
 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
ตารางที ่5 อตัราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ 

     เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที ่15 พฤษภาคม 2560 
สกลุเงนิ ค่าธรรมเนียม Commision-in-lieu ค่าธรรมเนียมอืน่ 

% ขั้นต า่ ขั้นสูง 
USD 
AUD 

เงินโอนต่างประเทศ 
(SWIFT / Telex) 

การฝาก ไม่มีค่าธรรมเนียม 0.25% ของจ านวนเงินฝาก   (ขั้นต ่า 200 บาท / สูงสุด 500 บาท) 
การถอน 0.25 300 บาท ไม่ไดก้  าหนด ค่า SWIFT = 450 บาท / รายการ กรณีธนาคารผูรั้บเงินปลายทาง 

ไดรั้บเงินเตม็จ านวน (Pay in Full)  เก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิม/รายการ ดงัน้ี 
สกุล USD และสกลุอ่ืน  =  750 บาท  / สกุล GBP  =  1,000 บาท 
สกุล JPY =  0.05%  ของยอดท่ีโอน (ขั้นต ่า 5,000 JPY/เทียบเท่า) 
หากค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศไม่พอช าระ  
ธนาคารจะเรียกเก็บเพ่ิมตามยอดท่ีถูกเรียกเก็บ 

ดร๊าฟท ์ฯ (Draft) การฝาก 0.25 300 บาท ไม่ไดก้  าหนด รับดร๊าฟท ์ฯ ท่ีธนาคารต่างประเทศเป็นผูจ่้ายเงิน  (เขา้บญัชีทนัที) 
ค่าธรรมเนียมดร๊าฟท ์ฯ  400 บาท/ฉบบั   บวก  ค่าอากรแสตมป์ 3 บาท/ฉบบั    
บวก   ค่าธรรมเนียมเขา้บญัชีทนัที 0.25%  ของจ านวนเงินฝากตามดร๊าฟทฯ์ 

0.25 300 บาท ไม่ไดก้  าหนด รับดร๊าฟท ์ฯ ท่ีธนาคารต่างประเทศเป็นผูจ่้ายเงิน  (ส่งเรียกเก็บก่อน) 
ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ USD 15 /ฉบบั  บวก ค่าอากรแสตมป์ 3 บาท/ฉบบั 
บวก ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศ 

ไม่มีค่าธรรมเนียม รับดร๊าฟท ์ฯ ท่ีธนาคารทหารไทยเป็นผูจ่้ายเงิน 
ค่าธรรมเนียมดร๊าฟท ์ฯ  200 บาท /ฉบบั    บวก ค่าอากรแสตมป์ 3 บาท/ฉบบั 

การถอน 0.25 300 บาท ไม่ไดก้  าหนด ค่าธรรมเนียมการซ้ือดร๊าฟท ์ฯ         =  400 บาท/ฉบบั 
บวก ค่าอากรแสตมป์ 3 บาท  /ฉบบั 

เช็คต่างประเทศ 
(Foreign Cheque) 

การฝาก 0.25 300 บาท ไม่ไดก้  าหนด รับเช็ค ฯ ท่ีธนาคารต่างประเทศเป็นผูจ่้ายเงิน  (เขา้บญัชีทนัที) 
ค่าธรรมเนียมเช็ค ฯ  400 บาท/ฉบบั    บวก   ค่าอากรแสตมป์ 3 บาท/ฉบบั    
บวก   ค่าธรรมเนียมเขา้บญัชีทนัที 0.25% ของจ านวนเงินฝากตามเช็คฯ 

0.25 300 บาท ไม่ไดก้  าหนด รับเช็ค ฯ ท่ีธนาคารต่างประเทศเป็นผูจ่้ายเงิน  (ส่งเรียกเก็บก่อน) 
ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ USD 15/ ฉบบั  บวก ค่าอากรแสตมป์ 3 บาท/ฉบบั 
บวก ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศ 

ไม่มีค่าธรรมเนียม รับเช็ค ฯ ท่ีธนาคารทหารไทยเป็นผูจ่้ายเงิน 
ค่าธรรมเนียมเช็ค ฯ 200 บาท /ฉบบั   บวก   ค่าอากรแสตมป์ 3 บาท /ฉบบั 

การถอน ไม่ให้บริการ ไม่ให้บริการ 
เช็คเดินทาง 
(Traveler’s Cheque) 

การฝาก 0.25 300 บาท ไม่ไดก้  าหนด ค่าธรรมเนียมเช็คเดินทาง 150 บาท /ฉบบั  
บวก  ค่าอากรแสตมป์ 3 บาท/ฉบบั 

การถอน ไม่ให้บริการ ไม่ให้บริการ 
ธนบตัรต่างประเทศ 
(Note and Coin) 

การฝาก * 300 บาท ไม่ไดก้  าหนด * ผลต่างของ Buying T/T  กบั  Buying Notes   คูณจ านวนเงินฝาก 

การถอน * 300 บาท ไม่ไดก้  าหนด * ผลต่างของ Selling Notes  กบั  Buying T/T       คูณจ านวนเงินฝาก 

 

 

หนา้ท่ี 1/2 



สกลุเงนิ ค่าธรรมเนียม Commision-in-lieu ค่าธรรมเนียมอืน่ 

% ขั้นต า่ ขั้นสูง 
EUR 
GBP 
JPY 

 

เงินโอนต่างประเทศ 
(SWIFT / Telex) 

การฝาก ไม่มีค่าธรรมเนียม 0.25% ของจ านวนเงินฝาก          (ขั้นต ่า 200 บาท / สูงสุด  500 บาท) 
การถอน 0.50 

 
300 บาท ไม่ไดก้  าหนด ค่า SWIFT = 450 บาท / รายการ   กรณีธนาคารผูรั้บเงินปลายทาง 

ไดรั้บเงินเตม็จ านวน (Pay in Full)  เก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิม/รายการ ดงัน้ี 
สกุล USD และสกลุอ่ืน  =  750 บาท  / สกุล GBP  =  1,000 บาท 
สกุล JPY =  0.05%  ของยอดท่ีโอน (ขั้นต ่า 5,000 JPY/เทียบเท่า) 
หากค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศไม่พอช าระ  
ธนาคารจะเรียกเก็บเพ่ิมตามยอดท่ีถูกเรียกเก็บ 

ดร๊าฟท ์ฯ (Draft) การฝาก 0.25 300 บาท ไม่ไดก้  าหนด รับดร๊าฟท ์ฯ ท่ีธนาคารต่างประเทศเป็นผูจ่้ายเงิน  (เขา้บญัชีทนัที) 
ค่าธรรมเนียมดร๊าฟท ์ฯ  400 บาท/ฉบบั    บวก   ค่าอากรแสตมป์ 3 บาท/ฉบบั    
บวก   ค่าธรรมเนียมเขา้บญัชีทนัที 0.25%  ของจ านวนเงินฝากตามดร๊าฟท ์

0.25 300 บาท ไม่ไดก้  าหนด รับดร๊าฟท ์ฯ ท่ีธนาคารต่างประเทศเป็นผูจ่้ายเงิน  (ส่งเรียกเก็บก่อน) 
ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ USD 15 /ฉบบั บวก ค่าอากรแสตมป์ 3 บาท /ฉบบั 
บวก ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศ 

ไม่มีค่าธรรมเนียม รับดร๊าฟท ์ฯ ท่ีธนาคารทหารไทยเป็นผูจ่้ายเงิน 
ค่าธรรมเนียมดร๊าฟท ์ฯ  200 บาท /ฉบบั   บวก  ค่าอากรแสตมป์ 3 บาท/ฉบบั 

การถอน 0.50 300 บาท ไม่ไดก้  าหนด ค่าธรรมเนียมการซ้ือดร๊าฟท ์ฯ  (สกลุเงินอ่ืน)       = 400 บาท/ฉบบั 
บวก ค่าอากรแสตมป์ 3 บาท  /ฉบบั 

เช็คต่างประเทศ 
(Foreign Cheque) 

การฝาก 0.25 300 บาท ไม่ไดก้  าหนด รับเช็ค ฯ ท่ีธนาคารต่างประเทศเป็นผูจ่้ายเงิน  (เขา้บญัชีทนัที) 
ค่าธรรมเนียมเช็ค ฯ  400 บาท/ฉบบั    บวก   ค่าอากรแสตมป์ 3 บาท/ฉบบั    
บวก   ค่าธรรมเนียมเขา้บญัชีทนัที 0.25% ของจ านวนเงินฝากตามเช็คฯ 

0.25 300 บาท ไม่ไดก้  าหนด รับเช็ค ฯ ท่ีธนาคารต่างประเทศเป็นผูจ่้ายเงิน  (ส่งเรียกเก็บก่อน) 
ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ USD 15 /ฉบบั  บวก ค่าอากรแสตมป์ 3 บาท/ฉบบั 
บวก ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศ 

ไม่มีค่าธรรมเนียม รับเช็ค ฯ ท่ีธนาคารทหารไทยเป็นผูจ่้ายเงิน 
ค่าธรรมเนียมเช็ค ฯ 200 บาท /ฉบบั   บวก   ค่าอากรแสตมป์ 3 บาท /ฉบบั 

การถอน ไม่ให้บริการ ไม่ให้บริการ 
เช็คเดินทาง 
(Traveler’s Cheque) 

การฝาก 0.25 300 บาท ไม่ไดก้  าหนด ค่าธรรมเนียมเช็คเดินทาง 150 บาท /ฉบบั บวก  ค่าอากรแสตมป์ 3 บาท/ฉบบั 
การถอน ไม่ให้บริการ ไม่ให้บริการ 

ธนบตัรต่างประเทศ 
(Note and Coin) 

การฝาก * 300 บาท ไม่ไดก้  าหนด * ผลต่างของ Buying T/T  กบั  Buying Notes      คูณจ านวนเงินฝาก 

การถอน * 300 บาท ไม่ไดก้  าหนด * ผลต่างของ Selling Notes  กบั  Buying T/T       คูณจ านวนเงินฝาก 

 หมายเหตุ  - การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากเป็นสกุลเงินบาทไม่มีค่าธรรมเนียม 
   - การฝาก – ถอน ดว้ยธนบตัรต่างประเทศใชอ้ตัราแลกเปล่ียนประจ าวนัในการค านวณ 
   - หากมีการเปล่ียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใหม่ ให้สาขายดึถือตามประกาศของธนาคารล่าสุด 
      
 

             ผูมี้อ  านาจลงนาม........................................................ 
                                                (นายลือศกัด์ิ  หล่อจิตตเ์สียง) 
                       เจา้หนา้ท่ีบริหาร  ส านกัปริวรรต 
                    ประกาศ ณ วนัท่ี  18 เมษายน  2560 
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