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ข้อมูลผลิตภัณฑ์ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 

ชื่อผลิตภัณฑ์ บัตรเดบิต กรงุไทย เมโทร การด์  (Krungthai Metro Debit Card) 

ประเภทผลิตภัณฑ์ บัตรเดบิต แบบมาตรฐาน (Classic) 

วงเงนิสูงสุด (บาท) 

ลูกค้าสามารถปรบัเพ่ิมไม่เกิน

วงเงินสูงสุด และปรบัลดวงเงินได้ 

 เบิกถอนผ่านเครื่อง ATM สูงสุด 150,000 บาท/บัตร/วนั  

 โอนเงินระหวา่งบัญชี สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท/วนั 

 ช าระเงนิค่าสินค้าหรอืบรกิารผ่านเครื่อง EDC ได้สูงสุด 500,000 บาท/บัตร/วนั 

เงื่อนไขหลัก 

 

 ส าหรบัลูกค้าท่ีมีอายุ 15 ปีบรบูิรณ์ ขึ้นไป 

 สามารถถือบัตรได้สูงสุดไม่เกิน 3 บัตร/1ท่าน 

 บัญชีรว่มหรอืบัญชีท่ีมีผู้รว่มเปิดมากกวา่ 1 คน ไม่สามารถสมัครบัตรฯได้ 

 บัตรเดบิตสามารถผูกบัญชีหลักกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ได้ 1 บัญชี และ/หรือบัญชีเงินฝาก

ประเภทกระแสรายวนัได้  1 บัญชี และสามารถผูกบัญชีรองกับบัญชีเงินฝากประจ าปลอดภาษี เพ่ือ

ดูยอดเงินและฝากเงินได้ 1 บัญชี 

 บัตรมีอายุการใช้งาน 5 ปี นับจากเดือนท่ีผลิต 

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/

โอน สิทธิประโยชน์ และ

เงื่อนไขอื่นๆ 

 ใช้บรกิารเบิกถอนเงนิ/โอนเงิน และธุรกรรมอื่น ๆ ท่ีธนาคารก าหนด ผ่านเครื่อง ATM/ADM 

ของธนาคารกรงุไทย และธนาคารอื่น ๆ ท่ีมีเครื่องหมาย ATM POOL 

 ช าระค่าสินค้าและบรกิารแทนเงินสดผ่านเครื่อง EDC ท่ีมีเครื่องหมาย  VISA  ได้ท่ัวโลก ตลอด 

24 ชั่วโมง 

การใช้บรกิารบัตรท่ีเครื่อง ATM/ADM ในประเทศ 

 ธุรกรรมการถอนเงิน/โอนเงินในเขตส านักหักบัญชีเดียวกันท่ีเครื่อง ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย 

ไม่คิดค่าบรกิาร 

 ธุรกรรมการโอนเงินข้ามเขตส านักหักบัญชีท่ีเครื่อง ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย รายการแรก

ของเดือนไม่คิดค่าบรกิาร รายการท่ี 2 เป็นต้นไป ของเดือน 10 บาท/รายการ 

 ธุรกรรมการถอนเงินข้ามเขตส านักหักบัญชีท่ีเครื่อง ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย 15 บาท/

รายการ 

 ธุรกรรมการโอนเงิน ข้ามจงัหวดัท่ีเครื่อง ATM/ADM ธนาคารอื่น 

- หม่ืนละ 10 บาท ส่วนเกินคิดตามส่วนเลขหลักพัน พันละ 1 บาท เศษของพันไม่คิด 

- ค่าใช้เครอืข่ายธนาคาร 10 บาท/รายการ 

- ค่าบรกิารข้ันต่า 20 บาท/รายการ 

- ค่าบรกิารสูงสุด 1,000 บาท/รายการ 

 ธุรกรรมการถอนเงิน ข้ามจังหวดัท่ีเครื่อง ATM ธนาคารอื่น 20บาท/รายการ 

 ธุรกรรมการถอนเงินในจังหวดัเดียวกันท่ีเครื่อง ATM ธนาคารอื่น ไม่คิดค่าบรกิาร 

 กรณีลูกค้าใช้บัตร ท่ีเครื่อง ATM/ADM ธนาคารอื่นเกิน 4 รายการ ต่อเดือน นับต้ังแต่รายการท่ี 5 

ในเดือนน้ันคิดค่าบรกิาร 10 บาท/รายการ 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

(บาท) 

100 บาท 

ค่าธรรมเนียมรายปี 

(บาท/ปี) 

200 บาท ต่อปี  

ค่าบรกิารรายปีของปีถัดไป ธนาคารจะเรยีกเก็บจากลูกค้าโดยหักบัญชีอัตโนมัติเม่ือครบรอบ 1 ปี ใน

เดือนท่ีมีการออกบัตร หากเงินในบัญชีลูกค้ามีไม่เพียงพอจ่ายค่าบรกิารรายปีคราวเดียวกันท้ังจ านวน 

ระบบงานจะเรียกเก็บค่าบริการส่วนท่ีเหลือต่อไปทุกเดือนจนกว่าจะครบ หากครบ 24  เดือนแล้ว 

ระบบงานยังไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการรายปีได้ครบตามจ านวนท่ีก าหนด ธนาคารจะยกเลิกบัตร

โดยอัตโนมัติ 

ค่าธรรมเนียมออกบัตร

ใหม่ (บาท/ครัง้) 

100 บาท ต่อครัง้ 

เอกสารแสดงขอ้มูลส าคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) 

สแกนศึกษารายละเอียด 

ข้อตกลงและเงื่อนไข  
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ค่าธรรมเนียมการขอรหัส

ใหม่ (บาท/ครัง้) 

ไม่มีค่าใช้จา่ย สามารถต้ังรหัสผ่านใหม่ (Reset Pin) ได้ท่ีสาขาธนาคาร 

ค่าบรกิารการใช้จา่ยท่ีเป็น

สกลุเงนิต่างประเทศ 

 ค่าบรกิารการสอบถามยอดคงเหลือในต่างประเทศ 15 บาท ต่อรายการ 

 ค่าธรรมเนียมการถอนเงินต่างประเทศ              100 บาท ต่อรายการ 

 อัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดจากการถอนเงินและช าระค่าสินค้าและบรกิารจะเรยีกเก็บไม่เกินรอ้ยละ 2.5 

จากจ านวนเงนิท่ีท ารายการ 

 ไม่รวมค่าธรรมเนียมการท ารายการท่ีเรยีกเก็บ โดยธนาคารเจ้าของเครื่อง ATM ในต่างประเทศ 

(กรณีท่ี ATM CROSS BORDER SERVICE จะคิดเฉพาะรายการท่ีส าเรจ็เท่านั้น) 

ความรบัผิดชอบของ

เจา้ของบัตร กรณีบัตร

หาย 

 แจง้อายัดหรอืขอระงบัการใช้บัตรชั่วคราวทางโทร. 02-111-1111 (24ชั่วโมง) หรอืทางส านักงาน

ใหญ่หรอืสาขาธนาคาร (ในวนัและเวลาท าการ)  

 เจา้ของบัตรต้องรบัผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการใช้บัตรหลังจากบัตรหายจนถึงเวลา

ไม่เกิน 5 นาที หลังจากแจง้อายัดกับธนาคาร 

ช่องทางในการติดต่อ

ธนาคาร 

 ธนาคารกรงุไทยทุกสาขาท่ัวประเทศ 

 Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111  

 อีเมล : Call.CallCenter@krungthai.com 

 Facebook/Twitter/Youtube/LINE/ Instagram : พิมพ์ค าวา่ “Krungthai Care”  

การแจ้ ง เปลี่ ยนแปลง

เงื่อนไขการให้บรกิาร หรอื

การแจ้ง เ ตือน ท่ีส า คัญ

ส าคัญต่างๆ 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องกับบัตร และท าให้ลูกค้าเสียประโยชน์ ธนาคารจะ

ท าการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั 

ข้อควรระวงั  ระมัดระวังและดูแลรักษาบัตรเดบิตและรหัสผ่านบัตรเดบิตเป็นอย่างดี และไม่เปิดเผยรหัสผ่าน

บัตรเดบิตหรอืข้อมูลบัตรเดบิตให้บุคคลอื่น 

 หากบัตรหายหรอืถกูขโมย ให้รบีแจง้ธนาคารทันที เพ่ือด าเนินการอายัดบัตร 

 หากใช้รหัสผ่านผิดเป็นจ านวน 3 ครั้ง ติดต่อกัน ระบบจะระงับการใช้บัตรโดยอัตโนมัติ ลูกค้า

ติดต่อสาขาธนาคารเพ่ือปลดระงบัการใช้บัตร  

 การยกเลิกการใช้บรกิารบัตรเดบิตแจง้ได้ท่ีสาขาธนาคาร 

 การท าธรุกรรมข้ามเขต ข้ามผู้ให้บรกิาร อาจมีค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม  

file:///D:/Users/600195/Desktop/HVC%20Multi%20Currency%20Debit%20Platinum/Sales%20Sheet/Call.CallCenter@krungthai.com
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ขอ้ตกลงและเงื่อนไขการถือบัตรอเิล็กทรอนิกส์ 

 

บัตรอเิล็กทรอนิกส์ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรยีกวา่ “ธนาคาร”) ดังต่อไปนี้  

 บัตรกรุงไทยเอทีเอม็ (ATM) 

 บัตรกรุงไทยวซี่า เดบิต (VDB) 

 บัตรกรุงไทยสถาบัน/องค์กร (IPAC) 

 บัตรกรุงไทยยูเนี่ยนเพย์ เดบิต (UPD)  

 บัตรกรุงไทยมาสเตอรก์ารด์ เดบิต (MCD)  

และ/หรอืบัตรอเิล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใด เป็นบัตรท่ีใช้กับบัญชีเงินฝากออมทรพัย์ และ/หรอืบัญชีเงนิ

ฝากกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีของธนาคาร (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมวา่ 

“บัตร”) ซึ่งธนาคารออกให้แก่ลูกค้าท่ีได้รบัอนุมัติจากธนาคารให้เป็นผู้ถือบัตร (ซึ่งต่อไปนี้จะเรยีกวา่ “ผู้

ถือบัตร”) และผู้ถือบัตรตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการถือบัตรดังนี้  

1.  เมื่อธนาคารอนุมัติบัตรให้แก่ผู้ถือบัตร ธนาคารจะมอบบัตร และแจ้งรหัสผ่านทาง (Personal 

Identification Number : PIN) ให้แก่ผู้ถือบัตร โดยผู้ถือบัตรจะต้องลงลายมือชื่อในช่องท่ีทาง

ธนาคารก าหนดไวด้้านหลังบัตรทันทีท่ีได้รบับัตรจากธนาคาร และผู้ถือบัตรมีหน้าท่ีเก็บรกัษาบัตรเป็น

อย่างดีและเก็บไวใ้นท่ีปลอดภัย มิให้สูญหาย หรอืตกอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่น ไม่ท าลาย 

ท าให้เสียหาย หรือแก้ไขเปล่ียนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของบัตร รวมท้ังเก็บรักษารหัสผ่านให้เป็น

ความลับอยู่เสมอ  

2. ในกรณีท่ีผู้ถือบัตรยื่นขอใช้บรกิารบัตรกับธนาคารตามแบบค าขอเปิดบัญชีเงินฝากและขอใช้บริการ

ประเภทบุคคลธรรมดา (ซึ่งต่อไปนี้จะเรยีกว่า “แบบค าขอใช้บริการ”) ไว ้แต่ไม่มาติดต่อขอรับบัตร

จากธนาคารภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันท่ีผู้ถือบัตรยื่นขอใช้บริการบัตร ผู้ถือบัตรตกลง

ยินยอมให้ธนาคารยกเลิกบัตรดังกล่าวได้ทันที 

3. กรณีบัตรกรุงไทยมาสเตอร์การ์ด เดบิต (MCD) ผู้ถือบัตรรับรองและยืนยันว่า การขอออกบัตร

อิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นกับธนาคาร  ไม่ได้เกิดจากชี้น า ชักชวน และ/หรือกระท าการใดๆ ของ

ธนาคารและ/หรอืพนักงานของธนาคาร เพ่ือให้ผู้ถือบัตรกรุงไทยมาสเตอรก์ารด์ เดบิต (MCD) (ถ้า

มี) เปล่ียนแปลงประเภทบัตรดังกล่าว มาใช้บรกิารบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นตามท่ีขอใช้บรกิาร

กับธนาคารตาม ค าขอใช้บรกิารและข้อตกลงและเงื่อนไขการถือบัตรอเิล็กทรอนิกส์ฉบับนี้  

4. ผู้ถือบัตรตกลงและรับทราบว่า ผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตรเพ่ือช าระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด

แทนการช าระด้วยเงินสด และ/หรือใช้ท ารายการเบิกถอนเงิน ฝากเงิน โอนเงิน สอบถามยอดเงิน

คงเหลือ ผ่านเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรยีกวา่ “เครื่องเอทีเอ็ม”) และ/หรอืส่ือ

ทางอเิล็กทรอนิกส์อื่นใด และ/หรอืใช้ท าธุรกรรมต่างๆ ด้านการเงนิ การธนาคาร และ/หรอืธุรกรรม

อื่นใดตามท่ีธนาคารเปิดให้บรกิาร ซึ่งอาจมีการขยายขอบเขตการให้บรกิารต่อไปในภายหน้าได้ตามท่ี

ธนาคารก าหนด    

5.   ในกรณีท่ีบัตรสูญหาย หรอืถูกโจรกรรม หรอืช ารุดเสียหายใช้การไม่ได้ หรอืไม่วา่กรณีใด ๆ ก็ตาม ผู้

ถือบัตรมีสิทธิแจ้งอายัดหรือขอระงับการใช้บัตรชั่วคราวทางโทรศัพท์ หรือโดยเครื่องมือส่ือสาร

อย่างอื่น หรือวิธีการอื่นซึ่งสามารถติดต่อกันได้ในท านองเดียวกัน ท่ี Krungthai Call Center 
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หมายเลข 0 2111 1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือส านักงานใหญ่หรอืท่ีท าการสาขาของธนาคารทุก

แห่ง (ในวันและเวลาท าการ) โดยธนาคารจะท าการอายัดหรือระงับการให้บริการบัตร ภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที นับแต่เวลาท่ีธนาคารได้รับแจ้ง และแจ้งผลการอายัดหรือการระงับการใช้

บัตรให้ผู้ถือบัตรทราบในคราวเดียวกัน  

6. ในกรณีท่ีผู้ถือบัตรแจ้งอายัดหรือขอระงับการใช้บัตรชั่วคราวตามข้อ 5. หากมีความเสียหายใดๆ 

เกิดขึ้นในระหว่างเวลาต้ังแต่บัตรสูญหายจนกระท่ังธนาคารท าการอายัดหรือระงับการใช้บัตรแล้ว

เสร็จ ผู้ถือบัตรตกลงรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ้นท้ังส้ิน ส่วนความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้น

ภายหลังจากครบก าหนดระยะเวลา 5 นาที นับแต่เวลาท่ีธนาคารได้รบัแจ้งดังกล่าว ผู้ถือบัตรไม่ต้อง

รับผิดชดใช้คืนให้แก่ธนาคารแต่อย่างใด เว้นแต่ความเสียหายหรือภาระหนี้ท่ีเกิดขึ้นนั้นเป็นการ

กระท าของผู้ถือบัตรเอง  

7. ในกรณีท่ีผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะขอออกบัตรใหม่ เนื่องจากบัตรสูญหาย หรอืถูกโจรกรรม และ/

หรือขอท าบัตรใหม่ในขณะท่ีบัตรเดิมยังไม่หมดอายุ และ/หรือยังสามารถใช้ได้ ผู้ถือบัตรจะต้อง

ติดต่อขอท าบัตรใหม่ ณ ท่ีท าการสาขาหรือจุดบริการของธนาคาร โดยผู้ถือบัตรจะต้องช าระ

ค่าธรรมเนียมส าหรบับัตรใหม่ตามท่ีธนาคารก าหนด ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ โดยธนาคารจะได้

แจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบตามรูปแบบและวธิีการท่ีระบุไวใ้นข้อ 23. ของข้อตกลงฉบับนี้  

8.  ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมและรบัทราบวา่ บัตรจะต้องใช้ควบคู่กับรหัสผ่าน หรอืการลงลายมือชื่อก ากับ

เสมอ หากมีบุคคลอื่นใดน าบัตรของผู้ถือบัตรไปใช้ท ารายการ โดยเป็นการใช้บัตรควบคู่กับการใช้

รหัสผ่าน หรอืการลงลายมือชื่อก ากับของผู้ถือบัตรอย่างถูกต้องแล้ว ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ถือ

วา่เป็นการใช้บัตรโดยผู้ถือบัตรเองทุกประการ และธนาคารไม่มีหน้าท่ีต้องรบัผิดชอบในความเสียหาย

ท่ีเกิดขึ้นจากใช้บัตรหรอืการท ารายการใดๆ ของบุคคลดังกล่าว   

9. ผู้ถือบัตรตกลงและยอมรบัวา่ หากมีการใส่รหัสผ่านผิด เป็นจ านวน 3 ครัง้ ติดต่อกัน เครื่องเอทีเอ็ม 

และ/หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จะระงับการใช้บัตรไว้โดยอัตโนมัติทันที หากผู้ถือบัตรจ ารหัสผ่าน

เดิมได้ให้ติดต่อท่ีท าการสาขาหรือจุดบริการของธนาคารเพ่ือขอปลดการระงับการใช้บัตรและใช้

รหัสผ่านเดิม แต่หากผู้ถือบัตรจ ารหัสผ่านไม่ได้ และมีความประสงค์จะให้ธนาคารออกบัตรใบใหม่ ผู้

ถือบัตรตกลงปฏิบัติตามข้อ 7. ของข้อตกลงฉบับนี้ 

10.  ผู้ถือบัตรตกลงและยอมรบัวา่ บัตรเป็นกรรมสิทธ์ิของธนาคาร ผู้ถือบัตรไม่สามารถมอบหรอืโอนบัตร

ให้แก่บุคคลอื่นได้ และธนาคารมีสิทธิท่ีจะระงับ ยึดบัตร ยกเลิกการใช้บัตร และ/หรอืพักการใช้บัตร

ชั่วคราวได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

10.1 ผู้ถือบัตรใช้บัตรท่ีหมดอายุ หรอืบัตรท่ีถูกยกเลิกการใช้บัตรไปแล้ว 

10.2 ผู้ถือบัตรเสียชีวิต หรือศาลมีค าส่ังให้เป็นบุคคลสาบสูญ หรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 

หรอืเสมือนไรค้วามสามารถ  

10.3 ผู้ถือบัตรถูกศาลมีค าส่ังพิทักษ์ทรัพย์หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นบุคคลท่ีทาง

ราชการหรอืหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายมีค าส่ังยึดหรอือายัดเงินในบัญชีเงินฝากของ

ผู้ถือบัตร  

10.4 ผู้ถือบัตรใช้บัตรในการท ารายการใดๆ โดยส่อและ/หรอืมีเจตนาทุจรติ หรอืมีพฤติกรรมอัน

ถือได้วา่เป็นการฉ้อฉลธนาคาร หรอืเพ่ือวตัถุประสงค์อนัไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระท า

อนัมีลักษณะเป็นการฟอกเงนิ 

10.5 ผู้ถือบัตรใช้บัตรขัดต่อวตัถุประสงค์ท่ีธนาคารก าหนดไว ้และ/หรอืขัดต่อข้อตกลงและเงื่อนไข

ท่ีระบุไว้ในแบบค าขอใช้บริการ และ/หรือข้อตกลงฉบับนี้ รวมท้ังท่ีจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติม

ต่อไปในภายหน้า  



Update: 01/08/65 

10.6 ผู้ถือบัตรปฏิบัติผิดข้อก าหนดและเงื่อนไขใน“แบบค าขอใช้บรกิาร และ/หรอืข้อตกลงฉบับนี้ 

ไม่วา่ข้อหนึ่งข้อใด รวมท้ังท่ีจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไปในภายหน้า 

10.7 ผู้ถือบัตรท าและ/หรอืใช้เอกสารปลอม หรอืให้ข้อมูล ข้อเท็จจรงิ หรอืข้อรบัรองใดๆ อันเป็น

เท็จ หรอืท าให้เข้าใจผิดในสาระส าคัญ เพ่ือใช้ประกอบการยื่นขอใช้บรกิารบัตร 

10.8  ผู้ถือบัตรปิดบัญชีเงินฝาก และ/หรือถูกธนาคารปิดบัญชีเงินฝาก ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม 

หรือผู้ถือบัตรโอนสิทธิเรียกร้องท่ีจะได้รับเงินจากบัญชีเงินฝากให้แก่บุคคลอื่น หรือบัญชี

เงนิฝากซึ่งผู้ถือบัตรใช้เดินสะพัดทางบัญชีตามวงเงนิกู้เบิกเงนิเกินบัญชี หรอืวงเงนิสินเชื่อ

หมุนเวียนกับธนาคารถูกยกเลิกหรือระงับการใช้วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีหรือสินเชื่อ

หมุนเวยีน  

10.9 เมื่อบัตรถูกเครื่องเอทีเอม็ยึดไม่วา่ด้วยเหตุผลใด และปรากฏวา่บัตรใบนั้นมีการเขียนหรอืท า

ให้ปรากฏเป็นตัวเลขจ านวนต้ังแต่ 4 หลักขึ้นไปอยู่บนบัตร อันอาจท าให้เป็นท่ีเข้าใจได้ว่า

ตัวเลขดังกล่าวเป็นรหัสผ่านของบัตรใบนั้น ซึ่งผู้ถือบัตรหรอืบุคคลใดได้ท าไว ้อนัถือเป็นการ

ปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อ 1. ของข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งก าหนดให้ผู้ถือบัตรเก็บรกัษารหัสผ่านให้เป็น

ความลับอยู่เสมอ   

10.10 ผู้ถือบัตรไม่ช าระและ/หรือไม่มีจ านวนเงินในบัญชีเงินฝากเพียงพอให้ธนาคารหักเพ่ือช าระ

ค่าบรกิารรายปีให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด โดยให้ถือวา่สิทธิประโยชน์ต่าง 

ๆ ท่ีผู้ถือบัตรได้รับอันเนื่องจากการถือบัตรเป็นอันยกเลิกทันที จนกว่าผู้ถือบัตรจะได้ช าระ

ค่าบรกิารรายปีครบถ้วน ก่อนส้ินสุดระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด 

เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งตามท่ีกล่าวข้างต้นเกิดขึ้น ธนาคารมีสิทธิท่ีจะระงับ ยึดบัตร ยกเลิกการใช้

บัตร และ/หรือพักการใช้บัตรชั่วคราวหรือไม่ก็ได้ ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร ท้ังนี้ ผู้ถือบัตรตกลง

ยินยอมให้ธนาคารเปล่ียนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวได้ตามรูปแบบและวิธีการท่ีระบุไว้ในข้อ 23. ของ

ข้อตกลงฉบับนี้    

11. ผู้ถือบัตรมีสิทธิยกเลิกการใช้บัตรเมื่อใดก็ได้ ธนาคารจะท าการคืนค่าบริการรายปีท่ีได้รับช าระ

ล่วงหน้า ตามสัดส่วนของระยะเวลาท่ียังไม่ได้ใช้บริการให้แก่ผู้ถือบัตร โดยธนาคารจะโอนคืน

ค่าบรกิารดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตรท่ีผูกกับบัตรท่ียกเลิกหรอืบัญชีเงินฝากอื่นของผู้

ถือบัตร โดยในการยกเลิกบัตร ผู้ถือบัตรจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไข รวมท้ัง

ระยะเวลาตามท่ีธนาคารก าหนด  ท้ังนี้ ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมและรบัทราบวา่การยกเลิกการใช้บัตร 

ดังกล่าวเป็นเพียงการยกเลิกการใช้บัตรเท่านั้น โดยผู้ถือบัตรยังคงมีภาระหน้าท่ีในการช าระหนี้ท่ี

เกิด/เก่ียวข้องจากการใช้บัตรท่ีค้างช าระอยู่ (หากมี) จนกวา่ธนาคารจะได้รบัช าระหนี้ครบถ้วนเสรจ็

ส้ิน 

12.  การฝากเงนิ 

12.1 ผู้ถือบัตรสามารถฝากเงินเพ่ือเข้าบัญชีเงินฝาก ได้เฉพาะเครื่องเอทีเอ็ม และ/หรือส่ือทาง

อเิล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของธนาคารเท่านั้น โดยผู้ถือบัตรจะฝากเงนิเป็นธนบัตรหรอืเช็คก็ได้ 

12.2 การฝากเงินด้วยเช็คนั้น หากเกิดการผิดพลาดบกพร่องอันเป็นเหตุให้ธนาคารไม่สามารถ

เรยีกเก็บเงนิตามเช็คได้ทันตามก าหนดเวลา ซึ่งความผิดพลาดบกพรอ่งเช่นวา่นั้น มิได้อยู่ใน

ความรบัผิดชอบของธนาคารพนักงาน ลูกจ้าง และ/หรอืตัวแทนของธนาคารแล้ว ผู้ถือบัตร

จะไม่ใช้สิทธิเรยีกรอ้งหรอืฟ้องรอ้งให้ธนาคารชดใช้ความเสียหายแต่อย่างใดท้ังส้ิน    

12.3 ผู้ถือบัตรตกลงและยอมรับว่า การฝากเงินจะถือตามจ านวนท่ีธนาคารตรวจนับได้เป็น

เด็ดขาดและเป็นการถูกต้อง ในกรณีท่ีจ านวนเงนิน าฝากไม่ตรงกับจ านวนท่ีผู้ถือบัตรได้แจ้ง

ไวใ้นการน าฝาก หรอืปรากฏวา่เป็นธนบัตรปลอม หรอืช ารุดท้ังหมด หรอืเพียงบางส่วน ผู้ถือ
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บัตรยินยอมให้ธนาคารแก้ไขรายการในบัญชีเงินฝากนั้นให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงได้

ทันที และผู้ถือบัตรจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้ความเสียหายแต่

อย่างใดท้ังส้ิน 

13.  การเบิกถอนเงนิ 

13.1 การเบิกถอนเงินทางเครื่องเอทีเอ็ม และ/หรอืส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จะกระท าได้เฉพาะ

บัญชีเงนิฝากออมทรพัย์และ/หรอืบัญชีเงนิฝากกระแสรายวนัเท่านั้น  

13.2 ผู้ถือบัตรสามารถเบิกถอนเงินได้ โดยจ านวนครัง้และจ านวนเงนิสูงสุดในการท ารายการเบิก

ถอนเงินในแต่ละวัน ของบัตรแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร  ซึ่งอาจ

เปล่ียนแปลงได้ตามท่ีธนาคารก าหนด โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บรกิารทราบตามรูปแบบ

และวธิีการท่ีระบุไวใ้นข้อ 23. ของข้อตกลงฉบับนี้    

14. การโอนเงนิ 

14.1 ผู้ถือบัตรสามารถโอนเงินได้ โดยจ านวนครัง้และจ านวนเงินสูงสุดในการท ารายการโอนเงิน

ในแต่ละวนั ของบัตรแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได้

ตามท่ีธนาคารก าหนด โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บรกิารทราบตามรูปแบบและวธิีการท่ีระบุ

ไวใ้นข้อ 23. ของข้อตกลงฉบับนี้    

14.2 จ านวนเงนิท่ีผู้ถือบัตรโอนเข้าบัญชีเงนิฝากใดสามารถเบิกถอนได้ในวนัท่ีท าการโอนนั้น  

14.3 ผู้ถือบัตรสามารถโอนเงนิเป็นจ านวนเศษสตางค์ได้ 

15. การหักเงนิ 

15.1 ผู้ถือบัตรสามารถท ารายการหักเงินจากบัญชีเงินฝากผ่านเครื่องเอทีเอ็ม และ/หรือส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพ่ือช าระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้า และ/หรอืค่าบรกิารได้เท่ายอดเงิน

คงเหลือในบัญชีเงินฝาก หรือสูงสุดไม่เกินวันละ 500,000 บาท/บัตร โดยแบ่งออกเป็น 2 

วธิี คือ  

15.1.1 ธนาคารด าเนินการให้กับผู้ถือบัตรตามค าส่ังของผู้ถือบัตร และ/หรอืใบแจ้งท่ีผู้ถือ

บัตรและ/หรอืธนาคารได้รบัจากผู้ให้บรกิาร/ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) 

15.1.2 ผู้ถือบัตรด าเนินการด้วยตนเองผ่านเครื่องเอทีเอ็มและ/หรอืส่ือทางอเิล็กทรอนิกส์

อื่นๆ 

15.2 ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพ่ือช าระค่าสาธารณูปโภค ค่า

สินค้า และ/หรือค่าบริการตามจ านวนเงินท่ีปรากฏในใบแจ้งท่ีผู้ถือบัตรและ/หรือธนาคาร

ได้รับจากผู้ให้บริการ/ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) และให้ธนาคารน าเงินท่ีหักไว้ดังกล่าวโอนเข้า

บัญชีของผู้ให้บริการ/ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) รวมท้ังตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจาก

บัญชีเงนิฝากดังกล่าวข้างต้นเพ่ือช าระค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคารด้วย 

15.3 จ านวนเงินท่ีสามารถหักได้ในแต่ละวนั ให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร โดยจะประกาศให้

ทราบ ณ ท่ีท าการส านัก/สาขาของธนาคาร และ/หรอืแผ่นพับใบปลิวแผ่นโฆษณา และ/หรอื

ส่ืออเิล็กทรอนิกส์อื่นๆ 

15.4 หากปรากฏในภายหลังว่า จ านวนเงินท่ีผู้ให้บริการ/ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) แจ้งแก่ธนาคาร

นั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ท าการหักเงนิจากบัญชีเงนิฝากของผู้ถือบัตรตามจ านวนเงนิท่ี

ปรากฏในใบแจ้งเรยีบรอ้ยแล้ว ผู้ถือบัตรตกลงท่ีจะด าเนินการเรยีกรอ้งเงนิจ านวนดังกล่าว

จากผู้ให้บริการ/ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) โดยตรง และขอสละสิทธิในการเรียกร้องหรือ

ฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินท่ีธนาคารได้หักและโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตร 
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เพ่ือช าระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการ ตามใบแจ้งท่ีผู้ถือบัตรและ/หรือ

ธนาคารได้รบัจากผู้ให้บรกิาร/ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) 

15.5 ผู้ถือบัตรยอมรบัวา่ ธนาคารจะหักเงนิจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตรเฉพาะในกรณีท่ีเงินใน

บัญชีเงินฝากในขณะนั้นมีจ านวนเงินคงเหลือเพียงพอท่ีจะช าระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้า 

และ/หรอืบรกิารได้ครบถ้วนท้ังจ านวนตามใบแจ้งท่ีผู้ถือบัตร และ/หรอืธนาคารได้รบัจากผู้

ให้บรกิาร/ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี)  

15.6 ในกรณีท่ีเอกสารหลักฐานใดๆ และ/หรอืเลขท่ีบัญชีเงินฝากท่ีใช้กับบัตรได้เปล่ียนแปลงไป

ไม่วา่โดยเหตุใดก็ตาม ผู้ถือบัตรขอรบัรองและยืนยันวา่ความตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงิน

จากบัญชีเงินฝากดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับส าหรับบัญชีเงินฝาก และ/หรือเอกสาร

หลักฐานใดๆ ของผู้ถือบัตรท่ีได้เปล่ียนแปลงไปด้วยทุกประการ ความตกลงยินยอมให้หัก

เงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้น ให้มีผลบังคับทันทีนับแต่วันท่ีท าค าขอฉบับนี้ และให้

คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือบัตรจะได้แจ้งยกเลิกหรอืเพิกถอนความตกลงยินยอมเป็น

ลายลักษณ์อกัษรให้ธนาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั ในกรณีท่ีผู้ถือบัตรแจ้งยกเลิก

เพิกถอนความตกลงยินยอมดังกล่าว ธนาคารมีสิทธิท่ีจะยกเลิกหรือระงับการใช้บัตรตาม

ข้อตกลงฉบับนี้  

16. ผู้ถือบัตรมีสิทธิได้รบัใบบันทึกรายการเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการใช้บรกิารผ่านเครื่องเอทีเอ็ม 

ในกรณีท่ีใบบันทึกรายการหมด หน้าจอเครื่องเอทีเอม็จะขึ้นข้อความวา่ “ใบบันทึกรายการหมด จะท า

รายการต่อหรือไม่” ซึ่งหากผู้ถือบัตรเลือกท ารายการโอนเงินไปเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่น 

เครื่องเอทีเอม็จะไม่ท ารายการให้ ในกรณีท่ีผู้ถือบัตรเลือกท ารายการเบิกถอนเงินต่อไปแม้วา่จะไม่ได้

รบัใบบันทึกรายการ ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบรายการท่ีเกิดขึ้นได้จากการปรบัปรุงรายการบัญชี

ในสมุดบัญชี หรอืช่องทางอื่นตามท่ีธนาคารก าหนดไว ้

17. เมื่อผู้ถือบัตรได้รับใบบันทึกรายการแล้ว ผู้ถือบัตรมีหน้าท่ีตรวจสอบรายการท่ีปรากฏในใบบันทึก

รายการ หากมีรายการใดรายการหนึ่งผิดพลาดคลาดเคล่ือน หรือไม่ถูกต้อง ผู้ถือบัตรจะต้อง

ทักท้วงภายใน 10 วันท าการ นับแต่วันท่ีผู้ถือบัตรได้รบัใบบันทึกรายการ หากผู้ถือบัตรมิได้ทักท้วง

ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารถือวา่จ านวนเงนิท่ีปรากฏในใบบันทึก

รายการเป็นรายการท่ีถูกต้องตรงความเป็นจริงทุกประการ ท้ังนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ถือบัตรใน

ภายหลัง หากผู้ถือบัตรพิสูจน์ได้วา่ค่าใช้จ่ายในใบบันทึกรายการบางรายการไม่ถูกต้องและมิได้เป็น

ความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถือบัตร และได้แจ้งทักท้วงภายใน 60 วัน นับแต่วันท่ีผู้ถือบัตร

ได้รบัใบบันทึกรายการ  

18. เมื่อมีข้อผิดพลาดใดๆ ในการโอนเงิน/การหักบัญชีเงินฝากเพ่ือช าระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้า 

และ/หรือค่าบริการเกิดขึ้น ผู้ถือบัตรต้องแจ้งข้อผิดพลาดให้ธนาคารทราบทันที และควรมีข้อมูล

ดังนี้ 

 18.1 วนัและเวลาท่ีท ารายการ 

 18.2 สถานท่ีต้ังเครื่องเอทีเอม็ และ/หรอืส่ือทางอเิล็กทรอนกิส์อื่นๆ 

 18.3 เลขท่ีบัญชีของผู้ถือบัตรและของผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

 18.4 ประเภทของรายการ 

 18.5 จ านวนเงนิท่ีโอนเข้าหรอืออกและ/หรอืจ านวนเงนิท่ีถูกหัก 

 18.6 ชื่อ สถานท่ีติดต่อของผู้ถือบัตร และผู้แจ้ง 

19. ความรบัผิดของธนาคารต่อผู้ถือบัตร มีดังนี้ 



Update: 01/08/65 

19.1 ธนาคารปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามค าส่ังโอนเงินจนเป็นเหตุให้ผู้ถือบัตรไม่ได้รบัเงินจาก

การโอนเงินทางเครื่องเอทีเอม็ และ/หรอืส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยเสรจ็ส้ินสมบูรณ์ เวน้

แต่ 

    19.1.1 ผู้ถือบัตรมีเงนิในบัญชีเงนิฝากไม่พอ 

19.1.2 ผู้ถือบัตรไม่มีหรอืถูกระงบัการใช้วงเงนิสินเชื่อกับธนาคาร 

    19.1.3 การโอนเงนิจะเป็นผลให้ยอดหนี้ในบัญชีเกินกวา่วงเงนิสินเชื่อท่ีตกลงไวกั้บธนาคาร 

19.1.4 ผู้ถือบัตรอยู่ระหวา่งด าเนินการทางกฎหมาย เช่น ผู้ถือบัตรถูกยึดและ/หรอือายัดเงนิ

ในบัญชีเงินฝากโดยกรมสรรพากร เจ้าพนักงานบังคับคดี ศาล และ/หรือเจ้า

พนักงานอื่นใดท่ีมีอ านาจตามกฎหมายในการส่ังยึดหรอือายัดได้ และ/หรอืถูกพิทักษ์

ทรพัย์หรอืตกเป็นบุคคลล้มละลาย  

19.1.5 ธนาคารได้แจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบถึงความขัดข้องของการโอนเงินอยู่แล้วก่อนหรือ

ขณะท่ีท ารายการโอนเงนิ 

19.1.6 ผู้ถือบัตรปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรอืข้อตกลงกับธนาคาร 

19.1.7 เป็นเหตุสุดวสัิย 

19.2 ธนาคารมิได้ปฏิบัติตามค าส่ังอายัดหรือระงับการให้บรกิารบัตรของผู้ถือบัตรตามข้อ 5. ของ

ข้อตกลงฉบับนี้  และต่อมาเกิดรายการโอนเงินทางเครื่องเอทีเอ็ม และ/หรือส่ือทาง

อเิล็กทรอนิกส์อื่นๆ ขึ้น 

19.3 ธนาคารยังไม่ได้ส่งมอบบัตร และ/หรอืรหัสผ่าน และ/หรอืเครื่องมืออื่นใดท่ีธนาคารให้แก่ผู้ถือ

บัตรเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากให้แก่ผู้ถือบัตร แต่เกิดรายการโอน

เงนิทางเครื่องเอทีเอม็ และ/หรอืส่ือทางอเิล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยมิชอบขึ้น 

19.4 เกิดรายการโอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม และ/หรอืส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยมิชอบ และ

มิใช่ความผิดของผู้ถือบัตร 

20. ในกรณีท่ีธนาคารทราบว่ามีรายการผิดพลาด หรือธนาคารได้รับแจ้งข้อผิดพลาดจากผู้ถือบัตร 

ธนาคารจะด าเนินการตรวจสอบรายการจากเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในระบบงาน หากพบสาเหตุ

และข้อผิดพลาด ธนาคารจะด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีได้รับ

แจ้งจากผู้ถือบัตร ท้ังนี้ โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติของธนาคารในการสอบสวนและ

ด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดตามท่ีธนาคารก าหนด 

21. ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารติดต่อสอบถามหรอืเปิดเผยรายละเอียดบางประการหรอืท้ังหมด

เก่ียวกับผู้ถือบัตรให้บุคคลใดก็ได้ในกรณีท่ีจ าเป็นหรอืในกรณีท่ีธนาคารเห็นสมควร และในกรณีท่ีมี

กฎหมาย ประกาศ หรอืระเบียบของทางราชการ ก าหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมูล หรอืธุรกรรม

การเงินของผู้ถือบัตรต่อเจ้าหน้าท่ีหรอืหน่วยงานของรฐั เมื่อธนาคารได้รบัการรอ้งขอ ผู้ถือบัตรตก

ลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูล และ/หรอืจัดท ารายการเก่ียวกับการท าธุรกรรมทางการเงนิของ

ผู้ถือบัตรต่อเจ้าหน้าท่ีหรอืหน่วยงานของรฐัได้ทุกประการ 

22. ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมช าระค่าบรกิารและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเก่ียวเนื่องกับการจัดท าและการใช้บัตร 

ในอตัราตามประกาศของธนาคาร  โดยผู้ถือบัตรตกลงช าระค่าบรกิารในการจัดท าบัตร และค่าบรกิาร

รายปีส าหรบัการใช้บัตรในปีแรก ในวนัท่ีท าค าขอฉบับนี้ ส าหรบัค่าบริการรายปีในปีถัดไป ตลอดจน

ค่าบรกิารและค่าใช้จ่ายอื่นใดท่ีธนาคารจะท าการเรยีกเก็บจากผู้ถือบัตรต่อไปในภายหน้า ผู้ถือบัตรตก

ลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตรท่ีมีอยู่กับธนาคารได้ทันที 

จนกว่าธนาคารจะได้รับการช าระเงินครบถ้วน โดยผู้ถือบัตรตกลงจะไม่ยกเลิกเพิกถอนความ



Update: 01/08/65 

ยินยอมดังกล่าว ท้ังน้ี ผู้ถือบัตรสามารถท ารายการช าระเงินดังกล่าวได้ท่ีสาขาของธนาคาร หรือ

ช่องทางอื่น ๆ ตามท่ีธนาคารก าหนด  

 อนึ่ง อตัราค่าบรกิารและค่าใช้จ่ายต่างๆ อนัเก่ียวเนื่องกับการจัดท าและการใช้บัตรดังกล่าวอาจมีการ

เปล่ียนแปลงได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบตามรูปแบบและวธิีการท่ีได้ระบุไวใ้นข้อ 23. ของ

ข้อตกลงฉบับนี้ 

23. การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตร อตัราค่าธรรมเนียม อตัราค่าบรกิาร และค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมท้ัง

หลักเกณฑ์การใช้บัตร และ/หรอืข้อสัญญาใดๆ เก่ียวกับบัตร ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบดังนี้ 

23.1 ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้า โดยการปิดประกาศ ณ ท่ีท าการส านักงาน/สาขา  

และ/หรอืทางเวบ็ไซต์ (Website) ของธนาคาร (krungthai.com) 

23.2 ในกรณีเรง่ด่วน ธนาคารจะแจ้งทางจดหมาย หรอืประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวนัภาษาไทย

ท่ีแพร่หลายในประเทศ ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนมีผลใช้บังคับโดย

ธนาคารจะแจ้งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อกัษรซ้าอกีครัง้หนึ่ง 

อนึ่ง ส าหรบัการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นประโยชน์หรอืเป็นการลดภาระแก่ผู้ถือบัตรนั้น ธนาคารขอสงวน

สิทธิให้การเปล่ียนแปลงมีผลใช้บังคับได้ทันที โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบภายใน 30 วัน 

หลังการมีผลใช้บังคับ  

24. บรรดาหนังสือติดต่อหรือหนังสืออื่นใดท่ีส่งให้แก่ผู้ถือบัตรไม่ว่าจะส่งด้วยวิธีใด หากได้ส่งไปยัง

สถานท่ีอยู่ของผู้ถือบัตรตามท่ีระบุไว้ในแบบค าขอใช้บริการ หรือท่ีอยู่ท่ีผู้ถือบัตรมีหนังสือแจ้งการ

เปล่ียนแปลงให้ธนาคารทราบ ไม่ว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าผู้ถือบัตรได้รบัไว้แล้วโดยชอบ

และหากว่าส่งให้ไม่ได้เพราะท่ีอยู่เปล่ียนแปลงไปหรือถูกรื้อถอนไปโดยผู้ถือบัตรไม่ได้แจ้งการ

เปล่ียนแปลงหรือรื้อถอนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อธนาคารก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาท่ีอยู่ตามท่ี

แจ้งไวไ้ม่พบก็ดีให้ถือวา่ผู้ถือบัตรได้รบัทราบข้อความในเอกสารหรอืหนังสือนั้นๆ แล้วโดยชอบ 

25. ผู้ถือบัตรได้รบัทราบและเข้าใจข้อความต่างๆ ตามข้อตกลงฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว และตกลง

ยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ รวมท้ังระเบียบ ข้อก าหนด เงื่อนไข และวธิีปฏิบัติใดๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้บัตรของธนาคารท้ังท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและ/หรอืท่ีจะได้มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง

ในภายหน้าทุกประการ ข้าพเจ้าจึงขอให้ธนาคารออกบัตรให้ตามท่ีข้าพเจ้าร้องขอ รวมท้ังการต่ออายุ

บัตร และออกบัตรใหม่ให้จนกว่าข้าพเจ้าจะบอกเลิกและ/หรือธนาคารขอยกเลิกการให้บริการ และ

ข้าพเจ้ารบัทราบวา่ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการใช้บรกิารบัตรกรุงไทยวซี่า เดบิต บัตรมาสเตอรก์าร์ด 

เดบิต บัตรกรุงไทยสถาบัน/องค์กร และ/หรอืบัตรกรุงไทยยูเนี่ยนเพย์ เดบิต ไม่วา่โดยข้าพเจ้าและ/

หรอืธนาคาร จะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิในการขอใช้บรกิารบัตรกรุงไทยเอทีเอ็ม และ/หรอืสิทธิใน

การเบิกถอนเงนิจากบัญชีเงนิฝากของข้าพเจ้าแต่อย่างใด 

26. ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ที สาขาธนาคาร ,เครื่อง

ฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM/ADM) และ Krungthai Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-111-

1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือช่องทางอื่นตามท่ีธนาคารก าหนด รวมท้ังสามารถตรวจสอบวัน

หมดอายุบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้ท่ีสาขาธนาคาร โดยแจ้งหมายเลขหน้าบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรอืตาม

ช่องทางอื่นตามท่ีธนาคารก าหนด 

27. ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบรายการย้อนหลังได้ท่ีสาขาธนาคาร,เครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ 

(ATM/ADM) เฉพาะ 5 รายการย้อนหลัง และช่องทางอื่น ตามท่ีธนาคารก าหนด โดยผู้ถือบัตรตก

ลงยินยอมให้ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ตามอัตราและวิธีการท่ี

ธนาคารประกาศก าหนด 

 


