เงื่อนไขการออกแรบบิท
1.

บททัว่ ไป

1.1

เงื่อนไขการออกแรบบิทนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เป็ นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศแก้ไข
เปลี่ยนแปลง เพิม่ เติม หรื อมีประกาศเงื่อนไขการออกแรบบิทฉบับใหม่

1.2

เงื่อนไขการออกแรบบิทนี้ถือเป็ นสัญญาระหว่างบริ ษทั บางกอก สมาร์ ทการ์ ด ซิ สเทม จากัด (“บริษัท”) ในฐานะ
ผูอ้ อกแรบบิท และผูถ้ ือแรบบิท

1.3

เงื่อนไขการออกแรบบิทนี้เป็ นภาระผูกพันระหว่างบริ ษทั และผูถ้ ือแรบบิท

1.4

คาและคาจากัดความ
(ก)

“การลงทะเบียน” หมายถึง การที่ ผถู ้ ือแรบบิ ทได้นาแรบบิทแต่ละประเภทมาลงทะเบี ยนเพื่อให้บริ ษทั
จัดเก็บชื่ อและข้อมูลส่ วนตัวของผูถ้ ือแรบบิ ทในรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ ลงในระบบของบริ ษทั โดยมี
ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผูถ้ ือแรบบิทตามที่บริ ษทั กาหนด

(ข)

“ค่ ามัดจาแรบบิท” หมายถึง เงินที่บริ ษทั เรี ยกเก็บจากผูถ้ ือแรบบิทเพื่อเป็ นเงินประกันในการยืมแรบบิท
โดยประเภทของแรบบิทและอัตราค่ามัดจาเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในตารางแนบท้ายหมายเลข 1

(ค)

“ค่ าแรบบิท” หมายถึง ราคาขายแรบบิ ทที่ บริ ษทั เรี ยกเก็บจากผูซ้ ้ื อ องค์กรผูซ้ ้ื อ หรื อผูถ้ ือแรบบิ ท โดย
ไม่รวมมูลค่าในแรบบิท

(ง)

“เที่ยวโดยสารเฉพาะ” หมายถึง เที่ยวการเดินทางในระบบขนส่ งที่ ออกโดยผูใ้ ห้บริ การระบบขนส่ งที่
ได้รับอนุ ญาต ซึ่ งทาให้ผูถ้ ือแรบบิ ทสามารถใช้แรบบิทในการใช้บริ การกับผูใ้ ห้บริ การระบบขนส่ งที่
ได้รับอนุญาตที่เป็ นผูอ้ อกเที่ยวการเดินทางนั้นเท่านั้น โดยผูใ้ ห้บริ การระบบขนส่งที่ได้รับอนุญาตแต่ละ
รายเป็ นผูก้ าหนดราคาและเงื่อนไขของการใช้เที่ยวโดยสารเฉพาะ

(จ)

“เทีย่ วโดยสารร่ วม” หมายถึง เที่ยวการเดินทางในระบบขนส่งที่ออกโดยบริ ษทั ร่ วมกับผูใ้ ห้บริ การระบบ
ขนส่ งที่ ได้รับอนุ ญาตซึ่ งทาให้ผูถ้ ือแรบบิ ทสามารถใช้แรบบิ ทในการใช้บริ การกับผูใ้ ห้บริ การระบบ
ขนส่ งที่ได้รับอนุ ญาตที่เข้าร่ วมให้บริ การเที่ ยวโดยสารร่ วม โดยบริ ษทั เป็ นผูก้ าหนดราคาและเงื่อนไข
ของการใช้เที่ยวโดยสารร่ วม

(ฉ)

“ใบอนุญาต” หมายถึง ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็ นผูใ้ ห้บริ การการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุ รกิ จบริ การการชาระเงิ นทางอิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2551 และ
หนังสื ออนุญาตให้ประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ อง กิจการที่
ต้อ งขออนุ ญ าตตามข้อ 5 แห่ ง ประกาศของคณะปฏิ ว ตั ิ ฉบับ ที่ 58 (การประกอบธุ ร กิ จ บัต รเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์) ที่มอบให้แก่บุคคลหรื อนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริ การการชาระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์

(ช)

“ผู้ถือแรบบิท” หมายถึง บุคคลที่ครอบครองแรบบิทแต่ละประเภทอย่างถูกต้องและถูกกฎหมาย

(ซ)

“ผู้แทนจาหน่ ายทีไ่ ด้ รับอนุญาต” หมายถึง ผูท้ ี่ได้รับอนุญาตจากบริ ษทั ให้ทาการขาย จาหน่าย และ/หรื อ
ให้ยมื แรบบิทแก่ผถู ้ ือแรบบิท
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(ฌ)

“ผู้ให้ บริ การเติมเงินที่ได้ รับอนุญาต” หมายถึ ง ผูท้ ี่ ได้รับอนุ ญาตจากบริ ษทั ในการจัดเก็บเงิ น ทั้งใน
รู ปแบบเงิ นสดและอื่น ๆ เพื่อให้บริ การเติ มมูลค่าเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ ให้กับแรบบิ ท ทั้งนี้ จะสามารถ
สังเกตผูใ้ ห้บริ การเติมเงินที่ ได้รับอนุญาตได้จากสัญลักษณ์แรบบิ ทที่ ระบุว่ารับเติมเงินที่ ปรากฏอยู่ ณ
สถานที่ ของผูใ้ ห้บริ การเติมเงิ นที่ได้รับอนุ ญาต หรื อ ณ ช่องทางอื่นที่กาหนดโดยผูใ้ ห้บริ การเติมเงินที่
ได้รับอนุ ญาต โดยเงื่ อนไขในการเติ มเงิ นเป็ นไปตามที่ ผูใ้ ห้บริ การเติมเงิ นที่ ได้รับอนุ ญาตแต่ละราย
กาหนด

(ญ)

“ผู้ให้ บริ การที่ได้ รับอนุญาต” หมายถึง ผูใ้ ห้บริ การระบบขนส่ งที่ ได้รับอนุญาต ห้างร้าน หรื อบุคคลที่
ให้บริ การอื่นๆ ที่รองรับการใช้งานแรบบิทในการชาระค่าสิ นค้าและบริ การที่รองรับ ทั้งนี้ จะสามารถ
สังเกตผูใ้ ห้บริ การที่ได้รับอนุญาตได้จากสัญลักษณ์แรบบิทที่ปรากฏอยู่ ณ สถานที่ของผูท้ ี่ได้รับอนุญาต

(ฎ)

“ผู้ให้ บริการระบบขนส่ งทีไ่ ด้ รับอนุญาต” หมายถึง ผูใ้ ห้บริ การในระบบขนส่งที่ได้รับอนุญาตจากบริ ษทั
ให้รับแรบบิ ทในการชาระค่าโดยสารตามราคาและเงื่ อนไขที่ ผูใ้ ห้บริ การระบบขนส่ งที่ ได้รับอนุ ญาต
แต่ละรายกาหนด

(ฏ)

“ผู้ออกแรบบิทที่ได้ รับอนุ ญาต” หมายถึ ง สถาบันการเงิ นหรื อนิ ติบุคคลอื่ นที่ ได้รับอนุ ญาตให้ออก
แรบบิทร่ วม

(ฐ)

“มาตรฐานและระบบของแรบบิท” หมายถึง
(1)

การจัดรู ปแบบข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัย การเข้ารหัสบนชิ ป อัจฉริ ยะไร้สัมผัส การ
สื่ อสารข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานของบริ ษทั

(2)

ระบบการออกแรบบิ ท เติมมูลค่า ชาระค่าสิ นค้า และ/หรื อบริ การ รวมถึงการทารายการทุก
ประเภทของแรบบิท โดยมีรูปแบบของรายการ การเข้ารหัสรายการ ตลอดจนความมัน่ คงและ
เชื่อถือได้ของรายการตามมาตรฐานของบริ ษทั

(3)

อุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองจากบริ ษทั เพื่อกระทาการตามที่ระบุในข้อ 1.4 (ฐ) (1) และ 1.4 (ฐ)
(2) ข้างต้น

(ฑ)

“มูลค่ าในแรบบิท” หมายถึง มูลค่าคงเหลือของเงินอิเล็กทรอนิ กส์ที่บนั ทึกไว้ในแรบบิทภายหลังจากที่
ได้รับการเติมมูลค่าหรื อการใช้งานครั้งล่าสุ ด แต่ไม่รวมถึงค่าแรบบิ ท ค่าธรรมเนี ยมการออกแรบบิ ท
หรื อค่ามัดจาแรบบิท (ถ้ามี) ตามตารางแนบท้ายหมายเลข 1

( ฒ)

“มูลค่ าเริ่มต้ น” หมายถึง มูลค่าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่บริ ษทั กาหนดให้ผถู ้ ือแรบบิทเติมมูลค่าในแรบบิทใน
วันที่ออกแรบบิทตามตารางแนบท้ายหมายเลข 1

(ณ)

“ระยะเวลาใช้ งาน” หมายถึง ระยะเวลาที่สามารถนาแรบบิทไปชาระค่าสิ นค้าและบริ การที่รองรับ และ/
หรื อเติมมูลค่า และ/หรื อเติมเที่ยวโดยสารได้ ทั้งนี้ บริ ษทั กาหนดให้มีระยะเวลาใช้งานสาหรับแรบบิท
แต่ละประเภทตามตารางแนบท้ายหมายเลข 1

(ด)

“ระยะเวลาหยุดใช้ งาน” หมายถึง ช่วงระยะเวลาสู งสุ ดที่ ผถู ้ ือแรบบิทไม่ใช้งานแรบบิท นับจากการใช้
งานครั้งสุดท้ายสาหรับแรบบิทแต่ละประเภทตามที่กาหนดในตารางแนบท้ายหมายเลข 1
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( ต)

“แรบบิท” หมายถึง บัตรหรื อผลิตภัณฑ์อื่นใดตามที่บริ ษทั กาหนดให้สามารถนามาใช้เพื่อชาระค่าสิ นค้า
และบริ การที่รองรับให้แก่ผใู ้ ห้บริ การที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนร่ วมใช้งานกับบัตรหรื อผลิตภัณฑ์ของ
บุคคลอื่นที่เป็ นไปตามมาตรฐานและระบบของแรบบิท และได้รับอนุญาตจากบริ ษทั

(ถ)

“แรบบิทธุรกิจ” หมายถึง แรบบิทที่บริ ษทั ออกและขายให้กบั องค์กรอื่น เพื่อนาไปขาย จาหน่าย โอน ให้
หรื อแจกจ่ายให้กบั ผูถ้ ือแรบบิทต่อไป โดยองค์กรผูซ้ ้ือแรบบิทจะเป็ นผูด้ าเนินการขั้นต้นกับผูถ้ ือแรบบิท
ในกรณี ที่แรบบิทเสี ยหายหรื ออ่านค่าไม่ได้

(ท)

“แรบบิทพิเศษ” หมายถึง แรบบิทที่บริ ษทั ออกและขายในโอกาสต่างๆ ให้กบั ผูถ้ ือแรบบิทโดยตรง หรื อ
ขายให้กบั องค์กรอื่น เพื่อนาไปขาย จาหน่าย โอน ให้ หรื อแจกจ่ายให้กบั ผูถ้ ือแรบบิทต่อไป

(ธ)

“แรบบิทมาตรฐาน” หมายถึง แรบบิทที่บริ ษทั ออกให้ยืมแก่ผถู ้ ือแรบบิท โดยบริ ษทั อาจเรี ยกเก็บค่ามัด
จาแรบบิทจากผูถ้ ือแรบบิทตามที่ระบุไว้ในตารางแนบท้ายหมายเลข 1

(น)

“แรบบิ ทร่ ว ม” หมายถึ ง บัตรหรื อ ผลิ ต ภัณฑ์อื่ นใดที่ อ อกโดยผูอ้ อกแรบบิ ท ที่ ได้รับ อนุ ญาตโดยใช้
มาตรฐานและระบบของแรบบิท โดยเป็ นแรบบิ ทที่ สามารถให้บริ การอื่นตามที่ ผอู ้ อกแรบบิ ทที่ ได้รับ
อนุญาตนั้นกาหนดด้วย

(บ)

“แรบบิทลงทะเบียน” หมายถึง แรบบิทที่ได้ทาการลงทะเบียนแล้ว

(ป)

“แรบบิทหมดอายุ” หมายถึง แรบบิทที่มีอายุเกินกว่าระยะเวลาใช้งาน

(ผ)

“วันที่ออกแรบบิท” หมายถึง วันที่ บริ ษทั หรื อผูท้ ี่ ได้รับอนุญาตจากบริ ษทั ทารายการออกแรบบิทผ่าน
อุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองจากบริ ษทั

(ฝ)

“ศู นย์ บ ริ ก ารที่ได้ รั บอนุ ญาต” หมายถึ ง หน่ ว ยงานหรื อสถานที่ ซ่ ึ ง ได้รั บอนุ ญาตจากบริ ษทั ในการ
ให้บริ การประเภทต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับแรบบิ ทแก่ผูถ้ ือแรบบิ ทตามที่บริ ษทั ระบุไว้ในตารางแนบท้าย
หมายเลข 2 ซึ่ งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรายการบริ การและรายชื่อศูนย์บริ การที่ได้รับอนุญาตเป็ นครั้ง
คราวตามที่บริ ษทั จะประกาศให้ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อไป

(พ)

“ศู นย์ ฮอตไลน์ ” หมายถึง หน่วยงานที่ทาหน้าที่ให้ขอ้ มูล และ/หรื อรับเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับแรบบิท โดยมี
หมายเลขติดต่อตามที่บริ ษทั ประกาศกาหนดตามตารางแนบท้ายหมายเลข 3

(ฟ)

“สั ญลักษณ์ แรบบิท” หมายถึง สัญลักษณ์ คา และ/หรื อ เครื่ องหมายตามที่บริ ษทั กาหนดซึ่ งบ่งชี้ ถึงการ
รองรับการใช้งานแรบบิท

(ภ)

“สิ นค้ าและบริ การที่รองรั บ ” หมายถึง สิ นค้าที่ ถูกจัดจาหน่ ายและให้บริ การโดยผูใ้ ห้บริ การที่ ได้รับ
อนุญาต

2.

บริการและความรับผิดชอบ

2.1

การออกแรบบิทนั้นได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่ งประเทศไทย และได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2.2

เงินที่บริ ษทั ผูแ้ ทนจาหน่ายที่ได้รับอนุญาต หรื อผูใ้ ห้บริ การเติมเงินที่ได้รับอนุญาตได้รับจากผูถ้ ือแรบบิทเพื่อเป็ น
การเติมมูลค่าในแรบบิทนั้นจะถูกบันทึกไว้เป็ นมูลค่าในแรบบิท ผูถ้ ือแรบบิทจะสามารถใช้แรบบิทในการชาระค่า
3

สิ นค้าและบริ การที่รองรับ ณ จุดที่มีสญ
ั ลักษณ์แรบบิทได้ หากมูลค่าในแรบบิทสู งกว่าหรื อเท่ากับราคาสิ นค้าและ
บริ การที่รองรับ โดยมูลค่าในแรบบิทจะถูกตัดชาระตามราคาสิ นค้าหรื อบริ การที่รองรับนั้นๆ
2.3

บริ ษทั ศูนย์บริ การที่ ได้รับอนุ ญาต และ/หรื อผูแ้ ทนจาหน่ ายที่ ได้รับอนุ ญาตจะทาหน้าที่ จดั การเกี่ ยวกับการจัด
จาหน่าย และ/หรื อการใช้งานแรบบิทให้กบั ผูถ้ ือแรบบิทภายใต้เงื่อนไขการออกแรบบิทเท่านั้น

2.4

แรบบิ ท ที่ มีคุณสมบัติ ตามที่ จะได้ประกาศกาหนด อาจเข้าร่ วมโปรแกรมส่ งเสริ มการขายที่ จัดขึ้ นโดยบริ ษ ัท
ผูใ้ ห้บริ การที่ได้รับอนุญาต หรื อบุคคลอื่นได้ ทั้งนี้ คุณสมบัติของแรบบิทในแต่ละโปรแกรมส่ งเสริ มการขายจะมี
การประกาศกาหนดโดยบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การที่ได้รับอนุญาต หรื อบุคคลอื่นซึ่ งเกี่ยวข้องกับรายการส่ งเสริ มการขาย
นั้นๆ ต่อไป

2.5

ผูถ้ ือแรบบิ ทสามารถนาแรบบิ ทมาติดต่อเพื่อทาการลงทะเบี ยนกับบริ ษทั ได้ตามขั้นตอน สถานที่ และวิธีการที่
บริ ษทั กาหนด โดยบริ ษทั สงวนสิ ทธิในการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในการดาเนินการลงทะเบียนดังกล่าวตามที่ระบุ
ไว้ในตารางแนบท้ายหมายเลข 1

2.6

ผูใ้ ห้บริ การที่ ได้รับอนุญาตจะมีสัญลักษณ์แรบบิทปรากฏอยู่ ในกรณี ที่ไม่สามารถใช้แรบบิ ทชาระค่าสิ นค้าและ
บริ การที่รองรับให้แก่ผใู ้ ห้บริ การที่ได้รับอนุญาตได้ ผูถ้ ือแรบบิทสามารถติดต่อผูใ้ ห้บริ การที่ได้รับอนุญาตนั้นๆ
ได้โดยตรง

2.7

ระบบชาระค่าสิ นค้าและบริ การ และระบบเติมมูลค่าของบริ ษทั ได้รับการดูแลด้วยความเชี่ยวชาญและความเอาใจ
ใส่อย่างเหมาะสม เพื่อที่จะสามารถให้บริ การได้เป็ นอย่างดี อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ไม่รับประกันว่า ผูใ้ ห้บริ การที่
ได้รั บ อนุ ญ าตและผู ้ใ ห้ บ ริ การเติ ม เงิ น ที่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตทุ ก รายจะสามารถรองรั บ การใช้ ง านแรบบิ ท ได้
ตลอดเวลา เนื่ อ งจากการให้บ ริ ก ารนั้น ขึ้ น อยู่กับ ระบบและการปฏิ บัติ ง านของผูใ้ ห้บ ริ การ ระบบเครื อ ข่ า ย
ระบบสัญ ญาณโทรศัพ ท์มื อ ถื อ ระบบเครื อ ข่ า ยโทรศัพ ท์มื อ ถื อ ระบบไฟฟ้ า สภาพภู มิ อ ากาศ เงื่ อ นไขและ
สถานการณ์อื่นๆ ซึ่งอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษทั

2.8

แรบบิทสามารถรองรับการใช้บริ การอื่นจากผูใ้ ห้บริ การที่ได้รับอนุญาตได้

2.9

ผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารที่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตเป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบตัว สิ น ค้า และบริ การที่ ร องรั บ ทั้ง หมดที่ ผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารนั้ นมี แ ก่
ผูถ้ ือแรบบิท ทั้งนี้ ผูถ้ ือแรบบิทจะต้องยอมรับข้อกาหนด เงื่อนไข และข้อบังคับตามกฎหมาย และกฎระเบียบของ
ผูใ้ ห้บริ การที่ ได้รับอนุ ญาตในการซื้ อสิ นค้าและใช้บริ การนั้นๆ โดยบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับตัวสิ นค้าและ
บริ การที่รองรับใดๆ ทั้งสิ้น ผูถ้ ือแรบบิทจะต้องติดต่อสอบถามในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับตัวสิ นค้าและบริ การที่รองรับ
กับผูใ้ ห้บริ การที่ได้รับอนุญาตโดยตรง

2.10

ผูถ้ ือแรบบิทสามารถติดต่อบริ ษทั ศูนย์ฮอตไลน์ และศูนย์บริ การที่ ได้รับอนุ ญาตได้ในวันและเวลาทาการตามที่
บริ ษทั ประกาศกาหนดตามตารางแนบท้ายหมายเลข 4

3.

ประเภทของแรบบิทและการจัดจาหน่ าย

3.1

ประเภทของแรบบิท
(ก)

แรบบิทมาตรฐาน

(ข)

แรบบิทธุรกิจ

(ค)

แรบบิทพิเศษ
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(ง)

แรบบิทร่ วม

แรบบิ ท ทุกประเภทอาจแยกเป็ นแรบบิ ทสาหรับบุคคลทั่วไป แรบบิ ทสาหรั บนักเรี ยน-นักศึ กษา และแรบบิ ท
สาหรับผูส้ ู งอายุ โดยเงื่ อนไขการใช้งานในระบบขนส่ งของแรบบิทดังกล่าวเป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่ อนไข
ของผูใ้ ห้บริ การระบบขนส่งที่ได้รับอนุญาตแต่ละราย
แรบบิทร่ วมนั้นอาจจะไม่รองรับบริ การบางประเภทของบริ ษทั โดยบริ ษทั และ/หรื อผูอ้ อกแรบบิทร่ วมที่ได้รับ
อนุญาตนั้นจะเป็ นผูแ้ จ้งข้อจากัดให้ผถู ้ ือแรบบิททราบต่อไป
3.2

การออกและการจัดจาหน่ายแรบบิท
(ก)

แรบบิทมาตรฐาน
ผูถ้ ือแรบบิทสามารถยืมแรบบิทมาตรฐานได้ที่บริ ษทั หรื อผูแ้ ทนจาหน่ายที่ได้รับอนุญาต โดยบริ ษทั จะ
เก็บมูลค่าเริ่ มต้น ค่าธรรมเนี ยมต่างๆ และค่ามัดจาแรบบิท (ถ้ามี) จากผูถ้ ือแรบบิท ตามตารางแนบท้าย
หมายเลข 1

(ข)

แรบบิทธุรกิจ
ผูถ้ ือแรบบิทสามารถซื้ อหรื อรับแรบบิทธุรกิจได้ที่องค์กรต่างๆ ที่เป็ นผูซ้ ้ื อแรบบิทธุรกิจแต่ละประเภท
จากบริ ษทั

(ค)

แรบบิทพิเศษ
ผูถ้ ือแรบบิทสามารถซื้อแรบบิทพิเศษได้ที่บริ ษทั หรื อผูแ้ ทนจาหน่ายที่ได้รับอนุญาต

(ง)

แรบบิทร่ วม
ผูถ้ ือแรบบิทสามารถซื้อหรื อรับแรบบิทร่ วมได้ที่ผอู ้ อกแรบบิทที่ได้รับอนุญาต

3.3

ค่ามัดจาแรบบิท
บริ ษทั อาจเรี ยกเก็บค่ามัดจาแรบบิ ท จากแรบบิ ท บางประเภทได้ โดยมี อตั ราตามที่ ระบุ ไว้ในตารางแนบท้าย
หมายเลข 1 ทั้งนี้ บริ ษทั สงวนสิ ทธิ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่ามัดจาแรบบิท โดยบริ ษทั จะประกาศให้ทราบถึง
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่ องดังกล่าวเป็ นคราวๆ ไป

3.4

ค่าแรบบิท มูลค่าเริ่ มต้น และค่าธรรมเนียมแรบบิท
ในการออกและการจัดจาหน่ายแรบบิทแต่ละประเภทให้แก่ผถู ้ ือแรบบิท บริ ษทั สงวนสิ ทธิ ที่จะจัดเก็บค่าแรบบิท
และค่าธรรมเนียมต่างๆ
ค่าธรรมเนียม ชนิดของค่าธรรมเนียม และมูลค่าเริ่ มต้นของแรบบิท จะระบุไว้ในตารางแนบท้ายหมายเลข 1 และ
บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั สงวนสิ ทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม ชนิดของค่าธรรมเนียม และมูลค่า
เริ่ มต้น โดยบริ ษทั จะประกาศให้ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่ องดังกล่าวเป็ นคราวๆ ไป
ในกรณี ของแรบบิ ทธุรกิจ แรบบิ ทพิเศษ และแรบบิทร่ วมนั้น นอกเหนื อจากชนิ ดและอัตราค่าธรรมเนี ยมตามที่
บริ ษทั ประกาศกาหนดแล้ว อาจจะมีชนิด ค่าธรรมเนียม ค่าแรบบิท มูลค่าเริ่ มต้น และข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับ
อื่นนอกเหนือไปจากข้อกาหนดและเงื่อนไขการออกแรบบิทนี้ โดยผูถ้ ือแรบบิทแต่ละประเภทดังกล่าวจะต้องอ่าน
และยอมรับในเงื่อนไขในการใช้แรบบิทประเภทนั้นๆ ก่อนที่จะนาแรบบิทไปใช้ โดยบริ ษทั ไม่มีส่วนรับผิดชอบ
ในเงื่อนไขดังกล่าวนั้น
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3.5

ทรัพย์สินทางปั ญญา
บริ ษทั มีสิทธิในการจัดการระบบ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม พารามิเตอร์ และข้อมูลใดๆ ที่อยูใ่ นแรบบิททุกประเภทได้
โดยระบบ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม พารามิเตอร์ และข้อมูลใดๆ ที่อยูใ่ นชิปอิเล็กทรอนิ กส์บนแรบบิทเป็ นทรัพย์สิน
ทางปั ญญาของบริ ษทั ซึ่งบุคคลอื่นจะไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน ถ่ายโอน ทาซ้ า ดัดแปลง เผยแพร่ หรื อนาไปใช้
นอกเหนือจากการใช้งานแรบบิทตามปกติได้ และบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ดาเนิ นการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดและ
ถึงที่สุดกับผูฝ้ ่ าฝื นเงื่อนไขนี้

3.6

ความถูกต้องและสมบูรณ์ของแรบบิท
แรบบิทจะใช้งานได้ตามระยะเวลาใช้งานที่กาหนดเท่านั้น โดยแรบบิทที่ใช้งานได้จะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(ก)

แรบบิ ทที่ ใช้งานโดยผูท้ ี่ มีสิทธิ ตามเงื่ อนไขการใช้งานแรบบิ ทนั้นๆ (เช่ น บุ คคลทั่วไป , นักเรี ยนนักศึกษา หรื อผูส้ ูงอายุ)

(ข)

แรบบิทที่ไม่ถูกดัดแปลงทั้งภายนอกและภายในใดๆ ทั้งสิ้น

(ค)

แรบบิทที่ผถู ้ ือแรบบิทได้รับแรบบิทมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

(ง)

แรบบิทที่ไม่ใช่แรบบิทหมดอายุ หรื อเป็ นแรบบิทที่ถูกยึด หรื อถูกอายัด

(จ)

แรบบิทที่ยงั ไม่พน้ ระยะเวลาหยุดใช้งานตามที่กาหนด

4.

การใช้ งาน

4.1

เงื่อนไขการใช้งาน
ผูถ้ ือแรบบิทยินยอมและตกลงดังต่อไปนี้
(ก)

ผูถ้ ือแรบบิทจะปฏิ บตั ิตามกฎระเบี ยบ ข้อกาหนด นโยบาย วิธีปฏิบตั ิต่างๆ คาเตือน และคาแนะนาใน
การใช้แรบบิทที่ประกาศโดยบริ ษทั ทั้งที่ประกาศไปแล้วหรื อจะประกาศในภายหลังอย่างเคร่ งครัด

(ข)

ผูถ้ ือแรบบิทจะไม่ใช้หรื อไม่ให้ผอู ้ ื่นนาแรบบิทไปใช้ในวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรื อผิดเงื่อนไข
การใช้งานตามประเภทของแรบบิทนั้นๆ

(ค)

ไม่ว่ากรณี ใดก็ตาม ผูถ้ ื อแรบบิ ท จะไม่กระทาการ หรื ออนุ ญาต หรื อยินยอมให้ผูอ้ ื่นดัดแปลง แก้ไข
เปลี่ยนแปลง ต่อเติมแรบบิท ทั้งตัวแรบบิท ตลอดจนระบบเฟิ ร์ มแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม และข้อมูล
ใดๆ ที่ อยู่ในชิ ปอิเล็กทรอนิ กส์ ในแรบบิ ท ทั้งนี้ การคัดลอก ทาซ้ า ดัดแปลง แก้ไข หรื อเปลี่ยนแปลง
ระบบเฟิ ร์ มแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม และข้อมูลบนแรบบิทนั้นเป็ นการกระทาที่ มีความผิดทางอาญา
บริ ษทั จะไม่รับรองการทาธุรกรรม หรื อคืนมูลค่าในแรบบิท และค่ามัดจาแรบบิท (ถ้ามี) อีกทั้งบริ ษทั มี
สิ ท ธิ ที่ จะเรี ย กร้ อ งค่ าใช้จ่า ยและค่ าเสี ย หายที่ เ กิ ดขึ้ นกับบริ ษทั อัน เกิ ด จากการคัดลอก ทาซ้ า แก้ไ ข
เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง หรื ออนุญาตหรื อยินยอมให้คดั ลอก ทาซ้ า แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรื อดัดแปลงแรบ
บิทของผูถ้ ือแรบบิท

(ง)

ผูถ้ ื อแรบบิ ทจะดู แลสภาพของแรบบิ ท อย่างเหมาะสม โดยไม่ให้เกิ ดความเสี ยหายและไม่ทาลายจน
ก่อให้เกิดความเสี ยหายในแรบบิท และ/หรื อทาให้แรบบิทเสื่ อมสภาพ รวมถึงแต่ไม่จากัดอยูเ่ พียงการทา
ให้แรบบิทเสี ยหาย เป็ นรอย บิ่น ฉี ก ขาด แตก หัก งอ เจาะรู
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(จ)

ผูถ้ ือแรบบิ ทจะไม่ดาเนิ นการ หรื อไม่อนุ ญาต หรื อไม่ยินยอมให้ผใู ้ ดต่อเติม พิมพ์ ใส่ เครื่ องหมาย ติด
สติ๊กเกอร์ หรื อวัตถุอื่นใดบนแรบบิท (ยกเว้น เครื่ องหมาย สติ๊กเกอร์ หรื อวัตถุอื่นๆ ที่ได้รับการอนุมตั ิ
จากทางบริ ษทั ) และห้ามลบ และ/หรื อเปลี่ ยนแปลงหมายเลขแรบบิ ท ข้อความ คาเตือน เครื่ องหมาย
การค้า ชื่อทางการค้า งานศิลปะ และการออกแบบใดๆ ที่ปรากฏอยูบ่ นแรบบิท

(ฉ)

ในกรณี ที่บริ ษทั ให้ผูถ้ ือแรบบิ ทยืมแรบบิ ท บริ ษทั สงวนสิ ทธิ ที่จะเก็บค่าธรรมเนี ยมตามที่ ระบุไว้ใน
ตารางแนบท้ายหมายเลข 1 และไม่คืนค่ามัดจา แรบบิท (ถ้ามี) หากมีความเสี ยหายเกิดขึ้นแก่แรบบิท เมื่อ
มีการขอคืนมูลค่าในแรบบิทกับบริ ษทั

(ช)

ผูถ้ ือแรบบิทต้องให้ความร่ วมมือกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรื อเจ้าพนักงานตารวจ ในการขอให้ส่งมอบ
แรบบิทคืนจากผูถ้ ือแรบบิท สาหรับกรณี ที่มีขอ้ สงสัยว่าแรบบิทดังกล่าวเป็ นแรบบิทที่สูญหายหรื อเป็ น
แรบบิทที่ถูกขโมย หรื อในกรณี ที่บริ ษทั มีหลักฐานยืนยันพฤติกรรมการใช้วา่ เป็ นที่ตอ้ งสงสัย ในกรณี ที่
มีขอ้ สงสัย พนักงานของบริ ษทั ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากบริ ษทั และผูใ้ ห้บริ การที่ได้รับอนุญาตมีสิทธิ
ที่จะตรวจสอบแรบบิท ตลอดจนข้อมูลในแรบบิท รวมทั้งยึดแรบบิทจากผูถ้ ือแรบบิทได้

(ซ)

ผูถ้ ือแรบบิทไม่ควรพกพาแรบบิทมากกว่าหนึ่ งใบ/หนึ่ งหน่วย หรื อพกร่ วมกับบัตรสมาร์ ทการ์ ดอื่นไว้
ด้วยกัน มิฉะนั้นบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบหากเกิ ดความเสี ยหายหรื อความผิดพลาดใดๆ ขึ้นกับแรบบิ ท
หรื อมูลค่าในแรบบิทที่ถูกหักชาระไปอย่างไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริ ษทั สงวนสิ ทธิที่จะไม่คืนมูลค่าในแรบบิท
ที่ถูกหักไปด้วยสาเหตุจากการถือแรบบิทมากกว่าหนึ่ งใบ/หนึ่ งหน่วย หรื อถือร่ วมกับบัตรสมาร์ ทการ์ ด
อื่นไว้ดว้ ยกัน

(ฌ)

บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ และ/หรื อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่มีผลมาจากการใช้
งานแรบบิทอย่างไม่ถูกต้องหรื อโดยไม่ได้รับอนุญาต

4.2

การทารายการ
(ก)

แรบบิทสามารถใช้สาหรับการชาระเงินเพื่อสิ นค้าและบริ การที่รองรับ เท่านั้น โดยการใช้งานจะเป็ นไป
ตามเงื่อนไขการออกแรบบิทและเป็ นไปตามข้อกาหนดของผูใ้ ห้บริ การที่ได้รับอนุญาตแต่ละราย

(ข)

บริ ษทั และ/หรื อผูใ้ ห้บริ การที่ได้รับอนุญาตอาจปฏิเสธการใช้งานของแรบบิทในการชาระค่าสิ นค้าและ
บริ การที่ รองรั บ ได้ ในกรณี ที่ แ รบบิ ท นั้น ไม่ถู กต้อ งสมบู รณ์ ตามเงื่ อ นไขในข้อ 3.6 หรื อ ระบบของ
แรบบิ ท ไม่สามารถทาการประมวลผลการชาระเงิ นได้ไม่ว่าด้วยเหตุอนั ใดก็ตาม หรื อมี เหตุการณ์ ที่
นอกเหนือการควบคุมของบริ ษทั เกิดขึ้นซึ่งระงับหรื อขัดขวางมิให้ผใู ้ ห้บริ การที่ได้รับอนุ ญาตนั้นรับและ
ประมวลผลแรบบิทในการชาระเงิน

(ค)

ผูถ้ ือแรบบิ ท ยอมรับว่า ผูใ้ ห้บริ การที่ ได้รับอนุ ญาตเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการตัดชาระมูลค่าในแรบบิ ท
สาหรับสิ นค้าและบริ การที่รองรับนั้น

(ง)

ในกรณี ที่แรบบิทมีมูลค่าในแรบบิทแต่ไม่เพียงพอต่อรายการการชาระเงินที่เกิดขึ้น ผูถ้ ือแรบบิทอาจจะ
สามารถทารายการชาระเงิ นที่ ไม่ทาให้มูลค่าในแรบบิ ท ติดลบต่ ากว่ามูลค่าติ ดลบต่ าสุ ดตามที่ บริ ษทั
อนุ ญาตได้อีกหนึ่ งรายการ ทั้งนี้ บริ ษทั มีสิทธิ แต่เพียงผูเ้ ดี ยวที่ จะเลือกและกาหนดประเภทรายการที่
สามารถดาเนินการดังกล่าวได้
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(จ)

ผูใ้ ห้บริ การที่ ได้รับอนุ ญาตที่ รับแรบบิ ท อาจจะมี การเปลี่ ยนแปลงได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผูถ้ ื อแรบบิ ท
ทราบล่วงหน้า

(ฉ)

บริ ษทั สงวนสิ ทธิที่จะเรี ยกคืน ยกเลิก หรื อระงับการใช้งานของแรบบิทได้ตลอดเวลาโดยไม่จาต้องแจ้ง
เหตุผลให้กบั ผูถ้ ือแรบบิททราบ หากแรบบิทดังกล่าวถือครองโดยถูกกฎหมายและไม่มีขอ้ สงสัยในความ
ถูกต้องของข้อมูลของแรบบิท บริ ษทั อาจคืนมูลค่าในแรบบิทที่เหลือพร้อมค่ามัดจาแรบบิท (ถ้ามี) ให้แก่
ผูถ้ ือแรบบิทตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่บริ ษทั กาหนด

4.3

มูลค่าในแรบบิท
(ก)

การคานวณมูลค่าในแรบบิท
การคานวณมูลค่าในแรบบิทเป็ นความรับผิดชอบของบริ ษทั และการคานวณมูลค่าในแรบบิทโดยบริ ษทั
ถือเป็ นที่สุด

(ข)

มูลค่าในแรบบิทสูงสุด
มูลค่าเงิ นในแรบบิทนั้นไม่อาจเกินมูลค่าในแรบบิทสู งสุ ดที่ประกาศใช้โดยบริ ษทั ตามตารางแนบท้าย
หมายเลข 1

4.4

เที่ยวโดยสารร่ วม
บริ ษทั อาจมีการให้บริ การเติมเที่ยวโดยสารร่ วมให้แก่ผถู ้ ือแรบบิทเพื่อใช้ชาระค่าเดินทางให้แก่ผใู ้ ห้บริ การระบบ
ขนส่ งที่ได้รับอนุ ญาตที่ รองรับการใช้งานนี้ โดยอาจจะมีขอ้ กาหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่ งผูถ้ ือแรบบิ ทจะต้อง
อ่านและตกลงยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวก่อนที่จะใช้บริ การ

4.5

การเติมมูลค่า
(ก)

ก่อนที่จะนาแรบบิทไปใช้ชาระเงินเพื่อซื้อสิ นค้าและบริ การที่รองรับในระบบของแรบบิท หรื อในกรณี
ที่มูลค่าในแรบบิทไม่เพียงพอต่อการชาระค่าสิ นค้าและบริ การที่รองรับให้แก่ผใู ้ ห้บริ การที่ได้รับอนุญาต
นั้น ผูถ้ ือแรบบิ ทจะต้องเติมมูลค่าในแรบบิ ทโดยใช้เงินสดหรื อรู ปแบบอื่นๆ ที่ บริ ษทั กาหนดกับผูใ้ ห้
บริ การเติมเงินที่ ได้รับอนุญาต หรื อวิธีการอื่นใดที่จะจัดขึ้นและประกาศโดยบริ ษทั ทั้งนี้ ผูถ้ ือแรบบิ ท
จะต้องเติ ม มูลค่าขั้นต่ าในแรบบิ ท ไม่น้อยกว่าจานวนเงิ น มูลค่าเริ่ มต้นและเป็ นจานวนเต็มหลักร้ อย
เท่านั้น

(ข)

ในกรณี ที่มูลค่า ในแรบบิ ท เป็ นมูลค่าติ ดลบ เมื่ อผูถ้ ื อแรบบิ ท เติ มมูลค่าในแรบบิ ท เงิ นจานวนที่ เติ ม
ดังกล่าวจะถูกนามาหักตามจานวนที่ติดลบก่อน หากมีเงินเหลือจึงเป็ นมูลค่าในแรบบิท

(ค)

ผูใ้ ห้บริ การเติ มเงิ นที่ ได้รับอนุ ญาตไม่สามารถทาการลดราคาในการเติ ม มูลค่าในแรบบิ ท ให้กับผูถ้ ื อ
แรบบิท เว้นแต่จะเป็ นรายการส่งเสริ มการตลาดที่ได้รับอนุญาตจากบริ ษทั และผูถ้ ือแรบบิทไม่ควรจะทา
การเติมมูลค่าในแรบบิ ทในกรณี ที่สงสัยว่าผูท้ ี่เติมเงินนั้นมิใช่ผูใ้ ห้บริ การเติมเงินที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้
บริ ษทั จะไม่ยอมรับมูลค่าในแรบบิทที่ได้รับการเติมจากผูใ้ ห้บริ การเติมเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตหรื อการ
เติมเงินที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
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4.6

แรบบิทหมดอายุ และการรักษาสถานภาพแรบบิท
(ก)

แรบบิทจะใช้งานได้ตามระยะเวลาใช้งานที่กาหนดเท่านั้น เมื่อพ้นจากกาหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่า
แรบบิทนั้นเป็ นแรบบิทหมดอายุ โดยภายหลังจากแรบบิทเป็ นแรบบิทหมดอายุแล้ว ผูถ้ ือแรบบิทจะไม่
สามารถทาการเติมมูลค่า และ/หรื อเติมเที่ยวโดยสารในแรบบิทได้ แต่ยงั สามารถใช้งานแรบบิทในการ
ชาระค่าสิ นค้าและบริ การที่รองรับได้ อย่างไรก็ตาม ผูถ้ ือแรบบิทยังสามารถนาแรบบิทมาขอคืนมูลค่าใน
แรบบิทได้ก่อนพ้นระยะเวลาหยุดใช้งาน แต่หากพ้นกาหนดระยะเวลาหยุดใช้งานแล้วจะไม่สามารถใช้
แรบบิทหมดอายุในการชาระค่าสิ นค้าและบริ การที่รองรับได้ รวมทั้งไม่สามารถขอคืนมูลค่าในแรบบิท
ได้อีกต่อไป ไม่วา่ จะขอคืนเป็ นเงินสด หรื อแลกเปลี่ยนเป็ นแรบบิทอันใหม่ หรื อมูลค่าอื่นใดได้

(ข)

ในกรณี ที่แรบบิทยังไม่ได้เป็ นแรบบิ ทหมดอายุ แต่พน้ กาหนดระยะเวลาหยุดใช้งาน แรบบิทนั้นจะไม่
สามารถนามาใช้ชาระราคาสิ นค้าและบริ การที่รองรับ หรื อขอคืนมูลค่าในแรบบิ ทได้ หากผูถ้ ือแรบบิท
ประสงค์ที่จะใช้แรบบิทในการชาระราคาสิ นค้าและบริ การที่รองรับ หรื อขอคืนมูลค่าในแรบบิท ผูถ้ ือ
แรบบิ ทจะต้องเติมมูลค่าในแรบบิทก่อนจึ งจะสามารถนาแรบบิ ทมาใช้ชาระราคาสิ นค้าและบริ การที่
รองรับ หรื อขอคืนมูลค่าในแรบบิทได้ ทั้งนี้ มูลค่าที่ผูถ้ ือแรบบิทเติมเพื่อรักษาสถานภาพแรบบิทนั้นจะ
ถูกนามาคานวณรวมกับมูลค่าในแรบบิทก่อนการเติมมูลค่านั้น

5.

กรณีแรบบิทเสียหายและการเปลีย่ นแรบบิท

5.1

บริ ษทั สงวนสิ ทธิที่จะไม่เปลี่ยนแรบบิทให้แก่ผถู ้ ือแรบบิท ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(ก)

แรบบิทมีสภาพชารุ ด เสี ยหาย เป็ นรอย บิ่น ฉี ก ขาด แตก หัก งอ เจาะรู

(ข)

ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยในความถูกต้องของข้อมูลในแรบบิท

(ค)

แรบบิทที่ทาขึ้นหรื อได้มาอย่างไม่ถูกต้องหรื อผิดกฎหมาย เช่น แรบบิทปลอม แรบบิทที่ถูกขโมย หรื อมี
การแจ้งอายัดแรบบิท

5.2

ในกรณี ที่แรบบิทไม่อยูใ่ นเงื่อนไขข้อ 5.1 และมีสภาพดีไม่ชารุ ดเสี ยหาย แต่ไม่สามารถใช้งานหรื ออ่านค่าข้อมูล
ในแรบบิทได้ โดยไม่ได้เกิดจากความผิดของผูถ้ ือแรบบิท ผูถ้ ือแรบบิทสามารถดาเนินการดังนี้
(ก)

กรณี ที่เป็ นแรบบิทมาตรฐาน ให้นาแรบบิทมาติดต่อที่ศูนย์บริ การที่ได้รับอนุญาต

(ข)

กรณี ที่เป็ นแรบบิ ท ธุ รกิ จ ให้นาแรบบิ ท มาติ ดต่อที่ องค์กรซึ่ งเป็ นผูจ้ าหน่ ายแรบบิ ท ธุ รกิ จให้แก่ ผูถ้ ื อ
แรบบิทโดยตรง

(ค)

กรณี ที่เป็ นแรบบิทพิเศษ ให้นาแรบบิทมาติดต่อที่ศูนย์บริ การที่ได้รับอนุญาต

(ง)

กรณี ที่เป็ นแรบบิ ท ร่ วม บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบในตัวแรบบิ ทร่ วม ให้ผูถ้ ื อแรบบิ ท นาแรบบิ ทร่ วมไป
ติดต่อผูอ้ อกแรบบิทที่ได้รับอนุญาตโดยตรง

เมื่ อ บริ ษ ัท ท าการตรวจสอบแล้ว จะด าเนิ น การตามขั้น ตอนและวิ ธี ก ารที่ บ ริ ษ ัท ก าหนด โดยจะแจ้ง ผลการ
ดาเนินการแก่ผถู ้ ือแรบบิทต่อไป
5.3

ในการเปลี่ยนแรบบิ ท บริ ษทั สงวนสิ ทธิ ในการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมการเปลี่ยนแรบบิ ท และ/หรื อไม่คืนเงิ น
ค่ามัดจาแรบบิท (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในตารางแนบท้ายหมายเลข 1
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6.

การขอคืนมูลค่ าในแรบบิท

6.1

หากผูถ้ ือแรบบิ ทประสงค์ที่จะขอคืนมูลค่าในแรบบิ ท ผูถ้ ือแรบบิทสามารถขอคืนมูลค่าในแรบบิ ทได้ โดยผูถ้ ือ
แรบบิ ทต้องยอมรับว่า การใช้งานแรบบิ ทดังกล่าวทั้งหมดจะถูกยกเลิกโดยสิ้ นเชิ ง และมีเงื่ อนไขในการขอคืน
มูลค่าดังนี้
(ก)

กรณี แรบบิทมาตรฐาน ผูถ้ ือแรบบิทสามารถขอคืนมูลค่า และค่ามัดจา (ถ้ามี) ในแรบบิทได้ โดยส่ งมอบ
แรบบิทดังกล่าวคืนให้แก่บริ ษทั

(ข)

กรณี แรบบิทธุรกิจ แรบบิทพิเศษ และแรบบิทร่ วม ผูถ้ ือแรบบิทสามารถขอคืนมูลค่าในแรบบิทได้ โดย
บริ ษทั จะคืนมูลค่าในแรบบิทให้แก่ผถู ้ ือแรบบิท และจะส่งมอบแรบบิทดังกล่าวคืนให้แก่ผถู ้ ือแรบบิท

6.2

หากผูถ้ ือแรบบิทต้องการขอคืนมูลค่าในแรบบิทตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.1 สามารถนาแรบบิทมาติดต่อที่ศูนย์บริ การ
ที่ได้รับอนุญาตตามตารางแนบท้ายหมายเลข 5 โดยมีข้ นั ตอน เงื่อนไข และวิธีการตามที่บริ ษทั กาหนด เมื่อบริ ษทั
เห็นว่าเข้าเงื่อนไขที่สามารถคืนมูลค่าในแรบบิทได้ บริ ษทั จะดาเนิ นการคืนมูลค่าในแรบบิทและค่ามัดจาแรบบิท
(ถ้า มี ) ให้ ผู ้ถื อ แรบบิ ท ภายในระยะเวลาไม่ เ กิ น 15 วัน หลัง จากที่ บ ริ ษ ัท หรื อ ศู น ย์บ ริ ก ารที่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าต
ได้รับเรื่ องขอคืนมูลค่าในแรบบิท

6.3

ผูถ้ ือแรบบิทสามารถขอคืนมูลค่าในแรบบิทได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(ก)

แรบบิทนั้นไม่เป็ นแรบบิทหมดอายุ หรื อ

(ข)

แรบบิทนั้นเป็ นแรบบิทหมดอายุ แต่ยงั ไม่พน้ ระยะเวลาหยุดใช้งาน

(ค)

กรณี อื่นใดตามที่ผแู ้ ทนจาหน่ายที่ได้รับอนุญาต หรื อผูอ้ อกแรบบิทที่ได้รับอนุญาตแต่ละรายกาหนด

ทั้งนี้ การขอคืนมูลค่าในแรบบิทนั้นจะต้องเป็ นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริ ษทั กาหนด
6.4

มูลค่าที่สามารถขอคืนได้
(ก)

มูลค่าในแรบบิทที่ขอคืนได้ ได้แก่ มูลค่าในแรบบิท (ซึ่ งเป็ นมูลค่าที่ ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมการออกแรบ
บิท หรื อส่วนลด หรื อผลประโยชน์อื่น เช่น ส่ วนลดหรื อเงินเพิ่มพิเศษ หรื อเงินสมนาคุณ) และ/หรื อค่า
มัดจาแรบบิท (ถ้ามี) ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการออกแรบบิทจะไม่สามารถขอคืน หรื อแลกเปลี่ยนเป็ นเงินได้
ในทุกกรณี

(ข)

ในกรณี ที่มูลค่าในแรบบิ ท เป็ นจานวนมูลค่าติดลบจะไม่สามารถขอคืนมูลค่าในแรบบิ ทได้ และผูถ้ ื อ
แรบบิทจะต้องชาระเงินส่วนที่ติดลบก่อนจึงจะขอยกเลิกการใช้งานแรบบิท และขอคืนค่ามัดจาแรบบิท
(ถ้ามี) ได้

(ค)

ในกรณี ที่แรบบิทมีสภาพชารุ ด เสี ยหาย เป็ นรอย บิ่น ฉี ก ขาด แตก หัก งอ เจาะรู นั้น บริ ษทั สงวนสิ ทธิ
ในการไม่คืนค่ามัดจาแรบบิท (ถ้ามี)

(ง)
6.5

เที่ยวโดยสารเฉพาะและเที่ยวโดยสารร่ วมไม่สามารถขอคืนหรื อแลกเปลี่ยนเป็ นเงินได้ในทุกกรณี

การขอคืนมูลค่าในแรบบิ ทในกรณี แรบบิทธุ รกิ จ แรบบิทพิเศษ และแรบบิ ทร่ วมนั้น ผูถ้ ือแรบบิ ทจะต้องปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนดและเงื่ อนไขอื่นที่ กาหนดโดยองค์กรอื่นซึ่ งซื้ อแรบบิ ทไปจากบริ ษทั หรื อผูอ้ อกแรบบิ ทที่ ได้รับ
อนุญาต (แล้วแต่กรณี ) ด้วย
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6.6

การขอคืนมูลค่าในแรบบิทในกรณี แรบบิทลงทะเบียน ผูถ้ ือแรบบิทจะต้องแสดงหลักฐานพิสูจน์ตวั ตนว่าเป็ นผูท้ า
การลงทะเบียนแรบบิทดังกล่าวก่อนจึงจะขอคืนมูลค่าในแรบบิทลงทะเบียนได้

6.7

การขอคืนมูลค่าในแรบบิทในกรณี แรบบิทลงทะเบียนสูญหายหรื อถูกขโมยให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อ 7.1

6.8

บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบใน การขอคืนมูลค่าในแรบบิทในกรณี ดงั นี้
(ก)

ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยในความถูกต้องของข้อมูลในแรบบิท

(ข)

แรบบิทที่ทาขึ้นหรื อได้มาอย่างไม่ถูกต้องหรื อผิดกฎหมาย เช่น แรบบิทปลอม แรบบิทที่ถูกขโมย หรื อมี
การแจ้งอายัดแรบบิท

(ค)
6.9

แรบบิทที่ขอ้ มูลไม่สมบูรณ์ เช่น ข้อมูลถูกลบ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

บริ ษทั สงวนสิ ทธิ ในการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการขอคืนมูลค่าในแรบบิ ท ตามที่ ระบุไว้ในตารางแนบท้าย
หมายเลข 1 และ/หรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิ ดขึ้นอันเนื่ องมาจากการขอคืนมูลค่าในแรบบิท โดยผูถ้ ือแรบบิท ตกลง
และยอมรับว่า บริ ษทั มีสิทธิ ที่จะหักค่าธรรมเนี ยม และ/หรื อค่าใช้จ่ายในการขอคืนมูลค่าในแรบบิทดังกล่าวจาก
มูลค่าคงเหลือในแรบบิทของผูถ้ ือแรบบิทได้ตามเงื่อนไขและวิธีปฏิบตั ิของบริ ษทั ไม่วา่ แรบบิทนั้นจะได้ทาการ
ลงทะเบียนไว้หรื อไม่ก็ตาม

7.

แรบบิทสู ญหายหรือถูกขโมย

7.1

กรณี แรบบิทลงทะเบียนสูญหายหรื อถูกขโมย
(ก)

ผูถ้ ือแรบบิทสามารถแจ้งการสูญหายหรื อถูกขโมยเพื่อระงับการใช้งานแรบบิทลงทะเบียนได้ โดยบริ ษทั
จะทาการระงับการใช้งานเฉพาะมูลค่าในแรบบิท เที่ยวโดยสารเฉพาะ และเที่ยวโดยสารร่ วมเท่านั้น โดย
การแจ้งระงับการใช้งานดังกล่าวสามารถทาได้โดยแจ้งทางโทรศัพท์ที่ศูนย์ฮอตไลน์

(ข)

การระงับการใช้งานแรบบิทลงทะเบียนตามข้อ 7.1 (ก) จะมีผลภายหลัง 24 ชัว่ โมง นับจากศูนย์ฮอตไลน์
ได้รับแจ้งการระงับใช้งานแรบบิท

(ค)

เมื่อการระงับการใช้งานแรบบิ ท ลงทะเบี ยนมีผล บริ ษทั จะทาการคืนเฉพาะมูลค่าคงเหลือในแรบบิ ท
ลงทะเบี ย นเท่ านั้น โดยบริ ษ ัทไม่รั บผิด ชอบในการสู ญ หายและความเสี ย หายของมู ลค่า ในแรบบิ ท
ลงทะเบียนก่อนที่การระงับการใช้งานแรบบิทลงทะเบียนนั้นจะมีผล

(ง)

บริ ษทั ไม่รับผิดชอบในการสู ญหายและความเสี ยหายของเที่ยวโดยสารเฉพาะและเที่ยวโดยสารร่ วมใน
แรบบิทลงทะเบียนไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้น

(จ)

หากมีการคืนมูลค่าในแรบบิทลงทะเบียน หรื อมีการเปลี่ยนแรบบิทใหม่ให้แก่ผถู ้ ือแรบบิท บริ ษทั สงวน
สิ ทธิ ในการคิด ค่าธรรมเนี ยมในการขอคื นมูลค่าในแรบบิ ท ลงทะเบี ยน หรื อการเปลี่ ยนแรบบิ ทใหม่
ตามที่ระบุไว้ในตารางแนบท้ายหมายเลข 1 ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการคืนมูลค่า
ในแรบบิ ท ลงทะเบี ยน หรื อการเปลี่ ยนแรบบิ ทใหม่ขา้ งต้น ทั้งนี้ ผูถ้ ื อ แรบบิ ท เข้าใจและยอมรั บว่า
บริ ษทั มีสิทธิ ที่จะหักค่าธรรมเนี ยม และ/หรื อค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้นดังกล่าวจากมูลค่าคงเหลือในแรบบิ ท
ลงทะเบียนของผูถ้ ือแรบบิทได้ โดยให้เป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีปฏิบตั ิของบริ ษทั

(ฉ)

บริ ษทั ไม่รับผิดชอบในการสู ญหายและความเสี ยหายของเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับแรบบิ ท
ลงทะเบียนไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้น
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7.2

กรณี แรบบิทที่ไม่ได้ลงทะเบียนสูญหายหรื อถูกขโมย บริ ษทั จะไม่ทาการระงับการใช้แรบบิทและไม่คืนมูลค่าใน
แรบบิท ตลอดจนไม่ชดเชยสิ ทธิใดๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้น

7.3

ผูถ้ ือแรบบิ ทมีหน้าที่ ในการดูแลรักษาแรบบิ ทมิให้เกิดความเสี ยหายและถูกขโมย รวมทั้งไม่ยินยอมให้ผูอ้ ื่นนา
แรบบิทไปใช้

7.4

บริ ษทั สงวนสิ ทธิในการยึดแรบบิทที่ถูกระงับการใช้ เพื่อทาการตรวจสอบ

8.

การระงับใช้ งานแรบบิท

8.1

บริ ษทั อาจทาการระงับใช้งานแรบบิทในกรณี ดงั นี้

8.2

(ก)

มีขอ้ สงสัยว่าได้มีการปลอมแปลง ทุจริ ต หรื อถูกขโมยแรบบิทนั้น

(ข)

มีขอ้ สงสัยว่ามีการปลอมหรื อแปลงมูลค่าในแรบบิท

(ค)

กรณี อื่นใดตามที่บริ ษทั เห็นสมควร

ผูถ้ ือแรบบิทอาจร้องขอให้บริ ษทั ทาการระงับใช้งานแรบบิทได้เฉพาะกรณี ที่แรบบิทลงทะเบียนสู ญหายหรื อถูก
ขโมยเท่านั้น ทั้งนี้ ผูร้ ้องขอจะต้องเป็ นผูค้ รอบครองแรบบิทลงทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยการระงับใช้
งานแรบบิทลงทะเบียนนั้นจะเป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริ ษทั เป็ นผูก้ าหนด

8.3

เมื่อการระงับใช้งานแรบบิทมีผล ผูถ้ ือแรบบิทจะไม่สามารถใช้งานแรบบิทหรื อขอคืนมูลค่าในแรบบิทที่ถูกระงับ
การใช้งานนั้นได้อีกต่อไป เว้นแต่
(ก)

ผูถ้ ือแรบบิทได้ขอยกเลิกการระงับใช้งานแรบบิทนั้นตามเงื่อนไขและวิธีปฏิบตั ิของบริ ษทั ทั้งนี้ ในกรณี
ที่มีการยกเลิกการระงับใช้งานแรบบิทดังกล่าว บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบในการสู ญหายและความเสี ยหาย
ใดๆ ของเที่ยวโดยสารเฉพาะและเที่ยวโดยสารร่ วมในแรบบิท หรื อ

(ข)

แรบบิทนั้นเป็ นแรบบิทลงทะเบียนซึ่งสูญหายหรื อถูกขโมย ผูถ้ ือแรบบิทยังคงมีสิทธิ ในการขอคืนมุลค่า
แรบบิทลงทะเบียนนั้นได้ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 6.7

8.4

เมื่อการระงับใช้งานแรบบิ ทมีผล และบริ ษทั ได้ทาการคืนมูลค่าในแรบบิทที่เหลือให้ผูถ้ ือแรบบิ ทแล้ว มูลค่าใน
แรบบิทนั้น รวมถึงเที่ยวโดยสารเฉพาะและเที่ยวโดยสารร่ วมในแรบบิทจะถูกระงับการใช้งานอย่างถาวร โดยผูถ้ ือ
แรบบิทจะไม่สามารถยกเลิกการระงับใช้งานแรบบิทได้อีกต่อไป

8.5

บริ ษทั สงวนสิ ทธิ ในการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมยกเลิกการระงับใช้งานแรบบิ ทตามที่ ระบุไว้ในตารางแนบท้าย
หมายเลข 1

9.

ข้ อมูลส่ วนบุคคลและข้ อมูลการใช้ งาน

9.1

การใช้บริ การบางประเภทของแรบบิท ผูถ้ ือแรบบิทจะต้องให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นสาหรับบริ การนั้นๆ กับบริ ษทั จึงจะ
สามารถใช้บริ การประเภทนั้นๆ ได้ หากผูถ้ ือแรบบิทไม่ตอ้ งการให้ หรื อไม่สามารถให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นกับบริ ษทั
บริ ษทั สงวนสิ ทธิที่จะไม่ให้บริ การประเภทที่ตอ้ งการข้อมูลนั้นๆ กับผูถ้ ือแรบบิทได้

9.2

ผูถ้ ือแรบบิทยินยอม ตกลง และรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลต่างๆ ที่ให้กบั บริ ษทั และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้แรบบิทนั้นจะมีการใช้งานโดยบริ ษทั เพื่อ
(ก)

การสมัครใช้บริ การหรื อรับสิ ทธิประโยชน์ใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับแรบบิท
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(ข)

การบริ หารจัดการทัว่ ไป การปฏิบตั ิงานและการบารุ งรักษา ระบบการชาระเงิ น รวมทั้งการตรวจสอบ
บัญชีของบริ ษทั

(ค)

การออกแบบและปรับปรุ งบริ การที่มีอยูห่ รื อที่จะมีในอนาคตของบริ ษทั บริ ษทั ลูก บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั
ที่ เกี่ ยวข้อง บริ ษทั ที่ เป็ นพันธมิ ตร รวมทั้งหน่ วยงานอื่ นๆ ที่ ควบคุมหรื อถูกควบคุ มทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมกับบริ ษทั (ซึ่งจะเรี ยกภายหลังว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) ให้กบั ผูถ้ ือแรบบิท

(ง)

การส่งเสริ มการขายสิ นค้า และ/หรื อบริ การ หรื อการให้สิทธิ ประโยชน์ใดๆ แก่ผถู ้ ือแรบบิทของบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั และ/หรื อพันธมิตรทางธุรกิ จของบริ ษทั โดยกลุ่มบริ ษทั และ/หรื อพันธมิตรทางธุรกิ จของ
บริ ษทั อาจมีข้ นั ตอนการประมวลผลเพื่อที่จะทาให้บริ ษทั สามารถเข้าใจพฤติกรรมการใช้งานของผูถ้ ือ
แรบบิทได้ดีข้ ึน และเพื่อสามารถเสนอสิ นค้า และ/หรื อบริ การอื่นๆ ที่สนองตอบความต้องการของผูถ้ ือ
แรบบิทได้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้บริ ษทั สามารถคัดเลือกสิ นค้า และ/หรื อบริ การได้ตรงกับความสนใจ
ของผูถ้ ือแรบบิทจากพันธมิตรทางธุรกิจที่บริ ษทั คัดเลือกเข้ามา

9.3

(จ)

การสื่ อสารระหว่างบริ ษทั และผูถ้ ือแรบบิท

(ฉ)

การตรวจสอบข้อร้องเรี ยน ข้อมูลการใช้งานที่ตอ้ งสงสัย และการปรับปรุ งการให้บริ การ

(ช)

การป้ องกันและตรวจสอบอาชญากรรม

(ซ)

การเปิ ดเผยตามที่กฎหมายระบุไว้

(ฌ)

การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลสาหรับระบบการขนส่งและบริ การอื่นๆ โดยทัว่ ไป

(ญ)

วัตถุประสงค์ที่จาเป็ นอื่นๆ ตามที่บริ ษทั เห็นสมควร

ข้อมูลของผูถ้ ือแรบบิทที่อยูก่ บั บริ ษทั จะได้รับการเก็บรักษาเป็ นความลับและปกปิ ดเป็ นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ผูถ้ ือ
แรบบิทยินยอมและตกลงว่า บริ ษทั อาจมีการส่งหรื อเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไปยังหน่วยงานดังต่อไปนี้ (ไม่วา่ จะอยู่
ภายในหรื อภายนอกประเทศไทยก็ตาม)
(ก)

ผูใ้ ห้บริ การที่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้อง หรื อผูจ้ ดั ทาการส่ งเสริ มการขายหรื อให้สิทธิ ประโยชน์ใดๆ แก่
ผูถ้ ือแรบบิทซึ่งมีหน้าที่ตอ้ งรักษาความลับให้กบั บริ ษทั

(ข)

พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานตารวจ ศาล หรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
พนักงานตารวจ ศาล หรื อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริ ษทั จาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามคาสัง่ นั้น

(ค)

ตัวแทน คู่สัญญา หรื อผูใ้ ห้บริ การอื่น ซึ่ งมีหน้าที่ ตอ้ งรักษาความลับให้กบั บริ ษทั และเป็ นผูจ้ ดั หาการ
บริ หารจัดการ การสื่ อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ การชาระเงิ น การประมวลผลข้อมูล หรื อบริ การอื่นๆ
ให้กบั บริ ษทั ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ (เช่น ตัวแทนตรวจสอบเครดิต เป็ นต้น)

(ง)

บุคคลอื่นซึ่งมีหน้าที่รักษาความลับให้บริ ษทั กลุ่มบริ ษทั และ/หรื อพันธมิตรทางธุรกิจ

(จ)

บุคคลใดก็ตามที่กลุ่มบริ ษทั และ/หรื อพันธมิตรทางธุรกิจมีภาระผูกพันที่จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลภายใต้การ
บังคับใช้ของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศที่มีการส่ งข้อมูลไปถึง
ทั้งนี้ การเปิ ดเผยดังกล่าวจะกระทาภายใต้หน่วยงานที่สมควรเท่านั้น

9.4

ผูถ้ ือแรบบิทมีสิทธิดงั ต่อไปนี้
(ก)

ตรวจสอบว่าบริ ษทั ได้จดั เก็บข้อมูลของผูถ้ ือแรบบิทไว้หรื อไม่และสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้
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(ข)

บอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้บริ ษทั ทาการแก้ไขข้อมูลของผูถ้ ือแรบบิทที่บริ ษทั จัดเก็บไว้ให้ถูกต้อง

(ค)

สอบถามถึงนโยบายและข้อปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนตัวและได้รับทราบถึงชนิ ดของข้อมูลที่ทาง
บริ ษทั ได้จดั เก็บไว้
เรี ยกร้องให้ทางบริ ษทั ไม่นาข้อมูลส่ วนตัวไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการส่ งเสริ มการขายดังที่ได้

(ง)

กล่าวไว้ในเงื่ อนไข 9.2 (ง) ข้างต้น ซึ่ งทางบริ ษทั จะหยุดการดาเนิ นการดังกล่าวในทันที โดยผูถ้ ื อ
แรบบิทไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นในการเรี ยกร้องดังกล่าว
9.5

บริ ษทั สงวนสิ ทธิในการเก็บค่าธรรมเนียมจากผูถ้ ือแรบบิทในการขอเรี ยกดูขอ้ มูลส่วนตัวจากข้อมูลที่บริ ษทั จัดเก็บ
ไว้

9.6

ผูถ้ ือแรบบิทสามารถส่งคาร้องมายังบริ ษทั ได้ที่
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ (คาร้อง)
บริ ษทั บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จากัด
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนวิภาวดี-รังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900

9.7

ข้อมูลการใช้งานของแรบบิทจะได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย โดยข้อมูลการใช้งานนั้น หมายถึงข้อมูลที่
บริ ษทั ได้รับจากระบบ เครื่ องอ่านแรบบิ ท และ/หรื อจากช่องทางอื่ นๆ ที่ มีการใช้งานแรบบิ ท โดยบริ ษทั อาจ
เปิ ดเผยข้อมูลการใช้งานให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้เท่านั้น
ผูใ้ ห้บริ การที่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้อง หรื อผูจ้ ดั ทาการส่ งเสริ มการขาย หรื อให้สิทธิ ประโยชน์ใดๆ แก่

(ก)

ผูถ้ ือแรบบิท ซึ่งมีหน้าที่ตอ้ งรักษาความลับให้กบั บริ ษทั
พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานตารวจ ศาล หรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่

(ข)

พนักงานตารวจ ศาล หรื อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริ ษทั จาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามคาสัง่ นั้น
บุ ค คลใดซึ่ ง มี ห น้า ที่ ต ้อ งรั ก ษาความลับ ให้กับ บริ ษ ัท เพื่ อ ให้ บ ริ ษ ัท สามารถด าเนิ น การจัด การการ

(ค)

ปฏิบตั ิงาน และการบารุ งรักษาระบบชาระเงินของบริ ษทั ได้ตามปกติ
ตัวแทน คู่สัญญา หรื อผูใ้ ห้บริ การอื่น ซึ่ งมีหน้าที่ ตอ้ งรักษาความลับให้กบั บริ ษทั และเป็ นผูจ้ ดั หาการ

(ง)

บริ หารการจัดการ การสื่ อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ การชาระเงิน การประมวลผลข้อมูล หรื อบริ การอื่นๆ
ให้กบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
บุคคลใดก็ตามที่มีหน้าที่ตอ้ งรักษาความลับให้กบั บริ ษทั กลุ่มบริ ษทั และ/หรื อพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อ

(จ)

วัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในเงื่อนไขข้อ 9 นี้
9.8

เงื่อนไขการออกแรบบิทนี้ไม่มีผลในการจากัดสิ ทธิของผูถ้ ือแรบบิทตามที่ระบุในกฎหมายแต่อย่างใด

10.

การเปลีย่ นแปลงแก้ ไข

10.1

บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขและเพิ่มเติมเงื่อนไขการออกแรบบิท ซึ่ งบริ ษทั จะแจ้งให้ทราบโดย
ประกาศผ่านช่องทางหนึ่งช่องทางใดหรื อหลายช่องทาง ดังต่อไปนี้


เว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ http://www.rabbit.co.th



ศูนย์บริ การที่ได้รับอนุญาต



สถานที่ของผูใ้ ห้บริ การที่ได้รับอนุญาต
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สถานที่ของผูแ้ ทนจาหน่ายที่ได้รับอนุญาต



สถานที่ของผูใ้ ห้บริ การเติมเงินที่ได้รับอนุญาต



สถานที่หรื อช่องทางอื่นใดที่กาหนดโดยบริ ษทั

ทั้งนี้ บริ ษทั ถือว่าผูถ้ ื อแรบบิ ท ตกลง ยินยอม และยอมรั บ เงื่ อนไขการออกแรบบิ ท ที่ เปลี่ ยนแปลง แก้ไข และ
เพิ่มเติมโดยการประกาศในช่ องทางดังกล่าวแล้ว หากผูถ้ ือแรบบิ ทไม่ยอมรับในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ
เพิ่มเติ มดังกล่าว ผูถ้ ื อแรบบิ ท ควรจะหยุดการใช้งานแรบบิ ท โดยหากผูถ้ ื อแรบบิ ทยังคงมี การใช้งานแรบบิ ท
หลังจากที่ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลง แก้ไข และเพิ่มเติมเงื่อนไขการออกแรบบิทแล้ว บริ ษทั จะถือว่าผูถ้ ือแรบ
บิทได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการออกแรบบิท ตลอดจนตกลง ยินยอม และยอมรับในเงื่ อนไขการ
ออกแรบบิทนั้น
10.2

การเปลี่ยนแปลง แก้ไข และเพิ่มเติมเงื่อนไขการออกแรบบิทจะมีผลกับผูถ้ ือแรบบิททุกราย เว้นแต่ได้มีการยกเลิก
แรบบิทก่อนวันที่จะมีผลบังคับใช้

10.3

การเปลี่ยนแปลง แก้ไข และเพิ่มเติมเงื่อนไขการออกแรบบิทจะมีผลใช้บงั คับในวันที่ระบุไว้ในประกาศ ซึ่ งบริ ษทั
จะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ก่อนวันที่มีผลใช้บงั คับ

11.

บทเบ็ดเตล็ด

11.1

การไม่สละสิ ทธิ
การที่บริ ษทั ไม่ใช้หรื อใช้สิทธิ อานาจ สิ ทธิเรี ยกร้องตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการออกแรบบิทนี้ ล่าช้า ไม่ถือเป็ น
การสละสิ ทธิ อานาจ หรื อ สิ ทธิ เรี ยกร้องดังกล่าว และบริ ษทั ยังคงมี สิทธิ และอานาจที่จะบังคับใช้และรักษาสิ ทธิ
ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการออกแรบบิทต่อไป

11.2

สิ ทธิของบุคคลภายนอก
บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานใดก็ ต ามที่ ไ ม่ ไ ด้เ ป็ นคู่ สั ญ ญาในเงื่ อ นไขการออกแรบบิ ท นี้ ไม่ มี สิ ท ธิ ใ นการบัง คับ ใช้
ข้อ ก าหนดใดๆ ของเงื่ อ นไขการออกแรบบิ ท แม้ว่า บุ ค คลหรื อหน่ ว ยงานนั้ นๆ ได้รั บ การระบุ ชื่ อ อยู่ ใ น
กลุ่มใดๆ หรื ออยูใ่ นเงื่อนไขการออกแรบบิทนี้ก็ตาม อย่างไรก็ดี เงื่อนไขในข้อนี้ จะไม่มีผลต่อการจากัดสิ ทธิ ของ
ผูร้ ับโอนที่ได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขการออกแรบบิทนี้

11.3

เหตุสุดวิสยั
บริ ษทั และศูนย์บริ การที่ ได้รับอนุ ญาตจะไม่รับผิดในการไม่ปฏิ บัติการ การหยุด ชะงัก หรื อความล่าช้าในการ
ปฏิ บตั ิงานในระบบการปฏิ บัติงานของแรบบิ ทภายใต้เงื่ อนไขการออกแรบบิ ท หากการกระทาหรื อไม่กระทา
ดังกล่าวเกิ ดจากเหตุการณ์ ซ่ ึ งอยู่เหนื อการควบคุ ม (ไม่ว่าทั้งหมดหรื อส่ วนใดส่ ว นหนึ่ ง หรื อทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดอยูเ่ พียง
(ก)

อุทกภัย ฟ้ าผ่า อัคคีภยั แผ่นดินไหว หรื อภัยธรรมชาติอื่นๆ

(ข)

คาพิพากษา กฎหมาย คาสัง่ นโยบาย ข้อห้าม ข้อกาหนด เทศบัญญัติ หรื อมาตรการใดๆ ก็ตามของศาล
หน่วยงานรัฐบาล และ/หรื อกฎใดๆ ของทางราชการ

(ค)

การชุมนุม การประท้วง การก่อจลาจล การก่อการร้าย ปฏิวตั ิ รัฐประหาร

(ง)

ระบบไฟฟ้ าขัดข้อง
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(จ)

การกระทาหรื อความผิดพลาดใดๆ ของผูใ้ ห้บริ การระบบสื่ อสาร

(ฉ)

เหตุการณ์ที่ระบบการเชื่อมต่อ และ/หรื อระบบคอมพิวเตอร์ของบริ ษทั ศูนย์บริ การที่ได้รับอนุญาต และ/
หรื อผูใ้ ห้บริ การที่ได้รับอนุญาตไม่สามารถใช้งานได้อนั เนื่องมาจากสาเหตุที่มาจากบุคคลอื่นภายนอกที่
ซึ่งบริ ษทั ศูนย์บริ การที่ได้รับอนุญาต และ/หรื อผูใ้ ห้บริ การที่ได้รับอนุญาตไม่ได้เป็ นผูร้ ับผิดชอบ

(ช)

การกระทาหรื อการละเว้นการกระทาของผู ใ้ ห้บริ การที่ได้รับอนุ ญาต หรื อ บุคคลอื่นใดที่ บริ ษทั และ/
หรื อศูนย์บริ การที่ได้รับอนุญาตมิตอ้ งรับผิดชอบ

11.4

การชดใช้ค่าเสี ยหาย
ผูถ้ ื อ แรบบิ ท ตกลงและรั บ รองที่ จ ะชดใช้ค่ า เสี ย หายให้กับ บริ ษ ัท และด าเนิ น การให้บ ริ ษ ัท ได้รั บ การชดใช้
ค่าเสี ยหายเต็มจานวนตลอดเวลาจากการกระทา การดาเนิ นการ ข้อเรี ยกร้องสิ ทธิ ความรับผิด รวมถึงความรับผิด
ตามกฎหมาย ค่าปรับ ข้อเรี ยกร้อง และต้นทุน (รวมถึงแต่ไม่จากัดอยูเ่ พียงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายของทนายความ
ของบริ ษทั ) คาตัดสิ น ค่าเสี ยหาย ค่าสู ญเสี ย และ/หรื อค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม อันเป็ น
ผลจากการที่ผถู ้ ือแรบบิทผิดข้อตกลงหรื อไม่กระทาการตามเงื่อนไขการออกแรบบิทนี้

11.5

บริ การใหม่
บริ ษทั อาจจัดหาบริ การใหม่ที่เกี่ยวข้องกับแรบบิทให้ผถู ้ ือแรบบิทเป็ นครั้งคราว โดยบริ การใหม่ท้ งั หลายนั้นย่อม
อยูภ่ ายใต้เงื่ อนไขการออกแรบบิทฉบับนี้ รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขของการบริ การนั้นๆ ที่จะมีการประกาศ
กาหนดต่อไป

11.6

ภาษาอ้างอิง
บริ ษทั ได้จดั ทาเงื่อนไขการออกแรบบิทเป็ นฉบับภาษาอังกฤษเพื่ออ้างอิงเท่านั้น หากมีขอ้ ขัดแย้งใดๆ ระหว่างฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขการออกแรบบิทฉบับภาษาไทย

12.

กฎหมายทีใ่ ช้ บังคับ
เงื่อนไขการออกแรบบิทนี้ใช้บงั คับและตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
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ตารางแนบท้ ายประกาศ เรื่อง เงือ่ นไขการออกแรบบิท
ตารางแนบท้ ายหมายเลข 1 อัตราค่าธรรมเนียม( 1 )
ข้อที่
อ้างถึง

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

ประเภทแรบบิท

ค่าธรรมเนียม
การออก
แรบบิท

ค่า
แรบบิท

ค่ามัดจา
แรบบิท

มูลค่า
เริ่ มต้น

มูลค่าใน
แรบบิท
สูงสุ ด

ระยะเวลา
ใช้งาน

แรบบิทมาตรฐาน

150 บาท

0 บาท

50 บาท

100 บาท

4,000 บาท

7 ปี

2 ปี

200 บาท( 2 )

0 บาท

ค่าธรรมเนียม
การขอคืนมูลค่ากรณี
แรบบิทลงทะเบียน
สูญหายหรื อถูกขโมย
50 บาท

100 บาท

0 บาท

0 บาท

100 บาท

4,000 บาท

7 ปี

2 ปี

200 บาท( 2 )

0 บาท

50 บาท

50 บาท

4,000 บาท
20,000
บาท
4,000 บาท

7 ปี
7 ปี

2 ปี
2 ปี

50 บาท
50 บาท

50 บาท
50 บาท

50 บาท
50 บาท

7 ปี

2 ปี

50 บาท

50 บาท

50 บาท

ระยะเวลา ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม
หยุดใช้งาน การเปลี่ยน การขอคืนมูลค่า
แรบบิท
ในแรบบิท

ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม
ยกเลิกการระงับ
การ
ใช้งานแรบบิท ลงทะเบียน

ค่า
ธรรมเนียม
อื่น

50 บาท

(3)

แรบบิทมาตรฐาน
– แบบ 1
แรบบิทธุรกิจ
แรบบิทธุรกิจ –
แบบ 1
แรบบิทพิเศษ
แรบบิทร่ วม

0 บาท
0 บาท
0 บาท
0 บาท

ตามที่
บริ ษทั
กาหนด
เป็ นราย
กรณี

0 บาท
0 บาท
0 บาท
0 บาท

ตามที่
บริ ษทั
กาหนด
เป็ นราย
กรณี

4,000 บาท

(1)

ค่าธรรมเนียมทุกรายการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

(2)

เว้นแต่เป็ นการเปลี่ยนแรบบิทตามเงื่อนไขในข้อ 5.2 จะไม่คิดค่าธรรมเนี ยม

(3)

บริ ษทั ระงับการออกแรบบิทมาตรฐาน ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป

7 ปี

2 ปี

(ก)

ตามที่บริ ษทั
กาหนด
เป็ นรายกรณี

50 บาท

50 บาท

50 บาท

0 บาท
ตามที่
บริ ษทั
กาหนดเป็ น
รายกรณี
ตามที่ผอู้ อก
แรบบิทที่
ได้รับอนุญาต
แต่ละราย
กาหนด

ตารางแนบท้ ายหมายเลข 2 รายชื่อศูนย์บริ การที่ได้รับอนุญาตและรายการบริ การ
ตรวจสอบมูลค่า
คงเหลือ

รับเรื่ องยกเลิก
การระงับใช้แรบบิท

รับเรื่ อง
ลงทะเบียน
แรบบิท( 4 )





-





-

-

( 1 )

-

-



ดูรายละเอียดตาม
ตารางแนบท้าย 5







-

-

-

( 1 )

-

-

-

-

-

-



เติมมูลค่าใน
แรบบิท( 1 )

เติมเที่ยว
โดยสาร

รับเรื่ องเปลี่ยน
แรบบิท









2. สถานีรถโดยสารบีอาร์ที





-



3. ร้านค้าและตูอ้ ตั โนมัติที่ร่วม
ให้บริ การ

-



-

-

4. ศูนย์บริ การแรบบิท





-

5. ช่องทางอื่นที่กาหนดโดยผู ้
ให้บริ การเติมเงินที่ได้รับอนุญาต

-



6. สถานที่หรื อช่องทางใดๆ ที่ผอู ้ อก
แรบบิทที่ได้รับอนุญาตแต่ละราย
กาหนด( 5 )

-

-

ข้อที่อา้ งถึง รายชื่อศูนย์บริ การที่ได้รับอนุญาต

(2)

1.4(ฝ), 2.3 1. สถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอส

(3)

ออกแรบบิท

คืนมูลค่าใน
แรบบิท

ดูรายละเอียดตาม
ตารางแนบท้าย 5

-

(1)

เงื่อนไขในการเติมมูลค่าในแรบบิทและการตรวจสอบมูลค่าคงเหลือเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ร้านค้าและตูอ้ ตั โนมัติที่ร่วมให้บริ การ และศูนย์บริ การที่ได้รับอนุญาตแต่ละรายกาหนด

(2)

รายละเอียดของสถานที่ต้ งั ศูนย์บริ การที่ได้รับอนุญาต เป็ นไปตามประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ http://www.rabbit.co.th

(3)

เงื่อนไขในการออกแรบบิทเป็ นไปตามที่ศูนย์บริ การที่ได้รับอนุญาตแต่ละราย และบริ ษทั กาหนด

(4)

เงื่อนไขในการลงทะเบียนแรบบิทเป็ นไปตามที่ผอู้ อกแรบบิทที่ได้รับอนุญาตแต่ละราย และบริ ษทั กาหนด

(5)

รับลงทะเบียนเฉพาะแรบบิทร่ วมที่ออกโดยผูอ้ อกแรบบิทที่ได้รับอนุญาตแต่ละรายเท่านั้น

(ข)

ตารางแนบท้ ายหมายเลข 3 ศูนย์ฮอตไลน์
ข้อที่อา้ งถึง
1.4 (พ),
7.1 (ก)

ที่ต้ งั
บริ ษทั บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จากัด
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนวิภาวดี-รังสิ ต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900

หมายเลขโทรศัพท์
0-2617-8383

ตารางแนบท้ ายหมายเลข 4 วันและเวลาทาการ
ข้อที่อา้ งอิง
2.10

เรื่ อง

วัน

จันทร์ – ศุกร์( 1 )
ทุกวัน
24 ชัว่ โมง
ตามวันและเวลาทาการที่ศูนย์บริ การ
ที่ได้รับอนุญาตแต่ละรายประกาศกาหนด

วันและเวลาทาการของบริ ษทั
วันและเวลาทาการของศูนย์ฮอตไลน์
วันและเวลาทาการของศูนย์บริ การที่ได้รับอนุญาต
วันและเวลาทาการของศูนย์บริ การแรบบิท

(1)

เวลา
9.00 – 18.00 น.

ทุกวัน

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศของบริ ษทั

(ค)

8.00 – 20.00 น.

ตารางแนบท้ ายหมายเลข 5 ศูนย์บริ การที่ได้รับอนุญาตให้ดาเนินการคืนมูลค่าในแรบบิท
ข้อที่อา้ งอิง

ประเภทแรบบิท

แรบบิทมาตรฐาน
6.2, ตาราง
แรบบิทมาตรฐานลงทะเบียน
แนบท้าย
แรบบิทมาตรฐาน – แบบ 1
หมายเลข 2
แรบบิทมาตรฐาน – แบบ 1
ลงทะเบียน
แรบบิทธุรกิจ
แรบบิทธุรกิจลงทะเบียน
แรบบิทธุรกิจ – แบบ 1
แรบบิทธุรกิจ – แบบ 1
ลงทะเบียน
แรบบิทพิเศษ
แรบบิทพิเศษลงทะเบียน
แรบบิทร่ วม
แรบบิทร่ วมลงทะเบียน

กรณี แรบบิทอ่านค่าได้

กรณี แรบบิทอ่านค่าไม่ได้

สถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอส

สถานีรถโดยสารบีอาร์ที

(1)
รับเรื่ องขอคืนมูลค่า
(1)
รับเรื่ องขอคืนมูลค่า

(1)
รับเรื่ องขอคืนมูลค่า
(1)
รับเรื่ องขอคืนมูลค่า

ศูนย์บริ การแรบบิท

 (5)

 (5)

รับเรื่ องขอคืนมูลค่า
รับเรื่ องขอคืนมูลค่า
รับเรื่ องขอคืนมูลค่า
รับเรื่ องขอคืนมูลค่า

รับเรื่ องขอคืนมูลค่า
รับเรื่ องขอคืนมูลค่า
รับเรื่ องขอคืนมูลค่า
รับเรื่ องขอคืนมูลค่า


 (5)

 (2)

รับเรื่ องขอคืนมูลค่า
รับเรื่ องขอคืนมูลค่า
- (3)
- (3)

รับเรื่ องขอคืนมูลค่า
รับเรื่ องขอคืนมูลค่า
- (3)
-(3)


 (5)

 (5)

สถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอส

สถานีรถโดยสารบีอาร์ที

ศูนย์บริ การแรบบิท

รับเรื่ องขอคืนมูลค่า
รับเรื่ องขอคืนมูลค่า
รับเรื่ องขอคืนมูลค่า
รับเรื่ องขอคืนมูลค่า

รับเรื่ องขอคืนมูลค่า
รับเรื่ องขอคืนมูลค่า
รับเรื่ องขอคืนมูลค่า
รับเรื่ องขอคืนมูลค่า

รับเรื่ องขอคืนมูลค่า
รับเรื่ องขอคืนมูลค่า
รับเรื่ องขอคืนมูลค่า
รับเรื่ องขอคืนมูลค่า

-

(2)
(2)
(2)
(2)

รับเรื่ องขอคืนมูลค่า
รับเรื่ องขอคืนมูลค่า
- (4)
-( 4 )

-

(2)

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

(2)
(2)
(2)

รับเรื่ องขอคืนมูลค่า
รับเรื่ องขอคืนมูลค่า
- (4)
- (4)

รับเรื่ องขอคืนมูลค่า
รับเรื่ องขอคืนมูลค่า
- (4)
-( 4 )

(1)

คืนมูลค่าทันทีหากมูลค่าในแรบบิทและค่ามัดจาแรบบิท (ถ้ามี) รวมกันไม่เกิน 250 บาท ในกรณี ที่มูลค่าในแรบบิทและค่ามัดจาแรบบิท (ถ้ามี) รวมกันเกิน 250 บาท ศูนย์บริ การที่ได้รับอนุญาตจะทาการรับเรื่ องขอคืนมูลค่าเท่านั้น

(2)

ผูถ้ ือแรบบิทติดต่อที่องค์กรที่เป็ นผูจ้ าหน่ายแรบบิทธุรกิจนั้นโดยตรง

(3)

ผูถ้ ือแรบบิทติดต่อที่บริ ษทั ตามที่อยูท่ ี่ปรากฏในข้อ 9.6 ของเงื่อนไขการออกแรบบิทนี้ และวันเวลาทาการตามตารางแนบท้ายหมายเลข 4

(4)

ผูถ้ ือแรบบิทติดต่อที่ผอู้ อกแรบบิทที่ได้รับอนุญาตนั้นโดยตรง

(5)

ผูถ้ ือแรบบิทต้องแสดงหลักฐานพิสูจน์ตวั ตนว่าเป็ นผูท้ าการลงทะเบียนแรบบิทนั้น

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
(ง)

มีผลใช้บงั คับ ณ วันที่ 1 มการคม 2561

