สําหรับเจ้ าหน้ าที่ธนาคารกรุ งไทยเท่ านัน้
เลขที่ใบคําขอ ..................................................
รหัสหน่ วยงาน .................................................
รหัสพนักงาน ..................................................

ใบคําขอใช้ บริ การบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน ประเภทเติมเงิน / Prepaid Fleet Card Application Form
เรี ยน บมจ.ธนาคารกรุ งไทย สาขา ......................................................
วันที่ ......................................................
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอใช้ บริ การบัตรเงินสดเติมนํ ้ามันของธนาคาร ประเภทเติมเงิน จึงขอให้ รายละเอียดกับธนาคาร ดังต่อไปนี ้
ประเภทลูกค้ า บุคคลธรรมดา
นาย.
นาง.
นางสาว
อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................
ชื่อและนามสกุล
(ภาษาไทย) .................................................................................... (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ……………………………………………………...............
บัตรสําคัญประจําตัว
บัตรประจําตัวประชาชน
หมายเลข ..................................................................................
หนังสือเดินทาง
หมายเลข..................................................................................................
อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................หมายเลข.................................................................................................
ที่อยู่ : เลขที่...................... อาคาร ...................................................ชัน...............
้
ซอย ........................ ถนน ................................................
แขวง/ตําบล...................................... เขต/อําเภอ ..................................... จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย์ ...............................
โทรศัพท์ ............................โทรศัพท์มือถือ ...........................โทรสาร ........................... E–mail.....................................................................
(หมายเหตุ : ธนาคารจะจัดส่ งเอกสารต่ างๆไปตามทีอ่ ยู่นี้)

ประเภทลูกค้ า นิตบิ ุคคล/องค์ กร/หน่ วยงาน
ชื่อ / ที่อยู่ นิติบคุ คล / องค์กร / หน่วยงาน : ที่จดทะเบียนตามกฎหมาย (โปรดระบุตรงตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน/ภ.พ.20 / ภ.พ.09) :
(ภาษาไทย) ..............................................................................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ............................................................................................................................................................................................
เป็ น
สํานักงานใหญ่
สาขาที่ ..........................................
เลขที่ ......................... อาคาร ............................................ ชัน้ ...............ซอย......................................ถนน ..............................................
แขวง /ตําบล ............................................. เขต / อําเภอ ........................................................จังหวัด...........................................................
รหัสไปรษณีย์ ................................ โทรศัพท์ .....................................ต่อ ........................... โทรศัพท์มือถือ ...................................................
โทรสาร ......................................... E–mail .................................................................
(หมายเหตุ : ธนาคารจะจัดส่ งเอกสารต่ างๆไปตามทีอ่ ยู่น้ี)
ประเภทธุรกิจ : ............................................................................ หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร : ....................................................................

ทะเบียนนิติบคุ คล/องค์กร/หน่วยงานเลขที่ : ……………………….……….................... วันที่จดทะเบียน : (ว/ด/ปี ค.ศ.)................ / ................../................
รายชื่อผู้แทนที่ได้ รับการแต่ งตัง้ จากนิตบิ ุคคล/องค์ กร/หน่ วยงาน
ผู้แทนที่ได้ รับการแต่งตังจากนิ
้
ติบคุ คล/องค์กร/หน่วยงาน ให้ เป็ นผู้ดําเนินการระงับบัตร ยกเลิกหรื อปิ ดบัตร การออกบัตรใหม่หรื อออกบัตรทดแทน
การปลดล็อกบัตร การเปลี่ยนแปลงข้ อมูลบัตร การรับบัตรเงินสดเติมนํ ้ามัน รวมทังกระทํ
้
าการอื่นใดตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการบัตร
เงินสดเติมนํ ้ามันประเภทเติมเงินแทน และในนามนิติบคุ คล/องค์กร/หน่วยงานได้ ทกุ ประการ ได้ แก่ :
(1.) นาย/นาง/นางสาว ………………………………………………..………….. นามสกุล ……………………………….................................................…
เลขประจําตัวบัตรประชาชน : ................................................................................ ตําแหน่ง : ..............................................................................................
แผนก : ...............................................................โทรศัพท์ : ............................................ต่อ : ......................โทรศัพท์มือถือ : ................................................
โทรสาร : .................................E-mail : ………………………….………………...………
ลงชื่อ .....................…………………………….………………
ตัวบรรจง (..............................................................................)
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(2.) นาย/นาง/นางสาว ………………………………………………………..….. นามสกุล ………………………………………….……….........…………
เลขประจําตัวบัตรประชาชน : ................................................................................ ตําแหน่ง : ..............................................................................................
แผนก : ..................................................................โทรศัพท์ : ............................................ต่อ : ......................โทรศัพท์มือถือ : .............................................
โทรสาร : .................................E-mail : ………………………….………………...………
ลงชื่อ .....................……………………………….………………
ตัวบรรจง (..............................................................................)
สถานที่จัดส่ งบัตร
 เฉพาะกรุ งเทพมหานคร
จัดส่งบัตรโดยเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร (มูลค่าการสัง่ ซื ้อตังแต่
้ 500,000 บาท หรื อ 1,000 บัตร ขึ ้นไป) (กรุณาแนบแผนที่ตงบริ
ั ้ ษัท/องค์กร/
หน่วยงาน ที่จะให้ สง่ บัตร)
จัดส่งบัตรไปที่ธนาคารกรุงไทย สาขา : ................................................................... (เมื่อได้ รับบัตรแล้ ว ต้ องทําการเปิ ดใช้ บตั ร ก่อนใช้ บตั ร)
 ปริ มณฑล และ ต่ างจังหวัด
จัดส่งบัตรไปที่ธนาคารกรุงไทย สาขา : ................................................................... (เมื่อได้ รับบัตรแล้ ว ต้ องทําการเปิ ดใช้ บตั ร ก่อนใช้ บตั ร)

ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอซื ้อบัตรเงินสดเติมนํ ้ามันตามแบบฟอร์ มคําสัง่ ซื ้อบัตรเงินสดเติมนํ ้ามัน ประเภทเติม
เงิน(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)โดยให้ ถือว่าแบบฟอร์ มคําสัง่ ซื ้อดังกล่าวเป็ นส่วนหนึง่ ของคําขอใช้ บริ การฉบับนี ้ด้ วย
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลและรายละเอียดที่ข้าพเจ้ าได้ ให้ ไว้ ในคําขอใช้ บริ การบัตรเงินสดเติมนํ ้ามันประเภท
เติมเงิน ฉบับนีท้ งั ้ หมดถูกต้ องตรงตามความเป็ นจริ งทุกประการ และข้ าพเจ้ าได้ รับทราบข้ อความตามข้ อตกลงและ
เงื่อนไขการใช้ บริ การบัตรเงินสดเติมนํ ้ามันประเภทเติมเงินและได้ รับข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การบัตรเงินสดเติม
นํ ้ามันประเภทเติมเงิน ตามเอกสารที่แนบทังหมดแล้
้
ว ซึง่ เป็ นไปตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าทุกประการ โดยข้ าพเจ้ า
ตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงและเงื่อนไขต่างๆที่ได้ ระบุในข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การดังกล่าว และ
ระเบียบที่ธนาคารกําหนดไว้ รวมทังข้
้ อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆของธนาคาร ตลอดจนอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆที่จะมีการ
แก้ ไขเปลี่ยนแปลงในภายหน้ า ซึ่งธนาคารจะได้ แจ้ งให้ ข้าพเจ้ าทราบล่วงหน้ าทุกประการ และให้ ถือ ว่าเงื่ อนไขและ
ข้ อกําหนดในข้ อตกลงการใช้ บริ การบัตรเงินสดเติมนํา้ มันประเภทเติมเงินดังกล่าว เป็ นส่วนหนึ่งของคําขอใช้ บริ การ
ประเภทเติมเงินฉบับนีด้ ้ วย หากข้ าพเจ้ าไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การดังกล่าว จนเป็ นเหตุให้ เกิด
ความเสียหายใดๆแล้ ว ข้ าพเจ้ า ตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้นทังหมดเพื
้
่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึง
ขอลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญ(ถ้ ามี) ไว้ ข้างท้ ายนี ้
ลงชื่อ............................................................................................. .ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ ้ามันพร้ อมประทับตรา(ถ้ ามี)
(…………….……………………………..............................……)

หมายเหตุ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํ ้ามันลงชื่อพร้ อมประทับตรา(ถ้ ามี) แล้ วกรุณาถ่ายสําเนาใบคําขอใช้ บริ การบัตรเงินสดเติมนํ ้ามันและข้ อตกลง
และเงื่อนไขการใช้ บริ การบัตรเงินสดเติมนํ ้ามันเก็บไว้ เป็ นหลักฐาน เพื่อเป็ นเอกสารสําคัญใช้ ในการขอคืนเงิน/ขอยกเลิกการใช้ บตั ร
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ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน ประเภทเติมเงิน
(KTB PREPAID FLEET CARD)
บัตรเงินสดเติมนํา้ มัน ประเภทเติมเงิน (KTB PREPAID FLEET CARD) ซึ่งต่ อไปจะเรี ยกว่ า “บัตรเงินสดเติมนํา้ มัน”
เป็ นบัตรที่ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ซึ่งต่ อไปจะเรี ยกว่ า “ธนาคาร” ออกให้ แก่ ผ้ ูซือ้ บัตรเงินสดเติมนํา้ มันที่ได้ รับอนุ มัติจาก
ธนาคารให้ เป็ นผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน ซึ่งต่ อไปจะเรี ยกว่ า “ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน” เพื่อใช้ ชําระค่ านํา้ มัน/ก๊ าซ และ
สินค้ า/บริ การ ซึ่งต่ อไปจะเรี ยกว่ า “สินค้ า/บริ การ” ณ สถานี บริ การนํา้ มัน/ก๊ าซ ที่เข้ าร่ วมโครงการ รวมถึงการใช้ บริ การ
และ/หรื อการทําธุรกรรมทางการเงินใดๆ ที่ธนาคารได้ จัดให้ มีขึน้ ผ่ านบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน ที่ธนาคารกําหนดไว้ แล้ วใน
ขณะนี ้ และ/หรื อที่จะมีขึน้ ต่ อไปในภายหน้ าทุกประการ โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตาม
ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน ดังนี ้
1.
ผู้ ถือบัต รเงินสดเติมนํ า้ มั น ตกลงทําการสมัครขอใช้ บริ การบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน ตามขัน้ ตอน และวิธีการของ
ธนาคารให้ ถูกต้ องครบถ้ วนผ่ านทางช่ องทางการให้ บริ การตามที่ธนาคารกําหนดไว้ โดยจะต้ องใช้ เลขที่บัต รประจําตัว
ประชาชน / หนังสือเดินทาง / อื่นๆ ที่แท้ จริงของตนเท่ านัน้
2.

การใช้ บริการชําระค่ าสินค้ า/บริการ

2.1 ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน ตกลงรั บทราบว่ าบัตรเงินสดเติมนํา้ มันถือเสมือนเป็ นเงินสด โดยสามารถใช้ ชําระ
ค่ าสินค้ า/บริ การผ่ านเครื่ องรู ดบัตรอัตโนมัติ (EDC) ณ สถานีบริ การนํา้ มัน/ก๊ าซ ที่ร่วมโครงการ ทัง้ นี ้ บัตรเงินสดเติมนํา้ มัน
เป็ นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร โดยบัตรเงินสดเติมนํา้ มันมีอายุบัตร 3 ปี หน้ าบัตรจะระบุ เดือน / ปี ที่บัตรหมดอายุ โดยผู้ถือ
บัตรเงินสดเติมนํา้ มั นสามารถใช้ บัตรได้ ถึงวันสุ ดท้ ายของเดือนและปี ที่บัตรหมดอายุ อนึ่ ง ผู้ ถือบัตรเงินสดเติมนํ า้ มั น
สามารถตรวจสอบมูลค่ าบัตรคงเหลือ และ/หรื อ รายการการใช้ บริ การบัตรเงินสดเติมนํา้ มันของตนได้ ตลอดเวลา และ/หรื อ
ขอทราบข้ อมูลเพิ่มเติมในการใช้ บริ การบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน โดยติดต่ อผ่ านศูนย์ ลูกค้ าสัมพันธ์ KTB Call Center
0-2111-1111 หรื อช่ องทางอื่นที่ธนาคารกําหนดไว้
2.2 เมื่อผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน ได้ รับอนุมัติให้ ใช้ บริ การแล้ ว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันสามารถเลือกได้ ว่ามี
ความประสงค์ จะใช้ บริ การผ่ านรหัสผ่ าน (Password) ซึ่งต่ อไปนี จ้ ะเรี ยกว่ า “รหัสผ่ าน” หรื อไม่ และจะไม่ สามารถ
เปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ บริการได้ อีก
2.3 กรณีท่ ผี ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันเลือกใช้ บริการผ่ านรหัสผ่ าน
2.3.1 ธนาคารจะจัดส่ งรหัสผ่ านให้ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันทราบ โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน สามารถทํา
การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงรหัสผ่ านนีไ้ ด้ เองในภายหลังตามข้ อกําหนดและเงื่อนไขของธนาคาร
2.3.2 ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน ตกลงยินยอมและรั บทราบว่ าการใช้ บัตรเงินสดเติมนํา้ มัน จะต้ องใช้ ควบคู่กับ
รหัสผ่ าน และผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน มีหน้ าที่เก็บรั กษาบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน และรหัสผ่ านเป็ นอย่ างดีและเก็บไว้ ในที่
ปลอดภัย มิให้ สูญหาย ไม่ ทาํ ลาย ทําให้ เสียหายหรื อแก้ ไขเปลี่ยนแปลงส่ วนหนึ่งส่ วนใดของบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน รวมทัง้
เก็บรั กษารหัสผ่ านให้ เป็ นความลับเฉพาะตัวของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน เท่ านัน้ หากเกิดความเสียหายประการใดจาก
การสูญหายหรื อการเปิ ดเผยรหัสดังกล่ าวข้ างต้ น หรื อจากเหตุอ่ ืนใดก็ตาม ธนาคารไม่ จาํ ต้ องรั บผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
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2.3.3 ในการใช้ บริการผ่ านเครื่ องรั บบัตรอัตโนมัติ (EDC) ทุกครั ง้ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันที่ต้องการใช้ รหัสผ่ าน
ควบคู่กับการใช้ บัตรเงินสดเติมนํา้ มัน หากใส่ รหัสผ่ านผิด จํานวน 3 ครั ง้ ติดต่ อกันแล้ ว บัตรเงินสดเติมนํา้ มันดังกล่ าวจะถูก
ระงับการใช้ บริ การโดยอัตโนมัติทันที หากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันจํารหัสผ่ านเดิมได้ ให้ ติดต่ อสาขาหรื อจุดบริ การของ
ธนาคารเพื่อขอใช้ รหัสผ่ านเดิม และขอยกเลิกการระงับการใช้ บริ การโดยไม่ มีค่าธรรมเนี ยม แต่ หากผู้ถือบัตรเงินสดเติม
นํ า้ มั น จํ า รหั ส ผ่ านเดิ ม ไม่ได้ ให้ ติ ด ต่ อ สาขาหรื อ จุ ด บริ ก ารเพื่ อ ขอออกรหั ส ผ่ านใหม่ โดยตกลงยิ น ยอมชํ า ระอั ต รา
ค่ าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกําหนด
2.3.4 หากบัตรเงินสดเติมนํา้ มันสูญหายไม่ ว่าด้ วยเหตุผลใด และปรากฏว่ าบัตรเงินสดเติมนํา้ มันใบนั น้ มีการ
เขียนหรื อทําให้ ปรากฏเป็ นตัวเลขอยู่บนบัตร อันอาจทําให้ เป็ นที่เข้ าใจได้ ว่าตัวเลขดังกล่ าวเป็ นรหัสผ่ านของบัตรเงินสดเติม
นํา้ มันใบนัน้ ซึ่งผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันหรื อผู้ใดได้ ทาํ ไว้ จะถือได้ ว่าเป็ นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขของข้ อตกลงฉบับนีว้ ่ าเป็ น
การรั กษารหัสผ่ านให้ เป็ นความลับ
2.4 กรณีท่ ผี ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันเลือกใช้ บริการผ่ านการลงลายมือชื่อ เมื่อผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันได้ รับบัตร
เงินสดเติมนํา้ มันแล้ ว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันจะต้ องลงลายมือชื่อไว้ ด้านหลังบัตร เพื่อใช้ เป็ นตัวอย่ างในการตรวจสอบ
และพิสูจน์ ตัวตนของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันในการทําธุรกรรมทางการเงินต่ างๆ ผ่ านบัตรเงินสดเติมนํา้ มันในแต่ ละครั ง้
ในกรณีท่ ีผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันได้ ลงลายมือชื่อบนด้ านหลังบัตรเงินสดเติมนํา้ มันไว้ แล้ ว หากปรากฏมีการขูดลบหรื อ
ขีดฆ่ าลายมือชื่อด้ านหลังบัตร ไม่ ว่ากรณีใดอันเป็ นการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อดังกล่ าวแล้ ว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน
ตกลงและรั บทราบว่ าว่ าบัตรเงินสดเติมนํา้ มันใบดังกล่ าวจะไม่ สามารถใช้ ชาํ ระค่ าสินค้ า/บริการได้ อีก
2.5 หากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันมีการส่ งมอบบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน และ/หรื อรหัสผ่ าน (Password) ให้ ผ้ ูถือบัตร
เงินสดเติมนํา้ มันทอดต่ อๆมาจะต้ องผูกพันและปฏิบัตติ ามข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน
2.6 ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันสามารถเติมเงินในบัตรเงินสดเติมนํา้ มันได้ ท่ สี าขาของธนาคารหรื อช่ องทางอื่นๆ ตาม
วงเงิน/จํานวนเงิน ที่ธนาคารกําหนด โดยสามารถเติมเงินได้ ขัน้ ตํ่า 500 บาทต่ อครั ง้ และสามารถเติมเงินได้ สูงสุดไม่ เกิน
วงเงินรวมในบัตร 45,000 บาทต่ อบัตร
2.7 ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน หากต้ องการกําหนดคุณสมบัตพ
ิ เิ ศษในการใช้ บตั ร สามารถกําหนดคุณสมบัตพ
ิ เิ ศษ
ได้ ตามที่ธนาคารกําหนด ดังนี ้
2.7.1 กําหนดหมายเลขทะเบียนรถบนหน้ าบัตรได้ (โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน ต้ องใช้ บตั รกับรถยนต์ ท่ มี ี
หมายเลขทะเบียนรถตรงกับหน้ าบัตรเท่ านัน้ )
2.7.2 กําหนดวงเงินการใช้ บตั รต่ อวัน และ / หรือ ต่ อสัปดาห์ และ / หรื อต่ อเดือนได้
2.7.3 กําหนดประเภทผลิตภัณฑ์ ท่ ใี ช้ บริการได้
2.7.4 กําหนดสถานีบริการนํา้ มัน/ก๊ าซ ที่ใช้ บริการได้
อนึ่ง วิธีการกําหนดคุณสมบัตพ
ิ เิ ศษดังกล่ าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติม
นํา้ มันทราบเป็ นลายลักษณ์ อักษร
3.
ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันสามารถใช้ บัตรเงินสดเติมนํา้ มัน ในการทํารายการต่ างๆ ตามที่ธนาคารเปิ ดให้ บริ การ
โดยมีวิธีการทํารายการเป็ นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติท่ ีธนาคารกําหนด และผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันตกลงยอมรั บว่ า
ธนาคารเป็ นเพียงผู้ให้ บริการในการอํานวยความสะดวกในการชําระค่ าสินค้ า/บริการ และทําธุรกรรมตามคําสั่งของผู้ถือบัตร
เงินสดเติมนํา้ มัน ธนาคารมิได้ รับประกันคุณภาพของสินค้ า/บริ การดังกล่ าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ สินค้ า/บริ การ หรื อ
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การชํารุ ดบกพร่ องของสินค้ า/บริ การ รวมทัง้ การคืน การยกเลิก หรื อการปรั บปรุ งสินค้ า/บริ การ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน
ตกลงดําเนินการติดต่ อกับผู้ขายและผู้ให้ บริการนัน้ ด้ วยตนเอง โดยหากต้ องมีกรณีการคืนเงินค่ าสินค้ า/บริ การแล้ ว ผู้ถือบัตร
เงินสดเติมนํา้ มัน ตกลงดําเนิ นการเรี ยกร้องเงินคืนดังกล่ าวจากผู้ขายหรื อผู้ให้ บริ การโดยตรงเช่ นกัน ทัง้ นี ้ ธนาคารไม่ มี
หน้ าที่ต้องคืนเงินค่ าสินค้ า/บริการให้ กับผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันแต่ อย่ างใด
4.
ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันตกลงยอมรั บว่ า บัตรเงินสดเติมนํา้ มันนีใ้ ช้ ได้ เฉพาะในประเทศไทย และใช้ เป็ นสกุลเงิน
บาทเท่ านัน้ บัตรเงินสดเติมนํา้ มันไม่ สามารถใช้ ถอนเงินสดผ่ านเครื่ องฝากเงินอัตโนมัติ (ADM) และเครื่ องเอทีเอ็ม (ATM)
รวมทางช่ องทางอื่นได้
5.
ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันไม่ สามารถแลกเปลี่ยนหรื อทอนเป็ นเงินสดเมื่อใช้ ไม่ เต็มมูลค่ า แต่ สามารถใช้ บัตรเงินสด
เติมนํา้ มันร่ วมกับเงินสดหรื อบัตรเครดิตได้
6.
ในกรณีท่ ีบัตรสูญหาย หรื อถูกโจรกรรม หรื อชํารุ ดเสียหายใช้ การไม่ ได้ หรื อไม่ ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ผู้ถือบัตรเงินสด
เติมนํา้ มันสามารถระงับการใช้ บริการบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน และ/หรื อรหัสผ่ านชั่วคราว หรื อยกเลิกการใช้ บริ การบัตรเงินสด
เติมนํา้ มัน ผ่ านทางโทรศัพท์ หรื อโดยเครื่ องมือสื่อสารอย่ างอื่น หรื อวิธีการอื่นซึ่งสามารถติดต่ อกันได้ ในทํานองเดียวกัน ที่
ศูนย์ ลูกค้ าสัมพันธ์ ธนาคารกรุ งไทย KTB Call Center หมายเลข 0-2111-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) โดยการระงับการใช้ บริ การ
ชั่วคราว หรื อการยกเลิกการใช้ บริ การจะมีผลสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาไม่ เกิน 5 นาที นับแต่ เวลาที่ธนาคารได้ รับแจ้ งจาก
ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันครบถ้ วนเสร็ จสิน้ ตามวิธีการที่ธนาคารกําหนด และธนาคารจะแจ้ งผลการระงับ หรื อยกเลิกบัตร
เงินสดเติมนํา้ มัน และ/หรื อรหัสผ่ าน ให้ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันทราบในคราวเดียวกัน
หากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันมีความประสงค์ จะยกเลิกการระงับการใช้ บริ การบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน และ/หรื อ
รหัสผ่ าน ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันจะไม่ สามารถกระทําการได้ ต้ องทําการสมัครบัตรใหม่ และแจ้ งขอคืนเงินคงเหลือใน
บัตรเดิม โดยตกลงยินยอมชําระอัตราค่ าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกําหนด
7.
ในกรณีท่ ีผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันแจ้ งระงับ หรื อยกเลิก บัตรเงินสดเติมนํา้ มัน และ/หรื อรหัสผ่ าน หากมีความ
เสียหายใดๆ เกิดขึน้ ก่ อนการระงับ หรื อยกเลิก บัตรเงินสดเติมนํา้ มัน และ/หรื อรหัสผ่ านมีผลสมบูรณ์ ผู้ถือบัตรเงินสดเติม
นํา้ มันตกลงรั บผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ ทัง้ สิน้ ส่ วนความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ ภายหลังจากการระงับ หรื อยกเลิก
บัตรเงินสดเติมนํา้ มัน และ/หรื อรหัสผ่ านมีผลสมบูรณ์ แล้ ว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันไม่ ต้องรั บผิดชดใช้ คืนให้ แก่ ธนาคารแต่
อย่ างใด เว้ นแต่ ความเสียหายหรื อภาระหนีท้ ่ เี กิดขึน้ นัน้ เป็ นการกระทําของผู้ถือบัตรเอง
8.
ในกรณี ท่ ีผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันมีความประสงค์ จะขอออกบัตรใหม่ เนื่ องจากบัตรสูญหาย หรื อถูกโจรกรรม
หรื อชํารุ ดใช้ การไม่ ได้ และ/หรื อขอทําบัตรใหม่ ในขณะที่บัตรเดิมยังไม่ หมดอายุ และ/หรื อยังสามารถใช้ ได้ ผู้ถือบัตรเงินสด
เติมนํา้ มันจะต้ องติดต่ อที่ทาํ การสาขาหรื อ ศูนย์ ลูกค้ าสัมพันธ์ ธนาคารกรุ งไทย KTB Call Center 0-2111-1111 โดยจะต้ อง
ชําระค่ าธรรมเนียมสําหรั บบัตรใหม่ ตามที่ธนาคารประกาศกําหนด
9.
ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันตกลงยอมรั บว่ า การกระทําใดๆ ที่กระทําผ่ านบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน ไม่ ว่าเป็ นการกระทํา
ของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันหรื อบุคคลอื่น ไม่ ว่าด้ วยประการใดก็ตาม หากได้ กระทําไปโดยผ่ านรหัสผ่ านหรื อโดยมีการ
ลงลายมือชื่อคล้ ายลายมือชื่อด้ านหลังบัตรแล้ ว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันตกลงให้ ถือว่ าเป็ นการกระทําที่ถูกต้ องสมบูรณ์
ของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน ซึ่งมีผลผูกพันผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันเสมือนหนึ่งเป็ นการกระทําโดยผู้ถือบัตรเงินสดเติม
นํา้ มันเอง และผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันยินยอมผูกพันรั บผิดชอบในการกระทําดังกล่ าวทุกประการ โดยไม่ สามารถยกเลิก
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เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขรายการดังกล่ าวได้ อีก รวมทัง้ ให้ ถือว่ าเป็ นการที่ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันได้ ลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิ กส์ ใ ห้ ไว้ แก่ ธนาคารเพื่อเป็ นหลักฐานในการทําธุ รกรรมผ่ านบัตรเงินสดเติมนํา้ มั นในครั ้งนั น้ ๆ โดยถูกต้ อง
สมบูรณ์ แล้ ว และตกลงให้ ธนาคารสามารถใช้ ข้อมูลการดําเนินการดังกล่ าวเป็ นต้ นฉบับเอกสารที่ใช้ เป็ นพยานหลักฐานใน
การพิสูจน์ ว่า ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันได้ ทาํ ธุรกรรมผ่ านบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน เพื่อใช้ ในการดําเนินการทางกฎหมายได้ ทุก
ประการ โดย ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันไม่ ต้องทําหรื อ ลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเป็ นหลักฐานในการนัน้ อีก เว้ นแต่
ธนาคารจะได้ แจ้ งหรื อจะมีการกําหนดไว้ อย่ างชัดเจน และผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันตกลงว่ าธนาคารไม่ ต้องรั บผิดใดๆ ใน
ความเสียหายที่เกิดขึน้ จากการกระทําดังกล่ าวข้ างต้ น โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันยินยอมรั บผิดชอบในความเสียหายที่
เกิดขึน้ จากการกระทําดังกล่ าวข้ างต้ นทุกประการ เว้ นแต่ จะเป็ นกรณีตามข้ อ 10. นอกจากนี ้ ในกรณีท่ มี ีความเสียหายใดๆ
เกิดขึน้ แก่ ธนาคาร อันเนื่องมาจากการใช้ บัตรเงินสดเติมนํา้ มัน ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันตกลงยินยอมรั บผิดชอบชดใช้
บรรดาค่ าเสียหายต่ างๆ ที่เกิดขึน้ ทัง้ หมดให้ แก่ ธนาคารโดยสิน้ เชิง โดยไม่ มีเงื่อนไขแต่ อย่ างใดทัง้ สิน้
10.

ธนาคารจะรั บผิดชอบต่ อผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันเฉพาะในกรณีดังต่ อไปนี ้

10.1 ธนาคารยังไม่ ได้ จัดส่ งมอบเครื่ องมือโอนเงิน (“เครื่ องมือโอนเงิน” ให้ หมายความถึง บัตรเงินสดเติมนํา้ มัน
รหัสผ่ าน หรื อเครื่ องมืออื่นใดที่ธนาคารมอบให้ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันเพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการชําระค่ าสินค้ า/บริ การ)
ให้ แก่ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันและเกิดรายการชําระค่ าสินค้ า/บริการ ผ่ านบัตรเงินสดเติมนํา้ มันโดยมิชอบ
10.2 เกิดรายการโอนเงินผ่ านบัตรเงินสดเติมนํา้ มันโดยมิชอบ และมิใช่ ความผิดของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน
11. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันตกลงยินยอมให้ ธนาคารดําเนินการหักเงินจากบัตรเงินสดเติมนํา้ มันของผู้ถือบัตรเงินสด
เติมนํา้ มัน เพื่อชําระหนีด้ ังกล่ าวให้ แก่ ผ้ ูขายหรื อผู้ให้ บริ การตามข้ อตกลงที่ธนาคารมีอยู่กับผู้ขายหรื อผู้ให้ บริ การได้ ไม่ เกิน
ยอดเงินคงเหลือในบัตร และไม่ จาํ กัดจํานวนครั ง้ ต่ อวัน และในกรณีท่ ีบัตรเงินสดเติมนํา้ มันมีทัง้ รายการหักเงินจากบัตรเงิน
สดเติมนํา้ มันและโอนเงินเข้ าบัตรเงินสดเติมนํา้ มันในคราวเดียวกัน ธนาคารจะดําเนินการโอนเงินเข้ าบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน
ก่ อน แล้ วจึงจะดําเนินการหักเงินออกจากบัตรเงินสดเติมนํา้ มันต่ อไป
12. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันตกลงยอมรั บว่ า ข้ อมูลต่ างๆ เกี่ยวกับข้ อมูลการชําระค่ าสินค้ า/บริการของผู้ถือบัตรเงินสด
เติมนํา้ มัน อาทิเช่ น จํานวนเงินที่ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันทํารายการให้ แก่ ผ้ ูขายหรื อผู้ให้ บริ การแต่ ละราย เลขที่บัตรเงิน
สดเติมนํา้ มัน เป็ นต้ น เป็ นสาระสําคัญที่ธนาคารจะดําเนินการต่ างๆ ตามคําสั่งของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน โดยธนาคาร
ไม่ มีหน้ าที่ตรวจสอบข้ อมูลใดๆ อีก และเมื่อธนาคารได้ ดาํ เนินการใดๆ ตามข้ อมูลดังกล่ าวข้ างต้ น จากบุคคลใดๆ ไม่ ว่าโดย
ประการใดก็ตาม ให้ ถือว่ าธนาคารได้ ปฏิบัติถูกต้ องครบถ้ วนทุกประการ หากมีข้อบกพร่ องผิดพลาดใดๆ เกิดขึน้ จากการ
ดําเนินการตามข้ อมูลดังกล่ าวแล้ ว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันยินยอมรั บผิดชอบในการกระทําและในความเสียหายที่เกิดขึน้
จากการกระทําดังกล่ าวทุกประการ โดยธนาคารไม่ จาํ ต้ องรั บผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
13. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันตกลงยินยอมให้ ธนาคารเรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียม และ/หรื อค่ าใช้ จ่าย และ/หรื อค่ าบริ การ
สําหรั บการจัดทําบัตรเงินสดเติมนํา้ มันและการใช้ บริการต่ างๆ ผ่ านบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน ตลอดจนค่ าธรรมเนียม และ/หรื อ
ค่ าใช้ จ่าย และ/หรื อค่ าบริ การอื่นใดที่ธนาคารจะทําการเรี ยกเก็บจากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันต่ อไปในภายหน้ าได้ ตาม
อัตราและวิธีการที่ธนาคารประกาศกําหนด โดยตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักเงินค่ าธรรมเนียม และ/หรื อค่ าใช้ จ่าย และ/หรื อ
ค่ าบริ การดังกล่ าว จากบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน บัญชีเงินฝากทัง้ หมดทุกประเภท และวงเงินสินเชื่อทุกวงเงินของผู้ถือบัตรเงิน
สดเติมนํา้ มันที่มีอยู่กับธนาคารของธนาคารได้ ทันที รวมทัง้ ตกลงยินยอมให้ ธนาคารปรั บปรุ งเปลี่ยนแปลง แก้ ไขเพิ่มเติม
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หรื อยกเลิก หลักเกณฑ์ การให้ บริ การหรื อข้ อตกลงเงื่อนใดการให้ บริ การบัตรเงินสดเติมนํา้ มันไม่ ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่ วน
รวมทัง้ อัตราค่ าธรรมเนียม และ/หรื อค่ าใช้ จ่าย และ/หรื อค่ าบริการ และ/หรื อสิทธิต่างๆ ที่ธนาคารให้ แก่ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติม
นํา้ มันตลอดจนวิธีการคํานวณอัตราดังกล่ าว เฉพาะแต่ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันรายใดรายหนึ่ งหรื อทุกรายเมื่อใดก็ได้
และ/หรื อวิธีการดังกล่ าวเมื่อใดก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร ดังนี ้
13.1 กรณีการปรั บปรุ งเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมดังกล่ าวทําให้ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันเสียประโยชน์
ธนาคารจะเปิ ดเผยเป็ นลายลักษณ์ อักษรให้ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันทราบล่ วงหน้ าไม่ น้อยกว่ า 30 วัน และประกาศ ณ ที่
ทําการสํานักงาน/สาขาธนาคาร หรื อเปิ ดเผยผ่ านช่ องทางต่ างๆ เช่ น เว็บไซต์ ของธนาคาร แผ่ นพับ แบบฟอร์ มลงทะเบียน
เพื่อให้ ผ้ ูใช้ บริการทราบข้ อมูลดังกล่ าว
13.2 กรณีการปรั บปรุ งเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมที่เป็ นประโยชน์ หรื อเป็ นการลดภาระแก่ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติม
นํา้ มันนัน้ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันตกลงยินยอมให้ การปรั บปรุ งเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมมีผลใช้ บังคับได้ ทันที โดย
ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันทราบภายใน 30 วัน ภายหลังการมีผลใช้ บังคับ
14. หากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันเห็นว่ า ธนาคารหักเงินค่ าธรรมเนี ยม และ/หรื อค่ าใช้ จ่าย และ/หรื อค่ าบริ การ ไม่
ถูกต้ อง ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์ อักษรภายใน 10 วัน นับจากวันที่ธนาคารหัก
เงิน ของผู้ ถื อ บั ต รเงิน สดเติ ม นํ า้ มั น หากผู้ ถื อ บั ต รเงิน สดเติม นํ า้ มั น ไม่ แ จ้ ง ให้ ธนาคารทราบถึ ง ความไม่ ถู ก ต้ อ งภายใน
กําหนดเวลาดังกล่ าว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันตกลงให้ ถือว่ าธนาคารได้ ดาํ เนินการโดยถูกต้ องสมบูรณ์ แล้ ว ซึ่งผู้ถือบัตรเงิน
สดเติมนํา้ มันตกลงจะไม่ โต้ แย้ งคัดค้ านหรื อเรี ยกร้ องเงินหรื อค่ าเสียหายใดๆ จากธนาคารในภายหลัง
15. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันมีสิทธิได้ รับใบบันทึกรายการเป็ นเอกสารหลักฐานประกอบการใช้ บริ การ การชําระค่ า
สินค้ า/บริ การ ผ่ านเครื่ อง EDC เมื่อผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันได้ รับใบบันทึกรายการเพื่อเป็ นหลักฐานแสดงรายการการใช้
บัตรเงินสดเติมนํา้ มันแล้ ว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันมีหน้ าที่ตรวจสอบรายการที่ปรากฏในใบบันทึกรายการ หากมีรายการ
ใดรายการหนึ่งผิดพลาดคลาดเคลื่อน หรื อไม่ ถูกต้ อง ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันจะต้ องทักท้ วงภายใน 10 วันทําการ นับแต่
วันที่ผ้ ู ถือบัต รเงินสดเติมนํ า้ มั นได้ รับใบบันทึกรายการ หากผู้ ถือบัตรเงิน สดเติมนํ า้ มั นมิ ได้ ทักท้ วงภายในกําหนดเวลา
ดังกล่ าว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันตกลงยินยอมให้ ธนาคารถือว่ าจํานวนเงินที่ปรากฏในใบบันทึกรายการเป็ นรายการที่
ถูกต้ องตามความจริงทุกประการ
16. กรณีธนาคารทราบว่ ามีรายการผิดพลาด หรื อได้ รับแจ้ งข้ อผิดพลาดจากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน ผู้ถือบัตรเงินสด
เติมนํา้ มันตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีอาํ นาจทุกประการในการแก้ ไขความบกพร่ องผิดพลาดให้ ถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง ซึ่ง
รวมถึงการยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชี เงินฝาก และ/หรื อบัตรเงินสดเติมนํ า้ มั น และ/หรื อเบิกใช้ วงเงินสินเชื่ อ
ทัง้ หมดทุกประเภทและทุกวงเงินที่ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันมีอยู่กับธนาคารได้ โดยธนาคารมิต้องแจ้ งหรื อขออนุญาตจาก
ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันก่ อนล่ วงหน้ า โดยธนาคารจะดําเนินการปรั บปรุ งแก้ ไขให้ แล้ วเสร็ จภายใน 45 วัน นั บจากวันที่
ได้ รับแจ้ งจากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน หรื อธนาคารทราบถึงความผิดพลาดดังกล่ าว โดยมีหลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนการ
ปฏิบัติของธนาคารในการสอบสวนและดําเนินการแก้ ไขข้ อผิดพลาดตามที่ได้ แจ้ งให้ ธนาคารแห่ งประเทศไทยทราบ ทัง้ นี ้
ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันตกลงให้ ถือว่ าบรรดาเอกสารต่ างๆ ที่เกี่ยวกับการหักเงิน และ/หรื อเบิกใช้ วงเงินสินเชื่อ และ/หรื อ
การดําเนินการของธนาคารซึ่งเป็ นเอกสารที่ธนาคารจัดทําขึน้ เพื่อแก้ ไขความบกพร่ องผิดพลาดข้ างต้ น เป็ นเอกสารที่มีความ
ถูกต้ องสมบูรณ์ ครบถ้ วนและใช้ เป็ นพยานหลักฐานตามกฎหมายได้ ทุกประการ
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17. ในกรณีผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันพบความบกพร่ องผิดพลาดใดๆ จากการหักเงินจากบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน ผู้ถือ
บัตรเงินสดเติมนํา้ มันจะต้ องแจ้ งรายละเอียดของข้ อมูล เช่ น วันเวลาที่ทํารายการ เลขที่บัตรเงินสดเติมนํา้ มัน ประเภท
รายการ จํานวนเงิน ชื่อและสถานที่ตดิ ต่ อของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน เป็ นต้ น ให้ ธนาคารทราบทันที โดยผู้ถือบัตรเงินสด
เติมนํา้ มันยินยอมให้ ธนาคารดําเนินการตรวจสอบความบกพร่ องผิดพลาดกับรายงานของธนาคารตามวิธีการของธนาคาร
ทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่ าความบกพร่ องผิดพลาดดังกล่ าว เกิดจากการกระทําของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันเอง
และธนาคารได้ ดาํ เนินการไปตามข้ อมูลที่ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันเป็ นผู้แจ้ งหรื อให้ ข้อมูลแล้ ว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน
ตกลงยินยอมสละสิทธิในการเรี ยกร้ องหรื อฟ้ องร้ องให้ ธนาคารชดใช้ เงินที่ธนาคารได้ หักดังกล่ าว รวมทัง้ ค่ าเสียหายหรื อ
ค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ นอกจากนี ้ หากธนาคารต้ องจ่ ายเงินจํานวนใดๆ ให้ แก่ บุคคลใดเนื่องจากความผิดพลาดข้ างต้ นแล้ ว
ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันตกลงจะชําระเงินจํานวนดังกล่ าวพร้ อมดอกเบีย้ ในอัตราดอกเบีย้ สูงสุดกรณีผิดนัดชําระหนี ้ ตาม
ประกาศของธนาคาร ซึ่งต่ อไปนีเ้ รี ยกว่ า “ดอกเบีย้ ผิดนัด” โดยหากธนาคารได้ ประกาศกําหนดอัตราดอกเบีย้ ดังกล่ าวหลาย
อัตรา ก็ให้ ใช้ อัตราสูงสุดที่ธนาคารประกาศกําหนด ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรื อลดลงได้ ตามที่ธนาคารจะได้ ประกาศ
เป็ นคราวๆ ไป โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันตกลงให้ อัตราดอกเบีย้ ที่เปลี่ยนแปลงมีผลใช้ บังคับทันที นับแต่ มีการประกาศ
เปลี่ยนแปลงดังกล่ าว ทัง้ นี ้ นับตัง้ แต่ วันที่ธนาคารได้ จ่ายเงินให้ แก่ บุคคลอื่นเป็ นต้ นไป จนกว่ าผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันจะ
ชําระคืนให้ แก่ ธนาคารเพื่อเป็ นการชดเชยทุกจํานวนจนครบถ้ วน
18. ในกรณี ท่ ีผ้ ู ถือ บัต รเงินสดเติมนํ า้ มั น มี ห นี เ้ งินใดๆ ค้ า งชํา ระอยู่ กั บธนาคาร ซึ่ งรวมถึงค่ า ธรรมเนี ย ม ค่ าใช้ จ่ า ย
ค่ าเสียหาย หรื อหนีเ้ งินซึ่งเกิดขึน้ ตามข้ อตกลงฉบับนี ้ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัตรเงิน
สดเติมนํา้ มัน บัญชีเงินฝาก และวงเงินสินเชื่อทัง้ หมดทุกประเภทและทุกวงเงินที่ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันมีอยู่กับธนาคาร
เพื่อนํามาหักชําระหนีด้ ังกล่ าวคืนให้ แก่ ธนาคารได้ ในทันทีโดยธนาคารไม่ ต้องขอความยินยอมจากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน
อีก และหากเงินในบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน บัญชีเงินฝาก และวงเงินสินเชื่อดังกล่ าวมีจาํ นวนไม่ เพียงพอที่จะนํามาหักชําระหนี ้
ได้ ทงั ้ หมด ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันตกลงยอมรั บว่ า ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันมีภาระหนีค้ ้ างชําระกับธนาคารตามจํานวน
เงินดังกล่ าว ซึ่งเป็ นหนี ท้ ่ ีถึงกําหนดชําระโดยพลั น และผู้ ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มั นตกลงยินยอมชําระคื นยอดหนี ส้ ่ วนที่
คงเหลือ พร้ อมด้ วยดอกเบีย้ ผิดนัด นับตัง้ แต่ วันที่ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันผิดนัดชําระหนีเ้ ป็ นต้ นไป จนกว่ าผู้ถือบัตรเงิน
สดเติมนํา้ มันจะชําระหนีใ้ ห้ แก่ ธนาคารจนครบถ้ วน ทัง้ นี ้ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันยินยอมให้ ธนาคารงดเว้ นการให้ บริ การ
บัตรเงินสดเติมนํา้ มันได้ ทันที และไม่ เป็ นการตัดสิทธิธนาคารในการที่จะยกเลิกการให้ บริ การบัตรเงินสดเติมนํา้ มันได้ ทันที
โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันทราบ ซึ่งผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันตกลงยอมรั บว่ าธนาคารได้ ปฏิบัติถูกต้ อง
แล้ ว และผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันตกลงที่จะไม่ ยกกรณี ดังกล่ าวขึน้ เป็ นข้ อกล่ าวอ้ างหรื อเรี ยกร้องค่ าเสียหายใดๆ จาก
ธนาคาร
19. ในกรณีท่ ีเกิดความเสียหายใดๆ ขึน้ แก่ ธนาคาร หรื อธนาคารถูกเรี ยกร้ องให้ ต้องรั บผิดใดๆ จากการที่ผ้ ูถือบัตรเงิน
สดเติมนํา้ มันทํารายการชําระค่ าสินค้ า/บริ การผ่ านบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน ไม่ ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน
ตกลงรั บผิ ดชอบชดใช้ ค่าเสี ยหายให้ แก่ ธนาคารทุกประการ โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ทัง้ สิน้ รวมทัง้ ตกลงยินยอมให้
ธนาคารกระทําการใดๆ ซึ่งรวมถึงการหักเงินจากบัญชี เงินฝาก และ/หรื อบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน และ/หรื อเบิกใช้ วงเงิน
สินเชื่อ ของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันที่มีอยู่กับธนาคาร เพื่อเป็ นการแก้ ไขและบรรเทาความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ กับ
ธนาคารได้ โดยไม่ จาํ ต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน
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20. เพื่อให้ การใช้ บริการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ของข้ อตกลงฉบับนี ้ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันตกลงยินยอมให้ ธนาคาร
มีสิทธิหกั เงินจากบัญชีเงินฝาก และ/หรื อบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน และ/หรื อเบิกใช้ วงเงินสินเชื่อ ของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน
ที่มีอยู่กับธนาคาร เพื่อดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดไว้ ในข้ อตกลงฉบับนี ต้ ลอดไปโดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันจะไม่
ยกเลิกเพิกถอนการให้ ความยินยอมนี ้ จนกว่ าจะมีการยกเลิกการใช้ บริการ
21. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันยอมรั บว่ าบันทึกหลักฐานหรื อเอกสารใดๆก็ตาม ที่ธนาคารได้ จัดทําขึน้ อันเนื่องจากการ
ใช้ บริการผ่ านบัตรเงินสดเติมนํา้ มันนัน้ มีความถูกต้ องทุกประการโดยไม่ จาํ ต้ องให้ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันตรวจสอบหรื อ
ลงลายมือชื่อก่ อนแต่ อย่ างใด
22. หากเอกสาร และ/หรื อหลักฐาน และ/หรื อรายละเอียดข้ อมูลใดๆ ที่ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันได้ ส่งมาให้ กับธนาคาร
ไม่ ว่าจะส่ งมาในรู ปแบบใด มีความผิดพลาดหรื อบกพร่ อง และผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันมีความประสงค์ จะขอแก้ ไขความ
ผิดพลาดหรื อบกพร่องดังกล่ าว หรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลใดๆ ผู้ ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันจะต้ องแจ้ งให้ แก่ ธนาคารทราบ
ล่ วงหน้ าเป็ นหนังสือตามแบบฟอร์ มที่ธนาคารกําหนด พร้ อมสําเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ องที่ต้องการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
ก่ อนที่ธนาคารจะนําข้ อมูลเข้ าระบบของธนาคาร หากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันแจ้ งให้ ธนาคารทราบภายหลังจากที่ธนาคาร
ได้ นําข้ อมูลเข้ าระบบแล้ ว ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อไม่ แก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อมูลดังกล่ าวให้ แก่ ผ้ ูถอื
บัตรเงินสดเติมนํา้ มันตามที่ธนาคารเห็นสมควร ทัง้ นี ้ การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อมูลดังกล่ าว จะมีผลสมบูรณ์ เมื่อธนาคารได้
แจ้ งผลการเปลี่ยนแปลงให้ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันทราบเป็ นลายลักษณ์ อักษรแล้ ว และธนาคารไม่ ต้องรั บผิดชอบใน
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ ก่ อนที่การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อมูลดังกล่ าวจะมีผลสมบูรณ์ โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันตกลง
ยินยอมรั บผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ เองทัง้ สิน้
23. บรรดาเอกสาร หรื อหนังสือ หรื อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใดๆ ที่ธนาคารส่ งไปยังผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันไม่ ว่าจะส่ งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรื อไม่ ลงทะเบียน หรื อให้ คนนําไปส่ งเองก็ตาม หากส่ งไปตามที่อยู่ และ/หรื อสํานักงาน และ/หรื อที่
ติดต่ อทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ได้ แจ้ งไว้ กับธนาคาร ไม่ ว่าจะมีผ้ ูรับไว้ หรื อไม่ ก็ตามหรื อส่ งไม่ ได้ เพราะมีการเปลี่ยนแปลง
ที่อยู่และ/หรื อสํานักงานและ/หรื อที่ติดต่ อทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรื อที่อยู่และ/หรื อสํานักงานถูกรื อ้ ถอนไป และ/หรื อที่
ติดต่ อทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถูกระงับหรื อยกเลิก โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันไม่ ได้ แจ้ งเป็ นหนังสือต่ อธนาคารก็ดี หรื อส่ ง
ไม่ ได้ เพราะหาที่ตงั ้ ที่อยู่ และ/หรื อสํานักงาน และ/หรื อที่ตดิ ต่ อทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่แจ้ งไว้ ไม่ พบก็ดี ให้ ถือว่ าผู้ถือบัตร
เงินสดเติมนํา้ มันได้ รับทราบข้ อความในเอกสารหรื อหนังสือหรื อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นัน้ ๆ โดยชอบแล้ ว และให้ ถือว่ าเอกสาร
หรื อหนังสือหรื อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นัน้ ๆ ได้ ส่งโดยชอบแล้ ว
24. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันตกลงและยอมรั บว่ าธนาคารไม่ ต้องรั บผิดจากการที่ (1) ธนาคารไม่ สามารถปฏิบัติตาม
ข้ อตกลงฉบับนีไ้ ด้ หรื อ (2) ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน หรื อผู้ขายหรื อผู้ให้ บริ การไม่ ได้ รับเงินจากการชําระเงินค่ าซือ้ สินค้ า/
บริ การผ่ านบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน หรื อ (3) ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันไม่ สามารถทํารายการชําระเงินค่ าสินค้ า/บริ การผ่ าน
บัตรเงินสดเติมนํา้ มัน หรื อ (4) จากการที่ทาํ รายการไม่ สาํ เร็ จ อันเนื่องมาจากกรณีดังจะกล่ าวต่ อไปนี ้ ทัง้ นี ้ ธนาคารมีสิทธิท่ ี
จะไม่ ให้ บริ การในครั ง้ นัน้ ๆ ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควรและผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันตกลงจะไม่ ถือเอาเหตุดังกล่ าวเป็ น
ข้ อเรี ยกร้ องให้ ธนาคารรั บผิดชอบต่ อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ ทัง้ สิน้
24.1 เงินในบัตรเงินสดเติมนํา้ มันไม่ มีหรื อมีแต่ ไม่ เพียงพอให้ ธนาคารดําเนินการตามคําสั่งของผู้ถือบัตรเงินสดเติม
นํา้ มัน
-9-

24.2 ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันไม่ มีหรื อถูกระงับการใช้ บัตรเงินสดเติมนํา้ มัน
24.3 การหักเงินจะเป็ นผลให้ จาํ นวนเงินค่ าสินค้ า/บริ การเกินกว่ าวงเงินในบัตรเงินสดเติมนํา้ มันที่ผ้ ูถือบัตรเงินสด
เติมนํา้ มันตกลงไว้ กับธนาคาร
24.4 อยู่ระหว่ างดําเนินการทางกฎหมาย
24.5 ธนาคารได้ แจ้ งให้ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันทราบถึงความขัดข้ องของการทํารายการอยู่แล้ วก่ อนหรื อขณะที่ทาํ
รายการ
24.6 ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันปฏิบัตผิ ิดเงื่อนไข หรื อข้ อตกลงกับธนาคาร
24.7 กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่ น ในกรณีท่ ีมีความชํารุ ดบกพร่ อง เสียหาย ขัดข้ อง หรื อล่ าช้ าของระบบคอมพิวเตอร์
และ/หรื อระบบไฟฟ้ า และ/หรื อระบบเครื อข่ ายอินเตอร์ เน็ต (Internet) และ/หรื อระบบการติดต่ อสื่อสาร และ/หรื อระบบ
เครื อข่ ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่และ/หรื ออุ ปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ต่ างๆ และ/หรื อระบบอื่ นใดที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การนี ้
รวมทัง้ ปั ญหาทางด้ านพลังงาน การกระทําของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงผู้บุกรุ ก (Hacker) อัคคีภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
การประท้ วง การขนส่ งติดขัด การจลาจล สงคราม ไวรั สคอมพิวเตอร์ หรื อข้ อมูลที่เป็ นอันตรายต่ างๆ (Harmful Data) หรื อ
เหตุต่างๆ อันอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของธนาคาร ซึ่งเป็ นอุปสรรคต่ อการที่ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันจะเข้ าใช้ บริ การ
หรื อต่ อการที่ธนาคารจะให้ บริการตามข้ อตกลงฉบับนี ้
24.8 ธนาคารยังไม่ ได้ รับเอกสารหลักฐานประกอบการขอใช้ บริการจากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน
24.9 มีเหตุใดๆ ตามที่ธนาคารและ/หรื อกฎหมายกําหนดเกิดขึน้
24.10 ธนาคารมีเหตุจาํ เป็ นหรื อเหตุขัดข้ องไม่ ว่าประการใดๆ
25. ผู้ ถือบัต รเงินสดเติมนํ า้ มั นรั บรองว่ า บรรดาเอกสาร ข้ อมู ล รายละเอี ยดใดๆ ที่ปรากฏ และ/หรื อที่ได้ ส่งมาให้
ธนาคารไม่ ว่าจะส่ งมาในรู ปแบบใด มี ความถูกต้ องแท้ จริ ง และในกรณี ท่ ีมีความผิ ดพลาดในการให้ บริ การเกิดขึน้ อั น
เนื่องมาจากความผิดพลาดหรื อบกพร่ องแห่ งเอกสาร และ/หรื อข้ อมูล และ/หรื อรายละเอียดดังกล่ าว หรื อมีความผิดพลาด
หรื อความบกพร่ องใดๆ เกิดขึน้ จากการที่ธนาคารดําเนินการตามเอกสาร และ/หรื อข้ อมูล และ/หรื อรายละเอียดดังกล่ าวไม่
ว่ าด้ วยเหตุใดก็ตาม ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันตกลงว่ าธนาคารไม่ ต้องรั บผิดชอบแต่ อย่ างใด โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน
ตกลงจะดําเนินการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องไปยังผู้ท่ ไี ด้ รับประโยชน์ จากความผิดพลาดหรื อความบกพร่ องนัน้ เองโดยตรง ทัง้ นี ้ ผู้ถือ
บัตรเงินสดเติมนํา้ มันจะไม่ เรี ยกร้ องให้ ธนาคารหักหรื อเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของบุคคลซึ่งผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน
ระบุ ห รื อ ของบุ ค คลใดคื น ให้ แ ก่ ผ้ ู ถื อ บั ต รเงิน สดเติ ม นํ า้ มั น และขอสละสิ ท ธิ ใ นการฟ้ อ งร้ องให้ ธนาคารชดใช้ เ งิน หรื อ
ค่ าเสียหายใดๆ อันเกิดจากความผิดพลาดหรื อความบกพร่ องดังกล่ าวข้ างต้ น
26. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันตกลงจะไม่ กระทําการใดๆ อันมีผลให้ ธนาคารต้ องเข้ าร่ วมในข้ อพิพาทระหว่ างผู้ถือบัตร
เงินสดเติมนํา้ มันกับบุคคลอื่นใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องหรื อเกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การบัตรเงินสดเติมนํา้ มันตามข้ อตกลงฉบับนี ้ โดย
หากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันมีข้อต่ อสู้ และ/หรื อสิทธิเรี ยกร้ องใดๆ ก็จะไปดําเนินการกับบุคคลอื่นด้ วยตนเอง
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27. หากธนาคารประสงค์ จะยกเลิกการให้ บริ การบัตรเงินสดเติมนํา้ มันตามข้ อตกลงฉบับนี ้ ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือบัตร
เงินสดเติมนํา้ มันทราบล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 30 วัน ซึ่งเมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกล่ าวให้ ถือว่ าการให้ บริ การและข้ อตกลง
ฉบับนี เ้ ป็ นอันสิน้ ผลลงทันที แต่ ทัง้ นี ก้ ารยกเลิกการให้ บริ การดังกล่ าว ไม่ กระทบถึงหนี ใ้ ดๆ ที่ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน
ยังคงค้ างชําระอยู่กับธนาคาร รวมทัง้ ไม่ เป็ นการลบล้ างสิทธิ และ/หรื อหน้ าที่ท่ ีธนาคารและผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันมีอยู่
ต่ อกัน อันเนื่องมาจากการใดๆ อันได้ กระทําไปก่ อนที่การใช้ บริ การตามข้ อตกลงฉบับนีจ้ ะเป็ นอันสิน้ ผล อนึ่ง ผู้ถือบัตรเงิน
สดเติมนํา้ มันตกลงยอมรั บว่ า ธนาคารมีสิทธิระงับ และ/หรื อยกเลิกการให้ บริการได้ ทนั ทีในกรณีท่ ผี ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน
ปฏิบัติผิดข้ อตกลงฉบับนี ้ หรื อมีเหตุการณ์ ท่ ีทาํ ให้ ธนาคารเชื่อโดยมีเหตุผลอันสมควรว่ าผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันใช้ บัตร
เงินสดเติมนํา้ มันโดยมีแนวโน้ มที่จะมีเจตนาทุจริ ต และ/หรื อทําให้ บุคคลอื่นได้ รับความเสียหาย หรื อผู้ถือบัตรเงินสดเติม
นํา้ มันทํา และ/หรื อใช้ เอกสารปลอมเพื่อใช้ ประกอบการยื่นคําขอใช้ บริ การบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน หรื อในกรณีท่ มี ีเหตุการณ์
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอั น เนื่ องมาจากการประกาศใช้กฎหมายที่ อ อกใหม่ หรื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงกฎหมาย หรื อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงการบังคับใช้ กฎหมายใด หรื อในการตีความกฎหมาย คําสั่ง ระเบียบ หรื อข้ อกําหนดใดผิดไปจากเดิม หรื อการ
ที่ทางราชการหรื อธนาคารแห่ งประเทศไทยได้ ออกคําสั่ง ระเบียบ หรื อข้ อกําหนดใดขึน้ ใหม่ อันมีผลทําให้ ธนาคารต้ อง
ยกเลิกระงับและ/หรื อยกเลิกการให้ บริ การบัตรเงินสดเติมนํา้ มันทันที โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันตกลงจะไม่ เรี ยกร้ องให้
ธนาคารต้ องรั บผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ ทัง้ สิน้
28. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันที่มีสิทธิบอกเลิกการใช้ บริการบัตรเงินสดเติมนํา้ มันต้ องเป็ นผู้ถือบัตรที่ลงนามในใบคําขอ
ใช้ บริ การเท่ านัน้ ทัง้ นี ้ หากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันประสงค์ จะขอคืนเงินที่เหลือในบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน สามารถติดต่ อ
ธนาคารเพื่อขอคื นเงินตามยอดเงินคงเหลื อในบัตร โดยกรอกแบบฟอร์ มขอยกเลิกการใช้ บริ การและขอคื นมู ลค่ าเงิน
คงเหลือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันพร้ อมเอกสารแสดงตนมาแสดงเพื่อขอคืนเงิน โดยต้ องขอคืนเงินที่คงเหลือทัง้ จํานวนและตก
ลงชําระค่ าธรรมเนียมการขอคืนเงินตามอัตราที่ธนาคารประกาศกําหนด โดยธนาคารจะดําเนินการคืนเงินเป็ นเช็ค หรื อโอน
เงินเข้ าบัญชีของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน หรื อผ่ านช่ องทางการให้ บริ การตามที่ธนาคารกําหนดไว้ ภายใน 15 วัน นับจาก
วันที่ท่ ธี นาคารได้ รับแจ้ งการขอคืนเงินเป็ นลายลักษณ์ อักษรจากผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน
29. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันตกลงยินยอมให้ ธนาคารแก้ ไข เปลี่ยนแปลงข้ อมูลที่ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันได้ รับจาก
ธนาคาร ซึ่งรวมถึงข้ อมูลเกี่ยวกับค่ าธรรมเนียม ค่ าบริ การ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ อัตราดอกเบีย้ หรื อข้ อมูล
อื่นใด ซึ่งเป็ นข้ อมูลเบือ้ งต้ นได้ ตลอดเวลา ซึ่งข้ อมูลดังกล่ าวไม่ มีผลผู กพันธนาคาร โดยธนาคารจะได้ ประกาศแจ้ งการ
เปลี่ยนแปลงข้ อมูลดังกล่ าวให้ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันทราบ ณ สํานักงาน/สาขาของธนาคาร และ/หรื อแผ่ นพับ ใบปลิว
แผ่ นโฆษณา และ/หรื อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ และ/หรื อช่ องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกําหนด
30.

การเปิ ดเผยข้ อมูลผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันตกลงดังนี ้

30.1 ธนาคารสามารถติดต่ อสอบถาม สืบค้ น ตรวจสอบสถานภาพ ข้ อมูลรายละเอียดของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน
จากหน่ วยงานราชการ (เช่ น กรมสรรพากร กรมทะเบียนการค้ า หรื อสํานั กทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง เป็ นต้ น)
บริษัทข้ อมูลเครดิต สถาบันการเงิน บุคคลหรื อนิตบิ ุคคลใดก็ได้ ในกรณีท่ จี าํ เป็ นและ/หรื อในกรณีท่ ธี นาคารเห็นสมควร
30.2 ธนาคารมีสิทธิโอน และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล ข้ อมูลทางการเงิน และ/หรื อข้ อมูลใดๆ ของผู้ถือบัตร
เงินสดเติมนํา้ มันที่ได้ ให้ ไว้ หรื อมีอยู่กับธนาคาร หรื อที่ธนาคารได้ รับหรื อเข้ าถึงได้ จากแหล่ งอื่น หรื อข้ อมูลอื่นใดตามที่
หน่ วยงานหรื อคณะกรรมการที่มีอํานาจตามกฎหมายประกาศกําหนด ให้ แก่ บริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
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หรื อนิติบุคคลนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้ บริ การภายนอก ผู้ประมวลผลข้ อมูล ผู้รับ
โอนสิทธิเรี ยกร้ อง หน่ วยงาน/องค์ กร/นิติบุคคลใดๆ ที่มีสัญญากับธนาคาร หน่ วยงานราชการ และ/หรื อ นิติบุคคลใดๆ ที่
ธนาคารเป็ นคู่สัญญาหรื อมีความสัมพันธ์ ด้วย ทัง้ ในประเทศไทยและต่ างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการบริ หารจัดการ
ธุรกิจของธนาคาร การวิเคราะห์ ข้อมูล การให้ และ/หรื อปรั บปรุ งบริ การ หรื อผลิตภัณฑ์ ต่างๆของธนาคาร การที่ธนาคาร
จ้ างหรื อมอบหมายให้ บุคคลอื่นดําเนินการแทน ไม่ ว่างานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่ อสื่อสาร งานติดตามทวง
ถาม ไม่ ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่ วน รวมถึงเพื่อปฏิบัตติ ามกฎหมายหรื อระเบียบของประเทศใดๆ ที่ใช้ บังคับกับธนาคาร ทัง้ นี ้ ผู้
ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันได้ รับทราบนโยบายความเป็ นส่ วนตัวของธนาคาร (privacy policy) ตามที่อยู่ในเว็บไซต์ ของธนาคาร
แล้ ว
30.3 ธนาคารมีสิทธิเปิ ดเผยข้ อมูลการใช้ บัตร และ/หรื อข้ อมูลอื่นใดของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันให้ กับบริ ษัท
นํา้ มัน และ/หรื อสถานีบริ การนํา้ มัน/ก๊ าซที่เข้ าร่ วมโครงการ และ/หรื อนิติบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ ในการพิจารณายกเว้ น
ค่ าธรรมเนียมบัตร การให้ ส่วนลด หรื อวัตถุประสงค์ อ่ ืนใดที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน
30.4 ในกรณีท่ ีผ้ ูถือบัตรเติมนํา้ มันเงินสดให้ ข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกจากของผู้ถือบัตรเติมนํา้ มันเงิน
สดเองแก่ ธนาคาร
(1) ผู้ถือบัตรเติมนํา้ มันเงินสดรั บรองและรั บประกันว่ าได้ ตรวจสอบความถูกต้ องและความสมบูรณ์ ของข้ อมูล
ส่ วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ผ้ ูถือบัตรให้ แก่ ธนาคาร และจะแจ้ งธนาคารหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้ อมูลส่ วนบุคคลของ
บุคคลอื่นที่ได้ ให้ ไว้ (หากมี)
(2) ผู้ถือบัตรเติมนํา้ มันเงินสดรั บรองและรั บประกันว่ า ผู้ถือบัตรเติมนํา้ มันเงินสดได้ รับความยินยอมหรื อ
สามารถอาศั ยฐานทางกฎหมายอื่ น สําหรั บการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้ อ มู ลส่ วนบุ คคลดังกล่ าวตาม
กฎหมายที่ใช้ บังคับ
(3) ผู้ถือบัตรเติมนํา้ มันเงินสดรั บรองและรั บประกันว่ า ผู้ถือบัตรเติมนํา้ มันเงินสดได้ แจ้ งนโยบายความเป็ น
ส่ วนตัวของธนาคารที่เกี่ยวข้ องแก่ บุคคลอื่นดังกล่ าวแล้ ว และ
(4) ผู้ถือบัตรเติมนํา้ มันเงินสดรั บรองและรั บประกันว่ า ธนาคารสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ
โอน ข้ อมูลส่ วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ ท่ ีกาํ หนดไว้ ในนโยบายความเป็ นส่ วนตัวของธนาคารที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งอาจมีการแก้ ไข
เป็ นครั ง้ คราว ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ ทงั ้ หมดที่กาํ หนดไว้ ในเอกสารฉบับนี ้
31. ข้ อตกลงฉบับนีใ้ ห้ ใช้ บังคับและตีความตามกฎหมายไทยและให้ ศาลไทยเป็ นศาลที่มีเขตอํานาจในการพิจารณาข้ อ
พิพาทที่เกิดขึน้ ตามข้ อตกลงฉบับนี ้
32. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันตกลงยินยอมผูกพันและตกลงปฏิบัติตามคู่มือ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของธนาคารและ
เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ บริการบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน ซึ่งธนาคารได้ ส่งหรื อประกาศ หรื อแจ้ งไปยังผู้ถือบัตรเงินสด
เติมนํา้ มัน ทัง้ ที่มีอยู่ ณ ขณะนีแ้ ละที่ธนาคารจะได้ เพิ่มเติมต่ อไป นอกจากนี ้ คู่มือหรื อเอกสารใดๆ เกี่ยวกับการใช้ บริ การ
บัตรเงินสดเติมนํา้ มันที่ธนาคารจะส่ ง หรื อประกาศ หรื อแจ้ งเพิ่มเติมต่ อไปในภายหน้ า ให้ ถือว่ าเป็ นส่ วนหนึ่งของข้ อตกลง
ฉบับนีด้ ้ วย รวมทัง้ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันยินยอมปฏิบัตติ ามระเบียบและวิธีปฏิบัตขิ องธนาคาร และ/หรื อข้ อกําหนดตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ จัดทําเอกสารอื่นใดให้ แก่ ธนาคารตามที่ธนาคารและ/หรื อทางราชการเป็ นผู้กาํ หนดด้ วย
33. ให้ ถือว่ าข้ อตกลงฉบับนี ร้ วมถึงข้ อกําหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การ และ/หรื อการทําธุรกรรมทางการเงินใดๆ ที่
ธนาคารได้ จัดให้ มีขนึ ้ ผ่ านบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน ทัง้ ที่ธนาคารกําหนดไว้ แล้ วในขณะนีแ้ ละ/หรื อที่จะมีขนึ ้ ต่ อไปในภายหน้ าทุก
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ประการ เป็ นส่ วนหนึ่งของใบคําขอใช้ บริ การบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน ประเภทเติมเงินได้ กรณีท่ ีข้อความใดในใบคําขอใช้
บริ การบัตรเงินสดเติมนํา้ มัน ประเภทเติมเงินได้ ข้ อตกลงฉบับนี ้ หรื อข้ อกําหนดและเงื่อนไขดังกล่ าวข้ างต้ น ขัดหรื อแย้ ง
กันเอง ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันจะต้ องปฏิบตั ติ ามคําวินิจฉัยของธนาคาร และให้ ถือว่ าคําวินิจฉัยของธนาคารดังกล่ าวเป็ น
ที่สุด โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนํา้ มันตกลงจะไม่ โต้ แย้ ง และ/หรื อเรี ยกร้ องค่ าเสียหายหรื อค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ จากธนาคาร
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