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ใบคาํขอใช้บริการบัตรเงนิสดเตมินํา้มัน ประเภทเตมิเงนิ / Prepaid Fleet Card Application Form 

เรียน  บมจ.ธนาคารกรุงไทย  สาขา ......................................................                          วนัท่ี ...................................................... 

           ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอใช้บริการบตัรเงินสดเติมนํา้มนัของธนาคาร ประเภทเติมเงิน จึงขอให้รายละเอียดกบัธนาคาร ดงัตอ่ไปนี ้

        ประเภทลูกค้า บุคคลธรรมดา  

ช่ือและนามสกลุ           นาย.    นาง.    นางสาว     อ่ืนๆ  (โปรดระบ)ุ.................................................... 

(ภาษาไทย)   .................................................................................... (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  ……………………………………………………............... 

บตัรสําคญัประจําตวั         บตัรประจําตวัประชาชน                                 หมายเลข  ..................................................................................                                 

                                              หนงัสือเดินทาง                                                 หมายเลข.................................................................................................. 

                             อ่ืนๆ  (โปรดระบ)ุ............................................หมายเลข................................................................................................. 

ท่ีอยู ่: เลขท่ี...................... อาคาร ...................................................ชัน้............... ซอย ........................ ถนน ................................................

แขวง/ตําบล...................................... เขต/อําเภอ ..................................... จงัหวดั ................................... รหสัไปรษณีย์ ...............................

โทรศพัท์ ............................โทรศพัท์มือถือ ...........................โทรสาร ........................... E–mail..................................................................... 
(หมายเหตุ : ธนาคารจะจัดส่งเอกสารต่างๆไปตามทีอ่ยู่ น้ี) 
 

         ประเภทลูกค้า นิตบุิคคล/องค์กร/หน่วยงาน  
ช่ือ / ท่ีอยู ่  นิติบคุคล / องค์กร / หน่วยงาน : ท่ีจดทะเบียนตามกฎหมาย (โปรดระบตุรงตามหนงัสือรับรองการจดทะเบียน/ภ.พ.20 / ภ.พ.09) : 

(ภาษาไทย) ..............................................................................................................................................................................................................................

(ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ............................................................................................................................................................................................ 

เป็น                        สํานกังานใหญ่                  สาขาท่ี   .......................................... 

เลขท่ี ......................... อาคาร  ............................................ ชัน้ ...............ซอย......................................ถนน ..............................................

แขวง /ตําบล  ............................................. เขต / อําเภอ ........................................................จงัหวดั........................................................... 

รหสัไปรษณีย์ ................................ โทรศพัท์ .....................................ตอ่ ........................... โทรศพัท์มือถือ ................................................... 

โทรสาร  ......................................... E–mail ................................................................. 
(หมายเหตุ : ธนาคารจะจัดส่งเอกสารต่างๆไปตามทีอ่ยู่ น้ี) 

ประเภทธุรกิจ : ............................................................................ หมายเลขประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร : .................................................................... 

ทะเบียนนิติบคุคล/องค์กร/หน่วยงานเลขท่ี : ……………………….……….................... วนัท่ีจดทะเบียน : (ว/ด/ปีค.ศ.)................ / ................../................   

 

รายช่ือผู้แทนที่ได้รับการแต่งตัง้จากนิตบุิคคล/องค์กร/หน่วยงาน  

ผู้แทนท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากนิติบคุคล/องค์กร/หน่วยงาน ให้เป็นผู้ ดําเนินการระงบับตัร ยกเลิกหรือปิดบตัร การออกบตัรใหมห่รือออกบตัรทดแทน  

การปลดลอ็กบตัร การเปล่ียนแปลงข้อมลูบตัร  การรับบตัรเงินสดเติมนํา้มนั  รวมทัง้กระทําการอ่ืนใดตามข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการบตัร

เงินสดเติมนํา้มนัประเภทเติมเงินแทน และในนามนิติบคุคล/องค์กร/หน่วยงานได้ทกุประการ  ได้แก่ : 

       (1.) นาย/นาง/นางสาว ………………………………………………..………….. นามสกลุ ……………………………….................................................… 

เลขประจําตวับตัรประชาชน  : ................................................................................ ตําแหน่ง : ..............................................................................................

แผนก : ...............................................................โทรศพัท์ : ............................................ตอ่ : ......................โทรศพัท์มือถือ : ................................................

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

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

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

เลขที่ใบคาํขอ  ..................................................                
รหสัหน่วยงาน  .................................................                  
รหสัพนักงาน   .................................................. 
 

สาํหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยเท่านัน้ 
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       (2.) นาย/นาง/นางสาว ………………………………………………………..….. นามสกลุ ………………………………………….……….........………… 

เลขประจําตวับตัรประชาชน  : ................................................................................ ตําแหน่ง : ..............................................................................................

แผนก : ..................................................................โทรศพัท์ : ............................................ตอ่ : ......................โทรศพัท์มือถือ : .............................................

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

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

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

สถานที่จัดส่งบัตร  

 เฉพาะกรุงเทพมหานคร  

         จดัสง่บตัรโดยเจ้าหน้าท่ีธนาคาร (มลูคา่การสัง่ซือ้ตัง้แต่ 500,000 บาท หรือ 1,000 บตัร ขึน้ไป) (กรุณาแนบแผนท่ีตัง้บริษัท/องค์กร/

 หน่วยงาน ท่ีจะให้สง่บตัร) 

         จดัสง่บตัรไปท่ีธนาคารกรุงไทย  สาขา : ................................................................... (เม่ือได้รับบตัรแล้ว ต้องทําการเปิดใช้บตัร ก่อนใช้บตัร) 

 ปริมณฑล และ ต่างจังหวัด  

         จดัสง่บตัรไปท่ีธนาคารกรุงไทย  สาขา : ................................................................... (เม่ือได้รับบตัรแล้ว ต้องทําการเปิดใช้บตัร ก่อนใช้บตัร) 
          

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอซือ้บตัรเงินสดเติมนํา้มนัตามแบบฟอร์มคําสัง่ซือ้บตัรเงินสดเติมนํา้มนั ประเภทเติม

เงิน(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)โดยให้ถือวา่แบบฟอร์มคําสัง่ซือ้ดงักลา่วเป็นสว่นหนึง่ของคําขอใช้บริการฉบบันีด้้วย 

            ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมลูและรายละเอียดท่ีข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในคําขอใช้บริการบตัรเงินสดเติมนํา้มนัประเภท

เติมเงิน ฉบบันีท้ัง้หมดถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ และข้าพเจ้าได้รับทราบข้อความตามข้อตกลงและ

เง่ือนไขการใช้บริการบตัรเงินสดเติมนํา้มนัประเภทเติมเงินและได้รับข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการบตัรเงินสดเติม

นํา้มนัประเภทเติมเงิน ตามเอกสารท่ีแนบทัง้หมดแล้ว ซึง่เป็นไปตามความประสงค์ของข้าพเจ้าทกุประการ โดยข้าพเจ้า

ตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบตัติามข้อตกลงและเง่ือนไขตา่งๆท่ีได้ระบใุนข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการดงักลา่ว และ

ระเบียบท่ีธนาคารกําหนดไว้ รวมทัง้ข้อตกลงและเง่ือนไขอ่ืนๆของธนาคาร ตลอดจนอตัราค่าธรรมเนียมต่างๆท่ีจะมีการ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหน้า ซึ่งธนาคารจะได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าทุกประการ และให้ถือว่าเง่ือนไขและ

ข้อกําหนดในข้อตกลงการใช้บริการบตัรเงินสดเติมนํา้มันประเภทเติมเงินดงักล่าว เป็นส่วนหนึ่งของคําขอใช้บริการ

ประเภทเติมเงินฉบบันีด้้วย  หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการดงักล่าว จนเป็นเหตใุห้เกิด

ความเสียหายใดๆแล้ว ข้าพเจ้า ตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึง

ขอลงลายมือช่ือและประทบัตราสําคญั(ถ้ามี) ไว้ข้างท้ายนี ้

 

          
                          ลงช่ือ............................................................................................. .ผู้ ถือบตัรเงินสดเตมินํา้มนัพร้อมประทบัตรา(ถ้ามี) 
                                      (…………….……………………………..............................……) 

 

หมายเหตุ  ผู้ ถือบตัรเงินสดเติมนํา้มนัลงช่ือพร้อมประทบัตรา(ถ้ามี) แล้วกรุณาถ่ายสําเนาใบคําขอใช้บริการบตัรเงินสดเติมนํา้มนัและข้อตกลง

และเง่ือนไขการใช้บริการบตัรเงินสดเติมนํา้มนัเก็บไว้เป็นหลกัฐาน  เพ่ือเป็นเอกสารสําคญัใช้ในการขอคืนเงิน/ขอยกเลกิการใช้บตัร  
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ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการบัตรเงนิสดเตมินํา้มัน ประเภทเตมิเงนิ 

(KTB PREPAID FLEET CARD) 

บัตรเงนิสดเติมนํา้มัน ประเภทเติมเงนิ (KTB PREPAID FLEET CARD) ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า “บัตรเงนิสดเติมนํา้มัน” 

เป็นบัตรที่  บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ธนาคาร” ออกให้แก่ผู้ซือ้บัตรเงินสดเติมนํา้มันที่ได้รับอนุมัติจาก

ธนาคารให้เป็นผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มัน ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มัน” เพื่อใช้ชําระค่านํา้มัน/ก๊าซ และ

สินค้า/บริการ ซึ่ งต่อไปจะเรียกว่า “สินค้า/บริการ” ณ สถานีบริการนํา้มัน/ก๊าซ ที่ เข้าร่วมโครงการ รวมถึงการใช้บริการ    

และ/หรือการทําธุรกรรมทางการเงินใดๆ ที่ธนาคารได้จัดให้มีขึน้ผ่านบัตรเงินสดเติมนํา้มัน ที่ธนาคารกําหนดไว้แล้วใน

ขณะนี ้และ/หรือที่จะมีขึน้ต่อไปในภายหน้าทุกประการ โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตาม

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการบัตรเงนิสดเตมินํา้มัน ดังนี ้

1. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มัน ตกลงทําการสมัครขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมนํา้มัน ตามขัน้ตอน และวิธีการของ

ธนาคารให้ถูกต้องครบถ้วนผ่านทางช่องทางการให้บริการตามที่ธนาคารกําหนดไว้ โดยจะต้องใช้เลขที่บัตรประจําตัว

ประชาชน / หนังสือเดนิทาง / อ่ืนๆ ที่แท้จริงของตนเท่านัน้ 

2. การใช้บริการชาํระค่าสินค้า/บริการ 

      2.1 ผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํา้มัน ตกลงรับทราบว่าบัตรเงินสดเติมนํา้มันถือเสมือนเป็นเงินสด โดยสามารถใช้ชําระ

ค่าสินค้า/บริการผ่านเคร่ืองรูดบัตรอัตโนมัติ (EDC) ณ สถานีบริการนํา้มัน/ก๊าซ ที่ร่วมโครงการ ทัง้นี ้บัตรเงนิสดเติมนํา้มัน

เป็นกรรมสิทธ์ิของธนาคาร โดยบัตรเงินสดเติมนํา้มันมีอายุบัตร 3 ปี หน้าบัตรจะระบุ เดือน / ปี ที่บัตรหมดอายุ โดยผู้ถือ

บัตรเงินสดเติมนํา้มันสามารถใช้บัตรได้ถึงวันสุดท้ายของเดือนและปี ที่บัตรหมดอายุ อน่ึง ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มัน 

สามารถตรวจสอบมูลค่าบัตรคงเหลือ และ/หรือ รายการการใช้บริการบัตรเงนิสดเติมนํา้มันของตนได้ตลอดเวลา และ/หรือ         

ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมในการใช้บริการบัตรเงินสดเติมนํา้มัน โดยติดต่อผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ KTB Call Center              

0-2111-1111 หรือช่องทางอ่ืนที่ธนาคารกาํหนดไว้  

 2.2 เม่ือผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มัน ได้รับอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันสามารถเลือกได้ว่ามี

ความประสงค์จะใช้บริการผ่านรหัสผ่าน (Password) ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “รหัสผ่าน” หรือไม่ และจะไม่สามารถ

เปล่ียนแปลงวธีิการใช้บริการได้อีก  

 2.3 กรณีที่ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํา้มันเลือกใช้บริการผ่านรหสัผ่าน 

       2.3.1 ธนาคารจะจัดส่งรหัสผ่านให้ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันทราบ โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มัน สามารถทาํ

การแก้ไขเปล่ียนแปลงรหสัผ่านนีไ้ด้เองในภายหลังตามข้อกาํหนดและเงื่อนไขของธนาคาร   

         2.3.2 ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มัน ตกลงยินยอมและรับทราบว่าการใช้บัตรเงินสดเติมนํา้มัน จะต้องใช้ควบคู่กับ

รหัสผ่าน และผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มัน มีหน้าที่เก็บรักษาบัตรเงินสดเติมนํา้มัน และรหัสผ่านเป็นอย่างดีและเก็บไว้ในที่

ปลอดภัย มิให้สูญหาย ไม่ทาํลาย ทาํให้เสียหายหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงส่วนหน่ึงส่วนใดของบัตรเงินสดเติมนํา้มัน  รวมทัง้

เก็บรักษารหัสผ่านให้เป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มัน เท่านัน้ หากเกิดความเสียหายประการใดจาก

การสูญหายหรือการเปิดเผยรหสัดังกล่าวข้างต้น หรือจากเหตุอ่ืนใดกต็าม ธนาคารไม่จาํต้องรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้    
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          2.3.3 ในการใช้บริการผ่านเคร่ืองรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) ทุกครัง้ ผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํา้มันที่ต้องการใช้รหัสผ่าน

ควบคู่กับการใช้บัตรเงินสดเติมนํา้มัน หากใส่รหัสผ่านผิด จาํนวน 3 ครัง้ติดต่อกันแล้ว บัตรเงินสดเติมนํา้มันดังกล่าวจะถูก

ระงับการใช้บริการโดยอัตโนมัติทันที หากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันจํารหัสผ่านเดิมได้ให้ติดต่อสาขาหรือจุดบริการของ

ธนาคารเพื่อขอใช้รหัสผ่านเดิม และขอยกเลิกการระงับการใช้บริการโดยไม่มีค่าธรรมเนียม แต่หากผู้ถือบัตรเงินสดเติม

นํา้มันจํารหัสผ่านเดิมไม่ได้ ให้ติดต่อสาขาหรือจุดบริการเพื่ อขอออกรหัสผ่านใหม่ โดยตกลงยินยอมชําระอัตรา

ค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกาํหนด 

     2.3.4 หากบัตรเงินสดเติมนํา้มันสูญหายไม่ว่าด้วยเหตุผลใด และปรากฏว่าบัตรเงินสดเติมนํา้มันใบนัน้มีการ

เขียนหรือทาํให้ปรากฏเป็นตัวเลขอยู่บนบัตร อันอาจทาํให้เป็นที่เข้าใจได้ว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นรหัสผ่านของบัตรเงนิสดเติม

นํา้มันใบนัน้ ซึ่งผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันหรือผู้ใดได้ทาํไว้จะถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนีว่้าเป็น

การรักษารหสัผ่านให้เป็นความลับ 

 2.4  กรณีที่ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํา้มันเลือกใช้บริการผ่านการลงลายมือช่ือ เม่ือผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํา้มันได้รับบัตร

เงินสดเติมนํา้มันแล้ว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันจะต้องลงลายมือช่ือไว้ด้านหลังบัตร เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการตรวจสอบ

และพิสูจน์ตัวตนของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันในการทาํธุรกรรมทางการเงนิต่างๆ ผ่านบัตรเงินสดเติมนํา้มันในแต่ละครัง้ 

ในกรณีที่ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันได้ ลงลายมือช่ือบนด้านหลังบัตรเงินสดเติมนํา้มันไว้แล้ว หากปรากฏมีการขูดลบหรือ

ขีดฆ่าลายมือช่ือด้านหลังบัตร ไม่ว่ากรณีใดอันเป็นการแก้ไขเปล่ียนแปลงลายมือช่ือดังกล่าวแล้ว ผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํา้มัน

ตกลงและรับทราบว่าว่าบตัรเงนิสดเตมินํา้มันใบดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ชาํระค่าสินค้า/บริการได้อีก 

 2.5 หากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันมีการส่งมอบบัตรเงนิสดเติมนํา้มัน และ/หรือรหัสผ่าน (Password) ให้ผู้ถือบัตร

เงนิสดเตมินํา้มันทอดต่อๆมาจะต้องผูกพันและปฏบิัตติามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการบัตรเงนิสดเตมินํา้มัน    

 2.6 ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํา้มันสามารถเตมิเงนิในบัตรเงนิสดเตมินํา้มันได้ที่สาขาของธนาคารหรือช่องทางอ่ืนๆ ตาม

วงเงิน/จํานวนเงิน ที่ธนาคารกําหนด โดยสามารถเติมเงินได้ขัน้ตํ่า 500 บาทต่อครัง้ และสามารถเติมเงินได้สูงสุดไม่เกิน

วงเงนิรวมในบัตร 45,000 บาทต่อบัตร 

 2.7 ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํา้มัน หากต้องการกาํหนดคุณสมบัตพิเิศษในการใช้บตัร สามารถกาํหนดคุณสมบัตพิเิศษ

ได้ตามที่ธนาคารกาํหนด ดงันี ้

            2.7.1 กาํหนดหมายเลขทะเบยีนรถบนหน้าบตัรได้ (โดยผู้ถือบตัรเงนิสดเตมินํา้มัน ต้องใช้บตัรกับรถยนต์ที่มี

หมายเลขทะเบียนรถตรงกับหน้าบตัรเท่านัน้) 

            2.7.2 กาํหนดวงเงนิการใช้บตัรต่อวัน และ / หรือ ต่อสัปดาห์ และ / หรือต่อเดอืนได้ 

            2.7.3 กาํหนดประเภทผลิตภณัฑ์ที่ใช้บริการได้  

            2.7.4 กาํหนดสถานีบริการนํา้มัน/ก๊าซ ที่ใช้บริการได้  

             อน่ึง วธีิการกาํหนดคุณสมบัตพิเิศษดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมิ

นํา้มันทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

3. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันสามารถใช้บัตรเงินสดเติมนํา้มัน ในการทาํรายการต่างๆ ตามที่ธนาคารเปิดให้บริการ 

โดยมีวิธีการทํารายการเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่ธนาคารกําหนด และผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันตกลงยอมรับว่า

ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการในการอาํนวยความสะดวกในการชาํระค่าสินค้า/บริการ และทาํธุรกรรมตามคาํส่ังของผู้ถือบัตร

เงนิสดเติมนํา้มัน ธนาคารมิได้รับประกันคุณภาพของสินค้า/บริการดังกล่าว หากมีปัญหาเก่ียวกับการใช้สินค้า/บริการ หรือ
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การชํารุดบกพร่องของสินค้า/บริการ รวมทัง้การคืน การยกเลิก หรือการปรับปรุงสินค้า/บริการ ผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํา้มัน 

ตกลงดาํเนินการตดิต่อกับผู้ขายและผู้ให้บริการนัน้ด้วยตนเอง โดยหากต้องมีกรณีการคืนเงนิค่าสินค้า/บริการแล้ว ผู้ถือบัตร

เงินสดเติมนํา้มัน ตกลงดําเนินการเรียกร้องเงินคืนดังกล่าวจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยตรงเช่นกัน ทัง้นี ้ธนาคารไม่มี

หน้าที่ต้องคืนเงนิค่าสินค้า/บริการให้กับผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํา้มันแต่อย่างใด 

4. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันตกลงยอมรับว่า บัตรเงินสดเติมนํา้มันนีใ้ช้ได้เฉพาะในประเทศไทย และใช้เป็นสกุลเงิน

บาทเท่านัน้ บัตรเงินสดเติมนํา้มันไม่สามารถใช้ถอนเงินสดผ่านเคร่ืองฝากเงินอัตโนมัติ (ADM) และเคร่ืองเอทีเอ็ม (ATM) 

รวมทางช่องทางอ่ืนได้ 

5. ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํา้มันไม่สามารถแลกเปล่ียนหรือทอนเป็นเงนิสดเม่ือใช้ไม่เต็มมูลค่า แต่สามารถใช้บัตรเงนิสด

เตมินํา้มันร่วมกับเงนิสดหรือบัตรเครดติได้ 

6. ในกรณีที่บัตรสูญหาย หรือถูกโจรกรรม หรือชํารุดเสียหายใช้การไม่ได้ หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ผู้ถือบัตรเงินสด

เตมินํา้มันสามารถระงบัการใช้บริการบตัรเงนิสดเติมนํา้มัน และ/หรือรหัสผ่านช่ัวคราว หรือยกเลิกการใช้บริการบัตรเงนิสด

เติมนํา้มัน ผ่านทางโทรศัพท์ หรือโดยเคร่ืองมือส่ือสารอย่างอ่ืน หรือวิธีการอ่ืนซ่ึงสามารถติดต่อกันได้ในทาํนองเดียวกัน ที่

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารกรุงไทย KTB Call Center หมายเลข 0-2111-1111 (ตลอด 24 ช่ัวโมง) โดยการระงับการใช้บริการ

ช่ัวคราว หรือการยกเลิกการใช้บริการจะมีผลสมบูรณ์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที นับแต่เวลาที่ธนาคารได้รับแจ้งจาก   

ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันครบถ้วนเสร็จสิน้ตามวิธีการที่ธนาคารกาํหนด และธนาคารจะแจ้งผลการระงับ หรือยกเลิกบัตร

เงนิสดเตมินํา้มัน และ/หรือรหสัผ่าน ให้ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํา้มันทราบในคราวเดียวกัน  

 หากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันมีความประสงค์จะยกเลิกการระงับการใช้บริการบัตรเงินสดเติมนํา้มัน และ/หรือ

รหัสผ่าน ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันจะไม่สามารถกระทาํการได้ ต้องทําการสมัครบัตรใหม่ และแจ้งขอคืนเงินคงเหลือใน

บัตรเดมิ โดยตกลงยนิยอมชาํระอัตราค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกาํหนด 

7. ในกรณีที่ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันแจ้งระงับ หรือยกเลิก บัตรเงินสดเติมนํา้มัน และ/หรือรหัสผ่าน หากมีความ

เสียหายใดๆ เกิดขึน้ก่อนการระงับ หรือยกเลิก บัตรเงนิสดเติมนํา้มัน และ/หรือรหัสผ่านมีผลสมบูรณ์ ผู้ถือบัตรเงินสดเติม

นํา้มันตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ ส่วนความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ภายหลังจากการระงับ หรือยกเลิก 

บัตรเงนิสดเตมินํา้มัน และ/หรือรหสัผ่านมีผลสมบูรณ์แล้ว ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํา้มันไม่ต้องรับผิดชดใช้คืนให้แก่ธนาคารแต่

อย่างใด เว้นแต่ความเสียหายหรือภาระหนีท้ี่เกดิขึน้นัน้เป็นการกระทาํของผู้ถือบัตรเอง 

8. ในกรณีที่ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันมีความประสงค์จะขอออกบัตรใหม่ เน่ืองจากบัตรสูญหาย หรือถูกโจรกรรม 

หรือชํารุดใช้การไม่ได้ และ/หรือขอทาํบัตรใหม่ในขณะที่บัตรเดิมยังไม่หมดอายุ และ/หรือยังสามารถใช้ได้ ผู้ถือบัตรเงนิสด

เติมนํา้มันจะต้องติดต่อที่ทาํการสาขาหรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารกรุงไทย KTB Call Center 0-2111-1111 โดยจะต้อง

ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับบัตรใหม่ตามที่ธนาคารประกาศกาํหนด  

9. ผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํา้มันตกลงยอมรับว่า การกระทาํใดๆ ที่กระทาํผ่านบัตรเงนิสดเติมนํา้มัน ไม่ว่าเป็นการกระทาํ

ของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันหรือบุคคลอ่ืน ไม่ว่าด้วยประการใดก็ตาม หากได้กระทาํไปโดยผ่านรหัสผ่านหรือโดยมีการ  

ลงลายมือช่ือคล้ายลายมือช่ือด้านหลังบัตรแล้ว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันตกลงให้ถือว่าเป็นการกระทาํที่ถูกต้องสมบูรณ์

ของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มัน ซึ่งมีผลผูกพันผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํา้มันเสมือนหน่ึงเป็นการกระทาํโดยผู้ถือบัตรเงินสดเติม

นํา้มันเอง และผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันยินยอมผูกพันรับผิดชอบในการกระทาํดังกล่าวทุกประการ โดยไม่สามารถยกเลิก 
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เพิกถอนเปล่ียนแปลง หรือแก้ไขรายการดังกล่าวได้อีก รวมทัง้ให้ถือว่าเป็นการที่ ผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํา้มันได้ลงลายมือช่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ให้ไว้แก่ธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานในการทําธุรกรรมผ่านบัตรเงินสดเติมนํา้มันในครั้งนัน้ๆ โดยถูกต้อง

สมบูรณ์แล้ว และตกลงให้ธนาคารสามารถใช้ข้อมูลการดาํเนินการดังกล่าวเป็นต้นฉบับเอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานใน

การพสูิจน์ว่า ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํา้มันได้ทาํธุรกรรมผ่านบัตรเงนิสดเตมินํา้มัน เพ่ือใช้ในการดาํเนินการทางกฎหมายได้ทุก

ประการ โดย  ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํา้มันไม่ต้องทาํหรือ ลงลายมือช่ือในเอกสารใดๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการนัน้อีก เว้นแต่ 

ธนาคารจะได้แจ้งหรือจะมีการกาํหนดไว้อย่างชัดเจน และผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํา้มันตกลงว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดใดๆ ใน

ความเสียหายที่เกิดขึน้จากการกระทาํดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่

เกิดขึน้จากการกระทาํดังกล่าวข้างต้นทุกประการ เว้นแต่จะเป็นกรณีตามข้อ 10. นอกจากนี ้ในกรณีที่มีความเสียหายใดๆ 

เกิดขึน้แก่ธนาคาร อันเน่ืองมาจากการใช้บัตรเงินสดเติมนํา้มัน ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้

บรรดาค่าเสียหายต่างๆ ที่เกดิขึน้ทัง้หมดให้แก่ธนาคารโดยสิน้เชิง โดยไม่มีเงื่อนไขแต่อย่างใดทัง้สิน้ 

10. ธนาคารจะรับผิดชอบต่อผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํา้มันเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี ้

 10.1 ธนาคารยังไม่ได้จัดส่งมอบเคร่ืองมือโอนเงิน (“เคร่ืองมือโอนเงิน” ให้หมายความถึง บัตรเงินสดเติมนํา้มัน 

รหสัผ่าน หรือเคร่ืองมืออ่ืนใดที่ธนาคารมอบให้ผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํา้มันเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการชําระค่าสินค้า/บริการ) 

ให้แก่ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํา้มันและเกดิรายการชาํระค่าสินค้า/บริการ ผ่านบัตรเงนิสดเตมินํา้มันโดยมิชอบ 

 10.2 เกดิรายการโอนเงนิผ่านบัตรเงนิสดเตมินํา้มันโดยมิชอบ และมิใช่ความผิดของผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํา้มัน 

11. ผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํา้มันตกลงยินยอมให้ธนาคารดาํเนินการหักเงนิจากบัตรเงนิสดเติมนํา้มันของผู้ถือบัตรเงนิสด

เติมนํา้มัน เพ่ือชําระหนีด้ังกล่าวให้แก่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการตามข้อตกลงที่ธนาคารมีอยู่กับผู้ขายหรือผู้ให้บริการได้ไม่เกิน

ยอดเงนิคงเหลือในบัตร และไม่จาํกัดจาํนวนครัง้ต่อวัน และในกรณีที่บัตรเงนิสดเติมนํา้มันมีทัง้รายการหักเงนิจากบัตรเงิน

สดเตมินํา้มันและโอนเงนิเข้าบัตรเงนิสดเติมนํา้มันในคราวเดียวกัน ธนาคารจะดาํเนินการโอนเงนิเข้าบัตรเงนิสดเติมนํา้มัน

ก่อน แล้วจงึจะดาํเนินการหกัเงนิออกจากบัตรเงนิสดเตมินํา้มันต่อไป 

12. ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํา้มันตกลงยอมรับว่า ข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับข้อมูลการชาํระค่าสินค้า/บริการของผู้ถือบัตรเงนิสด

เติมนํา้มัน อาทิเช่น จาํนวนเงินที่ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันทาํรายการให้แก่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการแต่ละราย เลขที่บัตรเงิน

สดเติมนํา้มัน เป็นต้น เป็นสาระสาํคัญที่ธนาคารจะดาํเนินการต่างๆ ตามคาํส่ังของผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํา้มัน โดยธนาคาร

ไม่มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลใดๆ อีก และเม่ือธนาคารได้ดาํเนินการใดๆ ตามข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จากบุคคลใดๆ ไม่ว่าโดย

ประการใดก็ตาม ให้ถือว่าธนาคารได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนทุกประการ หากมีข้อบกพร่องผิดพลาดใดๆ เกิดขึน้จากการ

ดาํเนินการตามข้อมูลดังกล่าวแล้ว ผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํา้มันยินยอมรับผิดชอบในการกระทาํและในความเสียหายที่เกิดขึน้

จากการกระทาํดังกล่าวทกุประการ โดยธนาคารไม่จาํต้องรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

13. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันตกลงยินยอมให้ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าบริการ

สาํหรับการจัดทาํบัตรเงนิสดเตมินํา้มันและการใช้บริการต่างๆ ผ่านบัตรเงนิสดเติมนํา้มัน ตลอดจนค่าธรรมเนียม และ/หรือ

ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าบริการอ่ืนใดที่ธนาคารจะทําการเรียกเก็บจากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันต่อไปในภายหน้าได้ตาม

อัตราและวธีิการที่ธนาคารประกาศกาํหนด โดยตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงนิค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่าย และ/หรือ

ค่าบริการดังกล่าว จากบัตรเงนิสดเติมนํา้มัน บัญชีเงนิฝากทัง้หมดทุกประเภท และวงเงนิสินเช่ือทุกวงเงนิของผู้ถือบัตรเงนิ

สดเติมนํา้มันที่มีอยู่กับธนาคารของธนาคารได้ทันที รวมทัง้ตกลงยินยอมให้ธนาคารปรับปรุงเปล่ียนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม 
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หรือยกเลิก หลักเกณฑ์การให้บริการหรือข้อตกลงเงื่อนใดการให้บริการบัตรเงินสดเติมนํา้มันไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน 

รวมทัง้อัตราค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าบริการ และ/หรือสิทธิต่างๆ ที่ธนาคารให้แก่ผู้ถือบัตรเงนิสดเติม

นํา้มันตลอดจนวิธีการคํานวณอัตราดังกล่าว เฉพาะแต่ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันรายใดรายหน่ึงหรือทุกรายเม่ือใดก็ได้   

และ/หรือวธีิการดังกล่าวเม่ือใดกไ็ด้ตามที่ธนาคารเหน็สมควร ดังนี ้

 13.1 กรณีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวทําให้ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันเสียประโยชน์ 

ธนาคารจะเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และประกาศ ณ ที่ 

ทาํการสํานักงาน/สาขาธนาคาร หรือเปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของธนาคาร แผ่นพับ แบบฟอร์มลงทะเบียน 

เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบข้อมูลดังกล่าว  

 13.2 กรณีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ หรือเป็นการลดภาระแก่ผู้ถือบัตรเงนิสดเติม

นํา้มันนัน้ ผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํา้มันตกลงยินยอมให้การปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมมีผลใช้บังคับได้ทันที โดย

ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํา้มันทราบภายใน 30 วัน ภายหลังการมีผลใช้บังคับ 

14. หากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันเห็นว่า ธนาคารหักเงินค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าบริการ ไม่

ถูกต้อง ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 10 วัน นับจากวันที่ธนาคารหัก

เงินของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มัน หากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันไม่แจ้งให้ธนาคารทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน

กาํหนดเวลาดังกล่าว ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํา้มันตกลงให้ถือว่าธนาคารได้ดาํเนินการโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ซ่ึงผู้ถือบัตรเงนิ

สดเตมินํา้มันตกลงจะไม่โต้แย้งคัดค้านหรือเรียกร้องเงนิหรือค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารในภายหลัง 

15. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันมีสิทธิได้รับใบบันทึกรายการเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการใช้บริการ การชําระค่า

สินค้า/บริการ ผ่านเคร่ือง EDC เม่ือผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันได้รับใบบันทกึรายการเพื่อเป็นหลักฐานแสดงรายการการใช้

บัตรเงนิสดเติมนํา้มันแล้ว ผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํา้มันมีหน้าที่ตรวจสอบรายการที่ปรากฏในใบบันทกึรายการ หากมีรายการ

ใดรายการหน่ึงผิดพลาดคลาดเคล่ือน หรือไม่ถูกต้อง ผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํา้มันจะต้องทักท้วงภายใน 10 วันทาํการ นับแต่

วันที่ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันได้รับใบบันทึกรายการ หากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันมิได้ทักท้วงภายในกําหนดเวลา

ดังกล่าว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันตกลงยินยอมให้ธนาคารถือว่าจํานวนเงินที่ปรากฏในใบบันทึกรายการเป็นรายการที่

ถูกต้องตามความจริงทุกประการ 

16. กรณีธนาคารทราบว่ามีรายการผิดพลาด หรือได้รับแจ้งข้อผิดพลาดจากผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํา้มัน ผู้ถือบัตรเงนิสด

เตมินํา้มันตกลงยนิยอมให้ธนาคารมีอาํนาจทุกประการในการแก้ไขความบกพร่องผิดพลาดให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่ง

รวมถึงการยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก และ/หรือบัตรเงินสดเติมนํา้มัน และ/หรือเบิกใช้วงเงินสินเช่ือ 

ทัง้หมดทุกประเภทและทุกวงเงินที่ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันมีอยู่กับธนาคารได้โดยธนาคารมิต้องแจ้งหรือขออนุญาตจาก 

ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันก่อนล่วงหน้า โดยธนาคารจะดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับจากวันที่

ได้รับแจ้งจากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มัน หรือธนาคารทราบถึงความผิดพลาดดังกล่าว โดยมีหลักเกณฑ์และขัน้ตอนการ

ปฏิบัติของธนาคารในการสอบสวนและดําเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดตามที่ได้แจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ ทัง้นี ้   

ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํา้มันตกลงให้ถือว่าบรรดาเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวกับการหักเงนิ และ/หรือเบกิใช้วงเงนิสินเช่ือ และ/หรือ

การดาํเนินการของธนาคารซึ่งเป็นเอกสารที่ธนาคารจัดทาํขึน้เพื่อแก้ไขความบกพร่องผิดพลาดข้างต้น เป็นเอกสารที่มีความ

ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนและใช้เป็นพยานหลักฐานตามกฎหมายได้ทุกประการ 
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17. ในกรณีผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันพบความบกพร่องผิดพลาดใดๆ จากการหักเงินจากบัตรเงินสดเติมนํา้มัน ผู้ถือ

บัตรเงินสดเติมนํา้มันจะต้องแจ้งรายละเอียดของข้อมูล เช่น วันเวลาที่ทํารายการ เลขที่บัตรเงินสดเติมนํา้มัน ประเภท

รายการ จาํนวนเงนิ ช่ือและสถานที่ตดิต่อของผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํา้มัน เป็นต้น ให้ธนาคารทราบทนัที โดยผู้ถือบัตรเงนิสด

เติมนํา้มันยินยอมให้ธนาคารดาํเนินการตรวจสอบความบกพร่องผิดพลาดกับรายงานของธนาคารตามวิธีการของธนาคาร

ทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่าความบกพร่องผิดพลาดดังกล่าว เกดิจากการกระทาํของผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํา้มันเอง 

และธนาคารได้ดาํเนินการไปตามข้อมูลที่ ผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํา้มันเป็นผู้แจ้งหรือให้ข้อมูลแล้ว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มัน

ตกลงยินยอมสละสิทธิในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคารได้หักดังกล่าว รวมทัง้ค่าเสียหายหรือ

ค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ นอกจากนี ้หากธนาคารต้องจ่ายเงินจาํนวนใดๆ ให้แก่บุคคลใดเน่ืองจากความผิดพลาดข้างต้นแล้ว   

ผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํา้มันตกลงจะชําระเงนิจาํนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบีย้ ในอัตราดอกเบีย้สูงสุดกรณีผิดนัดชําระหนี ้ตาม

ประกาศของธนาคาร ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า “ดอกเบีย้ผิดนัด” โดยหากธนาคารได้ประกาศกาํหนดอัตราดอกเบีย้ดังกล่าวหลาย

อัตรา ก็ให้ใช้อัตราสูงสุดที่ธนาคารประกาศกาํหนด ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงได้ ตามที่ธนาคารจะได้ประกาศ

เป็นคราวๆ ไป โดยผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํา้มันตกลงให้อัตราดอกเบีย้ที่เปล่ียนแปลงมีผลใช้บังคับทันที นับแต่มีการประกาศ

เปล่ียนแปลงดังกล่าว ทัง้นี ้นับตัง้แต่วันที่ธนาคารได้จ่ายเงินให้แก่บุคคลอ่ืนเป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํา้มันจะ

ชาํระคืนให้แก่ธนาคารเพ่ือเป็นการชดเชยทุกจาํนวนจนครบถ้วน 

18. ในกรณีที่ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันมีหนีเ้งินใดๆ ค้างชําระอยู่กับธนาคาร ซึ่ งรวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย 

ค่าเสียหาย หรือหนีเ้งนิซึ่งเกดิขึน้ตามข้อตกลงฉบับนี ้ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํา้มันตกลงยนิยอมให้ธนาคารหกัเงนิจากบัตรเงนิ

สดเติมนํา้มัน บัญชีเงนิฝาก และวงเงนิสินเช่ือทัง้หมดทุกประเภทและทุกวงเงนิที่ ผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํา้มันมีอยู่กับธนาคาร

เพื่อนํามาหกัชาํระหนีด้ังกล่าวคืนให้แก่ธนาคารได้ในทนัทโีดยธนาคารไม่ต้องขอความยนิยอมจากผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํา้มัน

อีก และหากเงนิในบัตรเงนิสดเตมินํา้มัน บัญชีเงนิฝาก และวงเงนิสินเช่ือดังกล่าวมีจาํนวนไม่เพียงพอที่จะนํามาหักชําระหนี ้

ได้ทัง้หมด ผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํา้มันตกลงยอมรับว่า ผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํา้มันมีภาระหนีค้้างชําระกับธนาคารตามจาํนวน

เงินดังกล่าว ซึ่ งเป็นหนีท้ี่ถึงกําหนดชําระโดยพลัน และผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันตกลงยินยอมชําระคืนยอดหนีส่้วนที่

คงเหลือ พร้อมด้วยดอกเบีย้ผิดนัด นับตัง้แต่วันที่ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันผิดนัดชําระหนีเ้ป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือบัตรเงิน

สดเติมนํา้มันจะชําระหนีใ้ห้แก่ธนาคารจนครบถ้วน ทัง้นี ้ผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํา้มันยินยอมให้ธนาคารงดเว้นการให้บริการ

บัตรเงินสดเติมนํา้มันได้ทันที และไม่เป็นการตัดสิทธิธนาคารในการที่จะยกเลิกการให้บริการบัตรเงนิสดเติมนํา้มันได้ทันที

โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันทราบ ซึ่งผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันตกลงยอมรับว่าธนาคารได้ปฏิบัติถูกต้อง

แล้ว และผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันตกลงที่จะไม่ยกกรณีดังกล่าวขึน้เป็นข้อกล่าวอ้างหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก

ธนาคาร 

19. ในกรณีที่เกิดความเสียหายใดๆ ขึน้แก่ธนาคาร หรือธนาคารถูกเรียกร้องให้ต้องรับผิดใดๆ จากการที่ ผู้ถือบัตรเงิน

สดเติมนํา้มันทาํรายการชําระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรเงินสดเติมนํา้มัน ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มัน

ตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ธนาคารทุกประการ โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ทัง้สิน้ รวมทัง้ตกลงยินยอมให้

ธนาคารกระทําการใดๆ ซึ่งรวมถึงการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก และ/หรือบัตรเงินสดเติมนํา้มัน และ/หรือเบิกใช้วงเงิน

สินเช่ือ ของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันที่ มีอยู่กับธนาคาร เพื่อเป็นการแก้ไขและบรรเทาความเสียหายใดๆ ที่ เกิดขึน้กับ

ธนาคารได้ โดยไม่จาํต้องได้รับความยนิยอมจากผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํา้มัน 
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20. เพื่อให้การใช้บริการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงฉบับนี ้ผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํา้มันตกลงยินยอมให้ธนาคาร

มีสิทธิหกัเงนิจากบัญชีเงนิฝาก และ/หรือบัตรเงนิสดเตมินํา้มัน และ/หรือเบกิใช้วงเงนิสินเช่ือ ของผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํา้มัน

ที่ มีอยู่กับธนาคาร เพื่อดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนีต้ลอดไปโดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันจะไม่

ยกเลิกเพกิถอนการให้ความยนิยอมนี ้จนกว่าจะมีการยกเลิกการใช้บริการ 

21. ผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํา้มันยอมรับว่าบันทกึหลักฐานหรือเอกสารใดๆก็ตาม ที่ธนาคารได้จัดทาํขึน้ อันเน่ืองจากการ

ใช้บริการผ่านบัตรเงนิสดเติมนํา้มันนัน้ มีความถูกต้องทุกประการโดยไม่จาํต้องให้ผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํา้มันตรวจสอบหรือ

ลงลายมือช่ือก่อนแต่อย่างใด 

22. หากเอกสาร และ/หรือหลักฐาน และ/หรือรายละเอียดข้อมูลใดๆ ที่ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํา้มันได้ส่งมาให้กับธนาคาร 

ไม่ว่าจะส่งมาในรูปแบบใด มีความผิดพลาดหรือบกพร่อง และผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันมีความประสงค์จะขอแก้ไขความ

ผิดพลาดหรือบกพร่องดังกล่าว หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลใดๆ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันจะต้องแจ้งให้แก่ธนาคารทราบ

ล่วงหน้าเป็นหนังสือตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกาํหนด พร้อมสาํเนาเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องที่ต้องการแก้ไขเปล่ียนแปลง 

ก่อนที่ธนาคารจะนําข้อมูลเข้าระบบของธนาคาร หากผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํา้มันแจ้งให้ธนาคารทราบภายหลังจากที่ธนาคาร

ได้นําข้อมูลเข้าระบบแล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือไม่แก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ถอื

บัตรเงินสดเติมนํา้มันตามที่ธนาคารเหน็สมควร ทัง้นี ้การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าว จะมีผลสมบูรณ์เม่ือธนาคารได้

แจ้งผลการเปล่ียนแปลงให้ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบใน

ความเสียหายใดๆ ที่เกดิขึน้ก่อนที่การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ โดยผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํา้มันตกลง

ยนิยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกดิขึน้เองทัง้สิน้ 

23. บรรดาเอกสาร หรือหนังสือ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่ธนาคารส่งไปยังผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํา้มันไม่ว่าจะส่งทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน หรือให้คนนําไปส่งเองก็ตาม หากส่งไปตามที่อยู่ และ/หรือสํานักงาน และ/หรือที่

ติดต่อทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามที่ได้แจ้งไว้กับธนาคาร ไม่ว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ก็ตามหรือส่งไม่ได้เพราะมีการเปล่ียนแปลง

ที่อยู่และ/หรือสํานักงานและ/หรือที่ติดต่อทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่อยู่และ/หรือสํานักงานถูกรือ้ถอนไป และ/หรือที่

ติดต่อทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ถูกระงับหรือยกเลิก โดยผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํา้มันไม่ได้แจ้งเป็นหนังสือต่อธนาคารก็ดี หรือส่ง

ไม่ได้เพราะหาที่ตัง้ที่อยู่ และ/หรือสาํนักงาน และ/หรือที่ตดิต่อทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามที่แจ้งไว้ไม่พบกด็ี ให้ถือว่าผู้ถือบัตร

เงนิสดเติมนํา้มันได้รับทราบข้อความในเอกสารหรือหนังสือหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์นัน้ๆ โดยชอบแล้ว และให้ถือว่าเอกสาร

หรือหนังสือหรือส่ืออเิล็กทรอนิกส์นัน้ๆ ได้ส่งโดยชอบแล้ว 

24. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันตกลงและยอมรับว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดจากการที่ (1) ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตาม

ข้อตกลงฉบับนีไ้ด้ หรือ (2) ผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํา้มัน หรือผู้ขายหรือผู้ให้บริการไม่ได้รับเงนิจากการชําระเงนิค่าซือ้สินค้า/

บริการผ่านบัตรเงินสดเติมนํา้มัน หรือ (3) ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันไม่สามารถทาํรายการชําระเงินค่าสินค้า/บริการผ่าน

บัตรเงนิสดเติมนํา้มัน หรือ (4) จากการที่ทาํรายการไม่สาํเร็จ อันเน่ืองมาจากกรณีดังจะกล่าวต่อไปนี ้ทัง้นี ้ธนาคารมีสิทธิที่

จะไม่ให้บริการในครัง้นัน้ๆ ได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควรและผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันตกลงจะไม่ถือเอาเหตุดังกล่าวเป็น

ข้อเรียกร้องให้ธนาคารรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกดิขึน้ทัง้สิน้ 

 24.1 เงนิในบัตรเงนิสดเติมนํา้มันไม่มีหรือมีแต่ไม่เพียงพอให้ธนาคารดาํเนินการตามคาํส่ังของผู้ถือบัตรเงนิสดเติม

นํา้มัน 
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 24.2 ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํา้มันไม่มีหรือถูกระงบัการใช้บัตรเงนิสดเตมินํา้มัน 

 24.3 การหักเงินจะเป็นผลให้จาํนวนเงนิค่าสินค้า/บริการเกินกว่าวงเงินในบัตรเงินสดเติมนํา้มันที่ ผู้ถือบัตรเงินสด

เตมินํา้มันตกลงไว้กับธนาคาร 

 24.4 อยู่ระหว่างดาํเนินการทางกฎหมาย 

 24.5 ธนาคารได้แจ้งให้ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํา้มันทราบถงึความขัดข้องของการทาํรายการอยู่แล้วก่อนหรือขณะที่ทาํ

รายการ 

 24.6 ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํา้มันปฏบิัตผิิดเงื่อนไข หรือข้อตกลงกับธนาคาร  

 24.7 กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ในกรณีที่มีความชํารุดบกพร่อง เสียหาย ขัดข้อง หรือล่าช้าของระบบคอมพิวเตอร์ 

และ/หรือระบบไฟฟ้า และ/หรือระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) และ/หรือระบบการติดต่อส่ือสาร และ/หรือระบบ

เครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่และ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และ/หรือระบบอ่ืนใดที่ เก่ียวข้องกับการให้บริการนี ้

รวมทัง้ปัญหาทางด้านพลังงาน การกระทาํของบุคคลภายนอก ซ่ึงรวมถึงผู้บุกรุก (Hacker) อัคคีภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ

การประท้วง การขนส่งติดขัด  การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพวิเตอร์ หรือข้อมูลที่เป็นอันตรายต่างๆ (Harmful Data) หรือ

เหตุต่างๆ อันอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของธนาคาร ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการที่ ผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํา้มันจะเข้าใช้บริการ 

หรือต่อการที่ธนาคารจะให้บริการตามข้อตกลงฉบับนี ้  

 24.8 ธนาคารยังไม่ได้รับเอกสารหลักฐานประกอบการขอใช้บริการจากผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํา้มัน 

 24.9 มีเหตุใดๆ ตามที่ธนาคารและ/หรือกฎหมายกาํหนดเกดิขึน้  

 24.10 ธนาคารมีเหตุจาํเป็นหรือเหตุขัดข้องไม่ว่าประการใดๆ 

25. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันรับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้อมูล รายละเอียดใดๆ ที่ปรากฏ และ/หรือที่ ได้ส่งมาให้

ธนาคารไม่ว่าจะส่งมาในรูปแบบใด มีความถูกต้องแท้จริง และในกรณีที่ มีความผิดพลาดในการให้บริการเกิดขึน้ อัน

เน่ืองมาจากความผิดพลาดหรือบกพร่องแห่งเอกสาร และ/หรือข้อมูล และ/หรือรายละเอียดดังกล่าว หรือมีความผิดพลาด

หรือความบกพร่องใดๆ เกิดขึน้จากการที่ธนาคารดาํเนินการตามเอกสาร และ/หรือข้อมูล และ/หรือรายละเอียดดังกล่าวไม่

ว่าด้วยเหตุใดกต็าม ผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํา้มันตกลงว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด โดยผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํา้มัน

ตกลงจะดาํเนินการใช้สิทธิเรียกร้องไปยังผู้ที่ได้รับประโยชน์จากความผิดพลาดหรือความบกพร่องนัน้เองโดยตรง ทัง้นี ้ผู้ถือ

บัตรเงนิสดเตมินํา้มันจะไม่เรียกร้องให้ธนาคารหกัหรือเบกิถอนเงนิจากบัญชีเงนิฝากของบุคคลซ่ึงผู้ถือบตัรเงนิสดเตมินํา้มัน

ระบุหรือของบุคคลใดคืนให้แก่ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มัน และขอสละสิทธิในการฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินหรือ

ค่าเสียหายใดๆ อันเกดิจากความผิดพลาดหรือความบกพร่องดังกล่าวข้างต้น 

26. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันตกลงจะไม่กระทาํการใดๆ อันมีผลให้ธนาคารต้องเข้าร่วมในข้อพิพาทระหว่างผู้ถือบัตร

เงนิสดเตมินํา้มันกับบุคคลอ่ืนใด ซึ่งเก่ียวเน่ืองหรือเก่ียวข้องกับการให้บริการบัตรเงนิสดเติมนํา้มันตามข้อตกลงฉบับนี ้โดย

หากผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํา้มันมีข้อต่อสู้ และ/หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ กจ็ะไปดาํเนินการกับบุคคลอ่ืนด้วยตนเอง 
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27. หากธนาคารประสงค์จะยกเลิกการให้บริการบัตรเงินสดเติมนํา้มันตามข้อตกลงฉบับนี ้ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือบัตร

เงินสดเติมนํา้มันทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ซึ่งเม่ือครบกาํหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าการให้บริการและข้อตกลง

ฉบับนีเ้ป็นอันสิน้ผลลงทันที แต่ทัง้นีก้ารยกเลิกการให้บริการดังกล่าว ไม่กระทบถึงหนีใ้ดๆ ที่ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มัน

ยังคงค้างชําระอยู่กับธนาคาร รวมทัง้ไม่เป็นการลบล้างสิทธิ และ/หรือหน้าที่ที่ธนาคารและผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันมีอยู่

ต่อกัน อันเน่ืองมาจากการใดๆ อันได้กระทาํไปก่อนที่การใช้บริการตามข้อตกลงฉบับนีจ้ะเป็นอันสิน้ผล อน่ึง ผู้ถือบัตรเงิน

สดเตมินํา้มันตกลงยอมรับว่า ธนาคารมีสิทธิระงบั และ/หรือยกเลิกการให้บริการได้ทนัทใีนกรณีที่ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํา้มัน

ปฏิบัติผิดข้อตกลงฉบับนี ้หรือมีเหตุการณ์ที่ทาํให้ธนาคารเช่ือโดยมีเหตุผลอันสมควรว่าผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันใช้บัตร

เงินสดเติมนํา้มันโดยมีแนวโน้มที่จะมีเจตนาทุจริต และ/หรือทาํให้บุคคลอ่ืนได้รับความเสียหาย หรือผู้ถือบัตรเงินสดเติม

นํา้มันทาํ และ/หรือใช้เอกสารปลอมเพื่อใช้ประกอบการย่ืนคาํขอใช้บริการบัตรเงนิสดเติมนํา้มัน หรือในกรณีที่มีเหตุการณ์

ที่ เปล่ียนแปลงไปอันเน่ืองมาจากการประกาศใช้กฎหมายที่ออกใหม่ หรือมีการเปล่ียนแปลงกฎหมาย หรือมีการ

เปล่ียนแปลงการบังคับใช้กฎหมายใด หรือในการตีความกฎหมาย คาํส่ัง ระเบียบ หรือข้อกาํหนดใดผิดไปจากเดิม หรือการ

ที่ทางราชการหรือธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกคําส่ัง ระเบียบ หรือข้อกําหนดใดขึน้ใหม่ อันมีผลทําให้ธนาคารต้อง

ยกเลิกระงับและ/หรือยกเลิกการให้บริการบัตรเงนิสดเติมนํา้มันทันที โดยผู้ถือบัตรเงนิสดเติมนํา้มันตกลงจะไม่เรียกร้องให้

ธนาคารต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกดิขึน้ทัง้สิน้ 

28. ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํา้มันที่มีสิทธิบอกเลิกการใช้บริการบัตรเงนิสดเตมินํา้มันต้องเป็นผู้ถือบัตรที่ลงนามในใบคาํขอ

ใช้บริการเท่านัน้ ทัง้นี ้หากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันประสงค์จะขอคืนเงินที่เหลือในบัตรเงินสดเติมนํา้มัน สามารถติดต่อ

ธนาคารเพื่อขอคืนเงินตามยอดเงินคงเหลือในบัตร โดยกรอกแบบฟอร์มขอยกเลิกการใช้บริการและขอคืนมูลค่าเงิน

คงเหลือบัตรเงนิสดเติมนํา้มันพร้อมเอกสารแสดงตนมาแสดงเพื่อขอคืนเงิน โดยต้องขอคืนเงนิที่คงเหลือทัง้จาํนวนและตก

ลงชาํระค่าธรรมเนียมการขอคืนเงนิตามอัตราที่ธนาคารประกาศกาํหนด โดยธนาคารจะดาํเนินการคืนเงนิเป็นเช็ค หรือโอน

เงินเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มัน หรือผ่านช่องทางการให้บริการตามที่ธนาคารกาํหนดไว้ภายใน 15 วัน นับจาก

วันที่ที่ธนาคารได้รับแจ้งการขอคืนเงนิเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํา้มัน 

29. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันตกลงยินยอมให้ธนาคารแก้ไข เปล่ียนแปลงข้อมูลที่ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันได้รับจาก

ธนาคาร ซึ่งรวมถึงข้อมูลเก่ียวกับค่าธรรมเนียม ค่าบริการ อัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ อัตราดอกเบีย้ หรือข้อมูล

อ่ืนใด ซึ่ งเป็นข้อมูลเบือ้งต้นได้ตลอดเวลา ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวไม่มีผลผูกพันธนาคาร โดยธนาคารจะได้ประกาศแจ้งการ

เปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันทราบ ณ สํานักงาน/สาขาของธนาคาร และ/หรือแผ่นพับ ใบปลิว 

แผ่นโฆษณา และ/หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และ/หรือช่องทางอ่ืนๆ ตามที่ธนาคารกาํหนด 

30. การเปิดเผยข้อมูลผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํา้มันตกลงดังนี ้

 30.1 ธนาคารสามารถตดิต่อสอบถาม สืบค้น ตรวจสอบสถานภาพ ข้อมูลรายละเอียดของผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํา้มัน

จากหน่วยงานราชการ (เช่น กรมสรรพากร กรมทะเบียนการค้า หรือสํานักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง เป็นต้น) 

บริษัทข้อมูลเครดติ สถาบันการเงนิ บุคคลหรือนิตบุิคคลใดกไ็ด้ ในกรณีที่จาํเป็นและ/หรือในกรณีที่ธนาคารเหน็สมควร  

 30.2 ธนาคารมีสิทธิโอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน และ/หรือข้อมูลใดๆ ของผู้ถือบัตร

เงินสดเติมนํา้มันที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับธนาคาร หรือที่ธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอ่ืน หรือข้อมูลอ่ืนใดตามที่

หน่วยงานหรือคณะกรรมการที่ มีอํานาจตามกฎหมายประกาศกําหนด ให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 
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หรือนิติบุคคลนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร  พันธมิตรทางธุรกิจ  ผู้ให้บริการภายนอก ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้รับ

โอนสิทธิเรียกร้อง หน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลใดๆ ที่มีสัญญากับธนาคาร  หน่วยงานราชการ และ/หรือ นิติบุคคลใดๆ ที่

ธนาคารเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการ

ธุรกิจของธนาคาร  การวิเคราะห์ข้อมูล การให้และ/หรือปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคาร  การที่ธนาคาร

จ้างหรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนดาํเนินการแทน ไม่ว่างานเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อส่ือสาร งานติดตามทวง

ถาม ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน รวมถงึเพื่อปฏบิัตติามกฎหมายหรือระเบียบของประเทศใดๆ ที่ใช้บังคับกับธนาคาร  ทัง้นี ้ผู้

ถือบัตรเงนิสดเตมินํา้มันได้รับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร (privacy policy) ตามที่อยู่ในเวบ็ไซต์ของธนาคาร

แล้ว 

30.3 ธนาคารมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลการใช้บัตร และ/หรือข้อมูลอ่ืนใดของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันให้กับบริษัท

นํา้มัน และ/หรือสถานีบริการนํา้มัน/ก๊าซที่เข้าร่วมโครงการ และ/หรือนิติบุคคลอ่ืนใด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณายกเว้น

ค่าธรรมเนียมบัตร การให้ส่วนลด หรือวัตถุประสงค์อ่ืนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

30.4 ในกรณีที่ ผู้ถือบัตรเติมนํา้มันเงินสดให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนใดนอกจากของผู้ถือบัตรเติมนํา้มันเงิน

สดเองแก่ธนาคาร  

      (1) ผู้ถือบัตรเติมนํา้มันเงินสดรับรองและรับประกันว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล

ส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนที่ ผู้ถือบัตรให้แก่ธนาคาร และจะแจ้งธนาคารหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของ

บุคคลอ่ืนที่ได้ให้ไว้ (หากมี) 

      (2) ผู้ถือบัตรเติมนํา้มันเงินสดรับรองและรับประกันว่า ผู้ถือบัตรเติมนํา้มันเงินสดได้รับความยินยอมหรือ

สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอ่ืนสําหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตาม

กฎหมายที่ใช้บังคับ 

      (3) ผู้ถือบัตรเติมนํา้มันเงินสดรับรองและรับประกันว่า ผู้ถือบัตรเติมนํา้มันเงินสดได้แจ้งนโยบายความเป็น

ส่วนตัวของธนาคารที่เก่ียวข้องแก่บุคคลอ่ืนดังกล่าวแล้ว และ 

                  (4) ผู้ถือบัตรเติมนํา้มันเงินสดรับรองและรับประกันว่า ธนาคารสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ 

โอน ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่กาํหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารที่เก่ียวข้อง ซ่ึงอาจมีการแก้ไข

เป็นครัง้คราว ซึ่งรวมถงึวัตถุประสงค์ทัง้หมดที่กาํหนดไว้ในเอกสารฉบับนี ้

31. ข้อตกลงฉบับนีใ้ห้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทยและให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอํานาจในการพิจารณาข้อ

พพิาทที่เกดิขึน้ตามข้อตกลงฉบับนี ้

32. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้มันตกลงยินยอมผูกพันและตกลงปฏิบัติตามคู่มือ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของธนาคารและ

เอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้บริการบัตรเงนิสดเติมนํา้มัน ซ่ึงธนาคารได้ส่งหรือประกาศ หรือแจ้งไปยังผู้ถือบัตรเงนิสด

เติมนํา้มัน ทัง้ที่มีอยู่ ณ ขณะนีแ้ละที่ธนาคารจะได้เพิ่มเติมต่อไป นอกจากนี ้คู่มือหรือเอกสารใดๆ เก่ียวกับการใช้บริการ

บัตรเงินสดเติมนํา้มันที่ธนาคารจะส่ง หรือประกาศ หรือแจ้งเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า ให้ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของข้อตกลง

ฉบับนีด้้วย รวมทัง้ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํา้มันยนิยอมปฏบิัตติามระเบียบและวธีิปฏบิัตขิองธนาคาร และ/หรือข้อกาํหนดตาม

กฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทัง้จัดทาํเอกสารอ่ืนใดให้แก่ธนาคารตามที่ธนาคารและ/หรือทางราชการเป็นผู้กาํหนดด้วย 

33. ให้ถือว่าข้อตกลงฉบับนีร้วมถึงข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือการทําธุรกรรมทางการเงินใดๆ ที่

ธนาคารได้จัดให้มีขึน้ผ่านบัตรเงนิสดเตมินํา้มัน ทัง้ที่ธนาคารกาํหนดไว้แล้วในขณะนีแ้ละ/หรือที่จะมีขึน้ต่อไปในภายหน้าทกุ
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ประการ เป็นส่วนหน่ึงของใบคําขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมนํา้มัน ประเภทเติมเงินได้ กรณีที่ข้อความใดในใบคําขอใช้

บริการบัตรเงินสดเติมนํา้มัน ประเภทเติมเงินได้ ข้อตกลงฉบับนี ้หรือข้อกาํหนดและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ขัดหรือแย้ง

กันเอง ผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํา้มันจะต้องปฏบิตัติามคาํวนิิจฉัยของธนาคาร และให้ถือว่าคาํวินิจฉัยของธนาคารดังกล่าวเป็น

ที่สุด โดยผู้ถือบัตรเงนิสดเตมินํา้มันตกลงจะไม่โต้แย้ง และ/หรือเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้จากธนาคาร 


