
หมายเหตุ

บริการด้านการฝากเงิน

1. ค่ารกัษาบญัชีเงินฝาก

1.1 เงนิฝากออมทรพัย์ / ออมทรพัย์ธุรกจิ

เงนิฝากคงเหลอืต ่ากวา่ 2,000 บาท และ บญัชี เริม่ตัง้แต่ 15 กรกฎาคม 2552

ไม่เคลือ่นไหวหรอืขาดการตดิต่อเกนิ 1 ปี (12 เดอืน)

ยกเวน้  บญัชเีงนิฝากพื้นฐาน เริม่ตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2561

1.2 เงนิฝากกระแสรายวนั
เงนิฝากคงเหลอืต ่ากวา่ 1,000 บาท และ บญัชเีงนิ

ฝากไม่เคลือ่นไหวหรอืขาดการตดิต่อเกนิ 6 เดอืน

2. ค่าธรรมเนียมปิดบญัชีก่อนระยะเวลาท่ีก าหนด

- เงนิฝาก เอก็ซ์ตรา้ เซฟวิง่

ปิดบญัชกี่อน 6 เดอืน นบัตัง้แต่วนัทีเ่ปิดบญัชี ค่าธรรมเนียม 500 บาท

3. การฝาก - ถอนเงิน ข้ามจงัหวดั

3.1 เงนิฝากออมทรพัย์ / ออมทรพัย์ธุรกจิ 

กรณ ีฝาก-ถอน ต่างสาขาขา้มเขตส านกัหกับญัชี

3.2 เงนิฝากกระแสรายวนั

กรณ ีฝากขา้มเขตส านกัหกับญัชี

กรณ ีฝาก-ถอน ต่างสาขาขา้มเขตส านกัหกับญัชี

3.3 เงนิฝากประจ า

3.4 เงนิฝากปลอดภาษี/เงนิฝากเพิม่ค่า

กรณ ีฝากขา้มเขตส านกัหกับญัชี

4. การให้บริการเชค็ถอนเงินสดต่างสาขา

4.1 เงนิฝากกระแสรายวนันอกเขตส านกัหกับญัชี ถอนเงนิสดขา้มเขตส านกัหกับญัช ี

ไม่เกนิ 1 ลา้นบาท

ส าหรบัสมาชกิCIMB Preferred กรณลีกูคา้ไม่แสดงตนต่อเจา้หน้าที ่
ธนาคารวา่เป็นสมาชกิ CIMB Preferred 
จะไม่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ตามทีก่ าหนด

4.2 เงนิฝากกระแสรายวนัต่างสาขา ถอนเงนิสดต่างสาขาในเขต

ส านกัหกับญัชไีม่เกนิ 1 ลา้นบาท
ส าหรบัสมาชกิ CIMB Preferred ลดค่าธรรมเนียม 50% กรณลีกูคา้ไม่แสดงตนต่อเจา้หน้าที ่

ธนาคารวา่เป็นสมาชกิ CIMB Preferred 
จะไม่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ตามทีก่ าหนด

5. การหกับญัชีตามเชค็ซีไอเอม็บี ไทยต่างสาขา ณ จุดต้นทาง

5.1 ภายในเขตส านกัหกับญัชเีดยีวกนั

5.2 ต่างเขตส านกัหกับญัชี 0.10% ของจ านวนเงนิตามเชค็ ข ัน้ต ่า 10 บาท

6. ค่าบริการเรียกเกบ็เงินตามตัว๋ / เชค็เรียกเกบ็ ต่างจงัหวดั

6.1 ขา้มอ าเภอในจงัหวดัเดยีวกนั * ไม่คดิค่าบรกิาร

6.2 ต่างเขตส านกัหกับญัชี 0.10% ของจ านวนเงนิตามตัว๋/เชค็ ข ัน้ต ่า 10 บาท

หมายเหตุ ขอ้ ก. หน้า 1/4
1/ ไม่รวมถงึเงนิใหส้นิเชือ่ประเภทที ่ธปท. ก าหนดหลกัเกณฑไ์วเ้ฉพาะ

ฉบบัละ 20 บาท
ลดค่าธรรมเนียม 50% และยกเวน้ค่าคู่สาย 20 บาท

เดอืนละ 50 บาท

* ไม่คดิค่าธรรมเนียม

เดอืนละ 100 บาท

หมืน่ละ 10 บาท เศษของหมืน่คดิตามส่วนเฉพาะหลกัพนั

ขัน้ต ่า 10 บาท

* ไม่คดิค่าบรกิาร

ค่าคู่สาย 20 บาท / รายการ

ยกเวน้ เงนิฝากประเภทไม่มสีมุดคู่ฝาก ไม่
เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม มผีลตัง้แต่วนัที ่1 
เม.ย. 2564 เป็นตน้ไป

หมืน่แรก 20 บาท หมืน่ต่อไป 10 บาท เศษของหมืน่คดิ

ตามส่วนเฉพาะหลกัพนั ข ัน้ต ่า 20 บาท และเรยีกเกบ็อกี

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)
อตัราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ปรบั ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝาก เงินให้สินเช่ือ 1/ และค่าบริการอ่ืน ๆ

เริม่ใชต้ัง้แต่วนัที ่20 มกราคม 2566

ก.ค่าบริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝาก อตัราค่าบริการ (หน่วย : บาท)

เงนิฝากประเภทมสีมุดคู่ฝาก คดิค่าธรรมเนียมหมืน่ละ 10 บาท 
เศษของหมืน่คดิตามส่วนเฉพาะหลกัพนั ข ัน้ต ่า 10 บาท สงูสุดไม่
เกนิ 1,000 บาท และค่าคู่สาย 20 บาท



หมายเหตุ
7. การรบัฝากเหรียญกษาปณ์เข้าบญัชี   หรือ

น าธนบตัรแลกเหรียญกษาปณ์    หรือ

น าเหรียญกษาปณ์แลกธนบตัร

7.1 มลูค่าไม่เกนิ 500 บาท

7.2 มลูค่าเกนิ 500 บาท ยกเวน้ บญัช ีCIMB THAI Junior

 ไม่คดิค่าบรกิาร

8. บริการโอนเงินระหว่างบญัชีอตัโนมติั (Sweep) เริม่ตัง้แต่วนัที ่12 เมษายน 2556

8.1 ค่าธรรมเนียมต่อรายการ 10 บาท : รายการ

หกัค่าธรรมเนียมทนัททีุกครัง้เมือ่มกีารโอนเงนิ
*ไม่คดิค่าบรกิาร กรณลีกูคา้ไม่แสดงตนต่อเจา้หน้าที ่

ธนาคารวา่เป็นสมาชกิ CIMB Preferred 
จะไม่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ตามทีก่ าหนด

8.2 ค่าธรรมเนียมต่อวนั 30 บาท : วนั เริม่ตัง้แต่ 17 กนัยายน 2553

คดิค่าธรรมเนียมเฉพาะวนัทีม่รีายการโอนเงนิทุกสิน้วนั

8.3 ค่าธรรมเนียมต่อเดอืน 500 บาท : เดอืน เริม่ตัง้แต่ 17 กนัยายน 2553

คดิค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายรายเดอืนหกัในวนัสุดทา้ยของเดอืน

9. ขอรายการบญัชีย้อนหลงั (Statement)

9.1 เงนิฝากออมทรพัย์

9.2 เงนิฝากกระแสรายวนั

- ขอยอ้นหลงัเกนิ 2 เดอืนแต่ไม่ถงึ 2 ปี

- ขอยอ้นหลงัเกนิ 2 ปีขึน้ไป

9.3 บรกิาร Statement ผ่าน SWIFT (MT 940) 3,000 บาท / บญัช ีต่อเดอืน เริม่ตัง้แต่ 15 สงิหาคม 2559

10. การรบัฝากเชค็ลงวนัท่ีล่วงหน้า

- ตัง้แต่   2 - 7 วนั

- ตัง้แต่   8 - 30 วนั

- ตัง้แต่   31 - 60 วนั

- ตัง้แต่   61 - 90 วนั

- ตัง้แต่   91 - 365 วนั
11. ค่าธรรมเนียมเชค็คืน

12. ค่าธรรมเนียมค้นหาเชค็ท่ีเรียกเกบ็แล้วย้อนหลงั

12.1 เชค็ทีค่น้หานบัจากวนัทีห่กับญัชไีม่เกนิ 6 เดอืน

12.2 เชค็ทีค่น้หานบัจากวนัทีห่กับญัช ี6 เดอืนขึน้ไป ถงึ 1 ปี
12.3 เชค็ทีค่น้หานบัจากวนัทีห่กับญัช ี1 ปี ขึน้ไป

13. ค่าธรรมเนียมส่ิงพิมพอ์อกภาพเชค็จากระบบการจดัเกบ็ภาพเชค็

ขอยอ้นหลงัไดไ้ม่เกนิ 10 ปี นบัตัง้แต่วนัทีส่่งเชค็เรยีกเกบ็ เริม่ตัง้แต่วนัที ่2 เมษายน 2559

หมายเหตุ ขอ้ ก. หน้า 2/4
1/ ไม่รวมถงึเงนิใหส้นิเชือ่ประเภทที ่ธปท. ก าหนดหลกัเกณฑไ์วเ้ฉพาะ

ยกเว้น ค่าธรรมเนียมต่อรายการส าหรบัสมาชิก CIMB Preferred

ไม่คดิค่าบรกิาร

 ครัง้ละ 100 บาท

หน้าแรก 20 บาท ต่อไปหน้าละ 5 บาท สงูสุดไม่เกนิ 200 บาท  

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)
อตัราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ปรบั ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝาก เงินให้สินเช่ือ 1/ และค่าบริการอ่ืน ๆ

เริม่ใชต้ัง้แต่วนัที ่20 มกราคม 2566
ก.ค่าบริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝาก อตัราค่าบริการ (หน่วย : บาท)

* ไม่คดิค่าบรกิาร

รอ้ยละ 2 จากยอดเงนิรวม เศษของรอ้ยคดิเป็นหลกัรอ้ย

ขัน้ต ่า 40 บาท

ฉบบัละ 40 บาท

ฉบบัละ 100 บาท

ฉบบัละ 20 บาท 

รอ้ยละ 0.20 ของจ านวนเงนิตามเชค็ ต ่าสุดฉบบัละ 200 บาท

ฉบบัละ 100 บาท
ฉบบัละ 200 บาท 

ชุดละ 100 บาท (1ชุด ม ี2 แผ่น)

สงูสุดไม่เกนิ 2,000 บาท : ครัง้ : ราย

อตัราเหมาจ่าย 200 บาท

* ไม่คดิค่าบรกิาร

ฉบบัละ 10 บาท 



หมายเหตุ
บตัรเดบิต และการท ารายการผา่นเคร่ืองเอทีเอม็

14. ค่าธรรมเนียมผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตท่ีรองรบัมาตรฐานชิปการด์ไทย

14.1 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ / ท าบตัรใหม่ / บตัรทดแทน 

เนื่องจากบตัรเดมิช ารดุ, สญูหาย, ลมืรหสั,  

บตัรยดึทีตู่เ้อทเีอม็, บตัรหมดอายุ และอื่น ๆ
ยกเวน้ บตัรเดบติ คู่กบับญัชเีงนิฝากพื้นฐาน *ไม่คดิค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าท าบตัรใหม่กรณบีตัรหมดอายุ เริม่ตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2561

  บตัรเดบติ ชลิดี *ไม่คดิค่าธรรมเนียมแรกเขา้ เริม่ตัง้แต่ 21 กรกฎาคม 2563

  บตัรเดบติ ทีผ่กูบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์ Beat Savings *ไม่คดิค่าธรรมเนียมแรกเขา้ เริม่ตัง้แต่ 5 มถุินายน 2562

  บตัรเดบติ Biz Payroll *ไม่คดิค่าธรรมเนียมแรกเขา้ เริม่ตัง้แต่ 1 พฤศจกิายน 2562

  บตัรเดบติ e-Savings *ไม่คดิค่าธรรมเนียมแรกเขา้ เริม่ตัง้แต่ 15 ธนัวาคม 2563

หมายเหตุ: ส าหรบับตัรเดบติทีร่องรบัมาตรฐานชปิการด์ไทย เริม่ตัง้แต่ 2 พฤษภาคม 2560

บตัร CIMB Preferred Visa Debit Card  ท่ีรองรบัมาตรฐานชิปการด์ไทย

- ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ไม่คดิค่าบรกิาร เริม่ตัง้แต่ 7 มนีาคม 2559

- ท าบตัรใหม่ / บตัรทดแทน เนื่องจาก

  บตัรเดมิช ารดุ, สญูหาย, ลมืรหสั, บตัรยดึทีตู่เ้อทเีอม็  

  บตัรหมดอายุ และอื่น ๆ

หมายเหตุ: ส าหรบับตัรเดบติทีร่องรบัมาตรฐานชปิการด์ไทย เริม่ตัง้แต่ 2 พฤษภาคม 2560

14.2 ค่าธรรมเนียมรายปี
ส าหรบับตัรเดบติทีร่องรบัมาตรฐานชปิการด์ไทย

บตัรเดบติ ซไีอเอม็บ ีไทย บตัรละ 200 บาท เริม่ตัง้แต่ 2 พฤษภาคม 2561
บตัรเดบติคู่กบับญัชไีม่มสีมุดคู่ฝาก (e-saving) ไม่คดิค่าบรกิาร เริม่ตัง้แต่ 15 ธนัวาคม 2563
บตัร CIMB Preferred Visa Debit Card บตัรละ 100 บาท เริม่ตัง้แต่ 2 พฤษภาคม 2561

บตัรเดบติ Payroll บตัรละ 200 บาท เริม่ตัง้แต่ 15 ธนัวาคม 2563

บตัรเดบติ คู่กบับญัชเีงนิฝากพื้นฐาน *ไม่คดิค่าบรกิาร เริม่ตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2561

บตัรเดบติ ชลิดี *ไม่คดิค่าบรกิาร เริม่ตัง้แต่ 21 กรกฎาคม 2563

บตัรเดบติ ทีผ่กูบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์ Beat Savings *ไม่คดิค่าบรกิาร เริม่ตัง้แต่ 5 มถุินายน 2562

บตัรเดบติ Biz Payroll *ไม่คดิค่าบรกิาร เริม่ตัง้แต่ 1 พฤศจกิายน 2562
ส าหรบับตัรเดบติ

บตัรเดบติ ซไีอเอม็บ ีไทย บตัรละ 200 บาท เริม่ตัง้แต่ 9 พฤษภาคม 2559

บตัรเดบติคู่กบับญัชไีม่มสีมุดคู่ฝาก (e-saving) ไม่คดิค่าบรกิาร เริม่ตัง้แต่ 15 ธนัวาคม 2563

บตัร CIMB Preferred Visa Debit Card บตัรละ 100 บาท เริม่ตัง้แต่ 7 มนีาคม 2559

บตัรเดบติ Payroll บตัรละ 200 บาท เริม่ตัง้แต่ 15 ธนัวาคม 2563

บตัรเดบติ ทีผ่กูบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์ Beat Savings *ไม่คดิค่าบรกิาร เริม่ตัง้แต่ 5 มถุินายน 2562

15.

 15.1 ภายในเขตส านกัหกับญัชเีดยีวกนั

บตัรเดบติ ซไีอเอม็บ ีไทย ไม่คดิค่าบรกิาร เริม่ตัง้แต่ 1 กุมภาพนัธ ์2563

บตัรเดบติ ซไีอเอม็บ ีไทย (รองรบัมาตรฐานชปิการด์ไทย) ไม่คดิค่าบรกิาร เริม่ตัง้แต่ 1 กุมภาพนัธ ์2563

15.2 ขา้มเขตส านกัหกับญัช ี

บตัรเดบติ ซไีอเอม็บ ีไทย ไม่คดิค่าบรกิาร เริม่ตัง้แต่ 1 กุมภาพนัธ ์2563

บตัรเดบติ ซไีอเอม็บ ีไทย (รองรบัมาตรฐานชปิการด์ไทย) ไม่คดิค่าบรกิาร เริม่ตัง้แต่ 1 กุมภาพนัธ ์2563

15.3 ค่าธรรมเนียมการท ารายการผ่านเครือ่ง ATM ของธนาคาร

ในกลุ่ม CIMB ทีป่ระเทศมาเลเซยี, สงิคโปร,์ อนิโดนิเซยี, กมัพชูา

 - ถอนเงนิ *ไม่คดิค่าบรกิาร

 - สอบถามยอด *ไม่คดิค่าบรกิาร

หมายเหตุ 1/ ไม่รวมถงึเงนิใหส้นิเชือ่ประเภทที ่ธปท. ก าหนดหลกัเกณฑไ์วเ้ฉพาะ ขอ้ ก. หน้า 3/4
2/ ธนาคารยกเลกิบรกิารเครือ่ง ATM ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2563 เป็นตน้ไป

ยกเลกิการท ารายการ
โดยใชบ้ตัร ATM 

ตัง้แต่ 1 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป

บตัรละ 100 บาท     เริม่ตัง้แต่ 15 กรกฎาคม 2552 

บตัรละ 100 บาท    เริม่ตัง้แต่ 1 พฤษภาคม 2559

การท ารายการผา่นเคร่ือง ATM ต่างธนาคาร (ถอน / สอบถามยอด)

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

อตัราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ปรบั ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝาก เงินให้สินเช่ือ 1/ และค่าบริการอ่ืน ๆ

เริม่ใชต้ัง้แต่วนัที ่20 มกราคม 2566
ก.ค่าบริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝาก อตัราค่าบริการ (หน่วย : บาท)



หมายเหตุ
16. ค่าธรรมเนียมการท ารายการผา่นเคร่ืองเอทีเอม็ในต่างประเทศ Visa Debit

ถอนเงนิ, สอบถามยอด รายการละ100 บาท เริม่ตัง้แต่ 6 พฤษภาคม 2558 

17. ค่าธรรมเนียมการขอตรวจสอบรายการบตัรเดบิต รายการละ 200 บาท เริม่ตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2558 

18. การท ารายการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารอ่ืน

18.1  เงนิโอนไม่เกนิ 10,000 บาท  รายการละ 25 บาท
18.2  มากกวา่ 10,000 บาท แต่ไม่เกนิ 50,000 บาท  รายการละ 35 บาท ไม่เกนิ 100,000 บาท ต่อวนั

19.

ตัง้แต่ 1-10,000 บาท 50 บาท

ตัง้แต่ 10,001 - 20,000 บาท 60 บาท

ตัง้แต่ 20,001 - 30,000 บาท 70 บาท

ตัง้แต่ 30,001 - 40,000 บาท 80 บาท

ตัง้แต่ 40,001 - 50,000 บาท 90 บาท

ตัง้แต่ 50,001 - 65,000 บาท 100 บาท

ตัง้แต่ 65,001 - 80,000 บาท 110 บาท

ตัง้แต่ 80,001 - 100,000 บาท 120 บาท

บริการซีไอเอม็บี ไทย โฟนแบงกก้ิ์ง
20. การสมคัรขอใช้บริการ

21. ค่าออกรหสัใหม่

22. การท ารายการโอนเงินระหว่างบญัชีของตนเอง ระหว่างบญัชีธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย

22.1 ภายในเขตส านกัหกับญัชเีดยีวกนั *ไม่คดิค่าธรรมเนียม

22.2 ขา้มเขตส านกัหกับญัชี ค่าบรกิารโอนเงนิหมืน่ละ 10 บาท สงูสุดไม่เกนิ 1,000 บาท 

23.  บริการแจ้งเตือนผา่นเอสเอม็เอส (SMS Alert)

23.1 ค่าธรรมเนียมรายเดอืน 20 บาท / บญัชี เริม่ตัง้แต่ 2 มถุินายน 2558
23.2 ค่าธรรมเนียมรายปี 240 บาท/ บญัชี เริม่ตัง้แต่ 2 มถุินายน 2558

บริการ CIMB THAI Digital Banking (Mobile Application) ส าหรบัลูกค้าบคุคลธรรมดา

24. ค่าสมคัรใช้บริการ

24.1 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ *ไม่คดิค่าธรรมเนียม
24.2 ค่าธรรมเนียมรายปี *ไม่คดิค่าธรรมเนียม

25. สอบถามยอดคงเหลือในบญัชี *ไม่คดิค่าธรรมเนียม

26. บริการโอนเงิน

26.1 โอนเงนิระหวา่งบญัชขีองบุคคลเดยีวกนั ไม่เกนิ 10,000,000 บาทต่อวนั
- ภายในเขตส านกัหกับญัชเีดยีวกนั *ไม่คดิค่าธรรมเนียม
- ขา้มเขตส านกัหกับญัชี *ไม่คดิค่าธรรมเนียม 

26.2 โอนเงนิใหบุ้คคลอื่นทีม่บีญัชธีนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย  ไม่เกนิ 5,000,000 บาทต่อวนั
- ภายในเขตส านกัหกับญัชเีดยีวกนั *ไม่คดิค่าธรรมเนียม
- ขา้มเขตส านกัหกับญัชี *ไม่คดิค่าธรรมเนียม

วงเงนิสงูสุด 500,000 บาท ต่อรายการ
26.3 โอนเงนิใหบุ้คคลอื่นทีม่บีญัชธีนาคารอื่น ไม่เกนิ 2,000,000 บาทต่อวนั

- โอนเงนิแบบออนไลน์ (เงนิเขา้บญัชทีนัท)ี *ไม่คดิค่าธรรมเนียม
วงเงนิสงูสุด 500,000 บาท ต่อรายการ

27. การท ารายการโอนเงินผา่นบริการพร้อมเพยผ์า่น CIMB THAI Digital Banking (Mobile) 

วงเงนิสงูสุด 500,000 บาท ต่อรายการ *ไม่คดิค่าธรรมเนียม ไม่เกนิ 2,000,000 บาทต่อวนั

28. *ไม่คดิค่าธรรมเนียม

วงเงนิสงูสุด 500,000 บาท ต่อรายการ ไม่เกนิ 2,000,000 บาทต่อวนั
หมายเหตุ 1/ ไม่รวมถงึเงนิใหส้นิเชือ่ประเภทที ่ธปท. ก าหนดหลกัเกณฑไ์วเ้ฉพาะ ขอ้ ก. หน้า 4/4

2/ ธนาคารยกเลกิบรกิารเครือ่ง ATM ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2563 เป็นตน้ไป

3/ ธนาคารยกเลกิบรกิารและการใชบ้รกิารผลติภณัฑบ์ตัรเดบติ / บตัรเดบติทีร่องรบัมาตรฐานชปิการด์ไทย ซ ีไอเอม็บ ีไทย เจบ็ ไม่ตอ้งจ่าย ตัง้แต่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2565 เป็นตน้
ไป ทัง้นี้ ผูใ้ชบ้รกิารทีช่ าระค่าธรรมเนียมผลติภณัฑบ์ตัรเดบติ / บตัรเดบติทีร่องรบัมาตรฐานชปิการด์ไทย ซ ีไอเอม็บ ีไทย เจบ็ ไม่ตอ้งจ่าย ไวก้่อนวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2565 สามารถ
ใชง้านไดจ้นกวา่จะครบก าหนดการใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารแต่ละราย

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

เริม่ตัง้แต่ 7 พฤศจกิายน 2557

การฝากเงินสดข้ามธนาคารผา่นเคร่ืองรบัฝากเงินอตัโนมติั

อตัราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ปรบั ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝาก เงินให้สินเช่ือ 1/ และค่าบริการอ่ืน ๆ

เริม่ใชต้ัง้แต่วนัที ่20 มกราคม 2566
ก.ค่าบริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝาก อตัราค่าบริการ (หน่วย : บาท)

ช าระค่าสินค้าและบริการ

*ไม่คดิค่าบรกิาร

ครัง้ละ 30 บาท



สินเช่ือส่วนบคุคล สินเช่ือ WCL หมายเหตุ

ข. (1) ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเช่ือเพ่ือการอปุโภคบริโภค มีหลกัประกนั ท่ีอยู่อาศยั

(Consumer loan) ตามท่ีได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ

1. ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ ได้แก่

1) ค่าอากรแสตมป์
0.05% ของวงเงนิสนิเชือ่ 

(สงูสดุไม่เกนิ 10,000 บาท)
0.05% ของวงเงนิสนิเชือ่ 

(สงูสดุไม่เกนิ 10,000 บาท)
0.05% ของวงเงนิสนิเชือ่ 

(สงูสดุไม่เกนิ 10,000 บาท)

2) ค่าธรรมเนียมจดจ านอง 1.00% 1.00%

ค่าธรรมเนียมการจดจ าน า
ค่าจดหลกัประกนัทางธุรกจิ 
(เงนิฝาก) 0.10% ของเงนิ

ฝากทีจ่ดจ าน า (สงูสดุไม่เกนิ 
1,000 บาท) 

ไม่รวมอากรแสตมป์ 15 บาท

ค่าจดจ าน าตราสาร 1,000 
บาทต่อรายการ ไม่เกนิ 2,000

 บาท

ตามวงเงนิจ านอง

3)
ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีน การตรวจดขูอ้มลู และค่าธรรมเนียมอื่นที่
เกีย่วกบัหลกัประกนัทางธุรกจิ

ตามอตัราทีห่น่วยงาน
ราชการก าหนดเรยีกเกบ็

-

2. ค่าใช้จา่ยให้แก่บคุคลอ่ืนหรือหน่วยงานภายนอก ได้แก่

กรณีปกติ

1) ค่าตรวจสอบขอ้มลูเครดติ - - - -

2) ค่าส ารวจและประเมนิหลกัประกนั 2/ 3,210 - 25,000 3,210 - 25,000 -
   รวมภาษมีลูค่าเพิม่    
             เริม่ใชต้ัง้แต่ 1

3) ค่าเบีย้ประกนัภยั 0.3% - 1.4% 0.3% - 1.4% -

4) ค่าใชจ่้ายในการช าระเงนิผ่านเคาน์เตอรอ์ื่นหรอืช่องทางอื่น 

4.1 เคาน์เตอรเ์ซอรว์สิ*  15 บาท/รายการ  15 บาท/รายการ - รวมภาษมีลูค่าเพิม่

4.2 เอม็เปย ์สเตชัน่*  15 บาท/รายการ  15 บาท/รายการ - รวมภาษมีลูค่าเพิม่

กรณีผิดนัดช าระหน้ี

1) ค่าใชจ่้ายกรณเีชค็คนื (กรณเีชค็ของธนาคารพาณชิยอ์ื่น) - - -

2) ค่าใชจ่้ายกรณเีงนิในบญัชไีม่พอจ่าย - - -

(กรณชี าระหนี้โดยการหกับญัชกีบัสถาบนัการเงนิอื่น)

3) ค่าตดิตามทวงถามหนี้ - - -

3. ค่าใช้จา่ยท่ีเป็นต้นทนุในการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์

กรณีปกติ

1) ค่าส ารวจและประเมนิหลกัประกนั 2/ 3,210 - 5,350 3,210 - 5,350 -
 รวมภาษมีลูค่าเพิม่      
           เริม่ใชต้ัง้แต่ 1 

2) ค่าขอส าเนาใบแจง้ยอดบญัชแีต่ละงวด(ชุดที ่2 เป็นต้นไป) - - -

กรณีผิดนัดช าระหน้ี

1) ค่าตดิตามทวงถามหนี้ 2/

หมายเหตุ ขอ้ ข. หน้า 1/3

1/ ไม่รวมถงึเงนิใหส้นิเชือ่ประเภทที ่ธปท. ก าหนดหลกัเกณฑไ์วเ้ฉพาะ

2/ ค่าใชจ่้ายประเภทเดยีวกนัในขอ้ 2  ธนาคารพาณชิยจ์ะเรยีกเกบ็จากลกูคา้ซ ้าซอ้นไม่ได้

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

ข. ค่าบริการต่าง ๆท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินให้สินเช่ือ อตัราค่าบริการ (หน่วย : บาท)

เริม่ใชต้ัง้แต่วนัที ่20 มกราคม 2566

หมายเหตุ* อตัราค่าบรกิารดงักล่าวเป็นค่าบรกิารตามอตัราทีผู่ใ้หบ้รกิารเรยีก
เกบ็จากลกูคา้ ณ จุดรบัช าระเงนิ และอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กบัผูใ้ห้
บรกิารแต่ละราย

อตัราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ปรบั ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝาก เงินให้สินเช่ือ 1/ และค่าบริการอ่ืน ๆ



ข. (2) ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเช่ือเพ่ือการประกอบธรุกิจ หมายเหตุ
(Commercial loan)

1. ค่าธรรมเนียมช าระคนืเงนิกูก้่อนก าหนด (Pre-Payment Fee)

- ส าหรบัธุรกจิรายใหญ่ (Corporate loan) 

- ส าหรบัธุรกจิ SMEs

2. ค่าธรรมเนียมการใหส้นิเชือ่(Front End Fee) 

- ส าหรบัธุรกจิรายใหญ่ (Corporate loan) เริม่ตัง้แต่ 15 สงิหาคม 2556

- ส าหรบัธุรกจิ SMEs เริม่ตัง้แต่ 1  สงิหาคม 2559

3. ค่าธรรมเนียมการเบกิใชเ้งนิกู ้(Commitment Fee)

4. ค่าธรรมเนียมขยายระยะเวลาเบกิใชเ้งนิกู ้(Extension Fee)

5. ค่าธรรมเนียมการยกเลกิวงเงนิสนิเชือ่ (Cancellation Fee) 

- ส าหรบัธุรกจิรายใหญ่ (Corporate loan) 

- ส าหรบัธุรกจิ SMEs

6. ค่าธรรมเนียมช าระคนืเกนิกว่าเงือ่นไขทีก่ าหนด (Overpayment Fee)

- ส าหรบัธุรกจิรายใหญ่ (Corporate loan) 

- ส าหรบัธุรกจิ SMEs

หมายเหตุ พจิารณาเรยีกเกบ็ตามอตัราทีไ่ดต้กลงกบัลกูคา้แต่ละราย ทัง้นี้ไม่เกนิอตัราสงูสดุทีธ่นาคารก าหนด

7. การเกบ็ค่าธรรมเนียมนิตกิรรมหลกัประกนัทีต่้องออกไปตดิต่อกบั
หน่วยงานราชการ/หน่วยงานอื่น 

7.1 การจดทะเบยีนสทิธ,ินิตกิรรมหลกัประกนั,การยนิยอมใหด้ าเนินการ

ใดๆ ระหว่างจ านอง

7.2 จ าน าสนิคา้,ใบหุน้,พนัธบตัร,จดสทิธกิารเช่า, โอนสทิธเิรยีกรอ้ง,

สญัญาโอนสทิธกิารรบัเงนิ และอื่น ๆ

7.3 การจดัท านิตกิรรมประเภทการไถ่ถอนจ านอง,ปลอดจ านอง,

ยกเลกิสทิธกิารเช่า,การแกไ้ขอตัราดอกเบีย้ในสญัญาจ านอง,

การเปลีย่น น.ส.3 ก เป็นโฉนดทีด่นิ

เพิม่เตมิ 1. กรณทีีห่น่วยงานทีอ่อกไปตดิต่ออยู่นอกจงัหวดัทีต่ ัง้ของ

ธนาคาร (ส าหรบั สนญ. ยกเวน้ ปรมิณฑล, นนทบุร,ี ปทุมธาน,ี

สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นครปฐม) ลกูคา้จะเป็นผูจ่้ายค่าพาหนะและ

ค่าทีพ่กั (ถ้าม)ี

2. กรณเีมือ่มกีารจดัเกบ็ค่าธรรมเนียม แลว้ไม่สามารถท า

นิตกิรรมได ้ธนาคารจะไม่คนืค่าธรรมเนียม ยกเวน้ สาเหตุเกดิจาก

ขอ้จ ากดัของธนาคาร หรอื หน่วยงานทีต่ดิต่อ

8. การเกบ็ค่าธรรมเนียมการส ารวจและประเมนิราคาหลกัประกนั
8.1 เพือ่ขอสนิเชือ่

- หลกัประกนัตัง้อยู่ใน กทม.และปรมิณฑล รอ้ยละ 0.25 ของวงเงนิทีข่อสนิเชือ่แต่ละครัง้ ต ่าสดุ 1,500 บาท 

สงูสดุไม่เกนิ 12,000 บาท

- หลกัประกนัตัง้อยู่ในเขตภมูภิาค รอ้ยละ 0.25 ของวงเงนิทีข่อสนิเชือ่แต่ละครัง้ ต ่าสดุ 2,500 บาท 

สงูสดุไม่เกนิ 15,000 บาท
8.2 เพือ่ขอเบกิเงนิกู ้(ตามงวดงาน)

- หลกัประกนัตัง้อยู่ใน กทม.และปรมิณฑล
- หลกัประกนัตัง้อยู่ในเขตภมูภิาค

8.3 เพือ่ตรวจสอบหลกัประกนัประเภท Stock สนิคา้
- หลกัประกนัตัง้อยู่ใน กทม.และปรมิณฑล

- หลกัประกนัตัง้อยู่ในเขตภมูภิาค

8.4 เพือ่ขอเพิม่หลกัประกนัลกูคา้รายเดมิทีไ่ดป้ระเมนิในครัง้ก่อน
- หลกัประกนัตัง้อยู่ใน กทม.และปรมิณฑล
- หลกัประกนัตัง้อยู่ในเขตภมูภิาค

8.5 เพือ่ถอดแบบแปลน สปส.เพิม่ จากทีไ่ดป้ระเมนิไปแลว้
ขอ้ ข. หน้า 2/3

เริม่ใชต้ัง้แต่วนัที ่20 มกราคม 2566

ไม่เกนิ 2 % ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดร้บัอนุมตัิ

ตามอตัราทีต่กลงกบัลกูคา้แต่ละราย แต่ไม่เกนิ 3% ของยอดเงนิต้นคงเหลอื

อตัราค่าบริการ (หน่วย : บาท)

เริม่ตัง้แต่ 1 เมษายน 
2563

ตามอตัราทีต่กลงกบัลกูคา้แต่ละราย แต่ไม่เกนิ 3% ของวงเงนิสนิเชือ่

1,000 บาท / ครัง้ / ส านกังานทีด่นิ

1,000 บาท / ครัง้ / สญัญา  แต่ไม่เกนิ 2,000 บาท

อตัราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ปรบั ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝาก เงินให้สินเช่ือ และค่าบริการอ่ืน ๆ 
ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

2,500 บาท / ครัง้

1,500 บาท / ครัง้

2,500 บาท / ครัง้

2,500 บาท / ครัง้

1,500 บาท / ครัง้

1,500 บาท / ครัง้

*ไม่คดิค่าบรกิาร

1,500 บาท / ครัง้

เริม่ตัง้แต่ 15 สงิหาคม 
2556

ตามอตัราทีต่กลงกบัลกูคา้แต่ละราย แต่ไม่เกนิ 3% ของจ านวนเงนิค่างวดทีล่กูคา้ช าระเกนิ
กว่าเงือ่นไขตามสญัญา

เริม่ตัง้แต่ 1 กุมภาพนัธ ์
2560

ไม่เกนิ 3 % ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดร้บัอนุมตัิ

0 - 0.25% ของวงเงนิทีย่งัไม่เบกิใช้

0-0.25% ของวงเงนิสนิเชือ่ 

        สว่นทีแ่จง้ยกเลกิหรอืไม่มกีารเบกิใชว้งเงนิ



ข. (2) ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเช่ือเพ่ือการประกอบธรุกิจ หมายเหตุ

(Commercial loan)
8.6 เพือ่เปลีย่นแปลงหลกัประกนั,ขอไถ่ถอนหลกัประกนัออกบางสว่น,

ขอไถ่ถอนหลกัประกนัเพือ่ปิดบญัชโีดยมวีตัถุประสงคจ์ะขอลด

ภาระหนี้จากธนาคาร

- หลกัประกนัตัง้อยู่ใน กทม.และปรมิณฑล  รอ้ยละ 0.25 ของมลูจ านอง/จ าน า หลกัประกนัทีต่้องการเปลีย่นหรอื
 ไถ่ถอน ต ่าสดุ 1,500 บาท สงูสดุไม่เกนิ 12,000 บาท 

- หลกัประกนัตัง้อยู่ในเขตภมูภิาค  รอ้ยละ 0.25 ของมลูจ านอง/จ าน า หลกัประกนัทีต่้องการเปลีย่นหรอื
 ไถ่ถอน ต ่าสดุ 2,500 บาท สงูสดุไม่เกนิ 15,000 บาท

8.7 เพือ่การตโีอนช าระหนี้

- หลกัประกนัตัง้อยู่ใน กทม.และปรมิณฑล  รอ้ยละ 0.25 ของภาระหนี้รวม ต ่าสดุ 1,500 บาท สงูสดุไม่เกนิ 

 12,000 บาท

- หลกัประกนัตัง้อยู่ในเขตภมูภิาค  รอ้ยละ 0.25 ของภาระหนี้รวม ต ่าสดุ 2,500 บาท สงูสดุไม่เกนิ 

 15,000 บาท

9. ค่าใชจ่้ายทีจ่่ายใหแ้ก่หน่วยงานราชการ ไดแ้ก่

9.1 ค่าอากรแสตมป์

9.2 ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธ ิและนิตกิรรมหลกัประกนั

9.3

10. ค่าใชจ่้ายใหแ้ก่บุคคลอื่นหรอืหน่วยงานภายนอก

10.1 ค่าส ารวจและประเมนิหลกัประกนั

10.2 ค่าเบีย้ประกนัภยั

ขอ้ ข. หน้า 3/3

ตามอตัราทีบ่รษิทัประกนัภยัเรยีกเกบ็

ตามอตัราทีห่น่วยงานราชการก าหนดเรยีกเกบ็

ตามอตัราทีห่น่วยงานราชการก าหนดเรยีกเกบ็

ตามอตัราทีห่น่วยงานราชการก าหนดเรยีกเกบ็

อตัราค่าบริการ (หน่วย : บาท)

ตามอตัราทีบ่รษิทัประเมนิภายนอกเรยีกเกบ็

เริม่ใชต้ัง้แต่วนัที ่20 มกราคม 2566

ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีน การตรวจดขูอ้มลู และค่าธรรมเนียมอื่นที่
เกีย่วกบัหลกัประกนัทางธุรกจิ

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

อตัราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ปรบั ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝาก เงินให้สินเช่ือ และค่าบริการอ่ืน ๆ 



หมายเหตุ

บริการโอนเงินและช าระเงิน
1.

กรณี โอนเข้าบญัชีเงินฝาก 

1.1 โอนเงินด่วนไปยงัธนาคารสมาชิก มีผลทนัที

- โอนเงนิไมเ่กนิ 10,000 บาท ไมจ่ ากดัจ านวนเงนิโอนต่อวนั

- มากกวา่  10,000 - 20,000 บาท 

- มากกวา่  20,000 - 30,000 บาท 

- มากกวา่  30,000 - 40,000 บาท 

- มากกวา่  40,000 - 50,000 บาท 

- มากกวา่  50,000 - 65,000 บาท 

- มากกวา่  65,000 - 80,000 บาท 

- มากกวา่  80,000 - 100,000 บาท 

กรณี ผู้รบัเงินปลายทางรบัเป็นเงินสด

1.2 รบัเงินสดท่ีสาขาของธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย  

จ านวนเงนิทีโ่อน ไมเ่กนิ 50,000 บาท ไมจ่ ากดัจ านวนเงนิโอนต่อวนั

บริการด้านตราสารการเงิน
1. ค่าธรรมเนยีมซื้อเชค็ของขวญั เริม่ตัง้แต่ 15 กรกฎาคม 2552

- ส าหรบัสมาชกิ CIMB Preferred เริม่ตัง้แต่ 13 กุมภาพนัธ์ 2556
กรณี ลูกคา้ไมไ่ดแ้สดงตนต่อเจา้หน้าที่
ธนาคารวา่เป็นสมาชกิCIMB Preferred 
จะไมไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ตามทีก่ าหนด 

2. ค่าธรรมเนยีมซื้อแคชเชยีรเ์ชค็
- ส าหรบัสมาชกิ CIMB Preferred เริม่ตัง้แต่ 13 กุมภาพนัธ์ 2556

กรณี ลูกคา้ไมไ่ดแ้สดงตนต่อเจา้หน้าที่
ธนาคารวา่เป็นสมาชกิCIMB Preferred 
จะไมไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ตามทีก่ าหนด 

3. ค่าธรรมเนยีมซื้อดรา๊ฟท์ ค่าธรรมเนยีมส่วนทีเ่กนิ 
คดิตามส่วนเฉพาะหลกัพนั ข ัน้ต ่า 10 บาท 1,000 บาท ใหอ้ยู่ทีดุ่ลยพนิจิสาขา

- ส าหรบัสมาชกิ CIMB Preferred เริม่ตัง้แต่ 13 กุมภาพนัธ์ 2556
กรณี ลูกคา้ไมไ่ดแ้สดงตนต่อเจา้หน้าที่
ธนาคารวา่เป็นสมาชกิCIMB Preferred 
จะไมไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ตามทีก่ าหนด 

4. ค่าธรรมเนยีมซื้อสมดุเชค็
- ส าหรบัสมาชกิ CIMB Preferred *ฟร ีสมดุเชค็เล่มแรก (20 ฉบบั) ส าหรบั

สมาชกิทีเ่ปิดบญัชกีระแสรายวนัใหมเ่ท่านัน้ลูกคา้จ่ายค่าอากรแสตมป์

*ฟร ีสมดุเชค็ 3 เล่ม (เล่มละ 20 ฉบบั) เมือ่ลูกคา้มสีถานะภาพ Private
 Wealth ผา่นทางแอปพลเิคชนั myPreferred ลูกคา้จ่ายค่าอากรแสตมป์

*ฟร ีสมดุเชค็ 2 เล่ม (เล่มละ 20 ฉบบั) เมือ่ลูกคา้มสีถานะภาพ 
Preferred-A ผา่นทางแอปพลเิคชนั myPreferred ลูกคา้จ่ายค่าอากร
แสตมป์
*ฟร ีสมดุเชค็ 1 เล่ม (เล่มละ 20 ฉบบั) เมือ่ลูกคา้มสีถานะภาพ 
Preferred-B ผา่นทางแอปพลเิคชนั myPreferred ลูกคา้จ่ายค่าอากร
แสตมป์
กรณี ลูกคา้ไมไ่ดแ้สดงตนต่อเจา้หน้าที่
ธนาคารวา่เป็นสมาชกิCIMB Preferred 
จะไมไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ตามทีก่ าหนด 

หมายเหตุ ขอ้ ค. หน้า 1/6

1/ ไมร่วมถงึเงนิใหส้นิเชือ่ประเภทที ่ธปท. ก าหนดหลกัเกณฑไ์วเ้ฉพาะ

ฉบบัละ 15 บาท

ฉบบัละ 20 บาท

ฉบบัละ 10 บาท 

ยกเวน้ค่าธรรมเนยีม

ฉบบัละ 20 บาท
ยกเวน้ค่าธรรมเนยีม

หมืน่แรก 10 บาท หมืน่ต่อไป 5 บาท เศษของหมืน่

ยกเวน้ค่าธรรมเนยีม

บริการโอนโลด

110 บาท/รายการ

120 บาท/รายการ

 

30 บาท/รายการ

50 บาท/รายการ

60 บาท/รายการ

70 บาท/รายการ

80 บาท/รายการ

90 บาท/รายการ

100 บาท/รายการ

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)
อตัราค่าบริการต่าง ๆ เบี้ยปรบั ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝาก เงินให้สินเช่ือ 1/ และค่าบริการอ่ืน ๆ

เริม่ใชต้ัง้แต่วนัที ่20 มกราคม 2566

ค. ค่าบริการอ่ืน ๆ อตัราค่าบริการ (หน่วย : บาท)



หมายเหตุ

บริการตู้นิรภยั
1 ค่าเชา่ตูน้ริภยั (ส าหรบัสาขาเดมิ)

 - ค่ามดัจ ากุญแจตูน้ริภยั

- ตูข้นาดเลก็   (ขนาด 4"x11"x17")

- ตูข้นาดกลาง (ขนาด 8"x11"x17")

- ตูข้นาดใหญ่  (ขนาด 10"x11"x17")

- ตูข้นาดใหญ่พเิศษ (ขนาด 12"x11"x17")
- ส าหรบัสมาชกิ CIMB Preferred ทีม่สีถานะภาพ

 Private Wealth
กรณีทีท่่านมใีชบ้รกิารตูน้ริภยัเดมิอยู่แลว้จะไดร้บัคปูองเฉพาะส่วนต่าง
เพิม่ขึน้เท่านัน้ คปูองดงักล่าวจะหมดอายุในวนัที ่31 ธนัวาคม ของทุกปี
 และไมส่ามารถแลกคนืเป็นเงนิสด หรอื ของก านลัใดๆ ไดก้รณีลูกคา้
ไมไ่ดแ้สดงตนต่อเจา้หน้าทีธ่นาคารวา่เป็นสมาชกิCIMB Preferred จะ
ไมไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ตามทีก่ าหนด เริม่ตัง้แต่ 1 เมษายน 2564

ส าหรบัสมาชกิ CIMB Preferred ทีม่สีถานะภาพ
 Preferred-A

กรณีทีท่่านมใีชบ้รกิารตูน้ริภยัเดมิอยู่แลว้จะไดร้บัคปูองเฉพาะส่วนต่าง
เพิม่ขึน้เท่านัน้ คปูองดงักล่าวจะหมดอายุในวนัที ่31 ธนัวาคม ของทุกปี
 และไมส่ามารถแลกคนืเป็นเงนิสด หรอื ของก านลัใดๆ ไดก้รณีลูกคา้
ไมไ่ดแ้สดงตนต่อเจา้หน้าทีธ่นาคารวา่เป็นสมาชกิCIMB Preferred จะ
ไมไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ตามทีก่ าหนดเริม่ตัง้แต่ 1 เมษายน 2564

2 ค่าเชา่ตูน้ริภยั (ส าหรบัสาขากลว้ยน ้าไท,ส านกัสลีม,สาขาแมส่อด และสาขาทีจ่ะเปิดใหบ้รกิารตัง้แต่วนัที ่20 สงิหาคม 2557 เป็นตน้ไป)

 - ค่ามดัจ ากุญแจตูน้ริภยั
ตูล้ะ 

5,000 

- ตูข้นาดเลก็  (ขนาด 3"x10"x24")  /  (ขนาด 3"x15"x24")

- ตูข้นาดกลาง (ขนาด 5"x10"x24")  /  (ขนาด 5"x15"x24")  

- ตูข้นาดใหญ่  (ขนาด 10"x10"x24")  /  (ขนาด 10"x15"x24")

* เงือ่นไขการใหบ้รกิาร จ านวนเงนิข ัน้ต ่าในการเปิดบญัชแีละเงนิคงเหลอืไมต่ ่ากวา่ 10,000 บาท
- กรณีทีท่่านมใีชบ้รกิารตูน้ริภยัเดมิอยู่แลว้จะไดร้บัคปูองเฉพาะส่วนต่าง

เพิม่ขึน้เท่านัน้ คปูองดงักล่าวจะหมดอายุในวนัที ่31 ธนัวาคม ของทุกปี
 และไมส่ามารถแลกคนืเป็นเงนิสด หรอื ของก านลัใดๆ ไดก้รณีลูกคา้
ไมไ่ดแ้สดงตนต่อเจา้หน้าทีธ่นาคารวา่เป็นสมาชกิCIMB Preferred จะ
ไมไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ตามทีก่ าหนด
เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2564

กรณีทีท่่านมใีชบ้รกิารตูน้ริภยัเดมิอยู่แลว้จะไดร้บัคปูองเฉพาะส่วนต่าง
เพิม่ขึน้เท่านัน้ คปูองดงักล่าวจะหมดอายุในวนัที ่31 ธนัวาคม ของทุกปี
 และไมส่ามารถแลกคนืเป็นเงนิสด หรอื ของก านลัใดๆ ไดก้รณีลูกคา้
ไมไ่ดแ้สดงตนต่อเจา้หน้าทีธ่นาคารวา่เป็นสมาชกิCIMB Preferred จะ
ไมไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ตามทีก่ าหนด
เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2564

การออกหนังสือรบัรองฐานะทางการเงิน
- ธุรกรรมดา้นต่างประเทศ ส าเนาเพิม่อกีฉบบัละ 50 บาท

- ธุรกรรมในประเทศ ส าเนาเพิม่อกีฉบบัละ 50 บาท
ส าหรบั ลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารเปิดบญัชลี่วงหน้าแก่ลูกคา้ในกลุ่ม CIMB ไมค่ดิค่าธรรมเนยีม
 (Pre- Arrival Account Opening)  - ธุรกรรมดา้นต่างประเทศ 

 - ธุรกรมในประเทศ
 - ส าเนาเพิม่

 - ค่าธรรมเนยีมการออกหนงัสอืยนืยนัยอดธนาคาร
เริม่ตัง้แต่วนัที ่15 มกราคม 2561

 (Audit Confirmation Letter)

ค่าธรรมเนียมรบัช าระภาษีรถผ่านธนาคาร
- รถยนต์
- รถจกัรยานยนต์

ค่าธรรมเนียมการดแูลและเกบ็รกัษาหลกัทรพัย ์
(Custody Fee)
ค่าธรรมเนียมการดแูลและเกบ็รกัษาหลกัทรพัย ์
ส าหรบัลูกค้าของตวัแทนการลงทุน (Investment 
Agent Business)(Custody Fee)
1. รบัฝากทรพัยส์นิของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(ต่อปี) เริม่ตัง้แต่วนัที ่ 9 พฤศจกิายน 2561

2. ซื้อขายหลกัทรพัยต่์อรายการ 

หมายเหตุ ขอ้ ค. หน้า 2/6

1/ ไมร่วมถงึเงนิใหส้นิเชือ่ประเภทที ่ธปท. ก าหนดหลกัเกณฑไ์วเ้ฉพาะ

คนัละ 50 บาท
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.07 ต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิ

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.07 ต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ
ข ัน้ต ่าไมเ่กนิ 1,000 บาท / เดอืน

ไมเ่กนิ 1,000 บาท / รายการ

200 บาท / ฉบบั

ส าหรบัสมาชกิ CIMB Preferred ทีม่สีถานะภาพ Private Wealth
ส าหรบัสมาชกิ CIMB Preferred ทีม่สีถานะภาพ Preferred-A

คนัละ 100 บาท

ยกเวน้ค่าเชา่ตูทุ้กรายการผา่นทาง แอปพลเิคชนั myPreferred 
จ านวน 3 ตู ้(กรณีเชา่ตูใ้หมเ่ท่านัน้)

      2,000 บาท / 3,000 บาท ต่อปี

     3,500 บาท / 5,000 บาท ต่อปี

      4,000 บาท / 6,000 บาท ต่อปี

ยกเวน้ค่าเชา่ทุกรายการผา่นทาง แอปพลเิคชนั myPreferred 
จ านวน 1 ตู ้ (กรณีเชา่ตูใ้หมเ่ท่านัน้)

ส าหรบัสมาชกิ CIMB Preferred ทีม่สีถานะภาพ Private Wealth
ยกเวน้ค่าเชา่ทุกรายการผา่นทาง แอปพลเิคชนั myPreferred 

จ านวน 3 ตู ้(กรณีเชา่ตูใ้หมเ่ท่านัน้)

ส าหรบัสมาชกิ CIMB Preferred ทีม่สีถานะภาพ Preferred-A
ยกเวน้ค่าเชา่ทุกรายการผา่นทาง แอปพลเิคชนั myPreferred 

จ านวน 1 ตู ้(กรณีเชา่ตูใ้หมเ่ท่านัน้)

ฉบบัละ 100 บาท 

ฉบบัละ 100 บาท 

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

เริม่ตัง้แต่วนัที ่7 สงิหาคม 2556

   ตูล้ะ 2,000 บาท

900 บาท ต่อปี

1,300 บาท ต่อปี

2,000 บาท ต่อปี

2,400 บาท ต่อปี

อตัราค่าบริการต่าง ๆ เบี้ยปรบั ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝาก เงินให้สินเช่ือ 1/ และค่าบริการอ่ืน ๆ

เริม่ใชต้ัง้แต่วนัที ่20 มกราคม 2566

ค. ค่าบริการอ่ืน ๆ อตัราค่าบริการ (หน่วย : บาท)



หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค า้ประกนั

1. การออกหนงัสอืค า้ประกนัการประกวดราคา หรอืสญัญาประเภทต่างๆ 

- กรณีมเีงนิฝากค า้ประกนัเตม็วงเงนิ หรอื Counter Guarantee เริม่ตัง้แต่วนัที ่ 15 สงิหาคม 2556

2. การออกหนงัสอืค า้ประกนัสญัญาเงนิกู้

- กรณีมเีงนิฝากค า้ประกนัเตม็วงเงนิ หรอื Counter Guarantee เริม่ตัง้แต่วนัที ่ 15 สงิหาคม 2556

3. การรบัรองตัว๋เงนิหรอือาวลัตัว๋เงนิ

- กรณีมเีงนิฝากค า้ประกนัเตม็วงเงนิ หรอื Counter Guarantee เริม่ตัง้แต่วนัที ่ 15 สงิหาคม 2556

4. การคนืตน้ฉบบัหนงัสอืค า้ประกนัล่าชา้

   - กรณีล่าชา้ไมเ่กนิ 30 วนัหลงัจากวนัหมดอายุของหนงัสอืค า้ประกนั ไมค่ดิค่าธรรมเนยีม

เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2557 

5. 

เป็นสถาบนัการเงนิ ซึง่มกีารออก counter guarantee ใหก้บัธนาคาร 

 5.1 การออกหนงัสอืค า้ประกนัการประกวดราคาหรอืสญัญาประเภทต่างๆ ไมต่ ่ากวา่ รอ้ยละ 1.0 ต่อปี ข ัน้ต ่าฉบบัละ 250 USD เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2557 

สงูสุดไมเ่กนิ รอ้ยละ 3.0 ต่อปี

5.2 การออกหนงัสอืค า้ประกนัสญัญาเงนิกู ้ ไมต่ ่ากวา่ รอ้ยละ 1.5 ต่อปี ข ัน้ต ่าฉบบัละ 250 USD เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2557 

สงูสุดไมเ่กนิ รอ้ยละ 3.0 ต่อปี

6. การออกหนงัสอืสนบัสนุนดา้นการเงนิ หรอื หนงัสอืรบัรองเครดติ

- แบบไมม่ขีอ้ความผกูมดัธนาคาร เริม่ตัง้แต่วนัที ่16 มนีาคม 2553 

- แบบมขีอ้ความผกูมดัธนาคาร เริม่ตัง้แต่ 16 มนีาคม 2553 

7. Quick Guarantee
ค่าธรรมเนยีมการออกหนงัสอืค า้ประกนั Quick Quarantee เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2557

การผ่านเชค็กรณีมีเชค็น าฝากรอผลเรียกเกบ็ (Effect Cheque) รอ้ยละ 0.50 ของวงเงนิรายปี * ช าระครัง้แรกในวนัท าสญัญา

- กรณีไมม่วีงเงนิ

ค่าธรรมเนียมบริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ $peed$end (บาท)

**ทัว่ไป พม่า,เวียดนาม,
กมัพชูา,สปป.ลาว

จีน ยโุรป
12 

ประเทศ

250 150  ไมม่ี เริม่ตัง้แต่วนัที ่12 พฤษภาคม 2562

350 250 600 300 ไมม่ี

450 350 ไมม่ี

550 450 ไมม่ี
หมายเหต ุ* จ านวนเงนิโอนขัน้ต ่า 300 บาท สงูสุด 300,000 บาท ต่อวนั

**สามารถตรวจสอบรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่http://www.speed-send.com

**ค่าธรรมเนยีมในการยกเลกิรายการ 200 บาท ต่อรายการ

หมายเหตุ
1/ ไมร่วมถงึเงนิใหส้นิเชือ่ประเภทที ่ธปท. ก าหนดหลกัเกณฑไ์วเ้ฉพาะ ขอ้ ค. หน้า 3/6

200,001-300,000

        **ค่าธรรมเนยีมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามประกาศอตัราค่าธรรมเนยีมของธนาคาร

100,001-200,000

ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (บาท)

-จ านวนเงนิต ่ากวา่ หรอืเท่ากบั 5 ลา้นบาท คดิ 1.50% ของ
ยอดเงนิ ข ัน้ต ่า 500 บาท
-จ านวนเงนิมากกวา่ 5 ลา้นบาท คดิ 1.0% ของยอดเงนิ ข ัน้ต ่า 
500 บาท

รอ้ยละ 0.04 ของจ านวนเงนิต่อฉบบั

ขัน้ต ่าฉบบัละ 300 บาท

สงูสุดไมเ่กนิรอ้ยละ 3.0 ต่อปี ข ัน้ต ่าฉบบัละ 500 บาท

จ านวนเงินโอน (บาท) การรบั
เงิน

 300.00 - 50,000

50,001-100,000

คดิค่าธรรมเนยีมในอตัราตามประเภททีป่ระกาศเรยีกเกบ็ โดยคดิ
คราวละ 3 เดอืน ข ัน้ต ่าฉบบัละ 500 บาท

รอ้ยละ 0.025 ของวงเงนิทีร่ะบุในหนงัสอื

ข ัน้ต ่าฉบบัละ 1,000 บาท 

การออกหนงัสอืค า้ประกนัโดยผูท้ีข่อใหอ้อกหนงัสอืค า้ประกนั

รอ้ยละ 0.025 ของวงเงนิทีร่ะบุในหนงัสอื

ข ัน้ต ่าฉบบัละ 500 บาท สงูสุดไมเ่กนิ 30,000 บาท

รอ้ยละ 2.5 ต่อปี ข ัน้ต ่าฉบบัละ 500 บาท

สงูสุดไมเ่กนิรอ้ยละ 2.5 ต่อปี ข ัน้ต ่าฉบบัละ 500 บาท

รอ้ยละ 3.0 ต่อปี ข ัน้ต ่าฉบบัละ 500 บาท

สงูสุดไมเ่กนิรอ้ยละ 3.0 ต่อปี ข ัน้ต ่าฉบบัละ 500 บาท

รอ้ยละ 3.0 ต่อปี ข ัน้ต ่าฉบบัละ 500 บาท

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

อตัราค่าบริการต่าง ๆ เบี้ยปรบั ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝาก เงินให้สินเช่ือ 1/ และค่าบริการอ่ืน ๆ

เริม่ใชต้ัง้แต่วนัที ่20 มกราคม 2566
ค. ค่าบริการอ่ืน ๆ อตัราค่าบริการ (หน่วย : บาท)



หมายเหตุ

บริการธรุกรรมการค้าต่างประเทศ
1 เรียกเกบ็และรบัซ้ือตราสารต่างประเทศ

- ค่าธรรมเนยีมในการเรยีกเกบ็ และ รบัซื้อ USD 10 ต่อฉบบั หรอืเทยีบเท่า     กรณีเชค็คนืของดรา๊ฟตท์ีธ่นาคารรบัซื้อ

- ค่าธรรมเนยีมเรยีกเกบ็ T/C 33 บาทต่อฉบบั     ไวค้ดิดอกเบี้ยตามอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้

- ค่าธรรมเนยีมเชค็คนื 200 บาทต่อฉบบั หรอื USD 7.50 ต่อฉบบั หรอืเทยีบเท่า     เบกิเกนิบญัช ี(O/D) ของแต่ละสกุลเงนิ

* ค่าธรรมเนยีมขอเอกสารยอ้นหลงั 500 บาท ต่อฉบบั     ตามประกาศของธนาคาร

อายุเอกสาร 3 เดอืนขึน้ไป

2 ผลิตภณัฑด์รา๊ฟตส์กลุเงินตราต่างประเทศ(DEMAND DRAFT)       ยกเลกิการใหบ้รกิารโดยมผีล

- ค่าธรรมเนยีมในการออก 150 บาทต่อฉบบั       ตัง้แต่วนัที ่ 16 ตุลาคม 2562

- ค่าธรรมเนยีม Stop Payment เป็นไปตามธนาคารปลายทางทีเ่รยีกเกบ็มา       เป็นตน้ไป

* ค่าธรรมเนยีมขอเอกสารยอ้นหลงั
อายุเอกสาร 3 เดอืนขึน้ไป 500 บาท ต่อฉบบั

3 บริการด้านการน าเข้า (IMPORT)

3.1 ค่าธรรมเนยีมในการเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดติ

(L/C Opening Commission) 

- Irrevocable Letter of Credit 1/4% ของจ านวนเงนิต่อหนึ่งระยะเวลา 3 ดอืน (90 วนั)

เศษของระยะเวลาใหถ้อืเป็นอกีหนึ่งระยะเวลา 

ข ัน้ต ่า 1,000 บาท

- Revolving Letter of Credit 1/4% ของจ านวนเงนิตามค าขอเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดติ

คณูดว้ยจ านวนครัง้ที ่Revolving ขัน้ต ่า 1,000 บาท

- Stand-by L/C 2.5% ต่อปี ข ัน้ต ่า 1,000 บาท

3.2 ค่าธรรมเนยีมในการแกไ้ขเลตเตอรอ์อฟเครดติ
(L/C Amendment Commission)

- ในกรณีทีเ่พิม่จ านวนเงนิ และ/หรอืต่ออายุ 1/4% ของจ านวนเงนิทีเ่พิม่ และ/หรอื ระยะเวลา
ทีต่่ออายุต่อหนึ่งระยะเวลา 3 เดอืน (90 วนั)

เศษของระยะเวลาใหถ้อืเป็นอกีหนึ่งระยะเวลา
ขัน้ต ่า 1,000 บาท

- ในกรณีอืน่ๆ 500 บาท ต่อฉบบั
3.3 ตัว๋สนิคา้เขา้ภายใตเ้ลตเตอรอ์อฟเครดติ(Import Bills Under L/C) 

- ค่าธรรมเนยีมในการรบัรองการช าระเงนิตัว๋เงนิที่ 2.5% ต่อปีของจ านวนเงนิตามตัว๋เรยีกเกบ็เมือ่มี
มรีะยะเวลาตามเลตเตอรอ์อฟเครดติ(Engagement Fee) การขอรบัเอกสาร ข ัน้ต ่า 1,000 บาท 

- ค่าธรรมเนยีมจ านวนเงนิทีเ่กนิกวา่เลตเตอร์ 1/4% ของจ านวนเงนิทีเ่กนิกวา่เลตเตอรอ์อฟ
ออฟเครดติ (L/C Overdrawn Commission) เครดติ ข ัน้ต ่า 1,000 บาท

- ค่าธรรมเนยีมเลตเตอรอ์อฟเครดติหมดอายุ 1/4% ของจ านวนเงนิตามตัว๋ ข ัน้ต ่า 1,000 บาท
(Drawing Under Expired L/C and Exceed
The Coverage of L/C Opening Commission Charged) 

- ค่าธรรมเนยีมขอ้ผดิพลาดของเอกสาร (Discrepancy Fee) USD 50
3.4 ตัว๋สนิคา้เขา้เพือ่เรยีกเกบ็ ''(Import Bills For Collection)  

- ค่าธรรมเนยีมในการเรยีกเกบ็ ''(Collection Commission)
ก. ในกรณีธนาคารเป็นผูเ้รยีกเกบ็ 1/8% ของจ านวนเงนิทีเ่รยีกเกบ็ ข ัน้ต ่า 1,000 บาท
ข. ในกรณีโอนไปยงัธนาคารอืน่ใหเ้รยีกเกบ็จากธนาคารผูร้บัโอน  1/16% ของจ านวนเงนิทีเ่รยีกเกบ็ ข ัน้ต ่า 500 บาท

- ค่าธรรมเนยีมในการรบัรองการช าระเงนิส าหรบั 2.5% ต่อปีของจ านวนเงนิตามตัว๋เรยีกเกบ็เมือ่
ตัว๋เรยีกเกบ็แบบ D/P Term (Engagement Fee) ขอรบัเอกสาร ข ัน้ต ่า 1,000 บาท

- ค่าธรรมเนยีมในการสัง่ท าค าคดัคา้น '(Protest Fee) USD 100 ต่อครัง้ บวกค่าทนายตามทีจ่่ายจรงิ
- ค่าธรรมเนยีมในการคนืเอกสาร '(Returned Fee) USD 100 ต่อฉบบั

3.5 ค่าธรรมเนยีมในการออกหนงัสอืค า้ประกนั ฉบบัละ 500 บาท ส าหรบัเดอืนแรก เดอืนต่อไป
ใหก้บับรษิทัเรอืหรอืตวัแทนเจา้ของเรอืเพือ่รบั ฉบบัละ 500 บาท เศษของเดอืนคดิเป็น 1 เดอืน
สนิคา้ (Shipping  Guarantee Fee)

3.6 ค่าธรรมเนยีมในการโอนสทิธิก์ารรบัสนิคา้ตามใบสัง่ปล่อย 200 บาท ต่อฉบบั
ของสายการบนิหรอืใบรบัสนิคา้ก่อนไดร้บัเอกสารที่
เกีย่วขอ้ง (Endorsing Delivery Order)

3.7 ค่าธรรมเนยีมเอกสารทีเ่รยีกเกบ็เป็นเงนิบาท 1/4% ของจ านวนเงนิ ข ัน้ต ่า 1,000 บาท
(Commission on Thai Baht Bills)

3.8  ค่าธรรมเนยีมในการดแูลรกัษาเอกสารสนิคา้เขา้
- เกนิกวา่ 2 เดอืน* เรยีกเกบ็ USD 30 เดอืนต่อไปคดิ USD 30 ต่อ

*นบัจากวนัใบน าส่งจากธนาคารผูส้่งเอกสารการ เดอืน เศษของเดอืนต่อไปคดิเป็น 1 เดอืน
เรยีกเกบ็ (Cover Letter)

3.9 ค่าธรรมเนยีมการช าระเงนิสกุลเดยีวกนัภาระหนี้

(Commission in Lieu of Exchange)

- สกุลเงนิ USD 1/4% ของจ านวนเงนิ ข ัน้ต ่า 1,000 บาท

- สกุลเงนิอืน่ ๆ 1/2% ของจ านวนเงนิ ข ัน้ต ่า 1,000 บาท

3.10 ค่าธรรมเนยีมขอเอกสารยอ้นหลงั อายุเกนิ 3 เดอืนขึน้ไป 500 บาท ต่อฉบบั
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4 บริการด้านการส่งออก  (EXPORT)

4.1 เลตเตอรอ์อฟเครดติดา้นสนิคา้ออก  (Export Letter of Credit) 

- ค่าธรรมเนยีมในการแจง้เลตเตอรอ์อฟเครดติ 800 บาท ต่อฉบบั

(L/C Advising Commission)

- ค่าธรรมเนยีมในการแจง้แกไ้ขเลตเตอรอ์อฟเครดติ 800 บาท ต่อฉบบั

( L/C  Amendment  Commission)

- ค่าธรรมเนยีมในการขอยกเลกิเลตเตอรอ์อฟเครดติ USD 75 ต่อฉบบั

(เรยีกเกบ็จาก Applicant)

- ค่าธรรมเนยีมในการโอนเลตเตอรอ์อฟเครดติ (L/C Transfer Commission)

 ก.   Without   Substitution  1/8% ของจ านวนเงนิทีโ่อนต่อครัง้

 ขัน้ต ่า 1,000 บาท สงูสุด 30,000 บาท

 ข.   With   Substitution 1/4% ของจ านวนเงนิทีโ่อนต่อครัง้

 ขัน้ต ่า 1,000 บาท สงูสุด 60,000 บาท

- ค่าธรรมเนยีมในการแกไ้ขการโอนเลตเตอรอ์อฟเครดติ USD 75 ต่อฉบบั

(Amendment of L/C Transfer Commission)

 ก.  ในกรณีเพิม่เงนิ

       - Without   Substitution 1/8% ของจ านวนเงนิทีโ่อนต่อครัง้

ข ัน้ต ่า 1,000 บาท สงูสุด 30,000 บาท

       - With  Substitution 1/4% ของจ านวนเงนิทีโ่อนต่อครัง้

 ขัน้ต ่า 1,000 บาท สงูสุด 60,000 บาท

ข.  ในกรณีแกไ้ขอืน่ๆ 500 บาท ต่อฉบบั

- ค่าธรรมเนยีมในการเป็นตวัแทนการช าระเงนิ USD 75 ต่อฉบบั

(Reimbursement Fee) 

- ค่าธรรมเนยีมในการแจง้เลตเตอรอ์อฟเครดติฉบบัใหม่ 1,000 บาท ต่อฉบบั

แทนฉบบัเก่าทีส่ญูหาย

(Commission on Re-Advise L/C /Amendment)

- ค่าธรรมเนยีมในการเรยีกเกบ็เงนิตามเอกสาร

เลตเตอรอ์อฟเครดติ ( Collection Fee)

ก.  ในกรณีเรยีกเกบ็จากผูร้บัผลประโยชน์ 1,000 บาท ต่อฉบบั ส าหรบัใบก ากบัสนิคา้

ฉบบัต่อไปฉบบัละ 300บาท

ข. ในกรณีเรยีกเกบ็จาก Applicant  1/8% ของจ านวนเงนิตามตัว๋ ข ัน้ต ่า USD 75

ค. กรณีเป็นตัว๋ Restrict  From

    - Negotiation Fee USD 50

    - Commission  in  Lieu  of  Exchange 1/8% ของจ านวนเงนิ ข ัน้ต ่า USD 20

- ค่าธรรมเนยีมในการโอนสทิธิก์ารรบัเงนิตาม

เลตเตอรอ์อฟเครดติไปยงับุคคลที ่3    

ก. ในกรณีมคี าสัง่โอนก่อนทีธ่นาคารจะไดร้บั 1/8% ของจ านวนเงนิตามเอกสารสนิคา้ทีข่อโอน

ช าระเงนิจากธนาคารตวัแทนในต่างประเทศ ขัน้ต ่า 1,000 บาท

(Assignment  of Proceeds)

ข. ในกรณีมคี าสัง่โอนหลงัจากทีธ่นาคารไดร้บั 1,000 บาท ต่อหนึ่งผูร้บัโอน

การช าระเงนิจากธนาคารตวัแทนในต่างประเทศ  

(Payment  Instruction)  เป็นเงนิบาทเท่านัน้

4.2 ตัว๋สนิคา้ออกเพือ่เรยีกเกบ็

(Export Bills For Collection)

- ค่าธรรมเนยีมในการเรยีกเกบ็ '(Collection Commission) 

ก. ในกรณีเรยีกเกบ็จากผูร้บัประโยชน์ (Drawer)  800 บาท ต่อฉบบั

ข. ในกรณีเรยีกเกบ็จาก Drawee 1/8% ของจ านวนเงนิตามตัว๋ ข ัน้ต ่า USD 50

- ค่าธรรมเนยีมในการขอแกไ้ขการขอเรยีกเกบ็ 500 บาท ต่อฉบบั

เงนิ (Amendment of Collection Instruction)

- ค่าธรรมเนยีมในการโอนสทิธิก์ารรบัเงนิตามตัว๋

เรยีกเกบ็สนิคา้ออกไปยงับุคคลที ่3

ก. ในกรณีมคี าสัง่โอนก่อนทีธ่นาคารจะไดร้บั 1/8% ของจ านวนเงนิตามเอกสารสนิคา้ออกที่

ช าระเงนิจากธนาคารตวัแทนในต่างประเทศ ขอโอน ขัน้ต ่า 1,000 บาท

(Assignment  of   Proceeds)

ข.   ในกรณีมคี าสัง่โอนหลงัจากทีธ่นาคารไดร้บั 1,000 บาท  ต่อหนึ่งผูร้บัโอน

การช าระเงนิจากธนาคารตวัแทนในต่างประเทศ 

(Payment  Instruction)  เป็นเงนิบาทเท่านัน้

4.3 ค่าธรรมเนยีมส าหรบัเอกสารทีไ่มม่กีารช าระ 1,000 บาท ต่อฉบบั

เงนิ (Dishonored Bills Fee)

4.4 ค่าธรรมเนยีมเอกสารทีเ่รยีกเกบ็เป็นเงนิบาท 1/4% ของจ านวนเงนิ ข ัน้ต ่า 1,000 บาท

(Commission on Thai Baht Bills)
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4.5 ค่าธรรมเนยีมในการดแูลรกัษาเอกสารสนิคา้ออก

(Handling Charge For Dormant Collection Bills)

เกนิกวา่ 2 เดอืน*  500 บาท เดอืนต่อไปคดิ 500 ต่อเดอืน เศษของ 

* นบัจากวนัใบน าส่งจากธนาคารผูส้่งเอกสารการเรยีก เดอืนคดิเป็น 1 เดอืน

เกบ็ (Cover Letter)

4.6 ค่าธรรมเนยีมการช าระเงนิสกุลเดยีวกนัภาระหนี้

(Commission in Lieu of Exchange)

- สกุลเงนิ USD 1/4% ของจ านวนเงนิ ข ัน้ต ่า 1,000 บาท

- สกุลเงนิอืน่ ๆ 1/2% ของจ านวนเงนิ ข ัน้ต ่า 1,000 บาท

4.7 อตัราดอกเบี้ยช าระล่าชา้ส าหรบัการรบัซื้อเอกสารส่งออก MOR เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2560

(Delay Payment)

4.8 ค่าเบี้ยปรบั Packing Credit 1/4% ของจ านวนเงนิทีไ่มม่กีารช าระเงนิตรา

กรณีทีไ่มม่กีารช าระค่าสนิคา้เป็นเงนิตราต่างประ ต่างประเทศผา่นธนาคาร

เทศผา่นธนาคารภายใต ้Packing Credit

4.9 ค่าธรรมเนยีมขอเอกสารยอ้นหลงั อายุเกนิ 3 เดอืนขึน้ไป 500 บาท ต่อฉบบั

5 เลตเตอรอ์อฟเครดิตในประเทศ 

(DOMESTIC LETTER OF CREDIT)

5.1 ค่าธรรมเนยีมในการเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดติ 2.5%ต่อปี ของจ านวนเงนิ เศษของเดอืนคดิเป็น

ในประเทศ (DL/C Opening Commission) 1 เดอืน ข ัน้ต ่า 1,000 บาท

5.2 ค่าธรรมเนยีมในการแกไ้ขเลตเตอรอ์อฟเครดติ

ในประเทศ (DL/C Amendment Commission)

- ในกรณีทีเ่พิม่จ านวนเงนิ และ/หรอืต่ออายุ 2.5%ต่อปี ของจ านวนเงนิ เศษของเดอืนคดิเป็น

(Increase of Amount/Extension of Validity) 1 เดอืน ข ัน้ต ่า 1,000 บาท

- ในกรณีอืน่ๆ 500 บาท ต่อฉบบั

5.3 จ านวนเงนิเกนิกวา่ทีเ่ปิดเลตเตอรอ์อฟเครดติ 2.5% ต่อปี ของจ านวนเงนิ ทีเ่กนิกวา่เลตเตอร์

ในประเทศ ( DL/C  Overdrawn) ออฟเครดติภายในประเทศ ขัน้ต ่า 1,000 บาท

5.4 เลตเตอรอ์อฟเครดติหมดอายุ (DL/C  Expire) 2.5% ต่อปี ของจ านวนเงนิ ข ัน้ต ่า 1,000 บาท

5.5 เอกสารมขีอ้ผดิพลาด (Discrepancy  Fee) 300 บาท ต่อฉบบั

5.6 ค่าธรรมเนยีมในการเรยีกเกบ็ ส าหรบัเอกสาร 500 บาท ต่อฉบบั

ตามเลตเตอรอ์อฟเครดติในประเทศ(Negotiation Fee)

5.7 ค่าธรรมเนยีมในการรบัรองการช าระเงนิส าหรบั 2.5%ต่อปี ของจ านวนเงนิ เรยีกเกบ็เมือ่มกีาร

ตัว๋เงนิทีม่รีะยะเวลาตามเลตเตอรอ์อฟเครดติใน รบัรองตัว๋เงนิ ข ัน้ต ่า 1,000 บาท

ประเทศ (Engagement Fee)

5.8 ค่าธรรมเนยีมขอเอกสารยอ้นหลงั อายุเกนิ 3เดอืนขึน้ไป 500 บาท ต่อฉบบั
6 อตัราค่าบริการตามจ่ายจริง (Out of Pocket expense)

6.1 ค่า Swift ส าหรบัเปิด LC / SBLC / Guarantee 1,200 บาท ต่อฉบบั (สงูสุดไมเ่กนิ 2 หน้า) หน้าต่อไป

คดิหน้าละ 300 บาท

6.2 ค่า Swift ในการตดิต่อกบัธนาคารในต่างประเทศ 500 บาท ต่อฉบบั

6.3 ค่า Courier ประมาณ 400 - 1,200 บาท (ขึน้อยู่กบัประเทศปลาย
ทางและน ้าหนกัเอกสาร)

6.4 ค่าอากรแสตมป์ คดิตามทีจ่่ายจรงิ
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1.

1.1 บรกิารจ่ายเงนิเดอืนอตัโนมตั ิ(Payroll) 10 บาท / รายการ

1..2 โอนเงนิระหวา่งบญัช ีธนาคารซไีอเอม็บไีทย  (Direct Credit) 10 บาท / รายการ

1.3 โอนเงนิจากบญัชธีนาคารซไีอเอม็บไีทยไปยงับญัชี

ธนาคารอืน่มผีลภายในวนัท าการถดัไป วงเงนิไม่เกนิ

 2,000,000 บาท/รายการ (SMART Next Day)  12 บาท / รายการ

1.4 โอนเงนิจากบญัชธีนาคารซไีอเอม็บไีทย ไปยงับญัชี

ธนาคารอืน่มผีลภายในวนัท าการ (SMART Same Day)

 - โอนเงนิไม่เกนิ 100,000 บาท 20 บาท / รายการ

 - โอนเงนิมากกวา่ 100,000 - 500,000 บาท 75 บาท / รายการ

 - โอนเงนิมากกวา่ 500,000 - 2,000,000 บาท 200 บาท / รายการ

1.5 โอนเงนิระหวา่งบญัช ีของบุคคลเดยีวกนั

 - ภายในเขตส านกัหกับญัชเีดยีวกนั *ไม่คดิค่าธรรมเนียม

 - ขา้มเขตส านกัหกับญัชี 10 บาท / รายการ

1.6 โอนเงนิระหวา่งธนาคารผา่นระบบ BAHTNET

 - โอนเงนิระหวา่งธนาคารผูโ้อนไปยงัธนาคารผูร้บัโอน 

   ธนาคารผู้โอน           ธนาคารผู้รบัโอน ธนาคารผู้โอน ธนาคารผู้รบัโอน

 - กทม./ปรมิณฑล          - กทม./ปรมิณฑล 150 บาท / รายการ 100 บาท / รายการ

 - กทม./ปรมิณฑล หรอื    - ต่างจงัหวดั 150 บาท / รายการ 100 บาท + *ค่าธรรมเนียมขา้ม *ค่าธรรมเนียมขา้มเขตส านกัหกับญัช ี=
   ต่างจงัหวดั                                 เขตส านกัหกับญัช ี หมืน่ละ 10 บาท เศษของหมืน่คดิตาม

สว่นเฉพาะหลกัพนั ข ัน้ต ่า 10 บาท สงูสดุ
ไม่เกนิ 750 บาท

 - ต่างจงัหวดั                - กทม./ปรมิณฑล 150 บาท + *ค่าธรรมเนียมขา้ม 100 บาท / รายการ *ค่าธรรมเนียมขา้มเขตส านกัหกับญัช ี=

ส าหรบัสมาชกิ CIMB Preferred** 100 บาท + *ค่าธรรมเนียมขา้มเขตส านกัหกับญัช ี(ถา้ม)ี เริม่ตัง้แต่ 1 ธนัวาคม 2561 
**กรณ ีลกูคา้ไม่ไดแ้สดงตนต่อเจา้หน้าที่
ธนาคารวา่เป็นสมาชกิCIMB Preferred 
จะไม่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ตามทีก่ าหนด

1.7 บรกิารจ่ายเงนิปันผล (Dividend)

 - โอนเงนิระหวา่งบญัชธีนาคารซไีอเอม็บไีทย  10 บาท / รายการ

 - โอนเงนิจากบญัชธีนาคารซไีอเอม็บไีทยไปยงั  12 บาท / รายการ

  ธนาคารอืน่มผีลภายในวนัท าการถดัไป

 - จ่ายดว้ยเชค็  10 บาท / รายการ

1.8 บรกิารเรือ่งเชค็

 - ค่าออกเชค็ (Cheque Payment) 20 บาท / รายการ

 - ค่าสมุดเชค็ (รวมอากร) ชนิด 20 ฉบบั  เลม่ละ 300 บาท 

ชนิด 50 ฉบบั  เลม่ละ 750 บาท 

 - อายดัเชค็ ไม่คดิค่าธรรมเนียม

1.9 บรกิารพรอ้มเพย ์(Corporate PromptPay Fund transfer) 10 บาท / รายการ
หมายเหตุ

1/ ไม่รวมถงึเงนิใหส้นิเชือ่ประเภทที ่ธปท. ก าหนดหลกัเกณฑไ์วเ้ฉพาะ ขอ้ ค.1 หน้า 1/3

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

อตัราค่าบริการต่าง ๆ เบี้ยปรบั ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝาก เงินให้สินเช่ือ 1/ และค่าบริการอ่ืน ๆ

ค. ค่าบริการอ่ืน ๆ ด้านการเงิน Cash Management อตัราค่าบริการ (หน่วย : บาท)

บริการด้านช าระเงิน (Payment)

เริม่ใชต้ัง้แต่วนัที ่20 มกราคม 2566



หมายเหตุ

2.

2.1 บรกิารหกับญัชอีตัโนมตั ิ(Direct Debit) 

 - หกับญัชใีนเขตส านกัหกับญัชเีดยีวกนั อตัราค่าบรกิารเป็นไปตามหน่วยงาน/บรษิทัผูเ้รยีกเกบ็เงนิ

 - หกับญัชนีอกเขตส านกัหกับญัชี อตัราค่าบรกิารเป็นไปตามหน่วยงาน/บรษิทัผูเ้รยีกเกบ็เงนิ

2.2 บรกิารรบัช าระและเตมิเงนิ (Bill Payment)

 - รบัช าระผา่นสาขา อตัราค่าบรกิารเป็นไปตามหน่วยงาน/บรษิทัผูเ้รยีกเกบ็เงนิ

 - รบัช าระผา่นบรกิารธนาคารทางอนิเตอรเ์น็ต อตัราค่าบรกิารเป็นไปตามหน่วยงาน/บรษิทัผูเ้รยีกเกบ็เงนิ

 - รบัช าระผา่นโทรศพัทเ์คลือ่นที่ อตัราค่าบรกิารเป็นไปตามหน่วยงาน/บรษิทัผูเ้รยีกเกบ็เงนิ
3. บริการ Bizchannel@CIMB (RTB) เริม่ตัง้แต่วนัที ่15 ธนัวาคม 2557

3.1 ค่าสมคัรใชบ้รกิาร

 - ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ไม่คดิค่าธรรมเนียม
 - ค่าธรรมเนียมรายปี ไม่คดิค่าธรรมเนียม
 - ค่าอุปกรณ์ออกรหสั (Token)  1,500 บาท / เครือ่ง เริม่ตัง้แต่วนัที ่15 ธนัวาคม 2557

3.2 สอบถามยอดคงเหลอืในบญัชี ไม่คดิค่าธรรมเนียม

3.3 ค่าบรกิารขอเอกสารทางบญัชี

 - บรกิารใบแสดงรายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั ไม่คดิค่าธรรมเนียม

   (Transaction History)

4 ผลิตภณัฑเ์งินโอนต่างประเทศขาเข้า (INWARD REMITTANCE)

4.1 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิเขา้ *0.25%  ของยอดเงนิโอนเขา้

บวก : ค่าใชจ่้ายอืน่ ๆ ขัน้ต ่า 200 บาท สงูสดุ 500 บาท

- ยกเวน้ ส าหรบัการโอนเงนิขาเขา้โดยสมาชกิ CIMB Preferred *ไม่คดิค่าธรรมเนียม 1 เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2555

ในต่างประเทศ

หมายเหตุ

1เฉพาะเงนิโอนเขา้บญัชเีป็นสกุลเงนิบาทเท่านัน้

และเป็นการโอนโดยสมาชกิ CIMB Preferred ในต่างประเทศ

4.2 ค่าธรรมเนียมในการตดิตาม/แกไ้ข/ตรวจสอบ เงนิโอนเขา้ * 500 บาท ต่อฉบบั รวมค่า TELEX / SWIFT แลว้

 (INVESTIGATE)

4.3 ค่าธรรมเนียมในการคนืเงนิโอนกลบัไปยงัผูส้ง่ USD 30 ต่อฉบบั  รวมค่า TELEX / SWIFT แลว้

(RETURNED FUND CHARGE)

4.4 ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ (ค่า TELEX / SWIFT) 400 บาท หรอื USD 15 ต่อฉบบั

* ค่าธรรมเนียมขอเอกสารยอ้นหลงั

อายเุอกสารน้อยกวา่ 3 เดอืนขึน้ไป 300 บาทต่อฉบบั เริม่ตัง้แต่วนัที ่12 เมษายน 2556

อายเุอกสาร 3 เดอืนขึน้ไป 500 บาท ต่อฉบบั

4.5 การช าระเงนิดว้ยเงนิสกุลเดยีวกนักบัสกุลทีโ่อน 1/4% ของจ านวนเงนิโอนเขา้ ข ัน้ต ่า 1,000 บาท เริม่ตัง้แต่วนัที ่12 เมษายน 2556

หมายเหตุ

1/ ไม่รวมถงึเงนิใหส้นิเชือ่ประเภทที ่ธปท. ก าหนดหลกัเกณฑไ์วเ้ฉพาะ ขอ้ ค.1 หน้า 2/3

บริการด้านเรียกเกบ็เงิน (Collection)

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

อตัราค่าบริการต่าง ๆ เบี้ยปรบั ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝาก เงินให้สินเช่ือ 1/ และค่าบริการอ่ืน ๆ

เริม่ใชต้ัง้แต่วนัที ่20 มกราคม 2566

ค. ค่าบริการอ่ืน ๆ ด้านการเงิน Cash Management อตัราค่าบริการ (หน่วย : บาท)



หมายเหตุ

5 ผลิตภณัฑเ์งินโอนต่างประเทศขาออก 

(OUTWARD REMITTANCE)

5.1 ค่าธรรมเนียมโอนเงนิไปต่างประเทศ/แกไ้ข/ยกเลกิ 500 บาท หรอื USD 20 ต่อฉบบั ส าหรบัชอ่งทางเคาน์เตอรธ์นาคาร รวมค่า TELEX / SWIFT แลว้ 

250 บาท ส าหรบัชอ่งทางBizchannel@CIMB (RTB)  เริม่ตัง้แต่วนัที ่15 ธนัวาคม 2557 

- ส าหรบัสมาชกิ CIMB Preferred ไม่คดิค่าธรรมเนียม  เริม่ตัง้แต่วนัที ่7  สงิหาคม 2556 

หมายเหตุ เฉพาะการโอนเงนิไปยงับญัชธีนาคารซไีอเอม็บี กรณ ีลกูคา้ไม่ไดแ้สดงตนต่อเจา้หน้าที่

และเป็นสกุลเงนิทอ้งถิน่ของประเทศปลายทาง ธนาคารวา่เป็นสมาชกิCIMB Preferred 

จะไม่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ตามทีก่ าหนด 

5.2 กรณทีีต่อ้งการใหธ้นาคารผูร้บัเงนิปลายทาง 500 บาท หรอื USD 20 ต่อฉบบั 

ไดร้บัเงนิเตม็จ านวน ( Pay In Full ) และเรยีกเกบ็เพิม่ ดงันี้

- สกุล USD (และสกุลอืน่ๆ นอกเหนือจากสกุล EUR, คดิเพิม่อกี 800 บาท หรอื USD 30 ต่อฉบบั หรอื

JPY & GBP) เทยีบเท่า (OR EQUIVALENT)

- สกุล EUR คดิเพิม่อกี 1,200 บาท หรอื EUR 25 ต่อฉบบั   ในกรณทีีม่กีารเกบ็เพิม่จากธนาคาร

- สกุล JPY คดิเพิม่อกี 0.05% ของจ านวนเงนิทีโ่อนต่อฉบบั      ผูร้บัเงนิปลายทางใหเ้รยีกเกบ็เพิม่

(min. JPY 5,000)      ตามความจรงิจากผูข้อสง่เงนิ

- สกุล GBP คดิเพิม่อกี 1,200 บาท หรอื GBP 20 ต่อฉบบั

- สกุล MYR คดิเพิม่อกี 100 บาท ต่อฉบบั เริม่ตัง้แต่วนัที ่15 มนีาคม 2556

5.3 การช าระเงนิดว้ยเงนิสกุลเดยีวกนักบัเงนิโอนออก

* ในกรณทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ

(COMMISSION IN LIEU OF EXCHANGE)

- สกุล USD 1/4% ของจ านวนเงนิโอนออก ขัน้ต ่า 1,000 บาท

- สกุลอืน่ ๆ 1/2% ของจ านวนเงนิโอนออก ขัน้ต ่า 1,000 บาท

- สกุลเงนิ บาท 1/4% ของจ านวนเงนิโอนออก ขัน้ต ่า 1,000 บาท

* ค่าธรรมเนียมขอเอกสารยอ้นหลงั

อายเุอกสารน้อยกวา่ 3 เดอืนขึน้ไป 300 บาทต่อฉบบั เริม่ตัง้แต่วนัที ่12 เมษายน 2556

อายเุอกสาร 3 เดอืนขึน้ไป 500 บาท ต่อฉบบั

หมายเหตุ

1/ ไม่รวมถงึเงนิใหส้นิเชือ่ประเภทที ่ธปท. ก าหนดหลกัเกณฑไ์วเ้ฉพาะ ขอ้ ค.1 หน้า 3/3

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

อตัราค่าบริการต่าง ๆ เบี้ยปรบั ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝาก เงินให้สินเช่ือ 1/ และค่าบริการอ่ืน ๆ

เริม่ใชต้ัง้แต่วนัที ่20 มกราคม 2566

ค. ค่าบริการอ่ืน ๆ ด้านการเงิน Cash Management อตัราค่าบริการ (หน่วย : บาท)



1. ค่าใชจ่้ายกรณชี าระคนืเงนิกูย้มืทีอ่ยู่อาศยัก่อนก าหนดภายใน 3 ปีแรก

(กรณไีถ่ถอนจ านองไปใชบ้รกิารกบัสถาบนัการเงนิอื่น : Re-Finance)

ขอ้ ง. หน้า 1/1

หมายเหตุ

1/ ไม่รวมถงึเงนิใหส้นิเชือ่ประเภทที ่ธปท.ก าหนดหลกัเกณฑไ์วเ้ฉพาะ

ผูม้อี านาจลงนาม

ทีอ่ยู่อาศยัของธนาคารทุกราย

ฉบบันี้

ธนาคารก่อนและหลงัประกาศ

ทัง้ทีล่งนามในสญัญาเงนิกูก้บั

(นายพอล วอง ช ีคนิ)

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

ประกาศ ณ วนัที ่             มกราคม 2566

3% ของยอดเงนิคงคา้ง ใหม้ผีลบงัคบัใชก้บัลกูคา้สนิเชือ่

 

ง.เบี้ยปรบัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินให้สินเช่ือท่ีอยู่อาศยั (Housing loan) อตัราค่าปรบั (หน่วย : บาท) หมายเหตุ

อตัราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ปรบั ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝาก เงินให้สินเช่ือ 1/ และค่าบริการอ่ืน ๆ

เริม่ใชต้ัง้แต่วนัที ่20 มกราคม 2566
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