สําหรั บเจ้ าหน้ าที:ธนาคารกรุ งไทยเท่ านัน
เลขที:ใบคําขอ ..................................................
รหัสหน่ วยงาน .................................................
รหัสพนักงาน ..................................................

ใบคําขอใช้ บริการบัตรเงินสดเติมนํามัน ประเภทเติมเงิน / Prepaid Fleet Card Application Form
เรียน บมจ.ธนาคารกรุ งไทย สาขา ......................................................
วันที ......................................................
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอใช้ บริ การบัตรเงินสดเติมนํามันของธนาคาร ประเภทเติมเงิน จึงขอให้ รายละเอียดกับธนาคาร ดังต่อไปนี
ประเภทลูกค้ า บุคคลธรรมดา
ชือและนามสกุล
นาย.
นาง. นางสาว
อืนๆ (โปรดระบุ)....................................................
(ภาษาไทย) .................................................................................... (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ……………………………………………………...............
บัตรสําคัญประจําตัว
บัตรประจําตัวประชาชน
หมายเลข ..................................................................................
หนังสือเดินทาง
หมายเลข..................................................................................................
อืนๆ (โปรดระบุ)............................................หมายเลข.................................................................................................
ทีอยู่ : เลขที...................... อาคาร ...................................................ชัน............... ซอย ........................ ถนน ................................................
แขวง/ตําบล...................................... เขต/อําเภอ ..................................... จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย์ ...............................
โทรศัพท์ ............................โทรศัพท์มือถือ ...........................โทรสาร ........................... E–mail.....................................................................
(หมายเหตุ : ธนาคารจะจัดส่ งเอกสารต่ างๆไปตามทีอยู่นี)

ประเภทลูกค้ า นิตบิ ุคคล/องค์ กร/หน่ วยงาน
ชือ / ทีอยู่ นิติบคุ คล / องค์กร / หน่วยงาน : ทีจดทะเบียนตามกฎหมาย (โปรดระบุตรงตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน/ภ.พ.BC / ภ.พ.CD) :
(ภาษาไทย) ..............................................................................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ............................................................................................................................................................................................
เป็ น
สํานักงานใหญ่
สาขาที ..........................................
เลขที ......................... อาคาร ............................................ ชัน ...............ซอย......................................ถนน ..............................................
แขวง /ตําบล ............................................. เขต / อําเภอ ........................................................จังหวัด...........................................................
รหัสไปรษณีย์ ................................ โทรศัพท์ .....................................ต่อ ........................... โทรศัพท์มือถือ ...................................................
โทรสาร ......................................... E–mail .................................................................
(หมายเหตุ : ธนาคารจะจัดส่ งเอกสารต่ างๆไปตามทีอยู่นี)
ประเภทธุรกิจ : ............................................................................ หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร : ....................................................................

ทะเบียนนิติบคุ คล/องค์กร/หน่วยงานเลขที : ……………………….……….................... วันทีจดทะเบียน : (ว/ด/ปี ค.ศ.)................ / ................../................
รายชื:อผู้แทนที:ได้ รับการแต่ งตังจากนิติบุคคล/องค์ กร/หน่ วยงาน
ผู้แทนทีได้ รับการแต่งตังจากนิตบิ คุ คล/องค์กร/หน่วยงาน ให้ เป็ นผู้ดําเนินการระงับบัตร ยกเลิกหรือปิ ดบัตร การออกบัตรใหม่หรื อออกบัตรทดแทน
การปลดล็อกบัตร การเปลียนแปลงข้ อมูลบัตร การรับบัตรเงินสดเติมนํามัน รวมทังกระทําการอืนใดตามข้ อตกลงและเงือนไขการใช้ บริ การบัตร
เงินสดเติมนํามันประเภทเติมเงินแทน และในนามนิติบคุ คล/องค์กร/หน่วยงานได้ ทกุ ประการ ได้ แก่ :
(G.) นาย/นาง/นางสาว ………………………………………………..………….. นามสกุล ……………………………….................................................…
เลขประจําตัวบัตรประชาชน : ................................................................................ ตําแหน่ง : ..............................................................................................
แผนก : ...............................................................โทรศัพท์ : ............................................ต่อ : ......................โทรศัพท์มือถือ : ................................................
โทรสาร : .................................E-mail : ………………………….………………...………
ลงชือ .....................…………………………….………………
ตัวบรรจง (..............................................................................)
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(B.) นาย/นาง/นางสาว ………………………………………………………..….. นามสกุล ………………………………………….……….........…………
เลขประจําตัวบัตรประชาชน : ................................................................................ ตําแหน่ง : ..............................................................................................
แผนก : ..................................................................โทรศัพท์ : ............................................ต่อ : ......................โทรศัพท์มือถือ : .............................................
โทรสาร : .................................E-mail : ………………………….………………...………
ลงชือ .....................……………………………….………………
ตัวบรรจง (..............................................................................)
สถานที:จดั ส่ งบัตร
เฉพาะกรุ งเทพมหานคร
จัดส่งบัตรโดยเจ้ าหน้ าทีธนาคาร (มูลค่าการสังซือตังแต่ ICC,CCC บาท หรื อ 1,000 บัตร ขึนไป) (กรุณาแนบแผนทีตังบริษัท/องค์กร/
หน่วยงาน ทีจะให้ สง่ บัตร)
จัดส่งบัตรไปทีธนาคารกรุงไทย สาขา : ................................................................... (เมือได้ รับบัตรแล้ ว ต้ องทําการเปิ ดใช้ บตั ร ก่อนใช้ บตั ร)
ปริมณฑล และ ต่ างจังหวัด
จัดส่งบัตรไปทีธนาคารกรุงไทย สาขา : ................................................................... (เมือได้ รับบัตรแล้ ว ต้ องทําการเปิ ดใช้ บตั ร ก่อนใช้ บตั ร)

ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอซือบัตรเงินสดเติมนํามันตามแบบฟอร์ มคําสังซือบัตรเงินสดเติมนํามัน ประเภทเติม
เงิน(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)โดยให้ ถือว่าแบบฟอร์ มคําสังซือดังกล่าวเป็ นส่วนหนึงของคําขอใช้ บริ การฉบับนีด้ วย
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลและรายละเอียดทีข้ าพเจ้ าได้ ให้ ไว้ ในคําขอใช้ บริ การบัตรเงินสดเติมนํามันประเภท
เติม เงิน ฉบับนีทังหมดถูกต้ องตรงตามความเป็ นจริ งทุกประการ และข้ าพเจ้ าได้ รับทราบข้ อความตามข้ อตกลงและ
เงือนไขการใช้ บริ การบัตรเงินสดเติมนํามันประเภทเติมเงินและได้ รับข้ อตกลงและเงือนไขการใช้ บริ การบัตรเงินสดเติม
นํามันประเภทเติมเงิน ตามเอกสารทีแนบทังหมดแล้ ว ซึงเป็ นไปตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าทุกประการ โดยข้ าพเจ้ า
ตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงือนไขต่างๆทีได้ ระบุในข้ อตกลงและเงือนไขการใช้ บริ การดังกล่าว และ
ระเบียบทีธนาคารกําหนดไว้ รวมทังข้ อตกลงและเงือนไขอืนๆของธนาคาร ตลอดจนอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆทีจะมีการ
แก้ ไขเปลียนแปลงในภายหน้ า ซึงธนาคารจะได้ แจ้ งให้ ข้าพเจ้ าทราบล่วงหน้ าทุกประการ และให้ ถือว่าเงือนไขและ
ข้ อกําหนดในข้ อตกลงการใช้ บริ การบัตรเงินสดเติมนํ ามันประเภทเติม เงินดังกล่าว เป็ นส่วนหนึงของคําขอใช้ บริ การ
ประเภทเติมเงินฉบับนีด้ วย หากข้ าพเจ้ าไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงือนไขการใช้ บริ การดังกล่าว จนเป็ นเหตุให้ เกิด
ความเสียหายใดๆแล้ ว ข้ าพเจ้ า ตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายทีเกิดขึนทังหมดเพือเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึง
ขอลงลายมือชือและประทับตราสําคัญ(ถ้ ามี) ไว้ ข้างท้ ายนี

ลงชือ............................................................................................. .ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันพร้ อมประทับตรา(ถ้ ามี)
(…………….……………………………..............................……)

หมายเหตุ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันลงชือพร้ อมประทับตรา(ถ้ ามี) แล้ วกรุณาถ่ายสําเนาใบคําขอใช้ บริ การบัตรเงินสดเติมนํามันและข้ อตกลง
และเงือนไขการใช้ บริการบัตรเงินสดเติมนํามันเก็บไว้ เป็ นหลักฐาน เพือเป็ นเอกสารสําคัญใช้ ในการขอคืนเงิน/ขอยกเลิกการใช้ บตั ร
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ข้ อตกลงและเงื:อนไขการใช้ บริการบัตรเงินสดเติมนํามัน ประเภทเติมเงิน
(KTB PREPAID FLEET CARD)
บัตรเงินสดเติมนํามัน ประเภทเติมเงิน (KTB PREPAID FLEET CARD) ซึ:งต่ อไปจะเรี ยกว่ า “บัตรเงินสดเติมนํามัน”
เป็ นบัตรที: บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ซึ:งต่ อไปจะเรี ยกว่ า “ธนาคาร” ออกให้ แก่ ผ้ ู ซือบัตรเงินสดเติมนํ ามั นที:ได้ รับอนุ มัติจาก
ธนาคารให้ เป็ นผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามัน ซึ:งต่ อไปจะเรี ยกว่ า “ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามัน” เพื:อใช้ ชําระค่ านํามัน/ก๊ าซ และ
สินค้ า/บริ ก าร ซึ: งต่ อไปจะเรี ยกว่ า “สิ นค้ า/บริ ก าร” ณ สถานี บ ริ ก ารนํ ามั น/ก๊ าซ ที:เข้ าร่ วมโครงการ รวมถึงการใช้ บ ริ ก าร
และ/หรื อการทําธุ รกรรมทางการเงินใดๆ ที:ธนาคารได้ จัดให้ มีขึนผ่ านบัตรเงินสดเติมนํ ามั น ที:ธนาคารกําหนดไว้ แล้ วใน
ขณะนี และ/หรื อที:จะมีขึนต่ อไปในภายหน้ าทุกประการ โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตาม
ข้ อตกลงและเงื:อนไขการใช้ บริการบัตรเงินสดเติมนํามัน ดังนี
1.
ผู้ ถื อบั ตรเงินสดเติม นํ ามั น ตกลงทําการสมั ครขอใช้ บ ริ ก ารบั ต รเงินสดเติม นํ ามั น ตามขันตอน และวิธี การของ
ธนาคารให้ ถู ก ต้ องครบถ้ วนผ่ านทางช่ องทางการให้ บ ริ การตามที:ธ นาคารกําหนดไว้ โดยจะต้ องใช้ เลขที:บั ต รประจํา ตั ว
ประชาชน / หนังสือเดินทาง / อื:นๆ ที:แท้ จริงของตนเท่ านัน
2.

การใช้ บริการชําระค่ าสินค้ า/บริการ

2.1 ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามัน ตกลงรั บทราบว่ าบัตรเงินสดเติมนํามันถือเสมือนเป็ นเงินสด โดยสามารถใช้ ชําระ
ค่ าสินค้ า/บริ การผ่ านเครื: องรู ดบัตรอัตโนมัติ (EDC) ณ สถานี บริ การนํามัน/ก๊ าซ ที:ร่วมโครงการ ทังนี บัตรเงินสดเติมนํามัน
เป็ นกรรมสิทธิWของธนาคาร โดยบัตรเงินสดเติมนํามันมีอายุบัตร X ปี หน้ าบัตรจะระบุ เดือน / ปี ที:บัตรหมดอายุ โดยผู้ถือ
บัต รเงินสดเติม นํ ามั นสามารถใช้ บั ต รได้ ถึงวั นสุ ดท้ ายของเดือนและปี ที:บั ต รหมดอายุ อนึ: ง ผู้ ถื อบั ตรเงินสดเติม นํ ามั น
สามารถตรวจสอบมูลค่ าบัตรคงเหลือ และ/หรื อ รายการการใช้ บริ การบัตรเงินสดเติมนํามันของตนได้ ตลอดเวลา และ/หรื อ
ขอทราบข้ อ มู ล เพิ: ม เติ ม ในการใช้ บริ ก ารบั ต รเงิ น สดเติ ม นํ ามั น โดยติ ด ต่ อ ผ่ านศู น ย์ ลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ KTB Call Center
0-2111-1111 หรื อช่ องทางอื:นที:ธนาคารกําหนดไว้
2.2 เมื: อผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ ามั น ได้ รับอนุ มัติให้ ใช้ บริ การแล้ ว ผู้ ถือบัตรเงินสดเติมนํ ามั นสามารถเลือกได้ ว่ามี
ความประสงค์ จะใช้ บริ ก ารผ่ านรหั ส ผ่ าน (Password) ซึ: งต่ อไปนี จะเรี ย กว่ า “รหั ส ผ่ าน” หรื อ ไม่ และจะไม่ สามารถ
เปลี:ยนแปลงวิธีการใช้ บริการได้ อีก
2.3 กรณีท: ผี ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํามันเลือกใช้ บริการผ่ านรหัสผ่ าน
2.3.1 ธนาคารจะจัดส่ งรหัสผ่ านให้ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํามันทราบ โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามัน สามารถทํา
การแก้ ไขเปลี:ยนแปลงรหัสผ่ านนีได้ เองในภายหลังตามข้ อกําหนดและเงื:อนไขของธนาคาร
2.3._ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามัน ตกลงยินยอมและรั บทราบว่ าการใช้ บัตรเงินสดเติมนํามัน จะต้ องใช้ ควบคู่กับ
รหัสผ่ าน และผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามัน มีหน้ าที:เก็บรั กษาบัตรเงินสดเติมนํามัน และรหัสผ่ านเป็ นอย่ างดีและเก็บไว้ ในที:
ปลอดภัย มิให้ สูญหาย ไม่ ทาํ ลาย ทําให้ เสียหายหรื อแก้ ไขเปลี:ยนแปลงส่ วนหนึ:งส่ วนใดของบัตรเงินสดเติมนํามัน รวมทัง
เก็บรั กษารหัสผ่ านให้ เป็ นความลับเฉพาะตัวของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามัน เท่ านัน หากเกิดความเสียหายประการใดจาก
การสูญหายหรื อการเปิ ดเผยรหัสดังกล่ าวข้ างต้ น หรื อจากเหตุอ: ืนใดก็ตาม ธนาคารไม่ จาํ ต้ องรั บผิดชอบใดๆ ทังสิน
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2.3.X ในการใช้ บริ การผ่ านเครื: องรั บบัตรอัตโนมัติ (EDC) ทุกครั ง ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันที:ต้องการใช้ รหัสผ่ าน
ควบคู่กับการใช้ บัตรเงินสดเติมนํามัน หากใส่ รหัสผ่ านผิด จํานวน 3 ครั งติดต่ อกันแล้ ว บัตรเงินสดเติมนํามันดังกล่ าวจะถูก
ระงับการใช้ บริ การโดยอัตโนมั ติทันที หากผู้ ถือบัตรเงินสดเติมนํ ามันจํารหัสผ่ านเดิมได้ ให้ ติดต่ อสาขาหรื อจุดบริ การของ
ธนาคารเพื:อขอใช้ รหัสผ่ านเดิม และขอยกเลิกการระงับการใช้ บริ การโดยไม่ มีค่าธรรมเนี ยม แต่ หากผู้ถือบัตรเงินสดเติม
นํ ามั น จํ า รหั ส ผ่ านเดิ ม ไม่ ได้ ให้ ติ ด ต่ อสาขาหรื อ จุ ด บริ ก ารเพื: อขอออกรหั ส ผ่ านใหม่ โดยตกลงยิ น ยอมชํ า ระอั ต รา
ค่ าธรรมเนียมตามที:ธนาคารกําหนด
2.3.4 หากบัตรเงินสดเติม นํ ามั นสู ญ หายไม่ ว่าด้ วยเหตุ ผลใด และปรากฏว่ าบัตรเงินสดเติมนํ ามั นใบนั นมี การ
เขียนหรื อทําให้ ปรากฏเป็ นตัวเลขอยู่บนบัตร อันอาจทําให้ เป็ นที:เข้ าใจได้ ว่าตัวเลขดังกล่ าวเป็ นรหัสผ่ านของบัตรเงินสดเติม
นํามันใบนั น ซึ:งผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันหรื อผู้ใดได้ ทาํ ไว้ จะถือได้ ว่าเป็ นการปฏิบัติผิดเงื:อนไขของข้ อตกลงฉบับนีว่ าเป็ น
การรั กษารหัสผ่ านให้ เป็ นความลับ
2.4 กรณีท: ผี ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํามันเลือกใช้ บริ การผ่ านการลงลายมือชื:อ เมื:อผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันได้ รับบัตร
เงินสดเติมนํามันแล้ ว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันจะต้ องลงลายมือชื:อไว้ ด้านหลังบัตร เพื:อใช้ เป็ นตัวอย่ างในการตรวจสอบ
และพิสูจน์ ตัวตนของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันในการทําธุรกรรมทางการเงินต่ างๆ ผ่ านบัตรเงินสดเติมนํามันในแต่ ละครั ง
ในกรณี ท: ีผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํามันได้ ลงลายมือชื:อบนด้ านหลังบัตรเงินสดเติมนํามันไว้ แล้ ว หากปรากฏมีการขูดลบหรื อ
ขีดฆ่ าลายมือชื:อด้ านหลังบัตร ไม่ ว่ากรณีใดอันเป็ นการแก้ ไขเปลี:ยนแปลงลายมือชื:อดังกล่ าวแล้ ว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามัน
ตกลงและรั บทราบว่ าว่ าบัตรเงินสดเติมนํามันใบดังกล่ าวจะไม่ สามารถใช้ ชาํ ระค่ าสินค้ า/บริการได้ อีก
2.5 หากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันมีการส่ งมอบบัตรเงินสดเติมนํามัน และ/หรื อรหัสผ่ าน (Password) ให้ ผ้ ูถือบัตร
เงินสดเติมนํามันทอดต่ อๆมาจะต้ องผูกพันและปฏิบัตติ ามข้ อตกลงและเงื:อนไขการใช้ บริการบัตรเงินสดเติมนํามัน
2.6 ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันสามารถเติมเงินในบัตรเงินสดเติมนํามันได้ ท: สี าขาของธนาคารหรื อช่ องทางอื:นๆ ตาม
วงเงิน/จํานวนเงิน ที:ธนาคารกําหนด โดยสามารถเติมเงินได้ ขันตํ:า fgg บาทต่ อครั ง และสามารถเติมเงินได้ สูงสุ ดไม่ เกิน
วงเงินรวมในบัตร hf,ggg บาทต่ อบัตร
2.7 ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามัน หากต้ องการกําหนดคุณสมบัตพ
ิ เิ ศษในการใช้ บัตร สามารถกําหนดคุณสมบัตพ
ิ ิเศษ
ได้ ตามที:ธนาคารกําหนด ดังนี
2.7.k กําหนดหมายเลขทะเบียนรถบนหน้ าบัตรได้ (โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามัน ต้ องใช้ บัตรกับรถยนต์ ท: ีมี
หมายเลขทะเบียนรถตรงกับหน้ าบัตรเท่ านัน)
2.7.2 กําหนดวงเงินการใช้ บัตรต่ อวัน และ / หรื อ ต่ อสัปดาห์ และ / หรื อต่ อเดือนได้
2.7.X กําหนดประเภทผลิตภัณฑ์ ท: ใี ช้ บริการได้
2.7.4 กําหนดสถานีบริการนํามัน/ก๊ าซ ที:ใช้ บริการได้
อนึ:ง วิธีการกําหนดคุณสมบัตพ
ิ เิ ศษดังกล่ าวอาจเปลี:ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติม
นํามันทราบเป็ นลายลักษณ์ อักษร
3.
ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันสามารถใช้ บัตรเงินสดเติมนํามัน ในการทํารายการต่ างๆ ตามที:ธนาคารเปิ ดให้ บริ การ
โดยมี วิธี การทํารายการเป็ นไปตามระเบี ย บวิธี ป ฏิบั ติท: ีธนาคารกําหนด และผู้ ถื อบั ต รเงินสดเติม นํ ามั นตกลงยอมรั บ ว่ า
ธนาคารเป็ นเพียงผู้ให้ บริ การในการอํานวยความสะดวกในการชําระค่ าสินค้ า/บริ การ และทําธุรกรรมตามคําสั:งของผู้ถือบัตร
เงินสดเติมนํามัน ธนาคารมิได้ รับประกันคุณภาพของสินค้ า/บริ การดังกล่ าว หากมีปัญหาเกี:ยวกับการใช้ สินค้ า/บริ การ หรื อ
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การชํารุ ดบกพร่ องของสินค้ า/บริ การ รวมทังการคืน การยกเลิก หรื อการปรั บปรุ งสินค้ า/บริ การ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามัน
ตกลงดําเนินการติดต่ อกับผู้ขายและผู้ให้ บริการนันด้ วยตนเอง โดยหากต้ องมีกรณีการคืนเงินค่ าสินค้ า/บริการแล้ ว ผู้ถือบัตร
เงินสดเติมนํ ามั น ตกลงดําเนิ นการเรี ยกร้ องเงินคืนดังกล่ าวจากผู้ ขายหรื อผู้ ให้ บ ริ การโดยตรงเช่ นกัน ทังนี ธนาคารไม่ มี
หน้ าที:ต้องคืนเงินค่ าสินค้ า/บริการให้ กับผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันแต่ อย่ างใด
4.
ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันตกลงยอมรั บว่ า บัตรเงินสดเติมนํามันนีใช้ ได้ เฉพาะในประเทศไทย และใช้ เป็ นสกุลเงิน
บาทเท่ านั น บัตรเงินสดเติมนํามันไม่ สามารถใช้ ถอนเงินสดผ่ านเครื: องฝากเงินอัตโนมัติ (ADM) และเครื: องเอทีเอ็ม (ATM)
รวมทางช่ องทางอื:นได้
5.
ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันไม่ สามารถแลกเปลี:ยนหรื อทอนเป็ นเงินสดเมื:อใช้ ไม่ เต็มมูลค่ า แต่ สามารถใช้ บัตรเงินสด
เติมนํามันร่ วมกับเงินสดหรื อบัตรเครดิตได้
6.
ในกรณีท: ีบัตรสูญหาย หรื อถูกโจรกรรม หรื อชํารุ ดเสียหายใช้ การไม่ ได้ หรื อไม่ ว่ากรณี ใดๆ ก็ตาม ผู้ถือบัตรเงินสด
เติมนํามันสามารถระงับการใช้ บริ การบัตรเงินสดเติมนํามัน และ/หรื อรหัสผ่ านชั:วคราว หรื อยกเลิกการใช้ บริการบัตรเงินสด
เติมนํามัน ผ่ านทางโทรศัพท์ หรื อโดยเครื: องมือสื:อสารอย่ างอื:น หรื อวิธีการอื:นซึ:งสามารถติดต่ อกันได้ ในทํานองเดียวกัน ที:
ศูนย์ ลูกค้ าสัมพันธ์ ธนาคารกรุ งไทย KTB Call Center หมายเลข g-_kkk-kkkk (ตลอด _h ชั:วโมง) โดยการระงับการใช้ บริการ
ชั:วคราว หรื อการยกเลิกการใช้ บริ การจะมีผลสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาไม่ เกิน 5 นาที นับแต่ เวลาที:ธนาคารได้ รับแจ้ งจาก
ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันครบถ้ วนเสร็ จสินตามวิธีการที:ธนาคารกําหนด และธนาคารจะแจ้ งผลการระงับ หรื อยกเลิกบัตร
เงินสดเติมนํามัน และ/หรื อรหัสผ่ าน ให้ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํามันทราบในคราวเดียวกัน
หากผู้ ถือบัตรเงินสดเติมนํ ามั นมี ความประสงค์ จะยกเลิกการระงับการใช้ บริ การบัตรเงินสดเติมนํ ามั น และ/หรื อ
รหัสผ่ าน ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ ามันจะไม่ สามารถกระทําการได้ ต้ องทําการสมัครบัตรใหม่ และแจ้ งขอคืนเงินคงเหลือใน
บัตรเดิม โดยตกลงยินยอมชําระอัตราค่ าธรรมเนียมตามที:ธนาคารกําหนด
7.
ในกรณี ท: ีผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํามั นแจ้ งระงับ หรื อยกเลิก บัตรเงินสดเติมนํ ามั น และ/หรื อรหัสผ่ าน หากมี ความ
เสียหายใดๆ เกิดขึนก่ อนการระงับ หรื อยกเลิก บัตรเงินสดเติมนํามัน และ/หรื อรหัสผ่ านมีผลสมบูรณ์ ผู้ถือบัตรเงินสดเติม
นํามันตกลงรั บผิดชอบในความเสียหายที:เกิดขึนทังสิน ส่ วนความเสียหายใดๆ ที:เกิดขึนภายหลังจากการระงับ หรื อยกเลิก
บัตรเงินสดเติมนํามัน และ/หรื อรหัสผ่ านมีผลสมบูรณ์ แล้ ว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันไม่ ต้องรั บผิดชดใช้ คืนให้ แก่ ธนาคารแต่
อย่ างใด เว้ นแต่ ความเสียหายหรื อภาระหนีที:เกิดขึนนันเป็ นการกระทําของผู้ถือบัตรเอง
8.
ในกรณี ท: ีผ้ ู ถือบัตรเงินสดเติมนํ ามั นมีความประสงค์ จะขอออกบัตรใหม่ เนื: องจากบัตรสู ญหาย หรื อถูกโจรกรรม
หรื อชํารุ ดใช้ การไม่ ได้ และ/หรื อขอทําบัตรใหม่ ในขณะที:บัตรเดิมยังไม่ หมดอายุ และ/หรื อยังสามารถใช้ ได้ ผู้ถือบัตรเงินสด
เติมนํามันจะต้ องติดต่ อที:ทําการสาขาหรื อ ศูนย์ ลูกค้ าสั มพันธ์ ธนาคารกรุ งไทย KTB Call Center 0-2111-1111 โดยจะต้ อง
ชําระค่ าธรรมเนียมสําหรั บบัตรใหม่ ตามที:ธนาคารประกาศกําหนด
9.
ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันตกลงยอมรั บว่ า การกระทําใดๆ ที:กระทําผ่ านบัตรเงินสดเติมนํามัน ไม่ ว่าเป็ นการกระทํา
ของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันหรื อบุ คคลอื:น ไม่ ว่าด้ วยประการใดก็ตาม หากได้ กระทําไปโดยผ่ านรหัสผ่ านหรื อโดยมีการ
ลงลายมือชื:อคล้ ายลายมือชื:อด้ านหลังบัตรแล้ ว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันตกลงให้ ถือว่ าเป็ นการกระทําที:ถูกต้ องสมบูรณ์
ของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามัน ซึ:งมีผลผูกพันผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันเสมือนหนึ:งเป็ นการกระทําโดยผู้ถือบัตรเงินสดเติม
นํามันเอง และผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันยินยอมผูกพันรั บผิดชอบในการกระทําดังกล่ าวทุกประการ โดยไม่ สามารถยกเลิก
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เพิกถอนเปลี:ยนแปลง หรื อแก้ ไขรายการดังกล่ าวได้ อีก รวมทังให้ ถือว่ าเป็ นการที:ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํามันได้ ลงลายมือชื:อ
อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ ไว้ แ ก่ ธนาคารเพื: อเป็ นหลั ก ฐานในการทําธุ รกรรมผ่ านบั ต รเงินสดเติม นํ ามั นในครั งนั นๆ โดยถู ก ต้ อง
สมบูรณ์ แล้ ว และตกลงให้ ธนาคารสามารถใช้ ข้อมูลการดําเนินการดังกล่ าวเป็ นต้ นฉบับเอกสารที:ใช้ เป็ นพยานหลักฐานใน
การพิสูจน์ ว่า ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันได้ ทาํ ธุรกรรมผ่ านบัตรเงินสดเติมนํามัน เพื:อใช้ ในการดําเนินการทางกฎหมายได้ ทุก
ประการ โดย ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันไม่ ต้องทําหรื อ ลงลายมือชื:อในเอกสารใดๆ เพื:อเป็ นหลักฐานในการนันอีก เว้ นแต่
ธนาคารจะได้ แจ้ งหรื อจะมีการกําหนดไว้ อย่ างชัดเจน และผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันตกลงว่ าธนาคารไม่ ต้องรั บผิดใดๆ ใน
ความเสียหายที:เกิดขึนจากการกระทําดังกล่ าวข้ างต้ น โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันยินยอมรั บผิดชอบในความเสียหายที:
เกิดขึนจากการกระทําดังกล่ าวข้ างต้ นทุกประการ เว้ นแต่ จะเป็ นกรณี ตามข้ อ 10. นอกจากนี ในกรณีท: ีมีความเสียหายใดๆ
เกิดขึนแก่ ธนาคาร อันเนื: องมาจากการใช้ บัตรเงินสดเติมนํามัน ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันตกลงยินยอมรั บผิดชอบชดใช้
บรรดาค่ าเสียหายต่ างๆ ที:เกิดขึนทังหมดให้ แก่ ธนาคารโดยสินเชิง โดยไม่ มีเงื:อนไขแต่ อย่ างใดทังสิน
10.

ธนาคารจะรั บผิดชอบต่ อผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันเฉพาะในกรณีดังต่ อไปนี

10.1 ธนาคารยังไม่ ได้ จัด ส่ งมอบเครื: องมื อโอนเงิน (“เครื: องมื อโอนเงิน” ให้ หมายความถึง บัตรเงินสดเติมนํ ามั น
รหัสผ่ าน หรื อเครื: องมืออื:นใดที:ธนาคารมอบให้ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํามันเพื:อใช้ เป็ นเครื: องมือในการชําระค่ าสินค้ า/บริ การ)
ให้ แก่ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํามันและเกิดรายการชําระค่ าสินค้ า/บริการ ผ่ านบัตรเงินสดเติมนํามันโดยมิชอบ
10.2 เกิดรายการโอนเงินผ่ านบัตรเงินสดเติมนํามันโดยมิชอบ และมิใช่ ความผิดของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามัน
11. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันตกลงยินยอมให้ ธนาคารดําเนินการหักเงินจากบัตรเงินสดเติมนํามันของผู้ถือบัตรเงินสด
เติมนํามัน เพื:อชําระหนีดังกล่ าวให้ แก่ ผ้ ูขายหรื อผู้ให้ บริ การตามข้ อตกลงที:ธนาคารมีอยู่กับผู้ขายหรื อผู้ให้ บริ การได้ ไม่ เกิน
ยอดเงินคงเหลือในบัตร และไม่ จาํ กัดจํานวนครั งต่ อวัน และในกรณีท: ีบัตรเงินสดเติมนํามันมีทังรายการหักเงินจากบัตรเงิน
สดเติมนํามันและโอนเงินเข้ าบัตรเงินสดเติมนํามันในคราวเดียวกัน ธนาคารจะดําเนินการโอนเงินเข้ าบัตรเงินสดเติมนํามัน
ก่ อน แล้ วจึงจะดําเนินการหักเงินออกจากบัตรเงินสดเติมนํามันต่ อไป
12. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันตกลงยอมรั บว่ า ข้ อมูลต่ างๆ เกี:ยวกับข้ อมูลการชําระค่ าสินค้ า/บริ การของผู้ถือบัตรเงินสด
เติมนํามัน อาทิเช่ น จํานวนเงินที:ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํามันทํารายการให้ แก่ ผ้ ูขายหรื อผู้ให้ บริ การแต่ ละราย เลขที:บัตรเงิน
สดเติมนํามัน เป็ นต้ น เป็ นสาระสําคัญที:ธนาคารจะดําเนินการต่ างๆ ตามคําสั:งของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามัน โดยธนาคาร
ไม่ มีหน้ าที:ตรวจสอบข้ อมูลใดๆ อีก และเมื:อธนาคารได้ ดําเนินการใดๆ ตามข้ อมูลดังกล่ าวข้ างต้ น จากบุคคลใดๆ ไม่ ว่าโดย
ประการใดก็ตาม ให้ ถือว่ าธนาคารได้ ปฏิบัติถูกต้ องครบถ้ วนทุกประการ หากมี ข้อบกพร่ องผิดพลาดใดๆ เกิดขึนจากการ
ดําเนินการตามข้ อมูลดังกล่ าวแล้ ว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันยินยอมรั บผิดชอบในการกระทําและในความเสียหายที:เกิดขึน
จากการกระทําดังกล่ าวทุกประการ โดยธนาคารไม่ จาํ ต้ องรั บผิดชอบใดๆ ทังสิน
13. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันตกลงยินยอมให้ ธนาคารเรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียม และ/หรื อค่ าใช้ จ่าย และ/หรื อค่ าบริ การ
สําหรั บการจัดทําบัตรเงินสดเติมนํามันและการใช้ บริการต่ างๆ ผ่ านบัตรเงินสดเติมนํามัน ตลอดจนค่ าธรรมเนียม และ/หรื อ
ค่ าใช้ จ่าย และ/หรื อค่ าบริ การอื:นใดที:ธนาคารจะทําการเรี ยกเก็บจากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ ามั นต่ อไปในภายหน้ าได้ ตาม
อัตราและวิธีการที:ธนาคารประกาศกําหนด โดยตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักเงินค่ าธรรมเนียม และ/หรื อค่ าใช้ จ่าย และ/หรื อ
ค่ าบริ การดังกล่ าว จากบัตรเงินสดเติมนํามัน บัญชีเงินฝากทังหมดทุกประเภท และวงเงินสินเชื:อทุกวงเงินของผู้ถือบัตรเงิน
สดเติมนํามันที:มีอยู่กับธนาคารของธนาคารได้ ทันที รวมทังตกลงยินยอมให้ ธนาคารปรั บปรุ งเปลี:ยนแปลง แก้ ไขเพิ:มเติม
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หรื อยกเลิก หลักเกณฑ์ การให้ บริ การหรื อข้ อตกลงเงื:อนใดการให้ บริ การบัตรเงินสดเติมนํ ามั นไม่ ว่าทังหมดหรื อบางส่ วน
รวมทังอัตราค่ าธรรมเนียม และ/หรื อค่ าใช้ จ่าย และ/หรื อค่ าบริการ และ/หรื อสิทธิต่างๆ ที:ธนาคารให้ แก่ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติม
นํ ามั นตลอดจนวิธีการคํานวณอัตราดังกล่ าว เฉพาะแต่ ผ้ ู ถือบัตรเงินสดเติมนํ ามั นรายใดรายหนึ: งหรื อทุกรายเมื: อใดก็ได้
และ/หรื อวิธีการดังกล่ าวเมื:อใดก็ได้ ตามที:ธนาคารเห็นสมควร ดังนี
13.1 กรณี ก ารปรั บ ปรุ งเปลี: ย นแปลงหรื อแก้ ไขเพิ: ม เติม ดั งกล่ า วทําให้ ผ้ ู ถื อ บั ต รเงินสดเติ ม นํ ามั นเสี ย ประโยชน์
ธนาคารจะเปิ ดเผยเป็ นลายลักษณ์ อักษรให้ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํามันทราบล่ วงหน้ าไม่ น้อยกว่ า Xg วัน และประกาศ ณ ที:
ทําการสํานักงาน/สาขาธนาคาร หรื อเปิ ดเผยผ่ านช่ องทางต่ างๆ เช่ น เว็บไซต์ ของธนาคาร แผ่ นพับ แบบฟอร์ มลงทะเบียน
เพื:อให้ ผ้ ูใช้ บริการทราบข้ อมูลดังกล่ าว
13.2 กรณีการปรั บปรุ งเปลี:ยนแปลงหรื อแก้ ไขเพิ:มเติมที:เป็ นประโยชน์ หรื อเป็ นการลดภาระแก่ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติม
นํามันนัน ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันตกลงยินยอมให้ การปรั บปรุ งเปลี:ยนแปลงหรื อแก้ ไขเพิ:มเติมมีผลใช้ บังคับได้ ทันที โดย
ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํามันทราบภายใน Xg วัน ภายหลังการมีผลใช้ บังคับ
14. หากผู้ ถือบัตรเงินสดเติมนํ ามั นเห็นว่ า ธนาคารหักเงินค่ าธรรมเนี ยม และ/หรื อค่ าใช้ จ่าย และ/หรื อค่ าบริ การ ไม่
ถูกต้ อง ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์ อักษรภายใน kg วัน นับจากวันที:ธนาคารหัก
เงิน ของผู้ ถื อ บั ต รเงิน สดเติ ม นํ ามั น หากผู้ ถื อบั ต รเงิน สดเติม นํ ามั น ไม่ แ จ้ ง ให้ ธ นาคารทราบถึ งความไม่ ถู ก ต้ อ งภายใน
กําหนดเวลาดังกล่ าว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันตกลงให้ ถือว่ าธนาคารได้ ดาํ เนินการโดยถูกต้ องสมบูรณ์ แล้ ว ซึ:งผู้ถือบัตรเงิน
สดเติมนํามันตกลงจะไม่ โต้ แย้ งคัดค้ านหรื อเรี ยกร้ องเงินหรื อค่ าเสียหายใดๆ จากธนาคารในภายหลัง
15. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ ามันมี สิทธิได้ รับใบบันทึกรายการเป็ นเอกสารหลักฐานประกอบการใช้ บริ การ การชําระค่ า
สินค้ า/บริ การ ผ่ านเครื: อง EDC เมื:อผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันได้ รับใบบันทึกรายการเพื:อเป็ นหลักฐานแสดงรายการการใช้
บัตรเงินสดเติมนํามันแล้ ว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันมีหน้ าที:ตรวจสอบรายการที:ปรากฏในใบบันทึกรายการ หากมีรายการ
ใดรายการหนึ:งผิดพลาดคลาดเคลื:อน หรื อไม่ ถูกต้ อง ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันจะต้ องทักท้ วงภายใน 10 วันทําการ นับแต่
วั นที:ผ้ ู ถื อบั ต รเงินสดเติม นํ ามั น ได้ รับ ใบบั นทึก รายการ หากผู้ ถื อบั ต รเงิน สดเติม นํ ามั นมิ ได้ ทัก ท้ วงภายในกําหนดเวลา
ดังกล่ าว ผู้ ถือบัตรเงินสดเติมนํ ามันตกลงยินยอมให้ ธนาคารถือว่ าจํานวนเงินที:ปรากฏในใบบันทึกรายการเป็ นรายการที:
ถูกต้ องตามความจริงทุกประการ
16. กรณีธนาคารทราบว่ ามีรายการผิดพลาด หรื อได้ รับแจ้ งข้ อผิดพลาดจากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามัน ผู้ถือบัตรเงินสด
เติมนํามันตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีอาํ นาจทุกประการในการแก้ ไขความบกพร่ องผิดพลาดให้ ถูกต้ องตามความเป็ นจริง ซึ:ง
รวมถึง การยินยอมให้ ธ นาคารหัก เงิน จากบั ญ ชี เงิน ฝาก และ/หรื อบั ต รเงินสดเติม นํ ามั น และ/หรื อเบิ ก ใช้ วงเงินสิ นเชื: อ
ทังหมดทุกประเภทและทุกวงเงินที:ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํามันมีอยู่กับธนาคารได้ โดยธนาคารมิต้องแจ้ งหรื อขออนุ ญาตจาก
ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันก่ อนล่ วงหน้ า โดยธนาคารจะดําเนิ นการปรั บปรุ งแก้ ไขให้ แล้ วเสร็ จภายใน hf วัน นั บจากวันที:
ได้ รับแจ้ งจากผู้ ถือบัตรเงินสดเติมนํ ามัน หรื อธนาคารทราบถึงความผิดพลาดดังกล่ าว โดยมี หลักเกณฑ์ และขันตอนการ
ปฏิบัติของธนาคารในการสอบสวนและดําเนินการแก้ ไขข้ อผิดพลาดตามที:ได้ แจ้ งให้ ธนาคารแห่ งประเทศไทยทราบ ทังนี
ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันตกลงให้ ถือว่ าบรรดาเอกสารต่ างๆ ที:เกี:ยวกับการหักเงิน และ/หรื อเบิกใช้ วงเงินสินเชื:อ และ/หรื อ
การดําเนินการของธนาคารซึ:งเป็ นเอกสารที:ธนาคารจัดทําขึนเพื:อแก้ ไขความบกพร่ องผิดพลาดข้ างต้ น เป็ นเอกสารที:มีความ
ถูกต้ องสมบูรณ์ ครบถ้ วนและใช้ เป็ นพยานหลักฐานตามกฎหมายได้ ทุกประการ
-7-

17. ในกรณี ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํามันพบความบกพร่ องผิดพลาดใดๆ จากการหักเงินจากบัตรเงินสดเติมนํามัน ผู้ถือ
บัตรเงินสดเติมนํ ามั นจะต้ องแจ้ งรายละเอียดของข้ อมู ล เช่ น วั นเวลาที:ทํารายการ เลขที:บัตรเงินสดเติมนํ ามั น ประเภท
รายการ จํานวนเงิน ชื:อและสถานที:ติดต่ อของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามัน เป็ นต้ น ให้ ธนาคารทราบทันที โดยผู้ถือบัตรเงินสด
เติมนํามันยินยอมให้ ธนาคารดําเนินการตรวจสอบความบกพร่ องผิดพลาดกับรายงานของธนาคารตามวิธีการของธนาคาร
ทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่ าความบกพร่ องผิดพลาดดังกล่ าว เกิดจากการกระทําของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันเอง
และธนาคารได้ ดําเนินการไปตามข้ อมูลที:ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํามันเป็ นผู้แจ้ งหรื อให้ ข้อมูลแล้ ว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามัน
ตกลงยินยอมสละสิทธิในการเรี ยกร้ องหรื อฟ้องร้ องให้ ธนาคารชดใช้ เงินที:ธนาคารได้ หักดังกล่ าว รวมทังค่ าเสี ยหายหรื อ
ค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิน นอกจากนี หากธนาคารต้ องจ่ ายเงินจํานวนใดๆ ให้ แก่ บุคคลใดเนื: องจากความผิดพลาดข้ างต้ นแล้ ว
ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันตกลงจะชําระเงินจํานวนดังกล่ าวพร้ อมดอกเบีย ในอัตราดอกเบียสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหนี ตาม
ประกาศของธนาคาร ซึ:งต่ อไปนีเรี ยกว่ า “ดอกเบียผิดนั ด” โดยหากธนาคารได้ ประกาศกําหนดอัตราดอกเบียดังกล่ าวหลาย
อัตรา ก็ให้ ใช้ อัตราสูงสุ ดที:ธนาคารประกาศกําหนด ซึ:งอาจเปลี:ยนแปลงเพิ:มขึนหรื อลดลงได้ ตามที:ธนาคารจะได้ ประกาศ
เป็ นคราวๆ ไป โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันตกลงให้ อัตราดอกเบียที:เปลี:ยนแปลงมีผลใช้ บังคับทันที นับแต่ มีการประกาศ
เปลี:ยนแปลงดังกล่ าว ทังนี นับตังแต่ วันที:ธนาคารได้ จ่ายเงินให้ แก่ บุคคลอื:นเป็ นต้ นไป จนกว่ าผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันจะ
ชําระคืนให้ แก่ ธนาคารเพื:อเป็ นการชดเชยทุกจํานวนจนครบถ้ วน
18. ในกรณี ท: ี ผ้ ู ถื อ บั ต รเงิน สดเติม นํ ามั นมี ห นี เงิน ใดๆ ค้ างชําระอยู่ กั บ ธนาคาร ซึ: งรวมถึงค่ าธรรมเนี ย ม ค่ า ใช้ จ่า ย
ค่ าเสียหาย หรื อหนีเงินซึ:งเกิดขึนตามข้ อตกลงฉบับนี ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัตรเงิน
สดเติมนํามัน บัญชีเงินฝาก และวงเงินสินเชื:อทังหมดทุกประเภทและทุกวงเงินที:ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํามันมีอยู่กับธนาคาร
เพื:อนํามาหักชําระหนีดังกล่ าวคืนให้ แก่ ธนาคารได้ ในทันทีโดยธนาคารไม่ ต้องขอความยินยอมจากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามัน
อีก และหากเงินในบัตรเงินสดเติมนํามัน บัญชีเงินฝาก และวงเงินสินเชื:อดังกล่ าวมีจาํ นวนไม่ เพียงพอที:จะนํามาหักชําระหนี
ได้ ทงหมด
ั
ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันตกลงยอมรั บว่ า ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันมีภาระหนีค้ างชําระกับธนาคารตามจํานวน
เงินดั งกล่ าว ซึ: งเป็ นหนี ที:ถึงกําหนดชําระโดยพลั น และผู้ ถือบั ต รเงินสดเติม นํ ามั นตกลงยินยอมชําระคื นยอดหนี ส่ ว นที:
คงเหลือ พร้ อมด้ วยดอกเบียผิดนั ด นั บตังแต่ วันที:ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํามันผิดนัดชําระหนี เป็ นต้ นไป จนกว่ าผู้ถือบัตรเงิน
สดเติมนํามันจะชําระหนีให้ แก่ ธนาคารจนครบถ้ วน ทังนี ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันยินยอมให้ ธนาคารงดเว้ นการให้ บริ การ
บัตรเงินสดเติมนํามันได้ ทันที และไม่ เป็ นการตัดสิทธิธนาคารในการที:จะยกเลิกการให้ บริ การบัตรเงินสดเติมนํามันได้ ทันที
โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํามันทราบ ซึ:งผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันตกลงยอมรั บว่ าธนาคารได้ ปฏิบัติถูกต้ อง
แล้ ว และผู้ ถือบัตรเงินสดเติมนํามันตกลงที:จะไม่ ยกกรณี ดังกล่ าวขึนเป็ นข้ อกล่ าวอ้ างหรื อเรี ยกร้ องค่ าเสี ยหายใดๆ จาก
ธนาคาร
19. ในกรณีท: ีเกิดความเสียหายใดๆ ขึนแก่ ธนาคาร หรื อธนาคารถูกเรี ยกร้ องให้ ต้องรั บผิดใดๆ จากการที:ผ้ ูถือบัตรเงิน
สดเติมนํามันทํารายการชําระค่ าสินค้ า/บริ การผ่ านบัตรเงินสดเติมนํามัน ไม่ ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามัน
ตกลงรั บ ผิ ด ชอบชดใช้ ค่าเสี ย หายให้ แก่ ธนาคารทุ กประการ โดยปราศจากเงื:อนไขใดๆ ทังสิ น รวมทังตกลงยินยอมให้
ธนาคารกระทําการใดๆ ซึ: งรวมถึงการหักเงินจากบัญ ชี เงินฝาก และ/หรื อบั ต รเงินสดเติม นํ ามั น และ/หรื อเบิก ใช้ วงเงิน
สินเชื:อ ของผู้ ถือบั ตรเงินสดเติมนํ ามั นที:มีอยู่กับธนาคาร เพื: อเป็ นการแก้ ไขและบรรเทาความเสี ยหายใดๆ ที:เกิดขึนกับ
ธนาคารได้ โดยไม่ จาํ ต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามัน
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20. เพื:อให้ การใช้ บริการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ของข้ อตกลงฉบับนี ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันตกลงยินยอมให้ ธนาคาร
มีสิทธิหกั เงินจากบัญชีเงินฝาก และ/หรื อบัตรเงินสดเติมนํามัน และ/หรื อเบิกใช้ วงเงินสินเชื:อ ของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามัน
ที:มีอยู่กับธนาคาร เพื:อดําเนินการตามวิธีการที:กําหนดไว้ ในข้ อตกลงฉบับนี ตลอดไปโดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ ามันจะไม่
ยกเลิกเพิกถอนการให้ ความยินยอมนี จนกว่ าจะมีการยกเลิกการใช้ บริการ
21. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันยอมรั บว่ าบันทึกหลักฐานหรื อเอกสารใดๆก็ตาม ที:ธนาคารได้ จัดทําขึน อันเนื:องจากการ
ใช้ บริ การผ่ านบัตรเงินสดเติมนํามันนัน มีความถูกต้ องทุกประการโดยไม่ จําต้ องให้ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํามันตรวจสอบหรื อ
ลงลายมือชื:อก่ อนแต่ อย่ างใด
22. หากเอกสาร และ/หรื อหลักฐาน และ/หรื อรายละเอียดข้ อมูลใดๆ ที:ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํามันได้ ส่งมาให้ กับธนาคาร
ไม่ ว่าจะส่ งมาในรู ปแบบใด มีความผิดพลาดหรื อบกพร่ อง และผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันมีความประสงค์ จะขอแก้ ไขความ
ผิดพลาดหรื อบกพร่ องดังกล่ าว หรื อเปลี: ยนแปลงข้ อมู ลใดๆ ผู้ ถือบัตรเงินสดเติมนํ ามั นจะต้ องแจ้ งให้ แก่ ธนาคารทราบ
ล่ วงหน้ าเป็ นหนังสือตามแบบฟอร์ มที:ธนาคารกําหนด พร้ อมสําเนาเอกสารหลักฐานที:เกี:ยวข้ องที:ต้องการแก้ ไขเปลี:ยนแปลง
ก่ อนที:ธนาคารจะนําข้ อมูลเข้ าระบบของธนาคาร หากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันแจ้ งให้ ธนาคารทราบภายหลังจากที:ธนาคาร
ได้ นําข้ อมูลเข้ าระบบแล้ ว ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ ไขเปลี:ยนแปลงหรื อไม่ แก้ ไขเปลี:ยนแปลงข้ อมูลดังกล่ าวให้ แก่ ผ้ ูถือ
บัตรเงินสดเติมนํามันตามที:ธนาคารเห็นสมควร ทังนี การแก้ ไขเปลี:ยนแปลงข้ อมูลดังกล่ าว จะมีผลสมบูรณ์ เมื:อธนาคารได้
แจ้ งผลการเปลี:ยนแปลงให้ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํ ามั นทราบเป็ นลายลั กษณ์ อักษรแล้ ว และธนาคารไม่ ต้องรั บผิดชอบใน
ความเสียหายใดๆ ที:เกิดขึนก่ อนที:การแก้ ไขเปลี:ยนแปลงข้ อมูลดังกล่ าวจะมีผลสมบูรณ์ โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันตกลง
ยินยอมรั บผิดชอบในความเสียหายที:เกิดขึนเองทังสิน
23. บรรดาเอกสาร หรื อหนังสือ หรื อสื:ออิเล็กทรอนิกส์ ใดๆ ที:ธนาคารส่ งไปยังผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันไม่ ว่าจะส่ งทาง
ไปรษณี ย์ลงทะเบียน หรื อไม่ ลงทะเบียน หรื อให้ คนนําไปส่ งเองก็ตาม หากส่ งไปตามที:อยู่ และ/หรื อสํานั กงาน และ/หรื อที:
ติดต่ อทางสื:ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที:ได้ แจ้ งไว้ กับธนาคาร ไม่ ว่าจะมีผ้ ูรับไว้ หรื อไม่ ก็ตามหรื อส่ งไม่ ได้ เพราะมีการเปลี:ยนแปลง
ที:อยู่และ/หรื อสํานั กงานและ/หรื อที:ติดต่ อทางสื: ออิเล็กทรอนิ กส์ หรื อที:อยู่และ/หรื อสํานั กงานถูกรื อถอนไป และ/หรื อที:
ติดต่ อทางสื:ออิเล็กทรอนิกส์ ถูกระงับหรื อยกเลิก โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันไม่ ได้ แจ้ งเป็ นหนังสือต่ อธนาคารก็ดี หรื อส่ ง
ไม่ ได้ เพราะหาที:ตังที:อยู่ และ/หรื อสํานักงาน และ/หรื อที:ตดิ ต่ อทางสื:ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที:แจ้ งไว้ ไม่ พบก็ดี ให้ ถือว่ าผู้ถือบัตร
เงินสดเติมนํามันได้ รับทราบข้ อความในเอกสารหรื อหนังสือหรื อสื:ออิเล็กทรอนิกส์ นันๆ โดยชอบแล้ ว และให้ ถือว่ าเอกสาร
หรื อหนังสือหรื อสื:ออิเล็กทรอนิกส์ นันๆ ได้ ส่งโดยชอบแล้ ว
24. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันตกลงและยอมรั บว่ าธนาคารไม่ ต้องรั บผิดจากการที: (1) ธนาคารไม่ สามารถปฏิบัติตาม
ข้ อตกลงฉบับนีได้ หรื อ (2) ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามัน หรื อผู้ขายหรื อผู้ให้ บริ การไม่ ได้ รับเงินจากการชําระเงินค่ าซือสินค้ า/
บริ การผ่ านบัตรเงินสดเติมนํามัน หรื อ (3) ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ ามันไม่ สามารถทํารายการชําระเงินค่ าสินค้ า/บริ การผ่ าน
บัตรเงินสดเติมนํามัน หรื อ (4) จากการที:ทาํ รายการไม่ สําเร็จ อันเนื:องมาจากกรณีดังจะกล่ าวต่ อไปนี ทังนี ธนาคารมีสิทธิท: ี
จะไม่ ให้ บริ การในครั งนั นๆ ได้ ตามที:ธนาคารเห็นสมควรและผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันตกลงจะไม่ ถือเอาเหตุดังกล่ าวเป็ น
ข้ อเรี ยกร้ องให้ ธนาคารรั บผิดชอบต่ อความเสียหายใดๆ ที:เกิดขึนทังสิน
24.1 เงินในบัตรเงินสดเติมนํามันไม่ มีหรื อมีแต่ ไม่ เพียงพอให้ ธนาคารดําเนินการตามคําสั:งของผู้ถือบัตรเงินสดเติม
นํามัน
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24.2 ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันไม่ มีหรื อถูกระงับการใช้ บัตรเงินสดเติมนํามัน
24.3 การหักเงินจะเป็ นผลให้ จํานวนเงินค่ าสินค้ า/บริ การเกินกว่ าวงเงินในบัตรเงินสดเติมนํามั นที:ผ้ ูถือบัตรเงินสด
เติมนํามันตกลงไว้ กับธนาคาร
24.4 อยู่ระหว่ างดําเนินการทางกฎหมาย
24.5 ธนาคารได้ แจ้ งให้ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํามันทราบถึงความขัดข้ องของการทํารายการอยู่แล้ วก่ อนหรื อขณะที:ทาํ
รายการ
24.6 ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันปฏิบัตผิ ิดเงื:อนไข หรื อข้ อตกลงกับธนาคาร
24.7 กรณี เกิดเหตุสุดวิสัย เช่ น ในกรณี ท: ีมีความชํารุ ดบกพร่ อง เสียหาย ขัดข้ อง หรื อล่ าช้ าของระบบคอมพิวเตอร์
และ/หรื อระบบไฟฟ้า และ/หรื อระบบเครื อข่ ายอินเตอร์ เน็ ต (Internet) และ/หรื อระบบการติดต่ อสื: อสาร และ/หรื อระบบ
เครื อข่ ายโทรศั พ ท์ เคลื: อนที:แ ละ/หรื ออุ ป กรณ์ อิเล็ กทรอนิ ก ส์ ต่ างๆ และ/หรื อระบบอื:นใดที:เกี:ย วข้ องกั บ การให้ บ ริ ก ารนี
รวมทังปั ญหาทางด้ านพลังงาน การกระทําของบุคคลภายนอก ซึ:งรวมถึงผู้บุกรุ ก (Hacker) อัคคีภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
การประท้ วง การขนส่ งติดขัด การจลาจล สงคราม ไวรั สคอมพิวเตอร์ หรื อข้ อมูลที:เป็ นอันตรายต่ างๆ (Harmful Data) หรื อ
เหตุต่างๆ อันอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของธนาคาร ซึ:งเป็ นอุปสรรคต่ อการที:ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํามันจะเข้ าใช้ บริการ
หรื อต่ อการที:ธนาคารจะให้ บริการตามข้ อตกลงฉบับนี
24.8 ธนาคารยังไม่ ได้ รับเอกสารหลักฐานประกอบการขอใช้ บริการจากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามัน
24.9 มีเหตุใดๆ ตามที:ธนาคารและ/หรื อกฎหมายกําหนดเกิดขึน
24.10 ธนาคารมีเหตุจาํ เป็ นหรื อเหตุขัดข้ องไม่ ว่าประการใดๆ
25. ผู้ ถื อบั ต รเงิน สดเติม นํ ามั นรั บ รองว่ า บรรดาเอกสาร ข้ อมู ล รายละเอี ย ดใดๆ ที:ป รากฏ และ/หรื อที: ได้ ส่ งมาให้
ธนาคารไม่ ว่า จะส่ งมาในรู ป แบบใด มี ความถูก ต้ องแท้ จริ ง และในกรณี ท: ีมี ความผิ ด พลาดในการให้ บ ริ ก ารเกิด ขึน อั น
เนื:องมาจากความผิดพลาดหรื อบกพร่ องแห่ งเอกสาร และ/หรื อข้ อมูล และ/หรื อรายละเอียดดังกล่ าว หรื อมีความผิดพลาด
หรื อความบกพร่ องใดๆ เกิดขึนจากการที:ธนาคารดําเนินการตามเอกสาร และ/หรื อข้ อมูล และ/หรื อรายละเอียดดังกล่ าวไม่
ว่ าด้ วยเหตุใดก็ตาม ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันตกลงว่ าธนาคารไม่ ต้องรั บผิดชอบแต่ อย่ างใด โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามัน
ตกลงจะดําเนินการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องไปยังผู้ท: ไี ด้ รับประโยชน์ จากความผิดพลาดหรื อความบกพร่ องนันเองโดยตรง ทังนี ผู้ถือ
บัตรเงินสดเติมนํามันจะไม่ เรี ยกร้ องให้ ธนาคารหักหรื อเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของบุคคลซึ:งผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามัน
ระบุ ห รื อ ของบุ ค คลใดคื น ให้ แ ก่ ผ้ ู ถื อ บั ต รเงิน สดเติ ม นํ ามั น และขอสละสิ ท ธิ ใ นการฟ้ องร้ องให้ ธ นาคารชดใช้ เงิน หรื อ
ค่ าเสียหายใดๆ อันเกิดจากความผิดพลาดหรื อความบกพร่ องดังกล่ าวข้ างต้ น
26. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันตกลงจะไม่ กระทําการใดๆ อันมีผลให้ ธนาคารต้ องเข้ าร่ วมในข้ อพิพาทระหว่ างผู้ถือบัตร
เงินสดเติมนํามันกับบุคคลอื:นใด ซึ:งเกี:ยวเนื:องหรื อเกี:ยวข้ องกับการให้ บริการบัตรเงินสดเติมนํามันตามข้ อตกลงฉบับนี โดย
หากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันมีข้อต่ อสู้ และ/หรื อสิทธิเรี ยกร้ องใดๆ ก็จะไปดําเนินการกับบุคคลอื:นด้ วยตนเอง
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27. หากธนาคารประสงค์ จะยกเลิกการให้ บริ การบัตรเงินสดเติมนํามันตามข้ อตกลงฉบับนี ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือบัตร
เงินสดเติมนํามันทราบล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย Xg วัน ซึ:งเมื:อครบกําหนดระยะเวลาดังกล่ าวให้ ถือว่ าการให้ บริ การและข้ อตกลง
ฉบับนี เป็ นอันสินผลลงทันที แต่ ทังนี การยกเลิกการให้ บริ การดังกล่ าว ไม่ กระทบถึงหนี ใดๆ ที:ผ้ ู ถือบัตรเงินสดเติมนํ ามั น
ยังคงค้ างชําระอยู่กับธนาคาร รวมทังไม่ เป็ นการลบล้ างสิทธิ และ/หรื อหน้ าที:ท: ีธนาคารและผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันมีอยู่
ต่ อกัน อันเนื:องมาจากการใดๆ อันได้ กระทําไปก่ อนที:การใช้ บริการตามข้ อตกลงฉบับนีจะเป็ นอันสินผล อนึ:ง ผู้ถือบัตรเงิน
สดเติมนํามันตกลงยอมรั บว่ า ธนาคารมีสิทธิระงับ และ/หรื อยกเลิกการให้ บริการได้ ทันทีในกรณีท: ผี ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํามัน
ปฏิบัติผิดข้ อตกลงฉบับนี หรื อมีเหตุการณ์ ท: ีทําให้ ธนาคารเชื:อโดยมีเหตุผลอันสมควรว่ าผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันใช้ บัตร
เงินสดเติมนํามันโดยมีแนวโน้ มที:จะมี เจตนาทุจริ ต และ/หรื อทําให้ บุคคลอื:นได้ รับความเสียหาย หรื อผู้ถือบัตรเงินสดเติม
นํามันทํา และ/หรื อใช้ เอกสารปลอมเพื:อใช้ ประกอบการยื:นคําขอใช้ บริ การบัตรเงินสดเติมนํามัน หรื อในกรณีท: ีมีเหตุการณ์
ที: เ ปลี: ยนแปลงไปอั น เนื: องมาจากการประกาศใช้ ก ฎหมายที: อ อกใหม่ หรื อ มี ก ารเปลี: ย นแปลงกฎหมาย หรื อ มี ก าร
เปลี:ยนแปลงการบังคับใช้ กฎหมายใด หรื อในการตีความกฎหมาย คําสั:ง ระเบียบ หรื อข้ อกําหนดใดผิดไปจากเดิม หรื อการ
ที:ทางราชการหรื อธนาคารแห่ งประเทศไทยได้ ออกคําสั: ง ระเบียบ หรื อข้ อกําหนดใดขึนใหม่ อันมี ผลทําให้ ธนาคารต้ อง
ยกเลิกระงับและ/หรื อยกเลิกการให้ บริการบัตรเงินสดเติมนํามันทันที โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันตกลงจะไม่ เรี ยกร้ องให้
ธนาคารต้ องรั บผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที:เกิดขึนทังสิน
28. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันที:มีสิทธิบอกเลิกการใช้ บริการบัตรเงินสดเติมนํามันต้ องเป็ นผู้ถือบัตรที:ลงนามในใบคําขอ
ใช้ บริ การเท่ านัน ทังนี หากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันประสงค์ จะขอคืนเงินที:เหลือในบัตรเงินสดเติมนํามัน สามารถติดต่ อ
ธนาคารเพื: อขอคื นเงิน ตามยอดเงินคงเหลื อในบั ต ร โดยกรอกแบบฟอร์ มขอยกเลิ ก การใช้ บ ริ ก ารและขอคื นมู ล ค่ าเงิน
คงเหลือบัตรเงินสดเติมนํามันพร้ อมเอกสารแสดงตนมาแสดงเพื:อขอคืนเงิน โดยต้ องขอคืนเงินที:คงเหลือทังจํานวนและตก
ลงชําระค่ าธรรมเนียมการขอคืนเงินตามอัตราที:ธนาคารประกาศกําหนด โดยธนาคารจะดําเนินการคืนเงินเป็ นเช็ค หรื อโอน
เงินเข้ าบัญชีของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามัน หรื อผ่ านช่ องทางการให้ บริ การตามที:ธนาคารกําหนดไว้ ภายใน kf วัน นั บจาก
วันที:ท: ธี นาคารได้ รับแจ้ งการขอคืนเงินเป็ นลายลักษณ์ อักษรจากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามัน
29. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันตกลงยินยอมให้ ธนาคารแก้ ไข เปลี:ยนแปลงข้ อมูลที:ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํามันได้ รับจาก
ธนาคาร ซึ:งรวมถึงข้ อมูลเกี:ยวกับค่ าธรรมเนียม ค่ าบริ การ อัตราแลกเปลี:ยนเงินตราต่ างประเทศ อัตราดอกเบีย หรื อข้ อมูล
อื:นใด ซึ:งเป็ นข้ อมู ล เบืองต้ นได้ ต ลอดเวลา ซึ: งข้ อมู ล ดังกล่ าวไม่ มีผ ลผู ก พั นธนาคาร โดยธนาคารจะได้ ป ระกาศแจ้ งการ
เปลี:ยนแปลงข้ อมูลดังกล่ าวให้ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํามันทราบ ณ สํานั กงาน/สาขาของธนาคาร และ/หรื อแผ่ นพับ ใบปลิว
แผ่ นโฆษณา และ/หรื อสื:ออิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ และ/หรื อช่ องทางอื:นๆ ตามที:ธนาคารกําหนด
30. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันตกลงยินยอมให้ ธนาคารติดต่ อสอบถาม สืบค้ น ตรวจสอบสถานภาพ ข้ อมูลรายละเอียด
บางประการหรื อทังหมดของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันจากหน่ วยงานราชการ (เช่ น กรมสรรพากร กรมทะเบียนการค้ า หรื อ
สํานักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง เป็ นต้ น) บริษัทข้ อมูลเครดิต สถาบันการเงิน บุคคลหรื อนิติบุคคลใดก็ได้ ในกรณีท: ี
จําเป็ นและ/หรื อในกรณีท: ีธนาคารเห็นสมควร และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลรายละเอียดบางประการหรื อทังหมดของผู้ถือบัตรเงิน
สดเติมนํามันให้ แก่ หน่ วยงานราชการที:มีอํานาจตามกฎหมาย หรื อเป็ นการดําเนินการตามที:กฎหมายกําหนด และยินยอม
ให้ ธนาคารใช้ ข้อมูลนีในการแก้ ไข ปรั บปรุ ง เพิ:มเติมข้ อมูลเดิมของธนาคารให้ ถูกต้ อง ครบถ้ วนเป็ นปั จจุบันตังแต่ วันที:จัดทํา
ใบคําขอใช้ บริ การบัตรเงินสดเติมนํ ามั นประเภทเติมเงิน รวมทังตกลงยินยอมให้ ธนาคารใช้ ข้อมู ลเพื:อการพิจารณาและ
นําเสนอข่ าวสาร ข้ อมูลผลิตภัณฑ์ บริ การ และ/หรื อข้ อเสนอพิเศษอื:นของธนาคารให้ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํามันทราบ ซึ:ง
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รวมถึงการส่ งหรื อแจ้ งผ่ านระบบ SMS ตังแต่ วันที:ได้ จัดทําใบคําขอใช้ บริการบัตรเงินสดเติมนํามัน ประเภทเติมเงิน เป็ นต้ น
ไป และผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันตกลงให้ ความยินยอมนีมีผลอยู่ตลอดไป โดยจะไม่ เพิกถอนไม่ ว่ากรณี ใดๆ แม้ ผ้ ูถือบัตร
เงินสดเติมนํามันจะได้ มีการยกเลิกการใช้ บริ การบัตรเงินสดเติมนํามันกับธนาคาร หรื อธนาคารยกเลิกการให้ บริ การแล้ วก็
ตาม
31. ข้ อตกลงฉบับนีให้ ใช้ บังคับและตีความตามกฎหมายไทยและให้ ศาลไทยเป็ นศาลที:มีเขตอํานาจในการพิจารณาข้ อ
พิพาทที:เกิดขึนตามข้ อตกลงฉบับนี
32. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันตกลงยินยอมผูกพันและตกลงปฏิบัติตามคู่มือ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของธนาคารและ
เอกสารใดๆ ที:เกี:ยวข้ องกับการใช้ บริ การบัตรเงินสดเติมนํามัน ซึ:งธนาคารได้ ส่งหรื อประกาศ หรื อแจ้ งไปยังผู้ถือบัตรเงินสด
เติมนํามัน ทังที:มีอยู่ ณ ขณะนี และที:ธนาคารจะได้ เพิ:มเติมต่ อไป นอกจากนี คู่มือหรื อเอกสารใดๆ เกี:ยวกับการใช้ บริ การ
บัตรเงินสดเติมนํามันที:ธนาคารจะส่ ง หรื อประกาศ หรื อแจ้ งเพิ:มเติมต่ อไปในภายหน้ า ให้ ถือว่ าเป็ นส่ วนหนึ:งของข้ อตกลง
ฉบับนีด้ วย รวมทังผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันยินยอมปฏิบัติตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของธนาคาร และ/หรื อข้ อกําหนดตาม
กฎหมายที:เกี:ยวข้ อง รวมทังจัดทําเอกสารอื:นใดให้ แก่ ธนาคารตามที:ธนาคารและ/หรื อทางราชการเป็ นผู้กาํ หนดด้ วย
33. ให้ ถือว่ าข้ อตกลงฉบับนี รวมถึงข้ อกําหนดและเงื:อนไขการใช้ บริ การ และ/หรื อการทําธุ รกรรมทางการเงินใดๆ ที:
ธนาคารได้ จัดให้ มีขนผ่
ึ านบัตรเงินสดเติมนํามัน ทังที:ธนาคารกําหนดไว้ แล้ วในขณะนีและ/หรื อที:จะมีขึนต่ อไปในภายหน้ าทุก
ประการ เป็ นส่ วนหนึ: งของใบคําขอใช้ บริ การบัตรเงินสดเติมนํ ามั น ประเภทเติมเงินได้ กรณี ท: ีข้อความใดในใบคําขอใช้
บริ การบัตรเงินสดเติมนํามัน ประเภทเติมเงินได้ ข้ อตกลงฉบับนี หรื อข้ อกําหนดและเงื:อนไขดังกล่ าวข้ างต้ น ขัดหรื อแย้ ง
กันเอง ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันจะต้ องปฏิบัตติ ามคําวินิจฉัยของธนาคาร และให้ ถือว่ าคําวินิจฉัยของธนาคารดังกล่ าวเป็ น
ที:สุด โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํามันตกลงจะไม่ โต้ แย้ ง และ/หรื อเรี ยกร้ องค่ าเสียหายหรื อค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทังสินจากธนาคาร
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