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ทุกวันนี้ พัฒนาการทางเทคโนโลยีก้าวไปอย่างรวดเร็ว มีการน�าสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์มาช่วยท�าให้ธุรกรรมทางการเงินง่ายและเร็วขึ้น และยัง

สามารถท�าธรุกรรมทางการเงนิที่ไหนเมือ่ไหร่ก็ได้ แต่หลาย ๆ  คนอาจยงั 

ไม่คุ้นเคย หนังสือเล่มนี้จะท�าให้คุณรู้จัก e-Payment มากขึ้น และรู้ว่า

จะใช้อย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

คุณเคยพบปัญหาเหล่านี้บ้างไหม?

พกเงินสดก็กลัวท�ำหล่นหำย
เงินเยอะ ๆ ยิ่งกลัวโดนจี้ ปล้น

อยำกซื้อของในเว็บ 
แต่ไม่รู้จะจ่ำยเงินอย่ำงไร

จะโอนเงินหรือท�ำธุรกรรม
ทำงกำรเงินแต่ละครั้งต้องไปที่ธนำคำร เสียเวลำจัง
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คือ การส่งมอบเงินหรือโอนเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อกิจกรรม 
การช�าระเงิน เช่น การซื้อสินค้าและบริการ การช�าระหนี้ โดยใช้สื่อ 
การช�าระเงนิทีเ่ป็นได้ทัง้เงนิสดหรอืไม่ใช่เงนิสด ในปัจจุบนัมักมคีนกลาง 
ท�าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการรับ-จ่ายเงินระหว่างผู้รับเงินและผู้จ่ายเงิน 
ซึ่งผู้ให้บริการนี้มีทั้งที่เป็นสถาบันการเงิน (Bank) และผู้ให้บริการ 
ที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) ท�าให้มีความสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมากขึ้น

รู้จัก...
กำรช�ำระเงิน และกำรช�ำระเงิน

ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 

การจะเกิดระบบการช�าระเงินได้นั้น จะต้องมี 5 องค์ประกอบ คือ

กิจกรรมการช�าระเงิน
เช่น ซื้อสินค้า ช�าระหนี้

สื่อการช�าระเงิน
เช่น เงนิสด เช็ค ตัว๋แลกเงนิ 
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

ช่องทางการช�าระเงิน
เช่น สาขาธนาคาร เครื่อง
รบับัตร เคาน์เตอร์เซอร์วสิ

ผู้จ่ายเงิน / ผู้โอนเงิน
เช่น ประชาชน 

นิติบุคคล ภาครัฐ

ผู้รับเงิน 
เช่น ประชาชน 

นิติบุคคล ภาครัฐ

องค์ประกอบของกำรช�ำระเงิน

กำรช�ำระเงิน (Payment) 
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ท�ำไมเรำควรใช้ e-Payment  
แทนกำรใช้เงินสด?

ทกุวนันีร้ะบบการช�าระเงินได้ถกูพฒันาให้มีความสะดวกและรวดเรว็
ยิง่ขึน้ โดยใช้สือ่อเิลก็ทรอนกิส์มาช่วยทัง้ด้านสือ่ที่ใช้ช�าระเงนิแทน
เงนิสด เช่น บตัรเครดติ บตัรเงนิอเิลก็ทรอนกิส์ รวมถงึช่องทางการ
ช�าระเงนิที่ใช้งานง่ายและรวดเรว็ เช่น ผ่านอนิเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ 
โทรศพัท์มอืถอื จงึท�าให้ชวีติเราสะดวกขึน้ ไม่ต้องเดนิทางให้เสยีเวลา 
สามารถโอนเงนิช�าระเงนิได้ง่าย ๆ แค่ปลายนิว้ 

กำรช�ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

จะดีหรือไม่
ถ้าเราหันมาใช้ e-Payment แทนการใช้เงินสดแบบเดิม ๆ และ
รู้จักเลือกใช้ e-Payment ที่เหมาะสม ก็จะเพิ่มความสะดวกให้
เรามากยิ่งขึ้น

BUY

เงินสดเป็นสิง่ทีเ่ราคุน้เคยในการใช้จ่ายมากทีส่ดุ จนนกึไม่ถงึว่าทีจ่ริงแล้วการใช้เงนิสดนัน้ 
มีข้อจ�ากัดอยู่หลายประการ เช่น ต้องเตรียมเงินสดให้เพียงพอในการซื้อสินค้า และ 
หากยิง่พกพาจ�านวนมากกเ็สีย่งต่อการถกูปล้น ขโมย หรอืหากมองในมมุเจ้าของกจิการ 
การรบัช�าระด้วยเงนิสดอาจถกูยกัยอกได้ง่ายและตรวจสอบได้ยาก รวมถงึเสยีโอกาสใน
การขายสินค้าหากมีช่องทางให้ลูกค้าช�าระค่าสินค้าเป็นเงินสดเพียงอย่างเดียว ส�าหรับ
มุมของประเทศนั้น เงินสดมีต้นทุนในการจัดการค่อนข้างสูง เช่น ต้นทุนการผลิต  
การขนส่ง การเก็บรักษา การนับคัดและการท�าลาย ถ้าหันมาใช้การช�าระเงินด้วย  
e-Payment จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดการได้ 2-3 เท่าเลยทีเดียว
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ข้อดีของกำรใช้ e-Payment

โอนเงินหรือช�าระเงินได้ทุกที่ทุกเวลา

ไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ปลอดภยั ไม่ต้องกลวัเงนิหายหรอืถกูโจรกรรม

มีหลักฐานตรวจสอบได้

มีรูปแบบการช�าระเงินให้เลือกได้หลากหลาย
ตามความสะดวก

ไม่ต้องเก็บเงินสดจ�านวนมากไว้ที่ร้านค้า ลดปัญหา
การยักยอกเงินของพนักงาน 

จัดท�าบัญชีได้รวดเร็ว และมีระบบที่ตรวจสอบได้

มีทางเลือกให้ลูกค้าในการช�าระเงินได้หลายวิธี  
เช่น ผ่านช่องทางออนไลน์

ไม่จ�าเป็นต้องมีสถานที่หรือหน้าร้านก็ขายของได้

ขยายฐานลูกค้าได้กว้างขึ้น ไม่จ�ากัดแค่พื้นที่ใด 
พื้นที่หนึ่งหรือในประเทศเท่านั้น

ต่อประชำชน

ต่อเจ้ำของกิจกำร
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การหมนุเวยีนของเงนิในเศรษฐกิจ
มีความคล่องตัว 

การค้า การช�าระเงนิระหว่างประเทศ 
ท�าได้สะดวกรวดเร็วขึ้น

ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ
เงินสด เช่น การขนส่งธนบัตร

ลดต้นทุนการพิมพ์ธนบัตร

ต่อประเทศ
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รู้ลึก...
e-Payment ที่ใกล้ตัว

เมื่อรู้ข้อดีของ e-Payment แล้ว มารู้จักบริการ e-Payment 
ใกล้ตัวกันว่ามีอะไรบ้าง และบริการ e-Payment แบบไหน 
ที่เหมาะกับเรา 

จ่ายก่อน (Pay before) : 
จ่ายเงินไว้ก่อน เพื่อใช้จ่ายภายหลัง

จ่ายทันที (Pay now) : 
หักเงินทันที เมื่อมีการใช้จ่าย/เบิกถอน

จ่ายทีหลัง (Pay later) : 
ได้ใช้สินค้าก่อน แต่จ่ายเงินทีหลัง

บัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อการช�าระเงินที่ถูกพัฒนาเพื่อน�ามาใช้แทนเงินสด ปัจจุบันมี 
ด้วยกัน 4 ประเภท คือ บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต บัตรเครดิต และบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งบัตรแต่ละประเภทก็มีคุณสมบัติและประโยชน์ในการใช้งานที่แตกต่างกันไป

บัตรอิเล็กทรอนิกส์

ลองจับคู่ลักษณะการช�าระเงินของบัตรแต่ละชนิดว่าเป็นแบบใด

บัตรเอทีเอ็ม......

บัตรเดบิต......

บัตรเครดิต......

บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์......

เฉลยบัตรเอทีเอ็ม = B บัตรเดบิต = B

บัตรเครดิต = C  บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ = A

A

B

C

ATM

Debit

Credit

e-Money
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มาท�าความรู้จักบัตรอิเล็กทรอนิกส์แต่ละ
ประเภท เพือ่การเลอืกใช้บตัรให้เหมาะสม 
กับความจ�าเป็นและได้ประโยชน์สูงสุด

บัตรเอทีเอ็ม (ATM Card)

บัตรเอทีเอ็ม ฝาก ถอน โอน จ่าย  
สอบถามยอดได้ที่เครื่องท�ารายการอัตโนมัติ

เครื่องท�ำรำยกำรอัตโนมัติ มี 2 ประเภท 

เป็นเครื่องท�ารายการอัตโนมัติที่สามารถท�ารายการ
ธุรกรรมทางการเงินได้ทุกประเภท (ยกเว้นการฝากเงิน
ที่อาจท�าได้เป็นบางเครื่อง)

เป็นเครื่องท�ารายการอัตโนมัติส�าหรับการท�ารายการ 
ฝากเงิน หรือสอบถามยอดเงิน (ธนาคารบางแห่งเรียก
เครื่องประเภทนี้ว่า ADM)

บัตรเอทีเอ็ม เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผูกกับบัญชีเงินฝากที่ออกโดยธนาคารเพ่ือใช้ท�า
ธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่องท�ารายการอัตโนมัติ 

เครื่องซีดีเอ็ม (CDM : Cash Deposit Machine) 

เครื่องเอทีเอ็ม (ATM : Automated Teller Machine) 

• ใช้บัตรเอทีเอ็มท�าธุรกรรมการเงิน เช่น ฝาก ถอน โอน ช�าระเงิน สอบถาม
ยอดเงินในบัญชี 

• การท�าธุรกรรมจะมีผลกับยอดเงินในบัญชีเงินฝากทันที
• ใช้บัตรเอทีเอ็มควบคู่กับรหัสผ่าน 4 หรือ 6 หลัก (Personal Identification 

Number: PIN) เพื่อท�าธุรกรรมทางการเงินที่เครื่องท�ารายการอัตโนมัติ 

ลักษณะเด่น
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บัตรเดบิต เป ็นบัตรอิเล็กทรอนิกส ์ที่ธนาคารออกให ้
แก่ลูกค้าโดยผูกกับบัญชีเงินฝาก และมีคุณสมบัติการใช้งาน 
เช่นเดียวกับบัตรเอทีเอ็ม แต่จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างจาก
บัตรเอทีเอ็มตรงที่สามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ  
ณ จุดขาย และทางออนไลน์ได้

บัตรเดบิต (Debit Card)

บัตรเดบิตใช้ช�าระค่าสินค้าและบริการแทนเงินสดได้

• สามารถน�าไปท�าธรุกรรมทางการเงนิ ไม่ว่าจะเป็นการถอนเงนิ การโอนเงนิ 
การช�าระเงิน ที่เครื่องท�ารายการอัตโนมัติได้เหมือนบัตรเอทีเอ็ม

• ใช้ซื้อสินค้าและบริการ ณ จุดขายและออนไลน์ได้เหมือนบัตรเครดิต
• การใช้บัตรเดบิตมีทั้งแบบใช้ลายเซ็นและกดรหัส (PIN) ขึ้นอยู่กับระบบ

การให้บริการ 
• การใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตเป็นการใช้เงินของเราที่มีอยู่ในบัญชี จึงไม่สร้าง

ภาระหนี้ 

ลักษณะเด่น

บัตรเดบิตใช้ช�าระค่าสินค้าและบริการได้ที่
เคาน์เตอร์ร้านค้าและช่องทางออนไลน์ที่รับบัตร
ในเครือข่ายของบัตรนั้น โดยผู้ถือบัตรสามารถ
สังเกตได้จากโลโก้ที่ร้านค้าติดหรือแสดงไว้ เช่น 
VISA, MasterCard, UnionPay (UP) 

กำรใช้บัตรเดบิตช�ำระค่ำสินค้ำและบริกำร
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บัตรเดบิตมีจุดที่แตกต่ำงจำกบัตรเอทีเอ็มอย่ำงไร

รู้หรือไม่ว่ำ
หากคุณต้องการท�าบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตที่ธนาคาร 
คุณมีสิทธิเลือกได้ว่ำต้องกำรประกันพ่วงหรือไม ่ซึ่งธนาคาร
สามารถน�าเสนอผลิตภัณฑ์อื่นควบคู่กับผลิตภัณฑ์หลักของ
ธนาคารได้ แต่จะบังคับขายไม่ได้ หากคุณต้องการบัตรที่
ไม่พ่วงประกันสามารถแจ้งพนักงานได้ แต่หากธนาคารแจ้ง
ว่าหมดหรือไม่มี ให้สอบถามพนักงานว่าบัตรจะมาเมื่อใด  
หากไม่ได้รับค�าตอบ คุณสามารถสอบถามหรือร้องเรียนได้ที ่
คอลเซนเตอร์ของธนาคารนั้น ๆ ได้ทันที

xxx

• ส่วนใหญ่จะมีค�าว่า “Debit” บนบตัร 

• มีตัวเลข 3 ตัวด้านหลังบัตร

• มโีลโก้ของเครอืข่ายบตัร เช่น VISA, 
MasterCard, UnionPay (UP)  
อยู่บนด้านหน้าบัตร
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บัตรเครดิต (Credit Card)

บัตรเครดิต เป็นบัตรที่ออกโดยธนาคารหรือบริษัทผูป้ระกอบ
ธรุกจิบตัรเครดติ (ผูอ้อกบตัร) เพื่อให้ผู้ขอใช้บริการ (ผู้ถือบัตร)  
ได้น�าไปใช้ช�ำระค่ำสินค้ำและบริกำรแทนเงินสดโดยไม่เกิน
วงเงินที่ผู้ออกบัตรก�ำหนดไว้ ซึ่งผู้ออกบัตรจะจ่ายเงินให้กับ
ร้านค้าไปก่อน และจะเรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรตามรอบระยะ
เวลาที่ก�าหนด 

ผูถ้อืบตัรจะได้รบัวงเงนิบัตรเครดติแตกต่างกนั  
ขึ้นอยู่กับหลักฐานทางการเงินของผู้ถือบัตร 
แต่ละราย ซึง่ปรับเพิม่หรอืลดได้หากมปีระวตั ิ
การใช้บัตรและการช�าระหนี้ตามที่ผู้ออกบัตร
ก�าหนด

ปัจจุบันผู้ออกบัตรได้มีบริการบัตรเครดิตให้
เลอืกใช้หลากหลายรปูแบบ เช่น บตัรคลำสสกิ  
บัตรทอง บัตรแพลทินัม ซึ่งแต่ละแบบก็จะให้
วงเงิน สิทธิประโยชน์ และคิดค่าธรรมเนียม 
ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น ผู้ถือบัตรควร
เลือกบัตรให้เหมาะกับลักษณะการใช้จ่าย
ของตนเอง 

บัตรเครดิตใช้ช�าระค่าสินค้าได้เหมือนเงินสดและบัตร
เดบิต แต่ไม่ตัดเงินในบัญชีทันที โดยจะมีรอบการเรียก
เก็บเงินจากการใช้บัตรในแต่ละเดือน

ประเภทของบัตรเครดิต

วงเงินของบัตรเครดิต
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ระวัง อย่าให้ใครรู้ตัวเลข 3 หลักหรือ 4 หลัก 
บนบตัรเครดติ  (CVV หรอื  CVC)* เพราะสามารถน�าไป 
ซือ้สนิค้าผ่านออนไลน์ได้ หากไม่ได้ใช้บตัรเครดติซ้ือ
สินค้าทางออนไลน์ ควรใช้กระดำษทึบแสงปิดทับ 
ตัวเลขนัน้ไว้ เพือ่ป้องกนับคุคลอืน่เหน็และน�าไปใช้  
ที่ส�าคัญอย่าให้บัตรอยู่นอกสายตา ควรเดินตาม 
พนักงานเพือ่ไปเซน็ชื่อ ณ จุดจ่ายเงิน (Cashier) 
ทุกคร้ัง

• ผู้ออกบัตรจะจ่ายเงินให้ร้านค้าไปก่อน แล้วจึงเรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตร 
ในภายหลัง โดยมีก�าหนดรอบระยะเวลาในการเรียกเก็บ
 - ใช้ช�ำระค่ำสินค้ำและบริกำร ผู้ออกบัตรจะไม่คิดดอกเบี้ย ค่าปรับ  

ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมหากผู้ถือบัตรจ่ายตรงเวลาและจ่ายเต็ม
จ�านวนตามยอดที่เรียกเก็บ แต่หากผู้ถือบัตรจ่ายขั้นต�่าหรือบางส่วน  
กจ็ะถกูคดิในอตัราไม่เกนิ 20% ต่อปี นบัจากวนัที่ใช้บตัรหรอืวนัทีบ่นัทกึ
รายการ

 - ใช้เบิกถอนเงินสดจำกเครื่องเอทีเอ็ม ผู้ออกบัตรจะคิดดอกเบี้ย ค่าปรบั  
ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมนับจากวันที่ถอนเงินสดในอัตราไม่เกิน 
20% ต่อปี ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนไม่เกิน 3% ของยอดที่ถอน และ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

• สามารถใช้บัตรเครดิตช�าระค่าสินค้าและบริการได้ที่เคาน์เตอร์ร้านค้าที่มี
โลโก้ VISA, MasterCard, American Express, UnionPay (UP), Japan 
Credit Bureau (JCB) และอื่น ๆ ที่มีโลโก้เหมือนบนบัตรเครดิตของเรา 
รวมทั้งร้านค้าบนอินเทอร์เน็ตที่มีโลโก้เหล่านี้ด้วย 

ลักษณะเด่น

*CVV (Card Verification Value) หรือ CVC (Card Verification  
Code) คือ รหัสส�าหรับการท�าธุรกรรมออนไลน์ เช่น VISA และ 
MasterCard ใช้เลข 3 หลักด้านหลังบัตร ส่วนของ American 
Express ใช้เลข 4 หลักด้านหน้าบัตร 
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ผู ้ออกบัตรไม่สามารถออกบัตรเครดิตให้ได ้
ถ้าไม่มีการแจ้งความประสงค์ว่าต้องการท�าบัตร 
แต่ใช่ว่าเมื่อต้องการท�าบัตรแล้วผู้ออกบัตรจะ
สามารถออกบัตรให้ได้ เนื่องจากผู้ออกบัตรต้อง
พิจำรณำคุณสมบัติของผู้ถือบัตรประกอบด้วย  
หากผูข้อมคีณุสมบตัไิม่ตรงกับทีก่�าหนดไว้ ผู้ออกบตัร 
สามารถปฏิเสธการออกบัตรเครดิตได้ 

• มคีวามสามารถช�าระหนี้ได้ โดยต้องเป็นผูม้รีายได้อย่างน้อย 15,000 บาท/เดอืน 
หรือมีเงินฝากกับสถาบันการเงินตามหลักเกณฑ์ที่แบงก์ชาติก�าหนด

• มีประวัติการช�าระหนี้ที่ดี มีความน่าเชื่อถือทางด้านการเงิน 
• อื่น ๆ เช่น มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง มีประวัติการท�างานปัจจุบัน มีบุคคลอ้างอิง 

คุณสมบัติที่ผู้ออกบัตรใช้พิจำรณำมีอะไรบ้ำง

ใคร ๆ ก็ท�ำบัตรเครดิตได้ใช่หรือไม่
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ผู ้ถือบัตรเครดิตที่เป็นบัตรหลัก อาจขอ
บัตรเครดิตให้แก่บุคคลอ่ืนได้ เช่น คนใน
ครอบครัว โดยเรียกว่า “บัตรเสริม” ซึ่งต้อง
เข้าใจว่าภาระหนี้ของบัตรเสริมเป็นความ 
รับผิดชอบของผู้ถือบัตรหลัก โดยผู้ถือบัตร
หลักมีสิทธิขอระงับการใช้บัตร (อายัดบัตร) 
และยกเลิกบัตรเสริมได้ 

บัตรหลัก บัตรเสริมคืออะไร

คิดก่อนใช้บัตรเครดิตทุกคร้ังว่าเงินในอนาคต 
จะมีเพียงพอส�าหรับการจ่ายหนี้หรือไม่

ตรวจสอบรายการใช้จ่ายตามใบแจ้งหนีท้กุครัง้ 
หากมีข้อผิดพลาดต้องรีบแจ้งผู้ออกบัตรทันที

เตรียมเงินไว้จ่ายค่าบัตรเครดิตให้เพียงพอ หาก
ไม่สามารถช�าระทั้งหมดได้ก็ต้องช�าระบางส่วน 
ซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม เช่น ดอกเบี้ย

จ�ำวันช�าระหนี้ให้แม่นย�า เพ่ือหลีกเลี่ยงการเสีย 
ดอกเบีย้ ค่าธรรมเนยีม ค่าปรับจากการช�าระล่าช้า 

จดเลขที่บัตร วงเงิน ยอดหนี้ วันช�าระ และเบอร์
คอลเซนเตอร์ของบัตรเครดิตทุกใบที่มี เพ่ือใช้
วางแผนการช�าระเงนิ หรอืแจ้งข้อมลูแก่ผูอ้อกบตัร 
กรณีบัตรหาย

รู้ไว้...

เมื่อใช้บัตรเครดิต
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ศึกษารายละเอียดค่าธรรมเนียม ตรวจสอบวันครบ
ก�าหนดและยอดเงนิเมือ่ได้รบัใบแจ้งหนีท้กุครัง้ จะช่วย 
ให้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมที่ไม่จ�าเป็นได้

3

4

ช�ำระที่จุดรับช�ำระเงิน เช่น ไปรษณีย์ เคาน์เตอร์
ร้านค้าที่ให้บริการ ซึ่งค่าธรรมเนียมในการช�าระ
เงินอาจแตกต่างกัน

ช�ำระกับธนำคำรอื่น ๆ  ที่ระบุในใบแจ้งหนี ้โดยผ่าน 
ช่องทางการช�าระเงนิต่าง ๆ  เช่น เคาน์เตอร์ธนาคาร 
เครื่องเอทีเอ็ม อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ หรือ
แท็บเล็ต ซ่ึงค่าธรรมเนียมในการช�าระเงินอาจ 
แตกต่างกัน

ช�ำระเงินตำมใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตได้อย่ำงไรบ้ำง

หักจำกบัญชีเงินฝำกโดยอัตโนมัติ ซึ่งได้มีการ
ท�าข้อตกลงในการหักบัญชีไว้กับธนาคารแล้ว 
โดยผู้ถือบัตรต้องแน่ใจว่าเงินในบัญชีมีเพียงพอ 
กับยอดหนี้ที่เรียกเก็บด้วย วิธีนี้ช่วยให้ช�าระหนี ้
ได้ภายในก�าหนดเวลา ไม่ต้องเสยีดอกเบีย้ค้างช�าระ
หรือค่าธรรมเนียมการช�าระเงินล่าช้า 

1

ช�ำระกบัผูอ้อกบตัรโดยตรง จะไม่เสยีค่าธรรมเนยีม
ในการช�าระเงิน

2

ช�าระค่าบัตรเครดิต
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• ผู้ใช้บริการเติมเงินได้ตามมูลค่าที่ต้องการ 
• สะดวกรวดเร็วในการใช้จ่าย ไม่ต้องพกเงินสด 

ไม่ต้องรอเงินทอน

ลักษณะเด่น

ใช้บรกิารแจ้ง SMS เพือ่ทราบการเคลือ่นไหวของ
การใช้จ่าย และวงเงินคงเหลือ เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วย
ให้เราสามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจ หากพบ
รายการผดิปกติหรอืรายการทีเ่ราไม่ได้เป็นคนใช้ 
ให้รีบแจ้งผู้ออกบัตรทันทีเพื่อตรวจสอบ

TIP

เราอาจได้ยิน e-Money ในชื่อเรียกอื่น ๆ เช่น e-Wallet, 
e-Purse, Mobile Money, e-Cash แม้จะมชีือ่เรยีกต่างกนั  
แต่ลักษณะที่เหมือนกันคือ มูลค่ำเงินจะถูกบันทึกอยู่ใน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยอำจจะอยู่ในรูปของบัตรหรือบน
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ก็ได้ ซ่ึงผู้ใช้บริการจะต้องเติมเงิน
ก่อนจึงจะสามารถน�าไปซ้ือสินค้าและบริการตามร้านค้า 
ที่ผู้ออก e-Money ก�าหนด

เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)

แค่เติมเงินไว้ก่อน ก็สามารถน�า e-Money ไปใช้
ซื้อสินค้าและบริการได้ตามร้านค้าที่ร่วมบริการ
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การใช้ e-Money ได้รับความนิยมแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ 
อังกฤษ ด้วยบัตรใบเดียวสามารถซื้อสินค้าและบริการได้หลากหลาย ต้ังแต่การจ่าย 
ค่ารถไฟฟ้า จ่ายค่าอาหารในศนูย์อาหาร จ่ายค่าสาธารณปูโภค หรือซือ้สินค้าตามร้านค้าต่าง ๆ   
ว่ากันว่าในฮ่องกง ทุก ๆ 1 วินาที มีการใช้บัตร e-Money มากถึงประมาณ 120 ครั้ง
เลยทีเดียว

ช่องทางการเติมเงิน e-Money ข้ึนอยู่กับ 
ผู ้ให้บริการแต่ละราย ซ่ึงมีให้เลือกหลาย 
ช่องทาง เช่น เครื่องเอทีเอ็ม เว็บไซต์ร้านค้า
ทีม่สีญัลกัษณ์เตมิเงิน บญัชธีนาคารหรอืบตัร
เครดิตที่ผู้ใช้บริการผูกบัญชีไว้กับ e-Money

เติมเงิน e-Money ได้ที่ไหนบ้ำง?

รู้จักประเภทของ e-Money 

e-Money ประเภทน้ีจะมชีปิฝังอยูเ่พือ่บนัทกึข้อมูลการเตมิเงนิ 
หรอืการใช้จ่ายลงบนบตัรทนัททีีท่�ารายการ โดยไม่จ�าเป็นต้อง
เชือ่มโยงการท�ารายการทุกครัง้ไปยงัเครือ่งคอมพวิเตอร์แม่ข่าย 
(server) ปัจจบุนัไม่จ�ากดัอยูแ่ค่บตัรพลาสตกิเท่านัน้ ชปิอาจฝัง
อยู่ในโทรศพัท์เคลือ่นที ่พวงกญุแจ หรอืวตัถอุืน่กไ็ด้

e-Money ประเภทนีม้ลูค่าเงนิจะถกูเกบ็อยูท่ีร่ะบบเครือข่าย 
เช่น Server ของผูใ้ห้บรกิาร โดยเมือ่ลกูค้าท�ารายการช�าระ 
ค่าสินค้าและบริการหรือเติมเงินใน e-Money ข้อมูลจะถูก 
ส่งไปบันทึกรำยกำรและเก็บไว้ท่ีระบบเครือข่ำยของ 
ผู้ให้บริกำร ส่วนใหญ่มักใช้กับการท�าธุรกรรมออนไลน์

บัตร (Card-based)

เครือข่ำยคอมพิวเตอร์  
(Network-based หรือ Server-based)
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เมื่อรู ้จักบัตรอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภท
แล้ว มาท�าความรู ้จักเทคโนโลยีของบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ว่ามีระบบรักษาความปลอดภัย
กนัอย่างไร ทีจ่ะท�าให้เราสามารถใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัยและไร้กังวล

เทคโนโลยีของบัตรอิเล็กทรอนิกส์

แถบแม่เหล็ก (Magnetic Stripe) 

ชิปข้อมูล (Chip) 

บัตรเครดิต

บัตรเอทีเอ็ม 
และบัตรเดบิต

e-Money 
ในรูปแบบบัตร

มีลักษณะเป็นแถบสีด�าคาดอยู่หลังบัตร 
กว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ซึ่งข้อมูล
ของผู ้ถือบัตรจะถูกบันทึกอยู ่ที่ แถบ 
แม่เหลก็ อย่างไรกดี็ ยังมช่ีองโหว่ของการ
รักษาความปลอดภัยโดยอาจถูกคัดลอก
ข้อมูลผ่านเครื่อง Skimmer ได้ (หากเป็น
บัตรเอทีเอ็มจะต้องได้ PIN 4 หลักไปด้วย
จึงจะใช้ได้)

ข้อมูลจะถูกฝังอยู่ในชิปด้านหน้าของบัตร 
โดยบตัรแบบนีจ้ะป้องกันการขโมยข้อมลูได้
ดกีว่า เพราะมกีารเข้ารหสัข้อมลูทีท่�าให้ยาก
ต่อการคัดลอกข้อมูล

เทคโนโลยีของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

ปัจจุบันบัตรรุ่นใหม่เป็นแบบใช้ชิปข้อมูล
ทั้งหมดแล้ว

มีทั้งแบบชิปข้อมูลและแถบแม่เหล็ก

ปัจจบุนัมทีัง้แบบทีเ่ป็นแถบแม่เหลก็และ
ชิปข้อมูล โดยอยู่ระหว่ำงกำรปรับไปใช้
เทคโนโลยีแบบชิปข้อมูลทั้งหมด
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ใช้บัตรอย่ำงไรให้ปลอดภัย

ได้รบับตัรมาใหม่ให้รบีเซน็ชือ่
หลงับตัรทนัท ีป้องกนัผูอ้ืน่น�า
ไปแอบอ้าง

ตรวจสอบควำมถกูต้องของรำยกำร
ธุรกรรมทุกครั้ง เช่น ยอดช�าระ  
รวมถงึตรวจสอบรายการใช้จ่ายเป็น
ประจ�าเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้

เมื่อท�ำบัตรหำยต้องรีบแจ้งอำยัด
บตัรทันท ีอย่างไรกด็ ีบตัร e-Money  
บางประเภทที่ไม่มีการลงทะเบียน 
หากบตัรหายกเ็หมอืนกบัท�าเงนิหาย

เก็บรักษำรหัสบัตรไว ้เป ็น
ควำมลับ ไม่ตั้งรหัสที่คาดเดา 
ได้ง่าย และควรเปลี่ยนรหัส
อยู่เสมอ

สังเกตสิ่งแปลกปลอมที่อำจติดตั้ง
อยูก่บัเครือ่งเอทเีอม็ เช่น กล้องขนาด
เล็กที่อาจถูกติดอยู่บริเวณเคร่ือง
เอทีเอ็ม หรืออุปกรณ์แปลกปลอม 
ที่ติดอยู่ตรงช่องสอดบัตร

อย่ำให้ข้อมลูส่วนตวัหรอืข้อมลู
เกีย่วกบับตัรแก่ผูท้ีต่ดิต่อเข้ามา
ทางโทรศพัท์หรอือเีมล โดยท่ีเรา 
ไม่ได้เป็นผู้ติดต่อไปก่อน

หากมีรายการธุรกรรมทางการเงิน
ที่เราไม่ได้ใช้เกิดขึ้น ให้รีบติดต่อ 
ผู้ออกบัตรเพื่อตรวจสอบ
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เมื่อใช้บริการเครื่องของผู ้ออกบัตรเอทีเอ็ม
และอยู่ภายในเขตเดียวกัน (อย่าลืมสังเกตสี
และโลโก้ของเครื่องเอทีเอ็มให้ดี เพราะเครื่อง
เอทีเอ็มของธนาคารหลายแห่งมีลักษณะ 
คล้ายกนั เพือ่เลีย่งการเสยีค่าธรรมเนยีมการท�า 
รายการระหว่างธนาคาร) 

ส�าหรบัการโอนเงนิธนาคารเดียวกนัแต่ข้ามเขต

ส�าหรับการถอนเงินหรือสอบถามยอด*จาก
เครื่องต่างธนาคารในเขตเดียวกัน ถ้าไม่เกิน  
4 ครั้ง/เดือน ก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

ถ้าถอนเงินจากตู้ของ Non-bank หรอืเครือ่ง
ของเครอืข่ายต่างประเทศอืน่ ๆ  เช่น Plus, Cirrus

ฟรีทุกครั้ง

ฟรีครั้งแรกของเดือน

ฟรีแต่ไม่ทุกครั้ง

ไม่ฟรี

รู้ไว้... ได้ประโยชน์

บางธนาคารอาจมีข้อเสนอที่
แตกต่างจากที่กล่าวมา เช่น 
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้
บรกิารในบางรายการ แต่อาจ
เพิม่เงือ่นไขทีเ่ป็นข้อจ�ากดั หรือ
เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมเพิม่เตมิ  
จงึควรหาข้อมลูหรือรายละเอยีด 
ให้ถีถ้่วนก่อนใช้บริการ

รู้หรือไม่ว่ำ ใช้เครื่อง ATM อย่ำงไร  

ไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียมเพิ่ม

*การสอบถามยอดเงนิคงเหลอืทีเ่ครือ่งเอทเีอม็จะนบัว่าเป็นการท�ารายการ 1 ครัง้ แม้จะ
เป็นการสอบถามยอดโดยไม่มีการถอนเงิน

ข้อควรรู้ 
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ใช้ที่เครื่องเอทีเอ็มที่มีตราสัญลักษณ์       ซึ่ง
เป็นการท�าข้อตกลงร่วมกนัระหว่างธนาคารไทย กบั
ประเทศในกลุ่ม Asian Payment Network (APN) 
เช่น มาเลเซีย เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์

ใช้ที่เคร่ืองเอทีเอ็มที่มีตราสัญลักษณ์ผู้ให้บริการ
เครือข่ายต่างประเทศ ซึ่งบัตรที่ใช้ถอนได้ก็ต้องมี
สัญลักษณ์ดังกล่ำวบนบัตรเช่นกัน

จะมีการคิดค ่าธรรมเนียมในการแปลงสกุลเงินและ 
ค่าธรรมเนียมบริการใช้เครื่องเอทีเอ็ม ซึ่งจะแตกต่างกันไป
ตามเงือ่นไขของธนาคาร ทัง้นี ้สามารถเข้าไปดรูายละเอยีด 
ค่าธรรมเนียมได้จากเว็บไซต์ของผู้ออกบัตรแต่ละแห่ง หรือ
ที่เว็บไซต์ ศคง. www.1213.or.th ในหัวข้อ “ข้อมูลเปรียบ
เทียบ” เลือกหัวข้อย่อย “อัตราค่าธรรมเนียมของสถาบัน
การเงนิ” หรือเวบ็ไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย (แบงก์ชาต)ิ  
www.bot.or.th เลือก “ข้อมูลส�าหรับประชาชน” 

ตัวอย่างสัญลักษณ์ของผู ้ให้
บริการเครือข่ายต่างประเทศ 

ใช้บัตรที่ออกในเมืองไทยไปถอนเงินสดจำก

เครื่องเอทีเอ็มที่ต่ำงประเทศได้หรือไม่

สามารถน�าบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต
ที่ออกในเมืองไทยไปใช้ถอนเงินสดจากเคร่ืองเอทีเอ็ม 
ที่ต่างประเทศได้ โดย

ค่ำธรรมเนียมกำรถอนเงินสด
จำกเครือ่งเอทเีอม็ในต่ำงประเทศ
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ข้อควรรู้เมื่อมีปัญหำกำรใช้บัตร

ถอนเงินที่เครื่องเอทีเอ็มแล้ว

เงินไม่ออกท�ำอย่ำงไร

ให้ติดต่อผู้ออกบัตรเพื่อขอค�าแนะน�าหรือให้ช่วยแก้ไขปัญหา
หรือร้องเรียนได้ โดยผู้ออกบัตรจะต้องตรวจสอบและแจ้ง
ความคืบหน้ากับผู้ร้องเรียนภายใน 7 วัน ตามข้อก�าหนดของ
แบงก์ชาติ

ธนาคารเจ้าของบัตรและธนาคารเจ้าของเคร่ืองเอทีเอ็มจะ
ตรวจสอบปัญหำให้ โดยใช้เวลำประมำณ 1-7 วันท�ำกำร 
(ในกรณีที่เป็นเครื่องเอทีเอ็มในต่างประเทศ อาจใช้เวลา
นานกว่านี้)

1
สังเกตช่องรับเงินให้ดี ว่ามี
เงนิค้างอยูห่รอืตกหล่นลงพืน้
หน้าเครื่องเอทีเอ็มหรือไม่

แจ้งธนำคำรเจ้ำของบัตรทนัท ีโดยดหูมายเลขโทรศพัท์บรเิวณ 
หลังบัตร และแจ้งรายละเอียดการใช้บริการให้ครบถ้วน เช่น
หมายเลขเครื่องเอทีเอ็ม (ที่ติดแสดงอยู่ที่เครื่อง) สถานที่ตั้ง 
รายละเอียดขณะใช้งาน (เช่น จ�านวนเงิน วัน เวลาที่กดเงิน 
เลขที่บัตร) เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

2

3
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1. ผ่ำนบริกำร Internet Banking 

เป็นบริการที่นอกจากผู้ใช้จะสามารถโอนเงิน ช�าระเงินค่าสินค้าและบริการแล้ว ยัง
สามารถตรวจสอบยอดเงนิในบญัช ีหรอืเรยีกดรูายการใช้จ่ายย้อนหลงัได้ โดยสามารถ
สมัครใช้บริการกับธนาคารที่เรามีบัญชีเงินฝากอยู่ 

เป็นการโอนเงิน หรือช�าระเงินในการ
ซื้อสินค้าและบริการผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ซึ่งผู ้ใช้บริการสามารถ
เลือกได้หลายรูปแบบ เช่น 

กำรช�ำระเงินทำงอินเทอร์เน็ต  
และกำรช�ำระเงินผ่ำนอุปกรณ์เคลื่อนที่

จะสะดวกแค่ไหนหากสามารถท�าธุรกรรมทางการเงิน 
ได้ทกุทีท่กุเวลา เพยีงมเีครือ่งคอมพวิเตอร์ หรอือปุกรณ์ 
ที่เราสามารถพกติดตัวไปได้ทุกที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ 
แท็บเล็ต และระบบเครือข่ายสื่อสาร

กำรช�ำระเงินทำงอินเทอร์เน็ต 
(Internet Payment)

ส�าหรบัการซือ้สนิค้าทางอนิเทอร์เน็ต ระบบของร้านค้าบางแห่งจะเชือ่มต่อ 
ไปยังระบบ internet banking ของธนาคาร เพื่อตรวจสอบและอนุมัติ
รายการช�าระเงนิ เมือ่รายการส�าเรจ็ผูใ้ช้จะได้รบัการยนืยันการท�ารายการ
ทางเวบ็ไซต์ ทาง SMS หรอืทางอเีมลตามที่ได้แจ้งลงทะเบยีนไว้กบัธนาคาร

SMS
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2. ผ่ำนเว็บไซต์ ด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต

เราสามารถซือ้สนิค้าและบรกิารกบัร้านค้าออนไลน์ 
ที่มีช่องทางการช�าระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือ 
บตัรเดบติไว้บรกิารลกูค้าได้ โดยผูซ้ือ้เพยีงกรอก 
รำยละเอยีดกำรช�ำระเงนิ เช่น หมายเลขบตัร ชือ่
ผูถ้อืบตัร วนัหมดอาย ุหมายเลขรหสั  CVV รวมถงึ 
อาจต้องใส่รหัสผ่ำน OTP* ด้วย และเมื่อช�ำระ
เงินส�ำเร็จจะได้รับข้อควำมยืนยันกำรช�ำระเงิน 
ทางหน้าเว็บไซต์ ทาง SMS หรือทางอีเมล 
ตามที่ ได้แจ้งลงทะเบียนไว้กับธนาคารหรือ 
ผู้ออกบัตร (ในปัจจุบันเราสามารถใช้ e-Money 
บางประเภทในการช�าระค่าสินค้าและบริการ 
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วย) 

*OTP (One Time Password) เป็นรหัสที่ใช้ครั้งเดียว ซ่ึงผู้ออกบัตรจะส่งให้แก่ผู้ถือบัตรผ่าน SMS 
หรือส่งทาง e-mail ตามที่ผู้ถือบัตรได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนความเป็นเจ้าของบัตร

XXXX

เราสามารถช�าระค่าสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายของ
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ตามร้านค้าทั่วไป และร้านค้าบน
อินเทอร์เน็ต แต่ต้องลงทะเบียนกับผู้ให้บริกำรช�ำระเงินเพื่อ
เชื่อมโยงบัญชีที่จะช�ำระเงินเข้ำกับโทรศัพท์เคล่ือนที่ หรือ
แทบ็เลต็ก่อน อาท ิบญัชธีนาคาร บญัชบีตัรเครดติ (credit card)  
และเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 

กำรช�ำระเงินผ่ำนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Payment)

Mobile Payment เปรียบเสมือนการมี
กระเป๋าสตางค์อยู่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ต

xxx

หมำยเลขรหัส CVV

รหัสผ่ำน OTP
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ใช้มือถือจ่ายค่าน�้าค่าไฟ  
หรือจ่ายเงินซื้อของก็ได้สะดวกจัง

ส�ำหรับผู้ ใช้บริกำร

ส�ำหรบัร้ำนค้ำ

ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการท�าธรุกรรม ไม่ต้อง
เสียเวลาเดินทางไปที่ร้านค้า เพราะสามารถ
จัดการธุรกรรมได้ด้วยตัวเอง ที่ไหน เมื่อไหร่
ก็ได้ ไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ

ม่ันใจได้ เพราะสามารถตรวจสอบรายการได ้
ตลอด และมีการแจ้งเตือนการท�าธุรกรรมผ่าน 
SMS (อาจต้องสมัครใช้บริการและมีค่าใช้จ่าย)

ไม่ต้องถือเงินสดในการซื้อสินค้า ซึ่งเสี่ยง
สูญหาย หรือมีอันตราย

ได้รับเงินรวดเร็วเพราะเงินเข้าบัญชีโดยตรง  
ลดความเสี่ยงในการจัดการเงินสด

มีช่องทางการช�าระเงินให้ลูกค้าเลือกมากขึ้น 
ขายสนิค้าได้ทกุเวลา ไม่จ�าเป็นต้องเปิดหน้าร้าน

มบีนัทกึข้อมลูการขาย และสรปุข้อมลูทางบญัชี
ได้อย่างรวดเร็ว

ข้อดีของกำรช�ำระเงินผ่ำน Internet 

Payment และ Mobile Payment
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ตดิตำมข่ำวสำรเกีย่วกบัเทคโนโลยีและวธิรีกัษาความปลอดภยั
อยู่เสมอ 

ไม่ควรใช้อุปกรณ์สำธำรณะในกำรท�ำธุรกรรมทำงกำรเงิน  
เช่น คอมพิวเตอร์ในอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ 

ตดิตัง้โปรแกรมตรวจจบัไวรสัทีมี่ลขิสทิธิถ์กูต้อง เช่น โปรแกรม 
Scan Virus ที่เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่และ
อัพเดทโปรแกรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ

เมื่อท�ารายการเสร็จแล้ว ควร Log out ออกจำกระบบทุกครั้ง 

ซื้อของจำกร้ำนค้ำท่ีเชื่อถือได้ ซ่ึงสังเกตได้จากเครื่องหมาย
รับรองความน ่า เชื่ อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย ์
อิเล็กทรอนิกส์ และความปลอดภัยในการช�าระเงินออนไลน์ 
(Trustmark) เช่น   ที่แสดงว่ามีการใช้ระบบ
ความปลอดภัยของข้อมูลโดยการเข้ารหัส (Encryption) ท�าให้
มั่นใจได้ว่าข้อมูลส�าคัญจะไม่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือขโมย
ไปได้

หากช�าระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้สังเกตว่ำมี
สัญลักษณ์บนเว็บไซต์ที่แสดงถึงระบบรักษำควำมปลอดภัย 
ทีส่งูขึน้หรอืไม่ ซึง่ระบบเหล่านีจ้ะช่วยลดความเสีย่งจากการท�า
ธุรกรรมการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น  

ส�าหรับผู้ใช้งานเป็นประจ�าหรือบ่อยครั้งควรสมัครบริกำรรับ 
SMS หรือ e-Mail แจ้งเตือนกำรท�ำธุรกรรมทำงกำรเงิน ซึ่ง
จะแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อมีรายการเงินเข้าหรือออกทุกยอด
การใช้จ่าย 

เราสามารถก�ำหนดวงเงินกำรท�ำธุรกรรมทำงกำรเงินต่อครั้ง 
หรือต่อวันไม่ให้มากเกินไป เพื่อจ�ากัดความเสียหายที่อาจ 
เกิดขึ้นได้ 

ข้อควรรู้ 
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เป็นการโอนเงนิทีพ่บเหน็ได้มากทีส่ดุในปัจจบุนั ซึง่มกั
เป็นจ�านวนเงินที่ไม่สูง เช่น โอนเงินให้ญาติทุกเดือน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว โดยอาจเป็นการโอนภายใน
ธนาคารเดียวกันหรือข้ามธนาคารก็ได้ ซ่ึงผู้รับโอน 
จะได้รับเงินและสามารถถอนเงินได้ทันทีหลังจาก
รายการโอนเงินส�าเร็จ

โอนผ่ำนเครื่องเอทีเอ็ม

โอนผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำร

โอนผ่ำนอินเทอร์เน็ต

อาจจะเป็นเครื่องเอทีเอ็มที่ผู้โอนหรือผู้รับโอนมี
บัญชีอยู่ก็ได้ โดยใส่หมายเลขบัญชีผู้รับโอนและ
จ�านวนเงนิทีต้่องการโอน ธนาคารจะหักเงนิในบญัชี
ผูโ้อนและน�าเงนิเข้าบญัชีผูร้บัโอนทนัที 

ผูโ้อนสามารถไปตดิต่อทีเ่คาน์เตอร์ธนาคาร โดย
ระบเุลขทีบ่ญัชแีละธนาคารของผูร้บัโอน ธนาคาร
ทีท่�ารายการจะน�าเงินเข้าธนาคารของผูรั้บโอน และ
ให้ใบ Pay-in Slip ไว้เป็นหลกัฐาน

ผูโ้อนจะต้องสมคัรใช้บรกิาร internet banking กบั
ธนาคารทีผู่โ้อนมบีญัชเีงนิฝากก่อน ซึง่สามารถโอน
เงนิทัง้ภายในธนาคารเดยีวกนัหรือต่างธนาคารได้ 
โดยการโอนแต่ละครั้งจะมีข้อมูลยืนยันการโอนที่
สามารถบนัทกึหรือสัง่พมิพ์ไว้เป็นหลกัฐานได้ 

โอนเงินผ่ำนช่องทำงไหนบ้ำง 

กำรโอนเงินรำยย่อย 

กำรช�ำระเงินผ่ำนบริกำรอื่น ๆ 
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ศึกษาอัตราค่าธรรมเนียมโอนเงินได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร
แต่ละแห่ง หรือที่เว็บไซต์ ศคง. www.1213.or.th ในหัวข้อ 
“ข้อมูลเปรียบเทียบ” เลือกหัวข้อย่อย “อัตราค่าธรรมเนียม
ของสถาบันการเงิน” หรือเว็บไซต์แบงก์ชาติ www.bot.or.th 
เลือก “ข้อมูลส�าหรับประชาชน” 

ข้อแนะน�ำในกำรใช้บริกำร

ข้อควรระวัง

ศึกษาเงื่อนไขการโอนเงิน
ของแต่ละช่องทางให้ด ีเช่น 
จ�านวนเงินสูงสุดที่โอนได้
ต ่อวัน/ต ่อครั้ง จ�านวน
ครั้งที่โอนได้ต่อวัน และ 
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

หากโอนเงินไปผิดบัญชี ให้รีบติดต่อไปยังธนาคารบัญชี
ต้นทางเพือ่แจ้งปัญหา โดยธนาคารแต่ละแห่งอาจมวีธิปีฏิบตัิ
ทีต่่างกนั ซึง่ส่วนใหญ่จะแนะน�าให้ไปแจ้งความทีส่ถานตี�ารวจ 
แต่อย่าลมืพกสลปิหรอืหลกัฐานการโอนเงนิและส�าเนาบตัร
ประชาชนไปด้วย จากน้ันจงึน�าใบแจ้งความไปตดิต่อธนาคาร
บญัชต้ีนทางเพือ่ให้ช่วยประสานกบัธนาคารบญัชปีลายทาง
ด�าเนินการตดิตามเงนิคนืให้ อย่ำงไรกต็ำม ธนำคำรบัญชี
ปลำยทำงไม่สำมำรถหักเงนิจำกบญัชผีูร้บัเงนิปลำยทำงโดย
พลกำรได้ ต้องได้รบักำรยนิยอมจำกผูรั้บเงนิปลำยทำงเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรก่อน แต่หากผูร้บัเงนิปลายทางไม่ยนิยอม
คนืเงินให้ อาจต้องฟ้องร้องเพือ่ขอเงนิคนืด้วยตนเอง

เมือ่จะโอนเงนิควรตรวจสอบ 
เลขทีบ่ญัชผีูร้บัโอน ชือ่บญัชี  
และจ�านวนเงินให้ถูกต้อง
ทุกครั้ง

เก็บหลักฐานการโอนเงิน
เพื่อตรวจสอบในภายหลัง
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บาทเนต (BAHTNET - Bank of Thailand Automated 
High-value Transfer Network) เป็นระบบเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ที่ ใช้ระหว่างแบงก์ชาติและสถาบันการเงิน 
ทีเ่ป็นสมาชกิในระบบบาทเนต ซึง่เป็นระบบส�าหรบัการโอนเงนิ 
ทีม่มีลูค่าสงู มคีวามถกูต้อง รวดเรว็ ปลอดภยั และการโอนเงนิ 
มีผลทันที

โอนเงินมูลค่าสูง ถึงผู้รับอย่างรวดเร็ว 
สะดวก ปลอดภัย ผ่านระบบบาทเนต

• สถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของระบบบาทเนต เช่น ธนาคารพาณิชย์  
สถาบันการเงนิพเิศษของรฐั บรษิัทหลกัทรพัย์ หน่วยงานภาครฐั 

• ประชาชนทัว่ไป หรอืบรษิัท ห้างร้าน สามารถใช้บรกิารผ่านธนาคารพาณชิย์ 

ใครใช้บริกำรได้บ้ำง?

กำรโอนเงินมูลค่ำสูงผ่ำนระบบบำทเนต
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• ผูท้ีต้่องการโอนเงนิทีมี่มลูค่าสงูไปยงับคุคลอืน่
• ช�าระราคาในการซ้ือขายหลักทรัพย์ในตลาด

หลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่ามากกว่า 3 ล้านบาท 
หรือมากกว่า 1 ล้านหุ้น

 # ไม่จ�ากัดวงเงินในการโอน 
 # ช่วยประหยัดค่าธรรมเนียมได้
หากเป็นการโอนเงินจ�านวนมาก

ข้อดี

แต่ละธนาคารมีเงื่อนไขและการคิดค่าธรรมเนียม 
แตกต่างกนั เช่น อาจคดิค่าธรรมเนยีมเฉพาะฝ่ังผูโ้อน  
หรอือาจคดิค่าธรรมเนยีมจากทัง้ฝ่ังผูโ้อนและฝ่ังผูรั้บโอน  
จึงควรศึกษาเงื่อนไขและการคิดค่าธรรมเนียมก่อน
ตัดสินใจใช้บริการ

ข้อควรรู้ 

โอนเงินแบบบำทเนตเหมำะกับ

การเลอืกว่าเราจะใช้บรกิารแบบไหน ควรดปูรมิาณเงนิทีต้่องการ
โอน และตรวจสอบค่าธรรมเนียมการโอนแต่ละแบบ เพือ่ป้องกนั
การเสียค่าธรรมเนียมมากเกินจ�าเป็น

เลือกแบบไหนดีระหว่ำงโอนเงินรำยย่อย หรือบำทเนต
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กำรหักเงินและกำรน�ำเงินเข้ำบัญชีอัตโนมัติ

ท�าให ้ชีวิตง ่ายข้ึนด ้วยกำรใช ้บริกำรหักเงินจำกบัญชี
อัตโนมัติ เช่น การหักบัญชีเพื่อช�าระค่าบริการต่าง ๆ อาทิ
ค่าสาธารณูปโภค ค่าบัตรเครดิต ค่าเบี้ยประกันชีวิต ค่าผ่อน
ช�าระสินเช่ือส่วนบุคคล ซ่ึงบริการนี้ผู้รับช�าระเงิน (เช่น ผู้ให้
บริการสาธารณูปโภค ผู้ออกบัตรเครดิต บริษัทประกันชีวิต) 
และผู้จ่ายเงิน (คือผู้ใช้บริการต่าง ๆ) ท�าข้อตกลงล่วงหน้ากับ 
ธนาคารทีม่บีญัชอียู ่เมือ่ถงึก�าหนดเวลาเรยีกเกบ็เงนิ ผูร้บัช�าระ
เงินจะส่งค�าสั่งเรียกเก็บเงินไปยังธนาคาร ธนาคารก็จะหักเงิน
จากบัญชีของผู้จ่ายเงิน เพื่อน�าเข้าบัญชีผู้รับช�าระเงินต่อไป 

กรณีนี ้สายรุ้งควรเลือกโอนเงินผ่านบาทเนต ซึ่งประหยัด 
ค่าธรรมเนียมไปได้ถึง 350-250 = 100 บาท

สมมุติว่า ธนาคาร A มีบริการโอนเงินต่างธนาคาร โดยมีเงื่อนไขและ
ค่าธรรมเนียมการโอน ดังนี้

• ผ่าน  internet  banking วงเงนิโอนสงูสดุไม่เกนิ   50,000 บาท/ครัง้  
คิดค่าธรรมเนียม 35 บาท/ครั้ง 

• ผ่านบาทเนต ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมผู้สั่งโอน 250 บาท

สายรุ ้งจะเสียค่าธรรมเนียม 
[35x(500,000/50,000)]  
= 350 บาท

สายรุ ้งจะเสียค่าธรรมเนียม  
= 250 บาท

โอนผ่ำนอินเทอร์เน็ต โอนผ่ำนบำทเนต

1

2

หากสายรุ้งต้องการโอนเงินต่างธนาคาร 500,000 บาท มาดูกนัว่า 
สายรุ้งควรเลือกบริการโอนเงินแบบไหนระหว่าง 

บริกำรหักเงินจำกบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit)

มาดูตัวอย่างนี้กัน... 
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ผู้จ่ายเงิน (เช่น นายจ้างหรือองค์กรต่าง ๆ) ท�าข้อตกลง
ล่วงหน้ากบัธนาคารทีม่บีญัชอียู ่เพือ่โอนเงนิจากบญัชขีอง
ตนเองไปเข้าบัญชีของผู้รับเงิน (เช่น ลูกจ้าง พนักงาน) 
โดยผูจ่้ายเงนิเป็นผูจ้ดัท�าข้อมลูการจ่ายเงนิ อาท ิการจ่าย 
เงินเดือน ค่าจ้าง บ�าเหน็จ บ�านาญ เงินปันผล เงินคืน
ภาษี ส่งให้แก่ธนาคาร

Direct  Debit หรือ  Direct  Credit ส่วนใหญ่จะเป็นการท�าธรุกรรมคร้ังละหลายรายการ
ท่ีเรยีกว่า Bulk Payment คอืการโอนเงนิรายย่อยครัง้ละหลายรายการแบบมีข้อตกลง 
ล่วงหน้า เพือ่ให้ลกูค้าผูใ้ช้บรกิารโอนเงนิให้แก่บคุคลอ่ืน หรอืเรยีกเกบ็เงนิจากบุคคลอืน่  
โดยมีปริมาณรายการมาก และมีรอบการช�าระเงินแน่นอน 

 # ไม่ต ้องกังวลเรื่องการลืมหรือพลาดนัด
ช�าระเงิน 
 # ประหยัดเวลาในการด�าเนินการ สะดวก 
ปลอดภัย ลดค่าใช้จ่าย
 # รู ้จ�านวนเงินและก�าหนดเวลาของเงินเข้า 
และออกจากบัญชีที่แน่นอน
 # สามารถตรวจสอบรายการหักบัญชีได้จาก
สมุดคู่ฝากหรือ Statement ทางออนไลน์

ข้อดี

การท�าธุรกรรมบางประเภทอาจเป็นการให้บริการ
เฉพาะภายในธนาคารเดียวกัน 

ข้อควรรู้ 

บริกำรน�ำเงินเข้ำบัญชีอัตโนมัติ (Direct Credit)



สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์แบงก์ชาติ www.bot.or.th เลือกหัวข้อ 
“เกี่ยวกับ ธปท.” และหัวข้อย่อย “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง”
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รู้จริง...
กำรคุ้มครองผู้ ใช้บริกำร

กำรช�ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

แบงก์ชาตทิ�าหน้าทีก่�ากบัดแูลผูใ้ห้บรกิารช�าระเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์ ซึ่งมี
ทั้งที่เป็นสถาบันการเงินและมิใช่สถาบันการเงิน โดยผู้ให้บริการต้องอยู่
ภายใต้กฎหมายต่าง ๆ ได้แก่  

กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบั
บริการ e-Payment

สาระส�าคัญ
ประเภทสถาบัน 
ที่ถูกควบคุมดูแล

พ.ร.บ. ธุรกิจ 
สถาบันการเงิน  

พ.ศ. 2551

ควบคุมดูแลสถาบันการเงินเพื่อไม่ให้เกิดความ
เสียหายแก่เงินฝากของประชาชน การก�ากับดูแล 
ในเรื่องต่าง ๆ และการก�าหนดเกณฑ์ปฏิบัต ิ
ในการให้บริการทางการเงิน เช่น สาขาธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
และเงินอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการโอนเงินทาง
อเิลก็ทรอนกิส์ เพือ่สร้างความเชือ่มัน่และคุม้ครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงิน

ธนาคารพาณิชย ์
บริษัทเงินทุน  
บริษัทเครดิต 
ฟองซิเอร์

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการ
ควบคุมดูแลธุรกิจ 

บริการการช�าระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  

พ.ศ. 2551

ควบคมุดแูลผูใ้ห้บรกิาร e-Payment ในธรุกจิบรกิาร  
8 ประเภท (ได้แก่ เงนิอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Money)  
เครอืข่ายบตัรเครดติ เครอืข่ายอีดซีี สวิตช์ชิง่ในการ
ช�าระเงิน หักบญัช ีช�าระดลุ รบัช�าระเงินแทน และการ 
ช�าระเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์ผ่านอปุกรณ์อย่างหนึง่
อย่างใด หรอืผ่านทางเครอืข่าย) เพือ่รกัษาความมัน่คง
ทางการเงินและการพาณชิย์ เสรมิสร้างความเชือ่ถอื
และยอมรบัในระบบข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ ป้องกนัความ
เสียหายต่อสาธารณชน รวมท้ังส่งเสรมิการใช้บรกิาร  
e-Payment และคุม้ครองผูใ้ช้บรกิารทางการเงนิ

ธนาคารพาณิชย ์
และผู้ประกอบธุรกิจ
บริการการช�าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส ์
ทีม่ใิช่สถาบนัการเงนิ 

(Non-bank)

ประกาศกระทรวงการคลงั 
ซึ่งออกตามประกาศ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 

(บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์)

ควบคุมดูแลผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซ้ือ
สินค้าบริการได้จากหลายร้านค้า (Multi-purpose 
e-Money)

ผู้ประกอบธุรกิจ 
บัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์  
ทีม่ใิช่สถาบนัการเงนิ 

(Non-bank)



การออกกฎหมายดงักล่าวเพือ่ควบคมุดแูลผูใ้ห้บรกิำรให้ปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑ์ เพือ่สร้างความเชือ่มัน่และคุม้ครองผู้ใช้บริการ เช่น
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ต้องออกหลกัฐำนกำรช�ำระเงินแก่ลกูค้าไว้
เป็นหลกัฐาน และต้องมรีายละเอยีดในการ
ใช้บริการ เช่น ชื่อผู้ให้บริการ จ�านวนเงิน
และรายละเอียดของสินค้า วันที่ช�าระเงิน

ต้องเปิดเผยค่ำธรรมเนยีมต่าง ๆ  ให้ลกูค้า
ทราบอย่างชัดเจน

ต้องเก็บรักษำเงินที่ได้รับล่วงหน้ำจำก 
ผู ้ ใช ้บริกำรแยกต่ำงหำกจำกเงินทุน 
หมุนเวียนของบริษัท และต้องฝากไว้กับ
ธนาคารไม่ต�่ากว่ายอดคงค้างที่ได้รับจาก
ผู้ใช้บริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ให้บริการ
จะมีเงินเพียงพอส�าหรับการถอนเงินของ
ผู้ใช้บริการ

ต้องก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรเก็บรักษำเงิน
ที่ได้รับจากลูกค้าเพ่ือส่งมอบให้กับเจ้าหนี้ 
เช่น การให้บริการ e-Money และการให้
บริการรับช�าระเงินแทน 
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ต้องตรวจสอบและรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยของระบบที่ ให ้บริการอย่าง
สม�่าเสมอ และส่งรายงานการตรวจสอบ
ให้กับแบงก์ชาติทุกปี

กำรยกเลิกบริกำรต้องแจ้งให้แบงก์ชำติ
ทรำบล่วงหน้ำก่อนเลิกให้บริกำร และ 
แบงก์ชาติอาจสั่งผู ้ให้บริการด�าเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์
ของผู้ใช้บริการก่อนยกเลิกได้

ต้องรักษำควำมลับข ้อมูลส ่วนบุคคล 
ของลูกค้า 

กำรเปิด/ปิดสถำนที่ท�ำกำรต้องแจ้งหรือ
ขออนุญำตแบงก์ชำต ิแล้วแต่กรณี

ต้องด�ำเนินกำรเมื่อมีกำรร้องเรียนหรือ 
ข้อโต้แย้ง เช่น กรณพีบข้อผดิพลาดในการ
โอนเงิน ต้องด�าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาด
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

แบงก์ชำติ



แบงก์ชาตไิด้เผยแพร่อตัราค่าธรรมเนยีมเปรยีบเทยีบเพือ่ประโยชน์ในการเปรยีบเทยีบ 
ค่าธรรมเนียมในเบือ้งต้น ส�าหรับประกอบการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร ซึ่่ง่ประกอบด้วย 
ข้อมูลอัตราค่าธรรมเนียมส�าหรับบริการช�าระเงินต่าง ๆ เช่น การโอนเงิน การ
ช�าระเงิน บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
พาณชิย์ บริษัททีป่ระกอบธรุกจิบตัรเครดติและสนิเชือ่ส่วนบคุคลภายใต้การก�ากบั
ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ที่เรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไป 

ข้อมูลเพิ่มเติม

อัตราค่าธรรมเนียมเปรียบเทียบ

หากพบปัญหาในการใช้บริการทางการเงินให้ติดต่อผู ้ให้
บรกิารเพือ่แก้ไข หากไม่ได้รบัการดแูลหรอืแก้ไขตามทีส่มควร 
สามารถร้องเรียนได้ท่ีศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 
(ศคง.) โทร. 1213 

ศกึษาอตัราค่าธรรมเนยีมได้จากเวบ็ไซต์ของผูใ้ห้บรกิารแต่ละ
แห่ง หรือท่ีเวบ็ไซต์ ศคง. www.1213.or.th ในหัวข้อ “ข้อมูล
เปรียบเทียบ” เลือกหัวข้อย่อย “อัตราค่าธรรมเนียมของ
สถาบันการเงิน” หรือเว็บไซต์แบงก์ชาติ www.bot.or.th 
เลือก “ข้อมูลส�าหรับประชาชน” 

37

ควรเลือกใช้บริการจากผู ้ให้บริการที่อยู ่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของกฎหมาย ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อ 
ผู ้ให้บริการที่อยู ่ภายใต้การควบคุมดูแลตาม พ.ร.ฎ.  
ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช�าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 และกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
ได้จากเว็บไซต์ของแบงก์ชาติ

เพิ่มควำมมั่นใจในกำรใช้บริกำร
ช�ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์



สื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบการช�าระเงินที่มีเน้ือหาและรูปแบบการน�าเสนอ
ที่เหมาะส�าหรับบุคคลทั่วไปและองค์กรธุรกิจ ประกอบด้วยบริการการช�าระเงินใน
ประเทศไทยจ�านวน 13 บริการ ครอบคลุมรายละเอียดวิธีการใช้งาน ประโยชน์  
ข้อควรระวัง และข้อมูลที่ผู้ใช้บริการควรทราบของแต่ละบริการ

มัลติมีเดียสื่อการเรียนรู้ด้านระบบการช�าระเงิน 

เรียกดูสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบ
การช�าระเงินได้จากเว็บไซต์แบงก์ชาติ 
www.bot.or.th เลือก “ข้อมูลส�าหรับ
ประชาชน” ภายใต้หัวข้อ “ความรู้ 
เกี่ยวกับระบบการช�าระเงิน”

• รายงานระบบการช�าระเงินประจ�าปี (Payment Systems Report)
• รายงานระบบการช�าระเงินประจ�าไตรมาส (Payment Systems Insight)

รายงาน บทวิเคราะห์ และเอกสารความรู้เกี่ยวกับระบบการช�าระเงิน เช่น 

เรยีกดขู้อมลูได้จากเว็บไซต์แบงก์ชาติ 
www.bot.or.th เลือกหวัข้อ “ระบบ
การช�าระเงนิ”
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เมื่อจะท�าบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ควรหำและเปรียบเทียบข้อมูล
จำกผู้ออกบัตรหลำย ๆ แห่ง เช่น ค่าธรรมเนียมการให้บริการ 
สิทธิประโยชน์ของบัตรแต่ละใบว่าตรงกับความต้องการและ 
เราสามารถยอมรับเงื่อนไขท่ีอาจเป็นข้อจ�ากัดในการใช้บริการ
ได้หรือไม่ก่อนตัดสินใจสมัคร

เช็คให้ชัวร์ก่อนเลือกท�ำบัตร

ตัวอย่ำงเรื่องที่ควรหำข้อมูลและเปรียบเทียบ 

บัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต

ชือ่ธนำคำร.......................................................
ประเภท/ชือ่บตัร.............................................
ค่ำธรรมเนียม
      แรกเข้า (บาท).............................
      รายปี (บาท/ปี).............................
      ออกบตัรใหม่ (กรณีหาย/ช�ารดุ)
         (บาท/คร้ัง).......................................

สิทธิประโยชน์ ส่วนลด (ที่ได้ใช้ประโยชน์
จรงิ ๆ ) เช่น ประกนัอบุตัเิหตุ ส่วนลดร้านค้า  
บัตรก�านัล สะสมแต้มแลกของรางวัล
.............................................................................
...........................................................................
.........................................................................

เงื่อนไข เช่น ให้บัตรก�านัลเฉพาะลูกค้าที่
สมัคร 100 ท่านแรก/เดือน หรือจนกว่า
ของจะหมด หรอืสะสมแต้มแลกของรางวลั
ได้ตามช่วงเวลาที่ก�าหนด
.............................................................................
.......................................................................

ชือ่ธนำคำร.......................................................
ประเภท/ชือ่บตัร.............................................
ค่ำธรรมเนียม
      แรกเข้า (บาท).............................
      รายปี (บาท/ปี).............................
      ออกบตัรใหม่ (กรณีหาย/ช�ารดุ)
         (บาท/ครัง้).......................................

สิทธิประโยชน์ ส่วนลด (ที่ได้ใช้ประโยชน์
จรงิ ๆ ) เช่น ประกนัอบุตัเิหต ุส่วนลดร้านค้า  
บัตรก�านัล สะสมแต้มแลกของรางวัล
.............................................................................
...........................................................................
.........................................................................

เงื่อนไข เช่น ให้บัตรก�านัลเฉพาะลูกค้าที่
สมัคร 100 ท่านแรก/เดือน หรือจนกว่า
ของจะหมด หรอืสะสมแต้มแลกของรางวลั
ได้ตามช่วงเวลาที่ก�าหนด
.............................................................................
.......................................................................
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บัตรเครดิต

ชือ่ผูอ้อกบตัร...................................................
ประเภท/ชือ่บตัร.............................................
ดอกเบี้ยและค่ำธรรมเนียม* (% ต่อปี) 
...........................................................................
ค่ำบริกำร/ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
      แรกเข้า (บาท)..............................
      รายปี (บาท/ปี).............................
      ออกบัตรใหม่ (กรณีหาย/ช�ารุด) 
         (บาท/ครั้ง)....................................
      เบิกถอนเงินสด (% ของจ�านวน
         เงินสดที่เบิกถอน).........................
      ค่าติดตามทวงถามหนี้
         (บาท/รอบบัญชี)...........................
      ขอใบแจ้งยอดบัญชี 
         (บาท/ครั้ง).....................................
      ค่าความเสี่ยงจากการแปลง
             สกลุเงนิ** (% ของอัตราแลกเปลีย่น
         หรือยอดค่าใช้จ่าย).......................
สทิธิประโยชน์ ส่วนลด  (ที่ได้ใช้ประโยชน์ 
จรงิ ๆ) เช่น ส่วนลดร้านค้า บตัรก�านัล
...........................................................................
...........................................................................
เงื่อนไข เช่น
      ระยะเวลาช�าระคืนโดยปลอด
         ดอกเบี้ยกรณีช�าระตรงเวลา
         และเต็มจ�านวน (วัน)...................
      ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
         ตามก�าหนดจะได้รับการยกเว้น 
         ค่าธรรมเนียม (บาท)...................
...........................................................................
...........................................................................
.............................................................................
.........................................................................

ชือ่ผูอ้อกบตัร...................................................
ประเภท/ชือ่บตัร.............................................
ดอกเบี้ยและค่ำธรรมเนียม* (% ต่อปี) 
...........................................................................
ค่ำบริกำร/ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
      แรกเข้า (บาท)..............................
      รายปี (บาท/ปี).............................
      ออกบัตรใหม่ (กรณีหาย/ช�ารุด) 
         (บาท/ครั้ง)....................................
      เบิกถอนเงินสด (% ของจ�านวน
         เงินสดที่เบิกถอน).........................
      ค่าติดตามทวงถามหนี้
         (บาท/รอบบัญชี)...........................
      ขอใบแจ้งยอดบัญชี 
         (บาท/ครั้ง).....................................
      ค่าความเสี่ยงจากการแปลง
             สกลุเงนิ** (% ของอัตราแลกเปลีย่น
         หรือยอดค่าใช้จ่าย).......................
สทิธิประโยชน์ ส่วนลด  (ที่ได้ใช้ประโยชน์ 
จรงิ ๆ) เช่น ส่วนลดร้านค้า บตัรก�านลั
...........................................................................
..........................................................................
เงื่อนไข เช่น
      ระยะเวลาช�าระคืนโดยปลอด
         ดอกเบี้ยกรณีช�าระตรงเวลา
         และเต็มจ�านวน (วัน)...................
      ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
         ตามก�าหนดจะได้รับการยกเว้น 
         ค่าธรรมเนียม (บาท)...................
...........................................................................
...........................................................................
.............................................................................
.........................................................................

*กรณีช�าระไม่ตรงเวลา ไม่เต็มจ�านวน และกรณีเบิกถอนเงินสด
**กรณีใช้จ่ายผ่านบัตร (รวมถึงการเบิกเงินสด) เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
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จดข้อมูลบัตรไว้ไร้กังวล

ไม่ว่าจะมบีตัรอเิลก็ทรอนกิส์กี่ใบกต็าม ส่ิงทีเ่ราควรท�า 
อีกอย่างหนึง่คอืจดข้อมลูเกีย่วกบับตัรนัน้ ๆ  ไว้ เผือ่ต้อง 
ใช้ตดิต่อกบัผูใ้ห้บรกิาร เช่น สอบถามยอด ขออายัดบตัร

ประเภทบตัร..............................................  ผูอ้อกบตัร....................................................................

เบอร์โทรคอลเซนเตอร์.....................................................................................................................

เลขทีบ่ตัร..............................................................................................................................................

ประเภทบตัร..............................................  ผูอ้อกบตัร....................................................................

เบอร์โทรคอลเซนเตอร์.....................................................................................................................

เลขทีบ่ตัร..............................................................................................................................................

ประเภทบตัร..............................................  ผูอ้อกบตัร....................................................................

เบอร์โทรคอลเซนเตอร์.....................................................................................................................

เลขทีบ่ตัร..............................................................................................................................................

ประเภทบตัร..............................................  ผูอ้อกบตัร....................................................................

เบอร์โทรคอลเซนเตอร์.....................................................................................................................

เลขทีบ่ตัร..............................................................................................................................................
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เกีย่วกบัการใช้บรกิารทางการเงนิกบัสถาบนัการเงนิหรือผูใ้ห้บริการ
ทางการเงนิทีอ่ยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของแบงก์ชาต ิรวมทัง้บรกิาร
ทางการเงินอื่นที่แบงก์ชาติดูแล ได้แก่ ธนบัตร พันธบัตร และกฎ
ระเบียบธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ

1. ให้ข้อมูลค�ำปรึกษำและรับเรื่องร้องเรียน 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานทางการเงินเพียงพอที่จะดูแล
ตนเองได้ ตระหนักถึงความส�าคัญของการวางแผนการเงิน การมี
วินัยทางการเงิน เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเอง สามารถเลือกใช้
บรกิารทางการเงนิได้อย่างเหมาะสม และรู้เท่าทนัเล่ห์เหลีย่มกลโกง 

2. ส่งเสริมควำมรู้เกี่ยวกับบริกำรทำงกำรเงิน 

ในการก�ากับดูแลให้สถาบันการเงินให้บริการแก่ลูกค้าอย่าง 
เป็นธรรม โดยการส่งผ่านข้อมลูปัญหา ข้อร้องเรยีน และข้อเสนอแนะ 
ไปยังหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกแบงก์ชาติ เพ่ือน�าไป
ใช้ในการก�ากับดูแลสถาบันการเงินให้ด�าเนินการอย่างถูกต้อง  
เป็นธรรม และค�านึงถึงสิทธิของผู้บริโภค

3. ส่งเสริมบทบำทหน้ำที่ของแบงก์ชำติ 

ศูนย ์คุ ้มครองผู ้ใช ้บริการทางการเงิน (ศคง.) 
เป็นหน่วยงานของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือ 
แบงก์ชาต ิจดัตัง้ข้ึนเพือ่คุม้ครองและส่งเสรมิความรู้
แก่ผูใ้ช้บรกิารทางการเงนิ โดยมหีน้าทีห่ลกั 3 ด้าน คอื

มำรู้จัก ศคง. กันเถอะ
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สามารถศึกษาเง่ือนไขการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ศคง.  
www.1213.or.th เลือกหัวข้อ “การร้องเรียน”

ให้ติดต่อไปยังคอลเซนเตอร์ของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจ 
นัน้ก่อน เนือ่งจากมข้ีอมลูของลกูค้า และทราบวธิกีารแก้ไขหรอืข้อปฏบิตัิ
ต่าง ๆ  เป็นอย่างดี ซึง่จะแก้ไขปัญหาของลกูค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงจดุ 

หากไม่ได้รบัการแก้ไขหรอืไม่ได้รบัความเป็นธรรม สามารถขอค�าปรกึษา
หรือร้องเรียนได้ที่ ศคง. ซึ่งจะท�าหน้าที่ประสานงาน แก้ไขปัญหา และ
ติดตามเรื่องร้องเรียนเพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นธรรม

หากพบปัญหาเก่ียวกับการใช้บริการทางการเงินของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบ
ธุรกิจภายใต้การก�ากับดูแลของแบงก์ชาติ 

อย่างไรกด็ ีมเีรือ่งร้องเรียนทีอ่ยู่นอกเหนอืขอบเขตการด�าเนนิการของ ศคง. เช่น

• เรือ่งร้องเรยีนที่ไม่เกีย่วข้องกับสถาบนัการเงนิหรอืผูป้ระกอบธรุกจิภายใต้การ
ก�ากับดูแลของแบงก์ชาติ

• เรื่องร้องเรียนที่ศาลมีค�าวินิจฉัย ค�าสั่ง หรือค�าพิพากษาเสร็จเด็ดขาดไปแล้ว  
หรือเรื่องที่อยู ่ ในระหว่างด�าเนินการของหน่วยงานและ/หรือเจ้าหน้าที่ 
ในกระบวนการยุติธรรม เช่น พนักงานสอบสวนตามกฎหมายต่าง ๆ (ต�ารวจ 
DSI ปปช. ปปท. ฯลฯ) พนักงานอัยการ ศาล ส�านักงานบังคับคดี เป็นต้น

• เรือ่งทีข่อให้แบงก์ชาตฟ้ิองร้องคดแีทน/ช่วยเหลอืเงนิในการต่อสูค้ด/ีช่วยจดัหา
หรือว่าจ้างทนายความให้ผู้ร้องเรียน

• เรือ่งทีข่อให้แบงก์ชาตเิรยีกร้อง/สัง่การให้สถาบนัการเงนิหรอืผูป้ระกอบธรุกจิ
ภายใต้การก�ากบัดแูลของแบงก์ชาต ิชดใช้ค่าเสยีหายตามข้อพพิาททีคู่ส่ญัญา
ผูกพันกันทางแพ่ง

• เรื่องขอความอนุเคราะห์ซ่ึงเป็นดุลยพินิจทางธุรกิจของสถาบันการเงินหรือ 
ผู ้ประกอบธุรกิจภายใต้การก�ากับดูแลของแบงก์ชาติ และไม่มีข้อขัด
ต่อกฎหมายหรือกฎเกณฑ์หรือแนวนโยบายของแบงก์ชาติ เช่น การขอ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อ การขอลด/ยกเว้นดอกเบี้ย  
ค่าธรรมเนียม หรือค่าปรับต่าง ๆ เป็นต้น

• เรื่องที่เป็นกรณีสมมติและให้พิจารณาแสดงความเห็นว่าถูกหรือผิด
• การขอตรวจสอบข้อมูลของบุคคลอื่น
• การขอข้อมูลที่แบงก์ชาติไม่ใช่เจ้าของข้อมูล
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รักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกจิ โดยด�าเนนินโยบายการเงนิเพ่ือให้ระบบ
เศรษฐกิจการเงินเติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ เช่น ดูแลปัญหา
เงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และสภาพคล่องของเม็ดเงิน
ในระบบเศรษฐกิจ

ด้ำนระบบสถำบนักำรเงนิ ก�ากบัดแูลสถาบนัทีก่ฎหมายให้อ�านาจไว้ เช่น 
ธนาคารพาณชิย์ ให้มคีวามมัน่คงและมเีสถยีรภาพเพือ่ลดผลกระทบต่อ 
ผู้ฝากเงิน และสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ด้ำนระบบกำรช�ำระเงิน ดูแลและพัฒนาให้ระบบการช�าระเงินของ
ประเทศมีประสิทธิภาพ มั่นคง และปลอดภัย เพ่ือเป็นกลไกสนับสนุน
การท�าธุรกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจการเงิน

หน้ำที่อื่น ๆ เช่น การออกธนบัตรและบริหารจัดการให้มีธนบัตร
หมนุเวยีนอย่างเพยีงพอ การบรหิารเงนิส�ารองทางการของประเทศ การ
เป็นนายธนาคารให้แก่รัฐบาลในการรับฝากเงิน โอนเงิน และเป็นแหล่ง
กู้ยืมเงินสุดท้ายแก่สถาบันการเงินที่ขาดเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงการ
ให้ความรู้และคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้ได้รับความเป็นธรรม

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรอืแบงก์ชาติ เป็นธนาคารกลางของไทย  
เริ่มด�าเนินงานเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2485 โดยมีกฎหมายจัดตั้งคือ  
พระราชบญัญตัธินาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ซึง่ตราสญัลกัษณ์
ของ ธปท. คือ พระสยามเทวาธิราช สื่อถึงการปกป้องและคุ้มครอง
ความมั่นคงทางการเงินของประเทศ

ธปท. มีพันธกิจหลักในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินของ
ประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์คือ “เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย”

ควำมเป็นมำ

บทบำทหน้ำที่หลัก

เร่ืองน่ำรู้เก่ียวกับ ธปท.
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ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแบงก์ชาติได้ที่ www.bot.or.th

• ผู้ว่ำกำร ธปท. รับผิดชอบการบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ ของ ธปท. ให้บรรลุ 
เป้าหมายตามบทบาทหน้าที่

• คณะกรรมกำร ธปท. เป็นผู้ควบคุมการด�าเนินการของ ธปท. โดยรวม ให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ที ่พ.ร.บ. ธปท. ก�าหนด ยกเว้นในด้านนโยบายการเงนิ นโยบายสถาบนั
การเงนิ และระบบการช�าระเงนิ ซึง่อยูภ่ายใต้คณะกรรมการเฉพาะด้านในแต่ละเรือ่ง

• องค์ประกอบของคณะกรรมกำร ธปท. คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน คณะ
กรรมกำรนโยบำยสถำบันกำรเงิน และคณะกรรมกำรระบบกำรช�ำระเงิน มีทั้ง 
ผู้แทนจากภายใน ธปท. และผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรภายนอก เพื่อให้เกิดมุมมอง
ที่หลากหลายรอบด้านและมีความโปร่งใส

ค่านิยมร่วมองค์กร

หลักส�ำคัญในกำรท�ำงำนของ ธปท. คือ

• ยืนตรง    มีหลักการ ซื่อตรง โปร่งใส รับผิดชอบ ยึดมั่นในคุณธรรม

• มองไกล   รอบรู้ มีวิสัยทัศน์ รอบคอบ

• ยื่นมือ    เปิดใจ รับฟัง ร่วมมือประสานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

• ตดิดนิ      รูจ้รงิ รูล้กึ น�านโยบายมาปฏบิตัไิด้จรงิและไม่วางตวัเหนอืผูอ้ืน่

กำรบริหำรงำน
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ปลุกคนไทยมีวินัยทำงกำรเงิน

ศคง.

ข้อมูลในหนังสือเล่มนี้จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นสื่อความรู้ทางการเงินส�าหรับการศึกษาทั่วไปเท่านั้น จึงอาจไม่สามารถน�าไปใช้ได้ใน

ทุกสถานการณ์ และไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานการอ้างอิงทางกฎหมายได้ สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามลอกเลียนเนื้อหาบางส่วนหรือ

ทั้งหมด นอกจากได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย

พิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2558
จ�ำนวนพิมพ ์ 5,000 เล่ม
จ�ำนวน  52 หน้า

 e-Payment ทำงเลือกใหม่ของกำรใช้จ่ำย  

ศึกษำข้อมูลให้ละเอียด เพื่อประโยชน์

ในกำรท�ำธุรกรรมกำรเงิน 




