
ตัวอย่างหน้าเวบ็ไซต์ 

การช าระเงินค่าสินค้า/บริการให้กบับุคคลภายนอก หรือ ผู้ขายสินค้า หรือ ผู้ให้บริการ ของ  ทอท. 

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (ทอท.) ไดเ้พิ่มช่องทางการจ่ายเงินค่าสินคา้หรือบริการใหก้บั

ผูป้ระกอบการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูป้ระกอบการ  ทั้งน้ีเพื่อให้

เกิดความรวดเร็วในการรับเงินของผูป้ระกอบการ โดยจะเร่ิมใชต้ั้งแต่งวดการจ่ายเงินวนัท่ี 1 ต.ค.61                   

เป็นตน้ไป  โดยธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) (ธนาคาร) จะเป็นผูใ้หบ้ริการโอนเงินค่าสินคา้หรือ

บริการ เขา้บญัชีเงินฝากธนาคาร ในส่วนค่าธรรมเนียมธนาคารการโอนเงินใหผู้ป้ระกอบการเป็นผูช้  าระ  โดย

ใหธ้นาคารหกัออกจากยอดเงินท่ีโอนใหผู้ป้ระกอบการ ทั้งน้ียงัไม่รวมกรณีรับเงินแบบโอนสิทธ์ิไวก้บั

ธนาคาร โดยธนาคารท่ีรับโอนจะตอ้งมีเลขท่ีบญัชีไม่เกิน 10 หลกั 

หากผูป้ระกอบการรายใด ยงัไม่แจง้ขอ้มูลส าหรับใชใ้นการรับเงินค่าสินคา้/บริการ ดว้ยการโอนเงินเขา้บญัชี

เงินฝาก โปรดติดต่อ ฝ่ายบญัชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หมายเลขโทรศพัท ์02-132-5290,        

02-132-5288 หรือ E-mail : Plan_finance@airportthai.co.th 
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ขั้นตอนการรับเงินค่าสินค้า/บริการ โดยวธีิการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพาณชิย์ผู้ประกอบการของ

ทอท. 

1. ผูป้ระกอบการจะตอ้งสมคัรการโอนเงินเขา้บญัชีตามเง่ือนไขท่ี ทอท .ก าหนดในแบบฟอร์มของ 

ทอท. และหากมีการแกไ้ขรายละเอียดการสมคัรการโอนเงินเขา้บญัชีจะตอ้งด าเนินแจง้การ

เปล่ียนแปลงขอ้มูลของผูป้ระกอบการให ้ทอท. ทราบก่อนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือน  

2. ทอท. แจง้รายละเอียดขอ้มูลการจ่ายเงินใหผู้ป้ระกอบการ เช่น เลขท่ี Invoice, จ านวนเงินท่ีจะจ่าย, 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ฯลฯ ทาง E-mail Address 

3. เม่ือผูป้ระกอบการไดรั้บ E-mail จากหน่วยงานการเงินของ ทอท. แลว้ จะตอ้งสแกนใบเสร็จรับเงิน 

และ ใบก ากบัภาษี (ถา้มี) กลบัมาใหท้างหน่วยงานการเงิน ทอท. เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและ

ความครบถว้นของเอกสาร และผูมี้อ  านาจอนุมติัสั่งจ่ายเงินของ ทอท. จะท าการอนุมติัการจ่ายเงิน

เพื่อใหธ้นาคารโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของผูป้ระกอบการ  

4. หน่วยงานการเงินของ ทอท. อพัโหลดไฟลข้ึ์นเวบ็ไซตข์องธนาคาร เพื่อท าการโอนเงินให้

ผูป้ระกอบการ 

5. ผูป้ระกอบการจดัส่งหลกัฐานการรับช าระเงิน และหลกัฐานอ่ืนๆ (ถา้มี) ฉบบัจริง มายงั ทอท. ทาง

ไปรษณีย ์ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร AOB ชั้น 1 เลขท่ี 999 หมู่ 1        

ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

6. ทอท. จะจดัส่งใบหกั ณ ท่ีจ่าย (ถา้มี) ใหผู้ป้ระกอบการทางไปรษณีย ์

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราค่าธรรมเนียมการรับโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  

ลกัษณะการโอน จ านวนวงเงินสูงสุด (บาท) อตัราค่าธรรมเนียม (บาท) 
1.โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารทหาร

ไทยฯ 
ไม่จ  ากดัจ านวน ยกเวน้ค่าธรรมเนียม 

2. โอนเงินเขา้บญัชีต่างธนาคาร 
   2.1 ระบบ SMART 

 
0-20 ลา้นบาท 

 
8 บาทต่อรายการ 

(การโอนเงินท่ีเกินกวา่สองลา้น
บาท ธนาคารเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียม 8 บาท ต่อการโอน
เงินทุกสองลา้นบาท) 

2.2 ระบบ Bahtnet ไม่จ  ากดัจ านวน 150 บาทต่อรายการ 
 

หมายเหตุ 

1. รายการค่าธรรมเนียมธนาคารจะหกัจากยอดเงินท่ีโอนเขา้บญัชีโดยไม่มีการแยกรายการ  

2. การโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากต่างธนาคาร หากเกินกวา่ 2 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 20 ลา้นบาท รายการใน

บญัชีเงินฝากจะเป็นรายการละ 2 ลา้นบาท (เน่ืองจากธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดวงเงินสูงสุดแต่ละ

รายการไม่เกิน 2 ลา้นบาท) 

ดงันั้น หากรับเงิน 7 ลา้นบาท จะเกิดรายการในบญัชี ดงัน้ี 

      รายการละ 2 ลา้นบาท 3 รายการ 

      รายการละ 1 ลา้นบาท 1 รายการ 

     รวม     4 รายการ 

                       ค่าธรรมเนียมฯ 32 บาท 

(ค่าธรรมเนียมธนาคารคิดตามจ านวนรายการ) 

 

https://www.mwa.co.th/download/gov03/02.pdf
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