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ข้อตกลงและเงื่อนไขการถือบัตรอเิล็กทรอนิกส์ 

บตัรอิเลก็ทรอนิกส์ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “ธนาคาร”) ดงัตอ่ไปนี ้ 
 บตัรกรุงไทยเอทีเอม็ (ATM) 
 บตัรกรุงไทยวีซา่ เดบิต (VDB) 
 บตัรกรุงไทยสถาบนั/องค์กร (IPAC) 
 บตัรกรุงไทยยเูน่ียนเพย์ เดบิต (UPD)  
 บตัรกรุงไทยมาสเตอร์การ์ด เดบิต (MCD)  

และ/หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใด เป็นบัตรท่ีใช้กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือบัญชีเงินฝากกระแส
รายวนั และ/หรือบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีของธนาคาร (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกรวมว่า “บัตร”) ซึ่งธนาคารออก
ให้แก่ลกูค้าท่ีได้รับอนุมตัิจากธนาคารให้เป็นผู้ ถือบัตร (ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ผู้ ถือบตัร”) และผู้ ถือบตัรตกลงยินยอม
ผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อตกลงและเง่ือนไขการถือบตัรดงันี ้ 
1.   เม่ือธนาคารอนมุตัิบตัรให้แก่ผู้ ถือบตัร ธนาคารจะมอบบตัร และแจ้งรหสัผ่าน (Personal Identification Number: 

PIN) ให้แก่ผู้ ถือบัตรโดยผู้ ถือบัตรจะต้องลงลายมือช่ือในช่องท่ีก าหนดไว้ด้านหลังบัตรทันทีท่ีได้รับบัตรจาก
ธนาคาร และผู้ ถือบตัรมีหน้าท่ีเก็บรักษาบตัรเป็นอย่างดีและเก็บไว้ในท่ีปลอดภยั มิให้สญูหาย หรือตกอยู่ในความ
ครอบครองของบุคคลอื่น ไม่ท าลาย ท าให้เสียหาย หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของบตัร รวมทัง้เก็บ
รักษารหสัผ่านให้เป็นความลบัอยู่เสมอ  

2.  ในกรณีท่ีผู้ ถือบัตรย่ืนขอใช้บริการบัตรกับธนาคารตามแบบค าขอเปิดบัญชีเงินฝากและขอใช้บริการประเภท
บุคคลธรรมดา (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “แบบค าขอใช้บริการ”) ไว้ แต่ไม่มาติดต่อขอรับบัตรจากธนาคารภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน นบัแตว่นัท่ีผู้ ถือบตัรย่ืนขอใช้บริการบตัร ผู้ ถือบตัรตกลงยินยอมให้ธนาคารยกเลิกบตัรดงักลา่ว
ได้ทนัที 

3. กรณีบัตรกรุงไทยมาสเตอร์การ์ด เดบิต (MCD) ผู้ ถือบัตรรับรองและยืนยันว่า การขอออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทอื่นกบัธนาคาร  ไม่ได้เกิดจากชีน้ า ชกัชวน และ/หรือกระท าการใดๆ ของธนาคารและ/หรือพนกังานของ
ธนาคาร เพ่ือให้ผู้ ถือบตัรกรุงไทยมาสเตอร์การ์ด เดบิต (MCD) (ถ้ามี) เปลี่ยนแปลงประเภทบตัรดงักล่าว มาใช้
บริการบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ประเภทอื่นตามท่ีขอใช้บริการกบัธนาคารตาม ค าขอใช้บริการและข้อตกลงและเง่ือนไข
การถือบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ฉบบันี ้ 

4. ผู้ ถือบตัรตกลงและรับทราบวา่ ผู้ ถือบตัรสามารถใช้บตัรเพ่ือช าระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใดแทนการช าระ
ด้วยเงินสด และ/หรือใช้ท ารายการเบิกถอนเงิน ฝากเงิน โอนเงิน สอบถามยอดเงินคงเหลือ ผ่านเคร่ืองฝาก-ถอน
เงินอตัโนมตัิ (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “เคร่ืองเอทีเอม็”) และ/หรือสื่อทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นใด และ/หรือใช้ท าธุรกรรม
ต่างๆ ด้านการเงิน การธนาคาร และ/หรือธุรกรรมอื่นใดตามท่ีธนาคารเปิดให้บริการ ซึง่อาจมีการขยายขอบเขต
การให้บริการตอ่ไปในภายหน้าได้ตามท่ีธนาคารก าหนด    
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5.   ในกรณีท่ีบตัรสญูหาย หรือถูกโจรกรรม หรือช ารุดเสียหายใช้การไม่ได้ หรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ผู้ ถือบตัรมีสิทธิ
แจ้งอายัดหรือขอระงับการใช้บัตรชั่วคราวทางโทรศัพท์ หรือโดยเคร่ืองมือสื่ อสารอย่างอื่น หรือวิธีการอื่นซึ่ง
สามารถติดต่อกนัได้ในท านองเดียวกนั ท่ี KTB Call Center หมายเลข 0 2111 1111 (ตลอด 24 ช่ัวโมง) หรือ
ส านกังานใหญ่หรือท่ีท าการสาขาของธนาคารทุกแห่ง (ในวนัและเวลาท าการ) โดยธนาคารจะท าการอายดัหรือ
ระงบัการให้บริการบตัร ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 5 นาที นบัแตเ่วลาท่ีธนาคารได้รับแจ้ง และแจ้งผลการอายดัหรือ
การระงบัการใช้บตัรให้ผู้ ถือบตัรทราบในคราวเดียวกนั  

6. ในกรณีท่ีผู้ ถือบตัรแจ้งอายดัหรือขอระงบัการใช้บตัรชัว่คราวตามข้อ 5. หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึน้ในระหวา่ง
เวลาตัง้แตบ่ตัรสญูหายจนกระทัง่ธนาคารท าการอายดัหรือระงบัการใช้บตัรแล้วเสร็จ ผู้ ถือบตัรตกลงรับผิดชอบใน
ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ ส่วนความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้ภายหลงัจากครบก าหนดระยะเวลา 5 นาที นบัแต่
เวลาท่ีธนาคารได้รับแจ้งดงักล่าว ผู้ ถือบตัรไม่ต้องรับผิดชดใช้คืนให้แก่ธนาคารแต่อย่างใด เว้นแต่ความเสียหาย
หรือภาระหนีท่ี้เกิดขึน้นัน้เป็นการกระท าของผู้ ถือบตัรเอง  

7. ในกรณีท่ีผู้ ถือบตัรมีความประสงค์จะขอออกบตัรใหม ่เน่ืองจากบตัรสญูหาย หรือถกูโจรกรรม และ/หรือขอท าบตัร
ใหมใ่นขณะท่ีบตัรเดิมยงัไมห่มดอาย ุและ/หรือยงัสามารถใช้ได้ ผู้ ถือบตัรจะต้องติดตอ่ขอท าบตัรใหม ่ณ ท่ีท าการ
สาขาหรือจุดบริการของธนาคาร โดยผู้ ถือบตัรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมส าหรับบตัรใหม่ตามท่ีธนาคารก าหนด 
ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะได้แจ้งให้ผู้ ถือบัตรทราบตามรูปแบบและวิธีการท่ีระบุไว้ในข้อ  23. 
ของข้อตกลงฉบบันี ้และในกรณีท่ีบตัรเดิมสญูหายให้ผู้ ถือบตัรแสดงหลกัฐานการแจ้งความตอ่ธนาคารด้วย  

8.  ผู้ ถือบตัรตกลงยินยอมและรับทราบว่า บตัรจะต้องใช้ควบคู่กบัรหสัผ่าน หรือการลงลายมือช่ือก ากบัเสมอ หากมี
บคุคลอื่นใดน าบตัรของผู้ ถือบตัรไปใช้ท ารายการ โดยเป็นการใช้บตัรควบคู่กบัการใช้รหสัผ่าน หรือการลงลายมือ
ช่ือก ากับของผู้ ถือบัตรอย่างถูกต้องแล้ว ผู้ ถือบัตรตกลงยินยอมให้ถือว่าเป็นการใช้บัตรโดยผู้ ถือบัตรเองทุก
ประการ และธนาคารไม่มีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากใช้บตัรหรือการท ารายการใดๆ ของ
บคุคลดงักลา่ว   

9.  ผู้ ถือบตัรตกลงและยอมรับว่า หากมีการใส่รหสัผ่านผิด เป็นจ านวน 3 ครัง้ ติดต่อกนั เคร่ืองเอทีเอ็ม และ/หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จะระงับการใช้บัตรไว้โดยอตัโนมตัิทันที หากผู้ ถือบัตรจ ารหัสผ่านเดิมได้ให้ติดต่อท่ีท าการ
สาขาหรือจดุบริการของธนาคารเพ่ือขอปลดการระงบัการใช้บตัรและใช้รหสัผ่านเดิม แตห่ากผู้ ถือบตัรจ ารหสัผ่าน
ไมไ่ด้ และมีความประสงค์จะให้ธนาคารออกบตัรใบใหม ่ผู้ ถือบตัรตกลงปฏิบตัิตามข้อ 7. ของข้อตกลงฉบบันี ้

10.  ผู้ ถือบตัรตกลงและยอมรับว่า บตัรเป็นกรรมสิทธ์ิของธนาคาร ผู้ ถือบตัรไม่สามารถมอบหรือโอนบตัรให้แก่บคุคล
อื่นได้ และธนาคารมีสิทธิท่ีจะระงบั ยึดบตัร ยกเลิกการใช้บตัร และ/หรือพกัการใช้บตัรชัว่คราวได้ในกรณีใดกรณี
หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
10.1 ผู้ ถือบตัรใช้บตัรท่ีหมดอาย ุหรือบตัรท่ีถกูยกเลิกการใช้บตัรไปแล้ว 
10.2 ผู้ ถือบัตรเสียชีวิต หรือศาลมีค าสัง่ให้เป็นบุคคลสาบสูญ หรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมื อนไร้

ความสามารถ  
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10.3 ผู้ ถือบัตรถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นบุคคลท่ีทางราชการหรือ
หน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายมีค าสัง่ยดึหรืออายดัเงินในบญัชีเงินฝากของผู้ ถือบตัร  

10.4 ผู้ ถือบตัรใช้บตัรในการท ารายการใดๆ โดยสอ่และ/หรือมีเจตนาทจุริต หรือมีพฤติกรรมอนัถือได้ว่าเป็นการ
ฉ้อฉลธนาคาร หรือเพ่ือวตัถุประสงค์อนัไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระท าอนัมีลกัษณะเป็นการฟอก
เงิน 

10.5 ผู้ ถือบัตรใช้บตัรขัดต่อวตัถุประสงค์ท่ีธนาคารก าหนดไว้ และ/หรือขัดต่อข้อตกลงและเง่ือนไขท่ีระบุไว้ใน
แบบค าขอใช้บริการ  และ/หรือข้อตกลงฉบบันี ้รวมทัง้ท่ีจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมตอ่ไปในภายหน้า  

10.6 ผู้ ถือบตัรปฏิบตัิผิดข้อก าหนดและเง่ือนไขใน“แบบค าขอใช้บริการ และ/หรือข้อตกลงฉบบันี ้ไม่ว่าข้อหนึ่ง
ข้อใด รวมทัง้ท่ีจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมตอ่ไปในภายหน้า 

10.7 ผู้ ถือบตัรท าและ/หรือใช้เอกสารปลอม หรือให้ข้อมลู ข้อเท็จจริง หรือข้อรับรองใดๆ อนัเป็นเท็จ หรือท าให้
เข้าใจผิดในสาระส าคญั เพ่ือใช้ประกอบการย่ืนขอใช้บริการบตัร 

10.8  ผู้ ถือบตัรปิดบญัชีเงินฝาก และ/หรือถูกธนาคารปิดบญัชีเงินฝาก ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม หรือผู้ ถือบตัรโอน
สิทธิเรียกร้องท่ีจะได้รับเงินจากบญัชีเงินฝากให้แก่บุคคลอื่น หรือบัญชีเงินฝากซึ่งผู้ ถือบัตรใช้เดินสะพดั
ทางบญัชีตามวงเงินกู้ เบิกเงินเกินบญัชี หรือวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนกบัธนาคารถกูยกเลิกหรือระงบัการใช้
วงเงินกู้ เบิกเงินเกินบญัชีหรือสินเช่ือหมนุเวียน  

10.9 เม่ือบตัรถกูเคร่ืองเอทีเอม็ยดึไมว่่าด้วยเหตผุลใด และปรากฏวา่บตัรใบนัน้มีการเขียนหรือท าให้ปรากฏเป็น
ตวัเลขจ านวนตัง้แต่ 4 หลกัขึน้ไปอยู่บนบัตร อนัอาจท าให้เป็นท่ีเข้าใจได้ว่าตวัเลขดงักล่าวเป็นรหสัผ่าน
ของบตัรใบนัน้ ซึง่ผู้ ถือบตัรหรือบคุคลใดได้ท าไว้ อนัถือเป็นการปฏิบตัิผิดเง่ือนไขข้อ 1. ของข้อตกลงฉบบันี ้
ซึง่ก าหนดให้ผู้ ถือบตัรเก็บรักษารหสัผ่านให้เป็นความลบัอยู่เสมอ   

10.10 ผู้ ถือบัตรไม่ช าระ และ/หรือไม่มีเงินในบัญชีเงินฝากเพียงพอให้ธนาคารหักเพ่ือช าระค่าบริการรายปีให้
ครบถ้วนภายในระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด โดยให้ถือว่าสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีผู้ ถือบัตรได้รับอัน
เน่ืองจากการถือบตัรเป็นอนัยกเลิกทนัที จนกว่าผู้ ถือบตัรจะได้ช าระค่าบริการรายปีครบถ้วน ก่อนสิน้สดุ
ระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด 

เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ตามท่ีกลา่วข้างต้นเกิดขึน้ ธนาคารมีสิทธิท่ีจะระงบั ยดึบตัร ยกเลิกการใช้บตัร และ/หรือ
พกัการใช้บตัรชัว่คราวหรือไมก่็ได้ ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร ทัง้นี ้ผู้ ถือบตัรตกลงยินยอมให้ธนาคารเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไขดงักลา่วได้ตามรูปแบบและวิธีการที่ระบไุว้ในข้อ 23. ของข้อตกลงฉบบันี ้   

11. ผู้ ถือบัตรมีสิทธิยกเลิกการใช้บัตรเมื่อใดก็ได้ ธนาคารจะท าการคืนค่าบริการรายปีโดยอตัโนมัติ ตามส่วนของ
ระยะเวลาท่ียงัไม่ได้ใช้บริการ โดยผู้ ถือบตัรจะต้องติดต่อ ณ ท่ีท าการสาขาหรือจดุบริการของธนาคารโดยจะต้อง
จัดท าใบเปลี่ยนแปลงข้อมูลการท าบตัรเพ่ือยกเลิกการใช้บตัรตามแบบฟอร์มท่ีธนาคารก าหนด รวมทัง้ตดับตัร
ออกเป็นสองส่วนส่งคืนธนาคาร ทัง้นี ้ผู้ ถือบตัรตกลงยินยอมและรับทราบว่าการยกเลิกการใช้บตัร ดงักล่าวเป็น
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เพียงการยกเลิกการใช้บตัรเท่านัน้ โดยผู้ ถือบตัรยงัคงมีภาระหน้าท่ีในการช าระหนีท่ี้เกิด/เก่ียวข้องจากการใช้บัตร
ท่ีค้างช าระอยู่ (หากมี) จนกวา่ธนาคารจะได้รับช าระหนีค้รบถ้วนเสร็จสิน้   

12.  การฝากเงิน 
12.1 ผู้ ถือบัตรสามารถฝากเงินเพ่ือเข้าบญัชีเงินฝาก ได้เฉพาะเคร่ืองเอทีเอ็ม และ/หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์

อื่นๆ ของธนาคารเท่านัน้ โดยผู้ ถือบตัรจะฝากเงินเป็นธนบตัรหรือเช็คก็ได้ 
12.2 การฝากเงินด้วยเช็คนัน้ หากเกิดการผิดพลาดบกพร่องอนัเป็นเหตใุห้ธนาคารไมส่ามารถเรียกเก็บเงินตาม

เช็คได้ทนัตามก าหนดเวลา ซึง่ความผิดพลาดบกพร่องเช่นว่านัน้ มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของธนาคาร
พนกังาน ลกูจ้าง และ/หรือตวัแทนของธนาคารแล้ว ผู้ ถือบตัรจะไมใ่ช้สิทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคาร
ชดใช้ความเสียหายแตอ่ย่างใดทัง้สิน้    

12.3 ผู้ ถือบตัรตกลงและยอมรับวา่ การฝากเงินจะถือตามจ านวนท่ีธนาคารตรวจนบัได้เป็นเดด็ขาดและเป็นการ
ถกูต้อง ในกรณีท่ีจ านวนเงินน าฝากไมต่รงกบัจ านวนท่ีผู้ ถือบตัรได้แจ้งไว้ในการน าฝาก หรือปรากฏวา่เป็น
ธนบตัรปลอม หรือช ารุดทัง้หมด หรือเพียงบางสว่น ผู้ ถือบตัรยินยอมให้ธนาคารแก้ไขรายการในบญัชีเงิน
ฝากนัน้ให้ถูกต้องตรงกบัความเป็นจริงได้ทนัที และผู้ ถือบตัรจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคาร
ชดใช้ความเสียหายแตอ่ย่างใดทัง้สิน้ 

13.  การเบิกถอนเงิน 
13.1 การเบิกถอนเงินทางเคร่ืองเอทีเอ็ม และ/หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จะกระท าได้เฉพาะบญัชีเงินฝาก

ออมทรัพย์และ/หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัเท่านัน้  
13.2 ผู้ ถือบตัรสามารถเบิกถอนเงินได้ โดยจ านวนครัง้และจ านวนเงินสงูสดุในการท ารายการเบิกถอนเงินในแต่

ละวนั ของบัตรแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามท่ีธนาคาร
ก าหนด โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบตามรูปแบบและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ  23. ของข้อตกลง
ฉบบันี ้   

14.   การโอนเงิน 
14.1 ผู้ ถือบัตรสามารถโอนเงินได้ โดยจ านวนครัง้และจ านวนเงินสูงสุดในการท ารายการโอนเงินในแต่ละวนั 

ของบตัรแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร ซึง่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามท่ีธนาคารก าหนด 
โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบตามรูปแบบและวิธีการที่ระบไุว้ในข้อ 23. ของข้อตกลงฉบบันี ้   

14.2 จ านวนเงินท่ีผู้ ถือบตัรโอนเข้าบญัชีเงินฝากใดสามารถเบิกถอนได้ในวนัท่ีท าการโอนนัน้  
14.3 ผู้ ถือบตัรสามารถโอนเงินเป็นจ านวนเศษสตางค์ได้ 

15.   การหกัเงิน 
15.1 ผู้ ถือบตัรสามารถท ารายการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากผ่านเคร่ืองเอทีเอ็ม และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 

เพ่ือช าระคา่สาธารณปูโภค คา่สินค้า และ/หรือคา่บริการได้เท่ายอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝาก หรือสงูสดุ
ไมเ่กินวนัละ500,000 บาท/บตัร โดยแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ  
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15.1.1 ธนาคารด าเนินการให้กับผู้ ถือบัตรตามค าสัง่ของผู้ ถือบัตร และ/หรือใบแจ้งท่ีผู้ ถือบัตรและ/หรือ
ธนาคารได้รับจากผู้ให้บริการ/ผู้ขาย (แล้วแตก่รณี) 

15.1.2 ผู้ ถือบตัรด าเนินการด้วยตนเองผ่านเคร่ืองเอทีเอม็และ/หรือสื่อทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 
15.2 ผู้ ถือบตัรตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก เพ่ือช าระคา่สาธารณปูโภค คา่สินค้า และ/หรือ

ค่าบริการตามจ านวนเงินท่ีปรากฏในใบแจ้งท่ีผู้ ถือบัตรและ/หรือธนาคารได้รับจากผู้ ให้บริการ/ผู้ ขาย 
(แล้วแต่กรณี) และให้ธนาคารน าเงินท่ีหักไว้ดงักล่าวโอนเข้าบัญชีของผู้ ให้บริการ/ผู้ ขาย (แล้วแต่กรณี) 
รวมทัง้ตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นเพ่ือช าระค่าธรรมเนียมให้แก่
ธนาคารด้วย 

15.3 จ านวนเงินท่ีสามารถหกัได้ในแต่ละวนั ให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร โดยจะประกาศให้ทราบ ณ ท่ี
ท าการส านกั/สาขาของธนาคาร และ/หรือแผ่นพบัใบปลิวแผ่นโฆษณา และ/หรือสื่ออิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 

15.4 หากปรากฏในภายหลงัวา่ จ านวนเงินท่ีผู้ ให้บริการ/ผู้ขาย (แล้วแตก่รณี) แจ้งแก่ธนาคารนัน้ไมถ่กูต้อง และ
ธนาคารได้ท าการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ ถือบตัรตามจ านวนเงินท่ีปรากฏในใบแจ้งเรียบร้อยแล้ว ผู้
ถือบัตรตกลงท่ีจะด าเนินการเรียกร้องเงินจ านวนดงักล่าวจากผู้ ให้บริการ/ผู้ ขาย (แล้วแต่กรณี ) โดยตรง 
และขอสละสิทธิในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินท่ีธนาคารได้หกัและโอนเงินจากบญัชีเงิน
ฝากของผู้ ถือบัตร เพ่ือช าระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการ ตามใบแจ้งท่ีผู้ ถือบตัรและ/
หรือธนาคารได้รับจากผู้ให้บริการ/ผู้ขาย (แล้วแตก่รณี) 

15.5 ผู้ ถือบตัรยอมรับว่า ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ ถือบตัรเฉพาะในกรณีท่ีเงินในบญัชีเงินฝาก
ในขณะนัน้มีจ านวนเงินคงเหลือเพียงพอท่ีจะช าระคา่สาธารณปูโภค คา่สินค้า และ/หรือบริการได้ครบถ้วน
ทัง้จ านวนตามใบแจ้งท่ีผู้ ถือบตัร และ/หรือธนาคารได้รับจากผู้ให้บริการ/ผู้ขาย (แล้วแตก่รณี)  

15.6 ในกรณีท่ีเอกสารหลกัฐานใดๆ และ/หรือเลขที่บญัชีเงินฝากท่ีใช้กบับตัรได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตใุด
ก็ตาม ผู้ ถือบัตรขอรับรองและยืนยันว่าความตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าว
ยงัคงมีผลใช้บงัคบัส าหรับบญัชีเงินฝาก และ/หรือเอกสารหลกัฐานใดๆ ของผู้ ถือบตัรท่ีได้เปลี่ยนแปลงไป
ด้วยทุกประการ ความตกลงยินยอมให้หกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวข้างต้น ให้มีผลบงัคบัทนัทีนบัแต่
วนัท่ีท าค าขอฉบบันี ้และให้คงมีผลบงัคบัตอ่ไปจนกว่าผู้ ถือบตัรจะได้แจ้งยกเลิกหรือเพิกถอนความตกลง
ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อักษรให้ธนาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ในกรณีท่ีผู้ ถือบตัรแจ้งยกเลิก
เพิกถอนความตกลงยินยอมดงักลา่ว ธนาคารมีสิทธิท่ีจะยกเลิกหรือระงบัการใช้บตัรตามข้อตกลงฉบบันี ้ 

16.  ผู้ ถือบตัรมีสิทธิได้รับใบบนัทกึรายการเป็นเอกสารหลกัฐานประกอบการใช้บริการผ่านเคร่ืองเอทีเอม็ ในกรณีท่ีใบ
บนัทึกรายการหมด หน้าจอเคร่ืองเอทีเอ็มจะขึน้ข้อความว่า “ใบบนัทึกรายการหมด จะท ารายการต่อหรือไม่” ซึง่
หากผู้ ถือบตัรเลือกท ารายการโอนเงินไปเข้าบญัชีเงินฝากของธนาคารอื่น เคร่ืองเอทีเอ็มจะไม่ท ารายการให้ ใน
กรณีท่ีผู้ ถือบตัรเลือกท ารายการเบิกถอนเงินต่อไปแม้ว่าจะไมไ่ด้รับใบบนัทกึรายการ ผู้ ถือบตัรสามารถตรวจสอบ
รายการที่เกิดขึน้ได้จากการปรับปรุงรายการบญัชีในสมดุบญัชี หรือช่องทางอ่ืนตามท่ีธนาคารก าหนดไว้ 
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17. เมื่อผู้ ถือบตัรได้รับใบบนัทกึรายการแล้ว ผู้ ถือบตัรมีหน้าท่ีตรวจสอบรายการท่ีปรากฏในใบบนัทกึรายการ หากมี
รายการใดรายการหนึง่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน หรือไมถ่กูต้อง ผู้ ถือบตัรจะต้องทกัท้วงภายใน 10 วนัท าการ นบัแต่
วันท่ีผู้ ถือบัตรได้รับใบบันทึกรายการ หากผู้ ถือบัตรมิได้ทักท้วงภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ ถือบัตรตกลง
ยินยอมให้ธนาคารถือว่าจ านวนเงินท่ีปรากฏในใบบันทึกรายการเป็นรายการท่ีถูกต้องตรงความเป็นจริงทุก
ประการ ทัง้นี ้ไมเ่ป็นการตดัสิทธิผู้ ถือบตัรในภายหลงั หากผู้ ถือบตัรพิสจูน์ได้วา่คา่ใช้จ่ายในใบบนัทกึรายการบาง
รายการไม่ถูกต้องและมิได้เป็นความผิดหรือความบกพร่องของผู้ ถือบตัร และได้แจ้งทกัท้วงภายใน 60 วนั นบัแต่
วนัท่ีผู้ ถือบตัรได้รับใบบนัทกึรายการ  

18. เมื่อมีข้อผิดพลาดใดๆ ในการโอนเงิน/การหักบัญชีเงินฝากเพ่ือช าระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้า และ/หรือ
คา่บริการเกิดขึน้ ผู้ ถือบตัรต้องแจ้งข้อผิดพลาดให้ธนาคารทราบทนัที และควรมีข้อมลูดงันี  ้
18.1   วนัและเวลาท่ีท ารายการ 
18.2 สถานท่ีตัง้เคร่ืองเอทีเอม็ และ/หรือสื่อทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 
18.3 เลขท่ีบญัชีของผู้ ถือบตัรและของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
18.4 ประเภทของรายการ 
18.5 จ านวนเงินท่ีโอนเข้าหรือออกและ/หรือจ านวนเงินท่ีถกูหกั 
18.6 ช่ือ สถานท่ีติดตอ่ของผู้ ถือบตัร และผู้แจ้ง 

19. ความรับผิดของธนาคารตอ่ผู้ ถือบตัร มีดงันี ้
19.1 ธนาคารปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบัติตามค าสัง่โอนเงินจนเป็นเหตุให้ผู้ ถือบตัรไม่ได้รับเงินจากการโอนเงิน

ทางเคร่ืองเอทีเอม็  และ/หรือสื่อทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ โดยเสร็จสิน้สมบรูณ์ เว้นแต่ 
    19.1.1 ผู้ ถือบตัรมีเงินในบญัชีเงินฝากไมพ่อ 
    19.1.2 ผู้ ถือบตัรไมม่ีหรือถกูระงบัการใช้วงเงินสินเช่ือกบัธนาคาร 
    19.1.3 การโอนเงินจะเป็นผลให้ยอดหนีใ้นบญัชีเกินกวา่วงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไว้กบัธนาคาร 

19.1.4   ผู้ ถือบตัรอยู่ระหว่างด าเนินการทางกฎหมาย เช่น ผู้ ถือบตัรถูกยึดและ/หรืออายดัเงินในบญัชีเงิน
ฝากโดยกรมสรรพากร   เจ้าพนกังานบงัคบัคดี ศาล และ/หรือเจ้าพนกังานอื่นใดท่ีมีอ านาจตาม
กฎหมายในการสัง่ยดึหรืออายดัได้ และ/หรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์หรือตกเป็นบคุคลล้มละลาย  

19.1.5  ธนาคารได้แจ้งให้ผู้ ถือบัตรทราบถึงความขัดข้องของการโอนเงินอยู่แล้วก่อนหรือในขณะท่ีท า
รายการโอนเงิน 

19.1.6 ผู้ ถือบตัรปฏิบตัิผิดเง่ือนไขหรือข้อตกลงกบัธนาคาร 
19.1.7    เป็นเหตสุดุวิสยั 

19.2 ธนาคารมิได้ปฏิบตัิตามค าสัง่อายดัหรือระงบัการให้บริการบตัรของผู้ ถือบตัรตามข้อ 5. ของข้อตกลงฉบบั
นี ้และตอ่มาเกิดรายการโอนเงินทางเคร่ืองเอทีเอม็ และ/หรือสื่อทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ ขึน้ 
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19.3 ธนาคารยงัไม่ได้ส่งมอบบตัร และ/หรือรหสัผ่าน และ/หรือเคร่ืองมืออื่นใดท่ีธนาคารให้แก่ผู้ ถือบตัรเพ่ือใช้
เป็นเคร่ืองมือในการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากให้แก่ผู้ ถือบัตร แต่เกิดรายการโอนเงินทางเคร่ืองเอทีเอ็ม 
และ/หรือสื่อทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ โดยมิชอบขึน้ 

19.4 เกิดรายการโอนเงินผ่านเคร่ืองเอทีเอ็ม และ/หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยมิชอบ และมิใช่ความผิด
ของผู้ ถือบตัร 

20.  ในกรณีท่ีธนาคารทราบว่ามีรายการผิดพลาด หรือธนาคารได้รับแจ้งข้อผิดพลาดจากผู้ ถือบัตร ธนาคารจะ
ด าเนินการตรวจสอบรายการจากเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องในระบบงาน หากพบสาเหตแุละข้อผิดพลาด ธนาคาร
จะด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจากผู้ ถือบตัร ทัง้นี ้โดยมีหลกัเกณฑ์
และขัน้ตอนการปฏิบตัิของธนาคารในการสอบสวนและด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดตามท่ีธนาคารก าหนด 

21. ผู้ ถือบตัรตกลงยินยอมให้ธนาคารติดต่อสอบถามหรือเปิดเผยรายละเอียดบางประการหรือทัง้หมดเก่ียวกบัผู้ ถื อ
บัตรให้บุคคลใดก็ได้ในกรณีท่ีจ าเป็นหรือในกรณีท่ีธนาคารเห็นสมควร และในกรณีท่ีมีกฎหมาย ประกาศ หรือ
ระเบียบของทางราชการ ก าหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมลู หรือธุรกรรมการเงินของผู้ ถือบตัรตอ่เจ้าหน้าท่ีหรือ
หน่วยงานของรัฐ เมื่อธนาคารได้รับการร้องขอ ผู้ ถือบตัรตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมลู และ/หรือจดัท า
รายการเก่ียวกบัการท าธุรกรรมทางการเงินของผู้ ถือบตัรตอ่เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐได้ทกุประการ 

22. ผู้ ถือบตัรตกลงยินยอมช าระคา่บริการและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัท าและการใช้บตัร ในอตัราตาม
ประกาศของธนาคาร  โดยผู้ ถือบตัรตกลงช าระค่าบริการในการจดัท าบตัร และคา่บริการรายปีส าหรับการใช้บัตร
ในปีแรก ในวันท่ีท าค าขอฉบับนี ้ส าหรับค่าบริการรายปีในปีถัดไป ตลอดจนค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นใดท่ี
ธนาคารจะท าการเรียกเก็บจากผู้ ถือบตัรตอ่ไปในภายหน้า ผู้ ถือบตัรตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินดงักลา่วจาก
บญัชีเงินฝากของผู้ ถือบตัรท่ีมีอยู่กบัธนาคารได้ทนัที จนกว่าธนาคารจะได้รับการช าระเงินครบถ้วน โดยผู้ถือ
บัตรตกลงจะไม่ยกเลิกเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว ท้ังน้ี ผู้ถือบัตรสามารถท ารายการช าระเงิน
ดังกล่าวได้ทีส่าขาของธนาคาร หรือช่องทางอ่ืน ๆ ตามทีธ่นาคารก าหนด  

 อนึ่ง อัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเก่ียวเน่ืองกับการจัดท าและการใช้บัตรดังกล่าวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ถือบตัรทราบตามรูปแบบและวิธีการท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 23. ของข้อตกลง
ฉบบันี ้

23. การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการใช้บตัร อตัราค่าธรรมเนียม อตัราค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทัง้หลกัเกณฑ์
การใช้บตัร และ/หรือข้อสญัญาใดๆ เก่ียวกบับตัร ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ถือบตัรทราบดงันี  ้
23.1 ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ถือบตัรทราบลว่งหน้า โดยการปิดประกาศ ณ ท่ีท าการส านกังาน/สาขา  และ/หรือทาง

เวบ็ไซต์ (Website) ของธนาคาร (krungthai.com) 
23.2 ในกรณีเร่งด่วน ธนาคารจะแจ้งทางจดหมาย หรือประกาศทางหนงัสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยท่ีแพร่หลาย

ในประเทศ ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนมีผลใช้บังคับโดยธนาคารจะแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงดงักลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรซ า้อีกครัง้หนึง่ 
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อนึ่ง ส าหรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นประโยชน์หรือเป็นการลดภาระแก่ผู้ ถือบตัรนัน้ ธนาคารขอสงวนสิทธิให้การ
เปลี่ยนแปลงมีผลใช้บงัคบัได้ทนัที โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ถือบตัรทราบภายใน 30 วนั หลงัการมีผลใช้บงัคบั  

24. บรรดาหนงัสือติดตอ่หรือหนงัสืออื่นใดท่ีสง่ให้แก่ผู้ ถือบตัรไมว่า่จะสง่ด้วยวิธีใด หากได้สง่ไปยงัสถานท่ีอยู่ของผู้ ถือ
บตัรตามท่ีระบไุว้ในแบบค าขอใช้บริการ หรือท่ีอยู่ท่ีผู้ ถือบตัรมีหนงัสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ธนาคารทราบ ไมว่า่
จะมีผู้ รับไว้หรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าผู้ ถือบตัรได้รับไว้แล้วโดยชอบและหากว่าสง่ให้ไม่ได้เพราะท่ีอยู่เปลี่ยนแปลงไป
หรือถูกรือ้ถอนไปโดยผู้ ถือบตัรไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือรือ้ถอนเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อธนาคารก็ดี หรือสง่
ให้ไมไ่ด้เพราะหาท่ีอยู่ตามท่ีแจ้งไว้ไมพ่บก็ดีให้ถือวา่ผู้ ถือบตัรได้รับทราบข้อความในเอกสารหรือหนงัสือนัน้ๆ แล้ว
โดยชอบ 

25. ผู้ ถือบัตรได้รับทราบและเข้าใจข้อความต่างๆ ตามข้อตกลงฉบับนีโ้ดยละเอียดตลอดแล้ว และตกลงยินยอม
ผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อตกลงฉบบันี ้รวมทัง้ระเบียบ ข้อก าหนด เง่ือนไข และวิธีปฏิบตัิใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้
บตัรของธนาคารทัง้ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัและ/หรือท่ีจะได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหน้าทกุประการ ข้าพเจ้าจงึ
ขอให้ธนาคารออกบตัรให้ตามท่ีข้าพเจ้าร้องขอ รวมทัง้การต่ออายุบัตร และออกบัตรใหม่ให้จนกว่าข้าพเจ้าจะ
บอกเลิกและ/หรือธนาคารขอยกเลิกการให้บริการ และข้าพเจ้ารับทราบว่าในกรณีท่ีมีการยกเลิกการใช้บริการ
บตัรกรุงไทยวีซ่า เดบิต บตัรมาสเตอร์การ์ด เดบิต บตัรกรุงไทยสถาบนั/องค์กร และ/หรือบตัรกรุงไทยยูเน่ียนเพย์ 
เดบิต ไม่ว่าโดยข้าพเจ้าและ/หรือธนาคาร จะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิในการขอใช้บริการบตัรกรุงไทยเอทีเอม็ 
และ/หรือสิทธิในการเบิกถอนเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าแตอ่ย่างใด 

26.   ผู้ ถือบัตรสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ที สาขาธนาคาร ,เคร่ืองฝาก-ถอนเงิน
อัตโนมัติ (ATM/ADM) และ Call Center หมายเลข 02-111-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือช่องทางอื่นตามท่ี
ธนาคารก าหนด รวมทัง้สามารถตรวจสอบวนัหมดอายุบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้ท่ีสาขาธนาคาร โดยแจ้งหมายเลข
หน้าบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ หรือตามช่องทางอ่ืนตามท่ีธนาคารก าหนด 

27.   ผู้ ถือบตัรสามารถตรวจสอบรายการย้อนหลงัได้ท่ีสาขาธนาคาร,เคร่ืองฝาก-ถอนเงินอตัโนมตัิ (ATM/ADM) เฉพาะ 
5 รายการย้อนหลัง และช่องทางอื่น ตามท่ีธนาคารก าหนด โดยผู้ ถือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมและ/หรือคา่ใช้จ่าย (ถ้ามี) ตามอตัราและวิธีการที่ธนาคารประกาศก าหนด 


