ข้อตกลงและเงื่อนไขการถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรี ยกว่า “ธนาคาร”) ดังต่อไปนี้
 บัตรกรุ งไทยเอทีเอ็ม (ATM)
 บัตรกรุ งไทยวีซ่า เดบิต (V-DB)
 บัตรกรุ งไทยสถาบัน/องค์กร (IPAC)
 บัตรกรุ งไทยมาสเตอร์การ์ด เดบิต (MCD)
และ/หรื อบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใด เป็ นบัตรที่ใช้กบั บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรื อบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และ/
หรื อบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีของธนาคาร (ซึ่งต่อไปนี้จะเรี ยกรวมว่า “บัตร”) ซึ่ งธนาคารออกให้แก่ลูกค้าที่ได้รับอนุมตั ิ
จากธนาคารให้เป็ นผูถ้ ือบัตร (ซึ่ งต่อไปนี้จะเรี ยกว่า “ผูถ้ ือบัตร”) และผูถ้ ือบัตรตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้อตกลงและ
เงื่อนไขการถือบัตรดังนี้
1. เมื่ อธนาคารอนุ มัติบัตรให้ แก่ ผูถ้ ื อบัต ร ธนาคารจะมอบบัต ร และแจ้งรหัสผ่าน (Personal Identification Number: PIN)
ให้แก่ผถู ้ ือบัตรโดยผูถ้ ือบัตรจะต้องลงลายมือชื่อในช่องที่กาหนดไว้ดา้ นหลังบัตรทันทีที่ได้รับบัตรจากธนาคาร และผูถ้ ือ
บัตรมีหน้าที่เก็บรักษาบัตรเป็ นอย่างดีและเก็บไว้ในที่ปลอดภัย มิให้สูญหาย หรื อตกอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่น
ไม่ทาลาย ทาให้เสี ยหาย หรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่ วนหนึ่งส่ วนใดของบัตร รวมทั้งเก็บรักษารหัสผ่านให้เป็ นความลับอยู่
เสมอ
2. ในกรณี ที่ผถู ้ ือบัตรยื่นขอใช้บริ การบัตรกับธนาคารตามแบบคาขอเปิ ดบัญชีเงินฝากและขอใช้บริ การประเภทบุคคลธรรมดา
(ซึ่ งต่อไปนี้ จะเรี ยกว่า “แบบคาขอใช้บริ การ”) ไว้ แต่ไม่มาติดต่อขอรับบัตรจากธนาคารภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่
วันที่ผถู ้ ือบัตรยื่นขอใช้บริ การบัตร ผูถ้ ือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารยกเลิกบัตรดังกล่าวได้ทนั ที
3. กรณี บตั รกรุ งไทยมาสเตอร์ การ์ด เดบิต (MCD) ผูถ้ ือบัตรรับรองและยืนยันว่า การขอออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่น
กับธนาคาร ไม่ได้เกิดจากชี้นา ชักชวน และ/หรื อกระทาการใดๆ ของธนาคารและ/หรื อพนักงานของธนาคาร เพื่อให้ผถู ้ ือ
บัตรกรุ งไทยมาสเตอร์ การ์ ด เดบิ ต (MCD) (ถ้ามี ) เปลี่ ยนแปลงประเภทบัตรดังกล่าว มาใช้บริ การบัตรอิเล็กทรอนิ กส์
ประเภทอื่นตามที่ขอใช้บริ การกับธนาคารตาม คาขอใช้บริ การและข้อตกลงและเงื่อนไขการถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้
4. ผูถ้ ือบัตรตกลงและรับทราบว่า ผูถ้ ือบัตรสามารถใช้บตั รเพื่อ ชาระค่าสิ นค้า ค่าบริ การ หรื อค่าอื่นใดแทนการชาระด้วยเงิน
สด และ/หรื อใช้ทารายการเบิกถอนเงิน ฝากเงิน โอนเงิน สอบถามยอดเงินคงเหลือ ผ่านเครื่ องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ซึ่ ง
ต่อไปนี้จะเรี ยกว่า “เครื่ องเอทีเอ็ม”) และ/หรื อสื่ อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด และ/หรื อใช้ทาธุรกรรมต่างๆ ด้านการเงิน การ
ธนาคาร และ/หรื อธุรกรรมอื่นใดตามที่ธนาคารเปิ ดให้บริ การ ซึ่งอาจมีการขยายขอบเขตการให้บริ การต่อไปในภายหน้าได้
ตามที่ธนาคารกาหนด
5. ในกรณี ที่บตั รสู ญหาย หรื อถูกโจรกรรม หรื อชารุ ดเสี ยหายใช้การไม่ได้ หรื อไม่ว่ากรณี ใด ๆ ก็ตาม ผูถ้ ือบัตรมีสิทธิ แจ้ง
อายัดหรื อขอระงับการใช้บตั รชัว่ คราวทางโทรศัพท์ หรื อโดยเครื่ องมือสื่ อสารอย่างอื่น หรื อวิธีการอื่นซึ่งสามารถติดต่อกัน
ได้ในทานองเดียวกัน ที่ KTB Call Center หมายเลข 0 2111 1111 (ตลอด 24 ชั่ วโมง) หรื อสานักงานใหญ่หรื อที่ทาการ
สาขาของธนาคารทุ กแห่ ง (ในวัน และเวลาท าการ) โดยธนาคารจะท าการอายัด หรื อระงับ การให้ บ ริ การบัต ร ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที นับแต่เวลาที่ธนาคารได้รับแจ้ง และแจ้งผลการอายัดหรื อการระงับการใช้บตั รให้ผถู ้ ือบัตรทราบ
ในคราวเดียวกัน
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6. ในกรณี ที่ผูถ้ ือบัตรแจ้งอายัดหรื อขอระงับการใช้บตั รชั่วคราวตามข้อ 5. หากมีความเสี ยหายใดๆ เกิดขึ้นในระหว่างเวลา
ตั้งแต่บัตรสู ญ หายจนกระทั่งธนาคารทาการอายัดหรื อระงับ การใช้บัตรแล้วเสร็ จ ผูถ้ ื อบัตรตกลงรับ ผิดชอบในความ
เสี ยหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้ น ส่ วนความเสี ยหายใดๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากครบกาหนดระยะเวลา 5 นาที นับแต่เวลาที่ธนาคาร
ได้รับแจ้งดังกล่าว ผูถ้ ือบัตรไม่ตอ้ งรับผิดชดใช้คืนให้แก่ธนาคารแต่อย่างใด เว้นแต่ความเสี ยหายหรื อภาระหนี้ที่เกิดขึ้นนั้น
เป็ นการกระทาของผูถ้ ือบัตรเอง
7. ในกรณี ที่ผถู ้ ือบัตรมีความประสงค์จะขอออกบัตรใหม่ เนื่องจากบัตรสู ญหาย หรื อถูกโจรกรรม และ/หรื อขอทาบัตรใหม่ใน
ขณะที่บตั รเดิมยังไม่หมดอายุ และ/หรื อยังสามารถใช้ได้ ผูถ้ ือบัตรจะต้องติดต่อขอทาบัตรใหม่ ณ ที่ทาการสาขาหรื อจุด
บริ ก ารของธนาคาร โดยผู ้ถื อ บัต รจะต้อ งช าระค่ าธรรมเนี ย มส าหรั บ บัต รใหม่ ต ามที่ ธ นาคารกาหนด ซึ่ งอาจมี การ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะได้แจ้งให้ผถู ้ ือบัตรทราบตามรู ปแบบและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 23. ของข้อตกลงฉบับนี้
และในกรณี ที่บตั รเดิมสู ญหายให้ผถู ้ ือบัตรแสดงหลักฐานการแจ้งความต่อธนาคารด้วย
8. ผูถ้ ือบัตรตกลงยินยอมและรับทราบว่า บัตรจะต้องใช้ควบคู่กบั รหัสผ่าน หรื อการลงลายมือชื่อกากับเสมอ หากมีบุคคลอื่น
ใดนาบัตรของผูถ้ ือบัตรไปใช้ทารายการ โดยเป็ นการใช้บตั รควบคู่กบั การใช้รหัสผ่าน หรื อการลงลายมือชื่อกากับของผูถ้ ือ
บัตรอย่างถูกต้องแล้ว ผูถ้ ือบัตรตกลงยินยอมให้ถือว่าเป็ นการใช้บตั รโดยผูถ้ ือบัตรเองทุกประการ และธนาคารไม่มีห น้าที่
ต้องรับผิดชอบในความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากใช้บตั รหรื อการทารายการใดๆ ของบุคคลดังกล่าว
9. ผูถ้ ื อ บัต รตกลงและยอมรั บ ว่ า หากมี ก ารใส่ ร หั ส ผ่านผิ ด เป็ นจ านวน 3 ครั้ ง ติ ด ต่ อ กัน เครื่ อ งเอที เอ็ ม และ/หรื อ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จะระงับการใช้บตั รไว้โดยอัตโนมัติทนั ที หากผูถ้ ือบัตรจารหัสผ่านเดิมได้ให้ติดต่อที่ทาการสาขาหรื อ
จุดบริ การของธนาคารเพื่อขอปลดการระงับการใช้บตั รและใช้รหัสผ่านเดิม แต่หากผูถ้ ือบัตรจารหัสผ่านไม่ได้ และมีความ
ประสงค์จะให้ธนาคารออกบัตรใบใหม่ ผูถ้ ือบัตรตกลงปฏิบตั ิตามข้อ 7. ของข้อตกลงฉบับนี้
10. ผูถ้ ือบัตรตกลงและยอมรับว่า บัตรเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของธนาคาร ผูถ้ ือบัตรไม่สามารถมอบหรื อโอนบัตรให้แก่บุคคลอื่นได้
และธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ ยึดบัตร ยกเลิกการใช้บตั ร และ/หรื อพักการใช้บตั รชัว่ คราวได้ในกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
10.1 ผูถ้ ือบัตรใช้บตั รที่หมดอายุ หรื อบัตรที่ถูกยกเลิกการใช้บตั รไปแล้ว
10.2 ผู ้ถื อ บั ต รเสี ย ชี วิ ต หรื อ ศาลมี ค าสั่ ง ให้ เป็ นบุ ค คลสาบสู ญ หรื อ เป็ นบุ ค คลไร้ ค วามสามารถ หรื อ เสมื อ นไร้
ความสามารถ
10.3 ผูถ้ ือบัตรถูกศาลมีคาสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์หรื อตกเป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อเป็ นบุคคลที่ทางราชการหรื อหน่วยงานที่มี
อานาจตามกฎหมายมีคาสั่งยึดหรื ออายัดเงินในบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือบัตร
10.4 ผูถ้ ือบัตรใช้บตั รในการทารายการใดๆ โดยส่ อและ/หรื อมีเจตนาทุจริ ต หรื อมีพฤติกรรมอันถือได้ว่าเป็ นการฉ้อฉล
ธนาคาร หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อนั ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทาอันมีลกั ษณะเป็ นการฟอกเงิน
10.5 ผูถ้ ือบัตรใช้บตั รขัดต่อวัตถุประสงค์ที่ธนาคารกาหนดไว้ และ/หรื อขัดต่อข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบคา
ขอใช้บริ การ และ/หรื อข้อตกลงฉบับนี้ รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า
10.6 ผูถ้ ือบัตรปฏิบตั ิผิดข้อกาหนดและเงื่อนไขใน“แบบคาขอใช้บริ การ และ/หรื อข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าข้อหนึ่ งข้อใด
รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า
10.7 ผูถ้ ือบัตรทาและ/หรื อใช้เอกสารปลอม หรื อให้ขอ้ มูล ข้อเท็จจริ ง หรื อข้อรับรองใดๆ อันเป็ นเท็จ หรื อทาให้เข้าใจ
ผิดในสาระสาคัญ เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอใช้บริ การบัตร
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10.8 ผูถ้ ือบัตรปิ ดบัญชี เงินฝาก และ/หรื อถูกธนาคารปิ ดบัญ ชี เงินฝาก ไม่ว่ากรณี ใดๆ ก็ตาม หรื อผูถ้ ือบัตรโอนสิ ทธิ
เรี ยกร้องที่จะได้รับเงินจากบัญชีเงินฝากให้แก่บุคคลอื่น หรื อบัญชีเงินฝากซึ่ งผูถ้ ือบัตรใช้เดินสะพัดทางบัญชีตาม
วงเงินกูเ้ บิกเงินเกินบัญชี หรื อวงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียนกับธนาคารถูกยกเลิกหรื อระงับการใช้วงเงินกูเ้ บิกเงินเกิน
บัญชีหรื อสิ นเชื่อหมุนเวียน
10.9 เมื่อบัตรถูกเครื่ องเอทีเอ็มยึดไม่ว่าด้วยเหตุผลใด และปรากฏว่าบัตรใบนั้นมีการเขียนหรื อทาให้ปรากฏเป็ นตัวเลข
จานวนตั้งแต่ 4 หลักขึ้นไปอยู่บนบัตร อันอาจทาให้เป็ นที่เข้าใจได้ว่าตัวเลขดังกล่าวเป็ นรหัสผ่านของบัตรใบนั้น
ซึ่ งผูถ้ ือบัตรหรื อบุคคลใดได้ทาไว้ อันถือเป็ นการปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขข้อ 1. ของข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่ งกาหนดให้ผถู ้ ือ
บัตรเก็บรักษารหัสผ่านให้เป็ นความลับอยูเ่ สมอ
10.10 ผูถ้ ือบัตรไม่ชาระ และ/หรื อไม่มีเงินในบัญชี เงินฝากเพียงพอให้ธนาคารหักเพื่อชาระค่าบริ การรายปี ให้ครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด โดยให้ถือว่าสิ ทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผถู ้ ือบัตรได้รับอันเนื่องจากการถือบัตรเป็ น
อันยกเลิกทันที จนกว่าผูถ้ ือบัตรจะได้ชาระค่าบริ การรายปี ครบถ้วน ก่อนสิ้นสุ ดระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด
เมื่อเกิดกรณี ใดกรณี หนึ่งตามที่กล่าวข้างต้นเกิดขึ้น ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ ยึดบัตร ยกเลิกการใช้บตั ร และ/หรื อพักการใช้
บัตรชัว่ คราวหรื อไม่ก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร ทั้งนี้ ผูถ้ ือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว
ได้ตามรู ปแบบและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 23. ของข้อตกลงฉบับนี้
11. ผูถ้ ือบัตรมีสิทธิยกเลิกการใช้บตั รเมื่อใดก็ได้ ธนาคารจะทาการคืนค่าบริ การรายปี โดยอัตโนมัติ ตามส่วนของระยะเวลาที่
ยังไม่ได้ใช้บริ การ โดยผูถ้ ือบัตรจะต้องติดต่อ ณ ที่ทาการสาขาหรื อจุดบริ การของธนาคารโดยจะต้องจัดทาใบเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลการทาบัตรเพื่อยกเลิกการใช้บตั รตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกาหนด รวมทั้งตัดบัตรออกเป็ นสองส่วนส่งคืนธนาคาร
ทั้งนี้ ผูถ้ ือบัตรตกลงยินยอมและรับทราบว่าการยกเลิกการใช้บตั ร ดังกล่าวเป็ นเพียงการยกเลิกการใช้บตั รเท่านั้น โดยผูถ้ ือ
บัตรยังคงมีภาระหน้าที่ในการชาระหนี้ที่เกิด/เกี่ยวข้องจากการใช้บตั รที่คา้ งชาระอยู่ (หากมี) จนกว่าธนาคารจะได้รับชาระ
หนี้ครบถ้วนเสร็จสิ้น
12. การฝากเงิน
12.1 ผูถ้ ือบัตรสามารถฝากเงินเพื่อเข้าบัญชี เงินฝาก ได้เฉพาะเครื่ องเอทีเอ็ม และ/หรื อสื่ อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของ
ธนาคารเท่านั้น โดยผูถ้ ือบัตรจะฝากเงินเป็ นธนบัตรหรื อเช็คก็ได้
12.2 การฝากเงินด้วยเช็คนั้น หากเกิดการผิดพลาดบกพร่ องอันเป็ นเหตุให้ธนาคารไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินตามเช็คได้ทนั
ตามกาหนดเวลา ซึ่ งความผิดพลาดบกพร่ องเช่นว่านั้น มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของธนาคารพนักงาน ลูกจ้าง
และ/หรื อตัวแทนของธนาคารแล้ว ผูถ้ ือบัตรจะไม่ใช้สิทธิ เรี ยกร้ องหรื อฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้ความเสี ยหายแต่
อย่างใดทั้งสิ้น
12.3 ผูถ้ ือบัตรตกลงและยอมรับว่า การฝากเงินจะถือตามจานวนที่ธนาคารตรวจนับได้เป็ นเด็ดขาดและเป็ นการถูกต้อง
ในกรณี ที่จานวนเงินนาฝากไม่ตรงกับจานวนที่ผถู ้ ือบัตรได้แจ้งไว้ในการนาฝาก หรื อปรากฏว่าเป็ นธนบัต รปลอม
หรื อชารุ ดทั้งหมด หรื อเพียงบางส่ วน ผูถ้ ือบัตรยินยอมให้ธนาคารแก้ไขรายการในบัญชีเงินฝากนั้นให้ถูกต้องตรง
กับความเป็ นจริ งได้ทนั ที และผูถ้ ือบัตรจะไม่ใช้สิทธิ เรี ยกร้องหรื อฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้ความเสี ยหายแต่อย่าง
ใดทั้งสิ้น
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13. การเบิกถอนเงิน
13.1 การเบิ กถอนเงินทางเครื่ องเอทีเอ็ม และ/หรื อสื่ อทางอิเล็กทรอนิ กส์ อื่นๆ จะกระทาได้เฉพาะบัญชี เงินฝากออม
ทรัพย์และ/หรื อบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเท่านั้น
13.2 ผูถ้ ือบัตรสามารถเบิกถอนเงินได้ โดยจานวนครั้งและจานวนเงินสู งสุ ดในการทารายการเบิกถอนเงินในแต่ละวัน
ของบัตรแต่ละประเภทให้เป็ นไปตามประกาศของธนาคาร ซึ่ งอาจเปลี่ ยนแปลงได้ตามที่ ธนาคารกาหนด โดย
ธนาคารจะแจ้งให้ผขู ้ อใช้บริ การทราบตามรู ปแบบและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 23. ของข้อตกลงฉบับนี้
14. การโอนเงิน
14.1 ผูถ้ ือบัตรสามารถโอนเงินได้ โดยจานวนครั้งและจานวนเงินสู งสุ ดในการทารายการโอนเงินในแต่ละวัน ของบัตร
แต่ละประเภทให้เป็ นไปตามประกาศของธนาคาร ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกาหนด โดยธนาคารจะแจ้ง
ให้ผขู ้ อใช้บริ การทราบตามรู ปแบบและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 23. ของข้อตกลงฉบับนี้
14.2 จานวนเงินที่ผถู ้ ือบัตรโอนเข้าบัญชีเงินฝากใดสามารถเบิกถอนได้ในวันที่ทาการโอนนั้น
14.3 ผูถ้ ือบัตรสามารถโอนเงินเป็ นจานวนเศษสตางค์ได้
15. การหักเงิน
15.1 ผูถ้ ือบัตรสามารถทารายการหักเงินจากบัญชีเงินฝากผ่านเครื่ องเอทีเอ็ม และ/หรื อสื่ ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อชาระ
ค่าสาธารณู ปโภค ค่าสิ นค้า และ/หรื อค่าบริ การได้เท่ายอดเงินคงเหลือในบัญชี เงินฝาก หรื อสู งสุ ดไม่เกินวันละ
150,000 บาท/บัตร โดยแบ่งออกเป็ น 2 วิธี คือ
15.1.1 ธนาคารดาเนิ นการให้กบั ผูถ้ ือบัตรตามคาสั่งของผูถ้ ือบัตร และ/หรื อใบแจ้งที่ผถู ้ ือบัตรและ/หรื อธนาคาร
ได้รับจากผูใ้ ห้บริ การ/ผูข้ าย (แล้วแต่กรณี )
15.1.2 ผูถ้ ือบัตรดาเนินการด้วยตนเองผ่านเครื่ องเอทีเอ็มและ/หรื อสื่ อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
15.2 ผูถ้ ือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อชาระค่าสาธารณูปโภค ค่าสิ นค้า และ/หรื อค่าบริ การ
ตามจานวนเงินที่ปรากฏในใบแจ้งที่ผถู ้ ือบัตรและ/หรื อธนาคารได้รับจากผูใ้ ห้บริ การ/ผูข้ าย (แล้วแต่กรณี ) และให้
ธนาคารนาเงินที่หักไว้ดงั กล่าวโอนเข้าบัญชีของผูใ้ ห้บริ การ/ผูข้ าย (แล้วแต่กรณี ) รวมทั้งตกลงยินยอมให้ธนาคาร
หักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นเพื่อชาระค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคารด้วย
15.3 จานวนเงินที่สามารถหักได้ในแต่ละวัน ให้เป็ นไปตามประกาศของธนาคาร โดยจะประกาศให้ทราบ ณ ที่ทาการ
สานัก/สาขาของธนาคาร และ/หรื อแผ่นพับใบปลิวแผ่นโฆษณา และ/หรื อสื่ ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
15.4 หากปรากฏในภายหลังว่า จานวนเงินที่ผใู ้ ห้บริ การ/ผูข้ าย (แล้วแต่กรณี ) แจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคาร
ได้ทาการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือบัตรตามจานวนเงินที่ปรากฏในใบแจ้งเรี ยบร้อยแล้ว ผูถ้ ือบัตรตกลงที่จะ
ดาเนิ นการเรี ยกร้ องเงินจานวนดังกล่าวจากผูใ้ ห้ บริ การ/ผูข้ าย (แล้วแต่กรณี ) โดยตรง และขอสละสิ ท ธิ ในการ
เรี ยกร้องหรื อฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคารได้หักและโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือบัตร เพื่อชาระค่า
สาธารณู ปโภค ค่าสิ นค้า และ/หรื อค่าบริ การ ตามใบแจ้งที่ผถู ้ ือบัตรและ/หรื อธนาคารได้รับจากผูใ้ ห้บริ การ/ผูข้ าย
(แล้วแต่กรณี )
15.5 ผูถ้ ื อ บัตรยอมรั บ ว่า ธนาคารจะหั กเงิ น จากบัญ ชี เงิ น ฝากของผูถ้ ื อบัต รเฉพาะในกรณี ที่ เงิ น ในบัญ ชี เงิ น ฝากใน
ขณะนั้นมีจานวนเงินคงเหลือเพียงพอที่จะชาระค่าสาธารณูปโภค ค่าสิ นค้า และ/หรื อบริ การได้ครบถ้วนทั้งจานวน
ตามใบแจ้งที่ผถู ้ ือบัตร และ/หรื อธนาคารได้รับจากผูใ้ ห้บริ การ/ผูข้ าย (แล้วแต่กรณี )
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16.

17.

18.

19.

15.6 ในกรณี ที่เอกสารหลักฐานใดๆ และ/หรื อเลขที่บญ
ั ชีเงินฝากที่ใช้กบั บัตรได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม
ผูถ้ ือบัตรขอรับรองและยืนยันว่าความตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวยังคงมีผลใช้บงั คับ
สาหรับบัญชีเงินฝาก และ/หรื อเอกสารหลักฐานใดๆ ของผูถ้ ือบัตรที่ได้เปลี่ยนแปลงไปด้วยทุกประการ ความตกลง
ยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้น ให้มีผลบังคับทันทีนับแต่วนั ที่ทาคาขอฉบับนี้ และให้คงมีผล
บังคับต่อไปจนกว่าผูถ้ ื อบัตรจะได้แจ้งยกเลิกหรื อเพิกถอนความตกลงยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อ ั กษรให้ธนาคาร
ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ในกรณี ที่ผถู ้ ือบัตรแจ้งยกเลิกเพิกถอนความตกลงยินยอมดังกล่าว ธนาคารมีสิทธิ
ที่จะยกเลิกหรื อระงับการใช้บตั รตามข้อตกลงฉบับนี้
ผูถ้ ือบัตรมีสิทธิได้รับใบบันทึกรายการเป็ นเอกสารหลักฐานประกอบการใช้บริ การผ่านเครื่ องเอทีเอ็ม ในกรณี ที่ใบบันทึก
รายการหมด หน้าจอเครื่ องเอทีเอ็มจะขึ้นข้อความว่า “ใบบันทึกรายการหมด จะทารายการต่อหรื อไม่ ” ซึ่ งหากผูถ้ ือบัตร
เลือกทารายการโอนเงินไปเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่น เครื่ องเอทีเอ็มจะไม่ทารายการให้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือบัตรเลือกทา
รายการเบิ กถอนเงินต่อไปแม้ว่าจะไม่ได้รับใบบันทึ กรายการ ผูถ้ ือบัตรสามารถตรวจสอบรายการที่ เกิดขึ้นได้จากการ
ปรับปรุ งรายการบัญชีในสมุดบัญชี หรื อช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกาหนดไว้
เมื่อผูถ้ ือบัตรได้รับใบบันทึกรายการแล้ว ผูถ้ ือบัตรมีหน้าที่ตรวจสอบรายการที่ปรากฏในใบบันทึกรายการ หากมีรายการ
ใดรายการหนึ่ งผิดพลาดคลาดเคลื่อน หรื อไม่ถูกต้อง ผูถ้ ือบัตรจะต้องทักท้วงภายใน 10 วันทาการ นับแต่วนั ที่ผูถ้ ือบัตร
ได้รับใบบันทึกรายการ หากผูถ้ ือบัตรมิ ได้ทกั ท้วงภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผูถ้ ือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารถือว่า
จานวนเงินที่ปรากฏในใบบันทึกรายการเป็ นรายการที่ถูกต้องตรงความเป็ นจริ งทุกประการ ทั้งนี้ ไม่เป็ นการตัดสิ ทธิ ผถู ้ ือ
บัตรในภายหลัง หากผูถ้ ือบัตรพิสูจน์ได้ว่าค่าใช้จ่ายในใบบันทึกรายการบางรายการไม่ถูกต้องและมิได้ เป็ นความผิดหรื อ
ความบกพร่ องของผูถ้ ือบัตร และได้แจ้งทักท้วงภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่ผถู ้ ือบัตรได้รับใบบันทึกรายการ
เมื่อมีขอ้ ผิดพลาดใดๆ ในการโอนเงิน/การหักบัญชีเงินฝากเพื่อชาระค่าสาธารณู ปโภค ค่าสิ นค้า และ/หรื อค่าบริ การเกิดขึ้น
ผูถ้ ือบัตรต้องแจ้งข้อผิดพลาดให้ธนาคารทราบทันที และควรมีขอ้ มูลดังนี้
18.1 วันและเวลาที่ทารายการ
18.2 สถานที่ต้งั เครื่ องเอทีเอ็ม และ/หรื อสื่ อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
18.3 เลขที่บญั ชีของผูถ้ ือบัตรและของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
18.4 ประเภทของรายการ
18.5 จานวนเงินที่โอนเข้าหรื อออกและ/หรื อจานวนเงินที่ถูกหัก
18.6 ชื่อ สถานที่ติดต่อของผูถ้ ือบัตร และผูแ้ จ้ง
ความรับผิดของธนาคารต่อผูถ้ ือบัตร มีดงั นี้
19.1 ธนาคารปฏิบัติหรื อละเว้นการปฏิบัติตามคาสั่งโอนเงินจนเป็ นเหตุให้ผูถ้ ื อบัตรไม่ได้รับเงิ นจากการโอนเงินทาง
เครื่ องเอทีเอ็ม และ/หรื อสื่ อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยเสร็ จสิ้นสมบูรณ์ เว้นแต่
19.1.1 ผูถ้ ือบัตรมีเงินในบัญชีเงินฝากไม่พอ
19.1.2 ผูถ้ ือบัตรไม่มีหรื อถูกระงับการใช้วงเงินสิ นเชื่อกับธนาคาร
19.1.3 การโอนเงินจะเป็ นผลให้ยอดหนี้ในบัญชีเกินกว่าวงเงินสิ นเชื่อที่ตกลงไว้กบั ธนาคาร
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20.

21.

22.

23.

19.1.4 ผูถ้ ือบัตรอยู่ระหว่างดาเนินการทางกฎหมาย เช่น ผูถ้ ือบัตรถู กยึดและ/หรื ออายัดเงินในบัญชีเงินฝากโดย
กรมสรรพากร เจ้าพนักงานบังคับคดี ศาล และ/หรื อเจ้าพนักงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมายในการสั่ง
ยึดหรื ออายัดได้ และ/หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์หรื อตกเป็ นบุคคลล้มละลาย
19.1.5 ธนาคารได้แจ้งให้ผถู ้ ือบัตรทราบถึงความขัดข้องของการโอนเงินอยูแ่ ล้วก่อนหรื อในขณะที่ทารายการ
โอนเงิน
19.1.6 ผูถ้ ือบัตรปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขหรื อข้อตกลงกับธนาคาร
19.1.7 เป็ นเหตุสุดวิสัย
19.2 ธนาคารมิได้ปฏิบตั ิตามคาสั่งอายัดหรื อระงับการให้บริ การบัตรของผูถ้ ือบัตรตามข้อ 5. ของข้อตกลงฉบับนี้ และ
ต่อมาเกิดรายการโอนเงินทางเครื่ องเอทีเอ็ม และ/หรื อสื่ อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ขึ้น
19.3 ธนาคารยังไม่ได้ส่งมอบบัตร และ/หรื อรหัสผ่าน และ/หรื อเครื่ องมื ออื่นใดที่ ธนาคารให้แก่ผูถ้ ือบัตรเพื่อใช้เป็ น
เครื่ องมือในการโอนเงินจากบัญชี เงินฝากให้แก่ผูถ้ ือบัตร แต่เกิดรายการโอนเงินทางเครื่ องเอทีเอ็ม และ/หรื อสื่ อ
ทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยมิชอบขึ้น
19.4 เกิดรายการโอนเงินผ่านเครื่ องเอทีเอ็ม และ/หรื อสื่ อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยมิชอบ และมิใช่ความผิดของผูถ้ ือ
บัตร
ในกรณี ที่ธนาคารทราบว่ามี รายการผิดพลาด หรื อธนาคารได้รับ แจ้งข้อผิดพลาดจากผูถ้ ื อบัตร ธนาคารจะดาเนิ น การ
ตรวจสอบรายการจากเอกสารต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งในระบบงาน หากพบสาเหตุ และข้อผิด พลาด ธนาคารจะดาเนิ น การ
ปรับปรุ งแก้ไขให้แล้วเสร็ จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ ได้รับแจ้งจากผูถ้ ือบัตร ทั้งนี้ โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิของธนาคารในการสอบสวนและดาเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดตามที่ธนาคารกาหนด
ผูถ้ ือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารติดต่อสอบถามหรื อเปิ ดเผยรายละเอียดบางประการหรื อทั้งหมดเกี่ยวกับผูถ้ ือบัตรให้
บุคคลใดก็ได้ในกรณี ที่จาเป็ นหรื อในกรณี ที่ธนาคารเห็นสมควร และในกรณี ที่มีกฎหมาย ประกาศ หรื อระเบียบของทาง
ราชการ กาหนดให้ธนาคารต้องเปิ ดเผยข้อมูล หรื อธุรกรรมการเงินของผูถ้ ือบัตรต่อเจ้าหน้าที่หรื อหน่วยงานของรัฐ เมื่อ
ธนาคารได้รับการร้องขอ ผูถ้ ือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูล และ/หรื อจัดทารายการเกี่ยวกับการทาธุรกรรม
ทางการเงินของผูถ้ ือบัตรต่อเจ้าหน้าที่หรื อหน่วยงานของรัฐได้ทุกประการ
ผูถ้ ือบัตรตกลงยินยอมชาระค่าบริ การและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดทาและการใช้บตั ร ในอัตราตามประกาศ
ของธนาคาร โดยผูถ้ ือบัตรตกลงชาระค่าบริ การในการจัดทาบัตร และค่าบริ การรายปี สาหรับการใช้บตั รในปี แรก ในวันที่
ทาคาขอฉบับนี้ สาหรับค่าบริ การรายปี ในปี ถัดไป ตลอดจนค่าบริ การและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ธนาคารจะทาการเรี ยกเก็บจากผู ้
ถื อบัตรต่อไปในภายหน้า ผูถ้ ื อบัตรตกลงยิน ยอมให้ ธนาคารหักเงิ นดังกล่าวจากบัญ ชี เงิน ฝากของผูถ้ ื อบัตรที่ มี อยู่กับ
ธนาคารได้ทันที จนกว่ าธนาคารจะได้ รับการชาระเงินครบถ้ วน โดยผู้ถือบัตรตกลงจะไม่ ยกเลิกเพิกถอนความยินยอม
ดังกล่ าว ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรสามารถทารายการชาระเงินดังกล่ าวได้ ที่สาขาของธนาคาร หรื อช่ องทางอื่น ๆ ตามที่ธนาคาร
กาหนด
อนึ่ ง อัตราค่าบริ การและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดทาและการใช้บตั รดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดย
ธนาคารจะแจ้งให้ผถู ้ ือบัตรทราบตามรู ปแบบและวิธีการที่ได้ระบุไว้ในข้อ 23. ของข้อตกลงฉบับนี้
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บตั ร อัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าบริ การ และค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้บตั ร
และ/หรื อข้อสัญญาใดๆ เกี่ยวกับบัตร ธนาคารจะแจ้งให้ผถู ้ ือบัตรทราบดังนี้
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24.

25.

26.

27.

23.1 ธนาคารจะแจ้งให้ผถู ้ ือบัตรทราบล่วงหน้า โดยการปิ ดประกาศ ณ ที่ทาการสานักงาน/สาขา และ/หรื อทางเว็บไซต์
(Website) ของธนาคาร (www.ktb.co.th)
23.2 ในกรณี เร่ งด่ วน ธนาคารจะแจ้งทางจดหมาย หรื อประกาศทางหนังสื อพิ ม พ์รายวัน ภาษาไทยที่ แพร่ ห ลายใน
ประเทศ ล่วงหน้าเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนมีผลใช้บงั คับโดยธนาคารจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรซ้ าอีกครั้งหนึ่ง
อนึ่ ง ส าหรั บ การเปลี่ ยนแปลงที่ เป็ นประโยชน์ ห รื อ เป็ นการลดภาระแก่ ผู ้ถื อ บัต รนั้น ธนาคารขอสงวนสิ ท ธิ ให้ ก าร
เปลี่ยนแปลงมีผลใช้บงั คับได้ทนั ที โดยธนาคารจะแจ้งให้ผถู ้ ือบัตรทราบภายใน 30 วัน หลังการมีผลใช้บงั คับ
บรรดาหนังสื อติดต่อหรื อหนังสื ออื่นใดที่ส่งให้แก่ผถู ้ ือบัตรไม่ว่าจะส่ งด้วยวิธีใด หากได้ส่งไปยังสถานที่อยูข่ องผูถ้ ือบัตร
ตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอใช้บริ การ หรื อที่อยูท่ ี่ผถู ้ ือบัตรมีหนังสื อแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ธนาคารทราบ ไม่ว่าจะมีผรู ้ ับไว้
หรื อไม่ก็ตาม ให้ถือว่าผูถ้ ือบัตรได้รับไว้แล้วโดยชอบและหากว่าส่ งให้ไม่ได้เพราะที่อยูเ่ ปลี่ยนแปลงไปหรื อถูกรื้ อถอนไป
โดยผูถ้ ือบัตรไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรื อรื้ อถอนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรต่อธนาคารก็ดี หรื อส่ งให้ไม่ได้เพราะหาที่อยู่
ตามที่แจ้งไว้ไม่พบก็ดีให้ถือว่าผูถ้ ือบัตรได้รับทราบข้อความในเอกสารหรื อหนังสื อนั้นๆ แล้วโดยชอบ
ผูถ้ ือบัตรได้รับทราบและเข้าใจข้อความต่างๆ ตามข้อตกลงฉบับนี้ โดยละเอียดตลอดแล้ว และตกลงยินยอมผูกพันและ
ปฏิบตั ิตามข้อตกลงฉบับนี้ รวมทั้งระเบียบ ข้อกาหนด เงื่อนไข และวิธีปฏิบตั ิใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บตั รของธนาคาร
ทั้งที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั และ/หรื อที่จะได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหน้าทุกประการ ข้าพเจ้าจึงขอให้ธนาคารออกบัตรให้
ตามที่ขา้ พเจ้าร้องขอ รวมทั้งการต่ออายุบตั ร และออกบัตรใหม่ให้จนกว่าข้าพเจ้าจะบอกเลิกและ/หรื อธนาคารขอยกเลิก
การให้บริ การ และข้าพเจ้ารับทราบว่าในกรณี ที่มีการยกเลิกการใช้บริ การบัตรกรุ งไทยวีซ่า เดบิต บัตรมาสเตอร์การ์ด เดบิต
บัต รกรุ ง ไทยสถาบัน /องค์ก ร และ/หรื อ บัต รกรุ ง ไทยยูเนี่ ย นเพย์ เดบิ ต ไม่ ว่าโดยข้าพเจ้าและ/หรื อ ธนาคาร จะไม่
กระทบกระเทือนถึงสิ ทธิ ในการขอใช้บริ การบัตรกรุ งไทยเอทีเอ็ม และ/หรื อสิ ทธิในการเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของ
ข้าพเจ้าแต่อย่างใด
ผูถ้ ือบัตรสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ที สาขาธนาคาร,เครื่ องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM/ADM) และ Call Center หมายเลข 02-111-1111 (ตลอด 24 ชัว่ โมง) หรื อช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกาหนด
รวมทั้งสามารถตรวจสอบวันหมดอายุบตั รอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่สาขาธนาคาร โดยแจ้งหมายเลขหน้าบัตรอิเล็กทรอนิกส์
หรื อตามช่องทางอืน่ ตามที่ธนาคารกาหนด
ผูถ้ ือบัตรสามารถตรวจสอบรายการย้อนหลังได้ที่สาขาธนาคาร,เครื่ องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM/ADM) เฉพาะ 5
รายการย้อนหลัง และช่องทางอื่น ตามที่ธนาคารกาหนด โดยผูถ้ ือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและ/
หรื อค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ตามอัตราและวิธีการที่ธนาคารประกาศกาหนด
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