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ข้อมูลผลิตภัณฑ์ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 

ชื่อผลิตภัณฑ์ บัตรเดบิตกรงุไทย คลาสสิก ( Krungthai Classic Debit Card) หรอื บัตรเดบิตกรงุไทย

มาสเตอรก์ารด์ (Krungthai Mastercard Debit Card) 

ประเภทผลิตภัณฑ์ บัตรเดบิต แบบมาตรฐาน (Classic) 

วงเงนิสูงสุด (บาท) 

ลูกค้าสามารถปรบัเพ่ิมไม่เกิน

วงเงินสูงสุด และปรบัลดวงเงินได้ 

 เบิกถอนผ่านเครื่อง ATM สูงสุด 150,000 บาท/บัตร/วนั  

 โอนเงินระหวา่งบัญชี สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท/วนั 

 ช าระเงนิค่าสินค้าหรอืบรกิารผ่านเครื่อง EDC ได้สูงสุด 500,000 บาท/บัตร/วนั 

เงื่อนไขหลัก 

 

 ส าหรบัลูกค้าท่ีมีอายุ 15 ปีบรบูิรณ์ ขึ้นไป 

 สามารถถือบัตรได้สูงสุดไม่เกิน 3 บัตร/1ท่าน 

 บัญชีรว่มหรอืบัญชีท่ีมีผู้รว่มเปิดมากกวา่ 1 คน ไม่สามารถสมัครบัตรฯได้ 

 บัตรเดบิตสามารถผูกบัญชีหลักกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ได้ 1 บัญชี และ/หรือบัญชีเงินฝาก

ประเภทกระแสรายวนัได้  1 บัญชี และสามารถผูกบัญชีรองกับบัญชีเงินฝากประจ าปลอดภาษี เพ่ือ

ดูยอดเงินและฝากเงินได้ 1 บัญชี 

 บัตรมีอายุการใช้งาน 5 ปี นับจากเดือนท่ีผลิต 

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/

โอน สิทธิประโยชน์ และ

เงื่อนไขอื่นๆ 

 ใช้บรกิารเบิกถอนเงนิ/โอนเงิน และธุรกรรมอื่น ๆ ท่ีธนาคารก าหนด ผ่านเครื่อง ATM/ADM 

ของธนาคารกรงุไทย และธนาคารอื่น ๆ ท่ีมีเครื่องหมาย ATM POOL 

 ช าระค่าสินค้าและบรกิารแทนเงินสดผ่านเครื่อง EDC ท่ีมีเครื่องหมาย  mastercard  ได้ท่ัวโลก 

ตลอด 24 ชั่วโมง 

การใช้บรกิารบัตรท่ีเครื่อง ATM/ADM ในประเทศ 

 ธุรกรรมการถอนเงิน/โอนเงินในเขตส านักหักบัญชีเดียวกันท่ีเครื่อง ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย 

ไม่คิดค่าบรกิาร 

 ธุรกรรมการโอนเงินข้ามเขตส านักหักบัญชีท่ีเครื่อง ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย รายการแรก

ของเดือนไม่คิดค่าบรกิาร รายการท่ี 2 เป็นต้นไป ของเดือน 10 บาท/รายการ 

 ธุรกรรมการถอนเงินข้ามเขตส านักหักบัญชีท่ีเครื่อง ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย 15 บาท/

รายการ 

 ธุรกรรมการโอนเงิน ข้ามจงัหวดัท่ีเครื่อง ATM/ADM ธนาคารอื่น 

- หม่ืนละ 10 บาท ส่วนเกินคิดตามส่วนเลขหลักพัน พันละ 1 บาท เศษของพันไม่คิด 

- ค่าใช้เครอืข่ายธนาคาร 10 บาท/รายการ 

- ค่าบรกิารข้ันต่า 20 บาท/รายการ 

- ค่าบรกิารสูงสุด 1,000 บาท/รายการ 

 ธุรกรรมการถอนเงิน ข้ามจังหวดัท่ีเครื่อง ATM ธนาคารอื่น 20บาท/รายการ 

 ธุรกรรมการถอนเงินในจังหวดัเดียวกันท่ีเครื่อง ATM ธนาคารอื่น ไม่คิดค่าบรกิาร 

 กรณีลูกค้าใช้บัตร ท่ีเครื่อง ATM/ADM ธนาคารอื่นเกิน 4 รายการ ต่อเดือน นับต้ังแต่รายการท่ี 5 

ในเดือนน้ันคิดค่าบรกิาร 10 บาท/รายการ 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

(บาท) 

100 บาท 

ค่าธรรมเนียมรายปี 

(บาท/ปี) 

200 บาท ต่อปี  

ค่าบรกิารรายปีของปีถัดไป ธนาคารจะเรยีกเก็บจากลูกค้าโดยหักบัญชีอัตโนมัติเม่ือครบรอบ 1 ปี ใน

เดือนท่ีมีการออกบัตร หากเงินในบัญชีลูกค้ามีไม่เพียงพอจ่ายค่าบรกิารรายปีคราวเดียวกันท้ังจ านวน 

ระบบงานจะเรียกเก็บค่าบริการส่วนท่ีเหลือต่อไปทุกเดือนจนกว่าจะครบ หากครบ 24 เดือนแล้ว 

ระบบงานยังไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการรายปีได้ครบตามจ านวนท่ีก าหนด ธนาคารจะยกเลิกบัตร

โดยอัตโนมัติ 

ค่าธรรมเนียมออกบัตร

ใหม่ (บาท/ครัง้) 

100 บาท ต่อครัง้ 

เอกสารแสดงขอ้มูลส าคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) 

สแกนศึกษารายละเอียด 

ข้อตกลงและเงื่อนไข  
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ค่าธรรมเนียมการขอรหัส

ใหม่ (บาท/ครัง้) 

ไม่มีค่าใช้จา่ย สามารถต้ังรหัสผ่านใหม่ (Reset Pin) ได้ท่ีสาขาธนาคาร 

ค่าบรกิารการใช้จา่ยท่ีเป็น

สกลุเงนิต่างประเทศ 

 ค่าบรกิารการสอบถามยอดคงเหลือในต่างประเทศ 15 บาท ต่อรายการ 

 ค่าธรรมเนียมการถอนเงนิต่างประเทศ              100 บาท ต่อรายการ 

 อัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดจากการถอนเงินและช าระค่าสินค้าและบรกิารจะเรยีกเก็บไม่เกินรอ้ยละ 2.5 

จากจ านวนเงนิท่ีท ารายการ 

 ไม่รวมค่าธรรมเนียมการท ารายการท่ีเรยีกเก็บ โดยธนาคารเจ้าของเครื่อง ATM ในต่างประเทศ 

(กรณีท่ี ATM CROSS BORDER SERVICE จะคิดเฉพาะรายการท่ีส าเรจ็เท่านั้น) 

ความรบัผิดชอบของ

เจา้ของบัตร กรณีบัตร

หาย 

 แจง้อายัดหรอืขอระงบัการใช้บัตรชั่วคราวทางโทร. 02-111-1111 (24ชั่วโมง) หรอืทางส านักงาน

ใหญ่หรอืสาขาธนาคาร (ในวนัและเวลาท าการ)  

 เจา้ของบัตรต้องรบัผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการใช้บัตรหลังจากบัตรหายจนถึงเวลา

ไม่เกิน 5 นาที หลังจากแจง้อายัดกับธนาคาร 

ช่องทางในการติดต่อ

ธนาคาร 

 ธนาคารกรงุไทยทุกสาขาท่ัวประเทศ 

 Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111  

 อีเมล : Call.CallCenter@krungthai.com 

 Facebook/Twitter/Youtube/LINE/ Instagram : พิมพ์ค าวา่ “Krungthai Care”  

การแจ้ ง เปลี่ ยนแปลง

เงื่อนไขการให้บรกิาร หรอื

การแจ้ง เ ตือน ท่ีส า คัญ

ส าคัญต่างๆ 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องกับบัตร และท าให้ลูกค้าเสียประโยชน์ ธนาคารจะ

ท าการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั 

ข้อควรระวงั  ระมัดระวังและดูแลรักษาบัตรเดบิตและรหัสผ่านบัตรเดบิตเป็นอย่างดี และไม่เปิดเผยรหัสผ่าน

บัตรเดบิตหรอืข้อมูลบัตรเดบิตให้บุคคลอื่น 

 หากบัตรหายหรอืถกูขโมย ให้รบีแจง้ธนาคารทันที เพ่ือด าเนินการอายัดบัตร 

 หากใช้รหัสผ่านผิดเป็นจ านวน 3 ครั้ง ติดต่อกัน ระบบจะระงับการใช้บัตรโดยอัตโนมัติ ลูกค้า

ติดต่อสาขาธนาคารเพ่ือปลดระงบัการใช้บัตร  

 การยกเลิกการใช้บรกิารบัตรเดบิตแจง้ได้ท่ีสาขาธนาคาร 

 การท าธรุกรรมข้ามเขต ข้ามผู้ให้บรกิาร อาจมีค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม  
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