ใบคำขอใช้บริการ Smart Shop
วันที่...............................................
ข้าพเจ้า (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขอใช้บริการ”) มีความประสงค์ขอใช้บริการ Smart Shop (บริการรับเงินผ่าน QR Code) ของธนาคารทหารไทย จำกัด
(มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ธนาคาร”) เพื่อให้ร้านค้ารับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ ตามรายละเอียดดังนี้

1. ข้อมูลผูข้ อใช้บริการนิตบิ คุ คล
1.1 ข้อมูลผูข้ อใช้บริการ
ชื่อร้านค้า.......................................................................................................................................................................................................
ชื่อนิติบุคคล ...................................................................................................................................................................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ที่อยู่ร้านค้า เลขที.่ ....................... อาคาร/หมู่บ้าน................................................. ชั้น........... หมู่ท.ี่ ........... ซอย.................................................
ถนน................................................................ แขวง/ตำบล...................................................... เขต/อำเภอ......................................................
จังหวัด................................................. รหัสไปรษณีย์....................................เบอร์โทรศัพท์ร้านค้า …...............................................................
ประเภทธุรกิจ/ร้านค้า (ระบุธุรกิจหลัก 1 ประเภทเท่านั้น)
 อาหารและเครื่องดื่ม (0001)
 แฟชั่น เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ (0002)
 สุขภาพและความงาม (0003)
 เครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (0004)  บริการ (0005)
 การศึกษา (0006)
 ก่อสร้าง ตกแต่งบ้านและสวน (0007)
 ยานพาหนะ (0008)
 โรงแรมและที่พัก (0009)
 สัตว์เลี้ยง (0010)
 ร้านค้าปลีก-ส่ง ห้างสรรพสินค้า (0011)
 อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องเขียน หนังสือ
 อื่นๆ (0013) โปรดระบุ.........................................
และกิ๊ฟช็อป (0012)
1.2 ข้อมูลผูต้ ดิ ต่อ เพื่อใช้ในการรับแจ้งผลการดำเนินการสมัครและรับรหัสเข้าใช้งานครั้งแรกผ่านอีเมล โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจง
ชื่อ-นามสกุล .................................................................................................................................................................................................
อีเมล (ตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น) *ต้องระบุเพื่อรับแจ้งผลการดำเนินสมัครและรับรหัสเข้าใช้งานครั้งแรก
โทรศัพท์มือถือ **เพื่อรับข้อความ SMS แจ้งผลการดำเนินการสมัคร.......................................................................................................

2. ข้อมูลบัญชีเงินฝาก (เพื่อรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ)
ชื่อบัญชี ........................................................................................................................................................................................................
บัญชีเลขที่
ซึ่งเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และ
เป็นชื่อเดียวกับผู้ขอใช้บริการในข้อ 1.1
ร้านค้า/ เจ้าของบัญชี ขอรับรองว่ารายละเอียดต่างๆ ที่แจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการ Smart Shop ฉบับนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และตกลง
ยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการตามเอกสารแนบท้ายใบคำขอนี้ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ธนาคารจะกำหนดขึ้นในภายหน้า
เกี่ยวกับการให้บริการของธนาคารทุกประการ จึงได้ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ข้างท้ายนี้

ลงชื่อ (1) 

ลงชื่อ (2) 

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

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

ผู้ขอใช้บริการ (ผู้มีอำนาจลนามนิตบิ ุคคล)
ประทับตรา (ถ้ามี)

ผู้ขอใช้บริการ (ผู้มีอำนาจลนามนิตบิ ุคคล)
ประทับตรา (ถ้ามี)
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เอกสารประกอบการสมัครบริการ Smart Shop
1.
2.
3.
4.
5.

 ใบคำขอใช้บริการ Smart Shop
 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท จากสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
 สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 หนังสือยินยอมบริษัทในเครือ (ถ้ามี)

หมายเหตุ:
▪ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารเพิ่มเติมจากร้านค้า เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ
▪ กรณีที่เป็นสำเนาเอกสาร ขอให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

สถานทีจ่ ดั ส่งใบสมัคร:
งานสนับสนุนงานติดตั้งระบบลูกค้าธุรกิจ ชั้น 24A ธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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ข้อกำหนดและเงือ่ นไขบริการ Smart Shop
ตามที่ผู้ประกอบกิจการขายสินค้า/ให้บริการ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า
“ร้านค้า ") มีความประสงค์จะขอใช้บริการรับชำระเงินค่าสินค้า/บริการ ผ่าน
บริการ Smart Shop หรือชื่ออื่นที่ธ นาคารจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่
ธนาคารเห็ น สมควร (ซึ ่ ง ต่ อ ไปนี ้ จ ะเรี ย กว่ า "บริ ก าร Smart Shop") ของ
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ธนาคาร") จากผู้
ชำระเงินค่าสินค้า/บริการ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ชำระเงิน ") ด้วยเครื่องมือ
การชำระเงินต่างๆ แทนการชำระด้วยเงินสด ณ ร้านค้า ตามที่ได้รับอนุมัติจาก
ธนาคาร และตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ร้านค้าจึงตกลง
ยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ Smart Shop ฉบับนี้ (ซึ่งต่อไปนี้
จะเรียกว่า "ข้อตกลงฯ”) ดังต่อไปนี้

1. หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการใช้บริการ
1.1 ร้า นค้า สามารถใช้บริการ Smart Shop ผ่า นโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ
แท็บเล็ตในเครือข่ายที่ธนาคารรองรับให้สามารถเชื่อมต่อกับบริการนี้ได้
ภายใต้เงื่อนไขการสมัครใช้บริการดังนี้
▪

▪

ร้านค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา จะต้องดำเนินการสมัครใช้บริการ
Smart Shop ผ่ า น Mobile Application โดยร้ า นค้า ต้ อ งกรอก
ข้อมูลการสมัครใช้บริการให้ครบถ้วนและถูกต้องตามกระบวนการ
ของธนาคาร โดยจะต้องกำหนดรหัสผ่าน (PIN) 6 หลัก ในการ
Log in เข้าบริการ Smart Shop และจะต้องเลือกผูกบัญชีเงินฝาก
ที่เปิดไว้กับธนาคารบัญชีใดบัญชีหนึ่งกับบริการ Smart Shop และ
ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Smart Shop
ร้านค้าที่เป็นนิติบุคคล จะต้องดำเนินการสมัครใช้บริการ Smart
Shop โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบแก่ธนาคาร และเมื่อ
ร้านค้าได้รับอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว ธนาคารจะส่งรหัสเข้าสู่ระบบ
(Activation Code) ไปยังอีเมล์ที่ร้านค้าได้แจ้งไว้ เพื่อให้ร้านค้า
นำไปใช้ในการเข้าสู่บริการครั้งแรก

ทั้งนี้ การสมัครใช้บริการจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อร้านค้าสร้างข้อมูลร้านค้า
ในบริการ Smart Shop ครบถ้วนแล้วเท่านั้น
1.2 ร้านค้าสามารถสร้างบัญชีพนักงานของร้านค้าได้ผ่านบริการ Smart
Shop โดยบัญชีพนักงานร้านค้าสามารถเข้าใช้งานได้ตามสิทธิ์การใช้
งานที่ธนาคารกำหนด เช่น การทำรายการรับชำระค่าสินค้า/บริ การ
หรือ ดูข้อมูลรายการชำระเงิน เป็นต้น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างบัญชีพนักงานของร้านค้า ซึ่งร้านค้าจะต้อง
กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเพื่อใช้บริการ Smart Shop ร้านค้า
มีหน้า ที่ต้องขอความยินยอมจากพนักงาน และ/หรือ ดำเนินการให้
พนักงานให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ธนาคาร
และร้านค้าขอรับรองต่อธนาคารว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานที่อยู่
บนระบบ Smart Shop เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ ความยินยอมจาก

เจ้าของข้อมูลแล้ว หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นแก่เจ้าของข้ อ มูล
ร้านค้าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบต่อพนักงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลโดยตรง
1.3 ร้านค้าตกลงพัฒนา และดำรงการเชื่อมต่อระบบของร้านค้าให้เข้ากับ
ระบบการรับชำระเงินของธนาคาร ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัด เพียง) การ
ติด ตั้งเครื่องอ่าน QR Code หรือ Barcode การติด ตั้ง Application
และ/หรืออุปกรณ์อื่นใด ตามที่ธนาคารจะออกให้บริการในภายหน้า (ถ้า
มี) แล้วแต่กรณี โดยร้านค้าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิด
จากการพัฒนาและเชื่อมต่อระบบดังกล่า ว รวมถึงค่า ใช้จ่า ยในการ
บริหารจัดการระบบภายในของร้านค้าเองทั้งสิ้น
1.4 ร้านค้าจะเป็นผู้ทำการเสนอขายสินค้า/บริการ โดยร้านค้ารับรองว่า
สินค้าและ/หรือบริการที่นำมาขายหรือให้บริการตามข้อตกลงฯนี้ จะต้อง
ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือขัดต่อ
ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของทางราชการ ธนาคาร หรื อ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ภาพลักษณ์ของธนาคาร และไม่เป็นการขายสินค้าและ/หรือให้บริการซึ่ง
เป็นการแข่งขันกับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
1.5 ร้านค้าตกลงรับชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบริการ Smart Shop จากผู้
ชำระเงินด้วยเครื่องมือการชำระเงินต่างๆ แทนการชำระด้วยเงินสด ได้แก่
เงินโอนผ่านบริการ PromptPay ซึ่งผู้ชำระเงินทำคำสั่งโอน และ/หรือ
ชำระค่าสินค้า/บริการ โดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ชำระเงินที่มีอยู่
กับธนาคาร หรือ ธนาคารพาณิชย์อื่น หรือสถาบันอื่นที่เป็นผู้ให้บริการ
เงินโอน (ซึ่งต่อไปนี้ หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ผู้
ให้บริการโอนเงิน ”) และ/หรือ เครื่องมือการชำระเงินอื่นที่ธนาคารจะ
ให้บริการหรือขยายการให้บริการต่อไปในอนาคต
1.6 การกระทำใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของร้านค้าเองก็ดี หรือการกระทำ
ผ่า นบัญ ชีพนั กงานร้า นค้ า ก็ด ี หากได้กระทำไปโดยผ่า นอุป กรณ์ /
ช่องทางของร้านค้าแล้ว ร้านค้าตกลงให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์นับตั้งแต่
เวลาที่มีการยืนยันทำธุรกรรม และให้มีผลผูกพันร้านค้าเสมือนหนึ่งได้
กระทำโดยร้านค้าเอง รวมทั้งให้ถือว่าเป็นการที่ร้านค้าได้ลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ไว้แก่ ธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมผ่าน
บริ ก ารในครั ้ ง นั้ น ๆ โดยถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ แ ล้ว และตกลงให้ ธ นาคาร
สามารถใช้ข้อมูลการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นต้นฉบับเอกสารที่ใช้เ ป็น
พยานหลักฐานในการพิสูจน์ว่าร้านค้าได้ทำธุรกรรมนั้น และใช้ในการ
ดำเนินการทางกฎหมายได้ทุกประการ ทั้ง นี้ ร้านค้าตกลงยอมรับและ
รั บ ทราบถึ ง ความเสี ่ย งที ่ เ กี ่ ย วเนื ่อ งกั บ การใช้บ ริก ารผ่า นช่ องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากร้านค้าสามารถทำธุรกรรมด้วยตนเองได้โดยไม่
จำต้องมีเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดยืนยันเพิ่มเติม และ/หรือมอบให้แก่
ธนาคารอีกแต่ประการใด เว้นแต่รายการที่ธนาคารกำหนดให้ต้องทํา
เอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้ถูกต้องตามวิธีการ และประเพณี
ของธนาคารในเรื่องนั้นๆ ร้านค้าจะต้องทำเอกสารหรือหลักฐาน (ถ้ามี)
ตามที่ธนาคารกำหนดด้วย ทั้งนี้ ร้านค้าต้องตรวจสอบยอดเงินภาย
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หลังจากทำรายการทุกครั้ง โดยร้านค้ายินยอมรับผิดชอบต่อการทำ
ธุรกรรมดังกล่าวทุกประการ
1.7 ร้านค้าตกลงว่าจะมิให้ผู้อื่นมาร่วมใช้บริการ Smart Shop นี้ เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารก่อน
1.8 ร้านค้าตกลงรับทราบว่าเครื่องหมายการค้าของธนาคาร และ/หรือ ผู้
ให้บริการเครื่องมือการชำระเงินเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของธนาคาร
และ/หรือผู้ให้บริการเครื่องมือการชำระเงิน ร้านค้าตกลงใช้เครื่องหมาย
การค้า ของธนาคารและ/หรือผู้ให้บริการเครื่องมือการชำระเงินเพื่อ
วัตถุประสงค์ตามข้อตกลงฯ ฉบับนี้เท่านั้น และการใช้เครื่องหมายการค้า
ดังกล่า วต้องได้รั บความยินยอมจากธนาคารและ/หรื อผู้ ใ ห้บ ริ ก าร
เครื่องมือการชำระเงินรายนั้นผ่านทางธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษร
ก่อนทุกครั้ง นอกจากนี้ ร้านค้าตกลงที่จะป้องกันไม่ให้มี และไม่กระทำ
การใดๆ อันอาจทำให้มีการละเมิดเครื่องหมายการค้าตลอดจนสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาของธนาคารและ/หรือผู้ให้บริการเครื่องมือการ
ชำระเงิน
อนึ่ง "เครื่องหมายการค้า " หมายถึง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย
บริการ และเครื่องหมายร่วมที่ธนาคาร และ/หรือ ผู้ให้บริการเครื่องมือ
การชำระเงินเป็นเจ้าของ ทั้งที่ได้จดทะเบียนแล้ว และที่ยังมิได้จดทะเบียน
รวมทั้งเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่ธนาคารและ/หรือ
ผู้ใ ห้บริการเครื่ องมื อการชำระเงินได้รั บอนุญ าตให้ใ ช้ ตลอดจนชื่ อ
ทางการค้าสัญลักษณ์ รูปภาพ ข้อความ หรือสื่อความหมายอื่นใดที่
ธนาคารและ/หรือผู้ให้บริการเครื่องมือการชำระเงินใช้หรือมีเจตนาที่จะใช้
ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของธนาคารเพื่อเป็นการแสดงให้
บุคคลทั่วไปเห็นและเข้าใจว่าการให้บริการที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นเเต
กต่ า งไปจากการให้ บ ริ การที ่ ใ ช้ เ ครื ่อ งหมายการค้ า ของผู ้ อ ื ่น ทั ้งที่
ธนาคารและ/หรือ ผู้ให้บริการเครื่องมือการชำระเงินได้ใช้อยู่ในปัจจุบัน
และที่จะใช้ในอนาคต
1.9 ร้านค้าตกลงรับทราบว่า การให้บริการ Smart Shop ของธนาคารตาม
ข้อตกลงฯ ฉบับนี้ ธนาคารและร้านค้าจะต้องอยู่ภายใต้คู่มือ กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดใดๆ ของธนาคาร ผู้ให้บริการเครื่องมือการ
ชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย หน่วยงานผู้มีอำนาจควบคุมหรือ
กำกั บ ดู แ ลธนาคาร / ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารเครื ่ อ งมื อ การชำระเงิ น และ/หรื อ
หน่วยงานราชการ ทั้งที่มีอยู่แล้วขณะนี้ และ/หรือ จะมีขึ้นในภายหน้า
ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่มี การเปลี่ ย นแปลงกฎระเบีย บ ข้อบังคับ หรือ
ข้อกำหนดใดๆ ร้านค้ายินยอมถือว่าการให้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนี้
จะต้องปฏิบัติตามและอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดใดๆ
ที่เปลี่ยนแปลงนั้นด้วยโดยอัตโนมัติทันที โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบเป็น
คราวๆ ไป
1.10 ร้ า นค้ า ตกลงไม่ป ระกอบธุร กิจ และ/หรือ รับ ชำระค่า สิ นค้า /บริการ
ประเภทต้องห้าม ได้แก่ การพนัน สิ่งเสพติด สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้า
อบายมุข สื่อลามกอนาจารการให้บริการจัดหาคู่ และ/หรือสินค้า/บริการ

ที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ขัดต่อกฎหมาย
หรือระเบียบข้อบังคับของทางราชการ หรือขัดต่อระเบียบข้อบังคับของ
ธนาคาร หรืออาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของธนาคาร
1.11 ร้านค้าตกลงปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
และไม่กระทำการใดๆ เพื่อเป็นการเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การรับชำระเงิน โดยไม่ได้มีการซื้อขายและ/
หรือให้บริการจริง การฟอกเงิน หรือแบ่งการรับชำระเงินเพื่อให้จำนวน
เงินที่ซื้อสินค้าและ/หรือใช้บริการไม่เกินกว่าจำนวนเงินตามที่กฎหมาย
กำหนด
1.12 ร้านค้ายอมรับว่าการให้บริการตั้งค่ารูปภาพในโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/
หรือแท็บเล็ตของร้านค้าให้แสดงผลในส่วนของข้อมูลส่วนตัวของร้านค้า
และในส่วนของพื้นหลังหน้าจอการทำงาน ตลอดจนการแสดงรูปภาพ
ต่า งๆ ที่ร้า นค้า กำหนด และเลือกภาพที่ใ ช้ แสดงด้ วยตัว ร้า นค้า เอง
ร้านค้า ตกลงว่าภาพที่แสดงผลในโทรศัพท์คลื่อนที่ และ/หรือแท็บเล็ตไม่
มีลักษณะ หรือก่อให้เกิดภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตามตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้
1.12.1 รูปภาพที่มีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
1.12.2 รูปภาพที่ไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลในภาพ หรือภาพส่วน
บุคคล
1.12.3 รูปภาพที่ก่อให้เกิดความแตกแยกหรือมีประเด็นทางการเมือง
1.12.4 รูปภาพที่ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม หรือเย้ายวน ลามกอนาจาร
1.12.5 รูปภาพดารานักแสดง นักดนตรี บุคคลผู้มีชื่อเสียง หรือนักกีฬา
เว้นแต่เป็นบุคคลที่ทำงานให้กับโปรแกรม Co-branding ที่ได้รับ
อนุญาตแล้ว
1.12.6 รูปภาพที่ขัด ต่อความสงบเรีย บร้อยของประชาชน หรือทาง
วัฒนธรรมหรือศาสนา
1.12.7 รูปภาพที่เ กี่ย วข้องการการพนัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทุ ก
ประเภทและบุหรี่
1.12.8 เครื่องหมายสัญลักษณ์ประเทศ พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระ
บรมสาทิ ส ลั ก ษณ์ ข องพระมหากษั ต ริ ย ์ และ พระราชิ น ี ห รื อ
ราชวงศ์
1.12.9 เครื่องหมายของหน่วยราชการต่างๆ
ทั้งนี้ ร้านค้าตกลงว่า ข้อมูล รูปภาพสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใดๆ ที่
เลือกเข้ามาในบริการ Smart Shop นี้ ร้านค้าเป็นเจ้าของข้อมูล รูปภาพ
สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการเจ้าของลิขสิทธิ์ และ/
หรือ มีสิทธิโดยชอบในการส่งสิ่งดังกล่าวเข้าสู่บริการ Smart Shop หาก
ร้านค้านำข้อมูล รูปภาพสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใดๆ ของบุคคลอื่น
มาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยผิดกฎหมาย ร้านค้าตกลงรับผิดชอบใน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ใน
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การกระทำผิดดังกล่าว และหากธนาคารได้รับความเสียหายใดๆ ร้านค้า
ตกลงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ธนาคารจนครบถ้วน

ยึดหลักเกณฑ์ของทางราชการ และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทยและ/
หรือธนาคารเป็นหลัก

1.13 ร้านค้าสามารถกำหนดค่าในเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือแท็บเล็ต
ให้ยินยอมเปิดเผยพิกัดในการทำรายการ เพื่อประโยชน์ของร้านค้าใน
ด้านความปลอดภัย

1.16 ร้านค้าตกลงยินยอมว่าการให้บริการ Smart Shop และการดำเนินการ
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนช่องทางการให้บริการต่างๆ ที่ธนาคารจัดทำขึ้น
เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับร้านค้า ความรับผิดตามธุรกรรมที่
เกี่ยวข้อง ร้านค้าต้องรับผิดชอบต่อธนาคาร ในความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการที่ร้านค้า พนักงาน และ/หรือ ลูกจ้างของร้านค้ากระทำโดยจงใจ
หรือ ประมาทเลินเล่อ หรือ กระทำผิดพลาด หรือ ปฏิบัติผิดข้อตกลง
หรือ กระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1.14 เมื่อร้านค้าเข้าใช้บริการ Smart Shop นี้และระบบของธนาคารตรวจ
พบว่า โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือแท็บเล็ตของร้านค้ามีความเสี่ยงที่จะ
เกิดความเสียหายอันเนื่องมากการดัดแปลง แก้ไขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ร้านค้าเอง หรือเกิดจากระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือเหตุ
อื่นใด เช่น การ Jailbreak (“Jailbreak” หมายถึง การแก้ไขระบบ หรือ
ส่วนของระบบปฏิบัติการ iOS ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือแท็บเล็ตที่
ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิในการใช้งานของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากผู้ผลิต เจ้าของระบบปฏิบัติการ) หรือ Root (“Root” หมายถึง การ
แก้ไขระบบ หรือส่วนของระบบปฏิบัติการ Android ของโทรศัพท์เคลื่อนที่
และ/หรือแท็บเล็ต ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิในการใช้งานของผู้ใช้โดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต เจ้าของระบบปฏิบัติการ) เป็นต้น ร้านค้าตก
ลงยินยอมให้ธนาคารระงับการให้บริการต่างๆ ภายใต้บริการ Smart
Shop นี้ได้เป็นการชั่วคราวทันที โดยธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ร้านค้าทราบ
ล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับร้านค้า และร้านค้า
ยอมรับว่า การดำเนินการดังกล่าวของธนาคารเป็นการกระทำเพื่อ
ความปลอดภัยและคุ้มครองประโยชน์ของร้านค้า และธนาคารไม่ต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ของร้านค้า (ถ้ามี)
1.15 เว้นแต่มีระบุไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ร้านค้าพบข้อผิดพลาดใดๆ จาก
การดำเนินการใดๆ หรือ การรับชำระค่าสินค้า/บริการ หรือกรณีที่มีเหตุ
ให้ต้องระงับการดำเนินการภายใต้บริการนี ้เ ป็นการชั่ วคราว ไม่ว่า
ทั ้ ง หมดหรื อ บางส่ ว น ร้ า นค้ า สามารถติ ด ต่ อ ธนาคารที่ ศู น ย์ธ ุรกิจ
สัมพันธ์ทีเอ็มบี (TMB Business Solutions) โทร 02-828-2828 วัน
จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00-20.00 เมื่อร้า นค้า ดำเนินการต่า งๆ ตาม
กระบวนการที่ธนาคารกำหนดครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ธนาคารตกลง
ดำเนินการระงับการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่ธนาคารได้
แจ้งแก่ร้านค้า โดยร้านค้ายังคงเป็นผู้รับผิดชอบในรายการธุรกรรมที่ได้
เกิดขึ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ธนาคารจะมีการระงับดำเนินการ
ตามที่ได้รับแจ้งดังกล่าว ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเพิกเฉยต่อ
คำร้องขอใดๆ ที่ขัด ต่อข้อกำหนด/หลักเกณฑ์ของธนาคาร และ/หรือ
ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งคำสั่งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กรณีร้านค้าพบข้อผิดพลาดใดๆ จากการใช้บริการหรือในกรณีที่มีเหตุ
ที่ต้องระงับการดำเนินการภายใต้บริการ Smart Shop นี้ ร้านค้าจะต้อง
ให้ข้อมูลเรื่อง วัน เวลา ผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวนเงิน และลักษณะธุรกรรม
หรือข้อมูลอื่นใดตามที่ธนาคารจะร้องขอและธนาคารจะทำการสอบสวน
ตามที่ได้รับแจ้ง ตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขข้อผิดพลาด (หากมี) โดย

1.17 ร้านค้าจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับธนาคาร และ/หรือระบบข้อมูล
ของธนาคาร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลของผู้ชำระเงินแก่บุคคลอื่นใด
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ใน
กรณีที่ธนาคาร ผู้ชำระเงิน หรือบุคคลอื่นใดได้รับความเสียหาย และ
ตรวจพบว่าเกิดจากสาเหตุการให้ข้อมูลของร้านค้า ไม่ว่าด้วยเหตุจงใจ
หรือไม่ก็ตาม ร้านค้าตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
1.18 ร้านค้า/ เจ้าของบัญชี ตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวม และ/หรือ ใช้
และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นใดของร้านค้า/ เจ้าของ
บัญชี ให้แก่ หน่วยงานราชการ และ/หรือ ผู้ให้บริการภายนอกที่ธนาคาร
เป็นคู่สัญญา หรือมีความสัมพันธ์ด้วยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร หรือการที่
ธนาคารจ้ า งหรื อ มอบหมายให้ บ ุ ค คลอื ่ น ดำเนิ น การแทนไม่ ว ่ า งาน
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม
หนี้ หรืองานอื่นใดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่จำเป็นเพื่อการ
ดำเนินงานตามข้อตกลงฯ ที่ร้านค้า/ เจ้าของบัญชีมีอยู่กับธนาคาร
1.19 ร้ า นค้ า ตกลงจั ด เก็ บข้ อ มู ล การชำระเงิน และข้ อ มู ล การทำรายการ
ตลอดจนหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้า/บริการ ทั้งในรูปแบบ
กายภาพและอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความปลอดภัยจากการเข้าถึง หรือการ
เปิดเผยสู่บุคคลใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารหรือเจ้าของข้อมูล
เป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการทำรายการชำระเงิน รวมถึง
ไม่จำหน่าย ซื้อ จัดหา และเปลี่ยน หรือกระทำการใดอันเป็นการเปิดเผย
ข้อมูลของผู้ชำระเงิน และเมื่อไม่ ได้ใช้งานแล้ว ร้านค้าจะต้องลบทำลาย
ข้อมูลดังกล่าวไม่ไห้สามารถอ่านหรือนำไปใช้งานได้อีก และหากมีการ
ละเมิดดังกล่าว ร้านค้าจะต้องทำการแจ้งธนาคารให้ทราบในทันที
1.20 ร้ า นค้ า ตกลงยิ น ยอมให้ ต ั ว แทนของธนาคาร และ/หรื อ ผู ้ ใ ห้ บ ริการ
เครื่องมือการชำระเงิน และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือผู้
ตรวจสอบ และ/หรือหน่วยงานผู้มีอำนาจควบคุมหรือกำกับดูแลธนาคาร
เข้าทำการตรวจสอบการดำเนินงาน ระบบการควบคุมภายในต่างๆ ของ
ร้านค้า รวมทั้งการเรีย กดูข้อมูลที่เกี่ย วกับการใช้บริการรับ ชำระค่า
สินค้า/บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนี้ตามที่มีการร้องขอ
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1.21 ร้านค้ารับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้อมูลรายละเอียดใดๆ ที่ปรากฏ และ/
หรือ ที่ได้มีการจัดส่งมาในรูปแบบใดและไม่ว่าจะส่งด้วยตัวร้านค้าเองหรือ
บุคคลที่ร้า นค้า มอบหมาย เป็นข้อมูลของร้า นค้า ที่มีความครบถ้วน
ถูกต้องแท้จริง และเป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่ธนาคารสามารถนำมาใช้
ในการให้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนี้ และนำมาปรับปรุงข้อมูลในระบบ
ของธนาคารให้เป็นปัจจุบันได้ โดยร้านค้ามีสิทธิ์และมีความสามารถตาม
กฎหมายในการขอใช้บริการตามข้อตกลงฯ นี้และการทำธุรกรรมใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้บริการตามข้อตกลงฯ นี้ โดยธนาคารไม่มีหน้า ที่
ตรวจสอบความถูกต้อง แท้จริง หรือความสมบูรณ์ของเอกสารข้อมูล
และรายละเอียดต่างๆ ดังกล่าว
1.22 ในกรณีที่มีเ หตุสุด วิสัย หรือเหตุอันใดอันทำให้ธ นาคารไม่สามารถ
ดำเนินการให้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนี้ได้ ร้านค้าตกลงให้ธนาคาร
พิจารณาให้บริการ หรือดำเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อให้บริการตาม
ข้อตกลงฯ ฉบับนี้ได้ โดยร้านค้าตกลงยินยอมที่จะให้ความร่วมมือแก่
ธนาคารอย่างเต็มที่และทุกวิถีทางในการปรับปรุงวิธีการของธนาคาร
เพื่อความสะดวกของร้านค้าในบริการต่างๆ ตามข้อตกลงฯ ฉบับนี้
1.23 การล่าช้า หรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของธนาคารตามกฎหมายหรือ
ตามเงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนคู่มือระเบียบของธนาคาร ไม่ถือว่าธนาคาร
สละสิ ท ธิ หรื อ ให้ ค วามยิ นยอมในการดำเนิ นการใดๆ แก่ ร ้ า นค้า แต่
ประการใด
1.24 ถ้าในเวลาใดก็ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการภายใต้ข้อตกลงฯ
ฉบับนี้ กลายเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้
ในประการใดๆ ให้ข้อกำหนดและข้ อกำหนดและเงื่ อนไขอื่ นๆ ที่เ หลื อ
(แล้วแต่กรณี) ยังคงชอบด้วยกฎหมาย สมบูรณ์ และใช้บังคับได้ต าม
กฎหมาย และไม่เสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่
สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนั้น
1.25 ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข
การใช้บริการภายใต้ข้อตกลงฯ ฉบับนี้ ได้ตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร
โดยธนาคารจะแจ้งให้ร้านค้าทราบเป็นคราวๆ โดยให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของข้อตกลงฯ ฉบับนี้ด้วย
1.26 บรรดาหนังสือ จดหมาย คำบอกกล่าวใดๆ ที่ธนาคารได้ส่งให้ร้านค้า
ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับธนาคารนั้น ไม่ว่าจะโดยส่งเองหรือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนหรือส่งผ่าน Email Address หรือ Short
Message Service (SMS) ไปยั ง E-mail Address หรื อ หมายเลข
โทรศัพท์มือถือที่ร้านค้าแจ้งไว้กับธนาคาร ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ร้านค้าโดย
ชอบแล้ว ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และแม้ว่าส่งให้
ไม่ไ ด้เ พราะย้า ยที่อยู่หรือ ที่ อยู่เ ปลี่ย นแปลงไปหรื อ ถูก รื้ อถอน หรือ
เ ป ล ี ่ ย น แ ป ล ง Email Address ห ร ื อ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ห ม า ย เ ล ข
โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยไม่ได้แจ้งการย้าย การเปลี่ยนแปลง หรือการรื้อ
ถอนนั้น เป็นหนังสือให้ธนาคารทราบก็ดีหรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาที่อยู่

ตามที ่ ร ะบุ ไ ว้ น ั ้ น ไม่ พ บก็ ด ี ให้ ถ ื อ ว่ า ร้ า นค้ า ได้ ร ั บ และทราบหนั ง สื อ
จดหมาย หรือคำบอกกล่าวดังกล่าวแล้วโดยชอบ
1.27 ข้อตกลงฯฉบับนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทย
เป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงฯ
ฉบับนี้

2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับชำระเงินและเรียกเก็บเงิน
2.1 ร้านค้าตกลงและรับทราบว่า ผู้ชำระเงินที่จะสามารถชำระเงินค่าสิ นค้า
และ/หรื อ บริ ก ารผ่ า นบริ ก าร Smart Shop ต้ อ งเป็ น สมาชิ ก ของผู้
ให้บริการเครื่องมือการชำระเงินที่ได้รับอนุญาตรายใดรายหนึ่ง และต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดที่ผู้ให้บริการเครื่องมือการชำระเงินแต่ละราย
กำหนด
2.2 ร้านค้าต้องรับชำระค่าสินค้า/บริการในราคาที่ไม่สูงกว่าราคาขายเงินสด
แก่ลูกค้าทั่วไป และหากมีการให้บริการพิเศษใดๆ เช่น การให้ส่วนลดหรือ
ของแถมแก่ลูกค้าทั่วๆ ไปร้านค้าตกลงจะให้บริการพิเศษนั้นแก่ผู้ชำระเงิน
ด้วยเช่นกัน
2.3 ร้ า นค้ า ตกลงจะแสดงเครื ่อ งหมายสัญ ลั กษณ์ การรั บชำระเงินด้วย
เครื่องมือการชำระเงิน ตามรูปแบบที่ธนาคารจัดไว้ให้ในที่ซึ่งเห็นได้ชัดเจน
เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทราบว่า ร้านค้ายอมรับเครื่องมือการชำระเงิน
ตลอดระยะเวลาที่ข้อตกลงฯ ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ หรือจนกว่าธนาคาร
จะแจ้งยกเลิกการใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์ดังกล่าว
2.4 ร้า นค้า ตกลงแจ้งเงื่อนไขเกี่ย วกับการสั่งซื้ อ การจัด ส่ง การคืน การ
รับประกันสินค้า/บริการ รวมถึงชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวให้ผู้ชำระเงิน
ทราบอย่างชัดเจน
2.5 ร้านค้าต้องไม่รับชำระค่าสินค้า/บริการที่ผิดกฎหมาย ศีลธรรม ขัดต่อ
ระเบียบของราชการ ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือทำธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องหรือมีพฤติการณ์อันสงสัยว่า
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้า ย หรือการกระทำความผิด ฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่
ขยายอาวุธ ที่มีอานุภ าพทำลายล้า งสูง และ/หรือ กฎระเบีย บของผู้
ให้บริการเครื่องมือการชำระเงิน หากธนาคารตรวจพบว่า ร้านค้ารับ
ชำระค่าสินค้าและหรือบริการข้างต้นนี้ ธนาคารมีสิทธิระงับการให้บริการ
Smart Shop กับร้านค้าได้ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวร้านค้า
2.6 ร้านค้าตกลงดำเนินการดังต่อไปนี้ เมื่อผู้ชำระเงินทำคำสั่งโอนและ/หรือ
ชำระเงินโดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ชำระเงินที่มีอยู่กับผู้ให้บริการ
เงินโอน
2.6.1 ร้านค้าแจ้งราคาสินค้า/บริการให้ผู้ชำระเงินทราบ โดยร้านค้าต้อง
แสดงข้อมูลการชำระเงินและแสดง QR Code ที่ระบุข้อมูลการ
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ชำระเงินตามที่ธนาคารกำหนด เพื่อให้ผู้ชำระเงินสแกน QR Code
ด้วยอุปกรณ์มือถือของผู้ชำระเงิน
2.6.2 เมื่อผู้ชำระเงินทำรายการชำระค่าสินค้า/บริการ ผู้ให้บริการเงิน
โอนจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ชำระเงินตามจำนวนที่ผู้ชำระ
เงินทำรายการทันที และธนาคารจะนำเงินเข้า บัญ ชีเ งินฝากที่
ร้านค้าแจ้งไว้แก่ธนาคารตามเงื่อนไขที่กำหนด
2.6.3 ร้านค้าตกลงและยอมรับว่า ธนาคารไม่มีหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูล
การชำระเงินและข้อมูลที่ได้รับจาก QR Code ที่ร้านค้าเป็นผู้ให้
ข้อมูล
2.7 ร้านค้าตกลงและรับทราบว่า เป็นหน้าที่ของร้านค้าที่จะต้องตรวจสอบ
ความถูกต้องของชื่อ นามสกุล เลขที่บัญชี หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลอื่นใดที่ใช้อ้างอิง เพื่อใช้โอน
หรือรับโอน สำหรับชำระค่าสินค้าและบริการ

ผิดนัด จนกว่าร้านค้า/เจ้าของบัญชีจะได้ชดใช้ค่าเสียหายนั้นต่อธนาคาร
ครบถ้วนแล้ว
4.3 ในกรณี ป รากฎข้ อ เท็ จ จริ ง ที ่ ธ นาคารเชื ่ อ ได้ ว ่ า ข้ อ มู ลและ/หรื อ
รายละเอียดต่างๆ ที่ร้านค้าแจ้งแก่ธนาคารเพื่อใช้บริการ Smart Shop
อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ไม่เป็นคุณเกิดขึ้น หรืออาจกระทบต่อ
สิทธิของธนาคารหรือบุคคลอื่นหรืออาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจก่อให้ธนาคารปฏิบัติผิดกฎหมาย
และ/หรือกฎข้อบังคับ และ/หรือคำสั่งใดๆ และ/หรือคำขอความร่วมมือ
ใดๆ หรือกฏหรือคำสั่งใดๆ ของผู้ให้บริการเครื่องมือการชำระเงิน หรือ
ทำให้ธ นาคารเชื่อได้ว่า ร้า นค้า จะหรื อมีวั ตถุ ประสงค์ อัน มิช อบตาม
กฎหมาย
4.4 ร้านค้าปฏิบัติผิดข้อตกลงฯ ฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ซึ่งรวมถึงการไม่
ชำระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าภาษี ค่าอากร แสตมป์ และค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ด้วย

3. ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ภาษี
3.1 ร้านค้าตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงฯ ฉบับนี้ และตกลงชำระ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ
นี้ ตามที่ธนาคารกำหนด
3.2 ค่าภาษีอากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมใดๆ
อันจะพึงมีตามกฎหมาย ร้านค้ายินยอมรับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียว

4. การสิ้นสุดของบริการ Smart Shop
4.1 ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกบริการ
Smart Shop นี้ได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือเฉพาะแต่ร้านค้ารายใด
รายหนึ่งเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.2 กรณีร้า นค้า /เจ้า ของบัญชีไ ม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงฯ และ/หรือ
ข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการเครื่องมือการชำระ
เงินกำหนดไว้สำหรับการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการผ่านระบบของ
ธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการเครื่องมือการชำระเงิน ทั้งที่มีอยู่ในขณะทำ
ข้อตกลงฯ ฉบับนี้ หรือที่ออกใช้บังคับเพิ่มเติมในภายหน้า ธนาคารมีสิทธิ
ระงับและ/หรือมีสิทธิยกเลิกบริการ Smart Shop ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้ง
ร้านค้าก่อนและหากการผิดสัญญาของร้านค้า/เจ้าของบัญชีดังกล่า ว
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อธนาคารไม่ว่าจะเป็นความเสียหายอย่างไร
หรือประการใด ทั้งความเสียหายที่เป็นจำนวนเงินหรือความเสียหายที่
อาจคำนวณเป็ น เงิ น ได้ ร้ า นค้ า /เจ้ า ของบัญ ชี ต ้ อ งรั บผิ ด ชดใช้เ งิน
ค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ธนาคารทั้งสิ้น พร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการ Smart Shop สำหรับ
พนักงานร้านค้า
พนักงานตกลงและรับทราบว่า ธนาคารจำเป็นต้องเก็บรวบรวม และ/หรือ ใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างบัญชีพนักงาน
หรือ ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้บริการ Smart Shop เพื่อและในนาม
ของร้า นค้า รวมทั้งรับทราบว่า ธนาคารอาจเปิด เผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
พนักงานให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกที่ธนาคารเป็นคู่สัญญาตามที่จำเป็นเพื่อ
การดำเนินงานตามข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ Smart Shop ที่ร้านค้ามีอยู่กับ
ธนาคาร
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