ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
1/

เรื่อง อัตราคาบริการตาง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินใหสินเชื่อ และคาบริการอื่น ๆ
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 5 กันยายน 2561
อัตราคาบริการ (บาท)
สินเชื่อสวนบุคคล
ไมมีหลักประกัน
(สวนที่ไมไดอยู
มีหลักประกัน
ภายใตการกํากับ)

ข. คาบริการตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินใหสินเชื่อ
ข. (1) คาบริการตาง ๆ ของเงินใหสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค
(Consumer loan) ตามที่ไดจายไปจริงและพอสมควรแกเหตุ
1. คาใชจายที่จายใหแกหนวยงานราชการ ไดแก
1.1 คาอากรแสตมป
1) ปดตนฉบับสัญญาเงินกู

2) ปดตนฉบับสัญญาค้ําประกัน (ถามี)
1.2 คาใชจายในการจดจํานอง

2. คาใชจายที่จายใหแกบุคคลอื่นหรือหนวยงานภายนอก ไดแก
กรณีปกติ
2.1 คาตรวจสอบขอมูลเครดิต
2.2 คาสํารวจและประเมินหลักประกัน 2/
2.3 คาเบี้ยประกันภัย
2.4 คาใชจายในการชําระเงินผานเคานเตอรอื่นหรือชองทางอื่น
1) ชําระที่จุดบริการของเคานเตอรเซอรวิส
2) ชําระที่จุดบริการของที่ทําการไปรษณีย
กรณีผิดนัดชําระหนี้
2.5 คาใชจายกรณีเช็คคืน (กรณีเช็คของธนาคารพาณิชยอื่น)
2.6 คาใชจายกรณีเงินในบัญชีไมพอจาย

สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย

- เก็บ 1 บาททุก 2,000 บาท - ไมมี
ของวงเงินสินเชื่อ
เศษของ 2,000 บาท
ใหเก็บ 1 บาท
- ไมมี
- ฉบับละ 10 บาท
- อัตรารอยละ 1
ของวงเงินจดจํานอง
แตสูงสุดไมเกิน
200,000 บาท

- เก็บ 1 บาททุก 2,000 บาท
ของวงเงินสินเชื่อ
เศษของ 2,000 บาท
ใหเก็บ 1 บาท
- ฉบับละ 10 บาท
- อัตรารอยละ 1
ของวงเงินจดจํานอง
แตสูงสุดไมเกิน
200,000 บาท

- ไมมี
- ไมมี
- 3,000 บาท
(ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
- ตามอัตราของ
บริษัทประกันภัย

- ไมมี
- 3,000 บาท
(ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
- ตามอัตราของ
บริษัทประกันภัย

- 15 บาท/รายการชําระ
- 10 บาท/รายการชําระ

- 15 บาท/รายการชําระ - 15 บาท/รายการชําระ
- 10 บาท/รายการชําระ - 10 บาท/รายการชําระ

- ไมมี
- ไมมี

- ไมมี
- ไมมี

- ไมมี
- ไมมี

- ไมมี

- 100 บาท / งวด

- ไมมี

หมายเหตุ

(กรณีชําระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่น)
2/

2.7 คาติดตามทวงถามหนี้ กรณีคางชําระ 1 งวดขึ้นไป
3. คาใชจายที่เปนตนทุนในการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย
กรณีปกติ
3.1 คาสํารวจและประเมินหลักประกัน 2/

- 3,000 บาท
(ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
- ไมมี
- ไมมี

- 3,000 บาท
(ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
- ไมมี

3.2 คาขอสําเนาใบแจงยอดบัญชีแตละงวด (ชุดที่ 2 เปนตนไป)
กรณีผิดนัดชําระหนี้
- ไมมี
- ไมมี
- ไมมี
3.3 คาติดตามทวงถามหนี้ 2/
หมายเหตุ 2/ คาใชจายประเภทเดียวกันในขอ 2. และ 3. ธนาคารพาณิชยจะเรียกเก็บจากลูกคาซ้ําซอนกันไมได
- ความในขอ 2.2 และขอ 3.1 แกไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียนที่ ว.187/2551 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2551 โดยมีผลบังคับใชต้งั แตวันที่ 2 มกราคม 2552
- ความในขอ 2.7 แกไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียนที่ ว. 180/2558 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558 โดยมีผลบังคับใชต้งั แตวันที่ 25 ตุลาคม 2558

ผูมีอํานาจลงนาม..................................................................................
(นายโรหิท คันนา)
ประธานคณะเจาหนาทีดานกลยุทธและวางแผนธุรกิจองคกร
ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2561
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ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
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เรื่อง อัตราคาบริการตาง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินใหสินเชื่อ และคาบริการอื่น ๆ
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 5 กันยายน 2561
ข. คาบริการตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินใหสินเชื่อ
อัตราคาบริการ (บาท)

หมายเหตุ

ข. (1) คาบริการตาง ๆ ของเงินใหสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค
(Consumer loan) ตามที่ไดจายไปจริงและพอสมควรแกเหตุ
สินเชื่อบุคคลที่มีหลักประกัน (Consumer Secured Loan)
1. วงเงินเบิกเกินบัญชี "Home for Cash O/D"
- การประเมินราคาหลักประกัน

- เรียกเก็บรายละ 3,000 บาท (ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

2. สินเชื่ออเนกประสงค (Krungsri Home for Cash)
กูเพื่อซอมแซม, ตกแตง หรือตอเติมที่อยูอาศัย
- การประเมินราคาหลักประกัน

- เรียกเก็บรายละ 3,000 บาท (ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

3. สินเชื่อบานกรุงศรี (Krungsri Home Loan)
เพื่อซื้อบานใหม/บานมือสอง/สินเชื่อเพื่อปลูกสรางบาน/
สินเชื่อเพื่อโอนหนี้จากสถาบันการเงินอื่น (Krungsri Home Refinance)
3.1 การประเมินราคาหลักประกัน

- เรียกเก็บรายละ 3,000 บาท (ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

3.2 การตรวจงวดงานการกอสราง (กรณีปลูกสรางที่อยูอาศัย)

- 1,000 บาท + VAT/ครั้ง

- ความในขอ 1-2 และ 3.1 แกไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียนที่ ว.187/2551 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2551 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 2552
- ความในขอ 3 แกไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียน ที่ ว. 133/2556 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556 โดยมีผลบังคับใชสําหรับลูกคาที่จดจํานองตั้งแตวันที่ 25 ตุลาคม 2556 เปนตนไป
และ ANN_RBD_312/2560 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เปนตนไป
- ความในขอ 1-2 แกไขเพิ่มเติมโดย ANN_RBD_268/2561 ลงวันที่ 4 กันยายน 2561 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 5 กันยายน 2561 เปนตนไป

ผูมีอํานาจลงนาม.................................................................................
(นายโรหิท คันนา)
ประธานคณะเจาหนาที่ดานกลยุทธและวางแผนธุรกิจองคกร
ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2561
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เรื่อง อัตราคาบริการตาง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินใหสินเชื่อ และคาบริการอื่น ๆ
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 5 กันยายน 2561
ข. คาบริการตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินใหสินเชื่อ
อัตราคาบริการ (บาท)
ข. (1) คาบริการตาง ๆ ของเงินใหสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค
(Consumer loan) ตามที่ไดจายไปจริงและพอสมควรแกเหตุ
สินเชื่อบุคคลที่ไมมีหลักประกัน (Consumer Unsecured Loan)
1. วงเงินกู Krungsri E-Loan
1.1 การยื่นขอสินเชื่อ
1.2 คาธรรมเนียมรายป (เก็บเมื่อตออายุวงเงิน)
2. สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค (สวนที่ไมอยูภายใตการกํากับ)
2.1 คาธรรมเนียมการยื่นกู
2.2 คาธรรมเนียมการทํานิติกรรมสัญญา
3. สินเชื่อสวัสดิการเพื่อซื้อสินคาอุปโภคบริโภค
(สวนที่ไมอยูภายใตการกํากับ)
3.1 คาธรรมเนียมการยื่นกู
3.2 คาธรรมเนียมการทํานิติกรรมสัญญา

- อัตรารอยละ 0.5 ของวงเงินกู ขั้นต่ํา 1,500 บาท
- ไมมี
- 1,000 บาท
- ไมมี

- สูงสุดไมเกิน 500 บาท
- สูงสุดไมเกิน 500 บาท

4. สินเชื่อสวัสดิการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(สวนที่ไมอยูภายใตการกํากับ)
4.1 คาธรรมเนียมการยื่นกู

- 1,000 บาท

4.2 คาธรรมเนียมการทํานิติกรรมสัญญา

- ไมมี

- ความในขอ 1.- 4. แกไขเพิ่มเติมโดย ANN_RBD_79/2561 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 30 เมษายน 2561

ผูมีอํานาจลงนาม..................................................................................
(นายโรหิท คันนา)
ประธานคณะเจาหนาที่ดานกลยุทธและวางแผนธุรกิจองคกร
ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2561

หนา 3 / 3

หมายเหตุ

