หน ้าแรก / บริการที ธปท. กํากับดูแล / สินเชือ / สินเชือรายย่อย / บัตรเครดิต

บัตรเครดิตเป็ นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทผูี ้ออกบัตร (Issuer) ซึงได ้แก่ธนาคารพาณิชย์
และผู ้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตทีไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) ออกให ้แก่ลกู ค ้า
(ผู ้ถือบัตร หรือ Card Holder) ซึงประโยชน์ทผูี ้ถือบัตรจะได ้รับมีหลายประการ เช่น
ใช ้แทนเงินสดเพือชําระค่าสินค ้าและบริการโดยยังไม่ต ้องจ่ายเงินในทันที ณ
ร ้านค ้าทีรั บบัตร รวมถึงร ้านค ้าบนอินเทอร์เน็ ต
ซึงจะสังเกตได ้จากโลโก ้ของเครือข่ายผู ้ให ้บริการบนบัตรและทีร ้านค ้า
ตัวอย่างเครือข่ายบัตรเครดิต เช่น VISA, Master Card, American Express,
China Union Pay (CUP), Japan Credit Bureau (JCB)
เบิกถอนเงินสดจากเครือง ATM มาใช ้ล่วงหน ้าได ้
รั บสิทธิประโยชน์อนื ๆ ตามรายการส่งเสริมการขาย เช่น
คะแนนสะสมเพือแลกของรางวัล ส่วนลดจากร ้านค ้า การผ่อนชําระสินค ้าดอกเบีย
0 % เงินคืนจากการใช ้จ่าย (cash back) ทีจอดรถ ห ้องรั บรองตามสถานทีต่าง ๆ
ความคุ ้มครองเมือเดินทางไปต่างประเทศ
แต่ผู ้ถือบัตรก็ต ้องรู ้จักใช ้อย่างมีวนิ ัยและเหมาะสมกับความสามารถในการชําระหนี
ไม่เช่นนันจะเป็ นการก่อหนีโดยไม่จําเป็ น เกิดภาระดอกเบียและค่าบริการ
หรือมีหนีสินล ้นพ ้นตัว ถูกฟ้ องร ้อง
ประวัตสิ นิ เชือเสียจนเป็ นเหตุให ้ขอสินเชืออืนทีสําคัญกว่าไม่ได ้

กรณีทพิ
ี จารณาจากรายได ้ของผู ้ขอบัตรเครดิต วงเงินทีได ้รั บอนุมัตเิ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี
รายได ้ต่อเดือน
ตังแต่ 15,000 บาท แต่น ้อยกว่า 30,000 บาท
ตังแต่ 30,000 บาท แต่น ้อยกว่า 50,000 บาท
ตังแต่ 50,000 บาทขึนไป

วงเงินอนุมัต ิ

1.5 เท่าของรายได ้เฉลียต่อเดือน
3 เท่าของรายได ้เฉลียต่อเดือน
5 เท่าของรายได ้เฉลียต่อเดือน

ผู ้ออกบัตรจะเรียกเก็บดอกเบีย ค่าปรั บ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ (ในทีนีขอเรียกโดยย่อว่าดอกเบียและค่าธรรมเนียม) รวมกันได ้ไม่เกิน 20 % ต่อปี โดยมีวธิ คี ํานวณ 2
แบบตามการใช ้บัตรดังนี
(1) การชําระค่าสินค ้าและบริการไม่เต็มจํานวนภายในวันทีกําหนดหรือชําระล่าช ้า ผู ้ออกบัตรสามารถคิดดอกเบียตามการใช ้จ่ายตังแต่วนั ทีผู ้ออกบัตรได ้สํารองจ่ายให ้ร ้านค ้า
หรือตังแต่วนั ทีสรุปยอดรายการใช ้จ่าย หรือตังแต่วนั ทีครบกําหนดชําระก็ได ้แต่โดยทัวไปจะเริมคิดตังแต่วนั ทีผู ้ออกบัตรสํารองจ่ายเงินให ้แก่ร ้านค ้า ซึงจะแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
คิดเต็มจํานวนจนถึงวันก่อนครบกําหนดชําระเงิน และคิดตามยอดคงค ้าง (หักส่วนทีชําระแล ้วออก) นับจากวันทีชําระจนถึงวันสรุปยอดถัดไป
(2) การเบิกถอนเงินสด จะเริมคํานวณตังแต่วนั ทีเบิกถอนเงินสดออกมา
ดูรายละเอียดเพิมเติมได ้ทีหัวข ้อดอกเบียและค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต
นอกจากนี อาจมีคา่ ธรรมเนียม และค่าใช ้จ่ายอืน ๆ ซึงจะแตกต่างกันไปตามข ้อกําหนดของผู ้ออกบัตรแต่ละแห่ง เช่น
ค่าธรรมเนียมแรกเข ้าและค่าธรรมเนียมรายปี ซึงเราสามารถต่อรองกับผู ้ออกบัตร เพือขอยกเว ้นการเรียกเก็บได ้
ค่าธรรมเนียมในการชําระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ
ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเครดิต โดยผู ้ออกบัตรเรียกเก็บค่าธรรมเนียมประเภทนีได ้ไม่เกิน 3 % ของจํานวนเงินสดทีเบิกถอน และต ้องเสียภาษี มูลค่าเพิม
ซึงคิดจากยอดค่าธรรมเนียมการเบิกถอนด ้วย
ค่าความเสียงจากการแปลงสกุลเงินในการใช ้บัตรเครดิตในต่างประเทศ 2 - 2.5 % ของอัตราแลกเปลียนอ ้างอิง
ค่าใช ้จ่ายต่าง ๆ ตามทีได ้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ เช่น ค่าใช ้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี (ซึงจะต ้องมีการติดตามทวงถามแล ้วจึงเรียกเก็บได)้
ทังนี สามารถตรวจสอบข ้อมูลเพิมเติมเกียวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายอืน ๆ ได ้จาก website แบงก์ชาติ หรือสอบถามข ้อมูลจากผู ้ออกบัตร

ผู ้ถือบัตรต ้องชําระหนีขันต่าํ ในแต่ละงวดไม่น ้อยกว่า 10 % ของยอดคงค ้างทังสิน โดยอาจชําระผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น
สาขาของสถาบันผู ้ออกบัตรเครดิต
จุดบริการรั บชําระเงินทีเป็ นตัวแทนรั บชําระ (บริการ Bill Payment) เช่น สาขาธนาคารอืน Pay@Post เคาน์เตอร์เซอร์วสิ
ช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร เช่น เครืองเอทีเอ็ม อินเทอร์เน็ ต ข ้อตกลงให ้หักจากบัญชีเงินฝาก (Debit Transfer)

ทังนี การชําระเงินในแต่ละช่องทางอาจมีเงือนไขแตกต่างกันไป เช่น ค่าธรรมเนียม จํานวนเงินสูงสุดทีรั บชําระ ดังนัน ผู ้ใช ้บริการควรศึกษาค่าธรรมเนียมและเงือนไขบริการก่อนใช ้บริการ
ตามทีระบุในใบแจ ้งยอดหนี

ก่อนเลือกใช ้บริการเราควรศึกษารายละเอียด สิทธิประโยชน์และค่าใช ้จ่ายต่าง ๆ ทีผู ้ออกบัตรแต่ละแห่งกําหนด
แล ้วเลือกสมัครบัตรทีสอดคล ้องกับรายได ้และลักษณะการใช ้จ่ายของเรามากทีสุด
ค่าธรรมเนียมแรกเข ้า ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมอืน ๆ ทีเราต ้องจ่ายให ้ผู ้ออกบัตร รวมถึงเงือนไขการขอยกเว ้นค่าธรรมเนียม
รอบระยะเวลาบัญชี หรือระยะเวลาปลอดดอกเบียในแต่ละรอบบิล ก่อนจะเริมคิดดอกเบียตามทีได ้กําหนดไว ้
การชําระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ความสะดวกรวดเร็ ว ค่าใช ้จ่ายในการชําระเงิน
สิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ ทีจะได ้รั บ โดยพิจารณาว่าตรงกับความต ้องการหรือการใช ้ชีวติ ของเราหรือไม่

เลือกใช ้ประเภทบัตรเครดิตให ้เหมาะสมเพือให ้เกิดความคุ ้มค่า เพราะอัตราค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตทีให ้รั บสิทธิประโยชน์อนเพิ
ื มเติมมักจะแพงกว่ากรณีบตั รเครดิตทัวไป
เมือได ้รั บบัตรเครดิตแล ้ว ต ้องอ่านข ้อตกลงและเงือนไขการใช ้บัตรให ้เข ้าใจก่อนแจ ้งเปิ ดใช ้บัตรเสมอ เพราะอาจมีเงือนไขสําคัญ เช่น
การยินยอมให ้สถาบันการเงินหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู ้ถือบัตรทีมีอยู่กับสถาบันการเงินนัน มาชําระหนีของผู ้ถือบัตรได ้ทันที ซึงในกรณีนหากคุ
ี
ณเป็ นหนีบัตรเครดิตทีค ้างชําระ
ิ ธิทจะหั
สถาบันการเงินก็มสี ท
ี กเงินฝากของคุณโดยไม่ต ้องแจ ้งล่วงหน ้า
ลงลายมือชือเจ ้าของบัตรทันทีทได
ี ้รั บบัตรใหม่
จดรายละเอียดต่าง ๆ ของบัตร เช่น หมายเลขบัตร วงเงิน ภาระหนีทีมีอยู่ วันครบกําหนดชําระเงิน เพือวางแผนการใช ้บัตรเครดิตและการชําระหนีให ้ตรงเวลา
และจดจําหมายเลขโทรศัพท์ของผู ้ออกบัตร เพือสามารถติดต่อได ้ทันทีในกรณีบตั ร สูญหาย ถูกขโมย หรือสอบถามข ้อสงสัย ตลอดจนเมือมีปัญหาจากการใช ้บัตร
เก็บรั กษาบัตรเสมือนเป็ นเงินสด เก็บไว ้ในทีปลอดภัย อย่าวางบัตรไว ้ใกล ้แหล่งทีเป็ นแม่เหล็ก เพราะแถบแม่เหล็กด ้านหลังบัตรอาจได ้รั บความเสียหาย
ทําให ้เครืองไม่สามารถอ่านข ้อมูลจากบัตรได ้
กําหนดรหัสถอนเงินให ้ยากต่อการสุม่ เดา เช่น ไม่ใช ้หมายเลขโทรศัพท์ บ ้านเลขที วันเกิด ไม่เก็บรหัสไว ้รวมกับบัตร รวมทังไม่เปิ ดเผยรหัสกับผู ้อืน
จัดเก็บไว ้ในทีปลอดภัยและเป็ นความลับ หรือหากจํารหัสได ้แล ้วก็ควรฉีกทิงทําลายไป และควรเปลียนรหัสอยู่เสมอ ไม่ควรใช ้รหัสเดียวกันสําหรั บบัตรทุกใบ
ควรให ้บัตรอยู่ในสายตาตลอดเวลาเมือมีการชําระเงินให ้แก่ร ้านค ้า เพือป้ องกันการถูกนํ าบัตรไปคัดลอกข ้อมูลด ้วยเครือง Skimmer แล ้วทําบัตรปลอมนํ าไปใช ้ในอนาคต
หรือป้ องกันการแอบจดเลขทีบัตรเครดิต วันหมดอายุของบัตร และรหัส CVV (หมายเลข 3 หลัก ด ้านหลังบัตร) เพือไปทํารายการซือสินค ้าผ่านทางอินเทอร์เน็ ต
อีกทังตรวจสอบว่าบัตรทีได ้รั บเป็ นบัตรของเรา ไม่ได ้สลับกับบัตรของผู ้อืน นอกจากนี พึงระวังว่าในการซือสินค ้าและบริการแต่ละครั ง หากมีการรูดบัตรเกินกว่า 1 ครั ง
ควรสอบถามเหตุผลและขอทําลาย Sale Slip ทีบันทึกข ้อมูลผิดหรือรายการทียกเลิกแล ้ว เพือป้ องกันการนํ าไปใช ้ในทางทุจริต
ตรวจสอบจํานวนเงินให ้ถูกต ้องก่อนเซ็นชือบน Sales Slip ซึงร ้านค ้าจะเก็บไว ้เป็ นหลักฐานการรั บชําระ และให ้สําเนา Sales Slip อีกฉบับแก่ลกู ค ้า
อย่าเซ็นชือลงในใบบันทึกรายการทียังมิได ้เขียนจํานวนเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกรณีใด
เก็บ Sales Slip ไว ้เพือตรวจสอบกับใบแจ ้งยอดประจําเดือน และตรวจสอบยอดเงินในบัญชีอย่างสม่ําเสมอ หากมีรายการเรียกเก็บเงินใดทีไม่ถูกต ้องให ้แจ ้งผู ้ออกบัตรทันที
เพราะหากแจ ้งล่าช ้า เกินระยะเวลาทีกําหนด จะถือว่าเรายอมรั บค่าใช ้จ่ายนัน และหากไม่ได ้รั บใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนตรงตามเวลา ให ้สอบถามไปยังผู ้ออกบัตรถึงสาเหตุทล่ี าช ้า
แจ ้งธนาคารทันทีทรูี ้ว่าบัตรหาย หรือมีรายการทีเจ ้าของบัตรไม่ได ้เป็ นผู ้ทํารายการเกิดขึน
เลือกใช ้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเฉพาะในเรืองทีจําเป็ นเพือไม่ให ้มีภาระหนีมากเกินความสามารถทีจะจ่าย เช่น ค่านามั
้ํ นเดินทางไปทํางาน ค่ารั กษาพยาบาล
ค่าสินค ้าอุปโภคบริโภคในซุปเปอร์มาร์เก็ต
คิดให ้ดีถ ้าจะใช ้บัตรเพือหาผลประโยชน์เล็ก ๆ น ้อย ๆ แต่มคี วามเสียงสูง เช่น รูดบัตรซือสินค ้าหรือบริการแทนผู ้อืน โดยหวังแต ้มสะสมหรือดอกเบียจากบุคคลนัน
เพราะหากเขาไม่ชาํ ระตามทีตกลงกัน เราจะต ้องเป็ นคนรั บผิดชอบภาระหนีทังหมดต่อสถาบันผู ้ออกบัตร
หากไม่มคี วามจําเป็ นต ้องใช ้บัตรเครดิต สามารถแจ ้งขอยกเลิกใช ้บัตรได ้ โดยโทรติดต่อที Call Center หรือทําหนังสือแจ ้งเป็ นลายลักษณ์อักษร
เมือยกเลิกบัตรแล ้วอย่าลืมตัดทําลายบัตรทิง โดยเฉพาะตรงแถบแม่เหล็กหรือชิพเพราะเป็ นแหล่งเก็บข ้อมูลส่วนตัวของเรา เพือไม่ให ้มิจฉาชีพนํ าข ้อมูลไปทําบัตรปลอมได ้
อาจต ้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิมหากมีการขอใช ้บริการอืน เช่น การขอสําเนา Sale Slip (ชุดที 2) การขอรหัสใหม่ทดแทนรหัสเดิม ซึงจะแตกต่างกันไปในแต่ละสถาบันการเงิน
อย่าให ้ข ้อมูลส่วนตัว (เช่น หมายเลขบัตร หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ วันเดือนปี เกิด วงเงินบัตรเครดิต) ทางโทรศัพท์แก่ผู ้ทีอ ้างว่าเป็ นสถาบันผู ้ออกบัตร
เนืองจากสถาบันผู ้ออกบัตรจะไม่มกี ารติดต่อลูกค ้าเพือขอข ้อมูล เว ้นแต่ลกู ค ้าเป็ นผู ้โทรติดต่อ Call center เอง
รวมไปถึงการไม่ตอบกลับข ้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางอีเมลหรืออินเทอร์เน็ ต
การซือสินค ้าทางอินเทอร์เน็ ตควรพิจารณาเรืองความปลอดภัยของทังร ้านค ้าออนไลน์และผู ้ให ้บริการชําระเงิน ร ้านค ้าออนไลน์ทเชื
ี อถือได ้จะได ้รั บใบรั บรองดิจติ อล (Digital
Certificate) ซึงส่วนใหญ่จะมีระบบความปลอดภัยของข ้อมูลโดยการเข ้ารหัสก่อนส่งทุกครั ง โดยมีเครืองหมายรั บรองความปลอดภัยของการส่งผ่านข ้อมูลแบบ SSL (Secure Socket
Layer) ซึงแสดงว่าเว็บไซต์นได
ี ้รั บการรั บรองความปลอดภัยในการส่งผ่านข ้อมูลระหว่างกัน หรือร ้านค ้าออนไลน์บางแห่งอาจมีการใช ้ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)
ด ้วย

การชําระเงินผ่านบัตรเครดิตทีมีระบบรั กษาความปลอดภัยทีสูงขึน และสามารถลดความเสียงจากการทําธุรกรรมการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ ต
ซึงลูกค ้าจําเป็ นต ้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารผู ้ออกบัตร เพือใช ้ Verified by Visa (VBV), Master Card Secure Code (MCSC) และ JCB J/Secure

ชํ าระไม่เต็มจํานวน ใครว่าเรืองหยวน ๆ อยากชักชวนให ้ตังใจและพยายามชําระเต็มจํานวนและภายในเวลาทีกําหนด เพือรั กษาประวัตกิ ารชําระหนี
ซึงสําคัญมากต่อการได ้รั บอนุมัตสิ นิ เชือประเภทอืน หากชําระไม่เต็มจํานวน หรือหากชําระไม่ทนั ในเวลาทีกําหนด ก็จะต ้องจ่ายดอกเบีย ค่าบริการต่าง ๆ และเบียปรั บสูงสุดถึง 18 %
ต่อปี และอย่าลืมว่าโดยทัวไปผู ้ออกบัตรจะต ้องสํารองเงินเต็มจํานวนเพือจ่ายให ้ร ้านค ้าแทนผู ้ถือบัตร ดังนัน
ผู ้ออกบัตรจึงมักเริมคํานวณตังแต่วนั ทีสํารองเงินจ่ายให ้แก่ร ้านค ้าโดยคิดจากยอดเต็มจํานวนเช่นกัน ไม่ใช่แค่ยอดคงค ้างทีเหลือหลังจากทีเราไปชําระเงินบางส่วนแล ้ว
ควรหลีกเลียงการเบิกถอนเงินสด นอกจากจะถูกคิดดอกเบียฯ ตังแต่วนั ทีเบิกถอนเงินออกมาแล ้ว ยังจะต ้องเสียค่าธรรมเนียมอีก 3 %
ของจํานวนเงินสดทีเบิกถอนและภาษี มูลค่าเพิมซึงคิดจากยอดค่าธรรมเนียมการเบิกถอนด ้วย

ผู ้จัดการบริการ

ทีมกลยุทธ์ ศคง.

