ข้อตกลงและเงื่อนไขการถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ธนาคาร”) ดังต่อไปนี้
 บัตรกรุงไทยเอทีเอ็ม (ATM)
 บัตรกรุงไทยวีซ่า เดบิต (V-DB)
 บัตรกรุงไทยสถาบัน/องค์กร (IPAC)
 บัตรกรุงไทยยูเนี่ยนเพย์ เดบิต (UPD)
 บัตรกรุงไทยมาสเตอร์การ์ด เดบิต (MCD)
และ/หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใด เป็นบัตรที่ใช้กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
และ/หรือบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีของธนาคาร (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “บัตร”) ซึ่งธนาคารออกให้แก่ลูกค้าที่
ได้รับอนุมัติจากธนาคารให้เป็นผู้ถือบัตร (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ถือบัตร”) และผู้ถือบัตรตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติ
ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการถือบัตรดังนี้
1. เมื่อธนาคารอนุมัติบัตรให้แก่ผู้ถือบัตร ธนาคารจะมอบบัตร และแจ้งรหัสผ่าน (Personal Identification Number: PIN)
ให้แก่ผู้ถือบัตรโดยผู้ถือบัตรจะต้องลงลายมือชื่อในช่องที่กาหนดไว้ด้านหลังบัตรทันทีที่ได้รับบัตรจากธนาคาร และผู้
ถือบัตรมีหน้าที่เก็บรักษาบัตรเป็นอย่ างดีและเก็บไว้ในที่ปลอดภัย มิให้สูญหาย หรือตกอยู่ในความครอบครองของ
บุคคลอื่น ไม่ทาลาย ทาให้เสียหาย หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึง่ ส่วนใดของบัตร รวมทั้งเก็บรักษารหัสผ่านให้เป็น
ความลับอยู่เสมอ
2. ในกรณีที่ผู้ถือบัตรยื่นขอใช้บริการบัตรกับธนาคารตามแบบคาขอเปิดบั ญชีเงินฝากและขอใช้บริการประเภทบุคคล
ธรรมดา (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “แบบคาขอใช้บริการ”) ไว้ แต่ไม่มาติดต่อขอรับบัตรจากธนาคารภายในระยะเวลา 6
เดือน นับแต่วันที่ผู้ถือบัตรยื่นขอใช้บริการบัตร ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารยกเลิกบัตรดังกล่าวได้ทันที
3. กรณีบัตรกรุงไทยมาสเตอร์การ์ด เดบิต (MCD) ผู้ถือบัตรรับรองและยืนยันว่า การขอออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภท
อื่นกับธนาคาร ไม่ได้เกิดจากชี้นา ชักชวน และ/หรือกระทาการใดๆ ของธนาคารและ/หรือพนักงานของธนาคาร
เพื่อให้ผู้ถือบัตรกรุงไทยมาสเตอร์การ์ด เดบิต (MCD) (ถ้ามี) เปลี่ยนแปลงประเภทบัตรดังกล่าว มาใช้บริการบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นตามที่ขอใช้บริการกับธนาคารตาม คาขอใช้บริการและข้อตกลงและเงื่อนไขการถือบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้
4. ผู้ถือบัตรตกลงและรับทราบว่า ผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตรเพื่อชาระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใดแทนการชาระด้วย
เงิน สด และ/หรือใช้ท ารายการเบิกถอนเงิน ฝากเงิน โอนเงิน สอบถามยอดเงิน คงเหลือ ผ่านเครื่องฝาก -ถอนเงิน
อัตโนมัติ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เครื่องเอทีเอ็ม”) และ/หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด และ/หรือใช้ทาธุรกรรมต่างๆ
ด้ านการเงิ น การธนาคาร และ/หรือ ธุ ร กรรมอื่ น ใดตามที่ ธนาคารเปิ ด ให้ บ ริการ ซึ่ งอาจมี การขยายขอบเขตการ
ให้บริการต่อไปในภายหน้าได้ตามที่ธนาคารกาหนด
5. ในกรณีที่บัตรสูญหาย หรือถูกโจรกรรม หรือชารุดเสียหายใช้การไม่ได้ หรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ผู้ถือบัตรมีสิทธิ
แจ้งอายัดหรือขอระงับการใช้บัตรชั่วคราวทางโทรศัพท์ หรือโดยเครื่องมือสื่อสารอย่างอื่น หรือวิธีการอื่นซึ่งสามารถ
ติดต่อกันได้ในทานองเดียวกัน ที่ KTB Call Center หมายเลข 0 2111 1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือสานักงานใหญ่
หรือที่ทาการสาขาของธนาคารทุกแห่ง (ในวันและเวลาทาการ) โดยธนาคารจะทาการอายัดหรือระงับการให้บริการ
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6.

7.

8.

9.

10.

บัตร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที นับแต่เวลาที่ธนาคารได้รับแจ้ง และแจ้งผลการอายัดหรือการระงับการใช้บัตรให้
ผู้ถือบัตรทราบในคราวเดียวกัน
ในกรณีที่ผู้ถือบัตรแจ้งอายัดหรือขอระงับการใช้บัตรชั่วคราวตามข้อ 4. หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นในระหว่างเวลา
ตั้งแต่บัตรสูญหายจนกระทั่งธนาคารทาการอายัดหรือระงับการใช้บัตรแล้วเสร็จ ผู้ถือบัตรตกลงรับผิดชอบในความ
เสียหายที่ เกิดขึ้นทั้งสิ้ น ส่วนความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ภายหลังจากครบกาหนดระยะเวลา 5 นาที นับแต่เวลาที่
ธนาคารได้รับแจ้งดังกล่าว ผู้ถือบัตรไม่ต้องรับผิดชดใช้คืนให้แก่ธนาคารแต่อย่างใด เว้นแต่ความเสียหายหรือภาระ
หนี้ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการกระทาของผู้ถือบัตรเอง
ในกรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะขอออกบัตรใหม่ เนื่องจากบัตรสูญหาย หรือถูกโจรกรรม และ/หรือขอทาบัตร
ใหม่ในขณะที่บัตรเดิมยังไม่หมดอายุ และ/หรือยังสามารถใช้ได้ ผู้ถือบัตรจะต้องติดต่อขอทาบัตรใหม่ ณ ที่ทาการ
สาขาหรือจุดบริการของธนาคาร โดยผู้ถือบัตรจะต้องชาระค่าธรรมเนียมสาหรับบัตรใหม่ตามที่ธนาคารกาหนด ซึ่ง
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะได้แจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบตามรูปแบบและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 23. ของ
ข้อตกลงฉบับนี้ และในกรณีที่บัตรเดิมสูญหายให้ผู้ถือบัตรแสดงหลักฐานการแจ้งความต่อธนาคารด้วย
ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมและรับทราบว่า บัตรจะต้องใช้ควบคู่กับรหัสผ่าน หรือการลงลายมือชื่อกากับเสมอ หากมีบุคคล
อื่นใดนาบัตรของผู้ถือบัตรไปใช้ทารายการ โดยเป็นการใช้บัตรควบคู่กับการใช้รหัสผ่าน หรือการลงลายมือชื่อกากับ
ของผู้ถื อบัต รอย่างถูกต้อ งแล้ว ผู้ถื อบัต รตกลงยิน ยอมให้ ถือว่าเป็น การใช้บัต รโดยผู้ถือบั ตรเองทุ กประการ และ
ธนาคารไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากใช้บัตรหรือการทารายการใดๆ ของบุคคลดังกล่าว
ผู้ถือบัตรตกลงและยอมรับว่า หากมีการใส่รหัสผ่านผิด เป็นจานวน 3 ครั้ง ติดต่อกัน เครื่องเอทีเอ็ม และ/หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จะระงับการใช้บัตรไว้โดยอัตโนมัติทันที หากผู้ถือบัตรจารหัสผ่านเดิมได้ให้ติดต่อที่ทาการสาขา
หรือจุดบริการของธนาคารเพื่อขอปลดการระงับการใช้บัตรและใช้รหัสผ่านเดิม แต่หากผู้ถือบัตรจารหัสผ่านไม่ได้
และมีความประสงค์จะให้ธนาคารออกบัตรใบใหม่ ผู้ถือบัตรตกลงปฏิบัติตามข้อ 6. ของข้อตกลงฉบับนี้
ผู้ถือบัตรตกลงและยอมรับว่า บัตรเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร ผู้ถือบัตรไม่สามารถมอบหรือโอนบัตรให้แก่บุคคลอื่น
ได้ และธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ ยึดบัตร ยกเลิกการใช้บัตร และ/หรือพักการใช้บัตรชั่วคราวได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
10.1 ผู้ถือบัตรใช้บัตรทีห่ มดอายุ หรือบัตรที่ถูกยกเลิกการใช้บัตรไปแล้ว
10.2 ผู้ถือบั ตรเสียชีวิต หรือศาลมีค าสั่ งให้ เป็ น บุค คลสาบสู ญ หรือเป็ นบุ ค คลไร้ความสามารถ หรือเสมื อนไร้
ความสามารถ
10.3 ผู้ถือบัตรถูกศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นบุคคลที่ทางราชการหรือหน่วยงาน
ที่มีอานาจตามกฎหมายมีคาสั่งยึดหรืออายัดเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตร
10.4 ผู้ถือบัตรใช้บัตรในการทารายการใดๆ โดยส่อและ/หรือมีเจตนาทุจริต หรือมีพฤติกรรมอันถือได้ว่าเป็นการฉ้อ
ฉลธนาคาร หรือเพื่อวัตถุประสงค์อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทาอันมีลักษณะเป็นการฟอกเงิน
10.5 ผู้ถือบัตรใช้บัตรขัดต่อวัตถุประสงค์ที่ธนาคารกาหนดไว้ และ/หรือขัดต่อข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
แบบคาขอใช้บริการ และ/หรือข้อตกลงฉบับนี้ รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า
10.6 ผู้ถือบัตรปฏิบัติผิดข้อกาหนดและเงื่อนไขใน“แบบคาขอใช้บริการ และ/หรือข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อ
ใด รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า
10.7 ผู้ถือบัตรทาและ/หรือใช้เอกสารปลอม หรือให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อรับรองใดๆ อันเป็นเท็จ หรือทาให้
เข้าใจผิดในสาระสาคัญ เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอใช้บริการบัตร
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10.8 ผู้ถือบัตรปิดบัญชีเงินฝาก และ/หรือถูกธนาคารปิดบัญชีเงินฝาก ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม หรือผู้ถือบัตรโอนสิทธิ
เรียกร้องที่จะได้รับเงินจากบัญชีเงินฝากให้แก่บุคคลอื่น หรือบัญชีเงินฝากซึ่งผู้ถือบัตรใช้เดินสะพั ดทางบัญชี
ตามวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี หรือวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนกับธนาคารถูกยกเลิกหรือระงับการใช้วงเงินกู้เบิก
เงินเกินบัญชีหรือสินเชื่อหมุนเวียน
10.9 เมื่อบัตรถูกเครื่องเอทีเอ็มยึดไม่ว่าด้วยเหตุผลใด และปรากฏว่าบัตรใบนั้นมีการเขียนหรือทาให้ปรากฏเป็น
ตัวเลขจานวนตั้งแต่ 4 หลักขึ้นไปอยู่บนบัตร อันอาจทาให้เป็นที่เข้าใจได้ว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นรหัสผ่านของ
บัตรใบนั้น ซึ่งผู้ถือบัตรหรือบุคคลใดได้ทาไว้ อันถือเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อ 1. ของข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่ง
กาหนดให้ผู้ถือบัตรเก็บรักษารหัสผ่านให้เป็นความลับอยู่เสมอ
10.10 ผู้ถื อ บั ต รไม่ ชาระ และ/หรือ ไม่ มี เงิน ในบั ญ ชี เงิน ฝากเพี ยงพอให้ ธนาคารหั กเพื่ อ ชาระค่ าบริการรายปี ให้
ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด โดยให้ถือว่าสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ถือบัตรได้รับอันเนื่องจาก
การถือบัตรเป็นอันยกเลิกทันที จนกว่าผู้ถือบัตรจะได้ชาระค่าบริการรายปีครบถ้วน ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่
ธนาคารกาหนด
เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กล่าวข้างต้นเกิดขึ้น ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ ยึดบัตร ยกเลิกการใช้บัตร และ/หรือพัก
การใช้บัตรชั่วคราวหรือไม่ก็ได้ ตามที่ ธนาคารเห็น สมควร ทั้ งนี้ ผู้ ถือบั ตรตกลงยินยอมให้ธนาคารเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขดังกล่าวได้ตามรูปแบบและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 23. ของข้อตกลงฉบับนี้
11. ผู้ถือบัตรมีสิทธิยกเลิกการใช้บัตรเมื่อใดก็ได้ และมีสิทธิได้รับคืนค่าบริการรายปีคืนตามส่วนของระยะเวลาที่ยังไม่ได้
ใช้บริการ โดยผู้ถือบัตรจะต้องติดต่อ ณ ที่ทาการสาขาหรือจุดบริการของธนาคารโดยจะต้องจัดทาใบเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลการทาบัตรเพื่อยกเลิกการใช้บัตรตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกาหนด รวมทั้งตัดบัตรออกเป็นสองส่วนส่งคืน
ธนาคาร ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมและรับทราบว่าการยกเลิกการใช้บัตร ดังกล่าวเป็นเพียงการยกเลิกการใช้บัตร
เท่านั้น โดยผู้ถือบัตรยังคงมีภาระหน้าที่ในการชาระหนี้ที่เกิด/เกี่ยวข้องจากการใช้บัตรที่ค้างชาระอยู่ (หากมี) จนกว่า
ธนาคารจะได้รับชาระหนี้ครบถ้วนเสร็จสิ้น
12. การฝากเงิน
12.1 ผู้ถือบัตรสามารถฝากเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝาก ได้เฉพาะเครื่องเอทีเอ็ม และ/หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ของธนาคารเท่านั้น โดยผู้ถือบัตรจะฝากเงินเป็นธนบัตรหรือเช็คก็ได้
12.2 การฝากเงินด้วยเช็คนั้น หากเกิดการผิดพลาดบกพร่องอันเป็นเหตุให้ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค
ได้ทันตามกาหนดเวลา ซึ่งความผิดพลาดบกพร่องเช่นว่านั้น มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของธนาคารพนักงาน
ลูกจ้าง และ/หรือตัวแทนของธนาคารแล้ว ผู้ถือบัตรจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้ความ
เสียหายแต่อย่างใดทั้งสิ้น
12.3 ผู้ถือบัตรตกลงและยอมรับว่า การฝากเงินจะถือตามจานวนที่ธนาคารตรวจนับได้เป็นเด็ดขาดและเป็นการ
ถูกต้อง ในกรณีที่จานวนเงินนาฝากไม่ตรงกับจานวนที่ผู้ถือบัตรได้แจ้งไว้ในการนาฝาก หรือปรากฏว่าเป็น
ธนบัตรปลอม หรือชารุดทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน ผู้ถือบัตรยินยอมให้ธนาคารแก้ไขรายการในบัญชีเงินฝาก
นั้นให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงได้ทันที และผู้ถือบัตรจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้
ความเสียหายแต่อย่างใดทั้งสิ้น
13. การเบิกถอนเงิน
13.1 การเบิกถอนเงินทางเครื่องเอทีเอ็ม และ/หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จะกระทาได้เฉพาะบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์และ/หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเท่านั้น

หน้ า 3 / 10

Update: 25/07/62

13.2 ผู้ถือบัตรสามารถเบิกถอนเงินได้ โดยจานวนครั้งและจานวนเงินสูงสุดในการทารายการเบิกถอนเงินในแต่ละ
วัน ของบัตรแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกาหนด
โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบตามรูปแบบและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 23. ของข้อตกลงฉบับนี้
14. การโอนเงิน
14.1 ผู้ถือบัตรสามารถโอนเงินได้ โดยจานวนครั้งและจานวนเงินสูงสุดในการทารายการโอนเงินในแต่ละวัน ของ
บัตรแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกาหนด โดย
ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบตามรูปแบบและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 23. ของข้อตกลงฉบับนี้
14.2 จานวนเงินที่ผู้ถือบัตรโอนเข้าบัญชีเงินฝากใดสามารถเบิกถอนได้ในวันที่ทาการโอนนั้น
14.3 ผู้ถือบัตรสามารถโอนเงินเป็นจานวนเศษสตางค์ได้
15. การหักเงิน
15.1 ผู้ถือบัตรสามารถทารายการหักเงินจากบัญชีเงินฝากผ่านเครื่องเอทีเอ็ม และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อ
ชาระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการได้เท่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก หรือสูงสุดไม่เกิน
วันละ150,000 บาท/บัตร โดยแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ
15.1.1 ธนาคารด าเนิ น การให้ กับ ผู้ถื อ บั ต รตามค าสั่ งของผู้ ถือ บั ต ร และ/หรื อใบแจ้งที่ ผู้ ถื อบั ตรและ/หรื อ
ธนาคารได้รับจากผู้ให้บริการ/ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี)
15.1.2 ผู้ถือบัตรดาเนินการด้วยตนเองผ่านเครื่องเอทีเอ็มและ/หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
15.2 ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อชาระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้า และ/หรือ
ค่าบริการตามจานวนเงินที่ปรากฏในใบแจ้งที่ผู้ถือบัตรและ/หรือธนาคารได้รับจากผู้ให้บริการ/ผู้ขาย (แล้วแต่
กรณี) และให้ธนาคารนาเงินที่หักไว้ดังกล่าวโอนเข้าบัญชีของผู้ให้บริการ/ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งตกลง
ยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นเพื่อชาระค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคารด้วย
15.3 จานวนเงินที่สามารถหักได้ในแต่ละวัน ให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร โดยจะประกาศให้ทราบ ณ ที่ทา
การสานัก/สาขาของธนาคาร และ/หรือแผ่นพับใบปลิวแผ่นโฆษณา และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
15.4 หากปรากฏในภายหลังว่า จานวนเงินที่ผู้ให้บริการ/ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) แจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง และ
ธนาคารได้ทาการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตรตามจานวนเงินที่ปรากฏในใบแจ้งเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือ
บัตรตกลงที่จะดาเนินการเรียกร้องเงินจานวนดังกล่าวจากผู้ให้บริการ/ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) โดยตรง และขอ
สละสิทธิในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคารได้หักและโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือบัตร เพื่อชาระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการ ตามใบแจ้งที่ผู้ถือบัตรและ/หรือธนาคาร
ได้รับจากผู้ให้บริการ/ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี)
15.5 ผู้ถือบัตรยอมรับว่า ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตรเฉพาะในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝากใน
ขณะนั้นมีจานวนเงินคงเหลือเพียงพอที่จะชาระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้า และ/หรือบริการได้ครบถ้วนทั้ง
จานวนตามใบแจ้งที่ผู้ถือบัตร และ/หรือธนาคารได้รับจากผู้ให้บริการ/ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี)
15.6 ในกรณีที่เอกสารหลักฐานใดๆ และ/หรือเลขที่บัญชีเงินฝากที่ใช้กับบัตรได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็
ตาม ผู้ถือบัตรขอรับรองและยืนยันว่าความตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวยังคงมีผล
ใช้บั งคับ สาหรับ บัญ ชี เงิน ฝาก และ/หรือเอกสารหลักฐานใดๆ ของผู้ถือบัตรที่ ได้เปลี่ยนแปลงไปด้วยทุ ก
ประการ ความตกลงยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้น ให้มีผลบังคับทันทีนับแต่วันที่ทาคาขอ
ฉบับนี้ และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือบัตรจะได้แจ้งยกเลิกหรือเพิกถอนความตกลงยินยอมเป็นลาย
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16.

17.

18.

19.

ลักษณ์อักษรให้ธนาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีที่ผู้ถือบัตรแจ้งยกเลิกเพิกถอนความตกลง
ยินยอมดังกล่าว ธนาคารมีสิทธิที่จะยกเลิกหรือระงับการใช้บัตรตามข้อตกลงฉบับนี้
ผู้ถือบัตรมีสิทธิได้รับใบบันทึกรายการเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการใช้บริการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ในกรณีที่ใบ
บันทึกรายการหมด หน้าจอเครื่องเอทีเอ็มจะขึ้นข้อความว่า “ใบบันทึกรายการหมด จะทารายการต่อหรือไม่” ซึ่งหากผู้
ถือบัตรเลือกทารายการโอนเงินไปเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่น เครื่องเอทีเอ็มจะไม่ทารายการให้ ในกรณีที่ผู้ถือ
บัตรเลือกทารายการเบิกถอนเงินต่อไปแม้ว่าจะไม่ได้รับ ใบบัน ทึกรายการ ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบรายการที่
เกิดขึ้นได้จากการปรับปรุงรายการบัญชีในสมุดบัญชี หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกาหนดไว้
เมื่อผู้ถือบัตรได้รับใบบันทึกรายการแล้ว ผู้ถือบัตรมีหน้าที่ตรวจสอบรายการที่ปรากฏในใบบันทึกรายการ หากมี
รายการใดรายการหนึ่งผิดพลาดคลาดเคลื่อน หรือไม่ถูกต้อง ผู้ถือบัตรจะต้องทักท้วงภายใน 10 วันทาการ นับแต่วันที่
ผู้ถือบัตรได้รับใบบันทึกรายการ หากผู้ถือบัตรมิได้ทักท้วงภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้
ธนาคารถือว่าจานวนเงินที่ปรากฏในใบบันทึกรายการเป็นรายการที่ถูกต้องตรงความเป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ ไม่เป็น
การตัดสิทธิผู้ถือบัตรในภายหลัง หากผู้ถือบัตรพิสูจน์ได้ว่าค่าใช้จ่ายในใบบันทึกรายการบางรายการไม่ถูกต้องและ
มิได้เป็นความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถือบัตร และได้แจ้งทักท้วงภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ผู้ถือบัตรได้รับใบ
บันทึกรายการ
เมื่อมีข้อผิดพลาดใดๆ ในการโอนเงิน/การหักบัญชีเงินฝากเพื่อชาระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการ
เกิดขึ้น ผู้ถือบัตรต้องแจ้งข้อผิดพลาดให้ธนาคารทราบทันที และควรมีข้อมูลดังนี้
18.1 วันและเวลาที่ทารายการ
18.2 สถานที่ตั้งเครื่องเอทีเอ็ม และ/หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
18.3 เลขทีบ่ ัญชีของผู้ถือบัตรและของผู้ที่เกี่ยวข้อง
18.4 ประเภทของรายการ
18.5 จานวนเงินที่โอนเข้าหรือออกและ/หรือจานวนเงินที่ถูกหัก
18.6 ชื่อ สถานที่ติดต่อของผู้ถือบัตร และผู้แจ้ง
ความรับผิดของธนาคารต่อผู้ถือบัตร มีดังนี้
19.1 ธนาคารปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามคาสั่งโอนเงินจนเป็นเหตุให้ผู้ถือบัตรไม่ได้รับเงิ นจากการโอนเงินทาง
เครื่องเอทีเอ็ม และ/หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เว้นแต่
19.1.1 ผู้ถือบัตรมีเงินในบัญชีเงินฝากไม่พอ
19.1.2 ผู้ถือบัตรไม่มหี รือถูกระงับการใช้วงเงินสินเชื่อกับธนาคาร
19.1.3 การโอนเงินจะเป็นผลให้ยอดหนีใ้ นบัญชีเกินกว่าวงเงินสินเชื่อทีต่ กลงไว้กับธนาคาร
19.1.4 ผู้ถือบัตรอยู่ระหว่างดาเนินการทางกฎหมาย เช่น ผู้ถือบัตรถูกยึดและ/หรืออายัดเงินในบัญชีเงินฝาก
โดยกรมสรรพากร เจ้าพนักงานบังคับคดี ศาล และ/หรือเจ้าพนักงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมาย
ในการสั่งยึดหรืออายัดได้ และ/หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย
19.1.5 ธนาคารได้แจ้งให้ ผู้ถือบัตรทราบถึงความขัดข้องของการโอนเงิน อยู่แล้วก่อนหรือในขณะที่ท า
รายการ
โอนเงิน
19.1.6 ผู้ถือบัตรปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงกับธนาคาร
19.1.7 เป็นเหตุสุดวิสัย
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20.

21.

22.

23.

24.

19.2 ธนาคารมิได้ปฏิบัติตามคาสั่งอายัดหรือระงับการให้บริการบั ตรของผู้ถือบัตรตามข้อ 4. ของข้อตกลงฉบับนี้
และต่อมาเกิดรายการโอนเงินทางเครื่องเอทีเอ็ม และ/หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ขึ้น
19.3 ธนาคารยังไม่ได้ส่งมอบบัตร และ/หรือรหัสผ่าน และ/หรือเครื่องมืออื่นใดที่ธนาคารให้แก่ผู้ถือบัตรเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากให้แก่ผู้ถือบัตร แต่เกิดรายการโอนเงินทางเครื่องเอทีเอ็ม และ/หรือ
สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยมิชอบขึ้น
19.4 เกิดรายการโอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม และ/หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยมิชอบ และมิใช่ความผิดของผู้
ถือบัตร
ในกรณีที่ธนาคารทราบว่ามีรายการผิดพลาด หรือธนาคารได้รับแจ้งข้อผิดพลาดจากผู้ถือบัตร ธนาคารจะดาเนินการ
ตรวจสอบรายการจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบงาน หากพบสาเหตุและข้อผิดพลาด ธนาคารจะดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือบัตร ทั้งนี้ โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการ
ปฏิบัติของธนาคารในการสอบสวนและดาเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดตามที่ธนาคารกาหนด
ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารติดต่อสอบถามหรือเปิดเผยรายละเอียดบางประการหรือทั้งหมดเกี่ยวกับผู้ถือบัตรให้
บุคคลใดก็ได้ในกรณีที่จาเป็นหรือในกรณีที่ธนาคารเห็นสมควร และในกรณีที่มีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของ
ทางราชการ กาหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมูล หรือธุรกรรมการเงินของผู้ถือบัตรต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของ
รัฐ เมื่อธนาคารได้รับการร้องขอ ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดทารายการเกี่ยวกับการ
ทาธุรกรรมทางการเงินของผู้ถือบัตรต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐได้ทุกประการ
ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมชาระค่า บริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดทาและการใช้บัตร ในอัตราตาม
ประกาศของธนาคาร โดยผู้ถือบัตรตกลงชาระค่าบริการในการจัดทาบัตร และค่าบริการรายปีสาหรับการใช้บัตรในปี
แรก ในวันที่ทาคาขอฉบับนี้ สาหรับค่าบริการรายปีในปีถัดไป ตลอดจนค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ธนาคารจะทา
การเรียกเก็บจากผู้ถือบัตรต่อไปในภายหน้า ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากของผู้
ถือบัตรที่มีอยู่กับธนาคารได้ทันที จนกว่าธนาคารจะได้รับการชาระเงินครบถ้วน โดยผู้ถือบัตรตกลงจะไม่ยกเลิกเพิก
ถอนความยินยอมดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรสามารถทารายการชาระเงินดังกล่าวได้ที่สาขาของธนาคาร หรือช่องทางอื่น
ๆ ตามที่ธนาคารกาหนด
อนึ่ง อัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดทาและการใช้บัตรดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบตามรูปแบบและวิธีการที่ได้ระบุไว้ในข้อ 23. ของข้อตกลงฉบับนี้
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตร อัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้
บัตร และ/หรือข้อสัญญาใดๆ เกี่ยวกับบัตร ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบดังนี้
23.1 ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้า โดยการปิดประกาศ ณ ที่ทาการสานักงาน/สาขา และ/หรือทาง
เว็บไซต์ (Website) ของธนาคาร (www.ktb.co.th)
23.2 ในกรณีเร่งด่วน ธนาคารจะแจ้งทางจดหมาย หรือประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่แพร่หลายใน
ประเทศ ล่วงหน้ าเป็นระยะเวลาไม่น้ อยกว่า 7 วัน ก่อนมีผลใช้บังคับ โดยธนาคารจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรซ้าอีกครั้งหนึ่ง
อนึ่ง สาหรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์หรือเป็นการลดภาระแก่ผู้ถือบัตรนั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิให้การ
เปลี่ยนแปลงมีผลใช้บังคับได้ทันที โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบภายใน 30 วัน หลังการมีผลใช้บังคับ
บรรดาหนังสือติดต่อหรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่ผู้ถือบัตรไม่ว่าจะส่งด้วยวิธีใด หากได้ส่งไปยังสถานที่อยู่ของผู้ถือ
บัตรตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอใช้บริการ หรือที่อยู่ที่ผู้ถือบัตรมีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ธนาคารทราบ ไม่ว่าจะ
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มีผู้รับไว้หรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าผู้ถือบัตรได้รับไว้แล้วโดยชอบและหากว่าส่งให้ไม่ได้เพราะที่อยู่เปลี่ยนแปลงไปหรือ
ถูกรื้อถอนไปโดยผู้ถือบัตรไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อธนาคารก็ดี หรือส่งให้
ไม่ได้เพราะหาที่อยู่ตามที่แจ้งไว้ไม่พบก็ดีให้ถือว่าผู้ถือบัตรได้รับทราบข้อความในเอกสารหรือหนังสือนั้นๆ แล้วโดย
ชอบ
25. ผู้ถือบัตรได้รับทราบและเข้าใจข้อความต่างๆ ตามข้อตกลงฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว และตกลงยินยอมผูกพันและ
ปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ รวมทั้งระเบียบ ข้อกาหนด เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัตรของ
ธนาคารทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและ/หรือทีจ่ ะได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหน้าทุกประการ ข้าพเจ้าจึงขอให้ธนาคาร
ออกบัตรให้ตามที่ข้าพเจ้าร้องขอ รวมทั้งการต่ออายุบัตร และออกบัตรใหม่ให้จนกว่าข้าพเจ้าจะบอกเลิกและ/หรือ
ธนาคารขอยกเลิกการให้บริการ และข้าพเจ้า รับทราบว่าในกรณีที่มีการยกเลิกการใช้บริการบัตรกรุงไทยวีซ่า เดบิต
บัตรมาสเตอร์การ์ด เดบิต บัตรกรุงไทยสถาบัน/องค์กร และ/หรือบัตรกรุงไทยยูเนี่ยนเพย์ เดบิต ไม่ว่าโดยข้าพเจ้าและ/
หรือธนาคาร จะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิในการขอใช้บริการบัตรกรุงไทยเอทีเอ็ม และ/หรือสิทธิในการเบิกถอน
เงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าแต่อย่างใด
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เงื่อนไขความคุ้มครองสาหรับผู้ถือบัตร KTB Shop Smart Blue Diamond Xtra, Pearl, Palladium
และบัตรเดบิตประเภทอื่น หรือบัตรกรุงไทยเอทีเอ็ม (ATM) ที่มีเงื่อนไขความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ
1.
2.
3.

4.

ผู้ได้รับความคุ้มครอง : ผู้ถือบัตรที่ตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์
โดยให้ถือว่าเงื่อนไขฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเป็นไปตามเอกสารรายละเอียดความคุ้มครองสาหรับผู้ถือบัตร โดยให้ถือว่า
เงื่อนไขฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ผู้ถือบัตรที่ได้รับความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
3.1 ผู้ถือบัตร จะได้รับสิทธิความคุ้มครองตั้งแต่วันที่สมัครบัตรและได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองต่อเนื่องทุกๆ ปี จนกว่า
บัตรหมดอายุ หากธนาคารได้รับชาระค่าบริการรายปีครบถ้วนโดยการหักบัญชีเงินฝากที่ผูกคู่กับบัตร หรือการชาระ
ค่าบริการที่สาขาของธนาคาร หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกาหนด
3.2 กรณีที่ธนาคารไม่ได้รับชาระค่าบริการรายปีครบถ้วนตามระยะเวลาที่กาหนด หากผู้ถือบัตรชาระค่าบริการรายปี
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ครบกาหนดชาระค่าบริการรายปี ตามขั้นตอนที่ธนาคารกาหนด ผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิ
ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ชาระค่าบริการรายปีนั้น
กรณีที่ความคุ้มครองสิ้นสุดลง
4.1 กรณีผู้ถือบัตรยกเลิกบัตร
4.2 กรณีบัญชีเงินฝากที่ผูกคู่กับ บัตรถูกปิดไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ซึ่งรวมถึงการปิดโดยผู้ถือบัตร หรือโดยระบบของ
ธนาคารด้วยเหตุที่บัญชีเงินฝากมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ากว่าจานวนเงินขั้นต่าที่ธนาคารกาหนด หรือไม่มีการ
ฝากถอนเกินกว่า 1 ปี ซึ่งธนาคารได้หักค่าบริการรัก ษาบัญชีตามจานวนที่ธนาคารกาหนด และธนาคารพิจารณา
ปิดบัญชีเงินฝากในกรณีไม่มีเงินฝากเหลือในบัญชี
4.3 กรณีระบบคิดค่าบริการรายปีบัตรไม่ได้ ซึ่งรวมถึงกรณีที่เงินในบัญชีไม่พอชาระค่าบริการร
4.4 ผู้ถือบัตรเสียชีวิต
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เงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บัตร Krungthai Metro Link เพื่อโดยสาร
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

บัตร Krungthai Metro Link ใช้สาหรับเดินทางในระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และสายเฉลิมรัชมงคล
โดยสามารถสะสมมูลค่าไว้เพื่อใช้สาหรับเดินทางหลายเที่ยว
บัตร Krungthai Metro Link ใช้สาหรับเดินทางในระบบขนส่งมวลชนตามเครือข่ายบัตรแมงมุม โดยบัตรนี้สามารถ
ใช้ได้กับผู้ให้บริการระบบขนส่งและผู้ให้บริการอื่นๆตามข้อบังคับและเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการ แต่ละรายประกาศไว้
ตามช่องทางดังต่อไปนี้
- โครงการบัตรแมงมุม http://www.mangmoom.co.th
- การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย https://www.mrta.co.th/th/services/tickets/
- บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) http://www.bangkokmetro.co.th
บัตร Krungthai Metro Link เป็นบัตรพร้อมใช้งานที่มูลค่าการเดินทางเริ่มต้นในบัตร เท่ากับ 0 บาท (ผ่านขั้นตอนการ
ออกบัตรมาแล้วแต่ยังไม่มีมูลค่าการเดินทาง) ผู้ถือบัตรจะต้องนาบัตรไปทาการเติมมูลค่าบัตร/เติมเงินบนบัตร ก่อนจึง
จะสามารถใช้งานได้
บัตร Krungthai Metro Link ไม่มีค่ามัดจาบัตรและไม่สามารถมีมูลค่าติดลบได้ดังนั้น หากมีการเดินทางเกินกว่ามูลค่า
คงเหลือภายในบัตร ผู้ถือบัตรจะต้องเติมเงินให้มูลค่าบนบัตรคงเหลือมากกว่ามูลค่าการเดินทางเสียก่อน จึงสามารถใช้
บริการระบบรถไฟฟ้าได้
ผู้ถือบัตรสามารถเติมมูลค่าการเดินทางได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารในสถานีรถไฟฟ้า โดยต้องเติมเป็นมูลค่าขั้นต่า
เท่ากับ 100 บาท และสามารถเพิ่มขึ้นได้เป็นจานวนเท่าของ 100 บาท และวงเงินในบัตรจะต้องไม่เกิน 10,000 บาท
ผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตรเดินทางในระบบรถไฟฟ้า ด้วยการแตะบัตรผ่านเข้า-ออกทางประตูอัตโนมัติตามประกาศ
เงื่อนไข ระเบียบและข้อกาหนดของ รฟม.
บัตร Krungthai Metro Link ไม่สามารถใช้เดินทางได้ เมื่อพ้นกาหนด 2 ปีนับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งสุดท้าย
หากเกิดปัญหาระหว่างเดินทางในระบบ ให้ผู้ถือบัตรติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ ห้องออกบัตรโดยสาร โดยผู้ถือบัตรจะต้อง
ชาระค่าโดยสารตามระเบียบของ รฟม. และหากบัตรดังกล่าวยังไม่สามารถใช้เดินทางในครั้งต่อไป ให้ผู้ถือบัตรติดต่อ
สาขาของธนาคาร
ธนาคารมีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บัตร Krungthai Metro Link หรือยกเลิกบัตร
Krungthai Metro Link เมื่อใดก็ได้

เงื่อนไขเกี่ยวกับการขอคืนมูลค่าโดยสารในบัตร Krungthai Metro Link
1.

2.

เนื่องจากบัตร Krungthai Metro Link เป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร กรณีบัตรหาย บัตรเสีย บัตรถูกยึด บัตรหมดอายุ
หรือ ยกเลิกบัตร ผู้ถือบัตรจะต้องดาเนิ นการติดต่อที่สาขาของธนาคารเพื่อดาเนินการตามระเบียบและวิธีปฎิบัติของ
ธนาคารเท่านั้น
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนมูลค่าโดยสารในบัตร Krungthai Metro Link ในกรณีดังต่อไปนี้
- กรณีบัตรหาย
- กรณีบัตรเสีย หรือ บัตรชารุด เฉพาะส่วนการใช้งานเกี่ยวกับธนาคาร ผู้ถือบัตรยังคงสามารถใช้งานบัตร Krungthai
Metro Link เป็นบัตรโดยสารได้
- กรณียกเลิกบัตร ซึ่งผู้ถือบัตรยังคงสามารถใช้งานบัตร Krungthai Metro Link เป็นบัตรโดยสารได้
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3.
4.

5.

6.

กรณีผู้ถือบัตรประสงค์ขอคืนมูลค่าโดยสารในบัตร Krungthai Metro Link ผู้ถือบัตรจะต้องชาระ ค่าธรรมเนียมการขอ
คืนมูลค่าคงเหลือ เป็นจานวนเงิน 50 บาท ต่อ ใบ
กรณีบัตรเสีย หรือ บัตรชารุด เฉพาะส่วนการใช้งานบัตรโดยสาร ผู้ถือบัตรยังคงสามารถใช้งานบัตร Krungthai Metro
Link ในส่วนของธนาคารได้ แต่หากประสงค์ขอคืนมูลค่าบัตรโดยสาร ผู้ถือบัตรจะต้องยกเลิกการใช้งานบัตรและ
ชาระค่าธรรมเนียมการขอคืนมูลค่าคงเหลือ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
กรณีมีการขอคืนมูลค่าโดยสารในบัตร Krungthai Metro Link ธนาคารจะดาเนินการโอนมูลค่าคงเหลือในบัตรที่ได้รับ
จาก รฟม. เพื่อดาเนินการคืนเข้าบัญชีให้แก่ผู้ถือบัตรตามกระบวนการของธนาคาร ภายใน 30 วันทาการของธนาคาร
ยกเว้นการขอคืนมูลค่าโดยสารในบัตร Krungthai Metro Link กรณีบัตรถูกยึด ธนาคารจะดาเนินการคืนเข้าบัญชีให้แก่
ผู้ถือบัตรภายใน 60 วันทาการของธนาคาร
ธนาคารมีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอคืนมูลค่าโดยสารในบัตร Krungthai Metro
Link เมื่อใดก็ได้
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