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ตารางการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) 

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์ รายละเอยีดผลิตภัณฑ์ 
ชื่อผลิตภัณฑ์ บัตรเดบิตกรุงไทย พาลาเดียม (KTB Shop Smart Palladium Card) 
ประเภทผลิตภัณฑ์ บัตรเดบิต (มีความคุ้มครองประกันภัยส่วนบุคคล) 
วงเงินสูงสุด (บาท) 
ลูกค้าสามารถปรบัเพ่ิมไม่เกินวงเงนิ
สูงสุด และปรบัลดวงเงนิได้ 

•••• เบิกถอนผ่านเครื่อง ATM สูงสุด 500,000 บาท/บัตร/วนั  
•••• โอนเงินระหวา่งบัญชี สูงสุดไมเ่กิน 500,000 บาท/วนั 
•••• ชําระเงินค่าสินค้าหรอืบรกิารผ่านเครื่อง EDC ได้สูงสุด 1,500,000 

บาท/บัตร/วนั 
เงื่อนไขหลัก 
 

• บัตรเดบิตสามารถผูกบัญชีหลักกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ได้ 1 บัญชี 
และ/หรอืบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัได้ 1 บัญชี และสามารถผูก
บัญชีรองกับบัญชีเงนิฝากประจําปลอดภาษี เพ่ือดูยอดเงนิและฝากเงนิได้ 
1 บัญชี 

•••• มอีายุระหวา่ง 15-75 ปีบรบูิรณ์  
• สามารถถือบัตรได้สูงสุดไม่เกิน 1 บัตร/1 ท่าน 
• บัญชีรว่มหรอืบัญชีท่ีมีผู้รว่มเปิดมากกวา่ 1 คน ไม่สามารถสมัครบัตรฯได้ 
• ส้ินสุดความคุ้มครอง เมื่อธนาคารไม่สามารถหักค่าบรกิารรายปีได้ และ/

หรอื บัญชีเงนิฝากถูกปิดและ/หรอืบัตรถูกยกเลิก 
เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิ
ประโยชน์ และเงื่อนไขอื่นๆ 

• ใช้บรกิารเบิกถอนเงนิ/โอนเงนิ และธุรกรรมอื่น ๆ ท่ีธนาคารกําหนด ผ่าน
เครื่อง ATM/ADM ของธนาคารกรุงไทย และธนาคารอื่น ๆ ท่ีมี
เครื่องหมาย ATM POOL 

• ชําระค่าสินค้าและบรกิารแทนเงนิสดผ่านเครื่อง EDC ณ จุดขายกับ
รา้นค้าท่ีมีเครื่องหมาย Visa ได้ท่ัวประเทศและท่ัวโลก ตลอด 24 ชั่วโมง 
การใช้บรกิารบัตรท่ีเครื่อง ATM/ADM ในประเทศ 

• การถอนเงนิ/โอนเงนิในเขตสํานักหักบัญชีเดียวกันท่ีเครื่อง ATM/ADM 
ธนาคารกรุงไทย ไม่คิดค่าบรกิาร 

• การโอนเงนิข้ามเขตสํานักหักบัญชีท่ีเครื่อง ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย 
รายการแรกของเดือนไม่คิดค่าบรกิาร รายการท่ี 2 ขึ้นไป ของเดือน 10.- 
บาท/รายการ 

• การถอนเงนิข้ามเขตสํานักหักบัญชีท่ีเครื่อง ATM/ADM 
ธนาคารกรุงไทย 15.- บาท/รายการ 

• การโอนเงนิ ข้ามจังหวดัท่ีเครื่อง ATM/ADM ธนาคารอื่น 
- หมื่นละ 10.- บาท ส่วนเกินคิดตามส่วนเลขหลักพัน พันละ 1.- บาท เศษ
ของพันไม่คิด 
- ค่าใช้เครอืข่ายธนาคาร 10.- บาท/รายการ 
- ค่าบรกิารขั้นต̀า 20.- บาท/รายการ 
- ค่าบรกิารสูงสุด 1,000.- บาท/รายการ 

• การถอนเงนิ ข้ามจังหวดัท่ีเครื่อง ATM ธนาคารอื่น 20.-บาท/รายการ 
• การถอนเงนิในจังหวดัเดียวกันท่ีเครื่อง ATM ธนาคารอื่น ไม่คิดค่าบรกิาร 
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• กรณีลูกค้าใช้บัตร ท่ีเครื่อง ATM/ADM ธนาคารอื่นเกิน 4 รายการ ต่อ
เดือน นับต้ังแต่รายการท่ี 5 ในเดือนนั้นคิดค่าบรกิาร 10.- บาท/รายการ 

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ (บาท) 100 บาท 
ค่าธรรมเนียมรายปี (บาท/ปี) 1,599 บาท ต่อป ี(ประกอบด้วย ค่าบรกิารบัตร 200 บาท ,ค่าเบ้ียประกันและ

ความคุ้มครองอื่นๆรวมถึงสิทธิพิเศษอื่นตามท่ีธนาคารกําหนด 1,399 บาท) 
ค่าบรกิารรายปีของปีถัดไป ธนาคารจะเรยีกเก็บจากลูกค้าโดยหักบัญชี
อตัโนมติัเมื่อครบรอบ 1 ปี นับจากวนัท่ีสมคัรบัตร  หากเงนิในบัญชีลูกค้ามี
ไม่เพียงพอจ่ายค่าบรกิารรายปีคราวเดียวกันท้ังจํานวน  บัตรจะใช้งานไม่ได้
และจะไมไ่ด้รบัความคุ้มครองจนกวา่จะเรยีกเก็บค่าบรกิารได้ โดยระบบงาน
จะเรยีกเก็บค่าบรกิารในวนัถัดไปต่อไปอกี 60 วนั จนกวา่จะสามารถหัก
ค่าบรกิารรายปีได้ หากระบบงานยังไมส่ามารถเรยีกเก็บค่าบรกิารรายปีได้
ครบตามจาํนวนท่ีกําหนด ธนาคารจะยกเลิกบัตรโดยอตัโนมติั  

ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม ่(บาท/
ครัง้) 

100 บาท ต่อครัง้ 

ค่าธรรมเนียมการขอรหัสใหม ่
(บาท/ครัง้) 

ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถต้ังรหัสผ่านใหม่ (Reset Pin) ได้ท่ีสาขาธนาคาร 

ค่าบรกิารการใช้จา่ยท่ีเป็นสกุลเงิน
ต่างประเทศ 

ค่าบรกิารการสอบถามยอดคงเหลือในต่างประเทศ    15 บาท ต่อรายการ 
ค่าธรรมเนียมการถอนเงนิต่างประเทศ                    100 บาท ต่อรายการ 
อตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการถอนเงนิและชําระค่าสินค้าและบรกิารจะเรยีก
เก็บเป็นสกุลเงนิบาท โดยอา้งองิจากอตัราแลกเปล่ียนกลางของ Visa ซ่ึง
รวมความเส่ียงจากการแปลงสกุลเงนิไมเ่กินรอ้ยละ 2.5 จากจํานวนเงนิท่ีทํา
รายการ 
(กรณีท่ี ATM CROSS BORDER SERVICE จะคิดเฉพาะรายการท่ีสําเรจ็
เท่านั้น) 

ความรบัผิดชอบของเจา้ของบัตร 
กรณีบัตรหาย 

• ธนาคารจะมอบบัตรและแจ้งรหัสผ่านให้แก่ผู้ถือบัตร โดยผู้ถือบัตรลง
ลายมือชื่อในช่องท่ีกําหนดไวด้้านหลังของบัตรทันทีท่ีได้รบับัตรจาก
ธนาคาร และผู้ถือบัตรมีหน้าท่ีเก็บรกัษาบัตรเป็นอย่างดีและเก็บไวใ้นท่ี
ปลอดภัย มิให้สูญหาย หรอืตกอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่น ไม่
ทําลาย ทําให้สูญหายหรอืแก้ไขเปล่ียนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของบัตร 
รวมท้ังเก็บรกัษารหัสผ่านให้เป็นความลับอยู่เสมอ 

• ในกรณีท่ีบัตรสูญหาย หรอืถูกโจรกรรม หรอืชํารุดเสียหายใช้การไม่ได้ 
หรอืไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม ผู้ถือบัตรสามารถแจ้งอายัดหรอืขอระงบัการใช้
บัตรชั่วคราวทางโทรศพัท์ หรอืโดยเครื่องมือส่ือสารอย่างอื่น หรอืวธีิการ
อื่นซ่ึงสามารถติดต่อกันได้ในทํานองเดียวกันท่ี Krungthai Call Center 
หมายเลข 02-111-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรอืสํานักงานใหญ่หรอืท่ีทํา
การสาขาของธนาคารทุกแห่ง (ในวนัและเวลาทําการ) โดยธนาคารจะทํา
การอายัดหรอืระงบัการให้บรกิารบัตร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที นับ
แต่เวลาท่ีธนาคารได้รบัแจ้ง และแจ้งผลการอายัดหรอืการระงบัการใช้
บัตรให้ผู้ถือบัตรทราบในคราวเดียวกัน 

• หากมีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นในระหวา่งเวลาต้ังแต่บัตรสูญหาย
จนกระท่ังธนาคารทําการอายัดหรอืระงบัการใช้บัตรเสรจ็แล้ว ผู้ถือบัตร
ต้องรบัผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ้นหลังจากครบกําหนดระยะเวลา 5 
นาทีนับแต่เวลาท่ีธนาคารได้รบัแจ้งผู้ถือบัตรไม่ต้องรบัผิดชอบชดใช้คืน
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ให้แก่ธนาคารเป็นอย่างใด เวน้แต่ความเสียหายหรอืภาระหนี้ท่ีเกิดขึ้นนั้น
เป็นการกระทําของผู้ถือบัตรเอง 

ช่องทางในการติดต่อธนาคาร ท่านสามารถติดต่อได้ ณ ท่ีทําการสาขาของธนาคารท่ัวประเทศหรอืเข้าไปดู
รายละเอยีดผลิตภัณฑ์เพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์  https://krungthai.com/  
หรอื ติดต่อสอบถามศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111 

• อเีมล : Call.CallCenter@krungthai.com 
• ช่องทางอื่นๆผ่าน Facebook/Twitter/Youtube/LINE/ 

Instagram โดยพิมพ์คําวา่ “Krungthai Care” 
ขอ้ควรระวงั •••• ลูกค้าควรระมดัระวงัและดูแลรกัษาบัตรเดบิตและรหัสผ่านบัตรเดบิตเป็น

อย่างดี และไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านบัตรเดบิตหรือข้อมูลบัตรเดบิตให้
บุคคลอื่น 
•••• ภายหลังจากท่ีลูกค้าทราบวา่ได้ทําบัตรเดบิตหายหรอืถูกขโมย ลูกค้าควร

แจง้ให้ธนาคารทราบทันที เพ่ือดําเนินการอายัดบัตร 
• หากมกีารใช้รหัสผ่านผิดเปน็จาํนวน 3 ครัง้ ติดต่อกัน ระบบจะระงับการ

ใช้บัตรโดยอตัโนมติั ลูกค้าควรติดต่อสาขาธนาคารเพ่ือปลดระงับการใช้
บัตร และสามารถขอต้ังรหัสผ่านใหมโ่ดยไมเ่สียค่าใช้จา่ย 
• หากผู้ถือบัตรต้องการลดวงเงนิหรอืเพ่ิมวงเงนิ สามารถแจ้งเปล่ียนได้ท่ี

สาขา หรอืศนูย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย 02-111-1111 
• การยกเลิกการใช้บรกิารบัตรเดบิตแจ้งได้ท่ีสาขาธนาคาร 
• การทําธุรกรรมข้ามเขต ข้ามผู้ให้บรกิาร อาจมีค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม 

เงื่อนไขเป็นไปตามท่ีธนาคารกําหนด 
ประเภทประกันภัย ผู้ถือบัตรจะได้รบัความคุ้มครองประกันภัยส่วนบุคคลจากบรษัิท ทิพย

ประกันภัย จาํกัด(มหาชน) 
ชื่อบรษัิทประกันภัย บรษัิท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
วงเงินท่ีคุ้มครองประกันภัย วงเงนิคุ้มครองชีวติจากอบัุติเหตุสูงสุด 1,000,000 บาท 
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัย 
 

วนัเริม่ต้นความคุ้มครอง : ณ วนัท่ีสมัครบัตร 
วนัส้ินสุดความคุ้มครอง : จนกวา่จะมีการบอกเลิกการใช้บัตร (ต่ออายุคราว
ละ 1 ปี)  
ผู้ท่ีได้รบัความคุ้มครอง  : อายุ 15-75 ปี หรอืส้ินสุดตามวนัท่ีครบกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมบัตรในรอบถัดไป 
 
 
รายละเอยีดเงื่อนไขความคุ้มครอง 
หมวด 1 
ประกันอบัุติเหตุ ผลประโยชน์ อบ.1  
1.1 การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จาก
อบุัติเหตุท่ัวไป  
      วงเงนิความคุ้มครอง  > กรณีอยู่ในอาณาเขตประเทศไทย          500,000  บาท 
                                   > กรณีอยู่ในอาณาเขตของต่างประเทศ     1,000,000  บาท 
1.2 การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากการถูก
ฆาตกรรมหรอื 
      ถูกทํารา้ยรา่งกาย 
       วงเงินความคุ้มครอง  > กรณีอยู่ในอาณาเขตประเทศไทย          500,000  บาท 
                                    > กรณีอยู่ในอาณาเขตของต่างประเทศ       500,000  บาท 
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1.3 การเสียชีวติการสูญเสียอวยัวะสายตาจากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรอืโดยสาร
รถจกัรยานยนต์  
     (30% ของทนุประกัน) 
      วงเงนิความคุ้มครอง  > กรณีอยู่ในอาณาเขตประเทศไทย           150,000  บาท 
                                  > กรณีอยู่ในอาณาเขตของต่างประเทศ        300,000  บาท 
1.4 ค่ารกัษาพยาบาลจากอบุติัเหตุแต่ละครัง้ (ไม่จํากัดจํานวนครัง้) และขยายค่า
รกัษาพยาบาล 
      อุบัติเหตุขณะขับขี่หรอืโดยสารรถจักรยานยนต์รวมการถูกฆาตกรรมหรอืทํา
รา้ยรา่งกาย 
       วงเงินความคุ้มครอง  > กรณีอยู่ในอาณาเขตประเทศไทย    20,000  บาท 
                                   > กรณีอยู่ในอาณาเขตของต่างประเทศ  20,000  บาท 
หมวด 2 
 2.1 การโจรกรรมท่ีถอนจากเครื่องจา่ยเงินอตัโนมติั  

•••• บรษัิทจะชดใช้ค่าเสียหายสําหรบัเงินท่ีผู้เอาประกันภัยถูกโจรกรรม
ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ)นาที หลังจากการถอนเงินจาก
เครื่องเอทีเอม็ธนาคารกรงุไทยจาํกัด (มหาชน) ทุกแห่งท่ัว
ประเทศไทย โดยใช้บัตรเดบิตของผู้เอาประกันภัยตามจาํนวนความ
สูญเสียท่ีเกิดขึน้จรงิแต่ไมเ่กินจาํนวนเงินจาํกัดความรบัผิดตามท่ี
กําหนดในตารางกรมธรรม ์> 5,000 บาทต่อครัง้ และ 10,000 
บาท ตลอดอายุสัญญากรมกรมธรรม ์(อาณาเขตคุ้มครอง เฉพาะ
ภายในประเทศไทยเท่าน้ัน) 

2.2  ความเสียหายต่อสินค้าท่ีซื้อด้วยบัตรเดบิต  
  ความเสียหายจากอบุัติเหตุของสินค้าท่ีซื้อด้วยบัตรเดบิต  
•••• ผู้ถือบัตรรบัผิดชอบส่วนแรก 10% ของความเสียหาย 
•••• มูลค่าขัน้ตbาของสินค้าท่ีเรยีกรอ้งค่าสินไหม 3,000 บาทต่อชิ้น 
•••• ชดเชยค่าสินไหมสูงสุด 35,000 บาทต่อชิ้น และสูงสุดสองชิ้นต่อ

ปีต่อผู้ถือบัตรเดบิต 
• ความเสียหายน้ันต้องเกิดขึน้ภายใน 30 วนันับจากวนัท่ีซื้อสินค้า

น้ัน (คุ้มครองการซื้อสินค้าจากหน้ารา้นและจากช็อปออนไลน์)  
3. บรกิารช่วยเหลือฉกุเฉิน (Roadside Assistance)  

ข้อยกเวน้ท่ีไม่ได้รบัความคุ้มครอง 
กรณีท่ี 1  
กรณีผู้ถือบัตร KTB Shop Smart Palladium มากกวา่ 1 บัตร บรษัิทฯ 
จะให้ความคุ้มครองสูงสุดเพียง 1 บัตรต่อคน ตามชื่อ, หมายเลข บัตร ท่ี
ธนาคารได้แจ้งให้บรษัิททราบ 
กรณีท่ี 2 
กรณีท่ีผู้เอาประกันภัยสูญเสียแขน หรอืขา หรอืสายตา ก่อนวนัท่ีเริม่
คุ้มครองตามฉบับนี้ บรษัิทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เฉพาะ ความ
สูญเสียท่ีเกิดขึ้นต่อส่วนท่ีสมบูรณ์ ณ วนัท่ีเริม่การคุ้มครอง 
กรณีท่ี 3  
กรณีท่ีบัตร KTB Shop Smart Palladium 1 บัตร มีผู้เปิดบัญชีมากกวา่ 
1 คน บรษัิทจะไม่ให้ความคุ้มครองในทุกกรณี 
 
วธีิการขอชดเชยค่าสินไหม 
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•••• ติดต่อพรอ้มส่งเอกสารขอชดเชยค่าสินไหมท่ีสาขาธนาคาร 
หรอื ติดต่อกับบรษัิทประกันภัยโดยตรง 

ช่องทางการติดต่อ 
•••• แจง้ได้ท่ีสาขาธนาคารหรอืศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารกรุงไทย 

02-111-1111 หรอื บรษัิท ทิพยประกันภัย จาํกัด (มหาชน) 
โทร. 1736 

•••• เวบ็ไซต์ www.dhipaya.co.th  
     อเีมล : webmaster@dhipaya.co.th 

 
หมายเหตุ รายละเอยีดเงื่อนไขความคุ้มครองและเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตาม
กรมธรรม์ประกันภัยท่ีได้รบัความเห็นชอบจาก คปภ. 
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  ขอ้ตกลงและเงื่อนไขการถือบัตรอเิล็กทรอนิกส์ 

 
บัตรอเิล็กทรอนิกส์ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ซ่ึงต่อไปนี้จะเรยีกวา่ “ธนาคาร”) ดังต่อไปนี้  

� บัตรกรุงไทยเอทีเอม็ (ATM) 
� บัตรกรุงไทยวซ่ีา เดบิต (VDB) 
� บัตรกรุงไทยสถาบัน/องค์กร (IPAC) 
� บัตรกรุงไทยยูเนี่ยนเพย์ เดบิต (UPD)  
� บัตรกรุงไทยมาสเตอรก์ารด์ เดบิต (MCD)  

และ/หรอืบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใด เป็นบัตรท่ีใช้กับบัญชีเงินฝากออมทรพัย์ และ/หรอืบัญชีเงิน
ฝากกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีของธนาคาร (ซ่ึงต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า 
“บัตร”) ซ่ึงธนาคารออกให้แก่ลูกค้าท่ีได้รบัอนุมัติจากธนาคารให้เป็นผู้ถือบัตร (ซ่ึงต่อไปนี้จะเรยีกวา่ “ผู้
ถือบัตร”) และผู้ถือบัตรตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการถือบัตรดังนี้  
1.   เมื่ อธนาคารอนุมั ติ บัตรให้แก่ ผู้ ถือบัตร ธนาคารจะมอบบัตร และแจ้งรหัสผ่าน (Personal 

Identification Number: PIN) ให้แก่ผู้ถือบัตรโดยผู้ถือบัตรจะต้องลงลายมือชื่อในช่องท่ีกําหนด
ไวด้้านหลังบัตรทันทีท่ีได้รบับัตรจากธนาคาร และผู้ถือบัตรมีหน้าท่ีเก็บรกัษาบัตรเป็นอย่างดีและเก็บ
ไวใ้นท่ีปลอดภัย มิให้สูญหาย หรอืตกอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่น ไม่ทําลาย ทําให้เสียหาย 
หรอืแก้ไขเปล่ียนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของบัตร รวมท้ังเก็บรกัษารหัสผ่านให้เป็นความลับอยู่เสมอ  

2.  ในกรณีท่ีผู้ถือบัตรย่ืนขอใช้บรกิารบัตรกับธนาคารตามแบบคําขอเปิดบัญชีเงินฝากและขอใช้บรกิาร
ประเภทบุคคลธรรมดา (ซ่ึงต่อไปนี้จะเรยีกวา่ “แบบคําขอใช้บรกิาร”) ไว้ แต่ไม่มาติดต่อขอรับบัตร
จากธนาคารภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันท่ีผู้ถือบัตรย่ืนขอใช้บริการบัตร ผู้ถือบัตรตกลง
ยินยอมให้ธนาคารยกเลิกบัตรดังกล่าวได้ทันที 

3. กรณีบัตรกรุงไทยมาสเตอร์การ์ด เดบิต (MCD) ผู้ถือบัตรรับรองและยืนยันว่า การขอออกบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นกับธนาคาร ไม่ได้เกิดจากชี้นํา ชักชวน และ/หรือกระทําการใดๆ ของ
ธนาคารและ/หรอืพนักงานของธนาคาร เพ่ือให้ผู้ถือบัตรกรุงไทยมาสเตอรก์ารด์ เดบิต (MCD) (ถ้า
มี) เปล่ียนแปลงประเภทบัตรดังกล่าว มาใช้บรกิารบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นตามท่ีขอใช้บรกิาร
กับธนาคารตาม คําขอใช้บรกิารและข้อตกลงและเงื่อนไขการถือบัตรอเิล็กทรอนิกส์ฉบับนี้  

4. ผู้ถือบัตรตกลงและรับทราบวา่ ผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตรเพ่ือชําระค่าสินค้า ค่าบริการ หรอืค่าอื่นใด
แทนการชําระด้วยเงินสด และ/หรือใช้ทํารายการเบิกถอนเงิน ฝากเงิน โอนเงิน สอบถามยอดเงิน
คงเหลือ ผ่านเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ซ่ึงต่อไปนี้จะเรียกวา่ “เครื่องเอทีเอ็ม”) และ/หรอืส่ือ
ทางอเิล็กทรอนิกส์อื่นใด และ/หรอืใช้ทําธุรกรรมต่างๆ ด้านการเงิน การธนาคาร และ/หรอืธุรกรรม
อื่นใดตามท่ีธนาคารเปิดให้บรกิาร ซ่ึงอาจมีการขยายขอบเขตการให้บรกิารต่อไปในภายหน้าได้ตามท่ี
ธนาคารกําหนด    

5.   ในกรณีท่ีบัตรสูญหาย หรอืถูกโจรกรรม หรอืชํารุดเสียหายใช้การไม่ได้ หรอืไม่วา่กรณีใด ๆ ก็ตาม ผู้
ถือบัตรมีสิทธิแจ้งอายัดหรือขอระงับการใช้บัตรชั่วคราวทางโทรศัพท์ หรือโดยเครื่องมือส่ือสาร
อย่างอื่น หรือวิธีการอื่นซ่ึงสามารถติดต่อกันได้ในทํานองเดียวกัน ท่ี Krunthai Call Center 
หมายเลข 0 2111 1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรอืสํานักงานใหญ่หรือท่ีทําการสาขาของธนาคารทุก
แห่ง (ในวันและเวลาทําการ) โดยธนาคารจะทําการอายัดหรือระงับการให้บริการบัตร ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที นับแต่เวลาท่ีธนาคารได้รับแจ้ง และแจ้งผลการอายัดหรือการระงับการใช้
บัตรให้ผู้ถือบัตรทราบในคราวเดียวกัน  

6. ในกรณีท่ีผู้ถือบัตรแจ้งอายัดหรือขอระงับการใช้บัตรชั่วคราวตามข้อ 5. หากมีความเสียหายใดๆ 
เกิดขึ้นในระหวา่งเวลาต้ังแต่บัตรสูญหายจนกระท่ังธนาคารทําการอายัดหรือระงับการใช้บัตรแล้ว
เสร็จ ผู้ถือบัตรตกลงรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ้นท้ังส้ิน ส่วนความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้น
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ภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลา 5 นาที นับแต่เวลาท่ีธนาคารได้รบัแจ้งดังกล่าว ผู้ถือบัตรไม่ต้อง
รับผิดชดใช้คืนให้แก่ธนาคารแต่อย่างใด เว้นแต่ความเสียหายหรือภาระหนี้ท่ีเกิดขึ้นนั้นเป็นการ
กระทําของผู้ถือบัตรเอง  

7. ในกรณีท่ีผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะขอออกบัตรใหม่ เนื่องจากบัตรสูญหาย หรอืถูกโจรกรรม และ/
หรือขอทําบัตรใหม่ในขณะท่ีบัตรเดิมยังไม่หมดอายุ และ/หรือยังสามารถใช้ได้ ผู้ถือบัตรจะต้อง
ติดต่อขอทําบัตรใหม่ ณ ท่ีทําการสาขาหรือจุดบริการของธนาคาร โดยผู้ถือบัตรจะต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมสําหรบับัตรใหม่ตามท่ีธนาคารกําหนด ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ โดยธนาคารจะได้
แจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบตามรูปแบบและวธีิการท่ีระบุไวใ้นข้อ 23. ของข้อตกลงฉบับนี้  

8.  ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมและรบัทราบวา่ บัตรจะต้องใช้ควบคู่กับรหัสผ่าน หรอืการลงลายมือชื่อกํากับ
เสมอ หากมีบุคคลอื่นใดนําบัตรของผู้ถือบัตรไปใช้ทํารายการ โดยเป็นการใช้บัตรควบคู่กับการใช้
รหัสผ่าน หรอืการลงลายมือชื่อกํากับของผู้ถือบัตรอย่างถูกต้องแล้ว ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ถือ
วา่เป็นการใช้บัตรโดยผู้ถือบัตรเองทุกประการ และธนาคารไม่มีหน้าท่ีต้องรบัผิดชอบในความเสียหาย
ท่ีเกิดขึ้นจากใช้บัตรหรอืการทํารายการใดๆ ของบุคคลดังกล่าว   

9.  ผู้ถือบัตรตกลงและยอมรบัวา่ หากมีการใส่รหัสผ่านผิด เป็นจํานวน 3 ครัง้ ติดต่อกัน เครื่องเอทีเอ็ม 
และ/หรอืส่ืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จะระงับการใช้บัตรไวโ้ดยอัตโนมัติทันที หากผู้ถือบัตรจํารหัสผ่าน
เดิมได้ให้ติดต่อท่ีทําการสาขาหรือจุดบริการของธนาคารเพ่ือขอปลดการระงับการใช้บัตรและใช้
รหัสผ่านเดิม แต่หากผู้ถือบัตรจํารหัสผ่านไม่ได้ และมีความประสงค์จะให้ธนาคารออกบัตรใบใหม่ ผู้
ถือบัตรตกลงปฏิบัติตามข้อ 7. ของข้อตกลงฉบับนี้ 

10.  ผู้ถือบัตรตกลงและยอมรับว่า บัตรเป็นกรรมสิทธ์ิของธนาคาร ผู้ถือบัตรไม่สามารถมอบหรือโอน
บัตรให้แก่บุคคลอื่นได้ และธนาคารมีสิทธิท่ีจะระงับ ยึดบัตร ยกเลิกการใช้บัตร และ/หรอืพักการใช้
บัตรชั่วคราวได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
10.1 ผู้ถือบัตรใช้บัตรท่ีหมดอายุ หรอืบัตรท่ีถูกยกเลิกการใช้บัตรไปแล้ว 
10.2 ผู้ถือบัตรเสียชีวติ หรอืศาลมีคําส่ังให้เป็นบุคคลสาบสูญ หรอืเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ หรอื

เสมือนไรค้วามสามารถ  
10.3 ผู้ถือบัตรถูกศาลมีคําส่ังพิทักษ์ทรัพย์หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นบุคคลท่ีทาง

ราชการหรอืหน่วยงานท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายมีคําส่ังยึดหรอือายัดเงนิในบัญชีเงนิฝากของผู้
ถือบัตร  

10.4 ผู้ถือบัตรใช้บัตรในการทํารายการใดๆ โดยส่อและ/หรอืมีเจตนาทุจรติ หรอืมีพฤติกรรมอนัถือ
ได้วา่เป็นการฉ้อฉลธนาคาร หรอืเพ่ือวตัถุประสงค์อนัไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทําอนัมี
ลักษณะเป็นการฟอกเงนิ 

10.5 ผู้ถือบัตรใช้บัตรขัดต่อวตัถุประสงค์ท่ีธนาคารกําหนดไว ้และ/หรอืขัดต่อข้อตกลงและเงื่อนไข
ท่ีระบุไวใ้นแบบคําขอใช้บรกิาร และ/หรอืข้อตกลงฉบับนี้ รวมท้ังท่ีจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไป
ในภายหน้า  

10.6 ผู้ถือบัตรปฏิบัติผิดข้อกําหนดและเงื่อนไขใน“แบบคําขอใช้บรกิาร และ/หรือข้อตกลงฉบับนี้ 
ไม่วา่ข้อหนึ่งข้อใด รวมท้ังท่ีจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไปในภายหน้า 

10.7 ผู้ถือบัตรทําและ/หรอืใช้เอกสารปลอม หรอืให้ข้อมูล ข้อเท็จจรงิ หรือข้อรบัรองใดๆ อันเป็น
เท็จ หรอืทําให้เข้าใจผิดในสาระสําคัญ เพ่ือใช้ประกอบการย่ืนขอใช้บรกิารบัตร 

10.8  ผู้ถือบัตรปิดบัญชีเงินฝาก และ/หรอืถูกธนาคารปิดบัญชีเงินฝาก ไม่วา่กรณีใดๆ ก็ตาม หรอื
ผู้ถือบัตรโอนสิทธิเรยีกรอ้งท่ีจะได้รบัเงินจากบัญชีเงนิฝากให้แก่บุคคลอื่น หรอืบัญชีเงนิฝาก
ซ่ึงผู้ถือบัตรใช้เดินสะพัดทางบัญชีตามวงเงนิกู้เบิกเงินเกินบัญชี หรอืวงเงนิสินเชื่อหมุนเวยีน
กับธนาคารถูกยกเลิกหรอืระงบัการใช้วงเงนิกู้เบิกเงนิเกินบัญชีหรอืสินเชื่อหมุนเวยีน  

10.9 เมื่อบัตรถูกเครื่องเอทีเอม็ยึดไม่วา่ด้วยเหตุผลใด และปรากฏวา่บัตรใบนั้นมีการเขียนหรอืทําให้
ปรากฏเป็นตัวเลขจํานวนต้ังแต่ 4 หลักขึ้นไปอยู่บนบัตร อันอาจทําให้เป็นท่ีเข้าใจได้ว่าตัวเลข
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ดังกล่าวเป็นรหัสผ่านของบัตรใบนั้น ซ่ึงผู้ถือบัตรหรอืบุคคลใดได้ทําไว ้อันถือเป็นการปฏิบัติ
ผิดเงื่อนไขข้อ 1. ของข้อตกลงฉบับนี้ ซ่ึงกําหนดให้ผู้ถือบัตรเก็บรักษารหัสผ่านให้เป็น
ความลับอยู่เสมอ   

10.10 ผู้ถือบัตรไม่ชําระ และ/หรอืไม่มีเงินในบัญชีเงินฝากเพียงพอให้ธนาคารหักเพ่ือชําระค่าบรกิาร
รายปีให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาท่ีธนาคารกําหนด โดยให้ถือว่าสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีผู้ถือ
บัตรได้รบัอนัเนื่องจากการถือบัตรเป็นอนัยกเลิกทันที จนกวา่ผู้ถือบัตรจะได้ชําระค่าบรกิารราย
ปีครบถ้วน ก่อนส้ินสุดระยะเวลาท่ีธนาคารกําหนด 

เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งตามท่ีกล่าวข้างต้นเกิดขึ้น ธนาคารมีสิทธิท่ีจะระงบั ยึดบัตร ยกเลิกการใช้
บัตร และ/หรือพักการใช้บัตรชั่วคราวหรือไม่ก็ได้ ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร ท้ังนี้ ผู้ถือบัตรตกลง
ยินยอมให้ธนาคารเปล่ียนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวได้ตามรูปแบบและวิธีการท่ีระบุไว้ในข้อ 23. ของ
ข้อตกลงฉบับนี้    

11. ผู้ถือบัตรมีสิทธิยกเลิกการใช้บัตรเมื่อใดก็ได้ ธนาคารจะทําการคืนค่าบรกิารรายปีโดยอตัโนมัติ ตาม
ส่วนของระยะเวลาท่ียังไม่ได้ใช้บรกิาร โดยผู้ถือบัตรจะต้องติดต่อ ณ ท่ีทําการสาขาหรอืจุดบรกิาร
ของธนาคารโดยจะต้องจัดทําใบเปล่ียนแปลงข้อมูลการทําบัตรเพ่ือยกเลิกการใช้บัตรตามแบบฟอรม์
ท่ีธนาคารกําหนด รวมท้ังตัดบัตรออกเป็นสองส่วนส่งคืนธนาคาร ท้ังนี้ ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมและ
รบัทราบวา่การยกเลิกการใช้บัตร ดังกล่าวเป็นเพียงการยกเลิกการใช้บัตรเท่านั้น โดยผู้ถือบัตร
ยังคงมีภาระหน้าท่ีในการชําระหนี้ท่ีเกิด/เก่ียวข้องจากการใช้บัตรท่ีค้างชําระอยู่ (หากมี) จนกวา่
ธนาคารจะได้รบัชําระหนี้ครบถ้วนเสรจ็ส้ิน   

12.  การฝากเงนิ 
12.1 ผู้ถือบัตรสามารถฝากเงินเพ่ือเข้าบัญชีเงินฝาก ได้เฉพาะเครื่องเอทีเอ็ม และ/หรือส่ือทาง

อเิล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของธนาคารเท่านั้น โดยผู้ถือบัตรจะฝากเงนิเป็นธนบัตรหรอืเช็คก็ได้ 
12.2 การฝากเงินด้วยเช็คนั้น หากเกิดการผิดพลาดบกพร่องอันเป็นเหตุให้ธนาคารไม่สามารถ

เรยีกเก็บเงินตามเช็คได้ทันตามกําหนดเวลา ซ่ึงความผิดพลาดบกพรอ่งเช่นวา่นั้น มิได้อยู่ใน
ความรบัผิดชอบของธนาคารพนักงาน ลูกจ้าง และ/หรอืตัวแทนของธนาคารแล้ว ผู้ถือบัตรจะ
ไม่ใช้สิทธิเรยีกรอ้งหรอืฟ้องรอ้งให้ธนาคารชดใช้ความเสียหายแต่อย่างใดท้ังส้ิน    

12.3 ผู้ถือบัตรตกลงและยอมรบัวา่ การฝากเงินจะถือตามจํานวนท่ีธนาคารตรวจนับได้เป็นเด็ดขาด
และเป็นการถูกต้อง ในกรณีท่ีจํานวนเงินนําฝากไม่ตรงกับจํานวนท่ีผู้ถือบัตรได้แจ้งไวใ้นการ
นําฝาก หรือปรากฏว่าเป็นธนบัตรปลอม หรือชํารุดท้ังหมด หรือเพียงบางส่วน ผู้ถือบัตร
ยินยอมให้ธนาคารแก้ไขรายการในบัญชีเงินฝากนั้นให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงได้ทันที 
และผู้ถือบัตรจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้ความเสียหายแต่อย่างใด
ท้ังส้ิน 

13.  การเบิกถอนเงนิ 
13.1 การเบิกถอนเงินทางเครื่องเอทีเอ็ม และ/หรอืส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จะกระทําได้เฉพาะ

บัญชีเงนิฝากออมทรพัย์และ/หรอืบัญชีเงนิฝากกระแสรายวนัเท่านั้น  
13.2 ผู้ถือบัตรสามารถเบิกถอนเงินได้ โดยจํานวนครั้งและจํานวนเงินสูงสุดในการทํารายการเบิก

ถอนเงินในแต่ละวัน ของบัตรแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร ซ่ึงอาจ
เปล่ียนแปลงได้ตามท่ีธนาคารกําหนด โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบตามรูปแบบ
และวธีิการท่ีระบุไวใ้นข้อ 23. ของข้อตกลงฉบับนี ้   

14.   การโอนเงนิ 
14.1 ผู้ถือบัตรสามารถโอนเงินได้ โดยจํานวนครัง้และจํานวนเงินสูงสุดในการทํารายการโอนเงนิใน

แต่ละวัน ของบัตรแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามท่ีธนาคารกําหนด โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บรกิารทราบตามรูปแบบและวธีิการท่ีระบุไว้
ในข้อ 23. ของข้อตกลงฉบับนี ้   
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14.2 จํานวนเงนิท่ีผู้ถือบัตรโอนเข้าบัญชีเงนิฝากใดสามารถเบิกถอนได้ในวนัท่ีทําการโอนนั้น  
14.3 ผู้ถือบัตรสามารถโอนเงนิเป็นจํานวนเศษสตางค์ได้ 

15.   การหักเงนิ 
15.1 ผู้ถือบัตรสามารถทํารายการหักเงินจากบัญชีเงินฝากผ่านเครื่องเอทีเอ็ม และ/หรือส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพ่ือชําระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้า และ/หรือค่าบรกิารได้เท่ายอดเงิน
คงเหลือในบัญชีเงินฝาก หรอืสูงสุดไม่เกินวนัละ500,000 บาท/บัตร โดยแบ่งออกเป็น 2 วธีิ 
คือ  
15.1.1 ธนาคารดําเนินการให้กับผู้ถือบัตรตามคําส่ังของผู้ถือบัตร และ/หรอืใบแจ้งท่ีผู้ถือบัตร

และ/หรอืธนาคารได้รบัจากผู้ให้บรกิาร/ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) 
15.1.2 ผู้ถือบัตรดําเนินการด้วยตนเองผ่านเครื่องเอทีเอม็และ/หรอืส่ือทางอเิล็กทรอนิกส์อื่นๆ 

15.2 ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพ่ือชําระค่าสาธารณูปโภค ค่า
สินค้า และ/หรอืค่าบรกิารตามจํานวนเงินท่ีปรากฏในใบแจ้งท่ีผู้ถือบัตรและ/หรอืธนาคารได้รบั
จากผู้ให้บรกิาร/ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) และให้ธนาคารนําเงนิท่ีหักไวดั้งกล่าวโอนเข้าบัญชีของ
ผู้ให้บรกิาร/ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) รวมท้ังตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ดังกล่าวข้างต้นเพ่ือชําระค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคารด้วย 

15.3 จํานวนเงินท่ีสามารถหักได้ในแต่ละวัน ให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร โดยจะประกาศให้
ทราบ ณ ท่ีทําการสํานัก/สาขาของธนาคาร และ/หรอืแผ่นพับใบปลิวแผ่นโฆษณา และ/หรือ
ส่ืออเิล็กทรอนิกส์อื่นๆ 

15.4 หากปรากฏในภายหลังวา่ จํานวนเงินท่ีผู้ให้บรกิาร/ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) แจ้งแก่ธนาคารนั้น
ไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตรตามจํานวนเงินท่ี
ปรากฏในใบแจ้งเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือบัตรตกลงท่ีจะดําเนินการเรียกร้องเงินจํานวนดังกล่าว
จากผู้ให้บรกิาร/ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) โดยตรง และขอสละสิทธิในการเรยีกรอ้งหรอืฟ้องรอ้ง
ให้ธนาคารชดใช้เงินท่ีธนาคารได้หักและโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตร เพ่ือชําระค่า
สาธารณูปโภค ค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการ ตามใบแจ้งท่ีผู้ถือบัตรและ/หรือธนาคารได้รับ
จากผู้ให้บรกิาร/ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) 

15.5 ผู้ถือบัตรยอมรบัวา่ ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตรเฉพาะในกรณีท่ีเงินใน
บัญชีเงินฝากในขณะนั้นมีจํานวนเงินคงเหลือเพียงพอท่ีจะชําระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้า 
และ/หรือบริการได้ครบถ้วนท้ังจํานวนตามใบแจ้งท่ีผู้ถือบัตร และ/หรือธนาคารได้รับจากผู้
ให้บรกิาร/ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี)  

15.6 ในกรณีท่ีเอกสารหลักฐานใดๆ และ/หรอืเลขท่ีบัญชีเงินฝากท่ีใช้กับบัตรได้เปล่ียนแปลงไปไม่
วา่โดยเหตุใดก็ตาม ผู้ถือบัตรขอรบัรองและยืนยันวา่ความตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงนิจาก
บัญชีเงินฝากดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับสําหรับบัญชีเงินฝาก และ/หรือเอกสารหลักฐาน
ใดๆ ของผู้ถือบัตรท่ีได้เปล่ียนแปลงไปด้วยทุกประการ ความตกลงยินยอมให้หักเงนิจากบัญชี
เงินฝากดังกล่าวข้างต้น ให้มีผลบังคับทันทีนับแต่วันท่ีทําคําขอฉบับนี้ และให้คงมีผลบังคับ
ต่อไปจนกวา่ผู้ถือบัตรจะได้แจ้งยกเลิกหรอืเพิกถอนความตกลงยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้ธนาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั ในกรณีท่ีผู้ถือบัตรแจ้งยกเลิกเพิกถอนความตก
ลงยินยอมดังกล่าว ธนาคารมีสิทธิท่ีจะยกเลิกหรอืระงบัการใช้บัตรตามข้อตกลงฉบับนี้  

16.  ผู้ถือบัตรมีสิทธิได้รบัใบบันทึกรายการเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการใช้บรกิารผ่านเครื่องเอทีเอ็ม 
ในกรณีท่ีใบบันทึกรายการหมด หน้าจอเครื่องเอทีเอม็จะขึ้นข้อความวา่ “ใบบันทึกรายการหมด จะทํา
รายการต่อหรือไม่” ซ่ึงหากผู้ถือบัตรเลือกทํารายการโอนเงินไปเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่น 
เครื่องเอทีเอม็จะไม่ทํารายการให้ ในกรณีท่ีผู้ถือบัตรเลือกทํารายการเบิกถอนเงินต่อไปแม้วา่จะไม่ได้
รบัใบบันทึกรายการ ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบรายการท่ีเกิดขึ้นได้จากการปรบัปรุงรายการบัญชี
ในสมุดบัญชี หรอืช่องทางอื่นตามท่ีธนาคารกําหนดไว ้
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17. เมื่อผู้ถือบัตรได้รับใบบันทึกรายการแล้ว ผู้ถือบัตรมีหน้าท่ีตรวจสอบรายการท่ีปรากฏในใบบันทึก
รายการ หากมีรายการใดรายการหนึ่งผิดพลาดคลาดเคล่ือน หรือไม่ถูกต้อง ผู้ถือบัตรจะต้อง
ทักท้วงภายใน 10 วันทําการ นับแต่วันท่ีผู้ถือบัตรได้รบัใบบันทึกรายการ หากผู้ถือบัตรมิได้ทักท้วง
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารถือวา่จํานวนเงินท่ีปรากฏในใบบันทึก
รายการเป็นรายการท่ีถูกต้องตรงความเป็นจริงทุกประการ ท้ังนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ถือบัตรใน
ภายหลัง หากผู้ถือบัตรพิสูจน์ได้วา่ค่าใช้จ่ายในใบบันทึกรายการบางรายการไม่ถูกต้องและมิได้เป็น
ความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถือบัตร และได้แจ้งทักท้วงภายใน 60 วัน นับแต่วันท่ีผู้ถือบัตร
ได้รบัใบบันทึกรายการ  

18. เมื่อมีข้อผิดพลาดใดๆ ในการโอนเงิน/การหักบัญชีเงินฝากเพ่ือชําระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้า 
และ/หรือค่าบริการเกิดขึ้น ผู้ถือบัตรต้องแจ้งข้อผิดพลาดให้ธนาคารทราบทันที และควรมีข้อมูล
ดังนี้ 
18.1   วนัและเวลาท่ีทํารายการ 
18.2   สถานท่ีต้ังเครื่องเอทีเอม็ และ/หรอืส่ือทางอเิล็กทรอนิกส์อื่นๆ 
18.3   เลขท่ีบัญชีของผู้ถือบัตรและของผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
18.4   ประเภทของรายการ 
18.5   จํานวนเงนิท่ีโอนเข้าหรอืออกและ/หรอืจํานวนเงนิท่ีถูกหัก 
18.6   ชื่อ สถานท่ีติดต่อของผู้ถือบัตร และผู้แจ้ง 

19. ความรบัผิดของธนาคารต่อผู้ถือบัตร มีดังนี้ 
19.1 ธนาคารปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามคําส่ังโอนเงินจนเป็นเหตุให้ผู้ถือบัตรไม่ได้รับเงินจาก

การโอนเงินทางเครื่องเอทีเอ็ม และ/หรอืส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยเสรจ็ส้ินสมบูรณ์ เวน้
แต่ 

    19.1.1 ผู้ถือบัตรมีเงนิในบัญชีเงนิฝากไม่พอ 
19.1.2 ผู้ถือบัตรไม่มีหรอืถูกระงบัการใช้วงเงนิสินเชื่อกับธนาคาร 

    19.1.3 การโอนเงนิจะเป็นผลให้ยอดหนี้ในบัญชีเกินกวา่วงเงนิสินเชื่อท่ีตกลงไวกั้บธนาคาร 
19.1.4  ผู้ถือบัตรอยู่ระหวา่งดําเนินการทางกฎหมาย เช่น ผู้ถือบัตรถูกยึดและ/หรอือายัดเงิน

ในบัญชีเงินฝากโดยกรมสรรพากร เจ้าพนักงานบังคับคดี ศาล และ/หรือเจ้า
พนักงานอื่นใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายในการส่ังยึดหรอือายัดได้ และ/หรอืถูกพิทักษ์
ทรพัย์หรอืตกเป็นบุคคลล้มละลาย  

19.1.5  ธนาคารได้แจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบถึงความขัดข้องของการโอนเงินอยู่แล้วก่อนหรือใน 
ขณะท่ีทํารายการโอนเงนิ 

19.1.6 ผู้ถือบัตรปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรอืข้อตกลงกับธนาคาร 
19.1.7   เป็นเหตุสุดวสัิย 

19.2 ธนาคารมิได้ปฏิบัติตามคําส่ังอายัดหรอืระงับการให้บรกิารบัตรของผู้ถือบัตรตามข้อ 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 
ธนาคารจะดําเนินการตรวจสอบรายการจากเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในระบบงาน หากพบสาเหตุ
และข้อผิดพลาด ธนาคารจะดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีได้รับ
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แจ้งจากผู้ถือบัตร ท้ังนี้ โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติของธนาคารในการสอบสวนและ
ดําเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดตามท่ีธนาคารกําหนด 

21. ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารติดต่อสอบถามหรอืเปิดเผยรายละเอียดบางประการหรอืท้ังหมด
เก่ียวกับผู้ถือบัตรให้บุคคลใดก็ได้ในกรณีท่ีจําเป็นหรอืในกรณีท่ีธนาคารเห็นสมควร และในกรณีท่ีมี
กฎหมาย ประกาศ หรอืระเบียบของทางราชการ กําหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมูล หรอืธุรกรรม
การเงินของผู้ถือบัตรต่อเจ้าหน้าท่ีหรอืหน่วยงานของรฐั เมื่อธนาคารได้รบัการรอ้งขอ ผู้ถือบัตรตก
ลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดทํารายการเก่ียวกับการทําธุรกรรมทางการเงิน
ของผู้ถือบัตรต่อเจ้าหน้าท่ีหรอืหน่วยงานของรฐัได้ทุกประการ 

22. ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมชําระค่าบรกิารและค่าใช้จ่ายต่างๆ อนัเก่ียวเนื่องกับการจัดทําและการใช้บัตร 
ในอัตราตามประกาศของธนาคาร  โดยผู้ถือบัตรตกลงชําระค่าบรกิารในการจัดทําบัตร และค่าบรกิาร
รายปีสําหรบัการใช้บัตรในปีแรก ในวนัท่ีทําคําขอฉบับนี้ สําหรบัค่าบริการรายปีในปีถัดไป ตลอดจน
ค่าบรกิารและค่าใช้จ่ายอื่นใดท่ีธนาคารจะทําการเรยีกเก็บจากผู้ถือบัตรต่อไปในภายหน้า ผู้ถือบัตรตก
ลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตรท่ีมีอยู่กับธนาคารได้ทันที 
จนกว่าธนาคารจะได้รับการชําระเงินครบถ้วน โดยผู้ถือบัตรตกลงจะไม่ยกเลิกเพิกถอนความ
ยินยอมดังกล่าว ท้ังน้ี ผู้ถือบัตรสามารถทํารายการชําระเงินดังกล่าวได้ท่ีสาขาของธนาคาร หรือ
ช่องทางอื่น ๆ ตามท่ีธนาคารกําหนด  

 อนึ่ง อตัราค่าบรกิารและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเก่ียวเนื่องกับการจัดทําและการใช้บัตรดังกล่าวอาจมีการ
เปล่ียนแปลงได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบตามรูปแบบและวธีิการท่ีได้ระบุไวใ้นข้อ 23. ของ
ข้อตกลงฉบับนี้ 

23. การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตร อัตราค่าธรรมเนียม อตัราค่าบรกิาร และค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมท้ัง
หลักเกณฑ์การใช้บัตร และ/หรอืข้อสัญญาใดๆ เก่ียวกับบัตร ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบดังนี้ 
23.1 ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้า โดยการปิดประกาศ ณ ท่ีทําการสํานักงาน/สาขา  

และ/หรอืทางเวบ็ไซต์ (Website) ของธนาคาร (krungthai.com) 
23.2 ในกรณีเรง่ด่วน ธนาคารจะแจ้งทางจดหมาย หรอืประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยท่ี

แพร่หลายในประเทศ ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนมีผลใช้บังคับโดยธนาคาร
จะแจ้งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อกัษรซ�าอกีครัง้หนึ่ง 

อนึ่ง สําหรบัการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นประโยชน์หรอืเป็นการลดภาระแก่ผู้ถือบัตรนั้น ธนาคารขอสงวน
สิทธิให้การเปล่ียนแปลงมีผลใช้บังคับได้ทันที โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบภายใน 30 วัน 
หลังการมีผลใช้บังคับ  

24. บรรดาหนังสือติดต่อหรือหนังสืออื่นใดท่ีส่งให้แก่ผู้ถือบัตรไม่ว่าจะส่งด้วยวิธีใด หากได้ส่งไปยัง
สถานท่ีอยู่ของผู้ถือบัตรตามท่ีระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการ หรือท่ีอยู่ท่ีผู้ถือบัตรมีหนังสือแจ้งการ
เปล่ียนแปลงให้ธนาคารทราบ ไม่ว่าจะมีผู้รับไวห้รือไม่ก็ตาม ให้ถือวา่ผู้ถือบัตรได้รับไว้แล้วโดยชอบ
และหากว่าส่งให้ไม่ได้เพราะท่ีอยู่เปล่ียนแปลงไปหรือถูกรื้อถอนไปโดยผู้ถือบัตรไม่ได้แจ้งการ
เปล่ียนแปลงหรือรื้อถอนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อธนาคารก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาท่ีอยู่ตามท่ี
แจ้งไวไ้ม่พบก็ดีให้ถือวา่ผู้ถือบัตรได้รบัทราบข้อความในเอกสารหรอืหนังสือนั้นๆ แล้วโดยชอบ 

25. ผู้ถือบัตรได้รบัทราบและเข้าใจข้อความต่างๆ ตามข้อตกลงฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว และตกลง
ยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ รวมท้ังระเบียบ ข้อกําหนด เงื่อนไข และวธีิปฏิบัติใดๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้บัตรของธนาคารท้ังท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและ/หรอืท่ีจะได้มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง
ในภายหน้าทุกประการ ข้าพเจ้าจึงขอให้ธนาคารออกบัตรให้ตามท่ีข้าพเจ้ารอ้งขอ รวมท้ังการต่ออายุ
บัตร และออกบัตรใหม่ให้จนกว่าข้าพเจ้าจะบอกเลิกและ/หรือธนาคารขอยกเลิกการให้บริการ และ
ข้าพเจ้ารับทราบวา่ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการใช้บรกิารบัตรกรุงไทยวซ่ีา เดบิต บัตรมาสเตอรก์าร์ด 
เดบิต บัตรกรุงไทยสถาบัน/องค์กร และ/หรอืบัตรกรุงไทยยูเนี่ยนเพย์ เดบิต ไม่วา่โดยข้าพเจ้าและ/
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หรอืธนาคาร จะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิในการขอใช้บรกิารบัตรกรุงไทยเอทีเอม็ และ/หรอืสิทธิใน
การเบิกถอนเงนิจากบัญชีเงนิฝากของข้าพเจ้าแต่อย่างใด 

26.  ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ที สาขาธนาคาร,เครื่อง
ฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM/ADM) และ Krungthai Call Center หมายเลข 02-111-1111 
(ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือช่องทางอื่นตามท่ีธนาคารกําหนด รวมท้ังสามารถตรวจสอบวันหมดอายุ
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้ท่ีสาขาธนาคาร โดยแจ้งหมายเลขหน้าบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรอืตามช่องทาง
อื่นตามท่ีธนาคารกําหนด 

27.   ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบรายการย้อนหลังได้ท่ีสาขาธนาคาร, เครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ 
(ATM/ADM) เฉพาะ 5 รายการย้อนหลัง และช่องทางอื่น ตามท่ีธนาคารกําหนด โดยผู้ถือบัตรตก
ลงยินยอมให้ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ตามอัตราและวิธีการท่ี
ธนาคารประกาศกําหนด 

 
     
 
 เงื่อนไขความคุ้มครองสําหรบัผู้ถือบัตร KTB Shop Smart Blue Diamond Xtra, Pearl, 

Palladium และบัตรเดบติประเภทอื่น หรอืบัตรกรุงไทยเอทีเอม็ (ATM) ท่ีมเีงื่อนไขความ
คุ้มครองประกันอบุัติเหตุ 

 
1. ผู้ได้รบัความคุ้มครอง : ผู้ถือบัตรท่ีตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการถือ

บัตรอิเล็กทรอนิกส์  โดยให้ถือว่าเงื่อนไขฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการถือบัตร
อเิล็กทรอนิกส์ด้วย 

2. เงื่อนไขความคุ้มครองประกันอบัุติเหตุเป็นไปตามเอกสารรายละเอยีดความคุ้มครองสําหรบัผู้ถือบัตร 
โดยให้ถือวา่เงื่อนไขฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการถือบัตรอเิล็กทรอนิกส์ด้วย 

3. ผู้ถือบัตรท่ีได้รบัความคุ้มครองการประกันอบัุติเหตุส่วนบุคคล 
3.1 ผู้ถือบัตร จะได้รับสิทธิความคุ้มครองต้ังแต่วันท่ีสมัครบัตรและได้รับสิทธ์ิความคุ้มครอง

ต่อเนื่องทุกๆ ปี จนกว่าบัตรหมดอายุ หากธนาคารได้รับชําระค่าบริการรายปีครบถ้วนโดย
การหักบัญชีเงินฝากท่ีผูกคู่กับบัตร หรือการชําระค่าบริการท่ีสาขาของธนาคาร หรือ
ช่องทางอื่นๆ ตามท่ีธนาคารกําหนด 

3.2 กรณีท่ีธนาคารไม่ได้รับชําระค่าบรกิารรายปีครบถ้วนตามระยะเวลาท่ีกําหนด หากผู้ถือบัตร
ชําระค่าบริการรายปีภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันท่ีครบกําหนดชําระค่าบริการรายปี ตาม
ขั้นตอนท่ีธนาคารกําหนด ผู้ถือบัตรจะได้รบัสิทธิความคุ้มครองต้ังแต่วนัท่ีชําระค่าบรกิารราย
ปีนั้น 

4. กรณีท่ีความคุ้มครองส้ินสุดลง 
4.1 กรณีผู้ถือบัตรยกเลิกบัตร 
4.2 กรณีบัญชีเงินฝากท่ีผูกคู่กับบัตรถูกปิดไม่วา่ด้วยกรณีใดๆ  ซ่ึงรวมถึงการปิดโดยผู้ถือบัตร 

หรอืโดยระบบของธนาคารด้วยเหตุท่ีบัญชีเงินฝากมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต̀ากวา่จํานวน
เงินขั้นต̀าท่ีธนาคารกําหนด หรือไม่มีการฝากถอนเกินกว่า 1 ปี ซ่ึงธนาคารได้หักค่าบริการ
รกัษาบัญชีตามจํานวนท่ีธนาคารกําหนด และธนาคารพิจารณาปิดบัญชีเงินฝากในกรณีไม่มี
เงนิฝากเหลือในบัญชี 

4.3 กรณีระบบคิดค่าบรกิารรายปีบัตรไม่ได้ ซ่ึงรวมถึงกรณีท่ีเงนิในบัญชีไม่พอชําระค่าบรกิาร 
4.4 ผู้ถือบัตรเสียชีวติ 

 


