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และเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนที่ทา่ นตัดสินใจซื ้อหรื อใช้ บริ การผลิตภัณฑ์)
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1. ผลิตภัณฑ์ นีค้ ืออะไร
 บัตรฟลีทการ์ ด เป็ นบัตรเครดิตสาหรับชาระค่าน ้ามัน/ก๊ าซเอ็นจีวี ณ สถานีบริการน ้ามัน/ก๊ าซเอ็นจีวี ที่เป็ นพันธมิตรกับธนาคาร เพื่อเป็ น
ทางเลือกใหม่ของการชาระค่าน ้ามัน/ก๊ าซเอ็นจีวีและค่าบริการอื่นๆ ณ สถานีบริการน ้ามัน/ก๊ าซเอ็นจีวี ด้ วยวิธีการทีส่ ะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และ
ปลอดภัย พร้ อมกับมีรายงานการใช้ บตั รที่มีประสิทธิภาพ โดยบัตรแต่ละใบสามารถกาหนดให้ เป็ นบัตรประจาของรถแต่ละคัน โดยหน้ าบัตรระบุชื่อ
หน่วยงาน องค์กร, นิติบคุ คล , ยี่ห้อรถ หมายเลขทะเบียนรถ เหมาะสาหรับ หน่วยงาน องค์กร หรือนิติบคุ คลที่มีรถยนต์ตงแต่
ั ้ 5 คันขึ ้นไป
ประเภทบัตรเครดิต

รายละเอียดบัตร
บัตร ปตท.ฟลีทการ์ ด (PTT): ใช้ สาหรับชาระค่าน ้ามัน/ก๊ าซเอ็นจีวี และค่าสินค้ า/บริการ ณ
สถานีบริการน ้ามัน/ก๊ าซเอ็นจีวี ปตท.เท่านัน้

บัตรปตท. - บางจาก (PTTCB): ใช้ สาหรับชาระค่าน ้ามัน/ก๊ าซเอ็นจีวี และค่าสินค้ า/บริการ
ณ สถานีบริการน ้ามัน/ก๊ าซเอ็นจีวี ปตท.และ สถานีบริการน ้ามันบางจาก

บัตรบางจาก (BCP): ใช้ สาหรับชาระค่าน ้ามัน และค่าสินค้ า/บริการ ณ สถานีบริการน ้ามัน
บางจากเท่านัน้

บัตรบางจาก - ปตท. (BCPCB) : ใช้ สาหรับชาระค่าน ้ามัน และค่าสินค้ า/บริการ ณ สถานี
บริการน ้ามันบางจากและสถานีบริการน ้ามันปตท.

บัตรเอสโซ่ (ESSO) :ใช้ สาหรับชาระค่าน ้ามัน และค่าสินค้ า/ บริการ ณ สถานีบริการน ้ามัน
เอสโซ่ เท่านัน้

บัตรพีทีจี (PTG) :ใช้ สาหรับชาระค่าน ้ามัน และค่าสินค้ า/ บริการ ณ สถานีบริการน ้ามันพีที
เท่านัน้
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2. ผลิตภัณฑ์ นีม้ ีลักษณะสาคัญอะไรบ้ าง
 ธนาคารเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิวงเงินและออกบัตรฟลีทการ์ ดให้ กบั หน่วยงาน องค์กร หรือนิติบคุ คล ได้ แก่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและ
บริษัทเอกชน
 วงเงินบัตรฟลีทการ์ ด : ให้ วงเงินสินเชื่อบัตรประมาณการจากค่าใช้ จา่ ยด้ านน ้ามันเชื ้อเพลิงของหน่วยงาน , นิติบคุ คล สาหรับระยะเวลา 2 เดือน
 ไม่มีบตั รเสริม
 ใช้ ได้ ณ สถานีบริการน ้ามัน / ก๊ าซเอ็นจีวี ที่ร่วมให้ บริการ ที่มีเครื่องหมายรับบัตรฟลีทการ์ ด กว่า 2,600 แห่งทัว่ ประเทศ
 ได้ รับใบบันทึกค่าสินค้ า / บริการ (Sales Slip) โดยแสดงยอดเงิน การใช้ บตั ร พร้ อมแสดงยอดวงเงินคงเหลือต่อเดือนของบัตร และใบกากับภาษี /
ใบเสร็จ (Tax Invoice / Receipt) จากเครื่องรูดบัตรอัตโนมัติ/ POS ทุกครัง้ ที่ใช้ บริการ
 ท่านจะได้ รับใบแจ้ งยอดการใช้ จา่ ยบัตรฟลีทการ์ ด(Statement of Fleet Card Account) และรายงานการใช้ บตั รฟลีทการ์ ดเป็ นรายเดือน
 ชาระเงินเต็มจานวนตามใบแจ้ งยอด
 ชาระเงินคืนได้ ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารกรุงไทยหรือชาระผ่านระบบ Electronic
Banking ของธนาคารผ่านช่องทางที่ให้ บริการ KTB Netbank
 บัตรฟลีทการ์ ดไม่สามารถเบิกเงินสดล่วงหน้ าได้
 อัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปีและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 5% ต่อปี(กรณีชาระล่าช้า)
3. ผลิตภัณฑ์ นีม้ ีค่าบริการอะไรบ้ าง
 อัตราค่าธรรมเนียมบัตร
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
ยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมรายปี
400 บาท/ บัตร/ปี
ค่าธรรมเนียมออกบัตรทดแทน 50 บาท / บัตร
หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
 อัตราดอกเบี ้ยและค่าธรรมเนียมการใช้ วงเงิน (กรณีชาระล่าช้ า)
อัตราดอกเบี ้ย 15% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการใช้ วงเงิน 3% ต่อปี
หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ยและค่าธรรมเนียมบัตรฟลีทการ์ ด โดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
4. ผลิตภัณฑ์ นีม้ ีค่าบริการการใช้ จ่ายเป็ นสกุลเงินต่ างประเทศอะไรบ้ าง
 ไม่สามารถใช้ จา่ ยเป็ นสกุลเงินต่างประเทศได้
5. ผลิตภัณฑ์ นีม้ ีข้อกาหนดและอาจทาให้ ท่านมีภาระหน้ าที่อะไรบ้ าง
 ท่านต้ องชาระหนีต้ ามยอดในใบแจ้ งยอดการใช้ จ่ายบัตรฟลีทการ์ ดเต็มจานวน ไม่สามารถผ่อนชาระได้ และต้ องชาระเงินไม่เกินวันคร บ
กาหนดชาระเงินตามที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งยอดการใช้ จา่ ยบัตรฟลีทการ์ ด
 ท่านควรดูแลรั กษาบัตรฟลีท การ์ ให้ อยู่ในความครอบครองของผู้ถือบัตรหรื อผู้ใช้ บัตร ไม่ให้ มีการใช้ บัตรฟลีทการ์ ดกับรถยนต์ที่มีชื่อหรื อ
หมายเลขทะเบียนต่างจากหน้ าบัตร และ/หรือ มีการนาบัตรฟลีทการ์ ดไปใช้ ไม่ตรงตามชื่อที่ปรากฏบนหน้ าบัตร
 ท่านจะต้ องรับผิดชอบในค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ที่เกิดจากการ์ ดใช้ บตั รฟลีทการ์ ดอย่างเต็มจานวน เสมือนผู้ถือบัตรเป็ นผู้ใช้ บตั รฟลีทการ์ ดเอง
 กรณีบตั รสูญหาย หรือถูกโจรกรรม ท่านควรแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันทีและสามารถขอระงับการใช้ บตั รชัว่ คราว
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6. อะไรจะเกิดขึน้ หากท่ านไม่ สามารถปฏิบัติตามข้ อกาหนดและภาระหน้ าที่ได้
 กรณีชาระล่าช้ า ธนาคารคิดเบี ้ยปรับในการชาระหนี ้ล่าช้ ากว่ากาหนด ดังนี ้
อัตราดอกเบี ้ย 15% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการใช้ วงเงิน 3% ต่อปี
 สิทธิในการหักกลบหนี ้ : ธนาคารมีสิทธิหกั บัญชีโอน หรือหักกลบลบหนี ้เงินในบัญชีเงินฝากของท่านที่มีอยูก่ บั ธนาคารและ/หรือที่ได้ มอบไว้ เป็ น
หลักประกัน
7. ผลิตภัณฑ์ นีม้ ีความเสี่ยงที่สาคัญอะไรบ้ าง
 หากท่านทาบัตรฟลีทการ์ ดหาย ท่านจะต้ องรับผิดชอบในการชาระรายการค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นก่อนการระงับบัตร
8. ท่ านควรทาอย่ างไร หากรายละเอียดในการติดต่ อของท่ านเปลี่ยนแปลง
 หากข้ อมูลรายละเอียดในการติดต่อของท่านมีการเปลี่ยนแปลง ท่านควรแจ้ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ธนาคารทราบ
ทันที ที่ศนู ย์ลกู ค้ าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย โทร 02-111-1111 เพื่อให้ การสื่อสารข้ อมูลระหว่างท่านกับธนาคารเป็ นไปด้ วยความรวดเร็ว
9. ท่ านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นี ้ หรือติดต่ อกับสถาบันการเงินได้ อย่ างไร
 หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ท่านสามารถติดต่อได้ ณ ที่ทาการสาขาของธนาคารทัว่ ประเทศ หรือเข้ าไปดู
รายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์ www.ktb.co.th หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเบื ้องต้ นจากศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์ธนาคารกรุงไทย
โทร. 02-111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)
10. ทางเลือกอื่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ บัตรเครดิต







บัตรปตท. ฟลีทการ์ ด
บัตรปตท. – บางจาก ฟลีทการ์ ด
บัตรบางจาก ฟลีทการ์ด
บัตรบางจาก –ปตท. ฟลีทการ์ ด
บัตรเอสโซ่ ฟลีทการ์ ด
บัตรพีทีจี ฟลีทการ์ ด

คำเตือน : บัตรเครดิ ตเปรี ยบเสมื อนการกู้ยืมเงิ นจากธนาคาร ท่านจะต้องชาระเต็มจานวน มิ ฉะนัน้ ท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ สาหรับ
ยอดหนีค้ งค้างนับจากวันครบกาหนดชาระตามใบแจ้งหนี ้
ข้ อมูลในเอกสำรฉบับนี้ มีผลใช้ บังคับได้ ถึง: ข้อมูลในเอกสารฉบับนี ้ มี ผลบังคับใช้ได้จนกว่าธนาคารฯ จะมี การเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์
ดังกล่าว
ข้ อมูลเพิ่มเติม : ไม่มี

"ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จดั ตัง้ ศูนย์ค้มุ ครองผู้ใช้บริ การทางการเงินขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้คาปรึ กษา
รับและดูแลเรื ่องร้องเรี ยนเกี ย่ วกับบริ การทางการเงิ นของสถาบันการเงิ น หรื อผู้ให้บริ การทางการเงิ นที อ่ ยู่ภายใต้
การกากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ความรู้ทางการเงิ นแก่ประชาชน หากต้องการรายละเอียด
เพิ่มเติ มกรุณาสอบถามทีห่ มายเลขโทรศัพท์ 1213 โทรสาร 0-2283-6151 หรื ออีเมล fcc@bot.or.th"
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