ประกาศ
เรื่อง แจ้ งเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ค่ าบริการต่ าง ๆ เบีย้ ปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้ สินเชื่อ
และค่ าบริการอื่น ๆ ของวงเงินสินเชื่อรถคือเงินพร้ อมใช้ : My Car My Cash Prompt ครัง้ ที่ 1/2562
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ใคร่ ขอแจ้ งเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ค่าบริ การต่าง ๆ เบี ้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
เงินฝาก เงินให้ สนิ เชื่อ และค่าบริ การอื่น ๆ ของวงเงินสินเชื่อรถคือเงินพร้ อมใช้ : My Car My Cash Prompt ครัง้ ที่ 1/2562 ดังนี ้

รายการ
2. ค่าใช้ จา่ ยที่จา่ ยให้ แก่หน่วยงานภายนอกหรื อบุคคลอื่น
2.1 ค่าใช้ จ่ายในการชาระ
ชาระที่เคาน์เตอร์ ของธนาคารไทยพาณิชย์
ชาระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ (ผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ / ผ่านระบบ
อินเตอร์ เน็ต /ผ่านเครื่ อง ATM / ผ่านเครื่ อง Laser ATM)
ชาระผ่านธนาคารออมสิน
กรณียอดชาระไม่เกิน 50,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมในอัตราดังนี ้
- ชาระ ณ ที่ทาการสาขาในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
- สาหรับสาขาในจังหวัดอื่น ๆ
กรณียอดชาระเกิน 50,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 0.10% ของยอดชาระ
ส่วนที่เกิน แต่สงู สุดไม่เกิน 1,000 บาท
ชาระผ่านธนาคาร/ผู้ให้ บริ การอื่น ที่ให้ บริ การรับชาระบิลข้ ามธนาคาร*
- ชาระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
- ชาระผ่านช่องทางสาขาธนาคาร/ผู้ให้ บริ การชาระเงิน
ชาระที่จดุ บริ การรับชาระเงิน
ชาระผ่าน Counter Service (ยอดชาระสูงสุดไม่เกิน 49,000 บาท / ครัง้ )
ตู้ทรูมนั นี่ (ยอดชาระสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท / ครัง้ )
เคาน์เตอร์ ทรูมนั นีเ่ อ๊ กซ์เพรส (ยอดชาระสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท / ครัง้ )
ศูนย์บริ การทีโอที, TOT Shop และจุดบริ การทีม่ ีเครื่ องหมาย Just Pay
(ยอดชาระสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท / ครัง้ )
สานักงานบริ การเอไอเอสและร้ านเทเลวิชทุกสาขา (ยอดชาระสูงสุดไม่เกิน
49,000 บาท / ครัง้ )
ชาระผ่านที่ทาการไปรษณีย์ (ยอดชาระสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท / ครัง้ )
ชาระผ่าน Tesco Lotus และ Tesco Lotus Express ทุกสาขา
(ยอดชาระสูงสุดไม่เกิน 49,000 บาท / ครัง้ )
ชาระผ่านทางแอปพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถือ
(ยอดชาระสูงสุดไม่เกิน 90,000 บาท / ครัง้ )
2.2 ค่าใช้ จ่ายในการตรวจสอบข้ อมูลเครดิต

อัตราเดิม

-- บาท /ครัง้

-- บาท /ครัง้

อัตราใหม่

ยกเลิก

-

-- บาท /ครัง้

-

10 บาท / ครัง้
20 บาท / ครัง้

-

ไม่เกิน 5 บาท / ครัง้
ไม่เกิน 20 บาท / ครัง้

-

15 บาท / ครัง้
10 บาท / ครัง้
15 บาท / ครัง้
15 บาท / ครัง้

-

15 บาท / ครัง้

-

10 บาท / ครัง้
10 บาท / ครัง้

-

10 บาท / ครัง้
ตามที่บริ ษัท ข้ อมูล
เครดิตแห่งชาติ จากัด
เรี ยกเก็บจริงจากธนาคาร

2.4 ค่าใช้ จ่ายในการติดตามทวงถามหนี ้

- ยอดค้ างชาระ ณ วัน
100 บาท / รอบบัญชี
ครบกาหนดชาระในรอบ
บัญชีที่ 1 หรื อรอบบัญชีที่
2 ติดต่อกัน เรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียม 250 บาท/
รอบบัญชี
- ยอดค้ างชาระเกินกว่า 2
รอบบัญชีติดต่อกันขึ ้นไป
เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
300 บาท/รอบบัญชี

3. ค่าใช้ จา่ ยที่เป็ นต้ นทุนในการดาเนินงานของธนาคาร
3.6 ค่าบริ การต่อภาษี ประจาปี และพรบ. (ค่าภาษี , ค่าพรบ. และค่าบริ การ)

3.7 ค่าดาเนินการทางทะเบียนอื่น ๆ

4. ค่าปรับ ค่าบริ การ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ของ MCMC Prompt
4.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
4.2 ค่าประเมินราคารถที่สาขา
4.3 ค่าประเมินราคารถที่บ้านลูกค้ า

ค่าภาษี ตามจ่ายจริ ง+ค่า
พรบ.ตามจ่ายจริ ง+
ค่าบริ การต่อภาษี 300
บาท/คัน/ครัง้
-

1,500 บาท
1,000 บาท
2,000 บาท

ตามทีก่ รมการขนส่งทาง
บกเรี ยกเก็บจริงจาก
ธนาคาร
ตามทีก่ รมการขนส่งทาง
บกเรี ยกเก็บจริงจาก
ธนาคาร
-- บาท / ครัง้
-- บาท / ครัง้
-- บาท / ครัง้

ประกาศนี ้มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 8 สิงหาคม 2562

ผู้มีอานาจลงนาม.....................................................................
( นางสาวอรรัตน์ ชุติมิต )
รองผู้จดั การใหญ่ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กลุม่ ธุรกิจ Retail and Business Banking
ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกีย่ วกับ อัตราค่ าบริการต่ าง ๆ เบีย้ ปรับ ที่เกีย่ วเนื่องกับเงินฝาก เงินให้ สินเชื่อ และค่ าบริการอืน่ ๆ
ของวงเงินสิ นเชื่อรถคือเงินพร้ อมใช้ : My Car My Cash Prompt ครั้งที่ 1 / 2562
เริ่มใช้ ต้งั แต่ วันที่ 8 สิ งหาคม 2562 เป็ นต้ นไป
ค่ าบริการต่ าง ๆ ของวงเงินสิ นเชื่อรถคือเงินพร้ อมใช้ : My Car My Cash Prompt
1. ค่ าใช้ จ่ายทีจ่ ่ ายให้ แก่ หน่ วยงานราชการ
ค่าอากรแสตมป์
2. ค่ าใช้ จ่ายทีจ่ ่ ายให้ แก่ หน่ วยงานภายนอกหรือบุคคลอืน่
2.1 ค่าใช้จ่ายในการชาระ
ชาระโดยหักบัญชีธนาคารไทยพาณิ ชย์
ชาระที่ธนาคารไทยพาณิ ชย์ (ผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ / ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต /
ผ่านเครื่ อง ATM / ผ่านเครื่ อง Laser ATM)
ชาระผ่านธนาคารออมสิ น
กรณี ยอดชาระไม่เกิน 50,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมในอัตราดังนี้
- ชาระ ณ ที่ทาการสาขาในเขตกรุ งเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
- สาหรับสาขาในจังหวัดอื่น ๆ
กรณี ยอดชาระเกิน 50,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 0.10% ของยอดชาระส่วนที่เกิน
แต่สูงสุ ดไม่เกิน 1,000 บาท
ชาระผ่านธนาคาร/ผูใ้ ห้บริ การอื่น ที่ให้บริ การรับชาระบิลข้ามธนาคาร*
- ชาระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
- ชาระผ่านช่องทางสาขาธนาคาร/ผูใ้ ห้บริ การชาระเงิน
ชาระที่จุดบริ การรับชาระเงิน
ชาระผ่าน Counter Service
ตูท้ รู มนั นี่
เคาน์เตอร์ทรู มนั นี่เอ๊กซ์เพรส
ศูนย์บริ การทีโอที, TOT Shop และจุดบริ การที่มีเครื่ องหมาย Just Pay
สานักงานบริ การเอไอเอสและร้านเทเลวิชทุกสาขา
ชาระผ่านที่ทาการไปรษณี ย ์
ชาระผ่าน Tesco Lotus และ Tesco Lotus Express ทุกสาขา
ชาระผ่านทางแอปพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถือ
2.2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
2.3 ค่าใช้จ่ายกรณี เงินในบัญชีไม่พอจ่าย
2.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
3. ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ ป็ นต้ นทุนในการดาเนินงานของธนาคาร
3.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
ก. กรณี บอกเลิกสัญญา/ ติดตามทรัพย์สิน (ตามอายุหนี้และสถานะทางกฎหมาย)
1. ค่าใช้จ่ายทวงถามหนี้ก่อนฟ้ อง
2. ค่าใช้จ่ายทวงถามหนี้ระหว่างฟ้ อง
ข. กรณี นารถยึดกลับคืนธนาคาร
1. ค่าสถานที่จอดรถ
2. ค่านารถไปสถานที่เก็บของธนาคาร
3. ค่ายกรถและค่าซ่อม
4. ค่าใช้จ่ายการประมูลหรื อขายทอดตลาด
ค. กรณี ฟ้องร้องคดี
1. ค่าธรรมเนียมศาลและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ราชการเรี ยกเก็บ
2. ค่าทนายความ

อัตราดอกเบีย้ / ค่ าธรรมเนียม
ตามอัตราที่ทางราชการกาหนดซึ่งขณะนี้เท่ากับร้อยละ 0.05 ของ
วงเงินสิ นเชื่อรถคือเงินพร้อมใช้ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

-- บาท / ครั้ง
-- บาท / ครั้ง

10 บาท / ครั้ง
20 บาท / ครั้ง

ไม่เกิน 5 บาท / ครั้ง
ไม่เกิน 20 บาท / ครั้ง
15 บาท / ครั้ง (ยอดชาระสูงสุ ดไม่เกิน 49,000 บาท / ครั้ง)
10 บาท / ครั้ง (ยอดชาระสูงสุ ดไม่เกิน 30,000 บาท / ครั้ง)
15 บาท / ครั้ง (ยอดชาระสูงสุ ดไม่เกิน 30,000 บาท / ครั้ง)
15 บาท / ครั้ง (ยอดชาระสูงสุ ดไม่เกิน 30,000 บาท / ครั้ง)
15 บาท / ครั้ง (ยอดชาระสูงสุ ดไม่เกิน 49,000 บาท / ครั้ง)
10 บาท / ครั้ง (ยอดชาระสูงสุ ดไม่เกิน 50,000 บาท / ครั้ง)
10 บาท / ครั้ง (ยอดชาระสูงสุ ดไม่เกิน 49,000 บาท / ครั้ง)
10 บาท / ครั้ง (ยอดชาระสูงสุ ดไม่เกิน 90,000 บาท / ครั้ง)
ตามที่บริ ษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด เรี ยกเก็บจริ งจากธนาคาร
-- บาท / ครั้ง
100 บาท / รอบบัญชี

ขั้นต่า 1,500 บาท แต่ไม่เกิน 3,000 บาท
ขั้นต่า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 16,000 บาท
2,000 บาท / เดือน เศษของเดือนคิดเป็ น 1 เดือน
ตามที่จ่ายจริ ง
ตามที่จ่ายจริ ง
8,560 บาท
ตามที่จ่ายจริ ง
ขั้นต่า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 12,000 บาท

ค่ าบริการต่ าง ๆ ของวงเงินสิ นเชื่อรถคือเงินพร้ อมใช้ : My Car My Cash Prompt
3.2 ค่าออกบัตรใหม่ กรณี หาย/ ชารุ ด (กรณี ใช้บตั รในการเบิกถอน)
3.3 ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็ นต้นไป)
3.4 ค่าขอรหัสประจาตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม (กรณี ใช้บตั รในการเบิกถอน)
3.5 ค่าขอตรวจสอบรายการ
3.6 ค่าบริ การต่อภาษีประจาปี และพรบ. (ค่าภาษี, ค่าพรบ. และค่าบริ การ)
3.7 ค่าดาเนิ นการทางทะเบียนอื่น ๆ
4. ค่ าปรับ ค่ าบริการ ค่ าธรรมเนียม และค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ ของ MCMC Prompt
4.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
4.2 ค่าประเมินราคารถที่สาขา
4.3 ค่าประเมินราคารถที่บา้ นลูกค้า

อัตราดอกเบีย้ / ค่ าธรรมเนียม
-- บาท / ครั้ง
50 บาท / ครั้ง
-- บาท / ครั้ง
-- บาท / ครั้ง
ตามที่กรมการขนส่งทางบกเรี ยกเก็บจริ งจากธนาคาร
ตามที่กรมการขนส่งทางบกเรี ยกเก็บจริ งจากธนาคาร
-- บาท / ครั้ง
-- บาท / ครั้ง
-- บาท / ครั้ง

หมายเหตุ : ค่าปรับ ค่าบริ การ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนี ยมใด ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ถ้ามี)
*ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อธนาคารและผูใ้ ห้บริ การที่เข้าร่ วมได้จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ค่าธรรมเนียมเป็ นไปตามเงื่อนไขและข้อกาหนด
ของแต่ละธนาคาร / ผูใ้ ห้บริ การ

ผูม้ ีอานาจลงนาม ..........................................................................................................
(นางสาวอรรัตน์ ชุติมิต)
รองผูจ้ ดั การใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กลุ่มธุรกิจ Retail and Business Banking
ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562

