
1.

 - บญัชีออมทรัพย ์ยอดเงินเฉลี�ยต่อเดือน ตํ�ากวา่ 1,000 บาท

 - บญัชีออมทรัพยพ์ิเศษ ยอดเงินเฉลี�ยต่อเดือน ตํ�ากวา่ 20,000 บาท

 - บญัชีกระแสรายวนั ยอดเงินเฉลี�ยต่อเดือน ตํ�ากวา่ 20,000 บาท 

 - บญัชีกระแสรายวนัพิเศษ และบญัชีซุปเปอร์ออมทรัพย ์ยอดเงินเฉลี�ยต่อเดือนตํ�ากวา่ 100,000 บาท 

 - บญัชีออมทรัพยไ์ดมอนด ์ยอดเงินเฉลี�ยต่อเดือนตํ�ากวา่ 1,000,000 บาท

2.

ในบญัชีตํ�ากวา่ 5,000 บาท

3.

4.

5.

6.

7. ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ครอผลการเรียกเกบ็(กรณีไม่มีวงเงิน)

8. ค่าธรรมเนียมบริการเช็คทนัใจ (Quick Cash Cheque)

9. การทาํธุรกรรมขา้มเขตสาํนกัหักบญัชี

9.1 เงินสด (ฝาก / ถอน /โอนเงิน)

9.2 เช็ค (ฝาก / ถอน)

เช็คธนาคารทิสโก ้

เช็คต่างธนาคาร

10.

11.

12. การฝากเหรียญกษาปณ์เขา้บญัชีต่อครัN ง

 - ไม่เกนิ 100 เหรียญ

 -  ตัNงแต่   101 เหรียญ ขึNนไป

13. การฝากเงินสดเขา้บญัชีต่อวนั

 - ไม่เกนิ 5 ลา้นบาท

 -  มากกวา่ 5 ลา้นบาทขึNนไป

14.

15.

16.

17.

18. การโอนเงินระหวา่งธนาคารผ่านเคานเ์ตอร์สาขา (CREDIT @ COUNTER)

 -  วงเงินต่อรายการไม่เกนิ 100,000 บาท

 -  วงเงินต่อรายการมากกวา่ 100,000  แต่ไม่เกนิ 500,000 บาท

 -  วงเงินต่อรายการมากกวา่ 500,000 แต่ไม่เกนิ 2,000,000 บาท

1,000 บาท/เดือน

หมื�นละ 10 บาท ส่วนเกนิของหมื�นคิดเป็น 1 หมื�นบาท
(ตํ�าสุด 10 บาท สูงสุดไม่เกนิ 1,000 บาท)

ค่าคู่สาย 20 บาท/รายการ

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ตารางที� 3 อตัราค่าบริการต่าง ๆ เบีNยปรับ ที�เก ี�ยวเนื�องกบัเงินฝาก เงินใหสิ้นเชื�อ 1/ และค่าบริการอื�น ๆ

เริ�มใชต้ัNงแต่วนัที� 4 กุมภาพนัธ์ 2557

ก.ค่าบริการต่าง ๆ ที�เกี�ยวเนื�องกบัเงินฝาก อตัราค่าบริการ(บาท) หมายเหตุ

กรณีบญัชีออมทรัพยทุ์กประเภทไม่มีการเคลื�อนไหว เป็นระยะเวลา 24 เดือนติดต่อกนั และยอดเงินคงเหลือ 50 บาท/เดือน

ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก
ยอดเงินคงเหลือในบญัชีเฉลี�ยทัNงเดือนตํ�ากวา่ที�ธนาคารกาํหนด 100 บาท/เดือน

ค่าบริการเกี�ยวกบัเช็ค
ค่าธรรมเนียมซืNอแคชเชียร์เช็ค (Cashier' Cheques) 25 บาท/ฉบบั

ค่าธรรมเนียมซืNอสมุดเช็ค 15 บาท/ฉบบั

ค่าธรรมเนียมซืNอสมุดเช็ค (เล่มละ 20 ฉบบั)  กรณีที�ใชต้ราประทบัเป็นเงื�อนไขในการสั�งจ่าย 30 บาท/ฉบบั

ค่าธรรมเนียมการอายดัเช็คและเช็คธนาคาร 100 บาท/ฉบบั

ค่าธรรมเนียมเช็คคืน

6.1 กรณีเงินในบญัชีไม่พอจ่าย 0.20% ของจาํนวนเงินตามเช็ค (ขัNนตํ�า 300 บาท/ฉบบั)

6.2 กรณีสั�งจ่ายจากจาํนวนเงินที�มีตราสารรอเรียกเกบ็ 200 บาท/ฉบบั

ไม่เกนิ 28% ของวงเงินที�ไดรั้บการอนุมติั

ค่าบริการเกี�ยวกบัการฝาก ถอน และโอนเงิน

(ปัจจุบนัธนาคารยกเวน้การเรียกเกบ็)

(ปัจจุบนัธนาคารยกเวน้การเรียกเกบ็)

0.10% ของยอดเงินตามเช็ค ขัNนตํ�า 10 บาทต่อฉบบั

0.10% ของยอดเงินตามเช็ค ขัNนตํ�า 10 บาทต่อฉบบั

ค่าบริการโอนเงินอตัโนมติัระหวา่งคู่บญัชี 20 บาท/วนั

โดยจะหักจากบญัชีเป็นยอดรวมรายเดือน

การออกสมุดคู่ฝากให้ใหม่ทดแทนสมุดคู่ฝากเดิมที�หาย/ชาํรุด 100 บาท/เล่ม

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

2 % ของมูลค่าเหรียญ 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ลา้นละ 100 บาท คิดตัNงแต่บาทแรก

ส่วนเกนิของลา้นคิดเป็น 1 ลา้นบาท

โดยจะมีการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมกบัเจา้ของบญัชี

ค่าปรับกรณีฝากเงินดว้ยเช็คหรือเงินสดแลว้ปิดบญัชี หรือถอนเงินทัNงจาํนวน ภายใน 7 วนันบัจากวนัเปิดบญัชี 100 บาท

ค่าบริการฝากเงินเขา้บญัชีธนาคารทิสโกผ้่านที�ทาํการไปรษณียเ์รียกเกบ็โดยบริษทัไปรษณียไ์ทย จาํกดั 15 บาท/รายการ

ค่าบริการโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านระบบ ITMX  Bulk Payment  (SMART CREDIT)
การโอนเงินเขา้บญัชีปลายทางในวนัทาํการถดัไป (CREDIT NEXT DAY) วงเงินต่อรายการ

ไม่เกนิ 2,000,000 บาท 12 บาท/รายการ

การโอนเงินเขา้บญัชีปลายทางในวนัเดียวกนั (CREDIT SAME DAY)

 -  วงเงินต่อรายการไม่เกนิ 100,000 บาท 20 บาท/รายการ

 -  วงเงินต่อรายการมากกวา่ 100,000  แต่ไม่เกนิ 500,000 บาท 75 บาท/รายการ

 -  วงเงินต่อรายการมากกวา่ 500,000 แต่ไม่เกนิ 2,000,000 บาท 200 บาท/รายการ

20 บาท/รายการ

75 บาท/รายการ

200 บาท/รายการ 

100 บาท/ฉบบั (ในวงเงินบนหนา้เช็คไม่เกนิ 50,000 บาท)



ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ตารางที� 3 อตัราค่าบริการต่าง ๆ เบีNยปรับ ที�เก ี�ยวเนื�องกบัเงินฝาก เงินใหสิ้นเชื�อ 1/ และค่าบริการอื�น ๆ

เริ�มใชต้ัNงแต่วนัที� 4 กุมภาพนัธ์ 2557

ก.ค่าบริการต่าง ๆ ที�เกี�ยวเนื�องกบัเงินฝาก อตัราค่าบริการ(บาท) หมายเหตุ

19. ธนาคารผูโ้อนและธนาคารผูรั้บโอนอยูใ่นเขตกทม. / ปริมณฑล

ผูโ้อน

ผูรั้บโอน

20. ธนาคารผูโ้อนอยูใ่นเขตกทม. / ปริมณฑลและธนาคารผูรั้บโอนอยูใ่นเขตต่างจงัหวดั

ผูโ้อน

ผูรั้บโอน 100 บาท / รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงินขา้มเขต (ขอ้ 23)

21. ธนาคารผูโ้อนอยูใ่นเขตต่างจงัหวดัและธนาคารผูรั้บโอนอยูใ่นเขตกทม. / ปริมณฑล

ผูโ้อน 150 บาท / รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงินขา้มเขต (ขอ้ 23)

ผูรั้บโอน

22. ธนาคารผูโ้อนและธนาคารผูรั้บโอนอยูใ่นเขตต่างจงัหวดั

ผูโ้อน

ผูรั้บโอน 100 บาท / รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงินขา้มเขต (ขอ้ 23)

23. ค่าธรรมเนียมโอนเงินขา้มเขต

24.

25.

26.

สาํหรับบตัรเอทีเอ็มที�มีบญัชีหลกัดงันีN

  - บญัชีออมทรัพย ์บญัชีกระแสรายวนั และบญัชีออมทรัพยพ์ิเศษ

  - บญัชีซุปเปอร์ออมทรัพย,์ บญัชีกระแสรายวนัพิเศษ และบญัชีออมทรัพยไ์ดมอนด์

  - บญัชีเงินเดือนพนกังานกลุ่มทิสโก ้

27.

28.

การโอนเงินด้วยระบบบาทเนต (BAHTNET)

150 บาท / รายการ

100 บาท / รายการ

150 บาท / รายการ

100 บาท / รายการ

150 บาท / รายการ

หมื�นละ 10 บาท ส่วนเกนิของหมื�นคิดเป็น

1 หมื�น บาท (สูงสุดไม่เกนิ 750 บาท)

ค่าบริการเกี�ยวกบัเอทเีอม็
 ค่าธรรมเนียมออกบตัรเอทีเอ็ม

 - บตัร TISCO Direct 100 บาท/บตัร

 - บตัร TISCO Purse / บตัรกดเงินสด TISCO Value 250 บาท/บตัร

       ٠ บตัร TISCO Purse Direct (เฉพาะผูที้�สมคัรบตัรตัNงแต่วนัที� 1 เม.ย. 2554 หรือจนกวา่บตัรจะหมด) 100 บาท/บตัร

       ٠ บตัร TISCO Purse Premium (เฉพาะผูที้�สมคัรบตัรตัNงแต่วนัที� 1 มิ.ย. 2554 หรือจนกวา่บตัรจะหมด) 100 บาท/บตัร

ค่าธรรมเนียมบริการเอทีเอ็มรายปี

 - บตัร TISCO Direct 200 บาท/ปี

 - บตัร TISCO Purse / บตัรกดเงินสด TISCO Value 250 บาท/ปี

       ٠ บตัร TISCO Purse Direct (เฉพาะผูที้�สมคัรบตัรตัNงแต่วนัที� 1 เม.ย. 2554 หรือจนกวา่บตัรจะหมด) 200 บาท/ปี

       ٠ บตัร TISCO Purse Premium 200 บาท/ปี

ค่าธรรมเนียมการทาํรายการผ่านเครื�องเอทีเอ็มต่างธนาคาร (ไม่นบัรวมรายการโอนเงินให้ผูรั้บที�มีบญัชีธนาคารอื�น)

 10 บาท/รายการ ตัNงแต่รายการที� 11 

 ภายในเดือนเดียวกนั ทุกประเภทรายการ5 บาท/รายการ 

เฉพาะรายการสอบถามยอดเงินในบญัชี

 - บญัชีออมทรัพยไ์ดมอนด ์เฉพาะผูที้�เปิดบญัชีระหวา่งวนัที� 1-7 มิถุนายน 2554 (มีผลบงัคบัใชต้ัNงแต่ 8 ก.ค 2554) 5 บาท/รายการ 

เฉพาะรายการสอบถามยอดเงินในบญัชี

 5 บาท/รายการ ทุกประเภทรายการ

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเขา้บญัชีที�อยูธ่นาคารอื�นผ่านเครื�องเอทีเอ็ม (ORFT)

 -  วงเงินโอนไม่เกนิ 10,000 บาท 25 บาท/รายการ

 -  วงเงินโอนมากกวา่ 10,000 บาท แต่ไม่เกนิ 30,000 บาท 35 บาท/รายการ

บริการรับชําระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้า และบริการอื�น ๆ
การชาํระค่าสาธารณูปโภค  ค่าสินคา้และบริการอื�นๆ (คิดค่าธรรมเนียมกบัผูช้าํระเงิน)

28.1  การประปาส่วนภูมิภาค : หักบญัชีอตัโนมติั 10 บาท / ใบแจง้หนีN

28.2  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : หักบญัชีอตัโนมติั 10 บาท / ใบแจง้หนีN

28.3 บริษทั บตัรกรุงไทย จาํกดั : Bill Payment

        1) กรุงเทพฯ และปริมณฑล* 15 บาท/ใบแจง้หนีN

        2) ต่างจงัหวดั 25 บาท/ใบแจง้หนีN

28.4 บริษทั แอกซ่าประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) : Bill Payment

        1) กรุงเทพฯ และปริมณฑล* 15 บาท/ใบแจง้หนีN

        2) ต่างจงัหวดั 30 บาท/ใบแจง้หนีN

28.5 ธนาคารซิตีNแบงก ์เอ็น.เอ. (ประเทศไทย) : Bill Payment

        1) กรุงเทพฯ และปริมณฑล* 15 บาท/ใบแจง้หนีN

        2) ต่างจงัหวดั 25 บาท/ใบแจง้หนีN

    3) ชาํระผ่านตู ้ETM 10 บาท/ใบแจง้หนีN

28.6 กรมสรรพากร : Bill Payment ชาํระภาษีผ่านตู ้ETM 15 บาท/ใบแจง้หนีN



ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ตารางที� 3 อตัราค่าบริการต่าง ๆ เบีNยปรับ ที�เก ี�ยวเนื�องกบัเงินฝาก เงินใหสิ้นเชื�อ 1/ และค่าบริการอื�น ๆ

เริ�มใชต้ัNงแต่วนัที� 4 กุมภาพนัธ์ 2557

ก.ค่าบริการต่าง ๆ ที�เกี�ยวเนื�องกบัเงินฝาก อตัราค่าบริการ(บาท) หมายเหตุ

29.

30.

31.

32.

33.

100 บาท

 -  ยอ้นหลงัตัNงแต่ 13 - 24 เดือน 200 บาท

ค่าบริการขอเอกสารต่าง ๆ
รายการเดินบญัชี

บญัชีซุปเปอร์ออมทรัพย์

 -  ยอ้นหลงัมากกวา่ 24 เดือน 500 บาท

 ค่าธรรมเนียมหนงัสือรับรองเงินฝาก/ฐานะทางการเงิน 100 บาท/ฉบบั

 -  ค่าปรับกรณีปิดบญัชีกอ่นระยะเวลา 6 เดือน นบัตัNงแต่เดือนที�เปิดบญัชี 500 บาท

 - การถอน / โอนเงิน ตัNงแต่ครัN งที� 3 ต่อเดือน 500 บาท/ครัN ง

 -  ค่าปรับกรณีปิดบญัชีกอ่นระยะเวลา 6 เดือน นบัตัNงแต่เดือนที�เปิดบญัชี 500 บาท

บญัชีออมทรัพยไ์ดมอนด์

 -  ค่าปรับกรณีปิดบญัชีกอ่นระยะเวลา 6 เดือน นบัตัNงแต่เดือนที�เปิดบญัชี 2,000 บาท

บญัชีออมทรัพยพ์ิเศษ

ค่าบริการเกี�ยวกบับัญชีเงินฝากพเิศษ

 -  ยอ้นหลงัไม่เกนิ 12 เดือน



มีหลักประกัน ไม่มี

หลักประกัน(ส่วนที�

ไม่ได้อยู่ภายใต้การกํากับ)

   1) ค่าอากรแสตมป์ 
4/   - สัญญาเงินกู้ 1) ต้นฉบับ

2) คู่ฉบับ

  - สัญญาคํ�าประกัน 1) ต้นฉบับ

2) คู่ฉบับ

หมายเหตุ 1/ ไม่รวมถึงเงินให้สินเชื�อประเภทที�ธปท.กําหนดหลักเกณฑ์ไว้เฉพาะ

2/
3/
4/ ไม่มีการเรียกเก็บ กรณีสินเชือเงินสด TISCO Value

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ตารางที� 3 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบี�ยปรับ ที�เกี�ยวเนื�องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื�อ 
1/ 

และค่าบริการอื�น ๆ

                        เริ�มใช้ตั�งแต่วันที�  4 กุมภาพันธ์ 2557

ข.ค่าบริการต่าง ๆ ที�เกี�ยวเนื�องกับเงินให้สินเชื�อ อัตราค่าบริการ(บาท)

ข.(1) ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเชื�อเพื�อการอุปโภคบริโภค

(Consumer loan) ตามที�ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ

สินเชื�อส่วนบุคคล สินเชื�อ

เพื�อที�อยู่อาศัย

(Housing Loan)

สินเชื�อสวัสดิการสําหรับ

สมาชิกกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

(Loan to Member Provident 

Fund)

สินเชื�อทะเบียนรถยนต์

(Loan against Auto 

License)

สินเชื�อเพิ�มวงเงิน

(TOP UP LOAN) / สินเชื�อ

เงินสด TISCO Value

(TISCO Value Loan)

1. ค่าใช้จ่ายที�จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ ได้แก่

เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

5 บาท/ฉบับ

10 บาท/ฉบับ

5 บาท/ฉบับ

   2) ค่าธรรมเนียมจดจํานอง ลูกค้าชําระโดยตรงให้แก่ราชการ  ไม่มี ไม่มี

2. ค่าใช้จ่ายที�จ่ายให้แก่บุคคลอื�นหรือหน่วยงานภายนอก ได้แก่

กรณีปกติ

   1) ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต 
4/ 25 บาท/รายชื�อ

   2) ค่าสํารวจและประเมินหลักประกัน 
3/ ตามที�บริษัทประเมินภายนอกกําหนด  ไม่มี ไม่มี

   3) ค่าเบี�ยประกันภัย 0.11-8% ของทุนประกันภัย  ไม่มี 0.11-8% ของทุน

ประกันภัย

ไม่มี

   4) ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์อื�น หรือช่องทางอื�น

        4.1) ชําระที�ธนาคารพาณิชย์อื�น  10 – 35 บาท/รายการ

        4.2) ชําระที�ทําการไปรษณีย์ ไม่เกิน 15 บาท/รายการ (ไม่รวม Vat )

        4.3) ชําระที�จุดบริการรับชําระ ไม่เกิน 15 บาท/รายการ

กรณีผิดนัดชําระหนี�

   1) ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน(กรณีเช็คคืนของธนาคารอื�น) 200 บาท/รายการ

   2) ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย (กรณีชําระหนี�โดยการหักบัญชี 100 บาท/รายการ

       กับสถาบันการเงินอื�น)

   3) ค่าติดตามทวงถามหนี�
 3/  ไม่มี

3. ค่าใช้จ่ายที�เป็นต้นทุนในการดําเนินงานของธนาคาร ได้แก่

กรณีปกติ

   1) ค่าสํารวจและประเมินหลักประกัน 
3/ 4/ 500-5,000 บาท (+VAT) / ครั�ง  ไม่มี 3,000 บาท / สัญญา

     -  กรุงเทพฯและปริมณฑล 3,000 - 8,000 บาท

     -   ต่างจังหวัดคิดเพิ�มจากกรุงเทพฯและปริมณฑลตามระยะทางจากกรุงเทพฯ

   2) ค่าขอสําเนาใบแจ้งยอดบัญชีแต่ละงวด(ชุดที� 2 เป็นต้นไป)

    -  ขอข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน นับจากเดือนปัจจุบัน 100 บาท/ฉบับ

    -  ขอข้อมูลย้อนหลังเกินกว่า 6 เดือน นับจากเดือนปัจจุบัน 200 บาท/ฉบับ

กรณีผิดนัดชําระหนี�

     -  กรณีปิดบัญชี หลังศาลประทับรับฟ้อง 20,000 บาท

     -  ค่าธรรมเนียมศาล

   1) ค่าติดตามทวงถามหนี� 
3/

( ก่อนส่งให้พนักงานเร่งรัดหนี�สินหรือตัวแทนที�ธนาคารมอบหมาย )

500 บาท/งวด 3% ของค่างวดค้างชําระ ขั�นตํ�า 500 บาท/งวด 

 และ 200 บาท/ครั�ง กรณีเช็คชําระหนี�คืน

   2)  ค่าติดตามทวงถามหนี�  โดยพนักงานเร่งรัดหนี�สินหรือตัวแทนที�ธนาคาร

มอบหมาย  คิดเพิ�มจากข้อ 1  (ต่อสัญญา)

ไม่มี ไม่มี

เรียกเก็บตามจ่ายจริง

ให้ใช้ ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการทีเกียวข้องกับธุรกิจเช่าซือของธนาคาร  สําหรับค่าบริการเกียวกับงานทะเบียนรถยนต์ เช่น ค่าบริการต่อภาษี ค่าบริการเปลียนสมุดคู่มือจดทะเบียน เป็นต้น
ธนาคารจะจัดเก็บเพียงประเภทเดียวระหว่าง ประเภทค่าใช้จ่ายทีจ่ายให้แก่บุคคลอืนหรือหน่วยงานภายนอก  กับ ประเภทค่าใช้จ่ายทีเป็นต้นทุนในการดําเนินงานของธนาคาร

1,000 - 5,000 บาท

   3)  ค่าติดตามทวงถามหนี�  กรณีฟ้องร้องคดี

ไม่มี ไม่มี

     -  กรณีปิดบัญชี หลังส่งเรื�องให้ทนายความ แต่ก่อนศาลประทับรับฟ้อง 10,000 บาท



ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ตารางที� 3 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบี�ยปรับ ที�เกี�ยวเนื�องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื�อ 
1/ 

และค่าบริการอื�น ๆ

เริ�มใช้ตั�งแต่วันที� 4 กุมภาพันธ์ 2557

ข.ค่าบริการต่าง ๆ ที�เกี�ยวเนื�องกับเงินให้สินเชื�อ อัตราค่าบริการ(บาท)

ข.(2) ค่าบริการต่าง ๆ ของ เงินให้สินเชื�อ

เพื�อการประกอบธุรกิจ (Commercial loan)

สินเชื�อขนาดใหญ่

(Commercial  Banking)

สินเชื�อขนาดกลาง 

และขนาดย่อม

(SME Banking)

สินเชื�อเคหะ

เอนกประสงค์

(Mortgage Loan)

สินเชื�อทะเบียนรถยนต์

(Loan against Auto 

License)

สินเชื�อเพิ�มวงเงิน 

(Top up Loan)

ค่าธรรมเนียมเงินกู้ ได้แก่

 1) การจัดหาเงินกู้ (Front-end Fee) ไม่เกิน 2.5% ของวงเงินสินเชื�อ ไม่มี

 2) ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้ ไม่มี 2% ของวงเงินสินเชื�อ 1.5% ของวงเงินสินเชื�อ

ขั�นตํ�า 2,000 บาท ขั�นตํ�า 1,500 บาท

 3) การจัดการเงินกู้ (Management Fee/Arrangement Fee) ไม่เกิน 2.5% ไม่มี ไม่มี

 ของวงเงินสินเชื�อ

 4) การผูกพันเงินกู้ (Commitment Fee) ไม่เกิน 1% ของวงเงิน ที�ไม่มีการเบิกใช้ ไม่มี

 5) การยกเลิกวงเงินกู้ (Cancellation Fee) ไม่เกิน 3% ของวงเงินที�ยกเลิก ไม่มี

 6) การชําระคืนเงินกู้ก่อนกําหนด (Prepayment Fee)

  6.1) ชําระคืนเงินกู้ก่อนกําหนด ไม่เกิน 3% ของจํานวนเงิน ไม่มี

ที�ชําระคืนเงินกู้ก่อนกําหนด

  6.2) ชําระคืนเงินกู้ยืมทั�งหมดก่อนกําหนด ไม่มี สูงสุด 3% ของ ไม่มี

วงเงินกู้รวม

  6.3) ชําระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนก่อนกําหนด ไม่มี สูงสุด 3% ของจํานวน ไม่มี

เงินกู้ที�ชําระคืน

ก่อนกําหนด

 7) การออกหนังสือคํ�าประกัน/อาวัลตั�ว 1.00-2.50% ต่อปี  ขั�นตํ�า 1,000 บาทต่อฉบับ ไม่มี

 8) การนําส่งหนังสือคํ�าประกันคืนล่าช้า 2 - 4 %ของวงเงินคํ�าประกันต่อปี ไม่มี

 9) ค่าธรรมเนียมอื�น ๆ  เช่น Security Agent Fee / Facility Agent Fee โดยเรียกเก็บเป็นรายปี 

เช่นปีละ 100,000 บาท

พิจารณาเรียกเก็บเป็นรายกรณี ไม่มี

 10) ค่าใช้จ่ายและค่าเดินทางไปทํานิติกรรมต่างๆ  2,000-20,000 บาท/ครั�ง 2,000-10,000 บาท/

ครั�ง

5,000 บาท / สัญญา 1,000 - 5,000 บาท/สัญญา

 11) ค่าบริการเปลี�ยนแปลงข้อตกลงตามสัญญากู้ 3,000 บาท/สัญญา ไม่มี

 12) ค่าแบบฟอร์มใบ Pay in สําหรับชําระค่างวด 1,000 บาท/สัญญา ไม่มี

(ชําระครั�งแรกเพียงครั�งเดียว)

 13) ค่าธรรมเนียมการขอหนังสือยืนยันยอดหนี� ไม่มี 100 บาท/ ฉบับ

 14) ค่าธรรมเนียมการขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง

  14.1)ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี นับจากเดือนปัจจุบัน 100 บาท/บัญชี

  14.2) ข้อมูลย้อนหลังเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี      นับจากเดือนปัจจุบัน 200 บาท/บัญชี

  14.3)ข้อมูลย้อนหลังเกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน5 ปี     นับจากเดือนปัจจุบัน 500 บาท/บัญชี

  14.4) ข้อมูลย้อนหลังเกินกว่า 5 ปี นับจากเดือนปัจจุบัน 2,000 บาท/บัญชี

 15) ค่าบริการคัดสําเนาเอกสารต่าง ๆ เช่น สัญญาเงินกู้ ขั�นตํ�า 100 บาท/ครั�ง จํานวนไม่เกิน 10 ฉบับ  ส่วนที�เกินคิดฉบับละ 15 บาท 100 บาท/ ฉบับ ไม่มี

สัญญาจํานอง  หนังสือคํ�าประกัน  ใบคู่มือ เป็นต้น

16) ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื�อเพื�อผู้แทนจําหน่ายรถยนต์มือสอง (Floor Plan) ไม่มี 3,000 บาท/ครั�ง ไม่มี



ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ตารางที� 3 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบี�ยปรับ ที�เกี�ยวเนื�องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื�อ 
1/ 

และค่าบริการอื�น ๆ

เริ�มใช้ตั�งแต่วันที� 4 กุมภาพันธ์ 2557

ข.ค่าบริการต่าง ๆ ที�เกี�ยวเนื�องกับเงินให้สินเชื�อ อัตราค่าบริการ(บาท)

ข.(2) ค่าบริการต่าง ๆ ของ เงินให้สินเชื�อ

เพื�อการประกอบธุรกิจ (Commercial loan)

สินเชื�อขนาดใหญ่

(Commercial  Banking)

สินเชื�อขนาดกลาง 

และขนาดย่อม

(SME Banking)

สินเชื�อเคหะ

เอนกประสงค์

(Mortgage Loan)

สินเชื�อทะเบียนรถยนต์

(Loan against Auto 

License)

สินเชื�อเพิ�มวงเงิน 

(Top up Loan)

 1) ค่าอากรแสตมป์   - สัญญาเงินกู้ 1) ต้นฉบับ

2) คู่ฉบับ

  - สัญญาคํ�าประกัน 1) ต้นฉบับ

2) คู่ฉบับ

ค่าใช้จ่ายที�จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ ได้แก่

เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

5 บาท/ฉบับ

10 บาท/ฉบับ

5 บาท/ฉบับ

  - สัญญาจํานํา จํานวนหนี�ทุก 2,000 บาท ต่อ

ค่าอากร 1 บาท 

เศษของ 2,000 บาท 

คิด 1 บาท  

ถ้าการจํานํามิได้จํากัดจํานวน

หนี�ไว้ คิด 1 บาท

ไม่มี

  - โอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้ พันธบัตร ตามราคาหุ้นที�ชําระแล้วหรือ

ตามราคาในตราสาร แล้วแต่

อย่างใดจะมากกว่า ทุกจํานวน

เงิน1,000 บาท ต่อค่าอากร 1 

บาท หรือเศษของ 1,000 บาท 

คิด 1 บาท

ไม่มี

 2) ค่าธรรมเนียมจดจํานอง ลูกค้าชําระโดยตรงให้แก่ราชการ  ไม่มี

ค่าใช้จ่ายที�จ่ายให้แก่บุคคลอื�นหรือหน่วยงานภายนอก ได้แก่

กรณีปกติ

1) ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต 25 บาท/รายชื�อ

2) ค่าสํารวจและประเมินหลักประกัน
3/ ตามที�บริษัทประเมินภายนอกกําหนด ไม่มี

3) ค่าเบี�ยประกันภัย ลูกค้าชําระโดยตรง

ให้แก่บริษัทประกันภัย

0.11-8% ของทุนประกันภัย ไม่มี

4) ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์อื�นหรือช่องทางอื�น ลูกค้ารับภาระ 10-35 บาท/รายการ ที�จุดให้บริการ ตามที�ผู้ให้บริการกําหนด

        4.1) ชําระที�ธนาคารพาณิชย์อื�น  10 – 35 บาท/รายการ

        4.2) ชําระที�ทําการไปรษณีย์ ไม่เกิน 15 บาท/รายการ (ไม่รวม Vat )

        4.3) ชําระที�จุดบริการรับชําระ ไม่เกิน 15 บาท/รายการ

กรณีผิดนัดชําระหนี�

1) ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (กรณีเช็คคืนของธนาคารอื�น) 200 บาท/รายการ

2) ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย 100 บาท/รายการ

(กรณีชําระหนี�โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื�น)

3) ค่าติดตามทวงถามหนี� 
3/  ไม่มี

ค่าใช้จ่ายที�เป็นต้นทุนในการดําเนินงานของธนาคาร ได้แก่

กรณีปกติ

1) ค่าสํารวจและประเมินหลักประกัน
 3/ 1%ของราคาประเมิน 2,500-5,000 บาท 3,000 บาท / สัญญา

หลักประกัน ขั�นตํ�า 1,000 บาท    และค่าธรรมเนียมโอนเงิ   

2) ค่าขอสําเนาใบแจ้งยอดบัญชีแต่ละงวด(ชุดที� 2 เป็นต้นไป)

     -  ขอสําเนาใบเสร็จรับเงินข้อมูลปัจจุบันและข้อมูล 100 บาท/ฉบับ

         ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน  นับจากเดือนปัจจุบัน

    -  ขอสําเนาใบเสร็จรับเงิน ข้อมูลย้อนหลัง 200 บาท/ฉบับ

        เกินกว่า 6 เดือน นับจากเดือนปัจจุบัน



ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ตารางที� 3 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบี�ยปรับ ที�เกี�ยวเนื�องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื�อ 
1/ 

และค่าบริการอื�น ๆ

เริ�มใช้ตั�งแต่วันที� 4 กุมภาพันธ์ 2557

ข.ค่าบริการต่าง ๆ ที�เกี�ยวเนื�องกับเงินให้สินเชื�อ อัตราค่าบริการ(บาท)

ข.(2) ค่าบริการต่าง ๆ ของ เงินให้สินเชื�อ

เพื�อการประกอบธุรกิจ (Commercial loan)

สินเชื�อขนาดใหญ่

(Commercial  Banking)

สินเชื�อขนาดกลาง 

และขนาดย่อม

(SME Banking)

สินเชื�อเคหะ

เอนกประสงค์

(Mortgage Loan)

สินเชื�อทะเบียนรถยนต์

(Loan against Auto 

License)

สินเชื�อเพิ�มวงเงิน 

(Top up Loan)

หมายเหตุ 1/ ไม่รวมถึงเงินให้สินเชื�อประเภทที�ธปท.กําหนดหลักเกณฑ์ไว้เฉพาะ

2/
3/

กรณีผิดนัดชําระหนี�

   1)  ค่าติดตามทวงถามหนี� 
3/

       ( ก่อนส่งให้พนักงานเร่งรัดหนี�สินหรือตัวแทนที�ธนาคารมอบหมาย )

500 บาท/งวด 3% ของค่างวดค้างชําระ ขั�นตํ�า 500 บาท/งวด    และ 200

 บาท/ครั�ง กรณีเช็คชําระหนี�คืน

   2)  ค่าติดตามทวงถามหนี�โดยพนักงานเร่งรัดหนี�สินหรือตัวแทนที�ธนาคารมอบหมาย

   คิดเพิ�มจากข้อ 1  (ต่อสัญญา)

ไม่มี

           -   กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3,000 - 8,000 บาท

           -   ต่างจังหวัดคิดเพิ�มจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลตามระยะทางจากกรุงเทพฯ 1,000 - 5,000 บาท

   3)  ค่าติดตามทวงถามหนี� กรณีฟ้องร้องคดี

          -  กรณีปิดบัญชี หลังส่งเรื�องให้ทนายความ แต่ก่อนศาลประทับรับฟ้อง

ธนาคารจะจัดเก็บเพียงประเภทเดียวระหว่าง ประเภทค่าใช้จ่ายทีจ่ายให้แก่บุคคลอืนหรือหน่วยงานภายนอก  กับ ประเภทค่าใช้จ่ายทีเป็นต้นทุนในการดําเนินงานของธนาคาร

10,000 บาท

          -  กรณีปิดบัญชี  หลังศาลประทับรับฟ้อง 20,000 บาท

           -  ค่าธรรมเนียมศาล เรียกเก็บตามจ่ายจริง

ให้ใช้ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการทีเกียวข้องกับธุรกิจเช่าซือของธนาคาร  สําหรับค่าบริการเกียวกับงานทะเบียนรถยนต์ เช่น ค่าบริการต่อภาษี ค่าบริการเปลียนสมุดคู่มือจดทะเบียน เป็นต้น
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