








    ใบค ำขอมีบัตรส่วนลดรำคำ NGV (บัตรประจ ำรถ )  

 

1 ประเภทรถยนต์  :            รถตู้ร่วม บขส.               รถบัสโดยสารร่วม บขส.                      รถบัส/มินิบัสโดยสารร่วม ขสมก.   
                                         รถสองแถวร่วมขสมก.                รถสองแถวต่างจังหวัด               รถแท็กซ่ีให้บริการในต่างจังหวัด   

2   
                                

3 รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครของบัตรประจ ำรถ :   

 นิติบุคคลชื่อ /ชื่อบุคคล  :   ……..…………………………….......................................................................................................... 
 เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล / เลขที่บัตรประชาชน :                                                                                                
 โทรศัพท์ : ……………………………หมายเลขโทรศัพท์มือถือ(เพื่อใช้ในการติดต่อและส่ือความ) …………………………………......  

4 รำยละเอียดยำนพำหนะ :                           พื้นที่ให้บริกำรรถโดยสำร................................................................................... 
จ านวนรถ .........................คัน.       ระบุทะเบียนรถ...........................................................................................................................   

5 ที่อยู ่ : ผู้สมัคร  นิติบุคคล / บุคคล  
 
  
  

6 ที่อยู่ส ำหรับกำรติดต่อและจัดส่งเอกสำรประชำสัมพันธ์ : 
เลขที่* …….….........อาคาร........................................................ เลขที่ห้อง ........................ ชั้น ..................... หมู่ที่ .....................  
ตรอก/ซอย ................................................... ถนน ................................... ...............แขวง / ต าบล *……………….…………………….….  

เขต / อ าเภอ * ……………………….……จังหวัด *............................................รหัสไปรษณีย์.*......................................................... 
โทรศัพท์ ………………………หมายเลขโทรศัพท์มือถือ*……………………………….….อีเมล์…………………………………………. 

 ข้อตกลงทั่วไป: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          ลงชื่อ  : ………………………………………………… (ผู้ยื่นค ำขอมีบัตร) 
                                                                                               (                                                                    )                                                                                                                                                                         
                                                                                            วัน/เดือน/ปี : ……………………………………………. 

 เอกสำรประกอบค ำขอ :  
 
 
 
 
 

ประเภทค ำขอ :      (1)  สมัครบัตรใหม่               (2)  บัตรหมดอายุ/ต่อบัตรใหม่          (3)  แก้ไขข้อมูลใบสมัคร          
                                (4)   บัตรช ารุด/สูญหาย 

กรณี (1) สมัครบัตรส่วนลดรำคำ NGV ใหม่    
□ ส าเนาทะเบียนรถ+หน้ารายการต่อภาษีล่าสุด    □ หนังสือรับรองบริษทัพร้อมประตรา    
□ ส าเนาบัตรประชาชนของ 1 ในคณะกรรมการบริษทั/หจก.  
กรณี (2)   ต่ออำยุบัตร/แก้ไขข้อมูลบัตร 
□ บัตรใบเดิมตัวจริง+ส าเนาทะเบียนรถพร้อมหน้ารายการต่อภาษีล่าสุด  
□ หนังสือรับรองบริษทัพร้อมประตรา    
□ ส าเนาบัตรประชาชนของ 1 ในคณะกรรมการบริษทั/หจก.  

หมายเหตุ: หากยื่นเอกสารแทน ต้องมีหนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประชาชน 
               ของผู้มอบอ านาจและผู้รบัมอบอ านาจ   

 

หมำยเลขเอกสำร: ……………………….……… 
                                                                                                                                                                                                            
    วัน/เดือน/ปี : ……………………………………………. 

กรณี (3) แก้ไขบัตรส่วนลดรำคำ NGV เดิม 
ก. บัตรช ำรุด    
     □  ส าเนาทะเบียนรถ+หน้ารายการต่อภาษีล่าสุด     □   บัตรใบเดิม ตัวจริง 
     □ หนังสือรับรองบรษิัทพร้อมประตรา    
     □ ส าเนาบัตรประชาชนของ 1 ในคณะกรรมการบรษิัท/หจก.  
ข. บัตรหำย:   □ ส าเนาทะเบียนรถ+หน้ารายการต่อภาษีล่าสุด  
                       □ ใบแจ้งความตัวจริง    □ ค่าธรรมเนียม 100 บาท 
                       □ หนังสือรับรองบริษทัพร้อมประตรา  
                       □ ส าเนาบัตรประชาชนของ 1 ในคณะกรรมการบริษทั/หจก. 
 
 
 

เลขที่* …….…อาคาร........................................................ เลขที่ห้อง ........................ ชั้น .................... . หมู่ที่ ............................... 
ตรอก/ซอย ................................................... ถนน ..................................................แขวง / ต าบล* ………………….………………..  
เขต / อ าเภอ * ……………………….……จังหวัด *.............................................รหัสไปรษณีย์.*....................................................... 

         ในการลงลายมือชื่อท้ายนี้ ข้าพเจ้าผู้ขอมีบัตรส่วนลดราคา NGV  (“ผู้ขอมีบัตร”)    ที่ออกโดย บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (“เจ้าของโครงการ”)    ขอรับรองและยืนยันว่า
ข้อความที่ปรากฏในใบค าขอฯนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ และผู้ขอมบีัตรได้รบัทราบและเข้าใจข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บัตรสว่นลดราคา NGV ตาม
โครงการบัตรส่วนลดราคา NGV  (“ข้อตกลง”)  เป็นอย่างดีแล้ว และยินยอมหากเจ้าของโครงการจะจัดส่งข้อตกลงให้ในภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากเจ้าของโครงการ    ผู้ขอมี
บัตรตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลง คู่มือ ข้อก าหนดและเง่ือนไข ที่เก่ียวข้อง ทั้งที่มีอยู่ในปัจจบุัน และทีจ่ะมีการแก้ไขต่อไป     ในอนาคตด้วย  โดยให้ถือว่าข้อตกลง 
คู่มือ ข้อก าหนดและเง่ือนไขใดๆ ที่เก่ียวข้องดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของใบค าขอฯนี้ด้วย  

          นอกจากนี้ ผู้ขอมีบัตรตกลงให้ความยินยอมและมอบอ านาจแก่เจ้าของโครงการ  โดยไม่เพิกถอนและไม่ค านึงถึงว่าเจ้าของโครงการจะอนุมัติบัตรให้แก่ผู้ขอมีบัตรหรือไม่ก็
ตาม หรือการใชบ้ริการทีผู่้ขอมีบัตรอยู่จะสิน้สุดลงแล้วหรือไม่ เพ่ือให้เจ้าของโครงการท าการตรวจสอบ เปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว และข้อมลูใดๆ ของผู้ขอมีบัตรกับ
บุคคลใดก็ตามที่เจ้าของโครงการเห็นสมควร ไม่ว่าจะเพ่ือการพิจารณาใบค าขอฯของผู้ขอมีบัตร หรือเพ่ือประโยชน์ในการเสนอบริการ หรือสินค้าที่เจ้าของโครงการเห็นว่าเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ขอมีบัตร หรือเพ่ือประโยชนใ์นการประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคลของผู้ขอมีบัตรภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล     ไม่ว่าจะเป็นการประมวลผล
ภายในหรือนอกประเทศก็ตาม รวมทั้งผู้ขอมีบัตรรบัทราบและเข้าใจว่าการพิจารณาอนุมัติบัตรเปน็สิทธิ์ของเจ้าของโครงการ    แต่เพียงผู้เดียว และเจ้าของโครงการขอสงวนสิทธิ์
ในการชี้แจงเหตุผลการปฏิเสธ คืนใบค าขอมีบัตรฯและหลักฐานประกอบการขอมบีัตรฯ ในทุกกรณี และดุลพินิจของเจ้าของโครงการถือที่เป็นที่สุด 



 

 
 

ข้อตกลงและเง่ือนไขกำรใช้บัตรส่วนลดรำคำ NGV ของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 
                     
          ในขอ้ตกลงฉบบันี้ บัตรสว่นลดราคา NGV ซึ่งต่อไปนี้จะเรยีกว่า "บัตร” เป็นบัตรทีอ่อกโดยบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (“เจ้าของโครงการ”) ใหแ้ก่ผูข้อมีบตัรส่วนลดราคา NGV ที่ได้รบัอนุมัติจาก
เจ้าของโครงการให้เป็นผูถ้ือบัตร ซึ่งต่อไปนี้จะเรยีกวา่ "ผู้ถอืบตัร” ซึ่งผูถ้ือบัตรตกลงยินยอมผกูพันและปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขการใช้บตัรนี้ทุกประการ ดังนี ้
 
1. เงื่อนไขกำรใช้บัตร  
1.1 เม่ือเจ้าของโครงการอนุมัติบตัรให้แกผู่้ขอมีบัตรแลว้ จะมอบบัตรใหแ้ก่ผูถ้ือบัตร และผู้ถอืบตัรได้อา่นขอ้ตกลงฉบับนีแ้ละคู่มือการใช้บตัรอยา่งเข้าใจแลว้ ซึ่งเจ้าของตกลงให้ถอืวา่ขอ้ตกลงฉบับนี้

เป็นส่วนหนึ่งของใบค าขอมีบตัรส่วนลดราคา NGV  (“ใบค าขอมีบตัร”) ด้วย  
1.2 ผู้ถือบตัรสามารถใช้บตัร เพ่ือรบัส่วนลดราคาคา่ก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต ์(NGV) ณ สถานีบริการ NGV ท่ีเจ้าของโครงการก าหนดไว้เท่านั้น  
1.3 ผู้ถือบตัรสามารถใช้บตัรส าหรับซือ้กา๊ซ NGV ในราคาที่มีส่วนลดราคาก๊าซฯ  และวงเงินซือ้กา๊ซฯในราคาที่มีสว่นลดราคา NGV ที่เจ้าของโครงการก าหนดเท่านั้น 
1.4 การใช้บตัรแต่ละครั้ง  ผูถ้ือบัตรจะตอ้งมอบบตัรให้เจ้าหนา้ที่สถานบีริการ NGV เพ่ือบันทึกการใช้บรกิารบตัรด้วยทุกครั้ง  เม่ือมีการใช้บตัรแต่ละครั้ง สถานีบริการ NGV จะมอบใบบันทกึการขาย 

(Sales Slip) แสดงรายการช าระคา่สินค้าและสว่นลดสินคา้อันเกิดจากการใช้บตัรให้ผูถ้ือบัตรรับทราบ และผู้ถอืบตัรต้องท าการตรวจสอบความถกูตอ้งทุกครั้ง หากผู้ถือบตัรพบว่ามีรายการ                  
ไม่ถูกตอ้ง  ผู้ถอืบตัรจะตอ้งท าการทักทว้งภายใน 10 วัน นบัตั้งแตว่ันที่ได้รบัใบบันทึกการขาย (Sales Slip) จากสถานีบริการ NGV  หากพ้นก าหนดดังกล่าวใหถ้ือว่าจ านวนเงินที่ปรากฏในใบบันทึก
การขาย (Sales Slip) ที่ผู้ถือบตัรจะตอ้งช าระเป็นยอดเงินทีถู่กต้อง ทั้งนี้ไม่เป็นการตดัสิทธิผ์ู้ถือบตัรในภายหลังหากผู้ถอืบตัรพิสูจน์ไดว้่าคา่ใช้จา่ยในใบแจ้งรายการใช้บตัรบางรายการไม่ถูกตอ้ง
และมิได้เป็นความผดิหรอืความบกพรอ่งของผู้ถอืบตัรและได้แจ้งทกัท้วงภายใน 60 วนั นับแตว่ันที่ผู้ถอืบตัรไดร้ับใบแจ้งยอดบญัชีจากสถานบีริการ NGV 

1.5 ในกรณีทีบ่ัตรสูญหาย ถกูลักขโมยหรอืใช้โดยบคุคลอืน่ โดยมิได้รับอนญุาตจากผู้ถอืบตัร ผู้ถอืบัตรจะตอ้งแจ้งระงับการใช้บตัรท่ีเจ้าของโครงการใหท้ราบโดยพลัน  
1.6 ในกรณีทีบุ่คคลอื่นน าบัตรของผู้ถอืบตัรไปใชไ้ม่วา่ดว้ยความยินยอมของผู้ถอืบตัร หรือไม่ว่าด้วยเหตุประการใด อันเกดิจากความผิด ความบกพรอ่ง หรอืความประมาทเลินเล่อของผู้ถอืบตัรเอง 

และเป็นเหตุให้ผู้ด าเนินโครงการได้รบัความเสียหาย  ผูถ้ือบัตรตกลงยินยอมให้ ถอืว่าเป็นการใช้บตัรโดยผู้ถอืบตัรเอง รวมถึงให้น าข้อตกลงนี้มาใชบ้ังคบัด้วยทุกประการ 
1.7 กรณขีอท าบตัรใหม่ อันเนือ่งมากจากบัตรสญูหายหรอืถกูลักขโมยไป ในขณะทีบ่ตัรเดิมยังไม่หมดอาย ุและ/หรอืยังสามารถใช้ได ้ผู้ถอืบตัรตอ้งแจ้งความที่สถานตี ารวจและน าใบแจ้งความดังกลา่ว

มาประกอบขอท าบัตรใหม่  ทั้งนี ้ ผูถ้ือบัตรจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมท าบตัรใหม่ในอตัราที่เจ้าของโครงการก าหนดด้วย 
2. กำรเพิกถอนกำรใช้บัตร กำรระงับกำรใช้บัตร และกำรบอกเลกิสัญญำกำรใช้บัตร โดยเจ้ำของโครงกำร    

2.1 บัตรเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของโครงการ ผูถ้ือบัตรไม่สามารถมอบหรอืโอนบัตรไปให้บคุคลอื่นได้ และเจ้าของโครงการมีสทิธิ์ระงับ ยึดบัตร ยกเลิกการใช ้และ/หรอืปฏิเสธการใช ้และ/หรือเรียกบตัร
คืนบตัรได้  เม่ือมีกรณใีดกรณีหนึ่งดังตอ่ไปนี ้
2.1.1 ผู้ถือบตัรเสียชีวติ หรือถูกพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคกุหรอืให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรอืให้เป็นบคุคลไรค้วามสามารถ หรือเสมือนไรค้วามสามารถ 
2.1.2 ผู้ถือบตัรมีพฤติกรรมการใชบ้ัตรในทางฉอ้ฉลหรอืทุจริต หรอืเพ่ือวตัถปุระสงค์อันไม่ชอบดว้ยกฎหมายซึ่งรวมถึงการปลอมและใช้เอกสารปลอม เพ่ือใช้ประกอบการยื่นค าขอมีบตัร และการ

กระท าอันมีลกัษณะเป็นการฟอกเงิน ทั้งนี้ หากตรวจสอบแลว้พบว่าผูถ้ือบัตรมีพฤตกิรรมตามที่ได้กลา่วไวข้้างต้นแลว้  เจา้ของโครงการจะยกเลกิบตัรของผู้ถอืบตัรตลอดอายุของโครงการฯ
และผู้ถอืบตัรจะต้องชดเชยสว่นต่างของราคาสว่นลดที่ได้รับ 

2.1.3 บัตรหมดอายุ หรือเลิกใช้บตัรไปกอ่นแลว้ 
2.1.4 ผู้ถือบตัรผิดข้อตกลง ทั้งในค าขอมีบตัรและขอ้ตกลงฉบบันี้ รวมถึงขอ้ตกลงและเง่ือนไขใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการใชบ้ัตรไม่วา่ขอ้ใดขอ้หนึ่ง ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือจะไดแ้ก้ไขในภายหนา้           

แม้จะมีเหตุในการระงับ ยึดบัตร ยกเลิกการใช้ และ/หรือปฏิเสธการใช้ และ/หรอืเรียกคนืบตัรตามที่กลา่วมาขา้งต้นก็ตาม เจ้าของโครงการขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะระงับ ยดึบตัร ยกเลิกการใช้ 
และ/หรือปฏิเสธการใช้ และ/หรอืเรียกคนืบตัรหรือไม่ก็ได ้รวมทั้งด าเนินการตามกฎหมายที่เกีย่วขอ้งอย่างถึงที่สุดตามที่เจ้าของโครงการเห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้สมัครยินยอมให้เจ้าของโครงการ
เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขดังกลา่วได้โดยแจ้งให้ผู้ถอืบตัรทราบลว่งหน้า 

2.2 ผู้ถือบตัรอาจยกเลกิการใชบ้ัตรนี้เม่ือใดกไ็ด ้โดยแจ้งยกเลิกการใชบ้ตัรให้เจ้าของโครงการทราบล่วงหนา้  ตามวิธกีารที่เจ้าของโครงการก าหนด 
3. กำรยกเลิกกำรใช้บัตร หรือกำรเพกิถอนกำรใช้บัตร หรือกำรระงับกำรใช้บัตร โดยผู้ถือบัตร 
             ในกรณผีู้ถือบัตรน าบตัรทีย่กเลิกแลว้ไปขอรับส่วนลดราคา NGV ผู้ถือบัตรยินยอมรบัผิดชอบต่อส่วนต่างของราคาส่วนลดที่ได้รบัที่เกดิขึ้นหลังจากยกเลิกบตัรทุกประการ หรือในกรณทีี่มีการน า
บัตรที่แจ้งยกเลิกการใช้แลว้หรอืแจ้งหายไปยื่นกับสถานบีริการ NGV ไม่ว่ากรณใีดๆ กต็าม ผูถ้ือบตัรตอ้งยอมให้สถานบีริการ NGV ดังกล่าวยดึบตัรเพ่ือส่งคืนใหแ้ก่ผูด้ าเนินโครงการ 
4. กำรออกบัตรใหม่แทนบัตรเดิมท่ีหมดอำยุ 
              บตัรมีอายุตามที่เจ้าของโครงการก าหนด เม่ือครบก าหนดแลว้  เจ้าของโครงการมีสิทธิขยายอายกุารใชบ้ัตรเดิมได้ โดยไม่ต้องแจ้งผู้ถอืบตัรลว่งหนา้  รวมทั้งเจ้าของโครงการมีดุลพินิจในการ
พิจารณาออกบตัรใหม่แทนบัตรเดิมที่หมดอายุได้  ซึ่งให้มีผลใชไ้ดต้่อเนือ่งในทันทีที่บตัรเดิมหมดอายุโดยอัตโนมัติ โดยไม่ตอ้งขอความยินยอมจากผูถ้ือบัตร เว้นแต่ผู้ถอืบตัรจะแจ้งยกเลิกการใชบ้ัตรให้
เจ้าของโครงการทราบเป็นหนังสอืกอ่นวันที่บตัรเดิมหมดอายุไม่น้อยกว่า 30 วัน   ในกรณีทีผู่้ถอืบตัรบอกเลิกการใชบ้ัตร โดยมิได้แจ้งยกเลิกภายในก าหนดเวลาตามวรรคก่อน และเจ้าของโครงการไดอ้อก
บัตรใหม่ให้แลว้ ผู้ถอืบตัรยินยอมรบัผิดชอบคา่ใช้จา่ยค่าธรรมเนียมในการจดัท าบตัรใหม่ ใหแ้ก่เจ้าของโครงการ   ตามอตัราที่เจ้าของโครงการก าหนด 
5. กำรเปลี่ยนแปลงข้อตกลง  

5.1 ผู้ถือบตัรตกลงยินยอมให้เจา้ของโครงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม คา่ธรรมเนียม คา่ใชจ้่าย ค่าบริการและขอ้ตกลง ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใช้บตัรหรือข้อก าหนดและเง่ือนไขอื่นใดที่
เกี่ยวขอ้งกับการใชบ้ัตร โดยเจ้าของโครงการอาจจะแจ้งให้ทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณอ์ักษรไม่น้อยกว่า 30 วันหรือในกรณีเร่งดว่นเจ้าของโครงการอาจจะแจ้งใหท้ราบทางปา้ยประกาศที่
สถานบีริการ NGV จดหมาย ชอ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ SMS E-mail เป็นต้น หรอืแจ้งให้ทราบโดยหนังสอืพิมพ์รายวันภาษาไทยที่แพร่หลายหรอืช่องทางอื่น เป็นการล่วงหน้าไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั  

5.2 เจ้าของโครงการสงวนสิทธิใ์นการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม หรอืยกเลิกบรรดาสิทธิ์หรือสิทธิ์ประโยชนท์ั้งปวงที่เจ้าของโครงการจดัหาหรือให้ไว้กบัผู้ถอืบตัร โดยเจา้ของโครงการไม่ตอ้งแจ้งให ้       
ผู้ถือบตัรทราบลว่งหนา้  

6. ควำมยินยอมในกำรเปิดเผยข้อมูล 
              ผู้ถอืบตัรตกลงยินยอมให้เจ้าของโครงการ หรอืบคุคลที่เกีย่วข้อง ตดิต่อ สอบถาม ตรวจสอบ บันทึก และ/หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลใดๆ เกีย่วกบัผู้ถอืบตัรที่มีอยูก่ับ และ/หรอืแก ่
เจ้าของโครงการ และ/หรอืจดัท าฐานขอ้มูลของผู้ถอืบตัร โดยรวมถึงการอ้างอิง ตดิตอ่ วางแผน จัดท าสถิติหรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ผู้ถอืบตัรยินยอมให้เจ้าของโครงการและ/หรอืบคุคลที่เกี่ยวขอ้งสอบ
ทาน เปลีย่นแปลง ปรบัปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมฐานขอ้มูลตา่งๆ ของผู้ถอืบตัร รวมทั้งความสัมพันธ์ และ/หรอืธุรกรรมใดๆ ที่ผู้ถอืบตัรมีกับเจ้าของโครงการ  ทั้งนีผู้้ถือบตัรจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอม
ดังกลา่ว ไม่วา่กรณใีดๆ  
7. เบ็ดเตล็ด 
              ผู้ถอืบตัรขอรับรองว่าในวันที่ท าใบค าขอมีบัตร และวนัที่ได้รับข้อตกลงฉบับนี ้ ผู้ถอืบัตรไดอ้่านเง่ือนไข ขอ้ตกลง วิธกีารใชบ้ัตรและเอกสาร ใดๆ ที่เกี่ยวกบับตัรโดยครบถ้วนและเข้าใจโดยตลอด
เป็นอยา่งดแีล้ว และยนิยอมตกลงปฏิบตัิตามขอ้ตกลงฉบบันี้ รวมทั้งระเบียบ ขอ้บังคับ ขอ้ก าหนด และเง่ือนไขใดๆ อันเกี่ยวกบัการใชบ้ตัรของเจ้าของโครงการ  ทั้งที่มีอยูใ่นปัจจบุันหรอืทีจ่ะได้มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงในภายหน้าดว้ยทุกประการ  

ศึกษำรำยละเอียดของโครงกำรบัตรส่วนลดรำคำ NGV เพิ่มเติมได้ท่ี PTT Contact Center โทร. 1365 
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