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 ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการบัตรเงนิอเิล็กทรอนิกส์  
(KTB e-Money Card) (เลขที่อ้างองิ 1/2561) 

บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (KTB e-Money Card) ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์” เป็นบัตรท่ี         

บมจ. ธนาคารกรุงไทย ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ธนาคาร” ออกให้แก่ผู้ ซือ้บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้รับอนุมัติจาก

ธนาคารให้เป็นผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์  ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์” เพ่ือใช้ท าธุรกรรม

ทางการเงินต่างๆ เช่น เบิกถอนเงินสด ช าระค่าสินค้าและ/หรือบริการ เป็นต้น รวมถึงการใช้บริการ และ/หรือการ

ท าธุรกรรมทางการเงินใดๆ ท่ีธนาคารได้จัดให้มีขึน้ผ่านบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์  ทัง้ท่ีธนาคารก าหนดไว้แล้วใน

ขณะนี ้และ/หรือท่ีจะมีขึน้ต่อไปในภายหน้าทุกประการ  โดยผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมผูกพันและ

ปฏิบตัิตามข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ ดงันี ้

1. ผู้ ถือบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ตกลงท าการสมคัรขอใช้บริการบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ตามขัน้ตอน และวิธีการของ

ธนาคารให้ถูกต้องครบถ้วนผ่านทางช่องทางการให้บริการตามท่ีธนาคารก าหนดไว้  โดยจะต้องใช้เลขท่ีบัตร

ประจ าตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง / อื่นๆ ท่ีแท้จริงของตนเท่านัน้  

2. การเก็บรักษาบตัรและรหสัผ่าน 

 2.1  เมื่อผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้รับอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว ธนาคารจะจัดส่งรหัสผ่าน (Password)    

ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “รหสัผ่าน” ให้ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบ หรือผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ก าหนด

รหัสผ่านด้วยตนเองในขัน้ตอนขอสมัครใช้บริการ โดยผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์สามารถท าการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงรหสัผ่านนีไ้ด้เองในภายหลงัตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของธนาคาร   

2.2  ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมและรับทราบว่าการใช้บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้องใช้ควบคู่

กบัรหสัผ่าน และผู้ ถือบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์มีหน้าท่ีเก็บรักษาบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์และรหสัผ่านเป็นอย่างดีและ

เก็บไว้ในท่ีปลอดภัย มิให้สูญหาย ไม่ท าลาย ท าให้เสียหายหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้เก็บรักษารหสัผ่านให้เป็นความลบัเฉพาะตวัของผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์เท่านัน้ หากเกิด

ความเสียหายประการใดจากการสูญหายหรือการเปิดเผยรหสัดงักล่าวข้างต้น หรือจากเหตอุื่นใดก็ตาม ธนาคาร

ไมจ่ าต้องรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

2.3   หากผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีการส่งมอบบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือรหสัผ่านให้ผู้ ถือบตัรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ทอดต่อๆ มา ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้องแจ้งและจดัส่งข้อมลูของผู้ ถือบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์

ทอดต่อๆ มาให้แก่ธนาคาร และแจ้งให้ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทอดต่อๆ มาติดต่อสาขาของธนาคารเพ่ือ

ยินยอมรับทราบ ผกูพนั และปฏิบตัิตามข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ ตามรายละเอียด

และภายในระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด ตลอดจนจะต้องให้ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทอดต่อๆ มาทราบว่า

จะต้องใช้บตัรตามวตัถปุระสงค์ท่ีผู้ ถือบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ได้แจ้งไว้ในใบค าขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมลูบตัร
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เงินอิเล็กทรอนิกส์  ทัง้นี  ้หากธนาคารได้รับความเสียหายใดๆ อันเน่ืองมาจากมีการเปลี่ยนผู้ ถือบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มิได้มีการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

ตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายพร้อมทัง้ดอกเบีย้ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนดให้แก่ธนาคารทุกประการ 

โดยปราศจากเง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้ รวมทัง้ตกลงยินยอมให้ธนาคารกระท าการใดๆ เพ่ือเป็นการแก้ไขและบรรเทา

ความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้กับธนาคารได้ โดยไม่จ าต้องได้รับความยินยอมจากผู้ ถื อบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์แต่

อย่างใด 

3. การใช้บริการเบิกถอนเงินสด ช าระคา่สินค้าและ/หรือบริการ ผ่านเคร่ืองฝาก-ถอนเงินอตัโนมตัิ (ATM/ADM) 

3.1 ในการใช้บริการผ่านเคร่ืองฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM/ADM) ทุกครัง้ ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์

จะต้องใสร่หสัผ่านควบคูก่บัการใช้บตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ หากใสร่หสัผ่านผิด จ านวน 3 ครัง้ติดต่อกนัแล้ว บตัรเงิน

อิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่วจะถูกระงบัการใช้บริการโดยอตัโนมตัิทนัที  หากผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์จ ารหสัผ่านเดิม

ได้ให้ติดต่อสาขาหรือจุดบริการของธนาคารเพ่ือขอใช้รหสัผ่านเดิม และขอยกเลิกการระงบัการใช้บริการโดยไม่มี

ค่าธรรมเนียม แต่หากผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จ ารหสัผ่านเดิมไม่ได้ ให้ติดต่อสาขาหรือจุดบริการเพ่ือขอออก

บตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์และรหสัผ่านใหม ่โดยตกลงยินยอมช าระอตัราคา่ธรรมเนียมตามท่ีธนาคารก าหนด 

3.2  ในกรณีท่ีผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ใช้รหสัผ่านท ารายการใดๆ อนัเก่ียวเน่ืองกับการใช้บริการบตัรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์นีจ้นเสร็จสิน้สมบูรณ์แล้ว ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยอมรับว่า ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

ตกลงยินยอมผูกพันตามรายการดังกล่าวทุกประการ และไม่สามารถยกเลิก เพิกถอนเปลี่ ยนแปลง หรือแก้ไข

รายการดงักลา่วได้อีก 

3.3  ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ยอมรับว่าบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นกรรมสิทธ์ิของธนาคาร เม่ือบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ถูกเคร่ืองฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM/ADM) ยึดไม่ว่าด้วยเหตุผลใด และปรากฏว่าบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ใบนัน้มีการเขียนหรือท าให้ปรากฏเป็นตัวเลขอยู่บนบัตร อันอาจท าให้เป็นท่ีเข้าใจได้ว่าตัวเลข

ดงักล่าวเป็นรหสัผ่านของบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ใบนัน้ ซึง่ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ ใดได้ท าไว้จะถือได้ว่า

เป็นการปฏิบตัิผิดเง่ือนไขของข้อตกลงฉบบันีว้า่เป็นการรักษารหสัผ่านให้เป็นความลบั 

 4. การใช้บริการช าระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ณ ร้านค้า/จุดบริการท่ีธนาคารก าหนด ในกรณีท่ีผู้ ถือบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ได้ลงลายมือช่ือบนด้านหลังบัตรส าหรับการใช้บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ช าระค่าสินค้าและ/หรือ

ค่าบริการท่ีร้านค้าไว้แล้ว หากปรากฏมีการขูดลบหรือขีดฆ่าลายมือช่ือด้านหลงับัตร  ไม่ว่ากรณีใดอนัเป็นการ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงลายมือช่ือดังกล่าวแล้ว ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงและรับทราบว่าว่าบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ใบดงักล่าวจะไม่สามารถใช้ช าระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการท่ีร้านค้าได้อีก นอกจากนี ้หากมีการ

มอบบตัรให้บคุคลอื่นยดึถือและ/หรือใช้บตัรภายหลงัจากการลงนามด้านหลงับตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ ถือบตัร

เงินอิเล็กทรอนิกส์ทอดต่อมาจะไม่สามารถใช้บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการช าระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการท่ี
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ร้านค้าได้ แต่ยังคงใช้ช าระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการผ่านช่องทางอื่น เช่น ผ่านเคร่ืองฝาก-ถอนเงินอตัโนมัติ 

(ATM/ADM) และ/หรือใช้เบิกถอนเงินสดได้ตามข้อตกลงและเง่ือนไขฉบับนี ้ซึ่งหากผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์

ทอดใดก็ตามประสงค์จะขอคืนเงินท่ีเหลือในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์นัน้ตกลงจะ

ด าเนินการตามท่ีระบใุนข้อ 28. 

5.  ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการท ารายการต่างๆได้ตามท่ีธนาคารเปิด

ให้บริการ โดยมีวิธีการท ารายการเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบตัิท่ีธนาคารก าหนด และผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์

ตกลงยอมรับว่า ธนาคารเป็นเพียงผู้ ให้บริการในการอ านวยความสะดวกในการซือ้สินค้า และ/หรือบริการ       

และ/หรือช าระค่าสินค้า และ/หรือบริการและท าธุรกรรมตามค าสัง่ของผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารมิได้

รับประกนัคุณภาพของสินค้า และ/หรือบริการดงักล่าว หากมีปัญหาเก่ียวกับการใช้สินค้า และ/หรือบริการ หรือ

ความช ารุดบกพร่องของสินค้า และ/หรือบริการ รวมทัง้การคืนสินค้า การยกเลิกการใช้บริการ หรือการปรับปรุง

สินค้า หรือการใช้บริการ ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงด าเนินการติดต่อกับผู้ ขายหรือผู้ ให้บริการของสินค้า 

และ/หรือบริการนัน้ๆ ด้วยตนเอง โดยหากต้องมีกรณีการคืนเงินค่าสินค้าหรือบริการแล้ว ผู้ ถือบัตรเงิน

อิเลก็ทรอนิกส์ตกลงด าเนินการเรียกร้องเงินคืนดงักลา่วจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยตรงเช่นกนั ทัง้นี ้ธนาคารไม่มี

หน้าท่ีต้องคืนเงินคา่สินค้า และ/หรือคา่บริการให้กบัผู้ ถือบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์แตอ่ย่างใด 

6.  ในกรณีท่ีบตัรสญูหาย หรือถูกโจรกรรม หรือช ารุดเสียหายใช้การไม่ได้ หรือไม่วา่กรณีใดๆ ก็ตาม ผู้ ถือบตัรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์สามารถระงับการใช้บริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือรหัสผ่านชั่วคราว หรือยกเลิกการใช้

บริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางโทรศัพท์ หรือโดยเคร่ืองมือสื่อสารอย่างอื่น  หรือวิธีการอื่นซึ่งสามารถ

ติดต่อกันได้ในท านองเดียวกัน ท่ี Call Center หมายเลข 02-111-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือส านักงานใหญ่

หรือท่ีท าการสาขาของธนาคารทกุแห่ง (ในวนัและเวลาท าการ) โดยการระงบัการใช้บริการชัว่คราว หรือการยกเลิก

การใช้บริการจะมีผลสมบูรณ์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที นับแต่เวลาท่ีธนาคารได้รับแจ้งจากผู้ ถือบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วนเสร็จสิน้ตามวิธีการที่ธนาคารก าหนด และธนาคารจะแจ้งผลการระงบั หรือยกเลิกบตัรเงิน

อิเลก็ทรอนิกส์ และ/หรือรหสัผ่าน ให้ผู้ ถือบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ทราบในคราวเดียวกนั           

       หากผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์จะยกเลิกการระงับการใช้บริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์      

และ/หรือรหสัผ่าน ผู้ ถือบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์จะต้องติดตอ่สาขาหรือจดุบริการของธนาคารเพ่ือยืนยนัรหสัผา่นเดิม 

7.  ในกรณีท่ีผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์แจ้งระงับ หรือยกเลิก บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ /หรือรหัสผ่าน หากมี

ความเสียหายใดๆ เกิดขึน้ก่อนการระงับ หรือยกเลิก บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ /หรือรหัสผ่านมีผลสมบูรณ์          

ผู้ ถือบัตรตกลงรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ ส่วนความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้ภายหลงัจากการระงบั 

หรือยกเลิก บตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือรหสัผ่านมีผลสมบูรณ์แล้ว ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องรับผิด

ชดใช้คืนให้แก่ธนาคารแตอ่ย่างใด เว้นแตค่วามเสียหายหรือภาระหนีท่ี้เกิดขึน้นัน้เป็นการกระท าของผู้ ถือบัตรเอง 



หน้า 4 /13 

 

8.  ในกรณีท่ีผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์จะขอออกบัตรใหม่ เน่ืองจากบัตรสูญหาย หรือถูก

โจรกรรม หรือช ารุดใช้การไม่ได้ และ/หรือขอท าบัตรใหม่ในขณะท่ีบัตรเดิมยังไม่หมดอายุ และ/หรือยังสามารถ

ใช้ได้ ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้องติดต่อขอท าบัตรใหม่ ณ ท่ีท าการสาขาหรือจุดบริการของธนาคาร           

โดยจะต้องช าระคา่ธรรมเนียมส าหรับบตัรใหมต่ามท่ีธนาคารประกาศก าหนด  

9.  ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยอมรับวา่ การกระท าใดๆ ท่ีกระท าผ่านบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าเป็นการ

กระท าของผู้ ถือบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์หรือบคุคลอื่น ไมว่่าด้วยประการใดก็ตาม หากได้กระท าไปโดยผ่านรหสัผ่าน

หรือลายมือช่ือด้านหลงับัตรแล้ว ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงให้ถือว่าเป็นการกระท าท่ีถูกต้องสมบูรณ์ของ         

ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่มีผลผูกพนัผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์เสมือนหนึ่งเป็นการกระท าโดยผู้ ถือบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์เอง และผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ยินยอมผูกพันรับผิดชอบในการกระท าดังกล่าวทุกประการ 

รวมทัง้ให้ถือว่าเป็นการท่ีผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้ไว้แก่ธนาคารเพ่ือเป็น

หลกัฐานในการท าธุรกรรมผ่านบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ในครัง้นัน้ๆ โดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว และตกลงให้ธนาคาร

สามารถใช้ข้อมลูการด าเนินการดงักล่าวเป็นต้นฉบบัเอกสารท่ีใช้เป็นพยานหลกัฐานในการพิสจูน์วา่ ผู้ ถือบตัรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ได้ท าธุรกรรมผ่านบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้ในการด าเนินการทางกฎหมายได้ทุกประการ            

โดย  ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องท าหรือ ลงลายมือช่ือในเอกสารใดๆ เพ่ือเป็นหลกัฐานในการนัน้อีก เว้นแต ่

ธนาคารจะได้แจ้งหรือจะมีการก าหนดไว้อย่างชดัเจน และผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงว่าธนาคารไม่ต้องรับ

ผิดใดๆ ในความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการกระท าดงักลา่วข้างต้น โดยผู้ ถือบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ยินยอมรับผิดชอบ

ในความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการกระท าดงักล่าวข้างต้นทุกประการ  เว้นแต่จะเป็นกรณีตามข้อ 9. นอกจากนี ้ใน

กรณีท่ีมีความเสียหายใดๆ เกิดขึน้แก่ธนาคาร อันเน่ืองมาจากการใช้บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ ถือบัตรเงิน

อิเลก็ทรอนิกส์ตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้บรรดาคา่เสียหายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดให้แก่ธนาคารโดยสิน้เชิง โดย

ไมม่ีเง่ือนไขแตอ่ย่างใดทัง้สิน้ 

10. ธนาคารจะรับผิดตอ่ผู้ ถือบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี:้ 

 10.1 ธนาคารยังไม่ได้ส่งมอบเคร่ืองมือโอนเงิน (“เคร่ืองมือโอนเงิน” ให้หมายความถึง บัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ รหสัผ่าน หรือเคร่ืองมืออื่นใดท่ีธนาคารมอบให้ผู้บตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการ

โอนเงินเข้าหรือออกจากบัญชีเงินฝาก/บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์) ให้แก่ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์และเกิดรายการ

โอนเงินผ่านบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์โดยมิชอบ  

    10.2 เกิดรายการโอนเงินผ่านบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยมิชอบ และมิใช่ความผิดของผู้ ถือบัตรเงิน

อิเลก็ทรอนิกส์ 

11.  การโอนเงิน/หกัเงินจากบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ 
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 11.1  การโอนเงินระหว่างบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ สามารถโอนได้ไม่เกินยอดเงินคงเหลือในบัตร และ              

ไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ตอ่วนั 

 11.2  การโอนเงินจากบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไปยงับญัชีเงินฝาก  สามารถโอนได้ไม่เกินยอดเงินคงเหลือ 

ในบตัร และไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ตอ่วนั 

 11.3  การหักเงินจากบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือช าระค่าสินค้า และ/หรือบริการ ผู้ ถือบัตรเงิน

อิเลก็ทรอนิกส์ตกลงยินยอมให้ธนาคารด าเนินการหกัเงินจากบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ของผู้ ถือบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ 

เพ่ือช าระหนีด้งักล่าวให้แก่ผู้ ขายหรือผู้ ให้บริการตามข้อตกลงท่ีธนาคารมีอยู่กับผู้ ขายหรือผู้ ให้บริการได้ไม่เกิน

ยอดเงินคงเหลือในบตัร และไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ตอ่วนั          

 11.4  ในกรณีท่ีบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีทัง้รายการหกัเงินจากบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์และโอนเงินเข้าบตัร

เงินอิเล็กทรอนิกส์ในคราวเดียวกัน ธนาคารจะด าเนินการโอนเงินเข้าบัตรเ งินอิเล็กทรอนิกส์ก่อน แล้วจึงจะ

ด าเนินการหกัเงินออกจากบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ตอ่ไป 

12.  ผู้ ถือบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ตกลงยอมรับวา่ ข้อมลูต่างๆ เก่ียวกบับญัชีเงินฝากของผู้ รับโอนเงินหรือผู้ขายหรือ  

ผู้ ให้บริการ และข้อมูลการโอนเงินท่ีธนาคารได้รับจากผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ อาทิเช่นจ านวนเงินท่ีผู้ ถือบัตร

เงินอิเล็กทรอนิกส์จะโอนให้ผู้ รับโอนเงินหรือผู้ขายหรือผู้ ให้บริการแต่ละราย เลขท่ีบญัชีเงินฝากหรือเลขท่ีบตัรเงิน

อิเลก็ทรอนิกส์ของผู้ รับโอนเงินหรือผู้ขายหรือผู้ให้บริการแตล่ะราย เป็นต้น เป็นสาระส าคญัท่ีธนาคารจะด าเนินการ

ต่างๆ ตามค าสั่งของผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยธนาคารไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงช่ือบัญชีเงินฝาก และไม่มี

หน้าท่ีตรวจสอบข้อมลูใดๆ อีก และเมื่อธนาคารได้ด าเนินการใดๆ ตามข้อมลูดงักลา่วข้างต้น จากบุคคลใดๆ ไมว่่า

โดยประการใดก็ตาม ให้ถือว่าธนาคารได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนทุกประการ หากมีข้อบกพร่องผิดพลาดใดๆ 

เกิดขึน้จากการด าเนินการตามข้อมลูดงักลา่วแล้ว ผู้ ถือบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ยินยอมรับผิดชอบในการกระท าและ

ในความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการกระท าดงักลา่วทกุประการ โดยธนาคารไมจ่ าต้องรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

13.  ผู้ ถือบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์สามารถเติมเงินในบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ได้ท่ีสาขาของธนาคารหรือจดุบริการอื่นๆ 

ท่ีธนาคารเปิดให้บริการตามวงเงิน/จ านวนเงินและสกลุเงินท่ีธนาคารก าหนด 

14.  ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมให้ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่าย และ/หรือ

ค่าบริการส าหรับการจดัท าบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ค่าท าบตัร) ค่าบริการรายปี และการใช้บริการต่างๆ ผ่านบตัร

เงินอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าบริการอื่นใดท่ีธนาคารจะท าการเรียก

เก็บจากผู้ ถือบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ต่อไปในภายหน้าได้ตามอตัราและวิธีการที่ธนาคารประกาศก าหนด โดยตกลง

ยินยอมให้ธนาคารหักเงินค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าบริการดังกล่าว จากบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ บัญชีเงินฝากท่ีระบุไว้ในใบค าขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ
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บญัชีเงินฝากทัง้หมดทุกประเภทและวงเงินสินเช่ือทุกวงเงินของผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอยู่กับธนาคารได้

ทันที แต่ไม่ตัดสิทธิท่ีผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะช าระเป็นเงินสดรวมทัง้ตกลงยินยอมให้ธนาคารปรับปรุง

เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพ่ิมเติม หรือยกเลิกการให้บริการบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น รวมทัง้อตัรา

ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าบริการ และ/หรือสิทธิต่างๆ ท่ีธนาคารให้แก่ผู้ ถือบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวิธีการค านวณอตัราดงักลา่ว เฉพาะแต่ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์รายใดรายหนึ่งหรือทุก

รายเม่ือใดก็ได้ และ/หรือวิธีการดงักลา่วเม่ือใดก็ได้ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร ดงันี ้

14.1 กรณีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมดงักลา่วท าให้ผู้ ถือบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์เสียประโยชน์ 
ธนาคารจะเปิดเผยให้ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยก าหนดไว้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรและประกาศ ณ ท่ีท าการส านกังาน/สาขาธนาคาร หรือเปิดเผยผ่านช่องทางตา่งๆ เช่น website ของธนาคาร 
แผ่นพบั แบบฟอร์มลงทะเบียน เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการทราบข้อมลูดงักลา่ว  

14.2 กรณีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมท่ีเป็นประโยชน์หรือเป็นการลดภาระแก่ผู้ ถือบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์นัน้ ธนาคารขอสงวนสิทธิให้การเปลี่ยนแปลงมีผลใช้บงัคบัได้ทนัที  โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ถือบตัร
เงินอิเลก็ทรอนิกส์ทราบภายใน 30 วนั ภายหลงัการมีผลใช้บงัคบั 
15.  หากผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์เห็นว่า ธนาคารหกัเงินค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าบริการ 

ไมถ่กูต้อง ผู้ ถือบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน10 วนั นบัจากวนัท่ี

ธนาคารหกัเงินของผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไมแ่จ้งให้ธนาคารทราบถงึความไม่

ถูกต้องภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงให้ถือว่าธนาคารได้ด าเนินการโดยถูกต้อง

สมบูรณ์แล้ว ซึ่งผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงจะไม่โต้แย้งคดัค้านหรือเรียกร้องเงินหรือค่าเสียหายใดๆ จาก

ธนาคารในภายหลงั 

16.  เพ่ือให้การใช้บริการบรรลตุามวตัถุประสงค์ของข้อตกลงฉบบันี ้ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมให้

ธนาคารมีสิทธิหักเงินจากบัญชีเงินฝาก และ/หรือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ /หรือเบิกใช้วงเงินสินเช่ือ ของผู้ ถือ

บตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีอยู่กบัธนาคาร เพ่ือด าเนินการตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงฉบบันีต้ลอดไปโดยผู้ ถือ

บตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์จะไมย่กเลิกเพิกถอนการให้ความยินยอมนี ้จนกวา่จะมีการยกเลิกการใช้บริการ 

17.  ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีสิทธิได้รับใบบนัทึกรายการเป็นเอกสารหลกัฐานประกอบการใช้บริการ การซือ้

สินค้า และ/หรือบริการ และ/หรือเบิกถอนเงินสด ผ่ านสาขาของธนาคาร เคร่ืองฝาก -ถอนเงินอัตโนมัติ 

(ATM/ADM) เคร่ือง EDC  website ของธนาคาร หรือช่องทางการให้บริการต่างๆ ของธนาคาร กรณีการเบิกถอน

เงินสดผ่านเคร่ืองฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM/ADM) หากใบบันทึกรายการหมด หน้าจอเคร่ืองฝาก-ถอนเงิน

อัตโนมัติ (ATM/ADM) จะขึน้ข้อความว่า “ใบบันทึกรายการหมด จะท ารายการต่อหรือไม่” ซึ่งผู้ ถือบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์สามารถเลือกท ารายการเบิกถอนเงินสดต่อไปได้แต่จะไม่ได้รับใบบนัทึกรายการ ทัง้นี ้ผู้ ถือบตัรเงิน
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อิเล็กทรอนิกส์สามารถตรวจสอบรายการท่ีเกิดขึน้ได้จาก Call Center หมายเลข 02-111-1111 หรือช่องทางอื่น

ตามท่ีธนาคารก าหนดไว้ 

เมื่อผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้รับใบบันทึกรายการเพ่ือเป็นหลักฐานแสดงรายการการใช้บัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีหน้าท่ีตรวจสอบรายการท่ีปรากฏในใบบันทึกรายการ หากมี

รายการใดรายการหนึ่งผิดพลาดคลาดเคลื่อน หรือไม่ถูกต้อง ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทักท้วงภายใน    

10 วนัท าการ นับแต่วนัท่ีผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้รับใบบันทึกรายการ หากผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มิได้

ทกัท้วงภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว ผู้ ถือบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ตกลงยินยอมให้ธนาคารถือวา่จ านวนเงินท่ีปรากฏ

ในใบบนัทกึรายการเป็นรายการที่ถกูต้องตามความจริงทกุประการ 

18.  กรณีธนาคารทราบว่ามีรายการผิดพลาด หรือได้รับแจ้งข้อผิดพลาดจากผู้ ถือบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ ผู้ ถือบตัร

เงินอิเลก็ทรอนิกส์ตกลงยินยอมให้ธนาคารมีอ านาจทุกประการในการแก้ไขความบกพร่องผิดพลาดให้ถกูต้องตาม

ความเป็นจริง ซึง่รวมถงึการยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก และ/หรือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ

เบิกใช้วงเงินสินเช่ือ ทัง้หมดทกุประเภทและทกุวงเงินท่ีผู้ ถือบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์มีอยู่กบัธนาคารได้โดยธนาคารมิ

ต้องแจ้งหรือขออนุญาตจากผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ก่อนล่วงหน้า โดยธนาคารจะด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้

แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจากผู้ ถือบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ หรือธนาคารทราบถงึความผิดพลาด

ดงักล่าว โดยมีหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการปฏิบัติของธนาคารในการสอบสวนและด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาด

ตามท่ีได้แจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ ทัง้นี ้ผู้ ถือบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ตกลงให้ถือวา่บรรดาเอกสารต่างๆ

ท่ีเก่ียวกบัการหกัเงิน และ/หรือเบิกใช้วงเงินสินเช่ือ และ/หรือการด าเนินการของธนาคารซึง่เป็นเอกสารท่ีธนาคาร

จัดท าขึน้เพ่ือแก้ไขความบกพร่องผิดพลาดข้างต้น เป็นเอกสารท่ีมีความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนและใช้เป็น

พยานหลกัฐานตามกฎหมายได้ทกุประการ 

19.  ในกรณีผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์พบความบกพร่องผิดพลาดใดๆ จากการหกัเงิน และ/หรือการโอนเงินผ่าน 

บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้องแจ้งรายละเอียดของข้อมูล เช่น วนัเวลาท่ีท ารายการ 

บญัชีเงินฝากท่ีเก่ียวข้องในการหกัเงิน และ/หรือโอนเงิน ประเภทรายการ จ านวนเงินท่ีโอนเข้าหรือโอนออก ช่ือและ

สถานท่ีติดต่อของผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ธนาคารทราบทันที โดยผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์

ยินยอมให้ธนาคารด าเนินการตรวจสอบความบกพร่องผิดพลาดกบัรายงานของธนาคารตามวิธีการของธนาคาร

ทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่าความบกพร่องผิดพลาดดังกล่าว เกิดจากการกระท าของผู้ ถือบัตรเงิน

อิเลก็ทรอนิกส์เอง และธนาคารได้ด าเนินการไปตามข้อมลูที่ผู้ ถือบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์เป็นผู้แจ้งหรือให้ข้อมลูแล้ว 

ผู้ ถือบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ตกลงยินยอมสละสิทธิในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินท่ีธนาคารได้หกั 

และ/หรือโอนดงักล่าว รวมทัง้คา่เสียหายหรือคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ นอกจากนี ้หากธนาคารต้องจ่ายเงินจ านวนใดๆ 
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ให้แก่บุคคลใดเน่ืองจากความผิดพลาดข้างต้นแล้ว ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงจะช าระเงินจ านวนดงักล่าว

พร้อมดอกเบีย้ ในอตัราดอกเบีย้สงูสดุกรณีผิดนดัช าระหนี ้ตามประกาศของธนาคาร ซึง่ต่อไปนีเ้รียกว่า “ดอกเบีย้

ผิดนัด” โดยหากธนาคารได้ประกาศก าหนดอัตราดอกเบีย้ดังกล่าวหลายอัตรา ก็ให้ใช้อัตราสูงสุดท่ีธนาคาร

ประกาศก าหนด ซึง่อาจเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึน้หรือลดลงได้ ตามท่ีธนาคารจะได้ประกาศเป็นคราวๆ ไป โดยผู้ ถือบตัร

เงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงให้อตัราดอกเบีย้ท่ีเปลี่ยนแปลงมีผลใช้บังคับทันที  นับแต่มีการประกาศเปลี่ยนแปลง

ดงักล่าว ทัง้นี ้นับตัง้แต่วนัท่ีธนาคารได้จ่ายเงินให้แก่บุคคลอื่นเป็นต้นไป จนกว่าผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะ

ช าระคืนให้แก่ธนาคารเพ่ือเป็นการชดเชยทกุจ านวนจนครบถ้วน 

20.  ในกรณีท่ีผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีหนีเ้งินใดๆ ค้างช าระอยู่กบัธนาคาร ซึง่รวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย 

ค่าเสียหาย หรือหนีเ้งินซึง่เกิดขึน้ตามข้อตกลงฉบบันี ้ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงิน

จากบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์  บัญชีเงินฝาก และวงเงินสินเช่ือทัง้หมดทุกประเภทและทุกวงเงินท่ีผู้ ถือบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์มีอยู่กับธนาคารเพ่ือน ามาหักช าระหนีด้งักล่าวคืนให้แก่ธนาคารได้ในทันทีโดยธนาคารไม่ต้องขอ

ความยินยอมจากผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์อีก และหากเงินในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์  บัญชีเงินฝาก และวงเงิน

สินเช่ือดงักล่าวมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะน ามาหักช าระหนีไ้ด้ทัง้หมด ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยอมรับว่า   

ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีภาระหนีค้้างช าระกับธนาคารตามจ านวนเงินดงักล่าว ซึง่เป็นหนีท่ี้ถึงก าหนดช าระ  

โดยพลนั และผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมช าระคืนยอดหนีส้่วนท่ีคงเหลือ พร้อมด้วยดอกเบีย้ผิดนัด  

นบัตัง้แต่วนัท่ีผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ผิดนัดช าระหนีเ้ป็นต้นไป จนกว่าผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะช าระหนี ้

ให้แก่ธนาคารจนครบถ้วน ทัง้นี  ้ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ยินยอมให้ธนาคารงดเว้นการให้บริการบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที และไม่เป็นการตดัสิทธิธนาคารในการท่ีจะยกเลิกการให้บริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้

ทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบ ซึง่ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยอมรับว่าธนาคารได้

ปฏิบตัิถูกต้องแล้ว และผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงท่ีจะไม่ยกกรณีดงักลา่วขึน้เป็นข้อกล่าวอ้างหรือเรียกร้อง

คา่เสียหายใดๆ จากธนาคาร 

21.  ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายใดๆ ขึน้แก่ธนาคาร หรือธนาคารถกูเรียกร้องให้ต้องรับผิดใดๆ จากการที่ผู้ ถือบตัร

เงินอิเล็กทรอนิกส์ท ารายการช าระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการผ่านบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ ไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม     

ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ธนาคารทุกประการ โดยปราศจากเง่ือนไขใดๆ 

ทัง้สิน้ รวมทัง้ตกลงยินยอมให้ธนาคารกระท าการใดๆ เพ่ือเป็นการแก้ไขและบรรเทาความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้กบั

ธนาคารได้ โดยไมจ่ าต้องได้รับความยินยอมจากผู้ ถือบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ 

22.  ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ยอมรับว่าบันทึกหลักฐานหรือเอกสารใดๆก็ตาม ท่ีธนาคารได้จัดท าขึน้                  

อนัเน่ืองจากการใช้บริการผ่านบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์นัน้ มีความถูกต้องทุกประการโดยไม่จ าต้องให้ผู้ ถือบตัรเงิน

อิเลก็ทรอนิกส์ตรวจสอบหรือลงลายมือช่ือก่อนแตอ่ย่างใด 
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23.  หากเอกสาร และ/หรือหลกัฐาน และ/หรือรายละเอียดข้อมูลใดๆ ท่ีผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ส่งมาให้กบั

ธนาคาร ไม่ว่าจะส่งมาในรูปแบบใด มีความผิดพลาดหรือบกพร่อง และผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีความ

ประสงค์จะขอแก้ไขความผิดพลาดหรือบกพร่องดงักล่าว หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์

จะต้องแจ้งให้แก่ธนาคารทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือตามแบบฟอร์มท่ีธนาคารก าหนด พร้อมส าเนาเอกสาร

หลกัฐานท่ีเก่ียวข้องท่ีต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก่อนท่ีธนาคารจะน าข้อมลูเข้าระบบของธนาคาร หากผู้ ถือบตัร

เงินอิเล็กทรอนิกส์แจ้งให้ธนาคารทราบภายหลงัจากท่ีธนาคารได้น าข้อมลูเข้าระบบแล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธิใน

การไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์  ทัง้นี ้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ดังกล่าว จะมีผลสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรแล้ว และธนาคารไมต้่องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้ก่อนท่ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมลู

ดงักล่าวจะมีผลสมบูรณ์ โดยผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้เอง

ทัง้สิน้ 

24. บรรดาเอกสารหรือหนงัสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ท่ีธนาคารส่งไปยงัผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่วา่จะส่ง

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน หรือให้คนน าไปส่งเองก็ตาม หากส่งไปตามท่ีอยู่ และ/หรือส านกังาน 

และ/หรือท่ีติดตอ่ทางสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ตามท่ีได้แจ้งไว้กบัธนาคาร ไมว่า่จะมีผู้ รับไว้หรือไมก่็ตามหรือสง่ไมไ่ด้เพราะ

มีการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่และ/หรือส านกังานและ/หรือท่ีติดต่อทางสื่ออิเลก็ทรอนิกส์หรือท่ีอยู่และ/หรือส านกังานถูก

รือ้ถอนไปและ/หรือท่ีติดตอ่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ถูกระงบัหรือยกเลิกโดยผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้แจ้งเป็น

หนงัสือต่อธนาคารก็ดี หรือส่งไม่ได้เพราะหาท่ีตัง้ท่ีอยู่และ/หรือส านักงานและ/หรือท่ีติดต่อทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตามท่ีแจ้งไว้ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้รับทราบข้อความในเอกสารหรือหนังสือหรือสื่อ

อิเลก็ทรอนิกส์นัน้ๆ โดยชอบแล้ว และให้ถือวา่เอกสารหรือหนังสือหรือสื่ออิเลก็ทรอนิกส์นัน้ๆ ได้สง่โดยชอบแล้ว 

25.  ผู้ ถือบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ตกลงและยอมรับว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดจากการที่  (1) ธนาคารไมส่ามารถปฏิบตัิ

ตามข้อตกลงฉบบันีไ้ด้ หรือ (2) ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้ รับโอนเงิน หรือผู้ขายหรือผู้ ให้บริการไมไ่ด้รับเงิน

จากการโอนเงิน/ช าระเงินค่าซือ้สินค้าและ /หรือบริการผ่านบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์  หรือ (3) ผู้ ถือบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถท ารายการช าระเงินค่าสินค้า และ/หรือบริการผ่านบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ (4) จาก

การที่ท ารายการอื่นๆ ไมส่ าเร็จ อนัเน่ืองมาจากกรณีดงัจะกลา่วตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้ธนาคารมีสิทธิท่ีจะไมใ่ห้บริการในครัง้

นัน้ๆ ได้ตามท่ีธนาคารเห็นสมควรและผู้ ถือบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ตกลงจะไม่ถือเอาเหตดุงักลา่วเป็นข้อเรียกร้องให้

ธนาคารรับผิดชอบตอ่ความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ 

 25.1 เงินในบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ไมม่ีหรือมีแตไ่มเ่พียงพอให้ธนาคารด าเนินการ 

 25.2 ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีหรือถูกระงับการใช้บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือวงเงินสินเช่ือกับ

ธนาคาร  
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 25.3 การโอนเงิน/หักเงินจะเป็นผลให้ยอดเงินในบัญชี หรือจ านวนเงินค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการเกิน

กวา่วงเงินสินเช่ือ หรือวงเงินในบตัรอิเลก็ทรอนิส์ท่ีผู้ ถือบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ตกลงไว้กบัธนาคาร 

 25.4 อยู่ระหวา่งด าเนินการทางกฎหมาย 

 25.5 ธนาคารได้แจ้งให้ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบถึงความขัดข้องของการโอนเงิน/หักเงินอยู่แล้ว

ก่อนหรือขณะท่ีท ารายการโอนเงิน/หกัเงิน 

 25.6 ผู้ ถือบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ปฏิบตัิผิดเง่ือนไข หรือข้อตกลงกบัธนาคาร  

 25.7 กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ในกรณีท่ีมีความช ารุดบกพร่อง เสียหาย ขัดข้อง หรือล่าช้าของระบบ

คอมพิวเตอร์ และ/หรือระบบไฟฟ้า และ/หรือระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ( Internet) และ/หรือระบบการ

ติดต่อสื่อสาร และ/หรือระบบเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและ/หรืออปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และ/หรือระบบอื่น

ใดท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการนี ้รวมทัง้ปัญหาทางด้านพลงังาน การกระท าของบุคคลภายนอก ซึง่รวมถึงผู้บุกรุก 

(Hacker) อคัคีภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การประท้วง การขนส่งติดขดั  การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์ 

หรือข้อมูลท่ีเป็นอันตรายต่างๆ (Harmful Data) หรือเหตุต่างๆ อันอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของธนาคาร           

ซึง่เป็นอปุสรรคตอ่การที่ผู้ ถือบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์จะเข้าใช้บริการ หรือตอ่การที่ธนาคารจะให้บริการตามข้อตกลง

ฉบบันี ้  

 25.8 ธนาคารยงัไมไ่ด้รับเอกสารหลกัฐานประกอบการขอใช้บริการจากผู้ ถือบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ 

 25.9 มีเหตใุดๆ ตามท่ีธนาคารและ/หรือกฎหมายก าหนดเกิดขึน้  

 25.10 ธนาคารมีเหตจุ าเป็นหรือเหตขุดัข้องไมว่า่ประการใดๆ 

26.  ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์รับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้อมลู รายละเอียดใดๆ ท่ีปรากฏ และ/หรือท่ีได้ส่งมาให้

ธนาคารไม่ว่าจะส่งมาในรูปแบบใด มีความถูกต้องแท้จริง และในกรณีท่ีมีความผิดพลาดในการให้บริการเกิดขึน้ 

อนัเน่ืองมาจากความผิดพลาดหรือบกพร่องแห่งเอกสาร และ/หรือข้อมูล และ/หรือรายละเอียดดงักล่าว หรือมี

ข้อบกพร่องผิดพลาดใดๆ เกิดขึน้จากการที่ธนาคารด าเนินการตามเอกสาร และ/หรือข้อมลู และ/หรือรายละเอียด

ดงักลา่วไมว่่าด้วยเหตใุดก็ตาม ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบแตอ่ย่างใด โดยผู้ ถือ

บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงจะด าเนินการใช้สิทธิเรียกร้องไปยังผู้ ได้รับประโยชน์เองโดยตรง ทัง้นี ้ผู้ ถือบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์จะไม่เรียกร้องให้ธนาคารหักหรือเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของบุคคลซึ่งผู้ ถือบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ระบุหรือของบุคคลใดคืนให้แก่ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และขอสละสิทธิในการฟ้องร้องให้

ธนาคารชดใช้เงินหรือคา่เสียหายใดๆ อนัเกิดจากความผิดพลาดดงักลา่วข้างต้น 

27.  ผู้ ถือบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ตกลงจะไมก่ระท าการใดๆ อนัมีผลให้ธนาคารต้องเข้าร่วมในข้อพิพาทระหวา่งผู้ ถือ

บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์กับบุคคลอื่นใด ซึ่งเก่ียวเน่ืองหรือเก่ียวข้องกับการให้บริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตาม



หน้า 11 /13 

 

ข้อตกลงฉบับนี ้โดยหากผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีข้อต่อสู้  และ/หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ก็จะไปด าเนินการกับ

บคุคลอื่นด้วยตนเอง 

28.  หากธนาคารประสงค์จะยกเลิกการให้บริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อตกลงฉบับนี ้ธนาคารจะแจ้งให้    

ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ซึ่งเมื่อครบก าหนดระยะเวลา

ดงักล่าวให้ถือว่าการให้บริการและข้อตกลงฉบบันีเ้ป็นอนัสิน้ผลลงทนัที แต่ทัง้นีก้ารยกเลิกการให้บริการดงักล่าว 

ไม่กระทบถึงหนีใ้ดๆ ท่ีผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ยังคงค้างช าระอยู่กับธนาคาร รวมทัง้ไม่เป็นการลบล้างสิทธิ 

และ/หรือหน้าท่ีท่ีธนาคารและผู้ ถือบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์มีอยู่ตอ่กนั อนัเน่ืองมาจากการใดๆ อนัได้กระท าไปก่อนท่ี

การใช้บริการตามข้อตกลงฉบบันีจ้ะเป็นอนัสิน้ผล อนึ่ง ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยอมรับวา่ ธนาคารมีสิทธิ

ระงบั และ/หรือยกเลิกการให้บริการได้ทนัทีในกรณีท่ีผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบตัิผิดข้อตกลงฉบบันี ้หรือมี

เหตกุารณ์ท่ีท าให้ธนาคารเช่ือโดยมีเหตผุลอนัสมควรวา่ผู้ ถือบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ใช้บตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยมี

แนวโน้มท่ีจะมีเจตนาทุจริต และ/หรือท าให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย หรือผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ท า     

และ/หรือใช้เอกสารปลอมเพ่ือใช้ประกอบการย่ืนค าขอใช้บริการบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ หรือในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลงไปอนัเน่ืองมาจากการประกาศใช้กฎหมายท่ีออกใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือมีการ

เปลี่ยนแปลงการบงัคบัใช้กฎหมายใด หรือในการตีความกฎหมาย ค าสัง่ ระเบียบ หรือข้อก าหนดใดผิดไปจากเดิม 

หรือการที่ทางราชการหรือธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกค าสัง่ ระเบียบ หรือข้อก าหนดใดขึน้ใหม ่อนัมีผลท าให้

ธนาคารต้องยกเลิกระงบัและ/หรือยกเลิกการให้บริการบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทนัที โดยผู้ ถือบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์

ตกลงจะไมเ่รียกร้องให้ธนาคารต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

29.  ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีสิทธิบอกเลิกการใช้บริการบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์เม่ือใดก็ได้  ทัง้นี ้หากผู้ ถือบตัร

เงินอิเล็กทรอนิกส์ประสงค์จะขอคืนเงินท่ีเหลือในบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์สามารถติดต่อธนาคารเพ่ือขอคืนเงินตาม

ยอดเงินคงเหลือในบัตรโดยน าบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนังสือเดินทางพร้อมบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์มาแสดง

เพ่ือขอคืนเงิน โดยตกลงช าระค่าธรรมเนียมการขอคืนเงินตามอตัราท่ีธนาคารประกาศก าหนด หรือกรณีบตัรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์สญูหายผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้องด าเนินการตามเง่ือนไขตามท่ีธนาคารก าหนด อย่างไรก็

ตามธนาคารขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการคืนเงินกบัผู้ ถือบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ในกรณีดงักลา่ว 

30.  ธนาคารขอสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมลูที่ผู้ ถือบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ได้รับจากธนาคาร ซึง่รวมถึง

ข้อมลูเก่ียวกบัค่าธรรมเนียม ค่าบริการ อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อตัราดอกเบีย้ หรือข้อมลูอื่นใด ซึ่ง

เป็นข้อมูลเบือ้งต้นได้ตลอดเวลา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่มีผลผูกพันธนาคาร โดยธนาคารจะได้ประกาศแจ้งการ

เปลี่ยนแปลงข้อมลูดงักล่าวให้ผู้ ถือบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ทราบ ณ ส านกังาน/สาขาของธนาคาร และ/หรือแผ่นพบั 

ใบปลิว แผ่นโฆษณา และ/หรือสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ตา่งๆ และ/หรือช่องทางอ่ืนๆ ตามท่ีธนาคารก าหนด 
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31.  ข้อตกลงฉบับนีใ้ห้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทยและให้ศาลไทยเป็นศาลท่ีมีเขตอ านาจในการ

พิจารณาข้อพิพาทท่ีเกิดขึน้ตามข้อตกลงฉบบันี ้

32.  ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมให้ธนาคารติดต่อสอบถาม สืบค้น ตรวจสอบสถานะภาพ ข้อมูล

รายละเอียดบางประการหรือทัง้หมดของผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จากหน่วยงานราชการ (เช่น กรมสรรพากร 

กรมทะเบียนการค้า หรือส านักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง เป็นต้น) บริษัทข้อมูลเครดิต สถาบันการเงิน 

บุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ได้ ในกรณีท่ีจ าเป็นและ/หรือในกรณีท่ีธนาคารเห็นสมควร และ/หรือเปิดเผยข้อมูล

รายละเอียดบางประการหรือทัง้หมดของผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่หน่วยงานราชการท่ีมีอ านาจตาม

กฎหมาย หรือเป็นการด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนด และยินยอมให้ธนาคารใช้ข้อมลูนีใ้นการแก้ไข ปรับปรุง 

เพ่ิมเติมข้อมูลเดิมของธนาคารให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบันตัง้แต่วนัท่ีจัดท าใบค าขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลง

ข้อมลูบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์รวมทัง้ตกลงยินยอมให้ธนาคารใช้ข้อมลูเพ่ือการพิจารณาและน าเสนอข่าวสาร ข้อมลู

ผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือข้อเสนอพิเศษอื่นของธนาคารให้ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบ ซึ่งรวมถึงการส่ง

หรือแจ้งผ่านระบบ SMS ตัง้แตว่นัท่ีได้จดัท าใบค าขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมลูบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์เป็นต้นไป 

และผู้ ถือบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ตกลงให้ความยินยอมนีม้ีผลอยู่ตลอดไป โดยจะไมเ่พิกถอนไม่วา่กรณีใดๆ แม้ผู้ ถือ

บตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะได้มีการยกเลิกการใช้บริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์กบัธนาคาร หรือธนาคารยกเลิกการ

ให้บริการแล้วก็ตาม 

33.   ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน        
และ/หรือข้อมลูใดๆ ของผู้ ถือบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีได้ให้ไว้หรือมีอยู่กบัธนาคารหรือท่ีธนาคารได้รับหรือเข้าถงึได้
จากแหล่งอื่น หรือข้อมูลอื่นใดตามท่ีหน่วยงานหรือคณะกรรมการท่ีมีอ านาจตามกฎหมายประกาศก าหนด           
ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ข้อมูล” รวมทัง้ให้ธนาคารส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้แก่บริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร หรือนิติบคุคลนอกกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร  พนัธมิตร
ทางธุรกิจ ผู้ ให้บริการภายนอก ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้ รับโอนสิทธิเรียกร้อง หน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลใดๆ ท่ีมี
สญัญากับธนาคาร หน่วยงานราชการ และ/หรือนิติบุคคลใดๆ ท่ีธนาคารเป็นคู่สญัญาหรือมีความสมัพันธ์ด้วย        
ทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการบริหารจดัการธุรกิจของธนาคาร การวิเคราะห์ข้อมลู 
การให้และ/หรือปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคาร  การท่ีธนาคารจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลอื่น
ด าเนินการแทน ไม่ว่างานเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม หรืองานอื่นใด          
ไมว่่าทัง้หมดหรือบางส่วน และเพ่ือวตัถปุระสงค์อื่นใดท่ีไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย  รวมถึงเพ่ือปฏิบตัิตามกฎหมาย
หรือระเบียบของประเทศใดๆ ท่ีใช้บังคับกับธนาคาร โดยผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์รับทราบว่า ผู้ ถือบัตร เงิน
อิเล็กทรอนิกส์สามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทาง Call Center โทร 02-111-1111 หรือสาขาของธนาคาร  ทัง้นี ้
ช่องทางติดต่อธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ิมขึน้หรือลดลงได้ในอนาคต โดยธนาคารจะได้แจ้งให้ทราบทาง 
website ของธนาคาร 
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34.  ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมผกูพนัและตกลงปฏิบตัิตามคูม่ือ ระเบียบ และวิธีปฏิบตัิของธนาคาร

และเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้บริการบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งธนาคารได้ส่งหรือประกาศ หรือแจ้งไปยัง   

ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ท่ีมีอยู่ ณ ขณะนีแ้ละท่ีธนาคารจะได้เพ่ิมเติมตอ่ไป นอกจากนี ้คูม่ือหรือเอกสารใดๆ 

เก่ียวกบัการใช้บริการบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีธนาคารจะสง่ หรือประกาศ หรือแจ้งเพ่ิมเติมตอ่ไปในภายหน้า ให้ถือ

ว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนีด้้วย รวมทัง้ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบและวิธี

ปฏิบตัิของธนาคาร และ/หรือข้อก าหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้จดัท าเอกสารอื่นใดให้แก่ธนาคารตามท่ี

ธนาคารและ/หรือทางราชการเป็นผู้ก าหนดด้วย 

35.  ให้ถือวา่ข้อตกลงฉบบันีร้วมถงึข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้บริการ และ/หรือการท าธุรกรรมทางการเงินใดๆ ท่ี

ธนาคารได้จดัให้มีขึน้ผ่านบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ท่ีธนาคารก าหนดไว้แล้วในขณะนีแ้ละ/หรือท่ีจะมีขึน้ต่อไปใน

ภายหน้าทกุประการ เป็นสว่นหนึง่ของใบค าขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมลูบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์กรณีท่ีข้อความ

ใดในใบค าขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ข้อตกลงฉบับนี ้หรือข้อก าหนดและเง่ือนไข

ดงักลา่วข้างต้น ขดัหรือแย้งกนัเอง ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้องปฏิบตัิตามค าวินิจฉยัของธนาคาร และให้ถือ

ว่าค าวินิจฉัยของธนาคารดงักล่าวเป็นท่ีสุด โดยผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงจะไม่โต้แย้ง และ/หรือเรียกร้อง

คา่เสียหายหรือคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้จากธนาคาร   


