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14.
15. คา่บัญริการฝากเงินเข้าาบัญัญชีธนาคารทิสโกาผา่นที่ทำาการไปรษณีย์เรียกเกบ็ัญโดยบัญริษัทไปรษณีย์ไทย จำากดั
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18.

ธนาคารทิสโก้ จำากดั (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบัญริการต่าง ๆ เบัญี้ยปรบััญ ที่เก่ียวเนื่องกบััญเงนิฝาก เงินใหักาสนิเช่ือ 1/ และค่าบัญริการอื่น ๆ

เริ่มใชาตั้งแต่วันที่ 8 กนัยายน 2557
ก.ค่าบริการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกบัเงินฝาก อัตราค่าบริการ(บาท)

ยอดเงินคงเหักลือในบัญัญชีเฉลี่ยทั้งเดือนตำ่ากว่าที่ธนาคารกำาหักนด 100 บัญาท/เดือน
 - บัญัญชีออมทรัพย์ ยอดเงินเฉลี่ยตอ่เดือน ตำ่ากว่า 1,000 บัญาท

 - บัญัญชีออมทรัพย์พิเศษ ยอดเงินเฉลีย่ตอ่เดือน ตำ่ากว่า 20,000 บัญาท

 - บัญัญชีกระแสรายวัน ยอดเงินเฉลี่ยตอ่เดือน ตำ่ากวา่ 20,000 บัญาท 
 - บัญัญชีกระแสรายวันพิเศษ และบัญัญชีซุปเปอร์ออมทรัพย์ ยอดเงนิเฉลี่ยต่อเดือนตำ่ากวา่ 100,000 บัญาท 
 - บัญัญชีออมทรัพย์ไดมอนด์ ยอดเงนิเฉลีย่ต่อเดือนตำ่ากว่า 1,000,000 บัญาท 1,000 บัญาท/เดือน
กรณีบัญัญชีกระแสรายวันหักรือออมทรัพย์ทุกประเภทไม่มีการเคลื่อนไหักว เป็นระยะเวลา 24 เดือนติดต่อกนั และ 50 บัญาท/เดือน
ยอดเงินคงเหักลือในบัญัญชีตำ่ากวา่ 5,000 บัญาท

ค่าธรรมเนียมซื้อแคชเชียร์เช็ค (Cashier' Cheques) 25 บัญาท/ฉบัญับัญ
15 บัญาท/ฉบัญับัญ 

ค่าธรรมเนียมซื้อสมุดเช็ค (เล่มละ 20 ฉบัญับัญ)  กรณีที่ใชาตราประทับัญเป็นเงือ่นไข้ในการสั่งจ่าย 30 บัญาท/ฉบัญับัญ 
100 บัญาท/ฉบัญับัญ

6.1 กรณีเงินในบัญัญชีไม่พอจ่าย 0.20% ข้องจำานวนเงนิตามเช็ค (ข้ั้นตำ่า 300 บัญาท/ฉบัญับัญ) 

6.2 กรณีสั่งจ่ายจากจำานวนเงินที่มีตราสารรอเรียกเกบ็ัญ 200 บัญาท/ฉบัญับัญ
ค่าธรรมเนียมผา่นเช็ครอผลการเรียกเกบ็ัญ(กรณีไม่มีวงเงนิ) ไม่เกิน 28% ข้องวงเงนิที่ไดารับัญการอนุมัติ
ค่าธรรมเนียมบัญริการเช็คทันใจ (Quick Cash Cheque) 100 บัญาท/ฉบัญับัญ (ในวงเงนิบัญนหักนาาเช็คไม่เกิน 50,000 บัญาท)

9.1 เงินสด (ฝาก / ถอน /โอนเงนิ) (ปัจจุบัญันธนาคารยกเวานการเรียกเกบ็ัญ)
หักม่ืนละ 10 บัญาท ส่วนเกินข้องหักม่ืนคิดเป็น 1 หักม่ืนบัญาท

 (ตำ่าสุด 10 บัญาท และสูงสุดไม่เกิน 1,000 บัญาท) 
คา่คูส่าย 20 บัญาท/รายการ

หักม่ืนละ 10 บัญาท ส่วนเกินข้องหักม่ืนคิดเป็น 1 หักม่ืนบัญาท
(ตำ่าสุด 10 บัญาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บัญาท)

คา่คูส่าย 20 บัญาท/รายการ
9.2 เช็ค (ฝาก / ถอน)
เช็คธนาคารทิสโกา (ปัจจุบัญันธนาคารยกเวานการเรียกเกบ็ัญ)

0.10% ข้องยอดเงนิตามเช็ค ข้ั้นตำ่า 10 บัญาทตอ่ฉบัญับัญ

0.10% ข้องยอดเงนิตามเช็ค ข้ั้นตำ่า 10 บัญาทตอ่ฉบัญับัญ
ค่าบัญริการโอนเงนิอัตโนมัติระหักวา่งคูบ่ัญัญชี 20 บัญาท/วัน

การออกสมุดคู่ฝากใหักาใหักม่ทดแทนสมุดคู่ฝากเดิมที่หักาย/ชำารุด 100 บัญาท/เล่ม

 - ไม่เกิน 100 เหักรียญ
 -  ต้ังแต ่  101 เหักรียญ ข้ึ้นไป 2 % ข้องมูลคา่เหักรียญ 

 - ไม่เกิน 5 ลาานบัญาท

 -  มากกว่า 5 ลาานบัญาทข้ึ้นไป ลาานละ 100 บัญาท คิดต้ังแตบ่ัญาทแรก 

ส่วนเกินข้องลาานคิดเป็น 1 ลาานบัญาท

ค่าปรับัญกรณฝีากเงินดาวยเช็คหักรือเงนิสดแลาวปิดบัญญัชี หักรือถอนเงนิทั้งจำานวน ภายใน 7 วันนับัญจากวันเปิดบัญัญชี 100 บัญาท
15 บัญาท/รายการ

ค่าบริการโอนเงนิระหว่างธนาคารผ่านระบบ ITMX  Bulk Payment  (SMART CREDIT) 
การโอนเงินเข้าาบัญัญชีปลายทางในวันทำาการถัดไป (CREDIT NEXT DAY) วงเงนิตอ่รายการ
ไม่เกิน 2,000,000 บัญาท 12 บัญาท/รายการ
การโอนเงินเข้าาบัญัญชีปลายทางในวันเดียวกนั (CREDIT SAME DAY)
 -  วงเงินตอ่รายการไม่เกิน 100,000 บัญาท 20 บัญาท/รายการ
 -  วงเงินตอ่รายการมากกว่า 100,000  แตไ่ม่เกิน 500,000 บัญาท 75 บัญาท/รายการ
 -  วงเงินตอ่รายการมากกว่า 500,000 แตไ่ม่เกิน 2,000,000 บัญาท 200 บัญาท/รายการ
การโอนเงินระหักว่างธนาคารผา่นเคาน์เตอร์สาข้า (CREDIT @ COUNTER)
 -  วงเงินตอ่รายการไม่เกิน 100,000 บัญาท 20 บัญาท/รายการ
 -  วงเงินตอ่รายการมากกว่า 100,000  แตไ่ม่เกิน 500,000 บัญาท 75 บัญาท/รายการ
 -  วงเงินตอ่รายการมากกว่า 500,000 แตไ่ม่เกิน 2,000,000 บัญาท 200 บัญาท/รายการ 
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19.
ผูาโอน
ผูารับัญโอน

20.
ผูาโอน
ผูารับัญโอน

21.
ผูาโอน
ผูารับัญโอน

22. ธนาคารผูาโอนและธนาคารผูารับัญโอนอยูใ่นเข้ตตา่งจังหักวัด
ผูาโอน
ผูารับัญโอน

23. คา่ธรรมเนียมโอนเงินข้าามเข้ต

ค่าบริการเกี่ยวกับเอทีเอ็ม
24.

25. คา่ธรรมเนียมบัญริการเอทีเอ็มรายปี

26.
สำาหักรับัญบัญัตรเอทีเอ็มที่มีบัญัญชีหักลักดังนี้

27.

28.

การโอนเงนิด้วยระบบบาทเน็ต (BAHTNET)
ธนาคารผูาโอนและธนาคารผูารับัญโอนอยูใ่นเข้ตกทม. / ปริมณฑล

150 บัญาท / รายการ
100 บัญาท / รายการ

ธนาคารผูาโอนอยูใ่นเข้ตกทม. / ปริมณฑลและธนาคารผูารับัญโอนอยูใ่นเข้ตตา่งจังหักวัด
150 บัญาท / รายการ

100 บัญาท / รายการ และคา่ธรรมเนียมโอนเงินข้าามเข้ต (ข้าอ 23)
ธนาคารผูาโอนอยูใ่นเข้ตตา่งจังหักวัดและธนาคารผูารับัญโอนอยูใ่นเข้ตกทม. / ปริมณฑล

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

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

หักม่ืนละ 10 บัญาท ส่วนเกินข้องหักม่ืนคิดเป็น
1 หักม่ืน บัญาท (สูงสุดไม่เกิน 750 บัญาท)

 ค่าธรรมเนียมออกบัญัตรเอทีเอ็ม
 - บัญัตร TISCO Direct 100 บัญาท/บัญัตร

 - บัญัตร TISCO Direct / บัญัตร TISCO Purse / บัญัตรกดเงินสด TISCO Value 200 บัญาท/ปี
ค่าธรรมเนียมการทำารายการผา่นเคร่ืองเอทีเอม็ตา่งธนาคาร (ไม่นบััญรวมรายการโอนเงินใหักาผูารับัญที่มีบัญัญชีธนาคารอืน่) 

  - บัญัญชีออมทรัพย์ บัญัญชีกระแสรายวัน และบัญัญชีออมทรัพย์พิเศษ  10 บัญาท/รายการ ต้ังแตร่ายการที ่11 
 ภายในเดือนเดียวกนั ทุกประเภทรายการ  - บัญัญชีซุปเปอร์ออมทรัพย์, บัญัญชีกระแสรายวันพิเศษ และบัญญัชีออมทรัพย์ไดมอนด์ 5 บัญาท/รายการ 
เฉพาะรายการสอบัญถามยอดเงินในบัญัญชี

 - บัญัญชีออมทรัพย์ไดมอนด์ เฉพาะผูาที่เปิดบัญัญชีระหักว่างวันที่ 1-7 มิถนุายน 2554 (มีผลบัญังคับัญใชาต้ังแต ่8 ก.ค 2554) 5 บัญาท/รายการ 
เฉพาะรายการสอบัญถามยอดเงินในบัญัญชี

  - บัญัญชีเงินเดือนพนักงานกลุ่มทิสโกา  5 บัญาท/รายการ ทุกประเภทรายการ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิเข้าาบัญัญชีที่อยูธ่นาคารอืน่ผา่นเคร่ืองเอทีเอ็ม (ORFT) 
 -  วงเงินโอนไม่เกิน 10,000 บัญาท 25 บัญาท/รายการ
 -  วงเงินโอนมากกว่า 10,000 บัญาท แตไ่ม่เกิน 50,000 บัญาท 35 บัญาท/รายการ

บริการรับชำาระค่าสาธารณปปโภค ค่าสินค้า และบริการอื่น ๆ
การชำาระคา่สาธารณูปโภค  คา่สินคาาและบัญริการอืน่ๆ (คิดคา่ธรรมเนียมกบััญผูาชำาระเงิน)
28.1  การประปาส่วนภมิูภาค : หักกับัญัญชีอัตโนมัติ 10 บัญาท / ใบัญแจางหักนี้
28.2  การไฟฟาาส่วนภมิูภาค : หักกับัญัญชีอัตโนมัติ 10 บัญาท / ใบัญแจางหักนี้
28.3 บัญริษัท บัญัตรกรุงไทย จำากดั : Bill Payment
        1) กรุงเทพฯ และปริมณฑล* 15 บัญาท/ใบัญแจางหักนี้
        2) ตา่งจังหักวัด 25 บัญาท/ใบัญแจางหักนี้
28.4 บัญริษัท แอกซ่าประกนัภัย จำากดั (มหักาชน) : Bill Payment
        1) กรุงเทพฯ และปริมณฑล* 15 บัญาท/ใบัญแจางหักนี้
        2) ตา่งจังหักวัด 30 บัญาท/ใบัญแจางหักนี้
28.5 ธนาคารซิต้ีแบัญงก ์เอ็น.เอ. (ประเทศไทย) : Bill Payment
        1) กรุงเทพฯ และปริมณฑล* 15 บัญาท/ใบัญแจางหักนี้
        2) ตา่งจังหักวัด 25 บัญาท/ใบัญแจางหักนี้

    3) ชำาระผา่นตูา ETM 10 บัญาท/ใบัญแจางหักนี้
28.6 กรมสรรพากร : Bill Payment ชำาระภาษีผา่นตูา ETM 15 บัญาท/ใบัญแจางหักนี้
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29. รายการเดินบัญัญชี

30.
ค่าบริการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากพิเศษ

31. บัญัญชีซุปเปอร์ออมทรัพย์

32. บัญัญชีออมทรัพย์พิเศษ

33. บัญัญชีออมทรัพย์ไดมอนด์

หักมายเหักตุ

ค่าบริการขอเอกสารต่าง ๆ

 -  ยาอนหักลังไม่เกิน 6 เดือน 100 บัญาท
 -  ยาอนหักลังต้ังแต ่7 – 24 เดือน 200 บัญาท
 -  ยาอนหักลังมากกว่า 24 เดือน 500 บัญาท
 ค่าธรรมเนียมหักนงัสือรับัญรองเงินฝาก/ฐานะทางการเงิน 100 บัญาท/ฉบัญับัญ

 - การถอน / โอนเงิน ต้ังแตค่ร้ังที่ 5 ต่อเดือน 500 บัญาท/คร้ัง
 -  ค่าปรับัญกรณปีิดบัญัญชีก่อนระยะเวลา 6 เดือน นบััญต้ังแตเ่ดือนที่เปิดบัญัญชี 500 บัญาท

 -  ค่าปรับัญกรณปีิดบัญัญชีก่อนระยะเวลา 6 เดือน นบััญต้ังแตเ่ดือนที่เปิดบัญัญชี 500 บัญาท

 -  ค่าปรับัญกรณปีิดบัญัญชีก่อนระยะเวลา 6 เดือน นบััญต้ังแตเ่ดือนที่เปิดบัญัญชี 1,000 บัญาท

* ปริมณฑล ไดาแก่ จังหักวัดนนทบัญุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร



มีหักลักประกนั

ลูกคาาชำาระโดยตรงใหักาแก่ราชการ  ไม่มี ไม่มี

กรณีปกติ

ตามท่ีบัญริษัทประเมินภายนอกกำาหักนด  ไม่มี ไม่มี

 ไม่มี ไม่มี

กรณีผิดนัดชำาระหักน้ี

 ไม่มี

กรณีปกติ
 ไม่มี

กรณีผิดนัดชำาระหักน้ี

ไม่มี ไม่มี

ไม่มี ไม่มี

เรียกเก็บัญตามจ่ายจริง

หักมายเหักตุ 1/ 
2/ ธนาคารจะจัดเก็บัญเพียงประเภทเดียวระหักว่าง ประเภทค่าใชาจ่ายท่ีจ่ายใหักาแก่บุัญคคลอ่ืนหักรือหักน่วยงานภายนอก  กบััญ ประเภทค่าใชาจ่ายท่ีเป็นตานทุนในการดำาเนินงานข้องธนาคาร
3/
4/ ใหักาใชา ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบัญริการท่ีเก่ียวข้าองกบััญธุรกิจเช่าซื้อข้องธนาคาร  สำาหักรับัญค่าบัญริการเก่ียวกบััญงานทะเบีัญยนรถยนต์ เช่น ค่าบัญริการต่อภาษี 

ค่าบัญริการเปลี่ยนสมุดคู่มือจดทะเบีัญยน เป็นตาน

ธนาคารทิสโก้ จำากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบัญริการต่าง ๆ เบัญี้ยปรับัญ ที่เก่ียวเนื่องกบััญเงินฝาก เงินใหักาสินเช่ือ 1/ และค่าบัญริการอ่ืน ๆ

                เริ่มใชาตั้งแต่วันที่  8 กนัยายน 2557
ข.ค่าบริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับเงินให้สนิเช่ือ อัตราค่าบริการ(บาท)

ข.(1) ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเช่ือเพ่ือการอุปโภคบริโภค
(Consumer loan) ตามท่ีได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ

สินเช่ือส่วนบุคคล สนิเช่ือ
เพ่ือท่ีอยป่

อาศยั(Housing Loan)

สนิเช่ือสวัสดิการสำาหรับ
สมาชิกกองทุนสำารองเลีงยงชีพ
(Loan to Member Provident 

Fund)

สนิเช่ือทะเบียน
รถยนต์(Loan against 

Auto License)

สินเช่ือเพ่ิมวงเงิน
(TOP UP LOAN) / สนิเช่ือเงินสด 

TISCO Value
(TISCO Value Loan)

ไม่มี
หักลักประกนั(ส่วนที่
ไม่ไดาอยู่ภายใตาการกำากับัญ)

1. ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ ได้แก่
   1) ค่าอากรแสตมป์ 3/   - สญัญาเงินกูา 1) ตานฉบััญบัญ เงินกูา 2,000 บัญาท ต่อค่าอากร 1 บัญาท เศษข้อง 2,000 บัญาท คิด 1 บัญาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บัญาท

2) คู่ฉบััญบัญ 5 บัญาท/ฉบััญบัญ

  - สญัญาคำ้าประกนั 1) ตานฉบััญบัญ 10 บัญาท/ฉบััญบัญ

2) คู่ฉบััญบัญ 5 บัญาท/ฉบััญบัญ

   2) ค่าธรรมเนียมจดจำานอง

2. ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แก่บุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานภายนอก ได้แก่

   1) ค่าตรวจสอบัญข้าอมลูเครดิต 3/ 25 บัญาท/รายช่ือ 

   2) ค่าสำารวจและประเมินหักลกัประกนั 2/

   3) ค่าเบ้ีัญยประกนัภัย 0.11-8% ข้องทุนประกนัภัย 0.11-8% ข้องทุนประกนัภัย

   4) ค่าใชาจ่ายในการชำาระเงินผ่านเคาน์เตอร์อ่ืน หักรอืช่องทางอ่ืน

        4.1) ชำาระท่ีธนาคารพาณิชย์อ่ืน  10 – 35 บัญาท/รายการ

        4.2) ชำาระท่ีทำาการไปรษณีย์ ไม่เกิน 15 บัญาท/รายการ (ไม่รวม VAT )

        4.3) ชำาระท่ีจุดบัญริการรบััญชำาระ ไม่เกิน 15 บัญาท/รายการ

   1) ค่าใชาจ่ายกรณีเช็คคนื(กรณีเช็คคืนข้องธนาคารอ่ืน) 200 บัญาท/รายการ

   2) ค่าใชาจ่ายกรณีเงินในบััญญชีไม่พอจ่าย (กรณีชำาระหักน้ีโดยการหักกับััญญชี 100 บัญาท/รายการ
       กบััญสถาบััญนการเงินอ่ืน)

   3) ค่าติดตามทวงถามหักน้ี 2/

3. ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นตน้ทุนในการดำาเนินงานของธนาคาร ได้แก่

   1) ค่าสำารวจและประเมินหักลกัประกนั 2/ 3/ 500-5,000 บัญาท (+VAT) / ครั้ ง 3,000 บัญาท / สัญญา

   2) ค่าข้อสำาเนาใบัญแจางยอดบััญญชีแต่ละงวด(ชุดท่ี 2 เป็นตานไป)

    -  ข้อข้าอมูลปัจจุบััญนและข้าอมูลยาอนหักลังไม่เกิน 6 เดือน นับัญจากเดือนปัจจุบััญน 100 บัญาท/ฉบััญบัญ       

    -  ข้อข้าอมลูยาอนหักลงัเกินกว่า 6 เดือน นับัญจากเดือนปัจจุบััญน 200 บัญาท/ฉบััญบัญ 

   1) ค่าติดตามทวงถามหักน้ี 2/

( ก่อนส่งใหักาพนักงานเร่งรัดหักน้ีสินหักรือตัวแทนท่ีธนาคารมอบัญหักมาย )

500 บัญาท/งวด 3% ข้องค่างวดคาางชำาระ ข้ั้นตำา่ 500 บัญาท/งวด 
 และ 200 บัญาท/ครั้ ง กรณีเช็คชำาระหักน้ีคืน

   2)  ค่าติดตามทวงถามหักน้ี  โดยพนักงานเร่งรัดหักน้ีสนิหักรอืตวัแทนท่ีธนาคารมอบัญ
หักมาย  คิดเพิ่มจากข้าอ 1  (ต่อสัญญา)

     -  กรุงเทพฯและปรมิณฑล 3,000 - 8,000 บัญาท

     -   ต่างจังหักวัดคิดเพิ่มจากกรงุเทพฯและปริมณฑลตามระยะทางจากกรุงเทพฯ 1,000 - 5,000 บัญาท

   3)  ค่าติดตามทวงถามหักน้ี  กรณีฟาองราองคดี
     -  กรณีปิดบััญญชี หักลงัส่งเรือ่งใหักาทนายความ แต่ก่อนศาลประทับัญรับัญฟาอง 10,000 บัญาท
     -  กรณีปิดบััญญชี หักลงัศาลประทับัญรับัญฟาอง 20,000 บัญาท

     -  ค่าธรรมเนียมศาล

ไม่รวมถึงเงินใหักาสินเช่ือประเภทท่ีธปท.กำาหักนดหักลักเกณฑ์ไวาเฉพาะ

ไม่มีการเรยีกเกบ็ัญ กรณีสนิเช่ือเงินสด TISCO Value



ค่าธรรมเนียมเงินกป้ ได้แก่

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ที่ชำาระคืนเงินกู าก่อนกำาหักนด

ไม่มี ไม่มี

วงเงินกู ารวม

ไม่มี ไม่มี

เงินกู าที่ชำาระคืน

ก่อนกำาหักนด

ไม่มี

ไม่มี

พิจารณาเรียกเกบ็ัญเป็นรายกรณี ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

สัญญาจำานอง  หักนังสือคำ้าประกนั  ใบัญคูมื่อ เป็นตาน

ไม่มี ไม่มี

ธนาคารทิสโก้ จำากดั (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบัญริการต่าง ๆ เบัญี้ยปรับัญ ที่เก่ียวเนื่องกบััญเงนิฝาก เงนิใหักาสนิเช่ือ 1/ และค่าบัญริการอื่น ๆ

เริ่มใชาตั้งแต่วันที่ 8 กนัยายน 2557
ข.ค่าบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้สินเชือ่ อัตราค่าบริการ(บาท)

ข.(2) ค่าบรกิารต่าง ๆ ของ เงินให้สินเชื่อ
เพื่อการประกอบธุรกิจ (Commercial loan)

สินเชื่อขนาดใหญ่
(Commercial  Banking)

สินเชือ่ขนาดกลาง 
และขนาดย่อม

(SME Banking)

สินเชื่อเคหะเอนกประสงค์ 
(Mortgage Loan)

สินเชื่อทะเบียน
รถยนต์(Loan against 

Auto License)

สินเชือ่เพิ่มวงเงิน 
(Top up Loan)

 1) การจัดหักาเงินกู า (Front-end Fee) ไม่เกิน 2.5% ข้องวงเงินสินเชื่อ

 2) คา่ธรรมเนยีมการใชาวงเงนิกู า 2% ข้องวงเงินสินเชื่อ 1.5% ข้องวงเงินสินเชื่อ

ข้ั้นตำ่า 2,000 บัญาท ข้ั้นตำ่า 1,500 บัญาท

 3) การจัดการเงินกู า (Management Fee/Arrangement Fee) ไม่เกิน 2.5%

 ข้องวงเงนิสินเชื่อ

 4) การผูกพันเงินกู า (Commitment Fee) ไม่เกิน 1% ข้องวงเงิน ทีไ่ม่มีการเบัญิกใชา

 5) การยกเลิกวงเงินกู า (Cancellation Fee) ไม่เกิน 3% ข้องวงเงินที่ยกเลกิ
 6) การชำาระคืนเงนิกู ากอ่นกำาหักนด (Prepayment Fee)

  6.1) ชำาระคืนเงนิกู ากอ่นกำาหักนด ไม่เกิน 3% ข้องจำานวนเงิน

  6.2) ชำาระคืนเงนิกู ายืมทั้งหักมดกอ่นกำาหักนด สูงสุด 3% ข้อง

  6.3) ชำาระคืนเงนิกู ายืมบัญางส่วนก่อนกำาหักนด สูงสุด 3% ข้องจำานวน

 7) การออกหักนังสือคำ้าประกนั/อาวัลตัว๋ 1.00-2.50% ตอ่ปี  ข้ั้นตำ่า 1,000 บัญาทต่อฉบัญับัญ

 8) การนำาส่งหักนังสือคำ้าประกนัคืนล่าชาา 2 - 4 %ข้องวงเงินคำ้าประกนัตอ่ปี

 9) คา่ธรรมเนยีมอื่น ๆ  เช่น Security Agent Fee / Facility Agent Fee โดยเรียกเกบ็ัญเป็นราย
ป ีเช่นปีละ 100,000 บัญาท

 10) ค่าใชาจ่ายและค่าเดินทางไปทำานติิกรรมต่างๆ  2,000-20,000 บัญาท/คร้ัง 2,000-10,000 บัญาท/คร้ัง 5,000 บัญาท / สัญญา 1,000 - 5,000 บัญาท/สัญญา

 11) ค่าบัญริการเปลี่ยนแปลงข้าอตกลงตามสัญญากู า
      

3,000 บัญาท/สัญญา (ไม่รวม VAT)

3,000 บัญาท/สัญญา(รวม VAT)
( กรณีปรับัญปรุงโครงสราางหักนี้
  หักรือ เปลีย่นแปลงอัตรา            
ดอกเบ้ีัญยตามสัญญาเดิม  หักรือ      
โอนไปทำาสัญญากูาใหักม่)

                 0.25% ข้องยอดหักนี้คงเหักลือ                        
               ข้ั้นตำ่า 1,000 บัญาท/สัญญา                        

(ไม่รวม VAT)(กรณีข้ยายระยะเวลาการผอ่นชำาระคา่
งวด หักรือ ปรับัญปรุงโครงสราางหักนี้ )

 12) ค่าแบัญบัญฟอร์มใบัญ Pay in สำาหักรับัญชำาระค่างวด 1,000 บัญาท/สัญญา
(ชำาระคร้ังแรกเพียงคร้ังเดียว)

 13) ค่าธรรมเนยีมการข้อหักนังสือยืนยันยอดหักนี้ 100 บัญาท/ ฉบัญับัญ

 14) ค่าธรรมเนยีมการข้อรายการเดินบัญัญชียาอนหักลัง  

  14.1)ข้าอมูลยาอนหักลังไม่เกิน 1 ปี นบััญจากเดือนปัจจุบัญัน 100 บัญาท/บัญัญชี

  14.2) ข้าอมูลยาอนหักลังเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี      นบััญจากเดือนปัจจุบัญัน 200 บัญาท/บัญัญชี

  14.3)ข้าอมูลยาอนหักลังเกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน5 ปี     นับัญจากเดือนปัจจุบัญัน 500 บัญาท/บัญัญชี

  14.4) ข้าอมูลยาอนหักลังเกินกว่า 5 ปี นับัญจากเดือนปจัจุบัญัน 2,000 บัญาท/บัญัญชี

 15) ค่าบัญริการคัดสำาเนาเอกสารตา่ง ๆ เช่น สัญญาเงนิกู า ข้ั้นตำ่า 100 บัญาท/คร้ัง จำานวนไม่เกิน 10 ฉบัญับัญ  ส่วนที่เกินคิดฉบัญับัญละ 15 บัญาท 100 บัญาท/ ฉบัญับัญ

16) ค่าธรรมเนยีมการใหักาสินเชื่อเพ่ือผูาแทนจำาหักน่ายรถยนต์มือสอง (Floor Plan) 3,000 บัญาท/คร้ัง



ธนาคารทิสโก้ จำากดั (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบัญริการต่าง ๆ เบัญี้ยปรับัญ ที่เก่ียวเนื่องกบััญเงนิฝาก เงนิใหักาสนิเช่ือ 1/ และค่าบัญริการอื่น ๆ

เริ่มใชาตั้งแต่วันที่ 8 กนัยายน 2557
ข.ค่าบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้สินเชือ่ อัตราค่าบริการ(บาท)

ข.(2) ค่าบรกิารต่าง ๆ ของ เงินให้สินเชื่อ
เพื่อการประกอบธุรกิจ (Commercial loan)

สินเชื่อขนาดใหญ่
(Commercial  Banking)

สินเชือ่ขนาดกลาง 
และขนาดย่อม

(SME Banking)

สินเชื่อเคหะเอนกประสงค์ 
(Mortgage Loan)

สินเชื่อทะเบียน
รถยนต์(Loan against 

Auto License)

สินเชือ่เพิ่มวงเงิน 
(Top up Loan)

ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ ได้แก่

ไม่มี

ไม่มี

 ไม่มี

ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก ได้แก่

กรณีปกติ

ตามที่บัญริษัทประเมินภายนอกกำาหักนด ไม่มี

ไม่มี

กรณีผิดนัดชำาระหักนี้

 ไม่มี

ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำาเนินงานของธนาคาร ได้แก่

กรณีปกติ

 1) คา่อากรแสตมป์   - สัญญาเงนิกู า 1) ตานฉบัญับัญ เงินกู า 2,000 บัญาท ตอ่คา่อากร 1 บัญาท เศษข้อง 2,000 บัญาท คิด 1 บัญาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บัญาท

2) คู่ฉบัญบััญ 5 บัญาท/ฉบัญับัญ

  - สัญญาคำ้าประกนั 1) ตานฉบัญับัญ 10 บัญาท/ฉบัญับัญ

2) คู่ฉบัญบััญ 5 บัญาท/ฉบัญับัญ

  - สัญญาจำานำา จำานวนหักนี้ทุก 2,000 บัญาท ตอ่
คา่อากร 1 บัญาท 

เศษข้อง 2,000 บัญาท 
คิด 1 บัญาท  

ถาาการจำานำามิไดาจำากดัจำานวน
หักนี้ไวา คิด 1 บัญาท

  - โอนใบัญหักุาน ใบัญหักุานกู า พันธบัญัตร ตามราคาหักุานที่ชำาระแลาวหักรือ
ตามราคาในตราสาร แลาวแต่

อยา่งใดจะมากกว่า ทุกจำานวน
เงิน1,000 บัญาท ตอ่คา่อากร 1 

บัญาท หักรือเศษข้อง 1,000 บัญาท 
คิด 1 บัญาท

 2) คา่ธรรมเนยีมจดจำานอง ลกูคาาชำาระโดยตรงใหักาแก่ราชการ

1) คา่ตรวจสอบัญข้าอมูลเครดิต 25 บัญาท/รายชื่อ 

2) คา่สำารวจและประเมินหักลกัประกนั2/

3) คา่เบัญี้ยประกนัภยั ลูกคาาชำาระโดยตรง
ใหักาแก่บัญริษัทประกนัภัย

0.11-8% ข้องทนุประกนัภัย

4) คา่ใชาจ่ายในการชำาระเงนิผา่นเคาน์เตอร์อืน่หักรือช่องทางอื่น 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

1) คา่ใชาจ่ายกรณเีช็คคืน (กรณีเช็คคืนข้องธนาคารอืน่) 200 บัญาท/รายการ

2) คา่ใชาจ่ายกรณเีงินในบัญัญชีไม่พอจ่าย 100 บัญาท/รายการ

(กรณชีำาระหักนี้โดยการหักกับัญัญชีกบััญสถาบัญันการเงินอื่น)

3) คา่ติดตามทวงถามหักนี้  2/

1) คา่สำารวจและประเมินหักลกัประกนั 2/ 1%ข้องราคาประเมิน 2,500-5,000 บัญาท 3,000 บัญาท / สัญญา

หักลักประกนั ข้ั้นตำ่า 1,000 บัญาท

2) คา่ข้อสำาเนาใบัญแจางยอดบัญัญชีแต่ละงวด(ชุดที่ 2 เป็นตานไป)

     -  ข้อสำาเนาใบัญเสร็จรับัญเงินข้าอมูลปัจจุบัญันและข้าอมูล 100 บัญาท/ฉบัญับัญ       

         ยาอนหักลังไม่เกิน 6 เดือน  นบััญจากเดือนปัจจุบัญัน

    -  ข้อสำาเนาใบัญเสร็จรับัญเงิน ข้าอมูลยาอนหักลงั 200 บัญาท/ฉบัญับัญ 

        เกินกวา่ 6 เดือน นับัญจากเดือนปจัจุบัญัน



ธนาคารทิสโก้ จำากดั (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบัญริการต่าง ๆ เบัญี้ยปรับัญ ที่เก่ียวเนื่องกบััญเงนิฝาก เงนิใหักาสนิเช่ือ 1/ และค่าบัญริการอื่น ๆ

เริ่มใชาตั้งแต่วันที่ 8 กนัยายน 2557
ข.ค่าบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้สินเชือ่ อัตราค่าบริการ(บาท)

ข.(2) ค่าบรกิารต่าง ๆ ของ เงินให้สินเชื่อ
เพื่อการประกอบธุรกิจ (Commercial loan)

สินเชื่อขนาดใหญ่
(Commercial  Banking)

สินเชือ่ขนาดกลาง 
และขนาดย่อม

(SME Banking)

สินเชื่อเคหะเอนกประสงค์ 
(Mortgage Loan)

สินเชื่อทะเบียน
รถยนต์(Loan against 

Auto License)

สินเชือ่เพิ่มวงเงิน 
(Top up Loan)

ไม่มี

เรียกเกบ็ัญตามจ่ายจริง
หักมายเหักตุ 1/ 

2/ ธนาคารจะจัดเกบ็ัญเพียงประเภทเดียวระหักวา่ง ประเภทคา่ใชาจ่ายที่จ่ายใหักาแก่บัญุคคลอื่นหักรือหักน่วยงานภายนอก  กบััญ ประเภทคา่ใชาจ่ายที่เป็นตานทุนในการดำาเนินงานข้องธนาคาร
3/ ใหักาใชาประกาศอัตราคา่ธรรมเนียมและคา่บัญริการที่เก่ียวข้าองกบััญธุรกิจเช่าซื้อข้องธนาคาร  สำาหักรับัญคา่บัญริการเก่ียวกบััญงานทะเบัญียนรถยนต์ เช่น คา่บัญริการตอ่ภาษี 

คา่บัญริการเปลี่ยนสมุดคูมื่อจดทะเบัญียน เป็นตาน

กรณีผิดนัดชำาระหักนี้   

   1)  ค่าติดตามทวงถามหักนี้  2/

       ( ก่อนส่งใหักาพนกังานเร่งรัดหักนี้สินหักรือตัวแทนที่ธนาคารมอบัญหักมาย )

500 บัญาท/งวด 3% ข้องคา่งวดคาางชำาระ ข้ั้นตำ่า 500 บัญาท/งวด    และ 
200 บัญาท/คร้ัง กรณีเช็คชำาระหักนี้ คืน

   2)  ค่าติดตามทวงถามหักนี้โดยพนักงานเร่งรัดหักนี้สินหักรือตัวแทนที่ธนาคารมอบัญหักมาย
   คิดเพ่ิมจากข้าอ 1  (ตอ่สัญญา)
           -   กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3,000 - 8,000 บัญาท
           -   ต่างจังหักวัดคิดเพ่ิมจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลตามระยะทางจากกรุงเทพฯ 1,000 - 5,000 บัญาท
   3)  ค่าติดตามทวงถามหักนี้  กรณีฟาองราองคดี
          -  กรณีปิดบัญัญชี หักลังส่งเร่ืองใหักาทนายความ แตก่่อนศาลประทับัญรับัญฟาอง 10,000 บัญาท
          -  กรณีปิดบัญัญชี  หักลงัศาลประทับัญรับัญฟาอง 20,000 บัญาท
           -  ค่าธรรมเนียมศาล

ไม่รวมถึงเงินใหักาสินเชื่อประเภทที่ธปท.กำาหักนดหักลกัเกณฑ์ไวาเฉพาะ
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