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ส่วนที่ 3: ค ำแนะน ำ เงื่อนไข และคู่มือกำรใช้บริกำรช ำระค่ำน ำ้มันผ่ำนวงแหวนอัจฉริยะ พีททีี ฟิลแอนด์โก 

ผู้ ขอใช้บริการมีชื่อปรากฏและลงลายมือชื่อในใบค าขอใช้บริการรวมเพื่อธุรกิจคล่องตัวกสิกรไทย และ/หรือสัญญา  
และ/หรือข้อตกลง และ/หรือใบสมคัร และ/หรือค าขอใช้บริการ และ/หรือใบค าขอเปลี่ยนแปลง ใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้บริการช าระ
ค่าน า้มนัผ่านวงแหวนอจัฉริยะ พีทีที ฟิลแอนด์โก ("ผู้ขอใช้บริการ")  ตกลงใช้บริการช าระค่าน า้มนัผ่านวงแหวนอจัฉริยะ พีทีที ฟิล
แอนด์โก หรือชื่ออื่นที่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) พิจารณาเปล่ียนแปลงตามที่ธนาคารเห็นสมควร กับธนาคาร เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้กับผู้ขอใช้บริการ ตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมตัิจากธนาคาร และตามรายละเอียดที่ธนาคารก าหนด โดยธนาคารจะ
ให้บริการตามรายละเอียดที่ระบใุนใบค าขอใช้บริการ และข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบดุ้านล่างนี ้

1. ผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่า บริการช าระค่าน า้มนัผ่านวงแหวนอจัฉริยะ พีทีที ฟิลแอนด์โก เป็นบริการที่จ ากัด
เฉพาะการใช้เติมน า้มนั ณ สถานีบริการน า้มนัของ บมจ. ปตท.น า้มนัและการค้าปลีก (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “PTTOR”) ซึ่งเกิดขึน้
จากความร่วมมือระหว่าง PTTOR กบัธนาคารเท่านัน้ โดยธนาคารจะเป็นผู้พิจารณาในการให้บริการตามดลุยพินิจของธนาคาร โดย
ธนาคารจะให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการที่มีสถานะเป็น บริษัท องค์กร ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ นิติบุคคล ที่มีคุณสมบตัิตามที่
ธนาคารก าหนดเท่านัน้ ซึ่งวงแหวนอัจฉริยะ พีทีที ฟิลแอนด์โก (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “วงแหวน”) โดยวงแหวนนีเ้ป็นวงแหวนที่
สามารถใช้แทนเงินสดส าหรับรถยนต์ แต่ละคนัของผู้ขอใช้บริการที่ระบุไว้ในใบค าขอใช้บริการ (ซึง่ต่อไปนีจ้ะรวมเรียกว่า “รถ”) เพื่อ
เติมน า้มนั ณ สถานีบริการน า้มนัของ PTTOR ที่ก าหนดไว้ในใบค าขอใช้บริการ 

2. ผู้ขอใช้บริการจะต้องด าเนินการแต่งตัง้ พนกังาน หรือบุคคลอื่นใดที่ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ใช้วงแหวนในนามผู้ขอใช้
บริการ เป็นผู้ ใช้วงแหวนเพื่อช าระค่าน า้มนัผ่านวงแหวนแทนและในนามของผู้ขอใช้บริการ (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ผู้ ใช้วงแหวน”) 
โดยผู้ขอใช้บริการและผู้ใช้วงแหวนตกลงและรับทราบว่า 

2.1 วงแหวนเป็นกรรมสิทธ์ิของธนาคาร ผู้ใช้วงแหวนมีหน้าท่ีต้องเก็บรักษาวงแหวนท่ีได้รับเฉพาะกบัรถตามทะเบียน
รถที่ได้ท าการสมคัร และผู้ใช้วงแหวนจะต้องเก็บรักษาและดแูลวงแหวนดงักล่าวให้ปลอดภยัตลอดเวลา  

2.2 ผู้ ใช้วงแหวนสามารถใช้วงแหวนประจ ารถเพื่อช าระค่าน า้มนัแทนการช าระด้วยเงินสดได้เฉพาะที่สถานีบริการ
น า้มนัของ PTTOR (ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ร้านค้า”) ตามที่ผู้ขอใช้บริการและธนาคารก าหนดร่วมกนัไว้ ทัง้นี ้ผู้ใช้วงแหวนจะสามารถ
ใช้วงแหวนได้เฉพาะร้านค้าตามประเภทวงแหวนประจ ารถเท่านัน้ และสามารถใช้บริการได้ตามรูปแบบ วิธีการ และวงเ งินตามที่
ธนาคารก าหนด โดยเมื่อรวมภาระ และ/หรือหนีสิ้นอันเกิดจากการใช้วงแหวนประจ ารถที่กล่าวข้างต้นแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินที่
ธนาคารก าหนด และในกรณีที่ธนาคารพิจารณา เพิ่มวงเงินชั่วคราวกรณีฉุกเฉินให้แก่ผู้ ใช้วงแหวนและผู้ ใช้วงแหวนใช้วงแหวน
ประจ ารถในวงเงินดังกล่าว ผู้ ขอใช้บริการและผู้ ใช้วงแหวนตกลงให้ถือว่าเป็นการร้องขอใช้วงแหวนประจ ารถเกินกว่าวงเงินที่
ธนาคารก าหนด ซึง่ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบช าระหนีใ้ห้แก่ธนาคาร 

2.3 วงแหวนไม่ใช่บตัรเครดิตประเภทท่ีธนาคารได้ออกให้บริการแก่ลกูค้าโดยทัว่ไป ดงันัน้ ผู้ขอใช้บริการและผู้ใช้วง
แหวนไม่สามารถใช้วงแหวนแทนการช าระเงินสดค่าสินค้า/บริการประเภทอื่นจากร้านค้าหรือบคุคลอื่นใดได้  

2.4 ในการใช้วงแหวนประจ ารถแทนการช าระเงินสดค่าน า้มนัเชือ้เพลิงนัน้ ผู้ขอใช้บริการและผู้ ใช้วงแหวนยินยอม
ผกูพนัตามเงื่อนไข ดงันี ้

2.4.1 ผู้ ใช้วงแหวนจะต้องแสดงรถที่ได้รับการติดตัง้วงแหวนประจ ารถ และเติมน า้มัน ณ ร้านค้าที่ได้รับ 
การติดตัง้อุปกรณ์ส าหรับท ารายการผ่านวงแหวนเท่านัน้ โดยระบบจะท าการบันทึกรายการหลักฐานแสดงการใช้วงแหวน  
แทนการช าระเงินสด และผู้ ใช้วงแหวนจะได้รับใบเสร็จ/ใบก ากบัภาษีจากร้านค้า ในกรณีที่มีเหตขุดัข้อง ผู้ ใช้วงแหวนจะต้องปฏิบตัิ
ตามแนวทางที่ธนาคารก าหนด 

2.4.2 ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ถือว่า เป็นค าสัง่ของผู้ขอใช้บริการให้ธนาคารจ่ายเงินแก่ร้านค้าที่รับบริการช าระ
เงินด้วยวงแหวน เมื่อมีการเรียกเก็บเงินอนัเกิดจากการใช้วงแหวนประจ ารถแต่ละคนั โดยธนาคารจะแจ้งรายละเอียดยอดค่าใช้จ่าย
ในใบแจ้งหนี ้(“ใบแจ้งยอดบญัชี”) ในแต่ละรอบระยะเวลา 
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2.4.3 ในกรณีที่วงแหวนประจ ารถคนัใดสูญหาย หรือบุคคลอื่น (นอกเหนือจากผู้ ใช้แหวนที่ได้รับอนุญาต) 
น าไปใช้ ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งผ่าน K-BIZ Contact Center ของธนาคารทันที หรือผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-8888822  
(หรือหมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ ที่ธนาคารก าหนด) หรือเคร่ืองมือส่ือสารอย่างอื่น ซึ่งสามารถโต้ตอบด้วยวาจากับเจ้าหน้าที่  
K-BIZ Contact Center ของธนาคารได้ หรือโดยวิธีการอื่นที่ธนาคารก าหนด เพื่อแจ้งให้ธนาคารระงบัการให้บริการวงแหวนประจ า
รถคนัดงักล่าวทนัที  

3. หากมีบุคคลอื่น(นอกเหนือจากผู้ ใช้แหวนที่ได้รับอนุญาต) น าวงแหวนประจ ารถคนัใดไปใช้ ก่อนที่ผู้ขอใช้บริการจะได้
แจ้งระงบัการใช้วงแหวนประจ ารถนัน้ให้ธนาคารทราบ ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ถือว่าเป็นความรับผิดของผู้ขอใช้บริการเอง และ
ยินยอมช าระหนีท้ี่เกิดจากการใช้วงแหวนประจ ารถดงักล่าวทกุกรณี  

ในกรณีที่ผู้ ขอใช้บริการแจ้งระงบัวงแหวนประจ ารถให้ธนาคารทราบตามที่กล่าวในวรรคแรกแล้ว ผู้ขอใช้บริการไม่ต้อง
รับผิดชอบในภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ภายหลงัจากการแจ้ง ทัง้นี ้เว้นแต่รายการที่เกิดขึน้หลงัจากการแจ้งให้ธนาคารทราบแล้วไม่เกิน 5 
นาที หรือเว้นแต่กรณีที่หากธนาคารตรวจสอบ/พิสจูน์ได้ว่าภาระหนีสิ้นดงักล่าวเกิดจากการกระท าของผู้ขอใช้บริการและ/หรือผู้ใช้วง
แหวน หรือผู้ขอใช้บริการและ/หรือผู้ใช้วงแหวนได้มีส่วนรู้เห็นในการน าวงแหวนไปใช้โดยบคุคลอื่น หรือเป็นการประมาทเลินเล่อของ
ผู้ขอใช้บริการและ/หรือผู้ใช้วงแหวน ผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบทัง้จ านวนผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่า หากธนาคารระงบั
การใช้วงแหวนแล้ว ผู้ขอใช้บริการและผู้ ใช้วงแหวนจะไม่สามารถกลบัมาใช้วงแหวนเดิมได้อีก เว้นแต่ธนาคารจะตกลงยินยอมด้วย
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

4. ผู้ขอใช้บริการตกลงเสียค่าธรรมเนียมในการใช้วงแหวน ค่าธรรมเนียมในการติดตัง้อุปกรณ์ ค่าธรรมเนียมรายปี ซึ่ง
ธนาคารเรียกเก็บล่วงหน้า และค่าธรรมเนียมค่าบริการอื่นใดตามที่ธนาคารก าหนด รวมทัง้ค่าปรับจากการไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขการ
ช าระเงินท่ีให้ไว้กบัธนาคาร 

5. ธนาคารจะจัดท าและส่งใบแจ้งยอดบัญชีของผู้ ขอใช้บริการให้แก่ผู้ ขอใช้บริการตามรอบบัญชีทุกเดือนโดยทาง
ไปรษณีย์ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่ได้ตกลงกันไว้ในใบค าขอใช้บริการการใช้บริการ เพื่อตรวจสอบรายการก่อนวนัถึงก าหนดช าระเงิน
ไม่น้อยกว่า 10 วนั หากผู้ขอใช้บริการพบว่า มีรายการไม่ถกูต้อง จะต้องแจ้งทกัท้วงให้ธนาคารทราบภายใน 10 วนัท าการ นบัแต่วนั
ได้รับใบแจ้งยอดบญัชี 

อย่างไรก็ตาม ไม่เป็นการตดัสิทธิของผู้ขอใช้บริการในภายหลงั หากผู้ขอใช้บริการสามารถพิสจูน์ได้ว่า ค่าใช้จ่ายในใบแจ้ง
ยอดบญัชีไม่ถกูต้อง และไม่ได้เป็นความผิด หรือบกพร่องของผู้ใช้วงแหวนและ/หรือผู้ขอใช้บริการ ทัง้นีผู้้ขอใช้บริการจะต้องทกัท้วง
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วนั นบัแต่วนัที่ได้รับใบแจ้งยอดบญัชีจากธนาคาร หากพ้นก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ให้ถือว่า ผู้ขอใช้
บริการตกลงสละสิทธ์ิของตนตามข้อนีท้นัที 

ในกรณีที่ผู้ ขอใช้บริการได้แจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร ขอรับใบแจ้งยอดบัญชี ในรูปแบบเอกสาร หรือใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับธนาคารแล้ว ผู้ขอใช้บริการมีสิทธิขอเปล่ียนแปลงการขอรับใบแจ้งยอดบญัชี ในรูปแบบดงักล่าวได้ โดยผู้
ขอใช้บริการต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ธนาคารทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั 

6. ผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่า ผู้ขอใช้บริการที่เป็นหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจจะต้องท าการออกหนังสือ
รับรองหกัภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ร้านค้าเท่านัน้ตามที่กฎหมายก าหนด และน าส่งหนงัสือรับรองหกัภาษี ณ ที่จ่ายดงักล่าวแก่ธนาคาร
เพื่อจดัส่งให้แก่ร้านค้าต่อไป  

7. เว้นแต่จะระบไุว้เป็นอย่างอื่นในใบค าขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงจะน าเงิน หรือโอนเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ขอ
ใช้บริการที่มีอยู่กับธนาคารเข้าช าระค่าบริการและภาระหนีภ้ายใต้บริการการใช้วงแหวนอัจฉริยะ พีทีที ฟิลแอนด์โก หรือตกลง
ยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีช าระรายการใช้จ่ายที่เข้าช าระหนีค้่าบริการดงักล่าว ในวนัที่ถึงก าหนดช าระเงินที่ระบุไว้ในใบ
แจ้งยอดบญัชี โดยมีหลกัเกณฑ์ดงันี ้

7.1 เมื่อมีการใช้วงแหวนในลักษณะที่ธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักการที่ธนาคาร
ก าหนดในข้อตกลงนี ้และ/หรือใช้วงแหวนประจ ารถเกินกว่าวงเงินท่ีธนาคารก าหนดโดยไม่ได้รับอนญุาตจากธนาคาร ธนาคารสงวน
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สิทธิที่จะหักเงินในบัญชีใดๆ ของผู้ขอใช้บริการที่เปิดไว้กับธนาคาร เพื่อช าระหนีท้ี่เกิดจากการใช้วงแหวนได้ทันทีในวนัที่มีการใช้  
วงแหวน หรือในเวลาใดที่ธนาคารเห็นสมควร  

7.2 ภายหลังวันครบก าหนดช าระเงินแล้ว หากปรากฏว่าผู้ขอใช้บริการยังมียอดเงินค้างช าระเป็นลูกหนีธ้นาคาร  
ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมช าระดอกเบีย้ให้แก่ธนาคาร โดยค านวณจากยอดหนีท้ี่ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีของผู้ ใช้วงแหวน  
นบัแต่วนัถัดจากวนัที่สรุปยอด ตามอตัราดอกเบีย้บตัรเครดิตที่ธนาคารประกาศ ซึ่งอตัราดอกเบีย้ดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงได้ตาม
ประกาศของธนาคาร โดยให้คิดดอกเบีย้เป็นรายวนัจนกว่าธนาคารจะได้รับหนีค้้างช าระเสร็จสิน้ 

7.3 บรรดาเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ที่ธนาคารจดัท าขึน้ เพื่อหกัและโอนเงินจากบญัชีเงินฝากทุกบญัชีของผู้ขอใช้
บริการที่มีอยู่กับธนาคาร เพื่อช าระหนีภ้ายใต้บริการการใช้วงแหวน ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า เป็นค าสัง่โดยชอบให้หกัและโอนเงิน
จากบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการไม่ต้องลงนามในเอกสาร หรือหลกัฐานใดๆ ให้แก่ธนาคารอีกทัง้สิน้ 

8. ธนาคารไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ หากร้านค้าไม่ยอมรับช าระเงินโดยวงแหวนไม่ว่าจะโดยเหตผุลประการใดก็ตาม 
9. ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผู้ขอใช้บริการได้รับอนุมตัิให้ใช้บริการช าระค่าน า้มนัผ่านวงแหวนอจัฉริยะ พีทีที ฟิลแอนด์โกอยู่

กบัธนาคาร เมื่อวงแหวนหมดอาย ุหรือใกล้หมดอาย ุผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารต่ออายกุารใช้งานให้ผู้ใช้วงแหวนได้ทนัทีท่ี โดย
ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการและ/หรือผู้ ใช้วงแหวน เว้นแต่ ผู้ขอใช้บริการจะแจ้งระงบัการต่ออายุวงแหวนให้ธนาคาร
ทราบก่อนวนัที่วงแหวนเก่าหมดอายุไม่น้อยกว่า 30 วนั ทัง้นีผู้้ขอใช้บริการตกลงช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ (ถ้ามี) ในอตัราที่
ธนาคารก าหนด 

ในกรณีที่ธนาคารสงสยัว่า วงแหวนจะถูกผู้อื่นน าไปใช้โดยทุจริต ธนาคารมีสิทธิยกเลิกวงแหวนทนัทีเพื่อความปลอดภยั
ของผู้ขอใช้บริการและผู้ใช้วงแหวน โดยธนาคารจะออกวงแหวนใหม่ให้และแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ 

10. ธนาคารมีสิทธิระงบัการใช้วงแหวนประจ ารถ หรือเรียกวงแหวนประจ ารถคืน หรือยกเลิกการให้บริการนีไ้ด้ในกรณี
ดงัต่อไปนี ้

10.1 เมื่อผู้ขอใช้บริการผิดนดัช าระหนีท้ี่เกิดจากการใช้วงแหวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดบญัชีเกินกว่า 3 (สาม) เดือน 
นบัแต่วนัครบก าหนดช าระ  

10.2 เมื่อผู้ขอใช้บริการผิดนดัช าระหนีป้ระเภทอื่น ๆ ที่มีอยู่กบัธนาคาร  
10.3 เมื่อผู้ขอใช้บริการประสบปัญหาทางด้านการเงิน เลิกกิจการ ช าระบัญชี มีหนีสิ้นล้นพ้น ถูกฟ้องร้องในคดี  

คดีล้มละลาย หรือเป็นบคุคลที่ทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐมีค าสัง่ให้ยึด/อายดัทรัพย์สิน 
10.4 เมื่อผู้ขอใช้บริการประสบปัญหาอื่นใดอนักระทบต่อความสามารถในการช าระเงินคืนแก่ธนาคาร 
10.5 เมื่อธนาคารตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมลูที่ได้ให้ไว้ในใบค าขอใช้บริการขอใช้วงแหวนเป็นเท็จ หรือผู้ขอใช้บริการ

มีพฤติกรรมอนัเชื่อได้ว่าเป็นการฉ้อโกงธนาคาร 
10.6 เมื่อผู้ขอใช้บริการและ/หรือผู้ใช้วงแหวนผิดเงื่อนไขการใช้วงแหวนฉบบันีไ้ม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือในใบค าขอใช้

บริการไม่ว่าข้อหน่ึงข้อใด และไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ในกรณีที่ธนาคารใช้สิทธิเพิกถอนการใช้วงแหวน ผู้ขอใช้บริการจะต้องส่งมอบวงแหวนคืนให้ธนาคารทนัทีเมื่อได้รับ

แจ้งจากธนาคาร 
11. ผู้ขอใช้บริการมีสิทธิบอกเลิกการใช้วงแหวนเมื่อใดก็ได้ โดยต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมทัง้

ต้องช าระภาระ และ/หรือหนีสิ้นอนัเกิดจากการใช้วงแหวนคืนให้แก่ธนาคารจนเสร็จสิน้ทนัที โดยธนาคารจะคืนค่าธรรมเนียมรายปี
ให้ ตามส่วนของเดือนที่ยงัไม่ได้ใช้บริการ (เศษของเดือนไม่นบัเป็นเดือน) 

ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการมีหนีอ้นัเกิดจากวงแหวนค้างช าระอยู่กบัธนาคาร และยงัมิได้ช าระให้เสร็จสิน้ ผู้ขอใช้บริการตกลง
ให้ธนาคารน าค่าธรรมเนียมที่ผู้ขอใช้บริการมีสิทธิได้รับคืน เข้าช าระหนีไ้ด้ทนัที 
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12. ในกรณีที่ผู้ ขอใช้บริการมีสิทธิได้รับคืนค่าธรรมเนียมรายปีตามเงื่อนไขข้อตกลงฉบับนี ้ธนาคารจะด าเนินการคืน
ค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ขอใช้บริการในเดือนที่สอง นบัแต่วนัที่ผู้ขอใช้บริการแจ้งยกเลิกการใช้วงแหวน โดยธนาคารจะด าเนินการคืน
ค่าธรรมเนียมตามความประสงค์ของผู้ขอใช้บริการดงันี ้

12.1 เครดิตคืนเข้าวงเงินวงแหวนประจ ารถ หรือ 
12.2 คืนเข้าบญัชีออมทรัพย์/กระแสรายวนัที่ผู้ ขอใช้บริการมีข้อตกลงให้ผูกบัญชีไว้กับวงแหวนที่แจ้งยกเลิก หรือ 

เข้าบญัชีอื่นที่ตกลงกนัไว้ (ถ้าหากมี) 
12.3 ในกรณีทีผู่้ขอใช้บริการไม่มีบญัชีเงินฝากอยู่กบัธนาคาร ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการมารับค่าธรรมเนียมคืน  

13. ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมว่า บรรดาทรัพย์สินท่ีผู้ขอใช้บริการได้มอบไว้เป็นหลกัประกนัสินเชื่อประเภทใด ๆ ที่ผู้ขอใช้
บริการมีอยู่กับธนาคาร (ถ้ามี) ให้ถือเป็นหลกัประกันหนีอ้นัเกิดจากการใช้วงแหวนที่ผู้ขอใช้บริการมีต่อธนาคารด้วย ทัง้นี ้จนกว่า
ธนาคารจะได้รับช าระหนีท้ี่เกิดจากการใช้วงแหวนเสร็จสิน้ 

14. ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีอ านาจหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่ผู้ขอใช้บริการมีอยู่กับธนาคาร หรือ
เงินซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแล และ/หรือในอ านาจสั่งการของธนาคาร ไม่ว่าธนาคารจะได้รับฝากเงิน ได้การครอบครองดูแล 
และ/หรือได้อ านาจสัง่การนีม้าโดยทางใด เพื่อเป็นการช าระหนี ้และ/หรือความรับผิดชอบของผู้ขอใช้บริการได้ทนัที โดยธนาคาร 
ไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าว ทัง้นีธ้นาคารจะน าส่งหลกัฐานการหกับญัชีให้ผู้ฝากทราบ 

15. ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเกบ็รวบรวมและใช้ข้อมลูส่วนบคุคล และ/หรือข้อมลูใดๆ ของผู้ขอใช้บริการโดย
มีวตัถปุระสงค์ที่จ าเป็นเพื่อการให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการ การด าเนินการตามค าขอของผู้ขอใช้บริการก่อนให้บริการ การมอบหมาย
งานให้ผู้ อื่นด าเนินการแทนธนาคารเพื่อสนับสนุนการให้บริการ เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อส่ือสาร งานติดตาม 
ทวงถาม เป็นต้น การโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ และ/หรือการจดัการข้อร้องเรียน นอกจากนี ้ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคาร
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศให้แก่ ผู้ ให้บริการภายนอก ตัวแทนของธนาคาร ผู้ รับจ้างช่วงงานต่อ 
พนัธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภณัฑ์ร่วมกันในลักษณะ co-brand ผู้สนใจจะเข้ารับโอนสิทธิ/หน้าที่ ผู้ รับโอนสิทธิ/หน้าที่ และ/หรือ  
ผู้ ให้บริการ Cloud Computing และยินยอมให้ผู้ รับข้อมูลจากธนาคารดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลดงักล่าว
ต่อไปได้ภายใต้วตัถุประสงค์ดงักล่าว ทัง้นี ้รายละเอียดอื่นๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลในเว็บไซต์
ของธนาคาร  www.kasikornbank.com/th/privacy-policy 

ในกรณีที่ผู้ ขอใช้บริการมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดแก่ธนาคารเพื่อด าเนินการใดๆ ที่เ ก่ียวข้องกับ
วตัถุประสงค์ข้างต้น ผู้ขอใช้บริการขอรับรองว่าได้รับความยินยอมจากบุคคลอื่นดงักล่าว หรือได้อาศยัหลกัเกณฑ์อื่นทางกฎหมาย
ในการให้ข้อมลูส่วนบคุคลของบุคคลอื่นดงักล่าวแก่ธนาคาร และได้แจ้งให้บุคคลอื่นดงักล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม 
ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลตามนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลข้างต้นแล้ว 

16. หากมีการติดตามทวงถามให้ผู้ขอใช้บริการช าระหนี ้อันเกิดจากการใช้วงแหวน ผู้ขอใช้บริการต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ให้กับธนาคารเต็มจ านวน ซึ่งรวมทัง้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามกฎหมาย ค่าทนายความตามอตัราที่
ธนาคารตกลงว่าจ้างทนายความ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกิดขึน้ตามที่ธนาคารได้จ่ายไปจริง 

17. การเปล่ียนแปลงการใช้วงแหวน 
17.1 หากเป็นการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขที่ส่งผลให้ผู้ขอใช้บริการเกิดภาระหรือความเส่ียงที่เพิ่มขึน้ จะมีผลเมื่อผู้ขอใช้

บริการให้ความยินยอม 
17.2 หากเป็นการเปล่ียนแปลงอื่นนอกจากข้อ 17.1 หรือการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบีย้ อัตราค่าปรับ อัตรา

ค่าธรรมเนียม อตัราค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อนัเนื่องมาจากต้นทุนที่เพิ่มขึน้ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิ
เปล่ียนแปลงได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยท าการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า (ด้วยขนาดของตัวอักษรไม่เล็ก กว่า  
2 มิลลิเมตร โดยมีจ านวนไม่เกิน 11 ตวัอกัษรใน 1 นิว้) 

1) ไม่น้อยกว่า 30 วนั หรือ 
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2) ในกรณีเร่งด่วน ไม่น้อยกว่า 7 วนั โดย 
(ก) ทางจดหมาย หรือ 
(ข) ประกาศทางหนงัสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยที่แพร่หลายในประเทศ และจะแจ้งเป็นหนงัสือซ า้อีกครัง้ 

ในกรณีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวข้างต้นที่เป็นประโยชน์หรือลดภาระแก่ผู้ขอใช้บริการซึ่งมีผลใช้บงัคบัได้ทนัที ธนาคาร
จะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบภายใน 30 วนั หลงัมีผลใช้บงัคบั 

17.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ก าหนดให้ธนาคารต้องด าเนินการเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงเงื่อนไข 
ไว้เป็นการเฉพาะเป็นอย่างอื่น ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารปฏิบตัิตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ดงักล่าวได้ 

18. การล่าช้าหรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของธนาคารตามกฎหมาย ภายใต้ ใบค าขอใช้บริการหรือข้อตกลงใดๆ 
ตลอดจน คู่มือและระเบียบต่างๆ ของธนาคารไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิ หรือให้ความยินยอมในการด าเนินการใดๆ แก่ ผู้ขอใช้
บริการแต่ประการใด 

19. หากข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการใดกลายเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือ ใช้บังคับมิได้  
ไม่ว่าประการใดๆ ให้ข้อก าหนดและเงื่อนไขอื่นๆท่ีเหลือ ยงัคงชอบด้วยกฎหมาย สมบรูณ์และใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย 

20. บรรดาหนงัสือ จดหมาย ค าบอกกล่าวใดๆ ท่ีธนาคารส่งให้ผู้ขอใช้บริการตามที่อยู่หรือสถานที่แจ้งไว้กับธนาคารนัน้  
ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ถือว่า เป็นภูมิล าเนาที่ถูกต้อง และมีการส่งให้โดยชอบแล้ว หากมีการเปล่ียนแปลง ที่อยู่ ผู้ ขอใช้บริการ
จะต้องแจ้งการเปล่ียนแปลงให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อกัษรทันที หากธนาคารไม่ได้รับแจ้งการเปล่ียนแปลงใดๆ ให้ถือว่า  
ที่อยู่ที่แจ้งไว้เดิมนัน้เป็นภมูิล าเนาที่ถกูต้องของผู้ขอใช้บริการ 
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ค ำแนะน ำ เงื่อนไข และคู่มือกำรใช้บริกำร KBank Fleet Card Online Service และ Fleet Head Office (FHO) 

ผู้ขอใช้บริการตามรายชื่อที่ระบุในใบค าขอใช้บริการฯ ตกลงและรับทราบว่า ในการใช้บริการช าระค่าน า้มนัผ่านวงแหวน
อัจฉริยะ พีทีที ฟิลแอนด์โก ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการ KBank Fleet Card Online Service และ Fleet Head Office (FHO)  
หรือชื่ออื่นที่ธนาคารอาจเปล่ียนแปลงตามที่ธนาคารเห็นสมควร กับธนาคาร เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ขอใช้บริการตามที่
ได้รับอนมุตัิจากธนาคาร และตามรายละเอียดที่ธนาคารก าหนดได้ ภายใต้เงื่อนไขดงันี ้ 

ค านิยาม 
“บริการ KBank Fleet Card Online Service” หมายถึง บริการท่ีผู้ขอใช้บริการ (โดยผู้แทนผู้ขอใช้บริการ) สามารถดขู้อมลู

เก่ียวกบัการช าระค่าใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตนิติบคุคล พีทีที ฟลีทการ์ด ข้อมลูผู้ ถือบตัร หมายเลขบญัชี พีทีที ฟลีทการ์ดของผู้ ถือบตัร 
และ/หรือการช าระค่าใช้จ่ายผ่านวงแหวนอัจฉริยะ พีทีที ฟิลแอนด์โก ข้อมูลผู้ ใช้วงแหวน หมายเลขบัญชีการใช้วงแหวนของผู้ ใช้  
วงแหวน รวมตลอดถึง ข้อมลูบตัรเครดิตนิติบุคคล ฟลีทการ์ด-กสิกรไทย อื่นใดของผู้ขอใช้บริการและ/หรือผู้ ถือบตัรในระบบ K-Bank 
Fleet Card Online Service 

“บริการ Fleet Head Office (FHO)” หมายถึง บริการที่ผู้ขอใช้บริการสามารถเปล่ียนแปลงเงื่อนไข และกฎการใช้บริการ
ช าระค่าน า้มนัผ่านวงแหวนอจัฉริยะ พีทีที ฟิลแอนด์โก รวมถึงวงเงินต่อวงแหวนภายใต้วงเงินท่ีผู้ขอใช้บริการได้รับอนมุตัิเดิม 

“ผู้แทนผู้ขอใช้บริการ” หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตัง้จากผู้ขอใช้บริการที่ได้รับจากการแต่งตัง้ตามรายชื่อที่ระบใุนใบค าขอ
ใช้บริการให้เป็นผู้แทนผู้ขอใช้บริการ KBank Fleet Card Online Service และ/หรือบริการ Fleet Head Office (FHO) ในนามผู้ขอ
ใช้บริการ โดยเป็นผู้ ใช้รหัสผู้ ขอใช้บริการ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจากธนาคารเพื่อใช้บริการ KBank Fleet 
Card Online Service และ/หรือบริการ Fleet Head Office (FHO) 

“รหสัผู้ขอใช้บริการ (User ID)” หมายถึง เลขประจ าตวัที่ผู้แทนผู้ขอใช้บริการใช้เป็นรหสัในการเข้าใช้บริการ KBank Fleet 
Card Online Service และ/หรือบริการ Fleet Head Office (FHO) 

“รหสัผ่าน (Password)” หมายถึง รหสัที่ธนาคารและ/หรือผู้แทนผู้ขอใช้บริการก าหนดขึน้เพื่อใช้เป็นรหสัผ่านในการเข้าใช้
บริการ KBank Fleet Card Online Service และ/หรือบริการ Fleet Head Office (FHO) 

1. เมื่อธนาคารได้อนุมัติให้ผู้ขอใช้บริการใช้บริการ KBank Fleet Card Online Service และ/หรือบริการ Fleet Head 
Office (FHO) แล้ว ธนาคารจะแจ้งรหสัผู้ขอใช้บริการ (User ID) (ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการไม่ได้ก าหนดรหสัผู้ขอใช้บริการเอง) และ
รหสัผ่าน (Password) ให้ผู้แทนผู้ขอใช้บริการทราบผ่านช่องทางรับข้อมลูของผู้ขอใช้บริการที่ระบใุนใบค าขอใช้บริการ และ/หรือใน
ช่องทางที่ธนาคารก าหนด โดยผู้แทนผู้ขอใช้บริการจะต้องลงทะเบียนหรือด าเนินการต่างๆ ตามกระบวนการของธนาคารโดย
ถกูต้องและสมบรูณ์แล้ว  

2. ผู้ ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่า รหัสผู้ ขอใช้บริการ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) เป็นข้อมูลความลับ
เฉพาะตัวของตน ผู้ขอใช้บริการจะต้องด าเนินการให้ผู้แทนผู้ขอใช้บริการดูแลรักษารหัสผู้ขอใช้บริการ (User ID) และรหัสผ่าน 
(Password) ไว้เป็นความลบัจะไม่เปิดเผยให้ผู้ ใด การเปิดเผยรหสัผู้ขอใช้บริการ (User ID) และรหสัผ่าน (Password) ถือเป็นการ
ปฏิบตัิผิดเงื่อนไขการใช้บริการ หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการท่ีผู้ขอใช้บริการและ/หรือผู้แทนผู้ขอใช้บริการเปิดเผยหรือกระท า
การใดๆ ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ ทัง้นี ้ผู้แทนผู้ขอใช้บริการสามารถเปล่ียนแปลงรหสัผ่าน (Reset 
Password) และ/หรือปลดล็อกรหัสผ่าน (Unlock Password) ได้ด้วยตัวเองตลอดเวลา ผ่านธนาคารที่ K-BIZ  Contact Center 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-8888822 หรือหมายเลขโทรศัพท์อื่นตามที่ธนาคารแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆไป หรือแจ้งต่อผู้ ดูแล
ความสมัพนัธ์ของธนาคารภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารก าหนด ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงข้อมูลใดๆตามวรรคนีโ้ดยผู้แทนผู้ขอใช้บริการ  
ให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการได้ให้ความยินยอม และตกลงผกูพนัตนในทกุกรณี 

ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า การใช้บริการ KBank Fleet Card Online Service นี ้ผู้แทนผู้ขอใช้บริการสามารถขอให้ธนาคาร
ออกรหัสผู้ ขอใช้บริการ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ให้บุคคลอื่นใดเข้าใช้บริการ KBank Fleet Card Online Service 
เพิ่มเติมได้ด้วย แต่ผู้ ขอใช้บริการและผู้ ขอใช้บริการไม่สามารถก าหนดสิทธิให้บุคคลอื่นใดเข้าใช้บริการ Fleet Head Office (FHO) 
เพิ่มเติมได้ 
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3. ผู้ ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่า การให้บริการ KBank Fleet Card Online Service และบริการ Fleet Head 
Office (FHO) อาจมีข้อขดัข้องและหยดุให้บริการเป็นการชัว่คราวได้ ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์ ระบบส่ือสาร หรือระบบ
เครือข่ายที่เก่ียวข้องกบัการบริการได้รับความเสียหายอนัเนื่องจากเหตใุดๆ ก็ตาม  หรืออยู่ในระหว่างการซ่อมแซม ปรับปรุง พฒันา 
หรือโดยเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ 

4. ผู้ ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่า ผู้ แทนผู้ ขอใช้บริการมีอ านาจกระท าการแทนผู้ ขอใช้บริการในการใช้บริการ 
KBank Fleet Card Online Service และ/หรือบริการ Fleet Head Office (FHO) ได้ตามเงื่อนไขของการใช้บริการ โดยผู้ ขอใช้
บริการตกลงและยอมรับว่า การกระท าใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าของผู้แทนผู้ขอใช้บริการ หรือบคุคลอื่นใดที่ได้รับการแต่งตัง้จาก
ผู้ขอใช้บริการก็ดี หากได้กระท าการผ่านรหสัผู้ขอใช้บริการ (User ID) และรหสัผ่าน (Password) ของผู้แทนผู้ขอใช้บริการแล้ว ผู้ขอ
ใช้บริการตกลงให้ถือว่าถกูต้องสมบูรณ์นบัตัง้แต่วนัที่มีการยืนยนัการใช้บริการและ/หรือเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ และให้มีผล
ผูกพนัผู้ขอใช้บริการเสมือนหนึ่งได้กระท าการโดยผู้ขอใช้บริการเอง รวมทัง้ ให้ถือว่าเป็นการที่ผู้แทนผู้ขอใช้บริการได้ลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ไว้แก่ธนาคารเพื่อเป็นหลกัฐานในการใช้บริการและ/หรือเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการในครัง้นัน้ๆ โดยถกูต้อง
สมบูรณ์แล้ว และผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารสามารถใช้ข้อมลูการใช้และ/หรือเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการดงักล่าวเป็น
ต้นฉบบัเอกสารที่ใช้เป็นพยานหลกัฐานในการพิสจูน์ว่า ผู้ขอใช้บริการได้ท าการใช้และ/หรือเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการนัน้ๆ 
และใช้ในการด าเนินการทางกฎหมายได้ทกุประการ ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับและทราบถึงความเส่ียงที่เก่ียวเนื่องกับการใช้
บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากผู้ขอใช้บริการสามารถท าธุรกรรมด้วยตวัเองได้ (โดยผ่านผู้แทนผู้ขอใช้บริการหรือบคุคลใดๆ 
ที่ได้รับการแต่งตัง้) โดยไม่จ าเป็นต้องมีเอกสาร หรือหลกัฐานอื่นใดยืนยนัเพิ่มเติมและ/หรือมอบให้แก่ธนาคารอีกประการใด 

5. ผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่า การใช้บริการ KBank Fleet Card Online Service และ/หรือบริการ Fleet Head 
Office (FHO) เป็นการด าเนินการเพื่อประโยชน์และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอใช้บริการในการเข้าดูหรือตรวจสอบข้อมลูเก่ียวกบั
การใช้จ่ายผ่านวงแหวนอจัฉริยะ พีทีที ฟิลแอนด์โก และ/หรือเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการการใช้จ่ายผ่านวงแหวนอจัฉริยะ พีทีที 
ฟิลแอนด์โก ด้วยตวัเอง       

6. ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่า ข้อมูลเก่ียวกับการใช้จ่ายผ่านวงแหวนที่ปรากฏในระบบการบริการ KBank Fleet Card 
Online Service ไม่ตรงกบัข้อมลูในใบแจ้งยอดการใช้วงแหวนอจัฉริยะ พีทีที ฟิลแอนด์โก (Statement) ที่ธนาคารได้จดัส่งถึงผู้ขอใช้
บริการทางไปรษณีย์ หรือช่องทางอื่นใดตามที่ตกลงกนัไว้ ให้ถือตามข้อมลูที่ปรากฏในใบแจ้งยอดการใช้วงแหวนอจัฉริยะ พีทีที ฟิล
แอนด์โก (Statement) เป็นส าคญั หากมีข้อสงสยัในข้อมลูดงักล่าว  กรุณาติดต่อ K-BIZ Contact Center โทร. 02-8888822 หรือ
หมายเลขโทรศพัท์อื่นตามที่ธนาคารจะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆไป 

7. เงื่อนไขอื่นๆ ให้ถือปฏิบตัิตามค าแนะน า เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการช าระค่าน า้มนัผ่านวงแหวนอจัฉริยะ พีทีที ฟิล
แอนด์โก แล้วแต่กรณี 

 
 
 
 

 

 


