
ข้อกาํหนดและเง่ือนไข 
การออกบัตร Abstracts 

โครงการอาคารชุด แอบ็สแตร็กส์ พหลโยธิน พาร์ค   

1. บททัว่ไปและสิทธิของผู้ถอืบัตร Abstracts 
1.1 บตัร Abstracts เป็นบตัรแรบบิทประเภทธุรกิจ ซ่ึงออกโดยและ

เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จาํกดั 
ซ่ึงผูถื้อบตัรสามารถใชบ้ตัร Abstracts สาํหรับบริการดา้นอ่ืน ๆ 
ได้ภายใต้เง่ือนไขการออกแรบบิทท่ีออกและประกาศโดย
บริษทั บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จาํกดั ซ่ึงถือเป็นเง่ือนไข
สําหรับการใชบ้ตัรแรบบิทโดยทัว่ไป โดยหากส่วนหน่ึงส่วน
ใดของขอ้กาํหนดและเง่ือนไขเพ่ิมเติมฉบบัน้ี (หรือท่ีจะมีการ
แกไ้ข หรือประกาศเพ่ิมเติมในอนาคต) ขดัแยง้กบัเง่ือนไขการ
ออกแรบบิทดงักล่าวให้ถือว่าขอ้กาํหนดและเง่ือนไขเพิ่มเติม
ฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบั  

1.2 ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการออกบตัรน้ี เป็นขอ้ตกลงระหว่าง
บริษทั บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จาํกดั ในฐานะ  ผูอ้อก
บตัร Abstracts บริษทั นูโว ไลน ์เอเจนซ่ี จาํกดั ในฐานะเจา้ของ
โครงการอาคารชุด แอบ็สแตร็กส์ พหลโยธิน พาร์ค และผูถื้อบตัร 
โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีผูถื้อบตัรไดรั้บบตัร Abstracts และ
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ลงนามยอมรับข้อกําหนดและเง่ือนไขเพ่ิมเติมฉบับน้ี ทั้ งน้ี 
บริษัทสงวนสิทธิในการแก้ไข เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติม
ข้อกําหนดและเง่ือนไขเพ่ิมเติมฉบับน้ีไม่ว่าทั้ งหมดหรือ
บางส่วนตามความเหมาะสม โดยจะดาํเนินการประกาศและ
แจง้ใหผู้ถื้อบตัรทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั  

1.3 ผูถื้อบตัร Abstracts สามารถใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอสไดโ้ดย
ไม่เสียค่าโดยสารและไม่จาํกดัจาํนวนเท่ียวเดินทางภายใน 25 
สถานี* เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้ งแต่วนัออกบัตรคร้ังแรก 
(Card Activation Date) และจะไม่มีการชดเชยระยะเวลาใหใ้น
ระหวา่งท่ีมีการเปล่ียนบตัร หรือกรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

1.4 บตัร Abstracts สามารถใชเ้ป็นบตัร Access Card เพ่ือผา่นเขา้-
ออกโครงการได ้ภายใตข้อ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีกาํหนดใน  
ขอ้ 10. 

1.5 กรณีท่ีผูถื้อบตัร Abstracts ตอ้งการใช้บตัร Abstracts เพ่ือ
เดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอสออกนอกเส้นทาง 25 สถานี* 
ตามท่ีระบุไว้ข้างต้น  ผู ้ถือบัตร  Abstracts จะต้องชําระค่า
โดยสาร เ พ่ิม เ ติมตามวิ ธีการและในอัตรา ค่าโดยสาร ท่ี
กรุงเทพมหานคร และ/หรือบริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
จาํกัด (มหาชน) และ/หรือ ผูใ้ห้บริการเส้นทางระบบขนส่ง
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มวลชนส่วนรายอ่ืน รวมถึงผูใ้ห้บริการเส้นทางระบบขนส่ง
มวลชนเสน้ทางอ่ืนประกาศกาํหนด 

1.6 บตัร Abstracts มีลกัษณะเป็นบตัรเฉพาะตวัผูถื้อ (Personalized 
Card) แต่สามารถโอนเปล่ียนมือไดต้ามขอ้กาํหนดและเง่ือนไข
ท่ีกาํหนดในขอ้ 4 

1.7 หากมีการใชบ้ตัร Abstracts เพ่ือใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอสโดย
บุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูถื้อบตัรท่ีมีสิทธิโดยชอบ บตัร Abstracts จะ
ถูกริบและระงบัการใช้ หรือดาํเนินการใด ๆ โดยอาํนาจของ
เจา้หน้าท่ีสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เจา้หน้าท่ีของโครงการ หรือ
เจ้าหน้าท่ีของบริษัท โดยผูถื้อบัตรจะต้องดําเนินการติดต่อ 
Abstracts Citizen เพ่ือดาํเนินการออกบตัรใหม่และชาํระค่าปรับ
เป็นเงินขั้นตํ่ าจ ํานวนสองพัน (2,000) บาท หรือตามมูลค่าท่ี
ตรวจสอบไดจ้ากรายงานการใชบ้ตัร แลว้แต่วา่จาํนวนใดจะสูงกวา่ 
โดยอตัราค่าปรับน้ีอาจมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงในอนาคตตามท่ี
จะได้ประกาศหรือแจง้ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบ 
(30) วนั ทั้งน้ี ผูถื้อบตัรรับทราบดีว่าการริบและระงบัการใช ้
หรือการดาํเนินการใด ๆ ในกรณีน้ีอาจจะส่งผลต่อการใชง้าน
บตัร Abstracts  ซ่ึงรวมถึง   (ก) สิทธิในการใชบ้ริการรถไฟฟ้า
บีทีเอสโดยไม่เสียค่าโดยสารตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 1.3 (ข) 
สิทธิในการเขา้-ออก โครงการ (ค) สิทธิในการใชบ้ริการใด ๆ 
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ของบตัร Abstracts (ในฐานะท่ีเป็นบตัรแรบบิท)ไม่วา่ท่ีมีอยูใ่น
ปัจจุบนัหรือท่ีจะสามารถใชไ้ดใ้นอนาคต 

1.8 คาํจาํกดัความ 
(ก) “รถไฟฟ้าบีทีเอส” หมายถึง ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ของ

บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
(ข) 25 สถานี* ไดแ้ก่ สถานีหมอชิต สถานีสะพานควาย 

สถานีอารีย ์สถานีสนามเป้า สถานีอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ 
สถานีพญาไท สถานีราชเทวี สถานีสยาม สถานีชิดลม 
สถานีเพลินจิต สถานีนานา สถานีอโศก สถานีพร้อมพงษ ์
สถานีทองหล่อ สถานีเอกมยั สถานีพระโขนง สถานีอ่อน
นุช สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ สถานีราชดาํริ สถานีศาลา
แดง สถานีช่องนนทรี สถานีสุรศกัด์ิ สถานีสะพานตาก
สิน สถานีกรุงธนบุรี สถานีวงเวียนใหญ่ (ไม่รวมสถานี
รถไฟฟ้า 5 สถานี สาํหรับส่วนต่อขยายสายอ่อนนุช-แบร่ิง 
ไดแ้ก่ สถานีบางจาก สถานีปุณณวิถี สถานีอุดมสุข สถานี
บางนา และสถานีแบร่ิง และไม่รวมสถานีสาํหรับส่วนต่อ
ขยายในสายอ่ืนๆ ท่ีจะมีข้ึนในอนาคต) 

(ค) “โครงการ” หมายถึง โครงการอาคารชุด แอ็บสแตร็กส์ 
พหลโยธิน พาร์ค อาคาร เอ และโครงการอาคารชุด 
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แอ็บสแตร็กส์ พหลโยธิน พาร์ค อาคาร บี และอาคาร ซี  
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

(ง) “บริษัท” หมายถึง บริษทั บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม  
จาํกดั และ/หรือบริษทั นูโว ไลน ์เอเจนซ่ี จาํกดั 

(จ) “บัตร” หรือ “บัตร Abstracts” หมายถึง บตัร Abstracts 
10 ปี ท่ีออกโดยบริษทั บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม 
จาํกดั สาํหรับผูซ้ื้อหอ้งชุดของโครงการ 

(ฉ) “ผู้ถือบัตร” หรือ “ผู้ถือบัตร Abstracts” หมายถึง ผูถื้อ
บตัร Abstracts รายแรกนบัแต่วนัออกบตัรคร้ังแรก (Card 
Activation Date)  ตลอดจนผูถื้อบตัร Abstracts ท่ีไดรั้บ
โอนบตัร Abstracts จากผูถื้อบตัร Abstracts รายแรกและ
ลาํดับต่อๆ ไปทุกทอด โดยถูกตอ้งตามขอ้กาํหนดและ
เง่ือนไขการออกบตัรน้ี  

(ช) “ผู้ให้บริการ” หมายถึง ผูใ้ห้บริการระบบขนส่งมวลชน
เส้นทางอ่ืนท่ีไดต้กลงกนั หา้งร้าน หรือบุคคลท่ีใหบ้ริการ
อ่ืนๆ  ท่ี ได้ รับอนุญาตและรอง รับการใช้ง านบัตร 
Abstracts ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีประกาศกาํหนด 
ทั้งน้ี การให้บริการเสริมหรือเพ่ิมเติมดังกล่าว (หากมี) 
ไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของสมนาคุณการขายห้องชุดใน
โครงการแต่อย่างใด ทั้ งน้ี ผู ้ถือบัตรจะต้องสมัครใช้
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บริการตามข้อกําหนดและเง่ือนไขของผูใ้ห้บริการท่ี
ไดรั้บอนุญาต และ/หรือ ผูใ้หบ้ริการท่ีจะเขา้ร่วมเครือข่าย 
Abstracts Citizen ดงักล่าว ตลอดจนเสียค่าธรรมเนียมท่ี
เก่ียวขอ้งโดยเป็นค่าใชจ่้ายของผูถื้อบตัรเอง  

(ซ) “วนัออกบัตรคร้ังแรก (Card Activation Date)” หมายถึง 
วนัแรกท่ีบตัร Abstracts สามารถใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีที
เอสเดินทางภายใน 25 สถานี* ไดโ้ดยไม่เสียค่าโดยสาร
และไม่จาํกดัจาํนวนเท่ียวเดินทาง 

1.9 กรณีมีปัญหาทัว่ไปเก่ียวกบัการใชบ้ตัร Abstracts สามารถ
ติดต่อไดท่ี้ แรบบิท ฮอตไลน ์หมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อ 02-617-8383 
ซ่ึงเป็นศูนยป์ระสานงานเพื่อใหบ้ริการและอาํนวยความสะดวก
แก่ผูถื้อบตัร Abstracts  

2. ข้อปฏิบัติของผู้ถอืบัตร 
2.1   ผูถื้อบตัรจะไม่อนุญาตให้ผูอ่ื้นนาํบตัรไปใช ้และผูถื้อบตัรจะ

ไม่นาํบตัรไปใชเ้พ่ือวตัถุประสงคท่ี์ขดัต่อกฎหมาย ความสงบ
เรียบร้อย หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

2.2 ผูถื้อบัตรจะไม่กระทาํการ อนุญาต หรือยินยอมให้ผูอ่ื้นใช้
ดดัแปลง แกไ้ข เปล่ียนแปลง ต่อเติมบตัร ตลอดจนขอ้มูลใดๆ 
ในบตัร 



  7

2.3 ผูถื้อบตัรจะดูแลสภาพของบตัรอย่างเหมาะสมโดยไม่ให้เกิด
ความเสียหาย และไม่ทาํลาย หรือก่อให้เกิดความเสียหายใน
บตัร หรือทาํให้บตัรเส่ือมสภาพ  ตลอดจนไม่ทาํให้เป็นรอย 
บ่ิน ฉีก ขาด แตก หกั งอ เจาะรู  

2.4 ผูถื้อบตัรจะไม่ดาํเนินการ และไม่อนุญาตให้ผูใ้ดต่อเติม พิมพ ์
ใส่เคร่ืองหมาย หรือวตัถุอ่ืนใดบนบตัร รวมถึงการเปล่ียนแปลง
ขอ้ความหรือเคร่ืองหมายใดๆ ท่ีปรากฏอยูบ่นบตัร  

2.5 ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการใชบ้ตัรของผูถื้อบตัร พนกังาน
หรือเจา้หน้าท่ีสถานีของบริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
จาํกดั (มหาชน) และ/หรือ พนักงานของโครงการหรือบริษทั   
มีสิทธิท่ีจะขอตรวจสอบบตัร ขอ้มูลการใชบ้ตัร รวมถึงยดึบตัร
เพ่ือนาํมาตรวจสอบได ้

2.6 บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั
จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ท่ี
เกิดข้ึน อันเน่ืองมาจากการใช้บัตรอย่างผิดวิธี หรือขัดต่อ
เง่ือนไขท่ีกาํหนด 

2.7 ผูถื้อบตัรจะปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ
ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงข้อกําหนดเง่ือนไขและ
ระเบียบข้อบังคับอ่ืน  ๆ ท่ีประกาศใช้ในปัจจุบันและท่ีจะ
กาํหนดข้ึนหรือกาํหนดเพ่ิมเติมโดยบริษทั ระบบขนส่งมวลชน
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กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) และ/หรือ กรุงเทพมหานคร และ/หรือ 
ผูใ้หบ้ริการบตัร Abstracts และ/หรือ บริษทั บางกอก สมาร์ท
การ์ด ซิสเทม จาํกดั และ/หรือ บริษทัอ่ืนในกลุ่มบริษทั นูโว 
ไลน์  เอเจนซ่ี  จํากัด  ทั้ ง ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน  หรือท่ีจะมีการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต 

3. การโอนสิทธิการเป็นผู้ถือบัตร หรือการขอเปลีย่นภาพของผู้ถอื
บัตรทีป่รากฏบนหน้าบัตร 

3.1   ผูถื้อบตัรสามารถโอนสิทธิการเป็นผูถื้อบตัร Abstracts ให้
บุคคลอ่ืนได ้โดยผูถื้อบตัรเดิมและผูรั้บโอนสิทธิการเป็นผูถื้อบตัร
คนใหม่จะต้องทําบันทึกการโอนสิทธิการเป็นผู ้ถือบัตร 
Abstracts ตามแบบท่ีบริษทั และ/หรือโครงการกาํหนด และ
จดัส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใชป้ระกอบการโอนสิทธิการเป็น
ผูถื้อบตัร ทั้งน้ี ผูถื้อบตัรจะตอ้งคืนบตัร Abstracts เก่าและชาํระ
ค่าธรรมเนียมการออกบตัร Abstracts ใหม่ในอตัราสามร้อย
ยี่สิบเอ็ด (321) บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) หรือตามอัตราท่ี
บริษัทจะประกาศ  หรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สามสิบ (30) วนั 

3.2  ผูถื้อบตัร Abstracts สามารถขอเปล่ียนภาพของผูถื้อบตัรท่ี
ปรากฏบนหน้าบัตรได้ภายใตเ้ง่ือนไขของบริษทั และ/หรือ
โครงการกาํหนด ทั้งน้ี ผูถื้อบตัรจะตอ้งคืนบตัร Abstracts เก่า
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และชาํระค่าธรรมเนียมการออกบตัร Abstracts ใหม่ในอตัรา
สามร้อยยี่สิบเอ็ด (321) บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) หรือตาม
อตัราท่ีบริษทัจะประกาศ หรือแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่
สามสิบ (30) วนั 

3.3  ผูถื้อบตัร Abstracts สามารถดาํเนินการดงักล่าวตามขอ้ 3.1 และ 
3.2 โดยติดต่อไดท่ี้ Abstracts Citizen หมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อ 
02-789-9922 ทั้งน้ี เม่ือผูถื้อบตัรชาํระค่าธรรมเนียมการออก
บตัรใหม่ภายในระยะเวลาท่ีบริษทักาํหนด ผูถื้อบตัรจะไดรั้บ
บตัร Abstracts ใบใหม่ภายใน 7 วนัทาํการ บริษทัขอสงวนสิทธิ
การติดต่อ การเปล่ียนแปลงระยะเวลาการรับบตัรใหม่ตามท่ี
บริษทัจะประกาศหรือแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าสามสิบ 
(30) วนั 

4. กรณบีัตรเสียหาย 
4.1 ในกรณีท่ีบตัรมีสภาพชาํรุด เสียหาย เป็นรอย บ่ิน ฉีก ขาด แตก 

หัก งอ ผูถื้อบัตรสามารถขอให้บริษทัออกบตัรใหม่ทดแทน
บตัรเดิมท่ีเสียหายได ้โดยบริษทั และ/หรือ บริษทั ระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการออกบตัรใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อบตัรในอตัราสามร้อย
ยีสิ่บเอด็ (321) บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ต่อคร้ัง หรือตามอตัรา
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ท่ีบริษัทจะประกาศ หรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สามสิบ (30) วนั  

4.2 ในกรณีท่ีบัตรมีสภาพภายนอกปกติ แต่ไม่สามารถใช้งาน
หรือไม่สามารถอ่านค่าข้อมูลในบัตรได้ ผูถื้อบัตรสามารถ
ขอใหบ้ริษทัออกบตัรใหม่ทดแทนบตัรเดิมท่ีเสียหายได ้โดยไม่
ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในการออกบตัรใหม่แต่อยา่งใด เวน้แต่ 
ภายหลงัการตรวจสอบแลว้ปรากฏว่า บตัร Abstracts เสียหาย
อนัเน่ืองมาจากการใช้งานบตัรผิดวิธี หรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ 3. 
อย่างเคร่งครัด จนทาํให้ชิปอิเล็กทรอนิกส์เสียหาย บริษทัขอ
สงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกบตัรใหม่ให้แก่
ผู ถื้ อบัตรในอัตราสาม ร้อยยี่ สิบ เอ็ด  ( 321 )  บาท  (รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม) ต่อคร้ัง หรือตามอตัราท่ีบริษทัจะประกาศ หรือ
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่สามสิบ (30) วนั 

4.3 กรณีมีปัญหาเก่ียวกบัการใชบ้ตัร Abstracts ตามขอ้ 4.1 และ 4.2 
น้ี  ผู ้ถือบัตรสามารถติดต่อได้กับเจ้าหน้าท่ีสถานีรถไฟฟ้า 
บีทีเอสทุกสถานี ทั้งน้ี เม่ือผูถื้อบตัรชาํระค่าธรรมเนียมการออก
บตัรใหม่ภายในระยะเวลาท่ีบริษทักาํหนด ผูถื้อบตัรจะไดรั้บ
บตัร Abstracts ใบใหม่ภายใน 7 วนัทาํการ บริษทัขอสงวนสิทธิ
การติดต่อ การเปล่ียนแปลงระยะเวลาการรับบตัรใหม่ตามท่ี
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บริษทัจะประกาศหรือแจง้ให้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่าสามสิบ 
(30) วนั 

5. บัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ในกรณีท่ีบตัร Abstracts สูญหายหรือถูกขโมยผูถื้อบตัรจะตอ้ง
แจง้แรบบิท ฮอตไลน์ หมายเลขโทรศพัท์ติดต่อ 02-617-8383 ให้
ทราบโดยเร็ว เพ่ือดาํเนินการระงบัการใชบ้ตัรซ่ึงจะมีผลภายใน 
24 ชั่วโมง นับจากแรบบิท ฮอตไลน์ ได้รับแจ้งการระงบัใช้
บตัร Abstracts และเพ่ือขอทาํบตัรใหม่และตรวจสอบมูลค่าเงิน
คงเหลือในบัตร (ถ้ามี) โดยบริษัทสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการออกบตัรใหม่ในอตัราสามร้อยยีสิ่บเอด็ (321) 
บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) หรือตามอตัราท่ีบริษทัจะประกาศ
หรือแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่สามสิบ (30) วนั 

6. การระงับการใช้งานบัตร  

บริษทั และ/หรือ บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกัด 
(มหาชน) สงวนสิทธิในริบบตัร ระงับการใช้งานบัตร หรือ
ปฏิเสธการใชง้านบตัรไดใ้นกรณีดงัน้ี 
(ก) มีข้อสงสัยหรือเหตุอันเช่ือได้ว่ามีการดัดแปลง แก้ไข 

ปลอมแปลง ต่อเติม หรือดาํเนินการอ่ืนใดบนหรือในบตัร 
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(ข) มีขอ้สงสัยหรือเหตุอนัควรเช่ือไดว้่า ผูถื้อบตัรไดบ้ตัรมา
โดยไม่ถกูตอ้ง หรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย   

(ค) กรณีอ่ืนใดตามท่ีบริษทั และ/หรือ บริษทั ระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เห็นสมควร 

7. การเปลีย่นบัตรเมื่อใช้งานบัตรครบระยะเวลา 5 ปี 
7.1 เม่ือผูถื้อบตัร Abstracts ใชง้านบตัรครบระยะเวลา 5 ปี นบัแต่

วนัท่ีผูถื้อบตัรลงนามยอมรับขอ้กาํหนดและเง่ือนไขเพ่ิมเติม
ฉบับน้ี ผูถื้อบัตรจะต้องดาํเนินการขอเปล่ียนบตัร Abstracts 
ใหม่ ทดแทนบัตรเดิม โดยบริษัทสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการออกบตัรใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อบตัรในอตัราสามร้อย
ยีสิ่บเอด็ (321) บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ต่อคร้ัง หรือตามอตัรา
ท่ีบริษัทจะประกาศ หรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สามสิบ (30) วนั 

7.2  ผูถื้อบตัร Abstracts สามารถดาํเนินการดงักล่าวตามขอ้ 7.1 โดย
ติดต่อไดท่ี้ Abstracts Citizen หมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อ 02-789-
9922 ทั้งน้ี เม่ือผูถื้อบตัรชาํระค่าธรรมเนียมการออกบตัรใหม่
ภายในระยะเวลาท่ีบริษัทกําหนด  ผู ้ถือบัตรจะได้รับบัตร 
Abstracts ใบใหม่ภายใน 7 วนัทาํการ บริษทัขอสงวนสิทธิการ
ติดต่อ การเปล่ียนแปลงระยะเวลาการรับบตัรใหม่ท่ีบริษทัจะ
ประกาศหรือแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่สามสิบ (30) วนั 
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8. การเสียสิทธิในการใช้บัตร Abstracts ช่ัวคราว 

8.1 ในระหว่างการดําเนินการออกบัตรใหม่ให้แก่ผูถื้อบัตรอัน
เน่ืองมาจาก (ก) การโอนสิทธิการเป็นผูถื้อบตัรหรือการเปล่ียน
ภาพของผูถื้อบตัรท่ีปรากฏบนหน้าบตัร (ตามขอ้ 3) (ข) บตัร
เสียหาย (ตามขอ้ 4.1) (ค) บตัรสูญหายหรือถูกขโมย (ตามขอ้ 5) 
(ง) การระงบัการใช้งานบตัร (ตามขอ้ 6) และ (จ) การเปล่ียน
บตัรเม่ือใชง้านบตัรครบระยะเวลา 5 ปี (ตามขอ้ 7) ผูถื้อบตัรจะ
ไม่สามารถใชง้านบตัร Abstracts (ซ่ึงรวมถึงสิทธิในการใช้
บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสโดยไม่เสียค่าโดยสารและไม่จาํกดัเท่ียว
เดินทางภายใน 25 สถานี*) ไดจ้นกวา่ผูถื้อบตัรไดรั้บบตัรใหม่ท่ี
ออกโดยบริษทั  ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการออกบตัรน้ี 

8.2 บริษทัสงวนสิทธิไม่ชดเชยระยะเวลา หรือเท่ียวการเดินทาง
รถไฟฟ้าบีทีเอสภายใน 25 สถานี* หรือชดเชยเป็นส่ิงอ่ืนใดกบั
ผูถื้อบตัร Abstracts ในระหวา่งระยะเวลาท่ีไม่สามารถใชบ้ตัร 
Abstracts ชัว่คราว ตามขอ้ 8.1 ทั้งส้ิน 

9. ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการใช้งาน  
9.1 ผูถื้อบตัรยินยอม ตกลง และรับทราบว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลและ

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้บตัรนั้น บริษทั และ/หรือ บริษทั 
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ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สามารถนาํขอ้มูล
ดงักล่าวไปใชเ้พ่ือวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
(ก) การสมคัรใช้บริการหรือรับสิทธิประโยชน์ใดๆ (หากมี) 

อนัเก่ียวเน่ืองกบับตัรตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด 
(ข) การบริหารจัดการทั่วไป  การปฏิบัติ ง าน  และการ

บาํรุงรักษา  
(ค) การส่ือสารกบัผูถื้อบตัร 
(ง) การตรวจสอบขอ้ร้องเรียน ขอ้มูลการใชง้านท่ีตอ้งสงสัย 

และการปรับปรุงการใหบ้ริการ 
(จ) การป้องกนัและตรวจสอบอาชญากรรม 
(ฉ) การเปิดเผยตามท่ีกฎหมายระบุไว ้
(ช) การใชเ้ป็นแหล่งขอ้มูลสาํหรับระบบการขนส่งและบริการ

อ่ืนๆโดยทัว่ไป 
(ซ) วตัถุประสงคท่ี์จาํเป็นอ่ืนๆ ตามท่ี บริษทั และ/หรือ บริษทั 

ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เห็นสมควร 
9.2 ข้อมูลของผูถื้อบัตรท่ีอยู่กับบริษัท และ/หรือ บริษัท ระบบ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) จะไดรั้บการเก็บรักษา
เป็นความลับ อย่างไรก็ตาม ผูถื้อบัตรยินยอมและตกลงว่า
บริษทั และ/หรือ บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกัด 
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(มหาชน) อาจมีการส่งหรือเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไปยงับุคคล
ดงัต่อไปน้ี 
(ก) ผูใ้หบ้ริการท่ีไดรั้บอนุญาต ผูใ้หบ้ริการท่ีเขา้ร่วมเครือข่าย 

Abstracts Citizen หรือผูจ้ดัทาํการส่งเสริมการขายหรือให้
สิทธิประโยชน์ใดๆ แก่ผูถื้อบัตร ซ่ึงตกลงท่ีจะรักษา
ความลบัของผูถื้อบตัร 

(ข) ตามคาํสั่งของพนักงานเจา้หน้าท่ี พนักงานตาํรวจ ศาล
หรือของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงบริษทัจาํเป็นตอ้งปฏิบติั
ตามคาํสัง่นั้น 

(ค) ตัวแทน คู่สัญญา หรือผูใ้ห้บริการอ่ืน ซ่ึงมีหน้าท่ีต้อง
รักษาความลบัใหก้บับริษทั และ/หรือ บริษทั ระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และเป็นผูจ้ ัดหาการ
บริหารจดัการ การส่ือสาร ระบบคอมพิวเตอร์ การชาํระ
เงิน การประมวลผลขอ้มูล หรือ บริการอ่ืนๆใหก้บับริษทั 
และ/หรือ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ 

10.  การใช้บัตร Abstracts เป็นบตัร Access Card 

10.1 ผูถื้อบตัรซ่ึงเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิห้องชุดหรือผูพ้กัอาศยัใน
โครงการสามารถใชบ้ตัร Abstracts เป็นบตัร Access Card เพ่ือ
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ผ่านเขา้-ออกโครงการได ้ภายใตข้อ้กาํหนดและเง่ือนไขของ
โครงการ โดยผูถื้อบตัรจะตอ้งนาํบตัร Abstractsไปลงทะเบียน
ท่ีนิติบุคคลอาคารชุด แอบ็สแตร็กส์ พหลโยธิน พาร์ค เอ หรือ
อาคาร บี หรือ อาคาร ซี (แลว้แต่กรณี) ก่อนการใชง้าน  

10.2 ผูถื้อบตัรจะตอ้งปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือ
หลกัเกณฑอ่ื์นใดท่ีเก่ียวกบัการใชบ้ตัรเพ่ือเป็นบตัร Access Card 
ตามท่ีนิติบุคคลอาคารชุด แอ็บสแตร็กส์ พหลโยธิน พาร์ค เอ 
หรืออาคาร บี หรือ อาคาร ซี (แลว้แต่กรณี) ไดก้าํหนดหรือท่ีจะ
มีการเปล่ียนแปลงในอนาคต 


