
 

 

SD-137-V.12-TH 

รายละเอียดเกยีวกับดอกเบีย ค่าบริการต่าง ๆ และเบียปรับทสีถาบันการเงินอาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจสนิเชอืส่วนบุคคลภายใต้การกาํกับ เรมิใช้ ตังแต่วันท ี12 กนัยายน 2564 

 

สินเชอืบุคคล ททีบีี  แคชทูโก (ttb cash2go personal loan) 

1. ดอกเบีย ค่าบริการต่างๆ และเบียปรับ  

 1.1 อตัราดอกเบียปกติ ค่าบริการต่าง ๆ และเบียปรบั (อตัราตาํสดุถึง   

อตัราสงูสดุ) 

 1.2  อตัราดอกเบียผิดนดัชาํระหนี  

 

ตาํสดุ 17.0% ต่อปี ถึง สงูสดุไม่เกิน 25.0 % ต่อปี 

 

อตัราดอกเบียปกติสงูสดุตามสญัญา + ส่วนเพมิรอ้ยละ 3 ไมเ่กิน 25.0% ต่อปี 

ค่าใช้จ่ายตามทไีด้จ่ายจริงและพอสมควรแกเ่หตุ 

2. ค่าใช้จ่ายทจี่ายให้แก่หน่วยงานราชการ 

2.1 ค่าอากรแสตมป์ 

2.2 ค่าใชจ่้ายและภาษีทีจ่ายใหแ้ก่หน่วยราชการ 

 

ธนาคารเป็นผูร้บัชาํระค่าอากรแสตมป์แทนลกูคา้ [อตัราปกติ 0.05% ของวงเงินสินเชอื (สงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท)] 

ตามค่าใชจ่้ายทเีกิดขนึจริง 

3. ค่าใช้จ่ายทจี่ายให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอนื 

3.1 ค่าใชจ่้ายในการชาํระเงิน 
 

ชาํระโดยหกับญัชีธนาคาร 

 

ไม่คิดค่าบริการ 

 

ชาํระผ่านเครอืง ATM/CDM 

  

ไม่คิดค่าบริการ 

  ชาํระทีเคานเ์ตอรข์องธนาคาร ไม่คิดค่าบริการ ชาํระผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต / ทีทีบี ทชั  ไม่คิดค่าบริการ 

  ชาํระทีจดุบริการรบัชาํระเงิน* (เฉพาะเงินสด) 

  - เคานเ์ตอรเ์ซอรว์ิส (สงูสดุ 49,000 บาท/รายการ/วนั)                                                                 กทม. / ปริมณฑล   15 บาท / รายการ  (รวม VAT แลว้) 

                                                                                                                                               ภมิูภาค                 20 บาท / รายการ  (รวม VAT แลว้) 

  - เทสโก ้โลตสัทกุสาขา (สงูสดุ 49,000 บาท/รายการ สงูสดุ 2 ครงั/วนั                                                                       10 บาท / รายการ  (รวม VAT แลว้)                    

  - บิกซี (สงูสดุ 49,000 บาท/รายการ/วนั)                                                                                                                 10 บาท / รายการ  (รวม VAT แลว้) 

  - ไปรษณียไ์ทย (สงูสดุ 50,000 บาท/รายการ / ยอดชาํระสงูสดุ 100,000 บาท/วนั)                        กทม. / ปริมณฑล   10 บาท / รายการ  (รวม VAT แลว้) 

                                                                                                                                               ภมิูภาค                 15 บาท / รายการ  (รวม VAT แลว้) 

 3.2 ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบขอ้มลูเครดิต ไม่คิดค่าบริการ   

 3.3 ค่าใชจ่้ายกรณีเงนิในบญัชไีม่พอจ่าย (กรณีชาํระหนีโดยการหกั

บญัชีกบัสถาบนัการเงนิอนื) 
ไม่มบีริการ 

 3.4 ค่าใชจ่้ายในการติดตามทวงถามหน*ี* ไม่คิดค่าบริการ 

  

 

 

 

 

   



 

 

SD-137-V.12-TH 

ค่าใช้จ่ายตามทไีด้จ่ายจริงและพอสมควรแกเ่หตุ 

4. ค่าใช้จ่ายทเีป็นต้นทุนในการดาํเนินงานของสถาบันการเงิน  

 4.1 ค่าใชจ่้ายในการติดตามทวงถามหน*ี* งวดละ 50 บาท / บญัชี (เมอืคา้งชาํระ 1 งวด)  งวดละ 100 บาท / บญัชี (เมอืคา้งชาํระมากกว่า 1 งวด) 

  ยกเวน้การเรียกเก็บค่าตดิตามทวงถามหน ีสาํหรบักรณีลกูหนมีีหนคีา้งชาํระหรือหนีทีถึงกาํหนดชาํระสะสมทีไม่เกิน 1,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายตามทไีด้จ่ายจริงและพอสมควรแกเ่หตุ 

 4.2 ค่าใชจ่้ายกรณีเชค็คืน (ไมเ่กิน 200 บาทต่อครงั) ไม่คิดค่าบริการ 

 4.3 ค่าออกบตัรใหม่กรณีหาย/ชาํรุด (กรณีใชบ้ตัรในการเบิกถอน) ไม่คิดค่าบริการ 

 4.4 ค่าขอใบแจง้ยอดบญัชีของแต่ละงวด (ชดุที 2 เป็นตน้ไป) ไม่คิดค่าบริการ 

 4.5 ค่าขอรหสัประจาํตวับตัรใหม่ทดแทนรหสัเดิม (กรณีใชบ้ตัรในการ

เบิกถอน) 
ไม่คิดค่าบริการ 

 4.6 ค่าขอตรวจสอบรายการ ไม่คิดค่าบริการ  

หมายเหตุ   * ค่าบริการดงักล่าวเป็นค่าบรกิารตามอตัราทผีูใ้หบ้ริการเรยีกเก็บจากลกูคา้ ณ จดุรบัชาํระเงิน และอาจมกีารเปลียนแปลงไดข้ึนอยู่กบัผูใ้หบ้รกิารแต่ละราย    
   ** ค่าใชจ่้ายประเภทเดียวกนัตามขอ้ 3.4 และ 4.1 จะเรียกเก็บจากลกูคา้ซาํซอ้นกนัไม่ได ้และจะเก็บไดต้ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัการทวงถามหน ีเรอืงการกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ในการทวงถามหน ีลงวนัท ี13 สิงหาคม 2564 

ทงันี ค่าใชจ้่ายตามขอ้ 3.4 และ 4.1 ของธนาคาร เป็นค่าใชจ่้ายต่างประเภทกนัโดย ขอ้ 3.4 เป็นค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริงทีธนาคารไดว้่าจา้งบริษัทภายนอกในการติดตามทวงถามหนีจากลูกคา้ แต่สาํหรบัขอ้ 4.1 เป็นค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริงในการติดตาม

ทวงถามหนจีากลูกคา้ของธนาคาร ซงึเป็นค่าใชจ่้ายทีนอกเหนือจากทีบริษัทภายนอกดาํเนินการแทนให ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SD-137-V.12-TH 

รายละเอียดเกยีวกับดอกเบีย ค่าบริการต่าง ๆ และเบียปรับทสีถาบันการเงินอาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจสนิเชอืส่วนบุคคลภายใต้การกาํกับ เรมิใช้ ตังแต่วันท ี12 กนัยายน 2564 
 

บัตรกดเงินสด ททีบีี แฟลช (ttb flash card) 

1. ดอกเบีย ค่าบริการต่างๆ และเบียปรับ  

 1.1 ดอกเบียปกติ ค่าบริการต่าง ๆ และเบียปรบั  อตัราดอกเบียสงูสดุไม่เกิน 25.0 % ต่อปี 

          1.2 อตัราดอกเบียผิดนดัชาํระหนี  อตัราดอกเบียปกติสงูสดุตามสญัญา + ส่วนเพมิรอ้ยละ 3 ไม่เกิน 25.0% ต่อปี 

ค่าใช้จ่ายตามทไีด้จ่ายจริงและพอสมควรแกเ่หตุ 

2. ค่าใช้จ่ายทจี่ายให้แก่หน่วยงานราชการ 

2.1 ค่าอากรแสตมป์ 

2.2 ค่าใชจ่้ายและภาษีทีจ่ายใหแ้ก่หน่วยราชการ 

 

ธนาคารเป็นผูร้บัชาํระค่าอากรแสตมป์แทนลกูคา้ [อตัราปกติ 0.05% ของวงเงินสินเชอื (สงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท)] 

ตามค่าใชจ่้ายทเีกิดขนึจริง 

3. ค่าใช้จ่ายทจี่ายให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอนื 

3.1 ค่าใชจ่้ายในการชาํระเงิน 
 

ชาํระโดยหกับญัชีธนาคาร 

 

ไม่คิดค่าบริการ 

 

ชาํระผ่านเครอืง ATM/CDM 

  

ไม่คิดค่าบริการ 

  ชาํระทีเคานเ์ตอรข์องธนาคาร ไม่คิดค่าบริการ ชาํระผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต / ทีทีบี ทชั  ไม่คิดค่าบริการ 

  ชาํระทีจดุบริการรบัชาํระเงิน* (เฉพาะเงินสด) 

  - เคานเ์ตอรเ์ซอรว์ิส (สงูสดุ 49,000 บาท/รายการ/วนั)                                                                 กทม. / ปริมณฑล   15 บาท / รายการ  (รวม VAT แลว้) 

                                                                                                                                               ภมิูภาค                 20 บาท / รายการ  (รวม VAT แลว้) 

  - เทสโก ้โลตสัทกุสาขา (สงูสดุ 49,000 บาท/รายการ สูงสดุ 2 ครงั/วนั)                                                                      10 บาท / รายการ  (รวม VAT แลว้)                                                                                     

  - บิกซี (สงูสดุ 49,000 บาท/รายการ/วนั)                                                                                                                 10 บาท / รายการ  (รวม VAT แลว้) 

  - ไปรษณียไ์ทย (สงูสดุ 50,000 บาท/รายการ / ยอดชาํระสงูสดุ 100,000 บาท/วนั)                        กทม. / ปริมณฑล   10 บาท / รายการ  (รวม VAT แลว้) 

                                                                                                                                               ภมิูภาค                 15 บาท / รายการ  (รวม VAT แลว้) 

 3.2 ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบขอ้มลูเครดิต ไม่คิดค่าบริการ 

 3.3 ค่าใชจ่้ายกรณีเงนิในบญัชไีม่พอจ่าย (กรณีชาํระหนีโดยการหกั

บญัชีกบัสถาบนัการเงนิอนื) 
ไม่มบีริการ 

 3.4 ค่าใชจ่้ายในการติดตามทวงถามหน*ี* ไม่คิดค่าบริการ 

4. ค่าใช้จ่ายทเีป็นต้นทุนในการดาํเนินงานของสถาบันการเงิน  

 4.1 ค่าใชจ่้ายในการติดตามทวงถามหน*ี* 

 

งวดละ 50 บาท / บญัชี (เมอืคา้งชาํระ 1 งวด)  งวดละ 100 บาท / บญัชี (เมอืคา้งชาํระมากกว่า 1 งวด) 

ยกเวน้การเรียกเก็บค่าตดิตามทวงถามหน ีสาํหรบักรณีลกูหนมีีหนคีา้งชาํระหรือหนีทีถึงกาํหนดชาํระสะสมทีไม่เกิน 1,000 บาท 

   

 

 

 



 

 

SD-137-V.12-TH 

ค่าใช้จ่ายตามทไีด้จ่ายจริงและพอสมควรแกเ่หตุ 

 4.2 ค่าใชจ่้ายกรณีเชค็คืน (ไมเ่กิน 200 บาทต่อครงั) ไม่คิดค่าบริการ 

 4.3 ค่าออกบตัรใหม่กรณีหาย/ชาํรุด (กรณีใชบ้ตัรในการเบิกถอน) ไม่คิดค่าบริการ 

 4.4 ค่าขอใบแจง้ยอดบญัชีของแต่ละงวด (ชดุที 2 เป็นตน้ไป) ไม่คิดค่าบริการ 

 4.5 ค่าขอรหสัประจาํตวับตัรใหม่ทดแทนรหสัเดิม (กรณีใชบ้ตัรในการ

เบิกถอน) 
ไม่คิดค่าบริการ 

 4.6 ค่าขอตรวจสอบรายการ ไม่คิดค่าบริการ  

หมายเหตุ   * ค่าบริการดงักล่าวเป็นค่าบรกิารตามอตัราทผีูใ้หบ้ริการเรยีกเก็บจากลกูคา้ ณ จดุรบัชาํระเงิน และอาจมกีารเปลียนแปลงไดข้ึนอยู่กบัผูใ้หบ้รกิารแต่ละราย    
   ** ค่าใชจ่้ายประเภทเดียวกนัตามขอ้ 3.4 และ 4.1 จะเรียกเก็บจากลกูคา้ซาํซอ้นกนัไม่ได ้และจะเก็บไดต้ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัการทวงถามหน ีเรอืงการกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ในการทวงถามหน ีลงวนัท ี13 สิงหาคม 2564 

ทงันี ค่าใชจ้่ายตามขอ้ 3.4 และ 4.1 ของธนาคาร เป็นค่าใชจ่้ายต่างประเภทกนัโดย ขอ้ 3.4 เป็นค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริงทีธนาคารไดว้่าจา้งบริษัทภายนอกในการติดตามทวงถามหนีจากลูกคา้ แต่สาํหรบัขอ้ 4.1 เป็นค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริงในการติดตาม

ทวงถามหนจีากลูกคา้ของธนาคาร ซงึเป็นค่าใชจ่้ายทีนอกเหนือจากทีบริษัทภายนอกดาํเนินการแทนให ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

SD-137-V.12-TH 

รายละเอียดเกยีวกับดอกเบีย ค่าบริการต่าง ๆ และเบียปรับทสีถาบันการเงินอาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจสนิเชอืส่วนบุคคลภายใต้การกาํกับ เรมิใช้ ตังแต่วันท ี12 กนัยายน 2564 

 

สินเชอือเนกประสงค ์ประเภทไมม่ีหลักประกัน สาํหรบัพนักงาน ทเีข้าทาํงานกับธนาคาร ตังแต่วันท ี1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป 

1. ดอกเบีย ค่าบริการต่างๆ และเบียปรับ  

 1.1 ดอกเบีย ค่าบริการต่าง ๆ และเบยีปรบั (อตัราตาํสดุถึงอตัราสงูสดุ) 

1.2 อตัราดอกเบียผิดนดัชาํระหน ี

ตาํสดุ MLR – 0.5% ต่อปี ถึง สงูสดุไม่เกิน 25.0 % ต่อปี* 

อตัราดอกเบียปกติสงูสดุตามสญัญา + ส่วนเพมิรอ้ยละ 3 ไม่เกิน 25.0% ต่อปี 

ค่าใช้จ่ายตามทไีด้จ่ายจริงและพอสมควรแกเ่หตุ 

2. ค่าใช้จ่ายทจี่ายให้แก่หน่วยงานราชการ 

2.1 ค่าอากรแสตมป์ 

2.2 ค่าใชจ่้ายและภาษีทีจ่ายใหแ้ก่หน่วยราชการ 

 

ธนาคารเป็นผูร้บัชาํระค่าอากรแสตมป์แทนลกูคา้ [อตัราปกติ 0.05% ของวงเงินสินเชอื (สงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท)] 

ตามค่าใชจ่้ายทเีกิดขนึจริง 

3. ค่าใช้จ่ายทจี่ายให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอนื 

3.1 ค่าใชจ่้ายในการชาํระเงิน 
 

 ชาํระโดยหกับญัชีธนาคาร 

 

ไม่คิดค่าบริการ 

 

ชาํระผ่านเครอืง ATM/CDM 

  

ไม่คิดค่าบริการ 

   ชาํระทีเคานเ์ตอรข์องธนาคาร ไม่คิดค่าบริการ ชาํระผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต / ทีทีบี ทชั  ไม่คิดค่าบริการ 

  ชาํระทีจดุบริการรบัชาํระเงิน** (เฉพาะเงนิสด) 

  - เคานเ์ตอรเ์ซอรว์ิส (สงูสดุ 49,000 บาท/รายการ/วนั)                                                                 กทม. / ปริมณฑล   15 บาท / รายการ  (รวม VAT แลว้) 

                                                                                                                                               ภมิูภาค                 20 บาท / รายการ  (รวม VAT แลว้) 

  - เทสโก ้โลตสัทกุสาขา (สงูสดุ 49,000 บาท/รายการ สูงสดุ 2 ครงั/วนั                                                                       10 บาท / รายการ  (รวม VAT แลว้)                       

  - บิกซี (สงูสดุ 49,000 บาท/รายการ/วนั)                                                                                                                 10 บาท / รายการ  (รวม VAT แลว้) 

  - ไปรษณียไ์ทย (สงูสดุ 50,000 บาท/รายการ / ยอดชาํระสงูสดุ 100,000 บาท/วนั)                        กทม. / ปริมณฑล   10 บาท / รายการ  (รวม VAT แลว้) 

                                                                                                                                           ภมิูภาค                 15 บาท / รายการ  (รวม VAT แลว้) 

 3.2 ค่าใชจ้่ายในการตรวจสอบขอ้มลูเครดิต ไม่คิดค่าบริการ 

 3.3 ค่าใชจ่้ายกรณีเงนิในบญัชไีม่พอจ่าย (กรณีชาํระหนีโดยการหกั

บญัชีกบัสถาบนัการเงนิอนื) 
ไม่มบีริการ 

 3.4 ค่าใชจ่้ายในการติดตามทวงถามหน*ี** ไม่คิดค่าบริการ 

4. ค่าใช้จ่ายทเีป็นต้นทุนในการดาํเนินงานของสถาบันการเงิน  

 4.1 ค่าใชจ่้ายในการติดตามทวงถามหน*ี** ไม่คิดค่าบริการ 

 4.2 ค่าใชจ่้ายกรณีเชค็คืน (ไมเ่กิน 200 บาทต่อครงั) ไม่คิดค่าบริการ 

 4.3 ค่าออกบตัรใหม่กรณีหาย/ชาํรุด (กรณีใชบ้ตัรในการเบิกถอน) ไม่คิดค่าบริการ 
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ค่าใช้จ่ายตามทไีด้จ่ายจริงและพอสมควรแกเ่หตุ 

 4.4 ค่าขอใบแจง้ยอดบญัชีของแต่ละงวด (ชดุที 2 เป็นตน้ไป) ไม่คิดค่าบริการ 

 4.5 ค่าขอรหสัประจาํตวับตัรใหม่ทดแทนรหสัเดิม (กรณีใชบ้ตัรในการ

เบิกถอน) 
ไม่คิดค่าบริการ 

 4.6 ค่าขอตรวจสอบรายการ ไม่คิดค่าบริการ 

หมายเหตุ   * อตัราดอกเบีย MLR (Minimum Loan Rate) หมายถงึ อตัราดอกเบียลกูคา้รายใหญ่ชนัดี ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา ซงึเป็นอตัราดอกเบียลอยตวั และอาจเปลียนแปลงไดต้ามประกาศธนาคาร ซงึจะติดประกาศใหท้ราบทีสาขาและที  

        www.ttbbank.com (ทงันี อตัราดอกเบีย MLR มีผลบงัคบัใช ้ตงัแต่วนัท ี17 มิถนุายน 2564 = 6.125% ต่อปี) 

 ** ค่าบริการดงักล่าวเป็นค่าบรกิารตามอตัราทผีูใ้หบ้ริการเรียกเก็บจากลกูคา้ ณ จดุรบัชาํระเงิน และอาจมกีารเปลียนแปลงไดข้ึนอยู่กบัผูใ้หบ้รกิารแต่ละราย 

*** ค่าใชจ่้ายประเภทเดียวกนัตามขอ้ 3.4 และ 4.1 จะเรียกเก็บจากลกูคา้ซาํซอ้นกนัไม่ได ้และจะเก็บไดต้ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัการทวงถามหน ีเรอืงการกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ในการทวงถามหน ีลงวนัท ี13 สิงหาคม 2564 

     ทงันี ค่าใชจ้่ายตามขอ้ 3.4 และ 4.1 ของธนาคาร เป็นค่าใชจ่้ายต่างประเภทกนัโดย ขอ้ 3.4 เป็นค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริงทีธนาคารไดว้่าจา้งบริษัทภายนอกในการติดตามทวงถามหนีจากลูกคา้ แต่สาํหรบัขอ้ 4.1 เป็นค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนจริงในการติดตาม     

     ทวงถามหนีจากลกูคา้ของธนาคาร ซงึเป็นค่าใชจ่้ายทีนอกเหนือจากทีบริษัทภายนอกดาํเนินการแทนให ้

 


