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แบบฟอรม์แจ้งความประสงคข์อเพิม่วงเงนิหมุนเวียนถาวร 
บัตรเครดิตกสิกรไทย (K-Credit Card) / วงเงนิกู้หมุนเวยีนส าหรับสินเชือ่ 
ภายใต้บัตรกดเงนิสด (ชือ่บัตรเงนิด่วน Xpress Cash หรือสินเชือ่ 
เงนิสดทนัใจกสิกรไทย (K-Express Cash)) / ยืน่รายได้แทนบัญชเีงนิฝาก 
ค า้ประกันบัตรเครดติกสิกรไทย 
 

 

 
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถว้นเพื่อประโยชนใ์นการพิจารณาอนุมัติ (ขอ้มูลส าคัญ) 
โปรดระบุข้อมูลบตัรและผู้ถอืบัตร/ผู้กู้ 
ช่ือผูถื้อบตัร และหมายเลขบตัรเครดิต / บตัรกดเงินสด ที่ตอ้งการด าเนินการ 

ชื่อ – นามสกลุ หมายเลขบตัรเครดิต (เฉพาะบตัรหลกัเทา่นัน้)/ บตัรกดเงินสด 

1. ..............................................................  
2. ..............................................................  
3. ..............................................................  

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน         เหมือนท่ีอยู่ตามบตัรประชาชน/เอกสารส าคญั     อ่ืนๆ(โปรดระบ)ุ  
ช่ือสถานท่ีตดิตอ่.................................... เลขท่ี.................. อาคาร.......................... ชัน้....... หอ้งเลขท่ี............หมู่ท่ี........ ตรอก/ซอย.............................  
ถนน.......................................... แขวง/ต  าบล.......................................... เขต/อ  าเภอ....................................... จงัหวดั.................................  
รหสัไปรษณีย␣์␣␣␣␣ โทรศพัทบ์า้น␣␣-␣␣␣-␣␣␣␣โทรศพัทมื์อถือ␣␣␣-␣␣␣-␣␣␣␣ 
Email Address (ตวัพิมพใ์หญ่) ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣  
หมายเหต ุ: กรณีท่ีท่านเคยแจง้ Email Address ไวก้บัธนาคาร แตกต่างจาก Email Address ท่ีระบนีุ ้และไดเ้ลือกรบัใบแจง้ยอดบญัชีทาง Email ธนาคารจะสง่ใบแจง้ยอดบญัชีใหแ้ก่ท่าน 
ไปยงั Email Address ท่ีระบนีุแ้ทน 

อาชีพ 
 รบัราชการ   พนกังานรฐัวสิาหกิจ         พนกังานบรษิัท     เจา้ของกิจการท่ีจดทะเบียนพาณิชยเ์ท่านัน้ 
 พ่อบา้น/แม่บา้น       อาชีพอิสระ                      กิจการตนเอง        พนกังานรายวนั/ชั่วคราว 
สาขาอาชีพ 
 ครู/อาจารย ์  ต  ารวจ/ทหาร   สถาปนิก   วศิวกร    ทนายความ         พนกังานขาย    
 แพทย ์  ทนัตแพทย ์  พยาบาล   เภสชักร  ผูพ้ิพากษา/อยัการ  พนกังานในสายการผลติ   อ่ืนๆ(โปรดระบ)ุ...................  
สถานทีท่ างาน 
ช่ือสถานท่ีท างาน......................................... เลขท่ี.............อาคาร.........................ชัน้..........หอ้งเลขท่ี..........หมู่ท่ี......... ตรอก/ซอย.......................... 
ถนน................................................. แขวง/ต  าบล…......................................... เขต/อ าเภอ….......................................... จงัหวดั......................................... 
รหสัไปรษณีย␣์␣␣␣␣ โทรศพัทท่ี์ท  างาน␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ต  าแหน่ง.................................. อายงุานรวม.........ปี........เดือน 
ประเภทธุรกิจ (กรณีพนกังานรายไดป้ระจ า โปรดระบธุุรกิจของบรษัิท) 
 กระดาษ/สิ่งพิมพ ์
 การศกึษา 
 การสื่อสาร/เครื่องมือสื่อสาร 
 เกษตรกรรม 
 เกษตรแปรรูป 
 ขนส่ง 
 คา้วตัถโุบราณ 
 คา้อญัมณี คา้ทองค า 

 คา้อาวธุยทุธภณัฑย์ทุโธปกรณ ์
 เคมีภณัฑ ์
 เครื่องจกัร/ผลิตภณัฑโ์ลหะ 
 จดัหางานใหแ้รงงานต่างชาติ/ส่งคนไปท างาน

ต่างประเทศ 
 ทวัร/์น าเที่ยว 
 ธรุกิจการเงิน/โรงรบัจ าน า 
 ธรุกิจคาสิโน และการพนนั 
 ธรุกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

 บรกิาร 
 บรกิารโอนเงิน/รบัโอนเงิน 
 ปิโตรเคมีและผลิตภณัฑ ์
 พลาสติก 
 เฟอรน์ิเจอร/์โรงเลื่อย 
 ยานพาหนะ/อะไหล่ 
 รบัเหมาก่อสรา้ง 
 รา้นสะดวกซือ้ 

 โรงแรม/รา้นอาหาร 
 วสัดกุ่อสรา้ง 
 เวชภณัฑ/์โรงพยาบาล/คลินิก 
 สถานบนัเทิงเรงิรมย ์
 สาธารณปูโภค/ไฟฟ้า 
 สิ่งทอ 
 อสงัหารมิทรพัย/์พฒันาที่ดิน 
 อาหาร/เครื่องดื่ม 

 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ.....................................................................................................   อปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกส/์เครื่องใชไ้ฟฟ้า 
รายละเอียดประเภทธรุกิจ.......................................................................................... รหสัธรุกิจ(ส าหรบัเจา้หนา้ที่ธนาคาร)␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 
รายได้ 

รายไดต้อ่เดือน..............................................................................บาท 
แหลง่ที่มาของรายได ้รบัจา้ง/เงินเดือน ธุรกิจสว่นตวั อ่ืน (ๆโปรดระบ)ุ.................        
ประเทศท่ีมาของรายได ้  ไทย   อ่ืนๆ(โปรดระบ)ุ........................ 

รายไดอ่ื้นๆ (ถา้มี).........................................................บาท/เดือน 
แหลง่ที่มาของรายได ้โบนสั คอมมิชชั่น อ่ืนๆ(โปรดระบ)ุ.............. 
                              (พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ)   

หมายเหต:ุ ธนาคารจะจดัส่งเอกสาร/ใบแจง้ยอดบญัชี ไปยงัท่ีอยู่หรือช่องทางเดิมตามขอ้มูลการใชบ้ตัรแต่ละใบท่ีท่านเคยใหไ้วก้ับธนาคารก่อนหนา้นี ้หากท่านประสงค์
เปล่ียนแปลงขอ้มลู โปรดตดิตอ่สาขาของธนาคารกสกิรไทย 
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ข้าพเจ้ามีความประสงคข์อด าเนินการ ดังนี ้
 1. การขอเพิ่มวงเงนิหมุนเวียนถาวร ดังนี ้

 เพิ่มวงเงนิบัตรเครดิตที่ไมใ่ชบ้ญัชีเงินฝากเป็นหลกัประกนัจากเดิม บาท เป็น บาท 
 เพิ่มวงเงนิบัตรเครดิตทีใ่ช้บัญชีเงนิฝากเป็นหลักประกันจากเดิม  บาท เป็น  บาท 

โดยใชบ้ญัชีเงินฝากเลขท่ี     

จ านวน  บาท 
หมายเหต:ุ กรณีเพิ่มวงเงินบตัรเครดิตที่ใชบ้ญัชีเงินฝากเป็นหลกัประกนั ใหล้กูคา้ท าสญัญาจ าน าสทิธิที่จะถอนเงินจากบญัชี

เงินฝาก เพื่อสง่แนบไปพรอ้มกบัหนงัสอืฉบบันีด้ว้ย 
เพิ่มวงเงนิบัตรกดเงนิสด จากเดิม บาท เป็น บาท 
*การชีแ้จงการมีวงเงินสนิเช่ือบคุคลเฉพาะผูม้ีรายไดน้อ้ยกวา่ 30,000 บาท 

ปัจจุบนั ขา้พเจา้มีวงเงินสินเช่ือบคุคล และวงเงินที่อยูร่ะหวา่งยื่นขอ/ขอเพิ่ม ตัง้แต่ 2 เดือนก่อนหนา้จนถึงปัจจบุนั 
จากสถาบนัการเงิน/ผูป้ระกอบสนิเช่ือบคุคลที่ไมใ่ช่สถาบนัการเงิน  

 จ านวน แหง่   
หมายเหต ุ: กรณีกรอกขอ้มลูไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และ/ หรอืลกูคา้มีรายไดห้รอืมีกระแสเงินสดหมนุเวียนเขา้ในบญัชีเงิน
ฝากซึ่งฝากกบัสถาบนัการเงินโดยเฉลี่ยนอ้ยกวา่ 30,000 บาทต่อเดือน โดยมีวงเงินสินเช่ือสว่นบคุคลรวมตัง้แต ่3 แห่งขึน้ไป 
ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธการใหส้ินเช่ือ หรือ กรณีลกูคา้ท าสญัญาเงินกูไ้วแ้ลว้ ใหถื้อว่าลกูคา้ผิดสญัญาและธนาคารมีสิทธิลด
หรอืบอกเลกิวงเงินไดท้นัที และใหห้นีท้ี่เกิดขึน้ภายใตส้ญัญากูเ้งินถึงก าหนดช าระทนัที 

 2. การขอยืน่รายได้ทดแทนการใช้บัญชีเงนิฝากเป็นหลกัประกันวงเงนิบตัรเครดติ 
 หมายเหตุ : โปรดแนบเอกสารแสดงรายได ้

 
 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้มูลและรายละเอียดที่ระบุไวข้า้งตน้เป็นความจริงและถกูตอ้งทุกประการ และยอมรบัวงเงินบตัร
เครดิตหรือวงเงินกูท้ี่ธนาคารแจง้อนมุตัิเพิ่มเติม เป็นวงเงินหรือเงินกูท้ี่ธนาคารอนมุตัิใหแ้ก่ขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ตกลงยินยอมปฏิบตัิ
ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (K-Credit Card)/ สัญญากู้เงิน ส าหรับสินเชื่อภายใต้
ชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash หรือสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) ตามที่ขา้พเจา้ไดท้ าความตกลงไวก้บั
ธนาคาร และใหถื้อว่า หนงัสือฉบบันี ้เป็นส่วนหนึ่งของขอ้ตกลงและเง่ือนไขการใชบ้ตัรเครดิตกสิกรไทย (K-Credit Card)/ สินเช่ือ
ภายใตช่ื้อบตัรเงินดว่น Xpress Cash หรอืสนิเช่ือเงินสดทนัใจกสกิรไทย (K-Express Cash) (แลว้แตก่รณี) ดว้ย 

 
 
 ลงช่ือ                                                                 ผูถื้อบตัรหลกั/ผูกู้ ้
     (                                                                        ) 
     วนัท่ี   
 
หมายเหตุ 
: การพิจารณาอนมุตัิเพิ่มวงเงินหมนุเวียนถาวรบตัรเครดิตกสิกรไทย/ วงเงินสินเช่ือภายใตช่ื้อบตัรเงินด่วน Xpress Cash หรือสินเช่ือ
เงินสดทนัใจกสกิรไทย (K-Express Cash) เป็นดลุยพินิจของธนาคาร 
: การขอเพิ่มวงเงินกูห้มนุเวียน ส าหรบัสินเช่ือภายใตช่ื้อบตัรเงินด่วน Xpress Cash หรือ สินเช่ือเงินสดทนัใจกสิกรไทย (K-Express 

Cash) ธนาคารจะพิจารณาเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงเฉพาะวงเงินบตัรเท่านัน้ ส  าหรบัอตัราดอกเบีย้ใหเ้ป็นไปตามสญัญากูเ้งิน ภายใตช่ื้อ
บตัรเงินดว่น Xpress Cash หรอืสนิเช่ือเงินสดทนัใจกสกิรไทย (K-Express Cash) ที่ทา่นไดท้ าไวก้บัธนาคาร 
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ส าหรับเจ้าหน้าทีธ่นาคาร 

ขอ้มลูของผูแ้นะน า (ชื่อ-นามสกลุ)………………………………………………............ รหสัสาขา/ทีมขาย␣␣␣␣␣  รหสัพนกังาน␣␣␣␣␣␣ 
ขอ้มลูของผูข้าย (ชื่อ-นามสกลุ)……….....………………………………………........... รหสัสาขา/ทีมขาย␣␣␣␣␣  รหสัพนกังาน␣␣␣␣␣␣ 
โทรศพัทมื์อถือ ␣␣␣-␣␣␣-␣␣␣␣ 
ผูข้ายขอรบัรองวา่ไดต้รวจสอบความครบถว้นและถกูตอ้งของเอกสารและขอ้มลู ลกูคา้มีตวัตนและแจง้ความประสงคข์อเพ่ิมวงเงินหมนุเวียนถาวรจรงิ 

ลงช่ือ (ลายมือชื่อ).x.......................................................................... โปรดเขียนชื่อ-นามสกลุ ตวับรรจง..................................................................... 
ต าแหน่ง..................................................................................................................... วนัที่..................................................................................... 

การจดัสง่แบบฟอรม์นีแ้ละเอกสารประกอบ ใหส้าขาสง่งานผ่านระบบ Smart Serve ตามกระบวนการปกติ 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
เอกสารแสดงตัวตน 
กรณีสัญชาติไทย :  
    ส าเนาบัตรประชาชน หรือ  
    ส าเนาบัตรข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ ต้องแนบส าเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย 
                              หมายเหต ุ: 1. ตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
 2. ส  าเนาบตัรตอ้งยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร  
                                                3. กรณีเปลีย่นช่ือ – สกลุ ตอ้งมีส  าเนาใบเปลีย่นช่ือ – สกลุ 
กรณีต่างชาติ :  
    ส าเนา Passport และส าเนา visa หรือ 
    ส าเนา Passport และส าเนา work permit 
                              หมายเหต ุ: 1. ตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
                                                2. ส  าเนา Passport, visa และ work permit ตอ้งยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร                                             
เอกสารแสดงรายได้  

ผูม้ีรายไดป้ระจ า เช่น พนกังาน/ขา้ราชการ แนบส าเนาสลิป แนบส าเนาสลิปเงินเดือน หรือส าเนา 50 ทวิรายปี หรือส าเนา
หนงัสือรบัรองเงินเดือนและstatement ที่รบัเงินเดือนยอ้นหลงั 6 เดือน หรือ ส าเนาเอกสารเอกสารรบัเงินบ านาญ (กรณีขา้ราชการ
บ านาญ)   

หมายเหตุ : กรณียื่นเอกสาร 50 ทวิใช้ปีล่าสุด ส่วนเอกสารที่ยื่นใชฉ้บับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน และไม่ตอ้งแนบ 
Statement 

กรณีเงินเดือนอย่างเดียว < 15,000 (ตอ้งรวมรายไดอ้ืน่ๆ เช่น ค่าล่วงเวลา OT, ค่าคอมมิสชั่น, เบีย้เลีย้ง เป็นตน้ ถึงจะเกิน 
15,000 บาท) ยืน่เอกสารเพิ่มเตมิดงันี ้  

- Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน (กรณเีป็นบญัชีธนาคารกสกิรไทยไม่ตอ้งยืน่) 
- ส าเนาสลปิโบนสั เฉพาะกรณโีบนสั (อายไุม่เกิน 12 เดอืน) 
ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ  แนบส าเนา 50 ทวิรายเดือน (อยา่งนอ้ย 6 เดือน โดยเดือนไมจ่ าเป็นตอ้งติดต่อกนั และเอกสารลา่สดุ

ตอ้งอายไุมเ่กิน 3 เดือน) หรอืส าเนา 50 ทวิรายปี (ฉบบัลา่สดุ อายไุมเ่กิน 3 เดือน)  
เจ้าของกิจการ  แนบ Statement ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ตอ้งยื่น) หรือ ส าเนา ภ.พ.30 

ยอ้นหลงั 6 เดือน  แนบส าเนาหนงัสอืแสดงความเป็นเจา้ของกิจการ (เฉพาะกรณีจดทะเบียนในนามหา้งหุน้สว่นสามญั/บคุคล) 
หมายเหต ุ: กรณจีดทะเบยีนในนามนติบิคุคล สามารถยืน่บญัชีตวัเอง และ/หรอื บญัชีบรษิัท 
ผูม้ีเงินออม  แนบ Statement บญัชีเงินฝาก / เงินลงทุนยอ้นหลงั 6 เดือน (กรณีสญัชาติไทย) หรือ แนบ Statement บญัชี 

เงินฝาก / เงินลงทนุยอ้นหลงั 12 เดือน (กรณีชาวตา่งชาติ)  
หมายเหต ุ: กรณเีป็นบญัชีฝากทีม่ีอยู่กบัธนาคารกสกิรไทย ไม่ตอ้งแนบส าเนาบญัชีเงนิฝาก 

 



 

9905536-01-23  
(v6e/0719/KB989/0820)  4/7 

 

                 เฉพาะเจ้าหน้าทีธ่นาคาร 
                                                                                                                          Ref. No. KBank 
 

ความยนิยอมในการเปิดเผยขอ้มูลทางโทรสาร 

ท าที่  ........................................................................................ วนัที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. .......................... 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

บุคคลธรรมดา  (กรุณาพิมพ/์เขียนตวับรรจง) 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว   นามสกลุ   

วนั/เดือน/ปี พ.ศ.เกิด   หมายเลขโทรศพัท ์   
    บตัรประจ าตวัประชาชน       เลขที ่  

 
 
 
  

  
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

  
 
 
 
  

 
 
 
 
  

  
 
 
 
  

 

ส าหรับบุคคลต่างด้าว 

   หนงัสือเดินทาง  เลขที ่   
 

   อ่ืนๆ โปรดระบ ุ  เลขที ่   

 
          
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  
 

เฉพาะเจา้หนา้ที่ธนาคาร/ตวัแทนธนาคาร 
 

 
 
 
 

วิธีการใหค้วามยนิยอมทางโทรสาร 
1. ผูใ้หค้วามยินยอมตอ้งกรอกขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือ   
2. ผูใ้หค้วามยินยอมตอ้งแนบเอกสารดงันีม้าพรอ้มโทรสารดว้ย : บคุคลธรรมดา • ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนท่ีผูใ้หค้วามยินยอมลงลายมือช่ือรบัรอง 
3. ผูใ้หค้วามยินยอมอาจส่งโทรสารดว้ยตวัเองหรอืมอบหมายใหผู้ใ้ดเป็นผูส้่งแทนก็ได ้

 
เงือ่นไขในการใหค้วามยนิยอมทางโทรสาร 
การใหค้วามยินยอมทางโทรสารเป็น “ขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส”์ หรอืเป็นขอ้ความที่ไดส้รา้ง ส่ง รบั เก็บรกัษา หรอืประมวลผลดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งหา้ม
มิใหผู้ใ้หค้วามยินยอมปฏิเสธความมีผลผกูพนัและการบงัคบัใชท้างกฎหมายของขอ้ความใดเพียงเพราะเหตทุี่ขอ้ความนัน้อยู่ ในรูปของขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์                                                  
การใหค้วามยินยอมทางโทรสารนีจ้ึงมีผลเป็นการใหค้วามยินยอมตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบธรุกิจขอ้มลูเครดิตทกุประการ 

 

 ความยินยอมนีจ้ดัท  าขึน้ดว้ยความสมคัรใจของขา้พเจา้ และส่งใหแ้ก่ บรษิัท ขอ้มลูเครดติแหง่ชาต ิจ ากดั (บรษิัท) ทางโทรสารเพ่ือเป็น
หลกัฐานว่า ขา้พเจา้ตกลงยินยอมใหบ้ริษัท ขอ้มลูเครดิตแห่งชาติ จ  ากดั (บริษัท) เปิดเผยหรือใหข้อ้มลูของขา้พเจา้แก่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย                    
ซึ่งเป็นสมาชิกหรือผูใ้ชบ้ริการของบริษัท เพ่ือประโยชนใ์นการวิเคราะหส์ินเช่ือ การออกบตัรเครดิต ตามค าขอสินเช่ือ/ขอออกบตัรเครดิตของ
ขา้พเจา้ท่ีใหไ้วก้ับธนาคาร/บริษัทดงักล่าวขา้งตน้ รวมทัง้เพ่ือประโยชนใ์นการทบทวนสินเช่ือ ต่ออายุสญัญาสินเช่ือ/บตัรเครดิต การบริหารและ
ปอ้งกนัความเส่ียงตามขอ้ก าหนดของธนาคารแหง่ประเทศไทย และใหถื้อวา่คูฉ่บบั และบรรดาส าเนา ภาพถ่าย ขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์หรือโทรสาร
ท่ีท  าส าเนาขึน้จากโทรสารฉบับนี ้  โดยการถ่ายส าเนา ถ่ายภาพ หรือบนัทึกไวไ้ม่ว่าในรูปแบบใดๆ เป็นหลักฐานในการใหค้วามยินยอมของ
ขา้พเจา้เช่นเดียวกนั 
 อน่ึง ก่อนให้ความยินยอมข้าพเจ้าได้ทราบถึงวิธีการและเงื่อนไขของวิธีการให้ความยินยอมผ่านทางโทรสาร ซึ่งระบุไว้
ด้านบนของความยนิยอมนีอ้ย่างชัดเจนแล้ว 

 

 
 
ล้ว 

 

      ลงนาม X........................................................................................  ลายมือชื่อ 

           (........................................................................................) ตวับรรจง 
ผูใ้หค้วามยินยอม 

  ลงนาม X .............................................................................. ลายมือชื่อ 
           (................................................................................. ) ตวับรรจง 

พยาน 
หมายเหตุ : ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยให้แก่สมาชิกหรือผู้ใช้บริการเป็นองคป์ระกอบหน่ึงในการพิจารณาสินเช่ือของสถาบันการเงิน แต่การ

เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นสิทธิของเจ้าของข้อมูลทีจ่ะใหค้วามยินยอมหรือไม่ก็ได้ 
                  

  ลงนาม X .............................................................................. ลายมือชื่อ 
           (................................................................................. ) ตวับรรจง 

พยาน 
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หนังสือให้ความยินยอมแก่สมาชิกในการน าข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทข้อมูลเครดติ 

มาใช้จัดท าแบบจ าลองด้านเครดติ 
ขา้พเจา้เขา้ใจถึงการน าขอ้มลูไปใชท้ าแบบจ าลองดา้นเครดติ และยินยอมให ้บมจ. ธนาคารกสกิรไทย (“สมาชิก”) ซึง่เป็นสมาชิก

ของบริษัทขอ้มูลเครดิตน าขอ้มูลของขา้พเจา้ที่ไดร้บัจากบริษัทขอ้มูลเครดิตเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถระบุตวัตน เช่น ช่ือ นามสกุล  
เลขประจ าตวัประชาชน รวมถึงขอ้มลูอื่นใดที่สามารถระบวุ่าเป็นขา้พเจา้ได ้ไปใชเ้ป็นปัจจยัหนึ่งในการจัดท าแบบจ าลองดา้นเครดิต
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจขอ้มลูเครดิตก าหนดเทา่นัน้ และใหคู้ฉ่บบัและบรรดาส าเนา ภาพถ่าย ขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส ์หรอื
โทรสาร ที่ไดท้  าซ า้ขึน้จากหนงัสือใหค้วามยินยอมฉบบันี ้โดยการถ่ายส าเนา ถ่ายภาพ หรือบนัทึกไวไ้ม่ว่าในรูปแบบใดๆ ใหถื้อเป็น
หลกัฐานในการใหค้วามยินยอมของขา้พเจา้เช่นเดียวกนั ทัง้นี ้ขา้พเจา้ทราบว่าเจา้ของขอ้มลูมีสิทธิที่จะใหค้วามยินยอมหรือไม่ก็ได ้
และเมื่อใหค้วามยินยอมแลว้เจา้ของขอ้มลูจะแจง้ความประสงคไ์ม่ใหค้วามยินยอมอีกต่อไปก็ได ้ทัง้นี ้หากขา้พเจา้ประสงคจ์ะไม่ให้
ความยินยอมดงักลา่ว ขา้พเจา้จะแจง้ใหส้มาชิกทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ลงช่ือ .....................................................(ผูใ้หค้วามยินยอม)  ลงช่ือ..................................................พยาน(เจา้หนา้ที่ธนาคาร)      
         (.............................................................) ตวับรรจง                (..........................................................) ตวับรรจง 
 วนัท่ี.......................................................................... รหสัพนกังาน.................................. สาขา...................................................                 

หมายเหตุ 
1. การยินยอมหรอืไมย่ินยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มลูไมม่ีผลตอ่การพิจารณาใหบ้รกิารผลติภณัฑห์รอืใหส้นิเช่ือแก่ลกูคา้ 
2. การยกเลิกการใหค้วามยินยอมในภายหลงั มีผลเฉพาะขอ้มลูที่สมาชิกไดร้บัจากบริษัทขอ้มลูเครดิตหลงัจากวนัที่สมาชิกไดร้บั
แจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากเจา้ของขอ้มลูเทา่นัน้ 
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้
บัตรเครดติ (K-Credit Card) 
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เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และ
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการบัตรเงนิด่วน Xpress Cash 

รายละเอยีดเกี่ยวกับดอกเบีย้ ค่าบริการต่างๆ และเบีย้ปรับทีส่ถาบนัการเงนิอาจเรียกได ้
ในการประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากับ 

เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที ่ 1  กันยายน  2565 

1. ดอกเบีย้ ดอกเบีย้ผิดนัด ค่าบริการต่างๆ และ เบีย้ปรับ 
    ดอกเบีย้ ดอกเบีย้ผิดนดั คา่บรกิารตา่งๆ และ เบีย้ปรบั 

 
ตัง้แต ่17% - 25% ตอ่ปี 

                ค่าใช้จ่ายตามทีไ่ด้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ 
2. ค่าใช้จ่ายทีจ่่ายใหแ้ก่หน่วยงานราชการ 
    คา่อากรแสตมป์ - ปิดตน้ฉบบัสญัญากูเ้งิน 

 
คา่อากร 1 บาท ตอ่ทกุๆ วงเงินกู ้2,000 บาท เศษของ 
2,000 บาท คิดอากร 1 บาท (สงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท) 

3. ค่าใช้จ่ายทีจ่่ายใหแ้ก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอ่ืน 
    3.1 คา่ใชจ้า่ยในการช าระเงิน 
          - ช  าระโดยหกับญัชีธนาคารอ่ืน* 
          - ช  าระที่เคาเตอรข์องธนาคารอื่น* 
          - ช  าระผ่านเครือ่ง ATM  ของธนาคารอื่น* 
          - ช  าระผ่านจดุบรกิารรบัช าระเคานเ์ตอรเ์ซอรว์ิส  ** 
          - ช  าระผ่านจดุบรกิารรบัช าระเทสโกโ้ลตสัทกุสาขา ** 
          - ช  าระผ่านชอ่งทางทรูมนัน่ี (TrueMoney Express/Kiosk/ Wallet)**    
    3.2 คา่ใชจ้า่ยในการตรวจสอบขอ้มลูเครดิต 
    3.3 คา่ใชจ้า่ยในกรณีเงินในบญัชีไมพ่อจา่ย* (กรณีหกัช  าระหนีจ้ากสถาบนัการเงินอ่ืน) 
    3.4 คา่ใชจ้า่ยในการติดตามทวงถามหนี*้** 
 
    3.5 คา่ใชจ้า่ยที่เก่ียวขอ้งกบัการพิสจูนต์วัตนหรอืยืนยนัตวัตนของลกูคา้ทางดิจิทลั 

 
 

ไมมี่บรกิาร 
ไมมี่บรกิาร 
ไมมี่บรกิาร 
15 บาท / ครัง้ 
10 บาท / ครัง้ 
15 บาท / ครัง้ 
ไมมี่คา่บรกิาร 
ไมมี่บรกิาร 

50 บาทตอ่รอบบญัชี(กรณีคา้ง 1 รอบบญัชี) และ 100 บาท/รอบ
บญัชี(กรณีคา้งมากกว่า 1 รอบบญัชี) 

ไมมี่คา่บรกิาร 
4. ค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นต้นทุนในการด าเนินงานของธนาคาร 
    4.1 คา่ใชจ้า่ยในการติดตามทวงถามหนี ้
    4.2 คา่ใชจ้า่ยกรณีเช็คคืน (ไมเ่กิน 200 บาทตอ่ครัง้) 
    4.3 คา่ธรรมเนียมในการขอใบแจง้ยอดบญัชีของแตล่ะงวด 
    4.4 คา่ธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ 
    4.5 คา่ธรรมเนียมออกบตัรใหมก่รณีหาย/ช ารุด (กรณีใชบ้ตัรในการเบิกถอน) 
    4.6 คา่ธรรมเนียมขอรหสัประจ าตวับตัรใหมท่ดแทนรหสัเดิม (กรณีใชบ้ตัรในการเบิกถอน) 

 
ไมมี่บรกิาร 
ไมมี่คา่บรกิาร 
ไมมี่คา่บรกิาร 
ไมมี่คา่บรกิาร 

100 บาท / ครัง้ 
100 บาท / ครัง้ 

หมายเหต ุ: 1. ดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้โดยธนาคารจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
                 2. ไมเ่รยีกเก็บคา่บรกิารในกรณีช าระโดยการหกับญัชีหรอืช าระที่เคานเ์ตอรห์รอืช  าระที่เครือ่ง ATM ของธนาคารกสิกรไทย 
                 3. * ปัจจบุนัธนาคารยงัไมมี่บรกิารนี ้
                 4. ** เฉพาะผลิตภณัฑ ์ประเภทที่สามารถใชบ้รกิารได ้
                 5. *** เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยติดตามทวงถามหนีส้  าหรบัสินเช่ือ Xpress Cash ทกุประเภท (รวมถึงสินเชื่อ K-Express Cash (สินเช่ือเงินสดทนัใจ
กสิกรไทย) บัตรเงินด่วน Xpress Cash และสินเชื่อ Xpress Cash ภายใตช้ื่อ Dolfin Money by KBank) ธนาคารจะเรียกเก็บส าหรบัยอดหนีค้า้งช าระ
ตัง้แตห่นึ่งพนับาทขึน้ไป (ยกเวน้สินเช่ือสว่นบคุคลภายใตก้ารก ากบัอ่ืนๆ หรอืเป็นไปตามเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด) มีผลตัง้แต ่12 กนัยายน 2564 โดยเริม่
เรยีกเก็บส าหรบัยอดครบก าหนดช าระตัง้แต ่17 ตลุาคม 2564  
                 6. ส  าหรบั สินเช่ือเงินดว่น เพดานอตัราดอกเบีย้ใหม ่ที่ 25% จะมีผลใชบ้งัคบักบัสินเช่ือที่ธนาคารอนมุตัิตัง้แตว่นัที่ 1 ส.ค. 2563 เป็นตน้ไป 
                 7. ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2564 อตัราดอกเบีย้กรณีผิดนัดช าระหนี ้คิดอตัราปกติตามสญัญาบวกอีกไม่เกิน 3% รวมสงูสดุไม่เกิน 25% ตอ่ปี 
ในส่วนตน้เงินกูท้ี่ผิดนัดช าระ (ส  าหรบัสินเชื่อเงินด่วน ยกเวน้กลุ่มลกูคา้ที่ไดร้บัอนมุตัิก่อน 1 ส.ค. 2563 เฉพาะกรณีที่ไดร้บัอตั ราดอกเบีย้มากกว่า 25% 
อตัราดอกเบีย้ผิดนดัช าระรวมสงูสดุไมเ่กิน 26%) 
               ในกรณีที่ผูข้อกูมี้ยอดหนีจ้ากการใชส้ินเชื่อ Xpress Cash ทุกประเภท (รวมถึงสินเชื่อ K-Express Cash (สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย)  
บัตรเงินด่วน Xpress Cash และสินเชื่อ Xpress Cash ภายใตช้ื่อ Dolfin Money by KBank) คา้งช าระเกินกว่าระยะเวลาที่ก  าหนด และธนาคารได้
มอบหมายใหนิ้ติบุคคลซึ่งเป็นผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหนีเ้ป็นผูต้ิดตามทวงถามหนีด้งักล่าว และซึ่งในการติดตามหนีน้ัน้ จะมีค่าติดตามทวงถามหนีต้ามที่
ธนาคารประกาศก าหนด และที่ธนาคารหรอืผูใ้หบ้รกิารเรยีกเก็บหนีไ้ดแ้จง้ใหผู้ข้อกูท้ราบ 
 
 

 


