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ใบค ำขอใช้บริกำรบัตรเงนิสดเติมน ำ้มนั ประเภทเติมเงนิ / Prepaid Fleet Card หรือ PTT Top up Card Application Form 

เรียน  บมจ.ธนำคำรกรุงไทย  สำขำ ......................................................                          วนัท่ี ...................................................... 
           ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอใช้บริการบตัรเงินสดเติมน า้มนัของธนาคาร ประเภทเติมเงิน จึงขอให้รายละเอียดกบัธนาคาร ดงัตอ่ไปนี ้
        ประเภทลูกค้ำ บุคคลธรรมดำ  
ช่ือและนามสกลุ           นาย.    นาง.    นางสาว     อืน่ๆ  (โปรดระบ)ุ.................................................... 
(ภาษาไทย)   .................................................................................... (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  ……………………………………………………............... 

บตัรส าคญัประจ าตวั         บตัรประจ าตวัประชาชน                                 หมายเลข  ..................................................................................                                 
                                              หนงัสอืเดินทาง                                                 หมายเลข.................................................................................................. 

                             อื่นๆ  (โปรดระบ)ุ............................................หมายเลข................................................................................................. 
ที่อยู ่: เลขที่...................... อาคาร ...................................................ชัน้............... ซอย ........................ ถนน ................................................
แขวง/ต าบล...................................... เขต/อ าเภอ ..................................... จงัหวดั ................................... รหสัไปรษณีย์ ...............................
โทรศพัท์ ............................โทรศพัท์มือถือ ...........................โทรสาร ........................... E–mail..................................................................... 
(หมายเหตุ : ธนาคารจะจัดส่งเอกสารต่างๆไปตามทีอ่ยู่ น้ี) 
 

         ประเภทลูกค้ำ นิตบุิคคล/องค์กร/หน่วยงำน  
ช่ือ / ที่อยู ่  นิติบคุคล / องค์กร / หนว่ยงาน : ที่จดทะเบยีนตามกฎหมาย (โปรดระบตุรงตามหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีน/ภ.พ.20 / ภ.พ.09) : 
(ภาษาไทย) ..............................................................................................................................................................................................................................
(ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) ............................................................................................................................................................................................ 
เป็น                        ส านกังานใหญ่                  สาขาที่   .......................................... 
เลขที่ ......................... อาคาร  ............................................ ชัน้ ...............ซอย......................................ถนน ..............................................
แขวง /ต าบล  ............................................. เขต / อ าเภอ ........................................................จงัหวดั........................................................... 
รหสัไปรษณีย์ ................................ โทรศพัท์ .....................................ตอ่ ........................... โทรศพัท์มือถือ ................................................... 
โทรสาร  ......................................... E–mail ................................................................. 
(หมายเหตุ : ธนาคารจะจัดส่งเอกสารต่างๆไปตามทีอ่ยู่ น้ี) 

ประเภทธุรกิจ : ............................................................................ หมายเลขประจ าตวัผู้เสยีภาษีอากร : .................................................................... 
ทะเบียนนิติบคุคล/องค์กร/หนว่ยงานเลขที ่: ……………………….……….................... วนัท่ีจดทะเบยีน : (ว/ด/ปีค.ศ.)................ / ................../................   
 

รำยชื่อผู้แทนที่ได้รับกำรแต่งตัง้จำกนิติบุคคล/องค์กร/หน่วยงำน  
ผู้แทนที่ได้รับการแตง่ตัง้จากนติบิคุคล/องค์กร/หนว่ยงาน ให้เป็นผู้ด าเนินการระงบับตัร ยกเลกิหรือปิดบตัร การออกบตัรใหมห่รือออกบตัรทดแทน  
การปลดลอ็กบตัร การเปลีย่นแปลงข้อมลูบตัร  การรับบตัรเงินสดเติมน า้มนั  รวมทัง้กระท าการอื่นใดตามข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการบตัร
เงินสดเติมน า้มนัประเภทเติมเงินแทน และในนามนิติบคุคล/องค์กร/หนว่ยงานได้ทกุประการ  ได้แก ่: 
       (1.) นาย/นาง/นางสาว ………………………………………………..………….. นามสกลุ ……………………………….................................................… 

เลขประจ าตวับตัรประชาชน  : ................................................................................ ต าแหนง่ : ..............................................................................................
แผนก : ...............................................................โทรศพัท์ : ............................................ตอ่ : ......................โทรศพัท์มือถือ : ................................................

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

                                                                                                                                        ลงช่ือ .....................…………………………….……………… 

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

เลขท่ีใบค ำขอ  ..................................................                
รหัสหน่วยงำน  .................................................                  
รหัสพนักงำน   .................................................. 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีธนำคำรกรุงไทยเท่ำนัน้ 
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       (2.) นาย/นาง/นางสาว ………………………………………………………..….. นามสกลุ ………………………………………….……….........………… 

เลขประจ าตวับตัรประชาชน  : ................................................................................ ต าแหนง่ : ..............................................................................................
แผนก : ..................................................................โทรศพัท์ : ............................................ตอ่ : ......................โทรศพัท์มือถือ : .............................................

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

    ลงช่ือ .....................……………………………….……………… 

    ตวับรรจง (..............................................................................) 
สถำนที่จดัส่งบัตร  
 เฉพำะกรุงเทพมหำนคร  

         จดัสง่บตัรโดยเจ้าหน้าที่ธนาคาร (มลูคา่การสัง่ซือ้ตัง้แต ่500,000 บาท หรือ 1,000 บตัร ขึน้ไป) (กรุณาแนบแผนท่ีตัง้บริษัท/องค์กร/
 หนว่ยงาน ที่จะให้สง่บตัร) 

         จดัสง่บตัรไปท่ีธนาคารกรุงไทย  สาขา : ................................................................... (เมื่อได้รับบตัรแล้ว ต้องท าการเปิดใช้บตัร กอ่นใช้บตัร) 
 ปริมณฑล และ ต่ำงจังหวดั  

         จดัสง่บตัรไปท่ีธนาคารกรุงไทย  สาขา : ................................................................... (เมื่อได้รับบตัรแล้ว ต้องท าการเปิดใช้บตัร กอ่นใช้บตัร) 

          
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอซือ้บตัรเงินสดเติมน า้มนัตามแบบฟอร์มค าสัง่ซือ้บตัรเงินสดเติมน า้มนั ประเภทเติม

เงิน(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)โดยให้ถือวา่แบบฟอร์มค าสัง่ซือ้ดงักลา่วเป็นสว่นหนึง่ของค าขอใช้บริการฉบบันีด้้วย 
            ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมลูและรายละเอียดท่ีข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในค าขอใช้บริการบตัรเงินสดเติมน า้มนัประเภท
เติมเงิน ฉบับนีท้ัง้หมดถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ และข้าพเจ้าได้รับทราบข้อความตามข้อตกลงและ
เง่ือนไขการใช้บริการบตัรเงินสดเติมน า้มันประเภทเติมเงินและได้รับข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการบตัรเงินสดเติม
น า้มนัประเภทเติมเงิน ตามเอกสารท่ีแนบทัง้หมดแล้ว ซึง่เป็นไปตามความประสงค์ของข้าพเจ้าทกุประการ โดยข้าพเจ้า
ตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อตกลงและเง่ือนไขตา่งๆท่ีได้ระบใุนข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการดงักลา่ว และ
ระเบียบท่ีธนาคารก าหนดไว้ รวมทัง้ข้อตกลงและเง่ือนไขอื่นๆของธนาคาร ตลอดจนอตัราค่าธรรมเนียมต่างๆท่ีจะมีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหน้า ซึ่งธนาคารจะได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าทุกประการ และให้ถือว่าเง่ือนไขและ
ข้อก าหนดในข้อตกลงการใช้บริการบัตรเงินสดเติมน า้มันประเภทเติมเงินดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของค าขอใช้บริการ
ประเภทเติมเงินฉบับนีด้้วย  หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการดงักล่าว จนเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายใดๆแล้ว ข้าพเจ้า ตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึง
ขอลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญั(ถ้ามี) ไว้ข้างท้ายนี ้
 
          

                          ลงช่ือ............................................................................................. .ผู้ ถือบตัรเงินสดเตมิน า้มนัพร้อมประทบัตรา(ถ้ามี) 
                                      (…………….……………………………..............................……) 

 
หมำยเหตุ  ผู้ ถือบตัรเงินสดเตมิน า้มนัลงช่ือพร้อมประทบัตรา(ถ้ามี) แล้วกรุณาถา่ยส าเนาใบค าขอใช้บริการบตัรเงินสดเตมิน า้มนัและข้อตกลง
และเง่ือนไขการใช้บริการบตัรเงินสดเติมน า้มนัเก็บไว้เป็นหลกัฐาน  เพื่อเป็นเอกสารส าคญัใช้ในการขอคืนเงิน/ขอยกเลกิการใช้บตัร  
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ข้อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มัน ประเภทเตมิเงนิ 

(KTB PREPAID FLEET CARD หรือ PTT TOP UP CARD) 

บัตรเงนิสดเตมิน ำ้มัน ประเภทเตมิเงนิ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่ำ “บัตรเงนิสดเตมิน ำ้มัน” เป็นบัตรที่ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย 

ซึ่งต่อไปจะเรียกว่ำ “ธนำคำร” ออกให้แก่ผู้ซือ้บัตรเงินสดเติมน ำ้มันที่ได้รับอนุมัติจำกธนำคำรให้เป็นผู้ถือบัตรเงินสดเติม

น ำ้มัน ซึ่งต่อไปจะเรียกว่ำ “ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน” เพื่อใช้ช ำระค่ำน ำ้มัน/ก๊ำซ และสินค้ำ/บริกำร ซึ่งต่อไปจะเรียกว่ำ 

“สินค้ำ/บริกำร” ณ สถำนีบริกำรน ำ้มัน/ก๊ำซ ที่เข้ำร่วมโครงกำร รวมถึงกำรใช้บริกำร    และ/หรือกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน

ใดๆ ที่ธนำคำรได้จัดให้มีขึน้ผ่ำนบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน ที่ธนำคำรก ำหนดไว้แล้วในขณะนี ้และ/หรือที่จะมีขึน้ต่อไปในภำย

หน้ำทุกประกำร โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตำมข้อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรบัตร

เงนิสดเตมิน ำ้มัน ดังนี ้

1. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน ตกลงท ำกำรสมัครขอใช้บริกำรบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน ตำมขัน้ตอน และวิธีกำรของ

ธนำคำรให้ถูกต้องครบถ้วนผ่ำนทำงช่องทำงกำรให้บริกำรตำมที่ธนำคำรก ำหนดไว้ โดยจะต้องใช้เลขที่บัตรประจ ำตัว

ประชำชน / หนังสือเดนิทำง / อ่ืนๆ ที่แท้จริงของตนเท่ำนัน้ 

2. กำรใช้บริกำรช ำระค่ำสินค้ำ/บริกำร 

      2.1 ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน ตกลงรับทรำบว่ำบัตรเงินสดเติมน ำ้มันถือเสมือนเป็นเงินสด โดยสำมำรถใช้ช ำระ

ค่ำสินค้ำ/บริกำรผ่ำนเคร่ืองรูดบัตรอัตโนมัติ (EDC) ณ สถำนีบริกำรน ำ้มัน/ก๊ำซ ที่ร่วมโครงกำร ทัง้นี ้บัตรเงินสดเติมน ำ้มัน

เป็นกรรมสิทธ์ิของธนำคำร โดยบัตรเงินสดเติมน ำ้มันมีอำยุบัตร 3 ปี หน้ำบัตรจะระบุ เดือน / ปี ที่บัตรหมดอำยุ โดยผู้ถือ

บัตรเงินสดเติมน ำ้มันสำมำรถใช้บัตรได้ถึงวันสุดท้ำยของเดือนและปี ที่บัตรหมดอำยุ  อน่ึง ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน 

สำมำรถตรวจสอบมูลค่ำบัตรคงเหลือ และ/หรือ รำยกำรกำรใช้บริกำรบัตรเงินสดเติมน ำ้มันของตนได้ตลอดเวลำ และ/หรือ         

ขอทรำบข้อมูลเพิ่มเติมในกำรใช้บริกำรบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน โดยติดต่อผ่ำนศูนย์ลูกค้ำสัมพันธ์ KTB Call Center              

0-2111-1111 หรือช่องทำงอ่ืนที่ธนำคำรก ำหนดไว้  

 2.2 เม่ือผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน ได้รับอนุมัติให้ใช้บริกำรแล้ว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันสำมำรถเลือกได้ว่ำมี

ควำมประสงค์จะใช้บริกำรผ่ำนรหัสผ่ำน (Password) ซึ่ งต่อไปนีจ้ะเรียกว่ำ “รหัสผ่ำน” หรือไม่ และจะไม่สำมำรถ

เปลี่ยนแปลงวิธีกำรใช้บริกำรได้อีก  

 2.3 กรณีที่ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันเลือกใช้บริกำรผ่ำนรหสัผ่ำน 

       2.3.1 ธนำคำรจะจัดส่งรหัสผ่ำนให้ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันทรำบ โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน สำมำรถท ำ

กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรหสัผ่ำนนีไ้ด้เองในภำยหลังตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขของธนำคำร   

         2.3.2 ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน ตกลงยินยอมและรับทรำบว่ำกำรใช้บัตรเงินสดเติมน ำ้มัน จะต้องใช้ควบคู่กับ

รหัสผ่ำน และผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน มีหน้ำที่เก็บรักษำบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน และรหัสผ่ำนเป็นอย่ำงดีและเก็บไว้ในที่

ปลอดภัย มิให้สูญหำย ไม่ท ำลำย ท ำให้เสียหำยหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงส่วนหน่ึงส่วนใดของบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน  รวมทัง้

เก็บรักษำรหัสผ่ำนให้เป็นควำมลับเฉพำะตัวของผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน เท่ำนัน้ หำกเกิดควำมเสียหำยประกำรใดจำก

กำรสูญหำยหรือกำรเปิดเผยรหสัดังกล่ำวข้ำงต้น หรือจำกเหตุอ่ืนใดกต็ำม ธนำคำรไม่จ ำต้องรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้    
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          2.3.3 ในกำรใช้บริกำรผ่ำนเคร่ืองรับบัตรอัตโนมัต ิ(EDC) ทุกครัง้ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันที่ ต้องกำรใช้รหัสผ่ำน

ควบคู่กับกำรใช้บัตรเงินสดเติมน ำ้มัน หำกใส่รหัสผ่ำนผิด จ ำนวน 3 ครัง้ติดต่อกันแล้ว บัตรเงินสดเติมน ำ้มันดังกล่ำวจะถูก

ระงับกำรใช้บริกำรโดยอัตโนมัติทันที หำกผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันจ ำรหัสผ่ำนเดิมได้ให้ติดต่อสำขำหรือจุดบริกำรของ

ธนำคำรเพื่อขอใช้รหัสผ่ำนเดิม และขอยกเลิกกำรระงับกำรใช้บริกำรโดยไม่มีค่ำธรรมเนียม แต่หำกผู้ถือบัตรเงินสดเติม

น ำ้มันจ ำรหัสผ่ำนเดิมไม่ได้ ให้ติดต่อสำขำหรือจุดบริกำรเพื่ อขอออกรหัสผ่ำนใหม่ โดยตกลงยินยอมช ำระอัต รำ

ค่ำธรรมเนียมตำมที่ธนำคำรก ำหนด 

     2.3.4 หำกบัตรเงินสดเติมน ำ้มันสูญหำยไม่ว่ำด้วยเหตุผลใด และปรำกฏว่ำบัตรเงินสดเติมน ำ้มันใบนัน้มีกำร

เขียนหรือท ำให้ปรำกฏเป็นตัวเลขอยู่บนบัตร อันอำจท ำให้เป็นที่เข้ำใจได้ว่ำตัวเลขดังกล่ำวเป็นรหัสผ่ำนของบัตรเงินสดเติม

น ำ้มันใบนัน้ ซึ่งผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันหรือผู้ใดได้ท ำไว้จะถือได้ว่ำเป็นกำรปฏิบัติผิดเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนีว่้ำเป็น

กำรรักษำรหสัผ่ำนให้เป็นควำมลับ 

 2.4  กรณีที่ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันเลือกใช้บริกำรผ่ำนกำรลงลำยมือชื่อ เม่ือผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันได้รับบัตร

เงินสดเติมน ำ้มันแล้ว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันจะต้องลงลำยมือชื่อไว้ด้ำนหลังบัตร เพื่อใช้เป็นตัวอย่ำงในกำรตรวจสอบ

และพสูิจน์ตัวตนของผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันในกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินต่ำงๆ ผ่ำนบัตรเงินสดเติมน ำ้มันในแต่ละครัง้ 

ในกรณีที่ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันได้ ลงลำยมือช่ือบนด้ำนหลังบัตรเงินสดเติมน ำ้มันไว้แล้ว หำกปรำกฏมีกำรขูดลบหรือ

ขีดฆ่ำลำยมือชื่อด้ำนหลังบัตร ไม่ว่ำกรณีใดอันเป็นกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงลำยมือชื่อดังกล่ำวแล้ว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน

ตกลงและรับทรำบว่ำว่ำบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันใบดังกล่ำวจะไม่สำมำรถใช้ช ำระค่ำสินค้ำ/บริกำรได้อีก 

 2.5 หำกผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันมีกำรส่งมอบบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน และ/หรือรหัสผ่ำน (Password) ให้ผู้ถือบัตร

เงนิสดเตมิน ำ้มันทอดต่อๆมำจะต้องผูกพันและปฏบิัตติำมข้อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มัน    

 2.6 ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันสำมำรถเตมิเงนิในบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันได้ที่สำขำของธนำคำรหรือช่องทำงอ่ืนๆ ตำม

วงเงิน/จ ำนวนเงิน ที่ธนำคำรก ำหนด โดยสำมำรถเติมเงินได้ขัน้ต ่ำ 500 บำทต่อครั้ง และสำมำรถเติมเงินได้สูงสุดไม่เกิน

วงเงนิรวมในบัตร 45,000 บำทต่อบัตร 

 2.7 ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มัน หำกต้องกำรก ำหนดคุณสมบัตพิเิศษในกำรใช้บัตร สำมำรถก ำหนดคุณสมบัตพิิเศษ
ได้ตำมที่ธนำคำรก ำหนด ดังนี ้
            2.7.1 ก ำหนดหมำยเลขทะเบียนรถบนหน้ำบัตรได้ (โดยผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มัน ต้องใช้บัตรกับรถยนต์ที่มี
หมำยเลขทะเบียนรถตรงกับหน้ำบัตรเท่ำนัน้) 
            2.7.2 ก ำหนดวงเงนิกำรใช้บัตรต่อวัน และ / หรือ ต่อสัปดำห์ และ / หรือต่อเดือนได้ 
            2.7.3 ก ำหนดประเภทผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริกำรได้  
            2.7.4 ก ำหนดสถำนีบริกำรน ำ้มัน/ก๊ำซ ที่ใช้บริกำรได้  
             อน่ึง วิธีกำรก ำหนดคุณสมบัตพิเิศษดังกล่ำวอำจเปล่ียนแปลงได้ โดยธนำคำรจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิ

น ำ้มันทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร 

3. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันสำมำรถใช้บัตรเงินสดเติมน ำ้มัน ในกำรท ำรำยกำรต่ำงๆ ตำมที่ธนำคำรเปิดให้บริกำร 

โดยมีวิธีกำรท ำรำยกำรเป็นไปตำมระเบียบวิธีปฏิบัติที่ธนำคำรก ำหนด  และผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันตกลงยอมรับว่ำ

ธนำคำรเป็นเพียงผู้ให้บริกำรในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรช ำระค่ำสินค้ำ/บริกำร และท ำธุรกรรมตำมค ำส่ังของผู้ถือบัตร

เงนิสดเตมิน ำ้มัน ธนำคำรมิได้รับประกันคุณภำพของสินค้ำ/บริกำรดังกล่ำว หำกมีปัญหำเกี่ยวกับกำรใช้สินค้ำ/บริกำร หรือ
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กำรช ำรุดบกพร่องของสินค้ำ/บริกำร รวมทัง้กำรคืน กำรยกเลิก หรือกำรปรับปรุงสินค้ำ/บริกำร ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน 

ตกลงด ำเนินกำรตดิต่อกับผู้ขำยและผู้ให้บริกำรนัน้ด้วยตนเอง โดยหำกต้องมีกรณีกำรคืนเงินค่ำสินค้ำ/บริกำรแล้ว ผู้ถือบัตร

เงินสดเติมน ำ้มัน ตกลงด ำเนินกำรเรียกร้องเงินคืนดังกล่ำวจำกผู้ขำยหรือผู้ให้บริกำรโดยตรงเช่นกัน ทัง้นี ้ธนำคำรไม่มี

หน้ำที่ต้องคืนเงนิค่ำสินค้ำ/บริกำรให้กับผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันแต่อย่ำงใด 

4. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันตกลงยอมรับว่ำ บัตรเงินสดเติมน ำ้มันนีใ้ช้ได้เฉพำะในประเทศไทย และใช้เป็นสกุลเงิน

บำทเท่ำนัน้ บัตรเงินสดเติมน ำ้มันไม่สำมำรถใช้ถอนเงินสดผ่ำนเคร่ืองฝำกเงินอัตโนมัติ (ADM) และเคร่ืองเอทีเอ็ม (ATM) 

รวมทำงช่องทำงอ่ืนได้ 

5. ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันไม่สำมำรถแลกเปล่ียนหรือทอนเป็นเงินสดเม่ือใช้ไม่เต็มมูลค่ำ แต่สำมำรถใช้บัตรเงินสด

เตมิน ำ้มันร่วมกับเงนิสดหรือบัตรเครดติได้ 

6. ในกรณีที่บัตรสูญหำย หรือถูกโจรกรรม หรือช ำรุดเสียหำยใช้กำรไม่ได้ หรือไม่ว่ำกรณีใดๆ ก็ตำม ผู้ถือบัตรเงินสด

เตมิน ำ้มันสำมำรถระงับกำรใช้บริกำรบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มัน และ/หรือรหัสผ่ำนชั่วครำว หรือยกเลิกกำรใช้บริกำรบัตรเงินสด

เตมิน ำ้มัน ผ่ำนทำงโทรศัพท์ หรือโดยเคร่ืองมือส่ือสำรอย่ำงอ่ืน หรือวิธีกำรอ่ืนซึ่งสำมำรถติดต่อกันได้ในท ำนองเดียวกัน ที่

ศูนย์ลูกค้ำสัมพันธ์ธนำคำรกรุงไทย KTB Call Center หมำยเลข 0-2111-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) โดยกำรระงับกำรใช้บริกำร

ชั่ วครำว หรือกำรยกเลิกกำรใช้บริกำรจะมีผลสมบูรณ์ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 5 นำที นับแต่เวลำที่ธนำคำรได้รับแจ้งจำก   

ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันครบถ้วนเสร็จสิน้ตำมวิธีกำรที่ธนำคำรก ำหนด และธนำคำรจะแจ้งผลกำรระงับ หรือยกเลิกบัตร

เงนิสดเตมิน ำ้มัน และ/หรือรหสัผ่ำน ให้ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันทรำบในครำวเดียวกัน  

 หำกผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันมีควำมประสงค์จะยกเลิกกำรระงับกำรใช้บริกำรบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน และ/หรือ

รหัสผ่ำน ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันจะไม่สำมำรถกระท ำกำรได้ ต้องท ำกำรสมัครบัตรใหม่ และแจ้งขอคืนเงินคงเหลือใน

บัตรเดมิ โดยตกลงยนิยอมช ำระอัตรำค่ำธรรมเนียมตำมที่ธนำคำรก ำหนด 

7. ในกรณีที่ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันแจ้งระงับ หรือยกเลิก บัตรเงินสดเติมน ำ้มัน และ/หรือรหัสผ่ำน หำกมีควำม

เสียหำยใดๆ เกิดขึน้ก่อนกำรระงับ หรือยกเลิก บัตรเงินสดเติมน ำ้มัน และ/หรือรหัสผ่ำนมีผลสมบูรณ์ ผู้ถือบัตรเงินสดเติม

น ำ้มันตกลงรับผิดชอบในควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ ส่วนควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึน้ภำยหลังจำกกำรระงับ หรือยกเลิก 

บัตรเงนิสดเตมิน ำ้มัน และ/หรือรหสัผ่ำนมีผลสมบูรณ์แล้ว ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันไม่ต้องรับผิดชดใช้คืนให้แก่ธนำคำรแต่

อย่ำงใด เว้นแต่ควำมเสียหำยหรือภำระหนีท้ี่เกดิขึน้นัน้เป็นกำรกระท ำของผู้ถือบัตรเอง 

8. ในกรณีที่ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันมีควำมประสงค์จะขอออกบัตรใหม่ เน่ืองจำกบัตรสูญหำย หรือถูกโจรกรรม 

หรือช ำรุดใช้กำรไม่ได้ และ/หรือขอท ำบัตรใหม่ในขณะที่บัตรเดิมยังไม่หมดอำยุ และ/หรือยังสำมำรถใช้ได้ ผู้ถือบัตรเงินสด

เติมน ำ้มันจะต้องติดต่อที่ท ำกำรสำขำหรือ ศูนย์ลูกค้ำสัมพันธ์ธนำคำรกรุงไทย KTB Call Center 0-2111-1111 โดยจะต้อง

ช ำระค่ำธรรมเนียมส ำหรับบัตรใหม่ตำมที่ธนำคำรประกำศก ำหนด  

9. ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันตกลงยอมรับว่ำ กำรกระท ำใดๆ ที่กระท ำผ่ำนบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน ไม่ว่ำเป็นกำรกระท ำ

ของผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันหรือบุคคลอ่ืน ไม่ว่ำด้วยประกำรใดก็ตำม หำกได้กระท ำไปโดยผ่ำนรหัสผ่ำนหรือโดยมีกำร  

ลงลำยมือชื่อคล้ำยลำยมือชื่อด้ำนหลังบัตรแล้ว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันตกลงให้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำที่ถูกต้องสมบูรณ์

ของผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน ซึ่งมีผลผูกพันผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันเสมือนหน่ึงเป็นกำรกระท ำโดยผู้ถือบัตรเงินสดเติม

น ำ้มันเอง และผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันยินยอมผูกพันรับผิดชอบในกำรกระท ำดังกล่ำวทุกประกำร โดยไม่สำมำรถยกเลิก 
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เพกิถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรำยกำรดังกล่ำวได้อีก รวมทัง้ให้ถือว่ำเป็นกำรที่ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันได้ลงลำยมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ให้ไว้แก่ธนำคำรเพื่อเป็นหลักฐำนในกำรท ำธุรกรรมผ่ำนบัตรเงินสดเติมน ำ้มันในครั้งนัน้ๆ โดยถูกต้อง

สมบูรณ์แล้ว และตกลงให้ธนำคำรสำมำรถใช้ข้อมูลกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นต้นฉบับเอกสำรที่ใช้เป็นพยำนหลักฐำนใน

กำรพสูิจน์ว่ำ ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันได้ท ำธุรกรรมผ่ำนบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มัน เพื่อใช้ในกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำยได้ทุก

ประกำร โดย  ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันไม่ต้องท ำหรือ ลงลำยมือชื่อในเอกสำรใดๆ เพื่อเป็นหลักฐำนในกำรนัน้อีก เว้นแต่ 

ธนำคำรจะได้แจ้งหรือจะมีกำรก ำหนดไว้อย่ำงชัดเจน และผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันตกลงว่ำธนำคำรไม่ต้องรับผิดใดๆ ใน

ควำมเสียหำยที่เกิดขึน้จำกกำรกระท ำดังกล่ำวข้ำงต้น โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันยินยอมรับผิดชอบในควำมเสียหำยที่

เกิดขึน้จำกกำรกระท ำดังกล่ำวข้ำงต้นทุกประกำร เว้นแต่จะเป็นกรณีตำมข้อ 10. นอกจำกนี ้ในกรณีที่มีควำมเสียหำยใดๆ 

เกิดขึน้แก่ธนำคำร อันเน่ืองมำจำกกำรใช้บัตรเงินสดเติมน ำ้มัน ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้

บรรดำค่ำเสียหำยต่ำงๆ ที่เกดิขึน้ทัง้หมดให้แก่ธนำคำรโดยสิน้เชงิ โดยไม่มีเงื่อนไขแต่อย่ำงใดทัง้สิน้ 

10. ธนำคำรจะรับผิดชอบต่อผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันเฉพำะในกรณีดังต่อไปนี ้

 10.1 ธนำคำรยังไม่ได้จัดส่งมอบเคร่ืองมือโอนเงิน (“เคร่ืองมือโอนเงิน” ให้หมำยควำมถึง บัตรเงินสดเติมน ำ้มัน 

รหสัผ่ำน หรือเคร่ืองมืออ่ืนใดที่ธนำคำรมอบให้ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรช ำระค่ำสินค้ำ/บริกำร) 

ให้แก่ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันและเกดิรำยกำรช ำระค่ำสินค้ำ/บริกำร ผ่ำนบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันโดยมิชอบ 

 10.2 เกดิรำยกำรโอนเงนิผ่ำนบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันโดยมิชอบ และมิใช่ควำมผิดของผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มัน 

11. ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันตกลงยนิยอมให้ธนำคำรด ำเนินกำรหักเงินจำกบัตรเงินสดเติมน ำ้มันของผู้ถือบัตรเงินสด

เติมน ำ้มัน เพื่อช ำระหนีดั้งกล่ำวให้แก่ผู้ขำยหรือผู้ให้บริกำรตำมข้อตกลงที่ธนำคำรมีอยู่ กับผู้ขำยหรือผู้ให้บริกำรได้ไม่เกิน

ยอดเงนิคงเหลือในบัตร และไม่จ ำกัดจ ำนวนครั้งต่อวัน และในกรณีที่บัตรเงินสดเติมน ำ้มันมีทัง้รำยกำรหักเงินจำกบัตรเงิน

สดเตมิน ำ้มันและโอนเงนิเข้ำบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันในครำวเดียวกัน ธนำคำรจะด ำเนินกำรโอนเงินเข้ำบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน

ก่อน แล้วจงึจะด ำเนินกำรหกัเงนิออกจำกบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันต่อไป 

12. ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันตกลงยอมรับว่ำ ข้อมูลต่ำงๆ เก่ียวกับข้อมูลกำรช ำระค่ำสินค้ำ/บริกำรของผู้ถือบัตรเงินสด

เติมน ำ้มัน อำทเิช่น จ ำนวนเงินที่ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันท ำรำยกำรให้แก่ผู้ขำยหรือผู้ให้บริกำรแต่ละรำย เลขที่บัตรเงิน

สดเติมน ำ้มัน เป็นต้น เป็นสำระส ำคัญที่ธนำคำรจะด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมค ำส่ังของผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน โดยธนำคำร

ไม่มีหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูลใดๆ อีก และเม่ือธนำคำรได้ด ำเนินกำรใดๆ ตำมข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้น จำกบุคคลใดๆ ไม่ว่ำโดย

ประกำรใดก็ตำม ให้ถือว่ำธนำคำรได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนทุกประกำร หำกมีข้อบกพร่องผิดพลำดใดๆ เกิดขึน้จำกกำร

ด ำเนินกำรตำมข้อมูลดังกล่ำวแล้ว ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันยนิยอมรับผิดชอบในกำรกระท ำและในควำมเสียหำยที่เกิดขึน้

จำกกำรกระท ำดังกล่ำวทุกประกำร โดยธนำคำรไม่จ ำต้องรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

13. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันตกลงยินยอมให้ธนำคำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม และ/หรือค่ำใช้จ่ำย และ/หรือค่ำบริกำร

ส ำหรับกำรจัดท ำบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันและกำรใช้บริกำรต่ำงๆ ผ่ำนบัตรเงนิสดเติมน ำ้มัน ตลอดจนค่ำธรรมเนียม และ/หรือ

ค่ำใช้จ่ำย และ/หรือค่ำบริกำรอ่ืนใดที่ธนำคำรจะท ำกำรเรียกเก็บจำกผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันต่อไปในภำยหน้ำได้ตำม

อัตรำและวิธีกำรที่ธนำคำรประกำศก ำหนด โดยตกลงยนิยอมให้ธนำคำรหักเงินค่ำธรรมเนียม และ/หรือค่ำใช้จ่ำย และ/หรือ

ค่ำบริกำรดังกล่ำว จำกบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน บัญชีเงินฝำกทัง้หมดทุกประเภท และวงเงินสินเชื่อทุกวงเงินของผู้ถือบัตรเงนิ

สดเติมน ำ้มันที่มีอยู่ กับธนำคำรของธนำคำรได้ทันที รวมทัง้ตกลงยินยอมให้ธนำคำรปรับปรุงเปล่ียนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม 
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หรือยกเลิก หลักเกณฑ์กำรให้บริกำรหรือข้อตกลงเงื่อนใดกำรให้บริกำรบัตรเงินสดเติมน ำ้มันไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน 

รวมทัง้อัตรำค่ำธรรมเนียม และ/หรือค่ำใช้จ่ำย และ/หรือค่ำบริกำร และ/หรือสิทธิต่ำงๆ ที่ธนำคำรให้แก่ผู้ถือบัตรเงินสดเติม

น ำ้มันตลอดจนวิธีกำรค ำนวณอัตรำดังกล่ำว เฉพำะแต่ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันรำยใดรำยหน่ึงหรือทุกรำยเม่ือใดก็ได้   

และ/หรือวิธีกำรดังกล่ำวเม่ือใดกไ็ด้ตำมที่ธนำคำรเหน็สมควร ดังนี ้

 13.1 กรณีกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่ำวท ำให้ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันเสียประโยชน์ 

ธนำคำรจะเปิดเผยเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน และประกำศ ณ ที่ 

ท ำกำรส ำนักงำน/สำขำธนำคำร หรือเปิดเผยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น เว็บไซต์ของธนำคำร แผ่นพับ แบบฟอร์มลงทะเบียน 

เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรทรำบข้อมูลดังกล่ำว  

 13.2 กรณีกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเตมิที่เป็นประโยชน์ หรือเป็นกำรลดภำระแก่ผู้ถือบัตรเงินสดเติม

น ำ้มันนัน้ ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันตกลงยนิยอมให้กำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมมีผลใช้บังคับได้ทันที โดย

ธนำคำรจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันทรำบภำยใน 30 วัน ภำยหลังกำรมีผลใช้บังคับ 

14. หำกผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันเห็นว่ำ ธนำคำรหักเงินค่ำธรรมเนียม และ/หรือค่ำใช้จ่ำย และ/หรือค่ำบริกำร ไม่

ถูกต้อง ผู้ถือบัตรเงนิสดเติมน ำ้มันจะต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรภำยใน 10 วัน นับจำกวันที่ธนำคำรหัก

เงินของผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน หำกผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันไม่แจ้งให้ธนำคำรทรำบถึงควำมไม่ถูกต้องภำยใน

ก ำหนดเวลำดังกล่ำว ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันตกลงให้ถือว่ำธนำคำรได้ด ำเนินกำรโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ซึ่งผู้ถือบัตรเงิน

สดเตมิน ำ้มันตกลงจะไม่โต้แย้งคัดค้ำนหรือเรียกร้องเงนิหรือค่ำเสียหำยใดๆ จำกธนำคำรในภำยหลัง 

15. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันมีสิทธิได้รับใบบันทึกรำยกำรเป็นเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรใช้บริกำร กำรช ำระค่ำ

สินค้ำ/บริกำร ผ่ำนเคร่ือง EDC เม่ือผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันได้รับใบบันทกึรำยกำรเพื่อเป็นหลักฐำนแสดงรำยกำรกำรใช้

บัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันแล้ว ผู้ถือบัตรเงนิสดเติมน ำ้มันมีหน้ำที่ตรวจสอบรำยกำรที่ปรำกฏในใบบันทกึรำยกำร หำกมีรำยกำร

ใดรำยกำรหน่ึงผิดพลำดคลำดเคล่ือน หรือไม่ถูกต้อง ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันจะต้องทักท้วงภำยใน 10 วันท ำกำร นับแต่

วันที่ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันได้รับใบบันทึกรำยกำร หำกผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันมิได้ทักท้วงภำยในก ำหนดเวลำ

ดังกล่ำว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันตกลงยินยอมให้ธนำคำรถือว่ำจ ำนวนเงินที่ปรำกฏในใบบันทึกรำยกำรเป็นรำยกำรที่

ถูกต้องตำมควำมจริงทุกประกำร 

16. กรณีธนำคำรทรำบว่ำมีรำยกำรผิดพลำด หรือได้รับแจ้งข้อผิดพลำดจำกผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน ผู้ถือบัตรเงินสด

เตมิน ำ้มันตกลงยนิยอมให้ธนำคำรมีอ ำนำจทุกประกำรในกำรแก้ไขควำมบกพร่องผิดพลำดให้ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง ซึ่ง

รวมถึงกำรยินยอมให้ธนำคำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำก และ/หรือบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน และ/หรือเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ 

ทัง้หมดทุกประเภทและทุกวงเงินที่ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันมีอยู่ กับธนำคำรได้โดยธนำคำรมิต้องแจ้งหรือขออนุญำตจำก 

ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันก่อนล่วงหน้ำ โดยธนำคำรจะด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 45 วัน นับจำกวันที่

ได้รับแจ้งจำกผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน หรือธนำคำรทรำบถึงควำมผิดพลำดดังกล่ำว โดยมีหลักเกณฑ์และขัน้ตอนกำร

ปฏิบัติของธนำคำรในกำรสอบสวนและด ำเนินกำรแก้ไขข้อผิดพลำดตำมที่ได้แจ้งให้ธนำคำรแห่งประเทศไทยทรำบ ทัง้นี ้   

ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันตกลงให้ถือว่ำบรรดำเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรหักเงิน และ/หรือเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ และ/หรือ

กำรด ำเนินกำรของธนำคำรซึ่งเป็นเอกสำรที่ธนำคำรจัดท ำขึน้เพื่อแก้ไขควำมบกพร่องผิดพลำดข้ำงต้น เป็นเอกสำรที่ มีควำม

ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนและใช้เป็นพยำนหลักฐำนตำมกฎหมำยได้ทุกประกำร 
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17. ในกรณีผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันพบควำมบกพร่องผิดพลำดใดๆ จำกกำรหักเงินจำกบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน ผู้ถือ

บัตรเงินสดเติมน ำ้มันจะต้องแจ้งรำยละเอียดของข้อมูล เช่น วันเวลำที่ท ำรำยกำร เลขที่บัตรเงินสดเติมน ำ้มัน ประเภท

รำยกำร จ ำนวนเงนิ ช่ือและสถำนที่ตดิต่อของผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มัน เป็นต้น ให้ธนำคำรทรำบทันที โดยผู้ถือบัตรเงินสด

เติมน ำ้มันยินยอมให้ธนำคำรด ำเนินกำรตรวจสอบควำมบกพร่องผิดพลำดกับรำยงำนของธนำคำรตำมวิธีกำรของธนำคำร

ทุกประกำร หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำควำมบกพร่องผิดพลำดดังกล่ำว เกดิจำกกำรกระท ำของผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันเอง 

และธนำคำรได้ด ำเนินกำรไปตำมข้อมูลที่ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันเป็นผู้แจ้งหรือให้ข้อมูลแล้ว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน

ตกลงยินยอมสละสิทธิในกำรเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนำคำรชดใช้เงินที่ธนำคำรได้หักดังกล่ำว รวมทัง้ค่ำเสียหำยหรือ

ค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทัง้สิน้ นอกจำกนี ้หำกธนำคำรต้องจ่ำยเงินจ ำนวนใดๆ ให้แก่บุคคลใดเน่ืองจำกควำมผิดพลำดข้ำงต้นแล้ว   

ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันตกลงจะช ำระเงนิจ ำนวนดังกล่ำวพร้อมดอกเบีย้ ในอัตรำดอกเบีย้สูงสุดกรณีผิดนัดช ำระหนี ้ตำม

ประกำศของธนำคำร ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่ำ “ดอกเบีย้ผิดนัด” โดยหำกธนำคำรได้ประกำศก ำหนดอัตรำดอกเบีย้ดังกล่ำวหลำย

อัตรำ ก็ให้ใช้อัตรำสูงสุดที่ธนำคำรประกำศก ำหนด ซึ่งอำจเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงได้ ตำมที่ธนำคำรจะได้ประกำศ

เป็นครำวๆ ไป โดยผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันตกลงให้อัตรำดอกเบีย้ที่เปล่ียนแปลงมีผลใช้บังคับทันที นับแต่มีกำรประกำศ

เปล่ียนแปลงดังกล่ำว ทัง้นี ้นับตัง้แต่วันที่ธนำคำรได้จ่ำยเงินให้แก่บุคคลอ่ืนเป็นต้นไป จนกว่ำผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันจะ

ช ำระคืนให้แก่ธนำคำรเพื่อเป็นกำรชดเชยทุกจ ำนวนจนครบถ้วน 

18. ในกรณีที่ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันมีหนีเ้งินใดๆ ค้ำงช ำระอยู่ กับธนำคำร ซึ่ งรวมถึงค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำย 

ค่ำเสียหำย หรือหนีเ้งนิซึ่งเกดิขึน้ตำมข้อตกลงฉบับนี ้ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันตกลงยนิยอมให้ธนำคำรหักเงินจำกบัตรเงิน

สดเตมิน ำ้มัน บัญชีเงนิฝำก และวงเงนิสินเช่ือทัง้หมดทุกประเภทและทุกวงเงินที่ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันมีอยู่ กับธนำคำร

เพื่อน ำมำหกัช ำระหนีดั้งกล่ำวคืนให้แก่ธนำคำรได้ในทนัทโีดยธนำคำรไม่ต้องขอควำมยนิยอมจำกผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน

อีก และหำกเงนิในบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มัน บัญชีเงนิฝำก และวงเงนิสินเชื่อดังกล่ำวมีจ ำนวนไม่เพียงพอที่จะน ำมำหักช ำระหนี ้

ได้ทัง้หมด ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันตกลงยอมรับว่ำ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันมีภำระหนีค้้ำงช ำระกับธนำคำรตำมจ ำนวน

เงินดังกล่ำว ซึ่ งเป็นหนีท้ี่ถึงก ำหนดช ำระโดยพลัน และผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันตกลงยินยอมช ำระคืนยอดหนีส่้วนที่

คงเหลือ พร้อมด้วยดอกเบีย้ผิดนัด นับตัง้แต่วันที่ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันผิดนัดช ำระหนีเ้ป็นต้นไป จนกว่ำผู้ถือบัตรเงิน

สดเตมิน ำ้มันจะช ำระหนีใ้ห้แก่ธนำคำรจนครบถ้วน ทัง้นี ้ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันยินยอมให้ธนำคำรงดเว้นกำรให้บริกำร

บัตรเงนิสดเติมน ำ้มันได้ทันที และไม่เป็นกำรตัดสิทธิธนำคำรในกำรที่จะยกเลิกกำรให้บริกำรบัตรเงินสดเติมน ำ้มันได้ทันที

โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันทรำบ ซึ่งผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันตกลงยอมรับว่ำธนำคำรได้ปฏิบัติถูกต้อง

แล้ว และผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันตกลงที่จะไม่ยกกรณีดังกล่ำวขึน้เป็นข้อกล่ำวอ้ำงหรือเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ จำก

ธนำคำร 

19. ในกรณีที่เกิดควำมเสียหำยใดๆ ขึน้แก่ธนำคำร หรือธนำคำรถูกเรียกร้องให้ต้องรับผิดใดๆ จำกกำรที่ ผู้ถือบัตรเงิน

สดเติมน ำ้มันท ำรำยกำรช ำระค่ำสินค้ำ/บริกำรผ่ำนบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน

ตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ธนำคำรทุกประกำร โดยปรำศจำกเงื่อนไขใดๆ ทัง้สิน้ รวมทัง้ตกลงยินยอมให้

ธนำคำรกระท ำกำรใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำก และ/หรือบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน และ/หรือเบิกใช้วงเงิน

สินเชื่อ ของผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันที่มีอยู่ กับธนำคำร เพื่อเป็นกำรแก้ไขและบรรเทำควำมเสียหำยใดๆ ที่ เกิดขึน้กับ

ธนำคำรได้ โดยไม่จ ำต้องได้รับควำมยนิยอมจำกผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มัน 
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20. เพื่อให้กำรใช้บริกำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของข้อตกลงฉบับนี ้ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันตกลงยินยอมให้ธนำคำร

มีสิทธิหกัเงนิจำกบัญชีเงนิฝำก และ/หรือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มัน และ/หรือเบกิใช้วงเงนิสินเช่ือ ของผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน

ที่มีอยู่ กับธนำคำร เพื่อด ำเนินกำรตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนีต้ลอดไปโดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันจะไม่

ยกเลิกเพกิถอนกำรให้ควำมยนิยอมนี ้จนกว่ำจะมีกำรยกเลิกกำรใช้บริกำร 

21. ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันยอมรับว่ำบันทกึหลักฐำนหรือเอกสำรใดๆก็ตำม ที่ธนำคำรได้จัดท ำขึน้ อันเน่ืองจำกกำร

ใช้บริกำรผ่ำนบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันนัน้ มีควำมถูกต้องทุกประกำรโดยไม่จ ำต้องให้ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันตรวจสอบหรือ

ลงลำยมือชื่อก่อนแต่อย่ำงใด 

22. หำกเอกสำร และ/หรือหลักฐำน และ/หรือรำยละเอียดข้อมูลใดๆ ที่ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันได้ส่งมำให้กับธนำคำร 

ไม่ว่ำจะส่งมำในรูปแบบใด มีควำมผิดพลำดหรือบกพร่อง และผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันมีควำมประสงค์จะขอแก้ไขควำม

ผิดพลำดหรือบกพร่องดังกล่ำว หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลใดๆ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันจะต้องแจ้งให้แก่ธนำคำรทรำบ

ล่วงหน้ำเป็นหนังสือตำมแบบฟอร์มที่ธนำคำรก ำหนด พร้อมส ำเนำเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องที่ต้องกำรแก้ไขเปล่ียนแปลง 

ก่อนที่ธนำคำรจะน ำข้อมูลเข้ำระบบของธนำคำร หำกผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันแจ้งให้ธนำคำรทรำบภำยหลังจำกที่ธนำคำร

ได้น ำข้อมูลเข้ำระบบแล้ว ธนำคำรขอสงวนสิทธิในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่แก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือ

บัตรเงนิสดเติมน ำ้มันตำมที่ธนำคำรเหน็สมควร ทัง้นี ้กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่ำว จะมีผลสมบูรณ์เม่ือธนำคำรได้

แจ้งผลกำรเปล่ียนแปลงให้ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรแล้ว และธนำคำรไม่ต้องรับผิดชอบใน

ควำมเสียหำยใดๆ ที่เกดิขึน้ก่อนที่กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่ำวจะมีผลสมบูรณ์ โดยผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันตกลง

ยนิยอมรับผิดชอบในควำมเสียหำยที่เกดิขึน้เองทัง้สิน้ 

23. บรรดำเอกสำร หรือหนังสือ หรือส่ืออเิล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่ธนำคำรส่งไปยังผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันไม่ว่ำจะส่งทำง

ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน หรือให้คนน ำไปส่งเองก็ตำม หำกส่งไปตำมที่อยู่  และ/หรือส ำนักงำน และ/หรือที่

ตดิต่อทำงส่ืออเิล็กทรอนิกส์ตำมที่ได้แจ้งไว้กับธนำคำร ไม่ว่ำจะมีผู้รับไว้หรือไม่ก็ตำมหรือส่งไม่ได้เพรำะมีกำรเปล่ียนแปลง

ที่อยู่และ/หรือส ำนักงำนและ/หรือที่ติดต่อทำงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่อยู่และ/หรือส ำนักงำนถูกรือ้ถอนไป และ/หรือที่

ตดิต่อทำงส่ืออเิล็กทรอนิกส์ถูกระงับหรือยกเลิก โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันไม่ได้แจ้งเป็นหนังสือต่อธนำคำรก็ดี หรือส่ง

ไม่ได้เพรำะหำที่ตัง้ที่อยู่  และ/หรือส ำนักงำน และ/หรือที่ตดิต่อทำงส่ืออเิล็กทรอนิกส์ตำมที่แจ้งไว้ไม่พบก็ดี ให้ถือว่ำผู้ถือบัตร

เงนิสดเตมิน ำ้มันได้รับทรำบข้อควำมในเอกสำรหรือหนังสือหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์นัน้ๆ โดยชอบแล้ว และให้ถือว่ำเอกสำร

หรือหนังสือหรือส่ืออเิล็กทรอนิกส์นัน้ๆ ได้ส่งโดยชอบแล้ว 

24. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันตกลงและยอมรับว่ำธนำคำรไม่ต้องรับผิดจำกกำรที่ (1) ธนำคำรไม่สำมำรถปฏิบัติตำม

ข้อตกลงฉบับนีไ้ด้ หรือ (2) ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน หรือผู้ขำยหรือผู้ให้บริกำรไม่ได้รับเงินจำกกำรช ำระเงินค่ำซือ้สินค้ำ/

บริกำรผ่ำนบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน หรือ (3) ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันไม่สำมำรถท ำรำยกำรช ำระเงินค่ำสินค้ำ/บริกำรผ่ำน

บัตรเงนิสดเตมิน ำ้มัน หรือ (4) จำกกำรที่ท ำรำยกำรไม่ส ำเร็จ อันเน่ืองมำจำกกรณีดังจะกล่ำวต่อไปนี ้ทัง้นี ้ธนำคำรมีสิทธิที่

จะไม่ให้บริกำรในครัง้นัน้ๆ ได้ตำมที่ธนำคำรเหน็สมควรและผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันตกลงจะไม่ถือเอำเหตุดังกล่ำวเป็น

ข้อเรียกร้องให้ธนำคำรรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ที่เกดิขึน้ทัง้สิน้ 

 24.1 เงนิในบัตรเงนิสดเติมน ำ้มันไม่มีหรือมีแต่ไม่เพียงพอให้ธนำคำรด ำเนินกำรตำมค ำส่ังของผู้ถือบัตรเงินสดเติม

น ำ้มัน 
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 24.2 ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันไม่มีหรือถูกระงับกำรใช้บัตรเงนิสดเตมิน ำ้มัน 

 24.3 กำรหักเงินจะเป็นผลให้จ ำนวนเงินค่ำสินค้ำ/บริกำรเกินกว่ำวงเงินในบัตรเงินสดเติมน ำ้มันที่ ผู้ถือบัตรเงินสด

เตมิน ำ้มันตกลงไว้กับธนำคำร 

 24.4 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรทำงกฎหมำย 

 24.5 ธนำคำรได้แจ้งให้ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันทรำบถงึควำมขัดข้องของกำรท ำรำยกำรอยู่แล้วก่อนหรือขณะที่ท ำ

รำยกำร 

 24.6 ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันปฏบิัตผิิดเงื่อนไข หรือข้อตกลงกับธนำคำร  

 24.7 กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ในกรณีที่มีควำมช ำรุดบกพร่อง เสียหำย ขัดข้อง หรือล่ำช้ำของระบบคอมพิวเตอร์ 

และ/หรือระบบไฟฟ้ำ และ/หรือระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต (Internet) และ/หรือระบบกำรติดต่อส่ือสำร และ/หรือระบบ

เครือข่ำยโทรศัพท์เคล่ือนที่และ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ และ/หรือระบบอ่ืนใดที่ เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรนี ้

รวมทัง้ปัญหำทำงด้ำนพลังงำน กำรกระท ำของบุคคลภำยนอก ซึ่งรวมถึงผู้บุกรุก (Hacker) อัคคีภัย ภัยพิบัติทำงธรรมชำต ิ

กำรประท้วง กำรขนส่งตดิขัด  กำรจลำจล สงครำม ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลที่เป็นอันตรำยต่ำงๆ (Harmful Data) หรือ

เหตุต่ำงๆ อันอยู่นอกเหนือจำกกำรควบคุมของธนำคำร ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรที่ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันจะเข้ำใช้บริกำร 

หรือต่อกำรที่ธนำคำรจะให้บริกำรตำมข้อตกลงฉบับนี ้  

 24.8 ธนำคำรยังไม่ได้รับเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรขอใช้บริกำรจำกผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มัน 

 24.9 มีเหตุใดๆ ตำมที่ธนำคำรและ/หรือกฎหมำยก ำหนดเกดิขึน้  

 24.10 ธนำคำรมีเหตุจ ำเป็นหรือเหตุขัดข้องไม่ว่ำประกำรใดๆ 

25. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันรับรองว่ำ บรรดำเอกสำร ข้อมูล รำยละเอียดใดๆ ที่ปรำกฏ และ/หรือที่ ได้ส่งมำให้

ธนำคำรไม่ว่ำจะส่งมำในรูปแบบใด มีควำมถูกต้องแท้จริง และในกรณีที่ มีควำมผิดพลำดในกำรให้บริกำรเกิดขึน้ อัน

เน่ืองมำจำกควำมผิดพลำดหรือบกพร่องแห่งเอกสำร และ/หรือข้อมูล และ/หรือรำยละเอียดดังกล่ำว หรือมีควำมผิดพลำด

หรือควำมบกพร่องใดๆ เกดิขึน้จำกกำรที่ธนำคำรด ำเนินกำรตำมเอกสำร และ/หรือข้อมูล และ/หรือรำยละเอียดดังกล่ำวไม่

ว่ำด้วยเหตุใดกต็ำม ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันตกลงว่ำธนำคำรไม่ต้องรับผิดชอบแต่อย่ำงใด โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน

ตกลงจะด ำเนินกำรใช้สิทธิเรียกร้องไปยังผู้ที่ได้รับประโยชน์จำกควำมผิดพลำดหรือควำมบกพร่องนัน้เองโดยตรง ทัง้นี ้ผู้ถือ

บัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันจะไม่เรียกร้องให้ธนำคำรหกัหรือเบกิถอนเงนิจำกบัญชีเงนิฝำกของบุคคลซึ่งผู้ถือบัตรเงนิสดเติมน ำ้มัน

ระบุหรือของบุคคลใดคืนให้แก่ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน และขอสละสิทธิในกำรฟ้องร้องให้ธนำคำรชดใช้เงินหรือ

ค่ำเสียหำยใดๆ อันเกดิจำกควำมผิดพลำดหรือควำมบกพร่องดังกล่ำวข้ำงต้น 

26. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันตกลงจะไม่กระท ำกำรใดๆ อันมีผลให้ธนำคำรต้องเข้ำร่วมในข้อพิพำทระหว่ำงผู้ถือบัตร

เงนิสดเตมิน ำ้มันกับบุคคลอ่ืนใด ซึ่งเกี่ยวเน่ืองหรือเกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรบัตรเงินสดเติมน ำ้มันตำมข้อตกลงฉบับนี ้โดย

หำกผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันมีข้อต่อสู้ และ/หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ กจ็ะไปด ำเนินกำรกับบุคคลอ่ืนด้วยตนเอง 
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27. หำกธนำคำรประสงค์จะยกเลิกกำรให้บริกำรบัตรเงินสดเติมน ำ้มันตำมข้อตกลงฉบับนี ้ธนำคำรจะแจ้งให้ผู้ถือบัตร

เงนิสดเติมน ำ้มันทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วัน ซึ่งเม่ือครบก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำวให้ถือว่ำกำรให้บริกำรและข้อตกลง

ฉบับนีเ้ป็นอันสิน้ผลลงทันที แต่ทัง้นีก้ำรยกเลิกกำรให้บริกำรดังกล่ำว ไม่กระทบถึงหนีใ้ดๆ ที่ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน

ยังคงค้ำงช ำระอยู่ กับธนำคำร รวมทัง้ไม่เป็นกำรลบล้ำงสิทธิ และ/หรือหน้ำที่ที่ธนำคำรและผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันมีอยู่

ต่อกัน อันเน่ืองมำจำกกำรใดๆ อันได้กระท ำไปก่อนที่กำรใช้บริกำรตำมข้อตกลงฉบับนีจ้ะเป็นอันสิน้ผล อน่ึง ผู้ถือบัตรเงิน

สดเตมิน ำ้มันตกลงยอมรับว่ำ ธนำคำรมีสิทธิระงับ และ/หรือยกเลิกกำรให้บริกำรได้ทนัทีในกรณีที่ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน

ปฏิบัติผิดข้อตกลงฉบับนี ้หรือมีเหตุกำรณ์ที่ท ำให้ธนำคำรเช่ือโดยมีเหตุผลอันสมควรว่ำผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันใช้บัตร

เงินสดเติมน ำ้มันโดยมีแนวโน้มที่จะมีเจตนำทุจริต และ/หรือท ำให้บุคคลอ่ืนได้รับควำมเสียหำย หรือผู้ถือบัตรเงินสดเติม

น ำ้มันท ำ และ/หรือใช้เอกสำรปลอมเพื่อใช้ประกอบกำรยื่นค ำขอใช้บริกำรบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน หรือในกรณีที่มีเหตุกำรณ์

ที่ เปล่ียนแปลงไปอันเน่ืองมำจำกกำรประกำศใช้กฎหมำยที่ออกใหม่ หรือมีกำรเปล่ียนแปลงกฎหมำย หรือมีกำร

เปลี่ยนแปลงกำรบังคับใช้กฎหมำยใด หรือในกำรตีควำมกฎหมำย ค ำส่ัง ระเบียบ หรือข้อก ำหนดใดผิดไปจำกเดิม หรือกำร

ที่ทำงรำชกำรหรือธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ออกค ำส่ัง ระเบียบ หรือข้อก ำหนดใดขึน้ใหม่ อันมีผลท ำให้ธนำคำรต้อง

ยกเลิกระงับและ/หรือยกเลิกกำรให้บริกำรบัตรเงินสดเติมน ำ้มันทันที โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันตกลงจะไม่เรียกร้องให้

ธนำคำรต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยใดๆ ที่เกดิขึน้ทัง้สิน้ 

28. ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันที่มีสิทธิบอกเลิกกำรใช้บริกำรบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันต้องเป็นผู้ถือบัตรที่ลงนำมในใบค ำขอ

ใช้บริกำรเท่ำนัน้ ทัง้นี ้หำกผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันประสงค์จะขอคืนเงินที่เหลือในบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน สำมำรถติดต่อ

ธนำคำรเพื่อขอคืนเงินตำมยอดเงินคงเหลือในบัตร โดยกรอกแบบฟอร์มขอยกเลิกกำรใช้บริกำรและขอคืนมูลค่ำเงิน

คงเหลือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันพร้อมเอกสำรแสดงตนมำแสดงเพื่อขอคืนเงิน โดยต้องขอคืนเงินที่คงเหลือทัง้จ ำนวนและตก

ลงช ำระค่ำธรรมเนียมกำรขอคืนเงนิตำมอัตรำที่ธนำคำรประกำศก ำหนด โดยธนำคำรจะด ำเนินกำรคืนเงินเป็นเช็ค หรือโอน

เงินเข้ำบัญชีของผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน หรือผ่ำนช่องทำงกำรให้บริกำรตำมที่ธนำคำรก ำหนดไว้ภำยใน 15 วัน นับจำก

วันที่ที่ธนำคำรได้รับแจ้งกำรขอคืนเงนิเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มัน 

29. ผู้ถือบัตรเงนิสดเติมน ำ้มันตกลงยินยอมให้ธนำคำรแก้ไข เปล่ียนแปลงข้อมูลที่ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันได้รับจำก

ธนำคำร ซึ่งรวมถงึข้อมูลเก่ียวกับค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร อัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ อัตรำดอกเบีย้ หรือข้อมูล

อ่ืนใด ซึ่ งเป็นข้อมูลเบือ้งต้นได้ตลอดเวลำ ซึ่ งข้อมูลดังกล่ำวไม่มีผลผูกพันธนำคำร โดยธนำคำรจะได้ประกำศแจ้งกำร

เปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่ำวให้ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันทรำบ ณ ส ำนักงำน/สำขำของธนำคำร และ/หรือแผ่นพับ ใบปลิว 

แผ่นโฆษณำ และ/หรือส่ืออเิล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ และ/หรือช่องทำงอ่ืนๆ ตำมที่ธนำคำรก ำหนด 

30. ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันตกลงยนิยอมให้ธนำคำรติดต่อสอบถำม สืบค้น ตรวจสอบสถำนภำพ ข้อมูลรำยละเอียด

บำงประกำรหรือทัง้หมดของผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันจำกหน่วยงำนรำชกำร (เช่น กรมสรรพำกร กรมทะเบียนกำรค้ำ หรือ

ส ำนักทะเบียนรำษฎร์ กรมกำรปกครอง เป็นต้น) บริษัทข้อมูลเครดิต สถำบันกำรเงิน บุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ได้ ในกรณีที่

จ ำเป็นและ/หรือในกรณีที่ธนำคำรเหน็สมควร และ/หรือเปิดเผยข้อมูลรำยละเอียดบำงประกำรหรือทัง้หมดของผู้ถือบัตรเงิน

สดเติมน ำ้มันให้แก่หน่วยงำนรำชกำรที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย หรือเป็นกำรด ำเนินกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด และยินยอม

ให้ธนำคำรใช้ข้อมูลนีใ้นกำรแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเตมิข้อมูลเดมิของธนำคำรให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบันตัง้แต่วันที่จัดท ำ

ใบค ำขอใช้บริกำรบัตรเงินสดเติมน ำ้มันประเภทเติมเงิน รวมทัง้ตกลงยินยอมให้ธนำคำรใช้ข้อมูลเพื่อกำรพิจำรณำและ

น ำเสนอข่ำวสำร ข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริกำร และ/หรือข้อเสนอพิเศษอ่ืนของธนำคำรให้ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันทรำบ ซึ่ง
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รวมถงึกำรส่งหรือแจ้งผ่ำนระบบ SMS ตัง้แต่วันที่ได้จัดท ำใบค ำขอใช้บริกำรบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน ประเภทเติมเงิน เป็นต้น

ไป และผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันตกลงให้ควำมยินยอมนีมี้ผลอยู่ตลอดไป โดยจะไม่เพิกถอนไม่ว่ำกรณีใดๆ แม้ผู้ถือบัตร

เงินสดเติมน ำ้มันจะได้มีกำรยกเลิกกำรใช้บริกำรบัตรเงินสดเติมน ำ้มันกับธนำคำร หรือธนำคำรยกเลิกกำรให้บริกำรแล้วก็

ตำม 

31. ข้อตกลงฉบับนีใ้ห้ใช้บังคับและตีควำมตำมกฎหมำยไทยและให้ศำลไทยเป็นศำลที่มีเขตอ ำนำจในกำรพิจำรณำข้อ

พพิำทที่เกดิขึน้ตำมข้อตกลงฉบับนี ้

32. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ำ้มันตกลงยินยอมผูกพันและตกลงปฏิบัติตำมคู่มือ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของธนำคำรและ

เอกสำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้บริกำรบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มัน ซึ่งธนำคำรได้ส่งหรือประกำศ หรือแจ้งไปยังผู้ถือบัตรเงินสด

เติมน ำ้มัน ทัง้ที่มีอยู่  ณ ขณะนีแ้ละที่ธนำคำรจะได้เพิ่มเติมต่อไป นอกจำกนี ้คู่มือหรือเอกสำรใดๆ เก่ียวกับกำรใช้บริกำร

บัตรเงินสดเติมน ำ้มันที่ธนำคำรจะส่ง หรือประกำศ หรือแจ้งเพิ่มเติมต่อไปในภำยหน้ำ ให้ถือว่ำเป็นส่วนหน่ึงของข้อตกลง

ฉบับนีด้้วย รวมทัง้ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันยนิยอมปฏบิัตติำมระเบียบและวิธีปฏบิัตขิองธนำคำร และ/หรือข้อก ำหนดตำม

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้จัดท ำเอกสำรอ่ืนใดให้แก่ธนำคำรตำมที่ธนำคำรและ/หรือทำงรำชกำรเป็นผู้ก ำหนดด้วย 

33. ให้ถือว่ำข้อตกลงฉบับนีร้วมถึงข้อก ำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำร และ/หรือกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินใดๆ ที่

ธนำคำรได้จัดให้มีขึน้ผ่ำนบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มัน ทัง้ที่ธนำคำรก ำหนดไว้แล้วในขณะนีแ้ละ/หรือที่จะมีขึน้ต่อไปในภำยหน้ำทุก

ประกำร เป็นส่วนหน่ึงของใบค ำขอใช้บริกำรบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน ประเภทเติมเงินได้ กรณีที่ ข้อควำมใดในใบค ำขอใช้

บริกำรบัตรเงินสดเติมน ำ้มัน ประเภทเติมเงินได้ ข้อตกลงฉบับนี ้หรือข้อก ำหนดและเงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้น ขัดหรือแย้ง

กันเอง ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันจะต้องปฏบิัตติำมค ำวินิจฉัยของธนำคำร และให้ถือว่ำค ำวินิจฉัยของธนำคำรดังกล่ำวเป็น

ที่สุด โดยผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิน ำ้มันตกลงจะไม่โต้แย้ง และ/หรือเรียกร้องค่ำเสียหำยหรือค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทัง้สิน้จำกธนำคำร 


