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 คู่มือการใช้บัตรเครดิต 
 วงเงินบัตรเครดิต 

 วงเงินบัตรเครดิตเป็นวงเงินที่ท่านได้รับส าหรับการใช้ช าระค่าสินค้าและบริการต่างๆ รวมทั้ง  
การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ซึ่งเมื่อรวมกับยอดเงินค้างช าระของเดือนก่อนแล้วต้อง
ไม่เกินวงเงินการใช้จ่ายที่ธนาคารก าหนดให้ 

 วงเงนิบัตรเครดิตจะถูกลดยอดลง เท่ากับยอดคงค้างทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน และยังไม่ได้ช าระคืนธนาคาร 

 กรณีที่ท่านมีบัตรเครดิตหลายใบ วงเงินรวมทุกบัตร หมายถึง วงเงินบัตรเครดิตที่ท่านถืออยู่ทุกบัตร 
(ท้ังบัตรหลักและบัตรเสริม) ซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้ภายในวงเงินเดียวกัน 

 ท่านสามารถขอใช้บัตรเครดิตเกินวงเงินปกติได้ ในกรณีที่ท่านมีความจ าเป็น เช่น การเดินทางไป
ต่างประเทศ หรือเข้ารับการรักษาพยาบาล ซึ่งท่านสามารถขอวงเงินชั่วคราวได้ที่ GSB Contact Center โทร. 1115 
หรือ GSB Credit Card Call Center โทร. 0 2299 8888 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 

 ข้อแนะน าในการช าระเงิน 
 ทางเลือกในการช าระคืน 

บัตรเครดิตธนาคารออมสิน ให้อิสระแก่ท่าน ในการเลือกช าระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรในแต่
ละเดือน โดยมีระยะปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 45 วัน นับจากวันที่ธนาคารบันทึกรายการถึงวันครบก าหนดช าระเงิน 
(เฉพาะรายการซื้อสินค้า/หรือบริการ ที่ช าระเต็มจ านวนที่เรียกเก็บ) โดยท่านสามารถเลือกช าระคืนเต็มจ านวน ที่ระบุ
ในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต ภายในวันที่ก าหนด หรือท่านสามารถเลือกช าระค่าใช้จ่ายเพียงบางส่วน แต่ต้องไม่น้อยกว่า
ขั้นต่ าร้อยละ 10 (และไม่น้อยกว่า 1,000 บาท) ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต 

 ใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต 
เมื่อถึงก าหนดสรุปยอดในรอบบัญชีของท่านในแต่ละเดือน ธนาคารจะจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต

เพ่ือแสดงรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งหมด ภายในรอบบัญชีนั้น และเป็นรายการที่ธนาคารเรียกเก็บจากร้านค้าแล้ว 
โดยธนาคารจะจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านระบุ และ/หรือทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Statement) และ/หรือช่องทางอ่ืนที่ธนาคารจัดให้มี
ในอนาคต 

 วิธีการช าระเงิน 
ท่านสมาชิกลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารออมสิน สามารถช าระค่าใช้จ่ายได้ 9 ช่องทาง ดังนี้ 

1. ช าระด้วยเงินสดหรือเช็ค ณ เคาน์เตอร์ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ 
2. ช าระผ่านบริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือเครื่องฝาก - ถอนเงินอัตโนมัติ  

(ADM-Recycle) ของธนาคารออมสิน 
3. ช าระผ่านบริการ Internet Banking ของธนาคารออมสิน 
4. ช าระผ่านบริการ Mobile Banking (MyMo) ของธนาคารออมสิน 
5. ช าระโดยการหักบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน (Direct Debit) 
6. ช าระผ่านบริการแบบพร้อมเพย์ (Promptpay) Bill Payment 
7. ช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ไม่เกิน 30,000 บาท/รายการ 
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8. ช าระเงินผ่านโลตัส ทุกสาขา ไมเ่กิน 49,000 บาท/รายการ 
9. ช าระเงินผ่านตู้เติมสบายพลัสทั่วประเทศ ไม่เกิน 2,000 บาท/รายการ  
    หรือไม่เกิน 40,000 บาทต่อวัน 

หมายเหตุ:  - กรณีช าระเงินผ่านช่องทางการช าระเงิน ตามข้อ 6. – 9. กรุณาช าระเงินล่วงหน้าก่อนวันครบ
ก าหนดช าระ อย่างน้อย 3 วันท าการ ทั้งนี้  ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรับช าระ ณ จุดรับช าระ ซึ่งอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามโปรโมชั่น โปรดตรวจสอบอัตรค่าธรรมเนียมล่าสุด ณ จุดรับช าระอีกครั้ง 

 - กรณีช าระด้วยเช็ค ณ เคาน์เตอร์ธนาคารออมสิน ต้องเป็นเช็คท้องถิ่นเดียวกันกับสาขาที่รับ
ช าระโดยเขียนเช็คขีดคร่อมในนาม “ธนาคารออมสิน” พร้อมเขียน ชื่อ – นามสกุล และหมายเลขบัตรเครดิตด้านหลังเช็ค 
ทั้งนี้ ธนาคารจะน าเงินเข้าบัญชีของท่าน เมื่อเช็คนั้นได้เรียกเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 วิธีการใช้บัตร 
 เมื่อท่านได้ใช้บัตรเครดิตในการช าระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ กรุณามอบบัตรให้แก่พนักงานขาย  

เพ่ือท าการบันทึกรายการซื้อสินค้าและบริการลงในใบบันทึกรายการขาย (Sales Slip) 

 กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียด และจ านวนเงินในใบบันทึกรายการขาย ก่อนลงลายมือ
ชื่อทุกครั้ง 

 หากจ านวนเงินไม่ถูกต้อง ท่านต้องขอท าลายใบบันทึกรายการขายชุดนั้น แล้วจึงลงลายมือชื่อในใบ
บันทึกรายการขายที่ถูกต้อง 

 รอรับบัตรเครดิตของท่านคืนจากพนักงานขายทุกครั้ง และเก็บส าเนาใบบันทึกรายการขายไว้เป็น
หลักฐาน เพ่ือตรวจสอบกับใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต/ใบก ากับภาษี (Credit Card Statement/Tax Invoice) 

 ท่านสามารถเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance) จากบัญชีบัตรเครดิตของท่านผ่านเครื่องถอนเงิน
อัตโนมัติ (ATM) ธนาคารออมสิน สูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ แต่ไม่เกินวงเงินคงเหลือ ณ ขณะนั้น 
ซึ่งบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เบิกถอนเงินสดล่วงหน้าสูงสุดไม่ เกิน 50,000 บาทต่อวัน  โดยใช้ควบคู่กับ  
รหัสประจ าตัว (PIN) ที่ท่านได้รับ ซึ่งธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดในอัตราร้อยละ 3 ของจ านวน
เงินสดที่ถอน ทั้งนี้ การเบิกถอนเงินสดในต่างประเทศ ท่านอาจจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงิน 

 ข้อแนะน าเกี่ยวกับการดูแลรักษาบัตร 
 เมื่อท่านได้รับบัตร โปรดตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ - นามสกุล ที่พิมพ์บนด้านหน้าบัตร พร้อม 

ลงลายมือชื่อบนแถบลายเซ็นด้านหลังบัตรทันที 

 ควรเก็บรักษาบัตรไว้ในที่ปลอดภัย ใช้ได้สะดวก สังเกตง่าย เพื่อทราบทันทีเม่ือบัตรสูญหาย 

 โปรดระวังไม่ให้บัตรงอ ถูกความร้อน แถบแม่เหล็กถูกขูดขีด หรือสัมผัสกับแถบแม่เหล็กของบัตรอ่ืน 
หรือถูกวัตถุท่ีเป็นแม่เหล็ก และไม่ควรวางบัตรไว้บนโทรทัศน์ หรือวิทยุ 

 โปรดระวัง Chip บนบัตรไม่ให้ถูกขูดขีด เพราะอาจท าให้บัตรช ารุด 

 ควรจดหมายเลขบัตรไว้ กรณีบัตรหายหรือมีปัญหา หมายเลขบัตรที่ถูกต้องจะช่วยให้การอายัดบัตร 
การค้นหา หรือตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็ว 
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 บริการอื่นๆ 
 บัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

หากบัตรของท่ านสูญหายหรือถูกขโมย โปรดแจ้งที่  GSB Contact Center โทร. 1115 หรือ  
GSB Credit Card Call Center โทร. 0 2299 8888 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 

 บัตรช ารุด 
กรณีบัตรช ารุด โปรดแจ้งที่ GSB Contact Center โทร. 1115 หรือ GSB Credit Card Call Center 

โทร. 0 2299 8888 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือขอออกบัตรทดแทน 

 การต่ออายุบัตร 
บัตรเครดิตธนาคารออมสินที่ท่านได้รับมีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ออกบัตร ส่วนค่าธรรมเนียมจะเรียกเก็บ

เป็นรายปี (ถ้ามี) โดยจะระบุในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ท่าน (เป็นไปตามเงื่อนไข
คุณสมบัติผู้ถือบัตร ตามเกณฑ์ที่ธนาคารก าหนด) 

 การเปลี่ยนแปลงชื่อ – นามสกุล 
กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อ – นามสกุล กรุณาแจ้งที่ GSB Contact Center โทร. 1115 หรือ 

GSB Credit Card Call Center โทร. 0 2299 8888 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือที่ธนาคารจะได้จัดท าบัตรใบใหม่ 
และจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ โดยทันทีที่ท่านได้รับบัตรใหม่แล้ว กรุณาเซ็นชื่อด้านหลังบัตรทันที พร้อมกับท าลาย
บัตรเดิม 

 การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ 
เมื่อท่านย้ายที่อยู่ หรือต้องการให้ธนาคารเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ไปยังท่านกรุณา

แจ้งที่  GSB Contact Center โทร. 1115 หรือ GSB Credit Card Call Center โทร. 0 2299 8888 ทุกวัน  
ตลอด 24 ชั่วโมงหรือแจ้งที่สาขาของธนาคารได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 

 การขอรหัสใหม่ 
ในกรณีที่ท่านจ ารหัสประจ าตัว (PIN) ที่ใช้ถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ไม่ได้  

ท่านสามารถขอรหัสใหม่ได้ โดยโทรศัพท์แจ้งธนาคารที่ GSB Contact Center โทร. 1115 หรือ GSB Credit Card 
Call Center โทร. 0 2299 8888 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง จากนั้นธนาคารจะจัดท ารหัสใหม่ และจัดส่งให้ท่านโดยที่
ท่านไม่ต้องท าบัตรใหม ่


