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ใบสมัครสมาชิกบตัรฟลีทการ์ด / Fleet Card Application Form                                                                                                  Ver.20180620 

รายละเอียดเกี(ยวกับผู้สมัคร / Business Information 

1. ชื�อที�จดทะเบียนตามกฎหมาย / Company Registration Name : 
   

   

 เป็น / IS            สํานกังานใหญ่ / HEAD OFFICE         สาขาที� / BRANCH NO ……………………………………………. 

2. ที�อยูข่องบริษัท / องค์กร / หน่วยงาน (โปรดระบตุรงตาม ภ.พ.20, ภ.พ.09) / Company Registration Address : 
 ที�อยู ่/ Address เลขที� / No. : ……………………................อาคาร / Building : …………………………………………………………..ชั Qน / Floor : …………………………………………. 
  ซอย / Soi : ...…………………………………………………….......................... ถนน / Street : ……………………………………………………………………………. 
  แขวง / ตําบล / Sub District : …………………………………………………...... เขต / อําเภอ / District : ………………………………………………………………….. 
  จงัหวดั / Province : ………………………………………………………………. รหสัไปรษณีย์ / Postal Code :  
 โทรศพัท์ / Tel. : -                            -                                     ต่อ / Ext. : ………….. โทรสาร / Fax. :            -                                    - 
 E-mail Address : ...................................................................................................................... Web Site : ……………………………………………………………………………….. 

3. ชื�อและที�อยูจ่ดัสง่ไปรษณีย์ (กรณีแตกตา่งจากข้างต้น และโปรดระบเุป็นภาษาไทย) Name & Mailing Address (If different from above / In Thai) :  
กรณีชื�อในทางการค้าไม่ตรงกบัที�จดทะเบยีนตามกฎหมาย / In Case of Company Business Name is different from above : 

   

   

 ที�อยู ่/ Address เลขที� / No. : ………………….................อาคาร / Building : ……………………………………………………………..ชั Qน / Floor : ……………………………………..….. 
  ซอย / Soi : ………………………………………………………......................... ถนน / Street : ……………………………………………………………………………. 
  แขวง / ตําบล / Sub District : …………………………………………………….. เขต / อําเภอ / District : ………………………………………………………………….. 
  จงัหวดั / Province : ………………………………………………………………. รหสัไปรษณีย์ / Postal Code :  
 โทรศพัท์ / Tel. : -                            -                                     ต่อ / Ext. : ………….. โทรสาร / Fax. :            -                                    - 
 E-mail Address :  ...................................................................................................................... Web Site : ……………………………………………………………………………….. 

4. ประเภทธุรกิจ / Business Category : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ยอดขายต่อปี .........................................................................บาท สินทรัพย์ถาวรสทุธิ (ไมร่วมที�ดิน) .............................................................บาท จํานวนพนกังาน ..................................คน 

5. รายละเอียดการจดทะเบียน / Company Registration Details : 
 หมายเลขประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร / TAX ID : 
 วนัที�จดทะเบียน (วนั / เดือน / ปี ค.ศ.) / Date of Registration (DD / MM / YY) :                       /                     / 
 สถานที�จดทะเบียน (จงัหวดั) / Place of Registration (Province) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ทะเบียนนิติบคุคลเลขที� (ตามหนงัสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์) / Registration Number : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 ทนุที�จดทะเบียน (บาท) / Registered Capital (Baht) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 จํานวนผู้ ถือหุ้น (คน) / No. of Shareholders (Person) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. บญัชีสถาบนัการเงินที�ใช้อยู ่/ Financial Information : 
 ประเภทบญัชี / Account Type ชื�อธนาคาร / Bank Name เลขที�บญัชี / Account No. 
 1. ประจํา / Fixed Account ............................................................................. ............................................................................. 
 2. ออมทรัพย์ / Saving Account ............................................................................. ............................................................................. 
 3. กระแสรายวนั / Current Account ............................................................................. ............................................................................. 

7. บตัรฟลีทการ์ดอื�น ๆ ที�ใช้อยู ่(ถ้ามี) / Other Fleet Cards in Use (If any) : 
 บริษัท / Company Name : …………………………………………………………………………………….จํานวนบตัร / No. of Cards : …………………………………………….บตัร / Cards 
 วงเงิน / Credit Line : ……………………………………………………………………………………………บาท / Baht 

8. คา่ใช้จา่ยนํ Qามนัตอ่เดือน / Monthly Gasoline Usage : ……………………………………………….บาท / Baht 

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

(ภาษาไทย) 
(In Thai) 

(ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
(In Capital English) 

(ภาษาไทย) 
(In Thai) 

(ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
(In Capital English) 

เลขที( / Application No :   
รหัสหน่วยงาน / Source Code :                  
รหัสพนักงานหน่วยงาน / Source Reference : 
รหัสลูกค้า / Account No : 

สําหรับเจ้าหน้าที( KTB เท่านัCน / KTB Use Only – Fleet Card 

NCB 
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รายชื(อผู้แทนที(ได้รับการแต่งตั Cงจากบริษัท / องค์กร / หน่วยงาน / Company Authorized Representatives 
ผู้แทนที�ได้รับการแตง่ตั Qงจากบริษัท / องค์กร / หน่วยงาน ให้เป็นผู้ดําเนินการอายดับตัร ยกเลิกหรือปิดบตัร การออกบตัรใหมห่รือออกบตัรทดแทน รวมถึงรหสัประจําบตัร 
การปลดล็อกบตัร การเปลี�ยนแปลงข้อมลูบตัร และการขอรายงานหรือสําเนาใบแจ้งยอดการใช้จา่ยบตัรฟลทีการ์ด ได้แก ่

1. นาย / นาง / นางสาว / Mr. / Mrs. / Ms. : .……………………………………………….นามสกลุ / Last Name : ………………………………………………….... 
 หมายเลขบตัรประชาชน / Personal ID. Card Number :  
 ตําแหน่ง / Title : ……………………………………………………………….แผนก / Department : ………………………………………………………………… 
 โทรศพัท์ / Tel. :          -                             -                              ตอ่ / Ext. : ………………… โทรสาร / Fax. :            -                             - 
 มือถือ / Mobile Phone :                            -                      - 
  ลงชื�อ / Signature : ……………………………………………………………… 

2. นาย / นาง / นางสาว / Mr. / Mrs. / Ms. : ………………………………………………….นามสกลุ / Last Name : ………………………………………………….. 
 หมายเลขบตัรประชาชน / Personal ID. Card Number :  
 ตําแหน่ง / Title : ……………………………………………………………….แผนก / Department : ………………………………………………………………… 
 โทรศพัท์ / Tel. :          -                             -                              ตอ่ / Ext. : ………………… โทรสาร / Fax. :            -                              - 
 มือถือ / Mobile Phone :                            -                      - 
  ลงชื�อ / Signature : ……………………………………………………………… 
หมายเหตุ : KTB จะจดัสง่จดหมาย บตัรฟลีทการ์ด ใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบตัรฟลีทการ์ด และรายงานการใช้จ่ายบตัรฟลีทการ์ด (ถ้ามี) ไปยงัผู้แทนทา่นที� 1 
  

การชําระค่าใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด / Payment Method 
 ชําระด้วยเงินสด / เช็ค (Cash / Cheque) 
 ชําระโดยการหกับญัชี (เฉพาะบญัชีเงินฝากที�มีอยูก่บั บมจ.ธนาคารกรุงไทยเทา่นั Qน) / Direct Debit Only at Krung Thai Bank PCL. 

โปรดกรอกหนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝาก / Please fill out KTB’s Direct Debit Request Form เลขที�บญัชี / Bank Account No. : …………………….……… 
 วนัที�สรุปยอดคา่ใช้จา่ย / Statement Cycle : 
          สรุปยอดทกุวนัสิ Qนเดือนชําระภายในวนัที� 25 (EOM/25)         สรุปยอดทกุวนัที� 25 ชําระภายในวนัที� 20 (25/20)         Others ……………………………….. 
 

สถานที(จัดส่งบัตร / Fleet Card Delivery Method 
    เฉพาะกรุงเทพมหานคร / Bangkok Only 
       จดัสง่บตัรไปที� Krung Thai Bank PCL.      สาขา / Branch ……………………………………………………….. 
       จดัสง่บตัรโดยเจ้าหน้าที�ของ KTB / By Hand (กรุณาแนบแผนที�ตั Qงบริษัท / องค์กร / หน่วยงาน ที�จะให้จดัสง่บตัร) 
    ปริมณฑล และ ตา่งจงัหวดั / Metropolitan & Upcountry จดัสง่บตัรไปที� Krung Thai Bank PCL.  สาขา / Branch ………………………………………………….. 

 

รายละเอียดใบกาํกบัภาษีที(ต้องการให้สถานีบริการนํ Cามัน/ก๊าซ จัดพมิพ์ (ภาษาอังกฤษตัวพมิพ์ใหญ่) / Tax Invoice Information (In Capital English) 
ชื�อ / NAME :  

ที�อยู ่และรหสัไปรษณีย์ / Address & Postal Code : 
  

 

เป็น / IS  

ชื�อบริษัท / องค์กร / หน่วยงาน ที�ปรากฏบนบตัร (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่และห้ามใส่เครื�องหมายใด ๆ ) / Company Name to be appeared on Fleet Card (In Capital English and No Add-In) 

 

จํานวนเงินเครดิตตอ่เดือนที�ต้องการ / Require Total Monthly Credit Limit ……………………………………………………บาท / Baht 
 

กําหนดสถานีบริการนํ Cามัน / ก๊าซ / Require to Define Service Station 
ที(อยู่  และ   

   

   
 

 

ลําดบั 
No. 

ระบชืุ�อสถานีบริการนํ Qามนั / ก๊าซ / ถนน / จงัหวดั / โทรศพัท์ 
Specify Service Station Name / Street / Province / Telephone No. 

สําหรับเจ้าหน้าที� KTB เท่านั Qน / KTB Use Only 
รหสัสถานีบริการนํ Qามนั / ก๊าซ / Merchant ID. 

หมายเหตุ : ถ้ากําหนดสถานีบริการนํ Qามนั / ก๊าซ จะถือวา่เป็นการกําหนดสําหรับบตัรฟลีทการ์ดทกุใบของบริษัท / องค์กร / หน่วยงาน 
รายงานการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด / Require Fleet Card Report (Management and Transaction Report) :           ต้องการ / Yes              ไมต้่องการ / No  

: 
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หลักประกัน (ถ้ามี) 
 

          หนงัสือสญัญาคํ Qาประกนั  ธนาคาร ............................................................................ สาขา ........................................ เลขที� ............................................... 
          ฉบบัลงวนัที� ............................................................................................................. จํานวนเงิน ................................................................................. บาท 

          บญัชีเงินฝาก            ออมทรัพย์            กระแสรายวนั            อื�น ๆ (ระบ)ุ ................................................................... 
          เลขที�บญัชี .............................................................................................................. จํานวนเงิน .................................................................................. บาท 
          หลกัประกนัอื�น ....................................................................................................... 

                 โดยการลงลายมือชื�อท้ายนี�  ข้าพเจ้าขอร ับรอง ยอมร ับ และยืนย ันความถูกต้องและแท้จร ิงของ
ข้อมูลและรายละเอียดที�ระบุไว้ในใบสมัครและเอกสารอันเป็นส่วนหนึ�งหรือประกอบใบสมัครนี�  ข้าพเจ้ายินยอม
ให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (“KTB”) ตรวจสอบข้อมูล เครดิต  และ/หร ือข้อมูลส่วนต ัว  และ/หร ือข้อมูลอื�น ใด 
(“ข้อมูล”) ที�ข้าพเจ้ามีอยู่ก ับ KTB หรือสถาบันการเงิน หรือบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด หรือ บริษัท
ข้อมูลเครดิตอื�นที�ได้จ ัดตั �งขึ�น และได้ร ับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ
ข้อมูลเครดิต (“บริษัทข้อมูลเครดิต”) และ/หรือนิติบุคคลอื�นใด ไม่ว่าข้าพเจ้าจะได้ร ับอนุมัติบัตรฟลีทการ์ดจาก 
KTB หรือไม่ก็ตาม และ/หรือเพื�อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายที�เกี�ยวข้อง และข้าพเจ้ายินยอมให้ 
KTB เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวที�ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับ KTB เพื�อการสมัครเป็นสมาชิกบัตรฟลีทการ์ดของข้าพเจ้า
ให้แก่บุคคล และ/หรือนิต ิบุคคลอื�นใด โดยข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิก เพ ิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าวนี�แ ต่  
อย่างใด แม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้ใช้บ ัตรหรือสินเชื�อหร ือเครดิตของ KTB ต่อไปแล้วก็ตาม ทั �งนี� เพื�อประโยชน์
ของ KTB ในการพิจารณาอนุมัติบัตรหรือการให้สินเชื�อ หรือเครดิตอื�นใดแก่ข้าพเจ้า รวมทั �งประโยชน์ในด้าน
อื�นๆ ของ KTB ได้ทุกประการ และข้าพเจ้าขอมอบหลักประกัน (ถ้ามี) ตามที�ระบุไว้ข้างต้นให้แก่  KTB เพื�อ
เป็นประกันหนี�ที�เกิดจากการใช้วงเงินบัตรฟลีทการ์ด รวมถึงการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื�อนไขการใช้บัตรฟ
ลีทการ์ด ทั �งที�ม ีอยู่แล้วในขณะนี�  และ/หรือ ที�จะมีต่อไปในภายหน้าทั �งสิ�น ส่วนข้อตกลงอื�นคงให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงและเงื�อนไขการใช้บัตรฟลีทการ์ดของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทั �งสิ�น ในวันที�ยื�นใบสมัครนี�ข้าพเจ้าได้
ร ับทราบและเข้าใจข้อความต่างๆ ตามข้อตกลงและเงื�อนไขการใช้บ ัตรฟลีทการ์ดแล้ว ซึ�งข้าพเจ้าให้ถือว่า
ข้อตกลงด ังกล่าวเป็นส่วนหนึ�งของใบสม ัครนี�ด้วย โดยข้าพเจ้าย ินยอมผูกพ ันและปฏิบ ัต ิตามข้อตกลงและ
เงื�อนไขต่าง  ๆ  ที�จะม ีการเปลี�ยนแปลงในภายหน้า ซึ�ง  KTB จะได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทุกประการ และ
ข้าพเจ้าตกลงร ับผิดชอบชําระค่าใช้จ่ายตามรายการใช้จ่ายที�ปรากฏในบัญชีของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าจ ึงขอให้ 
KTB ออกบัตรฟลีทการ์ดตามที�ข้าพเจ้าร้องขอ  รวมทั �งการต่ออายุบัตรและออกบัตรฟลีทการ์ดใบใหม่ให้จนกว่า
ฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดจะบอกยกเลิก 
               
              ลงชื�อ / Authorized Signature : ……………………………………………………………………………………………...................... 

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

                          ลงนามโดยกรรมการผู้ มีอํานาจกระทําการแทน หรือผู้ รับมอบอํานาจพร้อมประทบัตรา (ถ้ามี) 

                                                                                              วนัที� / Date : …………… / ……………. / ……………. 

                            หมายเหต ุ: กรณีที�มีการแก้ไขข้อความให้ลงชื�อกํากบัทกุครั Qง พร้อมประทบัตรา (ถ้ามี) 

สําหรับเจ้าหน้าที( หน่วยงานอํานวยสินเชื(อ / อนุมัตสิินเชื(อของธนาคารเท่านัCน (KTB Use Only) 

Card Logo :              PTT                      PTTCB                         BCP                     BCPCB                         ESSO               Others : .................................................................. 

Cycle :                      99 (สรุปยอดทกุวนัสิ Qนเดือน/ชําระภายในวนัที� 25)                    51 (สรุปยอดทกุวนัที� 25/ชําระภายในวนัที� 20)            Others : ................................................ 
Customer Number : ........................................................................................ CBS Loan Account Number : .................................................................................................. 
Approval Code : ............................................................................................... Arrangement Purpose Code : ............................................................................................... 
Approval ID 1 : ............................................................... Approval ID 2 : ................................................................... Approval ID 3 : ........................................................... 
ISIC 1 : ............................ ISIC 2 : .............................. ISIC 3 : ............................... Cost Center : ........................................ Response Unit Code : ..................................... 
Branch Of Ownership : ........................................................................................ Account Office ID : ............................................................................................................. 
Approved Credit Limit (Baht) : ................................................... Prepared by : ................................................................... Approved by : ................................................... 
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ข้อตกลงและเงื�อนไขการใช้บตัรฟลีทการด์ 
ของ บมจ.ธนาคารกรงุไทย 

ในข้อตกลงนี�  คําว่า  KTB ให้หมายถึง บมจ.ธนาคารกรุงไทย คําว่า  “ผู ้ถ ือบ ัตร” ให้หมายถึงผู ้ที�ได้ร ับ
อนุมัติจาก KTB ให้เป็นผู้ใช้บริการบัตรฟลีทการ์ด คาํว่า “ผู้ใช้บัตร” หมายถึงผู้ที�ได้ร ับมอบหมายจากผู้ถือบัตร
ให้ครอบครองและนําบัตรฟลีทการ์ดไปใช้ โดยการนําบ ัตรไปใช้ด ังกล่าวให้ถ ือว่าอยู่ในความร ับผิดชอบของ    
ผู้ถือบัตรและเป็นการใช้ในนามของผู้ถ ือบัตรทุกประการ และคําว่า “บัตรฟลีทการ์ด” ให้หมายถึงบัตรที� KTB 
ออกให้แก่ผู้ถือบัตรเพื�อใช้ชาํระค่าสินค้า/บริการแทนเงินสด ณ สถานีบริการนํ�ามัน/ก๊าซที�เข้าร่วมโครงการโดย 
KTB จะระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์ของผู้ถือบัตร หรือข้อความอื�นที�ผู้ถือบัตรระบุไว้ในใบสมัครแทนชื�อผู้ถือ
บัตรบนหน้าบัตร และกําหนดให้เฉพาะผู้ถือบัตร หรือ รถยนต์ที�ม ีชื�อหรือหมายเลขทะเบียนตรงตามหน้าบัตร
เท่านั �นที�จะใช้บัตรได้โดยผู้ถือบัตรยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื�อนไขการใช้บัตรฟลีทการ์ดทั �ง
ที�มีอยู่แล้วในขณะนี�  หรือที�จะได้ปรับเปลี�ยน หรือเพิ�มเติมขึ�นในภายหน้า ดังต่อไปนี�  
1. เงื�อนไขการใช้บัตร 
   1.1 ผู ้ถ ือบ ัตรตกลงผูกพ ันและปฏิบ ัต ิต ามข้อกําหนดและเงื�อนไขฉบ ับนี�  รวมทั �งประกาศ เกี�ยวก ับอ ัตรา
ดอกเบี�ย อัตราค่าปรับ อัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าบริการต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ ที� KTB กําหนดขึ�น
เกี�ยวกับบัตรฟลีทการ์ด รายละเอียดตามตารางอัตราดอกเบี�ยและค่าธรรมเนียม ซึ�งจ ัดส่งให้ผู้ถ ือบัตรพร้อม
ข้อตกลงและเงื�อนไขนี�และให้ถือเป็นส่วนหนึ�งของข้อตกลงนี�ด้วย 
    1.2 ผู้ถือบัตรจะร ับผิดชอบที�จะต้องดูแลรักษาบัตรฟลีทการ์ดให้อยู่ในความครอบครองของผู้ถือบัตรหรือ
ผู้ใช้บัตรและหาก (ก) มีการใช้บัตรฟลีทการ์ดกับรถยนต์ที�ม ีชื�อหรือหมายเลขทะเบียนต่างจากหน้าบัตร และ/
หรือ (ข) มีการนําบัตรฟลีทการ์ดไปใช้ไม่ตรงตามชื�อที�ปรากฏบนหน้าบัตร เนื� องจากความประมาทเลินเล่อใน
การเก็บรักษาบัตรเจตนาไม่สุจริตใดๆ หรือเหตุอื�นใดที�เป็นความรับผิดชอบของผู้ถือบัตรหรือผู้ใช้บัตรทําให้มี
บุคคลอื�นนําไปใช้ ผู้ถือบัตรจะอ้างเหตุดังกล่าวเพื�อให้หลุดพ้นจากหน้าที�ในการชําระหนี�  หรือเพื�อให้ชําระหนี�ที�
เกิดขึ�นภายใต้บัตรลดลงไม่ได้ 
    1.3 ในกรณีที�ผู้ถือบัตรใช้บัตรฟลีทการ์ดเกินกว่าวงเงินที� KTB กําหนดไม่ว่าเหตุใดๆ  ก็ตาม ผู้ถือบัตรตกลง
ให้ถือว่า เป็นการร้องขอใช้บัตรเกินวงเงินที� KTB กําหนดของผู้ถือบัตร และผู้ถือบัตรตกลงยินยอมรับผิดชอบ
ในการชาํระหนี�ของผู้ถือบัตรทั �งจาํนวน 
    1.4 ผู้ถือบัตรตกลงรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่างๆ ที�เกิดจากการใช้บัตรฟลีทการ์ดอย่างเต็มจาํนวน เสมือน 
ผู้ถือบัตรเป็นผู้ใช้บัตรฟลีทการ์ดเอง ไม่ว่าจะเป็นการกระทาํโดยผู้ใช้บัตร หรือโดยบุคคลอื�นนําบัตรฟลีทการ์ด
ไปใช้ หรือมีการทุจริตด้วยวิธีการอื�นใด ทําให้สถานีบริการนํ�ามัน/ก๊าซ ยอมรับชําระค่าสินค้า/บริการด้วยบัตร 
ฟลีทการ์ด รวมทั �งย ินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่  KTB หรือบุคคลอื�นใดในความเสียหายที�เกิดขึ�น 
เ นื� อ งจากการกระทําด ังกล่าวด้วย  เว ้นแต่ผู ้ถ ือบ ัตรจะพ ิสูจน์ได ้ว่า  การทุจร ิตที�เก ิดขึ�นม ิได ้เก ิดจากความ
ประมาทเลินเล่อ การมีส่วนร่วมรู้เห็น หรือความผิดอื�นใดของผู้ถือบัตร 
    1.5 ผู้ถือบัตรต้องเก็บร ักษาบัตรฟลีทการ์ดไว้ในที�ปลอดภัย หากบัตรสูญหาย หรือถูกโจรกรรม ไม่ว่าด้วย
เหตุผล ใด  ผู ้ถ ือบ ัต รม ีส ิท ธ ิขอระง ับการใช้บ ัต รชั �วค ราว ได้โดยแจ้ง ให้ KTB ทราบท ันท ีทางโทรศ ัพท์ห ร ือ
เครื�อ งม ือสื�อ สารอื�น ใด  หร ือ โดยว ิธ ีอื�นซึ�งสามารถสื�อสารโต้ตอบก ันได้ในขณ ะนั �น  โดยที�ผู ้ถ ือบ ัตรจะต้อ ง
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการใช้บัตร ไม่ว่าจะโดยบุคคลใดในระหว่างที�บัตรสูญหายหรือถูกโจรกรรม
จนกว่า  KTB จะได้ร ับแจ้งถ ึง เหตุด ังกล่าว  ซึ�ง  KTB จะระง ับการใช้บ ัต รด ังกล่าวภายในระยะเวลา 5 นาที
นับตั �งแต่เวลาที�แจ้งการสูญหายหรือถูกโจรกรรม ทั �งนี�  ผู้ถือบัตรจะรับผิดชอบในภาระหนี�ที�เกิดขึ�นก่อนที� KTB 
จะได้ระง ับการใช้บ ัตรด ังกล่าวรวมทั �งหนี�ที�เก ิดจากการใช้บ ัตรฟลีทการ์ดที�เก ิดขึ�นภายหล ังจากการแจ้งการ  
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สูญหายหรือถูกโจรกรรม หากปรากฏโดยชัดแจ้งว่าภาระหนี�ที�เกิดขึ�น เป็นการกระทาํของผู้ถือบัตรหรือผู้ใช้บัตร 
เองหร ือโดยการสมรู ้ร่วมค ิดในการทุจร ิตของผู ้ถ ือบ ัตรหร ือผู ้ใช้บ ัต ร ทั �ง นี�หาก  KTB ไม่ได้ร ับแจ้งด ังกล่าว
ข้างต้นและมีผู้อื�นนําบัตรไปใช้ ผู้ถือบัตรจะต้องรับผิดชอบชดใช้หนี�ตามรายการที�เกิดขึ�นทั �งหมด ทั �งนี�หากผู้ถือ
บัตรประสงค์จะให้ KTB ออกบัตรใหม่ ผู้ถือบัตรจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ 
      อนึ�งภายหลังจากการระง ับการใช้บ ัตร ผู ้ถ ือบัตรจะต้องยืนย ันถึงการสูญหายหรือโจรกรรมดังกล่าวให้ 
KTB ทราบเป็นลายล ักษณ์อ ักษรอีกครั �งพร้อมหล ักฐานการแจ้งความเพื�อจะได้ดํา เนินกระบวนการยกเล ิก
บัตรฟลีทการ์ดดังกล่าวต่อไป และหากผู้ถ ือบัตรได้ร ับบัตรที�สูญหายกลับคืนมา ผู้ถือบัตรจะต้องตัดบัตรเป็น
สองส่วนและส่งคืนให้ KTB ทันที 
2. ข้อกาํหนดในการชาํระเงิน 
    2.1 เมื�อมีการเรียกให้ชําระหนี�อันเนื� องมาจากการใช้บ ัตรฟลีทการ์ดหรือหนี�อื�นใด อาทิ หนี�ค่าธรรมเนียม
ใดๆ อันเกี�ยวเนื� องกับบัตรฟลีทการ์ด (รวมเรียกว่า “หนี�บัตรฟลีทการ์ด”) มายัง KTB ผู้ถือบัตรตกลงให้ KTB 
ชาํระเงินตามจาํนวนที�มีการเรียกเก็บแทนผู้ถือบัตรไปก่อน โดยไม่ต้องได้ร ับความยินยอมหรือแจ้งให้ผู้ถือบัตร
ทราบล่วงหน้าและผู้ถือบัตรตกลงยินยอมชดใช้เง ินที� KTB ได้จ่ายไปก่อนแล้วให้แก่  KTB จนเต็มจาํนวนโดย
การชําระครั �งเดียวทั �งหมด หรือโดยผ่อนชําระภายในวันที�กําหนดไว้ในใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด 
(STATEMENT) และในกรณีที�ผู้ถือบัตรมีบัญชีเงินฝากไม่ว่าประเภทใดอยู่กับ KTB และ/หรือธนาคารสมาชิกที�
ตกลงให้บริการแก่ KTB ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตรเพื�อชาํระหนี�บัตรฟลีทการ์ดของผู้ถือบัตร 
และผู้ถือบัตรได้ทําหนังสือให้ความยินยอมให้ KTB และ/หรือธนาคารสมาชิกทําการหักเง ินจากบัญชีดังกล่าว 
เพื�อชาํระหนี�บัตรฟลีทการ์ด ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ KTB และ/หรือธนาคารสมาชิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
เพื�อชาํระหนี�บัตรฟลีทการ์ดได้ทันที และหากผู้ถือบัตรชาํระด้วยเช็ค  ผู้ถือบัตรจะต้องปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติและ
กําหนดเวลาในการนําเช็คเข้าบัญชีของธนาคารเพื�อให้มีการนําเงินเข้าบัญชีทันตามกําหนดเวลาที�ระบุไว้ในใบ
แจ้งยอดการใช้จ่ายบ ัตรฟลีทการ์ด  (STATEMENT) โดยถือว่า  KTB ได้ร ับชําระหนี�จากผู ้ถ ือบ ัตรก็ต่อ เมื�อ
ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คที�นําเข้าบัญชีนั �นได้แล้ว  
    2.2 หากผู้ถือบัตรไม่ชําระหนี�บัตรฟลีทการ์ด ให้ KTB ครบถ้วนในคราวเดียวตามจาํนวนเงิน และกําหนด
วันชําระที�ระบุไว้ในใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบ ัตรฟลีทการ์ด (STATEMENT) และผู ้ถ ือบัตรไม่ได้ท ักท้วงความ
ถูกต้องของใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด (STATEMENT) ภายในระยะเวลาที�กําหนดไว้ในข้อ 3. ให้
ถือว่าผู้ถ ือบัตรขอชําระหนี�บัตรฟลีทการ์ดส่วนที�เหลือในภายหลัง และผู้ถือบัตรยินยอมชําระดอกเบี�ยของเงิน
ต้นคงค้างตั �งแต่วันที� KTB ลงบันทึกรายการและยอดเงินการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ดของแต่ละรายการ (ต่อไปนี�
เรียกว่า “วันที�บันทึกรายการ” หรือ “POSTING DATE”) ตามที�ระบุไว้ในใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด 
(STATEMENT) ในอัตราดอกเบี�ยร้อยละ 15 ต่อปีจนกว่าจะมีการชําระหนี�ครบถ้วน และอัตราดอกเบี�ยนี�อาจ
เปลี�ยนแปลงได้โดย KTB จะแจ ้ง ให้ผู ้ถ ือบ ัต รทราบล่ว งหน้าตามรูปแบบ และว ิธ ีก ารที �ระบุไ ว ้ใน  ข ้อ  7.
นอกจากนี�  ผู ้ถ ือบ ัตรย ินยอมชําระค่าธรรมเนียมในการใช้วงเง ินในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี  ตั �งแต่ว ันที�บ ันท ึก
รายการ (POSTING DATE) ตามที�ระบุไว้ในใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด (STATEMENT) จนกว่าจะ
มีการชาํระหนี�ครบถ้วน 

 ในการคํานวณดอกเบี�ย และค่าธรรมเนียมดังกล่าว  ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ KTB คํานวณดอกเบี�ย
และค่าธรรมเนียมเป็นรายวันจนกว่าจะชําระหนี�ครบถ้วน แต่ทั �งนี� ไม่เป็นการตัดสิทธิของ KTB ที�จะเรียกร้อง
ให้ผู้ถ ือบัตรชําระหนี�ทั �งหมดหรือแต่บางส่วนก่อนกําหนดเวลาเมื�อมีเหตุสมควร โดย KTB จะแจ้งและแสดง
เหตุผลให้ผู้ถือบัตร ทราบล่วงหน้า และผู้ถือบัตรตกลงชาํระหนี�ตามคาํเรียกร้องทันที ผู้ถือบัตรยินยอมให้ KTB 
นําภาระหนี�บ ัตรฟลีทการ์ดที�คงค้างไปหักทอนในบัญชีเง ินฝากของผู ้ถ ือบ ัตรทุกประเภทที�ม ีอยู่ก ับ  KTB ได้
ตามที� KTB เห็นสมควร 
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3. การแจ้งยอดการใช้จ่าย 
 3.1 KTB จะส่งใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด (STATEMENT) ให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้าเดือน

ละครั �ง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ว ันก่อนถึงว ันกําหนดชําระเพื�อให้ผู้ถ ือบัตรทราบและทําการตรวจสอบ
ความถูกต้องโดยในการเรียกเก็บดอกเบี�ยค้างชําระ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื�นๆ KTB จะคํานวณ
ดอก เบี �ยค่าธ รรม เนียมและค่า ใช ้จ ่ายต่างๆ  ที �เกี �ย วข ้อ งรวมก ัน เป็นอ ัต ราร ้อยละต่อปี ให ้ผู ้ถ ือบ ัต รทราบ          
ผู้ถือบัตรมีหน้าที�ตรวจสอบรายการที�ปรากฏในใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด (STATEMENT) หากมี
รายการหนี�  รายการใดรายการหนึ�งผ ิดพลาดคลาดเคลื�อนหร ือ ไม่ถูกต้อง ผู ้ถ ือบ ัตรจะต้องท ักท้วงภายใน     
10 ว ันทําการนับตั �งแต่ว ันที�ผู ้ถ ือบ ัตรได้ร ับใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด (STATEMENT) จาก KTB 
หากผู ้ถ ือบ ัตรม ิได้ท ักท้วงภายในกําหนดเวลาด ังกล่าว ผู ้ถ ือบ ัตรตกลงย ินยอมให้ KTB ถือว่าจํานวนเง ินที�
ปรากฏในใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด (STATEMENT) ที�ผู้ถือบัตรจะต้องชําระให้แก่ KTB เป็นยอด
หนี�  ที�ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ และตกลงชาํระหนี�คืนให้แก่ KTB จนครบถ้วน 

อนึ�งหากในภายหลังผู้ถือบัตรสามารถพิสูจน์ได้ว่า รายการค่าใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด ที�ปรากฏตามใบ
แจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด (STATEMENT) รายการใดรายการหนึ�งไม่ถูกต้องและไม่ได้เป็นความผิด 
หรือความบกพร่อง หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ถือบัตรเอง ผู้ถือบัตรมีสิทธิทักท้วงได้ภายในระยะเวลาไม่
เกิน 60 วันนับแต่วันที�ได้ร ับใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด (STATEMENT) 

หาก  KTB ได้ส่ง ใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบ ัตรฟล ีทการ์ด  (STATEMENT) ให้ก ับผู ้ถ ือบ ัตรตามที�อยู่ที�
กําหนดในใบสมัครสมาชิกบัตรฟลีทการ์ด หรือตามที�อยู่อื�นใดที�ผู้ถือบัตรได้แจ้งการเปลี�ยนแปลงต่อ KTB ตาม
ว ิธ ีก า ร แ ล ะ ขั �น ต อ น ที � KTB กํา ห น ด ใ ห ้ถ ือ ว ่า ผู ้ถ ือ บ ัต ร ไ ด ้ร ับ ใ บ แ จ ้ง ย อ ด ก า ร ใช ้จ ่า ย บ ัต ร ฟ ล ีท ก า ร ์ด 
(STATEMENT) จาก KTB แล้ว  และหากผู้ถ ือบ ัตรม ีหนี�ค่าใช้จ่ายค้างชําระอ ันเนื� องมาจากการใช้บ ัตรฟลีท
การ์ดใดๆ ผู ้ถ ือบัตรตกลงยอมร ับว่าผู ้ถ ือบ ัตรมีหน้าที�ต้องชําระหนี�ค้างชําระด ังกล่าวคืนให้แก่  KTB ภายใน
กําหนดระยะเวลาที�ระบุไว้ในใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด (STATEMENT) โดยผู้ถือบัตรจะอ้างเอา
การไม่ได้ร ับใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด (STATEMENT) ที�ได้ส่งให้ก ับผู้ถือบัตรตามที�อยู่ที�กําหนด
ข้างต้นมาเป็นเหตุไม่ชาํระหนี�ที�เกิดขึ�นให้แก่ KTB ไม่ได้ 

3.2 ผู ้ถ ือบ ัต รยอมร ับ ว่า  ใบแจ ้งยอดการใช้จ่ายบ ัต รฟ ล ีทก าร์ด  (STATEMENT)  ตลอดจนบ ันท ึก
หลักฐานเอกสารใดๆ ก็ตามที� KTB ได้จ ัดทําขึ�น อันเนื� องมาจากการใช้บัตรฟลีทการ์ด ชําระค่าสินค้า/บริการ
ต่างๆ แทนการชาํระด้วยเงินสด ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆก็ตาม สามารถใช้เป็นเอกสารหลักฐานแสดงการหักเงินจาก
บัญชีบัตรฟลีทการ์ดของผู้ถือบัตรฟลีทการ์ดได้ ทั �งนี�ผู้ถือบัตรยอมรับตามใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด 
(STATEMENT) ตลอดจนบันทึกหลักฐานเอกสารใดๆ ก็ตามที� KTB ได้จ ัดทําขึ�น ยกเว้นแต่จะได้ทักท้วงตาม
ขั �นตอนที�กําหนดข้างต้น โดยผู้ถ ือบัตรไม่จาํเ ป็นต้องลงนามกําก ับในบันทึก หลักฐาน หรือเอกสารนั �นๆ แต่
อย่างใด 

3.3 รายงานการใช้บ ัตรฟล ีทการ์ด เ ป็นบร ิการที� KTB จ ัดทําขึ�น เพื�อมอบให้แก่ผู ้ถ ือบ ัตรเ ป็นประจํา    
ทุกเดือน หากผู้ถ ือบ ัตรประสงค์จะร ับรายงานประเภทอื�น นอกเหนือจากนี�ผู ้ถ ือบัตรจะต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
อัตราที� KTB กําหนด 
4. การเพิกถอนการใช้บัตร การระงับการใช้บัตร และการบอกเลิกสัญญาการใช้บัตรฟลีทการ์ดโดย KTB 

 4.1 บัตรฟลีทการ์ด เป็นกรรมสิทธิ(ของ KTB ซึ ,ง KTB มีสิทธิที ,จะเปลี ,ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิกเงื ,อนไข
ใด ๆ รวมทั 3งชะลอ เปลี ,ยนแปลง แก้ไข ระง ับ ยกเลิกหรือเพิกถอนวงเงินหรือการใช้บัตรฟลีทการ์ดได้ในกรณี
ดังต่อไปนี3  ทั 3งนี3  KTB มีสิทธิที ,จะกระทาํการดังกล่าวข้างต้นได้ในทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 

4.1.1 ผู้ถือบัตรผิดนัดชาํระหนี3ที ,เกิดจากการใช้บัตรฟลีทการ์ด 
4.1.2 ผู้ถือบัตรปฏิบัติผิดข้อกําหนดและเงื ,อนไขการใช้บัตรฟลีทการ์ดฉบับนี3 ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ,ง 
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4.1.3 ผู้ถือบัตรหรือผู้ใช้บ ัตรมีพฤติกรรมอันเชื ,อได้ว่าเป็นการใช้บัตรโดยฉ้อฉลหรือทุจริต  รวมทั 3งการ
ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในการขออนุมัติเป็นผู้ถือบัตร 

4.1.4 ผู้ถือบัตรประสบปญัหาซึ ,งเป็นสาระสาํคัญอันกระทบต่อความสามารถในการชาํระหนี3คืนแก่ KTB 
4.1.5 ผู้ถือบัตรเป็นผู้ม ีหนี3 สินล้นพ้นตัว หรือถูกพิท ักษ์ทร ัพย์ หรือถูกดําเนินคดีแพ่ง หรือคดีล้มละลาย

เ กี ,ย ว ก ับ ป ญั ห า ห นี3ส ิน ข อ ง ต น  ห ร ือ ค ด ีอ า ญ า  ถ ูก ย ึด ห ร ือ ถ ูก อ า ย ัด ท ร ัพ ย ์ส ิน ใ ด ๆ  ซึ ,ง ส ่ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่อ
ความสามารถในการชาํระหนี3คืนแก่ KTB 

4.1.6 ม ีก า ร เป ลี ,ย น แ ป ล งฐ า น ะท า ง ก า ร เง ิน ข อ ง ผู ้ถ ือ บ ัต ร  ร า ย ไ ด ้จ า ก แ ห ล่ง เง ิน ไ ด ้ต่า ง ๆ  ร ว ม ทั 3ง
คุณสมบัติของผู้ถือบัตร ซึ ,ง  KTB เห็นว่าผู้ถือบัตรนั 3นเป็นผู้ที ,มีฐานะทางการเงินที ,อาจไม่เพียงพอที ,จะชาํระหนี3
ที ,เกิดขึ3นภายใต้ข้อตกลงนี3  หรือไม่มีคุณสมบัติที ,เหมาะสมในการใช้บัตร 

4.1.7 ผู้ถือบัตรเลิกกิจการ หรือมีการดาํเนินการชาํระบัญชีของผู้ถือบัตร 
4.1.8 ผู้ถือบัตรไม่ให้ข้อมูล หรือไม่สามารถแสดงข้อมูลหรือหลักฐานต่างๆ ที ,แสดงถึงฐานะทางการเงิน

คุณสมบัติของผู้ถือบัตร ตามที , KTB ร้องขอเพื ,อใช้ในการพิจารณาอนุมัติวงเงิน หรือดาํรงวงเงินที ,ได้อนุมัติแล้ว 
4.1.9 เก ิด ก ารเป ลี ,ย นแ ป ล งข อ ง ก ฎ ห ม าย  ห ร ือ ก ฎ ระเบ ีย บข อ ง ห น่ว ยราช ก ารที ,เกี ,ย ว ข้อ ง  รว ม ทั 3ง

กฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานที ,ม ีอํานาจในการกํากับดูแล รวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียง ธนาคารแห่งประเทศไทย 
สาํนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

4.1.10 มีการเปลี ,ยนแปลงฐานะทางการเงิน ตําแหน่งหรือคุณสมบัติของผู้ใช้บัตรซึ ,งเป็นการตัดสิทธิใน
การใช้บัตรตามข้อตกลงระหว่างผู้ถือบัตรกับผู้ใช้บัตรหรือเป็นกรณีที , KTB เห็นว่าผู้ใช้บัตรนั 3นไม่มีคุณสมบัติที ,
เหมาะสมในการใช้บัตร หรือเมื ,อผู้ใช้บัตรเสียชีวิต 

4.1.11 กรณีหรือเหตุอื ,นซึ ,ง KTB จะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้าต่อไป 
ในกรณีที , KTB ใช้สิทธิระงับเพิกถอน หรือระงับการใช้บ ัตรฟลีทการ์ด KTB จะแจ้งหรือแสดงเหตุผลให้

ผู้ถ ือบัตรทราบล่วงหน้า และผู้ถ ือบัตรจะต้องส่งคืนบัตรฟลีทการ์ดให้แก่  KTB ทันทีนับแต่ที ,ได้ร ับการแจ้งนั 3น 
โดยให้ยอดเงินคงค้างทั 3งหมดที ,ผู้ถือบัตรจะต้องชําระครบกําหนดชําระในทันทีและผู้ถือบัตรยังต้องรับผิดชอบ
ภาระหนี3ทั 3งหมดที ,เกิดจากการใช้บัตรฟลีทการ์ด ภายหลังจากการเพิกถอน หรือระง ับการใช้บัตร เว้นแต่ผู้ถือ
บัตรจะพิสูจน์ได้ว่าภาระหนี3 อันเกิดจากการใช้บ ัตรดังกล่าว มิได้เกิดจากการกระทํา การมีส่วนร่วมรู้เห็น หรือ
ความผิดอื ,นใดของผู้ถือบัตร 

4.2 การยกเลิกการใช้บ ัตรฟลีทการ์ดไม่ว่าด้วยเหตุใด หากปรากฏว่าผู้ถือบัตรย ังมีหนี3 คงค้างชําระอัน
เนื ,องมาจากการใช้บ ัตรฟลีทการ์ดแล้ว  ผู ้ถ ือบ ัตรตกลงจะชําระให้แก่  KTB จนเสร็จสิ3นพร้อมค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และค่าดอกเบี3ย ซึ ,งคาํนวณตามอัตราและวิธีการที , KTB กําหนดไว้ 
5. การยกเลิกการใช้บัตร หรือการเพิกถอนการใช้บัตร หรือการระงับการใช้บัตรฟลีทการ์ดโดยผู้ถือบัตร 

 ผู้ถ ือบ ัตรม ีส ิทธิยกเล ิกการใช้บ ัตรฟลีทการ์ดเมื�อ ใดก็ได้ โดยต้องแจ้งให้ KTB ทราบเป็นลายล ักษณ์  
อักษร และตัดบัตรฟลีทการ์ดออกเป็นสองส่วนส่งคืนให้แก่  KTB ทันทีที�ม ีการยกเลิก และชําระหนี�สินทั �งปวง
อันเกิดจากการใช้บ ัตรฟลีทการ์ด คืนแก่ KTB  จนเสร็จสิ�นภายในระยะเวลาที� KTB ได้ส่งหนังสือแจ้งซึ�งได้
ระบุยอดเงินที�ผู้ถือบัตรค้างชําระต่อ KTB การยกเลิกการใช้บัตรย่อมไม่เป็นเหตุให้ผู้ถือบัตรหลุดพ้นจากความ
ร ับ ผ ิด ช อ บ ใน ก ารชํา ร ะค ่า ส ิน ค ้า /บ ร ิก า รจ าก ก าร ใช ้บ ัต รฟ ล ีท ก า ร ์ด จน ก ว่า  KTB จ ะ ได ้ร ับ ชํา ร ะห นี�อ ัน
เนื� องมาจากการใช้บัตร และ/หรือค่าใช้จ่ายทั �งปวงที�เกี�ยวเนื� องจนครบถ้วนแล้ว อนึ�งผู้ถือบัตรมีสิทธิได้ร ับคืน
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามส่วนของระยะเวลาที�ย ังไม่ได้ใช้บริการ 
6. การออกบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิมที�หมดอายุ 

บัตรฟลีทการ์ดมีอายุ 3 ปี เมื�อครบกําหนดแล้ว KTB มีดุลพินิจในการพิจารณาออกบัตรฟลีทการ์ดใหม่
แทนบัตรเดิมที�หมดอายุได้ ซึ�ง  KTB อาจพิจารณาการออกบัตรใหม่ โดยบัตรที�ออกใหม่นั �น ซึ�งให้มีผลใช้ได้
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ต่อเนื� องในทันทีที�บ ัตรเดิมหมดอายุโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องขอความยินยอมของผู้ถ ือบัตร เว้นแต่ผู้ถ ือบัตร
จะแจ้งยกเลิกการใช้บัตรฟลีทการ์ดให้ KTB ทราบเป็นหนังสือก่อนวันที�บัตรเดิมหมดอายุไม่น้อยกว่า 30 วัน 

ในกรณีที�ผู้ถือบัตรบอกเลิกการใช้บัตรฟลีทการ์ด โดยมิได้แจ้งยกเลิกภายในกําหนดเวลาตามวรรคก่อน 
และ KTB ได้ออกบัตรใหม่ให้แล้ว ผู้ถือบัตรยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการจ ัดทําบัตรฟลีท
การ์ดใหม่ให้แก่ KTB ตามอัตราที� KTB กําหนด 
7. การเปลี�ยนแปลงข้อตกลง 

 KTB ขอสงวนสิทธิ Zในการแก้ไข เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง หรือยกเลิกอัตราดอกเบี�ย อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าปร ับ และ/หรืออัตราค่าบริการ และ/หรือสิทธิต่างๆที� KTB ให้แก่ผู้ถ ือบ ัตร ตลอดจนวิธ ีการคํานวณ
อัตราดังกล่าว และข้อตกลงและเงื�อนไขการใช้บัตรฟลีทการ์ด โดย KTB จะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันเว้นแต่กรณีเร่งด่วน KTB จะแจ้งการแก้ไขเปลี�ยนแปลงเช่นว่านั �นเป็นลายลักษณ์
อ ักษรให้ผู ้ถ ือบ ัตรทราบล่ว งหน้า เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  7 ว ัน  หร ือประกาศทางหนังส ือพ ิมพ ์รายว ัน
ภาษาไทยที�แพร่หลายในประเทศล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 ว ัน ซึ�งในกรณีด ังกล่าว KTB จะแจ้ง
การเปลี�ยนแปลงดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือบัตรทราบอีกครั �งหนึ�ง 

หากผู้ถ ือบัตรไม่ย ินยอมในส่วนที� KTB แก้ไข เพิ�มเติม หรือเปลี�ยนแปลง ไม่ว่าทั �งหมด หรือบางส่วน  
ผู้ถือบัตรจะต้องยุติการใช้บัตรฟลีทการ์ดนับแต่ว ันที�การเปลี�ยนแปลงมีผลบังคับ พร้อมทั �งแจ้งความประสงค์
ยกเลิกบัตรเป็นลายลักษณ์อ ักษรให้ KTB ทราบทันที และส่งมอบบัตรฟลีทการ์ดคืนโดยตัดออกเป็นสองส่วน 
การยกเลิกเป็นผู้ถือบัตรข้างต้นไม่เป็นเหตุให้สมาชิกหลุดพ้นจากความรับผิดชอบในการชําระค่าสินค้า และ/
หรือบริการจากการใช้บัตรฟลีทการ์ดแต่อย่างใด 
8. ความชาํรุดบกพร่องของสินค้า/บริการ 

 ผู้ถือบัตรจะไม่เร ียกร้องให้ KTB ร ับผิดในความบกพร่องของคุณภาพสินค้า/บริการ ที�ได้ร ับจากสถานี
บริการนํ�าม ัน /ก๊าซ รวมทั �งปร ิมาณนํ�าม ัน/ก๊าซที�ผู ้ถ ือบ ัตรใช้บ ัตรฟลีทการ์ดชําระค่าใช้จ่ายด ังกล่าวแทนการ
ชําระด้วยเงินสด รวมทั �งในกรณีที�สถานีบริการนํ�ามัน/ก๊าซแห่งหนึ�งแห่งใดไม่ยอมรับ หรือไม่ยอมให้ผู้ถือบัตร
ใช้บัตรฟลีทการ์ด ณ สถานที�นั �น ทั �งนี�ผู้ถ ือบัตรจะเรียกร้องต่อสถานีบริการนํ�ามัน/ก๊าซสําหร ับความบกพร่อง
ของคุณภาพสินค้าและบริการโดยผู้ถ ือบ ัตรเอง และหากผู้ถ ือบ ัตรได้ชําระค่าส ินค้า /บริการโดยใช้บ ัตรฟลีท
การ์ดผู้ถือบัตรยังมีหน้าที�ต้องชาํระหนี�ที�เกิดจากการใช้บัตรฟลีทการ์ดคืนให้แก่ KTB 
9. ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล 

 ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมโดยไม่เพิกถอนให้ 
(ก) KTB หรือธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จาํกัด หรือ บริษัทข้อมูล

เครดิตอื�นใดที�ได้จ ัดตั �งขึ�น และได้ร ับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูล
เครดิตและ/หรือนิต ิบุคคลหรือสถาบันใดที�จําเ ป็นต้องใช้ข ้อมูล เครดิตในการประกอบธุรกิจของตน ไม่ว่าจะ
จัดตั �งขึ�นภายในหรือนอกราชอาณาจักรก็ตาม (รวมเรียกว่า “บริษัทข้อมูลเครดิต”) ดําเนินการใช้ ตรวจสอบ 
แลกเปลี�ยน และ/หรือเปิดเผย ซึ�งข้อมูลเครดิตข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื�นใดของผู้ถือบัตรในระหว่างกัน 
เพื�อประโยชน์ในการที�ผู้ถ ือบัตรจะขออนุม ัติบ ัตรฟลีทการ์ด และ/หรือใช้บริการจาก KTB หรือธนาคาร หรือ
สถาบันการเงินตลอดจนนิติบุคคลอื�นใดได้ และให้ความยินยอมนี�ม ีอยู่ตลอดไป แม้จะได้ม ีการยกเลิกการใช้
บัตรฟลีทการ์ด กับ KTB แล้วก็ตาม และ/หรือ 

(ข) KTB หรือธนาคาร หรือสถาบันการเงิน เปิดเผยข้อมูล (รวมทั �งข้อมูลเครดิต ข้อมูลและ/หรือข้อมูล
อื�นใดของผู้ถือบัตร) ให้กับธนาคาร สถาบันการเงิน องค์กรธุรกิจ หรือบุคคลอื�นใดๆ ที�จะหรือประสงค์จะโอน 
หรือเข้ามาร ับโอนทรัพย์ส ินและ/หรือหนี�สินใดๆ จาก KTB รวมถึงการเข้าควบรวมกิจการหรือการจ ัดระบบ 
เปลี�ยนแปลง โครงสร้างองค์กรใดๆ โดย KTB หรือบุคคลที�เกี�ยวข้อง (รวมทั �งที�ปรึกษาต่างๆ) ที�เกี�ยวกับการ
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ดําเนินการใดๆ เพื�อว ัตถุประสงค์ด ังกล่าว และให้ความยินยอมนี�ม ีอยู่ตลอดไป แม้จะได้ม ีการยกเลิกการใช้
บัตรฟลีทการ์ด กับ KTB แล้วก็ตาม และ/หรือ 

(ค) KTB เปิดเผยข้อมูลการใช้บ ัตร และ/หรือข้อมูลอื�นใดของผู ้ถ ือบ ัตรให้ก ับบริษ ัทนํ�าม ัน และ/หร ือ
สถานีบร ิการนํ�าม ัน/ก๊าซที�เข้าร่วมโครงการ และ/หรือนิต ิบุคคลอื�นใด เพื�อประโยชน์ในการพิจารณายกเว้น
ค่าธรรมเนียมบัตร การให้ส่วนลด การส่งเสริมการขาย หรือวัตถุประสงค์อื�นใดที�มีล ักษณะคล้ายคลึงกัน 

(ง) KTB หรือธนาคาร เก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน และ/หรือข้อมูลใดๆ ของ 
ผู้ถ ือบ ัตรที�ได้ให้ไว้หร ือม ีอยู่ก ับ  KTB หรือที� KTB ได้ร ับหรือ เข้าถึงได้จากแหล่งอื�น หรือข้อมูลอื�นใดตามที�
หน่วยงานหรือคณะกรรมการที�ม ีอํานาจตามกฎหมายประกาศ กําหนด ซึ�งต่อไปนี�จะเรียกว่า "ข้อมูล" รวมทั �ง
ให้ KTB ส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือบัตรให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ KTB หรือนิติ
บุคคลนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ KTB พันธมิตรทางธุรกิจ  ผู้ให้บริการภายนอก ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้ร ับ
โอนสิทธิเร ียกร้อง หน่วยงาน/องค์กร/นิต ิบุคคลใดๆ ที�ม ีส ัญญากับ KTB  หน่วยงานราชการ และ/หรือนิติ
บ ุค ค ล ใด ๆ  ที � KTB เป็น คู ่ส ัญ ญ าห ร ือ ม ีค ว ามส ัม พ ัน ธ ์ด ้ว ย  ทั �ง ใน ป ระ เท ศ ไท ยแ ล ะต่า งป ร ะ เท ศ  โด ยมี
วัตถุประสงค์เพื�อการบริหารจัดการธุรกิจของ KTB การวิเคราะห์ข้อมูล การให้และ/หรือปรับปรุงบริการ หรือ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ KTB  การที� KTB จ้างหรือมอบหมายให้บุคคลอื�นดําเนินการแทน ไม่ว่างานเกี�ยวกับ
เท ค โน โล ย ีส า ร ส น เท ศ  ง า น ต ิด ต ่อ สื �อ ส า ร  ง าน ต ิด ต าม ท ว ง ถ าม  ห ร ือ ง าน อื �น ใ ด  ไ ม ่ว ่า ทั �ง ห ม ด ห ร ือ        
บางส่วน และเพื�อว ัตถุประสงค์อื�นใดที�ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย รวมถึงเพื�อปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ
ของประเทศใดๆ ที�ใช้บ ังค ับกับ KTB โดยผู้ถ ือบัตรร ับทราบว่า ผู้ถ ือบัตรสามารถติดต่อ  KTB ผ่านช่องทาง 
Call Center โท ร  02-111-1111 ห ร ือส าขาของ  KTB ทั �ง นี�  ช่อ งทางต ิดต่อ  KTB อาจม ีก าร เปลี�ยนแปลง 
เพิ�มขึ�นหรือลดลงได้ในอนาคต โดย KTB จะได้แจ้งให้ทราบทาง Web Site ของ KTB 
10. การให้บริการ KTB Corporate Online 

 10.1 KTB อาจให้บริการ KTB Corporate Online (ซึ�งต่อไปนี� เร ียกว่า “ระบบงาน”) ซึ�งเป็นบริการที� 
KTB อํานวยความสะดวกให้แก่ผู ้ถ ือบ ัตรที�ได้ร ับอนุม ัต ิจาก KTB เป็นรายกรณีพิเศษให้สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลการใช้บ ัต รผ่าน  Web Site ของ  KTB ซึ�ง รวมถ ึง  บร ิก ารข ้อมูลข่าวสารทั �ว ไปของธนาคาร  บร ิก าร
ตรวจสอบข้อมูลปริมาณสินค้าที�ได้ชาํระผ่านบัตรฟลีทการ์ด และข้อมูลอื�นๆตามที� KTB กําหนด ซึ�งสามารถใช้
บริการได้ 24 ชั �วโมง 

10.2 KTB มีส ิทธิที�จะเปลี�ยนแปลงหรือยกเลิกการให้บริการ KTB Corporate Online เมื�อใดก็ได้โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้าแต่ประการใด เมื�อผู้ถือบัตรได้ร ับรหัส USER ที�ใช้บร ิการ (USER ID) 
รหัสประจาํตัว (USER PASSWORD) จาก KTB แล้วผู้ถือบัตรจะต้องเก็บรักษาไว้ในที�ม ั �นคงปลอดภัย และถือ
เป็นความลับของผู้ถือบัตรเท่านั �น 

10.3 การใช้ระบบงานแต่ละครั �ง หากไม่มีการทํารายการติดต่อกันเป็นเวลา 15 นาที เมื�อครบกําหนด
ระยะเวลาดังกล่าว KTB จะยกเลิกการติดต่อ หากประสงค์จะใช้บริการต่อไปผู้ถ ือบัตรจะต้องผ่านระบบงาน
เข้ามาใหม่ 

10.4 ในกรณีที�ม ีก ารแสดงรายการข ้อมูลซึ�งม ีค วามผ ิดพลาด บกพร่อ ง  ไม่ว่าความผ ิดพลาดหร ือ
บกพร่องนั �นจะเก ิดขึ�นด้วย เหตุผลประการใด  ผู ้ถ ือบ ัตรตกลงย ินยอมให้ KTB สามารถแก้ไขข้อบกพร่อ ง
ผิดพลาดให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และผู้ถือบัตรยินยอมให้ถือว่าบรรดาเอกสารและข้อมูลที�ธนาคารจัดทํา
ขึ�นเป็นข้อมูลที�ถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน 

10.5 การกระทําใดๆ ที�ผ่านระบบงาน ทั �งที�เ ป็นการกระทําของผู ้ถ ือบ ัตรเอง หรือ เป็นการกระทําที�
เกิดขึ�นโดยบุคคลอื�น หากได้กระทําไปโดยผ่านระบบงาน รหัส USER ใช้บร ิการ (USER ID) รหัสประจําตัว 
(USER PASSWORD) และ/หรือคําสั �งคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการบริการนี�แล้ว ให้ถือว่าสมบูรณ์



หน้าที�  10 | 11 

ถูกต้อง และมีผลผูกพ ันผู ้ถ ือบ ัตรและผู ้ถ ือบ ัตรยินยอมร ับผิดชอบในความเส ียหายที�เก ิดขึ�นจากการกระทํา
ดังกล่าวทุกประการ 

10.6 ข้อมูลที�ผู้ถ ือบัตรได้ร ับจากระบบงาน เช่น ข้อมูล เกี�ยวกับอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 
อัตราดอกเบี�ยหรือข้อมูลอื�นใดเป็นข้อมูลเบื�องต้น ซึ�ง KTB ขอสงวนสิทธิ Zที�จะแก้ไขเปลี�ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
และไม่มีผลผูกพัน KTB 

10.7 กรณีที�ผู้ถือบัตรประสงค์จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดการใช้บริการ KTB Corporate Online จาก
ที�ได้ระบุไว้ในคําขอนี�  รวมทั �งการยกเลิก และ/หรือระง ับการใช้ระบบงาน ผู้ถ ือบัตรจะต้องแจ้งกับ KTB เป็น
ลายลักษณ์อักษร หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ�นก่อนวันที� KTB ตกลงเปลี�ยนแปลงตามที�ผู้ถือบัตรกําหนด
ดังกล่าว ผู้ถือบัตรจะรับผิดชอบในความเสียหายที�เกิดขึ�นจากผลการเปลี�ยนแปลงดังกล่าว 

10.8 ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ KTB เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี�ยวข้อง
กับการใช้ระบบงานได้ตามอัตราที� KTB กําหนด โดยให้ KTB หักจากบัญชีของผู้ถือบัตรที�มีอยู่กับ KTB 

10.9 KTB สงวนสิทธิ Zที�จะปรับปรุง เปลี�ยนแปลง ยกเลิกการให้บริการที�เกี�ยวกับระบบงานทั �งหมดหรือ
บางส่วนแก้ไขข้อกําหนดและเงื�อนไขการใช้บริการที�เกี�ยวกับ ระบบงาน รวมทั �งค่าธรรมเนียม และค่าบริการ
ต่าง ๆ ที�เกี�ยวกับระบบงานได้ตามที� KTB เห็นสมควร 
11. เบ็ดเตล็ด 

 11.1 KTB ขอสงวนสิทธิ Zในการคืนค่าธรรมเนียมรายปีทุกกรณี เว้นแต่ในกรณีที� KTB เล ิกประกอบ
ธุรกิจการให้บริการบัตรฟลีทการ์ด KTB จะคืนค่าธรรมเนียมรายปีตามส่วนของระยะเวลาที�ย ังไม่ได้ใช้บริการ
ให้แก่ผู ้ถ ือบ ัตรหรือการยกเล ิกการใช้บ ัตร การเพิกถอนการใช้บ ัตร หรือการระง ับการใช้บ ัตรโดยผู้ถ ือบัตร 
ตามที�กําหนดในข้อ 5. 

11.2 ผู ้ถ ือบ ัตรย ินยอมให้ KTB ม ีส ิทธ ิห ักบ ัญชีโอน หร ือห ักกลบลบหนี� เง ิน ในบ ัญชีเง ินฝาก (ไม่ว่า
ประจําหร ือออมทร ัพย์) ของผู ้ถ ือบ ัตรม ีอยู่ก ับ  KTB และ/หร ือที�ได้มอบไว้เป็นหล ักประก ันการปฏิบ ัต ิต าม
ข้อตกลงและเงื�อนไขการใช้บ ัตรฟลีทการ์ด ซึ�งอยู่ในความครอบครองในการดูแลร ักษา และ/หรือในอํานาจ   
สั �งการของธนาคาร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถ ือบัตรทราบ และไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ถ ือบัตร ทั �งให้ถือว่า 
KTB มีสิทธิเบิกถอนหรือหักเงินฝากตามความดังกล่าวโดยไม่จาํเป็นต้องทาํเอกสารในการเบิกถอนเงินฝากแต่
อย่างใดอีก เพื�อชําระหนี�ที�ผู้ถือบัตร ซึ�งถึงกําหนดชําระต่อ KTB ได้ทั �งหมดไม่ว่าในเวลาใดๆก็ตาม และให้ถือ
ว่าจาํนวนเงินในบัญชีดังกล่าวของผู้ถือบัตรนั �นถึงกําหนดชาํระทันทีที� KTB ได้ดาํเนินการหัก โอน หรือหักกลบ
ลบหนี� เงินในบัญชีดังกล่าว 

11.3 หากมีการติดตามทวงถามให้ผู้ถ ือบัตรชําระหนี�  อันเกิดจากการใช้บ ัตรฟลีทการ์ด ผู้ถือบัตรต้อง
รับผิดชอบชดใช้บรรดาค่าฤชาธรรมเนียม รวมทั �งค่าใช้จ่ายในการเรียกร้อง ทวงถาม ดาํเนินคดี บังคับคดีและ
ค่าใช้จ่ายทั �งปวงที�เกี�ยวเนื� องคืนให้แก่ KTB จนเต็มจาํนวนทุกประการ 

11.4 ผู้ถือบัตรขอมอบหลักประกันตามที�ระบุไว้ในใบสมัครสมาชิกบัตรฟลีทการ์ด เพื�อเป็นหลักประกัน
หนี�ที�เกิดจากการใช้วงเง ินบัตรฟลีทการ์ด รวมถึงการปฏิบ ัติตามข้อตกลงและเงื�อนไขการใช้บ ัตรฟลีทการ์ด  
ทั �งที�ม ีอยู่แล้วในขณะนี�  และ/หรือที�จะมีต่อไปในภายหน้าทั �งสิ�น โดยตกลงจะไม่ยกเลิก หรือเพิกถอนการมอบ
หลักประกันดังกล่าว 

11.5 ผู้ถ ือบัตรตกลงยินยอมให้หล ักประกันใดๆ ที�ผู้ถ ือบัตรได้เคยให้ไว้ต่อ KTB เพื�อ เป็นประกันการ
ชําระหนี� ใดๆ ที�ผู ้ถ ือบ ัตรมีต่อ KTB ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การจํา นํา คํ�าประกัน หรือจํานอง ให้ถือ เป็น
ประกันการชาํระหนี�ตามสัญญาฉบับนี�ด้วย 

11.6 ผู ้ถ ือบัตรขอร ับรองว่าผู ้ถ ือบัตรเป็นผู้ม ีส ิทธิเหนือหล ักประกันที�ระบุในข้อ 11.4 และ 11.5 โดย
ชอบด้วยกฎหมายและโดยสุจริต สิทธิที�ผู ้ถ ือบัตรมีอยู่เหนือหลักประกันเป็นสิทธิอย่างสมบูรณ์ปราศจากการ
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โอนสิทธิภาระผูกพัน หรือข้อโต้แย้งใดๆ ทั �งสิ�น ในกรณีที�ผู้ถือบัตรโอนสิทธิเรียกร้องเงินฝากเป็นประกัน ผู้ถือ
บัตรตกลงโอนสิทธิเร ียกร้องเป็นการเด็ดขาด โดยไม่มีเงื�อนไข และจะไม่ยกเลิกการโอน ทั �งจะไม่ทําให้สิทธิ
เรียกร้องลดน้อยถอยลงหรือระงับสิ�นไปทั �งหมดหรือแต่บางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ รวมทั �งจะไม่ก่อให้เกิดภาระ
ผูกพันใดๆ ในสิทธิเรียกร้องภายหลังวันที�ทาํสัญญานี�  นอกจากจะได้ร ับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก 
KTB เป็นกรณีๆ ไป 

อย่าง ไรก็ด ี ห ากต่อ ไป เป็นที �ป รากฏแก่ KTB ว่าผู ้ถ ือบ ัตรไม่ใช่เจ ้าของหล ักประก ัน โดยชอบด้วย
กฎหมายหรือโดยสุจริตก็ด ี หลักประกันถูกรอนสิทธิหรือมีภาระผูกพันหรือถูกโต้แย้งสิทธิโดยบุคคลใดๆ ก็ดี 
หรือเกิดความเสียหายใดๆ แก่ KTB อันเนื� องมาจากการให้หลักประกันหรือการโอนสิทธิเรียกร้องเงินฝากตาม
สัญญานี�  ผู้ถือบัตรจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ KTB ทั �งสิ�น 

11.7 กรณี KTB ได้บ ังค ับหลักประกันเพื�อ นํามาชําระหนี�ที�เก ิดจากการใช้วงเง ินบ ัตรฟลีทการ์ดแล้ว   
ยังไม่พอชําระหนี�ของผู้ถือบัตร ผู้ถือบัตรยังคงมีหน้าที�ต้องชําระหนี� ให้แก่  KTB ต่อไปจนกว่าจะชําระหนี� ให้แก่ 
KTB จนเสร็จสิ�น 

11.8 บรรดาคาํบอกกล่าว หนังสือ หรือเอกสารใดๆที� KTB ได้จัดส่งให้ผู้ถือบัตร ไม่ว่าจะส่งโดยวิธีใดๆ 
ตามที�อยู่ หร ือสถานที�ทํางานที�แจ้งไว้ก ับ KTB ซึ�งผู้ถ ือบัตร ให้ถือว่าเป็นภูม ิลําเนาที�ถูกต้อง และมีการส่งให้
โดยชอบแล้ว หากมีการเปลี�ยนแปลงที�อยู่  หรือสถานที�ทํางาน ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งการเปลี�ยนแปลงดังกล่าว
เป็นลายล ักษณ์อ ักษรให้ KTB ทราบท ันที หาก KTB ไม่ได้ร ับแจ้งการเปลี�ยนแปลงใดๆ ผู ้ถ ือบ ัตรย ินยอม    
ให้ถือว่า ที�อยู่  หรือสถานที�ทาํงานที�แจ้งไว้เดิมนั �นเป็นภูมิลาํเนาที�ถูกต้องของผู้ถือบัตร 

 


