
                                                                                                            

 

 

 

ท่ี อ 029/2565        
ประกาศ 

รายละเอียดเก่ียวกับอตัราดอกเบ้ีย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ในการใชบ้ตัรเครดิต 

เริ่มใชต้ั้งแตว่นัที ่1  พฤศจิกายน  2565 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            หน่วย : บาท 

1.ดอกเบี้ ย ค่าปรบั ค่าธรรมเนียม  

   ค่าบริการอื่น  
   ดอกเบี้ ย 16% ต่อปี 

   ค่าธรรมเนียมในการใชว้งเงิน ไมม่ีค่าบริการ 

  ค่าปรบัในการช าระหน้ีล่าชา้กวา่ 

  ก าหนด 

ไม่มีค่าบริการ 

   ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอ่ืน                      ไม่มีค่าบริการ   
   วนัท่ีเริ่มคิดดอกเบี้ ย1 การซื้ อสินคา้หรือบริการ เริ่มคิดจากวนัท่ีบนัทึกรายการ / 

การเบิกถอนเงินสด เริ่มคิดจากวนัท่ีเบิกเงินสด 

2.อตัราการผ่อนช าระคืนขั้นต า่ 5% ของยอดเงินตามใบแจง้ยอดบญัชีบตัรเครดิตในแต่ละเดือน 

(ตั้งแต่รอบบญัชีเดือนเมษายน 2563 ถึงรอบบญัชีเดือนธนัวาคม 2566) 

8% ของยอดเงินตามใบแจง้ยอดบญัชีบตัรเครดิตในแต่ละเดือน 

(ตั้งแต่รอบบญัชีเดือนมกราคม 2567 ถึงรอบบญัชีเดือนธนัวาคม 2567) 

            10% ของยอดเงินตามใบแจง้ยอดบญัชีบตัรเครดิตในแต่ละเดือน 

                           และไม่น้อยกวา่ 1,000 บาท/รอบบญัชี 
                   (ตั้งแต่รอบบญัชีเดือนมกราคม 2568 เป็นตน้ไป) 

3.ค่าธรรมเนียมการเบิกถอน 

   เงินสด 

           3% ของจ านวนเงินสดท่ีเบิกถอน
2
โดยมียอดขั้นต า่ในการเบิกถอน 

                         เงินสดแต่ละครั้งไม่น้อยกวา่ 2,000 บาท 

4.ระยะเวลาการช าระคืนโดย

ปลอดดอกเบี้ ย หากช าระเต็ม
จ านวนตามก าหนด 

สูงสุด 15 วนั นับจากวนัสรุปยอดรายการ 

สูงสุด 25 วนั นับจากวนัสรุปยอดรายการ 

(เฉพาะบตัรนิติบุคคลฟลีทการด์-กสิกรไทย/บตัรเครดิตส าหรบัผูป้ระกอบการ) 

     ค่าธรรมเนียมในการด าเนินงาน 

5.ค่าธรรมเนียมของบตัรแต่ละ    

   ประเภท (บาทต่อปี) 

 

 

 

 

บตัรเดอะวิสดอม 

กสิกรไทย 

(วีซ่า อินฟินิท)/ 

บตัรเดอะวิสดอม

กสิกรไทย/ 
บตัรเดอะพรีเมียร ์

กสิกรไทย 

บตัรเครดิต 

วนัสยาม- 

กสิกรไทย  

วีซ่า อินฟินิท 

บตัรเมืองไทย 

สไมลเ์ครดิตการด์ 

พิงคโ์กลด ์/ 

บตัรเครดิตร่วม 

คิง เพาเวอร-์ 

กสิกรไทย วีซ่า 

ซิกเนเจอร ์

บตัรเดอะแพสชัน่/ 

บตัรเครดิต 

วนัสยาม- 

กสิกรไทย  

วีซ่า ซิกเนเจอร ์
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     ค่าธรรมเนียมในการด าเนินงาน 

ค่าธรรมเนียมของบตัรแต่ละ

ประเภท (บาทต่อปี) 

 

 

 

 

บตัรเดอะวิสดอม 

กสิกรไทย 

(วีซ่า อินฟินิท)/ 

บตัรเดอะวิสดอม

กสิกรไทย/ 
บตัรเดอะพรีเมียร ์

กสิกรไทย 

บตัรเครดิต 

วนัสยาม-กสิกรไทย  

วีซ่า อินฟินิท 

บตัรเมืองไทย 

สไมลเ์ครดิตการด์ 

พิงคโ์กลด ์/ 

บตัรเครดิตร่วม 

คิง เพาเวอร-์ 

กสิกรไทย วีซ่า 

ซิกเนเจอร ์

บตัรเดอะแพสชัน่/ 

บตัรเครดิต 

วนัสยาม- 

กสิกรไทย  

วีซ่า ซิกเนเจอร ์

 

แรกเขา้        บตัรหลกั 

                 บตัรเสริม 

ไม่มีค่าบริการ 

ไม่มีค่าบริการ 

ไม่มีค่าบริการ 

ไม่มีค่าบริการ 

ไม่มีค่าบริการ 

ไม่มีค่าบริการ 

ไม่มีค่าบริการ 

ไม่มีค่าบริการ 

รายปี          บตัรหลกั 

                 บตัรเสริม 

ไม่มีค่าบริการ 

ไม่มีค่าบริการ 

  30,000 

      30,000 

       10,000 

 10,000 

  4,000 

       4,000 

 บตัรเครดิต 

มาสเตอรก์ารด์

ไทเทเนียม 

กสิกรไทย 

บตัรเครดิตวีซ่ากสิกรไทย /  

บตัรเครดิตมาสเตอรก์ารด์กสิกรไทย / 

บตัรเครดิตร่วมวีซ่ากสิกรไทย /  

บตัรเครดิตยูเน่ียนเพยก์สิกรไทย / 

บตัรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย / 
บตัรเครดิต Home Smiles Club /  
บตัรเครดิตส าหรบัผูป้ระกอบการ 

บตัรเครดิต 

วนัสยาม- 

กสิกรไทย  

วีซ่า แพลทินัม 

บตัรแพลทินัม บตัรทอง 

 

บตัร

คลาสสิก  

แรกเขา้        บตัรหลกั 

 
                 บตัรเสริม 

           

                  

ไม่มีค่าบริการ 

 

ไม่มีค่าบริการ 

 

ไม่มีค่าบริการ 

 

ไม่มีค่าบริการ 

 

ไมมี่ค่าบริการ 

 

ไม่มีค่าบริการ 

 

 

ไมมี่

ค่าบริการ 

ไม่มี

ค่าบริการ 

 

ไมมี่ค่าบริการ 

 

ไม่มีค่าบริการ 

 

รายปี          บตัรหลกั 

                 บตัรเสริม 

1,600 

1,600 

1,050 

1,050 

1,050 

1,050 

1,050 

1,050 

1,050 

1,050 
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บตัรเครดิต 

วีซ่าเพยเ์วฟ-

กสิกรไทย 

  บตัรเครดิต    

   ไทยเบฟ 

    บตัรเครดิต 

     นิติบุคคล 
     กสิกรไทย 

     บตัรเครดิตนิติบุคคล 

    ฟลีทการด์-กสิกรไทย 

แรกเขา้        บตัรหลกั 

                 บตัรเสริม 

รายปี          บตัรหลกั 

                 บตัรเสริม 

 ไม่มีค่าบริการ 

 ไม่มีค่าบริการ 

1,050 

 1,050 

 ไมมี่ค่าบริการ 

 ไม่มีค่าบริการ 

 ไมมี่ค่าบริการ 

 ไมมี่ค่าบริการ 

 ไมมี่ค่าบริการ 
 ไม่มีค่าบริการ          

 ไมมี่ค่าบริการ 

      1,600  

         ไม่มีค่าบริการ 

         ไม่มีค่าบริการ 

         ไม่มีค่าบริการ 

                300 

6.ค่าธรรมเนียมในการช าระ

เงิน 

ช าระโดยหกับญัชธีนาคาร           ไม่มีค่าบริการ        ช าระผา่นเครื่อง ATM          ไม่มีคา่บรกิาร    

ช าระท่ีเคาน์เตอรข์องธนาคาร      ไม่มีค่าบริการ        ช าระผา่นระบบอินเทอรเ์น็ต  ไม่มีค่าบรกิาร 
ช าระผา่นระบบโทรศพัทอ์ตัโนมติั  ไม่มีบริการ 

ช าระท่ีจุดบริการรบัช าระเงิน        ข้ึนกบัผูใ้หบ้ริการ 

ช าระโดยเช็คหรือธนาณติัทางไปรษณีย ์  ไม่มีค่าบริการ 

ช าระท่ีเคาน์เตอรข์องธนาคารอืน่
3
          ไม่มีบริการ 

7.ค่าธรรมเนียมการออกบตัร

ใหม่กรณีหาย/ช ารุด 

บตัรเครดิตนิติบุคคลฟลีทการด์-กสิกรไทย    50      บาท/ครั้ง 

 บตัรคลาสสิก / บตัรเพยเ์วฟ / บตัรเครดิตไทยเบฟ           200    บาท/ครั้ง 

 บตัรทอง / บตัรไทเทเนียม / บตัรเครดิตนิติบุคคลกสิกรไทย 300    บาท/ครั้ง 

 บตัรแพลทินัม / บตัรวีซ่าซิกเนเจอร ์/ บตัรวีซ่าอินฟินิท       500    บาท/ครั้ง 

8.ค่าธรรมเนียมในการขอ 

   ใบแจง้ยอดบญัชีบตัรเครดิต 

50 บาท/ครั้ง 

9.ค่าธรรมเนียมในการขอ
ส าเนาใบบนัทึกการขาย 

               ส าหรบัรายการใชจ้่ายในประเทศ                 100       บาท/ฉบบั 

      ส าหรบัรายการใชจ้่ายในต่างประเทศ        200     บาท/ฉบบั 

10.ค่าธรรมเนียมในการขอ

รหสัประจ าตวับตัรเครดิต

ใหม่ทดแทนรหสัเดิม 

100 บาท/ครั้ง 

11.ค่าธรรมเนียมในการขอ

ตรวจสอบรายการ 

ไม่มีค่าบริการ 

12.ค่าติดตามทวงถามหน้ี 50 บาทต่อรอบบญัชี
4
(กรณีคา้ง 1 รอบบญัชี) และ  

100 บาทต่อรอบบญัชี
4
(กรณีคา้งมากกวา่ 1 รอบบญัชี) 

13.ค่าธรรมเนียมในการช าระ

ภาษีอากรและ

ค่าธรรมเนียมใหแ้ก่

หน่วยงานราชการ 

 

สูงสุดไม่เกิน 2% 
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ท่ี อ 029/2565 

 
                  หน่วย : บาท 

14.ค่าความเสี่ยงจากการแปลง 

     สกุลเงิน 

2.5% ของอตัราแลกเปล่ียนกลางของบริษัทท่ีธนาคารเป็นสมาชิก ("อตัรากลาง")
5
 

 

หมายเหตุ 

• ดอกเบี้ ย และค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจมีการเปล่ียนแปลง โดยธนาคารจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ตามท่ี

ก าหนดในขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการใชบ้ตัรเครดิต 

• กรณีช าระค่าใชจ้่ายบตัรเครดิตดว้ยเช็ค หรือช าระท่ีจุดบริการช าระเงิน ผูถื้อบตัรตอ้งช าระเงินล่วงหน้า 3 

วนัท าการก่อนถึงวนัครบก าหนดช าระ 

• กรณีผูถื้อบตัรท ารายการเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM ในต่างประเทศ ผูถื้อบตัรอาจถูกเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการท ารายการ จากธนาคารเจา้ของเครื่อง ATM 

• กรณีท่ีผูถื้อบตัรมียอดหน้ีคา้งช าระจากการใชบ้ตัรเครดิตเกินกวา่ระยะเวลาท่ีก าหนด ธนาคารได้

มอบหมายใหนิ้ติบุคคลซึ่งเป็นผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ีเป็นผูติ้ดตามทวงถามหน้ี ดงักล่าวและในการติดตามหน้ีน้ัน 

จะมีค่าติดตามทวงถามหน้ีตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด และธนาคารหรือผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ีไดแ้จง้ใหผู้ถื้อ

บตัรทราบ 
 

1
อตัราดอกเบี้ ย  

  - ส าหรบัการซื้ อสินคา้/บริการ ธนาคารจะเริ่มคิดดอกเบี้ ยนับตั้งแต่วนัท่ีบนัทึกรายการจนถึงวนัท่ีช าระเงินคืน 

- ส าหรบัการเบิกเงินสดล่วงหน้า ธนาคารจะเริ่มคิดดอกเบี้ ยนับตั้งแต่วนัท่ีเบิกเงินสดจนถึงวนัท่ีช าระเงินคืน 

  - รายการเบิกเงินสดล่วงหน้าจะไม่มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ ย 
 

2
ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด    – ค่าธรรมเนียมยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 

3
บริการน้ียงัไม่เปิดใหบ้ริการ 

 

4
ค่าติดตามทวงถามหน้ี     

 - ค่าธรรมเนียมยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 - ธนาคารจะเรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหน้ี ส าหรบัยอดหน้ีคา้งช าระตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้ นไป 

 - กรณีผูถื้อบตัรเครดิตกสิกรไทยเพื่อผูป้ระกอบการผิดนัดช าระหน้ี ธนาคารหรือผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ี 

จะมีค่าติดตามทวงถามหน้ีของบตัรประเภทดงักล่าวเพิ่มเติมจากบตัรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นท่ีท่าน

ถืออยู่ 
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   หมายเหตุ 
    

5
ค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเกิดจากการใชจ้่ายผ่านบัตร (รวมถึงการเบิกเงินสด) เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจะถูกเรียก

เก็บเป็นเงินบาทไทยตามอตัราแลกเปล่ียนท่ีธนาคารถูกเรียกเก็บจากบริษัทบตัรเครดิตท่ีธนาคารเป็นสมาชิกอยู่  ณ 

วนัท่ีมีการเรียกเก็บยอดค่าใชจ้่ายดังกล่าวกบัธนาคาร ทั้งน้ี หากสกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวไม่ใช่เป็นสกุลเงินดอล

ล่ารส์หรฐั ยอดค่าใชจ้่ายดังกล่าวอาจจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่ารส์หรฐัก่อนท่ีจะท าการแปลงเป็นสกุลเงินบาท

เพื่อเรียกเก็บกบัธนาคาร 
 
  ผูถื้อบตัรสามารถตรวจสอบอตัราแลกเปล่ียนเพื่อใชใ้นการอา้งอิงเบื้ องตน้ไดจ้าก:  
  กรณีบตัร VISA: https://usa.visa.com/support/consumer/travel-support/exchange-rate-calculator.html  
  กรณีบตัร MasterCard: https://www.mastercard.us/en-us/personal/get-support/convert-currency.html 
  กรณีบตัร UnionPay: https://www.unionpayintl.com/cardholderServ/serviceCenter/rate?language=en 
  กรณีบตัร JCB : http://www.jcb.jp/rate/usd.html 
                                                                                                                                

  นอกจากน้ี ธนาคารคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวในอตัรารอ้ยละ 2.5 จากยอดค่าใชจ้่าย     ท่ี

เกิดขึ้ น เพื่อป้องกนัความเสี่ยงท่ีเกิดจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวขา้งตน้ 

 
 
  

    บมจ.ธนาคารกสิกรไทย                

 

 

                                                         

                                                                           นางสาวณฐิันี หิรญัอศัว ์

                                                          ผูบ้ริหารฝ่ายบริหารผลิตภณัฑบ์ตัรและสินเชื่อบุคคล  

                                                               ฝ่ายบริหารผลิตภณัฑบ์ตัรและสินเชื่อบุคคล 

                                                                          
                                                                                         ประกาศ ณ วนัท่ี  1  พฤศจิกายน  2565 

 
 

 

 

 

 
เลขท่ี 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

http://www.jcb.jp/rate/usd.html
https://kasikornbankgroup.sharepoint.com/sites/KPeople/Pages/Profile.aspx?itemID=419372&comp=KBank

