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  ข้อตกลงและเง่ือนไขการถือบัตรอเิลก็ทรอนิกส์ 
 

บตัรอิเลก็ทรอนิกส์ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ธนาคาร”) ดงัต่อไปน้ี  
 บตัรกรุงไทยเอทีเอม็ (ATM) 
 บตัรกรุงไทยวีซ่า เดบิต (V-DB) 
 บตัรกรุงไทยสถาบนั/องคก์ร (IPAC) 
 บตัรกรุงไทยมาสเตอร์การ์ด เดบิต (MCD)  

และ/หรือบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ประเภทอื่นใด เป็นบตัรท่ีใชก้บับญัชีเงินฝากออมทรัพย ์และ/หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั และ/
หรือบญัชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีของธนาคาร (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกรวมว่า “บตัร”) ซ่ึงธนาคารออกให้แก่ลูกคา้ท่ีไดรั้บอนุมติั
จากธนาคารให้เป็นผูถื้อบตัร (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ผูถื้อบตัร”) และผูถื้อบตัรตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบติัตามขอ้ตกลงและ
เง่ือนไขการถือบตัรดงัน้ี  
1.   เม่ือธนาคารอนุมัติบัตรให้แก่ผูถื้อบัตร ธนาคารจะมอบบัตร และแจ้งรหัสผ่าน (Personal Identification Number: PIN) 

ให้แก่ผูถื้อบตัรโดยผูถื้อบตัรจะตอ้งลงลายมือช่ือในช่องท่ีก าหนดไวด้า้นหลงับตัรทนัทีท่ีไดรั้บบตัรจากธนาคาร และผูถื้อ
บตัรมีหนา้ท่ีเก็บรักษาบตัรเป็นอย่างดีและเก็บไวใ้นท่ีปลอดภยั มิให้สูญหาย หรือตกอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่น 
ไม่ท าลาย ท าให้เสียหาย หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงส่วนหน่ึงส่วนใดของบตัร รวมทั้งเก็บรักษารหัสผ่านให้เป็นความลบัอยู่
เสมอ  

2.  ในกรณีท่ีผูถื้อบตัรยื่นขอใชบ้ริการบตัรกบัธนาคารตามแบบค าขอเปิดบญัชีเงินฝากและขอใชบ้ริการประเภทบุคคลธรรมดา 
(ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “แบบค าขอใชบ้ริการ”) ไว ้แต่ไม่มาติดต่อขอรับบตัรจากธนาคารภายในระยะเวลา 6 เดือน นบัแต่
วนัท่ีผูถื้อบตัรยื่นขอใชบ้ริการบตัร ผูถื้อบตัรตกลงยินยอมให้ธนาคารยกเลิกบตัรดงักล่าวไดท้นัที 

3. กรณีบตัรกรุงไทยมาสเตอร์การ์ด เดบิต (MCD) ผูถื้อบตัรรับรองและยืนยนัว่า การขอออกบตัรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่น
กบัธนาคาร  ไม่ไดเ้กิดจากช้ีน า ชกัชวน และ/หรือกระท าการใดๆ ของธนาคารและ/หรือพนกังานของธนาคาร เพื่อให้ผูถื้อ
บัตรกรุงไทยมาสเตอร์การ์ด เดบิต (MCD) (ถ้ามี) เปล่ียนแปลงประเภทบัตรดังกล่าว มาใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทอื่นตามท่ีขอใชบ้ริการกบัธนาคารตาม ค าขอใชบ้ริการและขอ้ตกลงและเง่ือนไขการถือบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ฉบบัน้ี  

4. ผูถื้อบตัรตกลงและรับทราบว่า ผูถื้อบตัรสามารถใชบ้ตัรเพื่อช าระค่าสินคา้ ค่าบริการ หรือค่าอื่นใดแทนการช าระดว้ยเงิน
สด และ/หรือใชท้  ารายการเบิกถอนเงิน ฝากเงิน โอนเงิน สอบถามยอดเงินคงเหลือ ผ่านเคร่ืองฝาก-ถอนเงินอตัโนมติั (ซ่ึง
ต่อไปน้ีจะเรียกว่า “เคร่ืองเอทีเอม็”) และ/หรือส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด และ/หรือใชท้  าธุรกรรมต่างๆ ดา้นการเงิน การ
ธนาคาร และ/หรือธุรกรรมอื่นใดตามท่ีธนาคารเปิดใหบ้ริการ ซ่ึงอาจมีการขยายขอบเขตการให้บริการต่อไปในภายหนา้ได้
ตามท่ีธนาคารก าหนด    

5.   ในกรณีท่ีบตัรสูญหาย หรือถูกโจรกรรม หรือช ารุดเสียหายใชก้ารไม่ได ้หรือไม่ว่ากรณีใด  ๆ ก็ตาม ผูถื้อบตัรมีสิทธิแจง้
อายดัหรือขอระงบัการใชบ้ตัรชัว่คราวทางโทรศพัท ์หรือโดยเคร่ืองมือส่ือสารอยา่งอ่ืน หรือวิธีการอ่ืนซ่ึงสามารถติดต่อกนั
ไดใ้นท านองเดียวกนั ท่ี KTB Call Center หมายเลข 0 2111 1111 (ตลอด 24 ช่ัวโมง) หรือส านักงานใหญ่หรือท่ีท าการ
สาขาของธนาคารทุกแห่ง (ในวนัและเวลาท าการ) โดยธนาคารจะท าการอายดัหรือระงับการให้บริการบัตร ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที นบัแต่เวลาท่ีธนาคารไดรั้บแจง้ และแจง้ผลการอายดัหรือการระงบัการใชบ้ตัรให้ผูถื้อบตัรทราบ
ในคราวเดียวกนั  
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6. ในกรณีท่ีผูถื้อบัตรแจง้อายดัหรือขอระงบัการใช้บตัรชั่วคราวตามขอ้ 5. หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นในระหว่างเวลา
ตั้งแต่บัตรสูญหายจนกระทั่งธนาคารท าการอายดัหรือระงบัการใช้บัตรแล้วเสร็จ ผูถื้อบัตรตกลงรับผิดชอบในความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นทั้งส้ิน ส่วนความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้นภายหลงัจากครบก าหนดระยะเวลา 5 นาที นบัแต่เวลาท่ีธนาคาร
ไดรั้บแจง้ดงักล่าว ผูถื้อบตัรไม่ตอ้งรับผิดชดใชค้ืนให้แก่ธนาคารแต่อยา่งใด เวน้แต่ความเสียหายหรือภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นนั้น
เป็นการกระท าของผูถื้อบตัรเอง  

7. ในกรณีท่ีผูถื้อบตัรมีความประสงคจ์ะขอออกบตัรใหม่ เน่ืองจากบตัรสูญหาย หรือถูกโจรกรรม และ/หรือขอท าบตัรใหม่ใน
ขณะท่ีบตัรเดิมยงัไม่หมดอายุ และ/หรือยงัสามารถใช้ได ้ผูถื้อบตัรจะตอ้งติดต่อขอท าบตัรใหม่ ณ ท่ีท าการสาขาหรือจุด
บริการของธนาคาร โดยผู ้ถือบัตรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมส าหรับบัตรใหม่ตามท่ีธนาคารก าหนด ซ่ึงอาจมี การ
เปล่ียนแปลงได ้โดยธนาคารจะไดแ้จง้ให้ผูถื้อบตัรทราบตามรูปแบบและวิธีการท่ีระบุไวใ้นขอ้  23. ของขอ้ตกลงฉบบัน้ี 
และในกรณีท่ีบตัรเดิมสูญหายให้ผูถื้อบตัรแสดงหลกัฐานการแจง้ความต่อธนาคารดว้ย  

8.  ผูถื้อบตัรตกลงยินยอมและรับทราบว่า บตัรจะตอ้งใชค้วบคู่กบัรหัสผา่น หรือการลงลายมือช่ือก ากบัเสมอ หากมีบุคคลอื่น
ใดน าบตัรของผูถื้อบตัรไปใชท้ ารายการ โดยเป็นการใชบ้ตัรควบคู่กบัการใชร้หสัผา่น หรือการลงลายมือช่ือก ากบัของผูถื้อ
บตัรอย่างถูกตอ้งแลว้ ผูถื้อบตัรตกลงยินยอมให้ถือว่าเป็นการใชบ้ตัรโดยผูถื้อบตัรเองทุกประการ และธนาคารไม่มีหน้าท่ี
ตอ้งรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากใชบ้ตัรหรือการท ารายการใดๆ ของบุคคลดงักล่าว   

9.  ผูถื้อบัตรตกลงและยอมรับว่า หากมีการใส่รหัสผ่านผิด เป็นจ านวน 3 คร้ัง ติดต่อกัน เคร่ืองเอทีเอ็ม และ/หรือส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ จะระงบัการใชบ้ตัรไวโ้ดยอตัโนมติัทนัที หากผูถื้อบตัรจ ารหสัผา่นเดิมไดใ้ห้ติดต่อท่ีท าการสาขาหรือ
จุดบริการของธนาคารเพื่อขอปลดการระงบัการใชบ้ตัรและใชร้หัสผา่นเดิม แต่หากผูถื้อบตัรจ ารหสัผา่นไม่ได ้และมีความ
ประสงคจ์ะให้ธนาคารออกบตัรใบใหม่ ผูถื้อบตัรตกลงปฏิบติัตามขอ้ 7. ของขอ้ตกลงฉบบัน้ี 

10.  ผูถื้อบตัรตกลงและยอมรับว่า บตัรเป็นกรรมสิทธ์ิของธนาคาร ผูถื้อบตัรไม่สามารถมอบหรือโอนบตัรให้แก่บุคคลอ่ืนได ้
และธนาคารมีสิทธิท่ีจะระงบั ยึดบตัร ยกเลิกการใชบ้ตัร และ/หรือพกัการใชบ้ตัรชัว่คราวไดใ้นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
10.1 ผูถื้อบตัรใชบ้ตัรท่ีหมดอาย ุหรือบตัรท่ีถูกยกเลิกการใชบ้ตัรไปแลว้ 
10.2 ผู ้ถือบัตรเสียชีวิต หรือศาลมีค าส่ังให้เป็นบุคคลสาบสูญ หรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้

ความสามารถ  
10.3 ผูถื้อบตัรถูกศาลมีค าส่ังพิทกัษท์รัพยห์รือตกเป็นบุคคลลม้ละลาย หรือเป็นบุคคลท่ีทางราชการหรือหน่วยงานท่ีมี

อ านาจตามกฎหมายมีค าส่ังยึดหรืออายดัเงินในบญัชีเงินฝากของผูถื้อบตัร  
10.4 ผูถื้อบตัรใชบ้ตัรในการท ารายการใดๆ โดยส่อและ/หรือมีเจตนาทุจริต หรือมีพฤติกรรมอนัถือไดว่้าเป็นการฉ้อฉล

ธนาคาร หรือเพื่อวตัถุประสงคอ์นัไม่ชอบดว้ยกฎหมาย และการกระท าอนัมีลกัษณะเป็นการฟอกเงิน 
10.5 ผูถื้อบตัรใชบ้ตัรขดัต่อวตัถุประสงคท่ี์ธนาคารก าหนดไว ้และ/หรือขดัต่อขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นแบบค า

ขอใชบ้ริการ  และ/หรือขอ้ตกลงฉบบัน้ี รวมทั้งท่ีจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมต่อไปในภายหนา้  
10.6 ผูถื้อบตัรปฏิบติัผิดขอ้ก าหนดและเง่ือนไขใน“แบบค าขอใช้บริการ และ/หรือขอ้ตกลงฉบบัน้ี ไม่ว่าขอ้หน่ึงขอ้ใด 

รวมทั้งท่ีจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมต่อไปในภายหนา้ 
10.7 ผูถื้อบตัรท าและ/หรือใชเ้อกสารปลอม หรือให้ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง หรือขอ้รับรองใดๆ อนัเป็นเท็จ หรือท าให้เขา้ใจ

ผิดในสาระส าคญั เพื่อใชป้ระกอบการย่ืนขอใชบ้ริการบตัร 
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10.8  ผูถื้อบัตรปิดบัญชีเงินฝาก และ/หรือถูกธนาคารปิดบญัชีเงินฝาก ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม หรือผูถื้อบัตรโอนสิทธิ
เรียกร้องท่ีจะไดรั้บเงินจากบญัชีเงินฝากให้แก่บุคคลอ่ืน หรือบญัชีเงินฝากซ่ึงผูถื้อบตัรใชเ้ดินสะพดัทางบญัชีตาม
วงเงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชี หรือวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนกบัธนาคารถูกยกเลิกหรือระงบัการใชว้งเงินกูเ้บิกเงินเกิน
บญัชีหรือสินเช่ือหมุนเวียน  

10.9 เม่ือบตัรถูกเคร่ืองเอทีเอ็มยึดไม่ว่าดว้ยเหตุผลใด และปรากฏว่าบตัรใบนั้นมีการเขียนหรือท าให้ปรากฏเป็นตวัเลข
จ านวนตั้งแต่ 4 หลกัขึ้นไปอยู่บนบตัร อนัอาจท าให้เป็นท่ีเขา้ใจไดว่้าตวัเลขดงักล่าวเป็นรหัสผ่านของบตัรใบนั้น 
ซ่ึงผูถื้อบตัรหรือบุคคลใดไดท้ าไว ้อนัถือเป็นการปฏิบติัผิดเง่ือนไขขอ้ 1. ของขอ้ตกลงฉบบัน้ี ซ่ึงก าหนดให้ผูถื้อ
บตัรเก็บรักษารหสัผา่นให้เป็นความลบัอยูเ่สมอ   

10.10 ผูถื้อบตัรไม่ช าระ และ/หรือไม่มีเงินในบญัชีเงินฝากเพียงพอให้ธนาคารหักเพื่อช าระค่าบริการรายปีให้ครบถว้น
ภายในระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด โดยให้ถือว่าสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีผูถื้อบตัรไดรั้บอนัเน่ืองจากการถือบตัรเป็น
อนัยกเลิกทนัที จนกว่าผูถื้อบตัรจะไดช้ าระค่าบริการรายปีครบถว้น ก่อนส้ินสุดระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด 

เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงตามท่ีกล่าวขา้งตน้เกิดขึ้น ธนาคารมีสิทธิท่ีจะระงบั ยึดบตัร ยกเลิกการใชบ้ตัร และ/หรือพกัการใช้
บตัรชัว่คราวหรือไม่ก็ได ้ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร ทั้งน้ี ผูถื้อบตัรตกลงยินยอมให้ธนาคารเปล่ียนแปลงเง่ือนไขดงักล่าว
ไดต้ามรูปแบบและวิธีการท่ีระบุไวใ้นขอ้ 23. ของขอ้ตกลงฉบบัน้ี    

11. ผูถื้อบตัรมีสิทธิยกเลิกการใชบ้ตัรเม่ือใดก็ได ้ธนาคารจะท าการคนืค่าบริการรายปีโดยอตัโนมติั ตามส่วนของระยะเวลาท่ี
ยงัไม่ไดใ้ชบ้ริการ โดยผูถื้อบตัรจะตอ้งติดต่อ ณ ท่ีท าการสาขาหรือจุดบริการของธนาคารโดยจะตอ้งจดัท าใบเปล่ียนแปลง
ขอ้มูลการท าบตัรเพ่ือยกเลิกการใชบ้ตัรตามแบบฟอร์มท่ีธนาคารก าหนด รวมทั้งตดับตัรออกเป็นสองส่วนส่งคืนธนาคาร 
ทั้งน้ี ผูถื้อบตัรตกลงยินยอมและรับทราบว่าการยกเลิกการใชบ้ตัร ดงักล่าวเป็นเพียงการยกเลิกการใชบ้ตัรเท่านั้น โดยผูถื้อ
บตัรยงัคงมีภาระหนา้ท่ีในการช าระหน้ีท่ีเกิด/เก่ียวขอ้งจากการใชบ้ตัรท่ีคา้งช าระอยู ่(หากมี) จนกว่าธนาคารจะไดรั้บช าระ
หน้ีครบถว้นเสร็จส้ิน   

12.  การฝากเงิน 
12.1 ผูถื้อบตัรสามารถฝากเงินเพื่อเขา้บญัชีเงินฝาก ไดเ้ฉพาะเคร่ืองเอทีเอ็ม และ/หรือส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของ

ธนาคารเท่านั้น โดยผูถื้อบตัรจะฝากเงินเป็นธนบตัรหรือเช็คก็ได ้
12.2 การฝากเงินดว้ยเช็คนั้น หากเกิดการผิดพลาดบกพร่องอนัเป็นเหตุให้ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คไดท้นั

ตามก าหนดเวลา ซ่ึงความผิดพลาดบกพร่องเช่นว่านั้น มิไดอ้ยู่ในความรับผิดชอบของธนาคารพนักงาน ลูกจา้ง 
และ/หรือตวัแทนของธนาคารแลว้ ผูถื้อบตัรจะไม่ใชสิ้ทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใชค้วามเสียหายแต่
อยา่งใดทั้งส้ิน    

12.3 ผูถื้อบตัรตกลงและยอมรับว่า การฝากเงินจะถือตามจ านวนท่ีธนาคารตรวจนบัไดเ้ป็นเด็ดขาดและเป็นการถูกตอ้ง 
ในกรณีท่ีจ านวนเงินน าฝากไม่ตรงกบัจ านวนท่ีผูถื้อบตัรไดแ้จง้ไวใ้นการน าฝาก หรือปรากฏว่าเป็นธนบตัรปลอม 
หรือช ารุดทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน ผูถื้อบตัรยินยอมให้ธนาคารแกไ้ขรายการในบญัชีเงินฝากนั้นให้ถูกตอ้งตรง
กบัความเป็นจริงไดท้นัที และผูถื้อบตัรจะไม่ใชสิ้ทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใชค้วามเสียหายแต่อยา่ง
ใดทั้งส้ิน 
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13.  การเบิกถอนเงิน 
13.1 การเบิกถอนเงินทางเคร่ืองเอทีเอ็ม และ/หรือส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จะกระท าไดเ้ฉพาะบัญชีเงินฝากออม

ทรัพยแ์ละ/หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัเท่านั้น  
13.2 ผูถื้อบตัรสามารถเบิกถอนเงินได ้โดยจ านวนคร้ังและจ านวนเงินสูงสุดในการท ารายการเบิกถอนเงินในแต่ละวนั 

ของบตัรแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามท่ีธนาคารก าหนด โดย
ธนาคารจะแจง้ให้ผูข้อใชบ้ริการทราบตามรูปแบบและวิธีการท่ีระบุไวใ้นขอ้ 23. ของขอ้ตกลงฉบบัน้ี    

14.   การโอนเงิน 
14.1 ผูถื้อบตัรสามารถโอนเงินได ้โดยจ านวนคร้ังและจ านวนเงินสูงสุดในการท ารายการโอนเงินในแต่ละวนั ของบตัร

แต่ละประเภทให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามท่ีธนาคารก าหนด โดยธนาคารจะแจง้
ให้ผูข้อใชบ้ริการทราบตามรูปแบบและวิธีการท่ีระบุไวใ้นขอ้ 23. ของขอ้ตกลงฉบบัน้ี    

14.2 จ านวนเงินท่ีผูถื้อบตัรโอนเขา้บญัชีเงินฝากใดสามารถเบิกถอนไดใ้นวนัท่ีท าการโอนนั้น  
14.3 ผูถื้อบตัรสามารถโอนเงินเป็นจ านวนเศษสตางคไ์ด ้

15.   การหกัเงิน 
15.1 ผูถื้อบตัรสามารถท ารายการหักเงินจากบญัชีเงินฝากผ่านเคร่ืองเอทีเอม็ และ/หรือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อช าระ

ค่าสาธารณูปโภค ค่าสินคา้ และ/หรือค่าบริการได้เท่ายอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝาก หรือสูงสุดไม่เกินวนัละ
150,000 บาท/บตัร โดยแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ 
15.1.1 ธนาคารด าเนินการให้กบัผูถื้อบตัรตามค าส่ังของผูถื้อบตัร และ/หรือใบแจง้ท่ีผูถื้อบตัรและ/หรือธนาคาร

ไดรั้บจากผูใ้ห้บริการ/ผูข้าย (แลว้แต่กรณี) 
15.1.2 ผูถื้อบตัรด าเนินการดว้ยตนเองผา่นเคร่ืองเอทีเอม็และ/หรือส่ือทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 

15.2 ผูถื้อบตัรตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบญัชีเงินฝาก เพื่อช าระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินคา้ และ/หรือค่าบริการ
ตามจ านวนเงินท่ีปรากฏในใบแจง้ท่ีผูถื้อบตัรและ/หรือธนาคารไดรั้บจากผูใ้ห้บริการ/ผูข้าย (แลว้แต่กรณี) และให้
ธนาคารน าเงินท่ีหักไวด้งักล่าวโอนเขา้บญัชีของผูใ้ห้บริการ/ผูข้าย (แลว้แต่กรณี) รวมทั้งตกลงยินยอมให้ธนาคาร
หกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวขา้งตน้เพ่ือช าระค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคารดว้ย 

15.3 จ านวนเงินท่ีสามารถหักไดใ้นแต่ละวนั ให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร โดยจะประกาศให้ทราบ ณ ท่ีท าการ
ส านกั/สาขาของธนาคาร และ/หรือแผน่พบัใบปลิวแผน่โฆษณา และ/หรือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 

15.4 หากปรากฏในภายหลงัว่า จ านวนเงินท่ีผูใ้ห้บริการ/ผูข้าย (แลว้แต่กรณี) แจง้แก่ธนาคารนั้นไม่ถูกตอ้ง และธนาคาร
ไดท้  าการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูถื้อบตัรตามจ านวนเงินท่ีปรากฏในใบแจง้เรียบร้อยแลว้ ผูถื้อบตัรตกลงท่ีจะ
ด าเนินการเรียกร้องเงินจ านวนดังกล่าวจากผูใ้ห้บริการ/ผูข้าย (แล้วแต่กรณี) โดยตรง และขอสละสิทธิในการ
เรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใชเ้งินท่ีธนาคารไดห้ักและโอนเงินจากบญัชีเงินฝากของผูถื้อบตัร เพื่อช าระค่า
สาธารณูปโภค ค่าสินคา้ และ/หรือค่าบริการ ตามใบแจง้ท่ีผูถื้อบตัรและ/หรือธนาคารไดรั้บจากผูใ้ห้บริการ/ผูข้าย 
(แลว้แต่กรณี) 

15.5 ผูถื้อบัตรยอมรับว่า ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูถื้อบัตรเฉพาะในกรณีท่ีเงินในบัญชีเงินฝากใน
ขณะนั้นมีจ านวนเงินคงเหลือเพียงพอท่ีจะช าระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินคา้ และ/หรือบริการไดค้รบถว้นทั้งจ านวน
ตามใบแจง้ท่ีผูถื้อบตัร และ/หรือธนาคารไดรั้บจากผูใ้ห้บริการ/ผูข้าย (แลว้แต่กรณี)  
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15.6 ในกรณีท่ีเอกสารหลกัฐานใดๆ และ/หรือเลขท่ีบญัชีเงินฝากท่ีใชก้บับตัรไดเ้ปล่ียนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม 
ผูถื้อบตัรขอรับรองและยืนยนัว่าความตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวยงัคงมีผลใชบ้งัคบั
ส าหรับบญัชีเงินฝาก และ/หรือเอกสารหลกัฐานใดๆ ของผูถื้อบตัรท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงไปดว้ยทุกประการ ความตกลง
ยินยอมให้หักเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวขา้งตน้ ให้มีผลบงัคบัทนัทีนับแต่วนัท่ีท าค าขอฉบบัน้ี และให้คงมีผล
บงัคบัต่อไปจนกว่าผูถื้อบัตรจะได้แจง้ยกเลิกหรือเพิกถอนความตกลงยินยอมเป็นลายลกัษณ์อักษรให้ธนาคาร
ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ในกรณีท่ีผูถื้อบตัรแจง้ยกเลิกเพิกถอนความตกลงยินยอมดงักล่าว ธนาคารมีสิทธิ
ท่ีจะยกเลิกหรือระงบัการใชบ้ตัรตามขอ้ตกลงฉบบัน้ี  

16.  ผูถื้อบตัรมีสิทธิไดรั้บใบบนัทึกรายการเป็นเอกสารหลกัฐานประกอบการใชบ้ริการผ่านเคร่ืองเอทีเอม็ ในกรณีท่ีใบบนัทึก
รายการหมด หน้าจอเคร่ืองเอทีเอ็มจะขึ้นขอ้ความว่า “ใบบนัทึกรายการหมด จะท ารายการต่อหรือไม่” ซ่ึงหากผูถื้อบตัร
เลือกท ารายการโอนเงินไปเขา้บญัชีเงินฝากของธนาคารอื่น เคร่ืองเอทีเอ็มจะไม่ท ารายการให้ ในกรณีท่ีผูถื้อบตัรเลือกท า
รายการเบิกถอนเงินต่อไปแม้ว่าจะไม่ไดรั้บใบบันทึกรายการ ผูถื้อบัตรสามารถตรวจสอบรายการท่ีเกิดขึ้นได้จากการ
ปรับปรุงรายการบญัชีในสมุดบญัชี หรือช่องทางอื่นตามท่ีธนาคารก าหนดไว ้

17. เม่ือผูถื้อบตัรไดรั้บใบบนัทึกรายการแลว้ ผูถื้อบตัรมีหน้าท่ีตรวจสอบรายการท่ีปรากฏในใบบนัทึกรายการ หากมีรายการ
ใดรายการหน่ึงผิดพลาดคลาดเคล่ือน หรือไม่ถูกตอ้ง ผูถื้อบตัรจะตอ้งทกัทว้งภายใน 10 วนัท าการ นับแต่วนัท่ีผูถื้อบตัร
ได้รับใบบนัทึกรายการ หากผูถื้อบัตรมิไดท้กัทว้งภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ผูถื้อบตัรตกลงยินยอมให้ธนาคารถือว่า
จ านวนเงินท่ีปรากฏในใบบนัทึกรายการเป็นรายการท่ีถูกตอ้งตรงความเป็นจริงทุกประการ ทั้งน้ี ไม่เป็นการตดัสิทธิผูถื้อ
บตัรในภายหลงั หากผูถื้อบตัรพิสูจน์ไดว่้าค่าใชจ้่ายในใบบนัทึกรายการบางรายการไม่ถูกตอ้งและมิได้ เป็นความผิดหรือ
ความบกพร่องของผูถื้อบตัร และไดแ้จง้ทกัทว้งภายใน 60 วนั นบัแต่วนัท่ีผูถื้อบตัรไดรั้บใบบนัทึกรายการ  

18. เม่ือมีขอ้ผิดพลาดใดๆ ในการโอนเงิน/การหกับญัชีเงินฝากเพ่ือช าระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินคา้ และ/หรือค่าบริการเกิดขึ้น 
ผูถื้อบตัรตอ้งแจง้ขอ้ผิดพลาดให้ธนาคารทราบทนัที และควรมีขอ้มูลดงัน้ี 
18.1   วนัและเวลาท่ีท ารายการ 
18.2 สถานท่ีตั้งเคร่ืองเอทีเอม็ และ/หรือส่ือทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 
18.3 เลขท่ีบญัชีของผูถื้อบตัรและของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
18.4 ประเภทของรายการ 
18.5 จ านวนเงินท่ีโอนเขา้หรือออกและ/หรือจ านวนเงินท่ีถูกหกั 
18.6 ช่ือ สถานท่ีติดต่อของผูถื้อบตัร และผูแ้จง้ 

19. ความรับผิดของธนาคารต่อผูถื้อบตัร มีดงัน้ี 
19.1 ธนาคารปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัติตามค าส่ังโอนเงินจนเป็นเหตุให้ผูถื้อบัตรไม่ไดรั้บเงินจากการโอนเงินทาง

เคร่ืองเอทีเอม็  และ/หรือส่ือทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ โดยเสร็จส้ินสมบูรณ์ เวน้แต่ 
    19.1.1 ผูถื้อบตัรมีเงินในบญัชีเงินฝากไม่พอ 

19.1.2 ผูถื้อบตัรไม่มีหรือถูกระงบัการใชว้งเงินสินเช่ือกบัธนาคาร 
    19.1.3 การโอนเงินจะเป็นผลให้ยอดหน้ีในบญัชีเกินกว่าวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวก้บัธนาคาร 
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19.1.4     ผูถื้อบตัรอยู่ระหว่างด าเนินการทางกฎหมาย เช่น ผูถื้อบตัรถูกยึดและ/หรืออายดัเงินในบญัชีเงินฝากโดย
กรมสรรพากร   เจา้พนกังานบงัคบัคดี ศาล และ/หรือเจา้พนกังานอ่ืนใดท่ีมีอ านาจตามกฎหมายในการส่ัง
ยึดหรืออายดัได ้และ/หรือถูกพิทกัษท์รัพยห์รือตกเป็นบุคคลลม้ละลาย  

19.1.5     ธนาคารไดแ้จง้ให้ผูถื้อบตัรทราบถึงความขดัขอ้งของการโอนเงินอยูแ่ลว้ก่อนหรือในขณะท่ีท ารายการ 
              โอนเงิน 
19.1.6 ผูถื้อบตัรปฏิบติัผิดเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงกบัธนาคาร 
19.1.7     เป็นเหตุสุดวิสัย 

19.2 ธนาคารมิไดป้ฏิบติัตามค าส่ังอายดัหรือระงบัการให้บริการบตัรของผูถื้อบตัรตามขอ้ 5. ของขอ้ตกลงฉบบัน้ี และ
ต่อมาเกิดรายการโอนเงินทางเคร่ืองเอทีเอม็ และ/หรือส่ือทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ ขึ้น 

19.3 ธนาคารยงัไม่ไดส่้งมอบบตัร และ/หรือรหัสผ่าน และ/หรือเคร่ืองมืออื่นใดท่ีธนาคารให้แก่ผูถื้อบตัรเพ่ือใช้เป็น
เคร่ืองมือในการโอนเงินจากบญัชีเงินฝากให้แก่ผูถื้อบตัร แต่เกิดรายการโอนเงินทางเคร่ืองเอทีเอ็ม และ/หรือส่ือ
ทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ โดยมิชอบขึ้น 

19.4 เกิดรายการโอนเงินผา่นเคร่ืองเอทีเอ็ม และ/หรือส่ือทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ โดยมิชอบ และมิใช่ความผิดของผูถื้อ
บตัร 

20.  ในกรณีท่ีธนาคารทราบว่ามีรายการผิดพลาด หรือธนาคารได้รับแจ้งข้อผิดพลาดจากผูถื้อบัตร ธนาคารจะด าเนินการ
ตรวจสอบรายการจากเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในระบบงาน หากพบสาเหตุและข้อผิดพลาด ธนาคารจะด าเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ขให้แลว้เสร็จภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูถื้อบัตร ทั้งน้ี โดยมีหลกัเกณฑ์และขั้นตอนการ
ปฏิบติัของธนาคารในการสอบสวนและด าเนินการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดตามท่ีธนาคารก าหนด 

21. ผูถื้อบตัรตกลงยินยอมให้ธนาคารติดต่อสอบถามหรือเปิดเผยรายละเอียดบางประการหรือทั้งหมดเก่ียวกบัผูถื้อบตัรให้
บุคคลใดก็ไดใ้นกรณีท่ีจ าเป็นหรือในกรณีท่ีธนาคารเห็นสมควร และในกรณีท่ีมีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทาง
ราชการ ก าหนดให้ธนาคารตอ้งเปิดเผยขอ้มูล หรือธุรกรรมการเงินของผูถื้อบตัรต่อเจา้หน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐ เม่ือ
ธนาคารไดรั้บการร้องขอ ผูถื้อบตัรตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยขอ้มูล และ/หรือจดัท ารายการเก่ียวกบัการท าธุรกรรม
ทางการเงินของผูถื้อบตัรต่อเจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานของรัฐไดทุ้กประการ 

22. ผูถื้อบตัรตกลงยินยอมช าระค่าบริการและค่าใชจ้่ายต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัท าและการใชบ้ตัร ในอตัราตามประกาศ
ของธนาคาร  โดยผูถื้อบตัรตกลงช าระค่าบริการในการจดัท าบตัร และค่าบริการรายปีส าหรับการใชบ้ตัรในปีแรก ในวนัท่ี
ท าค าขอฉบบัน้ี ส าหรับค่าบริการรายปีในปีถดัไป ตลอดจนค่าบริการและค่าใชจ้่ายอื่นใดท่ีธนาคารจะท าการเรียกเก็บจากผู ้
ถือบัตรต่อไปในภายหน้า ผูถื้อบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากของผูถื้อบัตรท่ีมีอยู่กับ
ธนาคารไดท้ันที จนกว่าธนาคารจะได้รับการช าระเงินครบถ้วน โดยผู้ถือบัตรตกลงจะไม่ยกเลิกเพิกถอนความยินยอม
ดังกล่าว ท้ังนี้ ผู้ถือบัตรสามารถท ารายการช าระเงินดังกล่าวได้ท่ีสาขาของธนาคาร หรือช่องทางอื่น ๆ ตามท่ีธนาคาร
ก าหนด  

 อน่ึง อตัราค่าบริการและค่าใชจ้่ายต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัท าและการใชบ้ตัรดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้โดย
ธนาคารจะแจง้ให้ผูถื้อบตัรทราบตามรูปแบบและวิธีการท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 23. ของขอ้ตกลงฉบบัน้ี 

23. การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการใชบ้ตัร อตัราค่าธรรมเนียม อตัราค่าบริการ และค่าใชจ้่ายต่างๆ รวมทั้งหลกัเกณฑ์การใชบ้ตัร 
และ/หรือขอ้สัญญาใดๆ เก่ียวกบับตัร ธนาคารจะแจง้ให้ผูถื้อบตัรทราบดงัน้ี 
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23.1 ธนาคารจะแจง้ให้ผูถื้อบตัรทราบล่วงหน้า โดยการปิดประกาศ ณ ท่ีท าการส านกังาน/สาขา  และ/หรือทางเวบ็ไซต ์
(Website) ของธนาคาร (www.ktb.co.th) 

23.2 ในกรณีเร่งด่วน ธนาคารจะแจ้งทางจดหมาย หรือประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยท่ีแพร่หลายใน
ประเทศ ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนมีผลใชบ้งัคบัโดยธนาคารจะแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าว
เป็นลายลกัษณ์อกัษรซ ้าอีกคร้ังหน่ึง 

อน่ึง ส าหรับการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นประโยชน์หรือเป็นการลดภาระแก่ผู ้ถือบัตรนั้ น ธนาคารขอสงวนสิทธิให้การ
เปล่ียนแปลงมีผลใชบ้งัคบัไดท้นัที โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูถื้อบตัรทราบภายใน 30 วนั หลงัการมีผลใชบ้งัคบั  

24. บรรดาหนงัสือติดต่อหรือหนงัสืออ่ืนใดท่ีส่งให้แก่ผูถื้อบตัรไม่ว่าจะส่งดว้ยวิธีใด หากไดส่้งไปยงัสถานท่ีอยูข่องผูถื้อบตัร
ตามท่ีระบุไวใ้นแบบค าขอใชบ้ริการ หรือท่ีอยูท่ี่ผูถื้อบตัรมีหนงัสือแจง้การเปล่ียนแปลงให้ธนาคารทราบ ไม่ว่าจะมีผูรั้บไว้
หรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าผูถื้อบตัรไดรั้บไวแ้ลว้โดยชอบและหากว่าส่งให้ไม่ไดเ้พราะท่ีอยูเ่ปล่ียนแปลงไปหรือถูกร้ือถอนไป
โดยผูถื้อบตัรไม่ไดแ้จง้การเปล่ียนแปลงหรือร้ือถอนเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อธนาคารก็ดี หรือส่งให้ไม่ไดเ้พราะหาท่ีอยู่
ตามท่ีแจง้ไวไ้ม่พบก็ดีให้ถือว่าผูถื้อบตัรไดรั้บทราบขอ้ความในเอกสารหรือหนงัสือนั้นๆ แลว้โดยชอบ 

25. ผูถื้อบตัรไดรั้บทราบและเขา้ใจขอ้ความต่างๆ ตามขอ้ตกลงฉบบัน้ีโดยละเอียดตลอดแลว้ และตกลงยินยอมผูกพนัและ
ปฏิบติัตามขอ้ตกลงฉบบัน้ี รวมทั้งระเบียบ ขอ้ก าหนด เง่ือนไข และวิธีปฏิบติัใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชบ้ตัรของธนาคาร
ทั้งท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและ/หรือท่ีจะไดมี้การแกไ้ขเปล่ียนแปลงในภายหน้าทุกประการ ขา้พเจา้จึงขอให้ธนาคารออกบตัรให้
ตามท่ีขา้พเจา้ร้องขอ รวมทั้งการต่ออายุบตัร และออกบตัรใหม่ให้จนกว่าขา้พเจา้จะบอกเลิกและ/หรือธนาคารขอยกเลิก
การให้บริการ และขา้พเจา้รับทราบว่าในกรณีท่ีมีการยกเลิกการใชบ้ริการบตัรกรุงไทยวีซ่า เดบิต บตัรมาสเตอร์การ์ด เดบิต 
บัตรกรุงไทยสถาบัน/องค์กร และ/หรือบัตรกรุงไทยยูเน่ียนเพย์ เดบิต ไม่ว่าโดยข้าพเจ้าและ/หรือธนาคาร จะไม่
กระทบกระเทือนถึงสิทธิในการขอใชบ้ริการบตัรกรุงไทยเอทีเอม็ และ/หรือสิทธิในการเบิกถอนเงินจากบญัชีเงินฝากของ
ขา้พเจา้แต่อยา่งใด 

26.   ผูถื้อบตัรสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ไดที้ สาขาธนาคาร,เคร่ืองฝาก-ถอนเงินอตัโนมติั 
(ATM/ADM) และ Call Center หมายเลข 02-111-1111 (ตลอด 24 ชัว่โมง) หรือช่องทางอ่ืนตามท่ีธนาคารก าหนด 
รวมทั้งสามารถตรวจสอบวนัหมดอายบุตัรอิเลก็ทรอนิกส์ไดท่ี้สาขาธนาคาร โดยแจง้หมายเลขหนา้บตัรอิเลก็ทรอนิกส์ 
หรือตามช่องทางอืน่ตามท่ีธนาคารก าหนด 

27.   ผูถื้อบตัรสามารถตรวจสอบรายการยอ้นหลงัไดท่ี้สาขาธนาคาร,เคร่ืองฝาก-ถอนเงินอตัโนมติั (ATM/ADM) เฉพาะ 5 
รายการยอ้นหลงั และช่องทางอื่น ตามท่ีธนาคารก าหนด โดยผูถื้อบตัรตกลงยินยอมให้ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ/
หรือค่าใชจ้่าย (ถา้มี) ตามอตัราและวิธีการท่ีธนาคารประกาศก าหนด 

http://www.ktb.co.th/

