
ข้อมูลส ำคัญของผลิตภัณฑ์ บัตรเดบิต ออมสิน อินสแตนท ์  

ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 

ข้อมูล รำยละเอียดผลิตภัณฑ์ 
ชื่อผลิตภัณฑ ์ บัตรเดบิต ออมสิน อินสแตนท์ (GSB DEBIT INSTANT) 

ประเภทผลิตภัณฑ ์ ผลิตภณัฑ์บัตรเดบติ Contactless 

เง่ือนไขหลัก  บุคคลธรรมดา 
 อายคุรบ  15  ปีบริบูรณ ์
 บัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก 1 บัญชี สามารถใช้ผูกกับบัตรได้ 1 บัตร 

เง่ือนไขกำรใช้บัตร  ใช้ถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM ในประเทศ/ต่างประเทศ 
 ใช้ฝากเงินสดที่เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (ADM) ธนาคารออมสิน 
 ใช้ช าระค่าสินค้าหรือบริการได้ทุกร้านค้าทั่วโลกที่มีเครื่องหมาย VISA/Mastercard และ ร้านค้านั้นรับบัตร 
 ใช้ช าระค่าสินค้าหรือบริการได้ที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน 
 ใช้โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร 
 ใช้ซื้อสลากออมสินที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน 
 ใช้โอนเงินภายในธนาคารที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน  
 ใช้โอนเงินภายในบัตร 
 ใช้ท าธุรกรรมอื่นๆ ตามที่ธนาคารก าหนด 

วงเงินกำรท ำธุรกรรมสูงสุด 
(ไม่สามารถปรับวงเงินการท าธุรกรรม 
แต่ละรายการได้) 

. 

รำยกำร จ ำนวนครั้ง/วัน จ ำนวนเงินสูงสุด/วัน 
ช าระค่าสินค้าและบริการ ได้ทุกร้านทัว่โลก 
ที่มีเครื่องหมาย VISA/Mastercard และร้านค้า
นั้นรับบัตร 

ไม่จ ากัด 100,000 บาท 

รำยกำร จ ำนวนครั้ง/วัน จ ำนวนเงินสูงสุด/วัน 
การท ารายการผา่นเครื่อง ATM 
 ถอนเงิน 
 โอนเงินภายในบัตร 
 โอนเงินภายในธนาคาร 

 
10 ครั้ง 
10 ครั้ง 
ไม่จ ากัด 

 
200,000 บาท 
200,000 บาท 
100,000 บาท 

 โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) ไม่จ ากัด 100,000 บาท 
  
       ช าระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) 
 สอบถามยอดคงเหลือ 

 
ไม่จ ากัด 
10 ครั้ง 

(สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง) 
100,000 บาท 

- 
การท ารายการฝากเงินที่เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ 
(ADM) 

ฝากเงินสดธนบัตรมูลค่า 100, 500 และ 1,000 บาท 
ได้สูงสุด 100 ฉบับ/ครั้ง ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง 
ในการฝากผ่านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (ADM) ธนาคารออมสิน 

กำรใช้บัตรช ำระค่ำสินค้ำหรือ
บริกำร  ณ ร้ำนค้ำหรือสถำน
บริกำร 
 
 
 
 

 

กรณีรูด/เสียบบัตร กรณีแตะบัตร 
1. มอบบัตรให้พนักงานขาย 
2. พนักงานขายรูด/เสียบบตัรและน า “ใบบันทึก

ค่าสินค้าและบริการ” (Sales Slip) ให้ท่าน 
ลงลายมือช่ือ 

3. ระวังมิให้บัตรคลาดสายตา 

1. แตะบัตรที่เครื่องรับบตัรด้วยตัวเอง 
2. ช าระเงินส าเร็จ รับ “ใบบันทึกค่าสินค้า 

และบริการ” (Sales Slip) 

- หากช าระค่าสินคา้หรือบริการเกนิจ านวนเงินที่ธนาคารเจ้าของเครือ่งรับบัตรก าหนด ต้องกดรหสั
ประจ าตัว (PIN) 6 หลัก เพื่อยืนยนัตัวตนว่าเป็นเจ้าของบัตร 
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ค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียมสมัครบัตรใหม ่ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   100 บาท 

ค่าธรรมเนียมรายป ี   200 บาท 
 รวมค่ำธรรมเนียมสมัครบัตรใหม่ 300 บำท 

ค่ำธรรมเนียมออกบัตรทดแทน กรณีบัตรช ารดุ/สูญหาย   100 บาท 
กรณลีืมรหัส        50 บาท 
กรณีเกดิจากธนาคาร*   ยกเว้นให้ 

หมำยเหต ุ*กรณีบัตรเดบิตใช้งานไม่ได้ เช่น จากการผลิตบัตร (ลูกค้าสมัครบัตรแล้ว 
บัตรไม่สามารถท ารายการส าเร็จเลย) การประกาศยกเลิกการใช้บัตร (ยกเลิกบตัร
แบบแถบแม่เหล็ก) เป็นต้น 

ค่ำธรรมเนียมกำรท ำรำยกำร 
ในประเทศ 

เป็นไปตามประกาศธนาคาร 

ค่ำธรรมเนียมกำรท ำรำยกำรใน
ต่ำงประเทศ 

เบิกเงินสด           100 บาท/รายการ 
สอบถาม               15 บาท/รายการ 
ค่าใช้จ่ายผ่านบัตร (รวมถึงเบิกเงินสด) ท่ีเป็นสกลุเงินต่างประเทศจะถูก
เรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารถูกเรียกเกบ็
จากเครือข่ายต่างประเทศ ซึ่งธนาคารจะคดิค่าความเสีย่งจากการแปลง
สกุลเงินดังกล่าวในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 จากยอดค่าใช้จ่ายหรือจาก
จ านวนเงินท่ีท ารายการ 

ค่ำธรรมเนียมกำรขอรหัสใหม่         ไม่มีบริการ (กรณีลมืรหสั ต้องติดต่อธนาคารเพื่อออกบัตรใหม่ และต้อง
เสียค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิม 50 บาท ต่อบัตร) 

ควำมรับผิดชอบของ 
ผู้ถือบัตร  

- กรณีบัตรหำย 
- แจ้งอายัดบัตรผ่าน GSB Call Center โทร. 1115 หรือหน่วยบริการลูกค้าบตัรอิเล็กทรอนิกส์  
โทร. 0 2299 8555, 0 2614 9555 ทันที 
- ผู้ถือบัตรต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรหลังจากบัตรหาย จนถึงเวลาไมเ่กิน  
5 นาที หลังจากแจ้งอายัดบัตรกับธนาคาร 
- กรณีบัตรหมดอำยุ (ตำมเดือน/ปี ที่แสดงบนหน้ำบัตร) 
ผู้ถือบัตรต้องตรวจสอบวันหมดอายุ (ตามเดือน/ปี ท่ีแสดงบนหน้าบตัร) และผู้ถือบัตรต้องติดต่อขอท าบัตร
ใหม่ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาก่อนวันหมดอายุ (ตามเดือน/ปี ท่ีแสดงบนหน้าบัตร) เพื่อจะได้ใช้งานบัตร
ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากผู้ถือบัตรไม่ติดต่อขอท าบัตรใหม่ก่อนวันหมดอายุ (ตามเดือน/ปี ที่แสดงบนหน้า
บัตร) ระบบจะไม่หักค่าธรรมเนียมรายปีในรอบปีถัดไป  

ช่องทำงในกำรติดต่อ 
ธนำคำร 

ติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือ GSB Call Center โทร. 1115 
หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการสามารถศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้ บัตรเดบิต ออมสิน อินสแตนท์       
(GSB DEBIT INSTANT) ได้ในคู่มือผู้ถือบัตรและข้อตกลงที่ได้รับ ณ วันสมัครบัตรฯ หรือที่เว็บไซต์ https://www.gsb.or.th 

ข้อควรระวัง 1. การท าธุรกรรมข้ามเขต ข้ามผู้ให้บริการ อาจมีคา่ธรรมเนียมเพิ่มเติม 
2. กรณีบัตรสญูหาย มีความเสี่ยงท่ีทา่นจะสญูเสียเงินในบัญชีของท่าน ให้รีบแจ้งอายัดบัตรทันที หรือมี
ปัญหาการใช้บริการ สอบถามรายละเอียดที่ GSB Call Center โทร. 1115 หรือหน่วยบริการลูกค้าบตัร
อิเล็กทรอนิกส์ โทร. 0 2299 8555, 0 2614 9555 
3. ควรมีการเปลีย่นรหสัประจ าตัวอยา่งน้อยทุก 3 เดือน  
4. การใช้รหัสประจ าตัวที่เครื่อง ATM /เครื่องรับบตัร ผิด 3 ครั้งติดตอ่กัน บัตรจะถูกระงับการใช้งาน  
โดยอัตโนมัติทันที ซึ่งสามารถด าเนินการได้ ดังนี ้
    4.1  กรณีจ ารหสัประจ าตัวได้  ในวันถัดไปผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตรด้วยรหัสที่ถูกต้องได้อัตโนมตัิ 
  หรือหากผู้ถือบัตรประสงค์ให้ธนาคารรีเซ็ต PIN Tries ภายในวันท่ีถูกระงับการใช้งาน ให้ติดต่อ
  ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาชา   

https://www.gsb.or.th/
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    4.2  กรณีจ ารหสัประจ าตัวไม่ได้ หากผูถ้ือบัตรมีความประสงค์ใช้บัตร สามารถขอออกบัตรทดแทน  
  ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา 
5. เมื่อน าบัตรไปท ารายการใดๆ ผ่านเครื่อง ATM เครี่องฝากเงินอัตโนมัติ (ADM) หรือน าบัตรไปช าระ     
ค่าสินค้าหรือบริการ ให้เก็บใบบันทึกรายการ (Slip) หรือใบบันทึกค่าสินค้าและบริการ (Sales Slip)       
ไว้เพื่อตรวจสอบกับรายการในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน 
6. กรณีทีธ่นาคารไมส่ามารถหักค่าธรรมเนียมรายปีได้ ธนาคารจะระงับการใช้บัตรช่ัวคราว หากเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมรายปไีมไ่ด้ตามระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด ธนาคารจะด าเนินการปดิบัตร 
7. แนะน าให้ผู้ถือบัตรตรวจสอบวันท่ีบัตรเดบิตหมดอายุ (ตามเดือน/ปี ที่แสดงบนหน้าบัตร) และ/หรือ 
ที่ธนาคารก าหนดไว้ เว้นแต่จะมีการระงับหรือยกเลิกการใช้บัตรก่อนก าหนดเวลาดังกล่าว 
8. ผู้ขอเปิดบัตรควรท าความเข้าใจในรายละเอียดและเง่ือนไขก่อนตัดสินใจสมัครบัตรทุกครั้ง หากมีข้อสงสัย
โปรดสอบถามพนักงานของธนาคาร 

 


