3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ใบคำขอใช้บริกำร ttb smart shop
วันที่...............................................
วัตถุประสงค์ของคำขอ: ☐ สมัครใหม่ ☐ เปลี่ยนแปลงข้อมูล …………………………………………………………………..............

☐ ยกเลิกบริการ

ข้าพเจ้า (ซึ่งต่อไปนีเ้ รียกว่า “ผู้ขอใช้บริกำร”) มีความประสงค์ขอใช้บริการ ttb smart shop (บริการรับเงินผ่าน QR Code) ของธนาคารทหารไทยธน
ชาต จากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนีเ้ รียกว่า “ธนำคำร”) เพื่อให้รา้ นค้ารับชาระเงินค่าสินค้าและบริการ ตามรายละเอียดดังนี ้

1. ข้อมูลผู้ขอใช้บริกำรนิติบคุ คล
1.1 ข้อมูลผู้ขอใช้บริกำร
ชื่อร้านค้า..............................................................................................................................................................................................................
ชื่อนิติบคุ คล..........................................................................................................................................................................................................
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี
ที่อยู่รา้ นค้า เลขที่...............................อาคาร/หมู่บา้ น.............................................................ชัน้ .............. หมู่ที่............ ซอย..................................
ถนน..............................................................แขวง/ตาบล.................................................................เขต/อาเภอ....................................................
จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย.์ ..................................................... เบอร์โทรศัพท์รา้ นค้า ….........................................
ประเภทธุรกิจ/ร้านค้า (ระบุธุรกิจหลัก 1 ประเภทเท่านัน้ )
 อาหารและเครื่องดื่ม (0001)
 แฟชั่น เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ (0002)  สุขภาพและความงาม (0003)
 เครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (0004)  บริการ (0005)
 การศึกษา (0006)
 ก่อสร้าง ตกแต่งบ้านและสวน (0007)
 ยานพาหนะ (0008)
 โรงแรมและที่พกั (0009)
 สัตว์เลีย้ ง (0010)
 ร้านค้าปลีก-ส่ง ห้างสรรพสินค้า (0011)
 อุปกรณ์สานักงาน เครื่องเขียน หนังสือ
 อื่นๆ (0013) โปรดระบุ.........................................
และกิ๊ฟช็อป (0012)
1.2 ข้อมูลผู้ติดต่อ เพื่อใช้ในการรับแจ้งผลการดาเนินการสมัครและรับรหัสเข้าใช้งานครัง้ แรกผ่านอีเมล โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจง
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................................................................................................................................................
อีเมล (ตัวพิมพ์ใหญ่เท่านัน้ ) *ต้องระบุเพือ่ รับแจ้งผลการดาเนินสมัครและรับรหัสเข้าใช้งานครัง้ แรก
โทรศัพท์มือถือ **เพือ่ รับข้อความ SMS แจ้งผลการดาเนินการสมัคร.........................................................................................................................

2. ข้อมูลบัญชีเงินฝำก (เพื่อรับชาระเงินค่าสินค้าและบริการ)
ชื่อบัญชี ........................................................................................................................................................................................................
บัญชีเลขที่
(มหาชน) และเป็ นชื่อเดียวกับผูข้ อใช้บริการในข้อ 1.1

ซึ่งเป็ นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด

ร้านค้า/ เจ้าของบัญชี ขอรับรองว่ารายละเอียดต่างๆ ที่แจ้งไว้ในใบคาขอใช้บริการ ttb smart shop ฉบับนีถ้ ูกต้องและเป็ นความจริงทุกประการ และ
ตกลงยินยอมผูกพันตามข้อกาหนดและเงื่อนไขสาหรับการใช้บริการตามเอกสารแนบท้ายใบคาขอนี ้ รวมทัง้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ธนาคารจะ
กาหนดขึน้ ในภายหน้าเกี่ยวกับการให้บริการของธนาคารทุกประการ จึงได้ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ขา้ งท้ายนี ้
ลงชื่อ (1) 

ลงชื่อ (2) 

ตัวบรรจง (..................................................................................)

ตัวบรรจง (..................................................................................)

ผูข้ อใช้บริการ (ผูม้ ีอานาจลนามนิติบคุ คล)
ประทับตรา (ถ้ามี)

ผูข้ อใช้บริการ (ผูม้ ีอานาจลนามนิติบคุ คล)
ประทับตรา (ถ้ามี)
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เอกสารประกอบการสมัครบริการ Smart Shop
1.
2.
3.
4.
5.

 ใบคาขอใช้บริการ ttb smart shop
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท จากสานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 หนังสือมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจ)
 สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ ีอานาจลงนาม หรือผูม้ อบอานาจและผูร้ บั มอบอานาจ (กรณีมอบอานาจ) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 หนังสือยินยอมบริษัทในเครือ (ถ้ามี)

หมำยเหตุ:
▪ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารเพิ่มเติมจากร้านค้า เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิ

▪ กรณีที่เป็ นสาเนาเอกสาร ขอให้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

สถำนทีจ่ ัดส่งใบสมัคร:
งานสนับสนุนงานติดตัง้ ระบบลูกค้าธุรกิจ ชัน้ 24A ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขต
จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

เฉพำะเจ้ำหน้ำทีส่ ำขำธนำคำร
ให้จดั ส่งใบคาขอใช้บริการและเอกสารประกอบการสมัครตัวจริงไปยังหน่วยงานควบคุมการปฏิบตั ิการและเครือข่ายสาขา (Branch and Operational
Control) ในวันทาการถัดไป หลังจากรับเอกสารใบคาขอใช้บริการและเอกสารประกอบการสมัครถูกต้องครบถ้วน
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ข้อกำหนดและเงือ่ นไขบริกำร ttb smart shop
ตามที่ผปู้ ระกอบกิจการขายสินค้า/ให้บริการ (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า
“ร้ำนค้ำ") มีความประสงค์จะขอใช้บริการรับชาระเงินค่าสินค้า/บริการ ผ่าน
บริ ก าร Smart Shop หรื อ ชื่ อ อื่ น ที่ ธ นาคารจะพิ จารณาเปลี่ ยนแปลงตามที่
ธนาคารเห็นสมควร (ซึ่งต่ อไปนีจ้ ะเรียกว่ า "บริกำร ttb smart shop") ของ
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า "ธนำคำร")
จากผู้ชาระเงินค่า สินค้า/บริการ (ซึ่งต่ อไปนีจ้ ะเรียกว่า "ผู้ชำระเงิน ") ด้ว ย
เครื่องมือการชาระเงินต่างๆ แทนการชาระด้วยเงินสด ณ ร้านค้า ตามที่ได้รบั
อนุมตั ิจากธนาคาร และตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด ร้านค้า
จึงตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ ttb Smart Shop ฉบับ
นี ้ (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า "ข้อตกลงฯ”) ดังต่อไปนี ้

1. หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขกำรใช้บริกำร
1.1 ร้านค้าสามารถใช้บริการ ttb smart shop ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ
แท็บเล็ตในเครือข่ายที่ธนาคารรองรับให้สามารถเชื่อมต่อกับบริการนีไ้ ด้
ภายใต้เงื่อนไขการสมัครใช้บริการดังนี ้
▪

▪

ร้านค้าที่เป็ นบุคคลธรรมดา จะต้องดาเนินการสมัครใช้บริการ ttb
smart shop ผ่ า น Mobile Application โดยร้ า นค้ า ต้ อ งกรอก
ข้อมูลการสมัครใช้บริการให้ครบถ้วนและถูกต้องตามกระบวนการ
ของธนาคาร โดยจะต้องกาหนดรหัสผ่าน (PIN) 6 หลัก ในการ
Log in เข้าบริการ ttb smart shop และจะต้องเลือกผูกบัญชีเงิน
ฝากที่เปิ ดไว้กับธนาคารบัญ ชีใ ดบัญ ชีหนึ่ งกับ บริการ ttb smart
shop และตกลงยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ttb
smart shop
ร้า นค้า ที่ เ ป็ น นิ ติ บุค คล จะต้อ งด าเนิ น การสมัค รใช้บ ริ ก าร ttb
smart shop โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบแก่ธนาคาร
และเมื่อร้านค้าได้รบั อนุมตั ิให้ใช้บริการแล้ว ธนาคารจะส่งรหัสเข้า
สู่ระบบ (Activation Code) ไปยังอีเมล์ที่รา้ นค้าได้แจ้งไว้ เพื่อให้
ร้านค้านาไปใช้ในการเข้าสู่บริการครัง้ แรก

ทัง้ นี ้ การสมัครใช้บริการจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อร้านค้าสร้างข้อมูลร้านค้า
ในบริการ ttb smart shop ครบถ้วนแล้วเท่านัน้
1.2 ร้านค้าสามารถสร้างบัญชีพนักงานของร้านค้าได้ผ่านบริการ ttb smart
shop โดยบัญชีพนักงานร้านค้าสามารถเข้าใช้งานได้ตามสิทธิ์การใช้
งานที่ธนาคารกาหนด เช่น การทารายการรับชาระค่าสินค้า/บริการ หรือ
ดูขอ้ มูลรายการชาระเงิน เป็ นต้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้า งบัญ ชี
พนัก งานของร้า นค้า ซึ่ง ร้า นค้า จะต้อ งกรอกข้อ มูล ส่ ว นบุค คลของ
พนักงานเพื่อใช้บ ริการ ttb smart shop ร้า นค้า มีห น้า ที่ ต ้องขอความ
ยินยอมจากพนักงาน และ/หรือ ดาเนินการให้พนักงานให้ความยินยอม
ในการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ธนาคาร และร้านค้าขอรับรองต่อ
ธนาคารว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานที่อยู่บนระบบ ttb smart shop
เป็ นข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รบั ความยินยอมจาก พนักงานที่เป็ นเจ้าของ

ข้อ มูล โดยตรงแล้ว หากมี ค วามเสี ย หายใด ๆ เกิ ด ขึ น้ ร้า นค้า ตกลง
รับผิดชอบความเสียหายดังกล่าว
1.3 ร้านค้าตกลงพัฒนา และดารงการเชื่อมต่อระบบของร้านค้าให้เข้ากับ
ระบบการรับชาระเงินของธนาคาร ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) การ
ติ ด ตั้ง เครื่ อ งอ่ า น QR Code หรื อ Barcode การติ ด ตั้ง Application
และ/หรืออุปกรณ์อื่นใด ตามที่ธนาคารจะออกให้บริการในภายหน้า (ถ้า
มี) แล้วแต่กรณี โดยร้านค้าตกลงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิด
จากการพัฒนาและเชื่อมต่ อระบบดังกล่า ว รวมถึงค่ า ใช้จ่า ยในการ
บริหารจัดการระบบภายในของร้านค้าเองทัง้ สิน้
1.4 ร้า นค้า จะเป็ น ผูท้ าการเสนอขายสิน ค้า /บริการ โดยร้า นค้า รับ รองว่า
สิ น ค้า และ/หรื อ บริ ก ารที่ น ามาขายหรื อ ให้บ ริ ก ารตามข้อ ตกลงฯนี ้
จะต้องไม่ขดั ต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือขัด
ต่ อระเบียบข้อบังคับ ของทางราชการ ธนาคาร หรือส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของธนาคาร และไม่เป็ นการขายสินค้าและ/หรือให้บ ริการ
ซึ่งเป็ นการแข่งขันกับการดาเนินธุรกิจของธนาคาร
1.5 ร้านค้าตกลงรับชาระค่าสินค้า/บริการผ่านบริการ ttb smart shop จาก
ผูช้ าระเงินด้วยเครื่องมือการชาระเงินต่างๆ แทนการชาระด้วยเงินสด
ได้แก่ เงินโอนผ่านบริการ PromptPay ซึ่งผูช้ าระเงินทาคาสั่งโอน และ/
หรือ ชาระค่าสินค้า/บริการ โดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูช้ าระเงิน
ที่ มีอยู่กับ ธนาคาร หรือ ธนาคารพาณิ ชย์อื่น หรือสถาบัน อื่น ที่ เป็ น ผู้
ให้บริการเงินโอน (ซึ่งต่อไปนี ้ หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวม
เรียกว่า “ผู้ให้บริกำรโอนเงิน ”) และ/หรือ เครื่องมือการชาระเงินอื่นที่
ธนาคารจะให้บริการหรือขยายการให้บริการต่อไปในอนาคต
1.6 การกระท าใดๆ ไม่ว่ า จะเป็ น การกระท าของร้า นค้า เองก็ดี หรือการ
กระทาผ่านบัญชีพนักงานร้านค้าก็ดี หากได้กระทาไปโดยผ่านอุปกรณ์ /
ช่องทางของร้านค้าแล้ว ร้านค้าตกลงให้ถือว่าถู กต้องสมบูรณ์นับตัง้ แต่
เวลาที่มีการยืนยันทาธุรกรรม และให้มีผลผูกพันร้านค้าเสมือนหนึ่งได้
กระทาโดยร้านค้าเอง รวมทัง้ ให้ถือว่าเป็ นการที่รา้ นค้าได้ลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ไว้แก่ธนาคารเพื่อเป็ นหลักฐานในการทาธุรกรรมผ่าน
บริ ก ารในครั้ง นั้น ๆ โดยถูก ต้อ งสมบูร ณ์แ ล้ ว และตกลงให้ธ นาคาร
สามารถใช้ขอ้ มูลการทาธุรกรรมดังกล่าวเป็ นต้นฉบับเอกสารที่ใช้เป็ น
พยานหลักฐานในการพิสูจน์ว่าร้านค้าได้ทาธุรกรรมนั้น และใช้ในการ
ดาเนินการทางกฎหมายได้ทุกประการ ทั้งนี ้ ร้านค้าตกลงยอมรับและ
รับ ทราบถึ ง ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การใช้บ ริ ก ารผ่ า นช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากร้านค้าสามารถทาธุรกรรมด้วยตนเองได้โดยไม่
จาต้องมีเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดยืนยันเพิ่มเติม และ/หรือมอบให้แก่
ธนาคารอีกแต่ประการใด เว้นแต่รายการที่ธนาคารกาหนดให้ตอ้ งทา
เอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้ถูกต้องตามวิธีการ และประเพณี
ของธนาคารในเรื่องนัน้ ๆ ร้านค้าจะต้องทาเอกสารหรือหลักฐาน (ถ้ามี)
ตามที่ ธ นาคารกาหนดด้วย ทั้งนี ้ ร้า นค้า ต้องตรวจสอบยอดเงินภาย
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หลังจากทารายการทุกครั้ง โดยร้า นค้า ยิน ยอมรับ ผิด ชอบต่อการทา
ธุรกรรมดังกล่าวทุกประการ
1.7 ร้านค้าตกลงว่าจะมิให้ผอู้ ื่นมาร่วมใช้บริการ ttb smart shop นี ้ เว้นแต่
จะได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากธนาคารก่อน
1.8 ร้านค้าตกลงรับทราบว่าเครื่องหมายการค้าของธนาคาร และ/หรือ ผู้
ให้บริการเครื่องมือการชาระเงินเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาของธนาคาร
และ/หรือผูใ้ ห้บริการเครื่องมือการชาระเงิน ร้านค้าตกลงใช้เครื่องหมาย
การค้า ของธนาคารและ/หรือผู้ใ ห้บ ริการเครื่องมือการชาระเงิ น เพื่ อ
วัต ถุป ระสงค์ต ามข้อตกลงฯ ฉบับ นีเ้ ท่ า นั้น และการใช้เครื่อ งหมาย
การค้ า ดั ง กล่ า วต้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอมจากธนาคารและ/หรื อ
ผู้ใ ห้บ ริการเครื่องมือการชาระเงิน รายนั้น ผ่า นทางธนาคารเป็ น ลาย
ลักษณ์อักษรก่อนทุกครัง้ นอกจากนี ้ ร้านค้าตกลงที่จะป้องกันไม่ให้มี
และไม่กระทาการใดๆ อันอาจทาให้มีการละเมิดเครื่องหมายการค้า
ตลอดจนสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาของธนาคารและ/หรือผูใ้ ห้บริการ
เครื่องมือการชาระเงิน
อนึ่ง "เครื่องหมำยกำรค้ำ" หมายถึง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย
บริการ และเครื่องหมายร่วมที่ธนาคาร และ/หรือ ผูใ้ ห้บริการเครื่องมือ
การช าระเงิ น เป็ น เจ้า ของ ทั้ง ที่ ไ ด้จ ดทะเบี ย นแล้ว และที่ ยัง มิ ได้จด
ทะเบียน รวมทั้งเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่ธนาคาร
และ/หรือผูใ้ ห้บริการเครื่องมือการชาระเงินได้รบั อนุญาตให้ใช้ ตลอดจน
ชื่อทางการค้าสัญลักษณ์ รูปภาพ ข้อความ หรือสื่อความหมายอื่นใดที่
ธนาคารและ/หรือผูใ้ ห้บริการเครื่องมือการชาระเงินใช้หรือมีเจตนาที่จะ
ใช้ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของธนาคารเพื่อเป็ นการแสดง
ให้บุคคลทั่วไปเห็นและเข้าใจว่าการให้บริการที่ใช้เครื่องหมายการค้า
นัน้ เเตกต่างไปจากการให้บริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผูอ้ ื่น ทัง้ ที่
ธนาคารและ/หรือผูใ้ ห้บริการเครื่องมือการชาระเงินได้ใช้อยู่ในปั จจุบัน
และที่จะใช้ในอนาคต
1.9 ร้า นค้า ตกลงรับทราบว่า การให้บ ริการ ttb smart shop ของธนาคาร
ตามข้อตกลงฯ ฉบับนี ้ ธนาคารและร้านค้าจะต้องอยู่ภายใต้คู่มือ กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกาหนดใดๆ ของธนาคาร ผูใ้ ห้บริการเครื่องมือ
การชาระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย หน่วยงานผู้ มีอานาจควบคุม
หรือกากับดูแลธนาคาร / ผูใ้ ห้บริการเครื่องมือการชาระเงิน และ/หรือ
หน่วยงานราชการ ทั้งที่มีอยู่แล้วขณะนี ้ และ/หรือ จะมีขึน้ ในภายหน้า
ดังนั้น เมื่อใดก็ต ามที่ มี การเปลี่ย นแปลงกฎระเบี ยบ ข้อบังคับ หรือ
ข้อกาหนดใดๆ ร้านค้ายินยอมถือว่าการให้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนี ้
จะต้องปฏิบตั ิตามและอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกาหนด
ใดๆ ที่เปลี่ยนแปลงนั้นด้วยโดยอัตโนมัติทันที โดยธนาคารจะแจ้งให้
ทราบเป็ นคราวๆ ไป

1.10 ร้านค้าตกลงปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
และไม่กระทาการใดๆ เพื่อเป็ นการเลี่ยงการปฏิบตั ิตามกฎที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) การรับชาระเงิน โดยไม่ได้มีการซือ้ ขาย
และ/หรือให้บริการจริง การฟอกเงิน หรือแบ่งการรับชาระเงิน เพื่ อให้
จานวนเงินที่ซือ้ สินค้าและ/หรือใช้บริการไม่เกินกว่าจานวนเงินตามที่
กฎหมายกาหนด
1.11 ร้านค้ายอมรับว่าการให้บริการตัง้ ค่ารูปภาพในโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/
หรือแท็บเล็ตของร้านค้าให้แสดงผลในส่วนของข้อมูลส่วนตัวของร้านค้า
และในส่วนของพืน้ หลังหน้าจอการทางาน ตลอดจนการแสดงรูปภาพ
ต่ า งๆ ที่ ร ้า นค้า ก าหนด และเลื อ กภาพที่ ใ ช้แ สดงด้ว ยตัว ร้า นค้า เอง
ร้านค้า ตกลงว่าภาพที่แสดงผลในโทรศัพท์คลื่อนที่ และ/หรือแท็บเล็ต
ไม่ มี ลัก ษณะ หรื อ ก่ อ ให้เ กิ ด ภาพ สัญ ลัก ษณ์ หรื อ เครื่ อ งหมายตาม
ตัวอย่าง ดังต่อไปนี ้
1.11.1 รูปภาพที่มีลิขสิทธิ์ของผูอ้ ื่น
1.11.2 รูปภาพที่ไม่ได้รบั ความยินยอมจากบุคคลในภาพ หรือภาพส่วน
บุคคล
1.11.3 รูปภาพที่ก่อให้เกิดความแตกแยกหรือมีประเด็นทางการเมือง
1.11.4 รูปภาพที่ไม่สภุ าพ ไม่เหมาะสม หรือเย้ายวน ลามกอนาจาร
1.11.5 รูปภาพดารานักแสดง นักดนตรี บุคคลผูม้ ีช่ือเสียง หรือนักกีฬา
เว้นแต่เป็ นบุคคลที่ทางานให้กับโปรแกรม Co-branding ที่ได้รบั
อนุญาตแล้ว
1.11.6 รู ป ภาพที่ ขัด ต่ อ ความสงบเรีย บร้อ ยของประชาชน หรื อ ทาง
วัฒนธรรมหรือศาสนา
1.11.7 รู ป ภาพที่ เ กี่ ย วข้อ งการการพนั น เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ทุก
ประเภทและบุหรี่
1.11.8 เครื่องหมายสัญลักษณ์ประเทศ พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระ
บรมสาทิ ส ลัก ษณ์ข องพระมหากษั ต ริ ย์ และ พระราชิ นี ห รื อ
ราชวงศ์
1.11.9 เครื่องหมายของหน่วยราชการต่างๆ
ทัง้ นี ้ ร้านค้าตกลงว่า ข้อมูล รูปภาพสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใดๆ ที่
เลื อ กเข้า มาในบริ ก าร ttb smart shop นี ้ ร้า นค้า เป็ น เจ้า ของข้อ มูล
รู ป ภาพ สัญ ลักษณ์เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการเจ้า ข อง
ลิข สิ ท ธิ์ และ/หรือ มี สิ ท ธิ โดยชอบในการส่ งสิ่ งดังกล่ า วเข้า สู่บ ริ ก าร
Smart Shop หากร้านค้านาข้อมูล รูปภาพสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย
ใดๆ ของบุคคลอื่นมาโดยไม่ได้รบั อนุญาตหรือโดยผิดกฎหมาย ร้านค้า
ตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ ทัง้ หมด โดยธนาคารไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องใดๆ ในการกระทาผิดดังกล่าว และหากธนาคารได้รบั ความ
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เสียหายใดๆ ร้านค้าตกลงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ ให้แก่ธนาคารจน
ครบถ้วน
1.12 ร้านค้าสามารถกาหนดค่าในเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือแท็บเล็ต
ให้ยินยอมเปิ ดเผยพิกัดในการทารายการ เพื่อประโยชน์ของร้านค้าใน
ด้านความปลอดภัย
1.13 เมื่อร้านค้าเข้าใช้บริการ ttb smart shop นีแ้ ละระบบของธนาคารตรวจ
พบว่า โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือแท็บเล็ตของร้านค้ามีความเสี่ยงที่จะ
เกิดความเสียหายอันเนื่องมากการดัดแปลง แก้ไขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ร้านค้าเอง หรือเกิดจากระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือเหตุ
อื่นใด เช่น การ Jailbreak (“Jailbreak” หมายถึง การแก้ไขระบบ หรือ
ส่วนของระบบปฏิบตั ิการ iOS ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือแท็บเล็ต
ที่ ท าให้มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสิ ท ธิ ใ นการใช้ง านของผู้ใ ช้โ ดยไม่ ไ ด้รับ
อนุ ญ าตจากผู้ผ ลิ ต เจ้า ของระบบปฏิ บัติ ก าร) หรื อ Root (“Root”
หมายถึง การแก้ไขระบบ หรือส่วนของระบบปฏิบตั ิการ Android ของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือแท็บเล็ต ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิใน
การใช้ ง านของผู้ ใ ช้ โ ดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากผู้ ผ ลิ ต เจ้ า ของ
ระบบปฏิบัติ การ) เป็ น ต้น ร้า นค้า ตกลงยินยอมให้ธนาคารระงับการ
ให้บ ริการต่ า งๆ ภายใต้บ ริการ ttb smart shop นีไ้ ด้เป็ น การชั่ว คราว
ทันที โดยธนาคารไม่ตอ้ งแจ้งให้รา้ นค้าทราบล่วงหน้า ทัง้ นี ้ เพื่อป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดกับร้านค้า และร้านค้ายอมรับว่า การดาเนินการ
ดังกล่าวของธนาคารเป็ นการกระทาเพื่อความปลอดภัยและคุม้ ครอง
ประโยชน์ของร้านค้า และธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความเสียหาย
ใดๆ ของร้านค้า (ถ้ามี)
1.14 เว้นแต่มีระบุไว้เป็ นอย่างอื่น ในกรณีที่รา้ นค้าพบข้อผิดพลาดใดๆ จาก
การดาเนินการใดๆ หรือ การรับชาระค่าสินค้า/บริการ หรือกรณีที่มีเหตุ
ให้ต ้อ งระงับ การด าเนิ น การภายใต้บ ริ ก ารนี ้เ ป็ น การชั่ว คราว ไม่ ว่ า
ทัง้ หมดหรือบางส่วนร้านค้าสามารถติดต่อ Corporate Call Center โทร
0-2643-7000 วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 – 20.00 น. ยกเว้นวันหยุด
นัก ขัต ฤกษ์ และวัน หยุด ธนาคาร เมื่ อ ร้า นค้า ด าเนิ น การต่ า งๆ ตาม
กระบวนการที่ธนาคารกาหนดครบถ้ว นสมบูรณ์แล้ว ธนาคารตกลง
ดาเนินการระงับการดาเนินการให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่ธนาคารได้
แจ้งแก่รา้ นค้า โดยร้านค้ายังคงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในรายการธุรกรรมที่ได้
เกิดขึน้ ก่อนครบกาหนดระยะเวลาที่ธนาคารจะมีการระงับดาเนินการ
ตามที่ได้รบั แจ้งดังกล่าว ทัง้ นี ้ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเพิก เฉยต่อ
ค าร้องขอใดๆ ที่ขัด ต่ อข้อกาหนด/หลักเกณฑ์ของธนาคาร และ/หรือ
ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทัง้ คาสั่งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กรณีรา้ นค้าพบข้อผิดพลาดใดๆ จากการใช้บริการหรือในกรณีที่มีเหตุที่
ต้อ งระงั บ การด าเนิ น การภายใต้บ ริ ก าร ttb smart shop นี ้ ร้า นค้า
จะต้องให้ขอ้ มูลเรื่อง วัน เวลา ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง จานวนเงิน และลักษณะ
ธุรกรรม หรือข้อมูลอื่นใดตามที่ธนาคารจะร้องขอและธนาคารจะทาการ

สอบสวนตามที่ได้รบั แจ้ง ตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขข้อผิดพลาด
(หากมี ) โดยยึ ด หลัก เกณฑ์ข องทางราชการ และ/หรื อ ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยและ/หรือธนาคารเป็ นหลัก
1.15 ร้า นค้ า ตกลงยิ น ยอมว่ า การให้ บ ริ ก าร ttb smart shop และการ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนช่องทางการให้บริการต่างๆ ที่ธนาคาร
จัดทาขึน้ เป็ นการอานวยความสะดวกให้กับร้า นค้า ความรับผิดตาม
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ร้านค้าต้องรับผิดชอบต่อธนาคาร ในความเสียหาย
ที่เกิดขึน้ จากการที่รา้ นค้า พนักงาน และ/หรือ ลูกจ้างของร้านค้ากระทา
โดยจงใจ หรือ ประมาทเลินเล่อ หรือ กระทาผิดพลาด หรือ ปฏิบตั ิผิด
ข้อตกลง หรือ กระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
1.16 ร้านค้าจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับธนาคาร และ/หรือระบบข้อมูล
ของธนาคาร รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงข้อมูลของผูช้ าระเงินแก่บุคคลอื่น
ใด เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจากธนาคารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน
ในกรณีที่ธนาคาร ผูช้ าระเงิน หรือบุคคลอื่นใดได้รบั ความเสียหาย และ
ตรวจพบว่าเกิดจากสาเหตุการให้ขอ้ มูลของร้านค้า ไม่ว่าด้วยเหตุจงใจ
หรือไม่ก็ตาม ร้านค้าตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ ทัง้ สิน้
1.17 ร้านค้า/ เจ้าของบัญชี ตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวม และ/หรือ
ใช้ และ/หรือ เปิ ด เผยข้อมูล ส่ว นบุค คลหรือข้อมูล อื่น ใดของร้า นค้า /
เจ้าของบัญชี ให้แก่ หน่วยงานราชการ และ/หรือ ผูใ้ ห้บริการภายนอกที่
ธนาคารเป็ นคู่สญ
ั ญา หรือมีความสัมพันธ์ดว้ ยทัง้ ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร
หรือการที่ธนาคารจ้างหรือมอบหมายให้บคุ คลอื่นดาเนินการแทนไม่ว่า
งานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประเมินราคาหลักประกัน งาน
ต่อประกันภัยทรัพย์หลักประกัน งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม
หนี ้ หรืองานอื่น ใดไม่ว่ า ทั้ง หมดหรื อบางส่ว น ตามที่ จาเป็ น เพื่ อ การ
ดาเนินงานตามข้อตกลงฯ ที่รา้ นค้า/ เจ้าของบัญชีมีอยู่กบั ธนาคาร
1.18 ร้า นค้า ตกลงจัด เก็ บ ข้อ มูล การช าระเงิ น และข้อ มูล การท ารายการ
ตลอดจนหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้า/บริการ ทัง้ ในรูปแบบ
กายภาพและอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความปลอดภัยจากการเข้าถึง หรือการ
เปิ ดเผยสู่บคุ คลใดๆ โดยไม่ได้รบั อนุญาตจากธนาคารหรือเจ้าของข้อมูล
เป็ น เวลาอย่ า งน้อ ย 10 ปี นับ ตั้ง แต่ วัน ที่ มี ก ารท ารายการช าระเงิน
รวมถึงไม่จาหน่าย ซือ้ จัดหา และเปลี่ยน หรือกระทาการใดอันเป็ นการ
เปิ ดเผยข้อมูลของผูช้ าระเงิน และเมื่อไม่ได้ใช้งานแล้ว ร้านค้าจะต้องลบ
ทาลายข้อมูลดังกล่าวไม่ไห้สามารถอ่านหรือนาไปใช้งานได้อีก และหาก
มีการละเมิดดังกล่าว ร้านค้าจะต้องทาการแจ้งธนาคารให้ทราบในทันที
1.19 ร้า นค้า ตกลงยิ น ยอมให้ตัว แทนของธนาคาร และ/หรื อ ผู้ใ ห้บ ริ ก าร
เครื่องมือการชาระเงิน และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือผู้
ตรวจสอบ และ/หรื อ หน่ ว ยงานผู้มี อ านาจควบคุ ม หรื อ ก ากั บ ดูแ ล
ธนาคาร เข้าทาการตรวจสอบการดาเนินงาน ระบบการควบคุมภายใน
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ต่างๆ ของร้านค้า รวมทั้งการเรียกดูขอ้ มูลที่เกี่ยวกับการใช้บริการรับ
ชาระค่าสินค้า/บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนีต้ ามที่มีการร้องขอ
1.20 ร้านค้ารับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้อมูลรายละเอียดใดๆ ที่ปรากฏ และ/
หรือ ที่ได้มีการจัดส่งมาในรูปแบบใดและไม่ว่าจะส่งด้วยตัวร้านค้าเอง
หรือบุคคลที่รา้ นค้ามอบหมาย เป็ นข้อมูลของร้านค้าที่มีความครบถ้วน
ถูก ต้อ งแท้จ ริ ง และเป็ น ปั จ จุบัน และเป็ น ข้อ มูล ที่ ธ นาคารสามารถ
นามาใช้ใ นการให้บ ริการตามข้อตกลงฯ ฉบับ นี ้ และนามาปรับ ปรุ ง
ข้อมูลในระบบของธนาคารให้เป็ นปั จจุบนั ได้ โดยร้านค้ามีสิทธิ์และมี
ความสามารถตามกฎหมายในการขอใช้บริการตามข้อตกลงฯ นีแ้ ละ
การทาธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการตามข้อตกลงฯ นี ้ โดย
ธนาคารไม่มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง แท้จริง หรือความสมบูรณ์
ของเอกสารข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ ดังกล่าว
1.21 ในกรณี ที่ มี เ หตุสุด วิ สัย หรื อ เหตุอัน ใดอัน ท าให้ธ นาคารไม่ ส ามารถ
ดาเนินการให้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนีไ้ ด้ ร้านค้าตกลงให้ธนาคาร
พิจารณาให้บริการ หรือดาเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อให้บริการตาม
ข้อตกลงฯ ฉบับนีไ้ ด้ โดยร้านค้าตกลงยินยอมที่จะให้ความร่วมมื อแก่
ธนาคารอย่างเต็มที่และทุกวิถีทางในการปรับปรุ งวิธีการของธนาคาร
เพื่อความสะดวกของร้านค้าในบริการต่างๆ ตามข้อตกลงฯ ฉบับนี ้
1.22 การล่าช้า หรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของธนาคารตามกฎหมายหรือ
ตามเงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนคู่มือระเบียบของธนาคาร ไม่ถือว่าธนาคาร
สละสิทธิ หรือให้ค วามยิน ยอมในการด าเนิ น การใดๆ แก่รา้ นค้า แต่
ประการใด
1.23 ถ้าในเวลาใดก็ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการภายใต้ขอ้ ตกลง
ฯ ฉบับ นี ้ กลายเป็ นโมฆะ ไม่ชอบด้ว ยกฎหมาย ไม่ส มบูรณ์ หรือใช้
บังคับมิได้ในประการใดๆ ให้ขอ้ กาหนดและข้อกาหนดและเงื่อนไขอื่นๆ
ที่เหลือ (แล้วแต่กรณี) ยังคงชอบด้วยกฎหมาย สมบูรณ์ และใช้บงั คับได้
ตามกฎหมาย และไม่เสียไปเพราะความเป็ นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บงั คับมิได้ของข้อกาหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนัน้

เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง Email Address ห รื อ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ห ม า ย เ ล ข
โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยไม่ได้แจ้งการย้าย การเปลี่ยนแปลง หรือการรือ้
ถอนนั้น เป็ นหนังสือให้ธนาคารทราบก็ดีหรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาที่อ ยู่
ตามที่ ร ะบุไ ว้นั้น ไม่ พ บก็ ดี ให้ถื อ ว่ า ร้า นค้า ได้รับ และทราบหนั ง สื อ
จดหมาย หรือคาบอกกล่าวดังกล่าวแล้วโดยชอบ
1.26 ข้อตกลงฯฉบับนีใ้ ห้ใช้บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาล
ไทยเป็ น ศาลที่ มี เ ขตอ านาจในการพิ จ ารณาข้อ พิ พ าทที่ เ กิด ขึน้ ตาม
ข้อตกลงฯ ฉบับนี ้
1.27 กรณีที่รา้ นค้ากาหนดให้บญ
ั ชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์แบบมีส มุดคู่
ฝากเป็ นบัญชีรบั เงิน ร้านค้ารับทราบว่าบัญชีเงินฝากดังกล่าวรองรับ
ธุ รกรรมการเงิน ทั้งฝาก,โอน และ/หรือ ถอนเงิน จากทุกช่องทางของ
ธนาคารรวมกันได้สงู สุด 960 รายการต่อวัน ร้านค้าตกลงว่าธนาคารขอ
สงวนสิทธิการทารายการตัง้ แต่รายการที่ 961 ภายในวันเดียวกัน โดย
ธนาคารจะทารายการฝากเข้าบัญชีรบั เงินในวันถัดไป โดยร้านค้าตกลง
ให้ถือว่ามีการฝาก,โอน และ/หรือ ถอนเงินในวันที่ธนาคารทารายการ
ฝากเข้า บัญ ชีรับ เงิน และร้า นค้า ตกลงเป็ น ผู้แ จ้งให้ผู้ชาระเงิน ทราบ
เงื่อนไขดังกล่า วด้ว ย ทั้งนี ้ ร้า นค้า ตกลงไม่เรียกร้องให้ธ นาคารต้อ ง
รับผิดชอบในดอกเบีย้ เงินฝากก่อนที่ธนาคารจะนาเงิน เข้าบัญชีรบั เงิน
และ ไม่เรียกร้องให้ธนาคารต้องรับผิดชอบในความเสียหายอย่างใดๆที่
เกิดขึน้ กับร้านค้าและ/หรือผูช้ าระเงิน
1.28 ร้านค้าตกลงยอมรับว่าบริการ ttb smart shop เป็ น บริการที่ธนาคาร
อานวยความสะดวกแก่รา้ นค้าโดยธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อการไม่
สามารถให้บริการหรือความล่าช้าผิดพลาดอันเกิดขึน้ จากเหตุนอกเหนือ
การควบคุมของธนาคาร และเหตุสดุ วิสยั ไม่ว่าเหตุการณ์นนั้ จะคาดเดา
ได้หรือไม่ รวมไปถึงความผิดพลาดหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึน้
แก่รา้ นค้า และ/หรือ บุคคลใด อันเนื่องมาจากความผิดพลาดหรือการ
ช ารุ ด บกพร่อ งของระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ซ่ึง ธนาคารน ามาใช้ใ นการ
ให้บ ริ ก าร ร้า นค้า ตกลงว่ า จะไม่ เ รี ย กร้อ งให้ธ นาคารรับ ผิ ด ชดใช้

1.24 ร้า นค้า ตกลงยิน ยอมให้ธ นาคารมี สิท ธิ เ ปลี่ยนแปลงข้อ กาหนดและ
เงื่อนไขการใช้บริการภายใต้ข ้อตกลงฯ ฉบับนี ้ ได้ตามแต่ธนาคารจะ
เห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้าทราบเป็ นคราวๆ โดยให้ถือว่า
เป็ นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฯ ฉบับนีด้ ว้ ย

ค่าเสียหายดังกล่าวแต่อย่างใด และหากธนาคารเกิดความเสียหายใด

1.25 บรรดาหนังสือ จดหมาย คาบอกกล่าวใดๆ ที่ธนาคารได้ส่งให้รา้ นค้า
ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กบั ธนาคารนัน้ ไม่ว่าจะโดยส่งเองหรือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนหรือส่งผ่าน Email Address หรือ Short
Message Service (SMS) ไปยั ง Email Address หรื อ หมายเลข
โทรศัพท์มือถือที่รา้ นค้าแจ้งไว้กับธนาคาร ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่รา้ นค้า
โดยชอบแล้ว ทัง้ นี ้ โดยไม่ตอ้ งคานึงถึงว่าจะมีผรู้ บั ไว้หรือไม่ และแม้ว่า
ส่งให้ไม่ได้เพราะย้ายที่อยู่หรือที่อยู่เปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรือ้ ถอน หรือ

ข้อ ผิ ด พลาดที่ เ กิ ด ขึ น้ จากการกระท าโดยทุ จ ริ ต หรื อ โดยจงใจหรื อ

ๆ อันเนื่องมาจากการให้บริการตามความประสงค์ของร้านค้าตามคาขอ
ใช้บริการนี ้ ผูข้ อใช้บริการตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายต่าง ๆ ตามที่
เกิด ขึน้ จริงให้แ ก่ธ นาคารทุกประการ ทั้งนี เ้ ว้น แต่ ค วามเสียหายหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของธนาคาร

2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรรับชำระเงินและเรียกเก็บ
เงิน

2.1 ร้านค้าตกลงและรับทราบว่า ผูช้ าระเงินที่จะสามารถชาระเงินค่าสินค้า
และ/หรื อ บริ ก ารผ่ า นบริ ก าร ttb smart shop ต้อ งเป็ น สมาชิ ก ของผู้
ให้บริการเครื่องมือการชาระเงินที่ได้รบั อนุญาตรายใดรายหนึ่ง และต้อง
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ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทัง้ หมดที่ผใู้ ห้บริการเครื่องมือการชาระเงินแต่ละราย
กาหนด
2.2 ร้านค้าต้องรับชาระค่าสินค้า/บริการในราคาที่ไม่สงู กว่าราคาขายเงินสด
แก่ลูกค้าทั่วไป และหากมี การให้บริการพิเศษใดๆ เช่น การให้ส่วนลด
หรือของแถมแก่ลูกค้าทั่วๆ ไปร้านค้าตกลงจะให้บริการพิเศษนัน้ แก่ผู้
ชาระเงินด้วยเช่นกัน
2.3 ร้า นค้า ตกลงจะแสดงเครื่ อ งหมายสัญ ลัก ษณ์ก ารรับ ช าระเงิ น ด้ว ย
เครื่องมือการชาระเงิน ตามรู ป แบบที่ ธนาคารจัด ไว้ใ ห้ใ นที่ซ่ึงเห็นได้
ชัดเจนเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทราบว่าร้านค้ายอมรับเครื่องมือการชาระ
เงิ น ตลอดระยะเวลาที่ ข ้อ ตกลงฯ ฉบับ นี ้มี ผ ลบัง คับ ใช้ หรื อ จนกว่ า
ธนาคารจะแจ้งยกเลิกการใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์ดงั กล่าว
2.4 ร้า นค้า ตกลงแจ้ง เงื่อ นไขเกี่ ยวกับ การสั่ง ซื ้อ การจัด ส่ ง การคื น การ
รับประกันสินค้า/บริการ รวมถึงชีแ้ จงรายละเอียดดังกล่าวให้ผชู้ าระเงิน
ทราบอย่างชัดเจน
2.5 ร้านค้าตกลงไม่ประกอบธุรกิจ และ/หรือต้องไม่รบั ชาระค่าสินค้า/บริการ
ที่ผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดศีลธรรม ขัดต่อระเบียบของราชการ
ขัด ต่ อ ความสงบเรี ย บร้อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอัน ดี ข องประชาชน หรื อ ท า
ธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้อง หรือมีพฤติการณ์อนั สงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิ น การสนับ สนุน ทางการเงิ น แก่ก ารก่ อ การร้า ย หรื อ การ
กระทาความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ข ยายอาวุธ ที่ มี
อานุภาพทาลายล้างสูง และ/หรือ กฎระเบียบของผูใ้ ห้บริการเครื่องมือ
การชาระเงิน และไม่ขัด ต่ อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ ของทาง
ราชการ หรือขัดต่อระเบียบข้อบังคับของธนาคาร หรืออาจส่งผลกระทบ
ต่อภาพลักษณ์ของธนาคาร

2.6.3 ร้านค้าตกลงและยอมรับว่า ธนาคารไม่มีหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ข้อมูล
การชาระเงินและข้อมูลที่ได้รบั จาก QR Code ที่รา้ นค้าเป็ นผูใ้ ห้
ข้อมูล
2.7 ร้านค้าตกลงและรับทราบว่า เป็ นหน้าที่ของร้านค้าที่จะต้องตรวจสอบ
ความถูกต้องของชื่อ นามสกุล เลขที่บญ
ั ชี หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน และข้อมูลอื่นใดที่ใช้อา้ งอิง เพื่อใช้
โอนหรือรับโอน สาหรับชาระค่าสินค้าและบริการ
2.8 ร้า นค้า ตกลงว่ า ในกรณี ธ นาคารน าเงิน เข้า บัญ ชีเ งิน ฝากของร้า นค้า
ผิดพลาดไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม ร้านค้าจะคืนเงินดังกล่าว
ให้กบั ธนาคาร โดยยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหกั เงินจานวนดังกล่าวออก
จากบัญ ชีเงินฝากตามข้อตกลงนี ไ้ ด้ อย่า งไรก็ต ามเมื่อได้มีการแก้ไข
ปรับ ปรุ งรายการนั้นๆแล้ว ธนาคารจะแจ้งให้รา้ นค้า ทราบในรู ปแบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอื่นตามที่ธนาคารเห็นสมควร
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ผชู้ าระเงินได้ชาระค่าสินค้า/บริการ โดยนาเงินเข้าบัญชี
อื่นซึ่งมิใช่บญ
ั ชีรา้ นค้าไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ร้านค้าจะแจ้งให้ธนาคาร
ทราบเพื่อแก้ไขข้อผิด พลาดดังกล่า วตามที่ ธ นาคารได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควร หรือต่อเมื่อได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของบัญชีที่ผชู้ าระเงิน
น าเงิ น เข้า เท่ า นั้น และหากธนาคารไม่ ส ามารถแก้ไ ขข้อ ผิ ด พลาด
ดังกล่าวได้ ผูข้ อใช้บริการจะต้องแจ้งให้ผชู้ าระเงินทราบ เพื่อดาเนินการ
เรียกร้องเอาเงินดังกล่าวคืนด้วยตนเอง โดยที่ผขู้ อใช้บริการ และ/หรือผู้
ช าระเงิ น จะไม่ เ รี ย กร้อ งให้ธ นาคารชดใช้ค่ า เสี ย หายและ/หรื อ คื น
ค่าธรรมเนียมและ/หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ และ/หรือเงินอื่นใด (หากมี) แต่
อย่างใดทัง้ สิน้

2.6 ร้านค้าตกลงดาเนินการดังต่อไปนี ้ เมื่อผูช้ าระเงินทาคาสั่งโอนและ/หรือ
ช าระเงิ น โดยหัก เงิน จากบัญ ชี เงิ น ฝากของผู้ชาระเงิ น ที่ มี อยู่กับ ผู้ใ ห้
บริการเงินโอน
2.6.1 ร้านค้าแจ้งราคาสินค้า/บริการให้ผชู้ าระเงินทราบ โดยร้านค้าต้อง
แสดงข้อมูลการชาระเงินและแสดง QR Code ที่ระบุขอ้ มูลการ
ช าระเงิ น ตามที่ ธ นาคารก าหนด เพื่ อ ให้ผู้ช าระเงิ น สแกน QR
Code ด้วยอุปกรณ์มือถือของผูช้ าระเงิน
2.6.2 เมื่อผูช้ าระเงินทารายการชาระค่าสินค้า/บริการ ผูใ้ ห้บริการเงิน
โอนจะหักเงินจากบัญ ชีเงิน ฝากของผูช้ าระเงิน ตามจานวนที่ผู้
ชาระเงินทารายการทันที และธนาคารจะนาเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ที่รา้ นค้าแจ้งไว้แก่ธนาคารตามเงื่อนไขที่กาหนด

3. ค่ำธรรมเนียม/ค่ำบริกำร/ค่ำใช้จ่ำย/ภำษี
3.1 ร้านค้าตกลงผูกพันและปฏิบตั ิตามข้อตกลงฯ ฉบับนี ้ และตกลงชาระ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ
นี ้ ตามที่ธนาคารกาหนด
3.2 ค่าภาษี อากร ภาษี มูลค่าเพิ่ม ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทัง้ ค่าธรรมเนียมใดๆ
อันจะพึงมีตามกฎหมาย ร้านค้ายินยอมรับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียว

4. กำรสิน้ สุดของบริกำร ttb smart shop
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4.1 ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกบริการ
ttb smart shop นีไ้ ด้ไม่ว่ า ทั้งหมดหรือบางส่ว นหรือเฉพาะแต่ รา้ นค้า
รายใดรายหนึ่งเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.2 กรณี รา้ นค้า /เจ้า ของบัญ ชีไม่ป ฏิบัติ ต ามบัน ทึ กข้อตกลงฯ และ/หรือ
ข้อกาหนด และเงื่อนไขที่ธนาคาร และ/หรือผูใ้ ห้บริการเครื่องมื อการ
ชาระเงินกาหนดไว้สาหรับการชาระค่าสินค้าและ/หรือบริการผ่านระบบ
ของธนาคาร และ/หรือผู้ใ ห้บ ริการเครื่ อ งมือ การชาระเงิ น ทั้งที่ มี อ ยู่
ในขณะทาข้อตกลงฯ ฉบับนี ้ หรือที่ออกใช้บังคับเพิ่มเติ มในภายหน้ า
หรือร้านค้า เลิกกิจการ หรือตกเป็ นผูม้ ีหนีส้ ินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์ หรือล้มละลาย หรือถูกร้องขอสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ หรือใช้
และ/ หรือธนาคารมีข ้อสงสัยว่ า ร้า นค้า อาจใช้ และ/หรือยิน ยอมให้
บุคคลใดใช้บริการตามข้อตกลงนีใ้ นกิจการหรือธุรกรรมที่อาจเป็ น การ
ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอัน ดี ข อง
ประชาชน หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคารหรือบุคคลใด
หรื อ ไม่ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บหรื อ วิ ธี ก ารที่ ธ นาคารก าหนดหรื อ ใช้ใ น
ธุรกรรมที่มีลักษณะผิดปกติ หรือเป็ นการฉ้อฉล หรือส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของธนาคาร หรือธนาคารต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย คาสั่ง
ศาล หรือคาสั่งของหน่วยงานที่มีอานาจกากับดูแล หรือมีเหตุจาเป็ นอื่น
ใดที่ธนาคารไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ธนาคารมีสิทธิระงับและ/หรือมีสิทธิ
ยกเลิกบริการ ttb smart shop ได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งแจ้งร้านค้าก่อน
และหากการผิด สัญ ญาของร้า นค้า /เจ้า ของบัญ ชีดังกล่า วก่อให้เ กิ ด
ความเสี ย หายต่ อ ธนาคารไม่ ว่ า จะเป็ น ความเสี ย หายอย่ า งไรหรื อ
ประการใด ทัง้ ความเสียหายที่เป็ นจานวนเงินหรือความเสียหายที่อาจ
คานวณเป็ นเงินได้ ร้านค้า/เจ้าของบัญชีตอ้ งรับผิดชดใช้เงินค่าเสียหาย
ดังกล่า วให้แ ก่ธนาคารทั้งสิน้ พร้อมดอกเบีย้ ในอัต ราดอกเบีย้ ผิดนัด
จนกว่ า ร้า นค้า /เจ้า ของบัญ ชี จ ะได้ช ดใช้ค่ า เสี ย หายนั้น ต่ อ ธนาคาร
ครบถ้วนแล้ว

4.3 ในกรณี ป รากฎข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ธ นาคารเชื่ อ ได้ ว่ า ข้ อ มู ล และ/หรื อ
รายละเอียดต่างๆ ที่รา้ นค้าแจ้งแก่ธนาคารเพื่อใช้บริการ Smart Shop
อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ไม่เป็ นคุณเกิดขึน้ หรืออาจกระทบต่อ
สิทธิของธนาคารหรือบุคคลอื่นหรืออาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจก่อให้ธนาคารปฏิบตั ิผิดกฎหมาย
และ/หรือกฎข้อบังคับ และ/หรือคาสั่งใดๆ และ/หรือคาขอความร่วมมือ
ใดๆ หรือกฏหรือคาสั่งใดๆ ของผูใ้ ห้บริการเครื่องมือการชาระเงิน หรือ
ท าให้ธ นาคารเชื่ อ ได้ว่ า ร้า นค้า จะหรื อ มี วัต ถุป ระสงค์อัน มิ ช อบตาม
กฎหมายธนาคารมีสิทธิระงับและ/หรือ มีสิทธิ ยกเลิกบริการ ttb smart
shop ได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งแจ้งร้านค้าก่อน
4.4 ร้านค้าไม่ชาระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่ าภาษี ค่าอากร แสตมป์ และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยธนาคารมีสิทธิระงับและ/หรือมีสิทธิยกเลิกบริการ
ttb smart shop ได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งแจ้งร้านค้าก่อน
4.5 ร้านค้ามีสิทธิยกเลิกการใช้บริการได้ โดยต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้ธนาคารทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 (สิบห้า) วัน

ข้ อ ก ำหนดและเงื่ อ นไขบริ ก ำร ttb smart shop ส ำหรั บ
พนักงำนร้ำนค้ำ
พนักงานตกลงและรับทราบว่า ธนาคารจาเป็ นต้องเก็บรวบรวม และ/หรือ ใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างบัญชีพนักงาน หรือ
ดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้บริการ ttb smart shop เพื่อและในนามของ
ร้านค้า รวมทัง้ รับทราบว่าธนาคารอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
ให้แ ก่ ผู้ใ ห้บ ริ ก ารภายนอกที่ ธ นาคารเป็ น คู่ สัญ ญาตามที่ จ าเป็ น เพื่ อ การ
ดาเนินงานตามข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ ttb smart shop ที่รา้ นค้ามีอยู่กับ
ธนาคาร
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