
1.

 - บญัชีออมทรัพย ์ยอดเงินเฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากวา่ 1,000 บาท

 - บญัชีออมทรัพยพ์ิเศษ ยอดเงินเฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากวา่ 20,000 บาท

 - บญัชีกระแสรายวนั ยอดเงินเฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากวา่ 20,000 บาท 

 - บญัชีกระแสรายวนัพิเศษ และบญัชีซุปเปอร์ออมทรัพย ์ยอดเงินเฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 100,000 บาท 

 - บญัชีออมทรัพยไ์ดมอนด ์ยอดเงินเฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 1,000,000 บาท
2.

ในบญัชีตํ่ากวา่ 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. การฝากเหรียญกษาปณ์เขา้บญัชีต่อคร้ัง

 - ไม่เกนิ 100 เหรียญ

 -  ตั้งแต่   101 เหรียญ ข้ึนไป
13. การฝากเงินสดเขา้บญัชีต่อวนั

 - ไม่เกนิ 5 ลา้นบาท

 -  มากกวา่ 5 ลา้นบาทข้ึนไป

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

75 บาท/รายการ

200 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

การโอนเงินเขา้บญัชีปลายทางในวนัเดียวกนั (CREDIT SAME DAY)

 -  วงเงินต่อรายการไม่เกนิ 100,000 บาท 20 บาท/รายการ

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

ไม่เกนิ 2,000,000 บาท 12 บาท/รายการ

ส่วนเกนิของลา้นคิดเป็น 1 ลา้นบาท

โดยจะมีการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมกบัเจา้ของบญัชี

ค่าปรับกรณีฝากเงินดว้ยเช็คหรือเงินสดแลว้ปิดบญัชี หรือถอนเงินทั้งจาํนวน ภายใน 7 วนันบัจากวนัเปิดบญัชี 100 บาท

ค่าบริการฝากเงินเขา้บญัชีธนาคารทิสโกผ้่านท่ีทาํการไปรษณียเ์รียกเกบ็โดยบริษทัไปรษณียไ์ทย จาํกดั 15 บาท/รายการ

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

2 % ของมูลค่าเหรียญ 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ลา้นละ 100 บาท คิดตั้งแต่บาทแรก

0.10% ของยอดเงินตามเช็ค ขั้นตํ่า 10 บาทต่อฉบบั

ค่าบริการโอนเงินอตัโนมติัระหวา่งคู่บญัชี 20 บาท/วนั

โดยจะหักจากบญัชีเป็นยอดรวมรายเดือน

การออกสมุดคู่ฝากให้ใหม่ทดแทนสมุดคู่ฝากเดิมท่ีหาย/ชาํรุด 100 บาท/เล่ม

(ปัจจุบนัธนาคารยกเวน้การเรียกเกบ็)
หมื่นละ 10 บาท ส่วนเกนิของหมื่นคิดเป็น 1 หมื่นบาท

(ตํ่าสุด 10 บาท สูงสุดไม่เกนิ 1,000 บาท)
ค่าคู่สาย 20 บาท/รายการ

(ปัจจุบนัธนาคารยกเวน้การเรียกเกบ็)
0.10% ของยอดเงินตามเช็ค ขั้นตํ่า 10 บาทต่อฉบบั

6.2 กรณีสั่งจ่ายจากจาํนวนเงินท่ีมีตราสารรอเรียกเกบ็ 200 บาท/ฉบบั

ไม่เกนิ 28% ของวงเงินท่ีไดรั้บการอนุมติั
100 บาท/ฉบบั (ในวงเงินบนหนา้เช็คไม่เกนิ 50,000 บาท)

ค่าบริการเกีย่วกบัการฝาก ถอน และโอนเงิน

ค่าธรรมเนียมเช็คคืน

6.1 กรณีเงินในบญัชีไม่พอจ่าย 0.20% ของจาํนวนเงินตามเช็ค (ขั้นตํ่า 300 บาท/ฉบบั)

ค่าธรรมเนียมซ้ือสมุดเช็ค 15 บาท/ฉบบั

ค่าธรรมเนียมซ้ือสมุดเช็ค (เล่มละ 20 ฉบบั)  กรณีท่ีใชต้ราประทบัเป็นเงื่อนไขในการสั่งจ่าย 30 บาท/ฉบบั

ค่าธรรมเนียมการอายดัเช็คและเช็คธนาคาร 100 บาท/ฉบบั

ค่าบริการเกีย่วกบัเช็ค
ค่าธรรมเนียมซ้ือแคชเชียร์เช็ค (Cashier' Cheques) 25 บาท/ฉบบั

1,000 บาท/เดือน

กรณีบญัชีออมทรัพยทุ์กประเภทไม่มีการเคล่ือนไหว เป็นระยะเวลา 24 เดือนติดต่อกนั และยอดเงินคงเหลือ 50 บาท/เดือน

ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก
ยอดเงินคงเหลือในบญัชีเฉล่ียทั้งเดือนตํ่ากวา่ท่ีธนาคารกาํหนด 100 บาท/เดือน

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ตารางท่ี 3 อตัราค่าบริการต่าง ๆ เบ้ียปรับ ท่ีเก ีย่วเน่ืองกบัเงินฝาก เงินใหสิ้นเช่ือ 1/ และค่าบริการอื่น ๆ

เร่ิมใชต้ั้งแต่วนัท่ี 8 มีนาคม 2557

ก.ค่าบริการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบัเงินฝาก อตัราค่าบริการ(บาท) หมายเหตุ



ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ตารางท่ี 3 อตัราค่าบริการต่าง ๆ เบ้ียปรับ ท่ีเก ีย่วเน่ืองกบัเงินฝาก เงินใหสิ้นเช่ือ 1/ และค่าบริการอื่น ๆ

เร่ิมใชต้ั้งแต่วนัท่ี 8 มีนาคม 2557

ก.ค่าบริการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบัเงินฝาก 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.

สาํหรับบตัรเอทีเอ็มท่ีมีบญัชีหลกัดงัน้ี

  - บญัชีออมทรัพย ์บญัชีกระแสรายวนั และบญัชีออมทรัพยพ์ิเศษ

  - บญัชีซุปเปอร์ออมทรัพย,์ บญัชีกระแสรายวนัพิเศษ และบญัชีออมทรัพยไ์ดมอนด์

  - บญัชีเงินเดือนพนกังานกลุ่มทิสโก ้
27.

28.

    3) ชาํระผ่านตู ้ETM 10 บาท/ใบแจง้หน้ี

28.6 กรมสรรพากร : Bill Payment ชาํระภาษีผ่านตู ้ETM 15 บาท/ใบแจง้หน้ี

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

        1) กรุงเทพฯ และปริมณฑล* 15 บาท/ใบแจง้หน้ี

        2) ต่างจงัหวดั 25 บาท/ใบแจง้หน้ี

        1) กรุงเทพฯ และปริมณฑล* 15 บาท/ใบแจง้หน้ี

        2) ต่างจงัหวดั 30 บาท/ใบแจง้หน้ี

        2) ต่างจงัหวดั 25 บาท/ใบแจง้หน้ี

28.4 บริษทั แอกซ่าประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) : Bill Payment

28.3 บริษทั บตัรกรุงไทย จาํกดั : Bill Payment

        1) กรุงเทพฯ และปริมณฑล* 15 บาท/ใบแจง้หน้ี

28.1  การประปาส่วนภูมิภาค : หักบญัชีอตัโนมติั 10 บาท / ใบแจง้หน้ี

28.2  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : หักบญัชีอตัโนมติั 10 บาท / ใบแจง้หน้ี

บริการรับชําระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้า และบริการอืน่ ๆ
การชาํระค่าสาธารณูปโภค  ค่าสินคา้และบริการอื่นๆ (คิดค่าธรรมเนียมกบัผูช้าํระเงิน)

 5 บาท/รายการ ทุกประเภทรายการ

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเขา้บญัชีท่ีอยูธ่นาคารอ่ืนผ่านเคร่ืองเอทีเอ็ม (ORFT) 

 -  วงเงินโอนไม่เกนิ 10,000 บาท 25 บาท/รายการ

 -  วงเงินโอนมากกวา่ 10,000 บาท แต่ไม่เกนิ 50,000 บาท 35 บาท/รายการ

ค่าธรรมเนียมการทาํรายการผ่านเคร่ืองเอทีเอ็มต่างธนาคาร (ไมน่บัรวมรายการโอนเงินให้ผูรั้บท่ีมีบญัชีธนาคารอ่ืน) 

 10 บาท/รายการ ตั้งแต่รายการท่ี 11 

5 บาท/รายการ 
เฉพาะรายการสอบถามยอดเงินในบญัชี

 - บญัชีออมทรัพยไ์ดมอนด ์เฉพาะผูท่ี้เปิดบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1-7 มิถุนายน 2554 (มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 8 ก.ค 2554) 5 บาท/รายการ 
เฉพาะรายการสอบถามยอดเงินในบญัชี

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

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

       ٠ บตัร TISCO Purse Premium 200 บาท/ปี

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

ค่าธรรมเนียมบริการเอทีเอ็มรายปี

 - บตัร TISCO Direct 200 บาท/ปี

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

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

ค่าบริการเกีย่วกบัเอทเีอม็
 ค่าธรรมเนียมออกบตัรเอทีเอ็ม

 - บตัร TISCO Direct 100 บาท/บตัร

100 บาท / รายการ

150 บาท / รายการ

100 บาท / รายการ

150 บาท / รายการ

หมื่นละ 10 บาท ส่วนเกนิของหมื่นคิดเป็น

1 หมื่น บาท (สูงสุดไม่เกนิ 750 บาท)

การโอนเงินด้วยระบบบาทเนต (BAHTNET)

150 บาท / รายการ



ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ตารางท่ี 3 อตัราค่าบริการต่าง ๆ เบ้ียปรับ ท่ีเก ีย่วเน่ืองกบัเงินฝาก เงินใหสิ้นเช่ือ 1/ และค่าบริการอื่น ๆ

เร่ิมใชต้ั้งแต่วนัท่ี 8 มีนาคม 2557

ก.ค่าบริการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบัเงินฝาก อตัราค่าบริการ(บาท) หมายเหตุ

29.

30.

31.

32.

33.

หมายเหตุ

* ปริมณฑล ไดแ้ก ่จงัหวดันนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

บญัชีออมทรัพยไ์ดมอนด์

 -  ค่าปรับกรณีปิดบญัชีกอ่นระยะเวลา 6 เดือน นบัตั้งแต่เดือนท่ีเปิดบญัชี 2,000 บาท

บญัชีออมทรัพยพ์ิเศษ

 -  ค่าปรับกรณีปิดบญัชีกอ่นระยะเวลา 6 เดือน นบัตั้งแต่เดือนท่ีเปิดบญัชี 500 บาท

 - การถอน / โอนเงิน ตั้งแต่คร้ังท่ี 3 ต่อเดือน 500 บาท/คร้ัง

 -  ค่าปรับกรณีปิดบญัชีกอ่นระยะเวลา 6 เดือน นบัตั้งแต่เดือนท่ีเปิดบญัชี 500 บาท

ค่าบริการเกีย่วกบับัญชีเงินฝากพเิศษ
บญัชีซุปเปอร์ออมทรัพย์

 -  ยอ้นหลงัมากกวา่ 24 เดือน 500 บาท

 ค่าธรรมเนียมหนงัสือรับรองเงินฝาก/ฐานะทางการเงิน 100 บาท/ฉบบั

 -  ยอ้นหลงัไม่เกนิ 12 เดือน 100 บาท

 -  ยอ้นหลงัตั้งแต่ 13 - 24 เดือน 200 บาท

ค่าบริการขอเอกสารต่าง ๆ
รายการเดินบญัชี



มีหลกัประกนั ไมมี่
หลกัประกนั(สว่นท่ี

ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารกาํกบั)

   1) ค่าอากรแสตมป์ 
4/   - สัญญาเงินกู ้ 1) ตน้ฉบบั

2) คู่ฉบบั

  - สัญญาค ํ้าประกนั 1) ตน้ฉบบั

2) คู่ฉบบั

หมายเหตุ 1/ ไม่รวมถึงเงินให้สินเชื่อประเภทที่ธปท.กาํหนดหลกัเกณฑไ์วเ้ฉพาะ
2/
3/
4/ ไม่มีการเรียกเก็บ กรณีสินเชือเงินสด TISCO Value

ให้ใช ้ประกาศอตัราค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจเช่าซ้ือของธนาคาร  สาํหรับค่าบริการเกี่ยวกบังานทะเบียนรถยนต ์เช่น ค่าบริการต่อภาษี ค่าบริการเปลี่ยนสมุดคู่มือจดทะเบียน เป็นตน้
ธนาคารจะจดัเก็บเพยีงประเภทเดียวระหวา่ง ประเภทค่าใชจ่้ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก  กบั ประเภทค่าใชจ่้ายที่เป็นตน้ทุนในการดาํเนินงานของธนาคาร

   3)  ค่าติดตามทวงถามหน้ี  กรณีฟ้องร้องคดี

ไม่มี ไม่มี
     -  กรณีปิดบญัชี หลงัส่งเร่ืองให้ทนายความ แต่ก่อนศาลประทบัรับฟ้อง 10,000 บาท

     -  กรณีปิดบญัชี หลงัศาลประทบัรับฟ้อง 20,000 บาท

     -  ค่าธรรมเนียมศาล เรียกเก็บตามจ่ายจริง

   2)  ค่าติดตามทวงถามหน้ี  โดยพนักงานเร่งรัดหน้ีสินหรือตวัแทนที่ธนาคาร
มอบหมาย  คิดเพิม่จากขอ้ 1  (ต่อสัญญา)

ไม่มี ไม่มี     -  กรุงเทพฯและปริมณฑล 3,000 - 8,000 บาท

     -   ต่างจงัหวดัคิดเพิม่จากกรุงเทพฯและปริมณฑลตามระยะทางจากกรุงเทพฯ 1,000 - 5,000 บาท

    -  ขอขอ้มูลปัจจุบนัและขอ้มูลยอ้นหลงัไม่เกิน 6 เดือน นับจากเดือนปัจจุบนั 100 บาท/ฉบบั

    -  ขอขอ้มลูยอ้นหลงัเกินกวา่ 6 เดือน นับจากเดือนปัจจุบนั 200 บาท/ฉบบั

กรณีผดินัดชาํระหน้ี

   1) ค่าติดตามทวงถามหน้ี 
3/

( ก่อนส่งให้พนักงานเร่งรัดหน้ีสินหรือตวัแทนที่ธนาคารมอบหมาย )

500 บาท/งวด 3% ของค่างวดคา้งชาํระ ขั้นต ํ่า 500 บาท/งวด 
 และ 200 บาท/คร้ัง กรณีเช็คชาํระหน้ีคืน

กรณีปกติ

   1) ค่าสาํรวจและประเมินหลกัประกนั 
3/ 4/ 500-5,000 บาท (+VAT) / คร้ัง  ไม่มี 3,000 บาท / สัญญา

   2) ค่าขอสาํเนาใบแจง้ยอดบญัชีแต่ละงวด(ชุดที่ 2 เป็นตน้ไป)

   2) ค่าใชจ่้ายกรณีเงินในบญัชีไม่พอจ่าย (กรณีชาํระหน้ีโดยการหักบญัชี 100 บาท/รายการ

       กบัสถาบนัการเงินอื่น)

   3) ค่าติดตามทวงถามหน้ี 3/  ไม่มี

3. ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นต้นทุนในการดําเนินงานของธนาคาร ได้แก่

        4.2) ชาํระที่ทาํการไปรษณีย์ ไม่เกิน 15 บาท/รายการ (ไม่รวม Vat )

        4.3) ชาํระที่จุดบริการรับชาํระ ไม่เกิน 15 บาท/รายการ

กรณีผดินัดชาํระหน้ี

   1) ค่าใชจ่้ายกรณีเช็คคืน(กรณีเช็คคืนของธนาคารอื่น) 200 บาท/รายการ

ไม่มี

   4) ค่าใชจ่้ายในการชาํระเงินผา่นเคาน์เตอร์อื่น หรือช่องทางอื่น

        4.1) ชาํระที่ธนาคารพาณิชยอ์ื่น  10 – 35 บาท/รายการ

   3) ค่าเบี้ยประกนัภยั 0.11-8% ของทุนประกนัภยั  ไม่มี 0.11-8% ของทุนประกนัภยั

2. ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แก่บุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานภายนอก ได้แก่

กรณีปกติ

   1) ค่าตรวจสอบขอ้มูลเครดิต 
4/ 25 บาท/รายชื่อ

   2) ค่าสาํรวจและประเมินหลกัประกนั 
3/ ตามที่บริษทัประเมินภายนอกกาํหนด  ไม่มี ไม่มี

5 บาท/ฉบบั

10 บาท/ฉบบั

5 บาท/ฉบบั

   2) ค่าธรรมเนียมจดจาํนอง ลูกคา้ชาํระโดยตรงให้แก่ราชการ  ไม่มี ไม่มี

1. ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ ได้แก่

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

ข.(1) ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเช่ือเพ่ือการอุปโภคบริโภค

(Consumer loan) ตามท่ีได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ

สินเช่ือส่วนบุคคล สินเช่ือ

เพ่ือท่ีอยู่อาศัย(Housing

 Loan)

สินเช่ือสวัสดิการสําหรับ

สมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ

(Loan to Member Provident 

Fund)

ธนาคารทสิโก้ จาํกดั (มหาชน)

ตารางท่ี 3 อตัราค่าบริการต่าง ๆ เบ้ียปรับ ท่ีเก ีย่วเน่ืองกบัเงินฝาก เงินใหสิ้นเช่ือ 1/ และค่าบริการอื่น ๆ

ข.ค่าบริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับเงินให้สินเช่ือ อัตราค่าบริการ(บาท)

สินเช่ือทะเบียนรถยนต์

(Loan against Auto 

License)

สินเช่ือเพ่ิมวงเงิน

(TOP UP LOAN) / สินเช่ือ

เงินสด TISCO Value

(TISCO Value Loan)

                เร่ิมใชต้ั้งแต่วนัท่ี  8 มีนาคม 2557



16) ค่าธรรมเนียมการให้สินเช่ือเพื่อผูแ้ทนจาํหน่ายรถยนตม์ือสอง (Floor Plan) ไม่มี 3,000 บาท/คร้ัง ไม่มี

  14.4) ขอ้มูลยอ้นหลงัเกนิกวา่ 5 ปี นบัจากเดือนปัจจุบนั 2,000 บาท/บญัชี

 15) ค่าบริการคดัสาํเนาเอกสารต่าง ๆ เช่น สัญญาเงินกู ้ ขั้นตํ่า 100 บาท/คร้ัง จาํนวนไม่เกนิ 10 ฉบบั  ส่วนท่ีเกนิคิดฉบบัละ 15 บาท 100 บาท/ ฉบบั ไม่มี

สัญญาจาํนอง  หนงัสือคํ้าประกนั  ใบคู่มือ เป็นตน้

  14.1)ขอ้มูลยอ้นหลงัไม่เกนิ 1 ปี นบัจากเดือนปัจจุบนั 100 บาท/บญัชี

  14.2) ขอ้มูลยอ้นหลงัเกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 2 ปี      นบัจากเดือนปัจจุบนั 200 บาท/บญัชี

  14.3)ขอ้มูลยอ้นหลงัเกนิ 2 ปี แต่ไม่เกนิ5 ปี     นบัจากเดือนปัจจุบนั 500 บาท/บญัชี

 13) ค่าธรรมเนียมการขอหนงัสือยนืยนัยอดหน้ี ไม่มี 100 บาท/ ฉบบั

 14) ค่าธรรมเนียมการขอรายการเดินบญัชียอ้นหลงั

 11) ค่าบริการเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงตามสัญญากู ้

3,000 บาท/สัญญา (ไม่รวม VAT)

3,000 บาท/สัญญา(รวม VAT)
( กรณีปรับปรุงโครงสร้างหน้ี
  หรือ เปลี่ยนแปลงอตัรา           
 ดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม  หรือ     
 โอนไปทาํสัญญากูใ้หม่)

                  0.25% ของยอดหน้ีคงเหลือ                      
      ขั้นตํ่า 1,000 บาท/สัญญา (ไม่รวม VAT)         
(กรณีขยายระยะเวลาการผ่อนชาํระค่างวด                 
   หรือ ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี)

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

(ชาํระคร้ังแรกเพียงคร้ังเดียว)

 9) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  เช่น Security Agent Fee / Facility Agent Fee โดยเรียกเกบ็เป็นรายปี 
เช่นปีละ 100,000 บาท

พิจารณาเรียกเกบ็เป็นรายกรณี ไม่มี

 10) ค่าใชจ่้ายและค่าเดินทางไปทาํนิติกรรมต่างๆ  2,000-20,000 บาท/คร้ัง 2,000-10,000 บาท/คร้ัง 5,000 บาท / สัญญา 1,000 - 5,000 บาท/สัญญา

 7) การออกหนงัสือคํ้าประกนั/อาวลัตัว๋ 1.00-2.50% ต่อปี  ขั้นตํ่า 1,000 บาทต่อฉบบั ไม่มี

 8) การนาํส่งหนงัสือคํ้าประกนัคืนล่าชา้ 2 - 4 %ของวงเงินคํ้าประกนัต่อปี ไม่มี

  6.3) ชาํระคืนเงินกูย้มืบางส่วนกอ่นกาํหนด ไม่มี สูงสุด 3% ของจาํนวน ไม่มี

เงินกูท่ี้ชาํระคืน

กอ่นกาํหนด

  6.1) ชาํระคืนเงินกูก้อ่นกาํหนด ไม่เกนิ 3% ของจาํนวนเงิน ไม่มี

ท่ีชาํระคืนเงินกูก้อ่นกาํหนด

  6.2) ชาํระคืนเงินกูย้มืทั้งหมดกอ่นกาํหนด ไม่มี สูงสุด 3% ของ ไม่มี

วงเงินกูร้วม

 5) การยกเลิกวงเงินกู ้(Cancellation Fee) ไม่เกนิ 3% ของวงเงินท่ียกเลิก ไม่มี
 6) การชาํระคืนเงินกูก้อ่นกาํหนด (Prepayment Fee)

 3) การจดัการเงินกู ้(Management Fee/Arrangement Fee) ไม่เกนิ 2.5% ไม่มี ไม่มี

 ของวงเงินสินเช่ือ

 4) การผูกพนัเงินกู ้(Commitment Fee) ไม่เกนิ 1% ของวงเงิน ท่ีไม่มีการเบิกใช้ ไม่มี

 2) ค่าธรรมเนียมการใชว้งเงินกู ้ ไม่มี 2% ของวงเงินสินเช่ือ 1.5% ของวงเงินสินเช่ือ

ขั้นตํ่า 2,000 บาท ขั้นตํ่า 1,500 บาท

ค่าธรรมเนียมเงินกู้  ได้แก่

 1) การจดัหาเงินกู ้(Front-end Fee) ไม่เกนิ 2.5% ของวงเงินสินเช่ือ ไม่มี

ข.(2) ค่าบริการต่าง ๆ ของ เงินให้สินเช่ือ

เพื่อการประกอบธุรกิจ (Commercial loan)

สินเช่ือขนาดใหญ่

(Commercial  Banking)

สินเช่ือขนาดกลาง 

และขนาดย่อม

(SME Banking)

สินเช่ือเคหะเอนกประสงค์

(Mortgage Loan)

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ตารางท่ี 3 อตัราค่าบริการต่าง ๆ เบ้ียปรับ ท่ีเก ีย่วเน่ืองกบัเงินฝาก เงินใหสิ้นเช่ือ 1/ และค่าบริการอื่น ๆ

เร่ิมใชต้ั้งแต่วนัท่ี 8 มีนาคม 2557
ข.ค่าบริการต่าง ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับเงินให้สินเช่ือ อัตราค่าบริการ(บาท)

สินเช่ือทะเบียน

รถยนต์(Loan against

 Auto License)

สินเช่ือเพิ่มวงเงิน 

(Top up Loan)



ข.(2) ค่าบริการต่าง ๆ ของ เงินให้สินเช่ือ

เพื่อการประกอบธุรกิจ (Commercial loan)

สินเช่ือขนาดใหญ่

(Commercial  Banking)

สินเช่ือขนาดกลาง 

และขนาดย่อม

(SME Banking)

สินเช่ือเคหะเอนกประสงค์

(Mortgage Loan)

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ตารางท่ี 3 อตัราค่าบริการต่าง ๆ เบ้ียปรับ ท่ีเก ีย่วเน่ืองกบัเงินฝาก เงินใหสิ้นเช่ือ 1/ และค่าบริการอื่น ๆ

เร่ิมใชต้ั้งแต่วนัท่ี 8 มีนาคม 2557
ข.ค่าบริการต่าง ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับเงินให้สินเช่ือ อัตราค่าบริการ(บาท)

สินเช่ือทะเบียน

รถยนต์(Loan against

 Auto License)

สินเช่ือเพิ่มวงเงิน 

(Top up Loan)

 1) ค่าอากรแสตมป์   - สัญญาเงินกู ้ 1) ตน้ฉบบั

2) คู่ฉบบั

  - สัญญาคํ้าประกนั 1) ตน้ฉบบั

2) คู่ฉบบั

    -  ขอสาํเนาใบเสร็จรับเงิน ขอ้มูลยอ้นหลงั 200 บาท/ฉบบั

        เกนิกวา่ 6 เดือน นบัจากเดือนปัจจุบนั

2) ค่าขอสาํเนาใบแจง้ยอดบญัชีแต่ละงวด(ชุดท่ี 2 เป็นตน้ไป)

     -  ขอสาํเนาใบเสร็จรับเงินขอ้มูลปัจจุบนัและขอ้มูล 100 บาท/ฉบบั

         ยอ้นหลงัไม่เกนิ 6 เดือน  นบัจากเดือนปัจจุบนั

3) ค่าติดตามทวงถามหน้ี 
3/  ไม่มี

ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดําเนินงานของธนาคาร ได้แก่

กรณีปกติ

1) ค่าสาํรวจและประเมินหลกัประกนั 3/ 1%ของราคาประเมิน 3,000 บาท / สัญญา

หลกัประกนั ขั้นตํ่า 1,000 บาท

2,500-5,000 บาท 

กรณีผิดนดัชาํระหน้ี

1) ค่าใชจ่้ายกรณีเช็คคืน (กรณีเช็คคืนของธนาคารอ่ืน) 200 บาท/รายการ

2) ค่าใชจ่้ายกรณีเงินในบญัชีไม่พอจ่าย 100 บาท/รายการ

(กรณีชาํระหน้ีโดยการหักบญัชีกบัสถาบนัการเงินอื่น)

        4.1) ชาํระท่ีธนาคารพาณิชยอ์ื่น  10 – 35 บาท/รายการ

        4.2) ชาํระท่ีทาํการไปรษณีย ์ ไม่เกนิ 15 บาท/รายการ (ไม่รวม Vat )

        4.3) ชาํระท่ีจุดบริการรับชาํระ ไม่เกนิ 15 บาท/รายการ

3) ค่าเบ้ียประกนัภยั ลูกคา้ชาํระโดยตรง
ให้แกบ่ริษทัประกนัภยั

0.11-8% ของทุนประกนัภยั ไม่มี

4) ค่าใชจ่้ายในการชาํระเงินผ่านเคานเ์ตอร์อื่นหรือช่องทางอื่น ลูกคา้รับภาระ 10-35 บาท/รายการ ท่ีจุดให้บริการ ตามท่ีผูใ้ห้บริการกาํหนด

ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานภายนอก ได้แก่

กรณีปกติ

1) ค่าตรวจสอบขอ้มูลเครดิต 25 บาท/รายช่ือ

2) ค่าสาํรวจและประเมินหลกัประกนั
3/ ตามท่ีบริษทัประเมินภายนอกกาํหนด ไม่มี

  - โอนใบหุ้น ใบหุ้นกู ้พนัธบตัร ตามราคาหุ้นท่ีชาํระแลว้หรือ
ตามราคาในตราสาร แลว้แต่
อยา่งใดจะมากกวา่ ทุกจาํนวน
เงิน1,000 บาท ต่อค่าอากร 1 
บาท หรือเศษของ 1,000 บาท 

คิด 1 บาท

ไม่มี

 2) ค่าธรรมเนียมจดจาํนอง ลูกคา้ชาํระโดยตรงให้แกร่าชการ  ไม่มี

5 บาท/ฉบบั

10 บาท/ฉบบั

5 บาท/ฉบบั

  - สัญญาจาํนาํ จาํนวนหน้ีทุก 2,000 บาท ต่อ
ค่าอากร 1 บาท 

เศษของ 2,000 บาท 
คิด 1 บาท  

ถา้การจาํนาํมิไดจ้าํกดัจาํนวน
หน้ีไว ้คิด 1 บาท

ไม่มี

ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ ได้แก่

เงินกู ้2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท สูงสุดไม่เกนิ 10,000 บาท



ข.(2) ค่าบริการต่าง ๆ ของ เงินให้สินเช่ือ

เพื่อการประกอบธุรกิจ (Commercial loan)

สินเช่ือขนาดใหญ่

(Commercial  Banking)

สินเช่ือขนาดกลาง 

และขนาดย่อม

(SME Banking)

สินเช่ือเคหะเอนกประสงค์

(Mortgage Loan)

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ตารางท่ี 3 อตัราค่าบริการต่าง ๆ เบ้ียปรับ ท่ีเก ีย่วเน่ืองกบัเงินฝาก เงินใหสิ้นเช่ือ 1/ และค่าบริการอื่น ๆ

เร่ิมใชต้ั้งแต่วนัท่ี 8 มีนาคม 2557
ข.ค่าบริการต่าง ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับเงินให้สินเช่ือ อัตราค่าบริการ(บาท)

สินเช่ือทะเบียน

รถยนต์(Loan against

 Auto License)

สินเช่ือเพิ่มวงเงิน 

(Top up Loan)

หมายเหตุ 1/ ไม่รวมถึงเงินให้สินเช่ือประเภทท่ีธปท.กาํหนดหลกัเกณฑไ์วเ้ฉพาะ
2/
3/

10,000 บาท

ให้ใชป้ระกาศอตัราค่าธรรมเนียมและค่าบริการทีเกยีวขอ้งกบัธุรกจิเช่าซ้ือของธนาคาร  สาํหรับค่าบริการเกยีวกบังานทะเบียนรถยนต ์เช่น ค่าบริการต่อภาษี ค่าบริการเปลียนสมุดคู่มือจดทะเบียน เป็นตน้
ธนาคารจะจดัเกบ็เพียงประเภทเดียวระหวา่ง ประเภทค่าใชจ่้ายทีจ่ายให้แกบุ่คคลอืนหรือหน่วยงานภายนอก  กบั ประเภทค่าใชจ่้ายทีเป็นตน้ทุนในการดาํเนินงานของธนาคาร

          -  กรณีปิดบญัชี  หลงัศาลประทบัรับฟ้อง 20,000 บาท

           -  ค่าธรรมเนียมศาล เรียกเกบ็ตามจ่ายจริง

   2)  ค่าติดตามทวงถามหน้ีโดยพนกังานเร่งรัดหน้ีสินหรือตวัแทนท่ีธนาคารมอบหมาย
   คิดเพิ่มจากขอ้ 1  (ต่อสัญญา)

ไม่มี

           -   กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3,000 - 8,000 บาท

           -   ต่างจงัหวดัคิดเพิ่มจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลตามระยะทางจากกรุงเทพฯ 1,000 - 5,000 บาท

   3)  ค่าติดตามทวงถามหน้ี กรณีฟ้องร้องคดี

          -  กรณีปิดบญัชี หลงัส่งเร่ืองให้ทนายความ แต่กอ่นศาลประทบัรับฟ้อง

กรณีผิดนดัชาํระหน้ี

   1)  ค่าติดตามทวงถามหน้ี 
3/

       ( กอ่นส่งให้พนกังานเร่งรัดหน้ีสินหรือตวัแทนท่ีธนาคารมอบหมาย )

500 บาท/งวด 3% ของค่างวดคา้งชาํระ ขั้นตํ่า 500 บาท/งวด    และ
 200 บาท/คร้ัง กรณีเช็คชาํระหน้ีคืน
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