
 

ข้อก ำหนดและเงือ่นไข 
ในกำรขอรับบริกำรวงเงนิสนิเชื่อหมุนเวยีนธุรกจิ (Revolving Loan) และสนิเชือ่แบบ Term Loan 

 
โดยการคลิกปุ่ ม “ยอมรับข้อก ำหนดและเงื่อนไข” ดา้นล่างนี ้ขา้พเจา้ผูใ้ชบ้ริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกสไ์มโครเพย ์

(Micro Pay e-Wallet) ของบรษัิท ไทยไมโคร ดิจิทลั โซลชูั่นส ์จ ากดั (ตอ่ไปจะเรยีกวา่ “บริษัท”) และเป็นผูใ้ชบ้รกิารวงเงินสนิเช่ือ
หมนุเวียนธุรกิจ (Revolving Loan) และสนิเช่ือแบบ Term Loan ของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอ่ย จ ากดั (มหาชน) (ตอ่ไปจะ
เรียกว่า “ธนำคำร”) ตกลงใชบ้ริการเช่ือมต่อระบบในการผกูกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกสไ์มโครเพย ์(Micro Pay e-Wallet) นี ้เขา้
กบับญัชีสินเช่ือหมนุเวียนธุรกิจ (Revolving Loan) และสินเช่ือแบบ Term Loan ของขา้พเจา้ที่มีอยู่กบัธนาคาร เพื่อใหข้า้พเจา้
สามารถใชบ้รกิารวงเงินสนิเช่ือหมนุเวียนธุรกิจ (Revolving Loan) และสนิเช่ือแบบ Term Loan ไดต้ามเง่ือนไข ที่ธนาคารก าหนด 
(ตอ่ไปจะเรียกวา่ “บริกำรวงเงินสินเชื่อ”) และผูใ้ชบ้รกิารตกลงที่จะปฏิบตัิและผกูพนัตามขอ้ก าหนด  และเง่ือนไขในการขอรบั
บริการวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนธุรกิจ (Revolving Loan) และสินเช่ือแบบ Term Loan (ต่อไปจะเรียกว่า “ข้อก ำหนดและ
เงือ่นไข”) ทกุประการ ดงันี ้ 

*ข้อก าหนดและเง่ือนไขนี ้ อาจมีลักษณะกระทบสิทธิของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการควรอ่านและท าความเข้าใจ                  
อยา่งละเอียด หากมีขอ้สงสยัเก่ียวกบับรกิาร ผูใ้ชบ้รกิารสามารถติดตอ่สอบถามไดผ้า่นช่องทางศนูยบ์รกิารลกูคา้ไมโครเพย์ โทร. 
02 697 5353 E-mail : cs@thaimicrodigital.com หรอืช่องทางอื่นใดตามที่บรษัิทจะไดก้ าหนดและแจง้ใหท้ราบตอ่ไป 

 
1.  ค ำจ ำกัดควำม 
ไมโครเพย ์อี-วอลเล็ท แอพพลิเคชั่น (Micro Pay e-Wallet Application) หมายถึง ซอฟตแ์วรป์ระยุกต์ของบริษัท                      

ที่ผูใ้ช้บริการสามารถเข้าถึงไดผ้่านอุปกรณ์เคลื่อนที่  ซึ่งท าหน้าที่เป็นช่องทางส าหรบัผู้ใช้บริการในการใช้งานไมโครเพย์                     
อี-วอลเล็ท เพื่อซือ้สินค้าหรือบริการของบุคคลที่สาม รวมถึงเพื่อใช้บริการโอนเงินและบริการอื่นใดที่บริษัทน าเสนอ                          
ในซอฟตแ์วรป์ระยกุตด์งักลา่ว โดยก่อนเริม่ตน้ใชง้าน ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งยืนยนัรหสัผา่น (PIN) ก่อนเขา้ใชง้านเสมอ 

ไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ไมโครเพย์ หมายถึง บัญชีส าหรับผู้ใช้บริการไมโครเพย์                 
อี-วอลเล็ท ซึ่งจะไดร้บัเมื่อผูใ้ชบ้ริการลงทะเบียนส าเร็จ โดยการเปิดบญัชีจะเป็นไปตามขอ้มูลและรายละเอียดที่ผูใ้ชบ้ริการ               
ใหไ้วข้ณะลงทะเบียน 

สนิเช่ือ หมายถึง สนิเช่ือหมนุเวียนธุรกิจ (Revolving Loan) และสนิเช่ือแบบ Term Loan ซึง่เป็นผลติภณัฑส์นิเช่ือ  ของ
ธนาคาร โดยผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งผา่นการพิจารณาอนมุตัิสนิเช่ือจากธนาคารซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขการพิจารณาอนมุตัิสนิเช่ือของ
ธนาคาร และมีสถานะของบญัชีเป็นปกติ จึงจะสามารถใชบ้รกิารได ้

บริการ หมายถึง บริการเช่ือมต่อระบบในการผูกกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกสไ์มโครเพย ์(Micro Pay e-Wallet) เขา้กับ
บญัชีสนิเช่ือ เพื่อใชเ้บรกิาร โอนเงินสนิเช่ือธนาคารเขา้สูไ่มโครเพย ์อี-วอลเลท็ เบิกใชว้งเงินสนิเช่ือจากธนาคารเขา้ไมโครเพย ์อี-
วอลเล็ท รับช าระค่างวด/สินเช่ือของธนาคารผ่านไมโครเพย์  อี-วอลเล็ท และแสดงรายละเอียดข้อมูลบัญชีสินเช่ือ                              
บนไมโครเพย ์อี-วอลเลท็ ทัง้นี ้ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารกบับรษัิทรว่มกนัก าหนด 

หลักฐานการท ารายการ หมายถึง ใบบันทึกรายการ ใบแจ้งการช าระสินเช่ือ ค่าสินค้า/บริการ ใบแจ้งการโอน เงิน                         
ใบแจ้งรายการ (Statement) และหลักฐานอื่นใดที่ท  าด้วยเครื่องคอมพิวเตอรห์รือสื่อบันทึกข้อมูลอื่นใดที่ใช้เก็บข้อมูล                    
หรือที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก าหนดขึน้  ในอนาคต ซึ่งหลกัฐานการท ารายการถือเป็นข้อมูลความลับ ที่ผูใ้ช้บริการ                      
ไมพ่งึเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอก 

 
 



 

 

2.  กำรใช้บริกำร 
2.1  การผกูบญัชีสนิเช่ือธนาคารรว่มกบัไมโครเพย ์อี-วอลเลท็ 

ในการเช่ือมต่อบญัชีสินเช่ือธนาคารร่วมกับไมโครเพย ์อี-วอลเล็ท ธนาคารมีความจ าเป็นจะตอ้งส่งขอ้มูล                 
ที่ผูใ้ช้บริการไหไ้วก้ับธนาคารประกอบการใช้ผลิตภณัฑส์ินเช่ือนัน้ใหแ้ก่บริษัท เพื่อยืนยันตวัตนของผูใ้ชบ้ริการว่าเป็นบุคคล
เดียวกันกับผู้ใช้บริการของบริษัท และบริษัทมีความจ าเป็นจะต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการไห้ไว้กับบริษัท                           
ประกอบการใชไ้มโครเพย ์อี-วอลเล็ทนัน้ใหแ้ก่ธนาคาร เพื่อยืนยนัตวัตนของผูใ้ชบ้รกิารว่าเป็นบคุคลเดียวกนักบัผูท้ี่ไดร้บัอนมุตัิ
สนิเช่ือจากธนาคาร  

2.2  บริการแสดงรายละเอียดข้อมูลบัญชีสินเช่ือบนไมโครเพย์ อี -วอลเล็ท และการเรียกดูใบแจ้งหนี ้                
แบบ PDF Secured File 

ผูใ้ช้บริการสามารถตรวจสอบวงเงินสินเช่ือที่ผูใ้ช้บริการได้รบัจากธนาคาร หรือตรวจสอบวงเงินสินเช่ือ
คงเหลือ ตลอดจนรายละเอียดขอ้มูลบญัชีสินเช่ือของผูใ้ชบ้ริการไดใ้นรูปของขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และเรียกดูใบแจง้หนี ้               
แบบ PDF Secured File โดยธนาคารจะเป็นผู้ประมวลผลข้อมูล  และน าส่งข้อมูลที่ประมวลผลส าเร็จแล้วมาแสดงผล               
ผา่นช่องทางไมโครเพย ์อี-วอลเลท็ ซึง่เป็นบริการของบรษัิทเพื่อแสดงผลที่ไดร้บัขอ้มลูมาจากธนาคารเท่านัน้ บริษัทมิไดเ้ป็นผูค้ิด
ค านวณอตัราคา่งวด/สนิเช่ือแตอ่ยา่งใด ทัง้นี ้ผูใ้ชบ้รกิารจะไดร้บัขอ้มลูที่เป็นทางการจากธนาคารโดยตรงตามช่องทางที่ธนาคาร
เป็นผูก้  าหนด  

ในกรณีที่ตอ้งการติดต่อสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกับรายละเอียดขอ้มลูบญัชีสินเช่ือ ผูใ้ชบ้ริการสามารถ
ติดตอ่กบัธนาคารไดโ้ดยตรง ในช่องทางที่ธนาคารเป็นผูก้  าหนด เช่น ศนูยล์กูคา้สมัพนัธ ์โทร. 02 697 5454  

2.3  บริการเบิกใชว้งเงินสินเช่ือจากธนาคารเขา้ไมโครเพย ์อี-วอลเล็ท ซ่ึงเป็นบริกำรเฉพำะส ำหรับลูกค้ำ
สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ (Revolving Loan) ของธนำคำรเท่ำน้ัน 

ผู้ใช้บริการสามารถเบิกใช้วงเงินสินเช่ือจากธนาคารเข้าไมโครเพย์ อี-วอลเล็ทที่ได้ท าการเช่ือมต่อไว้                       
ตามขอ้ 2.1 แลว้ เท่านัน้ ผูใ้ชบ้ริการสามารถเบิกใชว้งเงินสินเช่ือไดต้ามเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด และตามจ านวนวงเงินสินเช่ือ
สงูสดุที่ผูใ้ชบ้ริการสามารถเบิกใชไ้ดใ้นขณะใดขณะหนึ่ง โดยในการเบิกใชว้งเงินสินเช่ือนี ้ผูใ้ชบ้ริการจะไดร้บัรหสัผ่านใชค้รัง้เดียว 
(OTP) ซึ่งธนาคารจะเป็นผูจ้ดัส่งไปยงัหมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ที่ผูใ้ชบ้ริการใหไ้วก้ับธนาคาร เพื่อยืนยนัการท ารายการทุกครัง้ 
ผู้ใช้บริการจะไม่เปิดเผยรหัสผ่าน หรือยินยอมให้บุคคลอื่นเข้าถึงรหัสผ่านได้ และจะต้องเป็นผู้ร ับและใส่รหัสผ่านด้วย                          
ตัวผูใ้ช้บริการเอง เมื่อยืนยันรหัสผ่านส าเร็จ ธนาคารจะด าเนินการอนุมัติซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการเบิก ใช้วงเงินสินเช่ือ                 
ของธนาคาร บริษัทไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง ในการอนุมัติการเบิกใช้วงเงินสินเช่ือ เมื่อธนาคารอนุมัติการเบิกวงเงินสินเช่ือแลว้ 
ผูใ้ชบ้ริการจะไดร้บัเงินเขา้ไมโครเพย ์อี-วอลเล็ท โดยยอดเงินจะตอ้งไมเ่กินกว่าปริมาณเงินสงูสดุที่มีไดใ้นไมโครเพย ์อี-วอลเล็ท                                         
ตามที่บริษัทประกาศไว ้เมื่อผูใ้ชบ้ริการเบิกใชว้งเงินสินเช่ือ ผูใ้ชบ้ริการทราบถึงเง่ือนไขการเบิกใชว้งเงิน อตัราดอกเบีย้ วิธีการ
ค านวณอัตราดอกเบีย้ ภาระหนี ้ที่มีต่อธนาคารแลว้ โดยบริษัทไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องและรับรูถ้ึงเง่ือนไขและวิธีการดังกล่าว                             
ซึง่เป็นไปตามสญัญาสนิเช่ือหมนุเวียนเพื่อธุรกิจรายยอ่ยที่ผูใ้ชบ้รกิารท าไวก้บัธนาคาร ในกรณีที่ธนาคารไดอ้นมุตัิการเบิกใชว้งเงินสนิเช่ือ
ครัง้นัน้ ๆ  แลว้ แต่ผูใ้ชบ้ริการยงัไมไ่ดร้บัเงินเขา้ไมโครเพย ์อี-วอลเล็ท ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งติดตอ่มายงับริษัท เพื่อใหท้ าการตรวจสอบ
ยอดเงินโดยเร็วในเวลาท าการ และผูใ้ชบ้ริการจะไม่เรียกรอ้งความเสียหาย อย่างหนึ่งอย่างใดอนัเกิดจากความผิดพลาดของ
ระบบ หรอืขอ้จ ากดัที่เกิดขึน้ 

2.4  บรกิารรบัช าระคา่งวด/สนิเช่ือของธนาคารผา่นไมโครเพย ์อี-วอลเลท็ 

เพื่ออ านวยความสะดวกในการช าระค่างวด/สินเ ช่ือ  ผู้ใช้บริการสามารถจ่ายช าระค่างวด/สินเช่ือ                             
ไดเ้ฉพาะไมโครเพย ์อี-วอลเลท็ทีท่  าการเช่ือมตอ่ไวต้ามขอ้ 2.1 แลว้ เทา่นัน้ โดยธนาคารจะเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มลู                             



 

 

และน าสง่ขอ้มลูที่ประมวลผลส าเรจ็แลว้มาแสดงผลผา่นช่องทางไมโครเพย ์อี-วอลเลท็ ซึง่เป็นบรกิารของบรษัิทเพื่อแสดงผลที ่
ไดร้บัขอ้มลูมาจากธนาคารเทา่นัน้ บรษัิทมิไดม้ีสว่นเก่ียวขอ้งกบัความถกูตอ้งของขอ้มลู โดยผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งมียอดเงินคงเหลือ
ในไมโครเพย ์อี-วอลเล็ท เพียงพอกับยอดเงินที่จะช าระค่างวด/สินเช่ือ รวมทัง้ค่าธรรมเนียมในครัง้นัน้ (ถา้มี) โดยผูใ้ชบ้ริการ
จะตอ้งยืนยนัรหสัผ่าน PIN ใหถู้กตอ้งทุกครัง้ และเมื่อไดร้บัการยืนยนัการช าระเงินส าเร็จ  ผูใ้ชบ้ริการจะไดร้บัหลกัฐานการท า
รายการ ผา่นช่องทางตา่ง ๆ ตามที่บรษัิทก าหนด 

กรณีการจ่ายช าระค่างวด/สินเช่ือไม่เป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญาสินเช่ือหมุนเวียน                    
เพื่อธุรกิจรายย่อย / สัญญากู้ยืมเงิน ที่ผู้ใช้บริการท าไว้กับธนาคาร ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์                                    
โทร. 02 697 5454   

 
3.  กำรยกเลิกกำรใช้บริกำร กำรระงบักำรให้บริกำร 

3.1  ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงคจ์ะยกเลิกการเช่ือมต่อไมโครเพย์ อี-วอลเล็ทนีก้ับบัญชีสินเช่ือ 
ผูใ้ชบ้ริการสามารถยกเลิกผ่านช่องทางที่บรษัิทก าหนด ซึ่งถือว่าเป็นยกเลิกการใชบ้ริการวงเงินสนิเช่ือบนไมโครเพย ์อี-วอลเล็ท
เท่านัน้ โดยไม่ไดม้ีผลไปถึงการปฏิบตัิตามสญัญาสินเช่ือหมุนเวียนเพื่อธุรกิจรายย่อย / สญัญากูย้ืมเงิน ที่ผูใ้ชบ้ริการท าไว ้              
กับธนาคาร ตลอดจนภาระหนี ้ ภาระดอกเบี ้ย และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่มีอยู่หรือยังคงอยู่กับธนาคาร หากผู้ใช้บริการ                            
มีความประสงค์จะใช้บริการวงเงินสินเช่ือบนไมโครเพย์ อี -วอลเล็ทใหม่ ผู้ใช้บริการจะต้องด าเนินการขอใช้บริการใหม่                    
และปฏิบตัิตามขอ้ 2.1 อีกครัง้ 

3.2  ในกรณีที่ผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเ ช่ือของธนาคารมีการปิดบัญชีสินเช่ือ ยกเลิกบัญชีสินเ ช่ือ                                        
ยกเลิกการใช้วงเงิน หรือไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลท าให้สัญญาสินเช่ือหมุนเวียนเพื่อธุรกิจรายย่อย / สัญญากู้ยืมเงิน                        
ที่ผู้ใช้บริการท าไว้กับธนาคารสิน้สุดลง ให้ถือว่าบริการเช่ือมต่อไมโครเพย ์อี-วอลเล็ทกับบัญชีสินเช่ือนีถู้กยกเลิกไปด้วย                      
และไมส่ามารถใชบ้รกิารไดอ้ีกตอ่ไป 

3.3  ในกรณีที่ธนาคารระงับการใช้วงเงินสินเช่ือชั่วคราวไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไข                   
ในสญัญาสินเช่ือหมุนเวียนเพื่อธุรกิจรายย่อย / สัญญากู้ยืมเงิน ที่ผู้ใช้บริการท าไว้กับธนาคาร ให้ถือว่าบริการเช่ือมต่อ                          
ไมโครเพย ์อี-วอลเลท็ กบับญัชีสนิเช่ือนีถ้กูระงบัไปดว้ย และไมส่ามารถใชบ้รกิารไดอ้ีกตอ่ไป 

3.4  หากผูใ้ชบ้ริการยกเลิกการใชบ้ริการไมโครเพย ์อี-วอลเล็ท  หรือถูกยกเลิกบริการไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท 
ตามเง่ือนไขการใหบ้ริการไมโครเพย์ อี -วอลเล็ท ที่ผู้ใช้บริการรบัทราบก่อนใช้บริการแลว้ท าใหบ้ริการเช่ือมต่อไมโครเพย์                          
อี-วอลเลท็กบับญัชีสนิเช่ือนีถ้กูยกเลกิตามไปดว้ย 
 
 4.  กำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล 
 ผูใ้ช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมและใช้ขอ้มูลของผูใ้ช้บริการที่ให้ไวก้ับบริษัท หรือที่มีอยู่กับบริษัท                        
หรือที่บริษัทได้รับหรือสามารถเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จ  าเป็นเพื่อการให้บริการแก่ ผู้ใช้บริการ                         
และการด าเนินการตามค าขอของผูใ้ชบ้ริการก่อนการใหบ้ริการ และผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่ว                                
ใหแ้ก่ธนาคารได ้ตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัทก าหนดและประกาศใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบผา่นทางแอปพลเิคชนั (Application) 
กระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกสไ์มโครเพย ์(Micro Pay e-Wallet) ในการนีใ้หบ้รษัิทสามารถสง่ขอ้มลูของผูใ้ชบ้รกิาร ซึง่ประกอบดว้ย 
ช่ือ-นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน (13 หลัก) ให้กับธนาคาร  เพื่อการตรวจสอบข้อมูลบัญชีสินเช่ือของผู้ใช้บริการ                                 
ที่มี กับธนาคาร (Accept Permission) และเพื่ อพิสูจน์ว่า เ ป็นบุคคลคนเดียวกันกับเจ้าของบัญชีสินเ ช่ือธนาคาร                                   
ตลอดจนเพื่อการผูกบัญชีสินเช่ือธนาคารร่วมกับกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกสไ์มโครเพย ์(Micro Pay e-Wallet) ต่อไป อีกทัง้



 

ยินยอมใหธ้นาคารเก็บรวบรวม ใช ้และเปิยเผยขอ้มลูดงักลา่วตอ่ไปไดภ้ายใตว้ตัถปุระสงคต์ามขอ้ก าหนดและเง่ือนไข                                           
ในการขอรบับรกิารวงเงินสนิเช่ือหมนุเวียนธุรกิจ (Revolving Loan) และสนิเช่ือแบบ Term Loan 
 

5.  ค ำรับรองของผู้ใช้บริกำร 
5.1 ผู้ใช้บริการรับรองว่ามีอายุครบตามกฎหมาย หรือผู้ใช้บริการได้รับความยินยอมตามกฎหมาย                            

ในการผูกพนัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการรบับริการฉบบันี ้และผูใ้ชบ้ริการเขา้ใจดีว่า ผูใ้ชบ้ริการตอ้งรบัผิดชอบต่อผลทาง
การเงินหรอืผลอื่นใดที่เกิดขึน้ หรอือาจเกิดขึน้อนัเนื่องมาจากการใชบ้รกิารที่ผูใ้ชบ้รกิารเป็นผูก้ระท าหรืออนญุาตใหบ้คุคลที่สาม
ใชข้อ้มลูการลงทะเบียน รหสัผา่น หรอืขอ้มลูอื่นใดของผูใ้ชบ้รกิาร 

5.2 ผู้ใช้บริการรับรองว่า  จะไม่ใช้บริการนี ้ในการท าธุรกรรมทางการเงินที่มีวัตถุประสงค์อันมิชอบ                         
ดว้ยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการพนนั การคา้บริการทางเพศ การฟอกเงิน รวมถึงการกระท าซึ่งมีลกัษณะฝ่าฝืนต่อความสงบ
เรยีบรอ้ยหรอืศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือละเมิดสทิธิทางทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ้ื่น หรือเป็นการกระท าผิดกฎหมาย อื่น
ใด ดงันัน้ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึน้แก่บริษัท หรือบริษัทถูกเรียกรอ้งใหต้อ้งรบัผิดใด ๆ จากการที่ผูใ้ชบ้ริการท าธุรกรรม
ทางการเงินผ่านบริการของบริษัทเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวข้างต้น  บริษัทมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการได้ทันที                       
และผูใ้ช้บริการจะตอ้งรบัผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายใหแ้ก่บริษัททุกประการ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการระงับ และ/หรือยกเลิก                
การใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิาร ทัง้นี ้บรษัิทไมม่ีสว่นเก่ียวขอ้งหรอืรบัผิดชอบในความเสยีหายทัง้หมดที่จะเกิดขึน้ 

5.3 ผูใ้ชบ้ริการรบัรองว่าขอ้มลูที่ใหแ้ก่บริษัทตามเง่ือนไขการใหบ้ริการฉบบันี ้และขอ้มลูอื่นใดที่ผูใ้ชบ้ริการสง่
มอบให้แก่บริษัทเป็นข้อมูลที่ถูกต้องทุกประการ หากบริษัทตรวจพบว่าผู้ใช้บริการปลอมแปลงข้อมูลเอกสาร และ/หรือ                
สวมรอยเป็นบคุคลใดไมว่า่บคุคลนัน้จะยินยอมหรอืไมใ่นการสมคัรใชบ้รกิารนี ้บรษัิทสงวนสิทธ์ิระงบัหรอืยกเลิกการใหบ้รกิารได้
ทันทีและผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัททุกประการ  ทั้งนี  ้ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะมีเจตนาทุจริต                
หรอืไมก็่ตาม 

5.4 ผูใ้ชบ้ริการรบัรองว่า ตกลงผูกพนัปฏิบตัิตามและใหค้วามร่วมมือในการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด ประกาศ
กฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย ส านกังานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือบทบัญญัติของกฎหมายใด  ๆ                
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการตามเง่ือนไขการให้บริการฉบับนี ้ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและ/หรือที่จะมีขึน้ต่อไปในภายหน้า                    
โดยเครง่ครดั 

5.5 ผู้ใช้บริการรบัทราบว่า บริการวงเงินสินเช่ือเป็นบริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร ซึ่งบริษัท                  
เป็นเพียงผู้ให้บริการระบบ ทั้งนี ้ธนาคารเป็นผู้พิจารณาอนุมัติใหว้งเงินสินเช่ือแก่ผู้ใช้บริการ และผูใ้ช้บริการรับทราบว่า                   
บริการนีไ้ม่ใช่บริการของบริษัท แต่เป็นเพียงการใชว้งเงินสินเช่ือผ่านไมโครเพย ์อี-วอลเล็ท แอพพลิเคชั่น (Micro Pay e-Wallet 
Application) ของผูใ้ชบ้รกิารเทา่นัน้ 

5.6 ผูใ้ชบ้รกิารตกลงและรบัทราบวา่ การสิน้สดุการใหบ้รกิารวงเงินสนิเช่ือไมก่ระทบถึงหนา้ที่ของผูใ้ชบ้รกิารใน
การช าระเงินคืนให้แก่ธนาคาร หรือการปฏิบัติตามข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึน้โดยชอบด้วยกฎหมายภายใต้ข้อก าหนด                       
และเง่ือนไขนีก้่อนการสิน้สดุการใหบ้รกิารวงเงินสนิเช่ือหมนุเวียนเพื่อธุรกิจรายยอ่ย โดยผูใ้ชบ้รกิารมีหนา้ที่ตอ้งช าระเงินคืนใหแ้ก่
ธนาคารจนครบถว้น 

5.7 เมื่อถึงก าหนดช าระเงินคืน ผูใ้ชบ้รกิารตกลงช าระเงินคืนใหแ้ก่ธนาคารตามจ านวนเงินท่ีผูใ้ชบ้รกิารตกลงไว้
กับธนาคาร หากผู้ใช้บริการช าระเงินคืนไม่ตรงตามจ านวนที่ตกลงไว้หรือไม่ช าระเงินถือเป็นกรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัด/                    
ผิดสญัญา ธนาคารมีสทิธิระงบัการใชบ้รกิารวงเงินสนิเช่ือไดท้นัที 

 
 



 

 
5.8 หากผูใ้ชบ้รกิารมีขอ้โตแ้ยง้ประการใด ผูใ้ชบ้รกิารตกลงที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่บรษัิทและธนาคารก าหนด

เก่ียวกบัการโตแ้ยง้ เพื่อใหบ้รษัิทและธนาคารตรวจสอบความถกูตอ้ง และด าเนินการระงบัขอ้โตแ้ยง้ที่เกิดขึน้ 

5.9 การกระท าการใด ๆ ผ่านวิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ เช่น การคลิกปุ่ มยอมรับ                                      
การท ารายการโดยการเขา้ถึงบารโ์คด้ (Barcode) หรือการแสดงบารโ์คด้และ/หรือขอ้มูลอิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใด เช่น ขอ้ความ 
(SMS) ชุดรหสัผ่านใชค้รัง้เดียว (OTP) หรือคิวอารโ์คด้ (QR Code) เป็นตน้ ถือเป็นการแสดงเจตนาของผูใ้ชบ้ริการผ่านวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ์มีผลสมบรูณโ์ดยไม่จ าตอ้งลงลายมือช่ือ และผูใ้ชบ้ริการตกลงผกูพนัตามขอ้ความในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ฉบบันี ้ซึ่งถือเป็นการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสท์ี่อยู่ภายใตพ้ระราชบญัญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2544 
และ/หรอืตามกฎหมายใดที่เก่ียวขอ้ง 

5.10 ผู้ใช้บริการตกลงเก็บรักษาข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์อื่นใดและ/หรือ  Barcode ไว้เ ป็นความลับ                                         
โดยใช้ความระมัดระวังอย่างดีที่สุด  เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นล่วงรู ้ และ/หรือคัดลอก  หากข้าพเจ้ายินยอมให้บุคคลอื่น                                
เขา้ท ารายการ หรือลว่งรู ้Barcode และ/หรือขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใด หรือประมาทเลนิเลอ่หรือไม่ว่าดว้ยเหตใุดก็ตามที่ท าให้
บคุคลอื่นเขา้ท ารายการต่าง ๆ จนลลุว่งไดโ้ดยวิธีใดก็ตาม ผูใ้ชบ้ริการตกลงรบัผิดชอบช าระหนีท้ี่เกิดขึน้จากการใชบ้ริการวงเงิน
สนิเช่ือเสมือนผูใ้ชบ้รกิาร เป็นผูท้  ารายการดว้ยตนเองทกุประการ และจะยกเป็นเหตปุลดเปลือ้งความรบัผิดชอบมิได้ 

5.11 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อก าหนดและเ ง่ือนไขนี ้ และรวมถึงข้อก าหนดและเง่ือนไข                                
ที่บรษัิทอาจแกไ้ขหรอืเพิ่มเติมตอ่ไปในภายหนา้  

 
อนึ่ง การขอรับบริการวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนธุรกิจ (Revolving Loan) และสินเช่ือแบบ Term Loan นั้น                   

ไมม่ีคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายใด ๆ ทัง้สิน้ 


