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ใบคาํขอใช้บริการบัตรเงนิสดเติมนํ �ามัน ประเภทเติมเงนิ / Prepaid Fleet Card หรือ PTT Top up Card Application Form 

เรียน  บมจ.ธนาคารกรุงไทย  สาขา ......................................................                          วนัที� ................................................ 
           ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอใช้บริการบตัรเงินสดเติมนํ �ามนัของธนาคาร ประเภทเติมเงิน จึงขอให้รายละเอียดกบัธนาคาร ดงัตอ่ไปนี � 
        ประเภทลูกค้า บุคคลธรรมดา  
ชื�อและนามสกลุ           นาย.    นาง.    นางสาว     อื�นๆ  (โปรดระบ)ุ.................................................... 
(ภาษาไทย)   .................................................................................... (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  ……………………………………………………............... 

บตัรสาํคญัประจําตวั         บตัรประจําตวัประชาชน                                 หมายเลข  ..................................................................................                                
                                              หนงัสอืเดินทาง                                                 หมายเลข.................................................................................................. 

                             อื�นๆ  (โปรดระบ)ุ............................................หมายเลข................................................................................................. 

ที�อยู ่: เลขที�...................... อาคาร ...................................................ชั �น............... ซอย ........................ ถนน ................................................
แขวง/ตาํบล...................................... เขต/อําเภอ ..................................... จงัหวดั ................................... รหสัไปรษณีย์ ...............................
โทรศพัท์ ............................โทรศพัท์มือถือ ...........................โทรสาร ........................... E–mail..................................................................... 
(หมายเหตุ : ธนาคารจะจัดส่งเอกสารต่างๆไปตามที�อยู่นี ) 
 

         ประเภทลูกค้า นิตบุิคคล/องค์กร/หน่วยงาน  
ชื�อ / ที�อยู ่  นิติบคุคล / องค์กร / หนว่ยงาน : ที�จดทะเบียนตามกฎหมาย (โปรดระบตุรงตามหนงัสอืรับรองการจดทะเบียน/ภ.พ.BC / ภ.พ.CD) : 
(ภาษาไทย) ..............................................................................................................................................................................................................................
(ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ............................................................................................................................................................................................ 
เป็น                        สาํนกังานใหญ่                  สาขาที�   .......................................... 
เลขที� ......................... อาคาร  ............................................ ชั �น ...............ซอย......................................ถนน ..............................................
แขวง /ตาํบล  ............................................. เขต / อําเภอ ........................................................จงัหวดั........................................................... 
รหสัไปรษณีย์ ................................ โทรศพัท์ .....................................ตอ่ ........................... โทรศพัท์มือถือ ................................................... 
โทรสาร  ......................................... E–mail ................................................................. 
(หมายเหตุ : ธนาคารจะจัดส่งเอกสารต่างๆไปตามที�อยู่นี ) 

ประเภทธุรกิจ : ............................................................................ หมายเลขประจําตวัผู้ เสยีภาษีอากร : .................................................................... 
ทะเบียนนิติบคุคล/องค์กร/หนว่ยงานเลขที� : ……………………….……….................... วนัที�จดทะเบียน : (ว/ด/ปีค.ศ.)................ / ................../................   
 

รายชื<อผู้แทนที<ได้รับการแต่งตั �งจากนิติบุคคล/องค์กร/หน่วยงาน  
ผู้แทนที�ได้รับการแตง่ตั �งจากนิตบิคุคล/องค์กร/หนว่ยงาน ให้เป็นผู้ดําเนินการระงบับตัร ยกเลกิหรือปิดบตัร การออกบตัรใหมห่รือออกบตัรทดแทน  
การปลดลอ็กบตัร การเปลี�ยนแปลงข้อมลูบตัร  การรับบตัรเงินสดเติมนํ �ามนั  รวมทั �งกระทําการอื�นใดตามข้อตกลงและเงื�อนไขการใช้บริการบตัร
เงินสดเติมนํ �ามนัประเภทเติมเงินแทน และในนามนิติบคุคล/องค์กร/หนว่ยงานได้ทกุประการ  ได้แก ่: 
       (G.) นาย/นาง/นางสาว ………………………………………………..………….. นามสกลุ ……………………………….................................................… 

เลขประจําตวับตัรประชาชน  : ................................................................................ ตําแหนง่ : ..............................................................................................
แผนก : ...............................................................โทรศพัท์ : ............................................ตอ่ : ......................โทรศพัท์มือถือ : ................................................

โทรสาร : .................................E-mail : ………………………….………………...……… 

                                                                                                                                        ลงชื�อ .....................…………………………….……………… 

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

เลขที<ใบคาํขอ  ..................................................          
รหัสหน่วยงาน  .................................................          
รหัสพนักงาน   .................................................. 

สําหรับเจ้าหน้าที<ธนาคารกรุงไทยเท่านั�น 
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       (B.) นาย/นาง/นางสาว ………………………………………………………..….. นามสกลุ ………………………………………….……….........………… 

เลขประจําตวับตัรประชาชน  : ................................................................................ ตําแหนง่ : ..............................................................................................
แผนก : ..................................................................โทรศพัท์ : ............................................ตอ่ : ......................โทรศพัท์มือถือ : .............................................

โทรสาร : .................................E-mail : ………………………….………………...……… 

    ลงชื�อ .....................……………………………….……………… 

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

สถานที<จัดส่งบัตร  
���� เฉพาะกรุงเทพมหานคร  

         จดัสง่บตัรโดยเจ้าหน้าที�ธนาคาร (มลูคา่การสั�งซื �อตั �งแต ่ICC,CCC บาท หรือ 1,000 บตัร ขึ �นไป) (กรุณาแนบแผนที�ตั �งบริษัท/องค์กร/
 หนว่ยงาน ที�จะให้สง่บตัร) 

         จดัสง่บตัรไปที�ธนาคารกรุงไทย  สาขา : ................................................................... (เมื�อได้รับบตัรแล้ว ต้องทําการเปิดใช้บตัร กอ่นใช้บตัร) 
���� ปริมณฑล และ ต่างจังหวดั  

         จดัสง่บตัรไปที�ธนาคารกรุงไทย  สาขา : ................................................................... (เมื�อได้รับบตัรแล้ว ต้องทําการเปิดใช้บตัร กอ่นใช้บตัร) 

          
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอซื �อบตัรเงินสดเติมนํ �ามนัตามแบบฟอร์มคําสั�งซื �อบตัรเงินสดเติมนํ �ามนั ประเภทเติม

เงิน(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)โดยให้ถือวา่แบบฟอร์มคําสั�งซื �อดงักลา่วเป็นสว่นหนึ�งของคําขอใช้บริการฉบบันี �ด้วย 
            ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมลูและรายละเอียดที�ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในคําขอใช้บริการบตัรเงินสดเติมนํ �ามันประเภท
เติมเงิน ฉบับนี �ทั �งหมดถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ และข้าพเจ้าได้รับทราบข้อความตามข้อตกลงและ
เงื�อนไขการใช้บริการบตัรเงินสดเติมนํ �ามันประเภทเติมเงินและได้รับข้อตกลงและเงื�อนไขการใช้บริการบตัรเงินสดเติม
นํ �ามนัประเภทเติมเงิน ตามเอกสารที�แนบทั �งหมดแล้ว ซึ�งเป็นไปตามความประสงค์ของข้าพเจ้าทกุประการ โดยข้าพเจ้า
ตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบติัตามข้อตกลงและเงื�อนไขตา่งๆที�ได้ระบใุนข้อตกลงและเงื�อนไขการใช้บริการดงักลา่ว และ
ระเบียบที�ธนาคารกําหนดไว้ รวมทั �งข้อตกลงและเงื�อนไขอื�นๆของธนาคาร ตลอดจนอตัราค่าธรรมเนียมต่างๆที�จะมีการ
แก้ไขเปลี�ยนแปลงในภายหน้า ซึ�งธนาคารจะได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าทุกประการ และให้ถือว่าเงื�อนไขและ
ข้อกําหนดในข้อตกลงการใช้บริการบัตรเงินสดเติมนํ �ามันประเภทเติมเงินดังกล่าว เป็นส่วนหนึ�งของคําขอใช้บริการ
ประเภทเติมเงินฉบับนี �ด้วย  หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบติัตามข้อตกลงและเงื�อนไขการใช้บริการดังกล่าว จนเป็นเหตใุห้เกิด
ความเสียหายใดๆแล้ว ข้าพเจ้า ตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที�เกิดขึ �นทั �งหมดเพื�อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึง
ขอลงลายมือชื�อและประทบัตราสําคญั(ถ้ามี) ไว้ข้างท้ายนี � 
 
          
                          ลงชื�อ............................................................................................. .ผู้ ถือบตัรเงินสดเติมนํ �ามนัพร้อมประทบัตรา(ถ้ามี) 
                                      (…………….……………………………..............................……) 

 
หมายเหตุ  ผู้ ถือบตัรเงินสดเตมินํ �ามนัลงชื�อพร้อมประทบัตรา(ถ้ามี) แล้วกรุณาถา่ยสาํเนาใบคาํขอใช้บริการบตัรเงินสดเตมินํ �ามนัและข้อตกลง
และเงื�อนไขการใช้บริการบตัรเงินสดเติมนํ �ามนัเก็บไว้เป็นหลกัฐาน  เพื�อเป็นเอกสารสาํคญัใช้ในการขอคืนเงิน/ขอยกเลกิการใช้บตัร  
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ข้อตกลงและเงื<อนไขการใช้บริการบัตรเงนิสดเตมินํ �ามัน ประเภทเตมิเงนิ 

(KTB PREPAID FLEET CARD หรือ PTT TOP UP CARD) 

บัตรเงนิสดเตมินํ �ามัน ประเภทเตมิเงนิ ซึ<งต่อไปจะเรียกว่า “บัตรเงนิสดเตมินํ �ามัน” เป็นบัตรที< บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

ซึ<งต่อไปจะเรียกว่า “ธนาคาร” ออกให้แก่ผู้ซื �อบัตรเงินสดเติมนํ �ามันที<ได้รับอนุมัติจากธนาคารให้เป็นผู้ถือบัตรเงินสดเติม

นํ �ามัน ซึ< งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามัน” เพื<อใช้ชําระค่านํ �ามัน/ก๊าซ และสินค้า/บริการ ซึ<งต่อไปจะเรียกว่า 

“สินค้า/บริการ” ณ สถานีบริการนํ �ามัน/ก๊าซ ที<เข้าร่วมโครงการ รวมถึงการใช้บริการ    และ/หรือการทาํธุรกรรมทางการเงิน

ใดๆ ที<ธนาคารได้จัดให้มีขึ �นผ่านบัตรเงินสดเติมนํ �ามัน ที<ธนาคารกําหนดไว้แล้วในขณะนี � และ/หรือที<จะมีขึ �นต่อไปในภาย

หน้าทุกประการ โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื<อนไขการใช้บริการบัตร

เงนิสดเตมินํ �ามัน ดังนี � 

1. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามัน ตกลงทําการสมัครขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมนํ �ามัน ตามขั �นตอน และวิธีการของ

ธนาคารให้ถูกต้องครบถ้วนผ่านทางช่องทางการให้บริการตามที<ธนาคารกําหนดไว้ โดยจะต้องใช้เลขที<บัตรประจําตัว

ประชาชน / หนังสือเดนิทาง / อื<นๆ ที<แท้จริงของตนเท่านั�น 

2. การใช้บริการชาํระค่าสินค้า/บริการ 

      2.1 ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามัน ตกลงรับทราบว่าบัตรเงินสดเติมนํ �ามันถือเสมือนเป็นเงินสด โดยสามารถใช้ชําระ

ค่าสินค้า/บริการผ่านเครื<องรูดบัตรอัตโนมัติ (EDC) ณ สถานีบริการนํ �ามัน/ก๊าซ ที< ร่วมโครงการ ทั �งนี � บัตรเงินสดเติมนํ �ามัน

เป็นกรรมสิทธิZของธนาคาร โดยบัตรเงินสดเติมนํ �ามันมีอายุบัตร [ ปี หน้าบัตรจะระบุ เดือน / ปี ที<บัตรหมดอายุ โดยผู้ถือ

บัตรเงินสดเติมนํ �ามันสามารถใช้บัตรได้ถึงวันสุดท้ายของเดือนและปี ที<บัตรหมดอายุ อนึ< ง ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามัน 

สามารถตรวจสอบมูลค่าบัตรคงเหลือ และ/หรือ รายการการใช้บริการบัตรเงนิสดเติมนํ �ามันของตนได้ตลอดเวลา และ/หรือ         

ขอทราบข้อมูลเพิ< มเติมในการใช้บริการบัตรเงินสดเติมนํ �ามัน โดยติดต่อผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ KTB Call Center           

0-2111-1111 หรือช่องทางอื<นที<ธนาคารกาํหนดไว้  

 2.2 เมื<อผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามัน ได้รับอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันสามารถเลือกได้ว่ามี

ความประสงค์จะใช้บริการผ่านรหัสผ่าน (Password) ซึ< งต่อไปนี �จะเรียกว่า “รหัสผ่าน” หรือไม่ และจะไม่สามารถ

เปลี<ยนแปลงวิธีการใช้บริการได้อีก  

 2.3 กรณีที<ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํ �ามันเลือกใช้บริการผ่านรหสัผ่าน 

       2.3.1 ธนาคารจะจัดส่งรหัสผ่านให้ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันทราบ โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามัน สามารถทํา

การแก้ไขเปลี<ยนแปลงรหสัผ่านนี �ได้เองในภายหลังตามข้อกาํหนดและเงื<อนไขของธนาคาร   

         2.3.b ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามัน ตกลงยินยอมและรับทราบว่าการใช้บัตรเงินสดเติมนํ �ามัน จะต้องใช้ควบคู่กับ

รหัสผ่าน และผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามัน มีหน้าที<เก็บรักษาบัตรเงินสดเติมนํ �ามัน และรหัสผ่านเป็นอย่างดีและเก็บไว้ในที<

ปลอดภัย มิให้สูญหาย ไม่ทาํลาย ทาํให้เสียหายหรือแก้ไขเปลี<ยนแปลงส่วนหนึ<งส่วนใดของบัตรเงินสดเติมนํ �ามัน  รวมทั �ง

เก็บรักษารหัสผ่านให้เป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามัน เท่านั�น หากเกิดความเสียหายประการใดจาก

การสูญหายหรือการเปิดเผยรหสัดังกล่าวข้างต้น หรือจากเหตุอื<นใดกต็าม ธนาคารไม่จาํต้องรับผิดชอบใดๆ ทั �งสิ �น    
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          2.3.[ ในการใช้บริการผ่านเครื<องรับบัตรอัตโนมัต ิ(EDC) ทุกครั�ง ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันที<ต้องการใช้รหัสผ่าน

ควบคู่กับการใช้บัตรเงินสดเติมนํ �ามัน หากใส่รหัสผ่านผิด จํานวน 3 ครั�งติดต่อกันแล้ว บัตรเงินสดเติมนํ �ามันดังกล่าวจะถูก

ระงับการใช้บริการโดยอัตโนมัติทันที หากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันจํารหัสผ่านเดิมได้ให้ติดต่อสาขาหรือจุดบริการของ

ธนาคารเพื<อขอใช้รหัสผ่านเดิม และขอยกเลิกการระงับการใช้บริการโดยไม่มีค่าธรรมเนียม แต่หากผู้ถือบัตรเงินสดเติม

นํ �ามันจํารหัสผ่านเดิมไม่ได้ ให้ติดต่อสาขาหรือจุดบริการเพื< อขอออกรหัสผ่านใหม่ โดยตกลงยินยอมชําระอัตรา

ค่าธรรมเนียมตามที<ธนาคารกาํหนด 

     2.3.4 หากบัตรเงินสดเติมนํ �ามันสูญหายไม่ว่าด้วยเหตุผลใด และปรากฏว่าบัตรเงินสดเติมนํ �ามันใบนั�นมีการ

เขียนหรือทาํให้ปรากฏเป็นตัวเลขอยู่บนบัตร อันอาจทาํให้เป็นที<เข้าใจได้ว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นรหสัผ่านของบัตรเงนิสดเติม

นํ �ามันใบนั�น ซึ<งผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันหรือผู้ใดได้ทาํไว้จะถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติผิดเงื<อนไขของข้อตกลงฉบับนี �ว่าเป็น

การรักษารหสัผ่านให้เป็นความลับ 

 2.4  กรณีที<ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันเลือกใช้บริการผ่านการลงลายมือชื<อ เมื<อผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํ �ามันได้รับบัตร

เงินสดเติมนํ �ามันแล้ว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันจะต้องลงลายมือชื<อไว้ด้านหลังบัตร เพื<อใช้เป็นตัวอย่างในการตรวจสอบ

และพิสูจน์ตัวตนของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันในการทาํธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ผ่านบัตรเงินสดเติมนํ �ามันในแต่ละครั�ง 

ในกรณีที< ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันได้ ลงลายมือชื<อบนด้านหลังบัตรเงินสดเติมนํ �ามันไว้แล้ว หากปรากฏมีการขูดลบหรือ

ขีดฆ่าลายมือชื<อด้านหลังบัตร ไม่ว่ากรณีใดอันเป็นการแก้ไขเปลี<ยนแปลงลายมือชื<อดังกล่าวแล้ว ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํ �ามัน

ตกลงและรับทราบว่าว่าบัตรเงนิสดเตมินํ �ามันใบดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ชาํระค่าสินค้า/บริการได้อีก 

 2.5 หากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันมีการส่งมอบบัตรเงินสดเติมนํ �ามัน และ/หรือรหัสผ่าน (Password) ให้ผู้ถือบัตร

เงนิสดเตมินํ �ามันทอดต่อๆมาจะต้องผูกพันและปฏบิัตติามข้อตกลงและเงื<อนไขการใช้บริการบัตรเงนิสดเตมินํ �ามัน    

 2.6 ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํ �ามันสามารถเติมเงนิในบัตรเงนิสดเตมินํ �ามันได้ที<สาขาของธนาคารหรือช่องทางอื<นๆ ตาม

วงเงิน/จํานวนเงิน ที<ธนาคารกําหนด โดยสามารถเติมเงินได้ขั �นตํ<า ijj บาทต่อครั�ง และสามารถเติมเงินได้สูงสุดไม่เกิน

วงเงนิรวมในบัตร ki,jjj บาทต่อบัตร 

 2.7 ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํ �ามัน หากต้องการกาํหนดคุณสมบัตพิเิศษในการใช้บัตร สามารถกาํหนดคุณสมบัตพิิเศษ
ได้ตามที<ธนาคารกาํหนด ดังนี � 
            2.7.n กาํหนดหมายเลขทะเบียนรถบนหน้าบัตรได้ (โดยผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํ �ามัน ต้องใช้บัตรกับรถยนต์ที<มี
หมายเลขทะเบียนรถตรงกับหน้าบัตรเท่านั�น) 
            2.7.2 กาํหนดวงเงนิการใช้บัตรต่อวัน และ / หรือ ต่อสัปดาห์ และ / หรือต่อเดือนได้ 
            2.7.[ กาํหนดประเภทผลิตภัณฑ์ที<ใช้บริการได้  
            2.7.4 กาํหนดสถานีบริการนํ �ามัน/ก๊าซ ที<ใช้บริการได้  
             อนึ<ง วิธีการกาํหนดคุณสมบัตพิเิศษดังกล่าวอาจเปลี<ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิ

นํ �ามันทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

3. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันสามารถใช้บัตรเงินสดเติมนํ �ามัน ในการทํารายการต่างๆ ตามที<ธนาคารเปิดให้บริการ 

โดยมีวิธีการทํารายการเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติที<ธนาคารกําหนด และผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันตกลงยอมรับว่า

ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการในการอํานวยความสะดวกในการชาํระค่าสินค้า/บริการ และทาํธุรกรรมตามคาํสั< งของผู้ถือบัตร

เงินสดเติมนํ �ามัน ธนาคารมิได้รับประกันคุณภาพของสินค้า/บริการดังกล่าว หากมีปัญหาเกี<ยวกับการใช้สินค้า/บริการ หรือ
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การชํารุดบกพร่องของสินค้า/บริการ รวมทั �งการคืน การยกเลิก หรือการปรับปรุงสินค้า/บริการ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามัน 

ตกลงดาํเนินการตดิต่อกับผู้ขายและผู้ให้บริการนั�นด้วยตนเอง โดยหากต้องมีกรณีการคืนเงนิค่าสินค้า/บริการแล้ว ผู้ถือบัตร

เงินสดเติมนํ �ามัน ตกลงดําเนินการเรียกร้องเงินคืนดังกล่าวจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยตรงเช่นกัน ทั �งนี � ธนาคารไม่มี

หน้าที<ต้องคืนเงนิค่าสินค้า/บริการให้กับผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํ �ามันแต่อย่างใด 

4. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันตกลงยอมรับว่า บัตรเงินสดเติมนํ �ามันนี �ใช้ได้เฉพาะในประเทศไทย และใช้เป็นสกุลเงิน

บาทเท่านั�น บัตรเงินสดเติมนํ �ามันไม่สามารถใช้ถอนเงินสดผ่านเครื<องฝากเงินอัตโนมัติ (ADM) และเครื<องเอทีเอ็ม (ATM) 

รวมทางช่องทางอื<นได้ 

5. ผู้ถือบัตรเงินสดเตมินํ �ามันไม่สามารถแลกเปลี<ยนหรือทอนเป็นเงนิสดเมื<อใช้ไม่เต็มมูลค่า แต่สามารถใช้บัตรเงนิสด

เตมินํ �ามันร่วมกับเงนิสดหรือบัตรเครดติได้ 

6. ในกรณีที<บัตรสูญหาย หรือถูกโจรกรรม หรือชํารุดเสียหายใช้การไม่ได้ หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ผู้ถือบัตรเงินสด

เตมินํ �ามันสามารถระงับการใช้บริการบัตรเงนิสดเตมินํ �ามัน และ/หรือรหสัผ่านชั<วคราว หรือยกเลิกการใช้บริการบัตรเงนิสด

เติมนํ �ามัน ผ่านทางโทรศัพท์ หรือโดยเครื<องมือสื<อสารอย่างอื<น หรือวิธีการอื<นซึ<งสามารถติดต่อกันได้ในทาํนองเดียวกัน ที<

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารกรุงไทย KTB Call Center หมายเลข j-bnnn-nnnn (ตลอด bk ชั<วโมง) โดยการระงับการใช้บริการ

ชั<วคราว หรือการยกเลิกการใช้บริการจะมีผลสมบูรณ์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที นับแต่เวลาที<ธนาคารได้รับแจ้งจาก   

ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันครบถ้วนเสร็จสิ �นตามวิธีการที<ธนาคารกําหนด และธนาคารจะแจ้งผลการระงับ หรือยกเลิกบัตร

เงนิสดเตมินํ �ามัน และ/หรือรหสัผ่าน ให้ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํ �ามันทราบในคราวเดียวกัน  

 หากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันมีความประสงค์จะยกเลิกการระงับการใช้บริการบัตรเงินสดเติมนํ �ามัน และ/หรือ

รหัสผ่าน ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันจะไม่สามารถกระทําการได้ ต้องทําการสมัครบัตรใหม่ และแจ้งขอคืนเงินคงเหลือใน

บัตรเดมิ โดยตกลงยนิยอมชาํระอัตราค่าธรรมเนียมตามที<ธนาคารกาํหนด 

7. ในกรณีที< ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันแจ้งระงับ หรือยกเลิก บัตรเงินสดเติมนํ �ามัน และ/หรือรหัสผ่าน หากมีความ

เสียหายใดๆ เกิดขึ �นก่อนการระงับ หรือยกเลิก บัตรเงินสดเติมนํ �ามัน และ/หรือรหัสผ่านมีผลสมบูรณ์ ผู้ถือบัตรเงินสดเติม

นํ �ามันตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที<เกิดขึ �นทั �งสิ �น ส่วนความเสียหายใดๆ ที<เกิดขึ �นภายหลังจากการระงับ หรือยกเลิก 

บัตรเงนิสดเตมินํ �ามัน และ/หรือรหสัผ่านมีผลสมบูรณ์แล้ว ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํ �ามันไม่ต้องรับผิดชดใช้คืนให้แก่ธนาคารแต่

อย่างใด เว้นแต่ความเสียหายหรือภาระหนี �ที<เกดิขึ �นนั�นเป็นการกระทาํของผู้ถือบัตรเอง 

8. ในกรณีที< ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันมีความประสงค์จะขอออกบัตรใหม่ เนื<องจากบัตรสูญหาย หรือถูกโจรกรรม 

หรือชํารุดใช้การไม่ได้ และ/หรือขอทาํบัตรใหม่ในขณะที<บัตรเดิมยังไม่หมดอายุ และ/หรือยังสามารถใช้ได้ ผู้ถือบัตรเงินสด

เติมนํ �ามันจะต้องติดต่อที<ทําการสาขาหรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารกรุงไทย KTB Call Center 0-2111-1111 โดยจะต้อง

ชาํระค่าธรรมเนียมสําหรับบัตรใหม่ตามที<ธนาคารประกาศกาํหนด  

9. ผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํ �ามันตกลงยอมรับว่า การกระทาํใดๆ ที<กระทาํผ่านบัตรเงนิสดเตมินํ �ามัน ไม่ว่าเป็นการกระทาํ

ของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันหรือบุคคลอื<น ไม่ว่าด้วยประการใดก็ตาม หากได้กระทําไปโดยผ่านรหัสผ่านหรือโดยมีการ  

ลงลายมือชื<อคล้ายลายมือชื<อด้านหลังบัตรแล้ว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันตกลงให้ถือว่าเป็นการกระทําที<ถูกต้องสมบูรณ์

ของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามัน ซึ<งมีผลผูกพันผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันเสมือนหนึ<งเป็นการกระทาํโดยผู้ถือบัตรเงนิสดเติม

นํ �ามันเอง และผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันยินยอมผูกพันรับผิดชอบในการกระทาํดังกล่าวทุกประการ โดยไม่สามารถยกเลิก 
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เพิกถอนเปลี<ยนแปลง หรือแก้ไขรายการดังกล่าวได้อีก รวมทั �งให้ถือว่าเป็นการที< ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันได้ลงลายมือชื<อ

อิเล็กทรอนิกส์ให้ไว้แก่ธนาคารเพื<อเป็นหลักฐานในการทําธุรกรรมผ่านบัตรเงินสดเติมนํ �ามันในครั�งนั �นๆ โดยถูกต้อง

สมบูรณ์แล้ว และตกลงให้ธนาคารสามารถใช้ข้อมูลการดําเนินการดังกล่าวเป็นต้นฉบับเอกสารที<ใช้เป็นพยานหลักฐานใน

การพสูิจน์ว่า ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํ �ามันได้ทาํธุรกรรมผ่านบัตรเงนิสดเตมินํ �ามัน เพื<อใช้ในการดําเนินการทางกฎหมายได้ทุก

ประการ โดย  ผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํ �ามันไม่ต้องทาํหรือ ลงลายมือชื<อในเอกสารใดๆ เพื<อเป็นหลักฐานในการนั�นอีก เว้นแต่ 

ธนาคารจะได้แจ้งหรือจะมีการกําหนดไว้อย่างชัดเจน และผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันตกลงว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดใดๆ ใน

ความเสียหายที<เกิดขึ �นจากการกระทาํดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที<

เกิดขึ �นจากการกระทาํดังกล่าวข้างต้นทุกประการ เว้นแต่จะเป็นกรณีตามข้อ 10. นอกจากนี � ในกรณีที<มีความเสียหายใดๆ 

เกิดขึ �นแก่ธนาคาร อันเนื<องมาจากการใช้บัตรเงินสดเติมนํ �ามัน ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้

บรรดาค่าเสียหายต่างๆ ที<เกดิขึ �นทั �งหมดให้แก่ธนาคารโดยสิ �นเชงิ โดยไม่มีเงื<อนไขแต่อย่างใดทั �งสิ �น 

10. ธนาคารจะรับผิดชอบต่อผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํ �ามันเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี � 

 10.1 ธนาคารยังไม่ได้จัดส่งมอบเครื< องมือโอนเงิน (“เครื< องมือโอนเงิน” ให้หมายความถึง บัตรเงินสดเติมนํ �ามัน 

รหัสผ่าน หรือเครื<องมืออื<นใดที<ธนาคารมอบให้ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํ �ามันเพื<อใช้เป็นเครื<องมือในการชําระค่าสินค้า/บริการ) 

ให้แก่ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํ �ามันและเกดิรายการชาํระค่าสินค้า/บริการ ผ่านบัตรเงนิสดเตมินํ �ามันโดยมิชอบ 

 10.2 เกดิรายการโอนเงนิผ่านบัตรเงนิสดเตมินํ �ามันโดยมิชอบ และมิใช่ความผิดของผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํ �ามัน 

11. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันตกลงยินยอมให้ธนาคารดําเนินการหกัเงินจากบัตรเงินสดเติมนํ �ามันของผู้ถือบัตรเงินสด

เติมนํ �ามัน เพื<อชําระหนี �ดังกล่าวให้แก่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการตามข้อตกลงที<ธนาคารมีอยู่ กับผู้ขายหรือผู้ให้บริการได้ไม่เกิน

ยอดเงนิคงเหลือในบัตร และไม่จาํกัดจํานวนครั�งต่อวัน และในกรณีที<บัตรเงินสดเติมนํ �ามันมีทั �งรายการหักเงนิจากบัตรเงิน

สดเติมนํ �ามันและโอนเงินเข้าบัตรเงินสดเติมนํ �ามันในคราวเดียวกัน ธนาคารจะดําเนินการโอนเงินเข้าบัตรเงินสดเติมนํ �ามัน

ก่อน แล้วจงึจะดาํเนินการหกัเงนิออกจากบัตรเงนิสดเตมินํ �ามันต่อไป 

12. ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํ �ามันตกลงยอมรับว่า ข้อมูลต่างๆ เกี<ยวกับข้อมูลการชาํระค่าสินค้า/บริการของผู้ถือบัตรเงนิสด

เติมนํ �ามัน อาทเิช่น จํานวนเงินที< ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันทํารายการให้แก่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการแต่ละราย เลขที<บัตรเงิน

สดเติมนํ �ามัน เป็นต้น เป็นสาระสําคัญที<ธนาคารจะดําเนินการต่างๆ ตามคําสั< งของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามัน โดยธนาคาร

ไม่มีหน้าที<ตรวจสอบข้อมูลใดๆ อีก และเมื<อธนาคารได้ดําเนินการใดๆ ตามข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จากบุคคลใดๆ ไม่ว่าโดย

ประการใดก็ตาม ให้ถือว่าธนาคารได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนทุกประการ หากมีข้อบกพร่องผิดพลาดใดๆ เกิดขึ �นจากการ

ดาํเนินการตามข้อมูลดังกล่าวแล้ว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันยินยอมรับผิดชอบในการกระทาํและในความเสียหายที<เกิดขึ �น

จากการกระทาํดังกล่าวทุกประการ โดยธนาคารไม่จาํต้องรับผิดชอบใดๆ ทั �งสิ �น 

13. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันตกลงยินยอมให้ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าบริการ

สําหรับการจัดทาํบัตรเงินสดเตมินํ �ามันและการใช้บริการต่างๆ ผ่านบัตรเงนิสดเตมินํ �ามัน ตลอดจนค่าธรรมเนียม และ/หรือ

ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าบริการอื<นใดที<ธนาคารจะทําการเรียกเก็บจากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันต่อไปในภายหน้าได้ตาม

อัตราและวิธีการที<ธนาคารประกาศกาํหนด โดยตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงนิค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่าย และ/หรือ

ค่าบริการดังกล่าว จากบัตรเงนิสดเติมนํ �ามัน บัญชีเงินฝากทั �งหมดทุกประเภท และวงเงินสินเชื<อทุกวงเงนิของผู้ถือบัตรเงิน

สดเติมนํ �ามันที<มีอยู่ กับธนาคารของธนาคารได้ทันที รวมทั �งตกลงยินยอมให้ธนาคารปรับปรุงเปลี<ยนแปลง แก้ไขเพิ<มเติม 
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หรือยกเลิก หลักเกณฑ์การให้บริการหรือข้อตกลงเงื<อนใดการให้บริการบัตรเงินสดเติมนํ �ามันไม่ว่าทั �งหมดหรือบางส่วน 

รวมทั �งอัตราค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าบริการ และ/หรือสิทธิต่างๆ ที<ธนาคารให้แก่ผู้ถือบัตรเงนิสดเติม

นํ �ามันตลอดจนวิธีการคํานวณอัตราดังกล่าว เฉพาะแต่ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันรายใดรายหนึ<งหรือทุกรายเมื<อใดก็ได้   

และ/หรือวิธีการดังกล่าวเมื<อใดกไ็ด้ตามที<ธนาคารเหน็สมควร ดังนี � 

 13.1 กรณีการปรับปรุงเปลี< ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ<มเติมดังกล่าวทําให้ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันเสียประโยชน์ 

ธนาคารจะเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า [j วัน และประกาศ ณ ที< 

ทาํการสํานักงาน/สาขาธนาคาร หรือเปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของธนาคาร แผ่นพับ แบบฟอร์มลงทะเบียน 

เพื<อให้ผู้ใช้บริการทราบข้อมูลดังกล่าว  

 13.2 กรณีการปรับปรุงเปลี<ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ<มเตมิที<เป็นประโยชน์ หรือเป็นการลดภาระแก่ผู้ถือบัตรเงนิสดเติม

นํ �ามันนั�น ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํ �ามันตกลงยินยอมให้การปรับปรุงเปลี<ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ<มเติมมีผลใช้บังคับได้ทันที โดย

ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํ �ามันทราบภายใน [j วัน ภายหลังการมีผลใช้บังคับ 

14. หากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันเห็นว่า ธนาคารหักเงินค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าบริการ ไม่

ถูกต้อง ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน nj วัน นับจากวันที<ธนาคารหัก

เงินของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามัน หากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันไม่แจ้งให้ธนาคารทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน

กาํหนดเวลาดังกล่าว ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํ �ามันตกลงให้ถือว่าธนาคารได้ดาํเนินการโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ซึ<งผู้ถือบัตรเงิน

สดเตมินํ �ามันตกลงจะไม่โต้แย้งคัดค้านหรือเรียกร้องเงนิหรือค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารในภายหลัง 

15. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันมีสิทธิได้รับใบบันทึกรายการเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการใช้บริการ การชําระค่า

สินค้า/บริการ ผ่านเครื<อง EDC เมื<อผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันได้รับใบบันทกึรายการเพื<อเป็นหลักฐานแสดงรายการการใช้

บัตรเงินสดเติมนํ �ามันแล้ว ผู้ถือบัตรเงินสดเตมินํ �ามันมีหน้าที<ตรวจสอบรายการที<ปรากฏในใบบันทกึรายการ หากมีรายการ

ใดรายการหนึ<งผิดพลาดคลาดเคลื<อน หรือไม่ถูกต้อง ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันจะต้องทักท้วงภายใน 10 วันทาํการ นับแต่

วันที< ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันได้รับใบบันทึกรายการ หากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันมิได้ทักท้วงภายในกําหนดเวลา

ดังกล่าว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันตกลงยินยอมให้ธนาคารถือว่าจํานวนเงินที<ปรากฏในใบบันทึกรายการเป็นรายการที<

ถูกต้องตามความจริงทุกประการ 

16. กรณีธนาคารทราบว่ามีรายการผิดพลาด หรือได้รับแจ้งข้อผิดพลาดจากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามัน ผู้ถือบัตรเงินสด

เตมินํ �ามันตกลงยนิยอมให้ธนาคารมีอาํนาจทุกประการในการแก้ไขความบกพร่องผิดพลาดให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ<ง

รวมถึงการยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก และ/หรือบัตรเงินสดเติมนํ �ามัน และ/หรือเบิกใช้วงเงินสินเชื<อ 

ทั �งหมดทุกประเภทและทุกวงเงนิที< ผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํ �ามันมีอยู่ กับธนาคารได้โดยธนาคารมิต้องแจ้งหรือขออนุญาตจาก 

ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันก่อนล่วงหน้า โดยธนาคารจะดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ki วัน นับจากวันที<

ได้รับแจ้งจากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามัน หรือธนาคารทราบถึงความผิดพลาดดังกล่าว โดยมีหลักเกณฑ์และขั �นตอนการ

ปฏิบัติของธนาคารในการสอบสวนและดําเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดตามที<ได้แจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ ทั �งนี �    

ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันตกลงให้ถือว่าบรรดาเอกสารต่างๆ ที<เกี<ยวกับการหกัเงิน และ/หรือเบกิใช้วงเงินสินเชื<อ และ/หรือ

การดาํเนินการของธนาคารซึ<งเป็นเอกสารที<ธนาคารจัดทาํขึ �นเพื<อแก้ไขความบกพร่องผิดพลาดข้างต้น เป็นเอกสารที<มีความ

ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนและใช้เป็นพยานหลักฐานตามกฎหมายได้ทุกประการ 
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17. ในกรณีผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันพบความบกพร่องผิดพลาดใดๆ จากการหักเงินจากบัตรเงินสดเติมนํ �ามัน ผู้ถือ

บัตรเงินสดเติมนํ �ามันจะต้องแจ้งรายละเอียดของข้อมูล เช่น วันเวลาที<ทํารายการ เลขที<บัตรเงินสดเติมนํ �ามัน ประเภท

รายการ จาํนวนเงนิ ชื<อและสถานที<ติดต่อของผู้ถือบัตรเงินสดเตมินํ �ามัน เป็นต้น ให้ธนาคารทราบทนัที โดยผู้ถือบัตรเงนิสด

เติมนํ �ามันยินยอมให้ธนาคารดําเนินการตรวจสอบความบกพร่องผิดพลาดกับรายงานของธนาคารตามวิธีการของธนาคาร

ทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่าความบกพร่องผิดพลาดดังกล่าว เกดิจากการกระทาํของผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํ �ามันเอง 

และธนาคารได้ดําเนินการไปตามข้อมูลที< ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันเป็นผู้แจ้งหรือให้ข้อมูลแล้ว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามัน

ตกลงยินยอมสละสิทธิในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที<ธนาคารได้หักดังกล่าว รวมทั �งค่าเสียหายหรือ

ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั �งสิ �น นอกจากนี � หากธนาคารต้องจ่ายเงินจํานวนใดๆ ให้แก่บุคคลใดเนื<องจากความผิดพลาดข้างต้นแล้ว   

ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันตกลงจะชาํระเงินจาํนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี �ย ในอัตราดอกเบี �ยสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหนี � ตาม

ประกาศของธนาคาร ซึ<งต่อไปนี �เรียกว่า “ดอกเบี �ยผิดนัด” โดยหากธนาคารได้ประกาศกําหนดอัตราดอกเบี �ยดังกล่าวหลาย

อัตรา ก็ให้ใช้อัตราสูงสุดที<ธนาคารประกาศกําหนด ซึ<งอาจเปลี<ยนแปลงเพิ<มขึ �นหรือลดลงได้ ตามที<ธนาคารจะได้ประกาศ

เป็นคราวๆ ไป โดยผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํ �ามันตกลงให้อัตราดอกเบี �ยที<เปลี<ยนแปลงมีผลใช้บังคับทันที นับแต่มีการประกาศ

เปลี<ยนแปลงดังกล่าว ทั �งนี � นับตั �งแต่วันที<ธนาคารได้จ่ายเงนิให้แก่บุคคลอื<นเป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันจะ

ชาํระคืนให้แก่ธนาคารเพื<อเป็นการชดเชยทุกจาํนวนจนครบถ้วน 

18. ในกรณีที< ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันมีหนี �เงินใดๆ ค้างชําระอยู่ กับธนาคาร ซึ< งรวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย 

ค่าเสียหาย หรือหนี �เงนิซึ<งเกดิขึ �นตามข้อตกลงฉบับนี � ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํ �ามันตกลงยนิยอมให้ธนาคารหักเงนิจากบัตรเงิน

สดเติมนํ �ามัน บัญชีเงินฝาก และวงเงินสินเชื<อทั �งหมดทุกประเภทและทุกวงเงินที< ผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํ �ามันมีอยู่ กับธนาคาร

เพื<อนํามาหกัชาํระหนี �ดังกล่าวคืนให้แก่ธนาคารได้ในทันทโีดยธนาคารไม่ต้องขอความยนิยอมจากผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํ �ามัน

อีก และหากเงนิในบัตรเงนิสดเตมินํ �ามัน บัญชีเงินฝาก และวงเงนิสินเชื<อดังกล่าวมีจาํนวนไม่เพียงพอที<จะนํามาหกัชาํระหนี �

ได้ทั �งหมด ผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํ �ามันตกลงยอมรับว่า ผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํ �ามันมีภาระหนี �ค้างชาํระกับธนาคารตามจํานวน

เงินดังกล่าว ซึ< งเป็นหนี �ที<ถึงกําหนดชําระโดยพลัน และผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันตกลงยินยอมชําระคืนยอดหนี �ส่วนที<

คงเหลือ พร้อมด้วยดอกเบี �ยผิดนัด นับตั �งแต่วันที< ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันผิดนัดชําระหนี �เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือบัตรเงิน

สดเติมนํ �ามันจะชําระหนี �ให้แก่ธนาคารจนครบถ้วน ทั �งนี � ผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํ �ามันยินยอมให้ธนาคารงดเว้นการให้บริการ

บัตรเงินสดเติมนํ �ามันได้ทันที และไม่เป็นการตัดสิทธิธนาคารในการที<จะยกเลิกการให้บริการบัตรเงินสดเติมนํ �ามันได้ทันที

โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันทราบ ซึ<งผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันตกลงยอมรับว่าธนาคารได้ปฏิบัติถูกต้อง

แล้ว และผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันตกลงที<จะไม่ยกกรณีดังกล่าวขึ �นเป็นข้อกล่าวอ้างหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก

ธนาคาร 

19. ในกรณีที<เกิดความเสียหายใดๆ ขึ �นแก่ธนาคาร หรือธนาคารถูกเรียกร้องให้ต้องรับผิดใดๆ จากการที< ผู้ถือบัตรเงิน

สดเติมนํ �ามันทํารายการชําระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรเงินสดเติมนํ �ามัน ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามัน

ตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ธนาคารทุกประการ โดยปราศจากเงื<อนไขใดๆ ทั �งสิ �น รวมทั �งตกลงยินยอมให้

ธนาคารกระทําการใดๆ ซึ< งรวมถึงการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก และ/หรือบัตรเงินสดเติมนํ �ามัน และ/หรือเบิกใช้วงเงิน

สินเชื<อ ของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันที< มีอยู่ กับธนาคาร เพื<อเป็นการแก้ไขและบรรเทาความเสียหายใดๆ ที< เกิดขึ �นกับ

ธนาคารได้ โดยไม่จาํต้องได้รับความยนิยอมจากผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํ �ามัน 
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20. เพื<อให้การใช้บริการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงฉบับนี � ผู้ถือบัตรเงินสดเตมินํ �ามันตกลงยินยอมให้ธนาคาร

มีสิทธิหกัเงนิจากบัญชีเงินฝาก และ/หรือบัตรเงนิสดเติมนํ �ามัน และ/หรือเบกิใช้วงเงินสินเชื<อ ของผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํ �ามัน

ที<มีอยู่ กับธนาคาร เพื<อดําเนินการตามวิธีการที<กําหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี �ตลอดไปโดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันจะไม่

ยกเลิกเพกิถอนการให้ความยนิยอมนี � จนกว่าจะมีการยกเลิกการใช้บริการ 

21. ผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํ �ามันยอมรับว่าบันทกึหลักฐานหรือเอกสารใดๆก็ตาม ที<ธนาคารได้จัดทาํขึ �น อันเนื<องจากการ

ใช้บริการผ่านบัตรเงินสดเติมนํ �ามันนั�น มีความถูกต้องทุกประการโดยไม่จําต้องให้ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันตรวจสอบหรือ

ลงลายมือชื<อก่อนแต่อย่างใด 

22. หากเอกสาร และ/หรือหลักฐาน และ/หรือรายละเอียดข้อมูลใดๆ ที<ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํ �ามันได้ส่งมาให้กับธนาคาร 

ไม่ว่าจะส่งมาในรูปแบบใด มีความผิดพลาดหรือบกพร่อง และผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันมีความประสงค์จะขอแก้ไขความ

ผิดพลาดหรือบกพร่องดังกล่าว หรือเปลี<ยนแปลงข้อมูลใดๆ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันจะต้องแจ้งให้แก่ธนาคารทราบ

ล่วงหน้าเป็นหนังสือตามแบบฟอร์มที<ธนาคารกําหนด พร้อมสําเนาเอกสารหลักฐานที<เกี<ยวข้องที<ต้องการแก้ไขเปลี<ยนแปลง 

ก่อนที<ธนาคารจะนําข้อมูลเข้าระบบของธนาคาร หากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันแจ้งให้ธนาคารทราบภายหลังจากที<ธนาคาร

ได้นําข้อมูลเข้าระบบแล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี<ยนแปลงหรือไม่แก้ไขเปลี<ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือ

บัตรเงินสดเติมนํ �ามันตามที<ธนาคารเหน็สมควร ทั �งนี � การแก้ไขเปลี<ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว จะมีผลสมบูรณ์เมื<อธนาคารได้

แจ้งผลการเปลี<ยนแปลงให้ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบใน

ความเสียหายใดๆ ที<เกดิขึ �นก่อนที<การแก้ไขเปลี<ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ โดยผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํ �ามันตกลง

ยนิยอมรับผิดชอบในความเสียหายที<เกดิขึ �นเองทั �งสิ �น 

23. บรรดาเอกสาร หรือหนังสือ หรือสื<ออเิล็กทรอนิกส์ใดๆ ที<ธนาคารส่งไปยังผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํ �ามันไม่ว่าจะส่งทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน หรือให้คนนําไปส่งเองก็ตาม หากส่งไปตามที<อยู่  และ/หรือสํานักงาน และ/หรือที<

ตดิต่อทางสื<ออิเล็กทรอนิกส์ตามที<ได้แจ้งไว้กับธนาคาร ไม่ว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ก็ตามหรือส่งไม่ได้เพราะมีการเปลี<ยนแปลง

ที<อยู่และ/หรือสํานักงานและ/หรือที<ติดต่อทางสื<ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที<อยู่และ/หรือสํานักงานถูกรื �อถอนไป และ/หรือที<

ตดิต่อทางสื<ออิเล็กทรอนิกส์ถูกระงับหรือยกเลิก โดยผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํ �ามันไม่ได้แจ้งเป็นหนังสือต่อธนาคารก็ดี หรือส่ง

ไม่ได้เพราะหาที<ตั �งที<อยู่  และ/หรือสํานักงาน และ/หรือที<ตดิต่อทางสื<ออเิล็กทรอนิกส์ตามที<แจ้งไว้ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าผู้ถือบัตร

เงินสดเตมินํ �ามันได้รับทราบข้อความในเอกสารหรือหนังสือหรือสื<ออิเล็กทรอนิกส์นั�นๆ โดยชอบแล้ว และให้ถือว่าเอกสาร

หรือหนังสือหรือสื<ออเิล็กทรอนิกส์นั�นๆ ได้ส่งโดยชอบแล้ว 

24. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันตกลงและยอมรับว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดจากการที< (1) ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตาม

ข้อตกลงฉบับนี �ได้ หรือ (2) ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามัน หรือผู้ขายหรือผู้ให้บริการไม่ได้รับเงนิจากการชําระเงินค่าซื �อสินค้า/

บริการผ่านบัตรเงินสดเติมนํ �ามัน หรือ (3) ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันไม่สามารถทํารายการชําระเงินค่าสินค้า/บริการผ่าน

บัตรเงินสดเติมนํ �ามัน หรือ (4) จากการที<ทาํรายการไม่สําเร็จ อันเนื<องมาจากกรณีดังจะกล่าวต่อไปนี � ทั �งนี � ธนาคารมีสิทธิที<

จะไม่ให้บริการในครั�งนั �นๆ ได้ตามที<ธนาคารเห็นสมควรและผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันตกลงจะไม่ถือเอาเหตุดังกล่าวเป็น

ข้อเรียกร้องให้ธนาคารรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที<เกดิขึ �นทั �งสิ �น 

 24.1 เงนิในบัตรเงินสดเติมนํ �ามันไม่มีหรือมีแต่ไม่เพียงพอให้ธนาคารดําเนินการตามคําสั< งของผู้ถือบัตรเงินสดเติม

นํ �ามัน 
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 24.2 ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํ �ามันไม่มีหรือถูกระงับการใช้บัตรเงนิสดเตมินํ �ามัน 

 24.3 การหักเงินจะเป็นผลให้จํานวนเงินค่าสินค้า/บริการเกินกว่าวงเงินในบัตรเงินสดเติมนํ �ามันที< ผู้ถือบัตรเงินสด

เตมินํ �ามันตกลงไว้กับธนาคาร 

 24.4 อยู่ระหว่างดาํเนินการทางกฎหมาย 

 24.5 ธนาคารได้แจ้งให้ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํ �ามันทราบถงึความขัดข้องของการทาํรายการอยู่แล้วก่อนหรือขณะที<ทาํ

รายการ 

 24.6 ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํ �ามันปฏบิัตผิิดเงื<อนไข หรือข้อตกลงกับธนาคาร  

 24.7 กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ในกรณีที<มีความชํารุดบกพร่อง เสียหาย ขัดข้อง หรือล่าช้าของระบบคอมพิวเตอร์ 

และ/หรือระบบไฟฟ้า และ/หรือระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) และ/หรือระบบการติดต่อสื<อสาร และ/หรือระบบ

เครือข่ายโทรศัพท์เคลื<อนที<และ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และ/หรือระบบอื<นใดที< เกี<ยวข้องกับการให้บริการนี � 

รวมทั �งปัญหาทางด้านพลังงาน การกระทําของบุคคลภายนอก ซึ<งรวมถึงผู้บุกรุก (Hacker) อัคคีภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ

การประท้วง การขนส่งติดขัด  การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลที<เป็นอันตรายต่างๆ (Harmful Data) หรือ

เหตุต่างๆ อันอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของธนาคาร ซึ<งเป็นอุปสรรคต่อการที<ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันจะเข้าใช้บริการ 

หรือต่อการที<ธนาคารจะให้บริการตามข้อตกลงฉบับนี �   

 24.8 ธนาคารยังไม่ได้รับเอกสารหลักฐานประกอบการขอใช้บริการจากผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํ �ามัน 

 24.9 มีเหตุใดๆ ตามที<ธนาคารและ/หรือกฎหมายกาํหนดเกดิขึ �น  

 24.10 ธนาคารมีเหตุจาํเป็นหรือเหตุขัดข้องไม่ว่าประการใดๆ 

25. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันรับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้อมูล รายละเอียดใดๆ ที<ปรากฏ และ/หรือที< ได้ส่งมาให้

ธนาคารไม่ว่าจะส่งมาในรูปแบบใด มีความถูกต้องแท้จริง และในกรณีที< มีความผิดพลาดในการให้บริการเกิดขึ �น อัน

เนื<องมาจากความผิดพลาดหรือบกพร่องแห่งเอกสาร และ/หรือข้อมูล และ/หรือรายละเอียดดังกล่าว หรือมีความผิดพลาด

หรือความบกพร่องใดๆ เกิดขึ �นจากการที<ธนาคารดาํเนินการตามเอกสาร และ/หรือข้อมูล และ/หรือรายละเอียดดังกล่าวไม่

ว่าด้วยเหตุใดกต็าม ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํ �ามันตกลงว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด โดยผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํ �ามัน

ตกลงจะดาํเนินการใช้สิทธิเรียกร้องไปยังผู้ที<ได้รับประโยชน์จากความผิดพลาดหรือความบกพร่องนั�นเองโดยตรง ทั �งนี � ผู้ถือ

บัตรเงนิสดเติมนํ �ามันจะไม่เรียกร้องให้ธนาคารหกัหรือเบกิถอนเงนิจากบัญชีเงนิฝากของบุคคลซึ<งผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํ �ามัน

ระบุหรือของบุคคลใดคืนให้แก่ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามัน และขอสละสิทธิในการฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินหรือ

ค่าเสียหายใดๆ อันเกดิจากความผิดพลาดหรือความบกพร่องดังกล่าวข้างต้น 

26. ผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํ �ามันตกลงจะไม่กระทาํการใดๆ อันมีผลให้ธนาคารต้องเข้าร่วมในข้อพิพาทระหว่างผู้ถือบัตร

เงนิสดเตมินํ �ามันกับบุคคลอื<นใด ซึ<งเกี<ยวเนื<องหรือเกี<ยวข้องกับการให้บริการบัตรเงินสดเติมนํ �ามันตามข้อตกลงฉบับนี � โดย

หากผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํ �ามันมีข้อต่อสู้ และ/หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ กจ็ะไปดาํเนินการกับบุคคลอื<นด้วยตนเอง 
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27. หากธนาคารประสงค์จะยกเลิกการให้บริการบัตรเงนิสดเติมนํ �ามันตามข้อตกลงฉบับนี � ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือบัตร

เงินสดเติมนํ �ามันทราบล่วงหน้าอย่างน้อย [j วัน ซึ<งเมื<อครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าการให้บริการและข้อตกลง

ฉบับนี �เป็นอันสิ �นผลลงทันที แต่ทั �งนี �การยกเลิกการให้บริการดังกล่าว ไม่กระทบถึงหนี �ใดๆ ที< ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามัน

ยังคงค้างชําระอยู่ กับธนาคาร รวมทั �งไม่เป็นการลบล้างสิทธิ และ/หรือหน้าที<ที<ธนาคารและผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันมีอยู่

ต่อกัน อันเนื<องมาจากการใดๆ อันได้กระทาํไปก่อนที<การใช้บริการตามข้อตกลงฉบับนี �จะเป็นอันสิ �นผล อนึ<ง ผู้ถือบัตรเงิน

สดเตมินํ �ามันตกลงยอมรับว่า ธนาคารมีสิทธิระงับ และ/หรือยกเลิกการให้บริการได้ทันทใีนกรณีที<ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํ �ามัน

ปฏิบัติผิดข้อตกลงฉบับนี � หรือมีเหตุการณ์ที<ทําให้ธนาคารเชื<อโดยมีเหตุผลอันสมควรว่าผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันใช้บัตร

เงินสดเติมนํ �ามันโดยมีแนวโน้มที<จะมีเจตนาทุจริต และ/หรือทําให้บุคคลอื<นได้รับความเสียหาย หรือผู้ถือบัตรเงินสดเติม

นํ �ามันทาํ และ/หรือใช้เอกสารปลอมเพื<อใช้ประกอบการยื<นคําขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมนํ �ามัน หรือในกรณีที<มีเหตุการณ์

ที< เปลี< ยนแปลงไปอันเนื< องมาจากการประกาศใช้กฎหมายที<ออกใหม่ หรือมีการเปลี< ยนแปลงกฎหมาย หรือมีการ

เปลี<ยนแปลงการบังคับใช้กฎหมายใด หรือในการตีความกฎหมาย คาํสั< ง ระเบียบ หรือข้อกําหนดใดผิดไปจากเดิม หรือการ

ที<ทางราชการหรือธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกคําสั< ง ระเบียบ หรือข้อกําหนดใดขึ �นใหม่ อันมีผลทําให้ธนาคารต้อง

ยกเลิกระงับและ/หรือยกเลิกการให้บริการบัตรเงินสดเติมนํ �ามันทันที โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันตกลงจะไม่เรียกร้องให้

ธนาคารต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที<เกดิขึ �นทั �งสิ �น 

28. ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํ �ามันที<มีสิทธิบอกเลิกการใช้บริการบัตรเงนิสดเตมินํ �ามันต้องเป็นผู้ถือบัตรที<ลงนามในใบคาํขอ

ใช้บริการเท่านั�น ทั �งนี � หากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันประสงค์จะขอคืนเงินที<เหลือในบัตรเงินสดเติมนํ �ามัน สามารถติดต่อ

ธนาคารเพื<อขอคืนเงินตามยอดเงินคงเหลือในบัตร โดยกรอกแบบฟอร์มขอยกเลิกการใช้บริการและขอคืนมูลค่าเงิน

คงเหลือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันพร้อมเอกสารแสดงตนมาแสดงเพื<อขอคืนเงนิ โดยต้องขอคืนเงินที<คงเหลือทั �งจํานวนและตก

ลงชําระค่าธรรมเนียมการขอคืนเงินตามอัตราที<ธนาคารประกาศกําหนด โดยธนาคารจะดาํเนินการคืนเงนิเป็นเชค็ หรือโอน

เงินเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามัน หรือผ่านช่องทางการให้บริการตามที<ธนาคารกําหนดไว้ภายใน ni วัน นับจาก

วันที<ที<ธนาคารได้รับแจ้งการขอคืนเงนิเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํ �ามัน 

29. ผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํ �ามันตกลงยินยอมให้ธนาคารแก้ไข เปลี<ยนแปลงข้อมูลที< ผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํ �ามันได้รับจาก

ธนาคาร ซึ<งรวมถึงข้อมูลเกี<ยวกับค่าธรรมเนียม ค่าบริการ อัตราแลกเปลี<ยนเงนิตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี �ย หรือข้อมูล

อื<นใด ซึ< งเป็นข้อมูลเบื �องต้นได้ตลอดเวลา ซึ< งข้อมูลดังกล่าวไม่มีผลผูกพันธนาคาร โดยธนาคารจะได้ประกาศแจ้งการ

เปลี<ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันทราบ ณ สํานักงาน/สาขาของธนาคาร และ/หรือแผ่นพับ ใบปลิว 

แผ่นโฆษณา และ/หรือสื<ออเิล็กทรอนิกส์ต่างๆ และ/หรือช่องทางอื<นๆ ตามที<ธนาคารกาํหนด 

30. ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํ �ามันตกลงยินยอมให้ธนาคารตดิต่อสอบถาม สืบค้น ตรวจสอบสถานะภาพ ข้อมูลรายละเอียด

ของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันจากหน่วยงานราชการ (เช่น กรมสรรพากร กรมทะเบียนการค้า หรือสํานักทะเบียนราษฎร์ 

กรมการปกครอง เป็นต้น) บริษัทข้อมูลเครดิต สถาบันการเงิน บุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ได้ ในกรณีที<จําเป็นและ/หรือใน

กรณีที<ธนาคารเหน็สมควร และ/หรือเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดบางประการหรือทั �งหมดของผู้ถือบัตรเงินสดเตมินํ �ามันให้แก่

หน่วยงานราชการที<มีอาํนาจตามกฎหมาย หรือเป็นการดําเนินการตามที<กฎหมายกาํหนด และยนิยอมให้ธนาคารใช้ข้อมูลนี �

ในการแก้ไข ปรับปรุง เพิ<มเติมข้อมูลเดมิของธนาคารให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน รวมทั �งตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บ

รวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน และ/หรือข้อมูลใดๆ ของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันที<ได้ให้ไว้หรือมีอยู่ กับ

ธนาคารหรือที<ธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื<น หรือข้อมูลอื<นใดตามที<หน่วยงานหรือคณะกรรมการที<มีอํานาจตาม
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กฎหมายประกาศกําหนด ซึ<งต่อไปนี �จะเรียกว่า “ข้อมูล” รวมทั �งให้ธนาคารส่งโอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือบัตรเงิน

สดเติมนํ �ามันให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร หรือนิติบุคคลนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการภายนอก ผู้ประมวลผลข้อมูล หน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลใดๆ ที< มีสัญญากับธนาคาร 

หน่วยงานราชการและ/หรือนิติบุคคลใดๆ ที< ธนาคารเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย ทั �งในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื<อการพิจารณาและนําเสนอข่าวสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ และ/หรือข้อเสนอพิเศษอื<นของ

ธนาคารให้ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันทราบ รวมทั �งเพื<อการบริหารจัดการธุรกจิของธนาคาร การวิเคราะห์ข้อมูล การให้และ/

หรือปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคาร การที<ธนาคารจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลอื<นดําเนินการแทนไม่ว่า

งานเกี<ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื<อสาร งานติดตามทวงถาม หรืองานอื<นใด ไม่ว่าทั �งหมดหรือบางส่วน และ

เพื<อวัตถุประสงค์อื<นใดที<ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย รวมถงึเพื<อปฎิบัตติามกฎหมายหรือระเบียบของประเทศใดๆ ที<ใช้บังคับ

กับธนาคาร โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันรับทราบว่า ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันสามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทาง Call 

Center โทร jb-nnn-nnnn หรือสาขาของธนาคาร ทั �งนี � ช่องทางตดิต่อธนาคารอาจมีการเปลี<ยนแปลง เพิ<มขึ �นหรือลดลงได้ใน

อนาคต โดยธนาคารจะได้แจ้งให้ทราบทาง Website ของธนาคาร 

31. ข้อตกลงฉบับนี �ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทยและให้ศาลไทยเป็นศาลที<มีเขตอํานาจในการพิจารณาข้อ

พพิาทที<เกดิขึ �นตามข้อตกลงฉบับนี � 

32. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันตกลงยินยอมผูกพันและตกลงปฏิบัติตามคู่มือ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของธนาคารและ

เอกสารใดๆ ที<เกี<ยวข้องกับการใช้บริการบัตรเงนิสดเตมินํ �ามัน ซึ<งธนาคารได้ส่งหรือประกาศ หรือแจ้งไปยังผู้ถือบัตรเงนิสด

เติมนํ �ามัน ทั �งที<มีอยู่  ณ ขณะนี �และที<ธนาคารจะได้เพิ<มเติมต่อไป นอกจากนี � คู่มือหรือเอกสารใดๆ เกี<ยวกับการใช้บริการ

บัตรเงินสดเติมนํ �ามันที<ธนาคารจะส่ง หรือประกาศ หรือแจ้งเพิ<มเติมต่อไปในภายหน้า ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ<งของข้อตกลง

ฉบับนี �ด้วย รวมทั �งผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํ �ามันยนิยอมปฏบิัติตามระเบียบและวิธีปฏบิัติของธนาคาร และ/หรือข้อกาํหนดตาม

กฎหมายที<เกี<ยวข้อง รวมทั �งจัดทาํเอกสารอื<นใดให้แก่ธนาคารตามที<ธนาคารและ/หรือทางราชการเป็นผู้กาํหนดด้วย 

33. ให้ถือว่าข้อตกลงฉบับนี �รวมถึงข้อกําหนดและเงื<อนไขการใช้บริการ และ/หรือการทําธุรกรรมทางการเงินใดๆ ที<

ธนาคารได้จัดให้มีขึ �นผ่านบัตรเงนิสดเตมินํ �ามัน ทั �งที<ธนาคารกาํหนดไว้แล้วในขณะนี �และ/หรือที<จะมีขึ �นต่อไปในภายหน้าทุก

ประการ เป็นส่วนหนึ< งของใบคําขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมนํ �ามัน ประเภทเติมเงินได้ กรณีที< ข้อความใดในใบคําขอใช้

บริการบัตรเงินสดเติมนํ �ามัน ประเภทเติมเงินได้ ข้อตกลงฉบับนี � หรือข้อกําหนดและเงื<อนไขดังกล่าวข้างต้น ขัดหรือแย้ง

กันเอง ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ �ามันจะต้องปฏบิัตติามคาํวินิจฉัยของธนาคาร และให้ถือว่าคําวินิจฉัยของธนาคารดังกล่าวเป็น

ที<สุด โดยผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํ �ามันตกลงจะไม่โต้แย้ง และ/หรือเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั �งสิ �นจากธนาคาร 


