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รายละเอียด ส าหรบัลูกคา้ทัว่ไป ส าหรบันกัศึกษาและบุคลากร (มจธ.) 

1) ค่าธรรมเนียมบัตร (แรกเข้า) 100 บาท/บัตร ยกเว้น 

2) ค่าธรรมเนียมบัตร (รายปี) 

 

200 บาท/ปี นักศึกษา :  

ยกเว้นตลอดสถานภาพนักศึกษา(ตามหลักสตูร) 

บุคลากร :  

ยกเว้นตลอดสถานภาพบุคลากร  

3) ค่าธรรมเนียมออกบัตรทดแทน 

(กรณีบัตรหาย/ลืมรหัส/เปล่ียนข้อมูลบัตร) 

100 บาท/บัตร 

 

100 บาท/บัตร 

 

4) ค่าธรรมเนียมบริการ SMS Account Alert  

(SMS แจ้งความเคล่ือนไหวของบัญชีเงินฝาก 

รู้ ทุกยอด เมื่อฝาก ถอน โอน ตั้งแต่ 500 บาท

ขึ้นไป) 

 

15 บาท/เดือน/บัญชี  

 

(พิเศษฟรี! ค่าธรรมเนียม 2 เดือนแรก 

เมื่อสมัครตั้งแต่วันนี้  - 31 ธ.ค. 61) 

หมายเหต ุ: ส าหรบับญัชีทีส่มคัรใหม่ และไม่

เคยไดร้บัโปรโมชัน่น้ีมาก่อน 

นักศึกษา :  

ยกเว้นตลอดสถานภาพนักศึกษา(ตามหลักสตูร) 

บุคลากร :  

ยกเว้นตลอดสถานภาพบุคลากร  

5) รับ SMS แจ้งเตือนการใช้จ่ายผ่านบัตรทาง

โทรศัพทม์ือถือทุกคร้ังที่มีการใช้จ่ายต้ังแต่ 300 

บาทขึ้นไป 

ฟรี ฟรี 

19-Oct-18 



ช้อปออนไลน์ด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมำร์ท ทพีเีอน็ ยูเน่ียนเพย์ 
ชอ้ปออนไลน์ไดอ้ยา่งมัน่ใจ เพิ่มความปลอดภยัในการจบัจ่ายยิง่ข้ึน 
 
ปลอดภัยด้วยรหัส OTP ใหคุ้ณปลอดภยัทุกคร้ังท่ีช าระค่าสินคา้/บริการออนไลน์  
กบัรหสัผา่นคร้ังเดียว (OTP) ท่ีธนาคารส่งทาง SMS ไปยงัโทรศพัทมื์อถือของคุณ  
เพื่อใชย้นืยนัการช าระเงินออนไลน์ทุกคร้ัง 
 
หมดปัญหาการจ ารหัสผ่าน 
 ใชร้หสัผา่นคร้ังเดียวท่ีไดรั้บทางโทรศพัทมื์อถือเพื่อใชย้นืยนัการช าระเงินออนไลน์ โดยรหสัจะ

เปล่ียนไปทุกคร้ังและหมดอายใุนเวลาจ ากดั จึงมัน่ใจไดว้า่ไม่มีใครขโมยหรือลกัลอบจ ารหสัผา่นของ
คุณไปใชไ้ด ้

 หากคุณตอ้งการเปล่ียนแปลงหมายเลขโทรศพัทมื์อถือท่ีผกูกบับตัรบีเฟิสต ์สามารถติดต่อไดท่ี้สาขา
ธนาคารกรุงเทพทัว่ประเทศ 
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สทิธิประโยชน ์

ส ำหรบัผูถ้อืบตัรบเีฟิสต ์สมำรท์ ทพีเีอน็ ยูเน่ียนเพย ์ธนำคำรกรุงเทพ 

19 October 2018 



อิม่อร่อย สดุคุม้ ที่รำ้น AKA และ รำ้น on the table 

รบัส่วนลดทนัที 300 บำท เม่ือจ่ำยผ่ำนบตัรบีเฟิสต ์สมำรท์ ทีพีเอ็น ยูเน่ียนเพย ์

ธนำคำรกรุงเทพ ตัง้แต่ 1,000 บำทข้ึนไป/เซลสส์ลปิ ต ัง้แต่ 8 ส.ค. - 31 ต.ค. 61 

จ ำกดั 1,000 สทิธ์ิ / ทกุสำขำ / เดอืน 

ตรวจสอบรำยละเอยีด และเงือ่นไขเพิม่เตมิไดท้ีส่ือ่ประชำสมัพนัธ ์ณ รำ้นอำหำร AKA และ รำ้น on the table   

หรอืธนำคำรกรุงเทพ โทร. 1333 หรอื www.bangkokbank.com 

สทิธิประโยชน์ส ำหรบัผูถ้อืบตัรบเีฟิสต ์สมำรท์ ทีพเีอน็ ยูเน่ียนเพย ์

Restaurant 

Transportation 

Supermarket 

Shopping 

Health 

Entertainment 
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ดูหนงั ทกุเรื่อง ทกุรอบ ในรำคำ 88 บำท 

คุม้สดุๆ ดูหนัง ทกุเรื่อง ทกุรอบ ในรำคำที่นัง่ละ 88 บำท  

เม่ือจำ่ยผ่ำนบตัรบเีฟิสต ์สมำรท์ ทีพเีอน็ ยูเน่ียนเพย ์ธนำคำรกรุงเทพ  

ที่โรงภำพยนตรใ์นเครอื Major Cineplex ตัง้แต่ 1 เม.ย. 60 - 28 ก.พ. 62 
 

จ ำกดั 2 สทิธ์ิ / บตัร / วนั และจ ำกดั 7,000 สทิธ์ิ / เดอืน ตลอดระยะเวลำโครงกำรหรอืจนกว่ำสทิธ์ิจะหมด 

ตรวจสอบรำยละเอยีดเพิม่เตมิ โทร. 0-2515-5555 หรอื เคำนเ์ตอรโ์รงภำพยนตรใ์นเครอื Major Cineplex  

ณ สำขำทีใ่ชบ้รกิำร หรอื www.bangkokbank.com 

สทิธิประโยชน์ส ำหรบัผูถ้อืบตัรบเีฟิสต ์สมำรท์ ทีพเีอน็ ยูเน่ียนเพย ์

19-Oct-18 
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สทิธิประโยชน์ส ำหรบัผูถ้อืบตัรบเีฟิสต ์สมำรท์ ทีพเีอน็ ยูเน่ียนเพย ์

19-Oct-18 

Entertainment 

Transportation 

Supermarket 

Shopping 

Health 

Restaurant รบัสทิธิ์ดูหนงัออนไลน์ฟรกีบั MONOMAXXX 

สทิธิพเิศษส ำหรบัผูถ้อืบตัรบีเฟิสต ์สมำรท์ ทีพีเอน็ ยูเน่ียนเพย ์ธนำคำรกรุงเทพ 

สมคัรดูหนังออนไลน์กบั MONOMAXXX และจำ่ยผ่ำนบตัร รบัสทิธิ์ดูฟร ี1 เดือน 

ที่ www.monomaxxx.com/be1st_other ต ัง้แต่ 1 ก.พ. - 31 ธ.ค. 61 

จ ำกดั 1 สทิธ์ิ ต่อ 1 หมำยเลขบตัรบเีฟิสต ์ตลอดระยะเวลำโครงกำร 

ตรวจสอบรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่ธนำคำรกรุงเทพ โทร. 1333 หรอื MONOMAXXX โทร. 0-2100-7007 

หรอื www.bangkokbank.com 
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สทิธิประโยชน์ส ำหรบัผูถ้อืบตัรบเีฟิสต ์สมำรท์ ทีพเีอน็ ยูเน่ียนเพย ์

เดินทำงสดุคุม้กบั Grab  

รบัส่วนลดสูงสดุ 300 บำท/เดือน เม่ือช ำระเงนิผ่ำนบตัรบีเฟิสต ์สมำรท์ ทีพเีอน็ 

ยูเน่ียนเพย ์เพยีงใส ่Code “UNIONPAY” ตัง้แต่ 1 ต.ค. 61 - 28 ก.พ. 62 

โคด้ส่วนลดน้ีสำมำรถใชไ้ดก้บั Just Grab, GrabCar, GrabCar Plus และ Grab Taxi 

จ ำกดัสทิธ์ิในกำรใชส่้วนลดสูงสุด 3 คร ัง้/ผูใ้ช/้เดอืน และจ ำกดั 7,600 สทิธ์ิต่อเดอืน 

ตรวจสอบรำยละเอยีดเพิม่เตมิ โทร. 1333 หรอื www.bangkokbank..com 

19-Oct-18 
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สทิธิประโยชน์ส ำหรบัผูถ้อืบตัรบเีฟิสต ์สมำรท์ ทีพเีอน็ ยูเน่ียนเพย ์

19-Oct-18 

ชอ้ปสดุคุม้ที่ Supermarket 

รบับตัรก ำนัลคูปองเงินสด 100 บำท เม่ือชอ้ปตัง้แต่ 600 บำทข้ึนไป/เซลสส์ลิป    

ผ่ ำ น บัต ร บี เ ฟิ ส ต์  ส ม ำ ร ์ท  ที พี เ อ็ น  ยู เ น่ี ย น เ พ ย์  ธ น ำ ค ำ ร ก รุ ง เ ท พ                      

ที่ Gourmet Market, Home Fresh Mart, MaxValu และ Villa Market   

ตัง้แต่ 16 เม.ย. 61 - 16 ม.ค. 62 

จ ำกดั 1 สทิธิ์/บตัรประชำชน/วนั และสูงสุดไมเ่กนิ 10 สทิธิ์/บตัร ตลอดระยะเวลำโครงกำร 

ตรวจสอบรำยละเอยีดและเงือ่นไขเพิม่เตมิไดท้ีส่ือ่ประชำสมัพนัธ ์ณ จดุขำย หรอื www.bangkokbank.com 

Supermarket 
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สทิธิประโยชน์ส ำหรบัผูถ้อืบตัรบเีฟิสต ์สมำรท์ ทีพเีอน็ ยูเน่ียนเพย ์

19-Oct-18 

ชอ้ปสดุคุม้ ที่บิ๊กซี ซปุเปอรเ์ซ็นเตอร ์

รบัส่วนลดทนัที 200 บำท เม่ือใชจ้่ำยต ัง้แต่ 2,000 บำทข้ึนไป/

เซลสส์ลิป ผ่ำนบตัรบีเฟิสต ์สมำรท์ ทีพีเอ็น ยูเน่ียนเพย ์

ธนำคำรกรุงเทพ เพียงสแกน QR Code รบั u.plan คูปอง 

ตัง้แต่ 1 ก.ย. - 31 ธ.ค. 61 

สทิธ์ิมจี  ำนวนจ ำกดั 40,000 สทิธ์ิตลอดระยะเวลำโปรโมช ัน่  

ตรวจสอบรำยละเอยีดและเงือ่นไขเพิม่เตมิไดท้ีส่ือ่ประชำสมัพนัธ ์ณ จดุขำย หรอื www.bangkokbank.com 
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สทิธิประโยชน์ส ำหรบัผูถ้อืบตัรบเีฟิสต ์สมำรท์ ทีพเีอน็ ยูเน่ียนเพย ์

19-Oct-18 

ชอ้ปสดุคุม้ ที่หำ้งเซ็นทรลัทกุสำขำ และเซน 

รบับตัรของขวญัเซ็นทรลั 500 บำท เม่ือใชจ้่ำยต ัง้แต่ 3,000 บำทข้ึนไป/เซลสส์ลิป 

เพียงใช้จ่ำยผ่ำนบตัรบีเฟิสต ์สมำรท์ ทีพี เอ็น ยูเน่ียนเพย ์ธนำคำรกรุงเทพ       

ต ัง้แต่ 1 ก.ย. 61 - 15 ม.ค. 62 

จ ำกดัสทิธ์ิกำรรบับตัรของขวญั รวมทกุสำขำ 3,150 สทิธ์ิ ตลอดระยะเวลำโปรโมช ัน่  

ตรวจสอบรำยละเอยีดและเงือ่นไขเพิม่เตมิไดท้ีส่ือ่ประชำสมัพนัธ ์ณ จดุขำย หรอื www.bangkokbank.com Shopping 

Entertainment 

Transportation 

Supermarket 

Health 

Restaurant 
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โปรโมชัน่ร่วมกบั ShopBack 

พเิศษ! รบัโบนัสและเงนิคืน 200 บำท เม่ือสมคัรเป็นสมำชิก SHOPBACK และ

ผูกบญัชีสมำชิกกบับตัรบีเฟิสต ์สมำรท์ ทีพีเอ็น ยูเน่ียนเพย  ์ธนำคำรกรุงเทพ    

ที่ www.myshopback.co.th/bbldebit ต ัง้แต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 61 

จ ำกดั 1 สทิธ์ิ ต่อ 1 หมำยเลขบตัรบเีฟิสต ์ตลอดระยะเวลำโครงกำร  

ตรวจสอบรำยละเอยีดและเงือ่นไขเพิม่เตมิไดท้ี ่www.bangkokbank.com 

สทิธิประโยชน์ส ำหรบัผูถ้อืบตัรบเีฟิสต ์สมำรท์ ทีพเีอน็ ยูเน่ียนเพย ์

19-Oct-18 

Shopping 
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สทิธิประโยชน์ส ำหรบัผูถ้อืบตัรบเีฟิสต ์สมำรท์ ทีพเีอน็ ยูเน่ียนเพย ์

สทิธิพเิศษในงำน Bangkok Bank CycleFest 2018 

รบัส่วนลด 20% เม่ือลงทะเบียนเขำ้ร่วมกำรแข่งขนัจกัรยำน Bangkok Bank 

CycleFest 2018 ทำงเว็บไซต ์www.bangkokbankcyclefest.com โดยใชโ้คด้

ส่วนลด ตำมที่ระบุในเว็บไซตล์งทะเบียนพรอ้มช ำระดว้ยบตัรเครดิตหรือ        

บตัรเดบิตบีเฟิสต ์ต ัง้แต่ 9 ก.ค. - 21 พ.ย. 61 หรอืจนกว่ำจะปิดลงทะเบยีน 

สงวนสทิธ์ิกำรใชโ้คด้ 2 สทิธ์ิ ต่อ 1 หมำยเลขบตัร ใหเ้ฉพำะ 700 สทิธ์ิแรกเท่ำนัน้ 

ตรวจสอบรำยละเอยีดเพิม่เตมิ โทร. 1333 หรอื www.bangkokbank..com 

19-Oct-18 
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19-Oct-18 

ศึกษำรำยละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ี่ 

www.bangkokbank.com 

SCAN ME 
หำกมขีอ้สงสยักรุณำตดิต่อธนำคำรกรุงเทพ สำขำมหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบรุี 

โทร 02-427-8675-7, 02-427-8683   
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