
ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บัตรเครดิต 
บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย

	 ข้อก�ำหนดน้ีใช้บงัคบักับผู้ท่ีได้รบัอนุมติัให้เป็น
สมำชิกบัตรเครดิตของธนำคำร	และให้ค�ำในข้อ
ก�ำหนดนี้	มีควำมหมำยดังต่อไปนี้

“เครื่อง
เอทีเอ็ม”

หมำย
ถึง

เครื่องฝำก-ถอนเงิน
อัตโนมัติ	(เอทีเอ็ม)	
ของธนำคำร	และ/หรือ	
ธนำคำรสมำชิก	ซึ่ง
ส�ำนักงำนวีซ่ำ	อินเตอร์
เนชั่นแนล/มำสเตอร์
กำร์ด	อินเตอร์
เนชั่นแนล/ยู	เนี่ยนเพย์	
อินเตอร์เนชั่นแนล/เจ
ซีบี	อินเตอร์เนชั่นแนล	
จัดเตรียมไว้	ทั้งนี้ทั้งใน
และต่ำงประเทศทั่วโลก	
ที่แสดงเครื่องหมำยว่ำ
สำมำรถใช้บัตรเครดิต
ประเภทนั้นได้

“ธนำคำร” หมำย
ถึง

บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย

“ธนำคำร
สมำชิก”

หมำย
ถึง

ธนำคำรที่เป็นสมำชิก
ของวซ่ีำ	มำสเตอร์กำร์ด	 
ยูเนี่ยนเพย์	หรือเจซีบี



“บัตร
เครดิต”

หมำย
ถึง

บัตรเครดิตกสิกรไทย/	
KBank-Visa/	
KBank-MasterCard/	
KBank-UnionPay/	
KBankJCB/วีซ่ำ/	
มำสเตอร์กำร์ด/ยูเนี่ยน
เพย์/เจซีบี/บัตรเครดิต
ร่วม-กสิกรไทย/บัตร
เครดิตร่วม-วีซ่ำ/
มำสเตอร์กำร์ด	และ/
หรือ	บัตรเครดิตอื่น	ๆ	
ที่ออกโดยธนำคำร

“ใบแจ้ง
รำยกำร
ใช้บัตร
เครดิต”

หมำย
ถึง

ใบแจ้งยอดบัญชีบัตร
เครดิตซึ่งแสดงรำยกำร
ใช้บัตรเครดิตและ
จ�ำนวนเงินที่ผู้ถือบัตร
ต้องช�ำระให้แก่ธนำคำร
อันเนื่องมำจำกกำรใช้
บัตรเครดิต

“ผู้ถือ
บัตร”

หมำย
ถึง

ผู้ที่ธนำคำรได้อนุมัติให้
เป็นสมำชิกบัตรเครดิต	
(ไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือบัตร
หลักหรือผู้ถือบัตรเสริม)

“ร้ำนค้ำ” หมำย
ถึง

สถำนประกอบกำร	 จุด
บรกิำร	หรอืผู้ขำยสนิค้ำ/
ผู้ให้บริกำรท่ียินยอมรับ
ช�ำระด้วยบัตรเครดิต

ในกำรใช้บัตรเครดิต	 ผู้ถือบัตรตกลงผูกพัน
และปฏิบติัตำมข้อก�ำหนดและเงือ่นไข	ดังต่อไปน้ี

ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

1.	 ผูถื้อบตัรยอมรบัว่ำบตัรเครดิตเป็นกรรมสทิธิ์



ของธนำคำร	ผู้ถือบตัรมหีน้ำท่ีเก็บรกัษำบตัร
เครดิตและรหัสประจ�ำบัตรเครดิตเป็นกำร
เฉพำะตัวและไม่เปิดเผยให้บคุคลอืน่ใดล่วงรู	้ 
ผู้ถือบตัรจะไม่โอนหรอืมอบบตัรเครดิต	และ/
หรอืรหัสประจ�ำบตัรเครดิตให้บคุคลอืน่	หรอื
กระท�ำกำรใด	ๆ	ซึ่งอำจมีผลให้บัตรเครดิต	
และ/หรือรหัสประจ�ำบัตรเครดิตอยู่ในควำม
ครอบครองของบุคคลอ่ืน	 หำกผู้ถือบัตร
ฝ่ำฝืนข้อก�ำหนดน้ีและปรำกฎว่ำมีกำรใช้
บัตรเครดิต	ผู้ถือบัตรตกลงรับผิดชอบกำรใช้
บตัรเครดิตโดยให้ถือว่ำผู้ถือบตัรเป็นผูใ้ช้บตัร
เครดิตเอง	เว้นแต่ผู้ถือบัตรจะพิสูจน์ได้อย่ำง
ชัดแจ้งว่ำไม่ได้เป็นควำมผิดของผู้ถือบัตร

2.	ผูถื้อบตัรต้องลงลำยมอืชือ่ในช่องท่ีก�ำหนดให้
ด้ำนหลังบัตรเครดิตทันทีท่ีได้รับบัตรเครดิต
จำกธนำคำร

3.	ผู้ถือบัตรสำมำรถใช้บัตรเครดิตแทนเงินสด
ในกำรช�ำระค่ำสินค้ำ/บริกำร	 ณ	 ร้ำนค้ำ	
และ/หรอืสำมำรถใช้บตัรเครดิตประกอบรหัส
ประจ�ำบัตรเพ่ือเบิกถอนเงินสดจำกเครื่อง
เอทีเอ็ม	 หรือจำกธนำคำร/ธนำคำรสมำชิก	
ได้ภำยในวงเงินท่ีธนำคำร/ธนำคำรสมำชิก
ก�ำหนด	และในกรณีท่ีผู้ถือบตัรใช้บตัรเครดิต
เกินกว่ำวงเงินท่ีธนำคำรก�ำหนดไม่ว่ำกรณี
ใดก็ตำม	 ผู้ถือบัตรตกลงให้ถือว่ำเป็นกำร
ร้องขอใช้บตัรเครดิตเกินกว่ำวงเงนิท่ีธนำคำร
ก�ำหนดเป็นกำรชั่วครำว	และผู้ถือบัตรตกลง
รับผิดชอบช�ำระหน้ีในส่วนท่ีเกินวงเงินของ 
ผู้ถือบัตรให้แก่ธนำคำรทั้งจ�ำนวน	พร้อมกับ
ยอดช�ำระคืนขั้นต�่ำตำมท่ีธนำคำรก�ำหนด	
(ถ้ำมี)	ทุกประกำร

 



	 ในกรณีท่ีผู ้ ถือบัตรร ้องขอให ้เ พ่ิมวงเงิน
ชั่วครำวหรือผู้ถือบัตรมีควำมจ�ำเป็นต้องใช้
วงเงินเกินวงเงินชั่วครำวและได้รับอนุมัติ
ให้เพ่ิมวงเงินจำกธนำคำรเป็นครั้งครำวน้ัน	
ไม่ถือว่ำกำรอนุมัติของธนำคำรเช่นว่ำน้ัน
เป็นกำรเพิ่มวงเงินถำวรให้แก่ผู้ถือบัตร

4.	ในกรณีท่ีธนำคำรเรยีกเก็บดอกเบีย้ค้ำงช�ำระ	
(ถ้ำม)ี	 ค่ำธรรมเนียม	 และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ	
รวมอยู่ด้วย	 ธนำคำรจะค�ำนวณดอกเบี้ย	 
ค่ำธรรมเนียม	 และค่ำใช้จ่ำยต่ำง	 ๆ	 ท่ี
เก่ียวข้องรวมเป็นอัตรำร้อยละต่อปีให้ผู้ถือ
บัตรทรำบ	

5.	ผู้ถือบัตรตกลงเสียค่ำธรรมเนียมในกำรใช้
บัตรเครดิต	 และ/หรือค่ำธรรมเนียมในกำร
ออกบัตรเครดิต	 และ/หรือ	 ค่ำธรรมเนียม
รำยปีซ่ึงธนำคำรเรียกเก็บล่วงหน้ำ	 และ/
หรือค่ำธรรมเนียมกำรเบิกถอนเงินสด	และ/
หรือ	 ค่ำธรรมเนียมค่ำบริกำรอ่ืนใด	 รวม
ท้ังค่ำปรับจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำร
ช�ำระเงินท่ีให้ไว้กับธนำคำร	 และ/หรือค่ำ
ปรบัอืน่ใดให้แก่ธนำคำรตำมอตัรำท่ีธนำคำร	
และ/หรอืส�ำนักงำนวีซ่ำ	อินเตอร์เนชัน่แนล/
มำสเตอร์กำร์ด	 อินเตอร์เนชั่นแนล/ยูเน่ียน
เพย์	 อินเตอร์เนชั่นแนล/เจซีบี	 อินเตอร์
เนชัน่แนล	และ/หรอืธนำคำรสมำชกิก�ำหนด	
(แล้วแต่กรณี)	 โดยธนำคำรจะลงรำยกำร 
ดังกล่ำวในใบแจ้งรำยกำรใช้บัตรเครดิต
ของผู้ถือบัตร	 และผู้ถือบัตรตกลงช�ำระค่ำ
ธรรมเนียม/ค่ำบริกำรดังกล่ำวตำมจ�ำนวน
และภำยในเวลำท่ีธนำคำรระบุไว้ในใบแจ้ง
รำยกำรใช้บัตรเครดิตดังกล่ำว



6.	ผู้ถือบัตรตกลงว่ำกำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตรเครดิต	
(รวมถึงกำรเบิกเงินสด)	 เป็นสกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศ	จะถูกเรยีกเก็บเป็นเงนิบำทไทย
ตำมอัตรำแลกเปลี่ยนท่ีธนำคำรถูกเรียกเก็บ
จำกบรษิทับตัรเครดิตท่ีธนำคำรเป็นสมำชกิอยู	่ 
ณ	วนัท่ีมกีำรเรยีกเก็บยอดค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
กับธนำคำร	ทั้งนี้	หำกสกุลเงินต่ำงประเทศ
ด้งกล่ำวไม่ใช่เป็นสกุลเงินดอลล่ำร์สหรัฐ	
ยอดค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวอำจจะถูกแปลงเป็น
สกุลเงนิดอลล่ำร์สหรฐัก่อนท่ีจะท�ำกำรแปลง
เป็นสกุลเงินบำทเพ่ือเรียกเก็บกับธนำคำร	 
ผู้ถือบตัรสำมำรถตรวจสอบอตัรำแลกเปลีย่น	
เพื่อใช้ในกำรอ้ำงอิงเบื้องต้นได้จำก:	

	 •	กรณีบตัร	VISA:	http://usa.visa.com/
personal/card-benefits/travel/
exchange-rate-calculator.jsp	

	 •	กรณีบตัร	MasterCard:	https://www.
mastercard.com/global/currency-
conversion/index.html	

	 •	กร ณีบั ต ร 	 Un ionPay : 	 h t tp : / /
en.unionpay.com/front_Exchang-
eRate.html	

	 •	กรณีบัตร	JCB	:	http://www.jcb.jp/
rate/usd.html	

	 นอกจำกน้ี	 ผู ้ถือบัตรตกลงให้ธนำคำรมี
สิทธิคิดค่ำควำมเสี่ยงจำกกำรแปลงสกุลเงิน 
ดังกล ่ำวในอัตรำร ้อยละตำมท่ีธนำคำร
ประกำศก�ำหนดจำกยอดค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้น	
เพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงท่ีเกิดจำกกำรแปลง
สกุลเงนิดังกล่ำวข้ำงต้น	(ปัจจุบนัเท่ำกับอตัรำ
ร้อยละ	 2.5)	 ท้ังน้ี	 ค่ำควำมเสี่ยงจำกกำร
แปลงสกุลเงนิดังกล่ำวอำจมกีำรเปลีย่นแปลง



ได้ตำมที่ธนำคำรประกำศก�ำหนด	ทั้งนี้	ผู้ถือ
บัตรสำมำรถตรวจสอบกำรเปลี่ยนแปลงของ
ค่ำควำมเสี่ยงจำกกำรแปลงสกุลเงินได้จำก	
“ประกำศ	รำยละเอยีดเก่ียวกับอตัรำดอกเบีย้	
ค่ำบริกำร	 ค่ำธรรมเนียม	 และค่ำใช้จ่ำย 
อื่นๆ	ในกำรใช้บัตรเครดิต”	ที่มีผลบังคับใช้	
ณ	ขณะนั้น

7.	 ในกำรแจ้งให้ผู ้ถือบัตรช�ำระเงินท่ีเกิดจำก
กำรใช้บัตรเครดิต	 ธนำคำรจะจัดส่งใบแจ้ง
รำยกำรใช้บัตรเครดิตให้ผู้ถือบัตรทรำบล่วง
หน้ำก่อนวันถึงก�ำหนดช�ำระ	 เป็นระยะเวลำ
ไม่น้อยกว่ำ	10	วัน

8.	ในกรณีมกีำรใช้บตัรเครดิตท่ีผู้ถือบตัรได้แจ้ง
ควำมประสงค์ขอรับใบแจ้งรำยกำรใช้บัตร
เครดิต	 ธนำคำรจะจัดส่งใบแจ้งรำยกำร
ใช้บัตรเครดิตให้แก่ผู ้ถือบัตรทรำบ	 หำก 
ผู้ถือบัตรพบว่ำใบแจ้งรำยกำรใช้บัตรเครดิต
มีรำยกำรไม่ถูกต้อง	 ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้ง
ทักท้วงให้ธนำคำรทรำบภำยใน	 10	 วัน
ท�ำกำรนับแต่วันท่ีผู ้ถือบัตรได้รับใบแจ้ง
รำยกำรใช้บัตรเครดิตโดยถือตำมระยะเวลำ
กำรส่งไปรษณีย์ตำมปกติ	 อย่ำงไรก็ตำม	 
ไม่เป็นกำรตัดสิทธิของผู้ถือบัตรในภำยหลัง	 
ถ้ำผู้ถือบัตรสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำค่ำใช้จ่ำย
ในใบแจ้งรำยกำรใช้บัตรเครดิตบำงรำยกำร
ไม่ถูกต้อง	และไม่ได้เป็นควำมผิดหรือควำม
ช�ำรดุบกพร่องของผู้ถือบตัร	แต่ท้ังน้ีผู้ถือบตัร
จะต้องทักท้วงภำยในระยะเวลำไม่เกิน	 60	
วันนับแต่วันท่ีผู้ถือบัตรได้รับใบแจ้งรำยกำร
ใช้บัตรเครดิตจำกธนำคำร

9.	ในกรณีท่ีผู้ถือบัตรได้แจ้งควำมประสงค์เป็น



ลำยลกัษณ์อกัษรขอรบัใบแจ้งรำยกำรใช้บตัร
เครดิตในรูปแบบเอกสำร	 หรือในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์กับธนำคำรแล้ว	 ผู้ถือบัตรมี
สทิธขิอเปลีย่นแปลงกำรขอรบัใบแจ้งรำยกำร
ใช้บัตรในรูปแบบดังกล่ำวได้	 โดยผู้ถือบัตร
ต้องแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ธนำคำร
ทรำบล่วงหน้ำเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ	30	
วัน

10.	ผู้ถือบัตรมีหน้ำท่ีต้องตรวจสอบรำยกำรใช้
บัตรเครดิตทุกเดือน	 หำกผู้ถือบัตรไม่ได้รับ
ใบแจ้งรำยกำรใช้บัตรเครดิตก่อนวันครบ
ก�ำหนดช�ำระหรือหักบัญชี	ผู้ถือบัตรสำมำรถ
ติดต่อสอบถำมยอดจำกธนำคำรท่ีศูนย์
บรกิำรบตัรเครดิตได้ทุกวัน	ตลอด	24	ชัว่โมง	
หรือสอบถำมยอดจำกเครื่องฝำก-ถอนเงิน
อัตโนมัติ	(เอทีเอ็ม)	หรือจำกระบบอื่นๆ	ที่
ธนำคำรก�ำหนด

11.	หำกผู้ถือบัตรประสงค์จะยกเลิกหรือระงับ 
กำรใช้บตัรเครดิตชัว่ครำวไม่ว่ำด้วยเหตุใด	ๆ 	 
ผู ้ถือบัตรเครดิตตกลงแจ้งไปยังศูนย์บัตร
เครดิตของธนำคำรทันที	 โดยทำงโทรศัพท	์
หรือเครื่องมือสื่อสำรอย่ำงอ่ืน	 หรือโดยวิธี
อืน่ซ่ึงสำมำรถติดต่อถึงกันได้ท�ำนองเดียวกัน	
ตำมช่องทำงและวิธีกำรท่ีธนำคำรก�ำหนด	
ท้ังน้ี	 ธนำคำรจะด�ำเนินกำรระงับกำรให้
บริกำรบัตรเครดิต	ภำยใน	5	นำที	นับแต่
เวลำที่ธนำคำรได้รับแจ้ง	 อนึ่ง	 ผู้ถือบัตรไม่
ต้องรับผิดชอบในภำระหน้ีท่ีเกิดข้ึนภำยหลัง 
ครบก�ำหนดระยะเวลำ	5	นำทีดังกล่ำว	เว้น
แต่ธนำคำรจะพิสูจน์ได้ว่ำภำระหน้ีท่ีเกิดขึ้น
เป็นกำรกระท�ำของผู้ถือบัตรเอง	



12.	ผู้ถือบัตรมีสิทธิบอกเลิกกำรใช้บัตรเครดิต 
เมือ่ใดก็ได้	โดยมสีทิธไิด้รบัคนืค่ำธรรมเนียม
กำรใช้บริกำรตำมส่วนของระยะเวลำท่ียังไม่
ได้ใช้บรกิำร	โดยธนำคำรจะค�ำนวณคนืตำม
ส่วนของเดือนท่ียังไม่ได้ใช้บริกำร	 เศษของ
เดือนไม่นับเป็นเดือน	ท้ังน้ี	ผู้ถือบตัรต้องแจ้ง
บอกเลิกกำรใช้บัตรเครดิตให้ธนำคำรทรำบ
เป็นลำยลักษณ์อักษร	 และตัดบัตรเครดิต
ออกเป็น	 2	 ส่วนส่งคืนธนำคำร	 พร้อมท้ัง
ต้องช�ำระภำระ	และ/หรือหนี้สินอันเกิดจำก
กำรใช้บัตรเครดิตให้แก่ธนำคำรจนเสร็จสิ้น
ทันที	จงึจะมสีทิธไิด้รบัคนืค่ำธรรมเนียมรำย
ปีท่ีผู้ถือบตัรได้ช�ำระแก่ธนำคำรแล้ว	อย่ำงไร
ก็ตำม	 ผู้ถือบัตรตกลงให้ธนำคำรมีสิทธิหัก
เงินจำกค่ำธรรมเนียมที่ผู้ถือบัตรมีสิทธิได้รับ
คืนตำมวรรคก่อนเข้ำช�ำระหน้ีบัตรเครดิตได้
ทันที	

13.	ในกรณี ท่ี ผู ้ ถื อบัตรมีสิทธิ ได ้ รั บคืนค ่ ำ
ธรรมเนียมรำยปีตำมท่ีกล่ำวในข้อ	 12.	 
หลังจำกหักช�ำระหน้ีบัตรเครดิตท่ีค้ำงช�ำระ
แล้ว	ธนำคำรจะด�ำเนินกำรคนืค่ำธรรมเนียม
ให้แก่ผู้ถือบัตรในเดือนท่ีสองนับแต่วันท่ีผู้ถือ
บัตรแจ้งยกเลิกกำรใช้บัตร	 (เนื่องจำกอำจมี
เซลส์สลปิของผู้ถือบตัรค้ำงช�ำระอยู	่แต่ร้ำนค้ำ 
ส่งมำเรียกเก็บเงินล่ำช้ำ)	 โดยธนำคำรจะ
ด�ำเนินกำรคืนค่ำธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือบัตร
ดังนี้  
(1)	คืนเข้ำบัญชีบัตรเครดิต	หรือ
(2)	คืนเข้ำบัญชีออมทรัพย์/กระแสรำยวัน	 

ท่ีผูถื้อบตัรมข้ีอตกลงให้ผกูบญัชไีว้กับบตัร
เครดิตท่ีแจ้งยกเลิก	 หรือเข้ำบัญชีบัตร
เครดิตใบอื่นท่ียังไม่ได้ยกเลิก	 (หำกมี)	 
ท้ังน้ี	 ตำมแต่ท่ีธนำคำรพิจำรณำเห็น
สมควร



(3)	ในกรณีท่ีผู้ถือบัตรไม่มีบัญชีเงินฝำกหรือ
บัตรเครดิตอื่นดังกล่ำวข้ำงต้น	 ธนำคำร
จะแจ้งให้ผูถื้อบตัรมำรบัค่ำธรรมเนียมคนื	

14. ธนำคำรมสีทิธยิกเลกิกำรใช้บัตรเครดติ 
ระงบักำรใช้บัตรเครดติ เพิกถอนกำรใช้
บัตรเครดติ หรอืปฏิเสธกำรใช้หรอืเรยีก
บัตรเครดิตคืนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) เมื่อผู้ถือบัตรผิดนัดช�ำระหน้ีที่เกิด

จำกกำรใช้บัตรเครดิตที่ระบุไว้ใน 
ใบแจ้งรำยกำรใช้บัตรเครดิตเกิน
กว่ำ 3 เดือน นับแต่วันที่ครบ
ก�ำหนดช�ำระ 

(2) เมือ่ผู้ถอืบัตรผิดนัดช�ำระหน้ีประเภท 
อื่น ๆ ที่มีอยู่กับธนำคำร 

(3) เมือ่ผูถ้อืบัตรประสบปัญหำทำงด้ำน
กำรเงนิ และไม่สำมำรถช�ำระหน้ีให้
เจ้ำหน้ีรำยอื่น หรือผู้ถือบัตรมีกำร
ขอปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีกับเจ้ำหน้ี
รำยใดๆ

(4) ผูถ้อืบัตรถกูฟ้องร้องในคดแีพ่ง หรอื
คดีล้มละลำย หรือร้องขอให้ฟื้นฟู
กิจกำร หรอืถกูพิทกัษ์ทรพัย์ หรอื
ตกเป็นผู้ต้องหำในคดีอำญำ หรือ
เป็นบุคคลที่ทำงรำชกำรหรือหน่วย
งำนของรัฐมีค�ำสั่งให ้ยึด/อำยัด
ทรัพย์สิน/มีค�ำสั่งให้ทรัพย์สินตก
เป็นของแผ่นดิน 

(5) เมื่อผู้ถือบัตรเสียชีวิต หรือประสบ
ปัญหำกำรเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือ
ทุพพลภำพ ซ่ึงธนำคำรเห็นว่ำมี
ผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำร
ช�ำระหนี้ของผู้ถือบัตร 



(6) เมื่อผู ้ถือบัตรประสบปัญหำอื่นใด
ซึ่งธนำคำรเห็นว่ำเป็นสำระส�ำคัญ
อันกระทบต่อควำมสำมำรถในกำร
ช�ำระเงินคืน 

(7) เมื่อผู ้ถือบัตรท�ำหรือใช ้เอกสำร
ปลอมเพ่ือใช้ประกอบกำรยื่นค�ำขอ
ใช้บัตรเครดิตหรือค�ำขอใดๆ ที่
เ ก่ียวเน่ืองกับกำรใช้บัตรเครดิต 
หรือหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์ในเรื่อง
คุณสมบัติ ของผู ้ ถื อ บัตรตำมที่
กฎหมำยหรอืหลกัเกณฑ์ทีห่น่วยงำน 
ก�ำกับดแูลธนำคำรประกำศก�ำหนด 
หรือมีพฤติกรรมอันเชื่อได้ว่ำเป็น 
กำรฉ้อโกงธนำคำรหรือฉ้อโกง
ประชำชน หรือมีพฤติกรรมอันเชื่อ
ได้ว่ำมกีำรด�ำเนินกำรทีขั่ดต่อควำม
สงบเรยีบร้อยและศลีธรรมอนัดขีอง
ประชำชน 

(8) เมื่อผู้ถือบัตรผิดสัญญำกำรใช้บ้ตร
เครดิตฉบับนี้ไม่ว่ำข้อหนึ่งข้อใด

(9) เมื่อผู้ถือบัตรไม่มีกำรเปิดใช้ (Ac-
tivate) บัตรเครดิต หรือไม่มีกำร
ใช้บัตรเครดิตภำยในระยะเวลำที่
ธนำคำรก�ำหนด 

(10) เมื่อบัตรเครดิตบัตรหลักถูกยกเลิก
ไม่ว่ำด้วยเหตุใด ให้ถือว่ำเป็นกำร
ยกเลิกบัตรเสริมด้วย 

(11) หำกธนำคำรพบว่ำข้อมลูในใบสมคัร 
หรือเอกสำรอื่นๆ ของผู้ถือบัตรไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็น
ควำมจริง 

(12) เมื่อผู้ถือบัตรมิได้มีคุณสมบัติตำม
กฎหมำยหรอืหลกัเกณฑ์ทีห่น่วยงำน
ก�ำกบัดูแลธนำคำรประกำศก�ำหนด



ในขณะนัน้ ๆ หรือมีกฎหมำยหรือ
หลักเกณฑ์ในขณะน้ันๆ ก�ำหนด
ให้กำรให้บริกำรบัตรเครดิตใน
ลักษณะตำมข้อตกลงน้ีไม่สำมำรถ
ให้บริกำรได้อีกต่อไป

 
 ในกรณีทีธ่นำคำรใช้สทิธติำมข้อน้ี ผู้ถอื 

บัตรจะต้องส่งมอบบัตรเครดิตคืนให้
ธนำคำรทันทีที่ได้รับแจ้งจำกธนำคำร

15. ในกรณีที่ธนำคำรสงสัยว่ำบัตรเครดิต
จะถูกผู้อื่นน�ำไปใช้โดยทุจริต ธนำคำร
มีสิทธิยกเลิกบัตรเครดิตได้ทันทีเพ่ือ
ควำมปลอดภัยของผู ้ถือบัตร โดย
ธนำคำรจะออกบัตรเครดิตใบใหม่และ
แจ้งให้ผู้ถือบัตรทรำบ

16.	เมื่อมีกำรยกเลิกกำรใช้บัตรเครดิตไม่ว่ำด้วย
เหตุประกำรใด	ผู้ถือบตัรรบัทรำบว่ำเป็นเพียง
กำรยกเลิกกำรใช้บ้ตรเครดิตเท่ำน้ัน	 มิใช่
เป็นกำรยกเลิกบัญชีบัตรเครดิตหรือสัญญำ
บัตรเครดิตจนกว่ำธนำคำรจะได้รับช�ำระหน้ี
เสร็จสิ้นครบถ้วน	 หำกปรำกฏว่ำบัญชีบัตร
เครดิตของผู้ถือบัตรแสดงรำยกำรยอดเงิน
เป็นลูกหน้ีของธนำคำรแล้ว	 ผู้ถือบัตรตกลง
จะช�ำระให้แก่ธนำคำรจนเสรจ็สิน้	พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยค�ำนวณตำมอัตรำและวิธีกำรท่ีระบุ
ไว้ในข้อก�ำหนดนี้

17.	ผู้ถือบัตรตกลงจะน�ำเงิน	 และ/หรือโอนเงิน
จำกบัญชีเงินฝำกของผู ้ถือบัตรท่ีมีอยู ่ กับ
ธนำคำร	และ/หรือตกลงยินยอมให้ธนำคำร
โอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกท่ีมีอยู่กับธนำคำร	
เพ่ือช�ำระหน้ีจำกกำรใช้บัตรเครดิตของผู้ถือ
บัตร	โดยมีหลักเกณฑ์ต่อไปนี้	



(1)	เมือ่มกีำรใช้บตัรเครดิตแทนเงนิสดในกำร
ช�ำระค่ำสินค้ำ/บริกำร		เบิกถอนเงินสด	
และ/หรือ	 เพ่ือกำรช�ำระค่ำธรรมเนียม/
ค่ำใช้จ่ำย/ภำระหน้ีท่ีเกิดข้ึนจำกกำรใช้
บัตรเครดิตตำมข้อก�ำหนดน้ี	 ให้หักทอน
บัญชีบัตรเครดิตในวันก�ำหนดช�ำระ/หัก
บัญชีตำมท่ีระบุไว้ในใบแจ้งรำยกำรใช้
บัตรเครดิต	

(2)	เมื่อปรำกฏในใบแจ้งรำยกำรใช้บัตร
เครดิตของผู้ถือบัตรมียอดเงินท่ีผู้ถือบัตร
ค้ำงช�ำระกับธนำคำร	ผู้ถือบัตรตกลงจะ
น�ำเงินเข้ำฝำก/โอนเงินเข้ำในบัญชีบัตร
เครดิต	 เพ่ือให้หักทอนบัญชีบัตรเครดิต
ในวันก�ำหนดช�ำระ/หักบัญชีซ่ึงระบุไว้ใน
ใบแจ้งรำยกำรใช้บัตรเครดิต	

(3)	ในกำรหักทอนบญัชบีตัรเครดิต	ผู้ถือบตัร
ตกลงให้ธนำคำรหักทอนบญัชบีตัรเครดิต
เพือ่ช�ำระค่ำธรรมเนียมและค่ำปรบัให้แก่
ธนำคำรก่อน

(4)	ในกรณีท่ีธนำคำรได้ด�ำเนินกำรหักทอน
บญัชบีตัรเครดิตในวันครบก�ำหนดช�ำระ/
หักบัญชีแล้ว	 ปรำกฏว่ำในบัญชีบัตร
เครดิตของผูถื้อบตัรยงัมยีอดเงนิค้ำงช�ำระ	
ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมเสียดอกเบี้ยให้
แก่ธนำคำร	 โดยค�ำนวณจำกยอดหน้ีท่ี
ปรำกฏในใบแจ้งรำยกำรใช้บัตรเครดิต
ของผู้ถือบัตรนับจำกวันท่ีธนำคำรจ่ำย
เงินให้ร้ำนค้ำ	และ/หรือวันที่ถอนเงินสด	
ซ่ึงเป็นวันท่ีธนำคำรจะบันทึกรำยกำร	
(Posting	 Date)	 ตำมอัตรำดอกเบี้ย
บตัรเครดิตท่ีธนำคำรประกำศก�ำหนด	ซ่ึง
อัตรำดอกเบี้ยดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลง
ได้ตำมประกำศของธนำคำร	 โดยให้คิด
ดอกเบี้ยเป็นรำยวันจนกว่ำบัญชีบัตร



เครดิตของผู้ถือบตัรจะไม่มยีอดค้ำงช�ำระ	
และหำกกำรน�ำเงินเข้ำฝำก/โอนเงินเข้ำ
ในบญัชบีตัรเครดิตของผูถื้อบตัรมจี�ำนวน
ต�่ำกว่ำเงื่อนไขกำรช�ำระเงินท่ีผู้ถือบัตร
มีอยู่กับธนำคำร	 หรือมีกำรช�ำระล่ำช้ำ	
ผู้ถือบัตรยินยอมเสียค่ำปรับผิดนัดตำม
อัตรำที่ธนำคำรก�ำหนด	

18. ผู้ถอืบัตรตกลงให้ธนำคำรมสีทิธหัิกเงนิ
จำกบัญชีเงินฝำกประเภทใดๆ ที่ผู้ถือ
บัตรมีอยู่กับธนำคำร ซึ่งอยู่ในควำม
ครอบครอง ในกำรดูแลรักษำ และ/
หรอืในอ�ำนำจสัง่กำรของธนำคำร ไม่ว่ำ 
ธนำคำรจะได้เงิน ได้กำรครอบครอง
ดูแล และ/หรือได้อ�ำนำจสั่งกำรน้ีมำ
โดยทำงใด เพ่ือเข้ำช�ำระหน้ีและ/หรือ
ควำมรับผิดชอบของผู้ถือบัตรได้ทันที 
โดยธนำคำรจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทรำบ
เป็นลำยลักษณ์อักษร

19.	บรรดำเอกสำรหรอืหลกัฐำนใดๆ	ท่ีธนำคำร
จัดท�ำขึ้นเพื่อโอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกทุก
บัญชีของผู้ถือบัตรท่ีมีอยู่กับธนำคำรเขำ้บัญชี
บัตรเครดิตของผู้ถือบัตร	 ไม่ว่ำจะโดยผ่ำน
กรรมวิธีของเครื่องเอทีเอ็ม	 และ/หรือโดย
ระบบอื่นๆ	 ท่ีธนำคำรจัดเตรียมให้	 ผู้ถือ
บัตรตกลงให้ถือว่ำเป็นค�ำสั่งของผู้ถือบัตรให้
ธนำคำรหักหรือจ่ำยเงินจำกบัญชีเงินฝำก
ของผู้ถือบัตร	โดยผู้ถือบัตรไม่ต้องลงนำมใน
เอกสำรหรือหลักฐำนใดๆ	ให้แก่ธนำคำรอีก
ทั้งสิ้น

20.	ธนำคำรมีสิทธิท่ีจะยกเลิก	 เปลี่ยนแปลง	
แก้ไข	 เพ่ิมเติม	 ข้อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้



บัตรเครดิต	 อัตรำดอกเบี้ย	 อัตรำค่ำปรับ	
อตัรำค่ำธรรมเนียม	อตัรำค่ำบรกิำร	และค่ำ
ใช้จ่ำยต่ำงๆ	 รวมท้ังหลักเกณฑ์กำรใช้บัตร
เครดิตได้ตำมท่ีธนำคำรเห็นสมควร	 ท้ังน้ี	
ธนำคำรจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทรำบเป็นลำย
ลักษณ์อักษร	(ซึ่งมีขนำดของตัวอักษรไม่เล็ก
กว่ำ	2	มลิลเิมตร	โดยมจี�ำนวนไม่เกิน	11	ตัว
อกัษรใน	1	น้ิว)	ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ	30	วนั
ก่อนมีผลใช้บังคับ	เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
(1)	ในกรณีเร่งด่วน	 ธนำคำรจะแจ้งเป็น

ลำยลักษณ์อักษรให้ผู้ถือบัตรทรำบล่วง
หน้ำทำงจดหมำย	 หรือประกำศทำง
หนังสอืพิมพ์รำยวนัภำษำไทยท่ีแพร่หลำย
ในประเทศล่วงหน้ำเป็นระยะเวลำไม่น้อย
กว่ำ	 7	 วันก่อนมีผลใช้บังคับ	 โดยใน
กรณีกำรแจ้งทำงประกำศหนังสือพิมพ	์
ธนำคำรจะแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรซ�้ำ
อีกครั้งหนึ่ง	

(2)	ในกรณีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวข้ำงต้น
ท่ีเป็นประโยชน์หรือลดภำระแก่ผู้ถือบัตร	
ซึ่งมีผลใช้บังคับได้ทันที	ธนำคำรจะแจ้ง
ให้ผู้ถือบัตรทรำบภำยใน	30	วัน	หลังมี
ผลใช้บังคับ

21.	ธนำคำรอำจแต่งต้ังให้บุคคลภำยนอกเป็น
ตัวแทนในกำรติดตำมทวงถำมหน้ีได้	 และ
อำจมีค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำมทวงถำมน้ัน	
ทั้งนี้	 หำกมีกำรติดตำมทวงถำมให้ผู้ถือบัตร
ช�ำระหน้ีอันเกิดจำกกำรใช้บัตรเครดิต	 ผู้ถือ
บัตรต้องรับผิดชอบชดใช้ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ	 ท่ี
เกิดขึ้นให้กับธนำคำรเต็มจ�ำนวน	 ซ่ึงรวม
ท้ังค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินคดีตำมกฎหมำย	 
ค่ำทนำยควำม	และค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ	ท่ีเกิดข้ึน	
ตำมที่ธนำคำรได้จ่ำยไปจริง



22.	บรรดำหนังสือ	จดหมำย	ค�ำบอกกล่ำวใดๆ	
ท่ีธนำคำรได้ส่งให้ผู ้ถือบัตรตำมท่ีอยู ่หรือ
สถำนที่ท�ำงำนที่แจ้งไว้กับธนำคำรนั้น	 ผู้ถือ
บัตรตกลงให้ถือว่ำเป็นภูมิล�ำเนำท่ีถูกต้อง
และมีกำรส่งให้แก่ผู้ถือบัตรโดยชอบแล้ว

23.	หำกผู้ถือบตัรมกีำรเปลีย่นแปลงท่ีอยู	่สถำนท่ี 
ท�ำงำน	 เบอร์ไทรศัพท์	 หรือท่ีอยู่จดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์	 (e-Mail	 address)	 หรือ
เปลี่ยนอำชีพกำรงำน	 ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้ง
กำรเปลี่ยนแปลงให้ธนำคำรทรำบเป็นลำย
ลักษณ์อักษรทันที

24.	ในกรณีท่ีผู้ถือบัตรยินยอมให้บุคคลอ่ืนเป็น 
ผู้ถือบตัรเสรมิ	ให้น�ำข้อตกลงนีม้ำใช้บงัคบักับ
ผู้ถือบตัรเสรมิทุกประกำร	ผู้ถือบตัรหลกัและ
ผู้ถือบตัรเสรมิตกลงรบัผิดร่วมกันต่อธนำคำร
อย่ำงลูกหนี้ร่วม

25.	ผู้ถือบัตรจะโอนสิทธิ	 และ/หรือประโยชน	์
และ/หรือหน้ำที่	 ไม่ว่ำทั้งหมดหรือเพียงบำง
ส่วนทีม่อียู่ตำมข้อก�ำหนดนี้ให้แก่บคุคลใดได้
ต่อเมื่อได้รับควำมยินยอมจำกธนำคำรเป็น
ลำยลักษณ์อักษร

26.	ผู้ถือบัตรตกลงให้ข้อก�ำหนดนี้	มีผลผูกพันถึง
บัตรเครดิตท่ีธนำคำรได้ออกให้แก่ผู้ถือบัตร
แทนบัตรเครดิตใบเดิมทุกบัตร	

27.	เมื่อบัตรเครดิตหมดอำยุหรือใกล้หมดอำย	ุ 
ผู้ถือบัตรตกลงให้ธนำคำรมีสิทธิออกบัตร
ใหม่ให้แก่ผู้ถือบัตร	เพื่อให้ผู้ถือบัตรสำมำรถ
ใช้บัตรเครดิตได้ในทันทีท่ีบัตรเก่ำหมดอำยุ	
โดยไม่ต้องขอควำมยินยอมจำกผู ้ถือบัตร	



เว้นแต่ผู้ถือบัตรจะแจ้งระงับกำรต่ออำยุบัตร
ให้ธนำคำรทรำบก่อนวันท่ีบัตรเดิมหมดอำยุ
ไม่น้อยกว่ำ	30	วัน	กรณีผู้ถือบัตรมิได้แจ้ง
ระงับกำรต่ออำยุบัตรภำยในเวลำท่ีก�ำหนด
และธนำคำรได้ออกบัตรใหม่ให้แล้ว	 ผู้ถือ
บตัรตกลงช�ำระค่ำใช้จ่ำยในกำรออกบตัรใหม่
ให้แก่ธนำคำรตำมอัตรำที่ธนำคำรก�ำหนด

28.	กำรลำ่ชำ้หรอืงดเว้นใดๆ	ในกำรใช้สิทธิของ
ธนำคำรตำมกฎหมำยหรือตำมข้อก�ำหนด
น้ี	 ไม่ถือว่ำธนำคำรสละสิทธิหรือให้ควำม
ยินยอมในกำรด�ำเนินกำรใด	ๆ 	แก่ผูถ้ือบัตร
แต่ประกำรใด

29.	ข้อควำมข้อใดในข้อก�ำหนดน้ี	 หำกขัดหรือ
แย้งกับประกำศคณะกรรมกำรว่ำด้วยสญัญำ	
เรือ่ง	ให้ธรุกิจบตัรเครดิตเป็นธุรกิจท่ีควบคมุ
สัญญำ	พ.ศ.	 2542	 (และท่ีมีกำรแก้ไขเพ่ิม
เติม)	ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนี้	และที่จะ
เพ่ิมเติมต่อไปในภำยหน้ำ	 ให้ใช้ข้อก�ำหนด
ในประกำศคณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำ 
ดังกล่ำวแทน	

ข้อก�ำหนดและเงือ่นไขในกำรใช้บัตรเครดติ
แทนกำรช�ำระเงินสด เพ่ือช�ำระค่ำสินค้ำ 
และ/หรือ ค่ำบริกำร

1.	 ในกำรใช้บัตรเครดิตแทนเงินสดในกำรช�ำระ
ค่ำสนิค้ำ/บรกิำร	ผู้ถือบตัรจะต้องแสดงและ
ส่งมอบบัตรเครดิตให้ร้ำนค้ำเพื่อให้ร้ำนค้ำ
น�ำไปจัดท�ำหลักฐำนแสดงกำรใช้บัตรเครดิต	
รวมท้ังลงนำมในเอกสำรต่ำงๆ	 ตำมแบบ
และวิธีท่ีธนำคำร/ร้ำนค้ำก�ำหนด	 เว้นแต่
ในกำรสั่งซ้ือสินค้ำ/บริกำรท่ีผู้ถือบัตรแจ้ง



ควำมประสงค์ช�ำระค่ำสินค้ำ/บริกำรได้ด้วย
เพียงกำรแจ้งหมำยเลขบัตรเครดิตให้ร้ำนค้ำ	 
ผู้ถือบัตรตกลงให้ถือว่ำเอกสำรกำรสั่งซ้ือ
สินค้ำ/บริกำรของผู้ถือบัตร	 ท่ีร้ำนค้ำจัดท�ำ
เป็นหลักฐำนแสดงกำรใช้บัตรเครดิตเพ่ือ
ช�ำระค่ำสินค้ำ/บริกำรแทนเงินสดของผู้ถือ
บัตร	 และผู้ถือบัตรตกลงให้ถือว่ำเป็นค�ำสั่ง
ของผู้ถือบัตรให้ธนำคำรจ่ำยเงินค่ำสินค้ำ/
บริกำรให้แก่ร้ำนค้ำ	เมื่อร้ำนค้ำเรียกเก็บเงิน
จำกธนำคำร	

2.	ธนำคำรไม่รับผิดชอบไม่ว่ำกรณีใดๆ	 หำก
ร้ำนค้ำไม่ยอมรับบัตรเครดิต	 หรือไม่ยอมให้
ผู้ถือบัตรใช้บัตรเครดิต

3.	ในกรณีท่ีผู้ถือบตัรน�ำบตัรเครดิตไปซ้ือสนิค้ำ/
บรกิำร	หำกสนิค้ำท่ีซ้ือน้ันช�ำรดุบกพร่องหรอื
เสยีหำย	หรอืผู้ถือบตัรไม่พึงพอใจในบรกิำรท่ี
ได้รบั	ผู้ถือบตัรไม่มสีทิธเิรยีกร้องให้ธนำคำร
รับผิดชอบ	เป็นหน้ำที่ของผู้ถือบัตร	ในอันที่
จะต้องไปฟ้องร้องเอำกับผู้ขำยสนิค้ำหรอืผู้ให้
บริกำรเอง	

4.	กำรรับเปลี่ยนคืนสินค้ำ/บริกำร	 ให้เป็นไป
ตำมข้อก�ำหนดจำกผู้ขำยสินค้ำ/ผู้ให้บริกำร
น้ัน	ๆ	 ธนำคำรไม่มีส่วนเก่ียวข้องในกำร
ขอรับเปลี่ยนคืนสินค้ำ/บริกำรแต่อย่ำงไร	 
ผู้ถือบัตรจะต้องด�ำเนินกำรกับผู้ขำยสินค้ำ/
ผู้ให้บริกำรเอง

5.	ในกรณีท่ีธนำคำรมีข้อตกลงกับร้ำนค้ำท่ีให้
ผู้ถือบัตรสั่งซ้ือสินค้ำ/ใช้บริกำรท่ีผู้ถือบัตร
เพียงแจ้งควำมประสงค์ขอช�ำระค่ำสินค้ำ/
บรกิำร	โดยกำรแจ้งหมำยเลขบตัรเครดิตด้วย



วำจำหรือลำยลักษณ์อักษรให้ร้ำนค้ำท�ำกำร
เรียกเก็บเงินจำกธนำคำร	 ผู้ถือบัตรตกลง
ดังนี้
(1)	หำกผู้ถือบัตรทักท้วงว่ำไม่ได้เป็นผู้สั่งซ้ือ

สินค้ำหรือไม่ได้เป็นผู้ขอรับบริกำรจำก
ร้ำนค้ำดังกล่ำว	 ธนำคำรจะระงับกำร
เรียกเก็บเงินจำกผู ้ถือบัตรทันที	 หรือ
ในกรณีท่ีเรียกเก็บเงินไปแล้ว	 ธนำคำร
จะคืนเงินให้กับผู้ถือบัตรทันที	 เว้นแต่
ธนำคำรจะพิสูจน์ได้ว่ำภำระหน้ีท่ีเกิดข้ึน
เป็นกำรกระท�ำของผู้ถือบัตรเองและใช้
สิทธิเรียกคืนจำกผู้ถือบัตรในภำยหลัง

(2)	ไม่เป็นกำรตัดสิทธิของผู้ถือบัตรท่ีจะขอ
ยกเลิกกำรซ้ือสินค้ำ/รับบริกำร	 ภำยใน
ระยะเวลำ	45	วัน	นับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อ
สนิค้ำหรอืขอรบับรกิำร	หรอืภำยในระยะ
เวลำ	30	วัน	นับต้ังแต่วันถึงก�ำหนดกำร
ส่งมอบสินค้ำ/บริกำร	 ในกรณีท่ีมีกำร
ก�ำหนดระยะเวลำส่งมอบสินค้ำ/บริกำร
เป็นลำยลักษณ์อักษร	 หำกผู้ถือบัตร
พิสูจน์ได้ว่ำไม่ได้รับสินค้ำ/บริกำร	 หรือ
ได้รับแต่ไม่ตรงก�ำหนดเวลำ	 หรือได้รับ
แล้วแต่ไม่ครบถ้วน	 หรือช�ำรุดบกพร่อง	
หรอืไม่ถูกต้องตรงตำมวัตถุประสงค์	โดย
ธนำคำรจะระงับกำรเรียกเก็บเงินจำก 
ผู้ถือบัตร	 หรือในกรณีท่ีเรียกเก็บเงินไป
แล้ว	 ถ้ำเป็นกำรสั่งซ้ือสินค้ำ/บริกำร
ภำยในประเทศ	ธนำคำรจะคนืเงนิให้กับ
ผู้ถือบัตรภำยในระยะเวลำ	30	วัน	นับ
ต้ังแต่วันท่ีผู้ถือบัตรแจ้ง	 แต่ถ้ำเป็นกำร
สั่งซ้ือสินค้ำ/บริกำรจำกต่ำงประเทศ	
ธนำคำรจะคืนเงินให้กับผู้ถือบัตรภำยใน
ระยะเวลำ	 60	 วัน	 นับต้ังแต่วันท่ีผู้ถือ
บัตรแจ้ง



6.	ในกำรใช้บัตรเครดิตสั่งซ้ือสินค้ำ/บริกำรตัด
ช�ำระค่ำสำธำรณูปโภคและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ	
เป็นรำยเดือน	เช่น	กำรตัดช�ำระค่ำโทรศัพท์	
โทรศัพท์มือถือ	 ท่ีผู้ถือบัตรได้แจ้งเลขท่ีบัตร
เครดิตไว้กับผู้ขำยสินค้ำ/ผู้ให้บริกำรน้ันๆ	
กรณีท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงเลขท่ีบัตรเครดิตไป
จำกเดิม	 และธนำคำรออกบัตรเครดิตใหม่
ให้ผู ้ถือบัตร	 ผู้ถือบัตรตกลงว่ำเป็นหน้ำท่ี
ของผู้ถือบัตรท่ีต้องแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงเลข
ท่ีบัตรเครดิตใหม่ส�ำหรับตัดช�ำระเป็นรำย
เดือนต่อผู้ขำยสินค้ำ/ผู้ให้บริกำรน้ันๆ	 และ
ในกรณีท่ีผู้ถือบัตรประสงค์จะยกเลิกกำรใช้
บริกำรตัดช�ำระรำยเดือน	 ผู้ถือบัตรจะต้อง
แจ้งยกเลกิต่อผู้ขำยสนิค้ำ/ผู้ให้บรกิำรเอง	แต่
หำกเป็นกรณีท่ีธนำคำรเป็นผู้ด�ำเนินกำรแจ้ง
ตัดช�ำระกับผู้ขำยสนิค้ำ/ผู้ให้บรกิำร	ธนำคำร
จะด�ำเนินกำรตัดช�ำระจำกบัตรเครดิตใหม	่
โดยผู้ถือบัตรไม่ต้องแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงเลข
ท่ีบัตรเครดิตใหม่ส�ำหรับตัดช�ำระต่อผู้ขำย
สินค้ำ/ผู้ให้บริกำรแต่ประกำรใด

7.	 กำรใช้บัตรเครดิตแทนกำรช�ำระเงินสด	เพื่อ
ช�ำระค่ำสินค้ำ/บริกำร	 แบบผ่อนช�ำระเป็น
งวดๆ	ผู้ถือบัตรตกลงดังนี้
(1)	ผู ้ ถือบัตรสำมำรถใช ้บัตรเครดิตเพ่ือ

ช�ำระค่ำสินค้ำ/บริกำรได้กับร้ำนค้ำท่ี
เข้ำร่วมโครงกำรผ่อนช�ำระเท่ำน้ัน	 ท้ังน้ี
ตำมเงื่อนไขที่ธนำคำร	และ/หรือร้ำนค้ำ
ก�ำหนด

(2)	ผู้ถือบัตรตกลงว่ำกำรช�ำระค่ำสินค้ำ/
บริกำร	 แบบผ่อนช�ำระเป็นงวดๆ	 เป็น
กรณีท่ีผู้ถือบัตรช�ำระค่ำสินค้ำ/บริกำร
ผ่ำนบัตรเครดิต	โดยให้ธนำคำรช�ำระค่ำ



สนิค้ำ/บรกิำรให้แก่ร้ำนค้ำแทนผูถื้อบตัร
ไปก่อน	 และผู้ถือบัตรตกลงผ่อนช�ำระ 
ค่ำสินค้ำ/บริกำรคืนให้แก่ธนำคำรเป็น
งวดๆ	 โดยธนำคำรจะเรียกเก็บเงินจำก
ผู้ถือบตัรตำมจ�ำนวนท่ีต้องผ่อนช�ำระเป็น
รำยเดือนตำมท่ีก�ำหนดไว้ในใบบันทึก
รำยกำร	(Sales	Slip)

(3)	ผู้ถือบัตรต้องแสดงบัตรเครดิตต่อผู้ขำย
สินค้ำ/ผู้ให้บริกำร	 และลงลำยมือชื่อใน
ใบบันทึกรำยกำร	 (Sales	 Slip)	 เพ่ือ
เป็นหลักฐำนกำรซ้ือขำยสินค้ำ/บริกำร
ครั้งน้ัน	 โดยใน	 Sale	 Slip	 จะระบุ
รำคำค่ำสินค้ำ/บริกำร,	จ�ำนวนงวดกำร
ผ่อนช�ำระ	(Payment	Term),	ดอกเบีย้
กำรซ้ือสินค้ำผ่อนช�ำระ	 (Installment	
Interest)	(ถ้ำมี),	ค่ำธรรมเนียมกำรใช้
บริกำร	(Management	Fee)	(ถ้ำมี),	
จ�ำนวนเงินรวม	(Total	Amount)	และ
จ�ำนวนเงินท่ีต้องผ่อนช�ำระในแต่ละงวด	
(Monthly	Amount)

(4)	จ�ำนวนเงินท่ีจะต้องผ่อนช�ำระเป็นรำย
เดือน	 จะค�ำนวณจำกรำคำค่ำสินค้ำ/
บริกำรบวกด้วยดอกเบี้ย	 (ถ้ำมี)	 หำร
ด้วยจ�ำนวนเดือนส�ำหรับกำรผ่อนช�ำระ
ค่ำสนิค้ำ/บรกิำรท่ีซ้ือ	ตำมท่ีผู้ถือบตัรได้
เลือกไว้	 ท้ังนี้	 จ�ำนวนเงินท่ีจะต้องผ่อน
ช�ำระเป็นรำยเดือนน้ี	 ผู้ถือบัตรจะต้อง
ช�ำระเต็มจ�ำนวน	 โดยธนำคำรจะน�ำไป
รวมเป็นภำระ	 และ/หรือหน้ีสินของผู้ถือ
บัตรท่ีจะต้องช�ำระในแต่ละเดือน	 โดย
แสดงไว้ในใบแจ้งรำยกำรใช้บัตรเครดิต
รำยเดือนด้วย



(5)	ธนำคำรจะเริ่มเรียกเก็บเงินต้ังแต่วันท่ี
ก�ำหนดในใบแจ้งรำยกำรใช้บัตรเครดิต
ในครั้งถัดไป	และทุก	ๆ	เดือนภำยหลัง
จำกน้ันจนกว่ำจะได้มีกำรช�ำระจ�ำนวน
เงนิท่ีต้องผ่อนช�ำระท้ังหมดเสรจ็สิน้	ท้ังน้ี	
ผู้ถือบัตรไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงระยะ
เวลำกำรผ่อนช�ำระตำมที่ได้เลือกไว้แล้ว

(6)	ในกรณีท่ีผู้ถือบัตรช�ำระยอดค้ำงช�ำระ
ท้ังหมดท่ีเกิดจำกกำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตร
เครดิตในเดือนท่ีถึงก�ำหนดช�ำระเต็ม
จ�ำนวน	ผู้ถือบตัรจะไม่เสยีดอกเบีย้	และ/
หรอืค่ำธรรมเนียมใด	ๆ	 ท้ังสิ้น	 แต่ถ้ำ
หำกผู้ถือบัตรช�ำระเงินเป็นจ�ำนวนน้อย
กว่ำจ�ำนวนเงินท่ีต้องผ่อนช�ำระในแต่ละ
งวด	 ผู้ถือบัตรจะต้องช�ำระดอกเบี้ยใน
ส่วนท่ีช�ำระไม่ครบถ้วนในอัตรำดอกเบี้ย
บัตรเครดิตท่ีธนำคำรประกำศก�ำหนดไว้
ในแต่ละขณะ	 ท้ังน้ี	 ผู้ถือบัตรสำมำรถ
ดูอัตรำดอกเบี้ยได ้จำกประกำศของ
ธนำคำร

(7)	หำกมกีำรยกเลกิกำรใช้บรกิำรบตัรเครดิต
ก่อนกำรผ่อนช�ำระเสรจ็สิน้ไม่ว่ำด้วยเหตุ 
ใด	ๆ	ก็ตำม	ผู้ถือบัตรจะต้องช�ำระยอด 
ผ่อนช�ำระที่เหลืออยู่ทั้งหมด

ข้อก�ำหนดและเงือ่นไขในกำรใช้บัตรเครดติ 
เพื่อเบิกถอนเงินสดจำกเครื่องเอทีเอ็ม

1.	 ผู้ถือบัตรสำมำรถน�ำบัตรเครดิตไปใช้บริกำร
ผ่ำนเครื่องเอทีเอ็ม	 ตำมแต่คุณสมบัติของ
แต่ละประเภทบัตร	และสำมำรถท�ำรำยกำร
ต่ำงๆ	 ได้ไม่เกินจ�ำนวนครั้งและจ�ำนวนเงิน
ท่ีธนำคำร/ธนำคำรสมำชิกก�ำหนด	 ท้ังน้ี	



ผู้ถือบัตรจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขและวิธี
กำรท่ีธนำคำร/ธนำคำรสมำชิก	 และ/
หรือส�ำนักงำนวีซ่ำ	 อินเตอร์เนชั่นแนล/
มำสเตอร์กำร์ด	 อินเตอร์เนชั่นแนล/ยูเน่ียน
เพย์	 อินเตอร์เนชั่นแนล/เจซีบี	 อินเตอร์
เนชั่นแนล	ก�ำหนด

2.	 ผู้ถือบัตรจะต้องใช้รหัสประจ�ำบัตรประกอบ
กำรใช้บตัรเครดิตผ่ำนเครือ่งเอทีเอ็ม	ซ่ึงผู้ถือ
บัตรสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหัสประจ�ำบัตรได้
เองตำมแต่คุณสมบัติของแต่ละประเภทบัตร
และตำมวิธีที่ธนำคำรก�ำหนด	

3.	หำกผูถื้อบตัรกดรหัสประจ�ำบตัรผดิจ�ำนวน	3	
ครั้ง	ผู้ถือบัตรจะไม่สำมำรถท�ำรำยกำรใดๆ	
ผ่ำนเครื่องเอทีเอ็มได้อีกจนกว่ำผู้ถือบัตรจะ
น�ำบัตรเครดิตไปติดต่อกับสำขำของธนำคำร
เพ่ือท�ำกำรปลดรำยกำรใช้บัตรเครดิต	 เพ่ือ
ให้ใช้บัตรเครดิตได้ตำมเดิม	

4.	ผู้ถือบัตรสำมำรถขอใช้บัญชีเงินฝำกของผู้ถือ
บัตรท่ีมีอยู่กับธนำคำรกับบริกำรบัตรเครดิต	
ซ่ึงจะท�ำให้บัตรเครดิตดังกล่ำวเป็นเสมือน
หน่ึงบัตรเอทีเอ็มด้วย	 โดยผู้ใช้บริกำรตกลง
ปฏิบัติตำม	“ข้อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้บัตร
เอทีเอม็”	รวมท้ังวธิกีำรใช้บรกิำรบตัรเอทีเอม็	
และข้อก�ำหนดต่ำงๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับบริกำร 
ดังกล่ำว	 ท้ังท่ีมีอยู่แล้วในขณะน้ีหรือท่ีจะ
มีต่อไปในภำยหน้ำ	 ซ่ึงผู้ถือบัตรสำมำรถ
ตรวจสอบได้จำกเว็บไซต์ของธนำคำร	www.
kasikornbank.com	 หรือผ่ำนช่องทำง	
K-Contact	Center	 ที่หมำยเลขโทรศัพท์	
02-8888888



5.	ผู้ถือบัตรสำมำรถใช้บัตรเครดิตประกอบ
รหัสประจ�ำบัตรผ่ำนเครื่อง	เอทีเอ็ม	โดยท�ำ
รำยกำรสอบถำมยอดเงนิในบญัชบีตัรเครดิต	
และ/หรอืบญัชเีงนิฝำกตำมข้อ	4.	ถอนเงนิสด	
โอนเงิน	 ช�ำระค่ำสินค้ำและบริกำรต่ำงๆ	
หรือรำยกำรใดท่ีธนำคำรจะให้บริกำรเพิ่ม
เติมในภำยหน้ำได้	โดยธนำคำรไม่จ�ำเป็นต้อง
จัดท�ำเอกสำรหลักฐำนอ่ืนใดให้แก่ผู้ถือบัตร	
ทั้งนี้	ผู้ถือบัตรตกลงรับผิดชอบทุกรำยกำรที่
เกิดขึ้น	

6.	ในกำรใช้บัตรเครดิตท�ำรำยกำรโอนเงินเข้ำ
บัญชีบุคคลอ่ืน	 ผู้ถือบัตรต้องกดจ�ำนวนเงิน
ที่ต้องกำรโอน	เลขที่บัญชีของบุคคลอื่น	และ
รหัสธนำคำรเจ้ำของบัญชีท่ีรับโอนให้ถูกต้อง	
และยืนยันกำรท�ำรำยกำรน้ันอีกครั้งเมื่อเห็น
ว่ำถูกต้อง	 หำกเกิดกำรผิดพลำดไม่ว่ำด้วย
ประกำรใดๆ	 ผู้ถือบัตรตกลงรับผิดชอบเอง
ท้ังสิ้น	 และจะไม่เรียกร้องให้ธนำคำรต้อง
ชดใช้แต่อย่ำงใด	

7.	 ในกำรใช้บัตรเครดิตท�ำรำยกำรช�ำระค่ำเบี้ย
ประกัน	 ผู้ถือบัตรตกลงผูกพันตำมเงื่อนไข
ในกรมธรรม์ท่ีออกโดยบรษิทัประกันชวิีตหรอื
บริษัทประกันภัย	 โดยผู้ถือบัตรจะใช้บริกำร
ดังกล่ำวได้เฉพำะกรณีท่ีมีใบบันทึกรำยกำร
จำกเครื่องเอทีเอ็ม	 และให้ถือว่ำใบบันทึก
รำยกำรดังกล่ำวเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรม์
ในกำรใช้เป็นหลกัฐำนแสดงต่อบรษิทัประกัน
ชีวิตหรือบริษัทประกันภัย	 เพื่อขอรับเงิน
ชดเชยตำมเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์	

8.	ผู้ถือบตัรตกลงช�ำระค่ำธรรมเนียม	และค่ำใช้
จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้บัตรเครดิต	อำทิกำรโอน



เงิน	 กำรถอนเงิน	 กำรถอนเงินข้ำมจังหวัด	
และ/หรือค่ำธรรมเนียม	หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ	
โดยตกลงให้ธนำคำรมีสิทธิหักเงินจำกบัญชี
บตัรเครดิต	และ/หรอืบญัชเีงนิฝำกใดๆ	ของ
ผู้ถือบตัรท่ีมอียูกั่บธนำคำรได้ทันที	ตำมอตัรำ
และวิธีกำรที่ธนำคำรก�ำหนด	

9.	ธนำคำรสงวนสิทธิ์ ท่ีจะเพ่ิมหรือยกเลิก
เครื่องเอทีเอ็ม	 หรือจ�ำกัดกำรให้บริกำร
อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงผ่ำนเครื่องเอทีเอ็มได้ตำม
ท่ีธนำคำรเห็นสมควร	 กรณีท่ีธนำคำรให้
บรกิำรเพ่ิมเติมใดๆ	ธนำคำรจะแจ้งให้ทรำบ
ถึงรำยละเอียด	เงื่อนไข	หลักเกณฑ์	และวิธี
กำรของบริกำรน้ันๆ	 ซ่ึงผู้ถือบัตรสำมำรถ
ตรวจสอบได้ก่อนกำรใช้บรกิำร	และเมือ่ผู้ถือ
บัตรตกลงใช้บริกำรนั้น	(ซึ่งจะต้องใช้บริกำร
ประกอบรหัสประจ�ำบัตร)	ให้ถือว่ำผู้ถือบัตร
ตกลงผูกพันตำมข้อก�ำหนดและเงือ่นไขกำรให้
บรกิำรน้ันๆ	แล้ว	โดยไม่ต้องท�ำเอกสำรหลกั
ฐำนใดให้แก่ธนำคำรอีกทั้งสิ้น

ข้อก�ำหนดและเงือ่นไขในกำรใช้บัตรเครดติ 
เพ่ือเบิกถอนเงนิสดจำกธนำคำร/ธนำคำร
สมำชกิ

1.	 ผู้ถือบัตรตกลงว่ำรหัสประจ�ำบัตรท่ีธนำคำร
มอบให้ผู ้ถือบัตรในแต่ละครั้ง	 หรือท่ีผู ้ถือ
บัตรท�ำกำรเปลี่ยนแปลงน้ันเป็นสิ่งใช้แทน
เครื่องหมำยเฉพำะประจ�ำตัวหรือเสมือน
ลำยมือชื่อของผู้ถือบัตรท่ีใช้ในกำรเบิกถอน
เงินสดจำกธนำคำร/ธนำคำรสมำชิก	 ไม่ว่ำ
จะกระท�ำโดยผู้ถือบัตรเองหรือผู้อื่นท่ีผู้ถือ
บตัรยนิยอมให้ทรำบรหัสประจ�ำบตัรของผู้ถือ
บัตรก็ตำม



2.	ในกำรใช้บัตรเครดิตประกอบรหัสประจ�ำ
บัตรเ พ่ือเบิกถอนเงินสดจำกธนำคำร/
ธนำคำรสมำชิก	 ผู้ถือบัตรจะต้องแสดงและ
ส่งมอบบตัรเครดิตให้เจ้ำหน้ำท่ีของธนำคำร/
ธนำคำรสมำชิก	 รวมท้ังลงนำมในเอกสำร
ต่ำงๆ	ตำมแบบและวิธีที่ธนำคำร/ธนำคำร
สมำชกิก�ำหนด	ท้ังน้ี	ผู้ถือบตัรจะเบกิถอนเงนิ
ได้ไม่เกินจ�ำนวนครั้ง	 และไม่เกินจ�ำนวนเงิน
ที่ธนำคำร/ธนำคำรสมำชิกก�ำหนด

ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขในกำรใช้บริกำร
ธนำคำรอัตโนมัติทำงโทรศัพท์

1.	 ผู้ถือบัตรสำมำรถใช้รหัสประจ�ำตัวในกำรใช้
บริกำรธนำคำรอัตโนมัติทำงโทรศัพท์ของ
ธนำคำรได้	ทั้งนี้	ผู้ถือบัตรตกลงว่ำจะรักษำ
รหัสประจ�ำตัวดังกล่ำวไว้เป็นควำมลับแต่
เพียงผู้เดียวเท่ำน้ัน	 หำกผู้ถือบัตรประสงค์
จะเปลี่ยนรหัสประจ�ำตัวดังกล่ำว	 ผู้ถือบัตร
สำมำรถกระท�ำด้วยตนเองได้โดยไม่จ�ำเป็น
ต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบ	

2.	ผู้ถือบัตรตกลงรับผิดชอบในกำรกระท�ำใดๆ	
ท่ีด�ำเนินกำรผ่ำนบริกำรธนำคำรอัตโนมัติ
ทำงโทรศัพท์โดยใช้รหัสประจ�ำตัวของผู้ถือ
บัตร	

3.	ผู้ถือบตัรตกลงว่ำบรรดำคูม่อืวิธกีำรใช้บรกิำร
ธนำคำรอัตโนมัติทำงโทรศัพท์	 เอกสำร
ต่ำงๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับบริกำรดังกล่ำวท้ังท่ีมี
อยู่แล้วในขณะน้ีหรือท่ีจะมีต่อไปในภำยหน้ำ
ซ่ึงธนำคำรได้มอบหรือจัดส่งให้แก่ผู้ถือบัตร	
รวมท้ังค�ำสั่ง	 ค�ำแนะน�ำ	 หรือค�ำตอบรับ 
ใด	ๆ 	ทำงเครื่องโทรศัพท์	ซึ่งผู้ถือบัตรใช้ใน



กำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ	 น้ันเป็นส่วนหน่ึงของ
เงื่อนไขและข้อก�ำหนดนี้ด้วย	

4.	ผู้ถือบัตรตกลงช�ำระค่ำธรรมเนียมกำรใช้
บริกำรธนำคำรอัตโนมัติทำงโทรศัพท์ตำม
ก�ำหนดเวลำและอัตรำท่ีธนำคำรก�ำหนด	
ทั้งนี้	ผู้ถือบัตรตกลงให้ธนำคำรมีสิทธิหักค่ำ
ธรรมเนียมกำรใช้บริกำรธนำคำรอัตโนมัติ
ทำงโทรศัพท์จำกบัญชีเงินฝำกของผู้ถือบัตร
ที่มีอยู่กับธนำคำรได้ทันที

5.	ธนำคำรมีสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำ
ธรรมเนียม	 ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขกำรใช้
บริกำรธนำคำรอัตโนมัติทำงโทรศัพท์	และ/
หรือมีสิทธิท่ีจะยกเลิกบริกำรด้งกล่ำวน้ีได้
ไม่ว่ำท้ังหมด/บำงส่วน	 หรือเฉพำะแต่ผู้ถือ
บัตรรำยใดรำยหนึ่งเมื่อใดก็ได้	โดยธนำคำร
จะแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรล่วงหน้ำไม่น้อย
กว่ำ	30	วัน	ทั้งนี้	ภำยใต้บังคับข้อ	20.	ของ
ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขทั่วไปด้วย

ข ้อก�ำหนดและเงื่อนไขกำรใช ้บริกำร 
K-eMail Statement

1.	 บริกำร	 K-eMail	 Statement	 ใช้เพ่ือ
ประโยชน์และเป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกใน
กำรตรวจสอบรำยกำรซ้ือสนิค้ำ/บรกิำร	และ
รำยกำรเบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตของ 
ผู้ถือบัตร	 โดยผู้ถือบัตรสำมำรถน�ำเอกสำร
ที่ได้จำกบริกำร	K-eMail	Statement	ไป
ช�ำระเงินค่ำใช้จ่ำยจำกบัตรเครดิตผ่ำนช่อง
ทำงบริกำรตำมที่ธนำคำรก�ำหนดได้



2.	ผู้ถือบัตรสำมำรถสมัครใช้บริกำร	 K-eMail	
Statement	ได้ท่ีเวบ็ไซต์ของธนำคำร	www.
kasikornbank.com	 หรือสมัครใช้บริกำร
ผ่ำนช่องทำง	 K-Contact	 Center	 ของ
ธนำคำรท่ีหมำยเลขโทรศัพท์	0	2888	8888	
ได้ทุกวัน	ตลอด	24	ชั่วโมง	(ยกเว้น	บัตร
นิติบุคคล	และบัตร	Fleet	Card)

3.	กรณีผูถื้อบตัรมบีตัรเครดิตหลำยใบ	ผู้ถือบตัร
สำมำรถใช้บัตรเครดิตกสิกรไทยซ่ึงเป็นบัตร
หลกัใบใดใบหน่ึงในกำรสมคัรใช้บรกิำร	โดย
จะมีผลกับบัตรเครดิตกสิกรไทย	รวมถึงบัตร
เสริมทุกใบที่ผู้ถือบัตรมีอยู่	

4.	ในกรณีท่ีผู้ถือบัตรสมัครบริกำรผ่ำนเว็บไซต์
ของธนำคำร	 ผู้ถือบัตรต้องกรอกข้อมูลส่วน
ตัว	เพ่ือใช้เป็นข้อมลูส�ำหรบัให้ธนำคำรตรวจ
สอบและยืนยันควำมมีตัวตนของผู้ถือบัตรให้
ครบถ้วนและถูกต้องตำมท่ีธนำคำรก�ำหนด	
เช่น	หมำยเลขบัตรเครดิต	วงเงินบัตรเครดิต	
วันที่หมดอำยุของบัตรเครดิต	 วัน	 เดือน	 ปี
เกิดของผู้ถือบัตร	 และหมำยเลขบัตรประจ�ำ
ตัวประชำชนของผู้ถือบัตร	

5.	หำกผู้ถือบัตรกรอกข้อมูลหรือท�ำรำยกำรผิด	
จ�ำนวน	3	ครัง้	ผู้ถือบตัรจะไม่สำมำรถสมคัร
ใช้บริกำร	 และ/หรือท�ำกำรแก้ไขรำยกำรใน
กำรสมัครใช้บริกำรน้ีได้อีกจนกว่ำผู้ถือบัตร
จะได้ติดต่อกับพนักงำน	KContact	Center	
ของธนำคำร	ที่หมำยเลข	โทรศัพท์	0	2888	
8888	 เพื่อขอแก้ไขให้สำมำรถท�ำรำยกำร
สมัครใช้บริกำรได้เป็นปกติเหมือนเดิม	



6.	ข้อมลูส่วนตัวของผู้ถือบตัรถือเป็นข้อมลูส�ำคญั	
หำกผู้ถือบตัรไม่มคีวำมระมดัระวงั	และ/หรอื
ประมำทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้มีบุคคลอื่น 
ไม่ว่ำจะกระท�ำโดยสจุรติหรอืไม่ก็ตำม	ได้น�ำ
เอำข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือบัตรเข้ำใช้บริกำร	
K-eMail	Statement	และก่อให้เกิดควำม
เสียหำยขึ้นกับผู้ถือบัตรไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ	
ก็ตำม	 ธนำคำรไม่จ�ำเป็นต้องรับผิดชอบแต่
ประกำรใดทั้งสิ้น	

7.	 เมื่อผู้ถือบัตรแจ้งควำมประสงค์ขอสมัครใช้ 
บริกำรกับธนำคำร	 และธนำคำรตกลงให้
ใช้บริกำรเรียบร้อยแล้ว	 ธนำคำรจะจัดส่ง 
ใบแจ้งรำยกำรใช้บตัรเครดิตผ่ำนทำงจดหมำย 
อิเล็กทรอนิกส์	 (e-Mail)	 ให้ผู ้ ถือบัตร
ตำมรอบบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร	 ซ่ึง
ประกอบด้วยข้อมูลเก่ียวกับกำรซ้ือสินค้ำ
และ/หรือบริกำรของผู้ถือบัตร	 รำยกำรเบิก
ถอนเงินสด	 เช่น	 ข้อมูลเก่ียวกับหมำยเลข
บัตรเครดิต	 ยอดค้ำงช�ำระ	 ยอดช�ำระขั้นต�่ำ	 
วันท่ีสรุปยอดบัญชีบัตรเครดิต	 วันท่ีครบ
ก�ำหนดช�ำระ	วงเงนิของบตัรเครดิต	ยอดค้ำง
ช�ำระครั้งก่อน	 ยอดท่ีใช้จ่ำยในงวดน้ี	 บัญชี
เงินฝำกหักช�ำระอัตโนมัติวัน	 เดือน	 ปีท่ีท�ำ
รำยกำร	 รำยกำรซ้ือสินค้ำและ/หรือบริกำร	
ยอดสกุลเงินท่ีใช้	 (กรณีเป็นกำรซ้ือสินค้ำ
และ/หรือบริกำรด้วยเงินตรำต่ำงประเทศ)	
ยอดเงินสกุลเงินบำท	คะแนนสะสม	เป็นต้น	

8.	ธนำคำรจะจัดท�ำสรุปใบแจ้งรำยกำรใช้
บัตรเครดิต	ในรูปแบบของ	PDF	File	ทั้ง
ภำษำไทยและภำษำองักฤษ	และจดัส่งให้แก่ 
ผู้ถือบัตร	 ตำมท่ีอยู่จดหมำยอิเล็กทรอนิกส	์
(e-Mail	 address)	 ซ่ึงผู้ถือบัตรได้แจ้งไว้



กับธนำคำร	 ตำมรอบบัญชีบัตรเครดิตปกติ
ในแต่ละเดือนของผู้ถือบัตร	ได้แก่	รอบวันที่	
5,	วันที่	10,	วันที่	17,	วันที่	20,	วันที่	25	
หรือวันสิ้นเดือน	โดยจะจัดส่งข้อมูลดังกล่ำว
ให้แก่ผู้ถือบัตรภำยใน	3	วันหลังจำกวันสรุป
ยอดบัญชี	

	 เมื่อธนำคำรได้ส่งใบแจ้งรำยกำรใช้บัตร
เครดิตตำมวิธีกำรท่ีกล่ำวในวรรคก่อนแล้ว	
ให้ถือว่ำผู้ถือบัตรได้รับใบแจ้งรำยกำรใช้
บตัรเครดิตแล้ว	ท้ังน้ี	โดยธนำคำรไม่ต้องส่ง 
ใบแจ้งรำยกำรใช ้บัตรเครดิตในรูปของ
เอกสำรให้แก่ผู ้ ถือบัตรทำงไปรษณีย์อีก	
เว้นแต่ในรอบบัญชีท่ีมีรำยกำรเรียกเก็บค่ำ
ธรรมเนียมท่ีคิดภำษีมูลค่ำเพ่ิมส�ำหรับบัญชี
บัตรเครดิต	 ธนำคำรจะจัดส่งใบก�ำกับภำษี
ให้ผู้ถือบัตรทำงไปรษณีย์	

9.	ในกรณีท่ีผู้ถือบัตรประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
ที่อยู่จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Mail	 ad-
dress)	ท่ีใช้ในกำรรบัใบแจ้งรำยกำรใช้บตัร
เครดิต	 หรือยกเลิกกำรใช้บริกำร	 ผู้ถือบัตร
สำมำรถท�ำรำยกำรผ่ำนเว็บไซต์ของธนำคำร	
www.kasikornbank.com	หรือผ่ำนช่อง
ทำง	 K-Contact	 Center	 ท่ีหมำยเลข
โทรศัพท์	02-8888888	ได้ทุกวัน	ตลอด	24	
ชั่วโมง	

10.	ผู้ถือบัตรตกลงว่ำธนำคำรอำจเรียกเก็บค่ำ
ธรรมเนียมกำรใช้บริกำร	K-eMail	State-
ment	 ตำมอัตรำและวิธีกำรท่ีธนำคำร
ก�ำหนด	โดยธนำคำรจะแจ้งให้ผูถื้อบตัรทรำบ
ล่วงหน้ำ	 และผู้ถือบัตรตกลงให้ธนำคำรมี
สิทธิหักค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวจำกบัญชีบัตร



เครดิตของผู้ถือบัตรได้ทันที	 ท้ังน้ี	 ธนำคำร
ขอสงวนสทิธท่ีิจะเปลีย่นแปลงค่ำธรรมเนียม
บรกิำรตำมท่ีธนำคำรก�ำหนดเมือ่ใดก็ได้	โดย
ธนำคำรจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ	

11.	ธนำคำรขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง 
รูปแบบข้อมูล	รอบในกำรจัดส่งข้อมูล	ระยะ
เวลำท่ีจดัส่งข้อมลู	และรปูแบบไฟล์ข้อมลูของ
บริกำร	K-eMail	 Statement	ที่จะจัดส่ง 
ให้ผู ้ถือบัตร	 โดยธนำคำรจะแจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ

12.	ธนำคำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงข้อ
ก�ำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำร	 K-eMail	
Statement	 ได ้ตำมแต่จะเห็นสมควร	
นอกจำกน้ี	ธนำคำรมสีทิธิท่ีจะยกเลกิบรกิำร
ดังกล่ำวน้ี	 ได้ไม่ว่ำท้ังหมด	 หรือบำงส่วน	
หรอืเฉพำะแต่ผู้ถือบตัรรำยใดรำยหน่ึงเมือ่ใด
ก็ได้โดยธนำคำรจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทรำบ

ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับคะแนน
สะสม KBank Reward Point

1.	 ธนำคำรอำจจัดให้มีรำยกำรคะแนนสะสม
เป็นครั้งครำว	โดยธนำคำรจะได้แจ้งให้ผู้ถือ
บัตรทรำบ	 ท้ังน้ี	 ผู้ถือบัตรตกลงผูกพันตำม
เงื่อนไขต่ำงๆ	ดังกล่ำวที่เกี่ยวข้อง

2.	กำรใช้คะแนนสะสมแลกของรำงวัลจะใช้ได้
เฉพำะผู้ถือบัตรเครดิตท่ียังเป็นสมำชิกบัตร
เครดิตของธนำคำรและมีสถำนะบัตรเครดิต
ปกติ	ณ	วันที่ใช้สิทธิดังกล่ำว	และเป็นผู้ถือ
บตัรท่ีช�ำระเงนิค่ำใช้จ่ำยบตัรเครดิตตรงตำม
เงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับธนำคำร	



3.	ธนำคำรมีสิทธิในกำรเรียกคืนคะแนนสะสม	
(KBank	Reward	Point)	กรณีตรวจพบว่ำ 
ผู้ถือบตัรมกีำรน�ำบตัรเครดิตของตนเองไปใช้
กับร้ำนค้ำของตนเอง	 หรือกรณีผู้ถือบัตรใช้
บัตรเครดิตแทนกำรช�ำระหน้ีซ่ึงไม่ได้เกิดมำ
จำกกำรช�ำระค่ำสนิค้ำหรอืบรกิำรจำกร้ำนค้ำ	
หรือกรณีไม่มีกำรช�ำระค่ำสินค้ำหรือบริกำร
จริง	 หรือกรณีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรถูก 
ผู้ทุจริตน�ำไปใช้ช�ำระค่ำสินค้ำหรือบริกำร

4.	กรณีท่ีบัตรเครดิตมีสถำนะถูกยกเลิกไม่ว่ำ
กรณีใดๆ	 ก็ตำม	 ธนำคำรมีสิทธิยกเลิก
คะแนนสะสมที่คงเหลืออยู่ในบัตรเครดิตของ
ผู้ถือบัตรออกจำกระบบได้

5.	ธนำคำรมสีทิธใินกำรเปลีย่นแปลงข้อก�ำหนด
และเงื่อนไขเก่ียวกับคะแนนสะสม	KBank	
Reward	Point	รวมท้ังสทิธปิระโยชน์ต่ำงๆ		
โดยผู้ถือบัตรสำมำรถตรวจสอบเงื่อนไขเกี่ยว
กับคะแนนสะสม	KBank	Reward	Point	
และรำยละเอยีดเก่ียวกับกำรใช้คะแนนสะสม
ได้ในเวบ็ไซต์ของธนำคำร	www.kasikorn-
bank.com	หรือผ่ำนช่องทำง	K-Contact	
Center	ที่หมำยเลขโทรศัพท์	02-8888888
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