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        1) กรณีปิดบญัชีภายในระยะเวลา 7 วนั นบัจากวนัเปิดบญัชี

16.1 คา่ธรรมเนียมกรณีปิดบญัชี

            - บญัชีออมทรัพย์, บญัชีออมทรัพย์ TISCO My Savings, บญัชีกระแสรายวนั และบญัชีกระแสรายวนัพิเศษ 100 บาท

        2) กรณีปิดบญัชีภายในระยะเวลา 180 วนั นบัจากวนัเปิดบญัชี

- บญัชีออมทรัพย์ ยอดเงินคงเหลอืในบญัชีต ่ากวา่ 1,000 บาท 

การถอนเงินทัง้จ านวน และปิดบญัชี

คา่บริการฝากเงินเข้าบญัชีธนาคารทิสโก้ผา่นทีท่ าการไปรษณีย์เรียกเก็บโดยบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากดั 15 บาท/รายการ

            - บญัชีซปุเปอร์ออมทรัพย์ และบญัชีออมทรัพย์พิเศษ

            - บญัชีออมทรัพย์ไดมอนด์ และบญัชีออมทรัพย์บลไูดมอนด์

500 บาท

1,000 บาท

การฝากเหรียญกษาปณ์เข้าบญัชีตอ่ครัง้
 - ไมเ่กิน 100 เหรียญ
 -  ตัง้แต ่ 101 เหรียญ ขึน้ไป
การฝากเงินสดเข้าบญัชีตอ่วนั

 - ไมเ่กิน 5 ล้านบาท

 -  มากกวา่ 5 ล้านบาทขึน้ไป ล้านละ 100 บาท คิดตัง้แตบ่าทแรก
สว่นเกินของล้านคิดเป็น 1 ล้านบาท

โดยจะมีการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมกบัเจ้าของบญัชี

โดยจะหกัจากบญัชีเป็นยอดรวมรายเดือน

การออกสมดุคูฝ่ากให้ใหมท่ดแทนสมดุคูฝ่ากเดิมทีห่าย/ช ารุด 100 บาท/เลม่

ไมค่ิดคา่ธรรมเนียม
2 % ของมลูคา่เหรียญ 

ไมค่ิดคา่ธรรมเนียม

(ต ่าสดุ 10 บาท สงูสดุไมเ่กิน 1,000 บาท)
คา่คูส่าย 20 บาท/รายการ

คา่ธรรมเนียมส าเนาภาพเช็ค 50 บาท/ชดุ 

ค่าบริการเก่ียวกับการฝาก ถอน และโอนเงิน

(ปัจจบุนัธนาคารยกเว้นการเรียกเก็บ)
หม่ืนละ 10 บาท สว่นเกินของหม่ืนคิดเป็น 1 หม่ืนบาท

0.10% ของยอดเงินตามเช็ค ขัน้ต ่า 10 บาทตอ่ฉบบั

คา่บริการโอนเงินอตัโนมตัิระหวา่งคูบ่ญัชี 20 บาท/วนั

11.2 เช็ค (ฝาก / ถอน)
เช็คธนาคารทิสโก้
เช็คตา่งธนาคาร

คา่ธรรมเนียมเช็คคืน
6.1 กรณีเงินในบญัชีไมพ่อจา่ย 0.20% ของจ านวนเงินตามเช็ค (ขัน้ต ่า 300 บาท/ฉบบั)
6.2 กรณีสัง่จา่ยจากจ านวนเงินทีมี่ตราสารรอเรียกเก็บ 200 บาท/ฉบบั

ไมเ่กิน 28% ของวงเงินทีไ่ด้รับการอนมุตัิ
100 บาท/ฉบบั (ในวงเงินบนหน้าเช็คไมเ่กิน 50,000 บาท)

100 บาท/ชดุ คา่ธรรมเนียมสิง่พิมพ์ออกภาพเช็คจากระบบการจดัเก็บภาพเช็ค 2/

คา่ธรรมเนียมบริการเช็คทนัใจ (Quick Cash Cheque)

กรณีบญัชีเงินฝากไมมี่การเคลือ่นไหวเป็นระยะเวลา 24 เดือนติดตอ่กนั และยอดเงินคงเหลอืในบญัชีต ่ากวา่ทีธ่นาคารก าหนด

- บญัชีกระแสรายวนั, บญัชีกระแสรายวนัพิเศษ, บญัชีออมทรัพย์พิเศษ,  บญัชีซปุเปอร์ออมทรัพย์, บญัชีออมทรัพย์ไดมอนด์ และ 

บญัชีออมทรัพย์บลไูดมอนด์   ยอดเงินคงเหลอืในบญัชีต ่ากวา่ 5,000 บาท

50 บาท/เดือน

ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก
ยอดเงินคงเหลอืในบญัชีเฉลีย่ทัง้เดือนต ่ากวา่ทีธ่นาคารก าหนด

50 บาท/เดือน

 - บญัชีออมทรัพย์ ยอดเงินเฉลีย่ตอ่เดือน ต ่ากวา่ 1,000 บาท 
 - บญัชีออมทรัพย์พิเศษ ยอดเงินเฉลีย่ตอ่เดือน ต ่ากวา่ 20,000 บาท
 - บญัชีกระแสรายวนั ยอดเงินเฉลีย่ตอ่เดือน ต ่ากวา่ 20,000 บาท 
 - บญัชีกระแสรายวนัพิเศษ และบญัชีซปุเปอร์ออมทรัพย์ ยอดเงินเฉลีย่ตอ่เดือนต ่ากวา่ 100,000 บาท 
 - บญัชีออมทรัพย์ไดมอนด์ และบญัชีออมทรัพย์บลไูดมอนด์ ยอดเงินเฉลีย่ตอ่เดือนต ่ากวา่ 1,000,000 บาท 1,000 บาท/เดือน

100 บาท/เดือน
100 บาท/เดือน
100 บาท/เดือน
100 บาท/เดือน

ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

ตารางที ่3 อตัราคา่บริการตา่ง ๆ เบีย้ปรับ ทีเ่ก่ียวเน่ืองกบัเงินฝาก เงินให้สนิเช่ือ 1/ และคา่บริการอ่ืน ๆ

เร่ิมใช้ตัง้แตว่นัที ่28 พฤศจิกายน 2560

ก.ค่าบริการต่าง ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก อัตราค่าบริการ(บาท) หมายเหตุ

ค่าบริการเก่ียวกับเช็ค

คา่ธรรมเนียมซือ้แคชเชียร์เช็ค (Cashier' Cheques) 25 บาท/ฉบบั
คา่ธรรมเนียมซือ้สมดุเช็ค 15 บาท/ฉบบั
คา่ธรรมเนียมซือ้สมดุเช็ค (เลม่ละ 20 ฉบบั)  กรณีทีใ่ช้ตราประทบัเป็นเง่ือนไขในการสัง่จา่ย 30 บาท/ฉบบั
คา่ธรรมเนียมการอายดัเช็คและเช็คธนาคาร 100 บาท/ฉบบั

คา่ธรรมเนียมผา่นเช็ครอผลการเรียกเก็บ(กรณีไมมี่วงเงิน)

(ปัจจบุนัธนาคารยกเว้นการเรียกเก็บ)

การท าธุรกรรมข้ามเขตส านกัหกับญัชี

11.1 เงินสด (ฝาก / ถอน /โอนเงิน)

- บญัชีออมทรัพย์ TISCO My Savings ยอดเงินคงเหลอืในบญัชีต ่ากวา่ 2,000 บาท 50 บาท/เดือน



ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

ตารางที ่3 อตัราคา่บริการตา่ง ๆ เบีย้ปรับ ทีเ่ก่ียวเน่ืองกบัเงินฝาก เงินให้สนิเช่ือ 1/ และคา่บริการอ่ืน ๆ

เร่ิมใช้ตัง้แตว่นัที ่28 พฤศจิกายน 2560

ก.ค่าบริการต่าง ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก อัตราค่าบริการ(บาท) หมายเหตุ
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 -  วงเงินโอนมากกวา่ 30,000 บาท แตไ่มเ่กิน 100,000 บาท
 2 บาท/รายการ

คา่ธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบญัชีพร้อมเพย์ (PromptPay) ผา่นเคร่ืองเอทีเอ็ม 3/  4/

 -  วงเงินโอนไมเ่กิน 5,000 บาท ไมค่ิดคา่ธรรมเนียม
 -  วงเงินโอนมากกวา่ 5,000 บาท แตไ่มเ่กิน 30,000 บาท

 -  วงเงินโอนมากกวา่ 10,000 บาท แตไ่มเ่กิน 50,000 บาท 35 บาท/รายการ
25 บาท/รายการ

คา่ธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต

  - บญัชีออมทรัพย์, บญัชีกระแสรายวนั, บญัชีออมทรัพย์พิเศษ, บญัชีออมทรัพย์ Smart Payroll และ

บญัชีออมทรัพย์ TISCO My Savings

คา่ธรรมเนียมบริการบตัรเดบติทิสโก้รายปี

- บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัพิเศษ, บญัชีซปุเปอร์ออมทรัพย์, บญัชีออมทรัพย์ไดมอนด์ และบญัชีออมทรัพย์บลไูดมอนด์

หม่ืนละ 10 บาท สว่นเกินของหม่ืนคิดเป็น
1 หม่ืน บาท (สงูสดุไมเ่กิน 750 บาท)

คา่ธรรมเนียมบริการเอทีเอ็มรายปี

ค่าบริการเก่ียวกับบัตร
คา่ธรรมเนียมออก ATM Chip card
คา่ธรรมเนียมออกบตัรเดบติทิสโก้

100 บาท/บตัร- บญัชีออมทรัพย์, บญัชีออมทรัพย์ TISCO My Savings และบญัชีกระแสรายวนั

100 บาท/บตัร

ผู้ โอน

การโอนเงินระหวา่งธนาคารผา่นเคาน์เตอร์สาขา (CREDIT @ COUNTER)
 -  วงเงินตอ่รายการไมเ่กิน 100,000 บาท
 -  วงเงินตอ่รายการมากกวา่ 100,000  แตไ่มเ่กิน 500,000 บาท
 -  วงเงินตอ่รายการมากกวา่ 500,000 แตไ่มเ่กิน 2,000,000 บาท

 -  วงเงินตอ่รายการมากกวา่ 500,000 แตไ่มเ่กิน 2,000,000 บาท 200 บาท/รายการ

20 บาท/รายการ
75 บาท/รายการ

200 บาท/รายการ 
การโอนเงินด้วยระบบบาทเน็ต (BAHTNET)

150 บาท / รายการ
100 บาท / รายการ

150 บาท / รายการ

100 บาท / รายการ

150 บาท / รายการ

ไมเ่กิน 2,000,000 บาท 12 บาท/รายการ
การโอนเงินเข้าบญัชีปลายทางในวนัเดียวกนั (CREDIT SAME DAY)
 -  วงเงินตอ่รายการไมเ่กิน 100,000 บาท 20 บาท/รายการ
 -  วงเงินตอ่รายการมากกวา่ 100,000  แตไ่มเ่กิน 500,000 บาท 75 บาท/รายการ

การโอนเงินเข้าบญัชีปลายทางในวนัท าการถดัไป (CREDIT NEXT DAY) วงเงินตอ่รายการ
ค่าบริการโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านระบบ ITMX  Bulk Payment  (SMART CREDIT) 

100 บาท / รายการ และคา่ธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต (ข้อ 25)

ธนาคารผู้โอนอยูใ่นเขตกทม. / ปริมณฑลและธนาคารผู้ รับโอนอยูใ่นเขตตา่งจงัหวดั
ผู้ โอน
ผู้ รับโอน

ธนาคารผู้โอนอยูใ่นเขตตา่งจงัหวดัและธนาคารผู้ รับโอนอยูใ่นเขตกทม. / ปริมณฑล

ธนาคารผู้โอนและธนาคารผู้ รับโอนอยูใ่นเขตตา่งจงัหวดั

ผู้ โอน
ผู้ รับโอน

ผู้โอน
ผู้ รับโอน

ธนาคารผู้โอนและธนาคารผู้ รับโอนอยูใ่นเขตกทม. / ปริมณฑล

100 บาท / รายการ และคา่ธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต (ข้อ 25)

150 บาท / รายการ และคา่ธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต (ข้อ 25)

ผู้ รับโอน

5 บาท/รายการ

5 บาท/รายการ 

เฉพาะรายการสอบถามยอดเงินในบญัชี
 5 บาท/รายการ ทกุประเภทรายการ

คา่ธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบญัชีทีอ่ยูธ่นาคารอ่ืนผา่นเคร่ืองเอทีเอ็ม (ORFT) 3/

คา่ธรรมเนียมการท ารายการผา่นเคร่ืองเอทีเอ็มตา่งธนาคาร (ถอนเงินสด / โอนเงินระหวา่งบญัชีธนาคารภายในบตัร / สอบถาม

ยอดเงินในบญัชี)

  - บญัชีซปุเปอร์ออมทรัพย์, บญัชีกระแสรายวนัพิเศษ, บญัชีออมทรัพย์ไดมอนด์ และบญัชีออมทรัพย์บลไูดมอนด์

  - บญัชีเงินเดือนพนกังานกลุม่ทิสโก้ 

 -  วงเงินโอนไมเ่กิน 10,000 บาท

 10 บาท/รายการ ตัง้แตร่ายการที ่11

ภายในเดือนเดียวกนั ทกุประเภทรายการ

ไมค่ิดคา่ธรรมเนียม

 -  วงเงินโอนมากกวา่ 100,000 บาท แตไ่มเ่กิน วงเงินสงูสดุทีก่ าหนด 5/ 10 บาท/รายการ

- บญัชีออมทรัพย์ และบญัชีกระแสรายวนั 200 บาท/ปี

- บญัชีออมทรัพย์พิเศษ และบญัชีออมทรัพย์ Smart Payroll ไมค่ิดคา่ธรรมเนียม เฉพาะปีแรก

ปีตอ่ไป 200 บาท/ปี

 - บตัร TISCO Direct / บตัร TISCO Purse / ATM Chip Card 200 บาท/ปี

- บญัชีออมทรัพย์ TISCO My Savings 250 บาท/ปี

- บญัชีกระแสรายวนัพิเศษ, บญัชีซปุเปอร์ออมทรัพย์, บญัชีออมทรัพย์พิเศษ, บญัชีออมทรัพย์ Smart Payroll, 

บญัชีออมทรัพย์ไดมอนด์ และบญัชีออมทรัพย์บลไูดมอนด์
ไมค่ิดคา่ธรรมเนียม เฉพาะบตัรใบแรก

ใบตอ่ไป 100 บาท/บตัร



ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)

ตารางที ่3 อตัราคา่บริการตา่ง ๆ เบีย้ปรับ ทีเ่ก่ียวเน่ืองกบัเงินฝาก เงินให้สนิเช่ือ 1/ และคา่บริการอ่ืน ๆ

เร่ิมใช้ตัง้แตว่นัที ่28 พฤศจิกายน 2560

ก.ค่าบริการต่าง ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก อัตราค่าบริการ(บาท) หมายเหตุ

33.

34.

35.

36.

37.

38.

หมายเหตุ 1/  ไมร่วมถึงเงินให้สนิเช่ือประเภททีธ่ปท.ก าหนดหลกัเกณฑ์ไว้เฉพาะ

2/  ระยะเวลาการรับภายใน 60 วนันบัจากวนัทีข่อภาพเช็ค

3/  ไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ในการโอน ตอ่ วนั

4/  ลกูค้าทีส่มคัรใช้บริการพร้อมเพย์ (PromptPay)

- ตัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2559 - 31 มกราคม 2560  ยกเว้นคา่ธรรมเนียมถึงวนัที ่31 มกราคม 2561 ภายใต้เง่ือนไขการโอน ดงันี ้ 

บญัชีออมทรัพย์, ออมทรัพย์พิเศษ และซปุเปอร์ออมทรัพย์

- บญัชีออมทรัพย์ Smart Payroll ยกเว้นคา่ธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบญัชีพร้อมเพย์ (PromptPay) วงเงินโอนสงูสดุ 200,000 บาท/เดือน ผา่น TISCO Mobile Banking 
- บญัชีออมทรัพย์ TISCO My Savings ยกเว้นคา่ธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบญัชีพร้อมเพย์ (PromptPay) และ การช าระคา่สาธารณปูโภค  คา่สนิค้าและบริการอ่ืนๆ
ผา่น TISCO Mobile Banking

6/ ปริมณฑล ได้แก่ จงัหวดันนทบรีุ ปทมุธานี นครปฐม สมทุรปราการ และสมทุรสาคร

5 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ

5/ วงเงินสงูสดุทีก่ าหนดเป็นไปตามสทิธิประโยชน์และเง่ือนไขตา่งๆของการใช้บริการบตัร ATM TISCO/ TISCO Debit Card/ TISCO Mobile Banking

คา่ปรับกรณีท ารายการ Debit ตัง้แตค่รัง้ที ่5 ตอ่เดือน

- บญัชีซปุเปอร์ออมทรัพย์ 500 บาท/ครัง้

คา่ธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบญัชีพร้อมเพย์ (PromptPay) ผา่น TISCO Mobile Banking 3/  4/

 -  วงเงินโอนไมเ่กิน 5,000 บาท
 -  วงเงินโอนมากกวา่ 5,000 บาท แตไ่มเ่กิน 30,000 บาท
 -  วงเงินโอนมากกวา่ 30,000 บาท แตไ่มเ่กิน 100,000 บาท
 -  วงเงินโอนมากกวา่ 100,000 บาท แตไ่มเ่กิน วงเงินสงูสดุทีก่ าหนด 5/

 2 บาท/รายการ

 -  ย้อนหลงัไมเ่กิน 6 เดือน 100 บาท

        2) ตา่งจงัหวดั 25 บาท/ใบแจ้งหนี ้
35.6 บริษัท ไทยโตโยเทค จ ากดั : Bill Payment
        1) กรุงเทพฯ และปริมณฑล 6/

รายการเดินบญัชี

วงเงินการโอน (ตอ่เดือน/ ตอ่บญัชี/ ตอ่ชอ่งทาง)

ค่าบริการเก่ียวกับบัญชีเงินฝากพิเศษ

35.5 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ. (ประเทศไทย) : Bill Payment

10 บาท / ใบแจ้งหนี ้

35.4 บริษัท แอกซา่ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) : Bill Payment

15 บาท/ใบแจ้งหนี ้

 -  ย้อนหลงัตัง้แต ่7 – 24 เดือน 200 บาท

        2) ตา่งจงัหวดั 25 บาท/ใบแจ้งหนี ้
ค่าบริการขอเอกสารต่าง ๆ

15 บาท/ใบแจ้งหนี ้

 -  ย้อนหลงัมากกวา่ 24 เดือน 500 บาท
 คา่ธรรมเนียมหนงัสอืรับรองเงินฝาก/ฐานะทางการเงิน 100 บาท/ฉบบั

15 บาท/ใบแจ้งหนี ้
        2) ตา่งจงัหวดั 30 บาท/ใบแจ้งหนี ้
        1) กรุงเทพฯ และปริมณฑล 6/

        1) กรุงเทพฯ และปริมณฑล 6/

15 บาท/ใบแจ้งหนี ้
35.3 บริษัท บตัรกรุงไทย จ ากดั : Bill Payment
35.2  การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค : หกับญัชีอตัโนมตัิ 5 บาท / ใบแจ้งหนี ้

ไมค่ิดคา่ธรรมเนียม

บริการรับช าระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้า และบริการอ่ืน ๆ

        2) ตา่งจงัหวดั 25 บาท/ใบแจ้งหนี ้

การช าระคา่สาธารณปูโภค  คา่สนิค้าและบริการอ่ืนๆ (คิดคา่ธรรมเนียมกบัผู้ช าระเงิน) 
35.1  การประปาสว่นภมิูภาค : หกับญัชีอตัโนมตัิ

        1) กรุงเทพฯ และปริมณฑล 6/

ไมเ่กิน 200,000 บาท

ไมเ่กิน 50,000 บาท

บญัชีกระแสรายวนั และกระแสรายวนัพิเศษ

บญัชีออมทรัพย์ไดมอนด์ และออมทรัพย์บลไูดมอนด์

 -  วงเงินโอนมากกวา่ 20,000 บาท แตไ่มเ่กิน 50,000 บาท 35 บาท/รายการ

ประเภทบญัชีเงินฝาก

ไมเ่กิน 50,000 บาท
- หลงัจากวนัที ่31 มกราคม 2560    คา่ธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของทางธนาคาร

 -  วงเงินโอนไมเ่กิน 20,000 บาท 25 บาท/รายการ
คา่ธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบญัชีทีอ่ยูธ่นาคารอ่ืนผา่น TISCO Mobile Banking (ORFT) 3/

ค่าบริการเก่ียวกับ TISCO Mobile Banking



มีหลกัประกนั

ไมมี่

หลกัประกนั(สว่นที่

ไมไ่ด้อยูภ่ายใต้

การก ากบั)

   1) คา่อากรแสตมป์ 3/   - สญัญาเงินกู้ 1) ต้นฉบบั

2) คูฉ่บบั

  - สญัญาค า้ประกนั 1) ต้นฉบบั

2) คูฉ่บบั

หมายเหตุ
2/  ธนาคารจะจดัเก็บเพียงประเภทเดยีวระหวา่ง ประเภทคา่ใช้จ่ายทีจ่่ายให้แก่บคุคลอ่ืนหรือหนว่ยงานภายนอก  กบั ประเภทคา่ใช้จ่ายทีเ่ป็นต้นทนุในการด าเนินงานของธนาคาร

คา่บริการเปลีย่นสมดุคูมื่อจดทะเบยีน เป็นต้น

สินเช่ือทะเบยีนรถ(Loan 
against Auto License)

สินเช่ือเพิ่มวงเงนิ
(TOP UP LOAN) 

1. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ ได้แก่

เงินกู้  2,000 บาท ตอ่คา่อากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คดิ 1 บาท สงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท

5 บาท/ฉบบั

10 บาท/ฉบบั

ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)

ตารางที ่3 อตัราคา่บริการตา่ง ๆ เบีย้ปรับ ทีเ่ก่ียวเน่ืองกบัเงินฝาก เงินให้สนิเช่ือ 1/ และคา่บริการอ่ืน ๆ

เร่ิมใช้ตัง้แตว่นัที ่28 พฤศจิกายน 2560

ข.ค่าบริการต่าง ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับเงนิให้สินเช่ือ อัตราค่าบริการ(บาท)

5 บาท/ฉบบั

ข.(1) ค่าบริการต่าง ๆ ของเงนิให้สินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค
(Consumer loan) ตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ

สินเช่ือส่วนบุคคล สินเช่ือ
เพื่อที่อยู่อาศยั
(Housing Loan)

สินเช่ือสวัสดิการส าหรับ
สมาชิกกองทุนส ารอง

เลีย้งชีพ
(Loan to Member 
Provident Fund)

   2) คา่ธรรมเนียมจดจ านอง ลกูค้าช าระโดยตรงให้แก่ราชการ ไมมี่ ไมมี่

ไมมี่

ไมมี่   3) คา่เบีย้ประกนัภยั 0.11-8% ของทนุประกนัภยั ไมมี่ 0.11-8% ของทนุประกนัภยั

   4) คา่ใช้จ่ายในการช าระเงินผา่นเคาน์เตอร์อ่ืน หรือช่องทางอ่ืน

กรณีผิดนดัช าระหนี ้

   1) คา่ตรวจสอบข้อมลูเครดติ 3/ 25 บาท/รายช่ือ

2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานภายนอก ได้แก่

ไมมี่

กรณีปกติ

ไมมี่

        4.1) ช าระทีธ่นาคารพาณิชย์อ่ืน  10 – 35 บาท/รายการ

        4.2) ช าระทีท่ าการไปรษณีย์

200 บาท/รายการ

   2) คา่ใช้จ่ายกรณีเงินในบญัชีไมพ่อจ่าย (กรณีช าระหนีโ้ดยการหกับญัชีกบั

สถาบนัการเงินอ่ืน)
100 บาท/รายการ

ไมเ่กิน 15 บาท/รายการ (ไมร่วม VAT )

        4.3) ช าระทีจ่ดุบริการรับช าระ

   1) คา่ใช้จ่ายกรณีเช็คคนื(กรณีเช็คคนืของธนาคารอ่ืน)

   3) คา่ตดิตามทวงถามหนี ้ 2/

ตามทีบ่ริษัทประเมินภายนอกก าหนด

1/  ไมร่วมถึงเงินให้สนิเช่ือประเภททีธ่ปท.ก าหนดหลกัเกณฑ์ไว้เฉพาะ

500-5,000 บาท (+VAT) / ครัง้

3. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการด าเนินงานของธนาคาร ได้แก่

กรณีปกติ

   2) คา่ส ารวจและประเมินหลกัประกนั 2/

   1) คา่ส ารวจและประเมินหลกัประกนั 2/ 3/

ไมเ่กิน 15 บาท/รายการ

     -  กรณีปิดบญัชี หลงัสง่เร่ืองให้ทนายความ แตก่่อนศาลประทบัรับฟ้อง 10,000 บาท

     -  กรณีปิดบญัชี หลงัศาลประทบัรับฟ้อง 20,000 บาท

     -  คา่ธรรมเนียมศาล เรียกเก็บตามจ่ายจริง

3/  ไมมี่การเรียกเก็บ กรณีสนิเช่ือเงินสด TISCO Value
4/  ให้ใช้ ประกาศอตัราคา่ธรรมเนียมและคา่บริการทีเ่ก่ียวข้องกบัธุรกิจเช่าซือ้ของธนาคาร  ส าหรับคา่บริการเก่ียวกบังานทะเบยีนรถยนต์ เช่น คา่บริการตอ่ภาษี

   2) คา่ขอส าเนาใบแจ้งยอดบญัชีแตล่ะงวด(ชดุที ่2 เป็นต้นไป)

    -  ขอข้อมลูปัจจบุนัและข้อมลูย้อนหลงัไมเ่กิน 6 เดอืน นบัจากเดอืนปัจจบุนั 100 บาท/ฉบบั

กรณีผิดนดัช าระหนี ้

   3)  คา่ตดิตามทวงถามหนี ้ กรณีฟ้องร้องคดี

ไมมี่ ไมมี่

   1) คา่ตดิตามทวงถามหนี ้2/

( ก่อนสง่ให้พนกังานเร่งรัดหนีส้นิหรือตวัแทนทีธ่นาคารมอบหมาย )
100 บาท/งวด 500 บาท/งวด

100 บาท/งวด

 และ 200 บาท/ครัง้ กรณีเช็คช าระหนีค้นื

ไมมี่ 3,000 บาท / สญัญา

    -  ขอข้อมลูย้อนหลงัเกินกวา่ 6 เดอืน นบัจากเดอืนปัจจบุนั

   2)  คา่ตดิตามทวงถามหนี ้ โดยพนกังานเร่งรัดหนีส้นิหรือตวัแทนทีธ่นาคาร

มอบหมาย  คดิเพ่ิมจากข้อ 1  (ตอ่สญัญา)

ไมมี่ ไมมี่     -  กรุงเทพฯและปริมณฑล 3,000 - 8,000 บาท

     -   ตา่งจงัหวดัคดิเพ่ิมจากกรุงเทพฯและปริมณฑลตามระยะทางจากกรุงเทพฯ 1,000 - 5,000 บาท

200 บาท/ฉบบั



สินเช่ือเพิ่มวงเงิน 
(Top up Loan)

สินเช่ือเพื่อการ
พาณิชย์ 

(Commercial 
Product)

 1) คา่อากรแสตมป์   - สญัญาเงินกู้ 1) ต้นฉบบั

2) คูฉ่บบั

  - สญัญาค า้ประกนั 1) ต้นฉบบั

2) คูฉ่บบั

 3) คา่ธรรมเนียมทีเ่ก่ียวกบัการจดทะเบยีนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจ

  - โอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้  พนัธบตัร ตามราคาหุ้นทีช่ าระแล้วหรือตามราคาในตราสาร แล้วแต่

อยา่งใดจะมากกว่า ทกุจ านวนเงิน1,000 บาท ตอ่คา่อากร 

1 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท คิด 1 บาท

ไม่มี

 2) คา่ธรรมเนียมจดจ านอง ลกูค้าช าระโดยตรงให้แก่ราชการ ไม่มี

เงินกู้  2,000 บาท ตอ่คา่อากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท สงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท

5 บาท/ฉบบั

10 บาท/ฉบบั

5 บาท/ฉบบั

  - สญัญาจ าน า จ านวนหนีท้กุ 2,000 บาท ตอ่คา่อากร 1 บาท 

เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท  

ถ้าการจ าน ามิได้จ ากดัจ านวนหนีไ้ว้ คิด 1 บาท
ไม่มี

24) คา่ธรรมเนียมการช าระเงินลา่ช้า / ผิดนดัช าระหนี ้6/ ไม่มี 2,000 บาท ตอ่ งวด ไม่มี

ค่าใช้จ่ายที่ จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ5/  ได้แก่

22) คา่บริการออกหลกัฐานการจดทะเบยีนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจ 1,000 บาท ตอ่ รายการ ไม่มี

23) คา่บริการตรวจดรูายการจดทะเบยีนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจ 1,000 บาท ตอ่ รายการ ไม่มี

20) คา่บริการแก้ไขรายการจดทะเบยีนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจ 1,000 บาท ตอ่ รายการ ไม่มี

21) คา่บริการยกเลกิการจดทะเบยีนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจ 1,000 บาท ตอ่ รายการ ไม่มี

18) เบีย้ปรับในการช าระคืนเงินกู้ลา่ช้า ไม่มี 800 บาท / วนั / รถ 1 คนั ไม่มี

19) คา่ธรรมเนียมในการขยายระยะเวลา4/ ไม่มี 2,000 บาท / รถ 1 คนั ไม่มี

16) คา่ธรรมเนียมการให้สนิเช่ือเพ่ือผู้แทนจ าหนา่ยรถยนต์มือสอง (Floor Plan) ไม่มี 3,000 บาท/ครัง้ ไม่มี

17) คา่ธรรมเนียมในการบริการจดัการสนิเช่ือ   (Administration Fees) ไม่มี
ไม่เกิน 1% ของวงเงิน

สนิเช่ือตอ่ปี
ไม่มี

  14.4) ข้อมลูย้อนหลงัเกินกว่า 5 ปี นบัจากเดือนปัจจบุนั 2,000 บาท/บญัชี

 15) คา่บริการคดัส าเนาเอกสารตา่ง ๆ เชน่ สญัญาเงินกู้
ขัน้ต ่า 100 บาท/ครัง้ จ านวนไม่เกิน 10 ฉบบั  สว่นทีเ่กินคิดฉบบัละ 15 บาท ไม่มี 100 บาท/ ฉบบั ไม่มี

สญัญาจ านอง  หนงัสอืค า้ประกนั  ใบคูมื่อ เป็นต้น

  14.1) ข้อมลูย้อนหลงัไม่เกิน 1 ปี นบัจากเดือนปัจจบุนั 100 บาท/บญัชี

  14.2) ข้อมลูย้อนหลงัเกิน 1 ปี แตไ่ม่เกิน 2 ปี นบัจากเดือนปัจจบุนั 200 บาท/บญัชี
  14.3) ข้อมลูย้อนหลงัเกิน 2 ปี แตไ่ม่เกิน 5 ปี นบัจากเดือนปัจจบุนั 500 บาท/บญัชี

 13) การขอหนงัสอืยืนยนัยอดหนี ้ 200 บาท ตอ่ ฉบบั ไม่มี 100 บาท/ ฉบบั

 14) คา่ธรรมเนียมการขอรายการเดินบญัชีย้อนหลงั

 11) คา่บริการเปลีย่นแปลงข้อตกลงตามสญัญากู้
3,000 บาท/สญัญา

3,000 บาท/สญัญา (รวม VAT)

 (กรณีปรับปรุงโครงสร้างหนี ้

หรือ เปลีย่นแปลงอตัรา 

ดอกเบีย้ตามสญัญาเดิม หรือ 

โอนไปท าสญัญากู้ ใหม่)

ไม่มี
0.25% ของยอดหนีค้งเหลอื  ขัน้ต ่า 1,000 บาท/สญัญา (ไม่รวม VAT) 

(กรณีขยายระยะเวลาการผอ่นช าระคา่งวด หรือ ปรับปรุงโครงสร้างหนี)้

 12) คา่แบบฟอร์มใบ Pay in ส าหรับช าระคา่งวด (ช าระครัง้แรกเพียงครัง้เดียว) 1,000 บาท/สญัญา ไม่มี ไม่มี

 10) คา่ใช้จา่ยและคา่เดินทางไปท านิติกรรมตา่งๆ  2,000-20,000 บาท/ครัง้ 2,000-10,000 บาท/ครัง้ 1,000-5,000 บาท/สญัญา 5,000 บาท / สญัญา 1,000 - 5,000 บาท/สญัญา

 8) การน าสง่หนงัสอืค า้ประกนัคืนลา่ช้า 2 - 4% ของวงเงินค า้ประกนัตอ่ปี ไม่มี

 9) คา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ  เชน่ Security Agent Fee / Facility Agent Fee โดยเรียกเก็บ

เป็นรายปี เชน่ ปีละ 100,000 บาท
พิจารณาเรียกเก็บเป็นรายกรณี ไม่มี

  6.2) ช าระคืนเงินกู้ยืมบางสว่นก่อนก าหนด
สงูสดุ 3% ของจ านวนเงินกู้ที่

ช าระคืนก่อนก าหนด
ไม่มี

 7) การออกหนงัสอืค า้ประกนั/อาวลัตัว๋ 1.00-2.50% ตอ่ปี  ขัน้ต ่า 1,000 บาทตอ่ฉบบั ไม่มี

 6) การช าระคืนเงินกู้ก่อนก าหนด (Prepayment Fee)

  6.1) ช าระคืนเงินกู้ทัง้หมดก่อนก าหนด
ไม่เกิน 3% ของจ านวนเงิน

ทีช่ าระเงินกู้ก่อนก าหนด

ไม่เกิน 5% ของจ านวนเงิน

ทีช่ าระเงินกู้ก่อนก าหนด

สงูสดุ 3% ของ

ไม่มี

1.5% ของยอดเงิน

ต้นทีค้่างช าระวงเงินกู้ รวม

 4) การผกูพนัเงินกู้  (Commitment Fee) ไม่เกิน 1% ของวงเงิน ทีไ่ม่มีการเบกิใช้ ไม่มี

 5) การยกเลกิวงเงินกู้  (Cancellation Fee) ไม่เกิน 3% ของวงเงินทีย่กเลกิ ไม่มี

ไม่มี
ขัน้ต ่า 1,500 บาท ขัน้ต ่า 2,000 บาท

 3) การจดัการเงินกู้  (Management Fee/Arrangement Fee) ไม่เกิน 2.5% ของวงเงินสนิเช่ือ ไม่มี

สินเช่ือทะเบียนรถ(Loan 
against Auto License)

ค่าธรรมเนียมเงินกู้ ได้แก่

 1) การจดัหาเงินกู้  (Front-end Fee) ไม่เกิน 2.5% ของวงเงินสนิเช่ือ ไม่มี

 2) คา่ธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้ ไม่มี
1.5% ของวงเงินสนิเช่ือ 2% ของวงเงินสนิเช่ือ 1.5% ของวงเงิน

สนิเช่ือ ขัน้ต ่า 

1,500 บาท

ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)

ตารางที ่3 อตัราคา่บริการตา่ง ๆ เบีย้ปรับ ทีเ่ก่ียวเน่ืองกบัเงินฝาก เงินให้สนิเช่ือ 1/ และคา่บริการอ่ืน ๆ
เร่ิมใช้ตัง้แตว่นัที ่28 พฤศจิกายน 2560

ข.ค่าบริการต่าง ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับเงินให้สินเช่ือ อัตราค่าบริการ(บาท)

ข.(2) ค่าบริการต่าง ๆ ของ เงินให้สินเช่ือ
เพื่อการประกอบธุรกิจ (Commercial loan)

สินเช่ือขนาดใหญ่4/

(Commercial  Banking)
สินเช่ือขนาดกลาง4/ 

และขนาดย่อม
(SME Banking)

สินเช่ือเคหะเอนกประสงค์ 
(Mortgage Loan)

สินเช่ือหมุนเวียนธุรกิจ
ภายใต้โครงการค า้
ประกันสินเช่ือเพื่อ

ผู้ประกอบการรายย่อย
โดย บสย.



สินเช่ือเพิ่มวงเงิน 
(Top up Loan)

สินเช่ือเพื่อการ
พาณิชย์ 

(Commercial 
Product)

สินเช่ือทะเบียนรถ(Loan 
against Auto License)

ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)

ตารางที ่3 อตัราคา่บริการตา่ง ๆ เบีย้ปรับ ทีเ่ก่ียวเน่ืองกบัเงินฝาก เงินให้สนิเช่ือ 1/ และคา่บริการอ่ืน ๆ
เร่ิมใช้ตัง้แตว่นัที ่28 พฤศจิกายน 2560

ข.ค่าบริการต่าง ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับเงินให้สินเช่ือ อัตราค่าบริการ(บาท)

ข.(2) ค่าบริการต่าง ๆ ของ เงินให้สินเช่ือ
เพื่อการประกอบธุรกิจ (Commercial loan)

สินเช่ือขนาดใหญ่4/

(Commercial  Banking)
สินเช่ือขนาดกลาง4/ 

และขนาดย่อม
(SME Banking)

สินเช่ือเคหะเอนกประสงค์ 
(Mortgage Loan)

สินเช่ือหมุนเวียนธุรกิจ
ภายใต้โครงการค า้
ประกันสินเช่ือเพื่อ

ผู้ประกอบการรายย่อย
โดย บสย.

หมายเหตุ

3/  ให้ใช้ประกาศอตัราคา่ธรรมเนียมและคา่บริการทีเ่ก่ียวข้องกบัธุรกิจเชา่ซือ้ของธนาคาร  ส าหรับคา่บริการเก่ียวกบังานทะเบยีนรถยนต์ เชน่ คา่บริการตอ่ภาษี คา่บริการเปลีย่นสมดุคูมื่อจดทะเบยีน เป็นต้น

4/  คา่บริการตา่ง ๆ ของ เงินให้สนิเช่ือเพ่ือการประกอบธุรกิจ ส าหรับสนิเช่ือขนาดใหญ่ และ สนิเช่ือขนาดกลาง ยงัไม่รวม VAT

5/  คา่ใช้จา่ยทีจ่า่ยให้แก่หนว่ยงานราชการ อาจเปลีย่นแปลงได้ตามอตัราทีท่างราชการก าหนด

6/  ส าหรับเงินให้สนิเช่ือเพ่ือธุรกิจประเภทมีหลกัทรัพย์ค า้ประกนับางสว่น

          -  กรณีปิดบญัชี  หลงัศาลประทบัรับฟ้อง 20,000 บาท

           -  คา่ธรรมเนียมศาล เรียกเก็บตามจา่ยจริง

1/  ไม่รวมถึงเงินให้สนิเช่ือประเภททีธ่ปท.ก าหนดหลกัเกณฑ์ไว้เฉพาะ

2/  ธนาคารจะจดัเก็บเพียงประเภทเดียวระหว่าง ประเภทคา่ใช้จา่ยทีจ่า่ยให้แก่บคุคลอ่ืนหรือหนว่ยงานภายนอก  กบั ประเภทคา่ใช้จา่ยทีเ่ป็นต้นทนุในการด าเนินงานของธนาคาร

           -   ตา่งจงัหวดัคิดเพ่ิมจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลตามระยะทางจากกรุงเทพฯ 1,000 - 5,000 บาท

   3)  คา่ติดตามทวงถามหนี ้กรณีฟ้องร้องคดี
          -  กรณีปิดบญัชี หลงัสง่เร่ืองให้ทนายความ แตก่่อนศาลประทบัรับฟ้อง 10,000 บาท

กรณีผิดนดัช าระหนี ้

   1)  คา่ติดตามทวงถามหนี ้2/ 500 บาท/งวด 100 บาท/งวด    และ 200 บาท/ครัง้ กรณีเช็คช าระหนีค้ืน
   2)  คา่ติดตามทวงถามหนีโ้ดยพนกังานเร่งรัดหนีส้นิหรือตวัแทนทีธ่นาคารมอบหมาย

   คิดเพ่ิมจากข้อ 1  (ตอ่สญัญา)

ไม่มี

           -   กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3,000 - 8,000 บาท

2) คา่ขอส าเนาใบแจ้งยอดบญัชีแตล่ะงวด(ชดุที ่2 เป็นต้นไป)

     -  ขอส าเนาใบเสร็จรับเงินข้อมลูปัจจบุนัและข้อมลู 100 บาท/ฉบบั
         ย้อนหลงัไม่เกิน 6 เดือน  นบัจากเดือนปัจจบุนั

     -  ขอส าเนาใบเสร็จรับเงินข้อมลู ข้อมลูย้อนหลงั 200 บาท/ฉบบั
         เกินกว่า 6 เดือน  นบัจากเดือนปัจจบุนั

กรณีปกติ

1) คา่ส ารวจและประเมินหลกัประกนั 2/ 1%ของราคาประเมินหลกัประกนั ขัน้ต ่า 1,000 บาท 2,500-5,000 บาท ไม่มี 3,000 บาท / สญัญา

2) คา่ใช้จา่ยกรณีเงินในบญัชีไม่พอจา่ย
100 บาท/รายการ

(กรณีช าระหนีโ้ดยการหกับญัชีกบัสถาบนัการเงินอ่ืน)

3) คา่ติดตามทวงถามหนี ้2/ ไม่มี

ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการด าเนินงานของธนาคาร ได้แก่

        4.3) ช าระทีจ่ดุบริการรับช าระ ไม่เกิน 15 บาท/รายการ
        4.4) การช าระเงินโดยหกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์อ่ืนแบบอตัโนมตัิ กรุงเทพฯ ไม่เกิน 15 บาท / รายการ , ตา่งจงัหวดั ไม่เกิน 30 บาท / รายการ

กรณีผิดนดัช าระหนี ้

1) คา่ใช้จา่ยกรณีเช็คคืน (กรณีเช็คคืนของธนาคารอ่ืน) 200 บาท/รายการ

4) คา่ใช้จา่ยในการช าระเงินผา่นเคาน์เตอร์อ่ืน หรือชอ่งทางอ่ืน

        4.1) ช าระทีธ่นาคารพาณิชย์อ่ืน  10 – 35 บาท/รายการ
        4.2) ช าระทีท่ าการไปรษณีย์ ไม่เกิน 15 บาท/รายการ (ไม่รวม VAT )

3) คา่เบีย้ประกนัภยั ตามทีบ่ริษัทรับประกนัภยัก าหนด 0.11-8% ของทนุประกนัภยั ไม่มี 0.11-8% ของทนุประกนัภยั ไม่มี

กรณีปกติ

1) คา่ตรวจสอบข้อมลูเครดิต 25 บาท/รายช่ือ

2) คา่ส ารวจและประเมินหลกัประกนั2/ ตามทีบ่ริษัทประเมินภายนอกก าหนด ไม่มี

      3.7) การถ่ายข้อมลูทีไ่ด้จากระบบคอมพิวเตอร์ 

             การบนัทกึข้อมลูทีมี่ความยาวของระเบยีนไม่เกินสองร้อยอกัขระ
เรียกเก็บตามอตัราทีท่างราชการก าหนด ไม่มี

4) คา่ธรรมเนียมศาล เรียกเก็บตามอตัราทีท่างราชการก าหนด

ค่าใช้จ่ายที่ จ่ายให้แก่บุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานภายนอก ได้แก่

      3.5) การออกหลกัฐานการจดทะเบยีน เรียกเก็บตามอตัราทีท่างราชการก าหนด ไม่มี

      3.6) การตรวจดรูายการจดทะเบยีน เรียกเก็บตามอตัราทีท่างราชการก าหนด ไม่มี

      3.3) แก้ไขรายการจดทะเบยีนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจ 

             ยกเว้นรายการจ านวนเงินทีต่กลงใช้ทรัพย์สนิเป็นประกนั
เรียกเก็บตามอตัราทีท่างราชการก าหนด ไม่มี

      3.4) การยกเลกิการจดทะเบยีนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจ เรียกเก็บตามอตัราทีท่างราชการก าหนด ไม่มี

             3.1.2) กรณีทรัพย์สนิอ่ืนนอกจาก 3.1.1 และกิจการ เรียกเก็บตามอตัราทีท่างราชการก าหนด ไม่มี

      3.2) แก้ไขเพ่ิมจ านวนเงินทีต่กลงใช้ทรัพย์สนิเป็นประกนั เฉพาะในสว่นทีเ่พ่ิม เรียกเก็บตามอตัราทีท่างราชการก าหนด ไม่มี

      3.1) จดทะเบยีนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจ

             3.1.1) กรณีทรัพย์สนิเป็นทีด่ิน เรียกเก็บตามอตัราทีท่างราชการก าหนด ไม่มี






