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ข้อตกลงและหนังสือให้ความยินยอม  

ข้าพเจ้า (“ร้านค้า”) ขอรับรองและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและรายละเอียด

ตามที่ระบุให้ไว้กับบริษัท ทรู มันนี่ จ ากัด ("ทรูมันน่ี") รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่จะได้ให้

ไว้กับตัวแทนของบริษัทในอนาคตทุกประการ ในกรณีที่ทรูมันนี่ได้อนุมัติให้ร้านค้า

เป็นช่องทางส าหรับให้บริการรับช าระเงินค่าสินค้า/บริการของบริษัทคู่ค้าแทนทรู

มันนี่เรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่าร้านค้ามีฐานะเป็นตัวแทนรับช าระเงินของทรูมันนี่  

(“ตัวแทนรับช าระเงิน”) นับตัง้แต่วันที่ทรูมันนี่ได้อนุมัติการเป็นตัวแทนรับช าระ

เงินเป็นต้นไป โดยร้านค้ารับทราบว่าข้อก าหนดและเงื่อนไขการเป็นตัวแทนรับ

ช าระเงินด้านล่างนี ้ หรือเอกสารอ่ืนใดที่ทรูมันนี่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหน้า

ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครนี ้และในวันที่ร้านค้าได้ตกลงขอสมัครเป็น

ตัวแทนรับช าระเงินนี ้ ร้านค้าได้รับทราบและเข้าใจข้อความต่างๆ ตามข้อก าหนด

และเงื่อนไขการเป็นตัวแทนรับช าระเงินแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาและความ

ประสงค์ของร้านค้าทุกประการ  

ทัง้นี ้ร้านค้าตกลงผูกพันปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขการเป็นตัวแทนรับช าระ

เงิน รายละเอียดปรากฏดังต่อไปนี ้

ข้อก าหนดและเงื่อนไขการเป็นตัวแทนรับช าระเงิน 

ข้อ 1. บทท่ัวไป 
ข้อก าหนดและเงื่อนไขการเป็นตัวแทนรับช าระเงิน  (“ข้อก าหนดและ
เงื่อนไข”) นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการสมัครเป็นตัวแทนรับช าระเงิน 
ข้อตกลงนีก้่อความสัมพันธ์ในทางสัญญาระหว่าง บริษัท ทรู มันนี่  จ ากัด                
(“ทรูมันน่ี”) และร้านค้า (ตามที่ถูกนิยามไว้ในข้อ 2.)  
โดยที่ 
ก. ทรูมันนี่เป็นผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนรับช าระค่าสินค้า/บริการผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายก าหนดในการประกอบ
ธุรกิจดังกล่าว และ 
ข. ร้านค้าตกลงให้บริการแก่บริษัทในการเป็นช่องทางส าหรับบริการรับช าระเงิน
ค่าสินค้า/บริการจากลูกค้า  

ร้านค้าตกลงปฏิบัติตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนีแ้ละ
ที่จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหน้า ดังต่อไปนี ้ 
 
1. นิยาม 

หากในข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนีม้ิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ค าหรือข้อความ
ดังต่อไปนีม้ีความหมายดังนี ้

“ร้านค้า” หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งมีสถานะเป็นร้านค้าสมาชิกท
รูมันนี่  

“บริการรับช าระเงิน”  หมายถึง บริการรับช าระเงินค่าสินค้า/บริการ และ
หมายความรวมถึงบริการรับช าระเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือ
ค่าบริการแพ็กเกจเสริม (VAS) โดยทรูมันนี่ได้พัฒนาระบบขึน้เพ่ือเป็นระบบกลาง
ในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างช่องทางของร้านค้ากับช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของทรู
มันนี่ เพ่ือให้ลูกค้าสามารถช าระเงินค่าสินค้า/บริการผ่านช่องทางของร้านค้าได้
เสมือนเป็นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของทรูมันนี่ 

“บริษัทคู่ ค้า”  หมายถึง บริษัทคู่ค้าที่ เป็นคู่สัญญาของทรูมันนี่ตามสัญญา
ให้บริการรับช าระค่าสินค้า/บริการ และ/หรือสญัญาอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง 

“ลูกค้า” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของบริษัทคู่ค้า 

“สินค้า/บริการ” หมายถึง สินค้าและ/หรือบริการของบริษัทคู่ค้าตามที่บริษัท
ก าหนด 

“ช่องทางของร้านค้า” หมายถึง ช่องทางของร้านค้าตามที่ได้แจ้งไว้แก่ทรูมันนี่ใน
การรับช าระเงินค่าสินค้า/บริการจากลูกค้า โดยช่องทางของร้านค้าอาจอยู่ใน
รูปแบบเคร่ืองรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) ตู้เติมเงิน/บริการออนไลน์ เว็บไซต์    
แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอ่ืนใดของร้านค้า ตามที่คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลง
เห็นชอบร่วมกัน 

2. ระยะเวลา 

ข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปี นับตัง้แต่
วันที่ร้านค้าได้รับอนุมัติเป็นตัวแทนรับช าระเงินจากทรูมันนี่ เว้นแต่จะสิน้สุดลง
ก่อนครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ตามเงื่อนไขในข้อ 11 ของข้อก าหนดและ
เงื่อนไขฉบับนี ้ 
เมื่อครบก าหนดระยะเวลาในวรรคแรก หรือเมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามที่มีการ
ต่ออายุออกไปตามวรรคนี ้หากร้านค้าและ/หรือทรูมันนี่มิได้มีหนังสือแจ้งความ
ประสงค์ขอยกเลิกการเป็นตัวแทนรับช าระเงินของร้านค้าให้คู่สญัญาอีกฝ่ายทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันก่อนครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า
ร้านค้ามีมีสถานะเป็นตัวแทนรับช าระเงินต่อไปอีกคราวละ 1 (หนึ่ง) ปี ภายใต้
ข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้เว้นแต่ทรูมันนี่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

3. เงื่อนไข รูปแบบ และวิธีการให้บริการ 

ในการให้บริการรับช าระเงิน ร้านค้าตกลงด าเนินการดังกล่าวตามเงื่อนไข รูปแบบ
และวิธีการ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
3.1  ร้านค้าตกลงให้บริการรับช าระเงินผ่านช่องทางของร้านค้า โดยรับช าระเป็น

เงินสด หรือเงินอ่ืนใดตามที่ทรูมันนี่ก าหนดเท่านัน้ 
3.2  ในกรณีที่ทรูมันนี่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากลูก ค้า ร้านค้าตกลง

จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากลูกค้าแทนทรูมันนี่ตามอัตราที่ทรูมันนี่ได้ท าความ
ตกลงไว้กับบริษัทคู่ค้า ซึ่งทรูมันนี่จะแจ้งให้ร้านค้าทราบ  

 ทัง้นี ้ร้านค้าตกลงรวบรวมเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวน าส่งให้แก่ทรูมันนี่
ทันที หลงัจากร้านค้าได้รับเงินค่าธรรมเนียมจากลูกค้า 

 ร้านค้าไม่มีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการให้บริการรับ
ช าระเงินจากลูกค้า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษรจากทรูมันนี่ก่อน 

3.3 ร้านค้ามีหน้าที่น าส่งเงินค่าสินค้า/บริการที่ได้รับช าระจากลูกค้าให้แก่ทรู
มันนี่ โดยร้านค้าตกลงยินยอมให้ทรูมันนี่ท าการหักเงินค่าสินค้า/บริการ
ดังกล่าวจากบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ทของร้านค้าได้ทันทีที่ร้านค้าท ารายการ
ช าระค่าสินค้า/บริการ ( ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือค่าบริการ
แพ็กเกจเสริม (VAS)) ให้กับลูกค้า หรือร้านค้าอาจน าส่งค่าสินค้า/บริการที่
ได้รับช าระจากลูกค้าให้แก่ทรูมันนี่ ด้วยวิธีการอ่ืนใดตามที่ทรูมันนี่ก าหนด 
และได้แจ้งให้ร้านค้าทราบ 

3.4 ทรูมันนี่ไม่รับผิดชอบและคืนเงินให้แก่ร้านค้า กรณีความผิดพลาดใดๆ อัน
เกิดขึน้จากร้านค้า ไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ อันท าให้ลูกค้าที่ ได้
ช าระค่าสินค้า/บริการ ไม่ได้รับสินค้า/บริการดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น 
ร้านค้าท ารายการช าระค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  หรือค่าบริการ
แพ็กเกจเสริม (VAS) ให้กับหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ใช่หมายเลขโทรศัพท์
ของลูกค้าที่ท ารายการ เป็นต้น 
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3.5 ร้านค้ามีหน้าที่ออกหลกัฐานการรับช าระเงินค่าสินค้า/บริการให้แก่ลูกค้า 
เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานในการยืนยันและตรวจสอบในภายหลงั 

3.6 การที่ทรูมันนี่ใช้บริการของร้านค้าเพ่ือให้บริการรับช าระเงินตามข้อก าหนด
และเงื่อนไขนี ้ไม่มีลกัษณะของการแต่งตัง้หรือมอบหมายให้ร้านค้ามีหน้าที่
เป็นตัวแทนในการออกใบก ากับภาษีตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 68) ร้านค้าไม่มีหน้าที่ต้องออกใบก ากับ
ภาษีให้แก่ลูกค้า โดยเป็นหน้าที่ของบริษัทคู่ค้าที่ต้องออกใบก ากับภาษี
ให้แก่ลูกค้าตามที่กฎหมายก าหนด 

4. หน้าท่ีและความรับผิดของร้านค้า 

4.1 ร้านค้ามีหน้าที่จัดเตรียมและพัฒนาช่องทางของร้านค้าให้สามารถ
เชื่อมต่อกับช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของทรูมันนี่ เพ่ือให้สามารถด าเนินการ
ตามสญัญานีไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายของร้านค้าเอง 

4.2. ร้านค้าต้องด าเนินการตามข้อก าหนดและเงื่อไขฉบับนีผ้่านช่องทางของผู้
ร้านค้าที่ก าหนดไว้เท่านัน้ โดยร้านค้าจะต้องก าหนดวันและเวลาในการ
ให้บริการ และมีป้าย หรือแสดงสญัลกัษณ์ของทรูมันนี่ให้ชัดเจนในช่องทาง
ดังกล่าว 

 หากร้านค้ามีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงช่องทางของร้านค้าตาม
ข้อก าหนดและเงื่อนไขนี ้ ร้านค้าจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อักษร
จากทรูมันนี่ก่อน โดยจะต้องแจ้งให้ทรูมันนี่ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษรไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันก่อนเร่ิมด าเนินการ  

4.3 ร้านค้าตกลงจัดหาและว่าจ้างพนักงานที่มี คุณสมบัติเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพที่จะปฏิบัติงานและด าเนินการตามข้อก าหนดและเงื่อนไขนี ้
โดยสามารถให้ค าแนะน าในการให้บริการ รวมถึงอธิบายการใช้งาน 
ประเภทและรายละเอียดของบริการ ให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีและถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์และรายละเอียดที่ทรูมันนี่ก าหนด หรือตามที่ทรูมันนี่
จะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 

4.4 ร้านค้าต้องไม่ยินยอมให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดล่ วงรู้ หรือใช้รหัสผ่าน
ส าหรับการให้บริการของร้านค้า และร้านค้าจะต้องแจ้งให้ทรูมันนี่ทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรทันที หากสงสัยว่ามีบุคคลใดน ารหัสเฉพาะของ
ร้านค้าไปใช้ ทัง้นีร้้านค้ายอมรับว่า หากมีการท ารายการที่เกี่ยวกับบริการ
ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขนีโ้ดยใช้รหัสผ่านดังกล่าวของร้านค้า ให้ถือว่า
เป็นการกระท าของร้านค้าเองทุกประการ โดยทรูมันนี่ไม่ต้องรับผิดชอบใน
ความเสียหายที่เกิดขึน้จากการท ารายการใดๆ ภายใต้บัญชีของร้านค้าจาก
การใช้รหัสผ่านดังกล่าวนัน้   

 ในกรณีที่ร้านค้าใช้รหัสผ่านท ารายการใดอันเกี่ยวเนื่องกับบริการตาม
ข้อก าหนดและเงื่อนไขนีเ้สร็จสิน้สมบูรณ์แล้ว ร้านค้าไม่สามารถยกเลิก 
เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายการดังกล่าวได้อีก และร้านค้าต้อง
ผูกพันตามรายการดังกล่าวทุกประการ 

4.5 ร้านค้าต้องด าเนินการตามข้อก าหนดและเงื่อนไขนีด้้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต และเป็นไปตามมาตรฐานที่ทรูมันนี่ก าหนด โดยค านึงถึงผลประโยชน์
และภาพลกัษณ์ของทรูมันนี่เป็นส าคัญ ดังนัน้ หากเกิดปัญหาใดๆ ขึน้ ไม่
ว่าจะเกิดจากการกระท าของร้านค้า และ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนใดซึ่ง
กระท าการในนามของร้านค้า และไม่ว่าจะในฐานะกรรมการ ลูกจ้าง ผู้ รับ
จ้าง หรือตัวแทนของร้านค้า ร้านค้าตกลงรับผิดชอบแก้ไขปัญหานัน้ๆ ด้วย
ตนเอง รวมทัง้ รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายและความเสียหายที่เกิดขึน้ทุก
ประการ  

 ร้านค้าตกลงไม่กระท าการใด ไม่ว่าด้วยตนเองหรือผ่านบุคคลอ่ืน หรือ
ส่งเสริมหรือยินยอมให้บุคคลใดกระท าการใดอันอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อทรูมันนี่ (เช่น การทุจริต การใช้บริการเติมเงินในลักษณะที่
ผิดปกติวิสัยหรือผิดวัตถุประสงค์ การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจาก
ให้บริการตามข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะกรณี
จงใจใช้บริการเพ่ือเพ่ิมจ านวนยอดการใช้งาน เป็นต้น) ภาพพจน์ของทรูมัน
นี่ เคร่ืองหมายการค้า ชื่อทางการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ 
ของทรูมันนี่และ/หรือของบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทคู่ค้า เป็นต้น 

4.6 เว้นแต่เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามสญัญานี ้ ร้านค้าจะไม่ใช้บรรดา
ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมาย
บริการ ชื่อทางการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรของทรูมันนี่และ/หรือของบุคคลอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทคู่ค้า เป็นต้น รวมถึงการท าซ า้ ดัดแปลง หรือการกระ
ท าอ่ืนใด รวมทัง้ยินยอมให้บุคคลอ่ืนใดกระท าการอันเป็นการละเมิดสิทธิ
ในทางทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวทัง้สิน้ ทั ง้นี  ้ก่อนที่ ร้านค้าจะใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของทรูมันนี่ และ/หรือบริษัทคู่ค้า ร้านค้าจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวก่อนทุกครัง้ 

4.7 ร้านค้าตกลงไม่ว่าจ้าง แต่งตัง้ หรือกระท าการใด เสมือนแต่งตัง้ตัวแทน 
หรือเชิดบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนใดให้เป็นตัวแทน หรือตัวแทนช่วง หรือ
อนุญาตให้บุคคลใดเพ่ือด าเนินการตามข้อก าหนดและเงื่อนไขนี ้รวมทัง้
ร้านค้าจะไม่โอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ใดๆ ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขนีไ้ม่
ว่าทัง้หมด หรือบางส่วนให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลใดทัง้สิน้ เว้นแต่กรณีที่
ร้านค้าได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทรูมันนี่ก่อน โดยร้านค้า
จะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแทน ตัวแทนช่วง หรือผู้ รับโอนสิทธิและ/
หรือหน้าที่ให้ทรูมันนี่ทราบเพ่ือพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ที่ทรูมันนี่ก าหนด 
และบุคคลหรือนิติบุคคลใดที่ได้รับการแต่งตัง้ช่วงดังกล่าวจะต้องผูกพัน
และปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี  ้ทั ง้นี  ้ ร้านค้ายังคงต้อง
รับผิดชอบต่อทรูมันนี่ในการกระท าใดๆ ที่บุคคลหรือนิติบุคคลนัน้ได้กระท า
ไป เสมือนหนึ่งว่าร้านค้าได้กระท าด้วยตนเองทุกประการ 

4.8 ร้านค้าตกลงรับผิดชดใช้ต่อทรูมันนี่ส าหรับความเสียหายใดๆ ที่ทรูมันนี่
ได้รับอันเนื่องมาจากการที่ร้านค้าและ/หรือกรรมการ ลูกจ้าง ผู้ รับจ้าง 
ตัวแทนของร้านค้า กระท าผิด หรือละเมิดข้อตกลงใดๆ ในข้อก าหนดและ
เงื่อนไขนี ้ หรือทุจริตเป็นเหตุให้ทรูมันนี่ได้รับความเสียหาย โดยร้านค้าตก
ลงรับผิดชอบตามความเสียหายที่เกิดขึน้จริงทุกประการ และภายใน
ระยะเวลทรูมันนี่ก าหนด 

4.9 ร้านค้าต้องไม่ด าเนินการอันเป็นการหลีกเลี่ยงการขออนุญาต หรือการขึน้
ทะเบียน ตามพระราชบัญญัติระบบการช าระเงิน พ.ศ.2560 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม หรือกฎหมายอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องที่ประกาศใช้หรือแก้ไขเพ่ิมเติมใน
อนาคต และร้านค้าต้องไม่ช่วยเหลือ รับจ้าง หรือด าเนินการอ่ืนใดอันเป็น
การสนับสนุนให้บุคคลอ่ืนด าเนินการดังกล่าว 

4.10 ร้านค้ายินยอมให้ทรูมันนี่เก็บรวบรวม ใช้ ตรวจสอบ และ/หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลอ่ืนใดของร้านค้าที่อยู่กับทรูมันนี่ เพ่ือให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของทรูมันนี่ หรือเพ่ือ
การด าเนินการที่เกี่ยวข้องตามข้อก าหนดและเงื่อนไขนี ้

4.11 ในกรณีที่ทรูมันนี่ต้องด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
หรือเพ่ือการตรวจสอบ สอบสวน การด าเนินการใดๆ ตามสญัญานี ้ร้านค้า
ตกลงให้ความร่วมมือต่อทรูมันนี่อย่างเต็มที่เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
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และ/หรือตามที่ทรูมันนี่ร้องขอหรือแจ้งให้ทราบเป็นครัง้คราวไป และ
ภายในระยะเวลาที่ทรูมันนี่ก าหนด 

4.12 ร้านค้าตกลงยินยอมให้ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอกของท
รูมันนี่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือองค์กรหรือ
หน่วยงานอ่ืนใดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลการให้บริการตามข้อก าหนดและ
เงื่อนไขนี  ้เข้าตรวจสอบเอกสารและการด าเนินการของร้านค้าตาม
ข้อก าหนดและเงื่อนไขนีเ้ท่าที่จ าเป็นตามที่กฏหมายก าหนด 

4.13 ตลอดอายุแห่งข้อตกลงนี ้ ร้านค้าตกลงที่จะไม่ท าการแข่งขัน หรือประกอบ
กิจการใดๆ ไม่ว่าจะด าเนินการด้วยตนเอง และ/หรือช่วยเหลือ สนับสนุน 
หรือร่วมกันกับบุคคลใดที่ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเหมือนคล้ายหรือ
ใกล้เคียงกับธุรกิจของทรูมันนี่ ตลอดจนมิให้ผู้ถือหุ้น กรรมการ ตัวแทน 
และ/หรือพนักงานของร้านค้ากระท าการดังกล่าวในข้อนีด้้วย รวมถึงจะไม่
ด าเนินการใดๆ อันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของทรูมันนี่ เว้นแต่จะได้มี
การกระท าดังกล่าวก่อนที่วันที่ร้านค้าได้รับอนุมัติในการเป็นตัวแทนรับ
ช าระเงินจากทรูมันนี่ หรือได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษรจากทรูมันนี่แล้ว 

4.14 ร้านค้าตกลงจัดการสนับสนุนด้านการขายและการตลาดโดยการโฆษณา
ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับบริการตามข้อตกลงนีผ้่านทางสื่อต่างๆ ของร้านค้า 
และ/หรือจัดกิจกรรมอ่ืนใด รวมถึงโปรแกรมส่งเสริมการขายต่างๆ เพ่ือใช้
ในการน าเสนอและกระตุ้นยอดการใช้บริการ ด้วยค่าใช้จ่ายของร้านค้าเป็น
ระยะๆ ตามที่ทรูมันนี่ก าหนด  

4.15 ร้านค้ามีหน้าที่ตรวจสอบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งข้อก าหนด 
เงื่อนไข ข้อปฏิบัติ นโยบาย คู่มือ ระเบียบ รูปแบบ วิธีการ และขัน้ตอนการ
ให้บริการ นโยบาย หรือค าสัง่ต่างๆ รวมถึง ข้อปฏิบัติส าหรับตัวแทนของทรู
มันนี่ปรากฏตามข้อ 8. ของข้อก าหนดและเงื่อนไขนี ้และที่อาจเปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติม หรือแก้ไข ตามที่ทรูมันนี่จะแจ้งให้ร้านค้าทราบเป็นคราวๆ ไป และ
ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อก าหนดและเงื่อนไขนี ้ (ซึ่งต่อไปนีจ้ะรวมเรียกว่า 
“ข้อก าหนดและนโยบายของบริษัท”) 

ข้อ 5. ค ารับรองและค ายืนยันของร้านค้า 

5.1 ร้านค้ารับรองว่ามีความสามารถ และมีอ านาจในการเข้าท าและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงนี ้และจะด าเนินการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุก
ประการ 

 ร้านค้ารับรองว่า ร้านค้ามีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นตัวแทนของทรูมัน
นี่ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 ของข้อก าหนดและเงื่อนไขนี ้และ
ร้านค้าไม่มีลกัษณะต้องห้ามในการเป็นตัวแทน ตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อก าหนดและนโยบาย
ของทรูมันนี่ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี  ้

5.2 ตลอดระยะเวลาของข้อตกลงนี ้  ร้านค้ารับรองต่อทรูมันนี่ว่าร้านค้าเป็นผู้มี
ความสามารถตามกฎหมาย รวมทัง้มีสิทธิและหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย 
ที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขนีอ้ย่างเคร่งครัด โดยไม่
ถือว่าการปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขดังกล่าวเป็นการละเมิดหรือฝ่า
ฝืนกฎหมายใดๆ ที่ใช้บังคับกับข้อก าหนดและเงื่อนไขนี ้หรือใช้บังคับกับ
ร้านค้า และไม่ถือว่ากรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ หรือการใช้
บังคับของข้อก าหนดและเงื่อนไขนี ้ หรือเป็นการปลดเปลือ้งหรือลบล้างข้อ
ผูกพันของร้านค้า ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขนีด้้วยประการใดๆ ทัง้สิน้ 
โดยให้ถือว่าร้านค้าได้ให้สัตยาบันต่อข้อผูกพันของร้านค้าทุกอย่างภายใต้

ข้อก าหนดและเงื่อนไขนีแ้ล้วโดยผ่านการเข้าท าข้อตกลงนีอี้กประการหนึ่ง
ด้วย 

5.3 ร้านค้ารับรองว่าจะไม่น าข้อมูลใดๆ ของทรูมันนี่ และข้อมูลของลูกค้าซึ่ง
ได้มาจากการด าเนินการตามข้อก าหนดและเงื่อนไขนีไ้ปใช้ หรือแสวงหา
ประโยชน์ใดๆ ทัง้สิน้ และร้านค้าจะต้องไม่ยินยอมให้บุคคลอ่ืนใดใช้
ประโยชน์ในข้อมูลดังกล่าวเช่นกัน ไม่ว่าการใช้ดังกล่าวจะมีค่าตอบแทน
หรือไม ่

5.4 ร้านค้ารับรองว่าร้านค้าเป็นผู้มีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายในช่องทางของ
ร้านค้า และซอฟต์แวร์ที่ใช้ร่วมกับช่องทางของร้านค้า และที่ใช้กับการ
ด าเนินการตามข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนีเ้ป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย มิได้ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใด รวมทัง้มิได้
ลอกเลียน หรือคัดลอกงานเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอ่ืน หากทรู
มันนี่ถูกฟ้องร้อง ร้องเรียน จากบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากช่องทาง
ร้านค้า และ/หรือซอฟต์แวร์ดังกล่าว ร้านค้าตกลงจะรับผิดชอบต่อสู้
ด าเนินคดีต่อบุคคลภายนอก และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ให้แก่ทรู
มันนี่โดยเร็วที่สุด 

5.5 ร้านค้าตกลงและรับทราบว่าทรูมันนี่ไม่มีวัตถุประสงค์หรือเจตน าที่จะ
แบ่งปันก าไรหรือมีวัตถุประสงค์ร่วมค้ากันกับร้านค้าแต่อย่างใด และทรูมัน
นี่ไม่ได้กระท าการหรือมีนิติสัมพันธ์ในลกัษณะของนายจ้างกับลูกจ้าง หรือ
ตัวการกับตัวแทนต่อร้านค้าแต่อย่างใด 

 ร้านค้าตกลงและรับทราบว่าการท าข้อตกลงนีไ้ม่ถือว่าเป็นการแต่งตัง้ให้
ร้านค้าเป็นตัวแทนหรือผู้ รับมอบอ านาจของทรูมันนี่ให้กระท านิติกรรมหรือ
สัญญาใดๆ ที่จะมีผลผูกพันทรูมันนี่ และร้านค้าต้องไม่แสดงออกว่าตนมี
อ านาจเช่นนัน้ 

ข้อ 6. อัตราค่าตอบแทนและเงื่อนไขการช าระเงิน 

ทรูมันนี่ตกลงช าระค่าตอบแทนให้แก่ร้านค้าเพ่ือตอบแทนการให้บริการรับช าระ
เงิน ตามอัตราค่าตอบแทนและเงื่อนไขการช าระเงินที่ระบุข้อตกลงทางพาณิชย์
ส าหรับตัวแทนรับช าระเงิน โดย อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราซึ่งรวม
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทุกประการ และรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว และทรูมันนี่ไม่มี
หน้าที่ต้องช าระค่าใช้จ่ายอ่ืนใดเพ่ิมเติมให้แก่ร้านค้าอีกแต่อย่างใด 
อนึ่ง ทรูมันนี่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนที่ระบุไว้ โดยทรูมันนี่จะแจ้งให้
ร้านค้าทราบเป็นลายลกัษณ์อักษร 

 อย่างไรก็ดี ทรูมันนี่สงวนสิทธิ์ในการไม่ช าระค่าตอบแทนตามข้อก าหนดและ
เงื่อนไขนีใ้ห้กับร้านค้า หากปรากฏว่าร้านค้ามิได้น าส่งเงินที่ได้รับจากการ
ให้บริการให้แก่ทรูมันนี่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดและเงื่อนไขนี  ้

ข้อ 7. หน้าท่ีและความรับผิดของทรูมันน่ี 

7.1 ทรูมันนี่จะอ านวยความสะดวกให้แก่ร้านค้า ในการเชื่อมโยงระบบ
ระหว่างทรูมันนี่และร้านค้า เพ่ือให้ร้านค้าสามารถเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
การใช้งานส าหรับการด าเนินการตามข้อก าหนดและเงื่อนไขนีไ้ด้ ตามที่ทรู
มันนี่ก าหนด 

7.2 ภายใต้ความตกลงยินยอมร่วมกันของคู่สญัญาทัง้สองฝ่าย ทรูมันนี่มีสิทธิ
ในการประเมิน หรือพิจารณายอดการท ารายการให้บริการเติมเงินของ
ร้านค้าได้เป็นระยะๆ ตามที่ทรูมันนี่เห็นสมควร รวมทัง้มีสิทธิยกเลิกการ
ให้บริการเติมเงินของร้านค้าได้ หากร้านค้าไม่สามารถท าได้ตามเป้าหมาย
ที่ทรูมันนี่ก าหนด 

7.3 ทรูมันนี่ตกลงให้ค าแนะน า และความร่วมมือกับร้านค้าในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึน้จากการด าเนินการตามข้อก าหนดและเงื่อนไขนี  ้
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8. ข้อปฏิบัติส าหรับตัวแทนของทรูมันน่ี 

 เพ่ือให้การปฏิบัติตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่  สนช. 
10/2561 เร่ืองหลกัเกณฑ์การก ากับดูแลตัวแทนของผู้ประกอบธุรกิจบริการ
การช าระเงินภายใต้การก ากับ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ร้านค้าตกลง
ยินยอมปฏิบัติตามข้อปฏิบัติส าหรับตัวแทนของทรูมันนี่ อย่างเคร่งครัด ดัง
รายละเอียดดังต่อไปนี ้

8.1 ร้านค้าตกลงและรับรองว่าร้านค้า และ/หรือตัวแทนช่วงทุกทอดของร้านค้า
มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นตัวแทนของทรูมันนี่และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามในการเป็นตัวแทนตามที่ทรูมันนี่ก าหนด ดังต่อไปนี ้ 

 8.1.1  กรณีบุคคลธรรมดา 
 1) อายุไม่ต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
 2)  ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
 3) ไม่อยู่ระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคย

เป็นบุคคลล้มละลายและยังไม่พ้นก าหนด 2 ปีนับแต่วันที่มีค าสั่งยกเลิก
การล้มละลายหรือปลดจากการล้มละลาย 

 4) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ 

 5) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับการ
ปลอมและการแปลง ลกัทรัพย์ ว่ิงราวทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ 
ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี ้ยักยอก หรือรับของโจร ไม่ว่าจะมีการรอ
ลงโทษหรือไม่ก็ตาม 

 6) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 

 7) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอ านาจจัดการของนิติบุคคลที่เคยถูกสัง่
ระงับการด าเนินการทัง้หมดหรือแต่บางส่วนเป็นการชั่วคราว หรือถูกเพิก
ถอนการอนุญาตหรือการขึน้ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยระบบการช าระ
เงิน และยังไม่พ้น 5 ปีนับถึงวันที่แต่งตัง้ตัวแทนหรือตัวแทนช่วง 

 8) ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลให้ทรัพย์สิน
ตกเป็นของแผ่นดิน หรือไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิด
ฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 9) ไม่เป็นบุคคลที่ถูกก าหนด หรือไม่เคยเป็นบุคคลที่ถูกก าหนด หรือไม่
เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท าลายล้างสูง 

 8.1.2 กรณีเป็นนิติบุคคล 
 1) เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
 2) ไม่เคยถููกสั่งระงับการด าเนินการทัง้หมดหรือแต่บางส่วนเป็นการ

ชั่วคราว หรือไม่เคยถูกเพิกถอนการอนุญาตหรือการขึน้ทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยระบบการช าระเงิน  และยังไม่พ้นก าหนด 5 ปี นับถึงวันที่
แต่งตัง้เป็นตัวแทนหรือตัวแทนช่วง 

 3) ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลให้ทรัพย์สิน
ตกเป็นของแผ่นดิน หรือไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิด
ฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 4) ไม่เป็นบุคคลที่ถูกก าหนด หรือไม่เคยเป็นบุคคลที่ถูกก าหนด หรือไม่
เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท าลายล้างสูง  

 5) กรรมการและผู้ซึ่งมีอ านาจจัดการของนิติบุคคลทุกคน 
  5.1) อายุไม่ต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
  5.2) ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
  5.3) ไม่อยู่ระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย 

หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายและยังไม่พ้นก าหนด 2 ปีนับแต่วันที่มีค าสัง่
ยกเลิกการล้มละลายหรือปลดจากการล้มละลาย 

  5.4) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือน
ไร้ความสามารถ 

  5.5) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิด
เกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ลักทรัพย์ ว่ิงราวทรัพย์ กรรโชก รีดเอา
ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี ้ ยักยอก หรือรับของโจร ไม่
ว่าจะมีการรอลงโทษหรือไม่ก็ตาม 

  5.6) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกใน
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

  5.7) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอ านาจจัดการของนิติบุคคลที่
เคยถูกสัง่ระงับการด าเนินการทัง้หมดหรือแต่บางส่วนเป็นการชั่วคราว หรือ
ถูกเพิกถอนการอนุญาตหรือการขึน้ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยระบบการ
ช าระเงิน และยังไม่พ้น 5 ปีนับถึงวันที่แต่งตัง้ตัวแทนหรือตัวแทนช่วง 

  5.8) ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลให้
ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท า
ความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน 

  5.9) ไม่เป็นบุคคลที่ถูกก าหนด หรือไม่เคยเป็นบุคคลที่ถูก
ก าหนด หรือไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐาน
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  

 6) ไม่ประกอบธุรกิจ หรือด าเนินกิจกรรมที่ขัดแย้งกับนโยบายของรัฐ
หรือทรูมันนี่  และไม่ประกอบธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงมีพฤติกรรมที่มีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้อง
กับการกระท าความผิดหรือทุจริตต่อลูกค้า ประชาชน หรือทรูมันนี่ 

 นอกจากนี ้ร้านค้าตกลงและรับรองว่าร้านค้า และ/หรือตัวแทนช่วงทุกทอด
ของร้านค้ามีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นตัวแทนตามประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย ที่ สนช. 10/2561 เร่ือง หลกัเกณฑ์การก ากับดูแลตัวแทน
ของผู้ประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินภายใต้การก ากับ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะประกาศใช้ในอนาคต 

8.2 ร้านค้าตกลงปฏิบัติตามขัน้ตอน วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติงานที่ทรูมัน
นี่ก าหนด ไม่ว่าจะปรากฎอยู่ในรูปแบบของสัญญา เอกสาร หรือสื่ออันใด 
ทัง้ที่มีอยู่ในขณะนีแ้ละ/หรือที่จะก าหนดเพ่ิมเติมต่อไปในภายหน้า 

8.3 ร้านค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด ประกาศ กฎ ระเบียบ ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย  กระทรวงการคลัง  คณะกรรมการธุรกรรมทาง
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อิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานป้องกันและปราบปรามฟอกเงิน หรือบทบัญญัติ
ของกฎหมายใดๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการให้บ ริการการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะประกาศใช้ในอนาคตอย่าง
เคร่งครัด  

8.4 ร้านค้าตกลงและรับทราบว่าการที่ทรูมันนี่แต่งตัง้ให้ร้านค้าด าเนินการใน
การให้บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ลูกค้าแทนทรูมันนี่นัน้ ถือ
เป็นเร่ืองเฉพาะตัวของร้านค้าและร้านค้าไม่มีสิทธิโอนสิทธิและหน้าที่ใน
การด าเนินการดังกล่าว, มอบหมาย, อนุญาต, รับจ้าง, ว่าจ้าง หรือกระท า
การอ่ืนใดให้บุคคลอ่ืนเข้าด าเนินการแทนร้านค้า และอนุญาตให้บุคคลอ่ืน
เชื่อมต่อ, เช่าช่วง หรือเข้าถึงระบบของทรูมันนี่ เพ่ือด าเนินการให้บริการ
การช าระค่าสินค้า/บริการ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อักษร
จากทรูมันนี่ก่อน  

8.5 ในกรณีที่ ร้านค้าได้รับความยินยอมจากทรูมันนี่ในการแต่งตัง้ตัวแทน 
(“ตัวแทนช่วง”) เพ่ือด าเนินการให้บริการการช าระค่าสินค้า/บริการตาม
สัญญา หรือข้อตกลงกับทรูมันนี่ ร้านค้าตกลงและรับทราบว่าร้านค้ามี
หน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
และหลักเกณฑ์ของทรูมันนี่ในการแต่งตัง้ตัวแทนช่วงในทุกทอด รวมถึง
ด าเนินการและติดตามก ากับดูแลให้ตัวแทนช่วงแต่ละทอดตรวจสอบ
คุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักเกณฑ์
ของทรูมันนี่ 

8.6 ร้านค้าจะต้องเปิดเผยหรือแสดงข้อมูลดังต่อไปนี ้ ณ ช่องทางของร้านค้าที่
ให้บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ลูกค้าแทนทรูมันนี่ในที่ซึ่ง
สามารถเห็นได้ชัดเจน 

 8.6.1 ธุรกรรมที่สามารถด าเนินการผ่านร้านค้า เงื่อนไขการให้บริการ 
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และการคุ้มครองลูกค้า รวมทัง้ ระบุวันที่ปรับปรุง
ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้เป็นปัจจุบัน 

 8.6.2 ก าหนดวันและเวลาในการให้บริการการช าระค่าสินค้า/บริการ 
 8.6.3 ข้อมูลที่อาจจะมีผลกระทบต่อลูก ค้า เช่น ค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าบริการซึ่งลูกค้าต้องช าระ หรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการ
ให้บริการใดๆ ที่อาจท าให้ลูกค้าเสียประโยชน์ เช่น การเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ การปิดให้บริการชั่วคราวที่ได้เตรียมการไว้
ล่วงหน้า การย้ายจุดที่ ตัง้ให้บริการ การเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาที่
ให้บริการ โดยร้านค้าต้องแสดงหรือแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ลูกค้าทราบ
ล่วงหน้าตามระยะเวลาและช่องทางที่ทรูมันนี่จะแจ้งให้ร้านค้าทราบ  

 ทัง้นี ้ข้อก าหนดในข้อ 8 นีใ้ห้ใช้บังคับกับตัวแทนช่วงในทุกทอดด้วย 
8.7 ร้านค้ามีหน้าที่ตรวจสอบการให้บริการและการด าเนินการต่างๆ ของ

ตัวแทนช่วงทุกทอดให้เป็นไปตามกฎหมาย สัญญา ข้อตกลง นโยบาย 
และ/หรือข้อก าหนดของทรูมันนี่ รวมถึงวิธีการด าเนินงานต่างๆ ที่ทรูมันนี่
ได้แจ้งให้ร้านค้าและ/หรือตัวแทนช่วงทราบ 

8.8 ร้านค้าหรือตัวแทนช่วงมีหน้าที่ต้องออกหลักฐานการช าระเงิน หลักฐาน
การโอนเงิน หรือหลกัฐานอ่ืนใด ตามที่กฎหมายก าหนดให้แก่ลูกค้า 

8.9 ร้านค้าและตัวแทนช่วงต้องด าเนินการให้บริการการช าระค่าสินค้า/บริการ
ภายในช่อทางของร้านค้า และผ่านช่องทางตามที่ตกลงร่วมกับทรูมันนี่
เท่านัน้ และร้านค้ารับทราบและตกลงว่าร้านค้าไม่มีสิทธิใช้สถานะการเป็น
ตัวแทนเพ่ือด าเนินการให้บริการการช าระค่าสินค้า/บริการผ่านช่องทางอ่ืน
ที่ไม่ได้ตกลงไว้กับทรูมันนี่ หรือน าไปแสวงหาประโยชน์อ่ืนใดอันไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรูมันนี่ นอกจากนี ้ใน

กรณีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงช่องทางของร้านค้าในการให้บริการ ร้านค้า
ต้องแจ้งให้ทรูมันนี่ทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน 

8.10 ร้านค้าจะต้องแสดงเคร่ืองหมายสญัลกัษณ์ “ทรูมันนี่” ตามรูปแบบที่ทรูมัน
นี่ก าหนดและมอบให้ไว้เท่านัน้ ณ ช่องทางของร้านค้าในต าแหน่งที่
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเพ่ือให้ลูกค้าทราบว่าเป็นจุดให้บริการรับ
ช าระค่าสินค้า/บริการของทรูมันนี่ โดยร้านค้าไม่มีสิทธิใช้เคร่ืองหมาย
การค้า เคร่ืองหมายบริการ หรือตราสัญลักษณ์ของทรูมันนี่เพ่ือการอ่ืนใด 
หรือบนสื่ออ่ืนใดนอกเหนือจากที่ก าหนดดังกล่าวเป็นอันขาด มิฉะนัน้ ทรู
มันนี่มีสิทธิระงับการเป็นตัวแทนของทรูมันนี่ และร้านค้าจะต้องรับผิดชอบ
ต่อความเสียหาย และ/หรือเงินใดๆ ตามที่ทรูมันนี่เรียกร้อง ทัง้นี ้เมื่อร้านค้า
สิน้สภาพจากการเป็นตัวแทนของทรูมันนี่ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ร้านค้า
จะต้องหยุดการใช้เคร่ืองหมายสญัลกัษณ์ “ทรูมันนี่” และ/หรือเคร่ืองหมาย
สญัลกัษณ์ หรือสื่ออ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับทรูมันนี่ทันที 

8.11 ร้านค้าต้องก าหนดมาตราการรักษาความปลอดภัยที่ เหมาะสมและ
เพียงพอส าหรับช่องทางของร้านค้าในการให้บริการการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

8.12 ร้านค้าต้องก าหนดมาตราการในการดูแลและรักษาความปลอดภัยของเงิน
ใดๆ ที่ร้านค้ามีหน้าที่ส่งมอบให้แก่ทรูมันนี่ตามสัญญา หรือข้อตกลงที่ได้
ท าไว้ร่วมกัน 

8.13 ร้านค้าต้องไม่เชื่อมต่อระบบของทรูมันนี่โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือน าระบบ
ของทรูมันนี่ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม หรืออาจท าให้ทรูมันนี่ได้รับความ
เสียหาย และหากร้านค้าจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบใดๆ ของทรูมันนี่  
ร้านค้าต้องแจ้งและได้รับความยินยอมจากทรูมันนี่ก่อนด าเนินการดังกล่าว 

8.14 ร้านค้าตกลงให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล และการ
ด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องที่
เกิดขึน้ในการด าเนินการให้บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน
ระยะเวลาตามที่ทรูมันนี่ร้องขอ 

8.15 ร้านค้าตกลงและรับทราบว่าทรูมันนี่ไม่อนุญาตให้ร้านค้าด าเนินการใดๆ ที่
เ กี่ ย ว ข้ องกับการ รับเติม เ งิน  และ /ห รือแปลงมูล ค่าจากบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-PIN) เว้นแต่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
จากทรูมันนี่ 

8.16 ทรูมันนี่ตกลงจะด าเนินมาตรการที่ เหมาะสมเพ่ือรับรองความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศของทรูมันนี่และร้านค้าจะต้อง
รับรองความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของ ร้านค้าเอง และ
ป้องกันมิให้บุคคลภายนอกรุกรานทางข้อมูล (HACKING) เอาไป
ปรับเปลี่ยน หรือก่อให้เกิดความเสียหายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งข้อมูล
บันทึกการด าเนินธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคล 

8.17 ทรูมันนี่สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อปฏิบัติส าหรับตัวแทนตามข้อนี ้
ได้ ตามที่ทรูมันนี่เห็นสมควรโดยจะแจ้งให้ร้านค้าทราบเป็นคราวๆ ไปผ่าน
ช่องทางที่บริษัทก าหนด 

9. การรักษาข้อมูล 

9.1 ร้านค้าตกลงว่าเอกสาร ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ที่กระท าขึน้หรือได้รับรู้จากการ
เข้าเป็นตัวแทนรับช าระเงินเป็นข้อมูลที่เป็นความลบัทางการค้าของทรูมันนี่ 
ร้านค้าไม่มีสิทธิอนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้ เปิดเผย หรือกระท าการใดๆ อัน
เป็นเหตุให้ผู้ อ่ืนสามารถใช้หรือล่วงรู้ถึงเอกสาร และ/หรือข้อมูลดังกล่าวนัน้
ตลอดอายุข้อตกลงฉบับนี ้และตลอดไป แม้ข้อตกลงนีจ้ะสิน้สุดลงก็ตาม 
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลความลับดังกล่าวให้แก่พนักงาน บุคลากร 
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ตัวแทน หรือที่ปรึกษาของตนเองเพ่ือวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตาม
ข้อตกลงงนี ้หรือมีกฎหมายก าหนดให้ต้องเปิดเผย หรือได้รับอนุญาตเป็น
ลายลกัษณ์อักษรจากทรูมันนี่ก่อน  

9.2 ร้านค้าจะด าเนินมาตรการทัง้หมดที่จ าเป็นในการรักษาความลบัของข้อมูล
ตามข้อ 9.1 ข้างต้น 

9.3 ร้านค้าจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทรูมันนี่ หากทรูมันนี่ได้รับความ
เสียหายจากการที่ร้านค้า หรือลูกจ้าง พนักงาน หรืออ่ืนใดซึ่งอยู่ในความ
ควบคุมของร้านค้าเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 9.1 ข้างต้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดย
อ้อม 

9.4 ในกรณีที่ข้อตกลงนีส้ิน้สุดลง ร้านค้ามีหน้าที่ส่งคืนข้อมูลที่เป็นความลบั
ทางการค้าให้แก่ทรูมันนี่  หรือท าลายข้อมูลนัน้ตามเงื่อนไขที่ทรูมันนี่
ก าหนดขึน้เป็นกรณีๆ ไป 30 ภายใน (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ข้อตกลงนี ้
สิน้สุดลง และร้านค้าตกลงจะไม่ส าเนาข้อมูลหรือเก็บเอกสารแม้แต่ส่วน
หนึ่งส่วนใด หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือเก็บข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า
ดังกล่าวไว้เพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

10. เหตุสุดวิสัย 

 ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยัขึน้ (ตามค านิยามศัพท์ที่ระบุในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์) หากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเห็นว่าจะส่งผลกระทบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของตนตามข้อก าหนดและเงื่อนไขนี ้ ให้คู่สญัญาฝ่ายนัน้
แจ้งเป็นหนังสือไปยังคู่สญัญาอีกฝ่ายถึงเหตุสุดวิสัยภายใน 3 (สาม) วันท า
การนับแต่วันเกิดเหตุดังกล่าวนัน้ การละเว้นไม่ด าเนินการตามขัน้ตอน
ดังกล่าวนีจ้ะไม่สามารถกล่าวอ้างเหตุสุดวิสยัเพ่ือยกเว้นความรับผิดตาม
ข้อก าหนดและเงื่อนไขได้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

11. การสิน้สุดการเป็นตัวแทนรับช าระเงิน 

นอกเหนือจากการเลิกสัญญาที่ก าหนดไว้แล้วในข้ออ่ืนใดของข้อก าหนดและ
เงื่อนไขนี ้ให้การเป็นตัวแทนรับช าระเงินของร้านค้าสิน้สุดลงในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี ้ 
11.1 ร้านค้า หรือทรูมันนี่มีสิทธิบอกเลิกการเป็นตัวแทนรับช าระเงินตาม

ข้อก าหนดและเงื่อนไขนี ้ โดยการแจ้งเป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไปยัง
อีกฝ่ายหนึ่งไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน 

 11.2 ร้านค้าสิน้สุดการเป็นร้านค้าสมาชิกทรูมันนี่ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม 
11.3 ร้านค้าตกลงและยอมรับว่าทรูมันนี่มีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงนีไ้ด้ทันที ใน

กรณีที่ร้านค้าปฏิบัติผิดข้อก าหนดและเงื่อนไขนี ้ ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด และทรู
มันนี่มีสิทธิเรียกร้องให้ร้านค้า ชดใช้บรรดาค่าเสียหายทัง้ปวง ตลอดจน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ในการบอกกล่าวทวงถาม การด าเนินคดี 
และบังคับคดี (ถ้ามี) 

11.4 ในกรณีที่ทรูมันนี่ถูกปรับ หรือได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากร้านค้า
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อก าหนดและเงื่อนไข หรือเกิดจากเจตนาทุจริต 
ความจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของร้านค้าหรือของพนักงานของร้านค้า 
ร้านค้าตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบค่าเสียหาย และ/หรือค่าปรับดังกล่าวทัง้หมด
ทุกประการ และทรูมันนี่มีสิทธิยกเลิกการเป็นตัวแทนรับช าระเงินได้ทันที 

11.5 กรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี ้ ร้านค้ารับทราบ และตกลงให้การเป็น
ตัวแทนรับช าระเงินของร้านค้าเป็นอันสิน้สุดลงทันที โดยทรูมันนี่ไม่จ าต้อง
บอกกล่าวเป็นหนังสือ และร้านค้าจะต้องชดเชยความเสียหายให้แก่ทรูมัน
นี่ 
11.5.1 การระบุข้อมูลที่เป็นเท็จในการสมัคร และ/หรือในเอกสารอ่ืนใดที่

ส่งมอบให้แก่ทรูมันนี่ หรือ 

11.5.2  ร้านค้าแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงใดๆ ซึ่งควร
บอกให้แจ้งแก่ทรูมันนี่ หรือ 

11.5.3 ไม่มีช่องทาง หรือไม่สามารถรับช าระเงินค่าสินค้า/บริการตาม
ข้อก าหนดและเงื่อนไขนี ้ตามที่ร้านค้าแจ้งไว้  

12. ผลของการสิน้สุดของการเป็นตัวแทนรับช าระเงิน 

12.1 การสิน้สุดการเป็นตัวแทนรับช าระเงินตามข้อก าหนดและเงื่อนไขนี ้ ไม่
กระทบสิทธิ หรือหน้าที่  หรือข้อเรียกร้องใดๆ ที่ เกิดขึน้โดยชอบด้วย
กฎหมาย ก่อนการสิน้สุดลงของการเป็นตัวแทนรับช าระเงิน  

12.2  เมื่อการเป็นตัวแทนรับช าระเงินสิน้สุดลงไม่ว่าในกรณีใด ร้านค้าจะต้อง
ระงับ เพิกถอนการใช้เคร่ืองหมายและสื่อโฆษณาทัง้หมดอันเกี่ยวกับการ
เป็นตัวแทนรับชระเงินของทรูมันนี่ ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขนี  ้ด้ วย
ค่าใช้จ่ายของร้านค้าเองทัง้สิน้ทันที  

13. ข้อตกลงอื่นๆ  

13.1 ในการด าเนินการตามข้อก าหนดและเงื่อนไขนี ้หากเกิดเหตุสุดวิสยัและ/
หรือเหตุการณ์ต่อไปนี ้เช่น MACHINE BREAK DOWN หรือมีการงดจ่าย
กระแสไฟฟ้า เกิ นกว่า  8  ( แปด)  ชั่ ว โมง  ห รือสาย โทร ศัพท์  ห รือ 
COMMUNICATION LINE เกิดขัดข้อง หรือเกิดเหตุการณ์อ่ืนใดที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทรุมันนี่และไม่ใช่ความผิดของทรูมันนี่ อันเป็น
เหตุให้ไม่สามารถด าเนินการ หรือก่อให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการ
ใดๆ ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขนี ้ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ทรูมันนี่ทราบถึง
เหตุที่เกิดขึน้ทันที และให้ความร่วมมือกับทรูมันนี่ในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึน้อย่างเต็มที่ และไม่ให้ถือว่าทรูมันนี่ผิดนัดในการปฏิบัติหน้าที่หรือ
การด าเนินการตามข้อก าหนดและเงื่อนไขนี ้

13.2 บรรดาค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือเงินใดๆ ซึ่งร้านค้ามีหน้าที่หรือ
ความรับผิดชอบจะต้องช าระหรือคืนให้แก่ทรูมันนี่ตามข้อก าหนดและ
เงื่อนไขนี ้ ร้านค้าตกลงยินยอมให้ทรูมันนี่มีสิทธิน าเงินดังกล่าวมาหักกลบ
ลบหนีก้ับค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือเงินอ่ืนใดที่ทรูมันนี่ต้องช าระให้แก่
ร้านค้าได้ทันที โดยร้านค้าจะไม่โต้แย้งใดๆ ทัง้สิน้ หากเงินค่าตอบแทน 
ค่าบริการ หรือเงินอ่ืนใดดังกล่าว มีจ านวนไม่เพียงพอที่จะน ามาหักกลบลบ
หนีจ้นครบจ านวน ร้านค้าตกลงช าระเงินส่วนที่เหลือให้แก่ทรูมันนี่ภายใน 7 
(เจ็ด) วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากทรูมันนี่ 

13.3 ในกรณีที่ทรูมันนี่มีเหตุสงสัยอันเกี่ยวเนื่องกับการทุจริต การให้บริการผิด
วัตถุประสงค์/ผิดปกติวิสยั การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากข้อตกลง
ฉบับนี ้รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะกรณีจงใจใช้บริการเพ่ือเพ่ิมจ านวนยอด
การใช้งาน และ/หรือเหตุอ่ืนใดตามที่ทรุมันนี่เห็นสมควร ทรูมันนี่มีสิทธิ
ระงับการด าเนินการตามข้อก าหนดและเงื่อนไขนีข้องร้านค้าได้ทันที เพ่ือ
ท าการตรวจสอบตามระยะเวลาที่ทรูมันนี่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้
ร้านค้าทราบล่วงหน้า และในกรณีนีร้้านค้าตกลงและรับทราบว่าบรรดา
รายงาน รายละเอียดต่าง ๆ และ/หรือดุลพินิจที่เกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว
ซึ่งทรูมันนี่จะได้แจ้งให้ร้านค้าทราบนัน้ถือเป็นที่ยุติ 

13.4 ในกรณีที่ข้อก าหนดและเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดเป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ไม่
ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ร้านค้าตกลงร่วมกับทรูมันนี่ให้แยกส่วน ที่เป็น
โมฆะหรือที่ไม่สมบูรณ์นัน้ออกจากข้อความหรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่สมบูรณ์ 
และให้ข้อความและข้อก าหนดส่วนที่ยังสมบูรณ์มีผลผูกพันระหว่างกัน  

13.5 การล่าช้า หรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตาม
กฎหมาย หรือตามข้อก าหนดและเงื่อนไขนีใ้นคราวใด ไม่ถือว่าคู่สัญญา
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ฝ่ายนัน้สละสิทธิ และ/หรือให้ความยินยอมในการฝ่าฝืนสัญญาของ
คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งส าหรับกรณีนัน้ๆ ในคราวต่อไป 

13.6 คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีหน้าที่หักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย บรรดาภาษีอ่ืนใดที่
เกิดขึน้ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขนี ้ หรือเงินอ่ืนใดตามที่ระบุในข้อก าหนด
และเงื่อนไขนีอ้อกจากเงินที่จะต้องช าระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายตาม
ข้อก าหนดและเงื่อนไขนีก้่อนช าระให้คู่สญัญาฝ่ายนัน้ รวมถึงมีหน้าที่ช าระ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามอัตราที่กฎหมายก าหนด รวมถึงออกใบเสร็จหรือ
ใบก ากับภาษี ตามภาระหน้าที่และตามอัตราที่กฎหมายก าหนด และร้าน
คาตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ที่ เกิดขึ น้ทัง้หมด (ถ้ามี) ตาม
ข้อก าหนดและเงื่อนไขนีแ้ต่เพียงผู้ เดียว 

13.7 ข้อตกลงนีอ้ยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย หากมีข้อพิพาทใดๆ อันเกิด
จาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี ้ให้อยู่ภายใต้ศาลยุติธรรมไทย  

13.8 ร้านค้าตกลงและยินยอมให้ทรูมันนี่ด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงห รือ
ยกเลิกข้อก าหนดและเงื่อนไขนี ้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้
ร้านค้าทราบ และให้ถือว่าข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ ไ ด้แ ก้ ไขห รื อ
เปลี่ยนแปลงนัน้เป็นส่วนหนึ่งของข้อก าหนดและเงื่อนไขนี ้โดยให้ถือว่า
ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ได้ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงทัง้ที่มีอยู่แล้วใน
ขณะนี ้หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้า มีผลผูกพันร้านค้านับแต่วันที่ทรูมันนี่
ก าหนดไว้เป็นต้นไป  

13.9  ข้อก าหนดและเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่มิได้ระบุไว้ในข้อก าหนดและเงื่อนไขนี ้ ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ทรูมันนี่ประกาศใช้ หรือก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ  

13.10  ร้านค้าตกลงและยินยอมให้เอกสารที่ส่งให้แก่ทรูมันนี่เป็นทรัพย์สมบัติของ 
ทรูมันนี่ ซึ่งร้านค้าไม่สามารถเรียกร้อง และ/หรือขอเอกสารคืนได้ไม่ว่าจะ
ได้รับการอนุมัติเป็นตัวแทนรับช าระเงินหรือไม่ก็ตาม  

13.11  บรรดาข้อมูลข่าวสาร หนังสือบอกกล่าว หรือหนังสืออ่ืนใดที่จะส่ งให้แก่
ร้านค้าไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ดี หรือให้
คนน าไปส่งเองก็ดี หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC 
MAIL: E-MAIL) ก็ดี ถ้าหากส่งไปยังรายละเอียดการติดต่อตามที่ร้านค้าได้
แจ้งไว้แก่ทรูมันนี่ในการสมัครแล้ว หรือที่ร้านค้าได้แจ้งเปลี่ยนแปลงแก่ทรู
มันนี่ในภายหลงัเป็นลายลกัษณ์อักษร ไม่ว่าจะมีผู้ รับไว้หรือไม่ก็ตาม ให้ถือ
ว่าได้ส่งให้แก่ร้านค้าแล้วโดยชอบ ในกรณีที่ร้านค้าจะส่งถึงทรูมันนี่ ให้
ร้านค้าส่งทางช่องทางที่ทรูมันนี่ได้แจ้งแก่ร้านค้าในการสมัคร หรือที่ทรูมัน
นี่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงในภายหลงั 

 
……………………………………… 
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ข้อตกลงทางพาณิชย์ส าหรับตัวแทนรับช าระเงิน   

ข้าพเจ้า (“ร้านค้า”) ตกลงผูกพันตามข้อตกลงทางพาณิชย์กับบริษัท ทรู มันนี่ จ ากัด ("ทรูมันน่ี")  ตามรายละเอียดปรากฏดังต่อไปนี ้

ข้อ  รายละเอียด 
1 อัตราค่าตอบแทน 

ทรูมันนี่ตกลงช าระค่าตอบแทนให้แก่ร้านค้าเพ่ือตอบแทนการให้บริการรับช าระเงิน ตามอัตราดังนี  ้

ประเภทสินค้า/บริการ อัตราค่าตอบแทน (รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

1. ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ร้อยละ 3.25 ของจ านวนเงินค่าใช้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

2. ค่าบริการแพ็กเกจเสริม (VAS) ร้อยละ 8 ของจ านวนเงินค่าบริการ
แพ็กเกจเสริม (VAS) 

 

2 การน าส่งเงินค่าตอบแทน 
ทรูมันนี่ตกลงช าระเงินค่าตอบแทนตามอัตราในข้อ 1 ข้างต้นให้แก่ร้านค้าภายใน 3 (สาม) วันท าการ นับแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้า/บริการจาก
ร้านค้า และทรูมันนี่ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าถูกต้องครบถ้วน โดยทรูมันนี่จะช าระเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่ร้านค้าโดยโอน
เงินเข้าบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ทของร้านค้าตามรายละเอียดที่ร้านค้าได้ให้ไว้แก่ทรูมันนี่ 

 

 

 

 

 


