คำถำมคำตอบเกี่ยวกับบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตแบบชิป
ประเด็น
1. ทำไมมีแต่บัตรเดบิต ไม่มี
บัตรเอทีเอ็ม

คำชี้แจง
ธนำคำรมุ่งเน้นให้บริกำรบัตรเดบิตมำกขึ้น เนื่องจำกสำมำรถใช้ประโยชน์
ได้มำกกว่ำบัตรเอทีเอ็มธรรมดำ โดยสำมำรถใช้เบิกถอนเงินสดจำกตู้ ATM ได้
เหมือนบัตรเอทีเอ็ม แล้วยังสำมำรถใช้ชำระค่ำสินค้ำและค่ำบริกำรผ่ำนเครื่องรับบัตร
หรือ EDC ตำมร้ำนค้ำ หรือผ่ำนกำรชำระค่ำสินค้ำแก่ร้ำนค้ำออนไลน์ได้ด้วย
นอกจำกนี้ ในระยะยำวจะช่วยลดกำรใช้เงินสด ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนกำรจัดกำร
เงินสดในระบบลงด้วย ซึ่งสอดรับกับโครงกำร Any ID และกำรขยำยกำรวำง
เครื่องรับบัตร กำรมีบัตรเดบิตย่อมจะได้ประโยชน์มำก และใช้งำนได้ทันที ซึ่งจะ
เริ่มดำเนินกำรได้ภำยในปี 2559 นี้
2. ทำไมบัตรเดบิตจึงมี
ธนำคำรพำณิชย์จะต้องเสนอทำงเลือกให้ผู้ใช้บริกำร โดยเสนอ
บริกำรพ่วง และคิด
1. บัตรเดบิตธรรมดำ เป็นบัตรเดบิตพื้นฐำนที่ใช้กดเงินสดและชำระ
ค่ำธรรมเนียมเพิ่ม
ค่ำสินค้ำหรือบริกำร ซึง่ ปัจจุบันส่วนใหญ่มีค่ำธรรมเนียมบัตรเท่ำกับบัตรเอทีเอ็มปกติ
2. บัตรเดบิตที่มีบริกำรเสริม เช่น ใช้แทนบัตร e-money (เช่น บัตร
Rabbit บัตร Smart Purse) หรือมีกำรประกันชีวิต/ประกันภัยให้ผู้ถือบัตร มีกำร
สะสมคะแนนเพื่อใช้เป็นส่วนลดในกำรซื้อสินค้ำและบริกำร เป็นต้น ซึง่ สิทธิพิเศษ
ดังกล่ำวทำให้บัตรประเภทนี้จะมีค่ำธรรมเนียมที่สูงกว่ำ
ธนำคำรจะต้องมีบัตรเดบิตธรรมดำเป็นบัตรพื้นฐำนให้ลูกค้ำเลือกได้ตำม
ควำมต้องกำร โดยก่อนตัดสินใจเลือกสมัครใช้บริกำร ควรสอบถำมรำยละเอียด
และเงื่อนไขของประเภทบัตรที่เลือกจำกสำขำ Call Center หรือ Website ของ
ธนำคำรพำณิชย์ หำกมีปัญหำว่ำมีสำขำธนำคำรใดแจ้งว่ำไม่มีบัตรเดบิตธรรมดำ
ให้บริกำร โปรดแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริกำรทำงกำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย
โทร. 1213
3. บัตรเดบิตปลอดภัย
บัตรเดบิตมีควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำนสำกล และบัตรเดบิตที่ออกใหม่
หรือไม่
ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 59 เป็นต้นไป จะเป็นบัตรชิป (Chip Card) ที่ใช้คู่กับ Pin
6 หลัก ซึ่งทำให้กำรใช้งำนมีควำมปลอดภัยยิ่งขึ้น เนื่องจำกมีเทคโนโลยีในกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยที่ดีกว่ำบัตรแถบแม่เหล็กเดิม ลดโอกำสกำรทุจริตจำกกำรคัดลอก/
ขโมยข้อมูล (Skimming) และกำรเปลี่ยน Password จำก 4 หลักเป็น 6 หลัก
ทำให้กำรคำดเดำทำได้ยำกขึ้น
นอกจำกนี้ ผู้ถือบัตรสำมำรถป้องกันควำมเสียหำยได้จำกกำรขอให้ธนำคำร
ผู้ออกบัตรกำหนดวงเงินในกำรเบิกถอนเงินสดหรือชำระค่ำสินค้ำ ตำมควำมจำเป็น
ในกำรใช้งำนได้
4. บัตรเดบิตมีค่ำธรรมเนียม
ปัจจุบันบัตรเดบิตธรรมดำของธนำคำรส่วนใหญ่มีค่ำธรรมเนียมบัตรเท่ำกับ
แพงกว่ำบัตรเอทีเอ็ม
บัตรเอทีเอ็ม ส่วนที่มีค่ำธรรมเนียมสูงกว่ำเป็นบัตรเดบิตที่มีบริกำรเสริมซึ่งให้สิทธิ
พิเศษแก่ลูกค้ำ ซึ่งลูกค้ำสำมำรถเลือกประเภทของบัตรเดบิตได้ตำมควำมต้องกำร
ใช้งำน โดยธนำคำรพำณิชย์แต่ละแห่งอำจมีกำรกำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมและ
เงื่อนไขกำรให้บริกำรแตกต่ำงกันไป
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5. ธปท. มีแนวทำงกำรดูแล
ธปท. ได้กำหนดให้ธนำคำรพำณิชย์แต่ละแห่งเป็นผู้พิจำรณำค่ำธรรมเนียม
ควำมเหมำะสมของ
ที่จะเรียกเก็บจำกลูกค้ำของตนเอง แต่ต้องสอดคล้องกับหลักกำรที่สำคัญที่ ธปท.
ค่ำธรรมเนียมบัตรอย่ำงไร กำหนดไว้ ดังนี้
1. ธนำคำรพำณิชย์ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ใช้บริกำรที่ไม่มีอำนำจ
ต่อรอง หรือไม่มีทำงเลือกในกำรใช้บริกำรอื่นทดแทน
2. อัตรำค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บต้องสำมำรถอธิบำยได้ สอดคล้องกับ
เทคโนโลยี และต้องมีต้นทุนกำรให้บริกำรเพิ่มขึ้นชัดเจน
3. เงื่อนไขกำรให้บริกำรต้องเป็นไปตำมสิทธิพื้นฐำนของผู้ใช้บริกำร 4
ประกำร คือ
- สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง (Right to be Informed)
- สิทธิที่จะเลือกซื้อบริกำรทำงกำรเงิน (Right to Choose)
- สิทธิที่จะร้องเรียน (Right to be Heard)
- สิทธิที่จะได้รับค่ำชดเชยควำมเสียหำย (Right to Redress)
นอกจำกนี้ ธปท. กำหนดให้ธนำคำรพำณิชย์แต่ละแห่งต้องแสดงอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมสำหรับผลิตภัณฑ์บัตรแต่ละประเภทให้ผู้ใช้บริกำรทรำบอย่ำงชัดเจน
ใน Website ของธนำคำรพำณิชย์ และผู้ถือบัตรสำมำรถเรียกดูค่ำธรรมเนียมบัตร
เปรียบเทียบทุกธนำคำรได้ที่ Website ของธนำคำรแห่งประเทศไทย
(www.bot.or.th)
ทั้งนี้ หำกผู้ถือบัตรไม่ได้รับควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตำมสิทธิที่พึงมี
4 ประกำรข้ำงต้น สำมำรถติดต่อศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริกำรทำงกำรเงิน ธนำคำร
แห่งประเทศไทย โทร. 1213
6. เหตุใดบัตรชิป จึงมี
ธนำคำรพำณิชย์เกือบทุกแห่งยังคงประกำศกำหนดค่ำธรรมเนียมบัตรชิบ
ค่ำธรรมเนียมแพงกว่ำ
แบบธรรมดำในอัตรำเท่ำบัตรแถบแม่เหล็กแบบเดิม คือมีค่ำแรกเข้ำ 100 บำท
บัตรแถบแม่เหล็กเดิม
ค่ำรำยปี 200 บำท และค่ำเปลี่ยนบัตรกรณีบัตรชำรุดหรือสูญหำย 100 บำท
แต่ธนำคำรพำณิชย์ 10 แห่งในช่วงนี้ มีโครงกำรโปรโมชั่นให้ลูกค้ำสำมำรถมำเปลี่ยน
บัตรเป็นบัตรชิปได้ฟรี ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถเรียกดูอัตรำค่ำธรรมเนียมบัตรที่แสดง
เปรียบเทียบของธนำคำรพำณิชย์แต่ละแห่งได้ที่ Website ของธนำคำรแห่งประเทศ
ไทย (www.bot.or.th)
7. เหตุใดต้องมีค่ำใช้จ่ำยใน
ในปัจจุบันธนำคำรพำณิชย์เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรออก/เปลี่ยนบัตรชิป
กำรเปลี่ยนเป็นบัตรชิป
ดังนี้
1. ผู้ถือบัตรแถบแม่เหล็กเดิมที่ยังไม่หมดอำยุต้องกำรจะขอเปลี่ยนเป็น
บัตรชิปในทันที มีธนำคำรพำณิชย์ 10 แห่ง มีโปรโมชั่นให้เปลี่ยนบัตรชิปฟรี
2. ผู้ถือบัตรแบบแถบแม่เหล็กเดิมที่ยังไม่หมดอำยุ สำมำรถใช้บัตรเดิม
ต่อไปได้ตำมปกติถึง 31 ธ.ค. 62 และธนำคำรพำณิชย์จะทยอยเปลี่ยนเป็นบัตรชิป
ให้เมื่อบัตรแถบแม่เหล็กเดิมหมดอำยุ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยเปลี่ยนบัตรแต่อย่ำงใด
3. ผู้ขอสมัครบัตรครั้งแรก จะเสียค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำและค่ำรำยปี
ตำมที่ธนำคำรพำณิชย์แต่ละแห่งกำหนด ซึ่งไม่แตกต่ำงจำกค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ
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ของบัตรแถบแม่เหล็กแบบเดิม
8. เมื่อครบกำหนดใช้บัตร
ในระหว่ำงวันนี้ถึง 31 ธ.ค. 62 ธนำคำรพำณิชย์จะทยอยเปลี่ยนบัตรแถบ
แถบแม่เหล็กเดิม ในเดือน แม่เหล็กเดิมเป็นบัตรชิปให้ลูกค้ำที่บัตรเดิมหมดอำยุ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยเปลี่ยนบัตร
ธ.ค. 62 ธนำคำรจะส่ง
ใหม่ สำหรับบัตรเอทีเอ็มแบบเดิมที่ไม่ได้ระบุวันหมดอำยุนั้น เมื่อถึงเวลำดังกล่ำว
บัตรชิปมำให้ใหม่หรือไม่ ธนำคำรพำณิชย์แต่ละแห่งจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทรำบต่อไป
9. ทำไมบัตรเดบิตต้องมี
กำรกำหนดให้บัตรเดบิตมีอำยุกำรใช้งำน เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
อำยุกำรใช้งำน และทำไม ซึ่งกำรกำหนดมำตรฐำนดังกล่ำวเป็นกำรช่วยเสริมให้กำรใช้บัตรมีควำมปลอดภัย
แต่ละแห่งกำหนดวัน
ยิ่งขึ้น
หมดอำยุไม่เท่ำกัน
10. เหตุใดธนำคำรพำณิชย์
ธนำคำรพำณิชย์ทุกแห่งไม่มีสิทธิบังคับขำยบัตรประเภทใดประเภทหนึ่งให้แก่
ถึงบังคับขำยบัตรชิปทีม่ ี ลูกค้ำ ลูกค้ำสำมำรถเลือกใช้ได้ตำมควำมต้องกำรใช้งำน ไม่ว่ำจะเป็นบัตรแบบ
ค่ำธรรมเนียมสูงๆ โดย ธรรมดำ หรือบัตรที่มีบริกำรเสริม ทั้งนี้ ในช่วงแรกที่มีผู้ขอสมัครบัตรชิปใหม่หรือ
ไม่มีบัตรธรรมดำให้
นำบัตรแถบแม่เหล็กเดิมมำเปลี่ยนเป็นบัตรชิปเป็นจำนวนมำก ธนำคำรพำณิชย์
เพรำะบัตรหมด
บำงแห่งอำจมีบัตรชิปในบำงประเภทไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรได้
ทั้งนี้ กรณีทธี่ นำคำรพำณิชย์ไม่สำมำรถออกบัตรเดบิตหรือบัตรเอทีเอ็มชิป
แบบธรรมดำให้ลูกค้ำ และไม่มีกำรชี้แจงเหตุผลที่ชัดเจนให้ทรำบ หรือกรณีที่ผู้ถือ
บัตรถูกธนำคำรพำณิชย์บังคับให้สมัครบัตรชิปที่มีค่ำธรรมเนียมสูงกว่ำ สำมำรถ
ยื่นเรื่องร้องเรียนผ่ำน Call Center ของธนำคำรพำณิชย์แต่ละแห่งได้โดยตรง หรือ
ผ่ำนทำงศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริกำรทำงกำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย โทร. 1213
11. ในกำรเปลี่ยนบัตรชิป
ธนำคำรเก็บค่ำธรรมเนียมรำยปีแตกต่ำงกันตำมประเภทบัตร อย่ำงไรก็ตำม
ใหม่ เหตุใดจึงเรียกเก็บ หำกบัตรเดิมยังไม่หมดอำยุ ลูกค้ำสำมำรถสอบถำมเงื่อนไขกำรขอคืนค่ำธรรมเนียม
ค่ำรำยปีของบัตรใหม่
รำยปีของบัตรดังกล่ำวได้ที่ธนำคำรพำณิชย์แต่ละแห่งโดยตรง ทั้งนี้ หำกไม่ได้รับ
เต็มจำนวนซ้ำซ้อนกับ
ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำร สำมำรถติดต่อมำที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริกำรทำงกำร
บัตรเดิม ทั้งที่บัตรเดิม เงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย โทร. 1213
ยังไม่หมดอำยุ
12. บัตรแบบชิปจะใช้กับ
จะใช้กับตู้ในประเทศได้ครบภำยในวันที่ 31 ธ.ค. 2559 และสำมำรถนำไปใช้
ตู้ ATM ต่ำงธนำคำรได้ งำนในต่ำงประเทศได้ โดยเงื่อนไขกำรนำบัตรไปใช้งำนในต่ำงประเทศเป็นไปตำม
ครบทุกตู้ทั่วประเทศ
ข้อกำหนดของธนำคำรพำณิชย์แต่ละแห่ง ซึ่งลูกค้ำควรสอบถำมธนำคำรพำณิชย์
เมื่อใด และจะใช้กับ
ก่อนนำไปใช้งำน
ตู้ ATM ในต่ำงประเทศ
ได้หรือไม่
13. เหตุใดจึงไม่ใช้บัตร
เนื่องจำกในปัจจุบันมำตรฐำนข้อมูลบนบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตแตกต่ำง
ประชำชนเป็นบัตร
จำกมำตรฐำนข้อมูลบนบัตรประชำชน จึงไม่สำมำรถนำมำใช้ทดแทนกันได้ แต่อำจ
เอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต มีกำรพัฒนำต่อไปในอนำคต

