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บริการโปรแกรมผ่อนช าระ 

การสมคัรโปรแกรม 
ผอ่นช าระ 

 สามารถท าได้โดยมีรายการซ้ือสินคา้/บริการเป็นเงินสกุลไทยบาท 
และระบบบนัทึกรายการลงในบตัรเครดิตแลว้ 

              *จ านวนเงินขั้นต ่าตรงตามเง่ือนไขของธนาคาร 
 สามารถท าไดที้ละรายการซ้ือสินคา้/บริการ 
 ไม่จ  ากดัจ านวนรายการหรือยอดเงินสูงสุด  

จ านวนเงินขั้นต ่า 
 

 รายการใชจ่้ายขั้นต ่าในการสมคัรบริการตอ้งไม่ต ่ากวา่ 3,000 บาทต่อ

คร้ัง โดยท่ีผูถื้อบตัรสามารถรวมยอดรายการใชจ่้ายขั้นต ่า 1,000 บาท 

ต่อรายการ  

*ส าหรับบริการ SMS ไม่สามารถรวมยอดรายการใชจ่้ายได ้

ระยะเวลาการผอ่นช าระ 3 เดือน  6 เดือน และ 10 เดือน  
ค่าธรรมเนียมการผอ่น
ช าระรายเดือน 

ค่าธรรมเนียมการผ่อนช าระรายเดือน = ยอดท่ีท ารายการผ่อนช าระ / 
ระยะเวลาการผอ่นช าระ  
ในกรณีไม่สามารถแบ่งจ านวนเงินผ่อนช าระไดเ้ท่ากนัในแต่ละเดือน จะคิด
ยอดต่างท่ีตอ้งผอ่นช าระในเดือนแรก  
ตวัอยา่ง : 
ยอดซ้ือสินคา้/บริการ 10,000 บาท สมคัรโปรแกรมผ่อนช าระ 3 เดือน ยอด
ผ่อนช าระเดือนแรกจะเป็น 3,334 บาท เดือนท่ี 2 และ 3 เป็น 3,333 บาทต่อ
เดือน 

อตัราดอกเบ้ียการผอ่น
ช าระ(อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
รายเดือน 0.74%) 

ระยะเวลาการผอ่นช าระ อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัราดอกเบ้ียรายปี
แบบลดตน้ลดดอก 

3 เดือน 2.22% 13.27% 
6 เดือน 4.44% 15.07% 

10 เดือน 7.40% 15.83% 
 ดอกเบ้ียการผอ่นช าระทั้งหมด = ยอดท่ีท ารายการผอ่นช าระ x อตัรา

ดอกเบ้ียคงท่ี 
 ดอกเบ้ียการผ่อนช าระรายเดือน =  ยอดท่ีท ารายการผ่อนช าระ x 

0.74%  
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ตวัอยา่ง : 
ยอดซ้ือสินคา้/บริการ 10,000 บาท สมคัรโปรแกรมผอ่นช าระ 3 เดือน 
ดอกเบ้ียการผอ่นช าระทั้งหมด 222 บาท  
ดอกเบ้ียการผอ่นช าระรายเดือน 74 บาท 

วงเงินบตัรเครดิต  การสมคัรโปรแกรมผ่อนช าระ จะต้องมีวงเงินบตัรเครดิตคงเหลือ
มากกวา่ดอกเบ้ียการผอ่นช าระทั้งหมด 

 วงเงินบัตรเครดิตจะถูกอายดัเท่ากับยอดผ่อนช าระ และวงเงินจะ
กลบัคืนเม่ือลูกคา้ผอ่นช าระคืนในแต่ละเดือน 

ก าหนดการผอ่นช าระและ
การช าระเงิน 

 ยอดผ่อนช าระเดือนแรกจะถูกบนัทึกในบัตรเครดิตหลังจากวนัท่ี
สมคัรโปรแกรมผอ่นช าระ 1 วนั 

 ยอดผอ่นช าระเดือนต่อๆไปจะถูกบนัทึกในบตัรเครดิตวนัเดียวกนักบั
ยอดผอ่นช าระเดือนแรก 

 ยอดผ่อนช าระท่ีถูกเรียกเก็บตามรอบใบแจง้ยอดช าระข้ึนอยูก่บัวนัท่ี
บนัทึกยอดผ่อนช าระในบตัรเครดิต  ซ่ึงยอดผ่อนช าระท่ีเรียกเก็บ
เสมือนเป็นยอดซ้ือสินคา้/บริการตามปกติ เพื่อใหท้่านใชจ่้ายผา่นบตัร
ไดอ้ยา่งมีความสุข 

ตวัอยา่ง : 
ยอดซ้ือสินคา้/บริการ 10,000 บาท วนัท่ี 2 ก.ย. สมคัรโปรแกรมผอ่นช าระ 3 
เดือน ทุกวนัท่ี 3 ของแต่ละเดือน ยอดผอ่นช าระจะถูกบนัทึกในบตัรเครดิต  
วนัครบรอบก าหนดช าระเดือนแรก คือ วนัท่ี 25 ต.ค. 

การยกเลิก 
โปรแกรมผอ่นช าระ 

การช าระเงินปิดยอดการผอ่นช าระ 
 ตอ้งช าระยอดผอ่นช าระคงเหลือทั้งหมด 
 สามารถแจง้ความประสงคผ์า่นช่องทาง Call Center 
 ค่าธรรมเนียมการช าระเงินปิดยอดการผอ่นช าระ คิดเป็น 1% ของยอด

ผอ่นช าระคงเหลือ 
 ยอดผ่อนช าระคงเหลือจะถูกบนัทึกในบตัรเครดิตในวนัท่ีแจ้งขอ

ช าระเงินปิดยอดการผอ่นช าระ 
ตวัอยา่ง : 
ยอดซ้ือสินคา้/บริการ 10,000 บาท วนัท่ี 2 ก.ย. สมคัรโปรแกรมผอ่นช าระ 3 
เดือน วนัท่ี 1 ต.ค. แจง้ขอช าระเงินปิดยอดการผอ่นช าระ วนัท่ี 1 ต.ค. ยอด
ผอ่นช าระคงเหลือจะถูกเรียกเก็บพร้อมกบัค่าธรรมเนียมการช าระเงินปิดยอด
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การผ่อนช าระเท่ากบั 66.66 บาท  (เดิมระบบบนัทึกยอดผอ่นช าระยอดแรก
แลว้ ยอดผอ่นช าระคงเหลือเท่ากบั 6,666 บาท) 
 
การผดินดัช าระ 

 เม่ือมีการผดินดัช าระ 1 คร้ังหลงัจากสมคัรโปรแกรมผอ่นช าระ ระบบ
จะยกเลิกโปรแกรมผอ่นช าระอตัโนมติั โดยจะบนัทึกยอดผ่อนช าระ
คงเหลือพร้อมกบัดอกเบ้ียผอ่นช าระ 1 เดือน 

เง่ือนไข  สามารถสมคัรโปรแกรมผอ่นช าระไดก่้อนวนัตดัรอบบิล 1 วนั 
ตวัอยา่ง : ระบบบนัทึกยอดซ้ือสินคา้/บริการ 10,000 บาท วนัท่ี 12 ส.ค. 
สามารถสมคัรโปรแกรมผอ่นช าระไดก่้อนวนัท่ี 30 ส.ค 

 โปรแกรมผอ่นช าระใหบ้ริการเฉพาะผูถื้อบตัรหลกัเท่านั้น 
ตวัอยา่งใบแจง้ยอด ตวัอยา่ง : 

วนัท่ี 12 ส.ค. ระบบบนัทึกยอดซ้ือสินคา้/บริการ 10,000 บาท  
วนัท่ี 13 ส.ค. สมคัรโปรแกรมผอ่นช าระ 3 เดือน  
วนัท่ี 1 ก.ย. แจง้ขอช าระเงินปิดยอดการผอ่นช าระ 
 
ใบแจง้ยอดเดือน ส.ค. 
วนัท่ี 12 ส.ค. ยอดซ้ือสินคา้/ บริการ  -10,000 บาท 
วนัท่ี 13 ส.ค. คืนยอดซ้ือสินค้าในระบบและสมัครโปรแกรมผ่อนช าระ  
+10,000 บาท 
วนัท่ี 14 ส.ค. (1/3) ยอดผอ่นช าระ -3,334 บาท 
วนัท่ี 14 ส.ค. ดอกเบ้ียการผอ่นช าระ -74 บาท 
ยอดช าระเตม็จ านวน  3,408 บาท ยอดช าระขั้นต ่า (5%) 170.40 บาท 
*ยอดช าระเต็มจ านวนและยอดช าระขั้นต ่าจะรวมยอดผอ่นช าระและดอกเบ้ีย
เหมือนกนั 
 
ใบแจง้ยอดเดือน ก.ย.  
วนัท่ี 1 ก.ย. ปรับยอดผ่อนช าระคงเหลือ---ช าระเงินปิดยอดการผ่อนช าระ   
-6,666 บาท 
วนัท่ี 1 ก.ย. ปรับยอดค่าธรรมเนียมในการช าระเงินปิดยอดการผ่อนช าระ   
-66.66บาท 
วนัท่ี 25 ก.ย. ช าระเงินคืน +3,408 บาท 



                                                                                                                                   

Version 2022   Page 4 of 4 

ยอดช าระเตม็จ านวน  6,732.66 บาท ยอดช าระขั้นต ่า (5%) 336.63 บาท 
*ยอดช าระเต็มจ านวนและยอดช าระขั้นต ่าจะรวมยอดผอ่นช าระและดอกเบ้ีย
เหมือนกนั 
 
ใบแจง้ยอดเดือน ต.ค. 
วนัท่ี 25 ต.ค. ช าระเงินคืน +6,732.66 บาท 
ยอดช าระเตม็จ านวน 0 บาท ยอดช าระขั้นต ่า 0 บาท 

 


