
 

ข้อก ำหนดในกำรเปิดเผยข้อมูลตำมประเภทของผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภณัฑ์บตัรเครดติ 

หัวข้อ รำยละเอียดข้อมูลที่ควรเปิดเผยและหน้ำที่ของผู้ขำยผลติภณัฑ์ 

1. ช่วงเวลำก่อนซือ้ผลิตภณัฑ์หรือเข้ำท ำสัญญำ 

ก. ผลติภณัฑ์ขัน้พืน้ฐาน - บตัรปตท.ฟลทีการ์ด , บตัรบางจากฟลทีการ์ด , บตัรเอสโซฟ่ลทีการ์ด และบตัรพีทีจีฟลทีการ์ด เป็นบตัร

เครดิตส าหรับหนว่ยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, นิติบคุคล ท่ี บมจ.ธนาคารกรุงไทย ร่วมกบั บมจ.ปตท. , 

บมจ.บางจากปิโตรเลยีม , บมจเอสโซ ่(ประเทศไทย) และบมจ.พทีีจี เอ็นเนอร์ยี โดยธนาคารเป็นผู้

พิจารณาอนมุตัวิงเงินและออกบตัร เพื่อใช้ช าระคา่สนิค้า/บริการ ณ สถานีบริการน า้มนั/ก๊าซ ปตท.  

และ/หรือสถานีบริการน า้มนับางจาก และ/หรือสถานีบริการน า้มนัเอสโซ ่และ/หรือสถานีบริการน า้มนัพีที 

ทัว่ประเทศทีเ่ข้าร่วมโครงการ 

ข. อตัราดอกเบีย้คา่บริการ  

และเบีย้ปรับ 

- อตัราคา่ธรรมเนียมบตัร 

                      คา่ธรรมเนียมแรกเข้า                 ยกเว้น 

                      คา่ธรรมเนียมรายปี                    400 บาท/ บตัร/ปี 

                      คา่ธรรมเนียมออกบตัรทดแทน    50 บาท / บตัร 

หมายเหต ุ: อตัราคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

- อตัราดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียมการใช้วงเงิน (กรณีช าระลา่ช้า) 

                      อตัราดอกเบีย้ 15% ตอ่ปี 

                      คา่ธรรมเนียมการใช้วงเงิน 3% ตอ่ปี 

*วิธีการค านวณดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียมการใช้วงเงิน (กรณีช าระลา่ช้า) 

ดงันี ้

 

 

 

ค. การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ - ผา่น Website ของธนาคาร, บมจ.ปตท. , บมจ.บางจากปิโตรเลยีม , บมจ.เอสโซ ่(ประเทศไทย) ,  

บมจ.พีทีจี เอ็นเนอร์ย ี

- เอกสาร Brochure ของ บมจ.ปตท. , บมจ.บางจากปิโตรเลยีม , บมจ.เอสโซ ่(ประเทศไทย) ,  

บมจ.พีทีจี เอ็นเนอร์ย ี

- หนว่ยงานอ านวยสนิเช่ือ 



 

หัวข้อ รำยละเอียดข้อมูลที่ควรเปิดเผยและหน้ำที่ของผู้ขำยผลติภณัฑ์ 
 

ง. การเปิดเผยข้อมลูโดย
ตวัแทน 

- ธนาคารมีช่องทางในการเสนอขายผลติภณัฑ์บตัรฟลทีการ์ด ดงันี ้

       -  สาขาของธนาคารทัว่ประเทศ 

       -  หนว่ยงานของธนาคารท่ีคอยดแูลลกูค้าทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน คอยให้ค าแนะน าผลติภณัฑ์ให้

ลกูค้าทราบถึงสทิธิประโยชน์และข้อดีของผลติภณัฑ์ให้กบัลกูค้าทราบ 

- ตวัแทนขายจากทางบริษัทน า้มนั ที่คอยให้ข้อมลูพร้อมทัง้สทิธิประโยชน์ที่จะลกูค้าจะได้รับจาก

ผลติภณัฑ์บตัรฟลทีการ์ดกบัลกูค้าที่สนใจ 

2. ช่วงเวลำขณะซือ้ผลิตภณัฑ์หรือเข้ำท ำสัญญำ 

ก. รายละเอียดของสญัญา 
และเง่ือนไข 

- ธนาคารมีรายละเอียดของสญัญาและเง่ือนไขที่เก่ียวข้องกบับตัรฟลทีการ์ด รวมถึงความรับผิดชอบและข้อบงัคบั
ตา่งๆ  ที่เก่ียวข้องกบัลกูค้า แจ้งให้ทราบในใบสมคัรโดยธนาคารจะแนะน าลกูค้าอา่นรายละเอียดของสญัญาและ
เง่ือนไขที่เก่ียวข้องก่อนจะลงนามในใบสมคัร 

ข. เง่ือนไขการผอ่นจา่ยช าระ
เงิน 

- ลกูค้าต้องช าระหนีต้ามใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบตัรฟลทีการ์ดเต็มจ านวน ไมส่ามารถผอ่นช าระได้ และ
ต้องช าระเงินไมเ่กินวนัครบก าหนดช าระตามเงินท่ีระบไุว้ในใบแจ้งยอดคา่ใช้จา่ยบตัรฟลทีการ์ด 

 

ค. เบีย้ปรับในการช าระหนี ้
ลา่ช้ากวา่ก าหนด 

- อตัราดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียมการใช้วงเงิน (กรณีช าระลา่ช้า) 

              อตัราดอกเบีย้ 15% ตอ่ปี 

              คา่ธรรมเนียมการใช้วงเงิน 3% ตอ่ปี 

ง. ความรับผิดชอบของผู้ ถือ
บตัรหลกัและบตัรเสริม 

- บตัรฟลทีการ์ดไมส่ามารถออกบตัรเสริมได้ 

จ. การเบิกเงินสดลว่งหน้า - บตัรฟลทีการ์ดไมส่ามารถเบิกเงินสดลว่งหน้าได้ 

ฉ. ความรับผิดชอบของลกูค้า 
ที่เกิดจากการไมไ่ด้ท าธุรกรรม 
ด้วยตนเอง 

- ลกูค้าควรดแูลรักษาบตัรฟลทีการ์ดให้อยูใ่นความครอบครองของผู้ ถือบตัรหรือผู้ใช้บตัร ไมใ่ห้มีการใช้
บตัร ฟลทีการ์ดกบัรถยนต์ที่มช่ืีอหรือหมายเลขทะเบียนตา่งจากหน้าบตัร และ/หรือ มีการน าบตัรฟลที
การ์ดไปใช้ไมต่รงตามช่ือที่ปรากฏบนหน้าบตัร 
- ลกูค้าจะต้องรับผิดชอบในคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเกิดจากการใช้บตัรฟลทีการ์ดอยา่งเต็มจ านวน เสมือนผู้ ถือ
บตัรเป็นผู้ใช้บตัรฟลทีการ์ดเอง 
- กรณีบตัรสญูหาย หรือถกูโจรกรรม  ลกูค้าควรแจ้งให้ธนาคารทราบทนัทีและสามารถขอระงบัการใช้
บตัรชัว่คราวได้ 

ช. สทิธิในการหกักลบลบหนี ้ - ธนาคารมีสทิธิหกับญัชีโอน หรือหกักลบลบหนีเ้งินในบญัชีเงินฝากของลกูค้าที่มีอยูก่บัธนาคารและ/หรือที่
ได้มอบไว้เป็นหลกัประกนั 

ซ. การเปลีย่นแปลง
รายละเอียดในการตดิตอ่ของ
ลกูค้า 

- ลกูค้าสามารถติดตอ่ขอเปลีย่นแปลงข้อมลูรายละเอียดของลกูค้าได้ 2 ช่องทาง 
         - ธนาคารกรุงไทยทกุสาขา 
         - ศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์ โทร. 02-111-1111 กด 106 บตัรฟลทีการ์ด 
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3. ช่วงเวลำระหว่ำงที่สัญญำมผีลบังคับใช้ 

ก. ใบแจ้งยอดบญัชีบตัรเครดิต - ลกูค้าจะได้รับใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบตัรฟลทีการ์ด (Statement of Fleet Card Account) และรายงาน
การใช้บตัรฟลทีการ์ดเป็นรายเดือนตามที่อยูท่ี่ได้แจ้งไว้ 
- ลกูค้าสามารถดาวน์โหลดรายงานจาก KTB Corporate Online ได้อีกช่องทาง 

ข. การเปลีย่นแปลงอตัรา
ดอกเบีย้ คา่บริการและเบีย้
ปรับ 

-  ผลติภณัฑ์บตัรฟลทีการ์ดคิดอตัราคา่ดอกเบีย้คา่บริการและเบีย้ปรับตามนโยบายของทางแบงก์ชาติ 
คือ ก าหนดอตัราดอกเบีย้คา่บริการและเบีย้ปรับรวมกนัไมเ่กินร้อยละ 18 

ค. การจดัการกบัเร่ืองร้องเรียน - ธนาคารมกีระบวนการตดิตามเร่ืองร้องเรียนตา่งๆ ซึง่จะตดิตอ่กบัลกูค้าโดยสอบถามปัญหาที่ท าให้ลกูค้า
ร้องเรียน พร้อมทัง้ให้ลกูค้าขอเอกสารจากทางลกูค้าเพื่อท าการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดงักลา่วให้รวดเร็วยิง่ขึน้ 

ง. การแจ้งลกูค้าก่อด าเนินการ 
หกักลบลบหนี ้

- ธนาคารจะท าการจดัสง่ใบแจ้งยอดคา่ใช้จา่ยบตัรฟลทีการ์ด (Statement of Fleet Card Account) ให้
ลกูค้าทราบลว่งหน้าก่อนถงึการด าเนินการหกับญัชีเงินฝากของลกูค้ากบัยอดหนีท้ี่ลกูค้ามีอยู ่

จ. การด าเนินการกบัลกูหนีค้้าง
ช าระ 

- ธนาคารจะท าการระงบัการใช้บตัรฟลทีการ์ดของลกูค้า 
- ธนาคารจะมีการออกใบติดตามทวงถามหนีค้้างช าระ (Reminder Letter) จดัสง่ให้กบัลกูค้าที่มี Status 
ของ Account เป็น Past due 
- หากลกูค้าได้รับใบติดตามทวงถามหนีค้้างช าระ (Reminder Letter) แล้วยงัไมม่กีารช าระยอดตามที่
ก าหนด ธนาคารจะท าการเปลีย่นสถานะลกูค้าเป็น NPL และเข้าสูก่ระบวนการติดตามหนีต้อ่ไป 

 

 


