
2.9%
ต่อรายการ (ไม่รวม VAT)

รับชำาระผ่านบัตรเครดิต

เง่ือนไข
● การถอนเงินออกจากบัญชี

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

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

● ผ่านเคาน์เตอร์ (1-2-3 Service) 
เงินในรอบอาทิตย์ก่อนหน้าน้ี จันทร์ - อาทิตย์ จะเข้าบัญชีที่ผูกไว้อัตโนมัติทุกๆ วันศุกร์ ในอาทิตย์ถัดมา เช่น 
● รอบวันจันทร์ที่ 1 – อาทิตย์ท่ี 7 เงินจะเข้าวันศุกร์ที่ 12

หมายเหตุ
● การขอถอนเงินหรือเข้าบัญชีอัตโนมัติจะมีค่าธรรมเนียม 20 บาทถ้ายอดนั้นตำ่ากว่า 50,000 บาท
● 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
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ความแตกต่างระหว่าง 2C2P กับ PayPal

ค่าธรรมเนียม  2.9% 4.4% + 11 บาท

การคืนเงิน ไม่คืนค่าธรรมเนียม
คืนค่าธรรมเนียม 

ถ้าทำารายการภายใน 60 วัน 
(ยกเว้น 11 บาท)

การถอนเงิน ตำ่ากว่า 50,000 บาท
20 บาท/คร้ัง

ตำ่ากว่า 5,000 บาท
50 บาท/ครั้ง

การเก็บค่าคอมมิชช่ัน
RoomScope (ถ้ามี)

บิลเรียกเก็บหลังลูกค้า
Check Out

หักเม่ือชำาระเงิน
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เอกสารประกอบการสมัคร 2C2P

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา

● เอกสารการสมัครพร้อมใบนำาเสนออัตราค่าธรรมเนียม

● สำาเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 
เดือน)

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

เดือนในนามนิติบุคคล
● รูปถ่ายโรงแรม

● สำาเนาบัตรประชาชน
● สำาเนาทะเบียนบ้าน
● สำาเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
● หลักฐานการเป็นเจ้าของโรงแรม
● รูปถ่ายโรงแรม

(ลงนามพร้อมประทับตราทุกรายการ)
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ข้อมูลร้านค้า      วันท่ี………………………..…………………….. 

ชื่อท่ีจดทะเบียนตามกฎหมาย : .......................................... ประเภทธุรกิจ : ..................................................... 

โดเมนเนมของร้านค้า :..................................................... ภาษาการเขียนโปรแกรม/แพลตฟอร์ม : …...…......... 

หมายเลขทะเบียนการค้า : ................................................ ทุนจดทะเบยีน : ........................................... บาท 

ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียน : ................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... 

ท่ีอยู่ส าหรับการจัดส่งเอกสาร     เหมือนกับท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน ....................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

หมายเลขโทรศัพท์ : ........................................................ หมายเลขแฟกซ์ : .................................................. 

ข้อมูลของผู้ติดต่อ 

1. บุคคลติดต่อทางดา้นธรุกจิ: ........................................... ต าแหน่ง: ............................................................. 

  เบอร์โทรศัพท์มือถือ : ..................................................... อีเมล์ : ................................................................. 

2. บุคคลติดต่อทางดา้นไอท:ี ............................................. ต าแหน่ง: ............................................................. 

  เบอร์โทรศัพท์มือถือ :...................................................... อีเมล์ : ................................................................ 

3. บุคคลติดต่อทางดา้นบญัช:ี ........................................... ต าแหน่ง: ............................................................. 

  เบอร์โทรศัพท์มือถือ :...................................................... อีเมล์ : ................................................................. 

บุคคลที่เลือกให้ได้รับข้อมูลโปรดักชั่นส์: 

ชื่อ /นามสกุล .................................................................. อีเมล์ : .................................................................. 

บริการที่ต้องการใช้ (ให้บริการโดย บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จ ากัด) 

    Payment Gateway               iACCEPT                       easyBills                   easyPoints 

บริการที่ต้องการใช้ (ให้บริการโดย บริษัท 123 เซอร์วิส จ ากัด) 

     123 เซอร์วิส  

รายละเอียดบัญชีธนาคารของร้านค้า 

ชื่อบัญชี : ...................................................................... เลขท่ีบัญชี : .......................................................... 

ธนาคาร/สาขา: .............................................................. ประเภทบัญชี : ....................................................... 

ลายเซน็ตผ์ูม้อี านาจลงนาม และประทบัตรากจิการ (ถา้ม)ี                                                                (ตราประทับ) 
 

 

ลงนาม : ........................................................................ ลงนาม : ................................................................ 

ชื่อ นามสกุล : ................................................................ ชื่อ นามสกุล : ........................................................ 

ต าแหน่ง : .....................................................................  ต าแหน่ง : ............................................................. 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 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) ............................................  

สัญญานี้ท าขึ้นที่  บริษัท  ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จ ากัด 

ระหว่างบรษิทั ทูซทีพูี (ประเทศไทย) จ ากดั ส านักงานตั้งอยู่

เลขที่ 9 อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา ไนน์  ช้ันที่ 17    

ฝั่งใต้ ถนนพระราม 9  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุ ง เทพมหานคร  10310  (“ทู ซี ทู พี ”) ฝ่ ายที่ ห นึ่ ง ,                    

บริษทั 123 เซอรว์สิ จ ากดั ส านักงานตั้งอยู่ เลขที่ 9 อาคาร

จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา ไนน์ ช้ันที่  17 ฝั่ งใต้ ถนน

พ ร ะ ร า ม  9  แ ข ว ง ห้ ว ย ข ว า ง  เข ต ห้ ว ย ข ว า ง 

กรุงเทพมหานคร 10310 (“123”) ฝ่ายที่สอง (ซึ่งต่อไปใน

สัญญาจะรวมเรียกว่า “บริษัท”) และ 

ผู้ขอใช้บริการตามรายละเอียดใน “ข้อมูลรา้นคา้” (ซึ่งต่อไป

ในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ขอใช้บริการ”) ฝ่ายที่สาม 

คู่สัญญาตกลงกันตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้  

1. วัตถุประสงค์ 

1.1 ผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์จะขอใช้บริการรับ

ช าระค่าสินค้าและ/หรือบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

และ/หรือระบบทีใ่หบ้ริการโดยทูซีทูพี เพ่ือรับช าระค่าสินค้า

และ/หรือบริการจากลูกค้า (“บริการทูซีทูพี”) 

1.2 ผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์จะขอใช้บริการรับ

ช าระเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการผ่านช่องทางต่างๆที่

ให้บริการโดย 123 ซึ่งรวมถึงเคาน์เตอร์การรับช าระ ตู้

เอทีเอ็ม บัญชีธนาคารออนไลน์ เป็นต้น เพ่ือรับช าระค่า

สินค้าและ/หรือบริการจากลูกค้า (“บริการ 123เซอร์วิส”) 

(ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกแต่ละบริการแยกกันว่า                           

“บริการทูซีทพีู”, “บริการ 123 เซอร์วิส” และเรียกรวมกันว่า 

“บริการรับช าระเงิน”) 

1.3 ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่าหน้าที่และความ

รับผิ ด ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บก ารอ อก ใบก ากั บภ าษี ข อ ง

ค่าธรรมเนียมและการน าส่งเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการ 

ตามข้อ 4, ข้อ 5 และข้อ 6 ภายใต้สัญญานี้ของทูซีทูพี และ

123 นั้นแยกออกจากัน  

2. การเริ่มต้นใช้บริการรับช าระเงิน 

ผู้ขอใช้บริการตกลงจัดส่งค าขอใช้บริการรับช าระเงินที่

กรอกข้อมูลถูกต้อง แท้จริง และครบถ้วนแล้วพร้อม ด้วย

เอกสารประกอบอื่นๆ ตามที่ก าหนดไว้ให้แก่บริษัทในวันที่

ท าสัญญาฉบับนี ้เพ่ือให้บริษัทพิจารณา โดยผู้ขอใช้บริการ

จะใช้บริการรับช าระเงินของบริษัทในการรับช าระค่าสินค้า

และ/หรือบริการของผู้ขอใช้บริการได้ ต่อเมื่อได้รับค า

อนุมัติจากบริษัทแล้วเท่านั้น  

 

3. การยอมรับความเสี่ยงในการท าธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้ขอใช้บริการไดพิ้จารณาและตระหนักดีว่าการท าธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์มีความเสี่ยง  และยอมรับภาระความ

เสียหายที่อาจเกิดขึน้จากการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ดังกล่าว โดยตกลงที่จะปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้  

3.1 เมื่อได้รับช าระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ผู้ขอใช้

บริการต้องเก็บรักษา เอกสารรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดที่

เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย การส่งสินค้า/ บริการ และการ

ได้รับช าระเงิน เป็นระยะเวลา 18 (สิบแปด) เดือน อาทิเช่น 

ใบก ากับภาษี ใบส่งสินค้า ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น เพ่ือใช้

เป็นพยานหลักฐานยืนยันกรณีมีข้อโต้แย้ง  หรือเกิด ข้อ

พิพาทขึ้นไม่วา่จะดว้ยเหตใุดกต็าม หากกรณีบริษัท มีความ

ประสงค์ ตรวจสอบความถูกต้องของการท าธุรกรรมของผู้

ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงจะส่งรายละเอียดข้อมูล

และเอกสารที่ เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่  บริษัททันทีหรือ

ภายในเวลาที่ก าหนด รวมทั้งตกลงให้ความช่วยเหลือแก่

บริษัทในอันที่จะได้มาซึ่งเอกสารและข้อมูลดังกล่าว โดยผู้

ขอใช้บริการ จะไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการขัดขวาง ท า

ให้เสื่อมค่า, เสียหายหรือสูญหายซึ่งเอกสารและข้อมูลนั้นๆ 

3.2 กรณีมีการปฎิเสธการจ่ายเงินและ/หรือไม่สามารถ

เรียกเก็บเงินได้ / การยกเลิกบัตร / การอายัดบัตร หรือมี

กรณีมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรม การใช้บัตรเครดิตโดย

ไม่ สุจริตหรือดว้ยสาเหตอุื่นใด เป็นเหตุให้บริษัทต้องถูกหัก

เงินหรือต้องชดใช้คืนเงินดังกล่าวหรือต้องจ่ายค่าเสียหาย

ให้แก่ ธนาคาร สถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่นใด ผู้ขอใช้

บริการตกลงจะคืนเงิน เต็มจ านวนตามที่บริษัทต้องถูกหัก

หรือต้องชดใช้คืนหรือต้องจ่ายไปดังกล่าวให้แก่บริษัทโดย

ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้บริษัทหักเงินจ านวนดังกล่าวจาก

เงินค่าสินค้าและ/หรือบริการที่บริษัทต้องน าส่งให้แก่ผู้ขอ

ใช้บริการได้ทันที และผู้ขอใช้บริการจะไม่ยกเหตุหรือข้อ

ต่อสู้ใดๆขึ้นปฎิเสธ ความรับผิดดังกล่าวทั้งสิ้น  

4. ค่าธรรมเนียม 

4.1. ผู้ขอใช้บริการตกลงช าระค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

รับช าระเงินตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งหมดตามสัญญานี้

ให้แก่บริษัท ตามอัตราและวิธีการช าระเงินที่ก าหนดไว้ใน

เอกสารแนบท้าย โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

4.2. ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิน าเงินค่า

สินค้าและ/ หรือบริการที่บริษัทต้องน าส่งให้แก่ผู้ขอใช้

บริการมาหักกลบลบหนี้กับยอดเงินค่าธรรมเนียมการใช้

บริการตลอดจนค่าใช้จ่ายหรือเงินอื่นใดที่ผู้ขอใช้บริการ

ต้องช าระหรือคืนให้แก่บริษัทตามสัญญานี้ได้ทันทีก่อน

น าส่งเงินให้แก่ผู้ขอใช้บริการ 

4.3. ในระหว่างอายุสัญญาบริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการรับช าระเงินตามสัญญานี้ได้ 

โดยบริษัทจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ขอใช้บริการ

ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน และให้ถือว่า

เอกสารที่จัดท าขึ้นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
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5. บริการทูซีทูพี 

5.1 ทูซีทูพีจะท าการรวบรวมเงินที่ได้จากรับช าระค่า

สินค้าและ/หรือบริการแทนผู้ขอใช้บริการ และน าส่งใหแ้ก่ผู้

ขอใช้บริการภายหลังจากหักค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

ตามข้อ  4. ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ  (ถ้ามี) อาทิ  เช่น 

ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการรับช าระด้วยบัตรเครดิต เป็นต้น 

ภายใน ก าหนดเวลาและวธิกีารตามเอกสารแนบท้าย โดยผู้

ขอใช้บริการตกลงเป็น ผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการ

น าส่งเงินดังกล่าวทั้งสิ้น 

5.2 ในการรับช าระเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการตาม

สัญญานี้    ทูซีทูพีตกลงจะรับช าระส าหรับยอดเงินขั้นต่ า

ตั้งแต่ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) แต่ไม่เกิน 500,000 

บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ต่อ 1 (หนึ่ง) รายการรับช าระ  

5.3 ในกรณีที่บัญชีผู้ขอใช้บริการ (2C2PMerchant ID) 

ไม่มีรายการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 6 (หก) 

เดือน ผู้ขอใช้บริการยินยอมช าระค่ารักษาบัญชีให้แก่ทูซีทู

พีในอัตราเดือนละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม) นับตั้งแต่เดือนที่ 7 (เจ็ด) เป็นต้นไป และ

หากเงินในบัญชีของผู้ขอใช้บริการมีไม่เพียงพอที่จะช าระ 

ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ทซูีทพีูปิดบญัชีของผู้ขอใช้บริการ

ได้ทันที 

2C2P Merchant ID คือบัญชีผู้ขอใช้บริการที่ออกโดยทูซีทู

พี เพ่ือใช้บริการทูซีทูพี 

5.4 เว้นแต่ก าหนดไว้ในสัญญานี้เป็นอย่างอื่น ทูซีทูพีตก

ลงเปิดบัญชีผู้ขอใช้บริการ (2C2PMerchant ID) ให้แก่ผู้ขอ

ใช้บริการเพียงบัญชีเดียว หากปรากฎว่าผู้ขอใช้บริการมี

บัญชีเกินกว่าที่ก าหนด ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ทูซีทูพี

ยกเลิกบัญชีอื่นๆ ของผู้ขอใช้บริการได้ทันที 

6. บริการ 123 เซอร์วิส 

6.1 ผู้ขอใช้บริการมีหนา้ทีส่่งขอ้มูลสินค้าและ/หรือบริการ 

ตามรูปแบบและวิธีการที่ 123 ก าหนดให้แก่ 123 ทันทีที่

ลูกค้าท าการสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการ 

6.2 ผู้ขอใช้บริการขอรับรองว่าข้อมูลใดๆ ที่ผู้ขอใช้

บริการส่งให้แก่123 ตามสัญญานี้ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

ครบถ้วน และ 123 ไม่มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว 

ในกรณีที่  123 พบว่าจ านวนเงินที่  123 รับช าระนั้นไม่

ถูกต้อง อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของข้อมูลที่ผู้ขอใช้

บริการน าส่งให ้123 ตามข้อ 6.1 ของสัญญานี้ 123 ไม่ต้อง

รับผิดชอบส าหรับความผิดพลาดดังกล่าว และ 123 ไม่มี

หน้าที่คืนเงินที่ได้รับช าระแล้วแก่ลูกค้า ผู้ขอใช้บริการต้อง

รับผิดชอบในความผิดพลาดดังกล่าวกับลูกค้าแต่เพียงผู้

เดียว 

6.3 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า หากเกิดความเสียหายหรือ

เกิดความผิดพลาดใดๆขึน้แกผู่้ขอใช้บริการ และ/หรือลูกค้า 

อันเนื่องมาจากการที่ 123 ให้บริการตามข้อมูลที่ผู้ขอใช้

บริการได้จัดส่งให ้123 ผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้อง

ค่าเสียหายดังกล่าวจาก 123 และตกลงรับผิดชอบในความ

เสียหาย และ/หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว 

6.4 123 มีหน้าที่ออกใบแจ้งการช าระเงินพร้อมรหัส

อ้างอิงสินค้า และบาร์โคดตามข้อมูลที่บริษัทได้รับภายใต้

ข้อ 6.1 ของสัญญานี้ เพ่ือให้ลูกค้าน าไปย่ืนช าระด้วยเงิน

สดที่เคาน์เตอร์การรับช าระหรือช่องทางธนาคาร โดย

จ านวนยอดเงินขั้นต่ าต่อ 1 (หนึ่ง) รายการรับช าระ จะ

เป็นไปตามเงื่อนไขที่เคาน์เตอร์การรับช าระหรือช่องทาง

ธนาคารนั้นๆก าหนด 

6.5 123 จะท าการรวบรวมเงินที่ได้จากการรับช าระค่า

สินค้าและ/หรือบริการแทนผู้ขอใช้บริการ และน าส่งใหแ้ก่ผู้

ขอใช้บริการ ภายหลังจากทีห่กัค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

ตามข้อ  4. ตลอดจนค่าใช้ จ่ายต่างๆ (ถ้ามี ) ภายใน

ก าหนดเวลาและวิธีการตามเอกสารแนบท้าย โดยผู้ขอใช้

บริการตกลงเป็นผูร้ับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการน าส่งเงิน

ดังกล่าวทั้งสิ้น 

6.6 ในกรณีที่บัญชีผู้ขอใช้บริการ (123Merchant ID) ไม่

มีรายการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 6 (หก) เดือน 

ผู้ขอใช้บริการยินยอมช าระค่ารักษาบัญชีให้แก่ 123 ใน

อัตราเดือนละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม) นับตั้งแต่เดือนที่ 7 (เจ็ด) เป็นต้นไป และ

หากเงินในบัญชีของผู้ขอใช้บริการมีไม่เพียงพอที่จะช าระ 

ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ 123 ปิดบัญชีของผู้ขอใช้บริการ

ได้ทันที 

123 Merchant ID คือบัญชีผู้ขอใช้บริการที่ออกโดย 123 

เพ่ือใช้บริการ 123เซอร์วิส 

6.7 เว้นแต่ก าหนดไว้ในสัญญานี้เป็นอย่างอื่น 123 ตกลง

เปิดบัญชีผู้ขอใช้บริการ (123 Merchant ID) ให้แก่ผู้ขอใช้

บริการเพียงบัญชีเดียว หากปรากฎวา่ผูข้อใช้บริการมีบัญชี

เกินกว่าที่ก าหนด ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ 123 ยกเลิก

บัญชีอื่นๆ ของผู้ขอใช้บริการได้ทันที 

7. หน้าที่และความรับผิดของผู้ขอใช้บริการ  

7.1 ผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่ในการออกใบเสร็จรับเงิน/

ใบก ากับภาษี หรือหลักฐานการรับช าระเงินอื่นใดให้แก่

ลูกค้าตามที่กฎหมายก าหนด 

7.2 หากผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการช าระเงินและ/หรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข วิธีการ

หรือเงื่อนไขในการขายสินค้า การ ให้บริการ หรือการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิธีการให้บริการรับช าระเงิน

ของบริษัทตามสัญญานี้  ผู้ขอใช้บริการตกลงจะแจ้งให้

บริษัททราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนมีการ

เปลี่ยนแปลงไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน และในกรณีนี้

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมการ ใช้บริการ

เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม  
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7.3 ผู้ขอใช้บริการตกลงให้บริษัทมีสิทธิน าเงินค่าสินค้า

และ/หรือบริการที่บริษัทต้องน าส่งให้แก่ผู้ขอใช้บริการมา

หักกลบลบหนี้กับยอดเงินค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 

ตลอดจนค่าใช้จ่ายหรอืเงินอืน่ใดที่ผู้ขอใช้บริการต้องช าระ

หรือคืนให้แก่บริษัทตามสัญญานี้ได้ทันทีก่อนน าส่งเงิน

ให้แก่ผู้ขอใช้บริการ และกรณีเงินที่บริษัทมีหน้าที่น าส่ง

ให้แก่ผู้ขอใช้บริการมีจ านวนไม่เพียงพอที่จะน ามาหักกลบ

ลบหนี้จนครบจ านวน ผู้ขอใช้บริการตกลงโอนเงินส่วนที่

เหลือให้แก่บริษัท ทั้งนี้ หากผู้ขอใช้บริการไม่ช าระและ/

หรือไม่น าส่ง หรือช าระและ/หรือน าส่งให้แก่บริษัทล่าช้า ผู้

ขอใช้บริการจะต้องช าระดอกเบี้ยผิดนัดให้แก่บริษัทใน

อัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ของยอดเงินที่ผู้ขอใช้บริการ

ต้องช าระและ/หรือน าส่งให้แก่บริษัท นับแต่วันที่ผิดนัดเป็น

ต้นไปจนกวา่จะช าระและ/หรอืน าสง่เงินให้แก่บริษัทถูกต้อง

ครบถ้วน 

8. ค ารับรอง 

ผู้ขอใช้บริการขอรับรองว่า (ก)ข้อมูลใดๆ ที่ผู้ขอใช้บริการ

ส่งให้แก่บริษัทตามสัญญานี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน; 

(ข) ผู้ขอใช้บริการด าเนินธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่ง

รวมถึงการจ าหน่ายสินค้าและ/หรือบริการ รวมทั้งได้รับ

ใบอนุญาตโดยถูกต้องตามกฎหมายส าหรบัการด าเนินธรุกจิ

ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายต่างๆที่ เกี่ยวข้องของ

ประเทศที่ผู้ขอใช้บริการด าเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการ

ตกลงที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของ กฎ,

ระเบียบ,ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินธุรกิจของผู้ขอใช้บริการและการด าเนินการต่างๆ

ภายใต้สัญญาฉบับนี้; (ค) สินค้าและ/หรือบริการที่ผู้ขอใช้

บริการ ตกลงให้บริษัทเป็นผู้รับช าระเงินตามสัญญาฉบับนี้ 

เป็นสินค้าและ/หรอืบริการทีไ่ม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี 

หรือมีความเสี่ยงต่อภาพลักษณ์ของบริษัท ; (ง) ผู้ขอใช้

บริการจะต้องจัดให้ผู้ถือบัตรท าการกรอกข้อมูลบัตรเครดิต 

ด้วยตนเองบนเว็บไซต์ โดยผู้ขอใช้บริการจะไม่จัดเก็บ

ข้อมูลหรือเปิดเผย ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตใดๆของ

ผู้ถือบัตร และต้องปฏิบัติตาม เงื่อนไขของการรักษาความ

ปลอดภัยของข้อมูลบัตรตามมาตรฐานสากล  (Payment 

Card Industry Data Security Standard - PCIDSS) แ ล ะ /

หรือกฎระเบี ยบอื่นใดที่ เกี่ ยวข้ องซึ่ งออกโดย Card 

Association (Card Association หมายถึง สมาคมเครือข่าย

บั ต ร  ซึ่ ง ไ ด้ แ ก่  Visa, MasterCard, JCB, Union Pay, 

American Express ฯลฯ) 

หากไม่เป็นไปตามค ารบัรองดงักล่าวข้างต้น ผู้ขอใช้บริการ

ยินยอมให้บริษัทมีสิทธิยกเลิกสัญญานี้ได้ทันที และผู้ขอใช้

บริการตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

กับบริษัทด้วย ทั้งนี้ รวมถึงค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัท

เนื่องจากผู้ขอใช้บริการไม่ปฎิบัติตามค ารับรองดังกล่าว  

9. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

9.1 บริษัทอาจท าการประชาสัมพันธ์ เกี่ ยวกั บการ

ให้บริการรับช าระเงินแก่ผู้ขอใช้บริการตามที่ บริษัท

เห็นสมควร และผู้ขอใช้บริการจะให้ความร่วมมือกับบริษัท 

ในการประชาสัมพันธ์ดงักลา่วผ่านสื่อต่างๆ หรือสื่อประเภท

อินเตอร์เน็ตอื่นๆ เป็นคร้ังคราวตามที่คู่สัญญาตกลงร่วมกัน 

9.2 ผู้ขอใช้บริการตกลงท าการโฆษณาประชาสัมพันธ์

สินค้าหรือบริการของตนรวมทั้งการใช้บริการของบริษัท

เพ่ือรับช าระเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการของผูข้อใช้บริการ 

9.3 ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการได้ใช้บริการ วิธีการหรือ

ช่องทางอื่นใดเพ่ือรับช าระเงินคา่สินค้าและ/หรือบริการจาก

ลูกค้าหรือผูใ้ช้บริการของผูใ้หบ้ริการรายอื่นนอกเหนือจาก

บริษัท ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าจะไม่กระท าการใดๆ อันเป็น

การประชาสัมพันธ์ โฆษณา สนับสนุน หรือให้สิทธิใดๆ แก่

บริการ วิธีการหรอืช่องทางการช าระเงินกับผู้ให้บริการราย

อื่นเป็นกรณีพิเศษหรือกระท าการดังกล่าวย่ิงไปกว่าการ

กระท าแก่การบริการรับช าระเงินของบริษัทตามสัญญานี้  

10. ข้อยกเว้นความรับผิด 

ผู้ขอใช้บริการทราบดีว่า ในการให้บริการรับช าระเงินของ

บริษัทภายใต้สญัญานี้ หากเกิดความผิดพลาดลา่ช้า หรือไม่

อาจให้บริการได้ เป็นการช่ัวคราว ไม่ว่าเกิดจากระบบ

เครือข่ายการให้บริการ หรือระบบ คอมพิวเตอร์ หรือระบบ

ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ติดไวรัส หรือ

ปัญหาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และ/หรือไม่ว่าจะ

เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรืออยู่นอกเหนือจากการควบคุมของ

บริษัท ผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าว

มาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทเป็นอันขาด 

และผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีที่เกิดเหตุ

ดังกล่าวขึ้นโดยบริษัทจะพยายามแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้น

โดยเร่งด่วน ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการตกลงจะใหค้วามร่วมมือแก่

บริษัทในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างดีที่สุด 

11. ระยะเวลาและการสิ้นสุดของสัญญา  

11.1 สัญญาฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ระบุไว้ใน

สัญญาเป็นต้นไป หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะ

บอกเลิกสัญญาจะต้องแจ้งเป็น หนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่าย

หนึ่งทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 90 (เก้าสิบ) วัน ก่อนวันที่จะ

มีผลเป็นวันสิ้นสุดของสัญญา 

11.2 ให้สัญญาฉบับนี้มีผลสิ้นสุดลง และบริษัทมีสิทธิยุติ

การให้บริการ โดยการปิดบัญชีผู้ใช้ของผู้ขอใช้บริการได้

ทันทีในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อ ไปนี้  

(1) ผู้ขอใช้บริการได้ใช้ และ/หรือ แจ้งข้อมูลอันเป็น

เท็จต่อบริษัท 

(2) ผู้ขอใช้บริการผดิสญัญา ข้อก าหนด หรือเงื่อนไข

ข้อหนึ่งข้อใด 

(3) ผู้ขอใช้บริการกระท าผิดกฎหมายหรือมีส่วนใน

การกระท าผิดกฎหมายผ่านการใช้บริการรับ

ช าระเงินตามสัญญานี้  

เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ผู้ขอใช้บริการ

จะต้องประกาศ ไว้ในที่เปิดเผย เพ่ือให้ลูกค้าและ/หรือ

ผู้ใช้บริการของผู้ขอใช้บริการสามารถเห็นได้โดยชัดแจ้ง 

ประกาศดังกลา่วต้องเริ่มประกาศในวันที่ยุตกิารบริการ โดย

มีข้อความที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและเป็นการส่งเสริม

ภาพพจน์ร่วมกันของคู่สัญญาทั้งสามฝ่าย ทั้งนี้ โดยไม่ตัด

สิทธิบริษัททีจ่ะได้รับช าระคา่สนิไหมทดแทนและค่าเสยีหาย
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จากการที่สัญญานี้สิ้นสุดลง เนื่องจากการกระท าของผู้ขอ

ใช้บริการ 

11.3 ก า รสิ้ น สุ ด ล งข อ งสั ญ ญ านี้ ไ ม่ ถื อ เป็ น ก า ร

กระทบกระเทือนสิทธิหรือหน้าที หรือข้อเรียกร้องใดๆที่

เกิดขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายภายใต้สัญญานี้ก่อนการ

สิ้นสุดลงของสัญญานี้ 

12. ภาษี 

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีหน้าที่หักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายหรือ

ช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือเงินอื่นใดตามที่ระบุในสัญญานี้ 

ตามภาระหน้าที่และตามอัตราที่กฎหมายก าหนด และผู้ขอ

ใช้บริการตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ที่เกิดขึ้น

ทั้งหมด (ถ้ามี) ตามสัญญานี้แต่เพียงผู้เดียว 

13. การรักษาความลับ 

คู่สัญญาเข้าใจดีว่า เอกสาร ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ที่จัดท าขึ้น

หรือได้มา ภายใต้สัญญาและเงื่อนไขข้อตกลงนี้ เป็นข้อมูล

หรือความลับทางการค้า คู่สัญญาทั้งสามฝ่ายไม่มีสิทธิน า

ข้อมูลหรือความลับทางการค้านี้ไปเปิดเผยหรือกระท าการ

ใดๆ อันเป็นเหตุให้ผู้อื่นทราบถึงความลับนี้ และตกลง ที่จะ

เก็บรักษาความลับนี้เป็นอย่างดีไม่ว่าภายในระยะเวลาอายุ

สัญญา หรือภายหลังจากสัญญาสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม เว้นแต่

เป็นการเปิดเผยตาม ค าสั่งศาล หรือเป็นการกระท าตาม

ข้อก าหนดของกฎหมาย  

14. ทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษัทเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าใน

บรรดาเนื้อหา และข้อความ รูปภาพ ตรา สัญลักษณ์ โลโก้ 

เครื่องหมายการค้า/บริการ ช่ือทางการค้า ตลอดจนงาน

ออกแบบทั้งหมดทั้งที่อยู่ในเอกสารต่างๆ และเว็บไซต์ของ

บริษัท ผู้ขอใช้บริการจะต้องไม่ด าเนินการหรือกระท าการ

ใดๆ หรือ ยินยอมให้บุคคลอืน่กระท าการใดๆ อันเป็นการท า

ให้เสื่อมเสียซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือเป็นการ

ละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ดังกล่าว 

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าเพ่ือวัตถุประสงค์ 

ใดๆ ก็ตาม ผู้ขอใช้บริการจะต้องไม่บิดเบือนหรือแสดง

ข้อความอันเป็นเท็จต่อ บุคคลอื่นหรือกระท าใดๆ เพ่ือให้

บุคคลอื่นเข้าใจผิดว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตาม

สัญญานี้เป็นของผู้ขอใช้บริการ  

15. การแก้ไขเพิ่มเติม 

เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้ การแก้ไข 

เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดและเงื่อนไขใดๆ ใน

สัญญานี้หรือเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ให้คู่สัญญาตกลง

ร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรและลงลายมือช่ือโดยคู่สัญญา

ทั้งสามฝ่าย 

16. กฎหมายที่ใช้บังคับ 

สัญญานี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย 

 

 

17. ข้อตกลงอื่นๆ  

17.1 บริษัทมีหน้าที่ เพียงรับช าระเงินค่าสินค้าและ/หรือ

บริการแทนผู้ขอใช้บริการ โดยบริษัทไม่มีส่วนรู้เห็นใน

สัญญาที่ลูกค้าและ/หรือผู้ใช้บริการ ได้ท าไว้กับผู้ขอใช้

บริก าร  หรือสิทธิและหน้ าที่ ต่ างๆ  ที่ ลูกค้าและ /หรือ

ผู้ใช้บริการและผู้ขอใช้บริการมีต่อกัน หากเกิดข้อพิพาท

ใดๆ ขึ้นเนื่องจากผู้ขอใช้บริการไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้

ท าไว้กับลูกค้าและ/หรือผู้ใช้บริการ  ลูกค้าและ /หรือ

ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่ท าไว้กับผู้ขอใช้

บริการ บริษัทไม่ต้องรับผิดหรือร่วมรับผิดใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ขอ

ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในกรณีที่เกิด

ข้อพิพาทดังกล่าวกับลูกค้าและ/หรือผู้ใช้บริการ 

17.2 บริษัทไม่ต้อ งรับผิ ดชอบใดๆ  ทั้ งสิ้ นในกรณี ที่

รายละเอียดข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูล

เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน ของผู้ขอใช้บริการและ/

หรือลูกค้าของผู้ขอใช้บริการล่วงรู้ไปถึงบุคคลอื่นๆ โดยจง

ใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ขอใช้บริการเอง หรือการไม่

รักษารหัส ผ่านอย่างระมัดระวัง หรือกรณีมีบุคคลอื่นใด

กระท าการจนเป็นเหตุให้ล่วงรู้ข้อมูลดังกล่าว หรือกรณี

ความไม่สุจริตของผู้ขอใช้บริการและ/หรือบุคคลที่สาม  

17.3 เพ่ือให้การให้บริการรับช าระเงินของบริษัทเป็นไป

ตามนโยบายรักษาความปลอดภัยและสัญญานี้ หากบริษัท

พบว่าการท าธุรกรรมรายการ ใดไม่ถูกต้อง หรือเข้าข่าย

เป็นการกระท าโดยไม่สุจริตไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม ผู้

ขอใช้บริการตกลงว่าจ านวนเงินรายการนั้นๆ จะถูกยึด/

อายัดไว้ ในระบบจนกว่าจักมีผู้แสดงความจ านงขอรับเงิน

ดังกล่าวคืน ทั้งนี้ หากพิจารณาพยานหลักฐานและมีเหตุอัน

ควรเช่ือได้ว่าบุคคลใดเป็นเจ้าของเงินทีแ่ท้จรงิ บริษัทมีสิทธิ

จะคืนเงินสุทธิภายหลังจากหักค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

และค่าใช้จ่ายให้แก่เจ้าของเงินที่แท้จริงได้ทันที ผู้ขอใช้

บริการตกลงที่จะใหค้วามร่วมมือในการพิจารณาตรวจสอบ

เอกสารและข้อมูล ตามที่บริษัทร้องขอ และตกลงให้บริษัท

ด าเนินการระงับบัญชีผู้ใช้ของ ผู้ขอใช้บริการไว้ช่ัวคราว

ได้ 

17.4 ผู้ขอใช้บริการจะโอนสิทธิ หน้าที่ ผลประโยชน์ หรือ

สิทธิเรียกร้อง ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดตามสัญญานี้

ให้แก่บุคคลอื่น โดยมิได้รับความ ยินยอมเป็นหนังสือจาก

บริษัทก่อนมิได้ ในกรณีผู้ขอใช้บริการได้รับความ ยินยอม

ดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการยังต้องรับผิดตามสัญญานี้ต่อบริษัท

ทุกประการ  ทั้ งนี้  บริษัทมี สิทธิที่ จะโอนสิทธิ  หน้ าที่ 

ผลประโยชน์ หรือสิทธิ เรียกร้องทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วน

ใดตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่น โดยไม่จ าต้องได้รับความ

ยินยอมจากผู้ขอใช้บริการ 

17.5 หากข้อก าหนด เงื่อนไข หรือข้อตกลงใดๆ หรือส่วน

หนึ่งส่วนใดของสัญญาฉบับนีเ้ป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์ตาม

กฎหมายใดๆ คู่สัญญาทั้งสามฝ่ายตกลงให้ถือว่าข้อก าหนด 

เงื่อนไข หรือข้อตกลงส่วนอื่นๆ ของสัญญาที่สมบูรณ์แยก

จากส่วนที่เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ และมีผลใช้บังคับได้

ต่อไป 

 



สญัญา/ค าขอใชบ้รกิารรบัช าระเงนิอเิลก็ทรอนกิส ์

MERCHANT SERVICE AGREEMENT    

 

 

Merchant Service Agreement_2c2pTHand123Service 

Standard Form_27062018  หน้า 6 จาก 6 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นเป็น 3 (สาม) ฉบับ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาของสัญญาโดยตลอดแล้ว เห็นว่ามีข้อความถูกต้องตรง

กับเจตนารมณ์ แห่งตน จึงได้ลงลายมือช่ือและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ และเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 

 

บรษิทั ทซูทีพู ี(ประเทศไทย) จ ากดั                       (ตราประทบั) ผูข้อใชบ้รกิาร                                   (ตราประทบั) 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ.....................................................................กรรมการ ลงช่ือ...............................................................กรรมการ 

                   (นายปิยชาติ  รัตน์ประสาทพร)                                 (                                                                       ) 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ.......................................................................พยาน ลงช่ือ....................................................................พยาน 

 (                                                                                )             (                                                                       ) 

 

 

บรษิทั 123 เซอรว์สิ จ ากดั                                         (ตราประทบั)   

 

 

 

 

ลงช่ือ......................................................................กรรมการ   

                    (นายปิยชาติ  รัตน์ประสาทพร)       

 

 

 

 

 

ลงช่ือ.................................................... ..................พยาน   

    (                                                                          )                                                     



 

2C2P (Thailand) Company Limited / 123 Service Company Limited 
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                                                         ใบเสนอราคาให_้_______________________ 
 

2C2P เสนอค่าใชบ้ริการและค่าธรรมเนียม ดงัน้ี 

ระบบช ำระเงินผ่ำนบัตรเครดิตออนไลน์ 

Description Fee 

การติดตั้งระบบ 20,000 Baht (ยกเวน้) 

ค่าธรรมเนียมของ Visa MasterCard cards Samsungpay Linepayและ QR  2.9% ของยอดขาย 

ค่าธรรมเนียมของ CUP, Alipay and wechat 2.6% ของยอดขาย 

ค่าธรรมเนียมของ AMEX, Diner และ JCB 3.2% ของยอดขาย 

ค่าธรรมเนียมของ Promtpay 15 บาทต่อรายการ  

ค่ารายงานและดูแลระบบ 4,000 Baht (ยกเวน้) 

 

123 เสนอค่าใชบ้ริการและค่าธรรมเนียม ดงัน้ี 

Description Fee 

การติดตั้งระบบ 20,000 Baht (ยกเวน้) 

บริการ 123   2.9% ของยอดขาย 

ค่ารายงานและดูแลระบบ 4,000 Baht (ยกเวน้) 

 

เง่ือนไขการช าระเงินและการจดัการ: 

 ราคาทั้งหมดไม่รวม VAT 7% 

 2C2P และ 123 จะโอนเงินใหบ้ญัชีธนาคารของร้านคา้ ข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงดงัน้ี: 

o กำรช ำระเงินเป็นงวดของบัตรเครดิต: ร้านคา้สามารถร้องขอการถอนเงินจากเมนู “Withdraw” ในรายงานออนไลน์ 

2C2P ทุกวนัพุธ และทาง 2c2p จะโอนเงินใหใ้นวนัศุกร์ 

o 123 Service: ธุรกรรมที่ท  าในวนัจนัทร์ถึงวนัอาทิตยข์องสัปดาห์ที่ผ่านมาจะถูกโอนอตัโนมติัในวนัพฤหสับดีถดัไป  

http://www.123.co.th/
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 การโอนเงินไปใหธ้นาคารอื่น (นอกเหนือจากธนาคารที่กล่าวมา) อาจจะใชเ้วลา 1 – 3 วนัท าการ เพื่อจะถูกพิจารณา ในบญัชี

ธนาคารของร้านคา้ การโอนเงินไปใหธ้นาคารที่อยูต่่างจงัหวดั อาจจะใชเ้วลามากกว่า ในกรณีที่วนัที่ก  าหนดโอนเป็นวนัหยดุ 

(รวมถึงวนัหยดุสุดสัปดาห์, วนัหยดุธนาคาร, วนัหยดุนกัขตัฤกษ,์ วนัหยดุพิเศษ) 2C2P จะจ่ายใหร้้านคา้ในวนัท าการถดัมา  

 ถา้มีค่าธรรมเนียมการโอนเงินขา้มเขตในบญัชีธนาคารต่างจงัหวดั ร้านคา้จะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมตามจริงที่ถูกเรียก

จากธนาคาร 

 ในบางกรณีของธุรกรรมที่คืนเงินหรือยกเลิกรายการการสั่งซ้ือ 2C2P มีสิทธ์ิท่ีจะหกัยอดการคืนเงินเตม็จากยอดทั้งหมดท่ีจะ

ถูกช าระไปใหบ้ญัชีธนาคารของร้านคา้ในรอบบิลถดัไป 

 

    ผู้ขอใช้บริกำร                                            (ตราประทับ)    บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จ ำกดั  (ตราประทับ)   

ลายเซ็นต…์……………………………………………………….. ลายเซ็นต…์……………………………………………………….. 

(...................................................)                  (ปิยชาติ รัตนป์ระสาทพร)  

ผู้มีอ านาจลงนาม ผู้มีอ านาจลงนาม 

ลายเซ็นต…์……………………………………………………….. ลายเซ็นต…์……………………………………………………….. 

(...................................................) (เศกสิษฐ ์เลาหระวี) 

พยาน   พยาน 

    บริษทั123 เซอร์วิส จ  ากดั                             (ตราประทับ)   

ลายเซ็นต…์……………………………………………………….. 

                 (ปิยชาติ รัตนป์ระสาทพร)  

ลายเซ็นต…์……………………………………………………….. 

(เศกสิษฐ ์เลาหระวี) 

พยาน 
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          เอกสารประกอบการสมคัร บรกิารทูซทีูพ ี

o บันทกึขอ้ตกลงการใชบ้รกิาร ทซูทีพู ีพรอ้มอากรณแ์สตมป์ 90 บาท พรอ้มลงนาม และประทับตรา  

ใบน าเสนออัตราคา่ธรรมเนียม พรอ้มลงนาม และประทับตรา 

o หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนผูป้ระกอบการพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์ของกรมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์

(DBD) พรอ้มลงนาม และประทับตรา 

o ส าเนารับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล (มอีายไุมเ่กนิ 3เดอืน( พรอ้มลงนาม และประทับตรา 

o ส าเนารายละเอยีดวัตถปุระสงค ์พรอ้มลงนาม และประทับตรา 

o ส าเนาบญัชผีูถ้อืหุน้ พรอ้มลงนาม และประทับตรา 

o ส าเนาหนังสอืบรคิณหส์นธ ิพรอ้มลงนาม และประทับตรา 

o ส าเนาใบทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ (ภพ.20( พรอ้มลงนาม และประทับตรา 

o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอื หนังสอืเดนิทาง ของกรรมการผูม้อี านาจในการลงนาม พรอ้มลงนาม  

o ส าเนาทะเบยีนบา้น หรอืใบอนุญาตท างานในประเทศไทย ของกรรมการผูม้อี านาจในการลงนาม พรอ้มลงนาม  

o ส าเนาบญัชธีนาคาร (เฉพาะหนา้ทีม่หีมายเลขบญัช(ี พรอ้มลงนาม และประทับตรา 

o ส าเนาใบแจง้รายการเดนิบญัชธีนาคาร ยอ้นหลัง 3 เดอืน พรอ้มลงนาม และประทับตรา 

o ส าเนาการจดทะเบยีนโดเมนเนม (ใบเสร็จช าระเงนิจดทะเบยีนโดเมนเนม( พรอ้มลงนาม และประทับตรา 

o รปูถา่ยบรษัิทพรอ้มโลโกบ้รษัิท และพนักงาน 

          

  หมายเหต ุ

o ส าหรับธุรกจิน าเทีย่ว (ส าเนาใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว( พรอ้มลงนาม และประทับตรา 

o ส าหรับธุรกจิอาหารและยา (ส าเนาจดทะเบยีนอาหารและยา อย.( พรอ้มลงนาม และประทับตรา 

o ส าหรับธุรกจิสนิคา้และบรกิารทีม่กีารจดลขิสทิธิ ์พรอ้มลงนาม และประทับตรา 

o (ส าเนาหนังสอืรับรองการจดลขิสทิธิ ์สทิธบิัตร หรอื อนุสทิธบิัตร หรอืใบอนุญาตเฉพาะทางของธุรกจินัน้ๆ( พรอ้มลง

นาม และประทับตรา 

 
 

 

 

 

http://www.123.co.th/


 

2C2P (Thailand) Company Limited / 123 Service Company Limited 
9 G Tower Grand Rama 9, South Wing, 17th Floor, Rama 9 Road, Huaykwang, Huaykwang, Bangkok, 10310 Thailand 

Tel +66 2116 7000    Fax +66 2116 7001 www.2c2p.com www.123.co.th 

 
 

                    Required Documents 

o 2C2P Merchant Service Agreement with revenue stamp 90 baht signed and sealed  on every pages 

o Pricing Offering Letter signed including witness and sealed  

o A photocopy of DBD E-Commerce Registration Certificate signed and sealed 

o A photocopy of Company Registration (valid not over 90 days) signed and sealed 

o A photocopy of company affidavit (Company Registration Objective) signed and sealed   

o A photocopy of company’s shareholders list (Bor. Oor. Jor. 5) signed and sealed   

o A photocopy of Memorandum of Association of company (Bor. Oor. Jor. 2) signed and sealed   

o A photocopy of VAT Certificate (PP.20) signed and sealed   

o A photocopy of applicant’s citizen ID or passport of managing director or director who is the authorized 
signatory signed  

o A photocopy of Authorized person’s House Registration of managing director of director who is the authorized 
signatory or work Permit (require for a foreign national) signed  

o A photocopy of bank book’s first page of the account used for receiving money from 2C2P account 
withdrawal signed and sealed 

o A photocopy of bank statement for the last 3 months signed and sealed 

o A photocopy of evidence of website URL registration under the company name or Domain name registration 
receipt (name must be the same as applicant.) signed and sealed 

o The Photograph of the Office’s Logo and staff 
 

Remarks:  

o For tourism merchant (a copy of Tourism Authority of Thailand’s tourism license is additional( signed and 
sealed 

o For foods and drugs merchant (a copy of Thai’s FDA registration number is additional( signed and sealed 

o For copyright products merchant (a copy of Exclusive Rights License is additional( signed and sealed 
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