1
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ตารางที 3 อัตราค่ าบริการต่ าง ๆ เบีย" ปรั บ ทีเกียวเนืองกับเงินฝาก เงินให้ สินเชือ 1/ และค่ าบริการอืน ๆ ครั"งที 1/2562
เริมใช้ ต" ังแต่ วนั ที 14 กุมภาพันธ์ 2562
ข. ค่ าบริการต่ าง ๆ ทีเกียวเนืองกับเงินให้ สินเชือ
อัตราค่ าบริการ (โปรดระบุหน่ วย)
ข. (1) ค่ าบริการต่ าง ๆ ของเงินให้ สินเชื อเพือการอุปโภค
สิ นเชือส่ วนบุคคล
สิ นเชือ
บริโภค (Consumer loan) ตามทีได้ จ่ายไปจริงและพอสมควร
ทีอยู่อาศัย
มีหลักประกัน
ไม่มหี ลักประกัน สิ นเชือเพือการศึกษา
แก่ เหตุ
(ส่ วนทีไม่ ได้ อยู่
และสิ นเชือเพือ
ภายใต้ การกํากับ)
รักษาพยาบาล ไม่ มี
หลักประกัน
(ส่ วนทีไม่ ได้ อยู่
ภายใต้ การกํากับ)
4/
1. ค่ าใช้ จ่ายทีจ่ ายให้ แก่ หน่ วยงานราชการ ได้ แก่
อัตราร้อยละ 0.05
อัตราร้อยละ 0.05
อัตราร้อยละ 0.05
อัตราร้อยละ 0.05
1) ค่าอากรแสตมป์
ของวงเงินสิ นเชื0 อ
ของวงเงินสิ นเชื0อ
ของวงเงินสิ นเชื0 อ
ของวงเงินสิ นเชื0 อ
ไม่เกิน 10,000 บาท ไม่เกิน 10,000 บาท ไม่เกิน 10,000 บาท ไม่เกิน 10,000 บาท
อัตราร้อยละ 1.00
ไม่มี
ไม่มี
อัตราร้อยละ 1.00
2) ค่าธรรมเนี ยมจดจํานอง
ของวงเงินจํานอง
ของวงเงินจํานอง
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
3) ค่าอากรแสตมป์ สัญญาคําประกัน
ไม่มี
ไม่มี
30 บาท/รายการ
30 บาท/รายการ
4) ค่าอากรแสตมป์ หนังสื อมอบอํานาจให้ธนาคาร
ไม่มี
ไม่มี
จัดการประกันภัย
2. ค่ าใช้ จ่ายทีจ่ ายให้ แก่ บุคคลอืนหรือหน่ วยงานภายนอก
ได้ แก่
กรณี ปกติ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
1) ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต
เป็ นไปตามอัตรา
เป็ นไปตามอัตรา
ไม่มี
ไม่มี
2) ค่าสํารวจและประเมินหลักประกัน/
2/ 3/
ค่าบริ การของบริ ษทั
ค่าบริ การของบริ ษทั
ค่าตรวจงวดงาน
ที0ลูกค้าเลือกใช้
ที0ลูกค้าเลือกใช้
บริ การ
บริ การ
5/
ั
คํานวณตามพิกด
คํานวณตามพิกดั
ไม่มี
ไม่มี
3) ค่าเบียประกันภัย
อัตราเบียประกัน
อัตราเบียประกัน
อัคคีภยั ที0สาํ นักงาน
อัคคีภยั ที0สาํ นักงาน
คปภ.กําหนด
คปภ.กําหนด
ในขณะทําสัญญา
ในขณะทําสัญญา
ประกันภัย
ประกันภัย
4) ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์อื0นหรื อช่อง
ทางอื0น
4.1 เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส/4-66
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
15 บาท / ครัง
(ยอดชําระสู งสุ ดไม่เกิน :;,=== บาท/ครัง)
4.2 ศูนย์บริ การทีโอที, TOT Shop และจุดบริ การ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
15 บาท / ครัง
อื0นที0มีเครื0 องหมาย Just Pay
(ยอดชําระสู งสุ ดไม่เกิน M=,=== บาท/ครัง)
4.3 สํานักงานบริ การเอไอเอสและร้านเทเลวิชทุก
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
15 บาท / ครัง
สาขา (ยอดชําระสู งสุ ดไม่เกิน 6==,=== บาท/ครัง)

หมายเหตุ

2
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ตารางที 3 อัตราค่ าบริการต่ าง ๆ เบีย" ปรั บ ทีเกียวเนืองกับเงินฝาก เงินให้ สินเชือ 1/ และค่ าบริการอืน ๆ ครั"งที 1/2562
เริมใช้ ต" ังแต่ วนั ที 14 กุมภาพันธ์ 2562
ข. ค่ าบริการต่ าง ๆ ทีเกียวเนืองกับเงินให้ สินเชือ
อัตราค่ าบริการ (โปรดระบุหน่ วย)
ข. (1) ค่ าบริการต่ าง ๆ ของเงินให้ สินเชื อเพือการอุปโภค
สิ นเชือส่ วนบุคคล
สิ นเชือ
บริโภค (Consumer loan) ตามทีได้ จ่ายไปจริงและพอสมควร
ทีอยู่อาศัย
มีหลักประกัน
ไม่มหี ลักประกัน สิ นเชือเพือการศึกษา
แก่ เหตุ
(ส่ วนทีไม่ ได้ อยู่
และสิ นเชือเพือ
ภายใต้ การกํากับ)
รักษาพยาบาล ไม่ มี
หลักประกัน
(ส่ วนทีไม่ ได้ อยู่
ภายใต้ การกํากับ)
4.4 Tesco Lotus และ Tesco Lotus Express ทุก
ไม่มี
ไม่มี
10 บาท / ครัง
ไม่มี
สาขา (ยอดชําระสู งสุ ดไม่เกิน :;,=== บาท/ครัง)
4.5 ที0ทาํ การไปรษณี ย์ ทุกสาขา
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
10 บาท / ครัง
(ยอดชําระสู งสุ ดไม่เกิน X=,=== บาท/ครัง)
กรณี ผิดนัดชําระหนี
1) ค่าใช้จ่ายกรณี เช็คคืน (กรณี เช็คของธนาคาร
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
พาณิ ชย์อื0น)
2) ค่าใช้จ่ายกรณี เงินในบัญชีไม่พอจ่าย (กรณี ชาํ ระหนี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
โดยการหักบัญชีกบั สถาบันการเงินอื0น)
3) ค่าติดตามทวงถามหนี 2/
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
3.

ค่ าใช้ จ่ายทีเป็ นต้ นทุนในการดําเนินงานของธนาคาร
พาณิชย์
กรณี ปกติ
1) ค่าสํารวจและประเมินหลักประกัน2/ 3/
2) ค่าตรวจงวดงานก่อสร้าง2/ 3/
3) ค่าขอสําเนาใบแจ้งยอดบัญชีแต่ละงวด
(ชุดที0 2 เป็ นต้นไป) 2/ 3/
กรณี ผิดนัดชําระหนี
1) ค่าติดตามทวงถามหนี 2/

3,450 – 5,000 บาท /
ยูนิต (ไม่รวม VAT)
1,100 บาท/ครัง
(ไม่รวม VAT)
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

100 บาท
ต่อรอบบัญชี

100 บาท
ต่อรอบบัญชี

100 บาท
ต่อรอบบัญชี

หมายเหตุ

3,450 – 5,000 บาท /
ยูนิต (ไม่รวม VAT)
1,100 บาท/ครัง
(ไม่รวม VAT)
ไม่มี

ไม่มี

หมายเหตุ
1/ ไม่รวมถึงเงินให้สินเชื0 อประเภทที0 ธปท. กําหนดหลักเกณฑ์ไว้เฉพาะ
2/ ค่าใช้จ่ายประเภทเดียวกันในข้อ 2 และ 3 ธนาคารพาณิ ชย์จะเรี ยกเก็บจากลูกค้าซําซ้อนกันไม่ได้
3/ ค่าใช้จ่ายในการสํารวจและประเมินหลักประกันข้างต้น อาจจะปรับเปลี0ยนโดยขึนอยูก่ บั ประเภทและพืนที0ของหลักประกัน
4/ ค่าใช้จ่ายที0จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการข้างต้น เป็ นอัตราที0ราชการกําหนดในขณะนี แต่ต่อไปอาจเปลี0ยนแปลงได้ตามที0ราชการกําหนด
5/ ค่าเบี ยประกันภัยคํานวณตามพิกดั อัตราเบียประกันอัคคีภยั ที0สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มธุรกิจประกันภัยกําหนด (สํานักงาน คปภ.) ซึ0 งอาจเปลี0ยนแปลงได้
ตามประกาศของสํานักงาน คปภ.

3
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ตารางที 3 อัตราค่ าบริการต่ าง ๆ เบีย" ปรั บ ทีเกียวเนืองกับเงินฝาก เงินให้ สินเชือ 1/ และค่ าบริการอืน ๆ ครั"งที 1/2562
เริมใช้ ต"ังแต่ วนั ที 14 กุมภาพันธ์ 2562
ข. ค่ าบริการต่ าง ๆ ทีเกียวเนืองกับเงินให้ สินเชือ
อัตราค่ าบริการ (โปรดระบุหน่ วย)
ข. (3) ค่ าบริการต่ าง ๆ ของเงินให้ สินเชื อเพือการอุปโภค
บริโภค (Consumer loan) ทีนับรวมเป็ นส่ วนหนึงของ
ดอกเบีย" ตามตารางที 2 ข. (1)

1.

1.
2.

ค่าธรรมเนี ยมการให้บริ การสิ นเชื0 อ (Front end Fee)

สิ นเชือส่ วนบุคคล
มีหลักประกัน

ไม่ มหี ลักประกัน
(ส่ วนทีไม่ ได้อยู่ภายใต้
การกํากับ)

สิ นเชือเพือการศึกษา
และสิ นเชือเพือ
รักษาพยาบาล ไม่ มี
หลักประกัน
(ส่ วนทีไม่ ได้ อยู่ภายใต้
การกํากับ)

อัตราร้อยละ 2.00
ของวงเงินสิ นเชื0 อ

ไม่มี

ไม่มี

ง. เบีย" ปรั บทีเกียวเนืองกับเงินให้ สินเชื อทีอยู่อาศัย
(Housing loan)
กรณีทลูี กค้ าได้ ทําสั ญญาสิ นเชือทีอยู่อาศัยโดยใช้ อัตราดอกเบีย" ลอยตัวตั"งแต่ แรก ประสงค์ จะไถ่ ถอนสิ นเชือ
ก่ อนกําหนดทั"งจํานวนเพือไปใช้ บริ การกับสถาบันการเงินอืนภายในช่ วง 3 ปี แรก นับจากวันทําสัญญา
กรณีทลูี กค้ าได้ ทําสั ญญาสิ นเชือทีอยู่อาศัยโดยใช้ อัตราดอกเบีย" คงทีทีกําหนดให้ มกี ารเปลียนอัตราดอกเบีย"
ทุกรอบ 3 ปี หรือ 5 ปี ประสงค์ จะไถ่ ถอนสิ นเชือเพือไปใช้ บริ การ กับสถาบันการเงินอืน หรือจะขอ
เปลียนไปใช้ สินเชืออัตราดอกเบีย" ลอยตัว ก่อนครบรอบคิดอัตราดอกเบีย" คงทีดังกล่ าว

สิ นเชือ
ทีอยู่อาศัย

อัตราร้อยละ 2.00
ของวงเงินสิ นเชื0อ
อัตราค่ าปรับ

อัตราร้อยละ 3.00 ของเงินต้นคงค้าง
อัตราร้อยละ 3.00 ของเงินต้นคงค้าง

ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม ……………………………………….
(นางสาว จามรี เกษตระกูล)
รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริ หารสาย Retail Lending Products Management
ประกาศ ณ วันที0 14 มกราคม 2562
หมายเหตุรวม : ตารางอัตราค่ าบริการฯ นี" ใช้ แทนตารางเดิม ฉบับประกาศ ณ วันที 22 กันยายน 2561
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หมายเหตุ

