
รายละเอียดเก่ียวกับดอกเบีย้ ค่าบริการต่างๆ และเบีย้ปรับทีส่ถาบันการเงินอาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ เร่ิมใช้ ตั้งแต่วันที ่1 สิงหาคม 2563 
 

 

 

SD-137-V.8-TH 

สินเช่ือส่วนบุคคล Cash2Go 
1. ดอกเบีย้ ค่าบริการต่างๆ และเบีย้ปรับ  

 ดอกเบีย้ ค่าบริการตา่ง ๆ และเบีย้ปรบั (อตัราต ่าสดุถึงอตัราสงูสดุ) อตัราดอกเบีย้ปกติ ต ่าสดุ 17% ต่อปี และ สงูสดุไม่เกิน 25.0 % ต่อปี 
ค่าใช้จ่ายตามทีไ่ด้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุ 
2. ค่าใช้จ่ายทีจ่่ายให้แก่หน่วยงานราชการ 

2.1 ค่าอากรแสตมป์ 
2.2 ค่าใชจ้่ายและภาษีที่จ่ายใหแ้ก่หนว่ยราชการ 

 
ธนาคารเป็นผูร้บัช าระคา่อากรแสตมป์แทนลกูคา้ (อตัราปกติ 0.05% ของวงเงินสินเช่ือ (สงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท)) 

ตามค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง 
3. ค่าใช้จ่ายทีจ่่ายให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอ่ืน 

3.1 ค่าใชจ้่ายในการช าระเงิน 
 
ช าระโดยหกับญัชีธนาคาร 

 
ไม่คิดค่าบริการ 

 
ช าระผ่านเครื่อง ATM 

  
ไม่คิดค่าบริการ 

  ช าระที่เคานเ์ตอรข์องธนาคาร ไม่คิดค่าบริการ ช าระผ่านระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ  ไม่คิดค่าบริการ 
  ช าระโดยเช็คหรือธนาณตัิทางไปรษณีย ์          - ช าระผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต / ทีเอ็มบี ทชั  ไม่คิดค่าบริการ 
  ช าระที่จดุบริการรบัช าระเงิน** (เฉพาะเงินสด) 
  - เคานเ์ตอรเ์ซอรว์ิส (สงูสดุ 49,000 บาทต่อรายการ)                                กทม. / ปริมณฑล   15 บาท / รายการ  (รวม VAT แลว้) 

                                                                                                            ภูมิภาค                 20 บาท / รายการ  (รวม VAT แลว้) 
  - เทสโก ้โลตสั (สงูสดุ 49,000 บาทต่อรายการต่อวนั)                                                            10 บาท / รายการ  (รวม VAT แลว้) 
 3.2 ค่าใชจ้่ายในการตรวจสอบขอ้มลูเครดิต ไม่คิดค่าบริการ 
 3.3 ค่าใชจ้่ายกรณีเงินในบญัชีไม่พอจ่าย (กรณีช าระหนีโ้ดยการหกับญัชีกบั

สถาบนัการเงินอ่ืน) 
- 

 3.4 ค่าใชจ้่ายในการติดตามทวงถามหนี*้ ไม่คิดค่าบริการ 
4. ค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นต้นทุนในการด าเนินงานของสถาบันการเงิน  
 4.1 ค่าใชจ้่ายในการติดตามทวงถามหนี*้ งวดละ 100 บาท / บญัชี 
 4.2 ค่าใชจ้่ายกรณีเช็คคืน (ไม่เกิน 200 บาทต่อครัง้) - 
 4.3 ค่าออกบตัรใหม่กรณีหาย/ช ารุด (กรณีใชบ้ตัรในการเบิกถอน) - 
 4.4 ค่าขอใบแจง้ยอดบญัชีของแต่ละงวด (ชดุที่ 2 เป็นตน้ไป) ไม่คิดค่าบริการ 
 4.5 ค่าขอรหสัประจ าตวับตัรใหม่ทดแทนรหสัเดิม (กรณีใชบ้ตัรในการเบิกถอน) - 
 4.6 ค่าขอตรวจสอบรายการ - 

หมายเหตุ   * ค่าใชจ้่ายประเภทเดียวกนัตามขอ้ 3.4 และ 4.1 จะเรียกเก็บจากลกูคา้ซ า้ซอ้นกนัไม่ได ้และจะเก็บไดต้ามจ านวนเงินท่ีไดจ้่ายไปจริง และพอสมควรแก่กรณี ทัง้นี ้ค่าใชจ้่ายตามขอ้ 3.4 และ 4.1 ของธนาคาร เป็นค่าใชจ้่ายต่างประเภทกนั โดย ขอ้ 3.4 เป็น 
    ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริงท่ีธนาคารไดว้่าจา้งบริษัทภายนอกในการติดตามทวงถามหนีจ้ากลกูคา้ แต่ส าหรบัขอ้ 4.1 เป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิในการติดตามทวงถามหนีจ้ากลกูคา้ของธนาคาร ซึ่งเป็นค่าใชจ้่ายท่ีนอกเหนือจากท่ีบริษัทภายนอกด าเนินการแทนให ้
  ** ค่าบริการดงักล่าวเป็นค่าบริการตามอตัราท่ีผูใ้หบ้ริการเรยีกเก็บจากลกูคา้ ณ จดุรบัช าระเงิน และอาจมกีารเปล่ียนแปลงไดข้ึน้อยู่กบัผูใ้หบ้รกิารแต่ละราย         

 
 
 
 



รายละเอียดเก่ียวกับดอกเบีย้ ค่าบริการต่างๆ และเบีย้ปรับทีส่ถาบันการเงินอาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ เร่ิมใช้ ตั้งแต่วันที ่1 สิงหาคม 2563 
 

 

 

SD-137-V.8-TH 

สินเช่ือบัตรกดเงินสด TMB Ready Cash 
1. ดอกเบีย้ ค่าบริการต่างๆ และเบีย้ปรับ  

 ดอกเบีย้ ค่าบริการตา่ง ๆ และเบีย้ปรบั (อตัราต ่าสดุถึงอตัราสงูสดุ) อตัราดอกเบีย้ปกติ ต ่าสดุ 16% ต่อปี และ สงูสดุไม่เกิน 25.0 % ต่อปี 
ค่าใช้จ่ายตามทีไ่ด้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุ 
2. ค่าใช้จ่ายทีจ่่ายให้แก่หน่วยงานราชการ 

2.1 ค่าอากรแสตมป์ 
2.2 ค่าใชจ้่ายและภาษีที่จ่ายใหแ้ก่หนว่ยราชการ 

 
ธนาคารเป็นผูร้บัช าระคา่อากรแสตมป์แทนลกูคา้ (อตัราปกติ 0.05% ของวงเงินสินเช่ือ (สงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท)) 

ตามค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง 
3. ค่าใช้จ่ายทีจ่่ายให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอ่ืน 

3.1 ค่าใชจ้่ายในการช าระเงิน 
 
ช าระโดยหกับญัชีธนาคาร 

 
ไม่คิดค่าบริการ 

 
ช าระผ่านเครื่อง ATM 

  
ไม่คิดค่าบริการ 

  ช าระที่เคานเ์ตอรข์องธนาคาร ไม่คิดค่าบริการ ช าระผ่านระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ  ไม่คิดค่าบริการ 
  ช าระโดยเช็คหรือธนาณตัิทางไปรษณีย ์          - ช าระผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต / ทีเอ็มบี ทชั  ไม่คิดค่าบริการ 
  ช าระที่จดุบริการรบัช าระเงิน** (เฉพาะเงินสด) 
  - เคานเ์ตอรเ์ซอรว์ิส (สงูสดุ 49,000 บาทต่อรายการ)                                กทม. / ปริมณฑล   15 บาท / รายการ  (รวม VAT แลว้) 

                                                                                                            ภูมิภาค                 20 บาท / รายการ  (รวม VAT แลว้) 
  - เทสโก ้โลตสั (สงูสดุ 49,000 บาทต่อรายการต่อวนั)                                                            10 บาท / รายการ  (รวม VAT แลว้) 
 3.2 ค่าใชจ้่ายในการตรวจสอบขอ้มลูเครดิต ไม่คิดค่าบริการ 
 3.3 ค่าใชจ้่ายกรณีเงินในบญัชีไม่พอจ่าย (กรณีช าระหนีโ้ดยการหกับญัชีกบั

สถาบนัการเงินอ่ืน) 
- 

 3.4 ค่าใชจ้่ายในการติดตามทวงถามหนี*้ ไม่คิดค่าบริการ 
4. ค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นต้นทุนในการด าเนินงานของสถาบันการเงิน  
 4.1 ค่าใชจ้่ายในการติดตามทวงถามหนี*้ งวดละ 100 บาท / บญัชี 
 4.2 ค่าใชจ้่ายกรณีเช็คคืน (ไม่เกิน 200 บาทต่อครัง้) - 
 4.3 ค่าออกบตัรใหม่กรณีหาย/ช ารุด (กรณีใชบ้ตัรในการเบิกถอน) - 
 4.4 ค่าขอใบแจง้ยอดบญัชีของแต่ละงวด (ชดุที่ 2 เป็นตน้ไป) ไม่คิดค่าบริการ 
 4.5 ค่าขอรหสัประจ าตวับตัรใหม่ทดแทนรหสัเดิม (กรณีใชบ้ตัรในการเบิกถอน) - 
 4.6 ค่าขอตรวจสอบรายการ - 

หมายเหตุ   * ค่าใชจ้่ายประเภทเดียวกนัตามขอ้ 3.4 และ 4.1 จะเรียกเก็บจากลกูคา้ซ า้ซอ้นกนัไม่ได ้และจะเก็บไดต้ามจ านวนเงินท่ีไดจ้่ายไปจริง และพอสมควรแก่กรณี ทัง้นี ้ค่าใชจ้่ายตามขอ้ 3.4 และ 4.1 ของธนาคาร เป็นค่าใชจ้่ายต่างประเภทกนั โดย ขอ้ 3.4 เป็น 
    ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริงท่ีธนาคารไดว้่าจา้งบริษัทภายนอกในการติดตามทวงถามหนีจ้ากลกูคา้ แต่ส าหรบัขอ้ 4.1 เป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิในการติดตามทวงถามหนีจ้ากลกูคา้ของธนาคาร ซึ่งเป็นค่าใชจ้่ายท่ีนอกเหนือจากท่ีบริษัทภายนอกด าเนินการแทนให ้
  ** ค่าบริการดงักล่าวเป็นค่าบริการตามอตัราท่ีผูใ้หบ้ริการเรยีกเก็บจากลกูคา้ ณ จดุรับช าระเงิน และอาจมกีารเปล่ียนแปลงไดข้ึน้อยู่กบัผูใ้หบ้รกิารแต่ละราย        

       
 
 



รายละเอียดเก่ียวกับดอกเบีย้ ค่าบริการต่างๆ และเบีย้ปรับทีส่ถาบันการเงินอาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ เร่ิมใช้ ตั้งแต่วันที ่1 สิงหาคม 2563 
 

 

 

SD-137-V.8-TH 

สินเช่ืออเนกประสงค ์ประเภทไม่มีหลักประกัน ส าหรับพนักงาน TMB ทีเ่ข้าท างานกับ TMB ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป 
1. ดอกเบีย้ ค่าบริการต่างๆ และเบีย้ปรับ  

 ดอกเบีย้ ค่าบริการตา่ง ๆ และเบีย้ปรบั (อตัราต ่าสดุถึงอตัราสงูสดุ) อตัราดอกเบีย้ปกติ ต ่าสดุ MLR – 0.5% ต่อปี และ สงูสดุไม่เกิน 25.0 % ต่อปี*** 
ค่าใช้จ่ายตามทีไ่ด้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุ 
2. ค่าใช้จ่ายทีจ่่ายให้แก่หน่วยงานราชการ 

2.1 ค่าอากรแสตมป์ 
2.2 ค่าใชจ้่ายและภาษีที่จ่ายใหแ้ก่หนว่ยราชการ 

 
ธนาคารเป็นผูร้บัช าระคา่อากรแสตมป์แทนลกูคา้ (อตัราปกติ 0.05% ของวงเงินสินเช่ือ (สงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท)) 

ตามค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง 
3. ค่าใช้จ่ายทีจ่่ายให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอ่ืน 

3.1 ค่าใชจ้่ายในการช าระเงิน 
 
 ช าระโดยหกับญัชีธนาคาร 

 
ไม่คิดค่าบริการ 

 
ช าระผ่านเครื่อง ATM 

  
ไม่คิดค่าบริการ 

   ช าระที่เคานเ์ตอรข์องธนาคาร ไม่คิดค่าบริการ ช าระผ่านระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ  ไม่คิดค่าบริการ 
   ช าระโดยเช็คหรือธนาณตัิทางไปรษณีย ์          - ช าระผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต / ทีเอ็มบี ทชั  ไม่คิดค่าบริการ 
  ช าระที่จดุบริการรบัช าระเงิน** (เฉพาะเงินสด) 
  - เคานเ์ตอรเ์ซอรว์ิส (สงูสดุ 49,000 บาทต่อรายการ)                              กทม. / ปริมณฑล   15 บาท / รายการ  (รวม VAT แลว้) 

                                                                                                          ภมิูภาค                 20 บาท / รายการ  (รวม VAT แลว้) 
  - เทสโก ้โลตสั (สงูสดุ 49,000 บาทต่อรายการต่อวนั)                                                          10 บาท / รายการ  (รวม VAT แลว้) 
 3.2 ค่าใชจ้่ายในการตรวจสอบขอ้มลูเครดิต ไม่คิดค่าบริการ 
 3.3 ค่าใชจ้่ายกรณีเงินในบญัชีไม่พอจ่าย (กรณีช าระหนีโ้ดยการหกับญัชีกบั

สถาบนัการเงินอ่ืน) 
- 

 3.4 ค่าใชจ้่ายในการติดตามทวงถามหนี*้ ไม่คิดค่าบริการ 
4. ค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นต้นทุนในการด าเนินงานของสถาบันการเงิน  
 4.1 ค่าใชจ้่ายในการติดตามทวงถามหนี*้ ไม่คิดค่าบริการ 
 4.2 ค่าใชจ้่ายกรณีเช็คคืน (ไม่เกิน 200 บาทต่อครัง้) - 
 4.3 ค่าออกบตัรใหม่กรณีหาย/ช ารุด (กรณีใชบ้ตัรในการเบิกถอน) - 
 4.4 ค่าขอใบแจง้ยอดบญัชีของแต่ละงวด (ชดุที่ 2 เป็นตน้ไป) ไม่คิดค่าบริการ 
 4.5 ค่าขอรหสัประจ าตวับตัรใหม่ทดแทนรหสัเดิม (กรณีใชบ้ตัรในการเบิกถอน) - 
 4.6 ค่าขอตรวจสอบรายการ - 

หมายเหตุ   * ค่าใชจ้่ายประเภทเดียวกนัตามขอ้ 3.4 และ 4.1 จะเรียกเก็บจากลกูคา้ซ า้ซอ้นกนัไม่ได ้และจะเก็บไดต้ามจ านวนเงินท่ีไดจ้่ายไปจริง และพอสมควรแก่กรณี ทัง้นี ้ค่าใชจ้่ายตามขอ้ 3.4 และ 4.1 ของธนาคาร เป็นค่าใชจ้่ายต่างประเภทกนั โดย ขอ้ 3.4 เป็น 
    ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริงท่ีธนาคารไดว้่าจา้งบริษัทภายนอกในการติดตามทวงถามหนีจ้ากลกูคา้ แต่ส าหรบัขอ้ 4.1 เป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิในการติดตามทวงถามหนีจ้ากลกูคา้ของธนาคาร ซึ่งเป็นค่าใชจ้่ายท่ีนอกเหนือจากท่ีบริษัทภายนอกด าเนินการแทนให ้
  ** ค่าบริการดงักล่าวเป็นค่าบริการตามอตัราท่ีผูใ้หบ้ริการเรยีกเก็บจากลกูคา้ ณ จดุรับช าระเงิน และอาจมกีารเปล่ียนแปลงไดข้ึน้อยู่กบัผูใ้หบ้รกิารแต่ละราย 
  *** อตัราดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate) หมายถงึ อตัราดอกเบีย้ลกูคา้รายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินกูแ้บบมรีะยะเวลา ซึ่งเป็นอตัราดอกเบีย้ลอยตวั และอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามประกาศธนาคาร ซึ่งจะติดประกาศใหท้ราบท่ีสาขา TMB และท่ี  
  www.tmbbank.com (ทัง้นี ้อตัราดอกเบีย้ MLR ลา่สดุ ณ วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 = 6.125% ต่อปี) 


