
คู่มือการใช้บัตรกดเงินสด KK Cash Card 

KK Cash Card บตัรกดเงินสด เงินสดพร้อมใช้ทกุสถานการณ์ทีต่อบสนองทกุความต้องการของทา่น 
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ยนิดต้ีอนรับท่านเข้าสู่บริการ “บัตรกดเงนิสด KK Cash Card”  

ธนาคารเกียรตินาคินขอต้อนรับท่านสู่การเป็นสมาชิกบตัรกดเงินสด KK Cash Card* ท่านจะได้รับความ

สะดวกสบายในทกุสถานการณ์การใช้จ่ายพร้อมสทิธิประโยชน์พิเศษมากมายทีเ่ราคดัสรรเป็นอยา่งดี ด้วยคู่มือการใช้บตัร

กดเงินสดนีเ้ราขอน าเสนอข้อมูลและรายละเอียดเก่ียวกบัการใช้งานบตัรกดเงินสด KK Cash Card เพื่ออ านวยความ

สะดวกในการใช้วงเงินของทา่น 

ขอให้ทา่นโปรดศกึษาข้อมลูในคูม่ือการใช้บตัรกดเงินสดนีอ้ยา่งละเอียด โดยท่านมีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามสญัญา

ให้สนิเช่ือสว่นบคุคล หนงัสือแจ้งการอนมุตัิสินเช่ือ คู่มือการใช้บตัร และเอกสารทางการเงินอื่นๆ โดยให้ ถือว่าคู่มือการใช้

บตัรนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของเอกสารทางการเงินด้วย 

โอกาสนี ้ธนาคารขอขอบพระคณุท่านที่ได้เลือกใช้บริการบตัรกดเงินสดKK Cash Card และไว้วางใจใช้บริการ

ของธนาคาร หากท่านต้องการสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โปรดติดต่อสาขาของธนาคารทกุแห่ง หรือศนูย์บริการลกูค้า KKP 

Contact Center 

 

บัตรกดเงนิสด KK Cash Card 

บตัรกดเงินสด KK Cash Card เป็นสนิเช่ือสว่นบคุคลในรูปแบบวงเงินสนิเช่ือหมนุเวียน (Revolving Credit) โดย

ไม่ต้องมีหลกัทรัพย์หรือบคุคลค า้ประกนั ซึ่งท่านสามารถเบิกใช้วงเงินตามที่ได้รับอนมุตัิจากธนาคาร ผ่านบตัรกดเงินสด 

KK Cash Card ดอกเบีย้จะค านวณตามจ านวนเงินและจ านวนวนัที่เบิกใช้จริงในอตัราที่ธนาคารก าหนดและ/หรือ

ค่าธรรมเนียม ค่าบริการอื่นๆ(ถ้ามี)โดยท่านไม่ต้องช าระดอกเบีย้เมื่อไม่มีการใช้วงเงิน ทัง้นีธ้นาคารขอสงวนสิทธ์ิในการ

พิจารณาอนมุตัิวงเงินแก่ลกูค้าแตล่ะรายตามหลกัเกณฑ์ของธนาคาร 

หมายเหตุ :  

*บตัรกดเงินสด KK Cash Card คือ “บตัร” ตามที่ได้นิยามไว้ในสญัญาให้สนิเช่ือสว่นบคุคล 

 

คุณสมบัตพิืน้ฐานของบัตรกดเงนิสด KK Cash Card 

 บตัรกดเงินสด KK Cash Card หรือ “บตัร” เป็นกรรมสทิธ์ิของธนาคาร 

 บตัรใช้เทคโนโลยีชิปการ์ดอจัฉริยะ หรือ EMV มาตรฐานระดบัโลกเพื่อปอ้งกนัการถกูโจรกรรมข้อมลูในบตัร 

 บตัรมีหมายเลข จ านวน 16 หลกั 

 บตัรใช้คูก่บัรหสัประจ าตวั (PIN) 6 หลกัทกุครัง้ เพื่อความปลอดภยั 

 สามารถใช้บริการบตัรผา่นเคร่ืองถอนเงินอตัโนมตัิ (ATM) ได้ทกุเคร่ืองทัว่ไทย และทัว่โลก  

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


ผา่นเครือขา่ย  และ  

 สามารถเลอืกรับบริการช าระคา่สนิค้าและบริการผา่นเคร่ืองรูดบตัร (EDC)*  หรือเว็บไซต์ในเครือขา่ย  

และ  ได้ทัว่โลก 

หมายเหตุ :  

*เคร่ืองรูดบตัร (EDC) คือ “เคร่ืองรูดบตัร” ตามที่ได้นิยามไว้ในสญัญาให้สนิเช่ือสว่นบคุคล 

 

ขัน้ตอนและวิธีการใช้บัตร  

ทา่นสามารถเร่ิมใช้บตัรกดเงินสด KK Cash Card ได้เมื่อทา่นได้รับบตัร และทา่นได้แจ้งยืนยนัการเปิดใช้บตัร 

(Activate) และสร้างรหสัประจ าตวั (PIN)** จ านวน 6 หลกักบัธนาคารเรียบร้อยแล้ว 

 

หมายเหตุ : 

**รหสัประจ าตวั (PIN) จ านวน 6 หลกั คือ “รหสับตัร” ตามที่ได้นิยามไว้ในสญัญาให้สนิเช่ือสว่นบคุคล 

 

1. การยนืยนัเปิดใช้บัตร (Activate) 

o ทา่นสามารถเปิดใช้บริการบตัร (Activate) ผา่นช่องทางศนูย์บริการลกูค้า  

KKP Contact Center 02 165 5555 

 

2. การใช้บัตรผ่านเคร่ืองถอนเงนิอัตโนมัต ิ(ATM)/เคร่ืองรูดบัตร (EDC) เพื่อเบกิใช้วงเงนิ 

ขัน้ตอนท่ี 1  เสยีบบตัรที่เคร่ืองถอนเงินอตัโนมตัิ(ATM)/เคร่ืองรูดบตัร (EDC) 

ขัน้ตอนท่ี 2  ใสร่หสัประจ าตวั (PIN) 6 หลกั  

ขัน้ตอนท่ี 3  เลอืกท ารายการตา่งๆ เช่น สอบถามยอด ถอนเงิน โอนเงินเป็นต้น โดยเลอืกประเภทบญัชี 

“บญัชีกระแสรายวนั” 

ขัน้ตอนท่ี 4  ยืนยนัการท ารายการ 

 

ในกรณีที่ระบรุหสัประจ าตวั (PIN) ถกูต้อง ให้ถือวา่รายการเสร็จสมบรูณ์ และการเบิกใช้วงเงินสนิเช่ือโดยการใช้
บตัรท ารายการถือเป็นการท่ีทา่นได้ท าหลกัฐานการกู้ เงินและการรับเงินกู้ภายใต้สญัญาให้สนิเช่ือสว่นบคุคล ซึง่มีการลง
ลายมือช่ือรับเงินสนิเช่ือ จากธนาคารแล้ว โดยทา่นจะได้รับใบบนัทกึรายการเป็นหลกัฐานทกุครัง้ เว้นแตท่า่นตกลงทีจ่ะไม่
รับใบบนัทกึรายการ หรือเคร่ืองถอนเงินอตัโนมตั(ิATM)/เคร่ืองรูดบตัร (EDC) (แล้วแตก่รณี) ไมส่ามารถพิมพ์ใบบนัทกึ
รายการได้ อยา่งไรก็ตาม ทา่นจะได้รับใบแจ้งยอดบญัชีบตัรกดเงินสด/ใบเสร็จรับเงินจากธนาคารเป็นงวดรายเดือนทกุ
เดือน 



ในกรณีที่ระบรุหสัประจ าตวั (PIN) ไมถ่กูต้อง เคร่ืองถอนเงินอตัโนมตั(ิATM)/เคร่ืองรูดบตัร (EDC) จะปฏิเสธการ

ท ารายการ และในกรณีที่ระบรุหสัประจ าตวั (PIN) ไมถ่กูต้องติดตอ่กนัเกิน 3 ครัง้ บตัรจะถกูระงบัการใช้งาน โดยทา่นต้อง

ด าเนินการขออายดับตัรทนัทีและออกบตัรใหม ่และทา่นจะต้องช าระคา่ธรรมเนียมการออกบตัรตามที่ธนาคารประกาศ

ก าหนด 

 

3. การใช้บัตรผ่านเคร่ืองรูดบตัร (EDC) เพื่อช าระค่าสินค้าและบริการ 

ขัน้ตอนท่ี 1  ทา่นสามารถช าระเงินคา่สนิค้าและบริการผา่นเคร่ืองรูดบตัร (EDC)ของร้านค้าที่ม ี

 เคร่ืองหมาย  และ  

ขัน้ตอนท่ี 2  พนกังานร้านค้าท าการเสยีบบตัรที่เคร่ืองรูดบตัร (EDC) เพื่อท ารายการช าระคา่สนิค้าและ

บริการ 

ขัน้ตอนท่ี 3  หน้าจอเคร่ืองรูดบตัร (EDC) จะแสดงจ านวนเงินท่ีต้องช าระและให้ยืนยนัการท ารายการ 

ขัน้ตอนท่ี 4  ให้ทา่นระบรุหสัประจ าตวั (PIN) เพื่อยืนยนัการท ารายการ 

 

ในกรณีที่ระบรุหสัประจ าตวั (PIN) ถกูต้อง ให้ถือวา่รายการเสร็จสมบรูณ์ และการเบิกใช้วงเงินสนิเช่ือโดยการใช้

บตัรท ารายการถือเป็นการท่ีทา่นได้ท าหลกัฐานการกู้ เงินและการรับเงินกู้ภายใต้สญัญาให้สนิเช่ือสว่นบคุคล ซึง่มีการลง

ลายมือช่ือรับเงินสนิเช่ือจากธนาคารแล้ว โดยทา่นจะได้รับใบบนัทกึรายการเป็นหลกัฐาน เว้นแตท่า่นตกลงทีจ่ะไมรั่บใบ

บนัทกึรายการหรือเคร่ืองรูดบตัร (EDC) ไมส่ามารถพิมพ์ใบบนัทกึรายการได้ (แล้วแตก่รณี) อยา่งไรก็ตาม ทา่นจะได้รับใบ

แจ้งยอดบญัชีบตัรกดเงินสด/ใบเสร็จรับเงินจากธนาคารเป็นงวดรายเดือนทกุเดือน 

ในกรณีที่ระบรุหสัประจ าตวั (PIN) ไมถ่กูต้องเคร่ืองรูดบตัร (EDC) จะปฏิเสธการท ารายการ และในกรณีที่ระบุ

รหสัประจ าตวั (PIN) ไมถ่กูต้องตดิตอ่กนัเกิน 3 ครัง้ บตัรจะถกูระงบัการใช้งาน โดยทา่นต้องด าเนินการขออายดับตัรทนัที

และออกบตัรใหม ่และทา่นจะต้องช าระคา่ธรรมเนียมการออกบตัรตามที่ธนาคารประกาศก าหนด 

 

4. การใช้บัตรผ่านเว็บไซต์ เพื่อช าระค่าสินค้าและบริการ 

ขัน้ตอนท่ี 1  ทา่นสามารถช าระเงินคา่สนิค้าและบริการผา่นเว็บไซต์ของร้านค้าที่มีเคร่ืองหมาย 

 และ  

ขัน้ตอนท่ี 2  กรอกข้อมลูที่หน้าเว็บไซต์ให้ครบถ้วน เพื่อท ารายการช าระคา่สนิค้าและบริการ 

ขัน้ตอนท่ี 3  เมื่อท ารายการส าเร็จทา่นจะได้รับข้อความยืนยนัการท ารายการ 

 

ในกรณีที่ทา่นช าระเงินคา่สนิค้าและบริการผา่นเว็บไซต์ และมีการยืนยนัการท ารายการเสร็จสมบรูณ์ ถือเป็นการ

ที่ทา่นได้ท าหลกัฐานการกู้ เงินและการรับเงินกู้ภายใต้สญัญาให้สนิเช่ือสว่นบคุคล ซึง่มกีารลงลายมือช่ือรับเงินสนิเช่ือจาก



ธนาคารแล้ว อยา่งไรก็ตาม ทา่นจะได้รับใบแจ้งยอดบญัชีบตัรกดเงินสด/ใบเสร็จรับเงินจากธนาคารเป็นงวดรายเดือนทกุ

เดือน 

 

5. การเบิกใช้สินเชื่อ KK Cash Card ผ่านช่องทาง KKP Contact Center 

ขัน้ตอนท่ี 1  ติดตอ่ KKP Contact Center เพือ่ขอใช้บริการเบิกใช้สนิเช่ือ KK Cash Card โดยใช้เบอร์

โทรศพัท์ที่ทา่นได้ให้แก่ธนาคารเมื่อครัง้ที่สมคัรใช้สนิเช่ือ 

ขัน้ตอนท่ี 2  แจ้งความประสงค์ขอเบิกใช้สนิเช่ือโดยให้ธนาคารโอนเงินสนิเช่ือเข้าบญัชีเงินฝากของทา่น 

ขัน้ตอนท่ี 3  แจ้งบญัชีเงินฝาก ทีท่า่นต้องการให้ธนาคารโอนเงิน เพื่อรับเงินสนิเช่ือ 

ขัน้ตอนท่ี 4 ยืนยนัการท ารายการ 

 

ในกรณีที่ทา่นเบิกใช้วงเงินสนิเช่ือผา่นช่องทาง KKP Contact Center และมีการยืนยนัการท ารายการเสร็จ

สมบรูณ์ ถือเป็นการท่ีทา่นได้ท าหลกัฐานการกู้ เงินและการรับเงินกู้ภายใต้สญัญาให้สนิเช่ือสว่นบคุคล ซึง่มกีารลงลายมือ

ช่ือรับเงินสนิเช่ือ จากธนาคารแล้ว อยา่งไรก็ตาม ทา่นจะได้รับใบแจ้งยอดบญัชีบตัรกดเงินสด/ใบเสร็จรับเงินจากธนาคาร

เป็นงวดรายเดือนทกุเดือน 

 

6. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ 

6.1 หากทา่นมีคา่ธรรมเนียมและ/หรือคา่บริการที่ต้องช าระ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบผา่นทางใบแจ้งยอด

บญัชีบตัรกดเงินสด/ใบเสร็จรับเงิน  

6.2 ในกรณีที่ธนาคารไมไ่ด้รับเงินคา่ธรรมเนียมและ/หรือคา่บริการจากทา่นตามที่ระบใุนข้อ 6.1 ธนาคารมี

สทิธิปฏิเสธการท ารายการผา่นบตัรได้ทนัที ทัง้นีท้า่นสามารถใช้บตัรได้ตามปกติ ตอ่เมื่อได้ช าระ

คา่ธรรมเนียมและ/หรือคา่บริการให้แก่ธนาคารครบถ้วนแล้ว 

 

7. ข้อควรปฏิบัติในการใช้บตัร 

 ลงลายมือช่ือไว้ที่ด้านหลงับตัรทนัทีที่ได้รับบตัร 

 ควรเปลีย่นรหสัประจ าตวั (PIN) ทกุๆ 3 เดือน 

 ควรใสร่หสัประจ าตวั (PIN) ด้วยความระมดัระวงัโดยเอามือบงัขณะใสต่วัเลขระหวา่งท ารายการที่เคร่ือง

ถอนเงินอตัโนมตัิหรือเคร่ืองรูดบตัร 

 ต้องไมเ่ปิดเผยรหสัประจ าตวั (PIN) หรือรหสัรักษาความปลอดภยัของบตัร (CVV) ให้ผู้อื่นทราบโดย

เด็ดขาด 

 ไมค่วรเก็บรหสัประจ าตวั (PIN) ไว้ที่เดยีวกบับตัร  

 ไมม่อบบตัรและรหสัประจ าตวั (PIN) ให้ผู้อื่นด าเนินการแทน 



 ควรตรวจสอบภาระหนี ้รวมถึงคา่ปรับและคา่ธรรมเนียมตา่งๆ อยา่งสม า่เสมอและเก็บใบบนัทกึรายการ

เพื่อเป็นหลกัฐานในการตรวจสอบ 

 ควรจดบนัทกึหมายเลขบตัร 16 หลกั ไว้กบัตวัทา่นเพื่อความสะดวกในการตดิตอ่กบัธนาคารในกรณีฉกุเฉิน 

 ก่อนใช้บริการท่ีเคร่ืองถอนเงินอตัโนมตัิ (ATM) หรือเคร่ืองรูดบตัร (EDC) กรุณาตรวจสอบช่องเสยีบบตัรวา่

มีอปุกรณ์ที่ผิดปกตติิดตัง้ที่ตวัเคร่ืองหรือไม ่หากพบสิง่ผิดปกติหรือนา่สงสยั ทา่นควรหลกีเลีย่งการใช้

บริการ และแจ้งให้ธนาคารเจ้าของเคร่ืองทราบโดยเร็ว 

 หากพบข้อผิดพลาดใดๆ ในการใช้บตัร กรุณาแจ้งธนาคาร หรือศนูย์บริการลกูค้า KKP Contact Center 

ทนัทีเพื่อท าการตรวจสอบรายการข้อผิดพลาด ทัง้นี ้หากทา่นได้รับสนิค้า/บริการไมต่รงตามก าหนดเวลา

หรือได้รับไมค่รบถ้วนหรือช ารุดบกพร่อง หรือไมถ่กูต้องตามวตัถปุระสงค์ หรือถกูรอนสทิธิตามกฎหมาย 

หรือไมว่า่ด้วยประการใดก็ตาม ทา่นต้องเรียกร้องจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรงด้วยคา่ใช้จ่ายของทา่น

เอง และทา่นไมส่ามารถเพิกถอนการเบิกใช้สนิเช่ือ KK Cash Card หรือเรียกร้องให้ธนาคารต้อง

รับผิดชอบใดๆ จากกรณีดงักลา่ว 

 

8. การด าเนินขอตรวจสอบ/ปฏิเสธรายการใช้บัตร 

8.1 ติดตอ่ที่สาขาธนาคารหรือศนูย์บริการลกูค้า KKP Contact Center เพื่อขอตรวจสอบ/ปฏิเสธรายการ

ใช้บตัร  

8.2 ธนาคารจะด าเนินการตามค าขอตรวจสอบ/ปฏิเสธรายการใช้บตัรของทา่นหลงัจากได้รับแบบฟอร์ม

พร้อมเอกสารประกอบที่เก่ียวข้องทัง้หมดครบถ้วนแล้ว หากธนาคารไมไ่ด้รับเอกสารดงักลา่วภายใน 3 

วนันบัจากวนัท่ีทา่นติดตอ่แจ้งเร่ืองกบัธนาคารจะถือวา่ทา่นประสงค์ที่จะยตุิการขอตรวจสอบ/ปฏิเสธ

รายการใช้บตัรนัน้และหากทา่นยงัคงมีความประสงค์จะขอตรวจสอบ/ปฏิเสธรายการใช้บตัร ให้ทา่น

แจ้งความประสงค์มาที่สาขาธนาคารหรือศนูย์บริการลกูค้า KKP Contact Center และกรอก

แบบฟอร์มขอตรวจสอบ/ปฏิเสธรายการใช้บตัรใหมอ่ีกครัง้ โดยธนาคารจะด าเนินการตามกระบวนการ

ที่ก าหนดไว้ข้างต้น 

 

วงเงนิบัตร KK Cash Card 

ธนาคารได้ท าการก าหนดวงเงินสงูสดุในการท าธุรกรรมตา่งๆ ตอ่ครัง้/ตอ่วนั โดยทา่นสามารถเปลีย่นแปลงวงเงิน

สงูสดุดงักลา่วผา่นสาขาของธนาคาร หรือผา่นศนูย์บริการลกูค้า KKP Contact Center 

วงเงินสงูสดุในการท าธุรกรรมตา่งๆ ที่ธนาคารก าหนดให้ในเบือ้งต้น รวมถึงคา่สงูสดุที่ทา่นสามารถก าหนดได้

เป็นไปตามประกาศของธนาคารเกียรตินาคิน ทา่นสามารถตรวจสอบประกาศลา่สดุได้ที่เว็บไซต์ www.kiatnakin.co.th  

หรือที่สาขาของธนาคารเกียรตินาคินทกุสาขา 



ใบแจ้งยอดบัญชบีัตรกดเงนิสด/ใบเสร็จรับเงนิ 

เพื่ออ านวยความสะดวกในการช าระเงินของท่าน ธนาคารจะจดัสง่ใบแจ้งยอดบญัชีให้ท่านทราบเป็นรายเดือน 

โดยจะแสดงรายละเอียดรายการที่ท่านได้เบิกใช้วงเงินและดอกเบีย้ในรอบเดือนที่ผ่านมาจนถึงวนัสรุปยอดบญัชีนัน้ๆ 

รวมถึงยอดเงินท่ีต้องช าระ ยอดขัน้ต ่าที่ต้องช าระ ก าหนดวนัท่ีต้องช าระ และ/หรือแจ้งรายละเอียดเปลีย่นแปลงอื่นๆ ที่ท่าน

ควรได้รับทราบเป็นคราวๆ ไป เป็นต้น โดยขอให้ท่านตรวจสอบยอดเงิน และรายการการใช้บริการที่ระบุในใบแจ้งยอด

บญัชีทกุครัง้ หากพบวา่ไมถ่กูต้อง กรุณาแจ้งมาที่สาขาธนาคารหรือผา่นทางศนูย์บริการลกูค้า KKP Contact Center ทนัที 

 

รายละเอียดที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบญัชี มีดงันี ้

รายการ ความหมาย 
หมายเลขบญัชี 
(Account Number) 

หมายเลขของสญัญาบญัชีบตัรกดเงินสด 

วนัสรุปยอดบญัชี 
(Billing Date) 

วนัสรุปยอดบญัชีทัง้หมดทีเ่กิดขึน้ประจ าเดือนในบญัชีของทา่น 

วงเงินสนิเช่ือ 
(Credit Limit) 

วงเงินท่ีได้รับอนมุตัิ 

ยอดเงินรวมทีต้่องช าระ 
(Outstanding Balance) 

ยอดเงินท่ีทา่นได้ใช้บริการและยงัไมไ่ด้ช าระให้แกธ่นาคาร รวมทัง้ดอกเบีย้และ
คา่ใช้จา่ยใดๆ (หากมี) ที่เกิดขึน้จนถึง ณ วนัสรุปยอดบญัชี 

ก าหนดช าระภายในวนัท่ี 
(Payment Due Date) 

ก าหนดเวลาที่ทา่นต้องช าระเงินคืนส าหรับรอบบญัชีนัน้ตามที่เรียกเก็บในใบแจ้งยอด
บญัชี หากช าระลา่ช้ากวา่ที่ระบ ุทา่นจะต้องเสยีคา่ใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี ้คา่
ดอกเบีย้ปรับและ/หรือคา่ธรรมเนยีมอื่นใด ตามที่ธนาคารประกาศก าหนด ณ ขณะนัน้ 

ยอดเงินขัน้ต า่ที่ต้องช าระ 
(Minimum Payment Due) 

จ านวนเงินขัน้ต ่าที่ทา่นต้องช าระคืนในรอบบญัชีปัจจบุนั 

 

การค านวณดอกเบีย้และยอดเงนิที่ต้องช าระ 

- ธนาคารค านวณดอกเบีย้ตามจ านวนเงินท่ีทา่นเบิกถอนรวมกบัจ านวนเงินต้นที่ยงัค้างช าระอยู ่(ถ้ามี) ตามอตัรา
ดอกเบีย้ทีธ่นาคารประกาศก าหนด 

- ยอดดอกเบีย้ที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบญัชีเป็นดอกเบีย้ที่ค านวณรายวนันบัจากวนัท่ีทา่นเบิกใช้วงเงินสนิเช่ือจนถึงวนั
สรุปยอดบญัชีตามรอบบญัชีของทา่น หรือวนัท่ีระบใุนช่อง “วนัสรุปยอดบญัชี” (Billing Date) 

- ดอกเบีย้ เงินต้น คา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่บริการอื่นๆ หลงัวนัสรุปยอดบญัชี หรือวนัท่ีระบใุนช่อง “วนัสรุปยอด
บญัชี” (Billing Date) ธนาคารจะค านวณ และแจ้งให้ทราบในใบแจ้งยอดบญัชีรอบถดัไป 

- กรณีทา่นต้องการช าระคืนเงินต้นทัง้หมด รวมทัง้ดอกเบีย้ คา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่บริการอื่นๆ ท่ีเกิดขึน้จนถงึวนัท่ี
ลกูค้าช าระเงิน กรุณาติดตอ่ศนูย์บริการลกูค้า KKP Contact Center หรือสาขาธนาคาร 
เกียรตินาคิน เพื่อสอบถามยอดช าระทัง้หมดก่อนการช าระ 
 



ตัวอย่างการค านวณดอกเบีย้ 

- วนัสรุปยอดบญัชี คือ ทกุวนัท่ี 10 ของทกุเดือน 

- วนัครบก าหนดช าระเงิน คือ ทกุวนัท่ี 1 ของแตล่ะเดือน 

- อตัราดอกเบีย้ 26% ตอ่ปี 

- ทา่นเบิกเงินสดจากเคร่ืองถอนเงินอตัโนมตัิ ณ วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2559 เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท 

- เดือนกมุภาพนัธ์ มีจ านวนวนัทัง้หมด 28 วนั 
 

ตัวอย่างใบแจ้งยอดบัญช ี   

หมายเลขบญัชี XXXX XXXXXXXXXXXX   
    

วนัสรุปยอดบญัชี 
BILLING DATE 

ยอดเงินรวมทีต้่องช าระ 
OUTSTANDING 

BALANCE 

ก าหนดช าระภายในวนัท่ี 
PAYMENT DUE DATE 

ยอดเงินขัน้ต า่ที่ต้องช าระ 
MINIMUM PAYMENT DUE 

10 มกราคม 2560 10,113.97 1 กมุภาพนัธ์ 2560 505.70 

วนัท่ีท ารายการ 
TRANSACTION DATE 

วนัท่ีบนัทกึ 
POSTING DATE 

รายการ 
DESCRIPTION 

จ านวนเงิน (บาท) 
AMOUNT (BAHT) 

    
 ยอดยกมา  0.00 
    

25 ธนัวาคม 2559  25 ธนัวาคม 2559 เบิกเงินกู้ยมื 10,000.00 
10 มกราคม 2560 10 มกราคม 2560 ดอกเบีย้ 113.97 

  TOTAL 10,113.97 

    

 

การหักลดยอดหนีค้งค้างค านวณหกัจากดอกเบีย้ ณ วันที่ช าระคืนเงนิกู้  

ตารางแสดงประมาณการภาระหนีแ้ละคา่ใช้จา่ย
อื่นๆ 

เงินต้น 
PRINCIPAL 

ดอกเบีย้ 
INTEREST 

คา่ใช้จา่ยอื่นๆ 
FEE 

รวม 
TOTAL 

จ านวนเงินท่ีช าระในงวดนี ้
Payment this cycle 

0.00 0.00 0.00 0.00 

จ านวนเงินท่ีค้างช าระ 
(กรณีลกูค้าผิดนดั) 
Past due from last cycle 

0.00 0.00 0.00 0.00 

จ านวนเงินท่ียงัไมถ่งึก าหนดช าระ ณวนัท่ีสรุป
ยอดบญัชี 
Undue Balance on Billing Date 

10,000.00 113.97 0.00 10,113.97 



   

ใบแจ้งยอดบัญช ีณ วนัสรุปยอดบญัชีวนัท่ี 10 มกราคม 2560 
ยอดเงนิต้น = 10,000.00 บาท 
ดอกเบีย้ 16 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีเบิกเงินสดจนถึงวนัสรุปยอดบญัชี  = 113.97 บาท 
(จ านวนเงินท่ีเบิกถอน x อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี x จ านวนวนั) / 365  
= (10,000.00 x 26% x 16) / 365  
ยอดเงนิรวมที่ต้องช าระ  = 10,113.97 บาท 
ยอดเงินต้น + ดอกเบีย้ = 10,000 + 113.97  
ยอดเงนิขัน้ต ่าที่ท่านต้องช าระ 5% ของยอดเงนิรวมที่ต้องช าระ = 505.70 บาท  
หรือไม่น้อยกว่า 500 บาท 

 

1. กรณีช าระคืนเต็มจ านวน 

 หากไม่มีการเบิกถอนเงินสดอีกหลงัจากนัน้ และในวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่านได้ช าระเงินคืนเต็มจ านวน

ยอดเงินรวมที่ต้องช าระคือ 10,113.97 บาท ทัง้นีท้า่นยงัคงมีดอกเบีย้คงค้างอีกจ านวนหนึง่ ซึง่เป็นดอกเบีย้ที่เกิดขึน้ในช่วง

หลงัวนัสรุปยอดบญัชีจนถึงวนัที่ท่านช าระเงินคืน (ดอกเบีย้ที่แสดงในใบแจ้งยอดบญัชีนัน้จะเป็นดอกเบีย้ที่เกิดขึน้ตัง้แต่

วนัที่ท่านเบิกถอนเงินสดจนถึงวนัสรุปยอดบญัชีเท่านัน้) โดยดอกเบีย้คงค้างนัน้ จะถูกเรียกเก็บในใบแจ้งยอดบญัชีรอบ

ถดัไป หากทา่นต้องการช าระปิดยอดทัง้หมด ทา่นสามารถสอบถามยอดคงค้างที่ต้องช าระคืนก่อนทกุครัง้ โดยติดต่อผ่าน

ศนูย์บริการลกูค้า KKP Contact Center 

 

2. กรณีช าระยอดขัน้ต ่า 

หากในวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่านช าระเงินเท่ากบัยอดขัน้ต ่าคือ 505.70 บาท และไม่มีการเบิกถอนเงินสด

เพิ่ม จ านวนเงินท่ีทา่นช าระเข้ามาจะถกูน าไปหกัช าระหนีค้งค้างตามล าดบัคือ หกัช าระค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ค่าบริการอื่นใด

ก่อนทัง้หมด (ถ้ามี) จากนัน้จะถกูน าไปหกัช าระดอกเบีย้ดงัที่แสดงใบแจ้งยอดบญัชี (ดอกเบีย้ที่เกิดขึน้ตัง้แต่วนัที่ท่านเบิก

ถอนเงินสดจนถึงวนัสรุปยอดบญัชี) และเงินส่วนที่เหลือจะถกูน าไปหกัช าระเงินต้นที่เหลือ ดงันัน้ยอดเงินที่ช าระเข้ามา

จ านวน 505.70 บาท จะถกูน าไปหกัตามล าดบั ดงันี ้

หัก ดอกเบีย้ที่ช าระ 16 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีเบิกเงินสดจนถงึวนัสรุปยอดบญัชี = 113.97 บาท 
(จ านวนเงินท่ีเบิกถอน x อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี x จ านวนวนั) / 365  
= (10,000.00 x 26% x 16) / 365 
หัก เงนิต้นที่ช าระ = 391.73 บาท 
ยอดเงินท่ีช าระเข้า – ดอกเบีย้ทีช่ าระ = 505.70 – 113.97 
เงนิต้นคงค้าง ณ วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2560 (วนัท่ีธนาคารได้รับช าระเงิน)  = 9,608.27 บาท 

= เงินต้นทัง้หมด – เงินต้นท่ีช าระ = 10,000 – 391.73 
 



หลงัจากที่ทา่นช าระเงิน และไมม่ีการเบิกถอนเงินสดเพิ่ม เมื่อถึงวนัที่  10 กุมภาพนัธ์ 2560 ใบแจ้งยอดบญัชีจะ

แสดงข้อมลูดงันี ้

 

ใบแจ้งยอดบัญช ีณ วนัสรุปยอดบญัชีวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2560 

ยอดเงนิต้นคงค้าง = 9,608.27 บาท 
ดอกเบีย้ นบัตัง้แตว่นัสรุปยอดบญัชีครัง้ก่อนหน้าถงึวนัสรุปยอดบญัชีครัง้นี ้ = 218.31 บาท 
(เงินต้นคงค้าง x อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี x จ านวนวนั) / 365  
= [(10,000.00 x 26% x 22) / 365] + [(9,608.27 x 26% x 9) / 365]  
ยอดเงนิรวมที่ต้องช าระ  = 9,826.58 บาท 
ยอดเงินต้น + ดอกเบีย้ = 9,608.27 +  218.31  
ยอดเงนิขัน้ต ่าที่ท่านต้องช าระ 5% ของยอดเงนิรวมที่ต้องช าระ = 500.00 บาท  
หรือไม่น้อยกว่า 500 บาท 

 

ช่องทางการช าระเงนิ 

1. ช าระผ่านช่องทางของธนาคารเกียรตินาคนิ 

 ช าระด้วยเงนิสดหรือเช็คที่เคาน์เตอร์ธนาคารเกียรตนิาคนิทุกสาขาทั่วประเทศ 

กรณีที่ช าระด้วยเช็ค โปรดสัง่จ่ายในนาม “ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)” กรุณาขดีคร่อมบนหวั

เช็ค พร้อมขดีฆา่ “หรือผู้ ถือ” หรือ “OR BEARER” และขีดคร่อม A/C Payee และเขียนช่ือ นามสกลุ 

(ตวับรรจง) และระบหุมายเลขบตัรกดเงินสดด้านหลงัของเช็คทกุครัง้ 

 ช าระผ่าน KK e-Banking 

 ช าระผ่าน KK Mobile Banking 

 

2. ช าระผ่านธนาคาร/ผู้ให้บริการอื่น ที่ให้บริการรับช าระบิลข้ามธนาคาร 

 ช าระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  

เช่น เคร่ืองถอนเงินอตัโนมตัิ ระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ ระบบอินเทอร์เน็ต หรือ แอพลเิคชัน่ ของธนาคาร/

ผู้ให้บริการอื่น โดยสามารถท ารายการได้ตามขัน้ตอนที่ระบไุว้ในระบบ  

ทา่นสามารถตรวจสอบรายช่ือธนาคารและผู้ให้บริการท่ีเข้าร่วม ได้จากเว็บไซต์ของธนาคารแหง่

ประเทศไทย โดยคา่ธรรมเนยีมเป็นไปตามเง่ือนไขและข้อก าหนดของแตล่ะธนาคาร/ผู้ให้บริการ 

 ช าระผ่านช่องทางสาขาของธนาคาร/ผู้ให้บริการอื่น 

ทา่นสามารถช าระเงินคืนด้วยเงินสด หรือ เช็ค ได้ในวนัและเวลาท าการของธนาคารตา่งๆ โดยกรอก

แบบฟอร์มใบแจ้งการช าระเงินท่ีทา่นได้รับ และน าไปช าระได้ที่ธนาคารตา่งๆ ตามที่ระบไุด้ทกุสาขาทัว่

ประเทศ โดยทา่นจะต้องรับผิดชอบคา่ธรรมเนียมตามอตัราที่ธนาคาร/ผู้ให้บริการแตล่ะแหง่เรียกเก็บ 

 



3. ช าระผ่านตัวแทนรับช าระของธนาคาร 

ทา่นสามารถช าระเงินคืนด้วยเงินสด เพียงทา่นน าแบบฟอร์มใบแจ้งการช าระเงินท่ีมีบาร์โค้ด ไปช าระ ณ ตวัแทน

รับช าระของธนาคาร โดยทา่นต้องช าระคา่ธรรมเนียมตามที่ตวัแทนรับช าระแตล่ะแหง่เรียกเก็บ 

 ที่ท าการไปรษณีย์ทัว่ประเทศ (Pay at Post) 

 เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ 7-ELEVEN 

 เทสโก้ โลตสั 

 บิ๊กซ ี

 จดุบริการ CenPay (แฟมิลีม่าร์ท, เซ็นทรัล, โรบินสนั, ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต, บีทเูอส) 

 เอ็มเปย์ สเตชัน่ (mPay Station) 

 

หมายเหตุ 

1. ส าหรับการช าระเงินด้วยวิธีที่ 1 ทา่นสามารถใช้สนิเช่ือส าหรับเงินที่ช าระคืนได้ในวนัท าการหลงัจากที่ช าระเงิน 

กรณีช าระด้วยเช็ค 

 กรณีช าระด้วยเช็ค ธนาคารจะไมรั่บเช็คลงวนัท่ีลว่งหน้า และรับช าระเฉพาะเช็คในเขตส านกัหกับญัชี

เดียวกนักบัสาขาของธนาคารท่ีให้บริการเทา่นัน้ 

 ธนาคารจะน าเงินเข้าบญัชีของทา่นตอ่เมื่อเช็คนัน้ได้รับการเรียกเก็บเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว มิฉะนัน้ทา่น

จะต้องรับผิดชอบในเงินต้น ดอกเบีย้ และคา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้ภายใต้สญัญาให้สนิเช่ือสว่นบคุคล  

2. กรณีช าระเงินด้วยวิธีการตามข้อ 2 และ 3 ทา่นสามารถใช้สนิเช่ือส าหรับเงินท่ีช าระคืนได้ 2 วนัท าการหลงัจากที่

ช าระเงิน 

3. ในกรณีที่ทา่นช าระเงินผา่นช่องทางที่มกีารคดิคา่ธรรมเนยีม ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนยีม ณ จดุ

ให้บริการหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่ผู้ให้บริการก าหนดส าหรับการช าระเงินผา่นแตล่ะช่องทาง 

 

การด าเนินการกรณีที่ท่านไม่สามารถจ ารหัสประจ าตัว (PIN) ได้ 

กรุณาตดิตอ่ศนูย์บริการลกูค้า KKP Contact Center เพื่ออายดับตัรและขอออกบตัรใหมท่ดแทนบตัรเดิม โดย

ทา่นจะต้องช าระคา่ธรรมเนยีมการออกบตัรตามที่ธนาคารประกาศก าหนด 

 

การแจ้งอายดับตัรและการขอออกบัตรใหม่ 

กรณีบตัรสญูหาย/ถกูขโมย บตัรช ารุด และ/หรือระบรุหสัประจ าตวั (PIN) ไมถ่กูต้องติดตอ่กนัเกิน 3 ครัง้ ทา่นต้อง

แจ้งอายดับตัรทนัทีที่ศนูย์บริการลกูค้า KKP Contact Center เพื่อด าเนินการออกบตัรใหมต่อ่ไป 

  



อายุบัตรและการต่ออาย ุ

บตัรกดเงินสด KK Cash Card มอีาย ุ5 ปีนบัจากวนัท่ีออกบตัร โดยธนาคารจะพจิารณาทบทวนวงเงินสนิเช่ือ

และน าสง่บตัรใหมก่่อนวนัหมดอายบุตัรใบเดมิ (หากได้รับการตอ่อายบุตัร) ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิวงเงินหรือ

ปฏิเสธการตอ่อายบุตัรตามที่ธนาคารเห็นสมควร 

กรณีที่ทา่นได้รับการตอ่อายบุตัร ธนาคารจะจดัสง่บตัรใบใหมใ่ห้ทา่นลว่งหน้าอยา่งน้อย  

2 สปัดาห์ ก่อนบตัรใบเดมิจะหมดอาย ุเมื่อทา่นได้รับบตัรใบใหมข่อให้ทา่นท าลายบตัรเกา่ทนัที ในกรณีที่ทา่นไมป่ระสงค์

ตอ่อายบุตัรทา่นจะต้องแจ้งธนาคารเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยสง่หนงัสอืแจ้งมาที่ศนูย์บริการลกูค้า KKP Contact Center 

หรือสาขาของธนาคารเกียรตินาคินทกุสาขา ก่อนบตัรหมดอายอุยา่งน้อย 30 วนั 

 

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตวั 

- กรณีเปลีย่นแปลงช่ือ-นามสกลุ/ลายเซ็น ทา่นมีหน้าที่แจ้งธนาคารเป็นลายลกัษณ์อกัษร ผา่นสาขาของธนาคาร

เกียรตินาคินทกุสาขา (หรือช่องทางอื่นใดตามที่ธนาคารจะก าหนดขึน้ตอ่ไป) ทา่นจะต้องแนบส าเนาเอกสารการ

เปลีย่นช่ือ – นามสกลุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง โดยทา่นสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมที่

ศนูย์บริการลกูค้า KKP Contact Center 

- กรณีเปลีย่นแปลงที่อยู ่สถานท่ีติดต่อ หรือหมายเลขโทรศพัท์ท่านสามารถแจ้งจะต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ผา่นสาขาของธนาคารเกียรตินาคินได้ทกุสาขา หรือศนูย์บริการลกูค้า 

KKP Contact Center 

 

การขอยกเลิกการใช้บตัรเพื่อช าระค่าสินค้า/บริการ ณ ร้านค้าที่มีเคร่ืองหมาย Union Pay 

หากทา่นมีความประสงค์จะขอยกเลกิการใช้บตัรเพื่อช าระคา่สนิค้า/บริการณ ร้านค้าที่มีเคร่ืองหมาย Union Pay 

ทา่นสามารถติดตอ่ศนูย์บริการลกูค้า KKP Contact Center 

 

การขอยกเลิกการใช้สนิเชื่อ/บตัร 

 การขอยกเลกิการใช้สนิเช่ือ/บตัร ท่านจะต้องไม่มีภาระหนีค้งค้าง ณ วนัที่ขอยกเลิกการใช้สินเช่ือ/บตัร โดยท่าน

สามารถกรอกแบบฟอร์มการขอยกเลิกการใช้สินเช่ือ/บตัร ได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขา พร้อมทัง้ช าระเงินต้นและ

ดอกเบีย้ที่ค้างช าระ รวมทัง้คา่ธรรมเนียม คา่บริการ และ/หรือคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ทัง้หมดให้แก่ธนาคารทนัที หรือโทรสอบถาม

ข้อมลูเพิ่มเติมที่ศนูย์บริการลกูค้า KKP Contact Center 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ 

 อตัราเป็นไปตามประกาศของธนาคารเกียรตินาคิน ทา่นสามารถตรวจสอบประกาศลา่สดุได้ทีเ่ว็บไซต์ 

www.kiatnakin.co.th  หรือที่สาขาของธนาคารเกียรตินาคินทกุสาขา 

 



ศูนย์บริการลูกค้า KKP Contact Center ธนาคารเกียรตนิาคนิ 

 ศนูย์บริการลกูค้า KKP Contact Center หมายเลขโทรศพัท์ 02 165 5555 พร้อมให้บริการทกุทา่นตามวนัและ

เวลาดงัตอ่ไปนี ้

- กรณีแจ้งอายดับตัรและการขอออกบตัรใหม่ ทา่นสามารถตดิตอ่ได้ตลอด 24 ชัว่โมง 

- กรณีสอบถามข้อมลู เปลีย่นแปลงข้อมลู และกรณีอื่นๆ เช่น ขอตรวจสอบ/ปฏิเสธรายการใช้บตัร สอบถาม

รายการในใบแจ้งยอดบญัชี ทา่นสามารถติดตอ่ ได้ทกุวนั เวลา 07.00 น. – 20.00 น.  

 

 


