สำหรับเจาหนาที่ KTB เทานัน้ / KTB Use Only - Fleet Card
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ใบสมัครสมาชิกบัตรฟลีทการด / Fleet Card Application Form

เลขที่ / Application No :
รหัสหน่วยงาน / Source Code :
รหัสพนักงานหน่วยงาน / Source Reference :
รหัสลูกค้า / Account No :

รายละเอียดเกี่ยวกับผูสมัคร / Business Information
1. ชื่อที่จดทะเบียนตามกฎหมาย / Company Registration Name :
(ภาษาไทย)
(In Thai)
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
(In Capital English)

สํานกงานใหญ
ั
่ / HEAD OFFICE
สาขาที� / BRANCH NO ...................................................
เปน / IS
2. ที่อยูของบริษัท/องคกร/หนวยงาน (โปรดระบุตรงตาม ภ.พ. 20, ภ.พ. 09) / Company Registration Address :

ที่อยู่ / Address เลขที่ / No. : .................................................อาคาร / Building : ...................................................................... ชั้น / Floor : ..................................
ซอย / Soi : ......................................................................................... ถนน / Street : ..........................................................................................
แขวง / ตำบล / Sub District : ............................................................... เขต / อำเภอ / District : .............................................................................
จังหวัด / Province : .............................................................................. รหัสไปรษณีย์ / Postal Code :
โทรศัพท์ / Tel.:
ต่อ / Ext. : ...................... โทรสาร / Fax. :

E-mail Address : ............................................................................................................ Website : ................................................................................................

3. ชื่อและทีอ่ ยูจัดสงไปรษณีย (กรณีแตกตางจากขางตน และโปรดระบุเปนภาษาไทย) Name & Mailing Address (lf different from above / In Thai) :
กรณีชื่อในทางการคาไมตรงกับที่จดทะเบียนตามกฎหมาย / In Case of Company Business Name is different from above :

(ภาษาไทย)
(In Thai)
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
(In Capital English)
ที่อยู่ / Address เลขที่ / No. : ................................................. อาคาร / Building : .....................................................................ชั้น / Floor : ......................................

ซอย / Soi : ............................................................................................ ถนน / Street : ..........................................................................................
แขวง / ตำบล / Sub District : ................................................................. เขต / อำเภอ / District : .............................................................................
จังหวัด / Province : ................................................................................ รหัสไปรษณีย์ / Postal Code :
โทรศัพท์ / Tel. :
ต่อ / Ext.: ....................... โทรสาร / Fax. :
E-mail Address : ............................................................................................................ Website : ................................................................................................
4. ประเภทธุรกิจ / Business Category : ................................................................................................................................................................................
ยอดขายต่อปี .........................................................บาท สินทรัพย์ถาวรสุทธิ (ไม่รวมที่ดิน ).......................................บาท จำนวนพนักงาน ..........................คน

5. รายละเอียดการจดทะเบียน / Company Registration Details :

หมายเลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร / TAX ID :
วันที่จดทะเบียน (วัน / เดือน / ป ค.ศ.) / Date of Registration (DD / MM / YY) :
/
/
สถานที่จดทะเบียน (จังหวัด) / Place of Registration (Province) : ...............................................................................................................................................
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ (ตามหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย) / Registration Number : ............................................................................................................
ทุนที่จดทะเบียน (บาท) / Registered Capital (Baht) : ...............................................................................................................................................................
จำนวนผูถือหุน (คน) / No. of Shareholders (Person) : ...............................................................................................................................................................

6. บัญชีสถาบันการเงินทีใ่ ชอยู / Financial Information :
ประเภทบัญชี / Account Type
1.ประจำ / Fixed Account
2.ออมทรัพย / Saving Account
3.กระแสรายวัน / Current Account

ชื่อธนาคาร / Bank Name

............................................................
............................................................
............................................................

เลขที่บัญชี / Account No.

.........................................................
.........................................................
.........................................................

7. บัตรฟลีทการดอื่นๆ ที่ใชอยู (ถามี) / Other Fleet Cards in Use (lf any) :

บริษัท / Company Name : ............................................................................................................. จำนวนบัตร / No. of Cards : ........................ บัตร / Cards
วงเงิน / Credit Line : ....................................................................................................................... บาท / Baht

8. คาใชจายน้ำมันตอเดือน / Monthly Gasoline Usage : …………………………………………………….. บาท / Baht
9. รายละเอียดของยานพาหนะ / Vehicle Listing Information : (โปรดกรอกรายละเอียดใน “แบบฟอรมรายละเอียดขอมูลบัตรฟลีทการด” ตามแนบ)
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รายชื่อผูแทนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัท / องคกร / หนวยงาน / Company Authorized Representatives
ผูแทนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัท / องคกร / หนวยงาน ใหเปนผูดำเนินการอายัดบัตร ยกเลิกหรือปดบัตร การออกบัตรใหมหรือออกบัตรทดแทน รวมถึงรหัสประจำบัตร
การปลดล็อกบัตร การเปลี่ยนแปลงขอมูลบัตร และการขอรายงานหรือสำเนาใบแจงยอดการใชจายบัตรฟลีทการด ไดแก
1. นาย / นาง / นางสาว / Mr. / Mrs. / Ms. : ………………………………………… นามสกุล / Last Name : ………………………………………………………………………..
หมายเลขบัตรประชาชน / Personal ID. Card Number :
ตำแหนง / Title : …………………………………………………………………………แผนก / Department : …………………………………………………………………………
โทรศัพท / Tel. :
ตอ / Ext. : ………………….. โทรสาร / Fax. :
มือถือ / Mobile Phone :
ลงชื่อ / Signature : ………………….……………………………………………………………

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

หมายเลขบัตรประชาชน / Personal ID. Card Number :
ตำแหนง / Title : …………………………………………………………………………แผนก / Department : …………………………………………………………………………
โทรศัพท / Tel. :
ตอ / Ext. : ………………….. โทรสาร / Fax. :
มือถือ / Mobile Phone :
ลงชื่อ / Signature : ………………….……………………………………………………………
หมายเหตุ : KTB จะจัดสงบัตร ใบแจงยอดการใชจายบัตรฟลีทการด และรายงานการใชจายบัตรฟลีทการด (ถามี)ไปยังผูแทนทานที่ 1

การชำระคาใชจายบัตรฟลีทการด / Payment Method
ชำระดวยเงินสด / เช็ค (Cash / Cheque)
ชำระโดยการหักบัญชี (เฉพาะบัญชีเงินฝากที่มีอยูกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยเทานั้น) / Direct Debit Only at Krung Thai Bank PCL.
โปรดกรอกหนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝาก / Please fill out KTB’s Direct Debit Request Form เลขที่บัญชี / Bank Account No. :……………………………………
วันที่สรุปยอดคาใชจาย / Statement Cycle :
สรุปยอดทุกวันสิ้นเดือนชำระภายในวันที่ 25 (EOM/25) สรุปยอดทุกวันที่ 25 ชำระภายในวันที่ 20 (25/20) Others ………………………………………….

สถานที่จัดสงบัตร / Fleet Card Delivery Method
เฉพาะกรุงเทพมหานคร / Bangkok Only
จัดสงบัตรไปที่ Krung Thai Bank PCL. สาขา / Branch ……………………………………………………………..
จัดสงบัตรโดยเจาหนาที่ของ KTB / By Hand (กรุณาแนบแผนที่ตั้งบริษัท / องคกร / หนวยงาน ที่จะใหจัดสงบัตร)
ปริมณฑล และ ตางจังหวัด / Metropolitan & Upcountry จัดสงบัตรไปที่ Krung Thai Bank PCL. สาขา / Branch …………………………………….

รายละเอียดใบกำกับภาษีที่ตองการใหสถานีบริการน้ำมัน/กาซ จัดพิมพ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) / Tax Invoice Information (In Capital English)
ชื่อ / NAME :
ที่อยู และรหัสไปรษณีย / Address & Postal Code :

เปน / IS

H E A D O F F I C E
T A X I D :

B R A N C H

N O

.

ชือ่ บริษทั /องคกร/หนวยงาน ทีป่ รากฏบนบัตร (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญและหามใสเครือ่ งหมายใดๆ) / Company Name to be appeared on Fleet Card (In Capital English and No Add-In)
จำนวนวงเงินเครดิตตอเดือนที่ตองการ / Require Total Monthly Credit Limit ……………………………………………..บาท / Baht

กำหนดสถานีบริการน้ำมัน / กาซ / Require to Define Service Station
ลำดับ
No.

ระบุชอ่ื สถานีบริการน้ำมัน / กาซ / ถนน / จังหวัด / โทรศัพท์
Specify Service Station Name / Street / Province / Telephone No.

สำหรับเจาหนาที่ KTB เทานั้น / KTB Use Only
รหัสสถานีบริการน้ำมัน / กาซ / Merchant ID.

หมายเหตุ : ถากำหนดสถานีบริการน้ำมัน / กาซ จะถือวาเปนการกำหนดสำหรับบัตรฟลีทการดทุกใบของบริษทั / องคกร / หนวยงาน
รายงานการใชจา ยบัตรฟลีทการด / Require Fleet Card Report (Management and Transaction Report) : ต้องการ / Yes
ไม่ตอ้ งการ / No
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หลักประกัน (ถามี)
หนังสือสัญญาค้ำประกัน ธนาคาร………………………………………………………………. สาขา…………………………. เลขที่………………………….
ฉบับลงวันที่ ………………………………………………………………………………. จำนวนเงิน ………………………………………………………….. บาท
บัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย
กระแสรายวัน
อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………………
เลขที่บัญชี ………………………………………………………………………………. จำนวนเงิน ……………………………………………………………. บาท
หลักประกันอื่น ………………………………………………………………………….

โดยการลงลายมือชือ่ ทายนี้ ขาพเจาขอรับรอง ยอมรับ และยืนยันความถูกตองและแทจริงของขอมูลและราย
ละเอียดที่ระบุไวในใบสมัครและเอกสารอันเปนสวนหนึ่งหรือประกอบใบสมัครนี้ ขาพเจายินยอมให บมจ.ธนาคาร
กรุงไทย (“KTB”) ตรวจสอบขอมูลเครดิต และ/หรือขอมูลสวนตัว และ/หรือขอมูลอืน่ ใด (“ขอมูล”) ทีข่ า พเจามีอยูก บั
KTB หรือสถาบันการเงิน หรือบริษทั ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด หรือ บริษทั ขอมูลเครดิตอืน่ ทีไ่ ดจดั ตัง้ ขึน้ และไดรบั
อนุญาตใหประกอบธุรกิจภายใตกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (“บริษทั ขอมูลเครดิต”) และ/หรือนิตบิ คุ คล
อืน่ ใด ไมวา ขาพเจาจะไดรบั อนุมตั บิ ตั รฟลีทการดจาก KTB หรือไมกต็ าม และ/หรือเพือ่ ใหสอดคลองกับบทบัญญัตขิ อง
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ และขาพเจายินยอมให KTB เปดเผยขอมูลดังกลาวทีข่ า พเจาไดใหไวกบั KTB เพือ่ การสมัครเปนสมาชิก
บัตรฟลีทการดของขาพเจาใหแกบคุ คล และ/หรือนิตบิ คุ คลอืน่ ใด โดยขาพเจาจะไมยกเลิกเพิกถอนการใหความยินยอมดังกลาว
นีแ้ ตอยางใด แมวา ขาพเจาจะไมไดใชบตั รหรือสินเชือ่ หรือเครดิตของ KTB ตอไปแลวก็ตาม ทัง้ นีเ้ พือ่ ประโยชนของ KTB ในการ
พิจารณาอนุมตั บิ ตั รหรือการใหสนิ เชือ่ หรือเครดิตอืน่ ใดแกขา พเจา รวมทัง้ ประโยชนในดานอืน่ ๆ ของ KTB ไดทกุ ประการ
และขาพเจาขอมอบหลักประกัน (ถามี) ตามทีร่ ะบุไวขา งตนใหแก KTB เพือ่ เปนประกันหนีท้ เ่ี กิดจากการใชวงเงินบัตรฟลีทการด
รวมถึงการปฏิบตั ติ ามขอตกลงและเงือ่ นไขการใชบตั รฟลีทการด ทัง้ ทีม่ อี ยูแ ลวในขณะนี้ และ/หรือ ทีจ่ ะมีตอ ไปในภายหนา
ทัง้ สิน้ สวนขอตกลงอืน่ คงใหเปนไปตามขอตกลงและเงือ่ นไขการใชบตั รฟลีทการดของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทัง้ สิน้ ในวันที่
ยืน่ ใบสมัครนีข้ า พเจาไดรบั ทราบและเขาใจขอความตางๆ ตามขอตกลงและเงือ่ นไขการใชบตั รฟลีทการดแลว ซึง่ ขาพเจาใหถอื
วาขอตกลงดังกลาวเปนสวนหนึง่ ของใบสมัครนีด้ ว ย โดยขาพเจายินยอมผูกพันและปฏิบตั ติ ามขอตกลงและเงือ่ นไขตางๆ
ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหนา ซึ่ง KTB จะไดแจงใหทราบลวงหนาทุกประการ และขาพเจาตกลงรับผิดชอบชำระคา
ใชจายตามรายการใชจายที่ปรากฏในบัญชีของขาพเจา ขาพเจาจึงขอให KTB ออกบัตรฟลีทการดตามที่ขาพเจารองขอ
รวมทัง้ การตออายุบตั รและออกบัตรฟลีทการดใบใหมใหจนกวาฝายหนึง่ ฝายใดจะบอกยกเลิก
ลงชื่อ / Authorized Signature : …………………………………………………………….….……………………………………………………………………
ตัวบรรจง

(………………………………………………………………………………………………….…………………………………)
ลงนามโดยกรรมการผูม อี ำนาจกระทำการแทน หรือผูร บั มอบอำนาจพรอมประทับตรา (ถามี)
วันที่ / Date : …………….…. / ………………… / …………………………

หมายเหตุ : กรณีทม่ี กี ารแกไขขอความใหลงชือ่ กำกับทุกครัง้ พรอมประทับตรา (ถามี)

สำหรับเจาหนาที่ หนวยงานอำนวยสินเชือ่ / อนุมตั สิ นิ เชือ่ ของธนาคารเทานัน้ (KTB Use Only)
Card Logo :
PTT
PTTCB
BCP
BCPCB
ESSO
Others : ………………………………..
Cycle :
99 (สรุปยอดสิน้ เดือน/ชำระวันที่ 25)
51 (สรุปยอดวันที่ 25/ชำระวันที่ 20)
Others : ……………………………………………………………
Customer Number : ……………………………………………………………………. CBS Loan Account Number : ……………………………………………………………………………
Approval Code : ……………………………………………………………………….. Arrangement Purpose Code : …………………………………………………………………………..
Approval ID 1 : ………………………………………………. Approval ID 2 : ……………………………………………………. Approval ID 3 : ………………………………………………
ISIC 1 : …………………… ISIC 2 : …………………………….. ISIC 3 : ……………………….. Cost Center : ………………………… Response Unit Code : ……………………………..
Branch Of Ownership : ………………………………………………………………….. Account Officer ID : ………………………………………………………………………………………
Approved Credit Limit (Baht) : ……………………………….. Prepared by : ………………………………………………….. Approved by : ……………………………………………..
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ขอตกลงและเงื่อนไขการใชบัตรฟลีทการด
ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ในขอตกลงนี้ คำวา KTB ใหหมายถึง บมจ. ธนาคารกรุงไทย คำวา “ผูถือบัตร” ใหหมายถึงผูที่ไดรับ
อนุมัติจาก KTB ใหเปนผูใชบริการบัตรฟลีทการด คำวา “ผูใชบัตร” หมายถึงผูที่ไดรับมอบหมายจากผูถือบัตรให
ครอบครองและนำบัตรฟลีทการดไปใช โดยการนำบัตรไปใชดังกลาวใหถือวาอยูในความรับผิดชอบของผูถือบัตร
และเปนการใชในนามของผูถือบัตรทุกประการ และคำวา “บัตรฟลีทการด” ใหหมายถึงบัตรที่ KTB ออกใหแก
ผูถือบัตรเพื่อใชชำระคาสินคา/บริการแทนเงินสด ณ สถานีบริการน้ำมัน/กาซที่เขารวมโครงการโดย KTB จะระบุ
หมายเลขทะเบียนรถยนตของผูถือบัตร หรือขอความอื่นที่ผูถือบัตรระบุไวในใบสมัครแทนชื่อผูถือบัตรบนหนาบัตร
และกำหนดใหเฉพาะผูถือบัตร หรือ รถยนตที่มีชื่อหรือหมายเลขทะเบียนตรงตามหนาบัตรเทานั้นที่จะใชบัตรได
โดยผูถือบัตรยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขการใชบัตรฟลีทการดทั้งที่มีอยูแลวในขณะนี้ หรือ
ที่จะไดปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มเติมขึ้นในภายหนา ดังตอไปนี้

1. เงื่อนไขการใชบัตร

1.1 ผูถ อื บัตรตกลงผูกพันและปฏิบตั ติ ามขอกำหนดและเงือ่ นไขฉบับนี้ รวมทัง้ ประกาศเกีย่ วกับอัตราดอกเบีย้
อัตราคาปรับ อัตราคาธรรมเนียม อัตราคาบริการตางๆ ตลอดจนคาใชจายใดๆ ที่ KTB กำหนดขึ้นเกี่ยวกับ
บัตรฟลีทการด รายละเอียดตามตารางอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม ซึ่งจัดสงใหผูถือบัตรพรอมขอตกลงและ
เงื่อนไขนี้และใหถือเปนสวนหนึ่งของขอตกลงนี้ดวย
1.2 ผูถือบัตรจะรับผิดชอบที่จะตองดูแลรักษาบัตรฟลีทการดใหอยูในความครอบครองของผูถือบัตรหรือ
ผูใชบัตรและหาก (ก) มีการใชบัตรฟลีทการดกับรถยนตที่มีชื่อหรือหมายเลขทะเบียนตางจากหนาบัตร และ/หรือ
(ข) มีการนำบัตรฟลีทการดไปใชไมตรงตามชื่อที่ปรากฏบนหนาบัตร เนื่องจากความประมาทเลินเลอในการเก็บรักษาบัตร
เจตนาไมสุจริตใดๆ หรือเหตุอื่นใดที่เปนความรับผิดชอบของผูถือบัตรหรือผูใชบัตรทำใหมีบุคคลอื่นนำไปใช ผูถือ
บัตรจะอางเหตุดังกลาวเพื่อใหหลุดพนจากหนาที่ในการชำระหนี้ หรือเพื่อใหชำระหนี้ที่เกิดขึ้นภายใตบัตรลดลงไมได
1.3 ในกรณีที่ผูถือบัตรใชบัตรฟลีทการดเกินกวาวงเงินที่ KTB กำหนดไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูถือบัตร
ตกลงใหถือวา เปนการรองขอใชบัตรเกินวงเงินที่ KTB กำหนดของผูถือบัตร และผูถือบัตรตกลงยินยอมรับผิดชอบ
ในการชำระหนี้ของผูถือบัตรทั้งจำนวน
1.4 ผูถือบัตรตกลงรับผิดชอบในคาใชจายตางๆ ที่เกิดจากการใชบัตรฟลีทการดอยางเต็มจำนวน เสมือนผู้
ถือบัตรเปนผูใชบัตรฟลีทการดเอง ไมวาจะเปนการกระทำโดยผูใชบัตร หรือโดยบุคคลอื่นนำบัตรฟลีทการดไปใช
หรือมีการทุจริตดวยวิธีการอื่นใด ทำใหสถานีบริการน้ำมัน/กาซ ยอมรับชำระคาสินคา/บริการดวยบัตรฟลีทการด
รวมทั้งยินยอมรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแก KTB หรือบุคคลอื่นใดในความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากการ
กระทำดังกลาวดวย เวนแตผถู อื บัตรจะพิสจู นไดวา การทุจริตทีเ่ กิดขึน้ มิไดเกิดจากความประมาทเลินเลอ การมี
สวนรวมรูเห็น หรือความผิดอื่นใดของผูถือบัตร
1.5 ผูถ อื บัตรตองเก็บรักษาบัตรฟลีทการดไวในทีป่ ลอดภัย หากบัตรสูญหาย หรือถูกโจรกรรม ไมวา ดวยเหตุผลใด
ผูถือบัตรมีสิทธิขอระงับการใชบัตรชั่วคราวไดโดยแจงให KTB ทราบทันทีทางโทรศัพทหรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใด
หรือโดยวิธีอื่นซึ่งสามารถสื่อสารโตตอบกันไดในขณะนั้น โดยที่ผูถือบัตรจะตองรับผิดชอบชดใชคาใชจายที่เกิดจาก
การใชบัตร ไมวาจะโดยบุคคลใดในระหวางที่บัตรสูญหายหรือถูกโจรกรรมจนกวา KTB จะไดรับแจงถึงเหตุดังกลาว
ซึ่ง KTB จะระงับการใชบัตรดังกลาวภายในระยะเวลา 5 นาทีนับตั้งแตเวลาที่แจงการสูญหายหรือถูกโจรกรรม ทั้งนี้
ผูถือบัตรจะรับผิดชอบในภาระหนี้ที่เกิดขึ้นกอนที่ KTB จะไดระงับการใชบัตรดังกลาวรวมทั้งหนี้ที่เกิดจากการใชบัตร
ฟลีทการดที่เกิดขึ้นภายหลังจากการแจงการสูญหายหรือถูกโจรกรรม หากปรากฏโดยชัดแจงวาภาระหนี้ที่เกิดขึ้น
เปนการกระทำของผูถือบัตรหรือผูใชบัตรเองหรือโดยการสมรูรวมคิดในการทุจริตของผูถือบัตรหรือผูใชบัตร ทั้งนี้หาก
KTB ไมไดรับแจงดังกลาวขางตนและมีผูอื่นนำบัตรไปใช ผูถือบัตรจะตองรับผิดชอบชดใชหนี้ตามรายการที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด ทั้งนี้หากผูถือบัตรประสงคจะให KTB ออกบัตรใหม ผูถือบัตรจะตองจายคาธรรมเนียมในการออกบัตรใหม
อนึ่งภายหลังจากการระงับการใชบัตร ผูถือบัตรจะตองยืนยันถึงการสูญหายหรือโจรกรรมดังกลาวให KTB
ทราบเปนลายลักษณอักษรอีกครั้งพรอมหลักฐานการแจงความเพื่อจะไดดำเนินกระบวนการยกเลิกบัตรฟลีทการดดังกลาว
ตอไป และหากผูถือบัตรไดรับบัตรที่สูญหายกลับคืนมา ผูถือบัตรจะตองตัดบัตรเปนสองสวนและสงคืนให KTB ทันที

2. ขอกำหนดในการชำระเงิน

2.1 เมื่อมีการเรียกใหชำระหนี้อันเนื่องมาจากการใชบัตรฟลีทการดหรือหนี้อื่นใด อาทิ หนี้คาธรรมเนียมใดๆ อันเกี่ยว
เนื่องกับบัตรฟลีทการด (รวมเรียกวา “หนี้บัตรฟลีทการด”) มายัง KTB ผูถือบัตรตกลงให KTB ชำระเงินตามจำนวนที่มี
การเรียกเก็บแทนผูถือบัตรไปกอน โดยไมตองไดรับความยินยอมหรือแจงใหผูถือบัตรทราบลวงหนาและผูถือบัตรตกลง
่
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ยินยอมชดใชเงินที่ KTB ไดจา ยไปกอนแลวใหแก KTB จนเต็มจำนวนโดยการชำระครัง้ เดียวทัง้ หมด หรือโดย
ผอนชำระภายในวันทีก่ ำหนดไวในใบแจงยอดการใชจา ยบัตรฟลีทการด (STATEMENT) และในกรณีทผ่ี ถู อื บัตร
มีบญ
ั ชีเงินฝากไมวา ประเภทใดอยูก บั KTB และ/หรือธนาคารสมาชิกทีต่ กลงใหบริการแก KTB ในการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากของผูถ อื บัตรเพือ่ ชำระหนีบ้ ตั รฟลีทการดของผูถ อื บัตร และผูถ อื บัตรไดทำหนังสือใหความยินยอมให
KTB และ/หรือธนาคารสมาชิกทำการหักเงินจากบัญชีดงั กลาว เพือ่ ชำระหนีบ้ ตั รฟลีทการด ผูถ อื บัตรตกลง
ยินยอมให KTB และ/หรือธนาคารสมาชิกหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพือ่ ชำระหนีบ้ ตั รฟลีทการดไดทนั ที และหาก
ผูถ อื บัตรชำระดวยเช็ค ผูถ อื บัตรจะตองปฏิบตั ติ ามวิธปี ฏิบตั แิ ละกำหนดเวลาในการนำเช็คเขาบัญชีของธนาคาร
เพือ่ ใหมกี ารนำเงินเขาบัญชีทนั ตามกำหนดเวลาทีร่ ะบุไวในใบแจงยอดการใชจา ยบัตรฟลีทการด (STATEMENT)
โดยถือวา KTB ไดรบั ชำระหนีจ้ ากผูถ อื บัตรก็ตอ เมือ่ ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คทีน่ ำเขาบัญชีนน้ั ไดแลว
2.2 หากผูถ อื บัตรไมชำระหนีบ้ ตั รฟลีทการด ให KTB ครบถวนในคราวเดียวตามจำนวนเงิน และกำหนด
วันชำระทีร่ ะบุไวในใบแจงยอดการใชจา ยบัตรฟลีทการด (STATEMENT) และผูถ อื บัตรไมไดทกั ทวงความถูกตอง
ของใบแจงยอดการใชจา ยบัตรฟลีทการด (STATEMENT) ภายในระยะเวลาทีก่ ำหนดไวในขอ 3. ใหถอื วาผูถ อื บัตร
ขอชำระหนีบ้ ตั รฟลีทการดสวนทีเ่ หลือในภายหลัง และผูถ อื บัตรยินยอมชำระดอกเบีย้ ของเงินตนคงคางตัง้ แต
วันที่ KTB ลงบันทึกรายการและยอดเงินการใชจา ยบัตรฟลีทการดของแตละรายการ (ตอไปนีเ้ รียกวา “วันทีบ่ นั ทึก
รายการ” หรือ “POSTING DATE”) ตามทีร่ ะบุไวในใบแจงยอดการใชจา ยบัตรฟลีทการด (STATEMENT) ในอัตรา
ดอกเบีย้ รอยละ 15 ตอปจนกวาจะมีการชำระหนีค้ รบถวน และอัตราดอกเบีย้ นีอ้ าจเปลีย่ นแปลงไดโดย KTB จะ
แจงใหผถู อื บัตรทราบลวงหนาตามรูปแบบ และวิธกี ารทีร่ ะบุไวในขอ 7. นอกจากนี้ ผูถ อื บัตรยินยอมชำระคาธรรม
เนียมในการใชวงเงินในอัตรารอยละ 5 ตอป ตัง้ แตวนั ทีบ่ นั ทึกรายการ (POSTING DATE) ตามทีร่ ะบุไวในใบแจง
ยอดการใชจา ยบัตรฟลีทการด (STATEMENT) จนกวาจะมีการชำระหนีค้ รบถวน
ในการคำนวณดอกเบีย้ และคาธรรมเนียมดังกลาว ผูถ อื บัตรตกลงยินยอมให KTB คำนวณดอกเบีย้ และคา
ธรรมเนียมเปนรายวันจนกวาจะชำระหนีค้ รบถวน แตทง้ั นีไ้ มเปนการตัดสิทธิของ KTB ทีจ่ ะเรียกรองใหผถู อื บัตรชำระ
หนีท้ ง้ั หมดหรือแตบางสวนกอนกำหนดเวลาเมือ่ มีเหตุสมควร โดย KTB จะแจงและแสดงเหตุผลใหผถู อื บัตร ทราบ
ลวงหนา และผูถ อื บัตรตกลงชำระหนีต้ ามคำเรียกรองทันที ผูถ อื บัตรยินยอมให KTB นำภาระหนีบ้ ตั รฟลีทการด
ทีค่ งคางไปหักทอนในบัญชีเงินฝากของผูถ อื บัตรทุกประเภททีม่ อี ยูก บั KTB ไดตามที่ KTB เห็นสมควร

3. การแจงยอดการใชจา ย

3.1 KTB จะสงใบแจงยอดการใชจา ยบัตรฟลีทการด (STATEMENT) ใหผถู อื บัตรทราบลวงหนาเดือนละครัง้
เปนระยะเวลาไมนอ ยกวา 10 วันกอนถึงวันกำหนดชำระเพือ่ ใหผถู อื บัตรทราบและทำการตรวจสอบความถูกตอง
โดยในการเรียกเก็บดอกเบีย้ คางชำระ (ถามี) คาธรรมเนียมและคาใชจา ยอืน่ ๆ KTB จะคำนวณดอกเบีย้ คาธรรม
เนียมและคาใชจา ยตางๆ ทีเ่ กีย่ วของรวมกันเปนอัตรารอยละตอปใหผถู อื บัตรทราบ ผูถ อื บัตรมีหนาทีต่ รวจสอบ
รายการทีป่ รากฏในใบแจงยอดการใชจา ยบัตรฟลีทการด (STATEMENT) หากมีรายการหนี้ รายการใดรายการ
หนึง่ ผิดพลาดคลาดเคลือ่ นหรือไมถกู ตอง ผูถ อื บัตรจะตองทักทวงภายใน 10 วันทำการนับตัง้ แตวนั ทีผ่ ถู อื บัตรได
รับใบแจงยอดการใชจา ยบัตรฟลีทการด (STATEMENT) จาก KTB หากผูถ อื บัตรมิไดทกั ทวงภายในกำหนดเวลา
ดังกลาว ผูถ อื บัตรตกลงยินยอมให KTB ถือวาจำนวนเงินทีป่ รากฏในใบแจงยอดการใชจา ยบัตรฟลีทการด
(STATEMENT) ทีผ่ ถู อื บัตรจะตองชำระใหแก KTB เปนยอดหนี้ ทีถ่ี กู ตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ และ
ตกลงชำระหนีค้ นื ใหแก KTB จนครบถวน
อนึง่ หากในภายหลังผูถ อื บัตรสามารถพิสจู นไดวา รายการคาใชจา ยบัตรฟลีทการด ทีป่ รากฏตามใบแจง
ยอดการใชจา ยบัตรฟลีทการด (STATEMENT) รายการใดรายการหนึง่ ไมถกู ตองและไมไดเปนความผิด หรือความ
บกพรอง หรือความประมาทเลินเลอของผูถ อื บัตรเอง ผูถ อื บัตรมีสทิ ธิทกั ทวงไดภายในระยะเวลาไมเกิน 60 วัน
นับแตวนั ทีไ่ ดรบั ใบแจงยอดการใชจา ยบัตรฟลีทการด (STATEMENT)
หาก KTB ไดสงใบแจงยอดการใชจายบัตรฟลีทการด (STATEMENT) ใหกบั ผูถ อื บัตรตามทีอ่ ยูท ก่ี ำหนด
ในใบสมัครสมาชิกบัตรฟลีทการด หรือตามทีอ่ ยูอ น่ื ใดทีผ่ ถู อื บัตรไดแจงการเปลีย่ นแปลงตอ KTB ตามวิธกี ารและ
ขัน้ ตอนที่ KTB กำหนดใหถอื วาผูถ อื บัตรไดรบั ใบแจงยอดการใชจา ยบัตรฟลีทการด (STATEMENT) จาก KTB แลว
และหากผูถ อื บัตรมีหนีค้ า ใชจา ยคางชำระอันเนือ่ งมาจากการใชบตั รฟลีทการดใดๆ ผูถ อื บัตรตกลงยอมรับวา
ผูถ อื บัตรมีหนาทีต่ อ งชำระหนีค้ า งชำระดังกลาวคืนใหแก KTB ภายในกำหนดระยะเวลาทีร่ ะบุไวในใบแจงยอดการ
ใชจา ยบัตรฟลีทการด (STATEMENT) โดยผูถ อื บัตรจะอางเอาการไมไดรบั ใบแจงยอดการใชจา ยบัตรฟลีทการด
(STATEMENT) ทีไ่ ดสง ใหกบั ผูถ อื บัตรตามทีอ่ ยูท ก่ี ำหนดขางตนมาเปนเหตุไมชำระหนีท้ เ่ี กิดขึน้ ใหแก KTB ไมได
3.2 ผูถ อื บัตรยอมรับวา ใบแจงยอดการใชจา ยบัตรฟลีทการด (STATEMENT) ตลอดจนบันทึกหลักฐานเอกสาร
ใดๆ ก็ตามที่ KTB ไดจดั ทำขึน้ อันเนือ่ งมาจากการใชบตั รฟลีทการด ชำระคาสินคา/บริการตางๆ แทนการ
ชำระดวยเงินสด ไมวา ดวยวิธใี ดๆก็ตาม สามารถใชเปนเอกสารหลักฐานแสดงการหักเงินจากบัญชีบตั ร
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ฟลีทการดของผูถ อื บัตรฟลีทการดได ทัง้ นีผ้ ถู อื บัตรยอมรับตามใบแจงยอดการใชจา ยบัตรฟลีทการด (STATEMENT)
ตลอดจนบันทึกหลักฐานเอกสารใดๆ ก็ตามที่ KTB ไดจดั ทำขึน้ ยกเวนแตจะไดทกั ทวงตามขัน้ ตอนทีก่ ำหนด
ขางตน โดยผูถ อื บัตรไมจำเปนตองลงนามกำกับในบันทึก หลักฐาน หรือเอกสารนัน้ ๆ แตอยางใด
3.3 รายงานการใชบตั รฟลีทการดเปนบริการที่ KTB จัดทำขึน้ เพือ่ มอบใหแกผถู อื บัตรเปนประจำทุกเดือน หาก
ผูถ อื บัตรประสงคจะรับรายงานประเภทอืน่ นอกเหนือจากนีผ้ ถู อื บัตรจะตองเสียคาใชจา ยในอัตราที่ KTB กำหนด

4. การเพิกถอนการใชบตั ร การระงับการใชบตั ร และการบอกเลิกสัญญาการใชบตั รฟลีทการดโดย KTB

4.1 บัตรฟลีทการด เปนกรรมสิทธิข์ อง KTB ซึง่ KTB มีสทิ ธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลง แกไขหรือยกเลิกเงือ่ นไขใดๆ
รวมทัง้ ชะลอ เปลีย่ นแปลง แกไข ระงับ ยกเลิกหรือเพิกถอนวงเงินหรือการใชบตั รฟลีทการดไดในกรณีดงั ตอไปนี้
ทัง้ นี้ KTB มีสทิ ธิทจ่ี ะกระทำการดังกลาวขางตนไดในทันทีโดยไมตอ งบอกกลาวลวงหนา
4.1.1 ผูถ อื บัตรผิดนัดชำระหนีท้ เ่ี กิดจากการใชบตั รฟลีทการด
4.1.2 ผูถ อื บัตรปฏิบตั ผิ ดิ ขอกำหนดและเงือ่ นไขการใชบตั รฟลีทการดฉบับนีไ้ มวา ขอใดขอหนึง่
4.1.3 ผูถ อื บัตรหรือผูใ ชบตั รมีพฤติกรรมอันเชือ่ ไดวา เปนการใชบตั รโดยฉอฉลหรือทุจริต รวมทัง้ การให
ขอมูลอันเปนเท็จในการขออนุมตั เิ ปนผูถ อื บัตร
4.1.4 ผูถ อื บัตรประสบปญหาซึง่ เปนสาระสำคัญอันกระทบตอความสามารถในการชำระหนีค้ นื แก KTB
4.1.5 ผูถ อื บัตรเปนผูม หี นีส้ นิ ลนพนตัว หรือถูกพิทกั ษทรัพย หรือถูกดำเนินคดีแพง หรือคดีลม ละลาย
เกีย่ วกับปญหาหนีส้ นิ ของตน หรือคดีอาญา ถูกยึดหรือถูกอายัดทรัพยสนิ ใดๆ ซึง่ สงผลกระทบตอความสามารถ
ในการชำระหนีค้ นื แก KTB
4.1.6 มีการเปลีย่ นแปลงฐานะทางการเงินของผูถ อื บัตร รายไดจากแหลงเงินไดตา งๆ รวมทัง้ คุณสมบัติ
ของผูถ อื บัตร ซึง่ KTB เห็นวาผูถ อื บัตรนัน้ เปนผูท ม่ี ฐี านะทางการเงินทีอ่ าจไมเพียงพอทีจ่ ะชำระหนีท้ เ่ี กิดขึน้ ภายใต
ขอตกลงนี้ หรือไมมคี ณ
ุ สมบัตทิ เ่ี หมาะสมในการใชบตั ร
4.1.7 ผูถ อื บัตรเลิกกิจการ หรือมีการดำเนินการชำระบัญชีของผูถ อื บัตร
4.1.8 ผูถ อื บัตรไมใหขอ มูล หรือไมสามารถแสดงขอมูลหรือหลักฐานตางๆ ทีแ่ สดงถึงฐานะทางการเงิน
คุณสมบัตขิ องผูถ อื บัตร ตามที่ KTB รองขอเพือ่ ใชในการพิจารณาอนุมตั วิ งเงิน หรือดำรงวงเงินทีไ่ ดอนุมตั แิ ลว
4.1.9 เกิดการเปลีย่ นแปลงของกฎหมาย หรือกฎระเบียบของหนวยราชการทีเ่ กีย่ วของ รวมทัง้ กฎเกณฑ
ตางๆ ของหนวยงานทีม่ อี ำนาจในการกำกับดูแล รวมถึงแตไมจำกัดเพียง ธนาคารแหงประเทศไทย สำนักงาน
คณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
4.1.10 มีการเปลีย่ นแปลงฐานะทางการเงิน ตำแหนงหรือคุณสมบัตขิ องผูใ ชบตั รซึง่ เปนการตัดสิทธิในการ
ใชบตั รตามขอตกลงระหวางผูถ อื บัตรกับผูใ ชบตั รหรือเปนกรณีท่ี KTB เห็นวาผูใ ชบตั รนัน้ ไมมคี ณ
ุ สมบัตทิ เ่ี หมาะสม
ในการใชบตั ร หรือเมือ่ ผูใ ชบตั รเสียชีวติ
4.1.11 กรณีหรือเหตุอน่ื ซึง่ KTB จะแจงใหผถู อื บัตรทราบลวงหนาตอไป
ในกรณีท่ี KTB ใชสทิ ธิระงับเพิกถอน หรือระงับการใชบตั รฟลีทการด KTB จะแจงหรือแสดงเหตุผลใหผถู อื
บัตรทราบลวงหนา และผูถ อื บัตรจะตองสงคืนบัตรฟลีทการดใหแก KTB ทันทีนบั แตทไ่ี ดรบั การแจงนัน้ โดยใหยอด
เงินคงคางทัง้ หมดทีผ่ ถู อื บัตรจะตองชำระครบกำหนดชำระในทันทีและผูถ อื บัตรยังตองรับผิดชอบภาระหนีท้ ง้ั หมด
ทีเ่ กิดจากการใชบตั รฟลีทการด ภายหลังจากการเพิกถอน หรือระงับการใชบตั ร เวนแตผถู อื บัตรจะพิสจู นไดวา
ภาระหนีอ้ นั เกิดจากการใชบตั รดังกลาว มิไดเกิดจากการกระทำ การมีสว นรวมรูเ ห็น หรือความผิดอืน่ ใดของผูถ อื บัตร
4.2 การยกเลิกการใชบตั รฟลีทการดไมวา ดวยเหตุใด หากปรากฏวาผูถ อื บัตรยังมีหนีค้ งคางชำระอันเนือ่ ง
มาจากการใชบตั รฟลีทการดแลว ผูถ อื บัตรตกลงจะชำระใหแก KTB จนเสร็จสิน้ พรอมคาธรรมเนียม คาปรับ และ
คาดอกเบีย้ ซึง่ คำนวณตามอัตราและวิธกี ารที่ KTB กำหนดไว

5. การยกเลิกการใชบตั ร หรือการเพิกถอนการใชบตั ร หรือการระงับการใชบตั รฟลีทการดโดยผูถ อื บัตร

ผูถ อื บัตรมีสิ ทิ ธิยกเลิกการใชบตั รฟลีทการดเมือ่ ใดก็ได โดยตองแจงให KTB ทราบเปนลายลักษณอกั ษร และตัด
บัตรฟลีทการดออกเปนสองสวนสงคืนใหแก KTB ทันทีทม่ี กี ารยกเลิก และชำระหนีส้ นิ ทัง้ ปวงอันเกิดจากการใชบตั ร
ฟลีทการด คืนแก KTB จนเสร็จสิน้ ภายในระยะเวลาที่ KTB ไดสง หนังสือแจงซึง่ ไดระบุยอดเงินทีผ่ ถู อื บัตรคางชำระตอ
KTB การยกเลิกการใชบตั รยอมไมเปนเหตุใหผถู อื บัตรหลุดพนจากความรับผิดชอบในการชำระคาสินคา/บริการจากการ
ใชบตั รฟลีทการดจนกวา KTB จะไดรบั ชำระหนีอ้ นั เนือ่ งมาจากการใชบตั ร และ/หรือคาใชจา ยทัง้ ปวงทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
จนครบถวนแลว อนึง่ ผูถ อื บัตรมีสทิ ธิไดรบั คืนคาธรรมเนียมการใชบริการตามสวนของระยะเวลาทีย่ งั ไมไดใชบริการ

6. การออกบัตรใหมแทนบัตรเดิมทีห่ มดอายุ

บัตรฟลีทการดมีอายุ 3 ป เมือ่ ครบกำหนดแลว KTB มีดลุ พินจิ ในการพิจารณาออกบัตรฟลีทการดใหมแทน
บัตรเดิมทีห่ มดอายุได ซึง่ KTB อาจพิจารณาการออกบัตรใหม โดยบัตรทีอ่ อกใหมนน้ั ซึง่ ใหมผี ลใชไดตอ เนือ่ งใน
ทันทีทบ่ี ตั รเดิมหมดอายุโดยอัตโนมัติ โดยไมตอ งขอความยินยอมของผูถ อื บัตร เวนแตผถู อื บัตรจะแจงยกเลิก
การใชบตั รฟลีทการดให KTB ทราบเปนหนังสือกอนวันทีบ่ ตั รเดิมหมดอายุไมนอ ยกวา 30 วัน
ในกรณีทผ่ี ถู อื บัตรบอกเลิกการใชบตั รฟลีทการด โดยมิไดแจงยกเลิกภายในกำหนดเวลาตามวรรคกอน ่ และ
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KTB ไดออกบัตรใหมใหแลว ผูถ อื บัตรยินยอมรับผิดชอบคาใชจา ยคาธรรมเนียมในการจัดทำบัตรฟลีทการดใหม
ใหแก KTB ตามอัตราที่ KTB กำหนด

7. การเปลีย่ นแปลงขอตกลง

KTB ขอสงวนสิทธิใ์ นการแกไข เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง หรือยกเลิกอัตราดอกเบีย้ อัตราคาธรรมเนียม
อัตราคาปรับ และ/หรืออัตราคาบริการ และ/หรือสิทธิตา งๆที่ KTB ใหแกผถู อื บัตร ตลอดจนวิธกี ารคำนวณอัตรา
ดังกลาว และขอตกลงและเงือ่ นไขการใชบตั รฟลีทการด โดย KTB จะแจงใหทราบเปนลายลักษณอกั ษรลวงหนา
ไมนอ ยกวา 30 วันเวนแตกรณีเรงดวน KTB จะแจงการแกไขเปลีย่ นแปลงเชนวานัน้ เปนลายลักษณอกั ษรใหผถู อื
บัตรทราบลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอ ยกวา 7 วัน หรือประกาศทางหนังสือพิมพรายวันภาษาไทยทีแ่ พรหลายใน
ประเทศลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอ ยกวา 7 วัน ซึง่ ในกรณีดงั กลาว KTB จะแจงการเปลีย่ นแปลงดังกลาวเปน
ลายลักษณอกั ษรใหผถู อื บัตรทราบอีกครัง้ หนึง่
หากผูถ อื บัตรไมยนิ ยอมในสวนที่ KTB แกไข เพิม่ เติม หรือเปลีย่ นแปลง ไมวา ทัง้ หมด หรือบางสวน ผูถ อื บัตรจะ
ตองยุตกิ ารใชบตั รฟลีทการดนับแตวนั ทีก่ ารเปลีย่ นแปลงมีผลบังคับ พรอมทัง้ แจงความประสงคยกเลิกบัตรเปน
ลายลักษณอกั ษรให KTB ทราบทันที และสงมอบบัตรฟลีทการดคืนโดยตัดออกเปน 2 สวน การยกเลิกเปนผูถ อื
บัตรขางตนไมเปนเหตุใหสมาชิกหลุดพนจากความรับผิดชอบในการชำระคาสินคา และ/หรือบริการจากการใช
บัตรฟลีทการดแตอยางใด

8. ความชำรุดบกพรองของสินคา/บริการ

ผูถ อื บัตรจะไมเรียกรองให KTB รับผิดในความบกพรองของคุณภาพสินคา/บริการ ทีไ่ ดรบั จากสถานี
บริการน้ำมัน/กาซ รวมทัง้ ปริมาณน้ำมัน/กาซทีผ่ ถู อื บัตรใชบตั รฟลีทการดชำระคาใชจา ยดังกลาวแทนการชำระ
ดวยเงินสด รวมทัง้ ในกรณีทส่ี ถานีบริการน้ำมัน/กาซแหงหนึง่ แหงใดไมยอมรับ หรือไมยอมใหผถู อื บัตรใชบตั ร
ฟลีทการด ณ สถานทีน่ น้ั ทัง้ นีผ้ ถู อื บัตรจะเรียกรองตอสถานีบริการน้ำมัน/กาซสำหรับความบกพรองของ
คุณภาพสินคาและบริการโดยผูถ อื บัตรเอง และหากผูถ อื บัตรไดชำระคาสินคา/บริการโดยใชบตั รฟลีทการด
ผูถ อื บัตรยังมีหนาทีต่ อ งชำระหนีท้ เ่ี กิดจากการใชบตั รฟลีทการดคืนใหแก KTB

9. ความยินยอมในการเปดเผยขอมูล

ผูถ อื บัตรตกลงยินยอมโดยไมเพิกถอนให
(ก) KTB หรือธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือบริษทั ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด หรือ บริษทั ขอมูลเครดิตอืน่
ใดทีไ่ ดจดั ตัง้ ขึน้ และไดรบั อนุญาตใหประกอบธุรกิจภายใตกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตและ/หรือนิติ
บุคคลหรือสถาบันใดทีจ่ ำเปนตองใชขอ มูลเครดิตในการประกอบธุรกิจของตน ไมวา จะจัดตัง้ ขึน้ ภายในหรือนอกราช
อาณาจักรก็ตาม (รวมเรียกวา “บริษทั ขอมูลเครดิต”) ดำเนินการใช ตรวจสอบ แลกเปลีย่ น และ/หรือเปดเผย ซึง่
ขอมูลเครดิตขอมูลสวนตัว และ/หรือขอมูลอืน่ ใดของผูถ อื บัตรในระหวางกัน เพือ่ ประโยชนในการทีผ่ ถู อื บัตรจะขอ
อนุมตั บิ ตั รฟลีทการด และ/หรือใชบริการจาก KTB หรือธนาคาร หรือสถาบันการเงินตลอดจนนิตบิ คุ คลอืน่ ใดได และ
ใหความยินยอมนีม้ อี ยูต ลอดไป แมจะไดมกี ารยกเลิกการใชบตั รฟลีทการด กับ KTB แลวก็ตาม และ/หรือ
(ข) KTB หรือธนาคาร หรือสถาบันการเงิน เปดเผยขอมูล (รวมทัง้ ขอมูลเครดิต ขอมูลและ/หรือขอมูลอืน่ ใด
ของผูถ อื บัตร) ใหกบั ธนาคาร สถาบันการเงิน องคกรธุรกิจ หรือบุคคลอืน่ ใดๆ ทีจ่ ะหรือประสงคจะโอน หรือเขามารับ
โอนทรัพยสนิ และ/หรือหนีส้ นิ ใดๆ จาก KTB รวมถึงการเขาควบรวมกิจการหรือการจัดระบบ เปลีย่ นแปลง โครงสราง
องคกรใดๆ โดย KTB หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วของ (รวมทัง้ ทีป่ รึกษาตางๆ) ทีเ่ กีย่ วกับการดำเนินการใดๆ เพือ่ วัตถุประสงคดงั
กลาว และใหความยินยอมนีม้ อี ยูต ลอดไป แมจะไดมกี ารยกเลิกการใชบตั รฟลีทการด กับ KTB แลวก็ตามและ/หรือ
(ค) KTB เปดเผยขอมูลการใชบตั ร และ/หรือขอมูลอืน่ ใดของผูถ อื บัตรใหกบั บริษทั น้ำมัน และ/หรือสถานีบริการ
น้ำมัน/กาซทีเ่ ขารวมโครงการ และ/หรือนิตบิ คุ คลอืน่ ใด เพือ่ ประโยชนในการพิจารณายกเวนคาธรรมเนียมบัตร การ
ใหสว นลด การสงเสริมการขาย หรือวัตถุประสงคอน่ื ใดทีม่ ลี กั ษณะคลายคลึงกัน

10. การใหบริการ KTB Corporate Online

10.1 KTB อาจใหบริการ KTB Corporate Online (ซึง่ ตอไปนีเ้ รียกวา “ระบบงาน”) ซึง่ เปนบริการที่ KTB อำนวย
ความสะดวกใหแกผถู อื บัตรทีไ่ ดรบั อนุมตั จิ าก KTB เปนรายกรณีพเิ ศษใหสามารถตรวจสอบขอมูลการใชบตั รผาน
Web Site ของ KTB ซึง่ รวมถึง บริการขอมูลขาวสารทัว่ ไปของธนาคาร บริการตรวจสอบขอมูลปริมาณสินคาที่
ไดชำระผานบัตรฟลีทการด และขอมูลอืน่ ๆตามที่ KTB กำหนด ซึง่ สามารถใชบริการได 24 ชัว่ โมง
10.2 KTB มีสทิ ธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงหรือยกเลิกการใหบริการ KTB Corporate Online เมือ่ ใดก็ไดโดยไมตอ งแจงให
ผูถ อื บัตรทราบลวงหนาแตประการใด เมือ่ ผูถ อื บัตรไดรบั รหัส USER ทีใ่ ชบริการ (USER ID) รหัสประจำตัว (USER PASSWORD)
จาก KTB แลวผูถ อื บัตรจะตองเก็บรักษาไวในทีม่ น่ั คงปลอดภัย และถือเปนความลับของผูถ อื บัตรเทานัน้
10.3 การใชระบบงานแตละครัง้ หากไมมกี ารทำรายการติดตอกันเปนเวลา 15 นาที เมือ่ ครบกำหนดระยะ
เวลาดังกลาว KTB จะยกเลิกการติดตอ หากประสงคจะใชบริการตอไปผูถ อื บัตรจะตองผานระบบงานเขามาใหม
10.4 ในกรณีทม่ี กี ารแสดงรายการขอมูลซึง่ มีความผิดพลาด บกพรอง ไมวา ความผิดพลาดหรือบกพรองนัน้ จะ
เกิดขึน้ ดวยเหตุผลประการใด ผูถ อื บัตรตกลงยินยอมให KTB สามารถแกไขขอบกพรองผิดพลาดใหถกู ตองตามความเปน
จริง และผูถ อื บัตรยินยอมใหถอื วาบรรดาเอกสารและขอมูลทีธ่ นาคารจัดทำขึน้ เปนขอมูลทีถ่ กู ตองสมบูรณและครบถว่ น
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10.5 การกระทำใดๆ ทีผ่ า นระบบงาน ทัง้ ทีเ่ ปนการกระทำของผูถ อื บัตรเอง หรือเปนการกระทำทีเ่ กิดขึน้
โดยบุคคลอืน่ หากไดกระทำไปโดยผานระบบงาน รหัส USER ทีใ่ ชบริการ (USER ID) รหัสประจำตัว (USER PASSWORD)
และ/หรือคำสัง่ คอมพิวเตอรตา งๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการบริการนีแ้ ลว ใหถอื วาสมบูรณถกู ตอง และมีผลผูกพันผูถ อื
บัตรและผูถ อื บัตรยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการกระทำดังกลาวทุกประการ
10.6 ขอมูลทีผ่ ถู อื บัตรไดรบั จากระบบงาน เชน ขอมูลเกีย่ วกับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ อัตราดอกเบีย้
หรือขอมูลอืน่ ใดเปนขอมูลเบือ้ งตน ซึง่ KTB ขอสงวนสิทธิท์ จ่ี ะแกไขเปลีย่ นแปลงไดตลอดเวลา และไมมผี ลผูกพัน KTB
10.7 กรณีทผ่ี ถู อื บัตรประสงคจะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดการใชบริการ KTB Corporate Online จากทีไ่ ด
ระบุไวในคำขอนี้ รวมทัง้ การยกเลิก และ/หรือระงับการใชระบบงาน ผูถ อื บัตรจะตองแจงกับ KTB เปนลายลักษณ
อักษร หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นกอนวันที่ KTB ตกลงเปลีย่ นแปลงตามทีผ่ ถู อื บัตรกำหนดดังกลาว ผูถ อื บัตร
จะรับผิดชอบในความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากผลการเปลีย่ นแปลงดังกลาว
10.8 ผูถ อื บัตรตกลงยินยอมให KTB เรียกเก็บคาธรรมเนียมการใชบริการ คาใชจา ยใดๆ อันเกีย่ วของกับการ
ใชระบบงานไดตามอัตราที่ KTB กำหนด โดยให KTB หักจากบัญชีของผูถ อื บัตรทีม่ อี ยูก บั KTB
10.9 KTB สงวนสิทธิท์ จ่ี ะปรับปรุง เปลีย่ นแปลง ยกเลิกการใหบริการทีเ่ กีย่ วกับระบบงานทัง้ หมดหรือบางสวน
แกไขขอกำหนดและเงือ่ นไขการใชบริการทีเ่ กีย่ วกับ ระบบงาน รวมทัง้ คาธรรมเนียม และคาบริการตางๆทีเ่ กีย่ ว
กับระบบงานไดตามที่ KTB เห็นสมควร

11. เบ็ดเตล็ด

11.1 KTB ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนคาธรรมเนียมรายปทกุ กรณี เวนแตในกรณีท่ี KTB เลิกประกอบธุรกิจการ
ใหบริการบัตรฟลีทการด KTB จะคืนคาธรรมเนียมรายปตามสวนของระยะเวลาทีย่ งั ไมไดใชบริการใหแกผถู อื บัตร
หรือการยกเลิกการใชบตั ร การเพิกถอนการใชบตั ร หรือการระงับการใชบตั รโดยผูถ อื บัตร ตามทีก่ ำหนดในขอ 5.
11.2 ผูถ อื บัตรยินยอมให KTB มีสทิ ธิหกั บัญชีโอน หรือหักกลบลบหนีเ้ งินในบัญชีเงินฝาก (ไมวา ประจำหรือออม
ทรัพย) ของผูถ อื บัตรมีอยูก บั KTB และ/หรือทีไ่ ดมอบไวเปนหลักประกันการปฏิบตั ติ ามขอตกลงและเงือ่ นไขการใช
บัตรฟลีทการด ซึง่ อยูใ นความครอบครองในการดูแลรักษา และ/หรือในอำนาจสัง่ การของธนาคาร โดยไมตอ ง
แจงใหผถู อื บัตรทราบ และไมตอ งขอความยินยอมจากผูถ อื บัตร ทัง้ ใหถอื วา KTB มีสทิ ธิเบิกถอนหรือหักเงินฝากตาม
ความดังกลาวโดยไมจำเปนตองทำเอกสารในการเบิกถอนเงินฝากแตอยางใดอีก เพือ่ ชำระหนีท้ ผ่ี ถู อื บัตร ซึง่ ถึง
กำหนดชำระตอ KTB ไดทง้ั หมดไมวา ในเวลาใดๆก็ตาม และใหถอื วาจำนวนเงินในบัญชีดงั กลาวของผูถ อื บัตรนัน้
ถึงกำหนดชำระทันทีท่ี KTB ไดดำเนินการหัก โอน หรือหักกลบลบหนีเ้ งินในบัญชีดงั กลาว
11.3 หากมีการติดตามทวงถามใหผถู อื บัตรชำระหนี้ อันเกิดจากการใชบตั รฟลีทการด ผูถ อื บัตรตองรับผิด
ชอบชดใชบรรดาคาฤชาธรรมเนียม รวมทัง้ คาใชจา ยในการเรียกรอง ทวงถาม ดำเนินคดี บังคับคดีและคาใชจา ย
ทัง้ ปวงทีเ่ กีย่ วเนือ่ งคืนใหแก KTB จนเต็มจำนวนทุกประการ
11.4 ผูถ อื บัตรขอมอบหลักประกันตามทีร่ ะบุไวในใบสมัครสมาชิกบัตรฟลีทการด เพือ่ เปนหลักประกันหนีท้ ่ี
เกิดจากการใชวงเงินบัตรฟลีทการด รวมถึงการปฏิบตั ติ ามขอตกลงและเงือ่ นไขการใชบตั รฟลีทการด ทัง้ ทีม่ อี ยูแ ลว
ในขณะนี้ และ/หรือทีจ่ ะมีตอ ไปในภายหนาทัง้ สิน้ โดยตกลงจะไมยกเลิก หรือเพิกถอนการมอบหลักประกันดังกลาว
11.5 ผูถ อื บัตรตกลงยินยอมใหหลักประกันใดๆ ทีผ่ ถู อื บัตรไดเคยใหไวตอ KTB เพือ่ เปนประกันการชำระหนี้
ใดๆ ทีผ่ ถู อื บัตรมีตอ KTB ซึง่ รวมถึงแตไมจำกัดเพียง การจำนำ ค้ำประกัน หรือจำนอง ใหถอื เปนประกันการ
ชำระหนี้ตามสัญญาฉบับนีด้ ว ย
11.6 ผูถ อื บัตรขอรับรองวาผูถ อื บัตรเปนผูม สี ทิ ธิเหนือหลักประกันทีร่ ะบุในขอ 11.4 และ 11.5 โดยชอบ
ดวยกฎหมายและโดยสุจริต สิทธิทผ่ี ถู อื บัตรมีอยูเ หนือหลักประกันเปนสิทธิอยางสมบูรณปราศจากการโอนสิทธิ
ภาระผูกพัน หรือขอโตแยงใดๆ ทัง้ สิน้ ในกรณีทผ่ี ถู อื บัตรโอนสิทธิเรียกรองเงินฝากเปนประกัน ผูถ อื บัตรตกลงโอน
สิทธิเรียกรองเปนการเด็ดขาด โดยไมมเี งือ่ นไข และจะไมยกเลิกการโอน ทัง้ จะไมทำใหสทิ ธิเรียกรองลดนอยถอยลง
หรือระงับสิน้ ไปทัง้ หมดหรือแตบางสวนไมวา ดวยเหตุใดๆ รวมทัง้ จะไมกอ ใหเกิดภาระผูกพันใดๆ ในสิทธิเรียก
รองภายหลังวันทีท่ ำสัญญานี้ นอกจากจะไดรบั ความยินยอมเปนลายลักษณอกั ษรจาก KTB เปนกรณีๆ ไป
อยางไรก็ดี หากตอไปเปนทีป่ รากฏแก KTB วาผูถ อื บัตรไมใชเจาของหลักประกันโดยชอบดวยกฎหมายหรือ
โดยสุจริตก็ดี หลักประกันถูกรอนสิทธิหรือมีภาระผูกพันหรือถูกโตแยงสิทธิโดยบุคคลใดๆ ก็ดี หรือเกิดความเสีย
หายใดๆ แก KTB อันเนือ่ งมาจากการใหหลักประกันหรือการโอนสิทธิเรียกรองเงินฝากตามสัญญานี้ ผูถ อื บัตร
จะตองรับผิดชดใชคา สินไหมทดแทนใหแก KTB ทัง้ สิน้
11.7 กรณี KTB ไดบงั คับหลักประกันเพือ่ นำมาชำระหนีท้ เ่ี กิดจากการใชวงเงินบัตรฟลีทการดแลว ยังไมพอชำระ
หนีข้ องผูถ อื บัตร ผูถ อื บัตรยังคงมีหนาทีต่ อ งชำระหนีใ้ หแก KTB ตอไปจนกวาจะชำระหนีใ้ หแก KTB จนเสร็จสิน้
11.8 บรรดาคำบอกกลาว หนังสือ หรือเอกสารใดๆ ที่ KTB ไดจดั สงใหผถู อื บัตร ไมวา จะสงโดยวิธใี ดๆ
ตามทีอ่ ยู หรือสถานทีท่ ำงานทีแ่ จงไวกบั KTB ซึง่ ผูถ อื บัตร ใหถอื วาเปนภูมลิ ำเนาทีถ่ กู ตอง และมีการสงใหโดยชอบ
แลว หากมีการเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยู หรือสถานทีท่ ำงาน ผูถ อื บัตรจะตองแจงการเปลีย่ นแปลงดังกลาวเปนลายลักษณ
อักษรให KTB ทราบทันที หาก KTB ไมไดรบั แจงการเปลีย่ นแปลงใดๆ ผูถ อื บัตรยินยอมใหถอื วา ทีอ่ ยู หรือสถานที่
ทำงานทีแ่ จงไวเดิมนัน้ เปนภูมลิ ำเนาทีถ่ กู ตองของผูถ อื บัตร
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