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ข้อก ำหนดและเงือ่นไขบริกำร QR Standee 

ตามที่ผูป้ระกอบกิจการขายสินคา้/ใหบ้รกิาร (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ร้ำนค้ำ") มีความประสงคจ์ะขอใชบ้รกิารรบัช าระ
เงินค่าสินคา้/บรกิาร ผ่านบรกิาร QR Code หรือชื่ออื่นที่ธนาคารจะพิจารณาเปล่ียนแปลงตามที่ธนาคารเห็นสมควร (ซึ่งต่อไปนี ้
จะเรียกว่า "บริกำร QR Standee") ของธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า "ธนำคำร") จากผู้
ช  าระเงินค่าสินคา้/บริการ (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า "ผู้ช ำระเงิน") ดว้ยเครื่องมือการช าระเงินต่าง ๆ  แทนการช าระดว้ยเงินสด ณ 
รา้นคา้ ตามที่ไดร้บัอนุมตัิจากธนาคาร และตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ธนาคารก าหนด รา้นคา้จึงตกลงยินยอมปฏิบตัิตาม
ขอ้ตกลงและเงื่อนไขบรกิาร QR Standee ฉบบันี ้(ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า "ข้อตกลงฯ”) ดงัต่อไปนี ้

1.    หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขกำรใช้บริกำร 

1.1 รา้นคา้สามารถใชบ้ริการ QR Standee ผ่านโทรศัพทเ์คล่ือนที่ หรือ แท็บเล็ตในเครือข่ายที่ธนาคารรองรบัใหส้ามารถ
เชื่อมต่อกบับรกิารนีไ้ด ้ภายใตเ้งื่อนไขการสมคัรใชบ้รกิารดงันี ้

▪ รา้นคา้ที่เป็นบคุคลธรรมดา จะตอ้งด าเนินการสมคัรบรกิารพรอ้มเพยด์ว้ยหมายเลขโทรศพัทม์ือถือ และสมคัรบรกิาร
โมบายแอพของธนาคาร เพื่อรบัแจง้เตือนการรบัช าระ โดยรา้นคา้ตอ้งกรอกขอ้มลูการสมคัรใชบ้รกิารใหค้รบถว้นและ
ถกูตอ้งตามกระบวนการของธนาคาร และตกลงยอมรบัขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการใชบ้รกิาร QR Standee 

▪ รา้นคา้ที่เป็นนิติบคุคล จะตอ้งด าเนินการสมคัรบรกิารพรอ้มเพยด์ว้ยหมายเลขนิติบคุคล และสมคัรบรกิารโมบายแอ
พของธนาคาร เพื่อรบัแจง้เตือนการรบัช าระ โดยรา้นคา้ตอ้งกรอกขอ้มลูการสมคัรใชบ้ริการใหค้รบถว้นและถกูตอ้ง
ตามกระบวนการของธนาคาร และตกลงยอมรบัขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการใชบ้รกิาร QR Standee 

1.2   รา้นคา้จะเป็นผูท้  าการเสนอขายสินคา้/บริการ โดยรา้นคา้รบัรองว่าสินคา้และ/หรือบริการที่น ามาขายหรือใหบ้ริการตาม
ขอ้ตกลงฯนี ้จะตอ้งไม่ขดัต่อความสงบเรียบรอ้ย ศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือขดัต่อระเบียบขอ้บงัคบัของทางราชการ 
ธนาคาร หรือส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณข์องธนาคาร และไม่เป็นการขายสินคา้และ/หรือใหบ้ริการซึ่งเป็นการแข่งขนักบั
การด าเนินธุรกิจของธนาคาร 

1.3 รา้นคา้ตกลงรบัช าระค่าสินคา้/บริการผ่านบริการ QR Code จากผูช้  าระเงินดว้ยเครื่องมือการช าระเงินต่าง ๆ แทนการ
ช าระดว้ยเงินสด ไดแ้ก่ เงินโอนผ่านบรกิารพรอ้มเพยส์ าหรบัธุรกิจ ทีทีบี (ttb PromptPay for business)  ซึ่งผูช้  าระเงินท า
ค าสั่งโอน และ/หรือ ช าระค่าสินคา้/บริการ โดยหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูช้  าระเงินที่มีอยู่กับธนาคาร หรือ ธนาคาร
พาณิชยอ์ื่น หรือสถาบันอื่นที่เป็นผู้ให้บริการเงินโอน (ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ ผู้
ให้บริกำรโอนเงนิ”) และ/หรือ เครื่องมือการช าระเงินอื่นที่ธนาคารจะใหบ้รกิารหรือขยายการใหบ้รกิารต่อไปในอนาคต  

1.4 การกระท าใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าของรา้นคา้เองก็ดี หากไดก้ระท าไปโดยผ่านอุปกรณ ์/ ช่องทางของรา้นคา้แลว้ 
รา้นคา้ตกลงใหถื้อว่าถูกตอ้งสมบูรณน์ับตัง้แต่เวลาที่มีการยืนยันท าธุรกรรม และใหม้ีผลผูกพันรา้นคา้เสมือนหนึ่งได้
กระท าโดยรา้นคา้เอง รวมทัง้ใหถื้อว่าเป็นการท่ีรา้นคา้ไดล้งลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสใ์หไ้วแ้ก่ธนาคารเพื่อเป็นหลกัฐานใน
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การท าธุรกรรมผ่านบริการในครัง้นัน้ ๆ โดยถูกตอ้งสมบูรณแ์ลว้ และตกลงใหธ้นาคารสามารถใชข้อ้มลูการท าธุรกรรม
ดงักล่าวเป็นตน้ฉบบัเอกสารที่ใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการพิสจูนว์่ารา้นคา้ไดท้ าธุรกรรมนัน้ และใชใ้นการด าเนินการทาง
กฎหมายไดทุ้กประการ ทั้งนี ้รา้นคา้ตกลงยอมรบัและรบัทราบถึงความเส่ียงที่เก่ียวเนื่องกับการใชบ้ริการผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส ์เนื่องจากรา้นคา้สามารถท าธุรกรรมดว้ยตนเองไดโ้ดยไม่จ าตอ้งมีเอกสารหรือหลกัฐานอื่นใดยนืยนัเพิม่เตมิ 
และ/หรือมอบใหแ้ก่ธนาคารอีกแต่ประการใด เวน้แต่รายการที่ธนาคารก าหนดใหต้อ้งท าเอกสาร หรือหลกัฐานเพิ่มเติม
เพื่อใหถู้กตอ้งตามวิธีการ และประเพณีของธนาคารในเรื่องนัน้  ๆ รา้นคา้จะตอ้งท าเอกสารหรือหลกัฐาน (ถา้มี) ตามที่
ธนาคารก าหนดดว้ย ทัง้นี ้รา้นคา้ตอ้งตรวจสอบยอดเงินภายหลงัจากท ารายการทกุครัง้ โดยรา้นคา้ยินยอมรบัผิดชอบต่อ
การท าธุรกรรมดงักล่าวทกุประการ 

1.5 รา้นคา้ตกลงว่าจะมิใหผู้อ้ื่นมาร่วมใชบ้ริการ QR Standee นี ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากธนาคาร
ก่อน 

1.6 รา้นคา้ตกลงรบัทราบว่าเครื่องหมายการคา้ของธนาคาร และ/หรือ ผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงินเป็นทรพัยสิ์นทาง
ปัญญาของธนาคารและ/หรือผูใ้หบ้รกิารเครื่องมือการช าระเงนิ รา้นคา้ตกลงใชเ้ครื่องหมายการคา้ของธนาคารและ/หรือผู้
ใหบ้รกิารเครื่องมือการช าระเงินเพื่อวตัถปุระสงคต์ามขอ้ตกลงฯ ฉบบันีเ้ท่านัน้ และการใชเ้ครื่องหมายการคา้ดงักล่าวตอ้ง
ไดร้บัความยินยอมจากธนาคารและ/หรือผูใ้หบ้รกิารเครื่องมือการช าระเงินรายนัน้ผ่านทางธนาคารเป็นลายลกัษณอ์ักษร
ก่อนทุกครัง้ นอกจากนี ้รา้นคา้ตกลงที่จะป้องกันไม่ใหม้ี และไม่กระท าการใด ๆ อนัอาจท าใหม้ีการละเมิดเครื่องหมาย
การคา้ตลอดจนสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญาของธนาคารและ/หรือผูใ้หบ้รกิารเครื่องมือการช าระเงิน 

อนึง่ "เคร่ืองหมำยกำรค้ำ" หมายถึง เครื่องหมายการคา้ เครื่องหมายบรกิาร และเครื่องหมายรว่มที่ธนาคาร และ/หรือ ผู้
ใหบ้ริการเครื่องมือการช าระเงินเป็นเจา้ของ ทัง้ที่ไดจ้ดทะเบียนแลว้ และที่ยงัมิไดจ้ดทะเบียน รวมทัง้เครื่องหมายการคา้
และเครื่องหมายบรกิารท่ีธนาคารและ/หรือ   ผูใ้หบ้รกิารเครื่องมือการช าระเงินไดร้บัอนญุาตใหใ้ช ้ตลอดจนชื่อทางการคา้
สัญลักษณ ์รูปภาพ ขอ้ความ หรือส่ือความหมายอื่นใดที่ธนาคารและ/หรือผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงินใชห้รือมี
เจตนาที่จะใชใ้นลกัษณะที่เก่ียวขอ้งกับการใหบ้ริการของธนาคารเพื่อเป็นการแสดงใหบุ้คคลทั่วไปเห็นและเขา้ใจว่าการ
ใหบ้รกิารท่ีใชเ้ครื่องหมายการคา้นัน้เเตกต่างไปจากการใหบ้รกิารท่ีใชเ้ครื่องหมายการคา้ของผูอ้ื่น ทัง้ที่ ธนาคารและ/หรือ     
ผูใ้หบ้รกิารเครื่องมือการช าระเงินไดใ้ชอ้ยู่ในปัจจบุนัและที่จะใชใ้นอนาคต 

1.7 รา้นคา้ตกลงรบัทราบว่า การใหบ้ริการ QR Standee ของธนาคารตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้ธนาคารและรา้นคา้จะตอ้งอยู่
ภายใตคู้่มือ กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ หรือขอ้ก าหนดใด ๆ ของธนาคาร ผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย หน่วยงานผูม้ีอ  านาจควบคมุหรือก ากบัดแูลธนาคาร / ผูใ้หบ้รกิารเครื่องมือการช าระเงิน และ/หรือ หน่วยงาน
ราชการ ทัง้ที่มีอยู่แลว้ขณะนี ้และ/หรือ จะมีขึน้ในภายหนา้ ดงันัน้ เมื่อใดก็ตามที่มีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 
หรือขอ้ก าหนดใด ๆ รา้นคา้ยินยอมถือว่าการใหบ้รกิารตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันีจ้ะตอ้งปฏิบตัิตามและอยู่ภายใตก้ฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั หรือขอ้ก าหนดใด ๆ ที่เปล่ียนแปลงนัน้ดว้ยโดยอตัโนมตัิทนัที โดยธนาคารจะแจง้ใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 
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1.8  รา้นคา้ตกลงไม่ประกอบธุรกิจ และ/หรือรบัช าระค่าสินคา้/บริการประเภทตอ้งหา้ม ไดแ้ก่ การพนัน ส่ิงเสพติด สินคา้
ละเมิดลิขสิทธ์ิ สินคา้อบายมุข ส่ือลามกอนาจารการให้บริการจัดหาคู่ และ/หรือสินคา้/บริการที่ขัดต่อกฎหมายหรือ
ศีลธรรมอนัดีของประชาชน และไม่ขดัต่อกฎหมาย หรือระเบียบขอ้บงัคบัของทางราชการ หรือขดัต่อระเบียบขอ้บงัคบัของ
ธนาคาร หรืออาจส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณข์องธนาคาร 

1.9 รา้นคา้ตกลงปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บังคับที่เก่ียวขอ้ง และไม่กระท าการใด ๆ เพื่อเป็นการเล่ียงการ
ปฏิบัติตามกฎที่เก่ียวขอ้ง  ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) การรบัช าระเงิน โดยไม่ไดม้ีการซือ้ขายและ/หรือใหบ้ริการจริง 
การฟอกเงิน หรือแบ่งการรับช าระเงินเพื่อให้จ านวนเงินที่ซือ้สินคา้และ/หรือใช้บริการไม่ เกินกว่าจ านวนเงินตามที่
กฎหมายก าหนด 

1.10 ในกรณีที่รา้นคา้พบขอ้ผิดพลาดใด ๆ จากการด าเนินการใด ๆ  หรือ การรบัช าระค่าสินคา้/บริการ หรือกรณีที่มีเหตใุหต้อ้ง
ระงับการด าเนินการภายใตบ้ริการนีเ้ป็นการชั่วคราว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รา้นคา้สามารถติดต่อธนาคารผ่าน
ช่องทาง Corporate Call Center โทร 02-643-7000 วนัจนัทร ์- เสาร ์เวลา 8.00-20.00 เมื่อรา้นคา้ด าเนินการต่าง ๆ ตาม
กระบวนการที่ธนาคารก าหนดครบถว้นสมบูรณแ์ลว้ ธนาคารตกลงด าเนินการระงับการด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ ตาม
ระยะเวลาที่ธนาคารไดแ้จง้แก่รา้นคา้ โดยรา้นคา้ยังคงเป็นผูร้บัผิดชอบในรายการธุรกรรมที่ไดเ้กิดขึน้ก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาที่ธนาคารจะมีการระงบัด าเนินการตามที่ไดร้บัแจง้ดงักล่าว ทัง้นี ้ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเพิกเฉยต่อค ารอ้ง
ขอใด ๆ ที่ขัดต่อขอ้ก าหนด/หลักเกณฑข์องธนาคาร และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งค าสั่งตามกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง 

กรณีรา้นคา้พบข้อผิดพลาดใด ๆ จากการใชบ้ริการหรือในกรณีที่มีเหตุที่ตอ้งระงับการด าเนินการภายใต้บริการ QR 
Standee นี ้รา้นคา้จะตอ้งใหข้อ้มลูเรื่อง วนั เวลา ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง จ านวนเงิน และลกัษณะธุรกรรม หรือขอ้มลูอื่นใดตามที่
ธนาคารจะรอ้งขอและธนาคารจะท าการสอบสวนตามที่ไดร้บัแจง้ ตรวจสอบขอ้เท็จจริง และแกไ้ขขอ้ผิดพลาด (หากมี) 
โดยยึดหลกัเกณฑข์องทางราชการ และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทยและ/หรือธนาคารเป็นหลกั 

1.11  รา้นคา้ตกลงยินยอมว่าการใหบ้รกิาร QR Standee และการด าเนินการที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนช่องทางการใหบ้รกิารต่าง ๆ 
ที่ธนาคารจดัท าขึน้เป็นการอ านวยความสะดวกใหก้ับรา้นคา้ ความรบัผิดตามธุรกรรมที่เก่ียวขอ้ง รา้นคา้ตอ้งรับผิดชอบ
ต่อธนาคาร ในความเสียหายที่เกิดขึน้จากการที่รา้นคา้กระท าโดยจงใจ หรือ ประมาทเลินเล่อ หรือ กระท าผิดพลาด หรือ 
ปฏิบตัิผิดขอ้ตกลง หรือ กระท าที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  

1.12  รา้นคา้จะไม่เปิดเผยขอ้มลูใด ๆ ที่เก่ียวกบัธนาคาร และ/หรือระบบขอ้มลูของธนาคาร รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงขอ้มลูของผู้
ช  าระเงินแก่บุคคลอื่นใด เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมจากธนาคารเป็นลายลกัษณอ์กัษรก่อน ในกรณีที่ธนาคาร ผูช้  าระ
เงิน หรือบุคคลอื่นใดไดร้บัความเสียหาย และตรวจพบว่าเกิดจากสาเหตุการใหข้อ้มูลของรา้นคา้ ไม่ว่าดว้ยเหตุจงใจ
หรือไม่ก็ตาม รา้นคา้ตกลงรบัผิดชอบชดใชค้่าเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 
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1.13   รา้นคา้/ เจา้ของบญัชี ตกลงยินยอมใหธ้นาคารเก็บรวบรวม และ/หรือ ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลหรือขอ้มลู
อื่นใดของรา้นคา้/ เจา้ของบญัชี ใหแ้ก่ หน่วยงานราชการ และ/หรือ ผูใ้หบ้ริการภายนอกที่ธนาคารเป็นคู่สญัญา หรือมี
ความสมัพนัธด์ว้ยทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการบรหิารจดัการธุรกิจของธนาคาร หรือการ
ที่ธนาคารจา้งหรือมอบหมายใหบ้คุคลอื่นด าเนินการแทนไม่ว่างานเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อส่ือสาร งาน
ติดตามทวงถามหนี ้หรืองานอื่นใดไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ตามที่จ าเป็นเพื่อการด าเนินงานตามขอ้ตกลงฯ ที่ รา้นคา้/ 
เจา้ของบญัชีมีอยู่กบัธนาคาร   

1.14 รา้นคา้ตกลงจดัเกบ็ขอ้มลูการช าระเงนิ และขอ้มลูการท ารายการ ตลอดจนหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัส่งสินคา้/บรกิาร 
ทัง้ในรูปแบบกายภาพและอิเล็กทรอนิกส ์ใหม้ีความปลอดภยัจากการเขา้ถึง หรือการเปิดเผยสู่บุคคลใด  ๆ โดยไม่ไดร้บั
อนุญาตจากธนาคารหรือเจา้ของขอ้มูล เป็นเวลาอย่างนอ้ย 10 ปี นับตัง้แต่วันที่มีการท ารายการช าระเงิน รวมถึงไม่
จ าหน่าย ซือ้ จัดหา และเปล่ียน หรือกระท าการใดอันเป็นการเปิดเผยขอ้มูลของผูช้  าระเงิน และเมื่อไม่ไดใ้ชง้านแลว้ 
รา้นคา้จะตอ้งลบท าลายขอ้มลูดงักล่าวไม่ไหส้ามารถอ่านหรือน าไปใชง้านไดอ้ีก และหากมีการละเมิดดงักล่าว รา้นคา้
จะตอ้งท าการแจง้ธนาคารใหท้ราบในทนัที 

1.15  รา้นคา้ตกลงยินยอมใหต้วัแทนของธนาคาร และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงิน และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย และ/หรือผู้ตรวจสอบ และ/หรือหน่วยงานผู้มีอ  านาจควบคุมหรือก ากับดูแลธนาคาร เข้าท าการตรวจสอบการ
ด าเนินงาน ระบบการควบคมุภายในต่าง ๆ ของรา้นคา้ รวมทัง้การเรียกดขูอ้มลูที่เก่ียวกบัการใชบ้รกิารรบัช าระค่าสินคา้/
บรกิารตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันีต้ามที่มีการรอ้งขอ 

1.16  รา้นคา้รบัรองว่า บรรดาเอกสาร ขอ้มลูรายละเอียดใด ๆ ที่ปรากฏ และ/หรือ ที่ไดม้ีการจดัส่งมาในรูปแบบใดและไม่ว่าจะ
ส่งดว้ยตัวรา้นคา้เองหรือบุคคลที่รา้นคา้มอบหมาย เป็นขอ้มูลของรา้นคา้ที่มีความครบถว้น ถูกตอ้งแทจ้ริง และเป็น
ปัจจุบัน และเป็นขอ้มูลที่ธนาคารสามารถน ามาใชใ้นการใหบ้ริการตามขอ้ตกลงฯ ฉบับนี ้และน ามาปรบัปรุงขอ้มลูใน
ระบบของธนาคารใหเ้ป็นปัจจุบนัได ้โดยรา้นคา้มีสิทธ์ิและมีความสามารถตามกฎหมายในการขอใชบ้ริการตามขอ้ตกลง
ฯ นีแ้ละการท าธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการใชบ้ริการตามขอ้ตกลงฯ นี ้โดยธนาคารไม่มีหนา้ที่ตรวจสอบความถกูตอ้ง 
แทจ้รงิ หรือความสมบรูณข์องเอกสารขอ้มลู และรายละเอียดต่าง ๆ ดงักล่าว 

1.17 ในกรณีที่มีเหตสุดุวิสยั หรือเหตอุนัใดอนัท าใหธ้นาคารไม่สามารถด าเนินการใหบ้รกิารตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันีไ้ด ้รา้นคา้ตก
ลงใหธ้นาคารพิจารณาใหบ้ริการ หรือด าเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อใหบ้ริการตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันีไ้ด ้โดยรา้นคา้ตก
ลงยินยอมที่จะใหค้วามร่วมมือแก่ธนาคารอย่างเต็มที่และทุกวิถีทางในการปรบัปรุงวิธีการของธนาคารเพื่อความสะดวก
ของรา้นคา้ในบรกิารต่าง ๆ ตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้

1.18 การล่าชา้ หรืองดเวน้ใด ๆ ในการใชสิ้ทธิของธนาคารตามกฎหมายหรือตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตลอดจนคู่มือระเบียบของ
ธนาคาร ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิ หรือใหค้วามยินยอมในการด าเนินการใด ๆ แก่รา้นคา้แต่ประการใด 
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1.19 ถา้ในเวลาใดก็ตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการใชบ้รกิารภายใตข้อ้ตกลงฯ ฉบบันี ้กลายเป็นโมฆะ ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่
สมบรูณ ์หรือใชบ้งัคบัมิไดใ้นประการใด ๆ ใหข้อ้ก าหนดและขอ้ก าหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เหลือ (แลว้แต่กรณี) ยงัคงชอบ
ดว้ยกฎหมาย สมบูรณ์ และใช้บังคับไดต้ามกฎหมาย และไม่เสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่
สมบรูณ ์หรือใชบ้งัคบัมิไดข้องขอ้ก าหนดและเงื่อนไขดงักล่าวนัน้ 

1.20 รา้นคา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการใชบ้ริการภายใตข้้อตกลงฯ ฉบับนี ้ได้
ตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบเป็นคราว ๆ โดยใหถื้อว่าเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ตกลงฯ 
ฉบบันีด้ว้ย 

1.21 บรรดาหนงัสือ จดหมาย ค าบอกกล่าวใด ๆ ที่ธนาคารไดส่้งใหร้า้นคา้ตามที่อยู่ที่แจง้ไวก้บัธนาคารนัน้ ไม่ว่าจะโดยส่งเอง
หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนหรือส่งผ่าน Email Address หรือ Short Message Service (SMS) ไป
ยัง E-mail Address หรือหมายเลขโทรศัพทม์ือถือที่รา้นคา้แจง้ไวก้ับธนาคาร ใหถื้อว่าไดส่้งใหแ้ก่รา้นคา้โดยชอบแลว้ 
ทัง้นี ้โดยไม่ตอ้งค านึงถึงว่าจะมีผูร้บัไวห้รือไม่ และแมว้่าส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะยา้ยที่อยู่หรือที่อยู่เปล่ียนแปลงไปหรือถกูรือ้ถอน 
หรือเปล่ียนแปลง Email Address หรือเปล่ียนแปลงหมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนที่โดยไม่ไดแ้จง้การยา้ย การเปล่ียนแปลง 
หรือการรือ้ถอนนัน้ เป็นหนงัสือใหธ้นาคารทราบก็ดีหรือส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะหาที่อยู่ตามที่ระบไุวน้ัน้ไม่พบก็ดี ใหถื้อว่ารา้นคา้
ไดร้บัและทราบหนงัสือ จดหมาย หรือค าบอกกล่าวดงักล่าวแลว้โดยชอบ  

1.22  ขอ้ตกลงฯฉบับนีใ้หใ้ชบ้ังคับและตีความตามกฎหมายไทย และใหศ้าลไทยเป็นศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณาขอ้
พิพาทที่เกิดขึน้ตามขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้

2.  หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขกำรรับช ำระเงนิและเรียกเก็บเงนิ 

2.1  รา้นคา้ตกลงและรบัทราบว่า ผูช้  าระเงินท่ีจะสามารถช าระเงนิค่าสินคา้และ/หรือบรกิารผ่านบรกิาร QR Standee ตอ้งเป็น
สมาชิกของผูใ้หบ้ริการโอนเงินที่ไดร้บัอนุญาตรายใดรายหนึ่ง และตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขทัง้หมดที่ผูใ้หบ้ริการโอนเงินแต่
ละรายก าหนด 

2.2 รา้นคา้ตอ้งรบัช าระค่าสินคา้/บรกิารในราคาที่ไม่สงูกวา่ราคาขายเงินสดแก่ลกูคา้ทั่วไป และหากมีการใหบ้รกิารพิเศษใด ๆ  
เช่น การใหส่้วนลดหรือของแถมแก่ลกูคา้ทั่ว ๆ ไปรา้นคา้ตกลงจะใหบ้รกิารพิเศษนัน้แก่ผูช้  าระเงินดว้ยเช่นกนั 

2.3  รา้นคา้ตกลงจะแสดงเครื่องหมายสญัลกัษณก์ารรบัช าระเงินดว้ยเครื่องมือการช าระเงิน ตามรูปแบบท่ีธนาคารจดัไวใ้หใ้น
ที่ซึ่งเห็นไดช้ดัเจนเพื่อใหบุ้คคลทั่วไปไดท้ราบว่ารา้นคา้ยอมรบัเครื่องมือการช าระเงินตลอดระยะเวลาที่ขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้
มีผลบงัคบัใช ้หรือจนกว่าธนาคารจะแจง้ยกเลิกการใชเ้ครื่องหมายสญัลกัษณด์งักล่าว 

2.4 รา้นคา้ตกลงแจง้เงื่อนไขเก่ียวกับการสั่งซือ้ การจัดส่ง การคืน การรบัประกันสินคา้/บริการ รวมถึงชีแ้จงรายละเอียด
ดงักล่าวใหผู้ช้  าระเงินทราบอย่างชดัเจน 
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2.5 รา้นคา้ตอ้งไม่รบัช าระค่าสินคา้/บริการที่ผิดกฎหมาย ศีลธรรม ขดัต่อระเบียบของราชการ ขดัต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือท าธุรกรรมใด ๆที่เก่ียวขอ้งหรือมีพฤติการณอ์ันสงสัยว่ามีส่วนเก่ียวขอ้งกับการกระท า
ความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย หรือ
การกระท าความผิดฐานสนบัสนนุทางการเงนิแก่การแพรข่ยายอาวธุที่มีอานภุาพท าลายลา้งสงู และ/หรือ กฎระเบียบของ
ผูใ้หบ้ริการเครื่องมือการช าระเงิน หากธนาคารตรวจพบว่า รา้นคา้รบัช าระค่าสินคา้และหรือบริการขา้งตน้นี ้ธนาคารมี
สิทธิระงบัการใหบ้รกิาร QR Standee กบัรา้นคา้ไดท้นัที โดยไม่ตอ้งบอกกล่าวรา้นคา้  

2.6  รา้นคา้ตกลงด าเนินการดงัต่อไปนี ้เมื่อผูช้  าระเงินท าค าสั่งโอนและ/หรือช าระเงินโดยหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูช้  าระ
เงินท่ีมีอยู่กบัผูใ้หบ้รกิารโอนเงิน 

 2.6.1 รา้นคา้แจง้ราคาสินคา้/บริการใหผู้ช้  าระเงินทราบ โดยรา้นคา้ตอ้งแสดงขอ้มลูการช าระเงินและแสดง  QR Code ที่
ระบขุอ้มลูการช าระเงินตามที่ธนาคารก าหนด เพื่อใหผู้ช้  าระเงินสแกน QR Code ดว้ยอปุกรณม์ือถือของผูช้  าระเงิน 

 2.6.2 เมื่อผูช้  าระเงินท ารายการช าระค่าสินคา้/บริการ ผูใ้หบ้ริการเงินโอนจะหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูช้  าระเงินตาม
จ านวนที่ผูช้  าระเงินท ารายการทนัที และธนาคารจะน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากที่รา้นคา้แจง้ไวแ้ก่ธนาคารตามเงื่อนไขที่
ก าหนด  

 2.6.3 รา้นคา้ตกลงและยอมรบัว่า ธนาคารไม่มีหนา้ที่ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จ ากดัเพียง ขอ้มลูการช าระเงินและขอ้มลูที่ไดร้บัจาก QR Code ที่รา้นคา้เป็นผูใ้หข้อ้มลู 

2.7  รา้นค้าตกลงและรับทราบว่า เป็นหน้าที่ของรา้นคา้ที่จะต้องตรวจสอบความถูกตอ้งของชื่อ นามสกุล เลขที่บัญชี 
หมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที่ หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน และขอ้มลูอื่นใดที่ใชอ้า้งอิง เพื่อใชโ้อนหรือรบัโอน ส าหรบั
ช าระค่าสินคา้และบรกิาร 

3.  ค่ำธรรมเนียม/ค่ำบริกำร/ค่ำใช้จ่ำย/ภำษ ี

3.1  รา้นคา้ตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงฯ ฉบับนี ้และตกลงช าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายใด  ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัการใชบ้รกิารนี ้ตามที่ธนาคารก าหนด (หากมี)  

3.2  ค่าภาษีอากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมใด ๆ อันจะพึงมีตามกฎหมาย รา้นคา้ยินยอม
รบัผิดชอบแต่ฝ่ายเดียว 

4.  กำรสิน้สุดของบริกำร QR Standee 

4.1 ธนาคารมีสิทธิที่จะระงบั และ/หรือเปล่ียนแปลง และ/หรือยกเลิกบรกิาร QR Standee นีไ้ดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนหรือ
เฉพาะแต่รา้นคา้รายใดรายหนึ่งเมื่อใดก็ได ้โดยธนาคารจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

4.2 กรณีรา้นคา้/เจา้ของบญัชีไม่ปฏิบตัิตามบนัทึกขอ้ตกลงฯ และ/หรือขอ้ก าหนด และเงื่อนไขที่ธนาคาร และ/หรือผูใ้หบ้ริการ
เครื่องมือการช าระเงินก าหนดไวส้ าหรบัการช าระค่าสินคา้และ/หรือบริการผ่านระบบของธนาคาร และ/หรือผูใ้หบ้ริการ
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เครื่องมือการช าระเงิน ทัง้ที่มีอยู่ในขณะท าขอ้ตกลงฯ ฉบบันี ้หรือที่ออกใชบ้งัคบัเพิ่มเติมในภายหนา้ ธนาคารมีสิทธิระงบั
และ/หรือมีสิทธิยกเลิกบริการ QR Standee ไดท้ันที โดยไม่ตอ้งแจ้งรา้นคา้ก่อนและหากการผิดสัญญาของรา้นคา้/
เจา้ของบัญชีดังกล่าวก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อธนาคารไม่ว่าจะเป็นความเสียหายอย่างไรหรือประการใด ทั้งความ
เสียหายที่เป็นจ านวนเงินหรือความเสียหายที่อาจค านวณเป็นเงินได ้ รา้นคา้/เจา้ของบญัชีตอ้งรบัผิดชดใชเ้งินค่าเสียหาย
ดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคารทัง้สิน้ พรอ้มดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้ผิดนดั จนกว่ารา้นคา้/เจา้ของบญัชีจะไดช้ดใชค้่าเสียหายนัน้
ต่อธนาคารครบถว้นแลว้   

4.3 ในกรณีปรากฎขอ้เท็จจริงที่ธนาคารเชื่อไดว้่า ขอ้มลูและ/หรือรายละเอียดต่าง ๆ ที่รา้นคา้แจง้แก่ธนาคารเพื่อใชบ้ริการ 
QR Standee อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางที่ไม่เป็นคณุเกิดขึน้ หรืออาจกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรือบุคคลอื่นหรือ
อาจขัดต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรืออาจก่อใหธ้นาคารปฏิบัติผิดกฎหมาย และ/หรือกฎ
ขอ้บงัคบั และ/หรือค าสั่งใด ๆ และ/หรือค าขอความรว่มมือใด ๆ หรือกฏหรือค าสั่งใด ๆ ของผูใ้หบ้รกิารเครื่องมือการช าระ
เงิน หรือท าใหธ้นาคารเชื่อไดว้่ารา้นคา้จะหรือมีวตัถปุระสงคอ์นัมิชอบตามกฎหมาย 

4.4 รา้นคา้ปฏิบตัิผิดขอ้ตกลงฯ ฉบบันีไ้ม่ว่าขอ้หน่ึงขอ้ใด ซึ่งรวมถงึการไม่ช าระคา่ธรรมเนยีม คา่บรกิาร ค่าภาษี คา่อากร 
แสตมป์ และค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ดว้ย (หากมี) 


