
 
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 

ตารางท่ี 3 อัตราค่าบริการต่างๆ เบีย้ปรับ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ1/ และค่าบริการอื่น ๆ 
เร่ิมใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2566 

1 
 

ข. ค่าบริการต่างๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับเงินให้สินเชื่อ อัตราค่าบริการ (บาท) 
ข. (1) ค่าบริการต่างๆ ของเงินให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค 

(Consumer loan) ตามท่ีได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ 
สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อ 

ท่ีอยู่อาศัย 
หมายเหตุ 

มีหลักประกัน ไม่มีหลักประกัน 
(ส่วนท่ีไม่ได้อยู่ภายใต้ 

การก ากับ) 
1. ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ ได้แก่     

1) ค่าอากรแสตมป์     
- ต้นฉบับสัญญากู้เงิน ร้อยละ 0.05 ของวงเงินกู้ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)  

- คู่ฉบับสัญญากู้เงิน ฉบับละ 5 บาท ฉบับละ 5 บาท ฉบับละ 5 บาท  
- ต้นฉบับสัญญาค า้ประกัน ฉบับละ 10 บาท ฉบับละ 10 บาท ฉบับละ 10 บาท  
- คู่ฉบับสัญญาค า้ประกัน ฉบับละ 5 บาท ฉบับละ 5 บาท ฉบับละ 5 บาท  

2) ค่าธรรมเนียมจดจ านอง ตามอัตราท่ี
หน่วยงานราชการ

เรียกเก็บ 

ไม่มีค่าบริการ ตามอัตราท่ี
หน่วยงานราชการ

เรียกเก็บ 

 

2. ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก ได้แก่     

 กรณีปกติ     
1) ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต ไม่มีค่าบริการ ไม่มีค่าบริการ ไม่มีค่าบริการ  
2) ค่าเบีย้ประกันภัย ตามอัตราท่ีบริษัท

ประกันภัยเรียกเก็บ 

ไม่มีค่าบริการ ตามอัตราท่ีบริษัท

ประกันภัยเรียกเก็บ 

 

3) ค่าใช้จ่ายในการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์อื่นหรือช่องทางอื่น     

- ช าระท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารอื่น 15-30 บาท/ครัง้ 15-30 บาท/ครัง้ 15-30 บาท/ครัง้ เงื่อนไขการรับช าระ/ 
หักเงินเป็นไปตามท่ี
ธนาคารอื่น หรือ 
ตัวแทนการรับช าระเงิน
ก าหนด 

- ช าระท่ีจุดบริการรับช าระ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส  
เทสโก้โลตัส 

10-20 บาท/ครัง้ 10-20 บาท/ครัง้ 10-20 บาท/ครัง้ 

- ช าระโดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากท่ีมีอยู่กับธนาคารอื่น  15-40 บาท/ครัง้ 15-40 บาท/ครัง้ 15-40 บาท/ครัง้ 

     

DocuSign Envelope ID: 6F053D05-567D-42A2-926B-110701024406



 
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 

ตารางท่ี 3 อัตราค่าบริการต่างๆ เบีย้ปรับ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ1/ และค่าบริการอื่น ๆ 
เร่ิมใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2566 

2 
 

ข. ค่าบริการต่างๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับเงินให้สินเชื่อ อัตราค่าบริการ (บาท) 
ข. (1) ค่าบริการต่างๆ ของเงินให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค 

(Consumer loan) ตามท่ีได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ 
สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อ 

ท่ีอยู่อาศัย 
หมายเหตุ 

มีหลักประกัน ไม่มีหลักประกัน 
(ส่วนท่ีไม่ได้อยู่ภายใต้ 

การก ากับ) 
กรณีผิดนัดช าระหนี ้     
1) ค่าติดตามทวงถามหนี ้ 2/ 

             -กรณีมีหนีค้้างช าระ 1 งวด 
 
              -กรณีมีหนีค้้างช าระมากกว่า 1 งวด 
 

 
ไม่เกิน 50 บาท / 

รอบการทวงถามหนี ้
ไม่เกิน 100 บาท / 
รอบการทวงถามหนี ้

 
ไม่เกิน 50 บาท / 

รอบการทวงถามหนี ้
ไม่เกิน 100 บาท / 
รอบการทวงถามหนี ้

 
ไม่เกิน 50 บาท / 

รอบการทวงถามหนี ้
ไม่เกิน 100 บาท / 
รอบการทวงถามหนี ้

 

3. ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นต้นทุนในการด าเนินงานของธนาคาร     

กรณีปกติ     
1) ค่าส ารวจและประเมินหลักประกัน  
      - ท่ีดินไม่เกิน 200 ตรว. รวมอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างไม่ 
         เกิน 1 หลัง หลังต่อไปคิดเพิ่ม 500 บาท/หลัง 

 
3,000 บาท/งาน 
(ในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล) 

 
ไม่มีค่าบริการ 

 
3,000 บาท/งาน 
(ในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล) 

 

2) ค่าขอส าเนาใบแจ้งยอดบัญชีแต่ละงวด (ชุดท่ี 2 เป็นต้นไป) 
3) ค่าธรรมเนียมการรับมอบอ านาจในการท านิติกรรมท่ี

เกี่ยวข้องกับสินเชื่อท่ีมีท่ีอยู่อาศัยเป็นหลักประกันกับ
หน่วยงานราชการแทนลูกค้า3/  

100 บาท/ครัง้ 
 

ไม่มีค่าบริการ 

100 บาท/ครัง้ 
 

ไม่มีค่าบริการ 

100 บาท/ครัง้ 
 

ไม่มีค่าบริการ 

 

กรณีผิดนัดช าระหนี ้ 2/     

             -กรณีมีหนีค้้างช าระ 1 งวด 
 
              -กรณีมีหนีค้้างช าระมากกว่า 1 งวด 

 

ไม่เกิน 50 บาท / 
รอบการทวงถามหนี ้

ไม่เกิน 100 บาท / 
รอบการทวงถามหนี ้

ไม่เกิน 50 บาท / 
รอบการทวงถามหนี ้

ไม่เกิน 100 บาท / 
รอบการทวงถามหนี ้

ไม่เกิน 50 บาท / 
รอบการทวงถามหนี ้

ไม่เกิน 100 บาท / 
รอบการทวงถามหนี ้

 

หมายเหตุ:  1. อัตราตามประกาศยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
   2. 1/ไม่รวมถึงเงินให้สินเชื่อประเภทท่ี ธปท.ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้เฉพาะ 

    3. 2/ค่าใช้จ่ายประเภทเดียวกันจะเรียกเก็บซ า้ซ้อนกันไม่ได้ และจะเก็บตามจ านวนท่ีได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่กรณี  
    4. 3/ธนาคารยังไม่มีให้บริการ 

   5. กรณีงานในต่างจังหวัด จะคิดค่าเดินทางเพิ่มเติมตามตารางแนบท้าย (อัตราค่าเดินทางและค่าตรวจสอบเอกสารสิทธ์ิ) 
   6. กรณีมีส่ิงปลูกสร้างเพิ่มเติม นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ข้างต้นจะคิดเพิ่ม 1,000 /หลังส าหรับบ้าน หรือท่ีอยู่อาศัย และเพิ่ม 3,000 บาท/  
       หลัง ส าหรับส่ิงปลูกสร้างเฉพาะเช่น อาคารจอดรถ เป็นต้น 
   7. กรณีงานประเมินท่ีมีลักษณะนอกเหนือจากข้างต้น ธนาคารจะมีการแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมให้ลูกค้าธนาคารทราบเป็นรายกรณี  
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ข. (2) ค่าบริการต่างๆ ของเงินให้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ(Commercial loan) 
และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Loan)  

อัตราค่าบริการ (บาท) หมายเหตุ 

1.   ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ ได้แก่   

1) ค่าอากรแสตมป์   

- ต้นฉบับสัญญาสินเชื่อ ร้อยละ 0.05 ของวงเงิน 

(สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท) 

 

- คู่ฉบับสัญญาสินเชื่อ ฉบับละ 5 บาท  

- ต้นฉบับสัญญาค า้ประกัน ฉบับละ 10 บาท  

- คู่ฉบับสัญญาค า้ประกัน ฉบับละ 5 บาท  

2) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหลักประกัน ตามอัตราท่ีหน่วยงานราชการเรียกเก็บ  

2.   ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก ได้แก่   

1)   ค่าเบีย้ประกันภัย ตามอัตราท่ีบริษัทประกันภัยเรียกเก็บ  

2)   ค่าใช้จ่ายในการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์อื่นหรือช่องทางอื่น   

-  ช าระท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารอื่น 15-30 บาท/ครัง้ เงื่อนไขการรับช าระ/หักเงิน
เป็นไปตามท่ีธนาคารอื่น หรือ 
ตัวแทนรับช าระเงินก าหนด 

-  ช าระท่ีจุดบริการรับช าระ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส 10-20 บาท/ครัง้ 

- ช าระโดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากท่ีมีอยู่กับธนาคารอื่น 15-40 บาท/ครัง้ 

3)   ค่าด าเนินการเกี่ยวกับงานเล่มทะเบียนเครื่องจักร / โอนกรรมสิทธ์ิเครื่องจักร ตามอัตราท่ีผู้ให้บริการเรียกเก็บ ขึน้อยู่กับบุคคล/บริษัทท่ีลูกค้า
เลือกใช้บริการเรียกเก็บ 

3.   ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นต้นทุนในการด าเนินงานของธนาคาร    

1)   ค่าส ารวจและประเมินหลักประกัน ตามเอกสารแนบค่าธรรมเนียมประเมิน
หลักประกันสินเชื่อธุรกิจ และ 

ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม  

 

2)   ค่าตรวจสภาพรถยนต์ท่ีน ามาเป็นหลักประกัน คันละ 300 บาท  

3)   ค่าตรวจงวดงานก่อสร้าง  ไม่เกิน 15,000 บาท/ครัง้  

4)   ค่าออกหนังสือยืนยันภาระหนี ้ 100 บาท/ฉบับ  

5)   ค่าออก Loan Statement 100 บาท/บัญชี  

6)   ค่าใช้จ่ายในการยกเลิกการปลอดหลักประกัน 1,200 บาท/ครัง้  

7)   ค่าเล่ือนการท านิติกรรม ณ ส านักงานท่ีดิน 1,200 บาท/ครัง้  

8)   ค่าตรวจสอบและก ากับการจดทะเบียนเครื่องจักร ไม่เกิน 6,000 บาท/ครัง้  

9)   ค่าธรรมเนียมการปลอดหลักประกันในกรณีเร่งด่วน ไม่เกิน 7,000 บาท/ครัง้ ขัน้ต ่า  500 บาท/ครัง้ 
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ข. (2) ค่าบริการต่างๆ ของเงินให้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ(Commercial 
loan) และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Loan)  

อัตราค่าบริการ (บาท) หมายเหตุ 

4.   ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ   

1)   ค่าธรรมเนียมการใช้สินเชื่อ (Front-End Fee or Up-Front Fee) ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ  

2)   ค่าธรรมเนียมจัดการสินเชื่อ (Management Fee) ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ  

3)   ค่าธรรมเนียมผูกพันวงเงินกู้ (Commitment Fee) ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ  

5.   ค่าธรรมเนียมขยายอายุวงเงิน (Extension Fee) ไม่เกินร้อยละ 1.75 ของเงินต้นท่ีเหลืออยู่  

6.   ค่าธรรมเนียมปรึกษาสินเชื่อ (Consultation Fee) ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีปรึกษา  

7.   ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค า้ประกัน 
 
ค าเตือน 
• ธนาคารจะออกหนังสือค า้ประกัน (LG) ท่ีส านักงานใหญ่  โดยฝ่ายพิธีการสินเชื่อ
เท่านัน้ 

• ผู้รับผลประโยชน์ต้องยืนยันความถูกต้องของหนังสือค า้ประกัน (LG) โดยติดต่อ          
ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ ในวันและเวลาท าการ  

ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี ของวงเงิน 

ค า้ประกัน  

(ขัน้ต ่า 500 บาท/ฉบับ) 

หากระยะเวลาท่ีขอให้ธนาคารค า้
ประกันน้อยกว่า 3 เดือน จะเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมขัน้ต ่า 3 เดือน 
และเศษของเดือนให้คิดเป็น 1 
เดือน (ยกเว้น หนังสือค า้ประกัน
ประเภทไม่ระบุระยะเวลาครบ
ก าหนด) 

8. ค่าธรรมเนียมการอาวัลต๋ัวเงิน หรือรับรองต๋ัวแลกเงิน ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี ของวงเงินท่ีอาวัล 
หรือรับรอง 

 

9. ค่าธรรมเนียมการด าเนินการเพื่อขอเปิด / แก้ไข เลตเตอร์ออฟเครดิต ร้อยละ 1 ของวงเงินท่ีขอเปิด ต่อ 90 วัน  

10. ค่าธรรมเนียมการด าเนินการเพื่อขอให้รับรองการช าระเงินตาม  
ต๋ัวเงินท่ีมีระยะเวลาตามเลตเตอร์ออฟเครดิต  

ร้อยละ 1 ของจ านวนเงินตามต๋ัวเงิน 
เรียกเก็บเมื่อลูกค้าขอรับเอกสารต่อหน่ึง

ระยะเวลา 90 วัน  

 

11. ค่าธรรมเนียมการด าเนินการติดต่อส่ือสารผ่านระบบ SWIFT/Telex  

ในการขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต 

ไม่เกิน 1,500 บาท/ครัง้/ฉบับ  

12. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน 200 บาท/ฉบับ  

13. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ ไม่เกินร้อยละ 0.1 ของวงเงินสินเชื่อ                           
ขัน้ต ่า 500 บาท/ฉบับ 

 

14. ค่าธรรมเนียมเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการปิดบัญชี คิดร้อยละ 1 ของวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ 
(โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการช าระคืน

เงินกู้ก่อนก าหนด) 

ส าหรับสินเชื่อ SME รถคูณสาม , 
SME Freedom และSME คูณสาม 

15. ค่าออกส าเนาเอกสาร    

1) ค่าค้นหาเอกสารสัญญา 

 

 

 

 

500 บาท/ครัง้ ส าหรับสินเชื่อ SME รถคูณสาม 
รวมวงเงินกู้ (Loan) และ วงเงินเช่า
ซือ้ (HP) 
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ข. (2) ค่าบริการต่างๆ ของเงินให้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ(Commercial 
loan) และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Loan)  

อัตราค่าบริการ (บาท) หมายเหตุ 

2)   ค่าขอส าเนาใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากับภาษี 200 บาท/ฉบับ 

100 บาท/ฉบับ 

 

ส าหรับสินเชื่อ SME รถคูณสาม / 
SME คูณสาม / SME Freedom 

3)   ค่าถ่ายเอกสาร 5 บาท/ฉบับ  

4)   ค่าขอส าเนาเล่มทะเบียน 200 บาท/เล่ม  

16. ค่าด าเนินการต่อภาษีรถยนต์ ไม่เกิน 2,800 บาท + ภาษีรถยนต์  

17. ค่าด าเนินการตรวจต้นขัว้ทะเบียนรถยนต์ 100 บาท/ครัง้  

18. ค่าบริการในการด าเนินการปิดวงเงินเดิมของลูกค้าท่ีมีอยู่กับสถาบันการเงินอื่น 50 บาท 
ต่อหลักประกันท่ียังติดภาระอยู่กับ

สถาบันการเงินอื่น 

ส าหรับสินเชื่อ SME รถคูณสาม 
 

19. ค่าติดตามทวงถามหนี ้กรณีผิดนัดช าระ 

      - กรณีมีหนีค้้างช าระ 1 งวด 

        ส าหรับสินเชื่อ SME คูณสาม (ลูกค้านิติบุคคล) 

        ส าหรับสินเชื่อ SME คูณสาม (ลูกค้าบุคคลธรรมดา) 

        ส าหรับสินเชื่อ SME รถคูณสาม (ลูกค้านิติบุคคล) 

        ส าหรับสินเชื่อ SME รถคูณสาม (ลูกค้าบุคคลธรรมดา) 

        ส าหรับสินเชื่อ SME Freedom (ลูกค้านิติบุคคล) 

        ส าหรับสินเชื่อ SME Freedom (ลูกค้าบุคคลธรรมดา) 

    - กรณีมีหนีค้้างช าระมากกว่า 1 งวด 

        ส าหรับสินเชื่อ SME คูณสาม (ลูกค้านิติบุคคล) 

        ส าหรับสินเชื่อ SME คูณสาม (ลูกค้าบุคคลธรรมดา) 

        ส าหรับสินเชื่อ SME รถคูณสาม (ลูกค้านิติบุคคล) 

        ส าหรับสินเชื่อ SME รถคูณสาม (ลูกค้าบุคคลธรรมดา) 

        ส าหรับสินเชื่อ SME Freedom (ลูกค้านิติบุคคล) 

        ส าหรับสินเชื่อ SME Freedom (บุคคลธรรมดา) 

 

 

500 บาท / ครัง้ 

ไม่เกิน 50 บาท / รอบการทวงถามหนี ้

500 บาท / ครัง้ 

ไม่เกิน 50 บาท / รอบการทวงถามหนี ้

100 บาท / ครัง้ 

ไม่เกิน 50 บาท / รอบการทวงถามหนี ้ 

 

500 บาท / ครัง้ 

ไม่เกิน 100 บาท / รอบการทวงถามหนี ้

500 บาท / ครัง้ 

ไม่เกิน 100 บาท / รอบการทวงถามหนี ้

100 บาท / ครัง้ 

ไม่เกิน 100 บาท / รอบการทวงถามหนี ้

 

 

20. ค่าออกตารางดอกเบีย้เงินกู้ 100 บาท/ครัง้  

ข. (3) ค่าบริการต่างๆ ของเงินให้สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย อัตราค่าบริการ (บาท) หมายเหตุ 

ค่าธรรมเนียมการเก็บโฉนดท่ีดิน   1,500 บาท/หลัง   

  

เริ่มใช้ตัง้แต่วันท่ี 1 เมษายน  2566 
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เอกสารแนบ: ค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกันสินเชื่อธุรกิจ (Commercial Loan)  อัตราค่าธรรมนียม 
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

(บาท/งาน) ประเภทงาน 

1.ประเมินโครงการ   
1.1 โครงการแนวด่ิง : คอนโดมิเนียม    

A ท่ีดินเปล่าเพื่อพัฒนาโครงการ Condo Low Rise หรือ อพาร์ทเม้นท์   
  A1 สูงไม่เกิน 5 ชัน้ -  ท่ีดินไม่เกิน 200 ตรว.  18,000  
  A2 สูงไม่เกิน 8 ชัน้ - ท่ีดินไม่เกิน 400 ตรว. 23,000  
  A3 สูงมากกว่า 8 ชัน้ขึน้ไป 23,000  

B. ห้องชุด / บ้านพักอาศัย   
  B1 ห้องชุดในอาคารท่ีเสร็จแล้ว  / บ้านพักอาศัยท่ีแล้วเสร็จ (รายย่อย ไม่เกิน 10 ยูนิต) 10,000  
  B2 ยูนิตต่อไป 200  

C ท่ีดินพร้อมอาคารชุด  (ประเมิน 2 วิธี)   
  C1 อาคารสูงไม่เกิน 5 ชัน้ ท่ีดินไม่เกิน 200 ตรว. 12,000  
  C2 อาคารสูง 6 - 8 ชัน้ ท่ีดินไม่เกิน 1 ไร่ 14,000  
  C3 อาคารสูงเกิน 8 ชัน้ (พืน้ท่ีอาคาร , เนือ้ท่ีดิน)  

       < 5,000 ตรม. ท่ีดิน > 200 ตรว. - 1 ไร่ 27,000  
       > 5,000  - 10,000 ตรม. ท่ีดิน > 200 ตรว. - 1 ไร่ 27,000  
       > 10,000 - 20,000 ตรม. ท่ีดิน > 200 ตรว. - 2 ไร่ 33,000  
       > 20,000 - 30,000 ตรม. ท่ีดิน > 200 ตรว. - 2 ไร่ 38,000  
       > 30,000 - 50,000 ตรม. ท่ีดิน > 2 ไร่ - 5 ไร่ 42,000  
       > 50,000 ตรม.  ธนาคารแจ้งเป็นรายกรณี  

1.2 โครงการแนวราบ : หมู่บ้านจัดสรรท่ัวไป   
D ท่ีดินเปล่าเพื่อพัฒนาโครงการ   

  D1 ขนาดจิ๋ว เนือ้ท่ีดิน < 2 ไร่  (เริ่มต้นท่ีไม่เกิน 10 แปลง) 20,000  
  D2 ขนาดเล็ก เนือ้ท่ีดิน > 2 - 5 ไร่ 22,000  
  D3 ขนาดเล็ก เนือ้ท่ีดิน > 5 - 10 ไร่  23,000  
  D4 ขนาดเล็ก เนือ้ท่ีดิน > 10 - 20 ไร่ 24,000  
  D5 ขนาดกลาง เนือ้ท่ีดิน > 20 - 50 ไร่ 26,000  
  D6 ขนาดกลาง เนือ้ท่ีดินมากกว่า 50 ไร่ขึน้ไป 30,000  
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เอกสารแนบ: ค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกันสินเชื่อธุรกิจ (Commercial Loan) อัตราค่าธรรมนียม 
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

(บาท/งาน) 
ประเภทงาน 

2. ประเภท : ท่ีดินเปล่า (ประเมินโดยวิธีเดียว-Compare)   

  2.1 เนือ้ท่ีดินน้อยกว่า 200 ตารางวา 7,000  
  2.2 เนือ้ท่ีดินมากกว่า 200 ตารางวา แต่ไม่เกิน 2 ไร่ 9,000  
  2.3 เนือ้ท่ีดินเกิน 2 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ 11,000  
  2.4 เนือ้ท่ีดินเกิน 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ 12,500  
  2.5 เนือ้ท่ีดินเกิน 10 ไร่ แต่ไม่เกิน 20 ไร่ 13,500  
  2.6 เนือ้ท่ีดินเกิน 20 ไร่ แต่ไม่เกิน 50 ไร่ 15,000  
  2.7 เนือ้ท่ีดินเกิน 50 ไร่ แต่ไม่เกิน 100 ไร่ 19,000  
  2.8 เนือ้ท่ีดินเกิน 100 ไร่ แต่ไม่เกิน 500 ไร่ 23,000  
  2.9 เนือ้ท่ีดินเกิน 500 ไร่   ธนาคารแจ้งเป็นรายกรณี  

3. ประเภท : ท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างท่ัวไป    
3.1 อาคารประเภท : อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ  
     (ใช้วิธีประเมิน 2 วิธีหรือน้อยกว่าแล้วแต่ประเภททรัพย์สิน)- ค่าบริการเริ่มต้นส าหรับขนาดท่ีดินไม่เกิน 2 ไร่ 

   

 3.1.1 พืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมเกิน 2,000 ตรม. แต่ไม่เกิน 5,000 ตรม.   25,000  
 3.1.2 พืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมเกิน 5,000 ตรม. แต่ไม่เกิน 10,000 ตรม.   27,000  
 3.1.3 พืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมเกิน 10,000 ตรม. แต่ไม่เกิน 15,000 ตรม.  29,000  
 3.1.4 พืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมเกิน 15,000 ตรม. แต่ไม่เกิน 20,000 ตรม.  31,000  
 3.1.5 พืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมเกิน 20,000 ตรม. แต่ไม่เกิน 25,000 ตรม.  33,000  
 3.1.6 พืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมเกิน 25,000 ตรม. แต่ไม่เกิน 30,000 ตรม.  35,000  
 3.1.7 พืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมเกิน 30,000 ตรม. แต่ไม่เกิน 40,000 ตรม.  37,000  
 3.1.8 พืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมเกิน 40,000 ตรม. แต่ไม่เกิน 50,000 ตรม.  39,000  
 3.1.9 พืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมเกิน 50,000 ตรม.   ธนาคารแจ้งเป็นรายกรณี  

3.2 อาคารประเภท : อาคารโรงงานและโกดัง - ค่าบริการเริ่มต้นส าหรับขนาดท่ีดินไม่เกิน 2 ไร่   
3.2.1 พืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมไม่เกิน 1,000 ตรม. ต่อ 1 หลัง (หลังต่อไป + 2,500/หลัง) 12,000 
3.2.2 พืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมเกิน 1,000 ตรม. ไม่เกิน 2,000 ตรม. ต่อ 1 หลัง (หลังต่อไป + 4,000/หลัง) 13,000  
3.2.3 พืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมเกิน 2,000 ตรม. ไม่เกิน 5,000 ตรม. ต่อ 1 หลัง (หลังต่อไป + 5,000/หลัง) 15,000  
3.2.4 พืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมเกิน 5,000 ตรม. ไม่เกิน 8,000 ตรม. ต่อ 1 หลัง (หลังต่อไป + 6,000/หลัง) 17,000  
3.2.5 พืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมเกิน 8,000 ตรม. ไม่เกิน 10,000 ตรม. ต่อ 1 หลัง (หลังต่อไป + 7,000/หลัง) 19,000 
3.2.6 พืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมเกิน 10,000 ตรม. ขึน้ไป ต่อ 1 หลัง (หลังต่อไป + 8,000/หลัง) 21,000  
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หมายเหตุ: 1. อัตราตามประกาศยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

                   2. กรณีงานในต่างจังหวัด จะคิดค่าเดินทางเพิ่มเติมตามตารางแนบท้าย (อัตราค่าเดินทางและค่าตรวจสอบเอกสารสิทธ์ิ) 

             3. กรณีมีส่ิงปลูกสร้างเพิ่มเติม นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ข้างต้นจะคิดเพิ่ม 1,000 /หลังส าหรับบ้าน หรือท่ีอยู่อาศัย และเพิ่ม 3,000 บาท/หลัง ส าหรับส่ิง 

                 ปลูกสร้างเฉพาะเช่น อาคารจอดรถ เป็นต้น 

             4. กรณีงานประเมินท่ีมีลักษณะนอกเหนือจากข้างต้น ธนาคารจะมีการแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมให้ลูกค้าธนาคารทราบเป็นรายกรณี 

  5. ค่าส ารวจและประเมินหลักประกัน สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย กรณีท่ีมูลค่าหลักประกัน มากกว่า 10 ลบ.ขึน้ไป ธนาคารจะแจ้งอัตรา 
      ค่าธรรมเนียมให้ลูกค้าทราบเป็นรายกรณี 
 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

เอกสารแนบ: ค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกันสินเชื่อธุรกิจ (Commercial Loan)  อัตราค่าธรรมนียม 
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

(บาท/งาน) 
ประเภทงาน 

3.3 อาคารประเภท : อพาร์ทเม้นท์ จ านวน 1 อาคาร  (ใช้วิธีประเมิน 2 วิธีหรือมากกว่าแล้วแต่ประเภททรัพย์สิน)   
 3.3.1 อาคารสูงไม่เกิน 3 ชัน้ (เนือ้ท่ีดินไม่เกิน 200 ตรว.) 10,500  
 3.3.2 อาคารสูง 4 ชัน้ (เนือ้ท่ีดินไม่เกิน 200 ตรว.) 11,500  
 3.3.3 อาคารสูง 5 ชัน้ (เนือ้ท่ีดินไม่เกิน 200 ตรว.) 11,500  
 3.3.4 อาคารสูง 6 ชัน้ (เนือ้ท่ีดินไม่เกิน 400 ตรว.) 14,000  
 3.3.5 อาคารสูง 7 ชัน้ (เนือ้ท่ีดินไม่เกิน 400 ตรว.) 14,000  
 3.3.6 อาคารสูง 8 ชัน้ (เนือ้ท่ีดินไม่เกิน 400 ตรว.) 15,000  
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เอกสารแนบ: ค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกันสินเชื่อผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม (SME Loan) อัตราค่าธรรมนียม 
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

(บาท/งาน) 
ประเภทงาน 

1. ประเภท : ท่ีดินเปล่า (ประเมินโดยวิธีเดียว-Compare)   

  1.1 เนือ้ท่ีดินน้อยกว่า 200 ตารางวา 7,000  
  1.2 เนือ้ท่ีดินมากกว่า 200 ตารางวา แต่ไม่เกิน 2 ไร่ 9,000  
  1.3 เนือ้ท่ีดินเกิน 2 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ 11,000  
  1.4 เนือ้ท่ีดินเกิน 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ 12,500  
  1.5 เนือ้ท่ีดินเกิน 10 ไร่ แต่ไม่เกิน 20 ไร่ 13,500  
  1.6 เนือ้ท่ีดินเกิน 20 ไร่ แต่ไม่เกิน 50 ไร่ 15,000  
  1.7 เนือ้ท่ีดินเกิน 50 ไร่ แต่ไม่เกิน 100 ไร่ 19,000  
  1.8 เนือ้ท่ีดินเกิน 100 ไร่ แต่ไม่เกิน 500 ไร่ 23,000  
  1.9 เนือ้ท่ีดินเกิน 500 ไร่   ธนาคารแจ้งเป็นรายกรณี  

2. ประเภท : ท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างท่ัวไป    
2.1 อาคารประเภท : อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ  
     (ใช้วิธีประเมิน 2 วิธีหรือน้อยกว่าแล้วแต่ประเภททรัพย์สิน)- ค่าบริการเริ่มต้นส าหรับขนาดท่ีดินไม่เกิน 2 ไร่ 

   

 2.1.1 พืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมเกิน 2,000 ตรม. แต่ไม่เกิน 5,000 ตรม.   25,000  
 2.1.2 พืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมเกิน 5,000 ตรม. แต่ไม่เกิน 10,000 ตรม.   27,000  
 2.1.3 พืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมเกิน 10,000 ตรม. แต่ไม่เกิน 15,000 ตรม.  29,000  
 2.1.4 พืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมเกิน 15,000 ตรม. แต่ไม่เกิน 20,000 ตรม.  31,000  
 2.1.5 พืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมเกิน 20,000 ตรม. แต่ไม่เกิน 25,000 ตรม.  33,000  
 2.1.6 พืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมเกิน 25,000 ตรม. แต่ไม่เกิน 30,000 ตรม.  35,000  
 2.1.7 พืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมเกิน 30,000 ตรม. แต่ไม่เกิน 40,000 ตรม.  37,000  
 2.1.8 พืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมเกิน 40,000 ตรม. แต่ไม่เกิน 50,000 ตรม.  39,000  
 2.1.9 พืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมเกิน 50,000 ตรม.   ธนาคารแจ้งเป็นรายกรณี  

2.2 อาคารประเภท : อาคารโรงงานและโกดัง - ค่าบริการเริ่มต้นส าหรับขนาดท่ีดินไม่เกิน 2 ไร่   
2.2.1 พืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมไม่เกิน 1,000 ตรม. ต่อ 1 หลัง (หลังต่อไป + 2,500/หลัง) 12,000 
2.2.2 พืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมเกิน 1,000 ตรม. ไม่เกิน 2,000 ตรม. ต่อ 1 หลัง (หลังต่อไป + 4,000/หลัง) 13,000  
2.2.3 พืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมเกิน 2,000 ตรม. ไม่เกิน 5,000 ตรม. ต่อ 1 หลัง (หลังต่อไป + 5,000/หลัง) 15,000  
2.2.4 พืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมเกิน 5,000 ตรม. ไม่เกิน 8,000 ตรม. ต่อ 1 หลัง (หลังต่อไป + 6,000/หลัง) 17,000  
2.2.5 พืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมเกิน 8,000 ตรม. ไม่เกิน 10,000 ตรม. ต่อ 1 หลัง (หลังต่อไป + 7,000/หลัง) 19,000 
2.2.6 พืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมเกิน 10,000 ตรม. ขึน้ไป ต่อ 1 หลัง (หลังต่อไป + 8,000/หลัง) 21,000  
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หมายเหตุ: 1. อัตราตามประกาศยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

                   2. กรณีงานในต่างจังหวัด จะคิดค่าเดินทางเพิ่มเติมตามตารางแนบท้าย (อัตราค่าเดินทางและค่าตรวจสอบเอกสารสิทธ์ิ) 

             3. กรณีมีส่ิงปลูกสร้างเพิ่มเติม นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ข้างต้นจะคิดเพิ่ม 1,000 /หลังส าหรับบ้าน หรือท่ีอยู่อาศัย และเพิ่ม 3,000 บาท/หลัง ส าหรับส่ิง
ปลูกสร้างเฉพาะเช่น อาคารจอดรถ เป็นต้น 

             4. กรณีงานประเมินท่ีมีลักษณะนอกเหนือจากข้างต้น ธนาคารจะมีการแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมให้ลูกค้าธนาคารทราบเป็นรายกรณี 

   5. ค่าส ารวจและประเมินหลักประกัน สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย กรณีท่ีมูลค่าหลักประกัน มากกว่า  10 ลบ.ขึน้ไป ธนาคารจะแจ้งอัตรา
ค่าธรรมเนียมให้ลูกค้าทราบเป็นรายกรณี 

 

 
 

เอกสารแนบ: ค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกันสินเชื่อผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม (SME Loan) อัตราค่าธรรมนียม 
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

(บาท/งาน) 
ประเภทงาน 

2.3 อาคารประเภท : อพาร์ทเม้นท์ จ านวน 1 อาคาร  (ใช้วิธีประเมิน 2 วิธีหรือมากกว่าแล้วแต่ประเภททรัพย์สิน)   
 2.3.1 อาคารสูงไม่เกิน 3 ชัน้ (เนือ้ท่ีดินไม่เกิน 200 ตรว.) 10,500  
 2.3.2 อาคารสูง 4 ชัน้ (เนือ้ท่ีดินไม่เกิน 200 ตรว.) 11,500  
 2.3.3 อาคารสูง 5 ชัน้ (เนือ้ท่ีดินไม่เกิน 200 ตรว.) 11,500  
 2.3.4 อาคารสูง 6 ชัน้ (เนือ้ท่ีดินไม่เกิน 400 ตรว.) 14,000  
 2.3.5 อาคารสูง 7 ชัน้ (เนือ้ท่ีดินไม่เกิน 400 ตรว.) 14,000  
 2.3.6 อาคารสูง 8 ชัน้ (เนือ้ท่ีดินไม่เกิน 400 ตรว.) 15,000  

DocuSign Envelope ID: 6F053D05-567D-42A2-926B-110701024406



 
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 

ตารางท่ี 3 อัตราค่าบริการต่างๆ เบีย้ปรับ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ1/ และค่าบริการอื่น ๆ 
เร่ิมใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2566 

11 
 

หมายเหตุ:  อัตราตามประกาศยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

 
 
 

เอกสารแนบ: ค่าเดินทางและค่าตรวจสอบเอกสารสิทธ์ิ 
อัตรา

ค่าใช้จ่าย 
 (บาท/งาน) 

1.ค่าเดินทาง คิดจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล    
 1.1 ระยะทาง ไม่เกิน 100 กม. เช่น สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม อยุธยา ฉะเชิงเทรา นครนายก  800 
 1.2 ระยะทาง ตัง้แต่ 101 แต่ไม่เกิน 200 กม. เช่น กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท ปราจีนบุรี เพชรบุรี ระยอง ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี 
อ่างทอง ชลบุรี ราชบุรี 

1,200 

1.3 ระยะทาง ตัง้แต่ 201 แต่ไม่เกิน 300 กม. เช่น จันทบุรี นครราชสีมา นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ สระแก้ว อุทัยธานี 1,800 
1.4 ระยะทาง ตัง้แต่ 301 แต่ไม่เกิน 401 กม. เช่น ก าแพงเพชร ชัยภูมิ ตราด พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 2,400 
 1.5 ระยะทาง ตัง้แต่ 401 แต่ไม่เกิน 500 กม. เช่น ขอนแก่น ชุมพร ตาก บุรีรัมย์ มหาสารคาม สุโขทัย สุรินทร์ อุตรดิตถ์  3,000 
 1.6 ระยะทาง ตัง้แต่ 501 แต่ไม่เกิน 600 กม. เช่น กาฬสินธ์ุ แพร่ ยโสธร ร้อยเอ็ด ระนอง ล าปาง เลย ศรีสะเกษ หนองคาย 
หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ 

3,600 

 1.7 ระยะทาง ตัง้แต่ 601 แต่ไม่เกิน 700 กม. เช่น เชียงใหม่ น่าน พะเยา มุกดาหาร ล าพูน สกลนคร สุราษฎร์ธานี อุดรธานี 
อุบลราชธานี 

4,200 

 1.8 ระยะทาง ตัง้แต่ 701 กม. เช่น กระบี่ เชียงราย ตรัง นครพนม นครศรีธรรมราช นราธิวาส บึงกาฬ   ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต 
แม่ฮ่องสอน ยะลา สงขลา สตูล หาดใหญ่ 

5,000 

2.ค่าตรวจสอบเอกสารสิทธ์ิ    

 2.1 จ านวนโฉนดตัง้แต่ 6 โฉนดขึน้ไป แต่ไม่เกิน 20 โฉนด คิดค่าตรวจสอบฉบับละ 120 
 2.2 จ านวนโฉนดตัง้แต่ 6 โฉนดขึน้ไป แต่ไม่เกิน 50 โฉนด คิดค่าตรวจสอบฉบับละ 100 
 2.3 จ านวนโฉนดตัง้แต่ 6 โฉนดขึน้ไป แต่ไม่เกิน 100 โฉนด คิดค่าตรวจสอบฉบับละ 80 
 2.4 จ านวนโฉนดมากกว่า100 โฉนด คิดค่าตรวจสอบฉบับละ 70 
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ง. เบีย้ปรับท่ีเกี่ยวข้องกับเงินให้สินเชื่อ 

อัตราเบีย้ปรับ (บาท) หมายเหตุ 
ง. (1) เบีย้ปรับท่ีเกี่ยวเน่ืองกับเงินให้สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย 

(Housing loan)  

กรณีท่ีลูกค้าประสงค์ไถ่ถอนสินเชื่อก่อนครบก าหนดทัง้จ านวนเพื่อไปใช้บริการกับสถาบัน
การเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่นภายในช่วงเวลา 3 ปีแรกนับจากวันท าสัญญา  

ร้อยละ 3 ของยอดเงินต้นคงเหลือ ณ 
วันท่ีลูกค้าท าการไถ่ถอนสินเชื่อ 

 

ง. (2) เบีย้ปรับท่ีเกี่ยวข้องกับเงินให้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ (Commercial 
Loan) และเพื่อการประกอบธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs Loan) 

อัตราเบีย้ปรับ (บาท) หมายเหตุ 

1. สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ (Commercial Loan)  
1) กรณีท่ีลูกค้าช าระหนีบ้างส่วน หรือช าระเกินกว่าค่างวดท่ีก าหนดไว้ หรือช าระหนี้

ก่อนครบก าหนดทัง้จ านวน 
 
 
 

2) กรณีท่ีลูกค้ายกเลิกวงเงินสินเชื่อ  
 
2. สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs 

Loan) 
2.1 กรณีช าระหนีบ้างส่วน หรือช าระเกินกว่าค่างวดท่ีก าหนดไว้ 

1) สินเชื่อ SME คุณสาม และสินเชื่อ SME รถคูณสาม (วงเงินกู้) 
 
 

2) สินเชื่อ SME Freedom 
 
 

2.2 กรณีช าระหนีก้่อนครบก าหนดทัง้จ านวน 
1) สินเชื่อ SME คูณสาม และสินเชื่อ SME รถคูณสาม (วงเงินกู้) 

 
 

2) สินเชื่อ SME Freedom 
 
 

 
ไม่เกินร้อยละ 5 ของยอดเงินต้นท่ีช าระ

คืนก่อนก าหนด 
 
 
 

ไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินสินเชื่อส่วนท่ี
ยกเลิก 

 
 
 

ไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินท่ีช าระเกินกว่า
ค่างวด 

 
ไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินท่ีช าระเกินกว่า

ค่างวด 
 
 

ไม่เกินร้อยละ 3 ของยอดเงินต้นคงเหลือ 
ณ วันท่ีลูกค้าช าระหนีก้่อนครบก าหนด

ทัง้จ านวน 
ไม่เกินร้อยละ 3 ของยอดเงินต้นคงเหลือ 
ณ วันท่ีลูกค้าช าระหนีก้่อนครบก าหนด

ทัง้จ านวน 
 

 
ส าหรับสินเชื่อ Portfolio 
 for Property Financing คิด
เบีย้ปรับเฉพาะกรณีช าระคืน
ก่อน 3 ปีแรกนับจากวันท า
สัญญา 
 
 
 
 

 
กรณีช าระบางส่วนหรือช าระ
เกินกว่าค่างวดภายใน 3 ปีแรก
นับจากวันท่ีเบิกเงินกู้ 
กรณีช าระบางส่วนหรือช าระ
เกินกว่าค่างวดภายใน 2 ปีแรก
นับจากวันท่ีเบิกเงินกู้ 
 
กรณีช าระก่อนครบก าหนดทัง้
จ านวนภายใน 3 ปีแรกนับจาก
วันท่ีเบิกเงินกู้ 

 
กรณีช าระก่อนครบก าหนดทัง้
จ านวนภายใน 2 ปีแรกนับจาก
วันท่ีเบิกเงินกู้ 

DocuSign Envelope ID: 6F053D05-567D-42A2-926B-110701024406



 
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 
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ง. (2) เบีย้ปรับท่ีเกี่ยวข้องกับเงินให้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ (Commercial 
Loan) และเพื่อการประกอบธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด

ย่อม (SMEs Loan) 

อัตราเบีย้ปรับ (บาท) หมายเหตุ 

2.3 กรณีลูกค้ายกเลิกวงเงินสินเชื่อ ภายใน 3 ปีแรกนับจากวันท าสัญญา 
          ส าหรับสินเชื่อ SME คูณสาม 

ไม่เกินร้อยละ 3 ของวงเงินสินเชื่อส่วนท่ี
ยกเลิก 

 

หมายเหตุ    1. 1/ไม่รวมถึงเงินให้สินเชื่อประเภทท่ี ธปท.ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้เฉพาะ 
  2.  ความหมายของสินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจตามประกาศฉบับนีใ้ห้รวมถึงสินเชื่อพิเศษของธนาคารด้วย เช่น Lombard Loan, Portfolio 
       for Property Financing เป็นต้น 

 
 

 

 
 

 

           ผู้มีอ านาจลงนาม ......................................................... 

               (นาย ฟิลิป เชียง ชอง แทน ) 

                                                                                                                                                       กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

                                                                                                   ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 

                                                                                                   ประกาศ ณ วันท่ี  28 กุมภาพันธ์ 2566 
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