ข้ อกําหนดและเงื่อนไข
การออกบัตร Abstracts
โครงการอาคารชุด แอ็บสแตร็ กส์ พหลโยธิน พาร์ค
1.

บททัว่ ไปและสิ ทธิของผู้ถอื บัตร Abstracts
1.1 บัตร Abstracts เป็ นบัตรแรบบิทประเภทธุรกิจ ซึ่ งออกโดยและ
เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั บางกอก สมาร์ ทการ์ ด ซิ สเทม จํากัด
ซึ่ งผูถ้ ือบัตรสามารถใช้บตั ร Abstracts สําหรับบริ การด้านอื่น ๆ
ได้ภ ายใต้เ งื่ อ นไขการออกแรบบิ ท ที่ อ อกและประกาศโดย
บริ ษทั บางกอก สมาร์ ทการ์ ด ซิ สเทม จํากัด ซึ่ งถือเป็ นเงื่อนไข
สําหรับการใช้บตั รแรบบิทโดยทัว่ ไป โดยหากส่ วนหนึ่ งส่ วน
ใดของข้อกําหนดและเงื่ อนไขเพิ่มเติมฉบับนี้ (หรื อที่จะมีการ
แก้ไข หรื อประกาศเพิ่มเติมในอนาคต) ขัดแย้งกับเงื่อนไขการ
ออกแรบบิ ทดังกล่าวให้ถือว่าข้อกําหนดและเงื่ อนไขเพิ่มเติ ม
ฉบับนี้มีผลใช้บงั คับ
1.2 ข้อกําหนดและเงื่ อนไขการออกบัตรนี้ เป็ นข้อตกลงระหว่าง
บริ ษทั บางกอก สมาร์ ทการ์ ด ซิ สเทม จํากัด ในฐานะ ผูอ้ อก
บัตร Abstracts บริ ษทั นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จํากัด ในฐานะเจ้าของ
โครงการอาคารชุด แอ็บสแตร็ กส์ พหลโยธิ น พาร์ค และผูถ้ ือบัตร
โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ผถู ้ ือบัตรได้รับบัตร Abstracts และ

ลงนามยอมรั บ ข้อ กํา หนดและเงื่ อ นไขเพิ่ ม เติ ม ฉบับ นี้ ทั้ง นี้
บริ ษัท สงวนสิ ท ธิ ใ นการแก้ไ ข เปลี่ ย นแปลง หรื อเพิ่ ม เติ ม
ข้อ กํา หนดและเงื่ อ นไขเพิ่ ม เติ ม ฉบับ นี้ ไม่ ว่ า ทั้ง หมดหรื อ
บางส่ วนตามความเหมาะสม โดยจะดําเนิ นการประกาศและ
แจ้งให้ผถู ้ ือบัตรทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
1.3 ผูถ้ ือบัตร Abstracts สามารถใช้บริ การรถไฟฟ้ าบีทีเอสได้โดย
ไม่เสี ยค่าโดยสารและไม่จาํ กัดจํานวนเที่ยวเดิ นทางภายใน 25
สถานี * เป็ นระยะเวลา 10 ปี นับ ตั้ง แต่ ว นั ออกบัต รครั้ งแรก
(Card Activation Date) และจะไม่มีการชดเชยระยะเวลาให้ใน
ระหว่างที่มีการเปลี่ยนบัตร หรื อกรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น
1.4 บัตร Abstracts สามารถใช้เป็ นบัตร Access Card เพื่อผ่านเข้าออกโครงการได้ ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงื่ อนไขที่ กาํ หนดใน
ข้อ 10.
1.5 กรณี ที่ผูถ้ ือบัตร Abstracts ต้องการใช้บตั ร Abstracts
เพื่อ
เดิ น ทางโดยรถไฟฟ้ าบี ที เ อสออกนอกเส้ น ทาง 25 สถานี *
ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ข ้า งต้น ผู ้ถื อ บัต ร Abstracts จะต้ อ งชํา ระค่ า
โดยสารเพิ่ ม เติ ม ตามวิ ธี การและในอั ต ราค่ า โดยสารที่
กรุ งเทพมหานคร และ/หรื อบริ ษทั ระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
จํา กัด (มหาชน) และ/หรื อ ผูใ้ ห้บ ริ การเส้น ทางระบบขนส่ ง
2

มวลชนส่ วนรายอื่ น รวมถึ งผูใ้ ห้บริ การเส้นทางระบบขนส่ ง
มวลชนเส้นทางอื่นประกาศกําหนด
1.6 บัตร Abstracts มีลกั ษณะเป็ นบัตรเฉพาะตัวผูถ้ ือ (Personalized
Card) แต่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ตามข้อกําหนดและเงื่อนไข
ที่กาํ หนดในข้อ 4
1.7 หากมีการใช้บตั ร Abstracts เพื่อใช้บริ การรถไฟฟ้ าบีทีเอสโดย
บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผถู ้ ือบัตรที่มีสิทธิ โดยชอบ บัตร Abstracts จะ
ถูกริ บและระงับการใช้ หรื อดําเนิ นการใด ๆ โดยอํานาจของ
เจ้าหน้าที่สถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอส เจ้าหน้าที่ของโครงการ หรื อ
เจ้า หน้า ที่ ข องบริ ษ ัท โดยผูถ้ ื อ บัต รจะต้อ งดํา เนิ น การติ ด ต่ อ
Abstracts Citizen เพื่อดําเนินการออกบัตรใหม่และชําระค่าปรับ
เป็ นเงิ นขั้นตํ่าจํานวนสองพัน (2,000) บาท หรื อตามมู ลค่ า ที่
ตรวจสอบได้จากรายงานการใช้บตั ร แล้วแต่วา่ จํานวนใดจะสู งกว่า
โดยอัตราค่าปรับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามที่
จะได้ประกาศหรื อแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิ บ
(30) วัน ทั้งนี้ ผูถ้ ือบัตรรับทราบดีว่าการริ บและระงับการใช้
หรื อการดําเนิ นการใด ๆ ในกรณี น้ ี อาจจะส่ งผลต่อการใช้งาน
บัตร Abstracts ซึ่ งรวมถึง (ก) สิ ทธิ ในการใช้บริ การรถไฟฟ้ า
บี ทีเอสโดยไม่ เสี ยค่ าโดยสารตามที่ กาํ หนดไว้ในข้อ 1.3 (ข)
สิ ทธิ ในการเข้า-ออก โครงการ (ค) สิ ทธิ ในการใช้บริ การใด ๆ
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ของบัตร Abstracts (ในฐานะที่เป็ นบัตรแรบบิท)ไม่วา่ ที่มีอยูใ่ น
ปัจจุบนั หรื อที่จะสามารถใช้ได้ในอนาคต
1.8 คําจํากัดความ
(ก) “รถไฟฟ้าบีทีเอส” หมายถึ ง ระบบรถไฟฟ้ าบี ทีเอส ของ
บริ ษทั ระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
(ข) 25
สถานี* ได้แก่ สถานี หมอชิ ต สถานี สะพานควาย
สถานี อารี ย ์ สถานี สนามเป้ า สถานี อนุ สาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ
สถานี พ ญาไท สถานี ราชเทวี สถานี สยาม สถานี ชิดลม
สถานีเพลินจิต สถานีนานา สถานีอโศก สถานีพร้อมพงษ์
สถานีทองหล่อ สถานี เอกมัย สถานีพระโขนง สถานีอ่อน
นุ ช สถานี สนามกีฬาแห่ งชาติ สถานี ราชดําริ สถานี ศาลา
แดง สถานี ช่องนนทรี สถานี สุรศักดิ์ สถานี สะพานตาก
สิ น สถานี กรุ งธนบุรี สถานี วงเวียนใหญ่ (ไม่รวมสถานี
รถไฟฟ้ า 5 สถานี สําหรับส่ วนต่อขยายสายอ่อนนุช-แบริ่ ง
ได้แก่ สถานีบางจาก สถานีปุณณวิถี สถานีอุดมสุ ข สถานี
บางนา และสถานีแบริ่ ง และไม่รวมสถานีสาํ หรับส่ วนต่อ
ขยายในสายอื่นๆ ที่จะมีข้ ึนในอนาคต)
(ค) “โครงการ” หมายถึ ง โครงการอาคารชุ ด แอ็บ สแตร็ ก ส์
พหลโยธิ น พาร์ ค อาคาร เอ และโครงการอาคารชุ ด
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แอ็บสแตร็ กส์ พหลโยธิ น พาร์ ค อาคาร บี และอาคาร ซี
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
(ง)
“บริ ษัท” หมายถึง บริ ษทั บางกอก สมาร์ ทการ์ ด ซิ สเทม
จํากัด และ/หรื อบริ ษทั นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จํากัด
(จ)
“บัตร” หรื อ “บัตร Abstracts” หมายถึง บัตร Abstracts
10 ปี ที่ออกโดยบริ ษทั บางกอก สมาร์ ทการ์ ด ซิ สเทม
จํากัด สําหรับผูซ้ ้ือห้องชุดของโครงการ
(ฉ) “ผู้ ถื อ บั ต ร” หรื อ “ผู้ ถื อ บั ต ร Abstracts” หมายถึ ง ผูถ
้ ือ
บัตร Abstracts รายแรกนับแต่วนั ออกบัตรครั้งแรก (Card
Activation Date) ตลอดจนผูถ้ ือบัตร Abstracts ที่ได้รับ
โอนบัตร Abstracts จากผูถ้ ือบัตร Abstracts รายแรกและ
ลําดับต่ อๆ ไปทุ กทอด โดยถูกต้องตามข้อกําหนดและ
เงื่อนไขการออกบัตรนี้
(ช) “ผู้ ให้ บริ ก าร” หมายถึ ง ผูใ้ ห้บ ริ ก ารระบบขนส่ ง มวลชน
เส้นทางอื่นที่ได้ตกลงกัน ห้างร้าน หรื อบุคคลที่ให้บริ การ
อื่ น ๆ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตและรองรั บ การใช้ ง านบั ต ร
Abstracts ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ประกาศกําหนด
ทั้งนี้ การให้บริ การเสริ มหรื อเพิ่ มเติ มดังกล่ าว (หากมี )
ไม่ ไ ด้เ ป็ นส่ ว นหนึ่ งของสมนาคุ ณ การขายห้ อ งชุ ด ใน
โครงการแต่ อ ย่ า งใด ทั้ง นี้ ผู ้ถื อ บัต รจะต้อ งสมัค รใช้
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1.9

2.
2.1

2.2

บริ การตามข้อ กํา หนดและเงื่ อ นไขของผูใ้ ห้ บ ริ ก ารที่
ได้รับอนุญาต และ/หรื อ ผูใ้ ห้บริ การที่จะเข้าร่ วมเครื อข่าย
Abstracts Citizen ดังกล่าว ตลอดจนเสี ยค่าธรรมเนียมที่
เกี่ยวข้องโดยเป็ นค่าใช้จ่ายของผูถ้ ือบัตรเอง
(ซ) “วันออกบัตรครั้ งแรก (Card Activation Date)” หมายถึง
วันแรกที่บตั ร Abstracts สามารถใช้บริ การรถไฟฟ้ าบีที
เอสเดิ นทางภายใน 25 สถานี * ได้โดยไม่เสี ยค่าโดยสาร
และไม่จาํ กัดจํานวนเที่ยวเดินทาง
กรณี มีปัญหาทัว่ ไปเกี่ ยวกับการใช้บตั ร Abstracts สามารถ
ติดต่อได้ที่ แรบบิท ฮอตไลน์ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-617-8383
ซึ่งเป็ นศูนย์ประสานงานเพื่อให้บริ การและอํานวยความสะดวก
แก่ผถู ้ ือบัตร Abstracts
ข้ อปฏิบัติของผู้ถอื บัตร
ผูถ้ ือบัตรจะไม่อนุ ญาตให้ผูอ้ ื่นนําบัตรไปใช้ และผูถ้ ื อบัตรจะ
ไม่นาํ บัตรไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ขดั ต่อกฎหมาย ความสงบ
เรี ยบร้อย หรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน
ผูถ้ ื อ บัต รจะไม่ ก ระทํา การ อนุ ญ าต หรื อ ยิ น ยอมให้ ผูอ้ ื่ น ใช้
ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ต่อเติมบัตร ตลอดจนข้อมูลใดๆ
ในบัตร
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2.3 ผูถ้ ือบัตรจะดูแลสภาพของบัตรอย่างเหมาะสมโดยไม่ให้เกิ ด
ความเสี ยหาย และไม่ ทาํ ลาย หรื อก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายใน
บัตร หรื อทําให้บตั รเสื่ อมสภาพ ตลอดจนไม่ ทาํ ให้เป็ นรอย
บิ่น ฉี ก ขาด แตก หัก งอ เจาะรู
2.4 ผูถ้ ือบัตรจะไม่ดาํ เนิ นการ และไม่อนุ ญาตให้ผใู ้ ดต่อเติม พิมพ์
ใส่ เครื่ องหมาย หรื อวัตถุอื่นใดบนบัตร รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ข้อความหรื อเครื่ องหมายใดๆ ที่ปรากฏอยูบ่ นบัตร
2.5 ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการใช้บตั รของผูถ้ ือบัตร พนักงาน
หรื อเจ้าหน้าที่ สถานี ของบริ ษทั ระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
จํากัด (มหาชน) และ/หรื อ พนักงานของโครงการหรื อบริ ษทั
มีสิทธิ ที่จะขอตรวจสอบบัตร ข้อมูลการใช้บตั ร รวมถึงยึดบัตร
เพื่อนํามาตรวจสอบได้
2.6 บริ ษทั ระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั
จะไม่ รั บ ผิ ด ชอบในความเสี ย หายหรื อ ความสู ญ เสี ย ใด ๆ ที่
เกิ ด ขึ้ น อัน เนื่ อ งมาจากการใช้บ ัต รอย่ า งผิ ด วิ ธี หรื อขัด ต่ อ
เงื่อนไขที่กาํ หนด
2.7 ผูถ้ ือบัตรจะปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ ยวกับการ
ใช้บ ริ การรถไฟฟ้ าบี ที เ อส รวมถึ ง ข้อ กํา หนดเงื่ อ นไขและ
ระเบี ย บข้อ บัง คับ อื่ น ๆ ที่ ป ระกาศใช้ ใ นปั จ จุ บ ัน และที่ จ ะ
กําหนดขึ้นหรื อกําหนดเพิ่มเติมโดยบริ ษทั ระบบขนส่ งมวลชน
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กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) และ/หรื อ กรุ งเทพมหานคร และ/หรื อ
ผูใ้ ห้บริ การบัตร Abstracts และ/หรื อ บริ ษทั บางกอก สมาร์ ท
การ์ ด ซิ สเทม จํากัด และ/หรื อ บริ ษทั อื่ นในกลุ่ มบริ ษทั นู โว
ไลน์ เอเจนซี่ จํา กั ด ทั้ง ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บ ัน หรื อที่ จ ะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
3. การโอนสิ ทธิการเป็ นผู้ถือบัตร หรือการขอเปลีย่ นภาพของผู้ถอื
บัตรทีป่ รากฏบนหน้ าบัตร
3.1 ผูถ้ ือบัตรสามารถโอนสิ ทธิ การเป็ นผูถ้ ือบัตร Abstracts ให้
บุคคลอื่นได้ โดยผูถ้ ือบัตรเดิมและผูร้ ับโอนสิ ทธิ การเป็ นผูถ้ ือบัตร
คนใหม่ จ ะต้อ งทํา บัน ทึ ก การโอนสิ ทธิ ก ารเป็ นผู ้ถื อ บัต ร
Abstracts ตามแบบที่บริ ษทั และ/หรื อโครงการกําหนด และ
จัดส่ งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการโอนสิ ทธิ การเป็ น
ผูถ้ ือบัตร ทั้งนี้ ผูถ้ ือบัตรจะต้องคืนบัตร Abstracts เก่าและชําระ
ค่าธรรมเนี ยมการออกบัตร Abstracts ใหม่ในอัตราสามร้อย
ยี่สิ บ เอ็ด (321) บาท (รวมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ) หรื อ ตามอัต ราที่
บริ ษัท จะประกาศ หรื อแจ้ง ให้ ท ราบล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า
สามสิ บ (30) วัน
3.2 ผูถ้ ือบัตร Abstracts สามารถขอเปลี่ยนภาพของผูถ้ ือบัตรที่
ปรากฏบนหน้า บัต รได้ภ ายใต้เ งื่ อนไขของบริ ษ ทั และ/หรื อ
โครงการกําหนด ทั้งนี้ ผูถ้ ือบัตรจะต้องคืนบัตร Abstracts เก่า
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และชําระค่าธรรมเนี ยมการออกบัตร Abstracts ใหม่ในอัตรา
สามร้ อยยี่สิบเอ็ด (321) บาท (รวมภาษี มูลค่ าเพิ่ ม) หรื อตาม
อัตราที่บริ ษทั จะประกาศ หรื อแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
สามสิ บ (30) วัน
3.3 ผูถ้ ือบัตร Abstracts สามารถดําเนินการดังกล่าวตามข้อ 3.1 และ
3.2 โดยติดต่อได้ที่ Abstracts Citizen หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
02-789-9922 ทั้งนี้ เมื่อผูถ้ ือบัตรชําระค่าธรรมเนี ยมการออก
บัตรใหม่ภายในระยะเวลาที่บริ ษทั กําหนด ผูถ้ ือบัตรจะได้รับ
บัตร Abstracts ใบใหม่ภายใน 7 วันทําการ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ
การติ ดต่อ การเปลี่ ยนแปลงระยะเวลาการรั บบัตรใหม่ตามที่
บริ ษทั จะประกาศหรื อแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บ
(30) วัน
4. กรณีบัตรเสี ยหาย
4.1 ในกรณี ที่บตั รมีสภาพชํารุ ด เสี ยหาย เป็ นรอย บิ่น ฉี ก ขาด แตก
หัก งอ ผูถ้ ื อบัตรสามารถขอให้บริ ษ ทั ออกบัตรใหม่ ทดแทน
บัตรเดิมที่เสี ยหายได้ โดยบริ ษทั และ/หรื อ บริ ษทั ระบบขนส่ ง
มวลชนกรุ ง เทพ จํา กัด (มหาชน) สงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะเรี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ให้แก่ผถู ้ ือบัตรในอัตราสามร้อย
ยีส่ ิ บเอ็ด (321) บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครั้ง หรื อตามอัตรา
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ที่ บ ริ ษ ัท จะประกาศ หรื อ แจ้ง ให้ ท ราบล่ ว งหน้า ไม่ น้อ ยกว่ า
สามสิ บ (30) วัน
4.2 ในกรณี ที่ บ ัต รมี ส ภาพภายนอกปกติ แต่ ไ ม่ ส ามารถใช้ง าน
หรื อ ไม่ ส ามารถอ่ า นค่ า ข้อ มู ล ในบัต รได้ ผูถ้ ื อ บัต รสามารถ
ขอให้บริ ษทั ออกบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิมที่เสี ยหายได้ โดยไม่
ต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยมในการออกบัตรใหม่แต่อย่างใด เว้นแต่
ภายหลังการตรวจสอบแล้วปรากฏว่า บัตร Abstracts เสี ยหาย
อันเนื่ องมาจากการใช้งานบัตรผิดวิธี หรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อ 3.
อย่างเคร่ งครั ด จนทําให้ชิปอิเล็กทรอนิ กส์ เสี ยหาย บริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ ที่จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมการออกบัตรใหม่ให้แก่
ผู ถ้ ื อ บั ต รในอั ต ราสามร้ อ ยยี่ สิ บเอ็ ด (321) บาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครั้ง หรื อตามอัตราที่บริ ษทั จะประกาศ หรื อ
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บ (30) วัน
4.3 กรณี มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้บตั ร Abstracts ตามข้อ 4.1 และ 4.2
นี้ ผู ้ถื อ บั ต รสามารถติ ด ต่ อ ได้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ส ถานี ร ถไฟฟ้ า
บีทีเอสทุกสถานี ทั้งนี้ เมื่อผูถ้ ือบัตรชําระค่าธรรมเนียมการออก
บัตรใหม่ภายในระยะเวลาที่ บริ ษทั กําหนด ผูถ้ ือบัตรจะได้รับ
บัตร Abstracts ใบใหม่ภายใน 7 วันทําการ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ
การติ ดต่อ การเปลี่ ยนแปลงระยะเวลาการรั บบัตรใหม่ ตามที่
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บริ ษทั จะประกาศหรื อแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บ
(30) วัน
5.

บัตรสู ญหายหรือถูกขโมย
ในกรณี ที่บตั ร Abstracts สู ญหายหรื อถูกขโมยผูถ้ ือบัตรจะต้อง
แจ้งแรบบิ ท ฮอตไลน์ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-617-8383 ให้
ทราบโดยเร็ ว เพื่อดําเนินการระงับการใช้บตั รซึ่ งจะมีผลภายใน
24 ชั่วโมง นับจากแรบบิ ท ฮอตไลน์ ได้รับแจ้งการระงับใช้
บัตร Abstracts และเพื่อขอทําบัตรใหม่และตรวจสอบมูลค่าเงิน
คงเหลื อ ในบัต ร (ถ้า มี ) โดยบริ ษ ัท สงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะเรี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ในอัตราสามร้อยยีส่ ิ บเอ็ด (321)
บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรื อตามอัตราที่ บริ ษทั จะประกาศ
หรื อแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บ (30) วัน

6.

การระงับการใช้ งานบัตร
บริ ษทั และ/หรื อ บริ ษทั ระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ จํากัด
(มหาชน) สงวนสิ ท ธิ ใ นริ บ บัต ร ระงับ การใช้ง านบัต ร หรื อ
ปฏิเสธการใช้งานบัตรได้ในกรณี ดงั นี้
(ก) มี ข ้อ สงสั ย หรื อ เหตุ อ ัน เชื่ อ ได้ว่ า มี ก ารดัด แปลง แก้ไ ข
ปลอมแปลง ต่อเติม หรื อดําเนินการอื่นใดบนหรื อในบัตร
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ข มีขอ้ สงสัยหรื อเหตุอนั ควรเชื่ อได้ว่า ผูถ้ ือบัตรได้บตั รมา
โดยไม่ถกู ต้อง หรื อไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(ค) กรณี อื่ น ใดตามที่ บ ริ ษ ท
ั และ/หรื อ บริ ษทั ระบบขนส่ ง
มวลชนกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) เห็นสมควร
7. การเปลีย่ นบัตรเมื่อใช้ งานบัตรครบระยะเวลา 5 ปี
7.1 เมื่อผูถ้ ือบัตร Abstracts ใช้งานบัตรครบระยะเวลา 5 ปี นับแต่
วันที่ ผูถ้ ื อบัตรลงนามยอมรั บข้อกําหนดและเงื่ อนไขเพิ่มเติ ม
ฉบับ นี้ ผูถ้ ื อบัต รจะต้องดํา เนิ น การขอเปลี่ ย นบัต ร Abstracts
ใหม่ ทดแทนบัต รเดิ ม โดยบริ ษ ัท สงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะเรี ยกเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ให้แก่ผถู ้ ือบัตรในอัตราสามร้อย
ยีส่ ิ บเอ็ด (321) บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครั้ง หรื อตามอัตรา
ที่ บ ริ ษ ัท จะประกาศ หรื อ แจ้ง ให้ ท ราบล่ ว งหน้า ไม่ น้อ ยกว่ า
สามสิ บ (30) วัน
7.2 ผูถ้ ือบัตร Abstracts สามารถดําเนินการดังกล่าวตามข้อ 7.1 โดย
ติดต่อได้ที่ Abstracts Citizen หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-7899922 ทั้งนี้ เมื่อผูถ้ ือบัตรชําระค่าธรรมเนี ยมการออกบัตรใหม่
ภายในระยะเวลาที่ บ ริ ษัท กํา หนด ผู ้ถื อ บัต รจะได้รั บ บัต ร
Abstracts ใบใหม่ภายใน 7 วันทําการ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ การ
ติดต่อ การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการรับบัตรใหม่ที่บริ ษทั จะ
ประกาศหรื อแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บ (30) วัน
( )
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8.

การเสี ยสิ ทธิในการใช้ บัตร Abstracts ชั่วคราว

8.1 ในระหว่ า งการดํา เนิ น การออกบัต รใหม่ ใ ห้ แ ก่ ผูถ้ ื อ บัต รอัน
เนื่ องมาจาก (ก) การโอนสิ ทธิ การเป็ นผูถ้ ือบัตรหรื อการเปลี่ยน
ภาพของผูถ้ ื อบัตรที่ ปรากฏบนหน้าบัตร (ตามข้อ 3) (ข) บัตร
เสี ยหาย (ตามข้อ 4.1) (ค) บัตรสู ญหายหรื อถูกขโมย (ตามข้อ 5)
(ง) การระงับการใช้งานบัตร (ตามข้อ 6) และ (จ) การเปลี่ยน
บัตรเมื่อใช้งานบัตรครบระยะเวลา 5 ปี (ตามข้อ 7) ผูถ้ ือบัตรจะ
ไม่สามารถใช้งานบัตร Abstracts (ซึ่ งรวมถึงสิ ทธิ ในการใช้
บริ การรถไฟฟ้ าบีทีเอสโดยไม่เสี ยค่าโดยสารและไม่จาํ กัดเที่ยว
เดินทางภายใน 25 สถานี*) ได้จนกว่าผูถ้ ือบัตรได้รับบัตรใหม่ที่
ออกโดยบริ ษทั ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขการออกบัตรนี้
8.2 บริ ษทั สงวนสิ ทธิ ไม่ ชดเชยระยะเวลา หรื อเที่ ยวการเดิ นทาง
รถไฟฟ้ าบีทีเอสภายใน 25 สถานี* หรื อชดเชยเป็ นสิ่ งอื่นใดกับ
ผูถ้ ือบัตร Abstracts ในระหว่างระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้บตั ร
Abstracts ชัว่ คราว ตามข้อ 8.1 ทั้งสิ้ น
9. ข้ อมูลส่ วนบุคคลและข้ อมูลการใช้ งาน
9.1 ผูถ้ ือบัตรยินยอม ตกลง และรับทราบว่า ข้อมูลส่ วนบุคคลและ
ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้บตั รนั้น บริ ษทั และ/หรื อ บริ ษทั
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ระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สามารถนําข้อมูล
ดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
(ก) การสมัค รใช้บ ริ ก ารหรื อ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ ดๆ (หากมี )
อันเกี่ยวเนื่องกับบัตรตามเงื่อนไขที่กาํ หนด
(ข) การบริ หารจั ด การทั่ ว ไป การปฏิ บ ั ติ ง าน และการ
บํารุ งรักษา
(ค) การสื่ อสารกับผูถ
้ ือบัตร
(ง) การตรวจสอบข้อ ร้ อ งเรี ย น ข้อมู ล การใช้ง านที่ ต อ
้ งสงสัย
และการปรับปรุ งการให้บริ การ
(จ) การป้ องกันและตรวจสอบอาชญากรรม
(ฉ) การเปิ ดเผยตามที่กฎหมายระบุไว้
(ช) การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลสําหรับระบบการขนส่ งและบริ การ
อื่นๆโดยทัว่ ไป
(ซ) วัตถุประสงค์ที่จาํ เป็ นอื่นๆ ตามที่ บริ ษท
ั และ/หรื อ บริ ษทั
ระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) เห็นสมควร
9.2 ข้อ มู ล ของผูถ้ ื อ บัต รที่ อ ยู่กับ บริ ษ ัท และ/หรื อ บริ ษ ัท ระบบ
ขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) จะได้รับการเก็บรักษา
เป็ นความลับ อย่า งไรก็ ต าม ผูถ้ ื อ บัต รยิ น ยอมและตกลงว่ า
บริ ษทั และ/หรื อ บริ ษ ทั ระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ จํากัด
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(มหาชน) อาจมีการส่ งหรื อเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไปยังบุคคล
ดังต่อไปนี้
(ก) ผูใ้ ห้บริ การที่ได้รับอนุญาต ผูใ้ ห้บริ การที่เข้าร่ วมเครื อข่าย
Abstracts Citizen หรื อผูจ้ ดั ทําการส่ งเสริ มการขายหรื อให้
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ ดๆ แก่ ผูถ้ ื อ บัต ร ซึ่ งตกลงที่ จ ะรั ก ษา
ความลับของผูถ้ ือบัตร
(ข) ตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานตํารวจ ศาล
หรื อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริ ษทั จําเป็ นต้องปฏิบตั ิ
ตามคําสัง่ นั้น
(ค) ตัว แทน คู่ สั ญ ญา หรื อ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารอื่ น ซึ่ งมี ห น้า ที่ ต ้อ ง
รักษาความลับให้กบั บริ ษทั และ/หรื อ บริ ษทั ระบบขนส่ ง
มวลชนกรุ ง เทพ จํา กัด (มหาชน) และเป็ นผูจ้ ัด หาการ
บริ หารจัดการ การสื่ อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ การชําระ
เงิน การประมวลผลข้อมูล หรื อ บริ การอื่นๆให้กบั บริ ษทั
และ/หรื อ บริ ษ ัท ระบบขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ จํา กัด
(มหาชน) ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ
10. การใช้ บัตร Abstracts เป็ นบัตร Access Card
10.1 ผูถ้ ื อบัตรซึ่ งเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ห้องชุ ดหรื อผูพ้ กั อาศัยใน

โครงการสามารถใช้บตั ร Abstracts เป็ นบัตร Access Card เพื่อ
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ผ่านเข้า-ออกโครงการได้ ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงื่ อนไขของ
โครงการ โดยผูถ้ ือบัตรจะต้องนําบัตร Abstractsไปลงทะเบียน
ที่นิติบุคคลอาคารชุด แอ็บสแตร็ กส์ พหลโยธิ น พาร์ ค เอ หรื อ
อาคาร บี หรื อ อาคาร ซี (แล้วแต่กรณี ) ก่อนการใช้งาน
10.2 ผูถ้ ือบัตรจะต้องปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรื อ
หลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวกับการใช้บตั รเพื่อเป็ นบัตร Access Card
ตามที่ นิติบุคคลอาคารชุ ด แอ็บสแตร็ กส์ พหลโยธิ น พาร์ ค เอ
หรื ออาคาร บี หรื อ อาคาร ซี (แล้วแต่กรณี ) ได้กาํ หนดหรื อที่จะ
มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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