ข้ อตกลงและเงื่อนไขการถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย (ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ธนาคาร”) ดังต่อไปนี ้
 บัตรกรุ งไทยเอทีเอ็ม (ATM)
 บัตรกรุ งไทยวีซา่ เดบิต (VDB)
 บัตรกรุ งไทยสถาบัน/องค์กร (IPAC)
 บัตรกรุ งไทยยูเนี่ยนเพย์ เดบิต (UPD)
 บัตรกรุ งไทยมาสเตอร์ การ์ ด เดบิต (MCD)
และ/หรื อบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใด เป็ นบัตรที่ใช้ กับบัญชีเงินฝากออมทรั พย์ และ/หรื อบัญชีเงินฝากกระแส
รายวัน และ/หรื อบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษี ของธนาคาร (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรี ยกรวมว่า “บัตร”) ซึ่งธนาคารออก
ให้ แก่ลกู ค้ าที่ได้ รับอนุมตั ิจากธนาคารให้ เป็ นผู้ถือบัตร (ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ผู้ถือบัตร”) และผู้ถือบัตรตกลงยินยอม
ผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการถือบัตรดังนี ้
1. เมื่อธนาคารอนุมตั ิบตั รให้ แก่ผ้ ถู ือบัตร ธนาคารจะมอบบัตร และแจ้ งรหัสผ่าน (Personal Identification Number:
PIN) ให้ แก่ผ้ ูถือบัตรโดยผู้ถื อบัตรจะต้ องลงลายมือชื่ อในช่องที่ กาหนดไว้ ด้านหลังบัตรทันที ที่ได้ รั บบัต รจาก
ธนาคาร และผู้ถือบัตรมีหน้ าที่เก็บรักษาบัตรเป็ นอย่างดีและเก็บไว้ ในที่ปลอดภัย มิให้ สญ
ู หาย หรื อตกอยู่ในความ
ครอบครองของบุคคลอื่น ไม่ทาลาย ทาให้ เสียหาย หรื อแก้ ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของบัตร รวมทังเก็
้ บ
รักษารหัสผ่านให้ เป็ นความลับอยู่เสมอ
2. ในกรณี ที่ผ้ ูถือบัตรยื่ นขอใช้ บริ การบัตรกับธนาคารตามแบบคาขอเปิ ดบัญชีเงิ นฝากและขอใช้ บริ การประเภท
บุคคลธรรมดา (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรี ยกว่า “แบบคาขอใช้ บริ การ”) ไว้ แต่ไม่มาติดต่อขอรั บบัตรจากธนาคารภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือบัตรยื่นขอใช้ บริ การบัตร ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ ธนาคารยกเลิกบัตรดังกล่าว
ได้ ทนั ที
3. กรณี บัตรกรุ งไทยมาสเตอร์ การ์ ด เดบิ ต (MCD) ผู้ถือบัตรรั บรองและยื นยันว่า การขอออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทอื่นกับธนาคาร ไม่ได้ เกิดจากชี ้นา ชักชวน และ/หรื อกระทาการใดๆ ของธนาคารและ/หรื อพนักงานของ
ธนาคาร เพื่อให้ ผ้ ถู ือบัตรกรุ งไทยมาสเตอร์ การ์ ด เดบิต (MCD) (ถ้ ามี) เปลี่ยนแปลงประเภทบัตรดังกล่าว มาใช้
บริ การบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นตามที่ขอใช้ บริ การกับธนาคารตาม คาขอใช้ บริ การและข้ อตกลงและเงื่อนไข
การถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี ้
4. ผู้ถือบัตรตกลงและรับทราบว่า ผู้ถือบัตรสามารถใช้ บตั รเพื่อ ชาระค่าสินค้ า ค่าบริ การ หรื อค่าอื่นใดแทนการชาระ
ด้ วยเงินสด และ/หรื อใช้ ทารายการเบิกถอนเงิน ฝากเงิน โอนเงิน สอบถามยอดเงินคงเหลือ ผ่านเครื่ องฝาก-ถอน
เงินอัตโนมัติ (ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “เครื่ องเอทีเอ็ม”) และ/หรื อสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด และ/หรื อใช้ ทาธุรกรรม
ต่างๆ ด้ านการเงิน การธนาคาร และ/หรื อธุรกรรมอื่นใดตามที่ธนาคารเปิ ดให้ บริ การ ซึง่ อาจมีการขยายขอบเขต
การให้ บริ การต่อไปในภายหน้ าได้ ตามที่ธนาคารกาหนด
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5. ในกรณีที่บตั รสูญหาย หรื อถูกโจรกรรม หรื อชารุ ดเสียหายใช้ การไม่ได้ หรื อไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ผู้ถือบัตรมีสิทธิ
แจ้ งอายัดหรื อขอระงับการใช้ บัตรชั่วคราวทางโทรศัพท์ หรื อโดยเครื่ องมือสื่ อสารอย่างอื่น หรื อวิธีการอื่นซึ่ง
สามารถติดต่อกันได้ ในทานองเดียวกัน ที่ KTB Call Center หมายเลข 0 2111 1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรื อ
สานักงานใหญ่หรื อที่ทาการสาขาของธนาคารทุกแห่ง (ในวันและเวลาทาการ) โดยธนาคารจะทาการอายัดหรื อ
ระงับการให้ บริ การบัตร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที นับแต่เวลาที่ธนาคารได้ รับแจ้ ง และแจ้ งผลการอายัดหรื อ
การระงับการใช้ บตั รให้ ผ้ ถู ือบัตรทราบในคราวเดียวกัน
6. ในกรณีที่ผ้ ถู ือบัตรแจ้ งอายัดหรื อขอระงับการใช้ บตั รชัว่ คราวตามข้ อ 5. หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ ้นในระหว่าง
เวลาตังแต่
้ บตั รสูญหายจนกระทัง่ ธนาคารทาการอายัดหรื อระงับการใช้ บตั รแล้ วเสร็ จ ผู้ถือบัตรตกลงรับผิดชอบใน
ความเสียหายที่เกิดขึ ้นทังสิ
้ ้น ส่วนความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้นภายหลังจากครบกาหนดระยะเวลา 5 นาที นับแต่
เวลาที่ธนาคารได้ รับแจ้ งดังกล่าว ผู้ถือบัตรไม่ต้องรับผิดชดใช้ คืนให้ แก่ธนาคารแต่อ ย่างใด เว้ นแต่ความเสียหาย
หรื อภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นนันเป็
้ นการกระทาของผู้ถือบัตรเอง
7. ในกรณีที่ผ้ ถู ือบัตรมีความประสงค์จะขอออกบัตรใหม่ เนื่องจากบัตรสูญหาย หรื อถูกโจรกรรม และ/หรื อขอทาบัตร
ใหม่ในขณะที่บตั รเดิมยังไม่หมดอายุ และ/หรื อยังสามารถใช้ ได้ ผู้ถือบัตรจะต้ องติดต่อขอทาบัตรใหม่ ณ ที่ทาการ
สาขาหรื อจุดบริ การของธนาคาร โดยผู้ถือบัตรจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมสาหรับบัตรใหม่ตามที่ธนาคารกาหนด
ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะได้ แจ้ งให้ ผ้ ูถือบัตรทราบตามรู ปแบบและวิธีการที่ระบุไว้ ในข้ อ 23.
ของข้ อตกลงฉบับนี ้ และในกรณีที่บตั รเดิมสูญหายให้ ผ้ ถู ือบัตรแสดงหลักฐานการแจ้ งความต่อธนาคารด้ วย
8. ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมและรับทราบว่า บัตรจะต้ องใช้ ควบคู่กบั รหัสผ่าน หรื อการลงลายมือชื่อกากับเสมอ หากมี
บุคคลอื่นใดนาบัตรของผู้ถือบัตรไปใช้ ทารายการ โดยเป็ นการใช้ บตั รควบคู่กบั การใช้ รหัสผ่าน หรื อ การลงลายมือ
ชื่ อกากับของผู้ถื อบัตรอย่ างถูก ต้ องแล้ ว ผู้ถือบัตรตกลงยิ นยอมให้ ถือว่าเป็ นการใช้ บัตรโดยผู้ถื อบัตรเองทุก
ประการ และธนาคารไม่มีหน้ าที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากใช้ บตั รหรื อการทารายการใดๆ ของ
บุคคลดังกล่าว
9. ผู้ถือบัตรตกลงและยอมรับว่า หากมีการใส่รหัสผ่านผิด เป็ นจานวน 3 ครัง้ ติดต่อกัน เครื่ องเอทีเอ็ม และ/หรื อสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จะระงับการใช้ บัตรไว้ โดยอัตโนมัติทันที หากผู้ถือบัตรจารหัสผ่านเดิมได้ ให้ ติดต่อที่ทาการ
สาขาหรื อจุดบริ การของธนาคารเพื่อขอปลดการระงับการใช้ บตั รและใช้ รหัสผ่านเดิม แต่หากผู้ถือบัตรจารหัสผ่าน
ไม่ได้ และมีความประสงค์จะให้ ธนาคารออกบัตรใบใหม่ ผู้ถือบัตรตกลงปฏิบตั ิตามข้ อ 7. ของข้ อตกลงฉบับนี ้
10. ผู้ถือบัตรตกลงและยอมรับว่า บัตรเป็ นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร ผู้ถือบัตรไม่สามารถมอบหรื อโอนบัตรให้ แก่บคุ คล
อื่นได้ และธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ ยึดบัตร ยกเลิกการใช้ บตั ร และ/หรื อพักการใช้ บตั รชัว่ คราวได้ ในกรณีใดกรณี
หนึง่ ดังต่อไปนี ้
10.1 ผู้ถือบัตรใช้ บตั รที่หมดอายุ หรื อบัตรที่ถกู ยกเลิกการใช้ บตั รไปแล้ ว
10.2 ผู้ถือบัตรเสียชีวิต หรื อศาลมีคาสัง่ ให้ เป็ นบุคคลสาบสูญ หรื อเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ หรื อเสมื อนไร้
ความสามารถ
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10.3 ผู้ถื อบัตรถูก ศาลมีคาสั่งพิ ทัก ษ์ ทรั พ ย์ หรื อตกเป็ นบุคคลล้ มละลาย หรื อเป็ นบุคคลที่ ท างราชการหรื อ
หน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายมีคาสัง่ ยึดหรื ออายัดเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตร
10.4 ผู้ถือบัตรใช้ บตั รในการทารายการใดๆ โดยส่อและ/หรื อมีเจตนาทุจริ ต หรื อมีพฤติกรรมอันถือได้ ว่าเป็ นการ
ฉ้ อฉลธนาคาร หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อนั ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย และการกระทาอันมีลกั ษณะเป็ นการฟอก
เงิน
10.5 ผู้ถือบัตรใช้ บตั รขัดต่อวัตถุประสงค์ที่ธนาคารกาหนดไว้ และ/หรื อขัดต่อข้ อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ใน
แบบคาขอใช้ บริ การ และ/หรื อข้ อตกลงฉบับนี ้ รวมทังที
้ ่จะมีการแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้ า
10.6 ผู้ถือบัตรปฏิบตั ิผิดข้ อกาหนดและเงื่อนไขใน“แบบคาขอใช้ บริ การ และ/หรื อข้ อตกลงฉบับนี ้ ไม่ว่าข้ อหนึ่ง
ข้ อใด รวมทังที
้ ่จะมีการแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้ า
10.7 ผู้ถือบัตรทาและ/หรื อใช้ เอกสารปลอม หรื อให้ ข้อมูล ข้ อเท็จจริ ง หรื อข้ อรับรองใดๆ อันเป็ นเท็จ หรื อทาให้
เข้ าใจผิดในสาระสาคัญ เพื่อใช้ ประกอบการยื่นขอใช้ บริ การบัตร
10.8 ผู้ถือบัตรปิ ดบัญชีเงินฝาก และ/หรื อถูกธนาคารปิ ดบัญชีเงินฝาก ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม หรื อผู้ถือบัตรโอน
สิทธิ เรี ยกร้ องที่จะได้ รับเงินจากบัญชีเงินฝากให้ แก่บุคคลอื่น หรื อบัญชีเงินฝากซึ่งผู้ถือบัตรใช้ เดินสะพัด
ทางบัญชีตามวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี หรื อวงเงินสินเชื่อหมุ นเวียนกับธนาคารถูกยกเลิกหรื อระงับการใช้
วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีหรื อสินเชื่อหมุนเวียน
10.9 เมื่อบัตรถูกเครื่ องเอทีเอ็มยึดไม่ว่าด้ วยเหตุผลใด และปรากฏว่าบัตรใบนันมี
้ การเขียนหรื อทาให้ ปรากฏเป็ น
ตัวเลขจานวนตังแต่
้ 4 หลักขึน้ ไปอยู่บนบัตร อันอาจทาให้ เป็ นที่เข้ า ใจได้ ว่าตัวเลขดังกล่าวเป็ นรหัสผ่าน
ของบัตรใบนัน้ ซึง่ ผู้ถือบัตรหรื อบุคคลใดได้ ทาไว้ อันถือเป็ นการปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขข้ อ 1. ของข้ อตกลงฉบับนี ้
ซึง่ กาหนดให้ ผ้ ถู ือบัตรเก็บรักษารหัสผ่านให้ เป็ นความลับอยู่เสมอ
10.10 ผู้ถือบัตรไม่ชาระ และ/หรื อไม่มีเงินในบัญชีเงินฝากเพียงพอให้ ธนาคารหักเพื่ อชาระค่าบริ การรายปี ให้
ครบถ้ วนภายในระยะเวลาที่ ธ นาคารก าหนด โดยให้ ถื อว่าสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต่าง ๆ ที่ ผ้ ูถื อบัตรได้ รั บ อัน
เนื่องจากการถือบัตรเป็ นอันยกเลิกทันที จนกว่าผู้ถือบัตรจะได้ ชาระค่าบริ การรายปี ครบถ้ วน ก่อนสิ ้นสุด
ระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด
เมือ่ เกิดกรณีใดกรณีหนึง่ ตามที่กล่าวข้ างต้ นเกิดขึ ้น ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ ยึดบัตร ยกเลิกการใช้ บตั ร และ/หรื อ
พักการใช้ บตั รชัว่ คราวหรื อไม่ก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร ทังนี
้ ้ ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ ธนาคารเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขดังกล่าวได้ ตามรู ปแบบและวิธีการที่ระบุไว้ ในข้ อ 23. ของข้ อตกลงฉบับนี ้
11. ผู้ถือบัตรมีสิทธิ ยกเลิกการใช้ บัตรเมื่อใดก็ได้ ธนาคารจะทาการคืนค่าบริ การรายปี โดยอัตโนมัติ ตามส่วนของ
ระยะเวลาที่ยงั ไม่ได้ ใช้ บริ การ โดยผู้ถือบัตรจะต้ องติดต่อ ณ ที่ทาการสาขาหรื อจุดบริ การของธนาคารโดยจะต้ อง
จัดทาใบเปลี่ยนแปลงข้ อมูลการทาบัตรเพื่อยกเลิกการใช้ บตั รตามแบบฟอร์ มที่ธนาคารกาหนด รวมทัง้ ตัดบัตร
ออกเป็ นสองส่วนส่งคืนธนาคาร ทังนี
้ ้ ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมและรับทราบว่าการยกเลิกการใช้ บตั ร ดังกล่าวเป็ น
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12.

13.

14.

15.

เพียงการยกเลิกการใช้ บตั รเท่านัน้ โดยผู้ถือบัตรยังคงมีภาระหน้ าที่ในการชาระหนี ้ที่เกิด/เกี่ยวข้ องจากการใช้ บัตร
ที่ค้างชาระอยู่ (หากมี) จนกว่าธนาคารจะได้ รับชาระหนี ้ครบถ้ วนเสร็ จสิ ้น
การฝากเงิน
12.1 ผู้ถือบัตรสามารถฝากเงินเพื่อเข้ าบัญชีเงินฝาก ได้ เฉพาะเครื่ องเอทีเอ็ม และ/หรื อสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์
อื่นๆ ของธนาคารเท่านัน้ โดยผู้ถือบัตรจะฝากเงินเป็ นธนบัตรหรื อเช็คก็ได้
12.2 การฝากเงินด้ วยเช็คนัน้ หากเกิดการผิดพลาดบกพร่ องอันเป็ นเหตุให้ ธนาคารไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินตาม
เช็คได้ ทนั ตามกาหนดเวลา ซึง่ ความผิดพลาดบกพร่ องเช่นว่านัน้ มิได้ อยู่ในความรับผิดชอบของธนาคาร
พนักงาน ลูกจ้ าง และ/หรื อตัวแทนของธนาคารแล้ ว ผู้ถือบัตรจะไม่ใช้ สิทธิเรี ยกร้ องหรื อฟ้องร้ องให้ ธนาคาร
ชดใช้ ความเสียหายแต่อย่างใดทังสิ
้ ้น
12.3 ผู้ถือบัตรตกลงและยอมรับว่า การฝากเงินจะถือตามจานวนที่ธนาคารตรวจนับได้ เป็ นเด็ดขาดและเป็ นการ
ถูกต้ อง ในกรณีที่จานวนเงินนาฝากไม่ตรงกับจานวนที่ผ้ ูถือบัตรได้ แจ้ งไว้ ในการนาฝาก หรื อปรากฏว่าเป็ น
ธนบัตรปลอม หรื อชารุ ดทังหมด
้
หรื อเพียงบางส่วน ผู้ถือบัตรยินยอมให้ ธนาคารแก้ ไขรายการในบัญชีเงิน
ฝากนันให้
้ ถูกต้ องตรงกับความเป็ นจริ งได้ ทนั ที และผู้ถือบัตรจะไม่ใช้ สิทธิเรี ยกร้ องหรื อฟ้องร้ องให้ ธนาคาร
ชดใช้ ความเสียหายแต่อย่างใดทังสิ
้ ้น
การเบิกถอนเงิน
13.1 การเบิกถอนเงินทางเครื่ องเอทีเอ็ม และ/หรื อสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จะกระทาได้ เฉพาะบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์และ/หรื อบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเท่านัน้
13.2 ผู้ถือบัตรสามารถเบิกถอนเงินได้ โดยจานวนครัง้ และจานวนเงินสูงสุด ในการทารายการเบิกถอนเงินในแต่
ละวัน ของบัตรแต่ละประเภทให้ เป็ นไปตามประกาศของธนาคาร ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่ธนาคาร
กาหนด โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบตามรู ปแบบและวิธีการที่ระบุไว้ ในข้ อ 23. ของข้ อตกลง
ฉบับนี ้
การโอนเงิน
14.1 ผู้ถือบัตรสามารถโอนเงินได้ โดยจานวนครั ง้ และจานวนเงินสูงสุดในการทารายการโอนเงินในแต่ละวัน
ของบัตรแต่ละประเภทให้ เป็ นไปตามประกาศของธนาคาร ซึง่ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่ธนาคารกาหนด
โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบตามรู ปแบบและวิธีการที่ระบุไว้ ในข้ อ 23. ของข้ อตกลงฉบับนี ้
14.2 จานวนเงินที่ผ้ ถู ือบัตรโอนเข้ าบัญชีเงินฝากใดสามารถเบิกถอนได้ ในวันที่ทาการโอนนัน้
14.3 ผู้ถือบัตรสามารถโอนเงินเป็ นจานวนเศษสตางค์ได้
การหักเงิน
15.1 ผู้ถือบัตรสามารถทารายการหักเงินจากบัญชีเงินฝากผ่านเครื่ องเอทีเอ็ม และ/หรื อสื่ออิเล็ก ทรอนิกส์อื่นๆ
เพื่อชาระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้ า และ/หรื อค่าบริ การได้ เท่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก หรื อสูงสุด
ไม่เกินวันละ500,000 บาท/บัตร โดยแบ่งออกเป็ น 2 วิธี คือ
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15.1.1 ธนาคารดาเนินการให้ กับผู้ถือบัตรตามคาสัง่ ของผู้ถือบัตร และ/หรื อใบแจ้ งที่ผ้ ูถือบัตรและ/หรื อ
ธนาคารได้ รับจากผู้ให้ บริ การ/ผู้ขาย (แล้ วแต่กรณี)
15.1.2 ผู้ถือบัตรดาเนินการด้ วยตนเองผ่านเครื่ องเอทีเอ็มและ/หรื อสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
15.2 ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อชาระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้ า และ/หรื อ
ค่าบริ การตามจานวนเงิ นที่ ปรากฏในใบแจ้ งที่ ผ้ ูถือบัตรและ/หรื อธนาคารได้ รับจากผู้ให้ บริ การ/ผู้ข าย
(แล้ วแต่กรณี ) และให้ ธนาคารนาเงินที่หักไว้ ดงั กล่าวโอนเข้ าบัญชีของผู้ให้ บริ การ/ผู้ขาย (แล้ วแต่กรณี )
รวมทัง้ ตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงิ นฝากดังกล่าวข้ างต้ นเพื่ อชาระค่าธรรมเนี ยมให้ แก่
ธนาคารด้ วย
15.3 จานวนเงินที่สามารถหักได้ ในแต่ละวัน ให้ เป็ นไปตามประกาศของธนาคาร โดยจะประกาศให้ ทราบ ณ ที่
ทาการสานัก/สาขาของธนาคาร และ/หรื อแผ่นพับใบปลิวแผ่นโฆษณา และ/หรื อสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
15.4 หากปรากฏในภายหลังว่า จานวนเงินที่ผ้ ใู ห้ บริ การ/ผู้ขาย (แล้ วแต่กรณี) แจ้ งแก่ธนาคารนันไม่
้ ถกู ต้ อง และ
ธนาคารได้ ทาการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตรตามจานวนเงินที่ปรากฏในใบแจ้ งเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้
ถือบัตรตกลงที่จะดาเนินการเรี ยกร้ องเงินจานวนดังกล่าวจากผู้ให้ บริ การ/ผู้ขาย (แล้ วแต่กรณี ) โดยตรง
และขอสละสิทธิในการเรี ยกร้ องหรื อฟ้องร้ องให้ ธนาคารชดใช้ เงินที่ธนาคารได้ หกั และโอนเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของผู้ถือบัตร เพื่อชาระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้ า และ/หรื อค่าบริ การ ตามใบแจ้ งที่ผ้ ถู ือบัตรและ/
หรื อธนาคารได้ รับจากผู้ให้ บริ การ/ผู้ขาย (แล้ วแต่กรณี)
15.5 ผู้ถือบัตรยอมรับว่า ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตรเฉพาะในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝาก
ในขณะนันมี
้ จานวนเงินคงเหลือเพียงพอที่จะชาระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้ า และ/หรื อบริ การได้ ครบถ้ วน
ทังจ
้ านวนตามใบแจ้ งที่ผ้ ถู ือบัตร และ/หรื อธนาคารได้ รับจากผู้ให้ บริ การ/ผู้ขาย (แล้ วแต่กรณี)
15.6 ในกรณีที่เอกสารหลักฐานใดๆ และ/หรื อเลขที่บญ
ั ชีเงินฝากที่ใช้ กบั บัตรได้ เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใด
ก็ตาม ผู้ถือบัตรขอรั บรองและยืนยันว่าความตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าว
ยังคงมีผลใช้ บงั คับสาหรับบัญชีเงินฝาก และ/หรื อเอกสารหลักฐานใดๆ ของผู้ถือบัตรที่ได้ เปลี่ยนแปลงไป
ด้ วยทุกประการ ความตกลงยินยอมให้ หกั เงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้ างต้ น ให้ มีผลบังคับทันทีนบั แต่
วันที่ทาคาขอฉบับนี ้ และให้ คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือบัตรจะได้ แจ้ งยกเลิกหรื อเพิกถอนความตกลง
ยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อักษรให้ ธนาคารทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีที่ผ้ ถู ือบัตรแจ้ งยกเลิก
เพิกถอนความตกลงยินยอมดังกล่าว ธนาคารมีสิทธิที่จะยกเลิกหรื อระงับการใช้ บตั รตามข้ อตกลงฉบับนี ้
16. ผู้ถือบัตรมีสิทธิได้ รับใบบันทึกรายการเป็ นเอกสารหลักฐานประกอบการใช้ บริ การผ่านเครื่ องเอที เอ็ม ในกรณีที่ใบ
บันทึกรายการหมด หน้ าจอเครื่ องเอทีเอ็มจะขึ ้นข้ อความว่า “ใบบันทึกรายการหมด จะทารายการต่อหรื อไม่ ” ซึง่
หากผู้ถือบัตรเลือกทารายการโอนเงินไปเข้ าบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่น เครื่ องเอทีเอ็มจะไม่ทารายการให้ ใน
กรณีที่ผ้ ถู ือบัตรเลือกทารายการเบิกถอนเงินต่อไปแม้ ว่าจะไม่ได้ รับใบบันทึกรายการ ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบ
รายการที่เกิดขึ ้นได้ จากการปรับปรุ งรายการบัญชีในสมุดบัญชี หรื อช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกาหนดไว้
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17. เมื่อผู้ถือบัตรได้ รับใบบันทึกรายการแล้ ว ผู้ถือบัตรมีหน้ าที่ตรวจสอบรายการที่ปรากฏในใบบันทึกรายการ หากมี
รายการใดรายการหนึง่ ผิดพลาดคลาดเคลื่อน หรื อไม่ถกู ต้ อง ผู้ถือบัตรจะต้ องทักท้ วงภายใน 10 วันทาการ นับแต่
วันที่ ผ้ ูถือบัตรได้ รับใบบันทึกรายการ หากผู้ถือบัตรมิได้ ทักท้ วงภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ถือบัตรตกลง
ยิ นยอมให้ ธนาคารถื อว่าจานวนเงิ นที่ ปรากฏในใบบันทึกรายการเป็ นรายการที่ ถูกต้ องตรงความเป็ นจริ ง ทุก
ประการ ทังนี
้ ้ ไม่เป็ นการตัดสิทธิผ้ ถู ือบัตรในภายหลัง หากผู้ถือบัตรพิสจู น์ได้ วา่ ค่าใช้ จ่ายในใบบันทึกรายการบาง
รายการไม่ถูกต้ องและมิได้ เป็ นความผิดหรื อความบกพร่ องของผู้ถือบัตร และได้ แจ้ งทักท้ วงภายใน 60 วัน นับแต่
วันที่ผ้ ถู ือบัตรได้ รับใบบันทึกรายการ
18. เมื่อมีข้ อผิ ดพลาดใดๆ ในการโอนเงิ น /การหัก บัญ ชี เงิ นฝากเพื่ อช าระค่าสาธารณูป โภค ค่าสิ น ค้ า และ/หรื อ
ค่าบริ การเกิดขึ ้น ผู้ถือบัตรต้ องแจ้ งข้ อผิดพลาดให้ ธนาคารทราบทันที และควรมีข้อมูลดังนี ้
18.1 วันและเวลาที่ทารายการ
18.2 สถานที่ตงเครื
ั ้ ่ องเอทีเอ็ม และ/หรื อสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
18.3 เลขที่บญ
ั ชีของผู้ถือบัตรและของผู้ที่เกี่ยวข้ อง
18.4 ประเภทของรายการ
18.5 จานวนเงินที่โอนเข้ าหรื อออกและ/หรื อจานวนเงินที่ถกู หัก
18.6 ชื่อ สถานที่ติดต่อของผู้ถือบัตร และผู้แจ้ ง
19. ความรับผิดของธนาคารต่อผู้ถือบัตร มีดงั นี ้
19.1 ธนาคารปฏิบตั ิหรื อละเว้ นการปฏิบัติตามคาสัง่ โอนเงินจนเป็ นเหตุให้ ผ้ ถู ือบัตรไม่ได้ รับเงินจากการโอนเงิน
ทางเครื่ องเอทีเอ็ม และ/หรื อสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยเสร็ จสิ ้นสมบูรณ์ เว้ นแต่
19.1.1 ผู้ถือบัตรมีเงินในบัญชีเงินฝากไม่พอ
19.1.2 ผู้ถือบัตรไม่มีหรื อถูกระงับการใช้ วงเงินสินเชื่อกับธนาคาร
19.1.3 การโอนเงินจะเป็ นผลให้ ยอดหนี ้ในบัญชีเกินกว่าวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไว้ กบั ธนาคาร
19.1.4 ผู้ถือบัตรอยู่ระหว่างดาเนินการทางกฎหมาย เช่น ผู้ถือบัตรถูกยึดและ/หรื ออายัดเงินในบัญชีเงิน
ฝากโดยกรมสรรพากร เจ้ าพนักงานบังคับคดี ศาล และ/หรื อเจ้ าพนักงานอื่นใดที่มีอานาจตาม
กฎหมายในการสัง่ ยึดหรื ออายัดได้ และ/หรื อถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์หรื อตกเป็ นบุคคลล้ มละลาย
19.1.5 ธนาคารได้ แจ้ งให้ ผ้ ูถือบัตรทราบถึงความขัดข้ องของการโอนเงิ นอยู่แล้ วก่อนหรื อในขณะที่ทา
รายการโอนเงิน
19.1.6 ผู้ถือบัตรปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขหรื อข้ อตกลงกับธนาคาร
19.1.7 เป็ นเหตุสดุ วิสยั
19.2 ธนาคารมิได้ ปฏิบตั ิตามคาสัง่ อายัดหรื อระงับการให้ บริ การบัตรของผู้ถือบัตรตามข้ อ 5. ของข้ อตกลงฉบับ
นี ้ และต่อมาเกิดรายการโอนเงินทางเครื่ องเอทีเอ็ม และ/หรื อสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ขึ ้น
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20.

21.

22.

23.

19.3 ธนาคารยังไม่ได้ ส่งมอบบัตร และ/หรื อรหัสผ่าน และ/หรื อเครื่ องมืออื่นใดที่ ธนาคารให้ แก่ผ้ ถู ือบัตรเพื่ อใช้
เป็ นเครื่ องมือในการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากให้ แก่ผ้ ูถือบัตร แต่เกิดรายการโอนเงินทางเครื่ องเอทีเอ็ม
และ/หรื อสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยมิชอบขึ ้น
19.4 เกิดรายการโอนเงินผ่านเครื่ องเอทีเอ็ม และ/หรื อสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยมิชอบ และมิใช่ความผิด
ของผู้ถือบัตร
ในกรณี ที่ธ นาคารทราบว่ามีรายการผิ ดพลาด หรื อธนาคารได้ รับแจ้ งข้ อผิ ดพลาดจากผู้ถือบัตร ธนาคารจะ
ดาเนินการตรวจสอบรายการจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องในระบบงาน หากพบสาเหตุและข้ อผิดพลาด ธนาคาร
จะดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไขให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ถือบัตร ทังนี
้ ้ โดยมีหลักเกณฑ์
และขันตอนการปฏิ
้
บตั ิของธนาคารในการสอบสวนและดาเนินการแก้ ไขข้ อผิดพลาดตามที่ธนาคารกาหนด
ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ ธนาคารติดต่อสอบถามหรื อเปิ ดเผยรายละเอียดบางประการหรื อทังหมดเกี
้
่ยวกับผู้ถื อ
บัตรให้ บุคคลใดก็ได้ ในกรณี ที่จาเป็ นหรื อในกรณี ที่ธนาคารเห็นสมควร และในกรณี ที่มีกฎหมาย ประกาศ หรื อ
ระเบียบของทางราชการ กาหนดให้ ธนาคารต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล หรื อธุรกรรมการเงินของผู้ถือบัตรต่อเจ้ าหน้ าที่หรื อ
หน่วยงานของรัฐ เมื่อธนาคารได้ รับการร้ องขอ ผู้ถือบัตรตกลงยิ นยอมให้ ธนาคารเปิ ดเผยข้ อมูล และ/หรื อจัดทา
รายการเกี่ยวกับการทาธุรกรรมทางการเงินของผู้ถือบัตรต่อเจ้ าหน้ าที่หรื อหน่วยงานของรัฐได้ ทกุ ประการ
ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมชาระค่าบริ การและค่าใช้ จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดทาและการใช้ บตั ร ในอัตราตาม
ประกาศของธนาคาร โดยผู้ถือบัตรตกลงชาระค่าบริ การในการจัดทาบัตร และค่าบริ การรายปี สาหรับการใช้ บัตร
ในปี แรก ในวันที่ ทาคาขอฉบับนี ้ สาหรั บค่าบริ การรายปี ในปี ถัดไป ตลอดจนค่าบริ การและค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่
ธนาคารจะทาการเรี ยกเก็บจากผู้ถือบัตรต่อไปในภายหน้ า ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักเงินดังกล่าวจาก
บัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตรที่มีอยู่กบั ธนาคารได้ ทนั ที จนกว่ าธนาคารจะได้ รับการชาระเงินครบถ้ วน โดยผู้ถือ
บั ตรตกลงจะไม่ ยกเลิก เพิก ถอนความยินยอมดั งกล่ าว ทั้งนี้ ผู้ ถือบั ตรสามารถทารายการชาระเงิน
ดังกล่ าวได้ ทสี่ าขาของธนาคาร หรื อช่ องทางอื่น ๆ ตามทีธ่ นาคารกาหนด
อนึ่ ง อัต ราค่ า บริ ก ารและค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ อัน เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การจัด ท าและการใช้ บั ต รดัง กล่ า วอาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือบัตรทราบตามรู ปแบบและวิธีการที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 23. ของข้ อตกลง
ฉบับนี ้
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้ บตั ร อัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าบริ การ และค่าใช้ จ่ายต่างๆ รวมทังหลั
้ กเกณฑ์
การใช้ บตั ร และ/หรื อข้ อสัญญาใดๆ เกี่ยวกับบัตร ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือบัตรทราบดังนี ้
23.1 ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือบัตรทราบล่วงหน้ า โดยการปิ ดประกาศ ณ ที่ทาการสานักงาน/สาขา และ/หรื อทาง
เว็บไซต์ (Website) ของธนาคาร (krungthai.com)
23.2 ในกรณีเร่ งด่วน ธนาคารจะแจ้ งทางจดหมาย หรื อประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่แพร่ หลาย
ในประเทศ ล่ ว งหน้ าเป็ นระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า 7 วัน ก่ อ นมี ผ ลใช้ บั ง คับ โดยธนาคารจะแจ้ ง การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรซ ้าอีกครัง้ หนึง่
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24.

25.

26.

27.

อนึ่ง สาหรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นประโยชน์หรื อเป็ นการลดภาระแก่ผ้ ูถือบัตรนัน้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ ให้ การ
เปลี่ยนแปลงมีผลใช้ บงั คับได้ ทนั ที โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือบัตรทราบภายใน 30 วัน หลังการมีผลใช้ บงั คับ
บรรดาหนังสือติดต่อหรื อหนังสืออื่นใดที่สง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือบัตรไม่วา่ จะส่งด้ วยวิธีใด หากได้ สง่ ไปยังสถานที่อยู่ของผู้ถือ
บัตรตามที่ระบุไว้ ในแบบคาขอใช้ บริ การ หรื อที่อยู่ที่ผ้ ถู ือบัตรมีหนังสือแจ้ งการเปลี่ยนแปลงให้ ธนาคารทราบ ไม่วา่
จะมีผ้ รู ับไว้ หรื อไม่ก็ตาม ให้ ถือว่าผู้ถือบัตรได้ รับไว้ แล้ วโดยชอบและหากว่าส่งให้ ไม่ได้ เพราะที่อยู่เปลี่ยนแปลงไป
หรื อถูกรื อ้ ถอนไปโดยผู้ถือบัตรไม่ได้ แจ้ งการเปลี่ยนแปลงหรื อรื อ้ ถอนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรต่อธนาคารก็ดี หรื อส่ง
ให้ ไม่ได้ เพราะหาที่อยู่ตามที่แจ้ งไว้ ไม่พบก็ดีให้ ถือว่าผู้ถือบัตรได้ รับทราบข้ อความในเอกสารหรื อหนังสือนันๆ
้ แล้ ว
โดยชอบ
ผู้ถือบัตรได้ รับทราบและเข้ าใจข้ อความต่างๆ ตามข้ อตกลงฉบับนี โ้ ดยละเอียดตลอดแล้ ว และตกลงยิ นยอม
ผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อตกลงฉบับนี ้ รวมทังระเบี
้
ยบ ข้ อกาหนด เงื่อนไข และวิธีปฏิบตั ิใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้
บัตรของธนาคารทังที
้ ่มีอยู่ในปั จจุบนั และ/หรื อที่จะได้ มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงในภายหน้ าทุกประการ ข้ าพเจ้ าจึง
ขอให้ ธนาคารออกบัตรให้ ตามที่ข้าพเจ้ าร้ องขอ รวมทัง้ การต่ออายุบัตร และออกบัตรใหม่ให้ จนกว่าข้ าพเจ้ าจะ
บอกเลิกและ/หรื อธนาคารขอยกเลิกการให้ บริ การ และข้ าพเจ้ ารั บทราบว่าในกรณี ที่มีการยกเลิกการใช้ บริ การ
บัตรกรุ งไทยวีซ่า เดบิต บัตรมาสเตอร์ การ์ ด เดบิต บัตรกรุ งไทยสถาบัน/องค์กร และ/หรื อบัตรกรุ งไทยยูเนี่ยนเพย์
เดบิต ไม่ว่าโดยข้ าพเจ้ าและ/หรื อธนาคาร จะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิในการขอใช้ บริ การบัตรกรุ งไทยเอทีเอ็ม
และ/หรื อสิทธิในการเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าแต่อย่างใด
ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ ที สาขาธนาคาร,เครื่ องฝาก-ถอนเงิ น
อัตโนมัติ (ATM/ADM) และ Call Center หมายเลข 02-111-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรื อช่องทางอื่นตามที่
ธนาคารกาหนด รวมทังสามารถตรวจสอบวั
้
นหมดอายุบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้ ที่สาขาธนาคาร โดยแจ้ งหมายเลข
หน้ าบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรื อตามช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกาหนด
ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบรายการย้ อนหลังได้ ที่สาขาธนาคาร,เครื่ องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM/ADM) เฉพาะ
5 รายการย้ อนหลัง และช่องทางอื่น ตามที่ ธนาคารกาหนด โดยผู้ถือบัตรตกลงยิ นยอมให้ ธ นาคารเรี ยกเก็ บ
ค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) ตามอัตราและวิธีการที่ธนาคารประกาศกาหนด

หน้ า 8/8

V.1/2563 Update: 28/05/63

