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ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ บัตรเอทีเอ็มธรรมดา (Regular Card)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
วงเงินสูงสุด (บาท)
ผู้ใช้บริการสามารถปรับเพิม่ ไม่เกินวงเงินสูงสุดและ
ปรับลดวงเงินได้
เงือ่ นไขหลัก

เงือ่ นไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์และ
เงือ่ นไขอืน่ ๆ

บัตรเอทีเอ็มธรรมดา (Regular Card)
บัตรเอทีเอ็ม
ใช้ถอนเงินผ่านเครื่อง ATM / CDM โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกวงเงิน
สูงสุดต่อวัน 3 วงเงิน คือ 20,000/40,000/60,000 บาท
 สาหรับบุคคลทั่วไป อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 ผู้ใช้บริการต้องมีบญ
ั ชี ธ.ก.ส. ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน
ประเภทบุคคลธรรมดา
 เปิดบัญชีออมทรัพย์กับ ธ.ก.ส. ขั้นต่า 50 บาท หรือบัญชีกระแสรายวัน
ขั้นต่า 10,000 บาท
 บัตร ATM 1 ใบ สามารถมีบัญชีได้สูงสุด 6 บัญชี โดยมีบญ
ั ชีออมทรัพย์
ไม่เกิน 3 บัญชี และบัญชีกระแสรายวันไม่เกิน 3 บัญชี
 ใช้บริการเบิก/ถอนเงินสด/สอบถามยอดเงิน /โอนเงิน และธุรกรรมอื่น ๆ
จากเครื่อง ATM ธ.ก.ส. หรือเครื่อง ATM ธนาคารอื่น ๆ ในเครือข่าย ATM POOL
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
วงเงินการทารายการต่อวัน
 เบิกถอนเงินได้ไม่จากัดจานวนครั้งต่อวัน ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท และสูงสุด
ไม่เกินวงเงินของบัตรต่อวัน
 ฝากเงินสดที่เครื่องรับฝากเงิน (CDM) เพื่อเข้าบัญชีที่ผูกกับบัตร ATM ได้ สูงสุด
ไม่เกิน 100 ฉบับ/ครั้ง
 โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) ผ่านเครื่อง ATM ธ.ก.ส. หรือธนาคาร
อื่น ๆ ที่เปิดให้บริการโอนเงิน ได้ไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง และสูงสุดไม่เกินวงเงินของ
บัตรต่อวัน
 โอนเงินภายในธนาคาร (ภายในบัตร/โอนไปบัญชีอื่น) สูงสุดไม่เกินวงเงินของ
บัตรต่อวัน
 ชาระค่าสินค้าและบริการ ของบริษัทหน่วยงานต่าง ๆ ที่ธนาคารเปิดให้บริการ
ที่เครื่อง ATM ธ.ก.ส. เช่น AIS 3G Citibank เป็นต้น สูงสุดไม่เกินวงเงินของบัตรต่อวัน
ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสด
 ถอนเงินที่เครื่อง ATM /CDM ธ.ก.ส. ในเขต (จังหวัด) ไม่คิดค่าบริการ
(กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ จัดเป็น จังหวัดเดียวกัน)
 ถอนเงินที่เครื่อง ATM /CDM ธ.ก.ส. ข้ามเขต (จังหวัด) คิด 10 บาท/ครั้ง
 ถอนเงินที่เครื่อง ATM /CDM ธนาคารอื่น ในเขต (จังหวัด) ฟรี 4 ครั้ง/เดือน
ครั้งที่ 5 ขึ้นไปคิด 10 บาท
 ถอนเงินทีเ่ ครื่อง ATM /CDM ธนาคารอื่น ข้ามเขต (จังหวัด) 20 บาท/ครั้ง
ครั้งที่ 5 ขึ้นไป คิด 30 บาท
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
 โอนเงินระหว่างบัญชีที่ผูกกับบัตร และโอนเงินไปเข้าบัญชีบุคคลอื่นใน ธ.ก.ส.
ในเขต (จังหวัด) ไม่คิดค่าบริการ
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ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บาท)
ค่าธรรมเนียมรายปี (บาท)

ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ทดแทน (บาท)
ค่าธรรมเนียมการขอรหัสใหม่ (บาท)
ความรับผิดชอบของเจ้าของบัตร
กรณีบตั รหาย

 ถอน/ถามยอด/โอนเงินระหว่างบัญชีที่ผูกกับบัตร และโอนเงินไปเข้าบุคคลอื่น
ใน ธ.ก.ส. ฟรี 7 ครั้ง /วัน /บัตร ตัง้ แต่ครั้งที่ 8 เป็นต้นไป คิด 3 บาท/ครั้ง
 โอนเงินระหว่างบัญชีทผี่ ูกกับบัตร และโอนเงินไปเข้าบัญชีบุคคลอื่นใน ธ.ก.ส.
ข้ามเขต (จังหวัด) ฟรีครั้งแรกของเดือน ครั้งที่ 2 ขึ้นไป คิด 10 บาท/ครั้ง
 โอนเงินระหว่างบัญชีภายในบัตร ที่เครื่อง ATM /CDM ธนาคารอื่น ในเขต
(จังหวัด) ฟรี 4 ครั้ง/เดือน ครั้งที่ 5 ขึ้นไปคิด 10 บาท
 โอนเงินระหว่างบัญชีภายในบัตร ที่เครื่อง ATM /CDM ธนาคารอื่น ข้ามเขต
(จังหวัด) หมื่นละ 10 บาท บวกค่าบริการ 10 บาท/รายการ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT)
 โอนไม่เกิน 10,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 25 บาท
 โอนมากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 35 บาท
ค่าธรรมเนียมการฝากเงินสดผ่านเครื่อง CDM
 ฝากเงินสดเข้าบัญชีปลายทาง ธ.ก.ส. ในสาขาเดียวกัน และต่างสาขา ภายใน
เขตเดียวกัน ไม่คิดค่าบริการ
 ฝากเงินสดเข้าบัญชีปลายทาง ธ.ก.ส. ต่างสาขา นอกเขต คิดค่าบริการ 10
บาท/รายการ ค่าธรรมเนียม ร้อยละ 0.10 ของจานวนที่รับฝาก ขั้นต่า 10 บาท
(เศษสตางค์ปดั ขึ้นเป็นจานวนเต็มบาท รวมขั้นต่า 20 บาท/รายการ)
 100 บาท
 150 บาท
 ค่าบริการรายปี ของปีถัดไป ธนาคารจะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการโดยหักบัญชี
อัตโนมัติ จากบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่ระบุไว้ในคาขอใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ในเดือนที่
ออกบัตร เมื่อครบรอบ 1 ปี ในอัตราที่ธนาคารประกาศ หากเงินในบัญชีไม่พอจ่าย
ค่าธรรมเนียมรายปี บัตรจะไม่สามารถใช้ได้จนกว่าผู้ใช้บริการจะนาเงินเข้าบัญชีดังกล่าว
และนาบัตรไปทารายการที่เครื่อง ATM/CDM ของ ธ.ก.ส.
 กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บัตร ธนาคารจะทาการคืนค่าบริการรายปี
ตามส่วนของระยะเวลาที่ยังไม่ได้ใช้บริการ ณ ที่ทาการสาขาหรือจุดบริการของธนาคาร
 100 บาท
สามารถเปลีย่ นรหัสใหม่ที่เครื่อง ATM ของ ธ.ก.ส. ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรณีจารหัสไม่ได้ ต้องออกบัตรใหม่ มีค่าธรรมเนียมในการออกบัตร 100 บาท
 ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งอายัดบัตร ได้ที่สาขาของธนาคาร ธ.ก.ส. (ในวันและ
เวลาทาการ) หรือ Call Center 0-2555-0555 ทันที
 ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากการใช้บัตรภายหลังจาก
บัตรหาย และแจ้งอายัดบัตรกับธนาคารภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที หรือหากธนาคาร
ตรวจสอบ/พิสูจน์ได้ว่าความเสียหายที่เกิดจากการใช้บัตรดังกล่าวเกิดจากการกระทาของ
ผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้บริการได้มีส่วนรู้เห็นด้วย หรือผู้ใช้บริการประมาทเลินเล่อ
ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งจานวน
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ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ช่องทางการติดต่อธนาคาร

ข้อควรระวังและควรปฏิบตั ิ

ชื่อผลิตภัณฑ์ บัตรเอทีเอ็มธรรมดา (Regular Card)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 Call Center ธ.ก.ส. 0-2555-0555 บริการ 24 ชั่วโมง
 เว็บไซต์ www.baac.or.th
 การทาธุรกรรมข้ามเขตข้ามผู้ให้บริการ อาจมีคา่ ธรรมเนียมเพิ่มเติม เงื่อนไข
เป็นไปตามที่ธนาคารกาหนด
 ผู้ใช้บริการควรระมัดระวังและดูแลรักษาบัตรและรหัสผ่านเป็นอย่างดี และ
ไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านหรือข้อมูลบัตรเอทีเอ็มให้บคุ คลอื่น
 ภายหลังจากที่ผู้ใช้บริการทราบว่าได้ทาบัตรหายหรือถูกขโมย ผู้ใช้บริการควร
แจ้งให้ ธนาคารทราบทันที เพื่อดาเนินการอายัดบัตร
 หากมีการใช้รหัสผ่านผิดเป็นจานวน 3 ครั้ง ติดต่อกัน ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถ
ใช้บัตรได้อีก จนกว่าผู้ใช้บริการจะติดต่อสาขาของธนาคารเพื่อดาเนินการแก้ไข ให้
สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งการปลดล็อคสามารถทาได้ 1 ครั้งต่อ1 บัตร
เท่านั้น
 ควรเปลีย่ นรหัสผ่าน 6 หลัก อย่างน้อยทุก 3 เดือน
 ควรตรวจสอบยอดเงินในบัญชีอย่างสม่าเสมอ
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