
มีหลักประกัน ไม่มีหลักประกัน 
(สว่นที่ไม่ไดอ้ยู่

ภายใตก้ารก ากบั)

มีกองทุนเป็น
หลักประกัน

วงเงนิ
เบิกเกินบัญชี

1. ค่าใช้จา่ยทีจ่า่ยใหแ้ก่หน่วยงานราชการ ได้แก่

1.1 คา่อากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงิน

สนิเช่ือ แตส่งูสดุไม่

เกิน 10,000 บาท/

สญัญา

- 0.05% ของวงเงิน

สนิเช่ือ แตส่งูสดุไม่

เกิน 10,000 บาท/

สญัญา

0.05% ของ

วงเงินสนิเช่ือ แต่

สงูสดุไม่เกิน 

20,000 บาท/

สญัญา

0.05% ของ

วงเงินสนิเช่ือ 

แตส่งูสดุไม่เกิน

 20,000 บาท/

สญัญา
1.2 คา่ธรรมเนียมจดจ านอง 1.0% ของวงเงินจด

จ านองแตส่งูสดุไม่เกิน

 200,000 บาท/

สญัญาจ านอง

- 1.0% ของวงเงินจด

จ านองแตส่งูสดุไม่

เกิน 200,000 บาท/

สญัญาจ านอง

- -

1.3 คา่ธรรมเนียมการไถ่ถอนจ านอง 125 บาท/แปลง - 125 บาท/แปลง - -

1.4 คา่ธรรมเนียมการรงัวดั 110 บาท/โฉนดที่ดนิ - 110 บาท/โฉนดที่ดนิ - -

1.5 การขายทรพัย ์NPA และโอนซือ้ทรพัยจ์ากการขายทอดตลาด - -
   - คา่อากรแสตมป์ 0.50% ของราคา

ประเมินกรมที่ดนิ

- 0.50% ของราคา

ประเมินกรมที่ดนิ

- -

   - คา่ธรรมเนียมจดจ านอง 1.0% ของวงเงินจด

จ านองแตส่งูสดุไม่เกิน

 200,000 บาท/

สญัญาจ านอง

- 1.0% ของวงเงินจด

จ านองแตส่งูสดุไม่

เกิน 200,000 บาท/

สญัญาจ านอง

- -

   - ภาษี คดิตามระเบยีบของ

กรมที่ดนิ

- คดิตามระเบยีบ

ของกรมที่ดนิ

- -

1.6 คา่ธรรมเนียมการจดทะเบยีน และคา่ธรรมเนียมอ่ืน

      ที่เก่ียวกบัหลกัประกนัทางธุรกิจ

เป็นไปตามอตัราที่

กระทรวงพาณิชย์

ประกาศก าหนด

- เป็นไปตามอตัราที่

กระทรวงพาณิชย์

ประกาศก าหนด

- -

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน)

ตารางที่ 3  อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ปรับ  ที่เก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก เงินให้สินเช่ือ 1/  และค่าบริการอ่ืน ๆ

เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที่ 1 กันยายน 2565

ข.  ค่าบริการต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวเน่ืองกับเงนิใหสิ้นเช่ือ อัตราค่าบริการ  (โปรดระบุหน่วย)

มีผล 3 ส.ค.63

            INT

ข. (1)  ค่าบริการต่าง ๆ ของเงนิใหสิ้นเช่ือเพือ่การอุปโภค
บริโภค  (Consumer loan)  ตามทีไ่ด้จา่ยไปจริงและพอสมควร

แก่เหตุ

สินเช่ือ
ทีอ่ยู่อาศัย

หมายเหตุสินเช่ือส่วนบุคคล สินเช่ือลอมบารด์
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มีหลักประกัน ไม่มีหลักประกัน 
(สว่นที่ไม่ไดอ้ยู่

ภายใตก้ารก ากบั)

มีกองทุนเป็น
หลักประกัน

วงเงนิ
เบิกเกินบัญชี

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน)

ตารางที่ 3  อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ปรับ  ที่เก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก เงินให้สินเช่ือ 1/  และค่าบริการอ่ืน ๆ

เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที่ 1 กันยายน 2565

ข.  ค่าบริการต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวเน่ืองกับเงนิใหสิ้นเช่ือ อัตราค่าบริการ  (โปรดระบุหน่วย)

            INT

ข. (1)  ค่าบริการต่าง ๆ ของเงนิใหสิ้นเช่ือเพือ่การอุปโภค
บริโภค  (Consumer loan)  ตามทีไ่ด้จา่ยไปจริงและพอสมควร

แก่เหตุ

สินเช่ือ
ทีอ่ยู่อาศัย

หมายเหตุสินเช่ือส่วนบุคคล สินเช่ือลอมบารด์

2. ค่าใช้จา่ยที่จา่ยใหแ้ก่บุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานภายนอก ได้แก่

กรณีปกติ

2.1 คา่ใชจ้่ายในการตรวจสอบขอ้มลูเครดติ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่

2.2 คา่ส  ารวจและประเมินหลกัประกนั 2/ ธนาคารวา่จา้งบรษัิท

ประเมินอิสระ เป็นผู้

ประเมินราคาหลกัทรพัย์

 บรษัิทจะเรยีกเก็บ

คา่ธรรมเนียมตาม

อตัราทีบ่รษัิทฯ ก าหนด 

ไมมี่ ธนาคารวา่จา้งบรษัิท

ประเมินอิสระ เป็นผู้

ประเมินราคา

หลกัทรพัย ์บรษัิทจะ

เรยีกเก็บ

คา่ธรรมเนียมตาม

อตัราทีบ่รษัิทฯก าหนด

ไมมี่ ไมมี่

2.3 คา่เบีย้ประกนัภยั ขึน้อยูก่บัพิกดัของ

ส านกังาน

คณะกรรมการก ากบั

และสง่เสรมิการ

ประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั, ประเภท

ของธุรกิจ,ลกัษณะ / 

สถานทีข่องสิง่ปลกูสรา้ง

 และปัจจยัอ่ืน ๆ ที่

เก่ียวขอ้ง แตไ่มต่  า่กวา่

รอ้ยละ 0.45% และ

สงูสดุไมเ่กิน 2.50% 

ตอ่ปี ของทนุประกนัภยั

ไมมี่ ขึน้อยูก่บัพิกดัของ

ส านกังาน

คณะกรรมการก ากบั

และสง่เสรมิการ

ประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั, ประเภท

ของธุรกิจ,  ลกัษณะ /

 สถานทีข่องสิง่ปลกู

สรา้ง และภยัเพ่ิม แต่

ไมต่  า่กวา่ 0.45% 

และสงูสดุไมเ่กิน 

1.50% ตอ่ปี ของทนุ

ประกนัภยั

ไมมี่ ไมมี่

กรณีปกติ

2.4 คา่ใชจ้่ายในการช าระเงินผา่นเคานเ์ตอรอ่ื์นหรอื

    ช่องทางอ่ืน 3/

2.4.1 ทีท่  าการไปรษณีย ์ทกุสาขา

       (เฉพาะเงินสด สงูสดุ 50,000 บาท ตอ่รายการ

        ไมจ่  ากดัรายการตอ่วนั)

      (1) กทม. / ปรมิณฑล

      

      (2) เขตภมิูภาค

 

10 บาท/รายการ

15 บาท/รายการ

 

10 บาท/รายการ

15 บาท/รายการ

 

10 บาท/รายการ

15 บาท/รายการ

 

ไมมี่บรกิาร

 

ไมมี่บรกิาร

2.4.2 เคานเ์ตอรเ์ซอรว์สิ 

      (เฉพาะเงินสด สงูสดุ 49,000 บาท ตอ่รายการ

       สงูสดุไมเ่กิน 100,000 บาทตอ่วนั)

      (1) กทม. / ปรมิณฑล

      

      (2) เขตภมิูภาค

 

15 บาท/รายการ

20 บาท/รายการ

 

15 บาท/รายการ

20 บาท/รายการ

 

15 บาท/รายการ

20 บาท/รายการ

ไมมี่บรกิาร ไมมี่บรกิาร

2.4.3 Lotus's โลตสั ทกุสาขา 

        (เฉพาะเงินสด สงูสดุ 49,000 บาท ตอ่รายการ

         ช  าระไมเ่กิน 2 ครัง้ตอ่วนั)

10 บาท/รายการ 10 บาท/รายการ 10 บาท/รายการ ไมมี่บรกิาร ไมมี่บรกิาร

กรณีผิดนดัช าระหนี้

1. คา่ใชจ้่ายกรณีเช็คคนื (กรณีเช็คของธนาคารพาณิชยอ่ื์น) ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่

2. คา่ใชจ้่ายกรณีเงินในบญัชีไมพ่อจ่าย 

   (กรณีช าระหนีโ้ดยการหกับญัชีกบัสถาบนัการเงินอ่ืน)
ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่

3. คา่ตดิตามทวงถามหนี้  2/ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่

มีผล 3 ส.ค.63

มีผล 3 ส.ค.63

มีผล 3 ส.ค.63
มีผล 3 ส.ค.63

 

มีผล 3 ก.ค. 65

มีผล 3 ก.ค.64

มีผล 3 ส.ค.63

มีผล 3 ส.ค.63

มีผล 3 ก.ค.64
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มีหลักประกัน ไม่มีหลักประกัน 
(สว่นที่ไม่ไดอ้ยู่

ภายใตก้ารก ากบั)

มีกองทุนเป็น
หลักประกัน

วงเงนิ
เบิกเกินบัญชี

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน)

ตารางที่ 3  อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ปรับ  ที่เก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก เงินให้สินเช่ือ 1/  และค่าบริการอ่ืน ๆ

เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที่ 1 กันยายน 2565

ข.  ค่าบริการต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวเน่ืองกับเงนิใหสิ้นเช่ือ อัตราค่าบริการ  (โปรดระบุหน่วย)

            INT

ข. (1)  ค่าบริการต่าง ๆ ของเงนิใหสิ้นเช่ือเพือ่การอุปโภค
บริโภค  (Consumer loan)  ตามทีไ่ด้จา่ยไปจริงและพอสมควร

แก่เหตุ

สินเช่ือ
ทีอ่ยู่อาศัย

หมายเหตุสินเช่ือส่วนบุคคล สินเช่ือลอมบารด์

3. ค่าใช้จา่ยทีเ่ป็นต้นทุนในการด าเนินงานของธนาคาร
พาณิชย์

กรณีปกติ

3.1 คา่ส  ารวจและประเมินหลกัประกนั 2/ 2,675 บาท รวม VAT 

หรือ 200-500 บาท

ไม่มี 2,675 บาท รวม 

VAT 

ไม่มี ไม่มี

0.25% ของวงเงิน

สนิเช่ือที่ขอ 

ไม่มี 0.25% ของวงเงิน

สนิเช่ือที่ขอ 

ไม่มี ไม่มี

3.2 คา่ขอส าเนาใบแจง้ยอดบญัชีแตล่ะงวด (ชดุที่ 2 เป็นตน้ไป) ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไมมี่ ไมมี่

กรณีผิดนดัช าระหนี้

1. คา่ตดิตามทวงถามหนี้  2/ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไมมี่ ไมมี่

หมายเหตุ

  1. อตัราคา่ใชจ้่าย คา่ธรรมเนียม  และ คา่บริการตา่งๆ อาจเปลีย่นแปลงได ้โดยธนาคารจะประกาศใหท้ราบลว่งหนา้

2. 1/ ไม่รวมถึงเงินใหส้นิเช่ือประเภทที่ ธปท. ก าหนดหลกัเกณฑไ์วเ้ฉพาะ

3. 2/ คา่ใชจ้่ายประเภทเดยีวกนัในขอ้ 2 และ 3 ธนาคารพาณิชยจ์ะเรียกเก็บจากลกูคา้ซ า้ซอ้นกนัไม่ได้

     4. 3/ คา่บริการดงักลา่ว (รวม Vat) เป็นคา่บริการตามอตัราที่ผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บจากลกูคา้ ณ จดุรบัช  าระเงินและอาจมีการเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่บัผูใ้หบ้ริการแตล่ะราย

       โดยธนาคารจะประกาศใหท้ราบลว่งหนา้

มีผล 3 ส.ค.63

มีผล 3 ส.ค.63

กรณีที่ธนาคารเป็น

ผูด้  าเนินการส  ารวจ
กรณีบา้นสั่งสรา้ง
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                   INT

วงเงนิ
เบิกเกิน
บัญชี

สินค้าเข้า สินค้าออก สินเช่ือธุรกิจมีหลักประกัน หมายเหตุ

1 ค่าใช้จ่ายทีจ่่ายให้แก่หน่วยงานราชการ ได้แก่
1.1 หลักประกันเป็นทีด่ินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง

 1.1.1 คา่อากรแสตมป์*

*คา่อากรสแตมป์ตา่งๆ จดัเก็บตามเกณฑข์องหน่วยงานราชการ

0.05% ของวงเงินสนิเช่ือ แต่

สงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท/

สญัญา

มีผล 3 ส.ค.63

 1.1.2 คา่ธรรมเนียมจดจ านอง 1.0% ของวงเงินจดจ านองแต่

สงูสดุไม่เกิน 200,000 บาท/

สญัญาจ านอง

 1.1.3 คา่ธรรมเนียมการไถถ่อนจ านอง 125 บาท/แปลง

 1.1.4  คา่ธรรมเนียมการรงัวดั 110 บาท/โฉนดที่ดิน

1.2 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 
     และค่าธรรมเนียมอ่ืนทีเ่ก่ียวกับหลักประกันทางธุรกิจ
1.3 เคร่ืองจักร

       1.3.1 คา่ธรรมเนียมจ านองเครื่องจกัร 0.10% ของวงเงินจดจ านอง

แตส่งูสดุไม่เกิน 100,000 

บาท/สญัญา

       1.3.2. คา่ธรรมเนียมไถถ่อนจ านอง 100 บาท/สญัญา
1.4  เรือ

       1.4.1 คา่ธรรมเนียมจ านองเรอื 10 บาท/ตนักรอส แตส่งูสดุไม่

เกิน 20,000 บาท
   1.4.2 คา่ธรรมเนียมไถถ่อนจ านอง ไม่มี

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน)

ตารางที ่3  อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ปรับ  ทีเ่ก่ียวเน่ืองกับเงนิฝาก เงนิให้สินเช่ือ 1/  และค่าบริการอ่ืน ๆ
เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที ่1 กันยายน 2565

ข. (2)  ค่าบริการต่าง ๆ ของเงนิให้สินเช่ือเพือ่การประกอบธุรกิจ  
(Commercial loan)

เป็นไปตามอตัราที่กระทรวงพาณิชยป์ระกาศก าหนด
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                   INT

วงเงนิ
เบิกเกิน
บัญชี

สินค้าเข้า สินค้าออก สินเช่ือธุรกิจมีหลักประกัน หมายเหตุ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน)

ตารางที ่3  อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ปรับ  ทีเ่ก่ียวเน่ืองกับเงนิฝาก เงนิให้สินเช่ือ 1/  และค่าบริการอ่ืน ๆ
เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที ่1 กันยายน 2565

ข. (2)  ค่าบริการต่าง ๆ ของเงนิให้สินเช่ือเพือ่การประกอบธุรกิจ  
(Commercial loan)

2 ค่าใช้จ่ายทีจ่่ายให้แก่บุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานภายนอก ได้แก่
กรณีปกติ
ค่าส ารวจและประเมินหลักประกัน

- คา่ธรรมเนียมส ารวจขึน้อยู่

กบัขนาด และชนิดของ

หลกัประกนั ตามอตัราคา่

วา่จา้งบรษัิทประเมินอิสระที่

ก  าหนดไวโ้ดยความเห็นชอบ/

การตอ่รองของธนาคาร

3 ค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นต้นทุนในการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์
กรณีปกติ
ค่าส ารวจและประเมินหลักประกัน (ส าหรับลูกค้าบรรษัทธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ ลูกค้าธุรกิจ)

0.25% ของวงเงินสนิเช่ือที่ขอ 

(1,000-10,000 บาท รวม 

VAT)

กรณีที่ธนาคารเป็น

ผูด้  าเนินการส  ารวจหลกัทรพัย์

เอง
ค่าส ารวจและประเมินหลักประกัน (ส าหรับลูกค้าเอสเอ็มอี
ขนาดเล็ก)

1 ที่ดินและสิ่งปลกูสรา้ง (ประเภทที่อยูอ่าศยั) d

1.1 อาคารพาณิชย ์(ตกึแถว) ,ทาวนเ์ฮา้ส,์บา้นแฝด
จ านวน  1 คหูา 3,000 บาท
จ านวนมากกวา่ 1 คหูา เพ่ิมคหูาละ 500 บาท

1.2 บา้นเดี่ยว
เนือ้ที่ไม่เกิน 200 ตรว. 3,000 บาท
เนือ้ที่มากกวา่ 200 ตรว.ขึน้ไป 4,000 บาท
สิ่งปลกูสรา้งมากกวา่ 1 หลงั เพ่ิมหลงัละ 500 บาท

1.3 หอ้งชดุพกัอาศยั/หอ้งชดุส  านักงาน
พืน้ที่ใชส้อยไม่เกิน 100 ตรม. 3,000 บาท
พืน้ที่ใชส้อยมากกวา่ 100 ตรม. แตไ่ม่เกิน 200 ตรม. 4,000 บาท
พืน้ที่ใชส้อยมากกวา่ 200 ตรม.ขึน้ไป 5,000 บาท
หอ้งชดุมากกวา่ 1 หอ้ง เพ่ิมหอ้งละ 500 บาท

กรณีที่ธนาคารเป็น

ผูด้  าเนินการส  ารวจหลกัทรพัย์

เอง
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                   INT

วงเงนิ
เบิกเกิน
บัญชี

สินค้าเข้า สินค้าออก สินเช่ือธุรกิจมีหลักประกัน หมายเหตุ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน)

ตารางที ่3  อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ปรับ  ทีเ่ก่ียวเน่ืองกับเงนิฝาก เงนิให้สินเช่ือ 1/  และค่าบริการอ่ืน ๆ
เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที ่1 กันยายน 2565

ข. (2)  ค่าบริการต่าง ๆ ของเงนิให้สินเช่ือเพือ่การประกอบธุรกิจ  
(Commercial loan)

2. ที่ดินเปลา่
เนือ้ที่ไม่เกิน 1 ไร่ 3,000 บาท
เนือ้ที่มากกวา่ 1 ไร ่แตไ่ม่เกิน 5 ไร่ 4,000 บาท
เนือ้ที่มากกวา่ 5 ไร ่แตไ่ม่เกิน 10 ไร่ 4,500 บาท
เนือ้ที่มากกวา่ 10 ไร ่แตไ่ม่เกิน 100 ไร่ 5,000 บาท
เนือ้ที่มากกวา่ 100 ไรข่ึน้ไป 6,000 บาท

3. ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง (ประเภทโรงงานอตุสาหกรรม หรอื

คลงัสนิคา้)

เนือ้ที่ไม่เกิน 5 ไร ่ สิ่งปลกูสรา้งไม่เกิน 2 หลงั 6,000 บาท
เนือ้ที่มากกวา่ 5 ไรแ่ตไ่ม่เกิน 50 ไร ่ สิ่งปลกูสรา้งไม่เกิน 10 หลงั 7,000 บาท
เนือ้ที่มากกวา่ 50 ไรแ่ตไ่ม่เกิน 100 ไร ่ สิ่งปลกูสรา้งไม่เกิน 15 8,000 บาท
เนือ้ที่มากกวา่ 100 ไร ่สิ่งปลกูสรา้งไม่เกิน 20 หลงั 10,000 บาท
สิ่งปลกูสรา้ง คิดเพ่ิมหลงัละ 1,000 บาท

4. ที่ดินและสิ่งปลกูสรา้ง (ประเภททรพัยส์นิที่กอ่ใหเ้กิดรายได ้เชน่ 

โรงแรม, อพารท์เมน้ท ์เป็นตน้)

4.1 อาคารขนาดเลก็
พืน้ที่ใชส้อยไม่เกิน 500 ตรม. 5,000 บาท
พืน้ที่ใชส้อยมากกวา่ 500 ตรม. แตไ่ม่เกิน 1,000 ตรม. 6,000 บาท
พืน้ที่ใชส้อยมากกวา่ 1,000 ตรม. แตไ่ม่เกิน 2,000 ตรม. 7,000 บาท

4.2 อาคารขนาดใหญ่
พืน้ที่ใชส้อยมากกวา่ 2,000 ตรม. แตไ่ม่เกิน 10,000  ตรม. 8,000 บาท

4.3 อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
พืน้ที่ใชส้อยมากกวา่ 10,000 ตรม. ขึน้ไป 10,000 บาท
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INT

สินค้าเข้า สินค้าออก หมายเหตุ

4 ผลิตภัณฑด์้านการน าเข้า (Import Product)

4.1 บริการเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดิต (Issue of Letter of Credit ; Issue L/C)

4.1.1 คา่ธรรมเนียมการเปิด Irrevocable L/C • 1/4 % ของจ านวนที่ขอเปิดตอ่หนึ่งระยะเวลา 3 

เดือน (90 วนั) เศษของระยะเวลา 3 เดือนคิดเป็นอีก  

1 ระยะเวลาอตัราขัน้ต  า่ 1,000 บาท

4.1.2  คา่ธรรมเนียมการเปิด Revolving L/C • 1/4% ของจ านวนเงินตามค าขอเปิด L/C  คณูดว้ย

จ านวนรอบของการเปิด L/C  อตัราขัน้ต  า่ 1,000 บาท

4.1.3  คา่ธรรมเนียมการแกไ้ข L/C (L/C Amendment)
      • กรณีเพ่ิมจ านวนเงิน และ/หรอืตอ่อายุ • 1/4% ของจ านวนเงิน และ/หรอืระยะเวลาที่ตอ่อายุ

ตอ่หนึ่งระยะเวลา 3 เดือน (90 วนั) เศษของระยะเวลา

 3 เดือน คิดเป็นอีก 1 ระยะเวลา 

(อตัราขัน้ต  า่  1,000 บาท)
• กรณีอ่ืนๆ และกรณียกเลกิ L/C • 500 บาท  ตอ่ฉบบั

4.1.4  คา่ธรรมเนียมการเปิด Standby L/C • 2.5% ของหนา้ตั๋วตอ่ปี (อตัราขัน้ต  า่ 1,000 บาท)
4.1.5  คา่ธรรมเนียมการแกไ้ข Standby L/C 

(SBLC Amendment)
       • กรณีเพ่ิมจ านวนเงิน และ/หรอืตอ่อายุ • 2.5% ของจ านวนเงิน และ/หรอื ระยะเวลาที่ตอ่อาย ุ

 (อตัราขัน้ต  า่  1,000 บาท)
• กรณีอ่ืนๆ และกรณียกเลกิ Standby L/C • 500 บาท  ตอ่ฉบบั

4.1.6  คา่ธรรมเนียมการรบัรองช าระเงินตั๋วเงินที่มี

ระยะเวลาตาม L/C (Engagement Fee)

• 2.5% ตอ่ปีของจ านวนเงินตามตั๋วเรยีกเก็บ เม่ือมี

การขอรบัเอกสาร (อตัราขัน้ต  า่  1,000 บาท)
4.1.7 กรณีมีขอ้ผิดพลาดของเอกสาร (Discrepancy)

     • คา่ธรรมเนียมขอ้ผิดพลาดของเอกสาร  

(Discrepancy Fee)

• USD 50 หรอืเทียบเท่า

และใหเ้รยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมเพิม่ในกรณดีงัต่อไปนี ้

     • กรณีจ านวนเงินเกินกวา่ที่ระบใุน L/C  (L/C 

Overdrawn)

• 1/4% ของจ านวนเงินที่เกินกวา่ L/C  (อตัราขัน้ต  า่  

1,000 บาท)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน)

ตารางที ่3  อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ปรับ  ทีเ่ก่ียวเน่ืองกับเงนิฝาก เงนิให้สินเช่ือ 1/  และค่าบริการอ่ืน ๆ

ข. (2)  ค่าบริการต่าง ๆ ของเงนิให้สินเช่ือเพือ่การ
ประกอบธุรกิจ  (Commercial loan)

เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที ่1 กันยายน 2565
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INT

สินค้าเข้า สินค้าออก หมายเหตุ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน)

ตารางที ่3  อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ปรับ  ทีเ่ก่ียวเน่ืองกับเงนิฝาก เงนิให้สินเช่ือ 1/  และค่าบริการอ่ืน ๆ

ข. (2)  ค่าบริการต่าง ๆ ของเงนิให้สินเช่ือเพือ่การ
ประกอบธุรกิจ  (Commercial loan)

เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที ่1 กันยายน 2565

     • กรณี L/C หมดอาย ุ(Drawn under expired L/C

 and exceed  the  coverage of L/C issuing 

commission charge)

• 1/4% ของจ านวนเงินตามตั๋ว (อตัราขัน้ต  า่  1,000 

บาท)

     • กรณีเอกสารไม่ไดม้าตาม L/C และระบอุยา่งชดั

แจง้วา่สง่มาเพ่ือเรยีกเก็บ (Sent for Collection Basis)

• 1/8% ของจ านวนเงินที่เรยีกเก็บ (อตัราขัน้ต  า่  500 

บาท)

4.2.1  คา่ธรรมเนียมการเรยีกเก็บเอกสาร (Collection

 Commission)
       • กรณีธนาคารเป็นผูย้ื่นเอกสารเรยีกเก็บ 

(Presenting Bank)

• 1/8%  ของจ านวนเงินที่เรยีกเก็บ (อตัราขัน้ต  า่ 

1,000 บาท)
       • กรณีโอนไปยงัธนาคารอ่ืน TMB เป็นธนาคาร

ผูเ้รยีกเก็บ (Collecting Bank) เรยีกเก็บจากธนาคาร

ผูร้บัโอน

• 1/16%  ของจ านวนเงินที่เรยีกเก็บ  (อตัราขัน้ต  า่ 

500 บาท)

4.2.2 กรณีเป็นตั๋วเรยีกเก็บแบบมีระยะเวลา (D/P 

Term) 

เก็บคา่ธรรมเนียมการรบัรองการช าระตั๋วที่มีระยะเวลา  

(Engagement  Fee)

• 2.5%  ตอ่ปีของจ านวนเงินตามตั๋วที่เรยีกเก็บ  

(อตัราขัน้ต  า่ 1,000 บาท)

4.2.3 คา่ธรรมเนียมการสั่งท  าค  าคดัคา้น (Protest Fee) • USD 100 หรอืเทียบเท่าตอ่ครัง้ บวก คา่ทนาย

ตามที่จา่ยจรงิ
4.2.4 คา่ธรรมเนียมการคืนเอกสาร (Returned Items) • USD 100 หรอืเทียบเท่า ตอ่ฉบบั

4.2.5  คา่ธรรมเนียมการดแูลรกัษาเอกสารสนิคา้เขา้ 

(Handling charge for domant collection bills) เกิน

กวา่ 2 เดือน (นับจากวนัใบน าสง่ (Cover Letter) จาก

ธนาคารผูส้ง่เอกสารเรยีกเก็บ)

• USD 30 หรอืเทียบเท่าตอ่เดือน เศษของเดือนตอ่ไป

 คิดเป็นอีก 1 เดือน

4.3.1  คา่ธรรมเนียมการออกหนังสอืค  า้ประกนัใหก้บั

บรษัิทเรอืหรอืตวัแทนเจา้ของเรอืเพ่ือรบัสนิคา้ 

(Shipping Guarantee ; SG)

• เดือนละ 500 บาท ตอ่ฉบบั เศษของเดือน คิดเป็น

อีก 1 เดือน

4.3 บริการค า้ประกันเพือ่การออกสินค้า

4.2 บริการช าระเงนิค่าสินค้าเข้าตามตั๋วเรียกเก็บ (Import Bills for Collection ; Import B/C)
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INT

สินค้าเข้า สินค้าออก หมายเหตุ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน)

ตารางที ่3  อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ปรับ  ทีเ่ก่ียวเน่ืองกับเงนิฝาก เงนิให้สินเช่ือ 1/  และค่าบริการอ่ืน ๆ

ข. (2)  ค่าบริการต่าง ๆ ของเงนิให้สินเช่ือเพือ่การ
ประกอบธุรกิจ  (Commercial loan)

เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที ่1 กันยายน 2565

4.3.2  คา่ธรรมเนียมบรกิารโอนสทิธ์ิการรบัสนิคา้ตาม

ใบสั่งปลอ่ยของสายการบินหรอืใบรบัสนิคา้กอ่นไดร้บั

เอกสารที่เก่ียวขอ้ง (Endorsing Delivery Order Fee) 

ส าหรบัการสง่สนิคา้ทางอากาศ

• 200 บาท  ตอ่ฉบบั

5 ผลิตภัณฑด์้านการส่งออก  (Export Product)

5.1.1   คา่ธรรมเนียมการเรยีกเก็บตั๋วสนิคา้ออก 

(Collection Commission)
      • กรณีเรยีกเก็บจากผูร้บัประโยชน ์

(Drawer หรอื ผูข้าย)

• 800 บาท  ตอ่ฉบบั

      • กรณีเรยีกเก็บจากผูถ้กูเรยีกเก็บ 

(Drawee หรอื ผูซื้อ้)

• 1/8% ของจ านวนเงินตามตั๋ว 

อตัราขัน้ต  า่  USD 50 หรอืเทียบเท่า
5.1.2   คา่ธรรมเนียมการขอแกไ้ขการขอเรยีกเก็บเงิน 

      (Amendment of Collection Instruction)

• 500 บาท  ตอ่ฉบบั

5.1.3  คา่ธรรมเนียมส าหรบัเอกสารที่ไม่มีการช าระเงิน 

(Dishonour Bills Fee)

• 1,000 บาท  ตอ่ฉบบั

5.1.4  คา่ธรรมเนียมการดแูลรกัษาเอกสารสนิคา้ออก  

(Handling Charge for Dormant Collection Bills)     

  เอกสารที่เก็บไวเ้กินกวา่ 2 เดือน  นับจากวนัที่ระบใุน 

ใบน าสง่เรยีกเก็บ (Cover Letter) หรอืจากวนัที่ครบ

ก าหนดช าระเงิน

• 500 บาท  ตอ่เดือน  เศษของเดือนคิดเป็นอีก 1 เดือน

5.2.1   คา่ธรรมเนียมการแจง้เปิด L/C (Advice L/C)
   • กรณีเรยีกเก็บจากผูร้บัประโยชน ์(ผูข้าย) • 800 บาท ตอ่ฉบบั
   • กรณีเรยีกเก็บจาก issuing bank • ฉบบัละ USD 50  หรอืเทียบเท่า
5.2.2   คา่ธรรมเนียมการแจง้แกไ้ข L/C (Amendment

 Advice L/C)
    • กรณีเรยีกเก็บจากผูร้บัประโยชน ์(ผูข้าย) • 800 บาท ตอ่ฉบบั
    • กรณีเรยีกเก็บจาก  issuing bank • ฉบบัละ USD 50  หรอืเทียบเท่า

5.1 บริการเรียกเก็บเงนิค่าสินค้าตามตั๋วเรียกเก็บ (Export Bills for Collection ; Export B/C)

5.2 บริการแจ้งเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดิต (Advice of Letter of Credit ; Advice L/C)
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INT

สินค้าเข้า สินค้าออก หมายเหตุ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน)

ตารางที ่3  อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ปรับ  ทีเ่ก่ียวเน่ืองกับเงนิฝาก เงนิให้สินเช่ือ 1/  และค่าบริการอ่ืน ๆ

ข. (2)  ค่าบริการต่าง ๆ ของเงนิให้สินเช่ือเพือ่การ
ประกอบธุรกิจ  (Commercial loan)

เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที ่1 กันยายน 2565

5.2.3  คา่ธรรมเนียมการขอยกเลกิ L/C (Cancellation

 L/C)

• USD 75 หรอืเทียบเท่าตอ่ฉบบั เรยีกเก็บจาก  

Issuing Bank
5.2.4 คา่ธรรมเนียมการแจง้ L/C ฉบบัใหม่แทนฉบบั

เกา่ที่สญูหาย (Commission on Re-Advice L/C / 

Amendment)

• 1,000 บาท  ตอ่ฉบบั

      5.3.1 คา่ธรรมเนียมการเรยีกเก็บเงินตาม L/C  

(กรณี L/C Collection หรอื Bill Purchase)
              • กรณีเรยีกเก็บจากผูร้บัประโยชน ์

(Beneficiary)

• 1,000 บาทตอ่ฉบบั ตอ่ 1 ใบก ากบัรายการสนิคา้ 

ฉบบัตอ่ไปคิดใบละ 300 บาท
             • กรณีเรยีกเก็บจากผูข้อเปิด (L/C Applicant) • 1/8%  ของจ านวนเงินตามตั๋ว (อตัราขัน้ต  า่  USD 75

  หรอืเทียบเท่า)
             • กรณีตั๋ว  Restricted (ตั๋ว L/C ที่ระบใุหผู้ร้บั

ประโยชนส์ามารถขายตั๋วกบั  Nominated Bank 

เท่านัน้)
กรณีธนาคารเป็น Restricted Bank

 -  Negotiation Fee • USD 50 หรอืเทียบเท่า
 - Commission in Lieu of Exchange

(คา่ธรรมเนียมทดแทนอตัราแลกเปลี่ยน)

• 1/8%  ของจ านวนเงินตามตั๋ว (อตัราขัน้ต  า่ USD 25

 หรอืเทียบเท่า)

5.4.1 คา่ธรรมเนียมการยนืยนัใน L/C  (Adding 

Confirmation under L/C)

• อตัราตามความน่าเช่ือถือของธนาคารผูเ้ปิด L/C 

(Issuing Bank) (ขัน้ต  า่ USD 50 หรอืเทียบเท่า)

5.4 บริการยืนยันเลตเตอรอ์อฟเครดิต (Confirm Letter of Credit ; Confirm L/C)

5.3 บริการเรียกเก็บเงนิค่าสินค้าตาม L/C (Export Bill Purchase for L/C)
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สินค้าเข้า สินค้าออก หมายเหตุ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน)

ตารางที ่3  อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ปรับ  ทีเ่ก่ียวเน่ืองกับเงนิฝาก เงนิให้สินเช่ือ 1/  และค่าบริการอ่ืน ๆ

ข. (2)  ค่าบริการต่าง ๆ ของเงนิให้สินเช่ือเพือ่การ
ประกอบธุรกิจ  (Commercial loan)

เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที ่1 กันยายน 2565

กรณีธนาคารเป็นผูส้ง่ตั๋วใหแ้ก ่Restricted Bank • ฉบบัละ  USD 25 หรอืเทียบเท่า
5.5.1 คา่ธรรมเนียมการโอน L/C (L/C Transfer)

     •  Without Substitution 

                (ไม่มีการเปลี่ยนดราฟทแ์ละใบก ากบัสนิคา้)

• 1/8%  ของจ านวนเงินที่โอน ตอ่ครัง้ 

อตัราขัน้ต  า่ 1,000 บาท, อตัราสงูสดุ 30,000 บาท

     • With Substitution

                (มีการเปลี่ยนดราฟทแ์ละใบก ากบัสนิคา้)

• 1/4%  ของจ านวนเงินที่โอน ตอ่ครัง้

อตัราขัน้ต  า่ 1,000 บาท, อตัราสงูสดุ  60,000 บาท
5.5.2 คา่ธรรมเนียมการแกไ้ขการโอน L/C 

(Amendment of L/C Transfer)
     • กรณีเพ่ิมเงินแบบ Without Substitution • 1/8%  ของจ านวนเงินที่โอน ตอ่ครัง้ 

อตัราขัน้ต  า่ 1,000 บาท, อตัราสงูสดุ 30,000 บาท
     • กรณีเพ่ิมเงินแบบ With Substitution • 1/4%  ของจ านวนเงินที่โอน ตอ่ครัง้ 

อตัราขัน้ต  า่ 1,000 บาท, อตัราสงูสดุ  60,000 บาท
      • กรณีแกไ้ขอ่ืน ๆ • 500 บาท  ตอ่ฉบบั
5.6 บริการโอนสิทธ์ิการรับเงนิ (Assignment of Proceeds) ส าหรับ B/C และ L/C

     5.6.1 กรณีมีค  าสั่งโอนกอ่นที่ธนาคารจะไดร้บัเงิน

จากธนาคารตวัแทนในตา่งประเทศ

• 1/8%  ของจ านวนเงินตามเอกสารสนิคา้ออกที่ขอ

โอน (อตัราขัน้ต  า่ 1,000 บาท ตอ่ฉบบั)
     5.6.2 กรณีค าสั่งโอนหลงัจากที่ธนาคารไดร้บัการ

ช าระเงินจากธนาคารตวัแทนในตา่งประเทศ เป็นเงิน

บาทเท่านัน้

• 1,000 บาท  ตอ่หนึ่งผูร้บัโอน

5.7 สินเช่ือเพือ่การส่งออก

    5.7.1 คา่เบีย้ปรบักรณีไม่มีการสง่มอบเงินตรา

ตา่งประเทศ

• 1/4%  ของจ านวนเงินที่ไม่สามารถสง่มอบเงินตรา

ตา่งประเทศใหก้บัธนาคาร (อตัราขัน้ต  า่ 1,000 บาท)

   5.8.1 คา่ธรรมเนียมการจดัเตรยีมเอกสารการสง่ออก • 2,000 บาทตอ่ใบก ากบัราคาสนิคา้ (ยงัไม่รวม

ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% )

5.8 บริการจัดเตรียมเอกสารการส่งออก (Document Preparation)

5.5 บริการโอนเลตเตอรอ์อฟเครดิต (Transfer Letter of Credit ; Transfer L/C)
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สินค้าเข้า สินค้าออก หมายเหตุ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน)

ตารางที ่3  อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ปรับ  ทีเ่ก่ียวเน่ืองกับเงนิฝาก เงนิให้สินเช่ือ 1/  และค่าบริการอ่ืน ๆ

ข. (2)  ค่าบริการต่าง ๆ ของเงนิให้สินเช่ือเพือ่การ
ประกอบธุรกิจ  (Commercial loan)

เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที ่1 กันยายน 2565

6

6.1.1 คา่ธรรมเนียมการเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดิต

ภายในประเทศ     (Issue DLC)

• 2.5% ตอ่ปีของจ านวนเงิน เศษของเดือน คิดเป็นอีก

 1 เดือน (อตัราขัน้ต  า่  1,000 บาท)
6.1.2 คา่ธรรมเนียมการแกไ้ขเลตเตอรอ์อฟเครดิต

ภายในประเทศ (DLC Amendment)
      • กรณีเพ่ิมจ านวนเงิน และ/หรอืตอ่อาย ุ

              (Increase of Amount/Extension of Validity)

• 2.5% ตอ่ปีของจ านวนเงิน เศษของเดือน คิดเป็นอีก

 1 เดือน (อตัราขัน้ต  า่  1,000 บาท)
      • กรณีอ่ืน ๆ และกรณียกเลกิ DLC • 500 บาท  ตอ่ฉบบั
6.1.3 กรณีมีขอ้ผิดพลาดของเอกสาร (Discrepancy)

     • คา่ธรรมเนียมขอ้ผิดพลาดของเอกสาร  

(Discrepancy Fee)
• 300 บาท  ตอ่ฉบบั

และใหเ้รยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมเพิม่ในกรณดีงัต่อไปนี ้

      • กรณีจ านวนเงินเกินกวา่ที่เปิดเลตเตอรอ์อฟ

เครดิตภายในประเทศ (DLC Overdrawn)

• 2.5% ตอ่ปีของจ านวนเงินที่เกินกวา่ DLC (อตัราขัน้

ต  า่ 1,000 บาท)
     • กรณีเลตเตอรอ์อฟเครดิตภายในประเทศหมดอายุ

 (DLC Expire)

• 2.5% ตอ่ปีของจ านวนเงิน (อตัราขัน้ต  า่ 1,000 บาท)

6.1.4 คา่ธรรมเนียมการเรยีกเก็บเอกสารตามเลตเตอร์

ออฟเครดิต ภายในประเทศ (Negotiation Fee)

• 500 บาท  ตอ่ฉบบั

6.1.5 คา่ธรรมเนียมการรบัรองการช าระเงินส  าหรบัตั๋ว

เงินที่มีระยะเวลา ตามเลตเตอรอ์อฟเครดิต

ภายในประเทศ (Engagement Fee)

• 2.5%  ตอ่ปีของจ านวนเงิน เรยีกเก็บเม่ือมีการ

รบัรองตั๋วเงิน (อตัราขัน้ต  า่ 1,000 บาท)

6.2.1 คา่ธรรมเนียมการแจง้เปิด DLC (Advice DLC 

fee)

ในทางปฏิบตัิ ผูเ้ปิด DLC จะน าไปใหผู้ร้บัประโยชนเ์อง

 จงึไม่เสยีคา่ธรรมเนียม แตใ่นกรณีที่ธนาคารเป็นผูแ้จง้

 DLC ใหผู้ร้บัประโยชน ์จะคิดคา่บรกิารแจง้เปิด

• 800 บาท  ตอ่ฉบบั

เลตเตอรอ์อฟเครดิตภายในประเทศ (Domestic Letter of Credit)

6.1 บริการเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดิตภายในประเทศ (Issue of Domestic Letter of Credit ; Issue DLC)

6.2 บริการแจ้งเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดิตภายในประเทศ (Advice of Domestic Letter of Credit ; 
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                               INT

อัตราค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ และค่าใช้จา่ย หมายเหตุ

7 เงินโอนต่างประเทศ (Overseas Remittance)

7.1 บรกิารรบัเงินโอนจากตา่งประเทศ (Inward Remittance ) 1/4% ของยอดเงินทีร่บัโอน (เทยีบเทา่บาท)

( อตัราขัน้ต  า่ 200 บาท, อตัราสงูสดุ 500 บาท)
7.2 บรกิารโอนเงินไปตา่งประเทศ (Outward Remittance )
    7.2.1 กรณีผูโ้อนรบัภาระเฉพาะคา่ธรรมเนียมของธ.ทหารไทย และ

ผูร้บัเงินปลายทางรบัภาระคา่ธรรมเนียมของธนาคารในตา่งประเทศ

• ผา่นชอ่งทางสาขาหรอืศนูยธ์ุรกิจตา่งประเทศ • 450 บาท
• ผา่นชอ่งทาง electronic • 300 บาท

    7.2.2  กรณีธนาคารผูร้บัเงินปลายทางไดร้บัเงินเตม็จ านวน (Pay in

 Full)

คา่ธรรมเนียมการโอนออกตามขอ้ 7.2.1 และคดิเพ่ิม

ดงันี ้
•  สกลุ USD  และเงินสกลุอ่ืนๆ • คดิเพ่ิม 750 บาท
 • สกลุ GBP • คดิเพ่ิม 1,000 บาท

 • สกลุ JPY • คดิเพ่ิม  0.05% ของเงินโอน (JPY) ขัน้ต  า่ JPY 

5,000 หรอืเทยีบเทา่
   7.2.3 กรณีโอนเงินบาทไปตา่งประเทศ

        • กรณีธนาคารผูร้บั มี บญัชีเงินบาทกบัธนาคาร

           - โอนเงินไปประเทศ ลาว ยอดโอนเงินไมเ่กิน 30,000 บาท

คา่ธรรมเนียมการโอนออก

ผา่นชอ่งทางสาขา หรอื ศนูยธ์ุรกิจตา่งประเทศ 

รายการละ 350 บาท

ผา่นชอ่งทาง electronic รายการละ 300 บาท

ยอดโอนเงินตัง้แต ่30,001 บาท แตไ่มเ่กิน 400,000 

บาท

คา่ธรรมเนียมการโอนออก

ผา่นชอ่งทางสาขา หรอื ศนูยธ์ุรกิจตา่งประเทศ 

รายการละ 450 บาท

ผา่นชอ่งทาง electronic รายการละ 300 บาท

และคดิเพ่ิม 1/8% ของยอดเงินทีโ่อน (อตัราขัน้ต  า่ 
ยอดโอนเงินตัง้แต ่400,001 บาทขึน้ไป

คา่ธรรมเนียมการโอนออก

ผา่นชอ่งทางสาขา หรอื ศนูยธ์ุรกิจตา่งประเทศ 

รายการละ 450 บาท

ผา่นชอ่งทาง electronic รายการละ 300 บาท

และคดิเพ่ิม 1/4% ของยอดเงินทีโ่อน (อตัราขัน้ต  า่ 

750 บาท)

หากคา่ธรรมเนียมจากธนาคารตา่งประเทศ

มากกวา่อตัรานี ้ทางธนาคารจะเรยีกเก็บ

เพ่ิมตามยอดเงินทีถ่กูเรยีกเก็บ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน)

ตารางที่ 3  อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ปรับ  ที่เก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก เงินใหสิ้นเช่ือ 1/  และค่าบริการอ่ืน ๆ

ข. (2)  ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเช่ือเพื่อการประกอบธุรกิจ  
(Commercial loan)

เร่ิมใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565
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                               INT

อัตราค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ และค่าใช้จา่ย หมายเหตุ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน)

ตารางที่ 3  อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ปรับ  ที่เก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก เงินใหสิ้นเช่ือ 1/  และค่าบริการอ่ืน ๆ

ข. (2)  ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเช่ือเพื่อการประกอบธุรกิจ  
(Commercial loan)

เร่ิมใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565

        - โอนเงินไปประเทศ อ่ืนๆ คา่ธรรมเนียมการโอนออกตามขอ้ 7.2.1 และคดิเพ่ิม 

1/4% ของยอดเงินทีโ่อน (อตัราขัน้ต  า่ 750 บาท)

        • กรณีธนาคารผูร้บั ไมมี่ บญัชีเงินบาทกบัธนาคาร

           - โอนเงินไปประเทศ ลาว ยอดโอนเงินไมเ่กิน 30,000 บาท

คา่ธรรมเนียมการโอนออก

ผา่นชอ่งทางสาขา หรอื ศนูยธ์ุรกิจตา่งประเทศ 

รายการละ 350 บาท

ผา่นชอ่งทาง electronic รายการละ 300 บาท

+ คา่ธรรมเนียม Baht Net 250 บาท

หากมีคา่ธรรมเนียมจากธนาคารตวัแทนใน

ประเทศมากกวา่อตัรานี ้ทางธนาคารจะเรยีก

เก็บเพ่ิมตามยอดเงินทีถ่กูเรยีกเก็บ    

ยอดโอนเงินตัง้แต ่30,001 บาท แตไ่มเ่กิน 400,000 

บาท

คา่ธรรมเนียมการโอนออก

ผา่นชอ่งทางสาขา หรอื ศนูยธ์ุรกิจตา่งประเทศ 

รายการละ 450 บาท

ผา่นชอ่งทาง electronic รายการละ 300 บาท

และคดิเพ่ิม 1/8% ของยอดเงินทีโ่อน (อตัราขัน้ต  า่ 

500 บาท)

+ คา่ธรรมเนียม Baht Net 250 บาท
ยอดโอนเงินตัง้แต ่400,001 บาทขึน้ไป

คา่ธรรมเนียมการโอนออก

ผา่นชอ่งทางสาขา หรอื ศนูยธ์ุรกิจตา่งประเทศ รายการ

ละ 450 บาท

ผา่นชอ่งทาง electronic รายการละ 300 บาท

และคิดเพ่ิม 1/4% ของยอดเงินที่โอน (อตัราขัน้ต  า่ 750 

บาท)

+ คา่ธรรมเนียม Baht Net 250 บาท

        - โอนเงินไปประเทศ อ่ืนๆ คา่ธรรมเนียมการโอนออกตามขอ้ 7.2.1 และคดิเพ่ิม 

1/4% ของยอดเงินทีโ่อน  (อตัราขัน้ต  า่ 750 บาท)  + 

คา่ธรรมเนียม Baht Net 250 บาท

หากมีคา่ธรรมเนียมจากธนาคารตวัแทนใน

ประเทศมากกวา่อตัรานี ้ทางธนาคารจะเรยีก

เก็บเพ่ิมตามยอดเงินทีถ่กูเรยีกเก็บ    
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8 ค่าธรรมเนียมธุรกิจต่างประเทศอ่ืนๆ
8.1  ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ (Other Charges)

8.1.1 อากรแสตมป์
8.1.2  คา่ธรรมเนียมเอกสารที่เรยีกเก็บเป็นเงินบาท (Commission

 on Thai Baht Bills)
8.1.3  คา่ธรรมเนียมการช าระเงินสกลุเดยีวกบัภาระหนี ้

      (Commission in Lieu of Exchange)
       • สกลุ  USD
       • สกลุอ่ืน ๆ
8.1.4  คา่ธรรมเนียมขอเอกสารยอ้นหลงั (อาย ุ3 เดอืนขึน้ไป)

8.1.5  คา่ใชจ้่ายธนาคารตวัแทนตา่งประเทศ
8.1.6 คา่ธรรมเนียมในการเป็นตวัแทนการช าระเงิน

      (Reimbursement Fee)
กรณีเรียกเก็บจากลูกค้า กรณีเรียกเก็บจาก

ต่างประเทศ (ต่อ
ฉบับ)

ค่าบริการ
ส าหรับแผน่

แรก

ค่าบริการ
แผน่ต่อไป

หมายเหตุ

8.2 อัตราค่า SWIFT / TELEX / ค่าโทรสาร (Facsimile)

8.2.1 คา่ SWIFT / TELEX
     •  เปิด L/C (MT700 & 740) ขัน้ต  า่ 1,000 บาท ขัน้ต  า่  USD 50
     •  แกไ้ข L/C (MT707 & 747) ขัน้ต  า่ 850 บาท ขัน้ต  า่  USD 50
     •  แจง้ T/B  ครบก าหนด  (MT799) ขัน้ต  า่ 500 บาท ขัน้ต  า่  USD 30
     •  สั่งจ่าย/ Honour Claim (MT752,799,103,202,199) ขัน้ต  า่ 500 บาท ขัน้ต  า่  USD 30
     •  สง่ Standby L/C (MT 760) ขัน้ต  า่ 500 บาท ขัน้ต  า่  USD 30
     •  อ่ืน ๆ และตามความตอ้งการของลกูคา้ ขัน้ต  า่ 500 บาท ขัน้ต  า่  USD 30
8.2.2 คา่โทรสาร (Facsimile)
  • ในกทม. 30 บาท 10 บาท/ แผน่
  • ตา่งจงัหวดั 50 บาท 20 บาท/ แผน่
  • ตา่งประเทศ* 200 บาท 50 บาท/ แผน่

*เฉพาะในเขตมหาสมทุร Atlantic / Pacific and Indian ที่ตดิตอ่

ผา่น Inmasat/Inmasat (Skyphone)

500 บาท 500 บาท/ แผน่

ข. (2)  ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเช่ือเพื่อการประกอบธุรกิจ 
 (Commercial loan)

500 บาท  ตอ่ฉบบั

เก็บตามจ านวนที่จ่ายจรงิ
USD 75 หรอืเทยีบเทา่ตอ่ฉบบั

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน)

ตารางที่ 3  อัตราค่าบริการตา่ง ๆ เบีย้ปรับ  ที่เก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก เงินใหสิ้นเช่ือ 1/  และค่าบริการอ่ืน ๆ
เร่ิมใช้ตัง้แตวั่นที่ 1 กันยายน 2565

1/2%  ของจ านวนเงิน อตัราขัน้ต  า่ 1,000 บาท

1/4%  ของจ านวนเงิน อตัราขัน้ต  า่ 1,000 บาท

1/4%  ของจ านวนเงิน อตัราขัน้ต  า่ 1,000 บาท

ข. (2)  ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเช่ือเพื่อการประกอบธุรกิจ 
 (Commercial loan)

อัตราค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ และค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

เก็บตามจ านวนที่จ่ายจรงิ

ยกเวน้การเก็บคา่ธรรมเนียมการช าระเงินสกลุตา่งประเทศเดยีวกนักบั

ภาระหนี ้ส  าหรบัสนิเช่ือที่มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการสง่ออก
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ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน)

ตารางที่ 3  อัตราค่าบริการตา่ง ๆ เบีย้ปรับ  ที่เก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก เงินใหสิ้นเช่ือ 1/  และค่าบริการอ่ืน ๆ
เร่ิมใช้ตัง้แตวั่นที่ 1 กันยายน 2565

กลุ่มประเทศ/ทวีป ค่าบริการต่อ
น า้หนักเอกสาร 

0.5 กก.

8 ค่าธรรมเนียมธุรกิจต่างประเทศอ่ืนๆ (ต่อ)

8.3 ค่าจัดส่งเอกสาร / ไปรษณีย์
   8.3.1 ค่า  Courier

กลุม่ที่ 1

Far East 600 บาท

Southeast Asia

South Asia

 Australia, New Zealand

กลุม่ที่ 2

U.S.A., Canada 700 บาท

กลุม่ที่ 3

Europe 900 บาท

กลุม่ที่ 4

Eastern Europe 1,000 บาท

Middle East

กลุม่ที่  5

 Africa 1,600 บาท

South America

   8.3.2 คา่ไปรษณีย์

9 ค่าธรรมเนียมรายเดือนการใช้บริการบัญชีเงินฝากกระแส
รายวันประเภทสินเช่ือเพื่อผู้ซือ้ ผา่นระบบ TMB Business 
Click

10 ค่าธรรมเนียมบริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์e-Custom 
payment และ ORRAF

ข. (2)  ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเช่ือเพื่อการประกอบธุรกิจ 
 (Commercial loan)

ข. (2)  ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเช่ือเพื่อการประกอบธุรกิจ 
 (Commercial loan)

เก็บตามจ านวนที่จ่ายจรงิ

150 บาทตอ่เดอืน

อัตราค่าบริการ (โปรดระบุหน่วย) หมายเหตุ

หมายเหตุ 

30 บาทตอ่ครัง้
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ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน)

ตารางที่ 3  อัตราค่าบริการตา่ง ๆ เบีย้ปรับ  ที่เก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก เงินใหสิ้นเช่ือ 1/  และค่าบริการอ่ืน ๆ
เร่ิมใช้ตัง้แตวั่นที่ 1 กันยายน 2565

สินเช่ือทางตรง
ภาระผกูพันการ

ช าระเงิน
ภาระหนีท้ีอ่าจ

เกิดขึน้

11 ค่าธรรมเนียมสินเช่ือ (Commercial loan) 

11.1 FRONT END FEE

    คา่ธรรมเนียมการวิเคราะหโ์ครงการ หรอื คา่ธรรมเนียมการ

จดัการสนิเช่ือ

d

0.125 - 3.50%

d

0.125 - 3.50%

d

0.125 - 3.50%

11.2 FRONT END FEE

    คา่ธรรมเนียมการวิเคราะหโ์ครงการ หรอื คา่ธรรมเนียมการ

จดัการสนิเช่ือ ส  าหรบัธุรกิจรายกลาง และธุรกิจรายยอ่ย

d

0.125 - 3.50%

d

0.125 - 3.50%

d

0.125 - 3.50%

11.3 CANCELLATION FEE

     คา่ธรรมเนียมการยกเลกิสนิเช่ือที่อนมุตัแิลว้

d

1.00 - 3.00%

d

0.25 - 3.00%

d

0.25 - 3.00%

11.4. COMMITMENT FEE

    11.4.1 คา่ธรรมเนียมการส ารองเงินกูแ้ละวงเงินสนิเช่ือ

d

0.125 - 1.00%

d

ไมมี่

d

ไมมี่

    11.4.2 คา่ธรรมเนียมการเบกิใชส้นิเช่ือไมต่รงตามก าหนดเวลา

และเง่ือนไขการอนมุตัสินิเช่ือ

         • กรณีเบกิใชส้นิเช่ือก่อนระยะเวลาที่ตกลงไวก้บัธนาคาร  

หรอื 

         • กรณีไมเ่บกิใชส้นิเช่ือเม่ือครบก าหนดระยะเวลาที่ตกลงไว้

กบัธนาคาร

d

d

2.00%

2.00%

d

d

ไมมี่

ไมมี่

d

d

ไมมี่

ไมมี่

11.5 PENALTY FEE

    คา่ธรรมเนียมการปรบั กรณีผิดเง่ือนไข

d

1.50 %

 

1.50 %

d

1.50 %

11.6 EXTENSION FEE

    คา่ธรรมเนียมการขอขยายระยะเวลาการใชว้งเงิน 

    หรอืขยายระยะเวลาการช าระคนืเงินตน้
11.6.1 กรณีลกูคา้ขอปรบัตาราง / ขยายระยะเวลาการช าระคนื

เงินตน้ หรอื เม่ือลกูคา้ขอขยายระยะเวลาการใชว้งเงิน 

(Availability Period)

0.25 - 2.00% 0.25 - 2.00% ไมมี่

d

ค านวณจากวงเงินสนิเช่ือที่ไดร้บัอนมุตั ิ/หรอืตามอตัรา

และเง่ือนไขที่ตกลงไวก้บัธนาคาร  โดยเม่ือน ามารวม

ค านวณกบัดอกเบีย้แลว้ ไมเ่กินอตัราดอกเบีย้สงูสดุที่

เรยีกเก็บส าหรบัลกูคา้ธุรกิจรายกลาง และธุรกิจรายยอ่ย

ข. (2)  ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเช่ือเพื่อการประกอบธุรกิจ 
 (Commercial loan)

d

ค านวณจากวงเงินสนิเช่ือที่ไดร้บัอนมุตั ิ/หรอืตามอตัรา

และเง่ือนไขที่ตกลงไวก้บัธนาคาร

หมายเหตุ

d

ค านวณจากวงเงินที่ยกเลกิหลงัจากท านิตกิรรมแลว้ /

หรอืตามอตัราและเง่ือนไขที่ตกลงไวก้บัธนาคาร

d

ค านวณจากภาระหนี้

d

ค านวณจากวงเงินสนิเช่ือที่ยงัไมเ่บกิใชน้บัตัง้แตว่นั

แรกที่ลงนามในนิตกิรรมแลว้

ค  านวณจากยอดสนิเช่ือที่เบกิใชไ้มต่รงตามก าหนด

ระยะเวลาที่ไดต้กลงกนัไว้

 - ของวงเงินทัง้หมด หรอืเฉพาะวงเงินส่วนขยาย หรอื

ตามอตัราและเง่ือนไขทีต่กลงไวก้บัธนาคาร

 - เรยีกเก็บในวนัลงนามในสญัญาขยายระยะเวลา
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ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน)

ตารางที่ 3  อัตราค่าบริการตา่ง ๆ เบีย้ปรับ  ที่เก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก เงินใหสิ้นเช่ือ 1/  และค่าบริการอ่ืน ๆ
เร่ิมใช้ตัง้แตวั่นที่ 1 กันยายน 2565

สินเช่ือทางตรง
ภาระผกูพันการ

ช าระเงิน
ภาระหนีท้ีอ่าจ

เกิดขึน้

11 ค่าธรรมเนียมสินเช่ือ (Commercial loan) (ต่อ)

11.7 PRE - PAYMENT FEE

    คา่ธรรมเนียมการช าระเงินคนืเงินกูก้่อนก าหนด

d

1.00 - 3.00%

d

1.00 - 3.00%

d

1.00 - 3.00%

11.8 PRE - PAYMENT FEE

    คา่ธรรมเนียมการช าระเงินคนืเงินกูก้่อนก าหนดส าหรบัธุรกิจราย

กลาง และธุรกิจรายยอ่ย

d

1.00 - 3.00%

d

1.00 - 3.00%

d

1.00 - 3.00%

11.9 CONVERSION FEE

    คา่ธรรมเนียมการขอแปลงสกลุเงินของเงินกู้

d

1.00 - 2.00%

• 1/8%  ของจ านวน

เงินที่โอน ตอ่ครัง้ 

อตัราขัน้ต  า่ 1,000 

บาท, อตัราสงูสดุ 

30,000 บาท

d

ไมมี่

11.10 CHEQUE EFFECT

    คา่ธรรมเนียมผา่นเช็ครอผลการเรยีกเก็บ
   11.10.1 กรณีไมมี่วงเงิน ไมเ่กิน 2.00% ไมมี่ ไมมี่

   11.10.2 กรณีมีวงเงิน ไมเ่กิน 1.00% ไมมี่ ไมมี่

   11.10.3 กรณีสว่นเกินวงเงิน ไมเ่กิน 2.00% ไมมี่ ไมมี่

11.11 ANNUAL CREDIT PROCESSING FEE

    คา่ธรรมเนียมด าเนินการสนิเช่ือประจ าปี

d

0.125%-1.00%

d

0.125%-1.00%

d

ไมมี่

11.12 COLLATERAL COMPENSATION FEE

    คา่ธรรมเนียมชดเชยหลกัประกนัประจ าปี

d

ไมเ่กิน 2%

d

ไมเ่กิน 2%

d

ไมเ่กิน 2%

ค านวนจากสว่นขาดหลกัประกนั หรอืตามอตัราและ

เง่ือนไขที่ตกลงไวก้บัธนาคาร

ของวงเงิน / ยอดสนิเช่ือที่ขอเปลี่ยนแปลงเฉพาะ

สนิเช่ือทางตรงประเภทเงินกู ้(บาท) 

ของยอดเงินที่เบกิใชแ้ตล่ะครัง้ ขัน้ต  า่ 200 บาท

ของวงเงินสนิเช่ือ โดยเรยีกเก็บจากลกูคา้ที่เขา้เง่ือนไข

ตามที่ธนาคารก าหนดและเรยีกเก็บเป็นรายปี ส  าหรบั

ลกูคา้ที่รบัโอนจากธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

คา่ธรรมเนียม Management fee ที่ลกูคา้ตอ้งช าระ

ประจ ารายปีตามที่ระบใุนสญัญาใหห้มายถึง

คา่ธรรมเนียมหวัขอ้ 11.9 นี ้ตามประกาศ ttb

ของวงเงินเรยีกเก็บรายปี

ข. (2)  ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเช่ือเพื่อการประกอบธุรกิจ 
 (Commercial loan)

d

ค านวณจากภาระหนีเ้งินตน้คงเหลอื ณ วนัที่ช  าระคนื

ก่อนก าหนด

ของยอดเงินที่เบกิใชแ้ตล่ะครัง้ ขัน้ต  า่ 200 บาท

หมายเหตุ

d

ค านวณจากจ านวนเงินกูค้งเหลอืที่ช  าระคนืก่อน

ก าหนดตามอตัราและเง่ือนไขที่ตกลงไวก้บัธนาคาร 

โดยจดัเก็บกรณีลกูคา้ช าระภายใน 5 ปี นบัจากวนัเบกิ

เงินกูค้รัง้แรก
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ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน)

ตารางที่ 3  อัตราค่าบริการตา่ง ๆ เบีย้ปรับ  ที่เก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก เงินใหสิ้นเช่ือ 1/  และค่าบริการอ่ืน ๆ
เร่ิมใช้ตัง้แตวั่นที่ 1 กันยายน 2565

หมายเหตุ : ค าจ ากัดความของประเภทสินเช่ือ

- การใหกู้ยื้ม

- การใหกู้ยื้มระยะสัน้

- เงินใหกู้เ้บกิเงินเกินบญัชี

- เงินใหกู้เ้บกิเงินเกินบญัชีชั่วคราวหรอืเกินวงเงิน

- การผา่นเช็ครอผลการเรยีกเก็บ

- การรบัซือ้ลดตั๋วเงิน

- การใหกู้ยื้มเพ่ือการน าเขา้

- การใหกู้ยื้มเพ่ือการสง่ออก

- Sight Bills Negotiated

- การรบัซือ้บตัรภาษี

- เงินกู ้BIBF

- หนีท้ี่เกิดจากการช าระแทนจากภาระผกูพนั / ภาระหนีท้ี่อาจเกิด

- การใหกู้ก่้อนท างาน / การใหกู้ห้ลงัสง่มอบงานโดยมีการโอนสทิธิ

  เรยีกรอ้งการรบัเงินใหธ้นาคารและมีการตอบยืนยนั

  จากสว่นราชการ

- Fleet Card

- การรบัซือ้ลดตั๋วเงินคา่สนิคา้สง่ออกประเภท DA, DP

- การรบัซือ้ลดตั๋วเงินคา่สนิคา้สง่ออกตาม L/C เฉพาะ

   ตั๋วที่ยงัไมร่บัรอง

- การรบัซือ้ Clean Export Bill (sight) with recourse

- การรบัซือ้ลดตั๋วเงินคา่สนิคา้สง่ออกตาม L/C เฉพาะ

  ตั๋วที่รบัรองแลว้ (Forfaiting)

- สนิเช่ือที่ใหแ้ก่สว่นราชการ

สินเช่ือทางตรง ภาระหนีท้ีอ่าจเกิดขึน้ภาระผกูพันการช าระเงิน

- รบัรอง / อาวลัตั๋วเงิน

- ค า้ประกนัการกูย้ืมเงินตา่งประเทศ 

  (Standby L/C)

- ค า้ประกนัเงินกู้

- เลตเตอรอ์อฟเครดติในประเทศ (DL/C)

- เลตเตอรอ์อฟเครดติ

- Fx Settlement

- Fx Complementary Line ส าหรบัปอ้งกนั

  ความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนของสนิเช่ือที่

  เป็นเงินตราสกลุตา่งประเทศที่มีอยู่กบัธนาคาร

- สนิเช่ือที่ใหแ้ก่สว่นราชการ

- ค า้ประกนัซือ้เช่ือ

- ค า้ประกนัการช าระเงิน

- Shipping Guarantee เฉพาะ Sight Bill

- ค า้ประกนัคา่ภาษีศลุกากร / ภาษีอากร

- ค า้ประกนัสมัปทานป่าไม ้/ เหมืองแร่

- ค า้ประกนัการใชส้าธารณปูโภค

- ค า้ประกนัการเขา้ท  างาน

- ค า้ประกนัตวัแทนจ าหนา่ยสนิคา้

- ค า้ประกนัการสง่คนไปท างานตา่งประเทศ

- ค า้ประกนัขอทเุลาการบงัคบัคดี

- ค า้ประกนัผูต้อ้งหาแก่ศาล

- ค า้ประกนัอ่ืน ๆ

- ค า้ประกนัการจดัท าสาธารณปูโภค 

  (กรณีที่ธนาคารใหส้นิเช่ือ Pre - Financing)

- ค า้ประกนัซอง

- ค า้ประกนัสญัญา

- ค า้ประกนัภาษีที่ไดร้บัการยกเวน้

- ค า้ประกนัรบัเงินลว่งหนา้ (เม่ือรบัเงินมาให้

  ฝากไวก้บัธนาคารทัง้จ  านวนก่อนและ

  ทยอยเบกิตาม CASH FLOW)

- ค า้ประกนัรบัเงินประกนัผลงาน

- สนิเช่ือที่ใหแ้ก่สว่นราชการ
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INT

1 ด้านนิติกรรมสัญญา

1.1 อตัราคา่จา้ง การจดัท าสญัญาสนิเช่ือ,สญัญาหลกัประกนั,เอกสารชดุจด 

ทะเบยีนสทิธินิตกิรรม และ ด  าเนินการจดทะเบยีนสทิธินิตกิรรม
       1.1.1 ส านกังานทีด่นิในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล 

            อตัราคา่จา้งรวมคา่พาหนะ และคา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม

       1.1.2 ส านกังานทีด่นิตา่งจงัหวดั อตัราคา่จา้ง รวมคา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม
            คา่พาหนะจา่ยตามระยะทางในอตัราเหมาจา่ยดงันี ้
            - ระยะทางหา่งจากกรุงเทพฯ 1-350 กิโลเมตร
            - ระยะทางหา่งจากกรุงเทพฯ 351-500 กิโลเมตร
            - ระยะทางหา่งจากกรุงเทพฯ ตัง้แต ่501กิโลเมตรขึน้ไป
1.2 อตัราคา่จา้ง คา่พาหนะ ในการจดัท าเอกสารชดุจดทะเบยีน

    สทิธินิตกิรรมและด าเนินการจดทะเบยีนสทิธินิตกิรรม
       1.2.1 ส านกังานทีด่นิในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล 

             อตัราคา่จา้งรวมคา่พาหนะและคา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม

       1.2.2 ส านกังานทีด่นิตา่งจงัหวดั อตัราคา่จา้งรวมคา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม

            คา่พาหนะจา่ยตามระยะทางในอตัราเหมาจา่ยดงันี ้
            - ระยะทางหา่งจากกรุงเทพฯ 1-350 กิโลเมตร
            - ระยะทางหา่งจากกรุงเทพฯ 351-500 กิโลเมตร
            - ระยะทางหา่งจากกรุงเทพฯ ตัง้แต ่501กิโลเมตรขึน้ไป
1.3 อตัราคา่จา้ง คา่พาหนะ ในการด าเนินการจดทะเบยีนสทิธิและนิตกิรรม

       1.3.1 ส านกังานทีด่นิในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล 

            อตัราคา่จา้งรวมคา่พาหนะ และคา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม

       1.3.2 ส านกังานทีด่นิตา่งจงัหวดั อตัราคา่จา้ง  รวมคา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม

            คา่พาหนะจา่ยตามระยะทางในอตัราเหมาจา่ยดงันี ้
            - ระยะทางหา่งจากกรุงเทพฯ 1-350 กิโลเมตร
            - ระยะทางหา่งจากกรุงเทพฯ 351-500 กิโลเมตร
            - ระยะทางหา่งจากกรุงเทพฯ ตัง้แต ่501กิโลเมตรขึน้ไป
1.4 การจดทะเบยีนโอนสทิธิการรบัจ านอง (เฉพาะโครงการ

    โอนสทิธิการรบัจ านอง IFCT และ DTDB ใหแ้ก่ TMB)
       1.4.1 ส านกังานทีด่นิในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล 

             อตัราคา่จา้งรวมคา่พาหนะ และคา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม

       1.4.2 ส านกังานทีด่นิตา่งจงัหวดั อตัราคา่จา้งรวมคา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม

1.5 ในกรณีเลือ่นนดั หรอืมีเหตขุดัขอ้ง ท  าใหไ้มส่ามารถจดทะเบยีน

    ทีส่  านกังานทีด่นิ โดยวนันัน้ไมมี่งานจดทะเบยีนเรื่องอ่ืนรวม

    อยูด่ว้ย ณ ส  านกังานทีด่นิแหง่เดยีวกนั

  ค่าบริการอ่ืน ๆ (ด้านสินเช่ือ) อัตราค่าบริการ (โปรดระบุหน่วย) หมายเหตุ

1,100 บาท/ราย

1,300 บาท/ราย

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน)

ตารางที่ 3  อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ปรับ  ที่เก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก เงินใหสิ้นเช่ือ 1/  และค่าบริการอ่ืน ๆ
เร่ิมใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565

1,300 บาท
1,950 บาท
2,600 บาท

1,000 บาท
1,500 บาท
2,000 บาท

1,000 บาท/ราย

1,100 บาท/ราย

2,600 บาท

350 บาท/ราย ไม่จ  ากดัจ านวนโฉนด

350 บาท/ราย ไม่จ  ากดัจ านวนโฉนด

500 บาท/ราย สว่นคา่พาหนะและคา่ทีพ่กั (กรณีตา่งจงัหวดั) คดิตามที่

ไดจ้า่ยไปจรงิ

750 บาท/ราย

900 บาท/ราย

1,300 บาท
1,950 บาท
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INT

  ค่าบริการอ่ืน ๆ (ด้านสินเช่ือ) อัตราค่าบริการ (โปรดระบุหน่วย) หมายเหตุ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน)

ตารางที่ 3  อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ปรับ  ที่เก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก เงินใหสิ้นเช่ือ 1/  และค่าบริการอ่ืน ๆ
เร่ิมใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565

1 ด้านนิติกรรมสัญญา (ต่อ)

1.6 ในกรณีทีล่กูคา้ 1 รายมีการจดทะเบยีนจ านอง

    เกินกวา่ 1 สญัญา ธนาคารจะช าระคา่จา้งใหแ้ก่ผูร้บัจา้งเพ่ิม
1.7. การจดทะเบยีนจ านองอสงัหารมิทรพัย ์, เครื่องจกัร และ เรอื

 - วงเงินจ านองไมเ่กิน  5.0  ลา้นบาท
 -  วงเงินจ านองเกิน  5.0  ลา้นบาท  แตไ่มถ่ึง 10.0 ลา้นบาท
 -  วงเงินจ านองตัง้แต ่10.0  ลา้นบาทขึน้ไป
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วส  าหรบัการจดจ านองทีส่  านกังานทีด่นิหรอืหนว่ยงานรายการ

อ่ืนทีร่บัจดทะเบยีนจ านองไมเ่กิน 2 แหง่  

หากจ านองเกินกวา่  2  แหง่ ใหเ้รยีกเก็บคา่ธรรมเนียมเพ่ิมแหง่ละ 530.- บาท  กรณี

จดทะเบยีนสทิธิหลกัประกนัขา้มเขตหรอืขา้มจงัหวดั  ลกูคา้เป็นผูอ้อกคา่พาหนะ 

ตามคา่ใชจ้า่ยจรงิ
1.8 การไถ่ถอน การปลอดจ านองอสงัหารมิทรพัย ,์ เครื่องจกัร และ เรอื การปลดจ าน า

 ใบหุน้, พนัธบตัร-รฐับาล, การยกเลกิการมอบ /โอนสทิธิการเชา่ และ การยกเลกิการ

โอนสทิธิเรยีกรอ้งการรบัเงิน เฉพาะกรณีทีธ่นาคารตอ้งไปด าเนินการหรอืรบัช  าระเงิน

นอกสถานที่
1.9 การจ านองเพ่ิมหลกัทรพัยไ์มเ่พ่ิมวงเงิน  ส  าหรบัลกูคา้รายเดมิ
1.10 การขอยืมโฉนดทีด่นิ,ตราจองโฉนด ,น.ส. 3, น.ส. 3 ก. พรอ้มออกหนงัสอืให้

ความยินยอมทกุประเภท ในการด าเนินการตา่งๆ เชน่  การรงัวดัสอบเขต,  การรงัวดั

แบง่แยกทกุประเภท, การจดภาระจ ายอม เป็นตน้
1.11  การท านิตกิรรมจ าน าสนิคา้, ใบหุน้, พนัธบตัร ,เครื่องจกัร ยกเวน้ การจ าน าเงิน

ฝากทกุประเภทของธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน)
1.12 การจ าน าตั๋วสญัญาใชเ้งินจากสถาบนัการเงินอ่ืน
1.13 การท านิตกิรรมมอบสทิธิการเชา่ / การโอนสทิธิเรยีกรอ้งในการรบัเงิน

1.14 การมอบอ านาจรบัเงินสญัญาวา่จา้ง / สญัญาซือ้ขาย
1.15 การผิดนดัท านิตกิรรมเก่ียวกบัหลกัประกนัสนิเช่ือทกุประเภท

      ทีต่อ้งด  าเนินการจดทะเบยีนทีห่นว่ยราชการ
        1.15.1 กรณีแจง้ขอเปลีย่นแปลงวนันดัท านิตกิรรมเป็นลายลกัษณอ์กัษรให้

ธนาคารทราบลว่งหนา้ 3 วนัท าการขึน้ไป ก่อนวนันดัท านิตกิรรม
        1.15.2 กรณีไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้
             - กรณีวงเงินสนิเช่ือไมเ่กิน 5.0 ลา้นบาท
             - กรณีวงเงินสนิเช่ือเกิน 5.0 ลา้นบาท
        1.15.3 กรณีผิดนดัครัง้ที ่2 เป็นตน้ไป
            - กรณีวงเงินสนิเช่ือไมเ่กิน 5.0 ลา้นบาท
            - กรณีวงเงินสนิเช่ือเกิน 5.0 ลา้นบาท
1.16 การขอยืมหลกัประกนัทีจ่ดจ านองไวก้บัธนาคาร เชน่ โฉนดทีด่นิ ไปจดจ านอง

เป็นประกนัล  าดบัทีส่องหรอืล  าดบัถดัไป กบัสถาบนัการเงินอ่ืน   
       อตัราคา่จา้ง คา่พาหนะในการด าเนินการ
      1.16.1 ส านกังานทีด่นิในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล 

                 อตัราคา่จา้งรวมคา่พาหนะ และคา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม
      1.16.2 ส านกังานทีด่นิตา่งจงัหวดั

                 อตัราคา่จา้ง รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม
                คา่พาหนะจา่ยตามระยะทางในอตัราเหมาจา่ยดงันี ้
            - ระยะทางหา่งจากกรุงเทพฯ 1-350 กิโลเมตร
            - ระยะทางหา่งจากกรุงเทพฯ 351-500 กิโลเมตร
            - ระยะทางหา่งจากกรุงเทพฯ ตัง้แต ่501กิโลเมตรขึน้ไป

30 บาท/สญัญา รวม VAT

รายละ  1,070  บาท  ตอ่การจ านองเพ่ิมหลกัทรพัย ์1 ครัง้ (รวม VAT)
1,070  บาท ตอ่ครัง้  ตอ่ประเภทการจดทะเบยีน (รวม VAT)

ครัง้ละ 0.25%  ของวงเงินทีจ่  าน าแตส่งูสดุ

ไมเ่กิน 1,070  บาท (รวม VAT)
1,070 บาท  ตอ่สญัญา  (รวม VAT)

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

530 บาท  ตอ่ราย  (รวม VAT)

640 บาท

320 บาท  ตอ่ครัง้
640 บาท  ตอ่ครัง้

1,070 บาท   ตอ่สญัญา  (รวม VAT)

1,070 บาท  ตอ่สญัญา  (รวม VAT)

ไมมี่

320 บาท

 

850 บาท ตอ่รายการ

1,300 บาท ตอ่รายการ

1,300 บาท
1,950 บาท
2,600 บาท
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INT

  ค่าบริการอ่ืน ๆ (ด้านสินเช่ือ) อัตราค่าบริการ (โปรดระบุหน่วย) หมายเหตุ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน)

ตารางที่ 3  อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ปรับ  ที่เก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก เงินใหสิ้นเช่ือ 1/  และค่าบริการอ่ืน ๆ
เร่ิมใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565

2 การออกหนังสือค า้ประกัน

2.1 กรณีหลกัประกนัทั่วไป
2.2 กรณีหลกัประกนัเป็นเงินฝากเตม็จ านวน
2.3 กรณีหลกัประกนัเป็น Counter Guarantee ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ หรอื

 ตา่งประเทศ
2.4 กรณียกเลกิไมร่บัหนงัสอืค  า้ประกนัทีข่อไวท้กุประเภท

หนงัสอืค  า้ประกนัสกลุเงินบาท
หนงัสอืค  า้ประกนัสกลุเงินตราตา่งประเทศ

2.5 คา่ธรรมเนียมขัน้ต  า่ ของการออกหนงัสอืค  า้ประกนัทกุประเภท
หนงัสอืค  า้ประกนัสกลุเงินบาท

หนงัสอืค  า้ประกนัสกลุเงินตราตา่งประเทศ
3 การรับรองและอาวัลตัว๋เงิน

3.1 การรบัรองและอาวลัตั๋วเงิน
3.2 ค านวณเป็นรายวนั (365 วนั = 1 ปี) ตัง้แตว่นัทีอ่อกตั๋ว 

    จนถึงวนัครบก าหนดช าระเงิน
3.3 คา่ธรรมเนียมขัน้ต  า่
3.4 กรณียกเลกิไมร่บัตั๋วเงินทีข่อไว้

4 การออกหนังสือรับรองเครดิต

4.1 ประเภทมีเง่ือนไข
4.2 ประเภทไมมี่เง่ือนไข
4.3 คา่ธรรมเนียมขัน้ต  า่
4.4 กรณียกเลกิไมร่บัหนงัสอืรบัรองเครดติทีข่อไว้

 ผูมี้อ  านาจลงนาม

อตัรารอ้ยละ 2.5 ตอ่ปี

ฉบบัละ USD 40.- หรอืเทยีบเทา่

คา่ธรรมเนียมคดิตามจรงิ เศษของเดอืนปัดเป็น 1 เดอืน 
ระยะเวลาขัน้ต  า่ตอ่ฉบบัคอื 3 เดอืน

อตัรารอ้ยละ 1.25 ตอ่ปี

อตัรารอ้ยละ 1.75 ตอ่ปี

ฉบบัละ 500 บาท

ฉบบัละ 500 บาท
ฉบบัละ 500 บาท

( จเร เจียรธนะกานนท ์)

หากไมถ่ึง 500 บาท ใหค้ดิฉบบัละ 500 บาท/ปี
ฉบบัละ USD 40.- หรอืเทยีบเทา่

อตัรารอ้ยละ 2.5 ตอ่ปี

หวัหนา้เจา้หนา้ที่บริหาร บริหารผลติภณัฑส์นิเช่ือรายยอ่ย
  ประกาศ ณ วนัที่ 25 กรกฎาคม 2565

อตัรารอ้ยละ 0.025 ตอ่ปี
อตัรารอ้ยละ 0.050 ตอ่ปี
ฉบบัละ 2,000 บาท
ฉบบัละ 500 บาท

 

22/22


