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ตารางการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 

ชื่อผลิตภัณฑ์ บัตรเดบติกรุงไทย โฮมพลัส (Krungthai Home Plus debit card) 
ประเภทผลิตภัณฑ์ บตัรเดบิตแบบมีความคุ้มครองประกนัอบุตัิเหต ุ
วงเงนิสูงสุด (บาท) 
ลกูค้าสามารถปรับเพ่ิมไมเ่กินวงเงิน
สงูสดุ และปรับลดวงเงินได้ 

● เบกิถอนผ่านเคร่ือง ATM สูงสุด 150,000 บาท/บัตร/วัน  
● โอนเงนิระหว่างบัญชี สูงสุดไม่เกนิ 150,000 บาท/วัน 
● ช าระเงนิค่าสินค้าหรือบริการผ่านเคร่ือง EDC ได้สูงสุด 500,000 บาท/
บัตร/วัน 

เงื่อนไขหลัก 
 

● บตัรเดบิตสามารถผกูบญัชีหลกักบับญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ได้ 1 บญัชี และ/
หรือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัได้ 1 บญัชี และสามารถผกูบญัชีรอง
กบับญัชีเงินฝากประจ าปลอดภาษี เพ่ือดยูอดเงินและฝากเงินได้ 1 บญัชี 

● ผู้ถือบัตรต้องมีอายุ 15-75 ปีบริบูรณ์ และมีร่างการแขง็แรงสมบูรณ์ใน
วันที่สมัครบัตร 

● กรณีที่ผู้เอาประกันภัยสูญเสียแขน หรือขา หรือสายตา ก่อนวันที่เร่ิม
คุ้มครอง บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เฉพาะความสูญเสียที่
เกดิขึน้ต่อส่วนที่สมบูรณ์ ณ วันที่เร่ิมการคุ้มครอง 

● ผู้ถือบัตร 1 ท่านสามารถถือบัตรได้สูงสุด 1 ใบ และความคุ้มครอง 1 
บัตรต่อ 1 สถานที่เอาประกันภัย 

● ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจะต้องอยู่ภายในสิ่งปลูกสร้างชัน้1(มี
โครงสร้างเป็นคอนกรีตเกนิกว่า 80%) หรือ สิ่งปลูกสร้างชัน้2 (มี
โครงสร้างเป็นคอนกรีตเกนิกว่า 50%) 

● ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจะต้องอยู่ภายใต้อาณาเขตประเทศไทย
เท่านัน้ 

● ความคุ้มครอง หมวดการประกันอัคคีภัยพืน้ฐาน จะได้รับความ
คุ้มครองกต่็อเม่ือ ผู้ถือบัตรต้องเป็นบุคคลที่เป็นเจ้าของบ้าน เป็นผู้เช่า
บ้าน หรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนัน้ๆ 
แล้วแต่กรณี โดยต้องระบุสถานที่ตัง้ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้อย่าง
ชัดเจน 

● บญัชีร่วมหรือบญัชีท่ีมีผู้ ร่วมเปิดมากกวา่ 1 คน ไมส่ามารถสมคัรบตัรฯได้ 
● สิน้สดุความคุ้มครอง เมื่อธนาคารไมส่ามารถหกัคา่บริการรายปีได้ และ/หรือ 
บญัชีเงินฝากถกูปิดและ/หรือบตัรถกูยกเลิก 

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิ
ประโยชน์ และเงื่อนไขอ่ืนๆ 

● ใช้บริการเบิกถอนเงิน/โอนเงิน และธุรกรรมอื่น ๆ ท่ีธนาคารก าหนด ผ่าน
เคร่ือง ATM/ADM ของธนาคารกรุงไทย และธนาคารอื่น ๆ ท่ีมีเคร่ืองหมาย 
ATM POOL 
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● ช าระคา่สินค้าและบริการแทนเงินสดผ่านเคร่ือง EDC ณ จดุขายกบัร้านค้าท่ี
มีเคร่ืองหมาย MasterCard ได้ทัว่ประเทศและทัว่โลก ตลอด 24 ชัว่โมง 
การใช้บริการบตัรที่เคร่ือง ATM/ADM ในประเทศ 

● การถอนเงิน/โอนเงินในเขตส านกัหกับญัชีเดียวกนัท่ีเคร่ือง ATM/ADM 
ธนาคารกรุงไทย ไมค่ิดคา่บริการ 

● การโอนเงินข้ามเขตส านกัหกับญัชีท่ีเคร่ือง ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย 
รายการแรกของเดือนไมค่ิดคา่บริการ รายการที่ 2 ขึน้ไป ของเดือน 10 บาท/
รายการ 

● การถอนเงินข้ามเขตส านกัหกับญัชีท่ีเคร่ือง ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย 15 
บาท/รายการ 

● การโอนเงิน ข้ามจงัหวดัท่ีเคร่ือง ATM/ADM ธนาคารอื่น 
- หมื่นละ 10 บาท สว่นเกินคิดตามสว่นเลขหลกัพนั พนัละ 1 บาท เศษ
ของพนัไมค่ิด 

- คา่ใช้เครือข่ายธนาคาร 10 บาท/รายการ 
- คา่บริการขัน้ต ่า 20 บาท/รายการ 
- คา่บริการสงูสดุ 1,000 บาท/รายการ 

● การถอนเงิน ข้ามจงัหวดัท่ีเคร่ือง ATM ธนาคารอื่น 20 บาท/รายการ 
● การถอนเงินในจงัหวดัเดียวกนัท่ีเคร่ือง ATM ธนาคารอื่น ไมค่ดิคา่บริการ 
● กรณีลกูค้าใช้บตัร ท่ีเคร่ือง ATM/ADM ธนาคารอื่นเกิน 4 รายการ ตอ่เดือน 
นบัตัง้แตร่ายการที่ 5 ในเดือนนัน้คิดคา่บริการ 10 บาท/รายการ 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บาท) 100 บาท 
ค่าธรรมเนียมรายปี (บาท/ปี) 1,599 บาท ต่อปี (ประกอบด้วย คา่บริการบตัร 200 บาท ,คา่เบีย้ประกนัและ

ความคุ้มครองอื่นๆรวมถงึสิทธิพิเศษอ่ืนตามท่ีธนาคารก าหนด 1,399 บาท) 
ค่าบริการรายปีของปีถัดไป ธนาคารจะเรียกเกบ็จากลูกค้าโดยหกับัญชี
อัตโนมัตเิม่ือครบรอบ 1 ปี นับจากวันที่สมัครบัตร  หากเงินในบญัชีลกูค้ามี
ไมเ่พียงพอจ่ายคา่บริการรายปีคราวเดียวกนัทัง้จ านวน  บตัรจะใช้งานไมไ่ด้และ
จะไมไ่ด้รับความคุ้มครองจนกวา่จะเรียกเก็บคา่บริการได้ โดยระบบงานจะเรียก
เก็บคา่บริการในวนัถดัไปตอ่ไปอีก 60 วนั จนกวา่จะสามารถหกัคา่บริการรายปี
ได้ หากระบบงานยังไม่สามารถเรียกเกบ็ค่าบริการรายปีได้ครบตาม
จ านวนที่ก าหนด ธนาคารจะยกเลิกบัตรโดยอัตโนมัติ 

ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ 100 บาท ตอ่ครัง้ 
ค่าธรรมเนียมการขอรหสัใหม่ ไมม่ีคา่ใช้จ่าย สามารถตัง้รหสัผ่านใหม ่(Reset Pin) ได้ท่ีสาขาธนาคาร 
ค่าบริการการใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงนิ
ต่างประเทศ 

คา่บริการการสอบถามยอดคงเหลือในตา่งประเทศ     15 บาท ตอ่รายการ 
คา่ธรรมเนียมการถอนเงินตา่งประเทศ                   100 บาท ตอ่รายการ 
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อตัราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดจากการถอนเงินและช าระคา่สินค้าและบริการจะเรียก
เก็บเป็นสกลุเงินบาท โดยอ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนกลางของ  
Visa/MasterCard ซึง่รวมความเสี่ยงจากการแปลงสกลุเงินไมเ่กินร้อยละ 2.5 
จากจ านวนเงินท่ีท ารายการ 
(กรณีท่ี ATM CROSS BORDER SERVICE จะคิดเฉพาะรายการที่ส าเร็จ
เท่านัน้) 

ความรับผิดชอบของเจ้าของบัตร 
กรณีบัตรหาย 

● ธนาคารจะมอบบตัรและแจ้งรหสัผ่านให้แก่ผู้ ถือบตัร โดยผู้ ถือบตัรลงลายมือ
ช่ือในช่องท่ีก าหนดไว้ด้านหลงัของบตัรทนัทีท่ีได้รับบตัรจากธนาคาร และผู้ ถือ
บตัรมีหน้าท่ีเก็บรักษาบตัรเป็นอย่างดีและเก็บไว้ในท่ีปลอดภยั มิให้สญูหาย 
หรือตกอยู่ในความครอบครองของบคุคลอื่น ไมท่ าลาย ท าให้สญูหายหรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสว่นหนึง่สว่นใดของบตัร รวมทัง้เก็บรักษารหสัผ่านให้เป็น
ความลบัอยู่เสมอ 

● ในกรณีที่บัตรสูญหาย หรือถูกโจรกรรม หรือช ารุดเสียหายใช้การไม่ได้ 
หรือไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม ผู้ถือบัตรสามารถแจ้งอายัดหรือขอระงับการ
ใช้บัตรชั่วคราวทางโทรศพัท์ หรือโดยเคร่ืองมือสื่อสารอย่างอื่น หรือวิธีการ
อื่นซึง่สามารถติดตอ่กนัได้ในท านองเดียวกนัที่ Krungthai Call Center 
หมายเลข 02-111-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือส านักงานใหญ่หรือที่
ท าการสาขาของธนาคารทุกแห่ง (ในวนัและเวลาท าการ) โดยธนาคารจะ
ท าการอายดัหรือระงบัการให้บริการบตัร ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 5 นาที 
นบัตัง้แตเ่วลาท่ีธนาคารได้รับแจ้ง และแจ้งผลการอายดัหรือการระงบัการใช้
บตัรให้ผู้ ถือบตัรทราบในคราวเดียวกนั 

● ในกรณีท่ีผู้ ถือบตัรแจ้งอายดัหรือขอระงบัการใช้บตัรชัว่คราวแล้ว หากมีความ
เสียหายใดๆ เกิดขึน้ในระหวา่งเวลาตัง้แตบ่ตัรสญูหายจนกระทัง่ธนาคารท า
การอายดัหรือระงบัการใช้บตัรแล้วเสร็จ ผู้ ถือบตัรตกลงรับผิดชอบในความ
เสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ สว่นความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ภายหลงัจากครบ
ก าหนดระยะเวลา 5 นาที นบัแตเ่วลาท่ีธนาคารได้รับแจ้งดงักลา่ว ผู้ ถือบตัรไม่
ต้องรับผิดชดใช้คืนให้แก่ธนาคารแตอ่ย่างใด เว้นแตค่วามเสียหายหรือภาระ
หนีท่ี้เกิดขึน้นัน้เป็นการกระท าของผู้ ถือบตัรเอง 

ช่องทางในการตดิต่อธนาคาร ● ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111 
● อีเมล : Call.CallCenter@krungthai.com 
● ช่องทางอ่ืนๆผ่าน Facebook/Twitter/Youtube/LINE/ Instagram โดยพิมพ์
ค าวา่ “Krungthai Care” 

ข้อควรระวัง ● ลูกค้าควรระมัดระวังและดูแลรักษาบัตรเดบติและรหสัผ่านบัตรเดบติ
เป็นอย่างดี และไม่ควรเปิดเผยรหสัผ่านบัตรเดบติหรือข้อมูลบัตรเด
บติให้บุคคลอื่น 

mailto:Call.CallCenter@krungthai.com
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● ภายหลังจากที่ลูกค้าทราบว่าได้ท าบัตรเดบิตหายหรือถูกขโมย ลูกค้า
ควรแจ้งให้ธนาคารทราบทันท ีเพื่อด าเนินการอายัดบัตร 

● หากมีการใช้รหสัผ่านผิดเป็นจ านวน 3 ครัง้ ติดต่อกัน ระบบจะระงับ
การใช้บัตรโดยอัตโนมัต ิลูกค้าควรตดิต่อสาขาธนาคารเพื่อปลดระงับ
การใช้บัตร และสามารถขอตัง้รหสัผ่านใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

● หากผู้ ถือบตัรต้องการลดวงเงินหรือเพ่ิมวงเงิน สามารถแจ้งเปลี่ยนได้ท่ีสาขา 
หรือศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์ ธนาคารกรุงไทย 02-111-1111 

● การยกเลิกการใช้บริการบตัรเดบิตแจ้งได้ท่ีสาขาธนาคาร 
● การท าธุรกรรมข้ามเขต ข้ามผู้ให้บริการ อาจมีคา่ธรรมเนียมเพ่ิมเติม เง่ือนไข
เป็นไปตามท่ีธนาคารก าหนด 

ประเภทประกันภัย ประกันภัยส่วนบุคคล 
ประกันทรัพย์สินภายในบ้านจากอัคคีภัย 

ชื่อบริษัทประกันภัย บริษัท ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
วงเงนิที่คุ้มครองประกันภัย วงเงินคุ้มครองการเสียชีวิตจากอบุตัิเหตสุงูสดุ 200,000 บาท 
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัย 
 

วนัเร่ิมต้นความคุ้มครอง : ณ วนัท่ีสมคัรบตัร 
วนัสิน้สดุความคุ้มครอง : จนกวา่จะมีการบอกเลิกการใช้บตัร (ตอ่อายคุรัง้ละ 1 
ปี)  
ผู้ ท่ีได้รับความคุ้มครอง : อาย ุ15-75 ปี ในวนัท่ีท าประกนัภยั 
 
รายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง 
ส่วนที่ 1 ความคุ้มครองอุบัติเหตุ 
1. การเสียชีวิต สญูเสียอวยัวะ สายตา หรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง(อ.บ.1) 

1.1 กรณี อบุตัิเหตทุัว่ไป รวมการถกูฆาตกรรมหรือถกูท าร้ายร่างกาย 
200,000 บาท 

1.2 กรณี การขบัข่ีหรือโดยสารจกัรยานยนต์ 60,000 บาท  
2. คา่รักษาพยาบาล จากอบุตัิเหตทุัว่ไป รวมการถกูฆาตกรรมหรือถกูท าร้าย

ร่างกาย และการขบัข่ีหรือโดยสารจกัรยานยนต์ จ่ายผลประโยชน์ตามจริง 
ตอ่อบุตัิเหตแุตล่ะครัง้ 10,000 บาท 

 
ส่วนที่ 2 ความคุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้าน 
ความสญูเสียหรือเสียหาย ของทรัพย์สนิภายในสิ่งปลกูสร้าง รวมถงึทรัพย์สินท่ี
อยู่ภายในสถานท่ีเอาประกนัภยั 
1. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภยัจากยานพาหนะ ภยัจากอากาศยาน ภยัเน่ืองจาก

น า้ 200,000 บาท 
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2. ภยัจากลมพาย ุภยัจากน า้ท่วม ภยัจากแผ่นดินไหว ภยัจากลกูเห็บ รวมกนั
ทกุภยั 20,000 บาท (ถือเป็นสว่นหนึง่ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ข้อ 1.) 

 
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน 24 ชั่วโมง (โทร. 0 2305 8774) 
1. เคร่ืองปรับอากาศ กรณีขดัข้องหรือช ารุด ไมส่ามารถใช้งานได้ 
2. ระบบประปา กรณีท่อประปาหรือท่อระบายน า้ไมส่ามารถใช้การได้ 
3. ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน กรณีอปุกรณ์จ่ายไฟขดัข้องหรือช ารุดเสียหาย 
4. ตู้ เย็นหรือเคร่ืองแช่แข็งและเคร่ืองท าน า้ร้อน กรณีขดัข้องหรือช ารุดเสียหาย 
5. บริการก าจดัหรือจบัสตัว์ดรุ้าย 
6. กญุแจบ้านและกญุแจรถ กรณีกญุแจสญูหาย รับกญุแจส ารองในระยะทาง 

20 กิโลเมตร 
หมายเหตุ : การบริการตอ่ครัง้วงเงินไมเ่กิน 1,000 บาท รวมคา่แรงและคา่
เดินทาง ไมเ่กิน 2 ครัง้ตอ่ปี 
 
เงื่อนไขและข้อยกเว้นส าคัญ 
1. ผู้ ถือบตัรต้องมีอาย ุ15 ปี-75 ปีบริบรูณ์และมีร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์ใน

วนัท่ีขอเอาประกนัภยั 
2. ในกรณีท่ีผู้ เอาประกนัภยัสญูเสยีแขน หรือขา หรือสายตา ก่อนวนัท่ีเร่ิม

ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ฉบบันี ้บริษัทฯ จะจ่ายคา่สินไหมทดแทนให้ 
เฉพาะความสญูเสียท่ีเกิดขึน้ในสว่นสมบรูณ์ ณ วนัท่ีเร่ิมความคุ้มครอง 

3. ผู้ ถือบตัร 1 ท่าน สามารถถือบตัรนีส้งูสดุได้ไมเ่กิน 1 บตัร ความคุ้มครอง 1 
บตัรตอ่ 1 สถานท่ีเอาประกนัภยั 

4. ในกรณท่ีบตัรเดบิตกรุงไทย โฮมพลสั 1 บตัรมีผู้ เปิดบญัชีมากกวา่ 1 คน 
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมใ่ห้ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ฉบบันี ้

5. ทรัพย์สนิท่ีเอาประกนัภยัจะต้องอยู่ภายในสิ่งปลกูสร้างชัน้ 1 (มีโครงสร้าง
เป็นคอนกรีตเกินกวา่ 80%) หรือ สิ่งปลกูสร้างชัน้ 2 (มีโครงสร้างเป็น
คอนกรีตเกินกวา่ 50%) 

6. ทรัพย์สนิท่ีเอาประกนัภยัจะต้องอยู่ภายในอาณาเขตประเทศไทยเท่านัน้ 
7. ความคุ้มครอง หมวดการประกนัอคัคีภยัพืน้ฐาน จะได้รับความคุ้มครองก็

ตอ่เมื่อ ผู้ ถือบตัรต้องเป็นบคุคลท่ีเป็นเจ้าของบ้าน เป็นผู้ เช่าบ้าน หรือเป็นผู้มี
สว่นได้เสียกบัทรัพย์สนิท่ีเอาประกนัภยันัน้ๆ แล้วแตก่รณี โดยต้องระบสุถาน
ท่ีตัง้ทรัพย์สนิท่ีเอาประกนัภยัไว้อย่างชดัเจน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายช่ือโรงพยาบาลและคลินิกใน
เครือข่าย โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ เอาประกนัภยัทราบ 
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9. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของ
กรมธรรม์รับประกนัภยัโดยบริษัท กรุงไทยพานิช ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 
วิธีการขอชดเชยค่าสินไหม 

 ตดิต่อพร้อมส่งเอกสารขอชดเชยค่าสินไหมที่สาขาธนาคาร  

 หรือ ติดต่อกับบริษัทประกันภัยโดยตรง ที่ บริษัท ทิพยประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วน
บุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120 โทร 1736 

 กรณี รักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลที่ไม่อยู่ในโครงการ สามารถ
ส่งเร่ีองเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล มายังบริษัท ไทยรีเซอร์วิสเซส 
จ ากัด(TPA) ที่  0 2660 1221 ทุกวัน/24ช่ัวโมง ที่อยู่  48/16 ซอย
รัชดาภิเษก 20 ถนน รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 
ก รุ ง เ ท พ ฯ  1 0 3 1 0  โ ท ร ส า ร  0  2 6 6 0  1 2 9 0  Email: 
TPA_CS@thirdpartyadmin.co.th (ซึง่เป็นตวัแทนบริการด้านการจดัการ
สินไหมทดแทนในนาม บริษัท ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)   

 
ช่องทางการตดิต่อบริษัทประกันภัย 

● บริษัท ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) โทร. 1736 
● เวบ็ไซต์ www.dhipaya.co.th  
● แอปพลิเคชัน่ : TIP Flash Claim 
● บริการช่วยเหลือฉกุเฉินภายในบ้าน ตลอด 24 ชัว่โมง โทร. 0 2305 8774 

 
หมายเหต ุโปรดศกึษาเพ่ิมเติมตามเอกสารรายละเอียดความคุ้มครองส าหรับผู้
ถือบตัร ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของ
กรมธรรม์รับประกนัภยัโดยบริษัท ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:TPA_CS@thirdpartyadmin.co.th
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ข้อตกลงและเงื่อนไขการถือบัตรอเิล็กทรอนิกส์ 

บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ธนาคาร”) 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

 บตัรกรุงไทยเอทีเอม็ (ATM) 
 บตัรกรุงไทยวีซา่ เดบิต (V-DB) 
 บตัรกรุงไทยสถาบนั/องค์กร (IPAC) 
 บตัรกรุงไทยยเูน่ียนเพย์ เดบิต (UPD)  
 บตัรกรุงไทยมาสเตอร์การ์ด เดบิต (MCD)  

และ/หรือบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ประเภทอื่นใด เป็นบตัรท่ีใช้กบับญัชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั 
และ/หรือบญัชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีของธนาคาร (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกรวมวา่ “บตัร”) ซึง่ธนาคารออกให้แก่ลกูค้าท่ี
ได้รับอนมุตัิจากธนาคารให้เป็นผู้ ถือบตัร (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “ผู้ ถือบตัร”) และผู้ ถือบตัรตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบตัิ
ตามข้อตกลงและเง่ือนไขการถือบตัรดงันี ้ 
1.   เมื่อธนาคารอนุมตัิบตัรให้แก่ผู้ ถือบตัร ธนาคารจะมอบบตัร และแจ้งรหสัผ่าน (Personal Identification Number: 

PIN) ให้แก่ผู้ ถือบตัรโดยผู้ ถือบตัรจะต้องลงลายมือช่ือในช่องท่ีก าหนดไว้ด้านหลงับตัรทนัทีท่ีได้รับบตัรจากธนาคาร 
และผู้ ถือบัตรมีหน้าท่ีเก็บรักษาบัตรเป็นอย่างดีและเก็บไว้ในท่ีปลอดภัย มิให้สูญหาย หรือตกอยู่ในความ
ครอบครองของบุคคลอื่น ไม่ท าลาย ท าให้เสียหาย หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของบัตร รวมทัง้เก็บ
รักษารหสัผ่านให้เป็นความลบัอยู่เสมอ  

2.  ในกรณีท่ีผู้ ถือบตัรย่ืนขอใช้บริการบตัรกบัธนาคารตามแบบค าขอเปิดบญัชีเงินฝากและขอใช้บริการประเภทบุคคล
ธรรมดา (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “แบบค าขอใช้บริการ”) ไว้ แตไ่มม่าติดตอ่ขอรับบตัรจากธนาคารภายในระยะเวลา 6 
เดือน นบัแตว่นัท่ีผู้ ถือบตัรย่ืนขอใช้บริการบตัร ผู้ ถือบตัรตกลงยินยอมให้ธนาคารยกเลิกบตัรดงักลา่วได้ทนัที 

3. กรณีบัตรกรุงไทยมาสเตอร์การ์ด เดบิต (MCD) ผู้ ถือบัตรรับรองและยืนยันว่า การขอออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทอื่นกับธนาคาร  ไม่ได้เกิดจากชีน้ า ชักชวน และ/หรือกระท าการใดๆ ของธนาคารและ/หรือพนกังานของ
ธนาคาร เพ่ือให้ผู้ ถือบัตรกรุงไทยมาสเตอร์การ์ด เดบิต (MCD) (ถ้ามี) เปลี่ยนแปลงประเภทบัตรดงักล่าว มาใช้
บริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นตามท่ีขอใช้บริการกบัธนาคารตาม ค าขอใช้บริการและข้อตกลงและเง่ือนไข
การถือบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ฉบบันี ้ 

4. ผู้ ถือบตัรตกลงและรับทราบว่า ผู้ ถือบตัรสามารถใช้บตัรเพ่ือช าระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใดแทนการช าระ
ด้วยเงินสด และ/หรือใช้ท ารายการเบิกถอนเงิน ฝากเงิน โอนเงิน สอบถามยอดเงินคงเหลือ ผ่านเคร่ืองฝาก-ถอน
เงินอตัโนมตัิ (ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “เคร่ืองเอทีเอ็ม”) และ/หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด และ/หรือใช้ท าธุรกรรม
ตา่งๆ ด้านการเงิน การธนาคาร และ/หรือธุรกรรมอื่นใดตามท่ีธนาคารเปิดให้บริการ ซึง่อาจมีการขยายขอบเขตการ
ให้บริการตอ่ไปในภายหน้าได้ตามท่ีธนาคารก าหนด    

5.   ในกรณีท่ีบตัรสญูหาย หรือถูกโจรกรรม หรือช ารุดเสียหายใช้การไม่ได้ หรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ผู้ ถือบตัรมีสิทธิ
แจ้งอายดัหรือขอระงบัการใช้บตัรชัว่คราวทางโทรศพัท์ หรือโดยเคร่ืองมือสื่อสารอย่างอื่น หรือวิธีการอื่นซึง่สามารถ
ติดต่อกนัได้ในท านองเดียวกนั ท่ี Krungthai Contact Center หมายเลข 0 2111 1111 (ตลอด 24 ช่ัวโมง) หรือ
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ส านักงานใหญ่หรือท่ีท าการสาขาของธนาคารทุกแห่ง (ในวนัและเวลาท าการ) โดยธนาคารจะท าการอายดัหรือ
ระงบัการให้บริการบตัร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที นบัแต่เวลาท่ีธนาคารได้รับแจ้ง และแจ้งผลการอายดัหรือ
การระงบัการใช้บตัรให้ผู้ ถือบตัรทราบในคราวเดียวกนั  

6. ในกรณีท่ีผู้ ถือบตัรแจ้งอายดัหรือขอระงบัการใช้บตัรชัว่คราวตามข้อ 5. หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึน้ในระหว่าง
เวลาตัง้แต่บตัรสญูหายจนกระทัง่ธนาคารท าการอายดัหรือระงบัการใช้บตัรแล้วเสร็จ ผู้ ถือบตัรตกลงรับผิดชอบใน
ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ ส่วนความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้ภายหลงัจากครบก าหนดระยะเวลา 5 นาที นบัแต่
เวลาท่ีธนาคารได้รับแจ้งดงักล่าว ผู้ ถือบัตรไม่ต้องรับผิดชดใช้คืนให้แก่ธนาคารแต่อย่างใด เว้นแต่ความเสียหาย
หรือภาระหนีท่ี้เกิดขึน้นัน้เป็นการกระท าของผู้ ถือบตัรเอง  

7. ในกรณีท่ีผู้ ถือบตัรมีความประสงค์จะขอออกบตัรใหม่ เน่ืองจากบตัรสญูหาย หรือถูกโจรกรรม และ/หรือขอท าบตัร
ใหม่ในขณะท่ีบตัรเดิมยงัไม่หมดอายุ และ/หรือยงัสามารถใช้ได้ ผู้ ถือบตัรจะต้องติดต่อขอท าบตัรใหม่ ณ ท่ีท าการ
สาขาหรือจดุบริการของธนาคาร โดยผู้ ถือบตัรจะต้องช าระคา่ธรรมเนียมส าหรับบตัรใหมต่ามท่ีธนาคารก าหนด ซึง่
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะได้แจ้งให้ผู้ ถือบัตรทราบตามรูปแบบและวิธีการท่ีระบุไ ว้ในข้อ 23. ของ
ข้อตกลงฉบบันี ้และในกรณีท่ีบตัรเดิมสญูหายให้ผู้ ถือบตัรแสดงหลกัฐานการแจ้งความตอ่ธนาคารด้วย  

8.  ผู้ ถือบตัรตกลงยินยอมและรับทราบว่า บตัรจะต้องใช้ควบคู่กบัรหสัผ่าน หรือการลงลายมือช่ือก ากบัเสมอ หากมี
บุคคลอื่นใดน าบตัรของผู้ ถือบตัรไปใช้ท ารายการ โดยเป็นการใช้บตัรควบคู่กบัการใช้รหสัผ่าน หรือการลงลายมือ
ช่ือก ากบัของผู้ ถือบตัรอย่างถูกต้องแล้ว ผู้ ถือบตัรตกลงยินยอมให้ถือว่าเป็นการใช้บตัรโดยผู้ ถือบตัรเองทกุประการ 
และธนาคารไม่มีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากใช้บัตรหรือการท ารายการใดๆ ของบุคคล
ดงักลา่ว   

9.  ผู้ ถือบตัรตกลงและยอมรับว่า หากมีการใส่รหสัผ่านผิด เป็นจ านวน 3 ครัง้ ติดต่อกนั เคร่ืองเอทีเอ็ม และ/หรือสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ จะระงบัการใช้บตัรไว้โดยอตัโนมตัิทนัที หากผู้ ถือบตัรจ ารหสัผ่านเดิมได้ให้ติดตอ่ท่ีท าการสาขา
หรือจุดบริการของธนาคารเพ่ือขอปลดการระงบัการใช้บตัรและใช้รหสัผ่านเดิม แต่หากผู้ ถือบตัรจ ารหสัผ่านไม่ได้
ต้องด าเนินการตัง้รหสัผ่านใหม ่(Reset Pin) 

10.  ผู้ ถือบตัรตกลงและยอมรับวา่ บตัรเป็นกรรมสิทธ์ิของธนาคาร ผู้ ถือบตัรไมส่ามารถมอบหรือโอนบตัรให้แก่บคุคลอ่ืน
ได้ และธนาคารมีสิทธิท่ีจะระงบั ยึดบตัร ยกเลิกการใช้บตัร และ/หรือพกัการใช้บตัรชัว่คราวได้ในกรณีใดกรณีหนึง่
ดงัตอ่ไปนี ้
10.1 ผู้ ถือบตัรใช้บตัรที่หมดอาย ุหรือบตัรท่ีถกูยกเลิกการใช้บตัรไปแล้ว 
10.2 ผู้ ถือบัตรเสียชีวิต หรือศาลมีค าสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญ หรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้

ความสามารถ  
10.3 ผู้ ถือบัตรถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นบุคคลท่ีทางราชการหรือ

หน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายมีค าสัง่ยดึหรืออายดัเงินในบญัชีเงินฝากของผู้ ถือบตัร  
10.4 ผู้ ถือบตัรใช้บตัรในการท ารายการใดๆ โดยส่อและ/หรือมีเจตนาทุจริต หรือมีพฤติกรรมอนัถือได้ว่าเป็นการ

ฉ้อฉลธนาคาร หรือเพ่ือวตัถปุระสงค์อนัไมช่อบด้วยกฎหมาย และการกระท าอนัมีลกัษณะเป็นการฟอกเงิน 
10.5 ผู้ ถือบตัรใช้บตัรขดัตอ่วตัถปุระสงค์ท่ีธนาคารก าหนดไว้ และ/หรือขดัตอ่ข้อตกลงและเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในแบบ

ค าขอใช้บริการ  และ/หรือข้อตกลงฉบบันี ้รวมทัง้ท่ีจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมตอ่ไปในภายหน้า  



 

Update: 01/01/65 
 

10.6 ผู้ ถือบตัรปฏิบตัิผิดข้อก าหนดและเง่ือนไขใน“แบบค าขอใช้บริการ และ/หรือข้อตกลงฉบบันี ้ไมว่า่ข้อหนึ่งข้อ
ใด รวมทัง้ท่ีจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมตอ่ไปในภายหน้า 

10.7 ผู้ ถือบัตรท าและ/หรือใช้เอกสารปลอม หรือให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อรับรองใดๆ อนัเป็นเท็จ หรือท าให้
เข้าใจผิดในสาระส าคญั เพ่ือใช้ประกอบการย่ืนขอใช้บริการบตัร 

10.8  ผู้ ถือบัตรปิดบัญชีเงินฝาก และ/หรือถูกธนาคารปิดบญัชีเงินฝาก ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม หรือผู้ ถือบัตรโอน
สิทธิเรียกร้องท่ีจะได้รับเงินจากบญัชีเงินฝากให้แก่บุคคลอื่น หรือบญัชีเงินฝากซึง่ผู้ ถือบตัรใช้เดินสะพดัทาง
บญัชีตามวงเงินกู้ เบิกเงินเกินบญัชี หรือวงเงินสินเช่ือหมนุเวียนกบัธนาคารถูกยกเลิกหรือระงบัการใช้วงเงิน
กู้ เบิกเงินเกินบญัชีหรือสินเช่ือหมนุเวียน  

10.9 เมื่อบตัรถูกเคร่ืองเอทีเอ็มยึดไม่ว่าด้วยเหตผุลใด และปรากฏว่าบตัรใบนัน้มีการเขียนหรือท าให้ปรากฏเป็น
ตวัเลขจ านวนตัง้แต ่4 หลกัขึน้ไปอยู่บนบตัร อนัอาจท าให้เป็นท่ีเข้าใจได้ว่าตวัเลขดงักลา่วเป็นรหสัผ่านของ
บตัรใบนัน้ ซึง่ผู้ ถือบตัรหรือบุคคลใดได้ท าไว้ อนัถือเป็นการปฏิบตัิผิดเง่ือนไขข้อ 1. ของข้อตกลงฉบบันี ้ซึง่
ก าหนดให้ผู้ ถือบตัรเก็บรักษารหสัผ่านให้เป็นความลบัอยู่เสมอ   

10.10 ผู้ ถือบัตรไม่ช าระ และ/หรือไม่มีเงินในบัญชีเงินฝากเพียงพอให้ธนาคารหักเพ่ื อช าระค่าบริการรายปีให้
ครบถ้วนภายในระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด โดยให้ถือวา่สิทธิประโยชน์ตา่ง ๆ ท่ีผู้ ถือบตัรได้รับอนัเน่ืองจาก
การถือบตัรเป็นอนัยกเลิกทนัที จนกว่าผู้ ถือบตัรจะได้ช าระค่าบริการรายปีครบถ้วน ก่อนสิน้สดุระยะเวลาท่ี
ธนาคารก าหนด 

เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งตามท่ีกลา่วข้างต้นเกิดขึน้ ธนาคารมีสิทธิท่ีจะระงบั ยึดบตัร ยกเลิกการใช้บตัร และ/หรือ
พกัการใช้บตัรชัว่คราวหรือไม่ก็ได้ ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร ทัง้นี ้ผู้ ถือบตัรตกลงยินยอมให้ธนาคารเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไขดงักลา่วได้ตามรูปแบบและวิธีการที่ระบไุว้ในข้อ 23. ของข้อตกลงฉบบันี ้   

11. ผู้ ถือบตัรมีสิทธิยกเลิกการใช้บตัรเมื่อใดก็ได้ ธนาคารจะท าการคืนคา่บริการรายปีโดยอตัโนมตัิ ตามสว่นของ
ระยะเวลาท่ียงัไมไ่ด้ใช้บริการ โดยผู้ ถือบตัรจะต้องติดตอ่ ณ ท่ีท าการสาขาหรือจดุบริการของธนาคารโดยจะต้อง
จดัท าใบเปลี่ยนแปลงข้อมลูการท าบตัรเพ่ือยกเลิกการใช้บตัรตามแบบฟอร์มท่ีธนาคารก าหนด รวมทัง้ตดับตัร
ออกเป็นสองสว่นสง่คืนธนาคาร ทัง้นี ้ผู้ ถือบตัรตกลงยินยอมและรับทราบวา่การยกเลิกการใช้บตัร ดงักลา่วเป็น
เพียงการยกเลิกการใช้บตัรเท่านัน้ โดยผู้ ถือบตัรยงัคงมีภาระหน้าท่ีในการช าระหนีท่ี้เกิด/เก่ียวข้องจากการใช้บตัรท่ี
ค้างช าระอยู่ (หากมี) จนกวา่ธนาคารจะได้รับช าระหนีค้รบถ้วนเสร็จสิน้   

12.  การฝากเงิน 
12.1 ผู้ ถือบตัรสามารถฝากเงินเพ่ือเข้าบญัชีเงินฝาก ได้เฉพาะเคร่ืองเอทีเอ็ม และ/หรือสื่อทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 

ของธนาคารเท่านัน้ โดยผู้ ถือบตัรจะฝากเงินเป็นธนบตัรหรือเช็คก็ได้ 
12.2 การฝากเงินด้วยเช็คนัน้ หากเกิดการผิดพลาดบกพร่องอนัเป็นเหตใุห้ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตาม

เช็คได้ทันตามก าหนดเวลา ซึ่งความผิดพลาดบกพร่องเช่นว่านัน้ มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของธนาคาร
พนกังาน ลกูจ้าง และ/หรือตวัแทนของธนาคารแล้ว ผู้ ถือบตัรจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคาร
ชดใช้ความเสียหายแตอ่ย่างใดทัง้สิน้    

12.3 ผู้ ถือบตัรตกลงและยอมรับว่า การฝากเงินจะถือตามจ านวนท่ีธนาคารตรวจนบัได้เป็นเด็ดขาดและเป็นการ
ถูกต้อง ในกรณีท่ีจ านวนเงินน าฝากไม่ตรงกบัจ านวนท่ีผู้ ถือบตัรได้แจ้งไว้ในการน าฝาก หรือปรากฏว่าเป็น
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ธนบตัรปลอม หรือช ารุดทัง้หมด หรือเพียงบางส่วน ผู้ ถือบตัรยินยอมให้ธนาคารแก้ไขรายการในบญัชีเงิน
ฝากนัน้ให้ถูกต้องตรงกบัความเป็นจริงได้ทนัที และผู้ ถือบตัรจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคาร
ชดใช้ความเสียหายแตอ่ย่างใดทัง้สิน้ 

13.  การเบิกถอนเงิน 
13.1 การเบิกถอนเงินทางเคร่ืองเอทีเอ็ม และ/หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จะกระท าได้เฉพาะบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย์และ/หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัเท่านัน้  
13.2 ผู้ ถือบตัรสามารถเบิกถอนเงินได้ โดยจ านวนครัง้และจ านวนเงินสงูสดุในการท ารายการเบิกถอนเงินในแต่

ละวนั ของบัตรแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามท่ีธนาคาร
ก าหนด โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบตามรูปแบบและวิธีการท่ีระบุไว้ในข้อ  23. ของข้อตกลง
ฉบบันี ้   

14.   การโอนเงิน 
14.1 ผู้ ถือบตัรสามารถโอนเงินได้ โดยจ านวนครัง้และจ านวนเงินสงูสดุในการท ารายการโอนเงินในแตล่ะวนั ของ

บัตรแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามท่ีธนาคารก าหนด โดย
ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบตามรูปแบบและวิธีการที่ระบไุว้ในข้อ 23. ของข้อตกลงฉบบันี ้   

14.2 จ านวนเงินท่ีผู้ ถือบตัรโอนเข้าบญัชีเงินฝากใดสามารถเบิกถอนได้ในวนัท่ีท าการโอนนัน้  
14.3 ผู้ ถือบตัรสามารถโอนเงินเป็นจ านวนเศษสตางค์ได้ 

15.   การหกัเงิน 
15.1 ผู้ ถือบัตรสามารถท ารายการหักเงินจากบัญชีเงินฝากผ่านเคร่ืองเอทีเอ็ม และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 

เพ่ือช าระคา่สาธารณปูโภค คา่สินค้า และ/หรือคา่บริการได้เท่ายอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝาก โดยจ านวน
เงินสูงสุดในการท ารายการหกัเงินในแต่ละวนั ของบัตรแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร 
โดยแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ  
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 าระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้า และ/ห รือ
ค่าบริการตามจ านวนเงินท่ีปรากฏในใบแจ้งท่ีผู้ ถือบัตรและ/หรือธนาคารได้รับจากผู้ ให้บริการ/ผู้ ขาย 
(แล้วแต่กรณี) และให้ธนาคารน าเงินท่ีหักไว้ดังกล่าวโอนเข้าบัญชีของผู้ ให้บริการ/ผู้ ขาย (แล้วแต่กรณี) 
รวมทัง้ตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นเพ่ือช าระค่าธรรมเนียมให้แก่
ธนาคารด้วย 

15.3 จ านวนเงินท่ีสามารถหกัได้ในแตล่ะวนั ให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร โดยจะประกาศให้ทราบ ณ ท่ีท า
การส านกั/สาขาของธนาคาร และ/หรือแผ่นพบัใบปลิวแผ่นโฆษณา และ/หรือสื่ออิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 

15.4 หากปรากฏในภายหลงัว่า จ านวนเงินท่ีผู้ ให้บริการ/ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) แจ้งแก่ธนาคารนัน้ไม่ถกูต้อง และ
ธนาคารได้ท าการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ ถือบตัรตามจ านวนเงินท่ีปรากฏในใบแจ้งเรียบร้อยแล้ว ผู้
ถือบตัรตกลงท่ีจะด าเนินการเรียกร้องเงินจ านวนดงักลา่วจากผู้ให้บริการ/ผู้ขาย (แล้วแตก่รณี) โดยตรง และ
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ขอสละสิทธิในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินท่ีธนาคารได้หกัและโอนเงินจากบญัชีเงินฝาก
ของผู้ ถือบัตร เพ่ือช าระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการ ตามใบแจ้งท่ีผู้ ถือบัตรและ/หรือ
ธนาคารได้รับจากผู้ให้บริการ/ผู้ขาย (แล้วแตก่รณี) 

15.5 ผู้ ถือบตัรยอมรับวา่ ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ ถือบตัรเฉพาะในกรณีท่ีเงินในบญัชีเงินฝากใน
ขณะนัน้มีจ านวนเงินคงเหลือเพียงพอท่ีจะช าระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้า และ/หรือบริการได้ครบถ้วนทัง้
จ านวนตามใบแจ้งท่ีผู้ ถือบตัร และ/หรือธนาคารได้รับจากผู้ให้บริการ/ผู้ขาย (แล้วแตก่รณี)  

15.6 ในกรณีท่ีเอกสารหลกัฐานใดๆ และ/หรือเลขที่บญัชีเงินฝากท่ีใช้กบับตัรได้เปลี่ยนแปลงไปไม่วา่โดยเหตุใดก็
ตาม ผู้ ถือบตัรขอรับรองและยืนยนัว่าความตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักลา่วยงัคง
มีผลใช้บงัคบัส าหรับบญัชีเงินฝาก และ/หรือเอกสารหลกัฐานใดๆ ของผู้ ถือบตัรท่ีได้เปลี่ยนแปลงไปด้วยทุก
ประการ ความตกลงยินยอมให้หกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักลา่วข้างต้น ให้มีผลบงัคบัทนัทีนบัแตว่นัท่ีท าค า
ขอฉบบันี ้และให้คงมีผลบงัคบัต่อไปจนกว่าผู้ ถือบตัรจะได้แจ้งยกเลิกหรือเพิกถอนความตกลงยินยอมเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรให้ธนาคารทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ในกรณีท่ีผู้ ถือบตัรแจ้งยกเลิกเพิกถอนความ
ตกลงยินยอมดงักลา่ว ธนาคารมีสิทธิท่ีจะยกเลิกหรือระงบัการใช้บตัรตามข้อตกลงฉบบันี ้ 

16.  ผู้ ถือบตัรมีสิทธิได้รับใบบนัทึกรายการเป็นเอกสารหลกัฐานประกอบการใช้บริการผ่านเคร่ืองเอทีเอ็ม ในกรณีท่ีใบ
บนัทึกรายการหมด หน้าจอเคร่ืองเอทีเอ็มจะขึน้ข้อความว่า “ใบบนัทึกรายการหมด จะท ารายการต่อหรือไม่” ซึง่
หากผู้ ถือบตัรเลือกท ารายการโอนเงินไปเข้าบญัชีเงินฝากของธนาคารอื่น เคร่ืองเอทีเอม็จะไมท่ ารายการให้ ในกรณี
ท่ีผู้ ถือบัตรเลือกท ารายการเบิกถอนเงินต่อไปแม้ว่าจะไม่ได้รับใบบันทึกรายการ ผู้ ถือบัตรสามารถตรวจสอบ
รายการที่เกิดขึน้ได้จากการปรับปรุงรายการบญัชีในสมดุบญัชี หรือช่องทางอ่ืนตามท่ีธนาคารก าหนดไว้ 

17. เมื่อผู้ ถือบตัรได้รับใบบนัทึกรายการแล้ว ผู้ ถือบตัรมีหน้าท่ีตรวจสอบรายการท่ีปรากฏในใบบนัทึกรายการ หากมี
รายการใดรายการหนึ่งผิดพลาดคลาดเคลื่อน หรือไม่ถูกต้อง ผู้ ถือบตัรจะต้องทกัท้วงภายใน 10 วนัท าการ นบัแต่
วนัท่ีผู้ ถือบตัรได้รับใบบนัทกึรายการ หากผู้ ถือบตัรมิได้ทกัท้วงภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว ผู้ ถือบตัรตกลงยินยอม
ให้ธนาคารถือว่าจ านวนเงินท่ีปรากฏในใบบนัทึกรายการเป็นรายการท่ีถูกต้องตรงความเป็นจริงทุกประการ ทัง้นี ้
ไม่เป็นการตดัสิทธิผู้ ถือบัตรในภายหลงั หากผู้ ถือบัตรพิสูจน์ได้ว่าค่าใช้จ่ายในใบบันทึกรายการบางรายการไม่
ถูกต้องและมิได้เป็นความผิดหรือความบกพร่องของผู้ ถือบตัร และได้แจ้งทักท้วงภายใน 60 วนั นับแต่วนัท่ีผู้ ถือ
บตัรได้รับใบบนัทกึรายการ  

18. เม่ือมีข้อผิดพลาดใดๆ ในการโอนเงิน/การหกับญัชีเงินฝากเพ่ือช าระคา่สาธารณปูโภค คา่สินค้า และ/หรือคา่บริการ
เกิดขึน้ 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 ้
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19.1 ธนาคารปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิตามค าสัง่โอนเงินจนเป็นเหตใุห้ผู้ ถือบตัรไมไ่ด้รับเงินจากการโอนเงินทาง
เคร่ืองเอทีเอม็  และ/หรือสื่อทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ โดยเสร็จสิน้สมบรูณ์ เว้นแต่ 

    19.1.1 ผู้ ถือบตัรมีเงินในบญัชีเงินฝากไมพ่อ 
19.1.2 ผู้ ถือบตัรไมม่ีหรือถกูระงบัการใช้วงเงินสินเช่ือกบัธนาคาร 

    19.1.3 การโอนเงินจะเป็นผลให้ยอดหนีใ้นบญัชีเกินกวา่วงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไว้กบัธนาคาร 
19.1.4  ผู้ ถือบัตรอยู่ระหว่างด าเนินการทางกฎหมาย เช่น ผู้ ถือบัตรถูกยึดและ/หรืออายัดเงินในบัญชีเงิน

ฝากโดยกรมสรรพากร   เจ้าพนักงานบังคบัคดี 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. ของข้อตกลงฉบบันี ้
และตอ่มาเกิดรายการโอนเงินทางเคร่ืองเอทีเอม็ และ/หรือสื่อทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ ขึน้ 

19.3 ธนาคารยงัไมไ่ด้สง่มอบบตัร และ/หรือรหสัผ่าน และ/หรือเคร่ืองมืออื่นใดท่ีธนาคารให้แก่ผู้ ถือบตัรเพ่ือใช้เป็น
เคร่ืองมือในการโอนเงินจากบญัชีเงินฝากให้แก่ผู้ ถือบตัร แตเ่กิดรายการโอนเงินทางเคร่ืองเอทีเอม็ และ/หรือ
สื่อทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ โดยมิชอบขึน้ 

19.4 เกิดรายการโอนเงินผ่านเคร่ืองเอทีเอม็ และ/หรือสื่อทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ โดยมิชอบ และมิใช่ความผิดของ
ผู้ ถือบตัร 

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

21. ผู้ ถือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารติดต่อสอบถามหรือเปิดเผยรายละเอียดบางประการหรือทัง้หมดเก่ียวกบัผู้ ถือ
บัตรให้บุคคลใดก็ได้ในกรณีท่ีจ าเป็นหรือในกรณีท่ีธนาคารเห็นสมควร และในกรณีท่ีมีกฎหมาย ประกาศ หรือ
ระเบียบของทางราชการ ก าหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมลู หรือธุรกรรมการเงินของผู้ ถือบตัรต่อเจ้าหน้าท่ีหรือ
หน่วยงานของรัฐ เมื่อธนาคารได้รับการร้องขอ ผู้ ถือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจดัท า
รายการเก่ียวกบัการท าธุรกรรมทางการเงินของผู้ ถือบตัรตอ่เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐได้ทกุประการ 

22. ผู้ ถือบตัรตกลงยินยอมช าระค่าบริการและค่าใช้จ่ายตา่งๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัท าและการใช้บตัร ในอตัราตาม
ประกาศของธนาคาร  โดยผู้ ถือบตัรตกลงช าระค่าบริการในการจดัท าบตัร และค่าบริการรายปีส าหรับการใช้บตัร
ในปีแรก ในวันท่ีท าค าขอฉบับนี ้ส าหรับค่าบริการรายปีในปีถัดไป ตลอดจนค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นใดท่ี
ธนาคารจะท าการเรียกเก็บจากผู้ ถือบัตรต่อไปในภายหน้า ผู้ ถือบตัรตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินดงักล่าวจาก
บญัชีเงินฝากของผู้ ถือบตัรท่ีมีอยู่กบัธนาคารได้ทนัที จนกว่าธนาคารจะได้รับการช าระเงนิครบถ้วน ท้ังน้ี ผู้ถือ
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บัตรสามารถท ารายการช าระเงินดังกล่าวได้ที่สาขาของธนาคาร หรือช่องทางอ่ืน ๆ ตามที่ธนาคาร
ก าหนด  

 อนึง่ อตัราคา่บริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัท าและการใช้บตัรดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ถือบตัรทราบตามรูปแบบและวิธีการที่ได้ระบไุว้ในข้อ 23. ของข้อตกลงฉบบันี  ้

23. การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการใช้บตัร อตัราคา่ธรรมเนียม อตัราคา่บริการ และคา่ใช้จ่ายตา่งๆ รวมทัง้หลกัเกณฑ์การ
ใช้บตัร และ/หรือข้อสญัญาใดๆ เก่ียวกบับตัร ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ถือบตัรทราบดงันี  ้
23.1 ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ถือบตัรทราบล่วงหน้า โดยการปิดประกาศ ณ ท่ีท าการส านกังาน/สาขา  และ/หรือทาง

เวบ็ไซต์ (Website) ของธนาคาร (https://krungthai.com/) 
23.2 ในกรณีเร่งดว่น ธนาคารจะแจ้งทางจดหมาย หรือประกาศทางหนงัสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยท่ีแพร่หลายใน

ประเทศ ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนมีผลใช้บงัคบัโดยธนาคารจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดงักลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรซ า้อีกครัง้หนึง่ 

อนึ่ง ส าหรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นประโยชน์หรือเป็นการลดภาระแก่ผู้ ถือบัตรนัน้ ธนาคารขอสงวนสิทธิให้การ
เปลี่ยนแปลงมีผลใช้บงัคบัได้ทนัที โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ถือบตัรทราบภายใน 30 วนั หลงัการมีผลใช้บงัคบั  

24. บรรดาหนงัสือติดต่อหรือหนงัสืออื่นใดท่ีส่งให้แก่ผู้ ถือบตัรไม่ว่าจะส่งด้วยวิธีใด หากได้ส่งไปยงัสถานท่ีอยู่ของผู้ ถือ
บตัรตามท่ีระบไุว้ในแบบค าขอใช้บริการ หรือท่ีอยู่ท่ีผู้ ถือบตัรมีหนงัสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ธนาคารทราบ ไม่ว่า
จะมีผู้ รับไว้หรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าผู้ ถือบตัรได้รับไว้แล้วโดยชอบและหากว่าส่งให้ไม่ได้เพราะท่ีอยู่เปลี่ยนแปลงไป
หรือถูกรือ้ถอนไปโดยผู้ ถือบตัรไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือรือ้ถอนเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อธนาคารก็ดี หรือส่ง
ให้ไม่ได้เพราะหาท่ีอยู่ตามท่ีแจ้งไว้ไม่พบก็ดีให้ถือว่าผู้ ถือบตัรได้รับทราบข้อความในเอกสารหรือหนงัสือนัน้ๆ แล้ว
โดยชอบ 

25. ผู้ ถือบตัรได้รับทราบและเข้าใจข้อความต่างๆ ตามข้อตกลงฉบับนีโ้ดยละเอียดตลอดแล้ว และตกลงยินยอมผกูพนั
และปฏิบตัิตามข้อตกลงฉบบันี ้รวมทัง้ระเบียบ ข้อก าหนด เง่ือนไข และวิธีปฏิบตัิใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้บตัรของ
ธนาคารทัง้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและ/หรือท่ีจะได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหน้าทุกประการ ข้าพเจ้าจึงขอให้
ธนาคารออกบตัรให้ตามท่ีข้าพเจ้าร้องขอ รวมทัง้การต่ออายุบตัร และออกบตัรใหม่ให้จนกว่าข้าพเจ้าจะบอกเลิก
และ/หรือธนาคารขอยกเลิกการให้บริการ และข้าพเจ้ารับทราบวา่ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการใช้บริการบตัรกรุงไทยวี
ซา่ เดบิต บตัรมาสเตอร์การ์ด เดบิต บตัรกรุงไทยสถาบนั/องค์กร และ/หรือบตัรกรุงไทยยเูน่ียนเพย์ เดบิต ไมว่า่โดย
ข้าพเจ้าและ/หรือธนาคาร จะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิในการขอใช้บริการบตัรกรุงไทยเอทีเอ็ม และ/หรือสิทธิใน
การเบิกถอนเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าแตอ่ย่างใด 

26.   ผู้ ถือบัตรสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ที สาขาธนาคาร,เคร่ืองฝาก-ถอนเงิน
อตัโนมตัิ (ATM/ADM) และ Krungthai Contact Center หมายเลข 02-111-1111 (ตลอด 24 ชัว่โมง) หรือช่องทาง
อื่นตามท่ีธนาคารก าหนด รวมทัง้สามารถตรวจสอบวนัหมดอายุบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้ท่ีสาขาธนาคาร โดยแจ้ง
หมายเลขหน้าบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ หรือตามช่องทางอ่ืนตามท่ีธนาคารก าหนด 

27. ผู้ ถือบตัรสามารถตรวจสอบรายการย้อนหลงัได้ท่ีสาขาธนาคาร, เคร่ืองฝาก-ถอนเงินอตัโนมตัิ (ATM/ADM) เฉพาะ 
5 รายการย้อนหลัง และช่องทางอื่น ตามท่ีธนาคารก าหนด โดยผู้ ถือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมและ/หรือคา่ใช้จ่าย (ถ้ามี) ตามอตัราและวิธีการที่ธนาคารประกาศก าหนด 
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เงื่อนไขความคุ้มครองส าหรับผู้ถือบัตรเดบติกรุงไทย Blue Diamond Xtra, Pearl, Palladium และบัตรเดบติ
ประเภทอ่ืน หรือบัตรกรุงไทยเอทเีอม็ (ATM) ที่มีเงื่อนไขความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ 
 
1. ผู้ ได้รับความคุ้ มครอง : ผู้ ถือบัตรท่ีตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเง่ือนไขการถือบัตร

อิเลก็ทรอนิกส์  โดยให้ถือวา่เง่ือนไขฉบบันีเ้ป็นสว่นหนึง่ของข้อตกลงและเง่ือนไขการถือบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ด้วย 
2. เง่ือนไขความคุ้มครองประกนัอบุตัิเหตเุป็นไปตามเอกสารรายละเอียดความคุ้มครองส าหรับผู้ ถือบตัร โดยให้ถือวา่

เง่ือนไขฉบบันีเ้ป็นสว่นหนึง่ของข้อตกลงและเง่ือนไขการถือบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ด้วย 
3. ผู้ ถือบตัรท่ีได้รับความคุ้มครองการประกนัอบุตัิเหตสุว่นบคุคล 

3.1 ผู้ ถือบัตร จะได้รับสิทธิความคุ้มครองตัง้แต่วนัท่ีสมคัรบตัรและได้รับสิทธ์ิความคุ้มครองต่อเน่ืองทุกๆ ปี 
จนกว่าบตัรหมดอายุ หากธนาคารได้รับช าระค่าบริการรายปีครบถ้วนโดยการหกับญัชีเงินฝากท่ีผูกคู่กบั
บตัร หรือการช าระคา่บริการที่สาขาของธนาคาร หรือช่องทางอ่ืนๆ ตามท่ีธนาคารก าหนด 

3.2 กรณีท่ีธนาคารไม่ได้รับช าระค่าบริการรายปีครบถ้วนตามระยะเวลาท่ีก าหนด หากผู้ ถือบัตรช าระ
ค่าบริการรายปีภายใน 60 วัน นับตัง้แต่วันท่ีครบก าหนดช าระค่าบริการรายปี ตามขัน้ตอนท่ีธนาคาร
ก าหนด ผู้ ถือบตัรจะได้รับสิทธิความคุ้มครองตัง้แตว่นัท่ีช าระคา่บริการรายปีนัน้ 

4. กรณีท่ีความคุ้มครองสิน้สดุลง 
4.1 กรณีผู้ ถือบตัรยกเลิกบตัร 
4.2 กรณีบญัชีเงินฝากท่ีผูกคู่กบับตัรถูกปิดไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ  ซึง่รวมถึงการปิดโดยผู้ ถือบตัร หรือโดยระบบ

ของธนาคารด้วยเหตท่ีุบญัชีเงินฝากมียอดเงินคงเหลือในบญัชีต ่ากว่าจ านวนเงินขัน้ต ่าท่ีธนาคารก าหนด 
หรือไม่มีการฝากถอนเกินกว่า 1 ปี ซึ่งธนาคารได้หกัค่าบริการรักษาบัญชีตามจ านวนท่ีธนาคารก าหนด 
และธนาคารพิจารณาปิดบญัชีเงินฝากในกรณีไมม่ีเงินฝากเหลือในบญัชี 

4.3 กรณีระบบคิดคา่บริการรายปีบตัรไมไ่ด้ ซึง่รวมถงึกรณีท่ีเงินในบญัชีไมพ่อช าระคา่บริการ 
4.4 ผู้ ถือบตัรเสียชีวิต 

 

 


