เอกสารแนบหนังสือที่ น.(ว)(กกร.) 281/2561
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่างๆ เบีย้ ปรับ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สน
ิ เชือ
่ และค่าบริการอืน
่ ๆ
เริ่มใช้ตง้ ั แต่วน
ั ที่ 16 ตุลาคม 2551
ก. ค่าบริการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับเงินฝาก

อัตราค่าบริการ

หมายเหตุ

1. การรักษาบัญชี

1.1 บัญชีออมทรัพย์

เดือนละ 50.- บาท

ยกเว้น บัญชีดงั ต่อไปนี้
- บัญชีทม
ี่ วี งเงินสินเชือ
่ ธนวัฏ
- บัญชีเงินกูย
้ ืมเพือ
่ การศึกษา

- บัญชีประเภทบุคคลธรรมดา และบัญชีนิตบ
ิ ค
ุ คล

- บัญชีหน่ วยงานราชการ

ทีม
่ ยี อดคงเหลือต่ากว่า 2,000.-บาท และไม่

- บัญชีทรี่ บ
ั โอนดอกเบีย้ /เงินต้น จาก

เคลือ
่ นไหวติดต่อกัน 12 เดือน (ไม่มีการฝากหรือ

บัญชีเงินฝากประจา หรือ

ถอน)

ตั๋วแลกเงินกรุงไทย (KTB – B/E)

- ธนาคารจะเก็บค่าบริการในเดือนที่ 13 เป็ นต้นไป

หรือ บัญชี KTB 15 Bonus

เมือ่ ผูฝ
้ ากกลับมาเดินบัญชีใหม่ ธนาคารจะระงับ

- บัญชีทรี่ บ
ั โอนเงินจ่ายคืนรายเดือน จาก

การเก็บค่าบริการ

บัญชีกรุงไทยสบายใจวัยเกษี ยณ

1.2 บัญชีกระแสรายวัน

เดือนละ 100.- บาท

- กรณียอดคงเหลือในบัญชีเป็ น 0 ระบบธนาคาร
จะปิ ดบัญชีโดยอัตโนมัติ

ยกเว้น บัญชีดงั ต่อไปนี้
- บัญชีทม
ี่ ีวงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชี
- บัญชีหน่ วยงานราชการ

2. การออกสมุดเช็คแบบเล่ม (Personal
Cheque) หรือเช็คแบบต่อเนื่อง
(Continuous Cheque) เพือ
่ ถอนเงินจาก
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

ค่าบริการ ฉบับละ 12.- บาท
ค่าอากร ฉบับละ 3.- บาท
รวมเป็ น ฉบับละ 15.- บาท

3. การฝาก-ถอนเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ
บัญชีเงินฝากประจา ข้ามจังหวัด
3.1 บุคคลธรรมดา และนิตบ
ิ ค
ุ คล

- หมืน
่ บาทละ 10.- บาท ส่วนเกิน - ข้อ 3.1 กรณี นิตบ
ิ ค
ุ คล สาหรับผลิตภัณฑ์ Factoring
คิดตามส่วนเลขหลักพัน

ให้เรียกเก็บสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/รายการ

- ค่าบริการขัน
้ ต่า 10.- บาท
- ค่าบริการขอโอนรายการละ
20.- บาท
3.2 สหกรณ์ ออมทรัพย์

- หมืน
่ บาทละ 10.- บาท ส่วนเกิน
คิดตามส่วนเลขหลักพัน
- ค่าบริการขัน
้ ต่า 10.- บาท
- ค่าบริการสูงสุด 1,000.- บาท
- ค่าบริการขอโอนรายการละ
20.- บาท

- ความในข้อ 3.2 แก้ไขเพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว) (รธ.) 1600 /2552 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552 โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วน
ั ที่ 15 ตุลาคม 2552
- ความในข้อ 2 แก้ไขเพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว) (รธ.) 626 /2554 ลงวันที่ 11 เม.ย.. 2554 โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วน
ั ที่ 12 เม.ย. 2554
- ความในข้อ 3.1 แก้ไขเพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว) (รธ.) 825 /2559 ลงวันที่ 12 เม.ย. 2559 โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วน
ั ที่ 11 เม.ย. 2559

- ความในข้อ 1 แก้ไขเพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว ) (กกร.) 281/2561 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วน
ั ที่ 30 เมษายน 2561

ตารางที่ 3 ก. หน้า 1

เอกสารแนบหนังสือที่ น.(ว)(INR.) 554 / 2565
ลงวันที่ 29 เมษายน 2565
ก. ค่าบริการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับเงินฝาก

อัตราค่าบริการ

หมายเหตุ

้ อยูก
- อัตราค่าบริการขึน
่ บั ข้อตกลงระหว่างธนาคารกับ
หน่ วยงานทีข
่ อใช้ผลิตภัณฑ์/บริการชาระเงินของธนาคาร

5. การรับชาระค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ
Teller Payment System

5.1 กรณีลูกค้าทั่วไป
5.1.1 รับชาระเป็ นแต่ละรายการ
- จานวนเงินไม่เกิน 50,000.- บาท
- ส่วนเกิน 50,000.- บาท

25.- บาท/รายการ
- คิด 0.1% ของส่วนทีเ่ กิน
- ค่าบริการสูงสูด ไม่เกิน
1,000.- บาท/รายการ

5.1.2 ส่งในรูปรายงาน

1,500.- บาท/เดือน/Product Code

5.1.3 ส่งในระบบ KTB Corporate online

4,000.- บาท/เดือน/Product Code

5.1.4 ค่าบริการจองเหรียญกษาปณ์ ทรี่ ะลึกใน
โอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส
1 พฤษภาคม 2562

30.- บาท/รายการ

-

เฉพาะในช่วงทีเ่ ปิ ดให้บริการตัง้ แต่ 5 – 31
พฤษภาคม 2564 หรือจนครบตามจานวน

5.2 กรณีลูกค้าสถาบันการเงิน
5.2.1 รับชาระเป็ นแต่ละรายการ
- จานวนเงินไม่เกิน 50,000.- บาท
- ส่วนเกิน 50,000.- บาท

5.2.2 ส่งในรูปรายงาน
5.2.3 ส่งในระบบ Corporate Banking /
New Corporate Banking
6. การส่งเรียกเก็บ สาหรับเช็คเรียกเก็บ
ต่างจังหวัด (Bill for Collection) *
6.1 บุคคลทั่วไป และ นิติบค
ุ คล

50.- บาท/รายการ
- คิด 0.1% ของส่วนทีเ่ กิน
- ค่าบริการสูงสูด ไม่เกิน
1,000.- บาท/รายการ
1,500.- บาท/เดือน/บัญชี
15,000.- บาท/เดือน/บัญชี

- ร้อยละ 0.10 ของจานวนเงิน
ตามเช็ค

*ไม่คด
ิ ค่าบริการกรณีเช็คถูกคืนด้วยเหตุผลข้อ 4
ข้อ 14 และข้อ 20
- ข้อ 6.1 กรณีนิติบค
ุ คล สาหรับผลิตภัณฑ์ Factoring
ให้เรียกเก็บสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/รายการ

- ขัน
้ ต่าฉบับละ 10.- บาท
6.2 รัฐวิสาหกิจ

- ร้อยละ 0.08 ของจานวนเงิน
ตามเช็ค

- ขัน
้ ต่าฉบับละ 8.- บาท
6.3 กรณีการส่งเรียกเก็บเช็คของขวัญ
ธนาคารพาณิชย์อน
ื่
6.3.1 เช็คฉบับละไม่เกิน 50,000.-บาท - ไม่คด
ิ ค่าบริการ
6.3.2 เช็คฉบับทีเ่ กิน 50,000.-บาท
(1) บุคคลทั่วไป

- ร้อยละ 0.10 ของจานวนเงิน
ตามเช็ค
- ขัน
้ ต่าฉบับละ 10.- บาท

(2) รัฐวิสาหกิจ

- ร้อยละ 0.08 ของจานวนเงิน
ตามเช็ค
- ขัน
้ ต่าฉบับละ 8.- บาท

7. การคืนเช็ค

- ยกเว้น ค่าบริการกรณีเช็คคืนของหน่ วยงานราชการ

7.1 ค่าบริการคืนเช็ค

- ร้อยละ 0.20 ของจานวนเงิน
ตามเช็ค
- ขัน
้ ต่าฉบับละ 300.- บาท

- กรณีคน
ื เช็คด้วยเหตุผลข้อ 1

7.2 ค่าบริการคืนเช็ค สาหรับเช็คเรียกเก็บ
ในเขตสานักหักบัญชี(Clearing)

- ฉบับละ 200.- บาท

- กรณีคน
ื เช็คด้วยเหตุผลข้อ 3
/ 8. การรับฝากเช็ค......

- ความในข้อ 5.1.4 ยกเลิกโดยหนังสือที่ น.(ว) (INR.) 554 /2565 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 โดยมีผลใช้บงั คับใช้ตง้ ั แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2565

ตารางที่ 3 ก. หน้า 3

เอกสารแนบหนังสือที่ น.(ว)(กกร.) 363 / 2563
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563
ก. คาบริการตางๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับเงินฝาก

อัตราคาบริการ

หมายเหตุ

8. การรับฝากเช็คลงวันทีล่ ว งหนา
8.1 รับฝากลวงหนา 7 วัน ไมเกิน 1 เดือน

10.- บาท/ฉบับ

- กรณี ลูกคาแจงความประสงคขอรับเช็ค

8.2 รับฝากลวงหนา 1 เดือน ไมเกิน 6 เดือน

30.- บาท/ฉบับ

ทีฝ
่ ากไวลว งหนาคืน ธนาคารจะไมคน
ื
คาบริการทีเ่ รียกเก็บไวแลว

9. การออกสมุดคูฝ
 ากเงิน หรือใบรับฝากประจํา
ฉบับใหมแทนของเดิม
- เนื่องจากสูญหาย ชํารุด เปลีย่ นเงือ
่ นไข

50.- บาท

ยกเวน กรณี การชํารุดเสียหายของสมุดคูฝ
 ากเงิน

การสั่งจาย เปลีย่ นลายมือชือ
่ และเปลีย่ น

หรือใบรับฝากประจําทีเ่ กิดจากความ

ชือ
่ /นามสกุล ทีส่ าขาเจาของบัญชี

ผิดพลาดของธนาคาร

10. การปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือ
บัญชีกระแสรายวัน
- ปิ ดบัญชีเงินฝาก ภายใน 30 วัน

50.- บาท/บัญชี

นับจากวันทีเ่ ปิ ดบัญชี

11. การถอนเงินฝากสุขใจวัยเกษี ยณ
กอนครบกําหนด ตามเงือ
่ นไข
11.1 ถอนเงินฝากระหวางเดือนที่ 1 ถึง
เดือนที่ 12

- คิดคาบริการเทากับจํานวน

- คํานวณคาบริการจากยอดเงินฝาก ณ วันทีร่ บั ฝาก

ดอกเบีย้ เงินฝากสุขใจ
วัยเกษี ยณ (กอนหักภาษี )
ทีผ
่ ฝ
ู ากไดรบั ไปทัง้ หมด

11.2 ถอนเงินฝากหลังจากเดือนที่ 12
เป็ นตนไป

- คิดคาบริการจากยอดเงินที่

- คํานวณคาบริการจากยอดเงินฝาก ณ วันทีร่ บ
ั ฝาก

เปิ ดบัญชีในอัตรารอยละ 1

- ความในขอ 11. เพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว) (กกร.) 1629 /2561 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 โดยมีผลใชบงั คับตัง้ แตวน
ั ที่ 16 ตุลาคม 2561
- ความในขอ 8. แกไขเพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว) (รธ.) 1061/2552 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 โดยมีผลใชบงั คับตัง้ แตวน
ั ที่ 10 กรกฎาคม 2552
- ความในขอ 9 และ ขอ 10 แกไขเพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว) (รธ.) 1215 /2552 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2552 โดยมีผลใชบงั คับตัง้ แตวน
ั ที่ 7 กันยายน 2552
- ความในขอ 10. แกไขเพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว) (กกร.) 363 / 2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 โดยมีผลใชบงั คับตัง้ แตวน
ั ที่ 11 มีนาคม 2563

ตารางที่ 3 ก. หนา 4

เอกสารแนบหนังสือที่ น.(ว)(INR.) 778 /2565
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2565

ข. ค่ าบริการต่ าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้ สินเชื่อ
ข. (1) ค่ าบริการต่ าง ๆ ของเงินให้ สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริ โภค
(Consumer loan) ตามที่ได้ จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่ เหตุ

อัตราค่ าบริการ
สินเชื่อส่ วนบุคคล
สินเชื่อที่อยู่อาศัย
มีหลักประกัน
ไม่มีหลักประกัน

หมายเหตุ

(ส่วนที่ไม่ได้ อยูภ่ ายใต้
การกากับ)

1. ค่ าใช้ จ่ายที่จ่ายให้ แก่ หน่ วยงานราชการ ได้ แก่
1) ค่าอากรแสตมป์
- ต้ นฉบับสัญญาเงินกู้
- คูฉ่ บับสัญญาเงินกู้
- ต้ นฉบับสัญญาค ้าประกัน (ถ้ ามี)
- คูฉ่ บับสัญญาค ้าประกัน (ถ้ ามี)
2) ค่าธรรมเนียมจดจานอง

เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท สูงสุดไม่เกิน
10,000 บาท
ฉบับละ 5 บาท
ฉบับละ 5 บาท
ฉบับละ 5 บาท
ฉบับละ 10 บาท

ฉบับละ 10 บาท

ฉบับละ 10 บาท

ฉบับละ 5 บาท

ฉบับละ 5 บาท

ฉบับละ 5 บาท

ร้ อยละ 1 ของวงเงินจด
จานอง แต่สงู สุดไม่เกิน
200,000 บาท
ให้ เรี ยกเก็บตามอัตราที่
ทางราชการกาหนด

-

ร้ อยละ 1 ของวงเงินจด
จานอง แต่สงู สุดไม่เกิน
200,000 บาท

-

-

-

ตามที่บริ ษัทประเมินภายนอก
เรี ยกเก็บ
ตามที่บริ ษัทประกันภัยเรี ยก
เก็บ

3) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การตรวจดูข้อมูล และค่าธรรมเนียม
อื่นที่เกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ
2. ค่ าใช้ จ่ายที่จ่ายให้ แก่ บุคคลอื่นหรือหน่ วยงานภายนอก ได้ แก่
กรณีปกติ
1) ค่าตรวจสอบข้ อมูลเครดิต
ตามที่บริ ษัทประเมินภายนอก
2) ค่าสารวจและประเมินหลักประกัน 2/
3) ค่าเบี ้ยประกันภัย
4 ค่าใช้ จา่ ยในการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ อื่นหรือช่องทางอื่น
(โปรดระบุรายละเอียด)
กรณีผิดนัดชาระหนี ้
1) ค่าใช้ จา่ ยกรณีเช็คคืน (กรณีเช็คของธนาคารพาณิชย์อื่น)
2) ค่าใช้ จา่ ยกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย
(กรณีชาระหนี ้โดยการหักบัญชีกบั สถาบันการเงินอื่น)
3) ค่าใช้ จา่ ยติดตามทวงถามหนี ้ 2/

เรี ยกเก็บ
ตามที่บริ ษัทประกันภัยเรี ยก
เก็บ

-

เริ่ ม

ไม่เกิน 50 บาท/บัญชี/รอบการทวงถามหนี ้ (กรณีมีหนี ้ค้ างชาระ 1 งวด)
ไม่เกิน 100 บาท/บัญชี/รอบการทวงถามหนี ้ (กรณีมีหนี ้ค้ างชาระมากกว่า 1 งวด)
(กรณีมีหนี ้ค้ างชาระหรื อหนี ้ที่ถึงกาหนดชาระสะสมไม่เกิน 1,000.-บาท
จะไม่มีการเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายในการติดตามทวงถามหนี ้)

3. ค่ าใช้ จ่ายที่เป็ นต้ นทุนในการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์
กรณีปกติ
1) ค่ าการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน 2/

ขั้นต่ำ 3,500.- บาท และ
สูงสุดไม่ เกิน 15,000.-บาท

2) ค่าขอสาเนาใบแจ้ งยอดบัญชีแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็ นต้ นไป)
กรณีผิดนัดชาระหนี ้
1) ค่าติดตามทวงถามหนี ้ 2

-

ยกเว้ น
- สินเชื่อกรุ งไทย
ธนวัฏและธนวัฏพิเศษ
- บัญชี Sub
Account ที่เกิดจาก
การปรับปรุ งโครง
สร้ างหนี ้

ขั้นต่ำ 3,500.- บาท และ 1.ขึน้ อยู่กับแต่ ละ
สูงสุดไม่ เกิน 15,000.-บาท ประเภทของทรั พย์ สิน
(ตามเอกสารแนบ)
2.รวมภาษีมูลค่ าเพิม่ แล้ ว

หมายเหตุ
1/ ไม่รวมถึงเงินให้ สินเชื่อประเภทที่ ธปท. กาหนดหลักเกณฑ์ไว้ เฉพาะ
2/ ค่าใช้ จา่ ยประเภทเดียวกันในข้ อ 2 และ 3 ธนาคารพาณิชย์จะเรียกเก็บจากลูกค้ าซ ้าซ้ อนกันไม่ได้
ความในข้ อ 3.ค่ าใช้ จ่ายที่เป็ นต้ นทุนในการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ กรณีปกติ 1) การประเมินมูลค่ าทรั พย์ สิน แก้ ไขเพิ่มเติมโดยหนังสือที่ น.(ว)(INR) 778 /2565
ลงวันที่ 15มิถุนายน 2565 โดยมีผลใช้ บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
/ ข. (2) ค่าบริ การ....

ตารางที่ 3 ข. หน้ า 1

เอกสารแนบ หน ังสือที่ น.(ว)(INR) 778 /2565
ลงว ันที่ 15 มิถน
ุ ายน 2565

ิ (ตำม ข(1) ข้อ 3 ข้อย่อย 1) และ ข (2) ข้อ 11.1
ตำรำงอ ัตรำค่ำบริกำรกำรประเมินมูลค่ำทร ัพย์สน
ลำด ับ
1.

ิ
ประเภททร ัพย์สน

รำยละเอียดประเภททร ัพย์

ทีอ
่ ยูอ
่ ำศ ัย

จำนวนคูหำ
1.1 ห ้องชุดพักอาศัย

ค่ำบริกำร
กำรประเมิน (บำท)
ตงแต่
ั้
1-10
คูหำ

มำกกว่ำ
10 คูหำ

3,500

4,500

- รูปแบบต ้องคล ้ายคลึงกันโดยสามารถใช ้ข ้อมูลเปรียบเทียบเดียวกันได ้
โดยออกรายงานรวมเพียงเล่มเดียว เท่านัน
้
- กรณีไม่ตด
ิ กันคิดเพิม
่ ตาแหน่งละ 1,500 บาท

1.2 ทาวน์เฮ ้าส์/ทาวน์โฮม
1.3 อาคารพาณิชย์

หมำยเหตุ

1.4 บ ้านแฝด
1.5 บ ้านเดีย
่ ว
2.

3.

ทีด
่ น
ิ เปล่ำ

2.1 เนือ
้ ทีด
่ น
ิ ไม่เกิน 1 ไร่

3,500

2.2 เนือ
้ ทีด
่ น
ิ ตัง้ แต่ 1 ไร่ ขึน
้ ไป แต่ไม่เกิน 20 ไร่

4,000

2.3 เนือ
้ ทีด
่ น
ิ ตัง้ แต่ 20 ไร่ ขึน
้ ไป แต่ไม่เกิน 100 ไร่

5,000

2.4 เนือ
้ ทีด
่ น
ิ ตัง้ แต่ 100 ไร่ ขึน
้ ไป

10,000

อำคำรทว่ ั ไป
3.1 อาคารขนาดเล็ก (พืน
้ ทีใ่ ช ้สอยไม่เกิน 2,000 ตรม./หลัง)
่
(ประเมินเฉพำะสิงปลู
กสร้ำง)
3.2 อาคารขนาดใหญ่ (พืน
้ ทีใ่ ช ้สอยตัง้ แต่ 2,001 - 10,000 ตรม./หลัง)
3.3 อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ (พืน
้ ทีใ่ ช ้สอยตัง้ แต่ 10,001 ตรม./หลัง ขึน
้ ไป)

4.

งำนประมำณรำคำค่ำ
ก่อสร้ำง
(ตำมแบบแปลน)

4.1 สิง่ ปลูกสร ้าง (ตามข ้อ 1.2 ถึง 1.5)
4.2 สิง่ ปลูกสร ้างอืน
่ ๆ นอกเหนือ ข ้อ 4.1

500 *
8,000
15,000
500 *
2,500 - 5,000

- กรณีเนือ
้ ทีด
่ น
ิ เกิน 100 ไร่ขน
ึ้ ไป เพิม
่ ไร่ละ่ 100 บาท
- กรณีข ้อ 2.4 คิดอัตราค่าบริการสูงสุดต ้องไม่เกิน 15,000 บาท

* กรณี ข ้อ 3.1 ประเมินทีด
่ น
ิ และสิง่ ปลูกสร ้าง 1 หลัง ให ้คิดค่าบริการ
ตาม ข ้อ 2. (ทีด
่ น
ิ เปล่า)
หากมีสงิ่ ปลูกสร ้างมากกว่า 1 หลัง หลังต่อไปคิดเพิม
่ 500 บาท/หลัง
- กรณีข ้อ 3. อัตราค่าบริการสูงสุดต ้องไม่เกิน 15,000 บาท
* กรณี ข ้อ 4.1 ประเมินทีด
่ น
ิ และสิง่ ปลูกสร ้าง 1 หลัง ให ้คิดค่าบริการ
ตาม ข ้อ 2. (ทีด
่ น
ิ เปล่า) หากมีสงิ่ ปลูกสร ้างมากกว่า 1 หลัง หลังต่อไป
คิดเพิม
่ 500 บาท/หลัง
-

เอกสารแนบหนังสือที่ น. (ว) (INR.) 1223/2565 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2565
ข. (2) คาบริการตาง ๆ ของเงินใหสินเชื่อเพื่อการ
ประกอบ ธุรกิจ (Commercial Loan)

1. คาใชจายที่จายใหแกหนวยงานราชการ
2. คาใชจายที่จายใหแกบุคคลอื่นหรือหนวยงานภายนอก
3. คาใชจายที่เปนตนทุนในการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย
4. คาธรรมเนียมสําหรับผลิตภัณฑที่เปน Product Program

5. คาธรรมเนียมวิเคราะหโครงการ
(Front End Fee – คาวิเคราะหสินเชื่อ)
6. คาที่ปรึกษาสินเชื่อ
7. คาธรรมเนียมจัดการเงินกู
(Management Fee – คาบริการในการจัดเตรียมเงินกู
การจัดทํานิติกรรมสัญญา)
8. คาธรรมเนียมหรือเบี้ยปรับกรณีชําระคืนเงินกูกอนกําหนด
(Prepayment Fee)
8.1 SMEs* กรณีเงินกูประเภทมีกําหนดเวลา (T/L)

8.2 กรณีอื่น ๆ
9. คาธรรมเนียมผูกพันเงินกู /ยกเลิกวงเงินกู /ขยายระยะเวลา
การใชเงินกู
9.1 คาธรรมเนียมผูกพันเงินกู (Commitment Fee)
(1) สินเชื่อที่ใชหมุนเวียน (Revolving Credit)*
อายุสัญญาสินเชื่อไมเกิน 1 ป
(2) สินเชื่อที่ไมใชหมุนเวียน (Non-revolving Credit)**
(2.1) อายุสัญญาสินเชื่อไมเกิน 1 ป
(2.2) อายุสัญญาสินเชื่อเกิน 1 ป

อัตราคาบริการ
ใหเรียกเก็บในอัตราเดียวกับสินเชื่อเพื่อการ
อุปโภคบริโภค (Consumer loan) ตามขอ
ข.(1)
ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามที่ Product
Program นั้น ๆ กําหนด แตตองไมเกินจาก
อัตราสูงสุดที่ธนาคารกําหนดในประกาศนี้
ตั้งแตรอยละ 0.25 ของวงเงินกู แตไมเกินรอยละ
3.00 ของวงเงินกู ขั้นต่ํา1,000 บาท

รายละเอียดตามระเบียบ และ Sales Sheet ผลิตภัณฑ
นั้น ๆ
อาจเรียกเก็บลวงหนาคาที่ปรึกษาสินเชื่อกอนจํานวน
หนึ่ง หรือเรียกเก็บรวมในคราวเดียวทั้งจํานวนในวันที่
ลูกคาลงนามในนิติกรรมสัญญากับธนาคารก็ได

รอยละ 0.25 ของวงเงินสินเชื่อ แตไมเกิน
200,000 บาท
ตั้งแตรอยละ 0.25 ของวงเงินกู แตไมเกินรอยละ เรียกเก็บคราวเดียวทั้งจํานวนในวันที่ลูกคาลงนามใน
2.00 ของวงเงินกู ขั้นต่ํา1,000 บาท
นิตกิ รรมสัญญากับธนาคาร หรือวันที่ลูกคาเบิกถอน
เงินกูครั้งแรก โดยใหพิจารณาตามความเหมาะสมเปน
ราย ๆ ไป

ไมเกินรอยละ 3.00 ของยอดเงินตนคงเหลือที่
ชําระกอนกําหนด

Prepayment Fee เปนคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก
ลูกคารายทีชําระคืนเงินกูกอนกําหนด ซึ่งเปนการผิด
เงื่อนไขในสัญญา
*SMEs ตามนิยามของกระทรวงอุตสาหกรรม หรือตามที่
ธนาคารกําหนด

ไมเกินรอยละ 3.00 ของยอดเงินตนคงเหลือที่
ชําระกอนกําหนดหรือวงเงินกู (แลวแตกรณี)
เรียกเก็บเมื่อลูกคาไมปฏิบัติตามขอกําหนดที่ใหไวกับ
ธนาคาร
ขั้นต่ํา 1,000 บาท/ครั้ง
ตั้งแตรอยละ 0.25 แตไมเกินรอยละ 3.00 ตอป

ตั้งแตรอยละ 0.50 แตไมเกินรอยละ 3.00 ตอป
ตั้งแตรอยละ 1.00 แตไมเกินรอยละ 3.00 ตอป

9.2 คาธรรมเนียมยกเลิกวงเงินกู (Cancellation Fee)

พิจารณาเรียกเก็บเปนราย ๆ แตไมเกินรอยละ
3.00 ของวงเงินที่ลูกคาขอยกเลิก

9.3 คาธรรมเนียมขยายระยะเวลาการใชเงินกู (Extension
Fee)

เรียกเก็บไมเกินคาธรรมเนียมจัดการเงินกูจาก
ยอดหนี้ที่คางชําระทั้งหมด

10. คาธรรมเนียมหนังสือค้ําประกัน
10.1 การออก/ตออายุหนังสือค้ําประกันยื่นซอง
(1) มีเงินสดหรือเงินฝาก เปนหลักประกันเต็มวงเงิน
(2) มี Counter Guarantee เปนหลักประกันเต็มวงเงิน
(3) มีหลักประกันอื่น

หมายเหตุ

ขั้นต่ํา 500 บาท
รอยละ 1.0 ตอป
รอยละ 1.25 ตอป
รอยละ 2.0 ตอป

ตาราง ข. (2) ปรับปรุงโดย น. (ว) (รธ.) 547/2560 ลงวันที 4 เมษายน 2560 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที 10 เมษายน 2560
ความในขอ 8. ปรับปรุงโดย น. (ว) (กกร.) 386 /2563 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 8 มกราคม 2563
ความในขอ 10. ปรับปรุงโดย น. (ว) (INR.) 1223/2565 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2565 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 7 ตุลาคม 2565

* เรียกเก็บจากวงเงินสินเชื่อกอนใหลูกคาใชวงเงิน และ
เมื่อมีการตออายุวงเงิน
** เรียกเก็บจากวงเงินสวนที่ลูกคายังไมไดเบิกใช
(Undrawn) หรือไมเบิกใชตามขอตกลงกับธนาคาร เรียก
เก็บกอนใหลูกคาเบิกใชวงเงินครั้งตอไป หรือทุก 3 เดือน
หรือตามที่ไดรับอนุมัติ
Cancellation Fee เปนคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก
ลูกคารายที่ขอยกเลิกการใชวงเงินสินเชื่อ เรียกเก็บ
คาธรรมเนียมในวันที่ลูกคาขอยกเลิกการใชวงเงินสินเชื่อ
หรือวันครบกําหนด

1. สําหรับคาธรรมเนียมการออกหนังสือค้ําประกัน
อิเล็กทรอนิกสใหเรียกเก็บตามวิธีการคํานวณ
คาธรรมเนียมและเงื่อนไขของธนาคาร โดยใหเรียกเก็บ
ตามจริงที่คํานวณได และใหยกเวนการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมขั้นต่ํา

ตารางที่ 3 ข. หนา 2

ข. (2) คาบริการตาง ๆ ของเงินใหสินเชื่อเพื่อการประกอบ
ธุรกิจ (Commercial Loan)
10.2 การออก/ตออายุหนังสือค้ําประกันสัญญา
(1) มีเงินสดหรือเงินฝาก เปนหลักประกันเต็มวงเงิน
(2) มี Counter Guarantee เปนหลักประกันเต็มวงเงิน
(3) มีหลักประกันอื่น
10.3 การออก/ตออายุการค้ําประกันเงินกู การค้ําประกันการรับ
เงินลวงหนา และ Standby L/C กรณี
(1) มีเงินสดหรือเงินฝากเปนหลักประกันเต็มวงเงิน
(2) มีหลักประกันอื่น
10.4 คาธรรมเนียมการไมนําสงคืนหนังสือค้ําประกัน

10.5 การออกหนังสือค้ําประกันทดแทนฉบับสูญหาย
10.6 การเพิ่มชื่อผูรับประโยชนในหนังสือค้ําประกัน
11. คาการประเมินมูลคาทรัพยสิน (สินเชื่อทั่วไปและสินเชื่อเกษตร)

อัตราคาบริการ
รอยละ 1.0 ตอป
รอยละ 1.25 ตอป
รอยละ 2.0 ตอป

รอยละ 1.25 ตอป
รอยละ 2.50 ตอป
อัตราเดียวกับการออก/ตออายุหนังสือค้ําประกัน
ฉบับนั้นๆ

400 บาท ตอฉบับ
400 บาท ตอฉบับ

หมายเหตุ
2. การคืนคาธรรมเนียมหนังสือค้ําประกัน
กรณีผูขอออกหนังสือค้ําประกันนําหนังสือ
ค้ําประกันมาคืนธนาคารกอนเวลาที่
ธนาคารเรียกเก็บคาธรรมเนียมไว ใหเปนไป
ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด

กรณีที่ผูขอออก/ตออายุหนังสือค้ําประกันไม
นําสงคืนหนังสือค้ําประกันที่ครบกําหนดอายุ
แลวมาคืนธนาคารภายใน 30 วัน นับจากวัน
ครบกําหนด หรือนับจากวันที่เรียกเก็บ
คาธรรมเนียมไว

11.1 ผูประเมินราคาภายใน

ขั้นต่าํ 3,500.- บาท และสูงสุดไมเกิน 15,000.-บาท

1.ขึ้นอยูก ับแตละประเภทของทรัพยสิน
(ตามเอกสารแนบ)
2.รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว

11.2 ผูประเมินราคาภายนอก

ตามที่บริษัทประเมินภายนอกเรียกเก็บ

ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

12. คาธรรมเนียมการอาวัลหรือรับรองตั๋วเงิน
12.1 การอาวัลหรือรับรองตั๋วเงินทั่วไป
12.2 การอาวัลหรือรับรองตั๋วของสถาบันการเงิน กรณี
(1) อาวัลหรือรับรองตั๋วเงินกู
(2) อาวัลหรือรับรองตั๋วเงินฝาก
12.3 การอาวัลหรือรับรองตั๋วเงิน ตามขอ 12.1 และ 12.2
หากมีเงินสดหรือเงินฝากวางมัดจําหรือโอนสิทธิ
เรียกรองในเงินฝากเปนประกันเต็มวงเงิน

ขั้นต่ํา 300 บาท ตอฉบับ
รอยละ 2.5 ตอป

13. คาธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองเครดิตหรือรับรองสินเชื่อ
13.1 เพื่อจัดชั้นผูรับเหมา
(1) รับรองภายในวงเงินสินเชื่อที่มีอยูกับธนาคาร
(1.1) กรณีมีขอความ “ภายใตระเบียบและวิธีปฏิบัติ
ของธนาคาร”
(1.2) กรณีไมมีขอความ “ภายใตระเบียบและวิธีปฏิบัติ
ของธนาคาร”
(2) รับรองเกินวงเงินสินเชื่อที่มีอยูกับธนาคาร
13.2 เพื่อประมูลงาน
14. คาธรรมเนียมการออกหนังสือใหความสนับสนุนดานการเงินแก
ผูรับจาง กรณีมีขอความ “ภายใตระเบียบและวิธีปฏิบัติของ
ธนาคาร”

ขั้นต่ํา 2,000 บาท ตอฉบับ

รอยละ 0.05 ของวงเงินที่รับรอง
รอยละ 0.05 ของวงเงินที่รับรอง
รอยละ 0.05 ของวงเงินที่ธนาคารจะใหความ
สนับสนุนดานการเงินแกผูรับจาง
ขั้นต่ํา 1,000 บาทตอฉบับ

15. คาการตรวจผลงานการกอสราง
16. คาธรรมเนียมในการบริการทํานิติกรรมจํานอง สําหรับหลักประกัน
ประเภทอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยที่พึงจํานองได

ครั้งละ 2,400 บาท
รอยละ 0.05 ของวงเงินจํานอง แตไมเกิน 10,000
บาท ขั้นต่ํา1,000 บาท

17. คาใชจายในการเดินทางไปทํานิติกรรมจํานองที่ตางจังหวัด

ใหลูกคารับผิดชอบตามที่จายจริง

รอยละ 2.5 ตอป
รอยละ 1.25 ตอป
กึ่งอัตราปกติ

รอยละ 0.025 ของวงเงินที่รับรอง
รอยละ 0.05 ของวงเงินที่รับรอง

-รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว

ตาราง ข. (2) ขอ 11 และขอ 15 ปรับปรุงโดย น.(ว)(INR) 778 /2565 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ตารางที่ 3 ข. หนา 3

ข. (2) คาบริการตาง ๆ ของเงินใหสินเชื่อเพื่อการประกอบ
ธุรกิจ (Commercial Loan)
18. การออกเลตเตอรออฟเครดิตในประเทศ (Domestic Letter of
Credit)
18.1 คาธรรมเนียมในการเปดเลตเตอรออฟเครดิตใน
ประเทศ (DL/C Opening Commission)
18.2 คาธรรมเนียมในการแกไขเลตเตอรออฟเครดิตในประเทศ
(DL/C Amendment Commission)
(1) กรณีที่เพิ่มจํานวนเงินและ/หรือตออายุ (Increase of
Amount / Extension of Validity)
(2) กรณีอื่น ๆ
18.3 จํานวนเงินเกินกวาที่เปดเลตเตอรออฟเครดิตในประเทศ
(DL/C Overdrawn)
18.4 เลตเตอรออฟเครดิตหมดอายุ (DL/C Expire)
18.5 เอกสารมีขอผิดพลาด(Discrepancy Fee)
18.6 คาธรรมเนียมในการเรียกเก็บ สําหรับเอกสารตาม
เลตเตอรออฟเครดิตในประเทศ(Negotiation Fee)
18.7 คาธรรมเนียมในการรับรองการชําระเงินสําหรับตั๋วเงินที่มี
ระยะเวลาตามเลตเตอรออฟเครดิตในประเทศ
(Engagement Fee)

อัตราคาบริการ

รอยละ 2.5 ตอปของจํานวนเงิน เศษของเดือน
คิดเปน 1 เดือน ขั้นต่ํา1,000 บาท

รอยละ 2.5 ตอปของจํานวนเงิน เศษของเดือน
คิดเปน 1 เดือน ขั้นต่ํา1,000 บาท
500 บาท/ฉบับ
รอยละ 2.5 ตอปของจํานวนเงินที่เกินกวาเลตเตอร
ออฟเครดิตในประเทศ ขั้นต่ํา 1,000 บาท
รอยละ 2.5 ตอปของจํานวนเงิน ขั้นต่ํา1,000 บาท
300 บาท ตอฉบับ
500 บาท ตอฉบับ
รอยละ 2.5 ตอป ของจํานวนเงิน เรียกเก็บเมื่อมีการ
รับรองตั๋วเงิน ขั้นต่ํา 1,000 บาท

19. คาธรรมเนียมตรวจนับสินคา (Spot Check) ที่จํานํา/ดํารง

1,000 บาท ตอเดือน

20. คาธรรมเนียมตรวจนับสินคา (Spot Check)
กรณีบริษัทภายนอกเปนผูตรวจนับสินคา

ตั้งแต 3,500 บาท แตไมเกิน 10,000 บาท ตอครั้ง

21. คาธรรมเนียมผานเช็ค Effect
21.1 กรณีลูกคามีวงเงินผานเช็ค Effect
กรณีเกินวงเงินฯ
21.2 กรณีลูกคาไมมีวงเงินผานเช็ค Effect
(1) หากยอดคงเหลือ Available Balance เปนยอดติดลบ
มีจํานวนนอยกวาหรือเทากับยอดเงินในเช็ค ซึ่งฝากทัน
เคลียริ่ง (Today Cheque)
(2) หากยอดคงเหลือ Available Balance เปนยอดติดลบ
มีจํานวนสูงกวายอดเงินในเช็ค ซึ่งฝากทันเคลียริ่ง
(Today Cheque)
22. คาธรรมเนียม Factoring
23. คาใชจายติดตามทวงถามหนี้

รอยละ 0.25 ตอปของวงเงินฯ
รอยละ 0.25 ตอปของสวนที่เกินวงเงิน

ยกเลิกตั้งแตวันที่ 12 กันยายน 2560

ใหเรียกเก็บลวงหนาเปนรายป

รอยละ 0.02 ของยอดคงเหลือ Available Balance
ขั้นต่ํา 200 บาท
รอยละ 0.02 ของยอดเช็คฝากทันเคลียริ่ง
ขั้นต่ํา 200 บาท
รอยละ 0.2 ของมูลคาลูกหนี้การคาที่นํามาโอนสิทธิ
ใหธนาคารในแตละครั้ง ขั้นต่ํา 1,000 บาท
ไมเกิน 50 บาท/บัญชี/รอบการทวงถามหนี้
(กรณีมีหนี้คางชําระ 1 งวด)
ไมเกิน 100 บาท/บัญชี/รอบการทวงถามหนี้
(กรณีมีหนี้คางชําระมากกวา 1 งวด)
(กรณีมีหนี้คางชําระหรือหนี้ที่ถึงกําหนดชําระสะสม
ไมเกิน 1,000.-บาทจะไมมีการเรียกเก็บคาใชจายใน
การติดตามทวงถามหนี้)

24. คาธรรมเนียมการจดทะเบียน การตรวจดูขอมูล และคาธรรมเนียม
อื่นที่เกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ

หมายเหตุ

เฉพาะสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก โดย ยกเวน
สินเชื่อเงินกูเบิกเงินเกินบัญชี, บัญชีตั๋วกูยืมเงิน
ระยะสั้น, สินเชื่อเพื่อการเกษตร, สินเชื่อ
Microfinance, สินเชื่อบัตรฟลีทการด (Fleet
Card) และบัญชี Sub Account ที่เกิดจากการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้

ใหเรียกเก็บตามอัตราที่ทางราชการกําหนด

ตาราง ข. (2) ปรับปรุงโดย น. (ว) (รธ.) 547/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 มีผลบังคับใชต้งั แตวันที่ 10 เมษายน 2560
ความในขอ 19. และ 20. ปรับปรุงโดย น. (ว) (กกร.) 1533 /2560 มีผลบังคับใชตั้งแตวนั ที่ 12 กันยายน 2560
ความในขอ 23. ปรับปรุงโดย น.(ว)(สสคข.) 1269/2564 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 12 กันยายน 2564

ตารางที่ 3 ข. หนา 4

เอกสารแนบ หน ังสือที่ น.(ว)(INR) 778 /2565
ลงว ันที่ 15 มิถน
ุ ายน 2565

ิ (ตำม ข(1) ข้อ 3 ข้อย่อย 1) และ ข (2) ข้อ 11.1
ตำรำงอ ัตรำค่ำบริกำรกำรประเมินมูลค่ำทร ัพย์สน
ลำด ับ
1.

ิ
ประเภททร ัพย์สน

รำยละเอียดประเภททร ัพย์

ทีอ
่ ยูอ
่ ำศ ัย

จำนวนคูหำ
1.1 ห ้องชุดพักอาศัย

ค่ำบริกำร
กำรประเมิน (บำท)
ตงแต่
ั้
1-10
คูหำ

มำกกว่ำ
10 คูหำ

3,500

4,500

- รูปแบบต ้องคล ้ายคลึงกันโดยสามารถใช ้ข ้อมูลเปรียบเทียบเดียวกันได ้
โดยออกรายงานรวมเพียงเล่มเดียว เท่านัน
้
- กรณีไม่ตด
ิ กันคิดเพิม
่ ตาแหน่งละ 1,500 บาท

1.2 ทาวน์เฮ ้าส์/ทาวน์โฮม
1.3 อาคารพาณิชย์

หมำยเหตุ

1.4 บ ้านแฝด
1.5 บ ้านเดีย
่ ว
2.

3.

ทีด
่ น
ิ เปล่ำ

2.1 เนือ
้ ทีด
่ น
ิ ไม่เกิน 1 ไร่

3,500

2.2 เนือ
้ ทีด
่ น
ิ ตัง้ แต่ 1 ไร่ ขึน
้ ไป แต่ไม่เกิน 20 ไร่

4,000

2.3 เนือ
้ ทีด
่ น
ิ ตัง้ แต่ 20 ไร่ ขึน
้ ไป แต่ไม่เกิน 100 ไร่

5,000

2.4 เนือ
้ ทีด
่ น
ิ ตัง้ แต่ 100 ไร่ ขึน
้ ไป

10,000

อำคำรทว่ ั ไป
3.1 อาคารขนาดเล็ก (พืน
้ ทีใ่ ช ้สอยไม่เกิน 2,000 ตรม./หลัง)
่
(ประเมินเฉพำะสิงปลู
กสร้ำง)
3.2 อาคารขนาดใหญ่ (พืน
้ ทีใ่ ช ้สอยตัง้ แต่ 2,001 - 10,000 ตรม./หลัง)
3.3 อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ (พืน
้ ทีใ่ ช ้สอยตัง้ แต่ 10,001 ตรม./หลัง ขึน
้ ไป)

4.

งำนประมำณรำคำค่ำ
ก่อสร้ำง
(ตำมแบบแปลน)

4.1 สิง่ ปลูกสร ้าง (ตามข ้อ 1.2 ถึง 1.5)
4.2 สิง่ ปลูกสร ้างอืน
่ ๆ นอกเหนือ ข ้อ 4.1

500 *
8,000
15,000
500 *
2,500 - 5,000

- กรณีเนือ
้ ทีด
่ น
ิ เกิน 100 ไร่ขน
ึ้ ไป เพิม
่ ไร่ละ่ 100 บาท
- กรณีข ้อ 2.4 คิดอัตราค่าบริการสูงสุดต ้องไม่เกิน 15,000 บาท

* กรณี ข ้อ 3.1 ประเมินทีด
่ น
ิ และสิง่ ปลูกสร ้าง 1 หลัง ให ้คิดค่าบริการ
ตาม ข ้อ 2. (ทีด
่ น
ิ เปล่า)
หากมีสงิ่ ปลูกสร ้างมากกว่า 1 หลัง หลังต่อไปคิดเพิม
่ 500 บาท/หลัง
- กรณีข ้อ 3. อัตราค่าบริการสูงสุดต ้องไม่เกิน 15,000 บาท
* กรณี ข ้อ 4.1 ประเมินทีด
่ น
ิ และสิง่ ปลูกสร ้าง 1 หลัง ให ้คิดค่าบริการ
ตาม ข ้อ 2. (ทีด
่ น
ิ เปล่า) หากมีสงิ่ ปลูกสร ้างมากกว่า 1 หลัง หลังต่อไป
คิดเพิม
่ 500 บาท/หลัง
-

เอกสารแนบ หนังสือที่ น. (ว) (รธ.) 547/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560
ข. (2) ค่ าบริการต่ างๆ ของเงินให้ สินเชื่อเพื่อการประกอบ
ธุรกิจ (Commercial Loan)
อัตราค่ าธรรมเนียมการให้ บริการด้ านการค้ าต่ างประเทศ
ผ่ านช่ องทางปกติ หรือผ่ าน Web Site ของธนาคาร
บริการด้ านการนาเข้ า (Import Bills)
1. ค่ าธรรมเนียมสาหรั บผลิตภัณฑ์ ทเี่ ป็ น Product Program

2. ค่าธรรมเนียมในการเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิต (L/C Opening
Commission)
2.1 Irrevocable

2.2 Revolving Letter of Credit

3. ค่าธรรมเนียมในการแก้ ไขเลตเตอร์ ออฟเครดิต (Amendment
Commission)
3.1 ในกรณีที่เพิ่มจานวนเงิน และ/หรือต่ออายุ

3.2 ในกรณีอื่นๆ
4. เอกสารสินค้ าเข้ าเลตเตอร์ ออฟเครดิต
(Import Bills Under L/C)
4.1 ค่าธรรมเนียมในการรับรองการชาระเงินตัว๋ เงินที่มี
ระยะเวลาตามเลตเตอร์ ออฟเครดิต (Engagement Fee)
4.2 ค่าธรรมเนียมจานวนเงินที่เกินกว่าเลตเตอร์ ออฟเครดิต
(L/C Overdrawn Commission)
4.3 ค่าธรรมเนียมเลตเตอร์ ออฟเครดิตหมดอายุ (Drawing
Under Expired L/C and Exceed The Coverage
of L/C Opening Commission Charged)
4.4 ค่าธรรมเนียมข้ อผิดพลาดของเอกสาร (Discrepancy Fee)
5. ตัว๋ เรียกเก็บสินค้ าเข้ า (Import Bills For Collection)
5.1 ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บ (Collection Commission)
(1) ในกรณีธนาคารเป็ นผู้เรียกเก็บ
(2) ในกรณีโอนไปยังธนาคารอื่นให้ เรียกเก็บจากธนาคาร
ผู้รับโอน
5.2 ค่าธรรมเนียมในการรับรองการชาระเงินสาหรับตัว๋ เรียก
เก็บแบบ D/P Term (Engagement Fee)
5.3 ค่าธรรมเนียมในการสัง่ ทาคาคัดค้ าน (Protest Fee)
5.4 ค่าธรรมเนียมในการคืนเอกสาร (Returned Items)

อัตราค่ าบริการ

หมายเหตุ

ให้ เรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียมตามที่ Product
Program นั้นๆ กาหนด แต่ ต้องไม่ เกินจาก
อัตราสูงสุดทีธ่ นาคารกาหนดในประกาศนี้

รายละเอียดตามระเบียบ และ Sales
Sheet ผลิตภัณฑ์ นั้นๆ

ร้ อยละ 0.25 ของจานวนเงินต่อหนึ่งระยะเวลา
เศษของหนึ่งระยะเวลา ให้ ถือเป็ นอีกหนึ่ง
ระยะเวลา ขันต
้ า่ 1,000.00 บาท
ร้ อยละ 0.25 ของจานวนเงิน ตามคาขอเปิ ด
เลตเตอร์ ออฟเครดิตคูณด้ วยจานวนครัง้ ที่
Revolving ขันต
้ ่า 1,000.00 บาท

หนึ่งระยะเวลา = 90 วัน

ร้ อยละ 0.25 ของจานวนเงินที่เพิ่ม และ/หรือ
ระยะเวลาที่ตอ่ อายุตอ่ หนึ่งระยะเวลา เศษของ
หนึ่งระยะเวลา ให้ ถือเป็ นอีกหนึ่งระยะเวลา
ขันต
้ ่า 1,000.00 บาท
500.00 บาท ต่อฉบับ

หนึ่งระยะเวลา = 90 วัน

ร้ อยละ 2.50 ต่อปี ของจานวนเงินตามตัว๋ เรียกเก็บ
ขันต
้ ่า 1,000.00 บาท
ร้ อยละ 0.25 ของจานวนเงินที่เกินกว่าเลตเตอร์
ออฟเครดิต ขันต
้ ่า 1,000.00 บาท
ร้ อยละ 0.25 ของจานวนเงินตามตัว๋
ขันต
้ ่า 1,000.00 บาท
USD 50.00

ร้ อยละ 0.125 ของจานวนเงินที่เรียกเก็บ
ขันต
้ ่า 1,000.00 บาท
ร้ อยละ 0.0625 ของจานวนเงินที่เรียกเก็บ
ขันต
้ ่า 500.00 บาท
ร้ อยละ 2.50 ต่อปี ของจานวนเงินตามตัว๋ เรียกเก็บ
เมื่อขอรับเอกสาร ขันต
้ ่า 1,000.00 บาท
USD 100.00 ต่อครัง้ บวกค่าทนายตามที่จา่ ยจริง
USD 100.00 ต่อฉบับ

ตาราง ข. (2) ปรับปรุงโดย น. (ว) (รธ.) 547/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 10 เมษายน 2560

ตารางที่ 3 ข. หน้ า 5

เอกสารแนบ หนังสือที่ น. (ว) (รธ.) 547/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560
ข. (2) ค่ าบริการต่ างๆ ของเงินให้ สินเชื่อเพื่อการประกอบ
ธุรกิจ (Commercial Loan)
6. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือค ้าประกันให้ กบั บริษัทเรือหรือ
ตัวแทนเจ้ าของเรือเพื่อรับสินค้ า (Shipping Guarantee Fee)
7. ค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์การรับสินค้ าตามใบสัง่ ปล่อยของ
สายการบินหรือใบรับสินค้ า ก่อนได้ รับเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
(Endorsing Delivery Order)
8. ค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาเอกสารสินค้ าเข้ า
เกินกว่า 2 เดือน นับจากวันใบนาส่งจากธนาคารผู้สง่ เอกสาร
การเรียกเก็บ (Cover Letter)
9. ค่าธรรมเนียมเอกสารตัว๋ สินค้ าเข้ าที่เรียกเก็บเป็ นเงินบาท
(Commission on Thai Baht Bills)
10. ค่าธรรมเนียมการชาระเงินสกุลเดียวกับภาระหนี ้
(Commission in Lieu of Exchange)
10.1 สกุลเงิน USD
10.2 สกุลอื่น
11. ค่าธรรมเนียมขอเอกสารย้ อนหลัง 3 เดือนขึ ้นไป

อัตราค่ าบริการ

หมายเหตุ

500.00 บาท ต่อฉบับ ต่อเดือน เศษของเดือน
คิดเป็ น 1 เดือน
200.00 บาท ต่อฉบับ

เรียกเก็บ USD 30.00 เดือนต่อไปให้ คิด USD
30.00 ต่อเดือน เศษของเดือนต่อไปคิดเป็ น 1
เดือน
ร้ อยละ 0.25 ของจานวนเงิน
ขันต
้ ่า 1,000.00 บาท

ร้ อยละ 0.25 ของจานวนเงิน
ขันต
้ ่า 1,000.00 บาท
ร้ อยละ 0.50 ของจานวนเงิน
ขันต
้ ่า 1,000.00 บาท
500.00 บาท ต่อฉบับ

ตาราง ข. (2) ปรับปรุงโดย น. (ว) (รธ.) 547/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 10 เมษายน 2560

ตารางที่ 3 ข. หน้ า 6

เอกสารแนบ หนังสือที่ น. (ว) (รธ.) 547/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560
ข. (2) ค่ าบริการต่ างๆ ของเงินให้ สินเชื่อเพื่อการประกอบ
ธุรกิจ (Commercial Loan)
บริการด้ านการส่ งออก (Export Bills)
1. ค่ าธรรมเนียมสาหรั บผลิตภัณฑ์ ทเี่ ป็ น Product Program

2. เลตเตอร์ ออฟเครดิตด้ านสินค้ าออก (Export Letter of Credit)
2.1 ค่าธรรมเนียมในการแจ้ งเลตเตอร์ ออฟเครดิต
(L/C Advising Commission)
2.2 ค่าธรรมเนียมในการแจ้ งแก้ ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต
(L/C Amendment Commission)
2.3 ค่าธรรมเนียมในการขอยกเลิกเลตเตอร์ ออฟเครดิต
2.4 ค่าธรรมเนียมในการโอนเลตเตอร์ ออฟเครดิต
(L/C Transfer Commission)
(1) Without Substitution
(2) With Substitution
2.5 ค่าธรรมเนียมในการแก้ ไขการโอนเลตเตอร์ ออฟเครดิต
(Amendment of L/C Transfer Commission)
(1) ในกรณีเพิ่มเงิน
(1.1) Without Substitution
(1.2) With Substitution
(2) ในกรณีแก้ ไขอื่นๆ
2.6 ค่าธรรมเนียมในการเป็ นตัวแทนการชาระเงิน
(Reimbursement Fee)
2.7 ค่าธรรมเนียมในการแจ้ งเลตเตอร์ ออฟเครดิตฉบับใหม่
แทนฉบับเก่าทีส่ ญ
ู หาย (Commission on Re-Advise
L/C / Amendment)
2.8 ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเงินตามเอกสารเลตเตอร์
ออฟเครดิต (Collection Fee)
(1) ในกรณีเรียกเก็บจากผู้รับผลประโยชน์
(2) ในกรณีเรียกเก็บจาก Applicant
(3) กรณีเป็ นตัว๋ Restrict From
(3.1) Negotiation Fee
(3.2) Commission in Lieu of Exchange
2.9 ค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์การรับเงินตามเลตเตอร์ ออฟ
เครดิตไปยังบุคคลที่ 3
(1) ในกรณีมีคาสัง่ โอนก่อนที่ธนาคารจะได้ รับชาระเงิน
จากธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ (Assignment
of Proceeds)
(2) ในกรณีมีคาสัง่ โอนหลังจากที่ธนาคารได้ รับการชาระ
เงินจากธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ (Payment
Instruction) เป็ นเงินบาทเท่านัน้

อัตราค่ าบริการ
ให้ เรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียมตามที่ Product
Program นั้นๆ กาหนด แต่ ต้องไม่ เกินจาก
อัตราสูงสุดทีธ่ นาคารกาหนดในประกาศนี้

หมายเหตุ
รายละเอียดตามระเบียบ และ Sales
Sheet ผลิตภัณฑ์ น้ันๆ

800.00 บาท ต่อฉบับ
800.00 บาท ต่อฉบับ
USD75.00 ต่อฉบับ

ร้ อยละ 0.125 ของจานวนเงินที่โอนต่อครัง้
ขันต
้ ่า 1,000.00 บาท สูงสุด 30,000.00 บาท
ร้ อยละ 0.25 ของจานวนเงินที่โอนต่อครัง้
ขันต
้ ่า 1,000.00 บาท สูงสุด 60,000.00 บาท

ร้ อยละ 0.125 ของจานวนเงินที่โอนต่อครัง้
ขันต
้ ่า 1,000.00 บาท สูงสุด 30,000.00 บาท
ร้ อยละ0.25 ของจานวนเงินที่โอนต่อครัง้
ขันต
้ ่า 1,000.00 บาท สูงสุด 60,000.00 บาท
500.00 บาท ต่อฉบับ
USD75.00 ต่อฉบับ
1,000.00 บาท ต่อฉบับ

1,000.00 บาท ต่อฉบับ สาหรับใบกากับสินค้ า
ฉบับต่อไปฉบับละ 300.00 บาท
ร้ อยละ 0.125 ของจานวนเงินตามตัว๋
ขันต
้ ่า USD 75.00
- USD50.00
- ร้ อยละ 0.125 ของจานวนเงิน ขันต
้ ่า USD 20.00

ร้ อยละ 0.125 ของจานวนเงินตามเอกสาร
สินค้ าออกที่ขอโอน ขันต
้ ่า 1,000.00 บาท
1,000.00 บาท ต่อหนึ่งผู้รับโอน

ตาราง ข. (2) ปรับปรุงโดย น. (ว) (รธ.) 547/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 10 เมษายน 2560

ตารางที่ 3 ข. หน้ า 7

เอกสารแนบ หนังสือที่ น. (ว) (รธ.) 547/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560
ข. (2) ค่ าบริการต่ างๆ ของเงินให้ สินเชื่อเพื่อการประกอบ
ธุรกิจ (Commercial Loan)
3. ตัว๋ เรียกเก็บสินค้ าออก (Export Bills For Collection)
3.1 ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บ (Collection Commission)
(1) ในกรณีเรียกเก็บจากผู้รับประโยชน์ (Drawer)
(2) ในกรณีเรียกเก็บจาก Drawee
3.2 ค่าธรรมเนียมในการขอแก้ ไขการขอเรียกเก็บเงิน
(Amendment of Collection Instruction)
3.3 ค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิการรับเงินตามตัว๋ เรียกเก็บ
สินค้ าออกไปยังบุคคลที่ 3
(1) ในกรณีมีคาสัง่ โอนก่อนที่ธนาคารจะได้ รับชาระเงิน
จาก ธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ (Assignment
of Proceeds)
(2) ในกรณีมีคาสัง่ โอนหลังจากที่ธนาคารได้ รับการชาระ
เงินจากธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ (Payment
Instruction) เป็ นเงินบาทเท่านัน้
4. ค่าธรรมเนียมสาหรับเอกสารที่ไม่มีการชาระเงิน (Dishonored
Bills Fee)

อัตราค่ าบริ การ

หมายเหตุ

800.00 บาท ต่อฉบับ
ร้ อยละ 0.125 ของจานวนเงินตามตัว๋
ขันต
้ ่า USD 50.00
500.00 บาท ต่อฉบับ

ร้ อยละ 0.125 ของจานวนเงินตามเอกสาร
สินค้ าออกที่ขอโอน ขันต
้ ่า 1,000.00 บาท
1,000.00 บาท ต่อหนึ่งผู้รับโอน

1,000.00 บาท ต่อฉบับ

5. ค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาเอกสารสินค้ าออก (Handling
Charge For Dormant Collection Bills)
เกินกว่า 2 เดือน นับจากวันใบนาส่งจากธนาคารผู้สง่ เอกสาร
การเรียกเก็บ (Cover Letter)

เรียกเก็บ 500.00 บาท ต่อเดือน เศษของเดือนคิด
เป็ น 1 เดือน

6. ค่าธรรมเนียมเอกสารตัว๋ สินค้ าออกที่เรียกเก็บเป็ นเงินบาท
(Commission on Thai Baht Bills)

ร้ อยละ 0.25 ต่อปี ของจานวนเงิน
ขันต
้ ่า 1,000 บาท

7. ค่าธรรมเนียมการชาระเงินสกุลเดียวกับภาระหนี ้ (Commission
in Lieu of Exchange)
ร้ อยละ 0.25 ของจานวนเงิน ขันต
้ ่า1,000 บาท
7.1 สกุลเงิน USD
ร้ อยละ 0.50 ของจานวนเงิน ขันต
้ ่า1,000 บาท
7.2 สกุลอื่น ๆ
8. ค่าเบี ้ยปรับ Packing Credit
กรณีที่ไม่มีการส่งมอบเงินตราต่างประเทศภายใต้ Packing
Credit (Commission in Lieu of Exchange)

ร้ อยละ 0.25 ของจานวนเงินที่ไม่สามารถส่งมอบ
เงินตราต่างประเทศให้ กบั ธนาคาร

9. ค่าธรรมเนียมขอเอกสารย้ อนหลัง 3 เดือนขึ ้นไป

500 บาท ต่อฉบับ

ตาราง ข. (2) ปรับปรุงโดย น. (ว) (รธ.) 547/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 10 เมษายน 2560

ตารางที่ 3 ข. หน้ า 8

เอกสารแนบ หนังสือที่ น. (ว) (รธ.) 547/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560
ข. (2) ค่ าบริการต่ าง ๆ ของเงินให้ สินเชื่อเพื่อการ
ประกอบธุรกิจ (Commercial Loan)
อัตราค่ าธรรมเนียมการให้ บริการด้ านเงินโอน
ต่ างประเทศ
1. บริการด้ านเงินโอนต่ างประเทศขาเข้ า
(INWARD REMITTANCE)
1.1 ค่ าธรรมเนียมสาหรั บผลิตภัณฑ์ ทเี่ ป็ น
Product Program
1.2 การรับเงินโอนต่างประเทศขาเข้ า (Inward
Remittance)
(1) รับเป็ นเงินบาท

1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8

(2) เข้ าบัญชีสาขานอกเขตเคลียร์ ริ่ง
คิดค่าบริการและคูส่ าย ON-LINE
บวก : ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ
การติดตาม/แก้ ไข/ตรวจสอบ เงินโอนเข้ า
(INVESTIGATION)
การยกเลิกคาสัง่ โอนเงิน (CANCELLATION
CHARGE)
การโอนสิทธิ์การรับเงินตามเงินโอนขาเข้ าไปยัง
บุคคลที่ 3 (เฉพาะค่าสินค้ าเท่านัน)
้
(1) ในกรณีมีคาสัง่ โอนเงินก่อนที่ธนาคารจะ
ได้ รับชาระเงินจากธนาคารตัวแทนใน
ต่างประเทศ (ASSIGNMENT FEE)
(2) ในกรณีมีคาสัง่ โอนหลังจากที่ธนาคารได้ รับ
การชาระเงินจากธนาคารตัวแทนใน
ต่างประเทศ (Payment Instruction Fee)
หมายเหตุ : เป็ นเงินบาทเท่านัน้
การบริการค้ นหาเอกสารย้ อนหลัง 3 เดือน
ขึ ้นไป
ค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ ค่า TELEX / SWIFT
ในกรณีที่ต้องการให้ ผ้ รู ับเงินได้ รับเงินเต็ม
จานวน (Pay In Full) ให้ เรียกเก็บเพิ่มจาก
ธนาคารผู้สงั่ โอนเงิน

อัตราค่ าบริการ

ให้ เรียกเก็บค่ าธรรมเนียมตามที่ Product
Program นั้นๆ กาหนด แต่ ต้องไม่ เกินจาก
อัตราสูงสุดทีธ่ นาคารกาหนดในประกาศนี้

หมายเหตุ

รายละเอียดตามระเบียบ และ Sales Sheet
ผลิตภัณฑ์ นั้นๆ

0.25% ของยอดเงินโอนเข้ า
ขันต
้ ่า 200.00 บาท สูงสุด 500.00 บาท
50.00 บาท ต่อรายการ

500.00 บาท ต่อรายการ

รวมค่า TELEX / SWIFT แล้ ว

ในกรณีเก็บจากผู้โอนเงิน สกุล USD 30.00 ต่อฉบับ รวมค่า TELEX / SWIFT แล้ ว
สกุลอื่นๆ เก็บตามที่ธนาคารต่างประเทศกาหนด

0.125% ของจานวนเงินที่ขอโอน ขันต
้ ่า 1,000.00
บาท หรือ USD 20.- เทียบเท่า
1,000.00 บาท ต่อหนึ่งผู้รับโอน

500.00 บาท ต่อฉบับ
400.00 บาท หรือ USD 15.00 ต่อฉบับ
1,000.00 บาท หรือ USD 30.00 ต่อฉบับ
สกุลเงินอื่นๆ เก็บตามที่ธนาคารต่างประเทศ
กาหนด บวกค่า SWIFT

ตาราง ข. (2) ปรับปรุงโดย น. (ว) (รธ.) 547/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 10 เมษายน 2560

ตารางที่ 3 ข. หน้ า 9

เอกสารแนบ หนังสือที่ น.(ว) (INR.) 1743/2564 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564
ข. (2) คาบริการตาง ๆ ของเงินใหสินเชือ่ เพื่อการ
ประกอบธุรกิจ (Commercial Loan)
2. บริการดานเงินโอนตางประเทศขาออก
(OUTWARD REMITTANCE, Krungthai Business
WARP)

อัตราคาบริการ

2.1 คาธรรมเนียมสําหรับผลิตภัณฑที่เปน Product
Program

ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามที่ Product Program
นั้นๆ กําหนด แตตองไมเกินจากอัตราสูงสุดที่
ธนาคารกําหนดในประกาศนี้

รายละเอียดตามระเบียบ และ Sales
Sheet ผลิตภัณฑนั้นๆ

400.00 บาท หรือ USD 20.00 ตอฉบับ
300.00 บาท ตอฉบับ (เมื่อตัดบัญชีบาท)

กรณีตัดบัญชี FCD ใชคาธรรมเนียม
ตามตารางที่ 5 อัตราคาธรรมเนียมการ
ฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตรา
ตางประเทศ (FCD)

2.2 คาธรรมเนียมโอนเงินไปตางประเทศ (Charge Ben)
2.2.1 กรณีลูกคาโอนผานเคานเตอรธนาคาร
2.2.2 กรณีลูกคาทํารายการดวยตนเองผาน ชองทาง
Online ของธนาคาร
(1) ชองทาง Online บุคคลธรรมดา

หมายเหตุ

(2) ชองทาง Online นิติบุคคล
* ใหเรียกเก็บเพิ่มจากคาธรรมเนียมโอน
เงินไปตางประเทศ

2.3 ในกรณีธนาคารตางประเทศเรียกเก็บคาธรรมเนียม
จากผูขอโอน (Charge Our) ใหเรียกเก็บเพิ่ม ดังนี้
* สกุล USD

เพิ่มอีก 800.00 บาท หรือ USD 30.00 ตอฉบับ

* สกุล EUR

เพิ่มอีก 1,200.00 บาท หรือ EUR 25.00 ตอฉบับ

* สกุล JPY

เพิ่มอีก 0.05% ของจํานวนเงินที่โอนตอฉบับ ขั้นต่ํา
Min. JPY 5,000.00

* สกุล GBP

เพิ่มอีก 1,200.00 บาท หรือ GBP 20.00 ตอฉบับ

* สกุลอื่นๆ

เพิ่มอีก 800.00 บาท หรือ USD 30.00 ตอฉบับหรือ
เทียบเทา (OR EQUIVALENT)

2.4 กรณี ยกเลิก/แกไข/ ติดตาม เงินโอนไปตางประเทศ

500.00 บาท หรือ USD 20.00 ตอฉบับ

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการเก็บเพิ่มจาก
ธนาคารผูรับเงินปลายทางใหเรียกเก็บ
เพิ่มตามความจริงจากผูขอโอนเงิน

ในกรณีที่มีการเก็บเพิ่มจากธนาคารผูรับ
เงินปลายทาง และ/หรือ ผูใหบริการ
Platform อื่น ใหเรียกเก็บเพิ่มตามความ
จริงจากผูขอโอนเงิน
(กรณี Platform อื่น มีคาบริการเพิ่ม
USD 20-50 ตอรายการ รวมถึง
Applicable bank charge ถามี)

2.5 การชําระเงินดวยเงินสกุลเดียวกันกับเงินโอนออก
(1) กรณีที่เปนเงินตราตางประเทศ (COMMISSION
IN LIEU OF EXCHANGE)
* สกุล USD
* สกุลอื่น ๆ
(2) กรณีท่เี ปนเงินบาท (Payment Instruction Fee)
* สกุลเงินบาท
(3) กรณีโอนเงินไปใหแกธนาคารอื่น ๆ

0.25% ของจํานวนเงินโอนออก
ขั้นต่ํา 1,000.00 บาท
0.50% ของจํานวนเงินโอนออก
ขั้นต่ํา 1,000.00 บาท
0.25% ของจํานวนเงินตามภาระหนี้
ขั้นต่ํา 1,000.00 บาท
0.25% ของจํานวนเงินที่โอน
ขั้นต่ํา 1,000.00 บาท

ตาราง ข. (2) ปรับปรุงโดย น. (ว) (รธ.) 547/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยมีผลบังคับใชต้งั แตวันที่ 10 เมษายน 2560
ความในขอ 2.2 ปรับปรุงโดย น.(ว) (กกร.) 777 /2564 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 4 มิถุนายน 2564
ความในขอ 2.4 ปรับปรุงโดย น.(ว) (INR.) 1743 /2564 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 17 มกราคม 2565

ตารางที่ 3 ข. หนา 10

เอกสารแนบ หนังสือที่ น. (ว) (รธ.) 547/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560
ข. (2) ค่ าบริการต่ าง ๆ ของเงินให้ สินเชื่อเพื่อการ
ประกอบธุรกิจ (Commercial Loan)
2.6 โอนเงินไป สปป.ลาว
(1) ค่าธรรมเนียมโอนเงินไปต่างประเทศ
(Charge Beneficiary)
• กรณีโอนเป็ นเงินบาท
- ยอดเงินโอนไม่เกิน 30,000 บาท
- ยอดเงินโอนมากกว่า 30,000 บาท
แต่ไม่เกิน 400,000 บาท
- ยอดเงินโอนมากกว่า 400,000 บาทขึ ้นไป
• กรณีโอนเป็ นเงินสกุล USD
(2) ค่าธรรมเนียมโอนเงินไปต่างประเทศ
(Charge Our)
• กรณีโอนเงินบาท
• กรณีโอนเงินสกุล USD)

อัตราค่ าบริการ

ค่า Swift 300 บาท/รายการ
ค่า Swift 400 บาท/รายการ คิดเพิ่มอีก 0.125%
ของจานวนเงินที่โอน (ขันต
้ ่า 300 บาท สูงสุด 500
บาท) /รายการ
ค่า Swift 400 บาท/รายการ คิดเพิ่มอีก 0.25% ของ
จานวนเงินที่โอน (ขันต
้ ่า 1,000 บาท) /รายการ
ค่า SWIFT 400 บาท/รายการ

คิดเพิ่มอีก 0.15% ของจานวนเงินที่โอน
ขันต
้ ่า 300 บาท
คิดเพิ่มอีก 0.15% ของจานวนเงินที่โอน
ขันต
้ ่า USD10

หมายเหตุ

ทังนี
้ ้ ให้ รวมถึงกรณีโอนผ่าน
บัญชี NRB ด้ วย

เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากกรณี
Charge Ben.

2.7 โอนเงินไปประเทศกัมพูชา
(1) ค่าธรรมเนียมโอนเงินไปต่างประเทศ
(Charge Beneficiary)
• กรณีโอนเป็ นเงินบาท
(ปลายทางรับเป็ นบาท)
• กรณีโอนเป็ นเงินสกุล USD
(ปลายทางรับเป็ นเงินบาท/ USD)
(2) ค่าธรรมเนียมโอนเงินไปต่างประเทศ
(Charge Our)
• กรณีโอนเป็ นเงินบาท
(ปลายทางรับเป็ นบาท)
• กรณีโอนเป็ นเงินสกุล USD
(ปลายทางรับเป็ นเงินบาท)
• กรณีโอนเป็ นเงินสกุล USD
(ปลายทางรับเป็ นเงินสกุล USD)
2.8 บริการค้ นหาเอกสารที่มีอายุ 3 เดือนขึ ้นไป

ค่า SWIFT 400 บาท/รายการ คิดเพิ่มอีก 0.25%
ของจานวนเงินที่โอน (ขันต
้ ่า 1,000 บาท)/รายการ
ค่า SWIFT 400 บาท/รายการ

คิดเพิ่มอีก 0.1% ของจานวนเงินที่โอน
ขันต
้ ่า 400 บาท สูงสุด 4,000 บาท
คิดเพิ่มอีก 0.1% ของจานวนเงินที่โอน
ขันต
้ ่า 400 บาท สูงสุด 4,000 บาท
คิดเพิ่มอีก 0.1% ของจานวนเงินที่โอน
ขันต
้ ่า USD10 สูงสุด USD100
500.00 บาท ต่อฉบับ

เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจาก
กรณี Charge Ben.

ตาราง ข. (2) ปรับปรุงโดย น. (ว) (รธ.) 547 /2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 10 เมษายน 2560
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เอกสารแนบ หนังสือที่ น.(ว)(กกร.) 1195/2563 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563
ข. (2) ค่ าบริการต่ าง ๆ ของเงินให้ สินเชื่อเพื่อการประกอบ
ธุรกิจ (Commercial Loan)
อัตราค่ าธรรมเนียมการให้ บริการด้ านธุรกิจปริวรรต
 ค่าธรรมเนียมสาหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็ น Product Program

 ด้ านขาย
การขายดราฟต์ตา่ งประเทศ
ค่า Foreign Bank Charge (ถ้ ามี)
 ด้ านรับซือ้
1. รับซื ้อเช็คเดินทางต่างประเทศ
2. รับซื ้อตัว๋ เงินต่างประเทศ (Foreign Clean Bills Purchased)
2.1 รับซื ้อตัว๋ เงินต่างประเทศ
- ค่า Foreign Bank Charge (ถ้ ามี)
2.2 รับซื ้อคืนดราฟต์ที่ธนาคารเป็ นผู้สงั่ จ่าย
2.3 กรณีตวั๋ เงินคืน (ถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน)
- ค่า Foreign Bank Charge (ถ้ ามี)

อัตราค่ าบริการ
ให้ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามที่ Product
Program นันๆ
้ กาหนด แต่ต้องไม่เกินจากอัตรา
สูงสุดที่ธนาคารกาหนดในประกาศนี ้

ค่าอากรแสตมป์ 3.00 บาท ต่อฉบับ

150.00 บาท ต่อฉบับ

ค่าอากรแสตมป์ 3.00 บาท ต่อฉบับ

400.00 บาท ต่อฉบับ

ค่าอากรแสตมป์ 3.00 บาท ต่อฉบับ

200.00 บาท ต่อฉบับ
250.00 บาท ต่อฉบับ+ ดอกเบี ้ย MLR+2
200.00 บาท ต่อฉบับ

4. กรณีลกู ค้ าต้ องการให้ Stop Payment Draft ที่สงั่ จ่ายไป
ต่างประเทศ
ค่า Foreign Bank Charge (ถ้ ามี)

300.00 บาท ต่อฉบับ

5. กรณีธนาคารในต่างประเทศขอ Stop Payment Draft ที่สงั่
บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็ นผู้จา่ ยเงิน (Drawn on us)

USD 25.00 (หรือสกุลอื่นเทียบเท่า)

6. กรณีธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บตัว๋ เงินที่เป็ นบาทเพื่อเรียก
เก็บยังธนาคารในประเทศ

เหมาจ่าย 1,500.00 บาท ต่อฉบับ

8. กรณีลกู ค้ านาธนบัตรต่างประเทศมาขายเป็ นเงินบาทแล้ ว
ON-LINE ไปเข้ าบัญชีสาขานอกเขต Clearing
8.1 ค่าคูส่ าย ON-LINE
8.2 จ่ายเป็ นแคชเชียร์ ออเดอร์

รายละเอียดตามระเบียบ และ Sales
Sheet ผลิตภัณฑ์นนๆ
ั้

600.00 บาท ต่ อฉบับ

3. การรับซื ้อตัว๋ เงินเพื่อส่งเรียกเก็บ (Outward Foreign Bills for
Collection)
3.1 ค่าบริการส่งเรียกเก็บ
3.2 ค่า Foreign Bank Charge
3.3 กรณีตวั๋ เงินคืน (ถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน)
ค่า Foreign Bank Charge (ถ้ ามี)

7. บริการค้ นหาเอกสารที่มีอายุเอกสาร 3 เดือนขึ ้นไป

หมายเหตุ

ค่าอากรแสตมป์ 3.00 บาท ต่อฉบับ

400.00 บาท ต่อฉบับ
USD 22.400.00 บาท ต่อฉบับ

500.00 บาท ต่อฉบับ
10,000/10.00 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000.00 บาท
20.00 บาท ต่อรายการ
20.00 บาท

ตาราง ข. (2) ปรับปรุงโดย น. (ว) (รธ.) 547/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 10 เมษายน 2560
ค่าธรรมเนียมการขายดราฟต์ต่างประเทศ ปรับปรุงโดย น.(ว)(กกร.)1195/2563 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 โดยมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 9 กันยายน 2563

ตารางที่ 3 ข. หน้ า 12

เอกสารแนบ หนังสือที่ น.(ว)(ผภต.) 844 /2560 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
ข. (2) ค่ าบริการต่ าง ๆ ของเงินให้ สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ
(Commercial Loan)
9. NON-RESIDENT BAHT ACCOUNT
9.1 กรณีลกู ค้ าทัว่ ไป (MT 103)
(1) เข้ าบัญชีที่สาขานอกเขต Clearing คิดค่าคูส่ าย On-Line
(2) จ่ายเงินผ่านระบบ BAHTNET
(3) โอนเงินบาทผ่าน NRB เพื่อผู้รับผลประโยชน์ในต่างประเทศ
- ค่า SWIFT
9.2 กรณีลกู ค้ า Corporate (MT103)
(1) เข้ าบัญชีที่สาขานอกเขต Clearing คิดค่าคูส่ าย On-Line
(2) จ่ายเงินผ่านระบบ BAHTNET
(3) โอนเงินบาทผ่าน NRB เพื่อผู้รับผลประโยชน์ในต่างประเทศ
- ค่า SWIFT
(4) รายการเคลื่อนไหวบัญชี (Posting Charge )
10. รับซื ้อตัว๋ เงินสัง่ จ่ายที่ธนาคารกรุงไทย (Draft Drawn on Krung Thai Bank

อัตราค่ าบริการ

หมายเหตุ

0.25% ของยอดเงินบาท
ขันต
้ ่า 200.- บาท สูงสุด 500.-บาท
50.-บาท ต่อรายการ
150.-บาท ต่อรายการ
0.25% ของยอดเงินบาท
ขันต
้ ่า 1,000.-บาท
400.-บาท ต่อรายการ
0.25% ของยอดเงินบาท
ขันต
้ ่า 200.- บาท สูงสุด 500.-บาท
50.-บาท ต่อรายการ
150.-บาท ต่อรายการ
0.25% ของยอดเงินบาท
ขันต
้ ่า 1,000.-บาท
400.-บาท ต่อรายการ
50.- บาท ต่อรายการ
200.-บาท ต่อฉบับ

ค่าอากรแสตมป์ 3 บาท ต่อฉบับ

Pcl.)

ค่ าธรรมเนียมอื่นๆ
11. การเรียกเก็บธนบัตรต่างประเทศชารุด
12. การให้ บริการจัดส่ง Swift Statement
12.1 MT 940
- รายเดือน
- รายครั้ ง
12.2 MT 950

200.-บาท ต่อฉบับ

1,500.- บาท ต่ อเดือน ต่ อบัญชี
200.-บาท ต่ อครั้ ง
200.-บาท ต่ อครั้ ง

ตาราง ข. (2) ปรับปรุงโดย น. (ว) (รธ.) 547/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 10 เมษายน 2560
ความในข้ อ 12 ปรับปรุงโดย น.(ว)(ผภต.) 844/2560 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 โดยมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 26 มิถนุ ายน 2560

ตารางที่ 3 ข. หน้ า 13

เอกสารแนบ หนังสือที่ น. (ว) (รธ.) 547/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560
ข. (3) ค่ าบริการต่ าง ๆ ของเงินให้ สินเชื่อ
เพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer
loan) ที่นับรวมเป็ นส่ วนหนึ่งของ
ดอกเบีย้ ตามตารางที่ 2 ข.(1)
1. ค่ าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
(Management Fee) เฉพาะสินเชื่อ
โครงการเงินกู้อเนกประสงค์ เพื่อเป็ น
สวัสดิการข้ าราชการ ลูกจ้ างประจา
และพนักงานตามสัญญาจ้ างของ
หน่ วยงานราชการ องค์ การมหาชน
รวมทัง้ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

มีหลักประกัน

ไม่ มี

สินเชื่อส่ วนบุคคล
ไม่มีหลักประกัน
(ส่วนที่ไม่ได้ อยูภ่ ายใต้ การกากับ)
ลูกค้ าที่ทาสัญญากู้

อัตราค่ าธรรมเนียม
จัดการเงินกู้

วงเงินกู้ไม่ เกิน
100,000 บาท

300 บาท

วงเงินกู้ตงั ้ แต่ 100,001
ถึง 500,000 บาท

500 บาท

วงเงินกู้ตงั ้ แต่ 500,001
ถึง 1,000,000 บาท

800 บาท

วงเงินกู้ตงั ้ แต่
1,000,001 - 2,000,000
บาท

1,000 บาท

สินเชื่อที่อยู่
อาศัย

หมายเหตุ

ไม่ มี

เมื่อรวมกับอัตรา
ดอกเบี ้ยเงินให้
สินเชื่อโครงการ
เดียวกันแล้ ว ต้ อง
ไม่เกินกว่าอัตรา
ดอกเบี ้ยสูงสุดที่
ธนาคารประกาศ

ตาราง ข. (3) ปรับปรุงโดย น. (ว) (รธ.) 547/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 10 เมษายน 2560

ตารางที่ 3 ข. หน้ า 14

เอกสารแนบหนังสือที น.(ว) (INR.) 1115 /2565
ลงวันที 16 กันยายน 2565
ค. ค่าบริการอืนๆ

อัตราค่าบริการ

หมายเหตุ

1.2 การโอนเงินด้วยระบบบาทเนต

- กรณีโอนเงินช่องทางสาขาเลือก “มีผลภายในวันทําการ
(Within Business Day)”

1.2.1 กรณีธนาคารเป็ นผูโ้ อน

- กรณี รายการไม่สาํ เร็จ ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมเท่าเดิม

(1) โอนเงินเข้าบัญชีทีธนาคารอืน
ก. ธนาคารผูโ้ อนอยูใ่ นกทม./
ปริมณฑล โอนให้ธนาคารอืนทีอยู่ใน
กทม./ปริมณฑล
ข. ธนาคารผูโ้ อนอยูใ่ น กทม./
ปริมณฑล โอนให้ธนาคารอืนทีอยู่ใน

150.- บาท

150.- บาท

ต่างจังหวัด
ค. ธนาคารผูโ้ อนอยูต
่ า่ งจังหวัด โอนให้
ธนาคารอืนทีอยูใ่ นกทม./ปริมณฑล
ง. ธนาคารผูโ้ อนอยูต
่ า่ งจังหวัด โอนให้

150.- บาท + ค่าบริการ
โอนเงินต่างจังหวัด
150.- บาท

ธนาคารอืนทีอยูใ่ นต่างจังหวัด
(2) โอนเงินเข้าบัญชีสถาบันอืนทีเปิ ดบัญชีอยู่
กับ ธปท. เช่น กรมสรรพากร
ก. ธนาคารผูโ้ อนอยูใ่ นกทม./

150.- บาท

ปริมณฑล โอนเข้าบัญชีที ธปท.
ข. ธนาคารผูโ้ อนอยูต
่ า่ งจังหวัด โอนเข้า
บัญชีที ธปท.

150.- บาท + ค่าบริการ
โอนเงินต่างจังหวัด

1.2.2 กรณีธนาคารเป็ นผู้รบั โอน
(1) รับโอนเงินจากธนาคารอืนเข้าบัญชีลูกค้า
ก. ธนาคารผูร้ บั โอนอยูใ่ น กทม./

100.-บาท

ปริมณฑล รับโอนจากธนาคารอืน ทีอยู่
ในกทม./ปริมณฑล หรือต่างจังหวัด
ข. ธนาคารผูร้ บ
ั โอนอยูต
่ า่ งจังหวัด
รับโอนจากธนาคารอืนทีอยูใ่ นกทม./

100.- บาท + ค่าบริการ
โอนเงินต่างจังหวัด

ปริมณฑล หรือต่างจังหวัด
(2) รับโอนเงินจากสถาบันอืนทีเปิ ดบัญชี
กับ ธปท. เข้าบัญชีลูกค้า
ก. โอนเงินจากบัญชีที ธปท.

100.- บาท

ให้ธนาคารผูร้ บ
ั โอนใน กทม./ปริมณฑล
ข. โอนเงินจากบัญชีที ธปท.
ให้ธนาคารผูร้ บ
ั โอนในต่างจังหวัด

100.- บาท + ค่าบริการ
โอนเงินต่างจังหวัด

- การคิดค่าบริการโอนเงินต่างจังหวัดให้คด
ิ ในอัตราหมืนละ
10.- บาท ส่วนทีเกินคิดตามส่วน โดยใช้เลขหลักพัน
อัตราตําสุด 10.- บาท อัตราสูงสุด 750.- บาท

- ความในข้อ 1.2 แก้ไขเพิมเติมโดยหนังสือที น.(ว)(INR.) 1115 / 2565 ลงวันที 16 ก.ย. 65 โดยมีผลใช้บงั คับตังN แต่วน
ั ที 24 ก.ย. 65

ตารางที 3 ค. ข้อ 1. การโอนเงิน ข้อ 1.2 หน้า 1

เอกสารแนบหนังสือที น.(ว)(INR.) 1115 /2565
ลงวันที 16 กันยายน 2565
ค. ค่าบริการอืนๆ

อัตราค่าบริการ

หมายเหตุ
- วงเงินการฝาก/โอนเงินข้ามธนาคาร สูงสุด

1.3 การโอนเงินรายย่อย

ไม่เกิน 2,000,000.-/รายการ

(Bulk Payment System : BPS)

- กรณีโอนเงินช่องทางสาขาเลือก “มีผล 2 วันทําการถัดไป

1.3.1 BPS : Credit Next Day

(Next 2 Business Day)”
(1)

การฝาก/โอนเงินข้ามธนาคาร
(1.1) ไม่เกิน 2,000,000.-บาท

12.-บาท/รายการ

- ไม่คด
ิ ค่าบริการ ข้อ (1.1) เฉพาะทีทําธุรกรรมผ่านช่องทาง
Internet Banking มีผลตังN แต่วน
ั ที 2 เม.ย. 2561
เป็ นต้นไป

(1.2) กรณีขอยกเลิกแฟ้ มข้อมูล
(2)

100.-บาท/แฟ้ มข้อมูล

การรับ – ส่งข้อมูลผ่านระบบ KTB –
Biz Payment
(2.1) กรณี ลูกค้าทัวไป
(2.2) กรณี ลูกค้าสถาบันการเงิน

4,000.-บาท/เดือน
15,000.-บาท/เดือน/บัญชี

- กรณีโอนเงินช่องทางสาขาเลือก “มีผลวันทําการถัดไป

1.3.2 BPS : Credit Same DAY

(Next Business Day)”
(1) การฝาก/โอนเงินข้ามธนาคาร

- ไม่คด
ิ ค่าบริการ ข้อ (1.1) – (1.3) เฉพาะทีทําธุรกรรมผ่าน

(1.1) ไม่เกิน 100,000.-บาท

20.-บาท/รายการ

ช่องทาง Internet Banking มีผลตังN แต่วน
ั ที 2 เม.ย. 2561

(1.2) มากกว่า 100,000.-บาท

75.-บาท/รายการ

เป็ นต้นไป

แต่ไม่เกิน 500,000.-บาท
(1.3) มากกว่า 500,000.-บาท

200.-บาท/รายการ

แต่ไม่เกิน 2,000,000.-บาท
(1.4) กรณีขอยกเลิกแฟ้ มข้อมูล

100.-บาท/แฟ้ มข้อมูล

(2) การรับ – ส่งข้อมูลผ่านระบบ KTB –
Biz Payment
(2.1) กรณี ลูกค้าทัวไป
(2.2) กรณี ลูกค้าสถาบันการเงิน

4,000.-บาท/เดือน
15,000.-บาท/เดือน/บัญชี

- ความในข้อ 1.3.1 และ 1.3.2 แก้ไขเพิมเติมโดยหนังสือที น.(ว)(INR.) 1115 / 2565 ลงวันที 16 ก.ย. 65 โดยมีผลใช้บงั คับตังN แต่วน
ั ที 24 ก.ย. 65

ตารางที 3 ค. ข้อ 1. การโอนเงิน ข้อ 1.3 หน้า 1

เอกสารแนบหนังสือที น.(ว)(INR) 1115 /2565
ลงวันที 16 กันยายน 2565
ค. ค่าบริการอืนๆ

อัตราค่าบริการ

หมายเหตุ

1.5 การโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร
สําหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
1.5.1 ผ่านเครือง ATM (Online Retail

- ทังN ในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จํานวนเงินโอนสูงสุด
ครังN ละไม่เกิน 50,000.- บาท

Funds Transfer : ORFT)

N อยูก
- จํานวนเงินโอนต่อวันขึน
่ บั สิทธิในบัตร ATM

- ไม่เกิน 10,000.- บาท

25.- บาท/รายการ

- มากกว่า 10,000.-บาท แต่

35.- บาท/รายการ

ไม่เกิน 50,000.-บาท
1.5.2 ผ่านเคาน์เตอร์สาขา (Interbank

- จํานวนเงินโอนสูงสุดครังN ละไม่เกิน 100,000.- บาท

Transfer via Counter) และ

- ไม่จาํ กัดวงเงินการโอนเงินสูงสุดต่อวัน

เครืองฝากเงินอัตโนมัติ (Interbank

- กรณีโอนเงินช่องทางสาขาเลือก “มีผลทันที (Immediately)”

Deposit via ADM)
- ไม่เกิน 10,000.-บาท

50.- บาท

- 10,000.01 - 20,000.- บาท

60.- บาท

- 20,000.01 - 30,000.- บาท

70.- บาท

- 30,000.01 - 40,000.- บาท

80.- บาท

- 40,000.01 - 50,000.- บาท

90.- บาท

- 50,000.01 – 65,000.- บาท

100.- บาท

- 65,000.01 – 80,000.- บาท

110.- บาท

- 80,000.01 – 100,000.- บาท

120.- บาท

- ความในข้อ 1.5.2 แก้ไขเพิมเติมโดยหนังสือที น.(ว)(INR.) 1115 / 2565 ลงวันที 16 ก.ย. 65 โดยมีผลใช้บงั คับตังN แต่วน
ั ที 24 ก.ย. 65

ตารางที 3 ค. ข้อ 1. การโอนเงิน ข้อ 1.5 หน้า 1

เอกสารแนบหนังสือที่ น.(ว)(รธ.) 1883 /2558
ลงวันที่
ค. ค่าบริการอืน
่ ๆ

อัตราค่าบริการ

25 สิงหาคม 2558
หมายเหตุ

2. ค่าบริการบัตรประเภทต่าง ๆ
2.1 ค่าบริการทาบัตร/ค่าบริการรายปี
2.1.1 บัตร ATM
(1) ประเภทบุคคลธรรมดา
(1.1) บัตรธรรมดา
- ค่าทาบัตร*
- ค่าบริการรายปี **

(2)

(1.2) บัตรทอง
- ค่าทาบัตร*
- ค่าบริการรายปี **
ประเภทนิตบ
ิ ค
ุ คล
สาหรับหน่ วยงานเอกชน/องค์กร
ตามทีธ่ นาคารกาหนด
(2.1) ค่าทาบัตร*
(2.2) ค่าบริการรายปี **
(2.3) ค่าบริการทารายการ

2.1.2 บัตรกรุงไทยสถาบัน (IPAC - ATM)
(1) บัตรธรรมดา
- ค่าทาบัตร*
- ค่าบริการรายปี **
(2) บัตรทอง
- ค่าทาบัตร*
- ค่าบริการรายปี **
2.1.3 บัตรวีซา่ อิเลคตรอน-กรุงไทย (VE)
และบัตรวีซา่ อิเล็คตรอน-กรุงไทย
สถาบัน/องค์กร (IPAC-VE)
ค่าบริการรายปี *
(1) บัตรแบบมาตรฐาน
(2) บัตรแบบมีประกันอุบตั เิ หตุ
2.1.4 บัตรกรุงไทย วีซา่ เดบิต (KTB VISA
Debit Card : KTB VDB)

* ค่าทาบัตร หมายถึง ค่าแรกเข้า/ออกบัตรใหม่/ทาบัตรทดแทน

100.- บาท
180.- บาท

100.- บาท
230.- บาท
- เช่น บัตรชาระภาษี (Tax Smart Card) สาหรับกรมสรรพากร
บัตรชาระภาษี สรรพสามิต (Excise Smart Card ) สาหรับ
กรมสรรพสามิต บัตรกรมบังคับคดี (Legal Execution Card) และ
บัตรการท่าเรือแห่งประเทศไทย (KTB e-Logistics Card) เป็ นต้น

100.-บาท
130.- บาท
- ให้เป็ นไปตามค่าบริการ Mobile
EDC Payment

- ข้อ 3.10.3 ตารางที่ 3 ค. ข้อ 3 หน้า 6

100.- บาท
180.- บาท
100.- บาท
230.- บาท

200.-บาท
250.-บาท

*ค่าบริการรายปี ของปี ถัดไป ระบบธนาคารจะเรียกเก็บจากบัญชีลูกค้า
โดยอัตโนมัตเิ มือ
่ ครบรอบ 1 ปี ในเดือนทีม
่ ีการออกบัตร หากเงินใน
บัญชีลูกค้ามีไม่เพียงพอจ่ายค่าบริการรายปี คราวเดียวกันทัง้ จานวน
ระบบงานจะเรียกเก็บค่าบริการส่วนทีเ่ หลือต่อไปทุกเดือนจนกว่าจะครบ
หากครบ 12 เดือน สาหรับบัตรแบบมีประกัน และ 24 เดือนสาหรับบัตร
แบบไม่มีประกันแล้ว ระบบงานยังไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการรายปี ได้
ครบ ตามจานวนเงินทีก
่ าหนด ธนาคารจะยกเลิกบัตรโดยอัตโนมัติ
* ค่าทาบัตร หมายถึง ค่าแรกเข้า/ออกบัตรใหม่/ทาบัตรทดแทน
**ค่าบริการรายปี ของปี ถัดไป ระบบธนาคารจะเรียกเก็บจากบัญชีลูกค้าโดย
อัตโนมัติเมือ
่ ครบรอบ 1 ปี ในเดือนทีม
่ ีการออกบัตร หากเงินในบัญชีลูกค้า
มีไม่เพียงพอจ่ายค่าบริการรายปี คราวเดียวกันทัง้ จานวน ระบบงานจะเรียก
เก็บค่าบริการส่วนทีเ่ หลือต่อไปทุกเดือนจนกว่าจะครบ หากครบ 12 เดือน
สาหรับบัตรแบบมีประกัน และ 24 เดือน สาหรับบัตรแบบไม่มีประกันแล้ว
ระบบงานยังไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการรายปี ได้ครบตามจานวนเงินที่
กาหนด ธนาคารจะยกเลิกบัตรโดยอัตโนมัติ

2.1.4.1 บัตรกรุงไทย วีซา่ เดบิต (KTB
VDB)/บัตรกรุงไทย วีซ่า เดบิตสถาบัน /องค์กร (KTB IPAC –
VDB)
(1) บัตรมาตรฐาน (Classic) หรือบัตร KTB
Shop Smart Classic
(1.1) บัตรแบบปกติ
(1.1.1) ค่าทาบัตร* แบบไม่มีรูปถ่าย

**ค่าบริการรายปี ของปี ถัดไป ระบบธนาคารจะเรียกเก็บจากบัญชีลูกค้าโดย
อัตโนมัติเมือ
่ ครบรอบ 1 ปี ในเดือนทีม
่ ีการออกบัตร หากเงินในบัญชีลูกค้า
มีไม่เพียงพอจ่ายค่าบริการรายปี คราวเดียวกันทัง้ จานวน ระบบงานจะเรียก
เก็บค่าบริการส่วนทีเ่ หลือต่อไปทุกเดือนจนกว่าจะครบ หากครบ 12 เดือน
สาหรับบัตรแบบมีประกัน และ 24 เดือนสาหรับบัตรแบบไม่มีประกันแล้ว
ระบบงานยังไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการรายปี ได้ครบตามจานวนเงินที่
กาหนด ธนาคารจะยกเลิกบัตรโดยอัตโนมัติ

100.-บาท

(1.1.2) ค่าทาบัตร* แบบมีรูปถ่าย

150.-บาท

(1.1.3) ค่าบริการรายปี **

200.-บาท

/(1.2) บัตรแบบ KTB ...

ความในข้อ 2 แก้ไขเพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว)(รธ.) 2093/2556 ลงวันที่ 4 พ.ย.56 โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วน
ั ที่ 16 พ.ย.56
ความในข้อ 2.1.4.1 (1) แก้ไขเพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว) (รธ.) 217 /2558 ลงวันที่ 30 ม.ค. 58 โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วน
ั ที่ 2 ก.พ.58
ความในข้อ 2.1.1 (1) แก้ไขเพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว) (รธ.) 679 /2558 ลงวันที่ 26 มี.ค. 58 โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 พ.ค..58 ตารางที ่
ความในข้อ 2.1.2 (1) แก้ไขเพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว) (รธ.) 1883 /2558 ลงวันที่ 25 ส.ค. 58 โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วน
ั ที่ 25 ก.ย. 58

3 ค. ข้อ 2 หน้า 1

เอกสารแนบหนังสือที่ น.(ว)(INR.) 838/2565
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
ค. ค่าบริการอืน
่ ๆ

อัตราค่าบริการ

(1.2) บัตรแบบ KTB Personalize Card

- ลูกค้าเลือกรูปภาพในการพิมพ์บนหน้าบัตรได้

(1.2.1) ค่าทาบัตร*

150.-บาท

(1.2.2) ค่าบริการรายปี **

250.-บาท

(1.3) บัตรแปดริว้ อีซี่ เดบิตการ์ด
(1.3.1) ค่าทาบัตร *
(1.3.2) ค่าบริการรายปี **

(2) บัตรมีประกันอุบตั เิ หตุ (Gold) หรือบัตร
KTB Shop Smart Gold
(2.1) ค่าทาบัตร* แบบไม่มีรูปถ่าย

หมายเหตุ

- จาหน่ ายเฉพาะในจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ สาขาทีก
่ าหนดเท่านั้น

ไม่คด
ิ ค่าบริการ
200.-บาท

150.-บาท

(2.2) ค่าทาบัตร* แบบมีรูปถ่าย

200.-บาท

(2.3) ค่าบริการรายปี **

250.-บาท

(3) บัตรเคทีบี ช้อปสมาร์ท คริสตัล
(KTB Shop Smart Crystal)

- บัตรมีสท
ิ ธิประโยชน์ การประกันอุบ ัติเหตุสว่ นบุคคลคุม
้ ครอง
100,000.-บาท

(3.1) ค่าทาบัตร*

150.-บาท

(3.2) ค่าบริการรายปี **

250.-บาท

(4) บัตรเคทีบี ช้อปสมาร์ท คริสตัล เอ็กซ์ตร้า
(KTB Shop Smart Crystal Xtra)
(4.1) ค่าทาบัตร*

100.-บาท

(4.2) ค่าบริการรายปี **

399.-บาท

2.1.4.2 บัตรกรุงไทย วีซ่า เดบิต (KTB VDB)
ประเภท Co – Brand Card
(1) บัตรกรุงไทย –ทิพยประกันภัย พริวเิ รจ วีซ่า
เดบิต (KTB – DHIPAYA Privilege
VISA Debit Card) แบบมีประกันอุบตั เิ หตุ

- บัตรมีสท
ิ ธิประโยชน์ การประกันอุบ ัติเหตุสว่ นบุคคลคุม
้ ครอง
50,000.-บาท
- ผลประโยชน์ จากการชดเชยรายได้ 300 บาท/วัน (สูงสุด 365 วัน)
(รวมอุบตั เิ หตุขณะขับขีห
่ รือโดยสารรถจักรยานยนต์)

- เป็ นบัตรทีธ่ นาคารออกร่วมกับบริษท
ั ทิพยประกันภัยฯ

(1.1) ค่าทาบัตร*

150.-บาท

(1.2) ค่าบริการรายปี **

300.-บาท

(2) บัตรเดบิตกรุงไทย แคร์ ( Krungthai
Care Debit Card ) (บัตร เคทีบี
ช็อปสมาร์ท เพิร์ล (KTB Shop Smart
Pearl Card) เดิม)
(2.1) ค่าทาบัตร *

100.-บาท

(2.2) ค่าบริการรายปี ***

599.-บาท

(3) บัตรเดบิตกรุงไทย เอ็กซ์ตร้า แคร์ (Krungthai
Extra Care Debit Card ) (บัตร เคทีบี ช็อป
สมาร์ท บลูไดมอนด์ (KTB Shop Smart
Blue Diamond Card) หรือบัตร KTB Shop
Smart Blue Diamond Xtra เดิม)

(3.1) ค่าทาบัตร*

100.-บาท

(3.2) ค่าบริการรายปี ***

999.-บาท

*** ค่าบริการรายปี ของปี ถัดไประบบธนาคารจะเรียกเก็บจากบัญชี
ลูกค้าอัตโนมัติในวันทีค
่ รบกาหนดชาระ หากเงินในบัญชีลก
ู ค้าไม่พอ
จ่ายค่าบริการรายปี ในคราวเดียวกันทัง้ จานวนในวันทีค
่ รบกาหนดชาระ
ค่าบริการรายปี ธนาคารจะระงับการใช้บ ัตรชั่วคราวและลูกค้าจะไม่ได้
รับความคุม
้ ครองตามกรรมธรรม์ประกันภัยอุบตั เิ หตุและสิทธิ
ประโยชน์อน
ื่ ๆจากบัตรโดยลูกค้าจะต้องชาระค่าบริการดังกล่าวให้
ครบถ้วนภายใน 60 วันนับตัง้ แต่วน
ั ทีค
่ รบกาหนดชาระค่าบริการรายปี
หากครบระยะเวลาทีก
่ าหนดธนาคารยังไม่ได้รบั ชาระค่าบริการรายปี
ครบถ้วนทัง้ จานวน ธนาคารจะทาการยกเลิกบัตรโดยอัตโนมัติ
*** ค่าบริการรายปี ของปี ถัดไประบบธนาคารจะเรียกเก็ บจากบัญชี
ลูกค้าอัตโนมัติในวันทีค
่ รบกาหนดชาระ หากเงินในบัญชีลก
ู ค้าไม่พอ
จ่ายค่าบริการรายปี ในคราวเดียวกันทัง้ จานวนในวันทีค
่ รบกาหนดชาระ
ค่าบริการรายปี ธนาคารจะระงับการใช้บ ัตรชั่วคราวและลูกค้าจะไม่ได้
รับความคุม
้ ครองตามกรรมธรรม์ประกันภัยอุบตั เิ หตุและสิทธิ
ประโยชน์ อน
ื่ ๆจากบัตรโดยลูกค้าจะต้องชาระค่าบริการดังกล่าวให้
ครบถ้วนภายใน 60 วันนับตัง้ แต่วน
ั ทีค
่ รบกาหนดชาระค่าบริการรายปี
หากครบระยะเวลาทีก
่ าหนดธนาคารยังไม่ได้รบั ชาระค่าบริการรายปี
ครบถ้วนทัง้ จานวน ธนาคารจะทาการยกเลิกบัตรโดยอัตโนมัติ

(4) บัตรเคทีบี – เอ็มอาร์ที (KTB – MRT Card)
(4.1) ค่าทาบัตร*

150.-บาท

(4.2) ค่าบริการรายปี **

250.-บาท
/ (6) บัตร เคทีบี...

- ความในข้อ 2.1.4.2 (2) (3) เพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว) (INR.) 838 /2565 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 ก.ค 2565

ตารางที่ 3 ค. ข้อ 2 หน้า 2

เอกสารแนบหนังสือที่ น.(ว)(INR.) 838 /2565
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
ค. ค่าบริการอืน
่ ๆ

อัตราค่าบริการ

(5) บัตรเดบิตกรุงไทย อัลตร้า แคร์
(Krungthai Ultra Care Debit Card)
(บัตร เคทีบี ช้อปสมาร์ท พาราเดีย่ ม (KTB
Shop Smart Palladium Card) เดิม)
(5.1) ค่าทาบัตร*
(5.2) ค่าบริการรายปี ***

100.-บาท
1,599.-บาท

2.1.5 บัตรกรุงไทย ยูเนี่ยนเพย์ เดบิต
(KTB – UnionPay Debit Card :
KTB UPD)

(1)

(2)

บัตรมาตรฐาน (Classic)
(1.1) ค่าทาบัตร *

100.-บาท

(1.2) ค่าบริการรายปี **

200.-บาท

หมายเหตุ
*** ค่าบริการรายปี ของปี ถัดไประบบธนาคารจะเรียกเก็บจากบัญชีลูกค้า
อัตโนมัติในวันทีค
่ รบกาหนดชาระ หากเงินในบัญชีลูกค้าไม่พอจ่าย
ค่าบริการรายปี ในคราวเดียวกันทัง้ จานวนในวันทีค
่ รบกาหนดชาระ
ค่าบริการรายปี ธนาคารจะระงับการใช้บ ัตรชั่วคราวและลูกค้าจะไม่ได้
รับความคุม
้ ครองตามกรรมธรรม์ประกันภัยอุบตั เิ หตุและสิทธิ
ประโยชน์อน
ื่ ๆจากบัตรโดยลูกค้าจะต้องชาระค่าบริการดังกล่าวให้
ครบถ้วนภายใน 60 วันนับตัง้ แต่วน
ั ทีค
่ รบกาหนดชาระค่าบริการรายปี
หากครบระยะเวลาทีก
่ าหนดธนาคารยังไม่ได้รบั ชาระค่าบริการรายปี
ครบถ้วนทัง้ จานวน ธนาคารจะทาการยกเลิกบัตรโดยอัตโนมัติ

* ค่าทาบัตร หมายถึง ค่าแรกเข้า/ออกบัตรใหม่/ทาบัตรทดแทน
** ค่าบริการรายปี ของปี ถัดไป ระบบธนาคารจะเรียกเก็บจาก
บัญชีลูกค้าโดยอัตโนมัตเิ มือ
่ ครบรอบ 1 ปี ในเดือนทีม
่ ี
การออกบัตร หากเงินในบัญชีลูกค้ามีไม่เพียงพอจ่ายค่าบริการ
รายปี คราวเดียวกันทัง้ จานวน ระบบงานจะเรียกเก็บค่าบริการ
ส่วนทีเ่ หลือต่อไปทุกเดือนจนกว่าจะครบ หากครบ 12 เดือน
สาหรับบัตรแบบมีประกัน และ 24 เดือนสาหรับบัตรแบบไม่มีประกัน
แล้ว ระบบงานยังไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการรายปี ได้ครบ
ตามจานวนเงินทีก
่ าหนด ธนาคารจะยกเลิกบัตรโดยอัตโนมัติ

บัตรทอง (Gold)
(1.1) ค่าทาบัตร *
(1.2) ค่าบริการรายปี **

150.-บาท
250.-บาท

2.1.6 บัตร VDB - KTB netbank
(1) ค่าบริการทาบัตร VDB Classic – KTB
netbank
(1.1) ค่าทาบัตรแรกเข้า (บัตรใบแรก)
(1.2) ค่าทาบัตรใหม่/บัตรทดแทน

(2) ค่าบริการบัตร VDB Classic – KTB
netbank

ไม่คด
ิ ค่าบริการ

150.-บาท
299.-บาท/ปี

ประกอบด้วยค่าบริการดังนี้
- ค่าบริการรายปี
- ค่าบริการแจ้งการเคลือ
่ นไหวทาง
บัญชีผา่ นโทรศัพท์มือถือ (SMS Alert)
- ค่าบริการแจ้งเตือนการ Login
เข้าสูร่ ะบบผ่านโทรศัพท์มือถือ
(Notify Login)
- ค่าบริการแจ้งการทารายการผ่าน
โทรศัพท์มือถือ (Notification SMS)

(3) ค่าทาบัตร VDB Classic - KTB
netbank กรณี บตั รสูญหาย/ชารุด

150.- บาท

2.1.7 บัตรเดบิตกรุงไทย คลาสสิก
(Krungthai Classic Debit Card)
(บัตรเดบิตกรุงไทยมาสเตอร์การ์ด
(Krungthai Mastercard Debit
Card) เดิม)

*

(1) ค่าทาบัตร *

100.- บาท

(2) ค่าบริการรายปี **

200.- บาท

ค่าทาบัตร หมายถึง ค่าแรกเข้า/ออกบัตรใหม่/ทาบัตรทดแทน

** ค่าบริการรายปี ของปี ถัดไป ธนาคารจะเรียกเก็บจากลูกค้า
โดยหักบัญชีอตั โนมัตเิ มือ
่ ครบรอบ 1 ปี ในเดือนทีม
่ ีการออกบัตร
หากเงินในบัญชีลูกค้ามีไม่เพียงพอจ่ายค่าบริการรายปี
คราวเดียวกันทัง้ จานวน ระบบงานจะเรียกเก็บค่าบริการ
ส่วนทีเ่ หลือต่อไปทุกเดือนจนกว่าจะครบ หากครบ 24 เดือนแล้ว
ระบบงานยังไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการรายปี ได้ครบตาม
จานวนเงินทีก
่ าหนด ธนาคารจะยกเลิกบัตรโดยอัตโนมัติ

2.2 การใช้บริการบัตรทีเ่ ครือ
่ ง ATM /
ADM ในประเทศ
2.2.1 การถอนเงิน/โอนเงินในเขตสานัก
หักบัญชีเดียวกันทีเ่ ครือ
่ ง ATM/ADM
ธนาคารกรุงไทย

ไม่คด
ิ ค่าบริการ

้ อยูก
- จานวนเงินทีถ
่ อน/โอนต่อวันขึน
่ บั วงเงินตามประเภทบัตร
ทีก
่ าหนด เมื่อสมัครบัตร หรือผูถ
้ ือบัตรได้มีการแจ้งขอเปลีย่ นแปลง
และจานวนเงินคงเหลือในบัญชี

/2.2.2. การโอนเงิน...
- ความในข้อ 2.1.4.2 (6) เพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว) (INR.) 838 /2565 ลงวันที่ 1 ก.ค. 2565 โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 ก.ค 2565

ตารางที่ 3 ค. ข้อ 2 หน้า 3

เอกสารแนบหนังสือที น.(ว)( INR.) 1380 /2565
ลงวันที 14 พฤศจิกายน 2565
ค. ค่าบริการอืน ๆ
2.2.2 การโอนเงินข้ามเขตสํานักหักบัญชี
ทีเครือง ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย
(1.1) รายการแรก ของเดือน
0 ไป ของเดือน
(1.2) รายการที 2 ขึน
2.2.3 การถอนเงินข้ามเขตสํานักหักบัญชีที
เครือง ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย
2.2.4 การโอนเงิน ข้ามจังหวัด
ทีเครือง ATM / ADM ธนาคารอืน

อัตราค่าบริการ

ไม่คด
ิ ค่าบริการ
10.-บาท/รายการ
15.-บาท/รายการ
- จังหวัดกรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ
- หมืนละ 10.-บาท
ให้ถือเป็ นจังหวัดเดียวกัน
ส่วนเกินคิด ตามส่วนเลขหลักพัน
พันละ1.-บาท เศษของพันไม่คด
ิ
0 อยูก
่ บั วงเงินตามประเภทบัตรที
- จํานวนเงินทีถอน/โอนต่อวันขึน
- ค่าใช้เครือข่ายธนาคาร 10.-บาท/รายการ กําหนด เมือสมัครบัตร หรือผูถ
้ ือบัตรได้มีการแจ้งขอเปลียนแปลง
- ค่าบริการขัน
0 ตํา 20.-บาท / รายการ
- ค่าบริการสูงสุด1,000.-บาท/รายการ

2.2.5 การถอนเงิน ข้ามจังหวัด
ทีเครือง ATM ธนาคารอืน

2.2.6 การถอนเงินในจังหวัดเดียวกัน
ทีเครือง ATM ธนาคารอืน

2.3

และจํานวนเงินคงเหลือในบัญชี

- จังหวัดกรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ
20.-บาท/รายการ
ให้ถือเป็ นจังหวัดเดียวกัน
15.- บาท/รายการ
0 อยูก
่ บั วงเงินตามประเภทบัตรที
- จํานวนเงินทีถอน/โอนต่อวันขึน
สําหรับเครือง ATM ของ
กําหนด เมือสมัครบัตร หรือผูถ
้ ือบัตรได้มีการแจ้งขอเปลียนแปลง
ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์
และจํานวนเงินคงเหลือในบัญชี
การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ไม่คด
ิ ค่าบริการ

2.2.7 กรณี ลูกค้าใช้บตั ร ทีเครือง ATM / ADM
ธนาคารอืนเกิน 4 รายการ ต่อเดือน
- นับตัง0 แต่รายการที 5 ในเดือนนัน
0
คิดค่าบริการ
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10.- บาท / รายการ

- จังหวัดกรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ
ให้ถือเป็ นจังหวัดเดียวกัน
- กรณีลูกค้าใช้บตั รทํารายการถอนเงินหรือสอบถามยอดทีเครือง
ATM/ADM ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) จะได้รบั การยกเว้นไม่ถูกนับการทํารายการรวมกับ
เครือง ATM/ADM ธนาคารอืน ในเดือนนัน
0

การใช้บริการบัตรในต่างประเทศ

2.3.1 บัตรเดบิต
- ถอนเงินสด
- สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี
2.3.2 บัตรเดบิตทีผูกใช้งาน Krungthai Inter
Wallet
- ถอนเงินสด
(1) สกุลเงิน AUD
(2) สกุลเงิน CAD
(3) สกุลเงิน EUR
(4) สกุลเงิน GBP
(5) สกุลเงิน HKD
(6) สกุลเงิน JPY
(7) สกุลเงิน NZD
(8) สกุลเงิน SGD
(9) สกุลเงิน USD
(10) สกุลเงิน CHF
(11) สกุลเงิน RUB
(12) สกุลเงิน SEK
(13) สกุลเงิน NOK
(14) สกุลเงิน DKK
(15) สกลุเงิน KRW
(16) สกุลเงิน TWD
(17) สกุลเงิน INR
(18) สกุลเงิน MYR
2.3.3 ถอนเงินสดด้วยสกุลเงินต่างประเทศ
นอกเหนื อจากข้อ 2.3.2
- ถอนเงินสด
2.3.4 ค่าความเสียงของอัตราแลกเปลียนทีเกิดจาก
การถอนเงิน และชําระค่าสินค้าและบริการ
ด้วยบัตรเดบิต และบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์

ทุกประเภทของธนาคาร

100.-บาท / รายการ
15.-บาท / รายการ

4
4
2.5
2.5
25
350
4.5
4
3
3
200
30
30
20
3,800
105
210
14

AUD / รายการ
CAD / รายการ
EUR / รายการ
GBP / รายการ
HKD / รายการ
JPY / รายการ
NZD / รายการ
SGD / รายการ
USD / รายการ
CHF / รายการ
RUB / รายการ
SEK / รายการ
NOK / รายการ
DKK / รายการ
KRW / รายการ
TWD / รายการ
INR / รายการ
MYR / รายการ

100.-บาท / รายการ
ร้อยละ 2.5 จากจํานวนเงิน
ทีทํารายการ

- อัตราแลกเปลียนจะถูกเรียกเก็บเป็ นสกุลเงินบาท ซึงรวมค่าความเสียง
จากการแปลงสกุลเงิน

/2.4 การใช้บริการ…

- ความในข้อ 2.3.4 เพิมเติมโดยหนังสือที น.(ว) (INR.) 1380 / 2565 ลงวันที 14 พ.ย. 65 โดยมีผลใช้บงั คับตัง0 แต่วน
ั ที 22 พ.ย. 65 ตารางที 3 ค. ข้อ 2 หน้า 4

เอกสารแนบหนังสือที น.(ว)( INR.) 1229 /2565

ลงวันที 10 ตุลาคม 2565
ค. ค่าบริการอืน ๆ
2.4 การใช้บริการบัตร เพือถอนเงิน
ผ่านเคาน์ เตอร์สาขา
2.4.1 บัตรเดบิต
- ถอนเงินทีสาขาของธนาคาร

- ถอนเงินทีเคาน์ เตอร์ธนาคารอืน

อัตราค่าบริการ

- หมืนละ 10.-บาท ส่วนเกินคิดตาม
ส่วนเลขหลักพัน พันละ 1.-บาท
เศษของพันไม่คด
ิ
- ค่าบริการขัน
0 ตํา 10.-บาท /รายการ
- ค่าบริการขอโอน 20.-บาท / รายการ
100.-บาท / รายการ
- วงเงินการทํารายการ คํานวณเป็ นเงินบาท
ไม่เกิน 25,000 บาท / รายการ จํากัดไม่เกิน 2 รายการ / วัน

2.4.2 บัตรเดบิตทีผูกใช้งาน Krungthai Inter Wallet
- ถอนเงินสดสกุลต่างประเทศทีสาขา/จุดบริการ
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศของธนาคาร
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

สกุลเงิน AUD
สกุลเงิน CAD
สกุลเงิน EUR
สกุลเงิน GBP
สกุลเงิน HKD
สกุลเงิน JPY
สกุลเงิน NZD
สกุลเงิน SGD
สกุลเงิน USD
สกุลเงิน CHF
สกุลเงิน RUB
สกุลเงิน SEK
สกุลเงิน NOK
สกุลเงิน DKK
สกลุเงิน KRW
สกุลเงิน TWD
สกุลเงิน INR
สกุลเงิน MYR

4
4
2.5
2.5
25
350
4.5
4
3
3
200
30
30
20
3,800
105
210
14

AUD / รายการ
CAD / รายการ
EUR / รายการ
GBP / รายการ
HKD / รายการ
JPY / รายการ
NZD / รายการ
SGD / รายการ
USD / รายการ
CHF / รายการ
RUB / รายการ
SEK / รายการ
NOK / รายการ
DKK / รายการ
KRW / รายการ
TWD / รายการ
INR / รายการ
MYR / รายการ

2.5 การใช้บริการ ATM CROSS
BORDER SERVICE
2.5.1 การถอนเงินสด
2.5.2 สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี

100.-บาท / รายการ
15.-บาท / รายการ

2.6 การใช้บตั ร VISA / Master Card ต่างประเทศ
2.6.1 การใช้บตั ร VISA (Plus)
(1) ค่าบริการ Access Fee ถอนเงินสดผ่าน
- เครือง ATM
- เคาน์ เตอร์

220.-บาท / รายการ
200.-บาท / รายการ

(2) ค่าบริการแปลงค่าสกุลเงิน (Dynamic
Currency Conversion on ATM)

- วงเงินทีไม่คด
ิ ค่าธรรมเนี ยมการทํารายการต่อเดือนคํานวนเป็ น
เงินบาท 25,000 บาท
- สาขาทีเปิ ดให้บริการมี 4 สาขา ได้แก่
1. สาขานานาเหนื อ
2. สาขาสยามพารากอน
3. สาขาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิล์ด
4. สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว
- ไม่รองรับการให้บริการสกุล INR, MYR

- คิดเฉพาะรายการทีทําสําเร็จเท่านั0น

- ค่าบริการ Access Fee ตามข้อ (1) คิดเฉพาะรายการทีสําเร็จเท่านัน
0
- ถอนเงินทีเครือง ATM ไม่เกินครัง0 ละ 20,000 บาท

4%ของจํานวนเงินทีถอน เป็ นสกุลเงิน - ค่าบริการแปลงค่าสกุลเงิน ตามข้อ (2) จะมีการเรียกเก็บเพิมเติม
เมือลูกค้าเลือกใช้บริการ
ท้องถินของธนาคารเจ้าของบัตร

2.6.2 การใช้บตั ร Master Card (Cirrus)
(1) ค่าบริการ Access Fee ถอนเงินสดผ่าน
220.-บาท / รายการ
- เครือง ATM
200.-บาท / รายการ
- เคาน์ เตอร์
(2) ค่าบริการแปลงค่าสกุลเงิน (Dynamic 4%ของจํานวนเงินทีถอน เป็ นสกุลเงิน
ท้องถินของธนาคารเจ้าของบัตร
Currency Conversion on ATM)
2.7 การใช้บตั รต่างประเทศถอนเงินสด
ที เครือง ATM ของธนาคาร
2.7.1 บัตร VISA / MASTER Cardต่างประเทศ
ทีออกโดยบริษท
ั ผูอ
้ อกบัตรในประเทศไทย
(Non Bank)
- Network Fee
20.-บาท / รายการ
2.7.2 บัตรต่างประเทศทีออกโดยธนาคารภายใต้
เครือข่าย CUP (CHINA UNION PAY CO.,LTD)
- Access Fee
220.-บาท / รายการ
2.7.3 บัตรต่างประเทศทีออกภายใต้เครือข่าย APN
(Asian Payment Network)
– Access Fee

หมายเหตุ

50.-บาท / รายการ

- ค่าบริการ Access Fee ตามข้อ (1) คิดเฉพาะรายการทีสําเร็จเท่านัน
0
- ถอนเงินทีเครือง ATM ไม่เกินครัง0 ละ 20,000 บาท
- ค่าบริการแปลงค่าสกุลเงิน ตามข้อ (2) จะมีการเรียกเก็บเพิมเติม
เมือลูกค้าเลือกใช้บริการ
- คิดเฉพาะรายการทีทําสําเร็จเท่านัน
0
- ยกเว้นค่าบริการ Network Fee กับลูกค้าผูถ
้ ือบัตร JCB

- คิดเฉพาะรายการทีทําสําเร็จเท่านัน
0

- คิดเฉพาะรายการทีทําสําเร็จเท่านัน
0

- ความในข้อ 2.4.1 เพิมเติมโดยหนังสือที น.(ว) (INR.) 652 / 2565 ลงวันที 23 พ.ค. 65 โดยมีผลใช้บงั คับตัง0 แต่วน
ั ที 27 พ.ค. 65
- ความในข้อ 2.6 แก้ไขเพิมเติมโดยหนังสือที น.(ว)(INR.) 863 /2565 ลงวันที 8 ก.ค 65 โดยมีผลใช้บงั คับตัง0 แต่วน
ั ที 9 ส.ค 65

/ 2.8 บริการบัตร....

ตารางที 3 ค. ข้อ 2 หน้า 5

เอกสารแนบหนังสือที น.(ว)( INR.) 1380 /2565
ลงวันที 14 พฤศจิกายน 2565
ค. ค่าบริการอืน ๆ
บริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
(Krungthai e-Money Card)
2.8.1 ประเภทบัตรทัวไป
(1) การออกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภท
เติมเงินเพิมในบัตรได้ (Reload Card)
(2) การเติมเงินในบัตรครัง0 แรก และครัง0 ถัดไป
(3) การขอยกเลิกการใช้บตั ร
(4) การรักษาสถานภาพของบัตร
(5) ค่าบริการรายปี *

อัตราค่าบริการ

2.8

50.-บาท
ไม่คด
ิ ค่าบริการ
50.-บาท
ไม่คด
ิ ค่าบริการ
100.-บาท

2.8.2 ประเภทบัตรเอ็มพาส (M-PASS)
- ค่าออกบัตรทดแทน

100.- บาท

2.8.3 ประเภทบัตรของขวัญ (Gift Card)
(1) ค่าทําบัตร
(2) ค่าขอคืนเงิน (ยกเลิกการใช้บตั ร)

30.- บาท
50.- บาท

2.8.4 ประเภท ATM e-Money Co-Brand
(1) ค่าทําบัตร
(2) ค่าขอคืนเงิน (ยกเลิกการใช้บตั ร)

30.- บาท
50.- บาท

2.8.5 ประเภท ATM e-Money กรุงไทยพร้อมจ่าย
(1) ค่าทําบัตร
(2) ค่าขอคืนเงิน (ยกเลิกการใช้บตั ร)
2.8.6 ประเภท บัตรแปดริว0 อีซีการ์ด
(1) ค่าทําบัตร
(2) ค่าธรรมเนี ยมเติมเงิน
(3) ค่ายกเลิกการใช้บตั ร (คืนเงิน)

2.8.7 ประเภทบัตร Play Card
(1) ค่าทําบัตร
(2) ค่าบริการรายปี
(3) สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี
ทีเครือง ATM/ADM
2.9

บริการบัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส
ของบริษท
ั อีซีบาย จํากัด (มหาชน)
- ถอนเงินสด ผ่านเครือง ATM ของธนาคาร

30.- บาท
ไม่คด
ิ ค่าบริการ

หมายเหตุ
* ค่าบริการรายปี ของปี ถัดไป (ถ้ามี) ระบบธนาคารจะเรียกเก็บจากบัญชี
ลูกค้าโดยอัตโนมัตเิ มือครบรอบ 1 ปี ในเดือนทีมีการออกบัตรหากเงิน
ในบัญชีลูกค้ามีไม่เพียงพอจ่ายค่าบริการรายปี คราวเดียวกันทัง0 จํานวน
ระบบงานจะเรียกเก็บค่าบริการส่วนทีเหลือต่อไปทุกเดือนจนกว่าจะครบ
หากครบ 12 เดือน แล้ว ระบบงานยังไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการรายปี
ได้ครบตามจํานวนเงินทีกําหนด ธนาคารจะยกเลิกบัตรโดยอัตโนมัติ

- คิดเฉพาะลูกค้าทีมีขอ
้ ตกลงการใช้บริการอืน ๆ เพิมเติม ในบัตร
กับธนาคาร เท่านัน
0

ยกเว้น กรณี บตั รถูกยึดโดยเครือง ATM/ADM ของธนาคาร

- ไม่คด
ิ ค่าบริการ จนถึงวันที 31 ธ.ค. 2563

- จําหน่ ายเฉพาะในจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ สาขาทีกําหนดเท่านั0น
30.- บาท
ไม่คด
ิ ค่าบริการ
ไม่คด
ิ ค่าบริการ

50.- บาท
ไม่คด
ิ ค่าบริการ
15.- บาท / รายการ

13.-บาท / รายการ

2.10 บัตรเครดิตพลังงาน
2.10.1 บัตรเครดิตพลังงาน NGV
การชําระค่าสินค้า/บริการ
- Teller Payment
- หักบัญชีเงินฝาก (Direct Debit)

5.-บาท / รายการ
ไม่คด
ิ ค่าบริการ

2.10.2 บัตรเครดิตพลังงาน
(รถจักรยานยนต์สาธารณะ)
การชําระค่าสินค้า/บริการ
- Teller Payment
- หักบัญชีเงินฝาก (Direct Debit)

5.-บาท / รายการ
ไม่คด
ิ ค่าบริการ

2.11 บริการบัตรสมาชิกอิออนยัวร์แคช
ของบริษท
ั อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)
จํากัด (มหาชน)
- ถอนเงินสด ผ่านเครือง ATM ของธนาคาร

13.-บาท/รายการ

/ 2.12 ค่าบริการ ....

- ความในข้อ 2.8.7 เพิมเติมโดยหนังสือที น.(ว) (INR.) 1380 / 2565 ลงวันที 14 พ.ย. 65 โดยมีผลใช้บงั คับตัง0 แต่วน
ั ที 22 พ.ย. 65

ตารางที 3 ค. ข้อ 2 หน้า 6

เอกสารแนบหนังสือที น.(ว)(กกร.) 1380 / 2565
ลงวันที 14 พฤศจิกายน 2565
ค. ค่าบริการอืน ๆ
2.12 ค่าบริการ ATM Access Fee
สําหรับบัตร อเมริกน
ั เอ็กซ์เพรส (AMEX)
ทีถอนเงินสดผ่านเครือง ATM ของธนาคาร
2.12.1 บัตร AMEX ทีออกโดยธนาคารในต่างประเทศ
2.12.2 บัตร AMEX ทีออกโดยบริษท
ั ผูอ
้ อกบัตร
ในประเทศไทย
2.13 บัตรเงินสดเติมนํ0ามัน
2.13.1 บัตรเงินสดเติมนํ0ามันประเภท
เติมเงินไม่ได้ (Cash Fleet Card)
(1) ค่าทําบัตร
(2) ค่ายกเลิกบัตร
(3) ค่าโอนเงินคืน (Refund) เข้าบัญชีผูถ
้ ือบัตร
2.13.2 บัตรเงินสดเติมนํ0ามันประเภทเติมเงิน
(Prepaid Fleet Card)
(1) ค่าทําบัตร
(2) ค่ายกเลิกบัตร
(3) ค่าบริการเติมเงินผ่านช่องทางธนาคาร
- Teller Payment
- KTB Netbank
- KTB Corporate Online
(4) ค่าโอนเงินคืน (Refund) เข้าบัญชีผูถ
้ ือบัตร
2.14 บริการบัตรกดเงินสด A money
บริษท
ั ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จํากัด (มหาชน)
- ถอนเงินสด ผ่านเครือง ATM ของธนาคาร

อัตราค่าบริการ

50.-บาท / รายการ
20.- บาท / รายการ

หมายเหตุ

- คิดเฉพาะรายการทีสําเร็จเท่านั0น
- คิดเฉพาะรายการทีสําเร็จเท่านั0น
- ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม

15 .- บาท/บัตร
50 .- บาท/บัตร
ไม่คด
ิ ค่าบริการ

50.- บาท/บัตร
50.- บาท/บัตร
ไม่คด
ิ ค่าบริการ
ไม่คด
ิ ค่าบริการ
ไม่คด
ิ ค่าบริการ
ไม่คด
ิ ค่าบริการ

13.-บาท/รายการ

2.15 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Welfare Card)
2.15.1 บัตร EMV Contact
(1) กรณี เปลียนทีอยู่
(2) บัตรหาย หรือชํารุด (เกิดจากผูถ
้ ือบัตร)
(3) บัตรชํารุดจากข้อบกพร่องของตัวบัตรเอง
หรือขัน
0 ตอนการออกบัตร
(4) ขอเปลียนชือ-สกุล รูปถ่ายหน้าบัตร

ไม่คด
ิ ค่าบริการ
45.- บาท
ไม่คด
ิ ค่าบริการ
45.- บาท

2.15.2 บัตร Contactless (Dual Interface)
(1) กรณี เปลียนทีอยู่
(2) บัตรหาย หรือชํารุด (เกิดจากผูถ
้ ือบัตร)
(3) บัตรชํารุดจากข้อบกพร่องของตัวบัตรเอง

ไม่คด
ิ ค่าบริการ
90.- บาท
ไม่คด
ิ ค่าบริการ

หรือขัน
0 ตอนการออกบัตร
(4) ขอเปลียนชือ-สกุล รูปถ่ายหน้าบัตร

90.- บาท

2.16 บัตร Krungthai Travel Card
2.16.1 บัตร Krungthai Travel VISA Prepaid
(1) ค่าทําบัตร
(2) ค่าบริการรายปี
(3) การชําระเงินทีเครือง EDC ในต่างประเทศ
(4) การแลกเปลียนเงินสกุลต่างประเทศ
ผ่าน Mobile Application
2.16.2 บัตร Krungthai Travel VISA Platinum
(1) ค่าทําบัตร
(2) ค่าบริการรายปี
(3) การชําระเงินทีเครือง EDC ในต่างประเทศ
(4) การแลกเปลียนเงินสกุลต่างประเทศ
ผ่าน Mobile Application

200.- บาท
ไม่คด
ิ ค่าบริการ
ไม่คด
ิ ค่าบริการ
ไม่คด
ิ ค่าบริการ

150.- บาท
450.- บาท/ปี
ไม่คด
ิ ค่าบริการ
ไม่คด
ิ ค่าบริการ

/ 2.16.3 บัตร Krungthai....

- ความในข้อ 2.13.2 เพิมเติมโดยหนังสือที น.(ว) (รธ.) 2245 /2559 ลงวันที 11 ต.ค. 59 โดยมีผลใช้บงั คับตัง0 แต่ว ันที 14 ต.ค. 59
- ความในข้อ 2.14 เพิมเติมโดยหนังสือที น.(ว) (รธ.) 278 / 2560 ลงวันที 21 ก.พ. 60 โดยมีผลใช้บงั คับตัง0 แต่ว ันที 24 ก.พ.60
- ความในข้อ 2.15 แก้ไขเพิมเติมโดยหนังสือที น.(ว) (กกร.) 2035/ 2561 ลงวันที 26 ธ.ค. 61 โดยมีผลใช้บงั คับตัง0 แต่ว ันที 1 ม.ค. 62 ตารางที
- ความในข้อ 2.16 แก้ไขเพิมเติมโดยหนังสือที น.(ว) (กกร.) 1307 / 2563 ลงวันที 27 ส.ค. 2563 โดยมีผลใช้บงั คับตัง0 แต่วน
ั ที 6 ก.ย. 63

3 ค. ข้อ 2 หน้า 7

เอกสารแนบหนังสือที่ น.(ว)(กกร.) 751 / 2564
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ค. ค่าบริการอืน
่ ๆ

อัตราค่าบริการ

หมายเหตุ

2.16.3 บัตร Krungthai Travel UPI Debit
(1) ค่าทาบัตร

150.- บาท

(2) ค่าบริการรายปี

350.- บาท / ปี

(3) การชาระเงินทีเ่ ครือ
่ ง EDC
ในต่างประเทศ
(4) การแลกเปลีย่ นเงินสกุลต่างประเทศ
ผ่าน Mobile Application

ไม่คด
ิ ค่าบริการ
ไม่คด
ิ ค่าบริการ

2.16.4 การใช้บริการบัตรทีเ่ ครือ
่ ง ATM/ADM
ในประเทศ
(1) การถอนเงิน/โอนเงินในเขต

ไม่คด
ิ ค่าบริการ

สานักหักบัญชีเดียวกันทีเ่ ครือ
่ ง
ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย

- จานวนเงินทีถ
่ อน/โอนต่อวันขึ้นอยู่กบั วงเงินตาม
ประเภทบัตรทีก
่ าหนด เมือ่ สมัครบัตร หรือผูถ
้ ือบัตร
ได้มก
ี ารแจ้งขอเปลีย่ นแปลงและจานวนเงินคงเหลือ
ในบัญชี

(2) การโอนเงินข้ามเขตสานัก
หักบัญชีทเี่ ครือ
่ ง ATM/ADM
ธนาคารกรุงไทย
- รายการแรก ของเดือน
้ ไป ของเดือน
- รายการที่ 2 ขึน
(3) การถอนเงินข้ามเขตสานัก

ไม่คด
ิ ค่าบริการ
10.- บาท / รายการ
15.- บาท / รายการ

หักบัญชีทเี่ ครือ
่ ง ATM/ADM
ธนาคารกรุงไทย
(4) การโอนเงินข้ามจังหวัดทีเ่ ครือ
่ ง
ATM/ADM ธนาคารอืน
่

- จังหวัดกรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ
- หมืน
่ ละ 10.-บาท
ให้ถือเป็ นจังหวัดเดียวกัน
ส่วนเกิน คิดตามส่วนเลขหลักพัน
้ อยู่กบั วงเงินตาม
- จานวนเงินทีถ
่ อน/โอนต่อวันขึน
พันละ1.-บาท เศษของพันไม่คด
ิ
ประเภทบัตรทีก
่ าหนด เมือ
่ สมัครบัตร หรือผูถ
้ ือบัตร
- ค่าใช้เครือข่ายธนาคาร
ได้
ม
ก
ี
ารแจ้
ง
ขอเปลี
ย
่
นแปลง
และจ
านวนเงิ
น
คงเหลื
อ
10.-บาท / รายการ
ในบัญชี
- ค่าบริการขัน
้ ต่า
20.-บาท / รายการ
- ค่าบริการสูงสุด1,000.-บาท /
รายการ

(5) การถอนเงินข้ามจังหวัดทีเ่ ครือ่ ง
ATM ธนาคารอืน
่

20.- บาท / รายการ
15.- บาท/รายการ
สาหรับเครือ่ ง ATM ของ
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและ
สหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.)

(6) การถอนเงินในจังหวัดเดียวกัน
ทีเ่ ครือ่ ง ATM ธนาคารอืน
่

ไม่คด
ิ ค่าบริการ

(7) กรณีลูกค้าใช้บตั รทีเ่ ครือ่ ง ATM/
ADM ธนาคารอืน
่ เกิน 4 รายการ
ต่อเดือน
- นับตัง้ แต่รายการที่ 5 ในเดือนนั้น
คิดค่าบริการ

10.- บาท / รายการ

- จังหวัดกรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ
ให้ถือเป็ นจังหวัดเดียวกัน
้ อยูก
- จานวนเงินทีถ
่ อน/โอนต่อวันขึน
่ บั วงเงินตามประเภท
บัตรทีก
่ าหนด เมือ
่ สมัครบัตร หรือผูถ
้ ือบัตรได้มีการแจ้งขอ
เปลีย่ นแปลง และจานวนเงินคงเหลือในบัญชี
- จังหวัดกรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ
ให้ถือเป็ นจังหวัดเดียวกัน
- กรณี ใช้บริการข้อ (4) – (6) และบริการสอบถามยอดเงิน
คงเหลือในบัญชี
- กรณี ลูกค้าใช้บตั รทารายการถอนเงินหรือสอบถามยอดที่
เครือ
่ ง ATM/ADM ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะได้รบั การยกเว้นไม่ถูกนับการทา
รายการรวมกับเครือ
่ ง ATM/ADM ธนาคารอืน
่ ในเดือนนั้น
/ 2.16.5 การถอนเงินสด....

ความในข้อ 2.16.4(5) และ 2.16.4(7) แก้ไขเพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว) (กกร.) 751/2564 ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 มิ.ย. 64 – 31 พ.ค. 67

ตารางที่ 3 ค. ข้อ 2 หน้า 8

เอกสารแนบหนังสือที่ น.(ว)( INR.) 584/2565
ลงวันที่
ค. ค่าบริการอืน
่ ๆ

อัตราค่าบริการ

2.16.5 การถอนเงินสดทีเ่ ครือ
่ ง ATM
ในต่างประเทศ

6 พฤษภาคม 2565
หมายเหตุ

- อาจมีคา่ บริการทีผ
่ ใู้ ห้บริการปลายทางเรียกเก็บ
้ อยู่กบั นโยบายของผูใ้ ห้บริการปลายทาง
(ต่อรายการ) โดยขึน

2.16.5.1 บัตร Krungthai Travel VISA
Platinum
(1) สกุลเงิน AUD

4

AUD / รายการ

(2) สกุลเงิน CAD

4

CAD / รายการ

(3) สกุลเงิน EUR

2.5

EUR / รายการ

(4) สกุลเงิน GBP

2.5 GBP / รายการ

(5) สกุลเงิน HKD

25 HKD / รายการ

(6) สกุลเงิน JPY

350 JPY / รายการ

(7) สกุลเงิน NZD

4.5

NZD / รายการ

(8) สกุลเงิน SGD

4

SGD / รายการ

(9) สกุลเงิน USD

3

USD / รายการ

(10) สกุลเงิน CHF

3

CHF / รายการ

(11)

สกุลเงิน RUB

200

RUB / รายการ

(12)

สกุลเงิน SEK

30

SEK / รายการ

(13)

สกุลเงิน NOK

30

NOK / รายการ

(14)

สกุลเงิน DKK

20

DKK / รายการ

(15)

สกลุเงิน KRW

3,800

KRW / รายการ

(16)

สกุลเงิน TWD

105

TWD / รายการ

(17)

สกุลเงิน INR

210

INR / รายการ

(18)

สกุลเงิน MYR

2.16.5.2 บัตร Krungthai Travel UPI Debit
(1) สกุลเงิน CNY
(2) สกุลเงินอืน
่ ๆ นอกเหนื อจาก CNY

14

MYR / รายการ

20

CNY / รายการ

100 บาท / รายการ

2.16.6 การถอนเงินสดสกุลต่างประเทศ
ทีส่ าขา / จุดบริการแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศของธนาคาร

- วงเงินการทารายการ คานวณเป็ นเงินบาท
ไม่เกิน 25,000 บาท / รายการ
จากัดไม่เกิน 2 รายการ / วัน

(1) สกุลเงิน AUD

4

AUD / รายการ

(2) สกุลเงิน CAD

4

CAD / รายการ

(3) สกุลเงิน EUR

2.5 EUR / รายการ

(4) สกุลเงิน GBP

2.5 GBP / รายการ

(5) สกุลเงิน HKD

25

HKD / รายการ

(6) สกุลเงิน JPY

350

JPY / รายการ

(7) สกุลเงิน NZD

4.5

NZD / รายการ

(8) สกุลเงิน SGD

4

SGD / รายการ

(9) สกุลเงิน USD

3

USD / รายการ

(10) สกุลเงิน CHF

3

CHF / รายการ

(11) สกุลเงิน CNY

20

CNY / รายการ

(12) สกุลเงิน RUB

200

RUB / รายการ

(13) สกุลเงิน SEK

30

SEK / รายการ

(14) สกุลเงิน NOK

30

NOK / รายการ

(15) สกุลเงิน DKK

20

DKK / รายการ

(16) สกลุเงิน KRW

3,800

KRW / รายการ

(17) สกุลเงิน TWD

105

TWD / รายการ

(18) สกุลเงิน INR

210

INR / รายการ

(19) สกุลเงิน MYR

14

MYR / รายการ

- ความในข้อ 2.16.5.1 และ 2.16.5.2 แก้ไขเพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว) (INR.) 584/2565 ลงวันที่

- วงเงินทีไ่ ม่คด
ิ ค่าธรรมเนียมการทารายการต่อเดือน
คานวณเป็ นเงินบาท ตามประเภทบัตร ดังนี้
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
- สาขาทีเ่ ปิ ดให้บริการมี 4 สาขา ได้แก่
1. สาขานานาเหนือ
2. สาขาสยามพารากอน
3. สาขาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิล์ด
4. สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว
- ไม่รองรับการให้บริการสกุลเงิน INR และ MYR

/ 2.17 บัตร Krungthai....
6 พ.ค 65 โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วน
ั ที่ 9 พ.ค 65

ตารางที่ 3 ค. ข้อ 2 หน้า 9

เอกสารแนบหนังสือที่ น.(ว)(กกร.) 1311 / 2563
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563
ค. ค่าบริการอืน
่ ๆ

อัตราค่าบริการ

2.17 บัตร Krungthai Metro Link

หมายเหตุ
-

(กรุงไทย บัตรเดบิต แมงมุม)

เป็ นบัตรที่ธนาคารออกร่วมกับการรถไฟฟ้ าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

- ค่าทาบัตร*

100.- บาท

* หมายถึง ค่าแรกเข้า / ออกบัตรใหม่ / ทาบัตรทดแทน

- ค่าบริการรายปี **

299.- บาท

** ค่าบริก ารรายปี ของปี ถัด ไป ระบบธนาคารจะเรี ย ก

50.- บาท

เก็ บจากบัญ ชี ลู ก ค้าโดยอัต โนมัติเมื่อครบรอบ 1 ปี ใน

- ค่าขอคืนเงินค่าโดยสาร***

เดื อ นที่ มี ก ารออกบัต ร หากเงิ น ใน บัญ ชี ลู ก ค้ า มี ไ ม่
เพี ย งพอจ่ า ยค่ า บริ ก ารรายปี คราวเดี ย วกัน ทั้ง จ านวน
ระบบงานจะเรี ย กเก็ บ ค่า บริ ก ารส่ ว นที่ เหลื อ ต่ อ ไปทุ ก
เดื อ นจนกว่ า จะครบ หากครบ 12 เดื อ น ส าหรับ บัต ร
แบบมี ป ระกัน และ 24 เดื อ น ส าหรับ บัต รแบบไม่ มี
ประกันแล้ว ระบบงานยังไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการ
รายปี ได้ครบตามจานวนเงินทีก
่ าหนด ธนาคารจะยกเลิก
บัตรโดยอัตโนมัติ
*** ค่า ขอคื น เงิ น ค่า โดยสาร หมายถึง ค่า ธรรมเนี ย ม
กรณีลูกค้าต้องการขอคืนเงินโดยสารทีเ่ หลือในบัตรส่วน
ทีล่ ูกค้าเติมไว้สาหรับโดยสาร
2.18 บัตรร่วม ขสมก.
2.18.1 บัตร Co – brand ประเภทเติมเงิน
(รายเทีย่ ว)
(1) ค่าทาบัตร

30.- บาท

(2) ค่าบริการรายปี

ไม่คด
ิ ค่าบริการ

(3) การชาระเงินทีเ่ ครือ
่ ง EDC

ไม่คด
ิ ค่าบริการ

-

กรณีออกบัตรใบแรกและบัตรทดแทน

บนรถโดยสาร
(4) การเติมเงินผ่านช่องทาง

ไม่คด
ิ ค่าบริการ

- เฉพาะการเติมเงินครัง้ แรกขัน
้ ต่า 50.- บาท

ธนาคาร

ภายหลังจากนัน
้ ไม่จากัดจานวนเงิน โดยมูลค่า
สูงสุดในบัตร ไม่เกิน 1,000.- บาท

2.18.2 บัตร Co – brand ประเภทล่วงหน้า
(รายสัปดาห์และรายเดือน)
(1) ค่าทาบัตร

30.- บาท

(2) ค่าบริการรายปี

ไม่คด
ิ ค่าบริการ

(3) การชาระเงินทีเ่ ครือ
่ ง EDC

ไม่คด
ิ ค่าบริการ

-

กรณีออกบัตรใบแรกและบัตรทดแทน

-

้ อยูก
จานวนเงินขึน
่ บั ประเภทบัตร

บนรถโดยสาร
(4) การเติมเงินผ่านช่องทาง

ไม่คด
ิ ค่าบริการ

ธนาคาร
2.19

บัตรเดบิต กรุงไทย โฮมพลัส
( Krungthai Home Plus Debit
Card)
(1) ค่าทาบัตร (กรณี ออกบัตร

100.- บาท

ใบแรกและบัตรทดแทน)
(2) ค่าบริการรายปี *

1,599.- บาท

*ค่าบริการรายปี ของปี ถัดไป ระบบธนาคารจะเรียกเก็บ
จากบัญ ชี ลูก ค้าอัตโนมัติในวันที่ครบชาระ หากเงิน ใน
บัญชี ลูกค้าไม่พอจ่ายค่าบริการรายปี ธนาคารจะระงับ
การใช้ บ ัต รชั่วคราว แ ละลู ก ค้ า จะไม่ ไ ด้ ร ับ ค วาม
คุ้ม ครองตามกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย อุ บ ต
ั ิ เ หตุ แ ละสิท ธิ
ป ระโย ช น์ อื่ น ๆ จาก บัต ร โด ย ลู ก ค้ า จะต้ อ งช าระ
ค่าบริการดังกล่าวให้ครบถ้วนภายใน 60 วัน นับตัง้ แต่
วัน ที่ ค รบ ก าห น ด ช าระค่ า บ ริ ก ารราย ปี ห ากค รบ
ระยะเวลาที่กาหนดธนาคารยังไม่ได้รบ
ั ชาระค่าบริการ
รายปี ครบถ้วน ทัง้ จานวน ธนาคารจะทาการยกเลิกบัตร
โดยอัตโนมัติ
/ 2.20 บริการบัตร….

- ความในข้อ 2.17 เพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว) (กกร.) 1518 / 2561 ลงวันที่ 25 ก.ย. 61 โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วน
ั ที่ 27 ก.ย. 61
- ความในข้อ 2.18 เพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว) (กกร.) 61 / 2563 ลงวันที่ 15 ม.ค. 63 โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่ว ันที่ 3 ก.พ. 63
- ความในข้อ 2.19 เพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว) (กกร.) 1311 / 2563 ลงวันที่ 28 ส.ค. 63 โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วน
ั ที่ 9 ก.ย. 63

ตารางที่ 3 ค. ข้อ 2 หน้า 10

เอกสารแนบหนังสือที่ น.(ว)(INR) 965 / 2565
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565
ค. ค่าบริการอืน
่ ๆ
2.20

อัตราค่าบริการ

หมายเหตุ

บริการบัตรสินเชือ
่ เงินติดล้อ บริษท
ั
เงินติดล้อ จากัด
- ถอนเงินสดผ่านเครือ
่ ง ATM ของ

13.- บาท/รายการ

ธนาคาร
2.21 บัตร กรุงไทยเดบิต เอส เอ็ม อี

*ค่าทาบัตร หมายถึง ค่าแรกเข้า/ออกบัตรใหม่/ทาบัต ร
ทดแทน

(Krungthai SME Debit Card)
(1) ค่าทาบัตร*

100.- บาท

**ค่า บริก ารรายปี ของปี ถัด ไป ระบบธนาคารจะเรี ย ก

(2) ค่าบริการรายปี **

400.- บาท

เก็บจากบัญ ชี ลูก ค้าโดยอัต โนมัติ เมื่อครบรอบ 1 ปี ใน
เดือนทีม
่ ีการออกบัตร หากเงินในบัญชีลูกค้าไม่เพียงพอ
จ่ายค่าบริการรายปี คราวเดี ยวกัน ทั้งจานวน ระบบงาน
จะเรียกเก็บค่าบริการส่วนที่เหลือต่อไปทุกเดือนจนกว่า
จะครบ หากครบ 12 เดื อน สาหรับบัต รแบบมีประกัน
และ 24 เดื อน ส าห รับ บัต รแบ บ ไม่ มี ป ระกัน แ ล้ ว
ระบบงานยังไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการรายปี ได้ครบ
ตามจ านวนเงิ น ที่ก าหนด ธนาคารจะยกเลิ ก บัต รโดย
อัตโนมัติ

2.22 บัตรเดบิต กรุงไทย ทรานซิท

*ค่าบริการรายปี ของปี ถัดไป ระบบธนาคารจะเรีย กเก็บ
จากบัญ ชี ลู ก ค้าอัต โนมัติ ในวัน ที่ค รบช าระ หากเงิน ใน

(Krungthai TranXit Debit Card)
(1) ค่าทาบัตร

100.- บาท

(2) ค่าบริการรายปี *

100.- บาท

บัญ ชี ลูก ค้าไม่พ อจ่ายค่า บริก ารรายปี ธนาคารจะระงับ
การใช้บตั รชั่วคราว และลูกค้าจะไม่ได้รบ
ั ความคุม
้ ครอง
ตามกรมธรรม์ ประกัน ภัย อุบ ต
ั ิ เหตุ แ ละสิท ธิป ระโยชน์
อืน
่ ๆ จากบัตร โดยลูกค้าจะต้องชาระค่าบริการดังกล่าว
ให้ค รบถ้วนภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วน
ั ที่ค รบก าหนด
ช าระค่ า บริ ก ารรายปี หากครบระยะเวลาที่ ก าหนด
ธนาคารยัง ไม่ไ ด้ร บ
ั ช าระค่า บริก ารรายปี ครบถ้ว นทั้ง
จานวน ธนาคารจะทาการยกเลิกบัตรโดยอัตโนมัติ

2.23 บัตรเดบิต กรุงไทย แฮปปี้ ไลฟ์

* ค่าบริการรายปี ของปี ถัดไประบบธนาคารจะเรียกเก็บ

(Krungthai Happy Life Debit

จากบัญชี ลูกค้าอัตโนมัติในวันที่ครบกาหนดชาระ หาก

Card)

เงิน ในบัญ ชี ลู ก ค้ า ไม่ พ อจ่ า ยค่ า บริ ก ารรายปี ในคราว

(1) ค่าทาบัตร

ไม่คด
ิ ค่าบริการ

(2) ค่าออกบัตรทดแทน

30.-บาท

(3) ค่าบริการรายปี *

50.-บาท

เดี ย วกันทั้งจ านวนในวันที่ค รบกาหนดช าระค่าบริการ
รายปี ธนาคารจะระงับการใช้บตั รชั่วคราวและลูกค้าจะ
ไม่ ไ ด้ ร บ
ั ความคุ้ ม ครองตามกรรมธรรม์ ป ระกัน ภัย
อุ บ ตั ิ เ หตุ แ ละสิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื่น ๆจากบัต รโดยลู ก ค้ า
จะต้องช าระค่า บริการดัง กล่า วให้ค รบถ้วนภายใน 60
วันนับตัง้ แต่วน
ั ที่ครบกาหนดชาระค่าบริการรายปี หาก
ครบระยะเวลาที่ ก าหนดธนาคารยัง ไม่ ไ ด้ ร บ
ั ช าระ
ค่าบริการรายปี ครบถ้วนทั้งจ านวน ธนาคารจะท าการ
ยกเลิกบัตรโดยอัตโนมัติ

- ความในข้อ 2.23 เพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว) (INR.) 965 / 2565 ลงวันที่ 5 ส.ค. 2565 โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วน
ั ที่ 9 ส.ค. 2565

ตารางที่ 3 ค. ข้อ 2 หน้า 11

เอกสารแนบหนังสือที น.(ว)(INR) 1380 / 2565
ลงวันที 14 พฤศจิกายน 2565
ค. ค่าบริการอืน ๆ

อัตราค่าบริการ

หมายเหตุ

2.24 บัตรเดบิตกรุงไทยฟันส์
(Krungthai FUN Debit Card)
(1) ค่าทําบัตร

ไม่คด
ิ ค่าบริการ

(2) ค่าบริการรายปี

ไม่คด
ิ ค่าบริการ

2.25 ค่าบริการจัดส่งบัตรตามทีอยู่

42.- บาท / บัตร / ครัง0

- ความในข้อ 2.25 เพิมเติมโดยหนังสือที น.(ว) (INR.) 1380 / 2565 ลงวันที 14 พ.ย. 65 โดยมีผลใช้บงั คับตัง0 แต่วน
ั ที 15 ธ.ค. 65

ตารางที 3 ค. ข้อ 2 หน้า 12

เอกสารแนบหนังสือเวียนที่ น.(ว)(กกร.)
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563

ค. คาบริการอืน
่ ๆ

อัตราคาบริการ

3. บริการทางธนาคารอิเล็กทรอนิกส
3.1 ระบบ Krungthai Corporate Online
3.1.1 คาบริการรับรายงานรายการขารับชําระ
(1) กรณีลูกคาทั่วไป
(2) กรณีลูกคาสถาบันการเงิน
3.1.2 กรณีลูกคาใชบริการ Bulk Payment
(1) กรณีลูกคาทั่วไป
(2) กรณีลูกคาสถาบันการเงิน
3.1.3 ร า ย ก า ร โ อ น เงิ น ผ า น ร ะ บ บ Krungthai
Corporate Online
(1) ในเขตเดียวกัน
(2) ขามเขต

4,000.-บาท/เดือน/Product Code
15,000.-บาท/เดือน/Product Code
4,000.-บาท/เดือน/Company ID
15,000.-บาท/เดือน/Company ID

หมายเหตุ

- ใหหกั บัญชีลูกคาเพื่อชําระคาบริการในเดือนที่สมัครใช
บริการ
- ใหหกั บัญชีลูกคาเพื่อชําระคาบริการในเดือนที่สมัครใช
บริการ

- ไมคด
ิ คาบริการ
- หมืน
่ ละ 8.-บาท สวนเกิน
คิดในอัตรารอยละ 0.08
- คาบริการขัน
้ ตํ่า 8.-บาท/รายการ
- คาบริการสูงสุด
800.-บาท/รายการ
กรณีรายการโอนเงินไมสาํ เร็จ ธนาคารคิดคาธรรมเนียม
เทาเดิม

(3) โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอืน
่
(3.1)

364 / 2563

โอนเงินผานบริการ Online Retail
Funds Transfer (ORFT)
-

ไมเกิน 20,000.-บาท

25.- บาท / รายการ

้ ไป แตไมเกิน
เกิน 20,000.-บาท ขึน

35.- บาท / รายการ

2,000,000.-บาท
(3.2)

โอนเงินผานบริการโอนเงินรายยอย
(BPS : Bulk Payment System)

(3.2.1) Credit Same Day
- ไมเกิน 100,000.-บาท

20.-บาท / รายการ

้ ไป แตไม เกิน
- เกิน 100,000.-บาท ขึน
500,000.- บาท

75.-บาท / รายการ

้ ไป แตไมเกิน
- เกิน 500,000.-บาท ขึน
2,000,000.- บาท

200.-บาท / รายการ

(3.2.2) Credit Next Day
- ไมเกิน 2,000,000.-บาท

12.-บาท / รายการ

(3.3) โอนเงินผาน Bahtnet
(3.3.1) ธนาคารผูโ อนอยูใ นกทม./ปริมณฑล
- โอนใหธนาคารอืน
่ ทีอ่ ยูใ นกทม./ปริมณฑล

150.-บาท / รายการ

- โอนใหธนาคารอืน
่ ทีอ่ ยูใ นตางจังหวัด

150.-บาท / รายการ

(3.3.2) ธนาคารผูโ อนอยูต
 า งจังหวัด
- โอนใหธนาคารอืน
่ ทีอ่ ยูใ นกทม./ปริมณฑล

150.-บาท / รายการ + คาบริการ
โอนเงินตางจังหวัด

- โอนใหธนาคารอืน
่ ทีอ่ ยูใ นตางจังหวัด
3.1.4 การใชบริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบ
สองชัน
้ (Two Factor Authentication)
(1) Token Device
(1.1) เปิ ดใชบริการครัง้ แรก
(1.2) อุปกรณ สูญหาย ขอออกอุปกรณ ใหม
(1.3) อุปกรณ หมดอายุการใชงาน
(2) ติดตัง้ Mobile Token Software

150.-บาท / รายการ

1,000.- บาท/เครือ
่ ง
1,000.- บาท/เครือ
่ ง
ไมคด
ิ คาบริการ
500.-บาท/ครัง้

-

สามารถนําอุปกรณ เดิมมาขอเปลีย่ นใหมได

/3.1.5 คาบริการ...

- ความในขอ 3.1 แกไขเพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว)(รธ.) 1947/2552 ลงวันที่ 21 ธ.ค.52 โดยมีผลใชบงั คับตัง้ แตวน
ั ที่ 26 ม.ค. 53
- ความในขอ 3.1 .3 - 3.1.4 แกไขเพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว)(รธ.) 637/2554 ลงวันที่ 18 เม.ย. 54โดยมีผลใชบงั คับตัง้ แตวน
ั ที่ 18 เม.ย. 54
- ความในขอ 3.1.1, ขอ 3.1.2 แกไขเพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว)(กกร.) 1694 /2560 ลงวันที่ 29 ก.ย. 60 โดยมีผลใชบงั คับตัง้ แตวน
ั ที่ 1 พ.ย. 60

- ความในขอ 3.1.3 (3) แกไขเพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว)(กกร.)

364 / 2563 ลงวันที่ 9 มี.ค. 63 โดยมีผลใชบงั คับตัง้ แตวน
ั ที่ 11 มี.ค. 63

ตารางที่ 3 ค. ขอ 3. หนา 1

เอกสารแนบหนังสือเวียนที่ น.(ว)(กกร.) 174 /2562
ลงวันที่ 28 มกราคม 2562

ค. ค่าบริการอืน
่ ๆ
3.1.5 ค่าบริการชาระค่าสินค้า/บริการ

อัตราค่าบริการ

หมายเหตุ

15.-บาท/รายการ

้ อยู่กบั ข้อตกลง
- อัตราค่าบริการ และผูร้ บั ภาระค่าบริการ ขึน
(MOU)ระหว่ า งธนาคารกับ หน่ วยงานที่ ข อใช้ ผ ลิต ภัณ ฑ์
ชาระเงินของธนาคาร
้ อยู่กบั ประเภทธุรกิจ มูลค่าธุรกรรม
- อัตราค่าบริการขึน
ปริมาณธุรกรรม และข้อตกลงระหว่างธนาคารกับ
หน่ วยงานทีข
่ อใช้บริการ KTB LMS
- ยกเว้นค่ารักษาบัญชีกระแสรายวัน 100.- บาท/เดือน/บัญชี

3.1.6 ค่าบริการ KTB LMS (Cash Pooling
System)
(1) คูบ
่ ญ
ั ชีทใี่ ห้บริการในเขตสานักหักบัญชีเดียวกัน

500.-บาท/เดือน/คูบ
่ ญ
ั ชี

(2) คูบ
่ ญ
ั ชีทใี่ ห้บริการนอกเขตสานักหักบัญชี
3.1.7 กรณี ลูกค้าใช้บริการ Standard Services
3.1.8 การรับ-ส่งข้อมูลธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
ผ่านช่องทางพิเศษ

3,000.-บาท/เดือน/คูบ
่ ญ
ั ชี
ไม่คด
ิ ค่าบริการ
5,000.- บาท/เดือน/service /
รายลูกค้า

3.1.9 การ Inquiry Transaction ย้อนหลังบริการ
Cash Management
(1) เรียกดูย้อนหลัง ภายใน 30 วัน
(2) เรียกดูย้อนหลัง ภายใน 60 วัน
(3) เรียกดูย้อนหลัง ภายใน 90 วัน
้ ไป
(4) เรียกดูย้อนหลังเกิน 90 วัน ขึน

3.1.10 KTB E-Commerce Solution Program
(ระบบ KTB Trade Online ผ่านระบบ Krungthai
Corporate Online)
3.2 ทารายการชาระเงิน (Payment)
ค่าบริการต่างๆ ผ่านเครือ
่ ง ATM
3.2.1 ในเขตสานักหักบัญชี
- จํานวนเงิิ นไม่ิ เกิน 50,000.-บาท
- ส่วนเกิน 50,000.-บาท
3.2.2 นอกเขตสานักหักบัญชี
- จานวนเงินไม่เกิน 50,000.- บาท
- ส่วนเกิน 50,000.-บาท

3.3 ทารายการฝากเงินผ่านเครือ
่ งฝากเงิน อัตโนมัติ
(ADM)
3.3.1 ในเขตสานักหักบัญชี
3.3.2 นอกเขตสานักหักบัญชี

3.4 การทาธุรกรรมทางการเงินผ่านเครือข่าย
Internet Banking
3.4.1 การชาระเงิน (Payment)
3.4.2 การลงทะเบียนนักศึกษา (Student
Registration)
3.4.3 การทาธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทาง
Mobile Banking และ Internet
Banking สาหรับลูกค้ารายย่อย
(KTB netbank)
(1) การรับข้อมูลทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อ
แจ้งผลการทารายการ
- บริการโอนเงิน
- บริการอืน
่ ๆ

- การรับ -ส่ ง ข้ อมู ลธุ รกรรมทางการเงิ น เช่ น Bank
Statement, MT massage ผ่านช่องทาง sFTP, ช่องทาง
Krungthai Corporate Online ห รื อ ช่ อ ง ท า ง อื่ น ๆ
ทีธ่ นาคารกาหนด

1,000.- บาท/บัญชี/ครัง้
3,000.- บาท/บัญชี/ครัง้
5,000.- บาท/บัญชี/ครัง้
10,000.- บาท/บัญชี/ครัง้

4,000.- บาท/เดือน/Company ID

- 10.- บาท/รายการ
- คิด 0.1%ของส่วนทีเ่ กิน
ค่าบริการสูงสุดไม่เกิน 1,000.บาท
- 20.- บาท/รายการ
- คิด 0.1%ของส่วนทีเ่ กิน
ค่าบริการ สูงสุดไม่เกิน 1,000.บาท

ไม่คด
ิ ค่าบริการ
- หมืน
่ ละ 10.- บาท
ส่วนเกินคิดค่าบริการตามส่วน
เลขหลักพัน พันละ 1.- บาท
เศษของพันไม่คด
ิ
- ค่าบริการขัน
้ ต่า
20.- บาท / รายการ
- ค่าบริการสูงสุด
1,000.- บาท / รายการ

15.- บาท / รายการ
10.- บาท / รายการ

ไม่คด
ิ ค่าบริการ
3.- บาท / รายการ

/3.4.3 (2) การโอนเงิน...

- ความในข้อ 3.1.5 เพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว)(รธ.) 2299/2556 ลงวันที่ 28 พ.ย. 56 โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่ว ันที่ 29 พ.ย. 56
- ความในข้อ 3.4 ข้อ 3.4.1 และข้อ 3.4.2 แก้ไขเพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว)(รธ.) 2442/2556 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 56 โดยมีผลใช้บงั คับตั้งแต่ว ันที่ 2 ม.ค. 57
- ความในข้อ 3.4.3 (1) แก้ไขเพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว)(รธ) 51 /2558 ลงวันที่ 12 ม.ค.58 โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่ว ันที่ 21 ม.ค.58
- ความในข้อ 3.1.6 – 3.1.9 แก้ไขเพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว)(กกร.) 1694 /2560 ลงวันที่ 29 ก.ย. 60 โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 พ.ย. 60 ตารางที่ 3 ค. ข้อ 3. หน้า 2
- ความในข้อ 3.2 แก้ไขเพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว)(กกร.) 1694 /2560 ลงวันที่ 29 ก.ย. 60 โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 พ.ย. 60

- ความในข้อ 3.1.10 ยกเลิกโดยหนังสือที่ น.(ว)(กกร.) 174 /2562 ลงวันที่ 28 ม.ค. 62 โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 29 ม.ค. 62

เอกสารแนบหนังสือเวียนที น.(ว)(INR.) 784 /2565
ลงวันที 16 มิถุนายน 2565

ค. ค่าบริการอืนๆ

อัตราค่าบริการ

(2) การโอนเงินภายในธนาคารกรุงไทย
(2.1) ในเขตเดียวกัน
(2.2) ข้ามเขต
(3) การโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร

ไม่คด
ิ ค่าบริการ
ไม่คด
ิ ค่าบริการ

(ORFT)
- ช่องทาง Mobile Banking
- ช่องทาง Internet Banking
(KTB Netbank)

ไม่คด
ิ ค่าบริการ
5.-บาท / รายการ

- วงเงินการโอนสูงสุดไม่เกิน 2,000,000.- บาท /ครัง*
- วงเงินการโอนสูงสุดไม่เกิน 699,999.- บาท /ครัง*
* อยูก
- จํานวนเงินโอนสูงสุด/วัน ขึน
่ บั ธนาคารเจ้าของบัญชีผโู้ อน

10.-บาท / เดือน

- ลูกค้าต้องสมัครใช้บริการ
- สําหรับบัญชี KTB netbank จะรวมบริการนี*อยูใ่ นค่าบริการ
บัตร VDB Classic – KTB netbank แล้ว

(4) การใช้บริการแจ้งเตือนการ Login เข้าสูร่ ะบบ
ผ่านโทรศัพท์มือถือ
(5) ค่าบริการฝากเงิน/ถอนเงิน/โอนเงินจากบัญชี
KTB netbank ทีสาขา
(5.1) การถอนเงิน/โอนเงิน เกิน 2 ครัง* /เดือน
(5.2) การฝากเงิน/ถอนเงิน/โอนเงินข้ามจังหวัด

(6) ค่าบริการชําระค่าสินค้า/บริการ

20.-บาท / รายการ
- หมืนละ 10.- บาท
ส่วนเกินคิดค่าบริการตาม
ส่วนเลขหลักพัน พันละ
1.- บาท เศษของพันไม่คด
ิ
- ค่าบริการขัน
* ตํา
10.- บาท / รายการ
- ค่าบริการขอโอน
20.- บาท / รายการ
ไม่คด
ิ ค่าบริการ

(7) ค่าบริการของ Talk to net officer

หมายเหตุ

- มีผลตัง* แต่วน
ั ที 29 มี.ค. 2561 เป็ นต้นไป

- เก็บค่าบริการตัง* แต่รายการที 3 เป็ นต้นไป

- มีผลตัง* แต่วน
ั ที 29 มี.ค. 2561 เป็ นต้นไป
- จํานวนเงินการทํารายการสูงสุด 100,000.-บาท/รายการ และ
จํานวนรายการสูงสุด 10 รายการ/วัน

(7.1) ค่าบริการโอนเงิน
(7.1.1) รายการที 1 – 3 ของเดือน
* ไป ของเดือน
(7.1.2) รายการที 4 ขึน

ไม่คด
ิ ค่าบริการ
15.-บาท / รายการ

- โอนเงินในเขตเดียวกัน และข้ามเขต

(7.1.3) โอนเงินผ่านบริการ e-Cheque
- โอนเงินในเขตเดียวกัน
- โอนเงินข้ามเขต

ไม่คด
ิ ค่าบริการ
30.-บาท / รายการ

- จํานวนเงินโอนสูงสุดไม่เกิน 50,000.-บาท
- การโอนเงินผ่านช่องทาง Branch Network กรณีรายการโอน
เงินไม่สาํ เร็จและขอยกเลิกรายการ ธนาคารจะไม่คืนค่าบริการ

(7.2) ค่าบริการชําระค่าสินค้า/บริการ

25.-บาท / รายการ

(7.3) ค่าบริการชําระสินเชือกรุงไทย

ไม่คด
ิ ค่าบริการ

(7.4) ค่าบริการเปิ ดบัญชี netbank
(7.5) ค่าบริการแจ้งการทํารายการผ่านโทรศัพท์มือถือ

ไม่คด
ิ ค่าบริการ

* อยูก
- อัตราค่าบริการและผูร้ บั ภาระค่าบริการ ขึน
่ บั ข้อตกลงระหว่าง
ธนาคาร กับหน่ วยงานทีขอใช้ผลิตภัณฑ์บริการชําระเงินของ
ธนาคาร
- ให้บริการเปิ ดบัญชี netbank เท่านัน
*

3.-บาท / รายการ

(SMS Alert)

(8) ค่าบริการของ Pay / receive with mobile

ไม่คด
ิ ค่าบริการ

* e – wallet หมายถึง กระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ของ
ผูใ้ ช้บริการ Pay / receive with mobile เพือใช้ทาํ
ธุรกรรมทางการเงิน บนโทรศัพท์มือถือของผูใ้ ช้บริการฯ

(8.1.1) เติมเงินผ่านสาขา
(8.1.2) เติมเงินผ่านเครือง ATM
(8.1.3) เติมเงินผ่าน Internet Banking
- KTB netbank
- Talk to net officer
(8.2) ค่าบริการถอนเงินจาก e – wallet* และรับเงิน
ผ่านช่องทางบริการของธนาคาร
(8.2.1) รับเงินทีสาขา
(8.2.2) รับเงินทีเครือง ATM

ไม่คด
ิ ค่าบริการ
ไม่คด
ิ ค่าบริการ

30.-บาท / รายการ
10.-บาท / รายการ

/ 8.3 ค่าบริการ...

- ความในข้อ 3.4 (3) แก้ไขเพิมเติมโดยหนังสือที น.(ว)(INR.) 784 /2565 ลงวันที 16 มิ.ย. 65 โดยมีผลใช้บงั คับตัง* แต่วนั ที 16 ก.ค. 65

ตารางที 3 ค. ข้อ 3. หน้า 3

เอกสารแนบหนังสือที่ น.(ว)(กกร.) 1929 /2560
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ค. ค่าบริการอืน
่ ๆ

อัตราค่าบริการ

หมายเหตุ

(8.3) ค่าบริการโอนเงินจาก e – wallet*
(8.3.1) โอนเงินไปบัญชีธนาคารกรุงไทย

10.-บาท / รายการ

- ยกเว้น ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

25.-บาท / รายการ

้ อยู่กบั จานวน
- จานวนเงินทีโ่ อนและชาระค่าสินค้า/บริการ ขึน
คงเหลือใน e – wallet และใช้วงเงินร่วมกัน ดังนี้
- โอนเงินและชาระเงิน ไม่เกิน 5,000.- บาท/รายการ
- โอนเงินและชาระเงิน (รวมกัน) ไม่เกิน 10,000.- บาท/วัน

ไม่คด
ิ ค่าบริการ

- ระบบกาหนดให้ผรู้ บั โอน รับเงินเข้า e – wallet* โดย
อัตโนมัติ

(8.3.2) โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร
(ORFT)
- โอนเงินไม่เกิน 5,000.- บาท

(8.3.3) โอนเงินไปทีโ่ ทรศัพท์มือถือ
- กรณีเบอร์โทรศัพท์มือถือผูร้ บ
ั โอน
เป็ นสมาชิก Pay / receive with mobile

- ยกเว้น ค่าบริการถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

- กรณีเบอร์โทรศัพท์มือถือผูร้ บ
ั โอน
ไม่เป็ นสมาชิก Pay / receive with mobile
- ผูโ้ อนระบุช่องทางรับเงินเป็ นสาขา
ธนาคารกรุงไทย

30.-บาท / รายการ

- ผูโ้ อนระบุช่องทางรับเงินเป็ นเครือ
่ ง ATM
ธนาคารกรุงไทย

10.-บาท / รายการ

(8.4) ค่าบริการชาระค่าสินค้า/บริการ

25.-บาท/รายการ

้ อยู่กบั
- อัตราค่าบริการ และผูร้ บั ภาระค่าบริการ ขึน
ข้อตกลงระหว่างธนาคารกับหน่ วยงานทีข
่ อใช้ผลิตภัณฑ์
บริการชาระเงินของธนาคาร
้ อยู่กบั
- จานวนเงินทีโ่ อนและชาระค่าสินค้า/บริการ ขึน
จานวนเงินคงเหลือใน e – wallet* และใช้วงเงินร่วมกัน
ดังนี้
- โอนเงินและชาระเงิน ไม่เกิน 5,000.-บาท/รายการ
- โอนเงินและชาระเงิน(รวมกัน) ไม่เกิน 10,000.-บาท/
วัน

(8.5) ค่าบริการขอคืนเงินจาก e – wallet*
ทีส
่ าขาธนาคารกรุงไทย

30.-บาท / รายการ

- ยกเว้น ค่าบริการถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

3.5 การรับ-ส่งข้อมูลในระบบงาน DDS (Data
Delivery System)
3.5.1 กรณี ลูกค้าทั่วไป
- การรับ-ส่งข้อมูลในระบบ Giro
รับ-ส่งข้อมูลการโอนเข้าบัญชี/หักบัญชี
(Direct Credit/Direct Debit) และ การ
โอนเงินรายย่อย (BPS)
ก. รับ-ส่งข้อมูลทุกวัน

4,000.-บาท / เดือน

ข. รับ-ส่งข้อมูลเดือนละไม่เกิน 15 ครัง้

3,000.-บาท / เดือน

ค. รับ-ส่งข้อมูลเดือนละไม่เกิน 1 ครัง้

ยกเว้นค่าบริการ

3.5.2 กรณี ลูกค้าสถาบันการเงิน
10,000.-บาท/เดือน/บัญชี

- การรับ-ส่งข้อมูลการโอนเข้าบัญชี/
หักบัญชี (Direct Credit/Direct

Debit)

/ 3.6 การใช้บริการ......

ตารางที่ 3 ค. ข้อ 3. หน้า 4

เอกสารแนบหนังสือที่ น.(ว)(กกร.) 59/ 2562
ลงวันที่ 9 มกราคม 2562

ค. ค่าบริการอืน
่ ๆ

อัตราค่าบริการ

หมายเหตุ

3.6 การใช้บริการชาระเงินผ่านระบบงาน
CGP (Corporate Group Payment)
3.6.1 ค่าบริการแรกเข้า

200,000.- บาท

3.6.2 ค่าบริการทารายการ สาหรับบริการ (Service)
ทีอ
่ ยู่ภายใต้ระบบงาน CGP
(1) Fixed Rate*
(2) Percentage Rate*
- จานวนเงินไม่เกิน 30,000.- บาท
- ส่วนเกิน 30,000.- บาท

- ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม
่
้ อยู่ก ับข้อตกลงการ
* การคิดค่าบริการทารายการขึน
ให้บริการระหว่างธนาคารกับลูกค้าผูข
้ อใช้บริการ

25.-บาท / รายการ
25.-บาท / รายการ
- คิด 0.1% ของส่วนทีเ่ กิน
- ค่าบริการสูงสุด ไม่เกิน 1,000.บาท/รายการ

3.6.3 บริการ KTB e – Logistics (รับชาระ
ค่าบริการสาหรับการนาเข้า-ส่งออก)

25.-บาท / รายการ

3.6.4 บริการ KTB e – Customs (รับชาระค่า
ภาษี ศุลกากร)

25.-บาท / รายการ

3 .7 การใช้ บ ริ ก ารทางการเงิ น สหกรณ์ ( KTB
COOP) ผ่านระบบงาน KTB COOP
3.7.1 ค่าบริการแรกเข้า

200,000.-บาท

3.7.2 ค่าบริการรายเดือน
(1) ระบบงาน KTB COOP Offline

ไม่คด
ิ ค่าบริการ

- ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม
่

(2) ระบบงาน KTB COOP Online
(2.1) กรณี ธนาคารเป็ นผูล้ งทุนในชุด
อุปกรณ์ Leaseline
(2.2) กรณี ธนาคารเป็ นผูล้ งทุนในชุด
อุปกรณ์ Router
(2.3) กรณี ลูกค้าเป็ นผูล้ งทุนในชุด
อุปกรณ์ Leaseline
(2.4) กรณี ลูกค้าเป็ นผูล้ งทุนในชุด
อุปกรณ์ Router
3.7.3 ค่าบริการรายการ (Transaction)

6,000.-บาท / เดือน / 1 Link

- ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม
่

4,500.-บาท / เดือน / 1 Link

- ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม
่

ไม่คด
ิ ค่าบริการ
3,500.-บาท / เดือน / 1 Link

(1) ทารายการในเขตสานักหักบัญชี

10.-บาท / รายการ

(2) ทารายการนอกเขตสานักหักบัญชี

20.-บาท / รายการ

- ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม
่

- ทุกระบบงาน KTB COOP
้ อยู่กบั
- Limit ของการทารายการโอนเงินต่อวัน ขึน
ประเภทกลุม
่ ลูกค้าทีก
่ าหนดตามแต่ละช่องทางทีท
่ า
รายการ

3.8 ค่าบริการโอนเงิน KTB E-Cheque

3.8.1 โอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารกรุงไทย
(1) บัญชีในเขตเดียวกัน

ไม่คด
ิ ค่าบริการ

(2) บัญชีขา้ มเขต (กรณี ทารายการผ่าน KTB
Online)
- รายการที่ 1-15 ของเดือน

ไม่คด
ิ ค่าบริการ

้ ไป ของเดือน
- รายการที่ 16 ขึน

(2) บัญชีขา้ มเขต (กรณี ทารายการผ่าน
Krungthai Corporate Online)

10.-บาท / รายการ
- 0.08 % ของจานวนเงิน
โอน
- ขัน
้ ต่า 8.-บาท
- สูงสุดไม่เกิน 800.-บาท

(3) Bulk Transaction

10.-บาท / รายการ

(4) Web Service

10.-บาท / รายการ

/ 3.8.2 โอนเงิน......

- ความในข้อ 3.7 แก้ไขเพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว)(รธ.) 1632/2554 ลงวันที่ 23 ก.ย. 54 โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่ว ันที่ 23 ก.ย. 54
- ความในข้อ 3.8 แก้ไขเพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว)(รธ.) 949 /2556 ลงวันที่ 31 พ.ค. 56 โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่ว ันที่ 1 มิ.ย. 56
- ความในข้อ 3.6.3 และข้อ 3.6.4 แก้ไขเพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว)(รธ.)1731 /2556 ลงวันที่ 19 ก.ย. 56 โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วน
ั ที่ 19 ต.ค. 56
- ความในข้อ 3.7.2 (2) แก้ไขเพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว)(รธ.) 1419/2559 ลงวันที่ 29 มิ.ย.59 โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 ส.ค.59 ตารางที่ 3 ค. ข้อ 3. หน้า 5
- ความในข้อ 3.6.2 (2) แก้ไขเพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว)(กกร.) 1694 /2560 ลงวันที่ 29 ก.ย. 60 โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 พ.ย. 60

- ความในข้อ 3.8.1 แก้ไขเพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว)(กกร.) 59/2562 ลงวันที่ 9 ม.ค. 62 โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วน
ั ที่ 11 ม.ค. 62

เอกสารแนบหนังสือที น.(ว)(INR.) 1115 / 2565
ลงวันที 16 กันยายน 2565

ค. ค่าบริการอืนๆ

อัตราค่าบริการ

3.8.2 โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอืน

หมายเหตุ
กรณีรายการโอนเงินไม่สาํ เร็จ ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมเท่าเดิม

3.8.2.1 โอนเงินผ่านบริการ Online Retail Funds
Transfer (ORFT)
- ไม่เกิน 20,000.-บาท

25.- บาท / รายการ

< ไป แต่ไม่เกิน
- เกิน 20,000.-บาท ขึน
2,000,000.-บาท

35.- บาท / รายการ

3.8.2.2 โอนเงินผ่านบริการโอนเงินรายย่อย (BPS :
Bulk Payment System)
(1) Credit Same Day
- ไม่เกิน 100,000.-บาท

20.-บาท / รายการ

< ไป
- เกิน 100,000.-บาท ขึน
แต่ไม่เกิน 500,000.-บาท

75.-บาท / รายการ

< ไป
- เกิน 500,000.-บาท ขึน
แต่ไม่เกิน 2,000,000.-บาท
(2) Credit Next Day

200.-บาท / รายการ

- ไม่เกิน 2,000,000.-บาท

12.-บาท / รายการ

3.8.2.3 โอนเงินผ่าน Bahtnet
(1) ธนาคารผูโ้ อนอยูใ่ นกทม./ปริมณฑล
- โอนให้ธนาคารอืนทีอยูใ่ นกทม./ปริมณฑล

150.-บาท / รายการ

- โอนให้ธนาคารอืนทีอยูใ่ นต่างจังหวัด

150.-บาท / รายการ

(2) ธนาคารผูโ้ อนอยูต
่ า่ งจังหวัด
- โอนให้ธนาคารอืนทีอยูใ่ นกทม./ปริมณฑล
- ธนาคารผูโ้ อนอยูต
่ า่ งจังหวัด โอนให้
ธนาคารอืนทีอยูใ่ นต่างจังหวัด

150.-บาท / รายการ + ค่าบริการ
โอนเงินต่างจังหวัด
150.-บาท / รายการ

3.8.3 การโอนเงินผ่านบริการ Krungthai Corporate
Online
- กรณีทีมีการขอยกเลิกรายการโอนเงิน
3.8.4 โอนเงินไปยังผูร้ บั เงินทีไม่มีบญ
ั ชีธนาคาร

5.- บาท / รายการ
30.-บาท / รายการ

- กรณีทาํ รายการด้วยการตัดบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จํานวนเงินโอนสูงสุดไม่เกิน 50,000.-บาท/รายการ
(สําหรับลูกค้าทีมีบญ
ั ชีกบั ธนาคาร)

- กรณีทาํ รายการผ่านช่องทางสาขาของธนาคาร จํานวนเงินโอน
สูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท/รายการ และไม่เกิน 100,000 บาท/
วัน และไม่เกิน 5 ครัง< /วัน (สําหรับลูกค้าทีไม่มีบญ
ั ชีกบั ธนาคาร)
- การโอนเงินผ่านช่องทาง Branch Network กรณีรายการโอน
เงินไม่สาํ เร็จและขอยกเลิกรายการ ธนาคารจะไม่คืนค่าบริการ
- สามารถรับเงินสดได้ทีตู้ ATM และสาขาของธนาคาร โดยผูร้ บั เงิน
ปลายทางไม่เสียค่าธรรมเนียมในการรับเงินดังกล่าว
3.8.5 การรับข้อมูลทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ

3.-บาท / รายการ

- ข้อมูลทางการเงิน 1 รายการ ธนาคารจะแจ้งข้อมูลผ่าน
โทรศัพท์มือถือทัง< ผูโ้ อนเงิน และผูร้ บั เงินโอน

3.8.6 การทํารายการผ่านช่องทางตัวแทนของธนาคาร
คือ ช่องทางของ DTAC,Paysbuy และแจ๋ว
3.8.6.1 การทํารายการจากช่องทางตัวแทนของธนาคาร
เพือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
(1) จํานวนเงิน 1-500 บาท
(2) จํานวนเงิน 500.01– 3,000 บาท
(3) จํานวนเงิน 3,000.01- 4,000 บาท
(4) จํานวนเงิน 4,000.01 – 5,000 บาท
(5) จํานวนเงิน 5,000.01 – 20,000 บาท

ยกเลิกตัง< แต่วน
ั ที 16 ธ.ค. 2559

30.- บาท / รายการ
50 .- บาท / รายการ
60.- บาท / รายการ
70.- บาท / รายการ
80.- บาท / รายการ

- ทํารายการได้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท / รายการ

/ 3.8.6.2 การทํารายการ.....

- ความใน ข้อ 3.8.4 แก้ไขเพิมเติมโดยหนังสือที น.(ว)(INR.) 1115 / 2565 ลงวันที 16 ก.ย. 65 โดยมีผลใช้บงั คับตัง< แต่วน
ั ที 24 ก.ย. 65

ตารางที 3 ค. ข้อ 3. หน้า 6

เอกสารแนบหนังสือที่ น.(ว)(กกร.) 984 / 2564
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ค. คาบริการอืน
่ ๆ

อัตราคาบริการ

3.8.6.2 การทํารายการจากชองทางตัวแทนของธนาคาร
เพือ
่ รับเงินสดทีต
่ ู ATM / สาขาธนาคาร

- ทํารายการไดสูงสุดไมเกิน 5,000 บาท / รายการ

(1) จํานวนเงิน 1-500 บาท

30.- บาท / รายการ

(2) จํานวนเงิน 500.01– 3,000 บาท

50 .- บาท / รายการ

(3) จํานวนเงิน 3,000.01- 4,000 บาท

60.- บาท / รายการ
70.- บาท / รายการ

(4) จํานวนเงิน 4,000.01 – 5,000 บาท
3.8.6.3 การทํารายการผานสาขาของธนาคาร/
Netbank เพือ
่ รับเงินสดจากชองทางตัวแทนของ
ธนาคาร

หมายเหตุ

30.- บาท / รายการ

- ทํารายการไดสงู สุดไมเกิน 5,000 บาท/รายการ
- สามารถรับเงินสดไดทช
ี่ อ
 งทางตัวแทนของธนาคาร โดยผูร บั เงิน
ปลายทางไมเสียคาธรรมเนียมในการรับเงิน
- บริการชําระเงินแบบ Direct Link เป็ นบริการเชือ
่ มตอระบบงาน
ของธนาคารโดยตรงกับระบบคอมพิวเตอรลูกคาผูใ ชบริการชําระ
เงินตามแตละประเภทบริการของธนาคาร เพือ
่ แสดงผลการทํา
รายการชําระเงินใหลูกคาทราบทันที

3.9 การใชบริการชําระเงิน แบบ Direct Link

200,000.- บาท

- ไมรวมภาษี มูลคาเพิม
่

3.10 คาบริการ Mobile EDC Payment
3.10.1 คาบริการแรกเขา

50,000.- บาท

- ไมรวมภาษี มูลคาเพิม
่

3.10.2 คาบริการรายเดือน

2,500.- บาท

- ไมรวมภาษี มูลคาเพิม
่

- คาบริการแรกเขา

้ อยูก
- การคิดคาบริการทํารายการ ขึน
 บั ขอตกลงการใชบริการ
ระหวางธนาคารกับลูกคาผูข
 อใชบริการ

3.10.3 คาบริการทํารายการ
(1) Fixed Rate
(2) Percentage Rate

25.-บาท / รายการ
คิดคาบริการไมเกิน 1.50% ของ
จํานวนเงินทีท
่ าํ รายการ คาบริการ
ขัน
้ ตํ่า 15.- บาท/รายการ

3.11 การใชบริการแจงการเคลือ
่ นไหวทางบัญชีผา น
โทรศัพทมือถือ(SMS Alert)
3.11.1 ใชบริการแบบระบุบญ
ั ชี
3.11.2 ใชบริการทุกบัญชี (เหมาจาย)
3.12 คาบริการ Page-2-Page (P2P)
3.12.1 คาบริการแรกเขา

3.12.2 คาบริการทํารายการ
- ทํารายการผานชองทาง ATM หรือ
Krungthai Corporate Online
(1) Fixed Rate*
(2) Percentage Rate*
- ทํารายการผานชองทาง KTB netbank
3.13 คาบริการทําธุรกรรมทางการเงินผาน Krungthai
Telebank
3.13.1 การชําระเงิน(Payment)
3.13.2 การลงทะเบียนนักศึกษา
(Student Registration)
3.13.3 การโอนเงิน ภายในธนาคารกรุงไทย

(1) ในเขตเดียวกัน
(2) ขามเขต

20.-บาท / เดือน / บัญชี

- ใหบริการสําหรับลูกคาบุคคลธรรมดาเฉพาะบัญชีเงินฝากออมทรัพย
และบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน เทานัน
้

35.-บาท / เดือน / ลูกคา 1 CIF

- CIF (Customer Information File) หมายถึง รายละเอียดขอมูล
ลูกคาในระบบ CBS (Core Banking System) ของธนาคาร

200,000.-บาท

25.- บาท/รายการ
25.- บาท/รายการ

- ไมรวมภาษี มลู คาเพิม
่

้ อยูก
* การคิดคาบริการทํารายการขึน
 บั ขอตกลงการใหบริการระหวาง
ธนาคารกับลูกคาผูข
 อใชบริการ
- จํากัดวงเงิน 30,000.- บาท สวนทีเ่ กินคิดคาบริการ 0.1 %
คาบริการสูงสุดไมเกิน 1,000.- บาท/รายการ

ไมคด
ิ คาบริการ

10.- บาท/รายการ

้ อยูก
- การคิดคาบริการทํารายการ ขึน
 บั ขอตกลงการใชบริการ
ระหวางลูกคาผูข
 อใชบริการ

10.- บาท/รายการ
ไมคด
ิ คาบริการ
- หมืน
่ ละ 8.- สวนเกินคิด
ในอัตรารอยละ 0.08
- คาบริการขัน
้ ตํ่า 8.- บาท /รายการ
- คาบริการสูงสุด 800.- บาท/รายการ

/ 3.13.4 การโอนเงิน....

- ความในขอ 3.12.2 แกไขเพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว)(กกร.) 984/2564 ลงวันที่ 15 ก.ค. 64 โดยมีผลใชบงั คับตัง้ แตวน
ั ที่ 15 ส.ค. 64

ตารางที่ 3 ค. ขอ 3. หนา 7

เอกสารแนบหนังสือที่ น.(ว)(INR.)
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2565

ค. คาบริการอืน
่ ๆ

อัตราคาบริการ

178 /2565

หมายเหตุ

3.13.4 การโอนเงินรายยอยระหวางธนาคาร
(ORFT)
(1) ไมเกิน 20,000.- บาท

25.- บาท/รายการ

้ ไป
(2) เกิน 20,000.- บาท ขึน

35.- บาท/รายการ

แตไมเกิน 50,000.- บาท
3.13.5 การสั่งซื้อสมุดเช็ค

คาบริการฉบับละ 12.– บาท
คาอากร ฉบับละ 3.- บาท

- บุคคลธรรมดา สั่งซื้อไดไมเกิน 2 เลม
นิตบ
ิ ุคคล สั่งซื้อไดไมเกิน 5 เลม

รวมเป็ นฉบับละ 15.- บาท
3.13.6 การรับขอมูลทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ
เพือ
่ แจงผลการทํารายการ
-บริการโอนเงิน

ไมคด
ิ คาบริการ

-บริการอืน
่ ๆ

3.- บาท/รายการ

3.14 คาบริการรับชําระคาสาธารณูปโภค/ คาสินคา/

- ทัง้ การชําระเงินในเขตสํานักหักบัญชีเดียวกันและนอกเขต

บริการ พรอมออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี

สํานักหักบัญชี

3.14.1 จํานวนเงินไมเกิน 50,000.-บาท
3.14.2 สวนเกิน 50,000.- บาท

35.- บาท/รายการ
- 0.1% ของสวนทีเ่ กิน 50,000.บาท
- คาบริการสูงสุดไมเกิน
1,000.- บาท/รายการ

- วงเงินการทําธุรกรรมสูงสูด 100,000.-บาท / รายการ / วัน

3.15 คาบริการการใหบริการโอนเงินไปยังกลุม

ประเทศอาเซียน (ASEAN Payment
Gateway : APG) ดวยสกุลเงินบาท

3.15.1 สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา(MYANMAR)
3.15.1.1 กรณีโอนไปยังธนาคารตัวแทนดังนี้
- KANBAWZA BANK
- UNITED AMARA BANK
- CO-OPERATIVE BANK
- MYANMAR ECONOMIC BANK
(1) ปลายทางรับเป็ นเงินสด (Cash Pickup)

150.- บาท/รายการ

(2) โอนเขาบัญชีผรู บั ปลายทาง (Transfer)

150.- บาท/รายการ

3.15.1.2 กรณีโอนไปยังธนาคารตัวแทน คือ Shwe
Rural And Urban Development Bank
(SHWE BANK)
(1) ปลายทางรับเป็ นเงินสด (Cash Pickup)
(2) โอนเขาบัญชีผรู บั ปลายทาง (Transfer)
(3) สงถึงมือผูร บั (Cash Delivery)

ไมคด
ิ คาบริการ
ไมคด
ิ คาบริการ
100.- บาท/รายการ

3.15.2 ราชอาณาจักรกัมพูชา (Cambodia)
โอนไปยัง ธนาคารตัวแทน คือ B.I.C

150.- บาท/รายการ

(Cambodia) Bank PLC โดยโอนเขาบัญชีผรู บั
ปลายทาง (Transfer)

/ 3.16 คาบริการโอนเงิน....

- ความในขอ 3.15 ปรับปรุงเพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว) (INR.) 178 /2565 ลงวันที่ 10 ก.พ 2565 โดยมีผลใชบงั คับตัง้ แตวน
ั ที่ 17 ก.พ 2565

ตารางที่ 3 ค. ขอ 3. หนา 8

เอกสารแนบหนังสือที่ น.(ว)(INR.) 617 /2565
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
ค. ค่าบริการอืน
่ ๆ

อัตราค่าบริการ

- ปลายทางได้รบั เงินเต็มจานวน ยกเว้นกรณี ทม
ี่ ีการเก็บเพิม
่

3.16 ค่าบริการเงินโอนออกไปต่างประเทศ
Krungthai WARP (แบบ Online Near
Real-time)

จากธนาคารผูร้ บั เงินปลายทาง (บางแห่ง) ให้เก็บตามจริง

3.16.1 กรณี ลูกค้าทารายการโอนเงินผ่านสาขา
เคาน์ เตอร์ธนาคาร ด้วย Platform DBS,
NIUM รองรับ 7 สกุลเงิน ได้แก่ USD,
GBP, HKD, SGD , EUR, AUD,CAD

(1) กรณี ตดั จากบัญชีเงินบาท (CASA)
 ยอดเงินโอนไม่เกิน 100,000 บาท
 ยอดเงินโอน > 100,000 – 500,000 บาท

(2) กรณี ตดั จากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
(FCD)
 ยอดเงินโอนไม่เกิน 100,000 บาท
(EQUIVALENT)
 ยอดเงินโอน >100,000 - 500,000 บาท
(EQUIVALENT)

หมายเหตุ

- เฉพาะการโอนสกุลเงินตรงประเทศปลายทาง ได้แก่
US/USD,UK/GBP,HK/HKD,SG/SGD,EU/EUR,
AU/AUD,CA/CAD
- กรณี Platform NIUM อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม
เพิม
่ เติมดังนี้
1. Proof of Payment/Trace Requests: USD 20 รวม
ค่าธรรมเนี ยมอืน
่ ๆ ต่อรายการ
2. Returns : USD 20 รวมค่าธรรมเนี ยมอืน
่ ๆ ต่อรายการ
3. Cancellations: USD 25 ต่อรายการ
4. Recalls: USD 50 รวมค่าธรรมเนี ยมอืน
่ ๆ ต่อรายการ

- กรณี โอนจากบัญชี CASA (THB) เกินกว่า 500,000.- บาท
499.- บาท/รายการ
799.- บาท/รายการ

499 บาท/รายการ
(EQUIVALENT)
799 บาท/รายการ
(EQUIVALENT)

(3) กรณี ตดั จาก Krungthai Travel Card
 ยอดเงินโอนได้ไม่เกิน 100,000 บาท
(EQUIVALENT)

499 บาท/รายการ
(EQUIVALENT)

(4) กรณี ตดั จาก Inter Wallet
 ยอดเงินโอนไม่เกิน 100,000 บาท
(EQUIVALENT)
 ยอดเงินโอน >100,000 - 500,000 บาท
(EQUIVALENT)

499 บาท/รายการ
(EQUIVALENT)
799 บาท/รายการ
(EQUIVALENT)

หรือโอนเป็ นเงินสกุลเงินอืน
่ ๆ หรือโอนสกุลเงินไม่ตรงกับ
ประเทศปลายทาง ระบบจะปรับเป็ นการโอนผ่านช่องทาง
SWIFT และคิดค่าบริการด้านเงินโอนต่างประเทศขาออก
(Outward Remittance) ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนี ยม
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบี้ยปรับ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับเงิน
ฝาก เงินให้สน
ิ เชื่อ และค่าบริการอืน
่ ๆ (โดยดูรายละเอียดได้
จากตาราง 3ข.หน้า10)

- กรณี โอนออกจากบัญชี FCD คิดค่า Com in Lieu ตาม
ตาราง 5 อัตราค่าธรรมเนี ยมการฝากถอนบัญชีเงินฝาก
เงินตราต่างประเทศ (FCD)
- กรณี โอนออกจากบัญชี FCD เกินกว่า 500,000.- บาท
(EQUIVALENT) หรือโอนเป็ นเงินสกุลเงินอืน
่ ๆ หรือโอน
สกุลเงินไม่ตรงกับประเทศปลายทาง ระบบจะปรับเป็ นการ
โอนผ่านช่องทาง SWIFT และคิดค่าบริการด้านเงินโอน
ต่างประเทศขาออก (Outward Remittance) ตามประกาศ
อัตราค่าธรรมเนี ยม ตามตาราง 5 อัตราค่าธรรมเนี ยมการ
ฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD)

- กรณี โอนออกจาก Krungthai Travel Card ทาธุรกรรมได้
ไม่เกิน 100,000.- บาท (EQUIVALENT) ต่อรายการ

- กรณี โอนออกจากInter Wallet คิดค่า Com in Lieu ตาม
ตาราง 5 อัตราค่าธรรมเนี ยมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตรา
ต่างประเทศ (FCD)

/3.16.2 กรณี ลูกค้า...
- ความในข้อ 3.16.1 และ 3.16.1 (3) (4) เพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว) (INR.) 617 / 2565 ลงวันที่ 12 พ.ค..65 โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วน
ั ที่ 13 พ.ค. 65

ตารางที่ 3 ค. ข้อ 3. หน้า 9

เอกสารแนบหนังสือที่ น.(ว)(INR.) 1599/2564
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

ค. ค่าบริการอืน
่ ๆ

อัตราค่าบริการ

หมายเหตุ

3.16.2 กรณี ลูกค้าทํารายการผ่านช่องทาง
Krungthai NEXT Application ด้วย

Platform DBS รองรับ 4 สกุลเงิน ได้แก่
USD, GBP, HKD, SGD เฉพาะข้อ
(1) – (3)
(1) กรณี ตดั จากบัญชีเงินบาท (CASA)
• ยอดเงินโอนไม่เกิน 100,000 บาท

299 บาท/รายการ

• ยอดเงินโอน >100,000 - 500,000 บาท

699 บาท/รายการ

(2) กรณี ตดั จากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
(FCD)
• ยอดเงินโอนไม่เกิน 100,000 บาท
(EQUIVALENT)
• ยอดเงินโอน >100,000 - 500,000 บาท
(EQUIVALENT)

299 บาท/รายการ
(EQUIVALENT)
699 บาท/รายการ
(EQUIVALENT)

(3) กรณี ตดั จาก Inter Wallet
• ยอดเงินโอนไม่เกิน 100,000 บาท
(EQUIVALENT)
• ยอดเงินโอน >100,000 - 500,000 บาท
(EQUIVALENT)

299 บาท/รายการ
(EQUIVALENT)
699 บาท/รายการ
(EQUIVALENT)

(4) กรณี ตดั จาก Inter Wallet ยอดเงินโอนไม่
เกิน 500,000 บาท (EQUIVALENT)
ด้วยสกุลเงิน
• DKK

- เฉพาะการโอนสกุลเงินตรงประเทศปลายทาง ได้แก่
US/USD,UK/GBP,HK/HKD,SG/SGD
- กรณี โอนจากบัญชี CASA (THB) เกินกว่า 500,000.- บาท
หรือโอนเป็ นเงินสกุลเงินอืน
่ ๆ หรือโอนสกุลเงินไม่ตรงกับ
ประเทศปลายทาง ระบบจะปรับเป็ นการโอนผ่านช่องทาง
SWIFT และคิดค่าบริการด้านเงินโอนต่างประเทศขาออก
(Outward Remittance) ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนี ยม
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกีย่ วเนื่องกับเงิน
ฝาก เงินให้สน
ิ เชื่อ และค่าบริการอืน
่ ๆ (โดยดูรายละเอียดได้
จากตาราง 3ข.หน้า10)
- เฉพาะการโอนสกุลเงินตรงประเทศปลายทาง ได้แก่
US/USD,UK/GBP,HK/HKD,SG/SGD
- กรณี โอนออกจากบัญชี FCD คิดค่า Com in Lieu ตาม
ตาราง 5 อัตราค่าธรรมเนี ยมการฝากถอนบัญชีเงินฝาก
เงินตราต่างประเทศ (FCD)
- กรณี โอนออกจากบัญชี FCD เกินกว่า 500,000.- บาท
(EQUIVALENT) หรือโอนเป็ นเงินสกุลเงินอืน
่ ๆ หรือโอน
สกุลเงินไม่ตรงกับประเทศปลายทาง ระบบจะปรับเป็ นการ
โอนผ่านช่องทาง SWIFT และคิดค่าบริการด้านเงินโอน
ต่างประเทศขาออก (Outward Remittance) ตามประกาศ
อัตราค่าธรรมเนี ยม ตามตาราง 5 อัตราค่าธรรมเนี ยมการ
ฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD)
- เฉพาะการโอนสกุลเงินตรงประเทศปลายทาง ได้แก่
US/USD,UK/GBP,HK/HKD,SG/SGD
- กรณี โอนออกจาก Inter Wallet ทําธุรกรรมได้ไม่เกิน
500,000.- บาท(EQUIVALENT) ต่อรายการ
- กรณี โอนออกจาก Inter Wallet เป็ นเงินสกุลเงินอืน
่ ๆ หรือ
โอนสกุลเงินไม่ตรงกับประเทศปลายทาง ระบบจะปรับเป็ น
การโอนผ่านช่องทาง SWIFT และคิดค่าบริการด้านเงินโอน
ต่างประเทศขาออก (Outward Remittance) ตามประกาศ
อัตราค่าธรรมเนี ยม ตามตาราง 5 อัตราค่าธรรมเนี ยมการ
ฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD)

Charge BEN = 122 DKK
Charge OUR = 305 DKK

• NOK

Charge BEN = 168 NOK
Charge OUR = 420 NOK

• SEK

Charge BEN = 166 SEK
Charge OUR = 415 SEK

/3.17 ค่าบริการโอนเงิน........

- ความในข้อ 3.16.2 แก้ไขเพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว)(INR) 1599/2564 ลงวันที่ 18 พ.ย. 64 โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 23 พ.ย. 64
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3.17 ค่าบริการโอนเงินผ่านช่องทางของหน่ วยงาน
ทีเป็ นตัวแทนของธนาคาร
3.17.1 การทํา รายการผ่า นช่องทางของหน่ วยงานที
เป็ นตัว แทนของธนาคาร ของบริษ ัท ฟอร์ ท
สมาร์ท เซอร์วส
ิ จํากัด (มหาชน)
3.17.1.1 กรณี ช่ อ งทางตู้ บุ ญ เติม , ตู้ Vending
Machine (ตู้จําหน่ ายสินค้าและเครืองดืม
อัต โนมัติ), ตู้ จํา หน่ า ยนํ< า มัน อัต โนมัติ
และบุญเติมเคาน์ เตอร์เซอร์วส
ิ

- การทํารายการจากช่องทางของตัวแทนเพือเข้าบัญชี

(1) การทํา รายการจากช่ องทางของตัวแทน
เพือรับฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
(1) จํานวนเงิน 1 - 1,000 บาท

30.- บาท /รายการ

(2) จํานวนเงิน 1,000.01 - 3,000 บาท

50.- บาท / รายการ

(3) จํานวนเงิน 3,000.01 - 4,000 บาท

60.- บาท / รายการ

(4) จํานวนเงิน 4,000.01 - 5,000 บาท

70.- บาท / รายการ

(2) การทํา รายการจากช่ อ งทางของตัวแทน
เพื อ ชํ า ร ะ เงิ น ค่ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร
เข้าบัญชีหน่ วยงานผ่านธนาคารกรุงไทย
(3) การทํา รายการจากช่ อ งทางของตัวแทน
เพื อเติ ม เงิ น เข้ า บัญ ชี ห น่ วยงาน ผ่ า น
ธนาคารกรุงไทย

สูงสุดไม่เกิน 30.- บาท/รายการ

ธนาคารกรุงไทย ทํารายการได้สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท /
รายการ และไม่เกิน 40,000 บาท/วัน/คน

< อยู่กบั ข้อตกลงระหว่างธนาคารกับ
- อัตราค่าบริการขึน
หน่ วยงาน ทีขอใช้ผลิตภัณฑ์/บริการชําระเงินของธนาคาร

สูงสุดไม่เกิน 30.- บาท/รายการ

< อยู่กบั ข้อตกลงระหว่างธนาคารกับ
- อัตราค่าบริการขึน
หน่ วยงานทีขอใช้ผลิตภัณฑ์/บริการชําระเงินของธนาคาร

สูงสุดไม่เกิน 30.- บาท/รายการ

< อยู่กบั ข้อตกลงระหว่างธนาคารกับ
- อัตราค่าบริการขึน
หน่ วยงาน ทีขอใช้ผลิตภัณฑ์/บริการชําระเงินของธนาคาร

3.17.1.2 ก ร ณี ช่ อ งท างเค า น์ เต อ ร์ Cenpay
Powered by Boonterm
- การทํา รายการจากช่ อ งทางของตัว แทน
เพื อ ชํ า ร ะ เงิ น ค่ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร
เข้าบัญชีหน่ วยงานผ่านธนาคารกรุงไทย
3.17.2 การทํ า รายการผ่ า นช่ อ งทางของหน่ ว ยงาน
ที เป็ น ตัว แทน ของธนาคาร กรณี ช่ อ งทาง
ตู้เติมสบายพลัส ของ บริษท
ั สบาย เทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน)
- ทํารายการได้สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท/รายการ
และไม่เกิน 40,000 บาท/วัน/คน

(1) การทํา รายการจากช่ อ งทางของตัว แทน
เพือรับฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
(1) จํานวนเงิน 1 – 1,000 บาท

28.- บาท/รายการ

(2) จํานวนเงิน 1,000.01 – 2,000 บาท

46.- บาท/รายการ
- ทํารายการได้สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท/รายการ
และไม่เกิน 40,000 บาท/วัน/คน

(2) การทํา รายการจากช่อ งทางของตัว แทน
เพือรับเงินสดทีช่องทางธนาคารกรุงไทย
(1) จํานวนเงิน 1 – 1,000 บาท

48.- บาท/รายการ

(2) จํานวนเงิน 1,000.01 – 2,000 บาท

56.- บาท/รายการ

(3) การทํา รายการจากช่ องทางของตัว แทน
เพื อชํา ระค่า สิน ค้า และบริการ เข้า บัญ ชี
หน่ วยงานผ่านธนาคารกรุงไทย

สูงสุดไม่เกิน 30.- บาท/รายการ

< อยู่กบั ข้อตกลงระหว่างธนาคารกับ
- อัตราค่าบริการขึน
หน่ วยงานทีขอใช้ผลิตภัณฑ์/บริการชําระเงินของธนาคาร

(4) การทํา รายการจากช่ อ งทางของตัวแทน
เ พื อ เ ติ ม เ งิ น เ ข้ า บั ญ ชี ห น่ ว ย ง า น
ผ่านธนาคารกรุงไทย

สูงสุดไม่เกิน 30.- บาท/รายการ

< อยู่กบั ข้อตกลงระหว่างธนาคารกับ
- อัตราค่าบริการขึน
หน่ วยงานทีขอใช้ผลิตภัณฑ์/บริการชําระเงินของธนาคาร

/ 3.17.3 การทํารายการ....
- ความในข้อ 3.17.1.1 (1) และข้อ 3.17.2 (1) แก้ไขเพิมเติมโดยหนังสือที น.(ว)(INR.) 1115 / 2565 ลงวันที 16 ก.ย. 65
โดยมีผลใช้บงั คับตัง< แต่วน
ั ที 24 ก.ย. 65
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3.17.3 การทํา รายการผ่ า นช่ อ งทางของหน่ วยงาน
ที เป็ น ตัว แทน ของธน าคาร กรณี ช่ อ งทาง
Application ShopeePay ข อ ง บ ริ ษั ท
ช้อปปี< เพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
(1) การทํา รายการจากช่ อ งทางของตัวแทน
เพือรับฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
- จํานวนเงิน 1 – 5,000 บาท

- ทํารายการได้สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท/รายการ

15.- บาท/รายการ

และไม่เกิน 20,000 บาท/วัน/คน

(2) การทํา รายการจากช่ อ งทางของตัว แทน
เพือรับเงินสดทีช่องทางธนาคารกรุงไทย
- จํานวนเงิน 1 – 5,000 บาท
(3) การทํา รายการจากช่ องทางของตัว แทน

- ทํารายการได้สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท/รายการ

35.- บาท/รายการ

และไม่เกิน 20,000 บาท/วัน/คน
< อยู่กบั ข้อตกลงระหว่างธนาคารกับ
- อัตราค่าบริการขึน

สูงสุดไม่เกิน 30.- บาท/รายการ

เพือชําระเงินค่าสินค้าและบริการ เข้าบัญชี

หน่ วยงานทีขอใช้ผลิตภัณฑ์/บริการชําระเงินของธนาคาร

หน่ วยงาน ผ่านธนาคารกรุงไทย

- ทํารายการได้สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท/รายการ
และไม่เกิน 20,000 บาท/วัน/คน

(4) การทํา รายการจากช่ อ งทางของตัว แทน

สูงสุดไม่เกิน 30.- บาท/รายการ

< อยู่กบั ข้อตกลงระหว่างธนาคารกับ
- อัตราค่าบริการขึน

เ พื อ เ ติ ม เ งิ น เ ข้ า บั ญ ชี ห น่ ว ย ง า น

หน่ วยงานทีขอใช้ผลิตภัณฑ์/บริการชําระเงินของธนาคาร

ผ่านธนาคารกรุงไทย

- ทํารายการได้สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท/รายการ
และไม่เกิน 20,000 บาท/วัน/คน

3.17.4 การทํา รายการผ่านช่องทางของหน่ วยงานที
เป็ น ตั ว แ ท น ข อ งธ น าค าร ก รณี ช่ อ งท า ง
เคาน์ เตอร์ของบริษท
ั ไปรษณี ย์ไทย จํากัด
(1) การทํา รายการจากช่ องทางของตัวแทน

- ทํารายการได้สูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท/รายการ

10.- บาท /รายการ

และไม่เกิน 80,000 บาท/วัน/คน

เพือรับฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
- จํานวนเงิน 1 - 40,000 บาท
(2) การทํา รายการจากช่ อ งทางของตัวแทน

สูงสุดไม่เกิน 30.- บาท/รายการ

< อยู่กบั ข้อตกลงระหว่างธนาคารกับ
อัตราค่าบริการขึน
หน่ วยงาน ทีขอใช้ผลิตภัณฑ์/บริการชําระเงินของธนาคาร

เพื อ ชํ า ร ะ เงิ น ค่ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร

- ทํารายการได้สูงสุดไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ

เข้าบัญชีหน่ วยงานผ่านธนาคารกรุงไทย
(3) การทํา รายการจากช่ อ งทางของตัวแทน

-

สูงสุดไม่เกิน 30.- บาท/รายการ

< อยู่กบั ข้อตกลงระหว่างธนาคารกับ
- อัตราค่าบริการขึน
หน่ วยงานทีขอใช้ผลิตภัณฑ์/บริการชําระเงินของธนาคาร

เพื อเติ ม เงิ น เข้ า บัญ ชี ห น่ วยงาน ผ่ า น

- ทํารายการได้สูงสุดไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ

ธนาคารกรุงไทย

- ทํารายการได้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/วัน/บัญชี

(4) การทํา รายการจากช่ อ งทางของตัว แทน
เพือถอนเงินสด
บัตรเดบิตของธนาคารกรุงไทย
หรือบัตรเดบิตต่างธนาคาร
- จํานวนเงิน 1 – 5,000 บาท

10.- บาท/รายการ

- จํานวนเงิน 5,001 – 20,000 บาท

15.- บาท/รายการ

/ 3.18 ระบบแสดง......
- ความในข้อ 3.17.3 แก้ไขโดยหนังสือที น.(ว)(INR.) 1115 / 2565 ลงวันที 16 ก.ย. 65 โดยมีผลใช้บงั คับตัง< แต่วน
ั ที 24 ก.ย. 65
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3.18 ระบบแสดงใบแจ้งหนี้ และการชําระเงินผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai
Electronic Invoice Presentment and
Payment : Krungthai eIPP)
3.18.1 ค่าบริการแรกเข้า
3.18.2 ค่าบริการรายเดือน
3.18.3 ค่าบริการการทํารายการ
(1) ในเขต
- ทํารายการไม่เกิน 500,000.- บาท
- ทํารายการเกิน 500,000.- บาท
(2) นอกเขต
- ทํารายการไม่เกิน 500,000.- บาท
- ทํารายการเกิน 500,000.- บาท
3.19 ระบบงานบริการรับซื้อลดค่าอ้อย/เกี๊ยวอ้อย/
เกี๊ยวอ้อยอิเล็กทรอนิกส์ (eLBD)
(1) ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า
(2) ค่าธรรมเนี ยมการทํารายการ

อัตราค่าบริการ

100,000.- บาท
2,000.- บาท / เดือน

20.- บาท / รายการ
- หมืน
่ ละ 10.- บาท เศษที่
เกินหมืน
่ คิดเท่ากับหนึ่งหมืน
่
40.- บาท / รายการ
- หมืน
่ ละ 10.- บาท เศษที่
เกินหมืน
่ คิดเท่ากับหนึ่งหมืน
่

100,000 บาท
15 บาท / รายการ

3.20 ค่าบริการโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay)
3.20.1 สําหรับกลุม
่ ลูกค้า C2C* และ G2C*
(1) กลุม
่ ลูกค้า G2C
(ผ่านช่องทาง Corporate Banking)
- จํานวนเงินไม่เกิน 5,000 บาท

ไม่คด
ิ ค่าบริการ

- จํานวนเงินเกิน 5,000 – 30,000 บาท

2.- บาท / รายการ

- เรียกเก็บครัง้ เดียวจาก Sponsor เท่านั้น
- เรียกเก็บทัง้ ผูซ
้ ื้อและผูข
้ าย

- ค่าบริการสูงสุดไม่เกิน 1,000.- บาท
- ค่าบริการสูงสุดไม่เกิน 1,000.- บาท

- เก็บครัง้ เดียว

* C2C : โอนเงินรายย่อยระหว่างประชาชนทั่วไป
* G2C : โอนเงินสวัสดิการภาครัฐให้กบั ประชาชน
วงเงินสูงสุดตามช่องทางการให้บริการทีธ่ นาคารกําหนด ดังนี้

- จํานวนเงินเกิน 30,000 – 100,000 บาท

5.- บาท / รายการ

- จํานวนเงินเกิน 100,000 บาท – วงเงินสูงสุดที่
ธนาคารกําหนด

10.- บาท / รายการ

(2) กลุม
่ ลูกค้า C2C
(2.1) ผ่านช่องทาง KTB netbank

หมายเหตุ

- ช่องทาง Corporate Banking ตามวงเงินทีท
่ าํ ธุรกรรม
Corporate Banking แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท

วงเงินสูงสุดตามช่องทางการให้บริการทีธ่ นาคารกําหนด ดังนี้
ไม่คด
ิ ค่าบริการ

- ช่องทาง KTB netbank ตามวงเงินทีท
่ าํ ธุรกรรม KTB
netbank แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท/รายการ
- ค่าบริการข้อ (2.1) มีผลตัง้ แต่วน
ั ที่ 29 มี.ค. 2561 เป็ นต้นไป

(2.2) ผ่านช่องทางสาขา, ATM/ADM
(2.2.1) ในเขต

ไม่คด
ิ ค่าบริการ

(2.2.2) นอกเขต / ต่างธนาคาร
- จํานวนเงินไม่เกิน 5,000 บาท

ไม่คด
ิ ค่าบริการ

- จํานวนเงินเกิน 5,000 – 30,000 บาท

2.- บาท / รายการ
5.- บาท / รายการ

- จํานวนเงินเกิน 30,000 – 100,000 บาท
- จํานวนเงินเกิน 100,000 บาท – วงเงิน
สูงสุดทีธ่ นาคารกําหนด

- ช่องทางสาขา จํานวนเงินโอนสูงสุด ครัง้ ละไม่เกิน 2,000,000
บาท/รายการ (โอนด้วยเงินสด ไม่อนุ ญาตให้ทาํ รายการ)
- ช่องทาง ATM/ADM ตามวงเงินบัตร ATM/VDB
- ยกเว้นค่าบริการข้อ (2.2.2) มีผลตัง้ แต่วน
ั ที่ 29 มี.ค. –
31 ธ.ค. 2561

10.- บาท / รายการ

3.20.2 สําหรับกลุม
่ ลูกค้านิตบ
ิ ุคคล B2C*, B2B*,
B2G*, G2B*
(ผ่านช่องทาง Corporate Banking)

* B2C :
* B2B :
* B2G :
* G2B :

(1) จํานวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท

10.- บาท/รายการ

(2) จํานวนเงินเกิน 100,000 บาท – วงเงินสูงสุด
ทีธ่ นาคารกําหนด

15.- บาท/รายการ

โอนเงินนิตบ
ิ ุคคลกับประชาชนทั่วไป
โอนเงินนิตบ
ิ ุคคลกับนิตบ
ิ ุคคล
โอนเงินนิตบ
ิ ุคคลกับหน่ วยงานรัฐ
โอนเงินหน่ วยงานรัฐกับนิตบ
ิ ุคคล

- วงเงินทีท
่ าํ ธุรกรรมสูงสุด 2,000,000 บาท/รายการ

/3.20.3 บริการโอนเงิน…
- ความในข้อ 3.19 เพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว)(รธ.) 1867 /2559 ลงวันที่ 26 ส.ค. 59 โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 ก.ย. 59

- ความในข้อ 3.20 แก้ไขเพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว)(รธ.) 326 /2560 ลงวันที่ 28 ก.พ. 60 โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 มี.ค. 60
- ความในข้อ 3.20.2 แก้ไขเพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว)(กกร.) 849 /2560 ลงวันที่ 25 พ.ค. 60 โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วน
ั ที่ 26 มิ.ย. 60
- ความในข้อ 3.20.1 แก้ไขเพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว)(กกร.) 323 /2561 ลงวันที่ 27 ก.พ. 61 โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วน
ั ที่ 27 ก.พ. 61
ตารางที่ 3 ค. ข้อ 3. หน้า 13
- ความในข้อ 3.20.1(2) แก้ไขเพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว)(กกร.) 581 /2561 ลงวันที่ 11 เม.ย. 61
- ความในข้อ 3.18 แก้ไขเพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว)(กกร.) 272 /2562 ลงวันที่ 8 ก.พ. 62 โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่ว ันที่ 9 ก.พ. 62

เอกสารแนบหนังสือที่ น.(ว)(กกร.) 543/2564
ลงวันที่ 16 เมษายน 2564

ค. ค่าบริการอืน
่ ๆ

อัตราค่าบริการ

3.20.3 บริการโอนเงิน (Outbound)
สําหรับ พร้อมเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล
(PromptPay International)

หมายเหตุ
- ให้บริการสําหรับลูกค้าบุคคลเท่านัน
้
- สกุลเงิน SGDไม่เกิน 1,000.- / รายการ / คน / วัน

(1) กรณี โอนออกจากบัญชีเงินฝาก (CASA)

150.- บาท/รายการ

(2) กรณี โอนออกจากบัญชีเงินฝากเงินตรา
ต่างประเทศ (FCD) / Inter Wallet

150.- บาท/รายการ
(EQUIVALENT)

(3) กรณี ทม
ี่ ีการขอยกเลิกรายการโอนเงิน
หลังยืนยันทํารายการ ธนาคารในต่างประเทศ
จะหักค่าธรรมเนี ยม

33.- สิงคโปร์ดอลล่าร์/รายการ

- ข้อ (1) และข้อ (2) ปลายทางรับเต็มจํานวน (Full Amount)
และ ผูร้ บั เงินปลายทางได้รบั เงินแบบ Near-Real-Time
- โปรโมชั่นค่าบริการข้อ (3) ตัง้ แต่วนั ที่ 26 เมษายน 2564
เป็ นต้นไป คิดค่าบริการ 13.- สิงคโปร์ดอลล่าร์/รายการ

3.21 บริการจัดการข้อมูลภาษี หกั ณ ที่จา่ ย

ครอบคลุมการให้บริการ ดังนี้

3.21.1 บริการจัดการข้อมูลภาษี หกั ณ ทีจ่ า่ ย /
เป็ นตัวแทนยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี
และชําระภาษี หกั ณ ทีจ่ า่ ย (KTB eWithholding Tax)
(1) ค่าธรรมเนี ยมการจัดการข้อมูลภาษี
KTB e-Withholding

(1) ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย ทางอิเล็กทรอนิกส์
(2) รวบรวมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย เป็ น PDF ไฟล์
เพื่อให้ลูกค้าจัดเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
(3) ประมวลผลข้อมูลภาษี หกั ณ ทีจ่ า่ ย แยกตามประเภทภาษี
เป็ นรายงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการรายการเสียภาษี หกั ณ ทีจ่ า่ ย
(4) ประมวลผลรายการภาษี หกั ณ ทีจ่ า่ ย เพื่อยื่นแบบแสดง
รายการเสียภาษี ประเภทต่าง ๆ ส่งให้กบั กรมสรรพากร
พร้อมชําระภาษี
(5) download ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากรผ่าน
ระบบงานของธนาคาร
- ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณี ย์ ซึง่ คิดค่าบริการตามจริงที่ทาง
บริษท
ั ไปรษณี ย์ไทยฯ เรียกเก็บ
- ไม่รวมค่าบริการ Bill Pay

3.21.2

- รายการละ 10.- บาท
- เหมาจ่ายรายเดือน
1,000.- บาท/เดือน
- เหมาจ่ายรายปี
10,000.- บาท/ปี

(2) ค่าบริการจัดพิมพ์หนังสือรับรองการ
หักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย หรือออกใบแทน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย

10.- บาท/รายการ

(3) ค่าบริการออกหนังสือรับรองการหักภาษี
ณ ทีจ่ า่ ย สําหรับบริการ Bill Pay ผ่าน
ระบบงาน KTB Corporate Online

10.- บาท/รายการ

บริการหักภาษี หกั ณ ทีจ่ า่ ยและนําส่งข้อมูล

ครอบคลุมการให้บริการ ดังนี้

ภาษี หกั ณ ทีจ่ า่ ยอิเล็กทรอนิกส์

(1)

(KTB e- Withholding Tax Plus)
-

ค่าธรรมเนี ยมการจัดการข้อมูลและ

- รายการละ 5.- บาท

นําส่งภาษี หกั ณ ทีจ่ า่ ยอิเล็กทรอนิกส์

-

เหมาจ่ายรายเดือน
1,000 – 3,000 บาท/เดือน

(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

3.22 ค่าบริการชําระบิลข้ามธนาคาร (Cross Bank
Bill Payment)
3.22.1 รับชําระสําหรับองค์กรการกุศล
3.22.2 รับชําระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
Mobile Banking, Internet Banking
และ ATM เป็ นต้น
3.22.3 รับชําระผ่านช่องทางสาขา

ไม่คด
ิ ค่าบริการ
สูงสุดไม่เกิน 5.- บาท /รายการ

ชําระภาษี หกั ณ ทีจ่ า่ ยแทนผูป
้ ระกอบการตามระยะเวลาที่
กรมสรรพากรกําหนด
สามารถแสดงรายการผลการนําส่งภาษี หกั ณ ทีจ่ า่ ย ที่
ธนาคารนําส่งไปยังกับกรมสรรพากร
แจ้งผลการหักและนําส่งภาษี หกั ณ ทีจ่ า่ ยอิเล็กทรอนิกส์
(Notification Message) ไปยังผูห
้ กั ภาษี ณ ทีจ่ า่ ย และ
ผูถ
้ ูกหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย
download ใบเสร็จรับเงินการชําระภาษี หกั ณ ทีจ่ า่ ยผ่าน
ระบบงานของธนาคาร
ผูห
้ กั ภาษี ณ ทีจ่ า่ ย ไม่ตอ
้ งยืน
่ แบบรายการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย
ไปยังกรมสรรพากร และไม่ตอ
้ งออกและจัดส่งหนังสือ
รับรอง 50 ทวิ ให้แก่ผูร้ บั เงิน
ผูถ
้ ูกหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย ไม่ตอ
้ งเก็บหนังสือรับรองหักภาษี ณ
ทีจ่ า่ ย 50 ทวิ ไว้เป็ นหลักฐาน และไม่ตอ
้ งแนบหนังสือ
รับรองหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย 50 ทวิ พร้อมทัง้ แบบแสดง
รายการภาษี
กรณี เหมาจ่ายค่าธรรมเนี ยมแบบรายเดือน
- จํานวนรายการตัง้ แต่ 1 – 3,000 รายการ
คิดค่าธรรมเนี ยม 1,000 บาท/เดือน
้ ไป
- จํานวนรายการ ตัง้ แต่ 3,001 ขึน
คิดค่าธรรมเนี ยม 3,000 บาท/เดือน

้ อยู่กบั ข้อตกลง (MOU)
อัตราค่าบริการ และผูร้ บ
ั ภาระค่าบริการขึน
ระหว่า งธนาคารกับ หน่ ว ยงานที่ข อใช้ ผ ลิต ภัณ ฑ์ ชํ า ระเงิน ของ
ธนาคาร

สูงสุดไม่เกิน 20.- บาท /รายการ

/3.23 ค่าบริการเสริม…
ตารางที่ 3 ค. ข้อ 3. หน้า 14

- ความในข้อ 3.20.3 เพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว)(กกร.) 543 / 2564 ลงวันที่ 16 เม.ย. 64 โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วน
ั ที่ 26 เม.ย. 64

เอกสารแนบหนังสือที่ น.(ว)(INR.) 257 / 2565
ลงวันที่ 2 มีนาคม 2565

ค. คาบริการอืน
่ ๆ

อัตราคาบริการ

หมายเหตุ

3.23 คาบริการเสริม เป าตุง (Merchant
Application)
- คาบริการแจงเตือนเมือ
่ ไดรบ
ั เงินเขาบัญชีผา น QR
Code (SMS Merchant)

79.- บาท/เดือน

3.24 คาบริการ PayAlert (เตือนเพือ
่ จาย)/BillAlert
(เตือนจายบิล)
3.24.1 การสง PayAlert (เตือนเพือ
่ จาย)/BillAlert

ไมเกิน 1 บาท/รายการ

(เตือนจายบิล) สําหรับกลุม
 ลูกคา C2C*

* C2C : การสง PayAlert (เตือนเพือ
่ จาย)/BillAlert
(เตือนจายบิล) ของบุคคลไปยังบุคคล

(ผานชองทาง KTB netbank,ATM/ATM+)
3.24.2 การสง PayAlert (เตือนเพือ
่ จาย)/BillAlert

ไมเกิน 3 บาท/รายการ

(เตือนจายบิล) สําหรับกลุม
 ลูกคานิตบ
ิ ุคคล

**B2X : การสง PayAlert (เตือนเพือ
่ จาย)/BillAlert
(เตือนจายบิล) ของนิตบ
ิ ุคคลไปยังบุคคล หรือนิตบ
ิ ุคคล

B2X**และ G2X***

***G2X : การสง PayAlert (เตือนเพือ
่ จาย)/BillAlert

(ผานชองทาง Corporate Banking)

(เตือนจายบิล) ของภาครัฐไปยังบุคคล หรือนิตบ
ิ ุคคล

3.25 การทํารายการผานชองทาง API (Application
Programming Interface)
บริการโอนเงิน
3.25.1 โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทย

10.-บาท/รายการ

3.25.2 โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอืน
่ ผานบริการ Online
Retail Funds Transfer (ORFT)
- ไมเกิน 100,000.-บาท
้ ไป แตไมเกิน
เกิน 100,000.-บาท ขึน

-

10.-บาท/รายการ
15.-บาท/รายการ

2,000,000.-บาท

3.25.3 โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอืน
่ ผานบริการ
พรอมเพย (PromptPay)
- ไมเกิน 100,000.-บาท
-

้ ไป แตไมเกิน
เกิน 100,000.-บาท ขึน

10.-บาท/รายการ
15.-บาท/รายการ

2,000,000.-บาท
บริการหักบัญชีอตั โนมัติ
3.25.4 Direct Debit

10.-บาท/รายการ

3.26 บริการ Krungthai Business
3.26.1 คาธรรมเนียมรายปี (Annual Fee)
3.26.2 คาบริการเครือ
่ งสรางรหัส (Token)
3.26.3 คาบริการแจงเตือนผูร บั เงิน (Notification)

ไมคด
ิ คาธรรมเนียม
1,000.- บาท/เครือ
่ ง
3.- บาท / ขอความ

3.26.4 คาบริการรับรายงาน รายการขารับชําระ
(1) กรณีลูกคาทั่วไป
(2) กรณีลูกคาสถาบันการเงิน

4,000.-บาท/เดือน/Product Code

ใหสาขาหักบัญชีลก
ู คาเพือ
่ ชําระคาบริการลวงหนาในวันทีส่ มัคร
ใชบริการ

15,000.-บาท/เดือน/Product Code

3.26.5 กรณีลูกคาใชบริการ Bulk Payment
(1) กรณีลูกคาทั่วไป

4,000.- บาท/เดือน/Company
ID

(2) กรณีลูกคาสถาบันการเงิน

15,000.- บาท/เดือน/Company
ID

3.26.6 รายการโอนเงินภายในธนาคาร
(1) ในเขต
(2) ขามเขต

กรณีอุปกรณ หมดอายุใชงาน สามารถนําอุปกรณ เดิมมาขอเปลีย่ น
ใหมได ไมคด
ิ คาบริการ

ใหสาขาหักบัญชีลก
ู คาเพือ
่ ชําระคาบริการลวงหนาในวันทีส่ มัคร
ใชบริการ

กรณีรายการไมสาํ เร็จ ธนาคารคิดคาบริการเทาเดิม
-ไมคด
ิ คาบริการ
- หมืน
่ ละ 8.-บาท สวนเกิน คิดใน
อัตรารอยละ 0.08
- คาบริการขัน
้ ตํ่า 8.- บาท/รายการ
- คาบริการสูงสุด 800.- บาท/
รายการ

/3.26.7 รายการโอนเงิน…

- ความในขอ 3.25.3 และ 3.25.4 เพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว)(INR.) 257 / 2565 ลงวันที่ 2 มี.ค. 65 โดยมีผลใชบงั คับตัง้ แตวน
ั ที่ 3 มี.ค .65
ตารางที่ 3 ค. ขอ 3. หนา 15

เอกสารแนบหนังสือที่ น.(ว)(กกร.) 777 / 2564
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564

ค. ค่าบริการอืน
่ ๆ
3.26.7 รายการโอนเงินอัตโนมัติ
(1) Direct credit/Payroll
(2) Payroll หายห่วง
- แผน 1
- แผน 2
3.26.8 รายการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอืน
่
(1) โอนเงินผ่านบริการ Online Retail
Funds Transfer (ORFT)
- ไม่เกิน 20,000.-บาท
้ ไป แต่ไม่เกิน
- เกิน 20,000.-บาท ขึน
2,000,000.-บาท
(2) การโอนเงินรายย่อย (Bulk Payment
System : BPS)
(2.1) Credit Same Day
- ไม่เกิน 100,000.- บาท
- มากกว่า 100,000.- บาท แต่ไม่เกิน
500,000.- บาท
- มากกว่า 500,000.- บาท แต่ไม่เกิน
2,000,000.- บาท
- กรณี ขอยกเลิกแฟ้ มข้อมูล
(2.2) Credit Next Day
- ไม่เกิน 2,000,000.- บาท
- กรณี ขอยกเลิกแฟ้ มข้อมูล
(3) โอนเงินผ่าน BAHTNET
(3.1) ธนาคารผูโ้ อนอยูใ่ นกทม./ปริมณฑล
- โอนให้ธนาคารอืน
่
(3.2) ธนาคารผูโ้ อนอยู่ตา่ งจังหวัด
- โอนให้ธนาคารอืน
่ ทีอ่ ยูใ่ น กทม./ปริมณฑล
- โอนให้ธนาคารอืน
่ ทีอ่ ยูใ่ นต่างจังหวัด
3.26.9 โอนพร้อมเพย์
(1) กลุม
่ ลูกค้า G2C (ผ่านช่องทาง Corporate
Banking)
- จํานวนเงินไม่เกิน 5,000 บาท
- จํานวนเงินเกิน 5,000 – 30,000 บาท
- จํานวนเงินเกิน 30,000 – 100,000 บาท
- จํานวนเงินเกิน 100,000 บาท – วงเงิน
สูงสุดที่ ธนาคารกําหนด
(2) สําหรับกลุม
่ ลูกค้านิตบ
ิ ุคคล B2C, B2B,
B2G, G2B (ผ่านช่องทาง Corporate Banking)
- จํานวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท
- จํานวนเงินเกิน 100,000 บาท – วงเงิน
สูงสุด ทีธ่ นาคารกําหนด

อัตราค่าบริการ
10.- บาท/รายการ

กรณี รายการไม่สาํ เร็จ ธนาคารคิดค่าธรรมเนี ยมเท่าเดิม
25.- บาท/รายการ
35.- บาท/รายการ

20.- บาท / รายการ
75.- บาท / รายการ
200.- บาท / รายการ
100.-บาท/แฟ้ มข้อมูล
12.- บาท / รายการ
100.-บาท/แฟ้ มข้อมูล
150.- บาท / รายการ
150.- บาท / รายการ + ค่าบริการ
โอนเงินต่างจังหวัด
150.- บาท / รายการ

ไม่คด
ิ ค่าบริการ
2.- บาท / รายการ
5.- บาท / รายการ
10.- บาท / รายการ

*G2C:โอนเงินสวัสดิการภาครัฐให้ก ับประชาชน
*B2C:โอนเงินนิตบ
ิ ุคคลกับประชาชนทั่วไป
*B2B:โอนเงินนิตบ
ิ ุคคลกับนิตบ
ิ ุคคล
*B2G:โอนเงินนิตบ
ิ ค
ุ คลกับหน่ วยงานรัฐ
*G2B:โอนเงินหน่ วยงานรัฐกับนิตบ
ิ ค
ุ คล
- วงเงินทีท
่ าํ ธุรกรรมสูงสุด 2,000,000 บาท/รายการ

10.- บาท/รายการ
15.- บาท/รายการ

20.- บาท / รายการ
30.- บาท /รายการ

3.26.11 ค่าบริการชําระค่าสินค้า/บริการ

15.- บาท / รายการ

3.26.13 การขอ Inquiry Transaction ย้อนหลัง
บริการ Cash Management
- ย้อนหลัง ภายใน 30 วัน
- ย้อนหลัง ภายใน 60 วัน
- ย้อนหลัง ภายใน 90 วัน
- ย้อนหลังเกินกว่า 90 วัน

กรณี รายการไม่สาํ เร็จ ธนาคารคิดค่าธรรมเนี ยมเท่าเดิม

15.- บาท/รายการ
20.- บาท/รายการ

3.26.10 บริการ Pre-registered
(1) ตรวจสอบชื่อบัญชีผูร้ บั เงิน
(2) ตรวจสอบข้อมูลอืน
่ ๆ

3.26.12 การรับ-ส่งข้อมูลธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
ผ่านช่องทางพิเศษ

หมายเหตุ

5,000.- บาท/เดือน/Service/
รายลูกค้า

้ อยู่กบั ข้อตกลง
อัตราค่าบริการ และผูร้ บั ภาระค่าบริการขึน
(MOU) ระหว่างธนาคารกับหน่ วยงานทีข
่ อใช้ผลิตภัณฑ์ชําระ
เงินของธนาคาร
การรับ-ส่งข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน เช่น Bank Statement,
MT message ผ่านช่องทาง sFTP หรือช่องทางอืน
่ ๆที่
ธนาคารกําหนด

1,000.- บาท/บัญชี/ครัง้
3,000.- บาท/บัญชี/ครัง้
5,000.- บาท/บัญชี/ครัง้
10,000.- บาท/บัญชี/ครัง้

- ความในข้อ 3.26 เพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว)(กกร.) 777 / 2564 ลงวันที่ 2 มิ.ย. 64 โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วน
ั ที่ 4 มิ.ย. 64

ตารางที่ 3 ค. ข้อ 3. หน้า 16

เอกสารแนบหนังสือที่ น.(ว)(INR.) 256/2565
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565

ค. คาบริการอืน
่ ๆ

อัตราคาบริการ

หมายเหตุ

3.27 บริการผูน
 ําสงขอมูลใบกํากับภาษี อเิ ล็กทรอนิกส
และใบรับอิเล็กทรอนิกส (e-Tax Invoice /
e-Receipt : Service Provider)
3.27.1 คาบริการแรกเขา

50,000 บาท

ครอบคลุมการใหบริการ ดังนี้

3.27.2 คาบริการการจัดทํา / นําสงขอมูล
(1) Option 1: Fixed บาท / รายการ
(2) Option 2: Fixed บาท/เดือน
(เหมาจาย) โดยไมเกิน 5,000
รายการตอเดือน

ครอบคลุมการจัดเก็บ Certificate ของผูป
 ระกอบการ

5 บาท / รายการ
20,000 บาท/เดือน

(1) การจัดทําใบกํากับภาษี อเิ ล็กทรอนิกส และใบรับ
อิเล็กทรอนิกส ตามรูปแบบมาตรฐานทีก
่ รมสรรพากรกําหนด
เชน PDF
(2) การสงมอบใบกํากับภาษี อเิ ล็กทรอนิกส และใบรับ
อิเล็กทรอนิกสผา นชองทางอิเล็กทรอนิกส ไปยังคูค
 า ในรูปแบบที่
กําหนด

(3) Option 3: Tier บาท/เดือน
- จํานวนรายการไมเกิน 10,000
รายการ

3 บาท / รายการ

- จํานวนรายการตัง้ แต 10,001
รายการ ถึง 100,000 รายการ

2.5 บาท / รายการ

- จํานวนรายการตัง้ แต 100,001
้ ไป
รายการ ขึน

2 บาท / รายการ

(3) การนําสงขอมูลใบกํากับภาษี อเิ ล็กทรอนิกส และ ใบรับ
อิเล็กทรอนิกส
ตามรูปแบบมาตรฐานทีก
่ รมสรรพากรกําหนด เชน XML
(4) การเก็บรักษาขอมูลใบกํากับภาษี อเิ ล็กทรอนิกส และใบรับ
อิเล็กทรอนิกส รูปแบบเชน PDF และ XML เป็ นระยะเวลา 5 ปี
(5) การแสดงรายงานผลการนําสงขอมูลใบกํากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส และใบรับอิเล็กทรอนิกส
(6) การแจงเตือนยืนยันผลการนําสงขอมูล (Notification
Message) ในรูปแบบ e-Mail, SMS ไปยังผูป
 ระกอบการ

3.27.3 คาบริการจัดเก็บขอมูล และ/หรือ
การเรียกดูขอ
 มูลยอนหลัง และ/หรือขอ
ขอมูลเพิม
่ เติม

3.28 บริ ก าร SMS Notification สํ า หรับ เช็ ค
สั่งจายนิตบ
ิ ุคค

เหมาจาย 10,000 บาท

ครอบคลุมการเก็บรักษาขอมูลใบกํากับภาษี อเิ ล็กทรอนิกส และ
ใบรับอิเล็กทรอนิกส ในรูปแบบ PDF และ XML เป็ นระยะเวลา
้ ไป ถึง 10 ปี
5 ปี ขึน

50 บาท/เดือน/บริษท
ั

- หักบัญชีลูกคาเพือ่ ชําระคาบริการในวันแรกทีส่ มัครใช

บริการ
- หักบัญชีลูกคาเดือนตอไปเป็ นวันเดียวกับวันทีส
่ มัครใช

ครัง้ แรก

- ความในขอ 3.28 เพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว) (INR) 256 / 2565 ลงวันที่ 1 มีนาคม 65 โดยมีผลใชบงั คับตัง้ แตวน
ั ที่ 2 มี.ค 65

ตารางที่ 3 ค. ขอ 3. หนา 17

เอกสารแนบหนังสือที่ น.(ว) (INR.) 86 /2565
ลงวันที่ 19 มกราคม 2565

ค. ค่าบริการอืน
่ ๆ

อัตราค่าบริการ

5.4 รับชาระค่าสาธารณูปโภคและภาษี ผา่ น
เคาน์เตอร์สาขา ทัง้ ในเขตกรุงเทพฯ
และต่างจังหวัด
5.4.1 ค่าไฟฟ้ า
5.4.2 ค่าโทรศัพท์
5.4.3 ค่าโทรคมนาคม
5.4.4 ค่าภาษี รถจักรยานยนต์
5.4.5 ค่าภาษี รถยนต์

10.- บาท/รายการ
10.- บาท/หมายเลข
10.- บาท/รายการ
50.- บาท/คัน
100.- บาท/คัน

หมายเหตุ

5.5 การออกใบแสดงรายการบัญชีเงินฝาก
(Bank Account Statement) และ
ข้อมูลเอกสารทางการเงิน
5.5.1 การออกใบแสดงรายการบัญชีเงิน
ฝาก (Bank Account Statement)
ทีม
่ ก
ี ารประทับตรายางชือ
่ สาขา และ/
หรือผูม
้ ีอานาจลงนามของธนาคาร
ลงนามรับรอง
(1)

Bank Account Statement
ปัจจุบน
ั ทีค
่ น
้ หาได้ภายในหน่ วยงาน
หรือข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน

100.-บาท/ครัง้ /บัญชี

(2)

Bank Account Statement
้ ไป
ย้อนหลังเกิน 6 เดือนขึน
แต่ไม่เกิน 24 เดือน

200.-บาท/ครัง้ /บัญชี

(3)

Bank Account Statement
ทีต
่ อ
้ งค้นหาจากหน่ วยงานอืน
่ หรือ
้ ไป
ข้อมูลย้อนหลังเกิน 24 เดือน ขึน

500.-บาท/ครัง้ /บัญชี

ยกเว้น

การขอเอกสารย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน (นับจาก
เดือนทีร่ อ
้ งขอเอกสาร) ในกรณี ดงั นี้
(1) กรณี ลูกค้าขอออก Bank Account Statement เพื่อ
นาไปใช้ประกอบการซื้อผลิตภัณฑ์/บริการต่างๆ
(2) ลูกค้าไม่ได้รบั เอกสารเนื่องจากการย้ายทีอ
่ ยู่ หรือ
ความผิดพลาดในการจัดส่ง หรือ
(3) บัญชีออมทรัพย์ของลูกค้าถูกรวมรายการ
ทางด้านฝากและถอนเหลือเพียงอย่างละรายการ
(Combine No Book)

5.5.2 การให้ขอ
้ มูลเอกสารทางการเงิน
เช่น ใบนาฝาก หรือเช็คทีม
่ ก
ี าร
ขึ้นเงินแล้ว เป็ นต้น
(1)ข้อมูลปัจจุบน
ั ทีค
่ น
้ หาได้ภายในหน่ วยงาน - แผ่นละ 10.- บาท
หรือข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
แต่ไม่เกิน 200.- บาท
(2)ข้อมูลย้อนหลังเกิน 6 เดือน ขึ้นไป
แต่ไม่เกิน24 เดือน

- แผ่นละ 20.- บาท
แต่ไม่เกิน 200.- บาท

(3)ข้อมูลทีต
่ ้องค้นหาจากหน่ วยงานอืน
่
้ ไป
หรือข้อมูลย้อนหลังเกิน 24 เดือน ขึน

- ครัง้ ละ 200.- บาท ขึ้นไป
แต่ไม่เกิน 500.- บาท/บัญชี

(4)สิง่ พิมพ์ออกภาพเช็คจากระบบการจัดเก็บ

100 บาท / ชุด

5.5.3 การออกรายงานเดินบัญชีเงินฝาก
ในรูปอืน
่
(1) รายงานส่งผ่าน E-mail

3,000.- บาท/เดือน

(2) รายงานส่งผ่านเทป

4,000.- บาท/เดือน

ภาพเช็ค

(3) รายงานส่งผ่านแพลตฟอร์ม NDID
โครงการ dStatement

75.- บาท /บัญชี

- 1 ชุด มี 2 แผ่น
- สามารถขอย้อนหลังนับแต่วนั ทีเ่ กิดรายการได้ไม่เกิน 10 ปี

/5.6 การลงนาม...

- ความในข้อ 5.5.3 (3) เพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว)(INR.) 86 /2565 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วน
ั ที่ 24 มกราคม 2565

ตารางที่ 3 ค. ข้อ 5. หน้า 2

เอกสารแนบหนังสือที่ น.(ว)(INR.) 778 /2565
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2565
ค. ค่าบริการอืน
่ ๆ
5.6 การลงนามรับรองเอกสารทางการเงิน
5.6.1 สาเนาเอกสารสมุดคูฝ
่ ากเงิน หรือการ
ออกหนังสือรับรองยอดบัญชีตา่ งๆ เช่น ยอดเงิน
คงเหลือ (Balance) ยอดเงินทีส
่ ามารถถอน
ใช้ได้ (Available Balance) รวมถึงการรับรอง
ยอดบัญชีให้สานักงานตรวจสอบบัญชี เป็ นต้น
ทีผ
่ ม
ู้ ีอานาจลงนามของธนาคารต้องลงนามรับรอง
เอกสาร หรือประทับตรายางสาขาในเอกสาร
ดังกล่าว
5.6.2 รับรองยอดบัญชีเงินฝากเพื่อยื่นขอ
วีซ่าต่อสถานฑูต

อัตราค่าบริการ
100.- บาท/ฉบับ

100.-บาท/ฉบับ
สาเนาคูฉ
่ บับๆ ละ 50.-บาท

5.7 การอายัดแคชเชียร์เช็ค/เช็คของขวัญ
และตั๋วเงิน

1,000.- บาท/ครัง้

5.8 ค่าถ่ายเอกสารในกรณี ลูกค้าขอถ่าย
เอกสารทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับธุรกรรมของ
ธนาคาร

3.- บาท/ฉบับ

5.9 ค่าการตรวจผลงานการก่อสร้าง กรณี
สินเชื่ออืน
่ ทีม
่ ใิ ช่สน
ิ เชื่อธุรกิจ เช่น สินเชื่อ
เพื่อทีอ
่ ยู่อาศัย (Housing Loan)
5.10 ค่าบริการทานิตก
ิ รรมจานอง กรณี เป็ น
Consumer Loan
5.11 ค่าธรรมเนี ยมจัดการเงินกู้ หรือ
ค่าธรรมเนี ยมวิเคราะห์โครงการ กรณี เป็ น
สินเชื่อทีอ
่ ยู่อาศัย (Housing Loan)
5.12 ค่าธรรมเนี ยมรายปี สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ
(1) กรุงไทยธนวัฏ / ธนวัฏบานาญ
(2) กรุงไทยธนวัฏ 5 Plus
5.13 ค่าบริการออกใบแจ้งยอดการใช้บตั ร
กรุงไทย วีซ่า เดบิต (Statement of
KTB VISA Debit Card)
5.13.1 ขอใบแจ้งยอดการใช้จา่ ยบัตรกรุงไทย
วีซ่า เดบิต ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
5.13.2 ขอใบแจ้งยอดการใช้จา่ ยบัตรกรุงไทย
้ ไป
วีซ่า เดบิต ย้อนหลังเกิน 6 เดือน ขึน
5.14 ค่าบริการขอข้อมูลเครดิตจากบริษท
ั ข้อมูล
เครดิตแห่งชาติ (NCB : National
Credit Bureau)
5.14.1 ขอข้อมูลผ่านสาขา
(1) รายงานข้อมูลเครดิต 1 ฉบับ

หมายเหตุ

ครัง้ ละ 1,200.- บาท

ร้อยละ 0.05 ของวงเงินจานอง
(อัตราขัน
้ ต่า 500.-บาท
แต่ไม่เกิน 2,000.-บาท)
ร้อยละ 0.25 ของวงเงินกู้

200.- บาท / ปี
200.- บาท / ปี

- กรณี ลูกค้ามีความประสงค์ให้ธนาคารออกหนังสือเวียน

- รวมภาษี มูลค่าเพิม
่ แล้ว

ยกเลิกการเรียกเก็บตัง้ แต่วน
ั ที่ 17 ตุลาคม 2556 ตามคาสั่ง
หนังสือเวียน น.(ว)(รธ.)1963/2556
ให้เรียกเก็บเฉพาะโครงการทีธ่ นาคารกาหนด

ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี สาหรับพนักงานและลูกจ้างของธนาคาร

-

ไม่คด
ิ ค่าบริการ
200.- บาท/ครัง้
* รวมภาษี มูลค่าเพิม
่ แล้ว

150.- บาท *

- ลูกค้าจะได้รบั ข้อมูลเครดิตจาก NCB ภายใน 5 วันทาการ นับ
จากวันทีธ่ นาคารได้รบั คาขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต

(2) รายงานข้อมูลเครดิต 2 ฉบับ

250.- บาท *

(3) รายงานข้อมูลเครดิต 4 ฉบับ

400.- บาท *

(4) รายงานข้อมูลเครดิต 6 ฉบับ

550.- บาท *

- ลูกค้าจะได้รบั ข้อมูลเครดิตจาก NCB ฉบับแรกภายใน 5 วันทา
การ นับจากวันทีธ่ นาคารได้รบั คาขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต
ฉบับต่อไป NCB จะนาส่งภายใน 6 เดือนถัดไป
- ลูกค้าจะได้รบั ข้อมูลเครดิตจาก NCB ฉบับแรกภายใน 5 วันทา
การ นับจากวันทีธ่ นาคารได้รบั คาขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต
อีก 3 ฉบับ NCB จะนาส่งทุกๆ 4 เดือนถัดไป
- ลูกค้าจะได้รบั ข้อมูลเครดิตจาก NCB ฉบับแรกภายใน 5 วันทา
การ นับจากวันทีธ่ นาคารได้รบั คาขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต
อีก 5 ฉบับ NCB จะนาส่งทุกๆ 2 เดือนถัดไป

/5.14.2 ขอข้อมูล.....
- ความในข้อ 5.9 แก้ไขเพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว)(INR.) 778 /2565 ลงวันที่ 15 มิ.ย. 65 โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 ก.ค 65

ตารางที่ 3 ค. ข้อ 5. หน้า 3

เอกสารแนบหนังสือที่ น.(ว) (กกร.) 417 / 2564
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
ค. คาบริการอืน
่ ๆ

อัตราคาบริการ

หมายเหตุ

5.14.2 ขอขอมูลผานเครือ
่ ง ATM /ADM
ของธนาคาร
รายงานขอมูลเครดิต 1 ฉบับ

150.- บาท *

5.14.3 ขอขอมูลผานโทรศัพทเคลือ
่ นที่
(1) รายงานขอมูลเครดิต 1 ฉบับ

- ลูกคาจะไดรบั ขอมูลเครดิตจาก NCB ภายใน 5 วันทําการ
นับจากวันทีธ่ นาคารไดรบั คําขอตรวจสอบขอมูลเครดิต

150.- บาท *

- ลูกคาจะไดรบั ขอมูลเครดิตจาก NCB ภายใน 3 วันทําการ

200.- บาท *

ไดรบั คําขอตรวจสอบขอมูลเครดิต
- ลูกคาจะไดรบั ขอมูลเครดิตและคะแนนเครดิตจาก NCB

(2) รายงานขอมูลเครดิตและคะแนน
เครดิต 1 ฉบับ

สําหรับการจัดสงแบบอีเมลในรูปแบบ pdf หรือ ภายใน 7 วัน
ทําการ สําหรับการจัดสงแบบไปรษณีย นับจากวันทีธ่ นาคาร
ภายใน 3 วันทําการ สําหรับการจัดสงแบบอีเมลในรูปแบบ pdf
หรือ ภายใน 7 วันทําการ สําหรับการจัดสงแบบไปรษณีย
นับจากวันทีธ่ นาคารไดรบั คําขอตรวจสอบขอมูลเครดิต

* รวมภาษี มูลคาเพิม
่ แลว
5.15 คาบริการ KTB e – Certificate
5.15.1 การออกหนังสือรับรองนิตบ
ิ ค
ุ คล
ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชย 1 ฉบับ

150.- บาท *

5.15.2 การออกหนังสือรับรองสําเนา
เอกสารทะเบียน**ของกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
(1) เอกสาร 1 – 5 แผน
้ ไป
(2) เอกสารแผนที่ 6 ขึน

5.16 คาบริการสําหรับสมาชิกกองทุนการออม
แหงชาติ (กอช.)
5.16.1 ออกใบแจงยอดเงินสมาชิกกองทุน
การออมแหงชาติ

100.- บาท *
แผนละ 20.- บาท*

* รวมภาษี มลู คาเพิม
่ แลว

** สําเนาเอกสารทะเบียน ไดแก คําขอจัดตัง้ คําขอแกไข
เปลีย่ นแปลงตางๆ เชน หุน
 สวน/กรรมการ ขอจํากัดอํานาจ/
กรรมการผูม
 ีอาํ นาจ สํานักงาน/สาขา เงินทุน วัตถุประสงค
ดวงตราประทับ รับรองสําเนางบการเงิน รับรองสําเนาบัญชี
รายชือ
่ ผูถ
 ือหุน
 รับรองสําเนาเอกสารทะเบียนการประกอบ
ธุรกิจของคนตางดาว รายละเอียดโครงการ หนังสือชี้แจงคําขอ
เปลีย่ นแปลงตางๆ อํานาจและคําแปลรับรองสําเนางบการเงิน
ประกอบธุรกิจของคนตางดาว รับรองสําเนาเอกสาร
ทะเบียน เชน ขอบังคับ (ชือ
่ ทีต
่ ง้ ั วัตถุประสงค) รายชือ
่
กรรมการ คําขอจดทะเบียนเลิก/เปลีย่ แปลง รับรองสําเนา
งบการเงินของสมาคมและหอการคา และรับรองสําเนา
ทะเบียนของสมาชิกและหอการคา

10.- บาท / รายการ

5.16.2 โอนเงินจายคาบํานาญ หรือเงินดํารงชีพ
(1) ภายในธนาคาร
(2) ตางธนาคาร

5.- บาท / รายการ
10.- บาท / รายการ

5.17 คาบริการรับชําระคาธรรมเนียมพรอมพิมพ
ใบอนุญาตจําหน ายสุรา ยาสูบ และไพ
(กรณีตอ
 อายุ)

20.- บาท / รายการ

้ เงินรางวัลสลากกินแบงรัฐบาล
5.18 คาบริการรับขึน
ผานสาขา

รอยละ 1 ของเงินรางวัล

5.19 คาบริการการใหบริการระบบประมูลขาย
ทรัพยสน
ิ ผานระบบอิเล็กทรอนิกส กรมธนารักษ

* รวมภาษี มลู คาเพิม
่ แลว

- ไมรวม คาอากรแสตมป / ภาษี หกั ณ ทีจ่ า ย ทีผ
่ ถ
ู ูกรางวัลตอง
ชําระตามกฎหมาย
้ เงินรางวัลทุกรางวัล ยกเวน รางวัลที่ 1
- รับขึน
ผูช
 นะการประมูลทรัพย ชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทีก
่ าํ หนด
กอนทําสัญญาจะซื้อจะขายกับกรมธนารักษ

ราคาขายทรัพยเริม
่ ตน (บาท)

* รวมภาษี มูลคาเพิม
่ แลว

(1) 0 – 500,000

2,000.- บาท / รายการ

(2) 500,001 – 1,000,000

4,000.- บาท / รายการ

(3) 1,000,001 – 3,000,000

12,000.- บาท / รายการ

(4) 3,000,001 – 5,000,000

20,000.- บาท / รายการ

(5) 5,000,001 – 7,000,000

28,000.- บาท / รายการ

(6) 7,000,001 – 9,000,000

36,000.- บาท / รายการ

(7) 9,000,001 – 11,000,000

44,000.- บาท / รายการ

(8) เกินกวา 11,000,000

50,000.- บาท / รายการ

- ความในขอ 5.14.3 เพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว)(กกร.) 417 / 2564 ลงวันที่ 22 มี.ค. 64 โดยมีผลใชบงั คับตัง้ แตวน
ั ที่ 24 มี.ค. 64

ตารางที่ 3 ค. ขอ 5. หนา 4

เอกสารแนบหนังสือที่ น.(ว) (INR.) 554 /2565
ลงวันที่ 29 เมษายน 2565
ค. ค่าบริการอืน
่ ๆ

อัตราค่าบริการ

5.20 ค่าบริการชาระค่าสมัครสอบ

30.- บาท / รายการ

- ผ่าน Teller Payment
- ผ่านเครื่อง ATM

หมายเหตุ
้ อยู่กบั ข้อตกลงระหว่างธนาคารกับ
อัตราค่าบริการขึน
หน่ วยงานทีข
่ อใช้ผลิตภัณฑ์/บริการชาระเงินของ
ธนาคาร

- ผ่าน Internet Banking
- ผ่าน Mobile Banking
- ผ่าน Cross Bank Bill Payment

- ความในข้อ 5.20 เพิม
่ เติมโดยหนังสือที่ น.(ว)(INR.) 554 /2565 ลงวันที่ 29 เม.ย. 65 โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 พ.ค. 65

ตารางที่ 3 ค. ข้อ 5. หน้า 5

