บันทึกการโอนสิ ทธิการเป็ นผู้ถือบัตร Abstracts
(กรณี โอนจากผูถ้ ือบัตรใบแรกและทอดต่อ ๆ ไป)
ทาที่....................................................
วันที่ …………............................
บันทึกการโอนสิ ทธิ ฉบับนี้ทาขึ้นระหว่าง
นาย/นาง/นางสาว....................................................................อยูบ่ า้ นเลขที่............................................
ซอย.................................................ถนน...............................................แขวง/ตาบล............................................
เขต/อาเภอ........................................จังหวัด.............................................ถื อบัตรประชาชน/พาสปอร์ ตเลขที่
....................................................ออกให้ ณ................................................เมื่อวันที่.........................................
หมดอายุวนั ที่....................................โทรศัพท์...............................................Email................................................
ซึ่ งต่อไปในบันทึกการโอนสิ ทธิ ฉบับนี้เรี ยกว่า “ผู้โอนสิ ทธิ” ฝ่ ายหนึ่ง กับ
นาย/นาง/นางสาว....................................................................อยูบ่ า้ นเลขที่............................................
ซอย.................................................ถนน...............................................แขวง/ตาบล............................................
เขต/อาเภอ........................................จังหวัด.............................................ถื อบัตรประชาชน/พาสปอร์ ตเลขที่
....................................................ออกให้ ณ................................................เมื่อวันที่.........................................
หมดอายุวนั ที่....................................โทรศัพท์...............................................Email................................................
ซึ่ งต่อไปในบันทึกการโอนสิ ทธิ ฉบับนี้เรี ยกว่า “ผู้รับโอนสิ ทธิ” อีกฝ่ ายหนึ่ง
โดยที่
(ก) ผูโ้ อนสิ ทธิ เป็ นผูถ้ ือบัตร Abstracts ของโครงการอาคารชุด แอ็บสแตร็ กส์ .........................................
................................................ หมายเลขบัตร.................................. วันออกบัตรครั้งแรก (Card Activation Date)
เมื่อวันที่...........................................................ครบกาหนดอายุบตั ร ในวันที่.....................................................ซึ่ ง
ผูถ้ ื อบัตร Abstracts สามารถใช้บ ริ ก ารรถไฟฟ้ าบี ทีเอสได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายและไม่ จากัดเที่ ยวการเดิ นทาง
ภายใน 25 สถานี (ได้แก่ สถานี หมอชิ ต สถานี สะพานควาย สถานี อารี ย ์ สถานี สนามเป้ า สถานี อนุ สาวรี ยช์ ัย
สมรภูมิ สถานีพญาไท สถานี ราชเทวี สถานี สยาม สถานี ชิดลม สถานี เพลินจิต สถานี นานา สถานี อโศก สถานี
พร้ อมพงษ์ สถานี ทองหล่อ สถานี เอกมัย สถานี พระโขนง สถานี อ่อนนุ ช สถานี สนามกีฬาแห่ งชาติ สถานี ราช

ดาริ สถานี ศาลาแดง สถานี ช่องนนทรี สถานี สุรศักดิ์ สถานี สะพานตากสิ น สถานี กรุ งธนบุรี สถานี วงเวียนใหญ่)
ซึ่ งต่อไปในบันทึกการโอนสิ ทธิ ฉบับนี้เรี ยกว่า “บัตร Abstracts”
(ข) ผูโ้ อนสิ ทธิ มีความประสงค์ที่จะโอนและผูร้ ับโอนสิ ทธิ มีความประสงค์ที่จะรับโอนสิ ทธิ และหน้าที่
ในการเป็ นผูถ้ ือบัตร Abstracts ดังนั้น คู่สัญญาจึงได้ตกลงทาบันทึกกันโดยมีขอ้ ความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ผูร้ ับโอนสิ ทธิ ได้อ่านและเข้าใจดี ในข้อกาหนดและเงื่อนไขการออกบัตร Abstracts (แบบต้อง
เติมมูลค่าในบัตร) โครงการอาคารชุ ด แอ็บสแตร็ กส์ ............................................................................ซึ่ งต่อไป
ในบันทึกการโอนสิ ทธิ ฉบับนี้เรี ยกว่า “ข้ อกาหนดและเงื่อนไขการออกบัตร” แล้ว
ข้อ 2. ผูโ้ อนสิ ทธิ ตกลงโอนและผูร้ ับ โอนสิ ท ธิ ตกลงรั บโอนทั้งสิ ทธิ และหน้าที่ ตลอดจนข้อผูกพัน
ทั้งหลายของผูโ้ อนสิ ทธิ ในการเป็ นผูถ้ ือบัตร Abstracts นับจากวันทาบันทึกการโอนสิ ทธิ ฉบับนี้ เป็ นต้นไป โดย
ผูร้ ับโอนสิ ทธิ ตกลงเข้าสวมสิ ทธิ ในฐานะผูถ้ ื อบัตร Abstracts แทนผูโ้ อนสิ ทธิ และผูร้ ับโอนสิ ทธิ ตกลงปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการออกบัตรทุกประการ
ข้อ 3. ผูโ้ อนสิ ทธิ ตกลงและรับรองว่านับแต่วนั ทาบันทึกการโอนสิ ทธิ ฉบับนี้ เป็ นต้นไป ผูโ้ อนสิ ทธิ
สิ้ นสิ ทธิ ในการเป็ นผูถ้ ือบัตร Abstracts และจะไม่เรี ยกร้องใด ๆ เกี่ยวกับบัตร Abstracts อีกต่อไป
ข้อ 4. ผูโ้ อนสิ ท ธิ แ ละผู ้รั บ โอนสิ ท ธิ ตกลงและรั บ ทราบว่า เพื่ อ ให้ ก ารโอนสิ ท ธิ ใ นการถื อ บัต ร
Abstracts มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ จะต้องดาเนินการดังนี้
4.1 ติดต่อ Abstracts Citizen หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-789-9922 กด 9 พร้อมแนบเอกสารและ
ค่าธรรมเนียมตามข้อ 4.2
4.2 เอกสารและค่าธรรมเนียมประกอบการโอนบัตร มีดงั นี้
(1) บันทึกการโอนสิ ทธิ การเป็ นผูถ้ ือบัตร Abstracts จานวน 2 ฉบับ
(2) บัตร Abstracts ใบเก่า
(3) ใบสมัครสมาชิก Abstracts Citizen ซึ่งกรอกข้อมูลครบถ้วนโดยผูร้ ับโอนสิ ทธิ
(4) สาเนาบัตรประชาชนของผูโ้ อนสิ ทธิ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(5) สาเนาบัตรประชาชนของผูร้ ับโอนสิ ทธิ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(6) รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้วขึ้นไป จานวน 1 รู ป ของผูร้ ับโอนสิ ทธิ
(7) ค่าธรรมเนียมการทาบัตรใหม่จานวน 321 บาท
(8) เอกสารประกอบอื่น ๆ ตามที่ได้รับแจ้งจาก Abstracts Citizen (หากมี)
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4.3 ผูร้ ับโอนสิ ทธิจะได้รับบัตร Abstracts ใหม่ภายใน 10 - 15 วันทาการ นับแต่ส่งมอบเอกสารและ
ค่าธรรมเนี ยมตามข้อ 4.2 ให้แก่ Abstracts Citizen ครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ผูร้ ับโอนสิ ทธิ รับทราบและตกลงว่าจะ
สามารถใช้บตั ร Abstracts ได้นบั ตั้งแต่วนั ที่ได้รับบัตร Abstracts ใหม่ จนถึงวันที่บตั ร Abstracts ครบกาหนดอายุ
บัตรตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นในข้อ (ก)
บันทึกการโอนสิ ทธิ ฉบับนี้ ทาขึ้นเป็ นสองฉบับมีขอ้ ความถู กต้องตรงกัน คู่สัญญาทุกฝ่ ายได้อ่านและ
เข้าใจข้อความในบันทึกโดยตลอดดีแล้ว จึงลงลายมือชื่ อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน
และเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ..................................................................... ผูโ้ อนสิ ทธิ
(
)
ลงชื่อ..................................................................... ผูร้ ับโอนสิ ทธิ
(
)
ลงชื่อ..................................................................... พยาน
(
)
ลงชื่อ..................................................................... พยาน
(
)
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