ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง อัตราดอกเบี้ย คาปรับ คาบริการ คาใชจาย และคาธรรมเนียมใด ๆ ในการใหสินเชื่อเงินกูเพื่อยานพาหนะ
(โดยมีสมุดคูมือจดทะเบียนรถเปนประกัน)
เริ่มใชต้งั แตวันที่ 13 กรกฏาคม 2561

หนวย : รอยละตอป
คาปรับ / คาบริการ / คาใชจาย / คาธรรมเนียม (บาท)
(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
18%
23%

รายการ
1. อัตราดอกเบี้ยเงินกูสูงสุด (กรณีปกติ)
2. อัตราดอกเบี้ยเงินกูสูงสุด (กรณีผิดเงื่อนไข หรือผิดนัดผิดสัญญา)
คาใชจายที่จายใหแกหนวยงานราชการ ไดแก
3. คาอากรแสตมป ปดตนฉบับสัญญาเงินกู
4. คาอากรแสตมป ปดตนฉบับสัญญาค้ําประกันเงินกู
คาใชจายที่จายใหแกบุคคลอื่นหรือหนวยงานภายนอก ไดแก
กรณีปกติ
5. คาใชจายในการชําระเงิน
5.1 ชําระโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา
5.2 ชําระที่เคานเตอรของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
5.3 ชําระผานเครื่อง Krungsri ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
5.4 ชําระผานระบบอินเตอรเน็ต Krungsri Online
5.5 ชําระผานระบบ Krungsri Mobile Application
5.6 ชําระที่จุดบริการของเคานเตอรเซอรวิส
(เฉพาะเงินสด) ไมเกิน 49,000 บาท/รายการชําระ
5.7 ชําระที่จุดบริการของที่ทําการไปรษณีย
(เฉพาะเงินสด) ไมเกิน 50,000 บาท/รายการชําระ
5.8 ชําระที่จุดบริการของเทสโก โลตัส
(เฉพาะเงินสด) ไมเกิน 49,000 บาท/รายการชําระ
5.9 ชําระที่จุดบริการของ CenPay
(เฉพาะเงินสด) ไมเกิน 49,000 บาท/รายการชําระ
กรณีผิดนัดชําระหนี้
6. คาใชจายกรณีเช็คคืน
7. คาใชจายกรณีเงินในบัญชีไมพอจาย (กรณีชําระหนี้โดยการหักบัญชี)
8.

ธนาคารชําระ
ธนาคารชําระ

ไมเสียคาธรรมเนียม
ไมเสียคาธรรมเนียม
ไมเสียคาธรรมเนียม
ไมเสียคาธรรมเนียม
ไมเสียคาธรรมเนียม
15 บาท / รายการชําระ หรือ
ตามที่ผูรับชําระเรียกเก็บ
10 บาท / รายการชําระ หรือ
ตามที่ผูรับชําระเรียกเก็บ
10 บาท / รายการชําระ หรือ
ตามที่ผูรับชําระเรียกเก็บ
15 บาท / รายการชําระ หรือ
ตามที่ผูรับชําระเรียกเก็บ
ไมมี
ไมมี

คาติดตามทวงถามหนี้
(1) คาใชจายรับรถหลักประกันโดยความยินยอมของผูกู
(เฉพาะกรณีกอนบอกเลิกสัญญา)
(2) คาใชจายในการทวงถาม และ/หรือรับรถหลักประกัน
กรณีคางชําระเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยตั้งแต 3 งวดเปนตนไป
เรียกเก็บคาใชจายตามจํานวนวัน และยอดหนี้ที่คางชําระ
(กรณีบอกเลิกสัญญา และคางชําระ)

ตามที่จายจริง ไมเกิน 2,500 บาท / สัญญา
ตามที่จายจริง ไมเกิน 10,000 บาท (61 ถึง 90 วัน)
และ 15,000 บาท (91 วัน ขึ้นไป)

(3) คาใชจายในการดําเนินการทางศาล (รวมคาทนายความ)
เรียกเก็บตามระยะทางจากศาลถึงสํานักงานผูใหบริการ
งานกฎหมาย

ตามที่จายจริง ขั้นต่ํา 8,000 บาท สูงสุด 12,000 บาท
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รายการ
คาใชจายที่เปนตนทุนในการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย
กรณีปกติ
9. คาธรรมเนียมการใชวงเงินกู (ชําระครั้งเดียว ณ วันทําสัญญา)
10. คาธรรมเนียมยกเลิกการใชวงเงินกู
(กรณีผูกูขอยกเลิกกอนวันครบกําหนดชําระคางวดๆ แรก)
11. คามัดจําขอยืมสมุดคูมือจดทะเบียนรถที่นํามาเปนประกัน
กรณีผิดนัดชําระหนี้

1.50% ของวงเงินกู
3,000 บาท บวกคาอากรแสตมปปดสัญญาที่ธนาคารชําระให
5,000 บาท / คัน / ครั้ง

12. คาปรับการชําระคืนเงินกูกอนกําหนด
2% ของตนเงินกูคงเหลือ
(กรณีผอนชําระเสร็จสิ้นกอน 1 ป)
13. คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้
- กรณีคางชําระเงินตน และ/หรือดอกเบี้ย 1 งวด
150 บาท / สัญญา
- กรณีคางชําระเงินตน และ/หรือดอกเบี้ย 2 งวด เฉพาะงวดที่ 2
200 บาท / สัญญา
หมายเหตุ :
1. สินเชื่อเงินกูเพื่อยานพาหนะ หมายถึง สินเชื่อใหกูยืมเงิน โดยมีสมุดคูมือจดทะเบียนรถเปนประกัน เชน กรุงศรี คาร ฟอร แคช "โปะ"
2. คาธรรมเนียม คาบริการ และคาใชจาย รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
3. ในกรณีที่ลูกคาประสงคจะใหธนาคารดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับงานทะเบียนรถ ธนาคารจะเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ และคาใชจาย

ผูมีอํานาจลงนาม..............................................................
(นายโรหิท คันนา )
ประธานคณะเจาหนาที่ดานกลยุทธและวางแผนธุรกิจองคกร
ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฏาคม 2561
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