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ข้อตกลงและเงื่อนไขของบตัรเดบิตธนาคารไอซีบีซี  

 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า ค าดงัต่อไปนีห้ากไม่ได้ระบคุวามหมายเป็นอย่างอื่นให้มีความหมาย ดงันี ้

 “บตัรเดบิตธนาคารไอซีบีซี” หมายความถึง บตัรเดบิตธนาคารไอซีบีซีท่ีธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 

(“ธนาคาร”) ออกให้แก่บคุคลผู้ซึง่มีคณุสมบตัิตามท่ีธนาคารและกฎหมายก าหนดและยินยอมผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อตกลง

และเงื่อนไขการใช้บตัรเดบติธนาคารไอซบีซีรีวมถงึเงื่อนไขส าหรับการเปิดและการใช้บญัชีเงินฝากทกุประเภทของธนาคาร (“ผู้

ถือบตัร”) 

 “ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์” หมายความถงึ การใช้บริการของธนาคารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆท่ีธนาคารก าหนด 

และ/หรือ ท่ีจะก าหนดต่อไปในภายหน้า เช่น เคร่ืองบริการอตัโนมตัิ (“เอทีเอ็ม”) อินเตอร์เน็ตแบงก์กิง้ เทเลโฟนแบงก์กิง้ โมบาย

แบงก์กิง้ รวมทัง้เคร่ืองให้บริการอื่นๆของธนาคาร 

1. บตัรเดบติธนาคารไอซบีซีท่ีีธนาคารออกให้แก่ผู้ถือบตัรต้องมีการก าหนดรหสับตัร ธุรกรรมใดๆก็ตามท่ีเกิดขึน้จากการ

ใช้รหัสบัตรผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ถือว่าเป็นการด าเนินการโดยผู้ ถือบัตรเอง นอกจากนี ้ข้อความทาง

อิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสารใดๆท่ีเกิดขึน้จากการท าธุรกรรมผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือเป็นหลกัฐานในการท า

ธุรกรรมกบัธนาคาร 

อน่ึง ผู้ถือบตัรมีหน้าที่ในการเก็บรักษาบตัรเดบติธนาคารไอซบีซีแีละรหสับตัรเป็นอย่างดี และต้องไม่มอบ

หรือโอนบตัรเดบติธนาคารไอซบีซีหีรือรหสับตัรให้แก่ผู้อื่นใช้แทน ทัง้นี ้ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด หากผู้ถือบัตร

ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าวและมีความเสียหายใดๆเกิดขึน้ ธนาคารไม่มีส่วนรับผิดชอบในความ

เสียหายจากการใช้หรือการเก็บรักษาบตัรเดบติธนาคารไอซบีซีี และ/หรือ รหัสบัตรของผู้ถือบัตรดังกล่าว

ทุกกรณี นอกจากนี ้ผู้ถือบตัรทราบว่าหากผู้ถือบตัรกดรหสับตัรผิดเกินกว่าจ านวนที่ธนาคารก าหนด บัตร

เดบิตธนาคารไอซีบีซีจะถูกยึด ในกรณีที่ผู้ถือบัตรลืมรหัสบัตร ผู้ถือบัตรสามารถขอตัง้รหัสบัตรใหม่ได้ที่

สาขาของธนาคาร 

2. ผู้ ถือบัตรสามารถใช้บัตรเดบิตธนาคารไอซีบีซีในการท าธุรกกรม และ /หรือ ใช้บริการต่างๆของธนาคารได้ตาม

รายละเอียดดังจะกล่าวต่อไปนี ้ทัง้นี ้ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในการให้บริการได้

ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร 

2.1 การช าระค่าสินค้า และ/หรือ บริการได้ท่ีร้านค้า และ/หรือ สถานบริการท่ีรับบตัรเดบิตธนาคารไอซีบีซีหรือ

ผ่านทางธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือบตัรจะต้องใช้รหสับตัรหรือลงลายมือชื่อ (แล้วแต่กรณี) ทัง้นี ้ตามข้อก าหนด

ของธนาคารในการท าธุรกรรมนัน้ๆ 

2.2 การถอน และ/หรือ โอนเงินท่ีสาขาของธนาคารหรือผ่านทางธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ภายในวงเงินท่ีธนาคาร

ก าหนด หรือใช้บตัรเดบิตธนาคารไอซีบีซีในการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝากท่ีใช้ร่วมกับบตัรเดบิต

ธนาคารไอซบีซีผี่านช่องทางบริการท่ีธนาคารก าหนด 

2.3 การท าธุรกรรมฝากเงินท่ีสาขาของธนาคารหรือผ่านทางธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ โดยการคิดค านวณอตัรา

ดอกเบีย้หรือการคิดค านวณอื่นใดท่ีเกี่ยวกบัอตัราดอกเบีย้ส าหรับบญัชีเงินฝากท่ีใช้ร่วมกบับตัรเดบิตธนาคารไอซีบีซี

ให้เป็นไปตามประกาศอตัราดอกเบีย้เงินฝากของธนาคาร 
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2.4 การท าธุรกรรมทางด้านการเงินและการลงทุนต่างๆท่ีธนาคารก าหนดท่ีสาขาของธนาคาร ทัง้นี ้ตาม

ข้อก าหนดของธนาคารในการท าธุรกรรมนัน้ๆ 

3. ผู้ถือบตัรสามารถใช้บตัรเดบติธนาคารไอซบีซีใีนการสมคัรบริการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์และบริการอื่นๆของธนาคาร

ได้ โดยผู้ถือบตัรจะต้องปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ ข้อก าหนดและเงื่อนไขท่ีธนาคารก าหนดในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์

และบริการอื่นๆของธนาคารทกุประการ 

4. ผู้ถือบตัรไม่สามารถโอนหรือให้ผู้อื่นใช้บตัรเดบติธนาคารไอซบีซีแีทนได้ 

5. เม่ือบตัรเดบติธนาคารไอซบีซีหีาย ผู้ถือบตัรมีหน้าที่ต้องแจ้งบัตรหายให้ธนาคารทราบทันที โดยการแจ้ง

บตัรหายนัน้จะแบ่งออกเป็นการแจ้งบตัรหายชั่วคราวและการแจ้งบตัรหายถาวร 

ผู้ถือบัตรสามารถแจ้งบัตรหายช่ัวคราวได้โดยผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (CALL CENTER) ของ

ธนาคาร หรือทางธนาคารอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่นที่ธนาคารก าหนด เมื่อท าการแจ้งบัตรหาย

ช่ัวคราวแล้ว ผู้ถือบัตรต้องด าเนินการแจ้งบัตรหายถาวรที่สาขาของธนาคารภายในระยะเวลาที่ธนาคาร

ก าหนดด้วย 

การแจ้งบัตรหายจะมีผลทันที แต่ผู้ถือบัตรยังคงต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึน้หลังจากที่

การแจ้งบตัรหายมีผลแล้ว หากความเสียหายนัน้เกิดขึน้ในช่วง 5 นาที นับตัง้แต่เวลาที่ธนาคารได้รับแจ้ง

บตัรหายช่ัวคราวจากผู้ถือบตัรไม่ว่าความเสียหายนัน้จะเกิดจากการทุจริตของผู้อื่นหรือไม่ก็ตาม 

6. กรณีบตัรเดบติธนาคารไอซบีซีถีูกเอทเีอ็มยึดไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ถือบตัรต้องแจ้งบตัรหายช่ัวคราวให้

ธนาคารทราบผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (CALL CENTER) ของธนาคารโดยไม่ชักช้า หลังจากนัน้ 

ผู้ ถือบัตรต้องแจ้งบัตรหายถาวรและขอออกบัตรเดบิตธนาคารไอซีบีซีใหม่ โดยแสดงบัตรประจ าตัว

ประชาชนหรือเอกสารแสดงตนอื่นที่สาขาของธนาคาร ภายในระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด 

7. ในกรณีบตัรเดบติธนาคารไอซบีซีชี ารุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ถือบัตรสามารถ

ขอออกบัตรเดบิตธนาคารไอซีบีซีใหม่ โดยแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนพร้อมทัง้

บตัรเดบติธนาคารไอซบีซีทีี่ช ารุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้ได้นัน้ที่สาขาของธนาคาร 

8. ผู้ถือบัตรจะต้องช าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการและค่าใช้จ่ายใดๆท่ีเกี่ยวข้องและเกี่ยวเน่ืองกับการใช้บัตรเดบิต

ธนาคารไอซีบีซี ตามอตัราเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารประกาศก าหนดอ้างอิงตามประกาศล่าสดุของธนาคาร 

โดยผู้ถือบตัรยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากท่ีใช้ร่วมกบับตัรเดบติธนาคารไอซบีซีเีพื่อช าระค่าธรรมเนียม 

ค่าบริการและค่าใช้จ่ายดงักล่าวได้ 

9. ผู้ถือบัตรมีสิทธิในการยกเลิกการใช้บัตรเดบิตธนาคารไอซีบีซีได้ทุกเมื่อท่ีสาขาของธนาคาร โดยต้องแสดงบัตร

ประจ าตวัประชาชนหรือเอกสารแสดงตนอื่น พร้อมทัง้บตัรเดบติธนาคารไอซบีซีีท่ีต้องการยกเลิก และต้องด าเนินการ

ตามขัน้ตอนท่ีธนาคารก าหนด การยกเลิกบตัรเดบติธนาคารไอซบีซีใีนกรณีนี ้ผู้ถือบตัรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมราย

ปีให้แก่ธนาคารตามส่วนของระยะเวลาท่ีได้มีการใช้บริการบตัรเดบติธนาคารไอซบีซีี 

10. ในกรณีที่ผู้ถือบตัรไม่ปฏบิตัิตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บตัรเดบติธนาคารไอซบีซีหีรือเงื่อนไขส าหรับ

การเปิดและการใช้บัญชีเงินฝากทุกประเภทของธนาคาร หรือผู้ถือบัตรไม่ช าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ

และค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้บตัรเดบติธนาคารไอซีบีซีหรือบัญชีเงินฝากที่ใช้ร่วมกับบัตรเดบิต

ธนาคารไอซบีซีตีามอัตราที่ธนาคารประกาศก าหนด หรือมีเหตุอันสมควรเช่ือได้ว่า ผู้ถือบัตรมีเจตนาหรือ
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การกระท าที่ส่อไปในทางทุจริตหรือผิดกฎหมาย หรือธนาคารมีความจ าเป็นหรือโดยผลของกฎหมายหรือ

ค าสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ธนาคารมีสิทธิยกเลิกหรือระงบัการใช้บตัรเดบติธนาคารไอซบีซีไีด้ทนัที 

11. ผู้ ถือบัตรมีหน้าท่ีตรวจสอบรายการท่ีท าธุรกรรมผ่านบัตรเดบิตธนาคารไอซีบีซี โดยตรวจสอบได้จากธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสาขาของธนาคาร ใบแจ้งรายการท่ีผู้ถือบตัรแจ้งความประสงค์ขอรับจากธนาคาร และใบบนัทึก

รายการท่ีผู้ถือบตัรได้รับเมื่อมีการท าธุรกรรมผ่านบตัรเดบิตธนาคารไอซีบีซี หากพบว่ามีรายการใดผิดพลาด ผู้ถือ

บตัรมีหน้าท่ีต้องแจ้งให้ธนาคารทราบภายใน 60 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีผู้ถือบตัรได้รับใบแจ้งรายการหรือใบบนัทกึรายการ

นัน้ ถ้าผู้ถือบตัรไม่ทกัท้วงภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารายการตามท่ีปรากฏในใบแจ้งรายการหรือใบบนัทึก

รายการนัน้ถกูต้อง เว้นแต่ผู้ถือบตัรพิสจูน์ให้ธนาคารเห็นได้ว่ารายการตามท่ีปรากฏในใบแจ้งรายการหรือใบบันทึก

รายการนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถือบตัรเอง และผู้ถือบตัรต้องทกัท้วงภายใน 

60 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีผู้ถือบตัรได้รับใบแจ้งรายการหรือใบบนัทกึรายการนัน้ 

ในกรณีท่ีผู้ถือบตัรประสงค์ขอรับใบแจ้งรายการในรูปแบบเอกสารหรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแตกต่างจากรูป

แบบเดิมท่ีผู้ถือบตัรเคยแจ้งไว้ ผู้ถือบตัรต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ธนาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 

12. ธนาคารมีสิทธิเพิกถอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเง่ือนไขฉบบันีห้รือท่ีเกี่ยวข้องกบัการใช้บตัรเดบิตธนาคาร

ไอซบีซี ีอตัราค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่างๆได้ตามท่ีธนาคารจะเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร

หรือโดยการประกาศไว้ท่ีสาขาหรือเว็บไซต์ของธนาคารให้ผู้ถือบตัรทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั  

การเพิกถอน แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขฉบบันีห้รือท่ีเกี่ยวข้องกบัการใช้บตัรเดบติธนาคารไอซบีีซีอนั

เป็นประโยชน์หรือเป็นการลดภาระหรือปลดเปลือ้งภาระหน้าท่ีหรือความรับผิดของผู้ถือบตัรจะมีผลบงัคบัใช้ทนัทีและ

ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือบตัรทราบภายใน 30 วนัหลงัวนัมีผลใช้บงัคบั 

13. ในกรณีที่ธนาคารตรวจพบรายการการใช้บัตรเดบิต เช่น รายการช าระสินค้าหรือบริการ และ/หรือ 

รายการถอนเงนิ และ/หรือ รายการโอนเงินของผู้ถือบัตรมีข้อสงสัย และ/หรือ ผิดปกติ ธนาคารจะติดต่อ

ไปยังผู้ถือบัตรเพื่อขอความยินยอมให้ธนาคารระงับการใช้บัตรเดบิตดังกล่าว ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด 

และในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถติดต่อกับผู้ถือบัตรได้ ธนาคารจะระงับการใช้บัตรเดบิตดังกล่าว ไม่ว่า

บางส่วนหรือทัง้หมดทนัท ีโดยถือว่าผู้ถือบตัรตกลงยินยอมให้ธนาคารระงบัการใช้บตัรเดบติดังกล่าว เพื่อ

ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึน้แก่ผู้ถือบัตร ธนาคารจะให้บริการดังกล่าวอีกครัง้ ไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด เม่ือธนาคารสามารถติดต่อผู้ถือบัตรและได้รับการยืนยันความถูกต้องในการท าธุรกรรมดังกล่าว

จากผู้ถือบัตรแล้ว ผู้ ถือบัตรยอมรับว่าการด าเนินการดังกล่าวของธนาคารเป็นการกระท าเพื่อความ

ปลอดภยัและคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือบตัร 
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กฎเกณฑ์การท าธุรกรรมผ่านบัตรเดบติธนาคารไอซบีีซ ี

 ข้อ 1 รหสัส่วนบคุคลของบตัรเดบติธนาคารไอซบีซีมีี 6 หลกั 
 ข้อ 2 ผู้ถือบัตรสามารถด าเนินการแจ้งบัตรหายช่ัวคราวผ่านศูนย์บริการลูกค้าของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 

หรือธนาคารอิเล็คทรอนิกส์ ทัง้นีผู้้ถือบัตรต้องแจ้งบัตรหายถาวรภายใน 30 วันที่สาขาของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 
หลังจากการแจ้งหายชั่วคราว 
 ข้อ 3 ผู้ถือบตัรสามารถด าเนินธุรกรรมโดยการใช้รหัสและ/หรือลายมือชื่อ การด าเนินธุรกรรมใดโดยการ
ใช้รหสับตัร ผู้ถือบตัรจะต้องกดรหสัให้ถูกต้อง ในกรณีผู้ถือบตัรใส่รหสัส่วนบุคคลผิดเกิน 3 ครัง้ บตัรจะถูกระงบั ไม่
สามารถใช้งานได้ ผู้ถือบตัรจะต้องน าบตัรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมบตัรเดบติธนาคารไอซีบีซีนัน้มา
ติดต่อที่สาขาของธนาคาร เมื่อเจ้าหน้าที่ของธนาคารท าการตรวจสอบหลักฐานข้างต้นแล้ว  เจ้าหน้าที่ธนาคารจะ
ด าเนินการการปลดล็อกบตัร 

 ข้อ 4 กรณีผู้ถือบตัรใช้บตัรในการฝาก ถอน หรือโอนท่ีเคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร ต้องปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์การ
จดัการธุรกรรมของสาขาทกุประการ โดยผู้ถือบตัรจะต้องใช้รหสับตัรในการท าธุรกรรมดงักล่าว 

 ข้อ 5 กรณีด าเนินการสมคัรและขอใช้บตัรเดบติธนาคารไอซบีซี ีการขอออกบตัรใหม่ทดแทนบตัรเดิม การยกเลิกการ
แจ้งบตัรหาย การตัง้รหสับตัรใหม่ การขอยกเลิกบตัรเดบิต การสอบถามเกี่ยวกบับญัชี การด าเนินการเกี่ยวกบัการเงินการ
ลงทนุ และการก าหนดวงเงินในการท าธุรกรรมโดยผู้ถือบตัร ผู้ถือบตัรจะต้องแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอายุ
พร้อมบตัรเดบติธนาคารไอซบีซี ี(ถ้าม)ี ในการติดต่อด าเนินการธุรกรรมดงักล่าวต่อธนาคาร โดยผู้ถือบตัรจะต้องด าเนินธุรกรรม
ดงักล่าวด้วยตนเอง  
 ข้อ 6 กรณีผู้ถือบัตรใช้บัตรที่ตู้ เอทีเอ็มของธนาคารใดก็ดี กรณีที่ตู้ เอทีเอ็มนัน้มีปัญหาและบัตรของผู้ถือ
บัตรถูกยึดโดยตู้ เอทีเอ็มนัน้ ผู้ถือบัตรมีหน้าที่จะต้องด าเนินการแจ้งบัตรหายช่ัวคราว (แจ้งระงับบัตร) โดยติดต่อ
ผ่านศูนย์บริการลูกค้าของธนาคาร หลังจากนัน้ผู้ ถือบัตรจะต้องด าเนินการแจ้งบัตรหายและขอออกบัตรใหม่
ทดแทนบัตรเดิม ณ สาขาของธนาคาร โดยผู้ถือบัตรจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุต่อ
เจ้าหน้าที่ของธนาคารในการด าเนินธุรกรรมดังกล่าว 

 ข้อ 7 อตัราแลกเปลี่ยนในการด าเนินธุรกรรมใดๆ ผ่านบตัรเดบิตธนาคารไอซีบีซีไชน่ายูเน่ียนเพย์ในต่างประเทศ 
เป็นไปดงันี ้ธุรกรรมใดๆ ท่ีด าเนินการผ่านบตัรและเป็นธุรกรรมท่ีเกิดขึน้ในประเทศจีน จะใช้อตัราแลกเปลี่ยนท่ีก าหนดโดย
ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) นอกจากนีธุ้รกรรมใดๆ ท่ีด าเนินการผ่านบตัรและเป็นธุรกรรมท่ีเกิดขึน้ในประเทศอื่นๆ ท่ีมิใช่ในประเทศ
จีน ก าหนดให้ใช้อตัราแลกเปลี่ยนของบริษัทไชน่ายเูนี่ยนเพย์  

 อตัราแลกเปลี่ยนในการด าเนินธุรกรรมใดๆ ผ่านบตัรเดบติธนาคารไอซบีซีวีีซา่ในต่างประเทศ เป็นไปดงันี ้ 
ธุรกรรมใดๆ ท่ีด าเนินการผ่านบตัรและเป็นธุรกรรมท่ีเกิดขึน้ในประเทศจีน จะใช้อตัราแลกเปลี่ยนท่ีก าหนดโดยธนาคารไอซีบีซี 
(ไทย) นอกจากนีธุ้รกรรมใดๆ ท่ีด าเนินการผ่านบตัรและเป็นธุรกรรมท่ีเกิดขึน้ในประเทศอื่นๆ ท่ีมิใช่ในประเทศจีน ก าหนดให้ใช้
อตัราแลกเปลี่ยนของบริษัทวีซา่ 

 ข้อ 8 ผู้ถือบตัรสามารถใช้บตัรเดบิตธนาคารไอซีบีซีถอนเงินท่ีตู้ เอทีเอ็ม ด้วยวงเงินสงูสดุ 100,000 บาท ต่อวัน 
(สงูสดุครัง้ละ 25,000 บาท) ส าหรับบตัรเดบติคลาสสิก กรณีถอนด้วยบตัรเดบติทอง วงเงินสงูสดุ 100,000 บาท ต่อวนั (สงูสดุ
ครัง้ละ 25,000 บาท) ทัง้นีว้งเงินในการท าธุรกรรมต้องขึน้อยู่กบัตู้ เอทีเอ็มหรือเคร่ืองรูดบตัรของแต่ละธนาคาร  ขึน้อยู่กบัวงเงิน
ใดต ่ากว่า 

 ข้อ 9 ผู้ถือบตัรสามารถใช้บตัรเดบติธนาคารไอซบีีซีในการช าระซือ้สินค้าและบริการได้ ด้วยวงเงินสงูสดุ 1,000,000 
บาท ต่อวนั (ครัง้ละ 300,000 บาท) ส าหรับบตัรเดบิตคลาสสิก กรณีท าธุรกรรมด้วยบตัรเดบิตทอง วงเงินสงูสดุ 2,000,000 
บาท ต่อวนั (ครัง้ละ 500,000 บาท) ทัง้นีว้งเงินในการท าธุรกรรมต้องขึน้อยู่กบัเคร่ืองรูดบตัรของแต่ละธนาคาร ขึน้อยู่กบัวงเงิน
ใดต ่ากว่า 


