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คำขอเป็นผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

020120

เลขท่ีอ้างอิง
บัตรหลัก

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

PF. CODE

เลขท่ีอ้างอิง
บัตรเสริม

ประเภทบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ  โปรดเลือก            วันท่ี....................................................

 บัตรผู้นำแพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ       บัตรไทเทเนียม ธนาคารกรุงเทพ
 บัตรแพลทินัม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์      บัตรไทเทเนียม โรงพยาบาลรามาธิบดี
 บัตรธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส     บัตรไทเทเนียม โรงพยาบาลปิยะเวท   
 บัตรวีซ่า แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ        บัตรมาสเตอร์การ์ด แพลทินัม ท่องเท่ียว
 บัตรวีซ่า แพลทินัม โตโยต้า           บัตรยูเน่ียนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ
 บัตรวีซ่า แพลทินัม ท่องเท่ียว         บัตรแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด
 บัตรวีซ่า แพลทินัม ศิริราช          อ่ืนๆ ................................................................................................ 

   รวมสมัครบัตรเครดิตจำนวนท้ังหมด .......................... บัตร
 กรณีสมัครบัตรแพลทินัม รพ.บำรุงราษฎร์ ผู้สมัครตกลงสมัครเป็นสมาชิกโรงพยาบาลโดยยินยอมให้ธนาคาร
เรียกเก็บค่าสมาชิกบัตรหลัก จำนวน 8,300 บาท และบัตรเสริมจำนวน 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ในใบแจ้ง
ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของข้าพเจ้า
 ใบสมัครจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีการฉีกขาดและมีรายละเอียดท่ีชัดเจนและครบถ้วนเพ่ือความรวดเร็ว
ในการพิจารณา

ช่ือ-สกุล ภาษาไทย (นาย/นาง/นางสาว) ช่ือ............................................................................. สกุล......................................................................

ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ (ตามหนังสือเดินทาง) 
ชื่อ            สกุล
เลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่                                               วันหมดอายุ..............................................

วัน/เดือน/ปีเกิด                                สัญชาติ.......................................................................................................................  

สถานภาพ          โสด          สมรส          หย่า          หม้าย             จำนวนบุตร/บุคคลในอุปการะ.......................คน
การศึกษา           ต่ำกว่าปริญญาตรี         ปริญญาตรี           ปริญญาโท            ปริญญาเอก
ที่อยู่ปัจจุบัน.............................อาคาร.......................................ชั้น...........ห้อง.................หมู่...............หมู่บ้าน..........................................

ซอย.......................................... ถนน.......................................แขวง/ตำบล..........................................เขต/อำเภอ......................................

จังหวัด..................................................................รหัสไปรษณีย.์.........................................โทรศัพท์ (บ้าน)...............................................

โทรสาร.....................................มือถือ................................ E-mail......................................................................................................................

  

สมัครบัตรหลัก

ประวัติส่วนตัว/ที่อยู่

    X.......................................................................................................ลายมือชื่อผู้ขอบัตรหลัก
      (ลงนามให้เหมือนกับลายมือชื่อในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
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P.N.                  S1.                   S2.                                  S3.    2     5    2           -   
รหัสสาขา/
รหัสหน่วยงาน รหัสพนักงาน

9   9   9
9   9   9

9   9   9
9   9   9MIC. No. 0   0 

หมายเลขลงทะเบียน
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    X.......................................................................................................ลายมือชื่อผู้ขอบัตรหลัก
      (ลงนามให้เหมือนกับลายมือชื่อในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)

ท่ีอยู่อาศัย (อาศัยมาเป็นเวลา  .................... ปี)         
 บ้านของตัวเอง ไม่มีภาระผูกพัน (1)            อาคารชุดของตัวเอง ไม่มีภาระผูกพัน (1)
  บ้านของตัวเอง กำลังผ่อนชำระเดือนละ  ................................. บาท (2) 
 อาคารชุดของตัวเอง กำลังผ่อนชำระเดือนละ ....................... บาท (2) 
 บ้าน/อาคารชุด/อพาร์ตเม้นท์เช่าเดือนละ ........................... บาท (3)
 เป็นของบิดา/มารดา (4)                        เป็นของบุคคลอ่ืน/บ้านพักสวัสดิการ (5)

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (หากไม่เหมือนกับท่ีอยู่ปัจจุบัน โปรดระบุ) ............................................................................................................
................................................................................................................. จังหวัด ................................................... รหัสไปรษณีย์ ..................................... 
กรณีชาวต่างชาติ ให้ระบุท่ีอยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ .......................................................................................................................................
...................................................................................................................... State ................................................... Postal Code ......................................

   รับราชการ (1)        ตำรวจ/ทหาร (2)           ครู/อาจารย์ (3)            พนักงานรัฐวิสาหกิจ (4)
 พนักงานธนาคาร (5)         พนักงานสถาบันการเงิน (6)       พนักงานบริษัท (7)           พนักงานธนาคารกรุงเทพ (8) 
 อาชีพอิสระ (ทนายความ/แพทย์/สถาปนิก/ตัวแทนประกัน) (9) โปรดระบุ  ..................................................................................... 

             ธุรกิจส่วนตัว (10) ระบุประเภทธุรกิจ .........................................................................................................................................................
 อ่ืนๆ (แม่บ้าน/เกษียณ/ท่ีปรึกษา) (11) โปรดระบุ ...........................................................................................................................

ช่ือสถานท่ีทำงาน .............................................................................................. อายุงาน ............ ปี ตำแหน่งงาน ........................................................
ที่อยู.่...............................อาคาร.................................................ชั้น...........ห้อง.................หมู่...............หมู่บ้าน...............................................

ซอย.......................................... ถนน.......................................แขวง/ตำบล..........................................เขต/อำเภอ.......................................

จังหวัด....................................................................รหัสไปรษณีย.์.........................................

โทรศัพท์ (ท่ีทำงาน)............................................ต่อ ..................โทรสาร................................................ มือถือ............................................ 

รายได้ประจำต่อปี ............................................................... บาท          รายได้อ่ืนๆ รวมต่อปี ........................................................... บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยประมาณ ................................................................................................................................................................ บาท  
ประเทศแหล่งท่ีมาของรายได้ ...................................................................................................................................................................................
รายได้อ่ืนๆ ประเภทค่าเช่า/ดอกเบ้ีย/เงินปันผล/ค่าคอมมิชช่ัน ฯลฯ โปรดระบุ ...........................................................................
รายจ่ายต่อเดือน ................................................................. บาท       ภาระผ่อนชำระต่อเดือน ..................................................... บาท
หากทำงานดังกล่าวไม่ถึง 3 ปี โปรดระบุบริษัทหรือกิจการก่อนหน้าน้ี
ช่ือสถานท่ีทำงาน ......................................................................................................................................................................... อายุงาน ............ ปีี 

ตำแหน่งงาน ........................................................................................................... โทรศัพท์..................................................... ต่อ..........................

อาชีพ/สถานท่ีทำงาน/รายได้/รายจ่าย



การรับบัตรเครดิต

    X.......................................................................................................ลายมือชื่อผู้ขอบัตรหลัก
      (ลงนามให้เหมือนกับลายมือชื่อในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)

        รับด้วยตนเอง ท่ีสาขา  .................................................................................................................           
       ไปรษณีย์ (ต้องเป็นท่ีอยู่เดียวกับท่ีจัดส่งเอกสารส่งเสริมการขายการให้บริการและรับสิทธิประโยชน์จากธนาคาร)
       ท่ีอยู่ปัจจุบัน                ท่ีทำงาน

   ข้าพเจ้าขอให้ธนาคารแจ้ง บอกกล่าว และจัดส่งข้อมูล หนังสือ และเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวกับคำขอน้ี และการใช้บัตรเครดิต
ท้ังบัตรหลักและบัตรเสริม ตลอดจนข้อมูลใดๆ ท่ีธนาคารนำส่งให้แก่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ทาง
        ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ท่ี  ....................................................................................................................................................   
 (โปรดระบุท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail address) 
 ไปรษณีย์
       ท่ีอยู่ปัจจุบัน                ท่ีทำงาน
หมายเหตุ : ในกรณีท่ีธนาคารไม่สามารถจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารข้างต้นให้แก่ข้าพเจ้าผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-mail) ขอให้ธนาคารจัดส่งทางไปรษณีย์ตามท่ีอยู่ปัจจุบัน

                    ไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

 SMS แจ้งเตือนภาระหนี้ก่อนถึงกำหนดชำระค่าใช้จ่าย 3 วัน และแจ้งเตือนเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร
 ต้ังแต่ 1,000 บาทข้ึนไป โปรดระบุเบอร์มือถือ

กรณีเลือกชำระด้วยการหักบัญชี กรุณานำสมุดคู่ฝากที่ต้องการหักบัญชีและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง
ข้าพเจ้าจะชำระหน้ีท่ีเกิดจากการใช้บัตรหลักและบัตรเสริม โดย 
วิธีการชำระเงิน
 ชำระด้วยเงินสด/เช็ค เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 10% ของยอดเงินคงค้างแต่ไม่น้อยกว่าเดือนละ 500 บาท  
 ชำระโดยการหักบัญชีเงินฝากประเภท      กระแสรายวัน      สะสมทรัพย์ 
 ช่ือบัญชี ............................................................................................................................. หมายเลขบัญชี    
 ซ่ึงฝากไว้ ณ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา .........................................................................................................................  

 (รายละเอียดเช่นเดียวกับในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก)
เง่ือนไขการชำระเงิน 
 เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 10% ของยอดเงินคงค้าง แต่ไม่น้อยกว่าเดือนละ 500 บาท
 เต็มจำนวนตามท่ีระบุในใบแจ้งยอดใช้จ่ายของธนาคาร
 ยอดหน้ีท่ีคงค้างในบัญชีบัตรเครดิตท่ีเกิดข้ึนตามเง่ือนไขการชำระเงินดังกล่าวข้างต้น  ข้าพเจ้าตกลงชำระ
ดอกเบี้ยให้ธนาคารในอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตที่ธนาคารประกาศใช้  ในกรณีที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบ้ียดังกล่าว  ธนาคารจะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

 ข้าพเจ้าตกลงว่า ข้าพเจ้าจะไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายผ่านบัตร ต่อเม่ือข้าพเจ้าได้แจ้งหายหรือแจ้งระงับ
การใช้บัตรต่อธนาคาร ตามข้อกำหนดและเง่ือนไขการใช้บัตรเครดิตของธนาคาร
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สมัครบริการ SMS Alert บัตรหลัก

เงื่อนไขและวิธีการชำระเงิน

การรับข้อมูล/เอกสาร



    X.......................................................................................................ลายมือชื่อผู้ขอบัตรหลัก
      (ลงนามให้เหมือนกับลายมือชื่อในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)

 ข้าพเจ้าตกลงว่า หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเง่ือนไขการใช้บัตรเครดิตของธนาคารอันเป็น
เหตุให้ธนาคารยกเลิกบัตร ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารมีสิทธินำเงินในบัญชีเงินฝากทุกประเภทของข้าพเจ้า 
มาชำระหน้ีบัตรเครดิตที่มีอยู่กับธนาคารได้

 ในกรณีท่ีบัตรเครดิตของข้าพเจ้าถูกยกเลิก และข้าพเจ้ายังคงมีภาระหน้ีค้างชำระอยู่กับธนาคาร ข้าพเจ้า
ยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิใช้บริการบุคคลอื่นในการติดตามทวงถามหนี้ได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

 ในกรณีที่ธนาคารอนุมัติบัตรเครดิตคนละชนิด/ประเภทกับที่ข้าพเจ้าระบุข้างต้น หรือออกบัตรเครดิต
ใดๆ ให้ข้าพเจ้าในอนาคตหรือออกบัตรใหม่แทนบัตรเดิม เมื่อข้าพเจ้าได้แจ้งขอเปิดใช้บริการบัตรเครดิตกับ
ธนาคารหรือได้นำบัตรเครดิตไปใช้จ่ายกับร้านค้าแล้ว ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงว่าข้าพเจ้ายังคงผูกพันตามคำขอเป็น
ผู้ถือบัตรเครดิตฉบับน้ีทุกประการ

 ข้าพเจ้าตกลงว่า ข้าพเจ้ามีหน้าท่ีต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายการใช้จ่ายบัตรเครดิต และรับผิดชอบ
ทุกยอดค่าใช้จ่ายตามจำนวนเงินที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งยอดใช้จ่ายที่ธนาคารได้แจ้งและจัดส่งให้ข้าพเจ้าทราบ 
หากข้าพเจ้าไม่ได้แย้งหรือทักท้วงภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตจาก
ธนาคาร ข้าพเจ้าตกลงให้ถือว่าจำนวนเงินที่ปรากฏในใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตที่ธนาคารส่งให้ข้าพเจ้า
เป็นจำนวนเงินที่ถูกต้อง แต่ทั้งนี้หากต่อมาข้าพเจ้าพิสูจน์ได้ว่าจำนวนเงินในใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต
ดังกล่าวไม่ถูกต้อง และความไม่ถูกต้องนั้นมิได้เป็นความผิดหรือความบกพร่องของข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะ
ทักท้วงความไม่ถูกต้องนั้นต่อธนาคารภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่ข้าพเจ้าได้รับใบแจ้งยอดใช้
จ่ายบัตรเครดิตจากธนาคาร มิฉะนั้น ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบในความเสียหายทั้งปวงท่ีเกิดแก่ธนาคาร

 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าท่ีข้าพเจ้าให้ไว้แก่ธนาคาร แก่พันธมิตรทาง
ธุรกิจท่ีออกผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตร่วมกับธนาคารท่ีข้าพเจ้าสมัครใช้บริการ ผู้ให้บริการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการ
ให้บริการบัตรเครดิตดังกล่าว  ผู้ให้บริการภายนอก (Outsource)  ผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ  
หรือตัวแทนของธนาคาร เพ่ือการให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการบัตรเครดิต หรือการติดตามทวงถาม
หน้ี ของธนาคาร

 ข้าพเจ้าได้ทราบวัตถุประสงค์และรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของธนาคาร ตลอดจนสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) และหนังสือขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของธนาคารแล้ว ก่อนการตกลงผูกพันตามคำขอเป็นผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ และข้าพเจ้า
ขอรับรองต่อธนาคารว่า ข้าพเจ้าได้แจ้งรายละเอียดตามหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy 
Notice) ของธนาคาร  ให้แก่บุคคลซ่ึงเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคล
น้ันไว้แก่ธนาคารตลอดมาทราบแล้ว และบุคคลดังกล่าวได้รับทราบรายละเอียดตามหนังสือแจ้งการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของธนาคารแล้ว และข้าพเจ้ามีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการเปิดเผย
ข้อมูลใดๆ ของบุคคลอ่ืน ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้ไว้แก่ธนาคาร
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    X.......................................................................................................ลายมือชื่อผู้ขอบัตรหลัก
      (ลงนามให้เหมือนกับลายมือชื่อในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)

 ข้าพเจ้ายอมรับและตกลงว่า ธนาคารมีสิทธิเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูล ท่ีข้าพเจ้าได้ให้ไว้แก่ธนาคารหรือ
ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการตามคำขอเป็นผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้บริการตามคำขอเป็นผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ หรือท่ีธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอ่ืน 
ตลอดจนมีสิทธิส่ง  โอน หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร พันธมิตร
ทางธุรกิจของธนาคาร ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของธนาคาร ผู้รับโอนสิทธิหรือหน้าที่จากธนาคาร ผู้รับ
โอนสิทธิเรียกร้องของธนาคาร ที่ปรึกษา สถาบันการเงินอื่น บุคคลที่จัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ตรวจสอบ
ภายนอก หน่วยงาน หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร ทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 
ของธนาคาร ซ่ึงรวมถึง

 การดำเนินการให้เป็นไปตามคำขอเป็นผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพหรือท่ีเก่ียวเน่ืองกับคำขอเป็น
ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ รวมถึงการดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่าง
ธนาคารกับบุคคลอื่น ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการตามคำขอเป็นผู้ถือบัตรเครดิตธนาคาร
กรุงเทพ 

 การแจ้ง ติดต่อ ตรวจสอบ หรือตอบข้อซักถามหรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการตาม
คำขอเป็นผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ตามคำขอของข้าพเจ้าหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ตามคำขอเป็นผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ 

 การวิเคราะห์ ประมวลผล บริหารจัดการ หรือใช้ข้อมูลท่ีเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคาร 
เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ข้าพเจ้า และการประชาสัมพันธ์ มอบ หรือเสนอเอกสิทธิ สิทธิประโยชน์ รางวัล และ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีน่าจะเหมาะสมหรือตรงกับความประสงค์ของข้าพเจ้า ตลอดจนการประเมิน พัฒนา และ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร

 การดำเนินงานท่ีเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การกำกับดูแล บริหารความเสี่ยง และตรวจสอบใดๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการของธนาคาร รวมถึงการ
บริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและบริษัทในเครือของธนาคาร หรือพันธมิตร
ทางธุรกิจของธนาคาร

 การดำเนินการต่างๆ ตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ คำสั่ง หรือระเบียบวิธีปฏิบัติที่หน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ตลอดจนการติดตามทวงถามหนี้ การใช้สิทธิเรียกร้อง หรือการบังคับสิทธิตาม
กฎหมาย ท้ังน้ี ก่อนการขอเปิดใช้บริการบัตร ข้าพเจ้าจะอ่านและรับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
บัตรเครดิตของธนาคาร ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าให้ไว้ในคำขอนี้เป็นความจริง และข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตามข้อ
กำหนดและเง่ือนไขการใช้บัตรเครดิตของธนาคาร ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงจะได้รับมาพร้อม
กับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประการ

ข้อควรระวัง !! บัตรเครดิตมีดอกเบ้ีย หากจ่ายไม่ครบหรือจ่ายช้า จะถูกเรียกเก็บดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียม
                        โปรดทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์และเง่ือนไขก่อนลงนาม
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โปรดทำเคร่ืองหมาย / หน้าข้อความท่ีเลือก พร้อมลงนามรับรอง

การแสดงความประสงค์ของลูกค้า ไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารท่ีลูกค้าจะได้รับ

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ..............................................................................................................................................................

เลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่

ข้าพเจ้าตกลงกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ดังนี้
      ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้า ท่ีข้าพเจ้าให้กับธนาคาร แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจ
      ทางการเงินของธนาคาร* และพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร** เพ่ือใช้ในการนำเสนอ/แนะนำผลิตภัณฑ์ 
      บริการ สิทธิประโยชน์ และข้อเสนอพิเศษให้แก่ข้าพเจ้าได้

      ข้าพเจ้าไม่ประสงค์ให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้า

      ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าได้้ทราบวัตถุประสงค์และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ 
และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคาร ตลอดจนสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ใน
หนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) และหนังสือขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม 
ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารแล้ว 

                                     X.......................................................................................................ลายมือชื่อผู้ขอบัตรหลัก
                               (ลงนามให้เหมือนกับลายมือชื่อในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)  

หมายเหตุ : *   ท่านสามารถตรวจสอบรายช่ือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ได้ท่ี 
              https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Subsidiaries
                   ** ท่านสามารถตรวจสอบรายช่ือพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร ซึง่ได้แก่ ธุรกิจประกันภัย ได้ท่ี 
                       https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/BusinessPartners

                   ท้ังน้ี หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม เปล่ียนแปลงหรือยกเลิกความประสงค์ โปรดติดต่อ
                   ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา  

หนังสือแสดงความประสงค์เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล     

สำหรับเจ้าหน้าท่ี่ีธนาคารท่ีรับใบสมัคร        KYC ………………………………………………,,,,,,,,,,,,,,,………………………………. เจ้าหน้าท่ีธนาคาร

สำหรับเจ้าหน้าท่ีสายบัตรเครดิต    Criteria code B ………………………………..,,………….. วันท่ี …..…,…/……,...…./……...…...

ตรวจสอบหนังสือให้ความยินยอม ………………..........................................................................................……………………………….......……………
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หนังสือให้ความยินยอมแก่ธนาคารในการนำข้อมูลท่ีได้รับจากบริษัทข้อมูลเครดิตมาใช้จัดทำแบบจำลองด้านเครดิต

             หนังสือให้ความยินยอมเลขท่ี CB
                เขียนท่่ี ………………………………………….....................................…………

                วันท่ี ……...... เดือน ………..........………… พ.ศ. ………..........……….

   ข้าพเจ้า
 กรณีบุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย
 นาย/นาง/นางสาว ………………………………................…..........……...………… นามสกุล ………………....................………….................……………………

 วัน/เดือน/ปีเกิด
 เลขประจำตัวประชาชน
 กรณีบุคคลธรรมดา - ชาวต่างชาติ
 นาย/นาง/นางสาว ………………………………................…..……………..........… นามสกุล ………………....................………..................………………………

 วัน/เดือน/ปีเกิด              หมายเลขโทรศัพท์ ………………...................…………………….......

 หนังสือเดินทางเลขท่ี
 ออกให้โดย …………………………………………..........................……….................  หมดอายุวันท่ี

 ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิต นำข้อมูลของ
ข้าพเจ้าท่ีได้รับจากบริษัทข้อมูลเครดิตเฉพาะส่วนท่ีไม่สามารถระบุตัวตน เช่น ช่ือ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน
รวมถึงข้อมูลอ่ืนใดท่ีสามารถระบุว่าเป็นข้าพเจ้าได้ ไปใช้เป็นปัจจัยหน่ึงในการจัดทำแบบจำลองด้านเครดิตตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตกำหนดเท่าน้ัน และให้คู่ฉบับและบรรดาสำเนา ภาพถ่าย ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารท่ีได้ทำซ้ำข้ึนจากหนังสือให้ความยินยอมฉบับน้ี โดยการถ่ายสำเนา ถ่ายภาพ หรือ
บันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ  ให้ถือเป็นหลักฐานในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน ท้ังน้ี ข้าพเจ้า
ทราบว่าเจ้าของข้อมูลมีสิทธิท่ีจะให้ความยินยอมหรือไม่ก็ได้ และเม่ือให้ความยินยอมแล้ว เจ้าของข้อมูลจะแจ้ง
ความประสงค์ไม่ให้ความยินยอมอีกต่อไปก็ได้

       ……………………………………………….…...................................…………………..

       (……………………………...........................………………………..……………………)
               ผู้ให้ความยินยอม

 ลงช่ือ …………………….......................…………………………  (พยาน)  ลงช่ือ …………………….......................…………………………  (พยาน)
 (………….............................................…………………………………………..)  (………….............................................…………………………………………..)
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หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล     

                 หนังสือให้ความยินยอมเลขท่ี CB
                เขียนท่่ี …………………………………………....................................………............…

                วันท่ี ……......... เดือน ………...................….…… พ.ศ. ………..........……….

   ข้าพเจ้า
  กรณีบุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย
  นาย/นาง/นางสาว ………………………………................…..…………...…  นามสกุล ………………....................……………….........................…………….......

  วัน/เดือน/ปี พ.ศ.เกิด              หมายเลขโทรศัพท์ ………………....................…………….………………….......

  เลขประจำตัวประชาชน
  กรณีบุคคลธรรมดา - ชาวต่างชาติ
  นาย/นาง/นางสาว ………………………………................…..…………...…  นามสกุล ………………....................………......................…………………….........…

  วัน/เดือน/ปีเกิด                หมายเลขโทรศัพท์ ………………....................…………………….………........…

  หนังสือเดินทางเลขท่ี
  ออกให้โดย……………………………..................................…..………………   หมดอายุวันท่ี
  กรณีนิติบุคคล   
  นิติบุคคลช่ือ........................................................................................................................................................................................................

  ประเภทนิติบุคคล...................................................................  ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี
  วันท่ีจดทะเบียน                                 หมายเลขโทรศัพท์ ………………....................…………………………….........…

  โดยมี.......................................................................................................................................................................................................................

  เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนตามหนังสือรับรอง/ใบสำคัญการจดทะเบียน ซ่ึงออกโดย......................................

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

  ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (บริษัท) เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้า
 แก่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นสมาชิกหรือผู้ใช้บริการของบริษัท เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์
 สินเช่ือ การออกบัตรเครดิต ตามคำขอสินเช่ือ/ขอออกบัตรเครดิตของข้าพเจ้าท่ีให้ไว้กับธนาคารดังกล่าวข้างต้น  
 รวมท้ังเพ่ือประโยชน์ในการทบทวนสินเช่ือ ต่ออายุสัญญาสินเช่ือ/บัตรเครดิต การบริหารและป้องกันความเส่ียง
 ตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ถือว่าคู่ฉบับ และบรรดาสำเนา ภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 หรือโทรสารที่ทำสำเนาขึ้นจากหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ โดยการถ่ายสำเนา ถ่ายภาพหรือบันทึกไว้ 
 ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ เป็นหลักฐานในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน

    ……………….............................…………………………..................…….…...................................…………………..

   (……………………………............................................................................………………………..……………………)
   ผู้ให้ความยินยอม/ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลผู้ให้ความยินยอม

 ……………………....................................…………………………  (พยาน)    ……………………....................................…………………………  (พยาน)  
 (………….............................................…………………………………………..)   (………….............................................…………………………………………..)

หมายเหตุ : ข้อมูลท่ีบริษัทเปิดเผยให้แก่สมาชิกหรือผู้ใช้บริการเป็นองค์ประกอบหน่ึงในการพิจารณาสินเช่ือ
ของสถาบันการเงิน แต่การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นสิทธิของเจ้าของข้อมูลท่ีจะให้ความยินยอมหรือไม่ก็ได้
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หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก

                         วันท่ี …………...…….......………………..............

เรียน ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา …………………………………………...............................……….

ข้าพเจ้า ………………………………………………………………………………………….......................……….................................................................................................…….

เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท    กระแสรายวัน    สะสมทรัพย์
ช่ือบัญชี …………………………………….....................................................................…...........……..................… หมายเลขบัญชี
ซึ่งฝากไว้ ณ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา ………………………………..................................….......................................………………..

ยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าว เพ่ือชำระหน้ีใดๆ อันเกิดจากการใช้บัตรเครดิตทุกประเภท
รวมท้ังค่าสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายปีของบุคคล ดังต่อไปนี้
 1. การใช้บัตรเครดิตทุกประเภทของข้าพเจ้าและของผู้ถือบัตรเสริม
 2.  การใช้บัตรเครดิตทุกประเภทของ ……………………................................................................…………….. และของผู้ถือบัตรเสริม
      (ในกรณีที่เจ้าของบัญชีเงินฝากมิได้เป็นผู้ถือบัตรเครดิต)

  ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากหมายเลขดังกล่าว เพ่ือชำระหน้ีอันเกิดจากการใช้บัตรเครดิต
ข้างต้นได้โดยมิต้องขอความยินยอมจากข้าพเจ้า และธนาคารไม่จำเป็นต้องแจ้งการหักบัญชีแก่ข้าพเจ้าแต่อย่างใด
  การให้ความยินยอมให้หักบัญชีชำระหน้ีบัตรเครดิตตามท่ีกล่าวในวรรคก่อน ให้รวมถึงการหักบัญชีชำระหน้ี
บัตรเครดิตของผู้ถือบัตรเสริม ตามที่ผู้ขอบัตรเครดิตได้ขอบัตรเสริมให้ในภายหลังทุกรายอีกด้วย
  ในกรณีชำระหน้ีโดยให้หักบัญชีเงินฝาก หากจำนวนเงินในบัญชีมียอดคงเหลือไม่พอให้หักชำระหน้ีท้ังหมด
ตามเง่ือนไข ข้าพเจ้าและ/หรือเจ้าของบัญชีตกลงให้ธนาคารสามารถหักบัญชีเงินฝากเท่ายอดเงินคงเหลือที่มี
อยู่ชำระหน้ีบางส่วนได้ตามท่ีเห็นสมควร
  หนังสือยินยอมฉบับนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ที่ี่ทำหนังสือนี้ และให้มีผลบังคับต่อไป จนกว่าข้าพเจ้าจะ
หมดความผูกพันที่จะต้องชำระหน้ีอันเกิดจากการใช้บัตรเครดิต

                     X……………..................................................…………………………………………. ลายมือช่ือเจ้าของบัญชีเงินฝากผู้ให้ความยินยอม
                                                                        (ลายมือช่ือต้องเหมือนกับท่ีได้ให้ไว้กับธนาคารตามใบขอเปิดบัญชี)

สำหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคารท่ีตรวจสอบหมายเลขบัญชีเงินฝาก

         ได้ตรวจสอบหมายเลขบัญชีและลายมือช่ือในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากแล้วว่าถูกต้อง

               เจ้าหน้าท่ีผู้รับมอบอำนาจ ………………………………………………………….



    X.......................................................................................................ลายมือชื่อผู้ขอบัตรหลัก
      (ลงนามให้เหมือนกับลายมือชื่อในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
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สมัครบริการ SMS Alert บัตรเสริม

สมัครบัตรเสริม                                 กรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัครบัตรหลักและบัตรเสริม 

ชื่อ-นามสกุลบัตรหลัก.........................................................................................................................................................................................

หมายเลขบัตรหลัก
โปรดกรอกหมายเลขบัตรหลักให้ตรงตามประเภทบัตรเครดิตที่สมัครบัตรเสริม
โดยมีวงเงินบัตรเสริม    เท่ากับวงเงินบัตรหลัก       50% ของวงเงินบัตรหลัก
       25% ของวงเงินบัตรหลัก      10% ของวงเงินบัตรหลัก
       แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท หากไม่ระบุธนาคารจะกำหนดวงเงินเท่ากับบัตรหลัก ทั้งนี้ยอดใช้จ่าย
บัตรหลักและบัตรเสริมรวมกันต้องไม่เกินวงเงินบัตรหลัก

ช่ือ-สกุล ภาษาไทย (นาย/นาง/นางสาว) ช่ือ............................................................................. สกุล....................................................................

ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ (ตามหนังสือเดินทาง) 
ชื่อ            สกุล
เลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่                                               วันหมดอายุ............................................

วัน/เดือน/ปีเกิด                  สัญชาติ................................   สถานภาพ       โสด       สมรส       หย่า       หม้าย             
จำนวนบุตร/บุคคลในอุปการะ.....................คน                ความสัมพันธ์กับผู้ถือบัตรหลัก .................................................

ที่อยู่ปัจจุบัน.............................อาคาร.......................................ชั้น.........ห้อง.................หมู.่..............หมู่บ้าน..........................................

ซอย........................................ ถนน.......................................แขวง/ตำบล..........................................เขต/อำเภอ......................................

จังหวัด..................................................................รหัสไปรษณีย.์......................................โทรศัพท์ (บ้าน)...............................................

โทรสาร..................................มือถือ................................ E-mail.....................................................................................................................

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (หากไม่เหมือนกับท่ีอยู่ปัจจุบัน โปรดระบุ) ........................................................................................................
............................................................................................................... จังหวัด ................................................... รหัสไปรษณีย์ ................................... 
กรณีชาวต่างชาติ ให้ระบุท่ีอยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ ...................................................................................................................................
.................................................................................................................. State ................................................... Postal Code ......................................

        

สถานท่ีทำงาน/รายได้

ประวัติส่วนตัว/ที่อยู่ปัจจุบันของผู้สมัครบัตรเสริม

ชื่อสถานท่ีทำงาน ......................................................อาชีพ............................อายุงาน .........ปี ตำแหน่งงาน ......................................

ที่อยู่ปัจจุบัน..........................อาคาร......................ชั้น......ห้อง...........หมู.่.......หมู่บ้าน............................ซอย........................................

ถนน ........................................................ แขวง/ตำบล .................................................... เขต/อำเภอ .........................................................

จังหวัด ......................................................รหัสไปรษณีย์ .................................โทรศัพท์(ที่ทำงาน)...................................ต่อ..............

มือถือ ................................................โทรสาร ......................................................

รายได้ประจำต่อปี .......................................................................บาท  รายได้อื่นๆ รวมต่อปี ......................................................บาท 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยประมาณ .....................................บาท   ประเทศแหล่งที่มาของรายได้ ............................................ 

SMS แจ้งเตือนเม่ือมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรต้ังแต่ 1,000 บาทข้ึนไป โปรดระบุเบอร์มือถือ

ไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

                  X.......................................................................................................ลายมือชื่อผู้ขอบัตรเสริม
  (ลงนามให้เหมือนกับลายมือชื่อในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)



    X.......................................................................................................ลายมือชื่อผู้ขอบัตรหลัก
      (ลงนามให้เหมือนกับลายมือชื่อในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
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 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าท่ีข้าพเจ้าให้ไว้แก่ธนาคาร แก่พันธมิตรทาง
ธุรกิจท่ีออกผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตร่วมกับธนาคารท่ีข้าพเจ้าสมัครใช้บริการ ผู้ให้บริการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการ
ให้บริการบัตรเครดิตดังกล่าว  ผู้ให้บริการภายนอก (Outsource)  ผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ  
หรือตัวแทนของธนาคาร เพ่ือการให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการบัตรเครดิต หรือการติดตามทวงถาม
หน้ี ของธนาคาร
 ข้าพเจ้าได้ทราบวัตถุประสงค์และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของธนาคาร ตลอดจนสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีกำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล (Privacy Notice) และหนังสือขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ของธนาคารแล้ว ก่อนการตกลงผูกพันตามคำขอเป็นผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ และข้าพเจ้าขอรับรอง 
ต่อธนาคารว่า ข้าพเจ้าได้แจ้งรายละเอียดตามหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 
ของธนาคาร  ให้แก่บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นไว้แก่ 
ธนาคารตลอดมาทราบแล้ว และบุคคลดังกล่าวได้รับทราบรายละเอียดตามหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (Privacy Notice) ของธนาคารแล้ว และข้าพเจ้ามีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ 
ของบุคคลอ่ืน ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้ไว้แก่ธนาคาร
 ข้าพเจ้ายอมรับและตกลงว่า ธนาคารมีสิทธิเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูล ท่ีข้าพเจ้าได้ให้ไว้แก่ธนาคารหรือท่ีเกิดข้ึน
จากการใช้บริการตามคำขอเป็นผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ และข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้บริการตาม
คำขอเป็นผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ หรือที่ธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น ตลอดจนมีสิทธิส่ง  
โอน หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร พันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร 
ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของธนาคาร ผู้รับโอนสิทธิหรือหน้าท่ีจากธนาคาร ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องของธนาคาร 
ท่ีปรึกษา สถาบันการเงินอ่ืน บุคคลท่ีจัดอันดับความน่าเช่ือถือ ผู้ตรวจสอบภายนอก หน่วยงาน หรือบุคคลใดๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ใน
หนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของธนาคาร ซึ่งรวมถึง
 การดำเนินการให้เป็นไปตามคำขอเป็นผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพหรือท่ีเก่ียวเน่ืองกับคำขอเป็นผู้
ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ รวมถึงการดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลงท่ีทำข้ึนระหว่างธนาคาร
กับบุคคลอ่ืน ซ่ึงเก่ียวข้องหรือเก่ียวเน่ืองกับการให้บริการตามคำขอเป็นผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ  
 การแจ้ง ติดต่อ ตรวจสอบ หรือตอบข้อซักถามหรือข้อร้องเรียนใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้บริการตามคำขอเป็น
ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ตามคำขอของข้าพเจ้าหรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการใช้บริการตามคำขอเป็น
ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ 
 การวิเคราะห์ ประมวลผล บริหารจัดการ หรือใช้ข้อมูลท่ีเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคาร เพ่ือ
อำนวยความสะดวกแก่ข้าพเจ้า และการประชาสัมพันธ์ มอบ หรือเสนอเอกสิทธิ สิทธิประโยชน์ รางวัล และผลิตภัณฑ์
หรือบริการท่ีน่าจะเหมาะสมหรือตรงกับความประสงค์ของข้าพเจ้า ตลอดจนการประเมิน พัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์
และบริการของธนาคาร
 การดำเนินงานท่ีเก่ียวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   การกำกับดูแล บริหารความเส่ียง และตรวจสอบใดๆ ท่ีเก่ียวกับการให้บริการของธนาคาร รวมถึงการบริหาร
จัดการธุรกิจของธนาคาร บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและบริษัทในเครือของธนาคาร หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
ของธนาคาร

                  X.......................................................................................................ลายมือชื่อผู้ขอบัตรเสริม
  (ลงนามให้เหมือนกับลายมือชื่อในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)



    X.......................................................................................................ลายมือชื่อผู้ขอบัตรหลัก
      (ลงนามให้เหมือนกับลายมือชื่อในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
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หนังสือแสดงความประสงค์เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล     
โปรดทำเคร่ืองหมาย / หน้าข้อความท่ีเลือก พร้อมลงนามรับรอง
การแสดงความประสงค์ของลูกค้า ไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารท่ีลูกค้าจะได้รับ

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ................................................................................................................................................................

เลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่

ข้าพเจ้าตกลงกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ดังนี้

      ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้า ท่ีข้าพเจ้าให้กับธนาคาร แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจ
      ทางการเงินของธนาคาร* และพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร** เพ่ือใช้ในการนำเสนอ/แนะนำผลิตภัณฑ์ 
      บริการ สิทธิประโยชน์ และข้อเสนอพิเศษให้แก่ข้าพเจ้าได้
      ข้าพเจ้าไม่ประสงค์ให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้า
      ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าได้้ทราบวัตถุประสงค์และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคาร ตลอดจนสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีกำหนดไว้ในหนังสือ
แจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) และหนังสือขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารแล้ว 

                                      X.......................................................................................................ลายมือชื่อผู้ขอบัตรเสริม
                                                          (ลงนามให้เหมือนกับลายมือชื่อในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)

หมายเหตุ : *   ท่านสามารถตรวจสอบรายช่ือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ได้ท่ี 
              https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Subsidiaries
                   ** ท่านสามารถตรวจสอบรายช่ือพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร ซึง่ได้แก่ ธุรกิจประกันภัย ได้ท่ี               
              https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/BusinessPartners
                   ท้ังน้ี หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม เปล่ียนแปลงหรือยกเลิกความประสงค์ โปรดติดต่อ
                   ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา  

  การดำเนินการต่างๆ ตามท่ีกฎหมาย กฎเกณฑ์ คำส่ัง หรือระเบียบวิธีปฏิบัติท่ีหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงาน
กำกับดูแลกำหนด ตลอดจนการติดตามทวงถามหนี้ การใช้สิทธิเรียกร้อง หรือการบังคับสิทธิตามกฎหมาย 
 ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเป็นผู้ถือบัตรตามข้อกำหนดและเง่ือนไขการใช้บัตรเครดิตของธนาคาร ซ่ึงจะได้รับ
มาพร้อมกับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพและยอมรับผิดชอบในการชำระค่าซื้อสินค้า ค่าบริการและหนี้ทั้งปวงซึ่ง
เกิดจากการใช้บัตรเสริมท่ีออกโดยธนาคารกรุงเทพดังกล่าว

                  X.......................................................................................................ลายมือชื่อผู้ขอบัตรเสริม
  (ลงนามให้เหมือนกับลายมือชื่อในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)

  ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบร่วมกับผู้ถือบัตรเสริมในการชำระค่าซ้ือสินค้า ค่าบริการและหน้ีท้ังปวงซ่ึงเกิดข้ึน
จากการใช้บัตรเสริมที่ออกโดยธนาคารกรุงเทพ



    X.......................................................................................................ลายมือชื่อผู้ขอบัตรหลัก
      (ลงนามให้เหมือนกับลายมือชื่อในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
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ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
1. อัตราดอกเบ้ีย  
 • 16% ต่อปี (อาจมีการเปล่ียนแปลง)
 • ในการซ้ือสินค้า/บริการ ดอกเบ้ียจะคำนวณจากวันท่ีธนาคารชำระเงินให้สถานการค้า/สถานบริการ ท่ีผู้ถือบัตร
  นำบัตรเครดิตไปใช้จ่ายจนกว่าจะชำระหน้ีเสร็จส้ิน ผู้ถือบัตรท่ีชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามกำหนดเวลายังคง
  ได้รับสิทธิยกเว้นดอกเบ้ีย
 • การถอนเงินสดล่วงหน้า ดอกเบ้ียจะคำนวณจากวันท่ีถอนเงินจนถึงวันท่ีชำระเงิน
2. อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ
 • ต้ังแต่ 1 เม.ย. 63 – 31 ธ.ค. 66 : 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตในแต่ละเดือน
 • ปี 2567 : 8% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตในแต่ละเดือน
 • ปี 2568 : 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตในแต่ละเดือน
3. ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance Fee)
 • คิด 3% ของยอดเงินท่ีถอนแต่ละคร้ัง กำหนดยอดเงินท่ีถอนข้ันต่ำ 1,000 บาท
4. ระยะเวลาการชำระคืนโดยปลอดดอกเบ้ีย หากชำระตามกำหนด
 • สูงสุด 45 วัน นับจากวันใช้บัตรชำระค่าสินค้า/บริการ 
5. ค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน                                                                                              บัตรหลัก              บัตรเสริม
  ค่าธรรมเนียมของบัตรแต่ละประเภท (บาท/ปี)         แรกเข้า  รายปี  แรกเข้า    รายปี
  บัตรผู้นำแพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ           -     4,000   -   2,000
  บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ         1,000    3,000   -   3,000
  บัตรยูเน่ียนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ             1,000    1,500   -   1,500
  บัตรไทเทเนียม ธนาคารกรุงเทพ            1,000    1,500   -   1,500
  บัตรวีซ่า/มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ     
   บัตรธรรมดา                      500      600   -     600
   บัตรทอง                     1,000    1,100   -   1,100  
  บัตรเครดิตร่วมวีซ่า/มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ 
   บัตรธรรมดา                    600    1,000   -   1,000
   บัตรทอง                          600    1,500   -   1,500
   บัตรไทเทเนียม                 1,000    1,500   -   1,500
   บัตรแพลทินัม                  1,000    3,000   -   3,000
  บัตรแพลทินัม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ธนาคารกรุงเทพ       -     4,000   -   2,000
  บัตรไทเทเนียม โรงพยาบาลรามาธิบดี ธนาคารกรุงเทพ       -       300   -     300
  บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส       
   บัตรธรรมดา                      750      750   -     750
   บัตรทอง                    1,250    1,250   -   1,250
6. ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
 • ชำระท่ีสาขาธนาคารกรุงเทพท่ัวประเทศ               : ไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • ชำระโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ             : ไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • ชำระผ่านบริการเคร่ืองบัวหลวงเอทีเอ็ม (ATM)              : ไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • ชำระผ่านบริการบัวหลวงโฟน ท่ีโทรศัพท์หมายเลข 1333        : ไม่เสียค่าธรรมเนียม 



    X.......................................................................................................ลายมือชื่อผู้ขอบัตรหลัก
      (ลงนามให้เหมือนกับลายมือชื่อในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)

ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
   6. ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน (ต่อ)
  • ชำระผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง (www.bangkokbank.com)     : ไม่เสียค่าธรรมเนียม
  • ชำระผ่านบริการโมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคารกรุงเทพ                     : ไม่เสียค่าธรรมเนียม
  • ชำระด้วยเงินสดท่ี Counter Service ท่ัวประเทศ     : 15 บาท/รายการ กรุงเทพ และปริมณฑล
     (ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ)                             20 บาท/รายการ ต่างจังหวัด
  • ชำระด้วยเงินสดท่ี Lotus’s ทุกสาขา         : 10 บาท/รายการ
     (ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการและจำกัด 2 รายการ/บัตร/วัน)
  • ชำระด้วยเงินสดท่ี ทรู พาร์ทเนอร์/ทรู มันน่ี เอ็กซ์เพรส    : 15 บาท/รายการ กรุงเทพ และปริมณฑล
     (ไม่เกิน 30,000 บาท/รายการ)               20 บาท/รายการ ต่างจังหวัด
  • ชำระผ่านบริการ ทรูมันน่ี วอลเล็ท แอปพลิเคช่ัน       : 15 บาท/รายการ
            (ไม่เกิน 90,000 บาท/รายการ)
  • ชำระผ่าน สำนักงานบริการเอไอเอส ร้านเทเลวิส และจุดชำระเงิน เอ็มเปย์ สเตช่ัน
     (ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ)            : 10 บาท/รายการ
  • ชำระด้วย QR code
     - ผ่านโมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคารกรุงเทพ                 : ไม่เสียค่าธรรมเนียม
     - ผ่านโมบายแบงก์ก้ิงของผู้ให้บริการท่ีให้บริการชำระบิลข้ามธนาคาร            : ไม่เกิน 5 บาท/รายการ
        (ธนาคารท่ีเข้าร่วมบริการชำระบิลข้ามธนาคารเรียกดูได้จากเว็บไซต์                    (ค่าธรรมเนียมและเง่ือนไข
         ของธนาคารแห่งประเทศไทย)                                                     การรับชำระข้ึนอยู่กับผู้ให้บริการกำหนด)
   7.  ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ กรณีหาย/ชำรุด      : 200 บาท/บัตร/คร้ัง
   8. ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัตรเครดิต       : 200 บาท/รอบบัญชี/คร้ัง
    (กรณีขอย้อนหลังเกิน 3 เดือน)
   9. ค่าธรรมเนียมการขอสำเนาใบบันทึกการขาย       : 100 บาท/รายการ
10. ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ        : 100 บาท/รายการ
11.  ค่าความเส่ียงจากการแปลงสกุลเงิน
          ค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกิดจากการใช้บัตรเครดิตชำระค่าสินค้า/บริการ และการเบิกเงินสดเป็นสกุลเงินตรา
  ต่างประเทศจะถูกเรียกเก็บโดยแปลงเป็นเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปล่ียนท่ีบริษัทบัตรเครดิตท่ีธนาคาร
  เป็นสมาชิกอยู่ประกาศ ณ วันท่ีบริษัทเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับธนาคาร หากสกุลเงินต่างประเทศ
  น้ันมิได้เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐก่อนการแปลง
  เป็นสกุลเงินบาท ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือใช้ในการอ้างอิงเบ้ืองต้นได้จาก
          กรณีบัตร VISA              กรณีบัตร Mastercard          กรณีบัตร UnionPay

            นอกจากน้ี ธนาคารคิดค่าความเส่ียงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอัตรา
  แลกเปล่ียนของบริษัทบัตรเครดิตท่ีธนาคารเป็นสมาชิกแล้ว อัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 ของยอดค่าใช้จ่าย
  หมายเหตุ : 
  • ค่าธรรมเนียมน้ียังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ยกเว้นค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
  • กรณีผู้ถือบัตรทำรายการเบิกเงินสดผ่านเคร่ือง ATM ในต่างประเทศ ผู้ถือบัตรอาจต้องชำระค่าธรรมเนียม
     การเบิกถอนเงินสดระหว่างประเทศ ตามอัตราท่ีธนาคารเจ้าของเคร่ือง ATM น้ันๆ กำหนด โดยจะแสดง
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                                                               ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม

 

  หนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
  http://www.bangkokbank.com/PrivacyNotice

  สิทธิประโยชน์ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ (Product Catalog)

  ผลิตภัณฑ์และสิทธิพิเศษโปรโมช่ันบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ 

  เอกสารแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

15/15


