ส่ วนที่ 3: คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือกำรใช้ บริกำรชำระค่ ำนำ้ มันผ่ ำนวงแหวนอัจฉริยะ พีทที ี ฟิ ลแอนด์ โก
ผู้ขอใช้ บริ การมีชื่อปรากฏและลงลายมือชื่อในใบคาขอใช้ บริ การรวมเพื่อธุรกิจคล่ องตัวกสิกรไทย และ/หรื อสัญญา
และ/หรื อข้ อตกลง และ/หรื อใบสมัคร และ/หรื อคาขอใช้ บริการ และ/หรื อใบคาขอเปลี่ยนแปลง ใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ บริการชาระ
ค่าน ้ามันผ่านวงแหวนอัจฉริ ยะ พีทีที ฟิ ลแอนด์โก ("ผู้ขอใช้ บริ การ") ตกลงใช้ บริ การชาระค่าน ้ามันผ่านวงแหวนอัจฉริ ยะ พีทีที ฟิ ล
แอนด์โก หรื อชื่ออื่นที่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) พิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารเห็นสมควร กับธนาคาร เพื่ออานวย
ความสะดวกให้ กับผู้ขอใช้ บริ การ ตามเงื่อนไขที่ได้ รับอนุมตั ิจากธนาคาร และตามรายละเอียดที่ธนาคารกาหนด โดยธนาคารจะ
ให้ บริการตามรายละเอียดที่ระบุในใบคาขอใช้ บริการ และข้ อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุด้านล่างนี ้
1. ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและรับทราบว่า บริ การชาระค่าน ้ามันผ่านวงแหวนอัจฉริ ยะ พีทีที ฟิ ลแอนด์โก เป็ นบริ การที่จากัด
เฉพาะการใช้ เติมน ้ามัน ณ สถานีบริ การน ้ามันของ บมจ. ปตท.น ้ามันและการค้ าปลีก (ซึ่งต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “PTTOR”) ซึ่งเกิดขึ ้น
จากความร่วมมือระหว่าง PTTOR กับธนาคารเท่านัน้ โดยธนาคารจะเป็ นผู้พิจารณาในการให้ บริการตามดุลยพินิจของธนาคาร โดย
ธนาคารจะให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การที่มีสถานะเป็ น บริ ษัท องค์กร ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อ นิติบุคคล ที่มีคุณสมบัติตามที่
ธนาคารกาหนดเท่านัน้ ซึ่งวงแหวนอัจฉริ ยะ พีทีที ฟิ ลแอนด์โก (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรี ยกว่า “วงแหวน”) โดยวงแหวนนีเ้ ป็ นวงแหวนที่
สามารถใช้ แทนเงินสดสาหรับรถยนต์ แต่ละคันของผู้ขอใช้ บริการที่ระบุไว้ ในใบคาขอใช้ บริการ (ซึง่ ต่อไปนี ้จะรวมเรี ยกว่า “รถ”) เพื่อ
เติมน ้ามัน ณ สถานีบริการน ้ามันของ PTTOR ที่กาหนดไว้ ในใบคาขอใช้ บริการ
2. ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องดาเนินการแต่งตั ้ง พนักงาน หรื อบุคคลอื่นใดที่ ผ้ ขู อใช้ บริ การยินยอมให้ ใช้ วงแหวนในนามผู้ขอใช้
บริ การ เป็ นผู้ใช้ วงแหวนเพื่อชาระค่าน ้ามันผ่านวงแหวนแทนและในนามของผู้ขอใช้ บริ การ (ซึ่งต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ผู้ใช้ วงแหวน”)
โดยผู้ขอใช้ บริการและผู้ใช้ วงแหวนตกลงและรับทราบว่า
2.1 วงแหวนเป็ นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร ผู้ใช้ วงแหวนมีหน้ าที่ต้องเก็บรักษาวงแหวนที่ได้ รับเฉพาะกับรถตามทะเบียน
รถที่ได้ ทาการสมัคร และผู้ใช้ วงแหวนจะต้ องเก็บรักษาและดูแลวงแหวนดังกล่าวให้ ปลอดภัยตลอดเวลา
2.2 ผู้ใช้ วงแหวนสามารถใช้ วงแหวนประจารถเพื่อชาระค่าน ้ามันแทนการชาระด้ วยเงินสดได้ เฉพาะที่สถานีบริ การ
น ้ามันของ PTTOR (ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ร้ านค้ า”) ตามที่ผ้ ขู อใช้ บริการและธนาคารกาหนดร่วมกันไว้ ทังนี
้ ้ ผู้ใช้ วงแหวนจะสามารถ
ใช้ วงแหวนได้ เฉพาะร้ านค้ าตามประเภทวงแหวนประจารถเท่านัน้ และสามารถใช้ บริ การได้ ตามรูปแบบ วิธีการ และวงเ งินตามที่
ธนาคารกาหนด โดยเมื่อรวมภาระ และ/หรื อหนี ้สินอันเกิดจากการใช้ วงแหวนประจารถที่กล่าวข้ างต้ นแล้ ว จะต้ องไม่เกินวงเงินที่
ธนาคารกาหนด และในกรณีที่ธนาคารพิจารณา เพิ่มวงเงินชั่วคราวกรณีฉุกเฉินให้ แก่ผ้ ูใช้ วงแหวนและผู้ใช้ วงแหวนใช้ วงแหวน
ประจารถในวงเงินดังกล่าว ผู้ขอใช้ บริ การและผู้ใช้ วงแหวนตกลงให้ ถือว่าเป็ นการร้ องขอใช้ วงแหวนประจารถเกินกว่าวงเงินที่
ธนาคารกาหนด ซึง่ ผู้ขอใช้ บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบชาระหนี ้ให้ แก่ธนาคาร
2.3 วงแหวนไม่ใช่บตั รเครดิตประเภทที่ธนาคารได้ ออกให้ บริ การแก่ลกู ค้ าโดยทัว่ ไป ดังนัน้ ผู้ขอใช้ บริ การและผู้ใช้ วง
แหวนไม่สามารถใช้ วงแหวนแทนการชาระเงินสดค่าสินค้ า/บริการประเภทอื่นจากร้ านค้ าหรื อบุคคลอื่นใดได้
2.4 ในการใช้ วงแหวนประจารถแทนการชาระเงินสดค่าน ้ามันเชื ้อเพลิงนัน้ ผู้ขอใช้ บริ การและผู้ใช้ วงแหวนยินยอม
ผูกพันตามเงื่อนไข ดังนี ้
2.4.1 ผู้ใช้ วงแหวนจะต้ องแสดงรถที่ได้ รับการติดตั ้งวงแหวนประจารถ และเติมนา้ มัน ณ ร้ านค้ าที่ได้ รับ
การติ ด ตัง้ อุป กรณ์ สาหรั บ ท ารายการผ่ า นวงแหวนเท่ านัน้ โดยระบบจะท าการบัน ทึ ก รายการหลัก ฐานแสดงการใช้ ว งแหวน
แทนการชาระเงินสด และผู้ใช้ วงแหวนจะได้ รับใบเสร็ จ/ใบกากับภาษีจากร้ านค้ า ในกรณีที่มีเหตุขดั ข้ อง ผู้ใช้ วงแหวนจะต้ องปฏิบตั ิ
ตามแนวทางที่ธนาคารกาหนด
2.4.2 ผู้ขอใช้ บริการตกลงให้ ถือว่า เป็ นคาสัง่ ของผู้ขอใช้ บริการให้ ธนาคารจ่ายเงินแก่ร้านค้ าที่รับบริการชาระ
เงินด้ วยวงแหวน เมื่อมีการเรี ยกเก็บเงินอันเกิดจากการใช้ วงแหวนประจารถแต่ละคัน โดยธนาคารจะแจ้ งรายละเอียดยอดค่าใช้ จ่าย
ในใบแจ้ งหนี ้ (“ใบแจ้ งยอดบัญชี”) ในแต่ละรอบระยะเวลา
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2.4.3 ในกรณีที่วงแหวนประจารถคันใดสูญหาย หรื อบุคคลอื่น (นอกเหนือจากผู้ใช้ แหวนที่ได้ รับอนุญาต)
นาไปใช้ ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งผ่าน K-BIZ Contact Center ของธนาคารทันที หรื อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-8888822
(หรื อ หมายเลขโทรศัพ ท์ อื่ น ๆ ที่ ธ นาคารก าหนด) หรื อ เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารอย่ า งอื่ น ซึ่ง สามารถโต้ ต อบด้ ว ยวาจากับ เจ้ า หน้ า ที่
K-BIZ Contact Center ของธนาคารได้ หรื อโดยวิธีการอื่นที่ธนาคารกาหนด เพื่อแจ้ งให้ ธนาคารระงับการให้ บริ การวงแหวนประจา
รถคันดังกล่าวทันที
3. หากมีบุคคลอื่น(นอกเหนือจากผู้ใช้ แหวนที่ได้ รับอนุญาต) นาวงแหวนประจารถคันใดไปใช้ ก่อนที่ ผ้ ขู อใช้ บริ การจะได้
แจ้ งระงับการใช้ วงแหวนประจารถนัน้ ให้ ธนาคารทราบ ผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ถือว่าเป็ นความรับผิดของผู้ขอใช้ บริ การเอง และ
ยินยอมชาระหนี ้ที่เกิดจากการใช้ วงแหวนประจารถดังกล่าวทุกกรณี
ในกรณีที่ผ้ ูขอใช้ บริ การแจ้ งระงับวงแหวนประจารถให้ ธนาคารทราบตามที่กล่าวในวรรคแรกแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การไม่ต้อง
รับผิดชอบในภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นภายหลังจากการแจ้ ง ทังนี
้ ้ เว้ นแต่รายการที่เกิดขึ ้นหลังจากการแจ้ งให้ ธนาคารทราบแล้ วไม่เกิน 5
นาที หรื อเว้ นแต่กรณีที่หากธนาคารตรวจสอบ/พิสจู น์ได้ ว่าภาระหนี ้สินดังกล่าวเกิดจากการกระทาของผู้ขอใช้ บริการและ/หรื อผู้ใช้ วง
แหวน หรื อผู้ขอใช้ บริการและ/หรื อผู้ใช้ วงแหวนได้ มีส่วนรู้เห็นในการนาวงแหวนไปใช้ โดยบุคคลอื่น หรื อเป็ นการประมาทเลินเล่อของ
ผู้ขอใช้ บริการและ/หรื อผู้ใช้ วงแหวน ผู้ขอใช้ บริการตกลงรับผิดชอบทังจ
้ านวนผู้ขอใช้ บริการตกลงและรับทราบว่า หากธนาคารระงับ
การใช้ วงแหวนแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การและผู้ใช้ วงแหวนจะไม่สามารถกลับมาใช้ วงแหวนเดิมได้ อีก เว้ นแต่ธนาคารจะตกลงยินยอมด้ วย
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4. ผู้ขอใช้ บริ การตกลงเสียค่าธรรมเนียมในการใช้ วงแหวน ค่าธรรมเนียมในการติดตั ้งอุปกรณ์ ค่าธรรมเนียมรายปี ซึ่ง
ธนาคารเรี ยกเก็บล่วงหน้ า และค่าธรรมเนียมค่าบริการอื่นใดตามที่ธนาคารกาหนด รวมทังค่
้ าปรับจากการไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการ
ชาระเงินที่ให้ ไว้ กบั ธนาคาร
5. ธนาคารจะจัดท าและส่ ง ใบแจ้ ง ยอดบัญ ชีข องผู้ขอใช้ บ ริ การให้ แ ก่ ผ้ ูข อใช้ บ ริ การตามรอบบัญ ชีทุก เดือ นโดยทาง
ไปรษณีย์ หรื อโดยวิธีอื่นใดตามที่ได้ ตกลงกันไว้ ในใบคาขอใช้ บริการการใช้ บริ การ เพื่อตรวจสอบรายการก่อนวันถึงกาหนดชาระเงิน
ไม่น้อยกว่า 10 วัน หากผู้ขอใช้ บริการพบว่า มีรายการไม่ถกู ต้ อง จะต้ องแจ้ งทักท้ วงให้ ธนาคารทราบภายใน 10 วันทาการ นับแต่วนั
ได้ รับใบแจ้ งยอดบัญชี
อย่างไรก็ตาม ไม่เป็ นการตัดสิทธิของผู้ขอใช้ บริการในภายหลัง หากผู้ขอใช้ บริการสามารถพิสจู น์ได้ ว่า ค่าใช้ จ่ายในใบแจ้ ง
ยอดบัญชีไม่ถกู ต้ อง และไม่ได้ เป็ นความผิด หรื อบกพร่ องของผู้ใช้ วงแหวนและ/หรื อ ผู้ขอใช้ บริการ ทังนี
้ ผ้ ้ ขู อใช้ บริการจะต้ องทักท้ วง
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับใบแจ้ งยอดบัญชีจากธนาคาร หากพ้ นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ ถือว่า ผู้ขอใช้
บริการตกลงสละสิทธิ์ของตนตามข้ อนี ้ทันที
ในกรณีที่ผ้ ูขอใช้ บริ การได้ แจ้ งความประสงค์เป็ นลายลักษณ์ อักษร ขอรับใบแจ้ งยอดบัญชี ในรู ปแบบเอกสาร หรื อใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับธนาคารแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงการขอรับใบแจ้ งยอดบัญชี ในรูปแบบดังกล่าวได้ โดยผู้
ขอใช้ บริการต้ องแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ธนาคารทราบล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
6. ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและรับทราบว่า ผู้ขอใช้ บริ การที่เป็ นหน่วยงานราชการหรื อรัฐวิสาหกิจจะต้ องทาการออกหนังสือ
รับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ แก่ร้านค้ าเท่านันตามที
้
่กฎหมายกาหนด และนาส่งหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายดังกล่าวแก่ธนาคาร
เพื่อจัดส่งให้ แก่ร้านค้ าต่อไป
7. เว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นอย่างอื่นในใบคาขอใช้ บริการ ผู้ขอใช้ บริการตกลงจะนาเงิน หรื อโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอ
ใช้ บริ การที่มีอยู่กับธนาคารเข้ าชาระค่าบริ การและภาระหนีภ้ ายใต้ บริ การการใช้ วงแหวนอัจฉริ ยะ พีทีที ฟิ ลแอนด์โก หรื อตกลง
ยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีชาระรายการใช้ จ่ายที่เข้ าชาระหนี ้ค่าบริ การดังกล่าว ในวันที่ถึงกาหนดชาระเงินที่ระบุไว้ ในใบ
แจ้ งยอดบัญชี โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี ้
7.1 เมื่อมีการใช้ วงแหวนในลักษณะที่ธนาคารพิจารณาแล้ วเห็นว่า ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขและหลักการที่ธนาคาร
กาหนดในข้ อตกลงนี ้ และ/หรื อใช้ วงแหวนประจารถเกินกว่าวงเงินที่ธนาคารกาหนดโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากธนาคาร ธนาคารสงวน
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สิทธิที่จะหักเงินในบัญชีใดๆ ของผู้ขอใช้ บริ การที่เปิ ดไว้ กับธนาคาร เพื่อชาระหนีท้ ี่เกิดจากการใช้ วงแหวนได้ ทันทีในวันที่มีการใช้
วงแหวน หรื อในเวลาใดที่ธนาคารเห็นสมควร
7.2 ภายหลังวันครบกาหนดชาระเงินแล้ ว หากปรากฏว่า ผู้ขอใช้ บริ การยังมียอดเงินค้ างชาระเป็ นลูกหนีธ้ นาคาร
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมชาระดอกเบี ้ยให้ แก่ธนาคาร โดยคานวณจากยอดหนีท้ ี่ปรากฏในใบแจ้ งยอดบัญชีของผู้ใช้ วงแหวน
นับแต่วนั ถัดจากวันที่สรุปยอด ตามอัตราดอกเบี ้ยบัตรเครดิตที่ธนาคารประกาศ ซึ่งอัตราดอกเบี ้ยดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตาม
ประกาศของธนาคาร โดยให้ คิดดอกเบี ้ยเป็ นรายวันจนกว่าธนาคารจะได้ รับหนี ้ค้ างชาระเสร็จสิ ้น
7.3 บรรดาเอกสารหรื อหลักฐานใดๆ ที่ธนาคารจัดทาขึ ้น เพื่อหักและโอนเงินจากบัญชีเงินฝากทุกบัญชีของผู้ขอใช้
บริ การที่มีอยู่กับธนาคาร เพื่อชาระหนี ้ภายใต้ บริ การการใช้ วงแหวน ผู้ขอใช้ บริ การยอมรับว่า เป็ นคาสัง่ โดยชอบให้ หกั และโอนเงิน
จากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริการ ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริการไม่ต้องลงนามในเอกสาร หรื อหลักฐานใดๆ ให้ แก่ธนาคารอีกทังสิ
้ ้น
8. ธนาคารไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ หากร้ านค้ าไม่ยอมรับชาระเงินโดยวงแหวนไม่ว่าจะโดยเหตุผลประการใดก็ตาม
9. ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ รับอนุมตั ิให้ ใช้ บริ การชาระค่าน ้ามันผ่านวงแหวนอัจฉริ ยะ พีทีที ฟิ ลแอนด์โกอยู่
กับธนาคาร เมื่อวงแหวนหมดอายุ หรื อใกล้ หมดอายุ ผู้ขอใช้ บริการตกลงให้ ธนาคารต่ออายุการใช้ งานให้ ผ้ ใู ช้ วงแหวนได้ ทนั ทีที่ โดย
ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ขอใช้ บริ การและ/หรื อผู้ใช้ วงแหวน เว้ นแต่ ผู้ขอใช้ บริ การจะแจ้ งระงับการต่ออายุวงแหวนให้ ธนาคาร
ทราบก่อนวันที่วงแหวนเก่าหมดอายุไม่น้อยกว่า 30 วัน ทังนี
้ ผ้ ้ ขู อใช้ บริ การตกลงชาระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ (ถ้ ามี) ในอัตราที่
ธนาคารกาหนด
ในกรณีที่ธนาคารสงสัยว่า วงแหวนจะถูกผู้อื่นนาไปใช้ โดยทุจริ ต ธนาคารมีสิทธิยกเลิกวงแหวนทันทีเพื่อความปลอดภัย
ของผู้ขอใช้ บริการและผู้ใช้ วงแหวน โดยธนาคารจะออกวงแหวนใหม่ให้ และแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริการทราบ
10. ธนาคารมีสิทธิระงับการใช้ วงแหวนประจารถ หรื อเรี ยกวงแหวนประจารถคืน หรื อยกเลิกการให้ บริ การนีไ้ ด้ ในกรณี
ดังต่อไปนี ้
10.1 เมื่อผู้ขอใช้ บริ การผิดนัดชาระหนี ้ที่เกิดจากการใช้ วงแหวนที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งยอดบัญชีเกินกว่า 3 (สาม) เดือน
นับแต่วนั ครบกาหนดชาระ
10.2 เมื่อผู้ขอใช้ บริการผิดนัดชาระหนี ้ประเภทอื่น ๆ ที่มีอยู่กบั ธนาคาร
10.3 เมื่อผู้ขอใช้ บริ การประสบปั ญหาทางด้ านการเงิน เลิกกิจการ ชาระบัญชี มีหนีส้ ินล้ นพ้ น ถูกฟ้องร้ องในคดี
คดีล้มละลาย หรื อเป็ นบุคคลที่ทางราชการ หรื อหน่วยงานของรัฐมีคาสัง่ ให้ ยึด/อายัดทรัพย์สิน
10.4 เมื่อผู้ขอใช้ บริการประสบปั ญหาอื่นใดอันกระทบต่อความสามารถในการชาระเงินคืนแก่ธนาคาร
10.5 เมื่อธนาคารตรวจสอบแล้ วพบว่าข้ อมูลที่ได้ ให้ ไว้ ในใบคาขอใช้ บริการขอใช้ วงแหวนเป็ นเท็จ หรื อผู้ขอใช้ บริการ
มีพฤติกรรมอันเชื่อได้ ว่าเป็ นการฉ้ อโกงธนาคาร
10.6 เมื่อผู้ขอใช้ บริการและ/หรื อผู้ใช้ วงแหวนผิดเงื่อนไขการใช้ วงแหวนฉบับนี ้ไม่ว่าข้ อหนึ่งข้ อใด หรื อในใบคาขอใช้
บริการไม่ว่าข้ อหนึ่งข้ อใด และไม่สามารถแก้ ไขได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ในกรณีที่ธนาคารใช้ สิทธิเพิกถอนการใช้ วงแหวน ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องส่งมอบวงแหวนคืนให้ ธนาคารทันทีเมื่อได้ รับ
แจ้ งจากธนาคาร
11. ผู้ขอใช้ บริ การมีสิทธิบอกเลิกการใช้ วงแหวนเมื่อใดก็ได้ โดยต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้ อมทัง้
ต้ องชาระภาระ และ/หรื อหนี ้สินอันเกิดจากการใช้ วงแหวนคืนให้ แก่ธนาคารจนเสร็ จสิ ้นทันที โดยธนาคารจะคืนค่าธรรมเนียมรายปี
ให้ ตามส่วนของเดือนที่ยงั ไม่ได้ ใช้ บริการ (เศษของเดือนไม่นบั เป็ นเดือน)
ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การมีหนี ้อันเกิดจากวงแหวนค้ างชาระอยู่กบั ธนาคาร และยังมิได้ ชาระให้ เสร็ จสิ ้น ผู้ขอใช้ บริ การตกลง
ให้ ธนาคารนาค่าธรรมเนียมที่ผ้ ขู อใช้ บริการมีสิทธิได้ รับคืน เข้ าชาระหนี ้ได้ ทนั ที
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12. ในกรณี ที่ ผ้ ูขอใช้ บริ การมีสิทธิ ได้ รับคืนค่าธรรมเนียมรายปี ตามเงื่อนไขข้ อตกลงฉบับนี ้ ธนาคารจะดาเนินการคืน
ค่าธรรมเนียมให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การในเดือนที่สอง นับแต่วนั ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การแจ้ งยกเลิกการใช้ วงแหวน โดยธนาคารจะดาเนินการคืน
ค่าธรรมเนียมตามความประสงค์ของผู้ขอใช้ บริการดังนี ้
12.1 เครดิตคืนเข้ าวงเงินวงแหวนประจารถ หรื อ
12.2 คืนเข้ าบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวันที่ ผ้ ูขอใช้ บริ การมีข้อตกลงให้ ผูกบัญชีไว้ กับวงแหวนที่แจ้ งยกเลิก หรื อ
เข้ าบัญชีอื่นที่ตกลงกันไว้ (ถ้ าหากมี)
12.3 ในกรณีทผี่ ้ ขู อใช้ บริการไม่มีบญ
ั ชีเงินฝากอยู่กบั ธนาคาร ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริการมารับค่าธรรมเนียมคืน
13. ผู้ขอใช้ บริการตกลงยินยอมว่า บรรดาทรัพย์สินที่ผ้ ขู อใช้ บริการได้ มอบไว้ เป็ นหลักประกันสินเชื่อประเภทใด ๆ ที่ผ้ ขู อใช้
บริ การมีอยู่กับธนาคาร (ถ้ ามี) ให้ ถือเป็ นหลักประกันหนี ้อันเกิดจากการใช้ วงแหวนที่ ผ้ ขู อใช้ บริ การมีต่อธนาคารด้ วย ทังนี
้ ้ จนกว่า
ธนาคารจะได้ รับชาระหนี ้ที่เกิดจากการใช้ วงแหวนเสร็จสิ ้น
14. ผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารมีอานาจหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่ ผ้ ขู อใช้ บริ การมีอยู่กับธนาคาร หรื อ
เงินซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแล และ/หรื อในอานาจสั่งการของธนาคาร ไม่ว่าธนาคารจะได้ รับฝากเงิน ได้ การครอบครองดูแล
และ/หรื อได้ อานาจสัง่ การนี ้มาโดยทางใด เพื่อเป็ นการชาระหนี ้ และ/หรื อความรับผิดชอบของผู้ขอใช้ บริ การได้ ทนั ที โดยธนาคาร
ไม่จาเป็ นต้ องบอกกล่าว ทังนี
้ ้ธนาคารจะนาส่งหลักฐานการหักบัญชีให้ ผ้ ฝู ากทราบ
15. ผู้ขอใช้ บริการตกลงยินยอมให้ ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรื อข้ อมูลใดๆ ของผู้ขอใช้ บริการโดย
มีวตั ถุประสงค์ที่จาเป็ นเพื่อการให้ บริการแก่ผ้ ขู อใช้ บริการ การดาเนินการตามคาขอของผู้ขอใช้ บริการก่อนให้ บริการ การมอบหมาย
งานให้ ผ้ ูอื่นดาเนินการแทนธนาคารเพื่อสนับสนุนการให้ บริ การ เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานติดตาม
ทวงถาม เป็ นต้ น การโอนสิทธิและ/หรื อหน้ าที่ และ/หรื อการจัดการข้ อร้ องเรี ยน นอกจากนี ้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคาร
เปิ ดเผยข้ อ มูลดังกล่าวได้ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศให้ แก่ ผู้ให้ บริ การภายนอก ตัวแทนของธนาคาร ผู้รับจ้ างช่วงงานต่อ
พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกันในลักษณะ co-brand ผู้สนใจจะเข้ ารับโอนสิทธิ/หน้ าที่ ผู้รับโอนสิทธิ/หน้ าที่ และ/หรื อ
ผู้ให้ บริ การ Cloud Computing และยินยอมให้ ผ้ ูรับข้ อมูลจากธนาคารดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าว
ต่อไปได้ ภายใต้ วตั ถุประสงค์ดงั กล่าว ทังนี
้ ้ รายละเอียดอื่นๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์
ของธนาคาร www.kasikornbank.com/th/privacy-policy
ในกรณี ที่ ผ้ ู ข อใช้ บ ริ ก ารมี ก ารให้ ข้ อ มูล ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค คลอื่ น ใดแก่ ธ นาคารเพื่ อ ด าเนิ น การใดๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
วัตถุประสงค์ข้างต้ น ผู้ขอใช้ บริ การขอรับรองว่าได้ รับความยินยอมจากบุคคลอื่นดังกล่าว หรื อได้ อาศัยหลักเกณฑ์อื่นทางกฎหมาย
ในการให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นดังกล่าวแก่ธนาคาร และได้ แจ้ งให้ บุคคลอื่นดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม
ใช้ และ/หรื อ เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลข้ างต้ นแล้ ว
16. หากมีการติดตามทวงถามให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การชาระหนี ้ อันเกิดจากการใช้ วงแหวน ผู้ขอใช้ บริ การต้ องรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นให้ กับธนาคารเต็มจานวน ซึ่งรวมทังค่
้ าใช้ จ่ายในการดาเนินคดีตามกฎหมาย ค่าทนายความตามอัตราที่
ธนาคารตกลงว่าจ้ างทนายความ และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ ้นตามที่ธนาคารได้ จ่ายไปจริง
17. การเปลี่ยนแปลงการใช้ วงแหวน
17.1 หากเป็ นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ส่งผลให้ ผ้ ขู อใช้ บริการเกิดภาระหรื อความเสี่ยงที่เพิ่มขึ ้น จะมีผลเมื่อผู้ขอใช้
บริการให้ ความยินยอม
17.2 หากเป็ นการเปลี่ ยนแปลงอื่น นอกจากข้ อ 17.1 หรื อ การเปลี่ ยนแปลงอัตราดอกเบี ย้ อัต ราค่าปรั บ อัต รา
ค่าธรรมเนียม อัตราค่าบริ การ และค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ อันเนื่องมาจากต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิ
เปลี่ยนแปลงได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยทาการแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อักษรล่วงหน้ า (ด้ วยขนาดของตัวอักษรไม่เล็ก กว่า
2 มิลลิเมตร โดยมีจานวนไม่เกิน 11 ตัวอักษรใน 1 นิ ้ว)
1) ไม่น้อยกว่า 30 วัน หรื อ
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2) ในกรณีเร่งด่วน ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดย
(ก) ทางจดหมาย หรื อ
(ข) ประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่แพร่หลายในประเทศ และจะแจ้ งเป็ นหนังสือซ ้าอีกครัง้
ในกรณีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ างต้ นที่เป็ นประโยชน์หรื อลดภาระแก่ ผ้ ขู อใช้ บริ การซึ่งมีผลใช้ บงั คับได้ ทนั ที ธนาคาร
จะแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริการทราบภายใน 30 วัน หลังมีผลใช้ บงั คับ
17.3 หากมี ก ฎหมายและ/หรื อ กฎเกณฑ์ กาหนดให้ ธนาคารต้ อ งดาเนิ น การเกี่ ยวกับ การเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไข
ไว้ เป็ นการเฉพาะเป็ นอย่างอื่น ผู้ขอใช้ บริการตกลงยินยอมให้ ธนาคารปฏิบตั ิตามกฎหมายและ/หรื อกฎเกณฑ์ดงั กล่าวได้
18. การล่ า ช้ าหรื องดเว้ น ใดๆ ในการใช้ สิทธิ ข องธนาคารตามกฎหมาย ภายใต้ ใบค าขอใช้ บ ริ การหรื อ ข้ อตกลงใดๆ
ตลอดจน คู่มือและระเบียบต่างๆ ของธนาคารไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิ หรื อให้ ความยินยอมในการดาเนินการใดๆ แก่ ผ้ ูขอใช้
บริการแต่ประการใด
19. หากข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การใดกลายเป็ นโมฆะ ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรื อ ใช้ บังคับมิได้
ไม่ว่าประการใดๆ ให้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขอื่นๆที่เหลือ ยังคงชอบด้ วยกฎหมาย สมบูรณ์และใช้ บงั คับได้ ตามกฎหมาย
20. บรรดาหนังสือ จดหมาย คาบอกกล่าวใดๆ ที่ธนาคารส่งให้ ผู้ขอใช้ บริ การตามที่อยู่หรื อสถานที่แจ้ งไว้ กับธนาคารนัน้
ผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ถือว่า เป็ นภูมิลาเนาที่ถูกต้ อง และมีการส่งให้ โดยชอบแล้ ว หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ ผู้ขอใช้ บริ การ
จะต้ องแจ้ งการเปลี่ยนแปลงให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรทันที หากธนาคารไม่ได้ รับแจ้ งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้ ถือว่า
ที่อยู่ที่แจ้ งไว้ เดิมนันเป็
้ นภูมิลาเนาที่ถกู ต้ องของผู้ขอใช้ บริการ
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คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือกำรใช้ บริกำร KBank Fleet Card Online Service และ Fleet Head Office (FHO)
ผู้ขอใช้ บริ การตามรายชื่อที่ระบุในใบคาขอใช้ บริ การฯ ตกลงและรับทราบว่า ในการใช้ บริ การชาระค่าน ้ามันผ่านวงแหวน
อัจฉริ ยะ พีทีที ฟิ ลแอนด์โก ผู้ขอใช้ บริ การสามารถใช้ บริ การ KBank Fleet Card Online Service และ Fleet Head Office (FHO)
หรื อชื่ออื่นที่ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารเห็นสมควร กับธนาคาร เพื่ออานวยความสะดวกให้ กับผู้ขอใช้ บริ การตามที่
ได้ รับอนุมตั ิจากธนาคาร และตามรายละเอียดที่ธนาคารกาหนดได้ ภายใต้ เงื่อนไขดังนี ้
คานิยาม
“บริการ KBank Fleet Card Online Service” หมายถึง บริการที่ผ้ ขู อใช้ บริการ (โดยผู้แทนผู้ขอใช้ บริการ) สามารถดูข้อมูล
เกี่ยวกับการชาระค่าใช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิตนิติบคุ คล พีทีที ฟลีทการ์ ด ข้ อมูลผู้ถือบัตร หมายเลขบัญชี พีทีที ฟลีทการ์ ดของผู้ถือบัตร
และ/หรื อการชาระค่าใช้ จ่ายผ่านวงแหวนอัจฉริ ยะ พีทีที ฟิ ลแอนด์โก ข้ อมูลผู้ใช้ วงแหวน หมายเลขบัญชีการใช้ วงแหวนของผู้ใช้
วงแหวน รวมตลอดถึง ข้ อมูลบัตรเครดิตนิติบุคคล ฟลีทการ์ ด-กสิกรไทย อื่นใดของผู้ขอใช้ บริการและ/หรื อผู้ถือบัตรในระบบ K-Bank
Fleet Card Online Service
“บริ การ Fleet Head Office (FHO)” หมายถึง บริ การที่ผ้ ขู อใช้ บริ การสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และกฎการใช้ บริ การ
ชาระค่าน ้ามันผ่านวงแหวนอัจฉริยะ พีทีที ฟิ ลแอนด์โก รวมถึงวงเงินต่อวงแหวนภายใต้ วงเงินที่ผ้ ขู อใช้ บริการได้ รับอนุมตั ิเดิม
“ผู้แทนผู้ขอใช้ บริการ” หมายถึง ผู้ที่ได้ รับการแต่งตั ้งจากผู้ขอใช้ บริการที่ได้ รับจากการแต่งตั ้งตามรายชื่อที่ระบุในใบคาขอ
ใช้ บริ การให้ เป็ นผู้แทนผู้ขอใช้ บริ การ KBank Fleet Card Online Service และ/หรื อบริ การ Fleet Head Office (FHO) ในนามผู้ขอ
ใช้ บริ การ โดยเป็ นผู้ใช้ รหัสผู้ขอใช้ บริ การ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้ รับจากธนาคารเพื่อใช้ บริ การ KBank Fleet
Card Online Service และ/หรื อบริการ Fleet Head Office (FHO)
“รหัสผู้ขอใช้ บริการ (User ID)” หมายถึง เลขประจาตัวที่ผ้ แู ทนผู้ขอใช้ บริการใช้ เป็ นรหัสในการเข้ าใช้ บริการ KBank Fleet
Card Online Service และ/หรื อบริการ Fleet Head Office (FHO)
“รหัสผ่าน (Password)” หมายถึง รหัสที่ธนาคารและ/หรื อผู้แทนผู้ขอใช้ บริการกาหนดขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นรหัสผ่านในการเข้ าใช้
บริการ KBank Fleet Card Online Service และ/หรื อบริการ Fleet Head Office (FHO)
1. เมื่อธนาคารได้ อนุมัติให้ ผ้ ูขอใช้ บริ การใช้ บริ การ KBank Fleet Card Online Service และ/หรื อบริ การ Fleet Head
Office (FHO) แล้ ว ธนาคารจะแจ้ งรหัสผู้ขอใช้ บริ การ (User ID) (ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การไม่ได้ กาหนดรหัสผู้ขอใช้ บริ การเอง) และ
รหัสผ่าน (Password) ให้ ผ้ แู ทนผู้ขอใช้ บริการทราบผ่านช่องทางรับข้ อมูลของผู้ขอใช้ บริการที่ระบุในใบคาขอใช้ บริการ และ/หรื อใน
ช่องทางที่ธนาคารกาหนด โดยผู้แทนผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องลงทะเบียนหรื อดาเนินการต่างๆ ตามกระบวนการของธนาคารโดย
ถูกต้ องและสมบูรณ์แล้ ว
2. ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและรั บทราบว่า รหัส ผู้ขอใช้ บริ การ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) เป็ นข้ อมูลความลับ
เฉพาะตัวของตน ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องดาเนินการให้ ผ้ ูแทนผู้ขอใช้ บริ การดูแลรักษารหัสผู้ขอใช้ บริ การ (User ID) และรหัสผ่าน
(Password) ไว้ เป็ นความลับจะไม่เปิ ดเผยให้ ผ้ ใู ด การเปิ ดเผยรหัส ผู้ขอใช้ บริ การ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ถือเป็ นการ
ปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการใช้ บริการ หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการที่ผ้ ขู อใช้ บริการและ/หรื อผู้แทนผู้ขอใช้ บริการเปิ ดเผยหรื อกระทา
การใดๆ ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้น ทังนี
้ ้ ผู้แทนผู้ขอใช้ บริ การสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Reset
Password) และ/หรื อปลดล็อกรหัสผ่าน (Unlock Password) ได้ ด้วยตัวเองตลอดเวลา ผ่านธนาคารที่ K-BIZ Contact Center
หมายเลขโทรศัพ ท์ 02-8888822 หรื อ หมายเลขโทรศัพ ท์ อื่ น ตามที่ ธ นาคารแจ้ ง ให้ ท ราบเป็ น คราวๆไป หรื อ แจ้ ง ต่ อ ผู้ ดูแ ล
ความสัมพันธ์ของธนาคารภายใต้ เงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด ทังนี
้ ้ การเปลี่ยนแปลงข้ อมูลใดๆตามวรรคนีโ้ ดยผู้แทน ผู้ขอใช้ บริ การ
ให้ ถือว่าผู้ขอใช้ บริการได้ ให้ ความยินยอม และตกลงผูกพันตนในทุกกรณี
ผู้ขอใช้ บริการรับทราบว่า การใช้ บริการ KBank Fleet Card Online Service นี ้ ผู้แทนผู้ขอใช้ บริการสามารถขอให้ ธนาคาร
ออกรหัสผู้ขอใช้ บริ การ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ให้ บุคคลอื่นใดเข้ าใช้ บริ การ KBank Fleet Card Online Service
เพิ่มเติมได้ ด้วย แต่ผ้ ูขอใช้ บริ การและผู้ขอใช้ บริ การไม่สามารถกาหนดสิทธิ ให้ บุคคลอื่นใดเข้ าใช้ บริ การ Fleet Head Office (FHO)
เพิ่มเติมได้
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3. ผู้ข อใช้ บ ริ ก ารตกลงและรั บ ทราบว่ า การให้ บ ริ ก าร KBank Fleet Card Online Service และบริ ก าร Fleet Head
Office (FHO) อาจมีข้อขัดข้ องและหยุดให้ บริการเป็ นการชัว่ คราวได้ ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร หรื อระบบ
เครื อข่ายที่เกี่ยวข้ องกับการบริการได้ รับความเสียหายอันเนื่องจากเหตุใดๆ ก็ตาม หรื ออยู่ในระหว่างการซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา
หรื อโดยเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ
4. ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและรั บทราบว่า ผู้แทนผู้ขอใช้ บริ การมีอานาจกระทาการแทนผู้ขอใช้ บริ การในการใช้ บริ การ
KBank Fleet Card Online Service และ/หรื อ บริ ก าร Fleet Head Office (FHO) ได้ ต ามเงื่อ นไขของการใช้ บ ริ การ โดยผู้ข อใช้
บริการตกลงและยอมรับว่า การกระทาใดๆ ไม่ว่าจะเป็ นการกระทาของผู้แทนผู้ขอใช้ บริการ หรื อบุคคลอื่นใดที่ได้ รับการแต่งตั ้งจาก
ผู้ขอใช้ บริการก็ดี หากได้ กระทาการผ่านรหัสผู้ขอใช้ บริการ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ของผู้แทนผู้ขอใช้ บริการแล้ ว ผู้ขอ
ใช้ บริการตกลงให้ ถือว่าถูกต้ องสมบูรณ์นบั ตั ้งแต่วนั ที่มีการยืนยันการใช้ บริ การและ/หรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้ บริ การ และให้ มีผล
ผูกพันผู้ขอใช้ บริ การเสมือนหนึ่งได้ กระทาการโดยผู้ขอใช้ บริ การเอง รวมทัง้ ให้ ถือว่าเป็ นการที่ผ้ แู ทนผู้ขอใช้ บริ การได้ ลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ ไว้ แก่ธนาคารเพื่อเป็ นหลักฐานในการใช้ บริการและ/หรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้ บริการในครัง้ นันๆ
้ โดยถูกต้ อง
สมบูรณ์แล้ ว และผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารสามารถใช้ ข้อมูลการใช้ และ/หรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้ บริ การดังกล่าวเป็ น
ต้ นฉบับเอกสารที่ใช้ เป็ นพยานหลักฐานในการพิสจู น์ว่า ผู้ขอใช้ บริ การได้ ทาการใช้ และ/หรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้ บริการนันๆ
้
และใช้ ในการดาเนินการทางกฎหมายได้ ทกุ ประการ ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริการตกลงยอมรับและทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้
บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากผู้ขอใช้ บริการสามารถทาธุรกรรมด้ วยตัวเองได้ (โดยผ่านผู้แทนผู้ขอใช้ บริการหรื อบุคคลใดๆ
ที่ได้ รับการแต่งตั ้ง) โดยไม่จาเป็ นต้ องมีเอกสาร หรื อหลักฐานอื่นใดยืนยันเพิ่มเติมและ/หรื อมอบให้ แก่ธนาคารอีกประการใด
5. ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและรับทราบว่า การใช้ บริ การ KBank Fleet Card Online Service และ/หรื อบริ การ Fleet Head
Office (FHO) เป็ นการดาเนินการเพื่อประโยชน์และอานวยความสะดวกแก่ ผ้ ขู อใช้ บริ การในการเข้ าดูหรื อตรวจสอบข้ อมูลเกี่ยวกับ
การใช้ จ่ายผ่านวงแหวนอัจฉริยะ พีทีที ฟิ ลแอนด์โก และ/หรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้ บริการการใช้ จ่ายผ่านวงแหวนอัจฉริยะ พีทีที
ฟิ ลแอนด์โก ด้ วยตัวเอง
6. ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่า ข้ อมูลเกี่ยวกับการใช้ จ่ายผ่านวงแหวนที่ปรากฏในระบบการบริ การ KBank Fleet Card
Online Service ไม่ตรงกับข้ อมูลในใบแจ้ งยอดการใช้ วงแหวนอัจฉริยะ พีทีที ฟิ ลแอนด์โก (Statement) ที่ธนาคารได้ จดั ส่งถึงผู้ขอใช้
บริการทางไปรษณีย์ หรื อช่องทางอื่นใดตามที่ตกลงกันไว้ ให้ ถือตามข้ อมูลที่ปรากฏในใบแจ้ งยอดการใช้ วงแหวนอัจฉริยะ พีทีที ฟิ ล
แอนด์โก (Statement) เป็ นสาคัญ หากมีข้อสงสัยในข้ อมูลดังกล่าว กรุณาติดต่อ K-BIZ Contact Center โทร. 02-8888822 หรื อ
หมายเลขโทรศัพท์อื่นตามที่ธนาคารจะแจ้ งให้ ทราบเป็ นคราวๆไป
7. เงื่อนไขอื่นๆ ให้ ถือปฏิบตั ิตามคาแนะนา เงื่อนไข และคู่มือการใช้ บริการชาระค่าน ้ามันผ่านวงแหวนอัจฉริยะ พีทีที ฟิ ล
แอนด์โก แล้ วแต่กรณี
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