INT
SD-083-V.12-TH
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่ าบริ การต่ าง ๆ เบีย้ ปรั บ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้ สินเชื่อ
เริ่ มใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 20 เมษายน 2561
ก. ค่ าบริการต่ าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก
1 ค่ ารักษาบัญชีเงินฝาก
1.1 บัญชีกระแสรายวัน (บัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว 1 ปี ขึ ้นไป)
กรณียอดเงินคงเหลือต่ากว่า 1,000 บาท
1.2 บัญชีออมทรัพย์ (บัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว 1 ปี ขึ ้นไป)
กรณียอดเงินคงเหลือต่ากว่า 2,000 บาท
1.3 เงินฝากออมทรัพย์แทนความห่วงใย (TMB Saving Care)
- บัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว 1 ปี ขึน้ ไป กรณียอดเงินคงเหลือ
ต่ากว่า 500 บาท (สาหรับบัญชีที่เปิ ดก่อนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558)
- บัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว 1 ปี ขึน้ ไป กรณียอดเงินคงเหลือ
ต่ากว่า 2,000 บาท (สาหรับบัญชีที่เปิ ดตังแต่
้ วนั ที่ 2 กุมภาพันธ์
2558)
1.4 เงินฝากเช็คพลัส (Check Plus)
1.4.1 เงินฝากออมทรัพย์
- ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยในแต่ละเดือนต่ากว่า 10,000 บาท
- บัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว 1 ปี ขึ ้นไป กรณียอดเงินคงเหลือ
ต่ากว่า 500 บาท
1.4.2 เงินฝากกระแสรายวัน
- บัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว 1 ปี ขึน้ ไป กรณียอดเงินคงเหลือ
ต่ากว่า 1,000 บาท
2 การฝาก-ถอน
2.1 การเบิกเงินสด / เข้ าบัญชีด้วยเช็คต่างสาขา
2.1.1 เช็คบุคคล / เช็คนิติบคุ คล
2.1.2 แคชเชียร์ เช็ค / เช็คของขวัญ* / ดราฟท์ * ไม่จากัดวงเงิน
2.2 การฝาก-ถอนข้ ามจังหวัด
2.3 การรับฝากเงิน โดยเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ
(Automatic Cash Deposit Machine :ADM)
2.4 การรับฝากเงิน หรื อ แลกเงินเป็ นเหรียญกษาปณ์ตั ้งแต่
100 บาท ขึน้ ไป
2.5 การรับฝากเงิน ผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
(ฝากได้ รายการละไม่เกิน 50,000 บาท รวมกันไม่เกิน
100,000 บาท/บัญชี/วัน)
2.6 การรับชาระเงิน ผ่านธนาคารออมสิน (GSB)
(ฝากได้ สงู สุด 500,000บาทต่อรายการ)
3 เช็ค
3.1 การซื ้อเช็คธนาคาร
- เช็คกระแสรายวันทัว่ ไป
- เช็คกระแสรายวันเอกสิทธิ์
- แคชเชียร์ เช็ค
- เช็คของขวัญ
- ดราฟท์
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และค่ าบริ การอื่น ๆ

อัตราค่ าบริการ
100 บาทต่อบัญชีตอ่ เดือน
50 บาท ต่อบัญชีตอ่ เดือน

50 บาทต่อบัญชีตอ่ เดือน

หมายเหตุ
รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี ได้ แก่
รายการที่ลกู ค้ าทาธุรกรรม ผ่าน
เคาน์เตอร์ สาขา/ATM/ADM/Internet
Banking/Mobile Banking/Phone
Banking/ตัวแทนรับฝากเงิน เท่านัน้
โดยไม่รวมรายการ ฝาก-ถอน ผ่าน
ระบบงานอัตโนมัติ เช่น รายการจ่าย
ดอกเบี ้ย รายการหักค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ รายการรับเงินเดือน รับโบนัส
รับเงินปั นผล รับเงินคืนภาษี รับเงิน
ค่าขายหน่วยลงทุน

100 บาทต่อบัญชีตอ่ เดือน
50 บาทต่อบัญชีตอ่ เดือน

100 บาทต่อบัญชีตอ่ เดือน

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ร้ อยละ 2 บาท
รายการ ละ 10 บาท
(บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด จะเรียกเก็บจากผู้นาฝากโดยตรง)
10 บาท สาหรับการรับชาระเงิน ทุกๆ 50,000 บาท
(ธนาคารออมสิน จะเรียกเก็บจากผู้นาฝากโดยตรง)

สิ ้นสุดการให้ บริการวันที่ 25 พ.ค. 60

15 บาทต่อฉบับ (ซื ้อ 1 เล่ม แถม 1 เล่ม)
15 บาทต่อฉบับ (ซื ้อ 1 เล่ม แถม 1 เล่ม)
20 บาทต่อฉบับ
20 บาทต่อฉบับ
หมื่นแรก 10 บาท หมื่นต่อไปหมื่นละ 5 บาท
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INT
SD-083-V.12-TH
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่ าบริ การต่ าง ๆ เบีย้ ปรั บ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้ สินเชื่อ
เริ่ มใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 20 เมษายน 2561
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9

ก. ค่ าบริการต่ าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก
3.2 เช็คต่อเนื่อง/ เช็คพิเศษ(รูปเล่ม)
3.3 เช็คเรี ยกเก็บต่างจังหวัด
3.4 เช็คเรี ยกเก็บต่างอาเภอ
3.5 เช็คคืน (ต่อฉบับ)
3.6 ค่าธรรมเนียมการขอสิ่งพิมพ์ออกจากระบบการจัดเก็บภาพเช็ค
เงินฝากกระแสรายวันเอกสิทธิ์ (product 107 , 108)
4.1 ค่าธรรมเนียมรายปี
- บุคคล
- นิติบคุ คล
4.2 ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์เป็ นเงินฝาก
กระแสรายวันเอกสิทธิ์
- บุคคล
- นิติบคุ คล
เงินฝากกระแสรายวันฟรีค่าธรรมเนียม ประเภท 20
รายการ (TMB SME No Fee MAX - 20)
- เงินฝากคงเหลือในบัญชีต่ากว่า 20,000.- บาท ต่อเนื่องกัน
2 วัน ภายในเดือนเดียวกัน ธนาคารฯ จะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในวันถัดไปจากวันที่ครบกาหนด 2 วัน
เป็ นจานวน 1 ครั ้งต่อเดือน
เงินฝากกระแสรายวันฟรีค่าธรรมเนียม ประเภท 40
รายการ (TMB SME No Fee MAX - 40)
- เงินฝากคงเหลือในบัญชีต่ากว่า 40,000.- บาท ต่อเนื่องกัน
2 วัน ภายในเดือนเดียวกัน ธนาคารฯ จะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในวันถัดไปจากวันที่ครบกาหนด 2 วัน
เป็ นจานวน 1 ครั ้งต่อเดือน
เงินฝากออมทรัพย์ TMB Prima Saving
7.1 ค่ารักษาบัญชี กรณีเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 250,000 บาท
7.2 ค่าธรรมเนียมถอนเงินเกิน 2 ครั ้งต่อเดือน
(เฉพาะรายการที่ถอนเงินเกิน 2 ครั ้งต่อเดือน)
เงินฝากออมทรัพย์ TMB Easy Bill
- ค่ารักษาบัญชี กรณีเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท
ทีเอ็มบี บัญชีรับ-จ่ ายเซฟเว่ อร์ เพื่อธุรกิจ (TMB Business Saver
Account)
9.1 ค่าธรรมเนียมรายปี
9.2 ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงเป็ นผลิตภัณฑ์
เงินฝากทีเอ็มบี บัญชีรับ-จ่าย เซฟเว่อร์ เพื่อธุรกิจ
(TMB Business Saver Account)
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และค่ าบริ การอื่น ๆ

อัตราค่ าบริการ
ค่าเช็ค 15 บาท ต่อฉบับ บวกค่าดาเนินการพิมพ์เช็คต่อเนื่อง / เช็คพิเศษตามจริง
ไม่มี
ไม่มี
หมื่นละ 20 บาท ต่าสุดฉบับละ 300 บาท
100 บาทต่อชุด (1 ชุด มี 2 แผ่น)

หมายเหตุ

มีผล 1 พ.ค. 59

500 บาทต่อปี
1,000 บาทต่อปี

200 บาทต่อครั ้ง
500 บาทต่อครั ้ง

100 บาทต่อเดือน

100 บาทต่อเดือน

500 บาทต่อเดือน

สิ ้นสุดวันที่ 3 ก.ค. 56

500 บาทต่อรายการ

สิ ้นสุดวันที่ 3 ก.ค. 56

20 บาทต่อเดือน

สิ ้นสุดวันที่ 3 ก.ค. 56

500 บาทต่อปี
200 บาทต่อครั ้ง
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INT
SD-083-V.12-TH
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่ าบริ การต่ าง ๆ เบีย้ ปรั บ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้ สินเชื่อ
เริ่ มใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 20 เมษายน 2561
ก. ค่ าบริการต่ าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก
9.3 ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์
เงินฝากทีเอ็มบี บัญชีรับ-จ่าย เซฟเว่อร์ เพื่อธุรกิจ
(TMB Business Saver Account) เป็ นกระแสรายวันทัว่ ไป
10 เงินฝากออมทรัพย์ ฟรีค่าธรรมเนียม
- เงินฝากคงเหลือในบัญชีต่ากว่า 20,000 บาท ณ สิ ้นวันทาการ เป็ นเวลา
4 วันติดต่อกัน ภายในเดือนเดียวกัน(วันตามปี ปฏิทิน) ธนาคารจะเรียก
เก็บค่าธรรมเนียม(ค่าปรับ)ในวันถัดไปจากวันที่ครบกาหนด 4 วัน เป็ น
จานวน 1 ครัง้ ต่อเดือน
11 เงินฝากไม่ ประจาทีเอ็มบี ดอกเบีย้ สูง (TMB No Fixed Account)
11.1 ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี
11.2 ค่าธรรมเนียม กรณีการทาธุรกรรมถอนเงินหรือโอนเงิน
ที่เคาน์เตอร์ บริ การสาขา เกิน 2 ครั ้งต่อเดือน
12 บัญชีทเี อ็มบี วัน แบงค์ (TMB One Bank)
12.1 บัญชีทีเอ็มบี วัน แบงค์
- Basic Pack เงินฝากคงเหลือในบัญชีต่ากว่า
50,000 บาท ต่อเนื่องกัน 7 วัน ภายในเดือนเดียวกัน
ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในวันถัดไปจากวันที่
ครบกาหนด 7 วัน เป็ นจานวน 1 ครั ้งต่อเดือน
12.2 บัญชีทีเอ็มบี วัน แบงค์
- Small Payment Pack เงินฝากคงเหลือในบัญชีต่ากว่า
150,000 บาท ต่อเนื่องกัน 7 วัน ภายในเดือนเดียวกัน
ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในวันถัดไปจากวันที่
ครบกาหนด 7 วัน เป็ นจานวน 1 ครั ้งต่อเดือน
12.3 บัญชีทีเอ็มบี วัน แบงค์
- Large Payment Pack เงินฝากคงเหลือในบัญชีต่ากว่า
350,000 บาท ต่อเนื่องกัน 7 วัน ภายในเดือนเดียวกัน
ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในวันถัดไปจากวันที่ครบ
กาหนด 7 วัน เป็ นจานวน 1 ครั ้งต่อเดือน
13 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และออมทรัพย์ TMB SME One Bank
ค่าธรรมเนียมรายปี บัญชี TMB SME One Bank
14 เงินฝากทีเอ็มบีธุรกรรมทาฟรี
บัญชีเงินฝากไม่มีรายการฝากเงินที่มีจานวนเงินขัน้ ต่า 15,000 บาทต่อ
รายการอย่างน้ อย 1 ครัง้ ภายในเดือนนัน้ ธนาคารจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในเดือนถัดไป
ก. ค่ าบริการต่ าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก
15 การโอนเงิน
15.1 สัง่ โอนเงินระหว่างบัญชีออมทรัพย์กับบัญชีกระแสรายวัน
- สาหรับตัดเช็คประเภท CASH และ TR
- สาหรับตัดเช็คเรี ยกเก็บประเภท BR BC และ CL
15.2 การโอนเงินทางโทรศัพท์
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และค่ าบริ การอื่น ๆ

อัตราค่ าบริการ
600 บาทต่อครั ้ง

หมายเหตุ

200 บาทต่อเดือน

มีผล 1 ม.ค. 57

ไม่มี
ตั ้งแต่รายการที่ 3 เป็ นต้ นไป 50 บาทต่อรายการ
(เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมปกติ)
100 บาทต่อเดือน

350 บาทต่อเดือน

เปลี่ยนแปลงชื่อจากเดิม
บัญชีธรุ กิจ ทีเอ็มบี วัน แบงค์ วัน แอค
เคานท์ เป็ นบัญชีทีเอ็มบี วัน แบงค์ มี
ผล 1 ส.ค. 57

700 บาทต่อเดือน

2,000 บาท ต่อปี ต่อบัญชีกระแสรายวัน
มีผล 1 ต.ค. 55
50 บาทต่อเดือน

อัตราค่ าบริการ

หมายเหตุ

10 บาท ต่อฉบับ
25 บาท ต่อบัญชี ต่อวัน
ไม่มี

3/11

INT
SD-083-V.12-TH
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่ าบริ การต่ าง ๆ เบีย้ ปรั บ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้ สินเชื่อ
เริ่ มใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 20 เมษายน 2561
ก. ค่ าบริการต่ าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก
15.3 การโอนเงินทางไปรษณีย์
16 บริการโอนเงินรายย่ อยผ่ าน ระบบ ATM ( ORFT – ATM ) ระบบ
Internet (ORFT - Internet)
16.1 ระบบ ATM ( ORFT – ATM )
- วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท
- วงเงินมากกว่า 10,000 – 50,000 บาท
16.2 ระบบ Internet ( ORFT – Internet)
- วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท
- วงเงินมากกว่า 20,000 – 50,000 บาท
17 บริการโอนเงินรายย่ อยผ่ านระบบ Counter (Interbank Transfer) /
ฝากเงินสดข้ ามธนาคารผ่ านเครื่ องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (ADM) (Interbank Deposit)
วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท
วงเงินมากกว่า 10,000 - 20,000 บาท
วงเงินมากกว่า 20,000 - 30,000 บาท
วงเงินมากกว่า 30,000 - 40,000 บาท
วงเงินมากกว่า 40,000 - 50,000 บาท
วงเงินมากกว่า 50,000 - 65,000 บาท
วงเงินมากกว่า 65,000 - 80,000 บาท
วงเงินมากกว่า 80,000 - 100,000 บาท
18 บริการโอนเงินระหว่ างธนาคารล่ วงหน้ า 1 วันทาการ (SMART)
ผ่ านระบบ Counter (Interbank Transfer)
วงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท
19 บริการโอนเงินรายย่ อยพร้ อมเพย์ (TMB PromptPay)
- ช่องทางเอทีเอ็ม (ATM)และอินเตอร์ เนต (Internet)
20 ค่ าบริการต่ าง ๆ ด้ านบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิต
20.1 ค่าธรรมเนียมการขอใช้ บตั รครั ้งแรก
(ค่าธรรมเนียมการขอทาบัตร รวมค่าธรรมเนียมรายปี ของปี แรก)
- บัตรเอทีเอ็ม เอ็กซ์เพรส (ATM Express Card)
- บัตรเดบิต Basic
- บัตรเอทีเอ็ม เอสเอ็มอี โอดี การ์ ด (SME OD Card)
- บัตรเอทีเอ็ม SME No Fee Max Card
- บัตรเดบิต TMB One Bank Card
20.2 ค่าธรรมเนียมการขอทาบัตรใหม่ หรือ ทดแทนบัตรที่ชารุดหรือ
สูญหาย
- บัตรเอทีเอ็ม เอ็กซ์เพรส (ATM Express Card)
- บัตรเดบิต Basic
- บัตรเอทีเอ็ม เอสเอ็มอี โอดี การ์ ด (SME OD Card)

อัตราค่ าบริการ
ไม่มี

25 บาท ต่อรายการ
35 บาท ต่อรายการ

1/

และค่ าบริ การอื่น ๆ

หมายเหตุ

มีผล 8 มี.ค. 57

25 บาท ต่อรายการ
35 บาท ต่อรายการ

50 บาท ต่อรายการ
60 บาท ต่อรายการ
70 บาท ต่อรายการ
80 บาท ต่อรายการ
90 บาท ต่อรายการ
100 บาทต่อรายการ
110 บาทต่อรายการ
120 บาทต่อรายการ

30 บาท ต่อรายการ

มีผล 1 เม.ย. 58

ไม่มี

มีผล 27 ม.ค. 60

หยุดจาหน่าย
หยุดจาหน่าย
หยุดจาหน่าย
หยุดจาหน่าย
1,000 บาท / บัตร

มีผล 1 ต.ค. 55
มีผล 1 เม.ย. 58
มีผล 1 เม.ย. 58
มีผล 1 เม.ย. 58
เปลี่ยนแปลงชื่อจากเดิม TMB One
Account Card มีผล 3 ธ.ค. 59

หยุดจาหน่าย
หยุดจาหน่าย
100 บาท / บัตร

มีผล 1 ต.ค. 55
มีผล 1 เม.ย. 58
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INT
SD-083-V.12-TH
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่ าบริ การต่ าง ๆ เบีย้ ปรั บ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้ สินเชื่อ
เริ่ มใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 20 เมษายน 2561
ก. ค่ าบริการต่ าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก
- บัตรเอทีเอ็ม SME No Fee Max Card
- บัตรเดบิต TMB One Bank Card
20.3 ค่าธรรมเนียมรายปี ในปี ถัดไป
- บัตรเอทีเอ็ม เอ๊ กซ์เพรส (ATM Express Card)
- บัตร ที เอ็มบี บัดดี
้ ้ (TMB Buddy Card)
- บัตร ที เอ็ม บี ยูนิเวอร์ ซลั ช็อปปิ ง้ (TMB Universal Shopping
Card)
- บัตรสถาบัน หรื อบัตรโค-แบรนด์ (Co-Brand Card)
- บัตรเดบิต Basic
- บัตรเอทีเอ็ม เอสเอ็มอี โอดี การ์ ด (SME OD Card)
- บัตรเอทีเอ็ม SME No Fee Max Card
- บัตรเดบิต TMB One Bank Card
20.4 ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินสดทีเ่ ครื่ อง ATM ของ TMB

1/

และค่ าบริ การอื่น ๆ

อัตราค่ าบริการ
100 บาท / บัตร
500 บาท / บัตร

หมายเหตุ
เปลี่ยนแปลงชื่อจากเดิม TMB One
Account Card มีผล 3 ธ.ค. 59

250 บาท / บัตร / ปี
250 บาท / บัตร / ปี
250 บาท / บัตร / ปี
250 บาท / บัตร / ปี
250 บาท / บัตร / ปี
200 บาท / บัตร / ปี
200 บาท / บัตร / ปี
500 บาท / บัตร / ปี

เปลี่ยนแปลงชื่อจากเดิม TMB One
Account Card มีผล 3 ธ.ค. 59

ไม่มี

20.5 ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินสดทีเ่ ครื่ อง ATM ของ ธนาคารอื่น
- ภายในจังหวัด หรื อ สานักหักบัญชีเดียวกัน
- ข้ ามจังหวัด หรื อ ข้ ามสานักหักบัญชี
20.6 การทารายการสอบถามยอดเงินในบัญชีและถอนเงินทีเ่ ครื่ อง
ATM ของ TMB
- ภายในจังหวัด หรื อ สานักหักบัญชีเดียวกัน
- ข้ ามจังหวัด หรื อ ข้ ามสานักหักบัญชี
20.7 การทารายการสอบถามยอดเงินในบัญชีและถอนเงินทีเ่ ครื่ อง
ATM ของธนาคารอื่น รวมกัน
- ไม่เกิน 4 ครัง้ ต่อเดือน
- ตังแต่
้ รายการที่ 5 เป็ นต้ นไป (ภายในเดือนเดียวกัน)
20.8 การถอนเงินจากเครื่อง ATM ในต่างประเทศ (เฉพาะบัตรเดบิต)
ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทารายการที่เรียกเก็บโดยธนาคาร
เจ้ าของเครื่องเอทีเอ็ม

ฟรีรายการที่ 1 – 4 ของเดือน รายการต่อไปครั ้งละ 10 บาท/รายการ
รายการที่ 1 – 4 ของเดือน ครั ้งละ 20 บาท/รายการ

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
10 บาท/รายการ
75 บาท/รายการ

หมายเหตุ อัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ กิดจากการถอนเงินและชาระค่าสินค้ าและ
บริการเรี ยกเก็บเป็ นสกุลเงินบาท โดยอ้ างอิงจากอัตราแลกเปลีย่ นกลาง
ของ VISA ซึง่ รวมความเสีย่ งจากการแปลงสกุลเงินไม่เกินร้ อยละ 2.5
จากจานวนเงินทีท่ ารายการ

20.9 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชี TMB (THIRD PARTY)
โดยใช้ เครื่ อง ATM ของ TMB
20.10 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างธนาคาร (ORFT) ทีเ่ ครื่ อง ATM
ของ TMB
- ตังแต่
้ 1 - 10,000 บาท
- ตังแต่
้ 10,001 - 50,000 บาท
20.11 ค่าธรรมเนียมการเติมเงินบัตรเงินสด Prepaid Fleetcard

ไม่มี

25 บาท/รายการ
35 บาท/รายการ
ไม่มี

มีผล 8 มี.ค. 57
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INT
SD-083-V.12-TH
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่ าบริ การต่ าง ๆ เบีย้ ปรั บ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้ สินเชื่อ
เริ่ มใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 20 เมษายน 2561
ก. ค่ าบริการต่ าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก
21 บัตรเอทีเอ็ม Zero
21.1 ค่าธรรมเนียมการขอใช้ บตั ร
- ค่าธรรมเนียมการขอใช้ บตั รครั ้งแรก
(ค่าธรรมเนียมการขอทาบัตร รวมค่าธรรมเนียมรายปี ของปี แรก)
- ค่าธรรมเนียมการขอทาบัตรใหม่ หรือ ทดแทนบัตรที่ชารุดหรือ
สูญหาย
- ค่าธรรมเนียมรายปี ในปี ถัดไป
21.2 ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินสดทีเ่ ครื่ อง ATM ของ TMB
- ภายในจังหวัด หรื อ สานักหักบัญชีเดียวกัน
- ข้ ามจังหวัด หรื อ ข้ ามสานักหักบัญชี
21.3 ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินสดทีเ่ ครื่ อง ATM ของ ธนาคาร
อื่น (นับตังแต่
้ รายการแรก)
- ภายในจังหวัด หรื อ สานักหักบัญชีเดียวกัน
- ข้ ามจังหวัด หรื อ ข้ ามสานักหักบัญชี
21.4 การทารายการสอบถามยอดเงินในบัญชี
- ค่าธรรมเนียมสอบถามยอดจากเครื่อง ATM ของ TMB
- ค่าธรรมเนียมสอบถามยอดจากเครื่อง ATM ของธนาคารอื่น
(นับตังแต่
้ รายการแรก)
21.5 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชี TMB (THIRD PARTY)
โดยใช้ เครื่ อง ATM ของ TMB
21.6 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างธนาคาร (ORFT) ทีเ่ ครื่ อง
ATM
- ตังแต่
้ 1 - 10,000 บาท
- ตังแต่
้ 10,001 - 50,000 บาท
22 บัตรเดบิต Superior No Limit, บัตรเดบิต Wealth Banking,
บัตรเดบิต No Limit

22.1 ค่าธรรมเนียมการขอใช้ บตั ร
- ค่าธรรมเนียมการขอใช้ บตั รครั ้งแรก
(ค่าธรรมเนียมการขอทาบัตร รวมค่าธรรมเนียมรายปี ของปี แรก)
- ค่าธรรมเนียมการขอทาบัตรใหม่ หรือ ทดแทนบัตรที่ชารุดหรือ
สูญหาย
- ค่าธรรมเนียมรายปี ในปี ถัดไป
22.2 ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินสดทีเ่ ครื่ อง ATM ของ TMB
- ภายในจังหวัด หรื อ สานักหักบัญชีเดียวกัน
- ข้ ามจังหวัด หรื อ ข้ ามสานักหักบัญชี
22.3 ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินสดทีเ่ ครื่ อง ATM ของธนาคารอื่น
22.3.1 กรณีลกู ค้ าใน กทม.และปริมณฑล

1/

และค่ าบริ การอื่น ๆ

อัตราค่ าบริการ

หมายเหตุ
มีผล 1 ต.ค. 55

หยุดจาหน่าย

มีผล 1 เม.ย. 58

หยุดจาหน่าย

มีผล 1 เม.ย. 58

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ครัง้ ละ 10 บาท/รายการ
ครัง้ ละ 20 บาท/รายการ
ไม่มี
ครัง้ ละ 10 บาท/รายการ
ไม่มี

บัตรเดบิต
SUPERIOR
No Limit

25 บาท/รายการ
35 บาท/รายการ
บัตรเดบิต
บัตรเดบิต
Wealth Banking
No Limit

มีผล 8 มี.ค. 57
บัตรเดบิต
No Limit

(บัตรที่ลูกค้ า
สมัครก่ อนวันที่ 3
กย. 55)

หยุดจาหน่าย

หยุดจาหน่าย

หยุดจาหน่าย

หยุดจาหน่าย

มีผล 18 มี.ค. 59

หยุดจาหน่าย

หยุดจาหน่าย

หยุดจาหน่าย

หยุดจาหน่าย

มีผล 18 มี.ค. 59

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

200 บาท/บัตร/ปี

ไม่มี
ไม่มี

6/11

INT
SD-083-V.12-TH
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่ าบริ การต่ าง ๆ เบีย้ ปรั บ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้ สินเชื่อ
เริ่ มใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 20 เมษายน 2561
ก. ค่ าบริการต่ าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก
- ภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
- ข้ ามจังหวัด หรื อ ข้ ามสานักหักบัญชี
22.3.2 กรณีลกู ค้ าสาขาต่างจังหวัด
- ภายในจังหวัด หรือ สานักหักบัญชีเดียวกัน
- ข้ ามจังหวัด หรือ ข้ ามสานักหักบัญชี
22.4 การถอนเงินจากเครื่อง ATM ในต่างประเทศ (เฉพาะบัตรเดบิต)
ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทารายการที่เรียกเก็บโดยธนาคาร
เจ้ าของเครื่องเอทีเอ็ม

อัตราค่ าบริการ
ไม่มี
ไม่มี

1/

และค่ าบริ การอื่น ๆ

หมายเหตุ

ไม่มี
ไม่มี
75 บาท/รายการ

หมายเหตุ อัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ กิดจากการถอนเงินและชาระค่าสินค้ าและ
บริการเรี ยกเก็บเป็ นสกุลเงินบาท โดยอ้ างอิงจากอัตราแลกเปลีย่ นกลาง
ของ VISA ซึง่ รวมความเสีย่ งจากการแปลงสกุลเงินไม่เกินร้ อยละ 2.5
จากจานวนเงินทีท่ ารายการ

22.5 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างธนาคาร (ORFT)
- ตังแต่
้ 1 - 10,000 บาท
- ตังแต่
้ 10,001 - 50,000 บาท
22.6 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชี TMB (THIRD PARTY)
โดยใช้ เครื่ อง ATM ของ TMB
22.7 การทารายการสอบถามยอดเงินในบัญชี
- ค่าธรรมเนียมสอบถามยอดจากเครื่อง ATM ของ TMB
- ค่าธรรมเนียมสอบถามยอดจากเครื่อง ATM ของธนาคารอื่น
23 บัตรทีเอ็มบี เดบิต ออลล์ ฟรี
23.1 ค่าธรรมเนียมการเปิ ดบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี พร้ อมสมัครบัตร
ทีเอ็มบี เดบิต ออลล์ ฟรี ครัง้ แรก
23.2 ค่าธรรมเนียมการขอทาบัตรใหม่ หรือ ทดแทนบัตรที่ชารุดหรือ
สูญหาย
23.3 ค่าธรรมเนียมรายปี ในปี ถัดไป
23.4 ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินสดทีเ่ ครื่ อง ATM ของ TMB
- ภายในจังหวัด หรื อ สานักหักบัญชีเดียวกัน
- ข้ ามจังหวัด หรื อ ข้ ามสานักหักบัญชี
23.5 ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินสดทีเ่ ครื่ อง ATM ของธนาคารอื่น
23.5.1 กรณีลกู ค้ าใน กทม.และปริมณฑล
- ภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
- ข้ ามจังหวัด หรื อ ข้ ามสานักหักบัญชี
23.5.2 กรณีลกู ค้ าสาขาต่างจังหวัด
- ภายในจังหวัด หรือ สานักหักบัญชีเดียวกัน
- ข้ ามจังหวัด หรือ ข้ ามสานักหักบัญชี

25 บาท/รายการ
35 บาท/รายการ
ไม่มี

มีผล 8 มี.ค. 57

ไม่มี
ไม่มี
มีผล 18 มี.ค. 59
หยุดจาหน่าย
หยุดจาหน่าย
350 บาท / บัตร / ปี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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INT
SD-083-V.12-TH
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่ าบริ การต่ าง ๆ เบีย้ ปรั บ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้ สินเชื่อ
เริ่ มใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 20 เมษายน 2561
ก. ค่ าบริการต่ าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก
23.6 การถอนเงินจากเครื่อง ATM ในต่างประเทศ (เฉพาะบัตรเดบิต)
ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทารายการที่เรียกเก็บโดยธนาคาร
เจ้ าของเครื่องเอทีเอ็ม

อัตราค่ าบริการ
75 บาท/รายการ

1/

และค่ าบริ การอื่น ๆ

หมายเหตุ

หมายเหตุ อัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ กิดจากการถอนเงินและชาระค่าสินค้ าและ
บริการเรี ยกเก็บเป็ นสกุลเงินบาท โดยอ้ างอิงจากอัตราแลกเปลีย่ นกลาง
ของ VISA ซึง่ รวมความเสีย่ งจากการแปลงสกุลเงินไม่เกินร้ อยละ 2.5
จากจานวนเงินทีท่ ารายการ

23.7 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างธนาคาร (ORFT)
- ตังแต่
้ 1 - 10,000 บาท
- ตังแต่
้ 10,001 - 50,000 บาท
23.8 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชี TMB (THIRD PARTY)
โดยใช้ เครื่ อง ATM ของ TMB
23.9 การทารายการสอบถามยอดเงินในบัญชี
- ค่าธรรมเนียมสอบถามยอดจากเครื่อง ATM ของ TMB
- ค่าธรรมเนียมสอบถามยอดจากเครื่อง ATM ของธนาคารอื่น
24 บัตรทีเอ็มบี เอทีเอ็ม ไลท์
24.1 ค่าธรรมเนียมการขอใช้ บตั ร
- ค่าธรรมเนียมการขอใช้ บตั รครั ้งแรก
(ค่าธรรมเนียมการขอทาบัตร รวมค่าธรรมเนียมรายปี ของปี แรก)
- ค่าธรรมเนียมการขอทาบัตรใหม่ หรือ ทดแทนบัตรที่ชารุดหรือ
สูญหาย
- ค่าธรรมเนียมรายปี ในปี ถัดไป
24.2 ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินสดทีเ่ ครื่ อง ATM ของ TMB
- ภายในจังหวัด หรื อ สานักหักบัญชีเดียวกัน
- ข้ ามจังหวัด หรื อ ข้ ามสานักหักบัญชี
24.3 ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินสดทีเ่ ครื่ อง ATM ของ ธนาคารอื่น
(นับตั ้งแต่รายการแรก)
- ภายในจังหวัด หรื อ สานักหักบัญชีเดียวกัน
- ข้ ามจังหวัด หรื อ ข้ ามสานักหักบัญชี
24.4 การทารายการสอบถามยอดเงินในบัญชี
- ค่าธรรมเนียมสอบถามยอดจากเครื่อง ATM ของ TMB
- ค่าธรรมเนียมสอบถามยอดจากเครื่อง ATM ของธนาคารอื่น
(นับตังแต่
้ รายการแรก)
24.5 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชี TMB (THIRD PARTY)
โดยใช้ เครื่ อง ATM ของ TMB
24.6 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างธนาคาร (ORFT) ทีเ่ ครื่ อง ATM
- ตังแต่
้ 1 - 10,000 บาท
- ตังแต่
้ 10,001 - 50,000 บาท
25 บัญชีทเี อ็มบี ออลล์ ฟรี พร้ อมบัตรเดบิต ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี แบบ
มี Chip

25 บาท/รายการ
35 บาท/รายการ
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
มีผล 18 มี.ค. 59
หยุดจาหน่าย
หยุดจาหน่าย
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ครัง้ ละ 10 บาท/รายการ
ครัง้ ละ 20 บาท/รายการ
ไม่มี
ครัง้ ละ 10 บาท/รายการ
ไม่มี

25 บาท/รายการ
35 บาท/รายการ
มีผล 16 ก.ย. 59
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INT
SD-083-V.12-TH
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่ าบริ การต่ าง ๆ เบีย้ ปรั บ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้ สินเชื่อ
เริ่ มใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 20 เมษายน 2561
ก. ค่ าบริการต่ าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก
อัตราค่ าบริการ
25.1 ค่าธรรมเนียมการเปิ ดบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี พร้ อมสมัครบัตรเดบิต
500 บาท
ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี แบบมี Chip ครัง้ แรก
25.2 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงประเภทบัญชีเป็ นบัญชีทีเอ็มบี
500 บาท
ออลล์ ฟรี พร้ อมบัตรเดบิตแบบมี Chip
25.3 ค่าธรรมเนียมการออกบัตรเดบิตแบบมี Chip เพิ่ม
500 บาท /บัตร
25.4 ค่าธรรมเนียมรายปี ในปี ถัดไปสาหรับบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ฟรี พร้ อม
350 บาท /บัญชี
บัตรเดบิตแบบมี Chip
25.5 ค่าธรรมเนียมรายปี ผลิตภัณฑ์ในปี ถัดไปสาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีบตั ร
350 บาท /บัตร
เดบิตมากกว่า 1 ใบ
25.6 ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ เพื่อทดแทนบัตรใบเดิม ทุกกรณี
0 บาท
(บัตรสูญหาย / บัตรชารุด / บัตรหมดอายุ)
* บัตรเดบิต ทีเอ็มบี ซูพีเรีย ออลล์ ฟรี แบบมี Chip ยกเว้ นค่าธรรมเนียม ข้ อ 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5
* บัตรเดบิต ทีเอ็มบี รอยัล ออลล์ ฟรี แบบมี Chip ยกเว้ นค่าธรรมเนียม ข้ อ 25.1, 25.2, 25.3
25.6 ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินสดทีเ่ ครื่ อง ATM ของ TMB
- ภายในจังหวัด หรื อ สานักหักบัญชีเดียวกัน
- ข้ ามจังหวัด หรื อ ข้ ามสานักหักบัญชี
25.7 ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินสดทีเ่ ครื่ อง ATM ของธนาคารอื่น
25.7.1 กรณีลกู ค้ าใน กทม.และปริมณฑล
- ภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
- ข้ ามจังหวัด หรื อ ข้ ามสานักหักบัญชี
25.7.2 กรณีลกู ค้ าสาขาต่างจังหวัด
- ภายในจังหวัด หรือ สานักหักบัญชีเดียวกัน
- ข้ ามจังหวัด หรือ ข้ ามสานักหักบัญชี
25.8 การถอนเงินจากเครื่อง ATM ในต่างประเทศ (เฉพาะบัตรเดบิต)
ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทารายการที่เรียกเก็บโดยธนาคาร
เจ้ าของเครื่องเอทีเอ็ม

1/

และค่ าบริ การอื่น ๆ

หมายเหตุ

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
75 บาท/รายการ

หมายเหตุ อัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ กิดจากการถอนเงินและชาระค่าสินค้ าและ
บริการเรี ยกเก็บเป็ นสกุลเงินบาท โดยอ้ างอิงจากอัตราแลกเปลีย่ นกลาง
ของ VISA ซึง่ รวมความเสีย่ งจากการแปลงสกุลเงินไม่เกินร้ อยละ 2.5
จากจานวนเงินทีท่ ารายการ

25.9 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างธนาคาร (ORFT)
- ตังแต่
้ 1 - 10,000 บาท
- ตังแต่
้ 10,001 - 50,000 บาท
25.10 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชี TMB (THIRD PARTY)
โดยใช้ เครื่ อง ATM ของ TMB
25.11 การทารายการสอบถามยอดเงินในบัญชี
- ค่าธรรมเนียมสอบถามยอดจากเครื่อง ATM ของ TMB
- ค่าธรรมเนียมสอบถามยอดจากเครื่อง ATM ของธนาคารอื่น
26 บัตรเดบิต ทีเอ็มบี ไลท์ แบบมี Chip

25 บาท/รายการ
35 บาท/รายการ
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
มีผล 18 มี.ค. 59
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INT
SD-083-V.12-TH
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่ าบริ การต่ าง ๆ เบีย้ ปรั บ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้ สินเชื่อ
เริ่ มใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 20 เมษายน 2561

27

28

29
30
31

1/

ก. ค่ าบริการต่ าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก
อัตราค่ าบริการ
26.1 ค่าธรรมเนียมการขอใช้ บตั ร
- ค่าธรรมเนียมการขอใช้ บตั รครั ้งแรก
200 บาท / บัตร
(ค่าธรรมเนียมการขอทาบัตร รวมค่าธรรมเนียมรายปี ของปี แรก)
- ค่าธรรมเนียมการขอทาบัตรใหม่ หรือ ทดแทนบัตรที่ชารุดหรือ
200 บาท / บัตร
สูญหาย
- ค่าธรรมเนียมรายปี ในปี ถัดไป
ไม่มี
26.2 ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินสดทีเ่ ครื่ อง ATM ของ TMB
- ภายในจังหวัด หรื อ สานักหักบัญชีเดียวกัน
ไม่มี
- ข้ ามจังหวัด หรื อ ข้ ามสานักหักบัญชี
ไม่มี
26.3 ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินสดทีเ่ ครื่ อง ATM ของ ธนาคารอื่น
(นับตั ้งแต่รายการแรก)
- ภายในจังหวัด หรื อ สานักหักบัญชีเดียวกัน
ครัง้ ละ 10 บาท/รายการ
- ข้ ามจังหวัด หรื อ ข้ ามสานักหักบัญชี
ครัง้ ละ 20 บาท/รายการ
26.4 การทารายการสอบถามยอดเงินในบัญชี
- ค่าธรรมเนียมสอบถามยอดจากเครื่อง ATM ของ TMB
ไม่มี
- ค่าธรรมเนียมสอบถามยอดจากเครื่อง ATM ของธนาคารอื่น
ครัง้ ละ 10 บาท/รายการ
(นับตังแต่
้ รายการแรก)
26.5 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชี TMB (THIRD PARTY)
ไม่มี
โดยใช้ เครื่ อง ATM ของ TMB
26.6 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างธนาคาร (ORFT) ทีเ่ ครื่ อง ATM
- ตังแต่
้ 1 - 10,000 บาท
25 บาท/รายการ
- ตังแต่
้ 10,001 - 50,000 บาท
35 บาท/รายการ
ค่ าบริการด้ านบัตรต่ างประเทศ
- ค่าธรรมเนียมการใช้ บตั รต่างประเทศ (VISA และ Master Card)
220 บาท/รายการ
ในการถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ของ TMB
ค่ าบริการด้ านบัตรนอกระบบ ATM Pool (บัตร Non Bank)
- ค่าธรรมเนียมการใช้ บตั รนอกระบบ ATM Pool (บัตร Non Bank)
20 บาท/รายการ
ในการถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ของ TMB
- ค่าธรรมเนียมการใช้ บตั ร China UnionPay (CUP) ในการ
150 บาท/รายการ
ถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ของ TMB
Statement บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือออมทรัพย์ ส่ ง
ค่าใช้ จา่ ยตามจริ ง ขัน้ ต่าครัง้ ละ 200 บาท
Statement หรือเอกสารของลูกค้ าไปยังที่อยู่ในต่ างประเทศ
การเปลี่ยนสมุดคู่ฝากใหม่ แทนเล่ มเดิมที่สูญหาย
50 บาท ต่อเล่ม
ก. ค่ าบริการต่ าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก
อัตราค่ าบริการ
การค้ นหาเอกสาร
31.1 การค้ นหา Statement บัญชีเงินฝาก
- ภายในเดือนปั จจุบนั 50 บาท ต่อบัญชี ต่อครั ้ง
- น้ อยกว่า 6 เดือน 100 บาท ต่อบัญชี ต่อครั ้ง
- 6 – 24 เดือน 200 บาท ต่อบัญชี ต่อครั ้ง
- 24 เดือน ขึน้ ไป 500 บาท ต่อบัญชี ต่อครั ้ง

และค่ าบริ การอื่น ๆ

หมายเหตุ

มีผล 8 ก.พ. 60

มีผล 6 ม.ค. 60

หมายเหตุ
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INT
SD-083-V.12-TH
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่ าบริ การต่ าง ๆ เบีย้ ปรั บ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้ สินเชื่อ
เริ่ มใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 20 เมษายน 2561
ก. ค่ าบริการต่ าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก
31.2 การค้ นหาเอกสาร / ตราสารทางการเงินอื่นๆ เช่น
สาเนาหน้ าเช็คย้ อนหลัง
32 การออกหนังสือรับรองฐานะการเงินของลูกค้ า เพื่อแสดงต่ อ
สถานฑูต สถานศึกษาในต่ างประเทศ และรับรองบัญชีเงินฝาก
ตามความประสงค์ ของลูกค้ า
32.1 กรณียื่นต่อสถานทูต (เพื่อขอวีซา่ )
- รับรองยอดเงินฝาก
- รับรองยอดสินเชื่อ
32.2 กรณียื่นต่อผู้สอบบัญชีของลูกค้ า (เฉพาะการรับรองยอดเงิน
ฝากสินเชื่อและหลักประกันที่ลกู ค้ ามีกับธนาคาร)
32.3 กรณียื่นต่อหน่วยงานราชการ / หน่วยงานเอกชน
รวมทังสถานการศึ
้
กษาในต่างประเทศ
33 บริการนาเงินคืนภาษีมูลค่ าเพิ่มเข้ าบัญชีเงินฝาก
33.1 บัญชีเงินฝากเปิ ดอยู่กับสาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
33.2 บัญชีเงินฝากเปิ ดอยู่กับสาขาในเขตภูมิภาค
34 บริการเช่ าตู้นิรภัย
34.1 ค่ามัดจากุญแจนิรภัย (รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ ว)
34.2 กรณีลกู ค้ าทากุญแจตู้นิรภัยหาย
34.3 ค่าเช่าตู้นิรภัย (ยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
สาขาพญาไท
- ตู้ขนาด 3x6 นิ ้ว
- ตู้ขนาด 4x6 นิ ้ว
- ตู้ขนาด 3x13 นิ ้ว
- ตู้ขนาด 4x13 นิ ้ว
- ตู้ขนาด 9x13 นิ ้ว
- ตู้ขนาด 12x13 นิ ้ว
- ตู้ขนาด 18x13 นิ ้ว
สาขาอื่นๆ
- ตู้ขนาด 2-5 นิ ้ว
- ตู้ขนาด 6-9 นิ ้ว
- ตู้ขนาด 10-12 นิ ้ว
35 ค่ าธรรมเนียมการใช้ บริการ SMS Alert
36 ค่ าธรรมเนียมการใช้ บริการ E-Statement E-mail Alert
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และค่ าบริ การอื่น ๆ

อัตราค่ าบริการ
- ภายในเดือนปั จจุบนั 50 บาท ต่อฉบับ
- น้ อยกว่า 6 เดือน 100 บาท ต่อฉบับ

หมายเหตุ

100 บาท ต่อฉบับ

200 บาทต่อฉบับ
200 บาทต่อฉบับ

20 บาท ต่อรายการ
หมื่นละ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท บวกค่าคูส่ ายรายการละ 20 บาท
2,000 บาท ต่อตู้
เรี ยกเก็บค่าเจาะตู้นิรภัยตามที่จา่ ยจริงให้ กับบริ ษัทจากลูกค้ า
มีผล 1 ต.ค. 60
600 บาท ต่อตู้ ต่อปี
1,200 บาท ต่อตู้ ต่อปี
1,600 บาท ต่อตู้ ต่อปี
2,200 บาท ต่อตู้ ต่อปี
3,200 บาท ต่อตู้ ต่อปี
4,500 บาท ต่อตู้ ต่อปี
5,200 บาท ต่อตู้ ต่อปี
1,800 บาท ต่อตู้ ต่อปี
2,400 บาท ต่อตู้ ต่อปี
3,200 บาท ต่อตู้ ต่อปี
10 บาท ต่อบัญชี ต่อเดือน
ไม่มี
ผู้มีอานาจลงนาม
…………………………………………….
(นายรัชกร ชยาภิรัต)
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริหารธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศ
ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2561

11/11

