ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้สินเชื่อ 1/ และค่าบริการอื่นๆ
เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 2 ตุลาคม 2560
ก. ค่าบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้สนิ เชื่อ
ก. (1) ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค
(Consumer Loan) ตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ

หมายเหตุ

อัตราค่าบริการ (บาท)
สินเชื่อส่วนบุคคล
มีหลักประกัน

สินเชื่อที่อยู่อาศัย
ไม่มีหลักประกัน
(ส่วนที่ไม่ได้อยู่
ภายใต้การกากับ)

1. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ ได้แก่
1) ค่าอากรแสตมป์
- สัญญากู้
- สัญญาคาประกัน
- หนังสือมอบอานาจ
2) ค่าธรรมเนียมจดจานอง
3) ค่าใช้จ่ายอื่น
2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก ได้แก่
กรณีปกติ
1) ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต
2) ค่าสารวจและประเมินหลักประกัน / ค่าตรวจงวดงาน 2/
3) ค่าเบียประกันภัย
4) ค่าบริการที่เกี่ยวกับงานด้านทะเบียนรถยนต์
5) ค่าใช้จ่ายในการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์อื่นหรือช่องทางอื่น
5.1) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
- สาขาใน กทม.และปริมณฑล
- สาขาต่างจังหวัด
5.2) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
- สาขาใน กทม.และปริมณฑล
- สาขาต่างจังหวัด
5.3) ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
- สาขาใน กทม.และปริมณฑล
- สาขาต่างจังหวัด
5.4) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
- สาขาใน กทม.และปริมณฑล
- สาขาต่างจังหวัด
5.5) การประปานครหลวง
5.6) บมจ. ทีโอที (บริการ JUST PAY)
กรณีผิดนัดชาระหนี
1) ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (กรณีเช็คของธนาคารพาณิชย์อื่น)
2) ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย
(กรณีชาระหนีโดยการหักบัญชีกับธนาคารพาณิชย์อื่น)
3) ค่าติดตามทวงถามหนี 2/

-

ต้นฉบับ วงเงินสินเชื่อทุก 2,000 บาทละ 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท, คู่ฉบับ 5 บาท/ฉบับ
ต้นฉบับ 10 บาท, คู่ฉบับ 5 บาท/ฉบับ
ต้นฉบับ 30 บาท (ต่อผู้รับมอบอานาจ 1 ท่าน)
ร้อยละ 1.00 ของวงเงินจานอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท (ยกเว้นห้องชุด)
ตามที่หน่วยงานราชการกาหนด

ไม่มี
ตามที่บริษัทประเมินภายนอกเรียกเก็บ
ตามที่บริษัทประกันภัยเรียกเก็บ
ตามที่บริษัทภายนอกเรียกเก็บ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ตามที่บริษัทประเมินภายนอกเรียกเก็บ
ตามที่บริษัทประกันภัยเรียกเก็บ
ไม่มี

- 25 บาท/รายการ
- ไม่เกิน 500,000 บาท คิดอัตรา 30 บาท/รายการ
ส่วนเกินคิดอัตรา 0.1% ตามส่วนเลขหลักพัน สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/รายการ
- 15 บาท/รายการ
- ไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตรา 30 บาท/รายการ
ส่วนเกินคิดอัตราหมื่นละ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/รายการ
- 10 บาท/รายการ
- ไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตรา 20 บาท/รายการ
ส่วนเกินคิดอัตรา 0.1% ตามส่วนเลขหลักพัน สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/รายการ
-

20 บาท/รายการ
ไม่เกิน 100,000 บาท คิดอัตรา 30 บาท/รายการ ส่วนเกินคิดอัตรา 0.1% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ไม่เกิน 30,000 บาท คิดอัตรา 15 บาท/ รายการ
ส่วนเกินทุก ๆ 30,000 บาท คิด 15 บาท ส่วนที่ไม่ถึง 30,000 บาท คิด 15 บาท
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
(ตารางที่ 2/1)

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้สินเชื่อ 1/ และค่าบริการอื่นๆ
เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 2 ตุลาคม 2560
ก. ค่าบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้สนิ เชื่อ
ก. (1) ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค
(Consumer Loan) ตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ

หมายเหตุ

อัตราค่าบริการ (บาท)
สินเชื่อส่วนบุคคล
มีหลักประกัน

สินเชื่อที่อยู่อาศัย
ไม่มีหลักประกัน
(ส่วนที่ไม่ได้อยู่
ภายใต้การกากับ)

3. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์
กรณีปกติ
1) ค่าสารวจและประเมินหลักประกัน 2/

2) ค่าตรวจงวดงานก่อสร้าง 2/

3) ค่าขอสาเนาใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2
เป็นต้นไป)
กรณีผิดนัดชาระหนี
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี 2/

- เงินกู้ไม่เกิน 7 ล้านบาท คิดค่าใช้จ่าย 2,500
บาท/แปลง (ไม่รวม VAT)
- เงินกู้เกิน 7 ถึง 10 ล้านบาท คิดค่าใช้จ่าย
3,000 บาท/แปลง(ไม่รวม VAT)
- เงินกู้เกิน 10 ล้านบาท ขึนไป คิดค่าใช้จ่าย
3,500 บาท/แปลง (ไม่รวม VAT)
กรณีเดินทางไปต่างจังหวัด เก็บค่าเดินทาง
เพิ่ม 1,000 – 5,000 บาท (ไม่รวม VAT)
ไม่มี

ไม่มี

- เงินกู้ไม่เกิน 7 ล้านบาท คิดค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/
แปลง(ไม่รวม VAT)
ไม่มี
- เงินกู้เกิน 7 ถึง 10 ล้านบาท คิดค่าใช้จ่าย 3,000
บาท/แปลง(ไม่รวม VAT)
ไม่มี
- เงินกู้เกิน 10 ล้านบาท ขึนไป คิดค่าใช้จ่าย 3,500
บาท/แปลง (ไม่รวม VAT)
กรณีเดินทางไปต่างจังหวัด เก็บค่าเดินทางเพิ่ม
1,000 – 5,000 บาท (ไม่รวม VAT)
- 2,000 บาท/ครัง (ไม่รวม VAT)
กรณีเดินทางไปต่างจังหวัด เก็บค่าเดินทางเพิ่ม
1,000 – 5,000 บาท (ไม่รวม VAT)
ไม่เกิน 6 เดือน 100 บาทต่อบัญชี, เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 24 เดือน 200 บาทต่อบัญชี, 24 เดือนขึนไป 500 บาท/บัญชี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

หมายเหตุ
1/ ไม่รวมถึงเงินให้สินเชื่อประเภทที่ ธปท. กาหนดหลักเกณฑ์ไว้เฉพาะ
2/ ค่าใช้จ่ายประเภทเดียวกันในข้อ 2 และ 3 ธนาคารพาณิชย์จะเรียกเก็บจากลูกค้าซาซ้อนกันไม่ได้

ก. (2) เบี้ยปรับที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้สินเชือ่ ที่อยู่อาศัย (Housing
อัตราค่าปรับ (บาท)
Loan)
1. ค่าใช้จ่ายกรณีชาระคืนเงินให้กู้ยืมที่อยูอ่ าศัยก่อนกาหนด
- ร้อยละ 3.00 ของยอดเงินต้นคงค้าง
- กรณีไถ่ถอนจานองก่อนครบกาหนดสัญญาเงินกู้เพื่อไปใช้
บริการกับสถาบันการเงินอื่นภายใน 3 ปี (Re-Finance) นับ
จากวันทาสัญญา
2. ค่าใช้จ่ายกรณีลูกค้าทาสัญญาสินเชื่อที่อยู่อาศัยโดยใช้อัตรา
- ร้อยละ 1.00 ของยอดเงินต้นคงค้าง
ดอกเบียคงที่ที่กาหนดให้มีการคิดอัตราคงที่เปลี่ยนแปลงทุก
รอบ 3 ปี หรือ 5 ปี (แล้วแต่กรณี) และประสงค์ขอเปลี่ยนไปใช้
อัตราดอกเบียลอยตัวก่อนครบรอบสัญญาอัตราดอกเบียคงที่
ดังกล่าว

หมายเหตุ

(ตารางที่ 2/2)

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้สินเชื่อ 1/ และค่าบริการอื่นๆ
เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 2 ตุลาคม 2560
ข. ค่าบริการต่างๆ ของเงินให้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ
(Commercial Loan)
1. ค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้ (Front End Fee)
2. ค่าปรับกรณีชาระหนีเสร็จสินก่อนครบกาหนดสัญญา (Pre-Payment Fee)
3. ค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้ (Commitment Fee)
4. ค่าธรรมเนียมยกเลิกวงเงิน (Cancellation Fee)
5. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการเงิน (Financial Advisory Fee)
6. ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ (Management Fee / Arrangement Fee )
7. ค่าธรรมเนียมขยายระยะเวลาเงินกู้ (Extension Fee)
8. ค่าธรรมเนียมรักษาวงเงิน (Annual Fee)
9. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงินลูกหนีการค้า
10. ค่าธรรมเนียมในการออกตราสารทางการเงิน
11. ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงข้อตกลงตามสัญญาเงินกู้
12. การรับรอง / อาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตั๋วแลกเงิน
13. หนังสือคาประกัน
1) ค่าธรรมเนียมออกหนังสือคาประกัน

2) การแก้ไขหนังสือคาประกัน
- แก้ไข (ตามความประสงค์ของลูกค้า)
- ยกเลิกไม่ขอรับหนังสือคาประกัน
14. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองเครดิต
1) การออกหนังสือรับรองเครดิตแบบมีเงื่อนไข
2) การออกหนังสือรับรองเครดิตแบบไม่มีเงื่อนไข
15. ค่าถ่ายสาเนาเอกสารทางการเงิน (ไม่รวม Statement)
16. การขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement)

17. ค่าธรรมเนียมการจานาสินค้า/ใบหุ้น/พันธบัตร/ตั๋วเงินเฉพาะที่ออก
โดยสถาบันการเงินอื่น

อัตราค่าบริการ (บาท)

หมายเหตุ

- ร้อยละ 3.00 ของวงเงินตามสัญญา
- ร้อยละ 3.00 ของวงเงินตามสัญญา หรือตามที่ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย
- ร้อยละ 2.00 ต่อปี ของวงเงินที่ยังไม่เบิกใช้
- ร้อยละ 3.00 ของวงเงินส่วนที่ไม่ได้เบิกใช้
- ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของวงเงินตามสัญญา
- ร้อยละ 3.00 ของวงเงินตามสัญญา
- ร้อยละ 1.00 ของวงเงินส่วนที่ขยาย
- ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของวงเงินตามสัญญา ขันต่า 5,000 บาท
- ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน้าตั๋ว ขันต่า 500 บาท/ฉบับ
- ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน้าตั๋ว ขันต่า 500 บาท/ฉบับ
- 2,000 บาทต่อสัญญา
- ไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปีของวงเงิน ขันต่า 500 บาท/ฉบับ
- ไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปีของวงเงิน ขันต่า 500 บาท/ฉบับ

1. หนังสือคาประกันทุกประเภท
ระยะเวลาในการคิดค่าธรรมเนียม
ขันต่า 3 เดือน เศษของวันให้คิด
เป็น 1 เดือน
2. กรณีหนังสือคาประกันที่มีกาหนด
ระยะเวลาเมื่อครบกาหนดและ
ลูกค้าไม่มคี วามประสงค์จะใช้ต่อ
ให้นาต้นฉบับหนังสือคาประกันมา
คืนธนาคาร ภายใน 15 วัน นับแต่
วันที่หนังสือคาประกันหมดอายุ
ทังนี หากไม่นาต้นฉบับมาคืน
ภายในกาหนดระยะเวลา ให้คิด
ค่าธรรมเนียมต่อไปอีกทุกๆ 3
เดือน

- 500 บาท/ฉบับ
- 500 บาท/ฉบับ
- ร้อยละ 0.025 ของวงเงิน ขันต่า 2,000 บาท/ฉบับ สูงสุดไม่เกิน
30,000 บาท
- ร้อยละ 0.050 ของวงเงิน ขันต่า 2,000 บาท/ฉบับ สูงสุดไม่เกิน
100,000 บาท
- ไม่เกิน 6 เดือน 100 บาทต่อฉบับ สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท
- เกิน 6 เดือน 200 บาทต่อฉบับ ขันต่า 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท
- ไม่เกิน 6 เดือน 100 บาทต่อบัญชี
- เกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 24 เดือน 200 บาทต่อบัญชี
- 24 เดือนขึนไป 500 บาทต่อบัญชี
- 1,000 บาท/สัญญา (ไม่รวม VAT)
(ตารางที่ 2/3)

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้สินเชื่อ 1/ และค่าบริการอื่นๆ
เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 2 ตุลาคม 2560
ข. ค่าบริการต่างๆ ของเงินให้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ (Commercial
อัตราค่าบริการ (บาท)
Loan)
18. ค่าธรรมเนียมผ่านเช็คที่รอผลเรียกเก็บ (Effect not Clear)
- ร้อยละ 0.25 ต่อปีของวงเงิน โดยให้เรียกเก็บล่วงหน้าเป็นรายปี ขันต่า 200
กรณีลูกค้ามีวงเงินผ่านเช็ค (Effect not Clear)
บาท กรณีเกินวงเงินเก็บร้อยละ 0.25 ต่อปี ของส่วนที่เกินวงเงิน
19. ค่าสารวจและประเมินราคาหลักประกัน
- ร้อยละ 0.10 ของวงเงินสินเชื่อ ขันต่า 3,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท
(ไม่รวม VAT)
กรณีหลักประกันไม่อยู่ติดกันคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มแห่งละ 2,000 บาท
(ไม่รวม VAT)
20. ค่าตรวจงวดงาน
- 5,000 บาท/ครัง (ไม่รวม VAT)
21. การทบทวนราคาเพื่อขอวงเงินกู้เพิ่ม
- 2,000 บาท/ครัง (ไม่รวม VAT)
ข้อ 19 - 21 กรณีไปดาเนินการต่างจังหวัด คิดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 1,000 5,000 บาท (ไม่รวม VAT)
22. ค่าธรรมเนียมในการรักษาทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน (ทะเบียนรถ)
- 100 บาท/ชุด/ปี (ไม่รวม VAT)
23. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
1) ค่าอากรแสตมป์
- สัญญาเงินกู้
- ต้นฉบับ วงเงินสินเชื่อทุก 2,000 บาทละ 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท,
คู่ฉบับ 5 บาท/ฉบับ
- สัญญาคาประกัน
- ต้นฉบับ 10 บาท, คู่ฉบับ 5 บาท/ฉบับ
- ตั๋วเงิน
- ต้นฉบับ 3 บาท
- สัญญาจานา
- ต้นฉบับ 1 บาท, คู่ฉบับ 1 บาท/ฉบับ
- หนังสือมอบอานาจ
- ต้นฉบับ 30 บาท (ต่อผู้รับมอบอานาจ 1 ท่าน)
2) ค่าธรรมเนียมจดจานอง
- ร้อยละ 1.00 ของวงเงินจานอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท (ยกเว้นห้องชุด)
3) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- ตามที่หน่วยงานราชการเรียกเก็บ
4) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การตรวจดูรายการจดทะเบียน
และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ
4.1 การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
(ก) กรณีทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นที่ดิน
- ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจานอง
(ข) กรณีทรัพย์สินอื่นนอกจาก (ก) และกิจการ
- ร้อยละ 0.1 ของจานวนเงินที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกัน
แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
4.2 การแก้ไขเพิ่มจานวนเงินที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกัน
- ร้อยละ 0.1 ของจานวนเงินที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกัน
เฉพาะในส่วนที่เพิ่ม แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
4.3 การแก้ไขรายการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ - ครังละ 200 บาท
ยกเว้นรายการจานวนเงินที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกัน
4.4 การยกเลิกการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
- 200 บาท
4.5 การออกหลักฐานการจดทะเบียน
- ฉบับละ 200 บาท
4.6 การตรวจดูรายการจดทะเบียน
- ครังละ 50 บาท
4.7 การถ่ายข้อมูลที่ได้จากระบบคอมพิวเตอร์
- ครังละ 800 บาท
การบันทึกข้อมูลที่มีความยาวของระเบียนไม่เกินสองร้อย
- ระเบียนละ 0.30 บาท
อักขระ1)

หมายเหตุ

ยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากส่วนราชการ
สาหรับค่าธรรมเนียมข้อ 4.5
การออกหลักฐานการจด
ทะเบียน, ข้อ 4.6 การตรวจดู
รายการจดทะเบียน และข้อ 4.7
เฉพาะการถ่ายข้อมูลที่ได้จาก
ระบบคอมพิวเตอร์

1)

“ระเบียน” ตามข้อ 4.7 หมายถึง หน่วยของรายการข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลที่แสดงในรูปของอักขระในแต่ละบรรทัด ในการนี ระเบียนใดมีความยาวเกินสองร้อยอักขระให้คิด
ทุกสองร้อยอักขระเป็นหนึ่งระเบียน เศษที่เหลือหากไม่ครบสองร้อยอักขระให้คิดเป็นหนึ่งระเบียน
(ตารางที่ 2/4)

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้สินเชื่อ 1/ และค่าบริการอื่นๆ
เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 2 ตุลาคม 2560
ข. ค่าบริการต่างๆ ของเงินให้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ (Commercial
อัตราค่าบริการ (บาท)
Loan)
24. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก
กรณีปกติ
1) ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต
- ไม่มี
2) ค่าสารวจและประเมินหลักประกัน / ตรวจงวดงานก่อสร้าง
- ตามค่าใช้จ่ายจริงที่บริษัทประเมินภายนอกเรียกเก็บ
3) ค่าบริการในการดาเนินการจัดทานิติกรรมกับหน่วยงาน
- กรณีท่ดี ินหลักประกันไม่เกิน 10 แปลง 1,000 บาท/สัญญา,
ราชการ
กรณีเกิน 10 แปลง คิดค่าใช้จ่ายเพิม่ แปลงละ 100 บาท
กรณีไปดาเนินการต่างจังหวัด คิดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่ม
1,000 – 5,000 บาท (ไม่รวมVAT)
4) ค่าเบียประกันภัย
- ตามค่าใช้จ่ายจริงที่บริษัทประกันภัยเรียกเก็บ
5) ค่าจัดทาสัญญาปรับโครงสร้างหนีและสัญญาอื่นที่ธนาคาร - ตามค่าใช้จ่ายจริงที่บุคคลภายนอกเรียกเก็บ
จ้างบุคคลภายนอกจัดทา
6) ค่าใช้จ่ายในการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์อื่นหรือช่องทางอื่น
6.1) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
- สาขาใน กทม.และปริมณฑล
- 25 บาท/รายการ
- สาขาต่างจังหวัด
- ไม่เกิน 500,000 บาท คิดอัตรา 30 บาท/รายการ ส่วนเกินคิดอัตรา 0.1%
ตามส่วนเลขหลักพัน สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/รายการ
6.2) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
- สาขาใน กทม.และปริมณฑล
- 15 บาท/รายการ
- สาขาต่างจังหวัด
- ไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตรา 30 บาท/รายการ
ส่วนเกินคิดอัตราหมื่นละ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/รายการ
6.3) ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
- สาขาใน กทม.และปริมณฑล
- 10 บาท/รายการ
- สาขาต่างจังหวัด
- ไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตรา 20 บาท/รายการ ส่วนเกินคิดอัตรา 0.1%
ตามส่วนเลขหลักพัน สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/รายการ
6.4) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
- สาขาใน กทม.และปริมณฑล
- 20 บาท/รายการ
- สาขาต่างจังหวัด
- ไม่เกิน 100,000 บาท คิดอัตรา 30 บาท/รายการ
ส่วนเกินคิดอัตรา 0.1% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/รายการ
6.5) การประปานครหลวง
- 10 บาท/รายการ
6.6) บมจ. ทีโอที (บริการ JUST PAY)
- ไม่เกิน 30,000 บาท คิดอัตรา 15 บาท/ รายการ
ส่วนเกินทุก ๆ 30,000 บาท คิด 15 บาท ส่วนที่ไม่ถึง 30,000 บาท คิด 15 บาท
กรณีผิดนัดชาระหนี
1) ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน
- ไม่มี
2) ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย
- ไม่มี
(กรณีชาระหนีโดยการหักบัญชีกับธนาคารพาณิชย์อื่น)
3) ค่าติดตามทวงถามหนี
- ไม่มี

หมายเหตุ

(ตารางที่ 2/5)

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้สินเชื่อ 1/ และค่าบริการอื่นๆ
เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 2 ตุลาคม 2560
ข. ค่าบริการต่างๆ ของเงินให้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ (Commercial
Loan)
25. ค่าธรรมเนียมเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ (Domestic Letter Of
Credit)
1) การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ (DL/C Opening)
2) การแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ (DL/C
Amendment)
- กรณีเพิ่มจานวนเงิน และ/หรือต่ออายุ
- กรณีอื่น ๆ
3) จานวนเงินเกินกว่าที่เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ
(DL/C Overdrawn)
4) การขอขยายอายุเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ (DL/C) โดย
ไม่มีการออกฉบับใหม่
5) เอกสารมีข้อผิดพลาด (Discrepancy Fee)
6) การเรียกเก็บสาหรับเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิตใน
ประเทศ (Negotiation Fee)
7) การรับรองการชาระเงินสาหรับตั๋วเงินที่มีระยะเวลาตาม
เลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ (Engagement Fee)
26. การปลดจานาใบหุ้น/ พันธบัตร กรณีเจ้าหน้าที่ธนาคารเป็น
ผู้ดาเนินการ
27. ค่าจัดทาสัญญาแบบใหม่ที่นอกเหนือจากสัญญามาตรฐานของธนาคาร
กรณีธนาคารเป็นผู้จัดทา
28. ค่าบริการในการส่งเจ้าหน้าที่ธนาคารไปดาเนินการจัดทานิติกรรมกับ
หน่วยงานราชการต่างๆ หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
28.1 การจัดทานิติกรรมกับสานักงานที่ดิน
28.2 การไถ่ถอนจานอง ปลอดจานอง
28.3 การดาเนินการด้านนิติกรรมที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ/
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าบริการ (บาท)

หมายเหตุ

- 2.5% ต่อปีของจานวนเงิน เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน ขันต่า 1,000 บาท

- 2.5% ต่อปีของจานวนเงิน เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน ขันต่า 1,000 บาท
- 500 บาทต่อฉบับ
- 2.5% ต่อปีของจานวนเงินที่เกินกว่าเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ ขันต่า
1,000 บาท
- 2.5% ต่อปีของจานวนเงิน เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน ขันต่า 1,000 บาท
- 300 บาทต่อฉบับ
- 500 บาทต่อฉบับ
- 2.5% ต่อปีของจานวนเงินเรียกเก็บเมื่อมีการรับรองตั๋วเงิน ขันต่า 1,000 บาท
- 1,000 บาทต่อสัญญา (ไม่รวม VAT)
- 2,000 บาทต่อสัญญา

- กรณีที่ดินหลักประกันไม่เกิน 10 แปลง 1,000 บาท/สัญญา,
กรณีเกิน 10 แปลง คิดค่าใช้จ่ายเพิม่ แปลงละ 100 บาท (ไม่รวมVAT)
- 1,000 บาท (ไม่รวมVAT)
- 1,000 บาท (ไม่รวมVAT)
ข้อ 28.1 – 28.3 กรณีไปดาเนินการต่างจังหวัด คิดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่ม
1,000 – 5,000 บาท (ไม่รวมVAT)

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมให้บริการและจัดการสินเชื่อโครงการพิเศษให้ใช้ตามตารางข้างต้น
ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ลงชื่อ
( นางศศิธร พงศธร )
กรรมการผู้จัดการ

(ตารางที่ 2/6)

