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รายการค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม 

ดอกเบ้ีย 16% ต่อปี 

ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด 3% ของจ านวนเงินสดท่ีเบิกถอนแต่ละคร้ัง 

ค่าติดตามทวงถามหน้ี 50 บาทต่อรอบบัญชีส าหรับการค้างช าระหน่ึงงวดและ100 บาท

ต่อรอบบัญชีส าหรับการค้างช าระมากกว่าหน่ึงงวด  

(กรณีลูกหน้ีมีหน้ีค้างช าระหรือหน้ีท่ีถึงก าหนดช าระสะสมเกินหน่ึง

พันบาท) 

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

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่กรณีหาย/ช ารุด 200 บาทต่อคร้ัง 

ค่าธรรมเนียมในการขอส าเนาใบบันทึกการขาย 200 บาทต่อคร้ัง 

ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน1 ไม่เกิน 2.5% ของการใช้จ่ายหรือเบิกถอนเงินในต่างประเทศ ต่อ

คร้ัง 

ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี (เป็นกระดาษ) 100 บาท ต่อคร้ัง เม่ือไม่ผ่าน แอพพลิเคชั่น TMRW  

(ฟรี เม่ือ ผ่านแอพพลิเคชั่น TMRW) 

ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดท่ีตู้ ATM ในต่างประเทศ ตามอัตราท่ีเจ้าของเคร่ือง ATM น้ันๆ จะก า หนด 

ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจ า ตัวบัตรเครดิตใหม่ทดแทน

รหัสเดิม 

100 บาท ต่อคร้ัง เม่ือไม่ผ่าน แอพพลิเคชั่น TMRW (ฟรี เม่ือ 

ขอรหัส ผ่านแอพพลิเคชั่น TMRW) 

Flexi Repayment 

อัตราดอกเบ้ีย (Effective Rate) 

 

13.27% ต่อปี - 3 เดือน 

15.07% ต่อปี - 6 เดือน 

15.83% ต่อปี - 10 เดือน 

ค่าธรรมเนียมในการชําระเงิน 

ช าระผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารยูโอบี 

 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

ช าระผ่านเคร่ืองเอทีเอ็ม / หักบัญชีผ่าน ธนาคารยูโอบี / TMRW 

App 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

ช าระด้วยเช็คทางไปรษณีย์ ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

ยูโอบีไซเบอร์แบงก์กิ้ง ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

ช าระผ่านธนาคารต่างๆ 5 บาท ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร 

 

  



TMRW CREDIT CARD 
 

TMR_FCCTH-v1.0 
 
 

2 

รายการค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม 

ช าระผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 15 บาท  

(กรณีช าระเงินท่ีสาขาต่างจังหวัดของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

ส าหรับ ยอดช าระส่วนท่ีเกินกว่า 50,000 บาท คิดค่า ธรรม

เนียมเพ่ิม อัตราร้อย ละ 0.10 ของจ านวนเงินท่ีช าระ แต่ไม่เกิน 

1,000 บาทต่อรายการ) 

ช าระผ่านช่องทาง Electronics ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 10 บาท  

(กรณีช าระเงินท่ีสาขาต่างจังหวัดของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

ส าหรับ ยอดช าระส่วนท่ีเกินกว่า 50,000 บาท คิดค่า ธรรม

เนียมเพ่ิม อัตราร้อย ละ 0.10 ของจ านวนเงินท่ีช าระ แต่ไม่เกิน 

1,000 บาทต่อรายการ) 

ช าระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (เฉพาะเงินสดไม่เกิน คร้ังละ 

30,000 บาท) กรุงเทพฯ 15 บาท ต่างจังหวัด 20 บาท 

ท่ีท าการไปรษณีย์ (Pay at Post)  

(เฉพาะเงินสดไม่เกินคร้ังละ 50,000 บาท) ไม่คิดค่าธรรมเนียม (จนถึง 31 ธ.ค. 64) 

เทสโก้ โลตัส  

(เฉพาะเงินสดไม่เกินคร้ังละ 49,000 บาท) ไม่คิดค่าธรรมเนียม (จนถึง 31 ธ.ค. 64) 

เอ็มเปย์ สเตชั่น (mPay STATION) 15 บาท 

บ๊ิกซี  

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

CenPay powered by บุญเติม 

(เฉพาะเงินสดไม่เกินคร้ังละ 49,000 บาท) 7 บาท 

ทรู มันน่ี  

(ไม่เกินคร้ังละ 30,000 บาท) ไม่คิดค่าธรรมเนียม (จนถึง 31 ธ.ค. 64) 
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¹ 1 ในกรณีท่ีมีการใช้บัตรเครดิตช า ระค่าสินค้า บริการและ/หรือเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นสกุล

เงินตราต่างประเทศ ดังกล่าวจะถูก เรียกเก็บเป็นเงินบาทไทย ตามอัตราแลกเปลี่ยน ท่ีธนาคาร ยูโอบี จ า กัด (มหาชน) ถูกเรียกเก็บจาก

บริษัทบัตรเครดิตแต่ละรายท่ีธนาคารฯเป็น สมาชิกอยู่ ณ วันท่ีมีการ เรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับธนาคารฯซ่ึงอาจจะมีการ

เปลี่ยนแปลงตามวันและเวลาท่ีธนาคารฯถูกเรียกเก็บจริง ท้ังน้ี ในกรณีท่ี ยอดค่าใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ ดังกล่าวไม่ใช่เป็นสกุล

เงินดอลล่าร์สหรัฐ บริษัทบัตรท่ีธนาคารฯเป็นสมาชิกอยู่อาจจะท า การแปลงค่าเงินดังกล่าวเป็นสกุล เงินดอลล่าร์สหรัฐก่อนท่ีจะท า การ

แปลงยอดดัง กล่าวเป็นสกุลเงินบาทเพ่ือเรียกเก็บกับธนาคารฯ ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือใช้ในการ อ้างอิงเบ้ืองต้น

ได้จาก:  

 

 

- 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

