋วโดยสำร และใบแสดงรำยชื่อสมำชิกบตัรที่ขึน้เคร่ืองบิน 
(3) ประเภทธุรกิจท่องเที่ยว ตอ้งรวบรวมส ำเนำตั๋วเคร่ืองบิน และส ำเนำหนงัสือเดินทำง (Passport) หรือส ำเนำบตัรประชำชน ของผูเ้ดินทำงและ/หรือของสมำชิกบตัร 
(4) ประเภทธุรกิจให้เช่ายานพาหนะ ตอ้งรวบรวมสัญญำเช่ำรถ (Car Rental Agreement) 
(5) ประเภทธุรกิจเรือส าราญ ตอ้งรวบรวมสัญญำกำรท่องเที่ยวโดยเรือส ำรำญ ตำรำงกำรเดินทำง 
(6) ประเภทธุรกิจห้างสรรพสินค้า ตอ้งรวบรวมใบแสดงรำยกำรสินคำ้ (Purchasing List) 
(7) ประเภทธุรกิจผลิตตามค าสั่งซื้อ (Made to Order) ตอ้งรวบรวมใบสั่งซือ้ (Purchasing Order) ใบส่งของ (Invoice) ใบส่งสินคำ้ทำงไปรษณีย ์และหลกัฐำนกำร
รบัสินคำ้จำกผูร้บัปลำยทำง 

9.5 รำ้นคำ้ตกลงว่ำในกรณีที่ธนำคำรกรุงไทยไดร้บัหลกัฐำนบนัทึกรำยกำรขำย/ใบส่งสินคำ้ ใบตอบรบักำรส่งสินคำ้ ใบรับสินคำ้ซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบัตรหรือผูร้บัสินคำ้
และ/หรือบริกำรแทน ใบประกันสินคำ้ หรือหลกัฐำนกำรรบัสินคำ้ของสมำชิกบตัรแลว้ เห็นว่ำมีขอ้สงสยัเกี่ยวกับกำรใชแ้ละ/หรือควำมสมบูรณข์องบตัรหรือหลกัฐำน บนัทึก
รำยกำรขำย/ใบส่งสินคำ้ ใบตอบรบักำรส่งสินคำ้ ใบรบัสินคำ้ซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบตัรหรือผูร้บัสินคำ้และ/หรือบริกำรแทน ใบประกันสินคำ้ หรือหลกัฐำนกำรรบัสินคำ้
ของสมำชิกบตัร รำ้นคำ้ตกลงยินยอมใหธ้นำคำรกรุงไทยปฏิเสธกำรจ่ำยเงินไดห้รือในกรณีที่ธนำคำรกรุงไทยไดจ้่ำยเงินใหแ้ก่รำ้นคำ้แลว้ปรำกฏในภำยหลงัว่ำรำ้นคำ้ปฏิบตัิ
ผิดไปจำกขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นคู่มือรำ้นคำ้สมำชิกธนำคำรกรุงไทยและ/หรือขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของขอ้ตกลงนี ้และ /หรือเอกสำรแนะน ำวิธีปฏิบตัิในกำรใช้
บริกำรประเภทต่ำงๆที ่ธนำคำรกรุงไทยมอบใหห้รือมีกรณีอื่นใดอนัเป็นผลใหธ้นำคำรกรุงไทยไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินจำกสมำชิกบตัรไม่ว่ำดว้ยประกำรใดๆก็ตำม รำ้นคำ้ตก
ลงยินยอมคืนเงินเท่ำกับจ ำนวนเงินที่ธนำคำรกรุงไทยไม่สำมำรถเรียกเก็บจำกสมำชิกบตัรใหแ้ก่ธนำคำรกรุงไทยโดยทนัที 

9.6 ในกรณีที่ธนำคำรกรุงไทยไดร้บัหลกัฐำนบนัทึกรำยกำรขำย/ใบส่งสินคำ้ ใบตอบรบักำรส่งสินคำ้ ใบรบัสินคำ้ซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบตัรหรือผูร้บัสินคำ้และ/หรือบริกำร
แทน ใบประกันสินคำ้ หรือหลักฐำนกำรรับสินคำ้ของสมำชิกบัตรจำกรำ้นคำ้ ซึ่งรำ้นคำ้ไดร้ับรหัสอนุมัติจำกบริษัทที่ออกบัตรที่เป็นสมำชิกของบริษัทบตัร และภำยหลงั



               “ธนาคารกรุงไทยขอสงวนสทิธใินการพจิารณาผู้ขอสมคัรร้านค้าสมาชกิธนาคารกรุงไทยที่กรอกขอ้มูลในใบสมคัรนี้ถูกต้องครบถ้วนเท่านัน้  ทัง้นี้  เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญตัขิองกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง          
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ปรำกฏว่ำหลกัฐำนบนัทึกรำยกำรขำย/ใบส่งสินคำ้ ใบตอบรบักำรส่งสินคำ้ ใบรบัสินคำ้ซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบตัรหรือผูร้บัสินคำ้และ/หรือบริกำรแทน ใบประกันสินคำ้ 
หรือหลักฐำนกำรรับสินคำ้ของสมำชิกบตัรดังกล่ำวไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดแ้ละธนำคำรกรุงไทยไดจ้่ำยเงินใหแ้ก่รำ้นคำ้และ/หรือน ำเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกใหร้ำ้นคำ้แลว้ 
รำ้นคำ้ยินยอมที่จะคืนเงินจ ำนวนดงักล่ำวใหแ้ก่ธนำคำรกรุงไทยโดยทนัที 

9.7 ธนำคำรกรุงไทยมีสิทธิจะขอตรวจสอบหลกัฐำนบนัทึกรำยกำรขำย/ใบส่งสินคำ้ ใบตอบรบักำรส่งสินคำ้ ใบรบัสินคำ้ซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบตัรหรือผูร้บัสินคำ้และ/หรือ
บริกำรแทน ใบประกันสินคำ้ หรือหลกัฐำนกำรรบัสินคำ้ของสมำชิกบตัร พรอ้มเอกสำรแสดงรำยละเอียดกำรขำยหรือบริกำรจำกรำ้นคำ้เมื่อใดก็ได ้ หำกรำ้นคำ้ไม่สำมำรถ
จดัหำหลกัฐำนบนัทึกรำยกำรขำย/ใบส่งสินคำ้ ใบตอบรบักำรส่งสินคำ้ ใบรบัสินคำ้ซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบตัรหรือผูร้บัสินคำ้และ/หรือบริกำรแทน ใบประกันสินคำ้ หรือ
หลักฐำนกำรรับสินค้ำของสมำชิกบัตร  พร้อมเอกสำรแสดงรำยละเอียดกำรขำยหรือบริกำรให้ธนำคำรกรุงไทยตรวจสอบได้ ร้ำนค้ำตกลงยินยอมคืนเงินให้แก่
ธนำคำรกรุงไทยตำมจ ำนวนเท่ำกับยอดเงินที่ปรำกฏอยู่ในหลกัฐำนบนัทึกรำยกำรขำย/ใบส่งสินคำ้ ใบตอบรบักำรส่งสินคำ้ ใบรบัสินคำ้ซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบตัรหรือ
ผูร้บัสินคำ้และ/หรือบริกำรแทน ใบประกันสินคำ้ หรือหลกัฐำนกำรรบัสินคำ้ของสมำชิกบตัร ที่ธนำคำรกรุงไทยขอตรวจสอบนัน้ทนัที 

ข้อ 10. การยกเลิกการท ารายการขาย 
เมื่อรำ้นคำ้ยกเลิกหรือสิน้สดุกำรท ำรำยกำรขำย รำ้นคำ้จะยกเลิกกำรโอนเงินในบญัชีเงินฝำกซึ่งเกิดขึน้จำกกำรท ำรำยกำรขำยดงักล่ำวทนัทีตำมกระบวนกำรยกเลิกซึ่งก ำหนด
โดยธนำคำรกรุงไทยและส่งกำรท ำรำยกำรขำยซึ่งแสดงกำรยกเลิกแก่ธนำคำรกรุงไทย ถ้ำธนำคำรกรุงไทยไดจ้่ำยจ ำนวนเงินเขำ้ในบัญชีเงินฝำกตำมกำรท ำรำยกำรขำยซึ่งถูก
ยกเลิกดังกล่ำวใหแ้ก่รำ้นคำ้ รำ้นคำ้จะคืนจ ำนวนเงินดังกล่ำวให้แก่ธนำคำรกรุงไทยทนัที ทั้งนีธ้นำคำรกรุงไทยอำจใชสิ้ทธิหกัจ ำนวนเงินเหล่ำนัน้ออกจำกจ ำนวนเงินใดๆ ซึ่ง
ธนำคำรกรุงไทยเป็นเจำ้หนีร้ำ้นคำ้ในจ ำนวนเงินเดียวกันภำยหลงัจำกกำรยกเลิกกำรท ำรำยกำรขำยดงักล่ำว 
ข้อ 11. สิทธิความเป็นเจ้าของสินค้า 
สิทธิในควำมเป็นเจ้ำของสินคำ้ที่ท ำรำยกำรขำยโดยรำ้นคำ้แก่สมำชิกบัตรจะส่งผ่ำนแก่ธนำคำรกรุงไทยในเวลำที่ธนำคำรกรุงไทยโอนเงินเขำ้บัญชีเงินฝำก ถ้ำกำรโอนเงินเขำ้
บญัชีเงินฝำกดงักล่ำวถูกยกเลิก หรือสิน้สดุลงตำมขอ้ 13 สิทธิควำมเป็นเจำ้ของในสินคำ้จะกลบัตกเป็นสิทธิของรำ้นคำ้ในทนัทีเมื่อกำรโอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกนัน้ไม่สมบูรณ์ 
แต่ถำ้กำรโอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกแก่รำ้นคำ้เสร็จสมบรูณแ์ละไม่ถูกยกเลิกหรือสิน้สดุลงขอ้ตกลงนี ้สิทธิควำมเป็นเจำ้ของในสินคำ้จะกลับตกเป็นสิทธิของรำ้นคำ้ในเวลำที่รำ้นคำ้
คืนเงินจ ำนวนดังกล่ำวแก่ธนำคำรกรุงไทย อย่ำงไรก็ดีกรณีที่กำรโอนเงินเขำ้บัญชีเงินฝำกเสร็จสมบูรณ์รำ้นคำ้รับทรำบและยินยอมให้ธนำคำรกรุงไทยมีสิทธิเลือกใชสิ้ทธิ (1) 
เรียกรอ้งใหร้ำ้นคำ้คืนเงินหรือช ำระรำคำค่ำสินคำ้ตำมจ ำนวนเงินที่ท ำรำยกำรขำยใหแ้ก่ธนำคำรกรุงไทยหรือ (2) บงัคบัเอำกับสินคำ้โดยน ำสินคำ้ออกขำยหรือหกัช ำระหนีต้ำม
จ ำนวนเงินที่ท ำรำยกำรขำยสินคำ้นัน้แลว้แต่กรณีตำมที่ธนำคำรกรุงไทยเห็นสมควร 
ข้อ 12.การยับยั้งการจ่ายเงิน ***** 
12.1 กำรจ่ำยเงินส ำหรบักำรเรียกรอ้ง ใหบ้งัคบัตำมกรณีดงัต่อไปนี ้

(1) ธนำคำรกรุงไทยมีสิทธิหกัหรือปฏิเสธกำรจ่ำยจ ำนวนเงินที่ยงัไม่ถูกจ่ำยส ำหรบักำรเรียกรอ้งที่เกี่ยวขอ้ง 
(2) ถำ้ธนำคำรกรุงไทยจ่ำยเงินส ำหรบักำรเรียกรอ้งดงักล่ำวเรียบรอ้ยแลว้ รำ้นคำ้จะคืนแก่ธนำคำรกรุงไทยตำมจ ำนวนที่ถูกจ่ำยดงักล่ำวทนัที ทัง้นี ้ธนำคำรกรุงไทยอำจ
ใชสิ้ทธิหกัจ ำนวนเงินเหล่ำนัน้ออกจำกจ ำนวนเงินที่ถึงก ำหนดช ำระแก่รำ้นคำ้ภำยหลงัเหตกุำรณด์งักล่ำวเกิดขึน้ และ 
(3) ถำ้ขอ้ต่อสูท้ี่เกี่ยวขอ้งไดร้บักำรแกไ้ข ธนำคำรกรุงไทยจะจ่ำยเงินตำมสิทธิเรียกรอ้ง ในกรณีนีธ้นำคำรกรุงไทยจะไม่รบัผิดชอบส ำหรบักำรจ่ำยเงินล่ำชำ้ 

12.2 ควำมในขอ้ 12.1 จะไม่ใชบ้งัคบัแก่กรณีขอ้พิพำทตำมที่กล่ำวไวใ้นขอ้ 8.4 ซึ่งเกิดขึน้ระหว่ำงสมำชิกบตัรและรำ้นคำ้และสมำชิกบตัรปฏิเสธกำรจ่ำยหนีแ้ก่ธนำคำรกรุงไทย 
ข้อ 13.ข้อก าหนดพิเศษเก่ียวกับการคืนเงินคา่สินค้า 
13.1 โดยไม่ค ำนึงว่ำรำ้นคำ้ไดร้บัหมำยเลขกำรอนุญำตส ำหรบัธุรกรรมหรือไม่ ธนำคำรกรุงไทยมีสิทธิยกเลิกหรือสิน้สดุกำรโอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำก ถำ้ 

(1) กำรท ำรำยกำรขำยที่เกี่ยวขอ้งไม่สมบูรณ ์
(2) เนือ้หำของกำรท ำรำยกำรขำยไม่ถูกตอ้ง 
(3) ผูซ้ือ้หรือสมำชิกบตัรหรือรำ้นคำ้ท ำรำยกำรขำยฝ่ำฝืนขอ้ 7.3 โดยปรำศจำกกำรไดร้บัอนุญำตจำกธนำคำรกรุงไทย 
(4) ขอ้พิพำทตำมที่กล่ำวในขอ้ 8.4 ไม่ไดร้บักำรแกไ้ขภำยใน 60 วนั 
(5) สมำชิกบัตรปฏิเสธกำรจ่ำยเงินหรือขอใหค้ืนสินคำ้และ/หรือบริกำร โดยมีสำเหตมุำจำกสินคำ้และ/หรือบริกำรมีคุณภำพไม่ตรงตำมที่รำ้นคำ้ระบุในส่ือของรำ้นคำ้
หรือสินคำ้และ/หรือบริกำรเสียหำย ช ำรุดบกพร่อง ก่อนสมำชิกบตัรไดร้บัมอบสินคำ้ หรือสมำชิกบตัรไดแ้จง้ว่ำไม่ไดเ้ป็นผูส้ั่งซือ้สินคำ้และ /หรือบริกำร หรือสมำชิกบัตร
ไม่ไดร้บัสินคำ้และ/หรือบริกำรหรือไดร้บัสินคำ้และ/หรือบริกำรล่ำชำ้กว่ำก ำหนดเวลำที่รำ้นคำ้ไดแ้จง้ไวใ้นส่ือของรำ้นคำ้หรือไม่ว่ำดว้ยเหตปุระกำรใดก็ตำมโดยมีเหตุผล
และ/ หรือหลกัฐำนสนับสนุนกำรปฏิเสธกำรจ่ำยเงินหรือกำรขอเงินคืนของสมำชิกบตัรดงักล่ำวตำมที่ธนำคำรกรุงไทยพิจำรณำเห็นสมควร 
(6) รำ้นคำ้ฝ่ำฝืนขอ้ตกลงนีใ้นขอ้อนัใด 

13.2 ถำ้เกิดกรณีตำมขอ้ใดขอ้หนึ่งในขอ้ 13.1 ธนำคำรกรุงไทยจะคืนกำรท ำรำยกำรขำยที่เกี่ยวขอ้งแก่รำ้นคำ้โดยยกเลิกรำยกำรนัน้ ถ้ำธนำคำรกรุงไทยไดจ้่ำยเงินโดยกำรโอน
เงินตำมรำยกำรซึ่งยกเลิกหรือสิน้สดุแลว้เขำ้บญัชีเงินฝำก รำ้นคำ้จะคืนเงินใหแ้ก่ธนำคำรกรุงไทยทนัที ถำ้รำ้นคำ้ละเลยที่จะคืนจ ำนวนเงินนัน้ ธนำคำรกรุงไทยมีสิทธิหกัและ 
/หรือแจง้ใหธ้นำคำรผูร้บัฝำกเงินหกัจ ำนวนเงินดงักล่ำวจำกเงินที่รำ้นคำ้มีอยู่กับธนำคำรกรุงไทยและ/หรือเงินในบญัชีเงินฝำกและ/หรือบญัชีเงินฝำกอื่นใดที่รำ้นคำ้มีอยู่กับ
ธนำคำรผูร้บัฝำกเงินไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งขอควำมยินยอมจำกรำ้นคำ้ 

13.3 ถำ้ธนำคำรกรุงไทยสงสยัว่ำสถำนกำรณใ์ดๆ ในขอ้ 13.1 อำจจะเกิดขึน้ ธนำคำรกรุงไทยมีสิทธิที่จะยบัยัง้กำรจ่ำยเงนิจนกว่ำกำรสืบสวนสอบสวนเสร็จสิน้ และมีสิทธิยกเลิก
หรือสิน้สุดกำรโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกถ้ำข้อสงสัยดังกล่ำวไม่ได้รับกำรแก้ไขภำยใน  30 วันนับแต่วันเริ่มต้นของกำรสืบสวนสอบสวนดังกล่ำว ร้ำนค้ำจะร่วมมือกับ
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ธนำคำรกรุงไทยในกำรสืบสวน เมื่อกำรสืบสวนเสร็จสิน้และธนำคำรกรุงไทยจะตอ้งจ่ำยเงินโดยโอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำก ในกรณีนี ้ธนำคำรกรุงไทยจะไม่รบัผิดชอบส ำหรบั
กำรจ่ำยเงินล่ำชำ้ 

13.4 กรณีที่รำ้นคำ้จะตอ้งคืนเงินจ ำนวนใดๆ ใหแ้ก่ธนำคำรกรุงไทยตำมขอ้ตกลงนี ้ หำกรำ้นคำ้ช ำระเงินคืนล่ำชำ้ รำ้นคำ้ตกลงช ำระดอกเบีย้ของเงินจ ำนวนที่ตอ้งช ำระ นบัแต่
วันที่รำ้นคำ้ไดร้บัเงินเป็นตน้ไปจนกว่ำจะช ำระคืนครบถว้น ในกำรนีร้ำ้นคำ้ยินยอมใหธ้นำคำรกรุงไทยใช้สิทธิหักกลบลบหนีต้ำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 5 แห่งข้อก ำหนดและ
เงื่อนไขของขอ้ตกลงนีไ้ดด้ว้ย 

ข้อ 14.การอายัด 
ถำ้สิทธิเรียกรอ้งในกำรจ่ำยเงินโดยกำรโอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกที่รำ้นคำ้มีต่อธนำคำรกรุงไทยตำมขอ้ตกลงนี ้ถูกบุคคลอื่นใด อำยดั บงัคบั หรือกระท ำกำรใดๆ ในท ำนองเดยีวกนั 
ธนำคำรกรุงไทยอำจเขำ้ร่วมกระบวนกำรดงักล่ำวตำมกฎระเบียบภำยในซึ่งถูกก ำหนดโดยธนำคำรกรุงไทย และธนำคำรกรุงไทยจะไม่รับผิดชอบส ำหรับกำรจ่ำยเงินล่ำชำ้เมื่อ
ธนำคำรกรุงไทยปฏิบตัิตำมกฎระเบียบภำยในดงักล่ำว  
ข้อ 15.การรักษาข้อมูลเป็นความลับ 
15.1 รำ้นคำ้จะไม่เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลอื่นๆ ของสมำชิกบตัร (ซึ่งรวมทัง้หมำยเลขบตัรและขอ้มลูอื่นซึ่งเกี่ยวกับบตัร) อตัรำค่ำธรรมเนียมของรำ้นคำ้ และควำมลบัทำงกำรคำ้

ของธนำคำรกรุงไทย ซึ่งรำ้นคำ้ไดร้บัรูต้ำมขอ้ตกลงนี ้
15.2 รำ้นคำ้จะด ำเนินมำตรกำรทั้งหมดที่จ ำเป็นในกำรประกันกำรรักษำควำมลับของขอ้มลูตำมขอ้ 15.1 ซึ่งรวมทัง้ประกำศกฎระเบียบภำยในและโปรแกรมกำรศึกษำลกูจำ้ง

เพื่อป้องกันกำรเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวแก่บุคคลที่สำม 
15.3 รำ้นคำ้จะจ่ำยค่ำเสียหำยทัง้หมดของธนำคำรกรุงไทยอนัเกิดขึน้จำกหรือเกี่ยวเนื่องกับกำรเปิดเผยหมำยเลขบตัรและขอ้มลูอื่นใด ซึ่งเกี่ยวขอ้งกับบตัรหรือสมำชิกบตัรที่ส่ง

มอบแก่รำ้นคำ้ 
15.4 ควำมในขอ้ 15.1 - ขอ้ 15.3 จะยงัมีผลใชบ้งัคบัต่อไปถึงแมภ้ำยหลงัขอ้ตกลงนีจ้ะสิน้สดุแลว้ก็ตำม 
15.5 รำ้นคำ้ตกลงจะด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยัของขอ้มลูบญัชีสมำชิกบตัรในระบบช ำระเงินตำมเอกสำรแนบ 2 ของใบสมคัรรำ้นคำ้สมำชิกธนำคำรกรุงไทย 
ข้อ 16.การสิน้สุดสัญญาด้วยการบอกกล่าว 
16.1 รำ้นคำ้หรือธนำคำรกรุงไทยมีสิทธิบอกเลิกขอ้ตกลงนี ้โดยกำรแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่ำวล่วงหนำ้ไปยงัคู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่ง 
16.2 รำ้นคำ้ตกลงและยอมรับว่ำธนำคำรกรุงไทยมีสิทธิบอกเลิกขอ้ตกลงนีไ้ดท้นัที ในกรณีที่รำ้นคำ้ปฏิบตัิผิดขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขแห่งขอ้ตกลงนี ้หรือละเลยกำรปฏิบตัิตำม

คู่มือรำ้นคำ้สมำชิกธนำคำรกรุงไทยและ/หรือเอกสำรแนะน ำวิธีปฏิบัติในกำรใช้บริกำรแต่ละประเภทไม่ว่ำข้อหนึ่งข้อใดหรือหลำยข้อ ซึ่งธนำคำรกรุงไทยไดแ้จ้งเป็นลำย
ลกัษณอ์กัษรใหร้ำ้นคำ้ทรำบเพื่อด ำเนินกำรแกไ้ขเหตแุห่งกำรผิดขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขดงักล่ำวใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ไดส่้งหรือถือว่ำไดส่้งค ำบอกกล่ำวเชน่
ว่ำนั้น แต่รำ้นคำ้เพิกเฉยหรือละเลยต่อกำรระงบัเหตดุังกล่ำวภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดหรือสญัญำสิน้สุดลงโดยเข้ำเงื่อนไขขอ้ก ำหนดขอ้ 17 และธนำคำรกรุงไทยมีสิทธิ
เรียกรอ้งใหร้ำ้นคำ้ ชดใชบ้รรดำค่ำเสียหำยทัง้ปวง ตลอดจนค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยใดๆ ในกำรบอกกล่ำวทวง กำรด ำเนินคดี และบงัคบัคดี  (ถำ้มี) ที่ตอ้งเสียหำยจำก
กำรที่สญัญำสิน้สดุลงตำมขอ้ก ำหนดขอ้ 16 และ/หรือขอ้ 17 

16.3 เมื่อมีกำรบอกเลิกขอ้ตกลงตำมขอ้ 16.2 รำ้นคำ้มีภำระที่จะตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมกำรใชบ้ริกำรระบบกำรช ำระเงินและ /หรือค่ำใชจ้่ำยทัง้ปวงที่รำ้นคำ้มีหรือคำ้งช ำระต่อ
ธนำคำรกรุงไทยใหเ้สร็จสิน้ภำยใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บักำรบอกเลิก 

16.4 ในกรณีที่ธนำคำรกรุงไทยถูกปรับ อันเนื่องมำจำกรำ้นคำ้ปฏิบัติไม่ถูกตอ้งตำมกฎของบริษัทบัตร หรือบริษัทที่ออกบตัร หรืออันเนื่องมำจำกควำมผิดพลำดหรือควำม
ประมำทเลินเล่อของ รำ้นคำ้หรือของพนกังำนของรำ้นคำ้ หรือรำ้นคำ้รวมถึงพนกังำนของรำ้นคำ้มีเจตนำกระท ำทุจริต รำ้นคำ้ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบภำระค่ำปรบัดงักล่ำว
ทัง้หมดทุกประกำรโดยธนำคำรกรุงไทยไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆ และธนำคำรกรุงไทยสำมำรถบอกเลิกและใหข้อ้ตกลงนีเ้ป็นอนัสิน้สดุไดท้นัที 

ข้อ 17.การสิน้สุดสัญญาโดยไม่ต้องมีการบอกกล่าว 
17.1 กรณีที่เกิดเหตกุำรณอ์ย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงดงัต่อไปนี ้รำ้นคำ้รบัทรำบและตกลงใหข้อ้ตกลงนีเ้ป็นอนัสิน้สดุลงทนัที โดยธนำคำรกรุงไทยไม่จ ำตอ้งบอกกล่ำวเป็น

หนงัสือ และรำ้นคำ้จะตอ้งชดเชยควำมเสียหำยใหแ้ก่ธนำคำรกรุงไทย บริษัทบตัร และ/หรือบริษัทที่ออกบตัร 
(1) กำรใหข้อ้มลูเท็จในใบสมคัรหรือเอกสำรอื่นแก่ธนำคำรกรุงไทยอนัเกี่ยวเนื่องกับกำรรบัเขำ้หรือกำรรำยงำนตำมขอ้ 4. 
(2) รำ้นคำ้ใช้หลักฐำนใบบนัทึกรำยกำรขำย /ส ำเนำหลักฐำนกำรใช้บตัรจำกบุคคลที่สำมแลว้ส่งมอบแก่ธนำคำรกรุงไทย หรือส่งมอบหลักฐำนใบบันทึกรำยกำรขำย/
ส ำเนำหลกัฐำนกำร 
ใชบ้ตัรใหแ้ก่ธนำคำรกรุงไทยแทนบุคคลที่สำม 
(3) รำ้นคำ้ปฏิเสธกำรรอ้งขอใหค้ืนเงินตำมเงื่อนไขในขอ้ 13. 
(4) รำ้นคำ้ฝ่ำฝืนขอ้ 15. 
(5) รำ้นคำ้ฝ่ำฝืนขอ้ตกลงนีใ้นเรือ่งอนัใดนอกเหนือไปจำกขอ้ 17.1 (1) – ขอ้ 17.1 (4) 
(6) รำ้นคำ้แสดงหรือใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จหรือปกปิดขอ้ควำมจริงใดๆ ซึ่งควรบอกใหแ้จง้แก่ธนำคำรกรุงไทยไดร้บัรู ้
(7) ไม่มกีำรซือ้ขำยสินคำ้กันจริง หรือรำ้นคำ้มีพฤติกรรมกำรใหข้ึน้เงินสด หรือรบัช ำระหนีแ้ทน 
(8) ธนำคำรกรุงไทยตรวจสอบพบว่ำ รำ้นคำ้ หรือ เจำ้ของกิจกำร รวมถึงผูเ้กี่ยวขอ้ง มีกำรใชบ้ตัรของตนเอง มำท ำรำยกำรที่รำ้นคำ้ของตนเองบ่อยครัง้ หรือมียอดกำรท ำ
รำยกำรสงูผิดปกติ 
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(9) มีค ำสั่งยดึ อำยดั บงัคบั หรือค ำสั่งใดๆ ในท ำนองเดียวกันต่อรำ้นคำ้ รำ้นคำ้ ถูกรอ้งขอใหล้ม้ละลำยและ/หรือ ตกเป็นบุคคลลม้ละลำย ฟ้ืนฟูกิจกำร มีหนีสิ้นลน้พน้ตวั
ถูกพิทกัษ์ทรพัย ์หรืออยู่ในกระบวนกำรอนัคลำ้ยคลึงกัน หรือกระท ำหรือเขำ้มีส่วนรวมในกำรกระท ำควำมผิดมลูฐำนตำมกฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
หรือสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรรำ้ย ไม่ว่ำโดยสมคัรใจหรือไม่สมคัรใจก็ตำม หรือ รำ้นคำ้เลิกกิจกำร ยกเวน้ในกรณีกำรควบรวมกิจกำร 
(10) ธนำคำรกรุงไทยเห็นว่ำ มีกำรเปล่ียนแปลงในทำงเป็นผลรำ้ยในสำระส ำคญัเกิดขึน้แก่เครดิตหรือควำมน่ำเชื่อถือของรำ้นคำ้นอกเหนือจำกสถำนกำรณต์ำมขอ้ 17.1 
(6) และขอ้ 17.1 (9) 
(11) รำ้นคำ้ไม่ใชร้ะบบกำรท ำรำยกำรขำย ซึ่งรวมทัง้ระบบอื่นใดที่ถูกก ำหนดโดยธนำคำรกรุงไทยและ/หรือบริษัทบตัร 
(12) ธนำคำรกรุงไทยเห็นว่ำ ธุรกิจหรือกำรด ำเนินกำรของรำ้นคำ้ขดัแยง้กับนโยบำยสำธำรณะ 
(13) รำ้นคำ้หรือลกูจำ้งของรำ้นคำ้ใชข้อ้มลูในบตัรหรือของสมำชิกบตัรซึ่งรำ้นคำ้หรือลกูจำ้งไดร้บัรูเ้นื่องจำกขอ้ตกลงนี ้เพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นใดนอกจำกที่ระบุในข้อตกลง

นี ้หรือ 
(14) ธนำคำรกรุงไทยเห็นว่ำ รำ้นคำ้ส่งหลกัฐำนใบบนัทึกรำยกำรขำย/ส ำเนำหลกัฐำนกำรใชบ้ตัรปลอม หรือกำรกระท ำอื่นใดที่ไม่เหมำะสม 
(15) ธนำคำรกรุงไทยเห็นว่ำ รำ้นคำ้ไม่เหมำะสมที่จะด ำเนินกำรในฐำนะรำ้นคำ้สมำชิกของธนำคำรกรุงไทยต่อไป 
(16) รำ้นคำ้มีปริมำณกำรรบับตัรทุจริต สงูเกนิกว่ำที่บริษัทบตัรและ/หรือบริษัทที่ออกบตัรก ำหนด 
(17) รำ้นคำ้มีประวติัถูกยกเลิกกำรเป็นรำ้นคำ้สมำชิกโดยสถำบนักำรเงินอื่น 
(18) รำ้นคำ้มีประวตัิหรือเคยคำ้ขำย หรือประกอบธุรกิจกับบริษัทหรือคู่คำ้ที่อยู่ในพืน้ที่เส่ียงหรืออยู่ในรำยชื่อผูมี้ควำมเส่ียงตำมมติของหรือภำยใตป้ระกำศคณะมนตรี
ควำมมั่นคงแห่งสหประชำชำติก ำหนดใหเ้ป็นคณะบุคคลที่มีกำรกระท ำอนัเป็นกำรก่อกำรรำ้ยที่รฐับำลแห่งรำชอำณำจกัรไทยไดป้ระกำศใหค้วำมรบัรองหรือตำมรำยชื่อ
ที่หน่วยงำนรำชกำรประกำศก ำหนดหรือกระท ำควำมผิดมลูฐำนตำมกฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินหรือสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรรำ้ย 

17.2 ควำมในขอ้13.3 จะน ำมำใชโ้ดยอนุโลม ถำ้หำกธนำคำรกรุงไทยสงสยัว่ำ เหตกุำรณใ์ดเหตกุำรณห์นึ่งหรือหลำยอย่ำงตำมขอ้ 17.1 อำจเกิดขึน้กับรำ้นคำ้ 
ข้อ 18.การจัดการหลังจากข้อตกลงสิน้สุดลง 
18.1 โดยไม่ค ำนึงถึงบทบัญญัติในข้อ16.1กำรท ำรำยกำรขำยซึ่งไดท้ ำก่อนวันที่ข้อตกลงนีสิ้น้สุดลงยังคงมีผลใช้บังคับและให้จัดกำรเกี่ยวกับกำรท ำรำยกำรขำยนั้นตำม

ขอ้ตกลงนีต้่อไป เวน้แต่จะมีกำรตกลงกนัเป็นอย่ำงอื่น 
18.2 เมื่อขอ้ตกลงนีสิ้น้สดุลงตำมขอ้ 17. ธนำคำรกรุงไทยมีสิทธิยกเลิกหลกัฐำนใบบนัทึกรำยกำรขำย/ส ำเนำหลกัฐำนกำรใชบ้ตัรหรือยบัยัง้กำรจ่ำยจนกว่ำสมำชิกบตัรจ่ำยเงิน

ส ำหรบัหลกัฐำนใบบนัทึกรำยกำรขำย/ส ำเนำหลกัฐำนกำรใชบ้ตัรซึ่งไดร้บัส่งมอบ 
18.3 เมื่อขอ้ตกลงนีค้รบก ำหนด ถกูยกเลิก หรือสิน้สดุลง รำ้นคำ้จะตอ้งรือ้ป้ำยทัง้หมดโดยค่ำใชจ้่ำยของตนเองทนัทีและจะส่งคืนรำยกำรซือ้ขำย สรุปกำรขำย หรือส่ิงพิมพใ์ดๆ

ที่เกิดขึน้หรือเกี่ยวเนื่องกับขอ้ตกลงนีใ้หแ้ก่ธนำคำรกรุงไทยและรำ้นคำ้ซึ่งติดตัง้ส่ือกำรช ำระเงินอิเล็กทรอนกิสจ์ะตอ้งปฏิบัติตำมค ำแนะน ำที่ก ำหนดในขอ้ตกลงกำรใช้ส่ือ
กำรช ำระเงินอเิล็กทรอนิกสต์่อไป 

ข้อ 19.การแก้ไขข้อตกลง 
19.1 รำ้นคำ้ตกลงและยินยอมให้ธนำคำรกรุงไทยด ำเนินกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขแห่งข้อตกลงนีต้ำมควำมเหมำะสม โดยบอกกล่ำวกำร

ปรบัปรุง หรือเปลี่ยนแปลงนัน้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรแก่รำ้นคำ้ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ  30 วนั ก่อนกำรถือปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขเช่นว่ำนัน้ และใหถ้ือว่ำขอ้ก ำหนด
และเงื่อนไขที่ไดป้รบัปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนัน้เป็นส่วนหนึ่งของขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขแห่งขอ้ตกลงนีใ้นกรณีที่ธนำคำรกรุงไทยไดบ้อกกล่ำวใหร้ำ้นคำ้ทรำบถึงกำรปรับปรุง
ไม่ว่ำจะโดยส่งหนงัสือบอกกล่ำวประกำศแจง้กำรแกไ้ขขอ้ตกลงก็ตำม หรือเปลี่ยนแปลงตำมวิธีดงักล่ำว รำ้นคำ้ตกลงยินยอมใหถ้ือว่ำรำ้นคำ้ไดร้บัทรำบและเห็นชอบดว้ย
กับกำรปรบัปรุงหรือเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขนัน้ๆแลว้ และใหข้อ้ก ำหนดและเงื่อนไขที่ไดป้รบัปรุงหรือเปล่ียนแปลงทั้งที่มีอยู่ แลว้ในขณะนี ้หรือที่จะมีต่อไปใน
ภำยหนำ้ มีผลผูกพนัรำ้นคำ้นบัแต่วนัที่ธนำคำรกรุงไทยก ำหนดไวเ้ป็นตน้ไป 

19.2 ถ้ำรำ้นคำ้ยอมรบับตัรภำยหลังจำกที่ธนำคำรกรุงไทยไดส่้งหนงัสือบอกกล่ำวหรือประกำศแจง้กำรแก้ไขขอ้ตกลงนีแ้ก่รำ้นคำ้ ให้ถือว่ำรำ้นคำ้ยอมรับกำรแก้ไขขอ้ตกลง
ดงักล่ำวแลว้ 
ข้อ 20 .ข้อก าหนดและเงื่อนไขเก่ียวกับสินค้าและ/หรือบริการ 
20.1 การเสนอสินค้าและ/หรือบริการ 

(1) รำ้นคำ้จะไม่ท ำกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ที่ไม่เหมำะสม หรือสินคำ้ตอ้งหำ้ม กล่ำวคือ เป็นสินคำ้ที่ผิดกฎหมำย ขดัต่อศีลธรรมและประเพณีอนัดีงำมของประชำชน หรือขดั
ต่อระเบียบขอ้บงัคบัของทำงรำชกำร บริษัทบตัร และสถำบนัออกบตัรเครดิตต่ำงๆ โดยธุรกิจตอ้งหำ้มไดแ้ก่  เวน้แต่จะไดแ้จง้และไดร้ับควำมยินยอมเป็นหนงัสือจำก
ธนำคำรกรุงไทยก่อน  

(ก) อำวุธ หรือส่วนประกอบของอำวุธ 
(ข) สินคำ้อบำยมขุ หรือส่ือลำมก อนำจำร 
(ค) กำรพนนัและ/หรือจดใหม้ีกำรพนนั 
(ง) สินคำ้ละเมิดลิขสิทธิ์ 
(จ) สินคำ้ที่มีภำระผูกพนัตำมกฎหมำย เช่น ตดัภำระจ ำน ำ จ ำนอง เช่ำซือ้ 
(ฉ) ขำยยำหรือเคร่ืองมือตำมใบสั่งแพทยท์ุกประเภท 
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(ช) จดัหำคู่ 
(ซ) Time Sharing Business 
(ฌ) บหุรี ่ยำสูบ ยำเสน้ สำรเสพติดทุกชนิด 

(2) รำ้นคำ้จะตอ้งระบุข้อมูลและรำยละเอียดต่ำงๆเกี่ยวกับสินคำ้และ/หรือบริกำรให้แก่สมำชิกบัตรทรำบอย่ำงละเอียดตั้งแต่สมำชิกบัตรเริ่มท ำ รำยกำรบนเว็บไซต ์
(Website) เพื่อเป็นขอ้มลูใหแ้ก่สมำชิกบตัรและเพื่อป้องกันขอ้โตแ้ยง้ที่อำจจะเกิดขึน้ในอนำคตในกรณีที่มีกำรปฏิเสธรำยกำรโดยบนเว็บไซตด์งักล่ำวอย่ำงนอ้ยจะตอ้ง
ปรำกฏขอ้มลู ดงัต่อไปนี ้

(ก) รำยละเอียดเกี่ยวกับสินคำ้และ/หรือบริกำรที่เสนอขำย 
(ข) ขอ้มลูที่ใชใ้นกำรติดต่อแผนกบริกำรลกูคำ้ ไดแ้ก่ หมำยเลขโทรศพัท ์อีเมล 
(ค) ที่อยู่สถำนประกอบกำรถำวรของรำ้นคำ้ 
(ง) สกุลเงินที่รบัช ำระ  
(จ) นโยบำยกำรเก็บรกัษำขอ้มลูของลกูคำ้ 
(ฉ) นโยบำยควำมปลอดภยัเกี่ยวกับกำรรบัช ำระเงินดว้ยบตัรเครดิต 
(ช) นโยบำยกำรส่งสินคำ้รวมทัง้ขอ้หำ้มในกำรส่งออกสินคำ้ (ถำ้มี) 
(ซ) นโยบำยกำรยกเลิกและรับคืนสินคำ้และ/หรือบริกำร รวมทั้งนีน้โยบำยกำรคืนเงินค่ำสินคำ้และบริกำร จัดให้มีระบบกำรยอมรบัรำยละเอียดและนโยบำย
ดงักล่ำวขำ้งตน้บนเว็บไซตข์องรำ้นคำ้ เพื่อใหส้มำชิกบตัรยอมรบัและรบัทรำบรำยละเอียดและนโยบำยดงักล่ำวก่อนที่จะท ำกำรตดัสินใจช ำระค่ำสินคำ้และ/หรือ
บริกำรผ่ำนบตัรเครดิต  
(ฌ) รำ้นคำ้มีหน้ำที่ในกำรจดัท ำและจัดเก็บรำยละเอียดขอ้มูลที่อยู่ในกำรจัดส่งสินคำ้หรือขอ้มูลที่อยู่ในกำรออกเอกสำรใบสั่งของให้ลูกคำ้รวมทั้งอีเมล และ
หมำยเลขโทรศพัทใ์นกำรติดต่อของลกูคำ้ 

ในกรณีที่รำ้นคำ้ระบุข้อมูลตำมข้อ  20.1 (2) ดังกล่ำวข้ำงตน้เป็นภำษำต่ำงประเทศบนเว็บไซตน์ั้น รำ้นคำ้จะตอ้งมีรำยละเอียดของข้อมูลดังกล่ำวบน เว็บไซตเ์ป็น
ภำษำไทยดว้ย และจะตอ้งมีกำรแปลภำษำต่ำงประเทศดงักล่ำวใหถู้กตอ้งสอดคลอ้งกับขอ้ควำมภำษำไทย  
20.2 การจัดการเก่ียวกับสินค้าและ/หรือบริการ 
รำ้นคำ้จะเป็นผูร้บัค ำสั่งซือ้และด ำเนินกำรส่งสินคำ้และ/หรือบริกำรตำมค ำสั่งของสมำชิกบัตรใหแ้ก่สมำชิกบัตรโดยตรงตำมขอ้ผูกพนัที่ไดเ้ผยแพร่และโฆษณำผ่ำนส่ือตำมข้อ
20.1(2) โดยรำ้นคำ้เป็นผูอ้อกค่ำใชจ้่ำย และด ำเนินกำรต่ำงๆ เองทัง้สิน้และกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวไม่มีควำมเกี่ยวขอ้งกับ ธนำคำรกรุงไทยแต่อย่ำงใด นอกจำกนีข้อ้ผูกพันที่
ระบุนัน้จะไม่เกี่ยวขอ้งและไม่ผูกพนัธนำคำรกรุงไทยไม่ว่ำกรณีใดๆทัง้สิน้กำรรบัค ำสั่งซือ้และด ำเนินกำรส่งสินคำ้และ/หรือบริกำรตำมค ำสั่งของสมำชิกบตัรใหห้มำยรวมถึงกำร
หำแหล่งสินคำ้กำรเลือกสรร และตรวจสอบคณุภำพสินคำ้กำรส่งสินคำ้จำกผูผ้ลิต กำรน ำเขำ้กำรด ำเนินขัน้ตอนศลุกำกร กำรช ำระภำษีอำกรค่ำจดัส่งค่ำดวงตรำไปรษณียำกร 
กำรรับใบสั่งซือ้ กำรจดัส่งสินคำ้ กำรรับคืนและเปล่ียนสินคำ้ กำรรับประกันกำรส่งสินคำ้ กำรจดัหำอุปกรณ ์และส่ิงต่ำงๆเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรและอื่นๆ 
(ถำ้มี) ที่เกี่ยวขอ้งกับกำรใหบ้ริกำรขำยสินคำ้และ/ หรือบริกำรผ่ำน-ส่ือประเภทอินเตอรเ์น็ต(Internet)ตำมขอ้ 20.1 (2) โดยรำ้นคำ้ตกลงยินยอมปฏิบตัิตำมเงื่อนไขดงัต่อไปนี ้

(1) รำ้นคำ้จะตอ้งจดัใหส้มำชิกบัตรท ำกำรกรอกขอ้มูลบัตรเครดิตดว้ยตนเองบนเว็บไซตโ์ดยรำ้นคำ้จะไม่เก็บขอ้มลูบัตรเครดิตใดๆ ของสมำชิกบตัร หำกรำ้นคำ้มีควำม
จ ำเป็นในกำรเก็บข้อมูลดังกล่ำว ร้ำนค้ำจะต้องเข้ำร่วมโครงกำรเก็บรักษำข้อมูลบัตรเครดิตกับบริษัทบัตรเช่น VISA International Service Association และ 
MasterCard International Incorporated รวมทัง้สถำบนัออกบตัรเครดิตอื่นๆ ซึ่งธนำคำรกรุงไทยจะขยำยกำรใหบ้ริกำรต่อไปในภำยหนำ้ 

(2) ในกรณีที่รำ้นคำ้มีควำมจ ำเป็นในกำรเก็บขอ้มลู รำ้นคำ้มีหนำ้ที่ในกำรเก็บรกัษำขอ้มลูบตัรเครดิต ขอ้มลูสมำชิกบตัร และขอ้มลูกำรท ำรำยกำรทัง้ในรูปแบบกำยภำพ 
และอิเล็กทรอนิกสใ์หม้ีควำมปลอดภยัจำกกำรเขำ้ถึง หรือกำรเปิดเผยสู่บุคคลใดๆที่ไม่ไดร้บัอนุญำต รวมถึงไม่จ ำหน่ำย ซื ้อ จดัหำ และเปลี่ยน หรือกระท ำกำรใดๆอนั
เป็นกำรเปิดเผยขอ้มลูบตัรของสมำชิกบตัร นอกจำกนี ้เมื่อไม่ไดใ้ชง้ำนแลว้ รำ้นคำ้จะตอ้งลบท ำลำยขอ้มลูดงักล่ำวไม่ใหส้ำมำรถอ่ำน หรือน ำไปใชง้ำนไดอ้ีก และหำก
มีกำรละเมิดดงักล่ำว รำ้นคำ้จะตอ้งท ำกำรแจง้ให้ธนำคำรกรุงไทยทรำบทนัที 

(3) รำ้นคำ้จะตอ้งพฒันำกำรเชื่อมต่อกับระบบ Krungthai Fast Pay ของธนำคำรกรุงไทยกับเว็บไซตข์องรำ้นคำ้ เพื่อส่งขอ้มลูรำยกำรสินคำ้และ/หรือบริกำรผ่ำนเว็บไซต์
ของร้ำนค้ำโดยตรงมำที่ธนำคำรกรุงไทยเพื่อขออนุมัติวงเงินก่อนเสมอ หำกมีรำยกำรใดที่ธนำคำรกรุงไทยอนุมัติเกินวงเงินกำรสั่งซื ้อสินค้ำและ/หรือบริกำร 
ธนำคำรกรุงไทยจะส่งผลอนุมตัิวงเงินหรือไม่อนุมตัิวงเงินไปใหร้ำ้นคำ้ทรำบ เพื่อใหร้ำ้นคำ้จดัส่งสินคำ้หรือใหบ้ริกำรกับสมำชิกบตัรตำมค ำสั่งซือ้ต่อไป 

(4) รำ้นคำ้จะด ำเนินกำรส่งสินคำ้ตำมคณุสมบตัิที่ไดโ้ฆษณำไวใ้นขอ้ 20.1 (2) ดว้ยบรรจุภณัฑท์ี่ไดม้ำตรฐำนใหแ้ก่สมำชิกบตัรโดยสินคำ้จะตอ้งอยู่ในสภำพที่ดีปรำศจำก
กำรช ำรุดบกพร่องหรือมีต ำหนิดว้ยประกำรใดๆทัง้ปวงและในกรณีของกำรใหบ้ริกำรรำ้นคำ้จะตอ้งใหบ้ริกำรที่มีคณุภำพและไดม้ำตรฐำนแก่สมำชิกบตัรโดยตรงตำมที่ 
ระบุไวใ้นโฆษณำในขอ้ 20.1 (2) เช่นกัน ทั้งนี ้ในกรณีที่ระยะเวลำกำรกำรจดัส่งสินคำ้และ /หรือบริกำรจนถึงวันที่สมำชิกบตัรไดร้ับสินคำ้และ/หรือบริกำรจะตอ้งใช้
เวลำ เกินกว่ำ 30 วันนับจำกวนัที่รำ้นคำ้ไดร้ับกำรสั่งซือ้จำกสมำชิกบตัรและไดข้ออนุมตัิวงเงินกับธนำคำรกรุงไทย รำ้นคำ้จะตอ้งแจง้ระยะเวลำกำรจดัส่งสินคำ้หรือ
ระยะเวลำกำร ใหบ้ริกำรผ่ำนส่ือประเภทอินเตอรเ์น็ตตำมขอ้ 20.1 (2) ใหส้มำชิกบตัรทรำบอย่ำงละเอียดตัง้แต่สมำชิกบตัรเริ่มท ำรำยกำร ทัง้นี ้ในกรณีที่รำ้นคำ้ไม่แจง้
ระยะเวลำกำร จดัส่งที่เกินกว่ำ 30 วนัดงักล่ำวใหส้มำชิกบตัรทรำบผ่ำนส่ือประเภทอินเตอรเ์น็ต ตัง้แต่สมำชิกบตัรเร่ิมท ำรำยกำร รำ้นคำ้ตกลงที่จะจัดส่งสินคำ้และ /
หรือบริกำรเพื่อใหถ้ึงลกูคำ้นัน้ ใหเ้สร็จสิน้ภำยใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัที่รำ้นคำ้ไดร้บักำรสั่งซือ้จำกสมำชิกบตัร และไดข้ออนุมตัิวงเงินกับธนำคำรกรุงไทย 
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(5) รำ้นคำ้จะตอ้งท ำกำรโอนรำยกำรรบับตัรเครดิตของสมำชิกบตัรที่สั่งซือ้สินคำ้และ/หรือบริกำรจำกรำ้นคำ้ทัง้หมด ส่งมำขออนุมตัิวงเงินและสรุปยอดขำยเพื่อเรียกเก็บ
เงินกับ ธนำคำรกรุงไทยโดยใช ้ชื่อผูใ้ชง้ำน (Username) และ รหสัผูใ้ชง้ำน (Password) ของรำ้นคำ้จำกเคร่ืองคอมพิวเตอรข์องรำ้นคำ้ตำมโปรแกรมที่ธนำคำรกรุงไทย
ก ำหนดภำยหลังจำกที่ รำ้นคำ้ไดด้ ำเนินกำรส่งสินคำ้ หรือให้บริกำรกับสมำชิกบตัรเรียบรอ้ยแลว้ แต่ทั้งนีจ้ะตอ้งไม่เกิน 7 วันนับจำกวันที่รำ้นคำ้ไดร้บักำรสั่งซือ้จำก
สมำชิกบัตร และไดข้ออนุมัติวงเงินกับธนำคำรกรุงไทยหรือภำยในระยะเวลำอื่นใดตำมที่รำ้นคำ้ไดแ้จ้งใหส้มำชิกบตัรทรำบผ่ำนส่ืออินเตอรเ์น็ตตั้งแต่ที่สมำชิกบตัร
เร่ิมท ำรำยกำร (ใชส้ ำหรบักรณีที่มี ระยะเวลำกำรจดัส่งสินคำ้หรือใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้เกิน 7 วนันบัจำกวนัแรกนบัจำกวนัที่รำ้นคำ้ไดร้บักำรสั่งซือ้จำกสมำชิกบตัร และได้
ขออนุมตัิวงเงินกับธนำคำรกรุงไทย) ทัง้นีห้ำก รำ้นคำ้ไม่สำมำรถที่จะจดัส่งสินคำ้และ/หรือบริกำรใหแ้ก่สมำชิกบตัรไดภ้ำยในเวลำดงักล่ำวไม่ว่ำกรณีใดก็ตำมรำ้นคำ้
จะตอ้งท ำกำรยกเลิกรำยกำรผ่ำนเครื่องคอมพิวเตอรข์องรำ้นคำ้ตำมโปรแกรมที่ธนำคำรกรุงไทยก ำหนด และตอ้งไม่เกิน 7 วนันบัจำกวนัที่รำ้นคำ้ไดร้บักำรสั่งซือ้จำก
สมำชิกบตัรเช่นกันและไดข้ออนุมตัิวงเงินกับธนำคำรกรุงไทยหรือไม่เกินระยะเวลำที่รำ้นคำ้ไดแ้จง้ให้สมำชิกบตัรทรำบผ่ำนส่ือ Internet ตัง้แต่วนัที่สมำชิกบตัรเริ่มท ำ
รำยกำรส ำหรับกรณีที่มีระยะเวลำกำรจัดส่งสินคำ้หรือให้บริกำร แก่ลูกคำ้เกิน 7 วันนับจำกวันที่รำ้นคำ้ไดร้ับกำรสั่งซือ้จำกสมำชิกบัตร และไดข้ออนุมัติวงเงินกับ
ธนำคำรกรุงไทย 
ทั้งนี ้หำกรำ้นคำ้ไม่ท ำกำรสรุปยอดภำยในระยะเวลำดงักล่ำวขำ้งตน้ กำรอนุมัติวงเงินของสมำชิกบตัรรำยกำรนัน้ๆ จะถูกยกเลิกโดยอตัโนมตัิจำกธนำคำรกรุงไทย
ทนัที โดยรำ้นคำ้จะไม่สำมำรถท ำกำรสรุปยอดขำยรำยกำรนัน้ๆ ไดอ้ีก และรำ้นคำ้ไม่มีสิทธิเรียกค่ำเสียหำยใดๆ จำกธนำคำรกรุงไทยทัง้สิน้ 
อนึ่ง ในกรณีที่รำ้นคำ้ไม่สำมำรถจดัส่งสินคำ้และ/หรือบริกำรภำยในระยะเวลำที่ไดแ้จ้งใหส้มำชิกบัตรทรำบทำงส่ือประเภทอินเตอรเ์น็ตตัง้แต่วนัที่สมำชิกบัตรเริ่มท ำ
รำยกำร รำ้นคำ้จะแจ้งให้สมำชิกบตัรทรำบเป็นลำยลักษณ์อกัษรส ำหรับกรณีดังกล่ำวและรำ้นคำ้ตอ้งเก็บหลักฐำนกำรแจ้งกรณีไม่สำมำรถจัดส่งสินคำ้ และ/หรือ 
บริกำรดังกล่ำวไว ้เพื่อมอบให้แก่ธนำคำรกรุงไทยในกรณีที่ธนำคำรกรุงไทยรอ้งขอ เพื่อให้ธนำคำรกรุงไทยสำมำรถตรวจสอบรำยกำรในกรณีที่สมำชิกบัตรปฏิเสธ
รำยกำรซือ้สินคำ้และ/หรือบริกำร ดงักล่ำวได ้

 (6) หำกธนำคำรกรุงไทยพิจำรณำแลว้เห็นว่ำใบสั่งซือ้ใดไม่ถูกตอ้งครบถ้วน วงเงินไม่เพียงพอ หมำยเลขบัตรไม่ถูกตอ้ง บัตรหมดอำยุ ไดร้ับกำรแจ้งอำยัดบตัรเครดิต/
บตัรเครดิตหำย ไดร้บัแจง้ว่ำมีกำรทุจริตและ/หรือระบบกำรส่ือสำรทำงคอมพิวเตอรม์ีขอ้ขดัขอ้งไม่สำมำรถส่งผ่ำนขอ้มลูหรือตรวจสอบขอ้มลูไดแ้ละ/หรือรำ้นคำ้ปฏิบตัิ
ผิดเงื่อนไขที่ตกลงไวก้ับธนำคำรกรุงไทยซึ่งธนำคำรกรุงไทยจะระงบักำรท ำรำยกำรซือ้ขำยทำงกำรส่ือสำรทำงอินเตอรเ์น็ตผ่ำนระบบของธนำคำรกรุงไทยเป็นกำร
ชั่วครำวและ/หรือไม่ว่ำจะดว้ยเหตใุดๆก็ตำมธนำคำรกรุงไทยสงวนสิทธิ์ที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมตัิวงเงินตำมใบสั่งซือ้ใดๆ ก็ไดโ้ดยไม่จ ำเป็นตอ้งชีแ้จงแสดงเหตุผลแต่
ประกำรใดและกำรอนุมตัิหรือไม่อนุมตัิวงเงินของสมำชิกบัตรนีใ้หถ้ือเป็นที่สุดรำ้นคำ้และ/หรือสมำชิกบตัรตกลงจะไม่เรียกรอ้งค่ำเสียหำยใดๆจำกธนำคำรกรุงไทยใน
กำรไม่อนุมตัิวงเงินไม่ว่ำดว้ยเหตปุระกำรใดๆทัง้สิน้ทุกประกำร ในกรณีที่ยอดจ ำนวนเงินกำรสั่งซือ้สินคำ้ และ/หรือบริกำรมีขอ้สงสัยประกำรใดๆ รำ้นคำ้ยินยอมให้
ธนำคำรกรุงไทยมีสิทธิตรวจสอบ หรือขอเอกสำรรำยละเอียดเพิ่มเติมก่อนที่รำ้นคำ้จะท ำกำร ส่งสินคำ้ หรือธนำคำรกรุงไทยยังไม่ตอ้งน ำเงินเขำ้บญัชีให้กับรำ้นคำ้ 
จนกว่ำธนำคำรกรุงไทยจะเรียกเก็บเงินจำกสมำชิกบตัรไดก้่อน 

(7) รำ้นคำ้จะตอ้งก ำหนดขอ้ควำมในเว็บไซตใ์หส้มำชิกบตัรยินยอมใหเ้รียกเก็บเงินผ่ำนบตัรเครดิตตำมหมำยเลขบตัรที่ไดแ้จง้ใหไ้วก้ับธนำคำรกรุงไทยดว้ย 
20.3 วิธีการจัดส่งสินค้าและ/หรือบริการ 

(1) รำ้นคำ้ตกลงยินยอมปฏิบตัิตำมเงื่อนไขในกำรส่งมอบสินคำ้และ/หรือบริกำรใหแ้ก่สมำชิกบตัรดงัต่อไปนี ้
(ก) กรณีรำ้นคำ้เป็นผูจ้ดัส่งสินคำ้เอง รำ้นคำ้จะตอ้งมีใบรบัสินคำ้ซึ่งมีลำยมือชื่อของสมำชิกบตัรหรือผูร้บัสินคำ้ 
(ข) กรณีที่รำ้นคำ้ใหบุ้คคลอื่นด ำเนินกำรส่งสินคำ้ 

(a) กรณีกำรส่งสินคำ้ภำยในประเทศหำกด ำเนินกำรส่งสินคำ้ทำงไปรษณียร์ำ้นคำ้จะตอ้งจดัส่งโดยวิธีไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัหรือใชบ้ริกำรกำรส่งสินคำ้
กับผูป้ระกอบกำรที่มีกำรประกันภยัสินคำ้ดว้ย 
(b) กรณีกำรส่งสินคำ้ระหว่ำงประเทศรำ้นคำ้จะตอ้งใชบ้ริกำรส่งสินคำ้กับผูป้ระกอบกำรที่มีกำรประกันภยัสินคำ้ดว้ย 
(c) กรณีรำ้นคำ้จะตอ้งส่งมอบสินคำ้ใหแ้ก่สมำชิกบัตรโดยตรงหำ้มมิใหร้ำ้นคำ้จดัส่งสินคำ้ไปยงัตูไ้ปรษณีย ์ (P.O.BOX) และจะตอ้งมีเอกสำรกำรลงนำมรับ
เอกสำรจำกสมำชิกบตัรหรือผูร้บัสินคำ้ใหช้ดัเจนดว้ย 
(d) กรณีที่มีกำรจดัส่งสินคำ้ไปยงัองคก์รหรือนิติบุคคลใหร้ำ้นคำ้ระบุชื่อสมำชิกบตัรหรือผูร้บัสินคำ้ใหช้ดัเจน 

(2) ในกรณีที่สินคำ้หมดและ/หรือไม่อำจส่งสินคำ้และ/หรือบริกำรไดภ้ำยในระยะเวลำตำมที่ก ำหนดไวข้ำ้งตน้ ไม่ว่ำดว้ยเหตสุดุวิสยัหรือดว้ยเหตปุระกำรใดโดยมีเหตุผล
และหลกัฐำนสนบัสนุนควำมจ ำเป็นดงักล่ำวอย่ำงชัดเจนรำ้นคำ้จะตอ้งแจง้ใหส้มำชิกบตัรและธนำคำรกรุงไทยทรำบเพื่อยืนยนักำรแจง้ยกเลิกใบสั่งซือ้และ/หรือยกเลิก
กำรอนุมตัิวงเงิน โดยทนัที 

(3) ในกรณีที่สินคำ้ที่มีวนัหมดอำยุ รำ้นคำ้จะตอ้งระบุวนัหมดอำยุใหช้ดัเจนในสินคำ้ที่จดัส่งใหแ้ก่สมำชิกบตัรดว้ย 
ข้อ 21. หลักประกัน   

(1) รำ้นคำ้/เจำ้ของบญัชีเงินฝำกตกลงท ำ “ ข้อตกลงในการด ารงเงินในบัญชีเงินฝากและยินยอมให้หักเงินฝาก” และ/หรือจดัท ำเอกสำรสญัญำอื่นใดตำมรูปแบบ
ที่และวิธีกำรของธนำคำรกรุงไทยและตกลงด ำรงเงินฝำกในจ ำนวนเงินที่ธนำคำรกรุงไทยก ำหนด เพื่อเป็นหลกัประกันกำรปฏิบัติตำมขอ้ตกลงและ /หรือกำรช ำระหนี ้
ใดๆและ/หรือประกันควำมรับผิดชอบใดๆของรำ้นคำ้ตำมข้อตกลงฉบบันีโ้ดยรำ้นคำ้/เจ้ำของบัญชีเงินฝำกไม่มีสิทธิเบิกถอนเงินจ ำนวนดงักล่ำวนอกจำกนี ้รำ้นคำ้/
เจ้ำของบัญชีเงินฝำกตกลงยินยอมให้ธนำคำรกรุงไทยปรับเพิ่มหรือลดวงเงินกำรด ำรงเงินฝำกไดต้ำมจ ำนวนเงิน ก ำหนดเวลำและเงื่อนไขที่ธนำคำรกรุงไทยแจ้งให้
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รำ้นคำ้ทรำบ หำกรำ้นคำ้/เจำ้ของบญัชีเงินฝำกไม่ด ำเนินกำร  ธนำคำรกรุงไทยมีสิทธิระงบักำรใชบ้ริกำรตำมขอ้ตกลงฉบบันีไ้ดจ้นกว่ำรำ้นคำ้/เจำ้ของบญัชีเงินฝำกจะ
ด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขก ำหนด 

(2) ในกรณีที่เงินในบญัชีเงินฝำกและ/หรือหลกัทรพัยห์ลกัประกันมีไม่พอจ่ำย หรือมีจ ำนวนต ่ำกว่ำมลูค่ำของสินคำ้และ /หรือบริกำรรำ้นคำ้/เจำ้ของบัญชีเงินฝำกตกลง
ยินยอม ใหธ้นำคำรกรุงไทยบงัคบัเอำกับเงินฝำกและ/หรือหลกัทรพัยห์ลกัประกันตำมที่ระบุในขอ้ 21 (1) เพื่อน ำมำช ำระคืนเงินค่ำสินคำ้และ/หรือบริกำรใหแ้ก่สมำชิก
บัตรไดแ้ต่หำกมูลค่ำของสินคำ้และ/หรือบริกำรมีจ ำนวนที่สงูกว่ำจ ำนวนเงินฝำกและ/หรือหลักทรัพยห์ลักประกันรำ้นคำ้/เจ้ำของบัญชีเงินฝำกตกลงยินยอมให้
ธนำคำรกรุงไทยบงัคบัเอำกับเงินฝำกและ/หรือหลกัทรพัยห์ลกัประกันจำกบญัชีเงินฝำกหรือบญัชีเงินฝำกอื่นใดหรือหลกัทรพัยห์ลกัประกันที่รำ้นคำ้/เจ้ำของบัญชีเงิน
ฝำกไดเ้ปิดไวก้ับธนำคำรกรุงไทย หรือสถำบนักำรเงินอื่น ใหแ้ก่สมำชิกบตัรจนครบถว้น 

ข้อ 22 บริการ KTB Corporate Online บริการตรวจสอบรายงานการขายผ่านระบบออนไลนข์องร้านค้า 
ธนำคำรอำจให้บริกำร KTB Corporate Online ซึ่งเป็นบริกำรที่ธนำคำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่รำ้นคำ้ที่ไดร้ับอนุมัติจำกธนำคำรเฉพำะรำยเป็นกรณีพิเศษให้

สำมำรถตรวจสอบขอ้มลูกำรท ำรำยกำรขำยผ่ำน Web Site ของธนำคำร ซึ่งรวมถึง บริกำรข้อมูลข่ำวสำรทั่วไปของธนำคำร บริกำรตรวจสอบขอ้มูลปริมำณสินคำ้ และ/หรือ
บริกำรที่รำ้นคำ้ไดร้บัช ำระผ่ำน Krungthai Fast Pay และขอ้มลูอื่นๆ ตำมที่ธนำคำรก ำหนด ซึ่งสำมำรถใชบ้ริกำรได ้24 ชั่วโมง หรือภำยในระยะเวลำที่ธนำคำรก ำหนด แลว้แต่
กรณี โดยรำ้นคำ้ตกลงและยินยอมปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของบริกำร KTB Corporate Online รวมถึงคู่มือวิธีปฏิบตัิ และ/หรือเอกสำรที่เกี่ยวขอ้ง และ/หรือที่ธนำคำร
ไดป้ระกำศก ำหนดไวใ้นขณะนี ้และ/หรือที่จะก ำหนดไวต่้อไปในภำยหน้ำทุกประกำร และธนำคำรสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง เปล่ียนแปลง ยกเลิกกำรให้บริกำรที่เกี่ยวกับ
ระบบงำนทัง้หมดหรือบำงส่วน ตลอดจนกำรแกไ้ขขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขกำรใชบ้ริกำรที่เกี่ยวกับ ระบบงำน รวมทัง้ค่ำธรรมเนียม และค่ำบริกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับระบบงำนได้
ตำมที่ธนำคำรเห็นสมควร และรำ้นคำ้ตกลงยินยอมโดยจะไม่เพิกถอนใหธ้นำคำรมีสิทธิพิจำรณำด ำเนินกำรดงักล่ำวไดทุ้กประกำร 
ข้อ 23 ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ “Thai QR Code” 

“Thai QR Code ”หมำยถึง บริกำรที่ธนำคำรไดใ้ห้บริกำรกับรำ้นคำ้เพื่ออ ำนวย ควำมสะดวกในกำรรบัเงินโอนเพื่อช ำระเงินค่ำสินคำ้ และ/หรือบริกำรเขำ้บัญชี เงินฝำก
ของรำ้นคำ้ โดยรำ้นคำ้ตกลงและยินยอมปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของบริกำร Thai QR Code รวมถึงคู่มือวิธีปฏิบตัิที่ธนำคำรมอบให้ หรือที่ธนำคำรไดป้ระกำศไวผ่้ำน
ทำงเว็บไซตข์องธนำคำร และ/หรือเอกสำรที่เกี่ยวขอ้ง และ/หรือที่ธนำคำรไดป้ระกำศก ำหนดไวใ้นขณะนี ้และ/หรือที่จะก ำหนดไวต้่อไปในภำยหน้ ำทุกประกำร เมื่อรำ้นคำ้ใช้
บริกำรนีถ้ือว่ำเป็นไปตำมควำมประสงคข์องรำ้นคำ้แลว้ ดงันัน้ หำกมีควำมเสียหำยหรือขอ้ผิดพลำดใดๆ เกิดขึน้กับรำ้นคำ้ไม่ว่ำดว้ยเหตใุดก็ตำม รำ้นคำ้ตกลงจะไม่เรียกรอ้ง
ค่ำเสียหำยใดๆ กับธนำคำร เวน้แต่ควำมเสียหำยหรือขอ้ผิดพลำดดงักล่ำวเกิดขึน้จำกกำรกระท ำโดยทุจริต หรือโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงรำ้ยแรงของธนำคำร 
ข้อ 24 ข้อตกลงการใช้บริการ (Bill Payment)  

ผูข้อใชบ้ริกำรตกลงใหธ้นำคำรด ำเนินกำรรบัช ำระเงินค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำสินคำ้ และ/หรือค่ำบริกำร ซึ่งต่อไปนีจ้ะรวมเรียกว่ำ “ค่ำบริกำร” จำกลกูคำ้ของผูข้อใชบ้ริกำร 
ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่ำ “ลกูคำ้” โดยลกูคำ้จะน ำเงินค่ำบริกำรที่ตอ้งช ำระใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริกำรน ำฝำกเขำ้บัญชีเงินฝำกของผูข้อใชบ้ริกำรที่เปิดไวก้ับธนำคำร ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่ำ 
“บญัชีรบัช ำระเงิน” โดยรำ้นคำ้ตกลงและยินยอมปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของบริกำร Bill Payment รวมถึงคู่มือวิธีปฏิบตัิที่ธนำคำรมอบให ้หรือที่ธนำคำรไดป้ระกำศ
ไวผ่้ำนทำงเว็บไซตข์องธนำคำร และ/หรือเอกสำรที่เกี่ยวขอ้ง และ/หรือที่ธนำคำรไดป้ระกำศก ำหนดไวใ้นขณะนี ้และ/หรือที่จะก ำหนดไวต้่อไปในภำยหนำ้ทุกประกำร 
ข้อ 25 ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการช าระเงินข้ามธนาคาร (เลขที่ 1.0) (Cross Bank Bill Payment) 

“บริกำรช ำระเงินขำ้มธนำคำร (Cross Bank Bill Payment)” หมำยควำมถึง บริกำรกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินต่ำงๆ ตำมที่ธนำคำรหรือสถำบนักำรเงินอื่นก ำหนด หรือ
หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวขอ้งก ำหนด ซึ่งเป็นกำรใชบ้ริกำรที่สำมำรถระบุ พรอ้มเพย ์(PromptPay) แทนกำรระบุเลขที่บญัชีเงินฝำก และ/หรือรหสับริษัท (Product Code) ของผู้
ขอใช้บริกำรซึ่งผูกกับ พรอ้มเพย ์(PromptPay) ตำมที่ผู้ขอใชบ้ริกำรสมัครลงทะเบียนไว ้ทั้งนี ้ผู้ขอใช้บริกำรขอสมคัรลงทะเบียนและใช้บริกำรช ำระเงินข้ำมธนำคำร (Cross 
Bank Bill Payment) โดยผูข้อใชบ้ริกำรตกลงยินยอมผูกพนัและปฏิบตัิตำมระเบียบ วิธีปฏิบตัิ ตลอดจนขอ้ตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวขอ้งกับกำรใช้บริกำรนี ้ ทัง้ที่ มีอยู่ก่อนแลว้
และที่จะมีขึน้หรือมีกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนำคต ตำมที่ธนำคำรจะไดก้ ำหนดเพิ่มเติม โดยธนำคำรจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้ริกำรทรำบล่วงหนำ้เป็นระยะเวลำอย่ำงนอ้ย 30
วัน โดยกำรแจง้ดังกล่ำว นำคำรอำจธ ใช้วิธีปิดประกำศกำรก ำหนดหรือเปล่ียนแปลงดังกล่ำวไวใ้นที่เปิดเผย ณ ส ำนักงำนใหญ่ หรือส ำนักงำนสำขำของธนำคำรแต่ละแห่งที่
ใหบ้ริกำร หรือผ่ำนทำงเว็บไซตข์องธนำคำร (www.ktb.co.th) และ/หรือโดยวิธีกำรอื่นใดตำมที่ธนำคำรก ำหนดหรือเห็นสมควร   โดยใหถ้ือว่ำระเบียบหรือวิธีปฏิบตัิ ตลอดจน
ขอ้ตกลงและเงื่อนไขดงักล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ตกลงและเงื่อนไขกำรใชบ้ริกำรช ำระเงินขำ้มธนำคำร (Cross Bank Bill Payment) ฉบบันีด้ว้ย ทัง้นี ้ขอ้ตกลงและเงื่อนไขกำร
ท ำธุรกรรมประเภทต่ำงๆ ภำยใตก้ำรใชบ้ริกำรช ำระเงินขำ้มธนำคำร (Cross Bank Bill Payment) นี ้ตอ้งเป็นไปตำมขอ้ตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกรรมดงักล่ำวตำมที่
ธนำคำรก ำหนดดว้ย โดยผู้ขอใช้บริกำรตกลงยินยอมและจะไม่โตแ้ยง้คัดคำ้น และไม่ถือว่ำกำรกระท ำดังกล่ำว  ท ำให้ ผู้ขอใช้บริกำรขำดผลประโยชน ์และ/หรือไดร้ับควำม
เสียหำย และสละสิทธิที่จะเรียกรอ้งค่ำขำดประโยชนแ์ละค่ำเสียหำยจำกธนำคำรทัง้สิน้ 
ข้อ 26  ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล 

ผู้ขอใช้บริกำรตกลงยินยอมใหธ้นำคำรเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทำงกำรเงิน และ/หรือขอ้มูลใดๆ ของผู้ขอใชบ้ริกำรที่ไดใ้ห้ไวห้รือมีอยู่กับธนำคำรหรือที่
ธนำคำรไดร้บัหรือเขำ้ถึงไดจ้ำกแหล่งอื่น หรือขอ้มลูอื่นใดตำมที่หน่วยงำนหรือคณะกรรมกำรที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยประกำศก ำหนด ซึ่งต่อไปนี ้จะเรียกว่ำ “ขอ้มลู” รวมทัง้ให้
ธนำคำรส่ง  โอน และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลของผูข้อใชบ้ริกำร ใหแ้ก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร หรือนิติบุคคลนอกกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร  พนัธมิตร
ทำงธุรกิจ  ผูใ้หบ้ริกำรภำยนอก ผูป้ระมวลผลขอ้มลู ผูร้บัโอนสิทธิเรียกรอ้ง หน่วยงำน/องคก์ร/นิติบุคคลใดๆ ที่มีสญัญำกับธนำคำร  หน่วยงำนรำชกำร และ/หรือ   นิติบุคคลใดๆ 
ที่ธนำคำรเป็นคู่สญัญำหรือมีควำมสมัพนัธด์ว้ย ทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อกำรบริหำรจดักำรธุรกิจของธนำคำร กำรวิเครำะหข์อ้มลู กำรใหแ้ละ/
หรือปรับปรุงบริกำร หรือผลิตภัณฑ์ต่ำงๆของธนำคำร  กำรที่ธนำคำรจ้ำงหรือมอบหมำยให้บุคคลอื่นด ำเนินกำรแทน ไม่ว่ำงำนงำนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ งำน
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ติดต่อส่ือสำร งำนติดตำมทวงถำม หรืองำนอื่นใด ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน และเพื่อวัตถุประสงคอ์ื่นใดที่ไม่ตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย  รวมถึ งเพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือ
ระเบียบของประเทศใดๆ ที่ใชบ้งัคบักับธนำคำร โดยขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำ ขำ้พเจำ้สำมำรถติดต่อธนำคำรผ่ำนช่องทำง Krungthai Call Center  โทร.  02-1111-1111 หรือสำขำ
ของธนำคำร  ทัง้นี ้ช่องทำงติดต่อธนำคำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลง เพิ่มขึน้หรือลดลงไดใ้นอนำคต โดยธนำคำรจะไดแ้จง้ใหท้รำบทำง website ของธนำคำร 
ข้อ 27.ข้อตกลงอ่ืนๆ 
27.1 ในกรณีที่ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขขอ้หนึ่งขอ้ใดของขอ้ตกลงนีเ้ป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ไม่ว่ำดว้ยเหตุผลใดๆก็ตำม รำ้นคำ้ตกลงร่วมกับธนำคำรกรุงไทยใหแ้ยกส่วนที่เป็น

โมฆะหรือที่ไม่สมบูรณ ์นัน้ออกจำกขอ้ควำมหรือขอ้ก ำหนดอื่นๆ ที่สมบูรณ ์และใหข้อ้ควำมและขอ้ก ำหนดส่วนที่ยงัสมบูรณม์ีผลผูกพนัระหว่ำงกัน  
27.2 ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่มิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ตกลงนี ้ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ธนำคำรกรุงไทยประกำศใช ้หรือก ำหนดไวเ้ป็นกำรเฉพำะ 
27.3 เพื่อประโยชน์ในกำรพิจำรณำค ำขอหรือใบสมัครเป็นรำ้นคำ้สมำชิกธนำคำรกรุงไทยของธนำคำรกรุงไทย หรือเพื่อกำรปฏิบัติหรือกำรบริกำรซึ่งสินเชื่อใดๆ หรือเพื่อ

วัตถุประสงคใ์นกำรรับข่ำวสำร หรือข้อมลู หรือเพื่อวตัถุประสงคท์ำงกำรตลำดและกำรส่งเสริมกำรขำย หรือข้อเสนอเกี่ยวกับสิทธิประโยชน ์สินคำ้ หรือบริกำรใดๆ จำก
ธนำคำรกรุงไทยหรือจำกบุคคลอื่นที่ธนำคำรกรุงไทยมอบหมำย หรือเพื่อกำรเก็บ หรือใชข้อ้มลูเพื่อกำรสถิติหรือศึกษำวิจยั หรือวตัถุประสงคอ์ื่นใดที่ธนำคำรกรุงไทยเห็นว่ำ
อำจเป็นประโยชนแ์ก่รำ้นคำ้หรือส่วนรวม รำ้นคำ้ขอใหค้วำมยินยอมและมอบอ ำนำจแก่  ธนำคำรกรุงไทยโดยไม่เพิกถอนและโดยไม่ค ำนึงว่ำธนำคำรกรุงไทยไดอ้นุมัติค ำ
ขอเป็นรำ้นคำ้สมำชิกธนำคำรกรุงไทยหรือไม่ก็ตำม หรือสินเชื่อ หรือกำรใช้บริกำรที่รำ้นคำ้มีอยู่จะสิน้สุดลงแลว้หรือไม่ ให้ธนำคำรกรุงไทยท ำกำรตรวจสอบ แลกเปล่ียน 
และ/หรือเปิดเผย ซึ่งขอ้มลูส่วนบุคคล และ/หรือขอ้มลูใดๆ รวมทัง้กำรวิเครำะหป์ระมวลผลซึ่งขอ้มลูส่วนบุคคลของรำ้นคำ้ ทัง้นี ้กำรประมวลผลหมำยรวมถึงกำรรวบรวม 
กำรเก็บรกัษำ กำรใช ้กำรเปิดเผยและ/หรือกำรส่งหรือโอนขอ้มลูไม่ว่ำจะเป็นกำรประมวลผลภำยในหรือภำยนอกประเทศ หรือเป็นกำรส่งหรือโอนข้อมลู และเปิดเผยขอ้มลู
ส่วนบุคคลหรือขอ้มลูใดๆให้แก่กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) และ/หรือบุคคลอื่นที่มีสัญญำกำรคุม้ครองขอ้มลูอยู่กับธนำคำรกรุงไทย โดย
รำ้นคำ้จะไม่เรียกรอ้งค่ำตอบแทนหรือค่ำเสียหำยใดๆที่เกิดจำกกำรกระท ำดงักล่ำวของธนำคำรกรุงไทยแต่อย่ำงใดทัง้สิน้ 

27.4 รำ้นคำ้ตกลงและยินยอมให้เอกสำรที่ส่งใหแ้ก่ธนำคำรกรุงไทยเป็นทรพัยส์มบัติของธนำคำรกรุงไทย ซึ่งรำ้นคำ้ไม่สำมำรถเรียกรอ้ง และ /หรือขอเอกสำรคืนไดไ้ม่ว่ำจะ
ไดร้บักำรเป็นรำ้นคำ้สมำชิกธนำคำรกรุงไทยหรือไม่ก็ตำม 

27.5 รำ้นคำ้ตกลงยินยอมใหข้อ้ตกลงนีม้ีผลผูกพนัถึงผลิตภณัฑ/์บริกำรทำงกำรเงินใหม่ของธนำคำรกรุงไทยทุกประเภททัง้ในขณะนีห้รือที่จะไดอ้อกเพิ่มเติมในภำยหนำ้ โดยไม่
จ ำเป็นตอ้งท ำควำมตกลงใหม่ 

27.6 บรรดำขอ้มลูข่ำวสำร หนงัสือบอกกล่ำว หรือหนงัสืออื่นใดที่จะส่งใหแ้ก่รำ้นคำ้ไม่ว่ำจะส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ดี หรือใหค้นน ำไปส่งเองก็ดี ถำ้หำก
ส่งไปยงัสถำนที่ระบุไวข้ำ้งตน้ของขอ้ตกลงนี ้หรือส่งไปยงัสถำนที่ที่รำ้นคำ้ไดแ้จง้เปลี่ยนแปลงเป็นหนงัสือให้ธนำคำรกรุงไทยทรำบครัง้หลงัสดุแลว้ ไม่ว่ำจะมีผูร้บัไวห้รือไมก่็
ตำม ใหถ้ือว่ำไดส่้งใหแ้ก่รำ้นคำ้แลว้โดยชอบ 

ข้อ 28.ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการระบบการแปลงค่าสกุลเงิน Dynamic Currency Conversion (DCC) 
ระบบกำรแปลงค่ำสกุลเงิน Dynamic Currency Conversion (DCC) หมำยถึง บริกำรที่ธนำคำรไดใ้หบ้ริกำรกับรำ้นคำ้เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรรบัช ำระค่ำสินคำ้

และ/หรือบริกำรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศในสกุลเงินอนัประกอบดว้ย  ดอลลำรส์หรัฐ (USD) ฟรังสส์วิส (CHF) ยูโร (EUR) เยน (JPY) ปอนดส์เตอรลิ์ง (GBP) ดอลลำร์
ออสเตรเลีย (AUD) ดอลลำรสิ์งคโปร ์(SGD) ดอลลำรฮ์่องกง (HKD) โครนนอรเ์วย(์NOK) โครนสวีเดน (SEK) โครนเดนมำรก์ (DKK) ดอลลำรน์ิวซีแลนด ์(NZD) ดอลลำร์
แคนำดำ (CAD) รูเบิลรสัเชีย (RUB) รวมทัง้เงินตรำต่ำงประเทศในสกุลอื่น ๆ ที่ธนำคำรจะเปิดใหบ้ริกำรในอนำคต โดยรำ้นคำ้ตกลงและยินยอมปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดและ
เงื่อนไขของบริกำร Dynamic Currency Conversion (DCC) ขอ้ตกลงและเงื่อนไขกำรสมคัรเป็นรำ้นคำ้สมำชิก Krungthai Fast Pay (Payment Gateway) รวมถึงคู่มือวิธี
ปฏิบัติที่ธนำคำรมอบให ้หรือที่ธนำคำรไดป้ระกำศไวผ่้ำนทำงเว็บไซตข์องธนำคำร และ/หรือเอกสำรที่เกี่ยวขอ้ง และ/หรือที่ธนำคำรไดป้ระกำศก ำหนดไวใ้นขณะนี ้และ/
หรือที่จะก ำหนดไวต้่อไปในภำยหนำ้ทุกประกำร เมื่อรำ้นคำ้ใชบ้ริกำรนีถ้ือว่ำเป็นไปตำมควำมประสงคข์องรำ้นคำ้แลว้ ดงันัน้ หำกมีควำมเสียหำยหรือขอ้ผิดพลำดใดๆ เกิด
ขึน้กับรำ้นคำ้ไม่ว่ำดว้ยเหตใุดก็ตำม รำ้นคำ้ตกลงจะไม่เรียกรอ้งค่ำเสียหำยใดๆ กับธนำคำร เวน้แต่ควำมเสียหำยหรือขอ้ผิดพลำดดงักล่ำวเกิดขึน้จำกกำรกระท ำโดยทุจริต 
หรือโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงรำ้ยแรงของธนำคำร 
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มาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลบัญชีสมาชิกบัตร 
 

มาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลบัญชีสมาชิกบัตรในธุรกิจบัตรช าระเงิน มำตรฐำนควำมปลอดภัยขอ้มลูบัญชีสมำชิกบัตรเป็นขอ้ก ำหนดและกระบวนกำรที่จัดท ำ
ขึน้ส ำหรับธุรกิจบตัรช ำระเงิน ซึ่งมีคณะกรรมกำรดำ้นมำตรฐำนควำมปลอดภัยของขอ้มลูใน ธุรกิจบตัรช ำระเงิน (PCI DSS) เป็นผูบ้ริหำรจัดกำร โดยไดร้บักำรสนับสนุนจำก
ระบบบตัรช ำระเงินระหว่ำงประเทศที่ส ำคญัทุกระบบ มำตรฐำนนีไ้ดร้บักำรพฒันำขึน้เพื่อบริหำรควำมเส่ียงจำกกำรถูกบุกรุกขอ้มลูทัง้จำกภำยในและภำยนอกองคก์รมำตรฐำน 
PCI DSS มีขอ้ก ำหนดพืน้ฐำนรวม 12 ขอ้ ซึ่งใหค้วำมส ำคญัต่อกำรใช้ระบบที่มีควำมปลอดภยั ขอ้ก ำหนดดงักล่ำวรวมถึงกำรติดตัง้ไฟรว์อลล ์ กำรเปลี่ยนรหัสผ่ำนตัง้ตน้ที่มำ
กับระบบ กำรป้องกันข้อมูลที่จัดเก็บในระบบ กำรใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส และกำรเข้ำรหัสข้อมูลเมื่อมีกำรส่งข้อมูลผู้ถือบัตรผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยสำธำรณะ โดย
ธนำคำรกรุงไทยยดึถือมำตรฐำนดังกล่ำวนีถ้ือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของขอ้ตกลงรำ้นคำ้สมำชิกธนำคำรกรุงไทยโดย ถำ้รำ้นคำ้รบัช ำระเงินผ่ำนบตัร รำ้นคำ้
จ ำเป็นตอ้งปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนควำมปลอดภัยตำมขำ้งทำ้ยนีข้้อพิจารณาประโยชนส์ าหรับธุรกิจของร้านค้า กำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดอุตสำหกรรมของ
มำตรฐำนควำมปลอดภยัขอ้มลูบญัชีสมำชิกบตัร ตำมมำตรฐำนของ PCI DSS จะท ำใหร้ำ้นคำ้ต่ำงๆ สำมำรถ: 
 ปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคลของสมำชิกบตัรได ้
 เพิ่มควำมเชื่อมั่นใหก้ับสมำชิกบตัรดว้ยระบบควำมปลอดภยัขอ้มลูที่ปลอดภยัมำกขึน้ 
 ลดควำมเส่ียงในกำรสญูเสียเงินและค่ำใชจ้่ำยเพื่อกำรแกไ้ขปัญหำ 
 รกัษำควำมเชื่อมั่นที่สมำชิกบตัรมีต่อรำ้นคำ้ รวมถึงปกป้องชื่อเสียงของรำ้นคำ้ 
 มีกำร “ตรวจสอบควำมปลอดภัย” ที่ครบถ้วนส ำหรับธุรกิจที่ตอ้งจดัเก็บหรือส่งผ่ำนขอ้มูลบัญชีสมำชิกบัตร กำรปกป้องขอ้มูลบัญชีสมำชิกบัตรจำกภยัคกุคำมที่เกิดจำก

อำชญำกรรมทำงเศรษฐกิจ ซึ่งนบัวนัจะเพิ่มมำกขึน้ เป็นปัญหำมำกที่สดุอย่ำงหนึ่งที่ธุรกิจทัง้หลำยก ำลงัเผชญิอยู่ในขณะนี ้
ในขณะที่เทคโนโลยทีี่รำ้นคำ้และพนัธมิตรใชม้ีกำรพฒันำก้ำวหนำ้ขึน้ กำรทุจริตในกำรใชบ้ตัรก็ยงัมีควำมซับซอ้นมำกขึน้ดว้ย ธุรกิจใดๆ ก็ตำมที่มีกำรประมวลผล จดัเก็บหรือ
ส่งผ่ำนข้อมูลบญัชีสมำชิกบัตรจะตกเป็นเป้ำของกำรโจมตี มีกรณีตวัอย่ำงมำกมำยจำกทั่วโลกที่นกัโจรกรรมข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกสจ์ะเข้ำไปในระบบคอมพิวเตอร ์ขโมย
ขอ้มลูสมำชิกบตัร และใชข้อ้มลูที่ขโมยไดใ้นทำงที่มิชอบ ความส าคัญของมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลบัญชีสมาชิกบัตร กับร้านค้าและธุรกิจต่างๆ รำ้นคำ้มีควำม
จ ำเป็นตอ้งท ำควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับมำตรฐำนที่ตอ้งปฏิบตัิทุกวนัเพื่อป้องกันควำมปลอดภยัของขอ้มลูดำ้นกำรเงินส่วนบุคคลที่มีควำมส ำคัญและมีควำมเส่ียงส่ิงเหล่ำนัน้ ดว้ย
กำรลดควำมเส่ียงที่จะถูกบุกรุกขอ้มลูใหน้อ้ยที่สดุ กำรน ำมำตรฐำนของ PCI DSS มำใชเ้ป็นมำตรฐำนควำมปลอดภัยขอ้มลูบัญชีสมำชิกบัตร จะช่วยใหธุ้รกิจสำมำรถป้องกัน
ควำม เสียหำยทำงกำรเงิน และค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบรวมถึงควำมเส่ียงจำกกำรถูกจบัตำมองและโจมตีจำกส่ือดว้ย ข้อก าหนดหลักของมาตรฐานความปลอดภัย
ข้อมูลบัญชีสมาชิกบัตร 12 ประการ ดังนี้ 
กำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำน PCI DSS จะชว่ยใหร้ำ้นคำ้สำมำรถประเมินไดว้่ำ: 
 ธุรกิจของรำ้นคำ้ปกปอ้งขอ้มลูบญัชีสมำชิกบตัรหรือไม่ 
 ธุรกิจของรำ้นคำ้มีเครือข่ำยที่ปลอดภยัหรือไม่ 
 ธุรกิจของรำ้นคำ้มีมำตรกำรควบคมุกำรเขำ้ถึงระบบที่เขม้แข็งหรือไม่ 
 ธุรกิจของรำ้นคำ้มีกำรเฝ้ำระวงัและทดสอบเครือข่ำยเป็นประจ ำหรือไม ่
 ธุรกิจของรำ้นคำ้ปฏิบตัิตำมนโยบำยดำ้นควำมปลอดภยัหรือไม่ 

หำกธุรกิจของรำ้นคำ้มีกำรว่ำจำ้งบริษัทภำยนอก บริษัทเหล่ำนัน้ปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำน PCI DSS ดว้ยหรือไม่ 
 
ข้อก าหนดหลักทั้ง 12 ข้อ มีรายละเอียดตามตารางต่อไปนีม้าตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล PCI 
สรำ้งและดแูลรกัษำเครือข่ำยที่ปลอดภยั 1. ติดตัง้และดแูลรกัษำใหม้ีกำรก ำหนดค่ำติดตัง้ไฟรว์อลลเ์พื่อป้องกันขอ้มลูผูถ้ือบตัร 

2. หำ้มใชค้่ำรหสัผ่ำนของระบบและพำรำมิเตอรด์ำ้นควำมปลอดภยัอื่นๆที่บริษัทผูผ้ลิตก ำหนดมำให ้
ปกป้องขอ้มลูผูถ้ือบตัร 3. ปกป้องขอ้มลูผูถ้ือบตัรที่จดัเก็บในระบบ 

4. เขำ้รหสักำรส่งขอ้มลูผูถ้ือบตัรที่มีกำรส่งผ่ำนทำงเครือข่ำยสำธำรณะ 
จดัใหม้ีโครงกำรบริหำรช่องโหว่ของระบบ 
(Vulnerability management program) 

5. ใชแ้ละปรบัปรุงโปรแกรมป้องกันไวรสัอย่ำงสม ่ำเสมอ 
6. พฒันำและบ ำรุงรกัษำระบบและเพลิเคชั่นดำ้นควำมปลอดภยั 

น ำมำตรกำรควบคุมกำรเขำ้ถึงระบบที่เขม้งวดมำ
ใช ้

7. จ ำกัดสิทธิกำรเขำ้ถึงขอ้มลูผูถ้ือบตัรตำมควำมจ ำเป็นทำงธุรกิจ 
8. ก ำหนดรหสัใชง้ำนคอมพิวเตอรเ์ฉพำะแต่ละบุคคล 
9. จ ำกัดกำรเขำ้ถึงขอ้มลูผูถ้ือบตัรทำงกำยภำพ 

เฝ้ำระวงัและทดสอบเครือข่ำยอย่ำงสม ่ำเสมอ 10. ติดตำมและเฝ้ำระวงักำรเขำ้ถึงทรพัยำกรเครือข่ำยและขอ้มลูผูถ้ือบตัรทัง้หมด 
11. ทดสอบระบบและกระบวนกำรรกัษำควำมปลอดภยัอย่ำงสม ่ำเสมอ 

ดแูลใหม้ีนโยบำยดำ้นควำมปลอดภยัขอ้มลู 12. ดแูลใหม้ีนโยบำยที่จดักำรปัญหำดำ้นควำมปลอดภยัขอ้มลู 
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มาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลบัญชีสมาชิกบัตรของ PCI DSS และธุรกิจของร้านค้า 
มำตรฐำน PCI DSS เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจของรำ้นคำ้อย่ำงไรและรูปแบบกำรน ำมำตรฐำนนีม้ำใชป้ฏิบตัิจะขึน้อยู่กับ: 
 ขนำดและลกัษณะของธุรกิจของรำ้นคำ้ 
 กำรก ำหนดค่ำในขัน้ตอนและกระบวนกำรรบัช ำระเงินผ่ำนบตัรของรำ้นคำ้ 
 ผูใ้หบ้ริกำรต่ำงๆ ที่ทำ่นร่วมท ำธุรกิจดว้ย และบทบำทที่เกี่ยวขอ้งค าถามที่พบบ่อย 

จะทรำบไดอ้ย่ำงไรว่ำรำ้นคำ้ของท่ำนมีคณุสมบตัิตรงตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนของ PCI DSS หรือไม่? 
รำ้นคำ้ สำมำรถตรวจสอบว่ำองคก์รของ รำ้นคำ้มีคุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำนของ PCI DSS หรือไม่ โดยด ำเนินกำรตรวจสอบดังต่อไปนี ้(ขึน้กับปริมำณ
ธุรกรรมที่รำ้นคำ้ท ำโดยเฉล่ียต่อเดือน)rre 
 แบบที่ประเมินตนเอง 
 กำรตรวจหำช่องโหว่ของระบบ 
 กำรตรวจสอบที่จดับริกำร 

 
แบบที่ประเมินตนเองคืออะไร? 
แบบที่ประเมินตนเองเป็นเครื่องมือส่วนตวัที่จัดบริกำรใหฟ้รี เพื่อใช้วัดระดบัว่ำ รำ้นคำ้ได ้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนของ PCI DSS มำกน้อยเพียงใด แบบที่ประเมินตนเองนีเ้ป็น
เคร่ืองมือออนไลนท์ี่ประกอบดว้ยชุดค ำถำมปิด (โดยตอบใช่ หรือ ไม่ใช่) เมื่อรำ้นคำ้ที่ท ำแบบสอบถำมนีเ้สร็จแลว้ 
- รำ้นคำ้จะสำมำรถประเมินระดบัควำมเส่ียงของรำ้นคำ้ไดเ้ป็นอย่ำงดี 
- หำกผลกำรประเมินชีว้่ำจ ำเป็นตอ้งมีกำรปรบัปรุงแกไ้ขรำ้นคำ้จะตอ้งท ำกำรแกไ้ขนีเ้พื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนของ PCI DSS 
- รำ้นคำ้สำมำรถท ำกำรประเมินนีภ้ำยในองคก์รของรำ้นคำ้เองหรือใหผู้ป้ระเมินควำมปลอดภยัขอ้มลูที่เหมำะสม ด ำเนินกำรแทนรำ้นคำ้ 
 
การตรวจหาช่องโหว่ของระบบคืออะไร? 
กำรตรวจหำช่องโหว่ของระบบจะช่วยท ำใหร้ำ้นคำ้มั่นใจไดว้่ำระบบของรำ้นคำ้จะไดร้บักำรปกป้องจำกภยัคกุคำมภำยนอก เช่น กำรเขำ้ระบบโดยไม่ไดร้บัอนุญำต กำรเจำะเข้ำ
ระบบ หรือไวรสัที่เป็นภยัต่อระบบ 
เคร่ืองมือกำรตรวจหำจะทดสอบอุปกรณ์เครือข่ำยทัง้หมดของรำ้นคำ้รวมถึงเครื่องแม่ข่ำยและแอพพลิเคชั่นต่ำงๆ เพื่อหำช่องโหว่ที่มี กำรตรวจหำนีท้  ำโดยวิธีกำรที่ไม่เป็นกำร
บุกรุกระบบ และด ำเนินกำรโดยผูใ้หบ้ริกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยเครือข่ำยที่ไดร้บัอนุญำต กำรตรวจสอบอย่ำงสม ่ำเสมอทุกไตรมำสเป็นส่ิงที่จ ำเป็น เพื่อใหม้ั่นใจว่ำระบบ
และแอพพลิเคชั่นของรำ้นคำ้มีกำรป้องกันในระดบัที่เพียงพออยู่ตลอดเวลำ วีซ่ำใหบ้ริกำรตรวจสอบเครือข่ำยฟรีดว้ย ScanAlert รำ้นคำ้สำมำรถอ่ำนรำยละเอียด เพิ่มเติมไดท้ี่ 
www.scanalert.com 
 
จะทราบได้อย่างไรว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของ PCI DSS แล้ว?  
ธนำคำรกรุงไทยจะแจง้ใหว้ีซ่ำทรำบเมื่อรำ้นคำ้มีคณุสมบติัตำมขอ้ก ำหนดแลว้  
 
จะเกิดอะไรขึน้ หากร้านค้าไม่ต้องการเข้าร่วมในโครงการนี้? 
หำกมีกำรบุกรกเข้ำไปในระบบและรำ้นคำ้ไม่ไดม้ีกำรด ำเนินกำรที่เหมำะสม เพื่อปกป้องขอ้มลูบัญชีลกูคำ้แลว้ ธุรกิจของรำ้นคำ้และธนำคำรที่ รำ้นคำ้ใชบ้ริกำรอำจต้องเสีย
เงินค่ำปรบั และใบอนุญำตในกำรรบัช ำระเงินผ่ำนบัตรของรำ้นคำ้อำจถูกเพิกถอนได ้ ธนำคำรกรุงไทยมีควำมจ ำเป็นตอ้งยกเลิก เพิกถอน กำรใหบ้ริกำรใดๆ แก่รำ้นคำ้ตำม
ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของขอ้ตกลงรำ้นคำ้สมำชิกธนำคำรกรุงไทย 

 

 

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

 

 

 

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

 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         * ท าการขดีฆ่าหรอืปิดทบั เฉพาะขอ้มูล Sensitive Data (ศาสนา เชื้อชาต ิขอ้มูลความพกิารของแต่ละบุคคล) ทีป่รากฏบนแบบฟอร์มใบสมคัรใชบ้รกิาร /  
           เอกสารเงื่อนไขและขอ้ตกลง / เอกสารแสดงตน ที่ใชป้ระกอบเอกสารการสมคัรเป็นรา้นคา้ โดย ใชป้ากกาสเีขม้ (สดี า หรอืสนี ้าเงนิเขม้) ไม่ใหอ้่านขอ้มูล  
           Sensitive Data ได้ตลอดไป ระวงั อย่าใหก้ระทบส่วนของข้อมูลทีไ่ม่เกี่ยวขอ้ง 

 

กรณีมอบอ านาจ :           หนังสอืมอบอ านาจส าหรบัการลงนามและการกระท าการแทนบรษิทัพรอ้มอากรแสตมป์ 

    ส าเนาบัตรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

  กรณีชาวต่างชาติ :         ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

              ส าเนาใบอนุญาตท างานในต่างประเทศ (Work Permit) จะต้องมอีายุคงเหลอืไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน  ทุกหน้า 

 

โปรดลงนามรบัรองส าเนาถกูต้องในเอกสารทุกฉบบั พร้อมประทบัตรา (ถ้ามี) และธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเอกสารทัง้หมดทุกกรณี 
 
 

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

กรณีหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ/ องค์กรพิเศษ กรณีนิติบุคคล 

       
       ส าเนาบตัรประชาชน (ผูม้อี านาจกระท าการ)* 

       หนังสอืแจง้ความประสงค์ขอใชบ้รกิารจากหน่วยงาน  

       ส าเนาหน้าบญัชธีนาคารกรุงไทยเพื่อโอนเงนิเขา้บญัชี 

       เอกสารที่แสดงว่าม ีWebsite ทีส่มบูรณ์และพรอ้มใช้
งาน ณ วนัทีเ่ปิดใหบ้รกิารรา้นคา้ (eCommerce) 

 

       ใบอนุญาตประกอบกจิการตามประเภทธุรกจิพเิศษ /   
       ธุรกจิเฉพาะ มูลนิธ/ิ สมาคม /องค์กรพเิศษ /  
       เอกสารแสดงการประกอบกจิการจากหน่วยงาน 
       ราชการ (ถ้าม)ี     

       อาการแสตมป์ 30  บาท 

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

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

. 
 
 
 

 
       หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลทุกหน้าอายุไม่   
      เกนิ 3 เดอืน 
       ส าเนาเอกสารด้านภาษี เช่น ภพ.20 หรอื ภพ.01 หรอื 
       ภพ.09 
       ส าเนาบตัรประชาชน (ผูม้อี านาจกระท าการ)* 

       ส าเนาบญัชธีนาคารยอ้นหลงั 4 เดอืน 

       ส าเนาหน้าบญัชธีนาคารกรุงไทยเพื่อโอนเงนิเขา้บญัช ี

       รายงานการประชุมหรอืหนังสอืแจง้ความประสงค์ขอใช ้ 
       บรกิารจากหน่วยงาน 
       รูปหน้า Website รา้นคา้ eCommerce 

ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
หรอืเอกสารแสดงสทิธใินการใช ้Hosting / Domain name 

       หนังสอืแต่งตัง้ผูม้อี านาจ (ถ้าม)ี 

       ใบอนุญาตประกอบกจิการตามประเภทธุรกจิพเิศษ /   
       ธุรกจิเฉพาะ มูลนิธ/ิ สมาคม /องค์กรพเิศษ /  
       เอกสารแสดงการประกอบกจิการจากหน่วยงาน 
       ราชการ (ถ้าม)ี     

       ใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิบรกิาร การรบัช าระเงนิภายใต้ 
       การก ากบั กรณีเป็นผูใ้หบ้รกิารรบัช าระ (Payment Facilitaor)  
       เอกสาร PCI DSS กรณีเป็นผูใ้หบ้รกิารรบัช าระ (Payment  
       Facilitaor)  
       อาการแสตมป์ 30  บาท 

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

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


