สั ญญา/คาขอใช้ บริการรับชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์
MERCHANT SERVICE AGREEMENT
ข้อมูลร้ านค้า

วันที่…………………..…………..……………..

ชื่อที่จดทะเบียนตามกฎหมาย : .................................................................. ประเภทธุรกิจ : ...............................................................................
โดเมนเนมของร้านค้า :............................................................................... ภาษาการเขียนโปรแกรม/แพลตฟอร์ม : ..........................................
หมายเลขทะเบียนการค้า : .......................................................................... ทุนจดทะเบียน : ....................................................................... บาท
ที่อยูต่ ามที่จดทะเบียน : ..........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
ที่อยูส่ าหรับการจัดส่งเอกสาร เหมือนกับที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน ...................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ : ................................................................................... หมายเลขแฟกซ์ : .............................................................................
ข้อมูลของผู้ติดต่อ
1. บุคคลติดต่อทางด้านธุรกิจ: .................................................................... ตาแหน่ง: .........................................................................................
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : .............................................................................. อีเมล: ...............................................................................................
2. บุคคลติดต่อทางด้านไอที: ...................................................................... ตาแหน่ง: ..........................................................................................
เบอร์โทรศัพท์มือถือ :............................................................................... อีเมล : ..............................................................................................
3. บุคคลติดต่อทางด้านบัญชี: .................................................................... ตาแหน่ง: ..........................................................................................
เบอร์โทรศัพท์มือถือ :............................................................................... อีเมล: ...............................................................................................
บุคคลที่เลือกให้ ได้รับข้อมูลโปรดักชั่นส์ :
ชื่อ /นามสกุล ............................................................................................. อีเมล : ...............................................................................................
บริการที่ต้องการใช้ (ให้ บริการโดย บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จากัด)
Payment Gateway
iACCEPT
easyBills
easyPoints
รายละเอียดบัญชีธนาคารของร้ านค้า
ชื่อบัญชี : ................................................................................................... เลขที่บญั ชี : .....................................................................................
ธนาคาร/สาขา: .......................................................................................... ประเภทบัญชี : .................................................................................
บริการที่ต้องการใช้ (ให้ บริการโดย บริษัท 123 เซอร์ วิส จากัด)
123 เซอร์วิส
รายละเอียดบัญชีธนาคารของร้ านค้า
ชื่อบัญชี : ................................................................................................... เลขที่บญั ชี : .....................................................................................
ธนาคาร/สาขา: .......................................................................................... ประเภทบัญชี : .................................................................................
ลายเซ็นต์ผ้มู ีอานาจลงนาม และประทับตรากิจการ (ถ้ามี)
(ตราประทับ)
ลงนาม : .................................................................................................... ลงนาม : ............................................................................................
ชื่อ นามสกุล : ........................................................................................... ชื่อ นามสกุล : ....................................................................................
ตาแหน่ง : ................................................................................................. ตาแหน่ง : .........................................................................................
สาหรับเจ้าหน้ าที่ 2C2P และ 123 เท่านั้น
CURRENCY :
THB
USD
OTHERS……… DCC .…..........
MCC ………………
2C2P PGW : VISA ..………..…… % MC …….……………….. % JCB …………… % AMEX ..……….…....% CUP ………….. %
IPP .………..……….. % INTEREST………………% OTHERS…………….……...………
123 Service: ...…………….....…% iACCEPT : .......……......…% easyBills : …..…………......% easyPoints : …..........…..…... %
หมายเหตุ : ..........................................................................................................................................................................................................
ลงนาม : ....................................................................................................................... วันที่ ……………... / ....................... / ………....………
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หน้า 1 จาก 5

สั ญญา/คาขอใช้ บริการรับชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์
MERCHANT SERVICE AGREEMENT
สั ญญาเลขที่ (2C2P ID) ..................................................................................
สั ญ ญานี้ ทาขึ้ น ที่ บริ ษ ัท ทู ซีทู พี (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่ างบริ ษั ท ทู ซี ทู พี
(ประเทศไทย) จ ากัด สานักงานตั้งอยู่เลขที่ 9 อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา
ไน น์ ชั้ น ที่ 17 ฝั่ งใต้ ถน น พ ระราม 9 แข วงห้ วยข วาง เข ตห้ วยข วาง
กรุ ง เทพมหานคร 10310 (“ทู ซี ทู พี ” ) ฝ่ ายที่ ห นึ่ ง , บริ ษั ท 123 เซอร์ วิ ส จ ากั ด
สานักงานตั้งอยู่ เลขที่ 9 อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา ไนน์ ชั้นที่ 17 ฝั่ งใต้
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310 (“123”)
ฝ่ ายที่สอง (ซึ่งต่อไปในสัญญาจะรวมเรี ยกว่า “บริ ษทั ”) และ
ผูข้ อใช้บริ การตามรายละเอียดใน “ข้อมูลร้านค้า” (ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้ จะเรี ยกว่า
“ผูข้ อใช้บริ การ”) ฝ่ ายที่สาม
คู่สัญญาตกลงกันตามข้ อตกลงและเงื่อนไขดังต่ อไปนี้
1.

วัตถุประสงค์

1.1 ผูข้ อใช้บริ การมีความประสงค์จะขอใช้บริ การรับชาระค่าสิ นค้าและ/หรื อ
บริ การผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์ และ/หรื อระบบที่ให้บริ การโดยทูซีทูพี เพื่อรับ
ชาระค่าสิ นค้าและ/หรื อบริ การจากลูกค้า (“บริ การทูซีทูพี”)
1.2 ผูข้ อใช้บริ การมีความประสงค์จะขอใช้บริ การรับชาระเงิ น ค่าสิ นค้าและ/
หรื อบริ การผ่านช่ องทางต่ างๆที่ ให้ บริ การโดย 123 ซึ่ งรวมถึงเคาน์เตอร์ การรับ
ชาระ ตู้เอทีเอ็ม บัญชี ธนาคารออนไลน์ เป็ นต้น เพื่อรับชาระค่าสิ นค้าและ/หรื อ
บริ การจากลูกค้า (“บริ การ 123เซอร์วิส”)

บริ การตกลงจะส่ งรายละเอียดข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ บริ ษทั
ทันทีหรื อภายในเวลาที่กาหนด รวมทั้งตกลงให้ความช่วยเหลือแก่บริ ษทั ในอันที่
จะได้มาซึ่ งเอกสารและข้อมูลดังกล่าว โดยผูข้ อใช้บริ การ จะไม่กระทาการใดๆ
อันเป็ นการขัดขวาง ทาให้ เสื่ อมค่ า, เสี ยหายหรื อสู ญ หายซึ่ งเอกสารและข้อมู ล
นั้นๆ
3.2 กรณี มีการปฎิ เสธการจ่ายเงินและ/หรื อไม่สามารถเรี ยกเก็บเงิ นได้ / การ
ยกเลิกบัตร / การอายัดบัตร หรื อมีกรณี มีเหตุสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรม การใช้บตั ร
เครดิ ตโดยไม่ สุ จริ ตหรื อด้วยสาเหตุอื่นใด เป็ นเหตุให้บริ ษทั ต้องถูกหักเงินหรื อ
ต้องชดใช้คืนเงินดังกล่าวหรื อต้องจ่ายค่าเสี ยหายให้แก่ ธนาคาร สถาบันการเงิน
หรื อบุคคลอื่นใด ผูข้ อใช้บริ การตกลงจะคืนเงิน เต็มจานวนตามที่บริ ษทั ต้องถูก
หักหรื อต้องชดใช้คืน หรื อต้องจ่ายไปดังกล่ าวให้ แ ก่ บริ ษ ัทโดยผู ข้ อใช้บริ การ
ยินยอมให้บริ ษทั หักเงินจานวนดังกล่าวจากเงินค่าสิ นค้าและ/หรื อบริ การที่บริ ษทั
ต้องนาส่ งให้แก่ผูข้ อใช้บริ การได้ทนั ที และผูข้ อใช้บริ การจะไม่ยกเหตุหรื อข้อ
ต่อสู ้ใดๆขึ้นปฎิเสธ ความรับผิดดังกล่าวทั้งสิ้ น
4.

ค่ าธรรมเนียม

4.1. ผูข้ อใช้บริ การตกลงชาระค่าธรรมเนียมการใช้บริ การรับชาระเงินตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งหมดตามสัญญานี้ให้แก่บริ ษทั ตามอัตราและวิธีการชาระเงินที่
กาหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย โดยให้ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญานี้

(ซึ่ งต่อไปในสัญ ญานี้ จะเรี ยกแต่ละบริ การแยกกันว่า “บริ การทูซีทูพี”, “บริ การ
123 เซอร์วิส” และเรี ยกรวมกันว่า “บริ การรับชาระเงิน”)

4.2. ผูข้ อใช้บริ การตกลงยิ นยอมให้ บริ ษ ัทมี สิทธิ นาเงิ น ค่าสิ น ค้าและ/ หรื อ
บริ ก ารที่ บ ริ ษ ัท ต้อ งน าส่ ง ให้ แ ก่ ผู ้ข อใช้ บ ริ ก ารมาหั ก กลบลบหนี้ กับ ยอดเงิ น
ค่าธรรมเนียมการใช้บริ การตลอดจนค่าใช้จ่ายหรื อเงินอื่นใดที่ผขู ้ อใช้บริ การต้อง
ชาระหรื อคืนให้แก่บริ ษทั ตามสัญญานี้ได้ทนั ทีก่อนนาส่ งเงินให้แก่ผขู ้ อใช้บริ การ

1.3 ผูข้ อใช้บริ การรับทราบและตกลงว่าหน้าที่และความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับ
การออกใบกากับภาษี ข องค่ าธรรมเนี ย มและการน าส่ งเงิ นค่ าสิ นค้าและ/หรื อ
บริ การ ตามข้อ 4, ข้อ 5 และข้อ 6 ภายใต้สัญ ญานี้ ของทู ซีทูพี และ123 นั้นแยก
ออกจากัน

4.3. ในระหว่างอายุสัญญาบริ ษทั มีสิทธิ เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนี ยมการใช้
บริ การรับชาระเงินตามสัญญานี้ได้ โดยบริ ษทั จะแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผขู ้ อ
ใช้บริ การทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 (สามสิ บ) วัน และให้ถือว่าเอกสารที่จดั ทา
ขึ้นดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญานี้

2.

5.

การเริ่มต้ นใช้ บริการรับชาระเงิน

ผู ข้ อใช้บ ริ การตกลงจัด ส่ ง ค าขอใช้ บ ริ ก ารรั บ ช าระเงิ น ที่ ก รอกข้อ มู ล ถู ก ต้อ ง
แท้จริ ง และครบถ้วนแล้วพร้อม ด้วยเอกสารประกอบอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ให้แก่
บริ ษทั ในวันที่ทาสัญญาฉบับนี้ เพื่อให้ บริ ษทั พิจารณา โดยผูข้ อใช้บริ การจะใช้
บริ การรับชาระเงินของบริ ษทั ในการรับชาระค่าสิ นค้าและ/หรื อบริ การของผูข้ อ
ใช้บริ การได้ ต่อเมื่อได้รับคาอนุมตั ิจากบริ ษทั แล้วเท่านั้น
3.

การยอมรับความเสี่ ยงในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ผูข้ อใช้บริ การได้พิจารณาและตระหนักดีว่าการทาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ มี
ความเสี่ ยง และยอมรับภาระความเสี ยหายที่อาจเกิ ดขึ้นจากการทาธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว โดยตกลงที่จะปฎิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัดดังต่อไปนี้
3.1 เมื่ อได้รับ ชาระค่ าสิ น ค้าและ/หรื อบริ การ ผู ข้ อใช้บริ การต้องเก็ บรักษา
เอกสารรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย การส่ งสิ นค้า/ บริ การ
และการได้รับชาระเงิน เป็ นระยะเวลา 18 (สิ บแปด) เดือน อาทิเช่น ใบกากับภาษี
ใบส่ งสิ นค้า ใบเสร็ จรับเงิน เป็ นต้น เพื่ อใช้เป็ นพยานหลักฐานยืนยันกรณี มีข ้อ
โต้แย้ง หรื อเกิด ข้อพิพาทขึ้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม หากกรณี บริ ษทั มีความ
ประสงค์ ตรวจสอบความถูกต้องของการทาธุ รกรรมของผูข้ อใช้บริ การ ผูข้ อใช้
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บริการทูซีทูพี

5.1 ทูซีทูพีจะทาการรวบรวมเงินที่ได้จากรับชาระค่าสิ นค้าและ/หรื อบริ การ
แทนผูข้ อใช้บริ การ และนาส่ งให้แก่ผขู ้ อใช้บริ การภายหลังจากหักค่าธรรมเนี ยม
การใช้บริ การตามข้อ 4. ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ (ถ้ามี) อาทิ เช่น ค่าธรรมเนี ยมที่
เกิดจากการรับชาระด้วยบัตรเครดิต เป็ นต้น ภายใน กาหนดเวลาและวิธีการตาม
เอกสารแนบท้าย โดยผูข้ อใช้บริ การตกลงเป็ น ผูร้ ับผิดชอบค่าธรรมเนี ยมในการ
นาส่ งเงินดังกล่าวทั้งสิ้ น
5.2 ในการรับชาระเงินค่าสิ นค้าและ/หรื อบริ การตามสัญญานี้ ทูซีทูพีตกลง
จะรับชาระสาหรับยอดเงินขั้นต่ าตั้งแต่ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) แต่ไม่เกิ น
500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ต่อ 1 (หนึ่ง) รายการรับชาระ
5.3 ใน ก รณี ที่ บั ญ ชี ผู ้ ข อ ใช้ บ ริ ก าร (2C2PMerchant ID) ไ ม่ มี ราย การ
เคลื่อนไหวเป็ นระยะเวลาติดต่อกัน 6 (หก) เดือน ผูข้ อใช้บริ การยินยอมชาระค่า
รักษาบัญชีให้แก่ทูซีทูพีในอัตราเดือนละ 200 บาท (สองร้ อยบาทถ้วน) (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) นับตั้งแต่เดือนที่ 7 (เจ็ด) เป็ นต้นไป และหากเงินในบัญชีของผูข้ อ
ใช้บริ การมีไม่เพียงพอที่จะชาระ ผูข้ อใช้บริ การยินยอมให้ทูซีทูพีปิดบัญชีของผู ้
ขอใช้บริ การได้ทนั ที

หน้า 2 จาก 5

สั ญญา/คาขอใช้ บริการรับชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์
MERCHANT SERVICE AGREEMENT
2C2P Merchant ID คือบัญชีผขู ้ อใช้บริ การที่ออกโดยทูซีทูพี เพื่อใช้บริ การทูซีทูพี
5.4 เว้นแต่กาหนดไว้ในสัญญานี้ เป็ นอย่างอื่น ทูซีทูพีตกลงเปิ ดบัญชีผูข้ อใช้
บริ การ (2C2PMerchant ID) ให้แก่ผูข้ อใช้บริ การเพียงบัญชีเดียว หากปรากฎว่าผู ้
ขอใช้บริ การมีบญั ชีเกินกว่าที่กาหนด ผูข้ อใช้บริ การยินยอมให้ทูซีทูพียกเลิกบัญชี
อื่นๆ ของผูข้ อใช้บริ การได้ทนั ที
6.

บริการ 123 เซอร์ วิส

ขอใช้บริ การมีบญั ชีเกินกว่าที่กาหนด ผูข้ อใช้บริ การยินยอมให้ 123 ยกเลิกบัญชี
อื่นๆ ของผูข้ อใช้บริ การได้ทนั ที
7.

หน้ าที่และความรับผิดของผู้ขอใช้ บริการ

7.1 ผู ข้ อใช้ บ ริ ก ารมี ห น้ าที่ ใ นการออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น /ใบก ากับ ภาษี หรื อ
หลักฐานการรับชาระเงินอื่นใดให้แก่ลูกค้าตามที่กฎหมายกาหนด

6.2 ผูข้ อใช้บริ การขอรับรองว่าข้อมูลใดๆ ที่ผูข้ อใช้ บริ การส่ งให้แก่123 ตาม
สั ญ ญานี้ เป็ นข้อมู ลที่ ถูก ต้องครบถ้ว น และ 123 ไม่ มี ห น้ าที่ ต รวจสอบข้อมู ล
ดังกล่าว

7.2 หากผูข้ อใช้บริ การมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการชาระเงิ น
และ/หรื อเปลี่ยนแปลง แก้ไข วิธีการหรื อเงื่อนไขในการขายสิ นค้า การ ให้บริ การ
หรื อการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อวิธีการให้บริ การรับชาระเงิ นของบริ ษทั
ตามสัญญานี้ ผูข้ อใช้บริ การตกลงจะแจ้งให้บริ ษทั ทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์
อักษรก่อนมีการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยกว่า 30 (สามสิ บ) วัน และในกรณี น้ ี บริ ษทั
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมการ ใช้บริ การเพิม่ เติมตามความเหมาะสม

ในกรณี ที่ 123 พบว่ าจ านวนเงิ น ที่ 123 รับชาระนั้น ไม่ ถูกต้อง อันเนื่ องมาจาก
ความผิดพลาดของข้อมูลที่ผูข้ อใช้บริ การนาส่ งให้ 123 ตามข้อ 6.1 ของสัญญานี้
123 ไม่ตอ้ งรับผิดชอบสาหรับความผิดพลาดดังกล่าว และ 123 ไม่มีหน้าที่คืนเงิน
ที่ ไ ด้รับ ช าระแล้ว แก่ ลู ก ค้า ผู ้ข อใช้ บ ริ ก ารต้อ งรั บ ผิ ด ชอบในความผิ ด พลาด
ดังกล่าวกับลูกค้าแต่เพียงผูเ้ ดียว

7.3 ผูข้ อใช้บริ การรับทราบและตกลงว่า หากเกิดความเสี ยหายหรื อเกิดความ
ผิดพลาดใดๆขึ้นแก่ผูข้ อใช้บริ การ และ/หรื อลูกค้าอันเนื่ องมาจากการที่ บริ ษ ัท
ให้บริ การตามข้อมูลที่ผขู ้ อใช้บริ การได้จดั ส่ งให้บริ ษทั ผูข้ อใช้บริ การตกลงจะไม่
เรี ยกร้ องค่ าเสี ยหายดังกล่าวจากบริ ษ ัท และตกลงรับผิ ด ชอบในความเสี ยหาย
และ/หรื อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแต่เพียงผูเ้ ดียว

6.3 ผูข้ อใช้บริ การตกลงว่า หากเกิ ดความเสี ยหายหรื อเกิดความผิดพลาดใดๆ
ขึ้นแก่ผูข้ อใช้บริ การ และ/หรื อลูกค้า อันเนื่ องมาจากการที่ 123 ให้ บริ การตาม
ข้อ มู ล ที่ ผู ้ข อใช้ บ ริ ก ารได้จัด ส่ ง ให้ 123 ผู ้ข อใช้ บ ริ ก ารตกลงจะไม่ เรี ย กร้ อ ง
ค่าเสี ยหายดังกล่าวจาก 123 และตกลงรับผิดชอบในความเสี ยหาย และ/หรื อความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นแต่เพียงผูเ้ ดียว

7.4 ผูข้ อใช้บริ การตกลงให้ บริ ษ ัท มีสิทธิ นาเงิ นค่ าสิ นค้าและ/หรื อบริ การที่
บริ ษทั ต้องนาส่ งให้แก่ผูข้ อใช้บริ การมาหักกลบลบหนี้ กบั ยอดเงินค่าธรรมเนี ยม
การใช้บริ การ ตลอดจนค่าใช้จ่ายหรื อเงินอื่นใดที่ผูข้ อใช้บริ การต้องชาระหรื อคืน
ให้แก่บริ ษทั ตามสัญญานี้ ได้ทนั ทีก่อนนาส่ งเงินให้แก่ผูข้ อใช้บริ การ และกรณี เงิน
ที่บริ ษทั มีหน้าที่นาส่ งให้แก่ผูข้ อใช้บริ การมีจานวนไม่เพียงพอที่จะนามาหักกลบ
ลบหนี้ จนครบจานวน ผูข้ อใช้บริ การตกลงโอนเงินส่ วนที่เหลือให้แก่บริ ษทั ทั้งนี้
หากผูข้ อใช้บริ การไม่ชาระและ/หรื อไม่นาส่ ง หรื อชาระและ/หรื อนาส่ งให้แ ก่
บริ ษทั ล่าช้า ผูข้ อใช้บริ การจะต้องชาระดอกเบี้ยผิดนัดให้แก่บริ ษทั ในอัตราร้อยละ
15 (สิ บห้ า) ต่อปี ของยอดเงิ นที่ ผู ข้ อใช้บริ การต้องชาระและ/หรื อนาส่ งให้ แ ก่
บริ ษ ัท นั บแต่ ว นั ที่ ผิ ด นัด เป็ นต้นไปจนกว่ าจะชาระและ/หรื อน าส่ ง เงิ น ให้ แ ก่
บริ ษทั ถูกต้องครบถ้วน

6.1 ผูข้ อใช้บริ การมีหน้าที่ส่งข้อมูลสิ นค้าและ/หรื อบริ การ ตามรู ปแบบและ
วิธีการที่ 123 กาหนดให้แก่ 123 ทันทีที่ลูกค้าทาการสั่งซื้อสิ นค้าและ/หรื อบริ การ

6.4 123 มีหน้าที่ออกใบแจ้งการชาระเงินพร้อมรหัสอ้างอิงสิ นค้า และบาร์โคด
ตามข้อมูลที่บริ ษทั ได้รับภายใต้ขอ้ 6.1 ของสัญญานี้ เพื่อให้ลูกค้านาไปยื่นชาระ
ด้วยเงินสดที่เคาน์เตอร์การรับชาระหรื อช่องทางธนาคาร โดยจานวนยอดเงินขั้น
ต่าต่อ 1 (หนึ่ ง) รายการรับชาระ จะเป็ นไปตามเงื่อนไขที่เคาน์เตอร์ การรับชาระ
หรื อช่องทางธนาคารนั้นๆกาหนด
6.5 123 จะทาการรวบรวมเงินที่ได้จากการรับชาระค่าสิ นค้าและ/หรื อบริ การ
แทนผู ้ ข อใช้ บ ริ การ และน าส่ งให้ แ ก่ ผู ้ ข อใช้ บ ริ การ ภายหลั ง จากที่ หั ก
ค่าธรรมเนี ย มการใช้บ ริ การตามข้อ 4. ตลอดจนค่ าใช้จ่ ายต่ างๆ (ถ้ามี ) ภายใน
ก าหนดเวลาและวิ ธี ก ารตามเอกสารแนบท้ าย โดยผู ้ข อใช้ บ ริ ก ารตกลงเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการนาส่ งเงินดังกล่าวทั้งสิ้ น
6.6 ในกรณี ที่บญั ชี ผูข้ อใช้บริ การ (123Merchant ID) ไม่มีรายการเคลื่อนไหว
เป็ นระยะเวลาติดต่อกัน 6 (หก) เดือน ผูข้ อใช้บริ การยินยอมชาระค่ารักษาบัญ ชี
ให้แก่ 123 ในอัตราเดือนละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
นับตั้งแต่เดือนที่ 7 (เจ็ด) เป็ นต้นไป และหากเงินในบัญชีของผูข้ อใช้บริ การมีไม่
เพียงพอที่จะชาระ ผูข้ อใช้บริ การยินยอมให้ 123 ปิ ดบัญชีของผูข้ อใช้บริ การได้
ทันที
123 Merchant ID คื อ บั ญ ชี ผู ้ข อใช้ บ ริ ก ารที่ อ อกโดย 123 เพื่ อ ใช้ บ ริ ก าร 123
เซอร์วิส
6.7 เว้นแต่ กาหนดไว้ใ นสั ญ ญานี้ เป็ นอย่างอื่ น 123 ตกลงเปิ ดบัญ ชี ผู ้ข อใช้
บริ การ (123 Merchant ID) ให้แก่ผูข้ อใช้บริ การเพียงบัญชี เดียว หากปรากฎว่าผู ้

Merchant Service Agreement_2c2pTHand123Service_Standard Form_20200130

8.

คารับรอง

ผูข้ อใช้บริ การขอรับรองว่า (ก)ข้อมู ลใดๆ ที่ ผูข้ อใช้บริ การส่ งให้แก่บริ ษ ัทตาม
สัญ ญานี้ เป็ นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน; (ข) ผูข้ อใช้บริ การดาเนิ นธุ รกิจโดยชอบ
ด้ ว ยกฎหมายซึ่ งรวมถึ ง การจ าหน่ า ยสิ น ค้า และ/หรื อ บริ ก าร รวมทั้ ง ได้ รั บ
ใบอนุญาตโดยถูกต้องตามกฎหมายสาหรับการดาเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของ
กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องของประเทศที่ผูข้ อใช้บริ การดาเนิ นธุ รกิจ ทั้งนี้ ผูข้ อใช้
บริ การตกลงที่จะดาเนิ นการให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติของ กฎ,ระเบียบ,ข้อบังคับ
และกฎหมายอื่น ๆที่ เกี่ ย วข้องกับ การด าเนิ น ธุ รกิ จ ของผู ข้ อใช้บริ การและการ
ดาเนินการต่างๆภายใต้สัญญาฉบับนี้ ; (ค) สิ นค้าและ/หรื อบริ การที่ผขู ้ อใช้บริ การ
ตกลงให้บริ ษทั เป็ นผูร้ ับชาระเงินตามสัญญาฉบับนี้ เป็ นสิ นค้าและ/หรื อบริ การที่
ไม่ขดั ต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี หรื อมีความเสี่ ยงต่อภาพลักษณ์ของบริ ษทั ; (ง) ผู ้
ขอใช้บริ การจะต้องจัดให้ผูถ้ ือบัตรทาการกรอกข้อมูลบัตรเครดิต ด้วยตนเองบน
เว็บไซต์ โดยผูข้ อใช้บริ การจะไม่จดั เก็บข้อมูลหรื อเปิ ดเผย ข้อมูลบัตรเครดิตหรื อ
บัตรเดบิ ต ใดๆของผู ถ้ ื อบัต ร และต้องปฏิ บัติ ต าม เงื่ อนไขของการรักษาความ
ปลอดภัย ของข้ อ มู ล บั ต รตามมาตรฐานสากล (Payment Card Industry Data
Security Standard - PCIDSS) และ/หรื อกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้องซึ่ งออกโดย
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สั ญญา/คาขอใช้ บริการรับชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์
MERCHANT SERVICE AGREEMENT
Card Association (Card Association หมายถึ ง สมาคมเครื อ ข่ า ยบัต ร ซึ่ งได้แ ก่
Visa, MasterCard, JCB, Union Pay, American Express ฯลฯ)

(3) ผู ้ข อใช้ บ ริ ก ารกระท าผิ ด กฎหมายหรื อ มี ส่ ว นในการกระท าผิ ด
กฎหมายผ่านการใช้บริ การรับชาระเงินตามสัญญานี้

หากไม่เป็ นไปตามคารับรองดังกล่าวข้างต้น ผูข้ อใช้บริ การยินยอมให้บริ ษทั มี
สิ ท ธิ ย กเลิ ก สั ญ ญานี้ ได้ ทัน ที และผู ้ข อใช้ บ ริ ก ารตกลงจะเป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบ
ค่าเสี ย หายที่ เกิ ดขึ้ นทั้งหมดกับบริ ษ ัทด้วย ทั้งนี้ รวมถึงค่ าเสี ยหายที่ เกิ ด ขึ้นกับ
บริ ษทั เนื่องจากผูข้ อใช้บริ การไม่ปฎิบตั ิตามคารับรองดังกล่าว

เมื่อสัญญาสิ้ นสุ ดลงไม่ว่าด้วยกรณี ใดก็ตาม ผูข้ อใช้บริ การจะต้องประกาศ ไว้ในที่
เปิ ดเผย เพื่อให้ลูกค้าและ/หรื อผูใ้ ช้บริ การของผูข้ อใช้บริ การสามารถเห็ นได้โดย
ชัดแจ้ง ประกาศดังกล่าวต้องเริ่ มประกาศในวันที่ยุติการบริ การ โดยมีขอ้ ความที่
ไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายและเป็ นการส่ งเสริ มภาพพจน์ร่วมกันของคู่สัญญาทั้ง
สามฝ่ าย ทั้ง นี้ โดยไม่ ต ัด สิ ท ธิ บ ริ ษ ัท ที่ จ ะได้รับ ชาระค่ าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าเสี ยหายจากการที่สัญญานี้สิ้นสุ ดลง เนื่องจากการกระทาของผูข้ อใช้บริ การ

9.

การโฆษณาประชาสั มพันธ์

9.1 บริ ษทั อาจทาการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริ การรับชาระเงินแก่ผขู ้ อ
ใช้บริ การตามที่บริ ษทั เห็นสมควร และผูข้ อใช้บริ การจะให้ความร่ วมมือกับบริ ษทั
ในการประชาสัมพันธ์ดังกล่ าวผ่านสื่ อต่างๆ หรื อสื่ อประเภทอินเตอร์ เน็ตอื่นๆ
เป็ นครั้งคราวตามที่คู่สัญญาตกลงร่ วมกัน
9.2 ผูข้ อใช้บริ การตกลงทาการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรื อบริ การของ
ตนรวมทั้งการใช้บริ การของบริ ษทั เพื่อรับชาระเงินค่าสิ นค้าและ/หรื อบริ การของ
ผูข้ อใช้บริ การ
9.3 ในกรณี ที่ผู ข้ อใช้บริ ก ารได้ใช้บริ การ วิธี การหรื อช่ องทางอื่นใดเพื่ อ รั บ
ชาระเงินค่าสิ นค้าและ/หรื อบริ การจากลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การของผูใ้ ห้บริ การราย
อื่นนอกเหนื อจากบริ ษทั ผูข้ อใช้บริ การตกลงว่าจะไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์ โฆษณา สนับสนุน หรื อให้สิทธิ ใดๆ แก่บริ การ วิธีการหรื อช่อง
ทางการชาระเงินกับผูใ้ ห้บริ การรายอื่นเป็ นกรณี พิเศษหรื อกระทาการดังกล่าวยิ่ง
ไปกว่าการกระทาแก่การบริ การรับชาระเงินของบริ ษทั ตามสัญญานี้
10.

ข้ อยกเว้ นความรับผิด

ผูข้ อใช้บริ การทราบดีว่า ในการให้บริ การรับชาระเงินของบริ ษทั ภายใต้สัญญานี้
หากเกิดความผิดพลาดล่าช้า หรื อไม่อาจให้บริ การได้ เป็ นการชัว่ คราว ไม่ว่าเกิด
จากระบบเครื อข่ ายการให้ บริ การ หรื อระบบ คอมพิ วเตอร์ หรื อระบบใดๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง หรื อ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ติ ด ไวรั ส หรื อ ปั ญ หาจากอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และ/หรื อไม่ว่าจะเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรื ออยูน่ อกเหนือจาก
การควบคุมของบริ ษทั ผูข้ อใช้บริ การตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขดั ข้องดังกล่าวมาเป็ น
ข้อเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ จากบริ ษทั เป็ นอันขาด และผูข้ อใช้บริ การจะต้องแจ้ง
ให้ บริ ษทั ทราบทันทีที่เกิ ดเหตุดังกล่าวขึ้นโดยบริ ษทั จะพยายามแก้ไขปั ญ หาที่
เกิดขึ้นโดยเร่ งด่วน ทั้งนี้ ผูข้ อใช้บริ การตกลงจะให้ความร่ วมมือแก่บริ ษทั ในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างดีที่สุด
11.

ระยะเวลาและการสิ้นสุ ดของสั ญญา

11.1 สัญญาฉบับนี้ ให้มีผลใช้บงั คับนับแต่วนั ที่ระบุไว้ในสัญญาเป็ นต้นไป หาก
คู่สัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งประสงค์จะบอกเลิกสัญ ญาจะต้องแจ้งเป็ น หนังสื อให้
คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 (เก้าสิ บ) วัน ก่อนวันที่จะมีผล
เป็ นวันสิ้ นสุ ดของสัญญา
11.2 ให้สัญญาฉบับนี้ มีผลสิ้ นสุ ดลง และบริ ษทั มีสิทธิ ยุติการให้บริ การ โดยการ
ปิ ดบัญชีผใู ้ ช้ของผูข้ อใช้บริ การได้ทนั ทีในกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อ ไปนี้

11.3 การสิ้ นสุ ดลงของสัญญานี้ไม่ถือเป็ นการกระทบกระเทือนสิ ทธิหรื อหน้าที
หรื อข้อเรี ย กร้ องใดๆที่ เกิ ดขึ้ น โดยชอบด้ว ยกฎหมายภายใต้สัญ ญานี้ ก่ อนการ
สิ้ นสุ ดลงของสัญญานี้
12.

ภาษี

คู่สัญญาแต่ละฝ่ ายมีหน้าที่หักภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายหรื อชาระภาษีมูลค่าเพิ่มหรื อ
เงินอื่นใดตามที่ระบุในสัญญานี้ ตามภาระหน้าที่และตามอัตราที่กฎหมายกาหนด
และผูข้ อใช้บริ การตกลงเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด (ถ้ามี)
ตามสัญญานี้แต่เพียงผูเ้ ดียว
13.

การรักษาความลับ

คู่สัญญาเข้าใจดีว่า เอกสาร ข้อมูล หรื อสิ่ งใดๆ ที่จดั ทาขึ้นหรื อได้มา ภายใต้สัญญา
และเงื่อนไขข้อตกลงนี้ เป็ นข้อมูลหรื อความลับทางการค้า คู่สัญญาทั้งสามฝ่ ายไม่
มีสิทธิ นาข้อมูลหรื อความลับทางการค้านี้ ไปเปิ ดเผยหรื อกระทาการใดๆ อันเป็ น
เหตุให้ผูอ้ ื่นทราบถึงความลับนี้ และตกลง ที่จะเก็บรักษาความลับนี้เป็ นอย่างดีไม่
ว่าภายในระยะเวลาอายุสัญญา หรื อภายหลังจากสัญญาสิ้ นสุ ดลงแล้วก็ตาม เว้นแต่
เป็ นการเปิ ดเผยตาม คาสั่งศาล หรื อเป็ นการกระทาตามข้อกาหนดของกฎหมาย
14.

ทรัพย์ สินทางปัญญา

บริ ษ ัท เป็ นเจ้าของสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาไม่ ว่ า ในบรรดาเนื้ อ หา และ
ข้อความ รู ปภาพ ตรา สัญลักษณ์ โลโก้ เครื่ องหมายการค้า/บริ การ ชื่อทางการค้า
ตลอดจนงานออกแบบทั้งหมดทั้งที่อยู่ในเอกสารต่างๆ และเว็บไซต์ของบริ ษทั ผู ้
ขอใช้บริ การจะต้องไม่ดาเนิ นการหรื อกระทาการใดๆ หรื อ ยินยอมให้บุคคลอื่น
กระทาการใดๆ อันเป็ นการทาให้เสื่ อมเสี ยซึ่ งสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อ
เป็ นการละเมิ ดต่ อสิ ทธิ ในทรั พ ย์สิน ทางปั ญ ญาของบริ ษ ัท ดังกล่ าว ไม่ ว่าโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อม และไม่ ว่ าเพื่ อวัต ถุ ประสงค์ ใดๆ ก็ ต าม ผู ข้ อใช้บ ริ การ
จะต้องไม่บิดเบือนหรื อแสดงข้อความอันเป็ นเท็จต่อ บุคคลอื่นหรื อกระทาใดๆ
เพื่อให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดว่าสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาตามสัญญานี้ เป็ นของผู ้
ขอใช้บริ การ
15.

การแก้ไขเพิ่มเติม

เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในสัญญานี้ การแก้ไข เพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนแปลง
ข้อกาหนดและเงื่อนไขใดๆ ในสัญญานี้หรื อเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ให้คู่สัญญา
ตกลงร่ วมกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและลงลายมือชื่อโดยคู่สัญญาทั้งสามฝ่ าย

(1) ผูข้ อใช้บริ การได้ใช้ และ/หรื อ แจ้งข้อมูลอันเป็ นเท็จต่อบริ ษทั

16.

(2) ผูข้ อใช้บริ การผิดสัญญา ข้อกาหนด หรื อเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด

สัญญานี้ให้ใช้บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย
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กฎหมายที่ใช้ บังคับ

หน้า 4 จาก 5

สั ญญา/คาขอใช้ บริการรับชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์
MERCHANT SERVICE AGREEMENT
17.

ข้ อตกลงอื่นๆ

17.1 บริ ษ ัท มี ห น้าที่ เพี ยงรับชาระเงิ นค่ าสิ นค้าและ/หรื อบริ การแทนผู ข้ อใช้
บริ การ โดยบริ ษทั ไม่มีส่วนรู ้เห็นในสัญญาที่ลูกค้าและ/หรื อผูใ้ ช้บริ การ ได้ทาไว้
กับผูข้ อใช้บริ การ หรื อสิ ทธิ และหน้าที่ต่างๆ ที่ลูกค้าและ/หรื อผูใ้ ช้บริ การและผู ้
ขอใช้บริ การมีต่อกัน หากเกิดข้อพิพาทใดๆ ขึ้นเนื่ องจากผูข้ อใช้บริ การไม่ปฏิบตั ิ
ตามสัญญาที่ได้ทาไว้กบั ลูกค้าและ/หรื อผูใ้ ช้บริ การ ลูกค้าและ/หรื อผูใ้ ช้บริ การไม่
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญาที่ทาไว้กบั ผูข้ อใช้บริ การ บริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดหรื อร่ วมรับ
ผิดใดๆ ทั้งสิ้ น ผูข้ อใช้บริ การจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวในกรณี ที่เกิดข้อ
พิพาทดังกล่าวกับลูกค้าและ/หรื อผูใ้ ช้บริ การ
17.2 บริ ษ ัทไม่ ต้องรับ ผิ ด ชอบใดๆ ทั้งสิ้ น ในกรณี ที่ รายละเอี ย ดข้อมู ลบัญ ชี
ธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิ ต ข้อมู ลเกี่ ยวกับบัญ ชี ผูใ้ ช้ และรหัสผ่าน ของผูข้ อใช้
บริ การและ/หรื อลูกค้าของผูข้ อใช้บริ การล่วงรู ้ ไปถึงบุคคลอื่นๆ โดยจงใจหรื อ
ประมาทเลิ น เล่ อ ของผู ้ข อใช้ บ ริ ก ารเอง หรื อ การไม่ รั ก ษารหั ส ผ่ า นอย่ า ง
ระมัดระวัง หรื อกรณี มีบุคคลอื่นใดกระทาการจนเป็ นเหตุให้ล่วงรู ้ขอ้ มูลดังกล่าว
หรื อกรณี ความไม่สุจริ ตของผูข้ อใช้บริ การและ/หรื อบุคคลที่สาม
17.3 เพื่ อให้ การให้ บ ริ การรับชาระเงิ น ของบริ ษ ัทเป็ นไปตามนโยบายรั กษา
ความปลอดภัย และสั ญ ญานี้ หากบริ ษ ัท พบว่ าการท าธุ รกรรมรายการ ใดไม่
ถูกต้อง หรื อเข้าข่ายเป็ นการกระทาโดยไม่สุจริ ตไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม ผูข้ อ
ใช้บริ การตกลงว่าจานวนเงินรายการนั้นๆ จะถูกยึด/อายัดไว้ ในระบบจนกว่าจักมี

ผูแ้ สดงความจานงขอรับเงินดังกล่าวคืน ทั้งนี้ หากพิจารณาพยานหลักฐานและมี
เหตุอนั ควรเชื่อได้ว่าบุคคลใดเป็ นเจ้าของเงินที่แท้จริ ง บริ ษทั มีสิทธิจะคืนเงินสุ ทธิ
ภายหลังจากหั กค่ าธรรมเนี ย มการใช้บริ การและค่ าใช้จ่ ายให้ แ ก่ เจ้าของเงิ น ที่
แท้ จ ริ ง ได้ ทั น ที ผู ้ข อใช้ บ ริ ก ารตกลงที่ จ ะให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการพิ จ ารณา
ตรวจสอบเอกสารและข้อมูล ตามที่บริ ษทั ร้องขอ และตกลงให้บริ ษทั ดาเนิ นการ
ระงับบัญชีผใู ้ ช้ของ ผูข้ อใช้บริ การไว้ชวั่ คราวได้
17.4 ผู ้ข อใช้ บ ริ ก ารจะโอนสิ ท ธิ หน้ า ที่ ผลประโยชน์ หรื อ สิ ท ธิ เรี ย กร้ อ ง
ทั้งหมดหรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดตามสั ญ ญานี้ ให้ แ ก่บุค คลอื่น โดยมิ ได้รับความ
ยิ น ยอมเป็ นหนั ง สื อ จากบริ ษ ัท ก่ อ นมิ ไ ด้ ในกรณี ผู ้ข อใช้ บ ริ ก ารได้รับ ความ
ยินยอมดังกล่าว ผูข้ อใช้บริ การยังต้องรับผิดตามสัญ ญานี้ ต่อบริ ษ ทั ทุกประการ
ทั้งนี้ บริ ษทั มีสิทธิ ที่จะโอนสิ ทธิ หน้าที่ ผลประโยชน์ หรื อสิ ทธิ เรี ยกร้องทั้งหมด
หรื อส่ ว นหนึ่ งส่ วนใดตามสั ญ ญานี้ ให้ แก่ บุค คลอื่น โดยไม่ จาต้องได้รับความ
ยินยอมจากผูข้ อใช้บริ การ
17.5 หากข้อกาหนด เงื่ อนไข หรื อข้อตกลงใดๆ หรื อส่ ว นหนึ่ งส่ ว นใดของ
สัญญาฉบับนี้เป็ นโมฆะ หรื อไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายใดๆ คู่สัญญาทั้งสามฝ่ ายตก
ลงให้ถือว่าข้อกาหนด เงื่อนไข หรื อข้อตกลงส่ วนอื่นๆ ของสัญญาที่สมบูรณ์แยก
จากส่ วนที่เป็ นโมฆะหรื อไม่สมบูรณ์ และมีผลใช้บงั คับได้ต่อไป

สัญญาฉบับนี้ทาขึ้นเป็ น 3 (สาม) ฉบับ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาของสัญญาโดยตลอดแล้ว เห็นว่ามีขอ้ ความถูกต้องตรงกับเจตนารมณ์ แห่งตน จึงได้ลงลายมือชื่อ
และประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็ นสาคัญ และเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ
บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จากัด

(ตราประทับ)

ผู้ขอใช้ บริการ

(ตราประทับ)

ลงชื่อ.....................................................................กรรมการ
(นายปิ ยชาติ รัตน์ประสาทพร)

ลงชื่อ..........................................................................กรรมการ
(
)

ลงชื่อ.......................................................................พยาน
(
)

ลงชื่อ...........................................................................พยาน
(
)

บริษัท 123 เซอร์ วิส จากัด

(ตราประทับ)

ลงชื่อ......................................................................กรรมการ
(นายปิ ยชาติ รัตน์ประสาทพร)

ลงชื่อ......................................................................พยาน
(
)
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