ผลิตภัณฑ์ บัตรเครดิต
หัวข้ อ
รายละเอียดข้ อมูลที่เปิ ดเผยและหน้ าที่ของผู้ขายผลิตภัณฑ์
3.1 ช่ วงเวลาก่ อนซือ้ ผลิตภัณฑ์ หรือเข้ าทาสัญญา
ก. ผลิตภัณฑ์ขนพื
ั ้ ้นฐาน
- บัตร ปตท ฟลีทการ์ ด/ บัตรบางจากฟลีทการ์ ด เป็ นบัตรเครดิตสาหรับหน่วยงานราชการ,
รัฐวิสาหกิจ, นิติบคุ คล ที่ธนาคารกรุงไทยร่วมกับ บมจ.ปตท. และบมจ.บางจากปิ โตรเลียม โดย
ธนาคารเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิวงเงินและออกบัตร เพื่อใช้ ชาระค่าสินค้ า/ บริ การ ณ สถานีบริ การ
น ้ามัน/ก๊ าซ ปตท. และ/หรื อสถานีบริ การน ้ามันบางจากทัว่ ประเทศที่เข้ าร่วมโครงการ
ข. อัตราดอกเบี ้ย ค่าบริการและ
อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าปรับ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
ยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมรายปี
300 บาท/ บัตร/ปี
ค่าธรรมเนียมออกบัตรทดแทน 50 บาท / บัตร
หมายเหตุ อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม
อัตราดอกเบี ้ยและค่าธรรมเนียมการใช้ วงเงิน (กรณีชาระล่าช้ า)
อัตราดอกเบี ้ย 15% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการใช้ วงเงิน 5% ต่อปี
*วิธีการคานวณดอกเบี ้ยและค่าธรรมเนียมการใช้ วงเงิน (กรณีชาระล่าช้ า)
ดังนี ้
นับตังแต่
้ วนั ที่บนั ทึกรายการ (Posting Date) ถึงวันที่ชาระ ทางธนาคารฯ จะคานวณดอกเบี ้ยโดย
1.ยอดค่าใช้ จ่ายผ่านบัตรฟลีทการ์ ดในรอบบัญชีที่แล้ ว x (อัตราดอกเบี ้ย+อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ วงเงินต่อไป) x จานวนวัน
365 วัน
2.ยอดเงินต้ นคงเหลือจากการค้ างชาระ x (อัตราดอกเบี ้ย+อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ วงเงินต่อไป) x จานวนวัน
365 วัน
3.ยอดค่าใช้ จ่ายเพิ่มของรอบบัญชีนี ้ x (อัตราดอกเบี ้ย+อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ วงเงินต่อไป) x จานวนวัน
365 วัน

ค. การโฆษณาประชาสัมพันธ์

- ผ่าน Website ของธนาคาร , บมจ. ปตท. และบมจ. บางจากปิ โตรเลียม
- เอกสาร Brochure ของ บมจ. ปตท. และบมจ. บางจากปิ โตรเลียม
- หน่วยงานอานวยสินเชื่อของธนาคาร
ง. การเปิ ดเผยข้ อมูลโดยตัวแทน
- ธนาคารไม่มีตวั แทนขายและการตลาดในการหาลูกค้ า
3.2 ช่ วงเวลาขณะซือ้ ผลิตภัณฑ์ หรือเข้ าทาสัญญา
ก. รายละเอียดของสัญญาและ
- ใบสมัครสมาชิกบัตรฟลีทการ์ ด ได้ ระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บตั รฟลีทการ์ ดของ บมจ.
เงื่อนไข
ธนาคารกรุงไทย โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับบัตรฟลีทการ์ ด รวมถึงความรับผิดชอบและ
ข้ อบังคับต่างๆทีเ่ กี่ยวข้ องกับลูกค้ าและความรับผิดชอบของธนาคาร
ข. เงื่อนไขการผ่อนจ่าย ชาระเงิน - ธนาคารกาหนดให้ ผ้ ถู ือบัตรชาระเงินเต็มจานวน ตามใบแจ้ งยอดค่าใช้ จา่ ยบัตรฟลีทการ์ ดที่
ธนาคารเรี ยกเก็บ โดยผู้ถือบัตรไม่สามารถขอผ่อนจ่ายชาระเงินได้
ค. เบี ้ยปรับในการชาระหนี ้ล่าช้ า
- อัตราดอกเบี ้ย 15% ต่อปี
กว่ากาหนด
- ค่าธรรมเนียมการใช้ วงเงิน 5% ต่อปี
ง. ความรับผิดชอบของผู้ถือบัตร
- บัตรฟลีทการ์ ดออกให้ ในนามหน่วยงาน นิติบคุ คล เท่านัน้ ดังนันจะไม่
้
มีบตั รเสริ ม
หลักและบัตรเสริ ม

ผลิตภัณฑ์ บัตรเครดิต
หัวข้ อ
จ. การเบิกเงินสดล่วงหน้ า
ฉ. ความรับผิดชอบของลูกค้ าที่
เกิดจากการไม่ได้ ทาธุรกรรมด้ วย
ตนเอง

รายละเอียดข้ อมูลที่เปิ ดเผยและหน้ าที่ของผู้ขายผลิตภัณฑ์
- บัตรฟลีทการ์ ดไม่สามารถเบิกเงินสดล่วงหน้ าได้
-ผู้ถือบัตรจะรับผิดชอบที่จะต้ องดูแลรักษาบัตรฟลีทการ์ ดให้ อยู่ในความครอบครองของผู้ถือบัตร
หรื อผู้ใช้ บตั ร และหาก มีการใช้ บตั รฟลีทการ์ ดกับรถยนต์ที่มีชื่อหรื อหมายเลขทะเบียนต่างจาก
หน้ าบัตร และ/หรื อ มีการนาบัตรฟลีทการ์ ดไปใช้ ไม่ตรงตามชื่ อที่ปรากฏบนหน้ าบัตร เนื่องจาก
ความประมาทเลิ น เล่อ ในการเก็ บ รั ก ษาบัต ร เจตนาไม่สุจ ริ ต ใดๆ หรื อ เหตุอื่ น ใดที่ เ ป็ นความ
รับผิดชอบของผู้ถือบัตรหรื อผู้ใช้ บตั รทาให้ มีบคุ คลอื่นนาบัตรไปใช้ ผู้ถือบัตรจะอ้ างเหตุดงั กล่าว
เพื่อให้ หลุดพ้ นจากหน้ าที่ในการชาระหนี ้ หรื อเพื่อให้ ชาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นภายใต้ บตั รลดลงไม่ได้
- ผู้ถือบัตรตกลงรับผิดชอบในค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้ บตั รฟลีทการ์ ดอย่างเต็มจานวน
เสมือนผู้ถือบัตรเป็ นผู้ใช้ บตั ร ฟลีทการ์ ดเอง ไม่ว่าจะเป็ นการกระทา โดยผู้ใช้ บตั ร หรื อโดยบุคคล
อื่นนาบัตรฟลีทการ์ ดไปใช้ หรื อมีการทุจริ ตด้ วยวิธีการอื่นใด ทาให้ สถานีบริ การน ้ามัน/ก๊ าซ ยอมรับ
ชาระค่าสินค้ า/บริ การด้ วยบัตรฟลีทการ์ ด รวมทังยิ
้ นยอมรับผิดชอบชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่ KTB
หรื อบุคคลอื่นใดในความเสียหายที่เกิดขึ ้นเนื่องจากการกระทาดังกล่าวด้ วย เว้ นแต่ผ้ ถู ือบัตรจะ
พิสูจน์ ได้ ว่า การทุจ ริ ต ที่เ กิ ดขึน้ มิได้ เกิ ด จากความประมาทเลิน เล่อ การมี ส่วนร่ วมรู้ เห็ น หรื อ
ความผิดอื่นใดของผู้ถือบัตร
-ผู้ถือบัตรต้ องเก็บรักษาบัตรฟลีทการ์ ดไว้ ในที่ปลอดภัย หากบัตรสูญหาย หรื อถูก โจรกรรม ไม่ว่า
ด้ วยเหตุผลใด ผู้ถือบัตรมีสิทธิ ขอระงับการใช้ บตั รชั่วคราวได้ โดยแจ้ งให้ KTB ทราบทันทีทาง
โทรศัพท์หรื อเครื่ องมือสือ่ สารอื่นใด หรื อโดยวิธีอื่นซึง่ สามารถสือ่ สารโต้ ตอบกันได้ ในขณะนัน้ โดยที่
ผู้ถือบัตรจะต้ องรับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการใช้ บตั รไม่ว่าจะโดยบุคคลใดในระหว่างที่
บัตรสูญหายหรื อถูกโจรกรรมจนกว่า KTB จะได้ รับแจ้ งถึงเหตุดงั กล่าว ซึง่ KTB จะระงับการใช้ บตั ร
ดังกล่าวภายในระยะเวลา 5 นาทีนบั ตังแต่
้ เวลาที่แจ้ งการสูญหาย หรื อถูกโจรกรรม ทังนี
้ ้ผู้ถือบัตร
จะรับผิดชอบในภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นก่อนที่ KTB จะได้ ระงับการใช้ บตั รดังกล่าว รวมทังหนี
้ ้ที่เกิดจาก
การใช้ บตั รฟลีทการ์ ดที่เกิดขึ ้นภายหลังจากการแจ้ งการสูญหาย หรื อถูกโจรกรรม หากปรากฏโดย
ชัดแจ้ งว่าภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นเป็ นการกระทาของผู้ถือบัตรหรื อผู้ใช้ บตั รเอง หรื อโดยการสมรู้ ร่วมคิด
ในการทุจริ ตของผู้ถือบัตรหรื อผู้ใช้ บตั ร ทังนี
้ ้ หาก KTB ไม่ได้ รับแจ้ งดังกล่าวข้ างต้ นและมีผ้ อู ื่นนา
บัตรไปใช้ ผู้ถือบัตรจะต้ องรับผิดชอบชดใช้ หนี ้ตามรายการที่เกิดขึ ้นทังหมด
้

ช. สิทธิในการหักกลบลบหนี ้

- ผู้ถือบัตรยินยอมให้ KTB มีสิทธิ หักบัญชี โอน หรื อหักกลบลบหนีเ้ งิ นในบัญชี เงิ นฝาก (ไม่ว่า
ประจาหรื อออมทรัพย์) ของผู้ถือบัตรมีอยูก่ บั KTB และ/หรื อที่ได้ มอบไว้ เป็ นหลักประกันการปฏิบัติ
ตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บตั รฟลีทการ์ ด ซึ่งอยู่ในความครอบครองในการดูแลรักษา และ/
หรื อในอานาจสัง่ การของธนาคาร โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือบัตรทราบ และไม่ต้องขอความยินยอม
จากผู้ถือบัตร ทังให้
้ ถือว่า KTB มีสทิ ธิเบิกถอนหรื อหักเงินฝากตามความดังกล่าวโดยไม่จาเป็ นต้ อง
ทาเอกสารในการเบิกถอนเงินฝากแต่อย่างใดอีก เพื่อชาระหนี ้ที่ผ้ ถู ื อบัตรซึ่งถึงกาหนดชาระต่อ
KTB ได้ ทงหมดไม่
ั้
วา่ ในเวลาใด ๆ ก็ตาม และให้ ถือว่าจานวนเงินในบัญชีดงั กล่าวของผู้ถือบัตรนัน้
ถึงกาหนดชาระทันทีที่ KTB ได้ ดาเนินการหัก โอน หรื อหักกลบลบหนี ้เงินในบัญชีดงั กล่าว
หากมีการเปลีย่ นแปลงที่อยู่ หรื อสถานที่ทางาน ผู้ถือบัตรจะต้ องแจ้ งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวเป็ น

ซ. การเปลีย่ นแปลง

ผลิตภัณฑ์ บัตรเครดิต
หัวข้ อ
รายละเอียดในการติดต่อของ
ลูกค้ า

รายละเอียดข้ อมูลที่เปิ ดเผยและหน้ าที่ของผู้ขายผลิตภัณฑ์
ลายลักษณ์ อกั ษรให้ KTB ทราบทันที หาก KTB ไม่ได้ รับแจ้ งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้ถือบัตร
ยินยอมให้ ถือว่า ที่อยู่ หรื อสถานที่ทางานที่แจ้ งไว้ เดิมนันเป็
้ นภูมิลาเนาที่ถกู ต้ องของผู้ถือบัตร

3.3 ช่ วงเวลาระหว่ างที่สัญญามีผลบังคับใช้
ก. ใบแจ้ งยอดบัญชีบตั รเครดิต
- ใบแจ้ งยอดการใช้ จ่ายบัตรฟลีทการ์ ด (STATEMENT) มีรายละเอียดวันที่ใช้ บตั ร เวลาที่ใช้ บตั ร
รายละเอียดที่ใช้ บตั ร วันที่บนั ทึกรายการใช้ บตั ร จานวนเงินที่ใช้ บตั รแต่ละรายการ ยอดหนี ้ที่ต้อง
ชาระ วันที่กาหนดให้ ชาระ โดยมีเอกสารประกอบ วิธีการชาระเงิ นและวิธีคานวณดอกเบี ้ยและ
ค่าธรรมเนียมการใช้ วงเงิน(กรณีชาระล่าช้ า)
ข. การเปลีย่ นแปลงอัตรา
- การเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบี ้ย ค่าบริ การและเบี ้ยปรับ ประกาศโดยเปิ ดเผย ณ สาขาและ ที่ทา
ดอกเบี ้ย ค่าบริ การและเบี ้ยปรับ
การของธนาคารและ website ของธนาคารซึง่ เป็ นไปตามระเบียบของธนาคาร
ค. การจัดการกับเรื่ องร้ องเรี ยน
- หากผู้ถือบัตรมีข้อสงสัยหรื อแจ้ งข้ อร้ องเรียน สามารถเข้ าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
http://www.ktb.co.th/ktb/th/productdetail.aspx?product=WOJeYt1nvSUbCDtx2nQqVw%3d%3d&type=c
หรื อ ติดต่อศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย 1551 (www.contactcenter.ktb.co.th)
เมื่อธนาคารได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยน จะรี บดาเนินการตรวจสอบและแจ้ งความคืบหน้ าให้ ผ้ ถู ือบัตรทราบ
ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด
ง. การแจ้ งลูกค้ าก่อนดาเนินการ
- วันกาหนดชาระในใบแจ้ งยอดการใช้ จ่ายบัตรฟลีทการ์ ดมีวนั ทีก่ าหนดให้ ชาระ (กาหนดชาระเงิน
หักกลบหนี ้
ภายในวันที่ )และหมายเลขบัญชีที่ผ้ ถู ือบัตรกาหนดให้ หกั บัญชี (ชาระโดยหักบัญชีเลขที่) กรณีผ้ ถู ือ
บัตรตัองการชาระหนี ้โดยยินยอมให้ หกั บัญชีเงินฝาก ธนาคารจะจัดส่งใบแจ้ งยอดการใช้ จ่ายบัตร
ฟลีทการ์ ดให้ ผ้ ถู ือบัตรทราบล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันทาการ
จ. การดาเนินการกับลูกหนี ้ค้ างชาระ - ธนาคารจัดเจ้ าหน้ าที่ในการแจ้ งเตือนการค้ างชาระบัตรฟลีทการ์ ดทางโทรศัพท์และจัดทาหนังสือ
แจ้ งเตือนผู้ถือบัตรให้ ชาระหนี ้บัตรฟลีทการ์ ดที่ค้างชาระทุกเดือนจนกว่า ธนาคารจะได้ รับการชาระ
หนี ้ครบถ้ วนจากผู้ถือบัตร

