
 

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 





 

 

 

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 

- อตัราคา่บริการขึน้อยูก่บัข้อตกลงระหวา่ง
ธนาคารกบัหน่วยงานทีข่อใช้ผลติภณัฑ์/บริการช าระเงิน
ของธนาคาร 

 

 

  
 

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

Code 

 

 

5.1.3 สง่ในระบบ KTB Corporate online 

 

 

5.1.4 คา่บรกิารจองเหรียญกษาปณ์ทีร่ะลึกใน
โอกาสพระราชพธิีราชาภเิษกสมรส 1 พฤษภาคม 
2562 

4,000.- บาท/เดือน/Product 

Code 

 

 

30.- บาท/รายการ 

 

 

 

 

 

 

- เฉพาะในช่วงทีเ่ปิดใหบ้รกิารต ัง้แต่ 5 – 31 
พฤษภาคม 2564 หรือจนครบตามจ 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 กรณีนิตบิคุคล 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 

 

 

  

เอกสารแนบหนงัสอืที ่น.(ว)(กกร.)   624 / 2564 

ลงวนัที ่ 30  เมษายน 2564 

 

/ 8. การรับฝากเช็ค...... 
 

  ตารางที่ 3 ก. หน้า 3 
 

- ความในข้อ  5.1.4  แก้ไขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที่ น.(ว) (กกร.)  624 /2564  ลงวนัที ่ 30  เมษายน 2564  โดยมีผลบงัคบัใช้ต ัง้แต่วนัที ่ 5  พฤษภาคม 2564 

 

 



ก. คาบรกิารตางๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัเงนิฝาก อตัราคาบรกิาร หมายเหต ุ

8.  การรบัฝากเช็คลงวนัทีล่วงหนา 

8.1  รบัฝากลวงหนา 7 วนั ไมเกนิ 1 เดอืน 

8.2  รบัฝากลวงหนา 1 เดอืน ไมเกนิ 6 เดอืน 

 

10.- บาท/ฉบบั 

30.- บาท/ฉบบั 

 

-   กรณีลูกคาแจงความประสงคขอรบัเช็ค                   

ทีฝ่ากไวลวงหนาคนื ธนาคารจะไมคนื                   

คาบรกิารทีเ่รียกเก็บไวแลว  

 

9.  การออกสมุดคูฝากเงนิ หรือใบรบัฝากประจาํ 

     ฉบบัใหมแทนของเดมิ 

- เน่ืองจากสญูหาย ชาํรุด เปลีย่นเงือ่นไข 

การส ั่งจาย เปลีย่นลายมือชือ่ และเปลีย่น

ชือ่/นามสกลุ ทีส่าขาเจาของบญัชี 

 

50.- บาท  

 

 

ยกเวน   กรณีการชาํรดุเสยีหายของสมุดคูฝากเงนิ 

หรือใบรบัฝากประจาํทีเ่กดิจากความ  

ผดิพลาดของธนาคาร 

10. การปิดบญัชีเงนิฝากออมทรพัย หรือ  

       บญัชีกระแสรายวนั                                

  

     -  ปิดบญัชีเงนิฝาก ภายใน 30 วนั             

นบัจากวนัทีเ่ปิดบญัชี  

50.- บาท/บญัชี  

  

11. การถอนเงนิฝากกรุงไทยสบายใจวยัเกษียณ    

แบบ 5 เดอืน 5 ปี และ 5 เดอืน 10 ปี            

กอนครบกาํหนด ตามเงือ่นไข 

11.1 ถอนเงนิฝากหลงัจากเดอืนที ่5 ถงึ         

เดอืนที ่17                

 

 

 

- คดิคาบรกิารในอตัราดอกเบีย้ 

เงนิฝากกรงุไทยสบายใจ           

วยัเกษียณ หกั อตัราดอกเบีย้     

เงนิฝากออมทรพัย ณ วนัถอน 

เงนิฝาก 

 

 

 

- คาํนวณคาบรกิารจากยอดเงนิฝาก ณ วนัทีร่บัฝาก 

 

11.2 ถอนเงนิฝากหลงัจากเดอืนที ่17            

เป็นตนไป 

- คดิคาบรกิารในอตัราดอกเบีย้ 

เงนิฝากกรงุไทยสบายใจ           

วยัเกษียณ หกั  อตัราดอกเบี้ย 

เงนิฝากประจาํระยะเวลาฝาก     

12 เดอืน (วงเงนิตํ่าสดุ) ณ        

วนัถอนเงนิฝาก 

- คาํนวณคาบรกิารจากยอดเงนิฝาก ณ วนัทีร่บัฝาก 

- หากวนัทีถ่อนเงนิฝาก อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจาํ

ระยะเวลาฝาก 12 เดอืน (วงเงนิตํ่าสดุ) สงูกวาอตัรา

ดอกเบีย้เงนิฝากกรุงไทยสบายใจวยัเกษียณ ธนาคาร   

จะคดิคาบรกิารในอตัราไมนอยกวารอยละ 1.40 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่3 ก. หนา 4-  ความในขอ 11. แกไขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(รธ.) 252 /2552 ลงวนัที ่ 18   กุมภาพนัธ 2552 

   โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่16 มีนาคม 2552 

-  ความในขอ 8. แกไขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (รธ.) 1061/2552 ลงวนัที ่13 กรกฎาคม 2552 

   โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่10 กรกฎาคม 2552  

-  ความในขอ 9. แกไขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (รธ.)   1215 /2552 ลงวนัที ่   6  สงิหาคม  2552 

   โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่ 7  กนัยายน    2552 

-  ความในขอ 10. แกไขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (กกร.)   363 / 2563 ลงวนัที ่  9  มนีาคม  2563 

   โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่ 11  มีนาคม  2563 

เอกสารแนบหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)  363  / 2563 

ลงวนัที ่  9   มีนาคม  2563 

/ 12. การถอนเงนิฝาก...... 





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 
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ตารางที่ 3 ข. หน้า 1 

 

ข. ค่าบริการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับเงินให้สินเช่ือ อัตราค่าบริการ 
ข. (1) ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค 

(Consumer loan) ตามท่ีได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ 
สินเช่ือส่วนบุคคล สินเช่ือท่ีอยู่อาศัย หมายเหตุ 

มีหลักประกัน ไม่มีหลักประกัน
(ส่วนที่ไม่ไดอ้ยู่ภายใต้

การก ากับ) 
1. ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ ได้แก่      
1) ค่าอากรแสตมป ์      
 -  ต้นฉบับสัญญาเงินกู้ เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 

10,000 บาท 
  

 -  คู่ฉบับสัญญาเงินกู้ ฉบับละ 5 บาท ฉบับละ 5 บาท ฉบับละ 5 บาท   
 -  ต้นฉบับสัญญาค  าประกัน (ถ้ามี) ฉบับละ 10 บาท ฉบับละ 10 บาท ฉบับละ 10 บาท   
 -  คู่ฉบับสัญญาค  าประกัน (ถ้ามี) ฉบับละ 5 บาท ฉบับละ 5 บาท ฉบับละ 5 บาท   
2) ค่าธรรมเนียมจดจ านอง ร้อยละ 1 ของวงเงินจด

จ านอง แต่สูงสุดไม่เกิน 
200,000 บาท 

- ร้อยละ 1 ของวงเงินจด
จ านอง แต่สูงสุดไม่เกิน 

200,000 บาท 

  

3) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การตรวจดูข้อมูล และคา่ธรรมเนียม
อ่ืนที่เกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ 

ให้เรียกเก็บตามอัตราที่
ทางราชการก าหนด 

- -   

2. ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก ได้แก่      
กรณีปกต ิ      
1) ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต      
2) ค่าส ารวจและประเมินหลักประกัน 2/ ตามที่บริษัทประเมินภายนอก

เรียกเก็บ 
- ตามที่บริษัทประเมินภายนอก

เรียกเก็บ 
  

3) ค่าเบี ยประกันภัย ตามที่บริษัทประกันภัยเรียก
เก็บ 

- ตามที่บริษัทประกันภัยเรียก
เก็บ 

  

4 ค่าใช้จ่ายในการช าระเงินผา่นเคาน์เตอร์อ่ืนหรือช่องทางอ่ืน              
(โปรดระบุรายละเอียด) 

     

กรณีผิดนัดช าระหนี       
1) ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (กรณีเช็คของธนาคารพาณิชย์อ่ืน)      
2) ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย 

(กรณีช าระหนี โดยการหักบัญชีกบัสถาบันการเงินอ่ืน) 
     

3) ค่าใช้จ่ายติดตามทวงถามหนี  2/ ไม่เกิน 50 บาท/บัญชี/รอบการทวงถามหนี  (กรณีมีหนี ค้างช าระ 1 งวด) 
ไม่เกิน 100 บาท/บัญชี/รอบการทวงถามหนี  (กรณีมีหนี ค้างช าระมากกว่า 1 งวด) 
 
(กรณีมีหนี ค้างช าระหรือหนี ที่ถึงก าหนดช าระสะสมไม่เกิน 1,000.-บาท 
จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี ) 

  ยกเว้น 
 - สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏและ              
ธนวัฏพิเศษ 

     - บัญชี Sub Account ที่เกิด 
   จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี                                   

 

3. ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นต้นทุนในการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์      
กรณีปกต ิ      
1) ค่าส ารวจและประเมินหลักประกัน 2/ ร้อยละ 0.25 ของวงเงิน

สินเชื่อที่ลูกค้าขอกู้ แต่ไม่เกิน 
12,000 บาท ขั นต่ า 2,000 

บาท 

- 2,500 บาท / แปลง
หลักประกัน 

  

2) ค่าขอส าเนาใบแจ้งยอดบัญชีแตล่ะงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป)      
กรณีผิดนัดช าระหนี       
1) ค่าติดตามทวงถามหนี  2/      

 
 

หมายเหตุ 
1/ ไม่รวมถึงเงินให้สินเช่ือประเภทที่ ธปท. ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้เฉพาะ 
2/ ค่าใช้จ่ายประเภทเดียวกันในข้อ 2 และ 3 ธนาคารพาณิชย์จะเรียกเก็บจากลูกค้าซ  าซ้อนกันไม่ได ้

 
 
 
 

เอกสารแนบ 
น.(ว)(สสคข.)1269/2564 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564    

/ ข. (2) ค่าบริการ.... 

ความในข้อ 1.  ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ 3) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การตรวจดูข้อมูล และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจเพ่ิมเติมโดยหนังสือที่ น. (ว) (รธ.) 1178/2559                  
                        ลงวันที่ 1  มิถุนายน  2559 โดยมีผลบังคับใช้ตั งแต่วันที่ 2  กรกฎาคม 2559 
ความในข้อ 3.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทนุในการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์ กรณีปกติ 1) ค่าส ารวจและประเมินหลักประกัน แก้ไขโดยหนังสือที่ น.(ว)(กกร.) 1567/2563 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยมีผล 

บังคับใช้ตั งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 
ความในข้อ 2.   ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก กรณีผิดนัดช าระหนี  3) ค่าใช้จ่ายติดตามทวงถามหนี  แก้ไขโดยหนังสือที่ น. (ว) (สสคข.) 1269/2564   ลงวันที่ 8 กันยายน 2564  
                       โดยมีผลบังคับใช้ตั งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564 
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ข. (2) ค่าบริการต่าง ๆ ของเงนิให้สินเช่ือเพื่อการ
ประกอบ ธุรกิจ (Commercial Loan) อัตราค่าบริการ หมายเหตุ 

1. คา่ใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ  

ให้เรียกเก็บในอตัราเดียวกับสนิเช่ือเพ่ือการ
อปุโภคบริโภค (Consumer loan) ตามข้อ 
ข.(1) 

 
2. คา่ใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แก่บคุคลอ่ืนหรือหน่วยงานภายนอก 
3. คา่ใช้จ่ายท่ีเป็นต้นทนุในการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์ 

4. คา่ธรรมเนียมส าหรับผลติภณัฑ์ท่ีเป็น Product Program ให้เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมตามท่ี Product 
Program นัน้ ๆ ก าหนด แตต้่องไมเ่กินจาก
อตัราสงูสดุท่ีธนาคารก าหนดในประกาศนี ้

รายละเอียดตามระเบียบ และ Sales Sheet ผลติภณัฑ์
นัน้ ๆ 

5.  คา่ธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ 
     (Front End Fee – คา่วเิคราะห์สนิเช่ือ) 
   

ตัง้แตร้่อยละ 0.25 ของวงเงินกู้  แตไ่ม่เกินร้อยละ 
3.00 ของวงเงินกู้  ขัน้ต ่า1,000 บาท  

อาจเรียกเก็บลว่งหน้าคา่ท่ีปรึกษาสนิเช่ือก่อนจ านวน
หนึง่ หรือเรียกเก็บรวมในคราวเดียวทัง้จ านวนในวนัท่ี
ลกูค้าลงนามในนิตกิรรมสญัญากบัธนาคารก็ได้  

6. คา่ท่ีปรึกษาสนิเช่ือ ร้อยละ 0.25 ของวงเงินสนิเช่ือ แตไ่ม่เกิน 
200,000 บาท 

 

7.  คา่ธรรมเนียมจดัการเงินกู้  
   (Management Fee – คา่บริการในการจดัเตรียมเงินกู้           
 การจดัท านิตกิรรมสญัญา) 

ตัง้แตร้่อยละ 0.25 ของวงเงินกู้  แตไ่ม่เกินร้อยละ 
2.00 ของวงเงินกู้  ขัน้ต ่า1,000 บาท 

เรียกเก็บคราวเดียวทัง้จ านวนในวนัท่ีลกูค้าลงนามใน 
นิตกิรรมสญัญากบัธนาคาร หรือวนัท่ีลกูค้าเบิกถอน
เงินกู้ครัง้แรก โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมเป็น
ราย ๆ ไป 

8.  คา่ธรรมเนียมหรือเบีย้ปรับกรณีช าระคืนเงนิกู้ ก่อนก าหนด                   
(Prepayment Fee)  

 Prepayment Fee เป็นคา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจาก
ลกูค้ารายทีช าระคืนเงินกู้ ก่อนก าหนด  ซึง่เป็นการผิด
เง่ือนไขในสญัญา 
*SMEs ตามนิยามของกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ
ตามท่ีธนาคารก าหนด 

8.1 SMEs* กรณีเงนิกู้ประเภทมีก าหนดเวลา (T/L) ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของยอดเงนิต้น
คงเหลือท่ีช าระก่อนก าหนด 

8.2 กรณีอ่ืน ๆ ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของยอดเงนิต้นคงเหลือท่ี
ช าระก่อนก าหนดหรือวงเงินกู้  (แล้วแตก่รณี) 

 

9.  คา่ธรรมเนียมผกูพนัเงินกู้  /ยกเลกิวงเงินกู้  /ขยายระยะเวลา
การใช้เงินกู้   

 เรียกเก็บเม่ือลกูค้าไม่ปฏิบตัติามข้อก าหนดท่ีให้ไว้กบั
ธนาคาร 

9.1 คา่ธรรมเนียมผกูพนัเงินกู้   (Commitment Fee) 
(1)  สนิเช่ือท่ีใช้หมนุเวียน (Revolving Credit)* 

อายสุญัญาสนิเช่ือไมเ่กิน 1 ปี 

ขัน้ต ่า 1,000 บาท/ครัง้ 
ตัง้แตร้่อยละ 0.25 แตไ่มเ่กินร้อยละ 3.00 ตอ่ปี 

 
*  เรียกเก็บจากวงเงินสนิเช่ือก่อนให้ลกูค้าใช้วงเงิน และ
เม่ือมีการตอ่อายวุงเงิน 

(2) สนิเช่ือท่ีไม่ใช้หมนุเวียน (Non-revolving Credit)** 
(2.1) อายสุญัญาสนิเช่ือไมเ่กิน 1 ปี 
(2.2) อายสุญัญาสนิเช่ือเกิน 1 ปี 

 
ตัง้แตร้่อยละ 0.50 แตไ่มเ่กินร้อยละ 3.00 ตอ่ปี 
ตัง้แตร้่อยละ 1.00 แตไ่มเ่กินร้อยละ 3.00 ตอ่ปี 

 
** เรียกเก็บจากวงเงินสว่นท่ีลกูค้ายงัไม่ได้เบิกใช้ 
(Undrawn) หรือไม่เบิกใช้ตามข้อตกลงกบัธนาคาร เรียก
เก็บก่อนให้ลกูค้าเบิกใช้วงเงินครัง้ตอ่ไป หรือทกุ 3 เดือน 
หรือตามท่ีได้รับอนมุตั ิ

9.2 คา่ธรรมเนียมยกเลกิวงเงินกู้  (Cancellation Fee) 
  

พิจารณาเรียกเก็บเป็นราย ๆ แตไ่มเ่กินร้อยละ 
3.00 ของวงเงินท่ีลกูค้าขอยกเลกิ 

Cancellation Fee เป็นคา่ธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจาก
ลกูค้ารายท่ีขอยกเลกิการใช้วงเงินสนิเช่ือ  เรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมในวนัท่ีลกูค้าขอยกเลกิการใช้วงเงินสนิเช่ือ 
หรือวนัครบก าหนด 

9.3 คา่ธรรมเนียมขยายระยะเวลาการใช้เงินกู้  (Extension 
Fee) 

เรียกเก็บไม่เกินคา่ธรรมเนียมจดัการเงินกู้จาก
ยอดหนีท่ี้ค้างช าระทัง้หมด 

 

10. คา่ธรรมเนียมการออกหนงัสือค า้ประกนั 
     10.1  หนงัสือค า้ประกนัย่ืนซอง    
           (1)   มีเงินสดหรือเงินฝาก เป็นหลกัประกนัเตม็วงเงิน 
            (2)  มี Counter Guarantee เป็นหลกัประกนัเตม็วงเงิน 
             (3)  มีหลกัประกนัอ่ืน 

ขัน้ต ่า 500 บาท 
 
ร้อยละ 1.0 ตอ่ปี  
ร้อยละ 1.25 ตอ่ปี  
ร้อยละ 2.0 ตอ่ปี 

1.กรณีท่ีผู้ขอออกหนงัสือค า้ประกนั ไม่น าสง่หนงัสือ       
ค า้ประกนัท่ีครบอายแุล้วคืนธนาคาร ต้องเสีย
คา่ธรรมเนียมในอตัราเดียวกนักบัการออกหนงัสือ      
ค า้ประกนัฉบบันัน้ ๆ 

 
 

เอกสารแนบหนงัสอืที่ น. (ว) (กกร.) 386/2563 ลงวนัท่ี 13 มีนาคม 2563  

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

ความในข้อ 8. ปรับปรุงโดย น. (ว) (กกร.)  386 /2563 ลงวนัท่ี  13  มีนาคม 2563 มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 8 มกราคม 2563 
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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 
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ข. (2) ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเชื่อเพื่อการประกอบ ธุรกจิ 
(Commercial Loan) 

อัตราค่าบริการ หมายเหตุ 

18.3 จ านวนเงินเกินกว่าท่ีเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ 
(DL/C Overdrawn) 

     18.4 เลตเตอร์ออฟเครดิตหมดอายุ (DL/C Expire) 
18.5   เอกสารมขี้อผิดพลาด(Discrepancy Fee) 
18.6 ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บ ส าหรับเอกสารตาม     

               เลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ(Negotiation Fee) 
18.7  ค่าธรรมเนียมในการรับรองการช าระเงินส าหรับต๋ัวเงินท่ีมี 

ระยะเวลาตามเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ
(Engagement Fee) 

ร้อยละ 2.5 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีเกินกว่าเลตเตอร์
ออฟเครดิตในประเทศ  ขั้นต่ า 1,000 บาท 
ร้อยละ 2.5 ต่อปีของจ านวนเงิน ขั้นต่ า1,000 บาท 
300 บาท ต่อฉบับ 
500 บาท ต่อฉบับ 
 
ร้อยละ 2.5 ต่อปี ของจ านวนเงิน เรียกเก็บเมื่อมีการ
รับรองต๋ัวเงิน  ขั้นต่ า 1,000 บาท 

 

19. ค่าธรรมเนียมตรวจนับสินค้า (Spot Check) ที่จ าน า/ด ารง 1,000 บาท ต่อเดือน ยกเลิกต้ังแต่วันท่ี   12 กันยายน 2560   

20. ค่าธรรมเนียมตรวจนับสินค้า (Spot Check)                          
กรณีบริษัทภายนอกเป็นผู้ตรวจนับสินค้า 

ต้ังแต่ 3,500 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อครั้ง   

21. ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค Effect 
21.1  กรณีลูกค้ามวีงเงินผ่านเช็ค Effect 

กรณเีกินวงเงินฯ 
21.2  กรณีลูกค้าไม่มวีงเงินผ่านเช็ค Effect 

(1)  หากยอดคงเหลือ Available Balance เปน็      
 ยอดติดลบมีจ านวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ  
 ยอดเงินในเช็ค ซึง่ฝากทันเคลียริง่ (Today Cheque) มีจ านวนน้อยกว่าหรือเท่ากับยอดเงินในเชค็ ซึ่งฝากทัเคลียริง่ (Today Cheque) 

(2) หากยอดคงเหลือ Available Balance เป็นยอดติดลบ 
     มีจ านวนสูงกว่ายอดเงินในเช็ค ซึ่งฝากทันเคลียริ่ง 
     (Today Cheque) 

 
ร้อยละ 0.25 ต่อปขีองวงเงินฯ  
ร้อยละ 0.25 ต่อปขีองส่วนท่ีเกินวงเงิน 
 
ร้อยละ 0.02 ของยอดคงเหลือ Available Balance 
ขั้นต่ า 200 บาท 
 
ร้อยละ 0.02 ของยอดเช็คฝากทันเคลียริ่ง 
ขั้นต่ า 200 บาท 

 
ให้เรียกเก็บล่วงหน้าเป็นรายป ี

22. ค่าธรรมเนียม Factoring ร้อยละ 0.2 ของมูลค่าลูกหน้ีการค้าท่ีน ามาโอนสิทธิ
ให้ธนาคารในแต่ละครั้ง  ขั้นต่ า 1,000 บาท 

 

23. ค่าใช้จ่ายติดตามทวงถามหน้ี ไม่เกิน 50 บาท/บัญชี/รอบการทวงถามหนี้  
(กรณีมีหนี้ค้างช าระ 1 งวด) 
ไม่เกิน 100 บาท/บัญชี/รอบการทวงถามหนี้  
(กรณีมีหนี้ค้างช าระมากกว่า 1 งวด) 

(กรณีมีหนี้ค้างช าระหรือหนี้ที่ถึงก าหนดช าระสะสมไม่เกิน 
1,000.-บาทจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการติดตาม
ทวงถามหนี้) 

เฉพาะสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก โดย ยกเว้นสินเชื่อ
เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี,  
บัญชีตั๋วกู้ยืมเงินระยะสั้น, สินเชื่อเพื่อการเกษตร, 
สินเชื่อ Microfinance, สินเชื่อบัตรฟลีทการ์ด 
(Fleet Card) และบัญชี Sub Account ที่เกิดจาก 
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

24. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การตรวจดูข้อมูล และค่าธรรมเนียม
อื่นท่ีเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ 

ให้เรียกเก็บตามอัตราท่ีทางราชการก าหนด  

 

เอกสารแนบหนังสือที่ น. (ว)(สสคข.)  1269/2564  ลงวันที่ 8 กันยายน 2564             

ตาราง ข. (2) ปรับปรุงโดย น. (ว) (รธ.)  547/2560 ลงวันที่  4   เมษายน 2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  10 เมษายน 2560 
ความในข้อ 19. และ 20. ปรับปรุงโดย น. (ว) (กกร.)  1533 /2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่   12 กันยายน  2560 
ความในข้อ 23. ปรับปรุงโดย น.(ว)(สสคข.) 1269/2564 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564  
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ข. (2)  ค่าบริการต่างๆ ของเงนิให้สินเช่ือเพื่อการประกอบ
ธุรกิจ (Commercial Loan) 

อัตราค่าบริการ หมายเหตุ 

อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านการค้าต่างประเทศ 
ผ่านช่องทางปกติ หรือผ่าน Web Site ของธนาคาร 

  

บริการด้านการน าเข้า (Import Bills)   

1. ค่าธรรมเนียมส าหรับผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็น Product Program ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามที ่Product 
Program น้ันๆ ก าหนด แต่ต้องไม่เกินจาก
อัตราสูงสุดทีธ่นาคารก าหนดในประกาศน้ี 

รายละเอียดตามระเบียบ และ Sales 
Sheet ผลิตภัณฑ์น้ันๆ 

2.  คา่ธรรมเนียมในการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต  (L/C Opening 
Commission)   
2.1 Irrevocable 

 
 

 
 
ร้อยละ 0.25 ของจ านวนเงินตอ่หนึ่งระยะเวลา  
เศษของหนึ่งระยะเวลา ให้ถือเป็นอีกหนึ่ง
ระยะเวลา  ขัน้ต า่ 1,000.00 บาท 

 
 
หนึ่งระยะเวลา = 90 วนั 
 

2.2 Revolving  Letter  of  Credit 
 

ร้อยละ 0.25 ของจ านวนเงิน ตามค าขอเปิด 
เลตเตอร์ออฟเครดิตคณูด้วยจ านวนครัง้ที่ 
Revolving  ขัน้ต ่า 1,000.00 บาท 

 

3. คา่ธรรมเนียมในการแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต  (Amendment   
Commission)  

     3.1 ในกรณีที่เพ่ิมจ านวนเงิน และ/หรือตอ่อาย ุ
 
 

 
 
ร้อยละ 0.25 ของจ านวนเงินที่เพ่ิม และ/หรือ
ระยะเวลาที่ตอ่อายตุอ่หนึ่งระยะเวลา เศษของ
หนึ่งระยะเวลา ให้ถือเป็นอีกหนึ่งระยะเวลา  
ขัน้ต ่า 1,000.00 บาท  

 
 
หนึ่งระยะเวลา = 90 วนั 

 3.2 ในกรณีอ่ืนๆ 500.00 บาท ตอ่ฉบบั  

4. เอกสารสินค้าเข้าเลตเตอร์ออฟเครดิต                                  
(Import  Bills  Under   L/C) 

 4.1 คา่ธรรมเนียมในการรับรองการช าระเงินตัว๋เงินที่มี            
ระยะเวลาตามเลตเตอร์ออฟเครดิต (Engagement  Fee) 

 
 
ร้อยละ 2.50 ตอ่ปีของจ านวนเงินตามตัว๋เรียกเก็บ 
ขัน้ต ่า 1,000.00 บาท 

 

4.2 คา่ธรรมเนียมจ านวนเงินที่เกินกวา่เลตเตอร์ออฟเครดิต  
(L/C  Overdrawn  Commission) 

ร้อยละ 0.25 ของจ านวนเงินที่เกินกวา่เลตเตอร์
ออฟเครดิต  ขัน้ต ่า 1,000.00 บาท 

 

4.3 คา่ธรรมเนียมเลตเตอร์ออฟเครดิตหมดอาย ุ(Drawing 
Under  Expired  L/C and  Exceed  The  Coverage  
of L/C Opening  Commission Charged) 

ร้อยละ  0.25 ของจ านวนเงินตามตัว๋  
ขัน้ต ่า 1,000.00 บาท 
 

 

4.4 คา่ธรรมเนียมข้อผิดพลาดของเอกสาร (Discrepancy Fee) USD 50.00  

5. ตัว๋เรียกเก็บสินค้าเข้า (Import Bills For Collection)   
5.1 คา่ธรรมเนียมในการเรียกเก็บ (Collection Commission) 

(1) ในกรณีธนาคารเป็นผู้ เรียกเก็บ 
 

 
 
ร้อยละ 0.125 ของจ านวนเงินที่เรียกเก็บ  
ขัน้ต ่า 1,000.00 บาท 

 

(2) ในกรณีโอนไปยงัธนาคารอื่นให้เรียกเก็บจากธนาคาร
ผู้ รับโอน 

ร้อยละ 0.0625 ของจ านวนเงินที่เรียกเก็บ  
ขัน้ต ่า 500.00 บาท 

 

5.2 คา่ธรรมเนียมในการรับรองการช าระเงินส าหรับตัว๋เรียก
เก็บแบบ D/P Term (Engagement  Fee) 

ร้อยละ 2.50 ตอ่ปีของจ านวนเงินตามตัว๋เรียกเก็บ
เม่ือขอรับเอกสาร ขัน้ต ่า 1,000.00 บาท  

 

5.3 คา่ธรรมเนียมในการสัง่ท าค าคดัค้าน (Protest Fee) USD 100.00 ตอ่ครัง้ บวกคา่ทนายตามที่จา่ยจริง  
5.4 คา่ธรรมเนียมในการคืนเอกสาร (Returned Items) USD 100.00 ตอ่ฉบบั  

 

เอกสารแนบ หนงัสือที่ น. (ว) (รธ.) 547/2560 ลงวนัที่  4   เมษายน  2560  

ตาราง ข. (2) ปรับปรุงโดย น. (ว) (รธ.)  547/2560 ลงวนัท่ี  4  เมษายน  2560  โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี  10  เมษายน 2560 
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ข. (2)  ค่าบริการต่างๆ ของเงนิให้สินเช่ือเพื่อการประกอบ
ธุรกิจ (Commercial Loan) 

อัตราค่าบริการ หมายเหตุ 

6. คา่ธรรมเนียมในการออกหนงัสือค า้ประกนัให้กบับริษัทเรือหรือ
ตวัแทนเจ้าของเรือเพ่ือรับสินค้า (Shipping  Guarantee Fee)  

500.00 บาท ตอ่ฉบบั ตอ่เดือน เศษของเดือน     
คิดเป็น 1 เดือน 

 

7. คา่ธรรมเนียมในการโอนสิทธ์ิการรับสนิค้าตามใบสัง่ปลอ่ยของ
สายการบนิหรือใบรับสนิค้า ก่อนได้รับเอกสารที่เก่ียวข้อง 
(Endorsing   Delivery   Order)  

200.00 บาท ตอ่ฉบบั 
 

 

8. คา่ธรรมเนียมในการดแูลรักษาเอกสารสินค้าเข้า 
      เกินกวา่ 2 เดือน นบัจากวนัใบน าสง่จากธนาคารผู้สง่เอกสาร

การเรียกเก็บ (Cover Letter) 

เรียกเก็บ USD 30.00 เดือนตอ่ไปให้คิด USD 
30.00 ตอ่เดือน เศษของเดือนตอ่ไปคิดเป็น 1 
เดือน 

 

9. คา่ธรรมเนียมเอกสารตัว๋สินค้าเข้าที่เรียกเก็บเป็นเงินบาท 
(Commission on Thai Baht Bills) 

ร้อยละ 0.25 ของจ านวนเงิน 
ขัน้ต ่า 1,000.00 บาท 

 

10.  คา่ธรรมเนียมการช าระเงินสกลุเดียวกบัภาระหนี ้
(Commission in Lieu of Exchange) 
10.1 สกลุเงิน USD 

 
 
ร้อยละ 0.25 ของจ านวนเงิน 
ขัน้ต ่า 1,000.00 บาท 

 
 
 
 

 10.2 สกลุอ่ืน ร้อยละ 0.50 ของจ านวนเงิน 
ขัน้ต ่า 1,000.00 บาท 

 

11. คา่ธรรมเนียมขอเอกสารย้อนหลงั 3 เดือนขึน้ไป 500.00 บาท ตอ่ฉบบั  

 
 

  

เอกสารแนบ หนงัสือที่ น. (ว) (รธ.)  547/2560  ลงวนัที่ 4  เมษายน 2560 

ตาราง ข. (2) ปรับปรุงโดย น. (ว) (รธ.)  547/2560 ลงวนัท่ี  4   เมษายน  2560  โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 10  เมษายน 2560 
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ข. (2)  ค่าบริการต่างๆ ของเงนิให้สินเช่ือเพื่อการประกอบ
ธุรกิจ (Commercial Loan) 

อัตราค่าบริการ หมายเหตุ 

บริการด้านการส่งออก (Export Bills)   
1. ค่าธรรมเนียมส าหรับผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็น Product Program ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามที ่Product 

Program น้ันๆ ก าหนด แต่ต้องไม่เกินจาก
อัตราสูงสุดทีธ่นาคารก าหนดในประกาศน้ี 

รายละเอียดตามระเบียบ และ Sales 
Sheet ผลิตภัณฑ์น้ันๆ 

2.   เลตเตอร์ออฟเครดิตด้านสินค้าออก (Export Letter of Credit) 
      2.1 คา่ธรรมเนียมในการแจ้งเลตเตอร์ออฟเครดิต                 

(L/C  Advising  Commission) 

 
 
800.00 บาท ตอ่ฉบบั 

 

      2.2 คา่ธรรมเนียมในการแจ้งแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต        
(L/C  Amendment  Commission) 

800.00 บาท ตอ่ฉบบั 
 

 

      2.3 คา่ธรรมเนียมในการขอยกเลิกเลตเตอร์ออฟเครดิต USD75.00 ตอ่ฉบบั  
      2.4 คา่ธรรมเนียมในการโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต                  

(L/C  Transfer  Commission) 
(1) Without   Substitution 

 
 
ร้อยละ 0.125 ของจ านวนเงินที่โอนตอ่ครัง้  
ขัน้ต ่า 1,000.00 บาท สงูสดุ 30,000.00 บาท 

 

(2) With   Substitution ร้อยละ 0.25 ของจ านวนเงินที่โอนตอ่ครัง้  
ขัน้ต ่า 1,000.00 บาท สงูสดุ 60,000.00 บาท 

 

2.5 คา่ธรรมเนียมในการแก้ไขการโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต 
(Amendment  of   L/C  Transfer  Commission) 
(1) ในกรณีเพ่ิมเงิน 

                  (1.1) Without   Substitution 

 
 
ร้อยละ 0.125 ของจ านวนเงินที่โอนตอ่ครัง้  
ขัน้ต ่า 1,000.00 บาท สงูสดุ 30,000.00 บาท 

 

(1.2) With  Substitution ร้อยละ0.25 ของจ านวนเงินที่โอนตอ่ครัง้  
ขัน้ต ่า 1,000.00 บาท สงูสดุ 60,000.00 บาท 

 

(2)  ในกรณีแก้ไขอ่ืนๆ 500.00 บาท ตอ่ฉบบั  
2.6 คา่ธรรมเนียมในการเป็นตวัแทนการช าระเงิน

(Reimbursement   Fee) 
USD75.00 ตอ่ฉบบั  

2.7 คา่ธรรมเนียมในการแจ้งเลตเตอร์ออฟเครดิตฉบบัใหม ่
แทนฉบบัเก่าทีส่ญูหาย  (Commission  on Re-Advise 
L/C / Amendment) 

1,000.00 บาท ตอ่ฉบบั 
 

 

2.8   คา่ธรรมเนียมในการเรียกเก็บเงินตามเอกสารเลตเตอร์
ออฟเครดิต (Collection Fee) 
(1) ในกรณีเรียกเก็บจากผู้ รับผลประโยชน์ 

 
 
1,000.00 บาท  ตอ่ฉบบั  ส าหรับใบก ากบัสินค้า
ฉบบัตอ่ไปฉบบัละ 300.00 บาท 

 

(2) ในกรณีเรียกเก็บจาก Applicant ร้อยละ 0.125  ของจ านวนเงินตามตัว๋  
ขัน้ต ่า USD 75.00 

 

(3) กรณีเป็นตัว๋ Restrict  From 
(3.1) Negotiation   Fee 
(3.2) Commission  in  Lieu  of  Exchange 

 
- USD50.00 
- ร้อยละ 0.125 ของจ านวนเงิน ขัน้ต ่า USD 20.00 

 

2.9 คา่ธรรมเนียมในการโอนสิทธ์ิการรับเงินตามเลตเตอร์ออฟ
เครดิตไปยงับคุคลที่ 3 
(1) ในกรณีมีค าสัง่โอนก่อนที่ธนาคารจะได้รับช าระเงิน

จากธนาคารตวัแทนในตา่งประเทศ (Assignment  
of Proceeds) 

 
 
ร้อยละ 0.125  ของจ านวนเงินตามเอกสาร
สินค้าออกที่ขอโอน  ขัน้ต ่า 1,000.00 บาท 
 

 

(2) ในกรณีมีค าสัง่โอนหลงัจากที่ธนาคารได้รับการช าระ
เงินจากธนาคารตวัแทนในตา่งประเทศ  (Payment  
Instruction)  เป็นเงินบาทเทา่นัน้ 

1,000.00 บาท  ตอ่หนึ่งผู้ รับโอน  

เอกสารแนบ หนงัสือที่ น. (ว) (รธ.) 547/2560  ลงวนัที่ 4  เมษายน 2560 

ตาราง ข. (2) ปรับปรุงโดย น. (ว) (รธ.) 547/2560 ลงวนัท่ี 4  เมษายน  2560  โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี  10  เมษายน 2560 
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ข. (2)  ค่าบริการต่างๆ ของเงนิให้สินเช่ือเพื่อการประกอบ
ธุรกิจ (Commercial Loan) 

อัตราค่าบริการ หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ตัว๋เรียกเก็บสินค้าออก (Export  Bills  For  Collection) 
3.1 คา่ธรรมเนียมในการเรียกเก็บ (Collection Commission) 

  

(1) ในกรณีเรียกเก็บจากผู้ รับประโยชน์ (Drawer) 800.00 บาท ตอ่ฉบบั  

(2) ในกรณีเรียกเก็บจาก Drawee ร้อยละ 0.125 ของจ านวนเงินตามตัว๋  
ขัน้ต ่า USD 50.00 

 

3.2 คา่ธรรมเนียมในการขอแก้ไขการขอเรียกเก็บเงิน 
(Amendment  of  Collection  Instruction) 

500.00 บาท ตอ่ฉบบั  

3.3 คา่ธรรมเนียมในการโอนสิทธิการรับเงินตามตัว๋เรียกเก็บ
สินค้าออกไปยงับคุคลที่ 3 
(1) ในกรณีมีค าสัง่โอนก่อนที่ธนาคารจะได้รับช าระเงิน

จาก ธนาคารตวัแทนในตา่งประเทศ (Assignment  
of Proceeds) 

 
 
ร้อยละ 0.125  ของจ านวนเงินตามเอกสาร
สินค้าออกที่ขอโอน  ขัน้ต ่า 1,000.00 บาท 
 

 

         (2) ในกรณีมีค าสัง่โอนหลงัจากที่ธนาคารได้รับการช าระ
เงินจากธนาคารตวัแทนในตา่งประเทศ  (Payment               
Instruction) เป็นเงินบาทเทา่นัน้ 

1,000.00 บาท  ตอ่หนึ่งผู้ รับโอน 
 

 
 

4. คา่ธรรมเนียมส าหรับเอกสารที่ไมมี่การช าระเงิน (Dishonored 
Bills Fee) 

1,000.00 บาท ตอ่ฉบบั  

5. คา่ธรรมเนียมในการดแูลรักษาเอกสารสินค้าออก (Handling  
Charge  For  Dormant  Collection  Bills) 

      เกินกวา่ 2 เดือน นบัจากวนัใบน าสง่จากธนาคารผู้สง่เอกสาร
การเรียกเก็บ (Cover Letter) 

เรียกเก็บ 500.00 บาท ตอ่เดือน เศษของเดือนคิด
เป็น 1 เดือน 

 

6. คา่ธรรมเนียมเอกสารตัว๋สินค้าออกที่เรียกเก็บเป็นเงินบาท   
(Commission on Thai Baht Bills) 

ร้อยละ 0.25 ตอ่ปีของจ านวนเงิน  
ขัน้ต ่า 1,000 บาท 

 

7. คา่ธรรมเนียมการช าระเงินสกุลเดียวกับภาระหนี ้(Commission 
in Lieu of Exchange) 
7.1 สกลุเงิน USD 

 
 
ร้อยละ 0.25 ของจ านวนเงิน  ขัน้ต ่า1,000 บาท 

 

7.2 สกลุอ่ืน ๆ ร้อยละ 0.50 ของจ านวนเงิน  ขัน้ต ่า1,000 บาท  

8. คา่เบีย้ปรับ Packing Credit 
กรณีที่ไมมี่การสง่มอบเงินตราตา่งประเทศภายใต้ Packing 
Credit (Commission in Lieu of Exchange) 

 
ร้อยละ 0.25 ของจ านวนเงินที่ไมส่ามารถสง่มอบ
เงินตราตา่งประเทศให้กบัธนาคาร 

 

9. คา่ธรรมเนียมขอเอกสารย้อนหลงั 3 เดือนขึน้ไป 500 บาท ตอ่ฉบบั  

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

เอกสารแนบ หนงัสือที่ น. (ว) (รธ.) 547/2560  ลงวนัที่ 4 เมษายน 2560 
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ข. (2)  ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเช่ือเพื่อการ
ประกอบธุรกิจ (Commercial Loan) 

อัตราค่าบริการ หมายเหตุ 

อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านเงนิโอน
ต่างประเทศ 

  

1. บริการด้านเงนิโอนต่างประเทศขาเข้า  

 (INWARD REMITTANCE) 

  

1.1 ค่าธรรมเนียมส าหรับผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็น 
Product Program 

ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามที ่Product 
Program น้ันๆ ก าหนด แต่ต้องไม่เกินจาก
อัตราสูงสุดทีธ่นาคารก าหนดในประกาศน้ี 

รายละเอียดตามระเบียบ และ Sales Sheet 
ผลิตภัณฑ์น้ันๆ 

1.2 การรับเงินโอนตา่งประเทศขาเข้า (Inward          
         Remittance)  

(1) รับเป็นเงินบาท 

 
 
0.25% ของยอดเงินโอนเข้า  
ขัน้ต ่า 200.00 บาท สงูสดุ 500.00 บาท 

 
 
 
 

(2) เข้าบญัชีสาขานอกเขตเคลียร์ร่ิง              
คิดคา่บริการและคูส่าย ON-LINE  
บวก : คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 

50.00 บาท ตอ่รายการ  

1.3 การติดตาม/แก้ไข/ตรวจสอบ เงินโอนเข้า 
(INVESTIGATION) 

 500.00 บาท ตอ่รายการ 
 

รวมคา่ TELEX / SWIFT แล้ว 

1.4   การยกเลิกค าสัง่โอนเงิน (CANCELLATION 
CHARGE)  

ในกรณีเก็บจากผู้ โอนเงิน สกลุ USD 30.00 ตอ่ฉบบั 
สกลุอ่ืนๆ เก็บตามที่ธนาคารตา่งประเทศก าหนด 

รวมคา่ TELEX / SWIFT แล้ว 

1.5   การโอนสิทธ์ิการรับเงินตามเงินโอนขาเข้าไปยงั
บคุคลที่ 3 (เฉพาะคา่สินค้าเทา่นัน้) 
(1) ในกรณีมีค าสัง่โอนเงินก่อนที่ธนาคารจะ

ได้รับช าระเงินจากธนาคารตวัแทนใน
ตา่งประเทศ  (ASSIGNMENT FEE)       

 
 
0.125% ของจ านวนเงินที่ขอโอน ขัน้ต ่า 1,000.00 
บาท หรือ USD 20.- เทียบเทา่ 

 

(2) ในกรณีมีค าสัง่โอนหลงัจากที่ธนาคารได้รับ
การช าระเงินจากธนาคารตวัแทนใน
ตา่งประเทศ  (Payment Instruction Fee)  

หมายเหต ุ: เป็นเงินบาทเทา่นัน้ 

1,000.00 บาท ตอ่หนึ่งผู้ รับโอน  

1.6 การบริการค้นหาเอกสารย้อนหลงั 3 เดือน   
ขึน้ไป 

500.00 บาท ตอ่ฉบบั  

1.7 คา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ  คา่ TELEX / SWIFT 400.00 บาท หรือ USD 15.00 ตอ่ฉบบั  
1.8 ในกรณีที่ต้องการให้ผู้ รับเงินได้รับเงินเต็ม

จ านวน (Pay In Full) ให้เรียกเก็บเพ่ิมจาก
ธนาคารผู้สัง่โอนเงิน 

1,000.00 บาท หรือ USD 30.00 ตอ่ฉบบั 
สกลุเงินอ่ืนๆ เก็บตามที่ธนาคารตา่งประเทศ 
ก าหนด บวกคา่ SWIFT 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

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

เอกสารแนบ หนงัสือที่ น. (ว) (รธ.)  547/2560  ลงวนัที่ 4  เมษายน 2560 
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ข. (2)  คาบริการตาง ๆ ของเงินใหสินเช่ือเพื่อการ

ประกอบธุรกิจ (Commercial Loan) 

อัตราคาบริการ 

หมายเหตุ 

2.  บริการดานเงินโอนตางประเทศขาออก                 

(OUTWARD REMITTANCE) 

  

2.1 คาธรรมเนียมสําหรับผลิตภัณฑที่เปน Product 

Program 

ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามที่ Product Program 

นั้นๆ กําหนด แตตองไมเกินจากอัตราสูงสุดที่

ธนาคารกําหนดในประกาศนี ้

รายละเอียดตามระเบียบ และ Sales 

Sheet ผลิตภัณฑนั้นๆ 

2.2  คาธรรมเนียมโอนเงินไปตางประเทศ (Charge Ben) 

        2.2.1 กรณีลูกคาโอนผานเคานเตอรธนาคาร 

              2.2.2 กรณีลูกคาทํารายการดวยตนเองผาน ชองทาง  

             Online ของธนาคาร 

                  (1) ชองทาง Online บุคคลธรรมดา 

                 (2) ชองทาง Online นิติบุคคล 

 

400.00 บาท หรือ USD 20.00 ตอฉบับ 

300.00 บาท ตอฉบับ (เม่ือตัดบัญชีบาท) 

 

กรณีตัดบัญชี FCD ใชคาธรรมเนียม

ตามตารางท่ี 5 อัตราคาธรรมเนียม

การฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตรา

ตางประเทศ (FCD) 

     2.3   ในกรณีธนาคารตางประเทศเรียกเก็บคาธรรมเนียม

จากผูขอโอน (Charge Our) ใหเรียกเก็บเพ่ิม ดังนี้ 

 * ใหเรียกเก็บเพ่ิมจากคาธรรมเนียมโอน

เงินไปตางประเทศ 

* สกุล USD เพ่ิมอีก 800.00 บาท หรือ USD 30.00 ตอฉบับ หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการเก็บเพ่ิมจาก

ธนาคารผูรับเงินปลายทางใหเรียกเก็บ

เพ่ิมตามความจริงจากผูขอโอนเงิน 
* สกุล EUR เพ่ิมอีก 1,200.00 บาท หรือ EUR 25.00 ตอฉบับ 

* สกุล JPY เพ่ิมอีก 0.05% ของจํานวนเงินที่โอนตอฉบับ ขั้นต่าํ 

Min. JPY 5,000.00 

* สกุล GBP เพ่ิมอีก 1,200.00 บาท หรือ GBP 20.00 ตอฉบับ 

* สกุลอ่ืนๆ เพ่ิมอีก 800.00 บาท หรือ USD 30.00 ตอฉบับหรือ

เทียบเทา (OR EQUIVALENT) 

2.4 กรณี ยกเลิก/แกไข เงินโอนไปตางประเทศ 500.00 บาท หรือ USD 20.00 ตอฉบับ ในกรณีที่มีการเก็บเพ่ิมจากธนาคารผูรับ

เงินปลายทางใหเรียกเก็บเพ่ิมตามความ

จริงจากผูขอโอนเงิน 

2.5 การชําระเงินดวยเงินสกุลเดียวกันกับเงินโอนออก 

(1) กรณีที่เปนเงินตราตางประเทศ (COMMISSION 

IN LIEU OF EXCHANGE) 

* สกุล USD  

 

 

 

0.25% ของจํานวนเงินโอนออก                            

ขั้นต่ํา 1,000.00 บาท 

 

* สกุลอ่ืน ๆ 0.50% ของจํานวนเงินโอนออก                                     

ขั้นต่ํา 1,000.00 บาท 

 

(2) กรณีที่เปนเงินบาท (Payment Instruction Fee) 

* สกุลเงินบาท 

0.25% ของจํานวนเงินตามภาระหนี้                                

ขั้นต่ํา 1,000.00 บาท 

 

(3) กรณีโอนเงินไปใหแกธนาคารอ่ืน ๆ 0.25% ของจํานวนเงินที่โอน                                 

ขั้นต่ํา 1,000.00 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

เอกสารแนบ หนงัสือที ่น.(ว) (กกร.)     777 /2564  ลงวนัที ่  2   มิถนุายน 2564 

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

ความในขอ 2.2 ปรับปรุงโดย น.(ว) (กกร.)   777 /2564  ลงวันที่    2  มิถุนายน  2564  โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่  4  มิถุนายน  2564 
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ข. (2)  ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเช่ือเพื่อการ
ประกอบธุรกิจ (Commercial Loan) 

อัตราค่าบริการ หมายเหตุ 

2.6  โอนเงินไป สปป.ลาว 
 (1) คา่ธรรมเนียมโอนเงินไปตา่งประเทศ 
                 (Charge Beneficiary) 
                • กรณีโอนเป็นเงินบาท 

 - ยอดเงินโอนไมเ่กิน 30,000 บาท 
 - ยอดเงินโอนมากกวา่ 30,000 บาท  

แตไ่มเ่กิน 400,000 บาท 
 
 - ยอดเงินโอนมากกวา่ 400,000 บาทขึน้ไป 
 
                • กรณีโอนเป็นเงินสกลุ USD 
        (2) คา่ธรรมเนียมโอนเงินไปตา่งประเทศ  
          (Charge Our) 
         • กรณีโอนเงินบาท 
 
         • กรณีโอนเงินสกลุ USD) 

 
 
 
 
คา่ Swift 300 บาท/รายการ 
คา่ Swift 400 บาท/รายการ คิดเพ่ิมอีก 0.125% 
ของจ านวนเงินที่โอน (ขัน้ต ่า 300 บาท สงูสดุ 500 
บาท) /รายการ 
คา่ Swift 400 บาท/รายการ คิดเพ่ิมอีก 0.25% ของ
จ านวนเงินที่โอน (ขัน้ต ่า 1,000 บาท) /รายการ 
คา่ SWIFT 400 บาท/รายการ 
 
 
คิดเพ่ิมอีก 0.15% ของจ านวนเงินที่โอน  
ขัน้ต ่า 300 บาท 
คิดเพ่ิมอีก 0.15% ของจ านวนเงินที่โอน  
ขัน้ต ่า USD10 

 
 
 
 
 
 

ทัง้นี ้ให้รวมถึงกรณีโอนผ่าน
บญัชี NRB ด้วย 

 
 
 
 

 

เก็บคา่ธรรมเนียมเพ่ิมจากกรณี 
Charge Ben. 

 
 

2.7 โอนเงินไปประเทศกมัพชูา 
(1)  คา่ธรรมเนียมโอนเงินไปตา่งประเทศ  
        (Charge Beneficiary) 
 

 • กรณีโอนเป็นเงินบาท 
    (ปลายทางรับเป็นบาท) 
 • กรณีโอนเป็นเงินสกลุ USD  
    (ปลายทางรับเป็นเงินบาท/ USD) 

(2)  คา่ธรรมเนียมโอนเงินไปตา่งประเทศ  
     (Charge Our) 
 • กรณีโอนเป็นเงินบาท 
     (ปลายทางรับเป็นบาท) 
 • กรณีโอนเป็นเงินสกลุ USD  
     (ปลายทางรับเป็นเงินบาท) 

    • กรณีโอนเป็นเงินสกลุ USD  
        (ปลายทางรับเป็นเงินสกลุ USD) 

2.8 บริการค้นหาเอกสารที่มีอาย ุ3 เดือนขึน้ไป 

 
 
 
 

คา่ SWIFT 400 บาท/รายการ คิดเพ่ิมอีก 0.25% 
ของจ านวนเงินที่โอน (ขัน้ต ่า 1,000 บาท)/รายการ 
คา่ SWIFT 400 บาท/รายการ 
 
 
 
คิดเพ่ิมอีก 0.1% ของจ านวนเงินที่โอน  
ขัน้ต ่า 400 บาท สงูสดุ 4,000 บาท 

คิดเพ่ิมอีก 0.1% ของจ านวนเงินที่โอน  
ขัน้ต ่า 400 บาท สงูสดุ 4,000 บาท 

คิดเพ่ิมอีก 0.1% ของจ านวนเงินที่โอน  
ขัน้ต ่า  USD10 สงูสดุ  USD100 

500.00 บาท ตอ่ฉบบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          เก็บคา่ธรรมเนียมเพ่ิมจาก 
          กรณี Charge Ben. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ หนงัสือที่ น. (ว) (รธ.) 547/2560  ลงวนัที่  4  เมษายน 2560 

ตาราง ข. (2) ปรับปรุงโดย น. (ว) (รธ.)  547 /2560 ลงวนัท่ี 4  เมษายน  2560  โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี  10  เมษายน  2560 
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ข. (2)  ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเช่ือเพื่อการประกอบ
ธุรกิจ (Commercial Loan) 

อัตราค่าบริการ หมายเหตุ 

อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านธุรกิจปริวรรต   

 คา่ธรรมเนียมส าหรับผลิตภณัฑ์ที่เป็น Product Program ให้เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมตามที่ Product 
Program นัน้ๆ ก าหนด แตต้่องไมเ่กินจากอตัรา
สงูสดุที่ธนาคารก าหนดในประกาศนี ้

รายละเอียดตามระเบียบ และ Sales 
Sheet ผลิตภณัฑ์นัน้ๆ 

 ด้านขาย 
 การขายดราฟต์ตา่งประเทศ  
      คา่  Foreign Bank Charge (ถ้ามี) 

 
600.00 บาท ต่อฉบับ 

 
คา่อากรแสตมป์ 3.00 บาท ตอ่ฉบบั 

 ด้านรับซือ้   
1.  รับซือ้เช็คเดินทางตา่งประเทศ 150.00 บาท ตอ่ฉบบั คา่อากรแสตมป์ 3.00 บาท ตอ่ฉบบั 

2.  รับซือ้ตัว๋เงินตา่งประเทศ (Foreign Clean Bills Purchased)    
2.1 รับซือ้ตัว๋เงินตา่งประเทศ 
        - คา่  Foreign Bank Charge (ถ้ามี)                 

400.00 บาท ตอ่ฉบบั คา่อากรแสตมป์ 3.00 บาท ตอ่ฉบบั 

2.2  รับซือ้คืนดราฟต์ที่ธนาคารเป็นผู้สัง่จา่ย 200.00 บาท ตอ่ฉบบั  
2.3  กรณีตัว๋เงินคืน (ถกูปฏิเสธการจา่ยเงิน) 
         - คา่  Foreign Bank Charge (ถ้ามี) 

250.00 บาท ตอ่ฉบบั+ ดอกเบีย้ MLR+2  

3.  การรับซือ้ตัว๋เงินเพื่อสง่เรียกเก็บ (Outward Foreign Bills for 
Collection)  

200.00 บาท ตอ่ฉบบั คา่อากรแสตมป์ 3.00 บาท ตอ่ฉบบั 

3.1 คา่บริการสง่เรียกเก็บ 400.00 บาท ตอ่ฉบบั  
3.2  คา่  Foreign Bank Charge USD 22.-  
3.3  กรณีตัว๋เงินคืน (ถกูปฏิเสธการจา่ยเงิน)  
        คา่  Foreign Bank Charge (ถ้ามี) 

400.00 บาท ตอ่ฉบบั  

4.  กรณีลกูค้าต้องการให้ Stop Payment  Draft ที่สัง่จา่ยไป
ตา่งประเทศ 

300.00 บาท ตอ่ฉบบั  

      คา่ Foreign Bank Charge (ถ้ามี)   

5.  กรณีธนาคารในตา่งประเทศขอ Stop Payment Draft ที่สัง่ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้จา่ยเงิน (Drawn on us)  

USD 25.00 (หรือสกลุอ่ืนเทียบเทา่)  

6.  กรณีธนาคารตา่งประเทศเรียกเก็บตัว๋เงินที่เป็นบาทเพ่ือเรียก
เก็บยงัธนาคารในประเทศ 

เหมาจา่ย 1,500.00 บาท ตอ่ฉบบั  

7.  บริการค้นหาเอกสารที่มีอายเุอกสาร 3 เดือนขึน้ไป 500.00 บาท ตอ่ฉบบั  

8. กรณีลกูค้าน าธนบตัรตา่งประเทศมาขายเป็นเงินบาทแล้ว 
ON-LINE ไปเข้าบญัชีสาขานอกเขต Clearing 

10,000/10.00 บาท สงูสดุไมเ่กิน 1,000.00 บาท 
 

 

8.1 คา่คูส่าย ON-LINE 20.00 บาท ตอ่รายการ  
8.2 จา่ยเป็นแคชเชียร์ออเดอร์ 20.00 บาท  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ หนงัสือที่ น.(ว)(กกร.) 1195/2563 ลงวนัที่ 6 สิงหาคม 2563 

ตาราง ข. (2) ปรับปรุงโดย น. (ว) (รธ.)  547/2560 ลงวนัท่ี  4   เมษายน  2560  โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี  10  เมษายน  2560 
ค่าธรรมเนียมการขายดราฟต์ต่างประเทศ ปรับปรุงโดย น.(ว)(กกร.)1195/2563 ลงวนัท่ี 6 สิงหาคม 2563 โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 9 กันยายน 2563 
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ข. (2)  ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเช่ือเพื่อการประกอบธุรกิจ 
(Commercial Loan) 

อัตราค่าบริการ หมายเหตุ 

9. NON-RESIDENT BAHT ACCOUNT 
      9.1 กรณีลกูค้าทัว่ไป (MT 103) 
 

(1)   เข้าบญัชีที่สาขานอกเขต Clearing คิดคา่คูส่าย On-Line 
(2)   จา่ยเงินผ่านระบบ BAHTNET 
(3) โอนเงินบาทผ่าน NRB เพ่ือผู้ รับผลประโยชน์ในตา่งประเทศ 

 
- คา่ SWIFT 

 9.2 กรณีลกูค้า Corporate (MT103) 
 

(1)  เข้าบญัชีที่สาขานอกเขต Clearing คิดคา่คูส่าย On-Line 
(2)  จา่ยเงินผ่านระบบ BAHTNET 
(3) โอนเงินบาทผ่าน NRB เพ่ือผู้ รับผลประโยชน์ในตา่งประเทศ 

  
- คา่ SWIFT 

(4) รายการเคลื่อนไหวบญัชี (Posting Charge ) 

 
0.25% ของยอดเงินบาท 

ขัน้ต ่า 200.- บาท สงูสดุ 500.-บาท 

50.-บาท ตอ่รายการ 
150.-บาท ตอ่รายการ 
0.25% ของยอดเงินบาท 
ขัน้ต ่า 1,000.-บาท 

400.-บาท ตอ่รายการ 
0.25% ของยอดเงินบาท 

ขัน้ต ่า 200.- บาท สงูสดุ 500.-บาท 

50.-บาท ตอ่รายการ 
150.-บาท ตอ่รายการ 

0.25% ของยอดเงินบาท 
ขัน้ต ่า 1,000.-บาท 

400.-บาท ตอ่รายการ 
50.- บาท ตอ่รายการ 

 

10. รับซือ้ตัว๋เงินสัง่จา่ยที่ธนาคารกรุงไทย (Draft Drawn on Krung Thai Bank 
Pcl.) 

200.-บาท ตอ่ฉบบั คา่อากรแสตมป์ 3 บาท ตอ่ฉบบั 

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  
11. การเรียกเก็บธนบตัรตา่งประเทศช ารุด 

12. การให้บริการจดัสง่ Swift Statement  
 12.1 MT 940   
  - รายเดือน 
  - รายคร้ัง 
 12.2 MT 950 

 
200.-บาท ตอ่ฉบบั 

 
 

1,500.- บาท ต่อเดือน ต่อบัญชี 
200.-บาท ต่อคร้ัง 
200.-บาท ต่อคร้ัง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ หนงัสือที่ น.(ว)(ผภต.) 844 /2560  ลงวนัที่ 25 พฤษภาคม 2560 

ตาราง ข. (2) ปรับปรุงโดย น. (ว) (รธ.)  547/2560 ลงวนัท่ี  4  เมษายน  2560  โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี  10  เมษายน  2560 
ความในข้อ 12 ปรับปรุงโดย น.(ว)(ผภต.) 844/2560 ลงวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560 โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 26 มิถนุายน 2560 



ตารางที่ 3 ข. หน้า 14 

ข. (3) ค่าบริการต่าง ๆ ของเงนิให้สินเช่ือ
เพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer 
loan) ที่นับรวมเป็นส่วนหน่ึงของ
ดอกเบีย้ตามตารางที่ 2 ข.(1) 

สินเช่ือส่วนบุคคล สินเช่ือที่อยู่
อาศัย 

หมายเหตุ 

มีหลกัประกนั ไมมี่หลกัประกนั 

(สว่นที่ไมไ่ด้อยูภ่ายใต้การก ากบั) 

1.  ค่าธรรมเนียมจัดการเงนิกู้ 
(Management Fee) เฉพาะสินเช่ือ
โครงการเงนิกู้อเนกประสงค์เพื่อเป็น
สวัสดิการข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานตามสัญญาจ้างของ
หน่วยงานราชการ องค์การมหาชน 
รวมทัง้พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

ไม่ม ี ลูกค้าท่ีท าสัญญากู้ อัตราค่าธรรมเนียม
จัดการเงนิกู้ 

ไม่มี เม่ือรวมกบัอตัรา
ดอกเบีย้เงินให้
สินเช่ือโครงการ
เดียวกนัแล้ว ต้อง 
ไมเ่กินกวา่อตัรา
ดอกเบีย้สงูสดุที่
ธนาคารประกาศ 

วงเงินกู้ไม่เกิน  
100,000 บาท 

300 บาท 

วงเงินกู้ตัง้แต่ 100,001 
ถึง 500,000 บาท 

500 บาท 

วงเงินกู้ตัง้แต่ 500,001 
ถึง 1,000,000 บาท 

800 บาท 

วงเงินกู้ตัง้แต่ 
1,000,001 - 2,000,000 

บาท 

1,000 บาท 

 

 

 
 

 

 

เอกสารแนบ หนงัสือที่ น. (ว) (รธ.)  547/2560  ลงวนัที่ 4  เมษายน 2560 

ตาราง ข. (3) ปรับปรุงโดย น. (ว) (รธ.) 547/2560 ลงวนัท่ี  4   เมษายน  2560  โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี  10  เมษายน  2560 
 
 
 
 
 









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 
 



ค. คา่บริการอืน่ๆ อตัราคา่บริการ หมายเหต ุ

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 

 













  

                                                                                                                                                               ตารางที ่3 ค. ข้อ 2  หน้า 3 

*** 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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2.2.2 การโอนเงนิขา้มเขตส านกัหกับญัชี  

 ทีเ่ครือ่ง ATM/ADM  ธนาคารกรุงไทย 

  

          (1.1) รายการแรก ของเดือน ไมค่ดิคา่บรกิาร  

          (1.2) รายการที ่2 ขึน้ไป ของเดือน 10.-บาท/รายการ  

2.2.3 การถอนเงนิขา้มเขตส านกัหกับญัชีที่

 เครือ่ง ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย 

15.-บาท/รายการ  

2.2.4  การโอนเงนิ ขา้มจงัหวดั                                     

 ทีเ่ครือ่ง ATM / ADM  ธนาคารอืน่   

 

 

 

 

 - หมืน่ละ 10.-บาท  

สว่นเกนิคดิ ตามสว่นเลขหลกัพนั 

พนัละ1.-บาท เศษของพนัไมค่ดิ 

 - คา่ใชเ้ครือขา่ยธนาคาร                                    

10.-บาท / รายการ 

 - คา่บรกิารข ัน้ต ่า 

 20.-บาท / รายการ 

- คา่บรกิารสงูสดุ 

 1,000.-บาท / รายการ 

 -  จงัหวดักรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบรีุ และสมุทรปราการ                        

ให้ถือเป็นจงัหวดัเดียวกนั 

 - จ านวนเงนิทีถ่อน/โอนตอ่วนัขึน้อยูก่บัวงเงนิตามประเภทบตัรที่

ก าหนด เมือ่สมคัรบตัร หรือผูถ้ือบตัรไดม้ีการแจง้ขอเปลีย่นแปลง 

และจ านวนเงนิคงเหลือในบญัชี 

2.2.5  การถอนเงนิ ขา้มจงัหวดั                                 

 ทีเ่ครือ่ง ATM  ธนาคารอืน่ 

          

 

20.-บาท/รายการ  

15.- บาท/รายการ  

ส าหรบัเครือ่ง ATM ของ 

ธนาคารเพือ่การเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

 -  จงัหวดักรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบรีุ และสมุทรปราการ                        

ให้ถือเป็นจงัหวดัเดียวกนั 

 - จ านวนเงนิทีถ่อน/โอนตอ่วนัขึน้อยูก่บัวงเงนิตามประเภทบตัรที่

ก าหนด เมือ่สมคัรบตัร หรือผูถ้ือบตัรไดม้ีการแจง้ขอเปลีย่นแปลง 

และจ านวนเงนิคงเหลือในบญัชี 

2.2.6  การถอนเงนิในจงัหวดัเดยีวกนั               

 ทีเ่ครือ่ง ATM ธนาคารอืน่ 
ไมค่ดิคา่บรกิาร  -  จงัหวดักรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบรีุ และสมุทรปราการ                        

ให้ถือเป็นจงัหวดัเดียวกนั 

2.2.7  กรณีลกูคา้ใชบ้ตัร ทีเ่ครือ่ง           

 ATM / ADM ธนาคารอืน่                    

 เกนิ 4  รายการ ตอ่เดอืน  

  -  นบัต ัง้แตร่ายการที ่5 ในเดือนนั้น               

             คดิคา่บรกิาร    

 

 

10.- บาท / รายการ 

  

 

- กรณีลูกคา้ใช้บตัรท ารายการถอนเงนิหรือสอบถามยอดทีเ่ครือ่ง  

  ATM/ADM ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

  (ธ.ก.ส.) จะได้รบัการยกเวน้ไมถู่กนบัการท ารายการรวมกบั  

  เครือ่ง ATM/ADM ธนาคารอืน่ ในเดือนนั้น 

2.3  การใชบ้รกิารในตา่งประเทศ   

 2.3.1 ถอนเงนิสด 

2.3.2 สอบถามยอดเงนิคงเหลอืในบญัชี 

100.-บาท / รายการ 

15.-บาท / รายการ 
 

2.4 การใชบ้รกิารบตัร เพือ่ถอนเงนิผา่น

เคาน์เตอร์สาขา 

  

2.4.1 ถอนเงนิทีส่าขาของธนาคาร  - หมืน่ละ 10.-บาท  

สว่นเกนิคดิตามสว่นเลขหลกัพนั 

พนัละ 1.-บาท เศษของพนัไมค่ดิ 

 - คา่บรกิารข ัน้ต ่า 

 10.-บาท / รายการ 

- คา่บรกิารขอโอน 

  20.-บาท / รายการ 

 

2.4.2 ถอนเงนิทีเ่คาน์เตอร์ธนาคารอืน่ 100.-บาท / รายการ  

2.5  การใชบ้รกิาร ATM CROSS  

        BORDER SERVICE 

  

2.5.1 การถอนเงนิสด 100.-บาท / รายการ 

 2.5.2  สอบถามยอดเงนิคงเหลอืในบญัชี 15.-บาท / รายการ 

   - คดิเฉพาะรายการทีท่ าส าเร็จเทา่นั้น 

/2.6 การใช้บตัร… 

ความในขอ้ 2.2.5 และ 2.2.7  แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (กกร.)  751/2564  ลงวนัที ่ 28  พ.ค. 64 โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 1 ม.ิย. 64 – 31 พ.ค. 67 

 

เอกสารแนบหนงัสอืที ่น.(ว)(กกร.)  751 / 2564 

ลงวนัที ่ 28  พฤษภาคม  2564 
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2.6 การใช้บตัร VISA / Master Card 

ตา่งประเทศ 

  

2.6.1  การใช้บตัร VISA (Plus) 
           คา่บริการ Access Fee ถอนเงินสด 

ผา่น 
- เครือ่ง ATM 
- เคาน์เตอร์ 

 
 
 

220.-บาท / รายการ 
200.-บาท / รายการ 

- คดิเฉพาะรายการทีท่ าส าเร็จเทา่นัน้ 

2.6.2  การใชบ้ตัร Master Card (Cirrus)             
คา่บรกิาร Access Fee ถอนเงนิสด 
ผา่น 
- เครือ่ง ATM 
- เคาน์เตอร์ 

 
 

 

220.-บาท / รายการ 
200.-บาท / รายการ 

- คดิเฉพาะรายการทีท่ าส าเร็จเทา่นั้น 
- ยกเวน้คา่บรกิาร Access Fee กบัลกูคา้ผูถ้ือบตัร JCB 

  2.6.3  การใชบ้ตัร Master Card (Cirrus) 

  ถอนเงนิสด ผา่นระบบแปลงคา่  

  สกลุเงนิ (Dynamic Currency  

  Conversion on ATM) 

 -  คา่บรกิาร Access Fee 

 -  คา่ใชบ้รกิารแปลงคา่สกลุเงนิ 

 

 

 

 

 

200.-บาท / รายการ 

 ไมเ่กนิ 3%ของจ านวนเงนิทีถ่อน 

เป็นสกลุเงนิทอ้งถิน่ของธนาคาร

เจา้ของบตัร 

- คดิเฉพาะรายการทีท่ าส าเร็จเทา่นั้น 

-  ยกเวน้คา่บรกิาร Access Fee และไมม่บีรกิารแปลงคา่
สกลุเงนิ กบัลกูคา้ผูถ้อืบตัร JCB 

2.7   การใชบ้ตัรตา่งประเทศถอนเงนิสด             
ที ่เครือ่ง ATM ของธนาคาร 

 - คดิเฉพาะรายการทีท่ าส าเร็จเทา่นั้น 

- ยกเวน้คา่บรกิาร Network Fee กบัลูกคา้ผูถ้ือบตัร JCB 

2.7.1 บตัร VISA / MASTER Card
ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยบรษิทัผูอ้อกบตัร
ในประเทศไทย (Non Bank) 
- Network Fee 

 
 
 

20.-บาท / รายการ 

 

 

 

2.7.2 บตัรตา่งประเทศทีอ่อกโดยธนาคาร
ภายใตเ้ครือ่ขา่ย CUP (CHINA 
UNION PAY CO.,LTD) 

- Access Fee 

 
 
 

100.-บาท / รายการ 

 
150.-บาท / รายการ 

 

 

- คดิเฉพาะรายการทีท่ าส าเร็จเทา่นั้น 

  (มผีลต ัง้แคว่นัที ่15 ม.ค.2559 – 14 ม.ค.2560) 

- คดิเฉพาะรายการทีท่ าส าเร็จเทา่นั้น 

  (มผีลต ัง้แคว่นัที ่15 ม.ค.2560 เป็นตน้ไป) 

2.7.3 บตัรตา่งประเทศทีอ่อกภายใตเ้ครอืขา่ย 

APN (Asian Payment Network)    

– Access Fee 

 
 
 

50.-บาท / รายการ  

 

 

     - คดิเฉพาะรายการทีท่ าส าเร็จเทา่นัน้ 

2.8 บริการบตัรเงินอเิล็กทรอนิกส์   
(Krungthai e-Money Card) 
 
 

 *คา่บรกิารรายปีของปีถดัไป (ถา้มี) ระบบธนาคารจะเรยีกเก็บจาก
บญัชีลกูคา้โดยอตัโนมตัเิมือ่ครบรอบ 1 ปี ในเดือนทีม่กีารออก
บตัรหากเงนิในบญัชีลูกคา้มีไมเ่พยีงพอจา่ยคา่บรกิารรายปีคราว
เดยีวกนัท ัง้จ านวน ระบบงานจะเรยีกเก็บคา่บรกิารสว่นทีเ่หลือ
ตอ่ไปทกุเดือนจนกวา่จะครบ หากครบ 12 เดือน แลว้ ระบบงาน 
ยงัไมส่ามารถเรยีกเก็บคา่บรกิารรายปีไดค้รบตามจ านวนเงนิ 
ทีก่ าหนด ธนาคารจะยกเลกิบตัรโดยอตัโนมตั ิ            

2.8.1  ประเภทบตัรท ั่วไป   

(1) การออกบตัรเงนิอเิล็กทรอนิกส์ 

 ประเภทเตมิเงนิเพิม่ในบตัรได ้
(Reload Card) 

50.-บาท  

(2)    การเตมิเงนิในบตัรคร ัง้แรก และคร ัง้ถดัไป ไมค่ดิคา่บรกิาร  

(3)   การขอยกเลกิการใชบ้ตัร  50.-บาท  

(4)   การรกัษาสถานภาพของบตัร ไมค่ดิคา่บรกิาร - กรณีทีบ่ตัรหมดอายุการใช้งานและผู้ถือบตัรประสงค์จะต่ออายุ 
การใช้บตัรเดมิ 

(5)    คา่บรกิารรายปี* 100.-บาท - คดิเฉพาะลูกคา้ทีม่ีขอ้ตกลงการใช้บรกิารอืน่ๆ เพิม่เตมิในบตัร           
กบัธนาคาร เทา่นัน้ 

2.8.2 ประเภทบตัรท่องเทีย่ว 
 (Miracle Thailand Card) 

  

 (1) คา่ท าบตัร 100.-บาท  

 (2) คา่ขอคืนเงิน (ยกเลิกการใช้บตัร) 50.-บาท  

เอกสารแนบหนงัสอืที ่น.(ว)(กกร.)  504 /2564 

ลงวนัที ่ 2 เมษายน  2564 

/ 2.8.3 ประเภทบตัร.... 

- ความในขอ้ 2.8.1 และ 2.8.2  แกไ้ขเพิม่เตมิและยกเลกิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)  504 /2564  ลงวนัที ่ 2 เม.ย. 64  โดยมผีลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 2 เม.ย. 64 
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2.8.3  ประเภทบตัรเอ็มพาส (M-PASS) 

         -  คาออกบตัรทดแทน  

 

100.- บาท 
 

ยกเวน กรณีบตัรถกูยดึโดยเครือ่ง ATM/ADM ของธนาคาร 

2.8.4 ประเภทบตัรของขวญั (Gift Card) 

         (1) คาทาํบตัร 

         (2) คาขอคนืเงนิ (ยกเลกิการใชบตัร) 

 

30.- บาท 

50.- บาท 

2.8.5 ประเภท ATM e-Money Co-Brand 

         (1) คาทาํบตัร 

         (2) คาขอคนืเงนิ (ยกเลกิการใชบตัร) 

 

30.- บาท 

50.- บาท 

2.8.6 ประเภท ATM e-Money กรุงไทย  

 พรอมจาย 

         (1) คาทาํบตัร 

         (2) คาขอคนืเงนิ (ยกเลกิการใชบตัร) 

 

30.- บาท 

ไมคดิคาบรกิาร 

 

-  ไมคดิคาบรกิาร จนถงึวนัที ่31 ธ.ค. 2563 
 

2.9   บรกิารบตัรกดเงนิสดยูเมะ พลสั ของ
บรษิทั อซีีบ่าย จาํกดั (มหาชน)         
-  ถอนเงนิสด ผานเครือ่ง ATM           
 ของธนาคาร 

                      
                           

13.-บาท / รายการ 

2.10  บตัรเครดติพลงังาน  

2.10.1 บตัรเครดติพลงังาน NGV 

            การชาํระคาสนิคา/บรกิาร 

            -  Teller Payment 

            -  หกับญัชีเงนิฝาก (Direct Debit)  

 

5.-บาท / รายการ 

ไมคดิคาบรกิาร 

2.10.2 บตัรเครดติพลงังาน   

(รถจกัรยานยนตสาธารณะ) 
 

            การชาํระคาสนิคา/บรกิาร 

             - Teller Payment 

             - หกับญัชีเงนิฝาก (Direct Debit) 

 
5.-บาท / รายการ 

ไมคดิคาบรกิาร 

2.11 บรกิารบตัรสมาชกิออิอนยวัรแคช        

ของบรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย            

(ไทยแลนด) จาํกดั (มหาชน) 

 - ถอนเงนิสด ผานเครือ่ง ATM            
 ของธนาคาร 

 

 

 

13.-บาท/รายการ 

2.12 คาบรกิาร ATM Access Fee           

สาํหรบับตัร อเมรกินั เอ็กซเพรส 

(AMEX) ทีถ่อนเงนิสดผานเครือ่ง 

ATM ของธนาคาร 

2.12.1 บตัร AMEX ทีอ่อกโดยธนาคาร 
   ในตางประเทศ 

50.-บาท / รายการ -  คดิเฉพาะรายการทีส่าํเร็จเทานัน้ 

2.12.2 บตัร AMEX ทีอ่อกโดยบรษิทั          
   ผูออกบตัรในประเทศไทย 

20.- บาท / รายการ -  คดิเฉพาะรายการทีส่าํเร็จเทานัน้ 

2.13  บตัรเงนิสดเตมิน้ํามนั 

2.13.1  บตัรเงนิสดเตมิน้ํามนัประเภท 

            เตมิเงนิไมได (Cash Fleet Card) 

       (1)  คาทาํบตัร 
      (2)  คายกเลกิบตัร 
      (3)  คาโอนเงนิคนื (Refund) เขาบญัชี 

 ผูถอืบตัร 

 
 
 

15 .- บาท/บตัร 
50 .- บาท/บตัร 
ไมคดิคาบรกิาร 

- ไมรวมภาษีมลูคาเพิม่ 

 

เอกสารแนบหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)  1872 /2563 

ลงวนัที ่ 23 ธนัวาคม 2563 

- ความในขอ 2.11 เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (รธ.) 1256 /2557  ลงวนัที ่ 20 ม.ิย. 57  โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่  15 ก.ค. 57 
- ความในขอ 2.12 เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (รธ.) 1382 /2557  ลงวนัที ่ 9  ก.ค. 57  โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่  15 ส.ค. 57 
- ความในขอ 2.8.3  เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (รธ.)  1704 /2558  ลงวนัที ่ 31 ก.ค. 58   โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่ 31 ก.ค. 58 
- ความในขอ 2.8.4  เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (รธ.)  2168 /2559  ลงวนัที ่  3 ต.ค. 59   โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่ 17 ต.ค. 59 
- ความในขอ 2.13  เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (รธ.)  2245 /2559  ลงวนัที ่ 11 ต.ค. 59   โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่ 14 ต.ค. 59 
- ความในขอ 2.8.5 และขอ 2.8.6 เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (กกร.)    839 /2561  ลงวนัที ่  1  ม.ิย. 61 โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่ 4  ม.ิย. 61 
- ความในขอ 2.8.6 แกไขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (กกร.)   1872  /2563   ลงวนัที ่ 23 ธ.ค. 63 โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่ 1 ม.ค. 64 

/ 2.13.2  บตัรเงนิสด ....
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 2.13.2  บตัรเงินสดเตมิน ้ามนัประเภท 

เตมิเงนิ (Prepaid Fleet Card) 

     (1)    คา่ท าบตัร 

     (2)    คา่ยกเลิกบตัร 

     (3)    คา่บรกิารเตมิเงินผา่นช่องทางธนาคาร 

             - 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)  คา่บริการรายปี 

         (3)  การช าระเงินทีเ่ครือ่ง EDC  

       ในตา่งประเทศ 

         (4)  การแลกเปลีย่นเงนิสกุลตา่งประเทศ    

       ผา่น Mobile Application  

2.16.2 บตัร Krungthai Travel VISA  

           Platinum 

         (1)   คา่ท าบตัร 

         (2)   คา่บริการรายปี 

         (3)   การช าระเงินทีเ่ครือ่ง EDC  

        ในตา่งประเทศ 

         (4)  การแลกเปลีย่นเงินสกลุต่างประเทศ    
      ผา่น Mobile Application 

 

 

200.- บาท 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

 

 

 

150.- บาท 

450.- บาท/ปี 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 
 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบหนงัสอืที ่น.(ว)(กกร.)   1307 / 2563 

ลงวนัที ่ 27 สงิหาคม 2563 

- 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.)  1307 / 2563  ลงวนัที ่  27 ส.ค. 2563   โดยมผีลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 6 ก.ย. 63 
  

/ 2.16.3 บตัร Krungthai.... 
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2.16.3 บตัร Krungthai Travel UPI Debit 

          (1)  คา่ท าบตัร 

          (2)  คา่บริการรายปี 

          (3)  การช าระเงินทีเ่ครือ่ง EDC  

        ในตา่งประเทศ 

          (4)  การแลกเปลีย่นเงินสกุลตา่งประเทศ    

          ผา่น Mobile Application  

2.16.4 การใช้บริการบตัรทีเ่ครือ่ง ATM/ADM 

ในประเทศ       

           (1)  การถอนเงิน/โอนเงินในเขต     

           ส านกัหกับญัชีเดียวกนัทีเ่ครือ่ง     

           ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย 

           (2)  การโอนเงินขา้มเขตส านกั 

           หกับญัชีทีเ่ครือ่ง ATM/ADM  

           ธนาคารกรุงไทย 

                  -  รายการแรก ของเดือน 

                  -  รายการที ่2 ขึน้ไป ของเดือน    

           (3)  การถอนเงนิขา้มเขตส านกั 

          หกับญัชีทีเ่ครือ่ง ATM/ADM   

          ธนาคารกรุงไทย 

           (4)  การโอนเงินขา้มจงัหวดัทีเ่ครือ่ง 

          ATM/ADM ธนาคารอืน่ 

 

 

 

 

 

 

 

          (5)  การถอนเงนิขา้มจงัหวดัทีเ่ครือ่ง 

         ATM ธนาคารอืน่ 

 

 

 

          (6)  การถอนเงนิในจงัหวดัเดยีวกนั 

         ทีเ่ครือ่ง ATM ธนาคารอืน่ 

         (7)  กรณีลูกคา้ใชบ้ตัรทีเ่ครือ่ง ATM/ 

         ADM ธนาคารอืน่ เกนิ 4 รายการ  

         ตอ่เดือน 

                - นบัต ัง้แตร่ายการที ่5 ในเดือนนั้น  

            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 

 - คา่บรกิารข ัน้ต ่า 

 20.-บาท / รายการ 

- คา่บรกิารสูงสดุ1,000.-บาท /   

 รายการ 

20.- บาท / รายการ 

15.- บาท/รายการ  

ส าหรบัเครือ่ง ATM ของ 

ธนาคารเพือ่การเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

 

 

 

 

 

10.- บาท / รายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   จ านวนเงินทีถ่อน/โอนต่อวนัขึ้นอยู่กบัวงเงินตาม

ประเภทบตัรทีก่ าหนด เมือ่สมคัรบตัร หรือผูถ้ือบตัร

ไดม้กีารแจ้งขอเปลีย่นแปลงและจ านวนเงนิคงเหลือ

ในบญัชี 

 

 

 

 

 

 

-  จงัหวดักรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบรุี และสมุทรปราการ                         

 ใหถ้ือเป็นจงัหวดัเดียวกนั 

-  จ านวนเงินทีถ่อน/โอนต่อวนัขึน้อยู่กบัวงเงินตาม   

  ประเภทบตัรทีก่ าหนด เมือ่สมคัรบตัร หรือผูถ้ือบตัร 

 ไดม้กีารแจง้ขอเปลีย่นแปลง และจ านวนเงินคงเหลือ 

 ในบญัชี 

 

 

 

  -  จงัหวดักรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ                        
  ให้ถือเป็นจงัหวดัเดียวกนั 

-  จ านวนเงนิทีถ่อน/โอนตอ่วนัขึน้อยูก่บัวงเงนิตามประเภท 

    บตัรทีก่ าหนด เมือ่สมคัรบตัร หรือผูถ้ือบตัรไดม้ีการแจง้ขอ 

    เปลีย่นแปลง และจ านวนเงนิคงเหลือในบญัชี 

-  จงัหวดักรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ                        

   ให้ถือเป็นจงัหวดัเดียวกนั 

-  กรณีใช้บรกิารขอ้ (4) – (6)  และบรกิารสอบถามยอดเงนิ  

   คงเหลือในบญัชี 

- กรณีลูกคา้ใช้บตัรท ารายการถอนเงนิหรือสอบถามยอดที่ 

  เครือ่ง ATM/ADM ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 

  การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะไดร้บัการยกเวน้ไมถู่กนบัการท า 

  รายการรวมกบัเครื่อง ATM/ADM ธนาคารอืน่ ในเดือนนัน้ 

 
   

 
 
 

 
 
 
 
 

/ 2.16.4 การถอนเงนิสด.... 

เอกสารแนบหนงัสอืที ่น.(ว)(กกร.)  751 / 2564 

ลงวนัที ่ 28  พฤษภาคม  2564 

ความในขอ้ 2.16.4(5) และ 2.16.4(7) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (กกร.)  751/2564  ลงวนัที ่ 28  พ.ค. 64 โดยมผีลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 1 ม.ิย. 64 – 31 พ.ค. 67 
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2.16.5  การถอนเงนิสดทีเ่ครือ่ง ATM  

             ในตา่งประเทศ 

      (1)   สกุลเงนิ AUD 

      (2)   สกุลเงนิ CAD 

      (3)   สกุลเงนิ EUR 

      (4)   สกุลเงนิ GBP 

      (5)   สกุลเงนิ HKD 

      (6)   สกุลเงนิ JPY 

      (7)   สกุลเงนิ NZD  

      (8)   สกุลเงนิ SGD 

      (9)   สกุลเงนิ USD 

     (10)  สกุลเงนิ CHF 

     (11)  สกุลเงนิ CNY 

     (12)  สกุลเงนิ  RUB 

     (13)  สกุลเงนิ  SEK 

     (14)  สกุลเงนิ  NOK 

     (15)  สกุลเงนิ  DKK 

     (16)  สกลุเงนิ  KRW 

     (17)  สกุลเงนิ  TWD 

     (18)  สกุลเงนิ  INR 

(19)  สกลุเงิน  MYR 

 

 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 

 14  MYR / รายการ 

-   อาจมคีา่บริการทีผู่ใ้หบ้ริการปลายทางเรียกเก็บ  

(ตอ่รายการ) โดยขึน้อยูก่บันโยบายของผูใ้หบ้รกิาร

ปลายทาง  

2.16.6  การถอนเงนิสดสกลุตา่งประเทศ 

ทีส่าขา / จุดบริการแลกเปลีย่น

เงนิตราตา่งประเทศของธนาคาร 

      (1)   สกุลเงนิ AUD 

      (2)   สกุลเงนิ CAD 

      (3)   สกุลเงนิ EUR 

      (4)   สกุลเงนิ GBP 

      (5)   สกุลเงนิ HKD 

      (6)   สกุลเงนิ JPY 

      (7)   สกุลเงนิ NZD  

      (8)   สกุลเงนิ SGD 

      (9)   สกุลเงนิ USD 

     (10)  สกุลเงนิ CHF 

     (11)  สกุลเงนิ CNY 

     (12)  สกุลเงนิ  RUB 

     (13)  สกุลเงนิ  SEK 

     (14)  สกุลเงนิ  NOK 

     (15)  สกุลเงนิ  DKK 

     (16)  สกลุเงนิ  KRW 

     (17)  สกุลเงนิ  TWD 

     (18)  สกุลเงนิ  INR 

     (19)  สกลุเงิน  MYR 

 

 

 

        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 

         14  MYR / รายการ 

-   วงเงินการท ารายการ ค านวณเป็นเงินบาท 

ไมเ่กนิ 25,000 บาท / รายการ  

จ ากดัไมเ่กนิ 2 รายการ / วนั 

-   วงเงินทีไ่มค่ดิคา่ธรรมเนียมการท ารายการต่อเดือน 

ค านวณเป็นเงนิบาท ตามประเภทบตัร ดงัน้ี 

    1. Krungthai Ultra Travel VISA Prepaid /    

    Platinum Card 50,000 บาท 

    2. Krungthai Black Travel VISA Prepaid /   

   Platinum Card 30,000 บาท 

 3. Krungthai Exclusive Travel VISA Prepaid /   

    Platinum Card 30,000 บาท 

    4. Krungthai Travel VISA Prepaid / Platinum  

    Card 25,000 บาท 

    5. Krungthai Travel UPI Debit Card  

    25,000 บาท 

-   สาขาทีเ่ปิดใหบ้ริการมี 4 สาขา ได้แก ่

   1. สาขานานาเหนือ 

   2. สาขาสยามพารากอน 

   3. สาขาหา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรลัเวล์ิด 

   4. สาขาเซ็นทรลัลาดพรา้ว 

 

-  ไมร่องรบัการใหบ้ริการสกลุเงนิ INR และ MYR 

เอกสารแนบหนงัสอืที ่น.(ว)(กกร.)  1307/ 2563 

ลงวนัที ่   27  สงิหาคม  2563   

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

 (กรุงไทย บตัรเดบติ แมงมมุ)  

 - คาทาํบตัร* 

 - คาบรกิารรายปี** 

         - คาขอคนืเงนิคาโดยสาร***     

 

 

100.- บาท 

299.- บาท 

50.- บาท 

- เป็นบตัรที่ธนาคารออกรวมกบัการรถไฟฟ าขนสง

มวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) 

* หมายถงึ คาแรกเขา / ออกบตัรใหม / ทาํบตัรทดแทน  

** คาบรกิารรายปีของปีถดัไป ระบบธนาคารจะเรียกเก็บ

จากบญัชีลูกคาโดยอตัโนมตัเิมือ่ครบรอบ 1 ปี ในเดือนที่

มีการออกบตัร หากเงินในบญัชีลูกคามีไมเพียงพอจาย

คาบริการรายปีคราวเดียวกนัท ั้งจํานวน ระบบงานจะ

เรียกเก็บคาบริการสวนที่เหลือตอไปทุกเดือนจนกวาจะ

ครบ หากครบ 12 เดือน สาํหรบับตัรแบบมีประกนั และ 

24 เดือน สาํหรบับตัรแบบไมมีประกนัแลว ระบบงานยงั

ไมสามารถเรียกเก็บคาบริการรายปีไดครบตามจํานวน

เงนิทีก่าํหนด ธนาคารจะยกเลกิบตัรโดยอตัโนมตั ิ

*** คาขอคนืเงนิคาโดยสาร หมายถงึ คาธรรมเนียมกรณี

ลูกคาตองการขอคืนเงินโดยสารที่เหลือในบตัรสวนที่

ลูกคาเตมิไวสาํหรบัโดยสาร  

2.18 บตัรรวม ขสมก. 

2.18.1  บตัร Co – brand ประเภทเตมิเงนิ 

 (รายเทีย่ว) 

     (1) คาทาํบตัร 

 (2) คาบรกิารรายปี 

 (3)  การชาํระเงนิทีเ่ครือ่ง EDC 

  บนรถโดยสาร 

 (4)  การเตมิเงนิผานชองทาง

 ธนาคาร 

 

 
 

30.- บาท 

ไมคดิคาบรกิาร 

ไมคดิคาบรกิาร 

 

ไมคดิคาบรกิาร 

 

 

- กรณีออกบตัรใบแรกและบตัรทดแทน  

 

 
 

- เฉพาะการเตมิเงนิคร ัง้แรกข ัน้ตํ่า 50.- บาท ภายหลงั

 จากนั้นไมจํากดัจํานวนเงิน โดยมูลคาสูงสุดในบตัร  

 ไมเกนิ 1,000.- บาท 

2.18.2  บตัร Co – brand ประเภทลวงหนา 

(รายสปัดาหและรายเดอืน) 

 (1)  คาทาํบตัร 

 (2)  คาบรกิารรายปี 

 (3)  การชาํระเงนิทีเ่ครือ่ง EDC 

  บนรถโดยสาร 

 (4) การเตมิเงนิผานชองทาง 

  ธนาคาร 

 

 

30.- บาท 

ไมคดิคาบรกิาร 

ไมคดิคาบรกิาร 

 

ไมคดิคาบรกิาร 

 

 

- กรณีออกบตัรใบแรกและบตัรทดแทน 

 

 

- จาํนวนเงนิขึน้อยูกบัประเภทบตัร 

2.19   บตัรเดบติ กรุงไทย โฮมพลสั 

 (Krungthai  Home Plus Debit   

Card) 

 (1) คาทาํบตัร (กรณีออกบตัร          

  ใบแรกและบตัรทดแทน) 

      (2) คาบรกิารรายปี* 

 

 

 

 

100.- บาท 

 

1,599.- บาท 

*คาบรกิารรายปีของปีถดัไป ระบบธนาคารจะเรียกเก็บ

จากบญัชีลูกคาอตัโนมตัิในวนัที่ครบชําระ หากเงินใน

บญัชีลูกคาไมพอจายคาบริการรายปี ธนาคารจะระงบั

การใชบตัรช ั่วคราว และลูกคาจะไมไดรบัความคุมครอง

ตามกรมธรรมประกนัภยัอุบตัิเหตุและสิทธิประโยชน

อืน่ๆ จากบตัร โดยลูกคาจะตองชําระคาบรกิารดงักลาว

ใหครบถวนภายใน 60 วนั นบัต ัง้แตวนัที่ครบกําหนด

ชําระคาบริการรายปี  หากครบระยะเวลาที่กําหนด

ธนาคารยงัไมไดรบัชําระคาบริการรายปีครบถวน  

ท ัง้จาํนวน ธนาคารจะทาํการยกเลกิบตัรโดยอตัโนมตั ิ
 
 

- ความในขอ 2.17 เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (กกร.)   1518  / 2561  ลงวนัที ่  25  ก.ย. 61  โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่ 27 ก.ย. 61  
- ความในขอ 2.18 เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (กกร.)   61 / 2563  ลงวนัที ่   15   ม.ค. 63  โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่ 3  ก.พ. 63 
 - ความในขอ 2.19 เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (กกร.) 1311 / 2563  ลงวนัที ่   28  ส.ค. 63  โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่ 9  ก.ย. 63 

เอกสารแนบหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)   1311 / 2563 

ลงวนัที ่ 28 สงิหาคม 2563  
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2.20 บรกิารบตัรสนิเชือ่เงินตดิล้อ บรษิทั                

เงนิตดิลอ้ จ ากดั 

 - ถอนเงินสดผา่นเครือ่ง ATM ของ

 ธนาคาร 

 
 
 

 

13.- บาท/รายการ 

 

 

2.21  บตัร กรุงไทยเดบติ เอส เอ็ม อี  

       (Krungthai SME Debit Card) 

         (1)  คา่ท าบตัร* 

         (2)  คา่บริการรายปี** 

 

 

100.- บาท 

400.- บาท 

*ค่าท าบตัร หมายถึง ค่าแรกเข้า/ออกบตัรใหม่/ท าบตัร

ทดแทน 

**คา่บรกิารรายปี ของปีถดัไป ระบบธนาคารจะเรียกเก็บ

จากบญัชีลูกค้าโดยอตัโนมตัิ เมือ่ครบรอบ 1 ปี ในเดือน

ที่มีการออกบตัร หากเงินในบญัชีลูกค้าไม่เพียงพอจ่าย

ค่าบริการรายปีคราวเดียวกนัท ั้งจ านวน ระบบงานจะ

เรียกเก็บค่าบริการส่วนที่เหลือต่อไปทุกเดือนจนกว่าจะ

ครบ หากครบ 12 เดือน ส าหรบับตัรแบบมีประกนั และ 

24 เดือน ส าหรบับตัรแบบไมม่ีประกนัแล้วระบบงานยงั

ไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการรายปีได้ครบตามจ านวน

เงินทีก่ าหนด ธนาคารจะยกเลิกบตัรโดยอตัโนมตัิ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

เอกสารแนบหนงัสอืที ่น.(ว)(กกร.)  898 / 2564 

ลงวนัที ่ 29 มถิุนายน  2564  

-  ความในขอ้ 2.20  เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (กกร.) 1339 / 2563   ลงวนัที ่ 3 ก.ย. 63 โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 3 ก.ย. 63  
-  ความในขอ้ 2.21  เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว) (กกร.) 898 / 2564   ลงวนัที ่ 29 ม.ิย. 64 โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 5 ก.ค. 64  
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3. บรกิารทางธนาคารอเิล็กทรอนิกส  

3.1 ระบบ Krungthai Corporate Online 

3.1.1 คาบรกิารรบัรายงานรายการขารบัชาํระ 

 (1)   กรณีลูกคาท ั่วไป 

 (2)   กรณีลูกคาสถาบนัการเงนิ 

3.1.2  กรณีลูกคาใชบรกิาร Bulk Payment 

 (1)   กรณีลูกคาท ั่วไป 

 (2)   กรณีลูกคาสถาบนัการเงนิ 

3.1.3 รายก ารโอน เงิน ผ าน ระบบ  Krungthai 
Corporate Online  

(1) ในเขตเดยีวกนั 

(2) ขามเขต 

 

 

 

4,000.-บาท/เดอืน/Product Code 

15,000.-บาท/เดอืน/Product Code 

 

4,000.-บาท/เดอืน/Company ID 

15,000.-บาท/เดอืน/Company ID 

- ไมคดิคาบรกิาร 

- หมืน่ละ 8.-บาท สวนเกนิ           

   คดิในอตัรารอยละ 0.08 

- คาบรกิารข ัน้ตํ่า 8.-บาท/รายการ  

- คาบรกิารสูงสุด                     

800.-บาท/รายการ 

 

 

- ใหหกับญัชีลูกคาเพื่อชําระคาบริการในเดือนที่สมคัรใช
บรกิาร 

   

- ใหหกับญัชีลูกคาเพื่อชําระคาบริการในเดือนที่สมคัรใช

บรกิาร 

(3) โอนเงนิไปยงับญัชีธนาคารอืน่ 

(3.1) โอนเงนิผานบรกิาร Online Retail  

           Funds Transfer (ORFT)  

           -   ไมเกนิ 20,000.-บาท 

           -   เกนิ 20,000.-บาท ขึน้ไป แตไมเกนิ 
 2,000,000.-บาท  

(3.2) โอนเงนิผานบรกิารโอนเงนิรายยอย   

           (BPS : Bulk Payment System) 

(3.2.1) Credit Same Day  

 -  ไมเกนิ 100,000.-บาท  

 -  เกนิ 100,000.-บาท ขึน้ไป แตไม เกนิ 
  500,000.- บาท 

            -  เกนิ 500,000.-บาท ขึน้ไป แตไมเกนิ 
  2,000,000.- บาท 

(3.2.2) Credit Next Day  

 -  ไมเกนิ 2,000,000.-บาท  

(3.3) โอนเงนิผาน Bahtnet 

(3.3.1) ธนาคารผูโอนอยูในกทม./ปรมิณฑล   

            -  โอนใหธนาคารอืน่ทีอ่ยูในกทม./ปรมิณฑล 

            -  โอนใหธนาคารอืน่ทีอ่ยูในตางจงัหวดั 

(3.3.2) ธนาคารผูโอนอยูตางจงัหวดั  

 - โอนใหธนาคารอืน่ทีอ่ยูในกทม./ปรมิณฑล 

            

 - โอนใหธนาคารอืน่ทีอ่ยูในตางจงัหวดั 

 

 

 

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 + คาบรกิาร  

โอนเงนิตางจงัหวดั 

150.-บาท / รายการ 

กรณีรายการโอนเงนิไมสาํเร็จ ธนาคารคดิคาธรรมเนียม 
เทาเดมิ 

 

3.1.4 การใชบรกิารระบบรกัษาความปลอดภยัแบบ
สองช ัน้ (Two Factor Authentication) 
(1) Token Device 
(1.1) เปิดใชบรกิารคร ัง้แรก  
(1.2) อุปกรณสูญหาย ขอออกอุปกรณใหม 
(1.3) อุปกรณหมดอายกุารใชงาน     
(2) ตดิต ัง้ Mobile Token Software 

 
 

 
1,000.- บาท/เครือ่ง 
1,000.- บาท/เครือ่ง 
ไมคดิคาบรกิาร 
500.-บาท/คร ัง้ 

 

 
 
 
 

 
- สามารถนําอุปกรณเดมิมาขอเปลีย่นใหมได 

                                                  /3.1.5 คาบรกิาร... 

เอกสารแนบหนงัสอืเวียนที ่น.(ว)(กกร.)   364 / 2563
ลงวนัที ่    9   มีนาคม   2563 

 - ความในขอ 3.1 แกไขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(รธ.)  1947/2552 ลงวนัที ่ 21 ธ.ค.52  โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่  26  ม.ค. 53 
 - ความในขอ 3.1 .3 - 3.1.4 แกไขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(รธ.)  637/2554  ลงวนัที ่ 18  เม.ย. 54โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่ 18  เม.ย. 54 
 - ความในขอ 3.1.1, ขอ 3.1.2 แกไขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)  1694 /2560  ลงวนัที ่  29  ก.ย. 60   โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่ 1 พ.ย. 60 
- ความในขอ 3.1.3 (3)  แกไขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)    364 / 2563  ลงวนัที ่   9   มี.ค. 63  โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่  11  มี.ค. 63 
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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.)  574/2563 

ลงวนัที ่  14  เมษายน 2563 

 - 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) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่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 

   - ความในขอ้ 3.4.3 (7) ยกเลกิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)  574/2563  ลงวนัที ่ 14 เม.ย. 63  โดยมผีลบงัคบัต ัง้แตว่นัที ่  27  เม.ย. 63 

 
  

 
 
 

 

 

  - 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 โอนเงนิผานบรกิาร Online Retail Funds 
Transfer (ORFT)  

-  ไมเกนิ 20,000.-บาท 

-  เกนิ 20,000.-บาท ขึน้ไป  แตไมเกนิ  
2,000,000.-บาท 

 

 

 
25.- บาท / รายการ 

35.- บาท / รายการ 

กรณีรายการโอนเงนิไมสาํเร็จ ธนาคารคดิคาธรรมเนียมเทาเดมิ 

 

 

 

3.8.2.2 โอนเงนิผานบรกิารโอนเงนิรายยอย (BPS : 

Bulk Payment System) 

(1) Credit Same Day  

  -  ไมเกนิ 100,000.-บาท  

   -  เกนิ 100,000.-บาท ขึน้ไป            
แตไมเกนิ 500,000.-บาท 

   -  เกนิ 500,000.-บาท ขึน้ไป             
แตไมเกนิ 2,000,000.-บาท 

 
 
 

20.-บาท / รายการ 

75.-บาท / รายการ 
 

200.-บาท / รายการ 
 

(2) Credit Next Day  

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

 

3.8.2.3 โอนเงนิผาน Bahtnet 

(1)   ธนาคารผูโอนอยูในกทม./ปรมิณฑล 

  - โอนใหธนาคารอืน่ทีอ่ยูในกทม./ปรมิณฑล 

 - โอนใหธนาคารอืน่ทีอ่ยูในตางจงัหวดั 

(2)   ธนาคารผูโอนอยูตางจงัหวดั 

 - โอนใหธนาคารอืน่ทีอ่ยูในกทม./ปรมิณฑล 

 - ธนาคารผูโอนอยูตางจงัหวดั โอนให
 ธนาคารอืน่ทีอ่ยูในตางจงัหวดั 

 

 

150.-บาท / รายการ 
 

150.-บาท / รายการ 

 

150.-บาท / รายการ + คาบรกิาร
โอนเงนิตางจงัหวดั 

150.-บาท / รายการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                 
                                    

3.8.3  การโอนเงนิผานบรกิาร  Krungthai  Corporate 

Online  

- กรณีทีม่กีารขอยกเลกิรายการโอนเงนิ 

 

 

5.- บาท / รายการ 

 

3.8.4  โอนเงนิไปยงัผูรบัเงนิทีไ่มมบีญัชีธนาคาร 

3.8.5  การรบัขอมลูทางการเงนิผานโทรศพัทมือถือ 

30.-บาท / รายการ 

 

 

 

 

 

 

 

3.-บาท / รายการ 

 

-   กรณีทาํรายการดวยการตดับญัชีเงนิฝากธนาคารผานชองทาง

อเิล็กทรอนิกส จาํนวนเงนิโอนสงูสดุไมเกนิ 50,000.-บาท/รายการ  

(สาํหรบัลูกคาทีม่ีบญัชีกบัธนาคาร) 

-  กรณีทาํรายการผานชองทางสาขาของธนาคาร จาํนวนเงนิโอน

สงูสดุไมเกนิ 40,000 บาท/รายการ และไมเกนิ 100,000 บาท/วนั 

และไมเกนิ 5 คร ัง้/วนั (สาํหรบัลูกคาทีไ่มมีบญัชีกบัธนาคาร) 

-   การโอนเงนิผานชองทาง Branch Network กรณีรายการโอนเงนิ

ไมสาํเร็จและขอยกเลกิรายการ  ธนาคารจะไมคนืคาบรกิาร 

-   สามารถรบัเงนิสดไดทีตู ATM และ สาขาของธนาคาร โดยผูรบั

เงนิปลายทางไมเสยีคาธรรมเนียมในการรบัเงนิดงักลาว 

-   ขอมลูทางการเงนิ 1 รายการ ธนาคารจะแจงขอมูลผาน

โทรศพัทมือถือท ัง้ผูโอนเงนิ และผูรบัเงนิโอน 

3.8.6  การทาํรายการผานชองทางตวัแทนของธนาคาร 

 คอื ชองทางของ DTAC,Paysbuy และแจว 

3.8.6.1 การทาํรายการจากชองทางตวัแทนของธนาคาร  

เพือ่โอนเขาบญัชีธนาคารกรุงไทย 

          (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 

          (5) จาํนวนเงนิ 5,000.01 – 20,000 บาท 

 

 

 

30.- บาท / รายการ 

50 .- บาท / รายการ 

60.- บาท / รายการ 

70.- บาท / รายการ 

80.- บาท / รายการ 

ยกเลกิต ัง้แตวนัที ่16 ธ.ค. 2559 
 

 

-   ทาํรายการไดสงูสดุไมเกนิ 20,000 บาท / รายการ 

 

เอกสารแนบหนงัสอืที ่น.(ว)(กกร.)   364 / 2563 
ลงวนัที ่  9  มีนาคม  2563 

/ 3.8.6.2 การทาํรายการ..... 

- ความในขอ 3.8.2 ขอ 3.8.4 และ ขอ 3.8.6  เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(รธ.) 900 /2558 ลงวนัที ่23 เม.ย.58 โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่24 เม.ย. 58 

- ความใน ขอ 3.8.4 และ ขอ 3.8.6  แกไขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(รธ.) 2535 / 2559 ลงวนัที ่16 พ.ย. 59 โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่ 16 ธ.ค. 59 

- ความใน ขอ 3.8.2.1  แกไขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)  364 / 2563  ลงวนัที ่  9  มี.ค. 63 โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่  11  มี.ค. 63 
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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 

3.12.2 คาบรกิารทาํรายการ 
           - ทาํรายการผานชองทาง ATM หรือ   
              Krungthai Corporate Online 
               (1) Fixed Rate* 
               (2) Percentage Rate* 
           - ทาํรายการผานชองทาง KTB netbank 

200,000.-บาท

 

 

 

25.- บาท/รายการ 
25.- บาท/รายการ 
ไมคดิคาบรกิาร 

- ไมรวมภาษีมลูคาเพิม่ 

 

* การคดิคาบรกิารทาํรายการขึน้อยูกบัขอตกลงการใหบรกิารระหวาง
ธนาคารกบัลูกคาผูขอใชบรกิาร 

- จาํกดัวงเงนิ 30,000.- บาท สวนทีเ่กนิคดิคาบรกิาร 0.1 % 
คาบรกิารสงูสดุไมเกนิ 1,000.- บาท/รายการ 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ความในขอ 3.12.2  แกไขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)   984/2564  ลงวนัที ่  15 ก.ค. 64  โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่15 ส.ค. 64 
 

เอกสารแนบหนงัสอืที ่น.(ว)(กกร.) 984 / 2564
ลงวนัที ่ 15 กรกฎาคม 2564 

/ 3.13.4 การโอนเงนิ.... 
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3.13.4 การโอนเงนิรายย่อยระหวา่งธนาคาร  

(ORFT) 

 (1) ไมเ่กนิ 20,000.- บาท            

(2) เกนิ 20,000.- บาท ขึน้ไป           

แตไ่มเ่กนิ 50,000.- บาท 

3.13.5 การส ั่งซ้ือสมุดเช็ค    

 

 

 

25.- บาท/รายการ 

35.- บาท/รายการ 

    

 

 

 

 

คา่บรกิารฉบบัละ 12.– บาท 

คา่อากร ฉบบัละ 3.- บาท  

รวมเป็นฉบบัละ  15.- บาท 

- บุคคลธรรมดา ส ั่งซ้ือไดไ้มเ่กนิ 2 เล่ม 

 นิตบิุคคล ส ั่งซ้ือไดไ้มเ่กนิ 5 เลม่ 

  

3.13.6 การรบัขอ้มูลทางการเงนิผา่นโทรศพัท์มือถือ  

เพื่อแจง้ผลการท ารายการ  

           -บรกิารโอนเงนิ 

           -บรกิารอืน่ๆ                              

 

 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

3.- บาท/รายการ 

 

3.13.7 การให้บรกิารขอ Statement                     

ผา่นเครือ่งโทรสาร (Fax Back)  

5.- บาท/รายการ - เป็นกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการขอ Statement  โดยฝากหมายเลข

โทรสาร 

 ให้บรกิารเฉพาะลูกคา้นิตบิุคคล 

3.14 คา่บรกิารรบัช าระคา่สาธารณูปโภค/  คา่สนิคา้/

บรกิาร  พรอ้มออกใบเสร็จรบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี   

 - ท ัง้การช าระเงนิในเขตส านกัหกับญัชีเดียวกนัและนอกเขต

ส านกัหกับญัชี 

3.14.1จ านวนเงนิไมเ่กนิ 50,000.-บาท 35.- บาท/รายการ  

3.14.2 สว่นเกนิ 50,000.- บาท - 0.1% ของสว่นทีเ่กนิ 50,000.- 

บาท 

- คา่บรกิารสูงสุดไมเ่กนิ 

1,000.- บาท/รายการ    

 

3.15 คา่บรกิารการให้บรกิารโอนเงนิไปยงักลุม่

ประเทศอาเซียน (ASEAN Payment 

Gateway : APG) ดว้ยสกุลเงนิบาท 

3.15.1 กรณีโอนไปประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพ

 เมียนมาร์ โดยธนาคารตวัแทนดงัน้ี  

 KANBAWZA BANK, UNITED 

 AMARA BANK, CO-OPERATIVE 

 BANK,   MYANMAR ECONOMIC 

 BANK  

       (1) ปลายทางรบัเป็นเงนิสด (Cash Pickup) 

       (2) โอนเขา้บญัชีผูร้บัปลายทาง (Transfer) 

3.15.2 กรณีโอนไปประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพ

 เมียนมาร์ โดยธนาคารตวัแทน คือ Shwe 

 Rural And Urban Development Bank  

 (SHWE BANK) 

           (1) ปลายทางรบัเป็นเงนิสด (Cash Pickup) 

           (2) โอนเขา้บญัชีผูร้บัปลายทาง (Transfer) 

           (3)  สง่ถงึมือผูร้บั (Cash Delivery) 

                 

                  

 

 

 

 

 

 

 

150.- บาท/รายการ 

150.- บาท/รายการ 

 

              

 

                   

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 

100.- บาท/รายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- ความในขอ้ 3.15.2(3) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)   352 /2564 ลงวนัที ่  5  ม.ีค.64 โดยมผีลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่  7  เม.ย. 64 
- ความในขอ้ 3.13.7 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)  596  /2564  ลงวนัที ่  27  เม.ย. 64  โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 1  ม.ิย. 64 
 

เอกสารแนบหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)  596   /2564 

ลงวนัที ่  27  เมษายน  2564 

/ 3.16 คา่บรกิารโอนเงนิ.... 
...... 
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3.16 คาบรกิารเงนิโอนออกไปตางประเทศ
Krungthai WARP (แบบ Online Near 
Real-time) ดวย Platform DBS, 
InstaRem รองรบั 4 สกุลเงนิ ไดแก USD, 
GBP, HKD, SGD 

 
 
 

 

 

3.16.1 กรณีลูกคาทาํรายการโอนเงนิผานสาขา
เคานเตอรธนาคาร โดยตดับญัชีเงนิบาท 

 - ยอดเงนิโอนไมเกนิ  100,000 บาท 
 

 - ยอดเงนิโอน > 100,000 – 500,000 บาท 

 
 

499.- บาท/รายการ 
 

799.- บาท/รายการ 
 

- สกุลเงนิตรงประเทศปลายทาง
US/USD,UK/GBP,HK/HKD,SG/SGD 

- ปลายทางไดรบัเงนิเต็มจาํนวน  
(หากลูกคามียอดเงนิโอนเกนิกวา 500,000 บาท หรือเป็น
สกุลเงนิอืน่นอกเหนือจากน้ี คาบรกิารจะเป็นบรกิารดานเงนิ
โอนตางประเทศขาออก (Outward Remittance) ตาราง
อตัราคาบรกิารตางๆ ตาราง 3ข.หนา10) 
 

3.16.2 กรณีลูกคาทาํรายการผานชองทาง 
Krungthai NEXT Application  

(1) กรณีตดับญัชีเงนิบาท 
 - ยอดเงนิโอนไมเกนิ  100,000 บาท 

 
 - ยอดเงนิโอน >100,000 - 500,000 บาท 

 

 
 
 

299 บาท/รายการ 
 

699 บาท/รายการ 
 

- สกุลเงนิตรงประเทศปลายทาง
US/USD,UK/GBP,HK/HKD,SG/SGD 

- ปลายทางไดรบัเงนิเต็มจาํนวน  
หมายเหต ุกรณีโอนเกนิกวา 500,000 บาท หรือสกุลเงนิไมตรง
ประเทศปลายทาง หรือเป็นสกุลเงนิอืน่นอกเหนือจาก 4 สกุลเงนิ
ขางตน คาบรกิารจะเป็นบรกิารดานเงนิโอนตางประเทศขาออก 
(Outward Remittance) ตารางอตัราคาบริการตางๆ ตาราง 
3ข.หนา10) 
 

(2) กรณีตดัจากบญัชีเงนิฝากเงนิตรา
ตางประเทศ(FCD) 

 - ยอดเงนิโอนไมเกนิ  100,000 บาท   
 (EQUIVALENT) 

 
 - ยอดเงนิโอน >100,000 - 500,000 บาท  
 (EQUIVALENT) 

 

 
 

299 บาท/รายการ 
(EQUIVALENT) 

 
699 บาท/รายการ 
(EQUIVALENT) 

 

- สกุลเงนิตรงประเทศปลายทาง
US/USD,UK/GBP,HK/HKD,SG/SGD 

- ปลายทางไดรบัเงนิเต็มจาํนวน  
หมายเหต ุกรณีโอนเกนิกวา 500,000 บาท (EQUIVALENT) 
หรือสกุลเงินไมตรงกบัประเทศปลายทาง หรือเป็นสกุลเงินอื่น
นอกเหนือจาก 4 สกุลเงินขางตน คาบริการจะเรียกเก็บตาม
บ ริ ก า ร ด าน เงิ น โอ น ต า งป ร ะ เท ศ ข าอ อ ก  (Outward 
Remittance) ตามตารางที ่5 อตัราคาธรรมเนียมการฝากถอน
บญัชีเงนิฝากเงนิตราตางประเทศ (FCD) 
 

(3) กรณีตดัจาก Inter Wallet  
 - ยอดเงนิโอนไมเกนิ  100,000 บาท   
 (EQUIVALENT) 
 
 - ยอดเงนิโอน >100,000 - 500,000 บาท  
 (EQUIVALENT) 

 

 
299 บาท/รายการ 
(EQUIVALENT) 

 
699 บาท/รายการ 
(EQUIVALENT) 

 

- สกุลเงนิตรงประเทศปลายทาง
US/USD,UK/GBP,HK/HKD,SG/SGD 

- ปลายทางไดรบัเงนิเต็มจาํนวน  
หมายเหตุ กรณีโอนสกุลเงินไมตรงกบัประเทศปลายทาง หรือ
เป็นสกุลเงินอื่นนอกเหนือจาก 4 สกุลเงินขางตน คาบริการจะ
เรียกเก็บตามบรกิารดานเงนิโอนตางประเทศขาออก (Outward 
Remittance) ตามตารางที ่5 อตัราคาธรรมเนียมการฝากถอน
บญัชีเงนิฝากเงนิตราตางประเทศ (FCD) 

(4) กรณีตดัจาก Inter Wallet ยอดเงนิโอน 
ไมเกนิ  500,000 บาท (EQUIVALENT) 
ดวยสกุลเงนิ 

 - DKK 
 
 

 - NOK 
 
 

 - SEK 

 
 
 
Charge BEN = 122 DKK 
Charge OUR = 305 DKK 
 
Charge BEN = 168 NOK 
Charge OUR = 420 NOK 
 
Charge BEN = 166 SEK        
Charge OUR = 415 SEK 

 

 
 
 

- ความในขอ 3.16 แกไขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)   426 /2564 ลงวนัที ่ 23  มี.ค. 64 โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่24 มี.ค.64 

 

เอกสารแนบหนงัสอืที ่น.(ว)(กกร.) 426 /2564 
ลงวนัที ่ 23 มีนาคม 2564 

/3.17 คาบรกิารโอนเงนิ........ 
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3.17  คาบรกิารโอนเงนิผานชองทางของหนวยงาน 

        ทีเ่ป็นตวัแทนของธนาคาร 
 3.17.1 การทํารายการผานชองทางของหนวยงานที่

เป็นตวัแทนของธนาคาร ของบริษัท ฟอรท 
สมารท เซอรวสิ จาํกดั (มหาชน) 

   3.17.1.1 ก ร ณี ช อ ง ท า ง ตู บุ ญ เ ติ ม ,  
ตู  Vending Machine (ตู จํ าหน ายสินคาและ
เครื่องดื่มอตัโนมตัิ), ตูจําหนายน้ํามนัอตัโนมตั ิ
และบุญเตมิเคานเตอรเซอรวสิ 

    (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) การทํารายการจากชองทางของตวัแทน
เพื่ อ ชํ าร ะ เงิน ค าสิน ค าแ ละบ ริก าร  
เขาบญัชีหนวยงานผานธนาคารกรุงไทย 

(3) การทํารายการจากชองทางของตวัแทน
เพื่อเติมเงิน  เขาบ ัญ ชีหน วยงานผาน
ธนาคารกรุงไทย 

3.17.1.2 กรณี ชองทางเคาน เตอร  Cenpay 
Powered by Boonterm 

   - การทํารายการจากชองทางของตวัแทน 
เพื่ อ ชํ า ร ะ เงิ น ค า สิ น ค า แ ล ะ บ ริ ก า ร  
เขาบญัชีหนวยงานผานธนาคารกรุงไทย 

 3.17.2 การทํารายการผานชองทางของหนวยงาน 
ที่เป็นตวัแทนของธนาคาร กรณีชองทาง 
ตูเตมิสบายพลสั ของ บรษิทั สบาย เทคโนโลยี 
จาํกดั (มหาชน)   

(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
เพื่ อ เติ ม เงิ น เข า บ ั ญ ชี ห น ว ย ง า น 
ผานธนาคารกรุงไทย 

 

 

 

 

 

 

 
 

30.- บาท / รายการ 

50.- บาท / รายการ 

60.- บาท / รายการ 

70.- บาท / รายการ 

สูงสุดไมเกนิ 30.- บาท/รายการ 

 
สูงสุดไมเกนิ 30.- บาท/รายการ 

 

 

 
สูงสุดไมเกนิ 30.- บาท/รายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

           28.- บาท/รายการ 

           46.- บาท/รายการ 
 
 

48.- บาท/รายการ 

56.- บาท/รายการ 
 

สูงสุดไมเกนิ 30.- บาท/รายการ 
 

 

สูงสุดไมเกนิ 30.- บาท/รายการ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

-  การทาํรายการจากชองทางของตวัแทนเพือ่เขาบญัชี
ธนาคารกรุงไทย ทาํรายการไดสูงสุดไมเกนิ 5,000 บาท / 
รายการ และไมเกนิ 40,000 บาท/วนั/คน 

 

 
-  อตัราคาบรกิารขึน้อยูกบัขอตกลงระหวางธนาคารกบั
หนวยงาน ทีข่อใชผลติภณัฑ/บรกิารชาํระเงนิของธนาคาร 
 

 

-  อตัราคาบรกิารขึน้อยูกบัขอตกลงระหวางธนาคารกบั
หนวยงานทีข่อใชผลติภณัฑ/บรกิารชาํระเงนิของธนาคาร 

 
 
 
 
-  อตัราคาบรกิารขึน้อยูกบัขอตกลงระหวางธนาคารกบั
หนวยงาน ทีข่อใชผลติภณัฑ/บรกิารชาํระเงนิของธนาคาร 

 

 

 

 
-  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.) 1131 / 2564 
ลงวนัที ่ 13  สงิหาคม  2564 

- ความในขอ 3.17.1.1  แกไขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.) 1131 / 2564  ลงวนัที ่ 13 ส.ค. 64 โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่ 16  ก.ย. 64 
- ความในขอ 3.17.1.2  เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.) 1131 / 2564  ลงวนัที ่ 13  ส.ค. 64 โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่ 16  ส.ค. 64 
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3.17.3 การทํารายการผานชองทางของหนวยงานที่

เป็นต ัวแทนของธนาคาร  กรณี ชองทาง 

Application ShopeePay ข อ ง บ ริ ษั ท   

ชอปป้ีเพย (ประเทศไทย) จาํกดั 

(1) การทํารายการจากชองทางของตวัแทน

เพือ่โอนเขาบญัชีธนาคารกรุงไทย 

      -  จาํนวนเงนิ 1 – 5,000 บาท 

(2) การทาํรายการจากชองทางของตวัแทน

เพือ่รบัเงนิสดทีช่องทางธนาคารกรุงไทย 

      -  จาํนวนเงนิ  1 – 5,000 บาท 

(3) การทาํรายการจากชองทางของตวัแทน

เพือ่ชาํระเงนิคาสนิคาและบรกิาร เขาบญัชี

หนวยงาน ผานธนาคารกรุงไทย 

 

(4) การทาํรายการจากชองทางของตวัแทน

เพื่ อ เติ ม เงิ น เข า บ ั ญ ชี ห น ว ย ง า น  

ผานธนาคารกรุงไทย 

 

 

 

 

15.- บาท/รายการ 

 
 

35.- บาท/รายการ 

สูงสุดไมเกนิ 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 

3.17.4  การทํารายการผานชองทางของหนวยงานที่

เป็ นต ัวแทนของธนาคาร  กรณี ช องทาง

เคานเตอรของบรษิทั ไปรษณียไทย จาํกดั 

    (1) การทํารายการจากชองทางของตวัแทน  

 เพือ่รบัฝากเงนิเขาบญัชีธนาคารกรุงไทย 

          - จาํนวนเงนิ 1 - 40,000 บาท 

(2) การทํารายการจากชองทางของตวัแทน  

เพื่ อ ชํ าร ะ เงิน ค าสิน ค าแ ละบ ริก าร  

เขาบญัชีหนวยงานผานธนาคารกรุงไทย 

(3) การทํารายการจากชองทางของตวัแทน

เพื่อเติมเงิน  เขาบ ัญ ชีหน วยงานผาน

ธนาคารกรุงไทย 

(4) การทํารายการจากชองทางของตวัแทน

เพือ่ถอนเงนิสด 

 บตัรเดบติของธนาคารกรุงไทย  

              หรือบตัรเดบติตางธนาคาร 

              - จาํนวนเงนิ 1 – 5,000 บาท 

    - จาํนวนเงนิ 5,001 – 20,000 บาท 

 

 

 

10.- บาท / รายการ 

 

 

สูงสุดไมเกนิ 30.- บาท/รายการ 

 
 

สูงสุดไมเกนิ 30.- บาท/รายการ 

 

 

 

 

 

 

10.- บาท/รายการ 

15.- บาท/รายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-  ทาํรายการไดสูงสุดไมเกนิ 40,000 บาท/รายการ  

และไมเกนิ 80,000 บาท/วนั/คน 

 

-   อตัราคาบรกิารขึน้อยูกบัขอตกลงระหวางธนาคารกบั              

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

-   อตัราคาบรกิารขึน้อยูกบัขอตกลงระหวางธนาคารกบั

 หนวยงานทีข่อใชผลติภณัฑ/บรกิารชาํระเงนิของธนาคาร 

-  ทาํรายการไดสงูสดุไมเกนิ 49,000 บาท/รายการ 

- ทาํรายการไดสงูสดุไมเกนิ 20,000 บาท/วนั/บญัชี 

   

   

เอกสารแนบหนงัสอืที ่น.(ว)(กกร.) 1131 / 2564 
ลงวนัที ่ 13  สงิหาคม  2564 

- ความในขอ 3.17.3 -3.17.4  แกไขโดยหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.) 1131 / 2564  ลงวนัที ่ 13  ส.ค. 64  โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่ 16  ส.ค. 64 
 
 

 

 
 

/ 3.18  ระบบแสดง...... 
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3.18   ระบบแสดงใบแจงหน้ีและการชาํระเงนิผาน
ชองทางอเิล็กทรอนิกส (Krungthai 
Electronic Invoice Presentment and  
Payment : Krungthai eIPP)          

3.18.1 คาบรกิารแรกเขา  
3.18.2 คาบรกิารรายเดอืน 
3.18.3 คาบรกิารการทาํรายการ 

   (1) ในเขต 
- ทาํรายการไมเกนิ 500,000.- บาท 
- ทาํรายการเกนิ 500,000.- บาท 

 

   (2) นอกเขต 
- ทาํรายการไมเกนิ 500,000.- บาท 
- ทาํรายการเกนิ 500,000.- บาท 

 
 
 
 

100,000.- บาท 
2,000.- บาท / เดอืน 

 

20.- บาท / รายการ 
- หมืน่ละ 10.- บาท เศษที ่ 

  เกนิหมืน่คดิเทากบัหน่ึงหมืน่ 
   

40.- บาท / รายการ 
 - หมืน่ละ 10.- บาท เศษที ่
   เกนิหมืน่คดิเทากบัหนึ่งหมืน่ 

 
 
 
 

- เรียกเก็บคร ัง้เดยีวจาก Sponsor เทานัน้ 
- เรียกเก็บท ัง้ผูซ้ือและผูขาย 
 
 
 
- คาบรกิารสูงสุดไมเกนิ 1,000.- บาท 
 
 

- คาบรกิารสูงสุดไมเกนิ 1,000.- บาท 

3.19 ระบบงานบรกิารรบัซ้ือลดคาออย/เกีย๊วออย/
เกี๊ยวออยอเิล็กทรอนิกส (eLBD) 
(1)  คาธรรมเนียมแรกเขา 
(2)  คาธรรมเนียมการทาํรายการ 

 
 

100,000 บาท 
15 บาท / รายการ 

 

- เก็บคร ัง้เดยีว 

3.20  คาบรกิารโอนเงนิพรอมเพย (PromptPay)  
3.20.1 สาํหรบักลุมลูกคา C2C* และ G2C* 

  (1) กลุมลูกคา G2C 

         (ผานชองทาง Corporate Banking) 

         - จาํนวนเงนิไมเกนิ 5,000 บาท 

        - จาํนวนเงนิเกนิ 5,000 – 30,000 บาท 

        - จาํนวนเงนิเกนิ 30,000 – 100,000 บาท 

        - จาํนวนเงนิเกนิ 100,000 บาท – วงเงนิสูงสุดที ่ 
          ธนาคารกาํหนด 

   (2) กลุมลูกคา C2C 

       (2.1) ผานชองทาง KTB netbank 

 

 

       (2.2) ผานชองทางสาขา, ATM/ADM 

   (2.2.1) ในเขต 

   (2.2.2) นอกเขต / ตางธนาคาร 

       - จาํนวนเงนิไมเกนิ 5,000 บาท 

       - จาํนวนเงนิเกนิ 5,000 – 30,000 บาท 

       - จาํนวนเงนิเกนิ 30,000 – 100,000 บาท 

          - จาํนวนเงนิเกนิ 100,000 บาท – วงเงนิ 
      สงูสุดทีธ่นาคารกาํหนด           

3.20.2  สาํหรบักลุมลูกคานิตบิุคคล B2C*, B2B*,   
 B2G*,  G2B* 

   (ผานชองทาง Corporate Banking) 

    (1) จาํนวนเงนิไมเกนิ 100,000  บาท 

    (2) จาํนวนเงนิเกนิ 100,000 บาท – วงเงนิสูงสุด 
 ทีธ่นาคารกาํหนด 

  

 

 

 

 

ไมคดิคาบรกิาร 

  2.- บาท / รายการ 

5.- บาท / รายการ 

 10.- บาท / รายการ 

 

 
ไมคดิคาบรกิาร 

 

 

 

ไมคดิคาบรกิาร 

    

ไมคดิคาบรกิาร 

  2.- บาท / รายการ 
5.- บาท / รายการ 

 10.- บาท / รายการ 

 

 

 
 

10.- บาท/รายการ  

15.- บาท/รายการ 

 

 

 

 

 

 

 

* C2C : โอนเงนิรายยอยระหวางประชาชนท ั่วไป 

* G2C : โอนเงนิสวสัดกิารภาครฐัใหกบัประชาชน 

วงเงนิสูงสุดตามชองทางการใหบรกิารทีธ่นาคารกาํหนด ดงัน้ี 

-  ชองทาง Corporate Banking ตามวงเงนิทีท่าํธรุกรรม   
  Corporate Banking แตไมเกนิ 2,000,000 บาท 

 

 

 

 

วงเงนิสูงสุดตามชองทางการใหบรกิารทีธ่นาคารกาํหนด ดงัน้ี 

-  ชองทาง KTB netbank ตามวงเงนิทีท่าํธรุกรรม KTB 
   netbank แตไมเกนิ 2,000,000 บาท/รายการ 

-   คาบรกิารขอ (2.1) มีผลต ัง้แตวนัที ่29 มี.ค. 2561 เป็นตนไป    

-  ชองทางสาขา จาํนวนเงนิโอนสูงสุด คร ัง้ละไมเกนิ 2,000,000  
    บาท/รายการ (โอนดวยเงนิสด ไมอนุญาตใหทาํรายการ) 

-  ชองทาง ATM/ADM ตามวงเงนิบตัร ATM/VDB 

-   ยกเวนคาบรกิารขอ (2.2.2) มีผลต ัง้แตวนัที ่29 ม.ีค. –  
  31 ธ.ค. 2561 

    

 

 
* B2C  :  โอนเงนินิตบิุคคลกบัประชาชนท ั่วไป 
* B2B  :  โอนเงนินิตบิุคคลกบันิตบิุคคล 
* B2G :  โอนเงนินิตบิุคคลกบัหนวยงานรฐั 
* G2B :  โอนเงนิหนวยงานรฐักบันิตบิุคคล 

-  วงเงนิทีท่าํธรุกรรมสงูสุด  2,000,000 บาท/รายการ 

 
 

- ความในขอ 3.19 เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(รธ.)  1867  /2559  ลงวนัที ่  26  ส.ค. 59  โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่ 1 ก.ย. 59 
- ความในขอ 3.20   แกไขเพิม่เตมิโดยหนงัสอืที ่น.(ว)(รธ.)   326  /2560  ลงวนัที ่ 28 ก.พ.  60  โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่ 1  มี.ค. 60 
- ความในขอ 3.20.2  แกไขเพิม่เตมิโดยหนงัสอืที ่น.(ว)(กกร.)   849 /2560  ลงวนัที ่ 25  พ.ค. 60  โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่ 26  ม.ิย. 60 
- ความในขอ 3.20.1  แกไขเพิม่เตมิโดยหนงัสอืที ่น.(ว)(กกร.)    323 /2561  ลงวนัที ่ 27 ก.พ. 61  โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่ 27 ก.พ. 61 
- ความในขอ 3.20.1(2)  แกไขเพิม่เตมิโดยหนงัสอืที ่น.(ว)(กกร.)    581 /2561  ลงวนัที ่  11 เม.ย. 61 
- ความในขอ 3.18 แกไขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)   272 /2562  ลงวนัที ่ 8  ก.พ. 62  โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่  9  ก.พ. 62 

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

ลงวนัที ่ 8 กมุภาพนัธ  2562 

 
/3.21 บรกิารจดัการขอมูลภาษีหกั ณ ทีจ่าย/… 
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3.20.3  บรกิารโอนเงนิ (Outbound)  
ส าหรบั พรอ้มเพย์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 
(PromptPay International)  

      (1)  กรณีโอนออกจากบญัชีเงนิฝาก (CASA) 

     (2)  กรณีโอนออกจากบญัชีเงนิฝากเงนิตรา 

            ตา่งประเทศ (FCD) / Inter Wallet 

    (3)   กรณีทีม่ีการขอยกเลกิรายการโอนเงนิ 
 หลงัยืนยนัท ารายการ ธนาคารในตา่งประเทศ 
 จะหกัคา่ธรรมเนียม 

 
 

 

150.- บาท/รายการ 

150.- บาท/รายการ 

(EQUIVALENT) 

33.- สงิคโปร์ดอลลา่ร์/รายการ 

 

-  ให้บรกิารส าหรบัลูกคา้บุคคลเทา่นัน้ 

-  สกุลเงนิ SGDไม่เกนิ 1,000.- / รายการ / คน / วนั 

-  ขอ้ (1) และข้อ (2) ปลายทางรบัเต็มจ านวน (Full Amount)    

    และ ผูร้บัเงนิปลายทางไดร้บัเงนิแบบ Near-Real-Time 

 

-  โปรโมชั่นคา่บรกิารขอ้ (3) ต ัง้แตว่นัที ่ 26 เมษายน 2564  

เป็นตน้ไป คดิคา่บรกิาร 13.- สงิคโปร์ดอลลา่ร์/รายการ   

3.21 บรกิารจดัการขอ้มูลภาษีหกั ณ ที่จา่ย 

3.21.1  บรกิารจดัการขอ้มูลภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย /  

เป็นตวัแทนยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี 

และช าระภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย (KTB e-

Withholding Tax) 

 (1) คา่ธรรมเนียมการจดัการขอ้มูลภาษี                 

KTB e-Withholding 

 

 

  

 

 (2) คา่บรกิารจดัพมิพ์หนงัสือรบัรองการ

หกัภาษี ณ ทีจ่า่ย หรือออกใบแทน 

หนงัสือรบัรองการหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย 
 

(3)  คา่บรกิารออกหนงัสือรบัรองการหกัภาษี     

ณ ทีจ่า่ย ส าหรบับรกิาร Bill Pay ผา่น

ระบบงาน KTB Corporate Online 

3.21.2  บรกิารหกัภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยและน าสง่ขอ้มูล

 ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยอเิล็กทรอนิกส์   

      (KTB e- Withholding Tax Plus) 

- คา่ธรรมเนียมการจดัการขอ้มูลและ

น าสง่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยอเิล็กทรอนิกส์  

 

 

 

 

-   รายการละ 10.- บาท 

-    เหมาจา่ยรายเดือน 

    1,000.- บาท/เดือน 

-    เหมาจา่ยรายปี 

    10,000.- บาท/ปี 

 

10.- บาท/รายการ 

 

 

10.- บาท/รายการ 

 

 

 

 

 

-   รายการละ 5.- บาท 

-    เหมาจา่ยรายเดือน 

    1,000 – 3,000 บาท/เดือน 

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 

-    ไมร่วมคา่จดัสง่ทางไปรษณีย์ ซึง่คดิคา่บรกิารตามจรงิที่ทาง 

    บรษิทัไปรษณีย์ไทยฯ เรียกเก็บ  
-    ไมร่วมคา่บรกิาร Bill Pay 

 

 
 

 

ครอบคลุมการให้บรกิาร ดงัน้ี 

(1) ช าระภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยแทนผูป้ระกอบการตามระยะเวลาที่

กรมสรรพากรก าหนด 

(2) สามารถแสดงรายการผลการน าสง่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย ที่

ธนาคารน าสง่ไปยงักบักรมสรรพากร  

(3)   แจง้ผลการหกัและน าสง่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยอเิล็กทรอนิกส์ 

(Notification Message) ไปยงัผูห้กัภาษี ณ ทีจ่า่ย และ 

ผูถู้กหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย 

(4) download ใบเสร็จรบัเงนิการช าระภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยผา่น

ระบบงานของธนาคาร 

(5) ผูห้กัภาษี ณ ทีจ่า่ย ไมต่อ้งยืน่แบบรายการหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย

ไปยงักรมสรรพากร และไมต่อ้งออกและจดัสง่หนงัสือ

รบัรอง 50 ทว ิให้แกผู่ร้บัเงนิ 

(6) ผูถู้กหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย ไมต่อ้งเก็บหนงัสือรบัรองหกัภาษี ณ 

ทีจ่า่ย 50 ทว ิไวเ้ป็นหลกัฐาน และไมต่อ้งแนบหนงัสือ

รบัรองหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย 50 ทว ิพรอ้มท ัง้แบบแสดง

รายการภาษี 

(7) กรณีเหมาจา่ยคา่ธรรมเนียมแบบรายเดือน  

-  จ านวนรายการต ัง้แต ่1 – 3,000 รายการ  

 คดิคา่ธรรมเนียม 1,000 บาท/เดือน  

- จ านวนรายการ ต ัง้แต ่3,001 ขึน้ไป  

 คดิคา่ธรรมเนียม 3,000 บาท/เดือน 

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 และผูร้บัภาระคา่บรกิารขึน้อยู่กบัขอ้ตกลง (MOU) 

ระหว่างธนาคารกบัหน่วยงานที่ขอใช้ผลิตภณัฑ์ช าระเงินของ

ธนาคาร 

 

 

 

เอกสารแนบหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.) 543/2564 

ลงวนัที ่  16 เมษายน 2564 

- ความในขอ้  3.20.3  เพิม่เตมิโดยหนงัสือที่ น.(ว)(กกร.)  543 / 2564  ลงวนัที ่ 16 เม.ย. 64  โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่  26  เม.ย. 64 

 

/3.23 คา่บรกิารเสรมิ… 
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3.23  คาบรกิารเสรมิ เป าตงุ (Merchant  

 Application) 

         -  คาบรกิารแจงเตอืนเมือ่ไดรบัเงนิเขาบญัชี
ผาน QR Code (SMS Merchant) 

 

79.- บาท/เดอืน 

 

 
 
 
 
 

3.24 คาบรกิาร PayAlert (เตอืนเพือ่จาย)/

BillAlert (เตอืนจายบลิ) 

3.24.1 การสง PayAlert (เตอืนเพือ่จาย)/BillAlert 

(เตอืนจายบลิ) สาํหรบักลุมลูกคา C2C*  

(ผานชองทาง KTB netbank,ATM/ATM+) 

3.24.2  การสง PayAlert (เตอืนเพือ่จาย)/BillAlert   

(เตอืนจายบลิ) สาํหรบักลุมลูกคานิตบิุคคล      

B2X**และ G2X*** 

(ผานชองทาง Corporate Banking) 

 

 

ไมเกนิ 1 บาท/รายการ 

 

 

ไมเกนิ 3 บาท/รายการ 

 

 

* C2C : การสง PayAlert (เตอืนเพือ่จาย)/BillAlert  

  (เตอืนจายบลิ) ของบุคคลไปยงับุคคล 

 

**B2X : การสง PayAlert (เตอืนเพือ่จาย)/BillAlert  

  (เตอืนจายบลิ) ของนิตบิุคคลไปยงับุคคล หรือนิตบิุคคล 

***G2X : การสง PayAlert (เตอืนเพือ่จาย)/BillAlert  

 (เตอืนจายบลิ) ของภาครฐัไปยงับุคคล หรือนิตบิุคคล  

3.25 การทาํรายการผานชองทาง API 

(Application Programming Interface)  

 บรกิาร Direct Credit  

 3.25.1 โอนเงนิไปยงับญัชีธนาคารกรุงไทย 

 3.25.2 โอนเงนิไปยงับญัชีธนาคารอืน่ ผานบรกิาร 

Online Retail Funds Transfer (ORFT) 

           -    ไมเกนิ 100,000.-บาท 

           -    เกนิ 100,000.-บาท ขึน้ไป แตไมเกนิ    

2,000,000.-บาท 

 

 

 
10.-บาท/รายการ 

 

 

10.-บาท/รายการ 

15.-บาท/รายการ 

 

 

3.26 บรกิาร Krungthai Business  

3.26.1 คาธรรมเนียมรายปี (Annual Fee) 

3.26.2 คาบรกิารเครือ่งสรางรหสั (Token) 

 

3.26.3 คาบรกิารแจงเตอืนผูรบัเงนิ (Notification) 

 

ไมคดิคาธรรมเนียม 

1,000.- บาท/เครือ่ง 

 

3.- บาท / ขอความ 

 

 

กรณีอุปกรณหมดอายใุชงาน สามารถนําอุปกรณเดมิมาขอเปลีย่น

ใหมได ไมคดิคาบรกิาร 

3.26.4 คาบรกิารรบัรายงาน รายการขารบัชาํระ 

(1) กรณีลูกคาท ั่วไป 

(2) กรณีลูกคาสถาบนัการเงนิ 

 

4,000.- บาท/เดอืน/Product 
Code  

15,000.- บาท/เดอืน/Product 
Code 

ใหสาขาหกับญัชีลกูคาเพือ่ชาํระคาบรกิารลวงหนาในวนัทีส่มคัร
ใชบรกิาร 

3.26.5 กรณีลูกคาใชบรกิาร Bulk Payment  

(1) กรณีลูกคาท ั่วไป 

(2) กรณีลูกคาสถาบนัการเงนิ 

 

4,000.- บาท/เดอืน/Company 
ID 

15,000.- บาท/เดอืน/Company 
ID 

ใหสาขาหกับญัชีลกูคาเพือ่ชาํระคาบรกิารลวงหนาในวนัทีส่มคัร
ใชบรกิาร 

3.26.6 รายการโอนเงนิภายในธนาคาร
    (1)   ในเขต 
    (2)   ขามเขต 

 

 
-ไมคดิคาบรกิาร 
- หมืน่ละ 8.-บาท สวนเกนิ คดิใน
อตัรารอยละ 0.08 
- คาบรกิารข ัน้ตํ่า 8.- บาท/รายการ 
- คาบรกิารสูงสุด 800.- บาท/
รายการ 

กรณีรายการไมสาํเร็จ ธนาคารคดิคาบรกิารเทาเดมิ 

- ความในขอ  3.26  เพิม่เตมิโดยหนงัสอืที ่น.(ว)(กกร.)  777  / 2564  ลงวนัที ่   2   ม.ิย. 64  โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่ 4 ม.ิย. 64 

- ความในขอ  3.24  แกไขเพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)    984 / 2564  ลงวนัที ่   15 ก.ค. 64  โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่ 15  ส.ค. 64 

เอกสารแนบหนงัสอืที ่น.(ว)(กกร.)  984 / 2564 
ลงวนัที ่  15 กรกฎาคม  2564 
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3.26.7 รายการโอนเงนิอตัโนมตั ิ
(1) Direct credit/Payroll 
(2) Payroll หายห่วง 
          - แผน 1 

              - แผน 2 

 
10.- บาท/รายการ 

 
15.- บาท/รายการ 
20.- บาท/รายการ 

กรณีรายการไมส่าํเร็จ ธนาคารคดิคา่ธรรมเนียมเทา่เดมิ 

3.26.8 รายการโอนเงนิไปยงับญัชีธนาคารอืน่ 
(1) โอนเงนิผา่นบรกิาร Online Retail 

Funds Transfer (ORFT) 
             -ไมเ่กนิ 20,000.-บาท 
             - เกนิ 20,000.-บาท ขึน้ไป แตไ่มเ่กนิ  
            2,000,000.-บาท 

(2) การโอนเงนิรายย่อย (Bulk Payment    
System : BPS) 

(2.1) Credit Same Day 
             - ไมเ่กนิ 100,000.- บาท 
             - มากกวา่ 100,000.- บาท แตไ่มเ่กนิ 
               500,000.- บาท 
            - มากกวา่ 500,000.- บาท แตไ่มเ่กนิ  
              2,000,000.- บาท 
            - กรณีขอยกเลกิแฟ้มขอ้มูล 

(2.2)  Credit Next Day 
            - ไมเ่กนิ 2,000,000.- บาท 
            - กรณีขอยกเลกิแฟ้มขอ้มูล 

(3)   โอนเงนิผา่น BAHTNET 
(3.1) ธนาคารผูโ้อนอยู่ในกทม./ปรมิณฑล 

           - โอนใหธ้นาคารอืน่ 
 

(3.2) ธนาคารผูโ้อนอยู่ตา่งจงัหวดั 
           - โอนให้ธนาคารอืน่ทีอ่ยูใ่น กทม./ปรมิณฑล 
 
           - โอนให้ธนาคารอืน่ทีอ่ยูใ่นตา่งจงัหวดั 

 

 
 

 
25.- บาท/รายการ 
35.- บาท/รายการ 

 
 

 
 

20.- บาท / รายการ 
75.- บาท / รายการ 

 
200.- บาท / รายการ 

 
100.-บาท/แฟ้มขอ้มูล 

 
12.- บาท / รายการ 

100.-บาท/แฟ้มขอ้มูล 
 

 
150.- บาท / รายการ 

 
150.- บาท / รายการ + คา่บรกิาร

โอนเงนิตา่งจงัหวดั 
150.- บาท / รายการ 

 

กรณีรายการไมส่าํเร็จ ธนาคารคดิคา่ธรรมเนียมเทา่เดมิ 

 

 

 

3.26.9 โอนพรอ้มเพย์   
   (1)  กลุม่ลูกคา้ G2C (ผา่นช่องทาง Corporate 
Banking) 

- จาํนวนเงนิไมเ่กนิ 5,000 บาท 
- จาํนวนเงนิเกนิ 5,000 – 30,000 บาท 
- จาํนวนเงนิเกนิ 30,000 – 100,000 บาท 
- จาํนวนเงนิเกนิ 100,000 บาท – วงเงนิ 
สูงสุดที ่ธนาคารกาํหนด 

   (2)  สาํหรบักลุม่ลูกคา้นิตบิุคคล B2C, B2B, 
B2G, G2B (ผา่นช่องทาง Corporate Banking)  

- จาํนวนเงนิไมเ่กนิ 100,000  บาท 
- จาํนวนเงนิเกนิ 100,000 บาท – วงเงนิ

สูงสุด ทีธ่นาคารกาํหนด 
 

 
 
 

ไมค่ดิคา่บรกิาร 
2.- บาท / รายการ 
5.- บาท / รายการ 

10.- บาท / รายการ 
 

 
10.- บาท/รายการ 
15.- บาท/รายการ 

 
*G2C:โอนเงนิสวสัดกิารภาครฐัใหก้บัประชาชน 
*B2C:โอนเงนินิตบิุคคลกบัประชาชนท ั่วไป 
*B2B:โอนเงนินิตบิุคคลกบันิตบิุคคล 
*B2G:โอนเงนินิตบิคุคลกบัหน่วยงานรฐั 
*G2B:โอนเงนิหน่วยงานรฐักบันิตบิคุคล 
- วงเงนิทีท่าํธุรกรรมสูงสุด  2,000,000 บาท/รายการ 

3.26.10 บรกิาร Pre-registered 
(1) ตรวจสอบช่ือบญัชีผูร้บัเงนิ 
(2) ตรวจสอบขอ้มลูอืน่ ๆ  

 

 
20.- บาท / รายการ 
30.- บาท /รายการ 

 

 

3.26.11 คา่บรกิารชําระคา่สนิคา้/บรกิาร  15.- บาท / รายการ 
 

อตัราคา่บรกิาร และผูร้บัภาระคา่บรกิารขึน้อยู่กบัขอ้ตกลง 
(MOU) ระหวา่งธนาคารกบัหน่วยงานทีข่อใช้ผลติภณัฑ์ชําระ
เงนิของธนาคาร 

3.26.12 การรบั-สง่ข้อมูลธุรกรรมทางการเงนิตา่งๆ 
ผา่นช่องทางพเิศษ 

5,000.- บาท/เดือน/Service/  
รายลูกคา้ 

 

การรบั-สง่ขอ้มูลธุรกรรมทางการเงนิ เช่น Bank Statement, 
MT message ผา่นช่องทาง sFTP หรือช่องทางอืน่ๆที่
ธนาคารกาํหนด 

3.26.13 การขอ Inquiry Transaction ย้อนหลงั
บรกิาร Cash Management 

- ย้อนหลงั ภายใน 30 วนั 
- ย้อนหลงั ภายใน 60 วนั 
- ย้อนหลงั ภายใน 90 วนั 
- ย้อนหลงัเกนิกวา่ 90 วนั 

 
 

1,000.- บาท/บญัชี/คร ัง้ 
3,000.- บาท/บญัชี/คร ัง้ 
5,000.- บาท/บญัชี/คร ัง้ 

10,000.- บาท/บญัชี/คร ัง้ 

 

- ความในขอ้  3.26  เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)   777  / 2564  ลงวนัที ่   2   ม.ิย. 64  โดยมีผลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 4 ม.ิย. 64 
 

เอกสารแนบหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.) 777  / 2564 
ลงวนัที ่  2  มถิุนายน  2564 
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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. ขอ 5. หนา 4 
 

 

ค. คาบรกิารอืน่ๆ อตัราคาบรกิาร หมายเหต ุ

5.14.2 ขอขอมูลผานเครือ่ง ATM /ADM   

            ของธนาคาร                                         

รายงานขอมลูเครดติ 1 ฉบบั 

 5.14.3 ขอขอมลูผานโทรศพัทเคลือ่นที ่

  (1) รายงานขอมลูเครดติ 1 ฉบบั 
 
 
  (2) รายงานขอมลูเครดติและคะแนน    

เครดติ 1 ฉบบั 

 

                 150.- บาท * 
 

  
 150.- บาท * 

 

 

200.- บาท * 

  
 

  - ลูกคาจะไดรบัขอมูลเครดติจาก NCB ภายใน 5 วนัทาํการ           
นบัจากวนัทีธ่นาคารไดรบัคาํขอตรวจสอบขอมลูเครดติ 

-  ลูกคาจะไดรบัขอมูลเครดติจาก NCB ภายใน 3 วนัทาํการ 
สาํหรบัการจดัสงแบบอีเมลในรูปแบบ pdf หรือ ภายใน 7 วนั 
ทาํการ สาํหรบัการจดัสงแบบไปรษณีย นบัจากวนัทีธ่นาคาร
ไดรบัคาํขอตรวจสอบขอมลูเครดติ 

-  ลูกคาจะไดรบัขอมูลเครดติและคะแนนเครดติจาก NCB 
ภายใน 3 วนัทาํการ สาํหรบัการจดัสงแบบอีเมลในรปูแบบ pdf 
หรือ ภายใน 7 วนัทาํการ สาํหรบัการจดัสงแบบไปรษณีย  
นบัจากวนัทีธ่นาคารไดรบัคาํขอตรวจสอบขอมูลเครดติ 

* รวมภาษีมูลคาเพิม่แลว 

5.15 คาบรกิาร KTB e – Certificate 

5.15.1 การออกหนงัสือรบัรองนิตบิคุคล 
ของกรมพฒันาธรุกจิการคา 
กระทรวงพาณิชย 1 ฉบบั 

5.15.2 การออกหนงัสือรบัรองสาํเนา
เอกสารทะเบียน**ของกรมพฒันา
ธรุกจิการคา กระทรวงพาณิชย 

      (1) เอกสาร 1 – 5 แผน 

      (2) เอกสารแผนที ่6 ขึน้ไป 

 

150.- บาท * 

 

 

 
 

100.- บาท * 

แผนละ 20.- บาท* 

 * รวมภาษีมลูคาเพิม่แลว 

 

** สาํเนาเอกสารทะเบียน ไดแก คาํขอจดัต ัง้ คาํขอแกไข 
เปลีย่นแปลงตางๆ เชน หุนสวน/กรรมการ ขอจาํกดัอาํนาจ/
กรรมการผูมีอาํนาจ สาํนกังาน/สาขา เงนิทนุ วตัถุประสงค           
ดวงตราประทบั รบัรองสาํเนางบการเงนิ รบัรองสาํเนาบญัชี
รายชือ่ผูถือหุน รบัรองสาํเนาเอกสารทะเบียนการประกอบ            
ธรุกจิของคนตางดาว รายละเอียดโครงการ หนงัสอืช้ีแจงคาํขอ
เปลีย่นแปลงตางๆ  อาํนาจและคาํแปลรบัรองสาํเนางบการเงนิ
ประกอบธรุกจิของคนตางดาว รบัรองสาํเนาเอกสาร                     
ทะเบียน เชน ขอบงัคบั (ชือ่ ทีต่ ัง้ วตัถุประสงค) รายชือ่                
กรรมการ คาํขอจดทะเบียนเลกิ/เปลีย่แปลง รบัรองสาํเนา              
งบการเงนิของสมาคมและหอการคา และรบัรองสาํเนา                 
ทะเบียนของสมาชกิและหอการคา 

5.16  คาบรกิารสาํหรบัสมาชกิกองทนุการออม  
     แหงชาต ิ(กอช.)    

  5.16.1 ออกใบแจงยอดเงนิสมาชกิกองทนุ 
 การออมแหงชาต ิ

  5.16.2  โอนเงนิจายคาบาํนาญ หรือเงนิดาํรงชีพ  

         (1)  ภายในธนาคาร 

        (2)  ตางธนาคาร  

 

 
10.- บาท / รายการ 

 
 
 

     5.- บาท / รายการ 

   10.- บาท / รายการ 

 

5.17 คาบรกิารรบัชาํระคาธรรมเนียมพรอมพมิพ
 ใบอนุญาตจาํหนายสุรา ยาสูบ และไพ 
 (กรณีตออาย)ุ 

20.- บาท / รายการ 

 
  * รวมภาษีมลูคาเพิม่แลว 

 

5.18 คาบรกิารรบัขึน้เงนิรางวลัสลากกนิแบงรฐับาล 
         ผานสาขา 

รอยละ 1 ของเงนิรางวลั - ไมรวม คาอากรแสตมป  / ภาษีหกั ณ ทีจ่าย ทีผู่ถูกรางวลัตอง 
  ชาํระตามกฎหมาย  

- รบัขึน้เงนิรางวลัทกุรางวลั ยกเวน รางวลัที ่1 

5.19 คาบรกิารการใหบรกิารระบบประมูลขาย

ทรพัยสนิผานระบบอเิล็กทรอนิกส กรมธนารกัษ 

       ราคาขายทรพัยเริม่ตน (บาท) 

(1) 0 – 500,000 

(2) 500,001 – 1,000,000 

(3) 1,000,001 – 3,000,000 

(4) 3,000,001 – 5,000,000 

(5) 5,000,001 – 7,000,000 

(6) 7,000,001 – 9,000,000 

(7) 9,000,001 – 11,000,000 

(8) เกนิกวา 11,000,000 

 

 

 

  2,000.- บาท / รายการ 

  4,000.- บาท / รายการ 

12,000.- บาท / รายการ 

20,000.- บาท / รายการ 

28,000.- บาท / รายการ 

36,000.- บาท / รายการ 

44,000.- บาท / รายการ 

50,000.- บาท / รายการ 

ผูชนะการประมลูทรพัย ชาํระคาธรรมเนียมตามอตัราทีก่าํหนด 

กอนทาํสญัญาจะซ้ือจะขายกบักรมธนารกัษ 

* รวมภาษีมูลคาเพิม่แลว 

- ความในขอ 5.14.3  เพิม่เตมิโดยหนงัสือที ่น.(ว)(กกร.)  417 / 2564 ลงวนัที ่  22 มี.ค. 64  โดยมีผลใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่ 24  มี.ค. 64 
 

เอกสารแนบหนงัสือที ่น.(ว) (กกร.)  417 / 2564 

ลงวนัที ่  22  มนีาคม 2564 
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