ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการ “เป๋าตุง กรุ งไทย”
1. คานิยาม
1.1 “บริ การเป๋ าตุง” หมายถึง บริ การที่บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยว่า “ธนาคาร”) ได้ ให้ บริ การกับร้ านค้ า
เพื่ออานวยความสะดวกในการรับเงินโอนเพื่อชาระเงินค่าสินค้ า และ/หรื อบริ การเข้ าบัญชีเงินฝากของร้ านค้ า
1.2 “ร้ านค้ า” หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรื อนิติบคุ คล และ/หรื อหน่วยงานราชการซึง่ มีบญ
ั ชีเงินฝากกับธนาคาร
และได้ รับอนุมตั ิให้ เป็ นร้ านค้ าภายใต้ ข้อตกลง และเงื่อนไขของการให้ บริ การนี ้ โดยตกลงยินยอมผูกพัน และ
ปฏิบตั ิตามข้ อตกลง และเงื่อนไขการใช้ บริ การดังต่อไปนี ้
2. การสมัครใช้ บริการ
2.1 ร้ านค้ าตกลง และรับทราบว่า การสมัครใช้ บริ การเป๋ าตุงร้ านค้ าต้ องมีบญ
ั ชีเงินฝากกับธนาคาร และมีการ
ลงทะเบียนเพื่อใช้ บริการพร้ อมเพย์กบั ธนาคารด้ วย ทังนี
้ ้ การลงทะเบียนและการใช้ บริการพร้ อมเพย์ต้องเป็ นไป
ตามข้ อตกลง และเงื่อนไขการใช้ บริ การพร้ อมเพย์ของธนาคาร
2.2 ร้ านค้ าต้ องทาคาขอ หรื อสมัครขอใช้ บริ การเป๋ าตุงกับธนาคารผ่านช่องทางตามที่ธนาคารกาหนด อาทิเช่น ที่ทา
การสาขา หรื อช่องทางอื่นใดที่ธนาคารจะจัดให้ มขี ึ ้นในภายหน้ า ทังนี
้ ้ การใช้ บริ การ เป๋ าตุง ต้ องเป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่ระบุภายใต้ ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ และ/หรื อข้ อตกลงอื่นใดที่ธนาคาร และ/หรื อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ องกาหนด
2.3 เมื่อร้ านค้ าได้ รับอนุมตั ิให้ ใช้ บริ การแล้ ว ร้ านค้ าจะได้ รับรหัส One Time Password (“OTP”) และ/หรื อรหัสอื่นใด
ที่ธนาคารมอบให้ ร้านค้ า เพื่อใช้ สาหรับ Log in เข้ าใช้ บริการ เป๋ าตุง ผ่าน “เป๋ าตุง” หรื อช่องทางอื่นใดที่ธนาคาร
จะจัดให้ มีขึ ้นในภายหน้ า ร้ านค้ าต้ องเก็บรักษารหัสดังกล่าวไว้ เป็ นความลับเฉพาะตัวของผู้ขอใช้ บริ การเท่านัน้
2.4 เมื่อเข้ าใช้ บริ การเป๋ าตุง ร้ านค้ าจะได้ รับรหัส QR Code และ/หรื อรหัสอื่นใดที่ธนาคารกาหนด หากไม่เรี ยกคาใด
คาหนึง่ เป็ นการเฉพาะแล้ ว จะรวมเรี ยกว่า “เครื่ องมือการรับเงิน” เพื่อให้ ร้านค้ าใช้ สาหรับการรับชาระเงินผ่าน
บริ การเป๋ าตุง
2.5 การดาเนินการใดๆ ผ่านบริ การ เป๋ าตุง ทังที
้ เ่ ป็ นการกระทาของร้ านค้ าเอง หรื อเป็ นการกระทาทีเ่ กิดขึ ้นโดยบุคคล
อื่นไม่วา่ โดยประการใดก็ตาม หากได้ กระทาไปโดยใช้ เครื่ องมือการรับเงินแล้ วให้ ถือว่าถูกต้ องสมบูรณ์ และมีผล
ผูกพันร้ านค้ าเสมือนหนึง่ ได้ กระทาโดยร้ านค้ าเอง และร้ านค้ ายินยอมรับผิดชอบในการกระทาดังกล่าวทุก
ประการ โดยร้ านค้ าไม่จาเป็ นต้ องทา หรื อลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเป็ นหลักฐานในการนันอี
้ ก เว้ นแต่
ธนาคารจะได้ แจ้ งหรื อกาหนดไว้ อย่างชัดเจน และร้ านค้ าตกลงว่า ธนาคารไม่จาต้ องรับผิดใดๆ ในความเสียหาย
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ที่เกิดขึ ้นจากการกระทาดังกล่าวข้ างต้ น โดยร้ านค้ ายินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการกระทา
ดังกล่าวทุกประการ
3. เงื่อนไขการเป็ นร้ านค้ า
3.1 ร้ านค้ าจะแสดงเครื่ องหมาย หรื อสัญลักษณ์การเป็ นร้ านค้ าที่มีบริการ เป๋ าตุง เพื่อรับชาระเงินเข้ าบัญชีเงินฝาก
ร้ านค้ าตามรูปแบบที่ธนาคารกาหนด เพื่อให้ ผ้ โู อนเงินสามารถพบเห็นเครื่ องหมาย หรื อสัญลักษณ์ได้ โดยง่าย
และชัดเจนตลอดระยะเวลาที่ข้อตกลงนี ้มีผลบังคับใช้ หรื อจนกว่าธนาคารจะแจ้ งยกเลิกการใช้ เครื่องหมาย หรื อ
สัญลักษณ์ดงั กล่าว และเมื่อสิ ้นสุดการให้ บริ การตามข้ อตกลงนี ้ ร้ านค้ าจะต้ องยกเลิกการใช้ และแสดง
เครื่ องหมาย หรื อสัญลักษณ์การเป็ นร้ านค้ าของธนาคารทันที
3.2 ร้ านค้ าตกลง และยินยอมปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนด และเงื่อนไขของบริ การนี ้ คูม่ ือวิธีปฏิบตั ิ และ/หรื อเอกสารที่
เกี่ยวข้ อง และ/หรื อที่ธนาคารได้ ประกาศกาหนดไว้ ในขณะนี ้ และ/หรื อที่จะกาหนดไว้ ตอ่ ไปในภายหน้ าทุก
ประการ
3.3 ร้ านค้ าจะไม่ทาการจาหน่ายสินค้ า และ/หรื อให้ บริ การที่ไม่เหมาะสม และ/หรื อต้ องห้ ามตามกฎหมาย หรื อขัดต่อ
ระเบียบ หรื อข้ อบังคับของทางราชการ เว้ นแต่จะได้ แจ้ ง และได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากธนาคารก่อน
3.4 ร้ านค้ าเป็ นผู้รับคาสัง่ ซื ้อ และ/หรื อดาเนินการจัดส่งสินค้ า และ/หรื อบริ การตามคาสัง่ ของผู้ชาระเงิน โดยร้ านค้ า
เป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่าย และดาเนินการต่างๆ เองทังสิ
้ ้น ธนาคารมิได้ มสี ว่ นเกี่ยวข้ องและไม่มีผลผูกพันธนาคารไม่วา่
กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น หากมีการคืน ยกเลิก สินค้ าและ/หรื อบริ การภายหลังที่ผ้ ชู าระเงินโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของ
ร้ านค้ าผ่านเครื่ องมือการรับเงินแล้ ว ร้ านค้ าตกลงคืนเงินค่าสินค้ า และ/หรื อบริ การดังกล่าวให้ แก่ลกู ค้ าเอง
ธนาคารไม่มีหน้ าที่คืนเงิน และ/หรื อหักเงินจากบัญชีเงินฝากของร้ านค้ าให้ แก่ผ้ ชู าระเงินแต่อย่างใด และธนาคาร
ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึ ้นจากการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น
4. วิธีการใช้ บริการเป๋าตุงสาหรับการรับชาระค่ าสินค้ า และ/หรือบริการ
4.1 ร้ านค้ าจะแจ้ งรายละเอียด ราคา สินค้ า และ/หรื อบริ การให้ แก่ผ้ ชู าระเงินทราบโดยชัดแจ้ ง
4.2 ร้ านค้ าตกลงแสดง QR Code หรื อเครื่ องมือการรับเงิน พร้ อมทังระบุ
้ ข้อมูลตามทีธ่ นาคารกาหนด เพือ่ ให้ ผ้ ชู าระ
เงินชาระเงินโดย Scan QR Code หรื อดาเนินการอย่างใดตามที่ธนาคารกาหนดเพื่อชาระเงินให้ แก่ร้านค้ าโดย
ธนาคารไม่มีหน้ าที่ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่าว
4.3 ร้ านค้ ารับทราบ และยอมรับว่า การที่ธนาคารให้ บริ การตามข้ อตกลง และเงื่อนไขนี ้แล้ ว เมื่อร้ านค้ าใช้ บริ การนี ้ถือ
ว่าเป็ นไปตามความประสงค์ของร้ านค้ าแล้ ว ดังนัน้ หากมีความเสียหายหรื อข้ อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ ้นกับร้ านค้ าไม่
ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ร้ านค้ าตกลงจะไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ กับธนาคาร เว้ นแต่ความเสียหาย หรื อ
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ข้ อผิดพลาดดังกล่าวเกิดขึ ้นจากการกระทาโดยทุจริต หรื อโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของ
ธนาคาร
4.4 ร้ านค้ ารับทราบ และตกลงว่า หากร้ านค้ าประสงค์จะใช้ บริ การอื่นใดร่วมกับบริ การ เป๋ าตุง ซึง่ ธนาคารได้ จดั ให้ มี
บริ การอื่นร่วมไว้ ร้ านค้ าจะต้ องดาเนินการตามข้ อตกลง และเงื่อนไข วิธีการของบริ การนันๆ
้ ตามทีธ่ นาคาร
กาหนด
4.5 ร้ านค้ ารับรองว่า ข้ อมูลที่ระบุไว้ ในใบคาขอฯ และ/หรื อเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ องในการสมัคร เปลีย่ นแปลง และ/
หรื อยกเลิกบริ การ เป๋ าตุง นัน้ เป็ นข้ อมูลจริ งที่ถกู ต้ องสมบูรณ์ และเป็ นปั จจุบนั สาหรับการให้ บริ การนี ้ และเป็ น
ข้ อมูลของร้ านค้ าโดยร้ านค้ ามีสทิ ธิตามกฎหมายในการขอใช้ บริ การ และทาธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการขอใช้
บริ การนี ้ รวมถึงการยอมรับผูกพันตามข้ อตกลง และเงื่อนไขนี ้ หากมีข้อบกพร่อง หรื อข้ อผิดพลาดใดเกิดขึ ้น หรื อ
เกี่ยวเนื่องมาจากการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นตามข้ อมูลที่ร้านค้ าให้ ไว้ แก่ธนาคาร ธนาคารไม่จาต้ อง
รับผิดชอบต่อร้ านค้ า หรื อบุคคลอื่นใดในความเสียหายที่เกิดขึ ้นแต่อย่างใด
4.6 ร้ านค้ ารับทราบ และตกลงยินยอมให้ ธนาคารเปิ ดเผยข้ อมูล และ/หรื อรายละเอียดต่างๆ บางประการ หรื อ
ทังหมดของร้
้
านค้ าสาหรับการสมัคร เปลีย่ นแปลง และ/หรื อยกเลิกการใช้ บริ การเป๋ าตุง ตามที่กฎหมายกาหนด
หรื อตามที่หน่วยงานราชการทีม่ อี านาจตามกฎหมายกาหนด หรือเท่าที่ธนาคารพิจารณาเห็นว่าจาเป็ นและ
เหมาะสม หรื อธนาคารเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์แก่ร้านค้ า และให้ ความยินยอมนี ้มีผลอยูต่ ลอดไป แม้ จะได้ มกี าร
ยกเลิกการใช้ บริ การนี ้แล้ วก็ตาม ทังนี
้ ้ ร้ านค้ ารับทราบ และตกลงว่า ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่
เกิดขึ ้นจากการเปิ ดเผยข้ อมูล และ/หรื อรายละเอียดตามเงื่อนไขดังกล่าวแต่อย่างใดทังสิ
้ ้น
4.7 ร้ านค้ าสมารถแก้ ไข เปลีย่ นแปลง ข้ อมูล และ/หรื อรายละเอียดใดๆ ตลอดจนยกเลิกการใช้ บริ การ เป๋ าตุง ได้ โดย
ติดต่อแจ้ งความประสงค์ผา่ นช่องทางตามที่ธนาคารกาหนด และดาเนินการตามวิธีการ และเงื่อนไขที่ธนาคาร
กาหนด ทังนี
้ ้การแก้ ไข เปลีย่ นแปลงข้ อมูล และ/หรื อรายละเอียดดังกล่าว จะมีผลต่อเมื่อร้ านค้ าดาเนินการตาม
วิธีการ และเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนดครบถ้ วนสมบูรณ์ และธนาคารได้ ดาเนินการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อมูลใน
ระบบของธนาคารเรียบร้ อยแล้ ว
4.8 ร้ านค้ ารับทราบ และตกลงว่า ร้ านค้ ามีหน้ าที่ต้องแจ้ งขอเปลีย่ นแปลง หรื อยกเลิกการใช้ บริ การ เป๋ าตุง เมื่อ
ร้ านค้ าไม่ใช้ งาน หรื อมีการเปลีย่ นแปลงข้ อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับบริ การ เป๋ าตุง ตามวิธีการที่ธนาคารกาหนด โดย
ธนาคารไม่มีหน้ าที่ต้องตรวจสอบข้ อมูลดังกล่าวแต่อย่างใดทังสิ
้ ้น หากร้ านค้ าไม่ดาเนินการขอยกเลิกการใช้
บริ การ เป๋ าตุง ตามวิธีการที่ธนาคารกาหนด และเกิดความเสียหายใดๆ ขึ ้นร้ านค้ าจะต้ องรับผิดชอบในความ
เสียหายทีเ่ กิดขึ ้นแต่เพียงฝ่ ายเดียว
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5. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
5.1 ร้ านค้ ายินยอม และตกลงชาระค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าบริ การ และ/หรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้
บริ การ เป๋ าตุง นี ้ตามที่ธนาคารกาหนด หากมีการเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าบริ การ และ/หรื อ
ค่าใช้ จา่ ยใดๆ ธนาคารจะแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน ณ ที่ทาการสาขา/เว็บไซต์ของธนาคาร
(www.ktb.co.th) และ/หรื อวิธีการอื่นใดตามที่ธนาคารกาหนดหรือเห็นสมควร ทังนี
้ ้ ร้ านค้ ายินยอมให้ ธนาคารหัก
ค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าบริการ และ/หรื อค่าใช้ จา่ ยใดๆ จากบัญชีเงินฝากของร้ านค้ าที่มีอยูก่ บั ธนาคารได้ ทนั ที
5.2 หากร้ านค้ าเห็นว่า ธนาคารเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าบริการ และ/หรื อค่าใช้ จา่ ยไม่ถกู ต้ อง ร้ านค้ า
จะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน 7 วัน นับจากวันที่ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/
หรื อค่าใช้ จา่ ย และ/หรื อค่าบริ การ หากร้ านค้ าไม่แจ้ งให้ ธนาคารทราบถึงความไม่ถกู ต้ องภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว ร้ านค้ าตกลงให้ ถือว่า ธนาคารได้ ดาเนินการโดยถูกต้ องสมบูรณ์แล้ ว ซึง่ ร้ านค้ าตกลงจะไม่โต้ แย้ ง
คัดค้ าน หรื อเรี ยกค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารในภายหลัง
6. ข้ อตกลงอื่นๆ
6.1 ธนาคารมีสทิ ธิระงับการให้ บริ การชัว่ คราว หรื อยกเลิกการให้ บริ การนี ้ ไม่วา่ ทังหมด
้
หรื อแต่บางส่วน หรื อระงับ
หรื อยกเลิกบริ การหนึง่ บริ การใดภายใต้ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้แก่ร้านค้ าเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคาร
จะแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน เว้ นแต่ในกรณีที่ธนาคารมีกรณีจาเป็ นเร่งด่วนไม่สามารถแจ้ ง
ล่วงหน้ าได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดๆ ธนาคารจะแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบโดยเร็ วเท่าที่สามารถทาได้ เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
ธนาคารมีสทิ ธิระงับหรื อยกเลิกการให้ บริ การเป๋ าตุงได้ ทนั ทีเมื่อธนาคารพบเหตุดงั กล่าวได้
ก. เมื่อมีเหตุการณ์ที่ธนาคารสงสัยหรื อเชื่อโดยมีเหตุสมควรว่า ผู้ขอใช้ บริ การมิใช่เจ้ าของ หรื อผู้มสี ทิ ธิใช้ งาน
ข้ อมูลอ้ างอิง พร้ อมเพย์ หรื อบัญชีเงินฝากที่ถกู ผูกกับพร้ อมเพย์เพือ่ ในกิจการที่อาจเป็ นการขัดต่อกฎหมาย
หรื อความสงบเรี ยบร้ อย หรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อมีลกั ษณะเป็ นธุรกรรมที่อาจผิดกฎหมาย หรื อมี
การใช้ บริ การในลักษณะที่ผิดปกติ เช่น มีการทารายการซ ้าๆ ในเวลาใกล้ ๆ กันจนเป็ นการรบกวนระบบการ
ให้ บริ การของธนาคาร เป็ นต้ น หรื อเป็ นการฉ้ อฉล หรื อทุจริ ต หรื อขัดต่อกฎหมาย หรื อมีผ้ บู กุ รุกระบบพร้ อมเพย์
หรื อแนวโน้ มที่จะมีการกระทาที่มชิ อบโดยประการใด ๆ
ข. บัญชีเงินฝากที่ถกู ผูกกับพร้ อมเพย์ถกู ระงับ หรื อถูกอายัดโดยหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย และ/หรื อปิ ด
บัญชี ไม่วา่ โดยร้ านค้ า หรื อโดยธนาคาร หรื อโดยเหตุอื่นใด
ค. ธนาคารต้ องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อคาสัง่ ศาล และ/หรื อตามทีก่ ฎหมายกาหนด
ง. ธนาคารได้ รับแจ้ งผ่านระบบลงทะเบียนว่าเลขประจาตัวประชาชน และ/หรื อหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรื อ
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี และ/หรื อเลขทะเบียนนิติบคุ คล ที่ใช้ เป็ นพร้ อมเพย์นนได้
ั ้ ถกู ยกเลิกแล้ ว

ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การ “เป๋ าตุง กรุงไทย”

6.2 ร้ านค้ าตกลงยินยอมผูกพัน และปฏิบตั ิตามระเบียบ วิธีปฏิบตั ิ ตลอดจนข้ อตกลง และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับการ
ใช้ บริ การนี ้ ทังที
้ ่มีอยูก่ ่อนแล้ ว และที่จะมีขึ ้นหรื อมีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงต่อไปในอนาคตตามที่ธนาคารจะได้
กาหนดเพิ่มเติม โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 30 วัน โดยการแจ้ งดังกล่าว
ธนาคารอาจใช้ วิธีประกาศไว้ ณ ที่ทาการของธนาคาร หรื อแจ้ งในเว็บไซต์ของธนาคาร (www.ktb.co.th) และ/
หรื อวิธีการอื่นใดตามที่ธนาคารกาหนด หรื อเห็นสมควร โดยให้ ถือว่าระเบียบ หรื อวิธีปฏิบตั ิตลอดจนข้ อตกลง
และเงื่อนไขดังกล่าวเป็ นส่วนหนึง่ ของข้ อตกลง และเงื่อนไขการใช้ บริ การ เป๋ าตุง ฉบับนี ้ด้ วย ทังนี
้ ้ ข้ อตกลง และ
เงื่อนไขการทาธุรกรรมประเภทต่างๆ ภายใต้ การใช้ บริ การ เป๋ าตุงนี ้ ต้ องเป็ นไปตามข้ อตกลง และเงื่อนไขที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมดังกล่าวตามที่ธนาคารกาหนดด้ วย โดยร้ านค้ าตกลงยินยอม และจะไม่โต้ แย้ งคัดค้ าน และ
ไม่ถือว่าการกระทาดังกล่าวทาให้ ร้านค้ าขาดผลประโยชน์ และ/หรื อได้ รับความเสียหาย และสละสิทธิที่จะเรี ยก
ค่าขาดประโยชน์ และค่าเสียหายจากธนาคารทังสิ
้ ้น
6.3 ธนาคารไม่ต้องรับผิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อตกลง และเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ ซึง่ รวมถึงการ
ทีธ่ นาคารไม่สามารถให้ บริ การนี ้ได้ อนั เนื่องมาจากเหตุสดุ วิสยั เช่น ระบบสือ่ สารขัดข้ อง กระแสไฟฟ้ าขัดข้ อง
ปั ญหาด้ านพลังงาน การกระทาของบุคคลภายนอก อัคคีภยั ภัยพิบตั ิตามธรรมชาติ การประท้ วง การขนส่งติดขัด
การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรื อข้ อมูลที่เป็ นอันตรายต่างๆ (Harmful Data) หรื อเหตุตา่ งๆ อันอยู่
นอกเหนือจากการควบคุมของธนาคาร
6.4 ร้ านค้ าตกลงและยอมรับว่า เอกสาร และ/หรื อหนังสือ และ/หรื อหลักฐานใดๆ ก็ตามที่ธนาคารจัดทาขึ ้น อัน
เนื่องมาจากการใช้ บริ การ เป๋ าตุง นัน้ มีความถูกต้ องทุกประการโดยไม่จาต้ องให้ ร้านค้ าตรวจสอบ หรื อลงลายมือ
ชื่อก่อนแต่อย่างใด
6.5 ข้ อตกลง และเงื่อนไขการใช้ บริ การ เป๋ าตุง ฉบับนี ้ให้ ใช้ บงั คับ และตีความตามกฎหมายไทย และให้ ศาลไทยเป็ น
ศาลที่มีเขตอานาจในการพิจารณาข้ อพิพาททีเ่ กิดขึ ้น
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