ธนาคารทิสโก้ จำากัด (มหาชน)

ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก

ตารางที่ 3 อัตราค่าบัญริการต่าง ๆ เบัญี้ยปรับัญ ที่เกี่ยวเนื่องกับัญเงินฝาก เงินใหักาสนิ เชื่อ 1/ และค่าบัญริการอื่น ๆ
เริ่มใชาต้ ังแต่วันที่ 8 กันยายน 2557
ก.ค่าบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก
อัตราค่าบริการ(บาท)

1. ยอดเงินคงเหักลือในบัญัญชีเฉลี่ยทั้งเดือนตำ่ากว่าที่ธนาคารกำาหักนด
- บัญัญชีออมทรัพย์ ยอดเงินเฉลี่ยต่อเดือน ตำ่ากว่า 1,000 บัญาท

100 บัญาท/เดือน

- บัญัญชีออมทรัพย์พิเศษ ยอดเงินเฉลีย่ ต่อเดือน ตำ่ากว่า 20,000 บัญาท
- บัญัญชีกระแสรายวัน ยอดเงินเฉลี่ยต่อเดือน ตำ่ากว่า 20,000 บัญาท
- บัญัญชีกระแสรายวันพิเศษ และบัญัญชีซุปเปอร์ออมทรัพย์ ยอดเงินเฉลี่ยต่อเดือนตำ่ากว่า 100,000 บัญาท
- บัญัญชีออมทรัพย์ไดมอนด์ ยอดเงินเฉลีย่ ต่อเดือนตำ่ากว่า 1,000,000 บัญาท
2. กรณีบัญัญชีกระแสรายวันหักรือออมทรัพย์ทุกประเภทไม่มีการเคลื่อนไหักว เป็นระยะเวลา 24 เดือนติดต่อกัน และ

1,000 บัญาท/เดือน
50 บัญาท/เดือน

ยอดเงินคงเหักลือในบัญัญชีตำ่ากว่า 5,000 บัญาท

ค่าบริการเกี่ยวกับเช็ค

3. ค่าธรรมเนียมซื้อแคชเชียร์เช็ค (Cashier' Cheques)
4. ค่าธรรมเนียมซื้อสมุดเช็ค
ค่าธรรมเนียมซื้อสมุดเช็ค (เล่มละ 20 ฉบัญับัญ) กรณีที่ใชาตราประทับัญเป็นเงือ่ นไข้ในการสั่งจ่าย
5. ค่าธรรมเนียมการอายัดเช็คและเช็คธนาคาร
6. ค่าธรรมเนียมเช็คคืน
6.1 กรณีเงินในบัญัญชีไม่พอจ่าย
6.2 กรณีสั่งจ่ายจากจำานวนเงินที่มีตราสารรอเรียกเก็บัญ
7. ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ครอผลการเรียกเก็บัญ(กรณีไม่มีวงเงิน)
8. ค่าธรรมเนียมบัญริการเช็คทันใจ (Quick Cash Cheque)

25 บัญาท/ฉบัญับัญ
15 บัญาท/ฉบัญับัญ
30 บัญาท/ฉบัญับัญ
100 บัญาท/ฉบัญับัญ
0.20% ข้องจำานวนเงินตามเช็ค (ข้ั้นตำ่า 300 บัญาท/ฉบัญับัญ)
200 บัญาท/ฉบัญับัญ
ไม่เกิน 28% ข้องวงเงินที่ไดารับัญการอนุมัติ
100 บัญาท/ฉบัญับัญ (ในวงเงินบัญนหักนาาเช็คไม่เกิน 50,000 บัญาท)

ค่าบริการเกี่ยวกับการฝาก ถอน และโอนเงิน
9. การทำาธุรกรรมข้าามเข้ตสำานักหักักบัญัญชี
9.1 เงินสด (ฝาก / ถอน /โอนเงิน)

9.2 เช็ค (ฝาก / ถอน)
เช็คธนาคารทิสโกา
เช็คต่างธนาคาร
10. ค่าบัญริการโอนเงินอัตโนมัติระหักว่างคูบัญ่ ัญชี
11. การออกสมุดคู่ฝากใหักาใหักม่ทดแทนสมุดคู่ฝากเดิมที่หักาย/ชำารุด
12. การฝากเหักรียญกษาปณ์เข้าาบัญัญชีตอ่ ครั้ง
- ไม่เกิน 100 เหักรียญ
- ตั้งแต่ 101 เหักรียญ ข้ึ้นไป
13. การฝากเงินสดเข้าาบัญัญชีตอ่ วัน
- ไม่เกิน 5 ลาานบัญาท
- มากกว่า 5 ลาานบัญาทข้ึ้นไป

(ปัจจุบัญันธนาคารยกเวานการเรียกเก็บัญ)
หักมื่นละ 10 บัญาท ส่ วนเกินข้องหักมื่นคิดเป็น 1 หักมื่นบัญาท
บัญาทและสู
สูงสุงดสุไม่
เกินเกิน1,000
(ตำ(ตำ
่าสุ่าดสุด1010บัญาท
ดไม่
1,000บัญาท)
บัญาท)
ค่าคูส่ าย 20 บัญาท/รายการ
(ปัจจุบัญันธนาคารยกเวานการเรียกเก็บัญ)
0.10% ข้องยอดเงินตามเช็ค ข้ั้นตำ่า 10 บัญาทต่อฉบัญับัญ
0.10% ข้องยอดเงินตามเช็ค ข้ั้นตำ่า 10 บัญาทต่อฉบัญับัญ
20 บัญาท/วัน
โดยจะหักักจากบัญัญชีเป็นยอดรวมรายเดือน
100 บัญาท/เล่ม
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
2 % ข้องมูลค่าเหักรียญ
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ลาานละ 100 บัญาท คิดตั้งแต่บัญาทแรก
ส่ วนเกินข้องลาานคิดเป็น 1 ลาานบัญาท
โดยจะมีการเรียกเก็บัญค่าธรรมเนียมกับัญเจาาข้องบัญัญชี

14. ค่าปรับัญกรณีฝากเงินดาวยเช็คหักรือเงินสดแลาวปิดบัญัญชี หักรือถอนเงินทั้งจำานวน ภายใน 7 วันนับัญจากวันเปิดบัญัญชี
15. ค่าบัญริการฝากเงินเข้าาบัญัญชีธนาคารทิสโกาผา่ นที่ทำาการไปรษณีย์เรียกเก็บัญโดยบัญริษัทไปรษณีย์ไทย จำากัด

100 บัญาท
15 บัญาท/รายการ

ค่าบริการโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านระบบ ITMX Bulk Payment (SMART CREDIT)
16. การโอนเงินเข้าาบัญัญชีปลายทางในวันทำาการถัดไป (CREDIT NEXT DAY) วงเงินต่อรายการ
ไม่เกิน 2,000,000 บัญาท
17. การโอนเงินเข้าาบัญัญชีปลายทางในวันเดียวกัน (CREDIT SAME DAY)
- วงเงินต่อรายการไม่เกิน 100,000 บัญาท

12 บัญาท/รายการ

- วงเงินต่อรายการมากกว่า 100,000 แต่ไม่เกิน 500,000 บัญาท
- วงเงินต่อรายการมากกว่า 500,000 แต่ไม่เกิน 2,000,000 บัญาท
18. การโอนเงินระหักว่างธนาคารผ่านเคาน์เตอร์สาข้า (CREDIT @ COUNTER)
- วงเงินต่อรายการไม่เกิน 100,000 บัญาท
- วงเงินต่อรายการมากกว่า 100,000 แต่ไม่เกิน 500,000 บัญาท
- วงเงินต่อรายการมากกว่า 500,000 แต่ไม่เกิน 2,000,000 บัญาท

75 บัญาท/รายการ
200 บัญาท/รายการ

20 บัญาท/รายการ

20 บัญาท/รายการ
75 บัญาท/รายการ
200 บัญาท/รายการ

หมายเหตุ

ธนาคารทิสโก้ จำากัด (มหาชน)

ตารางที่ 3 อัตราค่าบัญริการต่าง ๆ เบัญี้ยปรับัญ ที่เกี่ยวเนื่องกับัญเงินฝาก เงินใหักาสนิ เชื่อ 1/ และค่าบัญริการอื่น ๆ
เริ่มใชาต้ ังแต่วันที่ 8 กันยายน 2557
ก.ค่าบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก
อัตราค่าบริการ(บาท)
การโอนเงินด้วยระบบบาทเน็ต (BAHTNET)
19. ธนาคารผูาโอนและธนาคารผูารับัญโอนอยูใ่ นเข้ตกทม. / ปริมณฑล

ผูาโอน
ผูารับัญโอน
20. ธนาคารผูาโอนอยูใ่ นเข้ตกทม. / ปริมณฑลและธนาคารผูารับัญโอนอยูใ่ นเข้ตต่างจังหักวัด

150 บัญาท / รายการ
100 บัญาท / รายการ

ผูาโอน
ผูารับัญโอน
21. ธนาคารผูาโอนอยูใ่ นเข้ตต่างจังหักวัดและธนาคารผูรา ับัญโอนอยูใ่ นเข้ตกทม. / ปริมณฑล

150 บัญาท / รายการ
100 บัญาท / รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงินข้าามเข้ต (ข้าอ 23)

ผูาโอน
ผูารับัญโอน
22. ธนาคารผูาโอนและธนาคารผูารับัญโอนอยูใ่ นเข้ตต่างจังหักวัด

150 บัญาท / รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงินข้าามเข้ต (ข้าอ 23)
100 บัญาท / รายการ

ผูาโอน
ผูารับัญโอน
23. ค่าธรรมเนียมโอนเงินข้าามเข้ต

150 บัญาท / รายการ
100 บัญาท / รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงินข้าามเข้ต (ข้าอ 23)
หักมื่นละ 10 บัญาท ส่ วนเกินข้องหักมื่นคิดเป็น
1 หักมื่น บัญาท (สูงสุดไม่เกิน 750 บัญาท)

ค่าบริการเกี่ยวกับเอทีเอ็ม

24. ค่าธรรมเนียมออกบัญัตรเอทีเอ็ม
- บัญัตร TISCO Direct
25. ค่าธรรมเนียมบัญริการเอทีเอ็มรายปี
- บัญัตร TISCO Direct / บัญัตร TISCO Purse / บัญัตรกดเงินสด TISCO Value
26. ค่าธรรมเนียมการทำารายการผ่านเครื่องเอทีเอ็มต่างธนาคาร (ไม่นบัญั รวมรายการโอนเงินใหักาผูารับัญที่มีบัญัญชีธนาคารอืน่ )
สำาหักรับัญบัญัตรเอทีเอ็มที่มีบัญัญชีหักลักดังนี้
- บัญัญชีออมทรัพย์ บัญัญชีกระแสรายวัน และบัญัญชีออมทรัพย์พิเศษ
- บัญัญชีซุปเปอร์ออมทรัพย์, บัญัญชีกระแสรายวันพิเศษ และบัญัญชีออมทรัพย์ไดมอนด์
- บัญัญชีออมทรัพย์ไดมอนด์ เฉพาะผูาที่เปิดบัญัญชีระหักว่างวันที่ 1-7 มิถนุ ายน 2554 (มีผลบัญังคับัญใชาต้ังแต่ 8 ก.ค 2554)
- บัญัญชีเงินเดือนพนักงานกลุ่มทิสโกา
27. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าาบัญัญชีที่อยูธ่ นาคารอืน่ ผ่านเครื่องเอทีเอ็ม (ORFT)
- วงเงินโอนไม่เกิน 10,000 บัญาท
- วงเงินโอนมากกว่า 10,000 บัญาท แต่ไม่เกิน 50,000 บัญาท

100 บัญาท/บัญัตร
200 บัญาท/ปี

10 บัญาท/รายการ ตั้งแต่รายการที่ 11
ภายในเดือนเดี
ยวกัน ทุกประเภทรายการ
5 บัญาท/รายการ
เฉพาะรายการสอบัญถามยอดเงินในบัญัญชี
5 บัญาท/รายการ
เฉพาะรายการสอบัญถามยอดเงินในบัญัญชี
5 บัญาท/รายการ ทุกประเภทรายการ
25 บัญาท/รายการ
35 บัญาท/รายการ

บริการรับชำาระค่าสาธารณปปโภค ค่าสินค้า และบริการอื่น ๆ

28. การชำาระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินคาาและบัญริการอืน่ ๆ (คิดค่าธรรมเนียมกับัญผูาชำาระเงิน)
28.1 การประปาส่ วนภูมิภาค : หักักบัญัญชีอัตโนมัติ

10 บัญาท / ใบัญแจางหักนี้

28.2 การไฟฟาาส่ วนภูมิภาค : หักักบัญัญชีอัตโนมัติ
28.3 บัญริษัท บัญัตรกรุงไทย จำากัด : Bill Payment
1) กรุงเทพฯ และปริมณฑล*

10 บัญาท / ใบัญแจางหักนี้

2) ต่างจังหักวัด
28.4 บัญริษัท แอกซ่าประกันภัย จำากัด (มหักาชน) : Bill Payment
1) กรุงเทพฯ และปริมณฑล*

25 บัญาท/ใบัญแจางหักนี้

2) ต่างจังหักวัด
28.5 ธนาคารซิต้ ีแบัญงก์ เอ็น.เอ. (ประเทศไทย) : Bill Payment
1) กรุงเทพฯ และปริมณฑล*

30 บัญาท/ใบัญแจางหักนี้

2) ต่างจังหักวัด
3) ชำาระผ่านตูา ETM
28.6 กรมสรรพากร : Bill Payment ชำาระภาษีผา่ นตูา ETM

25 บัญาท/ใบัญแจางหักนี้
10 บัญาท/ใบัญแจางหักนี้
15 บัญาท/ใบัญแจางหักนี้

15 บัญาท/ใบัญแจางหักนี้

15 บัญาท/ใบัญแจางหักนี้

15 บัญาท/ใบัญแจางหักนี้

หมายเหตุ

ธนาคารทิสโก้ จำากัด (มหาชน)

ค่าบริการขอเอกสารต่าง ๆ

ตารางที่ 3 อัตราค่าบัญริการต่าง ๆ เบัญี้ยปรับัญ ที่เกี่ยวเนื่องกับัญเงินฝาก เงินใหักาสนิ เชื่อ 1/ และค่าบัญริการอื่น ๆ
เริ่มใชาต้ ังแต่วันที่ 8 กันยายน 2557
ก.ค่าบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก
อัตราค่าบริการ(บาท)

29. รายการเดินบัญัญชี
- ยาอนหักลังไม่เกิน 6 เดือน
- ยาอนหักลังตั้งแต่ 7 – 24 เดือน
- ยาอนหักลังมากกว่า 24 เดือน
30. ค่าธรรมเนียมหักนังสือรับัญรองเงินฝาก/ฐานะทางการเงิน

100 บัญาท
200 บัญาท
500 บัญาท
100 บัญาท/ฉบัญับัญ

ค่าบริการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากพิเศษ
31. บัญัญชีซุปเปอร์ออมทรัพย์
- การถอน / โอนเงิน ตั้งแต่ครั้งที่ 5 ต่อเดือน
- ค่าปรับัญกรณีปิดบัญัญชีก่อนระยะเวลา 6 เดือน นับัญตั้งแต่เดือนที่เปิดบัญัญชี
32. บัญัญชีออมทรัพย์พิเศษ
- ค่าปรับัญกรณีปิดบัญัญชีก่อนระยะเวลา 6 เดือน นับัญตั้งแต่เดือนที่เปิดบัญัญชี
33. บัญัญชีออมทรัพย์ไดมอนด์
- ค่าปรับัญกรณีปิดบัญัญชีก่อนระยะเวลา 6 เดือน นับัญตั้งแต่เดือนที่เปิดบัญัญชี
หักมายเหักตุ
* ปริมณฑล ไดาแก่ จังหักวัดนนทบัญุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

500 บัญาท/ครั้ง
500 บัญาท
500 บัญาท
1,000 บัญาท

หมายเหตุ

ธนาคารทิสโก้ จำากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบัญริการต่าง ๆ เบัญี้ยปรับัญ ที่เกี่ยวเนื่องกับัญเงินฝาก เงินใหักาสินเชื่อ 1/ และค่าบัญริการอื่น ๆ
เริ่มใชาต้ ังแต่วันที่ 8 กันยายน 2557
ข.ค่าบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้สนิ เชื่อ
สินเชื่อส่วนบุคคล
ข.(1) ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค
(Consumer loan) ตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ

มีหักลักประกัน

ไม่มี
หักลักประกัน(ส่วนที่
ไม่ไดาอยู่ภายใตาการกำากับัญ)

อัตราค่าบริการ(บาท)
สินเชื่อ
สินเชื่อสวัสดิการสำาหรับ
สินเชือ่ ทะเบียน
สินเชื่อเพิ่มวงเงิน
เพื่อที่อยป่
สมาชิกกองทุนสำารองเลีงยงชีพ รถยนต์(Loan against (TOP UP LOAN) / สินเชือ่ เงินสด
อาศัย(Housing Loan) (Loan to Member Provident
Auto License)
TISCO Value
Fund)
(TISCO Value Loan)

1. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ ได้แก่
1) ค่าอากรแสตมป์ 3/

- สัญญาเงินกูา
- สัญญาคำ้าประกัน

1) ตานฉบัญับัญ

เงินกูา 2,000 บัญาท ต่อค่าอากร 1 บัญาท เศษข้อง 2,000 บัญาท คิด 1 บัญาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บัญาท

2) คู่ฉบัญับัญ

5 บัญาท/ฉบัญับัญ

1) ตานฉบัญับัญ

10 บัญาท/ฉบัญับัญ

2) คู่ฉบัญับัญ

5 บัญาท/ฉบัญับัญ

2) ค่าธรรมเนียมจดจำานอง

ลูกคาาชำาระโดยตรงใหักาแก่ราชการ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก ได้แก่
กรณีปกติ
25 บัญาท/รายชื่อ

1) ค่าตรวจสอบัญข้าอมูลเครดิต 3/
2) ค่าสำารวจและประเมินหักลักประกัน 2/
3) ค่าเบัญี้ยประกันภัย

ตามที่บัญริษัทประเมินภายนอกกำาหักนด
0.11-8% ข้องทุนประกันภัย

0.11-8% ข้องทุนประกันภัย

ไม่มี

ไม่มี

4) ค่าใชาจ่ายในการชำาระเงินผ่านเคาน์เตอร์อื่น หักรือช่องทางอื่น
4.1) ชำาระที่ธนาคารพาณิชย์อื่น

10 – 35 บัญาท/รายการ

4.2) ชำาระที่ทำาการไปรษณีย์

ไม่เกิน 15 บัญาท/รายการ (ไม่รวม VAT )

4.3) ชำาระที่จุดบัญริการรับัญชำาระ

ไม่เกิน 15 บัญาท/รายการ

กรณีผิดนัดชำาระหักนี้
1) ค่าใชาจ่ายกรณีเช็คคืน(กรณีเช็คคืนข้องธนาคารอื่น)

200 บัญาท/รายการ

2) ค่าใชาจ่ายกรณีเงินในบัญัญชีไม่พอจ่าย (กรณีชำาระหักนี้โดยการหักักบัญัญชี

100 บัญาท/รายการ

กับัญสถาบัญันการเงินอื่น)
ไม่มี

3) ค่าติดตามทวงถามหักนี้ 2/
3. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำาเนินงานของธนาคาร ได้แก่
กรณีปกติ
1) ค่าสำารวจและประเมินหักลักประกัน 2/ 3/

500-5,000 บัญาท (+VAT) / ครั้ง

3,000 บัญาท / สัญญา

ไม่มี

2) ค่าข้อสำาเนาใบัญแจางยอดบัญัญชีแต่ละงวด(ชุดที่ 2 เป็นตานไป)
- ข้อข้าอมูลปัจจุบัญันและข้าอมูลยาอนหักลังไม่เกิน 6 เดือน นับัญจากเดือนปัจจุบัญัน

100 บัญาท/ฉบัญับัญ

- ข้อข้าอมูลยาอนหักลังเกินกว่า 6 เดือน นับัญจากเดือนปัจจุบัญัน

200 บัญาท/ฉบัญับัญ

กรณีผิดนัดชำาระหักนี้
1) ค่าติดตามทวงถามหักนี้ 2/
( ก่อนส่ งใหักาพนักงานเร่ งรัดหักนี้สินหักรือตัวแทนที่ธนาคารมอบัญหักมาย )
2) ค่าติดตามทวงถามหักนี้ โดยพนักงานเร่ งรัดหักนี้สนิ หักรือตัวแทนที่ธนาคารมอบัญ
หักมาย คิดเพิ่มจากข้าอ 1 (ต่อสัญญา)
- กรุงเทพฯและปริมณฑล

500 บัญาท/งวด

ไม่มี

3% ข้องค่างวดคาางชำาระ ข้ั้นตำา่ 500 บัญาท/งวด
และ 200 บัญาท/ครั้ง กรณีเช็คชำาระหักนี้คืน

ไม่มี

- ต่างจังหักวัดคิดเพิ่มจากกรุงเทพฯและปริมณฑลตามระยะทางจากกรุงเทพฯ
3) ค่าติดตามทวงถามหักนี้ กรณีฟาองราองคดี
- กรณีปิดบัญัญชี หักลังส่ งเรือ่ งใหักาทนายความ แต่ก่อนศาลประทับัญรับัญฟาอง
- กรณีปิดบัญัญชี หักลังศาลประทับัญรับัญฟาอง
- ค่าธรรมเนียมศาล
หักมายเหักตุ

1/
2/
3/
4/

3,000 - 8,000 บัญาท
1,000 - 5,000 บัญาท

ไม่มี

ไม่มี

10,000 บัญาท
20,000 บัญาท
เรียกเก็บัญตามจ่ายจริง

ไม่รวมถึงเงินใหักาสินเชื่อประเภทที่ธปท.กำาหักนดหักลักเกณฑ์ไวาเฉพาะ
ธนาคารจะจัดเก็บัญเพียงประเภทเดียวระหักว่าง ประเภทค่าใชาจ่ายที่จ่ายใหักาแก่บัญุคคลอื่นหักรือหักน่วยงานภายนอก กับัญ ประเภทค่าใชาจ่ายที่เป็นตานทุนในการดำาเนินงานข้องธนาคาร
ไม่มีการเรียกเก็บัญ กรณีสนิ เชื่อเงินสด TISCO Value
ใหักาใชา ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบัญริการที่เกี่ยวข้าองกับัญธุรกิจเช่าซื้อข้องธนาคาร สำาหักรับัญค่าบัญริการเกี่ยวกับัญงานทะเบัญียนรถยนต์ เช่น ค่าบัญริการต่อภาษี
ค่าบัญริการเปลี่ยนสมุดคู่มือจดทะเบัญียน เป็นตาน

ธนาคารทิสโก้ จำากัด (มหาชน)

ตารางที่ 3 อัตราค่าบัญริการต่าง ๆ เบัญี้ยปรับัญ ที่เกี่ยวเนื่องกับัญเงินฝาก เงินใหักาสนิ เชื่อ 1/ และค่าบัญริการอื่น ๆ
เริ่มใชาต้ ังแต่วันที่ 8 กันยายน 2557
ข.ค่าบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้สินเชือ่
ข.(2) ค่าบริการต่าง ๆ ของ เงินให้สินเชื่อ
เพื่อการประกอบธุรกิจ (Commercial loan)

สินเชื่อขนาดใหญ่
(Commercial Banking)

สินเชือ่ ขนาดกลาง
และขนาดย่อม
(SME Banking)

อัตราค่าบริการ(บาท)
สินเชื่อเคหะเอนกประสงค์
(Mortgage Loan)

สินเชือ่ เพิ่มวงเงิน
(Top up Loan)

สินเชื่อทะเบียน
รถยนต์(Loan against
Auto License)

ค่าธรรมเนียมเงินกป้ ได้แก่
1) การจัดหักาเงินกู า (Front-end Fee)

ไม่เกิน 2.5% ข้องวงเงินสินเชื่อ

2) ค่าธรรมเนียมการใชาวงเงินกู า

3) การจัดการเงินกู า (Management Fee/Arrangement Fee)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เกิน 2.5%

ไม่มี

2% ข้องวงเงินสินเชื่อ

1.5% ข้องวงเงินสินเชื่อ

ข้ั้นตำ่า 2,000 บัญาท

ข้ั้นตำ่า 1,500 บัญาท

ไม่มี

ข้องวงเงินสินเชื่อ
4) การผูกพันเงินกู า (Commitment Fee)
5) การยกเลิกวงเงินกู า (Cancellation Fee)
6) การชำาระคืนเงินกูกา อ่ นกำาหักนด (Prepayment Fee)
6.1) ชำาระคืนเงินกูกา อ่ นกำาหักนด

ไม่เกิน 1% ข้องวงเงิน ทีไ่ ม่มีการเบัญิกใชา

ไม่มี

ไม่เกิน 3% ข้องวงเงินที่ยกเลิก

ไม่มี

ไม่เกิน 3% ข้องจำานวนเงิน

ไม่มี

ที่ชำาระคืนเงินกูกา ่อนกำาหักนด
6.2) ชำาระคืนเงินกูยา ืมทั้งหักมดก่อนกำาหักนด

ไม่มี

สูงสุด 3% ข้อง

ไม่มี

วงเงินกูรา วม
6.3) ชำาระคืนเงินกูยา ืมบัญางส่ วนก่อนกำาหักนด

สูงสุด 3% ข้องจำานวน

ไม่มี

ไม่มี

เงินกูทา ี่ชำาระคืน
ก่อนกำาหักนด
7) การออกหักนังสือคำ้าประกัน/อาวัลตัว๋

1.00-2.50% ต่อปี ข้ั้นตำ่า 1,000 บัญาทต่อฉบัญับัญ

ไม่มี

8) การนำาส่ งหักนังสือคำ้าประกันคืนล่าชาา

2 - 4 %ข้องวงเงินคำ้าประกันต่อปี

ไม่มี

พิจารณาเรียกเก็บัญเป็นรายกรณี

ไม่มี

9) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น Security Agent Fee / Facility Agent Fee โดยเรียกเก็บัญเป็นราย
ปี เช่นปีละ 100,000 บัญาท
10) ค่าใชาจ่ายและค่าเดินทางไปทำานิติกรรมต่างๆ

2,000-20,000 บัญาท/ครั้ง

2,000-10,000 บัญาท/ครั้ง

11) ค่าบัญริการเปลี่ยนแปลงข้าอตกลงตามสัญญากู า

3,000 บัญาท/สัญญา(รวม VAT)
( กรณีปรับัญปรุงโครงสราางหักนี้
3,000 บัญาท/สัญญา (ไม่รวม VAT)

12) ค่าแบัญบัญฟอร์มใบัญ Pay in สำาหักรับัญชำาระค่างวด

หักรือ เปลีย่ นแปลงอัตรา
ดอกเบัญี้ยตามสัญญาเดิม หักรือ
โอนไปทำาสัญญากูใา หักม่)

5,000 บัญาท / สัญญา

1,000 - 5,000 บัญาท/สัญญา

0.25% ข้องยอดหักนี้คงเหักลือ
ข้ั้นตำ่า 1,000 บัญาท/สัญญา
(ไม่รวม VAT)(กรณีข้ยายระยะเวลาการผ่อนชำาระค่า
งวด หักรือ ปรับัญปรุงโครงสราางหักนี้)

1,000 บัญาท/สัญญา

ไม่มี

ไม่มี

100 บัญาท/ ฉบัญับัญ

(ชำาระครั้งแรกเพียงครั้งเดียว)
13) ค่าธรรมเนียมการข้อหักนังสือยืนยันยอดหักนี้
14) ค่าธรรมเนียมการข้อรายการเดินบัญัญชียาอนหักลัง
14.1)ข้าอมูลยาอนหักลังไม่เกิน 1 ปี นับัญจากเดือนปัจจุบัญัน

100 บัญาท/บัญัญชี

14.2) ข้าอมูลยาอนหักลังเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี นับัญจากเดือนปัจจุบัญัน

200 บัญาท/บัญัญชี

14.3)ข้าอมูลยาอนหักลังเกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน5 ปี นับัญจากเดือนปัจจุบัญัน

500 บัญาท/บัญัญชี

14.4) ข้าอมูลยาอนหักลังเกินกว่า 5 ปี นับัญจากเดือนปัจจุบัญัน

2,000 บัญาท/บัญัญชี

15) ค่าบัญริการคัดสำาเนาเอกสารต่าง ๆ เช่น สัญญาเงินกู า

ข้ั้นตำ่า 100 บัญาท/ครั้ง จำานวนไม่เกิน 10 ฉบัญับัญ ส่ วนที่เกินคิดฉบัญับัญละ 15 บัญาท

100 บัญาท/ ฉบัญับัญ

สัญญาจำานอง หักนังสือคำ้าประกัน ใบัญคูม่ ือ เป็นตาน
16) ค่าธรรมเนียมการใหักาสินเชื่อเพื่อผูาแทนจำาหักน่ายรถยนต์มือสอง (Floor Plan)

ไม่มี

3,000 บัญาท/ครั้ง

ไม่มี

ไม่มี

ธนาคารทิสโก้ จำากัด (มหาชน)

ตารางที่ 3 อัตราค่าบัญริการต่าง ๆ เบัญี้ยปรับัญ ที่เกี่ยวเนื่องกับัญเงินฝาก เงินใหักาสนิ เชื่อ 1/ และค่าบัญริการอื่น ๆ
เริ่มใชาต้ ังแต่วันที่ 8 กันยายน 2557
ข.ค่าบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้สินเชือ่
ข.(2) ค่าบริการต่าง ๆ ของ เงินให้สินเชื่อ
เพื่อการประกอบธุรกิจ (Commercial loan)

สินเชื่อขนาดใหญ่
(Commercial Banking)

สินเชือ่ ขนาดกลาง
และขนาดย่อม
(SME Banking)

อัตราค่าบริการ(บาท)
สินเชื่อเคหะเอนกประสงค์
(Mortgage Loan)

สินเชือ่ เพิ่มวงเงิน
(Top up Loan)

สินเชื่อทะเบียน
รถยนต์(Loan against
Auto License)

ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ ได้แก่
1) ค่าอากรแสตมป์

- สัญญาเงินกู า
- สัญญาคำ้าประกัน

1) ตานฉบัญับัญ

เงินกู า 2,000 บัญาท ต่อค่าอากร 1 บัญาท เศษข้อง 2,000 บัญาท คิด 1 บัญาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บัญาท

2) คู่ฉบัญับัญ

5 บัญาท/ฉบัญับัญ

1) ตานฉบัญับัญ

10 บัญาท/ฉบัญับัญ

2) คู่ฉบัญับัญ

5 บัญาท/ฉบัญับัญ

- สัญญาจำานำา

- โอนใบัญหักุาน ใบัญหักุนา กู า พันธบัญัตร

2) ค่าธรรมเนียมจดจำานอง

จำานวนหักนี้ทุก 2,000 บัญาท ต่อ
ค่าอากร 1 บัญาท
เศษข้อง 2,000 บัญาท
คิด 1 บัญาท
ถาาการจำานำามิไดาจำากัดจำานวน
หักนี้ไวา คิด 1 บัญาท

ไม่มี

ตามราคาหักุานที่ชำาระแลาวหักรือ
ตามราคาในตราสาร แลาวแต่
อย่างใดจะมากกว่า ทุกจำานวน
เงิน1,000 บัญาท ต่อค่าอากร 1
บัญาท หักรือเศษข้อง 1,000 บัญาท
คิด 1 บัญาท

ไม่มี

ลูกคาาชำาระโดยตรงใหักาแก่ราชการ

ไม่มี

ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก ได้แก่
กรณีปกติ
1) ค่าตรวจสอบัญข้าอมูลเครดิต
2) ค่าสำารวจและประเมินหักลักประกัน2/
3) ค่าเบัญี้ยประกันภัย
4) ค่าใชาจ่ายในการชำาระเงินผ่านเคาน์เตอร์อนื่ หักรือช่องทางอื่น

25 บัญาท/รายชื่อ
ตามที่บัญริษัทประเมินภายนอกกำาหักนด
ลูกคาาชำาระโดยตรง
ใหักาแก่บัญริษัทประกันภัย

ไม่มี

0.11-8% ข้องทุนประกันภัย

ไม่มี

ลูกคาารับัญภาระ 10-35 บัญาท/รายการ ที่จุดใหักาบัญริการ ตามที่ผูาใหักาบัญริการกำาหักนด

4.1) ชำาระที่ธนาคารพาณิชย์อื่น

10 – 35 บัญาท/รายการ

4.2) ชำาระที่ทำาการไปรษณีย์

ไม่เกิน 15 บัญาท/รายการ (ไม่รวม VAT )

4.3) ชำาระที่จุดบัญริการรับัญชำาระ

ไม่เกิน 15 บัญาท/รายการ

กรณีผิดนัดชำาระหักนี้
1) ค่าใชาจ่ายกรณีเช็คคืน (กรณีเช็คคืนข้องธนาคารอืน่ )

200 บัญาท/รายการ

2) ค่าใชาจ่ายกรณีเงินในบัญัญชีไม่พอจ่าย

100 บัญาท/รายการ

(กรณีชำาระหักนี้โดยการหักักบัญัญชีกบัญั สถาบัญันการเงินอื่น)
ไม่มี

3) ค่าติดตามทวงถามหักนี้ 2/
ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำาเนินงานของธนาคาร ได้แก่
กรณีปกติ
1) ค่าสำารวจและประเมินหักลักประกัน 2/

1%ข้องราคาประเมิน

2,500-5,000 บัญาท

หักลักประกัน ข้ั้นตำ่า 1,000 บัญาท
2) ค่าข้อสำาเนาใบัญแจางยอดบัญัญชีแต่ละงวด(ชุดที่ 2 เป็นตานไป)
- ข้อสำาเนาใบัญเสร็จรับัญเงินข้าอมูลปัจจุบัญันและข้าอมูล

100 บัญาท/ฉบัญับัญ

ยาอนหักลังไม่เกิน 6 เดือน นับัญจากเดือนปัจจุบัญัน
- ข้อสำาเนาใบัญเสร็จรับัญเงิน ข้าอมูลยาอนหักลัง
เกินกว่า 6 เดือน นับัญจากเดือนปัจจุบัญัน

200 บัญาท/ฉบัญับัญ

3,000 บัญาท / สัญญา

ธนาคารทิสโก้ จำากัด (มหาชน)

ตารางที่ 3 อัตราค่าบัญริการต่าง ๆ เบัญี้ยปรับัญ ที่เกี่ยวเนื่องกับัญเงินฝาก เงินใหักาสนิ เชื่อ 1/ และค่าบัญริการอื่น ๆ
เริ่มใชาต้ ังแต่วันที่ 8 กันยายน 2557
ข.ค่าบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้สินเชือ่
ข.(2) ค่าบริการต่าง ๆ ของ เงินให้สินเชื่อ
เพื่อการประกอบธุรกิจ (Commercial loan)

สินเชื่อขนาดใหญ่
(Commercial Banking)

สินเชือ่ ขนาดกลาง
และขนาดย่อม
(SME Banking)

อัตราค่าบริการ(บาท)
สินเชื่อเคหะเอนกประสงค์
(Mortgage Loan)

สินเชื่อทะเบียน
รถยนต์(Loan against
Auto License)

สินเชือ่ เพิ่มวงเงิน
(Top up Loan)

กรณีผิดนัดชำาระหักนี้
1) ค่าติดตามทวงถามหักนี้ 2/
( ก่อนส่ งใหักาพนักงานเร่ งรัดหักนี้สินหักรือตัวแทนที่ธนาคารมอบัญหักมาย )
2) ค่าติดตามทวงถามหักนี้โดยพนักงานเร่ งรัดหักนี้สินหักรือตัวแทนที่ธนาคารมอบัญหักมาย
คิดเพิ่มจากข้าอ 1 (ต่อสัญญา)
- กรุงเทพฯ และปริมณฑล
- ต่างจังหักวัดคิดเพิ่มจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลตามระยะทางจากกรุงเทพฯ
3) ค่าติดตามทวงถามหักนี้ กรณีฟาองราองคดี
- กรณีปิดบัญัญชี หักลังส่ งเรื่องใหักาทนายความ แต่ก่อนศาลประทับัญรับัญฟาอง
- กรณีปิดบัญัญชี หักลังศาลประทับัญรับัญฟาอง

500 บัญาท/งวด

3% ข้องค่างวดคาางชำาระ ข้ั้นตำ่า 500 บัญาท/งวด และ
200 บัญาท/ครั้ง กรณีเช็คชำาระหักนี้คืน

ไม่มี
3,000 - 8,000 บัญาท
1,000 - 5,000 บัญาท
10,000 บัญาท
20,000 บัญาท

- ค่าธรรมเนียมศาล
เรียกเก็บัญตามจ่ายจริง
หักมายเหักตุ
1/
ไม่รวมถึงเงินใหักาสินเชื่อประเภทที่ธปท.กำาหักนดหักลักเกณฑ์ไวาเฉพาะ
2/ ธนาคารจะจัดเก็บัญเพียงประเภทเดียวระหักว่าง ประเภทค่าใชาจ่ายที่จ่ายใหักาแก่บัญุคคลอื่นหักรือหักน่วยงานภายนอก กับัญ ประเภทค่าใชาจ่ายที่เป็นตานทุนในการดำาเนินงานข้องธนาคาร
3/ ใหักาใชาประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบัญริการที่เกี่ยวข้าองกับัญธุรกิจเช่าซื้อข้องธนาคาร สำาหักรับัญค่าบัญริการเกี่ยวกับัญงานทะเบัญียนรถยนต์ เช่น ค่าบัญริการต่อภาษี
ค่าบัญริการเปลี่ยนสมุดคูม่ ือจดทะเบัญียน เป็นตาน

