
 
ใบสมัครสมาชิกบัตรฟลีทการ์ด / Fleet Card Application From 

 
1. ช่ือท่ีจดทะเบียนตามกฏหมาย / Company Registration Name : 
    (ภาษาไทย) 
 

     (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
 

    เป็น / IS   สํานกังานใหญ่ / HEAD OFFICE    สาขาท่ี / BRANCH NO ........................................................... 

2. ท่ีอยู่ของบริษัท/องค์กร/หน่วยงาน (โปรดระบตุรงตาม ภ.พ. 20, ภ.พ. 09) / Company Registration Address : 
    ท่ีอยู่ / Address เลขท่ี / No. : ............................................................ อาคาร / Building : ............................................................. ชัน้ / Floor : ........................................... 

  ซอย / Soi : .................................................................................................................  ถนน / Street : ............................................................................................... 

  แขวง / ตําบล / Sub District : .........................................................................  เขต / อําเภอ / District : ....................................................................... 

  จงัหวดั / Province : .......................................................................................  รหสัไปรษณีย์ / Postal Code :  

    โทรศพัท์ / Tel. :         -        -       ตอ่ / Ext. : .......................  โทรสาร / Fax. :           -            -    

    E-Mail Address : ...............................................................................................................  Website : ................................................................................. 

3. ช่ือและท่ีอยู่จดัสง่ไปรษณีย์ (กรณีแตกตา่งจากข้างต้น และโปรดระบเุป็นภาษาไทย) Name & Mailing Address (If different from above / In Thai) : 

    กรณีช่ือในทางการค้าไม่ตรงกบัท่ีจดทะเบียนตามกฏหมาย / In Case of Company Business Name Is different from above : 
    (ภาษาไทย) 
 

     (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
 
    ท่ีอยู่ / Address เลขท่ี / No. : ............................................................ อาคาร / Building : ............................................................. ชัน้ / Floor : ........................................... 

  ซอย / Soi : .................................................................................................................  ถนน / Street : ............................................................................................... 

  แขวง / ตําบล / Sub District : .........................................................................  เขต / อําเภอ / District : ....................................................................... 

  จงัหวดั / Province : .......................................................................................  รหสัไปรษณีย์ / Postal Code :  

    โทรศพัท์ / Tel. :         -        -       ตอ่ / Ext. : .......................  โทรสาร / Fax. :           -            -    

    E-Mail Address : ...............................................................................................................  Website : ................................................................................. 

4. ประเภทธรุกิจ / Business Category : ................................................................................................................................................................................... 
    ยอดขายตอ่ปี.........................................................................บาท  สินทรัพย์ถาวรสทุธิ (ไมร่วมท่ีดิน)...................................บาท  จํานวนพนกังาน........................................คน 

5. รายละเอียดการจดทะเบียน / Company Registration Detail : 
    หมายเลขประจําตวัผู้ เสียภาษี / Tax ID : 

     วนัท่ีจดทะเบียน (วนั / เดือน / ปี ค.ศ.) / Date of Registration (DD / MM / YY) :      /        /      

     สถานท่ีจดทะเบียน (จงัหวดั) / Place of Registration (Province) :  ................................................................................................................................................... 

     ทะเบียนนิติบคุคลเลขท่ี (ตามหนงัสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์) / Registration Number : ................................................................................................................ 

     ทนุท่ีจดทะเบียน (บาท) Registered Capital (Baht) : .........................................................................................................................................................................  

     จํานวนผู้ ถือหุ้น (คน) / No. of Shareholders (Person) : ................................................................................................................................................................... 

6. บญัชีสถาบนัการเงินท่ีใช้อยู่ / Financial Information : 
      ประเภทบญัชี / Account Type    ช่ือธนาคาร / Bank Name        เลขท่ีบญัชี / Account No. 

     1. ประจํา / Fixed Account        .................................................................             .................................................................. 

     2. ออมทรัพย์ / Saving Account       .................................................................             .................................................................. 

     3. กระแสรายวนั / Current Account       .................................................................             .................................................................. 

7.บตัรฟลีทการ์ดอ่ืน ๆ ท่ีใช้อยู่ (ถ้ามี) / Other Fleet Cards in Use (If any) :  
      บริษัท / Company Name : ..........................................................................................................  จํานวนบตัร / No. of Cards : ................................บตัร / Cards 

      วงเงิน / Credit Line : ....................................................................................................................  บาท / Baht 

8. คา่ใช้จ่ายนํา้มนัตอ่เดือน / Monthly Gasoline Usage : ............................................................. บาท / Baht 

9. รายละเอียดของยานพาหนะ / Vehicle Listing Information : (โปรดกรอกรายละเอียดใน “แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบตัรฟลีทการ์ด” ตามแนบ) 

เลขที่ / Application No :   
รหสัหน่วยงาน / Source Code :                  
รหสัพนักงานหน่วยงาน / Source Reference : 
รหสัลูกค้า / Account No : 

สาํหรับเจ้าหน้าที่ KTB เท่านัน้ / KTB Use Only – Fleet Card 

NCB 

(In Thai) 

(In Capital English) 

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร / Business Information 

(In Thai) 

(In Capital English) 



ผู้ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัท / องค์กร / หน่วยงาน โดยให้บคุคลท่ีปรากฎรายช่ือข้างลา่งนีค้นใดคนหนึง่เป็นผู้ มีอํานาจในการอายดับตัร ยกเลิกหรือปิดบตัร การออกบตัร

ใหม่หรือออกบตัรทดแทน รวมถึงรหสัประจําบตัร การปลดลอ็คบตัร การเปลี่ยนแปลงข้อมลูบตัร และการขอรายงานหรือสําเนาใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบตัรฟลีทการ์ด  

1. นาย / นาง / นางสาว / Mr. / Mrs. / Ms. : .......................................................... นามสกลุ / Last Name : .................................................................... 

    หมายเลขบตัรประชาชน / Personal ID. Card Number :  

    ตําแหน่ง / Title : .......................................................................................... แผนก / Department :............................................................................ 

    โทรศพัท์ / Tel. :        -     -                    ตอ่ / Ext. : .......................  โทรสาร / Fax. :           -          -    

    มือถือ / Mobile Phone :     -           -              E-Mail Address …………………………………………………………………… 

        ลงช่ือ / Signature : ...................................................................... 

2. นาย / นาง / นางสาว / Mr. / Mrs. / Ms. : .......................................................... นามสกลุ / Last Name : .................................................................... 

    หมายเลขบตัรประชาชน / Personal ID. Card Number :  

    ตําแหน่ง / Title : .......................................................................................... แผนก / Department :............................................................................ 

    โทรศพัท์ / Tel. :        -     -                    ตอ่ / Ext. : .......................  โทรสาร / Fax. :           -          -    

    มือถือ / Mobile Phone :     -           -              E-Mail Address …………………………………………………………………… 

        ลงช่ือ / Signature : ...................................................................... 
หมายเหต ุ: KTB จะจดัสง่บตัร ใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบตัรฟลทีการ์ด และรายงานการใช้จา่ยบตัรฟลีทการ์ด (ถ้ามี) ไปยงัผู้แทนท่านท่ี 1 
 
 

         ชําระด้วยเงินสด 

         ชําระโดยการหกับญัชี (เฉพาะบญัชีเงินฝากท่ีมีอยู่กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยเท่านัน้) / Direct Debit Only at Krung Thai Bank PCL. 
          โปรดกรอกหนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝาก / Please fill out KTB’s Direct Debit Request Form เลขท่ีบญัชี / Bank Account No. : ............................................. 

          วนัสรุปยอดคา่ใช้จ่าย / Statement Cycle : 
 สรุปยอดทกุวนัสิน้เดือนชําระภายในวนัท่ี 25 (EOM/25)        สรุปยอดทกุวนัท่ี 25 ชําระภายในวนัท่ี 20 (25/20)          Others ............................................ 

 
 

       เฉพาะกรุงเทพมหานคร / Bangkok Only 

 จดัสง่บตัรไปท่ี Krung Thai Bank PCL.  สาขา / Branch .......................................................................... 

 จดัสง่บตัรโดยเจ้าหน้าท่ีของ KTB / By Hand (กรุณาแนบแผนท่ีตัง้บริษัท / องค์กร / หน่วยงาน ท่ีจะให้จดัสง่บตัร) 

       ปริมณฑล และ ตา่งจงัหวดั / Metropolitan & Upcountry จดัส่งบตัรไปท่ี Krung Thai Bank PCL. สาขา / Branch ................................................ 
 
 

ช่ือ / NAME : 
 
 

ท่ีอยู่ และรหสัไปรษณีย์ / Address & Postal Code : 
 
 
 
 
เป็น / IS 
         : 
 

ช่ือบริษัท/องค์กร/หน่วยงาน ท่ีปรากฏบนบตัร (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่และห้ามใสเ่คร่ืองหมายใดๆ) / Company Name to be appeared on Fleet Card (In Capital English and No Add-In) 

 
 

จํานวนวงเงินเครดิตตอ่เดือนท่ีต้องการ / Require Total Monthly Credit Limit ...................................................... บาท / Baht 
 
 

ลําดบั 

No. 
ระบช่ืุอสถานีบริการนํา้มนั / ก๊าซ / ถนน / จงัหวดั / โทรศพัท์ 

Specify Service Station Name / Street / Province / Telephone No. 

สําหรับเจ้าหน้าท่ี KTB เท่านัน้ / KTB Use Only 

รหสัสถานีบริการนํา้มนั / ก๊าซ / Merchant ID 
 

  
 

  

รายช่ือผู้แทนที่ได้รับการแต่งตัง้จากบริษัท / องค์กร / หน่วยงาน / Company Authorized Representatives 

การชาํระค่าใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด / Payment Method 

สถานที่จดัส่งบัตร / Fleet Card Delivery Method 

รายละเอียดใบกาํกับภาษีที่ต้องการให้สถานีบริการนํา้มัน/ก๊าซ จัดพมิพ์ (ภาษาอังกฤษตัวพมิพ์ใหญ่) / Tax Invoice Information (In Capital English) 

กาํหนดสถานีบริการนํา้มัน / ก๊าซ / Require to Define Service Station 

หมายเหต ุ: ถ้ากําหนดสถานีบริการนํา้มนั / ก๊าซ จะถือว่าเป็นการกําหนดสําหรับบตัรฟลีทการ์ดทกุใบของบริษัท / องค์กร / หน่วยงาน 
 

 

รายงานการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด / Require Fleet Card Report (Management and Transaction Report) :              ต้องการ / Yes  ไมต้่องการ / No  

 

 



          หนงัสือสญัญาคํา้ประกนั  ธนาคาร ............................................................................ สาขา ........................................ เลขท่ี ............................................... 

          ฉบบัลงวนัท่ี ............................................................................................................. จํานวนเงิน ................................................................................. บาท 

          บญัชีเงินฝาก            ออมทรัพย์            กระแสรายวนั            อ่ืน ๆ (ระบ)ุ ................................................................... 

          เลขท่ีบญัชี .............................................................................................................. จํานวนเงิน .................................................................................. บาท 

          หลกัประกนัอ่ืน ....................................................................................................... 
 

 โ ด ย ก า ร ล ง ล า ย มื อ ช่ื อ ท้ า ย นี  ้ ข้ า พ เ จ้ า ข อ รั บ ร อ ง  ย อ ม รั บ  แ ล ะ ยื น ยัน ค ว า ม ถูก ต้ อ ง แ ล ะ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง ข้ อ มูล แ ล ะ ร า ย                             

ล ะ เ อี ย ด ท่ี ร ะ บุ ไ ว้ ใ น ใ บ ส มัค ร แ ล ะ เ อ ก ส า ร อัน เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ห รื อ ป ร ะ ก อ บ ใ บ ส มัค ร นี  ้ ข้ า พ เ จ้ า ยิ น ย อ ม ใ ห้  บ ม จ . ธ น า ค า ร                                   

กรุงไทย (“KTB”) ตรวจสอบข้อมลูส่วนตวั ข้อมลูทางการเงิน และ/หรือข้อมลูอ่ืนใด (“ข้อมลู”) ท่ีข้าพเจ้ามีอยู่กบั KTB หรือสถาบนัการเงิน และ/

หรือนิติบุคคลอ่ืนใด ไม่ว่าข้าพเจ้าจะได้รับอนุมัติบัตรฟลีทการ์ดจาก KTB หรือไม่ก็ตาม และ/หรือเพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ                           

กฎหมายท่ีเ ก่ียวข้อง และข้าพเจ้ายินยอมให้ KTB เ ปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ท่ี ข้าพเจ้าได้ให้ไ ว้กับ KTB เ พ่ือการสมัครเป็นสมาชิก                      

บตัรฟลีทการ์ดของข้าพเจ้าให้แก่บคุคล และ/หรือนิติบคุคลอ่ืนใด ทัง้นี ้ เพ่ือประโยชน์ของ KTB ในการพิจารณาอนมุติับตัร และข้าพเจ้าได้มอบ

หลกัประกนั (ถ้ามี) ตามท่ีระบุไว้ข้างต้นแก่ KTB เพ่ือเป็นประกันหนีท่ี้เกิดจากการใช้วงเงินบตัรฟลีทการ์ด รวมถึงการปฏิบติัตามข้อตกลงและ

เง่ือนไขการใช้บตัรฟลีทการ์ด ทัง้ท่ีมีอยู่แล้วในขณะนี ้และ/หรือ ท่ีจะมีต่อไปในภายหน้าทัง้สิน้ ส่วนข้อตกลงอ่ืนคงให้เป็นไปตามข้อตกลงและ

เง่ือนไขการใช้บตัรฟลีทการ์ดของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทัง้สิน้ ในวนัท่ีย่ืนใบสมคัรนีข้้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจข้อความต่างๆ ตามข้อตกลง

และเง่ือนไขการใช้บตัรฟลีทการ์ดแล้ว ซึง่ข้าพเจ้าให้ถือว่าข้อตกลงดงักลา่วเป็นสว่นหนึ่งของใบสมคัรนีด้้วย โดยข้าพเจ้ายินยอมผกูพนัและปฏิบติั

ตามข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงในภายหน้า ซึ่ง KTB จะได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทกุประการ และข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบ

ชําระค่าใช้จ่ายตามรายการใช้จ่ายท่ีปรากฏในบัญชีของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงขอให้ KTB ออกบัตรฟลีทการ์ดตามท่ีข้าพเจ้าร้องขอ                             

รวมทัง้การตอ่อายบุตัรและออกบตัรฟลีทการ์ดใบใหมใ่ห้จนกวา่ฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดจะบอกยกเลิก 
 

ลงช่ือ / Authorized Signature : ……………………………………………………………………………………………...................... 

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

                                           ลงนามโดยกรรมการผู้ มีอํานาจกระทําการแทน หรือผู้ รับมอบอํานาจพร้อมประทบัตรายาง (ถ้ามี) 

                                                 วนัท่ี / Date : ......................... / ............................... / ................................. 

 

สาํหรับเจ้าหน้าที่ หน่วยงานอาํนวยสินเช่ือ / อนุมัตสิินเช่ือของธนาคารเท่านัน้ (KTB Use Only) 
 

Card Logo :                PTT                         PTTCB                         BCP                         BCPCB                         ESSO                    PTG                        Other : .................................. 

Cycle :                        99 (สรุปยอดสิน้เดือน/ชําระวนัท่ี 25)              51 (สรุปยอดวนัท่ี 25/ชําระวนัท่ี 20)              Other : ............................................................................................... 

Customer Number : ........................................................................................ CBS Loan Account Number : ....................................................................................................... 

Approval Code : ............................................................................................... Arrangement Purpose Code : ..................................................................................................... 

Approval ID 1 : ............................................................... Approval ID 2 : ................................................................... Approval ID 3 : ................................................................. 

ISIC 1 : .............................. ISIC 1 : ................................. ISIC 1 : ..................................... Cost Center : ........................................ Response Unit Code : ................................. 

Branch Of Ownership : ........................................................................................ Account Office ID : .................................................................................................................. 

Approved Credit Limit (Baht) : ................................................... Prepared by : ................................................................... Approved by : ...................................................... 
 

หมายเหต ุ: กรณีท่ีมีการแก้ไขข้อความให้ลงช่ือกํากบัทกุครัง้ พร้อมประทบัตรา (ถ้ามี) 
 

 

หลักประกัน (ถ้ามี) 



ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บัตรฟลีทการ์ด 
ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

 ใน ข้อตกลงนี  ้ คําว่ า  KTB ใ ห้หมายถึ ง  บมจ.ธนาคารก รุง ไทย คําว่ า  “ผู้ ถื อบัตร ” ใ ห้หมายถึ งผู้ ท่ี ไ ด้ รับ                         
อนุมัติจาก KTB ให้เป็นผู้ ใช้บริการบัตรฟลีทการ์ด คําว่า “ผู้ ใช้บัตร” หมายถึงผู้ ท่ี ได้ รับมอบหมายจากผู้ ถือบัตรให้           
ครอบครองและนําบตัรฟลีทการ์ดไปใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยการนําบตัรไปใช้ดงักลา่วให้ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
ถือบัตรและเป็นการใช้ในนามของผู้ ถือบัตรทุกประการ และคําว่า “บัตรฟลีทการ์ด” ให้หมายถึงบัตรท่ี KTB ออกให้แก่                            
ผู้ ถือบัตรเพ่ือใช้ชําระค่าสินค้า/บริการแทนเงินสด ณ สถานีบริการนํา้มัน/ก๊าซท่ีเข้าร่วมโครงการโดย KTB จะระบ ุ            
หมายเลขทะเบียนรถยนต์ของผู้ ถือบัตร หรือข้อความอ่ืนท่ีผู้ ถือบัตรระบุไว้ในใบสมัครแทนช่ือผู้ ถือบัตรบนหน้าบัตร                  
และกําหนดให้เฉพาะผู้ ถือบัตร หรือ รถยนต์ท่ีมี ช่ือหรือหมายเลขทะเบียนตรงตามหน้าบัตรเท่านัน้ ท่ีจะใช้บัตรได้                      
โดยผู้ ถือบัตรยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บัตรฟลีทการ์ดทัง้ ท่ีมีอยู่แล้วในขณะนี ้หรือ                       
ท่ีจะได้ปรับเปล่ียน หรือเพิ่มเตมิขึน้ในภายหน้า ดงัตอ่ไปนี ้
1. เง่ือนไขการใช้บตัร 
 1.1 ผู้ ถือบัตรตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อกําหนดและเง่ือนไขฉบับนี ้รวมทัง้ประกาศเก่ียวกับอัตรดอกเบีย้               
อัตราค่าป รับ อัตราค่าธรรมเ นียม อัตราค่าบ ริการต่างๆ ตลอดจนค่าใ ช้จ่ ายใดๆ ท่ี  KTB กําหนดขึ น้ เ ก่ียวกับ                           
บัตรฟลีทการ์ด รายละเอียดตามตารางอัตราดอกเบีย้และค่าธรรมเนียม ซึ่งจัดส่งให้ผู้ ถือบัตรพร้อมข้อตกลงและ               
เง่ือนไขนีแ้ละให้ถือเป็นสว่นหนึง่ของข้อตกลงนีด้้วย 
 1.2 ผู้ ถือบัตรจะรับผิดชอบท่ีจะต้องดูแลรักษาบัตรฟลีทการ์ดให้อยู่ ในความครอบครองของผู้ ถือบัตรหรือ                    
ผู้ ใช้บัตรและหาก (ก) มีการใช้บัตรฟลีทการ์ดกับรถยนต์ท่ีมี ช่ือหรือหมายเลขทะเบียนต่างจากหน้าบัตร และ/หรือ                    
(ข) มีการนําบตัรฟลีทการ์ดไปใช้ไม่ตรงตามช่ือท่ีปรากฎบนหน้าบตัร เน่ืองจากความประมาทเลินเล่อในการเก็บรักษาบตัร 
เจตนาไม่สุจริตใดๆ หรือเหตุอ่ืนใดท่ีเป็นความรับผิดชอบของผู้ ถือบัตรหรือผู้ ใ ช้บัตรทําให้บุคคลอ่ืนนําไปใช้ ผู้ ถือ                   
บตัรจะอ้างเหตดุงักลา่วเพ่ือให้หลดุพ้นจากหน้าท่ีในการชําระหนี ้หรือเพ่ือให้ชําระหนีท่ี้เกิดขึน้ภายใต้บตัรลดลงไมไ่ด้ 
 1.3 ในกรณี ท่ีผู้ ถื อบัตรใ ช้บัตรฟลีทกา ร์ด เ กินกว่ าวง เ งิน ท่ี  KTB กํ าหนดไม่ว่ า เหตุใดๆก็ตาม ผู้ ถื อบัตร                             
ตกลงให้ถือว่า เป็นการร้องขอใช้บัตรเกินวงเงินท่ี KTB กําหนดของผู้ ถือบัตร และผู้ ถือบัตรตกลงยินยอมรับผิดชอบ                  
ในการชําระหนีข้องผู้ ถือบตัรทัง้จํานวน 
 1.4 ผู้ ถือบัตรตกลงรับผิดชอบในการใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดจากการใช้บัตรฟลีทการ์ดอย่างเด็มจํานวน เสมือนผู้                  
ถือบัตรเป็นผู้ ใช้บัตรฟลีทการ์ดเอง ไม่ว่าจะเป็นการกระทําโดยผู้ ใช้บัตร หรือโดยบุคคลอ่ืนนําบัตรฟลีทการ์ดไปใช้                   
หรือมีการทุจริตด้วยวิธีการอ่ืนใด ทําให้สถานีบริการนํา้มัน/ก๊าซ ยอมรับชําระค่าสินค้า/บริการด้วยบัตรฟลีทการ์ด              
รวมทัง้ยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่  KTB หรือบุคคลอ่ืนใดในความเสียหายท่ีเกิดขึน้  เ น่ืองจากการ                  
กระทําดังกล่าวด้วย เว้นแต่ผู้ ถือบัตรจะพิสูจน์ได้ว่า การทุจริตท่ีเกิดขึน้มิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อ การมี                    
สว่นร่วมรู้เห็น หรือความผิดอ่ืนใดของผู้ ถือบตัร 
 1.5 ผู้ ถือบตัรต้องเก็บรักษาบตัรฟลีทการ์ดไว้ในท่ีปลอดภัย หากบตัรสูญหาย หรือถูกโจรกรรม ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด       
ผู้ ถือบัตรมีสิทธิขอระงับการใช้บัตรชั่วคราวได้โดยแจ้ง KTB ทราบทันทีทางโทรศัพท์หรือเคร่ืองมือส่ือสารอ่ืนใด                     
หรือโดยวิธีอ่ืนซึ่งสามารถส่ือสารโต้ตอบกันได้ในขณะนัน้ โดยท่ีผู้ ถือบัตรจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก              
การใช้บัตร ไม่ว่าจะโดยบุคคลใดในระหว่างท่ีบัตรสูญหายหรือถูกโจรกรรมจนกว่า KTB จะได้รับแจ้งถึงเหตุดังกล่าว                
ซึ่ง KTB จะระงับการใช้บัตรดังกล่าวภายในระยะเวลา 5 นาที นับตัง้แต่เวลาท่ีแจ้งการสูญหายหรือถูกโจรกรรม ทัง้นี ้               
ผู้ ถือบัตรจะรับผิดชอบในภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ก่อนท่ี KTB จะได้ระงับการใช้บัตรดังกล่าวรวมทัง้หนีท่ี้เกิดจากการใช้บัตร            
ฟลีทการ์ดท่ีเกิดขึน้ภายหลังจากการแจ้งการสูญหายหรือถูกโจรกรรม หากปรากฎโดยชัดแจ้งว่าภาระหนีท่ี้เกิดขึน้                  
เ ป็นการกระทําของผู้ ถือบัตรหรือผู้ ใ ช้บัตรเองโดยสมรู้ ร่วมคิดในการทุจ ริตของผู้ ถือบัตรและผู้ ใ ช้บัตร ทัง้ นี ห้าก                       
KTB ไม่ได้รับแจ้งดังกล่าวข้างต้นและผู้ อ่ืนมีการนําบัตรไปใช้ ผู้ ถือบัตรจะต้องรับผิดชอบชดใช้หนีต้ามรายการท่ีเกิดขึน้     
ทัง้หมด ทัง้นีห้ากผู้ ถือบตัรประสงค์จะให้ KTB ออกบตัรใหม ่ผู้ ถือบตัรจะต้องจ่ายคา่ธรรมเนียมในการออกบตัรใหม ่
 อนึ่งภายหลังจากการระงับการใช้บัตร ผู้ ถือบัตรจะต้องยืนยันถึงการสูญหายหรือโจรกรรมดังกล่าวให้ KTB            
ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรอีกครัง้พร้อมหลกัฐานการแจ้งความเพ่ือจะได้ดําเนินกระบวนการยกเลิกบตัรฟลีทการ์ดดงักล่าว    
ตอ่ไป และหากผู้ ถือบตัรได้รับบตัรท่ีสญูหายกลบัคืนมา ผู้ ถือบตัรจะต้องตดับตัรเป็นสองสว่นและสง่คืนให้ KTB ทนัที 
2. ข้อกําหนดในการชําระเงิน 



 2.1 เม่ือมีการเรียกให้ชําระหนีอ้นัเน่ืองมาจากการใช้บตัรฟลีทการ์ดหรือหนีอ่ื้นใด อาทิ หนีค้า่ธรรมเนียมใดๆ อนัเก่ียว 
เน่ืองกับบัตรฟลีทการ์ด (รวมเรียกว่า “หนีบ้ัตรฟลีทการ์ด”) มายัง KTB ผู้ ถือบัตรตกลงให้ KTB ชําระเงินตามจํานวนท่ีมี          
การเ รียกเ ก็บแทนผู้ ถือบัตรไปก่อน โดยไม่ ต้องยินยอมหรือแจ้งผู้ ถือบัตรให้ทราบล่วงหน้าและผู้ ถือบัตรตกลง                      
ยินยอมชดใช้ เ งิน ท่ี  KTB ไ ด้ จ่ายไปก่อนแล้วให้แก่  KTB จนเต็มจํานวนโดยการชําระครั ง้ เ ดียวทั ง้หมด หรือโดย                      
ผ่อนชําระภายในวันท่ี กําหนดไว้ในใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด (STATEMENT) และในกรณีท่ีผู้ ถือบัตร                      
มีบัญชีเงินฝากไม่ว่าประเภทใดอยู่กับ KTB และ/หรือธนาคารสมาชิกท่ีตกลงให้บริการแก่ KTB ในการหักเงินจาก                 
บัญชีเงินฝากของผู้ ถือบัตรเ พ่ือชําระหนีบ้ัตรฟลีทการ์ดของผู้ บัตร และผู้ ถือบัตรได้ทําหนังสือให้ความยินยอมให้                   
KTB และ/ห รือธนาคารสมาชิกทําการหัก เ งินจากบัญชีดังกล่าว  เ พ่ือ ชําระหนี บ้ัตรฟลีทกา ร์ด ผู้ ถือบัตรตกลง                           
ยินยอมให้ KTB และ/หรือธนาคารสมาชิกหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพ่ือชําระหนีบ้ัตรฟลีทการ์ดได้ทันที และหาก                       
ผู้ ถือบัตรชําระด้วยเช็ค ผู้ ถือบัตรจะต้องปฏิบัติตามวิ ธีปฏิบัติและกําหนดเวลาในการนําเช็คเข้าบัญชีของธนาคาร              
เ พ่ือให้มีการนําเงินเข้าบัญชีทันตามกําหนดเวลาท่ีระบุไว้ในใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด (STATEMENT)                 
โดยถือวา่ KTB ได้รับชําระหนีจ้ากผู้ ถือบตัรก็ตอ่เม่ือธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คท่ีนําเข้าบญัชีนัน้ได้แล้ว 
 2.2 หากผู้ ถือบัตรไม่ ชําระหนีบ้ัตรฟลีทการ์ด ให้ KTB ครบถ้วนในคราวเดียวตามจํานวนเงิน และกําหนด                   
วันชําระท่ีระบุไว้ในใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด (STATEMENT) และผู้ ถือบัตรไม่ได้ทักท้วงความถูกต้อง                   
ใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด (STATEMENT) ภายในระยะเวลาท่ี กําหนดไว้ในข้อ 3.  ใ ห้ ถือว่าผู้ ถือบัตร                      
ขอชําระหนีบ้ัตรฟลีทการ์ดส่วนท่ี เหลือในภายหลัง  และผู้ ถือบัตรยินยอมชําระดอกเบี ย้ของเ งินต้นคงค้างตัง้แต ่                     
วันท่ี KTB ลงบันทึกรายการและยอดเงินการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ดของแต่ละรายการ (ต่อไปนีเ้รียกว่า “วันท่ีบันทึก           
รายการ” หรือ “POSTING DATE”) ตามท่ีระบุไว้ในใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด (STATEMENT) ในอัตรา         
ดอกเบี ย้ ร้อยละ 15 ต่อปีจนกว่าจะมีการชําระหนีค้รบถ้วน และอัตราดอกเบีย้นีอ้าจเปล่ียนแปลงได้โดย KTB จะ                   
แจ้งให้ผู้ ถือบัตรทราบล่วงหน้าตามรูปแบบ และวิธีการท่ีระบุไว้ในข้อ 7.นอกจากนี ้ผู้ ถือบัตรยินยอมชําระค่าธรรม               
เ นียมการใช้วงเ งินในอัตรา ร้อยละ 1 ต่อปี  ตัง้แต่วัน ท่ีบันทึกรายการ (POSTING DATE) ตามท่ีระบุไ ว้ ในใบแจ้ง                    
ยอดการใช้จ่ายบตัรฟลีทการ์ด (STATEMENT) จนกวา่จะมีการชําระหนีค้รบถ้วน 
 ในการคํานวณดอกเบีย้ และคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว ผู้ ถือบตัรตกลงยินยอมให้ KTB คํานวณดอกเบีย้และค่าธรรมเนียม
เป็นรายวนัจนกว่าจะขําระหนีค้รบถ้วน แต่ทัง้นีไ้ม่เป็นการตดัสิทธิของ KTB ท่ีจะเรียกร้องให้ผู้ ถือบตัรชําระหนึท้ัง้หมดหรือแต่
บางสว่นก่อนกําหนดเวลาเม่ือมีเหตผุลสมควร โดย KTB จะแจ้งและแสดงเหตผุลให้ผู้ ถือบตัร ทราบลว่งหน้า และผู้ ถือบตัรตกลง
ชําระหนีต้ามคําเรียกร้องทนัที ผู้ ถือบตัรยินยอมให้ KTB นําภาระหนีบ้ตัรฟลีทการ์ดท่ีคงค้างไปหกัทอนในบญัชีเงินฝากของผู้ ถือ
บตัรทกุประเภทท่ีอยูก่บั KTB ท่ี KTB ได้ตามท่ี KTB เห็นสมควร 
3. การแจ้งยอดคา่ใช้จ่าย 
 3.1 KTB จะส่งใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด (STATEMENT) ให้ผู้ ถือบัตรทราบล่วงหน้าเดือนละครัง้            
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนถึงวันกําหนดชําระเพ่ือให้ผู้ ถือบัตรทราบและทําการตรวจสอบความถูกต้อง                  
โดยในการเรียกเก็บดอกเบีย้ค้างชําระ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ KTB จะคํานวณดอกเบีย้ค่าธรรม                 
เนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเ ก่ียวข้องรวมกันเป็นอัตราร้อยละต่อปีให้ผู้ ถือบัตรทราบ ผู้ ถือบัตรมีหน้าท่ีตรวจสอบ               
รายการ ท่ีปรากฎในแจ้งยอดการใ ช้จ่ ายบัตรฟลีทการ์ด (STATEMENT)  หากมีรายการหนี  ้ รายการใดรายการ                       
หนึ่งผิดพลาดคลาดเคล่ือนหรือไม่ถูกต้อง ผู้ ถือบัตรจะต้องทักท้วงภายใน 10 วันทําการนับตัง้แต่วันท่ีผู้ ถือบัตรได้                    
รับใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด (STATEMENT) จาก KTB หากผู้ ถือบัตรมิได้ทักท้วงภายในกําหนดเวลา            
ดัง ก ล่ า ว  ผู้ ถื อ บัต ร ตก ล ง ยิ น ย อ ม ใ ห้  KTB ถื อว่ า จํ า น ว น เ งิ น ท่ี ป ร าก ฎ ใ น แ จ้ ง ย อ ด ก า ร ใ ช้ จ่ า ย บัต ร ฟ ลี ท ก า ร์ ด              
(STATEMENT) ท่ีผู้ ถือบัตรจะต้องชําระให้แก่  KTB เ ป็นยอดหนี  ้ ท่ีถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ และ                    
ตกลงชําระหนีคื้นให้แก่ KTB จนครบถ้วน 
 อนึ่งหากในภายหลังผู้ ถือบัตรสามารถพิสูจน์ได้ว่า รายการค่าใช้จ่าบบัตรฟลีทการ์ด ท่ีปรากฏตามใบแจ้ง                
ยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด (STATEMENT) รายการใดรายการหนึ่งไม่ถูกต้องและไม่ได้เป็นความผิด หรือความ         
บกพร่อง  ห รือความประมาทเลิน เล่อของผู้ ถื อบัตร เอง  ผู้ ถือบัตรมีสิท ธิทัก ท้วงไ ด้ ในระยะเวลาไม่ เ กิน  60 วัน                             
นบัแตว่นัท่ีได้รับใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบตัรฟลีทการ์ด (STATEMENT) 
 หาก  KTB ไ ด้ส่ ง ใบแ จ้งยอดการใ ช้จ่ ายบัตรฟลีทกา ร์ด  (STATEMENT)  ใ ห้ผู้ ถื อบัตรตาม ท่ีอยู่ ท่ี กํ าหนด                        
ในใบสมัครสมาชิกบัตรฟลีทการ์ด หรือตามท่ีอยู่ อ่ืนใดท่ีผู้ ถือบัตรได้แจ้งการเปล่ียนแปลงต่อ KTB ตามวิ ธีการและ            



ขัน้ตอนท่ี KTB กําหนดให้ถือว่าผู้ ถือบัตรได้รับใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด (STATEMENT) จาก KTB แล้ว             
และหากผู้ ถือบัตรมีหนีค้่าใช้จ่ายค้างชําระดังกล่าวคืนให้แก่ KTB ภายในกําหนดระยะเวลาท่ีระบุไว้ในใบแจ้งยอดการ             
ใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด (STATEMENT) โดยผู้ ถือบัตรจะอ้างเอาการไม่ได้ รับใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด 
(STATEMENT) ท่ีได้สง่ให้กบัผู้ ถือบตัรตามท่ีอยูท่ี่กําหนดข้างต้นมาเป็นเหตไุมชํ่าระหนีท่ี้เกิดขึน้ให้แก่ KTB ไมไ่ด้ 
 3.2 ผู้ ถือบัตรยอมรับว่า ใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด (STATEMENT) ตลอดจนบันทึกหลักฐานเอกสาร        
ใดๆ  ก็ตาม ท่ี  KTB ไ ด้จัด ทําขึ น้  อัน เ น่ืองมาจากการใ ช้บัตรฟลีทกา ร์ด  ชําระค่าสิน ค้า /บ ริการต่างๆ  แทนการ                          
ชําระด้วยเ งินสด ไม่ว่า ด้วยวิ ธีการใดๆก็ตาม สามารถใช้ เ ป็นเอกสารหลักฐานแสดงการหักเ งินจากบัญชีบัตร                        
ฟลีทการ์ดของผู้ ถือบัตรฟลีทการ์ดได้ ทัง้นีผู้้ ถือบัตรยอมรับตามใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด (STATEMENT)     
ตลอดจนบันทึกหลักฐานเอกสารใดๆ ก็ตามท่ี  KTB ไ ด้จัดทําขึ น้  ยกเ ว้นแต่จะได้ทัก ท้วงตามขัน้ตอนท่ี กําหนด                     
ข้างต้น โดยถือบตัรไมจํ่าเป็นต้องลงนามกํากบัในบนัทกึ หลกัฐาน หรือเอกสารนัน้ๆ แตอ่ยา่งใด 
 3.3 รายงานการใช้บัตรฟลีทการ์ดเป็นบริการท่ี KTB จัดทําขึน้เพ่ือมอบให้แก่ผู้ ถือบัตรเป็นประจําทุกเดือน หาก            
ผู้ ถือบตัรประสงค์จะรับรายงานประเภทอ่ืน นอกเหนือจากนีผู้้ ถือบตัรจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายในอตัราท่ี KTB กําหนด 
4. การเพิกถอนการใช้บตัร การระงบัการใช้บตัร และการบอกเลกิการใช้บตัรฟลีทการ์ดโดย KTB 
 4.1 บัตรฟลีทการ์ด เป็นกรรมสิทธ์ิของ KTB ซึ่ง KTB มีสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง แก้ไขหรือยกเลิกเ ง่ือนไขใดๆ             
รวมทัง้ชะลอ เปล่ียนแปลง แก้ไข ระงบั ยกเลิกหรือเพิกถอนวงเงินหรือการใช้บตัรฟลีทการ์ดได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี ้                 
ทัง้นี ้KTB มีสทิธิท่ีจะกระทําการดงักลา่วข้างต้นได้ในทนัทีโดยไมต้่องบอกกลา่วลว่งหน้า 
 4.1.1 ผู้ ถือบตัรผิดนดัชําระหนีท่ี้เกิดจากการใช้บตัรฟลีทการ์ด 
 4.1.2 ผู้ ถือบตัรปฏิบตัผิิดข้อกําหนดและเง่ือนไขการใช้บตัรฟลีทการ์ดฉบบันีไ้มว่า่ข้อใดข้อหนึง่ 
  4.1.3 ผู้ ถือบัตรหรือผู้ ใช้บัตรมีพฤติกรรมอันเช่ือได้ว่าเป็นการใช้บัตรโดยฉ้อฉลหรือทุจริต รวมทัง้การให้      
ข้อมลูอนัเป็นเท็จในการขออนมุตัเิป็นผู้ ถือบตัร 
  4.1.4 ผู้ ถือบตัรประสบปัญหาซึง่เป็นสาระสําคญัอนักระทบตอ่ความสามารถในการชําระหนีคื้นแก่ KTB 
  4.1.5 ผู้ ถือบัตรเป็นผู้ มีหนีส้ินล้นพ้นตัว หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกดําเนินคดีแพ่ง หรือคดีล้มละลาย     
เ ก่ียวกับปัญหาหนีส้ินของตน หรือคดีอาญา ถูกยึดหรือถูกอายัดทรัพย์สินใดๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถ                     
ในการชําระหนีคื้นแก่ KTB 
  4.1.6 มีการเปล่ียนแปลงฐานะทางการเงินของผู้ ถือบัตร รายได้จากแหล่งเงินได้ต่างๆ รวมทัง้คุณสมบัติ       
ของผู้ ถือบัตร ซึ่ง  KTB เ ห็นว่าผู้ ถือบัตรนัน้ เป็นผู้ ท่ี มีฐานะทางการเงินท่ีอาจไม่เพียงพอท่ีจะชําระหนี ท่ี้ เกิดภายใต้              
ข้อตกลงนี ้หรือไมมี่คณุสมบตัท่ีิเหมาะสมในการใช้บตัร 
  4.1.7 ผู้ ถือบตัรเลกิกิจการ หรือมีการดําเนินการชําระบญัชีของผู้ ถือบตัร 
  4.1.8 ผู้ ถือบัตรไม่ให้ข้อมูล หรือไม่สามารถแสดงข้อมูลหรือหลักฐานต่างๆ ท่ีแสดงถึงฐานะทางการเงิน    
คณุสมบตัขิองผู้ ถือบตัร ตามท่ี KTB ร้องขอเพ่ือใช้ในการพิจารณาอนมุตัวิงเงิน หรือดํารงวงเงินท่ีได้อนมุตัแิล้ว 
  4.1.9 เกิดการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบของหน่วยราชการทีเก่ียวข้อง รวมทัง้กฎเกณฑ์    
ต่างๆ ของหน่วยงานท่ีมีอํานาจในการกํากับดูแล รวมถึงแต่ไม่ จํากัดเพียง ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงาน         
คณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  4.1.10 มีการเปล่ียนแปลงฐานะทางการเงิน ตําแหน่งหรือคุณสมบตัิของผู้ ใช้บตัรซึ่งเป็นการตดัสิทธิในการ     
ใช้บัตรตามข้อตกลงระหว่างผู้ ถือบัตรกับผู้ ใช้บัตรหรือเป็นกรณีท่ี KTB เห็นว่าผู้ ใช้บัตรนัน้ไม่มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม                
ในการใช้บตัร หรือเม่ือผู้ใช้บตัรเสียชีวิต 
  4.1.11 กรณีบตัรฟลีทการ์ดไมมี่รายการเคล่ือนไหวในการใช้บตัร เป็นระยะเวลา 10 เดือน หรือมากกวา่นัน้ 
  4.1.12 กรณีหรือเหตอ่ืุนซึง่ KTB จะแจ้งให้ผู้ ถือบตัรทราบลว่งหน้าตอ่ไป 
 ในกรณีท่ี KTB ใช้สิทธิระงับเพิกถอน หรือระงับการใช้บัตรฟลีทการ์ด KTB จะแจ้งหรือแสดงเหตุผลให้ผู้ ถือ              
บัตรทราบล่วงหน้า และผู้ ถือบัตรจะต้องส่งคืนบัตรฟลีทการ์ดให้แก่ KTB ทันทีนับแต่ท่ีได้รับการแจ้งนัน้ โดยให้ยอด                
เงินคงค้างทัง้หมดท่ีผู้ ถือบัตรจะต้องชําระครบกําหนดชําระในทันทีและผู้ ถือบัตรยังต้องรับผิดชอบภาระหนีท้ัง้หมด                   
ท่ี เ กิดจากการใช้บัตรฟลีทการ์ด ภายหลังจากการเพิกถอน หรือระงับการใช้บัตร เ ว้นแต่ผู้ ถือบัตรจะพิสูจน์ได้ว่า                    
ภาระหนีอ้นัเกิดจากการใช้บตัรดงักลา่ว มิได้เกิดจากการกระทํา การมีสว่นร่วมรู้เห็น หรือความผิดอ่ืนใดของผู้ ถือบตัร 



  4.2 การยกเลิกการใช้บัตรฟลีทการ์ดไม่ว่าด้วยเหตุใด หากปรากฎว่าผู้ ถือบัตรยังมีหนีค้งค้างชําระอัน
เน่ืองมาจากการใช้บัตรฟลีทการ์ดแล้ว ผู้ ถือบัตรตกลงจะชําระให้แก่ KTB จนเสร็จสิน้พร้อมค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ            
คา่ดอกเบีย้ ซึง่คํานวณตามอตัราและวิธีการท่ี KTB กําหนดไว้ 
5. การยกเลกิการใช้บตัร หรือการเพิกถอนการใช้บตัร หรือการระงบัการใช้บตัรฟลีทการ์ดโดยผู้ ถือบตัร 
 ผู้ ถือบัตรมีสิทธิยกเลิกการใช้บัตรฟลีทการ์ดเม่ือใดก็ได้ โดยต้องแจ้งให้ KTB ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และตัด    
บัตรฟลีทการ์ดออกเป็นสองส่วนส่งคืนให้แก่ KTB ทันทีท่ีมีการยกเลิก และชําระหนีส้ินทัง้ปวงอันเกิดจากการใช้บัตร             
ฟลีทการ์ด คืนแก่ KTB จนเสร็จสิน้ภายในระยะเวลาท่ี KTB ได้ส่งหนังสือแจ้งซึ่งได้ระบุยอดเงินท่ีผู้ ถือบัตรค้างชําระต่อ         
KTB การยกเลิกการใช้บัตรย่อมไม่เป็นเหตุให้ผู้ ถือบัตรหลุดพ้นจากความรับผิดชอบในการชําระค่าสินค้า/บริการจากการ         
ใช้บัตรฟลีทการ์ดจนกว่า KTB จะได้รับชําระหนีอ้ันเน่ืองมาจากการใช้บัตร และ/หรือค่าใช้จ่ายทัง้ปวงท่ีเ ก่ียวเน่ือง                  
จนครบถ้วนแล้ว อนึง่ผู้ ถือบตัรมีสทิธิได้รับคืนคา่ธรรมเนียมการใช้บริการตามสว่นของระยะเวลาท่ียงัไมไ่ด้ใช้บริการ 
6. การออกบตัรใหมท่ดแทนบตัรเดมิท่ีหมดอาย ุ
 บัตรฟลีทการ์ดมีอายุ 3 ปี เม่ือครบกําหนดแล้ว KTB มีดุลพินิจในการพิจารณาออกบัตรฟลีทการ์ดใหม่แทน             
บัตรเดิมท่ีหมดอายุได้ ซึ่ง  KTB อาจพิจารณาการออกบัตรใหม่ โดยบัตรใหม่ ท่ีออกนัน้ ซึ่งให้มีผลใช้ได้ต่อเน่ืองใน                  
ทันที ท่ีบัตรเดิมหมดอายุโดยอัติ โนมัติ  โดยไม่ ต้องขอความยินยอมของผู้ ถือบัตร เ ว้นแต่ผู้ ถือบัตรจะแจ้งยกเลิก                        
การใช้บตัรฟลีทการ์ดให้ KTB ทราบเป็นหนงัสือก่อนวนัท่ีบตัรเดมิหมดอายไุมน้่อยกวา่ 30 วนั 
 ในกรณีท่ีผู้ ถือบัตรบอกเลิกการใช้บัตรฟลีทการ์ด โดยมิได้แจ้งยกเลิกภายในกําหนดเวลาตามวรรคก่อน และ           
KTB ได้ออกบัตรใหม่ให้แล้ว ผู้ ถือบัตรยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดทําบัตรฟลีทการ์ดใหม ่                
ให้แก่ KTB ตามอตัราท่ี KTB กําหนด 
7. การเปล่ียนแปลงข้อตกลง 
 KTB ขอสงวนสิท ธ์ิ ในการแก้ไข เพิ่ม เติม  เป ล่ียนแปลง ห รือยกเลิกอัตราดอกเบี ย้  อัตราค่าธรรมเ นียม                      
อัตราค่าปรับ และ/หรืออัตราค่าบริการ และ/หรือสิทธิต่างๆท่ี  KTB ให้แก่ผู้ ถือบัตร ตลอดจนวิ ธีการคํานวณอัตรา             
ดังกล่าว และข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บัตรฟลีทการ์ด โดย KTB จะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า                    
ไม่น้อยกว่า 30 วันเว้นแต่กรณีเร่งด่วน KTB จะแจ้งการแก้ไขเปล่ียนแปลงเช่นว่านัน้เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ ถือ                 
บัตรทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยท่ีแพร่หลายใน           
ประเทศลว่งหน้าเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 7 วนั ซึง่ในกรณีดงักลา่ว KTB จะแจ้งการเปล่ียนแปลงดงักลา่วเป็น                   ลาย
ลกัษณ์อกัษรให้ผู้ ถือบตัรทราบอีกครัง้หนึง่ 
 หากผู้ ถือบัตรไม่ยินยอมในส่วนท่ี KTB แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลง ไม่ว่าทัง้หมด หรือบางส่วน ผู้ ถือบัตรจะ        
ต้องยุติการใช้บัตรฟลีทการ์ดนับแต่วันท่ีการเปล่ียนแปลงมีผลบังคับ พร้อมทัง้แจ้งความประสงค์ยกเลิกบัตรเป็น                    
ลายลักษณ์อักษรให้ KTB ทราบทันที และส่งมอบบัตรฟลีทการ์ดคืนโดยตัดออกเป็น 2 ส่วน การยกเลิกเป็นผู้ ถือ                    
บัตรข้างต้นไม่ เป็นเหตุให้สมาชิกหลุดพ้นจากความรับผิดชอบในการชําระค่าสินค้า และ/หรือบริการจากการใช้                    
บตัรฟลีทการ์ดแตอ่ยา่งใด 
8. ความชํารุดบกพร่องของสนิค้า/บริการ 
 ผู้ ถือบัตรจะไม่เ รียกร้องให้ KTB รับผิดชอบในความบกพร่องของคุณภาพสินค้า/บริการ ท่ีได้รับจากสถานี            
บริการนํา้มัน/ก๊าซ รวมทัง้ปริมาณนํา้มัน/ก๊าซท่ีผู้ ถือบัตรใช้บัตรฟลีทการ์ดชําระค่าใช้จ่ายดังกล่าวแทนการชําระ                   
ด้วยเ งินสด รวมทัง้ ในกรณีท่ีสถานีบริการนํ า้มัน/ก๊าซแห่งหนึ่ งแห่งใดไม่ยอมรับ หรือไม่ยอมให้ผู้ ถือบัตรใช้บัตร                     
ฟ ลีท กา ร์ด  ณ สถาน ท่ีนั น้  ทั ง้ นี ผู้้ ถื อบัตรจะ เ รียก ร้องต่อสถา นีบ ริการ นํ า้มัน /ก๊ าซ สําห รับความบกพ ร่องของ                        
คุณภาพสินค้าและบริการโดยผู้ ถือบัตรเอง และหากผู้ ถือบัตรเองได้ชําระค่าสินค้า/บริการโดยใช้บัตรฟลีทการ์ด                        
ผู้ ถือบตัรยงัมีหน้าท่ีท่ีต้องชําระหนีท่ี้เกิดจากการใช้บตัรฟลีทการ์ดคืนให้แก่ KTB 
9. ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมลู 
 ผู้ ถือบตัรตกลงยินยอม 

(ก) ให้ KTB โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล ข้อมลูทางการเงิน และ/หรือข้อมลูใดๆ ของผู้ ถือบตัรท่ีได้ให้ไว้หรือมี
อยู่กับ KTB หรือท่ี KTB ได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอ่ืน หรือข้อมลูอ่ืนใดตามท่ีหน่วยงานหรือคณะกรรมการท่ีมีอํานาจตาม
กฎหมายประกาศกําหนด ให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ KTB หรือ นิติบุคคลนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ KTB 
พนัธมิตรทางธุรกิจ ผู้ ให้บริการภายนอก ผู้ประมวลผลข้อมลู ผู้ รับโอนสิทธิเรียกร้อง หน่วยงาน/องค์กร/นิติบคุคลใดๆ ท่ีมีสญัญา



กับ KTB หน่วยงานราชการ และ/หรือ นิติบุคคลใดๆ ท่ี KTB เป็นคู่สญัญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย ทัง้ในประเทศไทยและ
ตา่งประเทศ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการบริหารจดัการธุรกิจของ KTB การวิเคราะห์ข้อมลู การให้และ/หรือปรับปรุงบริการ หรือ
ผลติภณัฑ์ตา่งๆของ KTB การท่ีธนาคารจ้างหรือมอบหมายให้บคุคลอ่ืนดําเนินการแทน ไมว่า่งานเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานติดตอ่ส่ือสาร งานติดตามทวงถาม ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน รวมถึงเพ่ือปฏิบตัิตามกฎหมายหรือระเบียบของประเทศใดๆ 
ท่ีใช้บงัคบักบัธนาคาร และ/หรือ 

(ข)ให้ KTB หรือธนาคาร หรือสถาบันการเงิน เปิดเผยข้อมูล (รวมทัง้ข้อมูลเครดิต ข้อมูลและ/หรือข้อมูลอ่ืนใด                
ของผู้ ถือบัตร) ให้กับธนาคาร สถาบันการเงิน องค์กรธุรกิจ หรือบุคคลอ่ืนใดๆ ท่ีจะหรือประสงค์จะโอน หรือเข้ามารับ             
โอนทรัพย์สินและ/หรือหนีส้ินใดๆ จาก KTB รวมถึงการเข้าควบรวมกิจการหรือการจัดระบบ เปล่ียนแปลง โครงสร้าง         
องค์กรใดๆ โดย KTB หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง (รวมทัง้ท่ีปรึกษาต่างๆ) ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการใดๆ เพ่ือวตัถุประสงค์ดงั   
กล่าว และ/หรือ KTB เปิดเผยข้อมลูการใช้บตัร และ/หรือข้อมลูอ่ืนใดของผู้ ถือบตัรให้กบับริษัทนํา้มนั และ/หรือสถานีบริการ                        
นํา้มัน/ก๊าซท่ีเข้าร่วมโครงการ และ/หรือนิติบุคคลอ่ืนใด เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมบัตร การ                
ให้สว่นลด หรือวตัถปุระสงค์อ่ืนใดท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 

(ค) ในกรณีท่ีผู้ ถือบตัรให้ข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลอ่ืนใดนอกจากของผู้ ถือบตัรเองแก่ KTB  
      (1) ผู้ ถือบตัรรับรองและรับประกนัว่าได้ตรวจสอบความถกูต้องและความสมบรูณ์ของข้อมลูส่วนบคุคลของบคุคล

อ่ืนท่ีผู้ ถือบตัรให้แก่ KTB และจะแจ้ง KTB หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลอ่ืนท่ีได้ให้ไว้ (หากมี) 
      (2) ผู้ ถือบตัรรับรองและรับประกนัว่า ข้าพเจ้าได้รับความยินยอมหรือสามารถอาศยัฐานทางกฎหมายอ่ืนสําหรับ

การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่วตามกฎหมายท่ีใช้บงัคบั 
      (3) ผู้ ถือบตัรรับรองและรับประกนัว่า ผู้ ถือบตัรได้รับทราบและแจ้งนโยบายความเป็นสว่นตวัของ KTB ท่ีเก่ียวข้อง

แก่บคุคลอ่ืนดงักลา่วแล้ว และ 
      (4) ผู้ ถือบตัรรับรองและรับประกนัว่า KTB สามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอน ข้อมลูส่วนบุคคลตาม

วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ KTB ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครัง้คราว ซึ่งรวมถึง
วตัถปุระสงค์ทัง้หมดท่ีกําหนดไว้ในเอกสารฉบบันี ้
10. การให้บริการ KTB Corporate Online 
 10.1 KTB อาจให้บริการ KTB Corporate Online (ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า “ระบบงาน”) ซึ่งเป็นบริการท่ี KTB อํานวย    
ความสะดวกให้แก่ผู้ ถือบัตรท่ีได้รับอนุมัติจาก KTB เป็นรายกรณีพิเศษให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้บัตรผ่าน               
Web site ของ KTB ซึ่ งรวมถึง  บริการข้อมูลข่าวสารทั่วไปของธนาคาร บริการตรวจสอบข้อมูลปริมาณสินค้า ท่ี                       
ได้ชําระผา่นบตัรฟลีทการ์ด และข้อมลูอ่ืนๆตามท่ี KTB กําหนด ซึง่สามารถใช้บริการได้ 24 ชัว่โมง 
 10.2 KTB มีสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกการให้บริการ KTB Corporate Online เม่ือใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้       
ผู้ ถือบัตรทราบล่วงหน้าแต่ประการใด เม่ือผู้ ถือบัตรได้รับรหัส USER ท่ีใช้บริการ (USER ID) รหัสประจําตัว (USER 
PASSWORD) จาก KTB แล้วผู้ ถือบตัรจะต้องเก็บรักษาไว้ในท่ีมัน่คงปลอดภยั และถือเป็นความลบัของผู้ ถือบตัรเท่านัน้ 
 10.3 การใช้ระบบงานแต่ละครัง้ หากไม่มีการทํารายการติดต่อกันเป็นเวลา 15 นาที เม่ือครบกําหนดระยะ              
เวลาดงักลา่ว KTB จะยกเลกิการตดิตอ่ หากประสงค์จะใช้บริการตอ่ไปผู้ ถือบตัรจะต้องผา่นระบบงานเข้ามาใหม่ 
 10.4 ในกรณ่ีท่ีมีการแสดงรายการข้อมูลซึ่งมีความผิดพลาด บกพร่อง ไม่ว่าความผิดพลาดหรือบกพร่องนัน้จะ      
เกิดขึน้ด้วยเหตุผลประการใด ผู้ ถือบตัรตกลงยินยอมให้ KTB สามารถแก้ไขข้อบกพร่องผิดพลาดให้ถูกต้องตามความเป็น      
จริง และผู้ ถือบตัรยินยอมให้ถือวา่บรรดาเอกสารและข้อมลูท่ีธนาคารจดัทําขึน้เป็นข้อมลูท่ีถกูต้องสมบรูณ์และครบถ้วน 
 10.5 การกระทําใดๆ ท่ีผ่านระบบงาน ทัง้ ท่ี เป็นการกระทําของผู้ ถือบัตรเอง หรือเป็นการกระทําท่ี เกิดขึน้                   
โดยบุคคลอ่ืน หากได้กระทําไปโดยผ่านระบบงาน รหัส USER ใช้บริการ (USER ID) รหัสประจําตัว (USER PASSWORD)   
และ/หรือคําสั่งคอมพิวเตอร์ต่างๆ ท่ี เ ก่ียวข้องกับการบริการนีแ้ล้ว ให้ถือว่าสมบูรณ์ถูกต้อง และมีผลผูกพันผู้ ถือ                     
บตัรและผู้ ถือบตัรยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้ในการกระทําดงักลา่วทกุประการ 
 10.6 ข้อมูลท่ีผู้ ถือบตัรได้รับจากระบบงาน เช่น ข้อมูลเก่ียวกับอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อตัราดอกเบีย้    
หรือข้อมลูอ่ืนใดเป็นข้อมลูเบือ้งต้น ซึง่ KTB ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะแก้ไขเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา และไมมี่ผลผกูพนั KTB 
 10.7 กรณีท่ีผู้ ถือบัตรประสงค์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดการใช้บริการ KTB Corporate Online จากท่ีได้                
ระบุไว้ในคําขอนี ้รวมทัง้การยกเลิก และ/หรือระงับการใช้ระบบงาน ผู้ ถือบัตรจะต้องแจ้งกับ KTB เป็นลายลักษณ์              



อักษร หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึน้ก่อนวันท่ี KTB ตกลงเปล่ียนแปลงตามท่ีผู้ ถือบัตรกําหนดดังกล่าว ผู้ ถือบัตร                 
จะรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากผลการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว 
 10.8 ผู้ ถือบัตรตกลงยินยอมให้ KTB เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ค่าใช้จ่ายใดๆ อันเก่ียวข้องกับการ               
ใช้ระบบงานได้ตามท่ีอตัราท่ี KTB กําหนด โดยให้ KTB หกัจากบญัชีของผู้ ถือบตัรท่ีมีอยูก่บั KTB 
 10.9 KTB สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับปรุง เปล่ียนแปลง ยกเลิกการใช้บริการท่ีเก่ียวกับระบบงานทัง้หมดหรือบางส่วน        
แก้ไขข้อกําหนดและเ ง่ือนไขการใช้บริการท่ีเ ก่ียวกับ ระบบงาน รวมทัง้ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆท่ีเ ก่ียว                     
กบัระบบงานได้ตามท่ี KTB เห็นสมควร 
11. เบด็เตลด็ 
 11.1 KTB ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าธรรมเนียมรายปีทุกกรณี เว้นแต่ในกรณีท่ี KTB เลิกประกอบธุรกิจการ      
ให้บริการบัตรฟลีทการ์ด KTB จะคืนค่าธรรมเนียมรายปีตามส่วนของระยะเวลาท่ียังไม่ได้ใช้บริการให้แก่ผู้ ถือบัตร                 
หรือการยกเลกิการใช้บตัร การเพิกถอนการใช้บตัร หรือการระงบัการใช้บตัรโดยผู้ ถือบตัร ตามท่ีกําหนดในข้อ 5. 
 11.2 ผู้ ถือบัตรยินยอมให้ KTB มีสิทธิหักบัญชีโอน หรือหักกลบลบหนีใ้นบัญชีเงินฝาก (ไม่ว่าประจําหรือออม         
ทรัพย์) ของผู้ ถือบัตรมีอยู่กับ KTB และ/หรือท่ีได้มอบไว้เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้             
บัตรฟลีทการ์ด ซึ่ งอยู่ ในความครอบครองในการดูแลรักษา และ/หรืออํานาจสั่งการของธนาคาร โดยมาต้อง                           
แจ้งให้ผู้ ถือบัตรทราบ และไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ ถือบัตร ซึ่งให้ถือว่า KTB มีสิทธิเบิกถอนหรือหักเงินฝากตาม         
ความดังกล่าวโดยไม่จําเป็นต้องทําเป็นเอกสารในการเบิกถอนเงินฝากแต่อย่างใดอีก เพ่ือชําระหนีท่ี้ผู้ ถือบัตร ซึ่งถึง          
กําหนดชําระต่อ KTB ได้ทัง้หมดไม่ว่าในเวลาใดๆก็ตาม และให้ถือว่าจํานวนเงินในบัญชีดังกล่าวของผู้ ถือบัตรนัน้                   
ถึงกําหนดชําระทนัทีท่ี KTB ได้ดําเนินการหกั โอน หรือหกักลบลบหนีเ้งินในบญัชีดงักลา่ว 
 11.3 หากมีการติดตามทวงถามให้ผู้ ถือบัตรชําระหนี ้อันเกิดจากการใช้บัตรฟลีทการ์ด ผู้ ถือบัตรต้องรับผิด              
ชอบชดใช้บรรดาค่าฤชาธรรมเนียม รวมทัง้ค่าใช้จ่ายในการเรียกร้อง ทวงถาม ดําเนินคดี บังคับคดีและค่าใช้จ่าย                   
ทัง้ปวงท่ีเก่ียวเน่ืองคืนให้แก่ KTB จนเตม็จํานวนทกุประการ 
 11.4 ผู้ ถือบัตรขอมอบหลักประกันตามท่ีระบุไว้ในใบสมัครสมาชิกบัตรฟลีทการ์ด เพ่ือเป็นหลักประกันหนีท่ี้              
เกิดจากการใช้วงเงินบัตรฟลีทการ์ด รวมถึงการปฏิบัติตามข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บัตรฟลีทการ์ด ทัง้ท่ีมีอยู่แล้ว            
ในขณะนี ้และ/หรือท่ีจะมีตอ่ไปในภายหน้าทัง้สิน้ โดยตกลงจะไมย่กเลกิ หรือเพิกถอนการมอบหลกัประกนัดงักลา่ว 
 11.5 ผู้ ถือบัตรตกลงยินยอมให้หลักประกันใดๆ ท่ีผู้ ถือบัตรได้เคยให้ไว้ต่อ KTB เพ่ือเป็นหลักประกันการชําระหนี ้      
ใดๆ ท่ีผู้ ถือบัตรมีต่อ KTB ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่ จํากัดเพียง การจํานํา คํ า้ประกัน หรือจํานอง ให้ ถือเป็นประกันการ                       
ชําระหนีต้ามสญัญาฉบบันีด้้วย 
 11.6 ผู้ ถือบัตรขอรับรองว่าผู้ ถือบัตรเป็นผู้ มีสิท ธิ เหนือหลักประกัน ท่ีระบุใน ข้อ 11.4 และ 11.5 โดยชอบ                   
ด้วยกฎหมายและโดยสุจริต สิทธิ ท่ีผู้ ถือบัตรมีอยู่ เหนือหลักประกันเป็นสิทธิอย่างสมบูรณ์ปราศจากการโอนสิทธิ                  
ภาระผูกพัน หรือข้อโต้แย้งใดๆ ทัง้สิน้ ในกรณีท่ีผู้ ถือบัตรโอนสิทธิเรียกร้องเงินฝากเป็นประกัน ผู้ ถือบัตรตกลงโอน                 
สิทธิเรียกร้องเป็นการเด็ดขาด โดยไม่มีเง่ือนไข และจะไม่ยกเลิกการโอน ทัง้จะไม่ทําให้สิทธิเรียกร้องลดน้อยถอยลง              
หรือระงับสิ น้ ไปทัง้หมดหรือแต่บางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ รวมทัง้จะไม่ ก่อให้เ กิดภาระผูกพันใดๆ ในสิทธิ เ รียก                       
ร้องภายหลงัวนัท่ีทําสญัญานี ้นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก KTB เป็นกรณีๆ ไป 
 อย่างไรก็ดี หากต่อไปนีเ้ป็นปรากฎแก่ KTB ว่าผู้ ถือบัตรไม่ใช่เจ้าของหลักประกันโดยชอบด้วยกฎหมายหรือ              
โดยสุจริตก็ดี หลักประกันถูกรอนสิทธิหรือมีภาระผูกพันหรือถูกโต้แย้งสิทธิโดยบุคคลใดๆ ก็ดี หรือเกิดความเสีย                   
หายใดๆ แก่ KTB อันเ น่ืองมาจากการให้หลักประกันหรือการโอนสิทธิเ รียกร้องเ งินฝากตามสัญญานี  ้ผู้ ถือบัตร                  
จะต้องรับผิดชอบชดใช้คา่สนิไหมทดแทนให้แก่ KTB ทัง้สิน้ 
 11.7 กรณี KTB ได้บังคับหลกัประกันเพ่ือนํามาชําระหนีท่ี้เกิดจากการใช้วงเงินบัตรฟลีทการ์ดแล้ว ยังไม่พอชําระ       
หนีข้องผู้ ถือบตัร ผู้ ถือบตัรยงัคงมีหน้าท่ีต้องชําระหนีใ้ห้แก่ KTB ตอ่ไปจนกวา่จะชําระหนีใ้ห้แก่ KTB จนเสร็จสิน้ 
 11.8 บรรดาคําบอกกล่าว หนัง สือ ห รือเอกสารใดๆท่ี  KTB ไ ด้จัดส่งให้ผู้ ถือบัตร  ไม่ว่าจะส่งโดยวิ ธี ใดๆ                       
ตามท่ีอยู่ หรือสถานท่ีทํางานท่ีแจ้งไว้กับ KTB ซึ่งผู้ ถือบัตร ให้ถือว่าเป็นภูมิลําเนาท่ีถูกต้อง และมีการจัดส่งให้โดยชอบ          
แล้ว หากมีการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่  หรือสถานท่ีทํางาน ผู้ ถือบัตรจะต้องแจ้งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเป็นลายลักษณ์            
อักษรให้ KTB ทราบทันที หาก KTB ไม่ได้รับแจ้งการเปล่ียนแปลงใดๆ ผู้ ถือบัตรยินยอมให้ถือว่า ท่ีอยู่  หรือสถานท่ี             
ทํางานท่ีแจ้งไว้เดมินัน้เป็นภมูิลําเนาท่ีถกูต้องของผู้ ถือบตัร 


