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ประเภทค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้
1.1 การกู้ใหม่ และการกู้เพิ่ม
- วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท

- วงเงินกู้เกิน 500,000 บาท

เงื่อนไข/หมายเหตุ

ไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียม
ร้อยละ 0.1 ของ
วงเงินทํานิติกรรม

1.2

2

3

การยื่นกู้เพื่อซื้อทรัพย์ที่ประมูลได้
กรณี ผู้ ป ระกอบการเป็น ผู้ ป ระมูลซื้ อทรั พ ย์ บังคับ คดี ของ
ธนาคารได้ และนําไปปรับปรุงจําหน่ายให้แก่ผู้ซื้อรายย่อย คิดค่าธรรมเนียม
การยื่นกู้ในแต่ละบัญชี
ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ประเภทพัฒนาโครงการ ประเภทแฟลต
และประเภทบ้านเช่า ทั้งการกู้ใหม่ และกู้เพิ่ม
โดยให้คิดค่าธรรมเนียมเป็นรายโครงการ
ค่าประเมินราคาหลักประกัน
3.1 เงินกู้รายย่อย เงินกู้รายย่อยโครงการสวัสดิการ
(1) เงินกู้รายย่อย เงินกู้รายย่อยโครงการสวัสดิการ และเงินกู้เพิ่ม
รายย่อยโครงการ
- วงเงินขอกู้ไม่เกิน 500,000 บาท
- วงเงินขอกู้ 500,001 บาท - 3,000,000 บาท
- วงเงินขอกู้เกิน 3,000,000 บาท
(2) เงินกู้รายย่อย เงินกู้รายย่อยโครงการสวัสดิการภายใต้
โครงการ Virtual Branch ในกรณี ที่ ลู ก ค้ า มี ค วามประสงค์
ให้ประเมินราคาภายใน 1 วันทาการ

อัตรา
ค่าธรรมเนียม (บาท)

กรณีการกู้รายเดียวแต่หลักประกันมีมากกว่า 1 แห่ง
- ถ้าอยู่ในเขตหรืออําเภอเดียวกัน ค่าประเมินราคา
เพิ่มขึ้นจากอัตราดังกล่าวอีกแห่งละ 50%
- ถ้าอยู่ต่างเขต หรือต่างอําเภอกัน ค่าประเมินราคา
เพิ่มขึ้นจากอัตราดังกล่าวอีกแห่งละ 100%

บัญชีละ 1,500

ร้อยละ 0.25
ของวงเงินกู้
(วงเงินอนุมัติ)

ให้เก็บในวันทํานิติกรรม

ค่า ประเมิ น ราคา ธนาคาร
จะไม่คืนให้ผู้กู้ ถึงแม้ว่าจะ
ไม่ได้รับอนุมัติให้กู้เงิน

แห่งละ 1,900
แห่งละ 2,800
แห่งละ 3,100
แห่งละ 3,100
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ประเภทค่าธรรมเนียม
3.2 ค่าประเมินราคาหลักประกันที่บริษัทประเมินราคาหลักทรัพย์
เป็นผู้ประเมินราคา ในงานประเมินราคา ดังนี้
(1) งานตรวจสอบ น.ส.3ก. เปลี่ยนเป็นโฉนดก่อนทํานิติกรรม
(2) งานตรวจสอบ น.ส. 3ก. เปลี่ยนเป็นโฉนดกรณีหลังทํานิติกรรม
- กรณีลูกค้าร้องขอ ให้ลูกค้าเป็นผู้ชําระค่าประเมินราคา
หลักประกัน
- กรณี หน่ วยงานของรั ฐ แจ้ ง ให้ ธนาคารเป็ น ผู้ชํ าระ
ค่าประเมินราคาหลักประกัน
(3) งานตรวจสอบหลั กประกั น กรณี ลู กค้าขอเชื่ อมทางกั บ
กรมทางหลวง
(4) งานตรวจสอบหลักประกัน กรณีลู กค้าขอแบ่ งแยกโฉนด
และขอปลอดจํานองบางส่วน
(5) งานตรวจสอบกรณี ลู ก ค้ า ขอยื ม โฉนดหลั ก ประกั น
ไปจดภาระจํายอม
(6) งานตรวจสอบการรอนสิ ทธิ ของหลั กประกั น เนื่ องจาก
ผู้กู้ขอนําหลักประกันไปให้บุคคลอื่นเช่า
3.3 การขอทบทวนราคาประเมินรับเป็นหลักประกัน โดยผู้กู้ขอ
อุ ท ธรณ์ ร าคาประเมิ น และทบทวนราคาประเมิ น รั บ เป็ น
หลักประกัน โดยธนาคารเป็นผู้ประเมินราคา
3.4 ค่าประเมินราคาหลักประกัน
- ประเภทแฟลตและบ้านเช่า
3.5 ค่าประเมินราคาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้
3.5.1 ค่าประเมินราคาปรับโครงสร้างหนี้ ตามมาตรการ GHB 2U
3.5.2 ค่าประเมินราคาไถ่ถอนจํานองใหม่
ค่าประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าทรัพย์สิน
ธนาคารกํ าหนดอัตราค่าประเมินมูลค่าสิ ทธิการเช่ าทรัพย์ สิ น
เพื่อเรียกเก็บจากผู้กู้ ทั้งกรณีประเมินราคาโดยธนาคาร หรือโดย
บริษัทประเมินที่มีสัญญา หรือข้อตกลงอยู่กับธนาคาร ดังนี้
4.1 ค่าประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าทรัพย์สิน
4.2 ค่าตรวจผลงานการก่อสร้างอาคารเพื่อจ่ายเงินงวด

อัตรา
ค่าธรรมเนียม (บาท)

เงื่อนไข/หมายเหตุ

1,000
700

1,200
1,200
1,200
1,200
500

ครั้งละ 5,000
รายละ 1,600
รายละ 1,600

รายละ 800
ครั้งละ 250

ค่า ประเมิ น มูล ค่ า สิท ธิ ก าร
เช่าทรัพย์สิน และค่าตรวจ
ผลการก่อสร้างอาคารดังกล่าว
หากธนาคารหรือบริษัทประเมิน
ได้ เ ริ่ ม ดํ า เนิ น การไปแล้ ว
จะไม่คืนเงินให้แก่ผู้กู้ไม่ว่า
ด้วยกรณีใด ๆ
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ค่าประเมินโครงการ
5.1 โครงการสําหรับลูกค้ารายย่อยโครงการ POST FINANCE (LTF)
5.1.1 การตรวจรับโครงการใหม่
5.1.2 การตรวจเพิ่มเฟส หรือการขยายโครงการ
5.1.3 การเพิ่มแบบอาคาร หรือการปรับราคา
5.1.4 การตรวจสอบสาธารณูปโภคเพื่อค้ําประกัน
5.1.5 การตรวจรับรองผลที่ดินอาคาร ที่ดินเปล่า ห้องชุด
5.1.6 การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น ใบอนุญาตจัดสรร
อช.2 อช.10 หรือเงื่อนไขภาระจํายอมทางเข้าออก
5.1.7 การขอทบทวนราคาประเมิ น รั บ เป็ น หลั ก ประกั น
โดยผู้ดําเนินโครงการขออุทธรณ์ราคาประเมินและทบทวนราคาประเมิน
รับเป็นหลักประกัน โดยธนาคารเป็นผู้ประเมินราคา
5.2 โครงการ Block Zone Project : BZP
5.2.1 ปรับราคา/เพิ่มแบบอาคาร/ตรวจเพิ่มเฟส/ขยายโครงการ
5.2.2 การตรวจรับรองผลที่ดินอาคาร ห้องชุด
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5.3 โครงการ Regional Fast Track และ Smart Fast Track
- การตรวจรับรองผลที่ดินอาคาร
5.4 ประเภทพัฒนาโครงการ (Pre Finance)
5.4.1 รับโครงการใหม่
5.4.2 ตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง
5.4.3 ตรวจรับรองผลที่ดินอาคาร
(กรณีลูกค้ารายย่อยภายใต้เงินกู้ประเภทพัฒนาโครงการ
(Pre Finance)
เงื่อนไข/หมายเหตุ : เฉพาะกรณีที่มีผลงานการก่อสร้างเพื่อเบิกจ่าย
เงินกู้ประเภทพัฒนาโครงการ (Pre Finance) ไม่ถึงร้อยละ 90 และ/
หรือยังไม่มีการแบ่งแยกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
ค่าธรรมเนียมการขยายระยะเวลาโครงการ
(โครงการที่ธนาคารรับเป็นแหล่งเงินกู้ระยะยาว)
- กรณี บริ ษัท ที่นํ าลู กค้ ามากู้ กั บ ธนาคารไม่ถึ ง 20 รายหรื อ
วงเงินไม่ถึง 20 ล้านบาท

อัตรา
ค่าธรรมเนียม (บาท)

10,000
5,000
2,500
1,000
800 ต่อหลัง/ห้อง
500

เงื่อนไข/หมายเหตุ
มีผลบังคับใช้วันที่
11 มีนาคม 2562

5,000

ครั้งละ 2,500
800 ต่อหลัง/ห้อง
800 ต่อหลัง

5,000
ครั้งละ 1,200
800 ต่อหลัง

10,000
(กรณีที่มี
หลายโครงการ
ให้นับรวมได้)

มีผลบังคับใช้วันที่
1 พฤศจิกายน 2561
สาหรับการประเมิน
ตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป
มีผลบังคับใช้วันที่
1 ตุลาคม 2562
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ค่าตรวจสอบผลงานการก่อสร้างเพื่อจ่ายเงินงวด
7.1 เงินกู้รายย่อยทั่วไป และเงินกู้โครงการสวัสดิการทุกประเภท
7.2 เงินกู้ประเภทแฟลต
7.3 เงินกู้ประเภทบ้านเช่า
ยกเว้นหลักประกันมากกว่า 1 แห่ง
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
คิดอัตราค่าจ้างเหมา
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อัตรา
ค่าธรรมเนียม (บาท)
ครั้งละ 800
ครั้งละ 1,200
ครั้งละ 1,200
แห่งละ 1,200
รายละ 1,000
ทั่วประเทศ
(หรือตามที่ธนาคาร
เห็นควร)

ค่าธรรมเนียมคาขอ
9.1 ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการกู้เงิน
ครั้งละ 500
9.1.1 ทุกกรณีหลังจากอนุมัติแล้ว แต่ก่อนทํานิติกรรม
ยกเว้น
ครั้งละ 1,000
- เปลี่ยนแปลงวงเงินกู้
ครั้งละ 1,000
- เปลี่ยนแปลงระยะเวลากู้
ครั้งละ 1,000
- เปลี่ยนแปลงประเภทอัตราดอกเบี้ย
ครั้งละ 1,000
- เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การกู้
ครั้งละ 2,000
- เปลี่ยนแปลงหลักประกัน
ครั้งละ 2,000
- เปลี่ยนแปลงผู้กหู้ รือผู้กู้ร่วม หรือผู้ถือกรรมสิทธิ์
9.1.2 ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการกู้เงิน
ทุกกรณีหลังจากทํานิติกรรมแล้ว
ครั้งละ 1,000
- ลดเงินงวด
ครั้งละ 1,000
- เปลี่ยนแปลงวงเงินกู้
ครั้งละ 1,000
- เปลี่ยนแปลงระยะเวลากู้
ครั้งละ 1,000
- เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การกู้
ครั้งละ 5,000
- เปลี่ยนแปลงหลักประกัน
9.2 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
กรณีผู้กู้ขอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.00 ของ
ยอดเงินต้นคงเหลือ
ตามประกาศที่ต่ํากว่า
ณ วันที่รับลูกค้ายื่น
คําร้องขอ
เปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้

เงื่อนไข/หมายเหตุ
ชําระก่อนหรือในวันตรวจ

ให้ชําระในวันยื่นคําขอ
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ค่าธรรมเนียมคําขออื่น ๆ
9.3.1 เงินกู้รายย่อย เงินกู้รายย่อยโครงการ และเงิน กู้
เพื่อการไถ่ถอนจํานอง
(1) ค่าธรรมเนียมการขอยืมโฉนดไปเพื่อรังวัด
แบ่งแยกโฉนด
(2) ค่าธรรมเนียมการขอปลอดจํานองหลักประกัน
ออกบางส่วน
(3) ค่าธรรมเนี ย มการขอแก้ ไ ขหนี้ จํ านอง หรื อ
ไถ่ถอนหนี้เดิมแล้วทําสัญญาจํานองใหม่ หรือ
กรณีเปลี่ยนแปลงผู้กู้หรือผู้กู้ร่วม หรือเปลี่ยนแปลง
ผู้ถือกรรมสิทธิ์หลังจากทํานิติกรรมแล้ว
ยกเว้นลูกหนี้ประนอมหนี้ หรือกรณีเปลี่ยนแปลง
ผู้กู้หรือผู้กู้ร่วม หรือเปลี่ยนแปลง ผู้ถือกรรมสิทธิ์
เนื่องจากเสียชีวิต
(4) ค่าธรรมเนียมการขอยืมโฉนดหลักประกันไป
เพื่อจดภาระจํายอมที่เป็นภารยทรัพย์ หรือ
สามยทรัพย์ ยกเลิก ภาระจํายอม รังวัดสอบเขต
และแก้ไขหลักเขต
(5) ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการกู้
(6) ค่ า ธรรมเนี ย มการออกหนั ง สื อ ยิ น ยอม
ให้ปลูกสร้างอาคารบนโฉนดหลักประกัน
(7) ค่ า ธรรมเนี ย มการออกหนั ง สื อ ยิ น ยอมให้
ไถ่ถอนจํานอง

อัตรา
ค่าธรรมเนียม (บาท)

เงื่อนไข/หมายเหตุ

9.3

(8) ค่ า ธรรมเนี ย มการออกหนั ง สื อ ยิ น ยอมให้
รั ง วั ด สอบเขตที่ ไ ม่ ไ ด้ นํ า หลั ก ประกั น ไป
ดําเนินการที่สํานักงานที่ดิน

ครั้งละ 1,500
ครั้งละ 3,000
ครั้งละ 5,000

ครั้งละ 2,000

ครั้งละ 200
ครั้งละ 200
ฉบับละ 500

ครั้งละ 200

ยกเว้นในกรณีที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานของธนาคาร
หรือพนักงานธนาคาร หรือ
เหตุอื่นใดอันมิใช่ความผิด
ของผู้กู้หรือลูกค้า
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(9) ค่าธรรมเนียมในการออกแคชเชียร์เช็ค

(10) ค่าธรรมเนียมในการดําเนินการด้านนิติกรรม
สําหรับลูกค้าเงินกู้ที่ซื้อทรัพย์ของธนาคารอื่ น
หากได้รับอนุมัติผ่อนผันให้ออกแคชเชียร์เช็ค
เพื่อไปวางทรัพย์ที่กรมบังคับคดี/สํานักงาน
บังคับคดีก่อนทํานิติกรรม
(11) กรณีผู้กู้นัดไถ่ถอนจํานอง โดยให้ธนาคารไป
รับเงินค่าไถ่ถอนที่สํานักงานที่ดินแล้วไม่สามารถ
ดําเนินการไถ่ถอนจํานองได้ ให้คิดค่าธรรมเนียม
ในการนัดครั้งต่อไป
(12) ค่า ธรรมเนี ย มในกรณี ลู ก ค้ าขอถ่ า ยสํ า เนา
แคชเชียร์เช็คเงินกู้
(13) ค่า ธรรมเนี ย มในกรณี ลู ก ค้ าขอถ่ า ยสํ า เนา
เอกสารสําคัญในซองเอกสารสําคัญ

อัตรา
เงื่อนไข/หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียม (บาท)
กรณีที่ธนาคารออกแคชเชียร์เช็ค
ฉบับละ 100

รายละ 5,000

ครั้งละ 3,000

ให้แก่ผู้กู้เรียบร้อยแล้ว และ
ผู้ กู้ ป ระสงค์ จ ะให้ ธ นาคาร
ออกแคชเชียร์เช็คฉบับใหม่

ทั้งนี้ ไม่รวมการไถ่ถอนจํานอง
กรณีเปลี่ยนตัวลูกหนี้ หรือ
ไถ่ถอนจํานองใหม่

200 บาท/บัญชี
ชุดละ 200

ยกเว้น สําเนาใบเสร็จรับชําระ
เงินกู้ ไม่เก็ บค่าธรรมเนียม
และไม่ต้องใช้ใบแจ้งความ

(14) ค่าธรรมเนียมการออก Statement เงินกู้
100 ต่อปี
(15) ค่าธรรมเนี ยมการออกหนั งสื อรั บรองขยาย
ฉบับละ 300
ระยะเวลาให้กรมบังคับคดี
ในกรณีที่ต้องดําเนินการในหลายประเภทพร้อมกัน
ให้คิดค่าธรรมเนียมประเภทที่มีค่าธรรมเนียมสูงสุดเพียงอย่างเดียว
9.3.2 เงินกู้รายย่อยโครงการ
โครงการที่กําหนดวงเงินกู้ระยะยาว คิดค่าธรรมเนียม
ร้อยละ 0.50
- จ่ า ยคื น ภายหลั ง ตาม
ผูกพันโครงการ
ของวงเงินกู้ระยะยาว จํานวนเงินที่ได้ใช้ไปแล้ว
- โครงการที่ ไม่ขอกําหนด
วงเงินกู้ระยะยาว ธนาคาร
ไม่คิด ค่าธรรมเนียมผูกพัน
โครงการ

9.3.3 เงินกู้เพื่อซื้อทรัพย์ธนาคาร
การขอเปลี่ยนตัวผู้ซื้อทรัพย์ธนาคารจากตนเอง
เป็นผู้อื่นคิดค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขาย

ร้อยละ 0.25
ของราคาขาย
แต่ไม่ต่ํากว่า 2,000
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ค่าธรรมเนียมบอกกล่าวขอให้ชาระหนี้ไถ่ถอนจานอง

อัตรา
เงื่อนไข/หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียม (บาท)
เรื่องละ 300
ธนาคารจะเรียกเก็บค่าบอกกล่าว
ขอให้ชําระหนี้ไถ่ถอนจํานอง
จากผู้กู้ที่ขอประนอมหนี้

11

12

ค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาโฉนด
ผู้ กู้ ที่ ทํ า นิ ติ ก รรมตั้ ง แต่ วั น ทํ า การแรกของเดื อ นมกราคม
พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป เมื่อปิดบัญชีเงินกู้แล้ว ต้องมาติดต่อรับโฉนดคืน
ภายใน 90 วัน นับจากวันปิดบัญชีเงินกู้ หากครบกําหนดวันดังกล่าวแล้ว
ผู้กู้ไม่มาติดต่อ ให้เก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาโฉนด
ค่าเบี้ยปรับ ให้ชําระในวันยื่นคําขอ
12.1 ผู้กู้ที่ใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว และมีระยะเวลากู้มากกว่า 3 ปี
หากขอชําระหนี้ปิดบัญชี หรือขอไถ่ถอนจํานองก่อนกําหนด
คิดค่าเบี้ยปรับ ดังนี้
(1) ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ทําสัญญากู้เงิน

(2) ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ทําสัญญากู้เงิน

(3) ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ทําสัญญากู้เงิน

(4) การให้กู้เงินประเภทแฟลต
การให้กู้เงินประเภทแฟลต หากขอชําระหนี้ปิดบัญชี
หรือขอไถ่ถอนจํานองก่อนกําหนด คิดค่าเบี้ยปรับ ดังนี้
(1) ไถ่ถอนจํานองก่อน 1 ปี
(2) ไถ่ถอนจํานองก่อน 2 ปี
(3) ไถ่ถอนจํานองก่อน 3 ปี

* กรณีผู้กู้ใช้อัตราดอกเบี้ยต่ํากว่า MLR ไถ่ถอนก่อน 7 ปี
คิดค่าเบี้ยปรับ ร้อยละ 1.00 ของเงินต้นคงเหลือ
หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามข้อ 12.1 หมายถึง อัตราดอกเบี้ย
ประเภทลอยตัวพิเศษ ที่ธนาคารกําหนดสําหรับลูกค้าด้วย

ปีละ 1,000

ในกรณีพ้นกําหนดระยะเวลา
ดังกล่าว แต่ไม่ถึง 1 ปี ให้คิด
เป็ น 1 ปี เศษของปี ใ ห้ คิ ด
เป็น 1 ปี

ร้อยละ 3.00 ของ
เงินต้นคงเหลือ
ตามสัญญา
ร้อยละ 2.50 ของ
เงินต้นคงเหลือ
ตามสัญญา
ร้อยละ 2.00 ของ
เงินต้นคงเหลือ
ตามสัญญา

มีผลบังคับใช้
วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ร้อยละ 3.00 ของ
เงินต้นคงเหลือ
ร้อยละ 2.50 ของ
เงินต้นคงเหลือ
ร้อยละ 2.00 ของ
เงินต้นคงเหลือ

มีผลบังคับใช้
วันที่ 8 มกราคม 2563
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12.2 ผู้ กู้ ที่ ใ ช้ อัตราดอกเบี้ ย ประเภทคงที่ 1 ปี หรื อ 2 ปี และมี
ระยะเวลากู้มากกว่า 3 ปี
เมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่ใช้อัตราดอกเบี้ยประเภทคงที่แล้ว
หากขอชําระหนี้ปิดบัญชี หรือขอไถ่ถอนจํานอง ก่อน 3 ปี นับจากวันที่
ทําสัญญากู้เงิน คิดค่าเบี้ยปรับ ดังนี้
(1) ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ทําสัญญากู้เงิน
(2) ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ทําสัญญากู้เงิน
12.3 ผู้กู้ ที่ เลื อกใช้ อัตราดอกเบี้ ย ประเภทคงที่ แล้ วขอชํ าระหนี้
ปิ ดบั ญชี หรื อขอไถ่ ถอนจํ านองก่ อนกํ าหนดระยะเวลาที่ ใช้ อั ตรา
ดอกเบี้ยประเภทคงที่ คิดค่าเบี้ยปรับ ดังนี้
(1) ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ทําสัญญากู้เงิน
(2) ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ทําสัญญากู้เงิน
(3) ภายในระยะเวลา 3 - 5 ปี นับจากวันที่ทําสัญญากู้เงิน
12.4 ผู้กู้ ที่ไ ด้เปลี่ ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ไม่ว่าประเภทใดหรื อ
อัตราใดที่กําหนดไว้ในสัญญากู้เงินเป็นอัตรา ดอกเบี้ยประเภทคงที่
หรือผู้กู้ที่ขอใช้อัตราดอกเบี้ย ประเภทคงที่ อีกครั้ งหนึ่ ง หากขอชํ าระ
หนี้ปิดบัญชี หรือขอไถ่ถอนจํานองก่อนกําหนดระยะเวลาที่ใช้อัตรา
ดอกเบี้ยประเภทคงที่ หรือระยะเวลาที่ใช้อัตรา ดอกเบี้ยประเภทคงที่
อีกครั้งหนึ่ง คิดค่าเบี้ยปรับ ดังนี้
(1) ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่เปลี่ยนมาใช้อัตรา
ดอกเบี้ ย ประเภทคงที่ หรื อ วั น ที่ ใ ช้ อั ต ราดอกเบี้ ย
ประเภทคงที่อีกครั้งหนึ่ง
(2) ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เปลี่ยนมาใช้อัตรา
ดอกเบี้ ย ประเภทคงที่ หรื อ วั น ที่ ใ ช้ อั ต ราดอกเบี้ ย
ประเภทคงที่อีกครั้งหนึ่ง
(3) ภายในระยะเวลา 3 - 5 ปี นับจากวันที่เปลี่ยนมาใช้
อัตราดอกเบี้ยประเภทคงที่ หรื อวันที่ใช้อัตราดอกเบี้ย
ประเภทคงที่อีกครั้งหนึ่ง

อัตรา
ค่าธรรมเนียม (บาท)

เงื่อนไข/หมายเหตุ

ร้อยละ 2.50 ของ
เงินต้นคงเหลือ
ตามสัญญา
ร้อยละ 2.00 ของ
เงินต้นคงเหลือ
ตามสัญญา

มีผลบังคับใช้
วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ร้อยละ 3.00 ของ
เงินต้นคงเหลือ
ตามสัญญา
ร้อยละ 2.50 ของ
เงินต้นคงเหลือ
ตามสัญญา
ร้อยละ 2.00 ของ
เงินต้นคงเหลือ
ตามสัญญา

มีผลบังคับใช้
วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ร้อยละ 3.00 ของ
เงินต้นคงเหลือ
ตามสัญญา
ร้อยละ 2.50 ของ
เงินต้นคงเหลือ
ตามสัญญา
ร้อยละ 2.00 ของ
เงินต้นคงเหลือ
ตามสัญญา

มีผลบังคับใช้
วันที่ 1 ตุลาคม 2563
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12.5 การให้กู้เงินประเภทบ้านเช่า หากขอชําระหนี้ปิดบัญ ชี หรือ
ขอไถ่ถอนจํานองก่อนกําหนด คิดค่าเบี้ยปรับ ดังนี้
(1) ไถ่ถอนก่อน 1 ปี

อัตรา
ค่าธรรมเนียม (บาท)

มีผลบังคับใช้วันที่
8 มกราคม 2563

ร้อยละ 4.00
ของเงินต้นคงเหลือ

(2) ไถ่ถอนก่อน 2 ปี

ร้อยละ 3.50
ของเงินต้นคงเหลือ

(3) ไถ่ถอนก่อน 3 ปี

ร้อยละ 3.00
ของเงินต้นคงเหลือ

12.6 การให้กู้เงินสําหรั บผู้ประกอบการโฮมสเตย์ (Homestay)
และที่พักนักเดินทาง (Home Lodge)
หากขอชําระหนี้ปิดบัญชี หรือขอไถ่ถอนจํานองก่อนกําหนด
คิดค่าเบี้ยปรับ ดังนี้
(1) ไถ่ถอนก่อน 1 ปี

(2) ไถ่ถอนก่อน 2 ปี
(3) ไถ่ถอนก่อน 3 ปี
1. การยกเว้นค่าเบี้ยปรับ ให้ยกเว้นกับผู้กู้ที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1.1 กรณีธนาคารฟ้องบังคับจํานองผู้กู้
1.2 กรณี ประนอมหนี้ ตามระเบี ยบปฏิ บั ติ งานการบริ หารหนี้
และบริหารทรัพย์สินรอการขาย หมวด การประนอมหนี้
1.3 กรณีปิดบัญชี อันเนื่อง มาจากวิธีการปฏิบัติงานของธนาคาร
เช่น กรณีปิดบัญชีเพื่อขอสินเชื่อใหม่ ในวงเงินที่สูงขึ้น หรือกรณี
ปิดบัญชีเพื่อเพิ่มชื่อผู้กู้ โดยในบัญชีเงินกู้ใหม่ยังคงมีชื่อของผู้กู้เดิม
บางส่วนอยู่ ซึ่งต้องปิดบัญชีไถ่ถอนจํานองใหม่ตามวิธีปฏิบัติงาน
สินเชื่อของธนาคาร เป็นต้น
1.4 กรณี ปิ ดบั ญ ชี เนื่ องจากเป็ น การขายต่ อให้ ผู้ กู้ รายใหม่
ของธนาคาร (เปลี่ยนตัวลูกหนี้)

เงื่อนไข/หมายเหตุ

ร้อยละ 3.00
ของเงินต้นคงเหลือ
ร้อยละ 2.50
ของเงินต้นคงเหลือ
ร้อยละ 2.00
ของเงินต้นคงเหลือ
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1.5 กรณียังมีบัญชีและหลักประกันเดิมอยู่กับธนาคารขอสินเชื่อ
เปิดบัญชีใหม่ ดังนี้
1.5.1 ขอสินเชื่อเปิดบัญชีใหม่ทุกวัตถุประสงค์ และธนาคาร
อนุมัติให้ทํานิติกรรมจํานองหลักประกันใหม่ได้ แต่มีเงื่อนไขการ
ชํ าระหนี้ ปิ ดบั ญชี หรื อไถ่ ถอนจํ านองหลั กประกั นเดิ ม เนื่ องจากความ
สามารถในการชําระหนี้ไม่เพียงพอ หรือเป็นความประสงค์ของผู้กู้
1.5.2 ขอสิ น เชื่ อ เพิ่ ม ทุ ก วั ต ถุ ป ระสงค์ บ นหลั ก ประกั น
อีกแห่งหนึ่งซึ่งจํานองอยู่กับธนาคาร และธนาคารอนุมัติให้ทํานิติกรรม
บัญชีใหม่ได้ แต่มีเงื่อนไขการชําระหนี้ปิดบัญชี หรือไถ่ถอนจํานอง
หลักประกันเดิม เนื่องจากความสามารถในการชําระหนี้ไม่เพียงพอ
หรือเป็นความประสงค์ของผู้กู้
1.6 กรณีผู้กู้ทําประกันชีวิต โครงการคุ้มนิรันดร์ ต่อมาเสียชีวิต
หรื อตกเป็ นบุ คคลทุ พพลภาพสิ้ นเชิ งโดยถาวร โดยธนาคารได้ รั บ
ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันชีวิต เพื่อชําระหนี้ของผู้กู้ที่ค้าง
อยู่กับธนาคารทั้งหมดหรือบางส่วน
1.7 กรณีผู้กู้ทําประกันอัคคีภัย ต่อมาอาคาร/สิ่งปลูกสร้างหลักประกัน
ถูกเพลิงไหม้ โดยสิ้นเชิง หรือบางส่วนจนไม่มีความเหมาะสมต่อการ
อยู่อาศัยหรือใช้งานอีกต่อไป โดยธนาคารได้รับค่าสินไหมทดแทน
จากบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อชําระหนี้ของผู้กู้ที่ค้างอยู่กับธนาคาร
ทั้งหมดหรือบางส่วน
1.8 พนักงานธนาคารที่กู้ใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝาก (ส-ธอส.)
เฉพาะบัญชีที่เกี่ยวพันกับหลักประกันที่ใช้สิทธิสวัสดิการพนักงาน
(ส-ธอส.พง.) ให้ได้รับยกเว้นค่าเบี้ยปรับ หากขอชําระหนี้ ปิดบัญชี
หรือขอไถ่ถอนจํานองก่อนกําหนด เฉพาะกรณีปิดบัญชี หรือไถ่ถอน
จํานองก่อนกําหนด เพื่อมาใช้สิทธิสวัสดิการพนักงาน (ส-ธอส.พง.)
2. ธนาคารจะคืนค่าเบี้ยปรับให้เฉพาะกรณีที่ผู้กู้ได้ชําระค่าเบี้ย
ปรับแล้ว และไม่ได้รับการอนุมัติตามที่ขอจากธนาคาร เท่านั้น
3. บั ญ ชี ที่ กู้ เ พิ่ ม ต้องเสี ย ค่า เบี้ ย ปรั บ ปิ ด บั ญ ชี ก่ อนกํ า หนดตาม
ระเบียบสินเชื่อเช่นเดียวกับบัญชีหลักในกรณีที่ขอปิดบัญชีก่อน 3 ปี
นับจากวันทําสัญญากู้เงิน หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์
4. การคิดค่าเบี้ยปรับกรณีกู้ปลูก สร้างอาคาร หรือต่อเติมอาคารที่
ธนาคารแบ่งจ่ายเงินกู้ให้เป็นงวด ๆ หากลู กค้ ายั งรั บเงิ นงวดไม่ ครบ
และมาขอชํ าระหนี้ ปิ ดบั ญ ชี หรื อขอไถ่ ถ อนจํ านองก่ อนกํ า หนด
วงเงินกู้ในการคิดค่าเบี้ยปรับ คิดจากจํานวนเงินกู้ ที่ ธ นาคารได้ จ่ า ย
ให้ลูกค้าไปแล้ว

อัตรา
ค่าธรรมเนียม (บาท)

เงื่อนไข/หมายเหตุ

100/2564-25640308
ลําดับที่

อัตรา
ค่าธรรมเนียม (บาท)

ประเภทค่าธรรมเนียม

เงื่อนไข/หมายเหตุ
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ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสัญญาค้าประกันและรับอาวัลตั๋วเงิน
13.1 ค่าธรรมเนียมการรับอาวัลตั๋วเงิน
ร้อยละ 2.50 ต่อปี
ของวงเงินรับอาวัล
ตั๋วเงิน
13.2 ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสัญญาค้ําประกัน
ร้อยละ 2.00 ต่อปี
ของวงเงินค้ําประกัน
วันครบกําหนด หมายถึง
กรณีชําระค่าธรรมเนียมการออกหนังสือ
ไม่เก็บ
วันที่ระบุในหนังสือค้ําประกัน
สัญญาค้ําประกันล่าช้า
ค่าธรรมเนียม
- หากล่าช้าไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันครบกําหนด
คิดจากค่าธรรมเนียม
- หากล่าช้าเกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันครบกําหนด ให้คิด
ที่ผู้กู้ต้องชําระ
ค่าเบี้ยปรับเท่ากับอัตราดอกเบี้ย กรณีผิดนัดชําระหนี้
คูณด้วยอัตรา
ตามประกาศธนาคารฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม ดอกเบี้ยผิดนัดชําระ
(ร้อยละ 13.50) คูณ
ด้วยจํานวนวันที่ผิดนัด
ตั้งแต่วันครบกําหนด
ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่า
ครั้งละ 1,000 บาท

14

ค่าธรรมเนียมในการติดตามเร่งรัดหนี้จากลูกค้าผิดนัดชาระหนี้

รายละ 1,000

ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

