
แบบฟอรม์การสมคัรใชบ้รกิารยูเน่ียนเพย ์ควิอารโ์คด้ เพยเ์มนท ์

UnionPay QR Code Payment 

 

ขอ้มูล 

ผูส้มคัร/ บรษิทั                                                      Merchant ID                                                        *เจา้หน้าที*่ 

ชือ่บรษิทั (ภาษาองักฤษ) 

ชือ่บรษิทั (ไทย) 

ชือ่รา้นคา้ (Brand Name) 

ประเภทธุรกจิรา้นคา้ 

ชือ่-นามสกลุ (เจา้ของ

กจิการ) 

สญัชาต ิ

ทีอ่ยู่รา้นคา้ 

เลขบตัรประจ าตวัประชาชน /

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษอีากร 

ขอ้มูลทีใ่ชก้ารตดิตอ่ 

ชือ่ - นามสกลุ 

อเีมล ์(ทีใ่ชล้งทะเบยีน UPI 

QR Code) 

เบอรโ์ทรศพัท ์

บญัชธีนาคารส าหรบัการรบัเงิน 

ชือ่ธนาคาร 

ชือ่สาขา 

เลขบญัชธีนาคาร 

ชือ่บญัช ี

คา่ธรรมเนียม MDR 

UnionPay Standard                                UnionPay Premium            UnionPay QR Code 

รอบในการโอนเงิน 

(Settlement Period) 
 

                                                                       (ขอ้ตกลงและเง่ือนไขใหบ้รกิารเป็นไปตามทีร่ะบุไวด้า้นหลงั แบบฟอรม์ฉบบันี)้ 

 

ลงชือ่ …………………………………………..รา้นคา้                          ..…………/……………./…………… 

            (……………………………………)                                                             วนัที ่

 

 

 

ร้านเอบีซ ี

คณุนญชนก ฟองละมลุ 

จ าหนา่ยเสือ้ผ้า 

ไทย 

เลขที่ 1 ถนน วิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กทม 10110 

12345-67890-12-5 

คณุนญชนก ฟองละมลุ 

 Nonchanok@gmail.com 

081-1234567 

SCB 

ลาดพร้าว 

123-44555-66 

คณุนญชนก ฟองละมลุ  (ต้องเป็นช่ือเดยีวกบัเจ้าของกิจการหรือช่ือบริษัทท่ีใช้สมคัร) 

 1.5%

5 
2.1%

% 
0.8% 

T+1 ส าหรับ BBL,KBANK,BAY,TBANK  (ช่องนีส้ าหรับเจ้าหน้าที่) 

T+2ส าหรับธนาคารอื่นๆ 



   ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการรับช าระเงนิ 
บริษัท โอเรียลทลั ซิตี ้กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด 

1. ร้านค้า หมายถึง ผู้ขอใช้บริการรับช าระเงินตามข้อตกลงนี ้โดยแจ้งข้อมลูและย่ืนเอกสาร ตามแบบค าขอที่บริษัทก าหนด และจะได้รับรหสัผู้ขาย (Merchant ID) จากบริษัท เพ่ือการใช้บริการตามข้อตกลงนี ้

2. บริการช าระเงิน หมายถึงช่องทางรับช าระค่าสินค้า/ค่าบริการที่บริษัทจดัท าขึน้ได้แก่ บริการยูเนี่ยนเพย์ คิวอาร์โค้ด เพย์เมนท์ เป็นต้น เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ลกูค้าของร้านค้าที่จะช าระค่าสินค้า/ค่าบริการ

ให้ร้านค้าผ่านทาง QR Code หรือโดยวิธีอื่นที่บริษัทได้จดัท าขึน้ โดยใช้หลกัฐานตามที่บริษัทก าหนดไว้ส าหรับการลงทะเบียนเป็นร้านค้าสมาชิก 

3.  ร้านค้าตกลงเสนอขายสินค้า/บริการตามที่ได้ให้ข้อมลูไว้ และไม่น าเสนอขายสินค้า/บริการที่ผิดกฎหมาย ขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

4. ร้านค้าตกลงแจ้งรายละเอียดและเง่ือนไขเก่ียวกบัสินค้า/บริการ การคืน/เปลี่ยน การรับประกนั และช่องทางติดต่อให้ลกูค้าทราบอย่างชดัเจน ร้านค้ารับทราบว่า บริษัทเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกในการ

เป็นช่องทางช าระเงินเท่านัน้ หากลกูค้ามีข้อโต้แย้งใดๆ เก่ียวกบัสินค้า บริการ หรือจ านวนเงิน ร้านค้ามีหน้าที่ชีแ้จงและแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาด รวมทัง้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดแก่ลกูค้าด้วยตวัเอง 

5. ร้านค้าจะไม่ขายสินค้า/บริการกบัลกูค้าที่ช าระด้วยบริการยูเนี่ยนเพย์ ในราคาที่สงูกว่าราคาขายเงินสด และต้องไม่เรียกเก็บเงิน/ค่าธรรมเนียมใดๆ จากลกูค้าเพ่ิมเติม 

6. เม่ือร้านค้าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมลูร้านค้า และ/หรือบญัชีเงินฝากธนาคาร ร้านค้าจะแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วนัท าการ พร้อมส่งเอกสารประกอบแก่บริษัท 

7. ร้านค้าตกลงว่าจะมิให้บคุคลอื่นใดมาร่วมใช้บริการรับช าระเงินตามข้อตกลงนี ้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทก่อน 

8. ร้านค้าตกลงให้บริษัทน าส่งเงินค่าสินค้า/ค่าบริการที่ลกูค้าช าระให้ร้านค้า ตามรายงานที่บริษัทบนัทกึและจดัท าขึน้ โดยวิธีโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร ภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกนั 

9. เม่ือลกูค้าช าระค่าสินค้า/ค่าบริการให้แก่ร้านค้าผ่านบริการรับช าระเงินตามข้อตกลงนีแ้ล้ว บริษัทจะแจ้งข้อมลูการรับช าระเงินให้ร้านค้าทราบทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยร้านค้าสามารถตรวจสอบข้อมลูได้จาก

ระบบที่บริษัทได้จดัให้ 

10. หากลกูค้าปฎิเสธการช าระเงิน เนื่องจากสินค้าช ารุดบกพร่อง หรือลกูค้าไม่ได้รับสินค้า/บริการ หรือได้รับแต่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ร้านค้าตกลงคืนเงินค่าสินค้า/ค่าบริการ ดงักล่าวให้แก่ลกูค้าทนัที โดยด าเนินการ

ผ่านระบบที่บริษัทก าหนด ทัง้นี ้หากบริษัทคืนเงินให้ลกูค้า หรือธนาคารไปก่อนแล้ว ร้านค้าต้องคืนเงินดงักล่าวให้แก่บริษัท หรือยินยอมให้บริษัทหกัเงินจากเงินใดๆที่ร้านค้าพึงจะได้รับจากบริษัท  

11. กรณีลกูค้าขอคืนเงิน หรือปฏิเสธการช าระเงิน เนื่องจากถูกปลอมแปลงเลขที่บญัชีธนาคาร/บตัรเครดิต หรือมีการน าไปใช้โดยทจุริต ร้านค้าต้องคืนเงินจ านวนดงักล่าวให้แก่บริษัท เพ่ือน าเงินไปคืนให้แก่เจ้าของ

บญัชีธนาคาร หรือธนาคารต่อไป ทัง้นี ้หากบริษัทได้คืนเงินไปก่อนแล้ว ร้านค้าต้องคืนเงินดงักล่าวให้บริษัท หรือยินยอมให้บริษัทหกัจากเงินใดๆที่ร้านค้า พึงจะได้รับจากบริษัท 

12. หากร้านค้าไม่ได้เก็บรักษาเอกสารหลกัฐานทางธุรกรรมไว้หรือไม่ครบถ้วน ร้านค้าตกลงให้บนัทกึและหลกัฐานที่บริษัทได้เก็บรักษาไว้ถือว่าถูกต้องแท้จริง 

13. ร้านค้าตกลงว่า บรรดาเอกสาร/ข้อมลูส่วนตวัของลกูค้า เป็นข้อมลูอนัเป็นความลบั และจะไม่เปิดเผยต่อบคุคลอื่นใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามกฎหมาย ค าสัง่ศาล หรือได้รับความยินยอมจากบริษัท 

14. ร้านค้าตกลงติดตัง้ แสดง Post เคร่ืองหมาย/สญัลกัษณ์การใช้บริการรับช าระเงินของบริษัท ตลอดจนติดตัง้สื่อโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ภายในบริเวณร้านค้า หรือในเว็ปไซต์เพ่ือให้ลกูค้าและบคุคลทัว่ไปรับทราบ

ว่า ร้านค้ารับช าระเงินด้วยบริการ ยูเนี่ยนเพย์ คิวอาร์โค้ด และตกลงเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัท ตามข้อตกลงและเง่ือนไขที่บริษัทก าหนด 

15. ร้านค้ายินยอมให้บริษัทระบชุื่อ ที่ตัง้ น ารูปภาพ เคร่ืองหมายการค้า ตรา และ/หรือ สญัลกัษณ์ของร้านค้า ลงโฆษณาประชาสมัพนัธ์ในสื่อต่างๆของบริษัทได้ 

16. ร้านค้าไม่สามารถโอนสิทธิและหน้าที่ตามข้อตกลงนีใ้ห้แก่ผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทก่อน 

17. ร้านค้ายินยอมให้บริษัทแก้ไขเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในข้อตกลงนีไ้ด้ โดยแจ้งให้ร้านค้าทราบล่วงหน้า ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นๆโดยร้านค้าตกลงยอมรับและปฏิบตัิตาม หากร้านค้าไม่เห็นชอบ 

กบัการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ร้านค้ามีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงนีไ้ด้ โดยแจ้งให้บริษัททราบภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ได้รับแจ้งเปลี่ยนแปลง 

18. ร้านค้ามิได้มีวตัถุประสงค์หรือเจตนาประกอบกิจการร่วมกนักบับริษัทโดยประสงค์จะแบ่งปันก าไร หรือท ากิจการร่วมค้ากนัแต่อย่างใด และไม่มีนิติสมัพนัธ์ในลกัษณะของนายจ้าง ลกูจ้าง หรือตวัการ ตวัแทน 

แต่อย่างใด 

19. กรณีร้านค้าปฏิบตัิผิดเง่ือนไขในข้อตกลงนี ้บริษัทมีสิทธิระงบัการให้บริการช าระเงิน ยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์หรือบอกกล่าวให้ร้านค้าท าการแก้ไข หรือปฎิบตัิให้ถูกต้อง หรือบอกเลิกข้อตกลงนีไ้ด้ทนัที และ

สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึน้ได้ 

20. หากพบว่าลกูจ้าง พนกังาน หรือตวัแทนร้านค้าทุจริต หรือมีส่วนร่วมกบัผู้ทจุริต เป็นเหตใุห้บริษัทได้รับความเสียหาย ร้านค้าตกลงรับผิดชอบทัง้สิน้ โดยยินยอมให้บริษัทหกัจากเงินใดๆ ที่ร้านค้าพึงจะได้รับจาก

บริษัทหรือโอนเงินคืนบริษัท 

21. ร้านค้ายินยอมให้บริษัทบอกเลิกข้อตกลงนีไ้ด้โดยบอกกล่าวให้ร้านค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั 

22. หากข้อมลูและเอกสารต่างๆ ที่ร้านค้าให้ไว้แก่บริษัทไม่ถูกต้อง หรือเป็นเอกสารปลอม ร้านค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิยกเลิกการให้บริการได้ทนัทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อน 

23. ร้านค้าตกลงและรับรองว่าข้อมลูส่วนบคุคลที่ได้ให้ไว้กบับริษัท ได้รับความยินยอมจากบคุคลที่เก่ียวข้องในการเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลให้กบับริษัท และเพ่ือให้บริษัทรวบรวม ใช้และเปิดเผย ตามนโยบายรักษา

ความเป็นส่วนตวัของบริษัท 

24. การสิน้สดุข้อตกลงนีไ้ม่เป็นการตดัสิทธิต่างๆ ที่บริษัทมีต่อร้านค้าก่อนที่ข้อตกลงจะสิน้สดุลง 

ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อมลูและรายละเอียดต่างๆที่ให้ไว้เป็นความจริง และได้รับทราบข้อตกลงและเง่ือนไขการให้บริการแล้ว พร้อมทัง้ตกลงปฏิบตัิตามข้อตกลงและเง่ือนไขบริการรับช าระเงินฉบบันีทุ้กประการ เพ่ือเป็น

หลกัฐานในการนี ้จงึได้ลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคญั 

         ลงชื่อ ……………….…………………ร้านค้า 

              (……………………………………) 

              …………./……………./………… 

  

  


