คําขอใชบริการ / เปลี่ยนแปลง บริการรับชําระผานบัตรธุรกิจกสิกรไทย
K-Corporate Payment Card สําหรับผูชําระเงิน
สมัครใชบริการใหม

เปลี่ยนแปลงขอมูล

วันที่ (วัน/เดือน/ป พ.ศ.)

/

/

สวนที่ 1: ขอมูลทั่วไป
นิติบุคคล (สวนที่ 1.1)
สวนที่ 1.1 นิติบุคคล
บมจ.

บจก.

บุคคลธรรมดา (สวนที่ 1.2)

หจก.

อื่นๆ โปรดระบุ .................................ชื่อยอบริษัท :

(อยางนอย 6 ตัว)

ชื่อผูสมัครใชบริการ (ไทย):
ชื่อผูสมัครใชบริการ (อังกฤษ):
ชื่อแสดงบนหนาบัตร (ตัวอักษรพิมพใหญภาษาอังกฤษเทานั้น) :

วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง (วัน/เดือน/ป พ.ศ.) :

/

/

เลขที่ทะเบียนการคา :

เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี:

ผูติดตอหลักนิติบุคล
ชื่อ-นามสกุล….......................................................................................................... ตําแหนง …...........................................................................................
เลขที่ ........................ อาคาร .................................................. ชั้น.................ตรอก/ซอย.......................................................................................
ถนน................................................................. แขวง/ตําบล .......................................................................เขต/อําเภอ.......................................................
จังหวัด .................................................................... รหัสไปรษณีย

E-mail Address ..........................................……..........................

โทรศัพท .............................................................. โทรสาร.............................................................. มือถือ ..............................................................
สวนที่ 1.2 บุคคลธรรมดา
นาย
นาง
นางสาว

อื่นๆ โปรดระบุ ............................... ชื่อยอ :

(อยางนอย 6 ตัว)

ชื่อ/สกุล (ไทย):
ชื่อ/สกุล (อังกฤษ):
ชื่อแสดงบนหนาบัตร (ตัวอักษรพิมพใหญภาษาอังกฤษเทานั้น) :

สัญชาติ
ไทย
อื่นๆ โปรดระบุ .....................................
เอกสารสําคัญ
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่
หนังสือเดินทาง ออกโดย .........................................วัน/เดือน/ปเกิด (ค.ศ.)

/

/

ที่อยูที่สะดวกติดตอ/จัดสงเอกสาร
เลขที่ ..................................................... อาคาร .......................................................................................ชั้น ............................... หมู .................................................
ตรอก/ซอย ...............................................................ถนน .............................................................................................แขวง/ตําบล .............................................................
เขต/อําเภอ .....................................................................จังหวัด ......................................................................................รหัสไปรษณีย .....................................................
โทรศัพท ..............................................โทรสาร .................................โทรศัพทมือถือ .....................................อีเมล ......................................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน
ตามที่อยูที่สะดวกติดตอ/จัดสงเอกสาร
เลขที่ ..................................................... อาคาร .......................................................................................ชั้น ............................... หมู .................................................
ตรอก/ซอย ...............................................................ถนน .............................................................................................แขวง/ตําบล .............................................................
เขต/อําเภอ .....................................................................จังหวัด ......................................................................................รหัสไปรษณีย .....................................................
โทรศัพท ..............................................โทรสาร .................................โทรศัพทมือถือ .....................................อีเมล ......................................................................................
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สวนที่ 2 : ขอมูลบริษัทตัวแทนจําหนาย
ชื่อบริษัทตัวแทนจําหนาย: …………………………………………………………………………….
สวนที่ 3 : ขอมูลบริษัทผูสนับสนุน
ชื่อบริษัทผูสนับสนุน: …………………………………………………………………………….
สวนที่ 4 รายละเอียดของบัตรที่ขอออก
โปรดระบุหมายเลขโทรศัพทมือที่ทานตองการจะรับขอความ
08 - ยืนยันการทํารายการสําเร็จ
ยืนยันการทํารายการไมสําเร็จ
ยืนยันการรับชําระเงิน
จํานวนบัตรที่ขอออก (จํากัดไมเกิน 5 ใบตอ 1 บัญชี) ……………………………………………. ใบ
การควบคุมการใชงานของบัตร
บัตรที่

จํานวนเงินมากสุดในการรูดใชตอ
ครั้ง

จํานวนเงินมากสุดในการรูดใชตอ
วัน

จํานวนครั้งที่กําหนดใหใชตอ
วัน

ภาษาที่จะเลือกรับ SMS

ไทย

อังกฤษ

การกําหนดใหสามารถดู
ยอดเงินคงเหลือในบัญชี

1
2
3
4
5
หมายเหตุ: บัตรจะถูกจัดสงไปยังที่อยูที่ไดกําหนดไวในสวนที่ 1
การจัดสงรหัสของบัตร
จัดสงทางไปรษณียตามที่อยูที่ระบุไวขางตน
จัดสงทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพทมือถือเดียวกันกับที่ระบุไวในการจัดสงขอความยืนยันการชําระเงิน
สวนที่ 5 : บัญชีที่ตองการนําเขาระบบเพื่อชําระเงิน
เลขที่บัญชี

-

-

-

ชื่อเจาของบัญชี __________________________________สาขา ______________________________________
ลายเซ็น

ผลการตรวจสอบลายเซ็น

ลงชื่อ .........................................................................................................

ลายมือเจาหนาที่ธนาคารพรอมประทับตรา

ผูมีอํานาจลงนามตามตัวอยางที่ใหไวกับธนาคาร
สวนที่ 6 คาธรรมเนียมการใชบริการ
ในเขตสํานักหักบัญชี
นอกเขตสํานักหักบัญชี
รายการละ 20 บาท
รายการละ 25 บาท

ถูกตอง

ไมถูกตอง เหตุผล…………………….

......................................................................................................................

อื่นๆ โปรดระบุ
…………………………………………………………………………………………………….

คาธรรมเนียมการออกบัตร คาธรรมเนียมรายป
หมายเหตุ………………………………………………...
เงื่อนไขการหักคาธรรมเนียมการทํารายการชําระเงิน
หักทันทีที่เกิดรายการ
หักทุกสิ้นเดือน
หักทุกวันที่
ของเดือน
หักที่บริษัทผูรับชําระเงิน
หักที่บริษัท/ลูกคา ผูชําระเงิน
สวนที่ 7 การรับผลยืนยันการชําระเงินทาง Email ทุกสิ้นวัน
ไมตองการรับ Email ยืนยันการทํารายการทุกสิ้นวัน
ตองการรับ Email ยืนยันการทํารายการทุกสิ้นวัน ตาม Email ตอไปนี้
1. ....................................................................... 2. ....................................................................... 3. .......................................................................
สวนที่ 8 เอกสารประกอบการสมัคร
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นิติบุคคล
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 1 เดือน พรอมลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท/หางฯ นั้น พรอมลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร
บุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทาง พรอมลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร
สําหรับชําระหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหกับบริษัท ......................................................................................................... (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “บริษัทผูรับชําระเงิน”) ขาพเจาตกลงยินยอม
ใหธนาคารดําเนินการหักเงิน ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา เพื่อชําระหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแกบริษัทผูรับชําระเงิน ตามคําสั่งหักบัญชีของขาพเจา หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากขาพเจา หรือ
ตามขอมูล/คําสั่งที่ไดรับจากบริษัทรับผูชําระเงิน ตามเงื่อนไขและวิธีการแหงการใชบริการตามคําขอใชบริการฉบับนี้ทุกประการ ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายใดๆ ขาพเจายินยอมรับผิดชอบทั้งสิ้น
ขาพเจาขอรับรองวารายละเอียดตางๆ ที่ใหไวนี้เปนความจริงทุกประการ และขาพเจาไดรับทราบและตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไข และขอกําหนดการใชบริการชําระเงินดวยการหักบัญชีอัตโนมัติแบบออนไลน และคูมือ
การใชบริการชําระเงินดวยการหักบัญชีอัตโนมัติแบบออนไลน ตลอดจนขอกําหนด ขอตกลง ระเบียบ คําสั่ง ประกาศตางๆ ของธนาคารที่เกี่ยวกับการใหบริการดังกลาว หรือบริการประเภทอื่นของธนาคารที่มีอยูแลว
ในขณะนี้ และ/ หรือที่จะมีในในภายหนา รวมทั้งขาพเจาตกลงวาบรรดาการกระทําตาง ๆ ที่ทําขึ้นบนระบบอิเล็กทรอนิกส ใหถือวาเปนการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งอยูภายใตกฎหมายตามพระราชบัญญัติวา
ดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และภายใตบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวของ ที่มีอยูในขณะนี้ หรือที่จะมีตอไปในภายหนา ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายใดๆ ขาพเจายินยอมรับผิดชอบทั้งสิ้นและขาพเจายินดีให
ธนาคารบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย และผูที่ธนาคารมอบหมาย ใชขอมูลของขาพเจา เพื่อการพิจารณาและดําเนินการเสนอผลิตภัณฑ บริการ และ ขอเสนอพิเศษอื่นใหแกขาพเจา และ/หรือ เพื่อการอื่นได

ลงชื่อ ................................................................................ผูสมัครใชบริการ

ลงชื่อ................................................................................ผูสมัครใชบริการ

(........................................................................................)
ผูมีอํานาจลงนาม พรอมประทับตรา (ถามี)

(........................................................................................)
ผูมีอํานาจลงนาม พรอมประทับตรา (ถามี)

ขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการบัตร K-Corporate Payment Card
ขอตกลงนี้ ใชบังคับระหวาง บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ธนาคาร”) กับ ผูที่
ธนาคารอนุมัติใหเปนสมาชิกผูถือบัตร K-Corporate Payment Card (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ผูถือ
บัตร”) หรือนิติบุคคล (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “นิติบุคคล”) และผูที่นิติบุคคลมอบอํานาจหรือได
มอบหมายใหเปนผูถือบัตรแทนในชื่อของนิติบุคคล (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ผูถือบัตร”) โดยนิติ
บุคคลและผูถือบัตรยินยอม ผูกพันและปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขการใชบัตร K-Corporate
Payment Card / บัตรรวม K-Corporate Payment Card และใหรวมถึงบัตรอื่นที่ธนาคารจะออก
ในภายหนาไมวาจะเรียกชื่อวาอยางไร แตมีคุณสมบัติเชนเดียวกันนี้ทุกประการ ที่ออกโดย บมจ.
ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งตอไปนี้จะรวมเรียกวา “บัตร” โดยผูถือบัตรยินยอมผูกพันและปฏิบัติตาม
ขอตกลงและเงื่อนไขการใชบัตรทุกประการ ดังนี้
1. บัตรเปนกรรมสิทธิ์ของธนาคาร โดยนิติบุคคลตกลงมอบบัตรกับรหัสบัตรใหแกผูถือบัตร
หรือผูอื่นที่นิติบุคคลยินยอมใหเปนผูใชบัตรกับรหัสบัตรดังกลาวแทน
2. ผูถือบัตรสามารถใชบัตร กับ รหัสบัตร (Pin Code) ในการซื้อสินคา ชําระคาบริการตาง ๆ
และ/หรือ คาใชจา ยอื่น ๆ ตามที่ธนาคารจะแจงใหทราบกับเครื่องอนุมัติวงเงินอัตโนมัติ
(ELECTRONIC DATA CAPTURE “EDC”) ณ รานคารับบัตรเฉพาะที่กําหนดไวระหวาง นิติ
บุคคลหรือผูประกอบการที่ผลิตและ/หรือขายสินคา กับ ธนาคาร ไดเทานั้น ตามรูปแบบและ
วิธีการที่ธนาคารกําหนด โดยใหถือวาเลขรหัสบัตรที่ธนาคารมอบใหผูถือบัตรในแตละครั้ง หรือที่
ผูถือบัตรทําการเปลี่ยนแปลงเองนั้น เปนสิ่งใชแทนเครื่องหมายเฉพาะประจําตัว หรือเสมือน
ลายมือชื่อของผูถือบัตร มีผลผูกพันภายใตขอสัญญานี้ และ/หรือตามกฏหมายวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2543 ทุกประการ สําหรับการชําระคาสินคาผานเครื่อง EDC ที่กลาวขางตน
ไมวาจะกระทําโดยผูถือบัตรเอง หรือผูอนื่ ที่ผูถือบัตรยินยอมใหทราบและใชเลขรหัสบัตรของผูถือ
บัตร ซึ่งบัตรนี้จะไมมีคุณสมบัติ และ/หรือ สามารถใชบริการตาง ๆ ไดเชนเดียวกันกับบัตร
เอทีเอ็ม และบัตรเดบิตที่ธนาคารไดออกใหบริการแกลูกคาโดยทั่วไป ดังนั้น หากผูถือบัตร
ประสงคจะใชบัตรทํารายการทีเ่ ครื่องเอทีเอ็มกสิกรไทย เครือ่ งเอทีเอ็มในเครือ ATM POOL
เครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) และบริการ K-Contact Center (บริการธนาคารทาง
โทรศัพท) ผูถือบัตรสามารถรองขอได โดยธนาคารอาจพิจารณาใหใชบริการตามที่กลาวขางตน
ได ตามที่ธนาคารเห็นสมควร และ/หรือใชบริการ อื่น ๆ ตามที่ธนาคารจะไดประกาศใหทราบ
เปนคราว ๆ ไป
3. ผูถือบัตรยินยอมใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูถือบัตรไดตามกรรมวิธีของเครื่อง
EDC และใหถือวา การโอนเงินตามกรรมวิธีของเครื่อง EDC นั้น เปนการหักบัญชีที่ถูกตองและมี
ผลสมบูรณ โดยผูถือบัตรไมตองใหความยินยอมหรือทําเอกสารอื่นใดใหแกธนาคารอีก และใน
กรณีที่ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากไมพอหักโอนเงิน ธนาคารจะระงับการดําเนินการดังกลาว
ก็ได ทั้งนี้ ในกรณีที่นิติบุคคล และ/หรือผูถือบัตรมีวงเงินกูเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารใหถือวา
เปนการใชบัตรแทนเช็คของนิติบุคคล และ/หรือผูถือบัตร ในการกูเบิกถอนเงินจากวงเงินกูเบิก
เงินเกินบัญชีภายในวงเงิน และนิติบุคคลและ/หรือผูถือบัตรตกลงและรับทราบวา จํานวนเงินที่ใช
ไปเพื่อชํา ระคาสินคา/บริการ/คาใชจายอื่น ๆ เปนตนเงินกูเบิกเงินเกินบัญชีที่มีลักษณะของ
สัญญาบัญชีเดินสะพัดตามประเพณีและวิธีปฏิบัติของธนาคารพาณิชย
ทุกประการ

4. บัตรสามารถชําระคาสินคา/บริการ/คาใชจายอื่น ๆ ไดภายในวงเงินที่ธนาคารกําหนดและ
แจงใหนิติบุคคล/และหรือผูถือบัตรทราบ คาธรรมเนียมออกบัตร/ทําบัตรใหม จํานวน 150 บาท
5. ผูถือบัตรและ/หรือนิติบุคคลตกลงรับผิดในหนีเ้ ต็มจํานวนสําหรับนิติกรรมใดๆ ที่เกิดขึน้ จาก
การใชบัตร ไมวาจะเปนการกระทําโดยไดรับมอบหมาย หรืออยูในความรับรูของผูถอื บัตรหรือไมก็
ตาม เวนแตพิสูจนไดวา มีการทุจริตเกิดขึ้นโดยผูถือบัตรมิไดมีสวนรวมหรือประมาทเลินเลอใหมี
การทุจริตดังกลาว
6. ถาหากบัตรสูญหายหรือตกไปอยูในมือของผูอื่น ผูถือบัตรและ/หรือนิติบุคคลจะตองรีบแจง
มายังศูนยลูกคาสัมพันธของธนาคารทันทีทางโทรศัพทที่หมายเลข 0 2888 8888 หรือ
เครื่องมือสื่อสารอยางอื่น ซึ่งสามารถโตตอบดวยวาจากับเจาหนาที่ของธนาคารได หรือโดยวิธีการ
อื่นที่ธนาคารกําหนด เพื่อธนาคารจะไดยกเลิกบัตรและรหัสประจําบัตร
หากมีบุคคลอื่นนําบัตรของผูถือบัตรไปใช กอนที่ผูถือบัตร และ/หรือบริษัทจะไดแจงยกเลิก
บัตรนั้น ใหธนาคารทราบพรอมยกเลิกรหัสประจําบัตร นิติบุคคลและผูถือบัตรยินยอมใหถือวา
เปนความรับผิดของนิติบุคคลและ/หรือผูถ ือบัตรเอง และยินยอมใหใชขอตกลงฉบับนี้บังคับไดทุก
ประการ
ในกรณีทนี่ ิติบุคคลและ/หรือผูถือบัตรแจงยกเลิกบัตรใหธนาคารทราบตามทีก่ ลาวขางตน
แลว นิติบุคคล และ ผูถือบัตรไมตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากการใชบัตรภายหลังจาก
การแจง ทั้งนี้ เวนแตรายการที่เกิดขึน้ หลังจากการแจงใหธนาคารทราบแลวไมเกิน 5 นาที หรือ
หากธนาคารตรวจสอบ/พิสูจนไดวา
ความเสียหายที่เกิดจากการใชบัตรดังกลาวเกิดจากการ
กระทําของผูถือบัตรและ/หรือนิติบุคคลหรือ
ผูถือบัตรและ/หรือนิติบุคคลไดมีสวนรูเห็นดวย
หรือผูถือบัตรและ/หรือนิติบุคคลประมาทเลินเลอ ผูถือบัตรและ/หรือนิติบุคคลตองรับผิดชอบทั้ง
จํานวน
7. ธนาคารจะจัดทําใบแจงขอมูลการใชจายบัตรของผูถือบัตร (Statement) แสดงรายการ และ
ยอดเงินเปนลูกหนี้ และเจาหนี้ของธนาคารจัดสงใหแกผูถือบัตรและ/หรือนิติบุคคลตามรอบบัญชี
ทุกเดือน เพื่อตรวจสอบรายการ 10 วัน หากนิติบุคคลและ/หรือผูถือบัตรพบวามีรายการไมถูกตอง
จะตองแจงทักทวงใหธนาคารทราบภายใน 10 วันทําการ นับแตวันไดรับใบแจงขอมูลการใชจาย
บัตร โดยถือตามระยะเวลาการสงไปรษณียตามปกติ
อยางไรก็ตาม ไมเปนการตัดสิทธิของผูถือบัตรและ/หรือนิติบุคคลในภายหลัง ถาผูถือบัตร
และ/หรือนิติบุคคลสามารถพิสูจนไดวา รายการใชบัตรในใบแจงขอมูลการใชจา ยบัตรไมถูกตอง
และไมไดเปนความผิด หรือบกพรองของผูถือบัตรและ/หรือนิติบุคคล แตผูถือบัตรและ/หรือนิติ
บุคคลจะตองทักทวงภายในระยะเวลาไมเกิน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับใบแจงขอมูลการใชจายบัตร
จากธนาคาร
8. ในกรณีมีการใชบัตรที่นิติบุคคลและ/หรือผูถือบัตรประสงคขอรับใบแจงขอมูลการใชจายบัตร
ของผูถือบัตร
(Statement)
ธนาคารจะจัดทําใบแจงขอมูลการใชจายบัตรของผูถือบัตร
(Statement) แสดงรายการ และยอดเงินเปนลูกหนี้ และเจาหนี้ของธนาคาร จัดสงใหแกผูถือบัตร
และ/หรือนิติบุคคลทราบ หากผูถือบัตรและ/หรือนิติบุคคลตรวจสอบพบวามีรายการไมถูกตอง
จะตองแจงทักทวงใหธนาคารทราบภายใน 10 วันทําการ นับแตวันไดรับใบแจงขอมูลการใชจาย
บัตร โดยถือตามระยะเวลาการสงไปรษณียตามปกติ
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อยางไรก็ตาม ไมเปนการตัดสิทธิของผูถือบัตรและ/หรือบริษัทในภายหลัง ถาผูถือบัตรและ/
หรือนิติบุคคลสามารถพิสูจนไดวา รายการใชบัตรในใบแจงขอมูลการใชจายบัตรไมถูกตอง และ
ไมไดเปนความผิด หรือบกพรองของผูถือบัตรและ/หรือนิติบุคคล แตผูถือบัตรและ/หรือนิติบุคคล
จะตองทักทวงภายในระยะเวลาไมเกิน 60 วัน นับแตวันที่ไดรบั ใบแจงขอมูลการใชจายบัตรจาก
ธนาคาร
9. ผู ถื อ บั ต รและ/หรื อ นิ ติ บุ ค คลตกลงยิ น ยอมให ธ นาคารติ ด ต อ สอบถาม หรื อ เป ด เผย
รายละเอียดเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และ/หรือขอมูล/ขอเท็จจริงของผูถือบัตรและ/หรือนิติ
บุคคล เพื่อประโยชนในการที่ผูถือบัตรและ/หรือนิติบุคคลขอรับ และ/หรือไดรับสินเชื่อ และ/
หรือใชบริการตาง ๆ จากธนาคาร และ/หรือบริษัทในเครือของธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงิน
ตลอดจนนิติบุคคลอื่นใดไดตามที่ธนาคารเห็นสมควร
ผูถือบัตรและ/หรือนิติบุคคลจะไม
ยกเลิกเพิกถอนความยินยอมนี้ เวนแต จะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากธนาคาร และการให
ความยินยอมนี้มีอยูตลอดไป แมจะไดยกเลิกการใชบัตรกับธนาคารแลวก็ตาม
10. นิติบุคคลและ/หรือผุถิอบัตรมีหนาทีต่ องตรวจสอบรายการใชบัตรทุกเดือน หากนิติบุคคล
และ/หรือผูถือบัตรไมไดรับใบแจงขอมูลการใชจายบัตรกอนวันครบกําหนดชําระหรือหักบัญชี นิติ
บุคคลและ/หรือผูถือบัตรสามารถติดตอสอบถามยอดไดจากธนาคาร
11. ธนาคารไมรับผิดชอบไมวากรณีใด ๆ หากรานคาใด ๆ ตามที่กลาวในขอ 3. ไมยอมรับบัตร
หรือไมยอมใหผูถือบัตรใชบัตร ณ สถานประกอบการนั้น ๆ
12. ธนาคารมีสิทธิระงับการใชบัตร เพิกถอนการใชบัตร หรือปฏิเสธการใช หรือเรียกบัตร
คืนได ในกรณีดังตอไปนี้
1 2.1
เมื่อนิติบุคคล และผูถือบัตรผิดนัดชําระหนี้ที่เกิดจากการใชบัตรที่
ระบุไวในใบแจงขอมูลการใชบัตรนับแตวันครบกําหนดชําระ
12.2
เมื่อนิติบุคคลผิดนัดชําระหนี้ประเภทอื่น ๆ ที่มีอยูกับธนาคาร
12.3
เมื่อนิติบุคคลประสบปญหาทางดานการเงิน และไมสามารถชําระ
หนี้ใหเจาหนีร้ ายอื่น หรือนิติบุคคลถูกฟองรองในคดีแพง หรือคดีลมละลาย หรือเปนบุคคลที่
ทางราชการ หรือหนวยงานของรัฐมีคาํ สั่งใหยึด/อายัดทรัพยสิน
12.4
เมื่อผูถือบัตรเสียชีวิต หรือประสบปญหาการเจ็บปวยเรื้อรัง หรือทุพพล
ภาพ
12.5
เมื่อนิติบุคคลประสบปญหาอื่นใด ซึ่งเปนสาระสําคัญอันกระทบตอ
ความสามารถในการชําระเงินคืน
12.6
เมื่อนิติบุคคล และ/หรือผูถือบัตรทํา หรือใชเอกสารปลอมเพื่อใช
ประกอบการยื่นคําขอใชบัตร หรือมีพฤติกรรมอันเชื่อไดวาเปนการฉอโกงธนาคาร
12.7
เมื่อนิติบุคคลและ/หรือผูถือบัตรผิดสัญญาการใชบัตรฉบับนีไ้ มวาขอ
หนึ่งขอใด
ในกรณีที่ธนาคารใชสิทธิเพิกถอนการใชบัตร ผูถือบัตรจะตองสงมอบบัตรคืนใหธนาคาร
ทันทีเมื่อไดรับแจงจากธนาคาร
13. นิติบุคคลและ/หรือผูถือบัตรมีสิทธิบอกเลิกการใชบัตรเมื่อใดก็ได โดยตองแจงใหธนาคาร
ทราบเปนลายลักษณอักษร และตัดบัตรออกเปน 2 สวน สงคืนตอธนาคาร พรอมทั้งตองชําระ
ภาระ และ/หรือหนี้สนิ อันเกิดจากการใชบตั รคืนใหแกธนาคารจนเสร็จสิ้นทันที จึงจะมีสิทธิไดรับ
คืนคาธรรมเนียมรายปที่นิติบุคคลไดชําระแกธนาคารแลว โดยคํานวณคืนตามสวนของเดือนที่ยัง
ไมไดใชบริการ เศษของเดือนไมนับเปนเดือน
ในกรณีที่นิติบุคคล และ/หรือผูถือบัตรมีหนี้อันเกิดจากบัตรคางชําระอยูกับธนาคาร และยัง
มิไดชําระใหเสร็จสิ้น นิติบุคคลตกลงใหธนาคารนําคาธรรมเนียมที่นิติบุคคลมีสิทธิไดรับคืนนี้เขา
ชําระหนี้บตั รไดทันที โดยนิติบุคคลตกลงใหถือวา ขอตกลงฉบับนี้ เปนหนังสือมอบอํานาจให
ธนาคารดําเนินการดังกลาวแทนนิติบุคคลไดดวย
14. ในกรณีที่นิตบิ ุคคลและ/หรือผูถือบัตรมีสิทธิไดรับคืนคาธรรมเนียมรายปตามที่กลาวในขอ
13.
ธนาคารจะดําเนินการคืนคาธรรมเนียมใหแกนิติบุคคลและ/หรือผูถือบัตรในเดือนที่สอง
(เนื่องจาก อาจมีเซลลสลิปของผูถือบัตรทีม่ ีการใชบัตรชําระคาสินคา/บริการ/คาใชจายอื่น ๆ แต
ไมยังไมครบกําหนดระยะเวลาการหักบัญชีเงินฝากตามขอตกลง) นับแตวันที่นิติบุคคล และ/หรือผู
ถือบัตร แจงยกเลิกการใชบัตรโดยธนาคารจะดําเนินการคืนคาธรรมเนียมใหแกนติ ิบุคคลและ/
หรือผูถือบัตร ดังนี้
14.1 คืนเขาบัญชีออมทรัพย/กระแสรายวัน ที่นิติบุคคลและ/หรือผูถือบัตรมีขอตกลงใหผูก
บัญชีไวกับบัตรที่แจงยกเลิก
14.2 ในกรณี ที่นิติบุคคลและ/หรือผูถือบัตรไมมีบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตน ธนาคาร
จะแจงใหนิติบุคคลและ/หรือผูถือบัตรมารับคาธรรมเนียมคืน ภายในระยะเวลาไมเกิน 2 เดือน
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นับแตวันที่ธนาคารแจงใหนิติบุคคลและ/หรือผูถือบัตรทราบ หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวนี้
แลว นิติบุคคลและ/หรือผูถือบัตรยังไมมาติดตอขอรับเงินคาธรรมเนียมคืน นิติบุคคลและ/หรือผู
ถือบัตรตกลงใหธนาคารเก็บคาดูแลรักษาบัญชี เปนจํานวนเงิน 50.-บาท/เดือน หรือตามอัตราที่
ธนาคารจะไดแจงใหนิติบุคคลและ/หรือผูถ ือบัตรทราบ โดยใหธนาคารหักทอนจากบัญชีเงินฝากที่
ยังมีคาธรรมเนียมคางอยูนี้ได จนกวาบัญชีฝากจะมียอดเปนศูนย
15. ในกรณีที่ นิติบุคคลและ/หรือผูถอื บัตรมีวงเงินเชื่อประกอบกับการใชบริการนี้ เมื่อมีการ
ยกเลิกการใชบัตรไมวาดวยเหตุผลประการใด นิติบุคคลและผูถือบัตรรับทราบวา เปนเพียงการ
ยกเลิกการใชบัตรเทานั้น มิใชเปนการยกเลิกสัญญาการใชบตั ร จนกวาธนาคารจะไดรับชําระหนี้
เสร็จสิ้นครบถวน หากปรากฏวารายการใชบัตรของนิติบุคคลและ/หรือผูถือบัตร แสดงรายการ
ยอดเงินเปนลูกหนีข้ องธนาคารแลว นิติบุคคลและผูถือบัตรตกลงรับผิดชอบรวมกันในการชําระ
หนี้ใหแกธนาคารจนเสร็จสิ้น พรอมดวยดอกเบี้ยคํานวณ ตามอัตราและวิธีการที่ประกาศเรียกเก็บ
จากลูกคาผูกูเงิน ในกรณีผิดนัดชําระหนี้
ในกรณีที่ธนาคารสงสัยวาบัตรจะถูกผูอื่นนําไปใชโดยทุจริต ธนาคารจะยกเลิกบัตร
ทันทีเพื่อความปลอดภัยของนิติบุคคล และ ผูถือบัตร โดยธนาคารจะออกบัตรใบใหมใหและ
แจงใหนิติบุคคลและ/หรือผูถือบัตรทราบ
16.
นิติบุคคลและผูถือบัตรยินยอมใหธนาคารมีอํานาจหักเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
และ/หรือบัญชีเงินฝากประเภทอื่น ๆ ที่นิติบุคคลและผูถือบัตรมีอยูกับธนาคาร ซึ่งอยูในความ
ครอบครอง ในการดูแลรักษา และ/หรือในอํานาจสั่งการของธนาคาร ไมวาธนาคารจะไดเงิน ได
การครอบครองดูแล และ/หรือไดอํานาจสั่งการนี้มาโดยทางใดไดทันที เพื่อเปนการชําระหนี้ และ/
หรือความรับผิดชอบของนิติบุคคลและ/หรือผูถือบัตรไดทั้งหมด โดยธนาคารจะแจงใหทราบเปน
ลายลักษณอักษร
17. หากมีการติดตามทวงถามใหนิติบุคคลหรือผูถือบัตรชําระหนี้อันเกิดจากการใชบัตร นิติ
บุคคลและผูถือบัตรตองรับผิดชอบชดใชคาใชจาย ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใหกับธนาคารเต็มจํานวน ซึ่ง
รวมทั้งคาใชจายในการดําเนินคดีตามกฎหมาย คาทนายความตามอัตราที่ธนาคารตกลงวาจาง
ทนายความ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามที่ธนาคารไดจายไปจริง
18. บรรดาหนังสือ จดหมาย คําบอกกลาวใด ๆ ที่ธนาคารไดสงใหนิติบุคคล และผูถือบัตรตามที่
อยู หรือสถานทีท่ ํางานที่แจงไวกับธนาคารนั้น นิติบุคคลและผูถอื บัตรยอมใหถือวา เปนภูมิลําเนา
ที่ถูกตอง และมีการสงใหโดยชอบแลว หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู หรือสถานที่ทํางาน หรือ
เปลี่ยนอาชีพการงาน นิติบุคคลและผูถอื บัตรจะตองแจงการเปลี่ยนแปลงใหธนาคารทราบเปน
ลายลักษณอักษรทันที
19. ธนาคารสงวนสิทธิที่จะยกเลิก เปลี่ยนแปลง แกไข เพิม่ เติม อัตราคาธรรมเนียม อัตรา
คาปรับ อัตราดอกเบี้ย อัตราคาบริการ และ/หรือสิทธิตาง ๆ ที่ธนาคารใหแกนิตบิ ุคคลและผูถือ
บัตร ตลอดจนสูตรในการคํานวณอัตราดังกลาว และระเบียบเงื่อนไขการใชบัตร โดยธนาคาร
จะแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน เวนแตในกรณีเรงดวน ธนาคาร
จะแจงการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนลายลักษณอักษรใหนติ ิบุคคล และ/หรือผูถือบัตรทราบ
ลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 7 วัน หรือประกาศการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวทาง
หนังสือพิมพรายวันภาษาไทยที่แพรหลายในประเทศลวงหนา เปนระยะเวลาไมนอยกวา 7 วัน
และธนาคารจะแจงการเปลี่ยนแปลงเปนลายลักษณอักษรใหนติ ิบุคคล และ/หรือผูถอื บัตรทราบอีก
ครั้งหนึ่ง
ในกรณีที่ ธนาคารไดแจงใหนิติบุคคลและ/หรือผูถือบัตรทราบถึงการแกไขเปลีย่ นแปลงตาม
วิธีการที่กําหนดไวขางตน ใหถือวานิติบุคคล และ/หรือผูถือบัตรไดรับทราบ และยินยอมดวยกับ
การแกไขเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการใชบัตรนั้น ๆ แลว
20. การลาชาหรืองดเวนใด ๆ ในการใชสิทธิของธนาคารตามกฎหมาย หรือขอตกลงฉบับนี้
ตลอดจนคูมือและระเบียบตาง ๆ ของธนาคาร ไมถือวาธนาคารสละสิทธิ หรือใหความยินยอมใน
การดําเนินการใด ๆ แกนิติบุคคล และ/หรือผูถือบัตรแตประการใด ๆ
21. นิติบุคคลและ/หรือผูถือบัตรตกลงยินยอมใหขอตกลงและเงื่อนไขการใชบัตรฉบับนี้ มีผล
ผูกพันถึงบัตรทุกบัตรที่นิติบุคคลและ/หรือผูถือบัตรไดขอใหธนาคารออก และที่ธนาคารไดออก
ใหแกนิติบุคคลและ/หรือผูถือบัตรทั้งในขณะนี้หรือที่จะไดออกใหเพิ่มเติมในภายหนา
โดยไม
จําเปนตองทําขอตกลงใหม
บรรดาขอกําหนดเงื่อนไขการใชบัตรที่ธนาคารไดจัดพิมพในเอกสาร หรือบนบัตรที่ธนาคาร
ไดจัดทําขึ้นกอนหนานี้ หากมีขอความทีแ่ ยงกับขอตกลงและเงื่อนไขการใชบัตรฉบับนี้ ไดยึดถือ
ตามความในขอตกลงและเงื่อนไขการใชบัตรฉบับนี้เปนเกณฑ
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