ประกาศ
เรื่ อง อัตราค่ าธรรมเนียมและบริการต่ าง ๆ
เริ่มใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 1 เมษายน 2563
ค่ าบริการต่ าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก
1. ค่ ารักษาบัญชี
 บัญชีกระแสรายวัน
- บัญชีไม่เคลื่อนไหวเกิน 12 เดือน และมียอดคงเหลือ
ต่ากว่า 1,000 บาท
 บัญชีออมทรั พย์
- บัญชีไม่เคลื่อนไหวเกิน 12 เดือน และมียอดคงเหลือ
ต่ากว่า 2,000 บาท
2. ค่ าปรับเช็คคืน
 กรณีคืนด้ วยเหตุผลข้ อ 1 (เงินในบัญชีไม่พอจ่าย)
 กรณีคืนด้ วยเหตุผลข้ อ 3 (เช็คคืนยื่นใหม่ เฉพาะกรณีสงั่ จ่ายจาก
จานวนที่มีตราสารรอเรี ยกเก็บเงินอยู่)
3. การฝาก-ถอนต่ างสาขา สาหรับบัญชีกระแสรายวัน
 กรณีถอน
- เงินสด : วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 แสนบาท / บัญชี/ วัน
- เงินโอน : วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100 ล้ านบาท / บัญชี/ วัน
 กรณีฝาก

- เงินสด: ไม่จากัดวงเงิน
- เงินโอน: ไม่จากัดวงเงิน
4. การฝาก-ถอนต่ างสาขา สาหรับบัญชีออมทรัพย์
 กรณีถอน
- เงินสด : วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 แสนบาท / บัญชี/ วัน
- เงินโอน : วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100 ล้ านบาท / บัญชี/ วัน
 กรณีฝาก

- เงินสด : ไม่จากัดวงเงิน
- เงินโอน : ไม่จากัดวงเงิน

อัตราค่ าธรรมเนียม

100 บาทต่อเดือน

50 บาทต่อเดือน

ร้ อยละ 0.30 ของจานวนเงินตามเช็ค ขันต
้ ่า 300 บาทต่อฉบับ
200 บาทต่อฉบับ

ในเขตสานักหักบัญชีเดียวกัน
ฉบับละ 10 บาท
ข้ ามเขตสานักหักบัญชี
หมื่นละ 10 บาท ขันต
้ ่า 10 บาท ค่าคูส่ าย 20 บาท
ในเขตสานักหักบัญชีเดียวกัน
ฟรี
ข้ ามเขตสานักหักบัญชี
หมื่นละ 10 บาท ขันต
้ ่า 10 บาท ค่าคูส่ าย 20 บาท
ในเขตสานักหักบัญชีเดียวกัน
ฟรี
ข้ ามเขตสานักหักบัญชี
หมื่นละ 10 บาท ขันต
้ ่า 10 บาท ค่าคูส่ าย 20 บาท
ในเขตสานักหักบัญชีเดียวกัน
ฟรี
ข้ ามเขตสานักหักบัญชี
หมื่นละ 10 บาท ขันต
้ ่า 10 บาท ค่าคูส่ าย 20 บาท
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ค่ าบริการต่ าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก
5. การฝาก - ถอนต่ างสาขา สาหรับบัญชีฝากประจา / ตั๋วแลกเงิน
 กรณีถอน
- เงินสด : วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 แสนบาท / บัญชี/ วัน
- เงินโอน : วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100 ล้ านบาท / บัญชี/ วัน

 กรณีฝาก

- เงินสด : ไม่จากัดวงเงิน
- เงินโอน : ไม่จากัดวงเงิน
6. การฝากเงินด้ วยแคชเชียร์ เช็คของธนาคารข้ ามเขตสานักหักบัญชี
(สาขาผู้จ่ายเงินอยู่ต่างเขตสานักหักบัญชีกบั สาขาผู้ออกแคชเชียร์ เช็ค)
7. บริการโอนเงินระหว่ างบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวันโดย
อัตโนมัติ
 โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปบัญชีกระแสรายวัน
 โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปบัญชีกระแสรายวัน และ
ทุกสิ ้นวันจะทาการโอนเงินจากบัญชีกระแสรายวันกลับไปบัญชีออมทรัพย์
8. การออกสมุดใหม่ ทดแทนสมุดเก่ าที่ชารุด / สูญหาย
9. การออกใบรับเงินฝากประจา, ตั๋วแลกเงิน, ตั๋วสัญญาใช้ เงิน
ฉบับใหม่ กรณีสูญหาย
10. การขอรายการเดินบัญชี (Statement) ของบัญชีเงินฝากทุกประเภท
 ย้ อนหลังจากเดือนปั จจุบน
ั
- น้ อยกว่า 6 เดือน
- ตังแต่
้ 6 เดือน ถึง 12 เดือน
- มากกว่า 12 เดือน ถึง 24 เดือน
- มากกว่า 24 เดือน
11. การอายัดบัญชีเงินฝากตามคาสั่งลูกค้ า
12. ค่ านับเหรียญ
- ไม่เกิน 2,000 บาท
- ตังแต่
้ 2,001 บาทขึ ้นไป
* (กรณีฝากเงินเข้ าบัญชีผ้ ทู ี่มีอายุต่ากว่า 15 ปี ยกเว้ นค่าธรรมเนียม)
13. การปิ ดบัญชีก่อนกาหนด
- ปิ ดบัญชีออมทรัพย์ ก่อนระยะเวลา 6 เดือน
- ปิ ดบัญชีเงินฝากปลอดภาษี ก่อนระยะเวลา 6 เดือน

อัตราค่ าธรรมเนียม

ในเขตสานักหักบัญชีเดียวกัน
ฟรี
ข้ ามเขตสานักหักบัญชี
หมื่นละ 10 บาท ขันต
้ ่า 10 บาท ค่าคูส่ าย 20 บาท
ในเขตสานักหักบัญชีเดียวกัน
ฟรี
ข้ ามเขตสานักหักบัญชี
หมื่นละ 10 บาท ขันต
้ ่า 10 บาท ค่าคูส่ าย 20 บาท
ร้ อยละ 0.10 ของจานวนเงินตามหน้ าเช็ค ต่าสุด 10 บาทต่อฉบับ
(ค่าธรรมเนียมแยกต่างหากจากค่าธรรมเนียมการฝากเงิน
เข้ าบัญชีเงินฝากข้ ามเขตสานักหักบัญชี)

15 บาทต่อวัน
20 บาทต่อวัน
50 บาทต่อครัง้ ต่อบัญชี
50 บาทต่อครัง้ ต่อบัญชี

100 บาท ต่อครัง้ ต่อบัญชี
200 บาท ต่อครัง้ ต่อบัญชี
300 บาท ต่อครัง้ ต่อบัญชี
400 บาท ต่อครัง้ ต่อบัญชี
100 บาทต่อครัง้ ต่อบัญชี
ฟรี
ร้ อยละ 2 ของมูลค่ารวมที่ฝาก

100 บาทต่อบัญชี
100 บาทต่อบัญชี
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ค่ าบริการอื่นๆ
1. เช็คและตราสารการเงิน
 การจาหน่ าย
- สมุดเช็ค
- เช็คต่อเนื่อง หรื อ เช็คพิเศษ (รู ปเล่ม)
- แคชเชียร์ เช็ค
- เช็คของขวัญ
 การอายัดเช็คและตราสารการเงิน
2. เช็คเรียกเก็บต่ างจังหวัด ( B/C )
3. การขอเอกสารทางการเงิน
3.1 การขอเอกสารทางการเงินที่ไม่ ใช่ Statement เช่ น เช็ค,
ใบเสร็จรับเงิน เป็ นต้ น (ไม่ รวมการขอตามข้ อ 3.2)
- ย้ อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
- ย้ อนหลังเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
- ย้ อนหลังเกิน 1 ปี

3.2 การขอสิ่งพิมพ์ ออกภาพเช็คจากระบบการจัดเก็บภาพเช็ค
(ย้ อนหลังได้ ไม่ เกิน 10 ปี นับตัง้ แต่ วันที่เกิดรายการ)
4. บัตรเดบิต (LH Bank Debit Chip Card)
 แรกเข้ า
 รายปี
 ออกบัตรใหม่แทนบัตรเดิม (กรณีสญ
ู หาย, ชารุ ด, อายัด, ต่ออายุ
และอื่น ๆ )
 ขอใบแสดงยอดบัญชี (Statement Debit Card)
 ขอสาเนาใบบันทึกรายการ (Sale Slip)
 ขอตรวจสอบรายการ (Dispute)
 การซื ้อสินค้ าและบริ การ
- ซื ้อสินค้ าและบริ การผ่านร้ านค้ า (เครื่ อง EDC)
- ซื ้อสินค้ าและบริ การผ่านร้ านค้ า Online Shopping

อัตราค่ าธรรมเนียม

300 บาทต่อเล่ม (เล่มละ 20 ฉบับ ๆ ละ 15 บาท)
15 บาทต่อฉบับ บวก ค่าดาเนินการพิมพ์เช็คต่อเนื่อง/เช็คพิเศษ
ตามที่ธนาคารจ่ายจริ ง
20 บาทต่อฉบับ
20 บาทต่อฉบับ
100 บาทต่อฉบับ
ร้ อยละ 0.10 ของจานวนเงินตามหน้ าเช็ค ต่าสุด 10 บาทต่อฉบับ

100 บาทต่อฉบับ
100 บาทต่อฉบับ คิดขันต
้ ่า 500 บาท/ครัง้
200 บาทต่อฉบับ คิดขันต
้ ่า 500 บาท/ครัง้
สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท/ครัง้
100 บาท (แผ่นละ 50 บาท)
(1 ชุด มี 2 แผ่น)
100 บาทต่อบัตร
200 บาทต่อบัตร
100 บาทต่อบัตร
100 บาทต่อฉบับ
200 บาทต่อรายการ
200 บาทต่อครัง้
ขึ ้นอยู่กบั ร้ านค้ าผู้ให้ บริ การ และ
กรณีชาระค่าสินค้ าและบริ การเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ
คิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน อัตราไม่เกิน
ร้ อยละ 1 จากยอดค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น

5. บัตรเดบิต (LH Bank Premium)
- แรกเข้ า
- รายปี

100 บาทต่อบัตร
600 บาทต่อบัตร
◆ ค่าธรรมเนียมธนาคารและต้ นทุนการดาเนินการ 266 บาท
◆ ค่าประกันภัยรายปี 334 บาท
- ออกบัตรใหม่แทนบัตรเดิม (กรณีถกู โจรกรรม)
ไม่คดิ ค่าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียมอื่นๆ นอกเหนือจากนีใ้ หเรี ยกเก็บตามอัตราค่ าธรรมเนียมของบัตรเดบิต (LH Bank Debit Chip Card) ในข้ อ 4
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ค่ าบริการอื่นๆ
6. ถอน/ฝากเงินสดผ่ านเครื่องเอทีเอ็ม/ซีดีเอ็ม ธนาคารแลนด์ แอนด์
เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
6.1 การถอน/ฝากเงินสดเข้ าบัญชีภายในธนาคาร
- ในเขตจังหวัดเดียวกัน
- ข้ ามเขตจังหวัด*
* ยกเว้ น กรุ งเทพฯและปริ มณฑล (กรุ งเทพฯ/นนทบุรี/ปทุมธานี/
สมุทรปราการ) ที่นบั เป็ นเขตเดียวกัน
6.2 การฝากเงินสดเข้ าบัญชีต่างธนาคาร
- จานวนเงินไม่เกิน 10,000 บาท
- จานวนเงินมากกว่า 10,000 - 20,000 บาท
- จานวนเงินมากกว่า 20,000 - 30,000 บาท
- จานวนเงินมากกว่า 30,000 - 40,000 บาท
- จานวนเงินมากกว่า 40,000 - 50,000 บาท
- จานวนเงินมากกว่า 50,000 - 65,000 บาท
- จานวนเงินมากกว่า 65,000 - 80,000 บาท
- จานวนเงินมากกว่า 80,000 - 100,000 บาท
7. การโอนเงินระหว่ างบัญชี ภายในธนาคาร ผ่ านเครื่องเอทีเอ็ม
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
- ในเขตจังหวัดเดียวกัน
- ข้ ามเขตจังหวัด
กรณีบญ
ั ชีเงินฝากผู้โอนและบัญชีเงินฝากผู้รับโอนอยู่ในสานักข้ ามเขต
จังหวัดเดียวกัน แต่เครื่ องเอทีเอ็มทีท่ ารายการอยู่ต่างสานักข้ ามเขต
จังหวัด ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมเป็ นโอนเงินข้ ามเขตจังหวัด
8. ถอนเงิน/สอบถามยอดเงินในบัญชีท่ ผี ูกกับบัตรเดบิต/ บัตร ATM
ที่เครื่อง ATM/ CDM ต่ างธนาคาร
8.1 ที่เครื่องในประเทศ
- ในเขตจังหวัดเดียวกัน
- ข้ ามเขตจังหวัด

อัตราค่ าธรรมเนียม

ฟรี
ฟรี

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

ฟรี
ฟรี

ฟรี 10 รายการแรกของเดือน ตังแต่
้ รายการที่ 11 เป็ นต้ นไป
-รายการละ 5 บาท
-รายการละ 15 บาท

8.2 ที่เครื่องต่ างประเทศ**
- สอบถามยอด
- ถอนเงิน

รายการละ 15 บาท
รายการละ 100 บาท และค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน
อัตราไม่เกินร้ อยละ 1 จากยอดเงินที่ถอน
** ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทารายการที่เรี ยกเก็บโดยธนาคารเจ้ าของเครื่ อง ATM
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ค่ าบริการอื่นๆ
9. การเติมเงินพร้ อมเพย์ (Top-UP PromptPay) ผ่ านเครื่อง ATM
- จานวนเงินโอนไม่เกิน 5,000 บาทต่อรายการ
- จานวนเงินโอนมากกว่า 5,000 – 7,500 บาทต่อรายการ
10. การโอนเงินไปยังบัญชีต่างธนาคาร ผ่ านเครื่องเอทีเอ็ม (ORFT)
- จานวนเงินโอนไม่เกิน 10,000 บาท
- จานวนเงินโอนมากกว่า 10,000 - 50,000 บาท
11. การโอนเงินรายย่ อยระหว่ างธนาคาร ผ่ านเคาน์ เตอร์ ธนาคาร
(Counter ORFT)
- จานวนเงินไม่เกิน 10,000 บาท
- จานวนเงินมากกว่า 10,000 - 20,000 บาท
- จานวนเงินมากกว่า 20,000 - 30,000 บาท
- จานวนเงินมากกว่า 30,000 - 40,000 บาท
- จานวนเงินมากกว่า 40,000 - 50,000 บาท
- จานวนเงินมากกว่า 50,000 - 65,000 บาท
- จานวนเงินมากกว่า 65,000 - 80,000 บาท
- จานวนเงินมากกว่า 80,000 - 100,000 บาท
12. การโอนเงินรายย่ อยระหว่ างธนาคาร (Bulk Payment System)
 Bulk Payment Credit Next Day (DC3)
- โอนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท/รายการ
 Bulk Payment Credit Same Day (DC2)
(กรณีโอนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท/รายการ)
- จานวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท/รายการ
- จานวนเงินมากกว่า 100,000 - 500,000 บาท/รายการ
- จานวนเงินมากกว่า 500,000 - 2,000,000 บาท/รายการ
13. การโอนเงิน PromptPay (ผู้ขอโอนเป็ นนิตบิ ุคคล)
(ผ่ านเคาน์ เตอร์ ธนาคาร และ Bulk Payment)
- จานวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท
- จานวนเงินมากกว่า 100,000 – 2,000,000 บาท
14. การโอนเงิน PromptPay (ผู้ขอโอนเป็ นบุคคลธรรมดา)
(ผ่ านเคาน์ เตอร์ ธนาคาร และ ATM )
14.1 บัญชี PromptPay ผู้รับโอนเป็ นของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
จากัด (มหาชน)
14.2 บัญชี PromptPay ผู้รับโอนเป็ นของต่างธนาคาร
- จานวนเงินตังแต่
้ 1 - 5,000 บาท/ รายการ
- จานวนเงินมากกว่า 5,000 – 30,000 บาท/รายการ
- จานวนเงินมากกว่า 30,000 – 100,000 บาท/รายการ
- จานวนเงินมากกว่า 100,000 – 200,000 บาท/ รายการ
***เฉพาะการโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคาร ขันต
้ ่า 100 บาท

อัตราค่ าธรรมเนียม
ฟรี
2 บาทต่อรายการ
25 บาทต่อรายการ
35 บาทต่อรายการ

รายการละ 50 บาท
รายการละ 60 บาท
รายการละ 70 บาท
รายการละ 80 บาท
รายการละ 90 บาท
รายการละ 100 บาท
รายการละ 110 บาท
รายการละ 120 บาท
12 บาทต่อรายการ

20 บาทต่อรายการ
75 บาทต่อรายการ
200 บาทต่อรายการ

10 บาทต่อรายการ
15 บาทต่อรายการ

ฟรี ทกุ รายการ
ฟรี ทกุ รายการ
2 บาท/ รายการ
5 บาท/ รายการ
10 บาท/ รายการ
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ค่ าบริการอื่นๆ
15. การโอนเงินเพื่อบุคคลที่สาม ผ่ านระบบ Baht net
15.1 ลูกค้ าสัง่ โอนเงินจากธนาคารผู้ส่งไปยังบัญชีของลูกค้ าผู้รับโอน
ที่เปิ ดอยู่กบั ธนาคารผู้รับ
ธนาคารผู้ส่ง
ธนาคารผู้รับ
1) กทม./ปริ มณฑล
- กทม./ปริ มณฑล
2) กทม./ปริ มณฑล
- ต่างจังหวัด
3) ต่างจังหวัด
- กทม./ปริ มณฑล
4) ต่างจังหวัด
- ต่างจังหวัด
15.2 ลูกค้ าสัง่ โอนเงินจากธนาคารผู้ส่งไปยังบัญชีของสถาบันต่างๆ
ที่เปิ ดอยู่กบั ธปท. เช่น กรมสรรพากร กรมศุลกากร ฯลฯ
ธนาคารผู้ส่ง
ธนาคารผู้รับ
1) กทม./ปริ มณฑล
- บัญชี ธปท.
2) ต่างจังหวัด
- บัญชี ธปท.
15.3 ลูกค้ าเป็ นบริ ษัทเงินทุน บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์หรื อสถาบัน
ราชการ โอนเงินจากบัญชีที่เปิ ดไว้ กบั ธปท. ไปยังบัญชี
ลูกค้ าผู้รับโอนที่เปิ ดไว้ กบั ธนาคารต่างๆ
ธนาคารผู้ส่ง
ธนาคารผู้รับ
1) บัญชี ธปท.
- กทม./ปริ มณฑล
2) บัญชี ธปท.
- ต่างจังหวัด

16. การรับชาระค่ าสาธารณูปโภค ค่ าสินค้ าและบริการ
 โดยหักบัญชีผ่านระบบธนาคาร
- ในเขตสานักหักบัญชีเดียวกัน
- ข้ ามเขตสานักหักบัญชี
 ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคาร
- ในเขตสานักหักบัญชีเดียวกัน
- ข้ ามเขตสานักหักบัญชี
 ผ่านเครื่ อง เอทีเอ็ม
- ในเขตสานักหักบัญชีเดียวกัน
- ข้ ามเขตสานักหักบัญชี

อัตราค่ าธรรมเนียม

ผู้ส่ ังโอน
150
150
150+ค่าธรรมเนียมโอนเงิน ตจว.
150

ผู้รับโอน
100
100+ค่าธรรมเนียมโอนเงินตจว.
100
100+ค่าธรรมเนียมโอนเงินตจว.

ผู้ส่ ังโอน
ผู้รับโอน
150
150+ค่าธรรมเนียมโอนเงิน ตจว. -

ผู้ส่ ังโอน
ผู้รับโอน
100
100+ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด.คิดในอัตรา 10 บาท ต่อ
ยอดโอน 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 750 บาท ต่อรายการ

5 - 10 บาทต่อรายการ**
10 - 20 บาทต่อรายการ**
10 - 15 บาทต่อรายการ**
10 - 25 บาทต่อรายการ**
10 - 15 บาทต่อรายการ**
10 - 15 บาทต่อรายการ**+ค่าธรรมเนียมถอนเงินข้ ามเขต 10 บาท
**ขึ ้นอยู่กบั ข้ อตกลงระหว่างธนาคารและบริ ษัทผู้รับชาระเงิน
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17. การจ่ ายเงินเดือนผ่ านธนาคาร
 ธนาคารเป็ นผู้บน
ั ทึกข้ อมูล
- ในเขตสานักหักบัญชีเดียวกัน
- ข้ ามเขตสานักหักบัญชี
 บริ ษัทเป็ นผู้บน
ั ทึกข้ อมูลผ่านสื่อบันทึกข้ อมูล
- ในเขตสานักหักบัญชีเดียวกัน
- ข้ ามเขตสานักหักบัญชี
18. Direct Credit/Debit โอนเงินเพื่อบุคคลอื่นที่มีบัญชีกับธนาคาร
- ในเขตสานักหักบัญชีเดียวกัน
- ข้ ามเขตสานักหักบัญชี
19. การนาเงินฝากเข้ าบัญชีเพื่อคา้ ประกันการทางาน
 ธนาคารเป็ นผู้บน
ั ทึกข้ อมูล
- ในเขตสานักหักบัญชีเดียวกัน
- ข้ ามเขตสานักหักบัญชี
 บริ ษัทเป็ นผู้บน
ั ทึกข้ อมูลผ่านสื่อบันทึกข้ อมูล
- ในเขตสานักหักบัญชีเดียวกัน
- ข้ ามเขตสานักหักบัญชี
20. รับฝากเช็คล่ วงหน้ าเพื่อเข้ าบัญชีเงินฝาก

อัตราค่ าธรรมเนียม

20 บาทต่อรายการ
30 บาทต่อรายการ
15 บาทต่อรายการ
25 บาทต่อรายการ

15 บาทต่อรายการ
25 บาทต่อรายการ

20 บาทต่อรายการ
30 บาทต่อรายการ
15 บาทต่อรายการ
25 บาทต่อรายการ
- ไม่เกิน 7 วัน ไม่คิดค่าธรรมเนียม
- เกิน 7 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน 10 บาท/ ฉบับ
- เกิน 30 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน 30 บาท/ ฉบับ

21. ขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน/ หนังสือยืนยันยอด ทัง้
บัญชีเงินฝากและสินเชื่อ
21.1 กรณียื่นต่อสถานทูต
21.2 กรณียื่นต่อหน่วยงานราชการ/ หน่วยงานเอกชน/ สถานศึกษา
21.3 กรณียื่นต่อผู้สอบบัญชีของลูกค้ า

100 บาทต่อฉบับ
100 บาทต่อฉบับ
200 บาทต่อฉบับ

22. บริการเช่ าตู้นิรภัย
 ค่ าเช่ าตู้
- ตู้เล็ก ขนาด 13x20x4”
- ตู้กลาง ขนาด 13x20x8”
- ตู้ใหญ่ ขนาด 13x20x12”
 ค่ ามัดจากุญแจตู้นิรภัย
 ค่ าปรั บการทาลายกุญแจตู้นิรภัย กรณีกุญแจหาย

2,000
3,500
4,800
3,000
3,000

บาทต่อปี (ยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
บาทต่อปี (ยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
บาทต่อปี (ยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
บาทต่อตู้ (ยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
บาทต่อตู้
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อัตราค่ าธรรมเนียม

23. บริการแจ้ งเตือน LH Bank SMS Alert
23.1 แบบรายเดือน
23.2 แบบรายปี

10 บาทต่อเดือนต่อบัญชี
100 บาทต่อปี ต่อบัญชี

24. บริการรับฝากเงินและถอนเงิน ผ่ านตัวแทนธนาคาร
(Banking Agent) : บริษัทเคาน์ เตอร์ เซอร์ วสิ จากัด
ให้ บริการเฉพาะ เคาน์ เตอร์ เซอร์ วสิ ที่ 7-Eleven เท่ านัน้
24.1 ฝากเงินสด
- วงเงิน 1 - 30,000 บาท/รายการ
สูงสุด 100,000 บาท/วัน/บัญชี
24.2 ถอนเงินสด
- วงเงิน 1 – 5,000 บาท/รายการ
สูงสุด 20,000 บาท/วัน/ราย

15 บาทต่อรายการ (รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)

15 บาทต่อรายการ (รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

ลงชื่อ

(นายณรงค์ เลิศลักขณาวงศ์)
ผูช้ ่วยกรรมการผู้จัดการ Corporate Banking Product Group
and Corporate Development Group
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