INT
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ
เริ่มใช้ตงั้ แต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563
ข. ค่าบริการต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับเงินให้สินเชื่อ
ข. (1) ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภค
บริโภค (Consumer loan) ตามทีไ่ ด้จ่ายไปจริงและพอสมควร
แก่เหตุ
1. ค่าใช้จ่ายทีจ่ ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ ได้แก่
1.1 ค่าอากรแสตมป์

1/

และค่าบริการอื่น ๆ

อัตราค่าบริการ (โปรดระบุหน่วย)
สินเชื่อส่วนบุคคล
มีหลักประกัน
ไม่มีหลักประกัน
(ส่วนที่ไม่ได้อยู่
ภายใต้การกากับ)

สินเชื่อ
ทีอ่ ยู่อาศัย

สินเชื่อลอมบาร์ด
มีกองทุนเป็ น
หลักประกัน

วงเงิน
เบิกเกินบัญชี

0.05% ของวงเงิน
สินเชื่อ แต่สงู สุดไม่
เกิน 10,000 บาท/
สัญญา

-

-

1.3 ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนจานอง

1.0% ของวงเงินจด
จานองแต่สงู สุดไม่เกิน
200,000 บาท/
สัญญาจานอง
125 บาท/แปลง

0.05% ของวงเงิน
0.05% ของ
0.05% ของ
สินเชื่อ แต่สงู สุดไม่ วงเงินสินเชื่อ แต่ วงเงินสินเชื่อ
เกิน 10,000 บาท/ สูงสุดไม่เกิน แต่สงู สุดไม่เกิน
สัญญา
20,000 บาท/ 20,000 บาท/
สัญญา
สัญญา
1.0% ของวงเงินจด

-

จานองแต่สงู สุดไม่
เกิน 200,000 บาท/
สัญญาจานอง
125 บาท/แปลง

-

-

1.4 ค่าธรรมเนียมการรังวัด

110 บาท/โฉนดที่ดิน

-

110 บาท/โฉนดที่ดิน

-

-

-

-

1.2 ค่าธรรมเนียมจดจานอง

1.5 การขายทรัพย์ NPA และโอนซือ้ ทรัพย์จากการขายทอดตลาด
- ค่าอากรแสตมป์
- ค่าธรรมเนียมจดจานอง

- ภาษี
1.6 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่น
ที่เกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ

0.50% ของราคา
ประเมินกรมที่ดิน

-

0.50% ของราคา
ประเมินกรมที่ดิน

1.0% ของวงเงินจด
จานองแต่สงู สุดไม่เกิน
200,000 บาท/
สัญญาจานอง

-

1.0% ของวงเงินจด
จานองแต่สงู สุดไม่
เกิน 200,000 บาท/
สัญญาจานอง

-

-

คิดตามระเบียบของ
กรมที่ดิน
เป็ นไปตามอัตราที่
กระทรวงพาณิชย์
ประกาศกาหนด

-

คิดตามระเบียบ
ของกรมที่ดิน
เป็ นไปตามอัตราที่
กระทรวงพาณิชย์
ประกาศกาหนด

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

มีผล 3 ส.ค.63
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INT
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ
เริ่มใช้ตงั้ แต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563
ข. ค่าบริการต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับเงินให้สินเชื่อ
ข. (1) ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภค
บริโภค (Consumer loan) ตามทีไ่ ด้จ่ายไปจริงและพอสมควร
แก่เหตุ

1/

และค่าบริการอื่น ๆ

อัตราค่าบริการ (โปรดระบุหน่วย)
สินเชื่อส่วนบุคคล
มีหลักประกัน
ไม่มีหลักประกัน
(ส่วนที่ไม่ได้อยู่
ภายใต้การกากับ)

สินเชื่อ
ทีอ่ ยู่อาศัย

สินเชื่อลอมบาร์ด
มีกองทุนเป็ น
หลักประกัน

วงเงิน
เบิกเกินบัญชี

หมายเหตุ

2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอืน่ หรือหน่วยงานภายนอก ได้แก่
กรณีปกติ
2.1 ค่าใช้จา่ ยในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
2.2 ค่าสารวจและประเมินหลักประกัน

2/

2.3 ค่าเบีย้ ประกันภัย

กรณีปกติ
2.4 ค่าใช้จา่ ยในการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์อื่นหรือ
ช่องทางอื่น (โปรดระบุรายละเอียด)
2.4.1 ชาระทีจ่ ดุ บริการรับชาระ (ทีท่ าการไปรษณีย)์
(เฉพาะเงินสด สูงสุด 50,000 บาท ต่อรายการ)
2.4.2 ชาระทีจ่ ดุ บริการรับชาระ (เคานเตอร์เซอร์วิส)
(เฉพาะเงินสด สูงสุด 30,000 บาท ต่อรายการ
(1) กทม. / ปริมณฑล
(2) เขตภูมิภาค
กรณีผิดนัดชาระหนี ้
1. ค่าใช้จา่ ยกรณีเช็คคืน (กรณีเช็คของธนาคารพาณิชย์อื่น )
2. ค่าใช้จา่ ยกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย
(กรณีชาระหนีโ้ ดยการหักบัญชีกบั สถาบันการเงินอื่น )

ไม่มี
ธนาคารว่าจ้างบริษัท
ประเมินอิสระ เป็ นผู้
ประเมินราคา
หลักทรัพย์ บริษัทจะ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ตามอัตราทีบ่ ริษัทฯ
กาหนด

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ธนาคารว่าจ้าง
บริษัทประเมินอิสระ
เป็ นผูป้ ระเมินราคา
หลักทรัพย์ บริษัทจะ
เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมตาม
อัตราทีบ่ ริษัทฯกาหนด

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

มีผล 3 ส.ค.63
มีผล 3 ส.ค.63

ขึน้ อยูก่ บั พิกดั ของ
สานักงาน
คณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจ
ประกันภัย, ประเภท
ของธุรกิจ,ลักษณะ /
สถานทีข่ องสิง่ ปลูก
สร้าง และปั จจัยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง แต่ไม่ตา่ กว่า
ร้อยละ 0.45% และ
สูงสุดไม่เกิน 2.50%
ต่อปี ของทุนประกันภัย

ไม่มี

ขึน้ อยูก่ บั พิกดั ของ
สานักงาน
คณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจ
ประกันภัย, ประเภท
ของธุรกิจ, ลักษณะ /
สถานทีข่ องสิง่ ปลูก
สร้าง และภัยเพิ่ม แต่
ไม่ตา่ กว่า 0.45%
และสูงสุดไม่เกิน
1.50% ต่อปี ของทุน
ประกันภัย

ไม่มี

ไม่มี

มีผล 3 ส.ค.63

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

มีผล 3 ส.ค.63

d
d
ไม่มี

d
d
ไม่มี

d
d
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

มีผล 3 ส.ค.63

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

มีผล 3 ส.ค.63
มีผล 3 ส.ค.63

2/22

INT
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ
เริ่มใช้ตงั้ แต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563
ข. ค่าบริการต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับเงินให้สินเชื่อ
ข. (1) ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภค
บริโภค (Consumer loan) ตามทีไ่ ด้จ่ายไปจริงและพอสมควร
แก่เหตุ
3. ค่าติดตามทวงถามหนี ้ 2/

1/

และค่าบริการอื่น ๆ

อัตราค่าบริการ (โปรดระบุหน่วย)
สินเชื่อส่วนบุคคล
มีหลักประกัน
ไม่มีหลักประกัน
(ส่วนที่ไม่ได้อยู่
ภายใต้การกากับ)
ไม่มี

ไม่มี

สินเชื่อ
ทีอ่ ยู่อาศัย

ไม่มี

สินเชื่อลอมบาร์ด
มีกองทุนเป็ น
หลักประกัน

วงเงิน
เบิกเกินบัญชี

ไม่มี

ไม่มี

หมายเหตุ

มีผล 3 ส.ค.63
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INT
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ
เริ่มใช้ตงั้ แต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563
ข. ค่าบริการต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับเงินให้สินเชื่อ

1/

และค่าบริการอื่น ๆ

อัตราค่าบริการ (โปรดระบุหน่วย)

ข. (1) ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภค
บริโภค (Consumer loan) ตามทีไ่ ด้จ่ายไปจริงและพอสมควร
แก่เหตุ

สินเชื่อส่วนบุคคล
มีหลักประกัน
ไม่มีหลักประกัน
(ส่วนที่ไม่ได้อยู่
ภายใต้การกากับ)

สินเชื่อ
ทีอ่ ยู่อาศัย

สินเชื่อลอมบาร์ด
มีกองทุนเป็ น
หลักประกัน

วงเงิน
เบิกเกินบัญชี

หมายเหตุ

3. ค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็ นต้นทุนในการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์
กรณีปกติ
3.1 ค่าสารวจและประเมินหลักประกัน 2/

2,675 บาท รวม VAT
หรือ 200-500 บาท
รวม VAT ตาม
ประเภทสินเชื่อ

ไม่มี

2,675 บาท รวม
VAT
หรือ 200-500 บาท
รวม VAT ตาม
ประเภทสินเชื่อ

ไม่มี

ไม่มี

กรณีที่ธนาคารเป็ น
ผูด้ าเนินการสารวจ
หลักทรัพย์เอง หรือ
กรณีโครงการ
จัดสรรที่มีการ
ประเมิน Block ไว้
แล้ว

0.25% ของวงเงิน
สินเชื่อที่ขอ
(5,000-10,000 บาท
รวม VAT )
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

กรณีบา้ นสั่งสร้าง

ไม่มี

0.25% ของวงเงิน
สินเชื่อที่ขอ
(5,000-10,000
บาท รวม VAT )
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

มีผล 3 ส.ค.63

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

มีผล 3 ส.ค.63

3.2 ค่าขอสาเนาใบแจ้งยอดบัญชีแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็ นต้นไป)
กรณีผิดนัดชาระหนี ้
1. ค่าติดตามทวงถามหนี ้

2/

หมายเหตุ
1/ ไม่รวมถึงเงินให้สนิ เชื่อประเภทที่ ธปท. กาหนดหลักเกณฑ์ไว้เฉพาะ
2/ ค่าใช้จา่ ยประเภทเดียวกันในข้อ 2 และ 3 ธนาคารพาณิชย์จะเรียกเก็บจากลูกค้าซา้ ซ้อนกันไม่ได้
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INT

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ 1/ และค่าบริการอืน่ ๆ
เริม่ ใช้ตงั้ แต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563
ข. (2) ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเชื่อเพือ่ การประกอบธุรกิจ
(Commercial loan)
1 ค่าใช้จ่ายทีจ่ ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ ได้แก่
1.1 หลักประกันเป็ นทีด่ ินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
1.1.1 ค่าอากรแสตมป์ *
*ค่าอากรสแตมป์ ต่างๆ จัดเก็บตามเกณฑ์ของหน่วยงานราชการ
1.1.2 ค่าธรรมเนียมจดจานอง

1.1.3 ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนจานอง
1.1.4 ค่าธรรมเนียมการรังวัด
1.2 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
และค่าธรรมเนียมอื่นทีเ่ กี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ
1.3 เครื่องจักร
1.3.1 ค่าธรรมเนียมจานองเครื่องจักร

วงเงิน
เบิกเกิน
บัญชี

สินค้าเข้า สินค้าออก สินเชื่อธุรกิจมีหลักประกัน

0.05% ของวงเงินสินเชื่อ แต่
สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/
สัญญา
1.0% ของวงเงินจดจานองแต่
สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/
สัญญาจานอง

มีผล 3 ส.ค.63

125 บาท/แปลง
110 บาท/โฉนดที่ดิน
เป็ นไปตามอัตราที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกาหนด
0.10% ของวงเงินจดจานอง
แต่สงู สุดไม่เกิน 100,000
บาท/สัญญา

1.3.2. ค่าธรรมเนียมไถ่ถอนจานอง
1.4 เรือ

100 บาท/สัญญา

1.4.1 ค่าธรรมเนียมจานองเรือ

10 บาท/ตันกรอส แต่สงู สุดไม่
เกิน 20,000 บาท
ไม่มี

1.4.2 ค่าธรรมเนียมไถ่ถอนจานอง

หมายเหตุ
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INT

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ 1/ และค่าบริการอืน่ ๆ
เริม่ ใช้ตงั้ แต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563
ข. (2) ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเชื่อเพือ่ การประกอบธุรกิจ
(Commercial loan)

วงเงิน
เบิกเกิน
บัญชี

2 ค่าใช้จ่ายทีจ่ ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก ได้แก่
กรณีปกติ
ค่าสารวจและประเมินหลักประกัน

-

3 ค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็ นต้นทุนในการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์
กรณีปกติ
ค่าสารวจและประเมินหลักประกัน (สาหรับลูกค้าบรรษัทธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ ลูกค้าธุรกิจ)
ค่าสารวจและประเมินหลักประกัน (สาหรับลูกค้าเอสเอ็มอี
ขนาดเล็ก)
1 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ประเภทที่อยูอ่ าศัย)
1.1 อาคารพาณิชย์ (ตึกแถว) ,ทาวน์เฮ้าส์,บ้านแฝด
จานวน 1 คูหา
จานวนมากกว่า 1 คูหา เพิ่มคูหาละ
1.2 บ้านเดี่ยว
เนือ้ ที่ไม่เกิน 200 ตรว.
เนือ้ ที่มากกว่า 200 ตรว.ขึน้ ไป
สิ่งปลูกสร้างมากกว่า 1 หลัง เพิ่มหลังละ
1.3 ห้องชุดพักอาศัย/ห้องชุดสานักงาน
พืน้ ที่ใช้สอยไม่เกิน 100 ตรม.
พืน้ ที่ใช้สอยมากกว่า 100 ตรม. แต่ไม่เกิน 200 ตรม.
พืน้ ที่ใช้สอยมากกว่า 200 ตรม.ขึน้ ไป
ห้องชุดมากกว่า 1 ห้อง เพิ่มห้องละ

สินค้าเข้า สินค้าออก สินเชื่อธุรกิจมีหลักประกัน

d

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมสารวจขึน้ อยู่
กับขนาด และชนิดของ
หลักประกัน ตามอัตราค่า
ว่าจ้างบริษัทประเมินอิสระที่
กาหนดไว้โดยความเห็นชอบ/
การต่อรองของธนาคาร

0.25% ของวงเงินสินเชื่อที่ขอ
กรณีที่ธนาคารเป็ น
(1,000-10,000 บาท รวม ผูด้ าเนินการสารวจหลักทรัพย์
VAT)
เอง
กรณีที่ธนาคารเป็ น
ผูด้ าเนินการสารวจหลักทรัพย์
เอง
3,000 บาท
500 บาท
3,000 บาท
4,000 บาท
500 บาท
3,000 บาท
4,000 บาท
5,000 บาท
500 บาท
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ 1/ และค่าบริการอืน่ ๆ
เริม่ ใช้ตงั้ แต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563
ข. (2) ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเชื่อเพือ่ การประกอบธุรกิจ
(Commercial loan)
2. ที่ดินเปล่า
เนือ้ ที่ไม่เกิน 1 ไร่
เนือ้ ที่มากกว่า 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่
เนือ้ ที่มากกว่า 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่
เนือ้ ที่มากกว่า 10 ไร่ แต่ไม่เกิน 100 ไร่
เนือ้ ที่มากกว่า 100 ไร่ขนึ ้ ไป
3. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
คลังสินค้า)
เนือ้ ที่ไม่เกิน 5 ไร่ สิ่งปลูกสร้างไม่เกิน 2 หลัง
เนือ้ ที่มากกว่า 5 ไร่แต่ไม่เกิน 50 ไร่ สิ่งปลูกสร้างไม่เกิน 10 หลัง
เนือ้ ที่มากกว่า 50 ไร่แต่ไม่เกิน 100 ไร่ สิ่งปลูกสร้างไม่เกิน 15
เนือ้ ที่มากกว่า 100 ไร่ สิ่งปลูกสร้างไม่เกิน 20 หลัง
สิ่งปลูกสร้าง คิดเพิ่มหลังละ
4. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ประเภททรัพย์สนิ ที่กอ่ ให้เกิดรายได้ เช่น
โรงแรม, อพาร์ทเม้นท์ เป็ นต้น)
4.1 อาคารขนาดเล็ก
พืน้ ที่ใช้สอยไม่เกิน 500 ตรม.
พืน้ ที่ใช้สอยมากกว่า 500 ตรม. แต่ไม่เกิน 1,000 ตรม.
พืน้ ที่ใช้สอยมากกว่า 1,000 ตรม. แต่ไม่เกิน 2,000 ตรม.
4.2 อาคารขนาดใหญ่
พืน้ ที่ใช้สอยมากกว่า 2,000 ตรม. แต่ไม่เกิน 10,000 ตรม.
4.3 อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
พืน้ ที่ใช้สอยมากกว่า 10,000 ตรม. ขึน้ ไป

วงเงิน
เบิกเกิน
บัญชี

สินค้าเข้า สินค้าออก สินเชื่อธุรกิจมีหลักประกัน

หมายเหตุ

3,000 บาท
4,000 บาท
4,500 บาท
5,000 บาท
6,000 บาท

6,000 บาท
7,000 บาท
8,000 บาท
10,000 บาท
1,000 บาท

5,000 บาท
6,000 บาท
7,000 บาท
8,000 บาท
10,000 บาท
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ 1/ และค่าบริการอืน่ ๆ
เริม่ ใช้ตงั้ แต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563
ข. (2) ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเชือ่ เพือ่ การ
สินค้าเข้า
รกิจาเข้
(Commercial
loan)
4 ผลิตภัประกอบธุ
ณฑ์ด้านการน
า (Import Product)
4.1 บริการเปิ ดเลตเตอร์ออฟเครดิต (Issue of Letter of Credit ; Issue L/C)
• 1/4 % ของจานวนที่ขอเปิ ดต่อหนึ่งระยะเวลา 3
4.1.1 ค่าธรรมเนียมการเปิ ด Irrevocable L/C
เดือน (90 วัน) เศษของระยะเวลา 3 เดือนคิดเป็ นอีก
1 ระยะเวลาอัตราขัน้ ตา่ 1,000 บาท
4.1.2 ค่าธรรมเนียมการเปิ ด Revolving L/C

สินค้าออก

หมายเหตุ

• 1/4% ของจานวนเงินตามคาขอเปิ ด L/C คูณด้วย
จานวนรอบของการเปิ ด L/C อัตราขัน้ ตา่ 1,000 บาท

4.1.3 ค่าธรรมเนียมการแก้ไข L/C (L/C Amendment)
• กรณีเพิ่มจานวนเงิน และ/หรือต่ออายุ
• 1/4% ของจานวนเงิน และ/หรือระยะเวลาที่ตอ่ อายุ
ต่อหนึ่งระยะเวลา 3 เดือน (90 วัน) เศษของระยะเวลา
3 เดือน คิดเป็ นอีก 1 ระยะเวลา
(อัตราขัน้ ตา่ 1,000 บาท)
• กรณีอื่นๆ และกรณียกเลิก L/C
• 500 บาท ต่อฉบับ
• 2.5% ของหน้าตั๋วต่อปี (อัตราขัน้ ตา่ 1,000 บาท)
4.1.4 ค่าธรรมเนียมการเปิ ด Standby L/C
4.1.5 ค่าธรรมเนียมการแก้ไข Standby L/C
(SBLC Amendment)
• กรณีเพิ่มจานวนเงิน และ/หรือต่ออายุ
• 2.5% ของจานวนเงิน และ/หรือ ระยะเวลาที่ตอ่ อายุ
(อัตราขัน้ ตา่ 1,000 บาท)
• กรณีอื่นๆ และกรณียกเลิก Standby L/C
• 500 บาท ต่อฉบับ
4.1.6 ค่าธรรมเนียมการรับรองชาระเงินตั๋วเงินที่มี
• 2.5% ต่อปี ของจานวนเงินตามตั๋วเรียกเก็บ เมื่อมี
ระยะเวลาตาม L/C (Engagement Fee)
การขอรับเอกสาร (อัตราขัน้ ตา่ 1,000 บาท)
4.1.7 กรณีมีขอ้ ผิดพลาดของเอกสาร (Discrepancy)
• ค่าธรรมเนียมข้อผิดพลาดของเอกสาร
• USD 50 หรือเทียบเท่า
(Discrepancy Fee)
และให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิม่ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
• กรณีจานวนเงินเกินกว่าที่ระบุใน L/C (L/C
Overdrawn)

• 1/4% ของจานวนเงินที่เกินกว่า L/C (อัตราขัน้ ตา่
1,000 บาท)

7/22

INT

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ 1/ และค่าบริการอืน่ ๆ
เริม่ ใช้ตงั้ แต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563
ข. (2) ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเชื่อเพือ่ การ
สินค้าเข้า
ประกอบธุ
รกิจ (Commercial
• กรณี
L/C หมดอายุ
(Drawn underloan)
expired L/C • 1/4% ของจานวนเงินตามตั๋ว (อัตราขัน้ ตา่ 1,000
and exceed the coverage of L/C issuing
บาท)
commission charge)
• กรณีเอกสารไม่ได้มาตาม L/C และระบุอย่างชัด • 1/8% ของจานวนเงินที่เรียกเก็บ (อัตราขัน้ ตา่ 500
แจ้งว่าส่งมาเพื่อเรียกเก็บ (Sent for Collection Basis) บาท)
4.2 บริการชาระเงินค่าสินค้าเข้าตามตั๋วเรียกเก็บ (Import Bills for Collection ; Import B/C)
4.2.1 ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเอกสาร (Collection
Commission)
• กรณีธนาคารเป็ นผูย้ ื่นเอกสารเรียกเก็บ
• 1/8% ของจานวนเงินที่เรียกเก็บ (อัตราขัน้ ตา่
(Presenting Bank)
1,000 บาท)
• กรณีโอนไปยังธนาคารอื่น TMB เป็ นธนาคาร • 1/16% ของจานวนเงินที่เรียกเก็บ (อัตราขัน้ ตา่
ผูเ้ รียกเก็บ (Collecting Bank) เรียกเก็บจากธนาคาร 500 บาท)
ผูร้ บั โอน
4.2.2 กรณีเป็ นตั๋วเรียกเก็บแบบมีระยะเวลา (D/P
• 2.5% ต่อปี ของจานวนเงินตามตั๋วที่เรียกเก็บ
Term)
(อัตราขัน้ ตา่ 1,000 บาท)
เก็บค่าธรรมเนียมการรับรองการชาระตั๋วที่มีระยะเวลา
(Engagement Fee)
4.2.3 ค่าธรรมเนียมการสั่งทาคาคัดค้าน (Protest Fee) • USD 100 หรือเทียบเท่าต่อครัง้ บวก ค่าทนาย
ตามที่จา่ ยจริง
4.2.4 ค่าธรรมเนียมการคืนเอกสาร (Returned Items) • USD 100 หรือเทียบเท่า ต่อฉบับ
4.2.5 ค่าธรรมเนียมการดูแลรักษาเอกสารสินค้าเข้า • USD 30 หรือเทียบเท่าต่อเดือน เศษของเดือนต่อไป
(Handling charge for domant collection bills) เกิน คิดเป็ นอีก 1 เดือน
กว่า 2 เดือน (นับจากวันใบนาส่ง (Cover Letter) จาก
ธนาคารผูส้ ง่ เอกสารเรียกเก็บ )
4.3 บริการคา้ ประกันเพือ่ การออกสินค้า
4.3.1 ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือคา้ ประกันให้กบั
• เดือนละ 500 บาท ต่อฉบับ เศษของเดือน คิดเป็ น
บริษัทเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือเพื่อรับสินค้า
อีก 1 เดือน
(Shipping Guarantee ; SG)

สินค้าออก

หมายเหตุ
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ 1/ และค่าบริการอืน่ ๆ
เริม่ ใช้ตงั้ แต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563
ข. (2) ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเชื่อเพือ่ การ
สินค้าเข้า
กิจ ก(Commercial
loan)
4.3.2 ประกอบธุ
ค่าธรรมเนียรมบริ
ารโอนสิทธิ์การรั
บสินค้าตาม • 200 บาท ต่อฉบับ
ใบสั่งปล่อยของสายการบินหรือใบรับสินค้าก่อนได้รบั
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Endorsing Delivery Order Fee)
สาหรับการส่งสินค้าทางอากาศ
5 ผลิตภัณฑ์ด้านการส่งออก (Export Product)
5.1 บริการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าตามตั๋วเรียกเก็บ (Export Bills for Collection ; Export B/C)
5.1.1 ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บตั๋วสินค้าออก
(Collection Commission)
• กรณีเรียกเก็บจากผูร้ บั ประโยชน์
(Drawer หรือ ผูข้ าย)
• กรณีเรียกเก็บจากผูถ้ กู เรียกเก็บ
(Drawee หรือ ผูซ้ ือ้ )
5.1.2 ค่าธรรมเนียมการขอแก้ไขการขอเรียกเก็บเงิน
(Amendment of Collection Instruction)
5.1.3 ค่าธรรมเนียมสาหรับเอกสารที่ไม่มีการชาระเงิน
(Dishonour Bills Fee)
5.1.4 ค่าธรรมเนียมการดูแลรักษาเอกสารสินค้าออก
(Handling Charge for Dormant Collection Bills)
เอกสารที่เก็บไว้เกินกว่า 2 เดือน นับจากวันที่ระบุใน
ใบนาส่งเรียกเก็บ (Cover Letter) หรือจากวันที่ครบ
กาหนดชาระเงิน
5.2 บริการแจ้งเปิ ดเลตเตอร์ออฟเครดิต (Advice of Letter of Credit ; Advice L/C)
5.2.1 ค่าธรรมเนียมการแจ้งเปิ ด L/C (Advice L/C)
• กรณีเรียกเก็บจากผูร้ บั ประโยชน์ (ผูข้ าย)
• กรณีเรียกเก็บจาก issuing bank
5.2.2 ค่าธรรมเนียมการแจ้งแก้ไข L/C (Amendment
Advice L/C)
• กรณีเรียกเก็บจากผูร้ บั ประโยชน์ (ผูข้ าย)
• กรณีเรียกเก็บจาก issuing bank

สินค้าออก

หมายเหตุ

• 800 บาท ต่อฉบับ
• 1/8% ของจานวนเงินตามตั๋ว
อัตราขัน้ ตา่ USD 50 หรือเทียบเท่า
• 500 บาท ต่อฉบับ
• 1,000 บาท ต่อฉบับ
• 500 บาท ต่อเดือน เศษของเดือนคิดเป็ นอีก 1 เดือน

• 800 บาท ต่อฉบับ
• ฉบับละ USD 50 หรือเทียบเท่า

• 800 บาท ต่อฉบับ
• ฉบับละ USD 50 หรือเทียบเท่า
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ 1/ และค่าบริการอืน่ ๆ
เริม่ ใช้ตงั้ แต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563
ข. (2) ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเชื่อเพือ่ การ
สินค้าเข้า
กิจ (Commercial
5.2.3 ประกอบธุ
ค่าธรรมเนียรมการขอยกเลิ
ก L/C loan)
(Cancellation
L/C)
5.2.4 ค่าธรรมเนียมการแจ้ง L/C ฉบับใหม่แทนฉบับ
เก่าที่สญ
ู หาย (Commission on Re-Advice L/C /
Amendment)
5.3 บริการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าตาม L/C (Export Bill Purchase for L/C)
5.3.1 ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตาม L/C
(กรณี L/C Collection หรือ Bill Purchase)
• กรณีเรียกเก็บจากผูร้ บั ประโยชน์
(Beneficiary)
• กรณีเรียกเก็บจากผูข้ อเปิ ด (L/C Applicant)
• กรณีต๋ วั Restricted (ตั๋ว L/C ที่ระบุให้ผรู้ บั
ประโยชน์สามารถขายตั๋วกับ Nominated Bank
เท่านัน้ )
กรณีธนาคารเป็ น Restricted Bank
- Negotiation Fee
- Commission in Lieu of Exchange
(ค่าธรรมเนียมทดแทนอัตราแลกเปลี่ยน)
5.4 บริการยืนยันเลตเตอร์ออฟเครดิต (Confirm Letter of Credit ; Confirm L/C)
5.4.1 ค่าธรรมเนียมการยืนยันใน L/C (Adding
Confirmation under L/C)

สินค้าออก
• USD 75 หรือเทียบเท่าต่อฉบับ เรียกเก็บจาก
Issuing Bank
• 1,000 บาท ต่อฉบับ

หมายเหตุ

• 1,000 บาทต่อฉบับ ต่อ 1 ใบกากับรายการสินค้า
ฉบับต่อไปคิดใบละ 300 บาท
• 1/8% ของจานวนเงินตามตั๋ว (อัตราขัน้ ตา่ USD 75
หรือเทียบเท่า)

• USD 50 หรือเทียบเท่า
• 1/8% ของจานวนเงินตามตั๋ว (อัตราขัน้ ตา่ USD 25
หรือเทียบเท่า)
• อัตราตามความน่าเชื่อถือของธนาคารผูเ้ ปิ ด L/C
(Issuing Bank) (ขัน้ ตา่ USD 50 หรือเทียบเท่า)
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INT

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ 1/ และค่าบริการอืน่ ๆ
เริม่ ใช้ตงั้ แต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563
ข. (2) ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเชือ่ เพือ่ การ
สินค้าเข้า
รกิจ (Commercial
5.5 บริประกอบธุ
การโอนเลตเตอร์
ออฟเครดิตloan)
(Transfer Letter of Credit ; Transfer L/C)
กรณีธนาคารเป็ นผูส้ ง่ ตั๋วให้แก่ Restricted Bank
5.5.1 ค่าธรรมเนียมการโอน L/C (L/C Transfer)
• Without Substitution
(ไม่มีการเปลี่ยนดราฟท์และใบกากับสินค้า)
• With Substitution
(มีการเปลี่ยนดราฟท์และใบกากับสินค้า)
5.5.2 ค่าธรรมเนียมการแก้ไขการโอน L/C
(Amendment of L/C Transfer)
• กรณีเพิ่มเงินแบบ Without Substitution
• กรณีเพิ่มเงินแบบ With Substitution
• กรณีแก้ไขอื่น ๆ
5.6 บริการโอนสิทธิ์การรับเงิน (Assignment of Proceeds) สาหรับ B/C และ L/C
5.6.1 กรณีมีคาสั่งโอนก่อนที่ธนาคารจะได้รบั เงิน
จากธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ
5.6.2 กรณีคาสั่งโอนหลังจากที่ธนาคารได้รบั การ
ชาระเงินจากธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ เป็ นเงิน
บาทเท่านัน้
5.7 สินเชื่อเพือ่ การส่งออก
5.7.1 ค่าเบีย้ ปรับกรณีไม่มีการส่งมอบเงินตรา
ต่างประเทศ
5.8 บริการจัดเตรียมเอกสารการส่งออก (Document Preparation)
5.8.1 ค่าธรรมเนียมการจัดเตรียมเอกสารการส่งออก

สินค้าออก

หมายเหตุ

• ฉบับละ USD 25 หรือเทียบเท่า
• 1/8% ของจานวนเงินที่โอน ต่อครัง้
อัตราขัน้ ตา่ 1,000 บาท, อัตราสูงสุด 30,000 บาท
• 1/4% ของจานวนเงินที่โอน ต่อครัง้
อัตราขัน้ ตา่ 1,000 บาท, อัตราสูงสุด 60,000 บาท

• 1/8% ของจานวนเงินที่โอน ต่อครัง้
อัตราขัน้ ตา่ 1,000 บาท, อัตราสูงสุด 30,000 บาท
• 1/4% ของจานวนเงินที่โอน ต่อครัง้
อัตราขัน้ ตา่ 1,000 บาท, อัตราสูงสุด 60,000 บาท
• 500 บาท ต่อฉบับ
• 1/8% ของจานวนเงินตามเอกสารสินค้าออกที่ขอ
โอน (อัตราขัน้ ตา่ 1,000 บาท ต่อฉบับ)
• 1,000 บาท ต่อหนึ่งผูร้ บั โอน

• 1/4% ของจานวนเงินที่ไม่สามารถส่งมอบเงินตรา
ต่างประเทศให้กบั ธนาคาร (อัตราขัน้ ตา่ 1,000 บาท)

• 2,000 บาทต่อใบกากับราคาสินค้า (ยังไม่รวม
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% )
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INT

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ 1/ และค่าบริการอืน่ ๆ
เริม่ ใช้ตงั้ แต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563
ข. (2) ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเชื่อเพือ่ การ
สินค้าเข้า
ประกอบธุ
รกิจตภายในประเทศ
(Commercial loan)
6 เลตเตอร์
ออฟเครดิ
(Domestic Letter of Credit)
6.1 บริการเปิ ดเลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ (Issue of Domestic Letter of Credit ; Issue DLC)
6.1.1 ค่าธรรมเนียมการเปิ ดเลตเตอร์ออฟเครดิต
• 2.5% ต่อปี ของจานวนเงิน เศษของเดือน คิดเป็ นอีก
ภายในประเทศ (Issue DLC)
1 เดือน (อัตราขัน้ ตา่ 1,000 บาท)
6.1.2 ค่าธรรมเนียมการแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต
ภายในประเทศ (DLC Amendment)
• กรณีเพิ่มจานวนเงิน และ/หรือต่ออายุ
• 2.5% ต่อปี ของจานวนเงิน เศษของเดือน คิดเป็ นอีก
(Increase of Amount/Extension of Validity) 1 เดือน (อัตราขัน้ ตา่ 1,000 บาท)
• กรณีอื่น ๆ และกรณียกเลิก DLC
• 500 บาท ต่อฉบับ
6.1.3 กรณีมีขอ้ ผิดพลาดของเอกสาร (Discrepancy)
• ค่าธรรมเนียมข้อผิดพลาดของเอกสาร
• 300 บาท ต่อฉบับ
(Discrepancy Fee)
และให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิม่ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้

สินค้าออก

หมายเหตุ

• กรณีจานวนเงินเกินกว่าที่เปิ ดเลตเตอร์ออฟ
• 2.5% ต่อปี ของจานวนเงินที่เกินกว่า DLC (อัตราขัน้
เครดิตภายในประเทศ (DLC Overdrawn)
ตา่ 1,000 บาท)
• กรณีเลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศหมดอายุ • 2.5% ต่อปี ของจานวนเงิน (อัตราขัน้ ตา่ 1,000 บาท)
(DLC Expire)
6.1.4 ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเอกสารตามเลตเตอร์ • 500 บาท ต่อฉบับ
ออฟเครดิต ภายในประเทศ (Negotiation Fee)
6.1.5 ค่าธรรมเนียมการรับรองการชาระเงินสาหรับตั๋ว • 2.5% ต่อปี ของจานวนเงิน เรียกเก็บเมื่อมีการ
เงินที่มีระยะเวลา ตามเลตเตอร์ออฟเครดิต
รับรองตั๋วเงิน (อัตราขัน้ ตา่ 1,000 บาท)
ภายในประเทศ (Engagement Fee)
6.2 บริการแจ้งเปิ ดเลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ (Advice of Domestic Letter of Credit ;
6.2.1 ค่าธรรมเนียมการแจ้งเปิ ด DLC (Advice DLC
• 800 บาท ต่อฉบับ
fee)
ในทางปฏิบตั ิ ผูเ้ ปิ ด DLC จะนาไปให้ผรู้ บั ประโยชน์เอง
จึงไม่เสียค่าธรรมเนียม แต่ในกรณีที่ธนาคารเป็ นผูแ้ จ้ง
DLC ให้ผรู้ บั ประโยชน์ จะคิดค่าบริการแจ้งเปิ ด
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INT
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ 1/ และค่าบริการอื่น ๆ
เริม่ ใช้ตงั้ แต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563
ข. (2) ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ
(Commercial loan)
7 เงินโอนต่างประเทศ (Overseas Remittance)
7.1 บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ (Inward Remittance )

อัตราค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ และค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

1/4% ของยอดเงินที่รบั โอน (เทียบเท่าบาท)
( อัตราขัน้ ตา่ 200 บาท, อัตราสูงสุด 500 บาท)

7.2 บริการโอนเงินไปต่างประเทศ (Outward Remittance )
7.2.1 กรณีผโู้ อนรับภาระเฉพาะค่าธรรมเนียมของธ.ทหารไทย และ
ผูร้ บั เงินปลายทางรับภาระค่าธรรมเนียมของธนาคารในต่างประเทศ
• ผ่านช่องทางสาขาหรือศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
• ผ่านช่องทาง electronic
7.2.2 กรณีธนาคารผูร้ บั เงินปลายทางได้รบั เงินเต็มจานวน (Pay in
Full)
• สกุล USD และเงินสกุลอื่นๆ
• สกุล GBP
• สกุล JPY

• 450 บาท
• 300 บาท
ค่าธรรมเนียมการโอนออกตามข้อ 7.2.1 และคิดเพิม่ หากค่าธรรมเนียมจากธนาคารต่างประเทศ
ดังนี ้
มากกว่าอัตรานี ้ ทางธนาคารจะเรียกเก็บ
• คิดเพิม่ 750 บาท
เพิม่ ตามยอดเงินที่ถกู เรียกเก็บ
• คิดเพิม่ 1,000 บาท
• คิดเพิม่ 0.05% ของเงินโอน (JPY) ขัน้ ตา่ JPY
5,000 หรือเทียบเท่า

7.2.3 กรณีโอนเงินบาทไปต่างประเทศ
• กรณีธนาคารผูร้ บั มี บัญชีเงินบาทกับธนาคาร
- โอนเงินไปประเทศ ลาว

ยอดโอนเงินไม่เกิน 30,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการโอนออก
ผ่านช่องทางสาขา หรือ ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
รายการละ 350 บาท
ผ่านช่องทาง electronic รายการละ 300 บาท
ยอดโอนเงินตัง้ แต่ 30,001 บาท แต่ไม่เกิน 400,000
บาท
ค่าธรรมเนียมการโอนออก
ผ่านช่องทางสาขา หรือ ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
รายการละ 450 บาท
ผ่านช่องทาง electronic รายการละ 300 บาท
และคิดเพิม่ 1/8% ของยอดเงินที่โอน (อัตราขัน้ ตา่
ยอดโอนเงินตัง้ แต่ 400,001 บาทขึน้ ไป
ค่าธรรมเนียมการโอนออก
ผ่านช่องทางสาขา หรือ ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
รายการละ 450 บาท
ผ่านช่องทาง electronic รายการละ 300 บาท
และคิดเพิม่ 1/4% ของยอดเงินที่โอน (อัตราขัน้ ตา่
750 บาท)

- โอนเงินไปประเทศ อื่นๆ

ค่าธรรมเนียมการโอนออกตามข้อ 7.2.1 และคิดเพิม่
1/4% ของยอดเงินที่โอน (อัตราขัน้ ตา่ 750 บาท)
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INT
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ 1/ และค่าบริการอื่น ๆ
เริม่ ใช้ตงั้ แต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563
ข. (2) ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ
(Commercial loan)
• กรณีธนาคารผูร้ บั ไม่มี บัญชีเงินบาทกับธนาคาร
- โอนเงินไปประเทศ ลาว

อัตราค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ และค่าใช้จ่าย

ยอดโอนเงินไม่เกิน 30,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการโอนออก
ผ่านช่องทางสาขา หรือ ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
รายการละ 350 บาท
ผ่านช่องทาง electronic รายการละ 300 บาท
+ ค่าธรรมเนียม Baht Net 250 บาท

หมายเหตุ

หากมีคา่ ธรรมเนียมจากธนาคารตัวแทนใน
ประเทศมากกว่าอัตรานี ้ ทางธนาคารจะเรียก
เก็บเพิม่ ตามยอดเงินที่ถกู เรียกเก็บ

ยอดโอนเงินตัง้ แต่ 30,001 บาท แต่ไม่เกิน 400,000
บาท
ค่าธรรมเนียมการโอนออก
ผ่านช่องทางสาขา หรือ ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
รายการละ 450 บาท
ผ่านช่องทาง electronic รายการละ 300 บาท
และคิดเพิม่ 1/8% ของยอดเงินที่โอน (อัตราขัน้ ตา่
500 บาท)
+ ค่าธรรมเนียม Baht Net 250 บาท

ยอดโอนเงินตัง้ แต่ 400,001 บาทขึน้ ไป
ค่าธรรมเนียมการโอนออก
ผ่านช่องทางสาขา หรือ ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ รายการ
ละ 450 บาท
ผ่านช่องทาง electronic รายการละ 300 บาท
และคิดเพิ่ม 1/4% ของยอดเงินที่โอน (อัตราขัน้ ตา่ 750
บาท)
+ ค่าธรรมเนียม Baht Net 250 บาท

- โอนเงินไปประเทศ อื่นๆ

ค่าธรรมเนียมการโอนออกตามข้อ 7.2.1 และคิดเพิม่ หากมีคา่ ธรรมเนียมจากธนาคารตัวแทนใน
1/4% ของยอดเงินที่โอน (อัตราขัน้ ตา่ 750 บาท) + ประเทศมากกว่าอัตรานี ้ ทางธนาคารจะเรียก
ค่าธรรมเนียม Baht Net 250 บาท
เก็บเพิม่ ตามยอดเงินที่ถกู เรียกเก็บ
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INT
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชือ่ 1/ และค่าบริการอื่น ๆ
เริ่มใช้ตงั้ แต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563
ข. (2) ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ
(Commercial loan)
8 ค่าธรรมเนียมธุรกิจต่างประเทศอื่นๆ
8.1 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (Other Charges)
8.1.1 อากรแสตมป์
8.1.2 ค่าธรรมเนียมเอกสารที่เรียกเก็บเป็ นเงินบาท (Commission
on Thai Baht Bills)
8.1.3 ค่าธรรมเนียมการชาระเงินสกุลเดียวกับภาระหนี ้
(Commission in Lieu of Exchange)
• สกุล USD
• สกุลอื่น ๆ
8.1.4 ค่าธรรมเนียมขอเอกสารย้อนหลัง (อายุ 3 เดือนขึน้ ไป)
8.1.5 ค่าใช้จ่ายธนาคารตัวแทนต่างประเทศ
8.1.6 ค่าธรรมเนียมในการเป็ นตัวแทนการชาระเงิน
(Reimbursement Fee)
ข. (2) ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ
(Commercial loan)
8.2 อัตราค่า SWIFT / TELEX / ค่าโทรสาร (Facsimile)
8.2.1 ค่า SWIFT / TELEX
• เปิ ด L/C (MT700 & 740)
• แก้ไข L/C (MT707 & 747)
• แจ้ง T/B ครบกาหนด (MT799)
• สั่งจ่าย/ Honour Claim (MT752,799,103,202,199)
• ส่ง Standby L/C (MT 760)
• อื่น ๆ และตามความต้องการของลูกค้า
8.2.2 ค่าโทรสาร (Facsimile)
• ในกทม.
• ต่างจังหวัด
• ต่างประเทศ*
*เฉพาะในเขตมหาสมุทร Atlantic / Pacific and Indian ที่ตดิ ต่อ
ผ่าน Inmasat/Inmasat (Skyphone)

อัตราค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ และค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

เก็บตามจานวนที่จ่ายจริง
1/4% ของจานวนเงิน อัตราขัน้ ตา่ 1,000 บาท

1/4% ของจานวนเงิน อัตราขัน้ ตา่ 1,000 บาท
1/2% ของจานวนเงิน อัตราขัน้ ตา่ 1,000 บาท
500 บาท ต่อฉบับ

ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการชาระเงิน
สกุลต่างประเทศเดียวกันกับภาระหนี ้
สาหรับสินเชื่อที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการส่งออก

เก็บตามจานวนที่จ่ายจริง
USD 75 หรือเทียบเท่าต่อฉบับ
กรณีเรียกเก็บจากลูกค้า

ขัน้ ตา่ 1,000 บาท
ขัน้ ตา่ 850 บาท
ขัน้ ตา่ 500 บาท
ขัน้ ตา่ 500 บาท
ขัน้ ตา่ 500 บาท
ขัน้ ตา่ 500 บาท

กรณีเรียกเก็บจาก
ต่างประเทศ (ต่อ
ฉบับ)

ขัน้ ตา่
ขัน้ ตา่
ขัน้ ตา่
ขัน้ ตา่
ขัน้ ตา่
ขัน้ ตา่

ค่าบริการ
สาหรับแผ่น
แรก

ค่าบริการ
แผ่นต่อไป

30 บาท
50 บาท
200 บาท
500 บาท

10 บาท/ แผ่น
20 บาท/ แผ่น
50 บาท/ แผ่น
500 บาท/ แผ่น

หมาย
เหตุ

USD 50
USD 50
USD 30
USD 30
USD 30
USD 30
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INT
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชือ่ 1/ และค่าบริการอื่น ๆ
เริ่มใช้ตงั้ แต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563
ข. (2) ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ
(Commercial loan)

กลุ่มประเทศ/ทวีป

ค่าบริการต่อ
นา้ หนักเอกสาร
0.5 กก.

หมายเหตุ

8 ค่าธรรมเนียมธุรกิจต่างประเทศอื่นๆ (ต่อ)
8.3 ค่าจัดส่งเอกสาร / ไปรษณีย ์
8.3.1 ค่า Courier
กลุม่ ที่ 1
Far East
Southeast Asia
South Asia
Australia, New Zealand
กลุม่ ที่ 2
U.S.A., Canada
กลุม่ ที่ 3
Europe
กลุม่ ที่ 4
Eastern Europe
Middle East
กลุม่ ที่ 5
Africa
South America
8.3.2 ค่าไปรษณีย ์
ข. (2) ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ
(Commercial loan)
9 ค่าธรรมเนียมรายเดือนการใช้บริการบัญชีเงินฝากกระแส
รายวันประเภทสินเชื่อเพื่อผู้ซอื้ ผ่านระบบ TMB Business
Click
10 ค่าธรรมเนียมบริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Custom
payment และ ORRAF

600 บาท

700 บาท
900 บาท
1,000 บาท

1,600 บาท

เก็บตามจานวนที่จ่ายจริง
อัตราค่าบริการ (โปรดระบุหน่วย)

หมายเหตุ

150 บาทต่อเดือน

30 บาทต่อครัง้
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INT
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชือ่ 1/ และค่าบริการอื่น ๆ
เริ่มใช้ตงั้ แต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563
ข. (2) ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ
(Commercial loan)
11 ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ (Commercial loan)
11.1 FRONT END FEE
ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์โครงการ หรือ ค่าธรรมเนียมการ
จัดการสินเชื่อ

สินเชื่อทางตรง

ภาระผูกพันการ
ชาระเงิน

ภาระหนีท้ อี่ าจ
เกิดขึน้

d
0.125 - 3.50%

d
0.125 - 3.50%

d
d
0.125 - 3.50% คานวณจากวงเงินสินเชื่อ
ที่ได้รบั อนุมตั ิ /หรือตาม
อัตราและเงื่อนไขที่ตกลง
ไว้กบั ธนาคาร

11.2 CANCELLATION FEE
ค่าธรรมเนียมการยกเลิกสินเชื่อที่อนุมตั แิ ล้ว

d
1.00 - 3.00%

d
0.25 - 3.00%

d
d
0.25 - 3.00% คานวณจากวงเงินที่
ยกเลิกหลังจากทานิติ
กรรมแล้ว /หรือตามอัตรา
และเงื่อนไขที่ตกลงไว้กบั
ธนาคาร

11.3. COMMITMENT FEE
11.3.1 ค่าธรรมเนียมการสารองเงินกูแ้ ละวงเงินสินเชื่อ

d
0.125 - 1.00%

d
ไม่มี

d
ไม่มี

11.3.2 ค่าธรรมเนียมการเบิกใช้สนิ เชื่อไม่ตรงตามกาหนดเวลา
และเงื่อนไขการอนุมตั สิ นิ เชื่อ
• กรณีเบิกใช้สนิ เชื่อก่อนระยะเวลาที่ตกลงไว้กบั ธนาคาร
หรือ
• กรณีไม่เบิกใช้สนิ เชื่อเมื่อครบกาหนดระยะเวลาที่ตกลงไว้
กับธนาคาร

d
d
2.00%

d
d
ไม่มี

d
d
ไม่มี

2.00%

ไม่มี

ไม่มี

11.4 PENALTY FEE
ค่าธรรมเนียมการปรับ กรณีผิดเงื่อนไข

d
1.50 %

1.50 %

d
1.50 %

หมายเหตุ

d
คานวณจากวงเงินสินเชื่อ
ที่ยงั ไม่เบิกใช้นบั ตัง้ แต่วนั
แรกที่ลงนามในนิตกิ รรม
แล้ว
คานวณจากยอดสินเชื่อที่
เบิกใช้ไม่ตรงตามกาหนด
ระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้

d
คานวณจากภาระหนี ้
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INT
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชือ่ 1/ และค่าบริการอื่น ๆ
เริ่มใช้ตงั้ แต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563
ข. (2) ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ
(Commercial loan)

สินเชื่อทางตรง

ภาระผูกพันการ
ชาระเงิน

ภาระหนีท้ อี่ าจ
เกิดขึน้

0.25 - 2.00%

0.25 - 2.00%

ไม่มี

11.6 PRE - PAYMENT FEE
ค่าธรรมเนียมการชาระเงินคืนเงินกูก้ ่อนกาหนด

d
1.00 - 3.00%

d
1.00 - 3.00%

11.7 CONVERSION FEE
ค่าธรรมเนียมการขอแปลงสกุลเงินของเงินกู้

d
1.00 - 2.00%

• 1/8% ของจานวน
เงินที่โอน ต่อครัง้
อัตราขัน้ ตา่ 1,000
บาท, อัตราสูงสุด
30,000 บาท

d
ไม่มี

ของวงเงิน / ยอดสินเชื่อที่
ขอเปลี่ยนแปลงเฉพาะ
สินเชื่อทางตรงประเภท
เงินกู้ (บาท)

11.8 CHEQUE EFFECT
ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ครอผลการเรียกเก็บ
11.8.1 กรณีไม่มีวงเงิน

ไม่เกิน 2.00%

ไม่มี

ไม่มี

ของยอดเงินที่เบิกใช้แต่
ละครัง้ ขัน้ ตา่ 200 บาท

11.8.2 กรณีมีวงเงิน

ไม่เกิน 1.00%

ไม่มี

ไม่มี

ของวงเงินเรียกเก็บรายปี

11.8.3 กรณีสว่ นเกินวงเงิน

ไม่เกิน 2.00%

ไม่มี

ไม่มี

ของยอดเงินที่เบิกใช้แต่
ละครัง้ ขัน้ ตา่ 200 บาท

11.9 ANNUAL CREDIT PROCESSING FEE
ค่าธรรมเนียมดาเนินการสินเชื่อประจาปี

d
0.125%-1.00%

d
0.125%-1.00%

d
ไม่มี

ของวงเงินสินเชื่อ โดยเรียก
เก็บจากลูกค้าที่เข้า
เงื่อนไขตามที่ธนาคาร
กาหนดและเรียกเก็บเป็ น
รายปี

11.10 COLLATERAL COMPENSATION FEE
ค่าธรรมเนียมชดเชยหลักประกันประจาปี

d
ไม่เกิน 2%

d
ไม่เกิน 2%

d
ไม่เกิน 2%

คานวนจากส่วนขาด
หลักประกัน หรือตาม
อัตราและเงื่อนไขที่ตกลง
ไว้กบั ธนาคาร

11 ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ (Commercial loan) (ต่อ)
11.5 EXTENSION FEE
ค่าธรรมเนียมการขอขยายระยะเวลาการใช้วงเงิน
หรือขยายระยะเวลาการชาระคืนเงินต้น
11.5.1 กรณีลกู ค้าขอปรับตาราง / ขยายระยะเวลาการชาระคืน
เงินต้น หรือ เมื่อลูกค้าขอขยายระยะเวลาการใช้วงเงิน
(Availability Period)

หมายเหตุ

- ของวงเงินทัง้ หมด หรือ
เฉพาะวงเงินส่วนขยาย
หรือตามอัตราและเงือ่ นไข
ทีต่ กลงไว้กบั ธนาคาร
- เรียกเก็บในวันลงนามใน
สัญญาขยายระยะเวลา

d
d
1.00 - 3.00% คานวณจากวงเงินตาม
สัญญาสินเชื่อ หรือจานวน
เงินที่ชาระคืนก่อนกาหนด
อย่างใดอย่างหนึ่งตาม
อัตราและเงื่อนไขที่ตกลง
ไว้กบั ธนาคาร
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INT
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชือ่ 1/ และค่าบริการอื่น ๆ
เริ่มใช้ตงั้ แต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563
หมายเหตุ : คาจากัดความของประเภทสินเชื่อ
สินเชื่อทางตรง
- การให้กยู้ ืม
- การให้กยู้ ืมระยะสัน้
- เงินให้กเู้ บิกเงินเกินบัญชี
- เงินให้กเู้ บิกเงินเกินบัญชีช่ วั คราวหรือเกินวงเงิน
- การผ่านเช็ครอผลการเรียกเก็บ
- การรับซือ้ ลดตั๋วเงิน
- การให้กยู้ ืมเพื่อการนาเข้า
- การให้กยู้ ืมเพื่อการส่งออก
- Sight Bills Negotiated
- การรับซือ้ บัตรภาษี
- เงินกู้ BIBF
- หนีท้ ี่เกิดจากการชาระแทนจากภาระผูกพัน / ภาระหนีท้ ี่อาจเกิด
- การให้กกู้ ่อนทางาน / การให้กหู้ ลังส่งมอบงานโดยมีการโอนสิทธิ
เรียกร้องการรับเงินให้ธนาคารและมีการตอบยืนยัน
จากส่วนราชการ
- Fleet Card
- การรับซือ้ ลดตั๋วเงินค่าสินค้าส่งออกประเภท DA, DP
- การรับซือ้ ลดตั๋วเงินค่าสินค้าส่งออกตาม L/C เฉพาะ
ตั๋วที่ยงั ไม่รบั รอง
- การรับซือ้ Clean Export Bill (sight) with recourse
- การรับซือ้ ลดตั๋วเงินค่าสินค้าส่งออกตาม L/C เฉพาะ
ตั๋วที่รบั รองแล้ว (Forfaiting)
- สินเชื่อที่ให้แก่สว่ นราชการ

ภาระผูกพันการชาระเงิน
- รับรอง / อาวัลตั๋วเงิน
- คา้ ประกันการกูย้ ืมเงินต่างประเทศ
(Standby L/C)
- คา้ ประกันเงินกู้
- เลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ (DL/C)
- เลตเตอร์ออฟเครดิต
- Fx Settlement
- Fx Complementary Line สาหรับป้องกัน
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของสินเชื่อที่
เป็ นเงินตราสกุลต่างประเทศที่มีอยู่กบั ธนาคาร
- สินเชื่อที่ให้แก่สว่ นราชการ

ภาระหนีท้ อี่ าจเกิดขึน้
- คา้ ประกันซือ้ เชื่อ
- คา้ ประกันการชาระเงิน
- Shipping Guarantee เฉพาะ Sight Bill
- คา้ ประกันค่าภาษี ศลุ กากร / ภาษี อากร
- คา้ ประกันสัมปทานป่ าไม้ / เหมืองแร่
- คา้ ประกันการใช้สาธารณูปโภค
- คา้ ประกันการเข้าทางาน
- คา้ ประกันตัวแทนจาหน่ายสินค้า
- คา้ ประกันการส่งคนไปทางานต่างประเทศ
- คา้ ประกันขอทุเลาการบังคับคดี
- คา้ ประกันผูต้ อ้ งหาแก่ศาล
- คา้ ประกันอื่น ๆ
- คา้ ประกันการจัดทาสาธารณูปโภค
(กรณีที่ธนาคารให้สนิ เชื่อ Pre - Financing)
- คา้ ประกันซอง
- คา้ ประกันสัญญา
- คา้ ประกันภาษีที่ได้รบั การยกเว้น
- คา้ ประกันรับเงินล่วงหน้า (เมื่อรับเงินมาให้
ฝากไว้กบั ธนาคารทัง้ จานวนก่อนและ
ทยอยเบิกตาม CASH FLOW)
- คา้ ประกันรับเงินประกันผลงาน
- สินเชื่อที่ให้แก่สว่ นราชการ
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INT
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ
เริ่มใช้ตงั้ แต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563
ค่าบริการอื่น ๆ (ด้านสินเชื่อ)
1 ด้านนิติกรรมสัญญา
1.1 อัตราค่าจ้าง การจัดทาสัญญาสินเชื่อ,สัญญาหลักประกัน,เอกสารชุดจด
ทะเบียนสิทธินิติกรรม และ ดาเนินการจดทะเบียนสิทธินิติกรรม
1.1.1 สานักงานที่ดินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
อัตราค่าจ้างรวมค่าพาหนะ และค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม
1.1.2 สานักงานที่ดินต่างจังหวัด อัตราค่าจ้าง รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม
ค่าพาหนะจ่ายตามระยะทางในอัตราเหมาจ่ายดังนี ้
- ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ 1-350 กิโลเมตร
- ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ 351-500 กิโลเมตร
- ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ ตัง้ แต่ 501กิโลเมตรขึน้ ไป
1.2 อัตราค่าจ้าง ค่าพาหนะ ในการจัดทาเอกสารชุดจดทะเบียน
สิทธินิติกรรมและดาเนินการจดทะเบียนสิทธินิติกรรม
1.2.1 สานักงานที่ดินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
อัตราค่าจ้างรวมค่าพาหนะและค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม
1.2.2 สานักงานที่ดินต่างจังหวัด อัตราค่าจ้างรวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม
ค่าพาหนะจ่ายตามระยะทางในอัตราเหมาจ่ายดังนี ้
- ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ 1-350 กิโลเมตร
- ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ 351-500 กิโลเมตร
- ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ ตัง้ แต่ 501กิโลเมตรขึน้ ไป
1.3 อัตราค่าจ้าง ค่าพาหนะ ในการดาเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
1.3.1 สานักงานที่ดินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
อัตราค่าจ้างรวมค่าพาหนะ และค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม
1.3.2 สานักงานที่ดินต่างจังหวัด อัตราค่าจ้าง รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม
ค่าพาหนะจ่ายตามระยะทางในอัตราเหมาจ่ายดังนี ้
- ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ 1-350 กิโลเมตร
- ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ 351-500 กิโลเมตร
- ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ ตัง้ แต่ 501กิโลเมตรขึน้ ไป
1.4 การจดทะเบียนโอนสิทธิการรับจานอง (เฉพาะโครงการ
โอนสิทธิการรับจานอง IFCT และ DTDB ให้แก่ TMB)
1.4.1 สานักงานที่ดินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
อัตราค่าจ้างรวมค่าพาหนะ และค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม
1.4.2 สานักงานที่ดินต่างจังหวัด อัตราค่าจ้างรวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม
1.5 ในกรณีเลื่อนนัด หรือมีเหตุขดั ข้อง ทาให้ไม่สามารถจดทะเบียน
ที่สานักงานที่ดิน โดยวันนัน้ ไม่มีงานจดทะเบียนเรือ่ งอื่นรวม
อยู่ดว้ ย ณ สานักงานที่ดินแห่งเดียวกัน
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และค่าบริการอืน่ ๆ

อัตราค่าบริการ (โปรดระบุหน่วย)

หมายเหตุ

1,100 บาท/ราย
1,300 บาท/ราย
1,000 บาท
1,500 บาท
2,000 บาท

1,000 บาท/ราย
1,100 บาท/ราย
1,300 บาท
1,950 บาท
2,600 บาท
750 บาท/ราย
900 บาท/ราย
1,300 บาท
1,950 บาท
2,600 บาท

350 บาท/ราย ไม่จากัดจานวนโฉนด
350 บาท/ราย ไม่จากัดจานวนโฉนด

500 บาท/ราย ส่วนค่าพาหนะและค่าที่พกั (กรณีตา่ งจังหวัด) คิดตามที่
ได้จา่ ยไปจริง
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INT
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ
เริ่มใช้ตงั้ แต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563
ค่าบริการอื่น ๆ (ด้านสินเชื่อ)
1 ด้านนิติกรรมสัญญา (ต่อ)
1.6 ในกรณีที่ลกู ค้า 1 รายมีการจดทะเบียนจานอง
เกินกว่า 1 สัญญา ธนาคารจะชาระค่าจ้างให้แก่ผรู้ บั จ้างเพิ่ม
1.7. การจดทะเบียนจานองอสังหาริมทรัพย์ , เครือ่ งจักร และ เรือ
- วงเงินจานองไม่เกิน 5.0 ล้านบาท
- วงเงินจานองเกิน 5.0 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10.0 ล้านบาท
- วงเงินจานองตัง้ แต่ 10.0 ล้านบาทขึน้ ไป
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวสาหรับการจดจานองที่สานักงานที่ดินหรือหน่วยงานรายการ
อื่นที่รบั จดทะเบียนจานองไม่เกิน 2 แห่ง
หากจานองเกินกว่า 2 แห่ง ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มแห่งละ 530.- บาท กรณี
จดทะเบียนสิทธิหลักประกันข้ามเขตหรือข้ามจังหวัด ลูกค้าเป็ นผูอ้ อกค่าพาหนะ
ตามค่าใช้จา่ ยจริง
1.8 การไถ่ถอน การปลอดจานองอสังหาริมทรัพย์, เครือ่ งจักร และ เรือ การปลดจานา
ใบหุน้ , พันธบัตร-รัฐบาล, การยกเลิกการมอบ /โอนสิทธิการเช่า และ การยกเลิกการ
โอนสิทธิเรียกร้องการรับเงิน เฉพาะกรณีที่ธนาคารต้องไปดาเนินการหรือรับชาระเงิน
นอกสถานที่
1.9 การจานองเพิ่มหลักทรัพย์ไม่เพิ่มวงเงิน สาหรับลูกค้ารายเดิม
1.10 การขอยืมโฉนดที่ดิน,ตราจองโฉนด ,น.ส. 3, น.ส. 3 ก. พร้อมออกหนังสือให้
ความยินยอมทุกประเภท ในการดาเนินการต่างๆ เช่น การรังวัดสอบเขต, การรังวัด
แบ่งแยกทุกประเภท, การจดภาระจายอม เป็ นต้น
1.11 การทานิติกรรมจานาสินค้า, ใบหุน้ , พันธบัตร ,เครือ่ งจักร ยกเว้น การจานาเงิน
ฝากทุกประเภทของธนาคารทหารไทย จากัด(มหาชน)
1.12 การจานาตั๋วสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงินอื่น
1.13 การทานิติกรรมมอบสิทธิการเช่า / การโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน
1.14 การมอบอานาจรับเงินสัญญาว่าจ้าง / สัญญาซือ้ ขาย
1.15 การผิดนัดทานิติกรรมเกี่ยวกับหลักประกันสินเชื่อทุกประเภท
ที่ตอ้ งดาเนินการจดทะเบียนที่หน่วยราชการ
1.15.1 กรณีแจ้งขอเปลี่ยนแปลงวันนัดทานิติกรรมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้
ธนาคารทราบล่วงหน้า 3 วันทาการขึน้ ไป ก่อนวันนัดทานิติกรรม
1.15.2 กรณีไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 5.0 ล้านบาท
- กรณีวงเงินสินเชื่อเกิน 5.0 ล้านบาท
1.15.3 กรณีผิดนัดครัง้ ที่ 2 เป็ นต้นไป
- กรณีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 5.0 ล้านบาท
- กรณีวงเงินสินเชื่อเกิน 5.0 ล้านบาท
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และค่าบริการอืน่ ๆ

อัตราค่าบริการ (โปรดระบุหน่วย)

หมายเหตุ

30 บาท/สัญญา รวม VAT

1,070 บาท ต่อราย (รวม VAT)
1,600 บาท ต่อราย (รวม VAT)
2,140 บาท ต่อราย (รวม VAT)

530 บาท ต่อราย (รวม VAT)

รายละ 1,070 บาท ต่อการจานองเพิ่มหลักทรัพย์ 1 ครัง้ (รวม VAT)
1,070 บาท ต่อครัง้ ต่อประเภทการจดทะเบียน (รวม VAT)

ครัง้ ละ 0.25% ของวงเงินที่จานาแต่สงู สุด
ไม่เกิน 1,070 บาท (รวม VAT)
1,070 บาท ต่อสัญญา (รวม VAT)
1,070 บาท ต่อสัญญา (รวม VAT)
1,070 บาท ต่อสัญญา (รวม VAT)

ไม่มี

320 บาท
640 บาท
320 บาท ต่อครัง้
640 บาท ต่อครัง้
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INT
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ
เริ่มใช้ตงั้ แต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563
ค่าบริการอื่น ๆ (ด้านสินเชื่อ)
2 การออกหนังสือคา้ ประกัน
2.1 กรณีหลักประกันทั่วไป
2.2 กรณีหลักประกันเป็ นเงินฝากเต็มจานวน
2.3 กรณีหลักประกันเป็ น Counter Guarantee ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ
2.4 กรณียกเลิกไม่รบั หนังสือคา้ ประกันที่ขอไว้ทกุ ประเภท
หนังสือคา้ ประกันสกุลเงินบาท
หนังสือคา้ ประกันสกุลเงินตราต่างประเทศ
2.5 ค่าธรรมเนียมขัน้ ตา่ ของการออกหนังสือคา้ ประกันทุกประเภท
หนังสือคา้ ประกันสกุลเงินบาท

หนังสือคา้ ประกันสกุลเงินตราต่างประเทศ
3 การรับรองและอาวัลตั๋วเงิน
3.1 การรับรองและอาวัลตั๋วเงิน
3.2 คานวณเป็ นรายวัน (365 วัน = 1 ปี ) ตัง้ แต่วนั ที่ออกตั๋ว
จนถึงวันครบกาหนดชาระเงิน
3.3 ค่าธรรมเนียมขัน้ ตา่
3.4 กรณียกเลิกไม่รบั ตั๋วเงินที่ขอไว้
4 การออกหนังสือรับรองเครดิต
4.1 ประเภทมีเงือ่ นไข
4.2 ประเภทไม่มีเงือ่ นไข
4.3 ค่าธรรมเนียมขัน้ ตา่
4.4 กรณียกเลิกไม่รบั หนังสือรับรองเครดิตที่ขอไว้
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และค่าบริการอืน่ ๆ

อัตราค่าบริการ (โปรดระบุหน่วย)

หมายเหตุ

อัตราร้อยละ 2.5 ต่อปี
อัตราร้อยละ 1.25 ต่อปี
อัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี
ฉบับละ 500 บาท
ฉบับละ USD 40.- หรือเทียบเท่า
ค่าธรรมเนียมคิดตามจริง เศษของเดือนปั ดเป็ น 1 เดือน
ระยะเวลาขัน้ ตา่ ต่อฉบับคือ 3 เดือน
หากไม่ถึง 500 บาท ให้คิดฉบับละ 500 บาท/ปี
ฉบับละ USD 40.- หรือเทียบเท่า
อัตราร้อยละ 2.5 ต่อปี

ฉบับละ 500 บาท
ฉบับละ 500 บาท
อัตราร้อยละ 0.025 ต่อปี
อัตราร้อยละ 0.050 ต่อปี
ฉบับละ 2,000 บาท
ฉบับละ 500 บาท

ผูม้ ีอานาจลงนาม

( นายจเร เจียรธนะกานนท์ )
หัวหน้าเจ้าหน้าทีบ่ ริหารผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ รายย่อย
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563
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