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ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายธนบัตรต่างประเทศ เชค็ และตราสารการเงนิต่างประเทศ และโอนเงนิระหว่างประเทศ 

 

ประเภทบริการ ค่าธรรมเนียม 

ธนบตัรต่างประเทศ 

 ขายธนบตัรตา่งประเทศให้ลกูค้า ไมค่ิดคา่ธรรมเนยีม 

 รับซือ้ธนบตัรตา่งประเทศจากลกูค้า ไมค่ิดคา่ธรรมเนยีม 

เช็คและตราสารการเงนิต่างประเทศ 

ขายตราสารการเงนิต่างประเทศให้ลกูค้า  

 ขายดร๊าฟท์   ระบใุห้ธนาคารตา่งประเทศเป็นผู้จา่ย 
สกลุเงินตอ่ไปนี ้บวกคา่ธรรมเนียมเพิ่ม ดงันี ้

400 บาท บวกอากรแสตมป์ 3 บาท ตอ่ฉบบั 

 สกลุเงิน GBP คิดเพิ่ม 150 บาท ตอ่ฉบบั   

 สกลุเงิน SGD คิดเพิ่ม 50 บาท ตอ่ฉบบั   

 สกลุเงินบาท คิดเพิ่ม 0.25% ของมลูคา่ดร๊าฟท์ (ขัน้ต ่า 300 บาท) 

กรณีลูกค้าท าดร๊าฟท์สูญหายและขอเงนิคนื 1,000 บาท ต่อฉบบั 

กรณีลูกค้าขายคนืดร๊าฟท์ที่ซือ้ไปจากธนาคาร 1,000 บาท ต่อฉบบั 

รับซือ้ตราสารการเงนิต่างประเทศจากลกูค้า  

 รับซือ้เช็คเดินทางตา่งประเทศ 150 บาท ตอ่ฉบบั บวกอากรแสตมป์ 3 บาท ตอ่ฉบบั   

 รับซือ้ตราสารการเงินตา่งประเทศ   (ธนาคารกรุงเทพเป็นผู้จา่ย) 150 200 บาท ตอ่ฉบบั บวกอากรแสตมป์ 3 บาท ตอ่ฉบบั  

 รับซือ้ตราสารการเงินตา่งประเทศ   (ธนาคารตา่งประเทศเป็นผู้จา่ย)  151  

 กรณีธนาคารจา่ยเงินให้ก่อนเรียกเก็บจากธนาคาร
ตา่งประเทศ (Advance Payment) 

400 บาท ตอ่ฉบบั บวกอากรแสตมป์ 3 บาท ตอ่ฉบบั     

 กรณีธนาคารตา่งประเทศสง่คืนตราสารการเงินตา่งประเทศ
กลบัมา เนื่องจากไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ 

200 บาท ตอ่ฉบบั บวกคา่ธรรมเนียมที่ธนาคารตา่งประเทศ 
เรียกเก็บเพิ่ม พร้อมดอกเบีย้ที่คิดจากอตัราดอกเบีย้สนิเช่ือ
ผิดนดั โดยใช้ระยะเวลาจากวนัท่ีธนาคารจ่ายเงินให้ลกูค้า 
กอ่นสง่เรียกเก็บ จนถึงวนัท่ีลกูค้าน าเงินมาช าระ 

 กรณีธนาคารเรียกเก็บจากธนาคารตา่งประเทศ 
ก่อนจ่ายเงิน (Collection First) 

USD 15 ตอ่ฉบบั บวกอากรแสตมป์ 3 บาท ตอ่ฉบบั     
พร้อมทัง้คา่ธรรมเนียมที่ธนาคารตา่งประเทศเรียกเก็บ  
(ถ้ามี) 
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โอนเงนิระหว่างประเทศ 

รับโอนเงนิจากต่างประเทศ  

 กรณีเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้ รับเงิน 0.25% ของมลูคา่เงินโอน  
(ขัน้ต ่า 200 บาท สงูสดุ 500 บาท) ตอ่รายการ 

 กรณีเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้โอน ไมม่ี 

 กรณีลกูค้าขอไมน่ าเงินเข้าบญัชี  
(ขอถือครองเงินตราตา่งประเทศ) 

หมายเหตุ : ลูกค้าต้องแจ้งธนาคารล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 
มิฉะนัน้ ธนาคารจะน าเงินเข้าบญัชีลกูค้าตามวนัที่ก าหนดในค าสัง่
จ่ายเงินหรือวนัท่ีธนาคารได้รับค าสัง่จ่ายเงินท่ีสมบรูณ์ 

1,000 บาท ตอ่รายการ 

 กรณีธนาคารตา่งประเทศสง่ค าสัง่จ่ายเงินผา่นธนาคารอื่น 
ในประเทศไทยผา่นระบบบาทเนตมาเข้าบญัชีลกูค้าที่ธนาคาร
กรุงเทพ 

100 บาท ตอ่รายการ (เขตกทม. / ปริมณฑล) 
100 บาท ตอ่รายการ บวกคา่ธรรมเนียมการโอนเงิน
ตา่งจงัหวดั (สงูสดุไมเ่กิน 1,000 บาท)  

โอนเงนิไปต่างประเทศ  

 โอนเงนิสกุลเงนิตราต่างประเทศ  

 ผู้โอนเป็นผู้ รับภาระคา่ธรรมเนียมในสว่นของธนาคารกรุงเทพ 
(Charge SHA) 

400 บาท ตอ่รายการ 

 ผู้โอนเป็นผู้ รับภาระคา่ธรรมเนียมในสว่นของธนาคารกรุงเทพ
และธนาคารในตา่งประเทศ (Charge OUR) 
 
หมายเหตุ : หากค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างประเทศที่
ธนาคารเก็บไว้ไม่พอช าระให้ธนาคารต่างประเทศธนาคารจะ
เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมเพิ่มเติมตามที่ถกูเรียกเก็บมาจริง 

 
 
 
 

 

- สกลุเงิน JPY 
400 บาท ตอ่รายการ บวก 0.05% ของมลูคา่เงินโอน                          
(ขัน้ต ่า 2,100 บาท) ตอ่รายการ  

- สกลุเงิน HKD 1,350 บาท ตอ่รายการ  

- สกลุเงินอื่น 1,150 บาท ตอ่รายการ  



  
 

 

หน้า 3 / 3 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) | 1 มกราคม 2565 

ประเภทบริการ ค่าธรรมเนียม 

 คา่ธรรมเนียมชดเชยอตัราแลกเปลีย่น  
(Commission in Lieu of Exchange) 

 

- กรณีผู้โอนช าระเงินให้ธนาคารเป็นสกลุเงินเดยีวกบัท่ี
ขอโอน 

คิดคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากมลูคา่ของเงินโอน  
(ขัน้ต ่า 500 บาท) ตอ่รายการ โดยแบง่ตามสกลุเงิน ดงันี ้

- คิดเพิ่ม 0.25% ส าหรับสกลุเงิน USD, CNY 
- คิดเพิ่ม 0.50% ส าหรับสกลุเงิน EUR, GBP, JPY   
- คิดเพิ่ม 0.75%  ส าหรับสกลุเงิน AUD, CAD, CHF, 

HKD, NZD, DKK, NOK, SEK, MYR 
- คิดเพิ่ม 1.25% ส าหรับสกลุเงิน SGD 

 โอนเงนิสกุลเงนิบาท (ยกเว้น โอนไป สปป. ลาว)  

 ผู้โอนเป็นผู้ รับภาระคา่ธรรมเนียมในสว่นของธนาคารกรุงเทพ 
(Charge SHA) 

400 บาท ตอ่รายการ  บวกคา่ Commission in Lieu of 
Exchange 0.25% จากมลูคา่ของเงินโอน  
(ขัน้ต ่า 300 บาท) ตอ่รายการ  

 ผู้โอนเป็นผู้ รับภาระคา่ธรรมเนียมในสว่นของธนาคารกรุงเทพ
และธนาคารในตา่งประเทศ (Charge OUR) 
 
หมายเหตุ : หากค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างประเทศที่
ธนาคารเก็บไว้ไม่พอช าระให้ธนาคารต่างประเทศธนาคารจะ
เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมเพิ่มเติมตามที่ถกูเรียกเก็บมาจริง 

1,150 บาท ตอ่รายการ บวกคา่ Commission in Lieu of 
Exchange 0.25% จากมลูคา่ของเงินโอน  
(ขัน้ต ่า 300 บาท) ตอ่รายการ 

 คา่ธรรมเนียมชดเชยอตัราแลกเปลีย่น  
(Commission in Lieu of Exchange) 

 

- กรณีผู้โอนช าระเงินให้ธนาคารเป็นสกลุเงินเดยีวกบัท่ี
ขอโอน 

คิดเพิ่ม 0.25% จากมลูคา่ของเงินโอน  
(ขัน้ต ่า 300 บาท) ตอ่รายการ  

 โอนเงนิสกุลเงนิบาทไป สปป. ลาว  

 กรณีผู้โอนเป็นผู้ รับภาระคา่ธรรมเนียมในสว่นของ 
ธนาคารกรุงเทพ (Charge SHA) 
- ยอดเงินโอนไมเ่กิน 30,000 บาท 
- ยอดเงินโอนตัง้แต ่30,001 บาทแตไ่มเ่กิน  400,000 บาท 

 
 

- ยอดเงินโอนตัง้แต ่400,001 บาท ขึน้ไป 

 
 
- 350 บาท ตอ่รายการ  
- 400 บาท ตอ่รายการ บวกคา่ Commission in Lieu of 

Exchange 0.125% ของมลูคา่เงินโอน  
(ขัน้ต ่า 300 บาท สงูสดุ 500 บาท) ตอ่รายการ 

- 400 บาท ตอ่รายการ บวกคา่ Commission in Lieu of 
Exchange 0.25% ของมลูคา่เงินโอน 
(ขัน้ต ่า 300 บาท) ตอ่รายการ 

 กรณีธนาคารสง่ค าสัง่โอนเงินระหวา่งธนาคารเพิม่พิเศษ คิดเพิ่ม 300 บาท ตอ่รายการ 

 


