
 
 

รายละเอียดการใช้งานบัตรกดเงนิสดแคชจอย อีซี ่

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บริการผ่อนช าระสินค้า 

ผอ่นสินคา้ 0% หรือ รบัอตัราดอกเบีย้พิเศษเม่ือผ่อนสินคา้ท่ีรว่มรายการ ณ รา้นเจมารท์ ทกุสาขา  

ขัน้ตอนการผ่อนช าระ  

1.ตรวจสอบรายการสินคา้และอตัราดอกเบีย้ส าหรบัผอ่นสินคา้ 

2.แสดงบตัรกดเงินสดแคชจอย อีซ่ี และบตัรประชาชน ณ รา้นเจมารท์ ทกุสาขา ก่อนท ารายการ 

บริการเบกิถอนเงนิสด (เบิกถอนเงินสดไดส้งูสดุ 100% ของวงเงินอนมุตัิสนิเช่ือที่ไดร้บัการอนมุตัิ) 

เบกิถอนเงินสดจากตู ้ATM ดว้ยบตัรกดเงินสดแคชจอย อีซ่ี 

• ถอนเงินสดจากตู ้ATM ธนาคารไทยพาณิชย ์ทั่วประเทศ 

• ไมจ่  ากดัจ านวนครัง้ของการถอนเงินสดในแตล่ะวนั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัวงเงินท่ีไดร้บัการอนมุตัแิละวงเงินคงเหลือ 

• ถอนเงินสดขัน้ต  ่าไดต้ัง้แต ่100 บาทขึน้ไป และวงเงินสงูสดุในการเบกิแตล่ะครัง้จะขึน้อยูก่บัวงเงินสงูสดุในการเบิกจา่ย

เครื่อง ATM ของธนาคาร หรือตามวงเงินคงเหลือในบญัชี 

• ฟรีคา่ธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด 2 ครัง้ตอ่เดือน ครัง้ตอ่ไปครัง้ละ 13 บาท/ครัง้ คา่ธรรมเนียมการถอนจะเรียกเก็บในใบ

แจง้ยอดบญัชี 

• ชว่งเวลาใหบ้ริการเวลา 06.00 – 23.00 น. 

บรกิารสั่งเงินโอนเขา้บญัชี 

• ฟรีคา่ธรรมเนียมในการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร 

• ยอดเบกิถอนขัน้ต  ่าส าหรบัการสั่งเงินโอนเขา้บญัชีตัง้แต ่100 บาทขึน้ไป 

• ใชบ้รกิารสั่งเงินผา่นระบบอตัโนมตั ิ1258 กด 1 ไดท้กุวนั ตัง้แตเ่วลา 7.00 -23.00 น.  

• สามารถโอนเขา้บญัชีไดท้กุธนาคาร  (ยกเวน้ธนาคารออมสิน, ธ.ก.ส.,ธ.อ.ส.) 

 

 



 
 

วธีิการเปิดบัตรใหม่ 

เม่ือไดร้บับตัรใหม ่ตอ้งท าการเปิดบตัร ก่อนน าบตัรไปกดเงินสดหรือผ่อนสินคา้ ซึ่งสามารถเปิดบตัรดว้ยตนเองง่ายๆ ผา่น

ชอ่งทางตา่งๆดงันี ้

1. ชอ่งทาง call center 1258 โทรเปิดบตัรผา่นศนูยบ์รกิารลกูคา้แคชจอยไดท้กุวนั เวลา 8.30 -20.00 น. 
 

2. ชอ่งทางเว็ปไซต ์ https://cashcard.kbjcapital.co.th/ โดยล็อกอินเขา้ระบบ ใชห้มายเลขบตัรกดเงินสด 16 หลกั หรือ หมายเลข

บตัรประชาชน 13 หลกั และ ยืนยนัการท ารายการดว้ยรหสัOTP ท่ีไดร้บัจากระบบ และเขา้สูเ่มนเูปิดบตัร  ส าหรบัการเปิด

บตัรผา่นชอ่งทางเว็ปไซต ์ใชเ้วลา 1 วนัท าการ หากบตัรไดท้  าการเปิดส าเรจ็จะมีขอ้ความแจง้ลกูค้าทราบตามหมายเลข

โทรศพัทท่ี์ไดล้งทะเบียนไวก้บับรษิัทฯ 

หมายเหต ุ: หากไมส่ามารถล็อกอิน เขา้ระบบได ้กรุณาติดตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้ 1258  

รหัสเบกิถอนเงนิสด 

 เม่ือบญัชีสินเช่ือไดร้บัการอนมุตั ิลกูคา้จะไดร้บัรหสัเบิกถอนเงินสดผา่นทางขอ้ความ SMS ไปยงัหมายเลขโทรศพัทท่ี์

ไดล้งทะเบียนไวก้บับริษัทฯเม่ือสมคัรสินเช่ือ โดยลกูคา้สามารถใชร้หสัเบกิถอนเงินสดท่ีไดร้บักดเงินสดไดท้นัทีหลงั

ท าการเปิดบตัร 

การเปล่ียนรหัสเบกิถอนเงนิสด 

กรณีตอ้งการเปล่ียนรหสักดเงินสดสามารถเปล่ียนแปลงดว้ยตนเองท่ี 

 ชอ่งทางเว็ปไซต ์https://cashcard.kbjcapital.co.th/  โดยล็อกอินเขา้ระบบ โดยใชห้มายเลขบตัรกดเงินสด 16 หลกั หรือ 

หมายเลขบตัรประชาชน 13 หลกั และยืนยนัการท ารายการดว้ยรหสั OTP ท่ีไดร้บัจากระบบ เขา้สูเ่มนูหวัขอ้

เปล่ียนแปลงรหสักดเงินสด  ส าหรบัการเปล่ียนรหสับตัรกดเงินสดผา่นชอ่งทางเว็ปไซต ์ใชเ้วลา 1 วนัท าการ เม่ือ

บรษิัทฯไดอ้ฟัเดทรหสัใหมจ่ะมีขอ้ความแจง้ลกูคา้ทราบตามหมายเลขโทรศพัทท่ี์ไดล้งทะเบียนไวก้บับริษัทฯและ

สามารถใชร้หสัใหมก่ดเงินสดไดท้นัที 

หมายเหต ุ: หากไมส่ามารถล็อกอิน เขา้ระบบได ้กรุณาติดตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้ 1258  
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ช่องทางการช าระเงนิ  

     ช  าระผา่นช่องทางเคานเ์ตอรธ์นาคาร 

 ธนาคารกรุงไทย 

 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

 ธนาคารกสิกรไทย 

 ธนาคารกรุงเทพ 

 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 

 ธนาคารยโูอบี 

 ธนาคารทหารไทยธนชาต  

ช าระผา่นชอ่งทางดจิิทลัแบงกกิ์ง้ 

 ธนาคารกรุงไทย 

 ธนาคารไทยพาณิชย ์

 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

 ธนาคารกสิกรไทย 

 ธนาคารกรุงเทพ 

 ธนาคารทหารไทยธนชาต 

ช าระท่ีจดุบรกิารรบัช าระ 

 เคานเ์ตอรร์บัช าระ โลตสั ทกุสาขา 

 เคานเ์ตอร ์Jaymart Pay - Point  

 เคานเ์ตอรเ์ซอรว์ิส  

 บิก๊ซีซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์

 เทสโก ้โลตสั 

 

 



 
 

ใบแจ้งยอดรายการ/ใบเสร็จรับเงนิ 

บรษิัทฯ จะสรุปและน าสง่ใบแจง้ยอดประจ าเดือนใหก้บัทา่นก่อนถึงวนัก าหนดช าระเงิน  หากยงัไมไ่ดร้บัใบแจง้หนี ้ ขอแนะน า

วิธีการตรวจสอบขอ้มลูยอดช าระ ทัง้ยอดช าระเตม็และขัน้ต  ่า รวมถึงก าหนดวนัท่ีช  าระผา่นชอ่งทางตา่งๆดว้ยตนเองดงันี  ้

 ชอ่งทาง Application Kashjoy  เพ่ือตรวจสอบใบแจง้ยอดประจ าเดือน 

 ชอ่งทาง Customer Services โทร 1258 ทกุวนัเวลา 8.30-20.00 น. 

 ชอ่งทาง Line@Kashjoyofficial  ทกุวนัเวลา 8.30-20.00 น. 

กรณีช าระปิดบัญชก่ีอนก าหนด 

ทา่นสามารถช าระเงินกูคื้นทัง้หมดก่อนก าหนดตามท่ีไดต้กลงกบับริษัทฯ โดยตอ้งช าระตน้เงินกูส้ว่นท่ีเหลือทัง้หมด 

รวมถึง ดอกเบีย้ คา่ธรรมเนียมการใชว้งเงินค านวณจนถึงวนัช าระเงินปิดบญัชี โดยท่านสามารถสอบถามไดท่ี้ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ ์

โทร 1258 

การอายัดบัตร 

กรณีบตัรสญูหาย ถกูโจรกรรม หรือมีการแอบอา้งใชง้านบตัรโดยบคุคลอ่ืน กรุณาอายดับตัรไดท้นัทีโดยทา่นสามารถด าเนินการ

ไดด้งันี ้  

 ชอ่งทางศนูยบ์รกิารลกูคา้ 1258  โดยเจา้หนา้ท่ีจะด าเนินการอายดับตัรถาวร และอ านวยความสะดวกในการออก

บตัรใหมใ่หก้บัสมาชิกโดยมีคา่บริการออกบตัรใหม ่100 บาท ตอ่ครัง้ 

เปล่ียนแปลงข้อมูลส่วนตัว 

หากตอ้งการเปล่ียนแปลงขอ้มลูสว่นตวั ท่ีเคยแจง้ไวก้บับรษิัทฯสามารถท ารายการผ่านชอ่งทางตา่งๆดงันี ้  

 ชอ่งทางศนูยบ์รกิารลกูคา้ 1258   ทกุวนั เวลา 8.30 – 20.00 น. 

 ชอ่งทาง Line@Kashjoyofficial หรือ facebook Kashjoyofficial   

 ชอ่งทาง E-mail cs@kbjcapital.co.th 

 ชอ่งทาง Fax 02-1613399 

เอกสารประกอบ “กรณีเปล่ียนท่ีอยูจ่ดัสง่เอกสาร,ท่ีท างาน,เบอรโ์ทรศพัทม์มือถือ,อีเมล”์ 

o สง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

mailto:cs@kbjcapital.co.th


 
 

o ระบขุอ้มลูท่ีตอ้งการแกไ้ข พรอ้มหมายเลขบตัร 16 หลกัลงในเอกสารดงักลา่ว 

o สง่ไฟลแ์นบดงักลา่วกลบัมาท่ีชอ่งทางใด ชอ่งทางหนึ่ง ตามท่ีระบุ 

เอกสารประกอบ “กรณีเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ” 

o สง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และเอกสารประกอบอ่ืนๆ (เชน่ ใบรบัรองการเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล) 

พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

o ระบขุอ้มลูท่ีตอ้งการแกไ้ข พรอ้มหมายเลขบตัร 16 หลกั ลงในเอกสารดงักลา่ว 

o สง่ไฟลแ์นบดงักลา่วกลบัมาท่ีชอ่งทางใด ชอ่งทางหนึ่ง ตามท่ีระบุ 

เอกสารประกอบ “กรณีเปล่ียนบญัชีธนาคารขอโอนเงิน” 

o สง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และเอกสารหนา้บญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหโ้อนเงิน (ยกเวน้ธนาคาร

ออมสิน,ธ.ก.ส.,ธ.อ.ส.) พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

o ระบขุอ้มลูท่ีตอ้งการแกไ้ข พรอ้มหมายเลขบตัร 16 หลกั ลงในเอกสารดงักลา่ว 

o สง่ไฟลแ์นบดงักลา่วกลบัมาท่ีชอ่งทางใด ชอ่งทางหนึ่ง ตามท่ีระบุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


