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  ใบค ำขอใช้บริกำร ttb smart shop  
 

วนัที่............................................... 
 
 
ขา้พเจา้ (ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า “ผู้ขอใช้บริกำร”) มีความประสงคข์อใชบ้ริการ ttb smart shop (บริการรบัเงินผ่าน QR Code) ของธนาคารทหารไทยธน

ชาต จ ากดั (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า “ธนำคำร”) เพ่ือใหร้า้นคา้รบัช าระเงินค่าสินคา้และบริการ ตามรายละเอียดดงันี ้
 

1. ข้อมูลผู้ขอใช้บริกำรนิติบคุคล 

1.1  ข้อมูลผู้ขอใช้บริกำร  

 ชื่อรา้นคา้.............................................................................................................................................................................................................. 

 ชื่อนิติบคุคล.......................................................................................................................................................................................................... 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี            -                            -                                   -                - 

 ที่อยู่รา้นคา้ เลขที่...............................อาคาร/หมู่บา้น.............................................................ชัน้.............. หมู่ที่............ ซอย.................................. 
 ถนน..............................................................แขวง/ต าบล.................................................................เขต/อ าเภอ.................................................... 
 จงัหวดั...........................................................รหสัไปรษณีย.์..................................................... เบอรโ์ทรศพัทร์า้นคา้ …......................................... 

ประเภทธุรกิจ/รา้นคา้ (ระบธุุรกิจหลกั 1 ประเภทเท่านัน้) 
     อาหารและเครื่องดื่ม (0001)   แฟชั่น เครื่องแต่งกายและเครื่องประดบั (0002)  สขุภาพและความงาม (0003) 
     เครื่องไฟฟ้าและอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์(0004)  บริการ (0005)     การศกึษา (0006) 
     ก่อสรา้ง ตกแต่งบา้นและสวน (0007)   ยานพาหนะ (0008)    โรงแรมและที่พกั (0009) 
     สตัวเ์ลีย้ง (0010)   รา้นคา้ปลีก-ส่ง หา้งสรรพสินคา้ (0011)   

                       อปุกรณส์ านกังาน เครื่องเขียน หนงัสือ   อ่ืนๆ (0013) โปรดระบ.ุ........................................ 
            และกิ๊ฟช็อป (0012) 
 

1.2 ข้อมูลผู้ติดต่อ เพ่ือใชใ้นการรบัแจง้ผลการด าเนินการสมคัรและรบัรหสัเขา้ใชง้านครัง้แรกผา่นอีเมล โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นดว้ยตวับรรจง 
ชื่อ-นามสกลุ ........................................................................................................................................................................................................ 
อีเมล (ตวัพิมพใ์หญ่เท่านัน้) *ตอ้งระบเุพือ่รบัแจง้ผลการด าเนนิสมคัรและรบัรหสัเขา้ใชง้านครัง้แรก 
 
 

โทรศพัทมื์อถือ **เพือ่รบัขอ้ความ SMS แจง้ผลการด าเนนิการสมคัร.........................................................................................................................   

2. ข้อมูลบัญชเีงนิฝำก (เพ่ือรบัช าระเงินค่าสินคา้และบริการ) 

ชื่อบญัชี ........................................................................................................................................................................................................ 

บญัชีเลขที ่            ซึ่งเป็นบญัชีออมทรพัยห์รือบญัชีกระแสรายวนัของธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั 
(มหาชน)  และเป็นชื่อเดียวกบัผูข้อใชบ้ริการในขอ้ 1.1  
 
รา้นคา้/ เจา้ของบญัชี ขอรบัรองว่ารายละเอียดต่างๆ ที่แจง้ไวใ้นใบค าขอใชบ้ริการ ttb smart shop ฉบบันีถู้กตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ และ    
ตกลงยินยอมผูกพนัตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขส าหรบัการใชบ้ริการตามเอกสารแนบทา้ยใบค าขอนี ้  รวมทัง้ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ธนาคารจะ
ก าหนดขึน้ในภายหนา้เกี่ยวกบัการใหบ้ริการของธนาคารทกุประการ จึงไดล้งนามพรอ้มประทบัตรา (ถา้มี) ไวข้า้งทา้ยนี ้

 
 
 
 
 

ลงช่ือ (1)                            

ตวับรรจง (..................................................................................) 
 

ลงช่ือ (2)        

ตวับรรจง (..................................................................................) 
 ผูข้อใชบ้ริการ (ผูมี้อ านาจลนามนิติบคุคล) 

ประทบัตรา (ถา้มี) 

 

 
 

ผูข้อใชบ้ริการ (ผูมี้อ านาจลนามนิติบคุคล) 
ประทบัตรา (ถา้มี) 

 

 

วัตถุประสงคข์องค ำขอ:    ☐ สมคัรใหม่    ☐ เปลี่ยนแปลงขอ้มลู …………………………………………………………………..............      ☐ ยกเลิกบริการ 
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หมำยเหตุ:  

▪ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารเพ่ิมเติมจากรา้นคา้ เพ่ือประกอบการพิจารณาอนมุตัิ 

▪ กรณีที่เป็นส าเนาเอกสาร ขอใหล้งนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามพรอ้มประทบัตราบริษัท (ถา้มี) 
 

 
สถำนทีจ่ัดส่งใบสมัคร: 
งานสนบัสนนุงานติดตัง้ระบบลกูคา้ธุรกิจ ชัน้ 24A  ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ เลขที ่3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขต
จตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
 
 
 
เฉพำะเจ้ำหน้ำทีส่ำขำธนำคำร 

 

 

      
  

เอกสารประกอบการสมคัรบรกิาร Smart Shop  
1.  ใบค าขอใชบ้ริการ ttb smart shop 
2.  ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนบริษัท จากส านกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษัท กรมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณิชย ์(อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
3.  หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ)  
4.  ส าเนาบตัรประชาชนของผูมี้อ านาจลงนาม หรือผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง   
5.  หนงัสือยินยอมบริษัทในเครือ (ถา้มี) 

ใหจ้ดัส่งใบค าขอใชบ้ริการและเอกสารประกอบการสมคัรตวัจริงไปยงัหน่วยงานควบคมุการปฏิบตัิการและเครือข่ายสาขา (Branch and Operational 
Control) ในวนัท าการถดัไป หลงัจากรบัเอกสารใบค าขอใชบ้ริการและเอกสารประกอบการสมคัรถกูตอ้งครบถว้น 
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ข้อก ำหนดและเงือ่นไขบริกำร ttb smart shop 
ตามที่ผูป้ระกอบกิจการขายสินคา้/ใหบ้ริการ (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า 

“ร้ำนค้ำ") มีความประสงคจ์ะขอใชบ้ริการรบัช าระเงินค่าสินคา้/บริการ ผ่าน
บริการ Smart Shop หรือชื่ออ่ืนที่ธนาคารจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่
ธนาคารเห็นสมควร (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า "บริกำร ttb smart shop") ของ
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า "ธนำคำร") 
จากผู้ช  าระเงินค่าสินค้า/บริการ (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า "ผู้ช ำระเงิน") ด้วย
เครื่องมือการช าระเงินต่างๆ  แทนการช าระดว้ยเงินสด ณ รา้นคา้ ตามที่ไดร้บั
อนมุตัิจากธนาคาร และตามรายละเอียดและเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด รา้นคา้
จึงตกลงยินยอมปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขบริการ ttb Smart Shop ฉบบั
นี ้(ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า "ข้อตกลงฯ”) ดงัต่อไปนี ้

 

1.1 รา้นคา้สามารถใชบ้ริการ ttb smart shop ผ่านโทรศัพทเ์คลื่อนที่ หรือ 
แท็บเล็ตในเครือข่ายที่ธนาคารรองรบัใหส้ามารถเชื่อมต่อกบับริการนีไ้ด ้
ภายใตเ้ง่ือนไขการสมคัรใชบ้ริการดงันี ้

▪ รา้นคา้ที่เป็นบุคคลธรรมดา จะตอ้งด าเนินการสมคัรใชบ้ริการ ttb 
smart shop ผ่าน Mobile Application โดยร้านค้าต้องกรอก
ขอ้มลูการสมคัรใชบ้ริการใหค้รบถว้นและถกูตอ้งตามกระบวนการ
ของธนาคาร โดยจะต้องก าหนดรหัสผ่าน (PIN) 6 หลัก ในการ 
Log in เขา้บริการ ttb smart shop และจะตอ้งเลือกผูกบญัชีเงิน
ฝากที่เปิดไวก้ับธนาคารบัญชีใดบัญชีหนึ่งกับบริการ ttb smart 
shop และตกลงยอมรบัขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการใชบ้ริการ ttb 
smart shop  

▪ ร้านค้าที่เป็นนิติบุคคล จะต้องด าเนินการสมัครใช้บริการ ttb 
smart shop โดยยื่นใบสมัครพรอ้มเอกสารประกอบแก่ธนาคาร 
และเม่ือรา้นคา้ไดร้บัอนมุตัิใหใ้ชบ้ริการแลว้ ธนาคารจะส่งรหสัเขา้
สู่ระบบ (Activation Code) ไปยังอีเมลท์ี่รา้นคา้ไดแ้จง้ไว ้เพื่อให้
รา้นคา้น าไปใชใ้นการเขา้สู่บริการครัง้แรก 

ทัง้นี ้การสมคัรใชบ้ริการจะมีผลสมบรูณ ์เม่ือรา้นคา้สรา้งขอ้มูลรา้นคา้
ในบริการ ttb smart shop ครบถว้นแลว้เท่านัน้ 

1.2 รา้นคา้สามารถสรา้งบญัชีพนักงานของรา้นคา้ไดผ้่านบริการ ttb smart 
shop โดยบัญชีพนักงานรา้นคา้สามารถเขา้ใชง้านไดต้ามสิทธิ์การใช้
งานที่ธนาคารก าหนด เช่น การท ารายการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ หรือ 
ดูขอ้มูลรายการช าระเงิน เป็นตน้ เพื่อวัตถุประสงคใ์นการสรา้งบัญชี
พนักงานของร้านค้า ซึ่งร ้านค้าจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของ
พนักงานเพื่อใช้บริการ ttb smart shop รา้นค้ามีหน้าที่ต้องขอความ
ยินยอมจากพนกังาน และ/หรือ ด าเนินการใหพ้นกังานใหค้วามยินยอม
ในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลใหแ้ก่ธนาคาร และรา้นคา้ขอรบัรองต่อ
ธนาคารว่าขอ้มลูส่วนบคุคลของพนกังานที่อยู่บนระบบ ttb smart shop 
เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลที่ไดร้บัความยินยอมจาก พนักงานที่เป็นเจา้ของ

ข้อมูลโดยตรงแล้ว หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึน้ร ้านค้าตกลง
รบัผิดชอบความเสียหายดงักล่าว  

1.3 รา้นคา้ตกลงพฒันา และด ารงการเชื่อมต่อระบบของรา้นคา้ใหเ้ขา้กับ
ระบบการรบัช าระเงินของธนาคาร ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) การ
ติดตั้งเครื่องอ่าน QR Code หรือ Barcode การติดตั้ง Application 
และ/หรืออปุกรณอ่ื์นใด ตามที่ธนาคารจะออกใหบ้ริการในภายหนา้ (ถา้
มี) แลว้แต่กรณี โดยรา้นคา้ตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เกิด
จากการพัฒนาและเชื่อมต่อระบบดังกล่าว รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจดัการระบบภายในของรา้นคา้เองทัง้สิน้ 

1.4 รา้นค้าจะเป็นผูท้  าการเสนอขายสินคา้/บริการ โดยรา้นค้ารับรองว่า
สินค้าและ/หรือบริการที่น  ามาขายหรือให้บริการตามข้อตกลงฯนี ้ 
จะตอ้งไม่ขดัต่อความสงบเรียบรอ้ย ศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือขดั
ต่อระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ธนาคาร หรือส่งผลกระทบต่อ
ภาพลกัษณข์องธนาคาร และไม่เป็นการขายสินคา้และ/หรือใหบ้ริการ
ซึ่งเป็นการแข่งขนักบัการด าเนินธุรกิจของธนาคาร 

1.5 รา้นคา้ตกลงรบัช าระค่าสินคา้/บริการผ่านบริการ ttb smart shop จาก
ผูช้  าระเงินดว้ยเครื่องมือการช าระเงินต่างๆ แทนการช าระดว้ยเงินสด 
ไดแ้ก่ เงินโอนผ่านบริการ PromptPay ซึ่งผูช้  าระเงินท าค าสั่งโอน และ/
หรือ ช าระค่าสินคา้/บริการ โดยหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูช้  าระเงิน
ที่มีอยู่กับธนาคาร หรือ ธนาคารพาณิชย์อ่ืน หรือสถาบันอ่ืนที่เป็นผู้
ใหบ้ริการเงินโอน (ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวม
เรียกว่า “ผู้ให้บริกำรโอนเงิน”) และ/หรือ เครื่องมือการช าระเงินอ่ืนที่
ธนาคารจะใหบ้ริการหรือขยายการใหบ้ริการต่อไปในอนาคต  

1.6 การกระท าใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าของรา้นค้าเองก็ดี หรือการ
กระท าผ่านบญัชีพนกังานรา้นคา้ก็ดี หากไดก้ระท าไปโดยผ่านอปุกรณ ์/ 
ช่องทางของรา้นคา้แลว้ รา้นคา้ตกลงใหถ้ือว่าถูกตอ้งสมบูรณน์ับตัง้แต่
เวลาที่มีการยืนยนัท าธุรกรรม และใหมี้ผลผูกพนัรา้นคา้เสมือนหนึ่งได้
กระท าโดยรา้นคา้เอง รวมทัง้ใหถ้ือว่าเป็นการที่รา้นคา้ไดล้งลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสใ์หไ้วแ้ก่ธนาคารเพื่อเป็นหลกัฐานในการท าธุรกรรมผ่าน
บริการในครั้งนั้นๆ  โดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว และตกลงให้ธนาคาร
สามารถใชข้อ้มูลการท าธุรกรรมดงักล่าวเป็นตน้ฉบบัเอกสารที่ใชเ้ป็น
พยานหลกัฐานในการพิสูจนว์่ารา้นคา้ไดท้ าธุรกรรมนั้น และใชใ้นการ
ด าเนินการทางกฎหมายไดทุ้กประการ ทั้งนี ้รา้นคา้ตกลงยอมรบัและ
รับทราบถึงความเสี่ยงที่ เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการผ่านช่ องทาง
อิเล็กทรอนิกส ์เนื่องจากรา้นคา้สามารถท าธุรกรรมดว้ยตนเองไดโ้ดยไม่
จ าตอ้งมีเอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนใดยืนยนัเพิ่มเติม และ/หรือมอบใหแ้ก่
ธนาคารอีกแต่ประการใด เวน้แต่รายการที่ธนาคารก าหนดใหต้อ้งท า
เอกสาร หรือหลกัฐานเพิ่มเติมเพื่อใหถู้กตอ้งตามวิธีการ และประเพณี
ของธนาคารในเรื่องนัน้ๆ รา้นคา้จะตอ้งท าเอกสารหรือหลกัฐาน (ถา้มี) 
ตามที่ธนาคารก าหนดด้วย ทั้งนี ้รา้นค้าต้องตรวจสอบยอดเงินภาย

1.    หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขกำรใช้บริกำร 
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หลังจากท ารายการทุกครั้ง โดยรา้นค้ายินยอมรับผิดชอบต่อการท า
ธุรกรรมดงักล่าวทกุประการ 

1.7 รา้นคา้ตกลงว่าจะมิใหผู้อ่ื้นมาร่วมใชบ้ริการ ttb smart shop นี ้เวน้แต่
จะไดร้บัอนญุาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากธนาคารก่อน 

1.8 รา้นคา้ตกลงรบัทราบว่าเครื่องหมายการคา้ของธนาคาร และ/หรือ ผู้
ใหบ้ริการเครื่องมือการช าระเงินเป็นทรพัยส์ินทางปัญญาของธนาคาร
และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงิน รา้นคา้ตกลงใชเ้ครื่องหมาย
การค้าของธนาคารและ/หรือผู้ให้บริการเครื่องมือการช าระเงินเพื่อ
วัตถุประสงค์ตามข้อตกลงฯ ฉบับนีเ้ท่านั้น และการใช้เครื่องหมาย
การค้าดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารและ/หรือ                 
ผู้ให้บริการเครื่องมือการช าระเงินรายนั้นผ่านทางธนาคารเป็นลาย
ลักษณ์อักษรก่อนทุกครัง้ นอกจากนี ้รา้นคา้ตกลงที่จะป้องกันไม่ใหมี้ 
และไม่กระท าการใดๆ อันอาจท าใหมี้การละเมิดเครื่องหมายการค้า
ตลอดจนสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาของธนาคารและ/หรือผูใ้หบ้ริการ
เครื่องมือการช าระเงิน 

อนึ่ง "เคร่ืองหมำยกำรค้ำ" หมายถึง เครื่องหมายการคา้ เครื่องหมาย
บริการ และเครื่องหมายร่วมที่ธนาคาร และ/หรือ ผูใ้หบ้ริการเครื่องมือ
การช าระเงินเป็นเจ้าของ ทั้งที่ได้จดทะเบียนแล้ว และที่ยังมิได้จด
ทะเบียน รวมทั้งเครื่องหมายการคา้และเครื่องหมายบริการที่ธนาคาร
และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงินไดร้บัอนญุาตใหใ้ช ้ตลอดจน
ชื่อทางการคา้สญัลกัษณ ์รูปภาพ ขอ้ความ หรือสื่อความหมายอ่ืนใดที่
ธนาคารและ/หรือผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงินใชห้รือมีเจตนาที่จะ
ใชใ้นลกัษณะที่เกี่ยวขอ้งกบัการใหบ้ริการของธนาคารเพ่ือเป็นการแสดง
ใหบุ้คคลทั่วไปเห็นและเขา้ใจว่าการใหบ้ริการที่ใชเ้ครื่องหมายการคา้
นัน้เเตกต่างไปจากการใหบ้ริการที่ใชเ้ครื่องหมายการคา้ของผูอ่ื้น ทัง้ที่ 
ธนาคารและ/หรือผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงินไดใ้ชอ้ยู่ในปัจจุบัน
และที่จะใชใ้นอนาคต 

1.9   รา้นค้าตกลงรับทราบว่า การให้บริการ ttb smart shop ของธนาคาร
ตามขอ้ตกลงฯ ฉบับนี ้ธนาคารและรา้นคา้จะตอ้งอยู่ภายใตคู้่มือ กฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือขอ้ก าหนดใดๆ ของธนาคาร ผูใ้หบ้ริการเครื่องมือ
การช าระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย หน่วยงานผู้มีอ านาจควบคุม
หรือก ากับดูแลธนาคาร / ผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงิน และ/หรือ 
หน่วยงานราชการ ทั้งที่มีอยู่แลว้ขณะนี ้และ/หรือ จะมีขึน้ในภายหนา้ 
ดังนั้น เม่ือใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ขอ้ก าหนดใดๆ รา้นคา้ยินยอมถือว่าการใหบ้ริการตามข้อตกลงฯ ฉบบันี ้
จะตอ้งปฏิบตัิตามและอยู่ภายใตก้ฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือขอ้ก าหนด
ใดๆ ที่เปลี่ยนแปลงนั้นดว้ยโดยอัตโนมัติทันที โดยธนาคารจะแจ้งให้
ทราบเป็นคราวๆ ไป 

 

1.10  รา้นคา้ตกลงปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้ง 
และไม่กระท าการใดๆ เพื่อเป็นการเลี่ยงการปฏิบตัิตามกฎที่เกี่ยวข้อง       
ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) การรบัช าระเงิน โดยไม่ไดมี้การซือ้ขาย
และ/หรือใหบ้ริการจริง การฟอกเงิน หรือแบ่งการรบัช าระเงินเพื่อให้
จ านวนเงินที่ซือ้สินคา้และ/หรือใชบ้ริการไม่เกินกว่าจ านวนเงินตามที่
กฎหมายก าหนด 

1.11 รา้นคา้ยอมรบัว่าการใหบ้ริการตัง้ค่ารูปภาพในโทรศพัทเ์คลื่อนที่ และ/
หรือแท็บเล็ตของรา้นคา้ใหแ้สดงผลในส่วนของขอ้มลูส่วนตวัของรา้นคา้ 
และในส่วนของพืน้หลงัหนา้จอการท างาน ตลอดจนการแสดงรูปภาพ
ต่างๆ ที่ร ้านค้าก าหนด และเลือกภาพที่ใช้แสดงด้วยตัวร้านค้าเอง 
รา้นคา้ ตกลงว่าภาพที่แสดงผลในโทรศัพทค์ลื่อนที่ และ/หรือแท็บเล็ต
ไม่มีลักษณะ หรือก่อให้เกิดภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตาม
ตวัอย่าง ดงัต่อไปนี ้

1.11.1 รูปภาพที่มีลิขสิทธิ์ของผูอ่ื้น 

1.11.2 รูปภาพที่ไม่ไดร้บัความยินยอมจากบคุคลในภาพ หรือภาพส่วน
บคุคล 

1.11.3 รูปภาพที่ก่อใหเ้กิดความแตกแยกหรือมีประเด็นทางการเมือง 

1.11.4 รูปภาพที่ไม่สภุาพ ไม่เหมาะสม หรือเยา้ยวน ลามกอนาจาร 

1.11.5 รูปภาพดารานักแสดง นักดนตรี บุคคลผูมี้ชื่อเสียง หรือนักกีฬา 
เวน้แต่เป็นบคุคลที่ท  างานใหก้ับโปรแกรม Co-branding ที่ไดร้บั
อนญุาตแลว้ 

1.11.6 รูปภาพที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือทาง
วฒันธรรมหรือศาสนา 

1.11.7 รูปภาพที่ เกี่ยวข้องการการพนัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุก
ประเภทและบหุรี่ 

1.11.8 เครื่องหมายสญัลกัษณป์ระเทศ พระบรมฉายาลกัษณ ์หรือพระ
บรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ และ พระราชินีหรือ 
ราชวงศ ์

1.11.9 เครื่องหมายของหน่วยราชการต่างๆ 

ทัง้นี ้รา้นคา้ตกลงว่า ขอ้มูล รูปภาพสญัลกัษณ ์หรือเครื่องหมายใดๆ ที่
เลือกเข้ามาในบริการ ttb smart shop นี ้ ร ้านค้าเป็นเจ้าของข้อมูล 
รูปภาพ สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ และ/หรือ มีสิทธิโดยชอบในการส่งสิ่งดังกล่าวเข้าสู่บริการ 
Smart Shop หากรา้นคา้น าขอ้มูล รูปภาพสญัลกัษณ ์หรือเครื่องหมาย
ใดๆ ของบุคคลอ่ืนมาโดยไม่ไดร้บัอนุญาตหรือโดยผิดกฎหมาย รา้นคา้
ตกลงรบัผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้หมด โดยธนาคารไม่มีส่วน
เกี่ยวขอ้งใดๆ ในการกระท าผิดดังกล่าว และหากธนาคารไดร้บัความ
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เสียหายใดๆ รา้นคา้ตกลงชดใชค้่าเสียหายที่เกิดขึน้ใหแ้ก่ธนาคารจน
ครบถว้น 

1.12 รา้นคา้สามารถก าหนดค่าในเครื่องโทรศพัทเ์คลื่อนที่ และ/หรือแท็บเล็ต
ใหย้ินยอมเปิดเผยพิกัดในการท ารายการ เพื่อประโยชนข์องรา้นคา้ใน
ดา้นความปลอดภยั 

1.13 เม่ือรา้นคา้เขา้ใชบ้ริการ ttb smart shop นีแ้ละระบบของธนาคารตรวจ
พบว่า โทรศพัทเ์คลื่อนที่ และ/หรือแท็บเล็ตของรา้นคา้มีความเสี่ยงที่จะ
เกิดความเสียหายอนัเนื่องมากการดดัแปลง แกไ้ขโทรศพัทเ์คลื่อนที่ของ
รา้นคา้เอง หรือเกิดจากระบบเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที่ และ/หรือเหตุ
อ่ืนใด เช่น การ Jailbreak (“Jailbreak” หมายถึง การแกไ้ขระบบ หรือ 
ส่วนของระบบปฏิบตัิการ iOS ของโทรศพัทเ์คลื่อนที่ และ/หรือแท็บเล็ต
ที่ท  าให้มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิในการใช้งานของผู้ใช้โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากผู้ผลิต เจ้าของระบบปฏิบัติการ) หรือ Root (“Root” 
หมายถึง การแก้ไขระบบ หรือส่วนของระบบปฏิบตัิการ Android ของ
โทรศัพทเ์คลื่อนที่ และ/หรือแท็บเล็ต ท าใหมี้การเปลี่ยนแปลงสิทธิใน
การใช้งานของผู้ ใช้ โดยไ ม่ ได้รับอนุญาตจากผู้ผ ลิต  เจ้าของ
ระบบปฏิบัติการ) เป็นต้น รา้นค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารระงับการ
ให้บริการต่างๆ ภายใต้บริการ ttb smart shop นีไ้ด้เป็นการชั่วคราว
ทนัที โดยธนาคารไม่ตอ้งแจง้ให้รา้นคา้ทราบล่วงหนา้ ทัง้นี ้เพื่อป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดกับรา้นคา้ และรา้นคา้ยอมรบัว่า การด าเนินการ
ดังกล่าวของธนาคารเป็นการกระท าเพื่อความปลอดภัยและคุม้ครอง
ประโยชนข์องรา้นคา้ และธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหาย
ใดๆ ของรา้นคา้ (ถา้มี) 

1.14 เวน้แต่มีระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ในกรณีที่รา้นคา้พบขอ้ผิดพลาดใดๆ จาก
การด าเนินการใดๆ หรือ การรบัช าระค่าสินคา้/บริการ หรือกรณีที่มีเหตุ
ให้ต้องระงับการด าเนินการภายใต้บริการนี ้เป็นการชั่วคราว ไม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางส่วนรา้นคา้สามารถติดต่อ Corporate Call Center โทร 
0-2643-7000 วนัจนัทร ์- วนัเสาร ์เวลา 8.00 – 20.00 น. ยกเวน้วนัหยดุ
นักขัตฤกษ์ และวันหยุดธนาคาร เม่ือร้านค้าด าเนินการต่างๆ ตาม
กระบวนการที่ธนาคารก าหนดครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ธนาคารตกลง
ด าเนินการระงบัการด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ ตามระยะเวลาที่ธนาคารได้
แจง้แก่รา้นคา้ โดยรา้นคา้ยงัคงเป็นผูร้บัผิดชอบในรายการธุรกรรมที่ได้
เกิดขึน้ก่อนครบก าหนดระยะเวลาที่ธนาคารจะมีการระงับด าเนินการ
ตามที่ไดร้บัแจง้ดงักล่าว ทัง้นี ้ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเพิกเฉยต่อ
ค ารอ้งขอใดๆ ที่ขัดต่อขอ้ก าหนด/หลักเกณฑ์ของธนาคาร และ/หรือ
ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทัง้ค าสั่งตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 

กรณีรา้นคา้พบขอ้ผิดพลาดใดๆ จากการใชบ้ริการหรือในกรณีที่มีเหตทุี่
ต้องระงับการด าเนินการภายใต้บริการ ttb smart shop นี ้ ร ้านค้า
จะตอ้งใหข้อ้มูลเรื่อง วัน เวลา ผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง จ านวนเงิน และลักษณะ
ธุรกรรม หรือขอ้มลูอ่ืนใดตามที่ธนาคารจะรอ้งขอและธนาคารจะท าการ

สอบสวนตามที่ไดร้บัแจง้ ตรวจสอบขอ้เท็จจริง และแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 
(หากมี) โดยยึดหลักเกณฑ์ของทางราชการ และ/หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทยและ/หรือธนาคารเป็นหลกั 

1.15  ร้านค้าตกลงยินยอมว่าการให้บริการ  ttb smart shop และการ
ด าเนินการที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนช่องทางการใหบ้ริการต่างๆ ที่ธนาคาร
จัดท าขึน้เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับรา้นคา้ ความรบัผิดตาม
ธุรกรรมที่เกี่ยวขอ้ง รา้นคา้ตอ้งรบัผิดชอบต่อธนาคาร ในความเสียหาย
ที่เกิดขึน้จากการที่รา้นคา้ พนกังาน และ/หรือ ลกูจา้งของรา้นคา้กระท า
โดยจงใจ หรือ ประมาทเลินเล่อ หรือ กระท าผิดพลาด หรือ ปฏิบตัิผิด
ขอ้ตกลง หรือ กระท าที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  

1.16  รา้นคา้จะไม่เปิดเผยขอ้มลูใดๆ ที่เกี่ยวกับธนาคาร และ/หรือระบบขอ้มลู
ของธนาคาร รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงขอ้มูลของผูช้  าระเงินแก่บุคคลอ่ืน
ใด เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมจากธนาคารเป็นลายลกัษณอ์กัษรก่อน 
ในกรณีที่ธนาคาร ผูช้  าระเงิน หรือบุคคลอ่ืนใดไดร้บัความเสียหาย และ
ตรวจพบว่าเกิดจากสาเหตุการใหข้อ้มูลของรา้นค้า ไม่ว่าดว้ยเหตุจงใจ
หรือไม่ก็ตาม รา้นคา้ตกลงรบัผิดชอบชดใชค้่าเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

1.17   รา้นคา้/ เจา้ของบญัชี ตกลงยินยอมใหธ้นาคารเก็บรวบรวม และ/หรือ 
ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่ืนใดของรา้นค้า/ 
เจา้ของบญัชี ใหแ้ก่ หน่วยงานราชการ และ/หรือ ผูใ้หบ้ริการภายนอกที่
ธนาคารเป็นคู่สญัญา หรือมีความสัมพันธ์ดว้ยทัง้ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการบริหารจดัการธุรกิจของธนาคาร 
หรือการที่ธนาคารจา้งหรือมอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนด าเนินการแทนไม่ว่า
งานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประเมินราคาหลกัประกัน งาน
ต่อประกนัภยัทรพัยห์ลกัประกนั งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม
หนี ้หรืองานอ่ืนใดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่จ  าเป็นเพื่อการ
ด าเนินงานตามขอ้ตกลงฯ ที่รา้นคา้/ เจา้ของบญัชีมีอยู่กบัธนาคาร  

1.18 ร้านค้าตกลงจัดเก็บข้อมูลการช าระเงิน และข้อมูลการท ารายการ 
ตลอดจนหลกัฐานที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดส่งสินคา้/บริการ ทัง้ในรูปแบบ
กายภาพและอิเล็กทรอนิกส ์ใหมี้ความปลอดภยัจากการเขา้ถึง หรือการ
เปิดเผยสู่บคุคลใดๆ โดยไม่ไดร้บัอนญุาตจากธนาคารหรือเจา้ของขอ้มลู 
เป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการท ารายการช าระเงิน 
รวมถึงไม่จ าหน่าย ซือ้ จัดหา และเปลี่ยน หรือกระท าการใดอนัเป็นการ
เปิดเผยขอ้มลูของผูช้  าระเงิน และเม่ือไม่ไดใ้ชง้านแลว้ รา้นคา้จะตอ้งลบ
ท าลายขอ้มลูดงักล่าวไม่ไหส้ามารถอ่านหรือน าไปใชง้านไดอี้ก และหาก
มีการละเมิดดงักล่าว รา้นคา้จะตอ้งท าการแจง้ธนาคารใหท้ราบในทนัที 

1.19  ร้านค้าตกลงยินยอมให้ตัวแทนของธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการ
เครื่องมือการช าระเงิน และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือผู้
ตรวจสอบ และ/หรือหน่วยงานผู้มีอ านาจควบคุมหรือก ากับดูแล
ธนาคาร เขา้ท าการตรวจสอบการด าเนินงาน ระบบการควบคุมภายใน
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ต่างๆ ของรา้นคา้ รวมทั้งการเรียกดูขอ้มูลที่เกี่ยวกับการใชบ้ริการรับ
ช าระค่าสินคา้/บริการตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันีต้ามที่มีการรอ้งขอ 

1.20  รา้นคา้รบัรองว่า บรรดาเอกสาร ขอ้มูลรายละเอียดใดๆ ที่ปรากฏ และ/
หรือ ที่ไดมี้การจัดส่งมาในรูปแบบใดและไม่ว่าจะส่งดว้ยตวัรา้นคา้เอง
หรือบุคคลที่รา้นคา้มอบหมาย เป็นขอ้มูลของรา้นคา้ที่มีความครบถว้น 
ถูกต้องแท้จริง และเป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่ธนาคารสามารถ
น ามาใช้ในการให้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนี ้และน ามาปรับปรุง
ขอ้มูลในระบบของธนาคารใหเ้ป็นปัจจุบนัได ้โดยรา้นคา้มีสิทธิ์และมี
ความสามารถตามกฎหมายในการขอใชบ้ริการตามขอ้ตกลงฯ นีแ้ละ
การท าธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการใชบ้ริการตามขอ้ตกลงฯ นี ้โดย
ธนาคารไม่มีหนา้ที่ตรวจสอบความถูกตอ้ง แทจ้ริง หรือความสมบูรณ์
ของเอกสารขอ้มลู และรายละเอียดต่างๆ ดงักล่าว 

1.21 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอันใดอันท าให้ธนาคารไม่สามารถ
ด าเนินการใหบ้ริการตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันีไ้ด ้รา้นคา้ตกลงใหธ้นาคาร
พิจารณาใหบ้ริการ หรือด าเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อใหบ้ริการตาม
ขอ้ตกลงฯ ฉบับนีไ้ด ้โดยรา้นคา้ตกลงยินยอมที่จะใหค้วามร่วมมือแก่
ธนาคารอย่างเต็มที่และทุกวิถีทางในการปรบัปรุงวิธีการของธนาคาร
เพ่ือความสะดวกของรา้นคา้ในบริการต่างๆ ตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้

1.22 การล่าชา้ หรืองดเวน้ใดๆ ในการใชส้ิทธิของธนาคารตามกฎหมายหรือ
ตามเงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนคู่มือระเบียบของธนาคาร ไม่ถือว่าธนาคาร
สละสิทธิ หรือให้ความยินยอมในการด าเนินการใดๆ แก่รา้นค้าแต่
ประการใด 

1.23 ถา้ในเวลาใดก็ตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการใชบ้ริการภายใตข้อ้ตกลง
ฯ ฉบับนี ้กลายเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้
บงัคบัมิไดใ้นประการใดๆ ใหข้อ้ก าหนดและขอ้ก าหนดและเงื่อนไขอ่ืนๆ 
ที่เหลือ (แลว้แต่กรณี) ยงัคงชอบดว้ยกฎหมาย สมบรูณ ์และใชบ้งัคบัได้
ตามกฎหมาย และไม่เสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
ไม่สมบรูณ ์หรือใชบ้งัคบัมิไดข้องขอ้ก าหนดและเง่ือนไขดงักล่าวนัน้ 

1.24 ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดและ
เงื่อนไขการใชบ้ริการภายใตข้้อตกลงฯ ฉบับนี ้ไดต้ามแต่ธนาคารจะ
เห็นสมควร โดยธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบเป็นคราวๆ โดยใหถ้ือว่า
เป็นส่วนหนึ่งของขอ้ตกลงฯ ฉบบันีด้ว้ย 

1.25 บรรดาหนังสือ จดหมาย ค าบอกกล่าวใดๆ ที่ธนาคารไดส้่งใหร้า้นคา้
ตามที่อยู่ที่แจง้ไวก้บัธนาคารนัน้ ไม่ว่าจะโดยส่งเองหรือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนหรือส่งผ่าน Email Address หรือ Short 
Message Service (SMS)  ไปยัง  Email Address หรื อหมาย เลข
โทรศัพทมื์อถือที่รา้นคา้แจง้ไวก้ับธนาคาร ใหถ้ือว่าไดส้่งใหแ้ก่รา้นคา้
โดยชอบแลว้ ทัง้นี ้โดยไม่ตอ้งค านึงถึงว่าจะมีผูร้บัไวห้รือไม่ และแมว้่า
ส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะยา้ยที่อยู่หรือที่อยู่เปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรือ้ถอน หรือ

เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง  Email Address ห รื อ เ ป ลี่ ย น แ ป ล งหม า ย เ ล ข
โทรศัพทเ์คลื่อนที่โดยไม่ไดแ้จง้การยา้ย การเปลี่ยนแปลง หรือการรือ้
ถอนนั้น เป็นหนังสือใหธ้นาคารทราบก็ดีหรือส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะหาที่อยู่
ตามที่ระบุไว้นั้นไม่พบก็ดี ให้ถือว่าร้านค้าได้รับและทราบหนังสือ 
จดหมาย หรือค าบอกกล่าวดงักล่าวแลว้โดยชอบ  

1.26  ขอ้ตกลงฯฉบบันีใ้หใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และใหศ้าล
ไทยเป็นศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึน้ตาม
ขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้

1.27  กรณีที่รา้นคา้ก าหนดใหบ้ญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัยแ์บบมีสมุดคู่
ฝากเป็นบัญชีรบัเงิน รา้นคา้รบัทราบว่าบัญชีเงินฝากดังกล่าวรองรบั
ธุรกรรมการเงินทั้งฝาก,โอน และ/หรือ ถอนเงินจากทุกช่องทางของ
ธนาคารรวมกนัไดส้งูสดุ 960 รายการต่อวนั  รา้นคา้ตกลงว่าธนาคารขอ
สงวนสิทธิการท ารายการตัง้แต่รายการที่ 961 ภายในวนัเดียวกัน โดย
ธนาคารจะท ารายการฝากเขา้บญัชีรบัเงินในวันถดัไป โดยรา้นคา้ตกลง
ใหถ้ือว่ามีการฝาก,โอน และ/หรือ ถอนเงินในวันที่ธนาคารท ารายการ
ฝากเข้าบัญชีรับเงิน และรา้นค้าตกลงเป็นผู้แจ้งให้ผู้ช  าระเงินทราบ
เงื่อนไขดังกล่าวด้วย ทั้งนี ้รา้นค้าตกลงไม่เรียกรอ้งให้ธนาคารต้อง
รบัผิดชอบในดอกเบีย้เงินฝากก่อนที่ธนาคารจะน าเงินเขา้บญัชีรบัเงิน 
และ ไม่เรียกรอ้งใหธ้นาคารตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายอย่างใดๆที่
เกิดขึน้กบัรา้นคา้และ/หรือผูช้  าระเงิน 

1.28 รา้นคา้ตกลงยอมรบัว่าบริการ ttb smart shop เป็น บริการที่ธนาคาร

อ านวยความสะดวกแก่รา้นคา้โดยธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดชอบต่อการไม่

สามารถใหบ้ริการหรือความล่าชา้ผิดพลาดอนัเกิดขึน้จากเหตนุอกเหนือ

การควบคมุของธนาคาร และเหตสุดุวิสยั ไม่ว่าเหตกุารณน์ัน้จะคาดเดา

ไดห้รือไม่ รวมไปถึงความผิดพลาดหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึน้

แก่รา้นคา้ และ/หรือ บุคคลใด อนัเนื่องมาจากความผิดพลาดหรือการ

ช ารุดบกพร่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งธนาคารน ามาใช้ในการ

ให้บริการ  ร้านค้าตกลงว่าจะไม่เรียกร้องให้ธนาคารรับผิดชดใช้

ค่าเสียหายดงักล่าวแต่อย่างใด  และหากธนาคารเกิดความเสียหายใด 

ๆ อนัเนื่องมาจากการใหบ้ริการตามความประสงคข์องรา้นคา้ตามค าขอ

ใชบ้ริการนี ้ผูข้อใชบ้ริการตกลงรบัผิดชอบชดใชค้่าเสียหายต่าง ๆ ตามที่

เกิดขึน้จริงให้แก่ธนาคารทุกประการ ทั้งนีเ้ว้นแต่ความเสียหายหรือ

ข้อผิดพลาดที่ เกิดขึน้จากการกระท าโดยทุจริตหรือโดยจงใจหรือ

ประมาทเลินเล่ออย่างรา้ยแรงของธนาคาร 

 

2.1  รา้นคา้ตกลงและรบัทราบว่า ผูช้  าระเงินที่จะสามารถช าระเงินค่าสินคา้
และ/หรือบริการผ่านบริการ ttb smart shop ต้องเป็นสมาชิกของผู้
ใหบ้ริการเครื่องมือการช าระเงินที่ไดร้บัอนญุาตรายใดรายหนึ่ง และตอ้ง

2. หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขกำรรับช ำระเงินและเรียกเก็บ

เงนิ 
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ปฏิบตัิตามเงื่อนไขทัง้หมดที่ผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงินแต่ละราย
ก าหนด 

2.2 รา้นคา้ตอ้งรบัช าระค่าสินคา้/บริการในราคาที่ไม่สงูกว่าราคาขายเงินสด
แก่ลูกคา้ทั่วไป และหากมีการใหบ้ริการพิเศษใดๆ เช่น การใหส้่วนลด
หรือของแถมแก่ลูกคา้ทั่วๆ ไปรา้นคา้ตกลงจะใหบ้ริการพิเศษนัน้แก่ผู้
ช  าระเงินดว้ยเช่นกนั 

2.3  ร้านค้าตกลงจะแสดงเครื่องหมายสัญลักษณ์การรับช าระเงินด้วย
เครื่องมือการช าระเงิน ตามรูปแบบที่ธนาคารจัดไวใ้หใ้นที่ซึ่งเห็นได้
ชัดเจนเพื่อใหบุ้คคลทั่วไปไดท้ราบว่ารา้นคา้ยอมรบัเครื่องมือการช าระ
เงินตลอดระยะเวลาที่ข้อตกลงฯ ฉบับนี ้มีผลบังคับใช้ หรือจนกว่า
ธนาคารจะแจง้ยกเลิกการใชเ้ครื่องหมายสญัลกัษณด์งักล่าว 

2.4 ร้านค้าตกลงแจ้งเงื่อนไขเกี่ยวกับการสั่งซื ้อ การจัดส่ง การคืน การ
รบัประกันสินคา้/บริการ รวมถึงชีแ้จงรายละเอียดดงักล่าวใหผู้ช้  าระเงิน
ทราบอย่างชดัเจน 

2.5 รา้นคา้ตกลงไม่ประกอบธุรกิจ และ/หรือตอ้งไม่รบัช าระค่าสินคา้/บริการ
ที่ผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดศีลธรรม ขัดต่อระเบียบของราชการ 
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือท า
ธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวขอ้ง หรือมีพฤติการณอ์นัสงสยัว่ามีส่วนเกี่ยวขอ้งกับ
การกระท าความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการ
กระท าความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท าลายลา้งสูง และ/หรือ กฎระเบียบของผูใ้หบ้ริการเครื่องมือ
การช าระเงิน และไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของทาง
ราชการ หรือขดัต่อระเบียบขอ้บงัคบัของธนาคาร หรืออาจส่งผลกระทบ
ต่อภาพลกัษณข์องธนาคาร 
 

2.6  รา้นคา้ตกลงด าเนินการดงัต่อไปนี ้ เม่ือผูช้  าระเงินท าค าสั่งโอนและ/หรือ
ช าระเงินโดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ช  าระเงินที่มีอยู่กับผู้ให้
บริการเงินโอน 

 2.6.1 รา้นคา้แจง้ราคาสินคา้/บริการใหผู้ช้  าระเงินทราบ โดยรา้นคา้ตอ้ง
แสดงขอ้มูลการช าระเงินและแสดง QR Code ที่ระบุขอ้มูลการ
ช าระเงินตามที่ธนาคารก าหนด เพื่อให้ผู้ช  าระเงินสแกน  QR 
Code ดว้ยอปุกรณมื์อถือของผูช้  าระเงิน 

 2.6.2 เม่ือผูช้  าระเงินท ารายการช าระค่าสินคา้/บริการ ผูใ้หบ้ริการเงิน
โอนจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูช้  าระเงินตามจ านวนที่ผู้
ช  าระเงินท ารายการทนัที และธนาคารจะน าเงินเขา้บญัชีเงินฝาก
ที่รา้นคา้แจง้ไวแ้ก่ธนาคารตามเง่ือนไขที่ก าหนด  

 2.6.3 รา้นคา้ตกลงและยอมรบัว่า ธนาคารไม่มีหนา้ที่ตรวจสอบความ
ถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ขอ้มูล
การช าระเงินและขอ้มูลที่ไดร้บัจาก QR Code ที่รา้นคา้เป็นผูใ้ห้
ขอ้มลู 

2.7  รา้นคา้ตกลงและรบัทราบว่า เป็นหนา้ที่ของรา้นคา้ที่จะตอ้งตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของชื่อ นามสกุล เลขที่บญัชี หมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน และขอ้มูลอ่ืนใดที่ใชอ้า้งอิง เพื่อใช้
โอนหรือรบัโอน ส าหรบัช าระค่าสินคา้และบริการ 

2.8 รา้นค้าตกลงว่าในกรณีธนาคารน าเงินเข้าบัญชีเงินฝากของรา้นค้า

ผิดพลาดไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม รา้นคา้จะคืนเงินดังกล่าว

ใหก้บัธนาคาร โดยยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิหกัเงินจ านวนดงักล่าวออก

จากบัญชีเงินฝากตามขอ้ตกลงนีไ้ด ้อย่างไรก็ตามเม่ือไดมี้การแก้ไข

ปรับปรุงรายการนั้นๆแลว้ ธนาคารจะแจ้งให้รา้นคา้ทราบในรูปแบบ

ขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสห์รือรูปแบบอ่ืนตามที่ธนาคารเห็นสมควร  

 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูช้  าระเงินไดช้ าระค่าสินคา้/บริการ โดยน าเงินเขา้บญัชี

อ่ืนซึ่งมิใช่บญัชีรา้นคา้ไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม รา้นคา้จะแจง้ใหธ้นาคาร

ทราบเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวตามที่ธนาคารได้พิจารณาแลว้

เห็นสมควร หรือต่อเม่ือไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของบญัชีที่ผูช้  าระเงิน

น าเงินเข้าเท่านั้น  และหากธนาคารไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาด

ดงักล่าวได ้ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งแจง้ใหผู้ช้  าระเงินทราบ  เพื่อด าเนินการ

เรียกรอ้งเอาเงินดงักล่าวคืนดว้ยตนเอง โดยที่ผูข้อใชบ้ริการ และ/หรือผู้

ช  าระเงินจะไม่เรียกร้องให้ธนาคารชดใช้ค่าเสียหายและ/หรือคืน

ค่าธรรมเนียมและ/หรือ ค่าใชจ้่ายต่างๆ และ/หรือเงินอ่ืนใด (หากมี) แต่

อย่างใดทัง้สิน้ 

 

 

3.1  รา้นคา้ตกลงผูกพันและปฏิบตัิตามขอ้ตกลงฯ ฉบับนี ้และตกลงช าระ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการใชบ้ริการ
นี ้ตามที่ธนาคารก าหนด 

3.2  ค่าภาษีอากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าใชจ้่ายต่างๆ รวมทัง้ค่าธรรมเนียมใดๆ 
อนัจะพึงมีตามกฎหมาย รา้นคา้ยินยอมรบัผิดชอบแต่ฝ่ายเดียว 

 

3. ค่ำธรรมเนียม/ค่ำบริกำร/ค่ำใช้จ่ำย/ภำษี 

 

4. กำรสิน้สุดของบริกำร ttb smart shop  
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4.1 ธนาคารมีสิทธิที่จะระงบั และ/หรือเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกบริการ 
ttb smart shop นีไ้ด้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือเฉพาะแต่รา้นคา้
รายใดรายหนึ่งเม่ือใดก็ได ้โดยธนาคารจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

4.2 กรณีรา้นค้า/เจ้าของบัญชีไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงฯ และ/หรือ
ขอ้ก าหนด และเงื่อนไขที่ธนาคาร และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการ
ช าระเงินก าหนดไวส้  าหรบัการช าระค่าสินคา้และ/หรือบริการผ่านระบบ
ของธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการเครื่องมือการช าระเงิน ทั้งที่มีอยู่
ในขณะท าขอ้ตกลงฯ ฉบับนี ้หรือที่ออกใชบ้ังคับเพิ่มเติมในภายหน้า 
หรือรา้นคา้ เลิกกิจการ หรือตกเป็นผูมี้หนีส้ินลน้พน้ตวั หรือถูกศาลสั่ง
พิทักษ์ทรพัย ์หรือลม้ละลาย หรือถูกรอ้งขอสั่งใหฟ้ื้นฟูกิจการ หรือใช้  
และ/ หรือธนาคารมีข้อสงสัยว่ารา้นค้าอาจใช้ และ/หรือยินยอมให้
บุคคลใดใชบ้ริการตามขอ้ตกลงนีใ้นกิจการหรือธุรกรรมที่อาจเป็นการ
ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรืออาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ธนาคารหรือบุคคลใด 
หรือไม่เป็นไปตามระเบียบหรือวิธีการที่ธนาคารก าหนดหรือใช้ใน
ธุรกรรมที่มีลักษณะผิดปกติ หรือเป็นการฉ้อฉล หรือส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณข์องธนาคาร หรือธนาคารตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย ค าสั่ง
ศาล หรือค าสั่งของหน่วยงานที่มีอ านาจก ากบัดแูล หรือมีเหตจุ าเป็นอ่ืน
ใดที่ธนาคารไม่อาจแจง้ล่วงหนา้ได ้ธนาคารมีสิทธิระงบัและ/หรือมีสิทธิ
ยกเลิกบริการ ttb smart shop ไดท้นัที โดยไม่ตอ้งแจง้รา้นคา้ก่อน 

 และหากการผิดสัญญาของรา้นค้า/เจ้าของบัญชีดังกล่าวก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อธนาคารไม่ว่าจะเป็นความเสียหายอย่างไรหรือ
ประการใด ทัง้ความเสียหายที่เป็นจ านวนเงินหรือความเสียหายที่อาจ
ค านวณเป็นเงินได ้ รา้นคา้/เจา้ของบญัชีตอ้งรบัผิดชดใชเ้งินค่าเสียหาย
ดังกล่าวใหแ้ก่ธนาคารทั้งสิน้ พรอ้มดอกเบีย้ในอัตราดอกเบีย้ผิดนัด 
จนกว่าร้านค้า/เจ้าของบัญชีจะได้ชดใช้ค่าเสียหายนั้นต่อธนาคาร
ครบถว้นแลว้   

4.3 ในกรณีปรากฎข้อเท็จจริงที่ ธนาคารเชื่ อได้ว่ า ข้อมูลและ/หรือ
รายละเอียดต่างๆ ที่รา้นคา้แจง้แก่ธนาคารเพื่อใชบ้ริการ Smart Shop 
อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางที่ไม่เป็นคุณเกิดขึน้ หรืออาจกระทบต่อ
สิทธิของธนาคารหรือบุคคลอ่ืนหรืออาจขัดต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือ
ศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรืออาจก่อใหธ้นาคารปฏิบตัิผิดกฎหมาย 
และ/หรือกฎขอ้บงัคบั และ/หรือค าสั่งใดๆ และ/หรือค าขอความร่วมมือ
ใดๆ หรือกฏหรือค าสั่งใดๆ ของผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงิน หรือ
ท าให้ธนาคารเชื่อได้ว่าร้านค้าจะหรือมีวัตถุประสงค์อันมิชอบตาม
กฎหมายธนาคารมีสิทธิระงับและ/หรือมีสิทธิยกเลิกบริการ ttb smart 
shop ไดท้นัที โดยไม่ตอ้งแจง้รา้นคา้ก่อน 

4.4 รา้นคา้ไม่ช าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าภาษี ค่าอากร แสตมป์ และ
ค่าใชจ้่ายต่างๆ ดว้ยธนาคารมีสิทธิระงับและ/หรือมีสิทธิยกเลิกบริการ 
ttb smart shop ไดท้นัที โดยไม่ตอ้งแจง้รา้นคา้ก่อน 

4.5 รา้นคา้มีสิทธิยกเลิกการใชบ้ริการได ้โดยตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษร

ใหธ้นาคารทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 (สิบหา้) วนั  

 

ข้อก ำหนดและเงื่อนไขบริกำร ttb smart shop ส ำห รับ
พนักงำนร้ำนค้ำ 

พนักงานตกลงและรบัทราบว่าธนาคารจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวม และ/หรือ ใช้
ขอ้มลูส่วนบคุคลของพนกังานเพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการสรา้งบญัชีพนกังาน หรือ 
ด าเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้งเพื่อใชบ้ริการ ttb smart shop เพ่ือและในนามของ
รา้นคา้ รวมทัง้รบัทราบว่าธนาคารอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงาน
ให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกที่ธนาคารเป็นคู่สัญญาตามที่จ  าเป็นเพื่อการ
ด าเนินงานตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขบริการ ttb smart shop ที่รา้นคา้มีอยู่กับ
ธนาคาร 

 

 


