
คู่มือการใช้บริการเคเค เดบติ การ์ด (KK Debit Card) 
 
เคเค เดบิต การ์ด (KK Debit Card) (“บตัรเดบิต”) เป็นบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ท่ีธนาคารได้

ร่วมกบั Thai Payment Network ซึง่เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายบตัรเดบิตในประเทศ และ UnionPay International ซึง่เป็นผู้ ให้บริการเครือข่ายช าระเงินราย
ใหญ่ของประเทศจีนในการให้บริการบตัรเดบิตท่ีเพิ่มความสะดวกให้กบัผู้ขอใช้บริการส าหรับการท ารายการเบิกถอนเงินสดผ่านเคร่ือง ATM และซือ้สินค้า
และบริการผ่านเคร่ืองรูดบตัรหรือผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง 
 
คุณสมบัตพิืน้ฐานของบัตรเดบิต 

 บตัรใช้เทคโนโลยีชิพอจัฉริยะ EMV มาตรฐานระดบัโลก 

 บตัรมีหมายเลขบตัรจ านวน 16 หลกั 

 บตัรจะต้องผกูกบับญัชีเงินฝากเสมอ และจะท าการตดัเงินในบญัชีทนัทีท่ีมีการใช้งานบตัร 

 บตัรใช้คูก่บัรหสั PIN 6 หลกั 

 สามารถใช้บริการผ่านเคร่ือง ATM ได้ทกุเคร่ืองทัว่ไทย และทัว่โลก ผ่านเครือข่าย  และ  

 สามารถใช้ช าระคา่สนิค้าและบริการผ่านเคร่ืองรูดบตัรหรือเวบ็ไซต์ท่ีมีสญัลกัษณ์  ได้ทัว่ไทย หรือ  ได้ทัว่โลก 

 บตัรจะมีอายกุารใช้งานตามท่ีธนาคารก าหนดบนหน้าบตัร 
 
ขัน้ตอนและวธีิการใช้งานบัตรเดบิต 

1. การใช้งานบัตรเดบิตผ่านเคร่ือง ATM  
1.1 เสียบบตัรเดบิตท่ีเคร่ือง ATM 
1.2 ระบรุหสั PIN 6 หลกั 
1.3 เลือกท ารายการตา่งๆ เช่น สอบถามยอด ถอนเงิน โอนเงิน เป็นต้น 
1.4 ยืนยนัการท ารายการ 
1.5 ในกรณีท่ีระบรุหสั PIN ถกูต้อง รายการจะเสร็จสมบรูณ์ โดยผู้ขอใช้บริการจะได้รับใบบนัทกึรายการเป็นหลกัฐานทกุครัง้ เว้นแต่ผู้ขอใช้บริการ

ตกลงท่ีจะไม่รับใบบนัทกึรายการ  
1.6 หากระบรุหสั PIN ไม่ถกูต้อง เคร่ือง ATM จะปฏิเสธการท ารายการ และในกรณีท่ีระบุรหสั PIN ไม่ถูกต้อง 4 ครัง้ติดต่อกันไม่ว่าจะเป็นท่ีเคร่ือง 

ATM หรือช่องทางอ่ืนท่ีธนาคารจัดขึน้โดยก าหนดให้ใช้รหสั PIN เป็นส่วนหนึ่งในการพิสูจน์ตวัตนก่อนการใช้บริการผ่านช่องทางดงักล่าว  
บตัรเดบิตจะถกูระงบัการใช้งาน ให้ตดิตอ่สาขาธนาคารเพ่ือขอออกบตัรเดบิตทดแทนบตัรเดมิ โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการ
ออกบตัรใหม่ทดแทนตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด  

 
2. การใช้งานบัตรเดบิตผ่านเคร่ืองรูดบัตรเพื่อช าระค่าสินค้าและบริการ 

2.1. ผู้ขอใช้บริการเลือกซือ้สนิค้าและบริการเรียบร้อยแล้วและต้องการช าระเงินผ่านเคร่ืองรูดบตัรท่ีมีสญัลกัษณ์  หรือ  
2.2. พนกังานร้านค้าระบจุ านวนเงินท่ีต้องช าระ 
2.3. พนกังานร้านค้าท าการเสยีบบตัรเดบิตท่ีเคร่ืองรูดบตัรเพ่ือเร่ิมท ารายการช าระคา่สนิค้าและบริการ 
2.4. หน้าจอเคร่ืองรูดบตัรจะแสดงขึน้ให้ผู้ขอใช้บริการระบรุหสั PIN เพ่ือยืนยนัการท ารายการ 
2.5. ระบรุหสั PIN 6 หลกั เพ่ือยืนยนัการท ารายการ 
2.6. หากระบรุหสั PIN ถกูต้อง รายการจะเสร็จสมบรูณ์ โดยผู้ขอใช้บริการจะได้รับใบบนัทกึรายการเป็นหลกัฐาน 
2.7. หากระบรุหสั PIN ไม่ถกูต้อง เคร่ืองรูดบตัรจะปฏิเสธการท ารายการ และในกรณีท่ีระบรุหสั PIN ไม่ถกูต้อง 4 ครัง้ตดิตอ่กนัไม่ว่าจะเป็นท่ีเคร่ือง

รูดบตัรหรือช่องทางอ่ืนท่ีธนาคารจดัขึน้โดยก าหนดให้ใช้รหสั PIN เป็นสว่นหนึง่ในการพิสจูน์ตวัตนก่อนการใช้บริการผ่านช่องทางดงักลา่ว บตัร
เดบิตจะถกูระงบัการใช้งาน ให้ตดิตอ่สาขาธนาคารเพ่ือขอออกบตัรเดบิตทดแทนบตัรเดมิ โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องช าระคา่ธรรมเนียมการออก
บตัรใหม่ทดแทนตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด 

 
  



3. การใช้งานบัตรเดบิตผ่านเวบ็ไซต์เพื่อช าระค่าสินค้าและบริการออนไลน์ 

3.1. ผู้ขอใช้บริการเลือกซือ้สนิค้าและบริการเรียบร้อยแล้วและต้องการช าระเงินผ่านเว็บไซต์ท่ีมีสญัลกัษณ์  หรือ  
3.2. ผู้ขอใช้บริการกรอกข้อมลูท่ีหน้าเว็บไซต์ให้ครบถ้วน เพ่ือท ารายการช าระคา่สนิค้าและบริการ 
3.3. เม่ือท ารายการส าเร็จทา่นจะได้รับข้อความยืนยนัการท ารายการ 

 
4. การเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี 

4.1. เม่ือผู้ขอใช้บริการขอออกบตัรเดบิตครัง้แรก ธนาคารจะคดิคา่ธรรมเนียมแรกเข้าและคา่ธรรมเนียมรายปีกบัผู้ขอใช้บริการทนัที ทัง้นี ้ธนาคารจะ
ท าการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีในปีต่อๆ ไปภายในวันท าการสุดท้ายของสัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนท่ีใช้บริการครบปี โดยวิธีการหกัเงิน
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วจากบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ 

4.2. ในกรณีท่ีธนาคารไม่สามารถหกัเงินค่าธรรมเนียมจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการตามท่ีระบุในข้อ 4.1 ได้ ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธการท า
รายการผ่านบตัรเดบิตได้ทนัที และผู้ขอใช้บริการจะไมส่ามารถเคลมประกนัในช่วงเวลาดงักลา่วได้ (หากเป็นบตัรเดบิตแบบมีประกนั) ทัง้นี ้ผู้ขอ
ใช้บริการจะสามารถใช้งานบตัรเดบิตได้ตามปกต ิตอ่เม่ือได้ช าระคา่ธรรมเนียมให้แก่ธนาคารครบถ้วนแล้ว 

 
5. ข้อปฏิบัตสิ าหรับผู้ขอใช้บริการบัตรเดบิต 

 ลงลายมือช่ือของผู้ขอใช้บริการด้านหลงับตัรเดบิตทนัทีท่ีได้รับ 

 ควรเปล่ียนรหสั PIN ทกุๆ 3 เดือน 

 ควรใสร่หสั PIN ด้วยความระมดัระวงัโดยเอามือบงัขณะใสต่วัเลขระหว่างท ารายการท่ีเคร่ือง ATM หรือเคร่ืองรูดบตัรไม่ควรเปิดเผยรหสั PIN ให้
ผู้ อ่ืนทราบโดยเดด็ขาด 

 ไม่ควรเก็บรหสั PIN ไว้ท่ีเดียวกบับตัรเดบิต  

 ไม่ควรมอบบตัรเดบิตและรหสั PIN ให้ผู้ อ่ืนใช้บริการแทน 

 ไม่เปิดเผยรหสัประจ าตวั (PIN) หรือรหสัรักษาความปลอดภยัของบตัร (CVV) ให้ผู้ อ่ืนทราบโดยเดด็ขาด 

 ควรตรวจสอบยอดเงินในบญัชีเงินฝากอยา่งสม ่าเสมอ และเก็บใบบนัทกึรายการเพ่ือเป็นหลกัฐานในการตรวจสอบ 

 ไม่ควรให้ความช่วยเหลือหรือรับความช่วยเหลือจากบุคคลแปลกหน้า โดยเฉพาะเม่ือการกระท าดงักล่าวเป็นผลให้บุคคลแปลกหน้าเห็นรหสั 
PIN ของทา่น 

 ควรจดบนัทกึหมายเลขบตัร 16 หลกั และหมายเลขบญัชีเงินฝาก 10 หลกัไว้กบัตวัทา่นเพ่ือความสะดวกในการตดิตอ่กบัธนาคารในกรณีฉกุเฉิน 

 ก่อนใช้บริการท่ีเคร่ือง ATM หรือเคร่ืองรูดบตัรกรุณาตรวจสอบช่องสอดบตัรว่ามีอุปกรณ์ท่ีผิดปกติติดตัง้ท่ีตวัเคร่ืองหรือไม่ หากพบสิ่งผิดปกติ
หรือน่าสงสยั ควรหลีกเลี่ยงการใช้บริการ และแจ้งให้ธนาคารเจ้าของเคร่ืองทราบโดยเร็ว 

 หากพบข้อผิดพลาดใดๆ ในการใช้งานบตัรเดบิต กรุณาแจ้งธนาคารทนัทีเพ่ือท าการตรวจสอบรายการข้อผิดพลาด พร้อมให้ข้อมลูท่ีส าคญัอย่าง
น้อยดงันี ้

- วนัและเวลาท่ีท ารายการ 
- สถานท่ีตัง้เคร่ือง ATM หรือเคร่ืองรูดบตัร  
- ร้านค้าท่ีท ารายการ หรือช่องทางที่ท ารายการ เช่น เว็บไซต์ หรือแอปพลเิคชัน่ 
- เลขท่ีบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการและของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
- ประเภทรายการ 
- จ านวนเงินท่ีใช้บริการ / ยอดเงินท่ีใช้ไป 

 ในกรณีท่ีมีปัญหาการใช้บริการ หรือประสงค์แจ้งขออายัดบตัรเดบิต สามารถติดต่อได้ท่ีสาขาธนาคาร ภายในเวลาท าการของสาขา หรือ   
KKP Contact Center 02 1655555 ตลอด 24 ชัว่โมง 

 
6. การด าเนินการเม่ือผู้ขอใช้บริการประสงค์ขอตรวจสอบ/ปฏิเสธรายการใช้บัตรเดบิต 

6.1. ติดต่อท่ีสาขาธนาคาร หรือ KKP Contact Center 02 1655555 เพ่ือขอตรวจสอบ/ปฏิเสธรายการใช้บตัรเดบิต และเม่ือธนาคารตรวจสอบ
รายการใช้บตัรเดบิตเบือ้งต้นแล้วจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขอตรวจสอบ/ปฏิเสธรายการใช้บตัรเดบิต 

6.2. ธนาคารจะด าเนินการตามค าขอตรวจสอบ/ปฏิเสธรายการใช้บตัรเดบิตของผู้ขอใช้บริการตอ่เม่ือได้รับแบบฟอร์มดงักลา่วพร้อมเอกสารประกอบ
ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดครบถ้วนแล้ว หากธนาคารไม่ได้รับเอกสารดงักล่าวภายใน 3 วนั นับจากวันท่ีผู้ ขอใช้บริการติดต่อแจ้งเร่ืองกับธนาคาร 
ธนาคารจะถือว่าผู้ขอใช้บริการประสงค์ท่ีจะยตุกิารขอตรวจสอบ/ปฏิเสธรายการใช้บตัรเดบิตนัน้ 

 



อัตราค่าธรรมเนียม 
 ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบอตัราคา่ธรรมเนียมการใช้บริการบตัรเดบิตได้ท่ี www.kiatnakin.co.th หวัข้ออตัราดอกเบีย้/ค่าธรรมเนียม 
 
 
 
 
วงเงนิการใช้งานบัตรเดบิต 

 
หมายเหตุ: 
- คา่มาตรฐาน หมายถึง วงเงินการท ารายการผ่านบตัรท่ีธนาคารก าหนดให้ผู้ขอใช้บริการโดยอตัโนมตัใินครัง้แรกที่ผู้ขอใช้บริการขอออกบตัรเดบิต 
- กรณีท่ีผู้ ขอใช้บริการประสงค์เปลี่ยนแปลงวงเงินการใช้งานบตัรเดบิต โปรดติดต่อท่ี (ก) สาขาธนาคาร โดยกรอกรายละเอียดวงเงินการใช้งานบตัรใน
แบบฟอร์มท่ีธนาคารก าหนด หรือ (ข) KKP Contact Center 02 1655555 โดยเปล่ียนแปลงวงเงินการใช้งานบตัรด้วยตนเองผ่านระบบอตัโนมตัิ ทัง้นี ้การ
เปล่ียนแปลงวงเงินถอนสงูสดุต่อวนั หรือวงเงินช าระค่าสินค้าและบริการสงูสดุต่อวนัผ่านช่องทาง (ข) นี ้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทัง้วงเงิ นในประเทศและ
ตา่งประเทศ 

ประเภทบัตร 
KK Value  
Debit Card 

(บาท) 

KK Maxi  
Debit Card  

(บาท) 

KK Trust  
Debit Card 

(บาท) 

KK Protect  
Debit Card  

(บาท) 
วงเงินถอนสงูสดุภายในประเทศตอ่วนั  
- คา่มาตรฐาน 
- คา่สงูสดุท่ีก าหนดได้ 

 
100,000 
(200,000)  

 
200,000 
(500,000) 

 
100,000 
(200,000) 

 
100,000 
(200,000) 

วงเงินถอนสงูสดุตา่งประเทศตอ่วนั  
- คา่มาตรฐาน 
- คา่สงูสดุท่ีก าหนดได้ 

 
100,000 
(200,000)  

 
200,000 
(500,000) 

 
100,000 
(200,000) 

 
100,000 
(200,000) 

วงเงินโอนระหว่างบญัชีตนเองภายในบตัรสงูสดุตอ่วนั 
- คา่มาตรฐาน 

 
1,000,000 

 
1,000,000 

 
1,000,000 

 
1,000,000 

วงเงินโอนไปบญัชีบคุคลท่ี3 ภายในธนาคารสงูสดุตอ่วนั 
- คา่มาตรฐาน 
- คา่สงูสดุท่ีก าหนดได้ 

 
100,000 
(200,000) 

 
200,000 
(500,000) 

 
100,000 
(200,000) 

 
100,000 
(200,000) 

วงเงินโอนไปบญัชีตา่งธนาคารสงูสดุตอ่วนั 
- คา่มาตรฐาน 

 
100,000 

 
200,000 

 
200,000 

 
200,000 

วงเงินช าระคา่สนิค้าและบริการ (Bill Payment) สงูสดุตอ่วนั 
- คา่มาตรฐาน 
- คา่สงูสดุท่ีก าหนดได้ 

 
50,000 
(100,000) 

 
50,000 
(200,000) 

 
50,000 
(200,000) 

 
50,000 
(200,000) 

วงเงินช าระคา่สนิค้าและบริการภายในประเทศสงูสดุตอ่วนั 
- คา่มาตรฐาน 
- คา่สงูสดุท่ีก าหนดได้ 

 
50,000 
(100,000) 

 
50,000 
(200,000) 

 
50,000 
(200,000) 

 
50,000 
(200,000) 

วงเงินช าระคา่สนิค้าและบริการตา่งประเทศสงูสดุตอ่วนั 
- คา่มาตรฐาน 
- คา่สงูสดุท่ีก าหนดได้ 

 
50,000 
(100,000) 

 
50,000 
(200,000) 

 
50,000 
(200,000) 

 
50,000 
(200,000) 

วงเงินช าระคา่สนิค้าและบริการออนไลน์สงูสดุตอ่วนั 
- คา่มาตรฐาน 
- คา่สงูสดุท่ีก าหนดได้ 

 
10,000 
(100,000) 

 
10,000 
(200,000) 

 
10,000 
(200,000) 

 
10,000 
(200,000) 

http://www.kiatnakin.co.th/

