
2.7%
ต่อรายการ (ไม่รวม VAT)

รับชำาระผ่านบัตรเครดิต

เงื่อนไข
● การถอนเงินออกจากบัญชี

● เครดิตการ์ด (Secure Pay) 
     โรงแรมต้องเข้าไปขอถอนเงินในระบบ 2C2P (Withdrawal) โดยทาง 2C2P จะนำาเงินเข้าบัญชีท่ีผูกไว้ ใน             
วันจันทร์ถัดไปถ้าขอถอนเงินก่อนวันพุธ 16.00 น. และสัปดาห์ถัดไปถ้าหลังจากนั้น เช่น

● ถอนเงิน วันพุธท่ี 3 เวลา 10 โมง เงินจะเข้าวันจันทร์ที่ 8
● ถอนเงิน วันพฤหัสที่ 4 เงินจะเข้าวันจันทร์ท่ี 15

● ผ่านเคาน์เตอร์ (1-2-3 Service) 
เงินในรอบอาทิตย์ก่อนหน้าน้ี จันทร์ - อาทิตย์ จะเข้าบัญชีท่ีผูกไว้อัตโนมัติทุกๆ วันศุกร์ ในอาทิตย์ถัดมา เช่น 
● รอบวันจันทร์ท่ี 1 – อาทิตย์ท่ี 7 เงินจะเข้าวันศุกร์ท่ี 12

หมายเหตุ
● การขอถอนเงินหรือเข้าบัญชีอัตโนมัติจะมีค่าธรรมเนียม 20 บาทถ้ายอดน้ันตำ่ากว่า 50,000 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียม)
● ถ้าวันโอนเงินตรงกับวันหยุด การโอนเงินจะเลื่อนไปยังวันทำาการถัดไป

รับชำาระผ่านเคาน์เตอร์
(1-2-3 Service)(Secure Pay)

ทำาความเข้าใจบริการ 2C2P และราคา

เลือกได้ว่ารับชำาระผ่านช่องทางใดบ้าง

บรษิัท เน็ตครเีอติค ดอทคอม จ ำ�กดั 25/21 ซ.โชคชยั 4 (62) ถ.โชคชยั 4 แขวงล�ดพร�้ว เขตล�ดพร�้ว กรุงเทพฯ 10230
NetCreatic Dot Com Co., Ltd. 25/21 Soi Chokchai 4 (62), Chokchai 4 Rd., Ladprao, Ladprao, Bangkok 10230 Thailand Tel : 0-2538-9089



บรษิัท เน็ตครเีอติค ดอทคอม จ ำ�กดั 25/21 ซ.โชคชยั 4 (62) ถ.โชคชยั 4 แขวงล�ดพร�้ว เขตล�ดพร�้ว กรุงเทพฯ 10230
NetCreatic Dot Com Co., Ltd. 25/21 Soi Chokchai 4 (62), Chokchai 4 Rd., Ladprao, Ladprao, Bangkok 10230 Thailand Tel : 0-2538-9089

ความแตกต่างระหว่าง 2C2P กับ PayPal

ค่าธรรมเนียม  2.7% 4.4% + 11 บาท

การคืนเงิน ไม่คืนค่าธรรมเนียม
คืนค่าธรรมเนียม 

ถ้าทำารายการภายใน 60 วัน 
(ยกเว้น 11 บาท)

การถอนเงิน
ตำ่ากว่า 50,000 บาท

20 บาท/คร้ัง
(ยกเว้นค่าธรรมเนียม)

ตำ่ากว่า 5,000 บาท
50 บาท/ครั้ง
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เอกสารประกอบการสมัคร 2C2P

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา

● เอกสารการสมัครพร้อมใบนำาเสนออัตราค่าธรรมเนียม

● สำาเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 
เดือน)

● สำาเนารายละเอียดวัตถุประสงค์
● สำาเนาบัญชีผู้ถือหุ้น 
● สำาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
● สำาเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม
● สำาเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำานาจลงนาม
● สำาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำานาจลงนาม
● สำาเนาใบแจ้งรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 

เดือนในนามนิติบุคคล
● หน้าสมุดบัญชีธนาคาร
● ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (หากไม่มีสามารถ

ใช้เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ เช่น โฉนดท่ีดิน
ของโรงแรมที่มีเอกสารทะเบียนว่ากรรมการเป็น
เจ้าของ หรือทะเบียนบ้านของโรงแรมท่ีมีชื่อ
กรรมการเป็นเจ้าบ้าน 

● รูปถ่ายโรงแรม

● สำาเนาบัตรประชาชน
● สำาเนาทะเบียนบ้าน
● สำาเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
● หลักฐานการเป็นเจ้าของโรงแรม
● หน้าสมุดบัญชีธนาคาร
● ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (หากไม่มีสามารถ

ใช้เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ เช่น โฉนดที่ดิน
ของโรงแรม หรือทะเบียนบ้านของโรงแรมท่ีมีชื่อผู้
สมัคร (เจ้าของโรงแรม) เป็นเจ้าบ้าน 

● รูปถ่ายโรงแรม

* เอกสารใบสมัคร (7 หน้า) และเอกสารประกอบการสมัคร
ต้องเซ็นต์ลงนาม และประทับตราบริษัททุกหน้า 
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ข้อมูลร้านค้า      วนัท่ี…………………..…………..…………….. 
 

ช่ือท่ีจดทะเบียนตามกฎหมาย : ..................................................................   ประเภทธุรกจิ : ............................................................................... 
โดเมนเนมของร้านคา้ :...............................................................................  ภาษาการเขียนโปรแกรม/แพลตฟอร์ม : .......................................... 
หมายเลขทะเบียนการคา้ : ..........................................................................  ทนุจดทะเบียน : ....................................................................... บาท 
ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียน : .......................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยูส่ าหรับการจดัส่งเอกสาร         เหมือนกบัท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น ...................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................. .................................................. 
หมายเลขโทรศพัท ์: ...................................................................................  หมายเลขแฟกซ์ : ............................................................................. 
ข้อมูลของผู้ติดต่อ 
1. บคุคลติดต่อทางด้านธุรกิจ: ....................................................................  ต าแหน่ง: ......................................................................................... 
  เบอร์โทรศพัทมื์อถือ : ..............................................................................  อีเมล: ............................................................................................... 
2. บคุคลติดต่อทางด้านไอที: ......................................................................  ต าแหน่ง: .......................................................................................... 
  เบอร์โทรศพัทมื์อถือ :...............................................................................  อีเมล : .............................................................................................. 
3. บคุคลติดต่อทางด้านบัญชี: ....................................................................  ต าแหน่ง: .......................................................................................... 
  เบอร์โทรศพัทมื์อถือ :......................................................................... ......  อีเมล: ............................................................................................... 
บุคคลท่ีเลือกให้ได้รับข้อมูลโปรดกัช่ันส์: 
ช่ือ /นามสกุล .............................................................................................  อีเมล : ............................................................................................... 

บริการท่ีต้องการใช้ (ให้บริการโดย บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จ ากัด) 

       Payment Gateway                 iACCEPT               easyBills                easyPoints 
รายละเอียดบัญชีธนาคารของร้านค้า 
ช่ือบญัชี : ...................................................................................................   เลขท่ีบญัชี : ..................................................................................... 
ธนาคาร/สาขา: ..........................................................................................   ประเภทบญัชี : ................................................................................. 
บริการท่ีต้องการใช้ (ให้บริการโดย บริษัท 123 เซอร์วิส จ ากัด) 
         123 เซอร์วิส  
รายละเอียดบัญชีธนาคารของร้านค้า 
ช่ือบญัชี : ...................................................................................................   เลขท่ีบญัชี : ..................................................................................... 
ธนาคาร/สาขา: ...................................................................................... ....   ประเภทบญัชี : ................................................................................. 
ลายเซ็นต์ผู้มีอ านาจลงนาม และประทับตรากิจการ (ถ้ามี)                                                                                                   (ตราประทับ) 
ลงนาม : ....................................................................................................   ลงนาม : ............................................................................................ 
ช่ือ นามสกุล : ...........................................................................................  ช่ือ นามสกุล : .................................................................................... 
ต าแหน่ง : .................................................................................................   ต าแหน่ง : ......................................................................................... 
 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 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 : ....................................................................................................................... วนัท่ี ……………... / ....................... / ………....……… 
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สัญญาเลขที่ (2C2P ID) ..................................................................................  

สัญญาน้ีท าข้ึนท่ี บริษัท  ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จ ากดั ระหว่างบริษัท  ทูซีทูพี 
(ประเทศไทย) จ ากัด ส านักงานตั้ งอยู่เลขท่ี 9 อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 
ไน น์  ชั้ น ท่ี  17 ฝ่ั งใต้  ถนนพระราม  9  แขวงห้ วยขวาง  เขตห้ วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310  (“ทู ซีทู พี”) ฝ่ายท่ีหน่ึง, บริษัท 123 เซอร์วิส จ ากัด 
ส านักงานตั้ งอยู่ เลขท่ี 9 อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา ไนน์ ชั้นท่ี 17 ฝ่ังใต ้
ถนนพระราม 9  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (“123”) 
ฝ่ายท่ีสอง (ซ่ึงต่อไปในสัญญาจะรวมเรียกว่า “บริษทั”) และ 

ผูข้อใชบ้ริการตามรายละเอียดใน “ขอ้มูลร้านคา้” (ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า 
“ผูข้อใชบ้ริการ”) ฝ่ายท่ีสาม 

คู่สัญญาตกลงกันตามข้อตกลงและเง่ือนไขดังต่อไปนี ้ 

1. วัตถุประสงค์ 

1.1 ผูข้อใช้บริการมีความประสงคจ์ะขอใช้บริการรับช าระค่าสินคา้และ/หรือ
บริการผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ และ/หรือระบบท่ีใหบ้ริการโดยทูซีทูพี เพ่ือรับ
ช าระค่าสินคา้และ/หรือบริการจากลูกคา้ (“บริการทูซีทูพี”) 

1.2 ผูข้อใช้บริการมีความประสงค์จะขอใช้บริการรับช าระเงินค่าสินคา้และ/
หรือบริการผ่านช่องทางต่างๆท่ีให้บริการโดย 123 ซ่ึงรวมถึงเคาน์เตอร์การรับ
ช าระ ตูเ้อทีเอ็ม บัญชีธนาคารออนไลน์ เป็นตน้ เพ่ือรับช าระค่าสินคา้และ/หรือ
บริการจากลูกคา้ (“บริการ 123เซอร์วิส”) 

(ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกแต่ละบริการแยกกนัว่า “บริการทูซีทูพี”, “บริการ 
123 เซอร์วิส” และเรียกรวมกนัว่า “บริการรับช าระเงิน”) 

1.3 ผูข้อใช้บริการรับทราบและตกลงว่าหน้าท่ีและความรับผิดท่ีเก ีย่วขอ้งกบั
การออกใบก  ากบัภาษีของค่าธรรมเนียมและการน าส่งเงินค่าสินค้าและ/หรือ
บริการ ตามขอ้ 4, ขอ้ 5 และขอ้ 6 ภายใตสั้ญญาน้ีของทูซีทูพี และ123 นั้นแยก
ออกจากกนั  

2. การเร่ิมต้นใช้บริการรับช าระเงิน 

ผูข้อใช้บริการตกลงจัดส่งค าขอใช้บริการรับช าระเงินท่ีกรอกข้อมูลถูกต้อง  
แทจ้ริง และครบถว้นแลว้พร้อม ดว้ยเอกสารประกอบอื่นๆ ตามท่ีก  าหนดไวใ้หแ้ก ่
บริษทัในวนัท่ีท าสัญญาฉบบัน้ี เพ่ือให้บริษทัพิจารณา โดยผูข้อใช้บริการจะใช้
บริการรับช าระเงินของบริษทัในการรับช าระค่าสินคา้และ/หรือบริการของผูข้อ
ใชบ้ริการได ้ต่อเม่ือไดรั้บค าอนุมติัจากบริษทัแลว้เท่านั้น  

3. การยอมรับความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ผูข้อใชบ้ริการไดพิ้จารณาและตระหนักดีว่าการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มี
ความเส่ียง และยอมรับภาระความเสียหายท่ีอาจเกดิข้ึนจากการท าธุรกรรมทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ดงักล่าว โดยตกลงท่ีจะปฎิบติัตามอย่างเคร่งครัดดงัต่อไปน้ี  

3.1 เม่ือได้รับช าระค่าสินคา้และ/หรือบริการ ผูข้อใช้บริการตอ้งเกบ็รักษา 
เอกสารรายละเอียดขอ้มูลทั้ งหมดท่ีเก ีย่วขอ้งกบัการซ้ือขาย การส่งสินคา้/ บริการ 
และการไดรั้บช าระเงิน เป็นระยะเวลา 18 (สิบแปด) เดือน อาทิเช่น ใบก  ากบัภาษี 
ใบส่งสินคา้ ใบเสร็จรับเงิน เป็นตน้ เพ่ือใช้เป็นพยานหลกัฐานยืนยนักรณีมีขอ้
โตแ้ยง้ หรือเกดิ ขอ้พิพาทข้ึนไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดกต็าม หากกรณีบริษทั มีความ
ประสงค ์ตรวจสอบความถูกตอ้งของการท าธุรกรรมของผูข้อใชบ้ริการ  ผูข้อใช้

บริการตกลงจะส่งรายละเอียดขอ้มูลและเอกสารท่ีเก ีย่วขอ้งทั้ งหมดใหแ้ก ่บริษทั
ทนัทีหรือภายในเวลาท่ีก  าหนด รวมทั้ งตกลงใหค้วามช่วยเหลือแกบ่ริษทัในอนัท่ี
จะไดม้าซ่ึงเอกสารและขอ้มูลดงักล่าว โดยผูข้อใช้บริการ จะไม่กระท าการใดๆ 
อนัเป็นการขัดขวาง ท าให้เส่ือมค่า, เสียหายหรือสูญหายซ่ึงเอกสารและขอ้มูล
นั้นๆ 

3.2 กรณีมีการปฎิเสธการจ่ายเงินและ/หรือไม่สามารถเรียกเกบ็เงินได  ้/ การ
ยกเลิกบตัร / การอายดับัตร หรือมีกรณีมีเหตุสงสัยเก ีย่วกบัพฤติกรรม การใชบ้ตัร
เครดิตโดยไม่ สุจริตหรือดว้ยสาเหตุอื่นใด เป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งถูกหักเงินหรือ
ตอ้งชดใช้คืนเงินดงักล่าวหรือตอ้งจ่ายค่าเสียหายใหแ้ก  ่ธนาคาร สถาบนัการเงิน 
หรือบุคคลอื่นใด ผูข้อใชบ้ริการตกลงจะคืนเงิน เตม็จ านวนตามท่ีบริษทัตอ้งถูก
หักหรือตอ้งชดใช้คืนหรือตอ้งจ่ายไปดงักล่าวให้แกบ่ริษทัโดยผูข้อใช้บริการ
ยินยอมให้บริษทัหกัเงินจ านวนดงักล่าวจากเงินค่าสินคา้และ/หรือบริการท่ีบริษทั
ตอ้งน าส่งให้แกผู่ข้อใช้บริการไดท้ันที  และผูข้อใช้บริการจะไม่ยกเหตุหรือขอ้
ต่อสู้ใดๆข้ึนปฎิเสธ ความรับผิดดงักล่าวทั้งส้ิน  

4. ค่าธรรมเนียม 

4.1. ผูข้อใชบ้ริการตกลงช าระค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการรับช าระเงินตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดทั้ งหมดตามสัญญาน้ีให้แกบ่ริษทั ตามอตัราและวิธีการช าระเงินท่ี
ก  าหนดไวใ้นเอกสารแนบทา้ย โดยใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 

4.2. ผูข้อใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษทัมีสิทธิน าเงินค่าสินค้าและ / หรือ
บริการท่ีบริษัทต้องน าส่งให้แกผู่ ้ขอใช้บริการมาหักกลบลบหน้ีกบัยอดเงิน
ค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการตลอดจนค่าใชจ่้ายหรือเงินอื่นใดท่ีผูข้อใชบ้ริการตอ้ง
ช าระหรือคืนใหแ้กบ่ริษทัตามสัญญาน้ีไดท้นัทีกอ่นน าส่งเงินใหแ้กผู่ข้อใชบ้ริการ 

4.3. ในระหว่างอายุสัญญาบริษทัมีสิทธิเปล่ียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมการใช้
บริการรับช าระเงินตามสัญญาน้ีได ้โดยบริษทัจะแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้ข้อ
ใชบ้ริการทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 (สามสิบ) วนั และใหถื้อว่าเอกสารท่ีจดัท า
ข้ึนดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 

5. บริการทูซีทูพี 

5.1 ทูซีทูพีจะท าการรวบรวมเงินท่ีไดจ้ากรับช าระค่าสินคา้และ/หรือบริการ
แทนผูข้อใช้บริการ และน าส่งใหแ้กผู่ข้อใช้บริการภายหลงัจากหักค่าธรรมเนียม
การใชบ้ริการตามขอ้ 4. ตลอดจนค่าใชจ่้ายต่างๆ (ถา้มี) อาทิ เช่น ค่าธรรมเนียมท่ี
เกดิจากการรับช าระดว้ยบตัรเครดิต เป็นตน้ ภายใน ก  าหนดเวลาและวิธีการตาม
เอกสารแนบท้าย โดยผูข้อใชบ้ริการตกลงเป็น ผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมในการ
น าส่งเงินดงักล่าวทั้งส้ิน 

5.2 ในการรับช าระเงินค่าสินคา้และ/หรือบริการตามสัญญาน้ี    ทูซีทูพีตกลง
จะรับช าระส าหรับยอดเงินขั้นต ่าตั้งแต่ 300 บาท (สามร้อยบาทถว้น) แต่ไม่เกนิ 
500,000 บาท (หา้แสนบาทถว้น) ต่อ 1 (หน่ึง) รายการรับช าระ  

5.3 ใน กร ณี ท่ี บัญ ชี ผู ้ข อ ใช้บ ริก าร  (2C2PMerchant ID) ไ ม่ มี ร ายก าร
เคล่ือนไหวเป็นระยะเวลาติดต่อกนั 6 (หก) เดือน ผูข้อใช้บริการยินยอมช าระค่า
รักษาบัญชีใหแ้กทู่ซีทูพีในอตัราเดือนละ 200 บาท (สองร้อยบาทถว้น) (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม) นบัตั้งแต่เดือนท่ี 7 (เจด็) เป็นตน้ไป และหากเงินในบญัชีของผูข้อ
ใช้บริการมีไม่เพียงพอท่ีจะช าระ ผูข้อใช้บริการยินยอมให้ทูซีทูพีปิดบญัชีของผู ้
ขอใชบ้ริการไดท้นัที 
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2C2P Merchant ID คือบญัชีผูข้อใชบ้ริการท่ีออกโดยทูซีทูพี เพ่ือใชบ้ริการทูซีทูพี 

5.4 เวน้แต่ก  าหนดไวใ้นสัญญาน้ีเป็นอย่างอ่ืน ทูซีทูพีตกลงเปิดบัญชีผูข้อใช้
บริการ (2C2PMerchant ID) ให้แกผู่ข้อใช้บริการเพียงบัญชีเดียว หากปรากฎว่าผู ้
ขอใชบ้ริการมีบญัชีเกนิกว่าท่ีก  าหนด ผูข้อใชบ้ริการยินยอมใหทู้ซีทูพียกเลิกบญัชี
อื่นๆ ของผูข้อใชบ้ริการไดท้นัที 

6. บริการ 123 เซอร์วิส 

6.1 ผูข้อใชบ้ริการมีหน้าท่ีส่งขอ้มูลสินคา้และ/หรือบริการ ตามรูปแบบและ
วิธีการท่ี 123 ก  าหนดใหแ้ก ่123 ทนัทีท่ีลูกคา้ท าการส่ังซ้ือสินคา้และ/หรือบริการ 

6.2 ผูข้อใช้บริการขอรับรองว่าขอ้มูลใดๆ ท่ีผูข้อใช้บริการส่งให้แก1่23 ตาม
สัญญาน้ีเป็นข้อมูลท่ีถูกตอ้งครบถ้วน และ 123 ไม่มีหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูล
ดงักล่าว 

ในกรณีท่ี 123 พบว่าจ านวนเงินท่ี  123 รับช าระนั้ นไม่ถูกตอ้ง อนัเน่ืองมาจาก
ความผิดพลาดของขอ้มูลท่ีผูข้อใชบ้ริการน าส่งให ้123 ตามขอ้ 6.1 ของสัญญาน้ี 
123 ไม่ตอ้งรับผิดชอบส าหรับความผิดพลาดดงักล่าว และ 123 ไม่มีหนา้ท่ีคืนเงิน
ท่ีได้รับช าระแล้วแกลู่กค้า  ผู ้ขอใช้บริการต้องรับผิดชอบในความผิดพลาด
ดงักล่าวกบัลูกคา้แต่เพียงผูเ้ดียว 

6.3 ผูข้อใช้บริการตกลงว่า หากเกดิความเสียหายหรือเกดิความผิดพลาดใดๆ
ข้ึนแกผู่ข้อใช้บริการ และ/หรือลูกค้า อนัเน่ืองมาจากการท่ี  123 ให้บริการตาม
ข้อมูลท่ีผู ้ขอใช้บริการได้จัดส่งให้ 123 ผู ้ขอใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายดงักล่าวจาก 123 และตกลงรับผิดชอบในความเสียหาย และ/หรือความ
ผิดพลาดท่ีเกดิข้ึนแต่เพียงผูเ้ดียว 

6.4 123 มีหนา้ท่ีออกใบแจง้การช าระเงินพร้อมรหสัอา้งอิงสินคา้ และบาร์โคด
ตามขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บภายใตข้อ้ 6.1 ของสัญญาน้ี เพ่ือให้ลูกคา้น าไปยื่นช าระ
ดว้ยเงินสดท่ีเคาน์เตอร์การรับช าระหรือช่องทางธนาคาร โดยจ านวนยอดเงินขั้น
ต ่าต่อ 1 (หน่ึง) รายการรับช าระ จะเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีเคาน์เตอร์การรับช าระ
หรือช่องทางธนาคารนั้นๆก  าหนด 

6.5 123 จะท าการรวบรวมเงินท่ีไดจ้ากการรับช าระค่าสินคา้และ/หรือบริการ
แทนผู ้ขอใช้บ ริการ และน าส่งให้แก ่ผู ้ขอใช้บ ริการ  ภายหลังจาก ท่ีหัก
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามขอ้ 4. ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ (ถา้มี) ภายใน
ก  าหนดเวลาและวิธีการตามเอกสารแนบท้าย โดยผู ้ขอใช้บริการตกลงเป็น
ผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมในการน าส่งเงินดงักล่าวทั้งส้ิน 

6.6 ในกรณีท่ีบญัชีผูข้อใช้บริการ (123Merchant ID) ไม่มีรายการเคล่ือนไหว
เป็นระยะเวลาติดต่อกนั 6 (หก) เดือน ผูข้อใชบ้ริการยินยอมช าระค่ารักษาบัญชี
ใหแ้ก ่123 ในอตัราเดือนละ 200 บาท (สองร้อยบาทถว้น) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
นบัตั้งแต่เดือนท่ี 7 (เจด็) เป็นตน้ไป และหากเงินในบัญชีของผูข้อใชบ้ริการมีไม่
เพียงพอท่ีจะช าระ ผูข้อใช้บริการยินยอมให้ 123 ปิดบัญชีของผูข้อใชบ้ริการได้
ทนัที 

123 Merchant ID คือบัญชีผู ้ขอใช้บริการท่ีออกโดย  123 เพ่ือใช้บริการ  123
เซอร์วิส 

6.7 เว้นแต่ก  าหนดไว้ในสัญญาน้ีเป็นอย่างอ่ืน 123 ตกลงเปิดบัญชีผู ้ขอใช้
บริการ (123 Merchant ID) ให้แกผู่ข้อใชบ้ริการเพียงบญัชีเดียว หากปรากฎว่าผู ้

ขอใชบ้ริการมีบัญชีเกนิกว่าท่ีก  าหนด ผูข้อใช้บริการยินยอมให้ 123 ยกเลิกบัญชี
อื่นๆ ของผูข้อใชบ้ริการไดท้นัที 

7. หน้าที่และความรับผดิของผู้ขอใช้บริการ  

7.1 ผูข้อใช้บริการมีหน้าท่ีในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบก  ากบัภาษี หรือ
หลกัฐานการรับช าระเงินอื่นใดใหแ้กลู่กคา้ตามท่ีกฎหมายก  าหนด 

7.2 หากผูข้อใช้บริการมีความประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงรูปแบบการช าระเงิน
และ/หรือเปล่ียนแปลง แกไ้ข วิธีการหรือเง่ือนไขในการขายสินคา้ การ ใหบ้ริการ 
หรือการปฏิบติังาน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อวิธีการใหบ้ริการรับช าระเงินของบริษทั
ตามสัญญาน้ี ผูข้อใช้บริการตกลงจะแจง้ให้บริษทัทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรกอ่นมีการเปล่ียนแปลงไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วนั และในกรณีน้ีบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าธรรมเนียมการ ใชบ้ริการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม  

7.3 ผูข้อใช้บริการรับทราบและตกลงว่า หากเกดิความเสียหายหรือเกดิความ
ผิดพลาดใดๆข้ึนแกผู่ข้อใช้บริการ และ/หรือลูกคา้อนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัท
ใหบ้ริการตามขอ้มูลท่ีผูข้อใช้บริการไดจ้ดัส่งใหบ้ริษทั ผูข้อใชบ้ริการตกลงจะไม่
เรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวจากบริษัท และตกลงรับผิดชอบในความเสียหาย 
และ/หรือความผิดพลาดท่ีเกดิข้ึนแต่เพียงผูเ้ดียว 

7.4 ผูข้อใช้บริการตกลงให้บริษัทมีสิทธิน าเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการท่ี
บริษทัตอ้งน าส่งใหแ้กผู่ข้อใชบ้ริการมาหักกลบลบหน้ีกบัยอดเงินค่าธรรมเนียม
การใช้บริการ ตลอดจนค่าใชจ่้ายหรือเงินอื่นใดท่ีผูข้อใชบ้ริการตอ้งช าระหรือคืน
ใหแ้กบ่ริษทัตามสัญญาน้ีไดท้นัทีกอ่นน าส่งเงินใหแ้กผู่ข้อใชบ้ริการ และกรณีเงิน
ท่ีบริษทัมีหนา้ท่ีน าส่งใหแ้กผู่ข้อใชบ้ริการมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะน ามาหักกลบ
ลบหน้ีจนครบจ านวน ผูข้อใชบ้ริการตกลงโอนเงินส่วนท่ีเหลือใหแ้กบ่ริษทั ทั้งน้ี 
หากผูข้อใช้บริการไม่ช าระและ/หรือไม่น าส่ง หรือช าระและ/หรือน าส่งให้แก ่
บริษทัล่าชา้ ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งช าระดอกเบ้ียผิดนดัใหแ้กบ่ริษทัในอตัราร้อยละ 
15 (สิบห้า) ต่อปี ของยอดเงินท่ีผู ้ขอใช้บริการต้องช าระและ/หรือน าส่งให้แก ่
บริษทั นับแต่วนัท่ีผิดนัดเป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระและ/หรือน าส่งเงินให้แก ่
บริษทัถูกตอ้งครบถว้น 

8. ค ารับรอง 

ผูข้อใช้บริการขอรับรองว่า (ก)ขอ้มูลใดๆ ท่ีผูข้อใช้บริการส่งให้แกบ่ริษทัตาม
สัญญาน้ีเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้น; (ข) ผูข้อใช้บริการด าเนินธุรกจิโดยชอบ
ด้วยกฎหมายซ่ึงรวมถึงการจ าหน่ายสินค้าและ/หรือบริการ รวมทั้ งได้รับ
ใบอนุญาตโดยถูกตอ้งตามกฎหมายส าหรับการด าเนินธุรกจิภายใตบ้ทบัญญติัของ
กฎหมายต่างๆท่ีเก ีย่วขอ้งของประเทศท่ีผูข้อใช้บริการด าเนินธุรกจิ ทั้ งน้ี ผูข้อใช้
บริการตกลงท่ีจะด าเนินการให้เป็นไปตามบทบญัญติัของ กฎ,ระเบียบ,ขอ้บังคบั 
และกฎหมายอื่นๆท่ีเก ีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของผูข้อใช้บริการและการ
ด าเนินการต่างๆภายใตสั้ญญาฉบบัน้ี; (ค) สินคา้และ/หรือบริการท่ีผูข้อใช้บริการ 
ตกลงให้บริษทัเป็นผูรั้บช าระเงินตามสัญญาฉบบัน้ี เป็นสินคา้และ/หรือบริการท่ี
ไม่ขดัต่อกฎหมาย ศีลธรรมอนัดี หรือมีความเส่ียงต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั; (ง) ผู ้
ขอใชบ้ริการจะตอ้งจดัให้ผูถื้อบัตรท าการกรอกขอ้มูลบตัรเครดิต ดว้ยตนเองบน
เวบ็ไซต ์โดยผูข้อใช้บริการจะไม่จดัเกบ็ขอ้มูลหรือเปิดเผย ขอ้มูลบัตรเครดิตหรือ
บัตรเดบิตใดๆของผู ้ถือบัตร และตอ้งปฏิบัติตาม เง่ือนไขของการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลบัตรตามมาตรฐานสากล  (Payment Card Industry Data 
Security Standard - PCIDSS) และ/หรือกฎระเบียบอื่นใดท่ีเก ีย่วขอ้งซ่ึงออกโดย 
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Card Association (Card Association หมายถึง สมาคมเครือข่ายบัตร ซ่ึงได้แก ่
Visa, MasterCard, JCB, Union Pay, American Express ฯลฯ) 

หากไม่เป็นไปตามค ารับรองดงักล่าวขา้งตน้ ผูข้อใช้บริการยินยอมให้บริษทัมี
สิทธิยกเลิกสัญญาน้ีได้ทันที  และผู ้ขอใช้บริการตกลงจะเป็นผู ้รับผิดชอบ
ค่าเสียหายท่ีเกดิข้ึนทั้ งหมดกบับริษัทดว้ย  ทั้ งน้ี รวมถึงค่าเสียหายท่ีเกดิข้ึนกบั
บริษทัเน่ืองจากผูข้อใชบ้ริการไม่ปฎิบติัตามค ารับรองดงักล่าว  

9. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

9.1 บริษทัอาจท าการประชาสัมพนัธ์เก ีย่วกบัการใหบ้ริการรับช าระเงินแกผู่ข้อ
ใชบ้ริการตามท่ีบริษทัเห็นสมควร และผูข้อใชบ้ริการจะใหค้วามร่วมมือกบับริษทั 
ในการประชาสัมพนัธ์ดงักล่าวผ่านส่ือต่างๆ หรือส่ือประเภทอินเตอร์เน็ตอื่นๆ 
เป็นคร้ังคราวตามท่ีคู่สัญญาตกลงร่วมกนั 

9.2 ผูข้อใชบ้ริการตกลงท าการโฆษณาประชาสัมพนัธ์สินคา้หรือบริการของ
ตนรวมทั้งการใช้บริการของบริษทัเพ่ือรับช าระเงินค่าสินคา้และ/หรือบริการของ
ผูข้อใชบ้ริการ 

9.3 ในกรณีท่ีผูข้อใช้บริการได้ใช้บริการ  วิธีการหรือช่องทางอื่นใดเพ่ือรับ
ช าระเงินค่าสินคา้และ/หรือบริการจากลูกคา้หรือผูใ้ช้บริการของผูใ้ห้บริการราย
อื่นนอกเหนือจากบริษทั ผูข้อใช้บริการตกลงว่าจะไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการ
ประชาสัมพนัธ์ โฆษณา สนับสนุน หรือให้สิทธิใดๆ แกบ่ริการ วิธีการหรือช่อง
ทางการช าระเงินกบัผูใ้ห้บริการรายอ่ืนเป็นกรณีพิเศษหรือกระท าการดงักล่าวยิ่ง
ไปกว่าการกระท าแกก่ารบริการรับช าระเงินของบริษทัตามสัญญาน้ี  

10. ข้อยกเว้นความรับผดิ 

ผูข้อใช้บริการทราบดีว่า ในการใหบ้ริการรับช าระเงินของบริษทัภายใตสั้ญญาน้ี 
หากเกดิความผิดพลาดล่าชา้ หรือไม่อาจให้บริการได ้เป็นการชั่วคราว ไม่ว่าเกดิ
จากระบบเครือข่ายการให้บริการ  หรือระบบ คอมพิวเตอร์ หรือระบบใดๆ  ท่ี
เก ี่ยวข้อง  หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ติดไวรัส  หรือปัญหาจากอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ และ/หรือไม่ว่าจะเกดิจากเหตุสุดวิสัย หรืออยู่นอกเหนือจาก
การควบคุมของบริษทั ผูข้อใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขดัขอ้งดงักล่าวมาเป็น
ขอ้เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษทัเป็นอนัขาด และผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งแจง้
ให้บริษทัทราบทันทีท่ีเกดิเหตุดงักล่าวข้ึนโดยบริษทัจะพยายามแกไ้ขปัญหาท่ี 
เกดิข้ึนโดยเร่งด่วน ทั้งน้ี ผูข้อใชบ้ริการตกลงจะใหค้วามร่วมมือแกบ่ริษทัในการ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าวอย่างดีท่ีสุด 

11. ระยะเวลาและการส้ินสุดของสัญญา  

11.1 สัญญาฉบบัน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบันบัแต่วนัท่ีระบุไวใ้นสัญญาเป็นตน้ไป หาก
คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจะต้องแจง้เป็น หนังสือให้
คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 90 (เกา้สิบ) วนั กอ่นวนัท่ีจะมีผล
เป็นวนัส้ินสุดของสัญญา 

11.2 ให้สัญญาฉบับน้ีมีผลส้ินสุดลง และบริษทัมีสิทธิยุติการใหบ้ริการ โดยการ
ปิดบญัชีผูใ้ชข้องผูข้อใชบ้ริการไดท้นัทีในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อ ไปน้ี  

(1) ผูข้อใชบ้ริการไดใ้ช ้และ/หรือ แจง้ขอ้มูลอนัเป็นเท็จต่อบริษทั 

(2) ผูข้อใชบ้ริการผิดสัญญา ขอ้ก  าหนด หรือเง่ือนไขขอ้หน่ึงขอ้ใด 

(3) ผู ้ขอใช้บริการกระท าผิดกฎหมายหรือมีส่วนในการกระท าผิด
กฎหมายผ่านการใชบ้ริการรับช าระเงินตามสัญญาน้ี  

เม่ือสัญญาส้ินสุดลงไม่ว่าดว้ยกรณีใดกต็าม ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งประกาศ ไวใ้นท่ี
เปิดเผย เพ่ือใหลู้กคา้และ/หรือผูใ้ชบ้ริการของผูข้อใชบ้ริการสามารถเห็นไดโ้ดย
ชดัแจง้ ประกาศดงักล่าวตอ้งเร่ิมประกาศในวนัท่ียุติการบริการ โดยมีขอ้ความท่ี
ไม่กอ่ใหเ้กดิความเสียหายและเป็นการส่งเสริมภาพพจน์ร่วมกนัของคู่สัญญาทั้ ง
สามฝ่าย  ทั้ งน้ี โดยไม่ตัดสิทธิบริษัทท่ีจะได้รับช าระค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าเสียหายจากการท่ีสัญญาน้ีส้ินสุดลง เน่ืองจากการกระท าของผูข้อใชบ้ริการ 

11.3 การส้ินสุดลงของสัญญาน้ีไม่ถือเป็นการกระทบกระเทือนสิทธิหรือหนา้ที 
หรือขอ้เรียกร้องใดๆท่ีเกดิข้ึนโดยชอบด้วยกฎหมายภายใตสั้ญญาน้ีกอ่นการ
ส้ินสุดลงของสัญญาน้ี 

12. ภาษ ี

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีหนา้ท่ีหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายหรือช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือ
เงินอ่ืนใดตามท่ีระบุในสัญญาน้ี ตามภาระหนา้ท่ีและตามอตัราท่ีกฎหมายก  าหนด 
และผูข้อใชบ้ริการตกลงเป็นผูรั้บผิดชอบค่าอากรแสตมป์ท่ีเกดิข้ึนทั้ งหมด (ถา้มี) 
ตามสัญญาน้ีแต่เพียงผูเ้ดียว 

13. การรักษาความลับ 

คู่สัญญาเขา้ใจดีว่า เอกสาร ขอ้มูล หรือส่ิงใดๆ ท่ีจดัท าข้ึนหรือไดม้า ภายใตสั้ญญา
และเง่ือนไขขอ้ตกลงน้ี เป็นขอ้มูลหรือความลบัทางการคา้ คู่สัญญาทั้งสามฝ่ายไม่
มีสิทธิน าขอ้มูลหรือความลบัทางการคา้น้ีไปเปิดเผยหรือกระท าการใดๆ อนัเป็น
เหตุให้ผูอ่ื้นทราบถึงความลบัน้ี และตกลง ท่ีจะเกบ็รักษาความลบัน้ีเป็นอย่างดีไม่
ว่าภายในระยะเวลาอายุสัญญา หรือภายหลงัจากสัญญาส้ินสุดลงแลว้กต็าม เวน้แต่
เป็นการเปิดเผยตาม ค าส่ังศาล หรือเป็นการกระท าตามขอ้ก  าหนดของกฎหมาย  

14. ทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษัทเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าในบรรดาเน้ือหา และ
ขอ้ความ รูปภาพ ตรา สัญลกัษณ์ โลโก ้เคร่ืองหมายการคา้/บริการ ช่ือทางการคา้ 
ตลอดจนงานออกแบบทั้งหมดทั้งท่ีอยู่ในเอกสารต่างๆ และเวบ็ไซตข์องบริษทั ผู ้
ขอใช้บริการจะตอ้งไม่ด าเนินการหรือกระท าการใดๆ หรือ ยินยอมให้บุคคลอื่น
กระท าการใดๆ อนัเป็นการท าให้เส่ือมเสียซ่ึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือ
เป็นการละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษทั  ดงักล่าว ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม  และไม่ว่าเพ่ือวัตถุประสงค์ ใดๆ กต็าม ผูข้อใช้บริการ
จะตอ้งไม่บิดเบือนหรือแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จต่อ บุคคลอื่นหรือกระท าใดๆ 
เพ่ือให้บุคคลอ่ืนเขา้ใจผิดว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามสัญญาน้ีเป็นของผู ้
ขอใชบ้ริการ  

15. การแก้ไขเพิ่มเตมิ 

เวน้แต่จะก  าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในสัญญาน้ี การแกไ้ข เพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลง
ขอ้ก  าหนดและเง่ือนไขใดๆ ในสัญญาน้ีหรือเอกสารแนบทา้ยสัญญาน้ี ใหคู่้สัญญา
ตกลงร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรและลงลายมือช่ือโดยคู่สัญญาทั้งสามฝ่าย 

16. กฎหมายที่ใช้บงัคับ 

สัญญาน้ีใหใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย 
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17. ข้อตกลงอ่ืนๆ  

17.1 บริษัทมีหน้าท่ีเพียงรับช าระเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการแทนผู ้ขอใช้
บริการ โดยบริษทัไม่มีส่วนรู้เห็นในสัญญาท่ีลูกคา้และ/หรือผูใ้ชบ้ริการ ไดท้ าไว้
กบัผูข้อใช้บริการ หรือสิทธิและหน้าท่ีต่างๆ ท่ีลูกคา้และ/หรือผูใ้ช้บริการและผู ้
ขอใช้บริการมีต่อกนั หากเกดิขอ้พิพาทใดๆ ข้ึนเน่ืองจากผูข้อใชบ้ริการไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญาท่ีไดท้ าไวก้บัลูกคา้และ/หรือผูใ้ชบ้ริการ ลูกคา้และ/หรือผูใ้ช้บริการไม่
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามสัญญาท่ีท าไวก้บัผูข้อใชบ้ริการ บริษทัไม่ตอ้งรับผิดหรือร่วมรับ
ผิดใดๆ ทั้ งส้ิน ผูข้อใชบ้ริการจะเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวในกรณีท่ีเกดิขอ้
พิพาทดงักล่าวกบัลูกคา้และ/หรือผูใ้ชบ้ริการ 

17.2 บริษัทไม่ตอ้งรับผิดชอบใดๆ  ทั้ งส้ินในกรณีท่ีรายละเอียดข้อมูลบัญชี
ธนาคาร ขอ้มูลบัตรเครดิต ข้อมูลเก ีย่วกบับัญชีผูใ้ช้ และรหัสผ่าน ของผูข้อใช้
บริการและ/หรือลูกคา้ของผูข้อใช้บริการล่วงรู้ไปถึงบุคคลอื่นๆ  โดยจงใจหรือ
ประมาท เลิน เล่อของผู ้ขอใช้บริการเอง  หรือการไม่รักษารหัส  ผ่านอย่าง
ระมดัระวงั หรือกรณีมีบุคคลอื่นใดกระท าการจนเป็นเหตุใหล่้วงรู้ขอ้มูลดงักล่าว 
หรือกรณีความไม่สุจริตของผูข้อใชบ้ริการและ/หรือบุคคลท่ีสาม  

17.3 เพ่ือให้การให้บริการรับช าระเงินของบริษทัเป็นไปตามนโยบายรักษา
ความปลอดภัยและสัญญาน้ี หากบริษัทพบว่าการท าธุรกรรมรายการ  ใดไม่
ถูกตอ้ง หรือเขา้ข่ายเป็นการกระท าโดยไม่สุจริตไม่ว่าดว้ยวิธีการใดๆ กต็าม ผูข้อ
ใชบ้ริการตกลงว่าจ านวนเงินรายการนั้นๆ จะถูกยึด/อายดัไว ้ในระบบจนกว่าจกัมี

ผูแ้สดงความจ านงขอรับเงินดงักล่าวคืน ทั้ งน้ี หากพิจารณาพยานหลกัฐานและมี
เหตุอนัควรเช่ือไดว่้าบุคคลใดเป็นเจา้ของเงินท่ีแทจ้ริง บริษทัมีสิทธิจะคืนเงินสุทธิ
ภายหลงัจากหักค่าธรรมเนียมการใช้บริการและค่าใช้จ่ายให้แกเ่จ้าของเงินท่ี
แท้จริงได้ทันที  ผู ้ขอใช้บริการตกลงท่ีจะให้ความร่วมมือในการพิจารณา
ตรวจสอบเอกสารและขอ้มูล ตามท่ีบริษทัร้องขอ และตกลงให้บริษทัด าเนินการ
ระงบับญัชีผูใ้ชข้อง ผูข้อใชบ้ริการไวช้ัว่คราวได ้

17.4 ผู ้ขอใช้บริการจะโอนสิทธิ หน้าท่ี  ผลประโยชน์ หรือสิทธิเรียกร้อง 
ทั้ งหมดหรือส่วนหน่ึงส่วนใดตามสัญญาน้ีให้แกบุ่คคลอ่ืน โดยมิไดรั้บความ 
ยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทกอ่นมิได้ ในกรณีผู ้ขอใช้บริการได้รับความ 
ยนิยอมดงักล่าว ผูข้อใช้บริการยงัตอ้งรับผิดตามสัญญาน้ีต่อบริษัททุกประการ 
ทั้งน้ี บริษทัมีสิทธิท่ีจะโอนสิทธิ หนา้ท่ี ผลประโยชน์ หรือสิทธิ เรียกร้องทั้งหมด
หรือส่วนหน่ึงส่วนใดตามสัญญาน้ีให้แกบุ่คคลอ่ืน โดยไม่จ าตอ้งได้รับความ
ยินยอมจากผูข้อใชบ้ริการ 

17.5 หากข้อก  าหนด เง่ือนไข หรือข้อตกลงใดๆ  หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของ
สัญญาฉบบัน้ีเป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายใดๆ คู่สัญญาทั้งสามฝ่ายตก
ลงให้ถือว่าขอ้ก  าหนด เง่ือนไข หรือขอ้ตกลงส่วนอื่นๆ ของสัญญาท่ีสมบูรณ์แยก
จากส่วนท่ีเป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ และมีผลใชบ้งัคบัไดต่้อไป 

 

สัญญาฉบบัน้ีท าข้ึนเป็น 3 (สาม) ฉบบั คู่สัญญาไดอ่้านและเขา้ใจเน้ือหาของสัญญาโดยตลอดแลว้ เห็นว่ามีขอ้ความถูกตอ้งตรงกบัเจตนารมณ์ แห่งตน จึงไดล้งลายมือช่ือ
และประทบัตราไวต่้อหนา้พยานเป็นส าคญั และเกบ็ไวฝ่้ายละฉบบั 
 

บริษทั ทูซีทูพ ี(ประเทศไทย) จ ากัด                       (ตราประทับ)   ผู้ขอใช้บริการ                                              (ตราประทับ) 
 
 
 
ลงช่ือ.....................................................................กรรมการ    ลงช่ือ..........................................................................กรรมการ 
                   (นายปิยชาติ  รัตน์ประสาทพร)                                            (                                                                       ) 
 
 
ลงช่ือ.......................................................................พยาน    ลงช่ือ...........................................................................พยาน 
 (                                                                                )                                             (                                                                            ) 
 

บริษทั 123 เซอร์วิส จ ากัด                                         (ตราประทับ)   
 
 
ลงช่ือ....................................... ...............................กรรมการ   
                    (นายปิยชาติ  รัตน์ประสาทพร)  
 
 
 
ลงช่ือ.................................................... ..................พยาน   
    (                                                                          )                                                     
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ใบเสนอราคาให้                                                
บรษิทั 2C2P ขอเสนอค่าใชบ้รกิารและค่าธรรมเนียม ดงัน้ี
ระบบชำาระเงินผ่านบตัรเครดิตออนไลน์   (2c2p)      

Description Fee
คา่ตดิตัง้ระบบ 20,000 บาท (ยกเวน้)

คา่ธรรมเนียมของ Visa, MasterCard cards, Samsungpay, Linepay 2.7% ของยอดขาย

คา่ธรรมเนียมของ CUP,Alipay, Wechat, TrueMoney, ShopeePay และ Dolfin 2.4 % ของยอดขาย

คา่ธรรมเนียมของ Diner และ JCB 3.3% ของยอดขาย

คา่ธรรมเนียมของ AMEX 3.3% ของยอดขาย

คา่ธรรมเนียมของ QR PromptPay 15 บาท ต่อรายการ

คา่รายงานและดแูลระบบ 4,000 บาท (ยกเวน้)

ระบบรบัชำาระเงินผ่านช่องทางของบริการ   123 (  ตดับญัชีผ่านช่องทางต่างๆของธนาคาร และ ผ่านเคาน์เตอร์รบัชำาระเงิน  )      

Description Fee
การตดิตัง้ระบบ 20,000 บาท (ยกเวน้)

บรกิาร 123 2.70% ของยอดขาย 
(*ขัน้ต่ำUา 5 บาทต่อรายการ)

คา่รายงานและดแูลระบบ 4,000 บาท (ยกเวน้)

เงื่อนไขการชำาระเงินและการจดัการ  :  
 ราคาขา้งตน้มผีลตัง้แต่วนัทีU 1 มนีาคม 2565
 ราคาทัง้หมดไมร่วม VAT 7%
 2C2P จะโอนเงนิใหบ้ญัชธีนาคารของรา้นคา้ ขึน้อยูก่บัรายละเอยีดดา้นล่างนี้ :

o 2c2p: การช่ำาระเงนิเป็นงวดของบตัรเครดติและบตัรเครดติแบบผอ่นช่ำาระ: รา้นคา้สามารถถอนเงนิจากเมนู 
“Withdraw” ในระบบรายงานออนไลน์ของ 2C2P ไดท้กุวนั โดยรอบการถอนจะตดัรอบในทุกวนัพุธก่อน 4 โมงเยน็
และ 2C2P จะท่ำาการโอนเงนิใหใ้นวนัศุกร์ โดยรา้นคา้จะไดร้บัเงนิเขา้บญัชใีนวนัท่ำาการถดัไปนบัจากวนัทีUโอนเงนิ

o 123 Service: ธุรกรรมทีUท่ำาในวนัจนัทรถ์งึวนัอาทติยข์องสปัดาหท์ีUผา่นมาจะถูกโอนอตัโนมตัใินวนัพฤหสับดถีดัไป 
โดยรา้นคา้จะไดร้บัเงนิเขา้บญัชใีนวนัท่ำาการถดัไปนบัจากวนัทีUโอนเงนิ

 การโอนเงนิไปใหธ้นาคารอืUน (นอกเหนือจากธนาคารทีUรา้นคา้ระบุมาในสญัญา) อาจจะใชเ้วลา 1 – 3 วนัท่ำาการ เพืUอจะถูก
พจิารณา ในบญัชธีนาคารของรา้นคา้ การโอนเงนิไปใหธ้นาคารทีUอยูต่่างจงัหวดั อาจจะใชเ้วลามากกวา่ ในกรณีทีUวนัทีUก่ำาหนด
โอนเป็นวนัหยดุ (รวมถงึวนัหยดุสดุสปัดาห,์ วนัหยดุธนาคาร, วนัหยดุนกัขตัฤกษ์, วนัหยดุพเิศษ) 2C2P จะจา่ยใหร้า้นคา้ในวนั
ท่ำาการถดัไป  

 ถา้มคี่าธรรมเนียมการโอนเงนิขา้มเขตในบญัชธีนาคารต่างจงัหวดั รา้นคา้จะเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ธรรมเนียมตามจรงิทีUถูกเรยีก
จากธนาคาร

2C2P (Thailand) CO.,LTD. | 123 Service CO.,LTD.
9 G Tower Grand Rama 9, South Wing, 17th Floor, Rama 9 Road, Huaykwang, Bangkok, 10310 

Tel. +66 2116 7000 | Fax. +66 2116 7001 | www.2c2p.com
Page 1 of 2
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 ในบางกรณีของธุรกรรมทีUคนืเงนิหรอืยกเลกิรายการการสั Uงซือ้ 2C2P มสีทิธิท์ ีUจะหกัยอดการคนืเงนิเตม็จากยอดทัง้หมดทีUจะถูก
ช่ำาระไปใหบ้ญัชธีนาคารของรา้นคา้ในรอบบลิถดัไป

     ผูข้อใช้บริการ                                          (ประทบัตรา)   

ลงนาม…………………………………………………….. ลงนาม……………………………………………………….
(...................................................)     (..........................................................) 

ผูม้อีำานาจลงนาม ผูม้อีำานาจลงนาม

ลงนาม……………………………………………………..  
(...................................................)  

พยาน    
   บริษทั ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำากดั        (ประทบัตรา)   

ลงนาม……………………………………………………..
       (นายปิยชาต ิรตัน์ประสาทพร) 

ผูม้อีำานาจลงนาม

ลงนาม……………………………………………………..
(นายเศกสษิฐ์ เลาหระว)ี

พยาน  

  บริษทั 123 เซอรวิ์ส จำากดั                       (ประทบัตรา)

ลงนาม……………………………………………………..
       (นายปิยชาต ิรตัน์ประสาทพร) 

ผูม้อีำานาจลงนาม

ลงนาม……………………………………………………..
(นายเศกสษิฐ์ เลาหระว)ี

พยาน  

2C2P (Thailand) CO.,LTD. | 123 Service CO.,LTD.
9 G Tower Grand Rama 9, South Wing, 17th Floor, Rama 9 Road, Huaykwang, Bangkok, 10310 

Tel. +66 2116 7000 | Fax. +66 2116 7001 | www.2c2p.com
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