
 

                                                  
ตารางการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (fact sheet) 

 

ตารางการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทผลิตภัณฑ์ <ชื่อผู้ขายผลติภณัฑ์>            บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

<ชื่อผู้ออกผลิตภณัฑ์>           ฝ่ายพฒันาบริหารบตัรและร้านค้าสมาชิก 
<ชื่อผลิตภณัฑ์ / บริการ>     บตัรฟลีทการ์ด  
<วนั เดือน ปี>                             1 ธ.ค. 52 

 

ผลิตภัณฑ์บัตรฟลีทการ์ด (KTB FLEETCARD) 
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมลูผลติภณัฑ์ฉบบันี ้และควรศกึษารายละเอียด 
และเง่ือนไขโดยละเอียดก่อนท่ีทา่นตดัสนิใจซือ้หรือใช้บริการผลติภณัฑ์) 

1. ผลิตภัณฑ์นีค้ืออะไร 

 บัตรฟลีทการ์ด เป็นบตัรเครดิตส าหรับช าระคา่น า้มนั/ก๊าซเอ็นจีวี ณ สถานีบริการน า้มนั/ก๊าซเอ็นจีวี ที่เป็นพนัธมิตรกบัธนาคาร เพ่ือเป็น 

ทางเลือกใหมข่องการช าระคา่น า้มนั/ก๊าซเอ็นจีวีและคา่บริการอ่ืนๆ ณ สถานีบริการน า้มนั/ก๊าซเอ็นจีวี ด้วยวิธีการทีส่ะดวก รวดเร็ว ทนัสมยั และ
ปลอดภยั พร้อมกบัมีรายงานการใช้บตัรที่มีประสิทธิภาพ โดยบตัรแตล่ะใบสามารถก าหนดให้เป็นบตัรประจ าของรถแตล่ะคนั โดยหน้าบตัรระบชุื่อ
หน่วยงาน องค์กร, นิติบคุคล , ยี่ห้อรถ หมายเลขทะเบียนรถ เหมาะส าหรับ หน่วยงาน องค์กร หรือนิติบคุคลที่มีรถยนต์ตัง้แต ่5 คนัขึน้ไป 

 
ประเภทบัตรเครดิต รายละเอียดบัตร 

 บตัร ปตท.ฟลีทการ์ด (PTT): ใช้ส าหรับช าระคา่น า้มนั/ก๊าซเอ็นจีวี และคา่สินค้า/บริการ ณ 
สถานีบริการน า้มนั/ก๊าซเอ็นจีวี ปตท.เทา่นัน้ 
 
 

 บตัรปตท. - บางจาก (PTTCB): ใช้ส าหรับช าระคา่น า้มนั/ก๊าซเอ็นจีวี และคา่สินค้า/บริการ 
ณ สถานีบริการน า้มนั/ก๊าซเอ็นจีวี ปตท.และ สถานีบริการน า้มนับางจาก 
 
 

 บตัรบางจาก (BCP): ใช้ส าหรับช าระคา่น า้มนั และคา่สินค้า/บริการ ณ สถานีบริการน า้มนั
บางจากเทา่นัน้   
 
 

 บตัรบางจาก - ปตท. (BCPCB) : ใช้ส าหรับช าระคา่น า้มนั และคา่สินค้า/บริการ ณ สถานี
บริการน า้มนับางจากและสถานีบริการน า้มนัปตท. 
 
 

 บตัรเอสโซ ่(ESSO) :ใช้ส าหรับช าระคา่น า้มนั และคา่สินค้า/ บริการ ณ สถานีบริการน า้มนั
เอสโซ ่เทา่นัน้ 
 
 

 บตัรพีทีจี (PTG) :ใช้ส าหรับช าระคา่น า้มนั และคา่สินค้า/ บริการ ณ สถานีบริการน า้มนัพีท ี
เทา่นัน้  
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2.  ผลิตภัณฑ์นีม้ีลักษณะส าคัญอะไรบ้าง 
 

 ธนาคารเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิวงเงินและออกบตัรฟลีทการ์ดให้กบัหน่วยงาน องค์กร หรือนิติบคุคล ได้แก่ หนว่ยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและ
บริษัทเอกชน 

 วงเงินบตัรฟลีทการ์ด : ให้วงเงินสินเช่ือบตัรประมาณการจากคา่ใช้จา่ยด้านน า้มนัเชือ้เพลิงของหน่วยงาน , นิติบคุคล ส าหรับระยะเวลา  2 เดือน 

 ไมมี่บตัรเสริม 

 ใช้ได้ ณ สถานีบริการน า้มนั / ก๊าซเอ็นจีวี ที่ร่วมให้บริการ ที่มีเคร่ืองหมายรับบตัรฟลีทการ์ด กวา่ 2,600 แหง่ทัว่ประเทศ 

 ได้รับใบบนัทกึคา่สินค้า / บริการ (Sales Slip) โดยแสดงยอดเงิน การใช้บตัร พร้อมแสดงยอดวงเงินคงเหลือตอ่เดือนของบตัร และใบก ากบัภาษี/ 
ใบเสร็จ (Tax Invoice / Receipt) จากเคร่ืองรูดบตัรอตัโนมตัิ/ POS ทกุครัง้ที่ใช้บริการ 

 ทา่นจะได้รับใบแจ้งยอดการใช้จา่ยบตัรฟลีทการ์ด(Statement of Fleet Card Account) และรายงานการใช้บตัรฟลทีการ์ดเป็นรายเดือน 

 ช าระเงินเต็มจ านวนตามใบแจ้งยอด 

 ช าระเงินคืนได้ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทยทกุสาขา หรือหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิของธนาคารกรุงไทยหรือช าระผ่านระบบ Electronic 
Banking ของธนาคารผ่านชอ่งทางที่ให้บริการ  KTB Netbank 

 บตัรฟลีทการ์ดไมส่ามารถเบิกเงินสดลว่งหน้าได้ 

 อัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปีและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 5% ต่อป(ีกรณีช าระล่าช้า)      
     

3. ผลิตภัณฑ์นีม้ีค่าบริการอะไรบ้าง 

 

 อตัราคา่ธรรมเนียมบตัร 
                      คา่ธรรมเนียมแรกเข้า                 ยกเว้น 
                      คา่ธรรมเนียมรายปี                    400 บาท/ บตัร/ปี 
                      คา่ธรรมเนียมออกบตัรทดแทน    50 บาท / บตัร 

หมายเหต ุ: อตัราคา่ธรรมเนียมดงักลา่วยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

 อตัราดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียมการใช้วงเงิน (กรณีช าระลา่ช้า) 
                      อตัราดอกเบีย้ 15% ตอ่ปี 
                      คา่ธรรมเนียมการใช้วงเงิน 3% ตอ่ปี 
      หมายเหต ุ: ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียมบตัรฟลีทการ์ด โดยจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 

4.  ผลิตภัณฑ์นีม้ีค่าบริการการใช้จ่ายเป็นสกุลเงนิต่างประเทศอะไรบ้าง 

 ไมส่ามารถใช้จา่ยเป็นสกลุเงินตา่งประเทศได้ 

5.  ผลิตภัณฑ์นีม้ีข้อก าหนดและอาจท าให้ท่านมีภาระหน้าที่อะไรบ้าง 

 ท่านต้องช าระหนีต้ามยอดในใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ดเต็มจ านวน ไม่สามารถผ่อนช าระได้ และต้องช าระเงินไม่เกินวันคร บ
ก าหนดช าระเงินตามที่ระบไุว้ในใบแจ้งยอดการใช้จา่ยบตัรฟลีทการ์ด 

 ท่านควรดูแลรักษาบัตรฟลีทการ์ให้อยู่ในความครอบครองของผู้ ถือบัตรหรือผู้ ใช้บัตร ไม่ให้มีการใช้บัตรฟลีทการ์ดกับรถยนต์ที่มีชื่อหรื อ
หมายเลขทะเบียนตา่งจากหน้าบตัร และ/หรือ มีการน าบตัรฟลีทการ์ดไปใช้ไมต่รงตามชื่อที่ปรากฏบนหน้าบตัร 

 ทา่นจะต้องรับผิดชอบในคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ที่เกิดจากการ์ดใช้บตัรฟลีทการ์ดอยา่งเต็มจ านวน เสมือนผู้ ถือบตัรเป็นผู้ ใช้บตัรฟลีทการ์ดเอง 

 กรณีบตัรสญูหาย หรือถกูโจรกรรม  ทา่นควรแจ้งให้ธนาคารทราบทนัทีและสามารถขอระงบัการใช้บตัรชัว่คราว 
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6.  อะไรจะเกิดขึน้หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดและภาระหน้าที่ได้ 

 กรณีช าระลา่ช้า ธนาคารคิดเบีย้ปรับในการช าระหนีล้า่ช้ากวา่ก าหนด ดงันี ้
                      อตัราดอกเบีย้ 15% ตอ่ปี 
                      คา่ธรรมเนียมการใช้วงเงิน 3% ตอ่ปี 

 สิทธิในการหกักลบหนี ้:  ธนาคารมีสิทธิหกับญัชีโอน หรือหกักลบลบหนีเ้งินในบญัชีเงินฝากของทา่นที่มีอยูก่บัธนาคารและ/หรือที่ได้มอบไว้เป็น
หลกัประกนั 
 

7.  ผลิตภัณฑ์นีม้ีความเสี่ยงที่ส าคัญอะไรบ้าง 

 หากทา่นท าบตัรฟลีทการ์ดหาย ทา่นจะต้องรับผิดชอบในการช าระรายการคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้ก่อนการระงบับตัร 

8.  ท่านควรท าอย่างไร หากรายละเอียดในการติดต่อของท่านเปล่ียนแปลง 

 หากข้อมลูรายละเอียดในการติดตอ่ของทา่นมีการเปลี่ยนแปลง ทา่นควรแจ้งการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ธนาคารทราบ
ทนัที ที่ศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์ ธนาคารกรุงไทย โทร 02-111-1111 เพ่ือให้การสื่อสารข้อมลูระหวา่งทา่นกบัธนาคารเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  

9.  ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี ้หรือติดต่อกับสถาบันการเงนิได้อย่างไร 

 หากทา่นมีข้อสงสยัเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของธนาคาร ทา่นสามารถตดิตอ่ได้ ณ ที่ท าการสาขาของธนาคารทัว่ประเทศ หรือเข้าไปดู
รายละเอียดผลิตภณัฑ์เพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์  www.ktb.co.th หรือ ติดตอ่สอบถามรายละเอียดเบือ้งต้นจากศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์ธนาคารกรุงไทย 
โทร. 02-111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th) 

 

10. ทางเลือกอ่ืนในกลุ่มผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต 

 บตัรปตท. ฟลีทการ์ด 

 บตัรปตท. – บางจาก ฟลีทการ์ด 

 บตัรบางจาก ฟลีทการ์ด 

 บตัรบางจาก –ปตท. ฟลีทการ์ด 

 บตัรเอสโซ ่ฟลีทการ์ด 

 บตัรพีทีจี ฟลีทการ์ด 
 

 

ค ำเตือน : บตัรเครดิตเปรียบเสมือนการกู้ยืมเงินจากธนาคาร ท่านจะต้องช าระเต็มจ านวน มิฉะนัน้ท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ส าหรบั 
             ยอดหนีค้งค้างนบัจากวนัครบก าหนดช าระตามใบแจ้งหนี ้

 
ข้อมูลในเอกสำรฉบับน้ี มีผลใช้บังคับได้ถึง: ข้อมูลในเอกสารฉบบันี ้มีผลบงัคบัใช้ได้จนกว่าธนาคารฯ จะมีการเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์ 
        ดงักล่าว 
ข้อมูลเพ่ิมเติม : ไม่มี 
 

"ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จดัตัง้ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินข้ึน โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ให้ค าปรึกษา 
รบัและดูแลเร่ืองร้องเรียนเกีย่วกบับริการทางการเงินของสถาบนัการเงิน หรือผู้ให้บริการทางการเงินทีอ่ยู่ภายใต ้
การก ากบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน หากต้องการรายละเอียด 

เพ่ิมเติมกรุณาสอบถามทีห่มายเลขโทรศพัท์ 1213 โทรสาร 0-2283-6151 หรืออีเมล fcc@bot.or.th" 
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