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   ตารางการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (fact sheet) 
 

ตารางการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทผลิตภัณฑ์ <ชื�อผู้ขายผลิตภณัฑ์>          บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
<ชื�อผู้ออกผลิตภณัฑ์>          ทีม Payment Solution  
<ชื�อผลิตภณัฑ์ / บริการ>      บตัรเงินสดเติมนํ 5ามนั  
<วนั เดือน ปี>                     4 กมุภาพนัธ์ :;<: 

 

ผลิตภณัฑ์บตัรเงนิสดเติมนํ 'ามัน (KTB PREPAID & CASH CARD) 
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมลูผลิตภณัฑ์ฉบบันี 5 และควรศึกษารายละเอียด 
และเงื�อนไขโดยละเอียดก่อนที�ท่านตดัสนิใจซื 5อหรือใช้บริการผลิตภณัฑ์) 
 

5. ผลิตภัณฑ์นี 'คืออะไร 
 

•••• บัตรเงนิสดเติมนํ 'ามัน เป็นบตัรเงินสดสําหรับชําระคา่นํ 5ามนั/ก๊าซ ณ สถานีบริการนํ 5ามนั/ก๊าซพีที และ/หรือสถานีบริการนํ 5ามนั/ก๊าซปตท. และ/
หรือสถานีบริการนํ 5ามนั/ก๊าซบางจาก เพื�อเป็นทางเลือกใหมข่องการชําระคา่นํ 5ามนั/ก๊าซและคา่บริการอื�นๆ ณ สถานีบริการนํ 5ามนั/ก๊าซพีที และ/
หรือสถานีบริการนํ 5ามนั/ก๊าซปตท. และ/หรือสถานีบริการนํ 5ามนั/ก๊าซบางจาก ด้วยวิธีการที�สะดวก รวดเร็ว ทนัสมยั และปลอดภยั พร้อมกบัมี
รายงานการใช้บตัรที�มีประสิทธิภาพ โดยบตัรแตล่ะใบสามารถกําหนดให้เป็นบตัรประจําของรถแตล่ะคนั และหน้าบตัรสามารถระบขุ้อความ
ประชาสมัพนัธ์ตามที�ลกูค้านิตบิคุคล ร้านค้า หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบคุคลทั�วไป ต้องการ 
 

ประเภทบัตรเครดิต รายละเอียดบัตร 

 
 
 

 
บตัรเงินสดเติมนํ 5ามนั ประเภทเติมเงินไมไ่ด้ : ใช้สําหรับชําระคา่นํ 5ามนั/ก๊าซ และคา่สินค้า/
บริการ ณ สถานีบริการนํ 5ามนั/ก๊าซ พีที เทา่นั 5น 
 

 
 
 

 
บตัรเงินสดเติมนํ 5ามนั ประเภทเติมเงิน : ใช้สําหรับชําระคา่นํ 5ามนั/ก๊าซ และคา่สินค้า/บริการ 
ณ สถานีบริการนํ 5ามนั/ก๊าซ พีที เทา่นั 5น 
 

  
บตัรเงินสดเติมนํ 5ามนั ประเภทเติมเงิน : ใช้สําหรับชําระคา่นํ 5ามนั/ก๊าซ และคา่สินค้า/บริการ 
ณ สถานีบริการนํ 5ามนั/ก๊าซ ปตท. เทา่นั 5น 
 

  
บตัรเงินสดเติมนํ 5ามนั ประเภทเติมเงิน : ใช้สําหรับชําระคา่นํ 5ามนั/ก๊าซ และคา่สินค้า/บริการ 
ณ สถานีบริการนํ 5ามนั/ก๊าซ บางจาก เทา่นั 5น 
 

  
บตัรเงินสดเติมนํ 5ามนั ประเภทเติมเงินไมไ่ด้ : ใช้สําหรับชําระคา่นํ 5ามนั/ก๊าซ และคา่สินค้า/
บริการ ณ สถานีบริการนํ 5ามนั/ก๊าซ บางจาก เทา่นั 5น 
 

. 
 

* ฉบบัที� Q/:;<: 
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;. ผลิตภัณฑ์มีลักษณะสาํคัญอะไรบ้าง 

 
บัตรเงนิสดเติมนํ 'ามันประเภทเติมเงนิไม่ได้ 

•••• เหมาะสําหรับใช้เป็นบตัรของขวญัแจกลกูค้าในการทําการตลาด โปรโมชั�น หรือประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ์ 
บัตรเงนิสดเติมนํ 'ามันประเภทเติมเงนิ 

•••• เหมาะสําหรับลกูค้าที�ไมต้่องการใช้วงเงินสินเชื�อแตต้่องการใช้บตัร เพื�อความสะดวกในการเติมนํ 5ามนั 

•••• ใช้ได้ ณ สถานีบริการนํ 5ามนั/ก๊าซ พีที และ/หรือสถานีบริการนํ 5ามนั/ก๊าซ ปตท. และ/หรือสถานีบริการนํ 5ามนั/ก๊าซบางจาก  
ที�ร่วมให้บริการ ที�มีเครื�องหมายรับบตัร กวา่ 5,000 แหง่ทั�วประเทศ 

•••• ได้รับใบบนัทกึคา่สินค้า/บริการ (Sales Slip) โดยแสดงยอดเงิน การใช้บตัร พร้อมแสดงยอดมลูคา่เงินคงเหลือของบตัร  
จากเครื�องรูดบตัรอตัโนมตัิ/POS ทกุครั 5งที�ใช้บริการ 

•••• ทา่นสามารถ Download รายงานการใช้บตัรเงินสดเติมนํ 5ามนัเป็นรายเดือนผา่นทางระบบ Krungthai Corporate Online ได้ 

•••• เติมเงินได้ที�เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทยทกุสาขา หรือเติมเงินผ่านระบบ Electronic Banking ของธนาคารผ่านชอ่งทางที�ให้บริการ   
KTB netbank , KTB netbank on Mobile , Krungthai NEXT 

•••• บตัรเงินสดเติมนํ 5ามนัไมส่ามารถเบิกเงินสดลว่งหน้าได้ 

?. ผลิตภัณฑ์นี 'มีค่าบริการอะไรบ้าง 
 
 

ค่าธรรมเนียม 
ประเภทบัตรเงนิสดเติมนํ 'ามัน 

เติมเงนิไม่ได้ 
Cash Fleet Card 

เติมเงนิ 
Prepaid Fleet Card 

คา่ธรรมเนียมการออกบตัร 15 บาท / บตัร 50 บาท / บตัร 

คา่ธรรมเนียมการยกเลิกการใช้บตัร 
(กรณียกเลิกการใช้ก่อนบตัรหมดอาย)ุ 

50 บาท / บตัร 50 บาท / บตัร 

คา่ธรรมเนียมการเติมที�ชอ่งทางของธนาคาร 
•••• Teller Payment 
•••• KTB netbank/Krungthai NEXT 
•••• Krungthai Corporate Online 

 
- 
- 
- 

 

ไมค่ิดคา่บริการ 
ไมค่ิดคา่บริการ 
ไมค่ิดคา่บริการ 

 

คา่ธรรมเนียมการขอคืนเงิน (Refund) 
เข้าบญัชีผู้ ถือบตัรที�ชอ่งทางของ KTB 

ไมค่ิดคา่บริการ 
 

ไมค่ิดคา่บริการ 
 

. 

G.  ผลิตภัณฑ์นี 'มีค่าบริการการใช้จ่ายเป็นสกุลเงนิต่างประเทศอะไรบ้าง 

• ไมส่ามารถใช้จา่ยเป็นสกลุเงินตา่งประเทศได้ 

5.  ผลิตภัณฑ์นี 'มีความเสีPยงทีPสาํคัญอะไรบ้าง 

• บตัรเงินสดเติมนํามนัเปรียบเสมือนเงินสด ซึ�งในกรณีบตัรสญูหายหรือถกูขโมย ธนาคารจะไมรั่บผิดชอบตอ่มลูคา่เงินคงเหลือที�มีอยูใ่นบตัรเงิน
สดเติมนํ 5ามนั 

• ธนาคารจะรับผิดชอบออกบตัรทดแทนให้กบัลกูค้าเพียง 2 กรณี ได้แก่ 
           -   แถบแมเ่หล็กชํารุด 
           -   บตัรหายระหวา่งการจดัสง่ 
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"ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จดัตั�งศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินขึ�น โดยมีวตัถปุระสงค์เพื-อให้คําปรึกษา 
รบัและดูแลเรื-องร้องเรียนเกี-ยวกบับริการทางการเงินของสถาบนัการเงิน หรือผู้ให้บริการทางการเงินที-อยู่ภายใต ้
การกํากบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน หากต้องการรายละเอียด 

เพิ-มเติมกรุณาสอบถามที-หมายเลขโทรศพัท์ 1213 โทรสาร 0-2283-6151 หรืออีเมล fcc@bot.or.th" 

6.  ท่านควรทาํอย่างไร หากรายละเอียดในการติดต่อของท่านเปลีPยนแปลง 

• หากข้อมลูรายละเอียดในการติดตอ่ของทา่นมีการเปลี�ยนแปลง ทา่นควรแจ้งการเปลี�ยนแปลงดงักลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ธนาคารทราบ
ทนัที ที�ศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์ ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111 เพื�อให้การสื�อสารข้อมลูระหวา่งทา่นกบัธนาคารเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  

7.  ท่านสามารถหารายละเอียดเพิPมเติมเกีPยวกับผลิตภัณฑ์นี ' หรือติดต่อกับสถาบันการเงนิได้อย่างไร 

• หากทา่นมีข้อสงสยัเพิ�มเติมเกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์ของธนาคาร ทา่นสามารถตดิตอ่ได้ ณ ที�ทําการสาขาของธนาคารทั�วประเทศ หรือเข้าไปดู
รายละเอียดผลิตภณัฑ์เพิ�มเติมได้ที�เว็บไซต์  www.ktb.co.th หรือ ติดตอ่สอบถามรายละเอียดเบื 5องต้นจากศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์ธนาคารกรุงไทย  
โทร. 02-111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th) 

 

คําเตือน : - 

 

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี� มีผลใช้บังคับได้ถึง : ข้อมูลในเอกสารฉบบันี� มีผลบงัคบัใช้ได้จนกว่าธนาคารฯ จะมีการเปลี-ยนแปลงหลกัเกณฑ์ ดงักล่าว 
ข้อมูลเพิ"มเติม : ไม่มี 

 


