
 

9930049-11-21  
(v4e/0420/KB989/0820)    1/4 

ส่วนที่ 3: ค ำแนะน ำ เง่ือนไข และคู่มือกำรใช้บัตรเครดิตนิติบุคคล ฟลีทกำร์ด-กสิกรไทย 
 

ผู้ขอใช้บริการ มีชื่อปรากฏและลงลายมือชื่อในใบค าขอใช้บริการรวมเพื่อธุรกิจคล่องตวักสิกรไทย และ/หรือสญัญา และ/
หรือข้อตกลง และ/หรือใบสมัคร และ/หรือค าขอใช้บริการ และ/หรือใบค าขอเปล่ียนแปลง ใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้บริการบตัร
เครดิตนิติบคุคล พีทีที ฟลีทการ์ด ("ผู้ขอใช้บริการ") ตกลงใช้บตัรเครดิตนิติบคุคล ฟลีทการ์ด กสิกรไทย หรือชื่ออื่นท่ีธนาคารพิจารณา
เปล่ียนแปลงตามที่ธนาคารเห็นสมควร (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “บริการ” หรือ “บัตร” หรือ“บัตรเครดิต”) กับ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  
(ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ธนาคาร”) เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัผู้ขอใช้บริการ ตามที่ได้รับอนมุตัิจากธนาคาร และตามรายละเอียด
ที่ธนาคารก าหนด โดยธนาคารจะให้ใช้บตัรเครดิตตามรายละเอียดที่ระบุใน ใบค าขอใช้บริการ และภายใต้เงื่อนไขของข้อก าหนดที่
ระบดุ้านล่างนี ้และข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บตัรเครดิตนิติบคุคล ฟลีทการ์ด-กสิกรไทย (KBank Fleet Card) ซึง่ธนาคารจะจดัสง่
แนบไปพร้อมกบับตัรเครดิต 

 
1. ผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่า บัตรเครดิตเป็นบตัรเครดิตที่จ ากัดการใช้ เฉพาะเติมน า้มันและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่

ก าหนด เช่น NGV, LPG, ณ สถานีบริการน า้มนัของ บมจ. ปตท.น า้มนัและการค้าปลีก (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “PTTOR”) ซึ่งเกิดขึน้
จากความร่วมมือระหว่าง PTTOR และธนาคารเท่านัน้ หรือ  ณ สถานีบริการน า้มนัของ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชัน่ (ซึ่งต่อไปนีจ้ะ
เรียกว่า “บางจาก”) ซึ่งเกิดขึน้จากความร่วมมือระหว่าง บางจาก และธนาคารเท่านัน้  หรือ ณ สถานีบริการน า้มนัของ บมจ. พีทีจี 
เอ็นเนอยี (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “พีที”) ซึ่งเกิดขึน้จากความร่วมมือระหว่าง พีที และธนาคารเท่านัน้  หรือ ณ สถานีบริการน า้มนัของ 
บมจ. ซสัโก้ คอร์ปอเรชัน่ (ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ซสัโก้”) ซึง่เกิดขึน้จากความร่วมมือระหว่าง ซสัโก้ และธนาคารเท่านัน้ โดยธนาคาร
จะเป็นผู้ ให้เครดิตและเป็นผู้ออกบตัรเครดิตให้เฉพาะแก่ผู้ขอใช้บริการที่มีสถานะเป็นบริษัท องค์กร ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
นิติบคุคลเท่านัน้ ซึง่บตัรเครดิตจะมีอาย ุ3 ปี นบัตัง้แต่วนัออกบตัรเครดิต และเป็นบตัรเครดิตที่สามารถใช้แทนเงินสดหรือคปูองเงิน
เชื่อ เพื่อเติมน า้มนัและผลิตภณัฑ์อื่น ๆ ที่ก าหนด ณ สถานีบริการน า้มนัของ PTTOR หรือ บางจาก หรือ พีที หรือ ซสัโก้ ที่รับบตัร
เครดิตทกุแห่งทัว่ประเทศ 
 

2. ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบช าระหนีท้ี่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตของผู้ที่ผู้ ขอใช้บริการแต่งตัง้ให้เป็นผู้ ถือ   
บตัรเครดิตในนามของผู้ขอใช้บริการ (ซึง่ต่อไปนีจ้ะรวมเรียกว่า “ผู้ ถือบตัร”) รวมทัง้ตกลงยินยอมผกูพนัตาม “ข้อก าหนดและเงื่อนไข
การใช้บตัรเครดิตนิติบคุคลฟลีทการ์ด-กสิกรไทย (KBank Fleet Card)” ทีแ่นบมาพร้อมกบับตัรเครดิตทกุประการ   

 
 

 
 

ข้อควรระวัง!! 
กรณีบัตรหำยให้รีบแจ้งอำยัด เน่ืองจำกท่ำนต้องรับผิดชอบยอดใช้จ่ำยก่อนแจ้งอำยัด หำกจ่ำยไม่ครบหรือจ่ำยช้ำ  
จะถูกเรียกเก็บดอกเบีย้และค่ำธรรมเนียม 
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ค ำแนะน ำ เง่ือนไข และคู่มือกำรใช้บริกำร  
กำรแต่งตัง้ผู้มีอ ำนำจและผู้แทนผู้ขอใช้บริกำร 

ผู้ขอใช้บริการตกลงแต่งตัง้บุคคลที่มีรายชื่อระบุในใบค าขอใช้บริการรวมเพื่อธุรกิจคล่องตวักสิกรไทยเพื่อสมคัรสมาชิก
บัตรเครดิตนิติบุคคล ฟลีทการ์ด-กสิกรไทย (บัตรเครดิตนิติบุคคล พีทีที ฟลีทการ์ด, บัตรเครดิตนิติบุคคล บางจาก ฟลีทการ์ด ,  
บตัรเครดิตนิติบุคคล พีที แมกซ์ ฟลีทการ์ด และบตัรเครดิตนิติบุคคล ซสัโก้ ฟลีทการ์ด) ให้เป็นผู้มีอ านาจ และ/หรือผู้แทนผู้ขอใช้
บริการ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ขอใช้บริการตามที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร และตามรายละเอียดที่ธนาคารก าหนดได้ 
ภายใต้เงื่อนไขดงันี ้ 

ค ำนิยำม 

“ผู้มีอ านาจ” หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตัง้จากผู้ขอใช้บริการ ให้มีอ านาจด าเนินการต่างๆ ตามที่ธนาคารก าหนด ซึ่ง
รวมถึง แต่ไม่จ ากัดเพียง ขอออกบตัรใหม่, ออกบตัรทดแทนรวมถึง รหสัประจ าบตัร, ปลดล็อกบตัร/รหสั, เปล่ียนแปลงข้อมลูบตัร, 
ระงบัการใช้บตัรชัว่คราว, ยกเลิกบตัร, ขอเพิ่ม/ลดวงเงิน, ช าระคืนบญัชีบตัรเครดิต และขอรายงานหรือส าเนาใบแจ้งยอดค่าใช้จ่าย
บตัรเครดิตนิติบคุคล ฟลีทการ์ด-กสิกรไทย รวมทัง้เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการสมคัรใช้บริการ ในนามผู้ขอใช้บริการ   

“ผู้แทนผู้ขอใช้บริการ” หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตัง้จากผู้ขอใช้บริการ หรือจากผู้มีอ านาจ ให้มีอ านาจด าเนินการต่างๆ ใน
นามผู้ขอใช้บริการ ตามที่ธนาคารก าหนด ซึง่รวมถึง แต่ไม่จ ากดัเพียง การใช้บริการ KBank Fleet Card Report Online Service  

“บริการ KBank Fleet Card Online Self-Service” หมายถึง บริการต่างๆ ที่ผู้ มีอ านาจสามารถด าเนินการต่างๆ ด้วย
ตนเองในนามผู้ ขอใช้บริการ ตามที่ธนาคารเปิดให้บริการ ผ่านระบบ KBank Fleet Card Online Self-Service หรือช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ธนาคารก าหนด ซึง่รวมทัง้แต่ไม่จ ากดัเพียง 

1. ขอออกบตัรเครดิตใหม่ (เพิ่มบตัรเครดิต/วงเงินเดิม)  
2. ขอออกบตัรเครดิตทดแทน กรณีบตัรเครดิตช ารุด/สญูหาย  
3. ขอเปลี่ยนแปลงวงเงินบตัรเครดิตต่อครัง้/วนั/สปัดาห์/เดือน  
4. ขอปลดล็อกบตัรเครดิต/รหสั 
5. ขอเปลี่ยนแปลงวนัท่ีสรุปรอบบญัชี  
6. เปิดใช้งานบตัรเครดิตที่ระงบัชัว่คราวไว้ 
7. ขอระงบัการใช้งานบตัรเครดิตชัว่คราว  
8. ขอยกเลิกบตัรเครดิต 
9. เปล่ียน/เพิ่ม ประเภทน า้มนั  สถานีบริการน า้มนั 
10. เปล่ียนแปลงข้อมลู รหสัแผนก / ชื่อแผนก / ชื่อ-สกลุ ผู้ขบัขี่ 
11. ก าหนดให้ระบบตรวจข้อมลูเลข Odometer (เลขกิโลเมตร) ในการเติมน า้มนั 
12. ขอ Reset Odometer (เลขกิโลเมตร) 

“บริการ KBank Fleet Card Report Online Service” หมายถึง บริการต่างๆ ที่ผู้ แทนผู้ ขอใช้บริการ สามารถดูข้อมูล
เก่ียวกับการช าระค่าใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตนิติบุคคล ฟลีทการ์ด-กสิกรไทย ข้อมลูผู้ ถือบตัร หมายเลขบญัชี ฟลีทการ์ด-กสิกรไทย 
ของผู้ ถือบตัร รวมตลอดถึง ข้อมลูบตัรเครดิตนิติบคุคล ฟลีทการ์ด กสิกรไทย อื่นใดของผู้ขอใช้บริการและ/หรือผู้ ถือบตัร ผ่านระบบ 
KBank Fleet Card Report Online Service  

“รหสัผู้ขอใช้บริการ (User ID)” หมายถึง เลขประจ าตวัส าหรับการเข้าใช้บริการ KBank Fleet Card Online Self-Service 
หรือบริการ KBank Fleet Card Report Online Service (แล้วแต่กรณี) 
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“รหสัผ่าน (Password)” หมายถึง รหสัที่ธนาคาร และ/หรือผู้มีอ านาจ และ/หรือผู้แทนผู้ขอใช้บริการก าหนดขึน้เพื่อใช้เป็น
รหัสผ่านในการเข้าใช้บริการ KBank Fleet Card Online Self-Service หรือ KBank Fleet Card Report Online Service (แล้วแต่
กรณี) 

 

1. ผู้ ขอใช้บริการสามารถแต่งตัง้ผู้ มีอ านาจ เพื่อให้มีอ านาจด าเนินการต่างๆ ตามที่ธนาคารก าหนด และผ่าน
ช่องทางที่ธนาคารก าหนด ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ ากัดเพียง การใช้บริการ KBank Fleet Card Online Self-Service, การแต่งตัง้ผู้แทน  
ผู้ขอใช้บริการ เพื่อเข้าใช้บริการ KBank Fleet Card Report Online Service และการเป็นผู้แทนผู้ขอใช้บริการใช้บริการ KBank 
Fleet Card Report Online Service (ในกรณีที่ไม่มีการแต่งตัง้ผู้แทนผู้ขอใช้บริการไว้) 

 

2. ผู้ขอใช้บริการสามารถแต่งตัง้ผู้แทนผู้ขอใช้บริการ เพื่อให้มีอ านาจด าเนินการต่างๆ ตามที่ธนาคารก าหนด ซึ่ง
รวมถึง แต่ไม่จ ากดัเพียง การใช้บริการ KBank Fleet Card Report Online Service 

 

3. เมื่อธนาคารได้อนุมัติให้ผู้ ขอใช้บริการใช้บริการ KBank Fleet Card Online Self-Service และ/หรือบริการ 
KBank Fleet Card Report Online Service แล้ว ธนาคารจะแจ้งรหสัผู้ขอใช้บริการ (User ID) (ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการไม่ได้ก าหนด
รหสัผู้ขอใช้บริการเอง) และรหสัผ่าน (Password) ให้ผู้มีอ านาจ และ/หรือผู้แทนผู้ขอใช้บริการทราบผ่านช่องทางรับข้อมลูของผู้ขอ
ใช้บริการที่ระบุในใบค าขอใช้บริการ และ/หรือในช่องทางที่ธนาคารก าหนด โดยผู้มีอ านาจ และ/หรือผู้แทนผู้ขอใช้บริการจะต้อง
ลงทะเบียนหรือด าเนินการต่างๆ ตามกระบวนการของธนาคาร 

 

4. ผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่า รหสัผู้ขอใช้บริการ (User ID) และรหสัผ่าน (Password) เป็นข้อมลูความลบั
เฉพาะตวัของตน ผู้ขอใช้บริการจะต้องด าเนินการให้ผู้มีอ านาจ และ/หรือผู้แทนผู้ขอใช้บริการดูแลรักษารหสัผู้ขอใช้บริการ  (User 
ID)  และรหัสผ่าน  (Password)  ไว้เป็นความลับจะไม่เปิดเผยให้ผู้ ใด การเปิดเผยรหัสผู้ ขอใช้บริการ (User ID) และรหัสผ่าน 
(Password) ถือเป็นการปฏิบตัิผิดเงื่อนไขการใช้บริการ หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการที่ผู้ขอใช้บริการ ผู้มีอ านาจ และ/หรือ
ผู้แทนผู้ขอใช้บริการเปิดเผยหรือกระท าการใดๆ ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ ทัง้นี ้ ผู้มีอ านาจ และ/หรือ
ผู้แทนผู้ขอใช้บริการสามารถเปล่ียนแปลงรหัสผ่าน (Reset Password) และ/หรือปลดล็อกรหัสผ่าน (Unlock Password) ได้ด้วย
ตวัเองตลอดเวลา ผ่านธนาคารท่ี K-BIZ Contact Center ที่หมายเลขโทรศพัท์ 02-8888822 หรือหมายเลขโทรศพัท์ อืน่ตามที่ธนาคาร
แจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป หรือแจ้งต่อผู้ดูแลความสมัพันธ์ของธนาคารภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารก าหนด ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงข้อมลูใดๆ ตามวรรคนีโ้ดยผู้มีอ านาจ และ/
หรือผู้แทนผู้ขอใช้บริการ ให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการได้ให้ความยินยอม และตกลงผกูพนัตนในทกุกรณี  

ผู้ ขอใช้บริการรับทราบว่า การใช้บริการ KBank Fleet Card Report Online Service นี ้ผู้ แทนผู้ ขอใช้บริการ
สามารถขอให้ธนาคารออกรหสัผู้ขอใช้บริการ (User ID) และรหสัผ่าน (Password) ให้บคุคลอื่นใดเข้าใช้บริการ KBank Fleet Card 
Report Online Service เพิ่มเติมได้ด้วย   

 

5. ผู้ ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่า การให้บริการ KBank Fleet Card Online Self-Service และ/หรือบริการ 
KBank Fleet Card Report Online Service อาจมีข้อขัดข้องและหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวได้ ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์  
อปุกรณ์ ระบบส่ือสาร หรือระบบเครือข่ายที่เก่ียวข้องกบัการบริการได้รับความเสียหายอนัเนื่องจากเหตใุดๆก็ตาม หรืออยู่ในระหว่าง
การซ่อมแซม ปรับปรุง พฒันา หรือโดยเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ 

6. ผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่า ผู้มีอ านาจและผู้แทนผู้ขอใช้บริการมีอ านาจกระท าการแทนผู้ขอใช้บริการได้
ตามเงื่อนไขของการใช้บริการ โดยผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า การกระท าใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าของผู้มีอ านาจ และ/
หรือผู้แทนผู้ขอใช้บริการ หรือบุคคลอื่นใดก็ดี หากได้กระท าการผ่านรหสัผู้ขอใช้บริการ (User ID) และรหสัผ่าน (Password)  ของ 
ผู้มีอ านาจ และ/หรือผู้แทนผู้ขอใช้บริการแล้ว ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์นบัตัง้แต่วนัที่มีการยืนยันการใช้บริการ    
และ/หรือเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ และให้มีผลผูกพนัผู้ขอใช้บริการเสมือนหนึ่งได้กระท าการโดยผู้ขอใช้บริการเอง รวมทัง้ 
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ให้ถือว่าเป็นการท่ีผู้มีอ านาจ และ/หรือผู้แทนผู้ขอใช้บริการได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ไว้แก่ธนาคารเพื่อเป็นหลกัฐานในการใช้
บริการและ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการในครัง้นัน้ๆ  โดยถกูต้องสมบรูณ์แล้ว และผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารสามารถ
ใช้ข้อมลูการใช้และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการดงักล่าวเป็นต้นฉบบัเอกสารที่ใช้เป็นพยานหลกัฐานในการพิสจูน์ว่า ผู้ขอ
ใช้บริการได้ท าการใช้และ/หรือเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการนัน้ๆ และใช้ในการด าเนินการทางกฎหมายได้ทุกประการ  
ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับและทราบถึงความเส่ียงที่เก่ียวเนื่องกับการใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากผู้ขอใช้
บริการสามารถท าธุรกรรมด้วยตวัเองได้ (โดยผ่านผู้มีอ านาจ และ/หรือผู้แทนผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลใดๆที่ได้รับการแต่งตัง้) โดย 
ไม่จ าเป็นต้องมีเอกสาร หรือหลกัฐานอื่นใดยืนยนัเพิ่มเติมและ/หรือมอบให้แก่ธนาคารอีกประการใด 

 

7. ผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่า การใช้บริการ KBank Fleet Card Online Self-Service และบริการ KBank 
Fleet Card Report Online Service  เป็นการด าเนินการเพื่อประโยชน์และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอใช้บริการ ในการด าเนินการ
ต่างๆ ตามที่ธนาคารก าหนดด้วยตวัเอง 

 

8. ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่า ข้อมลูเก่ียวกบัการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตนิติบคุคล พีทีที ฟลีทการ์ด ที่ปรากฏในระบบ     
การบริการ KBank Fleet Card Online Self-Service และ/หรือบริการ KBank Fleet Card Report Online Service ไม่ตรงกบัข้อมลู
ในใบแจ้งยอดช าระเงินค่าบัตรเครดิตนิติบุคคล พีทีที ฟลีทการ์ด (Statement) ที่ธนาคารได้จัดส่งถึงผู้ขอใช้บริการทางไปรษณีย์   
หรือช่องทางอื่นใดตามที่ตกลงกันไว้  ให้ถือตามข้อมลูที่ปรากฏในใบแจ้งยอดช าระเงินค่าบตัรเครดิตนิติบุคคล พีทีที ฟลีทการ์ด 
(Statement) เป็นส าคญั  หากมีข้อสงสยัในข้อมลูดงักล่าว กรุณาติดต่อ K-BIZ Contact Center โทร. 02-8888822 หรือหมายเลข
โทรศพัท์อื่นตามที่ธนาคารจะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆไป 

 

9. เงื่อนไขอื่นๆ ให้ถือปฏิบัติตามค าแนะน า เงื่อนไข และคู่มือการใช้บัตรเครดิตนิติบุคคล ฟลีทการ์ด-กสิกรไทย                 
แล้วแต่กรณี 
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รำยละเอียดเกี่ยวกับอัตรำดอกเบีย้ ค่ำบริกำร ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรใช้บัตรเครดิต 

1. ดอกเบีย้ ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการอื่น 
    ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 
    ค่าปรับในการช าระหนีล้่าช้ากว่าก าหนด 
    ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่น 
    วนัท่ีเร่ิมคิดดอกเบีย้1 

ดอกเบีย้ (ทกุประเภทบตัร) 16% ต่อปี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

การซือ้สินค้าหรือบริการเร่ิมคิดจากวนัท่ีบนัทึกรายการ 
2. อตัราการผ่อนช าระคืนขัน้ต ่า ช าระ 100% เท่านัน้ 
3. ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด2 ไม่มี 

4. ระยะเวลาการช าระคืนโดยปลอดดอกเบีย้ สงูสดุ 25 วนั นบัจากวนัสรุปยอดรายการ 
ค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินงำน บัตรเครดิตนิติบุคคลฟลีทกำร์ด กสิกรไทย 

5. ค่าธรรมเนียมของบตัรเครดิต ค่าธรรมเนียมแรกเข้า                                   ไม่มี ค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาท/ปี/บตัร  
6. ค่าธรรมเนียมในการช าระเงิน ช าระโดยหกับญัชีธนาคาร                            ไม่มี ช าระโดยเช็คหรือธนาณตัิทางไปรษณีย์ ไม่มี 
 ช าระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร                       ไม่มี ช าระผ่านเคร่ือง ATM                                   ไม่มี 

 ช าระผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ        ไม่มี ช าระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต                           ไม่มี 
 ช าระที่จุดบริการรับช าระเงิน          ขึน้กบัผู้ให้บริการ ช าระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารอื่น                    ไม่มี 
7. ค่าธรรมเนียมการออกบตัรใหม่กรณีหาย/
ช ารุด 

50 บาทต่อครัง้ 

8. ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบญัชี
บตัรเครดิต 

50 บาทต่อครัง้ ยกเว้น กรณีการขอผ่านทางโทรศพัท์อตัโนมตัิและส่งกลบัทางโทรสาร 

9. ค่าธรรมเนียมในการขอส าเนาใบบนัทึกการขาย ส าหรับรายการใช้จ่ายในประเทศ 100 บาท/ฉบบั 

10. ค่าธรรมเนียมในการขอรหสัประจ าตวั
บตัรเครดิตใหม่ทดแทนรหสัเดิม 

100 บาทต่อครัง้ 

11. ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ ไม่มี 

12. ค่าธรรมเนียมในการช าระภาษีอากรและ 
      ค่าธรรมเนียมให้แก่หน่วยงานราชการ 

สงูสดุไม่เกิน 2% 

13. ค่าติดตามทวงถามหนี ้ ไม่มี 
14. ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกลุเงิน ไม่มี 

หมายเหต ุ:  * ดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามที่ก าหนดใน
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บตัรเครดิต 

* กรณีช าระค่าใช้จ่ายค่าบตัรเครดิต ด้วยเช็ค หรือช าระที่จดุบริการช าระเงิน กรุณาช าระเงินล่วงหน้า 3 วนัท าการก่อนวนั
ครบช าระ 

1 อตัราดอกเบีย้ – ส าหรับการซือ้สินค้า/บริการ ธนาคารจะเร่ิมคิดดอกเบีย้นบัตัง้แต่วนัท่ีบนัทึกรายการจนถึงวนัท่ีช าระเงินคืน 
2 บตัรเครดิตนิติบคุคล ฟลีทการ์ด-กสิกรไทย ยงัไม่เปิดใช้บริการนี ้
 


