
   
  

ห น้ า  1 | 7 

 

เลขที…่…………………………… 
สัญญาการสมัครเป็นร้านค้าสมาชิกรับบัตร 

 
สญัญาฉบบันีท้ าขึน้ ณ บริษัท โอเรียลทลั ซิตี ้กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั วนัที่.........................................................................ระหวา่ง 

..........................................................................................................................................................เจ้าของร้านค้า / ซึง่เป็นผู้ มีอ านาจลงนาม 
ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่……………..............................……………………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อสถานประกอบการภาษาไทย ........................................................................... ภาษาอังกฤษ .......................................................…………………
ประเภทธุรกิจ………………………………………………โทรศพัท์………………………………………ซึง่ตอ่ไปในสญัญานี ้เรียกวา่ “ร้านค้า” ฝ่ายหนึ่ง และ 
 บริษัท โอเรียลทลั ซิตี ้กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชัน้ 24 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขต
จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “OCGT”  อีกฝ่ายหนึ่ง 
โดยที่ OCGT เป็นผู้ ให้บริการระบบช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเคร่ืองรับบตัร (Electronic Data Capture) ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า “EDC” ให้กับร้านค้า เพื่อให้
ร้านค้าสามารถรับช าระคา่สินค้าและบริการ ส าหรับผู้ ถือบตัรเครดิตและบตัรเดบิตที่มีสญัลกัษณ์ยเูน่ียนเพย์ (UnionPay) ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า “ผู้ ถือบตัร” โดยที่
ร้านค้าและ OCGT ได้ท าข้อตกลงกนั  โดยมีข้อความดงัตอ่ไปนี ้

1.  ร้านค้าตกลงให้ OCGT คิดค่าธรรมเนียมการรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่มีสัญลักษณ์ยูเน่ียนเพย์ (UnionPay) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “MDR”)                
ตามประเภทบตัรดงันี ้
คา่ธรรมเนียมการรับบตัร UnionPay (MDR) ด้วยเคร่ือง EDC 

 บตัรประเภท Standard เชน่ Classic & Gold ในอตัราร้อยละ …………ของยอดเงินรวมตาม Sales Slip ที่ร้านค้าน าสง่ให้ OCGT 

 บตัรประเภท Premium Diamond and above ในอตัราร้อยละ …………ของยอดเงินรวมตาม Sales Slip ที่ร้านค้าน าสง่ให้ OCGT 
2. OCGT จะจา่ยเงินสว่นที่เหลือหลงัจากหกั MDR และภาษีมลูคา่เพิ่ม โดยจะน าเข้าบญัชีเงินฝากของร้านค้าตามที่ระบมุาดงันี ้

บญัชีธนาคาร………………………………………………………..ชื่อบญัชี…………………………………………………………………………...
เลขที่บญัชี…………………………………………ประเภทบญัชี………………………………………สาขา………………………………………… 

3. รายละเอียดข้อตกลงการเป็นรานค้าสมาชิกรับบตัรตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสญัญาหมายเลข 1 ซึง่ถือเป็นสว่นหนึ่งของสญัญาฉบบันี ้
4. รายละเอียดการติดตัง้เคร่ือง EDC และการออกใบก ากับภาษีตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสญัญาหมายเลข 2 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสญัญา

ฉบบันี ้
5. สญัญาฉบบันีมี้ผลบงัคบัตัง้แตว่นัที่........................................................................เป็นต้นไปจนกวา่สญัญาจะมีผลเป็นการเลิกกนัตามข้อ 7. 

ร้านค้าขอรับรองวา่รายละเอียดตา่งๆที่ระบไุว้ในสญัญาการสมคัรเป็นร้านค้าสมาชิกรับบตัรฉบบันี ้และ/หรือเอกสารใดๆที่เก่ียวข้องกบัสญัญานี ้และ/
หรือที่ร้านค้าได้แจ้งให้แก่ OCGT ทราบนัน้ เป็นความจริงทกุประการ และตกลงปฏิบตัิตามรายละเอียดในสญัญานี ้รวมถึงเอกสารแนบท้าย และ/หรือเอกสาร
ใดๆที่เก่ียวข้องกบัสญัญานี ้ตลอดจนได้รับทราบข้อตกลงการเป็นร้านค้าสมาชิกรับบตัรทกุประการแล้ว จงึได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคญัตอ่หน้าพยาน 
  
 

 
 

 
ลงช่ือ ………………………………………………………ร้านค้า  ลงช่ือ ……………………………………………………… 

       (  …………………………………………………… )                                     (        นายชาญชยั เลิศสกลุทอง          ) 
                           กรรมการ/ผู้ มีอ านาจท าการแทน           กรรมการ 

บริษัท  …………………………………………………………            บริษัท โอเรียลทลั ซิตี ้กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั 
      

ลงช่ือ ………………………………………………………พยาน  ลงช่ือ ………………………………………………………พยาน 
          (  …………………………………………………… )                         (  ……………………………………………………. )  

  ประทบัตราบริษัท   ประทบัตราบริษัท 
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เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1 
รายละเอียดข้อตกลงการเป็นร้านค้าสมาชิกรับบัตร 

 
ข้อ 1.ข้อก าหนดทั่วไป 

1.1 ข้อตกลงนีถื้อเป็นส่วนหนึ่งของสญัญาการสมคัรเป็นร้านค้าสมาชิกรับบตัร (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “สญัญา”) บรรดาค าหรือข้อความในข้อตกลงนีท้ี่
สญัญาได้ก าหนดไว้แล้วให้ค าหรือข้อความนัน้มีความหมายตามที่ได้ก าหนดค าจ ากดัความไว้นัน้ เว้นแต่ในข้อตกลงนีจ้ะได้แสดงให้ปรากฎโดยชดั
แจ้งวา่มีความหมายเป็นอยา่งอ่ืน  

1.2 ร้านค้าตกลงรับบตัรเครดิตหรือบตัรเดบิตที่มีเคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์ยเูน่ียนเพย์ (UnionPay)                           (ซึง่ตอ่ไปจะเรียกวา่ “บตัร”) ที่ยงั
ไมห่มดอายเุพ่ือรับช าระคา่สินค้าและ/หรือบริการแทนการช าระด้วยเงินสด 

1.3 ร้านค้ารับรองวา่ สินค้าและ/หรือบริการที่น ามาขายหรือให้บริการผ่านการช าระราคาด้วยเคร่ืองรับบตัรตามข้อตกลงนี ้จะต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายและ
ความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม และไมเ่ป็นการขายสินค้าและ/หรือให้บริการซึง่เป็นการแข่งขนักบัการด าเนินธุรกิจของ OCGT 

1.4 ร้านค้าจะต้องแสดงเคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์การรับบตัรเพื่อการช าระคา่สินค้าและ/หรือค่าบริการ เพื่อให้บุคคลทัว่ไปได้ทราบว่าร้านค้าดงักลา่ว
รับช าระคา่สินค้าและ/หรือคา่บริการด้วยบตัรตลอดจนกวา่จะมีการแจ้งยกเลิกการใช้บริการดงักลา่ว 

1.5 เม่ือผู้ ถือบตัรแสดงบตัรเพ่ือช าระคา่สินค้าและ/หรือคา่บริการ ร้านค้าจะต้องปฎิบตัิดงันี ้
1.5.1 ตรวจสอบความถกูต้องลกัษณะของบตัร รวมทัง้ตรวจสอบวา่บตัรดงักลา่วยงัไมห่มดอายกุารใช้งาน 
1.5.2 ตรวจสอบลายมือชื่อในช่องที่ก าหนดบนใบบันทึกค่าสินค้าและ/หรือบริการ (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “Sales Slip”) พร้อมทัง้

เปรียบเทียบลายมือชื่อนัน้กบัลายมือชื่อหลงับตัรวา่เป็นลายมือชื่อของบคุคลคนเดียวกนั 
1.5.3 ร้านค้าจะต้องไมค่ิดคา่ธรรมเนียมการใช้บตัร จากผู้ ถือบตัรที่น าบตัรมาช าระคา่สินคา่และ/หรือคา่บริการ 
1.5.4 ร้านค้าจะต้องไม่จ่ายเงินสดให้แก่ผู้ ถือบตัร ในกรณีที่ผู้ ถือบตัรน าบตัรมาขอขึน้เงินสด หรือช าระหนีซ้ึ่งไม่ได้เกิดจากการซือ้

สินค้าและ/หรือบริการจากร้านค้า 
1.6 ร้านค้าตกลงและยอมรับว่า ในกรณีร้านค้ารับช าระค่าสินค้าและ/หรือบริการจากผู้ ถือบตัรกับเคร่ือง EDC ของบริษัท ร้านค้าจะได้รับส่วนแบ่ง ใน

อตัราที่ OCGT ก าหนดไว้ โดยจะโอนเงินดงักลา่วเข้าบญัชีเงินฝากของร้านค้าตามที่ระบใุนสญัญาข้อ 2. เป็นจ านวน 1 ครัง้ ตอ่ 1 เดือน 
1.7 ร้านค้ารับทราบวา่จะต้องเก็บรักษา Sales Slip ฉบบัร้านค้า (Merchant Copy) ไว้เป็นระยะเวลา 18 เดือน (สิบแปดเดือน) นับตัง้แต่วนัที่ท าการซือ้

ขายสินค้าและ/หรือบริการนัน้ ในกรณีที่ผู้ท ารายการค าสัง่ซือ้หรือ OCGT ต้องการตรวจสอบข้อมลู OCGT สามารถร้องขอให้ร้านค้าสง่ข้อมลูให้แก่
ธนาคารเพื่อตรวจสอบได้ตลอดระยะเวลาดงักลา่ว ในกรณีที่ OCGT ไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้เน่ืองจากร้านค้าไมส่ง่ข้อมลูให้ตามที่ OCGT ร้องขอ 
ร้านค้ายินยอมให้ OCGTหกัเงินจากบญัชีของร้านค้าตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงนี ้

 
ข้อ 2 ค่าธรรมเนียม 

2.1 ร้านค้าตกลงให้ OCGT คิดค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงินตาม Sales Slip ตามประเภทบตัร ดงัที่ระบุไว้ในสญัญาข้อ 1.1 ทัง้นี ้OCGT ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเปลี่ยนแปลงคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว โดยจะแจ้งให้ร้านค้าทราบเป็นคราวๆไป 

2.2 ในกรณีที่ร้านค้าแจ้งเปลี่ยนแปลงบญัชีเงินฝากที่ใช้ส าหรับการรับและโอนเงินกบั OCGT ตามสญัญาข้อ 2. ไมว่า่เวลาใดและด้วยเหตผุลประการใดก็
ตามให้ร้านค้าแจ้งให้ OCGT ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้า และการเปลี่ยนแปลงมีผลใช้บงัคบัเม่ือ OCGT ได้รับทราบการแจ้งดงักลา่วแล้ว 

2.3 ร้านค้าตกลงให้ OCGT ด าเนินการโอนยอดเงินสทุธิที่เหลือของคา่สินค้าและ/หรือบริการหลงัจากหกั MDR และภาษีมลูคา่เพิ่ม เข้าบญัชีแก่ร้านค้า 
 
ข้อ 3 การหกัภาษี ณ ที่จ่าย 

3.1 กรณีที่ร้านค้าจดทะเบียนประกอบธุรกิจเป็นนิติบุคคล ในการช าระค่าธรรมเนียมเรียกเก็บร้านค้าตกลงมอบหมายให้  OCGT เป็นผู้ด าเนินการออก
หนังสือรับรองการหกัภาษี ณ ที่จ่าย ของ MDR ที่เรียกเก็บเงินกับ OCGT ตาม Sales Slip แทนร้านค้า รวมทัง้ให้ OCGT ออกหนังสือรับรองการหกั
ภาษี ณ ที่จา่ยและยื่นรายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ยแทนร้านค้าด้วย ตามหมายเลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากรของร้านค้าที่ได้แจ้งให้ OCGT ทราบ  

3.2 ในการด าเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทนร้านค้า  OCGT จะเป็นผู้ จัดท ารายละเอียดรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและแจ้งให้ร้านค้าทราบใน
ใบก ากบัภาษี 
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ข้อ 4 การใช้เคร่ือง EDC และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

4.1 ร้านค้าและ OCGT ตกลงกันว่าสถานที่ติดตัง้เคร่ือง EDC จะต้องติดตัง้ ณ สถานประกอบกิจการของร้านค้า (ตามเอกสารที่ร้านค้าแจ้งแก่ OCGT) 
อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม โดยให้ร้านค้าเป็นผู้ ตรวจสอบเคร่ือง EDC ที่ OCGT ติดตัง้และ/หรือมอบให้แก่ร้านค้า ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและ
สามารถใช้การได้ดี 

4.2 ร้านค้าตกลงอ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ของ OCGT หรือบุคคลที่ OCGT ว่าจ้างมาท าการติดตัง้หรือบ ารุงรักษา รวมทัง้ตกลงว่าจะไม่ท า
การเคลื่อนย้ายเคร่ือง EDC จากต าแหน่งที่ติดตัง้ไว้แล้วโดยไม่ได้รับความยินยอมลว่งหน้าจาก OCGT ในทกุกรณี หากร้านค้าต้องการเปลี่ยนแปลง
ต าแหน่งที่ติดตัง้เคร่ือง EDC ร้านค้าจะต้องท าเป็นหนงัสือแจ้งต าแหน่งที่จะท าการติดตัง้ใหมม่ายงั OCGT เพ่ือขออนญุาตลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั 

4.3 ร้านค้าต้องจดัเตรียมคู่สายโทรศพัท์ ส าหรับการติดตัง้เคร่ือง EDC ให้พร้อมก่อนการติดตัง้ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั โดยร้านค้าเป็นผู้ รับผิดชอบใน
บรรดาคา่เชา่ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยตา่งๆเก่ียวกบัคูส่ายโทรศพัท์ และการใช้คูส่ายโทรศพัท์แตเ่พียงผู้ เดียว 

4.4 ร้านค้าตกลงวา่จะดแูลรักษาเคร่ือง EDC ซึง่ติดตัง้ ณ สถานประกอบกิจการของร้านค้าเยี่ยงวิญญชูนพงึสงวนรักษาทรัพย์สินของตน 
4.5 กรรมสิทธ์ิในอปุกรณ์เคร่ือง EDC เป็นของ OCGT ห้ามมิให้ร้านค้าน าออกไปใช้นอกบริเวณร้านค้า หรือโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่บคุคลอ่ืน เว้นแตจ่ะได้รับ

ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก OCGT และร้านค้าจะต้องใช้ความระมดัระวงัเยี่ยงวิญญชูนพงึสงวนรักษาทรัพย์สินของตนในการเก็บรักษา
อปุกรณ์เคร่ือง EDC ให้ปลอดภยั และหากมีการยกเลิกสญัญาฉบบันี ้ร้านค้าจะต้องส่งมอบเคร่ือง EDC ที่อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานคืนให้แก่ 
OCGT 

4.6 กรณีเคร่ือง EDC และ/หรืออปุกรณ์ที่เก่ียวข้องช ารุดเสียหายอนัเน่ืองมาจากความบกพร่อง หรือการใช้งานอย่างผิดวิธี หรือเกิดจากความประมาท
เลินเล่อของร้านค้า ร้านค้าจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าจ่ายในการซ่อมแซมเคร่ือง EDC ให้กลบัสู่สภาพเดิม หรือในกรณีที่เคร่ือง EDC สญูหายหรือ
เสียหายจนไมส่ามารถใช้งานได้ หรือไมอ่าจซอ่มแซมให้กลบัสูส่ภาพที่ใช้การได้ตามปกติ ร้านค้าจะต้องซือ้เคร่ือง EDC แบบเดียวกนั หรือชดใช้ราคา
เคร่ือง EDC ให้แก่ OCGT ตามจ านวนเงินที่ได้รับแจ้งจาก OCGT รวมทัง้ชดใช้คา่เสียหายอ่ืนๆ  (ถ้ามี) ให้แก่ OCGT  
การซอ่มแซมเคร่ือง EDC ที่ช ารุดตามที่ได้กลา่วมาในวรรคก่อน ร้านค้าตกลงให้ทาง OCGT เป็นผู้จดัหาและวา่จ้างผู้ เช่ียวชาญ โดยร้านค้าเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายส่วนการบ ารุงรักษาเคร่ือง EDC เพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตามปกติทาง OCGT จะเป็นผู้ด าเนินการด้วยค่าใช้จ่ายของ OCGT 
เอง 

4.7 กรณีที่เคร่ือง EDC ช ารุดเสียหายหรือสญูหายไมว่า่ด้วยเหตใุดๆก็ตาม ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ OCGT ทราบโดยทนัที 
4.8 เม่ือร้านค้าพ้นสภาพการเป็นร้านค้าสมาชิกกบั OCGT ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ ร้านค้าจะต้องอ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ OCGT หรือบคุคลที่ 

OCGT มอบหมายให้ด าเนินการการถอดถอนเคร่ือง EDC ออกจากสถานที่ติดตัง้ และหากเจ้าหน้าที่ OCGT ตรวจสภาพของเคร่ือง EDC และ/หรือ 
อุปกรณ์ที่ OCGT ติดตัง้ให้แก่ร้านค้าแล้วพบว่าเคร่ือง EDC และ/หรืออุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ในสภาพช ารุดเสียหาย ร้านค้าตกลงยินยอมชดใช้
คา่เสียหาย คา่อะไหล ่และ/หรือ คา่ซอ่มแซมและ/หรือชดเชยค่าเคร่ือง EDC และ/หรืออปุกรณ์ที่ช ารุดเสียหายจนครบถ้วน 

 
ข้อ 5 การขอเงนิคืน 

5.1 ในกรณีที่มีการผิดพลาดทางบญัชีเกิดขึน้ เน่ืองจากการให้บริการรับช าระเงินด้วยบัตร UnionPay ตามสัญญานี ้และไม่อาจทราบได้โดยทนัทีว่า
ความผิดพลาดนัน้เกิดจากสาเหตใุด ร้านค้าและOCGT จะต้องร่วมมือกันตรวจสอบเพื่อให้ทราบสาเหตนุัน้โดยเร็วที่สดุ และถ้าหากผลตรวจสอบ
ปรากฎว่าความผิดพลาดดงักลา่วเกิดขึน้จากความบกพร่องของร้านค้า หรือพนักงานของร้านค้า ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายทัง้หมด 
และ/หรือคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ ที่เกิดขึน้ (ถ้ามี) 

5.2 ในกรณีที่ OCGT ได้รับการร้องขอจากผู้ ถือบตัร และ/หรือธนาคารผู้ออกบตัรว่าจ านวนค่าสินค้ และ/หรือบริการที่ผู้ ถือบตัรช าระมีความผิดพลาด 
ร้านค้าตกลงจะให้ความร่วมมือแก่ OCGT ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้เสร็จภายใน 1 เดือนนับตัง้แต่มีการร้องขอ และหากผลการตรวจสอบ
ปรากฎว่าเกิดข้อผิดพลาดขึน้จริง หรือร้านค้าไม่สามารถหาหลักฐานมาประกอบเพื่อให้ OCGT พิจารณาได้ ร้านค้าตกลงยินยอมให้ OCGT 
ด าเนินการแก้ไขบญัชีของร้านค้าให้ถกูต้อง โดยยินยอมให้ OCGT หกัเงินจากบญัชีของร้านค้า รวมทัง้ยินยอมให้ OCGT ด าเนินการแก้ไขรายการ 
(Reverse) ที่ OCGT ค านวณให้แก่ร้านค้าตามยอดเงินที่ไม่ถูกต้องนัน้ได้ด้วย  ทัง้นี ้OCGT สามารถด าเนินการแก้ไขได้โดยพลัน โดยไม่ต้องขอ
ความเห็นจากร้านค้า และไมต้่องจดัท าหลกัฐานอื่นใดระหวา่งกนัอีก  
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หากปรากฏวา่ในขณะที่ OCGT ด าเนินการ หกัเงิน และ/หรือ แก้ไขรายการบญัชีเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดดงักลา่ว บญัชีของร้านค้าไมมี่ยอดเงินคงเหลอื
ที่จะโอนหรือหักได้หรือมียอดเงินคงเหลือแต่ไม่เพียงพอที่จะโอนหรือหักได้ครบถ้วน ร้านค้ายินยอมให้คิดดอกเบีย้ส าหรับยอดเงินที่เกิดความ
ผิดพลาดในอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 12% ตอ่ปีจนกวา่การช าระหนีด้งักลา่วเสร็จสิน้ 

5.3 ในกรณีที่มีการคืนสินค้า หรือยกเลิกการใช้บริการ หรือลดราคาสินค้าและ/หรือคา่บริการไมว่า่ด้วยเหตผุลประการใดก็ตาม ร้านค้าตกลงจะไมค่ืนเงิน
ค่าสินค้าและ/หรือบริการให้ผู้ ถือบัตรเป็นเงินสดหรือเช็ค แต่ร้านค้าจะต้องท าเป็นหนังสือแจ้งคืนตามแบบฟอร์มที่ OCGT ก าหนด โดยส่งให้แก่ 
OCGT  โดยเร็ว และยินยอมช าระเงินดงักลา่วซึ่ง OCGT ได้จา่ย และ/หรือ น าเข้าบญัชีเงินฝากให้ร้านค้าแล้วนัน้คืนให้แก่ OCGT และ/หรือ ยินยอม
ให้ OCGT หกัเงินจากบญัชีเงินฝากของร้านค้าตามที่ระบไุว้ในสญัญาหรือบญัชีอ่ืนใดที่ร้านค้าแจ้งเปลี่ยนแปลงในภายหลงัแล้วแตก่รณี และโอนเข้า
บญัชีของผู้ ถือบตัรตอ่ไป โดยไมต้่องขอความยินยอมจากร้านค้า  

5.4 ร้านค้ารับทราบว่าในกรณีที่ OCGT ได้รับ Sales Slip แล้ว พบว่ามีข้อสงสยัเก่ียวกับการใช้ และ/หรือความสมบูรณ์ของบตัร และ/หรือ Sales Slip 
หรือเหตอ่ืุนใดก็ตาม ร้านค้าตกลงยินยอมให้ OCGT ปฏิเสธการจา่ยเงินหรือน าเงินเข้าบญัชีเงินฝากที่กลา่วในข้อสญัญาข้อ 2. หรือในกรณีที่ OCGT 
ได้รับ Sales Slip และจา่ยเงินให้แก่ร้านค้าหรือน าเงินเข้าบญัชีดงักลา่วแล้วปรากฎในภายหลงัวา่ ร้านค้าปฏิบตัิผิดไปจากข้อตกลงที่ระบไุว้ในสญัญา
ฉบับนี ้หรือมีกรณีอ่ืนใดอันเป็นผลให้ OCGT ไม่สามารถเรียกเก็บเงินดงักล่าวได้ไม่ว่าประการใด ๆ ก็ตาม ร้านค้าจะต้องคืนเงินเท่ากับจ านวนที่ 
OCGT ไม่สามารถเรียกเก็บได้นัน้ให้กบั OCGT พร้อมทัง้ยินยอมเสียดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 12% ต่อปีนับตัง้แต่ OCGT ได้จ่ายเงิน หรือน าเงินเข้า
บญัชีของร้านค้าจนกวา่ร้านค้าจะช าระให้ OCGT เสร็จสิน้ 
อนึ่ง การตกลงจะท าหนงัสือแจ้งคืนสินค้า ยกเลิกการใช้บริการ หรือลดราคาสินค้า และ/หรือ บริการของร้านค้า OCGT ไมต้่องคืนเงินคา่ธรรมเนียมที่
ได้เรียกเก็บจากทางร้านค้า 
ในกรณีที่ร้านค้าไม่ต้องการรับคืนสินค้าที่ผู้ ถือบัตรซือ้ หรือตกลงสั่งซือ้แล้ว ให้เขียนค าว่า “No Refund” (ไม่รับคืนสินค้า) หรือ ข้อความที่มี
ความหมายเดียวกนั ลงใน Sales Slip เหนือชอ่ง “Cardholder’s Signature” และ/หรือ ในใบเสร็จรับเงินให้ชดัเจนทกุฉบบั 

5.5 กรณีที่ร้านค้าต้องคืนเงินให้แก่ OCGT ตามรายละเอียดข้อตกลงการเป็นร้านค้าสมาชิกรับบตัรข้อ 5.3 และ/หรือ กรณีอ่ืนใด ก็ตามที่ร้านค้าจะต้อง
ชดใช้เงินให้แก่ OCGT ร้านค้ายินยอมให้เป็นสิทธิของ OCGT ที่จะหกัเงินดงักลา่วข้างต้น พร้อมทัง้ดอกเบีย้ (ถ้ามี) ทัง้หมดออกจากบญัชีตามที่ระบุ
ในสญัญาข้อ 2. โดยไมต้่องขอความยินยอมจาก 

5.6 ในกรณีที่ร้านค้าจะต้องส่งสินค้าให้กับผู้ ถือบตัร ร้านค้าจะต้องมีใบตอบรับหรือหลักฐานใด ๆ ที่ผู้ รับปลายทางลงนามเป็นหลกัฐานเพื่อแ สดงว่า 
สินค้านัน้ได้สง่ถึงผู้ รับแล้วทกุครัง้ ในกรณีที่ OCGT ไม่สามารถเรียกเก็บเงินตาม Sales Slip ที่ร้านค้าน ามาขอรับเงินจาก OCGT ด้วยสาเหตทุี่ผู้ รับ
ปลายทางไมไ่ด้รับสินค้า หรือเพราะไมมี่ใบตอบรับมายืนยนั หรือไมว่า่ด้วยเหตอ่ืุนใดก็ตาม  ร้านค้าจะต้องคืนเงินที่ได้รับไปให้แก่ OCGT โดยร้านค้า
ตกลงให้ OCGT หกัเงินดงักล่าวข้างต้น พร้อมทัง้ดอกเบีย้ (ถ้ามี) ทัง้หมดออกจากบญัชีตามที่ระบใุนสญัญาข้อ 2. โดยไม่ต้องขอความยินยอมจาก
ร้านค้า  

 
ข้อ 6 การรักษาความลับ 
 ในระหว่างที่สญัญาฉบบันีย้งัคงมีผลบงัคบัและภายในระยะเวลา 1 ปี นับตัง้แต่สญัญาฉบบันีส้ิน้สุดลง  ร้านค้าตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมลูตาม
สญัญาฉบบันีใ้ห้แก่บคุคลภายนอก ไมว่า่จะด้วยวิธีใดๆ เว้นแตใ่นกรณี ดงัตอ่ไปนี ้

6.1 เป็นการเปิดเผยตามค าสัง่ศาล หรือเจ้าพนกังานตามกฎหมายที่บงัคบัให้เปิดเผย 
6.2 ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากทัง้ 2ฝ่าย 

 
ข้อ 7. การโอนสิทธิ 
 สิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่กล่าวในสญัญาฉบบันีถื้อว่าเป็นการเฉพาะตวัระหว่าง OCGT และร้านค้าเท่านัน้ ร้านค้าจะท าการโอนสิทธิและ/หรือ
หน้าที่ตามสญัญานีใ้ห้แก่บคุคลอ่ืนมิได้ เว้นแตไ่ด้รับความยินยอมลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก OCGT 
 
ข้อ 8. การแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญา 
 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งของสญัญาจะมีผลบงัคบัเม่ือได้จดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรและลงลายมือชื่อโดยคู่สญัญาทัง้สอง
ฝ่าย 
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ข้อ 9. การสิน้สุดของสัญญาและผลภายหลังสัญญาสิน้สุด 

9.1 กรณีที่คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถกูศาลล้มละลายมีค าสัง่พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือเข้าสูก่ระบวนการช าระบญัชี ให้สญัญามีผลสิน้สดุทนัที 
9.2 กรณีที่ร้านค้าไมป่ฏิบตัิตามสญัญาฉบบันีไ้มว่า่ข้อใดข้อหนึ่ง และไมว่า่จะมีการเตือนจาก OCGT หรือไมก็่ตาม OCGT มีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้ทนัที

และร้านค้าตกลงยินยอมรับผิดชดใช้คา่เสียหายที่เกิดขึน้ทกุประการ 
9.3 กรณีที่ร้านค้าประสงค์จะยกเลิกสญัญาฉบบันี ้ร้านค้าต้องแจ้งให้ OCGT ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนัก่อนวนัที่ประสงค์ให้

สญัญามีผลสิน้สดุ 
9.4 ในกรณีที่สญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลงไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม ร้านค้าตกลงให้ OCGT ยงัคงมีสิทธิที่จะหกัเงินคืนจากบญัชีของร้านค้า เพื่อรอผลการเรียก

เก็บยอดเงินตาม Sales Slip ที่ยังเรียกเก็บเงินไม่ได้ทัง้หมดเสียก่อน และร้านค้าจะส่งคืนเคร่ือง EDC อุปกรณ์อ่ืนๆ เคร่ืองหมายสัญลักษณ์ 
UnionPay รวมทัง้ Sales Slip ให้แก่ OCGT ในวนัที่สญัญานีมี้ผลสิน้สดุลงโดยทนัที 
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เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 2 

โปรดกรอกรายละเอียด 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเคร่ือง 
จ านวน 
(เคร่ือง) 

ข้อมลูหวัสลิป 
(ภาษาองักฤษไมเ่กิน 25 หลกั) 

LAN / 
GPRS 

สถานที่ติดตัง้เคร่ือง 
ชื่อผู้ประสานงานติดตัง้ 
 / เบอร์โทร 

     

     

     

     

     

     

 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับออกใบก ากับภาษี 

ชื่อร้านค้า/บริษัท : 

ที่อยู ่: 

ชื่อผู้ติดตอ่ทางบญัชี : เบอร์โทร : 

อีเมลล์ : 

 
 
 
 
                                                        ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) 
 
         

ลงลายมือช่ือ ……………………………………………………… 

                                                                                                                        (                                                           ) 
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เอกสารประกอบการสมัครใช้บริการเคร่ือง EDC 
 

ล าดับ เอกสารประกอบการสมัคร บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

1 สญัญาการสมคัรเป็นร้านค้าสมาชิกรับบตัร     

2 หนงัสือแตง่ตัง้และมอบอ านาจ (กรณีสมคัรนิติบคุคล)     

3 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ฉบบั  )เจ้าของกิจการ /กรรมการผู้ มีอ านาจลลงนาม( 
กรณีชาวตา่งชาติ 

 ส าเนาหนงัสือเดินทาง(Passport) 
 ส าเนาในอนญุาตท างา(Work permit) 

    

4 ส าเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทและวัตถุประสงค์ (ไม่เกิน 3 เดือน)   /
ส าเนาห้างหุ้นสว่น /ส าเนาใบ ภพ 20 

 
  

5 ส าเนาทะเบียนพาณิชย์      
6 ส าเนาหน้าแรกสมดุบญัชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงิน     
7 ใบอนญุาตประกอบกิจการเฉพาะ เชน่ คลินิค / โรงพยาบาล / โรงเรียน / ทวัร์     
8 รูปภาพ /แผนที่ตัง้ร้าน     
9 สญัญาเชา่พืน้ที่ (กรณีสมคัรบคุคลธรรมดาจะต้องมีสญัญาเชา่พืน้ที่ ทกุครัง้)    

 
เอกสารทุกฉบับรับรองส าเนาถูกต้อง (พร้อมประทบัตราบริษัท) 
จัดส่ง : 
สว่นบริการร้านค้า 
บริษัท โอเรียลทลั ซิตี ้กรุ๊ป (ประเทศไทย)  
ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชัน้ 24  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
 
 
การน าเงนิเข้าบัญชีร้านค้า 

1) กรณีร้านค้ารับเงินผ่าน ธนาคารกรุงศรีอยธุยา / ธนาคารกรุงเทพ / ธนาคารธนชาต 

 ร้านค้าได้รับเงินโดย OCGT จะโอนเงินเข้าบญัชีร้านค้า ภายในวนัท าการถดัไปนบัจากวนัที่ท ารายการ (SAME DAY) 
 

2) กรณีร้านค้ารับเงินผ่านธนาคารอ่ืนๆ 

 ร้านค้าได้รับเงินโดย OCGTจะโอนเงินเข้าบญัชีร้านค้า ภายใน 2 วนัท าการถดัไปนบัจากวนัที่ท ารายการ (T+1) 
 
 
 


