ที่ อ 007/2563
ประกาศ
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบี้ ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่น ๆ
เริ่มใช้ต้งั แต่วนั ที่ 3 มีนาคม 2563
ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ : บัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต บริการโอนเงิน และตราสารต่างประเทศ
ค. ค่าบริการอื่น ๆ
1. บัตรเดบิตและบัตรเอทีเอ็ม
1.1 บัตรเดบิตแบบชิปการ์ด Contactless

อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ

- บัตร K DEBIT Contactless

- แรกเข้า/ออกบัตรใหม่ 100 บาท
- รายปี ปี แรก/รายปี ถัดไป 250 บาท

- บัตร K MY Contactless

- แรกเข้า/ออกบัตรใหม่ 100 บาท
- รายปี ปี แรก/รายปี ถัดไป 300 บาท

- บัตร K MY(Limited) Contactless

- แรกเข้า/ออกบัตรใหม่ 200 บาท
- รายปี ปี แรก/รายปี ถัดไป 300 บาท

- บัตร K Provincial Contactless
(บัตรเดบิตประจาจังหวัด)

- แรกเข้า/ออกบัตรใหม่ 100 บาท
- รายปี ปี แรก/รายปี ถัดไป 300 บาท*

- บัตร K MAX PLUS Contactless

- แรกเข้า/ออกบัตรใหม่ 100 บาท
- รายปี ปี แรก/รายปี ถัดไป 700 บาท

- บัตร K MAX DUCATI Contactless

- แรกเข้า/ออกบัตรใหม่ 200 บาท
- รายปี ปี แรก/รายปี ถัดไป 700 บาท

- บัตรเดบิต JOURNEY

- แรกเข้า/ออกบัตรใบแรก 700 บาท
- รายปี ปี แรก 0 บาท/รายปี ถัดไป 550 บาท
- ทาบัตรทดแทนบัตรเดบิต JOURNEY เดิม
ออกบัตรใหม่ 500 บาท รายปี ปี แรก 0 บาท/
รายปี ถัดไป 550 บาท
- แรกเข้า/ออกบัตรใหม่ 150 บาท
- รายปี ปี แรก/รายปี ถัดไป 800 บาท

- MADCARD

หมายเหตุ

พิเศษ ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า
เหลือเพียง 50 บาท

ค่าธรรมเนี ยมรายปี ประกอบด้วย
ค่าบริการที่เกี่ยวกับบัตรเดบิต
300 บาท และค่าเบี้ ยประกันภัย
อุบตั ิเหตุ 400 บาท/ปี
ค่าธรรมเนี ยมรายปี ประกอบด้วย
ค่าบริการที่เกี่ยวกับบัตรเดบิต
300 บาท และค่าเบี้ ยประกันภัย
อุบตั ิเหตุ 400 บาท/ปี

พิเศษ ฟรีค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า

-2/-บัตรเดบิต
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- บัตรเดบิต BLACKPINK กสิกรไทย

- แรกเข้า/ออกบัตรใหม่ 750 บาท
- รายปี ปี แรก 0 บาท/รายปี ถัดไป 350บาท

- MADCARD for KERRY EXPRESS

- แรกเข้า/ออกบัตรใหม่ 150 บาท
- รายปี 300บาท

พิเศษ ค่าธรรมเนี ยมรายปี ปี แรก
เหลือเพียง 150 บาท

1.2 บัตรเดบิตและบัตรเอทีเอ็ม
แบบชิปการ์ด
- บัตรเดบิตกสิกรไทย (K-DEBIT CARD)

- แรกเข้า/ออกบัตรใหม่ 100 บาท
- รายปี ปี แรก/รายปี ถัดไป 200 บาท

- บัตร K-MY DEBIT CARD

- แรกเข้า/ออกบัตรใหม่ 150 บาท
- รายปี ปี แรก/รายปี ถัดไป 250 บาท

- บัตร K-MAX PLUS DEBIT CARD

- แรกเข้า/ออกบัตรใหม่ 150 บาท
- รายปี ปี แรก/รายปี ถัดไป 650 บาท

- บัตร K FOOTBALL THAI DEBIT CARD
(บัตรเดบิตช้างศึกกสิกรไทย)

- แรกเข้า/ออกบัตรใหม่ 250 บาท
- รายปี ปี แรก/รายปี ถัดไป 350 บาท

- บัตร K-DUCATI DEBIT CARD

- แรกเข้า/ออกบัตรใหม่ 250 บาท
- รายปี ปี แรก/รายปี ถัดไป 350 บาท

- บัตร K-MAX PLUS DUCATI DEBIT
CARD

- แรกเข้า/ออกบัตรใหม่ 250 บาท
- รายปี ปี แรก/รายปี ถัดไป 650 บาท

- บัตร K-SPECIAL DEBIT CARD
(บัตรเดบิตลายพิเศษ)

- แรกเข้า/ออกบัตรใหม่ 250 บาท
- รายปี ปี แรก/รายปี ถัดไป 350 บาท

- บัตร K-MY DEBIT CARD

- รายปี ปี แรก/รายปี ถัดไป 350 บาท

ค่าธรรมเนี ยมรายปี ประกอบด้วย
ค่าบริการที่เกี่ยวกับบัตรเดบิต
250 บาท และค่าเบี้ ยประกันภัย
อุบตั ิเหตุ 400 บาท/ปี

ค่าธรรมเนี ยมรายปี ประกอบด้วย
ค่าบริการที่เกี่ยวกับบัตรเดบิต
250 บาท และค่าเบี้ ยประกันภัย
อุบตั ิเหตุ 400 บาท/ปี

-3 / - บัตรเดบิต
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- บัตรเดบิตกสิกรไทยร่วมกับพันธมิตร**
- แบบไม่มีความคุม้ ครองอุบตั ิเหตุ

-

- แรกเข้า/ออกบัตรใหม่ 650 บาท
- รายปี ปี แรก/รายปี ถัดไป 350 บาท

- แบบมีความคุม้ ครองอุบตั ิเหตุ

- แรกเข้า/ออกบัตรใหม่ 850 บาท
- รายปี ปี แรก/รายปี ถัดไป 650 บาท

บัตร K-STUDENT PLUS DEBIT CARD

- แรกเข้า/ออกบัตรใหม่ 100 บาท
- รายปี ปี แรก/รายปี ถัดไป 100 บาท

- บัตร K-STUDENT 2PLUS DEBIT CARD

- แรกเข้า/ออกบัตรใหม่ 100 บาท
- รายปี ปี แรก/รายปี ถัดไป 200 บาท

- บัตร K BASIC DEBIT CARD
(บัตรเดบิตพื้ นฐาน )

- แรกเข้า/ออกบัตรใหม่ 0 บาท
- รายปี ปี แรก/รายปี ถัดไป 0 บาท

-

- แรกเข้า/ออกบัตรใหม่ 150 บาท
- รายปี ปี แรก/รายปี ถัดไป 250 บาท

บัตร K MANGMOOM DEBIT CARD
(บัตรเดบิตแมงมุมกสิกรไทย)

ค่าธรรมเนี ยมรายปี ประกอบด้วย
ค่าบริการที่เกี่ยวกับบัตรเดบิต
250 บาท และค่าเบี้ ยประกัน
อุบตั ิเหตุ 400 บาท/ปี

ในกรณีที่ตู้ ATM, CDM, RCM ของธนาคารกสิกรไทยและธนาคารอืน่ มีปัญหา ทาให้บตั รเดบิตของธนาคารกสิกรไทยถูกเครื่องยึดบัตร
ธนาคารจะทาการยกเลิกบัตรเดบิตที่ถูกยึดตามที่ลกู ค้าแจ้งความประสงค์กบั ธนาคาร และคืนค่าธรรมเนี ยมรายปี ตามสัดส่วนจานวนเดือน
ของอายุบตั รที่คงเหลือ และเพื่ออานวยความสะดวกให้ลกู ค้า ธนาคารจะดาเนิ นการออกบัตรเดบิตใหม่ให้ลกู ค้า โดยยินดียกเว้น
ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าและลูกค้าชาระค่าธรรมเนี ยมรายปี บัตรเดบิ ตใหม่ ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนี ยมบริการของธนาคาร (ยกเว้นบัตรเด
บิต JOURNEY และบัตรเดบิต BLACKPINK กสิกรไทย ลูกค้าจะต้องชาระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าเต็มจานวนตามประกาศอัตราค่าธรรมเนี ยม
บริการของธนาคาร แต่หากธนาคารตรวจสอบพบว่าเครื่อง ATM,CDM,RCM ของธนาคารและธนาคารอืน่ ทางานผิดปกติจริง ธนาคารยินดี
คืนเงินค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า บัตรเดบิต JOURNEY และบัตรเดบิต BLACKPINK กสิกรไทย เต็มจานวนที่เรียกเก็บผ่านบัญชีของลูกค้าที่สมัคร
บัตรประเภทนั้น ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถติดต่อแจ้งรายละเอียดได้ที่ K-Contact Center 02 8888888 )
* ลูกค้าที่สมัครบัตร K Provincial Contactless (บัตรเดบิตประจาจังหวัด)
- ก่อนวันที่ 3 มีนาคม 2563 ค่าธรรมเนี ยมรายปี 350 บาท
- ตั้งแต่วนั ที่ 3 มีนาคม 2563 ค่าธรรมเนี ยมรายปี 300 บาท
**บัตรเดบิตกสิกรไทยร่วมกับพันธมิตร หมายถึง บัตรเดบิตที่ธนาคารออกร่วมกับบริษัท ห้างร้าน หน่ วยงานองค์กร หรือนิ ติบุคคลที่เป็ น
พันธมิตรทางธุรกิจ เช่น สถาบันการศึกษา, สโมสรฟุตบอล, หอการค้า, โรบินสัน เป็ นต้น ซึ่งอัตราค่าบริการที่ประกาศ เป็ นอัตรา
ค่าธรรมเนี ยมสูงสุดโดยอาจแตกต่างกันขึ้ นกับบัตรแต่ละประเภท
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1.3 บัตร Prepaid Multi-Currency Card
- บัตร YouTrip

2. บริการผูกบัญชีเงินฝากกับบัตรเครดิตเพื่อใช้ที่
เครื่องเอทีเอ็ม/ใช้บตั รเครดิตแทนบัตร ATM
3. การทารายการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม
- ถอนเงินที่เครื่องเอทีเอ็มของธนาคารกสิกรไทย
(K-ATM)
- บัญชีเงินฝากและตูเ้ อทีเอ็มอยูใ่ นเขตสานักหักบัญชี
เดียวกัน
- บัญชีเงินฝากและตูเ้ อทีเอ็มอยูต่ ่างเขตสานักบัญชี

- แรกเข้า/ออกบัตรใหม่ 100 บาท
- รายปี ปี แรก/รายปี ถัดไป 200 บาท/บัตร
- ออกบัตรทดแทนสูญหาย/ออกบัตรใหม่
100 บาท/บัตร

-พิเศษ สาหรับลูกค้าที่
สมัครบัตรระหว่าง 5
พ.ย. 2562 ถึง 31 ต.ค.
2563 ฟรีค่าธรรมเนี ยม
แรกเข้าและ
ค่าธรรมเนี ยมรายปี
ตลอดอายุบตั ร 3 ปี
- กดเงินเครื่อง ATM ต่างประเทศ 100 บาท - ฟรีค่าธรรมเนี ยมกด
ต่อครั้ง
เครื่อง ATM ต่างประเทศ
ตั้งแต่ 5 พ.ย. 2562 ถึง
30 เม.ย. 2563
- รายปี ปี แรก/รายปี ถัดไป 200 บาท/บัตร

- ไม่คิดค่าธรรมเนี ยม
- รายการละ 15 บาท

- ใช้บริการที่เครื่องเอทีเอ็ม (ATM) ธนาคารอื่น
- 2 รายการแรกภายในเดือนเดียวกัน
- ถอนเงิน สอบถามยอด และโอนเงินระหว่าง
ไม่คิดค่าธรรมเนี ยม
บัญชีที่ผกู กับบัตร บัญชีเงินฝากและเครื่อง
เอทีเอ็มอยูใ่ นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใน- - ตั้งแต่รายการที่ 3 ภายในเดือนเดียวกัน
รายการละ 10 บาททุกรายการ (ยกเว้น
จังหวัดเดียวกัน*
รายการโอนเงินให้ผรู้ บั ที่มีบญ
ั ชีธนาคาร
อื่น)
- 4 รายการแรกภายในเดือนเดียวกัน
- ถอนเงิน สอบถามยอด และโอนเงินระหว่าง
ไม่คิดค่าธรรมเนี ยม
บัญชีที่ผกู กับบัตร บัญชีเงินฝากและเครื่อง
- ตั้งแต่รายการที่ 5 ภายในเดือนเดียวกัน
เอทีเอ็มอยูใ่ นต่างจังหวัดและอยูใ่ นจังหวัด
รายการละ 10 บาททุกรายการ (ยกเว้น
เดียวกัน
รายการโอนเงินให้ผรู้ บั ที่มีบญ
ั ชีธนาคารอืน่ )

-5/- ถอนเงิน
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- ถอนเงินบัญชีเงินฝากและเครื่องเอทีเอ็ม
อยูข่ า้ มจังหวัด*

- ถอนเงินที่เครื่องเอทีเอ็มในต่างประเทศ**

- รายการละ 20 บาท
- ตั้งแต่รายการที่ 5 ภายในเดือนเดียวกัน
เพิ่มรายการละ 10 บาท ทุกรายการ
(ยกเว้นรายการโอนเงินให้ผรู้ บั ที่มีบญ
ั ชี
ธนาคารอืน่ )
- รายการละ 100 บาท และค่าความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศไม่เกิน
ร้อยละ 2.5

* กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี , นนทบุรี สมุทรปราการ
จัดเป็ นเขตจังหวัดเดียวกัน
** ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมการทารายการที่เรียกเก็บ
โดยธนาคารเจ้าของเครื่องเอทีเอ็ม

4. ใช้บตั รเดบิตชาระสินค้าและบริการเป็ นสกุลเงิน
ต่างประเทศ

ค่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
ต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 2.5

5. ค่าบริการจัดส่งบัตรเดบิตทางไปรษณียเ์ ฉพาะการ
สมัครบัตรผ่าน K PLUS

คิดตามอัตราค่าจัดส่งของ บริษทั ไปรษณียไ์ ทย
จากัด (37 บาท)

6. โอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม
- โอนเงินให้ผรู้ บั ที่มีบญ
ั ชีธนาคารกสิกรไทย
- บัญชีเงินฝากต้นทาง, ปลายทาง และเครื่องเอทีเอ็ม
อยูใ่ นเขตสานักหักบัญชีเดียวกัน
- บัญชีเงินฝากต้นทาง หรือ ปลายทาง หรือเครื่อง
เอทีเอ็ม อยูต่ ่างเขตสานักหักบัญชี

- ไม่คิดค่าธรรมเนี ยม
- ไม่คิดค่าธรรมเนี ยมสาหรับการโอน
รายการแรกของเดือน รายการต่อไปของ
เดือนรายการละ 10 บาท
-6/- โอนเงิน
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- โอนเงินให้ผรู้ บั ที่มีบญ
ั ชีธนาคารอื่น
- วงเงินโอนไม่เกิน 10,000 บาท
- วงเงินโอน 10,000.01 – 50,000 บาท

- รายการละ 25 บาท
- รายการละ 35 บาท

- โอนเงินพร้อมเพย์
- วงเงินโอนไม่เกิน 5,000.00 บาท
- วงเงินโอน 5,000.01-30,000 บาท
- วงเงินโอน 30,000.01-100,000 บาท
- วงเงินโอน100,000.01-500,000บาท

- ไม่คิดค่าธรรมเนี ยม
- รายการละ 2 บาท
- รายการละ 5 บาท
- รายการละ 10 บาท

7. โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์สาขา
- โอนเงินให้ผรู้ บั ที่มบี ญ
ั ชีธนาคารกสิกรไทย(EFT)
- โอนเงินให้ผรู้ บั ที่มบี ญ
ั ชีธนาคารอื่น

- - ร้อยละ 0.12 ของจานวนเงินที่โอน
ขัน้ ตา่ 35 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

- วงเงินโอนไม่เกิน 10,000.00 บาท

- รายการละ 50 บาท

- วงเงินโอน 10,000.01 – 20,000.00 บาท

- รายการละ 60 บาท

- วงเงินโอน 20,000.01 – 30,000.00 บาท

- รายการละ 70 บาท

- วงเงินโอน 30,000.01 – 40,000.00 บาท

- รายการละ 80 บาท

- วงเงินโอน 40,000.01 – 50,000.00 บาท

- รายการละ 90 บาท

- วงเงินโอน 50,000.01 – 65,000.00 บาท

- รายการละ 100 บาท

- วงเงินโอน 65,000.01 – 80,000.00 บาท

- รายการละ 110 บาท

- วงเงินโอน 80,000.01 – 100,000.00 บาท

- รายการละ 120 บาท

-7/8. โอนเงิน
เงิน

ที่ อ 007/2563
8. โอนเงินผ่าน K-Cyber Banking
- โอนเงินให้ผรู้ บั ที่มีบญ
ั ชีธนาคารกสิกรไทย
- โอนเงินระหว่างบัญชีตนเองที่ผกู อยูก่ บั
K-Cyber Banking
- บัญชีตน้ ทางและปลายทางอยูใ่ นเขต
สานักหักบัญชีเดียวกัน
- บัญชีตน้ ทางและปลายทางอยูต่ ่างเขต
สานักหักบัญชี
- โอนเงินให้ผรู้ บั ที่มีบญ
ั ชีธนาคารอื่น
- แบบออนไลน์ (ผูร้ บั ได้เงินทันที)
- วงเงินไม่เกิน 500,000.00 บาท
- แบบเร่งด่วน (ผูร้ บั ได้เงินภายในวันทาการเดียวกัน
หากทารายการโอนก่อน 13.00 น. รายการหลัง
13.00 น. ถือเป็ นรายการ ของวันทาการถัดไป)
- ธนาคารกสิกรไทยคิดค่าธรรมเนี ยม
จากผูโ้ อน
- ธนาคารผูร้ บั โอนคิดค่าธรรมเนี ยมจาก
ผูร้ บั โอน
- กรุงเทพฯและปริมณฑล
- ต่างจังหวัด
- แบบธรรมดา *
- วงเงินโอนไม่เกิน 2,000,000 บาท
9. โอนเงินผ่าน K PLUS
- โอนเงินให้ผรู้ บั ที่มีบญ
ั ชีธนาคารกสิกรไทย
- บัญชีตน้ ทางและปลายทางอยูใ่ นเขต
สานักหักบัญชีเดียวกัน
- บัญชีตน้ ทางและปลายทางอยูต่ ่างเขต
สานักหักบัญชี
- โอนเงินให้ผรู้ บั ที่มีบญ
ั ชีธนาคารอื่น
- วงเงินไม่เกิน 500,000.00 บาท

- ไม่คิดค่าธรรมเนี ยม
- ไม่คิดค่าธรรมเนี ยม

- ไม่คิดค่าธรรมเนี ยม

- รายการละ 120 บาท

- รายการละ 100 บาท
- รายการละ 100 บาท + พันละ 1 บาท
เศษของพันบาทไม่คิด สูงสุดไม่เกิน 750
บาทต่อรายการ
- รายการละ 12 บาท

*แบบธรรมดา ( ผูร้ บั ได้
เงินในวันทาการที่ 2 ถัด
จากวันที่โอน หากทา
รายการก่อน 22.00น.
รายการหลัง 22.00 น.
ถือเป็ นรายการในวันทา
การถัดไป)

- ไม่คิดค่าธรรมเนี ยม
- ไม่คิดค่าธรรมเนี ยม

- ไม่คิดค่าธรรมเนี ยม
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10. โอนเงินผ่านเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ – CDM
(หักค่าธรรมเนี ยมจากยอดเงินโอน)
- โอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย
- บัญชีผรู้ บั และเครื่อง CDM อยูใ่ นเขต
สานักหักบัญชีเดียวกัน
- บัญชีผรู้ บั และเครื่อง CDM อยูต่ ่างเขต
สานักหักบัญชี
- โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่น
- วงเงินโอนไม่เกิน 10,000.00 บาท
- วงเงินโอน 10,000.01 - 20,000.00 บาท
- วงเงินโอน 20,000.01 – 30,000.00 บาท
- วงเงินโอน 30,000.01 – 40,000.00 บาท
- วงเงินโอน 40,000.01 – 50,000.00 บาท
- วงเงินโอน 50,000.01 – 65,000.00 บาท
- วงเงินโอน 65,000.01 – 80,000.00 บาท
- วงเงินโอน 80,000.01 – 100,000.00 บาท
11. บริการรับซื้ อตราสารต่างประเทศ
- รับซื้ อเช็คเดินทางต่างประเทศ (เฉพาะลูกค้า
ประเภทบุคคลหรือนักท่องเที่ยว)

- ไม่คิดค่าธรรมเนี ยม
- พันละ 1 บาท ตา่ สุด 10 บาท เศษของพัน
บาทไม่คิด และค่าบริการ 10 บาท

- รายการละ 50 บาท
- รายการละ 60 บาท
- รายการละ 70 บาท
- รายการละ 80 บาท
- รายการละ 90 บาท
- รายการละ 100 บาท
- รายการละ 110 บาท
- รายการละ 120 บาท

- ฉบับละ 150 บาท และค่าอากรแสตมป์
3 บาทต่อฉบับ

- ฉบับละ 400 บาท และค่าอากรแสตมป์
3 บาทต่อฉบับ
- ฉบับละ 200 บาท บวกค่าธรรมเนี ยม
- กรณีตราสารที่ธนาคารรับซื้ อเรียกเก็บเงินไม่ได้
ที่ธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บและดอกเบี้ ย
นับแต่วนั ที่ได้รบั
12. บริการรับฝากตราสารต่างประเทศเพื่อเรียกเก็บ ฉบับละ 15 ดอลลาร์สหรัฐ และค่าอากร
แสตมป์ 3 บาทต่อฉบับ และค่าธรรมเนี ยมที่
ธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บ
- รับซื้ อตราสารต่างประเทศอื่น ๆ

13. ขายดราฟต์ตา่ งประเทศ

ฉบับละ 400 บาท และค่าอากรแสตมป์
3 บาทต่อฉบับ

-9/14. ค่าติดตาม

ที่ อ 007/2563
14. ค่าติดตามเงินกับธนาคารต่างประเทศ
15. อายัดดราฟต์ตา่ งประเทศ
16. ค่าคืนตราสารต่างประเทศ

17. ค่าค้นหาเอกสาร/หลักฐานบริการตราสาร
ต่างประเทศ
- อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน
- อายุเอกสาร 3-6 เดือน
- อายุเอกสาร 6 เดือนขึ้ นไป

รายการละ 500 บาท และค่าธรรมเนี ยมที่
ธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บ
รายการละ 500 บาท และค่าธรรมเนี ยมที่
ธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บ
ฉบับละ 200 บาท บวกค่าธรรมเนี ยมที่
ธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บ และดอกเบี้ ย
นับแต่วนั ที่ได้รบั เงินไปจากธนาคารใน
อัตราสูงสุดที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้า
ทัว่ ไปของธนาคาร

- ไม่คิดค่าธรรมเนี ยม
- รายการละ 100 บาท
- รายการละ 500 บาท

18. บริการโอนเงินรับปลายทางที่ไปรษณียจ์ าก
กสิกรไทย (K-Bank to Post)

รายการละ 65 บาท

19. ค่าธรรมเนียมการชาระค่าภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ ให้แก่หน่วยงาน
ราชการ ผ่านบัตรเดบิต
20. บริการรับเงินโอนบนเครือข่ายวีซ่า
(Visa Personal Payments )
21. บริการส่งเงินกสิกรไทยรับที่เซเว่นอีเลฟเว่น
(K-Bank to 7-Eleven)
22. บริการโอนเงินกสิกรไทยรับที่วิงประเทศ
กัมพูชา (K-Bank to Wing)
- วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท

สูงสุดไม่เกิน 2% ของยอดเงินชาระ

23. บริการโอนเงินกสิกรไทยรับที่ตวั แทนเอ็มเปย์
(K-Bank to mPAY)
- วงเงินโอนไม่เกิน 1,000 บาท
- วงเงินโอน 1,001 – 5,000 บาท

รายการละ 300 บาท
รายการละ 30 บาท
- รายการละ 200 บาท
- ใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารขาย
ธนบัตรสกุลดอลลาร์สหรัฐ บวกค่าความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่เกินร้อยละ 5

- รายการละ 40 บาท
- รายการละ 60 บาท
-10/24. ค่าบริการ
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24. ค่าบริการ SMS ขยันบอก
(บริการแจ้งรายการเดินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันผ่าน SMS)
- กรณีสมัครแบบรายเดือน
- กรณีสมัครแบบรายปี

- บัญชีละ 20 บาทต่อเดือน
- บัญชีละ 199 บาทต่อปี

25. ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดผ่านตู ้ ATM
กรณีผถู ้ ือบัตรต่างประเทศ
- บัตรวีซ่า และมาสเตอร์การ์ด
- บัตร China Union Pay (CUP)

- รายการละ 220 บาท
- รายการละ 150 บาท

กรณีผถู้ ือบัตรอิเล็กทรอนิ กส์ที่ออกโดยบริษัทผูอ้ อกบัตร
ในประเทศไทย (Non Bank)

- รายการละ 20 บาท

26. บริการฝาก/ถอนเงินสดผ่านตัวแทนธนาคาร
(KBank Service)

- สูงสุดไม่เกิน 50 บาทต่อรายการ

ลูกค้าที่ใช้แบบราย 4 ปี อยู่
เมื่อครบกาหนดระยะเวลาใช้
บริการ ธนาคารจะเปลี่ยน
เป็ นแบบรายปี ให้โดย
อัตโนมัติ

(นายปรีดี ดาวฉาย)
กรรมการผูจ้ ดั การ
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
Payment and Foreign Exchange Products Management Department (PF)
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