ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เรือ่ ง อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ1/ และค่าบริการอื่น ๆ
เริม่ ใช้ตั้งแต่วนั ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
อัตราค่าบริการ (บาท)
ค. ค่าบริการอื่นๆ : 7. ค่าธรรมเนียมบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (1)
หมายเหตุ
บริการบัตร ATM / บัตร VISA Electron / บัตรกรุงศรี เดบิต /
บัตรกรุงศรี เดบิต ชิปการ์ด
(1) ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ / ออกบัตรแทน
(1.1) ATM ปกติ และ แบบ 3 มิติ
- 100 บาท/บัตร
- 100 บาท/บัตร
(1.2) ATM แบบบัตรประจาตัว (บัตร ATM ID)
- 200 บาท/บัตร
(1.3) ATM FCD / บัตรกรุงศรี FCD ชิปการ์ด
- 100 บาท/บัตร
(1.4) VISA Electron / กรุงศรี เดบิต ปกติ / กรุงศรี เดบิต ชิปการ์ด ปกติ
- รวมการต่ออายุบตั ร กรณีบตั รหมดอายุ
(แบบระบุชื่อผู้ถือบัตร และแบบไม่ระบุชื่อผู้ถือบัตร)
ไม่เกิน 6 เดือน
(1.5) VISA Electron / กรุงศรี เดบิต ที่เป็นบัตรประจาตัว /
กรุงศรี เดบิต ที่เป็นบัตรประจาตัว ชิปการ์ด
(2) ค่าธรรมเนียมออกบัตรต่างสาขา
(3) ค่าธรรมเนียมรายปี
(3.1) ATM ปกติ และ แบบ 3 มิติ
(3.2) ATM แบบบัตรประจาตัว (บัตร ATM ID)
(3.3) ATM FCD / บัตรกรุงศรี FCD ชิปการ์ด
(3.4) VISA Electron / กรุงศรี เดบิต ปกติ / กรุงศรี เดบิต ชิปการ์ด ปกติ
(แบบระบุชื่อผู้ถือบัตร และแบบไม่ระบุชื่อผู้ถือบัตร)
(3.5) VISA Electron / กรุงศรี เดบิต ที่เป็นบัตรประจาตัว /
กรุงศรี เดบิต ที่เป็นบัตรประจาตัว ชิปการ์ด
(4) ทารายการโดยใช้บตั ร ATM / บัตร VISA Electron /
บัตร กรุงศรี เดบิต / บัตร กรุงศรี เดบิต ชิปการ์ด ของธนาคาร
(4.1) ที่เครือ่ ง ATM ของธนาคาร
(4.1.1) ถอนเงินสดข้ามเขต
(4.1.2) โอนเงินภายในธนาคารข้ามเขต
(4.1.3) โอนเงินระหว่างธนาคาร
- ไม่เกิน 10,000 บาท
- มากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
(4.1.4) โอนเงินชาระค่าสินค้าและบริการ

- 100 บาท/บัตร
- 30 บาท/บัตร

- กรณีออกบัตรใหม่ / ออกบัตรแทน
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากปกติ

- 200 บาท/บัตร/ปี
- 200 บาท/บัตร/ปี
- 300 บาท/บัตร/ปี
- 200 บาท/บัตร

- รวมการต่ออายุบตั ร กรณีบตั รหมดอายุ
ไม่เกิน 6 เดือน

- 200 บาท/บัตร/ปี

- 15 บาท/รายการ
- ฟรีครัง้ แรกของเดือน ครัง้ ต่อไป 10 บาท/รายการ
- 25 บาท/รายการ
- 35 บาท/รายการ
- 10 - 15 บาท/รายการ

- อัตราขึ้นอยู่กับข้อตกลงของธนาคาร
กับบริษทั ผู้ขายสินค้าและบริการ

- ความในข้อ (1.1)-(1.2) แก้ไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียนที่ ว. 15/2552 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2552
- ความในข้อ (1.3) , (3.3) และข้อ (4) แก้ไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียนที่ ว. 87/2559 ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนั ที่ 26 เมษายน 2559
- ความในข้อ (1.4)-(1.5) ,(3.4) และ (3.5) แก้ไขเพิ่มเติมโดย ANN_RBD_273/2560 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2560
- ความในข้อ (2) และข้อ (4.1.4) แก้ไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียนที่ ว. 10/2548 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2548 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนั ที่ 15 มีนาคม 2548
- ความในข้อ (3.1) - (3.2) แก้ไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียนที่ ว. 117/2553 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2553 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2553
- ความในข้อ (4.1.1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียนที่ ว. 27/2554 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนั ที่ 25 มีนาคม 2554
- ความในข้อ (4.1.2) แก้ไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียนที่ ว. 64/2556 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2556 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2556
- ความในข้อ (4.1.3) แก้ไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียนที่ ว. 34/2557 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนั ที่ 8 มีนาคม 2557
ผู้มีอานาจลงนาม......................................................................
(นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ)
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร
ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
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ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
1/

เรือ่ ง อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สนิ เชื่อ และค่าบริการอื่น ๆ
เริม่ ใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
อัตราค่าบริการ (บาท)
ค. ค่าบริการอื่นๆ : 7. ค่าธรรมเนียมบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (1)
(4.2)

ที่เครือ่ ง Mini ATM (เคาน์เตอร์ธนาคารในประเทศ)
(4.2.1) ถอนเงินสด ข้ามเขต

หมายเหตุ

- หมื่นละ 10 บาท ขั้นต่า 10 บาท
และค่าคู่สาย 20 บาท/รายการ

(4.3) ที่เครือ
่ ง Mini ATM (เคาน์เตอร์ธนาคาร ณ สาขา

ใน สปป. ลาว)
(4.3.1) ถอนเงินสด ข้ามเขต
(4.3.2) ค่า Communication Charge

- หมื่นละ 10 บาท ขั้นต่า 10 บาท
และค่าคู่สาย 20 บาท/รายการ
- อัตราร้อยละ 1.5 ของยอดเงินบาทที่ถอน
ขั้นต่า 100 บาท สูงสุด 400 บาท

(4.4) ที่เครือ
่ ง ATM ของธนาคารอื่น

(4.4.1) ถอนเงินสดนอกเขตกรุงเทพฯ โดยใช้เครือ่ ง ATM
ในจังหวัดเดียวกันกับสาขาผู้ออกบัตร
(4.4.2) ถอนเงินสด ข้ามเขต

(4.4.3) ถอนเงินสด และ/หรือสอบถามยอดคงเหลือ
รวมกันเกินกว่า 4 รายการ/เดือน
(5) ทารายการโดยใช้บัตร VISA Electron / กรุงศรี เดบิต /
กรุงศรี เดบิต ชิปการ์ด
(5.1) ที่เครือ่ ง ATM ในต่างประเทศ
(5.1.1) ถอนเงินสด

(5.1.2) สอบถามยอดคงเหลือ
(5.2) ที่เครือ่ ง EDC (เคาน์เตอร์ธนาคาร)
- เบิกถอนเงินสด ข้ามเขต

- ไม่มี

รายการถอนเงิน และ/หรือสอบถาม
ยอดคงเหลือที่ทารายการต่างธนาคาร
แบบข้ามเขต จะถูกนับจานวนรายการ
รวมกับการทารายการต่างธนาคาร
ในเขตจังหวัดเดียวกันของเดือนนั้น ๆ
- ตั้งแต่รายการที่ 5 เป็นต้นไป

- 20 บาท/รายการ

- 10 บาท/รายการ

- 100 บาท/รายการ

- ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทารายการ
ที่เรียกเก็บโดยธนาคารเจ้าของเครือ่ ง
ATM
- ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน
บวกไม่เกินร้อยละ 2.5 จากอัตรา
อ้างอิงกลางของ VISA International

- 15 บาท/รายการ
- หมื่นละ 10 บาท ขั้นต่า 10 บาท
และค่าคู่สาย 20 บาท/รายการ

(5.3) ที่เคาน์เตอร์ธนาคารอื่น
- 100 บาท/รายการ
- ความในข้อ (4.2) แก้ไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียนที่ ว. 2/2544 ลงวันที่ 10 มกราคม 2544 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544
- ความในข้อ (4.3) แก้ไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียนที่ ว. 42/2547 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2547 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2547
- ความในข้อ (4.4) แก้ไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียนที่ ว. 78/2554 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถนุ ายน 2554
- ความในข้อ (5) แก้ไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียนที่ ว. 87/2559 ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559

ผู้มีอานาจลงนาม......................................................................
(นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ)
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร
ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
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ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เรื่อง อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกีย่ วเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สนิ เชือ่ 1/ และค่าบริการอืน่ ๆ
เริ่มใช้ตงั้ แต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
อัตราค่าบริการ (บาท)
ค. ค่าบริการอื่นๆ : 7. ค่าธรรมเนียมบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (1)
หมายเหตุ
(6) ขอสาเนา Sales Slip ของบัตร VISA Electron / กรุงศรี เดบิต
กรุงศรี เดบิต ชิปการ์ด
- กรณี Sales Slip ในประเทศ
- 80 บาท/ฉบับ
- กรณี Sales Slip ในต่างประเทศ
- 100 บาท/ฉบับ
- 200 บาท/บัตร/ปี
(7) ขอใบแจ้งรายการซือ้ สินค้า / บริการของบัตร VISA Electron /
กรุงศรี เดบิต / กรุงศรี เดบิต ชิปการ์ด
(8) บัตร กรุงศรี เดบิต แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
บัตร กรุงศรี เดบิต แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ชิปการ์ด
- ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ /ออกบัตรแทน
- 150 บาท/บัตร
- รวมการต่ออายุบตั ร กรณีบตั รหมดอายุ
- ค่าธรรมเนียมรายปี
- 300 บาท/บัตร/ปี
ไม่เกิน 6 เดือน
- สาหรับค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ ในการใช้
บริการจากบัตร กรุงศรี เดบิต แมนเชสเตอร์
ยูไนเต็ด ธนาคารจะเรียกเก็บในอัตราเดียวกับ
การให้บริการบัตรกรุงศรี เดบิต ตามประกาศ
ของธนาคาร
(9) บัตรกรุงศรี เดบิต AF The Winner
- ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ /ออกบัตรแทน
- 150 บาท/บัตร
- รวมการต่ออายุบตั ร กรณีบตั รหมดอายุ
- ค่าธรรมเนียมรายปี
- 300 บาท/บัตร/ปี
ไม่เกิน 6 เดือน
- สาหรับค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ ในการใช้บริการ
จากบัตรกรุงศรี เดบิต AF The Winner
ธนาคารจะเรียกเก็บในอัตราเดียวกับการให้
บริการบัตรกรุงศรี เดบิต ตามประกาศของ
ธนาคาร
(10) บัตร กรุงศรี เดบิต พร้อม / บัตร กรุงศรี เดบิต พร้อม ชิปการ์ด
- 150 บาท/บัตร
- ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ / ออกบัตรแทน
- ยกเลิกการขายบัตรใหม่ และยกเลิกการออก
599
บาท/บั
ต
ร/ปี
- ค่าธรรมเนียมรายปี
บัตรทดแทน ตัง้ แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562
- บัตรที่ออกก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2562
สามารถรับสิทธิประโยชน์ได้ตามปกติ จนถึง
วันที่บตั รหมดอายุ
(11) บัตรกรุงศรี เดบิต เฟิร์สช้อยส์
- 100 บาท/บัตร
- ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ /ออกบัตรแทน
- รวมการต่ออายุบตั ร กรณีบตั รหมดอายุ
- 200 บาท/บัตร/ปี
- ค่าธรรมเนียมรายปี
ไม่เกิน 6 เดือน
- สาหรับค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ ในการใช้บริการ
จากบัตรกรุงศรี เดบิต เฟิร์สช้อยส์ ธนาคารจะ
เรียกเก็บในอัตราเดียวกับการให้บริการบัตร
กรุงศรี เดบิต ตามประกาศของธนาคาร
- ความในข้อ (6) - (8) แก้ไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียนที่ ว. 87/2559 ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 26 เมษายน 2559
- ความในข้อ (9) และข้อ (11) แก้ไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียนที่ ว. 137/2555 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555
- ความในข้อ (10) แก้ไขเพิ่มเติมโดย ANN_RBD_325/2562 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562

ผูม้ ีอานาจลงนาม......................................................................
(นายไพโรจน์ ชืน่ ครุฑ)
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ดา้ นกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร
ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
หน้า 3 / 8

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
1/

เรื่อง อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับเงินฝาก เงินให้สนิ เชือ่ และค่าบริการอืน่ ๆ
เริ่มใช้ตงั้ แต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
ค. ค่าบริการอื่นๆ : 7. ค่าธรรมเนียมบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (1)
อัตราค่าบริการ (บาท)
หมายเหตุ
(12) บัตร กรุงศรี เดบิต No Annual Fee /
- ยกเลิกการขายบัตรใหม่ และยกเลิกการออกบัตร
ทดแทน ตัง้ แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562
บัตร กรุงศรี เดบิต No Annual Fee ชิปการ์ด
(1) ค่าธรรมเนียมบัตร
- บัตรทีอ่ อกก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2562 สามารถ
- การออกบัตรใหม่
- ไม่มี
รับสิทธิประโยชน์ได้ตามปกติ จนถึงวันทีบ่ ตั ร
- ออกบัตรครั้งต่อไป / ออกบัตรแทน
- 100 บาท/บัตร
หมดอายุ
- ค่าธรรมเนียมรายปี
- ไม่มี
- ค่าธรรมเนียมการออกบัตรต่างสาขา
- 30 บาท/บัตร
(2) ค่าธรรมเนียมการทารายการทีเ่ ครื่อง ATM ของธนาคาร
- ถอนเงินสด ภายในธนาคาร (ในเขต)
- ไม่มี
- ถอนเงินสด ภายในธนาคาร (ข้ามเขต)
- 15 บาท/รายการ
(3) ค่าธรรมเนียมการทารายการทีเ่ ครื่อง ATM ของธนาคารอืน่
- ถอนเงินสด และ/หรือสอบถามยอดคงเหลือ
- 10 บาท/รายการ
รายการที่ 1-4 ของเดือน
- ถอนเงินสด และ/หรือสอบถามยอดคงเหลือ
- 10 บาท/รายการ
รวมกันเกินกว่า 4 รายการ
- ถอนเงินสด ต่างธนาคาร (ข้ามเขต)
- 20 บาท/รายการ
(4) ค่าธรรมเนียมกรณีผดิ คุณสมบัติผถู้ ือบัตร
- 50 บาท/เดือน
คุณสมบัติผถู้ ือบัตร
1. มีเงินฝากออมทรัพย์เฉลีย่ 15,000 บาท/เดือน
2. ใช้บริการ SMS Banking ตลอดการถือบัตร
(13) บัตร กรุงศรี เดบิต ALL ATMs /
บัตร กรุงศรี เดบิต ALL ATMs ชิปการ์ด
(ชือ่ เดิม "บัตร Krungsri Debit One Time Fee")
(1) ค่าธรรมเนียมบัตร
- การออกบัตรใหม่
- 480 บาท/3 ปี
- ออกบัตรครั้งต่อไป (บัตรทดแทน)
- 100 บาท/บัตร
- ค่าธรรมเนียมรายปี
- ไม่มี
- ค่าธรรมเนียมการออกบัตรต่างสาขา
- 30 บาท/บัตร
(2) ค่าธรรมเนียมการทารายการทีเ่ ครื่อง ATM ของธนาคาร
- ถอนเงินสด ภายในธนาคาร (ในเขต)
- ไม่มี
- ถอนเงินสด ภายในธนาคาร (ข้ามเขต)
- ไม่มี
(3) ค่าธรรมเนียมการทารายการทีเ่ ครื่อง ATM ของธนาคารอืน่
- ถอนเงินสด และ/หรือสอบถามยอดคงเหลือ
- ไม่มี
- ถอนเงินสด ต่างธนาคาร (ข้ามเขต)
- ไม่มี
(4) ค่าธรรมเนียมกรณีผดิ คุณสมบัติผถู้ ือบัตร
- 50 บาท/เดือน
คุณสมบัติผถู้ ือบัตร
- ใช้บริการ SMS Banking ตลอดการถือบัตร
- ความในข้อ (12) แก้ไขเพิ่มเติมโดย ANN_RBD_325/2562 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562
- ความในข้อ (13) แก้ไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียนที่ ว. 87/2559 ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 26 เมษายน 2559

ผูม้ ีอานาจลงนาม......................................................................
(นายไพโรจน์ ชืน่ ครุฑ)
ประธานคณะเจ้าหน้าทีด่ ้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร
ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
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ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เรื่อง อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ทีเ่ กี่ยวเนือ่ งกับเงินฝาก เงินให้สนิ เชื่อ1/ และค่าบริการอื่น ๆ
เริ่มใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
ค. ค่าบริการอืน่ ๆ : 7. ค่าธรรมเนียมบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (1)
อัตราค่าบริการ (บาท)
หมายเหตุ
(14) บัตรเดบิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ / บัตรเดบิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ชิปการ์ด
คุณสมบัตผิ ถู้ ือบัตร : เป็นลูกค้า Krungsri Exclusive
(ชื่อเดิม "บัตรกรุงศรี เดบิต Exclusive Banking")
ของธนาคาร
- ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ / ออกบัตรแทน
- ไม่มี
- กรณีลกู ค้าผิดคุณสมบัตกิ ารเป็นลูกค้า
- ค่าธรรมเนียมรายปี
- ไม่มี
Krungsri Exclusive ธนาคารจะเรียกเก็บ
- ชาระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) ผ่าน e-Channel
- ฟรี 5 รายการ / เดือน (นับรวม
ค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับลูกค้าบัตรกรุงศรี เดบิต
ทุกรายการ)
ตามประกาศของธนาคาร
- ค่าธรรมเนียมออกบัตรต่างสาขา
- ไม่มี
- รวมการต่ออายุบตั ร กรณีบตั รหมดอายุ
ไม่เกิน 6 เดือน
- ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในการใช้บริการจากบัตร
เดบิต Krungsri Exclusive ธนาคารจะ
เรียกเก็บในอัตราเดียวกับการให้บริการบัตร
กรุงศรี เดบิต ตามประกาศของธนาคาร
(15) บัตรของขวัญกรุงศรี (Krungsri Gift Card)
- ค่าธรรมเนียมการออกบัตร
- 30 บาท / บัตร
(16) บัตรกรุงศรี เดบิต ออมทรัพย์จัดให้ /
บัตรกรุงศรี เดบิต ออมทรัพย์จัดให้ ชิปการ์ด
(1) ค่าธรรมเนียมบัตร
- ค่าธรรมเนียมออกบัตรครั้งแรก
- ค่าธรรมเนียมออกบัตรทดแทน

คุณสมบัตผิ ถู้ ือบัตร : ต้องเป็นผูเ้ ปิดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์จัดให้
- ไม่มี
- 100 บาท

- ค่าธรรมเนียมรายปี
- 400 บาท
- ค่าธรรมเนียมการออกบัตรต่างสาขา
- 30 บาท/บัตร
(2) ค่าธรรมเนียมการทารายการทีเ่ ครื่อง ATM ของธนาคาร
- ถอนเงินสด ภายในธนาคาร (ในเขต)
- ไม่มี
- ถอนเงินสด ภายในธนาคาร (ข้ามเขต)
- ไม่มี
(3) ค่าธรรมเนียมการทารายการทีเ่ ครื่อง ATM ของธนาคารอื่น
- ถอนเงินสด และ/หรือสอบถามยอดคงเหลือ
- ไม่มี
รายการที่ 1-4 ของเดือน
- ถอนเงินสด และ/หรือสอบถามยอดคงเหลือ
- ไม่มี
รวมกันเกินกว่า 4 รายการ
- ถอนเงินสด ต่างธนาคาร (ข้ามเขต)
- ไม่มี
- ความในข้อ (14) แก้ไขเพิม่ เติมโดยหนังสือเวียนที่ ว. 87/2559 ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 26 เมษายน 2559
- ความในข้อ (15) แก้ไขเพิม่ เติมโดย ANN_RBD_273/2560 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2560
- ความในข้อ (16) แก้ไขเพิม่ เติมโดย ANN_RBD_369/2560 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561

ผูม้ ีอานาจลงนาม......................................................................
(นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ)
ประธานคณะเจ้าหน้าทีด่ า้ นกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร
ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
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ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เรื่อง อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ทีเ่ กี่ยวเนือ่ งกับเงินฝาก เงินให้สนิ เชื่อ1/ และค่าบริการอื่น ๆ
เริ่มใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
ค. ค่าบริการอืน่ ๆ : ค่าธรรมเนียมบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (1)
อัตราค่าบริการ (บาท)
หมายเหตุ
(17) บัตรกรุงศรี เดบิต สมาร์ท
(1) ค่าธรรมเนียมบัตร
- การออกบัตรใหม่
- 480 บาท / 3 ปี
- สาหรับลูกค้าทีส่ มัครตัง้ แต่วนั ที่ 1 ต.ค. 55 - 31 ธ.ค.55
เรียกเก็บ 333 บาท / 3 ปี
- ออกบัตรครั้งต่อไป /ออกบัตรแทน
- 100 บาท / บัตร
- ค่าธรรมเนียมรายปี
- ไม่มี
- ค่าธรรมเนียมการออกบัตรต่างสาขา
- 30 บาท/บัตร
(2) ค่าธรรมเนียมการทารายการทีเ่ ครื่อง ATM ของธนาคาร
- ถอนเงินสด ภายในธนาคาร (ในเขต)
- ไม่มี
- ถอนเงินสด ภายในธนาคาร (ข้ามเขต)
- ไม่มี
(3) ค่าธรรมเนียมการทารายการทีเ่ ครื่อง ATM ของธนาคารอื่น
- ถอนเงินสด และ/หรือสอบถามยอดคงเหลือ
- ไม่มี
- ถอนเงินสด ต่างธนาคาร (ข้ามเขต)
- ไม่มี
(4) ค่าธรรมเนียมกรณีผดิ คุณสมบัตผิ ถู้ ือบัตร
- 50 บาท / เดือน
คุณสมบัตผิ ถู้ ือบัตร
- ใช้บริการ SMS Banking (Package 29 บาท)
ตลอดการถือบัตร
(5) ค่าธรรมเนียมบริการจัดการบัญชี KRUNGSRI Cash Connect
- 700 บาท / เดือน
- ยกเว้นค่าธรรมเนียม 3 ปีแรก
(18) บัตรกรุงศรี ATM NRBA (VISA CARD) /
บัตรกรุงศรี NRBA (VISA CARD) ชิปการ์ด
- ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่
- 200 บาท / บัตร
- รวมการต่ออายุบตั ร กรณีบตั รหมดอายุ
- ค่าธรรมเนียมการออกบัตรครั้งต่อไป / ออกบัตรแทน
- 200 บาท / บัตร
ไม่เกิน 6 เดือน
- ค่าธรรมเนียมรายปี
- 300 บาท / บัตร
- สาหรับค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในการใช้บริการจาก
- ค่าธรรมเนียมการออกบัตรต่างสาขา
- 30 บาท/บัตร
บัตรกรุงศรี ATM NRBA (VISA CARD) ธนาคารจะ
เรียกเก็บในอัตราเดียวกับการให้บริการบัตรกรุงศรี
ATM / บัตร กรุงศรี เดบิตตามประกาศของธนาคาร
(19) การทารายการโดยใช้บตั ร Krungsri ATM ทีเ่ ครื่อง ATM ของธนาคาร BCEL
(Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao)
- ถอนเงินสด
- 100 บาท / รายการ
- ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทารายการทีเ่ รียกเก็บโดย
ธนาคารเจ้าของเครื่อง ATM
- ค่าความเสีย่ งจากการแปลงสกุลเงินบวกไม่เกิน
ร้อยละ 2
- สอบถามยอดคงเหลือ
- 15 บาท / รายการ
- ความในข้อ (17) แก้ไขเพิม่ เติมโดยหนังสือเวียนที่ ว. 114/2555 ลงวันที่ 27 กันยายน 2555 โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2555
- ความในข้อ (18) แก้ไขเพิม่ เติมโดยหนังสือเวียนที่ ว. 87/2559 ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 26 เมษายน 2559
- ความในข้อ (19) แก้ไขเพิม่ เติมโดยหนังสือเวียนที่ ว. 68/2557 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 19 พฤษภาคม 2557

ผูม้ ีอานาจลงนาม......................................................................
(นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ)
ประธานคณะเจ้าหน้าทีด่ า้ นกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร
ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
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ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
1/

เรือ่ ง อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่น ๆ
เริม่ ใช้ตั้งแต่วนั ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
ค. ค่าบริการอื่นๆ : 7. ค่าธรรมเนียมบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (1)
อัตราค่าบริการ (บาท)
หมายเหตุ
(20) บัตร Krungsri Thai Debit / บัตร Krungsri Thai Debit ชิปการ์ด
คุณสมบัติผู้ถือบัตร : ต้องเป็นผู้เปิดบัญชีเงินฝาก
(1) ค่าธรรมเนียมบัตร
Krungsri Thai Savings / Krungsri Thai Savings TR
- การออกบัตรใหม่
- 100 บาท / บัตร
- ออกบัตรครัง้ ต่อไป /ออกบัตรแทน
- 100 บาท / บัตร
- ค่าธรรมเนียมรายปี
- 350 บาท / ปี
- เรียกเก็บเมื่อครบกาหนดทุก ๆ 1 ปี
- ค่าธรรมเนียมการออกบัตรต่างสาขา
- 30 บาท/บัตร
(2) ค่าธรรมเนียมการทารายการที่เครือ่ ง ATM ของธนาคาร
- ถอนเงินสด ภายในธนาคาร (ในเขต)
- ไม่มี
- ถอนเงินสด ภายในธนาคาร (ข้ามเขต)
- ไม่มี
(3) ค่าธรรมเนียมการทารายการที่เครือ่ ง ATM ของธนาคารอื่น
- ถอนเงินสด และ/หรือสอบถามยอดคงเหลือ
- ไม่มี
- ถอนเงินสด ต่างธนาคาร (ข้ามเขต)
- ไม่มี
(21) บัตรกรุงศรี เดบิต OPD / บัตรกรุงศรี เดบิต OPD ชิปการ์ด
- ยกเลิกการขายบัตรใหม่ และยกเลิกการออกบัตรทดแทน
- ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่
- ไม่มี
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2562
- ออกบัตรครัง้ ต่อไป /ออกบัตรแทน
- 150 บาท / บัตร
- บัตรที่ออกก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2562 สามารถรับ
- ค่าธรรมเนียมรายปี
- 3,999 บาท / ปี
สิทธิประโยชน์ได้ตามปกติ จนถึงวันที่บตั รหมดอายุ

(22) บัตรกรุงศรี เดบิต Rilakkuma / บัตรกรุงศรี เดบิต Rilakkuma ชิปการ์ด
- ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่
- 300 บาท / บัตร
- ออกบัตรครัง้ ต่อไป /ออกบัตรแทน
- 300 บาท / บัตร
- ค่าธรรมเนียมรายปี
- 250 บาท / ปี
- เรียกเก็บเมื่อครบกาหนดทุก ๆ 1 ปี
- ความในข้อ (20) และข้อ (22) แก้ไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียนที่ ว. 87/2559 ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนั ที่ 26 เมษายน 2559
- ความในข้อ (21) แก้ไขเพิ่มเติมโดย ANN_RBD_325/2562 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2562

ผู้มีอานาจลงนาม......................................................................
(นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ)
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร
ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
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ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เรื่อง อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับเงินฝาก เงินให้สนิ เชื่อ 1/ และค่าบริการอื่น ๆ
เริ่มใช้ตงั้ แต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
ค. ค่าบริการอืน่ ๆ : 7. ค่าธรรมเนียมบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (1)
อัตราค่าบริการ (บาท)
หมายเหตุ
(23) บัตร Krungsri Boarding Card
(1) ค่าธรรมเนียมบัตร
- 150 บาท / บัตร
ยกเว้น ค่าธรรมเนียมสาหรับลูกค้าทีส่ มัคร ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
(2) ค่าธรรมเนียมถอนเงินสดสกุลเงินตราต่างประเทศ
- วงเงินถอนเงินสดสูงสุด 100,000 บาท / วัน หรือเทียบเท่า
สกุลเงิน
- ยกเว้น ค่าธรรมเนียมถอนเงินสดทีเ่ ครื่อง ATM ในต่างประเทศ 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) ค่าธรรมเนียมขายคืนสกุลเงินตราต่างประเทศเข้าบัญชี
ตัง้ แต่รายการที่ 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
- ความในข้อ (23) แก้ไขเพิ่มเติมโดย ANN_RBD_64/2563 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ผูม้ ีอานาจลงนาม......................................................................
(นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ)
ประธานคณะเจ้าหน้าทีด่ ้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร
ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
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