
 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

ตารางที ่3 อตัราคา่บริการตา่งๆ เบีย้ปรบั ทีเ่กีย่วเนื่องกบัเงินฝาก เงนิใหส้นิเชือ่ และคา่บรกิารอืน่ๆ 

เริ่มใช้ต ัง้แตว่นัที ่  16   ตุลาคม  2551 

ก. คา่บรกิารตา่งๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบัเงินฝาก อตัราคา่บริการ หมายเหต ุ

1. การรกัษาบญัชี 
  

1.1 บญัชีออมทรพัย์  

ยกเว้น บญัชีดงัต่อไปน้ี 

- บญัชีทีม่วีงเงนิสนิเชือ่ธนวฏั 

- บญัชีเงนิกูย้ืมเพือ่การศกึษา 

- บญัชีหน่วยงานราชการ 

- บญัชีทีร่บัโอนดอกเบีย้/เงินตน้ จาก

บญัชีเงนิฝากประจ า หรือ  

ต ั๋วแลกเงนิกรุงไทย (KTB – B/E) 

หรือ บญัชี  KTB 15 Bonus 

- บญัชีทีร่บัโอนเงนิจา่ยคนืรายเดือน จาก

บญัชีกรุงไทยสบายใจวยัเกษียณ 

1.2 บญัชีกระแสรายวนั 

ยกเว้น บญัชีดงัต่อไปน้ี 

- บญัชีทีม่ีวงเงินสนิเชื่อเบกิเกนิบญัชี 

- บญัชีหน่วยงานราชการ 

เดือนละ 50.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือนละ 100.- บาท 

 

 

 

 
   

2. การออกสมดุเช็คแบบเลม่ (Personal 

Cheque) หรือเช็คแบบต่อเนื่อง 

(Continuous Cheque) เพือ่ถอนเงนิจาก

บญัชีเงินฝากกระแสรายวนั  

คา่บรกิาร ฉบบัละ 12.- บาท     

คา่อากร ฉบบัละ 3.- บาท                     

รวมเป็น ฉบบัละ 15.- บาท 

 

3. การฝาก-ถอนเงินบญัชีเงนิฝากออมทรพัย์ และ

บญัชีเงินฝากประจ า ขา้มจงัหวดั 

    3.1 บคุคลธรรมดา และนิตบิคุคล 

 

 

 - หมืน่บาทละ 10.- บาท สว่นเกนิ 

คดิตามสว่นเลขหลกัพนั 

 - คา่บรกิารข ัน้ต ่า 10.- บาท 

 - คา่บรกิารขอโอนรายการละ  

   20.- บาท 

 

 

  - ขอ้ 3.1 กรณีนิตบิคุคล ส าหรบัผลติภณัฑ์ Factoring   

   ใหเ้รียกเก็บสงูสดุไมเ่กนิ 1,000 บาท/รายการ 

3.2 สหกรณ์ออมทรพัย์  - หมืน่บาทละ 10.- บาท สว่นเกนิ 

คดิตามสว่นเลขหลกัพนั 

 - คา่บรกิารข ัน้ต ่า 10.- บาท 

 - คา่บรกิารสูงสดุ 1,000.- บาท 

 - คา่บรกิารขอโอนรายการละ              

20.- บาท 

 

- ความในขอ้ 3.2  แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (รธ.) 1600 /2552 ลงวนัที ่14   ตุลาคม 2552 โดยมผีลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 15  ตุลาคม 2552 
- ความในขอ้ 2  แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสอืที ่น.(ว) (รธ.) 626 /2554 ลงวนัที ่ 11  เม.ย.. 2554  โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่   12   เม.ย. 2554 
- ความในขอ้ 3.1  แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (รธ.)    825  /2559 ลงวนัที ่ 12 เม.ย. 2559  โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 11 เม.ย. 2559 
- ความในขอ้ 1  แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสอืที ่  น.(ว ) (กกร.)  281/2561  ลงวนัที ่ 19 กุมภาพนัธ์ 2561  โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 30  เมษายน 2561 

เอกสารแนบหนงัสอืที ่น.(ว)(กกร.)  281/2561 

ลงวนัที ่ 19 กุมภาพนัธ์ 2561 

ตารางที ่3 ก. หน้า 1 

- บญัชีประเภทบคุคลธรรมดา และบญัชีนิตบิคุคล  

ทีม่ยีอดคงเหลือต ่ากวา่ 2,000.-บาท และไม่

เคลือ่นไหวตดิตอ่กนั 12 เดือน (ไมม่ีการฝากหรือ

ถอน) 

 - ธนาคารจะเก็บคา่บริการในเดือนที ่13 เป็นตน้ไป 

เมือ่ผูฝ้ากกลบัมาเดินบญัชีใหม ่ธนาคารจะระงบั 

การเก็บคา่บรกิาร 

 - กรณียอดคงเหลือในบญัชีเป็น 0 ระบบธนาคาร 
จะปิดบญัชีโดยอตัโนมตัิ 





  -  ความในขอ้ 6  แกไ้ขเพิม่เตมิตามหนงัสือที ่น.(ว)(รธ.)  1775 / 2551 ลงวนัที ่  28  ตุลาคม  2551 โดยมีผลบงัคบัใชต้ ัง้แตว่นัที ่  28  ตุลาคม  2551  
  - ความในขอ้ 7 แกไ้ขเพิม่เตมิตามหนงัสือที ่น.(ว)(รธ.)  120/2553 ลงวนัที ่  22 ม.ค. 2553 โดยมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แตว่นัที ่  25  ม.ค.  2553    
  - ความในขอ้  6.3 แกไ้ขเพิม่เตมิตามหนงัสือที ่น.(ว)(รธ.)  2532 /2556 ลงวนัที ่27 ธนัวาคม 2556 โดยมผีลบงัคบัใช้ต ัง้แตว่นัที ่2 มกราคม 2557 
  - ความในขอ้ 6.1  แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (รธ.)    825  /2559 ลงวนัที ่  12 เม.ย. 2559   โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่  11  เม.ย  2559  
  - ความในขอ้  5  แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (กกร.)  384 /2562  ลงวนัที ่ 28 กุมภาพนัธ์ 2562  โดยมีผลบงัคบัใชต้ ัง้แตว่นัที ่ 4  มีนาคม  2562 

ก. คา่บรกิารตา่งๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบัเงินฝาก อตัราคา่บริการ หมายเหต ุ

 5. การรบัช าระคา่สนิคา้และบรกิารด้วยระบบ 

Teller Payment System 

5.1 กรณีลูกคา้ท ั่วไป 

5.1.1 รบัช าระเป็นแตล่ะรายการ 

          - จ านวนเงินไมเ่กนิ 50,000.- บาท 

          -  สว่นเกนิ 50,000.- บาท 

 

 
 

 

25.- บาท/รายการ 

- คดิ 0.1% ของสว่นทีเ่กนิ  

- คา่บรกิารสูงสดู ไมเ่กนิ     

  1,000.- บาท/รายการ 

- อตัราคา่บริการขึน้อยูก่บัข้อตกลงระหวา่งธนาคารกบั

หน่วยงานทีข่อใช้ผลติภณัฑ์/บรกิารช าระเงินของ

ธนาคาร 

 

 

  

 

5.1.2 สง่ในรูปรายงาน   1,500.- บาท/เดือน/Product Code  

5.1.3 สง่ในระบบ KTB Corporate online 

5.1.4 คา่บรกิารจองเหรียญกษาปณ์ทีร่ะลึกและ

เหรียญทีร่ะลกึเฉลิมพระเกยีรติ ใน

โอกาสพระราชพธิีบรมราชาภเิษก 

รชักาลที ่10 

4,000.- บาท/เดือน/Product Code 

30.- บาท/รายการ 

 

- เฉพาะในช่วงทีเ่ปิดใหบ้รกิารต ัง้แต ่ 

4 มีนาคม 2562 ถงึ 4 เมษายน 2562 หรือจนครบ 

ตามจ านวน 

5.2 กรณีลูกคา้สถาบนัการเงิน   

5.2.1 รบัช าระเป็นแตล่ะรายการ 

         - จ านวนเงินไมเ่กนิ 50,000.- บาท 

         -  สว่นเกนิ 50,000.- บาท 

 

50.- บาท/รายการ 

- คดิ 0.1% ของสว่นทีเ่กนิ  

- คา่บรกิารสูงสดู ไมเ่กนิ 

1,000.- บาท/รายการ 

  

 

5.2.2 สง่ในรูปรายงาน 1,500.- บาท/เดือน/บญัชี  

   

5.2.3 สง่ในระบบ Corporate Banking /  

New Corporate Banking 

15,000.- บาท/เดือน/บญัชี  

6.  การสง่เรียกเก็บ ส าหรบัเช็คเรียกเก็บ 

     ตา่งจงัหวดั(Bill for Collection) * 

6.1 บคุคลท ั่วไป และ นิติบคุคล 

 

 

6.2 รฐัวิสาหกจิ 

 

 6.3  กรณีการสง่เรียกเก็บเช็คของขวญั

ธนาคารพาณิชย์อืน่ 

6.3.1 เช็คฉบบัละไมเ่กนิ 50,000.-บาท 

6.3.2  เช็คฉบบัทีเ่กนิ 50,000.-บาท 

                     (1)  บคุคลท ั่วไป 

 

 

                     (2) รฐัวิสาหกจิ 

 
 

 - รอ้ยละ 0.10 ของจ านวนเงิน 

ตามเช็ค 

 - ข ัน้ต ่าฉบบัละ  10.- บาท 

 - รอ้ยละ 0.08 ของจ านวนเงิน

ตามเช็ค 

 - ข ัน้ต ่าฉบบัละ 8.- บาท 

 

 

- ไมค่ดิคา่บริการ 

 

- รอ้ยละ 0.10 ของจ านวนเงนิ 

ตามเช็ค 

- ข ัน้ต ่าฉบบัละ 10.- บาท 

- รอ้ยละ 0.08 ของจ านวนเงนิ

ตามเช็ค 

- ข ัน้ต ่าฉบบัละ 8.- บาท 

  *ไมค่ดิคา่บริการกรณีเช็คถกูคนืดว้ยเหตุผลขอ้ 4    

 ขอ้ 14 และขอ้ 20 

- ขอ้ 6.1 กรณีนิติบคุคล ส าหรบัผลติภณัฑ์ Factoring  

   ใหเ้รียกเก็บสงูสดุไมเ่กนิ 1,000 บาท/รายการ 

7.  การคนืเช็ค  - ยกเว้น คา่บริการกรณีเช็คคนืของหน่วยงานราชการ 

7.1 คา่บรกิารคนืเช็ค 

 

 - รอ้ยละ 0.20 ของจ านวนเงิน

ตามเช็ค 

 - ข ัน้ต ่าฉบบัละ 300.- บาท 

 - กรณีคนืเช็คดว้ยเหตุผลขอ้ 1  

 

7.2 คา่บรกิารคนืเช็ค ส าหรบัเช็คเรียกเก็บ                   

ในเขตส านกัหกับญัชี(Clearing) 

- ฉบบัละ 200.- บาท  - กรณีคนืเช็คดว้ยเหตุผลขอ้ 3 

   

  ตารางที ่3 ก. หน้า 3 

/ 8. การรบัฝากเช็ค...... 

เอกสารแนบหนงัสอืที ่น.(ว)(กกร.)  384 / 2562 

ลงวนัที ่ 28 กมุภาพนัธ์ 2562 







ก. คา่บรกิารตา่งๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบัเงินฝาก อตัราคา่บริการ หมายเหต ุ

 14. การถอนเงินฝากถงึใจวยัเกษียณ 2013   

กอ่นครบก าหนด ตามเงือ่นไข 

 
- ค านวณคา่บริการจากยอดเงินฝาก ณ วนัทีร่บัฝาก 

14.1 ถอนเงินฝากระหวา่งเดือนที ่1 ถงึ 

เดือนที ่12         

คิดค่าบริการเท่าก ับจ านวน

ด อ ก เบี้ ย เ งิ น ฝ า ก ถึ ง ใ จ              

ว ัย เก ษี ยณ  2 0 1 3  (ก่ อ น             

ห ักภาษี ) ที่ผู้ ฝ ากได้ร ับไป

ท ัง้หมด 

 

 14.2 ถอนเงินฝากหลงัจากเดือนที ่12             

เป็นต้นไป 

คิดค่าบริการจากยอดเงินที ่

เปิดบ ัญ ชีในอ ัตราดอกเบี้ ย          

เงนิฝากถงึใจวยัเกษียณ 2013 

ห ัก  อ ัตราดอกเบี้ ย เงินฝาก

ประจ า  12  เดื อน  (ว งเงิน

ต ่าสุด) ส าหรบัลูกค้าประเภท

บุคคลธรรมดา ตามประกาศ

ของธนาคาร ณ วนัถอน  

- หากอตัราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าระยะเวลาฝาก  

12 เดือน ณ วนัถอน สูงกว่าอตัราดอกเบี้ยเงินฝาก

ถึงใจวยัเกษียณ 2013 จะคิดค่าบริการในอตัรา           

ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 2 

 15. การถอนเงินฝากถงึใจวยัเกษียณ 2014   

กอ่นครบก าหนด ตามเงือ่นไข 
 

 

15.1 ถอนเงินฝากระหวา่งเดือนที ่1 ถงึ 

เดือนที ่12 

  คิดค่าบริการเท่ากบัจ านวน

ด อ ก เบี้ ย เ งิ น ฝ า ก ถึ ง ใ จ              

ว ัย เก ษี ยณ  2 0 1 4  (ก่ อ น             

ห ักภาษี ) ที่ผู้ ฝ ากได้ร ับไป

ท ัง้หมด 

- ค านวณคา่บรกิารจากยอดเงนิฝาก ณ วนัทีร่บัฝาก 

  15.2 ถอนเงินฝากหลงัจากเดือนที ่12             

เป็นต้นไป 

  คิดค่าบริการจากยอดเงินที่

เปิดบญัชีในอตัรารอ้ยละ 2 

- ค านวณคา่บรกิารจากยอดเงนิฝาก ณ วนัทีร่บัฝาก 

16. การถอนเงินฝากสขุใจวยัเกษียณ  

กอ่นครบก าหนด ตามเงือ่นไข 

16.1 ถอนเงินฝากระหวา่งเดือนที ่1 ถงึ 

เดือนที ่12 

 

 

16.2 ถอนเงินฝากหลงัจากเดือนที ่12     

เป็นต้นไป 

 

 

  คิดค่าบริการเท่ากบัจ านวน

ด อ ก เบี้ ย เ งิ น ฝ า ก สุ ข ใ จ 

ว ัย เก ษี ยณ  (ก่อนห ักภาษี )  

ทีผู่้ฝากได้รบัไปท ัง้หมด 

  คิดค่าบริการจากยอดเงินที่

เปิดบญัชีในอตัรารอ้ยละ 1 

 

 

- ค านวณคา่บริการจากยอดเงินฝาก ณ วนัทีร่บัฝาก 

 

 

 

- ค านวณคา่บริการจากยอดเงินฝาก ณ วนัทีร่บัฝาก 

 

 

 

 

 

  

 

เอกสารแนบหนงัสอืที ่น.(ว) (กกร.) 1629 /2561 

ลงวนัที ่ 10  ตุลาคม  2561 

ตารางที ่3 ก. หน้า 6 ความในขอ้  14  เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (รธ.)  1921/2556  ลงวนัที ่11  ตุลาคม 2556       โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 15   ตุลาคม 2556 

ความในขอ้  15 เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (รธ.)    1919   /2557   ลงวนัที ่  11   กนัยายน 2557   โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 15   กนัยายน 2557 

ความในขอ้ 16 เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (กกร.)   1629 /2561  ลงวนัที ่ 10 ตลุาคม 2561   โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่  16  ตุลาคม 2561 

http://www.circularandbankorder.ktb/iwebform/ktbdoccir/viewer.asp?u=http%3A%2F%2Fwww%2Ecircularandbankorder%2Ektb%2FFILEROOM%2FCABKTBDOCCIR%2FDRAWER01%2FGENERAL%2FDATA0070%2F00070420%2EPDF
http://www.circularandbankorder.ktb/iwebform/ktbdoccir/viewer.asp?u=http%3A%2F%2Fwww%2Ecircularandbankorder%2Ektb%2FFILEROOM%2FCABKTBDOCCIR%2FDRAWER01%2FGENERAL%2FDATA0070%2F00070420%2EPDF




             ตารางที่ 3 ข. หน้า 2 

 
 
 
 

ข. (2) ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเช่ือเพื่อการ
ประกอบ ธุรกิจ (Commercial Loan) อัตราค่าบริการ หมายเหตุ 

1. ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ  

ให้เรียกเก็บในอัตราเดียวกับสินเชื่อเพื่อการ
อุปโภคบริโภค (Consumer loan) ตามข้อ 
ข.(1) 

 

2. ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แก่บุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานภายนอก 
3. ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นต้นทุนในการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์ 

4. ค่าธรรมเนียมส าหรับผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น Product Program ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามท่ี Product 
Program น้ัน ๆ ก าหนด แต่ต้องไมเ่กินจาก
อัตราสูงสุดท่ีธนาคารก าหนดในประกาศน้ี 

รายละเอยีดตามระเบียบ และ Fact Sheet ผลิตภัณฑ์
น้ัน ๆ 

5.  ค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ 
     (Front End Fee – ค่าวเิคราะห์สินเชื่อ) 
   

ต้ังแต่ร้อยละ 0.25 ของวงเงินกู้ แต่ไม่เกินรอ้ยละ 
3.00 ของวงเงินกู ้ขั้นต่ า1,000 บาท  

อาจเรียกเกบ็ล่วงหน้าค่าท่ีปรึกษาสินเชื่อกอ่นจ านวน
หน่ึง หรือเรียกเก็บรวมในคราวเดียวท้ังจ านวนในวันท่ี
ลูกค้าลงนามในนิติกรรมสญัญากับธนาคารก็ได้  

6. ค่าท่ีปรึกษาสินเชื่อ ร้อยละ 0.25 ของวงเงินสินเชื่อ แต่ไม่เกิน 
200,000 บาท 

 

7.  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู ้
   (Management Fee – ค่าบรกิารในการจัดเตรียมเงินกู้          
 การจัดท านิติกรรมสัญญา) 

ต้ังแต่ร้อยละ 0.25 ของวงเงินกู้ แต่ไม่เกินรอ้ยละ 
2.00 ของวงเงินกู ้ขั้นต่ า1,000 บาท 

เรียกเกบ็คราวเดียวท้ังจ านวนในวันท่ีลูกค้าลงนามใน 
นิติกรรมสัญญากับธนาคาร หรือวันท่ีลูกค้าเบิกถอน
เงินกู้ครั้งแรก โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมเป็น
ราย ๆ ไป 

8.  ค่าธรรมเนียมหรือเบีย้ปรับกรณีช าระคืนเงนิกู้ก่อนก าหนด                   
(Prepayment Fee)  

 Prepayment Fee เป็นค่าธรรมเนียมท่ีเรยีกเก็บจาก
ลูกค้ารายทีช าระคืนเงินกู้ก่อนก าหนด  ซึ่งเป็นการผิด
เงื่อนไขในสัญญา 
*SMEs ตามนิยามของกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ
ตามท่ีธนาคารก าหนด 

8.1 SMEs* กรณีเงินกู้ประเภทมีก าหนดเวลา (T/L) ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของยอดเงินต้น
คงเหลือท่ีช าระก่อนก าหนด 

8.2 กรณีอ่ืน ๆ ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของยอดเงินต้นคงเหลือท่ี
ช าระก่อนก าหนดหรือวงเงินกู ้(แล้วแต่กรณี) 

 

9.  ค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้ /ยกเลิกวงเงินกู ้/ขยายระยะเวลา
การใชเ้งินกู ้ 

 เรียกเกบ็เมื่อลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดท่ีให้ไว้กับ
ธนาคาร 

9.1 ค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้  (Commitment Fee) 
(1)  สินเชื่อท่ีใช้หมุนเวียน (Revolving Credit)* 

อายุสัญญาสินเชื่อไมเ่กิน 1 ป ี

ขั้นต่ า 1,000 บาท/ครั้ง 
ต้ังแต่ร้อยละ 0.25 แต่ไมเ่กินร้อยละ 3.00 ต่อปี 

 
*  เรียกเก็บจากวงเงินสินเชื่อก่อนให้ลูกค้าใช้วงเงิน และ
เมื่อมีการต่ออายุวงเงิน 

(2) สินเชื่อท่ีไม่ใช้หมุนเวียน (Non-revolving Credit)** 
(2.1) อายุสัญญาสินเชื่อไมเ่กิน 1 ป ี
(2.2) อายุสญัญาสินเชื่อเกิน 1 ป ี

 
ต้ังแต่ร้อยละ 0.50 แต่ไมเ่กินร้อยละ 3.00 ต่อปี 
ต้ังแต่ร้อยละ 1.00 แต่ไมเ่กินร้อยละ 3.00 ต่อปี 

 
** เรียกเก็บจากวงเงินส่วนท่ีลูกค้ายังไม่ไดเ้บิกใช ้
(Undrawn) หรือไม่เบิกใช้ตามข้อตกลงกับธนาคาร เรียก
เก็บก่อนให้ลูกค้าเบิกใช้วงเงินครั้งต่อไป หรือทุก 3 เดือน 
หรือตามท่ีได้รับอนุมัติ 

9.2 ค่าธรรมเนียมยกเลิกวงเงินกู ้(Cancellation Fee) 
  

พิจารณาเรยีกเก็บเป็นราย ๆ แต่ไมเ่กินร้อยละ 
3.00 ของวงเงินท่ีลูกค้าขอยกเลกิ 

Cancellation Fee เป็นค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจาก
ลูกค้ารายท่ีขอยกเลกิการใช้วงเงินสินเชื่อ  เรียกเกบ็
ค่าธรรมเนียมในวันท่ีลูกค้าขอยกเลิกการใช้วงเงินสินเชื่อ 
หรือวันครบก าหนด 

9.3 ค่าธรรมเนียมขยายระยะเวลาการใชเ้งินกู้ (Extension 
Fee) 

เรียกเกบ็ไม่เกินค่าธรรมเนียมจัดการเงินกูจ้าก
ยอดหน้ีท่ีค้างช าระทั้งหมด 

 

10. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ าประกัน 
     10.1  หนังสือค้ าประกันยื่นซอง    
           (1)   มีเงินสดหรือเงินฝาก เป็นหลักประกนัเต็มวงเงิน 
            (2)  ม ีCounter Guarantee เป็นหลักประกันเต็มวงเงิน 
             (3)  มีหลักประกันอื่น 

ขั้นต่ า 500 บาท 
 
ร้อยละ 1.0 ต่อปี  
ร้อยละ 1.25 ต่อปี  
ร้อยละ 2.0 ต่อปี 

1.กรณีท่ีผู้ขอออกหนังสือค้ าประกัน ไม่น าส่งหนังสือ       
ค้ าประกันท่ีครบอายแุล้วคืนธนาคาร ตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกันกับการออกหนังสือ      
ค้ าประกันฉบับน้ัน ๆ 

 
 
       

เอกสารแนบหนังสือที ่น. (ว) (กกร.) 386/2563 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2563  

ตาราง ข. (2) ปรับปรุงโดย น. (ว) (รธ.)  547/2560 ลงวันที่  4   เมษายน 2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  10 เมษายน 2560 

ความในข้อ 8. ปรับปรุงโดย น. (ว) (กกร.)  386 /2563 ลงวันที่  13  มีนาคม 2563 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2563 



 

ตารางที่ 3 ข. หน้า 3 

เอกสารแนบหนงัสอืที่ น. (ว) (กกร.) 1826/2562 ลงวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2562   

ข. (2) ค่าบริการต่าง ๆ ของเงนิให้สินเช่ือเพื่อการประกอบ 
ธุรกิจ (Commercial Loan) 

อัตราค่าบริการ หมายเหตุ 

     10.2  หนงัสือค า้ประกนัสญัญา 
             (1)   มีเงินสดหรือเงินฝาก เป็นหลกัประกนัเตม็วงเงิน 
           (2)   มี Counter Guarantee เป็นหลกัประกนัเตม็วงเงิน 
             (3)   มีหลกัประกนัอ่ืน  
   10.3   การค า้ประกนัเงินกู้  การค า้ประกนัการรับเงินลว่งหน้า   
  และ Standby L/C กรณี 
              (1)  มีเงินสดหรือเงินฝากเป็นหลกัประกนัเตม็วงเงิน 
            (2)  มีหลกัประกนัอ่ืน 
    10.4   การออกหนงัสือค า้ประกนัทดแทนฉบบัสญูหาย  
 10.5 การเพิ่มช่ือผู้ รับประโยชน์ในหนงัสือค า้ประกนั 

 
ร้อยละ 1.0 ตอ่ปี  
ร้อยละ 1.25 ตอ่ปี  
ร้อยละ 2.0 ตอ่ปี 
 
 
ร้อยละ 1.25 ตอ่ปี  
ร้อยละ 2.50 ตอ่ปี  
400 บาท ตอ่ฉบบั 
400 บาท ตอ่ฉบบั 

2.คา่ธรรมเนียมการออกหนงัสือค า้ประกนัทัง้
ช่องทางปกตแิละช่องทาง Online เรียกเก็บ
ในอตัราเดียวกนั 

3. วิธีการค านวณคา่ธรรมเนียมเป็นไปตาม
ระเบียบและเง่ือนไขของธนาคาร 

11. คา่ธรรมเนียมประเมินราคาหลกัทรัพย์ประกนั 
      (สนิเช่ือทัว่ไปและสนิเช่ือเกษตร) 
 11.1 ผู้ประเมนิราคาภายใน 
 
 11.2 ผู้ประเมนิราคาภายนอก 

 
 
ร้อยละ 0.25 ของวงเงินสนิเช่ือ แตไ่ม่เกิน 12,000 บาท 
ขัน้ต ่า 2,000 บาท  
ตามท่ีบริษัทประเมนิภายนอกเรียกเกบ็ 

 
 
รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว 
 
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 

12. คา่ธรรมเนียมการอาวลัหรือรับรองตัว๋เงิน 
12.1 การอาวลัหรือรับรองตัว๋เงินทัว่ไป 
12.2  การอาวลัหรือรับรองตัว๋ของสถาบนัการเงนิ   กรณี 

(1) อาวลัหรือรับรองตัว๋เงินกู้  
(2) อาวลัหรือรับรองตัว๋เงินฝาก 

12.3 การอาวลัหรือรับรองตัว๋เงิน ตามข้อ 12.1 และ 12.2 
        หากมีเงินสดหรือเงินฝากวางมดัจ าหรือโอนสทิธิ   

               เรียกร้องในเงินฝากเป็นประกนัเตม็วงเงิน 

ขัน้ต ่า 300 บาท ตอ่ฉบบั 
ร้อยละ 2.5 ตอ่ปี 
 
 ร้อยละ 2.5 ตอ่ปี 
 ร้อยละ 1.25 ตอ่ปี 
 กึ่งอตัราปกต ิ

 

13. คา่ธรรมเนียมการออกหนงัสือรับรองเครดติหรือรับรองสนิเช่ือ 
     13.1 เพ่ือจดัชัน้ผู้ รับเหมา 
              (1) รับรองภายในวงเงินสนิเช่ือท่ีมีอยู่กบัธนาคาร 

                        (1.1) กรณีมีข้อความ “ภายใต้ระเบียบและวิธีปฏิบตั ิ 
ของธนาคาร” 

(1.2) กรณีไม่มีข้อความ “ภายใต้ระเบียบและวิธีปฏิบตั ิ
ของธนาคาร” 

     (2) รับรองเกินวงเงินสนิเช่ือท่ีมีอยู่กบัธนาคาร 
 13.2 เพ่ือประมลูงาน 

ขัน้ต ่า 2,000 บาท ตอ่ฉบบั 
 
 
ร้อยละ 0.025 ของวงเงินท่ีรับรอง 
 
ร้อยละ 0.05 ของวงเงินท่ีรับรอง 
 
ร้อยละ 0.05 ของวงเงินท่ีรับรอง 
ร้อยละ 0.05 ของวงเงินท่ีรับรอง 

 

14. คา่ธรรมเนียมการออกหนงัสือให้ความสนบัสนนุด้านการเงินแก่
ผู้ รับจ้าง กรณีมีข้อความ “ภายใต้ระเบียบและวิธีปฏิบตัขิอง
ธนาคาร” 

ร้อยละ 0.05 ของวงเงินท่ีธนาคารจะให้ความ
สนบัสนนุด้านการเงินแก่ผู้ รับจ้าง  
ขัน้ต ่า 1,000 บาทตอ่ฉบบั 

 

15.  คา่ธรรมเนียมการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง ครัง้ละ 2,000 บาท  

16. คา่ธรรมเนียมในการบริการท านิตกิรรมจ านอง ส าหรับหลกัประกนั
ประเภทอสงัหาริมทรัพย์และสงัหาริมทรัพย์ท่ีพงึจ านองได้ 

ร้อยละ 0.05 ของวงเงินจ านอง แตไ่ม่เกิน 10,000 
บาท  ขัน้ต ่า1,000 บาท  

 

17. คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปท านิตกิรรมจ านองท่ีตา่งจงัหวดั  ให้ลกูค้ารับผิดชอบตามท่ีจ่ายจริง  
18.  การออกเลตเตอร์ออฟเครดติในประเทศ (Domestic Letter of 

Credit)  
      18.1  คา่ธรรมเนียมในการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดติใน 
          ประเทศ  (DL/C Opening Commission) 

18.2  คา่ธรรมเนียมในการแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดติในประเทศ      
(DL/C Amendment Commission) 
(1)  กรณีท่ีเพิ่มจ านวนเงินและ/หรือตอ่อาย ุ(Increase of 

Amount / Extension of Validity) 
              (2)  กรณีอ่ืน ๆ  

 
 
ร้อยละ 2.5 ตอ่ปีของจ านวนเงิน เศษของเดือน คดิ
เป็น 1 เดือน ขัน้ต ่า1,000 บาท 
 
 
ร้อยละ 2.5 ตอ่ปีของจ านวนเงิน เศษของเดือน      
คดิเป็น 1 เดือน ขัน้ต ่า1,000 บาท 
500 บาท/ฉบบั 

 

ตาราง ข. (2) ปรับปรุงโดย น. (ว) (รธ.) 547/2560 ลงวนัท่ี  4 เมษายน 2560 มีผลบงัคับใช้ตัง้แต่วนัท่ี  10 เมษายน 2560 
ความในข้อ 11. ปรับปรุงโดย น. (ว) (กกร.) 1826/2562 ลงวนัท่ี  14  พฤศจิกายน 2562 มีผลบงัคับใช้ตัง้แต่วนัที่  14  พฤศจิกายน 2562 































ค. คาบรกิารอืน่ๆ อตัราคาบรกิาร  หมายเหต ุ  

1.2  การโอนเงนิดวยระบบบาทเนต 

1.2.1  กรณีธนาคารเป็นผูโอน 

(1)  โอนเงนิเขาบญัชีทีธ่นาคารอืน่ 

 ก. ธนาคารผูโอนอยูในกทม./

ปรมิณฑล โอนใหธนาคารอืน่ทีอ่ยูใน   

กทม./ปรมิณฑล       

ข. ธนาคารผูโอนอยูใน กทม./

ปรมิณฑล โอนใหธนาคารอืน่ทีอ่ยูใน

ตางจงัหวดั 

ค. ธนาคารผูโอนอยูตางจงัหวดั โอนให

ธนาคารอืน่ทีอ่ยูในกทม./ปรมิณฑล 

ง. ธนาคารผูโอนอยูตางจงัหวดั โอนให

ธนาคารอืน่ทีอ่ยูในตางจงัหวดั 

 
 
 

 
 

150.- บาท 
 
 

 
150.- บาท 

 
 

150.- บาท + คาบรกิาร 

โอนเงนิตางจงัหวดั 
 

 

150.- บาท 

 

- กรณีรายการไมสาํเร็จ ธนาคารคดิคาธรรมเนียมเทาเดมิ 

 

 

 

 

 

 

(2) โอนเงนิเขาบญัชีสถาบนัอืน่ทีเ่ปิดบญัชีอยู

กบั ธปท. เชน กรมสรรพากร 

 ก. ธนาคารผูโอนอยูในกทม./

ปรมิณฑล โอนเขาบญัชีที ่ธปท. 

 
 

150.- บาท 

 

 

 ข. ธนาคารผูโอนอยูตางจงัหวดั โอนเขา

บญัชีที ่ธปท.       

150.- บาท + คาบรกิาร     

โอนเงนิตางจงัหวดั 

 

1.2.2 กรณีธนาคารเป็นผูรบัโอน 

(1) รบัโอนเงนิจากธนาคารอืน่เขาบญัชีลูกคา 

 

 ก. ธนาคารผูรบัโอนอยูใน กทม./

ปรมิณฑล รบัโอนจากธนาคารอืน่ ทีอ่ยู 

ในกทม./ปรมิณฑล หรือตางจงัหวดั               

100.-บาท  

 

 

  ข. ธนาคารผูรบัโอนอยูตางจงัหวดั     

รบัโอนจากธนาคารอืน่ทีอ่ยูในกทม./ 

ปรมิณฑล หรือตางจงัหวดั 

(2)  รบัโอนเงนิจากสถาบนัอืน่ทีเ่ปิดบญัชี
กบั ธปท. เขาบญัชีลูกคา 

ก. โอนเงนิจากบญัชีที ่ธปท.            

ใหธนาคารผูรบัโอนใน กทม./ปรมิณฑล 

ข. โอนเงนิจากบญัชีที ่ธปท.                  

ใหธนาคารผูรบัโอนในตางจงัหวดั 

 

100.- บาท + คาบรกิาร      

โอนเงนิตางจงัหวดั 

 

 

 
100.- บาท 

 

100.- บาท + คาบรกิาร      

โอนเงนิตางจงัหวดั 

 

 

 

 

 

- การคดิคาบรกิารโอนเงนิตางจงัหวดัใหคดิในอตัราหมืน่ละ

10.- บาท สวนทีเ่กนิคดิตามสวน โดยใชเลขหลกัพนั   

อตัราตํ่าสดุ  10.- บาท อตัราสงูสดุ 750.- บาท 

 

 

 
 

 

 
 
 

เอกสารแนบหนงัสือที ่น.(ว) (กกร.)   1694/2560 

ลงวนัที ่  29  กนัยายน 2560 

- ความในขอ 1.2  แกไขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(รธ.)  1679/ 2556 ลงวนัที ่   12  ก.ย. 56 โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่  12  ก.ย. 56
- ความในขอ 1.2.1 แกไขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (กกร.)  1694/2560  ลงวนัที ่   29 ก.ย.60    โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่ 1  พ.ย. 60 

ตารางที ่3 ค. ขอ 1. การโอนเงนิ ขอ 1.2  หนา 1 
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1.3 การโอนเงนิรายยอ่ย 

 (Bulk Payment System : BPS) 

 - วงเงนิการฝาก/โอนเงินขา้มธนาคาร สงูสดุ 

 ไมเ่กนิ 2,000,000.-/รายการ 

1.3.1 BPS : Credit Next Day   

(1) การฝาก/โอนเงินขา้มธนาคาร   

 (1.1) ไมเ่กนิ 2,000,000.-บาท 12.-บาท/รายการ -  ไมค่ดิคา่บริการ ข้อ (1.1) เฉพาะทีท่ าธุรกรรมผา่นช่องทาง 

   Internet Banking มผีลต ัง้แตว่นัที ่2 เม.ย. 2561 

         (1.2) กรณีขอยกเลกิแฟ้มขอ้มลู 100.-บาท/แฟ้มข้อมูล    เป็นตน้ไป 

(2) การรบั – สง่ขอ้มูลผา่นระบบ KTB – 

  Biz Payment 

  

  (2.1) กรณีลูกคา้ท ั่วไป 4,000.-บาท/เดือน  

  (2.2) กรณีลูกคา้สถาบนัการเงนิ 15,000.-บาท/เดือน/บญัชี  

1.3.2 BPS : Credit Same DAY   

(1) การฝาก/โอนเงินขา้มธนาคาร  - ไมค่ดิคา่บริการ ข้อ (1.1) – (1.3) เฉพาะทีท่ าธุรกรรมผา่น   

 (1.1)  ไมเ่กนิ 100,000.-บาท 20.-บาท/รายการ    ช่องทาง Internet Banking มีผลต ัง้แตว่นัที ่ 2 เม.ย. 2561 

 (1.2)  มากกวา่ 100,000.-บาท              

       แตไ่มเ่กนิ 500,000.-บาท 

75.-บาท/รายการ    เป็นตน้ไป 

 (1.3)  มากกวา่ 500,000.-บาท                    

       แตไ่มเ่กนิ 2,000,000.-บาท 

200.-บาท/รายการ  

 (1.4)  กรณีขอยกเลกิแฟ้มขอ้มลู 100.-บาท/แฟ้มข้อมูล  

(2) การรบั – สง่ขอ้มูลผา่นระบบ KTB – 

Biz Payment 

  

 (2.1) กรณีลูกคา้ท ั่วไป 4,000.-บาท/เดือน  

 (2.2) กรณีลูกคา้สถาบนัการเงนิ 15,000.-บาท/เดือน/บญัชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบหนงัสอืที ่น.(ว)(กกร.)   581  /2561 

ลงวนัที ่ 11 เมษายน  2561 

- ความในขอ้ 1.3 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(รธ.)  1921/ 2553 ลงวนัที ่ 26 พ.ย 53  โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่  15 ธ.ค 53 

- ความในขอ้ 1.3.1 (1.1) และ 1.3.2 (1.1) – (1.3)  แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)  581  / 2561 ลงวนัที ่  11  เม.ย. 61   

 

 

ต
ตารางที ่3 ค. ข้อ 1. การโอนเงนิ ขอ้ 1.3  หน้า 1 
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*** คา่บรกิารรายปีของปีถดัไประบบธนาคารจะเรียกเก็บจากบญัชี

ลูกคา้อตัโนมตัใินวนัทีค่รบก าหนดช าระ หากเงนิในบญัชีลูกคา้ไมพ่อ

จา่ยคา่บรกิารรายปีในคราวเดียวกนัท ัง้จ านวนในวนัทีค่รบก าหนดช าระ

คา่บรกิารรายปี ธนาคารจะระงบัการใช้บตัรช ั่วคราวและลูกคา้จะไมไ่ด้

รบัความคุม้ครองตามกรรมธรรม์ประกนัภยัอุบตัเิหตุและสทิธิ

ประโยชน์อืน่ๆจากบตัรโดยลูกคา้จะตอ้งช าระคา่บรกิารดงักล่าวให้

ครบถว้นภายใน 30 วนันบัต ัง้แตว่นัทีค่รบก าหนดช าระคา่บรกิารรายปี 

หากครบระยะเวลาทีก่ าหนดธนาคารยงัไมไ่ดร้บัช าระคา่บรกิารรายปี

ครบถว้นท ัง้จ านวน ธนาคารจะท าการยกเลกิบตัรโดยอตัโนมตั ิ

 

ค. คา่บริการอืน่ๆ อตัราคา่บริการ หมายเหต ุ

(6) บตัร เคทีบ ีช้อปสมาร์ท พาราเดีย่ม    

(KTB Shop Smart Palladium Card) 

  -  เป็นบตัรทีธ่นาคารออกรว่มกบับรษิทัทพิยประกนัภยัฯ 

 

     (6.1) คา่ท าบตัร* 100.-บาท  

     (6.2) คา่บริการรายปี***               1,599.-บาท 

 

 

 

2.1.5 บตัรกรงุไทย ยูเน่ียนเพย์ เดบติ  

 (KTB – UnionPay Debit Card : 

 KTB UPD) 

 (1) บตัรมาตรฐาน (Classic) 

 (1.1)  คา่ท าบตัร * 

 (1.2)  คา่บรกิารรายปี ** 

 (2) บตัรทอง (Gold) 

 (1.1)  คา่ท าบตัร * 

 (1.2)  คา่บรกิารรายปี ** 

 

 

 

  100.-บาท 

  200.-บาท 

 

                 150.-บาท 

    250.-บาท 

*   คา่ท าบตัร หมายถงึ คา่แรกเขา้/ออกบตัรใหม/่ท าบตัรทดแทน 

**  คา่บรกิารรายปีของปีถดัไป ระบบธนาคารจะเรียกเก็บจาก 

บญัชีลูกคา้โดยอตัโนมตัเิมือ่ครบรอบ 1 ปี ในเดือนทีม่ี         

การออกบตัร หากเงนิในบญัชีลูกคา้มไีมเ่พียงพอจา่ยคา่บรกิาร

รายปีคราวเดียวกนัท ัง้จ านวน ระบบงานจะเรียกเก็บคา่บรกิาร      

สว่นทีเ่หลือตอ่ไปทุกเดือนจนกวา่จะครบ หากครบ 12 เดือน

ส าหรบับตัรแบบมีประกนั และ 24 เดือนส าหรบับตัรแบบไมม่ีประกนั

แลว้ ระบบงานยงัไมส่ามารถเรียกเก็บคา่บรกิารรายปีไดค้รบ          

ตามจ านวนเงนิทีก่ าหนด ธนาคารจะยกเลกิบตัรโดยอตัโนมตั ิ

 2.1.6 บตัร VDB - KTB netbank    

(1) คา่บรกิารท าบตัร VDB Classic – KTB 
 netbank  

  

(1.1) คา่ท าบตัรแรกเขา้ (บตัรใบแรก) ไมค่ดิคา่บรกิาร  

(1.2) คา่ท าบตัรใหม/่บตัรทดแทน 150.-บาท  

 (2) คา่บรกิารบตัร VDB Classic – KTB 
 netbank  

   ประกอบดว้ยคา่บรกิารดงัน้ี          
    -   คา่บรกิารรายปี  
  -   คา่บรกิารแจง้การเคลือ่นไหวทาง 
  บญัชีผา่นโทรศพัท์มือถือ (SMS Alert) 
  -   คา่บรกิารแจง้เตือนการ Login  
  เขา้สูร่ะบบผา่นโทรศพัท์มือถือ 
  (Notify Login)  
  -   คา่บรกิารแจง้การท ารายการผา่น 
  โทรศพัท์มือถือ (Notification SMS) 

299.-บาท/ปี  

 (3) คา่ท าบตัร VDB Classic - KTB   
    netbank กรณีบตัรสญูหาย/ช ารุด 

150.- บาท  

2.1.7 บตัรเดบติกรุงไทยมาสเตอร์การ์ด   
         (Krungthai Mastercard Debit  
         Card) 

           (1)  คา่ท าบตัร * 

          (2)  คา่บรกิารรายปี ** 

 

 

 

 

 

100.- บาท 

200.- บาท 

   *    คา่ท าบตัร หมายถงึ คา่แรกเขา้/ออกบตัรใหม/่ท าบตัรทดแทน 

**  คา่บรกิารรายปีของปีถดัไป ธนาคารจะเรียกเก็บจากลูกคา้ 

 โดยหกับญัชีอตัโนมตัเิมื่อครบรอบ 1 ปี ในเดือนทีม่ีการออกบตัร     

 หากเงนิในบญัชีลูกคา้มีไมเ่พียงพอจา่ยคา่บรกิารรายปี 

 คราวเดียวกนัท ัง้จ านวน ระบบงานจะเรียกเก็บคา่บรกิาร 

 ส่วนทีเ่หลือต่อไปทุกเดือนจนกวา่จะครบ หากครบ 24 เดือนแลว้     

 ระบบงานยงัไมส่ามารถเรียกเก็บคา่บรกิารรายปีไดค้รบตาม   

 จ านวนเงนิทีก่ าหนด ธนาคารจะยกเลกิบตัรโดยอตัโนมตั ิ

2.2 การใช้บรกิารบตัรทีเ่ครือ่ง ATM / 

 ADM ในประเทศ 

2.2.1 การถอนเงนิ/โอนเงนิในเขตส านกั                

 หกับญัชีเดียวกนัทีเ่ครือ่ง ATM/ADM 

 ธนาคารกรุงไทย    

 

 

 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

 

 

 -  จ านวนเงนิทีถ่อน/โอนตอ่วนัขึน้อยูก่บัวงเงนิตามประเภทบตัร                       

ทีก่ าหนด เมื่อสมคัรบตัร หรือผูถ้ือบตัรไดม้ีการแจง้ขอเปลีย่นแปลง  

และจ านวนเงนิคงเหลือในบญัชี 

เอกสารแนบหนงัสอืที ่น.(ว)(กกร.) 1854 /2562 

ลงวนัที ่ 18 พฤศจิกายน 2562    

 

 

/2.2.2. การโอนเงนิ... 
ความในขอ้ 2.1.6 (1)  แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (รธ.) 2442 /2556 ลงวนัที ่18  ธ.ค. 56  โดยมผีลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 2 ม.ค. 57 

ความในขอ้ 2.1.4.2 (6)  แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (รธ.) 217 /2558 ลงวนัที ่30 ม.ค. 58 โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 2 ก.พ.58 

ความในขอ้ 2.1.7  เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (กกร.)  1854 /2562 ลงวนัที ่ 18  พ.ย. 62  โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 18  พ.ย. 62 
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2.8.3  ประเภทบตัรเอ็มพาส (M-PASS) 

         -  คา่ออกบตัรทดแทน  

 

100.- บาท 

 

ยกเว้น กรณีบตัรถูกยดึโดยเครือ่ง ATM/ADM ของธนาคาร 

2.8.4 ประเภทบตัรของขวญั (Gift Card) 

         (1) คา่ท าบตัร 

         (2) คา่ขอคนืเงิน (ยกเลกิการใช้บตัร) 

 

30.- บาท 

50.- บาท 

 

2.8.5 ประเภท ATM e-Money Co-Brand 

         (1) คา่ท าบตัร 

         (2) คา่ขอคนืเงิน (ยกเลกิการใช้บตัร) 

 

30.- บาท 

50.- บาท 

 

2.8.6 ประเภท ATM e-Money กรุงไทย  

 พรอ้มจา่ย 

         (1) คา่ท าบตัร 

         (2) คา่ขอคนืเงิน (ยกเลกิการใช้บตัร) 

 

30.- บาท 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

 

 

-  ไมค่ดิคา่บรกิาร จนถงึวนัที ่31 ธ.ค. 2563 

 

2.9   บริการบตัรกดเงนิสดยูเมะ พลสั ของ
บรษิทั อีซีบ่าย จ ากดั (มหาชน)         
-  ถอนเงินสด ผา่นเครือ่ง ATM             
 ของธนาคาร 

                                            

                                    

13.-บาท / รายการ 

 

2.10  บตัรเครดติพลงังาน    

2.10.1 บตัรเครดติพลงังาน NGV   

            การช าระคา่สนิคา้/บริการ 

            -  Teller Payment 

            -  หกับญัชีเงินฝาก (Direct Debit)  

 

5.-บาท / รายการ 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

 

2.10.2 บตัรเครดติพลงังาน   

(รถจกัรยานยนต์สาธารณะ) 

 
 

            การช าระคา่สนิคา้/บริการ 

             - Teller Payment 

             - หกับญัชีเงินฝาก (Direct Debit) 

 

5.-บาท / รายการ 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

 

2.11 บรกิารบตัรสมาชิกออิอนยวัร์แคช                 

ของบรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย์              

(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 

 - ถอนเงนิสด ผา่นเครือ่ง ATM             
 ของธนาคาร 

 

 

 

13.-บาท/รายการ 

 

2.12 คา่บริการ ATM Access Fee              

ส าหรบับตัร อเมริกนั เอ็กซ์เพรส 

(AMEX) ทีถ่อนเงินสดผา่นเครือ่ง 

ATM ของธนาคาร 

  

2.12.1 บตัร AMEX ทีอ่อกโดยธนาคาร 
   ในตา่งประเทศ 

50.-บาท / รายการ -  คดิเฉพาะรายการทีส่ าเร็จเทา่นัน้ 

2.12.2 บตัร AMEX ทีอ่อกโดยบรษิทั                
   ผูอ้อกบตัรในประเทศไทย 

20.- บาท / รายการ -  คดิเฉพาะรายการทีส่ าเร็จเทา่นัน้ 

2.13  บตัรเงินสดเติมน ้ามนั 

2.13.1  บตัรเงินสดเตมิน ้ามนัประเภท 

            เตมิเงินไมไ่ด ้(Cash Fleet Card) 

       (1)  คา่ท าบตัร 

      (2)  คา่ยกเลิกบตัร 

      (3)  คา่โอนเงินคนื (Refund) เขา้บญัชี 
 ผูถ้อืบตัร 

 

 

 

15 .- บาท/บตัร 

50 .- บาท/บตัร 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

- ไมร่วมภาษีมูลคา่เพิม่ 

 

เอกสารแนบหนงัสอืที ่น.(ว)(กกร.) 1961/2562 

ลงวนัที ่   11 ธนัวาคม  2562 

- ความในขอ้ 2.11 เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (รธ.) 1256 /2557  ลงวนัที ่ 20 ม.ิย. 57  โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่  15 ก.ค. 57 
- ความในขอ้ 2.12 เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (รธ.) 1382 /2557  ลงวนัที ่ 9  ก.ค. 57  โดยมผีลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่  15 ส.ค. 57 
- ความในขอ้ 2.8.3  เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (รธ.)  1704 /2558  ลงวนัที ่ 31 ก.ค. 58   โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 31 ก.ค. 58 
- ความในขอ้ 2.8.4  เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (รธ.)  2168 /2559  ลงวนัที ่  3 ต.ค. 59   โดยมผีลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 17 ต.ค. 59 
- ความในขอ้ 2.13  เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (รธ.)  2245 /2559  ลงวนัที ่ 11 ต.ค. 59   โดยมผีลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 14 ต.ค. 59 
- ความในขอ้ 2.8.5 และขอ้ 2.8.6 เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (กกร.)    839 /2561  ลงวนัที ่  1  ม.ิย. 61 โดยมีผลใชบ้งัคบัต ัง้แต่วนัที ่ 4  ม.ิย. 61 
- ความในขอ้ 2.8.6 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (กกร.)   1961 /2562   ลงวนัที ่  11  ธ.ค. 62 โดยมผีลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 1 ม.ค. 63 
 

/ 2.13.2  บตัรเงนิสด .... 
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 2.13.2  บตัรเงินสดเตมิน ้ามนัประเภท 

เตมิเงนิ (Prepaid Fleet Card) 

     (1)    คา่ท าบตัร 

     (2)    คา่ยกเลิกบตัร 

     (3)    คา่บริการเตมิเงินผา่นช่องทาง

ธนาคาร 

             - Teller Payment 

             - KTB Netbank 

             - KTB Corporate Online 

     (4)    คา่โอนเงนิคนื (Refund) เขา้บญัชี 

 ผูถ้อืบตัร 

 

 

50.-  บาท/บตัร 

50.-  บาท/บตัร 

 

 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

 

 

2.14 บรกิารบตัรกดเงินสด A money 

บรษิทั ไอรา่ แอนด์ ไอฟุล จ ากดั 

(มหาชน) 

 - ถอนเงนิสด ผา่นเครือ่ง ATM             

 ของธนาคาร 

 
 

 

 

13.-บาท/รายการ 

 

 

2.15 บตัรสวสัดิการแหง่รฐั (Welfare Card) 

2.15.1 บตัร EMV Contact 

     (1) กรณีเปลีย่นทีอ่ยู่ 

     (2) บตัรหาย หรือช ารุด (เกดิจากผูถ้ือบตัร) 

     (3) บตัรช ารุดจากข้อบกพรอ่งของ 

  ตวับตัรเองหรือข ัน้ตอนการออกบตัร 

     (4) ขอเปลีย่นชื่อ-สกลุ รูปถา่ยหน้าบตัร 

2.15.2 บตัร Contactless (Dual Interface) 

     (1) กรณีเปลีย่นทีอ่ยู่ 

     (2) บตัรหาย หรือช ารุด (เกดิจากผูถ้ือบตัร) 

     (3) บตัรช ารุดจากข้อบกพรอ่งของ 

  ตวับตัรเองหรือข ัน้ตอนการออกบตัร 

     (4) ขอเปลีย่นชื่อ-สกลุ รูปถา่ยหน้าบตัร 

 

 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

45.- บาท 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

 

45.- บาท 

 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

90.- บาท 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

 

90.- บาท 

 

2.16 บตัร Krungthai Travel Card 

2.16.1 บตัร Krungthai Travel VISA    

           Prepaid 

    (1)  คา่ท าบตัร 

    (2)  คา่บรกิารรายปี 

    (3)  การสอบถามยอดเงินทีเ่ครือ่ง ATM     

  ในตา่งประเทศ 

   (3)   การช าระเงนิทีเ่ครือ่ง EDC  

  ในตา่งประเทศ 

   (4)   การแลกเปลีย่นเงินสกลุตา่งประเทศ    

  ผา่น Mobile Application  

  

 

 

 

200.- บาท 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

15.- บาท / รายการ 

 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

 

 

 

 

 

 

- คดิตามสกุลเงนิ 

 

 

เอกสารแนบหนงัสอืที ่น.(ว)(กกร.)   77 / 2562 

ลงวนัที ่ 14  มกราคม 2562 

- ความในขอ้ 2.13.2  เพิม่เตมิโดยหนงัสอืที ่น.(ว) (รธ.)  2245 /2559  ลงวนัที ่ 11 ต.ค. 59   โดยมผีลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 14 ต.ค. 59 
- ความในขอ้ 2.14 เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (รธ.)    278 / 2560  ลงวนัที ่  21 ก.พ. 60   โดยมผีลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 24 ก.พ.60 
- ความในขอ้ 2.15 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (กกร.)  2035/ 2561  ลงวนัที ่ 26 ธ.ค. 61  โดยมผีลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่  1  ม.ค. 62  
- ความในขอ้ 2.16 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (กกร.)   77  / 2562  ลงวนัที ่ 14 ม.ค. 62  โดยมผีลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่  15 ม.ค. 62 
  

/ 2.16.2 บตัร Krungthai.... 
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2.16.2 บตัร Krungthai Travel UPI Debit 

     (1)  คา่ท าบตัร 

    (2)  คา่บรกิารรายปี 

   (3)   การช าระเงินทีเ่ครือ่ง EDC  

  ในตา่งประเทศ 

   (4)   การแลกเปลีย่นเงินสกลุตา่งประเทศ    

    ผา่น Mobile Application  

   (5)  การใช้บรกิารบตัรทีเ่ครือ่ง ATM/   

  ADM ในประเทศ       

        (5.1)  การถอนเงิน/โอนเงนิในเขต     

           ส านกัหกับญัชีเดียวกนัทีเ่ครือ่ง     

           ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย 

        (5.2)  การโอนเงินขา้มเขตส านกั 

           หกับญัชีทีเ่ครือ่ง ATM/ADM  

          ธนาคารกรุงไทย 

                -  รายการแรก ของเดอืน 

                -  รายการที ่2 ขึน้ไป ของเดือน    

        (5.3)  การถอนเงนิขา้มเขตส านกั 

          หกับญัชีทีเ่ครือ่ง ATM/ADM   

          ธนาคารกรุงไทย 

        (5.4)  การโอนเงินขา้มจงัหวดัทีเ่ครือ่ง 

          ATM/ADM ธนาคารอืน่ 

 

 

 

 

 

 

 

        (5.5)  การถอนเงนิขา้มจงัหวดัทีเ่ครือ่ง 

          ATM ธนาคารอืน่ 

 

 

 

 

 
 

        (5.6)  การถอนเงนิในจงัหวดัเดียวกนั 

          ทีเ่ครือ่ง ATM ธนาคารอืน่ 

        (5.7)  กรณีลูกคา้ใช้บตัรทีเ่ครือ่ง ATM/ 

          ADM ธนาคารอืน่ เกนิ 4 รายการ  

          ตอ่เดือน 

                - นบัต ัง้แต่รายการที ่5 ในเดือนนัน้  

            คดิคา่บรกิาร 

 

150.- บาท 

350.- บาท / ปี  

ไมค่ดิคา่บรกิาร 
 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

 

 

 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

 

 

 

 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

10.- บาท / รายการ 

15.- บาท / รายการ 

 

 

- หมืน่ละ 10.-บาท  

สว่นเกนิ คดิตามสว่นเลขหลกัพนั 

พนัละ1.-บาท เศษของพนัไมค่ดิ 

 - คา่ใช้เครือขา่ยธนาคาร                                    

10.-บาท / รายการ 

 - คา่บริการข ัน้ต ่า 

 20.-บาท / รายการ 

- คา่บริการสงูสดุ1,000.-บาท / 

รายการ 

20.- บาท / รายการ 

 

 

 

 
 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

 

 

 
 

10.- บาท / รายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   จ านวนเงนิทีถ่อน/โอนต่อวนัขึน้อยู่กบัวงเงินตาม

ประเภทบตัรทีก่ าหนด เมือ่สมคัรบตัร หรือผูถ้ือบตัร

ได้มกีารแจง้ขอเปลีย่นแปลงและจ านวนเงินคงเหลือ

ในบญัชี 

 

 

 

 

 

 

-  จงัหวดักรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบรุี และสมุทรปราการ                         

 ใหถ้ือเป็นจงัหวดัเดียวกนั 

-  จ านวนเงนิทีถ่อน/โอนตอ่วนัขึน้อยู่กบัวงเงินตาม   

  ประเภทบตัรทีก่ าหนด เมือ่สมคัรบตัร หรือผูถ้ือบตัร 

 ไดม้ีการแจง้ขอเปลีย่นแปลง และจ านวนเงินคงเหลือ 

 ในบญัชี 

 

 

 

  -  จงัหวดักรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี และสมทุรปราการ                        

  ใหถ้อืเป็นจงัหวดัเดียวกนั 

-  จ านวนเงนิทีถ่อน/โอนตอ่วนัขึน้อยู่กบัวงเงินตาม 

   ประเภทบตัรทีก่ าหนด เมือ่สมคัรบตัร หรือผู้ถอืบตัร 

  ไดม้ีการแจ้งขอเปลีย่นแปลง และจ านวนเงินคงเหลือ 

  ในบญัชี 
 

- จงัหวดักรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี และสมทุรปราการ                        

  ใหถ้อืเป็นจงัหวดัเดียวกนั 

- กรณีใช้บรกิารขอ้ (5.4) – (5.6) และบรกิารสอบถาม

ยอดเงินคงเหลือในบญัชี 

   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เอกสารแนบหนงัสอืที ่น.(ว)(กกร.)  77 / 2562 

ลงวนัที ่ 14  มกราคม 2562 

/ 2.16.3 การถอนเงินสด.... 
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2.16.3  การถอนเงนิสดทีเ่ครือ่ง ATM  
             ในตางประเทศ 

      (1)   สกลุเงนิ AUD 

      (2)   สกลุเงนิ CAD 

      (3)   สกลุเงนิ EUR 

      (4)   สกลุเงนิ GBP 

      (5)   สกลุเงนิ HKD 

      (6)   สกลุเงนิ JPY 

      (7)   สกลุเงนิ NZD  

      (8)   สกลุเงนิ SGD 

      (9)   สกลุเงนิ USD 

     (10)  สกลุเงนิ CHF 

     (11)  สกลุเงนิ CNY 

     (12)  สกลุเงนิ  RUB 

     (13)  สกลุเงนิ  SEK 

     (14)  สกลุเงนิ  NOK 

     (15)  สกลุเงนิ  DKK 

    (16)  สกลุเงนิ  KRW 

    (17)  สกลุเงนิ  TWD 

    (18)  สกลุเงนิ  INR 

 

 4    AUD / รายการ 

 4   CAD / รายการ 

 2.5  EUR / รายการ 

 2.5  GBP / รายการ 

 25  HKD / รายการ 

  350  JPY / รายการ 

         4.5  NZD / รายการ 

            4  SGD / รายการ 

            3  USD / รายการ 

           3     CHF / รายการ 

          20     CNY / รายการ 

        200     RUB / รายการ 

          30     SEK / รายการ 

          30     NOK / รายการ 

       20     DKK / รายการ 

    3,800    KRW / รายการ 

       105    TWD / รายการ 

       210    INR / รายการ 

-   อาจมีคาบรกิารทีผู่ใหบรกิารปลายทางเรยีกเก็บ  
(ตอรายการ) โดยขึน้อยูกบันโยบายของผูใหบรกิาร
ปลายทาง  

2.16.4  การถอนเงนิสดสกลุตางประเทศ 
ทีส่าขา / จุดบรกิารแลกเปลีย่น
เงนิตราตางประเทศของธนาคาร 

      (1)   สกลุเงนิ AUD 

      (2)   สกลุเงนิ CAD 

      (3)   สกลุเงนิ EUR 

      (4)   สกลุเงนิ GBP 

      (5)   สกลุเงนิ HKD 

      (6)   สกลุเงนิ JPY 

      (7)   สกลุเงนิ NZD  

      (8)   สกลุเงนิ SGD 

      (9)   สกลุเงนิ USD 

     (10)  สกลุเงนิ CHF 

     (11)  สกลุเงนิ CNY 

     (12)  สกลุเงนิ  RUB 

     (13)  สกลุเงนิ  SEK 

     (14)  สกลุเงนิ  NOK 

     (15)  สกลุเงนิ  DKK 

    (16)  สกลุเงนิ  KRW 

    (17)  สกลุเงนิ  TWD 

    (18)  สกลุเงนิ  INR 

 

 

 

        4    AUD / รายการ 

 4   CAD / รายการ 

 2.5  EUR / รายการ 

 2.5  GBP / รายการ 

 25  HKD / รายการ 

  350  JPY / รายการ 

         4.5  NZD / รายการ 

            4  SGD / รายการ 

            3  USD / รายการ 

           3     CHF / รายการ 

          20     CNY / รายการ 

        200     RUB / รายการ 

          30     SEK / รายการ 

          30     NOK / รายการ 

          20     DKK / รายการ 

     3,800   KRW / รายการ 

        105   TWD / รายการ 

        210    INR / รายการ 

-   วงเงนิการทาํรายการ คาํนวณเป็นเงนิบาท 
ไมเกนิ 25,000 บาท / รายการ  
จาํกดัไมเกนิ 2 รายการ / วนั 

-   วงเงนิทีไ่มคดิคาธรรมเนียมการทาํรายการตอเดอืน 
คาํนวณเป็นเงนิบาท ตามประเภทบตัร ดงัน้ี 

    1. Krungthai Ultra Travel VISA Prepaid Card  
    50,000 บาท 

    2. Krungthai Black Travel VISA Prepaid Card 
   30,000 บาท 

 3. Krungthai Exclusive Travel VISA Prepaid 

    4. Krungthai Travel VISA Prepaid Card  
    25,000 บาท 

    5. Krungthai Travel UPI Debit Card  
    25,000 บาท 

-   สาขาทีเ่ปิดใหบรกิารมี 5 สาขา /จุดบรกิาร ไดแก 
   1. สาขานานาเหนือ 
   2. สาขาสยามพารากอน 
   3. สาขาหางสรรพสนิคาเซ็นทรลัเวลิด 
   4. สาขาเซ็นทรลัลาดพราว 
   5. จุดบรกิารแลกเปลีย่นเงนิตราตางประเทศ  
       สถานีรถไฟฟ าแอรพอรตเรลลงิค สถานีสวุรรณภมู ิ

เอกสารแนบหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)  2010 / 2562 

ลงวนัที ่  17  ธนัวาคม 2562 

- ความในขอ 2.16.3 (12) – (15) และขอ 2.16.4 แกไขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (กกร.) 1425 /2562  ลงวนัที ่ 10 ก.ย. 62  โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่12 ก.ย. 62
- ความในขอ 2.16.4 เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (กกร.)  1743 /2562  ลงวนัที ่  30  ต.ค  62  โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่  1 พ.ย. 62 
- ความในขอ 2.16.3 (16) - (18) และขอ 2.16.4 (16) – (18) แกไขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (กกร.)  2010 /2562  ลงวนัที ่ 17  ธ.ค. 62   
  โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่ 18  ธ.ค. 62 

/ 2.17 บตัร Krungthai....
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2.17 บตัร Krungthai Metro Link  

 (กรุงไทย บตัรเดบติ แมงมุม)  

 - คา่ท าบตัร* 

 - คา่บรกิารรายปี** 

         - คา่ขอคนืเงินคา่โดยสาร***     

 

 

100.- บาท 

299.- บาท 

50.- บาท 

- เป็นบตัรที่ธนาคารออกร่วมกบัการรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนแหง่ประเทศไทย (รฟม.) 

* หมายถงึ คา่แรกเขา้ / ออกบตัรใหม ่/ ท าบตัรทดแทน  

** คา่บรกิารรายปีของปีถดัไป ระบบธนาคารจะเรียกเก็บ

จากบญัชีลูกคา้โดยอตัโนมตัิเมือ่ครบรอบ 1 ปี ในเดือนที่

มีการออกบตัร หากเงินในบญัชีลูกค้ามีไม่เพียงพอจ่าย

ค่าบริการรายปีคราวเดียวกนัท ั้งจ านวน ระบบงานจะ

เรียกเก็บค่าบริการส่วนที่เหลือต่อไปทุกเดือนจนกว่าจะ

ครบ หากครบ 12 เดือน ส าหรบับตัรแบบมีประกนั และ 

24 เดือน ส าหรบับตัรแบบไมม่ีประกนัแล้ว ระบบงานยงั

ไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการรายปีได้ครบตามจ านวน

เงนิทีก่ าหนด ธนาคารจะยกเลกิบตัรโดยอตัโนมตัิ 

*** คา่ขอคนืเงนิคา่โดยสาร หมายถงึ คา่ธรรมเนียมกรณี

ลูกค้าต้องการขอคืนเงินโดยสารที่เหลือในบตัรส่วนที่

ลูกคา้เตมิไวส้ าหรบัโดยสาร  

2.18 บตัรรว่ม ขสมก. 

2.18.1  บตัร Co – brand ประเภทเติมเงนิ 

 (รายเทีย่ว) 

     (1) คา่ท าบตัร 

 (2) คา่บริการรายปี 

 (3)  การช าระเงินทีเ่ครือ่ง EDC 

  บนรถโดยสาร 

 (4)  การเตมิเงนิผา่นช่องทาง

 ธนาคาร 

 

 
 

30.- บาท 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

 

 

- กรณีออกบตัรใบแรกและบตัรทดแทน  

 

 

 

- เฉพาะการเตมิเงินคร ัง้แรกข ัน้ต ่า 50.- บาท ภายหลงั

 จากนั้นไม่จ ากดัจ านวนเงิน โดยมูลค่าสูงสุดในบตัร                

 ไมเ่กนิ 1,000.- บาท 

2.18.2  บตัร Co – brand ประเภทลว่งหน้า 

(รายสปัดาห์และรายเดือน) 

 (1)  คา่ท าบตัร 

 (2)  คา่บริการรายปี 

 (3)  การช าระเงินทีเ่ครือ่ง EDC 

  บนรถโดยสาร 

 (4) การเตมิเงนิผา่นช่องทาง 

  ธนาคาร 

 

 

30.- บาท 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

 

 

- กรณีออกบตัรใบแรกและบตัรทดแทน 

 

 

- จ านวนเงินขึน้อยู่กบัประเภทบตัร 

 
 

 
 
 
 
 

- ความในขอ้ 2.17 เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (กกร.)   1518  / 2561  ลงวนัที ่  25  ก.ย. 61  โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 27 ก.ย. 61  
- ความในขอ้ 2.18 เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (กกร.)   61 / 2563  ลงวนัที ่   15   ม.ค. 63  โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 3  ก.พ. 63 
  

เอกสารแนบหนงัสอืที ่น.(ว)(กกร.)   61 / 2563 

ลงวนัที ่ 15  มกราคม 2563 
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3. บรกิารทางธนาคารอเิล็กทรอนิกส์  

3.1 ระบบ Krungthai Corporate Online 

3.1.1 คา่บรกิารรบัรายงานรายการขารบัช าระ 

 (1)   กรณีลูกคา้ท ั่วไป 

 (2)   กรณีลูกคา้สถาบนัการเงนิ 

3.1.2  กรณีลูกคา้ใช้บรกิาร Bulk Payment 

 (1)   กรณีลูกคา้ท ั่วไป 

 (2)   กรณีลูกคา้สถาบนัการเงนิ 

3.1.3 รายการโอน เงินผ่ านระบบ Krungthai 

Corporate Online  

(1) ในเขตเดียวกนั 

(2) ขา้มเขต 

 

 

 

4,000.-บาท/เดือน/Product Code  

15,000.-บาท/เดือน/Product Code 

 

4,000.-บาท/เดือน/Company ID  

15,000.-บาท/เดือน/Company ID 

- ไมค่ดิคา่บรกิาร 

- หมืน่ละ 8.-บาท สว่นเกนิ           

   คดิในอตัรารอ้ยละ 0.08 

- คา่บรกิารข ัน้ต ่า 8.-บาท/รายการ  

- คา่บรกิารสูงสุด                     

800.-บาท/รายการ 

 

 

- ให้หกับญัชีลูกค้าเพื่อช าระค่าบริการในเดือนที่สมคัรใช้

บรกิาร 

   

- ให้หกับญัชีลูกค้าเพื่อช าระค่าบริการในเดือนที่สมคัรใช้

บรกิาร 

(3) โอนเงินไปยงับญัชีธนาคารอื่น 

(3.1) โอนเงินผ่านบรกิาร Online Retail  

           Funds Transfer (ORFT)  

           -   ไม่เกนิ 20,000.-บาท 

           -   เกนิ 20,000.-บาท ขึน้ไป แตไ่มเ่กนิ 

 699,999.-บาท  

(3.2) โอนเงินผ่านบรกิารโอนเงินรายย่อย   

           (BPS : Bulk Payment System) 

(3.2.1) Credit Same Day  

 -  ไม่เกนิ 100,000.-บาท  

 -  เกนิ 100,000.-บาท ขึน้ไป แตไ่ม ่เกนิ 

  500,000.- บาท 

            -  เกนิ 500,000.-บาท ขึน้ไป แตไ่มเ่กนิ 

  2,000,000.- บาท 

(3.2.2) Credit Next Day  

 -  ไม่เกนิ 2,000,000.-บาท  

(3.3) โอนเงินผ่าน Bahtnet 

(3.3.1) ธนาคารผู้โอนอยู่ในกทม./ปรมิณฑล   

            -  โอนให้ธนาคารอืน่ทีอ่ยู่ในกทม./ปรมิณฑล 

            -  โอนให้ธนาคารอื่นที่อยู่ในต่างจงัหวดั 

(3.3.2) ธนาคารผู้โอนอยู่ต่างจงัหวดั  

 - โอนให้ธนาคารอื่นที่อยู่ในกทม./ปรมิณฑล 

            

 - โอนให้ธนาคารอื่นที่อยู่ในต่างจงัหวดั 

 

 

 

25.- บาท / รายการ 

35.- บาท / รายการ 

 

 

 

 

20.-บาท / รายการ 

75.-บาท / รายการ 

 

200.-บาท / รายการ 

 

 

12.-บาท / รายการ 

 

 

150.-บาท / รายการ 

150.-บาท / รายการ 

 

150.-บาท / รายการ + คา่บรกิาร  

โอนเงนิตา่งจงัหวดั 

150.-บาท / รายการ 

กรณีรายการโอนเงนิไมส่ าเร็จ ธนาคารคดิคา่ธรรมเนียม 

เทา่เดมิ 

3.1.4 การใช้บรกิารระบบรกัษาความปลอดภยัแบบ

สองช ัน้ (Two Factor Authentication) 
(1) Token Device 

(1.1) เปิดใช้บรกิารคร ัง้แรก  

(1.2) อุปกรณ์สูญหาย ขอออกอุปกรณ์ใหม่ 

(1.3) อุปกรณ์หมดอายุการใช้งาน     
(2) ตดิต ัง้ Mobile Token Software 

 

 

 

1,000.- บาท/เครือ่ง 

1,000.- บาท/เครือ่ง 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 
500.-บาท/คร ัง้ 

 

 

 

 

 

 

- สามารถน าอุปกรณ์เดมิมาขอเปลีย่นใหมไ่ด้ 

                                                  /3.1.5 คา่บรกิาร... 
  

เอกสารแนบหนงัสือเวียนที ่น.(ว)(กกร.)  1746 /2561 

ลงวนัที ่  31    ตุลาคม 2561 

 

 - ความในขอ้ 3.1 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(รธ.)  1947/2552 ลงวนัที ่ 21 ธ.ค.52  โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่  26  ม.ค. 53 
 - ความในขอ้ 3.1 .3 - 3.1.4 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(รธ.)  637/2554  ลงวนัที ่ 18  เม.ย. 54โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 18  เม.ย. 54 
 - ความในขอ้ 3.1.1, ขอ้ 3.1.2 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)  1694 /2560  ลงวนัที ่  29  ก.ย. 60   โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 1 พ.ย. 60 
 - ความในขอ้ 3.1.3 (3)  เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)   1746  /2561  ลงวนัที ่ 31  ต.ค. 61  โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 8 พ.ย. 61 
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3.1.5 คา่บรกิารช าระคา่สนิคา้/บรกิาร 15.-บาท/รายการ - อตัราคา่บรกิาร และผูร้บัภาระคา่บรกิาร ขึน้อยู่กบัขอ้ตกลง 

(MOU)ระหว่างธนาคารกบัหน่วยงานที่ขอใช้ผลิตภณัฑ์

ช าระเงนิของธนาคาร 

3.1.6 คา่บรกิาร KTB LMS (Cash Pooling 

System) 

(1) คูบ่ญัชีทีใ่ห้บรกิารในเขตส านกัหกับญัชีเดียวกนั 
 

(2) คูบ่ญัชีทีใ่ห้บรกิารนอกเขตส านกัหกับญัชี 

3.1.7 กรณีลูกคา้ใช้บรกิาร Standard Services 

3.1.8  การรบั-สง่ข้อมูลธุรกรรมทางการเงนิตา่งๆ   

ผา่นช่องทางพเิศษ 

3.1.9  การ Inquiry Transaction ยอ้นหลงับรกิาร 

Cash Management 

(1)  เรียกดูย้อนหลงั ภายใน 30 วนั 

(2)  เรียกดูย้อนหลงั ภายใน 60 วนั 

(3)  เรียกดูย้อนหลงั ภายใน 90 วนั 

(4)  เรียกดูย้อนหลงัเกนิ 90 วนั ขึน้ไป 

3.1.10  KTB E-Commerce Solution Program 

(ระบบ KTB Trade Online ผา่นระบบ Krungthai 

Corporate Online) 

 

 

500.-บาท/เดือน/คูบ่ญัชี 

 

3,000.-บาท/เดือน/คูบ่ญัชี 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

5,000.- บาท/เดือน/service /

รายลูกคา้ 

 
 

1,000.- บาท/บญัชี/คร ัง้ 

3,000.- บาท/บญัชี/คร ัง้ 

5,000.- บาท/บญัชี/คร ัง้ 

10,000.- บาท/บญัชี/คร ัง้ 

4,000.- บาท/เดือน/Company ID 

-  อตัราคา่บรกิารขึน้อยู่กบัประเภทธุรกจิ มูลคา่ธุรกรรม 

ปรมิาณธุรกรรม และขอ้ตกลงระหวา่งธนาคารกบั

หน่วยงานทีข่อใช้บรกิาร KTB LMS 

-  ยกเวน้คา่รกัษาบญัชีกระแสรายวนั 100.- บาท/เดือน/บญัชี 

 
 

-   การร ับ-ส่งข้อมู ลธุ รกรรมทางการเงิน เช่น Bank 

Statement, MT massage ผา่นช่องทาง sFTP, ช่องทาง 

Krungthai Corporate Online ห รื อ ช่ อ ง ท า ง อื่ น ๆ                   

ทีธ่นาคารก าหนด 

3.2 ท ารายการช าระเงนิ (Payment)  

 คา่บรกิารตา่งๆ ผา่นเครือ่ง ATM 

3.2.1 ในเขตส านกัหกับญัชี 

   -   ิ ิ  

           -  สว่นเกนิ 50,000.-บาท  

 

 3.2.2 นอกเขตส านกัหกับญัชี 

          -  จ านวนเงนิไมเ่กนิ 50,000.- บาท 

          -  สว่นเกนิ 50,000.-บาท 

  

 

 - 10.- บาท/รายการ 

- คดิ 0.1%ของสว่นทีเ่กนิ 

คา่บรกิารสูงสุดไมเ่กนิ 1,000.-

บาท 

  - 20.- บาท/รายการ 

- คดิ 0.1%ของสว่นทีเ่กนิ 

คา่บรกิาร สูงสุดไมเ่กนิ 1,000.-

บาท 

 

3.3   ท ารายการฝากเงนิผา่นเครือ่งฝากเงนิ อตัโนมตั ิ

(ADM)  

3.3.1  ในเขตส านกัหกับญัชี 

3.3.2  นอกเขตส านกัหกับญัชี 

 

 

 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

- หมืน่ละ 10.- บาท  

สว่นเกนิคดิคา่บรกิารตามสว่น 

เลขหลกัพนั  พนัละ 1.- บาท   

เศษของพนัไมค่ดิ 

- คา่บรกิารข ัน้ต ่า  

  20.- บาท / รายการ                      

- คา่บรกิารสูงสุด 

  1,000.- บาท / รายการ 

 

3.4   การท าธุรกรรมทางการเงนิผา่นเครือขา่ย 

Internet Banking 

3.4.1 การช าระเงนิ (Payment)          

 

 

15.- บาท / รายการ 

 

3.4.2 การลงทะเบียนนกัศกึษา  (Student 

Registration) 

10.- บาท / รายการ  

3.4.3   การท าธุรกรรมทางการเงนิผา่นช่องทาง  

Mobile Banking และ  Internet 

Banking ส าหรบัลูกคา้รายย่อย  

(KTB netbank)     

(1) การรบัขอ้มูลทางการเงนิผา่นโทรศพัท์มือถือเพื่อ

แจง้ผลการท ารายการ 

     - บรกิารโอนเงนิ 

       - บรกิารอืน่ๆ 

 

 

 

 

 

 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

3.- บาท / รายการ 

 

 

 

 

 

 

 

                                           /3.4.3 (2) การโอนเงนิ... 

  

เอกสารแนบหนงัสือเวียนที ่น.(ว)(กกร.)  174 /2562 

ลงวนัที ่ 28  มกราคม 2562 

- ความในขอ้ 3.1.5 เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(รธ.)  2299/2556  ลงวนัที ่ 28 พ.ย. 56 โดยมผีลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 29 พ.ย. 56 
   - ความในขอ้ 3.4  ขอ้ 3.4.1 และขอ้ 3.4.2  แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(รธ.)  2442/2556 ลงวนัที ่  18  ธ.ค. 56 โดยมผีลใช้บงัคบัต ั้งแตว่นัที ่ 2  ม.ค. 57  
   - ความในขอ้ 3.4.3 (1) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(รธ)  51 /2558 ลงวนัที ่  12  ม.ค.58 โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 21 ม.ค.58 
   - ความในขอ้ 3.1.6 – 3.1.9 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.) 1694 /2560 ลงวนัที ่29 ก.ย. 60 โดยมผีลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่1 พ.ย. 60 
   - ความในขอ้ 3.2 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.) 1694 /2560 ลงวนัที ่ 29 ก.ย. 60  โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 1 พ.ย. 60 
   - ความในขอ้ 3.1.10 ยกเลกิโดยหนงัสอืที ่น.(ว)(กกร.)   174 /2562 ลงวนัที ่ 28  ม.ค. 62   โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 29 ม.ค. 62 

19575
Typewritten Text
จำนวนเงินไม่เกิน 50,000.-บาท
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(2) การโอนเงนิภายในธนาคารกรุงไทย 

(2.1) ในเขตเดียวกนั 

(2.2) ขา้มเขต 

 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

 

 

- มีผลต ัง้แตว่นัที ่29 มี.ค. 2561 เป็นตน้ไป 

(3)  การโอนเงนิรายย่อยระหวา่งธนาคาร   

      (ORFT via ช่องทาง Mobile Banking และ 

Internet Banking)  

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

 

- วงเงนิการโอนเงนิสูงสุดไมเ่กนิ 699,999.- บาท /คร ัง้ 

- จ านวนเงนิโอนสูงสุด/วนั ขึน้อยูก่บัธนาคารเจา้ของบญัชีผูโ้อน 

 

(4) การใช้บรกิารแจง้เตือนการ Login เขา้สูร่ะบบ

ผา่นโทรศพัท์มือถือ 

10.-บาท / เดือน - ลูกคา้ตอ้งสมคัรใช้บรกิาร 

- ส าหรบับญัชี KTB netbank จะรวมบรกิารน้ีอยูใ่นคา่บรกิาร

บตัร VDB Classic – KTB netbank แลว้ 

(5) คา่บรกิารฝากเงนิ/ถอนเงนิ/โอนเงนิจากบญัชี 

KTB  netbank ทีส่าขา 

(5.1) การถอนเงนิ/โอนเงนิ เกนิ 2 คร ัง้/เดือน 

(5.2) การฝากเงนิ/ถอนเงนิ/โอนเงนิขา้มจงัหวดั 

 

 

20.-บาท / รายการ 

- หมืน่ละ 10.- บาท  

สว่นเกนิคดิคา่บรกิารตาม 

สว่นเลขหลกัพนั  พนัละ   

1.- บาท   เศษของพนัไมค่ดิ 

- คา่บรกิารข ัน้ต ่า  

  10.- บาท / รายการ  

- คา่บรกิารขอโอน  

20.- บาท / รายการ 

 

 

- เก็บคา่บรกิารต ัง้แตร่ายการที ่3 เป็นตน้ไป 

(6) คา่บรกิารช าระคา่สนิคา้/บรกิาร ไมค่ดิคา่บรกิาร - มีผลต ัง้แตว่นัที ่29 มี.ค. 2561 เป็นต้นไป 

(7)  คา่บรกิารของ Talk to net officer 
 

- จ านวนเงนิการท ารายการสูงสุด 100,000.-บาท/รายการ 

และจ านวนรายการสูงสุด 10 รายการ/วนั 

(7.1) คา่บรกิารโอนเงนิ    

(7.1.1) รายการที ่1 – 3 ของเดือน ไมค่ดิคา่บรกิาร  

(7.1.2) รายการที ่4 ขึน้ไป ของเดือน 15.-บาท / รายการ  

(7.1.3) โอนเงนิผา่นบรกิาร e-Cheque   

   - โอนเงนิในเขตเดียวกนั ไมค่ดิคา่บรกิาร  

     - โอนเงนิขา้มเขต 30.-บาท / รายการ - จ านวนเงนิโอนสูงสุดไมเ่กนิ 50,000.-บาท 

- การโอนเงนิผา่นช่องทาง Branch Network กรณี

รายการโอนเงนิไมส่ าเร็จและขอยกเลกิรายการ ธนาคารจะ

ไมค่ืนคา่บรกิาร 

(7.2) คา่บรกิารช าระคา่สนิคา้/บรกิาร 25.-บาท / รายการ - อตัราคา่บรกิารและผูร้บัภาระคา่บรกิาร ขึน้อยู่กบัขอ้ตกลง

ระหวา่งธนาคาร กบัหน่วยงานทีข่อใชผ้ลติภณัฑ์บรกิาร

ช าระเงนิของธนาคาร 

(7.3) คา่บรกิารช าระสนิเช่ือกรุงไทย ไมค่ดิคา่บรกิาร  

(7.4) คา่บรกิารเปิดบญัชี netbank 

(7.5) คา่บรกิารแจง้การท ารายการผา่นโทรศพัท์มือถือ 

(SMS Alert)  

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

3.-บาท / รายการ 

- ให้บรกิารเปิดบญัชี netbank เทา่นัน้ 

 

(8) คา่บรกิารของ Pay / receive with mobile ไมค่ดิคา่บรกิาร * e – wallet หมายถงึ กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์ ของ

ผูใ้ช้บรกิาร Pay / receive with mobile เพื่อใช้ท า

ธุรกรรมทางการเงนิ  บนโทรศพัท์มือถือของผูใ้ช้บรกิารฯ 

(8.1.1) เตมิเงนิผา่นสาขา 
(8.1.2) เตมิเงนิผา่นเครือ่ง ATM  
(8.1.3) เตมิเงนิผา่น Internet Banking  

- KTB  netbank 
- Talk to net officer 

 
ไมค่ดิคา่บรกิาร 
ไมค่ดิคา่บรกิาร 

 

(8.2) คา่บรกิารถอนเงนิจาก e – wallet* และรบัเงนิ

ผา่นช่องทางบรกิารของธนาคาร 

(8.2.1) รบัเงนิทีส่าขา 

(8.2.2) รบัเงนิทีเ่ครือ่ง ATM 

 

 

30.-บาท / รายการ 

10.-บาท / รายการ 

 

 

                                                      / 8.3 คา่บรกิาร... 

  

เอกสารแนบหนงัสือเวียนที ่น.(ว)(กกร.)   1624  /2561 

ลงวนัที ่   9  ตุลาคม   2561 

-ความในขอ้ 3.4.3 (7.1)  แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสอืที ่น.(ว)(รธ.) 2442/2556 ลงวนัที ่18  ธ.ค. 56 โดยมีผลใชบ้งัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 2  ม.ค. 57  

 - ความในขอ้ 3.4.3 (2) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(รธ)  1466 /2558 ลงวนัที ่  30  ม.ิย. 58 โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 1  ส.ค. 58 
-ความในขอ้ 3.4.3 (8) ยกเลกิโดยหนงัสอืที ่น.(ว)(กกร.)   1929 /2560 ลงวนัที ่ 10 พ.ย. 60 โดยมีผลบงัคบัต ัง้แตว่นัที ่12 ธ.ค. 60 
- ความในขอ้ 3.4.3 (2.2), (6) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสอืที ่น.(ว)(กกร.)    581 /2561 ลงวนัที ่  11  เม.ย. 61 

   - ความในขอ้ 3.4.3 (3)  แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)  1624  /2561 ลงวนัที ่  9  ต.ค. 61 โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที่   9  ต.ค. 61 
  

 
 
 

 

  - โอนเงนิในเขตเดียวกนั และขา้มเขต 
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(8.3) คา่บริการโอนเงนิจาก e – wallet*    

(8.3.1) โอนเงินไปบญัชีธนาคารกรุงไทย 10.-บาท / รายการ - ยกเวน้ ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 

(8.3.2) โอนเงินรายยอ่ยระหวา่งธนาคาร 

(ORFT)  

  

- โอนเงินไมเ่กนิ 5,000.- บาท 25.-บาท / รายการ - จ านวนเงนิทีโ่อนและช าระคา่สนิคา้/บรกิาร ขึน้อยู่กบัจ านวน

คงเหลือใน e – wallet และใช้วงเงนิรว่มกนั ดงัน้ี 
- โอนเงนิและช าระเงนิ ไมเ่กนิ 5,000.- บาท/รายการ 

  - โอนเงนิและช าระเงนิ (รวมกนั) ไมเ่กนิ 10,000.- บาท/วนั 

(8.3.3) โอนเงินไปทีโ่ทรศพัท์มือถอื   

-  กรณีเบอร์โทรศพัท์มือถือผูร้บัโอน                
เป็นสมาชิก Pay / receive with mobile 

ไมค่ดิคา่บรกิาร - ระบบก าหนดให้ผูร้บัโอน รบัเงนิเขา้ e – wallet*  โดย
อตัโนมตั ิ

 

-  กรณีเบอร์โทรศพัท์มือถือผูร้บัโอน             
 ไมเ่ป็นสมาชิก Pay / receive with mobile  

 - ยกเวน้ คา่บรกิารถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 

- ผูโ้อนระบชุ่องทางรบัเงนิเป็นสาขา
ธนาคารกรุงไทย 

30.-บาท / รายการ  

- ผูโ้อนระบชุ่องทางรบัเงนิเป็นเครือ่ง ATM 
ธนาคารกรุงไทย 

10.-บาท / รายการ  

(8.4) คา่บริการช าระคา่สนิคา้/บริการ 25.-บาท/รายการ       -  อตัราคา่บรกิาร และผูร้บัภาระคา่บรกิาร ขึน้อยู่กบั
ขอ้ตกลงระหวา่งธนาคารกบัหน่วยงานทีข่อใช้ผลติภณัฑ์
บรกิารช าระเงนิของธนาคาร 

  -  จ านวนเงนิทีโ่อนและช าระคา่สนิคา้/บรกิาร ขึน้อยู่กบั
จ านวนเงนิคงเหลือใน e – wallet*  และใช้วงเงนิรว่มกนั 
ดงัน้ี 

   - โอนเงนิและช าระเงนิ ไมเ่กนิ 5,000.-บาท/รายการ 

   - โอนเงนิและช าระเงนิ(รวมกนั) ไมเ่กนิ 10,000.-บาท/
วนั 

(8.5) คา่บริการขอคนืเงินจาก e – wallet*            
ทีส่าขาธนาคารกรุงไทย 

30.-บาท / รายการ   - ยกเวน้ คา่บรกิารถงึวนัที ่31 ธนัวาคม  2556 

3.5 การรบั-ส่งขอ้มูลในระบบงาน DDS (Data 

Delivery System) 

3.5.1 กรณีลูกคา้ท ั่วไป  

           - การรบั-สง่ขอ้มูลในระบบ Giro  

 รบั-สง่ขอ้มูลการโอนเขา้บญัชี/หกับญัชี  

(Direct Credit/Direct Debit) และ การ

โอนเงนิรายย่อย (BPS)  

              ก. รบั-สง่ขอ้มูลทุกวนั 

 ข. รบั-สง่ขอ้มูลเดือนละไมเ่กนิ 15 คร ัง้ 

  ค. รบั-สง่ขอ้มูลเดือนละไมเ่กนิ 1 คร ัง้ 

3.5.2  กรณีลูกคา้สถาบนัการเงนิ                 

      - การรบั-สง่ขอ้มูลการโอนเขา้บญัชี/ 

หกับญัชี (Direct Credit/Direct    Debit) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,000.-บาท / เดือน 

3,000.-บาท / เดือน 

ยกเวน้คา่บรกิาร 

 

10,000.-บาท/เดือน/บญัชี 

 

/ 3.6 การใช้บรกิาร...... 

เอกสารแนบหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.) 1929 /2560  
ลงวนัที ่  10  พฤศจกิายน  2560 
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3.6 การใช้บรกิารช าระเงนิผา่นระบบงาน    

      CGP (Corporate Group Payment) 

3.6.1 คา่บรกิารแรกเขา้ 

 3.6.2 คา่บรกิารท ารายการ ส าหรบับรกิาร (Service)  

ทีอ่ยู่ภายใตร้ะบบงาน CGP 

(1) Fixed Rate* 

      (2) Percentage Rate* 

            - จ านวนเงนิไมเ่กนิ 30,000.- บาท 

            - สว่นเกนิ 30,000.- บาท 

 

 

 3.6.3  บรกิาร KTB e – Logistics  (รบัช าระ 

คา่บรกิารส าหรบัการน าเขา้-สง่ออก) 

3.6.4  บรกิาร KTB e – Customs (รบัช าระคา่    

ภาษีศุลกากร) 

 

 
 

200,000.- บาท 

 

 

25.-บาท / รายการ 

 

25.-บาท / รายการ 

- คดิ 0.1% ของสว่นทีเ่กนิ 

- คา่บรกิารสูงสุด ไมเ่กนิ 1,000.- 

บาท/รายการ 

25.-บาท / รายการ 

 

25.-บาท / รายการ 

 

 
- ไมร่วมภาษีมูลคา่เพิม่ 

* การคดิคา่บรกิารท ารายการขึน้อยู่กบัขอ้ตกลงการ

ให้บรกิารระหวา่งธนาคารกบัลูกคา้ผูข้อใช้บรกิาร 

 
 

 

3.7  การใช้บริการทางการเงินสหกรณ์ (KTB 
COOP) ผ่านระบบงาน KTB COOP 

  

 3.7.1 คา่บรกิารแรกเขา้ 200,000.-บาท - ไมร่วมภาษีมูลคา่เพิม่ 

 3.7.2 คา่บรกิารรายเดือน 
(1) ระบบงาน KTB COOP Offline    

 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

 

(2) ระบบงาน KTB COOP Online   

(2.1) กรณีธนาคารเป็นผูล้งทุนในชุด
อุปกรณ์ Leaseline 

(2.2) กรณีธนาคารเป็นผูล้งทุนในชุด
อุปกรณ์ Router 

(2.3) กรณีลูกคา้เป็นผูล้งทุนในชุด
อุปกรณ์ Leaseline  

(2.4)   กรณีลูกคา้เป็นผูล้งทุนในชุด 
อุปกรณ์ Router 

6,000.-บาท / เดือน / 1 Link 

 

4,500.-บาท / เดือน / 1 Link 
 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

 

3,500.-บาท / เดือน / 1 Link 

- ไมร่วมภาษีมูลคา่เพิม่ 

 

- ไมร่วมภาษีมูลคา่เพิม่ 

 

 
 

- ไมร่วมภาษีมูลคา่เพิม่                                           

3.7.3  คา่บรกิารรายการ (Transaction) 

(1)  ท ารายการในเขตส านกัหกับญัชี 

(2)  ท ารายการนอกเขตส านกัหกับญัชี 

 

10.-บาท / รายการ 

20.-บาท / รายการ 

 

   - ทุกระบบงาน KTB COOP 

3.8 คา่บรกิารโอนเงนิ KTB E-Cheque 

 

 

 
-  Limit  ของการท ารายการโอนเงนิตอ่วนั ขึน้อยู่กบั

ประเภทกลุม่ลูกคา้ทีก่ าหนดตามแตล่ะช่องทางทีท่ า

รายการ 

3.8.1 โอนเงนิระหวา่งบญัชีธนาคารกรุงไทย  
 

(1) บญัชีในเขตเดียวกนั    ไมค่ดิคา่บรกิาร 
 

(2) บญัชีขา้มเขต (กรณีท ารายการผา่น KTB 

Online) 

 
 

- รายการที ่1-15 ของเดือน   ไมค่ดิคา่บรกิาร 
 

- รายการที ่16 ขึน้ไป ของเดือน 10.-บาท / รายการ 
 

(2) บญัชีขา้มเขต (กรณีท ารายการผา่น 

 Krungthai Corporate Online) 

 

 -  0.08 % ของจ านวนเงนิ

โอน  

-  ข ัน้ต ่า 8.-บาท  

-  สูงสุดไมเ่กนิ 800.-บาท 

 

 

         (3)  Bulk Transaction 

 (4)  Web Service 

10.-บาท / รายการ 

10.-บาท / รายการ 

 

เอกสารแนบหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)  59/ 2562 

ลงวนัที ่  9  มกราคม  2562 

- ความในขอ้ 3.7  แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(รธ.) 1632/2554 ลงวนัที ่ 23 ก.ย. 54  โดยมผีลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 23 ก.ย. 54 

- ความในขอ้ 3.8  แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(รธ.)  949 /2556 ลงวนัที ่ 31 พ.ค. 56  โดยมผีลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 1  ม.ิย. 56 

- ความในขอ้ 3.6.3  และขอ้ 3.6.4 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(รธ.)1731 /2556  ลงวนัที ่19 ก.ย. 56 โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่19  ต.ค. 56 

- ความในขอ้ 3.7.2 (2)  แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(รธ.) 1419/2559   ลงวนัที ่   29 ม.ิย.59  โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 1 ส.ค.59 

- ความในขอ้ 3.6.2 (2)  แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)  1694 /2560   ลงวนัที ่ 29 ก.ย. 60   โดยมผีลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 1 พ.ย. 60 

- ความในขอ้ 3.8.1  แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)  59/2562  ลงวนัที ่  9  ม.ค. 62 โดยมผีลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่  11   ม.ค. 62 

 
1 

/ 3.8.2 โอนเงนิ...... 
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3.8.2 โอนเงนิไปยงับญัชีธนาคารอืน่  

  3.8.2.1 โอนเงนิผา่นบรกิาร Online Retail Funds 

Transfer (ORFT)  

-  ไมเ่กนิ 20,000.-บาท 

-  เกนิ 20,000.-บาท ขึน้ไป  แตไ่มเ่กนิ  

699,999.-บาท 

 

 

 
25.- บาท / รายการ 

35.- บาท / รายการ 

กรณีรายการโอนเงนิไมส่ าเร็จ ธนาคารคดิคา่ธรรมเนียมเทา่เดมิ 

 

 

 

3.8.2.2 โอนเงนิผา่นบรกิารโอนเงนิรายยอ่ย (BPS : 

Bulk Payment System) 

(1) Credit Same Day  

  -  ไมเ่กนิ 100,000.-บาท  

   -  เกนิ 100,000.-บาท ขึน้ไป            

แตไ่มเ่กนิ 500,000.-บาท 

   -  เกนิ 500,000.-บาท ขึน้ไป             

แตไ่มเ่กนิ 2,000,000.-บาท 

 

 
 

20.-บาท / รายการ 

75.-บาท / รายการ 

 

200.-บาท / รายการ 

 

 

(2) Credit Next Day  

-  ไมเ่กนิ 2,000,000.-บาท  12.-บาท / รายการ 

 

3.8.2.3 โอนเงนิผา่น Bahtnet 

(1)   ธนาคารผูโ้อนอยูใ่นกทม./ปรมิณฑล 

  - โอนใหธ้นาคารอืน่ทีอ่ยูใ่นกทม./ปรมิณฑล 

 - โอนใหธ้นาคารอืน่ทีอ่ยูใ่นตา่งจงัหวดั 

(2)   ธนาคารผูโ้อนอยูต่า่งจงัหวดั 

 - โอนใหธ้นาคารอืน่ทีอ่ยูใ่นกทม./ปรมิณฑล 

 - ธนาคารผูโ้อนอยูต่า่งจงัหวดั โอนให้

 ธนาคารอืน่ทีอ่ยูใ่นตา่งจงัหวดั 

 

 

150.-บาท / รายการ 
 

150.-บาท / รายการ 

 

150.-บาท / รายการ + คา่บรกิาร

โอนเงนิตา่งจงัหวดั 

150.-บาท / รายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                    

3.8.3  การโอนเงนิผา่นบรกิาร  Krungthai  Corporate 

Online  

- กรณีทีมี่การขอยกเลกิรายการโอนเงนิ 

 

 

5.- บาท / รายการ 

 

3.8.4  โอนเงนิไปยงัผูร้บัเงนิทีไ่ม่มีบญัชีธนาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.5  การรบัขอ้มูลทางการเงนิผา่นโทรศพัท์มือถือ 

 

30.-บาท / รายการ 

 

 

 

 

 

 

 

3.-บาท / รายการ 

 

-   กรณีท ารายการดว้ยการตดับญัชีเงนิฝากธนาคารผา่นช่องทาง

อเิล็กทรอนิกส์ จ านวนเงนิโอนสูงสุดไมเ่กนิ 50,000.-บาท/รายการ  

(ส าหรบัลูกคา้ทีมี่บญัชีกบัธนาคาร) 

-  กรณีท ารายการผา่นช่องทางสาขาของธนาคาร จ านวนเงนิโอน

สูงสุดไมเ่กนิ 40,000 บาท/รายการ และไมเ่กนิ 100,000 บาท/วนั 

และไมเ่กนิ 5 คร ัง้/วนั (ส าหรบัลูกคา้ทีไ่มมี่บญัชีกบัธนาคาร) 

-   การโอนเงนิผา่นช่องทาง Branch Network กรณีรายการโอนเงนิ

ไมส่ าเร็จและขอยกเลกิรายการ  ธนาคารจะไมค่ืนคา่บรกิาร 

-   สามารถรบัเงนิสดไดท้ีตู ้ATM และ สาขาของธนาคาร โดยผูร้บั

เงนิปลายทางไมเ่สียคา่ธรรมเนียมในการรบัเงนิดงักลา่ว 

-   ขอ้มูลทางการเงนิ 1 รายการ ธนาคารจะแจง้ขอ้มูลผา่น

โทรศพัท์มือถือท ัง้ผูโ้อนเงนิ และผูร้บัเงนิโอน 

3.8.6  การท ารายการผา่นช่องทางตวัแทนของธนาคาร 

 คือ ช่องทางของ DTAC,Paysbuy และแจว๋ 

3.8.6.1 การท ารายการจากช่องทางตวัแทนของธนาคาร  

เพื่อโอนเขา้บญัชีธนาคารกรุงไทย 

           (1) จ านวนเงนิ 1-500 บาท 

           (2) จ านวนเงนิ 500.01– 3,000 บาท 

           (3) จ านวนเงนิ 3,000.01- 4,000 บาท 

           (4) จ านวนเงนิ 4,000.01 – 5,000 บาท 

           (5) จ านวนเงนิ 5,000.01 – 20,000 บาท 

 

 

 

 

30.- บาท / รายการ 

50 .- บาท / รายการ 

60.- บาท / รายการ 

70.- บาท / รายการ 

80.- บาท / รายการ 

ยกเลกิต ัง้แตว่นัที ่16 ธ.ค. 2559 
 

 

-   ท ารายการไดสู้งสุดไมเ่กนิ 20,000 บาท / รายการ 

 

  

เอกสารแนบหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)   1746 / 2561 
ลงวนัที ่ 31   ตุลาคม  2561 

/ 3.8.6.2 การท ารายการ..... 

- ความในขอ้ 3.8.2 ขอ้ 3.8.4 และ ขอ้ 3.8.6  เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(รธ.) 900 /2558 ลงวนัที ่23 เม.ย.58 โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่24 เม.ย. 58 

- ความใน ขอ้ 3.8.4 และ ขอ้ 3.8.6  แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(รธ.) 2535 / 2559 ลงวนัที ่16 พ.ย. 59 โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 16 ธ.ค. 59 

- ความใน ขอ้ 3.8.2.1  แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)  1746 / 2561  ลงวนัที ่  31  ต.ค. 61 โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่  8 พ.ย. 61 
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3.8.6.2 การทาํรายการจากชองทางตวัแทนของธนาคาร

เพือ่รบัเงนิสดทีตู่ ATM / สาขาธนาคาร 

          (1) จาํนวนเงนิ 1-500 บาท 

          (2) จาํนวนเงนิ 500.01– 3,000 บาท 

          (3) จาํนวนเงนิ 3,000.01- 4,000 บาท 

          (4) จาํนวนเงนิ 4,000.01 – 5,000 บาท 

3.8.6.3 การทาํรายการผานสาขาของธนาคาร/

Netbank เพือ่รบัเงนิสดจากชองทางตวัแทนของ

ธนาคาร 

 

 

30.- บาท / รายการ 

50 .- บาท / รายการ 

60.- บาท / รายการ 

70.- บาท / รายการ 

 30.- บาท / รายการ 

 

-   ทาํรายการไดสูงสุดไมเกนิ 5,000 บาท / รายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -  ทาํรายการไดสงูสดุไมเกนิ 5,000 บาท/รายการ 

-  สามารถรบัเงนิสดไดทีช่องทางตวัแทนของธนาคาร โดยผูรบัเงนิ
ปลายทางไมเสยีคาธรรมเนียมในการรบัเงนิ 

 

3.9  การใชบรกิารชาํระเงนิ แบบ Direct Link -   บรกิารชาํระเงนิแบบ Direct Link เป็นบรกิารเชือ่มตอระบบงาน

ของธนาคารโดยตรงกบัระบบคอมพวิเตอรลูกคาผูใชบรกิารชาํระ

เงนิตามแตละประเภทบรกิารของธนาคาร   เพือ่แสดงผลการทาํ

รายการชาํระเงนิใหลูกคาทราบทนัท ี

- คาบรกิารแรกเขา       200,000.- บาท -  ไมรวมภาษีมูลคาเพิม่ 

3.10  คาบรกิาร Mobile EDC Payment    

3.10.1  คาบรกิารแรกเขา 50,000.- บาท -  ไมรวมภาษีมูลคาเพิม่ 

3.10.2  คาบรกิารรายเดือน 2,500.- บาท -  ไมรวมภาษีมูลคาเพิม่ 

3.10.3  คาบรกิารทาํรายการ  - การคดิคาบรกิารทาํรายการ ขึน้อยูกบัขอตกลงการใชบรกิาร
ระหวางธนาคารกบัลูกคาผูขอใชบรกิาร 

(1) Fixed Rate 25.-บาท / รายการ

(2) Percentage Rate คดิคาบรกิารไมเกนิ 1.50% ของ
จาํนวนเงนิทีท่าํรายการ คาบรกิาร 
ข ัน้ตํ่า 15.- บาท/รายการ 

                                          

3.11  การใชบรกิารแจงการเคลือ่นไหวทางบญัชีผาน

โทรศพัทมือถือ(SMS Alert) 

  

 

3.11.1  ใชบรกิารแบบระบุบญัชี 20.-บาท / เดือน / บญัชี - ใหบรกิารสาํหรบัลูกคาบุคคลธรรมดาเฉพาะบญัชีเงนิฝากออมทรพัย  
   และบญัชี เงนิฝากกระแสรายวนั เทานัน้ 

3.11.2  ใชบรกิารทุกบญัชี (เหมาจาย) 35.-บาท / เดือน / ลูกคา 1 CIF - CIF (Customer Information File) หมายถงึ รายละเอยีดขอมูล
ลูกคาในระบบ CBS (Core Banking System) ของธนาคาร 

 

3.12  คาบรกิาร Page-2-Page (P2P)   

3.12.1 คาบรกิารแรกเขา 200,000.-บาท
-  ไมรวมภาษีมูลคาเพิม่ 

3.12.2  คาบรกิารทาํรายการ ไมคดิคาบรกิาร - มีผลต ัง้แตวนัที ่31 มี.ค. 2561 เป็นตนไป

3.13  คาบรกิารทาํธุรกรรมทางการเงนิผาน Krungthai 

Telebank 

 

3.13.1  การชาํระเงนิ(Payment)  10.- บาท/รายการ - การคดิคาบรกิารทาํรายการ ขึน้อยูกบัขอตกลงการใชบรกิาร
ระหวางลูกคาผูขอใชบรกิาร 

3.13.2  การลงทะเบียนนกัศกึษา  

            (Student Registration)  

3.13.3  การโอนเงนิ ภายในธนาคารกรุงไทย 

            (1) ในเขตเดยีวกนั  
                    

           (2) ขามเขต   

10.- บาท/รายการ

 

ไมคดิคาบรกิาร 

-  หมืน่ละ 8.- สวนเกนิคดิ         

 ในอตัรารอยละ 0.08        

- คาบรกิารข ัน้ตํ่า 8.- บาท /รายการ  

- คาบรกิารสงูสดุ 800.- บาท/รายการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบหนงัสอืที ่น.(ว)(กกร.)  1143 /2561
ลงวนัที ่  18  กรกฎาคม  2561 

/ 3.13.4 การโอนเงนิ.... 

- ความในขอ 3.10  เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(รธ.) 1044/2553  ลงวนัที ่ 6 ก.ค. 2553  โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่ 9  ก.ค. 2553 
- ความในขอ 3.13  เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(รธ.) 791/2555  ลงวนัที ่ 9 พ.ค. 55  โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่  9  ม.ิย. 55 
- ความในขอ 3.12  แกไขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(รธ.)  284/2556  ลงวนัที ่ 22  ก.พ 56  โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่  22  ก.พ. 56 
- ความในขอ 3.8.6.2 และ 3.8.6.3  เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(รธ.)  900  /2558 ลงวนัที ่ 23 เม.ย.58 โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่ 24  เม.ย. 58 
- ความในขอ 3.12.2  แกไขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)     581  /2561  ลงวนัที ่  11  เม.ย. 61 
- ความในขอ 3.11 แกไขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (กกร.)   1143 / 2561 ลงวนัที ่  18    ก.ค. 61 โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่1  ก.ย. 61 
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3.13.4 การโอนเงนิรายยอยระหวางธนาคาร  
(ORFT) 

          (1) ไมเกนิ 20,000.- บาท            

(2) เกนิ 20,000.- บาท ขึน้ไป           
แตไมเกนิ 50,000.- บาท 

3.13.5 การส ั่งซ้ือสมุดเช็ค    

 
 

25.- บาท/รายการ 

35.- บาท/รายการ 

  
 
 
 

 

คาบรกิารฉบบัละ 12.– บาท 

คาอากร ฉบบัละ 3.- บาท  

รวมเป็นฉบบัละ  15.- บาท 

- บุคคลธรรมดา ส ั่งซ้ือไดไมเกนิ 2 เลม 

 นิตบิุคคล ส ั่งซ้ือไดไมเกนิ 5 เลม 

  

3.13.6 การรบัขอมูลทางการเงนิผานโทรศพัทมือถือ  
เพือ่แจงผลการทาํรายการ  

          -บรกิารโอนเงนิ 

          -บรกิารอืน่ๆ                              

 

ไมคดิคาบรกิาร 

3.- บาท/รายการ 

 

3.13.7 การใหบรกิารขอ Statement                     

ผานเครือ่งโทรสาร (Fax Back) 

5.- บาท/รายการ - เป็นกรณีทีลู่กคาตองการขอ Statement  โดยฝากหมายเลข

โทรสาร 

3.14 คาบรกิารรบัชาํระคาสาธารณูปโภค/  คาสนิคา/

บรกิาร  พรอมออกใบเสร็จรบัเงนิ/ใบกาํกบัภาษี   

 - ท ัง้การชาํระเงนิในเขตสาํนกัหกับญัชีเดยีวกนัและนอกเขต

สาํนกัหกับญัชี 

3.14.1จาํนวนเงนิไมเกนิ 50,000.-บาท 35.- บาท/รายการ  

3.14.2 สวนเกนิ 50,000.- บาท - 0.1% ของสวนทีเ่กนิ 50,000.- 

บาท 

- คาบรกิารสูงสุดไมเกนิ 

1,000.- บาท/รายการ    

 

3.15 คาธรรมเนียมการใหบรกิารโอนเงนิไปยงักลุม
ประเทศอาเซียน (ASWAN Payment 
Gateway : APG) ดวยสกุลเงนิบาท 

150.- บาท/รายการ  

3.16 คาบรกิาร KTB  765  - เป็นบรกิาร USSD : Unstructured Supplementary 
Services Data 

3.16.1 คาบรกิารรายปี ไมคดิคาบรกิาร  

3.16.2 คาบรกิารกาํหนดรายการชาํระเงนิ  - คาบรกิารหกัจากบญัชีผูทาํรายการ 

(1) เพิม่หนวยงานรบัชาํระเงนิ 

(2) แกไขรหสัอางองิ/รอบการชาํระเงนิ 

(3) ยกเลกิหนวยงานรบัชาํระเงนิ 

10.- บาท/รายการ 

ไมคดิคาบรกิาร 

ไมคดิคาบรกิาร 

 

3.16.3 คาบรกิารสอสบถามยอดเงนิ 5.- บาท/รายการ - คาบรกิารหกัจากบญัชีผูทาํรายการ 

3.16.4 คาบรกิารโอนเงนิ 

(1) การโอนเงนิไปบญัชีธนาคารในเขต
เดยีวกนั/ขามเขต 

(2) โอนเงนิไปเบอรโทรศพัทมือถือ 

 

10.- บาท/รายการ 

10.- บาท/รายการ 

- คาบรกิารหกัจากบญัชีผูทาํรายการ 

3.16.5 คาบรกิารแจงเตอืนการเตมิเงนิและการชาํระ
คาสนิคา/บรกิาร 

10.- บาท/รายการ - คาบรกิารหกัจากบญัชีผูทาํรายการ 

3.16.6 คาบรกิารเตมิเงนิ และชาํระคาสนิคา/บรกิาร 15.- บาท/รายการ - อตัราคาบรกิาร และผูรบัภาระคาบรกิารขึน้อยูกบัขอตกลง
ระหวางธนาคารกบัหนวยงานทีข่อใชผลติภณัฑบรกิารชาํระ
เงนิของธนาคาร 

 

 

 
 
 

- ความในขอ 3.14 เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(รธ.) 1832/2555  ลงวนัที ่ 11 ต.ค. 55  โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่ 16 ต.ค. 55 
- ความในขอ 3.13.4  แกไขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(รธ.)  949  /2556  ลงวนัที ่ 31  พ.ค. 56  โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่ 1  ม.ิย. 56 
- ความในขอ 3.15 แกไขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (รธ.) 295/2557 ลงวนัที ่12 ก.พ. 57 โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่17 ก.พ. 57 
- ความในขอ3.13.6 แกไขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(รธ.)  51  /2558 ลงวนัที ่12  ม.ค.58 โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่21 ม.ค.58 
- ความในขอ 3.16 ยกเลกิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)  114 /2561 ลงวนัที ่  24  ม.ค. 61 โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่  1 มี.ค. 61 
 

เอกสารแนบหนงัสอืที ่น.(ว)(กกร.) 114/ 2561 

ลงวนัที ่  24   มกราคม  2561 

/ 3.17 คาบรกิารโอนเงนิ.... 
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3.17  คาบรกิารโอนเงนิผานชองทางของหนวยงาน 

ทีเ่ป็นตวัแทนของธนาคาร 
3.17.1    การทาํรายการผานชองทางของหนวยงานที่

เป็นตวัแทนของธนาคาร กรณีชองทางตูบุญเตมิ
และบุญเติมเคาน เตอร เซอรวิสของบริษัท  
ฟอรท สมารท เซอรวสิ จาํกดั (มหาชน) 

    (1) การทํารายการจากชองทางของตวัแทน  
 เพือ่โอนเขาบญัชีธนาคารกรุงไทย 

          (1) จาํนวนเงนิ 1 - 1,000 บาท 

          (2) จาํนวนเงนิ 1,000.01 - 3,000 บาท 

          (3) จาํนวนเงนิ 3,000.01 - 4,000 บาท 

          (4) จาํนวนเงนิ 4,000.01 - 5,000 บาท 

    (2) การทาํรายการจากชองทางของตวัแทน 
เพือ่โอนเขาบญัชีธนาคารอืน่ผานระบบ 
Online Retail Funds Transfer (ORFT) 

                 (1) จาํนวนเงนิ 1 - 1,000 บาท 

            (2) จาํนวนเงนิ 1,000.01 - 4,000 บาท 

            (3) จาํนวนเงนิ 4,000.01 - 5,000 บาท 

(3) การทํารายการจากชองทางของตวัแทน
เพื่ อ ชํ า ร ะ เ งินค า สินค าและบริก า ร  
เขาบญัชีหนวยงานผานธนาคารกรุงไทย 

(4) การทํารายการจากชองทางของตวัแทน
เพื่อเติมเงิน  เขาบญัชีหน วยงานผาน
ธนาคารกรุงไทย 

3.17.2  การทํารายการผานชองทางของหนวยงาน 
ที่เ ป็นตวัแทนของธนาคาร  กรณีชองทาง
เคาน เตอร เซอรวิสของบริษัท เคาน เตอร
เซอรวสิ จาํกดั 

-  การทํารายการจากชองทางของตวัแทน  
เพื่อชําระเงินคาปร ับสํานักงานตํารวจ
แห ง ช า ติ  เ ข า บ ัญ ชี ห น ว ย ง า น ผ า น
ธนาคารกรุงไทย 

3.17.3   การทํารายการผานชองทางของหนวยงาน 
ที่เ ป็นตวัแทนของธนาคาร  กรณีชองทาง 
ตูเติมสบายของ บริษทั เวนดิ้ง คอรปอเรช ั่น 
จาํกดั 

(1) การทํารายการจากชองทางของตวัแทน
เพือ่โอนเขาบญัชีธนาคารกรุงไทย 

(1) จาํนวนเงนิ  1 – 1,000 บาท 

(2) จาํนวนเงนิ 1,000.01 – 2,000 บาท 

(2)  การทํารายการจากชองทางของตวัแทน
เพือ่รบัเงนิสดทีช่องทางธนาคารกรุงไทย 

(1) จาํนวนเงนิ  1 – 1,000 บาท 

(2) จาํนวนเงนิ 1,000.01 – 2,000 บาท 

(3) การทาํรายการจากชองทางของตวัแทน
เพื่อชาํระคาสินคาและบริการ เขาบญัชี
หนวยงานผานธนาคารกรุงไทย 

(4) การทํารายการจากชองทางของตวัแทน
เ พื่ อ เ ติ ม เ งิ น เ ข า บ ัญ ชี ห น ว ย ง า น 
ผานธนาคารกรุงไทย 

 

 

 

 

 

 

 

30.- บาท  /รายการ 

50.- บาท / รายการ 

60.- บาท / รายการ 

70.- บาท / รายการ 

 
 

50.- บาท / รายการ 

60.- บาท / รายการ 

70.- บาท / รายการ 

สูงสุดไมเกนิ 30 บาท/รายการ 

 
สูงสุดไมเกนิ 30 บาท/รายการ 

 

 

 

 

สูงสุดไมเกนิ 20 บาท / รายการ 

 

 

 

 

 

 

28.- บาท/รายการ 

46.- บาท/รายการ 
 
 

48.- บาท/รายการ 

56.- บาท/รายการ 

สงูสดุไมเกนิ 30 บาท/รายการ 
 

 

สงูสดุไมเกนิ 30 บาท/รายการ 
 
 
 

 

 

 

   
- การทาํรายการจากชองทางของตวัแทนเพือ่เขาบญัชี
ธนาคารกรุงไทย ทาํรายการไดสูงสุดไมเกนิ 5,000 บาท / 
รายการ 

 
 
 
 
 

-  การทาํรายการจากชองทางของตวัแทนเพือ่เขาบญัชีธนาคาร
อืน่    
   ทาํรายการไดสูงสุดไมเกนิ 5,000 บาท / รายการ 
 
 
 

 

-  อตัราคาบรกิารขึน้อยูกบัขอตกลงระหวางธนาคารกบั
หนวยงาน ทีข่อใชผลติภณัฑ/บรกิารชาํระเงนิของธนาคาร 
 

 

-  อตัราคาบรกิารขึน้อยูกบัขอตกลงระหวางธนาคารกบั
หนวยงานทีข่อใชผลติภณัฑ/บรกิารชาํระเงนิของธนาคาร 

 
 
 
 

 

-  อตัราคาบรกิารขึน้อยูกบัขอตกลงระหวางธนาคารกบั
ตวัแทนของธนาคาร 

 
 
 

 

-  ทาํรายการไดสูงสุดไมเกนิ 2,000 บาท/รายการ  
และไมเกนิ 40,000 บาท/วนั/คน 

 

 
-  ทาํรายการไดสูงสุดไมเกนิ 2,000 บาท/รายการ  
และไมเกนิ 40,000 บาท/วนั/คน 

 

 
-  อตัราคาบรกิารขึน้อยูกบัขอตกลงระหวางธนาคารกบั
หนวยงานทีข่อใชผลติภณัฑ/บรกิารชาํระเงนิของธนาคาร 

 

-  อตัราคาบรกิารขึน้อยูกบัขอตกลงระหวางธนาคารกบั
หนวยงานทีข่อใชผลติภณัฑ/บรกิารชาํระเงนิของธนาคาร 

 

เอกสารแนบหนงัสอืที ่น.(ว)(กกร.)   1872 /2560 
ลงวนัที ่  1  พฤศจกิายน  2560 

- ความในขอ 3.17 เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(รธ.)  697/2559  ลงวนัที ่ 31  มี.ค.  59  โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่ 1 พ.ค. 59 
- ความในขอ 3.17.1 (3) และ (4) เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(รธ.)  838  /2559 ลงวนัที ่18  เม.ย.  59 โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่19 พ.ค. 59 
- ความในขอ 3.17.2  เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(รธ.)  2089 /2559  ลงวนัที ่  26 ก.ย. 59 โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่ 10 ต.ค. 59 
- ความในขอ 3.17.3  เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)   1872 /2560  ลงวนัที ่ 1  พ.ย.  60  โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่ 1 พ.ย. 60 
 
 

/ 3.17.4 การทาํรายการ...... 
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3.17.4  การทํารายการผานชองทางของหนวยงานที่

เ ป็นต ัวแทนของธนาคาร  กรณีชองทาง 

Application Airpay ของบริษัท  แอร เพย  

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(1) การทํารายการจากชองทางของตวัแทน

เพือ่โอนเขาบญัชีธนาคารกรุงไทย 

      -  จาํนวนเงนิ 1 – 5,000 บาท 

(2) การทาํรายการจากชองทางของตวัแทน

เพือรบัเงนิสดทีช่องทางธนาคารกรุงไทย 

      -  จาํนวนเงนิ  1 – 5,000 บาท 

(3) การทาํรายการจากชองทางของตวัแทน

เพือ่ชาํระเงนิคาสนิคาและบรกิาร เขาบญัชี

หนวยงาน ผานธนาคารกรุงไทย 

 

(4) การทาํรายการจากชองทางของตวัแทน

เ พื่ อ เ ติ ม เ งิ น เ ข า บ ัญ ชี ห น ว ย ง า น  

ผานธนาคารกรุงไทย 

 

 

 

 

15.- บาท/รายการ 

 
 

35. บาท/รายการ 

สงูสดุไมเกนิ 30 บาท/รายการ 
 

 

 

สูงสุดไมเกนิ 30 บาท/รายการ 

 

 

 

 

-  ทาํรายการไดสูงสุดไมเกนิ 5,000 บาท/รายการ  

และไมเกนิ 20,000 บาท/วนั/คน 

 

-  ทาํรายการไดสูงสุดไมเกนิ 5,000 บาท/รายการ  

และไมเกนิ 20,000 บาท/วนั/คน 

-  อตัราคาบรกิารขึน้อยูกบัขอตกลงระหวางธนาคารกบั

หนวยงานทีข่อใชผลติภณัฑ/บรกิารชาํระเงนิของธนาคาร 

-  ทาํรายการไดสูงสุดไมเกนิ 5,000 บาท/รายการ  

และไมเกนิ 20,000 บาท/วนั/คน 
 

-  อตัราคาบรกิารขึน้อยูกบัขอตกลงระหวางธนาคารกบั

หนวยงานทีข่อใชผลติภณัฑ/บรกิารชาํระเงนิของธนาคาร 

-  ทาํรายการไดสูงสุดไมเกนิ 5,000 บาท/รายการ  

และไมเกนิ 20,000 บาท/วนั/คน 

3.17.5 การทาํรายการผานชองทางของหนวยงานที่

เป็นตวัแทนของธนาคาร กรณีชองทาง

เคานเตอร CenPay ของบรษิทั หางเซ็นทรลั 

ดพีาทเมนทสโตร จาํกดั เพือ่ชาํระคาสนิคา

และบรกิารเขาบญัชีหนวยงานผาน

ธนาคารกรุงไทย 

สูงสุดไมเกนิ 30 บาท/รายการ - อตัราคาบรกิารขึน้อยูกบัขอตกลงระหวางธนาคารกบั

หนวยงานทีข่อใชผลติภณัฑ/บรกิารชาํระเงนิของธนาคาร 

- การทาํรายการจากชองทางของตวัแทนเพือ่ชาํระเงนิคา

สนิคาและบรกิารเขาบญัชีหนวยงานผานธนาคารกรุงไทย

ทาํรายการไดสงูสดุไมเกนิ 49,000 บาท/รายการ 

3.17.6  การทํารายการผานชองทางของหนวยงานที่

เ ป็ นต ัวแทนของธนาคาร  กรณีช องทาง

เคานเตอรของบรษิทั ไปรษณียไทย จาํกดั 

    (1) การทํารายการจากชองทางของตวัแทน  

 เพือ่รบัฝากเงนิเขาบญัชีธนาคารกรุงไทย 

          - จาํนวนเงนิ 1 - 50,000 บาท 

(2) การทํารายการจากชองทางของตวัแทน  

เพื่ อ ชํ า ร ะ เ งินค า สินค าและบริ ก า ร  

เขาบญัชีหนวยงานผานธนาคารกรุงไทย 

 (3) การทํารายการจากชองทางของตวัแทน

เพื่อเติมเงิน  เขาบญัชีหน วยงานผาน

ธนาคารกรุงไทย 

(4) การทํารายการจากชองทางของตวัแทน

เพือ่ถอนเงนิสด 

 (4.1) บตัรสวสัดกิารแหงรฐั 

 (4.2) บตัรเดบติของธนาคาร 

 

 

 

10.- บาท / รายการ 

 

 

สูงสุดไมเกนิ 30 บาท/รายการ 

 
 

สูงสุดไมเกนิ 30 บาท/รายการ 

 

 

 

 

ไมคดิคาบรกิาร 

10 บาท/รายการ 

 

 

 
 

-  ทาํรายการไดสูงสุดไมเกนิ 50,000 บาท/รายการ  

และไมเกนิ 100,000 บาท/บญัชี/วนั 

 

-   อตัราคาบรกิารขึน้อยูกบัขอตกลงระหวางธนาคารกบั              

หนวยงาน ทีข่อใชผลติภณัฑ/บรกิารชาํระเงนิของธนาคาร 
-  ทาํรายการไดสงูสดุไมเกนิ 49,000 บาท/รายการ 

-   อตัราคาบรกิารขึน้อยูกบัขอตกลงระหวางธนาคารกบั

 หนวยงานทีข่อใชผลติภณัฑ/บรกิารชาํระเงนิของธนาคาร 

-  ทาํรายการไดสงูสดุไมเกนิ 49,000 บาท/รายการ 

- ทาํรายการไดสูงสดุไมเกนิ 5,000 บาท/รายการ และ        

 ไมเกนิ  20,000 บาท/วนั/คน 

   

 

   

 

เอกสารแนบหนงัสอืที ่น.(ว)(กกร.)   1506/2562 
ลงวนัที ่   24    กนัยายน  2562 

- ความในขอ 3.17.4  เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)   1872  /2560  ลงวนัที ่   1  พ.ย. 60  โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่  1  พ.ย.  60 
- ความในขอ 3.17.5 เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)    446 /2561 ลงวนัที ่  21   มี.ค 61 โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่  26  มี.ค. 61 

- ความในขอ 3.17.6 เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)  59/2562  ลงวนัที ่  9  ม.ค. 62  โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่  11 ม.ค. 62 
- ความในขอ 3.17.6 (4) เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (กกร.) 1506/2562  ลงวนัที ่    24    ก.ย. 62 โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่  7  ต.ค. 62 

/ 3.18  ระบบแสดง...... 
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3.18   ระบบแสดงใบแจง้หน้ีและการช าระเงนิผา่น

ช่องทางอเิล็กทรอนิกส์ (Krungthai 

Electronic Invoice Presentment and  

Payment : Krungthai eIPP)          

 3.18.1 คา่บรกิารแรกเขา้  

 3.18.2 คา่บรกิารรายเดือน 

 3.18.3 คา่บรกิารการท ารายการ 

   (1) ในเขต 

- ท ารายการไมเ่กนิ 500,000.- บาท 

- ท ารายการเกนิ 500,000.- บาท 
 

   (2) นอกเขต 

- ท ารายการไมเ่กนิ 500,000.- บาท 

- ท ารายการเกนิ 500,000.- บาท 

 

 

 
 

100,000.- บาท 

2,000.- บาท / เดือน 

 

20.- บาท / รายการ 

- หมืน่ละ 10.- บาท เศษที ่ 

  เกนิหมืน่คดิเทา่กบัหน่ึงหมืน่ 
   

40.- บาท / รายการ 

 - หมืน่ละ 10.- บาท เศษที ่

   เกนิหมืน่คดิเทา่กบัหน่ึงหมืน่ 

 

 

 
 

- เรียกเก็บคร ัง้เดียวจาก Sponsor เทา่นั้น 

- เรียกเก็บท ัง้ผูซ้ื้อและผูข้าย 

 

 

 

- คา่บรกิารสูงสุดไมเ่กนิ 1,000.- บาท 

 
 

- คา่บรกิารสูงสุดไมเ่กนิ 1,000.- บาท 

3.19 ระบบงานบรกิารรบัซ้ือลดคา่ออ้ย/เกี๊ยวออ้ย/

เกี๊ยวออ้ยอเิล็กทรอนิกส์ (eLBD) 

(1)  คา่ธรรมเนียมแรกเขา้ 

(2)  คา่ธรรมเนียมการท ารายการ 

 

 

100,000 บาท 

15 บาท / รายการ 

 

- เก็บคร ัง้เดียว 

3.20  คา่บรกิารโอนเงนิพรอ้มเพย์ (PromptPay)  

3.20.1 ส าหรบักลุม่ลูกคา้ C2C* และ G2C* 

  (1) กลุม่ลูกคา้ G2C 

         (ผา่นช่องทาง Corporate Banking) 

         - จ านวนเงนิไมเ่กนิ 5,000 บาท 

        - จ านวนเงนิเกนิ 5,000 – 30,000 บาท 

        - จ านวนเงนิเกนิ 30,000 – 100,000 บาท 

        - จ านวนเงนิเกนิ 100,000 บาท – วงเงนิสูงสุดที ่   

          ธนาคารก าหนด 

   (2) กลุม่ลูกคา้ C2C 

       (2.1) ผา่นช่องทาง KTB netbank 

 

 

       (2.2) ผา่นช่องทางสาขา, ATM/ADM 

   (2.2.1) ในเขต 

   (2.2.2) นอกเขต / ตา่งธนาคาร 

       - จ านวนเงนิไมเ่กนิ 5,000 บาท 

       - จ านวนเงนิเกนิ 5,000 – 30,000 บาท 

       - จ านวนเงนิเกนิ 30,000 – 100,000 บาท 

          - จ านวนเงนิเกนิ 100,000 บาท – วงเงนิ 

      สูงสุดทีธ่นาคารก าหนด           

3.20.2  ส าหรบักลุม่ลูกคา้นิตบิุคคล B2C*, B2B*,   

 B2G*,  G2B* 

   (ผา่นช่องทาง Corporate Banking) 

    (1) จ านวนเงนิไมเ่กนิ 100,000  บาท 

    (2) จ านวนเงนิเกนิ 100,000 บาท – วงเงนิสูงสุด 

 ทีธ่นาคารก าหนด 

 

 

 

 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

  2.- บาท / รายการ 

5.- บาท / รายการ 

 10.- บาท / รายการ 

 

 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

 

 

 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

    

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

  2.- บาท / รายการ 

5.- บาท / รายการ 

 10.- บาท / รายการ 

 

 

 

 

10.- บาท/รายการ  

15.- บาท/รายการ 

* C2C : โอนเงนิรายย่อยระหวา่งประชาชนท ั่วไป 

 * G2C : โอนเงนิสวสัดกิารภาครฐัให้กบัประชาชน 

วงเงนิสูงสุดตามช่องทางการให้บรกิารทีธ่นาคารก าหนด ดงัน้ี 

-  ช่องทาง Corporate Banking ตามวงเงนิทีท่ าธุรกรรม   

  Corporate Banking แต่ไมเ่กนิ 2,000,000 บาท 

 

 

 

 

วงเงนิสูงสุดตามช่องทางการให้บรกิารทีธ่นาคารก าหนด ดงัน้ี 

-  ช่องทาง KTB netbank ตามวงเงนิทีท่ าธุรกรรม KTB 

   netbank แตไ่มเ่กนิ 2,000,000 บาท/รายการ 

-   คา่บรกิารข้อ (2.1) มีผลต ัง้แต่วนัที ่29 มี.ค. 2561 เป็นตน้ไป     

 -  ช่องทางสาขา จ านวนเงนิโอนสูงสุด คร ัง้ละไม่เกนิ 2,000,000   

    บาท/รายการ (โอนดว้ยเงนิสด ไมอ่นุญาตให้ท ารายการ) 

-  ช่องทาง ATM/ADM ตามวงเงนิบตัร ATM/VDB 

-   ยกเวน้คา่บรกิารข้อ (2.2.2) มีผลต ัง้แตว่นัที ่29 มี.ค. –  

  31 ธ.ค. 2561 

    

 

 

* B2C  :  โอนเงนินิตบิุคคลกบัประชาชนท ั่วไป 

* B2B  :  โอนเงนินิตบิุคคลกบันิตบิุคคล 

* B2G :  โอนเงนินิตบิุคคลกบัหน่วยงานรฐั 

* G2B :  โอนเงนิหน่วยงานรฐักบันิตบิุคคล 

-  วงเงนิทีท่ าธุรกรรมสูงสุด  2,000,000 บาท/รายการ 

  - ความในขอ้ 3.19 เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(รธ.)  1867  /2559  ลงวนัที ่  26  ส.ค. 59  โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 1 ก.ย. 59 

- ความในข้อ 3.20   แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(รธ.)   326  /2560  ลงวนัที ่ 28 ก.พ.  60  โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 1  มี.ค. 60 
- ความในข้อ 3.20.2  แก้ไขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)   849 /2560  ลงวนัที ่ 25  พ.ค. 60  โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 26  ม.ิย. 60 
- ความในข้อ 3.20.1  แก้ไขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)    323 /2561  ลงวนัที ่ 27 ก.พ. 61  โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 27 ก.พ. 61 
- ความในข้อ 3.20.1(2)  แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)    581 /2561  ลงวนัที ่  11 เม.ย. 61 
- ความในขอ้ 3.18 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)   272 /2562  ลงวนัที ่ 8  ก.พ. 62  โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่  9  ก.พ. 62 
  

 

 

เอกสารแนบหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)   272  /2562 

ลงวนัที ่ 8 กุมภาพนัธ์  2562 
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3.21 บรกิารจดัการขอ้มูลภาษีหกั ณ ที่จา่ย /  

เป็นตวัแทนยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี และ

ช าระภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย (KTB e-Withholding 

Tax) 

3.21.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการขอ้มูลภาษี 

  (คดิอย่างใดอย่างหน่ึง) 

 

 

 

 

 

 

3.21.2  คา่บรกิารจดัพมิพ์หนงัสือรบัรองการหกัภาษี 
ณ ทีจ่า่ย หรือออกใบแทน หนงัสือรบัรอง
การหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย 

 

3.21.3  คา่บรกิารออกหนงัสือรบัรองการหกัภาษี  

  ณ ทีจ่า่ย ส าหรบับรกิาร Bill Pay ผา่น     

  ระบบงาน KTB Corporate Online 

 

 

 

-   รายการละ 10.- บาท 

-    เหมาจา่ยรายเดือน 

    1,000.- บาท/เดือน 

-    เหมาจา่ยรายปี 

    10,000.- บาท/ปี 

 

 

 

 

10.- บาท/รายการ 

 

 

10.- บาท/รายการ 

ครอบคลุมการให้บรกิาร ดงัน้ี 

(1)  ออกหนงัสือรบัรองการหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย ทางอเิล็กทรอนิกส์ 

(2)  รวบรวมหนงัสือรบัรองการหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย เป็น PDF ไฟล์ 

เพื่อให้ลูกคา้จดัเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(3)  ประมวลผลขอ้มูลภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย แยกตามประเภทภาษี 

เป็นรายงานทีเ่กีย่วข้องกบัการรายการเสียภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 

(4)  ประมวลผลรายการภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย เพื่อยื่นแบบแสดง

รายการเสียภาษี ประเภทตา่ง ๆ สง่ใหก้บักรมสรรพากร 

พรอ้มช าระภาษี 

(5)  download ใบเสร็จรบัเงนิของกรมสรรพากรผา่น

ระบบงานของธนาคาร 

-     ยกเวน้ คา่ธรรมเนียมขอ้ 3.21.1 ถงึเดือนภาษี ธนัวาคม 

2560 

-    ไมร่วมคา่จดัสง่ทางไปรษณีย์ ซึง่คดิคา่บรกิารตามจรงิที่ทาง 

    บรษิทัไปรษณีย์ไทยฯ เรียกเก็บ  
 

-    ไมร่วมคา่บรกิาร Bill Pay 

 

3.22  คา่บรกิารช าระบลิขา้มธนาคาร (Cross Bank 

Bill Payment)  

3.22.1 รบัช าระส าหรบัองค์กรการกศุล 

3.22.2 รบัช าระผา่นช่องทางอเิล็กทรอนิกส์ เช่น 

            Mobile Banking, Internet Banking    

            และ ATM เป็นตน้ 

3.22.3 รบัช าระผา่นช่องทางสาขา 

 

 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

สูงสุดไมเ่กนิ 5.- บาท /รายการ 

 

 

สูงสุดไมเ่กนิ 20.- บาท /รายการ 

อตัราคา่บรกิาร และผูร้บัภาระคา่บรกิารขึน้อยู่กบัข้อตกลง 

(MOU) ระหวา่งธนาคารกบัหน่วยงานทีข่อใช้ผลติภณัฑ์ช าระ

เงนิของธนาคาร 

3.23  คา่บรกิารเสรมิ เป๋าตุง (Merchant  

 Application) 

         -  คา่บรกิารแจง้เตือนเมือ่ไดร้บัเงนิเขา้บญัชี

ผา่น QR Code (SMS Merchant) 

 

79.- บาท/เดือน 

 

 

3.24 ค่าบรกิาร PayAlert (เตือนเพื่อจ่าย) 

3.24.1 การสง่ PayAlert (เตือนเพื่อจา่ย) ส าหรบั

 กลุม่ลูกคา้ C2C* (ผา่นช่องทาง KTB 

 netbank,ATM/ADM) 

3.24.2  การสง่ PayAlert (เตือนเพื่อจา่ย) ส าหรบั                           

กลุม่ลูกคา้นิตบิุคคล B2X**และ G2X*** 

(ผา่นช่องทาง Corporate Banking) 

 

ไมเ่กนิ 1 บาท/รายการ 

 

 
 

ไมเ่กนิ 3 บาท/รายการ 

 

* C2C : การสง่ PayAlert (เตือนเพื่อจา่ย) ของบุคคล 

ไปยงับุคคล 

 

 **B2X : การสง่ PayAlert (เตือนเพื่อจา่ย) ของนิตบิุคคลไปยงั

บุคคล หรือนิตบิุคคล 

***G2X : การสง่ PayAlert (เตือนเพื่อจา่ย) ของภาครฐัไปยงั

บุคคล หรือนิตบิุคคล 

     

 - ความในข้อ  3.21   แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)    790  /2560  ลงวนัที ่ 17 พ.ค. 60  โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แต่วนัที ่ 19  พ.ค. 60 
- ความในขอ้ 3.22 เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)  2019 /2560  ลงวนัที ่   21 พ.ย.  60  โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 22  พ.ย.  60 

- ความในขอ้ 3.23 เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)  2217 /2560  ลงวนัที ่  26 ธ.ค. 60  โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 5  ม.ค. 61 

- ความในขอ้ 3.24 เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (กกร.)  760 /2561   ลงวนัที ่   18  พ.ค. 61  โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 1 ม.ิย. 61 

 

เอกสารแนบหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)  59 /2562           
ลงวนัที ่  9    มกราคม  2562 
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5.4 รบัช าระคา่สาธารณูปโภคและภาษีผา่น
 เคาน์เตอร์สาขา ท ัง้ในเขตกรุงเทพฯ 
 และตา่งจงัหวดั 

5.4.1 คา่ไฟฟ้า  

5.4.2 คา่โทรศพัท์ 

5.4.3 คา่โทรคมนาคม 

5.4.4 คา่ภาษีรถจกัรยานยนต์ 

5.4.5 คา่ภาษีรถยนต์           

 

 
 

10.-บาท/รายการ 

10.- บาท/หมายเลข 

10.- บาท/รายการ 

 50.- บาท/คนั 

100.- บาท/คนั 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 การออกใบแสดงรายการบญัชีเงินฝาก
 (Bank Account Statement) และ
 ข้อมูลเอกสารทางการเงิน 

  

5.5.1  การออกใบแสดงรายการบญัชีเงิน
ฝาก (Bank Account  Statement)  
ทีม่กีารประทบัตรายางชือ่สาขา และ/
หรือผูม้ีอ านาจลงนามของธนาคาร  
ลงนามรบัรอง   

  

(1)  Bank Account Statement 
ปจัจุบนั ทีค่น้หาได้ภายในหน่วยงาน 
หรือขอ้มลูยอ้นหลงัไมเ่กนิ 6 เดือน 

100.-บาท/คร ัง้/บญัชี ยกเวน้   การขอเอกสารย้อนหลงัไม่เกนิ 6 เดือน (นบัจาก

 

 เดือนทีร่อ้งขอเอกสาร) ในกรณีดงัน้ี 

(1)  กรณีลูกคา้ขอออก Bank Account Statement เพื่อ
น าไปใช้ประกอบการซ้ือผลติภณัฑ์/บรกิารตา่ง  ๆ

(2)  ลูกคา้ไมไ่ดร้บัเอกสารเน่ืองจากการยา้ยทีอ่ยู่ หรือ                   
ความผดิพลาดในการจดัสง่ หรือ 

(3) บญัชีออมทรพัย์ของลูกคา้ถูกรวมรายการ                  
ทางดา้นฝากและถอนเหลือเพียงอยา่งละรายการ
(Combine No Book) 

 

 

 

 

 

(2)  Bank Account Statement 
ยอ้นหลงัเกนิ 6 เดือนขึน้ไป                
แตไ่มเ่กนิ 24 เดือน     

 

 

 

 

 

200.-บาท/คร ัง้/บญัชี 

(3)   Bank Account Statement      
ทีต่อ้งคน้หาจากหน่วยงานอืน่หรือ
ขอ้มลูย้อนหลงัเกนิ 24 เดือน ขึน้ไป 

500.-บาท/คร ัง้/บญัชี 

5.5.2  การใหข้อ้มลูเอกสารทางการเงิน             
เช่น ใบน าฝาก หรือเช็คทีม่กีาร         
ขึ้นเงนิแล้ว เป็นต้น 

  

(1)ขอ้มลูปจัจุบนัทีค่น้หาได้ภายในหน่วยงาน
หรือขอ้มลูยอ้นหลงัไมเ่กนิ 6 เดือน  

 

- แผน่ละ 10.- บาท 
  แตไ่มเ่กนิ 200.- บาท 

 

 
 

 
 

 
 

 

- 1 ชุด ม ี2 แผน่ 
- สามารถขอย้อนหลงันบัแตว่นัทีเ่กดิรายการได้ไมเ่กนิ 10 ปี 

(2)ขอ้มลูย้อนหลงัเกนิ 6  เดือน ขึ้นไป                 
แตไ่มเ่กนิ24 เดือน 

- แผน่ละ 20.- บาท  
 แตไ่มเ่กนิ 200.- บาท  

(3)ขอ้มลูทีต่้องคน้หาจากหน่วยงานอืน่         
หรือขอ้มลูยอ้นหลงัเกนิ 24 เดือน ขึน้ไป 

(4)สิง่พมิพ์ออกภาพเช็คจากระบบการจดัเก็บ 
ภาพเช็ค 

- คร ัง้ละ 200.- บาท  ขึ้นไป      
แตไ่มเ่กนิ 500.- บาท/บญัชี 

 100 บาท / ชุด 

5.5.3  การออกรายงานเดินบญัชีเงินฝาก          
 ในรูปอืน่ 
(1) รายงานสง่ผา่น E-mail  

 
 

3,000.- บาท/เดือน 
 

 

(2) รายงานสง่ผา่นเทป 

  

 

4,000.- บาท/เดือน  

เอกสารแนบหนงัสอืที ่น.(ว) (กกร.)   1479 /2562 

ลงวนัที ่ 19 กนัยายน 2562 

- ความในขอ้ 5.5.1 – 5.5.2 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)  1479 /2562 ลงวนัที ่ 19 กนัยายน 2562  โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 20 กนัยายน 2562                   

/5.6 การลงนาม... 





                                                                                                                                                                                      ตารางที ่3 ค. ขอ้ 5. หน้า 4 

 

 

ค. คา่บริการอืน่ๆ อตัราคา่บริการ หมายเหต ุ

5.14.2 ขอขอ้มูลผา่นเครือ่ง ATM /ADM   

            ของธนาคาร                                                                                                                                      

รายงานขอ้มูลเครดติ 1 ฉบบั 

 

 5.14.3 ขอขอ้มูลผา่นโทรศพัท์เคลื่อนที ่

  รายงานขอ้มูลเครดติ 1 ฉบบั 

 

                  150.-บาท 
 

 
 

150.-บาท 

  
 

 -  ลูกคา้จะไดร้บัขอ้มูลเครดติจาก NCB ภายใน 5 วนัท าการ                 
นบัจากวนัทีธ่นาคารไดร้บัค าขอตรวจสอบขอ้มูลเครดติ 

  

-  ลูกคา้จะไดร้บัขอ้มูลเครดติจาก NCB ภายใน 5 วนัท าการ                
 นบัจากวนัทีธ่นาคารไดร้บัค าขอตรวจสอบขอ้มูลเครดติ 
 

5.15 คา่บรกิาร KTB e – Certificate 

5.15.1 การออกหนงัสือรบัรองนิตบิุคคล 
ของกรมพฒันาธุรกจิการคา้ 
กระทรวงพาณิชย์ 1 ฉบบั 

5.15.2 การออกหนงัสือรบัรองส าเนา
เอกสารทะเบียน**ของกรมพฒันา
ธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ 

(1) เอกสาร 1 – 5 แผน่ 

(2) เอกสารแผน่ที ่6 ขึน้ไป 

 

150.-บาท * 

 

 

 
 

100.-บาท * 

แผน่ละ 20.-บาท* 

 

  * รวมภาษีมูลคา่เพิม่แลว้ 

  

 

 ** ส าเนาเอกสารทะเบียน ไดแ้ก ่ค าขอจดัต ัง้ ค าขอแกไ้ข 
เปลีย่นแปลงตา่งๆ เช่น หุ้นสว่น/กรรมการ ขอ้จ ากดัอ านาจ/
กรรมการผูม้ีอ านาจ ส านกังาน/สาขา เงนิทุน วตัถุประสงค์                 
ดวงตราประทบั รบัรองส าเนางบการเงนิ รบัรองส าเนาบญัชี
รายช่ือผูถ้ือหุ้น รบัรองส าเนาเอกสารทะเบียนการประกอบ               
ธุรกจิของคนตา่งดา้ว รายละเอียดโครงการ หนงัสือช้ีแจงค าขอ
เปลีย่นแปลงตา่งๆ  อ านาจและค าแปลรบัรองส าเนางบการเงนิ
ประกอบธุรกจิของคนตา่งดา้ว รบัรองส าเนาเอกสาร                      
ทะเบียน เช่น ขอ้บงัคบั (ช่ือ ทีต่ ัง้ วตัถุประสงค์) รายช่ือ                   
กรรมการ ค าขอจดทะเบียนเลกิ/เปลีย่แปลง รบัรองส าเนา                    
งบการเงนิของสมาคมและหอการคา้ และรบัรองส าเนา                 
ทะเบียนของสมาชกิและหอการคา้ 

5.16  คา่บรกิารส าหรบัสมาชกิกองทุนการออม  

     แห่งชาต ิ(กอช.)    

  5.16.1 ออกใบแจง้ยอดเงนิสมาชกิกองทุน 

 การออมแห่งชาต ิ

  5.16.2  โอนเงนิจา่ยคา่บ านาญ หรือเงนิด ารงชีพ  

         (1)  ภายในธนาคาร 

        (2)  ตา่งธนาคาร  

 

 

10.- บาท / รายการ 

 

5.- บาท / รายการ 

10.- บาท / รายการ 

 

5.17 คา่บรกิารรบัช าระคา่ธรรมเนียมพรอ้มพมิพ์
 ใบอนุญาตจ าหน่ายสุรา ยาสูบ และไพ่ 
 (กรณีตอ่อายุ) 

20.- บาท / รายการ 

 

  * รวมภาษีมูลคา่เพิม่แลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ความในขอ้ 5.14.3  เพิม่เตมิโดยหนงัสอืที ่น.(ว)(รธ.)  377 /2554   ลงวนัที ่8  มี.ค. 54    โดยมผีลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 16   มี.ค. 54      
- ความในขอ้ 5.15  เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(รธ.)  73/2556   ลงวนัที ่ 15 ม.ค. 56 โดยมผีลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 16   ม.ค. 56      
- ความในขอ้ 5.16  เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(รธ.)  1696 /2558   ลงวนัที ่ 29 ก.ค. 58   โดยมผีลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 18 ส.ค. 58 
- ความในขอ้ 5.17  เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)   1659 /2562 ลงวนัที ่ 17    ต.ค. 62 โดยมผีลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 17 ต.ค. 62 

 

เอกสารแนบหนงัสอืที ่น.(ว)(กกร.) 1659 /2562 

ลงวนัที ่ 17    ตุลาคม 2562 

 








