ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน)
ตารางท 3 : อตราคาบรการตาง ๆ เบ$ยปรบ ทเกยวเน'องกบเงนฝาก เงนให*สนเช'อ และคาบรการอ'นๆ
เรมใช*ต$งแตวนท 16 พฤษภาคม 2557
ค. (เบ8ดเตล8ด) คาบรการอ'นๆ – กล:มเบ8ดเตล8ด 1.
1. บรการเชาต;*นรภย *
สาขาทวไป หรอ หองธรรมดา
1) ต;น* รภยขนาดเล8ก
2) ต;น* รภยขนาดกลาง
3) ต;น* รภยขนาดใหญ
4) ต;น* รภยขนาดใหญพเศษ

อตราคาบรการ

คาแรกเข*า
คาเชา
คาแรกเข*า
คาเชา
คาแรกเข*า
คาเชา
คาแรกเข*า
คาเชา

หมายเหต:

10,000 บาท
2,500 บาท /ปD
20,000 บาท
3,000 บาท /ปD
30,000 บาท
7,000 บาท /ปD
30,000 บาท
8,000 บาท /ปD

หองพเศษ
1) ต;น* รภยขนาดมน
(เฉพาะสาขารชโยธน)

คาแรกเข*า 10,000 บาท
คาเชา
2,500 บาท /ปD

2) ต;น* รภยขนาดเล8ก

คาแรกเข*า 10,000 บาท
คาเชา
3,000 บาท /ปD

3) ต;น* รภยขนาดกลาง

คาแรกเข*า 20,000 บาท
คาเชา
5,000 บาท /ปD

4) ต;น* รภยขนาดกลางเลขมงคล,
ต;น* รภยขนาดใหญ

คาแรกเข*า 30,000 บาท
คาเชา
12,000 บาท /ปD

5) ต;น* รภยขนาดใหญเลขมงคล,

คาแรกเข*า 30,000 บาท
คาเชา
20,000 บาท /ปD

ต;น* รภยขนาดใหญพเศษ
คามดจากญแจ *

เลขมงคล หมายถIง เลข
พเศษมจานวน 172
หมายเลข และให*บรการ
เฉพาะ สาขารชโยธน
เทาน$น

3,500 บาท

หมายเหต: * อตราคาบรการยงไมรวมภาษม;ลคาเพม
2. บรการขอรายการเดนบญช / STATEMENT ดวน
1) ชวงระยะเวลาการเดนบญช ไมเกน 6 เด'อน
2) ชวงระยะเวลาการเดนบญช เกน 6 เด'อน

100 บาท / บญช / คร$ง
200 บาท / บญช / คร$ง

บญชเงนฝากอพท;ม
ยกเว*น คาธรรมเนยมการ
ขอ STATEMENT คร$งแรก
ของเด'อนน$นๆ และในคร$ง
ตอไปเรยกเก8บคา
ธรรมเนยมตามปกต

ค. (เบ8ดเตล8ด) คาบรการอ'นๆ – กล:มเบ8ดเตล8ด 1.
3. หนงส'อรบรองฐานะการเงน
1) หนงส'อรบรองฐานะการเงนทใช*ประกอบการเดนทางไป
ตางประเทศหร'อเพ'อขอ VISA

อตราคาบรการ

หมายเหต:

ฉบบละ 100 บาท

2) หนงส'อรบรองฐานะการเงนทใช*ประกอบการประกนตวผ;* ฉบบละ 200 บาท
ต*องหา
3) หนงส'อรบรองฐานะการเงนทใช*ประกอบการดาเนนคด
ของศาล

ฉบบละ 200 บาท

4) หนงส'อรบรองฐานะการเงนทใช*ประกอบการเข*าเม'องของ ฉบบละ 200 บาท
คนตางด*าว
5) หนงส'อรบรองฐานะการเงนอ'นๆ เชน หนงส'อรบรองยอด ฉบบละ 200 บาท
คงเหล'อของบญช
4. คานบเหรยญ
อตราคาธรรมเนยมบรการนบเหรยญกษาปณทล;กค*านามา ต$งแต 200 เหรยญขI$นไป คดอตราคาบรการร*อย
ฝาก หร'อ นามาแลกเปลยนเปTนธนบตร
ละ 2 ของม;ลคารวม ข$นตา 20 บาท
5. บรการการค*นหาเอกสาร
สถานทค*นหาเอกสาร
1) สาขาของธนาคาร
2) ศ;นยเอกสารของธนาคาร

100 – 200 บาท
300 – 500 บาท

6. คาธรรมเนยมเงนโอนเข*าบญชด*วยเช8คธนาคาร(เงนโอน 100 บาท / รายการ บวกคาบรการฝาก / ถอน /
ตางประเทศ) กรณเงนโอนตางประเทศทธนาคารอ'นจายเช8ค โอนเงนข*ามเขตสานกหกบญช (IR)
ธนาคาร เพ'อเข*าบญชล;กค*า
7. คาด;แลและเก8บรกษาหลกทรพย

ร*อยละ 0.0625 ของม;ลคาสนทรพยส:ทธ

หมายเหต: : ตาราง ค.(เบ8ดเตล8ด) คาบรการอ'นๆ – กล:มเบ8ดเตล8ด 1. น$ ใช*แทนตารางเดม ฉบบประกาศ ณ วนท 5 กนยายน 2556

ผ;*มอานาจลงนาม..............................................................
(นายญนน โภคทรพย)
รองผ;*จดการใหญ กล:มล;กค*าบ:คคลและกล:มล;กค*าธ:รกจ
ประกาศ ณ วนท 15 พฤษภาคม 2557

