INT
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
1/
ตารางที 3 อัตราค่ าบริการต่ าง ๆ เบียปรั บ ทีเกียวเนืองกับเงินฝาก เงินให้ สนิ เชือ และค่ าบริการอืน ๆ
เริมใช้ ตังแต่ วันที 13 ส.ค. 2562
ค. ค่ าบริการอืน ๆ
1 ค่ าบริ การด้ านการจัดการด้ านการเงิน Cash Management
1.1 บริ การเข้ าบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Credit)
1.1.1 ค่าธรรมเนียมบริ การ
1.1.2 ค่า Download Report
1.2 บริ การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)
1.2.1 เพือชําระค่าสินค้ าและบริ การ
- บัญชีเงินฝากอยู่ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
- บัญชีเงินฝากอยู่ในเขตภูมภิ าค
1.2.2 เพือชําระค่าสาธารณูปโภค
1.2.3 รายการทีไม่สามารถหักบัญชีได้ (ไม่รวมรายการหักค่าสาธารณูปโภค)
1.2.4 ค่า Download Report
1.3 บริ การรับชําระค่าสินค้ าและบริ การผ่านระบบ Bill Payment
1.3.1 สาขาในกรุงเทพฯ และปริ มณฑล
1.3.2 สาขาในเขตภูมภิ าค
1.3.3 ค่า Download Report
1.4 ค่าบริ การชําระสินค้ าและบริ การผ่าน Prompt Pay Bill Payment
1.4.1 ค่าธรรมเนียมบริ การ ช่องทางอิเล็กทรอนิคส์
1.5 บริ การเข้ าเงินเดือนอัตโนมัติ (Payroll)
1.5.1 ค่าธรรมเนียมบริ การ
ค. ค่ าบริการอืน ๆ

อัตราค่ าบริ การ

หมายเหตุ

15 บาท ต่อรายการ
5,000 บาท ต่อเดือน

15 บาท ต่อรายการ
30 บาท ต่อรายการ
5 บาท ต่อรายการ
เก็บครึ งหนึงของอัตราค่าธรรมเนียมปกติ
5,000 บาท ต่อเดือน
15 บาท ต่อรายการ
30 บาท ต่อรายการ
5,000 บาท ต่อเดือน
5 บาท ต่อรายการ
15 บาท ต่อรายการ
การโอน
ธนาคารผู้ส่ง
ธนาคารผู้รับโอน

มีผล 15 ธันวาคม 2560

ผู้สงโอน
ั

ผู้รับโอน

หมายเหตุ

1.6 บริ การโอนเงินเพือบุคคลที 3 ผ่ านระบบ Bahtnet
1.6.1 โอนเงินจากธนาคารผู้สง่ ไปยังบัญชีเงินฝากของผู้รับโอนทีเปิ ดอยู่กบั
ธนาคารผู้รับ

1.6.2 โอนเงินจากธนาคารผู้สง่ ไปยังบัญชีเงินฝากของสถาบันต่างๆที
เปิ ดอยู่กบั ธนาคารแห่งประเทศไทย เช่นกรมสรรพากร กรมศุลกากรฯลฯ

1.6.3 ลูกค้ าเป็ นบริ ษัทเงินทุน บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรื อ หน่วยงานราชการ
โอนเงินจากบัญชีทีเปิ ดไว้ กบั ธนาคารแห่งประเทศไทยไปยังบัญชี
เงินฝากของลูกค้ าผู้รับโอนทีเปิ ดอยู่กบั ธนาคาร

กรุงเทพฯ ปริ มณฑล กรุ งเทพฯ ปริ มณฑล 150 บาทต่อรายการ 100 บาทต่อรายการ
กรุงเทพฯ ปริ มณฑล

ภูมภิ าค

150 บาทต่อรายการ

ภูมิภาค

กรุงเทพฯ ปริ มณฑล

ภูมิภาค

ภูมิภาค

150 บาทต่อ
รายการ+
150 บาทต่อรายการ

กรุงเทพฯ ปริ มณฑล

บัญชีที ธปท.

ภูมิภาค

บัญชีที ธปท.

บัญชีที ธปท.

กรุงเทพฯ ปริ มณฑล

150 บาทต่อ
รายการ+
ไม่มี

บัญชีที ธปท.

ภูมิภาค

ไม่มี

100 บาทต่อ
รายการ+
ค่าธรรมเนียมโอน*
100 บาทต่อรายการ

100 บาทต่อ
รายการ+
ค่าธรรมเนียมโอน*
150 บาทต่อรายการ
ไม่มี
ไม่มี
100 บาทต่อรายการ

100 บาทต่อ
รายการ+
ค่าธรรมเนียมโอน*
หมายเหตุ : * ค่าธรรมเนียมโอน หมืนละ 10 บาท, เศษของหมืน คิดพันละ 1 บาท (เศษของยอดโอนทีตํากว่าพัน ให้ ปัดเป็ น 1 พัน แล้ วจึงคํานวณค่าธรรมเนียม), ตําสุด 10 บาท, สูงสุดไม่เกิน 750 บาท
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INT
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
1/
ตารางที 3 อัตราค่ าบริการต่ าง ๆ เบียปรั บ ทีเกียวเนืองกับเงินฝาก เงินให้ สนิ เชือ และค่ าบริการอืน ๆ
เริมใช้ ตังแต่ วันที 13 ส.ค. 2562
ค. ค่ าบริการอืน ๆ
1.7 บริ การโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร SMART (Media Clearing)
1.7.1 ระบบ Bulk Payment Credit Next Day (DC3)
- วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
- วงเงินเกินกว่า 100,000 - 500,000 บาท
- วงเงินเกินกว่า 500,000 - 2,000,000 บาท
1.7.2 ระบบ Bulk Payment Credit Same Day (DC2)
- วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
- วงเงินเกินกว่า 100,000 - 500,000 บาท
- วงเงินเกินกว่า 500,000 - 2,000,000 บาท
1.8 Statement บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรื อออมทรัพย์
- ขอ Statement ในรูปแบบ Text File ทุกวัน
1.9 บริ การแจ้ งรายการเดินบัญชี (Statement) ผ่าน SWIFT Message MT940
- ขอ Statement ในรูปแบบ MT940 รายวัน (Daily)และรายเดือน (Monthly)
1.10 บริ การเรี ยกเก็บเช็ค แบบมีรายงาน (Cheque Collection)
1.10.1 ค่าบริ การเรี ยกเก็บเช็ค แบบมีรายงาน
1.10.2 ค่า Download Report
1.11 บริ การออกเช็คอัตโนมัติ (Cheque Payment)
1.11.1 ค่าออกเช็ค
1.11.2 ค่า Download Report
1.12 บริ การ One Bank One Day
1.12.1 ค่าเช็คเรี ยกเก็บในเขต
1.12.2 ค่าเช็คเรี ยกเก็บข้ ามเขต
1.12.3 ค่า Download Report
1.13 บริ การ One Bank One Day ร่ วมกับบริ การ One Bank One Account
1.13.1 ค่าเช็คเรี ยกเก็บในเขต
1.13.2 ค่าเช็คเรี ยกเก็บข้ ามเขต
1.13.3 ค่า Download Report
1.14 บริ การบริ หารสภาพคล่อง (Liquidity Management)
1.14.1 TMB Company Pooling
- ค่าธรรมเนียมบริ การ
1.14.2 TMB Group Pooling
- ค่าธรรมเนียม แรกเข้ า
- ค่าธรรมเนียม รายเดือน
1.14.3 TMB Cross-Bank Pooling
- ค่าธรรมเนียม แรกเข้ า
- ค่าธรรมเนียม รายเดือน
1.15 บริ การโอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ โดยผู้โอนเป็ นนิติบคุ คล
- วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
- วงเงินเกินกว่า 100,000 - 2,000,000 บาท

อัตราค่ าบริการ

หมายเหตุ

12 บาท ต่อรายการ
12 บาท ต่อรายการ
12 บาท ต่อรายการ
20 บาท ต่อรายการ
75 บาท ต่อรายการ
200 บาท ต่อรายการ
1,500 บาท ต่อเดือน
3,000 บาท ต่อบัญชี ต่อเดือน
10 บาท ต่อฉบับ
500 บาท ต่อเดือน
30 บาท ต่อฉบับ
5,000 บาท ต่อเดือน
10 บาท ต่อฉบับ
หมืนละ 10 บาท หรื อ ร้ อยละ 0.10 ของจํานวนเงินตามเช็ค ตําสุดฉบับละ 10 บาท
ไม่มี
10 บาท ต่อฉบับ
หมืนละ 10 บาท หรื อ ร้ อยละ 0.10 ของจํานวนเงินตามเช็ค ตําสุดฉบับละ 10 บาท
ไม่มี

25 บาท ต่อบัญชีย่อย ต่อวัน
2,000 บาท ต่อกลุม่ บริ ษัท
1,000 บาท ต่อกลุม่ บริ ษัท ต่อเดือน
5,000 บาท ต่อบริ ษัท
3,000 บาท ต่อบริ ษัท ต่อเดือน
10 บาท ต่อรายการ
15 บาท ต่อรายการ
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INT
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
1/
ตารางที 3 อัตราค่ าบริการต่ าง ๆ เบียปรั บ ทีเกียวเนืองกับเงินฝาก เงินให้ สนิ เชือ และค่ าบริการอืน ๆ
เริมใช้ ตังแต่ วันที 13 ส.ค. 2562
ค. ค่ าบริการอืน ๆ

อัตราค่ าบริการ

หมายเหตุ

2 ค่ าบริ การต่ าง ๆ และค่ าธรรมเนียมสําหรับลูกค้ าผู้ถือบัตร Wealth Banking
2.1 เงินฝากกระแสรายวันเอกสิทธิ (product 107 , 108)
2.1.1 ค่าธรรมเนียมรายปี
- บุคคล
2.1.2 ค่าธรรมเนียมการขอเปลียนแปลงผลิตภัณฑ์เป็ นเงินฝาก
กระแสรายวันเอกสิทธิ
- บุคคล
2.1.3 ค่าธรรมเนียมสมุดเช็ค
2.2 การฝาก-ถอนข้ ามจังหวัด
3 บริการ TMB Internet Banking
3.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
3.2 ค่าธรรมเนียมรายปี
3.3 โอนระหว่างสาขาในจังหวัด หรื อสํานักหักบัญชีเดียวกัน
3.4 โอนเงินข้ ามจังหวัด หรื อข้ ามเขตสํานักหักบัญชี
4 บริ การ TMB Phone Banking
4.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
4.2 ค่าธรรมเนียมรายปี
4.3 โอนระหว่างสาขาในจังหวัด หรื อสํานักหักบัญชีเดียวกัน
4.4 โอนเงินข้ ามจังหวัด หรื อข้ ามเขตสํานักหักบัญชี
5 ค่ าบริ การด้ านเงินตราต่ างประเทศ
5.1 ธนบัตรเงินตราต่างประเทศ
5.2 เช็คเดินทางต่างประเทศ
5.3 ดราฟต์ต่างประเทศ
- กรณีแจ้ งอายัดดราฟต์ต่างประเทศ
5.4 ตราสารต่างประเทศ (เช็ค, ดราฟต์ต่างประเทศ)
- กรณีรับซือทันที
- กรณีรับซือทันที แต่ถกู ปฏิเสธการจ่ายเงินในภายหลัง

- กรณีทีธนาคารรับไว้ เพือเรี ยกเก็บ
- กรณีทีธนาคารรับไว้ เพือเรี ยกเก็บถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน

- กรณีรับซือตราสารต่างประเทศทีสังจ่ายภายในประเทศ

ไม่มี

ไม่มี
ยกเว้ นค่าธรรมเนียมจํานวน 20 ฉบับ (เฉพาะเล่มแรก)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ค่ าธรรมเนียมรับซือ
ค่ าธรรมเนียม
อากรแสตมป์

ค่ าธรรมเนียมขาย
ค่ าธรรมเนียม
อากรแสตมป์
N/A
400 บาท
450 บาท

N/A
3 บาท/ฉบับ

หมายเหตุ

150 บาท/ฉบับ
400 บาท/ฉบับ

3 บาท/ฉบับ
3 บาท/ฉบับ

400 บาท/ฉบับ
400 บาท/ฉบับ +
ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร
ต่างประเทศ +
ดอกเบีย
USD 15
USD 15 +
ค่าธรรมเนียมจาก
ธนาคารต่างประเทศ
200 บาท/ฉบับ

3 บาท/ฉบับ
3 บาท/ฉบับ

มีผล 15 พฤษภาคม 2560

3 บาท/ฉบับ

มีผล 15 พฤษภาคม 2560

3 บาท/ฉบับ

มีผล 15 พฤษภาคม 2560

3 บาท/ฉบับ

มีผล 15 พฤษภาคม 2560

มีผล 1 กุมภาพันธ์ 2557
มีผล 15 พฤษภาคม 2560

มีผล 15 พฤษภาคม 2560
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INT
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
1/
ตารางที 3 อัตราค่ าบริการต่ าง ๆ เบียปรั บ ทีเกียวเนืองกับเงินฝาก เงินให้ สนิ เชือ และค่ าบริการอืน ๆ
เริมใช้ ตังแต่ วันที 13 ส.ค. 2562
ค. ค่ าบริการอืน ๆ

อัตราค่ าบริการ

หมายเหตุ

5.5 เงินโอนต่างประเทศ ผ่านระบบ MoneyGram
5.5.1 เงินโอนต่างประเทศขาเข้ า
5.5.2 เงินโอนต่างประเทศขาออก ผันแปรไปตามจํานวนเงินโอน (บาท) ดังนี

ไม่มี

5.5.2.1 ค่าธรรมเนียมส่งเงินผ่านระบบ MoneyGram ไปทุกประเทศ ยกเว้ น
ประเทศ ฟิ ลิปปิ นส์, สหรัฐอเมริ กา, สหราชอาณาจักร, สิงคโปร์ , เกาหลีใต้ , ญีปุ่ น, อินเดีย, จีน, ฮ่องกง
0.01 - 2,500.00
2,500.01 - 8,000.00
8,000.01 - 20,000.00
20,000.01 - 32,000.00
32,000.01 - 60,000.00
60,000.01 - 75,000.00
75,000.01 - 90,000.00
90,000.01 - 105,000.00
105,000.01 - 225,000.00
225,000.01 - 270,000.00
270,000.01 - 315,000.00
315,000.01 - 330,000.00
5.5.2.2 ค่าธรรมเนียมส่งเงินผ่านระบบ MoneyGram ใช้ สาํ หรับ
ประเทศ ฟิ ลิปปิ นส์, สหรัฐอเมริ กา, สหราชอาณาจักร, สิงคโปร์ , เกาหลีใต้ , ญีปุ่ น, อินเดีย, จีน, ฮ่องกง
0.01 - 2,500.00
2,500.01 - 20,000.00
20,000.01 - 40,000.00
40,000.01 - 60,000.00
60,000.01 - 90,000.00
90,000.01 - 135,000.00
135,000.01 - 200,000.00
200,000.01 - 300,000.00
300,000.01 - 330,000.00

300 บาท
550 บาท
800 บาท
1,300 บาท
1,800 บาท
2,500 บาท
2,700 บาท
3,000 บาท
4,000 บาท
6,000 บาท
8,000 บาท
10,000 บาท

280 บาท
400 บาท
500 บาท
900 บาท
1,200 บาท
3,500 บาท
5,000 บาท
7,000 บาท
10,000 บาท
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