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รายการค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม 

1 ดอกเบ้ีย ค่าบริการต่างๆ และเบ้ียปรับ 

1.1 อัตราดอกเบ้ียท่ัวไป(ต่อปี) 

 

สูงสุดไม่เกิน 25%  ต่อปี 

อัตราดอกเบ้ียสูงสุด/อัตราดอกเบ้ียผิดนัดช าระหน้ี (ต่อ

ปี) 

25% 

1.2 ค่าปรับกรณีช าระหน้ีคืนก่อนก าหนดภายในปีแรก ไม่ม ี

1.3 ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ ไม่ม ี

2 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายแก่หน่วยงานราชการ 

2.1 ค่าอากรแสตมป์ 

 

0.05% ของวงเงินอนุมัติ 

3 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายแก่หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลอื่น 

3.1 ค่าใช้จ่ายในการช าระเงิน4 

 

จุดรับช าระเงิน ค่าธรรมเนียมในการช าระเงินต่อรายการ 

กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล ต่างจังหวัด 

เคาน์เตอร์ธนาคารยูโอบี ไม่คิดค่าธรรมเนียม ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

เช็คทางไปรษณีย์ ไม่คิดค่าธรรมเนียม ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

ตู้เอทีเอ็มธนาคารยูโอบี / หักบัญชีธนาคารยูโอบี ไม่คิดค่าธรรมเนียม ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

ยูโอบี เพอร์ซัลนอลอินเตอร์เน็ต แบงค์กิ้ง (PIB) ไม่คิดค่าธรรมเนียม ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

แอปพลิเคชัน TMRW ไม่คิดค่าธรรมเนียม ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

ท่ีท าการไปรษณีย์ (Pay at Post) 10 บาทต่อยอดช าระทุก ๆ 50,000 บาท 

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

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
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รายการค่าธรรมเนียม 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 

บ๊ิกซ๊ 10 บาทต่อยอดทุก ๆ 

49,000 บาท 

10 บาทต่อยอดทุก ๆ 

49,000 บาท 

เซ็นเพย์ (CenPay Powered by บุญเติม) 7 บาท 7 บาท 

ธนาคารอื่นๆท่ีให้บริการรับช าระบิลข้ามธนาคาร** 5 บาท 5 บาท 

ทรู มันน่ี สูงสุดไม่เกิน 20 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 บาท 

*กรณีช าระเงินท่ีสาขาต่างจังหวัด ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ส าหรับยอดช าระส่วนท่ีเกินกว่า 50,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมเพ่ิม 

อัตราร้อยละ 0.10 ของจ านวนเงินท่ีช าระ แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อรายการ 

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

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารเกียรตินาคิน, ธนาคารธนชาติ, ธนาคารซีไอเอ็มบี, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารทิสโก้, ธนาคารมิซูโฮ, 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ และ ธนาคารออมสิน ท้ังน้ีช่องทางการรับช าระบิล ขึ้นอยู่กับธนาคารผู้ให้บริการแต่ละแห่งก าหนด"

             

3.2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ไม่ม ี

3.3 ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย(กรณีช าระหน้ีโดยการ

หักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่น) 

ไม่ม ี

3.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามถวงถามหน้ี5 50 บาทต่อรอบบัญชีส าหรับการค้างช าระหน่ึงงวดและ100 บาท

ต่อรอบบัญชีส าหรับการค้างช าระมากกว่าหน่ึงงวด  

(กรณีลูกหน้ีมีหน้ีค้างช าระหรือหน้ีท่ีถึงก าหนดช าระสะสมเกินหน่ึง

พันบาท) 

4 ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการด าเนินงานของสถาบันการเงิน 

4.1 ค่าใช้จ่ายในกรณีเช็คคืน 

 

ไม่ม ี

4.2 ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชดุท่ี 2 เป็นต้นไป

โดยชุดท่ี 1 ให้หมายถึงใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละงวด) 

100 บาทต่อคร้ัง ต่องวดการสรุปยอดบัญชี 

4.3 ค่าขอตรวจสอบรายการ 200 บาทต่อคร้ัง 
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หมายเหต ุ

1.  ธนาคารฯ จะคิดอัตราดอกเบ้ีย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมใดๆ ตามขอ้ 1.1-1.3 รวมกันสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (Effective rate) 

2.  ธนาคารฯ อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ีย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ ซ่ึงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านประกาศท่ีธนาคารปิด

ประกาศไว้ ณ ท่ีท าการ และบนเว็บไซต์ของทางธนาคารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 

3.  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) (ถ้ามี) 

4.  ค่าใช้จ่ายในการช าระเงิน ข้อ 3.1 เป็นค่าบริการตามอัตราท่ีผู้ให้บริการเรียกเก็บจากลูกค้า ณ จุดช าระเงิน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่

กับผู้ให้บริการแต่ละราย 

5.  ส าหรับค่าติดตามทวงถามหน้ีท่ีถูกเรียกเก็บจากผู้ให้บริการภายนอก ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากลูกค้า 


