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ตารางการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 
ชื่อผลิตภัณฑ์ บัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) 
ประเภทผลิตภัณฑ์ บัตรเดบิต 
วงเงนิสูงสุด (บาท) 
ลูกค้าสามารถปรบัเพ่ิมไม่เกินวงเงินสูงสุด 
และปรบัลดวงเงินได้ 

•••• ชําระเงนิค่าสินค้าหรอืบรกิาร e-Commerce ได้สูงสุด 500,000 บาท/บัตร/วนั 

เงื่อนไขหลัก 
 

• บัตรเดบิตสามารถผูกบัญชีหลักกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ได้ 1 บัญชี และ/หรือบัญชี
เงินฝากประเภทกระแสรายวนัได้ 1 บัญชี และ/หรอืบัญชี Krungthai Next Saving ได้ 1 
บัญชี 

• ผู้ขอใช้บรกิารต้องมีอายุ 15 ปีบรบูิรณ์ ข้ึนไป 
• สามารถสรา้งบัตรได้สูงสุดไม่เกิน 10 บัตร/1 ท่าน 
• บัญชีรว่มหรอืบัญชีท่ีมีผู้รว่มเปิดมากกวา่ 1 คน ไม่สามารถสมัครบัตรฯได้ 

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิ
ประโยชน์ และเงื่อนไขอื่นๆ 

• ชําระค่าสินค้าและบรกิาร e-Commerce แทนเงินสดกับรา้นค้าท่ีมีเครื่องหมาย 
Mastercard ได้ท่ัวประเทศและท่ัวโลก ตลอด 24 ช่ัวโมง 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บาท) ไม่มีค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมรายปี (บาท/ปี) ไม่มีค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ (บาท/ครัง้) ไม่มีค่าธรรมเนียม 
ค่าบรกิารการใช้จา่ยท่ีเป็นสกุลเงนิ
ต่างประเทศ 

อัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการชําระค่าสินค้าและบรกิารจะเรยีกเก็บเป็นสกุลเงินบาท โดย
อ้างอิงจากอัตราแลกเปล่ียนกลางของ Mastercard ซ่ึงรวมความเส่ียงจากการแปลงสกุล
เงินไม่เกินรอ้ยละ 2.5 จากจํานวนเงินท่ีทํารายการ 
(กรณีรายการ CROSS BORDER SERVICE จะคิดเฉพาะรายการท่ีสําเรจ็เท่าน้ัน) 

ความรบัผิดชอบของเจา้ของบัตร กรณี
บัตรหาย 

• ธนาคารเป็นผู้ออกหมายเลขบัตร และหมายเลขต่อท้ายหมายเลขบัตร หมายเลข CVC ซ่ึง
หมายถึง หมายเลขลับจํานวน 3 ตัว สุดท้ายท่ีปรากฏบนช่องลายมือช่ือบน บัตรเดบิต 
KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) พร้อมแสดงวันหมดอายุ ให้แก่
ผู้ขอใช้บริการท่ีได้รับอนุมัติจากธนาคารให้สามารถใช้บริการ บัตรเดบิต KRUNGTHAI 
FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรยีกวา่ “ผู้ขอใช้บรกิาร”) เพ่ือให้
ผู้ขอใช้บริการสามารถทําธุรกรรมทางการเงินในการซ้ือสินค้าและบริการในร้านค้าบน
อินเทอรเ์น็ต โดยผู้ขอใช้บรกิารเพียงผู้เดียวเท่าน้ันท่ีทราบหมายเลขบัตร วนัหมดอายุ และ
หมายเลข CVC ของ บัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) 
ซ่ึงผู้ขอใช้บรกิารจะต้องระมัดระวงัเก็บรกัษาหมายเลขบัตร วนัหมดอายุ และหมายเลข CVC 
ไวเ้ป็นความลับโดยจะต้องไม่แจ้งให้ผู้อื่นทราบและ/หรอืยินยอมให้ผู้อื่นนําไปใช้โดยเด็ดขาด 
ท้ังน้ี ผู้ขอใช้บริการยินยอมผูกพันตนเองโดยให้ถือว่าหมายเลขบัตร วันหมดอายุ และ
หมายเลข CVC เป็นส่ิงใช้แทนเครื่องหมายเฉพาะประจําตัวของผู้ขอใช้บรกิาร 

• ในการใช้บรกิาร บัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) ผู้ขอ
ใช้บริการต้องสมัครใช้บริการ Krungthai NEXT ซ่ึงเป็นบริการธนาคารออนไลน์บน
อุปกรณ์ และ/หรือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ อุปกรณ์เคล่ือนท่ีด้วย โดยผู้ขอใช้
บริการตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Krungthai NEXT 
ตามท่ีธนาคารกําหนด ผู้ขอใช้บรกิารจะต้องเก็บรกัษารหัสประจําตัว (User ID) และ/หรือ
รหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัส PIN และ/หรือรหัส OTP และ/หรือรหัสอื่นใดไว้
เป็นความลับ และไม่เปิดเผยหรอืกระทําการใดๆ ท่ีอาจทําให้ผู้อื่นทราบถึงรหัสดังกล่าว 

• ในกรณีท่ีข้อมูลบนบัตร บัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit 
Card) สูญหาย หรือถูกโจรกรรม หรือใช้การไม่ได้ หรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ผู้ขอใช้
บริการมี สิทธิแจ้งอา ยัดหรือขอระงับการใ ช้ บัตร บัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN 
(KRUNGTHAI FUN Debit Card) ช่ัวคราวทางโทรศัพท์ หรอืโดยเครื่องมือส่ือสารอย่าง
อื่ น หรือวิธีการอื่ นซ่ึงสามารถติดต่อกันได้ในทํานองเดียวกัน ท่ี KTB Call Center 
หมายเลข 0 2111 1111 (ตลอด 24 ช่ัวโมง) หรือสํานักงานใหญ่หรือท่ีทําการสาขาของ
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ธนาคารทุกแห่ง (ในวันและเวลาทําการ) โดยธนาคารจะทําการอายัดหรือระงับการ
ให้บรกิารบัตร บัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที นับแต่เวลาท่ีธนาคารได้รบัแจ้ง และแจ้งผลการอายัดหรอืการระงับ
การใช้บัตร บัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) ให้ผู้ขอใช้
บรกิารทราบในคราวเดียวกัน 

• หากมีความเสียหายใดๆ เกิดข้ึนในระหว่างเวลาต้ังแต่ข้อมูลบนบัตร บัตรเดบิต 
KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) สูญหาย หรือ ถูกโจรกรรม 
จนกระท่ังธนาคารทําการอายัดหรือระงับการใช้บัตร บัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN 
(KRUNGTHAI FUN Debit Card) แล้วเสร็จ ผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบในความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังส้ิน ส่วนความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากครบกําหนด
ระยะเวลา 5 นาที นับแต่เวลาท่ีธนาคารได้รับแจ้งดังกล่าว ผู้ขอใช้บรกิารไม่ต้องรบัผิดชดใช้
คืนให้แก่ธนาคารแต่อย่างใด เว้นแต่ความเสียหายหรอืภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนน้ันเป็นการกระทํา
ของผู้ขอใช้บรกิารเอง 

ช่องทางในการติดต่อธนาคาร ท่านสามารถติดต่อได้ ณ ท่ีทําการสาขาของธนาคารท่ัวประเทศหรอืเข้าไปดูรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์เพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์  https://krungthai.com/  หรอื ติดต่อสอบถามศูนย์
ลกูค้าสัมพันธ์ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111 

• อีเมล : Call.CallCenter@krungthai.com 
• ช่องทางอื่น ๆ ผ่าน Facebook/Twitter/Youtube/LINE/ Instagram โดยพิมพ์คํา

วา่ “Krungthai Care” 
ข้อควรระวงั •••• ผู้ขอใช้บรกิารจะต้องระมัดระวงัเก็บรกัษาหมายเลขบัตร วนัหมดอายุ และหมายเลข CVC ไว้

เป็นความลับโดยจะต้องไม่แจ้งให้ผู้อื่นทราบและ/หรอืยินยอมให้ผู้อื่นนําไปใช้โดยเด็ดขาด  
• ผู้ขอใ ช้บริการจะต้องเ ก็บรักษารหัสปร ะจํ า ตัว  (User ID) และ/หรือร หัสผ่าน 

(Password) และ/หรอืรหัส PIN และ/หรอืรหัส OTP และ/หรอืรหัสอื่นใดไวเ้ป็นความลับ 
และไม่เปิดเผยหรอืกระทําการใดๆ ท่ีอาจทําให้ผู้อื่นทราบถึงรหัสดังกล่าว  

•••• ภ า ย ห ลั ง จ า ก ท่ี ลู ก ค้ า ท ร า บ ว่ า ข้ อ มู ล บ น บั ตร  บั ต ร เ ด บิ ต  KRUNGTHAI FUN 
(KRUNGTHAI FUN Debit Card) สูญหาย หรอืถูกโจรกรรม หรอืใช้การไม่ได้ หรอืไม่
วา่กรณีใด ๆ ก็ตาม ลกูค้าควรแจง้ให้ธนาคารทราบทันที เพ่ือดําเนินการอายัดบัตร 

• หากผุ้ขอใช้บริการต้องการลดวงเงินหรือเพ่ิมวงเงิน สามารถเปล่ียนแปลงได้ผ่านบริการ 
Krungthai NEXT, สาขา และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย 02-111-1111 
• การยกเลิกการใช้บรกิารบัตรเดบิตแจ้งได้ท่ีสาขาธนาคาร หรอืผ่าน Krungthai NEXT 
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  ข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บรกิารบัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN 

 

ข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บรกิาร บัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) 
1. บัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) คือบริการทางการเงินท่ีบมจ.ธนาคารกรุงไทย (ซ่ึง
ต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ธนาคาร”) เป็นผู้ออกหมายเลขบัตร และหมายเลขต่อท้ายหมายเลขบัตร หมายเลข CVC ซ่ึงหมายถึง 
หมายเลขลับจํานวน 3 ตัว สุดท้ายท่ีปรากฏบนช่องลายมือช่ือบน บัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit 
Card) พร้อมแสดงวันหมดอายุ ให้แก่ผู้ขอใช้บริการท่ีได้รับอนุมัติจากธนาคารให้สามารถใช้บริการ บัตรเดบิต KRUNGTHAI 
FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ผู้ขอใช้บริการ”) เพ่ือให้ผู้ขอใช้บริการสามารถทําธุรกรรม
ทางการเงินในการซ้ือสินค้าและบริการในร้านค้าบนอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอใช้บริการเพียงผู้เดียวเท่าน้ันท่ีทราบหมายเลขบัตร 
วันหมดอายุ และหมายเลข CVC ของ บัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) ซ่ึงผู้ขอใช้บริการ
จะต้องระมัดระวงัเก็บรกัษาหมายเลขบัตร วนัหมดอายุ และหมายเลข CVC ไวเ้ป็นความลับ โดยจะต้องไม่แจ้งให้ผู้อื่นทราบและ/
หรือยินยอมให้ผู้อื่นนําไปใช้โดยเด็ดขาด ท้ังน้ี ผู้ขอใช้บริการยินยอมผูกพันตนเองโดยให้ถือวา่หมายเลขบัตร วันหมดอายุ และ
หมายเลข CVC เป็นส่ิงใช้แทนเครื่องหมายเฉพาะประจําตัวของผู้ขอใช้บรกิาร 
2. ในการใช้บริการ บัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) ผู้ขอใช้บริการต้องสมัครใช้บริการ 
Krungthai NEXT ซ่ึงเป็นบริการธนาคารออนไลน์บนอุปกรณ์ และ/หรือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ อุปกรณ์เคล่ือนท่ี
ด้วย โดยผู้ขอใช้บรกิารตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บรกิาร Krungthai NEXT ตามท่ีธนาคารกําหนด 
3. ในกรณีท่ีข้อมูลบนบัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) สูญหาย หรือถูกโจรกรรม หรือใช้
การไม่ได้ หรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ผู้ขอใช้บริการมีสิทธิแจ้งอายัดหรือขอระงับการใช้บัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN 
(KRUNGTHAI FUN Debit Card) ช่ัวคราวทางโทรศัพท์ หรือโดยเครื่องมือส่ือสารอย่างอื่น หรือวิธีการอื่นซ่ึงสามารถ
ติดต่อกันได้ในทํานองเดียวกัน ท่ี Krungthai Contact Center หมายเลข 0 2111 1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือสํานักงาน
ใหญ่หรอืท่ีทําการสาขาของธนาคารทุกแห่ง (ในวนัและเวลาทําการ) โดยธนาคารจะทําการอายัดหรือระงับการให้บรกิารบัตรเด
บิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที นับแต่เวลาท่ีธนาคารได้รับแจ้ง 
และแจ้งผลการอายัดหรือการระงับการใช้บัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) ให้ผู้ขอใช้
บรกิารทราบในคราวเดียวกัน  
4. ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการแจ้งอายัดหรือขอระงับการใช้บัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) 
ช่ัวคราวตามข้อ 3. หากมีความเสียหายใดๆ เกิดข้ึนในระหว่างเวลาต้ังแต่ข้อมูลบนบัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN 
(KRUNGTHAI FUN Debit Card) สูญหาย หรือถูกโจรกรรม จนกระท่ังธนาคารทําการอายัดหรือระงับการใช้บัตรเดบิต 
KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) แล้วเสร็จ ผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
ท้ังส้ิน ส่วนความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลา 5 นาที นับแต่เวลาท่ีธนาคารได้รบัแจ้งดังกล่าว ผู้ขอ
ใช้บรกิารไม่ต้องรบัผิดชดใช้คืนให้แก่ธนาคารแต่อย่างใด เวน้แต่ความเสียหายหรอืภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนน้ันเป็นการกระทําของผู้ขอ
ใช้บรกิารเอง  
5. ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับว่า การดําเนินการใดๆ ในการใช้บริการ บัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN 
Debit Card) ผ่านอุปกรณ์ และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรืออุปกรณ์เคล่ือนท่ี เป็นวิธีการท่ีน่าเช่ือถือและยอมรับได้ 
รวมท้ังข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ท่ีธนาคารได้รับจากผู้ขอใช้บริการในการใช้บริการ บัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN 
(KRUNGTHAI FUN Debit Card) ด้วยวิธีการดังกล่าวเป็นข้อมูลหรือเอกสารท่ีมีความน่าเช่ือถือ และถูกต้อง และสามารถ
นําไปใช้บังคับ หรอืเป็นพยานหลักฐานอ้างอิงได้ตามกฎหมาย 
6. การกระทําการใดๆ ผ่านอุปกรณ์และ/หรอืระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรอือุปกรณ์เคล่ือนท่ี  ท้ังท่ีเป็นการกระทําของผู้ขอใช้
บริการเอง  หรือเป็นการกระทําท่ีเกิดข้ึนโดยบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยประการใดก็ตาม หากได้กระทําไปโดยใช้รหัสประจําตัว (User 
ID) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัส PIN และ/หรือรหัส OTP (One Time Password) ท่ีผู้ขอใช้บริการ
ได้รับผ่านอุปกรณ์เคล่ือนท่ี (โทรศัพท์มือถือ) ของผู้ขอใช้บริการตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือท่ีได้ให้ไว้กับธนาคาร ให้ถือว่า
ถูกต้องสมบูรณ์ และมีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการเสมือนหน่ึงได้กระทําด้วยตนเอง และผู้ขอใช้บริการยินยอมรับผิดชอบในการ
กระทําดังกล่าวทุกประการ โดยผู้ขอใช้บริการไม่จําเป็นต้องทําหรือลงลายมือช่ือในเอกสารใดๆ เพ่ือเป็นหลักฐานในการน้ันอีก 
เว้นแต่ธนาคารจะได้แจ้งหรือกําหนดไว้อย่างชัดเจน และผู้ขอใช้บริการตกลงว่า ธนาคารไม่จําเป็นต้องรับผิดใดๆ ในความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ขอใช้บรกิารยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการกระทํา
ดังกล่าวทุกประการ และผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่า จะต้องเก็บรักษารหัสประจําตัว (User ID) และ/หรือรหัสผ่าน 
(Password) และ/หรือรหัส PIN และ/หรือรหัส OTP และ/หรือรหัสอื่นใดไวเ้ป็นความลับ และไม่เปิดเผยหรือกระทําการใดๆ 
ท่ีอาจทําให้ผู้อื่นทราบถึงรหัสดังกล่าว 
7. เพ่ือเป็นการชําระค่าสินค้าและ/หรือบริการให้กับผู้ขายสินค้าท่ีผู้ขอใช้บริการได้ชําระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ด้วย บัตรเด
บิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) ผู้ขอใช้บรกิารตกลงยินยอมให้ธนาคารตัดเงินในบัญชีเงินฝากท่ี
ผู้ขอใช้บริการได้ระบุไว้กับธนาคารเท่ากับจํานวนเงินท่ีผู้ขอใช้บริการได้ชําระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ให้กับผู้ขายสินค้า อน่ึง 
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ธนาคารจะทําการแจ้งข้อมูลการหักบัญชีดังกล่าวให้ผู้ขอใช้บริการทราบตามระยะเวลาและเงื่อนไขท่ีธนาคารกําหนด โดย
ธนาคารไม่จําเป็นต้องทําหลักฐานการหักบัญชีและ/หรอืเอกสารอื่นใดให้กับผู้ขอใช้บรกิารอีก เน่ืองจากผู้ขอใช้บริการสามารถ
ทราบรายการซ้ือสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าวได้จากการใช้สมุดบัญชีเงินฝากทํารายการปรับยอดบัญชี และ/หรือ 
Statement หรือใบรับหรือใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายสินค้า และ/หรือใบบันทึกรายการท่ีผู้ขอใช้บริการได้รับผ่านช่องทาง 
Krungthai NEXT ดังน้ัน หากผู้ขอใช้บริการพบว่ามีรายการไม่ถูกต้อง จะต้องทักท้วงให้ธนาคารทราบภายใน. 10 วันทําการ
นับแต่วันท่ีผู้ขอใช้บริการได้รับใบบันทึกรายการ หากผู้ขอใช้บริการมิได้ทักท้วงภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการตก
ลงยินยอมให้ธนาคารถือวา่จํานวนเงินท่ีปรากฏในใบบันทึกรายการเป็นรายการท่ีถูกต้องตรงความเป็นจรงิทุกประการ ท้ังน้ี ไม่
เป็นการตัดสิทธิผู้ขอใช้บริการในภายหลัง หากผู้ขอใช้บริการพิสูจน์ได้ว่าค่าใช้จ่ายในใบบันทึกรายการบางรายการไม่ถูกต้อง
และมิได้เป็นความผิดหรอืความบกพรอ่งของผู้ขอใช้บริการ และได้แจ้งทักท้วงภายใน 60 วนั นับแต่วนัท่ีผู้ขอใช้บรกิารได้รับใบ
บันทึกรายการ 
8. ผู้ขอใช้บรกิารตกลงยินยอมชําระค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องกับการใช้บรกิาร บัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI 
FUN Debit Card) หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) ตามอัตราและกําหนดเวลาท่ีธนาคารกําหนด โดยตกลงยินยอมให้ธนาคาร
หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการท่ีได้ระบุไว้กับธนาคาร และผู้ขอใช้บริการจะนําเงินเข้าบัญชีไว้ก่อนเวลาท่ีธนาคาร
กําหนด เพ่ือให้ธนาคารสามารถดําเนินการหักเงินจากบัญชีตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับน้ีได้ ผู้ขอใช้บรกิารตกลงและยอมรับ
ว่า หากธนาคารไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมข้างต้นได้ ผู้ขอใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการ บัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN 
(KRUNGTHAI FUN Debit Card) ได้ ท้ังน้ี ธนาคารสงวนสิทธิในการเรียกเก็บหรือเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมข้างต้น ตาม
อัตราท่ีกําหนดเม่ือใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า และผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารหักค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการท่ีระบุไว้กับธนาคารได้ทันที ซ่ึงผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบการหัก
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้จากบัญชีเงินฝากดังกล่าว ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT 
9. ผู้ขอใช้บริการสามารถเปิดใช้บัตร บัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) ผ่านช่องทาง 
Krungthai NEXT ได้สูงสุดครัง้ละ 10 ใบ หรอืตามจํานวนท่ีธนาคารกําหนด 
10. กรณีการต้ังวันปิดบัตรล่วงหน้า (Schedule Closing Date) ธนาคารจะดําเนินการปิดบัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN 
(KRUNGTHAI FUN Debit Card) ให้แล้วเสร็จภายใน 24 ช่ัวโมงนับต้ังแต่ เวลา 23.30 น. ของวันก่อนหน้าวันท่ีผู้ขอใช้
บรกิารต้ังวนัปิดบัตรล่วงหน้าและจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บรกิารทราบผลการปิดบัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN 
Debit Card) สําเร็จผ่านช่องทาง Krungthai Next (และ/หรือช่องทางอื่นตามท่ีธนาคารกําหนด)เว้นแต่กรณีท่ีธนาคารไม่
อาจดําเนินการปิดบัตรได้เน่ืองจากความชํารุดบกพร่อง เสียหาย ขัดข้อง หรือล่าช้าของระบบคอมพิวเตอร์ และ/หรือระบบ
ไฟฟ้า และ/หรือระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) และ/หรือระบบการติดต่อส่ือสาร และ/หรือระบบเครือข่าย
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และ/หรือระบบอื่นใดท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการน้ี รวมท้ังปัญหา
ทางด้านพลังงาน การกระทําของบุคคลภายนอก ซ่ึงรวมถึงผู้บุกรุก (Hacker) อัคคีภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การประท้วง 
การขนส่งติดขัด  การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร ์หรือข้อมูลท่ีเป็นอันตรายต่างๆ (Harmful Data) หรือเหตุต่างๆ 
อันอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของธนาคาร ท้ังน้ี ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบผลการปิดบัตร
สําเร็จผ่านช่องทาง Krungthai Next อน่ึง ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะบัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN 
(KRUNGTHAI FUN Debit Card) ได้เองผ่านช่องทาง Krungthai Next หากมีความเสียหายใดๆ เกิดข้ึนในระหว่างเวลา
ต้ังแต่ข้อมูลบนบัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) สูญหาย หรือถูกโจรกรรม จนกระท่ัง
ธนาคารทําการปิดบัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) ตามการต้ังวนัปิดบัตรล่วงหน้าจนแล้ว
เสร็จ  ผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเองท้ังส้ิน ส่วนความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนภายหลังจาก
ธนาคารทําการปิดบัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) แล้วเสร็จ  ผู้ขอใช้บริการไม่ต้องรบัผิด
ชดใช้คืนให้แก่ธนาคารแต่อย่างใด เวน้แต่ความเสียหายหรอืภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนน้ันเป็นการกระทําของผู้ขอใช้บรกิารเอง  
11. ผู้ขอใช้บรกิารตกลงและยอมรับว่า ในกรณีท่ีบรกิาร Krungthai NEXT มีเหตุขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ ท่ีอยู่นอกเหนือ
การควบคุมตามสมควรของธนาคาร โดยรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการขัดข้องของระบบโทรคมนาคมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการใช้บริการบัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) และ/หรือการ
ดําเนินการใดๆ เก่ียวกับบัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) โดยผู้ขอใช้บริการตกลงและ
รับทราบว่าจะไม่ถือเอาเหตุดังกล่าวมาเรียกร้องให้ธนาคารต้องรับผิดชอบ เว้นแต่จะเกิดจากการกระทําโดยจงใจ หรือประมาท
เลินเล่ออย่างรา้ยแรงของธนาคาร 
12. ผู้ขอใช้บรกิารมีสิทธิบอกเลิกการใช้บรกิาร บัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) เม่ือใดก็ได้ 
โดยสามารถแจ้งการยกเลิกการใช้บริการ บัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) กับธนาคาร 
ผ่านทางอินเทอรเ์น็ต และ/หรอืโดยวธีิอื่นท่ีธนาคารกําหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิในการตัดบัญชีเงินฝากจากรายการชําระ
ค่าสินค้าและ/หรอืบรกิารด้วย บัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) ของผู้ขอใช้บรกิารท่ีเกิดข้ึน
ก่อนการแจ้งยกเลิกการใช้บรกิารตามกําหนดระยะเวลาการตัดบัญชีท่ีธนาคารกําหนดไว ้  
13. ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าบัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) เป็นกรรมสิทธ์ิ
ของธนาคาร ธนาคารมีสิทธิท่ีจะยกเลิกการให้บรกิาร ระงับการใช้บรกิาร เพิกถอนการใช้บรกิาร หรอืปฏิเสธการใช้บริการ 
ในกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี 
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 13.1 ผู้ขอใช้บรกิารใช้บัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) ท่ีหมดอายุ หรอืบัตรเด
บิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) ท่ีถกูยกเลิกไปแล้ว 
 13.2 ผู้ขอใช้บรกิารโอนหรอืให้ผู้อื่นใช้บัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) แทน 
 13.3 ผู้ขอใช้บรกิารเสียชีวติ หรอืศาลมีคําส่ังให้เป็นบุคคลสาบสูญ หรอืเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ หรอืเสมือนไร้
ความสามารถ  
 13.4 ผู้ขอใช้บริการถูกศาลมีคําส่ังพิทักษ์ทรัพย์หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นบุคคลท่ีทางราชการหรือ
หน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายมีคําส่ังยึดหรอือายัดเงนิในบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บรกิาร 
 13.5 ผู้ขอใช้บริการใช้บัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) ในการทํารายการใดๆ 
โดยส่อและ/หรือมีเจตนาทุจริต หรือมีพฤติกรรมอันถือได้ว่าเป็นการฉ้อฉลธนาคาร หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อันไม่ชอบด้วย
กฎหมาย และการกระทําอันมีลักษณะเป็นการฟอกเงิน  
 13.6 ผู้ขอใช้บริการใช้บัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) ขัดต่อวัตถุประสงค์ท่ี
ธนาคารกําหนดไว ้และ/หรอืขัดต่อข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับน้ี รวมท้ังท่ีจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไปในภายหน้า   
 13.7 ผู้ขอใช้บรกิารปฏิบัติผิดข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับน้ี ไม่วา่ข้อหน่ึงข้อใด รวมท้ังท่ีจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไป
ในภายหน้า 
 13.8 ผู้ขอใช้บรกิารทําและ/หรอืใช้เอกสารปลอม หรอืให้ข้อมูล ข้อเท็จจรงิ หรอืข้อรบัรองใดๆ อันเป็นเท็จ หรอืทํา
ให้เข้าใจผิดในสาระสําคัญ เพ่ือใช้ประกอบการย่ืนขอใช้บรกิาร บัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit 
Card) 
 13.9 ผู้ขอใช้บริการปิดบัญชีเงินฝากท่ีผูกกับบัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) 
และ/หรือถูกธนาคารปิดบัญชีเงินฝากท่ีผูกกับบัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) ไม่ว่า
กรณีใดๆ ก็ตาม 
 13.10 ผู้ขอใช้บริการไม่ชําระ และ/หรือไม่มีเงินในบัญชีเงินฝากเพียงพอให้ธนาคารหักเพ่ือชําระค่าธรรมเนียมท่ี
เก่ียวข้องกับการใช้บริการ บัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) หรือค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) 
ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาท่ีธนาคารกําหนด  
 เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงตามท่ีกล่าวข้างต้นเกิดขึ้น ธนาคารมีสิทธิท่ีจะระงบั ยึดบัตร ยกเลิกการใช้บัตร และ/หรอื
พักการใช้บัตรชั่วคราวหรือไม่ก็ได้ ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร ท้ังน้ี ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเปล่ียนแปลง
เงื่อนไขดังกล่าวได้ตามรปูแบบและวธีิการท่ีระบุไวใ้นข้อ 23. ของข้อตกลงฉบับน้ี    
14. การหักเงิน 
 14.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถทํารายการหักเงินจากบัญชีเงินฝากผ่าน Krungthai NEXT เพ่ือชําระค่าสาธารณูปโภค 
ค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการได้เท่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก หรือสูงสุดไม่เกินวันละ500,000 บาท/บัตร โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 วธีิ คือ  
  141.1 ธนาคารดําเนินการให้กับผู้ขอใช้บรกิารตามคําส่ังของผู้ขอใช้บรกิาร และ/หรอืใบแจ้งท่ีผู้ขอใช้บริการ
และ/หรอืธนาคารได้รบัจากผู้ให้บรกิาร/ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) 
  14.1.2 ผู้ขอใช้บรกิารดําเนินการด้วยตนเองผ่าน Krungthai NEXT  
 14.2 ผู้ขอใช้บรกิารตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพ่ือชําระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้า และ/หรือ
ค่าบรกิารตามจํานวนเงินท่ีปรากฏในใบแจ้งท่ีผู้ขอใช้บรกิารและ/หรือธนาคารได้รบัจากผู้ให้บรกิาร/ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) และ
ให้ธนาคารนําเงินท่ีหักไวดั้งกล่าวโอนเข้าบัญชีของผู้ให้บรกิาร/ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) รวมท้ังตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงิน
จากบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นเพ่ือชําระค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคารด้วย 
 14.3 จํานวนเงินท่ีสามารถหักได้ในแต่ละวัน ให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร โดยจะประกาศให้ทราบ ณ ท่ีทําการ
สํานัก/สาขาของธนาคาร และ/หรอืแผ่นพับใบปลิวแผ่นโฆษณา และ/หรอืส่ืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 
 14.4 หากปรากฏในภายหลังว่า จํานวนเงินท่ีผู้ให้บริการ/ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) แจ้งแก่ธนาคารน้ันไม่ถูกต้อง และ
ธนาคารได้ทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการตามจํานวนเงินท่ีปรากฏในใบแจ้งเรียบร้อยแล้ว ผู้ขอใช้บริการ
ตกลงท่ีจะดําเนินการเรียกร้องเงินจํานวนดังกล่าวจากผู้ให้บริการ/ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) โดยตรง และขอสละสิทธิในการ
เรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินท่ีธนาคารได้หักและโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ เพ่ือชําระค่า
สาธารณูปโภค ค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการ ตามใบแจ้งท่ีผู้ขอใช้บริการและ/หรือธนาคารได้รับจากผู้ให้บริการ/ผู้ขาย 
(แล้วแต่กรณี) 
 14.5 ผู้ขอใช้บรกิารยอมรับวา่ ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บรกิารเฉพาะในกรณีท่ีเงินในบัญชีเงิน
ฝากในขณะน้ันมีจํานวนเงินคงเหลือเพียงพอท่ีจะชําระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้า และ/หรือบริการได้ครบถ้วนท้ังจํานวนตาม
ใบแจ้งท่ีผู้ขอใช้บรกิารและ/หรอืธนาคารได้รบัจากผู้ให้บรกิาร/ผู้ขาย (แล้วแต่กรณี)  
 14.6 ในกรณีท่ีเอกสารหลักฐานใดๆ และ/หรือเลขท่ีบัญชีเงินฝากท่ีใช้กับบัตรได้เปล่ียนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็
ตาม ผู้ขอใช้บรกิารขอรบัรองและยืนยันวา่ความตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับ
สําหรับบัญชีเงินฝาก และ/หรือเอกสารหลักฐานใดๆ ของผู้ขอใช้บริการท่ีได้เปล่ียนแปลงไปด้วยทุกประการ ความตกลง
ยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้น ให้มีผลบังคับทันทีนับแต่วันท่ีทําข้อตกลงฉบับน้ี และให้คงมีผลบังคับ
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ต่อไปจนกวา่ผู้ขอใช้บรกิารจะได้แจ้งยกเลิกหรอืเพิกถอนความตกลงยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกวา่ 30 วนั ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการแจ้งยกเลิกเพิกถอนความตกลงยินยอมดังกล่าว ธนาคารมีสิทธิท่ีจะยกเลิกหรอืระงับ
การใช้บัตรตามข้อตกลงฉบับน้ี   
15. เม่ือมีข้อผิดพลาดใดๆ ในการโอนเงิน/การหักบัญชีเงินฝากเพ่ือชําระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการ
เกิดข้ึน ผู้ขอใช้บรกิารต้องแจ้งข้อผิดพลาดให้ธนาคารทราบทันที และควรมีข้อมูลดังน้ี 
 15.1 วนัและเวลาท่ีทํารายการ 
 15.2 สถานท่ีต้ังส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 
 15.3 เลขท่ีบัญชีของผู้ขอใช้บรกิารและของผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
 15.4 ประเภทของรายการ 
 15.5 จํานวนเงินท่ีโอนเข้าหรอืออกและ/หรอืจํานวนเงินท่ีถูกหัก 
 15.6 ช่ือ สถานท่ีติดต่อของผู้ขอใช้บรกิาร และผู้แจ้ง 
16. ผู้ขอใช้บรกิารยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทใดๆ ของผู้ขอใช้บรกิารท่ีมีอยู่กับธนาคาร หรอื
เงิน ซึ่งอยู่ในความครอบครอง ดูแล และ/หรือในอํานาจส่ังการของธนาคาร ไม่ว่าธนาคารจะได้รับฝากเงิน ได้การ
ครอบครองดูแล และ/หรอืได้อํานาจส่ังการน้ีมาโดยทางใด เพ่ือเข้าชําระหน้ีและ/หรอืความรบัผิดชอบของผู้ขอใช้บรกิารได้
ทันที ซึ่งรวมท้ังค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามกฎหมาย ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกิดขึ้นตามท่ีธนาคารได้จ่ายไป
จรงิ ท้ังน้ี ในกรณีท่ีปรากฏวา่เงินในบัญชีเงนิฝากทกุประเภท และ/หรอืเงนิจาํนวนหน่ึงจาํนวนใดดังกล่าวของผู้ขอใช้บรกิาร
ไม่มีให้หักหรอืมีแต่ไม่พอให้หักชําระหน้ีและ/หรอืความรบัผิดได้ครบถ้วน ผู้ขอใช้บรกิารตกลงจะชําระหน้ีและ/หรอืความรับ
ผิดท่ีค้างชําระดังกล่าว คืนให้แก่ธนาคาร 
17. ความรบัผิดของธนาคารต่อผู้ขอใช้บรกิาร มีดังน้ี 
 17.1 ธนาคารปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามคําส่ังโอนเงินจนเป็นเหตุให้ผู้ขอใช้บริการไม่ได้รับเงินจากการโอนเงิน
ทาง Krungthai NEXT โดยเสรจ็ส้ินสมบูรณ์ เวน้แต่ 
  17.1.1 ผู้ขอใช้บรกิารมีเงินในบัญชีเงินฝากไม่พอ 
  17.1.2 ผู้ขอใช้บรกิารไม่มีหรอืถูกระงับการใช้วงเงินสินเช่ือกับธนาคาร 
  17.1.3 การโอนเงินจะเป็นผลให้ยอดหน้ีในบัญชีเกินกวา่วงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวกั้บธนาคาร 
  17.1.4 ผู้ขอใช้บริการอยู่ระหว่างดําเนินการทางกฎหมาย เช่น ผู้ขอใช้บริการถูกยึดและ/หรืออายัดเงินใน
บัญชีเงินฝากโดยกรมสรรพากร   เจ้าพนักงานบังคับคดี ศาล และ/หรือเจ้าพนักงานอื่นใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายในการส่ัง
ยึดหรอือายัดได้ และ/หรอืถูกพิทักษ์ทรพัย์หรอืตกเป็นบุคคลล้มละลาย  
       17.1.5 ธนาคารได้แจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบถึงความขัดข้องของการโอนเงินอยู่แล้วก่อนหรือในขณะท่ีทํา
รายการโอนเงิน 
  17.1.6 ผู้ขอใช้บรกิารปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรอืข้อตกลงกับธนาคาร 
  17.1.7 เป็นเหตุสุดวิสัย เช่น ในกรณีท่ีมีความชํารุดบกพร่อง เสียหาย ขัดข้อง หรือล่าช้าของระบบ
คอมพิวเตอร ์และ/หรอืระบบไฟฟ้า และ/หรอืระบบเครอืข่ายอินเตอรเ์น็ต (Internet) และ/หรอืระบบการติดต่อส่ือสาร และ/
หรอืระบบเครอืข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและ/หรอือุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และ/หรอืระบบอื่นใดท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการ
น้ี รวมท้ังปัญหาทางด้านพลังงาน การกระทําของบุคคลภายนอก ซ่ึงรวมถึงผู้บุกรุก (Hacker) อัคคีภัย ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ การประท้วง การขนส่งติดขัด  การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลท่ีเป็นอันตรายต่างๆ (Harmful 
Data) หรือเหตุต่างๆ อันอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของธนาคาร ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการท่ีผู้ขอใช้บริการจะเข้าใช้บริการ 
หรอืต่อการท่ีธนาคารจะให้บรกิารตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับน้ี   
  17.1.8 มีเหตุใดๆ ตามท่ีธนาคารและ/หรอืกฎหมายกําหนดเกิดข้ึน  
 17.2 ธนาคารมิได้ปฏิบัติตามคําส่ังอายัดหรอืระงับการให้บรกิารบัตรของผู้ขอใช้บรกิารตามข้อ 3. ของข้อตกลงฉบับน้ี 
และต่อมาเกิดรายการโอนเงินทาง Krungthai NEXT ข้ึน 
 17.3 ธนาคารยังไม่ได้ส่งมอบบัตร และ/หรือรหัสผ่าน และ/หรือเครื่องมืออื่นใดท่ีธนาคารให้แก่ผู้ขอใช้บริการเพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากให้แก่ผู้ขอใช้บริการ แต่เกิดรายการโอนเงินทาง Krungthai NEXT โดยมิชอบ
ข้ึน 
 17.4 เกิดรายการโอนเงินผ่าน Krungthai NEXT โดยมิชอบ และมิใช่ความผิดของผู้ขอใช้บรกิาร 
18. ในกรณีท่ีธนาคารทราบว่ามีรายการผิดพลาด หรือธนาคารได้รบัแจ้งข้อผิดพลาดจากผู้ขอใช้บรกิาร ธนาคารจะดําเนินการ
ตรวจสอบรายการจากเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในระบบงาน หากพบสาเหตุและข้อผิดพลาด ธนาคารจะดําเนินการปรับปรุง
แก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีได้รับแจ้งจากผู้ขอใช้บริการ ท้ังน้ี โดยมีหลักเกณฑ์และข้ันตอนการปฏิบัติของ
ธนาคารในการสอบสวนและดําเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดตามท่ีธนาคารกําหนด 
19. ผู้ขอใช้บรกิารตกลงยินยอมให้ธนาคารอาจติดต่อสอบถามหรอืเปิดเผยรายละเอียดบางประการหรอืท้ังหมดเก่ียวกับผู้ขอใช้
บริการให้บุคคลใดก็ได้ในกรณีท่ีจําเป็นหรือในกรณีท่ีธนาคารเห็นสมควร และในกรณีท่ีมีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของ
ทางราชการ กําหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมูล หรือธุรกรรมการเงินของผู้ขอใช้บริการต่อเจ้าหน้าท่ีหรอืหน่วยงานของรฐั 
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เม่ือธนาคารได้รับการร้องขอ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดทํารายการเก่ียวกับการทํา
ธุรกรรมทางการเงินของผู้ขอใช้บรกิารต่อเจ้าหน้าท่ีหรอืหน่วยงานของรฐัได้ทุกประการ 
20. ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายใดๆ ข้ึนแก่ธนาคาร หรือธนาคารถูกเรียกร้องให้ต้องรับผิดใดๆ จากการท่ีผู้ขอใช้บริการทํา
รายการชําระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการผ่าน บัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) ไม่ว่าด้วย
เหตุใดก็ตาม ผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ธนาคารทุกประการ โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน 
รวมท้ังตกลงยินยอมให้ธนาคารกระทําการใดๆ เพ่ือเป็นการแก้ไขและบรรเทาความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนกับธนาคารได้ โดยไม่
จําต้องได้รบัความยินยอมจากผู้ขอใช้บรกิาร 
21. ผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่กระทําการใดๆ อันมีผลให้ธนาคารต้องเข้าร่วมในข้อพิพาทระหวา่งผู้ขอใช้บริการกับบุคคลอื่นใด 
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองหรือเก่ียวข้องกับการให้บริการ บัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) ตาม
ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับน้ี โดยหากผู้ขอใช้บริการมีข้อต่อสู้ และ/หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ก็จะไปดําเนินการกับบุคคลอื่นด้วย
ตนเอง 
22. ผู้ขอใช้บริการรับทราบวา่ธนาคารอาจตรวจสอบ และ/หรือสืบค้นข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร และ/หรือภาพใบหน้าของผู้
ขอใช้บริการจากส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังติดต่อ สอบถามข้อมูลบางประการ หรือท้ังหมดของผู้ขอใช้บรกิารจากบุคคล 
หรอืนิติบุคคลใดก็ได้ในกรณีท่ีจําเป็น และ/หรอืในกรณีท่ีธนาคารเห็นสมควร 
23. การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการใช้ บัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) 
 23.1 หากเป็นการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขท่ีส่งผลให้ผู้ขอใช้บรกิารเกิดภาระหรอืความเส่ียงเพ่ิมข้ึน จะมีผลต่อเม่ือผู้ขอใช้
บรกิารให้ความยินยอม 
 23.2 หากเป็นการเปล่ียนแปลงอื่นนอกจากข้อ 23.1 หรือการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ีย อัตราค่าปรับ อัตรา
ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องกับการใช้บริการ บัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card)  อัตรา
ค่าบรกิาร และค่าใช้จ่ายต่างๆ ผู้ขอใช้บรกิารตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปล่ียนแปลงได้ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร โดยแจ้ง
ให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า (ด้วยขนาดของตัวอักษรไม่เล็กกว่า 2 มิลลิเมตร โดยมีจํานวนไม่เกิน 11 
ตัวอักษรใน 1 น้ิว) 
 (1) ไม่น้อยกวา่ 30 วนั หรอื 
 (2) ในกรณีเรง่ด่วน ไม่น้อยกวา่ 7 วนั โดย 
  (ก) ทางจดหมาย หรอื 
  (ข) ประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยท่ีแพรห่ลายในประเทศและแจ้งเป็นหนังสือซ�าอีกครัง้ 
       ในกรณีการเปล่ียนแปลงดังกล่าวข้างต้นท่ีเป็นประโยชน์หรือลดภาระแก่ผู้ขอใช้บริการ ซ่ึงมีผลใช้บังคับได้ทันที 
ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บรกิารทราบภายใน 30 วนั หลังมีผลใช้บังคับ 
 23.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์กําหนดให้ธนาคารต้องดําเนินการเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขไว้เป็น
การเฉพาะเป็นอย่างอื่น ผู้ขอใช้บรกิารตกลงยินยอมให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรอืกฎเกณฑ์ดังกล่าวได้ 
24. กรณีธนาคารมีข้อตกลงกับผู้ขายสินค้าหรอืผู้ให้บรกิารท่ีผู้ขอใช้บรกิารส่ังซ้ือสินค้าหรอืใช้บรกิารท่ีผู้ขอใช้บรกิารแจ้งความ
ประสงค์ขอชําระค่าสินค้าหรือค่าบริการ โดยการแจ้งหมายเลข บัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit 
Card) ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ให้ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการทําการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ผู้ขอใช้บริการตกลง
ดังน้ี  
 24.1 ถ้าผู้ขอใช้บริการทักท้วงว่าไม่ได้เป็นผู้ส่ังซ้ือสินค้าหรือไม่ได้เป็นผู้ขอรับบริการจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ
ดังกล่าว ธนาคารจะระงับการเรียกเก็บเงินจากผู้ขอใช้บริการทันที หรือในกรณีท่ีเรียกเก็บเงินไปแล้ว จะคืนเงินให้กับผู้ขอใช้
บริการทันที เว้นแต่ธนาคารจะพิสูจน์ภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนเป็นการกระทําของผู้ขอใช้บริการเองและใช้สิทธิเรียกคืนจากผู้ขอใช้
บรกิารในภายหลัง  
   24.2 ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ขอใช้บริการท่ีจะขอยกเลิกการซ้ือสินค้าหรือรับบริการภายในระยะเวลา 45 วัน 
นับต้ังแต่วันท่ีส่ังซ้ือสินค้าหรือขอรับบริการ หรือภายในระยะเวลา 30 วันนับต้ังแต่วันถึงกําหนดการส่งมอบสินค้าหรือบรกิาร 
ในกรณีท่ีมีการกําหนดระยะเวลาส่งมอบสินค้าหรือบริการเป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าผู้ขอใช้บริการพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้รับสินค้า
หรอืไม่ได้รบับรกิาร หรอืได้รบัแต่ไม่ตรงตามกําหนดเวลา หรอืได้รบัแล้วแต่ไม่ครบถ้วน หรอืชํารุดบกพรอ่ง หรอืไม่ถูกต้องตรง
ตามวตัถุประสงค์โดยธนาคารจะระงับการเรียกเก็บเงินจากผู้ขอใช้บรกิาร หรอืในกรณีท่ีเรยีกเก็บเงินไปแล้ว  ถ้าเป็นการส่ังซ้ือ
สินค้าหรอืบรกิารภายในประเทศ จะคืนเงินให้กับผู้ขอใช้บริการภายในระยะเวลา 30 วนั นับต้ังแต่วนัท่ีผู้ขอใช้บรกิารแจ้ง และถ้า
เป็นการส่ังซ้ือสินค้าหรอืบรกิารจากต่างประเทศ จะคืนเงินให้กับผู้ขอใช้บรกิารภายใน 60 วนั นับต้ังแต่วนัท่ีผู้ขอใช้บรกิารแจ้ง 
25. ในกรณีท่ีมีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ กําหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมูล หรือธุรกรรมการเงิน
ของผู้ขอใช้บริการ ต่อเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐ เม่ือธนาคารได้รับการร้องขอ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคาร
เปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดทํารายการเก่ียวกับการทําธุรกรรมทางการเงินของผู้ขอใช้บริการต่อเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของ
รฐัได้ทุกประการ 
26. ผู้ขอใช้บริการรับทราบวา่ธนาคารอาจแก้ไขปรบัปรุงเพ่ิมเติมข้อมูลเดิมของธนาคารให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ต้ังแต่
วันท่ีขอใช้บริการ บัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) และเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันการ
ทุจรติจากกลุ่มมิจฉาชีพ 
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27. บรรดาเอกสารหรอืหนังสือหรอืส่ืออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ท่ีธนาคารส่งไปยังผู้ขอใช้บริการไม่วา่จะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
หรือไม่ลงทะเบียน หรือให้คนนําไปส่งเองก็ตาม หากส่งไปตามท่ีอยู่ และ/หรือสํานักงาน และ/หรือท่ีติดต่อทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีได้แจ้งไว้กับธนาคาร ไม่ว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ก็ตามหรือส่งไม่ได้เพราะมีการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่และ/หรือ
สํานักงานและ/หรือท่ีติดต่อทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือท่ีอยู่และ/หรือสํานักงานถูกรื้อถอนไปและ/หรือท่ีติดต่อทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ถูกระงับหรอืยกเลิกโดยผู้ขอใช้บรกิารไม่ได้แจ้งเป็นหนังสือต่อธนาคารก็ดี หรอืส่งไม่ได้เพราะหาท่ีต้ังท่ีอยู่และ/
หรือสํานักงานและ/หรือท่ีติดต่อทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีแจ้งไว้ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการได้รับทราบข้อความใน
เอกสารหรือหนังสือหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์น้ันๆ โดยชอบแล้ว และให้ถือว่าเอกสารหรือหนังสือหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์น้ันๆ ได้
ส่งโดยชอบแล้ว  
28. หากมีข้อสงสัยเก่ียวกับการใช้บริการ บัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) หรอืข้อขัดข้อง
เก่ียวกับการใช้บริการดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการสามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทาง Krungthai Contact Center โทร. 02-
111-1111, สาขาของธนาคาร หรอืช่องทางอื่นๆ ตามท่ีธนาคารกําหนด 
29. ผู้ขอใช้บรกิารได้รบัทราบและเข้าใจข้อความต่างๆ ตามข้อตกลงฉบับน้ีโดยละเอียดตลอดแล้ว และตกลงยินยอมผูกพันและ
ปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับน้ี รวมท้ังระเบียบ ข้อกําหนด เงื่ อนไข และวิธีปฏิบัติใดๆ ท่ีเ ก่ียวข้องกับการใช้บัตรเดบิต 
KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) ของธนาคาร ท้ังท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและ/หรือท่ีจะได้มีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงในภายหน้าทุกประการ ผู้ขอใช้บรกิารจึงขอให้ธนาคารออกบัตรให้ตามท่ีผู้ขอใช้บริการร้องขอ รวมท้ังการต่ออายุ
บัตร และออกบัตรใหม่ให้จนกวา่ผู้ขอใช้บรกิารจะบอกเลิกและ/หรอืธนาคารขอยกเลิกการให้บรกิาร และผู้ขอใช้บรกิารรบัทราบ
ว่าในกรณีท่ีมีการยกเลิกการใช้บริการบัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) ไม่ว่าโดยผู้ขอใช้
บริการเองและ/หรือธนาคาร จะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิในการขอใช้บริการบัตรกรุงไทยเอทีเอ็ม และ/หรือสิทธิในการเบิก
ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บรกิารแต่อย่างใด 
30. ผู้ขอใช้บรกิารตกลงวา่ นอกเหนือไปจากการให้บรกิารตามท่ีระบุไวใ้นข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับน้ีแล้ว หากภายหน้าธนาคาร
ให้บริการอื่นใดแก่ผู้ขอใช้บริการอีก และผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการน้ันๆ แล้ว ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าไม่จําต้องทําหลักฐาน
ใดไวใ้ห้แก่ธนาคารอีก 
31. ผู้ขอใช้บริการไม่สามารถโอนสิทธิและ/หรือประโยชน์และ/หรือหน้าท่ี ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีมีอยู่ตามข้อตกลงและ
เงื่อนไขฉบับน้ี ให้แก่บุคคลอื่นใด 
32. การล่าช้าหรอืงดเวน้ใดๆ ในการใช้สิทธิของธนาคารตามกฎหมายหรอืข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับน้ี ไม่ถือวา่ธนาคารสละสิทธิ
หรอืให้ความยินยอมในการดําเนินการใดๆ แก่ผู้ขอใช้บรกิารแต่ประการใด 
33. หากข้อความใดในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับน้ี ขัดหรือแย้งกับประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจบัตร
เครดิตเป็นธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา พ.ศ. 2542 (และท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ซ่ึงมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะน้ี และท่ีจะเพ่ิมเติมต่อไป
ในภายหน้า ให้ใช้ข้อกําหนดในประกาศคณะกรรมการวา่ด้วยสัญญาดังกล่าวแทน 
34. ผู้ขอใช้บริการ สามารถตรวจสอบรายการย้อนหลังได้ท่ีสาขาของธนาคาร, Krungthai Next และช่องทางอื่นๆ ตามท่ี
ธนาคารกําหนด โดยผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ตามอัตราและ
วธีิการท่ีธนาคารประกาศกําหนด 
35. ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) 
ได้ท่ีช่องทางธนาคาร ได้แก่ สาขาของธนาคาร, Krungthai Next และ Krungthai Contact Center หมายเลข 02-111-1111 
(ตลอด 24 ช่ัวโมง) หรือสามารถตรวจสอบวันหมดอายุบัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) 
ได้ท่ี Krungthai Next โดยใช้รหัสประจําตัว (User ID) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการ และท่ีสาขาของ
ธนาคาร โดยแจ้งหมายเลขหน้าบัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN (KRUNGTHAI FUN Debit Card) 
36. ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับน้ี ทําข้ึนเป็นท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากมีความแตกต่างกันระหว่างเน้ือหาในฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ยึดถือภาษาไทยเป็นหลัก  

 


