
 
 

 

 

 

 

 

 

TMRW EVERYDAY ACCOUNT 
 

 

รายการคา่ธรรมเนียม 

 
Account 

ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก 

อัตราค่าธรรมเนียม 

 

 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

กรณีบัญชีที่เคล่ือนไหวแต่มียอดเงินฝากต ่ากว่าที่ก าหนด ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

กรณีบัญชีไม่เคล่ือนไหว 100 บาท / เดือน (บัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12เดือนและมี

ยอดคงเหลือ ณ สิ้น เดือนต ่ากว่า5,000 บาท) 

 
ค าขอส าเนา Statement ย้อนหลังที่ไม่ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เช่น สาขา 

• เดือนปัจจุบัน ถึงย้อนหลัง 5 เดือน - 100 บาท / 

คร้ัง / บัญชี 

• มากกว่า 5 เดือนถึง 2 ปี - 200 บาท / คร้ัง / บัญชี 

• มากกว่า 2 ปี - 500 บาท / ครั้ง / บัญชี 

 

ดูและดาวน์โหลด e-statement ฟรีผ่านทาง 

แอป TMRW 

TMRW App or UOB Personal Internet Banking/UOB Mighty 

การโอนเงินระหว่างบัญชีท่ีมีกับธนาคารยูโอบี โอนระหวางชื่อบัญชีเดียวกัน หรือ โอนไปยังบุคคลท่ี 3 
 

ในเขตส านักหักบัญชีเดียวกัน ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

ข้ามเขตส านักหักบัญชี ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

การโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร จ านวนเงิน

สูงสุด 2,000,000 บาท /รายการ 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

การรับช าระค่าสินค้า/บริการ ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

TMRW EVERYDAY ACCOUNT 

 

การทํารายการผ่านเครื่อง ATM 

การท าารายการผ่านเคร่ือง ATM ของ ธนาคารยูโอบี 
 

การถอนเงินภายในธนาคารเดียวกันในเขตส านักหักบัญชีเดียวกัน ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

การถอนเงินภายในธนาคารเดียวกัน ข้ามเขตส านักหักบัญชี ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

การโอนเงินภายในธนาคารเดียวกันในเขตส านักหักบัญชีเดียวกัน ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

การโอนเงินภายในธนาคารเดียวกัน ข้ามเขตส านักหักบัญชี ฟรีครั้งแรกของเดือน ครั้งต่อไปคิด ค่าธรรมเนียม 

10 บาทต่อรายการ 

    การโอนเงินรายย่อย – บริการพร้อมเพย์ ผ่านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ CDM/ เครื่อง ATM - จ าานวนเงินไม่เกิน 150,000 บาท/รายการ สูงสุด      

    300,000 บาท/วัน 
 

ไม่เกิน 5,000 บาท ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

มากกว่า 5,000 บาท – 30,000 บาท 2 บาทต่อรายการ 

มากกว่า 30,000 บาท – 100,000 บาท 5 บาทต่อรายการ 

มากกว่า 100,000 บาท 10 บาทต่อรายการ 

การท ารายการผ่านเคร่ือง ATM ของธนาคารอื่น 
 

การถอนเงินภายในธนาคารเดียวกัน ในเขตส านักหักบัญชีเดียวกัน ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

การถอนเงินภายในธนาคารเดียวกัน ข้ามเขตส านักหักบัญชี ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

การโอนเงินภายในธนาคารเดียวกัน ในเขตส านักหักบัญชีเดียวกัน ฟรีรายการที่ 1 –4 ของเดือน 

ครั้งที ่5 เป็ นต้นไป คิดค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่อรายการ 

การโอนเงินภายในธนาคารเดียวกัน ข้ามเขตส านักหักบัญชี รายการละ 20 บาท 

การโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) - จ าานวนเงินสูงสุดต่อการโอนแต่ละรายการไม่เกิน 
 

ไม่เกิน 10,000 บาท รายการละ 25 บาท 

มากกว่า 10,000บาทแต่ไม่เกิน 50,000บาท รายการละ 35 บาท 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

TMRW EVERYDAY ACCOUNT 

      

การใช้บัตรเดบิต TMRW ของธนาคารยูโอบีถอนเงินในต่างประเทศ 100 บาทต่อรายการ ยกเว้นการคิดค่าธรรมเนียมในการ 

ถอนเงินท่ีเครื่องเอทีเอ็มในเครือข่าย UOB ATM Regional 

Switch ในต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

    ตู้เอทีเอ็มของธนาคารยูโอบี ท่ีอยู่ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
 

การถอนเงิน ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมการสอบถามยอดเงิน ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

การรับชําระค่าสินค้า/บริการ 
 

ในเขตส านักหักบัญชีเดียวกัน รายการละ 10 - 20 บาท1
 

ข้ามเขตส านักหักบัญชี รายการละ 15 - 30 บาท1
 

 (1อัตราค่าธรรมเนียมการรับช าระ ค่าสินค้า/ค่าบริการขึ้น อยู่กับ

ข้อตกลงระหว่างธนาคารและบริษัทผู้รับช าระเงิน) 

ช าระผ่านธนาคารต่างๆ สูงสุดไม่เกิน รายการละ 5 บาท2
 

 (2อัตราค่าธรรมเนียมการรับช าระ ค่าสินค้า/ค่าบริการขึ้นอยู่กับ

ข้อตกลงระหว่างธนาคารและบริษัทผู้รับช าระเงิน) 

Branch  

ค่าธรรมเนียมฝาก-ถอน-ข้ามเขต ขั้นต ่า 10 บาท เรียกเก็บเพ่ิม 10 บาท ต่อทุก 10,000 บาท 

และ ค่าคู่สาย 20 บาท / รายการ 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวันอัต 

โนมัติ 

15 บาท / รายการ (สูงสุดไม่เกิน 300 บาท ต่อเดือน) 

การฝาก-ถอนเงินต่างท้องถิ่น(ข้ามจังหวัด) โดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (ON-LINE) ค่าบริการ 20 บาท ค่าธรรมเนียม อัตราหม่ืนละ 10 บาท 

ส่วนเกินคิดตามส่วน โดยใช้หลักพันเศษของพันไม่ต้อง

คิดค่าธรรมเนียมต ่าสุด 10 บาท 

การฝากเงินผ่านเครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติCDM เฉพาะกรณีเป็นการท ารายการข้าม

จังหวัด (ในเขตส านักหักบัญชี กทม. ให้ถือเป็นจังหวัดเดียวกัน) 

ค่าบริการ 20 บาท ค่าธรรมเนียม อัตราหม่ืนละ 10 บาท 

ส่วนทีเกินคิดตามส่วนโดยใช้หลักพัน เศษของพันไม่ต้องคิด 

ค่าธรรมเนียมต ่าสุด 10 บาท 
  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

TMRW EVERYDAY ACCOUNT 

การโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) ผ่านเคาน์เตอร์/ เคร่ืองฝากเงินอัตโนมัติ CDM3
 

(3 ให้บริการเฉพาะลูกค้าท่ีมีผลิตภัณฑ์เงินฝากสินเชื่อหรือบัตรเครดิตอย่างใดอย่างหน่ึงกับธนาคารยูโอบีประเทศไทยเท่าน้ัน) 
 

ไม่เกิน 10,000 บาท รายการละ 50 บาท 

เกินกว่า 10,000 บาทแต่ไม่เกิน 20,000 บาท รายการละ 60 บาท 

เกินกว่า 20,000 บาทแต่ไม่เกิน 30,000 บาท รายการละ 70 บาท 

เกินกว่า 30,000 บาทแต่ไม่เกิน 40,000 บาท รายการละ 80 บาท 

เกินกว่า 40,000 บาทแต่ไม่เกิน 50,000 บาท รายการละ 90 บาท 

เกินกว่า 50,000 บาทแต่ไม่เกิน 65,000 บาท รายการละ 100 บาท 

เกินกว่า 65,000 บาทแต่ไม่เกิน 80,000 บาท รายการละ 110 บาท 

เกินกว่า 80,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาท รายการละ 120 บาท 

   UOB Phone Banking 

การโอนเงินระหว่างบัญชีท่ีมีกับธนาคารยูโอบี(จ าานวนเงินโอนไม่เกิน 5 ล้านบาท) ต่อรายการ สูงสุดไม่เกิน 15 ล้าน บาทต่อวัน 
 

ในเขตส านักหักบัญชีเดียวกัน ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

ข้ามเขตส านักหักบัญชี หมื่นละ 10 บาท เศษของหมื่นคิด 10 บาท 

 ค่าธรรมเนียมเริ่มต้น 10 บาทต่อรายการ 

 ค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/รายการ 

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการจะถูกก าาหนดและ/หรือเปล่ียนแปลงโดยธนาคาร เป็นไปตามประกาศค่าธรรมเนียมของธนาคาร รายละเอียดเพ่ิมเติมกรุณา 

คลิก 

 

 

  

https://www.uob.co.th/personal/announcement/index.page


 
 

 

 

 

 

 

 

 

TMRW DEBIT CARD 
 

 

รายการคา่ธรรมเนียม 

 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

อัตราค่าธรรมเนียม 

 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมรายปี 250 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีี ปีแรก) 

ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิม 100 บาท/ครั้ง 

ขอส าเนารายการใช้จ่ายซ้ือสินค้า/บริการ 200 บาท/ครั้ง 

ค่าบริการการใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ5
 ไม่เกิน 2.5% ของยอดการใช้จ่ายหรือเบิกถอนเงินสดในต่าง 

ประเทศ ต่อครั้ง 

ค่าธรรมเนียมการขอรหัสใหม่ 100 บาท/ครั้ง 

(ไม่คิดค่าธรรมเนียม กรณีลูกค้าตั้งรหัสใหม่ผ่าน TMRW App) 

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินในต่างประเทศ (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการถอนเงิน

ผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารยูโอบี ที่อยูใ่นประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และ

อินโดนีเซีย) 

100 บาท/ครั้ง 

5 ในกรณีที่มีการใช้บัตรเดบิตช าระค่าสินค้าบริการและ/หรือเบิกถอนเงินสดเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูก

เรียกเก็บเป็น เงินบาทไทยตามอัตราแลกเปล่ียนที่ธนาคาร ยูโอบี จ าากัด (มหาชน) ถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรแต่ละรายที่ธนาคารฯเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการ

เรียกเก็บยอดค่าใช้จ่าย ดังกล่าวกับธนาคารฯ ซ่ึงอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามวันและเวลาที่ธนาคารฯถูกเรียกเก็บจริง ทั้งนี้ ในกรณีที่ยอดค่าใช้จ่ายในสกุลเงิน

ต่างประเทศดังกล่าวไม่ใช่เป็นสกุล เงินดอลล่าร์สหรัฐ บริษัทบัตรที่ธนาคารฯเป็นสมาชิกอยู่ อาจจะท าาการแปลงค่าเงินดังกล่าวเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐก่อนที่

จะท าาการแปลงยอดดังกล่าวเป็นสกุลเงินบาท เพ่ือเรียกเก็บกับธนาคารฯ ผู้ถือบัตรเดบิต สามารถตรวจสอบอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือใช้ในการอ้างอิงได้จาก: 

 

กรณีบัตร VISA :  https://usa.visa.com/support/consumer/travel-support/exchange-rate-calculator.html  

กรณีบัตร MasterCard : https://www.mastercard.us/en-us/consumers/get-support/convert-currency.html  

 

นอกจากนี้ ธนาคารฯ จะคิดค่าความเส่ียงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 จากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพ่ือป้องกันความเส่ียงที่

เกิดจากการแปลง สกุลเงินดังกล่าวข้างต้น 

https://usa.visa.com/support/consumer/travel-support/exchange-rate-calculator.html
https://www.mastercard.us/en-us/consumers/get-support/convert-currency.html


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TMRW CREDIT CARD 
 

 

รายการคา่ธรรมเนียม 

 

ดอกเบี้ย 

อัตราค่าธรรมเนียม 

 

16% ต่อปี 

ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด 3% ของจ านวนเงินสดที่เบิกถอนแต่ละครั้ง 

ค่าติดตามทวงถามหนี้ 50 บาทต่อรอบบัญชีส าหรับการค้างช าระหนึ่งงวด และ 

100 บาทต่อรอบบัญชีส าหรับการค้างช าระมากกว่าหนึ่ง

งวด (กรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างช าระหรือหนี้ที่ถึงก าหนดช าระ

สะสมเกินหนึ่งพันบาท) 

ค่าธรรมเนียมของบัตร(บาทต่อปี) 2,000 บาท (ฟรีส าหรับปีแรก) 

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่กรณีหาย/ช ารุด 200 บาทต่อครั้ง 

ค่าธรรมเนียมในการขอส าเนาใบบันทึกการขาย 200 บาทต่อครั้ง 

ค่าความเส่ียงจากการแปลงสกุลเงิน6
 ไม่เกิน 2.5% ของการใช้จ่ายหรือเบิกถอนเงินในต่างประเทศ 

ต่อครั้ง 

ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี (เป็นกระดาษ) 100 บาท ต่อคร้ัง เม่ือไม่ผ่าน แอปพลิเคชั่น TMRW (ฟรี 

เม่ือ ผ่านแอปพลิเคชั่น TMRW) 

ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดที่ตู้ ATM ในต่างประเทศ ตามอัตราที่เจ้าของเครื่อง ATM นั้นๆ จะก าาหนด 

ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจ าาตัวบัตรเครดิตใหม่ทดแทนรหัสเดิม 100 บาท ต่อคร้ัง เม่ือไม่ผ่าน แอปพลิเคชั่น TMRW (ฟรี 

เม่ือ ขอรหัสผ่านแอปพลิเคชั่น TMRW) 

อัตราดอกเบี้ย (Effective rate) 

 

13.27%     ต่อปี – 6 เดือน 

15.07%    ต่อป ี– 6 เดือน 

15.83%   ต่อป ี– 6 เดือน 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

TMRW CREDIT CARD 
 

รายการคา่ธรรมเนียม 

  ค่าธรรมเนียมในการชําระเงิน 

ช าระผ่านเคาน์เตอร ์ธนาคารยูโอบี 

อัตราค่าธรรมเนียม 

 

      ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

ช าระผ่านเคร่ืองเอทีเอ็ม / หักบัญชีผ่าน ธนาคารยูโอบี ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

ช าระด้วยเช็คทางไปรษณีย์ ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

ช าระผ่านยโูอบีโฟนแบงก์ก้ิง / ยูโอบ ีไซเบอร์แบงก์ก้ิง ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

ช าระผ่านธนาคารต่างๆ 5 บาท ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร 

ช าระผ่านเคาน์เตอร ์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 15 บาท (กรณีช าระเงินท่ีสาขาต่างจังหวัดของธนาคารกรุงศรี

อยุธยา ส าหรับ ยอดช าระส่วนที่เกินกว่า 50,000 บาท 

คิดค่า ธรรมเนียมเพ่ิม อัตราร้อยละ 0.10 ของจ าานวนเงินท่ีช าระ 

แต่ไม่ เกิน 1,000 บาทต่อรายการ) 

ช าระผ่านช่องทาง Electronics ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 10 บาท (กรณีช าระเงินท่ีสาขาต่างจังหวัดของธนาคารกรุงศรี

อยุธยา ส าหรับ ยอดช าระส่วนที่เกินกว่า 50,000 บาท 

คิดค่า ธรรมเนียมเพ่ิม อัตราร้อยละ 0.10 ของจ าานวนเงินท่ีช าระ 

แต่ไม่ เกิน 1,000 บาทต่อรายการ) 

ช าระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (เฉพาะเงินสดไม่เกิน คร้ังละ 30,000 บาท) กรุงเทพฯ 15 บาท ต่างจังหวัด 20 บาท 

ที่ท าาการไปรษณีย์ (Pay at Post) (เฉพาะเงินสดไม่เกิน ครั้งละ 50,000 บาท)  ไม่คิดค่าธรรมเนียม (จนถึง 31 ธ.ค. 64) 

เทสโก้ โลตัส (เฉพาะเงินสดไม่เกิน ครั้งละ 49,000 บาท)   ไม่คิดค่าธรรมเนียม (จนถึง 31 ธ.ค. 64) 

เอ็มเปย์ สเตชั่น (mPay STATION) 15 บาท 

บิ๊กซี (เฉพาะเงินสดไม่เกิน ครั้งละ 49,000 บาท)   ไม่คิดค่าธรรมเนียม (จนถึง 31 ธ.ค. 64) 

CenPay powered by บุญเติม (เฉพาะเงินสดไม่เกิน ครั้งละ 49,000 บาท)   7 บาท 

ทรู มันนี่ (ไมเ่กิน ครั้งละ 30,000 บาท)   ไม่คิดค่าธรรมเนียม (จนถึง 31 ธ.ค. 64) 



 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

6ในกรณีที่มีการใช้บัตรเครดิตช าระค่าสินค้าบริการ และ/หรือเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูก 

เรียกเก็บเป็นเงินบาทไทย ตามอัตราแลกเปล่ียน ที่ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิตแต่ละรายที่ธนาคารฯ เป็นสมาชิกอยู่ ณ 

วันที่มีการ เรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับธนาคารฯซ่ึงอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามวันและเวลาที่ธนาคารฯถูกเรียกเก็บจริง ทั้งนี้ ในกรณีที่ยอดค่าใช้จ่ายในสกุล

เงินต่างประเทศดังกล่าวไม่ใช่เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ บริษัทบัตรที่ธนาคารฯเป็นสมาชิกอยู่อาจจะท าาการแปลงค่าเงินดังกล่าวเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐก่อนที่

จะท าาการแปลงยอดดังกล่าวเป็นสกุลเงินบาทเพ่ือเรียกเก็บกับธนาคารฯ ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือใช้ในการอ้างอิงเบ้ืองต้นได้จาก:  

กรณีบัตร VISA: https://usa.visa.com/support/consumer/travel-support/exchange-rate-calculator.html  

กรณีบัตร MasterCard: https://www.mastercard.us/en-us/consumers/get-support/convert-currency.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://usa.visa.com/support/consumer/travel-support/exchange-rate-calculator.html
https://www.mastercard.us/en-us/consumers/get-support/convert-currency.html


 
 

 

 

 

 

 

TMRW CASHPLUS 

 

รายการคา่ธรรมเนียม 

 

1. ดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับ 

   1.1 อัตราดอกเบี้ยทั่วไป (ต่อปี) 

อัตราค่าธรรมเนียม 

 

สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี 

       อัตราดอกเบี้ยสูงสุด/อัตราดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ (ต่อปี) 25% 

   1.2 ค่าปรับกรณีช าระหนี้คืนก่อนก าหนดภายในปีแรก ไม่มี 

   1.3 ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ ไม่มี 

2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายแก่หน่วยงานราชการ  

   2.1 ค่าอากรแสตมป์ 

 

0.05% ของวงเงินอนุมัติ 

   3. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายแก่หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลอ่ืน  

      3.1 ค่าใช้จ่ายในการช าระเงิน4 

 

จุดรับชําระเงิน 

 

ค่าธรรมเนียมในการชําระเงินต่อรายการ 

กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล ต่างจังหวัด 

เคาน์เตอร์ธนาคารยูโอบี ไม่คิดค่าธรรมเนียม ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

เช็คทางไปรษณีย์          ไม่คิดค่าธรรมเนียม ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

ตู้เอทีเอ็มธนาคารยูโอบี / หักบัญชีธนาคารยูโอบี ไม่คิดค่าธรรมเนียม  ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

ยูโอบี เพอร์ซัลนอลอินเตอร์เน็ต แบงค์ก้ิง (PIB) ไม่คิดค่าธรรมเนียม  ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

แอปพลิเคชัน TMRW ไม่คิดค่าธรรมเนียม  ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

ที่ท าการไปรษณีย์ (Pay at Post) 10 บาทต่อยอดช าระทุกๆ 50,000 บาท 

เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เฉพาะเงินสดไม่เกินครั้งละ 30,000 บาท) 15 บาท 20 บาท 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

TMRW CASHPLUS 

 

รายการคา่ธรรมเนียม 

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

อัตราค่าธรรมเนียม 

 

 

- เคาน์เตอร์ธนาคาร 15 บาท ไม่จ ากัดยอดช าระ 15 บาท* 

  -    ผ่านช่องทาง Electronics ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 10 บาท 10 บาท 

ธนาคารไทยพาณิชย์ (เฉพาะช่องทาง Electronics) ไม่มีบริการ ไม่มีบริการ 

เทสโก้ โลตัส 10 บาท  10 บาท 

เอ็มเปย์ สเตชั่น (mPay STATION) 15 บาท 15 บาท 

บิ๊กซ๊ 10 บาท 

ต่อยอดทุก ๆ 49,000 บาท 

10 บาท 

ต่อยอดทุก ๆ 49,000 บาท 

เซ็นเพย์ (CenPay Powered by บุญเติม) 7 บาท 7 บาท 

ธนาคารอ่ืนๆที่ให้บริการรับช าระบิลข้ามธนาคาร** 5 บาท 5 บาท 

ทรู มันนี ่ สูงสุดไม่เกิน 20 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 บาท 

*กรณีช าระเงินท่ีสาขาต่างจังหวัด ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ส าหรับยอดช าระส่วนท่ีเกินกว่า 50,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมเพ่ิม อัตราร้อยละ 0.10 ของจ านวนเงินท่ีช าระ แต่ไม่

เกิน 1,000 บาท ต่อรายการ 

**ธนาคารท่ีให้บริการรับช าระบิลข้ามธนาคาร ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารเกียรตินาคิน, 

ธนาคารธนชาติ, ธนาคารซีไอเอ็มบี, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารทิสโก้, ธนาคารมิซูโฮ, ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ และ ธนาคารออมสิน ท้ังน้ีช่องทางการรับช าระบิล ขึ้นอยู่กับ

ธนาคารผู้ให้บริการแต่ละแห่งก าหนด"          

   3.2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ไม่มี 

   3.3 ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย 

(กรณีช าระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอ่ืน) 

ไม่มี 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
TMRW CASHPLUS 
 

รายการคา่ธรรมเนียม 

 

   3.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามถวงถามหนี้5 

 

อัตราค่าธรรมเนียม 

 

50 บาทต่อรอบบัญชีส าหรับการค้างช าระหนึ่งงวด

และ100 บาทต่อรอบบัญชีส าหรับการค้างช าระ

มากกว่าหนึ่งงวด  

(กรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างช าระหรือหนี้ที่ถึงก าหนดช าระ

สะสมเกินหนึ่งพันบาท) 

 

4 ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการด าเนินงานของสถาบันการเงิน 

   4.1 ค่าใช้จ่ายในกรณีเช็คคืน   อัตราดอกเบี้ยสูงสุด/อัตราดอกเบี้ยผิดนัด 

       ช าระหนี้ (ต่อปี) 

ไม่มี 

   4.2 ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไปโดยชุดที่ 1  

        ให้หมายถึงใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละงวด) 

100 บาทต่อครั้ง ต่องวดการสรุปยอดบัญชี 

   4.3 ค่าขอตรวจสอบรายการ 200 บาทต่อครั้ง 

 
หมายเหต ุ

1.  ธนาคารฯ จะคิดอัตราดอกเบ้ีย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมใดๆ ตามข้อ 1.1-1.3 รวมกันสูงสุดไมเ่กิน 25% ต่อป ี(Effective rate) 

2.  ธนาคารฯ อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ีย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านประกาศท่ีธนาคารปิดประกาศไว้ ณ ท่ีท า

การ และบนเว็บไซต์ของทางธนาคารลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 

3.  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) (ถ้ามี) 

4.  ค่าใช้จ่ายในการช าระเงิน ขอ้ 3.1 เป็นค่าบริการตามอัตราท่ีผู้ให้บริการเรียกเก็บจากลูกค้า ณ จุดช าระเงิน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กับผู้ใหบ้ริการแต่

ละราย 

5.  ส าหรับค่าติดตามทวงถามหน้ีท่ีถกูเรียกเก็บจากผู้ใหบ้ริการภายนอก ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากลูกค้า 

 

  


