
                          INT

หมายเหตุ

1 ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก

1.1 บญัชีกระแสรายวนั (บญัชีที่ไมเ่คลื่อนไหว 1 ปีขึน้ไป) 

      กรณียอดเงินคงเหลอืต  า่กว่า 1,000 บาท

1.2 บญัชีออมทรพัย ์(บญัชีที่ไมเ่คลื่อนไหว 1 ปีขึน้ไป) 

     กรณียอดเงินคงเหลอืต  า่กว่า 2,000 บาท

1.3 บญัชี ททีบี ีเซฟวิ่ง แคร ์(ttb savings care account)

    - บญัชีที่ไมเ่คลื่อนไหว 1 ปีขึน้ไป กรณียอดเงินคงเหลอื

      ต  า่กว่า 500 บาท (ส าหรบับญัชีที่เปิดก่อนวนัที่ 2 กมุภาพนัธ ์2558)

    - บญัชีที่ไมเ่คลื่อนไหว 1 ปีขึน้ไป กรณียอดเงินคงเหลอื

      ต  า่กว่า 2,000 บาท (ส าหรบับญัชีที่เปิดตัง้แตว่นัที่ 2 กมุภาพนัธ ์2558)

1.4 บญัชี ททีบี ีเช็คพลสั (ttb check plus)

      1.4.1 เงินฝากออมทรพัย์

            - ยอดเงินคงเหลอืเฉลี่ยในแตล่ะเดอืนต า่กว่า 10,000 บาท

            - บญัชีที่ไมเ่คลื่อนไหว 1 ปีขึน้ไป กรณียอดเงินคงเหลอื

              ต  า่กว่า 500 บาท

       1.4.2  เงินฝากกระแสรายวนั

             - บญัชีที่ไมเ่คลื่อนไหว 1 ปีขึน้ไป กรณียอดเงินคงเหลอื

               ต  า่กว่า 1,000 บาท

2 การฝาก-ถอน

2.1 การเบกิเงินสด / เขา้บญัชีดว้ยเช็คตา่งสาขา

      2.1.1 เช็คบคุคล / เช็คนิตบิคุคล

      2.1.2 แคชเชียรเ์ช็ค / เช็คของขวญั* / ดราฟท ์* ไมจ่  ากดัวงเงิน

2.2 การฝาก-ถอนขา้มจงัหวดั

2.3 การรบัฝากเงิน โดยเครือ่งรบัฝากเงินอตัโนมตั ิ                              

(Cash Deposit Machine :CDM)

2.4 การรบัฝากเงิน หรอื แลกเงินเป็นเหรยีญกษาปณต์ัง้แต่

      100 บาท ขึน้ไป

2.5 การรบัช าระเงิน ผา่นธนาคารออมสนิ (GSB)

     (ฝากไดส้งูสดุ 500,000บาทตอ่รายการ)

สิน้สดุการใหบ้รกิารวนัที่ 25 พ.ค. 60

2.6 การรบัฝากเงิน ผา่นบรษัิท เคานเ์ตอรเ์ซอรว์ิส จ  ากดั

     (ฝากไดร้ายการละไมเ่กิน 30,000 บาท รวมกนัไมเ่กิน 

      100,000 บาท/บญัชี/วนั)

มีผล 24 ม.ค. 63

3 เช็ค

 3.1 การซือ้เช็คธนาคาร
       - เช็คกระแสรายวนัทั่วไป

       - เช็คกระแสรายวนัเอกสทิธ์ิ

       - แคชเชียรเ์ช็ค

         - เช็คของขวญั

         - ดราฟท์

3.2 เช็คตอ่เน่ือง/ เช็คพิเศษ(รูปเลม่) คา่เช็ค 15 บาท ตอ่ฉบบั บวกคา่ด  าเนินการพิมพเ์ช็คตอ่เน่ือง / เช็คพิเศษ

รายการละ 15 บาท

(บรษัิท เคานเ์ตอรเ์ซอรว์ิส จ  ากดั จะเรยีกเก็บจากผูน้  าฝากโดยตรง)

15 บาทตอ่ฉบบั (ซือ้ 1 เลม่ แถม 1 เลม่)
15 บาทตอ่ฉบบั (ซือ้ 1 เลม่ แถม 1 เลม่)

20 บาทตอ่ฉบบั

20 บาทตอ่ฉบบั

หม่ืนแรก 10 บาท หม่ืนตอ่ไปหม่ืนละ 5 บาท

ไมมี่

ไมมี่

ไมมี่

ไมมี่

รอ้ยละ 2 บาท

10 บาท ส  าหรบัการรบัช าระเงิน ทกุๆ 50,000 บาท

(ธนาคารออมสนิ จะเรยีกเก็บจากผูน้  าฝากโดยตรง)

100 บาทตอ่บญัชีตอ่เดอืน รายการเคลื่อนไหวทางบญัชี ไดแ้ก่ 

รายการที่ลกูคา้ท  าธุรกรรม ผา่น

เคานเ์ตอรส์าขา/ตู ้ATM/CDM ทเีอ็มบี

ธนชาต /ttb internet banking/แอป

พลเิคชนั ttb touch/ตวัแทนรบัฝากเงิน 

เทา่นัน้ โดยไมร่วมรายการ ฝาก-ถอน 

ผา่นระบบงานอตัโนมตั ิเช่น รายการ

จ่ายดอกเบีย้ รายการหกั

คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ รายการรบั

เงินเดอืน รบัโบนสั รบัเงินปันผล รบั

เงินคนืภาษี  รบัเงินคา่ขายหนว่ยลงทนุ

  

50 บาท ตอ่บญัชีตอ่เดอืน

50 บาทตอ่บญัชีตอ่เดอืน

100 บาทตอ่บญัชีตอ่เดอืน

50 บาทตอ่บญัชีตอ่เดอืน

100 บาทตอ่บญัชีตอ่เดอืน

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน)

ตารางที่ 3  อัตราค่าบริการตา่ง ๆ เบีย้ปรับ  ที่เก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก เงินใหสิ้นเช่ือ 1/  และค่าบริการอ่ืน ๆ

เร่ิมใช้ตัง้แตวั่นที่  5 กรกฎาคม 2564

ก.  ค่าบริการต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก อัตราค่าบริการ
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                          INT

หมายเหตุ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน)

ตารางที่ 3  อัตราค่าบริการตา่ง ๆ เบีย้ปรับ  ที่เก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก เงินใหสิ้นเช่ือ 1/  และค่าบริการอ่ืน ๆ

เร่ิมใช้ตัง้แตวั่นที่  5 กรกฎาคม 2564

ก.  ค่าบริการต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก อัตราค่าบริการ

3.3 เช็คเรยีกเก็บขา้มเขต

3.4 เช็คคนื (ตอ่ฉบบั)

3.5 คา่ธรรมเนียมการขอสิ่งพิมพอ์อกจากระบบการจดัเก็บภาพเช็ค มีผล 1 พ.ค. 59
4 บัญชีกระแสรายวัน ทีทีบี เอกสิทธ์ิ (product 107 , 108)

4.1 คา่ธรรมเนียมรายปี

          -  บคุคล

          - นิตบิคุคล

4.2 คา่ธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงผลติภณัฑเ์ป็นบญัชีกระแสรายวนั ที

ทบี ีเอกสทิธ์ิ

          - บคุคล

          - นิตบิคุคล
5 บัญชี ทีทีบี เอสเอ็มอี โนฟี (ประเภท 20 รายการ) (ttb sme no fee 

max - 20)

 - เงินฝากคงเหลอืในบญัชีต  า่กว่า 20,000.- บาท ตอ่เน่ืองกนั 

   2 วนั  ภายในเดอืนเดยีวกนั ธนาคารฯ จะเรยีกเก็บ

   คา่ธรรมเนียมในวนัถดัไปจากวนัที่ครบก าหนด 2 วนั 

   เป็นจ านวน 1 ครัง้ตอ่เดอืน

6 บัญชี ทีทีบี เอสเอ็มอี โนฟี (ประเภท 40 รายการ) (ttb sme no fee 
max - 40)

 - เงินฝากคงเหลอืในบญัชีต  า่กว่า 40,000.- บาท ตอ่เน่ืองกนั

   2 วนั ภายในเดอืนเดยีวกนั ธนาคารฯ จะเรยีกเก็บ

   คา่ธรรมเนียมในวนัถดัไปจากวนัที่ครบก าหนด 2 วนั 

   เป็นจ านวน 1 ครัง้ตอ่เดอืน

7 บัญชี ทีทีบี บิสสิเนส เซฟเวอร ์(ttb business saver)

7.1 คา่ธรรมเนียมรายปี

7.2 คา่ธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงเป็นผลติภณัฑ์

     บญัชี ททีบี ีบสิสเินส เซฟเวอร ์(ttb business saver)

7.3 คา่ธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงผลติภณัฑ์

      บญัชี ททีบี ีบสิสเินส เซฟเวอร ์(ttb business saver) เป็นบญัชี ททีบี ี

กระแสรายวนัทั่วไป

8 บัญชี ทีทีบี โนฟิกซ ์(ttb no fixed account)

8.1 คา่ธรรมเนียมรกัษาบญัชี

8.2 คา่ธรรมเนียม กรณีการท าธุรกรรมถอนเงินหรอืโอนเงิน 

       ที่เคานเ์ตอรบ์รกิารสาขา เกิน 2 ครัง้ตอ่เดอืน

9 บัญชีทีทีบี วันแบงก ์ (ttb one bank)

9.1 บญัชีททีบี ีวนัแบงก์

       - Basic Pack เงินฝากคงเหลอืในบญัชีต  า่กว่า 

         50,000 บาท ตอ่เน่ืองกนั 7 วนั ภายในเดอืนเดยีวกนั

         ธนาคารจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมในวนัถดัไปจากวนัที่

         ครบก าหนด 7 วนั เป็นจ านวน 1 ครัง้ตอ่เดอืน

ไมมี่

ตัง้แตร่ายการที่ 3 เป็นตน้ไป 50 บาทตอ่รายการ 

(เพ่ิมเตมิจากคา่ธรรมเนียมปกต)ิ

 

500 บาทตอ่ปี

200 บาทตอ่ครัง้

600 บาทตอ่ครัง้

200 บาทตอ่ครัง้

500 บาทตอ่ครัง้

100 บาทตอ่เดอืน

100 บาทตอ่เดอืน

100 บาทตอ่เดอืน

ไมมี่

หม่ืนละ 20 บาท ต า่สดุฉบบัละ 300 บาท

100 บาทตอ่ชดุ     (1 ชดุ มี 2 แผน่)

500 บาทตอ่ปี

1,000 บาทตอ่ปี
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หมายเหตุ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน)

ตารางที่ 3  อัตราค่าบริการตา่ง ๆ เบีย้ปรับ  ที่เก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก เงินใหสิ้นเช่ือ 1/  และค่าบริการอ่ืน ๆ

เร่ิมใช้ตัง้แตวั่นที่  5 กรกฎาคม 2564

ก.  ค่าบริการต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก อัตราค่าบริการ

9.2 บญัชีททีบี ีวนัแบงก์

       - Small Payment Pack เงินฝากคงเหลอืในบญัชีต  า่กว่า 

         150,000 บาท ตอ่เน่ืองกนั 7 วนั ภายในเดอืนเดยีวกนั

         ธนาคารจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมในวนัถดัไปจากวนัที่

         ครบก าหนด 7 วนั เป็นจ านวน 1 ครัง้ตอ่เดอืน

9.3  บญัชีททีบี ีวนัแบงก์

        - Large Payment Pack เงินฝากคงเหลอืในบญัชีต  า่กว่า 

        350,000 บาท ตอ่เน่ืองกนั 7 วนั ภายในเดอืนเดยีวกนั 

         ธนาคารจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมในวนัถดัไปจากวนัที่ครบ

         ก าหนด 7 วนั เป็นจ านวน 1 ครัง้ตอ่เดอืน

10 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และออมทรัพย ์ttb sme one bank

      คา่ธรรมเนียมรายปีบญัชี ttb sme one bank
11 บัญชีเงินฝากสกุลบาทแก่บุคคลทีมี่ถิ่นทีอ่ยู่นอกประเทศ (NRBA - 

Non resident Bath Account)

คา่ธรรมเนียมและ / หรอืบทลงโทษเก่ียวกบับรกิารที่เก่ียวขอ้งกบั  NRBA มีผล 29 ก.พ. 63

12 การโอนเงิน

12.1 สั่งโอนเงินระหว่างบญัชีออมทรพัยก์บับญัชีกระแสรายวนั

      - ส าหรบัตดัเช็คประเภท CASH และ TR

      - ส าหรบัตดัเช็คเรยีกเก็บประเภท BR BC และ CL

12.2 การโอนเงินทางโทรศพัท์

12.3 การโอนเงินทางไปรษณีย์
13 บริการโอนเงินรายยอ่ยผา่น ระบบ ATM ( ORFT – ATM ) ระบบ 

Internet (ORFT - Internet)

13.1 ระบบ ATM ( ORFT – ATM )

        - วงเงินไมเ่กิน 10,000 บาท

         - วงเงินมากกว่า 10,000 – 50,000 บาท มีผล 8 มี.ค. 57

13.2 ระบบ Internet ( ORFT –  Internet)

        - วงเงินไมเ่กิน  20,000 บาท

        - วงเงินมากกว่า 20,000 – 50,000 บาท

13.3 ระบบ Mobile Application ( ORFT –  Mobile Application) มีผล 7 ก.ย. 61

        - วงเงินไมเ่กิน  20,000 บาท

        - วงเงินมากกว่า 20,000 – 500,000 บาท
14 บริการโอนเงินรายยอ่ยผา่นระบบ Counter (Interbank Transfer) / 

ฝากเงินสดข้ามธนาคารผา่นเคร่ืองรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) - 
(Interbank Deposit)

วงเงินไมเ่กิน    10,000 บาท

วงเงินมากกว่า 10,000  - 20,000 บาท

วงเงินมากกว่า  20,000 - 30,000 บาท 70 บาท ตอ่รายการ

25 บาท ตอ่รายการ

35 บาท ตอ่รายการ

50 บาท ตอ่รายการ

60 บาท ตอ่รายการ

25 บาท ตอ่รายการ

35 บาท ตอ่รายการ

25 บาท ตอ่รายการ

35 บาท ตอ่รายการ

10 บาท ตอ่ฉบบั

25 บาท ตอ่บญัชี ตอ่วนั

ไมมี่

ไมมี่

ในกรณีที่ยอดคงเหลอืในบญัชี NRBA(s) ณ สิน้วนั ไมส่อดคลอ้งและเป็นไป

ตามกฎระเบยีบของ "ธนาคารแหง่ประเทศไทย“  ธนาคารอาจจะหกัเงิน

คา่ปรบัหรอืคา่ใชจ้่ายจากบญัชี NRBA(s)ของทา่น ตามจ านวนที่ธนาคารถกู

เรยีกเก็บจากธนาคารแหง่ประเทศไทย

 2,000 บาท ตอ่ปีตอ่บญัชีกระแสรายวนั

350 บาทตอ่เดอืน

700 บาทตอ่เดอืน
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                          INT

หมายเหตุ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน)

ตารางที่ 3  อัตราค่าบริการตา่ง ๆ เบีย้ปรับ  ที่เก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก เงินใหสิ้นเช่ือ 1/  และค่าบริการอ่ืน ๆ

เร่ิมใช้ตัง้แตวั่นที่  5 กรกฎาคม 2564

ก.  ค่าบริการต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก อัตราค่าบริการ

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
15 บริการโอนเงินระหว่างธนาคารล่วงหน้า 1 วันท าการ (SMART) ผา่น

ระบบ Counter (Interbank Transfer)

วงเงินไมเ่กิน  2,000,000 บาท
สิน้สดุการใหบ้รกิารวนัที่ 22 มีค. 62

16 บริการโอนเงินรายยอ่ย ทีทีบี พร้อมเพย ์(ttb PromptPay)

      - ช่องทางเอทเีอ็ม (ATM)และอินเตอรเ์นต (Internet) มีผล 27 ม.ค. 60

17 ค่าบริการต่าง ๆ ด้านบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิต

    - คา่ธรรมเนียมการเตมิเงินบตัรเงินสด Prepaid Fleetcard

18 บัตรเดบิต Superior No Limit, บัตรเดบิต Wealth Banking, 
บัตรเดบิต No Limit

บัตรเดบิต 
SUPERIOR

No Limit

บัตรเดบิต 
Wealth Banking

บัตรเดบิต
No Limit

(บตัรทีล่กูคา้สมคัร

ก่อนวนัที ่3 กย. 55)

บัตรเดบิต
No Limit 

หยุดให้บริการ มีผล 8 ส.ค. 62

18.1 คา่ธรรมเนียมการขอใชบ้ตัร

      -  คา่ธรรมเนียมการขอใชบ้ตัรครัง้แรก

        (คา่ธรรมเนียมการขอท าบตัร รวมคา่ธรรมเนียมรายปีของปีแรก)

หยดุจ าหนา่ย หยดุจ าหนา่ย หยดุจ าหนา่ย หยดุจ าหนา่ย มีผล 18 มี.ค. 59

      -  คา่ธรรมเนียมการขอท าบตัรใหม ่หรอื ทดแทนบตัรที่ช  ารุดหรอื

         สญูหาย

หยดุจ าหนา่ย หยดุจ าหนา่ย หยดุจ าหนา่ย หยดุจ าหนา่ย มีผล 18 มี.ค. 59

      -  คา่ธรรมเนียมรายปีในปีถดัไป ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ 200 บาท/

บตัร/ปี

18.2 คา่ธรรมเนียมในการถอนเงินสดที่ตู ้ATM ทเีอ็มบธีนชาต

      -  ภายในจงัหวดั หรอื ส  านกัหกับญัชีเดยีวกนั

      -  ขา้มจงัหวดั หรอื ขา้มส านกัหกับญัชี

18.3 คา่ธรรมเนียมในการถอนเงินสดที่เครือ่ง ATM ของธนาคารอ่ืน

      18.3.1 กรณีลกูคา้ใน กทม.และปรมิณฑล

               - ภายในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล

               - ขา้มจงัหวดั หรอื ขา้มส านกัหกับญัชี

     18.3.2 กรณีลกูคา้สาขาตา่งจงัหวดั

              - ภายในจงัหวดั หรอื ส  านกัหกับญัชีเดยีวกนั

              - ขา้มจงัหวดั หรอื ขา้มส านกัหกับญัชี

ไมมี่

ไมมี่

ไมมี่

ไมมี่

ไมมี่

ไมมี่

ไมมี่

30 บาท ตอ่รายการ

ไมมี่

80 บาท ตอ่รายการ

90 บาท ตอ่รายการ

100 บาทตอ่รายการ

110 บาทตอ่รายการ

120 บาทตอ่รายการ
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                          INT

หมายเหตุ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน)

ตารางที่ 3  อัตราค่าบริการตา่ง ๆ เบีย้ปรับ  ที่เก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก เงินใหสิ้นเช่ือ 1/  และค่าบริการอ่ืน ๆ

เร่ิมใช้ตัง้แตวั่นที่  5 กรกฎาคม 2564

ก.  ค่าบริการต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก อัตราค่าบริการ

18.4 การถอนเงินจากเครือ่ง ATM ในตา่งประเทศ (เฉพาะบตัรเดบติ)

       ไมร่วมคา่ธรรมเนียมการท ารายการที่เรยีกเก็บโดยธนาคาร

       เจา้ของเครือ่งเอทเีอ็ม 

หมายเหต ุอตัราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการถอนเงินและช าระคา่สนิคา้และ

บรกิารเรยีกเก็บเป็นสกลุเงินบาท โดยอา้งอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนกลาง

ของ VISA ซึ่งรวมความเสี่ยงจากการแปลงสกลุเงินไมเ่กินรอ้ยละ 2.5 

จากจ านวนเงินที่ท  ารายการ

18.5  คา่ธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างธนาคาร (ORFT)

        -  ตัง้แต ่1 - 10,000 บาท

        -  ตัง้แต ่10,001 - 50,000 บาท มีผล 8 มี.ค. 57

18.6 คา่ธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบญัชี ททีบี ี(THIRD PARTY) 

        โดยใชตู้ ้ATM ทเีอ็มบธีนชาต

18.7 การท ารายการสอบถามยอดเงินในบญัชี

       -  คา่ธรรมเนียมสอบถามยอดจากตู ้ATM ทเีอ็มบธีนชาต

       -  คา่ธรรมเนียมสอบถามยอดจากเครือ่ง ATM ของธนาคารอ่ืน

19 บัตรเดบิต ทีทีบี ออลลฟ์รี หยดุใหบ้รกิาร มีผล 8 ส.ค. 62

19.1 คา่ธรรมเนียมการเปิดบญัชี ททีบี ีออลลฟ์ร ี พรอ้มสมคัรบตัรเดบติ ที

ทบี ีออลลฟ์ร ี ครัง้แรก

19.2 คา่ธรรมเนียมการขอท าบตัรใหม ่หรอื ทดแทนบตัรที่ช  ารุดหรอื

         สญูหาย

19.3 คา่ธรรมเนียมรายปีในปีถดัไป

19.4 คา่ธรรมเนียมในการถอนเงินสดที่ตู ้ATM ทเีอ็มบธีนชาต

      -  ภายในจงัหวดั หรอื ส  านกัหกับญัชีเดยีวกนั

      -  ขา้มจงัหวดั หรอื ขา้มส านกัหกับญัชี

19.5 คา่ธรรมเนียมในการถอนเงินสดที่เครือ่ง ATM ของธนาคารอ่ืน

      19.5.1 กรณีลกูคา้ใน กทม.และปรมิณฑล

               - ภายในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล

               - ขา้มจงัหวดั หรอื ขา้มส านกัหกับญัชี

     19.5.2 กรณีลกูคา้สาขาตา่งจงัหวดั

              - ภายในจงัหวดั หรอื ส  านกัหกับญัชีเดยีวกนั

              - ขา้มจงัหวดั หรอื ขา้มส านกัหกับญัชี

19.6 การถอนเงินจากเครือ่ง ATM ในตา่งประเทศ (เฉพาะบตัรเดบติ)

       ไมร่วมคา่ธรรมเนียมการท ารายการที่เรยีกเก็บโดยธนาคาร

       เจา้ของเครือ่งเอทเีอ็ม 

หมายเหต ุอตัราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการถอนเงินและช าระคา่สนิคา้และ

บรกิารเรยีกเก็บเป็นสกลุเงินบาท โดยอา้งอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนกลาง

ของ VISA ซึ่งรวมความเสี่ยงจากการแปลงสกลุเงินไมเ่กินรอ้ยละ 2.5 

จากจ านวนเงินที่ท  ารายการ

19.7  คา่ธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างธนาคาร (ORFT) มีผล 1 เม.ย. 60

ไมมี่

ไมมี่

75 บาท/รายการ

ไมมี่

ไมมี่

ไมมี่

ไมมี่

ไมมี่

หยดุจ าหนา่ย

หยดุจ าหนา่ย

350 บาท / บตัร / ปี

ไมมี่

25 บาท/รายการ

35 บาท/รายการ

ไมมี่

ไมมี่

75 บาท/รายการ
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                          INT

หมายเหตุ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน)

ตารางที่ 3  อัตราค่าบริการตา่ง ๆ เบีย้ปรับ  ที่เก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก เงินใหสิ้นเช่ือ 1/  และค่าบริการอ่ืน ๆ

เร่ิมใช้ตัง้แตวั่นที่  5 กรกฎาคม 2564

ก.  ค่าบริการต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก อัตราค่าบริการ

19.8 คา่ธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบญัชี TMB (THIRD PARTY) 

        โดยใชเ้ครือ่ง ATM ของ TMB

19.9 การท ารายการสอบถามยอดเงินในบญัชี

       -  คา่ธรรมเนียมสอบถามยอดจากตู ้ATM ทเีอ็มบธีนชาต

       -  คา่ธรรมเนียมสอบถามยอดจากเครือ่ง ATM ของธนาคารอ่ืน

20 บัตรเดบิต ทีทีบี ไลท์ หยดุใหบ้รกิาร มีผล 8 ส.ค. 62

20.1 คา่ธรรมเนียมการขอใชบ้ตัร

      -  คา่ธรรมเนียมการขอใชบ้ตัรครัง้แรก

        (คา่ธรรมเนียมการขอท าบตัร รวมคา่ธรรมเนียมรายปีของปีแรก)

      -  คา่ธรรมเนียมการขอท าบตัรใหม ่หรอื ทดแทนบตัรที่ช  ารุดหรอื

         สญูหาย

      -  คา่ธรรมเนียมรายปีในปีถดัไป

20.2 คา่ธรรมเนียมในการถอนเงินสดที่ตู ้ATM ทเีอ็มบธีนชาต

      -  ภายในจงัหวดั หรอื ส  านกัหกับญัชีเดยีวกนั

      -  ขา้มจงัหวดั หรอื ขา้มส านกัหกับญัชี

20.3 คา่ธรรมเนียมในการถอนเงินสดที่เครือ่ง ATM ของ ธนาคารอ่ืน

      (นบัตัง้แตร่ายการแรก)

      -  ภายในจงัหวดั หรอื ส  านกัหกับญัชีเดยีวกนั

      -  ขา้มจงัหวดั หรอื ขา้มส านกัหกับญัชี

20.4 การท ารายการสอบถามยอดเงินในบญัชี

       -  คา่ธรรมเนียมสอบถามยอดจากตู ้ATM ทเีอ็มบธีนชาต

       -  คา่ธรรมเนียมสอบถามยอดจากเครือ่ง ATM ของธนาคารอ่ืน

         (นบัตัง้แตร่ายการแรก)

20.5 คา่ธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบญัชี ททีบี ี(THIRD PARTY) 

        โดยใชตู้ ้ATM ทเีอ็มบธีนชาต

20.6 คา่ธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างธนาคาร (ORFT) ที่เครือ่ง ATM

        -  ตัง้แต ่1 - 10,000 บาท

        -  ตัง้แต ่10,001 - 50,000 บาท

21 บัญชี ทีทีบี ออลลฟ์รี มีผล 4 ก.พ. 63

21.1 คา่ธรรมเนียมการเปิดบญัชี ททีบี ีออลลฟ์รี

21.2 คา่ธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงประเภทบญัชีเป็นบญัชี ททีบี ีออลลฟ์รี

21.3 คา่ธรรมเนียมการออกบตัรเดบติ เพ่ิม

21.4 คา่ธรรมเนียมรายปีส  าหรบับญัชี ททีบี ีออลลฟ์รี

350 บาท /บญัชี

 ไมมี่คา่ธรรมเนียม

ไมมี่คา่ธรรมเนียม

250 บาท /บญัชี

ไมมี่

ครัง้ละ 10 บาท/รายการ

ไมมี่

25 บาท/รายการ

35 บาท/รายการ

ไมมี่

ไมมี่

ครัง้ละ 10 บาท/รายการ

ครัง้ละ 20 บาท/รายการ

ไมมี่

ไมมี่

หยดุจ าหนา่ย

หยดุจ าหนา่ย

ไมมี่

ไมมี่
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                          INT

หมายเหตุ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน)

ตารางที่ 3  อัตราค่าบริการตา่ง ๆ เบีย้ปรับ  ที่เก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก เงินใหสิ้นเช่ือ 1/  และค่าบริการอ่ืน ๆ

เร่ิมใช้ตัง้แตวั่นที่  5 กรกฎาคม 2564

ก.  ค่าบริการต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก อัตราค่าบริการ

21.5 คา่ธรรมเนียมการออกบตัรใหม ่เพ่ือทดแทนบตัรใบเดมิ ทกุกรณี 

(บตัรสญูหาย / บตัรช ารุด / บตัรหมดอาย)ุ

21.6 คา่ธรรมเนียมในการถอนเงินสดที่ตู ้ATM ทเีอ็มบธีนชาต

      -  ภายในจงัหวดั หรอื ส  านกัหกับญัชีเดยีวกนั

      -  ขา้มจงัหวดั หรอื ขา้มส านกัหกับญัชี

21.7 คา่ธรรมเนียมในการถอนเงินสดที่เครือ่ง ATM ของธนาคารอ่ืน

      21.7.1 กรณีลกูคา้ใน กทม.และปรมิณฑล

               - ภายในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล

               - ขา้มจงัหวดั หรอื ขา้มส านกัหกับญัชี

     21.7.2 กรณีลกูคา้สาขาตา่งจงัหวดั

              - ภายในจงัหวดั หรอื ส  านกัหกับญัชีเดยีวกนั

              - ขา้มจงัหวดั หรอื ขา้มส านกัหกับญัชี

21.8 การถอนเงินจากเครือ่ง ATM ในตา่งประเทศ (เฉพาะบตัรเดบติ)

       ไมร่วมคา่ธรรมเนียมการท ารายการที่เรยีกเก็บโดยธนาคาร

       เจา้ของเครือ่งเอทเีอ็ม 

หมายเหต ุอตัราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการถอนเงินและช าระคา่สนิคา้และ

บรกิารเรยีกเก็บเป็นสกลุเงินบาท โดยอา้งอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนกลาง

ของ VISA ซึ่งรวมความเสี่ยงจากการแปลงสกลุเงินไมเ่กินรอ้ยละ 2.5 

จากจ านวนเงินที่ท  ารายการ

21.9  คา่ธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างธนาคาร (ORFT) มีผล 1 เม.ย 60

21.10 คา่ธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบญัชี TMB (THIRD PARTY) 

        โดยใชเ้ครือ่ง ATM ของ TMB

21.11 การท ารายการสอบถามยอดเงินในบญัชี

       -  คา่ธรรมเนียมสอบถามยอดจากตู ้ATM ทเีอ็มบธีนชาต

       -  คา่ธรรมเนียมสอบถามยอดจากเครือ่ง ATM ของธนาคารอ่ืน

22 ชิปแทนเงินสด ทีทีบี เวฟ (ttb wave chip) มีผล 4 ก.พ. 63

22.1 คา่ธรรมเนียมการออกชิปแทนเงินสด ททีบี ีเวฟ

22.2 คา่ธรรมเนียมรายปีส  าหรบัชิปแทนเงินสด ททีบี ีเวฟ

22.3 คา่ธรรมเนียมการออกบตัรใหม ่เพ่ือทดแทนบตัรใบเดมิ ทกุกรณี 

(บตัรสญูหาย / บตัรช ารุด / บตัรหมดอาย)ุ

23 บัตรเดบิต ทีทีบี ไลท ์แบบมี Chip มีผล 18 มี.ค. 59

23.1 คา่ธรรมเนียมการขอใชบ้ตัร

      -  คา่ธรรมเนียมการขอใชบ้ตัรครัง้แรก

        (คา่ธรรมเนียมการขอท าบตัร รวมคา่ธรรมเนียมรายปีของปีแรก)

      -  คา่ธรรมเนียมการขอท าบตัรใหม ่หรอื ทดแทนบตัรที่ช  ารุดหรอื

         สญูหาย

      -  คา่ธรรมเนียมรายปีในปีถดัไป

100 บาท ตอ่บตัร

200 บาท / บตัร

200 บาท / บตัร

ไมมี่

ไมมี่

ไมมี่

ไมมี่

100 บาท ตอ่บตัร

ไมมี่คา่ธรรมเนียม

ไมมี่

ไมมี่

ไมมี่

75 บาท/รายการ

ไมมี่

ไมมี่

ไมมี่

ไมมี่

0 บาท

* บตัรเดบติ ททีบี ีซูพีเรยี ออลลฟ์ร ียกเวน้คา่ธรรมเนียม ขอ้ 21.1 และ 21.4

* บตัรเดบติ ททีบี ีรอยลั ออลลฟ์ร ียกเวน้คา่ธรรมเนียม  ขอ้ 21.1
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                          INT

หมายเหตุ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน)

ตารางที่ 3  อัตราค่าบริการตา่ง ๆ เบีย้ปรับ  ที่เก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก เงินใหสิ้นเช่ือ 1/  และค่าบริการอ่ืน ๆ

เร่ิมใช้ตัง้แตวั่นที่  5 กรกฎาคม 2564

ก.  ค่าบริการต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก อัตราค่าบริการ

23.2 คา่ธรรมเนียมในการถอนเงินสดที่ตู ้ATM ทเีอ็มบธีนชาต

      -  ภายในจงัหวดั หรอื ส  านกัหกับญัชีเดยีวกนั

      -  ขา้มจงัหวดั หรอื ขา้มส านกัหกับญัชี

23.3 คา่ธรรมเนียมในการถอนเงินสดที่เครือ่ง ATM ของ ธนาคารอ่ืน

      (นบัตัง้แตร่ายการแรก)

      -  ภายในจงัหวดั หรอื ส  านกัหกับญัชีเดยีวกนั

      -  ขา้มจงัหวดั หรอื ขา้มส านกัหกับญัชี

23.4 การท ารายการสอบถามยอดเงินในบญัชี

       -  คา่ธรรมเนียมสอบถามยอดจากตู ้ATM ทเีอ็มบธีนชาต

       -  คา่ธรรมเนียมสอบถามยอดจากเครือ่ง ATM ของธนาคาร            

อ่ืน (นบัตัง้แตร่ายการแรก)

23.5 คา่ธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบญัชี TMB (THIRD                 

PARTY) โดยใชตู้ ้ATM ทเีอ็มบธีนชาต

23.6 คา่ธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างธนาคาร (ORFT) ที่เครือ่ง         ATM

        -  ตัง้แต ่1 - 10,000 บาท

        -  ตัง้แต ่10,001 - 50,000 บาท

24 ค่าบริการด้านบัตรต่างประเทศ

   -  คา่ธรรมเนียมการใชบ้ตัรตา่งประเทศ (VISA และ Master Card)

       ในการถอนเงินสดทีตู่ ้ATM ทเีอ็มบธีนชาต

มีผล 8 ก.พ. 60

25 ค่าบริการด้านบัตรนอกระบบ ATM Pool (บัตร Non Bank)

      -  คา่ธรรมเนียมการใชบ้ตัรนอกระบบ ATM Pool (บตัร Non Bank)

         ในการถอนเงินสดทีตู่ ้ATM ทเีอ็มบธีนชาต

      - คา่ธรรมเนียมการใชบ้ตัร China UnionPay (CUP) ในการ

        ถอนเงินสดทีตู่ ้ATM ทเีอ็มบธีนชาต

มีผล 6 ม.ค. 60

26 Statement บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือออมทรัพย ์ส่ง 
Statement หรือเอกสารของลูกค้าไปยงัทีอ่ยู่ในต่างประเทศ

27 การเปล่ียนสมุดคู่ฝากใหม่แทนเล่มเดิมทีสู่ญหาย

28 การค้นหาเอกสาร
28.1 การคน้หา Statement บญัชีเงินฝาก 

28.2 การคน้หาเอกสาร / ตราสารทางการเงินอ่ืนๆ เช่น 

        ส  าเนาหนา้เช็คยอ้นหลงั

          

- ภายในเดอืนปัจจบุนั  50 บาท ตอ่บญัชี ตอ่ครัง้

- นอ้ยกว่า  6 เดอืน 100 บาท ตอ่บญัชี ตอ่ครัง้

- 6 – 24 เดอืน 200 บาท ตอ่บญัชี ตอ่ครัง้

- 24 เดอืน ขึน้ไป  500 บาท ตอ่บญัชี ตอ่ครัง้

- ภายในเดอืนปัจจบุนั  50 บาท ตอ่ฉบบั

- นอ้ยกว่า  6 เดอืน 100 บาท ตอ่ฉบบั

- 6 - 24 เดอืน 200 บาท ตอ่ฉบบั

220 บาท/รายการ

20 บาท/รายการ

150 บาท/รายการ

คา่ใชจ้่ายตามจรงิ ขัน้ต  า่ครัง้ละ 200 บาท

50 บาท ตอ่เลม่

ครัง้ละ 10 บาท/รายการ

ไมมี่

25 บาท/รายการ

35 บาท/รายการ

ไมมี่

ครัง้ละ 10 บาท/รายการ

ครัง้ละ 20 บาท/รายการ

ไมมี่

ไมมี่
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                          INT

หมายเหตุ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน)

ตารางที่ 3  อัตราค่าบริการตา่ง ๆ เบีย้ปรับ  ที่เก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก เงินใหสิ้นเช่ือ 1/  และค่าบริการอ่ืน ๆ

เร่ิมใช้ตัง้แตวั่นที่  5 กรกฎาคม 2564

ก.  ค่าบริการต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก อัตราค่าบริการ

29 การออกหนังสือรับรองฐานะการเงินของลูกค้า เพื่อแสดงต่อสถาน
ฑูต สถานศกึษาในต่างประเทศ และรับรองบัญชีเงินฝากตามความ
ประสงคข์องลูกค้า

29.1 กรณีย่ืนตอ่สถานทตู (เพ่ือขอวีซ่า)

       - รบัรองยอดเงินฝาก

       - รบัรองยอดสนิเช่ือ

29.2  กรณียื่นตอ่ผูส้อบบญัชีของลกูคา้ (เฉพาะการรบัรองยอดเงิน

         ฝากสนิเช่ือและหลกัประกนัที่ลกูคา้มีกบัธนาคาร)

29.3  กรณียื่นตอ่หนว่ยงานราชการ / หนว่ยงานเอกชน 

        รวมทัง้สถานการศกึษาในตา่งประเทศ

30 บริการน าเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีเงินฝาก

30.1 บญัชีเงินฝากเปิดอยู่กบัสาขาในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล

30.2 บญัชีเงินฝากเปิดอยู่กบัสาขาในเขตภมิูภาค
31 บริการเช่าตู้นิรภัย

31.1 คา่มดัจ ากญุแจนิรภยั (รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมแลว้)

31.2 กรณีลกูคา้ท ากญุแจตูนิ้รภยัหาย

31.3 คา่มดัจ าตูนิ้รภยั

31.4 คา่เช่าตูนิ้รภยั (ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม) มีผล 5 ก.ค. 64

    - ตู้ขนาด  S   [3x6 นิว้, 4x6 นิว้,  2× 13× 16 นิว้, 3× 10× 24 นิว้,

4× 8× 16 นิว้,  4× 8× 20 นิว้]

    - ตู้ขนาด M   [3x13 นิว้,  4x13 นิว้,  2-5 x 12  นิว้,

4× 13× 16 นิว้, 5× 8× 24 นิว้, 5× 10× 16 นิว้, 5× 10× 21 นิว้,

5× 10× 24 นิว้, 8× 8× 20 นิว้]

    - ตู้ขนาด L    [6-9 x 12 นิว้, 8× 13× 16 นิว้, 8× 16× 20 นิว้,

   10× 10× 16 นิว้, 10× 10× 21 นิว้, 10× 10× 24 นิว้]

    - ตู้ขนาด K  [9x13 นิว้, 12× 13× 16 นิว้]

    - ตู้ขนาด X  [10-12 x 12 นิว้]

    - ตู้ขนาด G  [12x13 นิว้,  16× 16× 16 นิว้]

    - ตู้ขนาด E  [18x13 นิว้, 16× 16× 20 นิว้, 20.5× 16× 21 นิว้]
32 ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ttb SMS alert มีผล 1 มี.ค. 64

33 ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ E-Statement E-mail Alert

5,000 บาท ตอ่ตู ้ตอ่ปี

20,000 บาท ตอ่ตู้

20 บาท ตอ่บญัชี ตอ่เดอืน

ไมมี่

                                                                                                                                 ผูมี้อ  านาจลงนาม     

                                                                                                                                                                      ……………………………………………......... 

                                                                                                                                                                                 ( คณุกนกวรรณ เพชรพิสฐิโชต ิ)         

                                                                                                                                                              ต  าแหนง่ หวัหนา้เจา้หนา้ที่บรหิารผลติภณัฑธ์ุรกรรมธนาคาร                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 ประกาศ ณ วนัที่  2 กรกฎาคม 2564

4,200 บาท ตอ่ตู ้ตอ่ปี

6,000 บาท ตอ่ตู ้ตอ่ปี

6,000 บาท ตอ่ตู ้ตอ่ปี

4,000 บาท ตอ่ตู ้ตอ่ปี

1,700 บาท ตอ่ตู ้ตอ่ปี

2,400 บาท ตอ่ตู ้ตอ่ปี

20 บาท ตอ่รายการ

หม่ืนละ 10 บาท สงูสดุไมเ่กิน 1,000 บาท บวกคา่คูส่ายรายการละ 20 บาท

2,000 บาท ตอ่ตู้

เรยีกเก็บคา่เจาะตูนิ้รภยัตามที่จ่ายจรงิใหก้บับรษัิทจากลกูคา้

100 บาท ตอ่ฉบบั

200 บาทตอ่ฉบบั

200  บาทตอ่ฉบบั
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