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ตามท่ีธนาคารออมสินได้มีการออกบัตรเครดิตธนาคาร
ออมสิน (GSB CREDIT CARD) บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต (GSB 
VISA DEBIT) และบัตรอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ท่ีธนาคารจะเปิด
ให้บริการในภายภาคหน้าให้แก่ลูกค้าของธนาคาร และเป็น
สมาชิกและ/หรือเป็นตัวแทนในการจ่ายเงินแก่บรรดาสมาชิก
ของ VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION และ
ร่วมกับบริษัทอ่ืนหรือสถาบันอ่ืนออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้
ข้อตกลงร่วมกัน ซ่ึงต่อไปนี้หากไม่กล่าวถึงบัตรประเภทใด
ประเภทหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงจะเรียกรวมกันและแทนกันว่า 
“บั ต รอิ เล็ ก ท รอนิ ก ส์ ”  ซ่ึ ง ผู้ ถื อ บั ต ร วี ซ่ า  แล ะบั ต ร
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมท่ีธนาคารออกภายใต้ข้อตกลงกับบริษัทอ่ืน
หรือสถาบันอ่ืน ซ่ึงต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ถือบัตร” สามารถ
นําไปใช้ชําระค่าสินค้า และ/หรือบริการแทนการชําระเงินด้วย
เงินสด ณ บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ท่ีตกลงเป็นสถานท่ีรับชําระ
เงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ของธนาคาร ซ่ึงต่อไปนี้
เรียกว่า “ร้านค้า” ร้านค้าจึงตกลงดังนี้ 

 

1. หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
1.1 ร้านค้าตกลงรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงมีลักษณะ

ตามท่ีธนาคารได้แจ้งให้ร้านค้าทราบเป็นคราว ๆ ท่ี ยังไม่
หมดอายุทุกใบ เพ่ือชําระค่าสินค้าและ/หรือบริการ แทนการ
ชําระด้วยเงินสดในราคาที่ไม่สูงกว่าราคาขายเงินสดแก่ลูกค้า
ท่ัวไป และหากมีการให้บริการพิเศษใด ๆ เช่น การให้ส่วนลด
หรือของแถมแก่ลูกค้าท่ัว ๆ ไป ร้านค้าตกลงจะให้บริการพิเศษ
นั้นแก่ผู้ถือบัตรด้วยเช่นกัน 

1.2 ร้านค้าตกลงจะแสดงเคร่ืองหมายสัญลักษณ์การรับ
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบท่ีธนาคารจัดไว้ให้ในท่ีซ่ึงเห็นได้
ชัดเจน เพ่ือให้บุคคลท่ัวไปได้ทราบว่าร้านค้ายอมรับบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดระยะเวลาท่ีข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 
หรือจนกว่าธนาคารจะแจ้ งยกเลิกการใช้ เค ร่ืองหมาย
สัญลักษณ์ดังกล่าว 

1.3 เม่ือผู้ถือบัตรแสดงบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือซ้ือสินค้า
และ/หรือรับบริการ ร้านค้าจะต้องตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ตามคู่ มือร้านค้ารับบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ และวิธีรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามคู่มือการใช้
อุปกรณ์การรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีธนาคารมอบให้กับร้านค้า 

1.4 ร้านค้าจะต้องตรวจสอบว่าหมายเลขบัตรของผู้ถือ
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ 4 ตัวแรกท่ีพิมพ์เป็นตัวนูนจะต้องตรงกับ
หมายเลขของธนาคารผู้ออกบัตร 4 ตัว ท่ีพิมพ์เป็นเนื้อเดียวกัน
กับบัตร 

1.5 ร้านค้ าจะต้องไม่คิดค่ าธรรมเนี ยมการใช้บั ตร
อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ถือบัตรท่ีมาซ้ือสินค้าและ/หรือบริการ 
เป็นอันขาด  

1.6 ร้านค้าจะต้องไม่จ่ายเงินสดให้ผู้ถือบัตร ในกรณีผู้ถือ
บัตรนําบัตรอิเล็กทรอนิกส์มาขอข้ึนเงินสด และจะต้องไม่รับ
บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนการชําระหนี้อ่ืน ซ่ึงไม่ได้เกิดจากการ
ซ้ือสินคา้และ/หรือบริการจากร้านค้า 

1.7 ร้านค้าจะต้องยอมรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดท่ี
ธนาคารเป็นผู้ออก หรือท่ีธนาคารเป็นสมาชิก และ/หรือเป็น
ตัวแทนในการจ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ท่ี VISA 
INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION เป็นผู้ออก หรือ
บริษัทอ่ืนหรือสถาบันอ่ืนท่ีมีข้อตกลงร่วมกันกับธนาคารเป็น  
ผู้ออก ท้ังท่ีมีอยู่แล้วในขณะนี้ หรือท่ีจะออกต่อไปในภายหน้า 
โดย ร้านค้ า ไม่ มี สิ ท ธิจะป ฏิ เสธไม่ ว่าบั ตรนั้ น จะ ถูกคิ ด
ค่าธรรมเนียมในอัตราที่ต่างกันก็ตาม เว้นแต่จะได้รับแจ้งจาก
ธนาคารเป็นอย่างอ่ืน 

1.8 ร้านค้าจะต้องติดต่อธนาคารทันที และตกลงท่ีจะ
ปฏิบัติต่อผู้ถือบัตรตามวิธีการท่ีธนาคารจะแจ้งให้ร้านค้าทราบ
ต่อไปก่อนท่ีจะขายสินค้าและ/หรือบริการให้แก่ผู้ถือบัตร ใน
กรณีท่ีมีเหตุการณ์หรือผู้พบเห็นบัตรท่ีมีลักษณะอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปน้ี 

1.8.1 เม่ืออุปกรณ์รับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Data Capture) ซ่ึงต่อไปนี้จะเรียกว่า “อุปกรณ์ 
EDC” เกิดขัดข้อง 

1.8.2 ข้อความบนอุปกรณ์ EDC แจ้งให้ “ติดต่อ
ธนาคาร” หรือ “ยึดบัตร” 

1.8.3 หมายเลขบัตรไม่ถูกต้อง หมายเลขบัตรท่ีถูก
แจ้งอายัด แจ้งหาย ถูกเพิกถอน หรือระงับการใช้โดยธนาคาร 
และ/หรือบริษัทบัตร และ/หรือบริษัทท่ีออกบัตร หรือไม่มี
ลายมือชื่อผู้ถือบัตรปรากฏอยู่ด้านหลังของบัตร หรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยว่าผู้ถือบัตร และ/หรือบุคคลอื่นใดมีพฤติกรรมทุจริต 
หรือมีผู้ใช้บัตรโดยทุจริต 

1.8.4 ตัวบัตรปรากฏให้เห็นร่องรอยการแก้ไข หรือ
เปลี่ยนตัวเลข หรือลายมือชื่อผู้ถือบัตรหรือข้อความใด ๆ บน
บัตร 

1.8.5 เม่ือตรวจสอบลายมือชื่อบนหลักฐานใบ
บันทึกรายการขาย/สําเนาหลักฐานการใช้บัตรเปรียบเทียบกับ
ลายมือชื่อหลังบัตรแล้วพบว่าไม่ตรงกัน 

1.8.6 ตามเงื่อนไขอื่น ๆ ท่ีธนาคารแจ้งล่วงหน้าให้
ร้านค้าทราบเป็นคราว ๆ ไป 

ข้อตกลงรา้นคา้รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
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1.9 การตกลงจะทําหนังสือแจ้งคืนสินค้า ยกเลิกการใช้
บริการ หรือลดราคาสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้าระหว่าง
ผู้ ถื อบั ตรกับ ร้านค้ า ย่อมไม่ เป็ นผลให้ ธนาคารต้องคื น
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บท่ีธนาคารได้คิดเอาจากร้านค้าไว้แล้วแต่
ประการใด 

ในกรณีบัญชีในใบสมัครร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึง
ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ใบสมัคร” เป็นบัญชีเผื่อเรียก ร้านค้า/
เจ้ าของบัญชีตกลงให้บัญชี เผื่ อ เรียกดังกล่าวเป็นบัญชี
เดินสะพัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 856 
และยินยอมให้ธนาคารหักทอนบัญชีหนี้ ท้ังหมด หรือแต่
บางส่วนท่ีเกิดข้ึนระหว่างร้านค้า/เจ้าของบัญชีกับธนาคารหัก
กลบลบหนี้กันได้ตามวิธีและประเพณีปฏิบัติของธนาคาร
เกี่ยวกับบัญชีเดินสะพัดเช่นกันด้วย 

ในกรณีท่ีร้านค้าไม่ต้องการรับคืนสินค้าท่ีผู้ถือบัตรซ้ือ หรือ
ตกลงสั่งซ้ือมาแล้ว ให้เขียนคําว่า “NO REFUND” (ไม่รับคืน
สินค้า) หรือข้อความท่ีมีความหมายอย่างเดียวกันลงในบันทึก
ค่าสินค้ าและ/หรือบริการเหนือช่อง “CARDHOLDER’S 
SIGNATURE”และในใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจนทุกแผ่น 

1.10 ในกรณีท่ีร้านค้ายินยอมให้ผู้ถือบัตรคืนสินค้า ยกเลิก
การใช้บริการ หรือลดราคาสินค้าและ/หรือบริการให้ใน
ภายหลัง ร้านค้าตกลงจะไม่คืนเป็นเงินสด เช็ค และ/หรือ   
ตราสารหน้ีอ่ืนแก่ผู้ถือบัตร แต่ร้านค้าตกลงจะทําหนังสือแจ้ง
คืนตามแบบฟอร์มท่ีกําหนดส่งให้แก่ธนาคาร และร้านค้า
ยินยอมชําระเงินจํานวนดังกล่าว ซ่ึงธนาคารได้จ่ายเงิน และ/
หรือนําเงินหักบัญชีเงินฝากให้ร้านค้าแล้วนั้น คืนให้แก่ธนาคาร
หรือยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของร้านค้า
ตามท่ีระบุ ไว้ในใบสมัคร หรือบัญชี อ่ืน ใด ท่ี ร้านค้ าแจ้ ง
เปลี่ยนแปลงในภายหลังและ/หรือบัญชีอ่ืนใดท่ีร้านค้ามีอยู่กับ
ธนาคารคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรได้ 

1.11 ร้านค้ารับทราบว่าจะต้องจัดเก็บรักษาหลักฐาน
บันทึกรายการขาย/สําเนาหลักฐานการใช้บัตรฉบับร้านค้า ซ่ึง
ต่อไปนี้จะเรียกว่า “SALES SLIP” ไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาท่ีบริษัทบัตรกําหนด โดย VISA INTERNATIONAL 
SERVICE ASSOCIATION กําหนดไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 18 
เดือน ท้ังนี้ นับต้ังแต่วันท่ีธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้
ร้านค้า อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีร้านค้าทํา SALES SLIP ท่ีเก็บไว้
สูญหาย หรือไม่สามารถค้นหา SALES SLIP ให้แก่ธนาคาร
ตามท่ีร้องขอได้ ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่
เกิดข้ึนท้ังสิ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมระยะเวลาใน
การจัดเก็บหรือบริษัทบัตรรายใหม่ ร้านค้ายินดีปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีได้เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมดังกล่าว
ทุกประการ  โดยให้ ถือ ว่าหลั ก เกณ ฑ์และเงื่อน ไขการ
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้
ด้วย และร้านค้าจะส่ง SALE SLIP และ/หรือสําเนาหลักฐาน
การใช้บัตรฉบับร้านค้า ให้ธนาคารทําการตรวจสอบ ในกรณีท่ี
ธนาคารเห็นว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้และ/หรือความ
สมบูรณ์ของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม 
ร้านค้ายินยอมให้ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินหรือนําเงินเข้า
บัญชีเงินฝากร้านค้า หรือในกรณีท่ีธนาคารได้จ่ายเงินให้แก่
ร้านค้าหรือนําเงินเข้าบัญชีดังกล่าวไปก่อนแล้ว ต่อมาได้ตรวจ
พบว่ามีการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์โดยทุจริต หรือมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับการใช้ และ/หรือความสมบูรณ์ของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือมีเหตุท่ีทําให้ธนาคารไม่สามารถเรียกร้องเก็บเงินได้ 
ร้านค้าตกลงจะคืนเงินเท่ากับจํานวนเงินท่ีธนาคารไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินได้นั้นให้แก่ธนาคาร พร้อมท้ังยินยอมเสียดอกเบี้ย
ผิดนัดชําระในอัตราสูงสุดท่ีธนาคารประกาศเรียกเก็บจาก
ลูกค้าผู้กู้เงินโดยท่ัวไป นับต้ังแต่วันท่ีธนาคารจ่ายเงินให้แก่
ร้านค้า หรือนําเงินเข้าบัญชีร้านค้า จนกว่าจะชําระให้ธนาคาร
เสร็จสิ้น 

อนึ่ง ในกรณีท่ีพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีร้านค้าเป็นผู้กระทํา
การทุจริต และ/หรือมีส่วนในการให้ความร่วมมือกับกลุ่ม      
ผู้ทุจริตไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเป็นผลให้ธนาคารได้รับ
ความเสียหาย กล่าวคือ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตร 
หรือจากธนาคารผู้ออกบัตรได้ ร้านค้ายินยอมคืนเงิน และ/
หรือให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของร้านค้าตามท่ีระบุ
ไว้ในใบสมัคร หรือบัญชีอ่ืนใดท่ีร้านค้าแจ้งเปลี่ยนแปลงใน
ภายหลังและ/หรือบัญชีอ่ืนใดท่ีร้านค้ามีอยู่กับธนาคารได้ทันที 
ตามจํานวนเท่ากับท่ีธนาคารได้รับความเสียหายพร้อมท้ัง
ดอกเบี้ยผิดนัดชําระในอัตราสูงสุดท่ีธนาคารประกาศเรียกเก็บ
จากลูกค้าผู้กู้เงินโดยท่ัวไปของธนาคาร นับต้ังแต่วันท่ีธนาคาร
จ่ายเงินให้แก่ร้านค้า หรือนําเงินเข้าบัญชีให้ร้านค้า ท้ังนี้ ไม่ตัด
สิทธิธนาคารในอันท่ีจะฟ้องร้องดําเนินคดีไม่ว่าทางแพ่งหรือ
ทางอาญากับ  ผู้ทุจริตได้ด้วย โดยร้านค้าตกลงจะให้ความ
ร่วมมือให้ความช่วยเหลือธนาคาร รวมท้ังเข้าเป็นคู่ความร่วม
ไม่ว่าจะเป็นการดําเนินการในชั้นเจ้าหน้าท่ีตํารวจพนักงาน
อัยการ และ/หรือชั้นศาลก็ตาม และหากปรากฏว่าธนาคาร
มิใช่ผู้เสียหายท่ีจะดําเนินคดีกับผู้ทุจริตแล้ว ร้านค้าจะเป็นผู้
ดําเนินคดีกับผู้ทุจริตให้ถึงท่ีสุด เพ่ือให้ผู้กระทําความผิดได้รับ
การลงโทษ  และเพ่ือให้ มีการชดใช้ความเสียหายให้แก่
ผู้เสียหาย 
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1.12 กรณีท่ีร้านค้าต้องคืนเงินให้แก่ธนาคารตาม 1.11 
และ/หรือกรณีใด ๆ ก็ตามที่ร้านค้าจะต้องชดใช้ให้แก่ธนาคาร 
ร้านค้า/เจ้าของบัญชี ยินยอมให้เป็นสิทธิของธนาคารท่ีจะหัก
เงินพร้อมท้ังดอกเบี้ย (ถ้ามี) ดังกล่าวข้างต้นท้ังหมดออกจาก
บัญชีร้านค้า และ/หรือบัญชีอ่ืนใดท่ีร้านค้า/เจ้าของบัญชีมีอยู่
กับธนาคาร และ/หรือเงินจํานวนหนึ่งจํานวนใดท่ีแสดงว่า
ร้านค้า/เจ้าของบัญชีเป็นเจ้าของ หรือเป็นเจ้าหนี้ธนาคาร เพ่ือ
ชําระหนี้ดังกล่าวได้ทันที 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าเงินในบัญชีเงินฝากทุกประเภท และ/
หรือจํานวนหนึ่งจํานวนใดดังกล่าวของร้านค้า/เจ้าของบัญชีไม่
มีให้หักหรือมีแต่ไม่พอให้หักชําระหนี้ได้ครบถ้วน ร้านค้า/
เจ้าของบัญชี ยินยอมให้ธนาคารนําหนี้ ท้ังจํานวนนั้น หรือ
จํานวนท่ีคงเหลือหลังจากชําระแล้วนั้น ลงจ่ายในบัญชีของ
ร้านค้า/เจ้าของบัญชีเพ่ือให้ร้านค้า/เจ้าของบัญชีเป็นหนี้
เบิกเกินบัญชีกับธนาคารต่อไป และร้านค้า/เจ้าของบัญชียอม
เสียดอกเบี้ยทบต้นของเงินจํานวนดังท่ี เป็นหนี้ ในอัตรา
ดังกล่าวใน 1.11 ตามประเพณีการคิดดอกเบี้ยทบต้นในบัญชี
เดินสะพัดด้วย นับต้ังแต่วันท่ีเป็นหนี้เบิกเกินบัญชีเป็นต้นไป 

1.13 ทุกคร้ังท่ีร้านค้าจะต้องส่งสินค้าไปให้แก่ลูกค้าผู้ถือ
บัตรในต่างประเทศ ร้านค้าจะต้องมีใบตอบรับหรือหลักฐานใด 
ๆ ท่ีผู้รับปลายทางลงนามเป็นหลักฐานเพ่ือแสดงว่าสินค้านั้น
ได้ส่งถึงผู้รับแล้ว ในกรณีท่ีธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงิน
ตาม SALES SLIP ท่ีร้านค้านํามาเข้าบัญชี ด้วยสาเหตุท่ีผู้รับ
ปลายทางไม่ได้รับสินค้า หรือเพราะไม่มีใบตอบรับมายืนยัน 
หรือไม่ว่าด้วยเหตุประการใดก็ตาม ร้านค้าจะต้องคืนเงินท่ี
ได้รับไปให้แก่ธนาคารโดยร้านค้าตกลงให้ธนาคารมีสิทธิหัก
บัญชีเงินฝากของร้านค้าตามท่ีระบุไว้ในใบสมัคร หรือบัญชีอ่ืน
ใดท่ีร้านค้าแจ้งเปลี่ยนแปลงในภายหลังและ/หรือบัญชีอ่ืนใดท่ี
ร้านค้ามีอยู่กับธนาคารได้ทันทีตามจํานวนเงินท่ีจ่าย หรือเข้า
บัญชีนั้นคืนได้ ท้ังนี้ โดยให้นําความใน 1.11 และ 1.12 แห่ง
ข้อตกลงฉบับนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

1.14 ร้านค้ารับทราบว่าในกรณีท่ีร้านค้าไม่สามารถจัดหา
หรือส่งสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือสินค้าและ/หรือ
บริการท่ีจัดหาหรือส่ง เป็นสินค้าด้อยคุณภาพไม่เป็นไปตาม
ข้อตกลงซ้ือขายสินค้าระหว่างร้านค้ากับผู้ถือบัตร อันเป็นผล
ให้ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตาม SALES SLIP ท่ีร้านค้า
นํามาเข้าบัญชีด้วยสาเหตุผู้ถือบัตรปฏิเสธท่ีจะรับสินค้าและ/
หรือบริการ และต้องการขอยกเลิกข้อตกลงซ้ือสินค้าและ/หรือ
บริการดังกล่าว และ/หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามร้านค้า
จะต้องคืนเงินให้แก่ธนาคาร โดยร้านค้าตกลงให้ธนาคารมีสิทธิ

หักเงินจากบัญชีเงินฝากของร้านค้าตามท่ีระบุไว้ในใบสมัคร 
หรือบัญชีอ่ืนใดท่ีร้านค้าแจ้งเปลี่ยนแปลงในภายหลังและ/หรือ
บัญชีอ่ืนใดท่ีร้านค้ามีอยู่กับธนาคารได้ทันที ตามจํานวนเงินท่ี
จ่าย หรือเข้าบัญชีนั้นคืนได้ ท้ังนี้ โดยนําความใน 1.11 และ 
1.12 แห่งข้อตกลงฉบับนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

1.15 ในกรณีท่ีธนาคารได้รับ SALES SLIP จากร้านค้า ซ่ึง
ร้านค้าได้รับรหัสอนุมัติวงเงินจากธนาคารสมาชิกอ่ืน และ
ภายหลังปรากฏว่า SALES SLIP ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ และธนาคารได้จ่ายเงิน และ/หรือนําเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากให้ร้านค้าแล้ว ร้านค้ายินยอมท่ีจะคืนเงินจํานวนดังกล่าว
ให้ธนาคารตามวิธีท่ีกล่าวใน 1.12 

1.16 ร้านค้าจะต้องรับชําระค่าสินค้าและ/หรือบริการตาม
ประเภทธุรกิจท่ีได้สมัครขอใช้บริการกับธนาคารในข้อตกลง
ฉบับนี้เท่านั้น โดยห้ามร้านค้ารับชําระค่าสินค้า และ/หรือ
บริการนอกเหนือท่ีได้ตกลงไว้กับธนาคาร ในกรณีท่ีร้านค้ามี
ความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจในการรับบัตร
อิเล็กทรอนิกส์กับธนาคาร ร้านค้าจะแจ้งให้ธนาคารทราบและ
จะต้องได้รับอนุมัติจากธนาคารก่อน จึงจะสามารถรับชําระค่า
สินค้าและ/หรือบริการจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากร้านค้า
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบั ติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขท่ีระบุใน
ข้อตกลงฉบับนี้ หรือท่ีธนาคารจะแจ้งให้ทราบต่อไป อันเป็น
เหตุให้ธนาคารถูกเรียกเก็บค่าปรับ และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
(ถ้ามี) จากทางราชการ และ/หรือ VISA INTERNATIONAL 
SERVICE ASSOCIATION มายังธนาคารแล้ว ร้านค้าตกลง
ยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าปรับและ/หรือค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึน
แก่ธนาคารท้ังสิ้นทุกประการ และร้านค้าตกลงยินยอมให้
ธนาคารหักเงินจํานวนท่ีธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินจาก  
ผู้ถือบัตร และ/หรือค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ นั้น
ได้ พร้อมท้ังดอกเบี้ยท้ังหมดจากบัญชีเงินฝากของร้านค้า 
ตาม ท่ี ระบุ ไว้ ใน ใบสมัครหรือบัญ ชี อ่ืน ใด ท่ี ร้านค้ าแจ้ ง
เปลี่ยนแปลงในภายหลัง และ/หรือบัญชีอ่ืนใดท่ีร้านค้ามีอยู่กับ
ธนาคารได้ทันที 
 

2 ค่าธรรมเนียม 
2.1 ร้านค้าตกลงให้ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ

เงินตาม SALES SLIP ให้แก่ธนาคารตามอัตราท่ีธนาคาร
กําหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงอัตราการ
คิดค่าธรรมเนียมตามท่ีธนาคารกําหนดเม่ือใดก็ได้ โดยธนาคาร
จะแจ้งให้ร้านค้าทราบเป็นคราว ๆ ไป 
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2.2 ในกรณีท่ีร้านค้าแจ้งการเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝาก
ร้านค้าท่ีใช้สําหรับการนําส่ง SALES SLIP ขอรับเงินจาก
ธนาคารตามท่ีแจ้งไว้ใบสมัครไม่ว่าเม่ือใด และด้วยเหตุประการ
ใดก็ตาม ให้ความในข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้สําหรับบัญชี
เงินฝากร้านค้าท่ีได้เปลี่ยนแปลงทุกประการ 
 
3. การให้บริการเครื่องรับบัตร 

3.1 ในกรณี ท่ีร้านค้ามีความประสงค์ท่ีจะให้ธนาคาร
ดําเนินการติดต้ังอุปกรณ์ EDC ให้กับร้านค้าใช้รับบัตรผ่าน
อุปกรณ์ EDC ได้ เม่ือร้านค้าได้รับการติดต้ังอุปกรณ์ EDC 
แล้ว ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบอุปกรณ์ EDC และตกลงจะ
ปฏิบัติตามคู่มือเกี่ยวกับอุปกรณ์ EDC ในทันทีนับต้ังแต่วันท่ี
ร้านค้าลงนามรับมอบอุปกรณ์ EDC จากบริษัทผู้จําหน่าย
เคร่ืองท่ีได้ไปดําเนินการติดต้ังให้กับร้านค้า 

ในกรณีท่ีร้านค้ามีอุปกรณ์ EDC ติดต้ังอยู่แล้ว (ซ่ึงธนาคาร
ได้ร่วมเช่าเคร่ืองจากธนาคารอื่น หรือบริษัทอ่ืนให้ร้านค้าใช้รับ
บัตร) ร้านค้าตกลงจะปฏิบัติตามคู่มือเกี่ยวกับอุปกรณ์ EDC 
โดยให้เงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ EDC มีผลบังคับต้ังแต่
รายการรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์รายการแรกท่ีร้านค้ารับผ่าน
อุปกรณ์ EDC ท่ีธนาคารได้ร่วมเช่าเคร่ืองธนาคาร หรือบริษัท
อ่ืนให้ร้านค้าใช้รับบัตร 

3.2 ในกรณีท่ีร้านค้าได้รับมอบอุปกรณ์ EDC ท่ีธนาคาร
ติดต้ังให้กับร้านค้าตามหลักฐานท่ีร้านค้าลงนามรับมอบ
อุปกรณ์ EDC จากบริษัทผู้จําหน่ายเคร่ืองท่ีได้ไปดําเนินการ
ติดต้ังให้กับร้านค้า ซ่ึงบริษัทผู้ท่ีจําหน่ายเคร่ืองจะส่งใบรับ
อุปกรณ์ท่ีร้านค้าลงนามแล้วส่งให้ธนาคารไว้เป็นหลักฐาน
ร้านค้าตกลงว่า 

3.2.1 อุปกรณ์ EDC ท่ีกล่าวข้างต้นเป็นกรรมสิทธ์ิ
ของธนาคารแต่เพียงผู้เดียว 

3.2.2 ในกรณี ท่ี ร้านค้าได้รับการติดต้ังอุปกรณ์ 
EDC ชนิดใช้กับระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ร้านค้ามีหน้าท่ีจะต้อง
เป็นผู้ ติด ต้ัง SIM หมายเลขโทรศัพท์กับ อุปกรณ์  EDC ท่ี
ธนาคารติดต้ังให้ และร้านค้าจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่า
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีเกิดข้ึนในแต่ละเดือนเอง ท้ังนี้ ธนาคารมี
สิทธิท่ีจะคิดค่าธรรมเนียมการให้บริการใช้อุปกรณ์ EDC ชนิด
ใช้กับระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ีได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีธนาคาร
กําหนด โดยธนาคารจะแจ้งให้ร้านค้าทราบล่วงหน้า 

3.2.3 ร้านค้าจะนําอุปกรณ์ EDC ไปใช้นอกบริเวณ
ร้านค้า หรือมอบหมายหรือโอนไปให้ผู้อ่ืนใช้ไม่ได้ เว้นแต่จะ
ได้รับความยินยอมจากธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษรหรือจะ

นําไปใช้นอกบริเวณร้านค้าได้ในกรณีท่ีอุปกรณ์ EDC เป็นชนิด
ท่ีใช้กับระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ีตามที่กล่าวใน 3.2.2 

3.2.4 ร้านค้ าจะต้องใช้ความระมัดระวังและ
รับผิดชอบในการเก็บรักษาอุปกรณ์ EDC ไว้ให้ปลอดภัย และ
ใช้สอยเหมือนกับท่ีวิญญูชนจะพึงสงวนและ/หรือใช้สอย
ทรัพย์สินของตนเองและต้องคืนให้ธนาคารทันทีโดยมิอิดเอ้ือน
เม่ือเลิกใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ในสภาพท่ีสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ 

3.2.5 ร้านค้าขอรับรองว่าตลอดระยะเวลาท่ีร้านค้า
ครอบครองอุปกรณ์ EDC แทนธนาคารตามวัตถุประสงค์แห่ง
ข้อตกลงฉบับนี้ ร้านค้าจะไม่นําอุปกรณ์ EDC ไปขาย จําหน่าย 
จ่ายโอน วางเป็นประกันหรือกระทําด้วยประการใด ๆ อันมี
ลักษณะเดียวกัน อันเป็นเหตุให้เกิดภาระติดพันหรือบุริมสิทธิ
ใด ๆ ข้ึนกับอุปกรณ์ EDC ดังกล่าว 

3.2.6 ในกรณี ท่ีอุปกรณ์ EDC เกิดชํารุดเสียหาย 
และ/หรือบุบสลาย อันเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อของ
ร้านค้าเอง และ/หรือไม่ว่าด้วยเหตุอ่ืนใดก็ตาม ร้านค้าจะต้อง
เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการซ่อมแซม ให้อุปกรณ์ EDC 
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดังเดิม โดยยินยอมให้ธนาคารเป็น
ผู้ดําเนินการจัดหา และว่าจ้างผู้ชํานาญการมาดําเนินการ
ซ่อมแซมดังกล่าว 

3.2.7 ในกรณี ท่ี อุปกรณ์  EDC สูญหาย หรือถูก
ทําลาย ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ร้านค้ายินดีชดใช้ราคา
อุปกรณ์ EDC ตลอดจนค่าเสียหายอย่างใด ๆ ท่ีธนาคารพึง
ได้รับอันสืบเนื่องมาจากการน้ีท้ังสิ้นท้ังจํานวนให้แก่ธนาคาร
ทันที 

3.2.8 ร้านค้าให้สัญญาว่าจะบํารุงรักษาให้อุปกรณ์ 
EDC อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานได้ตลอด โดยร้านค้ายินดี
รับผิดชอบบรรดาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการบํารุงรักษาเองท้ังสิ้น 

3.2.9 ร้านค้าจะไม่เคลื่อนย้ายจุดติดต้ังอุปกรณ์ 
EDC ไปจากตําแหน่งท่ีติดต้ังไว้เดิมโดยพลการ เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากธนาคาร หรือเป็นอุปกรณ์ EDC ชนิดใช้กับ
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ีตามที่กล่าวใน 3.2.2 

3.2.10 ในกรณี ท่ี มีความจําเป็น ต้องเคลื่อนย้าย
อุปกรณ์ EDC ไปติดต้ังตําแหน่งอ่ืน ร้านค้าจะต้องเป็นผู้เสีย
ค่าใช้จ่ายในการนี้เองท้ังสิ้น กับท้ังตกลงว่าจะอํานวยความ
สะดวกให้แก่เจ้าหน้าท่ีของธนาคาร และ/หรือบุคคลท่ีธนาคาร
ว่าจ้างเพื่อดําเนินการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ EDC ด้วย 

3.3 ในกรณีท่ีร้านค้าเช่าอุปกรณ์ EDC จากบริษัทผู้ให้เช่า
โดยตรง ร้านค้าตกลงว่า 
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3.3.1 ร้านค้าจะต้องปฏิบั ติตามคู่ มือ เกี่ ยวกับ
อุ ป ก รณ์  EDC แ ล ะ เงื่ อ น ไข เกี่ ย ว กั บ วิ ธี ก า ร รั บ บั ต ร
อิเล็กทรอนิกส์เหมือนกับร้านค้าท่ีติดต้ังอุปกรณ์ EDC ของ
ธนาคารทุกประการ แต่ท้ังนี้ สําหรับการจ่ายค่าธรรมเนียม
ให้บริการ ค่าโทรศัพท์ การดูแลรักษาเคร่ือง ร้านค้าจะต้องจ่าย
ชําระให้กับบริษัทผู้ให้เช่าโดยตรง เว้นแต่จะมีข้อตกลงเป็น
อย่างอ่ืน 

3.3.2 ในกรณีท่ีร้านค้ามีความประสงค์จะขอยกเลิก
การเช่าเคร่ืองกับบริษัทผู้ให้เช่า ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคาร
ทราบล่วงหน้าก่อนไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่ถ้าบริษัทผู้ให้เช่าขอ
ยกเลิกการเช่าอุปกรณ์ EDC กับร้านค้า ร้านค้าจะต้องหยุดรับ
การรับบัตรกับธนาคารทันที จนกว่าร้านค้าจะได้รับการติดต้ัง
อุปกรณ์ EDC เคร่ืองใหม่จากธนาคาร หรือจากการเช่าเคร่ือง
บริษัทท่ีมีข้อตกลงกับธนาคารอีกคร้ัง 

3.3.3 ในกรณี ท่ี อุปกรณ์  EDC ท่ี เช่าเกิดขัดข้อง 
หรือเกิดความล่าช้าในการแก้ไข ร้านค้าจะต้องไปว่ากล่าวกับ 
บริษัทผู้ ให้ เช่าโดยตรงเอง โดยร้านค้าไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคารทั้งสิ้น 

3.3.4 ใน ก รณี ท่ี มี ปั ญ ห า เกี่ ย วกั บ ก ารชํ า ระ
ค่าธรรมเนียมการให้บริการ หรือมีข้อโต้แย้งระหว่างบริษัทผู้ให้
เช่ากับ ร้านค้าโดยตรง จะไม่ มีผลให้ธนาคารต้องเข้าไป
เกี่ยวข้องกับปัญหาท่ีเกิดข้ึน หรือเป็นภาระที่ธนาคารจะต้อง
จัดหาอุปกรณ์ EDC ให้กับร้านค้าเพ่ือท่ีร้านค้าจะสามารถรับ
บัตรได้ต่อไปแต่อย่างใดไม่ 

3.3.5 ธนาคารมีสิท ธิ ท่ี จะให้ความช่ วย เหลื อ
ค่าธรรมเนียมการให้บริการอุปกรณ์ EDC ให้กับร้านค้า ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีธนาคารกําหนดได้ โดยร้านค้าไม่มีสิทธิท่ีจะ
เรียกร้อง โต้แย้ง หรือถือเป็นหน้าท่ีของธนาคารที่จะต้องให้
ความช่วยเหลือร้านค้าแต่อย่างใด 

3.4 ร้านค้าจะต้องโอนยอดเงินการรับบัตรผ่านอุปกรณ์ 
EDC เข้าบัญชีธนาคารทุกสิ้นวันท่ีมีรายการเกิดข้ึน ในกรณีท่ี
ร้านค้าไม่ได้โอนรายการเข้าบัญชีภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
ธนาคารมีสิทธิท่ีจะไม่นําเงินเข้าบัญชีให้กับร้านค้า โดยจะทํา
การส่งเรียกเก็บแทน หรือถ้าหากธนาคารยินยอมดําเนินการให้ 
แต่ถ้าภายหลังรายการดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินกับผู้ถือ
บัตร หรือธนาคารผู้ถือบัตรได้ ร้านค้ายินยอมให้ธนาคารหัก
เงินจากบัญชีเงินฝากของร้านค้าตามท่ีระบุไว้ในใบสมัคร หรือ
บัญชีอ่ืนใดท่ีร้านค้าแจ้งเปลี่ยนแปลงในภายหลังและ/หรือ
บัญชีอ่ืนใดท่ีร้านค้ามีอยู่กับธนาคารคืนให้แก่ธนาคารได้ทันที 

3.5 ในกรณีท่ีร้านค้ามีความประสงค์ใช้เคร่ืองรับบัตรผ่าน
อุปกรณ์เชื่อมต่อกับโทรศัพท์เคลื่อนท่ีบนแอพพิเคชั่น Smart 
Phone (Mobile Point Of Sale)  ซ่ึ ง ต่ อ ไ ป นี้ เ รี ย ก ว่ า 
“อุปกรณ์เครื่องรับบัตร mPOS” จากธนาคาร โดยมีข้อตกลง
และเงื่อนไขดังนี้ 

3.5.1 ร้านค้าตกลงว่า ในการรับชําระสินค้าและ/
หรือบริการโดยให้ผู้ถือบัตรใช้บัตรชําระผ่านอุปกรณ์เคร่ืองรับ
บัตร mPOS ร้านค้าไม่จําเป็นต้องจัดทํา SALES SLIP ให้แก่  
ผู้ถือบัตรลงลายมือชื่อตนเองเป็นหลักฐานการชําระสินค้าและ/
หรือบริการ แต่ร้านค้าจะดําเนินการให้ผู้ถือบัตรลงลายมือชื่อ
บนหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ซ่ึงติดต้ังอุปกรณ์เคร่ืองรับบัตร 
mPOS โดยร้านค้าจะต้องจัดส่งรายการชําระค่าสินค้าและ/
หรือบริการ (Pay Slip) ผ่านทาง e-mail หรือ SMS ให้แก ่   
ผู้ถือบัตร เม่ือมีการทํารายการชําระค่าสินค้าและ/หรือบริการ
ในแต่ละคร้ัง เพ่ือเป็นเอกสารหลักฐานในการชําระค่าสินค้า
และ/หรือบริการ โดยให้ถือว่าการจัดทําเอกสาร/ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเป็นการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ซ่ึงอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2544 และ/หรือตามกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

3.5.2 รหัสสําหรับการเข้าใช้บริการ mPOS ซ่ึง
ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Staff Name” ท่ีร้านค้ากําหนด สําหรับ
ใช้ในบริการจะต้องมีความยาวท้ังสิ้นไม่ตํ่ากว่า 3 หลัก และ  
ไม่เกิน 20 หลัก โดยตัวอักษรภาษาอังกฤษและ/หรือตัวเลข 
ซ่ึ ง  Staff Name นี้ จ ะ ต้ อ ง ไ ม่ ซํ้ า กั บ  Staff Name ข อ ง
ผู้ใช้บริการอ่ืน ซ่ึงได้ใช้กับธนาคารก่อนหน้านี้แล้ว อนึ่ง หาก 
Staff Name ซํ้า ธนาคารจะแก้ไขเพ่ือให้แตกต่างกับ Staff 
Name ท่ีมีอยู่แล้ว 

3.5.3 ร้านค้าตกลงปฏิบัติตามคู่มือเกี่ยวกับอุปกรณ์
เคร่ืองรับบัตร mPOS ในทันทีนับต้ังแต่วันท่ีร้านค้าได้รับมอบ
อุปกรณ์เคร่ืองรับบัตร mPOS ดังกล่าวจากธนาคาร 

3.5.4 กรณี ท่ีร้านค้าจะชําระค่าสินค้าและ/หรือ
บริการ เกินกว่าจํานวนเงินดังกล่าวท่ีแจ้ง หรือเกินกว่าอัตราท่ี
ธนาคารกําหนดท่ัวไป ร้านค้าจะต้องขออนุมัติวงเงินจาก
ธนาคารก่อนตามแบบวิธีท่ีธนาคารกําหนด โดยธนาคาร
สามารถปรับเพ่ิม/ลด จํานวนเงินดังกล่าวได้ตามท่ีธนาคาร
พิจารณาเห็นสมควร 

3.5.5 ร้านค้ าจะต้องโอนเงินการรับบัตรผ่ าน
อุปกรณ์เคร่ืองรับบัตร mPOS เข้าบัญชีธนาคารทุกสิ้นวันท่ีมี
รายการเกิดข้ึน ในกรณีท่ีร้านค้าไม่ได้โอนรายการเข้าบัญชี
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ธนาคารมีสิทธิท่ีจะไม่นําเงินเข้า
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บัญชีให้กับร้านค้าโดยจะทําการส่งเรียกเก็บแทน หรือถ้าหาก
ธนาคารยินยอมดําเนินการให้ แต่ถ้าภายหลังรายการดังกล่าว
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินกับผู้ถือบัตร หรือธนาคารผู้ถือบัตรได้ 
ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของ
ร้านค้าตามท่ีระบุไว้ในใบสมัคร หรือบัญชีอ่ืนใดท่ีร้านค้าแจ้ง
เปลี่ยนแปลงในภายหลังและ/หรือบัญชีอ่ืนใดท่ีร้านค้ามีอยู่กับ
ธนาคารคืนให้แก่ธนาคารได้ทันที 
 
4 เบ็ดเตล็ด 

4.1 ร้ าน ค้ า จ ะ ไ ม่ เปิ ด เผ ย ข้ อ มู ล ท่ี เกี่ ย ว กั บ บั ต ร
อิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอ่ืนใดนอกจากจะได้รับอนุมัติเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากธนาคารก่อน 

4.2 ร้านค้าเป็นผู้ มีหน้าท่ีออกใบเสร็จรับเงิน  แสดง
รายละเอียดการรับชําระเงินให้แก่ลูกค้าของร้านค้า 

4.3 ค่าภาษีอากร ภาษี มูลค่าเพ่ิม  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
รวม ท้ั งค่ าธรรมเนี ยมใด  ๆ  อันจะพึ งมี  ร้านค้ า ยินยอม
รับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียวโดยธนาคารจะแจ้งให้ร้านค้าทราบ 

4.4 ร้านค้ายอมรับว่าการดําเนินการตามข้อตกลงฉบับนี้
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ร้านค้าและลูกค้าผู้ถือบัตร 
ดังนั้นในกรณีท่ีมีการผิดพลาด ล่าช้า บกพร่อง เสียหาย ไม่ว่า
ประการใดก็ตาม ซ่ึงไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของ
ธนาคาร ร้านค้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทน
ใด ๆ จากธนาคารทั้งสิ้น 

4.5 ร้านค้ าจะต้องไม่จัด เก็บ ข้อ มูลหมายเลขบั ตร
อิเล็กทรอนิกส์ วันท่ีบัตรหมดอายุของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของ 
ผู้ถือบัตร จากการรับชําระค่าสินค้าและ/หรือบริการไม่ว่า
รูปแบบใด ๆ และร้านค้าจะต้องระมัดระวังเก็บรักษาข้อมูล 
อ่ืน ๆ ของผู้ถือบัตรจากการรับชําระค่าสินค้าและ/หรือบริการ
ของร้านค้าไว้ในท่ีปลอดภัย ซ่ึงผู้ทุจริตไม่สามารถเข้าถึงขโมย
ข้อมูลจากร้านค้าเพ่ือนําไปทําการทุจริตได้ ร้านค้าจะต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด ในกรณีท่ี VISA 
INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION ได้ตรวจพบและ
แจ้งให้ธนาคารชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึน โดยร้านค้ายินยอม 
รับผิดชดใช้ค่าปรับและ/หรือค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนให้แก่ธนาคาร
ท้ังสิ้น 

4.6 หากธนาคารตรวจสอบพบว่าร้านค้า หรือเจ้าของ
กิ จ ก ารรวม ถึ งผู้ เกี่ ย ว ข้ อ งข อ ง ร้ าน ค้ า  มี ก าร ใช้ บั ต ร
อิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง สั่งซ้ือสินค้าและ/หรือบริการจาก
ร้านค้าของตน มีรายการบ่อยครั้งจํานวนมากผิดปกติ หรือมี
ยอดทํารายการขายท่ีสูงผิดปกติ รวมท้ังไม่ใช่เป็นการสั่งซ้ือ

สินค้าและ/หรือบริการจากร้านค้าจริง โดยหวังประโยชน์เป็น
อย่างอ่ืน เม่ือธนาคารตรวจสอบพบว่าร้านค้าปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
ธนาคารสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกร้านค้ารับบัตรได้ทันที 
และในกรณีธนาคารได้รับความเสียหายจากรายการใช้บัตร
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ถูกต้องตามท่ีกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม 
ร้านค้าตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดให้แก่
ธนาคารท้ังสิ้นท้ังจํานวน ท้ังนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิในการท่ี
ธนาคารดําเนินคดีกับร้านค้าอีกต่างหาก 

4.7 ห้ามร้านค้ารับชําระค่าสินค้าและ/หรือบริการ
ประเภทต้องห้าม ได้แก่ การพนัน สิ่งเสพติด สินค้าละเมิด
ลิขสิทธ์ิ สินค้าอบายมุข สื่อลามกอนาจาร รวมท้ังสินค้าและ/
บริการท่ีขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน     
ถ้าธนาคารตรวจพบว่า ร้านค้ารับชําระสินค้าและ/หรือบริการ
ตามท่ีกล่าว ธนาคารมีสิทธิระงับการให้บริการกับร้านค้าได้
ทันที และในกรณี ท่ีมีรายการรับบัตรไม่ถูกต้อง และอยู่ใน
ระหว่างเข้าบัญชีเรียกเก็บจากธนาคาร ธนาคารมีสิทธิระงับ
การเข้าบัญชีให้แก่ร้านค้า หรือในกรณีท่ีธนาคารได้นําเข้าบัญชี
ให้แก่ร้านค้าไปแล้ว ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากของร้านค้าตามท่ีระบุไว้ในใบสมัคร หรือบัญชีอ่ืน
ใดท่ีร้านค้าแจ้งเปลี่ยนแปลงในภายหลังและ/หรือบัญชีอ่ืนใดท่ี
ร้านค้ามีอยู่กับธนาคารคืนให้กับผู้ถือบัตรหรือธนาคารผู้ออก
บัตรได้ทันที หากร้านค้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด
และเงื่อนไขท่ีระบุในข้อตกลงฉบับนี้ หรือท่ีธนาคารจะแจ้งให้
ทราบต่อไป  และ/หรือร้านค้าฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบั ติตาม
ข้อกําหนดและเงื่อนไขท่ี VISA INTERNATIONAL SERVICE 
ASSOCIATION กําหนดไว้สําหรับการชําระค่าสินค้าและ/หรือ
บริการผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ท้ังท่ีมีอยู่ในขณะทําข้อตกลง
ฉบับนี้ หรือท่ีจะออกใช้บังคับเพ่ิมเติมในภายหน้า อันเป็นเหตุ
ให้ธนาคารถูกเรียกเก็บค่าปรับ และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ    
(ถ้ามี) จากทางราชการ และ/หรือ VISA INTERNATIONAL 
SERVICE ASSOCIATION มายังธนาคารแล้ว ร้านค้าตกลง
ยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าปรับ และ/หรือค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึน
แก่ธนาคารท้ังสิ้นทุกประการ และร้านค้าตกลงยินยอมให้
ธนาคารหักเงินในจํานวนเงินท่ีธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงิน
จากผู้ถือบัตร และ/หรือค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
นั้นได้ พร้อมท้ังดอกเบี้ยท้ังหมดจากบัญชีเงินฝากของร้านค้า
ตามท่ีระบุ ไว้ในใบสมัคร หรือบัญชี อ่ืน ใด ท่ี ร้านค้ าแจ้ ง
เปลี่ยนแปลงในภายหลังและ/หรือบัญชีอ่ืนใดท่ีร้านค้ามีอยู่กับ
ธนาคารได้ทันที 
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4.8 ในกรณีร้านค้าได้ทํารายการรับบัตรท่ีไม่ถูกต้องไม่
ตรงกับข้อกําหนด และเงื่อนไขของธนาคาร และท่ีผ่านมา
ร้านค้าสามารถนําเข้าบัญชีกับธนาคารได้รายการรับบัตร
ดังกล่าวนั้น ไม่ถือว่าธนาคารได้ตกลงยินยอมด้วยแต่อย่างใด 
ธนาคารมีสิทธิแจ้งยกเลิกหรือไม่รับเข้าบัญชี หรือสามารถหัก
บัญชีร้านค้ากลับคืนได้ เม่ือธนาคารได้ตรวจพบรายการรับบัตร
ท่ีไม่ถูกต้องดังกล่าวได้ทันที ร้านค้าจะใช้เหตุดังกล่าวใช้เป็น
ข้ออ้างว่าธนาคารได้ตกลงยินยอมให้ร้านค้าดําเนินการดังกล่าว
ไม่ได้ 

4.9 ธน าค ารส งวน สิ ท ธ์ิ ท่ี จ ะแ ก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม  ห รือ
เปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ต่อไปภายหน้าได้
ตามความเหมาะสม และถือว่าข้อความท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้ โดยธนาคาร
จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ร้านค้าทราบ 

4.10 ร้านค้าตกลงว่า ถ้าร้านค้าย้ายสถานท่ีทําการ หรือ
เปลี่ยนแปลงชื่อประกอบกิจการ หรือเลิกกิจการ ร้านค้า
จะแจ้งให้ธนาคารทราบทันที และในกรณีท่ีร้านค้าได้ขยาย
สาขาของร้านค้าออกไปอีก และประสงค์จะขอให้สาขาของ
ร้านค้าเป็นสถานท่ีรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ร้านค้า
จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ และได้รับอนุมัติจากธนาคารเป็น
ลายลักษณ์อักษรก่อน แต่อย่างไรก็ดี ถ้าร้านค้าส่ง SALES 
SLIP ซ่ึงเกิดจากร้านค้าท่ีเป็นสาขานั้น ๆ มาขอรับเงินจาก
ธนาคาร ร้านค้าตกลงให้ธนาคารจ่ายเงินตาม SALES SLIP 
ดังกล่าวได้เสมือนหนึ่งว่าเป็น SALES SLIP ซ่ึงเกิดจากร้านค้า
เอง แต่ท้ังนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิของธนาคารที่จะยกเลิกสัญญา
ได้ตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร 

4.11 การล่าช้าหรืองดเว้นเร่ืองใด ๆ ในการใช้สิทธิของ
ธนาคารตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ถือว่า
ธนาคารสละสิทธิ หรือให้ความยินยอมในการผิดข้อตกลงของ
ร้านค้า/เจ้าของบัญชีในกรณีนั้น 

4.12 เพ่ือป้องกันการทุจริต และ/หรือในกรณีท่ีธนาคาร
เห็นสมควร ร้านค้ายินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ร้านค้าหรือธุรกิจของร้านค้า ซ่ึงได้ให้ไว้กับธนาคารต่อบุคคล
อ่ืน โดยธนาคารไม่จําเป็นต้องตรวจสอบและ/หรือแจ้งขอ
อนุญาต หรือขอคํายินยอมจากร้านค้าแต่อย่างใด และร้านค้า
จะไม่เรียกร้องค่าตอบแทน หรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จาก
ธนาคาร ท้ังนี้ ให้ ถือว่าคํายินยอมดังกล่าวนี้ มีผลใช้บังคับ
ตลอดไป แม้ว่าข้อตกลงฉบับนี้จะได้ยกเลิก หรือเพิกถอนแล้วก็
ตาม 

4.13 ใน ก รณี ท่ี ธ น า ค า ร ไ ด้ อ อ ก ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ บั ต ร
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ อีก หรือร่วมมือกับสถาบันอ่ืนออกบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ หรือท่ีธนาคารเป็นสมาชิกหรือเป็นตัวแทนใน
การจ่ายเงิน ไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไรภายหลังจากท่ีทํา
ข้อตกลงฉบับนี้แล้ว ซ่ึงผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตรชําระค่าสินค้า
และ/หรือบริการแทนการชําระด้วยเงินสดท่ีร้านค้าได้ ธนาคาร
จะมีหนังสือแจ้งให้ร้านค้าทราบพร้อมด้วยคู่มือการรับบัตร
อิเล็กทรอนิกส์นั้น ๆ ถ้าร้านค้าได้ยอมรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ธนาคารออกให้แก่ผู้ถือบัตรดังกล่าว และได้ดําเนินการขอรับ
เงินอันเกิดจากการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ถือบัตรจาก
ธนาคารตามหลักเกณฑ์ท่ีธนาคารกําหนดแล้ว ร้านค้าตกลงให้
ข้อตกลงฉบับนี้ และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง
ต่อไปในภายหน้า รวมท้ังข้อกําหนดและเงื่อนไขเก่ียวกับการ
รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์นั้น ๆ มีผลบังคับกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
นั้นด้วยทุกประการ โดยร้านค้าไม่จําเป็นต้องทําความตกลงกับ
ธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษรอีกแต่อย่างใด 

4.14 ร้านค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารโอนสิทธิ และ/หรือ
ประโยชน์ และ/หรือหน้าท่ี และ/หรือกรรมสิทธ์ิในอุปกรณ์ 
EDC หรือทรัพย์สิน อ่ืนใด (ถ้ามี ) ไม่ ว่าท้ังหมดหรือเพียง
บางส่วนท่ีมีอยู่ตามข้อตกลงฉบับนี้ให้แก่บุคคล และ/หรือนิติ
บุคคลใด ๆ ก็ได้ ตามท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร โดยไม่
จําเป็นต้องได้รับความยินยอมจากร้านค้าแต่อย่างใดท้ังสิ้น แต่
ร้านค้าจะโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหน้าท่ีไม่ว่า
ท้ังหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีมีอยู่ตามข้อตกลงฉบับนี้ให้แก่
บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจาก
ธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
5 การส้ินสุดของการให้บริการและผลการส้ินสุด 

5.1 กรณี ร้านค้ าสิ้นสภาพการเป็นสถาน ท่ี รับบัตร
อิเล็กทรอนิกส์กับธนาคาร ไม่ว่าเหตุใดก็ตาม ร้านค้าจะต้อง
แจ้งให้ธนาคารทราบทันที และธนาคารมีสิทธิท่ีจะแจ้งให้แก่
สมาชิกของ VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION 
และ/หรือสมาชิกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอ่ืนใดท่ีธนาคาร
พิจารณาเห็นสมควรทราบได้ทุกประการ การสิ้นสภาพการ
เป็นสถานท่ีรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการ
ยกเลิกภาระหน้าท่ีใด ๆ ซ่ึงร้านค้าปฏิบัติยังไม่ครบถ้วนตามข้อ
ผูกพันแห่งข้อตกลงฉบับนี้ ร้านค้ายังคงต้องผูกพันตามเงื่อนไข
และข้อตกลงฉบับนี้ จนกว่าร้านค้าจะได้ปฏิบัติภาระหน้าท่ี
ดังกล่าวจนครบถ้วนแล้ว 
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5.2 ในกรณี ท่ี ร้านค้าตกลงมอบบัญชีเงินฝากไว้เป็น
หลักประกันในการเป็นสมาชิกร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับ
ธนาคาร เม่ือ ร้านค้ าสิ้ นสภาพการเป็นสถาน ท่ี รับบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ธนาคาร
จะปลดภาระผูกพันดังกล่าวให้ ร้านค้า เม่ือพ้นกําหนด
ระยะ เวล า  6 เดื อน  นั บ ต้ั งแ ต่ วัน ท่ี มี รายการ รับบั ต ร
อิเล็กทรอนิกส์ค ร้ังสุดท้ายได้เรียกเก็บเงินจากผู้ ถือบัตร
เรียบร้อยแล้ว และร้านค้าไม่มีภาระผูกพัน และ/หรือค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ค้างชําระอยู่กับธนาคารอีกตามข้อตกลงฉบับนี้  

5.3 หากร้านค้า/เจ้าของบัญชีไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับ
นี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ธนาคารมีสิทธิบอกเลิกเพิกถอนการเป็น
สถานท่ีรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อตกลงฉบับนี้ได้ทันที 

5.4 นับแต่ข้อตกลงฉบับนี้ยกเลิกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ 
ก็ตาม ร้านค้า/เจ้าของบัญชีตกลงให้ธนาคารยังคงมีสิทธิท่ีหัก
เงินคืนจากบัญชีร้านค้า โดยร้านค้า/เจ้าของบัญชีจะคงบัญชี
ดังกล่าวไว้อย่างน้อยเป็นเวลา 6 เดือน นับต้ังแต่วันท่ียกเลิก
ข้อตกลงฉบับนี้ เพ่ือให้ธนาคารรอผลการเรียกเก็บจาก SALES 
SLIP และ/หรือเอกสาร/หลักฐานอ่ืนใดท่ีได้ทําความตกลงไว้ 
กับธนาคาร ท่ียังเรียกเก็บเงินไม่ได้ท้ังหมดเสียก่อน และร้านค้า
จะส่งคืนอุปกรณ์ เคร่ืองใช้ เคร่ืองหมายสัญลักษณ์ ต่าง ๆ 
รวม ท้ัง SALES SLIP และ/หรือเอกสาร/หลักฐาน อ่ืนใด
ดังกล่าวให้ธนาคารในวันท่ีข้อตกลงฉบับนี้ยกเลิกโดยครบถ้วน 
ในกรณีท่ีมีการติดต้ังอุปกรณ์ EDC ให้แก่ร้านค้า ร้านค้าตกลง
ยินยอมและจะอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าท่ีของ
ธนาคารและ/หรือบุคคลท่ีธนาคารว่าจ้างเพื่อเข้าไปดําเนินการ
ถอดอุปกรณ์ EDC ออกไปจากสถานท่ีทําการของร้านค้าได้  
ทุกเวลาและภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันท่ีได้มีการบอกเลิก
ข้อตกลงฉบับนี้ หากธนาคารตรวจสภาพอุปกรณ์ EDC แล้ว
พบว่าอุปกรณ์ EDC อยู่ในสภาพชํารุดเสียหาย (ซ่ึงธนาคารไม่
เห็นประจักษ์ในขณะดําเนินการถอดถอน) ซ่ึงความชํารุด
เสียหายเช่นว่านี้เกิดข้ึนจากการใช้งานปกติวิสัยของร้านค้า 
และ/หรือเกิดข้ึนเพราะความผิดของร้านค้าเอง ไม่ว่าด้วยเหตุ
ใด ร้านค้าตกลงยินยอมชดใช้ อะไหล่ ค่าซ่อมแซม ค่าชดเชย 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้แก่ธนาคารครบถ้วนทันทีท่ีธนาคาร
เรียกร้อง 

5.5 ในกรณี ท่ี ธนาคารเห็น ว่าร้านค้าไม่ป ฏิบั ติตาม
ข้อตกลงฉบับนี้ไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมด และเป็นเหตุให้
ร้านค้าจะต้องคืนเงินหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ธนาคารแล้ว 
ร้านค้า/เจ้าของบัญชีตกลงยินยอมให้ธนาคารระงับการเบิก

ถอนเงินท้ังหมดในบัญชีร้านค้า รวมท้ังตกลงคงบัญชีดังกล่าวนี้
ไว้เพ่ือให้ธนาคารดําเนินการตาม 5.1 ของข้อตกลงฉบับนี้ได้
ด้วย 

5.6 ธนาคารมีสิทธิบอกเลิกเพิกถอนการเป็นสถานท่ีรับ
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อตกลงนี้ได้ทันที กรณี ท่ีร้านค้ามี
เหตุการณ์ใดเกิดข้ึนหรืออาจจะเกิดข้ึนอันทําให้ธนาคารเห็นว่า
จะมีผลกระทบต่อการดําเนินกิจการหรือความสามารถในการ
ชําระหนี้ของร้านค้า หรือร้านค้าผิดนัดชําระหนี้กับธนาคาร 
หรือเจ้าหนี้รายอ่ืน หรือร้านค้าถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งหรือ
ล้มละลาย หรือถูกดําเนินคดีอาญา หรือเป็นบุคคลท่ีทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐมีคําสั่งให้ยึด/อายัดทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
√ ลงนาม ……………………………………………………..


