หน ้าแรก / บริการที ธปท. กํากับดูแล / บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ / บัตรเดบิต

บัตรเดบิต คือ บัตรทีผูกไว ้กับบัญชีเงินฝากของผู ้ถือบัตร เพือใช ้ทํารายการทีเครือง ATM
ไม่วา่ จะเป็ นการถอนเงิน โอนเงิน สอบถามยอด และชําระค่าสินค ้าและบริการ (ซึงเป็ นคุณสมบัตขิ องบัตร
ATM) และใช ้ทํารายการชําระค่าสินค ้าและบริการทีร ้านค ้า รวมถึงการซือสินค ้าออนไลน์ได ้
โดยจะเป็ นการหักเงินออกจากบัญชีเงินฝากทันที (หรือทีเรียกว่า pay now นันเอง)

ในการชําระค่าสินค ้าและบริการทีร ้านค ้า
ร ้านค ้าทีรั บบัตรเดบิตจะติดสัญลักษณ์ของเครือข่ายบัตรเดบิตทีออกบัตรร่วมกับธนาคารเจ ้าของบัตร เช่น
เครือข่าย VISA, Master Card, China Union Pay (CUP) เป็ นต ้น
ผู ้ถือบัตรจะชําระโดยการเซ็นชือในใบบันทึกการขาย (Sales Slip) หรือกดรหัส (Personal Identification
Number: PIN) ทังนี
รูปแบบขึนอยู่กับเครือข่ายของผู ้ให ้บริการบัตรเดบิตเป็ นผู ้กําหนด ส่วนการซือสินค ้าออนไลน์
ผู ้ถือบัตรจะชําระโดยการระบุหมายเลขบัตรเดบิต 16 หลัก รหัส CVV (หมายเลข 3 หลัก ด ้านหลังบัตร)
วันหมดอายุของบัตร และรหัสผ่านใช ้ครั งเดียว (OTP: One Time Password) ทีได ้รั บทาง SMS

ไม่ต ้องพกเงินสด ซึงจะช่วยลดความเสียหายหากถูกโจรกรรมหรือทําบัตรหาย
สะดวก รวดเร็ วในการชําระเงิน และไม่ต ้องเสียเวลาในการทอนเงิน
ควบคุมการใช ้จ่ายของผู ้ถือบัตรเดบิตได ้ดีกว่าการใช ้บัตรเครดิต
เนืองจากถ ้าไม่มเี งินในบัญชีก็จะไม่สามารถเบิกเงินสดหรือซือสินค ้าและบริการได ้
ได ้รั บสิทธิประโยชน์อนเพิ
ื มเติมตามโปรโมชันส่งเสริมการขาย เช่น
ส่วนลดในการซือสินค ้า ความคุ ้มครองตามการประกันชีวติ
การโอนเงินโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ทังนี
ขึนอยู่กับประเภทของบัตรและเงือนไขการใช ้บริการ ซึงอ
าจมีอัตราค่าธรรมเนียมแพงกว่ากรณีบตั รเดบิตทัวไป ดังนัน
จึงควรเลือกใช ้ประเภทบัตรเดบิตให ้เหมาะสม
โดยสอบถามรายละเอียดได ้จากสถาบันการเงินผู ้ออกบัตร

ลองใช ้ Check-list ทีจะทําให ้การใช ้บัตร ATM/
บัตรเดบิต เป็ นเรืองง่ายและได ้ประโยชน์

เลือกใช ้ประเภทบัตรเดบิตให ้เหมาะสมเพือให ้เกิดความคุ ้มค่า
เพราะอัตราค่าธรรมเนียมบัตรเดบิตทีให ้
สิทธิประโยชน์อนเพิ
ื มเติมมักจะแพงกว่ากรณีบตั รเดบิตทัวไป
เซ็นชือหลังบัตรทันทีเมือได ้รั บบัตรใหม่ และรั กษาบัตรเสมือนเป็ นเงินสด
ไม่ควรกําหนดรหัส PIN ให ้ง่ายต่อการสุม่ เดา เช่น ไม่ใช ้หมายเลขโทรศัพท์ บ ้านเลขที
วันเกิด และไม่เก็บรหัสไว ้รวมกับบัตร รวมทังไม่เปิ ดเผยกับผู ้อืน
จัดเก็บไว ้ในทีปลอดภัยและเป็ นความลับ หรือหากจํารหัสได ้แล ้วก็ควรฉีกทิงทําลายไป
และควรเปลียนรหัสอยู่เสมอ
เฝ้ าดูผู ้ขายในขณะรูดบัตร เพือป้ องกันการขโมยข ้อมูลบัตรด ้วยเครือง Skimmer
ตรวจสอบจํานวนเงินให ้ถูกต ้องก่อนเซ็นชือบน Sales Slip หรือกดรหัส PIN
ทีเครืองรูดบัตร ซึงร ้านค ้าจะเก็บไว ้เป็ นหลักฐานการรั บชําระ และให ้สําเนา Sales Slip
อีกฉบับแก่ลกู ค ้า
ตรวจสอบรายการในใบแจ ้งยอดการใช ้จ่ายกับสําเนา Sales Slip ทุกครั ง
และตรวจสอบยอดเงินในบัญชีอย่างสม่ําเสมอ
แจ ้งธนาคารทันทีทรูี ้ว่าบัตรหาย หรือมีรายการทีเจ ้าของบัตรไม่ได ้เป็ นผู ้ทํารายการเกิดขึน
การซือสินค ้าทางอินเทอร์เน็ ตควรพิจารณาเรืองความปลอดภัยของทังร ้านค ้าออนไลน์และ
ผู ้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

การชําระเงินผ่านบัตรเดบิตทีมีระบบรั กษาความปลอดภัยทีสูงขึน
สามารถลดความเสียงจากการทําธุรกรรมการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ ต
ซึงลูกค ้าจําเป็ นต ้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารผู ้ออกบัตร เพือใช ้ Verified by
Visa (VBV) และ Master Card Secure Code (MCSC)

ผู ้จัดการบริการ

