ข้ อตกลงและเงื,อนไขการถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ซึOงต่อไปนี Sจะเรี ยกว่า “ธนาคาร”) ดังต่อไปนี S
 บัตรกรุงไทยเอทีเอ็ม (ATM)
 บัตรกรุงไทยวีซา่ เดบิต (V-DB)
 บัตรกรุงไทยสถาบัน/องค์กร (IPAC)
 บัตรกรุงไทยยูเนีOยนเพย์ เดบิต (UPD)
 บัตรกรุงไทยมาสเตอร์ การ์ ด เดบิต (MCD)
และ/หรื อบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอืOนใด เป็ นบัตรทีOใช้ กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรื อบัญชีเงินฝากกระแส
รายวัน และ/หรื อบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีของธนาคาร (ซึOงต่อไปนีจS ะเรี ยกรวมว่า “บัตร”) ซึOงธนาคารออก
ให้ แก่ลกู ค้ าทีOได้ รับอนุมัติจากธนาคารให้ เป็ นผู้ถือบัตร (ซึOงต่อไปนีจS ะเรี ยกว่า “ผู้ถือบัตร”) และผู้ถือบัตรตกลงยินยอม
ผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงืOอนไขการถือบัตรดังนี S
1. เมืOอธนาคารอนุมตั ิบตั รให้ แก่ผ้ ถู ือบัตร ธนาคารจะมอบบัตร และแจ้ งรหัสผ่าน (Personal Identification Number:
PIN) ให้ แ ก่ ผ้ ู ถือบัตรโดยผู้ถือบัตรจะต้ องลงลายมื อชืO อในช่อ งทีO กํา หนดไว้ ด้านหลังบัตรทันที ทีOได้ รั บบัตรจาก
ธนาคาร และผู้ถือบัตรมีหน้ าทีเO ก็บรักษาบัตรเป็ นอย่างดีและเก็บไว้ ในทีOปลอดภัย มิให้ สญ
ู หาย หรื อตกอยู่ในความ
ครอบครองของบุคคลอืOน ไม่ทําลาย ทําให้ เสียหาย หรื อแก้ ไขเปลีOยนแปลงส่วนหนึOงส่วนใดของบัตร รวมทังS เก็บ
รักษารหัสผ่านให้ เป็ นความลับอยู่เสมอ
2. ในกรณีทีOผ้ ูถือบัตรยืOนขอใช้ บริ การบัตรกับธนาคารตามแบบคําขอเปิ ดบัญชีเงิ นฝากและขอใช้ บริ การประเภท
บุคคลธรรมดา (ซึOงต่อไปนีจS ะเรี ยกว่า “แบบคําขอใช้ บริ การ”) ไว้ แต่ไม่มาติดต่อขอรับบัตรจากธนาคารภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วนั ทีOผ้ ถู ือบัตรยืOนขอใช้ บริ การบัตร ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ ธนาคารยกเลิกบัตรดังกล่าว
ได้ ทนั ที
3. กรณีบัตรกรุ งไทยมาสเตอร์ การ์ ด เดบิต (MCD) ผู้ถือบัตรรับรองและยืนยันว่า การขอออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทอืOนกับธนาคาร ไม่ได้ เกิดจากชี Sนํา ชักชวน และ/หรื อกระทําการใดๆ ของธนาคารและ/หรื อพนักงานของ
ธนาคาร เพืOอให้ ผ้ ถู ือบัตรกรุ งไทยมาสเตอร์ การ์ ด เดบิต (MCD) (ถ้ ามี) เปลีOยนแปลงประเภทบัตรดังกล่าว มาใช้
บริ การบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอืOนตามทีOขอใช้ บริ การกับธนาคารตาม คําขอใช้ บริ การและข้ อตกลงและเงือO นไข
การถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี S
4. ผู้ถือบัตรตกลงและรับทราบว่า ผู้ถือบัตรสามารถใช้ บตั รเพืOอชําระค่าสินค้ า ค่าบริ การ หรื อค่าอืOนใดแทนการชําระ
ด้ วยเงินสด และ/หรื อใช้ ทํารายการเบิกถอนเงิน ฝากเงิน โอนเงิน สอบถามยอดเงินคงเหลือ ผ่านเครืO องฝาก-ถอน
เงินอัตโนมัติ (ซึOงต่อไปนี Sจะเรี ยกว่า “เครืO องเอทีเอ็ม”) และ/หรื อสืOอทางอิเล็กทรอนิกส์อนืO ใด และ/หรื อใช้ ทําธุรกรรม
ต่างๆ ด้ านการเงิน การธนาคาร และ/หรื อธุรกรรมอืOนใดตามทีOธนาคารเปิ ดให้ บริ การ ซึOงอาจมีการขยายขอบเขต
การให้ บริ การต่อไปในภายหน้ าได้ ตามทีOธนาคารกําหนด
5. ในกรณีทีOบตั รสูญหาย หรื อถูกโจรกรรม หรื อชํารุดเสียหายใช้ การไม่ได้ หรื อไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ผู้ถือบัตรมีสิทธิ
แจ้ ง อายัดหรื อขอระงับ การใช้ บัตรชัOว คราวทางโทรศัพท์ หรื อ โดยเครืO อ งมื อสืOอสารอย่า งอืOน หรื อ วิ ธีการอืOนซึOง
สามารถติดต่อกันได้ ในทํานองเดียวกั น ทีO Krungthai Contact Center หมายเลข ) *+++ ++++ (ตลอด *0
ชั3วโมง) หรื อสํานักงานใหญ่หรื อทีOทําการสาขาของธนาคารทุกแห่ง (ในวันและเวลาทําการ) โดยธนาคารจะทํา
การอายัดหรื อระงับการให้ บริ การบัตร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที นับแต่เวลาทีOธนาคารได้ รับแจ้ ง และแจ้ งผล
การอายัดหรื อการระงับการใช้ บตั รให้ ผ้ ถู ือบัตรทราบในคราวเดียวกัน
6. ในกรณีทีOผ้ ถู ือบัตรแจ้ งอายัดหรื อขอระงับการใช้ บตั รชัวO คราวตามข้ อ …. หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ Sนในระหว่าง
เวลาตังแต่
S บตั รสูญหายจนกระทังO ธนาคารทําการอายัดหรื อระงับการใช้ บตั รแล้ วเสร็จ ผู้ถือบัตรตกลงรับผิดชอบใน
หน้ า 1/7

Update: 18/02/64

ความเสียหายทีOเกิดขึ Sนทังสิ
S Sน ส่วนความเสียหายใดๆ ทีOเกิดขึ Sนภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลา 5 นาที นับแต่
เวลาทีOธนาคารได้ รับแจ้ งดังกล่าว ผู้ถือบัตรไม่ต้องรับผิดชดใช้ คืนให้ แก่ธนาคารแต่อย่างใด เว้ นแต่ความเสียหาย
หรื อภาระหนี SทีOเกิดขึ Sนนันเป็
S นการกระทําของผู้ถือบัตรเอง
7. ในกรณีทีOผ้ ถู ือบัตรมีความประสงค์จะขอออกบัตรใหม่ เนืOองจากบัตรสูญหาย หรื อถูกโจรกรรม และ/หรื อขอทําบัตร
ใหม่ในขณะทีOบตั รเดิมยังไม่หมดอายุ และ/หรื อยังสามารถใช้ ได้ ผู้ถือบัตรจะต้ องติดต่อขอทําบัตรใหม่ ณ ทีOทําการ
สาขาหรื อจุดบริ การของธนาคาร โดยผู้ถือบัตรจะต้ องชําระค่าธรรมเนียมสําหรับบัตรใหม่ตามทีOธนาคารกําหนด
ซึOงอาจมีการเปลีOยนแปลงได้ โดยธนาคารจะได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือบัตรทราบตามรู ปแบบและวิธีการทีOระบุไว้ ในข้ อ 23.
ของข้ อตกลงฉบับนี S และในกรณีทีOบตั รเดิมสูญหายให้ ผ้ ถู ือบัตรแสดงหลักฐานการแจ้ งความต่อธนาคารด้ วย
8. ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมและรับทราบว่า บัตรจะต้ องใช้ ควบคู่กับรหัสผ่าน หรื อการลงลายมือชืOอกํากับเสมอ หากมี
บุคคลอืOนใดนําบัตรของผู้ถือบัตรไปใช้ ทํารายการ โดยเป็ นการใช้ บตั รควบคู่กับการใช้ รหัสผ่าน หรื อการลงลายมือ
ชืO อ กํ า กั บ ของผู้ถือบัตรอย่า งถู กต้ อ งแล้ ว ผู้ ถือ บัตรตกลงยิน ยอมให้ ถือ ว่าเป็ น การใช้ บัตรโดยผู้ถือ บัตรเองทุก
ประการ และธนาคารไม่มีหน้ าทีOต้องรับผิดชอบในความเสียหายทีOเกิดขึ Sนจากใช้ บตั รหรื อการทํารายการใดๆ ของ
บุคคลดังกล่าว
9. ผู้ถือบัตรตกลงและยอมรับว่า หากมีการใส่รหัสผ่านผิด เป็ นจํานวน 3 ครังS ติดต่อกัน เครืO องเอทีเอ็ม และ/หรื อสืOอ
อิเล็กทรอนิกส์อืOนๆ จะระงับการใช้ บัตรไว้ โดยอัตโนมัติทันที หากผู้ถือบัตรจํารหัสผ่านเดิมได้ ให้ ติดต่อทีOทําการ
สาขาหรื อจุดบริ การของธนาคารเพืOอขอปลดการระงับการใช้ บตั รและใช้ รหัสผ่านเดิม แต่หากผู้ถือบัตรจํารหัสผ่าน
ไม่ได้ ต้องดําเนินการตังรหั
S สผ่านใหม่ (Reset Pin)
10. ผู้ถือบัตรตกลงและยอมรับว่า บัตรเป็ นกรรมสิทธิ‰ของธนาคาร ผู้ถือบัตรไม่สามารถมอบหรื อโอนบัตรให้ แก่บุคคล
อืOนได้ และธนาคารมีสิทธิทีOจะระงับ ยึดบัตร ยกเลิกการใช้ บตั ร และ/หรื อพักการใช้ บตั รชัวO คราวได้ ในกรณีใดกรณี
หนึOงดังต่อไปนี S
10.1 ผู้ถือบัตรใช้ บตั รทีOหมดอายุ หรือบัตรทีOถูกยกเลิกการใช้ บตั รไปแล้ ว
10.2 ผู้ถือบัตรเสียชีวิต หรื อศาลมีคําสัOงให้ เป็ นบุคคลสาบสูญ หรื อเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ หรื อเสมือนไร้
ความสามารถ
10.3 ผู้ ถือ บัตรถู กศาลมี คํา สัOงพิ ทักษ์ ท รั พย์ หรื อ ตกเป็ น บุคคลล้ มละลาย หรื อ เป็ น บุ คคลทีO ทางราชการหรื อ
หน่วยงานทีOมีอํานาจตามกฎหมายมีคําสังO ยึดหรื ออายัดเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตร
10.4 ผู้ถือบัตรใช้ บตั รในการทํารายการใดๆ โดยส่อและ/หรื อมีเจตนาทุจริ ต หรื อมีพฤติกรรมอันถือได้ ว่าเป็ นการ
ฉ้ อฉลธนาคาร หรื อเพืOอวัตถุประสงค์อนั ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย และการกระทําอันมีลกั ษณะเป็ นการฟอก
เงิน
10.5 ผู้ถือบัตรใช้ บัตรขัดต่อวัตถุประสงค์ทีOธนาคารกําหนดไว้ และ/หรื อขัดต่อข้ อตกลงและเงืOอนไขทีOระบุไว้ ใน
แบบคําขอใช้ บริ การ และ/หรื อข้ อตกลงฉบับนี S รวมทังที
S Oจะมีการแก้ ไขเพิOมเติมต่อไปในภายหน้ า
10.6 ผู้ถือบัตรปฏิบตั ิผิดข้ อกําหนดและเงืOอนไขใน“แบบคําขอใช้ บริ การ และ/หรื อข้ อตกลงฉบับนี S ไม่ว่าข้ อหนึOง
ข้ อใด รวมทังที
S Oจะมีการแก้ ไขเพิOมเติมต่อไปในภายหน้ า
10.7 ผู้ถือบัตรทําและ/หรื อใช้ เอกสารปลอม หรื อให้ ข้อมูล ข้ อเท็จจริ ง หรื อข้ อรับรองใดๆ อันเป็ นเท็จ หรื อทําให้
เข้ าใจผิดในสาระสําคัญ เพืOอใช้ ประกอบการยืOนขอใช้ บริ การบัตร
10.8 ผู้ถือบัตรปิ ดบัญชีเงินฝาก และ/หรื อถูกธนาคารปิ ดบัญชีเงินฝาก ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม หรื อผู้ถือบัตรโอน
สิทธิเรี ยกร้ องทีOจะได้ รับเงินจากบัญชีเงินฝากให้ แก่บุคคลอืนO หรื อบัญชีเงินฝากซึOงผู้ถือบัตรใช้ เดินสะพัด
ทางบัญชีตามวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี หรื อวงเงินสินเชืOอหมุนเวียนกับธนาคารถูกยกเลิกหรื อระงับการใช้
วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีหรื อสินเชืOอหมุนเวียน
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11.

12.

13.

14.

10.9 เมืOอบัตรถูกเครืO องเอทีเอ็มยึดไม่ว่าด้ วยเหตุผลใด และปรากฏว่าบัตรใบนันมี
S การเขียนหรื อทําให้ ปรากฏเป็ น
ตัวเลขจํานวนตังS แต่ 4 หลักขึนS ไปอยู่บนบัตร อันอาจทําให้ เป็ นทีOเข้ าใจได้ ว่าตัวเลขดังกล่าวเป็ นรหัสผ่าน
ของบัตรใบนันS ซึOงผู้ถือบัตรหรื อบุคคลใดได้ ทําไว้ อันถือเป็ นการปฏิบตั ิผดิ เงือO นไขข้ อ •. ของข้ อตกลงฉบับนี S
ซึOงกําหนดให้ ผ้ ถู อื บัตรเก็บรักษารหัสผ่านให้ เป็ นความลับอยู่เสมอ
10.10 ผู้ถือบัตรไม่ชําระ และ/หรื อไม่มีเงินในบัญชีเงินฝากเพียงพอให้ ธนาคารหักเพืOอชําระค่าบริ การรายปี ให้
ครบถ้ ว นภายในระยะเวลาทีO ธนาคารกํ าหนด โดยให้ ถือ ว่ า สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต่า ง ๆ ทีO ผ้ ู ถือ บัตรได้ รั บ อัน
เนืOองจากการถือบัตรเป็ นอันยกเลิกทันที จนกว่าผู้ถือบัตรจะได้ ชําระค่าบริ การรายปี ครบถ้ วน ก่อนสิ Sนสุด
ระยะเวลาทีOธนาคารกําหนด
เมืOอเกิดกรณีใดกรณีหนึOงตามทีOกล่าวข้ างต้ นเกิดขึ Sน ธนาคารมีสิทธิทีOจะระงับ ยึดบัตร ยกเลิกการใช้ บตั ร และ/หรือ
พักการใช้ บตั รชัวO คราวหรื อไม่ก็ได้ ตามทีOธนาคารเห็นสมควร ทังนี
S S ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ ธนาคารเปลีOยนแปลง
เงืOอนไขดังกล่าวได้ ตามรูปแบบและวิธีการทีOระบุไว้ ในข้ อ 23. ของข้ อตกลงฉบับนี S
ผู้ถือบัตรมีสิทธิยกเลิกการใช้ บตั รเมืOอใดก็ได้ ธนาคารจะทําการคืนค่าบริ การรายปี โดยอัตโนมัติ ตามส่วนของ
ระยะเวลาทีOยงั ไม่ได้ ใช้ บริ การ โดยผู้ถือบัตรจะต้ องติดต่อ ณ ทีOทําการสาขาหรือจุดบริ การของธนาคารโดยจะต้ อง
จัดทําใบเปลีOยนแปลงข้ อมูลการทําบัตรเพืOอยกเลิกการใช้ บตั รตามแบบฟอร์ มทีOธนาคารกําหนด รวมทังตั
S ดบัตร
ออกเป็ นสองส่วนส่งคืนธนาคาร ทังนี
S S ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมและรับทราบว่าการยกเลิกการใช้ บตั ร ดังกล่าวเป็ น
เพียงการยกเลิกการใช้ บตั รเท่านันS โดยผู้ถอื บัตรยังคงมีภาระหน้ าทีOในการชําระหนี SทีOเกิด/เกีOยวข้ องจากการใช้ บตั ร
ทีOค้างชําระอยู่ (หากมี) จนกว่าธนาคารจะได้ รับชําระหนี Sครบถ้ วนเสร็จสิ Sน
การฝากเงิน
12.1 ผู้ถือบัตรสามารถฝากเงินเพืOอเข้ าบัญชีเงินฝาก ได้ เฉพาะเครืO องเอทีเอ็ม และ/หรื อสืOอทางอิเล็กทรอนิกส์
อืOนๆ ของธนาคารเท่านันS โดยผู้ถือบัตรจะฝากเงินเป็ นธนบัตรหรื อเช็คก็ได้
12.2 การฝากเงินด้ วยเช็คนันS หากเกิดการผิดพลาดบกพร่องอันเป็ นเหตุให้ ธนาคารไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินตาม
เช็คได้ ทันตามกําหนดเวลา ซึOงความผิดพลาดบกพร่องเช่นว่านันS มิได้ อยู่ในความรับผิดชอบของธนาคาร
พนักงาน ลูกจ้ าง และ/หรื อตัวแทนของธนาคารแล้ ว ผู้ถือบัตรจะไม่ใช้ สิทธิเรี ยกร้ องหรื อฟ้องร้ องให้ ธนาคาร
ชดใช้ ความเสียหายแต่อย่างใดทังสิ
S Sน
12.3 ผู้ถือบัตรตกลงและยอมรับว่า การฝากเงินจะถือตามจํานวนทีOธนาคารตรวจนับได้ เป็ นเด็ดขาดและเป็ นการ
ถูกต้ อง ในกรณีทีOจํานวนเงินนําฝากไม่ตรงกับจํานวนทีOผ้ ถู ือบัตรได้ แจ้ งไว้ ในการนําฝาก หรื อปรากฏว่าเป็ น
ธนบัตรปลอม หรื อชํารุดทังหมด
S
หรื อเพียงบางส่วน ผู้ถือบัตรยินยอมให้ ธนาคารแก้ ไขรายการในบัญชีเงิน
ฝากนันให้
S ถูกต้ องตรงกับความเป็ นจริ งได้ ทนั ที และผู้ถือบัตรจะไม่ใช้ สิทธิเรี ยกร้ องหรื อฟ้องร้ องให้ ธนาคาร
ชดใช้ ความเสียหายแต่อย่างใดทังสิ
S Sน
การเบิกถอนเงิน
13.1 การเบิกถอนเงินทางเครืO องเอทีเอ็ม และ/หรื อสืOอทางอิเล็กทรอนิกส์อืOนๆ จะกระทําได้ เฉพาะบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์และ/หรื อบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเท่านันS
13.2 ผู้ถือบัตรสามารถเบิกถอนเงินได้ โดยจํานวนครังS และจํานวนเงินสูงสุดในการทํารายการเบิกถอนเงินในแต่
ละวัน ของบัตรแต่ละประเภทให้ เป็ นไปตามประกาศของธนาคาร ซึOงอาจเปลีOยนแปลงได้ ตามทีOธนาคาร
กําหนด โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบตามรูปแบบและวิธีการทีOระบุไว้ ในข้ อ 23. ของข้ อตกลง
ฉบับนี S
การโอนเงิน
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14.1 ผู้ถือบัตรสามารถโอนเงินได้ โดยจํานวนครังS และจํานวนเงินสูงสุดในการทํารายการโอนเงินในแต่ละวัน
ของบัตรแต่ละประเภทให้ เป็ นไปตามประกาศของธนาคาร ซึOงอาจเปลีOยนแปลงได้ ตามทีOธนาคารกําหนด
โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบตามรูปแบบและวิธีการทีOระบุไว้ ในข้ อ 23. ของข้ อตกลงฉบับนี S
14.2 จํานวนเงินทีผO ้ ถู ือบัตรโอนเข้ าบัญชีเงินฝากใดสามารถเบิกถอนได้ ในวันทีOทําการโอนนันS
14.3 ผู้ถือบัตรสามารถโอนเงินเป็ นจํานวนเศษสตางค์ได้
15. การหักเงิน
15.1 ผู้ถือบัตรสามารถทํารายการหักเงินจากบัญชีเงินฝากผ่านเครืO องเอทีเอ็ม และ/หรื อสืOออิเล็กทรอนิกส์อืOนๆ
เพืOอชําระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้ า และ/หรื อค่าบริ การได้ เท่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก หรื อสูงสุด
ไม่เกินวันละ150,000 บาท/บัตร โดยแบ่งออกเป็ น 2 วิธี คือ
15.1.1 ธนาคารดําเนินการให้ กับผู้ถือบัตรตามคําสังO ของผู้ถือบัตร และ/หรื อใบแจ้ งทีOผ้ ูถือบัตรและ/หรื อ
ธนาคารได้ รับจากผู้ให้ บริ การ/ผู้ขาย (แล้ วแต่กรณี)
15.1.2 ผู้ถือบัตรดําเนินการด้ วยตนเองผ่านเครืO องเอทีเอ็มและ/หรื อสืOอทางอิเล็กทรอนิกส์อืOนๆ
15.2 ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพืOอชําระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้ า และ/หรือ
ค่ า บริ การตามจํานวนเงินทีO ปรากฏในใบแจ้ งทีOผ้ ูถือบัตรและ/หรื อธนาคารได้ รั บจากผู้ให้ บริ การ/ผู้ขาย
(แล้ วแต่กรณี) และให้ ธนาคารนําเงินทีOหกั ไว้ ดังกล่าวโอนเข้ าบัญชีของผู้ให้ บริ การ/ผู้ขาย (แล้ วแต่กรณี)
รวมทังS ตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้ างต้ นเพืOอชําระค่าธรรมเนียมให้ แ ก่
ธนาคารด้ วย
15.3 จํานวนเงินทีOสามารถหักได้ ในแต่ละวัน ให้ เป็ นไปตามประกาศของธนาคาร โดยจะประกาศให้ ทราบ ณ ทีO
ทําการสํานัก/สาขาของธนาคาร และ/หรื อแผ่นพับใบปลิวแผ่นโฆษณา และ/หรื อสืOออิเล็กทรอนิกส์อืOนๆ
15.4 หากปรากฏในภายหลังว่า จํานวนเงินทีOผ้ ใู ห้ บริ การ/ผู้ขาย (แล้ วแต่กรณี) แจ้ งแก่ธนาคารนันไม่
S ถูกต้ อง และ
ธนาคารได้ ทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตรตามจํานวนเงินทีOปรากฏในใบแจ้ งเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้
ถือบัตรตกลงทีOจะดําเนินการเรี ยกร้ องเงินจํานวนดังกล่าวจากผู้ให้ บริ การ/ผู้ขาย (แล้ วแต่กรณี) โดยตรง
และขอสละสิทธิในการเรี ยกร้ องหรื อฟ้องร้ องให้ ธนาคารชดใช้ เงินทีOธนาคารได้ หกั และโอนเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของผู้ถือบัตร เพืOอชําระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้ า และ/หรื อค่าบริ การ ตามใบแจ้ งทีOผ้ ูถือบัตรและ/
หรื อธนาคารได้ รับจากผู้ให้ บริ การ/ผู้ขาย (แล้ วแต่กรณี)
15.5 ผู้ถอื บัตรยอมรับว่า ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตรเฉพาะในกรณีทีOเงินในบัญชีเงินฝาก
ในขณะนันมี
S จํานวนเงินคงเหลือเพียงพอทีจO ะชําระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้ า และ/หรื อบริ การได้ ครบถ้ วน
ทังจํ
S านวนตามใบแจ้ งทีOผ้ ถู ือบัตร และ/หรื อธนาคารได้ รับจากผู้ให้ บริ การ/ผู้ขาย (แล้ วแต่กรณี)
15.6 ในกรณีทีOเอกสารหลักฐานใดๆ และ/หรื อเลขทีOบญ
ั ชีเงินฝากทีOใช้ กับบัตรได้ เปลีOยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใด
ก็ตาม ผู้ถือบัตรขอรับรองและยืนยันว่าความตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าว
ยังคงมีผลใช้ บงั คับสําหรับบัญชีเงินฝาก และ/หรื อเอกสารหลักฐานใดๆ ของผู้ถือบัตรทีOได้ เปลีOยนแปลงไป
ด้ วยทุกประการ ความตกลงยินยอมให้ หกั เงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้ างต้ น ให้ มีผลบังคับทันทีนบั แต่
วันทีOทําคําขอฉบับนี S และให้ คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือบัตรจะได้ แจ้ งยกเลิกหรื อเพิกถอนความตกลง
ยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ ธนาคารทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีทีOผ้ ถู ือบัตรแจ้ งยกเลิก
เพิกถอนความตกลงยินยอมดังกล่าว ธนาคารมีสิทธิทีOจะยกเลิกหรื อระงับการใช้ บตั รตามข้ อตกลงฉบับนี S
16. ผู้ถือบัตรมีสิทธิได้ รับใบบันทึกรายการเป็ นเอกสารหลักฐานประกอบการใช้ บริ การผ่านเครืO องเอทีเอ็ม ในกรณีทีOใบ
บันทึกรายการหมด หน้ าจอเครืO องเอทีเอ็มจะขึ Sนข้ อความว่า “ใบบันทึกรายการหมด จะทํารายการต่อหรื อไม่” ซึOง
หากผู้ถือบัตรเลือกทํารายการโอนเงินไปเข้ าบัญชีเงินฝากของธนาคารอืOน เครืO องเอทีเอ็มจะไม่ทํารายการให้ ใน
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กรณีทีOผ้ ถู ือบัตรเลือกทํารายการเบิกถอนเงินต่อไปแม้ ว่าจะไม่ได้ รับใบบันทึกรายการ ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบ
รายการทีOเกิดขึ Sนได้ จากการปรับปรุงรายการบัญชีในสมุดบัญชี หรื อช่องทางอืOนตามทีOธนาคารกําหนดไว้
17. เมืOอผู้ถือบัตรได้ รับใบบันทึกรายการแล้ ว ผู้ถือบัตรมีหน้ าทีOตรวจสอบรายการทีOปรากฏในใบบันทึกรายการ หากมี
รายการใดรายการหนึOงผิดพลาดคลาดเคลืOอน หรื อไม่ถูกต้ อง ผู้ถือบัตรจะต้ องทักท้ วงภายใน 10 วันทําการ นับแต่
วัน ทีO ผ้ ู ถือบัตรได้ รั บใบบัน ทึกรายการ หากผู้ ถือ บัตรมิ ได้ ทักท้ ว งภายในกํา หนดเวลาดัง กล่า ว ผู้ ถือ บัตรตกลง
ยิ น ยอมให้ ธนาคารถือว่ าจํานวนเงินทีOป รากฏในใบบัน ทึกรายการเป็ นรายการทีOถูกต้ องตรงความเป็ นจริ งทุก
ประการ ทังนี
S S ไม่เป็ นการตัดสิทธิผ้ ถู ือบัตรในภายหลัง หากผู้ถือบัตรพิสจู น์ได้ ว่าค่าใช้ จ่ายในใบบันทึกรายการบาง
รายการไม่ถูกต้ องและมิได้ เป็ นความผิดหรื อความบกพร่องของผู้ถือบัตร และได้ แจ้ งทักท้ วงภายใน 60 วัน นับแต่
วันทีOผ้ ถู ือบัตรได้ รับใบบันทึกรายการ
18. เมืO อ มี ข้ อ ผิ ดพลาดใดๆ ในการโอนเงิน /การหักบัญชี เงิน ฝากเพืO อชํ าระค่ า สาธารณู ปโภค ค่ า สิน ค้ า และ/หรื อ
ค่าบริ การเกิดขึ Sน ผู้ถือบัตรต้ องแจ้ งข้ อผิดพลาดให้ ธนาคารทราบทันที และควรมีข้อมูลดังนี S
18.1 วันและเวลาทีทO ํารายการ
18.2 สถานทีOตงเครื
ั S Oองเอทีเอ็ม และ/หรื อสือO ทางอิเล็กทรอนิกส์อืOนๆ
18.3 เลขทีOบญ
ั ชีของผู้ถือบัตรและของผู้ทีOเกีOยวข้ อง
18.4 ประเภทของรายการ
18.5 จํานวนเงินทีOโอนเข้ าหรือออกและ/หรือจํานวนเงินทีOถูกหัก
18.6 ชืOอ สถานทีOติดต่อของผู้ถือบัตร และผู้แจ้ ง
19. ความรับผิดของธนาคารต่อผู้ถอื บัตร มีดงั นี S
19.1 ธนาคารปฏิบัติหรื อละเว้ นการปฏิบัติตามคําสังO โอนเงินจนเป็ นเหตุให้ ผ้ ถู ือบัตรไม่ได้ รับเงินจากการโอนเงิน
ทางเครืO องเอทีเอ็ม และ/หรื อสืOอทางอิเล็กทรอนิกส์อืOนๆ โดยเสร็จสิ Sนสมบูรณ์ เว้ นแต่
19.1.1 ผู้ถือบัตรมีเงินในบัญชีเงินฝากไม่พอ
19.1.2 ผู้ถือบัตรไม่มีหรือถูกระงับการใช้ วงเงินสินเชือO กับธนาคาร
19.1.3 การโอนเงินจะเป็ นผลให้ ยอดหนี Sในบัญชีเกินกว่าวงเงินสินเชืOอทีOตกลงไว้ กับธนาคาร
19.1.4 ผู้ถือบัตรอยู่ระหว่างดําเนินการทางกฎหมาย เช่น ผู้ถือบัตรถูกยึดและ/หรื ออายัดเงินในบัญชีเงิน
ฝากโดยกรมสรรพากร เจ้ าพนักงานบังคับคดี ศาล และ/หรื อเจ้ าพนักงานอืOนใดทีOมีอํานาจตาม
กฎหมายในการสังO ยึดหรื ออายัดได้ และ/หรื อถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์หรื อตกเป็ นบุคคลล้ มละลาย
19.1.5 ธนาคารได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือบัตรทราบถึงความขัดข้ องของการโอนเงินอยู่แล้ วก่อนหรื อในขณะทีOทํา
รายการ
โอนเงิน
19.1.6 ผู้ถือบัตรปฏิบตั ิผิดเงืOอนไขหรื อข้ อตกลงกับธนาคาร
19.1.7 เป็ นเหตุสดุ วิสยั
19.2 ธนาคารมิได้ ปฏิบตั ิตามคําสังO อายัดหรื อระงับการให้ บริ การบัตรของผู้ถือบัตรตามข้ อ …. ของข้ อตกลงฉบับ
นี S และต่อมาเกิดรายการโอนเงินทางเครืO องเอทีเอ็ม และ/หรื อสืOอทางอิเล็กทรอนิกส์อืOนๆ ขึ Sน
19.3 ธนาคารยังไม่ได้ ส่งมอบบัตร และ/หรื อรหัสผ่าน และ/หรื อเครืO องมืออืOนใดทีOธนาคารให้ แก่ผ้ ถู ือบัตรเพืOอใช้
เป็ นเครืO องมือในการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากให้ แก่ผ้ ถู ือบัตร แต่เกิดรายการโอนเงินทางเครืO องเอทีเอ็ม
และ/หรื อสืOอทางอิเล็กทรอนิกส์อืOนๆ โดยมิชอบขึ Sน
19.4 เกิดรายการโอนเงินผ่านเครืO องเอทีเอ็ม และ/หรื อสืOอทางอิเล็กทรอนิกส์อืOนๆ โดยมิชอบ และมิใช่ความผิด
ของผู้ถือบัตร
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20. ในกรณี ทีO ธ นาคารทราบว่ ามี ร ายการผิดพลาด หรื อ ธนาคารได้ รับ แจ้ งข้ อผิดพลาดจากผู้ถือ บัตร ธนาคารจะ
ดําเนินการตรวจสอบรายการจากเอกสารต่างๆ ทีOเกีOยวข้ องในระบบงาน หากพบสาเหตุและข้ อผิดพลาด ธนาคาร
จะดําเนินการปรับปรุงแก้ ไขให้ แล้ วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันทีOได้ รับแจ้ งจากผู้ถือบัตร ทังนี
S S โดยมีหลักเกณฑ์
และขันตอนการปฏิ
S
บตั ิของธนาคารในการสอบสวนและดําเนินการแก้ ไขข้ อผิดพลาดตามทีOธนาคารกําหนด
21. ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ ธนาคารติดต่อสอบถามหรื อเปิ ดเผยรายละเอียดบางประการหรื อทังหมดเกี
S
Oยวกับผู้ถือ
บัตรให้ บุคคลใดก็ได้ ในกรณีทีOจําเป็ นหรื อในกรณีทีOธนาคารเห็นสมควร และในกรณีทีOมีกฎหมาย ประกาศ หรื อ
ระเบียบของทางราชการ กําหนดให้ ธนาคารต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล หรื อธุรกรรมการเงินของผู้ถือบัตรต่อเจ้ าหน้ าทีหO รือ
หน่วยงานของรัฐ เมืOอธนาคารได้ รับการร้ องขอ ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ ธนาคารเปิ ดเผยข้ อมูล และ/หรื อจัดทํา
รายการเกีOยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินของผู้ถือบัตรต่อเจ้ าหน้ าทีOหรื อหน่วยงานของรัฐได้ ทุกประการ
22. ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมชําระค่าบริ การและค่าใช้ จ่ายต่างๆ อันเกีOยวเนืOองกับการจัดทําและการใช้ บตั ร ในอัตราตาม
ประกาศของธนาคาร โดยผู้ถือบัตรตกลงชําระค่าบริ การในการจัดทําบัตร และค่าบริ การรายปี สําหรับการใช้ บตั ร
ในปี แรก ในวันทีOทําคําขอฉบับนี S สําหรับค่าบริ การรายปี ในปี ถัดไป ตลอดจนค่าบริ การและค่าใช้ จ่า ยอืO น ใดทีO
ธนาคารจะทําการเรี ยกเก็บจากผู้ถือบัตรต่อไปในภายหน้ า ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักเงินดังกล่าวจาก
บัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตรทีOมีอยู่กับธนาคารได้ ทันที จนกว่ าธนาคารจะได้ รับการชําระเงินครบถ้ วน ทัGงนีG ผู้
ถือบัตรสามารถทํารายการชําระเงินดังกล่ าวได้ ที3สาขาของธนาคาร หรื อช่ องทางอื3น ๆ ตามที3ธนาคาร
กําหนด
อนึO ง อั ต ราค่ า บริ ก ารและค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ อั น เกีO ย วเนืO อ งกั บ การจั ดทํ า และการใช้ บัต รดั ง กล่ า วอาจมี การ
เปลีOยนแปลงได้ โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือบัตรทราบตามรู ปแบบและวิธีการทีOได้ ระบุไว้ ในข้ อ ‘’. ของข้ อตกลง
ฉบับนี S
23. การเปลีOยนแปลงเงืOอนไขการใช้ บัตร อัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าบริ การ และค่าใช้ จ่ายต่างๆ รวมทังS หลักเกณฑ์
การใช้ บตั ร และ/หรื อข้ อสัญญาใดๆ เกีOยวกับบัตร ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือบัตรทราบดังนี S
23.1 ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือบัตรทราบล่วงหน้ า โดยการปิ ดประกาศ ณ ทีOทําการสํานักงาน/สาขา และ/หรื อทาง
เว็บไซต์ (Website) ของธนาคาร (https://krungthai.com/)
23.2 ในกรณีเร่งด่วน ธนาคารจะแจ้ งทางจดหมาย หรื อประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทีOแพร่ หลาย
ในประเทศ ล่ ว งหน้ า เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า — วั น ก่ อ นมี ผ ลใช้ บั ง คั บ โดยธนาคารจะแจ้ ง การ
เปลีOยนแปลงดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรซํ SาอีกครังS หนึOง
อนึOง สําหรับการเปลีOยนแปลงทีOเป็ นประโยชน์หรื อเป็ นการลดภาระแก่ผ้ ถู ือบัตรนันS ธนาคารขอสงวนสิทธิให้ การ
เปลีOยนแปลงมีผลใช้ บงั คับได้ ทนั ที โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือบัตรทราบภายใน ’˜ วัน หลังการมีผลใช้ บงั คับ
24. บรรดาหนังสือติดต่อหรื อหนังสืออืOนใดทีOสง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือบัตรไม่ว่าจะส่งด้ วยวิธีใด หากได้ ส่งไปยังสถานทีOอยู่ของผู้ถอื
บัตรตามทีOระบุไว้ ในแบบคําขอใช้ บริ การ หรื อทีOอยู่ทีOผ้ ถู ือบัตรมีหนังสือแจ้ งการเปลียO นแปลงให้ ธนาคารทราบ ไม่ว่า
จะมีผ้ รู ับไว้ หรื อไม่ก็ตาม ให้ ถือว่าผู้ถือบัตรได้ รับไว้ แล้ วโดยชอบและหากว่าส่งให้ ไม่ได้ เพราะทีOอยู่เปลีOยนแปลงไป
หรื อถูกรื อS ถอนไปโดยผู้ถือบัตรไม่ได้ แจ้ งการเปลีOยนแปลงหรื อรื อS ถอนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อธนาคารก็ดี หรื อส่ง
ให้ ไม่ได้ เพราะหาทีOอยู่ตามทีOแจ้ งไว้ ไม่พบก็ดีให้ ถือว่าผู้ถือบัตรได้ รับทราบข้ อความในเอกสารหรื อหนังสือนันๆ
S แล้ ว
โดยชอบ
25. ผู้ถือบัตรได้ รับทราบและเข้ าใจข้ อความต่างๆ ตามข้ อตกลงฉบับนีโS ดยละเอียดตลอดแล้ ว และตกลงยินยอม
ผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อตกลงฉบับนี S รวมทังระเบี
S
ยบ ข้ อกําหนด เงืOอนไข และวิธีปฏิบตั ิใดๆ ทีOเกีOยวข้ องกับการใช้
บัตรของธนาคารทังที
S Oมีอยู่ในปั จจุบนั และ/หรื อทีOจะได้ มีการแก้ ไขเปลีOยนแปลงในภายหน้ าทุกประการ ข้ าพเจ้ าจึง
ขอให้ ธนาคารออกบัตรให้ ตามทีOข้าพเจ้ าร้ องขอ รวมทังS การต่ออายุบตั ร และออกบัตรใหม่ให้ จนกว่าข้ าพเจ้ าจะ
บอกเลิกและ/หรื อธนาคารขอยกเลิกการให้ บริ การ และข้ าพเจ้ ารับทราบว่าในกรณีทีOมีการยกเลิกการใช้ บริ การ

หน้ า 6/7

Update: 18/02/64

บัตรกรุงไทยวีซ่า เดบิต บัตรมาสเตอร์ การ์ ด เดบิต บัตรกรุงไทยสถาบัน/องค์กร และ/หรื อบัตรกรุงไทยยูเนีOยนเพย์
เดบิต ไม่ว่าโดยข้ าพเจ้ าและ/หรื อธนาคาร จะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิในการขอใช้ บริ การบัตรกรุงไทยเอทีเอ็ม
และ/หรื อสิทธิในการเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าแต่อย่างใด
26. ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ ที สาขาธนาคาร,เครืO องฝาก-ถอนเงิน
อัตโนมัติ (ATM/ADM) และ Krungthai Contact Center หมายเลข ˜‘-•••-•••• (ตลอด ‘™ ชัOว โมง) หรื อ
ช่องทางอืOนตามทีOธนาคารกําหนด รวมทังS สามารถตรวจสอบวันหมดอายุบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทีOสาขาธนาคาร
โดยแจ้ งหมายเลขหน้ าบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรื อตามช่องทางอืOนตามทีOธนาคารกําหนด
27. ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบรายการย้ อนหลังได้ ทสีO าขาธนาคาร,เครืOองฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM/ADM) เฉพาะ
… รายการย้ อนหลัง และช่องทางอืนO ตามทีOธนาคารกําหนด โดยผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ ธนาคารเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) ตามอัตราและวิธีการทีOธนาคารประกาศกําหนด
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