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รายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขสิทธิพิเศษโครงการ SME Smart Solution Package 
ข้อตกลงและเงื่อนไขสิทธิพิเศษโครงการ SME Smart Solution Package  

1) ส าหรับกลุม่ลกูค้าผู้ประกอบการนิตบิคุคล และบคุคลธรรมดาท่ีจดทะเบียนพาณิชย์ท่ีมียอดขายไมเ่กิน 1,000 ล้านบาท ทกุประเภทธุรกิจ ยกเว้น สหกรณ์, สหกรณ์ออมทรัพย์, 
มลูนิธิ, สภา, สมาคม , วดั, หน่วยงานภาครัฐ 

2) ผู้ขอใช้บริการ 1 ราย (1 CIF) สามารถสมคัรใช้บริการตามโครงการนี ้ได้เพียง 1 สทิธ์ิเทา่นัน้ 
3) ระยะเวลาด าเนินโครงการตัง้แตว่นัท่ี 25 สงิหาคม 2564 ถงึวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2566 หรือตามท่ีธนาคารก าหนด 
4) อตัราคา่ธรรมเนียมเป็นแบบเหมาจ่ายรายปี ปีละ 555 บาท (ห้าร้อยห้าสบิห้าบาทถ้วน) โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องช าระให้แก่ธนาคารในวนัท่ีสมคัรใช้บริการ ทัง้นี ้ธนาคารขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับอตัราคา่ธรรมเนียมดงักลา่วโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทัง้นี ้ตามระเบียบของธนาคารตอ่ไป  
5) ผู้ขอใช้บริการต้องสมคัรใช้บริการขัน้ต ่าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ทัง้นี ้กรณีผู้ขอใช้บริการยกเลกิบริการตามโครงการ SME Smart Solution Package ก่อนครบก าหนด

ระยะเวลาบริการ ธนาคารจะคืนคา่ธรรมเนียมตามสดัสว่นของระยะเวลาท่ีผู้ขอใช้บริการยงัไมไ่ด้ใช้บริการ ให้แก่ผู้ขอใช้บริการโดยการโอนคา่ธรรมเนียมดงักลา่วเข้าบญัชีเงิน
ฝากส าหรับหกัคา่ธรรมเนียมท่ีได้แจ้งไว้กบัธนาคาร หรือบญัชีเงินฝากอ่ืนใดก็ได้ท่ีมีอยู่กบัธนาคาร  

6) ผู้ขอใช้บริการจะได้รับสทิธิพิเศษตามโครงการนีเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีสมคัรใช้บริการ หากประสงค์จะตอ่อายกุารใช้บริการตามโครงการ ผู้ขอใช้บริการตกลงช าระ
คา่ธรรมเนียมตามท่ีธนาคารก าหนด  

7) ในการตอ่อายโุครงการ หากผู้ขอใช้บริการไม่มีหนงัสือแจ้งขอยกเลกิการใช้บริการมายงัธนาคารภายในระยะเวลา 30 วนั ก่อนครบก าหนดระยะเวลารับสทิธ์ิตามโครงการ ให้
ถือว่าลกูค้าประสงค์ตอ่อายโุครงการตอ่ไปโดยอตัโนมตั ิโดยธนาคารจะหกัช าระคา่ธรรมเนียมจากบญัชีของลกูค้าตามท่ีได้ระบไุว้ในใบสมคัรขอใช้บริการ ในล าดบัท่ี 1  
(Primary Account) และล าดบัท่ี 2 ตามล าดบั หากเงินในบญัชีไม่เพียงพอช าระคา่ธรรมเนียมหรือคา่บริการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิปรับอตัราคา่ธรรมเนียม 
และคา่บริการตามระเบียบของธนาคาร และยกเลกิสทิธิพิเศษตา่งๆ ทัง้หมดตามโครงการนี ้ตลอดจนสงวนสทิธ์ิในการระงบัการให้บริการตามโครงการดงักลา่ว 

8) ในกรณีท่ีธนาคารไม่ตอ่อายโุครงการ หรือยกเลกิโครงการ ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิในการปรับอตัราคา่ธรรมเนียม และคา่บริการท่ีเก่ียวข้องตามโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ
ของธนาคาร  

9) ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลง แก้ไข เพิ่มเตมิ หรือยกเลกิ ข้อก าหนด เง่ือนไข รวมทัง้ระยะเวลาและสทิธิพิเศษใดๆตามโครงการนีโ้ดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
10) ผู้ขอใช้บริการจะต้องมีบญัชีเงินฝากกบัธนาคาร ดงันี ้1.บญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนั และ/หรือ 2.บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ โดยผู้ขอใช้บริการต้องระบไุว้ในใบ

สมคัรขอใช้บริการ ซึง่จะได้รับสทิธิพิเศษคา่ธรรมเนียมและคา่บริการตา่งๆ ตามรายละเอียดอตัราคา่ธรรมเนียมและคา่บริการของโครงการ  
11) ผู้ขอใช้บริการจะได้รับสทิธิพิเศษในสว่นของอตัราคา่ธรรมเนียมและคา่บริการตามโครงการนี ้ตอ่เม่ือได้รับอนมุตัจิากธนาคารให้ใช้บริการตามโครงการนี ้โดยการอนมุตัใิห้ใช้

บริการดงักลา่วนัน้ จะเป็นไปตามระเบียบ วิธีปฏิบตัแิละขัน้ตอน ภายใต้ดลุยพินิจของธนาคาร รวมทัง้ความพร้อมในการใช้บริการของผู้ขอใช้บริการด้วย 
12) สทิธิพิเศษตามโครงการนีไ้ม่สามารถโอนหรือแลกเปล่ียนได้ 
13) กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึน้ ดลุยพินิจและค าตดัสนิของธนาคารถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
14) กรณีข้อตกลงและเง่ือนไขพิเศษโครงการ SME Smart Solution Package ขดัหรือแย้งกบัข้อก าหนดเฉพาะของแตล่ะบริการ (บริการภายใต้โครงการ SME Smart Solution 

Package) ให้บงัคบัใช้ตามข้อตกลงและเง่ือนไขพิเศษโครงการ SME Smart Solution Package 

อัตราค่าธรรมเนียมตามสิทธิพิเศษของโครงการ มีรายละเอียดดังนี ้ 
บริการ อัตราค่าธรรมเนียม ช่องทางการให้บริการ 

คา่ธรรมเนียมเหมาจา่ยรายปี 555 บาท/ปี  - 

คา่บริการรายปีบริการ Krungthai Business ยกเว้น - 

บริการโอนเงินบญัชีตนเอง (Own Account) ยกเว้น  
 
 
 
เฉพาะการท ารายการผ่าน
บริการ Krungthai Business 
เทา่นัน้ 
 
 
 
 
 
 
 

บริการโอนเงินบญัชีบคุคลอ่ืน (3rd Party) ยกเว้น 

บริการโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay) ยกเว้น 

บริการโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay) – วนัถดัไป (Next Day) ยกเว้น 

บริการโอนเงินบญัชีบคุคลอ่ืนหลายรายการ (Direct Credit) ยกเว้น 

บริการจา่ยเงินเดือนบญัชีกรุงไทย (Payroll) แบบหายหว่ง  
(ความคุ้มครอง แผน 1) 
 

ยกเว้น 
 (เฉพาะการจ่ายเงินเดือนผ่านบญัชีธนาคารกรุงไทย) 

บริการโอนเงินตา่งธนาคารมีผลทนัที (ORFT) ยกเว้น 

บริการโอนเงินตา่งธนาคาร – ในวนั (SMART Credit SAME DAY) 

 โอนไมเ่กิน 100,000 บาท 

 
15 บาท/รายการ 
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บริการ อัตราค่าธรรมเนียม ช่องทางการให้บริการ 

 โอนมากกวา่ 100,000 ถึง 500,000 บาท 

 โอนมากกวา่ 500,000 ถึง 2,000,000 บาท   

55 บาท/รายการ 
135 บาท/รายการ 

 
 
 
 
 
เฉพาะการท ารายการผ่าน
บริการ Krungthai Business 
เทา่นัน้ 

บริการโอนเงินตา่งธนาคาร – วนัถดัไป (SMART Credit NEXT DAY) ยกเว้น 

บริการสัง่ซือ้สมดุเช็คออนไลน์ (Cheque Book Ordering) 
 

ลด 50% (7.50 บาท/ฉบบั) 

บริการช าระคา่สินค้าและบริการ (Bill Payment)  ยกเว้น 

บริการแจ้งเตือนผู้ รับเงิน ยกเว้น 

บริการหกัและน าสง่ข้อมลูภาษีหกั ณ ที่จา่ยอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Withholding Tax Plus) 

ยกเว้น 

บริการรายงานผลการรับช าระเงิน (Bill Payment Report) 2,000 บาท/ เดือน/ Product code 

บริการรับช าระคา่สินค้าและบริการ (Bill Payment) เพ่ิมผู้ รับช าระ  
Biller ID Cross Bank เพ่ือรับช าระ QR Payment ผ่าน Mobile 
Application  

ยกเว้น 
(คา่ธรรมเนียมการรับช าระเงินตอ่รายการ) 

ตามที่ธนาคารก าหนด 

บริการรับเช็คข้ามเขตทกุธนาคาร (Bill for Collection) 
ทัง้ในสว่นของเช็คข้ามเขตและบญัชีข้ามเขต 
(- ไมร่วมคา่ธรรมเนียมการรับฝากเช็คลว่งหน้า)  
(- กรณีเช็คคืน คา่บริการเป็นไปตามประกาศของธนาคาร)  

ร้อยละ 0.025 ของจ านวนเงินตามเช็ค 
ขัน้ต ่าฉบบัละ  10 บาท/รายการ 

สาขา 

บริการรับเงินโอนตา่งธนาคาร (BAHTNET) 0 บาท/รายการ - 

 
สิทธิพิเศษอ่ืนๆ ตามโครงการ มีรายละเอียด ดังนี ้

บริการ อัตราค่าธรรมเนียม 

บตัร KTB Shop Smart Classic / หรือเทียบเทา่ 
ยกเว้นคา่ท าบตัร / คา่บริการรายปี ปีแรก 
คา่บริการรายปี ปีถดัไป คดิคา่ธรรมเนียมตามประกาศอตัราคา่ธรรมเนียมของธนาคาร 

บตัร KTB  Shop Smart Pearl 
ยกเว้นคา่ท าบตัร / คา่ธรรมเนียมรายปี ปีแรก ลด  100 บาท 
คา่บริการรายปี ปีถดัไป คดิคา่ธรรมเนียมตามประกาศอตัราคา่ธรรมเนียมของธนาคาร 

บตัร KTB  Shop Smart  Blue Diamond  Xtra 
ยกเว้นคา่ท าบตัร / คา่ธรรมเนียมรายปี ปีแรก ลด  100 บาท 
คา่บริการรายปี ปีถดัไป คดิคา่ธรรมเนียมตามประกาศอตัราคา่ธรรมเนียมของธนาคาร 

บตัร KTB  Shop Smart  Palladium 
ยกเว้นคา่ท าบตัร / คา่ธรรมเนียมรายปี ปีแรก ลด  100 บาท 
คา่บริการรายปี ปีถดัไป คดิคา่ธรรมเนียมตามประกาศอตัราคา่ธรรมเนียมของธนาคาร 

บตัร Krungthai Travel Card VISA Prepaid (ไมเ่กิน 2 บตัร เฉพาะผู้
มีรายช่ือในหนงัสือรับรองนิตบิคุคล หรือช่ือบคุคลตามใบทะเบียน
พาณิชย์ ของผู้สมคัรเข้าร่วมโครงการเทา่นัน้) 

ยกเว้นคา่ท าบตัร  
คา่บริการรายปี คดิคา่ธรรมเนียมตามอตัรามาตรฐานของธนาคาร 

สมดุเช็ค 3 เลม่  (1 CIF ตอ่ 1 สทิธ์ิ) ฟรี ** 

เงินขัน้ต ่าในการเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ส าหรับบญัชีพนกังาน ยกเว้น 

เงินขัน้ต ่าในการเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ และกระแสรายวนั
ส าหรับผู้ประกอบการ (นิตบิคุคล หรือบคุคลธรรมดาท่ีจดทะเบียน
พาณิชย์) 

ยกเว้น 

* กรณีสมคัรแบบพว่งแพ็กเกจ Krungthai Business SME SMART Solution (เหมาจ่ายรายปี ปีละ 555 บาท) คู่กบั Krungthai Corporate Online ส าหรับลูกค้ากลุ่ม SME และ SSME (เหมาจ่ายรายปี 
ปีละ 888 บาท) โดยสมคัรและได้รับอนมุติัตัง้แต่ 25 สิงหาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564 จะได้รับสิทธิพิเศษยกเว้นค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายรายปี ปีแรก ทัง้ 2 แพ็กเกจ รวมทัง้สิทธิพิเศษระยะเวลาการใช้
งานแพก็เกจทัง้ 2 แพก็เกจส้ินสดุ 31 ธนัวาคม 2565 (จากปกติ 1 ปีนบั ตัง้แต่สมคัรใช้บริการและธนาคารเปิดให้ใช้งานระบบ) 
** ส าหรับหมายเลขบญัชีกระแสรายวนัที่สมคัรใช้บริการ ทัง้นีสิ้ทธิพิเศษยกเว้นค่าธรรมเนียมการสัง่สมดุเช็คผ่านสาขา 3 เล่ม เฉพาะปีแรกที่สมคัรใช้บริการเท่านัน้ ไม่รวมการต่ออายแุพก็เกจในปีถดัไป  
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หมายเหตุ  อัตราค่าธรรมเนียมส าหรับบริการด้าน Cash Management มีดังนี ้
1. บริการโอนเงินบญัชีตนเอง (Own Account):  ในเขตเดียวกนั ไม่คดิคา่บริการ นอกเขต หม่ืนละ 8 บาท สว่นเกิน 

คดิในอตัราร้อยละ 0.08  คา่บริการขัน้ต ่า 8 บาท/รายการ  คา่บริการสงูสดุ 800 บาท/รายการ 
2. บริการโอนเงินบญัชีบคุคลอ่ืน (3rd Party):  ในเขตเดียวกนั ไม่คดิคา่บริการ นอกเขต หม่ืนละ 8 บาท สว่นเกิน      

คดิในอตัราร้อยละ 0.08  คา่บริการขัน้ต ่า 8 บาท/รายการ  คา่บริการสงูสดุ 800 บาท/รายการ 
3. บริการโอนเงินบญัชีบคุคลอ่ืนหลายรายการ (Direct Credit) : 10 บาท/รายการ 
4. บริการโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay)  

 โอนไม่เกิน 100,000 บาท :  10 บาท/รายการ  

 โอนเกิน  100,000 บาท  - วงเงินสงูสดุท่ีธนาคารก าหนด  :  15 บาท/รายการ 
5. บริการโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay) – วนัถดัไป (Next Day)  

 โอนไม่เกิน 100,000 บาท :  10 บาท/รายการ  

 โอนเกิน  100,000 บาท  - วงเงินสงูสดุท่ีธนาคารก าหนด  :  15 บาท/รายการ 
6. บริการ Payroll : 10 บาท/รายการ 
7. บริการจา่ยเงินเดือนบญัชีกรุงไทย (Payroll) แบบหายหว่ง (ความคุ้มครอง แผน 1) : 15 บาท/รายการ 
8. บริการโอนเงินตา่งธนาคารมีผลทนัที (ORFT)  

 โอนไม่เกิน  20,000 บาท : 25 บาท/รายการ 

 โอนมากกว่า 20,000 บาท ถงึ  2,000,000 บาท : 35 บาท/รายการ 
9. บริการโอนเงินตา่งธนาคาร – ในวนั (SMART Credit SAME DAY) 

 โอนไม่เกิน  100,000 บาท  : 20 บาท/รายการ 

 โอนมากกว่า  100,000 บาท – 500,000 บาท  : 75 บาท/รายการ 

 โอนมากกว่า  500,000 บาท – 2,000,000 บาท  : 200 บาท/รายการ 
10. บริการโอนเงินตา่งธนาคาร – วนัถดัไป (SMART Credit NEXT DAY)  โอนไม่เกิน 2,000,000 บาท :  12 บาท/รายการ 
11. บริการโอนเงินตา่งธนาคาร (BAHTNET)และบริการรับเงินโอนตา่งธนาคาร (BAHTNET) : 

 ขาโอน 

1) ธนาคารผู้ โอนอยู่ใน กทม./ปริมณฑล โอนเงินไปธนาคารอ่ืนอยู่ใน กทม./ปริมณฑล : 150/รายการ 
2) ธนาคารผู้ โอนอยู่ใน กทม./ปริมณฑล โอนเงินไปธนาคารอ่ืนอยู่ใน ตา่งจงัหวดั : 150/รายการ 
3) ธนาคารผู้ โอนอยู่ใน ตา่งจงัหวดั โอนเงินไปธนาคารอ่ืนอยู่ใน กทม./ปริมณฑล : 150/รายการ + 

คา่บริการโอนเงินตา่งจงัหวดั(สงูสดุไม่เกิน 750 บาท) = สงูสดุไมกิ่น 900 บาท 
4) ธนาคารผู้ โอนอยู่ใน ตา่งจงัหวดั โอนเงินไปธนาคารอ่ืนอยู่ใน ตา่งจงัหวดั : 150/รายการ 

 ขารับ 

1) ธนาคารผู้ รับโอนอยู่ใน กทม./ปริมณฑล รับโอนจากธนาคารอ่ืนอยู่ใน กทม./ปริมณฑล : 100/รายการ 
2) ธนาคารผู้ รับโอนอยู่ใน ตา่งจงัหวดั รับโอนจากธนาคารอ่ืนอยู่ใน กทม./ปริมณฑล : 100/รายการ + 

คา่บริการโอนเงินตา่งจงัหวดั(สงูสดุไม่เกิน 750 บาท) = สงูสดุไมเ่กิน 850 บาท 
3) ธนาคารผู้ รับโอนอยู่ใน กทม./ปริมณฑล รับโอนจากธนาคารอ่ืนอยู่ใน ตา่งจงัหวดั : 100/รายการ  
4) ธนาคารรับผู้ โอนอยู่ใน ตา่งจงัหวดั รับโอนจากธนาคารอ่ืนอยู่ใน ตา่งจงัหวดั : 100/รายการ + คา่บริการ

โอนเงินตา่งจงัหวดั(สงูสดุไม่เกิน 750 บาท) = สงูสดุไม่กิน 850 บาท 
 

12. บริการช าระคา่สนิค้าและบริการ (Bill Payment) : 15 บาท/รายการ 
13. บริการสัง่ซือ้สมดุเช็คออนไลน์ (Cheque Book Ordering) : 15 บาท/ฉบบั (คา่บริการ ฉบบัละ 12 บาท, คา่อากร ฉบบัละ 3 บาท) 
14. บริการแจ้งเตือนผู้ รับเงิน : 3 บาท/รายการ 
15. บริการหกัและน าสง่ข้อมลูภาษีหกั ณ ที่จ่ายอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Withholding Tax Plus) : 5 บาท/รายการ 
16. บริการรับเช็คข้ามเขตทกุธนาคาร (Bill for Collection) :  ร้อยละ 0.10 ของจ านวนเงนิตามเช็ค ขัน้ต ่าฉบบัละ 10 บาท 
17. บริการรับช าระคา่สนิค้าและบริการ (Bill Payment) : อตัราคา่บริการและผู้ รับภาระคา่บริการขึน้อยู่กบัข้อตกลง MOU ระหว่างธนาคารและบริษัท/หน่วยงานผู้ รับช าระ 
18. บริการรายงานผลการรับช าระเงิน (Bill Payment Report): 4,000 บาท/เดือน/Product code 
19. คา่บริการรายปีบริการ Krungthai Business : ไม่มีคา่ธรรมเนียม 
 

 

 

 


