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 เงื่อนไขการออกแรบบิท 

1. บททัว่ไป 

1.1 เง่ือนไขการออกแรบบิทน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2555 เป็นตน้ไป จนกวา่จะมีการประกาศแกไ้ข 

เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม หรือมีประกาศเง่ือนไขการออกแรบบิทฉบบัใหม่ 

1.2 เง่ือนไขการออกแรบบิทน้ีถือเป็นสญัญาระหวา่งบริษทั บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จ ากดั (“บริษัท”) ในฐานะ  

ผูอ้อกแรบบิท และผูถื้อแรบบิท  

1.3 เง่ือนไขการออกแรบบิทน้ีเป็นภาระผกูพนัระหวา่งบริษทัและผูถื้อแรบบิท 

1.4 ค าและค าจ ากดัความ 

(ก) “การลงทะเบียน” หมายถึง การท่ีผูถื้อแรบบิทไดน้ าแรบบิทแต่ละประเภทมาลงทะเบียนเพื่อให้บริษทั

จดัเก็บช่ือและขอ้มูลส่วนตวัของผูถื้อแรบบิทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ลงในระบบของบริษทั โดยมี

ขั้นตอนการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของผูถื้อแรบบิทตามท่ีบริษทัก าหนด 

(ข) “ค่ามดัจ าแรบบิท” หมายถึง เงินท่ีบริษทัเรียกเก็บจากผูถื้อแรบบิทเพ่ือเป็นเงินประกนัในการยืมแรบบิท

โดยประเภทของแรบบิทและอตัราค่ามดัจ าเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นตารางแนบทา้ยหมายเลข 1 

(ค) “ค่าแรบบิท” หมายถึง ราคาขายแรบบิทท่ีบริษทัเรียกเก็บจากผูซ้ื้อ องค์กรผูซ้ื้อ หรือผูถื้อแรบบิท โดย 

ไม่รวมมูลค่าในแรบบิท  

(ง) “เที่ยวโดยสารเฉพาะ” หมายถึง เท่ียวการเดินทางในระบบขนส่งท่ีออกโดยผูใ้ห้บริการระบบขนส่งท่ี

ไดรั้บอนุญาต ซ่ึงท าให้ผูถื้อแรบบิทสามารถใชแ้รบบิทในการใชบ้ริการกบัผูใ้ห้บริการระบบขนส่งท่ี

ไดรั้บอนุญาตท่ีเป็นผูอ้อกเท่ียวการเดินทางนั้นเท่านั้น โดยผูใ้หบ้ริการระบบขนส่งท่ีไดรั้บอนุญาตแต่ละ

รายเป็นผูก้  าหนดราคาและเง่ือนไขของการใชเ้ท่ียวโดยสารเฉพาะ 

(จ) “เทีย่วโดยสารร่วม” หมายถึง เท่ียวการเดินทางในระบบขนส่งท่ีออกโดยบริษทัร่วมกบัผูใ้หบ้ริการระบบ

ขนส่งท่ีไดรั้บอนุญาตซ่ึงท าให้ผูถื้อแรบบิทสามารถใช้แรบบิทในการใชบ้ริการกบัผูใ้ห้บริการระบบ

ขนส่งท่ีไดรั้บอนุญาตท่ีเขา้ร่วมให้บริการเท่ียวโดยสารร่วม โดยบริษทัเป็นผูก้  าหนดราคาและเง่ือนไข

ของการใชเ้ท่ียวโดยสารร่วม 

(ฉ) “ใบอนุญาต” หมายถึง ใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจเป็นผูใ้หบ้ริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม

พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 และ

หนงัสืออนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง กิจการท่ี

ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวติั ฉบับท่ี 58 (การประกอบธุรกิจบัตรเงิน

อิเลก็ทรอนิกส์) ท่ีมอบใหแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการการช าระเงิน

ทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

(ช) “ผู้ถือแรบบิท” หมายถึง บุคคลท่ีครอบครองแรบบิทแต่ละประเภทอยา่งถูกตอ้งและถูกกฎหมาย 

(ซ) “ผู้แทนจ าหน่ายทีไ่ด้รับอนุญาต” หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตจากบริษทัใหท้ าการขาย จ าหน่าย และ/หรือ

ใหย้มืแรบบิทแก่ผูถื้อแรบบิท 
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(ฌ) “ผู้ให้บริการเติมเงินที่ได้รับอนุญาต” หมายถึง ผูท่ี้ได้รับอนุญาตจากบริษทัในการจดัเก็บเงิน ทั้ งใน

รูปแบบเงินสดและอ่ืนๆ เพื่อให้บริการเติมมูลค่าเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้กับแรบบิท ทั้งน้ี จะสามารถ

สังเกตผูใ้ห้บริการเติมเงินท่ีไดรั้บอนุญาตไดจ้ากสัญลกัษณ์แรบบิทท่ีระบุว่ารับเติมเงินท่ีปรากฏอยู่ ณ 

สถานท่ีของผูใ้ห้บริการเติมเงินท่ีไดรั้บอนุญาต หรือ ณ ช่องทางอ่ืนท่ีก าหนดโดยผูใ้ห้บริการเติมเงินท่ี

ไดรั้บอนุญาต โดยเง่ือนไขในการเติมเงินเป็นไปตามท่ีผูใ้ห้บริการเติมเงินท่ีไดรั้บอนุญาตแต่ละราย

ก าหนด 

(ญ) “ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต” หมายถึง ผูใ้ห้บริการระบบขนส่งท่ีไดรั้บอนุญาต ห้างร้าน หรือบุคคลท่ี

ให้บริการอ่ืนๆ ท่ีรองรับการใชง้านแรบบิทในการช าระค่าสินคา้และบริการท่ีรองรับ ทั้งน้ี จะสามารถ

สงัเกตผูใ้หบ้ริการท่ีไดรั้บอนุญาตไดจ้ากสญัลกัษณ์แรบบิทท่ีปรากฏอยู ่ณ สถานท่ีของผูท่ี้ไดรั้บอนุญาต  

(ฎ) “ผู้ให้บริการระบบขนส่งทีไ่ด้รับอนุญาต” หมายถึง ผูใ้หบ้ริการในระบบขนส่งท่ีไดรั้บอนุญาตจากบริษทั

ให้รับแรบบิทในการช าระค่าโดยสารตามราคาและเง่ือนไขท่ีผูใ้ห้บริการระบบขนส่งท่ีไดรั้บอนุญาต 

แต่ละรายก าหนด 

(ฏ) “ผู้ออกแรบบิทที่ได้รับอนุญาต” หมายถึง สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีได้รับอนุญาตให้ออก 

แรบบิทร่วม 

(ฐ) “มาตรฐานและระบบของแรบบิท” หมายถึง 

(1) การจดัรูปแบบขอ้มูล ระบบรักษาความปลอดภยั การเขา้รหัสบนชิปอจัฉริยะไร้สัมผสั การ

ส่ือสารขอ้มูลระหวา่งคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานของบริษทั  

(2) ระบบการออกแรบบิท เติมมูลค่า ช าระค่าสินคา้ และ/หรือบริการ รวมถึงการท ารายการทุก

ประเภทของแรบบิท โดยมีรูปแบบของรายการ การเขา้รหัสรายการ ตลอดจนความมัน่คงและ

เช่ือถือไดข้องรายการตามมาตรฐานของบริษทั 

(3) อุปกรณ์ท่ีไดรั้บการรับรองจากบริษทัเพื่อกระท าการตามท่ีระบุในขอ้ 1.4 (ฐ) (1) และ 1.4 (ฐ) 

(2) ขา้งตน้ 

(ฑ) “มูลค่าในแรบบิท” หมายถึง มูลค่าคงเหลือของเงินอิเล็กทรอนิกส์ท่ีบนัทึกไวใ้นแรบบิทภายหลงัจากท่ี

ไดรั้บการเติมมูลค่าหรือการใชง้านคร้ังล่าสุด แต่ไม่รวมถึงค่าแรบบิท ค่าธรรมเนียมการออกแรบบิท 

หรือค่ามดัจ าแรบบิท (ถา้มี) ตามตารางแนบทา้ยหมายเลข 1 

(ฒ) “มูลค่าเร่ิมต้น” หมายถึง มูลค่าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีบริษทัก าหนดใหผู้ถื้อแรบบิทเติมมูลค่าในแรบบิทใน

วนัท่ีออกแรบบิทตามตารางแนบทา้ยหมายเลข 1 

(ณ) “ระยะเวลาใช้งาน” หมายถึง ระยะเวลาท่ีสามารถน าแรบบิทไปช าระค่าสินคา้และบริการท่ีรองรับ และ/

หรือเติมมูลค่า และ/หรือเติมเท่ียวโดยสารได ้ทั้งน้ี บริษทัก าหนดให้มีระยะเวลาใชง้านส าหรับแรบบิท

แต่ละประเภทตามตารางแนบทา้ยหมายเลข 1 

(ด) “ระยะเวลาหยุดใช้งาน” หมายถึง ช่วงระยะเวลาสูงสุดท่ีผูถื้อแรบบิทไม่ใชง้านแรบบิท นับจากการใช้

งานคร้ังสุดทา้ยส าหรับแรบบิทแต่ละประเภทตามท่ีก าหนดในตารางแนบทา้ยหมายเลข 1 



 

3 

 

(ต) “แรบบิท” หมายถึง บตัรหรือผลิตภณัฑอ่ื์นใดตามท่ีบริษทัก าหนดใหส้ามารถน ามาใชเ้พ่ือช าระค่าสินคา้

และบริการท่ีรองรับให้แก่ผูใ้ห้บริการท่ีไดรั้บอนุญาต ตลอดจนร่วมใชง้านกบับตัรหรือผลิตภณัฑข์อง

บุคคลอ่ืนท่ีเป็นไปตามมาตรฐานและระบบของแรบบิท และไดรั้บอนุญาตจากบริษทั 

(ถ) “แรบบิทธุรกจิ” หมายถึง แรบบิทท่ีบริษทัออกและขายใหก้บัองคก์รอ่ืน เพ่ือน าไปขาย จ าหน่าย โอน ให ้

หรือแจกจ่ายใหก้บัผูถื้อแรบบิทต่อไป โดยองคก์รผูซ้ื้อแรบบิทจะเป็นผูด้  าเนินการขั้นตน้กบัผูถื้อแรบบิท 

ในกรณีท่ีแรบบิทเสียหายหรืออ่านค่าไม่ได ้

(ท) “แรบบิทพเิศษ” หมายถึง แรบบิทท่ีบริษทัออกและขายในโอกาสต่างๆ ใหก้บัผูถื้อแรบบิทโดยตรง หรือ

ขายใหก้บัองคก์รอ่ืน เพ่ือน าไปขาย จ าหน่าย โอน ให ้หรือแจกจ่ายใหก้บัผูถื้อแรบบิทต่อไป 

(ธ) “แรบบิทมาตรฐาน” หมายถึง แรบบิทท่ีบริษทัออกให้ยืมแก่ผูถื้อแรบบิท โดยบริษทัอาจเรียกเก็บค่ามดั

จ าแรบบิทจากผูถื้อแรบบิทตามท่ีระบุไวใ้นตารางแนบทา้ยหมายเลข 1 

(น) “แรบบิทร่วม” หมายถึง บัตรหรือผลิตภณัฑ์อ่ืนใดท่ีออกโดยผูอ้อกแรบบิทท่ีได้รับอนุญาตโดยใช้

มาตรฐานและระบบของแรบบิท โดยเป็นแรบบิทท่ีสามารถให้บริการอ่ืนตามท่ีผูอ้อกแรบบิทท่ีไดรั้บ

อนุญาตนั้นก าหนดดว้ย 

(บ) “แรบบิทลงทะเบียน” หมายถึง แรบบิทท่ีไดท้ าการลงทะเบียนแลว้ 

(ป) “แรบบิทหมดอายุ” หมายถึง แรบบิทท่ีมีอายเุกินกวา่ระยะเวลาใชง้าน 

(ผ) “วันที่ออกแรบบิท” หมายถึง วนัท่ีบริษทัหรือผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตจากบริษทัท ารายการออกแรบบิทผ่าน

อุปกรณ์ท่ีไดรั้บการรับรองจากบริษทั 

(ฝ) “ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต” หมายถึง หน่วยงานหรือสถานท่ีซ่ึงได้รับอนุญาตจากบริษทัในการ

ให้บริการประเภทต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรบบิทแก่ผูถื้อแรบบิทตามท่ีบริษทัระบุไวใ้นตารางแนบทา้ย

หมายเลข 2 ซ่ึงอาจจะมีการเปล่ียนแปลงรายการบริการและรายช่ือศูนยบ์ริการท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นคร้ัง

คราวตามท่ีบริษทัจะประกาศใหท้ราบถึงการแกไ้ขเปล่ียนแปลงดงักล่าวต่อไป 

(พ) “ศูนย์ฮอตไลน์” หมายถึง หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีใหข้อ้มูล และ/หรือรับเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรบบิท โดยมี

หมายเลขติดต่อตามท่ีบริษทัประกาศก าหนดตามตารางแนบทา้ยหมายเลข 3 

(ฟ) “สัญลักษณ์แรบบิท” หมายถึง สัญลกัษณ์ ค า และ/หรือเคร่ืองหมายตามท่ีบริษทัก าหนดซ่ึงบ่งช้ีถึงการ

รองรับการใชง้านแรบบิท 

(ภ) “สินค้าและบริการที่รองรับ” หมายถึง สินคา้ท่ีถูกจดัจ าหน่ายและให้บริการโดยผูใ้ห้บริการท่ีได้รับ

อนุญาต 

2. บริการและความรับผดิชอบ 

2.1 การออกแรบบิทนั้นไดรั้บใบอนุญาตจากกระทรวงการคลงั และธนาคารแห่งประเทศไทย และไดรั้บอนุญาตจาก

กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 

2.2 เงินท่ีบริษทั ผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีไดรั้บอนุญาต หรือผูใ้หบ้ริการเติมเงินท่ีไดรั้บอนุญาตไดรั้บจากผูถื้อแรบบิทเพื่อเป็น

การเติมมูลค่าในแรบบิทนั้นจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นมูลค่าในแรบบิท ผูถื้อแรบบิทจะสามารถใชแ้รบบิทในการช าระค่า
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สินคา้และบริการท่ีรองรับ ณ จุดท่ีมีสญัลกัษณ์แรบบิทได ้หากมูลค่าในแรบบิทสูงกวา่หรือเท่ากบัราคาสินคา้และ

บริการท่ีรองรับ โดยมูลค่าในแรบบิทจะถูกตดัช าระตามราคาสินคา้หรือบริการท่ีรองรับนั้นๆ  

2.3 บริษทั ศูนยบ์ริการท่ีไดรั้บอนุญาต และ/หรือผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีไดรั้บอนุญาตจะท าหน้าท่ีจดัการเก่ียวกบัการจัด

จ าหน่าย และ/หรือการใชง้านแรบบิทใหก้บัผูถื้อแรบบิทภายใตเ้ง่ือนไขการออกแรบบิทเท่านั้น  

2.4 แรบบิทท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีจะได้ประกาศก าหนด อาจเขา้ร่วมโปรแกรมส่งเสริมการขายท่ีจัดข้ึนโดยบริษัท  

ผูใ้หบ้ริการท่ีไดรั้บอนุญาต หรือบุคคลอ่ืนได ้ทั้งน้ี คุณสมบติัของแรบบิทในแต่ละโปรแกรมส่งเสริมการขายจะมี

การประกาศก าหนดโดยบริษทั ผูใ้หบ้ริการท่ีไดรั้บอนุญาต หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัรายการส่งเสริมการขาย

นั้นๆ ต่อไป 

2.5 ผูถื้อแรบบิทสามารถน าแรบบิทมาติดต่อเพ่ือท าการลงทะเบียนกบับริษทัไดต้ามขั้นตอน สถานท่ี และวิธีการท่ี

บริษทัก าหนด โดยบริษทัสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการด าเนินการลงทะเบียนดงักล่าวตามท่ีระบุ

ไวใ้นตารางแนบทา้ยหมายเลข 1 

2.6 ผูใ้ห้บริการท่ีไดรั้บอนุญาตจะมีสัญลกัษณ์แรบบิทปรากฏอยู ่ในกรณีท่ีไม่สามารถใชแ้รบบิทช าระค่าสินคา้และ

บริการท่ีรองรับให้แก่ผูใ้ห้บริการท่ีไดรั้บอนุญาตได ้ผูถื้อแรบบิทสามารถติดต่อผูใ้ห้บริการท่ีไดรั้บอนุญาตนั้นๆ 

ไดโ้ดยตรง 

2.7  ระบบช าระค่าสินคา้และบริการ และระบบเติมมูลค่าของบริษทัไดรั้บการดูแลดว้ยความเช่ียวชาญและความเอาใจ   

        ใส่อยา่งเหมาะสม  เพ่ือท่ีจะสามารถให้บริการไดเ้ป็นอยา่งดี  อยา่งไรก็ตาม บริษทัไม่รับประกนัวา่ ผูใ้ห้บริการท่ี

 ได้รับอนุญาตและผู ้ให้บริการเติมเงินท่ีได้รับอนุญาตทุกรายจะสามารถรองรับการใช้งานแรบบิทได้

 ตลอดเวลา เน่ืองจากการให้บริการนั้ นข้ึนอยู่กับระบบและการปฏิบัติงานของผูใ้ห้บริการ ระบบเครือข่าย  

 ระบบสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ระบบไฟฟ้า สภาพภูมิอากาศ เง่ือนไขและ

 สถานการณ์อ่ืนๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทั 

2.8  แรบบิทสามารถรองรับการใชบ้ริการอ่ืนจากผูใ้หบ้ริการท่ีไดรั้บอนุญาตได ้ 

2.9 ผู ้ให้บริการท่ีได้รับอนุญาตเป็นผู ้รับผิดชอบตัวสินค้าและบริการท่ีรองรับทั้ งหมดท่ีผู ้ให้บริการนั้ นมีแก่ 

ผูถื้อแรบบิท ทั้งน้ี ผูถื้อแรบบิทจะตอ้งยอมรับขอ้ก าหนด เง่ือนไข และขอ้บงัคบัตามกฎหมาย และกฎระเบียบของ 

ผูใ้ห้บริการท่ีได้รับอนุญาตในการซ้ือสินคา้และใชบ้ริการนั้นๆ โดยบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตวัสินคา้และ

บริการท่ีรองรับใดๆ ทั้งส้ิน ผูถื้อแรบบิทจะตอ้งติดต่อสอบถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัสินคา้และบริการท่ีรองรับ

กบัผูใ้หบ้ริการท่ีไดรั้บอนุญาตโดยตรง 

2.10 ผูถื้อแรบบิทสามารถติดต่อบริษทั ศูนยฮ์อตไลน์ และศูนยบ์ริการท่ีไดรั้บอนุญาตไดใ้นวนัและเวลาท าการตามท่ี

บริษทัประกาศก าหนดตามตารางแนบทา้ยหมายเลข 4 

3. ประเภทของแรบบิทและการจดัจ าหน่าย 

3.1 ประเภทของแรบบิท 

(ก) แรบบิทมาตรฐาน 

(ข) แรบบิทธุรกิจ 

(ค) แรบบิทพิเศษ 
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(ง) แรบบิทร่วม 

แรบบิททุกประเภทอาจแยกเป็นแรบบิทส าหรับบุคคลทั่วไป แรบบิทส าหรับนักเรียน-นักศึกษา และแรบบิท

ส าหรับผูสู้งอายุ โดยเง่ือนไขการใชง้านในระบบขนส่งของแรบบิทดงักล่าวเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไข

ของผูใ้หบ้ริการระบบขนส่งท่ีไดรั้บอนุญาตแต่ละราย 

แรบบิทร่วมนั้นอาจจะไม่รองรับบริการบางประเภทของบริษทั โดยบริษทั และ/หรือผูอ้อกแรบบิทร่วมท่ีไดรั้บ

อนุญาตนั้นจะเป็นผูแ้จง้ขอ้จ ากดัใหผู้ถื้อแรบบิททราบต่อไป 

3.2 การออกและการจดัจ าหน่ายแรบบิท 

(ก) แรบบิทมาตรฐาน  

ผูถื้อแรบบิทสามารถยืมแรบบิทมาตรฐานไดท่ี้บริษทัหรือผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีไดรั้บอนุญาต โดยบริษทัจะ

เก็บมูลค่าเร่ิมตน้ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่ามดัจ าแรบบิท (ถา้มี) จากผูถื้อแรบบิท ตามตารางแนบทา้ย

หมายเลข 1 

(ข) แรบบิทธุรกิจ  

ผูถื้อแรบบิทสามารถซ้ือหรือรับแรบบิทธุรกิจไดท่ี้องคก์รต่างๆ ท่ีเป็นผูซ้ื้อแรบบิทธุรกิจแต่ละประเภท

จากบริษทั  

(ค) แรบบิทพิเศษ  

ผูถื้อแรบบิทสามารถซ้ือแรบบิทพิเศษไดท่ี้บริษทัหรือผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีไดรั้บอนุญาต 

(ง) แรบบิทร่วม 

ผูถื้อแรบบิทสามารถซ้ือหรือรับแรบบิทร่วมไดท่ี้ผูอ้อกแรบบิทท่ีไดรั้บอนุญาต 

3.3 ค่ามดัจ าแรบบิท 

 บริษทัอาจเรียกเก็บค่ามดัจ าแรบบิทจากแรบบิทบางประเภทได้ โดยมีอตัราตามท่ีระบุไวใ้นตารางแนบท้าย

หมายเลข 1 ทั้งน้ี บริษทัสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่ามดัจ าแรบบิท โดยบริษทัจะประกาศให้ทราบถึง

การแกไ้ขเปล่ียนแปลงในเร่ืองดงักล่าวเป็นคราวๆ ไป 

3.4 ค่าแรบบิท มูลค่าเร่ิมตน้ และค่าธรรมเนียมแรบบิท 

ในการออกและการจดัจ าหน่ายแรบบิทแต่ละประเภทให้แก่ผูถื้อแรบบิท บริษทัสงวนสิทธิท่ีจะจดัเก็บค่าแรบบิท

และค่าธรรมเนียมต่างๆ  

ค่าธรรมเนียม ชนิดของค่าธรรมเนียม และมูลค่าเร่ิมตน้ของแรบบิท จะระบุไวใ้นตารางแนบทา้ยหมายเลข 1 และ

บนเวบ็ไซตข์องบริษทั ทั้งน้ี บริษทัสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม ชนิดของค่าธรรมเนียม และมูลค่า

เร่ิมตน้ โดยบริษทัจะประกาศใหท้ราบถึงการแกไ้ขเปล่ียนแปลงในเร่ืองดงักล่าวเป็นคราวๆ ไป  

ในกรณีของแรบบิทธุรกิจ แรบบิทพิเศษ และแรบบิทร่วมนั้น นอกเหนือจากชนิดและอตัราค่าธรรมเนียมตามท่ี

บริษทัประกาศก าหนดแลว้ อาจจะมีชนิด ค่าธรรมเนียม ค่าแรบบิท มูลค่าเร่ิมตน้ และขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบั

อ่ืนนอกเหนือไปจากขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการออกแรบบิทน้ี โดยผูถื้อแรบบิทแต่ละประเภทดงักล่าวจะตอ้งอ่าน

และยอมรับในเง่ือนไขในการใชแ้รบบิทประเภทนั้นๆ ก่อนท่ีจะน าแรบบิทไปใช ้โดยบริษทัไม่มีส่วนรับผิดชอบ

ในเง่ือนไขดงักล่าวนั้น 
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3.5 ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

บริษทัมีสิทธิในการจดัการระบบ ซอฟตแ์วร์ โปรแกรม พารามิเตอร์ และขอ้มูลใดๆ ท่ีอยูใ่นแรบบิททุกประเภทได ้

โดยระบบ ซอฟตแ์วร์ โปรแกรม พารามิเตอร์ และขอ้มูลใดๆ ท่ีอยูใ่นชิปอิเล็กทรอนิกส์บนแรบบิทเป็นทรัพยสิ์น

ทางปัญญาของบริษทัซ่ึงบุคคลอ่ืนจะไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน ถ่ายโอน ท าซ ้ า ดดัแปลง เผยแพร่ หรือน าไปใช้

นอกเหนือจากการใชง้านแรบบิทตามปกติได ้และบริษทัขอสงวนสิทธิด าเนินการทางกฎหมายอยา่งเด็ดขาดและ

ถึงท่ีสุดกบัผูฝ่้าฝืนเง่ือนไขน้ี 

3.6 ความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของแรบบิท 

แรบบิทจะใชง้านไดต้ามระยะเวลาใชง้านท่ีก าหนดเท่านั้น โดยแรบบิทท่ีใชง้านไดจ้ะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

(ก) แรบบิทท่ีใชง้านโดยผูท่ี้มีสิทธิตามเง่ือนไขการใช้งานแรบบิทนั้นๆ (เช่น บุคคลทั่วไป, นักเรียน-

นกัศึกษา หรือผูสู้งอาย)ุ 

(ข) แรบบิทท่ีไม่ถูกดดัแปลงทั้งภายนอกและภายในใดๆ ทั้งส้ิน 

(ค) แรบบิทท่ีผูถื้อแรบบิทไดรั้บแรบบิทมาอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 

(ง) แรบบิทท่ีไม่ใช่แรบบิทหมดอาย ุหรือเป็นแรบบิทท่ีถูกยดึ หรือถูกอายดั  

(จ) แรบบิทท่ียงัไม่พน้ระยะเวลาหยดุใชง้านตามท่ีก าหนด 

4. การใช้งาน 

4.1 เง่ือนไขการใชง้าน 

ผูถื้อแรบบิทยนิยอมและตกลงดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูถื้อแรบบิทจะปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้ก าหนด นโยบาย วิธีปฏิบติัต่างๆ ค าเตือน และค าแนะน าใน

การใชแ้รบบิทท่ีประกาศโดยบริษทัทั้งท่ีประกาศไปแลว้หรือจะประกาศในภายหลงัอยา่งเคร่งครัด 

(ข) ผูถื้อแรบบิทจะไม่ใชห้รือไม่ใหผู้อ่ื้นน าแรบบิทไปใชใ้นวตัถุประสงคใ์ดๆ ท่ีผิดกฎหมายหรือผิดเง่ือนไข

การใชง้านตามประเภทของแรบบิทนั้นๆ 

(ค) ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผูถื้อแรบบิทจะไม่กระท าการ หรืออนุญาต หรือยินยอมให้ผูอ่ื้นดัดแปลง แก้ไข 

เปล่ียนแปลง ต่อเติมแรบบิท ทั้งตวัแรบบิท ตลอดจนระบบเฟิร์มแวร์ ซอฟตแ์วร์ โปรแกรม และขอ้มูล

ใดๆ ท่ีอยู่ในชิปอิเล็กทรอนิกส์ในแรบบิท ทั้งน้ี การคดัลอก ท าซ ้ า ดดัแปลง แกไ้ข หรือเปล่ียนแปลง

ระบบเฟิร์มแวร์ ซอฟตแ์วร์ โปรแกรม และขอ้มูลบนแรบบิทนั้นเป็นการกระท าท่ีมีความผิดทางอาญา 

บริษทัจะไม่รับรองการท าธุรกรรม หรือคืนมูลค่าในแรบบิท และค่ามดัจ าแรบบิท (ถา้มี) อีกทั้งบริษทัมี

สิทธิท่ีจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับบริษทัอนัเกิดจากการคัดลอก ท าซ ้ า แก้ไข 

เปล่ียนแปลง ดดัแปลง หรืออนุญาตหรือยนิยอมใหค้ดัลอก ท าซ ้ า แกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือดดัแปลงแรบ

บิทของผูถื้อแรบบิท 

(ง) ผูถื้อแรบบิทจะดูแลสภาพของแรบบิทอย่างเหมาะสม โดยไม่ให้เกิดความเสียหายและไม่ท าลายจน 

ก่อใหเ้กิดความเสียหายในแรบบิท และ/หรือท าใหแ้รบบิทเส่ือมสภาพ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัอยูเ่พียงการท า

ใหแ้รบบิทเสียหาย เป็นรอย บ่ิน ฉีก ขาด แตก หกั งอ เจาะรู 



 

7 

 

(จ) ผูถื้อแรบบิทจะไม่ด าเนินการ หรือไม่อนุญาต หรือไม่ยินยอมให้ผูใ้ดต่อเติม พิมพ ์ใส่เคร่ืองหมาย ติด

สต๊ิกเกอร์ หรือวตัถุอ่ืนใดบนแรบบิท (ยกเวน้ เคร่ืองหมาย สต๊ิกเกอร์ หรือวตัถุอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บการอนุมติั

จากทางบริษทั) และห้ามลบ และ/หรือเปล่ียนแปลงหมายเลขแรบบิท ขอ้ความ ค าเตือน เคร่ืองหมาย

การคา้ ช่ือทางการคา้ งานศิลปะ และการออกแบบใดๆ ท่ีปรากฏอยูบ่นแรบบิท 

(ฉ) ในกรณีท่ีบริษทัให้ผูถื้อแรบบิทยืมแรบบิท บริษทัสงวนสิทธิท่ีจะเก็บค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุไวใ้น

ตารางแนบทา้ยหมายเลข 1 และไม่คืนค่ามดัจ า แรบบิท (ถา้มี) หากมีความเสียหายเกิดข้ึนแก่แรบบิท เม่ือ

มีการขอคืนมูลค่าในแรบบิทกบับริษทั 

(ช) ผูถื้อแรบบิทตอ้งให้ความร่วมมือกบัพนกังาน เจา้หนา้ท่ี หรือเจา้พนักงานต ารวจ ในการขอให้ส่งมอบ

แรบบิทคืนจากผูถื้อแรบบิท ส าหรับกรณีท่ีมีขอ้สงสัยวา่แรบบิทดงักล่าวเป็นแรบบิทท่ีสูญหายหรือเป็น

แรบบิทท่ีถูกขโมย หรือในกรณีท่ีบริษทัมีหลกัฐานยืนยนัพฤติกรรมการใชว้า่เป็นท่ีตอ้งสงสัย ในกรณีท่ี

มีขอ้สงสยั พนกังานของบริษทั ตวัแทนท่ีไดรั้บอนุญาตจากบริษทั และผูใ้หบ้ริการท่ีไดรั้บอนุญาตมีสิทธิ

ท่ีจะตรวจสอบแรบบิท ตลอดจนขอ้มูลในแรบบิท รวมทั้งยดึแรบบิทจากผูถื้อแรบบิทได ้

(ซ) ผูถื้อแรบบิทไม่ควรพกพาแรบบิทมากกวา่หน่ึงใบ/หน่ึงหน่วย หรือพกร่วมกบับตัรสมาร์ทการ์ดอ่ืนไว้

ดว้ยกนั มิฉะนั้นบริษทัจะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายหรือความผิดพลาดใดๆ ข้ึนกบัแรบบิท

หรือมูลค่าในแรบบิทท่ีถูกหกัช าระไปอยา่งไม่ถูกตอ้ง ทั้งน้ี บริษทัสงวนสิทธิท่ีจะไม่คืนมูลค่าในแรบบิท

ท่ีถูกหกัไปดว้ยสาเหตุจากการถือแรบบิทมากกวา่หน่ึงใบ/หน่ึงหน่วย หรือถือร่วมกบับตัรสมาร์ทการ์ด

อ่ืนไวด้ว้ยกนั 

(ฌ) บริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ และ/หรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัทรัพยสิ์นท่ีมีผลมาจากการใช้

งานแรบบิทอยา่งไม่ถูกตอ้งหรือโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

4.2 การท ารายการ 

(ก) แรบบิทสามารถใชส้ าหรับการช าระเงินเพื่อสินคา้และบริการท่ีรองรับเท่านั้น โดยการใชง้านจะเป็นไป

ตามเง่ือนไขการออกแรบบิทและเป็นไปตามขอ้ก าหนดของผูใ้หบ้ริการท่ีไดรั้บอนุญาตแต่ละราย 

(ข) บริษทั และ/หรือผูใ้หบ้ริการท่ีไดรั้บอนุญาตอาจปฏิเสธการใชง้านของแรบบิทในการช าระค่าสินคา้และ

บริการท่ีรองรับได้ ในกรณีท่ีแรบบิทนั้นไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ตามเง่ือนไขในข้อ 3.6 หรือระบบของ 

แรบบิทไม่สามารถท าการประมวลผลการช าระเงินได้ไม่ว่าด้วยเหตุอนัใดก็ตาม หรือมีเหตุการณ์ท่ี

นอกเหนือการควบคุมของบริษทัเกิดข้ึนซ่ึงระงบัหรือขดัขวางมิใหผู้ใ้หบ้ริการท่ีไดรั้บอนุญาตนั้นรับและ

ประมวลผลแรบบิทในการช าระเงิน 

(ค) ผูถื้อแรบบิทยอมรับว่า ผูใ้ห้บริการท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นผูรั้บผิดชอบในการตดัช าระมูลค่าในแรบบิท

ส าหรับสินคา้และบริการท่ีรองรับนั้น 

(ง) ในกรณีท่ีแรบบิทมีมูลค่าในแรบบิทแต่ไม่เพียงพอต่อรายการการช าระเงินท่ีเกิดข้ึน ผูถื้อแรบบิทอาจจะ

สามารถท ารายการช าระเงินท่ีไม่ท าให้มูลค่าในแรบบิทติดลบต ่ากว่ามูลค่าติดลบต ่าสุดตามท่ีบริษทั

อนุญาตไดอี้กหน่ึงรายการ ทั้งน้ี บริษทัมีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวท่ีจะเลือกและก าหนดประเภทรายการท่ี

สามารถด าเนินการดงักล่าวได ้
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(จ) ผูใ้ห้บริการท่ีไดรั้บอนุญาตท่ีรับแรบบิทอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ผูถื้อแรบบิท

ทราบล่วงหนา้ 

(ฉ) บริษทัสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืน ยกเลิก หรือระงบัการใชง้านของแรบบิทไดต้ลอดเวลาโดยไม่จ าตอ้งแจง้

เหตุผลใหก้บัผูถื้อแรบบิททราบ หากแรบบิทดงักล่าวถือครองโดยถูกกฎหมายและไม่มีขอ้สงสยัในความ 

ถูกตอ้งของขอ้มูลของแรบบิท บริษทัอาจคืนมูลค่าในแรบบิทท่ีเหลือพร้อมค่ามดัจ าแรบบิท (ถา้มี) ใหแ้ก่

ผูถื้อแรบบิทตามเง่ือนไขและขั้นตอนท่ีบริษทัก าหนด 

4.3 มูลค่าในแรบบิท 

(ก) การค านวณมูลค่าในแรบบิท 

การค านวณมูลค่าในแรบบิทเป็นความรับผิดชอบของบริษทั และการค านวณมูลค่าในแรบบิทโดยบริษทั

ถือเป็นท่ีสุด 

(ข) มูลค่าในแรบบิทสูงสุด 

มูลค่าเงินในแรบบิทนั้นไม่อาจเกินมูลค่าในแรบบิทสูงสุดท่ีประกาศใชโ้ดยบริษทัตามตารางแนบทา้ย

หมายเลข 1 

4.4 เท่ียวโดยสารร่วม 

บริษทัอาจมีการใหบ้ริการเติมเท่ียวโดยสารร่วมให้แก่ผูถื้อแรบบิทเพื่อใชช้ าระค่าเดินทางให้แก่ผูใ้ห้บริการระบบ

ขนส่งท่ีไดรั้บอนุญาตท่ีรองรับการใชง้านน้ี โดยอาจจะมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงผูถื้อแรบบิทจะตอ้ง

อ่านและตกลงยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวก่อนท่ีจะใชบ้ริการ 

4.5 การเติมมูลค่า 

(ก) ก่อนท่ีจะน าแรบบิทไปใชช้ าระเงินเพ่ือซ้ือสินคา้และบริการท่ีรองรับในระบบของแรบบิท หรือในกรณี

ท่ีมูลค่าในแรบบิทไม่เพียงพอต่อการช าระค่าสินคา้และบริการท่ีรองรับใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการท่ีไดรั้บอนุญาต

นั้น ผูถื้อแรบบิทจะตอ้งเติมมูลค่าในแรบบิทโดยใชเ้งินสดหรือรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีบริษทัก าหนดกบัผูใ้ห้

บริการเติมเงินท่ีไดรั้บอนุญาต หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีจะจดัข้ึนและประกาศโดยบริษทั ทั้งน้ี ผูถื้อแรบบิท

จะตอ้งเติมมูลค่าขั้นต ่าในแรบบิทไม่น้อยกว่าจ านวนเงินมูลค่าเร่ิมตน้และเป็นจ านวนเต็มหลกัร้อย

เท่านั้น  

(ข) ในกรณีท่ีมูลค่าในแรบบิทเป็นมูลค่าติดลบ เม่ือผูถื้อแรบบิทเติมมูลค่าในแรบบิท เงินจ านวนท่ีเติม

ดงักล่าวจะถูกน ามาหกัตามจ านวนท่ีติดลบก่อน หากมีเงินเหลือจึงเป็นมูลค่าในแรบบิท 

(ค) ผูใ้ห้บริการเติมเงินท่ีไดรั้บอนุญาตไม่สามารถท าการลดราคาในการเติมมูลค่าในแรบบิทให้กับผูถื้อ 

แรบบิท เวน้แต่จะเป็นรายการส่งเสริมการตลาดท่ีไดรั้บอนุญาตจากบริษทั และผูถื้อแรบบิทไม่ควรจะท า

การเติมมูลค่าในแรบบิทในกรณีท่ีสงสัยวา่ผูท่ี้เติมเงินนั้นมิใช่ผูใ้ห้บริการเติมเงินท่ีไดรั้บอนุญาต ทั้งน้ี 

บริษทัจะไม่ยอมรับมูลค่าในแรบบิทท่ีไดรั้บการเติมจากผูใ้ห้บริการเติมเงินท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตหรือการ

เติมเงินท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
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4.6 แรบบิทหมดอาย ุและการรักษาสถานภาพแรบบิท 

(ก) แรบบิทจะใชง้านไดต้ามระยะเวลาใชง้านท่ีก าหนดเท่านั้น เม่ือพน้จากก าหนดระยะเวลาดงักล่าวจะถือวา่

แรบบิทนั้นเป็นแรบบิทหมดอาย ุโดยภายหลงัจากแรบบิทเป็นแรบบิทหมดอายแุลว้ ผูถื้อแรบบิทจะไม่

สามารถท าการเติมมูลค่า และ/หรือเติมเท่ียวโดยสารในแรบบิทได ้แต่ยงัสามารถใชง้านแรบบิทในการ

ช าระค่าสินคา้และบริการท่ีรองรับได ้อยา่งไรก็ตาม ผูถื้อแรบบิทยงัสามารถน าแรบบิทมาขอคืนมูลค่าใน

แรบบิทไดก่้อนพน้ระยะเวลาหยดุใชง้าน แต่หากพน้ก าหนดระยะเวลาหยดุใชง้านแลว้จะไม่สามารถใช้

แรบบิทหมดอายใุนการช าระค่าสินคา้และบริการท่ีรองรับได ้รวมทั้งไม่สามารถขอคืนมูลค่าในแรบบิท

ไดอี้กต่อไป ไม่วา่จะขอคืนเป็นเงินสด หรือแลกเปล่ียนเป็นแรบบิทอนัใหม่ หรือมูลค่าอ่ืนใดได ้

(ข) ในกรณีท่ีแรบบิทยงัไม่ไดเ้ป็นแรบบิทหมดอาย ุแต่พน้ก าหนดระยะเวลาหยดุใชง้าน แรบบิทนั้นจะไม่

สามารถน ามาใชช้ าระราคาสินคา้และบริการท่ีรองรับ หรือขอคืนมูลค่าในแรบบิทได ้หากผูถื้อแรบบิท

ประสงคท่ี์จะใชแ้รบบิทในการช าระราคาสินคา้และบริการท่ีรองรับ  หรือขอคืนมูลค่าในแรบบิท ผูถื้อ

แรบบิทจะตอ้งเติมมูลค่าในแรบบิทก่อนจึงจะสามารถน าแรบบิทมาใชช้ าระราคาสินคา้และบริการท่ี

รองรับ หรือขอคืนมูลค่าในแรบบิทได ้ทั้งน้ี มูลค่าท่ีผูถื้อแรบบิทเติมเพ่ือรักษาสถานภาพแรบบิทนั้นจะ

ถูกน ามาค านวณรวมกบัมูลค่าในแรบบิทก่อนการเติมมูลค่านั้น 

5. กรณีแรบบิทเสียหายและการเปลีย่นแรบบิท 

5.1 บริษทัสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปล่ียนแรบบิทใหแ้ก่ผูถื้อแรบบิท ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก) แรบบิทมีสภาพช ารุด เสียหาย เป็นรอย บ่ิน  ฉีก ขาด แตก หกั งอ เจาะรู 

(ข) ในกรณีท่ีมีขอ้สงสยัในความถูกตอ้งของขอ้มูลในแรบบิท 

(ค) แรบบิทท่ีท าข้ึนหรือไดม้าอยา่งไม่ถูกตอ้งหรือผิดกฎหมาย เช่น แรบบิทปลอม แรบบิทท่ีถูกขโมย หรือมี

  การแจง้อายดัแรบบิท 

5.2 ในกรณีท่ีแรบบิทไม่อยูใ่นเง่ือนไขขอ้ 5.1 และมีสภาพดีไม่ช ารุดเสียหาย แต่ไม่สามารถใชง้านหรืออ่านค่าขอ้มูล

ในแรบบิทได ้โดยไม่ไดเ้กิดจากความผิดของผูถื้อแรบบิท ผูถื้อแรบบิทสามารถด าเนินการดงัน้ี 

(ก) กรณีท่ีเป็นแรบบิทมาตรฐาน ใหน้ าแรบบิทมาติดต่อท่ีศูนยบ์ริการท่ีไดรั้บอนุญาต 

(ข) กรณีท่ีเป็นแรบบิทธุรกิจ ให้น าแรบบิทมาติดต่อท่ีองค์กรซ่ึงเป็นผูจ้  าหน่ายแรบบิทธุรกิจให้แก่ผูถื้อ 

แรบบิทโดยตรง  

(ค) กรณีท่ีเป็นแรบบิทพิเศษ ใหน้ าแรบบิทมาติดต่อท่ีศูนยบ์ริการท่ีไดรั้บอนุญาต 

(ง) กรณีท่ีเป็นแรบบิทร่วม บริษทัจะไม่รับผิดชอบในตวัแรบบิทร่วม ให้ผูถื้อแรบบิทน าแรบบิทร่วมไป

ติดต่อผูอ้อกแรบบิทท่ีไดรั้บอนุญาตโดยตรง  

เม่ือบริษัทท าการตรวจสอบแล้ว จะด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการท่ีบริษัทก าหนด โดยจะแจ้งผลการ

ด าเนินการแก่ผูถื้อแรบบิทต่อไป 

5.3 ในการเปล่ียนแรบบิท บริษทัสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปล่ียนแรบบิท และ/หรือไม่คืนเงิน 

ค่ามดัจ าแรบบิท (ถา้มี) ตามท่ีระบุไวใ้นตารางแนบทา้ยหมายเลข 1 
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6. การขอคนืมูลค่าในแรบบิท 
 

6.1   หากผูถื้อแรบบิทประสงค์ท่ีจะขอคืนมูลค่าในแรบบิท ผูถื้อแรบบิทสามารถขอคืนมูลค่าในแรบบิทได ้โดยผูถื้อ

 แรบบิทตอ้งยอมรับว่า การใชง้านแรบบิทดงักล่าวทั้งหมดจะถูกยกเลิกโดยส้ินเชิง และมีเง่ือนไขในการขอคืน

 มูลค่าดงัน้ี 

 (ก) กรณีแรบบิทมาตรฐาน ผูถื้อแรบบิทสามารถขอคืนมูลค่า และค่ามดัจ า (ถา้มี) ในแรบบิทได ้โดยส่งมอบ

  แรบบิทดงักล่าวคืนใหแ้ก่บริษทั  

 (ข) กรณีแรบบิทธุรกิจ แรบบิทพิเศษ และแรบบิทร่วม ผูถื้อแรบบิทสามารถขอคืนมูลค่าในแรบบิทได ้โดย

  บริษทัจะคืนมูลค่าในแรบบิทใหแ้ก่ผูถื้อแรบบิท และจะส่งมอบแรบบิทดงักล่าวคืนใหแ้ก่ผูถื้อแรบบิท   

6.2 หากผูถื้อแรบบิทตอ้งการขอคืนมูลค่าในแรบบิทตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.1 สามารถน าแรบบิทมาติดต่อท่ีศูนยบ์ริการ

 ท่ีไดรั้บอนุญาตตามตารางแนบทา้ยหมายเลข 5 โดยมีขั้นตอน เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีบริษทัก าหนด เม่ือบริษทั

 เห็นวา่เขา้เง่ือนไขท่ีสามารถคืนมูลค่าในแรบบิทได ้บริษทัจะด าเนินการคืนมูลค่าในแรบบิทและค่ามดัจ าแรบบิท 

 (ถ้ามี) ให้ผู ้ถือแรบบิทภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วนั หลังจากท่ีบริษัท หรือศูนย์บริการท่ีได้รับอนุญาต

 ไดรั้บเร่ืองขอคืนมูลค่าในแรบบิท 

6.3           ผูถื้อแรบบิทสามารถขอคืนมูลค่าในแรบบิทได ้โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 

 (ก)  แรบบิทนั้นไม่เป็นแรบบิทหมดอาย ุหรือ 

 (ข)  แรบบิทนั้นเป็นแรบบิทหมดอาย ุแต่ยงัไม่พน้ระยะเวลาหยดุใชง้าน  

 (ค) กรณีอ่ืนใดตามท่ีผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีไดรั้บอนุญาต หรือผูอ้อกแรบบิทท่ีไดรั้บอนุญาตแต่ละรายก าหนด  

 ทั้งน้ี การขอคืนมูลค่าในแรบบิทนั้นจะตอ้งเป็นไปตามวธีิการและเง่ือนไขท่ีบริษทัก าหนด 

6.4         มูลค่าท่ีสามารถขอคืนได ้ 

 (ก) มูลค่าในแรบบิทท่ีขอคืนได ้ไดแ้ก่ มูลค่าในแรบบิท (ซ่ึงเป็นมูลค่าท่ีไม่รวมค่าธรรมเนียมการออกแรบ

  บิท หรือส่วนลด หรือผลประโยชน์อ่ืน เช่น ส่วนลดหรือเงินเพ่ิมพิเศษ หรือเงินสมนาคุณ) และ/หรือค่า

  มดัจ าแรบบิท (ถา้มี) ทั้งน้ี ค่าธรรมเนียมการออกแรบบิทจะไม่สามารถขอคืน หรือแลกเปล่ียนเป็นเงินได้

  ในทุกกรณี 

 (ข) ในกรณีท่ีมูลค่าในแรบบิทเป็นจ านวนมูลค่าติดลบจะไม่สามารถขอคืนมูลค่าในแรบบิทได ้และผูถื้อ         

  แรบบิทจะตอ้งช าระเงินส่วนท่ีติดลบก่อนจึงจะขอยกเลิกการใชง้านแรบบิท และขอคืนค่ามดัจ าแรบบิท                                        

  (ถา้มี) ได ้

 (ค) ในกรณีท่ีแรบบิทมีสภาพช ารุด เสียหาย เป็นรอย บ่ิน ฉีก ขาด แตก หัก งอ เจาะรู นั้น บริษทัสงวนสิทธิ

  ในการไม่คืนค่ามดัจ าแรบบิท (ถา้มี)  

 (ง) เท่ียวโดยสารเฉพาะและเท่ียวโดยสารร่วมไม่สามารถขอคืนหรือแลกเปล่ียนเป็นเงินไดใ้นทุกกรณี 

6.5  การขอคืนมูลค่าในแรบบิทในกรณีแรบบิทธุรกิจ แรบบิทพิเศษ และแรบบิทร่วมนั้น ผูถื้อแรบบิทจะตอ้งปฏิบติั

 ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขอ่ืนท่ีก าหนดโดยองค์กรอ่ืนซ่ึงซ้ือแรบบิทไปจากบริษทั หรือผูอ้อกแรบบิทท่ีไดรั้บ

 อนุญาต (แลว้แต่กรณี) ดว้ย 
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6.6 การขอคืนมูลค่าในแรบบิทในกรณีแรบบิทลงทะเบียน ผูถื้อแรบบิทจะตอ้งแสดงหลกัฐานพิสูจน์ตวัตนวา่เป็นผูท้  า

 การลงทะเบียนแรบบิทดงักล่าวก่อนจึงจะขอคืนมูลค่าในแรบบิทลงทะเบียนได ้

6.7 การขอคืนมูลค่าในแรบบิทในกรณีแรบบิทลงทะเบียนสูญหายหรือถูกขโมยใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 7.1 

6.8 บริษทัจะไม่รับผิดชอบใน การขอคืนมูลค่าในแรบบิทในกรณีดงัน้ี 

 (ก) ในกรณีท่ีมีขอ้สงสยัในความถูกตอ้งของขอ้มูลในแรบบิท 

 (ข) แรบบิทท่ีท าข้ึนหรือไดม้าอยา่งไม่ถูกตอ้งหรือผิดกฎหมาย เช่น แรบบิทปลอม แรบบิทท่ีถูกขโมย หรือมี

  การแจง้อายดัแรบบิท 

 (ค) แรบบิทท่ีขอ้มูลไม่สมบูรณ์ เช่น ขอ้มูลถูกลบ หรือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล 

6.9 บริษทัสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขอคืนมูลค่าในแรบบิทตามท่ีระบุไวใ้นตารางแนบทา้ย

 หมายเลข 1 และ/หรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการขอคืนมูลค่าในแรบบิท โดยผูถื้อแรบบิทตกลง

 และยอมรับว่า บริษทัมีสิทธิท่ีจะหักค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใชจ่้ายในการขอคืนมูลค่าในแรบบิทดงักล่าวจาก

 มูลค่าคงเหลือในแรบบิทของผูถื้อแรบบิทไดต้ามเง่ือนไขและวิธีปฏิบติัของบริษทั ไม่วา่แรบบิทนั้นจะไดท้ าการ

 ลงทะเบียนไวห้รือไม่ก็ตาม 

7.  แรบบิทสูญหายหรือถูกขโมย 

7.1           กรณีแรบบิทลงทะเบียนสูญหายหรือถูกขโมย 

(ก) ผูถื้อแรบบิทสามารถแจง้การสูญหายหรือถูกขโมยเพื่อระงบัการใชง้านแรบบิทลงทะเบียนได ้โดยบริษทั

จะท าการระงบัการใชง้านเฉพาะมูลค่าในแรบบิท เท่ียวโดยสารเฉพาะ และเท่ียวโดยสารร่วมเท่านั้น โดย

การแจง้ระงบัการใชง้านดงักล่าวสามารถท าไดโ้ดยแจง้ทางโทรศพัทท่ี์ศูนยฮ์อตไลน์ 

(ข) การระงบัการใชง้านแรบบิทลงทะเบียนตามขอ้ 7.1 (ก) จะมีผลภายหลงั 24 ชัว่โมง นบัจากศูนยฮ์อตไลน์

ไดรั้บแจง้การระงบัใชง้านแรบบิท 

(ค) เม่ือการระงบัการใช้งานแรบบิทลงทะเบียนมีผล บริษทัจะท าการคืนเฉพาะมูลค่าคงเหลือในแรบบิท

ลงทะเบียนเท่านั้น โดยบริษัทไม่รับผิดชอบในการสูญหายและความเสียหายของมูลค่าในแรบบิท

ลงทะเบียนก่อนท่ีการระงบัการใชง้านแรบบิทลงทะเบียนนั้นจะมีผล 

(ง) บริษทัไม่รับผิดชอบในการสูญหายและความเสียหายของเท่ียวโดยสารเฉพาะและเท่ียวโดยสารร่วมใน

แรบบิทลงทะเบียนไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน 

(จ)   หากมีการคืนมูลค่าในแรบบิทลงทะเบียน หรือมีการเปล่ียนแรบบิทใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อแรบบิท บริษทัสงวน

  สิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมในการขอคืนมูลค่าในแรบบิทลงทะเบียน หรือการเปล่ียนแรบบิทใหม่ 

  ตามท่ีระบุไวใ้นตารางแนบทา้ยหมายเลข 1 ตลอดจนค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการคืนมูลค่า

  ในแรบบิทลงทะเบียน หรือการเปล่ียนแรบบิทใหม่ขา้งต้น ทั้ งน้ี ผูถื้อแรบบิทเขา้ใจและยอมรับว่า 

  บริษทัมีสิทธิท่ีจะหักค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวจากมูลค่าคงเหลือในแรบบิท

  ลงทะเบียนของผูถื้อแรบบิทได ้โดยใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขและวธีิปฏิบติัของบริษทั  

(ฉ)    บริษทัไม่รับผิดชอบในการสูญหายและความเสียหายของเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีใชร่้วมกบัแรบบิท

ลงทะเบียนไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน 
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7.2 กรณีแรบบิทท่ีไม่ไดล้งทะเบียนสูญหายหรือถูกขโมย บริษทัจะไม่ท าการระงบัการใชแ้รบบิทและไม่คืนมูลค่าใน

แรบบิท ตลอดจนไม่ชดเชยสิทธิใดๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน 

7.3 ผูถื้อแรบบิทมีหน้าท่ีในการดูแลรักษาแรบบิทมิให้เกิดความเสียหายและถูกขโมย รวมทั้งไม่ยินยอมให้ผูอ่ื้นน า 

แรบบิทไปใช ้

7.4 บริษทัสงวนสิทธิในการยดึแรบบิทท่ีถูกระงบัการใช ้เพื่อท าการตรวจสอบ 

8. การระงบัใช้งานแรบบิท 

8.1 บริษทัอาจท าการระงบัใชง้านแรบบิทในกรณีดงัน้ี 

(ก) มีขอ้สงสยัวา่ไดมี้การปลอมแปลง ทุจริต หรือถูกขโมยแรบบิทนั้น 

(ข) มีขอ้สงสยัวา่มีการปลอมหรือแปลงมูลค่าในแรบบิท 

(ค) กรณีอ่ืนใดตามท่ีบริษทัเห็นสมควร 

8.2 ผูถื้อแรบบิทอาจร้องขอให้บริษทัท าการระงบัใชง้านแรบบิทไดเ้ฉพาะกรณีท่ีแรบบิทลงทะเบียนสูญหายหรือถูก

ขโมยเท่านั้น ทั้งน้ี ผูร้้องขอจะตอ้งเป็นผูค้รอบครองแรบบิทลงทะเบียนท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยการระงบัใช้

งานแรบบิทลงทะเบียนนั้นจะเป็นไปตามเง่ือนไขและวธีิการท่ีบริษทัเป็นผูก้  าหนด 

8.3 เม่ือการระงบัใชง้านแรบบิทมีผล ผูถื้อแรบบิทจะไม่สามารถใชง้านแรบบิทหรือขอคืนมูลค่าในแรบบิทท่ีถูกระงบั

การใชง้านนั้นไดอี้กต่อไป เวน้แต่ 

 (ก) ผูถื้อแรบบิทไดข้อยกเลิกการระงบัใชง้านแรบบิทนั้นตามเง่ือนไขและวธีิปฏิบติัของบริษทั ทั้งน้ี ในกรณี

  ท่ีมีการยกเลิกการระงบัใชง้านแรบบิทดงักล่าว บริษทัจะไม่รับผิดชอบในการสูญหายและความเสียหาย

  ใดๆ ของเท่ียวโดยสารเฉพาะและเท่ียวโดยสารร่วมในแรบบิท หรือ 

 (ข) แรบบิทนั้นเป็นแรบบิทลงทะเบียนซ่ึงสูญหายหรือถูกขโมย ผูถื้อแรบบิทยงัคงมีสิทธิในการขอคืนมุลค่า

  แรบบิทลงทะเบียนนั้นไดต้ามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 6.7 

8.4 เม่ือการระงบัใชง้านแรบบิทมีผล และบริษทัไดท้ าการคืนมูลค่าในแรบบิทท่ีเหลือให้ผูถื้อแรบบิทแลว้ มูลค่าใน

แรบบิทนั้น รวมถึงเท่ียวโดยสารเฉพาะและเท่ียวโดยสารร่วมในแรบบิทจะถูกระงบัการใชง้านอยา่งถาวร โดยผูถื้อ

แรบบิทจะไม่สามารถยกเลิกการระงบัใชง้านแรบบิทไดอี้กต่อไป  

8.5 บริษทัสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมยกเลิกการระงบัใชง้านแรบบิทตามท่ีระบุไวใ้นตารางแนบทา้ย

 หมายเลข 1 

9. ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการใช้งาน  

9.1 การใชบ้ริการบางประเภทของแรบบิท ผูถื้อแรบบิทจะตอ้งให้ขอ้มูลท่ีจ าเป็นส าหรับบริการนั้นๆ กบับริษทั จึงจะ

สามารถใชบ้ริการประเภทนั้นๆ ได ้หากผูถื้อแรบบิทไม่ตอ้งการให้ หรือไม่สามารถให้ขอ้มูลท่ีจ าเป็นกบับริษทั 

บริษทัสงวนสิทธิท่ีจะไม่ใหบ้ริการประเภทท่ีตอ้งการขอ้มูลนั้นๆ กบัผูถื้อแรบบิทได ้

9.2 ผูถื้อแรบบิทยนิยอม ตกลง และรับทราบวา่ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลต่างๆ ท่ีให้กบับริษทั และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การใชแ้รบบิทนั้นจะมีการใชง้านโดยบริษทั เพื่อ 

(ก) การสมคัรใชบ้ริการหรือรับสิทธิประโยชน์ใดๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัแรบบิท  
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(ข) การบริหารจดัการทัว่ไป การปฏิบติังานและการบ ารุงรักษา ระบบการช าระเงิน รวมทั้งการตรวจสอบ

บญัชีของบริษทั  

(ค) การออกแบบและปรับปรุงบริการท่ีมีอยูห่รือท่ีจะมีในอนาคตของบริษทั บริษทัลูก บริษทัในเครือ บริษทั

ท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัท่ีเป็นพนัธมิตร รวมทั้ งหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีควบคุมหรือถูกควบคุมทั้ งทางตรงและ

ทางออ้มกบับริษทั (ซ่ึงจะเรียกภายหลงัวา่ “กลุ่มบริษทั”) ใหก้บัผูถื้อแรบบิท 

(ง) การส่งเสริมการขายสินคา้ และ/หรือบริการ หรือการให้สิทธิประโยชน์ใดๆ แก่ผูถื้อแรบบิทของบริษทั       

กลุ่มบริษทั และ/หรือพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษทั โดยกลุ่มบริษทั และ/หรือพนัธมิตรทางธุรกิจของ

บริษทัอาจมีขั้นตอนการประมวลผลเพ่ือท่ีจะท าให้บริษทัสามารถเขา้ใจพฤติกรรมการใชง้านของผูถื้อ

แรบบิทไดดี้ข้ึน และเพื่อสามารถเสนอสินคา้ และ/หรือบริการอ่ืนๆ ท่ีสนองตอบความตอ้งการของผูถื้อ

แรบบิทไดม้ากข้ึน อีกทั้งยงัช่วยใหบ้ริษทัสามารถคดัเลือกสินคา้ และ/หรือบริการไดต้รงกบัความสนใจ

ของผูถื้อแรบบิทจากพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีบริษทัคดัเลือกเขา้มา 

(จ) การส่ือสารระหวา่งบริษทัและผูถื้อแรบบิท 

(ฉ) การตรวจสอบขอ้ร้องเรียน ขอ้มูลการใชง้านท่ีตอ้งสงสยั และการปรับปรุงการใหบ้ริการ 

(ช) การป้องกนัและตรวจสอบอาชญากรรม 

(ซ) การเปิดเผยตามท่ีกฎหมายระบุไว ้

(ฌ) การใชเ้ป็นแหล่งขอ้มูลส าหรับระบบการขนส่งและบริการอ่ืนๆ โดยทัว่ไป 

(ญ) วตัถุประสงคท่ี์จ าเป็นอ่ืนๆ ตามท่ีบริษทัเห็นสมควร 

9.3 ขอ้มูลของผูถื้อแรบบิทท่ีอยูก่บับริษทัจะไดรั้บการเก็บรักษาเป็นความลบัและปกปิดเป็นอยา่งดี อยา่งไรก็ตาม ผูถื้อ

แรบบิทยนิยอมและตกลงวา่ บริษทัอาจมีการส่งหรือเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไปยงัหน่วยงานดงัต่อไปน้ี (ไม่วา่จะอยู่

ภายในหรือภายนอกประเทศไทยก็ตาม) 

(ก) ผูใ้ห้บริการท่ีไดรั้บอนุญาตท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูจ้ดัท าการส่งเสริมการขายหรือให้สิทธิประโยชน์ใดๆ แก่ 

ผูถื้อแรบบิทซ่ึงมีหนา้ท่ีตอ้งรักษาความลบัใหก้บับริษทั 

(ข) พนักงานเจา้หน้าท่ี พนักงานต ารวจ ศาล หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามค าสั่งของพนักงานเจา้หน้าท่ี 

พนกังานต ารวจ ศาล หรือของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงบริษทัจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามค าสัง่นั้น 

(ค) ตวัแทน คู่สัญญา หรือผูใ้ห้บริการอ่ืน ซ่ึงมีหน้าท่ีตอ้งรักษาความลบัให้กบับริษทัและเป็นผูจ้ดัหาการ

บริหารจัดการ การส่ือสาร ระบบคอมพิวเตอร์ การช าระเงิน การประมวลผลขอ้มูล หรือบริการอ่ืนๆ 

ใหก้บับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ (เช่น ตวัแทนตรวจสอบเครดิต เป็นตน้) 

(ง) บุคคลอ่ืนซ่ึงมีหนา้ท่ีรักษาความลบัใหบ้ริษทั กลุ่มบริษทั และ/หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ 

(จ) บุคคลใดก็ตามท่ีกลุ่มบริษทั และ/หรือพนัธมิตรทางธุรกิจมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลภายใตก้าร

บงัคบัใชข้องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีมีการส่งขอ้มูลไปถึง 

ทั้งน้ี การเปิดเผยดงักล่าวจะกระท าภายใตห้น่วยงานท่ีสมควรเท่านั้น 

9.4 ผูถื้อแรบบิทมีสิทธิดงัต่อไปน้ี 

(ก) ตรวจสอบวา่บริษทัไดจ้ดัเก็บขอ้มูลของผูถื้อแรบบิทไวห้รือไม่และสามารถตรวจสอบขอ้มูลดงักล่าวได ้
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(ข) บอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหบ้ริษทัท าการแกไ้ขขอ้มูลของผูถื้อแรบบิทท่ีบริษทัจดัเก็บไวใ้หถู้กตอ้ง 

(ค) สอบถามถึงนโยบายและขอ้ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนตวัและไดรั้บทราบถึงชนิดของขอ้มูลท่ีทาง

บริษทัไดจ้ดัเก็บไว ้

(ง) เรียกร้องให้ทางบริษทัไม่น าขอ้มูลส่วนตวัไปใชใ้นวตัถุประสงค์ท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมการขายดงัท่ีได้

กล่าวไวใ้นเง่ือนไข 9.2 (ง) ขา้งตน้ ซ่ึงทางบริษทัจะหยุดการด าเนินการดังกล่าวในทันที โดยผูถื้อ      

แรบบิทไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินในการเรียกร้องดงักล่าว 

9.5 บริษทัสงวนสิทธิในการเก็บค่าธรรมเนียมจากผูถื้อแรบบิทในการขอเรียกดูขอ้มูลส่วนตวัจากขอ้มูลท่ีบริษทัจดัเก็บ

ไว ้

9.6 ผูถื้อแรบบิทสามารถส่งค าร้องมายงับริษทัไดท่ี้ 

ฝ่ายปฏิบติัการ (ค  าร้อง) 

บริษทั บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จ ากดั 

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนวภิาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

9.7 ขอ้มูลการใช้งานของแรบบิทจะไดรั้บการเก็บรักษาไวอ้ยา่งปลอดภยั โดยขอ้มูลการใชง้านนั้น หมายถึงขอ้มูลท่ี

บริษทัไดรั้บจากระบบ เคร่ืองอ่านแรบบิท และ/หรือจากช่องทางอ่ืนๆ ท่ีมีการใชง้านแรบบิท โดยบริษทัอาจ

เปิดเผยขอ้มูลการใชง้านใหแ้ก่บุคคลดงัต่อไปน้ีเท่านั้น 

(ก) ผูใ้หบ้ริการท่ีไดรั้บอนุญาตท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูจ้ดัท าการส่งเสริมการขาย หรือให้สิทธิประโยชน์ใดๆ แก่ 

ผูถื้อแรบบิท ซ่ึงมีหนา้ท่ีตอ้งรักษาความลบัใหก้บับริษทั 

(ข) พนักงานเจา้หน้าท่ี พนักงานต ารวจ ศาล หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามค าสั่งของพนักงานเจา้หน้าท่ี 

พนกังานต ารวจ ศาล หรือของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงบริษทัจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามค าสัง่นั้น 

(ค) บุคคลใดซ่ึงมีหน้าท่ีต้องรักษาความลับให้กับบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินการจัดการการ

ปฏิบติังาน และการบ ารุงรักษาระบบช าระเงินของบริษทัไดต้ามปกติ 

(ง) ตวัแทน คู่สัญญา หรือผูใ้ห้บริการอ่ืน ซ่ึงมีหน้าท่ีตอ้งรักษาความลบัให้กบับริษทัและเป็นผูจ้ดัหาการ

บริหารการจดัการ การส่ือสาร ระบบคอมพิวเตอร์ การช าระเงิน การประมวลผลขอ้มูล หรือบริการอ่ืนๆ

ใหก้บับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ 

(จ) บุคคลใดก็ตามท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งรักษาความลบัให้กบับริษทั กลุ่มบริษทั และ/หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ เพื่อ

วตัถุประสงคต์ามท่ีก าหนดไวใ้นเง่ือนไขขอ้ 9 น้ี 

9.8 เง่ือนไขการออกแรบบิทน้ีไม่มีผลในการจ ากดัสิทธิของผูถื้อแรบบิทตามท่ีระบุในกฎหมายแต่อยา่งใด 

10. การเปลีย่นแปลงแก้ไข 

10.1 บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงแกไ้ขและเพ่ิมเติมเง่ือนไขการออกแรบบิท ซ่ึงบริษทัจะแจง้ให้ทราบโดย

ประกาศผา่นช่องทางหน่ึงช่องทางใดหรือหลายช่องทาง ดงัต่อไปน้ี 

 เวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี http://www.rabbit.co.th 

 ศูนยบ์ริการท่ีไดรั้บอนุญาต  

 สถานท่ีของผูใ้หบ้ริการท่ีไดรั้บอนุญาต 
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 สถานท่ีของผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีไดรั้บอนุญาต 

 สถานท่ีของผูใ้หบ้ริการเติมเงินท่ีไดรั้บอนุญาต 

 สถานท่ีหรือช่องทางอ่ืนใดท่ีก าหนดโดยบริษทั  

ทั้งน้ี บริษทัถือว่าผูถื้อแรบบิทตกลง ยินยอม และยอมรับเง่ือนไขการออกแรบบิทท่ีเปล่ียนแปลง แก้ไข และ

เพ่ิมเติมโดยการประกาศในช่องทางดังกล่าวแลว้ หากผูถื้อแรบบิทไม่ยอมรับในการเปล่ียนแปลง แก้ไข และ

เพ่ิมเติมดังกล่าว ผูถื้อแรบบิทควรจะหยุดการใช้งานแรบบิท โดยหากผูถื้อแรบบิทยงัคงมีการใช้งานแรบบิท

หลงัจากท่ีไดมี้การประกาศเปล่ียนแปลง แกไ้ข และเพ่ิมเติมเง่ือนไขการออกแรบบิทแลว้ บริษทัจะถือวา่ผูถื้อแรบ

บิทไดรั้บทราบถึงการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการออกแรบบิท ตลอดจนตกลง ยินยอม และยอมรับในเง่ือนไขการ

ออกแรบบิทนั้น 

10.2 การเปล่ียนแปลง แกไ้ข และเพ่ิมเติมเง่ือนไขการออกแรบบิทจะมีผลกบัผูถื้อแรบบิททุกราย เวน้แต่ไดมี้การยกเลิก

แรบบิทก่อนวนัท่ีจะมีผลบงัคบัใช ้

10.3 การเปล่ียนแปลง แกไ้ข และเพ่ิมเติมเง่ือนไขการออกแรบบิทจะมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ีระบุไวใ้นประกาศ ซ่ึงบริษทั

จะประกาศใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัท่ีมีผลใชบ้งัคบั 

11. บทเบ็ดเตลด็ 

11.1 การไม่สละสิทธิ 

การท่ีบริษทัไม่ใชห้รือใชสิ้ทธิ อ านาจ สิทธิเรียกร้องตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการออกแรบบิทน้ีล่าชา้ ไม่ถือเป็น

การสละสิทธิ อ านาจ หรือสิทธิเรียกร้องดงักล่าว และบริษทัยงัคงมีสิทธิและอ านาจท่ีจะบงัคบัใชแ้ละรักษาสิทธิ

ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการออกแรบบิทต่อไป 

11.2 สิทธิของบุคคลภายนอก 

บุคคลหรือหน่วยงานใดก็ตามท่ีไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเง่ือนไขการออกแรบบิทน้ีไม่มีสิทธิในการบังคับใช้

ข้อก าหนดใดๆ ของเง่ือนไขการออกแรบบิท แม้ว่าบุคคลหรือหน่วยงานนั้ นๆ ได้รับการระบุช่ืออยู่ใน 

กลุ่มใดๆ  หรืออยูใ่นเง่ือนไขการออกแรบบิทน้ีก็ตาม อยา่งไรก็ดี เง่ือนไขในขอ้น้ีจะไม่มีผลต่อการจ ากดัสิทธิของ

ผูรั้บโอนท่ีไดรั้บอนุญาตตามเง่ือนไขการออกแรบบิทน้ี 

11.3 เหตุสุดวสิยั 

บริษทัและศูนยบ์ริการท่ีได้รับอนุญาตจะไม่รับผิดในการไม่ปฏิบัติการ การหยุดชะงัก หรือความล่าชา้ในการ

ปฏิบติังานในระบบการปฏิบัติงานของแรบบิทภายใตเ้ง่ือนไขการออกแรบบิท หากการกระท าหรือไม่กระท า

ดังกล่าวเกิดจากเหตุการณ์ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุม (ไม่ว่าทั้ งหมดหรือส่วนใดส่วนหน่ึง หรือทั้ งทางตรงและ

ทางออ้ม) ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัอยูเ่พียง 

(ก) อุทกภยั ฟ้าผา่ อคัคีภยั แผน่ดินไหว หรือภยัธรรมชาติอ่ืนๆ 

(ข) ค าพิพากษา กฎหมาย ค าสั่ง นโยบาย ขอ้ห้าม ขอ้ก าหนด เทศบญัญติั หรือมาตรการใดๆ ก็ตามของศาล 

หน่วยงานรัฐบาล และ/หรือกฎใดๆ ของทางราชการ 

(ค) การชุมนุม การประทว้ง การก่อจลาจล การก่อการร้าย ปฏิวติั รัฐประหาร 

(ง) ระบบไฟฟ้าขดัขอ้ง 
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(จ) การกระท าหรือความผิดพลาดใดๆ ของผูใ้หบ้ริการระบบส่ือสาร 

(ฉ) เหตุการณ์ท่ีระบบการเช่ือมต่อ และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั ศูนยบ์ริการท่ีไดรั้บอนุญาต และ/

หรือผูใ้หบ้ริการท่ีไดรั้บอนุญาตไม่สามารถใชง้านไดอ้นัเน่ืองมาจากสาเหตุท่ีมาจากบุคคลอ่ืนภายนอกท่ี

ซ่ึงบริษทั ศูนยบ์ริการท่ีไดรั้บอนุญาต และ/หรือผูใ้หบ้ริการท่ีไดรั้บอนุญาตไม่ไดเ้ป็นผูรั้บผิดชอบ 

(ช) การกระท าหรือการละเวน้การกระท าของผูใ้ห้บริการท่ีไดรั้บอนุญาต หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีบริษทั และ/

หรือศูนยบ์ริการท่ีไดรั้บอนุญาตมิตอ้งรับผิดชอบ 

11.4  การชดใชค้่าเสียหาย 

ผูถื้อแรบบิทตกลงและรับรองท่ีจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัท และด าเนินการให้บริษัทได้รับการชดใช้

ค่าเสียหายเตม็จ านวนตลอดเวลาจากการกระท า การด าเนินการ ขอ้เรียกร้องสิทธิ ความรับผิด รวมถึงความรับผิด

ตามกฎหมาย ค่าปรับ ขอ้เรียกร้อง และตน้ทุน (รวมถึงแต่ไม่จ ากดัอยูเ่พียงค่าใชจ่้ายทางกฎหมายของทนายความ

ของบริษทั) ค าตดัสิน ค่าเสียหาย ค่าสูญเสีย และ/หรือค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนทั้งทางตรงและทางออ้ม อนัเป็น

ผลจากการท่ีผูถื้อแรบบิทผิดขอ้ตกลงหรือไม่กระท าการตามเง่ือนไขการออกแรบบิทน้ี 

11.5  บริการใหม่ 

บริษทัอาจจดัหาบริการใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรบบิทให้ผูถื้อแรบบิทเป็นคร้ังคราว โดยบริการใหม่ทั้งหลายนั้นยอ่ม

อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขการออกแรบบิทฉบบัน้ี รวมถึงขอ้ตกลงและเง่ือนไขของการบริการนั้นๆ ท่ีจะมีการประกาศ

ก าหนดต่อไป 

11.6  ภาษาอา้งอิง 

บริษทัไดจ้ดัท าเง่ือนไขการออกแรบบิทเป็นฉบบัภาษาองักฤษเพ่ืออา้งอิงเท่านั้น หากมีขอ้ขดัแยง้ใดๆ ระหวา่งฉบบั

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขการออกแรบบิทฉบบัภาษาไทย 

12. กฎหมายทีใ่ช้บังคบั 

เง่ือนไขการออกแรบบิทน้ีใชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจกัรไทย 



 

(ก) 

 

ตารางแนบท้ายประกาศ เร่ือง เงือ่นไขการออกแรบบิท 

 

ตารางแนบท้ายหมายเลข 1 อตัราค่าธรรมเนียม( 1 ) 

ขอ้ท่ี
อา้งถึง 

ประเภทแรบบิท 
ค่าธรรมเนียม 
การออก 
แรบบิท 

ค่า 
แรบบิท 

ค่ามดัจ า 
แรบบิท 

มูลค่า
เร่ิมตน้ 

มูลค่าใน   
แรบบิท
สูงสุด 

ระยะเวลา
ใชง้าน 

ระยะเวลา
หยดุใชง้าน 

ค่าธรรมเนียม 
การเปลี่ยน 
แรบบิท 

ค่าธรรมเนียม 
การขอคืนมูลค่า
ในแรบบิท 

ค่าธรรมเนียม 
การขอคืนมูลค่ากรณี 
แรบบิทลงทะเบียน
สูญหายหรือถกูขโมย 

ค่าธรรมเนียม
ยกเลิกการระงบั
ใชง้านแรบบิท 

ค่าธรรมเนียม 
การ

ลงทะเบียน 

ค่า 
ธรรมเนียม 

อื่น 

1.4(ฑ)
2.5, 
3.1, 
3.2, 
3.3, 
3.4, 

4.1(ฉ) 
4.3(ข), 
4.6, 
5.3 
6.9,  

7.1(จ), 
8.5 

แรบบิทมาตรฐาน 
( 3 ) 

150 บาท 0 บาท 50 บาท 100 บาท 4,000 บาท 7 ปี 2 ปี 200 บาท( 2 ) 0 บาท 50 บาท 50 บาท  
 

0 บาท 

 
 
 

ตามท่ี
บริษทั

ก าหนดเป็น
รายกรณี 

แรบบิทมาตรฐาน  
– แบบ 1 

100 บาท 0 บาท 0 บาท 100 บาท 4,000 บาท 7 ปี 2 ปี 200 บาท( 2 ) 0 บาท 50 บาท 50 บาท 

แรบบิทธุรกิจ 0 บาท  

ตามท่ี
บริษทั
ก าหนด
เป็นราย
กรณี 

0 บาท  

ตามท่ี
บริษทั
ก าหนด
เป็นราย
กรณี 

4,000 บาท 7 ปี 2 ปี  
 

ตามท่ีบริษทั
ก าหนด 

เป็นรายกรณี 

50 บาท 50 บาท 50 บาท 
แรบบิทธุรกิจ – 
แบบ 1 

0 บาท 0 บาท 20,000 
บาท 

7 ปี 2 ปี 50 บาท 50 บาท 50 บาท 

แรบบิทพเิศษ 0 บาท 0 บาท 4,000 บาท 7 ปี 2 ปี 50 บาท 50 บาท 50 บาท 
 

แรบบิทร่วม 

 

0 บาท 

 

0 บาท 

 

4,000 บาท 

 

7 ปี 

 

2 ปี 

 

50 บาท 

 

50 บาท 

 

50 บาท 

ตามท่ีผูอ้อก
แรบบิทท่ี

ไดรั้บอนุญาต
แต่ละราย
ก าหนด 

  ( 1 ) ค่าธรรมเนียมทุกรายการรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้ 

  ( 2 ) เวน้แต่เป็นการเปล่ียนแรบบิทตามเง่ือนไขในขอ้ 5.2 จะไม่คิดค่าธรรมเนียม 

   ( 3 ) บริษทัระงบัการออกแรบบิทมาตรฐาน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 

 

 

 

 



 

(ข) 

 

 

ตารางแนบท้ายหมายเลข 2 รายช่ือศูนยบ์ริการท่ีไดรั้บอนุญาตและรายการบริการ 

ขอ้ท่ีอา้งถึง รายช่ือศูนยบ์ริการท่ีไดรั้บอนุญาต( 2 ) ออกแรบบิท( 3 ) 
เติมมูลค่าใน  
แรบบิท( 1 ) 

เติมเท่ียว
โดยสาร 

รับเร่ืองเปล่ียน
แรบบิท 

คืนมูลค่าใน 
แรบบิท 

ตรวจสอบมูลค่า
คงเหลือ 

รับเร่ืองยกเลิก 
การระงบัใชแ้รบบิท 

รับเร่ือง 
ลงทะเบียน
แรบบิท( 4 ) 

1.4(ฝ), 2.3 1. สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส     
ดูรายละเอียดตาม 
ตารางแนบทา้ย 5 

  - 

2. สถานีรถโดยสารบีอาร์ที      - 
 

   
 

- 

3. ร้านคา้และตูอ้ตัโนมติัท่ีร่วม
ใหบ้ริการ 

-  - - - 
( 1 ) - - 

4. ศูนยบ์ริการแรบบิท                        -  
ดูรายละเอียดตาม 
ตารางแนบทา้ย 5 

   

5. ช่องทางอ่ืนท่ีก าหนดโดยผู ้
ใหบ้ริการเติมเงินท่ีไดรั้บอนุญาต 

- 
 

 
 

- 
 

- 
 

- 
 


( 1 ) - - 

6. สถานท่ีหรือช่องทางใดๆ ท่ีผูอ้อก
แรบบิทท่ีไดรั้บอนุญาตแต่ละราย
ก าหนด( 5 ) 

- - - - 
- 

- -  

 ( 1 ) เง่ือนไขในการเติมมูลค่าในแรบบิทและการตรวจสอบมูลค่าคงเหลือเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีร้านคา้และตูอ้ตัโนมติัท่ีร่วมให้บริการ และศูนยบ์ริการท่ีไดรั้บอนุญาตแต่ละรายก าหนด 
 ( 2 ) รายละเอียดของสถานท่ีตั้งศูนยบ์ริการท่ีไดรั้บอนุญาต เป็นไปตามประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี  http://www.rabbit.co.th 

( 3 ) เง่ือนไขในการออกแรบบิทเป็นไปตามท่ีศูนยบ์ริการท่ีไดรั้บอนุญาตแต่ละราย และบริษทัก าหนด 
( 4 ) เง่ือนไขในการลงทะเบียนแรบบิทเป็นไปตามท่ีผูอ้อกแรบบิทท่ีไดรั้บอนุญาตแต่ละราย และบริษทัก าหนด 
( 5 ) รับลงทะเบียนเฉพาะแรบบิทร่วมท่ีออกโดยผูอ้อกแรบบิทท่ีไดรั้บอนุญาตแต่ละรายเท่านั้น 

http://www.rabbit.co.th/


 

(ค) 

 

 

ตารางแนบท้ายหมายเลข 3 ศูนยฮ์อตไลน์ 

ขอ้ท่ีอา้งถึง ท่ีตั้ง หมายเลขโทรศพัท ์

1.4 (พ),  
7.1 (ก) 

บริษทั บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จ ากดั 
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนวภิาวดี-รังสิต  
แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

0-2617-8383 

 
 

 

ตารางแนบท้ายหมายเลข 4 วนัและเวลาท าการ 

ขอ้ท่ีอา้งอิง เร่ือง วนั เวลา 

2.10 
วนัและเวลาท าการของบริษทั จนัทร์ – ศุกร์( 1 ) 9.00 – 18.00 น. 

วนัและเวลาท าการของศูนยฮ์อตไลน์ ทุกวนั 24 ชัว่โมง 

วนัและเวลาท าการของศูนยบ์ริการท่ีไดรั้บอนุญาต 
ตามวนัและเวลาท าการท่ีศูนยบ์ริการ 

ท่ีไดรั้บอนุญาตแต่ละรายประกาศก าหนด 

วนัและเวลาท าการของศูนยบ์ริการแรบบิท ทุกวนั 8.00 – 20.00 น. 
   ( 1 ) ยกเวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษต์ามประกาศของบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(ง) 

 

 

ตารางแนบท้ายหมายเลข 5 ศูนยบ์ริการท่ีไดรั้บอนุญาตใหด้ าเนินการคืนมูลค่าในแรบบิท 

ขอ้ท่ีอา้งอิง ประเภทแรบบิท 
กรณีแรบบิทอ่านค่าได ้ กรณีแรบบิทอ่านค่าไม่ได ้

สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีรถโดยสารบีอาร์ที ศูนยบ์ริการแรบบิท                   สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีรถโดยสารบีอาร์ที ศูนยบ์ริการแรบบิท               

6.2, ตาราง 
แนบทา้ย 
หมายเลข 2 

แรบบิทมาตรฐาน 
( 1 )  

( 1 ) 
 รับเร่ืองขอคืนมูลค่า รับเร่ืองขอคืนมูลค่า รับเร่ืองขอคืนมูลค่า 

แรบบิทมาตรฐานลงทะเบียน รับเร่ืองขอคืนมูลค่า รับเร่ืองขอคืนมูลค่า  ( 5 ) รับเร่ืองขอคืนมูลค่า รับเร่ืองขอคืนมูลค่า รับเร่ืองขอคืนมูลค่า 
แรบบิทมาตรฐาน – แบบ 1 

( 1 ) 
( 1 ) 

 รับเร่ืองขอคืนมูลค่า รับเร่ืองขอคืนมูลค่า รับเร่ืองขอคืนมูลค่า 
แรบบิทมาตรฐาน – แบบ 1
ลงทะเบียน 

รับเร่ืองขอคืนมูลค่า รับเร่ืองขอคืนมูลค่า  ( 5 ) รับเร่ืองขอคืนมูลค่า รับเร่ืองขอคืนมูลค่า รับเร่ืองขอคืนมูลค่า 

แรบบิทธุรกิจ รับเร่ืองขอคืนมูลค่า รับเร่ืองขอคืนมูลค่า  -  ( 2 ) -  ( 2 )  -  ( 2 ) 
แรบบิทธุรกิจลงทะเบียน รับเร่ืองขอคืนมูลค่า รับเร่ืองขอคืนมูลค่า  ( 5 ) -  ( 2 ) -  ( 2 ) - ( 2 ) 
แรบบิทธุรกิจ – แบบ 1 รับเร่ืองขอคืนมูลค่า รับเร่ืองขอคืนมูลค่า  -  ( 2 ) -  ( 2 )  -  ( 2 ) 
แรบบิทธุรกิจ – แบบ 1
ลงทะเบียน 

รับเร่ืองขอคืนมูลค่า รับเร่ืองขอคืนมูลค่า  ( 2 ) -  ( 2 ) -  ( 2 ) - ( 2 ) 

แรบบิทพิเศษ รับเร่ืองขอคืนมูลค่า รับเร่ืองขอคืนมูลค่า  รับเร่ืองขอคืนมูลค่า รับเร่ืองขอคืนมูลค่า รับเร่ืองขอคืนมูลค่า 
แรบบิทพิเศษลงทะเบียน รับเร่ืองขอคืนมูลค่า รับเร่ืองขอคืนมูลค่า  ( 5 ) รับเร่ืองขอคืนมูลค่า รับเร่ืองขอคืนมูลค่า รับเร่ืองขอคืนมูลค่า 
แรบบิทร่วม -  ( 3 )   - ( 3 ) 

 - ( 4 ) -  ( 4 ) - ( 4 ) 

แรบบิทร่วมลงทะเบียน -   ( 3 )   - ( 3 )  ( 5 ) -( 4 )  -  ( 4 ) -( 4 )  
( 1 ) คืนมูลค่าทนัทีหากมูลค่าในแรบบิทและค่ามดัจ าแรบบิท (ถา้มี) รวมกนัไม่เกินจ านวนท่ีศูนยบ์ริการท่ีไดรั้บอนุญาตแต่ละรายก าหนด 
( 2 ) ผูถื้อแรบบิทติดต่อท่ีองคก์รท่ีเป็นผูจ้  าหน่ายแรบบิทธุรกิจนั้นโดยตรง 
( 3 ) ผูถื้อแรบบิทติดต่อท่ีบริษทัตามท่ีอยูท่ี่ปรากฏในขอ้ 9.6 ของเง่ือนไขการออกแรบบิทน้ี และวนัเวลาท าการตามตารางแนบทา้ยหมายเลข 4 
( 4 ) ผูถื้อแรบบิทติดต่อท่ีผูอ้อกแรบบิทท่ีไดรั้บอนุญาตนั้นโดยตรง  
( 5 ) ผูถื้อแรบบิทตอ้งแสดงหลกัฐานพิสูจน์ตวัตนว่าเป็นผูท้  าการลงทะเบียนแรบบิทนั้น  

        ประกาศ ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2555 

                                                       มีผลใชบ้งัคบั ณ วนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 


