
ใบสมัครสมาชิกบตัรฟลีทการด์ / Fleet Card Application From 

1. ช่ือที่จดทะเบียนตามกฏหมาย / Company Registration Name :
(ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)

เป็น / IS   สาํนกังานใหญ่ / HEAD OFFICE สาขาท่ี / BRANCH NO ........................................................... 

2. ที่อยูข่องบรษัิท/องคก์ร/หน่วยงาน (โปรดระบตุรงตาม ภ.พ. 20, ภ.พ. 09) / Company Registration Address :
    ท่ีอยู่ / Address เลขท่ี / No. : ............................................................ อาคาร / Building : ............................................................. ชัน้ / Floor : ........................................... 

ซอย / Soi : .................................................................................................................  ถนน / Street : ............................................................................................... 

แขวง / ตาํบล / Sub District : .........................................................................  เขต / อาํเภอ / District : ....................................................................... 

จงัหวดั / Province : .......................................................................................  รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code :

    โทรศพัท ์/ Tel. :         - -      ตอ่ / Ext. : ....................... โทรสาร / Fax. :          - - 

E-Mail Address : ...............................................................................................................  Website : ................................................................................. 

3. ช่ือและที่อยูจ่ดัสง่ไปรษณีย ์(กรณีแตกตา่งจากขา้งตน้ และโปรดระบเุป็นภาษาไทย) Name & Mailing Address (If different from above / In Thai) :

กรณีช่ือในทางการคา้ไมต่รงกบัที่จดทะเบียนตามกฏหมาย / In Case of Company Business Name Is different from above :
(ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)

    ท่ีอยู่ / Address เลขท่ี / No. : ............................................................ อาคาร / Building : ............................................................. ชัน้ / Floor : ........................................... 

ซอย / Soi : .................................................................................................................  ถนน / Street : ............................................................................................... 

แขวง / ตาํบล / Sub District : .........................................................................  เขต / อาํเภอ / District : ....................................................................... 

จงัหวดั / Province : .......................................................................................  รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code :

    โทรศพัท ์/ Tel. :         - -      ตอ่ / Ext. : ....................... โทรสาร / Fax. :          - - 

E-Mail Address : ...............................................................................................................  Website : ................................................................................. 

4. ประเภทธุรกิจ / Business Category : ................................................................................................................................................................................... 
    ยอดขายตอ่ปี.........................................................................บาท  สนิทรพัยถ์าวรสทุธิ (ไมร่วมท่ีดนิ)...................................บาท  จาํนวนพนกังาน........................................คน 

5. รายละเอียดการจดทะเบียน / Company Registration Detail :
หมายเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี / Tax ID :

วนัท่ีจดทะเบียน (วนั / เดือน / ปี ค.ศ.) / Date of Registration (DD / MM / YY) : /    / 

     สถานท่ีจดทะเบียน (จงัหวดั) / Place of Registration (Province) :  ................................................................................................................................................... 

     ทะเบียนนิตบิคุคลเลขท่ี (ตามหนงัสือรบัรองจากกระทรวงพาณิชย)์ / Registration Number : ................................................................................................................ 

     ทนุท่ีจดทะเบียน (บาท) Registered Capital (Baht) : ......................................................................................................................................................................... 

  จาํนวนผูถื้อหุน้ (คน) / No. of Shareholders (Person) : ................................................................................................................................................................... 

6. บญัชีสถาบนัการเงินที่ใชอ้ยู ่/ Financial Information :
ประเภทบญัชี / Account Type ช่ือธนาคาร / Bank Name    เลขท่ีบญัชี / Account No. 

1. ประจาํ / Fixed Account .................................................................    .................................................................. 

2. ออมทรพัย ์/ Saving Account  .................................................................    .................................................................. 

3. กระแสรายวนั / Current Account .................................................................    .................................................................. 

7.บตัรฟลีทการด์อ่ืน ๆ ที่ใชอ้ยู ่(ถา้มี) / Other Fleet Cards in Use (If any) :
  บรษัิท / Company Name : ..........................................................................................................  จาํนวนบตัร / No. of Cards : ................................บตัร / Cards 

  วงเงิน / Credit Line : ....................................................................................................................  บาท / Baht 

8. คา่ใชจ้า่ยนํา้มนัตอ่เดือน / Monthly Gasoline Usage : ............................................................. บาท / Baht 

9. รายละเอียดของยานพาหนะ / Vehicle Listing Information : (โปรดกรอกรายละเอียดใน “แบบฟอรม์รายละเอียดข้อมูลบัตรฟลีทการด์” ตามแนบ)

เลขที ่/ Application No :   
รหสัหน่วยงาน / Source Code :                 
รหสัพนักงานหน่วยงาน / Source Reference : 
รหสัลูกค้า / Account No : 

สาํหรับเจ้าหน้าที ่KTB เท่าน้ัน / KTB Use Only – Fleet Card 

NCB 

(In Thai)

(In Capital English)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร / Business Information 

(In Thai)

(In Capital English)



ผูท้ี่ไดร้บัการแตง่ตัง้จากบรษัิท / องคก์ร / หน่วยงาน โดยใหบ้คุคลที่ปรากฎรายช่ือขา้งลา่งนีค้นใดคนหนึ่งเป็นผูมี้อาํนาจในการอายดับตัร ยกเลิกหรอืปิดบตัร การออกบตัร

ใหมห่รอืออกบตัรทดแทน รวมถึงรหสัประจาํบตัร การปลดล็อคบตัร การเปลีย่นแปลงขอ้มลูบตัร และการขอรายงานหรอืสาํเนาใบแจง้ยอดการใชจ้า่ยบตัรฟลีทการด์  

1. นาย / นาง / นางสาว / Mr. / Mrs. / Ms. : .......................................................... นามสกลุ / Last Name : .................................................................... 

    หมายเลขบตัรประชาชน / Personal ID. Card Number : 

    ตาํแหน่ง / Title : .......................................................................................... แผนก / Department :............................................................................ 

    โทรศพัท ์/ Tel. :        - -     ตอ่ / Ext. : .......................  โทรสาร / Fax. :     - - 

    มือถือ / Mobile Phone :    - -  E-Mail Address …………………………………………………………………… 

ลงช่ือ / Signature : ...................................................................... 

2. นาย / นาง / นางสาว / Mr. / Mrs. / Ms. : .......................................................... นามสกลุ / Last Name : .................................................................... 

    หมายเลขบตัรประชาชน / Personal ID. Card Number : 

    ตาํแหน่ง / Title : .......................................................................................... แผนก / Department :............................................................................ 

 โทรศพัท ์/ Tel. :        - -     ตอ่ / Ext. : .......................  โทรสาร / Fax. :     - - 

    มือถือ / Mobile Phone :    - -  E-Mail Address …………………………………………………………………… 

ลงช่ือ / Signature : ...................................................................... 
หมายเหต ุ: KTB จะจดัสง่บตัร ใบแจง้ยอดการใชจ้่ายบตัรฟลีทการด์ และรายงานการใชจ้่ายบตัรฟลีทการด์ (ถา้มี) ไปยงัผูแ้ทนท่านท่ี 1 

   ชาํระดว้ยเงินสด 

   ชาํระโดยการหกับญัชี (เฉพาะบญัชีเงินฝากที่มีอยูก่บั บมจ.ธนาคารกรุงไทยเทา่นัน้) / Direct Debit Only at Krung Thai Bank PCL. 
    โปรดกรอกหนงัสือยินยอมใหห้กับญัชีเงินฝาก / Please fill out KTB’s Direct Debit Request Form เลขท่ีบญัชี / Bank Account No. : ............................................. 

     วนัสรุปยอดคา่ใชจ้า่ย / Statement Cycle : 
สรุปยอดทกุวนัสิน้เดือนชาํระภายในวนัท่ี 25 (EOM/25)    สรุปยอดทกุวนัท่ี 25 ชาํระภายในวนัท่ี 20 (25/20) Others ............................................ 

 เฉพาะกรุงเทพมหานคร / Bangkok Only 

จดัสง่บตัรไปที่ Krung Thai Bank PCL. สาขา / Branch .......................................................................... 

จดัสง่บตัรโดยเจา้หนา้ทีข่อง KTB / By Hand (กรุณาแนบแผนที่ตัง้บรษัิท / องคก์ร / หน่วยงาน ที่จะใหจ้ดัสง่บตัร) 

 ปรมิณฑล และ ตา่งจงัหวดั / Metropolitan & Upcountry จดัสง่บตัรไปที่ Krung Thai Bank PCL. สาขา / Branch ................................................ 

ช่ือ / NAME : 

ที่อยู ่และรหสัไปรษณีย ์/ Address & Postal Code : 

เป็น / IS 
     : 

ช่ือบริษัท/องคก์ร/หน่วยงาน ท่ีปรากฏบนบตัร (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่และหา้มใสเ่ครื่องหมายใดๆ) / Company Name to be appeared on Fleet Card (In Capital English and No Add-In) 

จาํนวนวงเงินเครดิตตอ่เดือนที่ตอ้งการ / Require Total Monthly Credit Limit ...................................................... บาท / Baht 

ลาํดบั

No.

ระบชุื่อสถานีบริการนํา้มนั / ก๊าซ / ถนน / จงัหวดั / โทรศพัท ์

Specify Service Station Name / Street / Province / Telephone No. 

สาํหรบัเจา้หนา้ท่ี KTB เท่านัน้ / KTB Use Only

รหสัสถานีบริการนํา้มนั / ก๊าซ / Merchant ID

รายชื่อผู้แทนทีไ่ด้รับการแต่งต้ังจากบริษัท / องคก์ร / หน่วยงาน / Company Authorized Representatives 

การชาํระค่าใช้จ่ายบัตรฟลทีการด์ / Payment Method 

สถานที่จัดส่งบัตร / Fleet Card Delivery Method 

รายละเอยีดใบกาํกับภาษีทีต้่องการให้สถานีบริการนํา้มัน/ก๊าซ จัดพมิพ ์(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ่) / Tax Invoice Information (In Capital English) 

กาํหนดสถานีบริการน้ํามัน / ก๊าซ / Require to Define Service Station 

หมายเหต ุ: ถา้กาํหนดสถานีบริการนํา้มนั / ก๊าซ จะถือวา่เป็นการกาํหนดสาํหรบับตัรฟลีทการด์ทกุใบของบริษัท / องคก์ร / หน่วยงาน 
รายงานการใช้จ่ายบัตรฟลีทการด์ / Require Fleet Card Report (Management and Transaction Report) : ตอ้งการ / Yes ไมต่อ้งการ / No

 



 หนงัสือสญัญาคํา้ประกนั  ธนาคาร ............................................................................ สาขา ........................................ เลขที่ ............................................... 

    ฉบบัลงวนัที่ ............................................................................................................. จาํนวนเงิน ................................................................................. บาท 

    บญัชีเงินฝาก  ออมทรพัย ์     กระแสรายวนั     อ่ืน ๆ (ระบ)ุ ................................................................... 

    เลขที่บญัชี .............................................................................................................. จาํนวนเงิน .................................................................................. บาท 

    หลกัประกนัอ่ืน ....................................................................................................... 

โด ย ก ารล งล าย มื อ ช่ื อ ท้าย นี ้  ข้า พ เจ้ าข อ รับ รอ ง  ย อ ม รับ  แ ล ะ ยื น ยัน ค ว าม ถูก ต้อ งแ ล ะ แ ท้จ ริงข อ งข้อ มู ล แ ละ รา ย                       

ล ะ เอี ย ด ท่ี ระ บุ ไว้ใน ใบ ส มั ค รแ ล ะ เอ ก ส า รอัน เป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ห รือ ป ระ ก อ บ ใบ ส มั ค ร นี ้  ข้า พ เจ้ า ยิ น ย อ ม ให้  บ ม จ .ธ น า ค า ร                       

กรุงไทย (“KTB”) ตรวจสอบขอ้มลูสว่นตวั ขอ้มลูทางการเงิน และ/หรือขอ้มลูอ่ืนใด (“ขอ้มลู”) ท่ีขา้พเจา้มีอยู่กบั KTB หรือสถาบนัการเงิน และ/

หรือนิติบุคคลอ่ืนใด ไม่ว่าข้าพเจ้าจะไดร้ับอนุมัติบัตรฟลีทการด์จาก KTB หรือไม่ก็ตาม และ/หรือเพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ                       

กฎหมายท่ี เก่ียวข้อง และข้าพเจ้ายินยอมให้ KTB เปิด เผยข้อมูลดังกล่าว ท่ีข้าพ เจ้าได้ให้ไว้กับ  KTB เพ่ือการสมัครเป็นสมาชิก                      

บตัรฟลีทการด์ของขา้พเจา้ใหแ้ก่บคุคล และ/หรือนิติบคุคลอ่ืนใด ทัง้นี ้เพ่ือประโยชนข์อง KTB ในการพิจารณาอนุมตัิบตัร และขา้พเจา้ไดม้อบ

หลกัประกนั (ถา้มี) ตามท่ีระบไุวข้า้งตน้แก่ KTB เพ่ือเป็นประกันหนีท่ี้เกิดจากการใชว้งเงินบตัรฟลีทการด์ รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและ

เง่ือนไขการใชบ้ตัรฟลีทการด์ ทัง้ท่ีมีอยู่แลว้ในขณะนี ้และ/หรือ ท่ีจะมีต่อไปในภายหนา้ทัง้สิน้ ส่วนขอ้ตกลงอ่ืนคงใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและ

เง่ือนไขการใชบ้ตัรฟลีทการด์ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทัง้สิน้ ในวนัท่ียื่นใบสมคัรนีข้า้พเจา้ไดร้บัทราบและเขา้ใจขอ้ความต่างๆ ตามขอ้ตกลง

และเง่ือนไขการใชบ้ตัรฟลทีการด์แลว้ ซึง่ขา้พเจา้ใหถื้อวา่ขอ้ตกลงดงักลา่วเป็นสว่นหนึ่งของใบสมคัรนีด้ว้ย โดยขา้พเจา้ยินยอมผกูพนัและปฏิบตัิ

ตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขต่างๆท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหนา้ ซึ่ง KTB จะไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทกุประการ และขา้พเจา้ตกลงรบัผิดชอบ

ชําระค่าใช้จ่ายตามรายการใช้จ่ายท่ีปรากฏในบัญ ชีของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงขอให้ KTB ออกบัตรฟลีทการ์ดตามท่ีข้าพเจ้าร้องขอ                       

รวมทัง้การตอ่อายบุตัรและออกบตัรฟลทีการด์ใบใหมใ่หจ้นกวา่ฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดจะบอกยกเลกิ 

ลงช่ือ / Authorized Signature : ……………………………………………………………………………………………...................... 

ตวับรรจง      (....................................................................................................................................................) 

  ลงนามโดยกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทน หรือผูร้บัมอบอาํนาจพรอ้มประทบัตรายาง (ถา้มี) 

  วนัท่ี / Date : ......................... / ............................... / ................................. 

สาํหรับเจ้าหน้าที ่หน่วยงานอาํนวยสินเช่ือ / อนุมัติสินเช่ือของธนาคารเทา่น้ัน (KTB Use Only) 

Card Logo :                PTT PTTCB       BCP                         BCPCB ESSO PTG       Other : .................................. 

Cycle :                99 (สรุปยอดสิน้เดือน/ชาํระวนัท่ี 25)              51 (สรุปยอดวนัท่ี 25/ชาํระวนัท่ี 20)              Other : ............................................................................................... 

Customer Number : ........................................................................................ CBS Loan Account Number : ....................................................................................................... 

Approval Code : ............................................................................................... Arrangement Purpose Code : ..................................................................................................... 

Approval ID 1 : ............................................................... Approval ID 2 : ................................................................... Approval ID 3 : ................................................................. 

ISIC 1 : .............................. ISIC 1 : ................................. ISIC 1 : ..................................... Cost Center : ........................................ Response Unit Code : ................................. 

Branch Of Ownership : ........................................................................................ Account Office ID : .................................................................................................................. 

Approved Credit Limit (Baht) : ................................................... Prepared by : ................................................................... Approved by : ...................................................... 

หมายเหต ุ: กรณีท่ีมีการแกไ้ขขอ้ความใหล้งช่ือกาํกบัทกุครัง้ พรอ้มประทบัตรา (ถา้มี) 

หลักประกัน (ถ้ามี) 



ข้อตกลงและเงือ่นไขการใช้บัตรฟลีทการด์

ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

ใน ข้อต กล งนี ้  ค ําว่ า  KTB ให้ห ม าย ถึ ง  บ ม จ .ธ น าค ารก รุงไท ย  คําว่ า  “ผู้ ถื อบัต ร” ให้ห ม าย ถึ งผู้ ท่ี ได้ รับ 

อนุมัติจาก KTB ให้เป็นผู้ใช้บริการบัตรฟลีทการ์ด ค ําว่า “ผู้ใช้บัตร” หมายถึงผู้ท่ี ได้รับมอบหมายจากผู้ถือบัตรให ้          

ครอบครองและนาํบตัรฟลีทการด์ไปใชใ้นการประกอบธุรกิจ โดยการนาํบตัรไปใชด้งักล่าวใหถื้อว่าอยู่ในความรบัผิดชอบของผู้

ถือบัตรและเป็นการใช้ในนามของผู้ถือบัตรทุกประการ และคาํว่า “บัตรฟลีทการด์” ให้หมายถึงบัตรท่ี KTB ออกให้แก่ 

ผู้ถือบัตรเพ่ือใช้ช ําระค่าสินค้า/บริการแทนเงินสด ณ  สถานีบริการนํ้ามัน/ก๊าซท่ี เข้าร่วมโครงการโดย KTB จะระบ ุ            

หมายเลขทะเบียนรถยนต์ของผู้ถือบัตร หรือข้อความอ่ืนท่ีผู้ถือบัตรระบุไว้ในใบสมัครแทนช่ือผู้ถือบัตรบนหน้าบัตร                  

และกําหนดให้เฉพาะผู้ถือบัตร หรือ รถยนต์ท่ี มี ช่ือหรือหมายเลขทะเบียนตรงตามหน้าบัตรเท่านั้น ท่ีจะใช้บัตรได ้                    

โดยผู้ถือบัตรยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บัตรฟลีทการด์ทั้งท่ี มีอยู่แล้วในขณะนี้ หรือ  

ท่ีจะไดป้รบัเปล่ียน หรือเพิ่มเตมิขึน้ในภายหนา้ ดงัตอ่ไปนี ้

1. เง่ือนไขการใชบ้ตัร

1.1 ผู้ถือบัตรตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อกําหนดและเง่ือนไขฉบับนี ้ รวมทั้งประกาศเก่ียวกับอัตรดอกเบี ้ย               

อัตราค่ าป รับ  อัตราค่ าธรรม เนี ยม  อัต ราค่าบ ริการต่ างๆ  ต ล อด จ น ค่าใช้จ่ าย ใด ๆ  ท่ี  KTB กําห น ด ขึ ้น เก่ี ย วกับ    

บัตรฟลีทการ์ด รายละเอียดตามตารางอัตราดอกเบี ้ยและค่าธรรมเนียม ซึ่ งจัดส่งให้ผู้ถือบัตรพร้อมข้อตกลงและ               

เง่ือนไขนีแ้ละใหถื้อเป็นสว่นหนึ่งของขอ้ตกลงนีด้ว้ย 

1.2 ผู้ถือบัตรจะรับผิดชอบท่ีจะต้องดูแลรักษาบัตรฟลีทการ์ดให้อยู่ ในความครอบครองของผู้ถือบัตรหรือ  

ผู้ใช้บัตรและหาก (ก) มีการใช้บัตรฟลีทการ์ดกับรถยนต์ท่ี มี ช่ือหรือหมายเลขทะเบียนต่างจากหน้าบัตร และ/หรือ      

(ข) มีการนาํบตัรฟลีทการด์ไปใชไ้ม่ตรงตามช่ือท่ีปรากฎบนหน้าบตัร เน่ืองจากความประมาทเลินเล่อในการเก็บรกัษาบตัร 

เจตนาไม่สุจริตใดๆ หรือเหตุอ่ืนใดท่ีเป็นความรับผิดชอบของผู้ถือบัตรหรือผู้ใช้บัตรทําให้บุคคลอ่ืนนําไปใช้ ผู้ถือ                   

บตัรจะอา้งเหตดุงักลา่วเพ่ือใหห้ลดุพน้จากหนา้ท่ีในการชาํระหนี ้หรือเพ่ือใหช้าํระหนีท่ี้เกิดขึน้ภายใตบ้ตัรลดลงไมไ่ด ้

1.3 ใน ก รณี ท่ี ผู้ ถื อ บัต รใช้บัต รฟ ลี ท การ์ด เกิ น กว่าวง เงิน ท่ี  KTB กําห น ด ไม่ ว่ า เห ตุ ใด ๆ ก็ ต าม  ผู้ ถื อบัต ร                             

ตกลงให้ถือว่า เป็นการร้องขอใช้บัตรเกินวงเงินท่ี KTB กําหนดของผู้ถือบัตร และผู้ถือบัตรตกลงยินยอมรับผิดชอบ                  

ในการชาํระหนีข้องผูถื้อบตัรทัง้จาํนวน 

1.4 ผู้ถือบัตรตกลงรับผิดชอบในการใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดจากการใช้บัตรฟลีทการด์อย่างเด็มจํานวน เสมือนผู ้                

ถือบัตรเป็นผู้ใช้บัตรฟลีทการ์ดเอง ไม่ว่าจะเป็นการกระทําโดยผู้ใช้บัตร หรือโดยบุคคลอ่ืนนําบัตรฟลีทการ์ดไปใช ้                  

หรือมีการทุจริตด้วยวิธีการอ่ืนใด ทําให้สถานีบริการนํ้ามัน/ก๊าซ ยอมรับชําระค่าสินค้า/บริการด้วยบัตรฟลีทการด์              

รวมทั้ง ยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่  KTB ห รือบุคคลอ่ืนใดในความเสียหายท่ี เกิดขึ ้น  เน่ืองจากการ                  

กระทําดังกล่าวด้วย เว้นแต่ผู้ถือบัตรจะพิสูจน์ได้ว่า การทุจริต ท่ี เกิดขึ ้นมิ ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อ การมี                    

สว่นรว่มรูเ้ห็น หรือความผิดอ่ืนใดของผูถื้อบตัร 

1.5 ผู้ถือบัตรตอ้งเก็บรกัษาบตัรฟลีทการด์ไวใ้นท่ีปลอดภัย หากบัตรสูญหาย หรือถูกโจรกรรม ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใด       

ผู้ ถือบัตรมีสิท ธิขอระงับการใช้บัตรชั่ วคราวได้โดยแจ้ง KTB ทราบทัน ทีทางโทรศัพ ท์ห รือเค ร่ืองมือ ส่ือสารอ่ืนใด                     

หรือโดยวิธีอ่ืนซึ่งสามารถส่ือสารโต้ตอบกันได้ในขณะนั้น โดยท่ีผู้ถือบัตรจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก              

การใช้บัตร ไม่ว่าจะโดยบุคคลใดในระหว่างท่ีบัตรสูญหายหรือถูกโจรกรรมจนกว่า KTB จะได้รับแจ้งถึงเหตุดังกล่าว                

ซึ่ง KTB จะระงับการใช้บัตรดังกล่าวภายในระยะเวลา 5 นาที นับตั้งแต่เวลาท่ีแจ้งการสูญหายหรือถูกโจรกรรม ทั้งนี ้               



ผู้ถือบัตรจะรับผิดชอบในภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ก่อนท่ี KTB จะได้ระงับการใช้บัตรดังกล่าวรวมทั้งหนี ้ท่ี เกิดจากการใช้บัตร            

ฟลีทการด์ท่ีเกิดขึน้ภายหลังจากการแจ้งการสูญหายหรือถูกโจรกรรม หากปรากฎโดยชัดแจ้งว่าภาระหนี้ท่ี เกิดขึ ้น                  

เป็นการกระทําของผู้ ถือบัตรห รือผู้ใช้บัตรเองโดยสม รู้ร่วมคิดในการทุจริตของผู้ ถือบัตรและผู้ใช้บัตร ทั้ง นี ้หาก                       

KTB ไม่ได้รับแจ้งดังกล่าวข้างต้นและผู้อ่ืนมีการนาํบัตรไปใช้ ผู้ถือบัตรจะต้องรับผิดชอบชดใช้หนีต้ามรายการท่ีเกิดขึน้     

ทัง้หมด ทัง้นีห้ากผูถื้อบตัรประสงคจ์ะให ้KTB ออกบตัรใหม ่ผูถื้อบตัรจะตอ้งจา่ยคา่ธรรมเนียมในการออกบตัรใหม ่

อนึ่งภายหลังจากการระงับการใช้บัตร ผู้ถือบัตรจะต้องยืนยันถึงการสูญหายหรือโจรกรรมดังกล่าวให้ KTB            

ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครัง้พรอ้มหลักฐานการแจง้ความเพ่ือจะไดด้าํเนินกระบวนการยกเลิกบตัรฟลีทการด์ดงักล่าว    

ตอ่ไป และหากผูถื้อบตัรไดร้บับตัรท่ีสญูหายกลบัคืนมา ผูถื้อบตัรจะตอ้งตดับตัรเป็นสองสว่นและสง่คืนให ้KTB ทนัที 

2. ขอ้กาํหนดในการชาํระเงิน

          2.1 เม่ือมีการเรียกใหช้าํระหนีอ้นัเน่ืองมาจากการใชบ้ตัรฟลีทการด์หรือหนีอ่ื้นใด อาทิ หนีค้า่ธรรมเนียมใดๆ อนัเก่ียว 

เน่ืองกับบัตรฟลีทการด์ (รวมเรียกว่า “หนี้บัตรฟลีทการด์”) มายัง KTB ผู้ถือบัตรตกลงให้ KTB ชาํระเงินตามจาํนวนท่ีมี          

การเรียกเก็บแทนผู้ ถือบัตรไป ก่อน โดยไม่ต้องยินยอม ห รือแจ้งผู้ ถือบัตรให้ทราบล่วงหน้าและผู้ ถือบัตรตกล ง                      

ยินยอม ชดใช้เงิน ท่ี  KTB ได้จ่ ายไป ก่อนแล้วให้แ ก่  KTB จน เต็ม จํานวนโดยการชําระครั้ง เดียวทั้งหม ด  ห รือโดย                      

ผ่อนชําระภายในวัน ท่ีกําหนดไว้ในใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด (STATEMENT) และในกรณี ท่ีผู้ ถือบัตร                      

มีบัญ ชีเงินฝากไม่ว่าประเภทใดอยู่กับ KTB และ/หรือธนาคารสมาชิกท่ีตกลงให้บริการแก่ KTB ในการหักเงินจาก                 

บัญ ชีเงินฝากของผู้ถือบัตรเพ่ือชําระหนี ้บัตรฟลีทการ์ดของผู้บัตร และผู้ถือบัตรได้ทําหนังสือให้ความยินยอมให ้                  

KTB แล ะ /ห รือธน าคารส ม าชิกทําการหัก เงินจ ากบัญ ชี ดังกล่ าว  เพ่ื อชําระห นี ้บัตรฟ ลี ท การ์ด  ผู้ ถื อบัตรต กล ง                           

ยินยอมให้ KTB และ/ห รือธนาคารสมาชิกหักเงินจากบัญ ชีเงินฝากเพ่ือชําระหนี ้บัตรฟลีทการ์ดได้ทันที  และหาก                       

ผู้ถือบัตรชําระด้วยเช็ค ผู้ถือบัตรจะต้องปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติและกําหนดเวลาในการนําเช็คเข้าบัญ ชีของธนาคาร              

เพ่ือให้มีการนําเงินเข้าบัญ ชีทันตามกําหนดเวลาท่ีระบุไว้ในใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด (STATEMENT)                 

โดยถือวา่ KTB ไดร้บัชาํระหนีจ้ากผูถื้อบตัรก็ตอ่เม่ือธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คท่ีนาํเขา้บญัชีนัน้ไดแ้ลว้ 

2.2 หากผู้ถือบัตรไม่ช ําระหนี ้บัตรฟลีทการ์ด  ให้ KTB ครบถ้วนในคราวเดียวตามจํานวนเงิน และกําหนด                   

วันชําระท่ีระบุไว้ในใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด (STATEMENT) และผู้ถือบัตรไม่ ได้ทักท้วงความถูกต้อง                   

ใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรฟ ลีทการ์ด  (STATEMENT) ภ ายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในข้อ  3. ให้ ถือว่าผู้ ถือบัตร                      

ขอชําระหนี ้บัตรฟ ลีทการ์ดส่วน ท่ี เห ลือในภายหลัง และผู้ ถือบัตรยินยอมชําระดอกเบี ้ยของเงินต้นคงค้างตั้งแต ่                     

วันท่ี  KTB ลงบันทึกรายการและยอดเงินการใช้จ่ายบัตรฟลีทการด์ของแต่ละรายการ (ต่อไปนี ้เรียกว่า “วันท่ีบันทึก           

รายการ” หรือ  “POSTING DATE”) ตามท่ีระบุ ไว้ในใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรฟ ลีทการ์ด  (STATEMENT) ในอัตรา         

ดอกเบี ้ยร้อยละ 15 ต่อปีจนกว่าจะมีการชําระหนี ้ครบถ้วน และอัตราดอกเบี ้ยนี ้อาจเปล่ียนแปลงได้โดย KTB จะ                   

แจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้าตามรูปแบบ และวิธีการท่ีระบุไว้ในข้อ 7.นอกจากนี ้ ผู้ถือบัตรยินยอมชําระค่าธรรม               

เนียม การใช้วงเงิน ในอัตราร้อยล ะ 1 ต่อ ปี  ตั้งแต่วัน ท่ีบันทึกรายการ (POSTING DATE) ตาม ท่ี ระบุ ไว้ใน ใบแจ้ง                    

ยอดการใชจ้า่ยบตัรฟลีทการด์ (STATEMENT) จนกวา่จะมีการชาํระหนีค้รบถว้น 

ในการคาํนวณดอกเบีย้ และคา่ธรรมเนียมดงักล่าว ผูถื้อบตัรตกลงยินยอมให ้KTB คาํนวณดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียม

เป็นรายวนัจนกว่าจะขาํระหนีค้รบถว้น แต่ทัง้นีไ้ม่เป็นการตดัสิทธิของ KTB ท่ีจะเรียกรอ้งใหผู้ถื้อบตัรชาํระหนึท้ัง้หมดหรือแต่

บางสว่นก่อนกาํหนดเวลาเม่ือมีเหตผุลสมควร โดย KTB จะแจง้และแสดงเหตผุลใหผู้ถื้อบตัร ทราบล่วงหนา้ และผูถื้อบตัรตกลง



ชาํระหนีต้ามคาํเรียกรอ้งทนัที ผูถื้อบตัรยินยอมให ้KTB นาํภาระหนีบ้ตัรฟลีทการด์ท่ีคงคา้งไปหกัทอนในบญัชีเงินฝากของผูถื้อ

บตัรทกุประเภทท่ีอยูก่บั KTB ท่ี KTB ไดต้ามท่ี KTB เห็นสมควร 

3. การแจง้ยอดคา่ใชจ้า่ย

3.1 KTB จะส่งใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการด์ (STATEMENT) ให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้าเดือนละครั้ง            

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนถึงวันกําหนดชําระเพ่ือให้ผู้ถือบัตรทราบและทําการตรวจสอบความถูกต้อง                  

โดยในการเรียกเก็บดอกเบี ้ยค้างชําระ (ถ้ามี ) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ KTB จะคํานวณ ดอกเบี ้ยค่าธรรม                 

เนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ี เก่ียวข้องรวมกันเป็นอัตราร้อยละต่อปีให้ผู้ถือบัตรทราบ ผู้ถือบัตรมีหน้าท่ีตรวจสอบ               

รายการท่ีป รากฎ ใน แจ้งยอดการใช้จ่ ายบัต รฟ ลี ทการ์ด  (STATEMENT) ห าก มี รายการห นี ้ รายการใดรายการ                       

หนึ่ งผิดพลาดคลาดเคล่ือนหรือไม่ถูกต้อง ผู้ถือบัตรจะต้องทักท้วงภายใน 10 วันทําการนับตั้งแต่วัน ท่ีผู้ถือบัตรได ้                   

รับใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด  (STATEMENT) จาก KTB หากผู้ ถือบัตรมิ ได้ทักท้วงภายในกําหนดเวลา            

ดั งก ล่ าว  ผู้ ถื อ บัต รต ก ล ง ยิ น ย อ ม ให้  KTB ถื อ ว่ าจําน วน เงิน ท่ี ป ราก ฎ ใน แ จ้งย อ ด ก ารใช้จ่ าย บัต รฟ ลี ท ก าร์ด              

(STATEMENT) ท่ีผู้ ถือบัตรจะต้องชําระให้แก่  KTB เป็นยอดหนี้ ท่ีถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ และ                    

ตกลงชาํระหนีคื้นใหแ้ก่ KTB จนครบถว้น 

อนึ่งหากในภายหลังผู้ถือบัตรสามารถพิสูจน์ได้ว่า รายการค่าใช้จ่าบบัตรฟลีทการ์ด ท่ีปรากฏตามใบแจ้ง                

ยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด (STATEMENT) รายการใดรายการหนึ่ งไม่ถูกต้องและไม่ได้เป็นความผิด หรือความ         

บ กพ ร่อง  ห รือความ ป ระม าท เลิ น เล่ อของผู้ ถื อบัตรเอง ผู้ ถื อบัต รมี สิ ท ธิทักท้วงได้ใน ระย ะเวล าไม่ เกิ น  60 วัน                          

นบัแตว่นัท่ีไดร้บัใบแจง้ยอดการใชจ้า่ยบตัรฟลีทการด์ (STATEMENT) 

ห าก  KTB ได้ส่ ง ใบ แจ้งย อ ด ก ารใช้จ่ าย บัต รฟ ลี ท ก าร์ด  (STATEMENT) ให้ผู้ ถื อบัต รต าม ท่ี อ ยู่ ท่ี กําห น ด                        

ในใบสมัครสมาชิกบัตรฟลีทการ์ด หรือตามท่ีอยู่ อ่ืนใดท่ีผู้ถือบัตรได้แจ้งการเปล่ียนแปลงต่อ KTB ตามวิธีการและ            

ขั้นตอนท่ี KTB กําหนดให้ถือว่าผู้ถือบัตรได้รับใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด (STATEMENT) จาก KTB แล้ว             

และหากผู้ถือบัตรมีหนี ้ค่าใช้จ่ายค้างชําระดังกล่าวคืนให้แก่ KTB ภายในกําหนดระยะเวลาท่ีระบุไว้ในใบแจ้งยอดการ             

ใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด  (STATEMENT) โดยผู้ ถือบัตรจะอ้างเอาการไม่ ได้รับใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด 

(STATEMENT) ท่ีไดส้ง่ใหก้บัผูถื้อบตัรตามท่ีอยูท่ี่กาํหนดขา้งตน้มาเป็นเหตไุมช่าํระหนีท่ี้เกิดขึน้ใหแ้ก่ KTB ไมไ่ด ้

3.2 ผู้ถือบัตรยอมรับว่า ใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการด์ (STATEMENT) ตลอดจนบันทึกหลักฐานเอกสาร        

ใด ๆ  ก็ต าม ท่ี  KTB ได้จัด ทําขึ ้น  อัน เน่ื องม าจ ากก ารใช้บัต รฟ ลี ท ก าร์ด  ช ําระค่ าสิ น ค้า /บ ริก ารต่ างๆ  แท น ก าร                          

ช ําระด้วยเงินสด ไม่ ว่าด้วย วิ ธีการใดๆก็ตาม สาม ารถใช้เป็น เอกสารหลักฐานแสดงการหักเงินจากบัญ ชีบัตร                        

ฟลีทการด์ของผู้ถือบัตรฟลีทการด์ได้ ทั้งนี ้ผู้ถือบัตรยอมรับตามใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการด์ (STATEMENT)     

ตลอดจนบันทึกหลักฐาน เอกส ารใดๆ  ก็ตาม ท่ี  KTB ได้จัดทําขึ ้น  ยกเว้นแต่จะได้ทักท้วงตาม ขั้นตอน ท่ีกําหนด                     

ขา้งตน้ โดยถือบตัรไมจ่าํเป็นตอ้งลงนามกาํกบัในบนัทึก หลกัฐาน หรือเอกสารนัน้ๆ แตอ่ยา่งใด 

3.3 รายงานการใช้บัตรฟลีทการด์เป็นบริการท่ี KTB จัดทําขึน้เพ่ือมอบให้แก่ผู้ถือบัตรเป็นประจาํทุกเดือน หาก            

ผูถื้อบตัรประสงคจ์ะรบัรายงานประเภทอ่ืน นอกเหนือจากนีผู้ถื้อบตัรจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยในอตัราท่ี KTB กาํหนด 



4. การเพิกถอนการใชบ้ตัร การระงบัการใชบ้ตัร และการบอกเลิกการใชบ้ตัรฟลีทการด์โดย KTB

4.1 บัตรฟลีทการ์ด เป็นกรรมสิท ธ์ิของ KTB ซึ่ ง KTB มีสิทธิ ท่ีจะเปล่ียนแปลง แก้ไขหรือยกเลิกเง่ือนไขใดๆ             

รวมทัง้ชะลอ เปล่ียนแปลง แก้ไข ระงบั ยกเลิกหรือเพิกถอนวงเงินหรือการใชบ้ตัรฟลีทการด์ไดใ้นกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี ้                 

ทัง้นี ้KTB มีสิทธิท่ีจะกระทาํการดงักลา่วขา้งตน้ไดใ้นทนัทีโดยไมต่อ้งบอกกลา่วล่วงหนา้ 
4.1.1 ผู้ถือบัตรผิดนัดชําระหนี้ที�เกิดจากการใช้บัตรฟลีทการ์ด 

4.1.2 ผู้ถือบัตรปฏิบัติผิดข้อกําหนดและเงื�อนไขการใช้บัตรฟลีทการ์ดฉบับนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง 

4.1.3 ผู้ถือบัตรหรือผู้ใช้บัตรมีพฤติกรรมอันเชื�อได้ว่าเป็นการใช้บัตรโดยฉ้อฉลหรือทุจริต รวมท้ังการให้ขอ้มูลอันเปน็เทจ็

้

ในการขออนุมัติเป็นผู้ถือบัตร 

4.1.4 ผู้ถือบตัรประสบปัญหาซึ่งเป็นสาระสาํคญัอนักระทบตอ่ความสามารถในการชาํระหน้ีคืนแก่ KTB 

4.1.5 ผูถื้อบตัรเป็นผูมี้หนีส้ินลน้พน้ตวั หรือถูกพิทกัษ์ทรพัย์ หรือถูกดําเนินคดีแพ่ง หรือคดีลม้ละลายเกี่ยวกับปัญหา

หน้ีสินของตน หรือคดีอาญา ถกูยดึหรือถกูอายดัทรพัยส์ินใดๆ ซึ่งสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถ ในการชาํระหน้ีคืนแก่ KTB 

4.1.6 มีการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินของผูถื้อบตัร รายไดจ้ากแหล่งเงินไดต้า่งๆ รวมทัง้คณุสมบตัิของผูถื้อบตัร ซ่ึง 

KTB เห็นว่าผูถื้อบตัรนัน้เป็นผูที่้มีฐานะทางการเงินที่อาจไม่เพียงพอท่ีจะชาํระหนีท่ี้เกิดภายใตข้อ้ตกลงนี ้หรือไมมี่คณุสมบติัท่ี 

เหมาะสมในการใชบ้ตัร 

4.1.7 ผูถื้อบตัรเลิกกิจการ หรือมีการดาํเนินการชาํระบญัชีของผูถื้อบตัร 

4.1.8 ผูถื้อบตัรไม่ใหข้อ้มลู หรือไมส่ามารถแสดงขอ้มลูหรือหลกัฐานตา่งๆ ที่แสดงถึงฐานะทางการเงินคณุสมบตัิของผู 

ถือบตัร ตามที่ KTB รอ้งขอเพื่อใชใ้นการพิจารณาอนมุตัวิงเงิน หรือดาํรงวงเงินที่ไดอ้นมุตัแิลว้ 

4.1.9 เกิดการเปล่ียนแปลงตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบของหน่วยราชการทีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้กฎเกณฑต์่างๆ ของ

หน่วยงานท่ีมีอาํนาจในการกาํกับดแูล รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง ธนาคารแห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

4.1.10 มีการเปล่ียนแปลงฐานะทางการเงิน ตาํแหน่งหรือคณุสมบตัิของผูใ้ชบ้ตัรซึ่งเป็นการตดัสิทธิในการใชบ้ตัรตาม

ขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อบตัรกับผูใ้ชบ้ตัรหรือเป็นกรณีท่ี KTB เห็นว่าผูใ้ชบ้ตัรนัน้ไม่มีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมในการใชบ้ตัร หรือเม่ือ

ผูใ้ชบ้ตัรเสียชีวิต 

4.1.11 กรณีบตัรฟลีทการด์ไมมี่รายการเคล่ือนไหวในการใชบ้ตัร เป็นระยะเวลา 10 เดือน หรือมากกวา่นัน้ 

4.1.12 กรณีหรือเหตอ่ืุนซึ่ง KTB จะแจง้ใหผู้ถื้อบตัรทราบลว่งหนา้ตอ่ไป 

ในกรณี ท่ี KTB ใช้สิทธิระงับเพิกถอน หรือระงับการใช้บัตรฟลีทการ์ด KTB จะแจ้งหรือแสดงเหตุผลให้ผู้ถือ              
บัตรทราบล่วงหน้า และผู้ถือบัตรจะต้องส่งคืนบัตรฟลีทการ์ดให้แก่ KTB ทันทีนับแต่ที�ได้รับการแจ้งน้ัน โดยให้ยอด     

เง ินคงค้างทัง้หมดที�ผู้ถอืบัตรจะต้องชําระครบกาํหนดชําระในทันทแีละผู้ถอืบัตรยงัต้องร ับผิดชอบภาระหนีท้ ัง้หมด

ที�เกดิจากการใช้บัตรฟลีทการ์ด ภายหลังจากการเพกิถอน หรือระงบัการใช้บตัร เว้นแต่ผู้ถอืบตัรจะพสิูจน์ได้ว่าภาระหนีอ้ันเกดิ

จากการใช้บัตรดังกล่าว มิได้เกิดจากการกระทํา การมีส่วนร่วมรู้เห็น หรือความผิดอื�นใดของผู้ถือบัตร 

4.2 การยกเลิกการใช้บัตรฟลีทการ์ดไม่ว่าด้วยเหตใุด หากปรากฎว่าผู้ถอืบัตรยงัมีหนีค้งค้างชาํระอันเนื�องมาจาการใช้

บัตรฟลีทการ์ดแล้ว ผู้ถอืบัตรตกลงจะชําระให้แก่ KTB จนเสร็จสิน้พร้อมค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และ ค่าดอกเบีย้ ซึ�ง

คาํนวณ ตามอัตราและวิธีการที� KTB กําหนดไว้ 



5. การยกเลิกการใชบ้ตัร หรือการเพิกถอนการใชบ้ตัร หรือการระงบัการใชบ้ตัรฟลีทการด์โดยผูถื้อบตัร
ผู้ถือบัตรมีสิทธิยกเลิกการใช้บัตรฟลีทการด์เมื่อใดก็ได้ โดยตอ้งแจ้งให้ KTB ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และตัด    

บัตรฟลีทการด์ออกเป็นสองส่วนส่งคืนให้แก่ KTB ทันทีที่มีการยกเลิก และช าระหนี้สินทั้งปวงอันเกิดจากการใช้บัตร             
ฟลีทการด์ คืนแก่ KTB จนเสร็จสิน้ภายในระยะเวลาที่ KTB ได้ส่งหนังสือแจ้งซ่ึงได้ระบุยอดเงินที่ผู้ถือบัตรค้างช าระต่อ         
KTB การยกเลิกการใช้บัตรย่อมไม่เป็นเหตุให้ผู้ถือบัตรหลุดพ้นจากความรบัผิดชอบในการช าระค่าสินค้า /บริการจากการ         
ใช้บัตรฟลีทการ์ดจนกว่า KTB จะได้รับช าระหนี้อันเนื่องมาจากการใช้บัตร และ /หรือค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่ เกี่ยวเนื่อง                  
จนครบถว้นแลว้ อนึ่งผูถื้อบตัรมีสิทธิไดร้บัคืนคา่ธรรมเนียมการใชบ้ริการตามสว่นของระยะเวลาที่ยงัไมไ่ดใ้ชบ้รกิาร 

6. การออกบตัรใหมท่ดแทนบตัรเดมิที่หมดอายุ
บัตรฟลีทการ์ดมีอายุ 3 ปี เมื่อครบก าหนดแล้ว KTB มีดุลพินิจในการพิจารณาออกบัตรฟลีทการ์ดใหม่แทน             

บัตรเดิม ที่หมดอายุได้ ซ่ึ ง KTB อาจพิจารณาการออกบัตรใหม่  โดยบัตรใหม่ ที่ออกนั้น ซ่ึงให้มีผลใช้ได้ต่อเนื่องใน                  
ทัน ที ที่บัตรเดิมหมดอายุโดยอัติ โนมัติ  โดยไม่ต้องขอความยินยอมของผู้ถือบัตร เว้นแต่ผู้ ถือบัตรจะแจ้งยกเลิก                         
การใชบ้ตัรฟลีทการด์ให ้KTB ทราบเป็นหนงัสือก่อนวนัที่บตัรเดมิหมดอายไุมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

ในกรณีที่ผู้ถือบัตรบอกเลิกการใช้บัตรฟลีทการด์ โดยมิได้แจ้งยกเลิกภายในก าหนดเวลาตามวรรคก่อน และ            
KTB ได้ออกบัตรใหม่ให้แล้ว ผู้ถือบัตรยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียม ในการจัดท าบัตรฟลีทการ์ดใหม่                 
ใหแ้ก่ KTB ตามอตัราที่ KTB ก าหนด 

7. การเปลี่ยนแปลงขอ้ตกลง
KTB ขอสงวนสิท ธ์ิ ในการแก้ ไข  เพ่ิ ม เติม  เป ลี่ยนแปลง หรือยก เลิ กอัต ราดอกเบี ้ย  อัตราค่าธรรม เนียม                      

อัตราค่าปรับ และ /หรืออัตราค่าบริการ และ /หรือสิทธิต่างๆที่  KTB ให้แก่ผู้ถือบัตร ตลอดจนวิ ธีการค านวณอัตรา             
ดังกล่าว และข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บัตรฟลีทการ์ด โดย KTB จะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า                    
ไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่กรณี เร่งด่วน KTB จะแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้นเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือ                 
บัตรทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่แพร่หลายใน           
ประเทศล่วงหนา้เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ซ่ึงในกรณีดงักล่าว KTB จะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวเป็น ลายลักษณ์
อกัษรใหผู้ถื้อบตัรทราบอีกครัง้หนึ่ง 

หากผู้ถือบัตรไม่ยินยอมในส่วนที่ KTB แก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ผู้ถือบัตรจะ        
ต้องยุติการใช้บัตรฟลีทการ์ดนับแต่วัน ที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับ พร้อม ทั้งแจ้งความประสงค์ยกเลิกบัตรเป็น                    
ลายลักษณ์อักษรให้ KTB ทราบทันที  และส่งมอบบัตรฟลีทการ์ดคืนโดยตัดออกเป็น 2 ส่วน การยกเลิกเป็นผู้ถือ                    
บัตรข้างต้นไม่ เป็นเหตุให้สมาชิกหลุดพ้นจากความรับผิดชอบในการช าระค่าสินค้า  และ /หรือบริการจากการใช ้                   
บตัรฟลีทการด์แตอ่ยา่งใด 

8. ความช ารุดบกพรอ่งของสินคา้/บริการ
ผู้ถือบัตรจะไม่ เรียกร้องให้ KTB รับผิดชอบในความบกพร่องของคุณภาพสินค้า /บริการ ที่ได้รับจากสถานี            

บริการน ้ามัน /ก๊าซ รวมทั้งปริมาณน ้ามัน /ก๊าซที่ผู้ถือบัตรใช้บัตรฟลีทการ์ดช าระค่าใช้จ่ายดังกล่าวแทนการช าระ                   
ด้วยเงินสด รวมทั้งในกรณี ที่สถานีบริการน ้ามัน /ก๊าซแห่งหน่ึงแห่งใดไม่ยอมรับ  หรือไม่ยอมให้ผู้ถือบัตรใช้บัตร                     
ฟ ลีทการ์ด  ณ  สถาน ที่นั้น  ทั้ ง นี ้ผู้ ถื อบัต รจะ เรียกร้อ งต่อสถานีบ ริก ารน ้า มัน /ก๊ าซส าห รับ ความบกพ ร่องของ                        



คุณภาพสินค้าและบริการโดยผู้ถือบัตรเอง และหากผู้ถือบัตรเองได้ช  าระค่าสินค้า /บริการโดยใช้บัตรฟลีทการ์ด                        
ผูถื้อบตัรยงัมีหนา้ที่ที่ตอ้งช าระหนีที่้เกิดจากการใชบ้ตัรฟลีทการด์คืนใหแ้ก่ KTB 

9. ความยินยอมในการเปิดเผยขอ้มลู
ผูถื้อบตัรตกลงยินยอม 
(ก) ให ้KTB โอน และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล ขอ้มลูทางการเงิน และ/หรือขอ้มลูใดๆ ของผูถื้อบตัรที่ไดใ้หไ้วห้รือมี

อย่กูับ KTB หรือที่ KTB ไดร้บัหรือเขา้ถึงไดจ้ากแหล่งอื่น หรือขอ้มูลอื่นใดตามที่หน่วยงานหรือคณะกรรมการที่มีอ านาจตาม
กฎหมายประกาศก าหนด ใหแ้ก่บริษัทในกล่มุธุรกิจทางการเงินของ KTB หรือ นิติบุคคลนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ KTB 
พนัธมิตรทางธุรกิจ ผูใ้หบ้ริการภายนอก ผูป้ระมวลผลขอ้มลู ผูร้บัโอนสิทธิเรียกรอ้ง หนว่ยงาน /องคก์ร/นิติบคุคลใดๆ ที่มีสญัญา
กับ KTB หน่วยงานราชการ และ/หรือ นิติบุคคลใดๆ ที่ KTB เป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ดว้ย ทั้งในประเทศไทยและ
ตา่งประเทศ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการบริหารจดัการธุรกิจของ KTB การวิเคราะหข์อ้มูล การใหแ้ละ/หรือปรบัปรุงบริการ หรือ
ผลิตภณัฑต์า่งๆของ KTB การที่ธนาคารจา้งหรือมอบหมายใหบ้คุคลอื่นด าเนินการแทน ไมว่่างานเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานติดตอ่สื่อสาร งานติดตามทวงถาม ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน รวมถึงเพื่อปฏิบตัิตามกฎหมายหรือระเบียบของประเทศใดๆ 
ที่ใชบ้งัคบักบัธนาคาร และ/หรือ 

(ข)ให้ KTB หรือธนาคาร หรือสถาบันการเงิน เปิดเผยข้อมูล (รวมทั้งข้อมูลเครดิต ข้อมูลและ /หรือข้อมูลอื่นใด                
ของผู้ถือบัตร) ให้กับธนาคาร สถาบันการเงิน องค์กรธุรกิจ หรือบุคคลอื่นใดๆ ที่จะหรือประสงค์จะโอน หรือเข้ามารับ              
โอนทรัพย์สินและ/หรือหนี ้สินใดๆ จาก KTB รวมถึงการเข้าควบรวมกิจการหรือการจัดระบบ เปลี่ยนแปลง โครงสร้าง         
องคก์รใดๆ โดย KTB หรือบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง (รวมทั้งที่ปรึกษาต่างๆ) ที่เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินการใดๆ เพื่อวัตถุประสงคด์ัง   
กล่าว และ/หรือ KTB เปิดเผยขอ้มูลการใชบ้ตัร และ/หรือขอ้มูลอื่นใดของผูถื้อบตัรใหก้ับบริษัทน า้มัน และ/หรือสถานีบริการ                        
น ้ามัน /ก๊าซที่เข้าร่วมโครงการ และ /หรือนิติบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมบัตร การ                
ใหส้ว่นลด หรือวตัถปุระสงคอื่์นใดที่มีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

(ค) ในกรณีที่ผูถื้อบตัรใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลอื่นใดนอกจากของผูถื้อบตัรเองแก่ KTB 
(1) ผูถื้อบตัรรบัรองและรบัประกันว่าไดต้รวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณข์องขอ้มูลส่วนบคุคลของบคุคล

อื่นที่ผูถื้อบตัรใหแ้ก่ KTB และจะแจง้ KTB หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลอื่นที่ไดใ้หไ้ว ้(หากมี) 
(2) ผูถื้อบตัรรบัรองและรบัประกันว่า ขา้พเจา้ไดร้บัความยินยอมหรือสามารถอาศยัฐานทางกฎหมายอื่นส าหรบั

การเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วตามกฎหมายที่ใชบ้งัคบั 
(3) ผูถื้อบตัรรบัรองและรบัประกันว่า ผูถื้อบตัรไดร้บัทราบและแจง้นโยบายความเป็นส่วนตวัของ KTB ที่เกี่ยวขอ้ง

แก่บคุคลอื่นดงักลา่วแลว้ และ 
(4) ผูถื้อบตัรรบัรองและรบัประกันว่า KTB สามารถเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอน ขอ้มูลส่วนบุคคลตาม

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ KTB ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงอาจมีการแก้ไขเป็นครัง้คราว ซ่ึงรวมถึง
วตัถปุระสงคท์ัง้หมดที่ก าหนดไวใ้นเอกสารฉบบันี ้

10. การใหบ้รกิาร KTB Corporate Online
10.1 KTB อาจให้บริการ KTB Corporate Online (ซ่ึงต่อไปนี ้เรียกว่า “ระบบงาน”) ซ่ึงเป็นบริการที่ KTB อ านวย    

ความสะดวกให้แก่ผู้ถือบัตรที่ได้รับอนุมัติจาก KTB เป็นรายกรณีพิ เศษให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้บัตรผ่าน               



Web site ของ KTB ซ่ึ งรวมถึง  บริการข้อมูลข่าวสารท่ัวไปของธนาคาร บริการตรวจสอบข้อมูลปริมาณสินค้า ที่                        
ไดช้  าระผา่นบตัรฟลีทการด์ และขอ้มลูอื่นๆตามที่ KTB ก าหนด ซึ่งสามารถใชบ้รกิารได ้24 ช่วัโมง 

10.2 KTB มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการให้บริการ KTB Corporate Online เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให ้      
ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้าแต่ประการใด เมื่อผู้ถือบัตรได้รับรหัส  USER ที่ใช้บริการ (USER ID) รหัสประจ าตัว (USER 
PASSWORD) จาก KTB แลว้ผูถื้อบตัรจะตอ้งเก็บรกัษาไวใ้นที่ม่นัคงปลอดภยั และถือเป็นความลบัของผูถื้อบตัรเทา่นัน้ 

10.3 การใช้ระบบงานแต่ละครั้ง หากไม่มีการท ารายการติดต่อกันเป็นเวลา 15 นาที เมื่อครบก าหนดระยะ              
เวลาดงักลา่ว KTB จะยกเลิกการตดิตอ่ หากประสงคจ์ะใชบ้รกิารตอ่ไปผูถื้อบตัรจะตอ้งผา่นระบบงานเขา้มาใหม่ 

10.4 ในกรณี่ที่มีการแสดงรายการข้อมูลซ่ึงมีความผิดพลาด บกพร่อง ไม่ว่าความผิดพลาดหรือบกพร่องนั้นจะ       
เกิดขึน้ดว้ยเหตุผลประการใด ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ KTB สามารถแก้ไขข้อบกพร่องผิดพลาดให้ถูกตอ้งตามความเป็น      
จรงิ และผูถื้อบตัรยินยอมใหถื้อวา่บรรดาเอกสารและขอ้มลูที่ธนาคารจดัท าขึน้เป็นขอ้มลูที่ถกูตอ้งสมบรูณแ์ละครบถว้น 

10.5 การกระท าใดๆ ที่ผ่านระบบงาน ทั้ง ที่ เป็นการกระท าของผู้ถือบัตรเอง หรือเป็นการกระท าที่ เกิดขึ ้น                    
โดยบุคคลอื่น หากไดก้ระท าไปโดยผ่านระบบงาน รหัส USER ใช้บริการ (USER ID) รหัสประจ าตัว (USER PASSWORD)   
และ /หรือค าส่ังคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการบริการนี ้แล้ว ให้ถือว่าสมบูรณ์ถูกต้อง และมีผลผูกพันผู้ ถือ                      
บตัรและผูถื้อบตัรยินยอมรบัผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ในการกระท าดงักลา่วทกุประการ 

10.6 ขอ้มูลที่ผูถื้อบตัรไดร้บัจากระบบงาน เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบีย้     
หรือขอ้มลูอื่นใดเป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ ซึ่ง KTB ขอสงวนสิทธ์ิที่จะแกไ้ขเปลี่ยนแปลงไดต้ลอดเวลา และไมมี่ผลผกูพนั KTB 

10.7 กรณี ที่ผู้ ถือบัตรประสงค์จะเป ลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้บริการ  KTB Corporate Online จากที่ ได ้               
ระบุไว้ในค าขอนี ้ รวมทั้งการยกเลิก  และ /หรือระงับการใช้ระบบงาน ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งกับ KTB เป็นลายลักษณ ์             
อักษร หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึน้ก่อนวันที่ KTB ตกลงเปลี่ยนแปลงตามที่ผู้ถือบัตรก าหนดดังกล่าว ผู้ถือบัตร                 
จะรบัผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้จากผลการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว 

10.8 ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ KTB เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการ               
ใชร้ะบบงานไดต้ามที่อตัราที่ KTB ก าหนด โดยให ้KTB หกัจากบญัชีของผูถื้อบตัรที่มีอย่กูบั KTB 

10.9 KTB สงวนสิทธ์ิที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกการใช้บริการที่เกี่ยวกับระบบงานทั้งหมดหรือบางส่วน        
แก้ไขข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่ เกี่ยวกับ ระบบงาน รวมทั้งค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆที่ เกี่ยว                      
กบัระบบงานไดต้ามที่ KTB เห็นสมควร 

11. เบด็เตล็ด
11.1 KTB ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าธรรมเนียมรายปีทุกกรณี  เว้นแต่ในกรณี ที่ KTB เลิกประกอบธุรกิจการ      

ให้บริการบัตรฟลีทการ์ด KTB จะคืนค่าธรรมเนียมรายปีตามส่วนของระยะเวลาที่ยังไม่ได้ใช้บริการให้แก่ผู้ถือบัตร                 
หรือการยกเลิกการใชบ้ตัร การเพิกถอนการใชบ้ตัร หรือการระงบัการใชบ้ตัรโดยผูถื้อบตัร ตามที่ก าหนดในขอ้ 5. 

11.2 ผู้ถือบัตรยินยอมให้ KTB มีสิทธิหักบัญชีโอน หรือหักกลบลบหนี้ในบัญชีเงินฝาก (ไม่ว่าประจ าหรือออม         
ทรัพย์) ของผู้ถือบัตรมีอยู่กับ KTB และ /หรือที่ได้มอบไว้เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้             
บัตรฟ ลีทการ์ด  ซ่ึ งอยู่ ในความครอบครองในการดูแลรักษา และ /หรืออ านาจส่ังการของธนาคาร โดยมาต้อง                           
แจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบ และไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ถือบัตร ซ่ึงให้ถือว่า KTB มีสิทธิเบิกถอนหรือหักเงินฝากตาม         
ความดังกล่าวโดยไม่จ  าเป็นต้องท าเป็นเอกสารในการเบิกถอนเงินฝากแต่อย่างใดอีก เพื่อช าระหนี้ที่ผู้ ถือบัตร ซ่ึงถึง          



ก าหนดช าระต่อ KTB ได้ทั้งหมดไม่ว่าในเวลาใดๆก็ตาม และให้ถือว่าจ านวนเงินในบัญ ชีดังกล่าวของผู้ถือบัตรนั้น                    
ถึงก าหนดช าระทนัทีที่ KTB ไดด้  าเนินการหกั โอน หรือหกักลบลบหนีเ้งินในบญัชีดงักลา่ว 

11.3 หากมีการติดตามทวงถามให้ผู้ ถือบัตรช าระหนี้ อันเกิดจากการใช้บัตรฟลีทการ์ด ผู้ถือบัตรต้องรับผิด              
ชอบชดใช้บรรดาค่าฤชาธรรมเนียม รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเรียกร้อง ทวงถาม ด าเนินคดี บังคับคดีและค่าใช้จ่าย                    
ทัง้ปวงที่เกี่ยวเนื่องคืนใหแ้ก่ KTB จนเตม็จ านวนทกุประการ 

11.4 ผู้ถือบัตรขอมอบหลักประกันตามที่ระบุไว้ในใบสมัครสมาชิกบัตรฟลีทการด์ เพื่อเป็นหลักประกันหนี ้ที่               
เกิดจากการใช้วงเงินบัตรฟลีทการด์ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บัตรฟลีทการด์ ทั้งที่มีอยู่แล้ว             
ในขณะนี ้และ/หรือที่จะมีตอ่ไปในภายหนา้ทัง้สิน้ โดยตกลงจะไมย่กเลิก หรือเพิกถอนการมอบหลกัประกนัดงักลา่ว 

11.5 ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้หลักประกันใดๆ ที่ผู้ถือบัตรไดเ้คยให้ไวต้่อ KTB เพื่อเป็นหลักประกันการช าระหนี ้      
ใดๆ  ที่ผู้ ถื อบัตรมีต่อ  KTB ซ่ึ งรวมถึ งแต่ ไม่ จ  ากัด เพี ยง การจ าน า  ค  ้า ประกัน  หรือจ านอง ให้ ถือเป็นประกันการ                       
ช  าระหนีต้ามสญัญาฉบบันีด้ว้ย 

11.6 ผู้ ถื อบัตรขอรับ รองว่าผู้ ถือบัตรเป็นผู้ มี สิท ธิ เห นือหลักประกัน ที่ ระบุ ในข้อ  11.4 และ 11.5 โดยชอบ                   
ด้วยกฎหมายและโดยสุจริต สิทธิ ที่ผู้ถือบัตรมีอยู่ เห นือหลักประกันเป็นสิทธิอย่างสมบูรณ์ปราศจากการโอนสิท ธิ                  
ภาระผูกพัน หรือข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ ้น  ในกรณี ที่ผู้ถือบัตรโอนสิทธิเรียกร้องเงินฝากเป็นประกัน ผู้ถือบัตรตกลงโอน                  
สิทธิเรียกร้องเป็นการเด็ดขาด โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่ยกเลิก การโอน ทั้งจะไม่ท าให้สิทธิเรียกร้องลดน้อยถอยลง              
หรือระงับสิ ้น ไปทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ รวมทั้งจะไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ ในสิท ธิ เรียก                        
รอ้งภายหลงัวนัที่ท าสญัญานี ้นอกจากจะไดร้บัความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก KTB เป็นกรณีๆ ไป 

อย่างไรก็ดี หากต่อไปนี ้เป็นปรากฎแก่ KTB ว่าผู้ถือบัตรไม่ใช่เจ้าของหลักประกันโดยชอบด้วยกฎหมายหรือ              
โดยสุจริตก็ดี  หลักประกันถูกรอนสิทธิหรือมีภาระผูกพันหรือถูกโต้แย้งสิทธิโดยบุคคลใดๆ ก็ดี  หรือเกิดความเสีย                    
หายใดๆ แก่  KTB อัน เนื่องมาจากการให้หลักประกันหรือการโอนสิท ธิ เรียกร้องเงินฝากตามสัญญานี้ ผู้ ถือบัตร                  
จะตอ้งรบัผิดชอบชดใชค้า่สินไหมทดแทนใหแ้ก่ KTB ทัง้สิน้ 

11.7 กรณี KTB ไดบ้ังคับหลักประกันเพื่อน ามาช าระหนีที่้เกิดจากการใช้วงเงินบัตรฟลีทการด์แล้ว ยังไม่พอช าระ       
หนีข้องผูถื้อบตัร ผูถื้อบตัรยงัคงมีหนา้ที่ตอ้งช าระหนีใ้หแ้ก่ KTB ตอ่ไปจนกวา่จะช าระหนีใ้หแ้ก่ KTB จนเสรจ็สิน้ 

11.8 บรรดาค าบอกกล่าว หนัง สือ  หรือ เอกสารใดๆ ที่  KTB ได้จัดส่ งให้ผู้ ถื อบัตร ไม่ ว่าจะส่ งโดยวิ ธี ใดๆ                       
ตามที่อยู่ หรือสถานที่ท างานที่แจ้งไว้กับ KTB ซ่ึงผู้ถือบัตร ให้ถือว่าเป็นภูมิล  าเนาที่ถูกต้อง และมีการจัดส่งให้โดยชอบ          
แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือสถานที่ท างาน ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นลายลักษณ์             
อักษรให้ KTB ทราบทันที หาก KTB ไม่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้ถือบัตรยินยอมให้ถือว่า ที่อยู่  หรือสถานที่  
ท างานที่แจง้ไวเ้ดมินัน้เป็นภมูิล  าเนาที่ถกูตอ้งของผูถื้อบตัร 
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