ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ตารางที 3 : อัตราค่าบริ การต่าง ๆ เบี )ยปรับ ทีเกียวเนืองกับเงินฝาก เงินให้ สินเชือ และค่าบริ การอืน ๆ
เริ มใช้ ตงแต่
ั ) วนั ที 14 มีนาคม 2561
ค.(5) ค่าบริ การอืนๆ - กลุม่ บริ การด้ านร้ านค้ าบัตรเครดิตและ
ธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ
A. การแลกเปลียนเงินตราต่ างประเทศ
1. การรับซือเงินตราต่ างประเทศ
1.) การรับซื )อธนบัตรต่างประเทศ (NOTES BOUGHT)
2.) การรับซื )อตัว4 เงินเปล่า (CLEAN BILLS BOUGHT)
- เช็คเดินทาง
- ตัว4 เงินเปล่า (B/R)
- ตัว4 เงินเปล่า (B/C)
3.) บัตรเงินบาทสําหรับนักท่องเทียว (Thai Baht Card)

2. การขายเงินตราต่ างประเทศ
1.) การขายธนบัตรต่างประเทศ (NOTES SOLD)
2.) ค่าธรรมเนียมการขายเช็คเดินทางต่างประเทศ
(Travel Cheque Sold)
B. การโอนเงินต่ างประเทศ

อัตราค่าบริ การ

ไม่มีคา่ ธรรมเนียม
150 บาท บวกค่าอากรแสตมป์ 3 บาทต่อฉบับ
400 บาท บวกค่าอากรแสตมป์ 3 บาทต่อฉบับ
ค่าธรรมเนียม USD 15 บวกค่า Foreign Bank
Charge บวกค่าอากรแสตมป์ 3 บาทต่อฉบับ
100 บาท/บัตร (ชําระครัง) เดียวด้ วยเงินสด)

ไม่มีคา่ ธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม 1.5% ของยอดขาย
บวกค่าอากรแสตมป์ 3 บาท ต่อฉบับ

1. การโอนเงินขาเข้ า (INWARD REMITTANCE และ
NON-RESIDENT BAHT )
1) รับซื )อ DRAFT สกุลต่างประเทศ
2) T/T, SWIFT
3) ค่าธรรมเนียมทดแทนอัตราแลกเปลียน
(Commission in Lieu of Exchange )
เป็ นรายการทีโอนเข้ าจากต่างประเทศและโอนออก
ต่อไปยังบัญชี FCD ธนาคารอืนในประเทศ

หมายเหตุ

200 บาท/ฉบับ บวกค่าอากรแสตมป์ 3 บาท
0.25% ของจํานวนเงินโอนเข้ า
(ขันตํ
) า 300 บาท สูงสุด 500 บาท)
0.125% ของจํานวนเงินโอนเข้ า
(ขันตํ
) า 300 บาท)

ค่าธรรมเนียมการทํารายการ
ทีเครื อง ATM เหมือนกับบัตร
ATM ปกติ

ค.(5) ค่าบริ การอืนๆ - กลุม่ บริ การด้ านร้ านค้ าบัตรเครดิตและ
ธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ
4) ค่าธรรมเนียมยกเลิกคําสังโอนเงิน
(Cancellation Charge)

5) MONEYGRAM
2. การโอนเงินขาออก (OUTWARD REMITTANCE และ
NON-RESIDENT BAHT)
1) DRAFT
- การขาย DRAFT สกุลต่างประเทศ
2) T/T, SWIFT

อัตราค่าบริ การ
1,000 บาท/รายการ หรื อ USD 30.00 ต่อฉบับ
หรื อเทียบเท่า

ไม่มีคา่ ธรรมเนียม

400 บาท/ฉบับ บวกค่าอากรแสตมป์ 3 บาท
550 บาท/รายการ (ไม่รวมค่าธรรมเนียมของ
ธนาคารต่างประเทศซึงเรี ยกเก็บทีปลายทาง)

โอนเงิน (สกุลบาท) ออกจากประเทศไทย ไปสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
- จํานวนเงินไม่เกิน 30,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการโอน
350 บาท/รายการ
ค่าธรรมเนียมทดแทนอัตราแลกเปลียน
ยกเว้ นการเก็บ
(Commission in Lieu of Exchange)
- จํานวนเงินตังแต่
) 30,001 บาท แต่ไม่เกิน
400,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการโอน
ค่าธรรมเนียมทดแทนอัตราแลกเปลียน
(Commission in Lieu of Exchange)
3) INTERNET BANKING

550 บาท / รายการ
0.125% ของจํานวนเงินทีโอน (ขันตํ
) า 300 บาท
สูงสุด 500 บาท)
300 บาท/รายการ
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- รวมค่า TELEX/SWIFT แล้ ว
- เป็ นรายการค่าธรรมเนียมที
ธนาคารจัดเก็บอยูแ่ ล้ ว ตาม
ประกาศอัตราค่าบริ การต่าง ๆ
เบี )ยปรับทีเกียวเนืองกับเงิน
ฝาก เงินให้ สินเชือ และ
ค่าบริ การอืน ๆ ค(6)
ค่าบริ การอืนๆ กลุม่ บริ การ
ด้ านการค้ าต่างประเทศและ
เงินโอนต่างประเทศ

ค.(5) ค่าบริ การอืนๆ - กลุม่ บริ การด้ านร้ านค้ าบัตรเครดิตและ
ธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ
4) ค่าธรรมเนียมการแก้ ไข/การยกเลิกเงินโอน
ต่างประเทศขาออก

อัตราค่าบริ การ

550 บาท/รายการ หรื อ USD 20.00 ต่อรายการ - รวมค่า TELEX/SWIFT แล้ ว
หรื อเทียบเท่า
- เป็ นรายการค่าธรรมเนียมที
ธนาคารจัดเก็บอยูแ่ ล้ ว ตาม
ประกาศอัตราค่าบริ การต่าง ๆ
เบี )ยปรับทีเกียวเนืองกับเงิน
ฝาก เงินให้ สินเชือ และ
ค่าบริ การอืน ๆ ค(6)
ค่าบริ การอืนๆ กลุม่ บริ การ
ด้ านการค้ าต่างประเทศและ
เงินโอนต่างประเทศ

5) การขอยกเลิก และการอายัด DRAFT
- การขอยกเลิก DRAFT ทุกสกุล และขอรับ
เงินบาทคืน (นํา DRAFT มาคืนธนาคาร)

-50 บาท / ฉบับ บวกค่า FOREIGN BANK
CHARGES

- การขอยกเลิก DRAFT ทุกสกุล และขอให้
ออก DRAFT ใหม่ จํานวนเท่ากัน
(นํา DRAFT มาคืนธนาคาร)

-50 บาท / ฉบับ บวกค่า FOREIGN BANK
CHARGES บวกค่าออก DRAFT ใหม่ บวก ค่า
อากรแสตมป์ 3 บาท

- การขออายัด DRAFT ทุกสกุล และขอรับ
เงินบาทคืน (ไม่มี DRAFT มาคืนธนาคาร)
- การขออายัด DRAFT ทุกสกุล และขอให้ ออก
DRAFT ใหม่จํานวนเท่ากัน
(ไม่มี DRAFT มาคืนธนาคาร)

-100 บาท / ฉบับ บวกค่า FOREIGN BANK
CHARGES
-100 บาท / ฉบับ บวกค่า FOREIGN BANK
CHARGES บวกค่าออก DRAFT ใหม่ บวก ค่า
อากรแสตมป์ 3 บาท

หมายเหตุ : การยกเลิก DRAFT และการขออายัด DRAFT ต่างประเทศ สําหรับ DRAFT ที DRAWN ON ทีธนาคาร CITIBANK
จะมีคา่ FOREIGN BANK CHARGES จํานวน USD 3
3. การโอนเงินทาง MONEYGRAM
1.) ค่าธรรมเนียมโอนเงิน MONEYGRAM ไปยังประเทศฟิ ลิปปิ นส์
จํานวนเงินทีส่ง (บาท)
0.00 - 2,500.00
2,500.01 - 20,000.00
20,000.01 - 40,000.00
40,000.01 - 60,000.00
60,000.01 - 80,000.00
80,000.01 - 100,000.00
100,000.01 - 200,000.00
200,000.01 - 300,000.00
300,000.01 - 400,000.00

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียม (บาท)
280
420
500
900
1,250
2,500
5,000
10,000
12,000

ค.(5) ค่าบริ การอืนๆ - กลุม่ บริ การด้ านร้ านค้ าบัตรเครดิตและ
ธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ

อัตราค่าบริ การ

หมายเหตุ

2.) ค่าธรรมเนียมโอนเงิน MONEYGRAM ไปยังประเทศบังคลาเทศ และ อินโดนีเซีย
จํานวนเงินทีส่ง (บาท)
ค่าธรรมเนียม (บาท)
0.00 - 8,000.00
300
8,000.01 - 16,000.00
800
16,000.01 - 24,000.00
1,200
24,000.01 - 32,000.00
1,600
32,000.01 - 40,000.00
1,800
40,000.01 - 48,000.00
2,000
48,000.01 - 60,000.00
2,200
60,000.01 - 72,000.00
2,500
72,000.01 - 100,000.00
3,000
100,000.01 - 200,000.00
5,000
200,000.01 - 300,000.00
10,000
300,000.01 - 400,000.00
12,000
3.) ค่าธรรมเนียมโอนเงิน MONEYGRAM ไปยังประเทศกัมพูชา
ค่าธรรมเนียม (บาท)
150
300

เป็ นรายการทีเปลียนแปลง
ในครัง) นี ) รายการอืนคงเดิม

ค่าธรรมเนียม (บาท)
150
300
600
1,200

เป็ นรายการทีเปลียนแปลง
ในครัง) นี ) รายการอืนคงเดิม

จํานวนเงินทีส่ง (บาท)
ค่าธรรมเนียม (บาท)
0.00 - 60,000.00
150
60,000.01 - 100,000.00
300
100,000.01 - 200,000.00
450
200,000.01 - 400,000.00
600
6.) ค่าธรรมเนียมโอนเงิน MONEYGRAM ไปยังประเทศรัสเซีย และเวียดนาม

เป็ นรายการทีเปลียนแปลง
ในครัง) นี ) รายการอืนคงเดิม

จํานวนเงินทีส่ง (บาท)
0.00 - 50,000.00
50,000.01 - 400,000.00
4.) ค่าธรรมเนียมโอนเงิน MONEYGRAM ไปยังประเทศลาว
จํานวนเงินทีส่ง (บาท)
0.00 - 10,000.00
10,000.01 - 20,000.00
20,000.01 - 40,000.00
40,000.01 - 400,000.00
5.) ค่าธรรมเนียมโอนเงิน MONEYGRAM ไปยังประเทศพม่า

จํานวนเงินทีส่ง (บาท)
0.00 - 20,000.00
20,000.01 - 100,000.00

ค่าธรรมเนียม (บาท)
300
400

100,000.01 - 400,000.00

800

เป็ นรายการทีเปลียนแปลง
ในครัง) นี ) รายการอืนคงเดิม

ค.(5) ค่าบริ การอืนๆ - กลุม่ บริ การด้ านร้ านค้ าบัตรเครดิตและ
ธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ

อัตราค่าบริ การ

7.) ค่าธรรมเนียมโอนเงิน MONEYGRAM ไปยังประเทศอืนๆ นอกเหนือ 3 (1) (2)(3)(4)(5)(6)
จํานวนเงินทีส่ง (บาท)
ค่าธรรมเนียม (บาท)
0.00 - 4,000.00
480
4,000.01 - 8,000.00
600
8,000.01 - 16,000.00
800
16,000.01 - 24,000.00
1,200
24,000.01 - 32,000.00
1,600
32,000.01 - 40,000.00
1,800
40,000.01 - 48,000.00
2,000
48,000.01 - 60,000.00
2,200
60,000.01 - 72,000.00
2,500
72,000.01 - 100,000.00
3,000
100,000.01 - 200,000.00
5,000
200,000.01 - 300,000.00
10,000
300,000.01 - 400,000.00
12,000
C. การให้ บริ การแก่ร้านค้ าบัตรเครดิต
1. ค่ าธรรมเนียมการจัดส่ งใบกํากับภาษีพร้ อมรายละเอียด
รายการรับบัตรเครดิต
1) ร้ านค้ าขอรับ Statement ผ่าน SCB Business Net
2) ร้ านค้ าขอรับใบกํากับภาษีพร้ อมรายละเอียดผ่านทาง
ไปรษณีย์เป็ นรายเดือนทุกสิ )นเดือนๆ ละ 1 ครัง)
3) ร้ านค้ าขอรับใบกํากับภาษีพร้ อมรายละเอียดผ่านทาง
ไปรษณีย์เป็ นรายสัปดาห์ๆ ละ 1 ครัง) ทุก 5 วัน
ทําการธนาคาร
4) ร้ านค้ าขอรับใบกํากับภาษีพร้ อมรายละเอียดผ่านทาง
ไปรษณีย์เป็ นรายวันๆ ละ 1 ครัง)

500 บาท/ปี
1,000 บาท/ปี
2,000 บาท/ปี

3,000 บาท/ปี

ผู้มีอํานาจลงนาม

(นางอภิพนั ธ์ เจริ ญอนุสรณ์ )
รองผู้จดั การใหญ่อาวุโส ผู้บริ หารสูงสุดปฏิบตั ิการ ผู้บริ หารสูงสุด Retail Products และ Retail Payments
ประกาศ ณ วันที 13 มีนาคม 2561
หมายเหตุ ตารางอัตราค่าบริ การฯ ค.(5) ค่าบริ การอืนๆ นี )ใช้ แทนตารางเดิมฉบับประกาศ ณ วันที 26 กันยายน 2559

หมายเหตุ

