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1 ค่าบริการด้านการจดัการด้านการเงนิ Cash Management

1.1 บริการเขา้บญัชีเงินฝากอตัโนมตั ิ(Direct Credit)

    1.1.1 คา่ธรรมเนียมบริการ

    1.1.2 คา่ Download Report

1.2 บริการหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตั ิ(Direct Debit)
    1.2.1 เพ่ือช าระคา่สนิคา้และบริการ

          - บญัชีเงินฝากอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

          - บญัชีเงินฝากอยูใ่นเขตภมิูภาค

    1.2.2 เพ่ือช าระคา่สาธารณูปโภค

    1.2.3 รายการที่ไม่สามารถหกับญัชีได ้(ไม่รวมรายการหกัคา่สาธารณูปโภค)
    1.2.4 คา่ Download Report

1.3 บริการรบัช าระคา่สนิคา้และบริการผา่นระบบ Bill Payment

    1.3.1 สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

    1.3.2 สาขาในเขตภมิูภาค

    1.3.3 คา่ Download Report

1.4 คา่บริการช าระสนิคา้และบริการผา่น Prompt Pay Bill Payment 
    1.4.1 คา่ธรรมเนียมบริการ ช่องทางอิเลก็ทรอนิคส ์ 5 บาท ตอ่รายการ
1.5 บริการเขา้เงินเดอืนอตัโนมตั ิ(Payroll)
    1.5.1 คา่ธรรมเนียมบริการ

ธนาคารผู้ส่ง ธนาคารผู้รับโอน

1.6 บริการโอนเงนิเพือ่บุคคลที ่3  ผ่านระบบ Bahtnet

 1.6.1 โอนเงินจากธนาคารผูส้ง่ไปยงับญัชีเงินฝากของผูร้บัโอนที่เปิดอยูก่บั

           ธนาคารผูร้บั

กรุงเทพฯ ปริมณฑล กรุงเทพฯ ปริมณฑล 150 บาทตอ่รายการ 100 บาทตอ่รายการ

กรุงเทพฯ ปริมณฑล ภมิูภาค 150 บาทตอ่รายการ 100 บาทตอ่

รายการ+

คา่ธรรมเนียมโอน*

ภมิูภาค กรุงเทพฯ ปริมณฑล 150 บาทตอ่

รายการ+

คา่ธรรมเนียมโอน*

100 บาทตอ่รายการ

ภมิูภาค ภมิูภาค 150 บาทตอ่รายการ 100 บาทตอ่

รายการ+

คา่ธรรมเนียมโอน*

  1.6.2 โอนเงินจากธนาคารผูส้ง่ไปยงับญัชีเงินฝากของสถาบนัตา่งๆที่

            เปิดอยูก่บัธนาคารแหง่ประเทศไทย เช่นกรมสรรพากร กรมศลุกากรฯลฯ

กรุงเทพฯ ปริมณฑล บญัชีที่ ธปท. 150 บาทตอ่รายการ ไม่มี

ภมิูภาค บญัชีที่ ธปท. 150 บาทตอ่

รายการ+

คา่ธรรมเนียมโอน*

ไม่มี

 1.6.3 ลกูคา้เป็นบริษัทเงินทนุ บริษัทเงินทนุหลกัทรพัย ์หรือ หนว่ยงานราชการ

          โอนเงินจากบญัชีที่เปิดไวก้บั ธนาคารแหง่ประเทศไทยไปยงับญัชี  

          เงินฝากของลกูคา้ผูร้บัโอนที่เปิดอยูก่บัธนาคาร

บญัชีที่ ธปท. กรุงเทพฯ ปริมณฑล ไม่มี 100 บาทตอ่รายการ

บญัชีที่ ธปท. ภมิูภาค ไม่มี 100 บาทตอ่

รายการ+

คา่ธรรมเนียมโอน*

 หมายเหต ุ: * คา่ธรรมเนียมโอน หม่ืนละ 10 บาท, เศษของหม่ืน คดิพนัละ 1 บาท (เศษของยอดโอนที่ต  า่กวา่พนั ใหปั้ดเป็น 1 พนั แลว้จึงค  านวณคา่ธรรมเนียม), ต า่สดุ 10 บาท, สงูสดุไม่เกิน 750 บาท

ค.  ค่าบริการอ่ืน ๆ
การโอน

ผู้ส่ังโอน

  5 บาท ตอ่รายการ

หมายเหตุ

เก็บครึง่หนึ่งของอตัราคา่ธรรมเนียมปกติ
5,000 บาท ตอ่เดอืน

15 บาท ตอ่รายการ

30 บาท ตอ่รายการ

5,000 บาท ตอ่เดอืน

15 บาท ตอ่รายการ

ผู้รับโอน

มีผล 15  ธันวาคม 2560

15 บาท ตอ่รายการ

5,000 บาท ตอ่เดอืน

 

15 บาท ตอ่รายการ

30 บาท ตอ่รายการ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3  อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ปรับ  ที่เก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก เงินให้สินเช่ือ 1/  และค่าบริการอ่ืน ๆ

เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564

ค.  ค่าบริการอ่ืน ๆ อัตราค่าบริการ หมายเหตุ
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ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3  อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ปรับ  ที่เก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก เงินให้สินเช่ือ 1/  และค่าบริการอ่ืน ๆ

เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564

หมายเหตุ

1.7 บริการโอนเงินรายยอ่ยระหวา่งธนาคาร SMART (Media Clearing)

     1.7.1 ระบบ Bulk Payment Credit Next Day (DC3)

            - วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

            - วงเงินเกินกวา่ 100,000 - 500,000 บาท

            - วงเงินเกินกวา่ 500,000 - 2,000,000 บาท

     1.7.2 ระบบ Bulk Payment Credit Same Day (DC2)

            - วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

            - วงเงินเกินกวา่ 100,000 - 500,000 บาท

            - วงเงินเกินกวา่ 500,000 - 2,000,000 บาท

1.8 Statement บญัชีเงินฝากกระแสรายวนั หรือออมทรพัย์

    - ขอ Statement ในรูปแบบ Text File ทกุวนั

1.9 บริการแจง้รายการเดนิบญัชี (Statement) ผา่น SWIFT Message MT940

    - ขอ Statement ในรูปแบบ MT940 รายวนั (Daily)และรายเดอืน (Monthly)                                               

1.10 บริการเรียกเก็บเช็ค แบบมีรายงาน (Cheque Collection)

    1.10.1  คา่บริการเรียกเก็บเช็ค แบบมีรายงาน

    1.10.2 คา่ Download Report                                               
1.11 บริการออกเช็คอตัโนมตั ิ(Cheque Payment)

    1.11.1 คา่ออกเช็ค                                               

    1.11.2 คา่ Download Report                                               

1.12 บริการ One Bank One Day

    1.12.1 คา่เช็คเรียกเก็บในเขต

    1.12.2 คา่เช็คเรียกเก็บขา้มเขต
    1.12.3 คา่ Download Report

1.13 บริการ One Bank One Day รว่มกบับริการ One Bank One Account

    1.13.1 คา่เช็คเรียกเก็บในเขต

    1.13.2 คา่เช็คเรียกเก็บขา้มเขต

    1.13.3 คา่ Download Report

1.14 บริหารจดัการสภาพคลอ่ง ททีบี ีแคช พลูลิง่ (ttb cash pooling)

    1.14.1 Company Pooling

                 - คา่ธรรมเนียมบริการ
    1.14.2 Group Pooling

                 - คา่ธรรมเนียม แรกเขา้

                 - คา่ธรรมเนียม รายเดอืน

    1.14.3 Cross-Bank Pooling
                 - คา่ธรรมเนียม แรกเขา้
                 - คา่ธรรมเนียม รายเดอืน
1.15 บริการโอนเงินผา่นระบบพรอ้มเพย ์โดยผูโ้อนเป็นนิตบิคุคล

            - วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

            - วงเงินเกินกวา่ 100,000 - 2,000,000 บาท

1,000 บาท ตอ่กลุม่บริษัท ตอ่เดอืน

5,000 บาท ตอ่บริษัท

10 บาท ตอ่ฉบบั

ไม่มี

หม่ืนละ 10 บาท หรือ รอ้ยละ 0.10 ของจ านวนเงินตามเช็ค ต  า่สดุฉบบัละ 10 บาท
ไม่มี

25 บาท ตอ่บญัชียอ่ย ตอ่วนั

หม่ืนละ 10 บาท หรือ รอ้ยละ 0.10 ของจ านวนเงินตามเช็ค ต  า่สดุฉบบัละ 10 บาท

3,000 บาท ตอ่บริษัท ตอ่เดอืน

10 บาท ตอ่รายการ

15 บาท ตอ่รายการ

ค.  ค่าบริการอ่ืน ๆ อัตราค่าบริการ

 

12 บาท ตอ่รายการ

12 บาท ตอ่รายการ

12 บาท ตอ่รายการ

 

20 บาท ตอ่รายการ

75 บาท ตอ่รายการ

200 บาท ตอ่รายการ

500 บาท ตอ่เดอืน

1,500 บาท ตอ่เดอืน

2,000 บาท ตอ่กลุม่บริษัท

3,000 บาท ตอ่บญัชี ตอ่เดอืน

10 บาท ตอ่ฉบบั

30 บาท ตอ่ฉบบั

10 บาท ตอ่ฉบบั

5,000 บาท ตอ่เดอืน
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ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3  อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ปรับ  ที่เก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก เงินให้สินเช่ือ 1/  และค่าบริการอ่ืน ๆ

เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564

หมายเหตุ

2 ค่าบริการต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมส าหรับลูกค้าผู้ถือบัตร Wealth Banking

2.1 เงินฝากกระแสรายวนัเอกสทิธ์ิ (product 107 , 108)

      2.1.1 คา่ธรรมเนียมรายปี

               - บคุคล

      2.1.2  คา่ธรรมเนียมการขอเปลีย่นแปลงผลติภณัฑเ์ป็นเงินฝาก

               กระแสรายวนัเอกสทิธ์ิ

             - บคุคล

     2.1.3  คา่ธรรมเนียมสมดุเช็ค

2.2 การฝาก-ถอนขา้มจงัหวดั
3 บริการ ttb internet banking

3.1 คา่ธรรมเนียมแรกเขา้

3.2 คา่ธรรมเนียมรายปี

3.3 โอนระหวา่งสาขาในจงัหวดั หรือส  านกัหกับญัชีเดยีวกนั

3.4 โอนเงินขา้มจงัหวดั หรือขา้มเขตส านกัหกับญัชี

4 บริการ phone banking

4.1 คา่ธรรมเนียมแรกเขา้

4.2 คา่ธรรมเนียมรายปี

4.3 โอนระหวา่งสาขาในจงัหวดั หรือส  านกัหกับญัชีเดยีวกนั

4.4 โอนเงินขา้มจงัหวดั หรือขา้มเขตส านกัหกับญัชี
5 ค่าบริการด้านเงนิตราต่างประเทศ

5.1 บริการฝาก-ถอนธนบตัรตา่งประเทศ (Note and Coin)

ไมมี่

ไมมี่

ไม่มี

ไม่มี

ยกเวน้คา่ธรรมเนียมจ านวน 20 ฉบบั (เฉพาะเลม่แรก)

ไมมี่

ไม่มี

ไม่มี

หมายเหตุค่าธรรมเนียม

5.4 บริการเรียกเก็บ รบัซือ้ เช็ค/ดราฟตต์า่งประเทศ

5.2 บริการออกดราฟทต์า่งประเทศ

5.3 แจง้อายดัเช็ค/ดราฟทต์า่งประเทศ

ยกเลกิใหบ้รกิาร

มีผล 1 ตลุาคม 2563

ค.  ค่าบริการอ่ืน ๆ อัตราค่าบริการ

ไม่มี

ไม่มี

ไมมี่

ไม่มี

ยกเลกิใหบ้รกิาร

มีผล 1 ตลุาคม 2563

-

-

450 บาท

-
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ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3  อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ปรับ  ที่เก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก เงินให้สินเช่ือ 1/  และค่าบริการอ่ืน ๆ

เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564

6 คา่บริการช่องทางอิเลก็ทรอนิกสล์กูคา้ธุรกิจ

6.1 คา่ธรรมเนียมแรกเขา้

6.2 คา่ธรรมเนียมรายเดอืน

     6.2.1 ttb business one และ ttb business click

     6.2.2 ttb Supply Chain - Sponsor

     6.2.3 ttb Supply Chain - Dealer / Supplier

6.3 คา่เครื่องสรา้งรหสั (Token)

7 คา่บริการตา่ง ๆ ดา้นบตัรเงินคลอ่งเพ่ือผูซื้อ้

      7.1  คา่ธรรมเนียมรายปี (ยกเวน้ปีแรก) ปีตอ่ไปเรียกเก็บ

      7.2  คา่ธรรมเนียมในการออกบตัรทดแทน

8 คา่ธรรมเนียมส าหรบัผลติภณัฑส์นิเช่ือแฟคเตอริ่งภายในประเทศ

      8.1  คา่ธรรมเนียมแฟคเตอริ่ง (Factoring Fee)

ผูมี้อ  านาจลงนาม

     (นางกิดาการ ชฏัสวุรรณ)

             หวัหนา้ผลติภณัฑก์องทนุรวม

               ประกาศ ณ วนัที่ 6 สงิหาคม 2564

มีผล 1 มีนาคม 2561

มีผล 1 มีนาคม 2561

ตามอตัราที่ตกลงกบัลกูคา้แตล่ะราย

300 บาทตอ่บตัร

ไม่มี

ไม่มี

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

4,000 บาท ตอ่เดอืน

400 บาท ตอ่เดอืน

500 บาท ตอ่เครื่อง

50 บาทตอ่บตัร

ค.  ค่าบริการอ่ืน ๆ อัตราค่าบริการ หมายเหตุ
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