สำหรั บเจ้ ำหน้ ำที่ธนำคำรกรุ งไทยเท่ ำนัน้
เลขที่ใบคำขอ ..................................................
รหัสหน่ วยงำน .................................................
รหัสพนักงำน ..................................................

ใบคำขอใช้ บริกำรบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน ประเภทเติมเงิน / Prepaid Fleet Card Application Form
เรียน บมจ.ธนำคำรกรุ งไทย สำขำ ......................................................
วันที่ ......................................................
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอใช้ บริ การบัตรเงินสดเติมน ้ามันของธนาคาร ประเภทเติมเงิน จึงขอให้ รายละเอียดกับธนาคาร ดังต่อไปนี ้
ประเภทลูกค้ ำ บุคคลธรรมดำ
ชื่อและนามสกุล
นาย.
นาง.
นางสาว
อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................
(ภาษาไทย) .................................................................................... (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ……………………………………………………...............
บัตรสาคัญประจาตัว
บัตรประจาตัวประชาชน
หมายเลข ..................................................................................
หนังสือเดินทาง
หมายเลข..................................................................................................
อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................หมายเลข.................................................................................................
ที่อยู่ : เลขที่...................... อาคาร ...................................................ชัน...............
้
ซอย ........................ ถนน ................................................
แขวง/ตาบล...................................... เขต/อาเภอ ..................................... จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย์ ...............................
โทรศัพท์ ............................โทรศัพท์มือถือ ...........................โทรสาร ........................... E–mail.....................................................................
(หมายเหตุ : ธนาคารจะจัดส่ งเอกสารต่ างๆไปตามทีอ่ ยู่นี้)

ประเภทลูกค้ ำ นิตบิ ุคคล/องค์ กร/หน่ วยงำน
ชื่อ / ที่อยู่ นิติบคุ คล / องค์กร / หน่วยงาน : ที่จดทะเบียนตามกฎหมาย (โปรดระบุตรงตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน/ภ.พ.20 / ภ.พ.09) :
(ภาษาไทย) ..............................................................................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ............................................................................................................................................................................................
เป็ น
สานักงานใหญ่
สาขาที่ ..........................................
เลขที่ ......................... อาคาร ............................................ ชัน้ ...............ซอย......................................ถนน ..............................................
แขวง /ตาบล ............................................. เขต / อาเภอ ........................................................จังหวัด...........................................................
รหัสไปรษณีย์ ................................ โทรศัพท์ .....................................ต่อ ........................... โทรศัพท์มือถือ ...................................................
โทรสาร ......................................... E–mail .................................................................
(หมายเหตุ : ธนาคารจะจัดส่ งเอกสารต่ างๆไปตามทีอ่ ยู่นี้)
ประเภทธุรกิจ : ............................................................................ หมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร : ....................................................................

ทะเบียนนิติบคุ คล/องค์กร/หน่วยงานเลขที่ : ……………………….……….................... วันที่จดทะเบียน : (ว/ด/ปี ค.ศ.)................ / ................../................
รำยชื่อผู้แทนที่ได้ รับกำรแต่ งตัง้ จำกนิติบุคคล/องค์ กร/หน่ วยงำน
ผู้แทนที่ได้ รับการแต่งตังจากนิ
้
ตบิ คุ คล/องค์กร/หน่วยงาน ให้ เป็ นผู้ดาเนินการระงับบัตร ยกเลิกหรือปิ ดบัตร การออกบัตรใหม่หรื อออกบัตรทดแทน
การปลดล็อกบัตร การเปลีย่ นแปลงข้ อมูลบัตร การรับบัตรเงินสดเติมน ้ามัน รวมทังกระท
้
าการอื่นใดตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การบัตร
เงินสดเติมน ้ามันประเภทเติมเงินแทน และในนามนิติบคุ คล/องค์กร/หน่วยงานได้ ทกุ ประการ ได้ แก่ :
(1.) นาย/นาง/นางสาว ………………………………………………..………….. นามสกุล ……………………………….................................................…
เลขประจาตัวบัตรประชาชน : ................................................................................ ตาแหน่ง : ..............................................................................................
แผนก : ...............................................................โทรศัพท์ : ............................................ต่อ : ......................โทรศัพท์มือถือ : ................................................
โทรสาร : .................................E-mail : ………………………….………………...………
ลงชื่อ .....................…………………………….………………
ตัวบรรจง (..............................................................................)
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(2.) นาย/นาง/นางสาว ………………………………………………………..….. นามสกุล ………………………………………….……….........…………
เลขประจาตัวบัตรประชาชน : ................................................................................ ตาแหน่ง : ..............................................................................................
แผนก : ..................................................................โทรศัพท์ : ............................................ต่อ : ......................โทรศัพท์มือถือ : .............................................
โทรสาร : .................................E-mail : ………………………….………………...………
ลงชื่อ .....................……………………………….………………
ตัวบรรจง (..............................................................................)
สถำนที่จดั ส่ งบัตร
 เฉพำะกรุ งเทพมหำนคร
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 องทาการเปิ ดใช้ บตั ร ก่อนใช้ บตั ร)
 ปริมณฑล และ ต่ ำงจังหวัด
จัดส่งบัตรไปที่ธนาคารกรุงไทย สาขา : ................................................................... (เมื่อได้ รับบัตรแล้ ว ต้ องทาการเปิ ดใช้ บตั ร ก่อนใช้ บตั ร)

ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอซื ้อบัตรเงินสดเติมน ้ามัน ตามแบบฟอร์ มคาสัง่ ซื ้อบัตรเงินสดเติมน ้ามัน ประเภทเติม
เงิน(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)โดยให้ ถือว่าแบบฟอร์ มคาสัง่ ซื ้อดังกล่าวเป็ นส่วนหนึง่ ของคาขอใช้ บริ การฉบับนี ้ด้ วย
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลและรายละเอียดที่ข้าพเจ้ าได้ ให้ ไว้ ในคาขอใช้ บริ การบัตรเงินสดเติมนา้ มัน ประเภท
เติมเงิน ฉบับนีท้ ัง้ หมดถูกต้ องตรงตามความเป็ นจริ งทุกประการ และข้ าพเจ้ า ได้ รับทราบข้ อ ความตามข้ อตกลงและ
เงื่อนไขการใช้ บริ การบัตรเงินสดเติมนา้ มัน ประเภทเติมเงินและได้ รับข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การบัตรเงินสดเติม
น ้ามันประเภทเติมเงิน ตามเอกสารที่แนบทังหมดแล้
้
ว ซึง่ เป็ นไปตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าทุกประการ โดยข้ าพเจ้ า
ตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขต่างๆที่ได้ ระบุในข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การดังกล่าว และ
ระเบียบที่ธนาคารกาหนดไว้ รวมทังข้
้ อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆของธนาคาร ตลอดจนอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆที่จะมีการ
แก้ ไขเปลี่ยนแปลงในภายหน้ า ซึ่งธนาคารจะได้ แจ้ งให้ ข้าพเจ้ าทราบล่วงหน้ าทุกประการ และให้ ถือว่าเงื่อนไขและ
ข้ อกาหนดในข้ อตกลงการใช้ บริ การบัตรเงินสดเติมนา้ มันประเภทเติมเงิน ดังกล่าว เป็ นส่วนหนึ่งของคาขอใช้ บริ การ
ประเภทเติมเงินฉบับนีด้ ้ วย หากข้ าพเจ้ าไม่ปฏิบัติตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การดังกล่าว จนเป็ นเหตุให้ เกิด
ความเสียหายใดๆแล้ ว ข้ าพเจ้ า ตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้นทังหมดเพื
้
่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึง
ขอลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญ(ถ้ ามี) ไว้ ข้างท้ ายนี ้

ลงชื่อ............................................................................................. .ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ้ามันพร้ อมประทับตรา(ถ้ ามี)
(…………….……………………………..............................……)

หมำยเหตุ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมน ้ามันลงชื่อพร้ อมประทับตรา(ถ้ ามี) แล้ วกรุณาถ่ายสาเนาใบคาขอใช้ บริ การบัตรเงินสดเติมน ้ามันและข้ อตกลง
และเงื่อนไขการใช้ บริการบัตรเงินสดเติมน ้ามันเก็บไว้ เป็ นหลักฐาน เพื่อเป็ นเอกสารสาคัญใช้ ในการขอคืนเงิน/ขอยกเลิกการใช้ บตั ร
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ข้ อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้ บริกำรบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน ประเภทเติมเงิน
(KTB PREPAID FLEET CARD)
บัตรเงินสดเติมนำ้ มัน ประเภทเติมเงิน (KTB PREPAID FLEET CARD) ซึ่งต่ อไปจะเรี ยกว่ ำ “บัตรเงินสดเติมนำ้ มัน”
เป็ นบัตรที่ บมจ.ธนำคำรกรุ งไทย ซึ่งต่ อไปจะเรี ยกว่ ำ “ธนำคำร” ออกให้ แก่ ผ้ ู ซือ้ บัตรเงินสดเติมนำ้ มันที่ได้ รับอนุ มัติจำก
ธนำคำรให้ เป็ นผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน ซึ่งต่ อไปจะเรี ยกว่ ำ “ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน” เพื่อใช้ ชำระค่ ำนำ้ มัน/ก๊ ำซ และ
สินค้ ำ/บริ กำร ซึ่งต่ อไปจะเรี ยกว่ ำ “สินค้ ำ /บริ กำร” ณ สถำนี บริ กำรนำ้ มั น /ก๊ ำซ ที่เข้ ำร่ วมโครงกำร รวมถึงกำรใช้ บริ กำร
และ/หรื อกำรทำธุ รกรรมทำงกำรเงินใดๆ ที่ธนำคำรได้ จัดให้ มีขึน้ ผ่ ำนบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน ที่ธนำคำรกำหนดไว้ แล้ วใน
ขณะนี ้ และ/หรื อที่จะมีขนึ ้ ต่ อไปในภำยหน้ ำทุกประกำร โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตำม
ข้ อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้ บริกำรบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน ดังนี ้
1.
ผู้ ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มั น ตกลงทำกำรสมั ครขอใช้ บริ กำรบัตรเงินสดเติมนำ้ มั น ตำมขั น้ ตอน และวิธี กำรของ
ธนำคำรให้ ถูก ต้ องครบถ้ ว นผ่ ำ นทำงช่ องทำงกำรให้ บ ริ กำรตำมที่ธนำคำรกำหนดไว้ โดยจะต้ องใช้ เลขที่บัตรประจำตัว
ประชำชน / หนังสือเดินทำง / อื่นๆ ที่แท้ จริงของตนเท่ ำนัน้
2.

กำรใช้ บริกำรชำระค่ ำสินค้ ำ/บริกำร

2.1 ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน ตกลงรั บทรำบว่ ำบัตรเงินสดเติมนำ้ มันถือเสมือนเป็ นเงินสด โดยสำมำรถใช้ ชำระ
ค่ ำสินค้ ำ/บริ กำรผ่ ำนเครื่ องรู ดบัตรอัตโนมัติ (EDC) ณ สถำนีบริ กำรนำ้ มัน/ก๊ ำซ ที่ร่วมโครงกำร ทัง้ นี ้ บัตรเงินสดเติมนำ้ มัน
เป็ นกรรมสิทธิ์ของธนำคำร โดยบัตรเงินสดเติมนำ้ มันมีอำยุบัตร 3 ปี หน้ ำบัตรจะระบุ เดือน / ปี ที่บัตรหมดอำยุ โดยผู้ถือ
บัตรเงินสดเติมนำ้ มั นสำมำรถใช้ บั ตรได้ ถึงวั นสุ ดท้ ำยของเดือนและปี ที่บัตรหมดอำยุ อนึ่ ง ผู้ ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มั น
สำมำรถตรวจสอบมูลค่ ำบัตรคงเหลือ และ/หรื อ รำยกำรกำรใช้ บริ กำรบัตรเงินสดเติมนำ้ มันของตนได้ ตลอดเวลำ และ/หรื อ
ขอทรำบข้ อมู ลเพิ่มเติมในกำรใช้ บริ กำรบัตรเงินสดเติมนำ้ มั น โดยติดต่ อผ่ ำนศู นย์ ลูก ค้ ำสั มพันธ์ KTB Call Center
0-2111-1111 หรื อช่ องทำงอื่นที่ธนำคำรกำหนดไว้
2.2 เมื่อผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน ได้ รับอนุ มัติให้ ใช้ บริ กำรแล้ ว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันสำมำรถเลือกได้ ว่ำมี
ควำมประสงค์ จะใช้ บ ริ กำรผ่ ำ นรหัส ผ่ ำ น (Password) ซึ่ งต่ อไปนี จ้ ะเรี ย กว่ ำ “รหัสผ่ ำ น” หรื อไม่ และจะไม่ ส ำมำรถ
เปลี่ยนแปลงวิธีกำรใช้ บริกำรได้ อีก
2.3 กรณีท่ ผี ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันเลือกใช้ บริกำรผ่ ำนรหัสผ่ ำน
2.3.1 ธนำคำรจะจัดส่ งรหัสผ่ ำนให้ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันทรำบ โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน สำมำรถทำ
กำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงรหัสผ่ ำนนีไ้ ด้ เองในภำยหลังตำมข้ อกำหนดและเงื่อนไขของธนำคำร
2.3.2 ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน ตกลงยินยอมและรั บทรำบว่ ำกำรใช้ บัตรเงินสดเติมนำ้ มัน จะต้ องใช้ ควบคู่กับ
รหัสผ่ ำน และผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน มีหน้ ำที่เก็บรั กษำบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน และรหัสผ่ ำนเป็ นอย่ ำงดีและเก็บไว้ ในที่
ปลอดภัย มิให้ สูญหำย ไม่ ทำลำย ทำให้ เสียหำยหรื อแก้ ไขเปลี่ยนแปลงส่ วนหนึ่งส่ วนใดของบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน รวมทัง้
เก็บรั กษำรหัสผ่ ำนให้ เป็ นควำมลับเฉพำะตัวของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน เท่ ำนัน้ หำกเกิดควำมเสียหำยประกำรใดจำก
กำรสูญหำยหรื อกำรเปิ ดเผยรหัสดังกล่ ำวข้ ำงต้ น หรื อจำกเหตุอ่ นื ใดก็ตำม ธนำคำรไม่ จำต้ องรั บผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
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2.3.3 ในกำรใช้ บริกำรผ่ ำนเครื่ องรั บบัตรอัตโนมัติ (EDC) ทุกครั ง้ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันที่ต้องกำรใช้ รหัสผ่ ำน
ควบคู่กับกำรใช้ บัตรเงินสดเติมนำ้ มัน หำกใส่ รหัสผ่ ำนผิด จำนวน 3 ครั ง้ ติดต่ อกันแล้ ว บัตรเงินสดเติมนำ้ มันดังกล่ ำวจะถูก
ระงับกำรใช้ บริ กำรโดยอัตโนมัติทันที หำกผู้ ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน จำรหัสผ่ ำนเดิมได้ ให้ ติดต่ อสำขำหรื อจุดบริ กำรของ
ธนำคำรเพื่อขอใช้ รหัสผ่ ำนเดิม และขอยกเลิกกำรระงับกำรใช้ บริ กำรโดยไม่ มีค่ำธรรมเนี ยม แต่ หำกผู้ถือบัตรเงินสดเติม
น ำ้ มั น จ ำรหั ส ผ่ ำนเดิ ม ไม่ ได้ ให้ ติ ด ต่ อ สำขำหรื อ จุ ด บริ ก ำรเพื่ อ ขอออกรหั ส ผ่ ำนใหม่ โดยตกลงยิ น ยอมช ำระอั ต รำ
ค่ ำธรรมเนียมตำมที่ธนำคำรกำหนด
2.3.4 หำกบัตรเงินสดเติมนำ้ มันสู ญหำยไม่ ว่ำด้ วยเหตุ ผลใด และปรำกฏว่ ำบัตรเงิน สดเติมนำ้ มัน ใบนั น้ มีกำร
เขียนหรื อทำให้ ปรำกฏเป็ นตัวเลขอยู่บนบัตร อันอำจทำให้ เป็ นที่เข้ ำใจได้ ว่ำตัวเลขดังกล่ ำวเป็ นรหัสผ่ ำนของบัตรเงินสดเติม
นำ้ มันใบนัน้ ซึ่งผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันหรื อผู้ใดได้ ทำไว้ จะถือได้ ว่ำเป็ นกำรปฏิบัติผิดเงื่อนไขของข้ อตกลงฉบับนีว้ ่ ำเป็ น
กำรรั กษำรหัสผ่ ำนให้ เป็ นควำมลับ
2.4 กรณีท่ ผี ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันเลือกใช้ บริกำรผ่ ำนกำรลงลำยมือชื่อ เมื่อผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันได้ รับบัตร
เงินสดเติมนำ้ มันแล้ ว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันจะต้ องลงลำยมือชื่อไว้ ด้ำนหลังบัตร เพื่อใช้ เป็ นตัวอย่ ำงในกำรตรวจสอบ
และพิสูจน์ ตัวตนของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันในกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินต่ ำงๆ ผ่ ำนบัตรเงินสดเติมนำ้ มันในแต่ ละครั ง้
ในกรณีท่ ผี ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันได้ ลงลำยมือชื่อบนด้ ำนหลังบัตรเงินสดเติมนำ้ มันไว้ แล้ ว หำกปรำกฏมีกำรขูดลบหรื อ
ขีดฆ่ ำลำยมือชื่อด้ ำนหลังบัตร ไม่ ว่ำกรณีใดอันเป็ นกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงลำยมือชื่อดังกล่ ำวแล้ ว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน
ตกลงและรั บทรำบว่ ำว่ ำบัตรเงินสดเติมนำ้ มันใบดังกล่ ำวจะไม่ สำมำรถใช้ ชำระค่ ำสินค้ ำ/บริกำรได้ อีก
2.5 หำกผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันมีกำรส่ งมอบบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน และ/หรื อรหัสผ่ ำน (Password) ให้ ผ้ ูถือบัตร
เงินสดเติมนำ้ มันทอดต่ อๆมำจะต้ องผูกพันและปฏิบัตติ ำมข้ อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้ บริกำรบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน
2.6 ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันสำมำรถเติมเงินในบัตรเงินสดเติมนำ้ มันได้ ท่ สี ำขำของธนำคำรหรื อช่ องทำงอื่นๆ ตำม
วงเงิน/จำนวนเงิน ที่ธนำคำรกำหนด โดยสำมำรถเติมเงินได้ ขัน้ ต่ ำ 500 บำทต่ อครั ้ง และสำมำรถเติมเงินได้ สูงสุ ดไม่ เกิน
วงเงินรวมในบัตร 45,000 บำทต่ อบัตร
2.7 ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน หำกต้ องกำรกำหนดคุณสมบัตพ
ิ เิ ศษในกำรใช้ บัตร สำมำรถกำหนดคุณสมบัตพ
ิ ิเศษ
ได้ ตำมที่ธนำคำรกำหนด ดังนี ้
2.7.1 กำหนดหมำยเลขทะเบียนรถบนหน้ ำบัตรได้ (โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน ต้ องใช้ บัตรกับรถยนต์ ท่ มี ี
หมำยเลขทะเบียนรถตรงกับหน้ ำบัตรเท่ ำนัน้ )
2.7.2 กำหนดวงเงินกำรใช้ บัตรต่ อวัน และ / หรื อ ต่ อสัปดำห์ และ / หรื อต่ อเดือนได้
2.7.3 กำหนดประเภทผลิตภัณฑ์ ท่ ใี ช้ บริกำรได้
2.7.4 กำหนดสถำนีบริกำรนำ้ มัน/ก๊ ำซ ที่ใช้ บริกำรได้
อนึ่ง วิธีกำรกำหนดคุณสมบัตพ
ิ เิ ศษดังกล่ ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนำคำรจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติม
นำ้ มันทรำบเป็ นลำยลักษณ์ อักษร
3.
ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันสำมำรถใช้ บัตรเงินสดเติมนำ้ มัน ในกำรทำรำยกำรต่ ำงๆ ตำมที่ธนำคำรเปิ ดให้ บริ กำร
โดยมีวิธีกำรทำรำยกำรเป็ นไปตำมระเบียบวิธีปฏิบัติท่ ีธนำคำรกำหนด และผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มั นตกลงยอมรั บว่ ำ
ธนำคำรเป็ นเพียงผู้ให้ บริกำรในกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรชำระค่ ำสินค้ ำ/บริกำร และทำธุรกรรมตำมคำสั่งของผู้ถือบัตร
เงินสดเติมนำ้ มัน ธนำคำรมิได้ รับประกันคุณภำพของสินค้ ำ /บริ กำรดังกล่ ำว หำกมีปัญหำเกี่ยวกับกำรใช้ สินค้ ำ /บริ กำร หรื อ
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กำรชำรุ ดบกพร่ องของสินค้ ำ /บริ กำร รวมทัง้ กำรคืน กำรยกเลิก หรื อกำรปรั บปรุ งสินค้ ำ/บริ กำร ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน
ตกลงดำเนินกำรติดต่ อกับผู้ขำยและผู้ให้ บริกำรนัน้ ด้ วยตนเอง โดยหำกต้ องมีกรณีกำรคืนเงินค่ ำสินค้ ำ/บริ กำรแล้ ว ผู้ถือบัตร
เงินสดเติมนำ้ มั น ตกลงดำเนินกำรเรี ยกร้ องเงินคืนดังกล่ ำวจำกผู้ ขำยหรื อผู้ ให้ บริ กำรโดยตรงเช่ นกั น ทัง้ นี ้ ธนำคำรไม่ มี
หน้ ำที่ต้องคืนเงินค่ ำสินค้ ำ/บริกำรให้ กับผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันแต่ อย่ ำงใด
4.
ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันตกลงยอมรั บว่ ำ บัตรเงินสดเติมนำ้ มันนีใ้ ช้ ได้ เฉพำะในประเทศไทย และใช้ เป็ นสกุลเงิน
บำทเท่ ำนั น้ บัตรเงินสดเติมนำ้ มันไม่ สำมำรถใช้ ถอนเงินสดผ่ ำนเครื่ องฝำกเงินอัตโนมัติ (ADM) และเครื่ องเอทีเอ็ม (ATM)
รวมทำงช่ องทำงอื่นได้
5.
ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันไม่ สำมำรถแลกเปลี่ยนหรื อทอนเป็ นเงินสดเมื่อใช้ ไม่ เต็มมูลค่ ำ แต่ สำมำรถใช้ บัตรเงินสด
เติมนำ้ มันร่ วมกับเงินสดหรื อบัตรเครดิตได้
6.
ในกรณีท่ บี ัตรสูญหำย หรื อถูกโจรกรรม หรื อชำรุ ดเสียหำยใช้ กำรไม่ ได้ หรื อไม่ ว่ำกรณีใดๆ ก็ตำม ผู้ถือบัตรเงินสด
เติมนำ้ มันสำมำรถระงับกำรใช้ บริกำรบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน และ/หรื อรหัสผ่ ำนชั่วครำว หรื อยกเลิกกำรใช้ บริ กำรบัตรเงินสด
เติมนำ้ มัน ผ่ ำนทำงโทรศัพท์ หรื อโดยเครื่ องมือสื่อสำรอย่ ำงอื่น หรื อวิธีกำรอื่นซึ่งสำมำรถติดต่ อกันได้ ในทำนองเดียวกัน ที่
ศูนย์ ลูกค้ ำสัมพันธ์ ธนำคำรกรุ งไทย KTB Call Center หมำยเลข 0-2111-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) โดยกำรระงับกำรใช้ บริ กำร
ชั่วครำว หรื อกำรยกเลิกกำรใช้ บริ กำรจะมีผลสมบูรณ์ ภำยในระยะเวลำไม่ เกิน 5 นำที นับแต่ เวลำที่ธนำคำรได้ รับ แจ้ งจำก
ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันครบถ้ วนเสร็ จสิน้ ตำมวิธีกำรที่ธนำคำรกำหนด และธนำคำรจะแจ้ งผลกำรระงับ หรื อยกเลิกบัตร
เงินสดเติมนำ้ มัน และ/หรื อรหัสผ่ ำน ให้ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันทรำบในครำวเดียวกัน
หำกผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันมีควำมประสงค์ จะยกเลิกกำรระงับกำรใช้ บริ กำรบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน และ/หรื อ
รหัสผ่ ำน ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันจะไม่ สำมำรถกระทำกำรได้ ต้ องทำกำรสมัครบัตรใหม่ และแจ้ งขอคืนเงินคงเหลือใน
บัตรเดิม โดยตกลงยินยอมชำระอัตรำค่ ำธรรมเนียมตำมที่ธนำคำรกำหนด
7.
ในกรณี ท่ ีผ้ ู ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันแจ้ งระงับ หรื อยกเลิก บัตรเงิน สดเติมนำ้ มัน และ/หรื อรหัสผ่ ำน หำกมี ควำม
เสียหำยใดๆ เกิดขึน้ ก่ อนกำรระงับ หรื อยกเลิก บัตรเงิน สดเติมนำ้ มัน และ/หรื อรหัสผ่ ำนมีผลสมบูรณ์ ผู้ถือบัตรเงินสดเติม
นำ้ มันตกลงรั บผิดชอบในควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ ทัง้ สิน้ ส่ วนควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึน้ ภำยหลังจำกกำรระงับ หรื อยกเลิก
บัตรเงินสดเติมนำ้ มัน และ/หรื อรหัสผ่ ำนมีผลสมบูรณ์ แล้ ว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันไม่ ต้องรั บผิดชดใช้ คืนให้ แก่ ธนำคำรแต่
อย่ ำงใด เว้ นแต่ ควำมเสียหำยหรื อภำระหนีท้ ่ เี กิดขึน้ นัน้ เป็ นกำรกระทำของผู้ถือบัตรเอง
8.
ในกรณี ท่ ีผ้ ู ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันมีควำมประสงค์ จะขอออกบัตรใหม่ เนื่ องจำกบัตรสู ญหำย หรื อถูกโจรกรรม
หรื อชำรุ ดใช้ กำรไม่ ได้ และ/หรื อขอทำบัตรใหม่ ในขณะที่บัตรเดิมยังไม่ หมดอำยุ และ/หรื อยังสำมำรถใช้ ได้ ผู้ถือบัตรเงินสด
เติมนำ้ มันจะต้ องติดต่ อที่ทำกำรสำขำหรื อ ศูนย์ ลูกค้ ำสัมพันธ์ ธนำคำรกรุ งไทย KTB Call Center 0-2111-1111 โดยจะต้ อง
ชำระค่ ำธรรมเนียมสำหรั บบัตรใหม่ ตำมที่ธนำคำรประกำศกำหนด
9.
ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันตกลงยอมรั บว่ ำ กำรกระทำใดๆ ที่กระทำผ่ ำนบัตรเงิน สดเติมนำ้ มัน ไม่ ว่ำเป็ นกำรกระทำ
ของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันหรื อบุคคลอื่น ไม่ ว่ำด้ วยประกำรใดก็ตำม หำกได้ กระทำไปโดยผ่ ำนรหัสผ่ ำนหรื อโดยมีกำร
ลงลำยมือชื่อคล้ ำยลำยมือชื่อด้ ำนหลังบัตรแล้ ว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันตกลงให้ ถือว่ ำเป็ นกำรกระทำที่ถูกต้ องสมบูรณ์
ของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน ซึ่งมีผลผูกพันผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันเสมือนหนึ่งเป็ นกำรกระทำโดยผู้ถือบัตรเงินสดเติม
นำ้ มันเอง และผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันยินยอมผูกพันรั บผิดชอบในกำรกระทำดังกล่ ำวทุกประกำร โดยไม่ สำมำรถยกเลิก
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เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขรำยกำรดังกล่ ำวได้ อีก รวมทัง้ ให้ ถือว่ ำเป็ นกำรที่ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันได้ ลงลำยมือชื่อ
อิเ ล็ก ทรอนิ กส์ ให้ ไว้ แก่ ธนำคำรเพื่ อเป็ นหลั กฐำนในกำรทำธุ รกรรมผ่ ำ นบั ตรเงินสดเติมนำ้ มั น ในครั ้ง นั น้ ๆ โดยถู กต้ อง
สมบูรณ์ แล้ ว และตกลงให้ ธนำคำรสำมำรถใช้ ข้อมูลกำรดำเนินกำรดังกล่ ำวเป็ นต้ นฉบับเอกสำรที่ใช้ เป็ นพยำนหลักฐำนใน
กำรพิสูจน์ ว่ำ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันได้ ทำธุรกรรมผ่ ำนบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน เพื่อใช้ ในกำรดำเนินกำรทำงกฎหมำยได้ ทุก
ประกำร โดย ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันไม่ ต้องทำหรื อ ลงลำยมือชื่อในเอกสำรใดๆ เพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรนัน้ อีก เว้ นแต่
ธนำคำรจะได้ แจ้ งหรื อจะมีกำรกำหนดไว้ อย่ ำงชัดเจน และผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันตกลงว่ ำธนำคำรไม่ ต้องรั บผิดใดๆ ใน
ควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ จำกกำรกระทำดังกล่ ำวข้ ำงต้ น โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันยินยอมรั บผิดชอบในควำมเสียหำยที่
เกิดขึน้ จำกกำรกระทำดังกล่ ำวข้ ำงต้ นทุกประกำร เว้ นแต่ จะเป็ นกรณี ตำมข้ อ 10. นอกจำกนี ้ ในกรณีท่ มี ีควำมเสียหำยใดๆ
เกิดขึน้ แก่ ธนำคำร อันเนื่ องมำจำกกำรใช้ บัตรเงิน สดเติมนำ้ มัน ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันตกลงยินยอมรั บผิดชอบชดใช้
บรรดำค่ ำเสียหำยต่ ำงๆ ที่เกิดขึน้ ทัง้ หมดให้ แก่ ธนำคำรโดยสิน้ เชิง โดยไม่ มีเงื่อนไขแต่ อย่ ำงใดทัง้ สิน้
10.

ธนำคำรจะรั บผิดชอบต่ อผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันเฉพำะในกรณีดังต่ อไปนี ้

10.1 ธนำคำรยังไม่ ได้ จัดส่ งมอบเครื่ องมื อโอนเงิน (“เครื่ องมื อโอนเงิน ” ให้ หมำยควำมถึง บัตรเงินสดเติมนำ้ มั น
รหัสผ่ ำน หรื อเครื่ องมืออื่นใดที่ธนำคำรมอบให้ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันเพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในกำรชำระค่ ำสินค้ ำ/บริ กำร)
ให้ แก่ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันและเกิดรำยกำรชำระค่ ำสินค้ ำ/บริกำร ผ่ ำนบัตรเงินสดเติมนำ้ มันโดยมิชอบ
10.2 เกิดรำยกำรโอนเงินผ่ ำนบัตรเงินสดเติมนำ้ มันโดยมิชอบ และมิใช่ ควำมผิดของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน
11. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันตกลงยินยอมให้ ธนำคำรดำเนินกำรหักเงินจำกบัตรเงินสดเติมนำ้ มันของผู้ถือบัตรเงินสด
เติมนำ้ มัน เพื่อชำระหนี ด้ ังกล่ ำวให้ แก่ ผ้ ูขำยหรื อผู้ให้ บริ กำรตำมข้ อตกลงที่ธนำคำรมีอยู่กับผู้ขำยหรื อผู้ให้ บริ กำรได้ ไม่ เกิน
ยอดเงินคงเหลือในบัตร และไม่ จำกัดจำนวนครั ง้ ต่ อวัน และในกรณีท่ ีบัตรเงินสดเติมนำ้ มันมีทงั ้ รำยกำรหักเงินจำกบัตรเงิน
สดเติมนำ้ มันและโอนเงินเข้ ำบัตรเงินสดเติมนำ้ มันในครำวเดียวกัน ธนำคำรจะดำเนินกำรโอนเงินเข้ ำ บัตรเงินสดเติมนำ้ มัน
ก่ อน แล้ วจึงจะดำเนินกำรหักเงินออกจำกบัตรเงินสดเติมนำ้ มันต่ อไป
12. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันตกลงยอมรั บว่ ำ ข้ อมูลต่ ำงๆ เกี่ยวกับข้ อมูลกำรชำระค่ ำสินค้ ำ/บริกำรของผู้ถือบัตรเงินสด
เติมนำ้ มัน อำทิเช่ น จำนวนเงินที่ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันทำรำยกำรให้ แก่ ผ้ ูขำยหรื อผู้ให้ บริ กำรแต่ ละรำย เลขที่บัตรเงิน
สดเติมนำ้ มัน เป็ นต้ น เป็ นสำระสำคัญที่ธนำคำรจะดำเนินกำรต่ ำงๆ ตำมคำสั่งของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน โดยธนำคำร
ไม่ มีหน้ ำที่ตรวจสอบข้ อมูลใดๆ อีก และเมื่อธนำคำรได้ ดำเนินกำรใดๆ ตำมข้ อมูลดังกล่ ำวข้ ำงต้ น จำกบุคคลใดๆ ไม่ ว่ำโดย
ประกำรใดก็ตำม ให้ ถือว่ ำธนำคำรได้ ปฏิบัติถูกต้ องครบถ้ วนทุกประกำร หำกมีข้อบกพร่ องผิดพลำดใดๆ เกิดขึน้ จำกกำร
ดำเนินกำรตำมข้ อมูลดังกล่ ำวแล้ ว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันยินยอมรั บผิดชอบในกำรกระทำและในควำมเสียหำยที่เกิดขึน้
จำกกำรกระทำดังกล่ ำวทุกประกำร โดยธนำคำรไม่ จำต้ องรั บผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
13. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันตกลงยินยอมให้ ธนำคำรเรี ยกเก็บค่ ำธรรมเนียม และ/หรื อค่ ำใช้ จ่ำย และ/หรื อค่ ำบริ กำร
สำหรั บกำรจัดทำบัตรเงินสดเติมนำ้ มันและกำรใช้ บริกำรต่ ำงๆ ผ่ ำนบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน ตลอดจนค่ ำธรรมเนียม และ/หรื อ
ค่ ำใช้ จ่ำย และ/หรื อค่ ำบริ กำรอื่นใดที่ธนำคำรจะทำกำรเรี ยกเก็บจำกผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันต่ อไปในภำยหน้ ำ ได้ ตำม
อัตรำและวิธีกำรที่ธนำคำรประกำศกำหนด โดยตกลงยินยอมให้ ธนำคำรหักเงินค่ ำธรรมเนียม และ/หรื อค่ ำใช้ จ่ำย และ/หรื อ
ค่ ำบริกำรดังกล่ ำว จำกบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน บัญชีเงินฝำกทัง้ หมดทุกประเภท และวงเงินสินเชื่อทุกวงเงินของผู้ถือบัตรเงิน
สดเติมนำ้ มันที่มีอยู่กับธนำคำรของธนำคำรได้ ทันที รวมทัง้ ตกลงยินยอมให้ ธนำคำรปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลง แก้ ไขเพิ่มเติม
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หรื อยกเลิก หลักเกณฑ์ กำรให้ บริ กำรหรื อข้ อตกลงเงื่อนใดกำรให้ บริ กำรบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน ไม่ ว่ำทัง้ หมดหรื อบำงส่ วน
รวมทัง้ อัตรำค่ ำธรรมเนียม และ/หรื อค่ ำใช้ จ่ำย และ/หรื อค่ ำบริกำร และ/หรื อสิทธิต่ำงๆ ที่ธนำคำรให้ แก่ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติม
นำ้ มันตลอดจนวิธีกำรคำนวณอัตรำดังกล่ ำว เฉพำะแต่ ผ้ ู ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มั นรำยใดรำยหนึ่ งหรื อทุกรำยเมื่อใดก็ได้
และ/หรื อวิธีกำรดังกล่ ำวเมื่อใดก็ได้ ตำมที่ธนำคำรเห็นสมควร ดังนี ้
13.1 กรณี กำรปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงหรื อแก้ ไขเพิ่มเติม ดังกล่ ำวทำให้ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มั น เสี ยประโยชน์
ธนำคำรจะเปิ ดเผยเป็ นลำยลักษณ์ อักษรให้ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันทรำบล่ วงหน้ ำไม่ น้อยกว่ ำ 30 วัน และประกำศ ณ ที่
ทำกำรสำนักงำน/สำขำธนำคำร หรื อเปิ ดเผยผ่ ำนช่ องทำงต่ ำงๆ เช่ น เว็บไซต์ ของธนำคำร แผ่ นพับ แบบฟอร์ มลงทะเบียน
เพื่อให้ ผ้ ูใช้ บริกำรทรำบข้ อมูลดังกล่ ำว
13.2 กรณีกำรปรั บปรุ งเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมที่เป็ นประโยชน์ หรื อเป็ นกำรลดภำระแก่ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติม
นำ้ มันนัน้ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันตกลงยินยอมให้ กำรปรั บปรุ งเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขเพิ่มเติม มีผลใช้ บังคับได้ ทันที โดย
ธนำคำรจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันทรำบภำยใน 30 วัน ภำยหลังกำรมีผลใช้ บังคับ
14. หำกผู้ ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มั นเห็นว่ ำ ธนำคำรหักเงินค่ ำธรรมเนี ยม และ/หรื อค่ ำใช้ จ่ำย และ/หรื อค่ ำบริ กำร ไม่
ถูกต้ อง ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันจะต้ องแจ้ งให้ ธนำคำรทรำบเป็ นลำยลักษณ์ อักษรภำยใน 10 วัน นับจำกวันที่ธนำคำรหัก
เงิน ของผู้ ถื อบั ตรเงิน สดเติม นำ้ มั น หำกผู้ ถื อบั ต รเงิน สดเติม นำ้ มั น ไม่ แ จ้ ง ให้ ธ นำคำรทรำบถึ ง ควำมไม่ ถู ก ต้ องภำยใน
กำหนดเวลำดังกล่ ำว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันตกลงให้ ถือว่ ำธนำคำรได้ ดำเนินกำรโดยถูกต้ องสมบูรณ์ แล้ ว ซึ่งผู้ถือบัตรเงิน
สดเติมนำ้ มันตกลงจะไม่ โต้ แย้ งคัดค้ ำนหรื อเรี ยกร้ องเงินหรื อค่ ำเสียหำยใดๆ จำกธนำคำรในภำยหลัง
15. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันมีสิทธิได้ รับใบบันทึกรำยกำรเป็ นเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรใช้ บริ กำร กำรชำระค่ ำ
สินค้ ำ/บริ กำร ผ่ ำนเครื่ อง EDC เมื่อผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันได้ รับใบบันทึกรำยกำรเพื่อเป็ นหลักฐำนแสดงรำยกำรกำรใช้
บัตรเงินสดเติมนำ้ มันแล้ ว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันมีหน้ ำที่ตรวจสอบรำยกำรที่ปรำกฏในใบบันทึกรำยกำร หำกมีรำยกำร
ใดรำยกำรหนึ่งผิดพลำดคลำดเคลื่อน หรื อไม่ ถูกต้ อง ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันจะต้ องทักท้ วงภำยใน 10 วันทำกำร นับแต่
วั นที่ผ้ ู ถื อบัตรเงิน สดเติมนำ้ มั นได้ รับ ใบบั นทึกรำยกำร หำกผู้ ถื อบั ตรเงิน สดเติม นำ้ มั น มิ ได้ ทักท้ ว งภำยในกำหนดเวลำ
ดังกล่ ำว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันตกลงยินยอมให้ ธนำคำรถือว่ ำจำนวนเงินที่ปรำกฏในใบบันทึกรำยกำรเป็ นรำยกำรที่
ถูกต้ องตำมควำมจริงทุกประกำร
16. กรณีธนำคำรทรำบว่ ำมีรำยกำรผิดพลำด หรื อได้ รับแจ้ งข้ อผิดพลำดจำกผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน ผู้ถือบัตรเงินสด
เติมนำ้ มันตกลงยินยอมให้ ธนำคำรมีอำนำจทุกประกำรในกำรแก้ ไขควำมบกพร่ องผิดพลำดให้ ถูกต้ องตำมควำมเป็ นจริ ง ซึ่ง
รวมถึง กำรยินยอมให้ ธนำคำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำก และ/หรื อบั ตรเงินสดเติมนำ้ มั น และ/หรื อเบิกใช้ วงเงินสิ นเชื่อ
ทัง้ หมดทุกประเภทและทุกวงเงินที่ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันมีอยู่กับธนำคำรได้ โดยธนำคำรมิต้องแจ้ งหรื อขออนุ ญำตจำก
ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน ก่ อนล่ วงหน้ ำ โดยธนำคำรจะดำเนินกำรปรั บปรุ งแก้ ไขให้ แล้ วเสร็ จ ภำยใน 45 วัน นั บจำกวันที่
ได้ รับแจ้ งจำกผู้ ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน หรื อธนำคำรทรำบถึงควำมผิดพลำดดังกล่ ำว โดยมี หลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนกำร
ปฏิบัติของธนำคำรในกำรสอบสวนและดำเนินกำรแก้ ไขข้ อผิดพลำดตำมที่ได้ แจ้ งให้ ธนำคำรแห่ งประเทศไทยทรำบ ทัง้ นี ้
ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันตกลงให้ ถือว่ ำบรรดำเอกสำรต่ ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรหักเงิน และ/หรื อเบิกใช้ วงเงินสินเชื่อ และ/หรื อ
กำรดำเนินกำรของธนำคำรซึ่งเป็ นเอกสำรที่ธนำคำรจัดทำขึน้ เพื่อแก้ ไขควำมบกพร่ องผิดพลำดข้ ำงต้ น เป็ นเอกสำรที่มีควำม
ถูกต้ องสมบูรณ์ ครบถ้ วนและใช้ เป็ นพยำนหลักฐำนตำมกฎหมำยได้ ทุกประกำร
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17. ในกรณีผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันพบควำมบกพร่ องผิดพลำดใดๆ จำกกำรหักเงิน จำกบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน ผู้ถือ
บัตรเงินสดเติมนำ้ มัน จะต้ องแจ้ งรำยละเอียดของข้ อมูล เช่ น วั นเวลำที่ทำรำยกำร เลขที่บัตรเงินสดเติม นำ้ มั น ประเภท
รำยกำร จำนวนเงิน ชื่อและสถำนที่ตดิ ต่ อของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน เป็ นต้ น ให้ ธนำคำรทรำบทันที โดยผู้ถือบัตรเงินสด
เติมนำ้ มันยินยอมให้ ธนำคำรดำเนินกำรตรวจสอบควำมบกพร่ องผิดพลำดกับรำยงำนของธนำคำรตำมวิธีกำรของธนำคำร
ทุกประกำร หำกปรำกฏในภำยหลังว่ ำควำมบกพร่ องผิดพลำดดังกล่ ำว เกิดจำกกำรกระทำของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันเอง
และธนำคำรได้ ดำเนินกำรไปตำมข้ อมูลที่ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันเป็ นผู้แจ้ งหรื อให้ ข้อมูลแล้ ว ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน
ตกลงยินยอมสละสิทธิในกำรเรี ยกร้ องหรื อฟ้องร้ องให้ ธนำคำรชดใช้ เงินที่ธนำคำรได้ หัก ดังกล่ ำว รวมทัง้ ค่ ำเสียหำยหรื อ
ค่ ำใช้ จ่ำยใดๆ ทัง้ สิน้ นอกจำกนี ้ หำกธนำคำรต้ องจ่ ำยเงินจำนวนใดๆ ให้ แก่ บุคคลใดเนื่ องจำกควำมผิดพลำดข้ ำงต้ นแล้ ว
ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันตกลงจะชำระเงินจำนวนดังกล่ ำวพร้ อมดอกเบีย้ ในอัตรำดอกเบีย้ สูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี ้ ตำม
ประกำศของธนำคำร ซึ่งต่ อไปนีเ้ รี ยกว่ ำ “ดอกเบีย้ ผิดนัด” โดยหำกธนำคำรได้ ประกำศกำหนดอัตรำดอกเบีย้ ดังกล่ ำวหลำย
อัตรำ ก็ให้ ใช้ อัตรำสูงสุ ดที่ธนำคำรประกำศกำหนด ซึ่งอำจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรื อลดลงได้ ตำมที่ธนำคำรจะได้ ประกำศ
เป็ นครำวๆ ไป โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันตกลงให้ อัตรำดอกเบีย้ ที่เปลี่ยนแปลงมีผลใช้ บังคับทันที นับแต่ มีกำรประกำศ
เปลี่ยนแปลงดังกล่ ำว ทัง้ นี ้ นับตัง้ แต่ วันที่ธนำคำรได้ จ่ำยเงินให้ แก่ บุคคลอื่นเป็ นต้ นไป จนกว่ ำผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันจะ
ชำระคืนให้ แก่ ธนำคำรเพื่อเป็ นกำรชดเชยทุกจำนวนจนครบถ้ วน
18. ในกรณี ท่ ีผ้ ู ถื อบั ตรเงินสดเติม นำ้ มั น มี หนี เ้ งินใดๆ ค้ ำ งช ำระอยู่ กั บ ธนำคำร ซึ่ ง รวมถึง ค่ ำธรรมเนี ย ม ค่ ำ ใช้ จ่ำ ย
ค่ ำเสียหำย หรื อหนีเ้ งินซึ่งเกิดขึน้ ตำมข้ อตกลงฉบับนี ้ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันตกลงยินยอมให้ ธนำคำรหักเงินจำกบัตรเงิน
สดเติมนำ้ มัน บัญชีเงินฝำก และวงเงินสินเชื่อทัง้ หมดทุกประเภทและทุกวงเงินที่ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันมีอยู่กับธนำคำร
เพื่อนำมำหักชำระหนีด้ ังกล่ ำวคืนให้ แก่ ธนำคำรได้ ในทันทีโดยธนำคำรไม่ ต้องขอควำมยินยอมจำกผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน
อีก และหำกเงินในบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน บัญชีเงินฝำก และวงเงินสินเชื่อดังกล่ ำวมีจำนวนไม่ เพียงพอที่จะนำมำหักชำระหนี ้
ได้ ทงั ้ หมด ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันตกลงยอมรั บว่ ำ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันมีภำระหนีค้ ้ ำงชำระกับธนำคำรตำมจำนวน
เงินดัง กล่ ำว ซึ่ ง เป็ นหนี ท้ ่ ีถึง กำหนดชำระโดยพลั น และผู้ ถือบั ตรเงินสดเติมนำ้ มั น ตกลงยินยอมชำระคืนยอดหนี ส้ ่ วนที่
คงเหลือ พร้ อมด้ วยดอกเบีย้ ผิดนั ด นับตัง้ แต่ วันที่ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันผิดนัดชำระหนีเ้ ป็ นต้ นไป จนกว่ ำผู้ถือบัตรเงิน
สดเติมนำ้ มันจะชำระหนีใ้ ห้ แก่ ธนำคำรจนครบถ้ วน ทัง้ นี ้ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันยินยอมให้ ธนำคำรงดเว้ นกำรให้ บริ กำร
บัตรเงินสดเติมนำ้ มันได้ ทันที และไม่ เป็ นกำรตัดสิทธิธนำคำรในกำรที่จะยกเลิกกำรให้ บริ กำรบัตรเงินสดเติมนำ้ มันได้ ทันที
โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันทรำบ ซึ่งผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน ตกลงยอมรั บว่ ำธนำคำรได้ ปฏิบัติถูกต้ อง
แล้ ว และผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน ตกลงที่จะไม่ ยกกรณี ดังกล่ ำวขึน้ เป็ นข้ อกล่ ำวอ้ ำงหรื อเรี ยกร้ องค่ ำเสียหำยใดๆ จำก
ธนำคำร
19. ในกรณีท่ ีเกิดควำมเสียหำยใดๆ ขึน้ แก่ ธนำคำร หรื อธนำคำรถูกเรี ยกร้ องให้ ต้องรั บผิดใดๆ จำกกำรที่ผ้ ูถือบัตรเงิน
สดเติมนำ้ มันทำรำยกำรชำระค่ ำสินค้ ำ/บริ กำรผ่ ำนบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน ไม่ ว่ำด้ วยเหตุใดก็ตำม ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน
ตกลงรั บ ผิดชอบชดใช้ ค่ำ เสี ย หำยให้ แ ก่ ธนำคำรทุ กประกำร โดยปรำศจำกเงื่ อนไขใดๆ ทัง้ สิน้ รวมทัง้ ตกลงยินยอมให้
ธนำคำรกระทำกำรใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำก และ/หรื อบัตรเงินสดเติม นำ้ มั น และ/หรื อเบิกใช้ วงเงิน
สินเชื่อ ของผู้ ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน ที่มีอยู่กับธนำคำร เพื่อเป็ นกำรแก้ ไขและบรรเทำควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึน้ กับ
ธนำคำรได้ โดยไม่ จำต้ องได้ รับควำมยินยอมจำกผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน
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20. เพื่อให้ กำรใช้ บริกำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์ ของข้ อตกลงฉบับนี ้ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันตกลงยินยอมให้ ธนำคำร
มีสิทธิหกั เงินจำกบัญชีเงินฝำก และ/หรื อบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน และ/หรื อเบิกใช้ วงเงินสินเชื่อ ของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน
ที่มีอยู่กับธนำคำร เพื่อดำเนินกำรตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้ ในข้ อตกลงฉบับนี ต้ ลอดไปโดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันจะไม่
ยกเลิกเพิกถอนกำรให้ ควำมยินยอมนี ้ จนกว่ ำจะมีกำรยกเลิกกำรใช้ บริกำร
21. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันยอมรั บว่ ำบันทึกหลักฐำนหรื อเอกสำรใดๆก็ตำม ที่ธนำคำรได้ จัดทำขึน้ อันเนื่องจำกกำร
ใช้ บริกำรผ่ ำนบัตรเงินสดเติมนำ้ มันนัน้ มีควำมถูกต้ องทุกประกำรโดยไม่ จำต้ องให้ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันตรวจสอบหรื อ
ลงลำยมือชื่อก่ อนแต่ อย่ ำงใด
22. หำกเอกสำร และ/หรื อหลักฐำน และ/หรื อรำยละเอียดข้ อมูลใดๆ ที่ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันได้ ส่งมำให้ กับธนำคำร
ไม่ ว่ำจะส่ งมำในรู ปแบบใด มีควำมผิดพลำดหรื อบกพร่ อง และผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันมีควำมประสงค์ จะขอแก้ ไขควำม
ผิดพลำดหรื อบกพร่ องดังกล่ ำว หรื อเปลี่ ยนแปลงข้ อมู ลใดๆ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มั นจะต้ องแจ้ งให้ แก่ ธนำคำรทรำบ
ล่ วงหน้ ำเป็ นหนังสือตำมแบบฟอร์ มที่ธนำคำรกำหนด พร้ อมสำเนำเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้ องที่ต้องกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
ก่ อนที่ธนำคำรจะนำข้ อมูลเข้ ำระบบของธนำคำร หำกผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันแจ้ งให้ ธนำคำรทรำบภำยหลังจำกที่ธนำคำร
ได้ นำข้ อมูลเข้ ำระบบแล้ ว ธนำคำรขอสงวนสิทธิในกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อไม่ แก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อมูลดังกล่ ำวให้ แก่ ผ้ ูถือ
บัตรเงินสดเติมนำ้ มันตำมที่ธนำคำรเห็นสมควร ทัง้ นี ้ กำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อมูลดังกล่ ำว จะมีผลสมบูรณ์ เมื่อธนำคำรได้
แจ้ งผลกำรเปลี่ ยนแปลงให้ ผ้ ู ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มั น ทรำบเป็ นลำยลักษณ์ อักษรแล้ ว และธนำคำรไม่ ต้องรั บผิดชอบใน
ควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึน้ ก่ อนที่กำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อมูลดังกล่ ำวจะมีผลสมบูรณ์ โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันตกลง
ยินยอมรั บผิดชอบในควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ เองทัง้ สิน้
23. บรรดำเอกสำร หรื อหนังสือ หรื อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใดๆ ที่ธนำคำรส่ งไปยังผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันไม่ ว่ำจะส่ งทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรื อไม่ ลงทะเบียน หรื อให้ คนนำไปส่ งเองก็ตำม หำกส่ งไปตำมที่อยู่ และ/หรื อสำนักงำน และ/หรื อที่
ติดต่ อทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตำมที่ได้ แจ้ งไว้ กับธนำคำร ไม่ ว่ำจะมีผ้ ูรับไว้ หรื อไม่ ก็ตำมหรื อส่ งไม่ ได้ เพรำะมีกำรเปลี่ยนแปลง
ที่อยู่และ/หรื อสำนั กงำนและ/หรื อที่ติดต่ อทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรื อที่อยู่และ/หรื อสำนั กงำนถูกรื อ้ ถอนไป และ/หรื อที่
ติดต่ อทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถูกระงับหรื อยกเลิก โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันไม่ ได้ แจ้ งเป็ นหนังสือต่ อธนำคำรก็ดี หรื อส่ ง
ไม่ ได้ เพรำะหำที่ตงั ้ ที่อยู่ และ/หรื อสำนักงำน และ/หรื อที่ตดิ ต่ อทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตำมที่แจ้ งไว้ ไม่ พบก็ดี ให้ ถือว่ ำผู้ถือบัตร
เงินสดเติมนำ้ มันได้ รับทรำบข้ อควำมในเอกสำรหรื อหนังสือหรื อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นัน้ ๆ โดยชอบแล้ ว และให้ ถือว่ ำเอกสำร
หรื อหนังสือหรื อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นัน้ ๆ ได้ ส่งโดยชอบแล้ ว
24. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันตกลงและยอมรั บว่ ำธนำคำรไม่ ต้องรั บผิดจำกกำรที่ (1) ธนำคำรไม่ สำมำรถปฏิบัติตำม
ข้ อตกลงฉบับนีไ้ ด้ หรื อ (2) ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน หรื อผู้ขำยหรื อผู้ให้ บริ กำรไม่ ได้ รับเงินจำกกำรชำระเงินค่ ำซือ้ สินค้ ำ/
บริ กำรผ่ ำนบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน หรื อ (3) ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันไม่ สำมำรถทำรำยกำรชำระเงินค่ ำสินค้ ำ /บริ กำรผ่ ำน
บัตรเงินสดเติมนำ้ มัน หรื อ (4) จำกกำรที่ทำรำยกำรไม่ สำเร็ จ อันเนื่องมำจำกกรณีดังจะกล่ ำวต่ อไปนี ้ ทัง้ นี ้ ธนำคำรมีสิทธิท่ ี
จะไม่ ให้ บริ กำรในครั ง้ นัน้ ๆ ได้ ตำมที่ธนำคำรเห็นสมควรและผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันตกลงจะไม่ ถือเอำเหตุดังกล่ ำวเป็ น
ข้ อเรี ยกร้ องให้ ธนำคำรรั บผิดชอบต่ อควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึน้ ทัง้ สิน้
24.1 เงินในบัตรเงินสดเติมนำ้ มันไม่ มีหรื อมีแต่ ไม่ เพียงพอให้ ธนำคำรดำเนินกำรตำมคำสั่งของผู้ถือบัตรเงินสดเติม
นำ้ มัน
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24.2 ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันไม่ มีหรื อถูกระงับกำรใช้ บัตรเงินสดเติมนำ้ มัน
24.3 กำรหักเงินจะเป็ นผลให้ จำนวนเงิน ค่ ำสินค้ ำ/บริ กำรเกินกว่ ำวงเงินในบัตรเงินสดเติมนำ้ มันที่ผ้ ูถือบัตรเงินสด
เติมนำ้ มันตกลงไว้ กับธนำคำร
24.4 อยู่ระหว่ ำงดำเนินกำรทำงกฎหมำย
24.5 ธนำคำรได้ แจ้ งให้ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันทรำบถึงควำมขัดข้ องของกำรทำรำยกำรอยู่แล้ วก่ อนหรื อขณะที่ทำ
รำยกำร
24.6 ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันปฏิบัตผิ ิดเงื่อนไข หรื อข้ อตกลงกับธนำคำร
24.7 กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่ น ในกรณีท่ ีมีควำมชำรุ ดบกพร่ อง เสียหำย ขัดข้ อง หรื อล่ ำช้ ำของระบบคอมพิวเตอร์
และ/หรื อระบบไฟฟ้ำ และ/หรื อระบบเครื อข่ ำยอินเตอร์ เน็ต (Internet) และ/หรื อระบบกำรติดต่ อสื่อสำร และ/หรื อระบบ
เครื อข่ ำ ยโทรศั พท์ เคลื่ อนที่และ/หรื ออุ ป กรณ์ อิเ ล็กทรอนิ กส์ ต่ำงๆ และ/หรื อระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับ กำรให้ บริ ก ำรนี ้
รวมทัง้ ปั ญหำทำงด้ ำนพลังงำน กำรกระทำของบุคคลภำยนอก ซึ่งรวมถึงผู้บุกรุ ก (Hacker) อัคคีภัย ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ
กำรประท้ วง กำรขนส่ งติดขัด กำรจลำจล สงครำม ไวรั สคอมพิวเตอร์ หรื อข้ อมูลที่เป็ นอันตรำยต่ ำงๆ (Harmful Data) หรื อ
เหตุต่ำงๆ อันอยู่นอกเหนือจำกกำรควบคุมของธนำคำร ซึ่งเป็ นอุปสรรคต่ อกำรที่ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันจะเข้ ำใช้ บริ กำร
หรื อต่ อกำรที่ธนำคำรจะให้ บริกำรตำมข้ อตกลงฉบับนี ้
24.8 ธนำคำรยังไม่ ได้ รับเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรขอใช้ บริกำรจำกผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน
24.9 มีเหตุใดๆ ตำมที่ธนำคำรและ/หรื อกฎหมำยกำหนดเกิดขึน้
24.10 ธนำคำรมีเหตุจำเป็ นหรื อเหตุขัดข้ องไม่ ว่ำประกำรใดๆ
25. ผู้ ถื อบั ตรเงินสดเติมนำ้ มั น รั บรองว่ ำ บรรดำเอกสำร ข้ อมู ล รำยละเอีย ดใดๆ ที่ป รำกฏ และ/หรื อที่ได้ ส่ง มำให้
ธนำคำรไม่ ว่ ำจะส่ ง มำในรู ป แบบใด มี ควำมถู ก ต้ องแท้ จริ ง และในกรณี ท่ ีมีควำมผิ ดพลำดในกำรให้ บริ กำรเกิดขึน้ อั น
เนื่องมำจำกควำมผิดพลำดหรื อบกพร่ องแห่ งเอกสำร และ/หรื อข้ อมูล และ/หรื อรำยละเอียดดังกล่ ำว หรื อมีควำมผิดพลำด
หรื อควำมบกพร่ องใดๆ เกิดขึน้ จำกกำรที่ธนำคำรดำเนินกำรตำมเอกสำร และ/หรื อข้ อมูล และ/หรื อรำยละเอียดดังกล่ ำวไม่
ว่ ำด้ วยเหตุใดก็ตำม ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันตกลงว่ ำธนำคำรไม่ ต้องรั บผิดชอบแต่ อย่ ำงใด โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน
ตกลงจะดำเนินกำรใช้ สิทธิเรี ยกร้ องไปยังผู้ท่ ไี ด้ รับประโยชน์ จำกควำมผิดพลำดหรื อควำมบกพร่ องนัน้ เองโดยตรง ทัง้ นี ้ ผู้ถือ
บัตรเงินสดเติมนำ้ มันจะไม่ เรี ยกร้ องให้ ธนำคำรหักหรื อเบิกถอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกของบุคคลซึ่งผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน
ระบุ ห รื อ ของบุ ค คลใดคื น ให้ แ ก่ ผ้ ู ถื อ บั ต รเงิ นสดเติม น ำ้ มั น และขอสละสิ ทธิ ใ นกำรฟ้องร้ องให้ ธ นำคำรชดใช้ เ งิ นหรื อ
ค่ ำเสียหำยใดๆ อันเกิดจำกควำมผิดพลำดหรื อควำมบกพร่ องดังกล่ ำวข้ ำงต้ น
26. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันตกลงจะไม่ กระทำกำรใดๆ อันมีผลให้ ธนำคำรต้ องเข้ ำร่ วมในข้ อพิพำทระหว่ ำงผู้ถือบัตร
เงินสดเติมนำ้ มันกับบุคคลอื่นใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องหรื อเกี่ยวข้ องกับกำรให้ บริกำรบัตรเงินสดเติมนำ้ มันตำมข้ อตกลงฉบับนี ้ โดย
หำกผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันมีข้อต่ อสู้ และ/หรื อสิทธิเรี ยกร้ องใดๆ ก็จะไปดำเนินกำรกับบุคคลอื่นด้ วยตนเอง
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27. หำกธนำคำรประสงค์ จะยกเลิกกำรให้ บริ กำรบัตรเงินสดเติมนำ้ มันตำมข้ อตกลงฉบับนี ้ ธนำคำรจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือบัตร
เงินสดเติมนำ้ มันทรำบล่ วงหน้ ำอย่ ำงน้ อย 30 วัน ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลำดังกล่ ำวให้ ถือว่ ำกำรให้ บริ กำรและข้ อตกลง
ฉบับนี เ้ ป็ นอันสิน้ ผลลงทันที แต่ ทัง้ นี ก้ ำรยกเลิกกำรให้ บริ กำรดังกล่ ำว ไม่ กระทบถึงหนี ใ้ ดๆ ที่ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มั น
ยังคงค้ ำงชำระอยู่กับธนำคำร รวมทัง้ ไม่ เป็ นกำรลบล้ ำงสิทธิ และ/หรื อหน้ ำที่ท่ ธี นำคำรและผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันมีอยู่
ต่ อกัน อันเนื่องมำจำกกำรใดๆ อันได้ กระทำไปก่ อนที่กำรใช้ บริ กำรตำมข้ อตกลงฉบับนีจ้ ะเป็ นอันสิน้ ผล อนึ่ง ผู้ถือบัตรเงิน
สดเติมนำ้ มันตกลงยอมรั บว่ ำ ธนำคำรมีสิทธิระงับ และ/หรื อยกเลิกกำรให้ บริกำรได้ ทนั ทีในกรณีท่ ผี ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน
ปฏิบัติผิดข้ อตกลงฉบับนี ้ หรื อมีเหตุกำรณ์ ท่ ที ำให้ ธนำคำรเชื่อโดยมีเหตุผลอันสมควรว่ ำผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันใช้ บัตร
เงินสดเติมนำ้ มันโดยมีแนวโน้ มที่จะมีเจตนำทุจริ ต และ/หรื อทำให้ บุคคลอื่นได้ รับควำมเสียหำย หรื อผู้ถือบัตรเงินสดเติม
นำ้ มันทำ และ/หรื อใช้ เอกสำรปลอมเพื่อใช้ ประกอบกำรยื่นคำขอใช้ บริ กำรบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน หรื อในกรณีท่ มี ีเหตุกำรณ์
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอั น เนื่ องมำจำกกำรประกำศใช้ ก ฎหมำยที่ อ อกใหม่ หรื อ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงกฎหมำย หรื อ มี ก ำร
เปลี่ยนแปลงกำรบังคับใช้ กฎหมำยใด หรื อในกำรตีควำมกฎหมำย คำสั่ง ระเบียบ หรื อข้ อกำหนดใดผิดไปจำกเดิม หรื อกำร
ที่ทำงรำชกำรหรื อธนำคำรแห่ งประเทศไทยได้ ออกคำสั่ ง ระเบียบ หรื อข้ อกำหนดใดขึน้ ใหม่ อันมี ผลทำให้ ธนำคำรต้ อง
ยกเลิกระงับและ/หรื อยกเลิกกำรให้ บริกำรบัตรเงินสดเติมนำ้ มันทันที โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันตกลงจะไม่ เรี ยกร้ องให้
ธนำคำรต้ องรั บผิดชอบในควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึน้ ทัง้ สิน้
28. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันที่มีสิทธิบอกเลิกกำรใช้ บริกำรบัตรเงินสดเติมนำ้ มันต้ องเป็ นผู้ถือบัตรที่ลงนำมในใบคำขอ
ใช้ บริ กำรเท่ ำนั น้ ทัง้ นี ้ หำกผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันประสงค์ จะขอคืนเงินที่เหลือในบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน สำมำรถติดต่ อ
ธนำคำรเพื่อขอคื นเงินตำมยอดเงินคงเหลื อในบั ตร โดยกรอกแบบฟอร์ มขอยกเลิก กำรใช้ บริ ก ำรและขอคืนมู ลค่ ำเงิน
คงเหลือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันพร้ อมเอกสำรแสดงตนมำแสดงเพื่อขอคืนเงิน โดยต้ องขอคืนเงินที่คงเหลือทัง้ จำนวนและตก
ลงชำระค่ ำธรรมเนียมกำรขอคืนเงินตำมอัตรำที่ธนำคำรประกำศกำหนด โดยธนำคำรจะดำเนินกำรคืนเงินเป็ นเช็ค หรื อโอน
เงินเข้ ำบัญชีของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน หรื อผ่ ำนช่ องทำงกำรให้ บริ กำรตำมที่ธนำคำรกำหนดไว้ ภำยใน 15 วัน นับจำก
วันที่ท่ ธี นำคำรได้ รับแจ้ งกำรขอคืนเงินเป็ นลำยลักษณ์ อักษรจำกผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน
29. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันตกลงยินยอมให้ ธนำคำรแก้ ไข เปลี่ ยนแปลงข้ อมูลที่ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันได้ รับจำก
ธนำคำร ซึ่งรวมถึงข้ อมูลเกี่ยวกับค่ ำธรรมเนียม ค่ ำบริ กำร อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ ำงประเทศ อัตรำดอกเบีย้ หรื อข้ อมูล
อื่นใด ซึ่งเป็ นข้ อมู ลเบือ้ งต้ นได้ ตลอดเวลำ ซึ่งข้ อมู ลดังกล่ ำวไม่ มีผลผู ก พันธนำคำร โดยธนำคำรจะได้ ประกำศแจ้ งกำร
เปลี่ยนแปลงข้ อมูลดังกล่ ำวให้ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันทรำบ ณ สำนักงำน/สำขำของธนำคำร และ/หรื อแผ่ นพับ ใบปลิว
แผ่ นโฆษณำ และ/หรื อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต่ำงๆ และ/หรื อช่ องทำงอื่นๆ ตำมที่ธนำคำรกำหนด
30. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันตกลงยินยอมให้ ธนำคำรติดต่ อสอบถำม สืบค้ น ตรวจสอบสถำนะภำพ ข้ อมูลรำยละเอียด
ของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันจำกหน่ วยงำนรำชกำร (เช่ น กรมสรรพำกร กรมทะเบียนกำรค้ ำ หรื อสำนักทะเบียนรำษฎร์
กรมกำรปกครอง เป็ นต้ น ) บริ ษัทข้ อมูลเครดิต สถำบันกำรเงิน บุคคลหรื อนิติบุคคลใดก็ได้ ในกรณี ท่ ีจำเป็ นและ/หรื อใน
กรณีท่ ธี นำคำรเห็นสมควร และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลรำยละเอียดบำงประกำรหรื อทัง้ หมดของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันให้ แก่
หน่ วยงำนรำชกำรที่มีอำนำจตำมกฎหมำย หรื อเป็ นกำรดำเนินกำรตำมที่กฎหมำยกำหนด และยินยอมให้ ธนำคำรใช้ ข้อมูลนี ้
ในกำรแก้ ไข ปรั บปรุ ง เพิ่มเติมข้ อมูลเดิมของธนำคำรให้ ถูกต้ อง ครบถ้ วนเป็ นปั จจุบัน รวมทัง้ ตกลงยินยอมให้ ธนำคำรเก็บ
รวบรวม ใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล ข้ อมูลทำงกำรเงิน และ/หรื อข้ อมูลใดๆ ของผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันที่ได้ ให้ ไว้ หรื อมีอยู่กับ
ธนำคำรหรื อที่ธนำคำรได้ รับหรื อเข้ ำถึงได้ จำกแหล่ งอื่น หรื อข้ อมูลอื่นใดตำมที่หน่ วยงำนหรื อคณะกรรมกำรที่มีอำนำจตำม
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กฎหมำยประกำศกำหนด ซึ่งต่ อไปนีจ้ ะเรี ยกว่ ำ “ข้ อมูล” รวมทัง้ ให้ ธนำคำรส่ งโอน และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลของผู้ถือบัตรเงิน
สดเติมนำ้ มั นให้ แก่ บริ ษัทในกลุ่ ม ธุ รกิจทำงกำรเงินของธนำคำร หรื อนิ ติบุคคลนอกกลุ่ ม ธุ รกิจทำงกำรเงินของธนำคำร
พันธมิ ตรทำงธุ รกิจ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรภำยนอก ผู้ ประมวลผลข้ อมู ล หน่ ว ยงำน/องค์ กร/นิ ติบุ คคลใดๆ ที่มีสั ญญำกั บ ธนำคำร
หน่ วยงำนรำชกำรและ/หรื อ นิ ติ บุ ค คลใดๆ ที่ ธ นำคำรเป็ นคู่ สั ญ ญำหรื อ มี ค วำมสั ม พั น ธ์ ด้ ว ย ทั ง้ ในประเทศไทยและ
ต่ ำงประเทศ โดยมี วัตถุ ประสงค์ เพื่อกำรพิจำรณำและนำเสนอข่ ำวสำรข้ อ มูลผลิตภัณฑ์ และ/หรื อข้ อเสนอพิเศษอื่นของ
ธนำคำรให้ ผ้ ูถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันทรำบ รวมทัง้ เพื่อกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจของธนำคำร กำรวิเครำะห์ ข้อมูล กำรให้ และ/
หรื อปรั บปรุ งบริ กำร หรื อผลิตภัณฑ์ ต่ำงๆของธนำคำร กำรที่ธนำคำรจ้ ำงหรื อมอบหมำยให้ บุคคลอื่นดำเนินกำรแทนไม่ ว่ำ
งำนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ งำนติดต่ อสื่อสำร งำนติดตำมทวงถำม หรื องำนอื่นใด ไม่ ว่ำทัง้ หมดหรื อบำงส่ วน และ
เพื่อวัตถุประสงค์ อ่ นื ใดที่ไม่ ต้องห้ ำมตำมกฎหมำย รวมถึงเพื่อปฎิบัติตำมกฎหมำยหรื อระเบียบของประเทศใดๆ ที่ใช้ บังคับ
กับธนำคำร โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันรั บทรำบว่ ำ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันสำมำรถติดต่ อธนำคำรผ่ ำนช่ องทำง Call
Center โทร 02-111-1111 หรื อสำขำของธนำคำร ทัง้ นี ้ ช่ องทำงติดต่ อธนำคำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึน้ หรื อลดลงได้ ใน
อนำคต โดยธนำคำรจะได้ แจ้ งให้ ทรำบทำง Website ของธนำคำร
31. ข้ อตกลงฉบับนีใ้ ห้ ใช้ บังคับและตีควำมตำมกฎหมำยไทยและให้ ศำลไทยเป็ นศำลที่มีเขตอำนำจในกำรพิจำรณำข้ อ
พิพำทที่เกิดขึน้ ตำมข้ อตกลงฉบับนี ้
32. ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันตกลงยินยอมผูกพันและตกลงปฏิบัติตำมคู่มือ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของธนำคำรและ
เอกสำรใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรใช้ บริกำรบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน ซึ่งธนำคำรได้ ส่งหรื อประกำศ หรื อแจ้ งไปยังผู้ถือบัตรเงินสด
เติมนำ้ มัน ทัง้ ที่มีอยู่ ณ ขณะนีแ้ ละที่ธนำคำรจะได้ เพิ่มเติมต่ อไป นอกจำกนี ้ คู่มือหรื อเอกสำรใดๆ เกี่ยวกับกำรใช้ บริ กำร
บัตรเงินสดเติมนำ้ มันที่ธนำคำรจะส่ ง หรื อประกำศ หรื อแจ้ งเพิ่มเติมต่ อไปในภำยหน้ ำ ให้ ถือว่ ำเป็ นส่ วนหนึ่งของข้ อตกลง
ฉบับนีด้ ้ วย รวมทัง้ ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันยินยอมปฏิบัตติ ำมระเบียบและวิธีปฏิบัตขิ องธนำคำร และ/หรื อข้ อกำหนดตำม
กฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ จัดทำเอกสำรอื่นใดให้ แก่ ธนำคำรตำมที่ธนำคำรและ/หรื อทำงรำชกำรเป็ นผู้กำหนดด้ วย
33. ให้ ถือว่ ำข้ อตกลงฉบับนี ร้ วมถึงข้ อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้ บริ กำร และ/หรื อกำรทำธุ รกรรมทำงกำรเงินใดๆ ที่
ธนำคำรได้ จัดให้ มีขนึ ้ ผ่ ำนบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน ทัง้ ที่ธนำคำรกำหนดไว้ แล้ วในขณะนีแ้ ละ/หรื อที่จะมีขนึ ้ ต่ อไปในภำยหน้ ำทุก
ประกำร เป็ นส่ วนหนึ่งของใบคำขอใช้ บริ กำรบั ตรเงินสดเติมนำ้ มัน ประเภทเติมเงินได้ กรณี ท่ ีข้อควำมใดในใบคำขอใช้
บริ กำรบัตรเงินสดเติมนำ้ มัน ประเภทเติมเงินได้ ข้ อตกลงฉบับนี ้ หรื อข้ อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่ ำวข้ ำงต้ น ขัดหรื อแย้ ง
กันเอง ผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันจะต้ องปฏิบัตติ ำมคำวินิจฉัยของธนำคำร และให้ ถือว่ ำคำวินิจฉัยของธนำคำรดังกล่ ำวเป็ น
ที่สุด โดยผู้ถือบัตรเงินสดเติมนำ้ มันตกลงจะไม่ โต้ แย้ ง และ/หรื อเรี ยกร้ องค่ ำเสียหำยหรื อค่ ำใช้ จ่ำยใดๆ ทัง้ สิน้ จำกธนำคำร
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