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ค. ค่าบริการอื่นๆ (ช่องทางสาขา)  อัตราค่าบริการ หมายเหตุ 

1. บัตรเดบิต (Debit Card)   
 

ค่าธรรมเนียมของบตัรเดบิต KKP Value Debit  KKP Maxi Debit KKP Be Free Debit KKP Trust Debit KKP Protect Debit  

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100  บาท 100  บาท 100  บาท 100  บาท 100  บาท 

ค่าธรรมเนียมรายปี 200  บาท 299  บาท 350  บาท 599  บาท 999  บาท 
การออกบตัรใหม่ทดแทน ไม่มีค่าบริการ ไม่มีค่าบริการ ไม่มีค่าบริการ ไม่มีค่าบริการ ไม่มีค่าบริการ 

- ค่าธรรมเนียมการขอส าเนาเอกสารแสดงรายการใช้จ่ายผ่านบตัรเดบิต 
- ค่าธรรมเนียมการขอส าเนาใบบนัทึกรายการ 
- ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธรายการเรียกเก็บ (Chargeback Fee) 
(กรณีธนาคารตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นรายการท่ีเกิดจากการใช้จ่าย 
ผ่านบตัรดงักล่าวและ/หรืออยู่ในความรับผิดชอบของผู้ ถือบตัรจริง) 

ไม่มีค่าบริการ 
รายการละ 200 บาท 

รายการละ 100 บาท 

 

2. บริการด้านเช็ค   

2.1 ค่าสมดุเช็ค (เล่มละ 20 ฉบบั) 15 บาท ต่อฉบบั (รวมค่าอากรแสตมป์)  

2.2 ค่าแคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque) ฉบบัละ 20 บาท (รวมค่าอากรแสตมป์)  

2.3 การถอนเงินด้วยเช็คต่างสาขา 
               -  ในเขตส านกัหกับญัชีเดียวกัน 
               -  ข้ามเขตส านกัหกับญัชี 
 

 
ไม่มคี่าบริการ 

ร้อยละ 0.10 ของจ านวนเงิน ขัน้ต ่า 10 
บาทต่อฉบบั สงูสดุไม่เกิน 1,000 บาท 

 

2.4 การเบิกเงินตามแคชเชียร์เช็ค 
               -  ในเขตส านกัหกับญัชีเดียวกัน 

 

ไม่มคี่าบริการ 
 

               -  ข้ามเขตส านกัหกับญัชี 
 

ร้อยละ 0.10 ของจ านวนเงินตามเช็ค  
ขัน้ต ่า 10 บาทต่อฉบบั สงูสดุไม่เกิน 

1,000 บาท 

  

2.5 ค่าธรรมเนียมการส่งเช็คหรือดร๊าฟท์เพื่อเรียกเก็บเงิน 
               -  ข้ามเขตส านกัหกับญัชี 

ร้อยละ 0.10 ของจ านวนเงินตามเช็ค  
ขัน้ต ่า 10 บาทต่อฉบบั สงูสดุไม่เกิน 

1,000 บาท 

 

2.6 ค่าปรับเช็คคืน 
 

ร้อยละ 0.20 ของจ านวนเงินตามเช็ค 
ขัน้ต ่า 200 บาทต่อฉบบั 

 

2.7 ค่าอายดัเช็ค ฉบบัละ 100 บาท  

2.8 ค่าธรรมเนียมผ่านเช็คก่อนการเรียกเก็บ  

2.9 ค่าธรรมเนียมสิ่งพิมพ์ออกจากระบบการจดัเก็บภาพเช็ค 
(สามารถขอย้อนหลงันับแต่วนัท่ีเกิดรายการได้ไม่เกิน 10 ปี) 

ร้อยละ 0.50 ต่อปี 

100  บาทต่อชดุ (1 ชดุมี 2 แผ่น ) 
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ค. ค่าบริการอื่นๆ (ช่องทางสาขา)  อัตราค่าบริการ หมายเหตุ 

3. การโอนเงิน   

3.1 โอนเงินระหว่างบญัชีออมทรัพย์และบญัชีกระแสรายวนั โดยอตัโนมตัิ 

- กรณีโอนเงินจากบญัชีออมทรัพย์ ไปบญัชีกระแสรายวนั โดยอตัโนมตัิ 

- กรณีโอนเงินจากบญัชีกระแสรายวนั ไปบญัชีออมทรัพย์ โดยอตัโนมตัิ 

 

เดือนละ 50 บาท 

รายการละ 20 บาท 

เรียกเก็บเฉพาะลกูค้า
บคุคลธรรมดาเท่านัน้ 

   

3.2 โอนเงินภายในธนาคาร ไม่มคี่าบริการ  

3.3 โอนเงินต่างธนาคาร   

โอนเงินจากบญัชีออมทรัพย์ ไปยงับญัชีต่างธนาคาร (เงินเข้าบญัชีทนัที)    

-  วงเงินไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายการ รายการละ 25 บาท  

-  วงเงินเกินกว่า 20,000 ถึง 2,000,000 บาทต่อรายการ รายการละ 35 บาท  

-  การโอนเงินไปยงับญัชีต่างธนาคาร ผ่านระบบบาทเนต   
   

 

 

 

 

 

 
 
 

ธนาคารผู้โอน ธนาคารผู้ รับโอน ผู้โอน ผู้ รับโอน หมายเหตุ 
กทม./ปริมณฑล กทม./ปริมณฑล 150 บาท 100 บาท  

กทม./ปริมณฑล ต่างจงัหวดั 150 บาท 100 บาท + 
ค่าโอนเงินต่างจงัหวดั 

ค่าธรรมเนียม         
โอนเงินต่างจงัหวดั 
หมื่นละ 10 บาท 
สงูสดุไม่เกิน  
750 บาทต่อ
รายการ 

ต่างจงัหวดั กทม./ปริมณฑล 150 บาท+ 
ค่าโอนเงินต่างจงัหวดั 

100 บาท 

ต่างจงัหวดั ต่างจงัหวดั 150 บาท 100 บาท + 
ค่าโอนเงินต่างจงัหวดั 

3.4 โอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay) ไม่มคี่าบริการ  

3.5 โอนเงินระหว่างประเทศ   

-  เงินโอนต่างประเทศขาเข้า (Inward Remittance) 0.25% ของจ านวนเงินโอนเข้า  
ค่าธรรมเนียมเงินโอนต่างประเทศขาเข้า บวก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ขัน้ต ่า 200 บาท สงูสดุ 500 บาท)   

 ต่อรายการ  

- ค่าธรรมเนียมการติดตาม / แก้ไข / ตรวจสอบเงินโอนเข้า 
(INVESTIGATION) 

500 บาท ต่อรายการ  

- ค่าธรรมเนียมการยกเลิกค าสัง่โอนเงิน / การคืนเงินกลบั 
(CANCELLATION) 

1,000 บาท ต่อรายการ หรือสกลุเงินอื่น
ตามที่ธนาคารต่างประเทศก าหนด 

 

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่า TELEX / SWIFT 400 บาท ต่อรายการ  
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ค. ค่าบริการอื่นๆ (ช่องทางสาขา) อัตราค่าบริการ  หมายเหตุ 

4. บริการรับช าระค่าสินค้าและบริการ Cross-Bank Bill Payment 15 บาท ต่อรายการ  

5. บริการ KKP Bill Payment   

5.1 ค่าบริการข้อมลู Bill Payment   

- ค่าธรรมเนียมรายเดือน 2,000 - 5,000 บาท ต่อเดือน  
- ค่าธรรมเนียมรายปี 2,000 - 5,000 บาท ต่อเดือน  

5.2 ค่าธรรมเนียมการรับช าระค่าสินค้าและบริการ ไม่เกิน 40 บาท ต่อรายการ  

5.3 บริการตวัแทนออกบตัรช าระเงิน   

- ค่าออกบตัรรช าระเงินทดแทน 50-200 บาท ต่อรายการ  

6. ค่านับเหรียญ   

- ไม่เกิน 100 เหรียญ ไม่มคี่าบริการ  
- ตัง้แต่ 101 เหรียญขึน้ไป ร้อยละ 2 ของมลูค่ารวม  

7. ค่าออกสมุดคู่ฝาก ใบรับฝากประจ า หรือบัตรเงินฝากประจ า กรณีสูญหาย 50 บาท ต่อเล่มหรือฉบบั  

8. ค่าออกสมุดแสดงรายการต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวแลกเงิน ในกรณีสูญหาย 50 บาท ต่อเล่มหรือฉบบั  

9. ค่าออกหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน  100 บาท ต่อฉบบั  

10. ค่าออกหนังสือยืนยันยอดบัญชีเงินฝากเพื่อการสอบบัญชี  100 บาท ต่อฉบบั  

11. ค่าออกรายการแสดงการเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝาก (Statement)  100 บาท ต่อครัง้ ต่อบญัชี  

12. ค่าออกส าเนาเอกสารย้อนหลัง (อายุเอกสารตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป) 200 บาท ต่อครัง้  
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ค.ค่าบริการอื่นๆ (ช่องทางสาขา) อัตราค่าบริการ  หมายเหตุ 

13. บริการออกหนังสือรับรอง และรับรองส าเนานิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะสาขาอโศก และสาขาเซ็นทรัลเวิล์ดเท่านัน้) 

 
 

ประเภทเอกสาร 
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บโดย             
กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

ค่าบริการของธนาคาร 

13.1  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บริษัทจ ากัด และบริษัทมหาชนจ ากดั 

13.1.1  หนงัสือรับรองนิติบคุคล 

13.1.2  รับรองส าเนาเอกสารอื่น ๆ ได้แก่ รับรองส าเนาเอกสาร
ทะเบียน , รับรองส าเนางบการเงิน , รับรองส าเนาบญัชี
รายช่ือผู้ ถือหุ้น 

 

ฉบบัละ 200 บาท 

หน้าละ 50 บาท 

 

ฉบบัละ150 บาท 

1-5 หน้าแรก 100 บาท 
หน้าถดัไปหน้าละ 20 บาท 

13.2  การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

13.2.1  หนงัสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

13.2.2  รับรองส าเนาเอกสารทะเบียน 

 

13.2.3  รับรองส าเนางบการเงิน 

  
 

ฉบบัละ 300-500 บาท 

หน้าละ 100 บาท 

 

หน้าละ 50 บาท 

 

ฉบบัละ150 บาท 

1-5 หน้าแรก 100 บาท 
หน้าถดัไปหน้าละ 20 บาท 

1-5 หน้าแรก 100 บาท 
หน้าถดัไปหน้าละ 20 บาท 

13.3  สมาคมและหอการค้า  

13.3.1  รับรองส าเนาเอกสารทะเบียน 

 

13.3.2  รับรองส าเนางบการเงิน 

 

เร่ืองละ 20 บาท 

 

เร่ืองละ 20 บาท 

 

1-5 หน้าแรก 100 บาท 
หน้าถดัไปหน้าละ 20 บาท 

1-5 หน้าแรก 100 บาท 
หน้าถดัไปหน้าละ 20 บาท 
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ค. ค่าบริการอื่นๆ  (ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) อัตราค่าบริการ หมายเหตุ 

14. ค่าธรรมเนียมการท ารายการผ่านเคร่ืองเอทีเอ็ม (ATM)   

14.1 ถอนเงิน สอบถามยอดเงิน โอนเงินระหว่างบัญชีตนเองภายในบัตร            
ผ่านเคร่ืองเอทีเอ็ม (ATM) ของธนาคารอื่นภายในเครือข่ายเอทีเอ็มพูล 
(ATM POOL)  

ไม่มคี่าบริการส าหรับ 10 รายการแรก
ของเดือน รายการท่ี 11 เป็นต้นไป  
คิดค่าบริการครัง้ละ 10 บาท 

 

- ธนาคารจะค านวณจ านวน
การท ารายการในแต่ละเดือน 
ตัง้แต่วนัที่ 1 ถึงวนัสิน้เดือน 
- ผู้ถือบตัร  KKP Value  Debit,  
KKP Trust  Debit และ  KKP 
Protect Debit ที่ บั ญ ชี ห ลั ก
ภายในบัตรมียอดเงินคงเหลือ
เฉลี่ยต่อเดือนตัง้แต่  20,000 
บาท จะได้รับยกเว้นค่าบริการ 
- ผู้ถือบตัร KKP Be Free Debit 
ไม่คิดค่าบริการ 

14.2 โอนเงินไปยงับญัชีต่างธนาคาร (ORFT) ผ่านเคร่ืองเอทีเอ็ม (ATM)   

-  ไม่เกิน 10,000 บาท 25 บาท ต่อรายการ  
-  เกินกว่า 10,000 บาท -  50,000 บาท  35 บาท ต่อรายการ  

14.3 ค่าธรรมเนียมท ารายการผ่านเคร่ือง  ATM เครือข่าย Union Pay ทัว่โลก   

- สอบถามยอด 15 บาท ต่อครัง้  

- ถอนเงิน 100 บาท ต่อครัง้  

14.4 ค่าธรรมเนียมท ารายการผ่านเคร่ือง  EDC เครือข่าย Union Pay ใน
ต่างประเทศ (ค่าใช้จ่ายผ่านบตัรท่ีเป็นสกลุเงินต่างประเทศ) 

เรียกเก็บเป็นสกลุเงินบาท               
ซึง่อตัราแลกเปลี่ยนจะค านวณโดย 

UnionPay ก าหนด รวมค่าความเสี่ยง
จากการแปลงสกลุเงินของธนาคาร 

 

15. บริการฝากเงินสดผ่านเคร่ืองรับฝากเงินสดอัตโนมัติของธนาคารอื่น 
(CDM/ADM) 

 
 

ไม่เกิน 10,000 บาท 50 บาท ต่อรายการ  
เกินกว่า 10,000 – 20,000 บาท 60 บาท ต่อรายการ  
เกินกว่า 20,000 – 30,000 บาท 70 บาท ต่อรายการ  
เกินกว่า 30,000 – 40,000 บาท 80 บาท ต่อรายการ  
เกินกว่า 40,000 – 50,000 บาท 90 บาท ต่อรายการ  
เกินกว่า 50,000 – 65,000 บาท 100 บาท ต่อรายการ  
เกินกว่า 65,000 – 80,000 บาท 110 บาท ต่อรายการ  
เกินกว่า 80,000 – 100,000 บาท 

 

120 บาท ต่อรายการ  
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ค.ค่าบริการอื่นๆ (ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) อัตราค่าบริการ หมายเหตุ 

16. บริการ KKP e-Banking / KKP Mobile   

16.1 ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ (แรกเข้า/รายปี) ไม่มีค่าบริการ  

16.2 ค่าธรรมเนียมการท ารายการ   

16.2.1 โอนเงินภายในธนาคาร ไม่มคี่าบริการ  
16.2.2 โอนเงินต่างธนาคาร ไม่มคี่าบริการ  
16.2.3 โอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay) ไมม่คี่าบริการ  
16.2.4 ช าระค่าสินค้าและบริการ Cross-Bank Bill Payment ไมม่คี่าบริการ  
16.2.5 ช าระค่าสินค้าและบริการ   

- ค่าสินเชื่อ/เช่าซือ้กบัธนาคาร ไม่มคี่าบริการ  
- ค่าสินค้า/บริการกับผู้ให้บริการอื่นท่ีมิใช่ธนาคาร ไมม่คี่าบริการ  

16.2.6 การเปลี่ยนระยะเวลาฝากของบญัชีฝากประจ า ไม่มคี่าบริการ  
16.2.7 บริการเรียกเก็บเงิน/เตือนเพื่อจ่าย (PayAlert)   

16.2.7.1  การส่งรายการเรียกเก็บเงิน/เตือนเพื่อจ่าย ไม่มคี่าบริการ  
16.2.7.2  การช าระเงิน   

- ช าระเงินจากการเรียกเก็บเงินทัว่ไป  ไมม่คี่าบริการ  
- ช าระเงินจากการเรียกเก็บเงินท่ีมีรหสั (Ref. Code) 

                16.2.8 บริการถอนเงินไม่ใช้บตัร  
- ผ่านตู้  ATM/CDM ของธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ไมม่คี่าบริการ 
 

ไม่มคี่าบริการส าหรับ 10 รายการแรก
ของเดือน รายการท่ี 11 เป็นต้นไป 
คิดค่าบริการครัง้ละ 10 บาท 

 
 

 

16.3 บริการตรวจสอบเครดิตบโูร   

16.3.1 รายงานข้อมลูเครดิต และคะแนนเครดิต 200 บาท ต่อรายการ  
16.3.2 รายงานข้อมลูเครดิต 150 บาท ต่อรายการ  

16.4 บริการ dStatement  
บริการเรียกขอและรับส่งข้อมลูรายการเคลื่อนไหวบญัชีเงินฝาก                     
ในรูปแบบดิจิทลัระหว่างธนาคาร 

 
1 บาท ต่อบญัชี 
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ค. ค่าบริการอื่นๆ (ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) อัตราค่าบริการ  หมายเหตุ 

17. บริการ KKP Biz e-Banking   

17.1 ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ (แรกเข้า/รายปี) 
17.2 ค่าธรรมเนียมเชื่อมต่อระบบ 

ไม่มคี่าบริการ 
    ตามที่ก าหนดในข้อตกลงเฉพาะราย 

 
เก็บเฉพาะครัง้แรก 

17.3 ค่าธรรมเนียมการท ารายการ   
17.3.1 โอนเงินระหว่างบญัชีออมทรัพย์ และ/หรือ บญัชีกระแสราย

วนัท่ีมีอยู่กบัธนาคาร 
15 บาท ต่อรายการ  

17.3.2 หกัเงินจากบญัชีเงินฝากของคู่ค้า/ลกูหนี ้ท่ีมีอยู่กบัธนาคาร  15 บาท ต่อรายการ  
17.3.3 โอนเงินจากบญัชีออมทรัพย์ หรือบญัชีกระแสรายวนัไปยงั

บญัชีเงินฝากต่างธนาคาร (เงินเข้าบญัชีภายใน 1 วนัท าการ) 
  

 
- วงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายการ รายการละ 20 บาท  
- วงเงินเกินกว่า 100,000 ถึง 500,000 บาทต่อรายการ รายการละ 75 บาท  
- วงเงินเกินกว่า 500,000 ถึง 2,000,000 บาทต่อรายการ รายการละ 200 บาท  

17.3.4 โอนเงินจากบญัชีออมทรัพย์ หรือบญัชีกระแสรายวนัไปยงั
บญัชีเงินฝากต่างธนาคาร (เงินเข้าบญัชีภายใน 2 วนัท าการ) 

  
 

-  วงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อรายการ รายการละ 12 บาท  
17.3.5 ช าระค่าสินค้าและบริการ Cross-Bank Bill Payment 5 บาท ต่อรายการ  

17.3.6 ช าระค่าสินค้าและบริการ   
- ค่าสินเชื่อ/เช่าซือ้กบัธนาคาร ไม่มคี่าบริการ  
- ค่าสินค้า/บริการกับผู้ให้บริการอื่นท่ีไม่ใช่ธนาคาร     5 บาท ต่อรายการ  

17.3.7 บริการเรียกเก็บเงิน/เตือนเพื่อจ่าย (PayAlert)   
17.3.7.1  การส่งรายการเรียกเก็บเงิน/เตือนเพื่อจ่าย 3 บาท ต่อรายการ  
17.3.7.2  การช าระเงิน   

- ช าระเงินจากการเรียกเก็บเงินทัว่ไป  ไมม่คี่าบริการ  
- ช าระเงินจากการเรียกเก็บเงินท่ีมีรหสั(Ref. Code) 5 บาท ต่อรายการ  

17.3.8 โอนเงินจากบญัชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวนั ไปยงับญัชีเงินฝากต่างธนาคาร ผ่านระบบบาทเนต 
 
 

 
 

ธนาคารผู้โอน ธนาคารผู้รับโอน ผู้โอน ผู้รับโอน หมายเหต ุ

กทม./ปริมณฑล กทม./ปริมณฑล 150 บาท 100 บาท  

กทม./ปริมณฑล ต่างจงัหวดั 150 บาท 100 บาท +ค่าโอนเงินต่างจงัหวดั ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจงัหวดั 
หมื่นละ 10 บาท สงูสดุไม่เกิน 

750 บาทต่อรายการ 

ต่างจงัหวดั กทม./ปริมณฑล 150 บาท +ค่าโอนเงินต่างจงัหวดั 100 บาท 

ต่างจงัหวดั ต่างจงัหวดั 150 บาท 100 บาท + ค่าโอนเงินต่างจงัหวดั 

17.3.9 ค่าบริการหกัและน าส่งภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย อิเล็กทรอนิกส์                           
(e-Withholding Tax) 

17.3.10 ค่าบริการจดัท าและยื่นขอเสียภาษีอากรอิเล็กทรอนิกส์  

(E-Stamp) 

3 บาท ต่อรายการ หรือ 
1,000 บาท ต่อเดือน 

    ตามที่ก าหนดในข้อตกลงเฉพาะราย 

 
คิดเพ่ิมจากรายการโอนเงิน 

อตัรานีย้งัไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ่ม 
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ค. ค่าบริการอื่นๆ อัตราค่าบริการ หมายเหตุ 

18. บริการ KKP Phone Service   

18.1 ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ (แรกเข้า/รายปี) ไม่มีค่าบริการ  

18.2 ค่าธรรมเนียมการท ารายการ   

18.2.1 โอนเงินภายในธนาคาร ไม่มคี่าบริการ  
18.2.2 เปิดบญัชีเงินฝากเพิ่มเติม (Open 2nd Account) ไม่มคี่าบริการ  
18.2.3 สอบถามยอดบญัชีเงินฝาก ไม่มคี่าบริการ  
18.2.4 ขอรายการเคลื่อนไหวทางบญัชีเงินฝาก (Statement) ไม่มคี่าบริการ  
18.2.5 อายดับตัรอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มคี่าบริการ  
18.2.6 อายดัเช็คบญัชีกระแสรายวนั (Stop Cheque) 100 บาท ต่อฉบบั  
18.2.7 สัง่ซือ้สมดุเช็ค (Buying Cheque) 300 บาท ต่อเล่ม  

19. บริการ KKP Smart SMS 
ค่าธรรมเนียมแจ้งเตือน รายการเคลื่อนไหวบญัชี ประเภทบญัชีออมทรัพย์ 
และกระแสรายวนั 

10 บาท ต่อบญัชี ต่อเดือน  

20. บริการฝากเงินสดผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
ไม่เกินครัง้ละ 50,000 บาท (ฝากได้สงูสดุไม่เกิน 100,000  บาท/บญัชี/วนั) 

15 บาท ต่อรายการ  

21. ค่าบริการตู้นิรภัย  (ให้บริการที่ สาขาเยาวราช และ สาขาอโศก) 

21.1 ค่าประกนักญุแจตู้นิรภยัเรียกเก็บ ณ วนัท าสญัญาเช่าตู้ นิรภยั พร้อมทัง้เรียกเก็บภาษีมลูค่าเพิ่มในอตัราร้อยละ 7  

รายการค่าใช้จ่าย อตัราค่าใช้จ่าย (บาท/ตู้ ) ภาษีมลูค่าเพ่ิมอตัราร้อยละ 7  อตัราค่าใช้จ่ายรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 
ค่าประกนักญุแจตู้นิรภยั 3,500 245 3,745 บาท/ตู้ 

 

21.2 ค่าเช่าตู้ นิรภัยสาขาเยาวราช เรียกเก็บ ณ วันท าสัญญาเช่าล่วงหน้า 1 ปี พร้อมเงื่อนไขในการใช้บริการตู้ นิรภัยส าหรับลูกค้าเงินฝาก                           
ของธนาคาร ดงันี ้

แบบ 
ความจ ุ

(ลกูบาศก์นิว้) 

ขนาด 
กว้าง * ยาว * ลกึ 

(นิว้) 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บาท/ตู้ ) ค่าเช่าตู้นิรภยั (บาท/ตู้ /ปี) 

ค่าแรกเข้า 
ภาษีมลูค่าเพ่ิม
อตัราร้อยละ 7 

ค่าธรรมเนียม         
รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 

ค่าเช่า 
ภาษีมลูค่าเพ่ิม 
อตัราร้อยละ 7  

ค่าเช่า 
รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 

S < 1,000 4 x 13 x 18 5,000 350 5,350 3,000 210 3,210 

M 1,000 -  < 2,000 8 x 13 x 18 7,500 525 8,025 4,000 280 4,280 

L 2,000 ขึน้ไป 12 x 13 x 18 10,000 700 10,700 6,000 420 6,420 
 

 

DocuSign Envelope ID: BDB59EA5-9A0F-4799-B8E3-DDDFE243CDF9
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ค. ค่าบริการอื่นๆ อัตราค่าบริการ หมายเหตุ 

21.3 ค่าเช่าตู้ นิรภยัสาขาอโศก (Biometrics) เรียกเก็บ ณ วนัท าสญัญาเช่าล่วงหน้า 1 ปี พร้อมเงื่อนไขในการใช้บริการตู้ นิรภยัส าหรับลกูค้าเงินฝาก
ของธนาคาร ดงันี ้

แบบ 
ความจ ุ

(ลกูบาศก์นิว้) 

ขนาด 
กว้าง * ยาว * ลกึ 

(นิว้) 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บาท/ตู้ ) ค่าเช่าตู้นิรภยั (บาท/ตู้ /ปี) 

ค่าแรกเข้า 
ภาษีมลูค่าเพ่ิม
อตัราร้อยละ 7 

ค่าธรรมเนียม         
รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 

ค่าเช่า 
ภาษีมลูค่าเพ่ิม 
อตัราร้อยละ 7  

ค่าเช่า 
รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 

S < 1,000 3 x 11.5 x 22.8 10,000 700 10,700 5,000 350 5,350 

M 1,000 -  < 2,000 5 x 11.5 x 22.8 15,000 1,050 16,050 7,000 490 7,490 

L 2,000 ขึน้ไป 8 x 11.5 x 22.8 20,000 1,400 21,400 10,000 700 10,700 
 

21.4 ค่าใช้จ่ายในการท ากญุแจใหม่ (กรณีกญุแจหาย 1 หรือ 2 ดอก) 

รายการค่าใช้จ่าย อตัราค่าใช้จ่าย(บาท/ตู้ ) ภาษีมลูค่าเพ่ิมอตัราร้อยละ 7  อตัราค่าใช้จ่ายรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 
ค่าใช้จ่ายในการท ากญุแจใหม่ 3,500 245 3,745 บาท/ตู้ 

หมายเหต ุในกรณีมคี่าใช้จ่ายในการเจาะตู้นิรภยั ลกูค้าต้องช าระตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง  

22. ค่าธรรมเนียมบริการธุรกิจหลักทรัพย์ 
22.1 การเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  (Bond Holder’s Representative) 
22.2 การให้บริการฝากเงินท่ีมีเงื่อนไขการเบิกถอนเงินจากบญัชีตามค าสัง่

ลกูค้า (Escrow Account) 
22.3 การเป็นตวัแทนประสานงานสินเชื่อ (Facility Agent)  
22.4 การเป็นตวัแทนหลกัประกนั (Security Agent) 
22.5 การเป็นตวัแทนช าระเงิน (Paying Agent) 
22.6 การเป็นผู้ รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) 
22.7 การเป็นผู้ปฎิบตัิการจัดการกองทนุ (Fund Administration) 
22.8 การเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ (Securities Registrar) 
22.9 การเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม (Fund Supervisor) 

ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาหรือ
ข้อตกลงเฉพาะราย 

 

เฉพาะบริการท่ีให้บริการ
โดยสายบริการธุรกรรม
การเงินและปฏิบตัิการ 
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ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 

ตารางที่ 3 ข้อมูลอัตราค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบัญชีเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ หรือเงินให้กู้ ยืม ค่าบริการอื่น ๆ และเบีย้ปรับ 
เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที่  31 มีนาคม 2566 
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ค. ค่าบริการอื่นๆ อัตราค่าบริการ หมายเหตุ 

23. ค่าธรรมเนียมและบริการต่าง ๆ ด้านประมูลรถยนต์ 
23.1 ค่าธรรมเนียมด าเนินการประมลูรถยนต์  

- โดยตวัแทนท่ีได้รับมอบหมายจากธนาคาร 

 
 

ไม่เกิน 11,500 บาท ต่อคนั 

ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 

 

23.2 ค่าธรรมเนียมด าเนินการแก้ไขใบเสร็จรับเงิน/หนงัสือสญัญา  20,000 บาท ต่อคนั  
23.3 ค่าบริการจอดรถ หลงัจากช าระราคารถครบถ้วน 200 บาท ต่อคนั ต่อวนั  
23.4 ค่าจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิรถยนต์ให้แก่ผู้ชนะการประมลูรถยนต์   

- ในเขตพืน้ท่ีให้บริการ 1,200 บาท   
- นอกเขตพืน้ท่ีให้บริการ 2,200 บาท  

23.5 ค่าค า้ประกนัป้ายประมลูรถยนต์ 10,000 บาท  

หมายเหต ุ:  อตัราค่าบริการตามข้อ 1 ถึงข้อ 21 ข้างต้นเป็นอตัราค่าบริการสทุธิแล้ว  ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและค่าบริการข้างต้น
ตามความเหมาะสม  โดยธนาคารจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าตามหลกัเกณฑ์ท่ี ธปท. ก าหนดใน  https://bank.kkpfg.com 

 

ผู้มีอ านาจลงนาม.................................................. 
( นายฟิลิป เชียง ชอง แทน ) 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ประกาศ ณ วนัท่ี 20 มีนาคม 2566 
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