ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ที่
/2562
เรื่อง อัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียม
-------------------------------------ประเภทบริการ
1. ด้านเงินฝาก
1.1 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารเงินฝาก
1.1.1 ค่าสมุดเช็ค (สําหรับลูกค้าที่ไม่ได้รับยกเว้นค่าอากร
แสตมป์)
1.1.2 ค่าสมุดเช็ค (สําหรับลูกค้าที่ได้รับยกเว้นค่าอากร
แสตมป์)
1.2 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารเงินฝากใหม่แทนฉบับเดิม
ที่สูญหายและในกรณีที่ลูกค้าทําชํารุดเสียหาย
1.2.1 ค่าสมุดคู่ฝาก
1.2.2 ค่าสลากออมทรัพย์ทวีสิน
1.2.3 ค่าสมุดใบถอนเงินฝากออมทรัพย์-ไม่ใช้สมุดคู่ฝาก
1.3 ค่าธรรมเนียมการใช้เอกสารเงินฝากที่เคาน์เตอร์
ได้แก่ ใบถอนเงินฝากออมทรัพย์-ไม่ใช้สมุดคู่ฝาก
1.4 ค่าคู่โอนจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ไปบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวัน
1.5 ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีสําหรับเงินฝากออมทรัพย์
และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษที่มียอดเงินคงเหลือ ไม่เกิน 500 บาท
และขาดการติดต่อกับธนาคารตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
1.5.1 บุคคลธรรมดาที่เป็นลูกค้าเงินกู้ตามข้อบังคับฉบับที่ 44
ของธนาคาร
1.5.2 ลูกค้าทั่วไป
1.6 ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองยอดเงินฝาก
(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
1.7 ค่าธรรมเนียมในการรับเงินส่งเงินนอกสถานที่ของลูกค้าที่เป็น
กลุ่มบุคคล หรือส่วนราชการ หรือนิติบุคคล

ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม
15 บาท/ฉบับ
(300 บาทต่อเล่ม)
12 บาท/ฉบับ
(240 บาทต่อเล่ม)

50 บาท/เล่ม
50 บาท/ฉบับ
50 บาท/เล่ม

เงื่อนไข
จําหน่ายเป็นเล่ม
รวมค่าอากรแสตมป์
จําหน่ายเป็นเล่ม
ยกเว้น
กรณีสมุดคู่ฝากเต็ม และ
ออกสมุดเล่มใหม่แทน
ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

20 บาท/ฉบับ
วันละ 20 บาท

10 บาท/บัญชี/เดือน
20 บาท/บัญชี/เดือน
100 บาท/ฉบับ
290-1,200 บาท/ครั้ง

ให้บริการเฉพาะลูกค้า
ที่เป็นกลุ่มบุคคล หรือ
ส่วนราชการ หรือนิติบุคคล

/1.8 ค่าธรรมเนียมใน….
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1.8 ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเงินตามเช็ค
1.8.1 ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเงินตามเช็คข้ามเขต
สํานักหักบัญชี (ต่อฉบับ)
1.8.2 ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเงินตามเช็คต่างอําเภอ
ระบบสํานักหักบัญชีจังหวัด (ต่อฉบับ)
1.9 ค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชีเงินฝากภายใน 30 วัน นับตั้งแต่
วันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ปิดบัญชี
1.10 ค่าบริการออก Statement กรณีลูกค้าขอเพิ่มเติมจากที่
ธนาคารจัดส่งให้ (ภายในสาขาและต่างสาขา)
1.10.1 ไม่เกิน 6 เดือน
1.10.2 เกินกว่า 6 เดือน – 2 ปี
1.10.3 เกินกว่า 2 ปี
1.11 ค่าธรรมเนียมเช็คคืน

1.12 ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ตั้งแต่ครั้งที่ 2 ในเดือนเดียวกัน
1.13 ค่าธรรมเนียมในการอายัดเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/เช็คของขวัญ
1.14 ค่าธรรมเนียมการใช้บริการรับเงินตามแคชเชียร์เช็ค และ
เช็คของขวัญต่างสํานักงาน
1.14.1 การใช้บริการรับเงินสดหรือนําเข้าบัญชีเงินฝาก
ตามแคชเชียร์เช็คต่างสํานักงาน (ไม่จํากัดจํานวนเงินบนหน้าเช็ค)
(1) ในเขตสํานักหักบัญชีเดียวกัน
(2) ข้ามเขตสํานักหักบัญชี
1.14.2 การใช้บริการรับเงินสดหรือนําเข้าบัญชีเงินฝาก
ตามเช็คของขวัญต่างสํานักงาน (กรณีจํานวนเงินตามหน้าเช็คไม่เกิน
2,000 บาท)
1.14.3 การใช้บริการรับเงินสดหรือนําเข้าบัญชีเงินฝาก
ตามเช็คของขวัญต่างสํานักงาน (กรณีจํานวนเงินตามหน้าเช็ค
เกินกว่า 2,000 บาท)
(1) ในเขตสํานักหักบัญชีเดียวกัน
(2) ข้ามเขตสํานักหักบัญชี

ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม

เงื่อนไข

ร้อยละ 0.10 ของจํานวนเงิน
ตามเช็คขั้นต่ํา 10 บาท
ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
100 บาท/บัญชี

100 บาท/ครั้ง/บัญชี
200 บาท/ครั้ง/บัญชี
500 บาท/ครั้ง/บัญชี
ร้อยละ 0.20
ของจํานวนเงินตามเช็ค
ขั้นต่ํา 200 บาท
สูงสุด 1,000 บาท

เฉพาะเหตุผล
การคืนเช็คตามข้อ 1-3

ร้อยละ 1
ของจํานวนเงินที่ถอน
ขั้นต่ํา 500 บาท
100 บาท/ครั้ง/ฉบับ

คิดอัตราต่อฉบับ

การรับเงินสดต้องเป็น
ผู้ทรงที่เป็นผู้ถือหรือผู้รับ
เงินตามหน้าเช็คเท่านั้น
หากเป็นผู้ทรงในฐานะ
ผู้รับสลักหลังต้องนําเข้า
ยกเว้นค่าธรรมเนียม
ร้อยละ 0.10 ของจํานวนเงิน บัญชีเงินฝากที่สาขา
ตามเช็ค ขั้นต่ํา 10 บาท ที่รับเช็คเท่านั้น
ยกเว้นค่าธรรมเนียม

ยกเว้นค่าธรรมเนียม
ร้อยละ 0.10 ของจํานวนเงิน
ตามเช็คขั้นต่ํา 10 บาท
/1.15 ค่าธรรมเนียม.....
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1.15 ค่าธรรมเนียมการใช้บริการรับเงินตามเช็คเงินฝาก
กระแสรายวันต่างสํานักงาน
1.15.1 กรณีจ่ายเป็นเงินสด
(1) ในเขตสํานักหักบัญชีเดียวกัน

ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม

(2) ข้ามเขตสํานักหักบัญชี

ร้อยละ 0.10
ของจํานวนเงินตามเช็ค
ขั้นต่ํา 10 บาท และ
มีค่าคู่สายฉบับละ 20 บาท

1.15.2 กรณีเข้าบัญชีเงินฝากไม่จํากัดจํานวนเงิน
(1) ในเขตสํานักหักบัญชีเดียวกัน
(2) ข้ามเขตสํานักหักบัญชี

1.16 ค่าธรรมเนียมจัดทําสิ่งพิมพ์ออกจากระบบจัดเก็บภาพเช็ค
ในระบบ ICAS
(การขอย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปีนับแต่วันที่เกิดรายการ)
1.17 ค่าธรรมเนียมการให้บริการผ่านระบบ Prompt Pay
1.17.1 ค่าธรรมเนียมโอนเงิน ระหว่างบุคคล
มูลค่าการโอน/รายการ
(1) ไม่เกิน 5,000 บาท
(2) > 5,000 – 30,000 บาท
(3) > 30,000 – 100,000 บาท
(4) >100,000 บาท – **วงเงินสูงสุดตามที่
ธนาคารกําหนด
1.17.2 ค่าธรรมเนียมโอนเงิน ระหว่างนิติบุคคล
มูลค่าการโอน/รายการ
(1) ไม่เกิน 100,000 บาท
(2) > 100,000 บาท
2. ด้านเงินโอน
2.1 ค่าธรรมเนียมการฝาก-ถอนเงินต่างสํานักงาน
2.1.1 ในเขตจังหวัดเดียวกัน

ร้อยละ 0.10
ของจํานวนเงินตามเช็ค
ขั้นต่ํา 10 บาท

เงื่อนไข
การรับเงินสดต้องเป็น
ผู้ทรงที่เป็นผู้ถือหรือผู้รับ
เงินตามหน้าเช็คเท่านั้น
หากเป็นผู้ทรงในฐานะผู้รับ
สลักหลังต้องนําเข้าบัญชี
เงินฝากที่สาขาที่รับเช็ค
เท่านั้น

ยกเว้นค่าธรรมเนียม
ร้อยละ 0.10
ของจํานวนเงินตามเช็ค
ขั้นต่ํา 10 บาท และ
มีค่าคู่สายฉบับละ 20 บาท
100 บาท/ชุด
(1 ชุด มี 2 แผ่น)

*ฟรี
2 บาท
5 บาท
10 บาท

เฉพาะข้อมูลและ
ภาพเช็คผ่านระบบ
ICAS เท่านั้น
* ไม่จํากัดจํานวนครั้ง
ในการโอน
** วงเงินสูงสุดตาม
ช่องทาง
ATM : ตามวงเงินของบัตร
Counter : ไม่เกิน
100,000 บาท/รายการ
Bulk Payment : ไม่เกิน
2,000,000 บาท/รายการ

10 บาท
15 บาท

ยกเว้นค่าธรรมเนียม
/2.1.2 ข้ามจังหวัด...
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2.1.2 ข้ามจังหวัด

2.2 การโอนเงินต่างสํานักงาน (โอนลอย)

2.3 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชีในสาขาเดียวกัน
2.4 ค่าบริการและค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อบุคคลที่สาม
ผ่านระบบบาทเนต
2.4.1 กรณีเป็นธนาคารผู้โอน
(1) สาขาในเขต กทม./ปริมณฑล โอนไปธนาคารอื่น
ในเขต กทม./ปริมณฑล
(2) สาขาในเขต กทม./ปริมณฑล โอนไปธนาคารอื่น
ในเขตต่างจังหวัด
(3) สาขาในเขตต่างจังหวัดโอนไปธนาคารอื่น
ในเขต กทม./ปริมณฑล
(4) สาขาในเขตต่างจังหวัด โอนไปธนาคารอื่น
ในเขตต่างจังหวัด
2.4.2 กรณีเป็นธนาคารผู้รับโอน
(1) ธนาคารอื่นในเขต กทม./ปริมณฑล โอนไป
ธ.ก.ส. สาขาในเขต กทม./ปริมณฑล
(2) ธนาคารอื่นในเขต กทม./ปริมณฑล โอนไป
ธ.ก.ส. สาขาในเขตต่างจังหวัด
(3) ธนาคารอื่นในเขตต่างจังหวัด โอนไป ธ.ก.ส. สาขา
ในเขต กทม./ปริมณฑล
(4) ธนาคารอื่นในเขตต่างจังหวัด โอนไป ธ.ก.ส. สาขา
ในเขต ต่างจังหวัด
2.5 การโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคารผ่านเคาน์เตอร์
(ORFT Counter)
2.5.1 จํานวนเงินโอนไม่เกิน 10,000 บาท
2.5.2 จํานวนเงินโอนมากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน
20,000 บาท

ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม
ร้อยละ 0.10 ของจํานวนเงิน
ฝาก-ถอน ขั้นต่ํา 10 บาท
สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
(เศษสตางค์ปัดขึ้นเป็น
จํานวนเต็มบาท) และมีค่า
คู่สายรายการละ 20 บาท

เงื่อนไข
จังหวัดในเขตกรุงเทพฯ
ปริมณฑล หมายถึง
จังหวัดตามสํานัก
หักบัญชีให้ถือว่าอยู่ใน
จังหวัดเดียวกัน

ร้อยละ 0.10
ของจํานวนเงินที่โอน
ขั้นต่ํา 30 บาท

โอนได้สูงสุดไม่เกิน
300,000 บาท/รายการ

10 บาท/รายการ

ค่าบริการ 150 บาท/รายการ
ค่าบริการ 150 บาท/รายการ
ค่าบริการ 150 บาท/รายการ
บวก **ค่าธรรมเนียม
โอนเงินต่างจังหวัด
ค่าบริการ 150 บาท/รายการ

**ค่าธรรมเนียมโอนเงิน
ต่างจังหวัด ร้อยละ 0.10
ขั้นต่ํา 10 บาท/รายการ
สูงสุด 750 บาท
หมายเหตุ : รายชื่อจังหวัด
ที่อยู่ในเขต กทม. และ
ปริมณฑล สําหรับการ
ให้บริการโอนเงินบุคคลที่
สาม(Third Party Fund
Transfer) คือกรุงเทพฯ
นนทบุรี ปทุมธานี
สมุทรปราการ สมุทรสาคร
และนครปฐม

ค่าบริการ 100 บาท/รายการ
ค่าบริการ 100 บาท
บวก **ค่าธรรมเนียม
โอนเงินต่างจังหวัด
ค่าบริการ 100 บาท/รายการ
ค่าบริการ 100 บาท
บวก **ค่าธรรมเนียม
โอนเงินต่างจังหวัด
50 บาท
60 บาท
/2.5.3 จํานวนเงิน....
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2.5.3 จํานวนเงินโอนมากกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน
30,000 บาท
2.5.4 จํานวนเงินโอนมากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน
40,000 บาท
2.5.5 จํานวนเงินโอนมากกว่า 40,000 บาท แต่ไม่เกิน
50,000 บาท
2.5.6 จํานวนเงินโอนมากกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน
65,000 บาท
2.5.7 จํานวนเงินโอนมากกว่า 65,000 บาท แต่ไม่เกิน
80,000 บาท

ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม
70 บาท

2.5.8 จํานวนเงินโอนมากกว่า 80,000 บาท แต่ไม่เกิน
100,000 บาท
3. ด้านสินเชื่อ
3.1 ค่าธรรมเนียมการออกสมุดคู่บัญชีเงินกู้
3.1.1 กรณีออกสมุดใหม่

120 บาท

3.1.2 กรณีสูญหาย
3.2 ค่าธรรมเนียมประเมินอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
เงินกู(้ โดยพนักงานธนาคาร)
3.3 ค่าธรรมเนียมตรวจสอบและประเมินราคาหลักประกันโดย
บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
3.3.1 ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน
3.3.2 ค่าธรรมเนียมตรวจสอบและบริหารจัดการระบบ
หลักประกัน
3.4 ค่าธรรมเนียมทบทวนตรวจสอบและประเมินราคาหลักประกัน
ทุกรอบ 3 ปี โดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
3.4.1 ค่าธรรมเนียมทบทวนประเมินราคาหลักประกัน

เงื่อนไข

80 บาท
90 บาท
100 บาท
110 บาท

20 บาท
50 บาท
ร้อยละ 0.25
ของวงเงินจํานอง
ขั้นต่ํา 500 บาท

ยกเว้น กรณีสมุดคู่บัญชี
เงินกู้เต็มและออกสมุดเล่ม
ใหม่แทนไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม
วงเงินจํานองรวม
ทุกแปลง

ตามที่บริษัทประเมินภายนอก
เรียกเก็บ
ร้อยละ 0.25 ของ
วงเงินจํานอง

ตามที่บริษัทประเมินภายนอก
เรียกเก็บ
3.4.2 ค่าธรรมเนียมทบทวนตรวจสอบและบริหารจัดการระบบ
ร้อยละ 0.15 ของ
หลักประกัน
ราคาประเมินหลักประกัน
ที่มีการทบทวน
3.5 ค่าธรรมเนียมในการสอบสวนข้อมูลและวิเคราะห์เงินกู้ตาม
ร้อยละ 0.50 ของ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม
สัญญากู้แต่ละสัญญาของเกษตรกรรายคน หรือวิสาหกิจชุมชนที่กู้เงิน
วงเงินกู้แต่ละสัญญา
ตามสัญญากู้เงิน เพื่อเป็น
ตามข้อบังคับฉบับที่ 44 ที่มีวงเงินกู้มากกว่า 300,000 บาทขึ้นไป
ค่าใช้จ่าย และ/หรือ
ค่าลงทุนทั้งภาคการเกษตร
และนอกภาคการเกษตร
/3.6 ค่าธรรมเนียม....
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3.6 ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์โครงการลงทุนของสหกรณ์
ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกร

ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม
ร้อยละ 0.20 ของ
วงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ
สูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท

3.7 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือให้ความยินยอมในการทํา
นิติกรรมทุกประเภทของลูกค้าในที่ดินแปลงที่ธนาคารรับจํานอง

20 บาท/ฉบับ

3.8 ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองยอดเงินกู้คงเป็นหนี้
3.8.1 กรณีออกหนังสือรับรองที่สาขาต้นสังกัด

20 บาท/ฉบับ

3.8.2 กรณีออกหนังสือรับรองต่างสาขา

100 บาท/ฉบับ

3.8.3 กรณีออกหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ

100 บาท/ฉบับ

3.9 ค่าธรรมเนียมในการเขียนคําร้องเพื่อขอไถ่ถอนจํานอง

20 บาท/แปลง

3.10 ค่าธรรมเนียมการออก STATEMENT เงินกู้

20 บาท/บัญชี

3.11 ค่าธรรมเนียมในการจัดทําสัญญากู้เงินใช้เงินฝาก
เป็นหลักประกัน

200 บาท/สัญญา

3.12 ค่าธรรมเนียมในการสอบสวนข้อมูล และวิเคราะห์เงินกู้
ตามข้อบังคับฉบับที่ 45 ของ
3.12.1 บุคคลหรือผู้ประกอบการที่มีวงเงินกู้มากกว่า
300,000 บาทขึ้นไป
3.12.2 กลุ่มบุคคลหรือกองทุนหมู่บ้าน หรือชุมชน หรือ
องค์กร ที่มีวงเงินกู้มากกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป

3.13 สินเชื่อเงินด่วน (A-Cash)
3.14 สินเชื่อเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี
3.14.1 ค่าธรรมเนียมในการสอบสวนข้อมูลและวิเคราะห์
เงินกู้ของลูกค้า ธ.ก.ส. ทุกประเภท (ยกเว้นสหกรณ์ทุกประเภทและ
กลุ่มเกษตรกร)ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีและเปิดวงเงินทุกระดับ
วงเงิน หรือขอเพิ่มวงเงินให้คิดเฉพาะส่วนวงเงินที่ขอเพิ่ม

เงื่อนไข
ตามข้อบังคับฉบับที่ 26
และฉบับที่ 46

ร้อยละ 0.50 ของ
วงเงินกู้แต่ละสัญญา
ร้อยละ 0.25 ของ
วงเงินกู้แต่ละสัญญา
สูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท

ข้อบังคับฉบับที่ 35
จัดเก็บค่าธรรมเนียมสัญญากู้
เงินเพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยและ/
หรือค่าลงทุน ทั้ง
เพื่อการประกอบอาชีพและ
คุณภาพชีวิตสําหรับกลุ่ม
บุคคล หรือกองทุนหมู่บ้าน
หรือชุมชน หรือองค์กรเก็บ
ค่าธรรมเนียมกรณีมีการ
วิเคราะห์แผนธุรกิจ

ร้อยละ 1 ของวงเงินกู้
ร้อยละ 0.25 ของวงเงินกู้
ที่ได้รับอนุมัติไม่จํากัด
จํานวนเงินขั้นสูง

ตามข้อบังคับฉบับที่ 56
จัดเก็บค่าธรรมเนียมตาม
วงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน
ทั้งภาคการเกษตรและนอก
ภาคการเกษตร

3.14.2 ค่าธรรมเนียมในการสอบสวนข้อมูลและวิเคราะห์
เงินกู้สหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกรตามสัญญากู้เบิกเงินเกิน
บัญชี และเปิดวงเงินทุกระดับวงเงิน หรือขอเพิ่มวงเงินให้คิดเฉพาะ
ส่วนวงเงินที่ขอเพิ่ม

ร้อยละ 0.20 ของวงเงินกู้
ที่ได้รับอนุมัติไม่จํากัด
จํานวนเงินขั้นสูง

ตามข้อบังคับฉบับที่ 56

3.14.3 ค่าธรรมเนียมต่ออายุวงเงินเบิกเงินเกินบัญชี

1,000 บาท/สัญญา

ตามข้อบังคับฉบับที่ 56
/3.15 บัตรเกษตร….
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3.15 บัตรเกษตรสุขใจ
3.15.1 สําหรับลูกค้าผู้ถือบัตร
(1) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ค่าธรรมเนียมออกบัตรทดแทนบัตรเดิม
(2.1) บัตรสูญหาย/บัตรถูกขโมย
(2.2) เปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในบัตร
(2.3) บัตรชํารุด
(2.4) บัตรหมดอายุ
(3) ค่าธรรมเนียมการขอเอกสารการใช้บัตร
ค่าธรรมเนียมการออก Statement
3.15.2 สําหรับร้านค้าผู้จําหน่ายปัจจัยการผลิต
ค่าธรรมเนียมร้านค้า (MDR) ผ่าน Application
ธ.ก.ส. A-Shop

3.16 สินเชื่อระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
3.16.1 ค่าธรรมเนียมในการสอบสวนข้อมูลและวิเคราะห์
วงเงินกู้ของลูกค้าประเภทบุคคล และผู้ประกอบการ (นิติบุคคล)

ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม

เงื่อนไข

ยกเว้นการคิดค่าธรรมเนียม

ยกเว้น
การคิดค่าธรรมเนียมแรกเข้า
และรายปี

100 บาท
100 บาท
100 บาท
ยกเว้นการคิดค่าธรรมเนียม
20 บาท/ครั้ง/บัตร
0.50%

เฉพาะรายการใช้จริง
ประเภทร้านค้าสถาบัน
เกษตรกร ได้แก่ สกต.
สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน
คิดในอัตรา 0.25%

ร้อยละ 1 ของวงเงินกู้
ที่ได้รับอนุมัติ ไม่จํากัด
จํานวนเงินขั้นสูง

3.16.2 ค่าธรรมเนียมในการสอบสวนข้อมูลและวิเคราะห์
วงเงินกู้ของลูกค้าประเภทสหกรณ์ และ กลุ่มเกษตรกร

ร้อยละ 0.20 ของวงเงินกู้
ที่ได้รับอนุมัติ ไม่จํากัด
จํานวนเงินขั้นสูง

3.16.3 ค่าธรรมเนียมในการสอบสวนข้อมูลและวิเคราะห์
วงเงินกู้ ของลูกค้าประเภทอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 3.16.1 และ
ข้อ 3.16.2

ร้อยละ 0.25 ของวงเงินกู้
ที่ได้รับอนุมัติ ไม่จํากัด
จํานวนเงินขั้นสูง

3.16.4 ค่าธรรมเนียมในการสอบสวนข้อมูลและวิเคราะห์
วงเงินกู้ กรณีเพิ่มวงเงินกู้

คิดเฉพาะวงเงินส่วนที่ได้รับ
อนุมัติเพิ่มตามอัตรา
ในข้อ 3.16.1 - 3.16.3

3.16.5 ค่าธรรมเนียมกรณีลูกค้าชําระคืนเงินกู้ก่อนกําหนด

กรณีชํารุดที่มีสาเหตุ
จากลูกค้า มิใช่เกิด
การชํารุดจากธนาคาร

ร้อยละ 2.00 ของจํานวน
ต้นเงินที่ลูกค้าส่งชําระคืน
ก่อนกําหนด ไม่จํากัด
จํานวนเงินขั้นสูง

เรียกเก็บในวันที่ลูกค้า
มาชําระคืนก่อนกําหนด

/3.17 ค่าธรรมเนียม...
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3.17 ค่าธรรมเนียมการจัดทํานิติกรรมสัญญากู้เงินและเอกสาร
พิธีการสินเชื่อ
3.17.1 สินเชื่อลูกค้ารายย่อย
3.17.2 สินเชื่อลูกค้ารายใหญ่
(1) ลูกค้าประเภทกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ องค์กร
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และสถาบันการเงินชุมชน
(2) ลูกค้าประเภทอื่นๆ นอกเหนือจาก
ข้อ 3.17.2 (1)
3.18 โครงการสินเชื่อ SME เกษตร
ค่าธรรมเนียม กรณีไถ่ถอนจํานองไปใช้บริการที่สถาบัน
การเงินอื่น (Re-finance) ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่
เบิกรับเงินกู้ครั้งแรก

3.19 ค่าธรรมเนียมการใช้ บสย. ค้ําประกันตามวงเงินค้ําประกัน
3.19.1 ไม่เกิน 200,000 บาท
3.19.2 มากกว่า 200,000 บาท ไม่เกิน 1,000,000 บาท
3.19.3 มากกว่า 1,000,000 บาท ไม่เกิน 10,000,000 บาท
3.19.4 มากกว่า 10,000,000 บาท
3.20 ค่าธรรมเนียมผูกพันวงเงินกู้ (Commitment Fee)
ลูกค้าประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เปิดวงเงินกู้ระยะสั้น
ประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : P/N)
3.21 สินเชื่อการค้าต่างประเทศ (Trade Finance)
3.21.1 ค่าธรรมเนียมในการสอบสวนข้อมูลและวิเคราะห์
เงินกู้ของลูกค้า ธ.ก.ส. ทุกประเภท (ยกเว้นสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร) ตามสัญญากู้สินเชื่อการค้าต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติหรือ
กรณีขอเพิ่มวงเงินให้คิดเฉพาะส่วนวงเงินที่ขอเพิ่ม
3.21.2 ค่าธรรมเนียมในการสอบสวนข้อมูลและวิเคราะห์
เงินกู้ของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรตามสัญญากู้สินเชื่อการค้า
ต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติหรือกรณีขอเพิ่มวงเงินให้คิดเฉพาะส่วน
วงเงินที่ขอเพิ่ม

ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม

เงื่อนไข

ยกเว้นค่าธรรมเนียม
ยกเว้นค่าธรรมเนียม
1,000 บาท/สัญญา

ร้อยละ 3 ของต้นเงินกู้
คงเหลือ (กรณีเงินกู้เพื่อเป็น
ค่าลงทุน) หรือของวงเงินกู้
ระยะสั้น (กรณีเงินกู้เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายประเภทตั๋วสัญญา
ใช้เงิน และสินเชื่อเงินกู้
เบิกเกินบัญชี)

สินเชื่อรายใหญ่ คือ
สินเชื่อที่เกินอํานาจอนุมัติ
ของสาขา

เรียกเก็บในวันที่ลูกค้ามา
ชําระคืนก่อนกําหนด กรณี
ไถ่ถอนจํานองไปใช้บริการ
ที่สถาบันการเงินอื่นภายใน
ระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่
วันที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก

300 บาท/ครั้ง
500 บาท/ครั้ง
1,000 บาท/ครั้ง
1,500 บาท/ครั้ง
ร้อยละ 0.05 ของวงเงินกู้ที่ไม่ วงเงินกู้ที่สหกรณ์ไม่เบิกใช้
เบิกใช้ขั้นต่ํา 500 บาท และ หรือเบิกใช้ไม่เต็มวงเงิน
สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ที่อนุมตั ิไว้แล้วเกินกว่า
90 วัน นับตั้งแต่วันที่
ทําสัญญากู้
ร้อยละ 0.25 ของวงเงินที่ได้ ตามข้อบังคับฉบับที่ 60
รับอนุมัติไม่จํากัดวงเงินขั้นสูง จัดเก็บค่าธรรมเนียมตาม
วงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ
ร้อยละ 0.20 ของวงเงินที่ได้
รับอนุมัติไม่จํากัดวงเงินขั้นสูง

ตามข้อบังคับฉบับที่ 60
จัดเก็บค่าธรรมเนียมตาม
วงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ
/3.22 ค่าตรวจสอบ...
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3.22 ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต-ผู้ขอสินเชื่อ
3.22.1 ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต
(1) บุคคลธรรมดา
(2) นิติบุคคล
3.22.2 ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิตและรายงานคะแนนเครดิต
(1) บุคคลธรรมดา
(2) นิติบุคคล
4. บริการอื่นๆ
4.1 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือค้ําประกัน
4.1.1 กรณีใช้เงินฝากหรือสลากออมทรัพย์เป็นหลักประกัน

ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม
12 บาท
100 บาท

เงื่อนไข
- ไม่รวมการขอสืบค้น
ข้อมูลเครดิต กรณี
การสืบค้นข้อมูลเครดิตซ้ํา
การขอทบทวนสินเชื่อและ
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้

32 บาท
200 บาท

ร้อยละ 1 ต่อปี
ของวงเงินค้ําประกัน

ขั้นต่ํา 500 บาทต่อฉบับ

4.1.2 กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์จํานองเป็นหลักประกัน

ร้อยละ 2.5 ต่อปี
ของวงเงินค้ําประกัน

ขั้นต่ํา 500 บาทต่อฉบับ

4.1.3 กรณีไม่นําต้นฉบับหนังสือค้ําประกันที่ครบอายุ
คืนแก่ธนาคาร

ร้อยละ 2.5 ต่อปี
ของวงเงินค้ําประกัน

คิดเป็นคราวๆ ละ 6 เดือน
ขั้นต่ํา 500 บาท ต่อปี

เป็นไปตามข้อตกลง
กับแต่ละพันธมิตร

ธนาคารจะแจ้งให้ทราบ
เป็นคราวๆ ไป

4.2 ชําระค่าสินค้า/ค่าบริการและค่าสาธารณูปโภคผ่านเคาน์เตอร์
4.3 ค่าบริการส่งเอกสารไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

20 บาท/ฉบับ

4.4 ค่าธรรมเนียมในการถ่ายเอกสาร
4.4.1 กระดาษ A4
4.4.2 กระดาษ A3

2 บาท/หน้า
3 บาท/หน้า

4.5 ค่าธรรมเนียมในการออกแคชเชียร์เช็ค

20 บาท/ฉบับ

4.6 ค่าธรรมเนียมในการออกเช็คของขวัญ

20 บาท/ฉบับ

4.7 ค่าธรรมเนียมในการส่งเอกสารทางโทรสาร (FAX)
4.7.1 ภายในจังหวัด
4.7.2 ต่างจังหวัด

10 บาท/หน้า
40 บาท/หน้า

จํานวนเงินหน้าเช็ค
ไม่เกิน 20,000 บาท

4.8 ค่าธรรมเนียมในการนับและแลกเหรียญกษาปณ์
4.8.1 การนับเหรียญเข้าบัญชีเงินฝาก
4.8.2 การแลกเหรียญกษาปณ์

ร้อยละ 1 ของ
ส่วนที่เกิน 2,000 บาท
ร้อยละ 2 ของ
จํานวนเงินที่แลก
/4.9 ค่าธรรมเนียม....
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4.9 ค่าธรรมเนียมการถ่ายเอกสารหนังสือแสดงสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน
(โฉนด นส.3 ฯลฯ) และรับรองสําเนาถูกต้อง
4.10 ค่าธรรมเนียมค้นหาเอกสารที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม
10 บาท/แปลง

4.11 ค่าธรรมเนียมการรับ-จ่ายเงินนอกสถานที่ ณ จุดนัดหมาย

20-200 บาท/ราย

4.12 ค่าบริการจัดทําบัญชีกองทุนหมู่บ้าน
4.13 ค่าธรรมเนียมการออกใบหุ้นแทนฉบับเดิมที่ชํารุด / สูญหาย
หรือการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือหุ้น
4.14 ค่าบริการจัดทําพินัยกรรม

4.15 การให้บุคคลภายนอกเช่าอสังหาริมทรัพย์ของธนาคาร
4.15.1 ค่าเช่ารายวัน/ตร.ม.
(1) ภายในอาคาร
(2) ภายนอกอาคาร
4.15.2 ค่าเช่ารายเดือน/ตร.ม.
(1) ภายในอาคาร
(2) ภายนอกอาคาร

50 บาท/ครั้ง

เงื่อนไข
สูงสุดไม่เกิน 50 บาท
ที่มีระยะเวลาล่วงเลย
เกิน 1 เดือน
เป็นการให้บริการทั้งใน
เวลาทําการนอกเวลาทํา
การและวันหยุดธนาคาร

5,000 บาท/ปี
20 บาท/ฉบับ
ร้อยละ 1 ของ
มูลค่าพินัยกรรม
ขั้นต่ํา 300 บาท
สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
ค่าเช่ารายวัน
100-300 บาท/ตร.ม./วัน
100-200 บาท/ตร.ม./วัน

สําหรับการเช่าครั้งเดียว
หรือเช่าเป็นครั้งคราว
ช่วงระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน

ค่าเช่ารายเดือน
100-350 บาท/ตร.ม./เดือน สําหรับการเช่าระยะยาว
100-300 บาท/ตร.ม./เดือน โดยธนาคารจะเรียกเก็บ
ค่าเช่าล่วงหน้า 3 เดือน
กรณีการเช่าน้อยกว่า 3
เดือน ธนาคารจะเรียกเก็บ
ค่าเช่าล่วงหน้าทั้งจํานวน
หมายเหตุ รวมค่าใช้จา่ ย
ส่วนกลาง* แต่ไม่รวม
ค่าไฟฟ้า (กรณีแยกมิเตอร์)
*ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ธนาคาร
จ่ายเพื่อการใช้ประโยชน์
ร่วมกัน เช่น ค่าน้ําประปา
ค่ารักษาความปลอดภัย ค่า
ไฟฟ้าส่องสว่างทางเดิน
ค่าทําความสะอาด(ยกเว้น
ค่าทําความสะอาดภายใน
บริเวณที่เช่าให้เป็นภาระของ
ผู้เช่า) เป็นต้น
/ภายในอาคาร
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ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม

เงื่อนไข
ภายในอาคาร หมายถึง
พื้นที่ภายในอาคารสํานักงาน
ของธนาคารรวมทั้งบริเวณที่
พักรอของลูกค้าผู้ใช้บริการ
สามารถให้เช่าพื้นที่ เพื่อใช้
จัดกิจกรรม(Event) ได้
ชั่วคราวและห้ามปรับปรุง
ต่อเติมการใช้พื้นที่

4.16 ค่าธรรมเนียมการให้บริการพันธบัตร ได้แก่
4.16.1 การโอนกรรมสิทธิ์
4.16.2 การจํานําสิทธิในพันธบัตร
4.16.3 การถอนจํานําสิทธิในพันธบัตร
4.16.4 การขอแยกหน่วยพันธบัตรเป็นหลายฉบับ/
รวมหน่วยพันธบัตรเป็นฉบับเดียว
4.16.5 การขอออกใบพันธบัตรใหม่ กรณีสูญหาย/ชํารุด
4.16.6 การเปลี่ยนแปลงที่อยู่/บัญชีเงินฝาก
4.16.7 การขอแก้ไขชื่อที่จดทะเบียนผู้ถือกรรมสิทธิ์
4.16.8 การขอหนังสือรับรองสถานะตราสารหนี้
(รับรองการถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร)
4.16.9 การเปลี่ยนผูม้ ีอํานาจจัดการตราสารหนี้ของผู้เยาว์
4.16.10 การเพิ่มผู้มีอํานาจจัดการตราสารหนี้ของ
คนไร้ความสามารถ
4.16.11 การแจ้งบรรลุนิติภาวะ
4.16.12 การจัดการมรดก
4.16.13 การขอใบแทนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
5. ด้าน ATM
5.1 ค่าธรรมเนียมออกบัตรแรกเข้า
5.2 ค่าธรรมเนียมรายปี
5.2.1 บัตรธรรมดา (Regular Card)

10 บาท/ฉบับ

100 บาท
150 บาท

5.2.2 บัตรทอง (Gold Card)

200 บาท

5.3 ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ทดแทน

100 บาท

5.4 ค่าธรรมเนียมการถอนและการโอนเงินระหว่างบัญชี
ภายในบัตรเดียวกัน : วัน : บัตร ตั้งแต่ครั้งที่ 8 เป็นต้นไป
5.5 ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน
5.5.1 บัตร ธ.ก.ส. ถอนเงินจากเครื่อง ATM ธ.ก.ส.
ในเขต (จังหวัด) เดียวกัน
5.5.2 บัตร ธ.ก.ส. ถอนเงินจากเครื่อง ATM ธ.ก.ส.
ข้ามเขต (จังหวัด)

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร
จะต้องชําระค่าธรรมเนียม
ตามที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกําหนดและ
ค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน
เพิ่มเติม

3 บาท : ครั้ง
ไม่เก็บค่าธรรมเนียม
10 บาท : ครั้ง

เขต หมายถึง จังหวัด
สําหรับจังหวัด
กรุงเทพมหานครให้หมายถึง
กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี

/5.5.3 บัตร ธ.ก.ส......
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5.5.3 บัตร ธ.ก.ส. ถอนเงิน/ถามยอดจากเครื่อง ATM
ธนาคารอื่นในเขต (จังหวัด) เดียวกัน
5.5.4 บัตร ธ.ก.ส. ถอนเงินจากเครื่อง ATM ธนาคารอื่น
ข้ามเขต (จังหวัด)
5.6 ค่าธรรมเนียมการใช้บัตร ATM ที่เครื่อง ATM ธนาคารอื่น
ต่อเดือน ตั้งแต่ครั้งที่ 5 เป็นต้นไป

ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม
เงื่อนไข
นนทบุรี สมุทรปราการ
ฟรี 4 ครั้ง/เดือน
ครั้งที่ 5 ขึ้นไปคิด 10 บาท* * กรณีทํารายการผ่าน
เครื่องเอทีเอ็ม (ATM)
20 บาท/ครั้ง*
10 บาท/ครั้ง *

5.7 ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ที่เครื่อง ATM ธ.ก.ส. ในเขต
(จังหวัด) เดียวกัน ระหว่างบัญชีภายในบัตรเดียวกัน และเข้าบัญชี
บุคคลอื่นใน ธ.ก.ส.

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

5.8 ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ที่เครื่อง ATM ธ.ก.ส. ข้ามเขต
(จังหวัด) ระหว่างบัญชีภายในบัตรเดียวกัน และเข้าบัญชีบุคคลอื่น
ใน ธ.ก.ส.

ฟรีครั้งแรกของเดือน
ครั้งต่อไป 10 บาท

5.9 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในบัตร ATM
ของ ธ.ก.ส. ที่เครื่อง ATM ธนาคารอื่น ในเขต (จังหวัด) เดียวกัน

ฟรี 4 ครั้ง/เดือน
ครั้งที่ 5 ขึ้นไป
คิด 10 บาท*
หมื่นละ 10 บาท
บวก ค่าบริการ
10 บาท/รายการ*

5.10 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในบัตร ATM
ของ ธ.ก.ส. ที่เครื่อง ATM ธนาคารอื่นข้ามเขต (จังหวัด)
5.11 ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคาร (ORFT)
5.11.1 จํานวนเงินทีโ่ อน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท

25 บาท

5.11.2 จํานวนเงินทีโ่ อนตั้งแต่ 10,001 – 50,000 บาท

35 บาท

ธนาคารอื่นภายในเครือข่าย
เอทีเอ็มพูล (ATM POOL)
ซึ่งนับทุกประเภทรายการ
ตั้งแต่รายการที่ 5 ภายใน
เดือนเดียวกัน ธนาคาร
จะคิดค่าธรรมเนียม
รายการละ 10 บาท
ยกเว้น รายการโอนเงิน
ให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่น
(ORFT)

6. ด้านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (Cash Deposit Machine :
CDM)
6.1 ค่าธรรมเนียมการฝากเงินสดข้ามธนาคาร (Inter-bank
Deposit)
6.1.1 จํานวนเงินฝากไม่เกิน 10,000 บาท

50 บาท

6.1.2 จํานวนเงินฝากมากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน
20,000 บาท
6.1.3 จํานวนเงินฝากมากกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน
30,000 บาท

60 บาท

6.1.4 จํานวนเงินฝากมากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน
40,000 บาท

80 บาท

6.1.5 จํานวนเงินฝากมากกว่า 40,000 บาท แต่ไม่เกิน
50,000 บาท

90 บาท

70 บาท

หักค่าบริการจากจํานวน
เงินฝากก่อนฝากเข้าบัญชี
ตัวอย่าง
ฝากเงิน 10,000 บาท
หัก ค่าบริการ 50 บาท
เหลือฝากเข้าบัญชี
9,950 บาท

/6.1.6 จํานวนเงิน....
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6.1.6 จํานวนเงินฝากมากกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน
65,000 บาท
6.1.7 จํานวนเงินฝากมากกว่า 65,000 บาท แต่ไม่เกิน
80,000 บาท
6.1.8 จํานวนเงินฝากมากกว่า 80,000 บาท แต่ไม่เกิน
100,000 บาท
6.2 ฝากเงินสดที่เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) ขาส่งภายใน
ธนาคาร
6.2.1 ฝากเงินสดที่เครื่อง CDM ธ.ก.ส. เข้าบัญชีปลายทาง

ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม
100 บาท

เงื่อนไข

110 บาท
120 บาท

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ธ.ก.ส. (สาขาเดียวกัน)
6.2.2 ฝากเงินสดที่เครื่อง CDM ธ.ก.ส. เข้าบัญชีปลายทาง
ธ.ก.ส. (ต่างสาขา ภายในเขตเดียวกัน)
6.2.3 ฝากเงินสดที่เครื่อง CDM ธ.ก.ส. เข้าบัญชีปลายทาง
ธ.ก.ส.(ต่างสาขา นอกเขต)
(1) ค่าบริการ
(2) ค่าธรรมเนียม

7. ด้านการให้บริการธุรกรรมด้านการค้าต่างประเทศ
(Trade Finance)
7.1 ด้านการนําเข้า
7.1.1 ค่าธรรมเนียมการเปิด L/C และ D L/C

7.1.2 ค่า SWIFT จากการเปิด L/C และ D L/C
(MT700/701)
7.1.3 ค่าธรรมเนียมการแก้ไข L/C และ D L/C
(1) เพิ่มจํานวนเงิน

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

10 บาท/รายการ

เขต หมายถึง จังหวัด
สําหรับจังหวัด
กรุงเทพมหานครให้
หมายถึง กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี นนทบุรี
และสมุทรปราการ

ร้อยละ 0.10 ของ
จํานวนเงินที่รับฝาก
ขั้นต่ํา 10 บาท/รายการ
(เศษสตางค์ปัดขึ้นเป็น
จํานวนเต็มบาท)
(รวมขั้นต่ํา 20 บาท/รายการ)

1.1 L/C :1/4% ของ
จํานวนเงินต่อระยะเวลา
3 เดือน
1.2 Domestic L/C :
1/5% ต่อเดือน
MT 700 : 1,000 บาท

ขั้นต่ํา 1,000 บาท
ขั้นต่ํา 1,000 บาท

MT 701 : 400 บาท/
ข้อความ
1.1 L/C : 1/4% ของ
ขั้นต่ํา 1,000 บาท
จํานวนเงินที่เพิ่มต่อระยะเวลา
3 เดือน
/1.2 Domestic....
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(2) ขยายวันหมดอายุ

ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม
เงื่อนไข
1.2 Domestic L/C : 1/5% ขั้นต่ํา 1,000 บาท
ของจํานวนเงินที่เพิ่มต่อเดือน
1.1 L/C : 1/4% ของจํานวน ขั้นต่ํา 1,000 บาท
เงินต่อระยะเวลาที่ขยายอายุ
ต่อระยะเวลา 3 เดือน
1.2 Domestic L/C :
1/5% ของจํานวนเงิน
ต่อระยะเวลาที่ขยายอายุ
ต่อเดือน

(3) เรื่องอื่นๆ
7.1.4 ค่า SWIFT จากการแก้ไข L/C และ D L/C
7.1.5 ตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า (Import Bills For Collection)
(1) ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บ
(1.1) กรณีธนาคารเป็นผู้เรียกเก็บ
(1.2) กรณีโอนไปยังธนาคารอื่นให้เรียกเก็บจาก
ธนาคารผู้รับโอน
(2) ค่าธรรมเนียมในการรับรองการชําระเงินสําหรับตั๋ว
เรียกเก็บแบบ D/P Term (Engagement Fee)
(3) ค่าธรรมเนียมในการคืนเอกสาร (Returned Items)
7.1.6 การออกหนังสือค้ําประกันเพื่อรับสินค้าทางเรือ
(Shipping Guarantee)
7.1.7 การโอนสิทธิการรับสินค้าตามใบสั่งปล่อยสินค้าของ
สายการบิน (Endorsing Delivery Order)
7.1.8 เอกสารสินค้าเข้าเลตเตอร์ออฟเครดิต (Import Bills
Under L/C)
(1) ค่าธรรมเนียมในการรับรองตั๋วเงินที่มีระยะเวลาตาม
L/C ( Engagement Fee )
(2) ค่าธรรมเนียมจํานวนเงินที่เกินกว่าเลตเตอร์ออฟ
เครดิต ( L/C Overdrawn Commission )
(3) ค่าธรรมเนียมเลตเตอร์ออฟเครดิตหมดอายุ
( Drawing Under Expired L/C and Exceed The Coverage
Of L/C Opening Commission Charged )

ขั้นต่ํา 1,000 บาท

1,000 บาท/ฉบับ
400 บาท/ฉบับ

1/8% ของจํานวนเงินที่
เรียกเก็บ

ขั้นต่ํา 1,000 บาท

1/16%ของจํานวนเงินที่
เรียกเก็บ

ขั้นต่ํา 500 บาท

2.5% ต่อปี ของจํานวนเงิน
ตามตั๋วเรียกเก็บเมื่อขอรับ
เอกสาร

ขั้นต่ํา 1,000 บาท

USD 100.00 ต่อฉบับหรือ
เทียบเท่า
500 บาท/ฉบับ/เดือน
500 บาท/ฉบับ

2.5% ต่อปี
1/4% ของจํานวนเงินที่
เบิกเกิน

ขั้นต่ํา 1,000 บาท
เรียกเก็บเฉพาะกรณี
ค่าธรรมเนียมเกินกว่า
300 บาท

1/4% ของจํานวนเงินตามตั๋ว เรียกเก็บเฉพาะกรณี
เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมเกินกว่า
1,000 บาท
/7.1.9 ค่า SWIFT….
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7.1.9 ค่า SWIFT ติดต่อกับธนาคารในต่างประเทศ
7.1.10 ค่าธรรมเนียมในการยกเลิก L/C
7.1.11 ค่าธรรมเนียมการชําระเงินสกุลเดียวกับภาระหนี้
(Commission in Lieu of Exchange)
(1) สกุลเงิน USD , THB
(2) สกุลอื่น
7.1.12 ค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาเอกสารสินค้าเข้า
เกินกว่า 1 เดือน นับจากวันใบนําส่งจากธนาคารผู้ส่งเอกสาร
การเรียกเก็บ (Cover Letter)
7.1.13 ค่าธรรมเนียมเอกสารตั๋วสินค้าเข้าที่เรียกเก็บเป็นเงิน
บาท (Commission on Thai Baht Bills)
7.1.14 ค่าธรรมเนียมขอเอกสารย้อนหลัง 1 เดือนขึ้นไป
7.1.15 ค่าธรรมเนียมข้อผิดพลาดของเอกสาร
(Discrepancy Fee)
7.1.16 ค่าธรรมเนียมเลตเตอร์ออฟเครดิตหมดอายุ (Drawing
Under Expired L/C and Exceed The Coverage of L/C
Opening Commission Charged)
7.1.17 ค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาเอกสารสินค้าเข้า
(Handling Charge For Dormant Collection Bills) เกินกว่า 1 เดือน
นับจากวันใบนําส่งจากธนาคารผู้ส่งเอกสารการเรียกเก็บ (Cover
Letter)
7.1.18 ค่าธรรมเนียม T/R เพื่อโอนเงินชําระค่าสินค้า
(Telegraphic Transfer under Trust Receipt : T/T under T/R )
7.2 ด้านการส่งออก
7.2.1 ค่าธรรมเนียมในการแจ้ง/แก้ไข L/C
7.2.2 ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเงิน/รับซื้อตั๋วส่งออก
ภายใต้ L/C
(1) กรณีเรียกเก็บจากผู้รับผลประโยชน์

(2) กรณีเรียกเก็บจาก Applicant

ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม
400 บาท/ฉบับ

เงื่อนไข

400 บาท

1/4% ของจํานวนเงิน

ขั้นต่ํา 1,000 บาท

1/2% ของจํานวนเงิน

ขั้นต่ํา 1,000 บาท

เรียกเก็บ USD 30.00
เศษของเดือนต่อไปคิดเป็น
เดือนต่อไปให้คิด USD 30.00 1 เดือน
หรือเทียบเท่า
1/4% ของจํานวนเงิน

ขั้นต่ํา 1,000 บาท

500 บาท ต่อฉบับ
USD 50.00 ต่อรายการหรือ เรียกเก็บจาก Beneficiary
เทียบเท่า
ในต่างประเทศ
1/4% ของจํานวนเงิน
ตามตั๋ว
เรียกเก็บ 500 บาท
ต่อเดือน

1/8% ของจํานวนเงิน

ขั้นต่ํา 1,000 บาท

เศษของเดือนคิดเป็น
1 เดือน

ขั้นต่ํา 1,000 บาท

ตามตั๋ว
800 บาท/ฉบับ
เก็บ 1,000 บาท
สําหรับ 2 Invoice แรก
และเก็บ 300 บาท
สําหรับ Invoice ถัดไป
1/8% ของจํานวนเงินตามตั๋ว
ขั้นต่ํา USD 75.00 หรือ
เทียบเท่า
/(3) กรณีเป็นตั๋ว...

- 16 ประเภทบริการ
(3) กรณีเป็นตั๋ว Restrict From
(3.1) Negotiation Fee
(3.2) Commission in Lieu of Exchange
7.2.3 ค่า SWIFT ติดต่อกับธนาคารในต่างประเทศ
7.2.4 ค่าธรรมเนียมในการโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต
(L/C) Transfer Commission)
(1) Without Substitution
(2) With Substitution
7.2.5 ค่าธรรมเนียมในการแก้ไขโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต
(Amendment of L/C Transfer Commission) ในกรณีเพิ่มเงิน
(1) Without Substitution
(2) With Substitution
(3) ในกรณีแก้ไขอื่นๆ
7.2.6 ค่าธรรมเนียมในการเป็นตัวแทนชําระเงิน
(Reimbursement Fee)
7.2.7 ค่าธรรมเนียมในการแจ้งเลตเตอร์ออฟเครดิตฉบับใหม่
แทนฉบับเก่าที่สูญหาย (Commission on Re-Advise L/C /
Amendment)
7.2.8 ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเงิน/รับซื้อตั๋วส่งออก
ภายใต้ B/C (Export Bills For Collection)
(1) กรณีเรียกเก็บเงินจากผู้รับประโยชน์ (Drawer)
(2) ในกรณีเรียกเก็บเงินจาก Drawee
7.2.9 ค่าธรรมเนียมในการขอแก้ไขการขอเรียกเก็บเงิน
(Amendment of Collection Instruction)
7.2.10 ค่าธรรมเนียมสําหรับเอกสารที่ไม่มีการชําระเงิน
(Dishonored Bills Fee)
7.2.11 ค่าธรรมเนียมเอกสารตั๋วสินค้าออกที่เรียกเก็บเป็น
เงินบาท (Commission on Thai Baht Bills)
7.2.12 ค่าธรรมเนียมขอเอกสารย้อนหลัง 1 เดือนขึ้นไป

ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม

เงื่อนไข

USD 50.00 หรือเทียบเท่า
1/8% ของจํานวนเงิน ขั้นต่ํา
USD 20.00 หรือเทียบเท่า
400 บาท/ฉบับ

1/8% ของจํานวนเงินที่โอน
ต่อครั้ง

ขั้นต่ํา 1,000 บาท
สูงสุด 30,000.00 บาท

1/4% ของจํานวนเงินที่โอน
ต่อครั้ง

ขั้นต่ํา 1,000 บาท สูงสุด
60,000.00 บาท

1/8% ของจํานวนเงินที่โอน
ต่อครั้ง

ขั้นต่ํา 1,000 บาท
สูงสุด 30,000.00 บาท

1/4% ของจํานวนเงินที่โอน
ต่อครั้ง

ขั้นต่ํา 1,000 บาท
สูงสุด 60,000.00 บาท

500 บาท ต่อฉบับ
USD 75.00 ต่อฉบับ หรือ
เทียบเท่า
1,000 บาท ต่อฉบับ

800 บาท ต่อฉบับ
1/8% ของจํานวนเงินตามตัว๋ ขั้นต่ํา USD50.00 หรือ
เทียบเท่า
500 บาท ต่อฉบับ
1,000 ต่อฉบับ
1/4% ต่อปีของ
จํานวนเงิน

ขั้นต่ํา 1,000 บาท

500 บาท ต่อฉบับ
/7.2.13 ค่าธรรมเนียม...
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7.2.13 ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบคลังสินค้า
(INSPECTING FEE)
7.2.14 ค่าเบี้ยปรับ Packing Credit กรณีที่ไม่มีการส่งมอบ
เงินตราต่างประเทศภายใต้ Packing Credit
(ผู้กู้ไม่สามารถนําเอกสารส่งออกมาขายลด หรือ ผู้กู้ไม่สามารถ
นําเงินตราต่างประเทศมาขายกับธนาคารได้)
7.2.15 ค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์การรับเงินไปยังบุคคลที่ 3
(1) ในกรณีมีคําสั่งโอนก่อนที่ธนาคารจะได้รับชําระเงิน
จากธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ (Assignment of Proceeds)
(2) ในกรณีมีคําสั่งโอนก่อนที่ธนาคารได้รับการชําระเงิน
จากธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ (Payment Instruction) เป็นเงิน
บาทเท่านั้น
7.3 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากธุรกรรมของลูกค้า
- ค่าไปรษณีย์ และค่าอากรแสตมป์
7.4 ด้านหนังสือค้ําประกัน
7.4.1 ค่าธรรมเนียมการออก Standby L/C
7.4.2 ค่าธรรมเนียมการออก Letter of Guarantee (L/G)
(1) ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ําประกันครั้งแรก
(2) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุครั้งต่อไป (ทุก 3 เดือน)

ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม
2,000 บาทต่อครั้ง

เงื่อนไข
สูงสุด 4,000 บาท ต่อปี

0.25% ของจํานวนเงินที่ไม่
สามารถส่งมอบเงินตรา
ต่างประเทศให้กับธนาคาร
1/8% ของจํานวนเงินตาม
เอกสารสินค้าออกที่ขอโอน

ขั้นต่ํา 1,000 บาท

1,000 บาท ต่อหนึ่งผู้รับโอน

เรียกเก็บตามรายการทีเ่ กิดขึ้นจริง

2% ต่อปี

ขั้นต่ํา 1,000 บาท

2% ต่อปี
2% ต่อปี

ขั้นต่ํา 500 บาท/ปี/ฉบับ
ขั้นต่ํา 500 บาท

8. ด้านการให้บริการโอนเงินต่างประเทศขาออก (Outward
Remittance)
8.1 ค่าธรรมเนียมบริการโอนเงินไปต่างประเทศขาออกทั่วไป
8.1.1 ต้นทาง

500 บาท/รายการ

ใช้กับทุกธุรกรรมที่ไม่เข้า
เงื่อนไขตามข้อ 8.2

8.1.2 ปลายทาง
(ค่าธรรมเนียมกรณีที่ผู้ขอโอนต้องการรับภาระ
ค่าธรรมเนียมธนาคารในต่างประเทศในต่อแรก (Charge Our)
ให้เก็บเพิ่มจากข้อ 8.1.1) ดังนี้
(1) สกุล EUR

1,200 บาท/รายการ

(2) สกุล JPY

0.05 % ของ
จํานวนเงินที่โอน/รายการ

(3) สกุล USD

800 บาท/รายการ

(4) สกุล GBP

1,200 บาท/รายการ

ค่าธรรมเนียมขั้นต่ํา (Min)
JPY 5,000.-

(5) ทุกสกุลที่ธนาคารให้บริการโอนไป สปป.ลาว

0.3% ของจํานวนเงินที่โอน

ค่าธรรมเนียมขั้นต่ํา (Min)
800 บาท/รายการ

(6) สกุล USD โอนไปประเทศกัมพูชา

0.1% ของจํานวนเงินที่โอน

ค่าธรรมเนียมขั้นต่ํา (Min)
800 บาท/รายการ
/(7) สกุล THB….
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(7) สกุล THB โอนไปประเทศกัมพูชา
(8) สกุลอื่นๆ ที่ธนาคารให้บริการ

ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม
0.5% ของจํานวนเงินที่โอน
800 บาท/รายการ

8.1.3 ค่าธรรมเนียมกรณีที่ผู้ขอโอนต้องการรับภาระ
ค่าธรรมเนียมธนาคารในต่างประเทศ (ปลายทาง) ทั้งหมด (Pay in
full) โดยธนาคารรับประกันว่าเงินโอนถึงธนาคารของผู้รับเต็มจํานวน
(เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ข้อ 8.1.1+8.1.2+8.1.3)
8.2 ค่าธรรมเนียมบริการโอนเงินไปต่างประเทศขาออกผ่าน
ธนาคารส่งเสริมกสิกรรม (ธสก.) สปป.ลาว
8.2.1 ต้นทาง

ขึ้นอยู่กับธนาคารตัวแทน
ในต่างประเทศเรียกเก็บ

(1) จํานวนเงินโอนไม่เกิน 30,000 บาท

500 บาท/รายการ

(2) จํานวนเงินโอนมากกว่า 30,000 บาท
แต่ไม่เกิน 400,000 บาท
(3) จํานวนเงินโอนมากกว่า 400,000 บาท ขึ้นไป

8.2.2 ปลายทาง
(ค่าธรรมเนียมกรณีที่ผู้ขอโอนต้องการรับภาระ
ค่าธรรมเนียมปลายทางในต่อแรก (Charge Our) โดยให้เก็บเพิ่ม
จากข้อ 8.2.1)
(1) เข้าบัญชีปลายทางที่ธนาคารส่งเสริมกสิกรรม
(ธสก.) สปป.ลาว
(2) เข้าบัญชีปลายทางที่ธนาคารอื่นใน สปป.ลาว

8.3 ค่าธรรมเนียมการแก้ไข/ยกเลิก
9. ด้านการให้บริการโอนเงินต่างประเทศขาเข้า (Inward
Remittance)
9.1 ค่าธรรมเนียมบริการเงินโอนต่างประเทศขาเข้าทั่วไป
9.2 ค่าธรรมเนียมบริการเงินโอนต่างประเทศขาเข้าผ่านธนาคาร
ส่งเสริมกสิกรรม (ธสก.) สปป.ลาว
9.2.1 เข้าบัญชีปลายทางที่ ธ.ก.ส.

เงื่อนไข
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ํา (Min)
800 บาท/รายการ

เฉพาะเงิน “สกุลบาท”
เท่านั้น

550 บาท/รายการ
บวก 0.125% ของ
*จํานวนเงินที่โอน

*ขั้นต่ํา 300 บาท
สูงสุด 500 บาท

550 บาท/รายการ
บวก 0.125 % ของ
**จํานวนเงินที่โอน

**ไม่มีขั้นสูง

LAK 60,000/รายการ
ค่าบริการ LAK
25,000/รายการ
บวก ค่าธรรมเนียม 0.1%
ของจํานวนเงินโอน

(ขั้นต่ํา 200 บาท สูงสุด
35,000 บาท)

500 บาท/รายการ

0.25%/รายการ
(ขั้นต่ํา 200 บาท
สูงสุด 500 บาท)

ใช้กับทุกธุรกรรมที่ไม่เข้า
เงื่อนไขตามข้อ 9.2
เฉพาะเงิน “สกุลบาท”
เท่านั้น

200 บาท/รายการ
/9.2.2 เข้าบัญชี....
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9.2.2 เข้าบัญชีปลายทางธนาคารอื่นในประเทศไทย

10. ด้านการให้บริการเช่าตู้นิรภัยธนาคาร
10.1 ช่องฝากขนาดเล็ก ขนาด 3x10 นิ้ว

ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม
0.25%/รายการ
(ขั้นต่ํา 200 บาท
สูงสุด 500 บาท)
500 บาทต่อปี

10.2 ช่องฝากขนาดกลาง ขนาด 5x10 นิ้ว

1,000 บาทต่อปี

10.3 ช่องฝากขนาดใหญ่ ขนาด 10x10 นิ้ว

1,800 บาทต่อปี

10.4 เงินมัดจําลูกกุญแจ ประกันความสูญหายหรือชํารุด
11. ด้านการให้บริการระบบ BAAC Corporate Banking
11.1 ค่าสมัครใช้บริการ
11.1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
11.1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี
11.2 การให้บริการด้านข้อมูลบัญชี (Non – Financial)
11.2.1 ดูข้อมูลบัญชีของหน่วยงาน (Account List)
11.2.2 ดูรายละเอียดข้อมูลบัญชี (Account History)
11.2.3 ดูรายการ Statement
11.2.4 การตรวจสอบรายการเช็ค
11.2.5 ดูรายงานการชําระผ่านระบบ Payment
Gateway
(1) เหมาจ่าย บุคคลทั่วไป
(2) เหมาจ่าย สถาบันการเงิน
11.3 การให้บริการทางการเงิน (Financial)
11.3.1 การโอนเงินภายในธนาคาร
(1) การโอนเงินระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคาร
(BAAC-BAAC)
(1.1) ในเขตสํานักหักบัญชี
(1.2) ข้ามเขตสํานักหักบัญชี

เงื่อนไข

ช่องฝากละ 3,500 บาท

1,000 บาท
2,000 บาท
ยกเว้นค่าธรรมเนียม
ยกเว้นค่าธรรมเนียม
ยกเว้นค่าธรรมเนียม
ยกเว้นค่าธรรมเนียม
4,000 บาท/เดือน
15,000 บาท/เดือน/บัญชี

ยกเว้นค่าธรรมเนียม
ยกเว้นค่าธรรมเนียม

(2) การโอนเงินให้บุคคลอื่นภายในธนาคาร
(BAAC-BAAC)
(2.1) ในเขตสํานักหักบัญชี
(2.2) ข้ามเขตสํานักหักบัญชี
11.3.2 การโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (Internet
Banking ORFT Service)
(1) จํานวนเงินโอนไม่เกิน 20,000 บาท
(2) จํานวนเงินโอนมากกว่า 20,000 บาท
แต่ไม่เกิน 50,000 บาท

ยกเว้นค่าธรรมเนียม
ยกเว้นค่าธรรมเนียม

25 บาท/ครั้ง
35 บาท/ครั้ง
/11.3.3 บริการโอนเงิน..

- 20 ประเภทบริการ
11.3.3 บริการโอนเงินเพื่อบุคคลที่สามผ่านระบบบาทเนต
(BATHNET)
- ธนาคารผู้สั่งโอน

ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม
150 บาท

11.3.4 บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างธนาคาร
อัตโนมัติภายในวันทําการเดียวกัน (Bulk Payment Same Day)
BAAC-OTHER
(1) จํานวนเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท
(2) ตั้งแต่ 100,001 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาท
(3) ตั้งแต่ 500,001 บาทแต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท

20 บาท/รายการ
75 บาท/รายการ
200 บาท/รายการ

11.3.5 บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างธนาคาร
อัตโนมัติภายในวันทําการถัดไป (Bulk Payment Next Day)
- ไม่เกิน 2,000,000 บาท

12 บาท/รายการ

11.3.6 Bulk Payment Prompt Pay
(1) ไม่เกิน 100,000 บาท
(2) มากกว่า 100,000 บาท
12. บริการ ธ.ก.ส. A-Mobile
12.1 ค่าสมัครใช้บริการ ธ.ก.ส. A-Mobile
12.1.1 สมัครใช้บริการที่สาขา ของ ธ.ก.ส.
12.1.2 สมัครใช้บริการผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile
และยืนยันตัวตนผ่านเครื่อง ATM/CDM
12.1.3 สมัครใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของ ธ.ก.ส. และยืนยัน
ตัวตนผ่านเครื่อง ATM/CDM
12.2 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินภายในธนาคาร ในเขต
สํานักหักบัญชี
12.2.1 โอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง

เงื่อนไข

ไม่เกิน 10 บาท/รายการ
ไม่เกิน 15 บาท/รายการ

ฟรี
ฟรี
ฟรี

ฟรี

วงเงินโอน ไม่เกิน
100,000 บาท/รายการ

ฟรี

วงเงินโอน ไม่เกิน
20,000 บาท/รายการ

ฟรี

วงเงินโอน ไม่เกิน
20,000 บาท/รายการ

12.4 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างธนาคาร

ฟรี

วงเงินโอน ไม่เกิน
50,000 บาท/รายการ

12.5 ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน Prompt Pay

ฟรี

- วงเงินต่อรายการ
ไม่เกิน 100,000 บาท
- วงเงินต่อวันไม่เกิน
300,000 บาท
/12.6 ค่าธรรมเนียม...

12.2.2 โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น
12.3 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินภายในธนาคาร ข้ามเขต
สํานักหักบัญชี

- 21 ประเภทบริการ
12.6 ค่าธรรมเนียมการถอนเงินไม่ใช้บัตร (Cardless
Withdrawal)

13. ด้านบัตรเดบิต ธ.ก.ส.
13.1 ค่าธรรมเนียมออกบัตรแรกเข้า
13.2 ค่าธรรมเนียมรายปี
13.2.1 บัตรเดบิต A-Green
13.2.2 บัตรเดบิต A-Smart
13.3 ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ทดแทน
13.4 ค่าธรรมเนียมการถอนและการโอนเงินระหว่างบัญชีภายใน
บัตรเดียวกัน /วัน /บัตร ตั้งแต่ครั้งที่ 8 เป็นต้นไป
13.5 ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน
13.5.1 บัตรเดบิต ธ.ก.ส.ถอนเงินจากเครื่อง ATM
ธ.ก.ส. ในเขต (จังหวัด) เดียวกัน
13.5.2 บัตรเดบิต ธ.ก.ส.ถอนเงินจากเครื่อง ATM
ธ.ก.ส. ข้ามเขต (จังหวัด)
13.5.3 บัตรเดบิต ธ.ก.ส. ถอนเงิน/ถามยอดจากเครื่อง ATM
ธนาคารอื่นในเขต (จังหวัด) เดียวกัน
13.5.4 บัตรเดบิต ธ.ก.ส. ถอนเงินจากเครื่อง ATM ธนาคาร
อื่นข้ามเขต (จังหวัด)
13.6 ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเดบิต ธ.ก.ส.ที่เครื่อง ATM ธนาคาร
อื่นต่อเดือน ตั้งแต่ครั้งที่ 5 เป็นต้นไป

ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม

เงื่อนไข

ไม่คิดค่าธรรมเนียม (ในเขต) - ถอนไม่เกิน 10,000 บาท/
รายการ และไม่เกินวันละ
10 บาท : ครั้ง (ข้ามเขต*)

20,000 บาท/วัน
- การรับเงินจากเครื่อง
ATM/CDM ธ.ก.ส. ในเขต
(จังหวัด) เดียวกัน : ไม่มี
ค่าธรรมเนียม
- การรับเงินจากเครื่อง
ATM/CDM ธ.ก.ส. ข้ามเขต
(จังหวัด) มีค่าธรรมเนียม
เพิ่มเติม 10 บาท/ครั้ง
* เขต หมายถึง จังหวัด
สําหรับจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ให้หมายถึง
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี นนทบุรี
สมุทรปราการ

100 บาท
250 บาท
300 บาท
100 บาท
3 บาท/ครั้ง
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
10 บาท /ครั้ง
ฟรี 4 ครั้ง/เดือน
ครั้งที่ 5 ขึ้นไป
คิด 10 บาท *
20 บาท / ครั้ง *
10 บาท/ครั้ง *

เขต หมายถึงจังหวัด
สําหรับจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ให้หมายถึง
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี นนทบุรี
สมุทรปราการ
* กรณีทํารายการผ่าน
เครื่องเอทีเอ็ม (ATM)
ธนาคารอื่นภายใน
เครือข่ายเอทีเอ็มพูล
(ATM POOL) ซึ่งนับทุก
ประเภทรายการ
/13.7 ค่าธรรมเนียม...
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13.7 ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ที่เครื่อง ATM ธ.ก.ส.
ในเขต(จังหวัด) เดียวกัน ระหว่างบัญชีภายในบัตรเดียวกัน และ เข้า
บัญชีบุคคลอื่นใน ธ.ก.ส.
13.8 ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ที่เครื่อง ATM ธ.ก.ส.
ข้ามเขต(จังหวัด) ระหว่างบัญชีภายในบัตรเดียวกัน และ เข้าบัญชี
บุคคลอื่นใน ธ.ก.ส.
13.9 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในบัตรเดบิต
ธ.ก.ส. ที่เครื่อง ATM ธนาคารอื่น ในเขต (จังหวัด) เดียวกัน
13.10 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในบัตรเดบิต
ธ.ก.ส. ที่เครื่อง ATM ธนาคารอื่นข้ามเขต (จังหวัด)
13.11 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างธนาคาร (ORFT)
13.11.1จํานวนเงินที่โอน น้อยกว่าหรือเท่ากับ
10,000 บาท
13.11.2 จํานวนเงินที่โอน ตั้งแต่ 10,001 - 50,000 บาท
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่

ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ฟรีครั้งแรกของเดือน
ครั้งต่อไป 10 บาท
ฟรี 4 ครั้ง/เดือน
ครั้งที่ 5 ขึ้นไป
คิด 10 บาท *
หมื่นละ 10 บาท +
ค่าบริการ 10 บาท/รายการ*

เงื่อนไข
ตั้งแต่รายการที่ 5 ภายใน
เดือนเดียวกัน ธนาคารจะ
คิดค่าธรรมเนียมรายการ
ละ 10 บาท
ยกเว้น รายการโอนเงินให้
ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่น
(ORFT)

25 บาท
35 บาท

มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(นายกษาปณ์ เงินรวง)
ผู้ช่วยผู้จัดการ ทําการแทน
ผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

