ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
1/
เรื่อง อัตราคาบริการตาง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินใหสินเชื่อ และคาบริการอื่น ๆ
เริ่มใชต้งั แตวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
อัตราคาบริการ (บาท)
ค. คาบริการอื่นๆ : 7. คาธรรมเนียมบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส (1)
หมายเหตุ
บริการบัตรกรุงศรี เดบิต ชิปการด
(1) คาธรรมเนียมออกบัตรใหม / ออกบัตรแทน
- 200 บาท/บัตร
(1.1) บัตรกรุงศรี FCD ชิปการด
- 100 บาท/บัตร
(1.2) บัตรกรุงศรี เดบิต ชิปการด ปกติ
- รวมการตออายุบัตร กรณีบัตรหมดอายุ
(แบบระบุชื่อผูถือบัตร และแบบไมระบุชื่อผูถือบัตร)
ไมเกิน 6 เดือน

(1.3) บัตรกรุงศรี เดบิต ที่เปนบัตรประจําตัว ชิปการด

- 100 บาท/บัตร

(2) คาธรรมเนียมออกบัตรตางสาขา

- 30 บาท/บัตร

(3) คาธรรมเนียมรายป
(3.1) บัตรกรุงศรี FCD ชิปการด
(3.2) บัตรกรุงศรี เดบิต ชิปการด ปกติ
(แบบระบุชื่อผูถือบัตร และแบบไมระบุชื่อผูถือบัตร)

- 300 บาท/บัตร/ป
- 200 บาท/บัตร

(3.3) บัตรกรุงศรี เดบิต ที่เปนบัตรประจําตัว ชิปการด

- 200 บาท/บัตร/ป

(4) ทํารายการโดยใชบัตร กรุงศรี เดบิต ชิปการด ของธนาคาร
(4.1) ที่เครื่อง ATM ของธนาคาร
(4.1.1) ถอนเงินสดขามเขต
(4.1.2) โอนเงินภายในธนาคารขามเขต
(4.1.3) โอนเงินระหวางธนาคาร
- ไมเกิน 10,000 บาท
- มากกวา 10,000 บาท แตไมเกิน 50,000 บาท
(4.1.4) โอนเงินชําระคาสินคาและบริการ

- กรณีออกบัตรใหม / ออกบัตรแทน
เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากปกติ

- รวมการตออายุบัตร กรณีบัตรหมดอายุ
ไมเกิน 6 เดือน

- 15 บาท/รายการ
- ฟรีครั้งแรกของเดือน ครั้งตอไป 10 บาท/รายการ
- 25 บาท/รายการ
- 35 บาท/รายการ
- 10 - 15 บาท/รายการ

- ความในขอ (2) แกไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียนที่ ว. 10/2548 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2548 โดยมีผลบังคับใชต้งั แตวันที่ 15 มีนาคม 2548
ความในขอ (1) ,(3) และ (4) แกไขเพิ่มเติมโดย ANN_RBD_207/2563 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
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- อัตราขึ้นอยูกับขอตกลงของธนาคาร
กับบริษัทผูขายสินคาและบริการ

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง อัตราคาบริการตาง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินใหสินเชื่อ1/ และคาบริการอื่น ๆ
เริ่มใชต้งั แตวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
อัตราคาบริการ (บาท)
ค. คาบริการอื่นๆ : 7. คาธรรมเนียมบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส (1)
(4.2) ที่เครื่อง Mini ATM (เคานเตอรธนาคารในประเทศ)
(4.2.1) ถอนเงินสด ขามเขต

หมายเหตุ

- หมื่นละ 10 บาท ขั้นต่ํา 10 บาท
และคาคูสาย 20 บาท/รายการ

(4.3) ที่เครื่อง Mini ATM (เคานเตอรธนาคาร ณ สาขา
ใน สปป. ลาว)
(4.3.1) ถอนเงินสด ขามเขต
(4.3.2) คา Communication Charge
(4.4) ที่เครื่อง ATM ของธนาคารอื่น
(4.4.1) ถอนเงินสดนอกเขตกรุงเทพฯ โดยใชเครื่อง ATM
ในจังหวัดเดียวกันกับสาขาผูออกบัตร
(4.4.2) ถอนเงินสด ขามเขต

(4.4.3) ถอนเงินสด และ/หรือสอบถามยอดคงเหลือ
รวมกันเกินกวา 4 รายการ/เดือน
(5) ทํารายการโดยใชบัตร กรุงศรี เดบิต ชิปการด
(5.1) ที่เครื่อง ATM ในตางประเทศ
(5.1.1) ถอนเงินสด

(5.1.2) สอบถามยอดคงเหลือ
(5.2) ที่เครื่อง EDC (เคานเตอรธนาคาร)
- เบิกถอนเงินสด ขามเขต

- หมื่นละ 10 บาท ขั้นต่ํา 10 บาท
และคาคูสาย 20 บาท/รายการ
- อัตรารอยละ 1.5 ของยอดเงินบาทที่ถอน
ขั้นต่ํา 100 บาท สูงสุด 400 บาท
- ไมมี
- 20 บาท/รายการ

- 10 บาท/รายการ

- 100 บาท/รายการ

- 15 บาท/รายการ
- หมื่นละ 10 บาท ขั้นต่ํา 10 บาท
และคาคูสาย 20 บาท/รายการ

(5.3) ที่เคานเตอรธนาคารอื่น
- 100 บาท/รายการ
- ความในขอ (4.2) แกไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียนที่ ว. 2/2544 ลงวันที่ 10 มกราคม 2544 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ 2544
- ความในขอ (4.3) แกไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียนที่ ว. 42/2547 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2547 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 6 กันยายน 2547
- ความในขอ (4.4) แกไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียนที่ ว. 78/2554 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 18 มิถุนายน 2554
- ความในขอ (5) แกไขเพิ่มเติมโดย ANN_RBD_207/2563 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
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รายการถอนเงิน และ/หรือสอบถาม
ยอดคงเหลือที่ทํารายการตางธนาคาร
แบบขามเขต จะถูกนับจํานวนรายการ
รวมกับการทํารายการตางธนาคาร
ในเขตจังหวัดเดียวกันของเดือนนั้น ๆ
- ตั้งแตรายการที่ 5 เปนตนไป

- ไมรวมคาธรรมเนียมการทํารายการ
ที่เรียกเก็บโดยธนาคารเจาของเครื่อง
ATM
- คาความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน
บวกไมเกินรอยละ 2.5 จากอัตรา
อางอิงกลางของ VISA International

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง อัตราคาบริการตาง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินใหสินเชื่อ1/ และคาบริการอื่น ๆ
เริ่มใชต้งั แตวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
อัตราคาบริการ (บาท)
ค. คาบริการอื่นๆ : 7. คาธรรมเนียมบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส (1)
หมายเหตุ
(6) ขอสําเนา Sales Slip ของบัตร กรุงศรี เดบิต ชิปการด
- กรณี Sales Slip ในประเทศ
- 80 บาท/ฉบับ
- กรณี Sales Slip ในตางประเทศ
- 100 บาท/ฉบับ
(7) ขอใบแจงรายการซื้อสินคา / บริการของบัตร กรุงศรี เดบิต ชิปการด - 200 บาท/บัตร/ป
(8) บัตร กรุงศรี เดบิต แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด ชิปการด
- คาธรรมเนียมออกบัตรใหม /ออกบัตรแทน
- 150 บาท/บัตร
- รวมการตออายุบัตร กรณีบัตรหมดอายุ
- คาธรรมเนียมรายป
- 300 บาท/บัตร/ป
ไมเกิน 6 เดือน
- สําหรับคาธรรมเนียมอื่น ๆ ในการใช
บริการจากบัตร กรุงศรี เดบิต แมนเชสเตอร
ยูไนเต็ด ชิปการด ธนาคารจะเรียกเก็บใน
อัตราเดียวกับการใหบริการบัตรกรุงศรี
เดบิต ตามประกาศของธนาคาร
(9) บัตร กรุงศรี เดบิต พรอม / บัตร กรุงศรี เดบิต พรอม ชิปการด
- 150 บาท/บัตร
- คาธรรมเนียมออกบัตรใหม / ออกบัตรแทน
- ยกเลิกการขายบัตรใหม และยกเลิกการออก
- 399 บาท/บัตร/ป
- คาธรรมเนียมรายป บัตร กรุงศรี เดบิต พรอม
บัตรทดแทน ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2562
- 599 บาท/บัตร/ป
- คาธรรมเนียมรายป บัตร กรุงศรี เดบิต พรอม ชิปการด
- บัตรที่ออกกอนวันที่ 1 ธันวาคม 2562
สามารถรับสิทธิประโยชนไดตามปกติ จนถึง
วันที่บัตรหมดอายุ
- ความในขอ (6) - (9) แกไขเพิ่มเติมโดย ANN_RBD_207/2563 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
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ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง อัตราคาบริการตาง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินใหสินเชื่อ1/ และคาบริการอื่น ๆ
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
ค. คาบริการอื่นๆ : 7. คาธรรมเนียมบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส (1)
อัตราคาบริการ (บาท)
หมายเหตุ
(10) บัตร กรุงศรี เดบิต No Annual Fee ชิปการด
- ยกเลิกการขายบัตรใหม และยกเลิกการออกบัตร
(1) คาธรรมเนียมบัตร
ทดแทน ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2562
- การออกบัตรใหม
- ไมมี
- บัตรที่ออกกอนวันที่ 1 ธันวาคม 2562 สามารถ
- ออกบัตรครั้งตอไป / ออกบัตรแทน
- 100 บาท/บัตร
รับสิทธิประโยชนไดตามปกติ จนถึงวันที่บัตร
- คาธรรมเนียมรายป
- ไมมี
หมดอายุ
- คาธรรมเนียมการออกบัตรตางสาขา
- 30 บาท/บัตร
(2) คาธรรมเนียมการทํารายการที่เครื่อง ATM ของธนาคาร
- ถอนเงินสด ภายในธนาคาร (ในเขต)
- ไมมี
- ถอนเงินสด ภายในธนาคาร (ขามเขต)
- 15 บาท/รายการ
(3) คาธรรมเนียมการทํารายการที่เครื่อง ATM ของธนาคารอื่น
- ถอนเงินสด และ/หรือสอบถามยอดคงเหลือ
- 10 บาท/รายการ
รายการที่ 1-4 ของเดือน
- ถอนเงินสด และ/หรือสอบถามยอดคงเหลือ
- 10 บาท/รายการ
รวมกันเกินกวา 4 รายการ
- ถอนเงินสด ตางธนาคาร (ขามเขต)
- 20 บาท/รายการ
(4) คาธรรมเนียมกรณีผิดคุณสมบัติผูถือบัตร
- 50 บาท/เดือน
คุณสมบัติผูถือบัตร
1. มีเงินฝากออมทรัพยเฉลี่ย 15,000 บาท/เดือน
2. ใชบริการ SMS Banking ตลอดการถือบัตร
(11) บัตร กรุงศรี เดบิต ALL ATMs ชิปการด
(1) คาธรรมเนียมบัตร
- การออกบัตรใหม
- 480 บาท/3 ป
- ออกบัตรครั้งตอไป (บัตรทดแทน)
- 100 บาท/บัตร
- คาธรรมเนียมรายป
- ไมมี
- คาธรรมเนียมการออกบัตรตางสาขา
- 30 บาท/บัตร
(2) คาธรรมเนียมการทํารายการที่เครื่อง ATM ของธนาคาร
- ถอนเงินสด ภายในธนาคาร (ในเขต)
- ไมมี
- ถอนเงินสด ภายในธนาคาร (ขามเขต)
- ไมมี
(3) คาธรรมเนียมการทํารายการที่เครื่อง ATM ของธนาคารอื่น
- ถอนเงินสด และ/หรือสอบถามยอดคงเหลือ
- ไมมี
- ถอนเงินสด ตางธนาคาร (ขามเขต)
- ไมมี
(4) คาธรรมเนียมกรณีผิดคุณสมบัติผูถือบัตร
- 50 บาท/เดือน
คุณสมบัติผูถือบัตร
- ใชบริการ SMS Banking ตลอดการถือบัตร
- ความในขอ (10) - (11) แกไขเพิ่มเติมโดย ANN_RBD_207/2563 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
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ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง อัตราคาบริการตาง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินใหสินเชื่อ1/ และคาบริการอื่น ๆ
เริ่มใชต้งั แตวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
ค. คาบริการอื่นๆ : 7. คาธรรมเนียมบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส (1)
อัตราคาบริการ (บาท)
หมายเหตุ
คุณสมบัติผูถือบัตร : เปนลูกคา Krungsri Exclusive ของธนาคาร
(12) บัตรเดบิต กรุงศรี เอ็กซคลูซีฟ ชิปการด
- คาธรรมเนียมออกบัตรใหม / ออกบัตรแทน
- ไมมี
- กรณีลูกคาผิดคุณสมบัติการเปนลูกคา Krungsri Exclusive
- คาธรรมเนียมรายป
- ไมมี
ธนาคารจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมเชนเดียวกับลูกคา
- ชําระคาสินคาและบริการ (Bill Payment) ผาน e-Channel
- ฟรี 5 รายการ / เดือน (นับรวม
บัตรกรุงศรี เดบิต ตามประกาศของธนาคาร
ทุกรายการ)
- รวมการตออายุบัตร กรณีบัตรหมดอายุ ไมเกิน 6 เดือน
- ไมมี
- คาธรรมเนียมอื่น ๆ ในการใชบริการจากบัตร
- คาธรรมเนียมออกบัตรตางสาขา
เดบิต Krungsri Exclusive ธนาคารจะเรียกเก็บในอัตราเดียวกับ
การใหบริการบัตร กรุงศรี เดบิต ตามประกาศของธนาคาร

(13) บัตรของขวัญกรุงศรี (Krungsri Gift Card)
- คาธรรมเนียมการออกบัตร

- 30 บาท / บัตร

คุณสมบัติผูถือบัตร : ตองเปนผูเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยจัดให
(14) บัตรกรุงศรี เดบิต ออมทรัพยจัดให ชิปการด
(1) คาธรรมเนียมบัตร
- คาธรรมเนียมออกบัตรครั้งแรก
- ไมมี
- คาธรรมเนียมออกบัตรทดแทน
- 100 บาท
- คาธรรมเนียมรายป
- 400 บาท
- คาธรรมเนียมการออกบัตรตางสาขา
- 30 บาท/บัตร
(2) คาธรรมเนียมการทํารายการที่เครื่อง ATM ของธนาคาร
- ถอนเงินสด ภายในธนาคาร (ในเขต)
- ไมมี
- ถอนเงินสด ภายในธนาคาร (ขามเขต)
- ไมมี
(3) คาธรรมเนียมการทํารายการที่เครื่อง ATM ของธนาคารอื่น
- ไมมี
- ถอนเงินสด และ/หรือสอบถามยอดคงเหลือ
รายการที่ 1-4 ของเดือน
- ถอนเงินสด และ/หรือสอบถามยอดคงเหลือ
- ไมมี
รวมกันเกินกวา 4 รายการ
- ถอนเงินสด ตางธนาคาร (ขามเขต)
- ไมมี
- ความในขอ (13) แกไขเพิ่มเติมโดย ANN_RBD_273/2560 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2560
'- ความในขอ (12) และ (14) แกไขเพิ่มเติมโดย ANN_RBD_207/2563 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

หนา 5/14

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
1/

เรื่อง อัตราคาบริการตาง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินใหสินเชื่อ และคาบริการอื่น ๆ
เริ่มใชต้งั แตวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
ค. คาบริการอื่นๆ : 7. คาธรรมเนียมบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส (1)
อัตราคาบริการ (บาท)
หมายเหตุ
(15) บัตรกรุงศรี NRBA (VISA CARD) ชิปการด
- คาธรรมเนียมการออกบัตรใหม
- 200 บาท / บัตร
- รวมการตออายุบัตร กรณีบัตรหมดอายุไมเกิน 6 เดือน
- คาธรรมเนียมการออกบัตรครั้งตอไป / ออกบัตรแทน
- 200 บาท / บัตร
- สําหรับคาธรรมเนียมอื่น ๆ ในการใชบริการจาก
- คาธรรมเนียมรายป
- 300 บาท / บัตร
บัตรกรุงศรี NRBA (VISA CARD) ธนาคารจะเรียกเก็บ
- คาธรรมเนียมการออกบัตรตางสาขา
- 30 บาท/บัตร
ในอัตราเดียวกับการใหบริการบัตร กรุงศรี เดบิต
ตามประกาศของธนาคาร
(16) บัตร Krungsri Thai Debit ชิปการด
(1) คาธรรมเนียมบัตร
- การออกบัตรใหม
- ออกบัตรครั้งตอไป /ออกบัตรแทน
- คาธรรมเนียมรายป
- คาธรรมเนียมการออกบัตรตางสาขา
(2) คาธรรมเนียมการทํารายการที่เครื่อง ATM ของธนาคาร
- ถอนเงินสด ภายในธนาคาร (ในเขต)
- ถอนเงินสด ภายในธนาคาร (ขามเขต)
(3) คาธรรมเนียมการทํารายการที่เครื่อง ATM ของธนาคารอื่น
- ถอนเงินสด และ/หรือสอบถามยอดคงเหลือ
- ถอนเงินสด ตางธนาคาร (ขามเขต)
(17) บัตรกรุงศรี เดบิต OPD / บัตรกรุงศรี เดบิต OPD ชิปการด
- คาธรรมเนียมการออกบัตรใหม
- ออกบัตรครั้งตอไป /ออกบัตรแทน
- คาธรรมเนียมรายป บัตรกรุงศรี เดบิต OPD
- คาธรรมเนียมรายป บัตรกรุงศรี เดบิต OPD ชิปการด
(18) บัตรกรุงศรี เดบิต Rilakkuma ชิปการด
- คาธรรมเนียมการออกบัตรใหม
- ออกบัตรครั้งตอไป /ออกบัตรแทน
- คาธรรมเนียมรายป
'- ความในขอ (15) - (18) แกไขเพิ่มเติมโดย ANN_RBD_207/2563 ลงวันที่ 17 มิถุนายน

คุณสมบัติผูถือบัตร : ตองเปนผูเปดบัญชีเงินฝาก
Krungsri Thai Savings / Krungsri Thai Savings TR
- 100 บาท / บัตร
- 100 บาท / บัตร
- 350 บาท / ป
- 30 บาท/บัตร

- เรียกเก็บเมื่อครบกําหนดทุก ๆ 1 ป

- ไมมี
- ไมมี
- ไมมี
- ไมมี

- ไมมี
- 150 บาท / บัตร
- 3,799 บาท / ป
- 3,999 บาท / ป

- ยกเลิกการขายบัตรใหม และยกเลิกการออกบัตรทดแทน
ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2562
- บัตรที่ออกกอนวันที่ 1 ธันวาคม 2562 สามารถรับ
สิทธิประโยชนไดตามปกติ จนถึงวันที่บัตรหมดอายุ

- 300 บาท / บัตร
- 300 บาท / บัตร
- 250 บาท / ป
- เรียกเก็บเมื่อครบกําหนดทุก ๆ 1 ป
2563 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

หนา 6/14

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง อัตราคาบริการตาง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินใหสินเชื่อ1/ และคาบริการอื่น ๆ
เริ่มใชต้งั แตวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
ค. คาบริการอื่นๆ : 7. คาธรรมเนียมบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส (1)
อัตราคาบริการ (บาท)
หมายเหตุ
(19) บัตร Krungsri Boarding Card
(1) คาธรรมเนียมบัตร
ยกเวน คาธรรมเนียมบัตร ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
- คาธรรมเนียมการออกบัตรใหม
- 150 บาท / บัตร
- ออกบัตรครั้งตอไป /ออกบัตรแทน
- 150 บาท / บัตร
(2) คาธรรมเนียมถอนเงินสดสกุลเงินตราตางประเทศ
- วงเงินถอนเงินสดสูงสุด 100,000 บาท / วัน หรือเทียบเทา
สกุลเงิน
- ยกเวน คาธรรมเนียมถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ในตางประเทศ สกุล JPY
JPY
350 JPY
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
KRW
4,320 KRW
HKD
27 HKD
SGD
5 SGD
USD
4 USD
EUR
3 EUR
AUD
5 AUD
CAD
5 CAD
CHF
4 CHF
CNY
26 CNY
DKK
24 DKK
GBP
3 GBP
NOK
32 NOK
NZD
6 NZD
SEK
34 SEK
TWD
128 TWD
สกุลเงินอื่น ๆ
100 บาท
(3) คาธรรมเนียมขายคืนสกุลเงินตราตางประเทศเขาบัญชี
ตั้งแตรายการที่ 4 ของเดือน
สกุลเงิน
JPY
350 JPY
KRW
4,320 KRW
HKD
27 HKD
SGD
5 SGD
USD
4 USD
EUR
3 EUR
AUD
5 AUD
CAD
5 CAD
CHF
4 CHF
CNY
26 CNY
DKK
24 DKK
GBP
3 GBP
NOK
32 NOK
NZD
6 NZD
SEK
34 SEK
TWD
128 TWD
- ความในขอ (19) แกไขเพิ่มเติมโดย ANN_RBD_162/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

หนา 7/14

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง อัตราคาบริการตาง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินใหสินเชื่อ1/ และคาบริการอื่น ๆ
เริ่มใชต้งั แตวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
อัตราคาบริการ (บาท)

ค. คาบริการอื่นๆ : บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส (2)

1. ทํารายการถอนเงินโดยใชบัตรตางประเทศผานเครื่อง
ATM ของธนาคาร
(1) บัตรวีซาการด / บัตรมาสเตอรการด
(2) บัตร UnionPay

- 220 บาท/รายการ
- 150 บาท/รายการ

2. ทํารายการถอนเงินโดยใชบัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส (AMEX)
ผานเครื่อง ATM ของธนาคาร
(1) บัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส (AMEX) ที่ออกในประเทศ
(2) บัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส (AMEX) ที่ออกในตางประเทศ

- 20 บาท/รายการ
- 50 บาท/รายการ

3. บริการเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ
(1) ธุรกรรมภายในธนาคาร
- ฝากเงินสดขามเขต
(2) ธุรกรรมระหวางธนาคาร
- การฝากเงินสดขามธนาคารผานเครื่องรับฝากเงิน (ADM)
วงเงิน
ไมเกิน 10,000 บาท
มากกวา 10,000 บาท ถึง ไมเกิน 20,000 บาท
มากกวา 20,000 บาท ถึง ไมเกิน 30,000 บาท
มากกวา 30,000 บาท ถึง ไมเกิน 40,000 บาท
มากกวา 40,000 บาท ถึง ไมเกิน 50,000 บาท
มากกวา 50,000 บาท ถึง ไมเกิน 65,000 บาท
มากกวา 65,000 บาท ถึง ไมเกิน 80,000 บาท
มากกวา 80,000 บาท ถึง ไมเกิน 100,000 บาท

4. บริการบัตรไมตอง เพื่อรับเงินโอน (Cardless ATM)
5. บริการถอนเงินผานเครื่อง ATM ของผูถือบัตร VISA /
Master Card ที่ออกในประเทศ
- การเรียกเก็บคาธรรมเนียมถอนเงินผานเครื่อง ATM ของธนาคาร
โดยใชบัตร VISA / Mater Card ที่ออกในประเทศ แตไมไดเปน
สมาชิก ATM Pool

6. ทํารายการถอนเงินโดยใชบัตร VISA ตางประเทศผานเครื่อง
EDC ที่สาขาและสํานักงานแลกเปลี่ยนเงินของธนาคาร

- หมื่นละ 10 บาท ขั้นต่ํา 10 บาท
และ คาคูสาย 20 บาท/รายการ

- 50 บาท
- 60 บาท
- 70 บาท
- 80 บาท
- 90 บาท
- 100 บาท
- 110 บาท
- 120 บาท
- 30 บาท/รายการ

- 20 บาท/รายการ

- 200 บาท/รายการ

- ความในขอ 1.(1) แกไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียน ที่ ว. 25/2560 ลงวันที่ 24 มกราคม 2560 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2560
- ความในขอ 1.(2) แกไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียน ที่ ว. 272/2559 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 23 มกราคม 2560
- ความในขอ 2. แกไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียน ที่ ว. 70/2557 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 21 มิถุนายน 2557
- ความในขอ 3.(1) แกไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียน ที่ ว. 10/2548 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2548 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2548
- ความในขอ 3.(2) แกไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียน ที่ ว. 36/2552 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2552 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 24 มีนาคม 2552
- ความในขอ 4. แกไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียน ที่ ว. 42/2550 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 9 พฤษภาคม 2550
- ความในขอ 5. แกไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียน ที่ ว. 183/2554 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554
- ความในขอ 6. แกไขเพิ่มเติมโดย ANN_KCO_287/2560 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 12 ตุลาคม 2560

หนา 8 / 14

หมายเหตุ

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง อัตราคาบริการตาง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินใหสินเชื่อ1/ และคาบริการอื่น ๆ
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
อัตราคาบริการ (บาท)

ค. คาบริการอื่นๆ : บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส (3)

1. บริการกรุงศรี ออนไลน
(1) คาธรรมเนียมแรกเขา
(2) คาธรรมเนียมรายป
- บุคคลธรรมดาที่มีบัตร ATM หรือ VISA Electron / VISA Debit
- บุคคลธรรมดาที่ไมมีบัตร ATM หรือ VISA Electron / VISA Debit
- นิติบุคคล (เฉพาะบริการกรุงศรี ออนไลน)
(3) การโอนเงินภายในประเทศ
(3.1) การโอนเงินภายในธนาคาร
- ในเขตสํานักหักบัญชีเดียวกัน
- ขามเขตสํานักหักบัญชี
(3.2) การโอนเงินตางธนาคารแบบทันที (ORFT)
(3.3) การโอนเงินบริการบัตรไมตอง
(4) การโอนเงินตางประเทศ
- การโอนเงินผาน SWIFT (บริการโอนเงินขาออก)
- การสั่งซื้อดราฟตตางประเทศ

- ไมมี
- ไมมี
- ไมมี
- ไมมี

- ไมมี
- ไมมี
- ไมมี
- 30 บาท/รายการ

- 350 บาท/รายการ
- 200 บาท/ฉบับ บวกคาอากรแสตมป
ฉบับละ 3 บาท และคาจัดสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียน 100 บาท/ฉบับทั่วประเทศ
- ไมมี
(5) การชําระคาสินคา/บริการ (Bill Payment)
- ความในขอ (1) - (3) และ 5 แกไขเพิ่มเติมโดย ANN_RBD_84/2561 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2561
- ความในขอ (4) แกไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียนที่ ว. 10/2548 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2548 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2548
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หมายเหตุ

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง อัตราคาบริการตาง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินใหสินเชื่อ1/ และคาบริการอื่น ๆ
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
ค. คาบริการอื่นๆ : บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส (3)

อัตราคาบริการ (บาท)

หมายเหตุ

2. บริการ Krungsri E-Payment (รับชําระเงินผาน Internet)
(1) การชําระเงินดวยบัตรเครดิต
(1.1) ลูกคารายเดิม
- คาธรรมเนียมแรกเขา
- คาธรรมเนียมรายป

- 4,000 บาท/Merchant ID
- 2,000 บาท/Merchant ID/ป

(1.2) ลูกคารายใหม
- คาธรรมเนียมแรกเขา
- คาธรรมเนียมรายป

(2) คาธรรมเนียมรายการชําระเงินดวยการหักบัญชีเงินฝาก
(3) คาธรรมเนียมรายการชําระเงินดวยบัตรเครดิต

- เรียกเก็บ ณ วันครบรอบปท่ใี ชบริการ
จากรานคาที่มีสรุปยอดขายนอยกวา
20 รายการ/ป และ ตั้งแตวันที่ 17 เมษายน
2557 เปนตนไป เมื่อครบรอบปที่ใชบริการ
ใหใชอัตราเดียวกับลูกคารายใหม
• สําหรับลูกคารายใหม เริ่มใชตั้งแต
วันที่ 19 มีนาคม 2557 เปนตนไป

- 5,000 บาท/Merchant ID
- 10,000 บาท/Merchant ID/ป
- 25,000 บาท/Merchant ID/ป

ในกรณีที่ใชบริการระบบการปองกัน
การทุจริตในการใชบัตรเครดิตเวปไซต

- ขึ้นอยูกับขอตกลงของธนาคารกับบริษัทผูขายสินคา
และบริการ
- ขึ้นอยูกับขอตกลงของธนาคารกับบริษัทผูขายสินคา
และบริการ

3. บริการรับชําระเงินคาสินคาและบริการจากรานคาผาน
อินเทอรเน็ต (Krungsri Virtual EDC)
(1) การชําระเงินดวยบัตรเครดิต
- คาธรรมเนียมแรกเขา
- คาธรรมเนียมรายป

- 4,000 บาท/Merchant ID
- 2,000 บาท/Merchant ID/ป

- เรียกเก็บ ณ วันครบรอบปที่ใชบริการ
จากรานคาที่มีสรุปยอดขายนอยกวา
20 รายการ/ป

- ขึ้นอยูกับขอตกลงของธนาคารกับบริษัท
ผูขายสินคาและบริการ
- ความในขอ 2. (2), (3) และขอ3. แกไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียนที่ ว. 10/2548 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2548 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2548
- ความในขอ 2. (1) แกไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียนที่ ว. 47/2557 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2557 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 19 มีนาคม 2557
(2) คาธรรมเนียมรายการชําระเงินดวยบัตรเครดิต
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ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง อัตราคาบริการตาง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินใหสินเชื่อ1/ และคาบริการอื่น ๆ
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
อัตราคาบริการ (บาท)

ค. คาบริการอื่นๆ : บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส (4)

หมายเหตุ

1. บริการกรุงศรี โฟน 1572
(1) คาธรรมเนียมแรกเขา
(2) คาธรรมเนียมรายป
- บุคคลธรรมดาที่มีบัตร ATM หรือ VISA Electron / VISA Debit
- บุคคลธรรมดาที่ไมมีบัตร ATM หรือ VISA Electron / VISA Debit
- นิติบุคคล
(3) คาธรรมเนียมออกรหัสใหม
(4) โอนเงินภายในธนาคาร - ขามเขต
(5) โอนเงินชําระคาสินคาและบริการ

2.บริการ Krungsri-OVS-Dials-Voice Banking Service
- คาธรรมเนียมแรกเขา
- คาธรรมเนียมออกรหัสใหม
- คาธรรมเนียมขอเพิ่มเลขที่บัญชี

- ไมมี
- ไมมี
- 200 บาท/ป
- 200 บาท/ป
- 50 บาท/ครั้ง
- หมื่นละ 10 บาท ขั้นต่ํา 10 บาท
- ขึ้นอยูกับขอตกลงของธนาคารกับบริษัทผูขาย
สินคาและบริการ

- 300 บาท
- 100 บาท / ครั้ง
- 100 บาท / ครั้ง

- ความในขอ 1.แกไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียนที่ ว. 10/2548 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2548 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2548
- ความในขอ 2.แกไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียนที่ ว.157/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 5 มกราคม 2558
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ใหบริการสําหรับลูกคานิติบุคคลผูมีบัญชีเงินฝากที่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ที่รับโอนมา
จากธนาคาร แหงโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จํากัด
สาขากรุงเทพ และลูกคานิติบุคคลผูเปดบัญชีเงินฝาก
ที่สาขากรุงเทพฯ สาทร ที่ธนาคารอนุญาตใหใชบริการ
นี้ได

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง อัตราคาบริการตาง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินใหสินเชื่อ1/ และคาบริการอื่น ๆ
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
ค. คาบริการอื่นๆ : บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส (5)

อัตราคาบริการ (บาท)

1. บริการกรุงศรีโมบายแอฟ ( Krungsri Mobile App : KMA)
- ไมมี
(1) คาธรรมเนียมแรกเขา
- ไมมี
(2) คาธรรมเนียมรายป
(3) การสอบถามสถานะของบัญชี
- ไมมี
- การสอบถามยอดคงเหลือ
- ไมมี
- การสอบถามรายการเดินบัญชี
(4) การโอนเงิน
(4.1) การโอนเงินภายในธนาคาร
- ไมมี
- ในเขตสํานักหักบัญชีเดียวกัน
- ไมมี
- ขามเขตสํานักหักบัญชี
- ไมมี
(4.2) การโอนเงินตางธนาคารแบบทันที (ORFT)
- ไมมี
(5) การชําระคาสินคา/บริการ
- ความในขอ 1. แกไขเพิ่มเติมโดย ANN_RBD_84/2561 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2561
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หมายเหตุ

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง อัตราคาบริการตาง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินใหสินเชื่อ1/ และคาบริการอื่น ๆ
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

ค. คาบริการอื่นๆ : บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส (5)

อัตราคาบริการ (บาท)
คาธรรมเนียมตอเดือน
คาธรรมเนียมตอรายการ

2. บริการ Krungsri SMS Banking
(1) บริการแจงขอมูลทางการเงิน (Financial Alert)
- บริการแจงเมื่อมีเงินรับเขาบัญชี (Money Deposit Alert)
- บริการแจงเมื่อมีเงินออกจากบัญชี (Money Withdrawal Alert)
- บริการแจงเมื่อมีการใชจายผานบัตรเดบิต
(Debit Card Usage Alert)
- บริการแจงผลการหักบัญชีอัตโนมัติ
(Auto Payment Debit Result Alert)
- บริการแจงเมื่อบัญชีไมเคลื่อนไหว
(Account No - Movement Alert)
(2) บริการแจงผลการโอนเงินใหผูรับโอนผานตู ATM
และกรุงศรีออนไลน (Money Transfer Alert)
- โอนเงินภายในธนาคาร และเปนการโอนภายในเขต
และขามเขต (BAY to BAY)
- โอนเงินตางธนาคาร (ORFT)

- ไมมี
- ไมมี
- ไมมี
9 บาท/เดือน
- ไมมี
- ไมมี

- ไมมี

- ไมมี

- ไมมี

- ไมมี

- ความในขอ 2. แกไขเพิ่มเติมโดย ANN_DBI_321/2561 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

หนา 13 / 14

หมายเหตุ
ลูกคารายใหม
ธนาคารยกเลิกการใหบริการ
ตั้งแตวันที่ 6 มิถุนายน 2557 เปนตนไป
ลูกคารายเดิม
ยังคงใชบริการไดตอไป

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง อัตราคาบริการตาง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินใหสินเชื่อ1/ และคาบริการอื่น ๆ
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
ค. คาบริการอื่นๆ : บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส (5)

อัตราคาบริการ (บาท)
คาธรรมเนียมตอเดือน
คาธรรมเนียมตอรายการ

หมายเหตุ

3. บริการ Krungsri SMS Banking Package 19
บริการแจงขอมูลทางการเงิน
- แจงเมื่อมีเงินรับเขาบัญชี
- แจงเมื่อมีเงินออกจากบัญชี
- บริการแจงเมื่อมีการใชจายผานบัตรเดบิต
- แจงเมื่อมีการหักบัญชีอัตโนมัติ
- แจงเมื่อบัญชีไมเคลื่อนไหว

19 บาท / บัญชี / เดือน

-

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

4. บริการ Krungsri Biz SMS
แพ็คเกจ Transaction Alert 29 บาท
- แจงผลการโอนเงินเพื่อชําระคางวดสินเชื่ออัตโนมัติ
(Loan Auto Debit Result Alert)
- แจงเมื่อมีเงินรับเขาบัญชี (Money Deposit Alert)
- แจงเมื่อมีเงินออกจากบัญชี (Money Withdrawal Alert)
- แจงเมื่อมีการใชจายผานบัตรเดบิต (Debit Card Usage Alert)
- แจงผลการหักบัญชีอัตโนมัติ (Auto Payment Debit Result Alert)
- แจงเมื่อบัญชีไมเคลื่อนไหว (Account No-Movement Alert)
- แจงยอดเงินประจําวัน (Daily Balance Alert)
- แจงเมื่อมีการถอนเงินผานเช็ค (Cheque Withdrawal Alert)
- แจงสรุปรายการประจําสัปดาห (Weekly Summary Alert)

29 บาท/เดือน

แพ็คเกจ Cheque & OD Alert 39 บาท
(1) บริการแจงขอมูลเช็ค
- แจงเมื่อมีเช็ครอเรียกเก็บ (Clearing Cheque Alert)
- แจงเมื่อมีเช็คคืนเนื่องจากเงินในบัญชีไมพอจาย (Insufficient Fund Alert)
- แจงเมื่อมีเช็คสั่งจายคืน (Returned Cheque Payment Alert)
39 บาท/เดือน
- เมื่อมีเช็คนําฝากคืน (Returned Cheque Deposit Alert)
(2) บริการแจงขอมูลวงเงินกูเบิกเกินบัญชี
- แจงเมื่อมียอดใชวงเงินกูเบิกเกินบัญชีถึง 80 % ของวงเงิน
- แจงเมื่อวงเงินกูเบิกเกินบัญชีมียอดเงินใชเต็มวงเงิน
- ความในขอ 3. แกไขเพิ่มเติมโดย ANN_DBI_321/2561 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
- ความในขอ 4. แกไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียนที่ ว. 47/2558 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม 2558

ผูมีอํานาจลงนาม......................................................................
(นายไพโรจน ชื่นครุฑ)
ประธานคณะเจาหนาที่ดานกลยุทธและวางแผนธุรกิจองคกร
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563
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