ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน)
ตารางท$) 3 : อตราคาบรการตาง ๆ เบ$.ยปรบ ท$)เก$)ยวเน1)องกบเงนฝาก เงนให4สนเช1)อ และคาบรการอ1น) ๆ
เร)มใช4ต.งแตวนท$) 23 กนยายน 2559
ค.(5) คาบรการอ1)นๆ - กลมบรการด4านร4านค4าบตรเครดต
และ ธรกจแลกเปล$)ยนและเงนโอนตางประเทศ
A. การแลกเปลยนเงนตราต#างประเทศ
1. การรบซ)*อเงนตราต#างประเทศ
1.) การรบซ1.อธนบตรตางประเทศ (NOTES BOUGHT)
2.) การรบซ1.อตGวเงนเปลา (CLEAN BILLS BOUGHT)
- เชJคเดนทาง
- ตGวเงนเปลา (B/R)
- ตGวเงนเปลา (B/C)
3.) บตรเงนบาทสXาหรบนกทองเท$)ยว (Thai Baht Card)

2. การขายเงนตราต#างประเทศ
1.) การขายธนบตรตางประเทศ (NOTES SOLD)
2.) คาธรรมเน$ยมการขายเชJคเดนทางตางประเทศ
(Travel Cheque Sold)
B. การโอนเงนต#างประเทศ
1. การโอนเงนขาเข4า (INWARD REMITTANCE และ
NON-RESIDENT BAHT )
1) รบซ1.อ DRAFT สกลตางประเทศ
2) T/T, SWIFT
3) คาธรรมเน$ยมทดแทนอตราแลกเปล$)ยน
( Commission in Lieu of Exchange )
เปgนรายการท$)โอนเข4าจากตางประเทศและโอนออก
ตอไปยงบญช$ FCD ธนาคารอ1)นในประเทศ
4) คาธรรมเน$ยมยกเลกคXาส)งโอนเงน
(Cancellation Charge)

5) MONEYGRAM
2. การโอนเงนขาออก (OUTWARD REMITTANCE และ
NON-RESIDENT BAHT)

อตราคาบรการ

หมายเหต

ไมม$คาธรรมเน$ยม
150 บาท บวกคาอากรแสตมปL 3 บาทตอฉบบ
200 บาท บวกคาอากรแสตมปL 3 บาทตอฉบบ
คาธรรมเน$ยม USD บวกคา Foreign Bank Charge
บวกคาอากรแสตมปL 3 บาทตอฉบบ
100 บาท/บตร (ชXาระคร.งเด$ยวด4วยเงนสด)

คาธรรมเน$ยมการทXารายการ ท$)
เคร1)อง ATM เหม1อนกบบตร
ATM ปกต

ไมม$คาธรรมเน$ยม
คาธรรมเน$ยม 1.5% ของยอดขาย
บวกคาอากรแสตมปL 3 บาท ตอฉบบ

150 บาท/ฉบบ บวกคาอากรแสมมปL 3 บาท
0.25% ของจXานวนเงนโอนเข4า
(ข.นต)Xา 300 บาท สaงสด 500 บาท)
0.125% ของจXานวนเงนโอนเข4า
(ข.นต)Xา 300 บาท)

1,000 บาท/รายการ หร1อ USD 30.00 ตอฉบบ
หร1อเท$ยบเทา

ไมม$คาธรรมเน$ยม

- รวมคาTELEX / SWIFT แล4ว
- เปgนรายการคาธรรมเน$ยมท$)
ธนาคารจดเกJบอยaแล4ว ตาม
ประกาศอตราคาบรการตาง ๆ
เบ$ย. ปรบท$)เก$ย) วเน1)องกบเงนฝาก
เงนให4สนเช1)อ และคาบรการอ1)น ๆ
ค(6) คาบรการอ1)นๆ กลมบรการ
ด4านการค4าตางประเทศและเงน
โอนตางประเทศ

ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน)
ตารางท$) 3 : อตราคาบรการตาง ๆ เบ$.ยปรบ ท$)เก$)ยวเน1)องกบเงนฝาก เงนให4สนเช1)อ และคาบรการอ1น) ๆ
เร)มใช4ต.งแตวนท$) 23 กนยายน 2559
อตราคาบรการ

ค.(5) คาบรการอ1)นๆ - กลมบรการด4านร4านค4าบตรเครดต
และ ธรกจแลกเปล$)ยนและเงนโอนตางประเทศ
1) DRAFT
- การขาย DRAFT สกลตางประเทศ
2) T/T, SWIFT

หมายเหต

400บาท/ฉบบ บวกคาอากรแสตมปL 3 บาท
- 550 บาท/รายการ (ไมรวมคาธรรมเน$ยม
ของธนาคารตางประเทศซm)งเร$ยกเกJบท$)ปลายทาง)

โอนเงน (สกลบาท) ออกจากประเทศไทย ไปสาธารณรฐ
ประชาธปไตยประชาชนลาว
- จXานวนเงนไมเกน 30,000 บาท
คาธรรมเน$ยมการโอน
คาธรรมเน$ยมทดแทนอตราแลกเปล$)ยน
( Commission in Lieu of Exchange)

350 บาท / รายการ
ไมม$คาธรรมเน$ยม

- จXานวนเงนต.งแต 30,001 บาท แตไมเกน 400,000
บาท

คาธรรมเน$ยมการโอน

คาธรรมเน$ยมทดแทนอตราแลกเปล$)ยน
( Commission in Lieu of Exchange)

3) INTERNET BANKING

4) คาธรรมเน$ยมการแก4ไข / การยกเลกเงนโอน
ตางประเทศขาออก

550 บาท / รายการ

เปgนรายการท$)เปล$)ยนแปลงใน
คร.งน$.รายการอ1)นคงเดม

0.125% ของจXานวนเงนท$)โอน (ข.นต)Xา 300 บาทสaงสด 500
บาท)

300 บาท/รายการ

550 บาท/รายการ หร1อ USD 20.00 ตอรายการ หร1อ
เท$ยบเทา

5) การขอยกเลก และการอายด DRAFT
- การขอยกเลก DRAFT ทกสกล และขอรบ
เงนบาทค1น (นXา DRAFT มาค1นธนาคาร)
- การขอยกเลก DRAFT ทกสกล และขอให4
ออก DRAFT ใหม จXานวนเทากน
(นXา DRAFT มาค1นธนาคาร)
- การขออายด DRAFT ทกสกล และขอรบ
เงนบาทค1น (ไมม$ DRAFT มาค1นธนาคาร)
- การขออายด DRAFT ทกสกล และขอให4ออก
DRAFT ใหมจXานวนเทากน
(ไมม$ DRAFT มาค1นธนาคาร)

เปgนรายการท$)เปล$)ยนแปลงใน
คร.งน$.รายการอ1)นคงเดม

-50 บาท / ฉบบ บวกคา FOREIGN BANK CHARGES
-50 บาท / ฉบบ บวกคา FOREIGN BANK CHARGES
บวกคาออก DRAFT ใหม บวก คาอากรแสตมปL 3 บาท
-100 บาท / ฉบบ บวกคา FOREIGN BANK
CHARGES
-100 บาท / ฉบบ บวกคา FOREIGN BANK
CHARGES บวกคาออก DRAFT ใหม บวก คาอากร
แสตมปL 3 บาท

- รวมคาTELEX / SWIFT แล4ว
- เปgนรายการคาธรรมเน$ยมท$)
ธนาคารจดเกJบอยaแล4ว ตาม
ประกาศอตราคาบรการตาง ๆ
เบ$ย. ปรบท$)เก$ย) วเน1)องกบเงนฝาก
เงนให4สนเช1)อ และคาบรการอ1)น ๆ
ค(6) คาบรการอ1)นๆ กลมบรการ
ด4านการค4าตางประเทศและเงน
โอนตางประเทศ

ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน)
ตารางท$) 3 : อตราคาบรการตาง ๆ เบ$.ยปรบ ท$)เก$)ยวเน1)องกบเงนฝาก เงนให4สนเช1)อ และคาบรการอ1น) ๆ
เร)มใช4ต.งแตวนท$) 23 กนยายน 2559
อตราคาบรการ
หมายเหต
ค.(5) คาบรการอ1)นๆ - กลมบรการด4านร4านค4าบตรเครดต
และ ธรกจแลกเปล$)ยนและเงนโอนตางประเทศ
หมายเหต0 : การยกเลก DRAFT และการขออายด DRAFT ตางประเทศ สXาหรบ DRAFT ท$) DRAWN ON ท$)ธนาคาร CITIBANK
จะม$คา FOREIGN BANK CHARGES จXานวน USD 3
3. การโอนเงนทาง MONEYGRAM

เร$ยกเกJบข.นต)Xา 280 บาท และเพ)มขmน. ตาม
จXานวนเงนท$)โอน และประเทศปลายทาง

1.) คาธรรมเน$ยมโอนเงน MONEYGRAM ไปยงประเทศฟuลปปuนสv
จXานวนเงนท$)สง (บาท)
0 - 2,500.00

คาธรรมเน$ยม (บาท)
280

1.) คาธรรมเน$ยมโอนเงน MONEYGRAM ไปยงประเทศฟuลปปuนสv (ตอ)
จXานวนเงนท$)สง (บาท)
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

คาธรรมเน$ยม (บาท)
420
500
900
1,250
2,500
5,000
10,000
12,000

2.) คาธรรมเน$ยมโอนเงน MONEYGRAM ไปยงประเทศบงคลาเทศ และ อนโดน$เซ$ย
จXานวนเงนท$)สง (บาท)
คาธรรมเน$ยม (บาท)
0 - 4,000.00
300
4,000.01 - 8,000.00
300
8,000.01 - 16,000.00
800
16,000.01 - 24,000.00
1,200
24,000.01 - 32,000.00
1,600
32,000.01 - 40,000.00
1,800
40,000.01 - 48,000.00
2,000
48,000.01 - 60,000.00
2,200
72,000.01 - 100,000.00
3,000
100,000.01 - 200,000.00
5,000
200,000.01 - 300,000.00
10,000
300,000.01 - 400,000.00
12,000
2.) คาธรรมเน$ยมโอนเงน MONEYGRAM ไปยงประเทศอ1)นๆ นอกเหน1อ 3 (1) (2)
จXานวนเงนท$)สง (บาท)
0.00 - 4,000.00
4,000.01 - 8,000.00
8,000.01 - 16,000.00
16,000.01 - 24,000.00

คาธรรมเน$ยม (บาท)
480
600
800
1,200

ยงไมรวมคาธรรมเน$ยมของ
ธนาคารตางประเทศท$)จะเร$ยก
เกJบปลายทาง(ถ4าม$)

ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน)
ตารางท$) 3 : อตราคาบรการตาง ๆ เบ$.ยปรบ ท$)เก$)ยวเน1)องกบเงนฝาก เงนให4สนเช1)อ และคาบรการอ1น) ๆ
เร)มใช4ต.งแตวนท$) 23 กนยายน 2559
ค.(5) คาบรการอ1)นๆ - กลมบรการด4านร4านค4าบตรเครดต
และ ธรกจแลกเปล$)ยนและเงนโอนตางประเทศ
24,000.01 - 32,000.00
32,000.01 - 40,000.00
40,000.01 - 48,000.00
48,000.01 - 60,000.00
60,000.01 - 72,000.00
72,000.01 - 100,000.00
100,000.01 - 200,000.00
200,000.01 - 300,000.00
300,000.01 - 400,000.00
C. การให4บรการแกร4านค4าบตรเครดต
1. ค#าธรรมเนยมการจดส#งใบกากบภาษพร=อมรายละเอยด
รายการรบบตรเครดต
1) ร4านค4าขอรบ Statement ผาน SCB Business Net
2) ร4านค4าขอรบใบกXากบภาษ$พร4อมรายละเอ$ยดผานทาง
ไปรษณ$ยvเปgนรายเด1อนทกส.นเด1อนๆ ละ 1 คร.ง
3) ร4านค4าขอรบใบกXากบภาษ$พร4อมรายละเอ$ยดผานทาง
ไปรษณ$ยvเปgนรายสปดาหvๆ ละ 1 คร.ง ทก 5 วน
ทXาการธนาคาร
4) ร4านค4าขอรบใบกXากบภาษ$พร4อมรายละเอ$ยดผานทาง
ไปรษณ$ยvเปgนรายวนๆ ละ 1 คร.ง

อตราคาบรการ

หมายเหต

1,600
1,800
2,000
2,200
2,500
3,000
5,000
10,000
12,000

500 บาท / ปx
1,000 บาท/ปx
2,000 บาท/ปx

3,000 บาท/ปx

ผa4ม$อXานาจลงนาม
(นางสาวพรรณพร คงย)งยง)
รองผa4จดการใหญ ผa4บรหารสaงสดลaกค4าบคคลและเคร1อขายสาขา
ประกาศ ณ วนท$) 22 กนยายน 2559
หมายเหต ตารางอตราคาบรการฯ ค.(5) คาบรการอ1)นๆ น$.ใช4แทนตารางเดมฉบบประกาศ ณ วนท$) 30 ธนวาคม 2558

