
เปิดใช้งาน หรือดาวน์โหลด
Google Wallet™ จาก Google Play™
เพ่ิมบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ 
ใน Google Wallet™ ตามข้ันตอน
ยืนยันตัวตนผู้ถือบัตร ด้วยรหัส OTP
(One time password)
เร่ิมต้นใช้งาน

มั่นใจในด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
• ปลอดภัย ด้วยการเข้ารหัสธุรกรรม ท้ังก่อน ระหว่าง และ หลัง ทุกการชำระเงินของคุณ 
• Google Wallet™ เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณ เม่ือชำระเงินด้วย Google Pay™ 
 ณ ร้านค้า ข้อมูลบัตรเครดิตของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ หรือส่งต่อให้กับร้านค้า
• Google Wallet™ ไม่ส่งต่อข้อมูลส่วนตัว และ ข้อมูลบันทึกการใช้จ่ายของคุณไปยังคู่ค้า 
 หรือ เพ่ือการโฆษณาใดๆ  
• ปลอดภัย ไร้สัมผัส แค่แตะ เพ่ือ จ่าย

• เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีธนาคารและบริษัทฯกำหนด ท้ังน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข ซ่ึงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโปรดศึกษา
ตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเติม ท่ี www.bangkokbank.com/creditcard • กรณีมีข้อโต้แย้งคำตัดสนิของธนาคารถือ
เป็นที่สิ้นสุด

www.bangkokbank.com/creditcard 

 Google Pay™ การชำระเงินรูปแบบใหม่
สะดวก ปลอดภัย ทันสมัย

ช่วยให้การใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องง่ายๆ ไม่ต้องพกบัตร แค่แตะเพื่อจ่าย
เพียงเพิ่มบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ  ใน Google Wallet™

บนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์

เริ่มต้นใช้งานได้ง่ายๆ

ทำให้การชำระเงินเป็นเรื่องง่าย
เม่ือคุณต้องการชำระเงิน เพียงปลดล็อกสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์
และแตะเพ่ือชำระค่าสินค้าและบริการ

ไม่ต้องพกบัตร แค่แตะเพื่อจ่าย ด้วย Google Pay™ 
ณ ร้านค้ารับบัตร Visa และ MasterCard ที่มีสัญลักษณ์   

บริการนี้สำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ที่มี ตราสัญลักษณ์ Visa® และ MasterCard®

Google Pay and Google Wallet are trademarks of Google LLC.



 

ข้อตกลงการช าระค่าสินค้า/บริการ ด้วยบตัรของธนาคารกรงุเทพ ผ่านบริการ Google Payment 
Service 
 

ขอ้ตกลงดงัต่อไปนี้ จะมผีลบงัคบัใชเ้มื่อผูถ้อืบตัรประสงคใ์ชบ้รกิาร Google Payment Service 
(“Google Payment Service”) ดว้ยการน าบตัรเครดติของธนาคารกรุงเทพ (“บตัร”) มาลงทะเบยีนผ่านแอป
พลเิคชนั Google Payment Service บนโทรศพัท์มอืถอืทีใ่ชร้ะบบปฏบิตักิาร Android ทีบ่รษิทั Google 
LLC (“Google”) พฒันาขึน้ เพือ่การช าระค่าสนิคา้/บรกิาร โดยการน าขอ้มลูบตัรทีอ่ยู่ในโทรศพัท์มอืถอืทีไ่ดม้ี
การลงทะเบยีนบตัรไวม้าใชแ้ทนบตัร (“บตัรเสมอืนจรงิ”) 
 
1. บริการ Google Payment Service เป็นของบริษทั Google 
1.1 ผูถ้อืบตัรรบัทราบว่า Google Payment Service เป็นบรกิารของบรษิทั Google ซึง่ธนาคารไม่มสีว่น
เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินการในการใหบ้รกิาร Google Payment Service แต่อย่างใด ยกเวน้การสง่ One 
Time Password (OTP) ทีส่รา้งขึน้โดยเครอืขา่ยการช าระเงนิไปยงัหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืทีผู่ถ้อืบตัรแจง้
ไวก้บัธนาคาร ในกรณีทีเ่ครอืขา่ยดงักล่าวรอ้งขอใหธ้นาคารเป็นผูส้ง่ 
1.2 ผูถ้อืบตัรรบัทราบและตกลงว่า ธนาคารไม่ตอ้งรบัผดิชอบแต่อย่างใดในการใชบ้รกิาร Google Payment 
Service ของผูถ้อืบตัร ตลอดจนในสว่นทีเ่กีย่วกบัปัญหาหรอืขอ้ขดัขอ้งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ในการใชบ้รกิาร 
Google Payment Service  
1.3 ผูถ้อืบตัรสามารถตดิต่อ Google ที ่https://support.google.com/wallet/answer/12060043?hl=en หาก
มปัีญหาหรอืขอ้สงสยัเกี่ยวกบั Google Payment Service  
 
2. การลงทะเบียนข้อมูลในบตัร กบับริการ Google Payment Service  
2.1 ผูถ้อืบตัรจะตอ้งเป็นเจา้ของบตัรทีจ่ะน าขอ้มลูในบตัรมาลงทะเบยีนเป็นบตัรเสมอืนจรงิกบับรกิาร 
Google Payment Service เท่านัน้ 
2.2 หากบตัรไม่อยู่ในสถานะทีพ่รอ้มใชง้าน ขอ้มลูในบตัรดงักล่าวจะไม่สามารถลงทะเบยีนเป็นบตัรเสมอืน
จรงิได ้
2.3 ผูถ้อืบตัรตอ้งปฏบิตัติามขัน้ตอนการลงทะเบยีนบตัรตามค าแนะน าของ Google Payment Service  ผู้
ถอืบตัรยอมรบัว่าบรษิทั Google มสีทิธทิีจ่ะปฏเิสธการลงทะเบยีนบตัร หรอืยกเลกิหรอืระงบัการใชบ้ตัร
เสมอืนจรงิทีล่งทะเบยีนไวก้บั Google Payment Service 
2.4 ผูถ้อืบตัรตอ้งเกบ็รกัษาขอ้มลูการเขา้ถงึ Google Payment Service หรอืการเขา้ถงึโทรศพัทม์อืถอืของผู้
ถอืบตัร เช่น ชื่อผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผ่าน (Password หรอื PIN) รวมถงึการรกัษาความปลอดภยั
ของโทรศพัท์มอืถอืดว้ย 
 
3. การใช้งานบตัรเสมือนจริงเพื่อช าระค่าสินค้า/บริการผ่านบริการ Google Payment Service 



 

3.1 ผูถ้อืบตัรจะใชบ้ตัรเสมอืนจรงิเพือ่ช าระค่าสนิคา้/บรกิารผ่านบรกิาร Google Payment Service ทีร่า้นคา้
รบับตัร ดว้ยการน าโทรศพัทม์อืถอืทีม่ขีอ้มลูบตัรมา แตะทีเ่ครื่องอ่านบตัรแบบไรส้มัผสั (Contactless 
Payment Reader) ทีเ่ชื่อมต่อกบัเครื่องรบับตัร โดยใชเ้ทคโนโลย ีNear Field Communication (NFC) หรอื
เทคโนโลยอีื่นใด หรอืสง่ขอ้มลูเพือ่การอ่านดว้ยการใชเ้ทคโนโลยอีื่นใดนอกเหนือจากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 
3.2 รายการทีใ่ชบ้ตัรเสมอืนจรงิเพือ่ช าระค่าสนิคา้/บรกิารจะถูกเรยีกเกบ็ทีบ่ญัชขีองบตัรทีไ่ดล้งทะเบยีนไว ้
และผูถ้อืบตัรยนิยอมผกูพนัตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการใชบ้ตัร ทีอ่อกโดยธนาคารทีผู่ถ้อืบตัรไดร้บัพรอ้ม
กบับตัร เหมอืนกบัการใชบ้ตัรทุกประการ ยกเวน้ขัน้ตอนการน าโทรศพัทม์อืถอืทีม่ขีอ้มลูบตัรมาแตะทีเ่ครื่อง
อ่านบตัรแบบไรส้มัผสั หรอืขัน้ตอนเพือ่การใชเ้ทคโนโลยอีื่นใด แทนการมอบบตัรใหเ้จา้หน้าทีข่องรา้นคา้รบั
บตัรเท่านัน้ 
3.3 ในการใชง้านบตัรเสมอืนจรงิผ่านบรกิาร Google Payment Service เพือ่ช าระค่าสนิคา้/บรกิาร ผูถ้อืบตัร
ยอมรบัว่า รายการนัน้อาจไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทีแ่ตกต่างกบัสทิธปิระโยชน์จากการใชบ้ตัรตามปกต ิ 
 
4. การยกเลิกและการระงบับตัรเสมือนจริงท่ีลงทะเบียนไว้กบับริการ Google Payment Service 
4.1 ผูถ้อืบตัรมหีน้าทีใ่นการลบขอ้มลูบตัรออกจากโทรศพัทม์อืถอื หากไม่ประสงคท์ีจ่ะใชบ้ตัรเสมอืนจรงินัน้ 
หรอืไม่ไดใ้ชโ้ทรศพัท์มอืถอืเครื่องนัน้แลว้ 
4.2 ธนาคารสงวนสทิธใินการยกเลกิหรอืระงบับตัรเสมอืนจรงิใน Google Payment Service ไดทุ้กเวลาและ
ทุกกรณี โดยไม่ตอ้งมกีารแจง้ล่วงหน้า 
 
5. ในกรณีโทรศพัท์มือถือท่ีมขี้อมูลบตัรท่ีลงทะเบียนไว้กบับริการ Google Payment Service สูญ
หาย 

ในกรณีโทรศพัท์มอืถอืทีม่ขีอ้มลูบตัรทีล่งทะเบยีนไวก้บับรกิาร Google Payment Service สญูหาย
ไม่ว่าดว้ยเหตุใด ผูถ้อืบตัรสามารถตดิต่อธนาคารเพือ่ยกเลกิหรอืระงบับตัรเสมอืนจรงิ ทีห่มายเลข 02 638 
4999  
 
6. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ผูถ้อืบตัรไดท้ราบวตัถุประสงคแ์ละรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลของธนาคาร  ตลอดจนสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ก าหนดไว้ในหนังสือแจ้งการ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (Privacy Notice) และหนังสอืขอความยนิยอมในการเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลของธนาคารแล้ว ก่อนการตกลงผูกพนัตามขอ้ตกลงนี้   และผู้ถอืบตัรขอรบัรองต่อธนาคาร
ว่า (1) ผู้ถือบัตรได้แจ้งรายละเอียดตามหนังสอืแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของ
ธนาคาร ให้แก่บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลที่ผู้ถอืบตัรได้ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลนัน้ไว้แก่
ธนาคารตลอดมาทราบแล้ว  และ (2) ผู้ถือบตัรมสีทิธเิปิดเผยขอ้มูลใด ๆ ที่ เป็นของหรอืเกี่ยวข้องกบัผู้ถือ
บตัรและบุคคลอื่นดงักล่าว ซึง่ผูถ้อืบตัรใหแ้ก่ธนาคาร ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 



 

ผู้ถอืบตัรตกลงยนิยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูล ที่ผู้ถอืบตัรได้ให้ไว้แก่ธนาคารหรอืที่
เกดิขึน้จากการใชบ้รกิารตามขอ้ตกลงนี้ และขอ้มูลอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใชบ้รกิารตามขอ้ตกลงนี้ หรอืที่
ธนาคารไดร้บัหรอืเขา้ถงึไดจ้ากแหล่งอื่น รวมทัง้ใหธ้นาคารส่ง โอน หรอืเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้แก่บรษิทั
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงนิของธนาคาร พนัธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร ผู้ให้บรกิารภายนอก ตวัแทนของ
ธนาคาร ผูร้บัโอนสทิธหิรอืหน้าทีจ่ากธนาคาร ผูร้บัโอนสทิธเิรยีกรอ้งของธนาคาร ทีป่รกึษา สถาบนัการเงนิ
อื่น บุคคลที่จดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื ผู้ตรวจสอบภายนอก หน่วยงาน หรอืบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ประกอบธุรกจิของธนาคาร ทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อวตัถุประสงค์ต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นหนังสือแจ้ง
การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล (Privacy Notice) ของธนาคาร ซึง่รวมถงึ 

1) การด าเนินการให้เป็นไปตามขอ้ตกลงนี้หรอืที่เกี่ยวเนื่องกบัขอ้ตกลงนี้ รวมถงึการด าเนินการให้
เป็นไปตามสญัญาหรอืข้อตกลงที่ท าขึ้นระหว่างธนาคารกบับุคคลอื่น ซึ่งเกี่ยวข้องหรอืเกี่ยวเนื่องกบัการ
ใหบ้รกิารตามขอ้ตกลงนี้   

2) การแจง้ ตดิต่อ ตรวจสอบ หรอืตอบขอ้ซกัถามหรอืข้อรอ้งเรยีนใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชบ้รกิาร
ตามขอ้ตกลงนี้ ตามค าขอของผูถ้อืบตัรหรอืบุคคลอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารตามขอ้ตกลงนี้  

3) การวเิคราะห ์ประมวลผล บรหิารจดัการ หรอืใชข้อ้มูลทีเ่กดิจากการใชผ้ลติภณัฑห์รอืบรกิารของ
ธนาคาร เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือบัตร  และการประชาสมัพันธ์ มอบ หรือเสนอเอกสิทธิ สิทธิ
ประโยชน์ รางวลั และผลิตภัณฑ์หรือบริการที่น่าจะเหมาะสมหรือตรงกับความประสงค์ของผู้ถือบัตร   
ตลอดจนการประเมนิ พฒันา และปรบัปรุงผลติภณัฑแ์ละบรกิารของธนาคาร 

4) การด าเนินงานทีเ่กีย่วกบังานเทคโนโลยสีารสนเทศ  
5) การก ากบัดแูล บรหิารความเสีย่ง และตรวจสอบใด ๆ ทีเ่กีย่วกบัการใหบ้รกิารของธนาคาร 

รวมถงึการบรหิารจดัการธุรกจิของธนาคาร บรษิทัในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิและบรษิทัในเครอืของธนาคาร 
หรอืพนัธมติรทางธุรกจิของธนาคาร 

6) การด าเนินการต่าง ๆ ตามทีก่ฎหมาย กฎเกณฑ ์ค าสัง่ หรอืระเบยีบวธิปีฏบิตัทิีห่น่วยงาน
ราชการ หรอืหน่วยงานก ากบัดแูลก าหนด ตลอดจนการตดิตามทวงถามหนี้ การใชส้ทิธเิรยีกรอ้ง หรอืการ
บงัคบัสทิธติามกฎหมาย 
 
7. การเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อตกลง 

ธนาคารอาจแกไ้ขขอ้ตกลงนี้ได ้โดยประกาศไวบ้น website ของธนาคาร www.bangkokbank.com 
หรอืตามทีธ่นาคารก าหนด หากผูถ้อืบตัรมไิดล้บขอ้มลูบตัรทีไ่ดล้งทะเบยีนไวท้ัง้หมดจากโทรศพัท์มอืถอื 
หลงัจากทีธ่นาคารไดป้ระกาศหรอืแจง้ใหผู้ถ้อืบตัรทราบดงักล่าวแลว้ ถอืว่า ผูถ้อืบตัรยอมรบัขอ้ตกลงทีม่กีาร
แกไ้ขดงักล่าวทุกประการ 
 

 

  



 

AGREEMENT GOVERNING THE USE OF BANGKOK BANK CARD(S) FOR PAYMENT 
OF GOODS/SERVICE VIA GOOGLE PAYMENT SERVICE 

 
The following agreement apply when you as a cardholder register any Bangkok Bank credit 

card (“Card”) with Google Payment Service (“Google Payment Service”) via Google Payment 
Service application developed by Google LLC (“Google”) for payment of goods or service by using 
Card information stored in your registered Android mobile device (“Virtual Card”) without 
presenting the Card.  
 

1. GOOGLE PAYMENT SERVICE PROVIDED BY GOOGLE 
1.1 You acknowledge that Google Payment Service is a service provided by Google and the Bank 
is not involved in the provision of Google Payment Service in any way except for sending One 
Time Password (OTP) generated by a card association to your mobile phone number registered 
with the Bank where the Bank is requested by such card association.  
1.2 You acknowledge and agree that the Bank shall not be held responsible in any way for your 
use of Google Payment Service as well as for any problem or error occurred in relation to the 
utilization of Google Payment Service.  
1.3 You may contact Google on https://support.google.com/wallet/answer/12060043?hl=en for any 
enquiry or assistance on Google Payment Service.  
 
2. CARD REGISTERATION AS VIRTUAL CARD 
2.1 You must be the owner of the Card(s) which information is to be registered as Virtual Card(s) 
with Google Payment Service. 
2.2 If any Card is not in good standing, information of such Card may not be eligible to be 
registered as a Virtual Card with Google Payment Service.  
2.3 You shall comply with the registration process as guided by Google Payment Service. You 
acknowledge that Google has the right to decline registration of any Card or to delete or suspend 
any Virtual Card registered with Google Payment Service. 
2.4 You will be responsible for safekeeping of Google Payment Service login information, 
username and password or PIN and security of the registered mobile device. 
 
3. USE OF VIRTUAL CARD FOR PAYMENT OF GOODS/SERVICE VIA GOOGLE PAYMENT 
SERVICE 



 

3.1 You may use Virtual Card to make payment for goods/service at a merchant where Google 
Payment Service is accepted by tapping or waving a registered mobile device at such merchant’s 
contactless point of sale terminal or reader (“Contactless Payment Reader”) with Near Field 
Communication (NFC) technology or any other technology; or transmitting data to a reading device 
utilising any technology other than those mentioned. 
3.2 Any payment transaction for goods/service made with a Virtual Card will be charged to the 
account of your Card which was used to register the Virtual Card. You agree to be bound by the 
terms and conditions governing the use of the credit card provided by the Bank to you at the time 
of card’s issuance, although the Card is not used, except in relation to the process of tapping or 
waving a Virtual Card at Contactless Payment Reader or the process for any other payment 
technology.  
3.3 When using a Virtual Card via Google Payment Service to make payment for any goods or 
service, you acknowledge that benefit or reward received may be different from those for 
transactions made with a Card. 
 

4. CANCELLATION AND SUSPENSION  
4.1 You will be responsible for deleting information stored as Virtual Card from mobile device if you 
no longer wish to use a Virtual Card or no longer use any registered mobile device. 
4.2 The Bank reserves the right to delete or suspend any Virtual Card registered with Google 
Payment Service at any time and for any reason whatsoever without prior notice.  
 

5. MOBILE DEVICE LOST/STOLEN  
In case your mobile device containing Card information registered with Google Payment 

Service is lost or stolen, you must notify and request the Bank to delete or suspend the Virtual 
Card by calling at 02 638 4999.   
 
6. PERSONAL DATA PROTECTION 

You acknowledge the purposes and details on collection, use and disclosure of personal 
data of the Bank as well as the rights of the data subject as stated in the Privacy Notice and the 
Consent Letter for Collection, Use and Disclosure of Personal Data prior to agreeing to be bound 
by this Agreement and you hereby certify to the Bank that (1) you have notified details of the 
Privacy Notice of the Bank to the person whose personal data has been previously provided by 
you to the Bank and (2) you have lawful rights to disclose any information of other person or of 
your related person whose personal data has been provided by you to the Bank 



 

 You agree and give consent to the Bank to collect and use the information which you have 
provided to the Bank or which arises from the utilization of credit facility under this agreement and 
other information related to the utilization of credit facility under this agreement or other information 
which the Bank obtained or accessed from other sources, as well as to send, transfer or disclose 
such information to companies within the Bank's financial group, business partners, outsource 
service providers, agents of the Bank, assignees of rights or obligations from the Bank, assignees 
of the Bank’s legal claims, advisors, other financial institutions, credit rating agencies, external 
auditors, agencies or any persons related to the business conducts of the Bank, both domestically 
and internationally, for the purposes as stated in the Privacy Notice of the Bank, including: 

1) For the performances in accordance with this Agreement or in connection with this 
Agreement including the performance under any agreement or contract entered into between the 
Bank and other persons related to or in connection with the service provision under this agreement; 

2) For notice, communication, review, verification, or response to any inquiries or 
complaints related to the use of the service under this agreement at the request of you or other 
persons related to the service provision under this agreement; 

3) For analysis, process, management or use of information incurred from the use of 
products or services of the Bank in order to facilitate you and to advertise, give or offer privileges, 
benefits, rewards and products or services suitable to or corresponding to the interest of you, as 
well as for assessment, development and improvement of the products and services of the Bank; 

4) For performances relating to information technology; 

5) For compliance, risk management and any audit related to the service provision of the 
Bank including business management of the Bank, companies within the Bank’s financial group 
and its affiliates or business partners; 

6) For performances in accordance with laws, regulations, orders or procedures prescribed 
by government agencies or regulatory agencies as well as for debt collection, exercise of legal 
claims or enforcement of legal rights. 
 
7. CHANGES TO THESE AGREEMENT  

The Bank may amend these Agreement at any time by posting the updated Agreement on 
www.bangkokbank.com or by notifying through any other means as the Bank may determine. By 



 

retaining any Card information registered with Google Payment Service after the Bank’s posting 
and/or notice of the updated Agreement, you shall be deemed to have accepted the updated 
Agreement. 
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