ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เรือ่ ง อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ1/ และค่าบริการอื่น ๆ
เริม่ ใช้ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 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

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

- กรณีออกบัตรใหม่ / ออกบัตรแทน
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากปกติ

- 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
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ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
1/

เรือ่ ง อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สนิ เชื่อ และค่าบริการอื่น ๆ
เริม่ ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 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
- 20 บาท/รายการ

- 10 บาท/รายการ

- 100 บาท/รายการ

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

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

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เรือ่ ง อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ1/ และค่าบริการอื่น ๆ
เริม่ ใช้ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 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) ขอใบแจ้งรายการซื้อสินค้า / 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
- สาหรับค่าธรรมเนียมอื่น 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
- สาหรับค่าธรรมเนียมอื่น 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/บัตร/ปี
- ค่าธรรมเนียมรายปี
บัตรทดแทน ตั้งแต่วนั ที่ 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
- สาหรับค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในการใช้บริการ
จากบัตรกรุงศรี เดบิต เฟิร์สช้อยส์ ธนาคารจะ
เรียกเก็บในอัตราเดียวกับการให้บริการบัตร
กรุงศรี เดบิต ตามประกาศของธนาคาร
- ความในข้อ (6) - (8) แก้ไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียนที่ ว. 87/2559 ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนั ที่ 26 เมษายน 2559
- ความในข้อ (9) และข้อ (11) แก้ไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียนที่ ว. 137/2555 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2555
- ความในข้อ (10) แก้ไขเพิ่มเติมโดย ANN_RBD_325/2562 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2562

หน้า 3/15

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
1/

เรือ่ ง อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สนิ เชื่อ และค่าบริการอื่น ๆ
เริม่ ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563
ค. ค่าบริการอื่นๆ : 7. ค่าธรรมเนียมบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (1)
อัตราค่าบริการ (บาท)
หมายเหตุ
(12) บัตร กรุงศรี เดบิต No Annual Fee /
- ยกเลิกการขายบัตรใหม่ และยกเลิกการออกบัตร
ทดแทน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562
บัตร กรุงศรี เดบิต No Annual Fee ชิปการ์ด
(1) ค่าธรรมเนียมบัตร
- บัตรที่ออกก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2562 สามารถ
- การออกบัตรใหม่
- ไม่มี
รับสิทธิประโยชน์ได้ตามปกติ จนถึงวันที่บัตร
- ออกบัตรครัง้ ต่อไป / ออกบัตรแทน
- 100 บาท/บัตร
หมดอายุ
- ค่าธรรมเนียมรายปี
- ไม่มี
- ค่าธรรมเนียมการออกบัตรต่างสาขา
- 30 บาท/บัตร
(2) ค่าธรรมเนียมการทารายการที่เครือ่ ง ATM ของธนาคาร
- ถอนเงินสด ภายในธนาคาร (ในเขต)
- ไม่มี
- ถอนเงินสด ภายในธนาคาร (ข้ามเขต)
- 15 บาท/รายการ
(3) ค่าธรรมเนียมการทารายการที่เครือ่ ง ATM ของธนาคารอื่น
- 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 คุณสมบัติผู้ถอื บัตร
- 50 บาท/เดือน
คุณสมบัติผู้ถอื บัตร
1. มีเงินฝากออมทรัพย์เฉลี่ย 15,000 บาท/เดือน
2. ใช้บริการ SMS Banking ตลอดการถือบัตร
(13) บัตร กรุงศรี เดบิต ALL ATMs /
บัตร กรุงศรี เดบิต ALL ATMs ชิปการ์ด
(ชื่อเดิม "บัตร Krungsri Debit One Time Fee")
(1) ค่าธรรมเนียมบัตร
- การออกบัตรใหม่
- 480 บาท/3 ปี
- ออกบัตรครัง้ ต่อไป (บัตรทดแทน)
- 100 บาท/บัตร
- ค่าธรรมเนียมรายปี
- ไม่มี
- 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
(4) ค่าธรรมเนียมกรณีผดิ คุณสมบัติผู้ถอื บัตร
- 50 บาท/เดือน
คุณสมบัติผู้ถอื บัตร
- ใช้บริการ SMS Banking ตลอดการถือบัตร
- ความในข้อ (12) แก้ไขเพิ่มเติมโดย ANN_RBD_325/2562 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562
- ความในข้อ (13) แก้ไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียนที่ ว. 87/2559 ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559
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ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เรื่อง อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ทีเ่ กี่ยวเนือ่ งกับเงินฝาก เงินให้สนิ เชื่อ1/ และค่าบริการอื่น ๆ
เริ่มใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 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
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ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เรื่อง อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ทีเ่ กี่ยวเนือ่ งกับเงินฝาก เงินให้สนิ เชื่อ1/ และค่าบริการอื่น ๆ
เริ่มใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 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
- 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
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ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
1/

เรือ่ ง อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่น ๆ
เริม่ ใช้ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563
ค. ค่าบริการอื่นๆ : 7. ค่าธรรมเนียมบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (1)
อัตราค่าบริการ (บาท)
หมายเหตุ
(19) 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
(20) 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

(21) 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 (19) และข้อ (21) แก้ไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียนที่ ว. 87/2559 ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนั ที่ 26 เมษายน 2559
- ความในข้อ (20) แก้ไขเพิ่มเติมโดย ANN_RBD_325/2562 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2562
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ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เรื่อง อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับเงินฝาก เงินให้สนิ เชื่อ 1/ และค่าบริการอื่น ๆ
เริ่มใช้ตงั้ แต่วันที่ 1 เมษายน 2563
ค. ค่าบริการอืน่ ๆ : 7. ค่าธรรมเนียมบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (1)
อัตราค่าบริการ (บาท)
หมายเหตุ
(22) 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 (22) แก้ไขเพิ่มเติมโดย ANN_RBD_64/2563 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
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ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
1/

เรื่อง อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับเงินฝาก เงินให้สนิ เชือ่ และค่าบริการอืน่ ๆ
เริ่มใช้ตงั้ แต่วันที่ 1 เมษายน 2563
อัตราค่าบริการ (บาท)

ค. ค่าบริการอื่นๆ : บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (2)

1. ทารายการถอนเงินโดยใช้บัตรต่างประเทศผ่านเครื่องŸ
ATM ของธนาคาร
(1) บัตรวีซ่าการ์ด / บัตรมาสเตอร์การ์ด
(2) บัตร UnionPay

2. ทารายการถอนเงินโดยใช้บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (AMEX)Ÿ
ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารŸ
(1) บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (AMEX) ทีอ่ อกในประเทศ
(2) บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (AMEX) ทีอ่ อกในต่างประเทศ

- 220 บาท/รายการ
- 150 บาท/รายการ

- 20 บาท/รายการ
- 50 บาท/รายการ

3. บริการเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัตŸิ
(1) ธุรกรรมภายในธนาคาร
- ฝากเงินสดข้ามเขต
(2) ธุรกรรมระหว่างธนาคาร
- การฝากเงินสดข้ามธนาคารผ่านเครื่องรับฝากเงิน (ADM)
วงเงิน
ไม่เกิน 10,000 บาท
มากกว่า 10,000 บาท ถึง ไม่เกิน 20,000 บาท
มากกว่า 20,000 บาท ถึง ไม่เกิน 30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท ถึง ไม่เกิน 40,000 บาท
มากกว่า 40,000 บาท ถึง ไม่เกิน 50,000 บาท
มากกว่า 50,000 บาท ถึง ไม่เกิน 65,000 บาท
มากกว่า 65,000 บาท ถึง ไม่เกิน 80,000 บาท
มากกว่า 80,000 บาท ถึง ไม่เกิน 100,000 บาท

4. บริการบัตรไม่ต้อง เพื่อรับเงินโอน (Cardless ATM)Ÿ
5. บริการถอนเงินผ่านเครื่อง ATM ของผู้ถือบัตร VISA /
Master Card ที่ออกในประเทศ

- หมืน่ ละ 10 บาท ขัน้ ต่า 10 บาท
และ ค่าคูส่ าย 20 บาท/รายการ

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

- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมถอนเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคาร
โดยใช้บตั ร VISA / Mater Card ทีอ่ อกในประเทศ แต่ไม่ได้เป็น
สมาชิก ATM Pool

- 20 บาท/รายการ

6. ทารายการถอนเงินโดยใช้บัตร VISA ต่างประเทศผ่านเครื่องŸ
EDC ที่สาขาและสานักงานแลกเปลี่ยนเงินของธนาคาร

- 200 บาท/รายการ

- ความในข้อ 1.(1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียน ที่ ว. 25/2560 ลงวันที่ 24 มกราคม 2560 โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
- ความในข้อ 1.(2) แก้ไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียน ที่ ว. 272/2559 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 23 มกราคม 2560
- ความในข้อ 2. แก้ไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียน ที่ ว. 70/2557 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 21 มิถุนายน 2557
- ความในข้อ 3.(1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียน ที่ ว. 10/2548 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2548 โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 15 มีนาคม 2548
- ความในข้อ 3.(2) แก้ไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียน ที่ ว. 36/2552 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2552 โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 24 มีนาคม 2552
- ความในข้อ 4. แก้ไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียน ที่ ว. 42/2550 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2550
- ความในข้อ 5. แก้ไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียน ที่ ว. 183/2554 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554
- ความในข้อ 6. แก้ไขเพิ่มเติมโดย ANN_KCO_287/2560 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560
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หมายเหตุ

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เรื่อง อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกีย่ วเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สนิ เชือ่ 1/ และค่าบริการอืน่ ๆ
เริ่มใช้ตงั้ แต่วันที่ 1 เมษายน 2563
อัตราค่าบริการ (บาท)

ค. ค่าบริการอื่นๆ : บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (3)

1. บริการกรุงศรี ออนไลน์
(1) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ค่าธรรมเนียมรายปี
- บุคคลธรรมดาที่มีบตั ร ATM หรือ VISA Electron / VISA Debit
- บุคคลธรรมดาที่ไม่มีบตั ร ATM หรือ VISA Electron / VISA Debit
- นิตบิ คุ คล (เฉพาะบริการกรุงศรี ออนไลน์)
(3) การโอนเงินภายในประเทศ
(3.1) การโอนเงินภายในธนาคาร
- ในเขตสานักหักบัญชีเดียวกัน
- ข้ามเขตสานักหักบัญชี
(3.2) การโอนเงินต่างธนาคารแบบทันที (ORFT)
(3.3) การโอนเงินบริการบัตรไม่ตอ้ ง
(4) การโอนเงินต่างประเทศ
- การโอนเงินผ่าน SWIFT (บริการโอนเงินขาออก)
- การสัง่ ซือ้ ดราฟต์ตา่ งประเทศ

- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี

- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี
- 30 บาท/รายการ

- 350 บาท/รายการ
- 200 บาท/ฉบับ บวกค่าอากรแสตมป์
ฉบับละ 3 บาท และค่าจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน 100 บาท/ฉบับทั่วประเทศ
- ไม่มี
(5) การชาระค่าสินค้า/บริการ (Bill Payment)
- ความในข้อ (1) - (3) และ 5 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ANN_RBD_84/2561 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 1 เมษายน 2561
- ความในข้อ (4) แก้ไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียนที่ ว. 10/2548 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2548 โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 15 มีนาคม 2548
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หมายเหตุ

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
1/

เรื่อง อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ทีเ่ กี่ยวเนือ่ งกับเงินฝาก เงินให้สนิ เชื่อ และค่าบริการอื่น ๆ
เริ่มใช้ตงั้ แต่วันที่ 1 เมษายน 2563
ค. ค่าบริการอืน่ ๆ : บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (3)

อัตราค่าบริการ (บาท)

หมายเหตุ

2. บริการ Krungsri E-Payment (รับชาระเงินผ่าน Internet)Ÿ
(1) การชาระเงินด้วยบัตรเครดิต
(1.1) ลูกค้ารายเดิม
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- ค่าธรรมเนียมรายปี

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

(1.2) ลูกค้ารายใหม่
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- ค่าธรรมเนียมรายปี

(2) ค่าธรรมเนียมรายการชาระเงินด้วยการหักบัญชีเงินฝาก
(3) ค่าธรรมเนียมรายการชาระเงินด้วยบัตรเครดิต

- เรียกเก็บ ณ วันครบรอบปีทใี่ ช้บริการ
จากร้านค้าทีม่ สี รุปยอดขายน้อยกว่า
20 รายการ/ปี และ ตัง้ แต่วันที่ 17 เมษายน
2557 เป็นต้นไป เมือ่ ครบรอบปีทใี่ ช้บริการ
ให้ใช้อัตราเดียวกับลูกค้ารายใหม่
• สาหรับลูกค้ารายใหม่ เริ่มใช้ตงั้ แต่
วันที่ 19 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป

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

ในกรณีทใี่ ช้บริการระบบการป้องกัน
การทุจริตในการใช้บตั รเครดิตเวปไซต์

- ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของธนาคารกับบริษัทผูข้ ายสินค้า
และบริการ
- ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของธนาคารกับบริษัทผูข้ ายสินค้า
และบริการ

3. บริการรับชาระเงินค่าสินค้าและบริการจากร้านค้าผ่านŸ
อินเทอร์เน็ต (Krungsri Virtual EDC)
(1) การชาระเงินด้วยบัตรเครดิต
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- ค่าธรรมเนียมรายปี

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

- เรียกเก็บ ณ วันครบรอบปีทใี่ ช้บริการ
จากร้านค้าทีม่ สี รุปยอดขายน้อยกว่า
20 รายการ/ปี

- ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของธนาคารกับบริษัท
ผูข้ ายสินค้าและบริการ
- ความในข้อ 2. (2), (3) และข้อ3. แก้ไขเพิม่ เติมโดยหนังสือเวียนที่ ว. 10/2548 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2548 โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 15 มีนาคม 2548
- ความในข้อ 2. (1) แก้ไขเพิม่ เติมโดยหนังสือเวียนที่ ว. 47/2557 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2557 โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 19 มีนาคม 2557
(2) ค่าธรรมเนียมรายการชาระเงินด้วยบัตรเครดิต
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ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เรื่อง อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ทีเ่ กี่ยวเนือ่ งกับเงินฝาก เงินให้สนิ เชื่อ1/ และค่าบริการอื่น ๆ
เริ่มใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563
อัตราค่าบริการ (บาท)

ค. ค่าบริการอืน่ ๆ : บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (4)

หมายเหตุ

1. บริการกรุงศรี โฟน 1572Ÿ
(1) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ค่าธรรมเนียมรายปี
- บุคคลธรรมดาทีม่ ีบตั ร ATM หรือ VISA Electron / VISA Debit
- บุคคลธรรมดาทีไ่ ม่มีบตั ร ATM หรือ VISA Electron / VISA Debit
- นิตบิ คุ คล
(3) ค่าธรรมเนียมออกรหัสใหม่
(4) โอนเงินภายในธนาคาร - ข้ามเขต
(5) โอนเงินชาระค่าสินค้าและบริการ

2.บริการ Krungsri-OVS-Dials-Voice Banking Service
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- ค่าธรรมเนียมออกรหัสใหม่
- ค่าธรรมเนียมขอเพิม่ เลขทีบ่ ญ
ั ชี

- ไม่มี
- ไม่มี
- 200 บาท/ปี
- 200 บาท/ปี
- 50 บาท/ครั้ง
- หมื่นละ 10 บาท ขั้นต่า 10 บาท
- ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของธนาคารกับบริษัทผูข้ าย
สินค้าและบริการ

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

- ความในข้อ 1.แก้ไขเพิม่ เติมโดยหนังสือเวียนที่ ว. 10/2548 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2548 โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 15 มีนาคม 2548
- ความในข้อ 2.แก้ไขเพิม่ เติมโดยหนังสือเวียนที่ ว.157/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 5 มกราคม 2558
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ให้บริการสาหรับลูกค้านิตบิ คุ คลผูม้ ีบญ
ั ชีเงินฝากที่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ทีร่ ับโอนมา
จากธนาคาร แห่งโตเกียว-มิตซูบชิ ิ ยูเอฟเจ จากัด
สาขากรุงเทพ และลูกค้านิตบิ คุ คลผูเ้ ปิดบัญชีเงินฝาก
ทีส่ าขากรุงเทพฯ สาทร ทีธ่ นาคารอนุญาตให้ใช้บริการ
นีไ้ ด้

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
1/

เรือ่ ง อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สนิ เชื่อ และค่าบริการอื่น ๆ
เริม่ ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563
ค. ค่าบริการอื่นๆ : บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (5)

อัตราค่าบริการ (บาท)

1. บริการกรุงศรีโมบายแอฟ ( Krungsri Mobile App : KMA)
- ไม่มี
(1) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- ไม่มี
(2) ค่าธรรมเนียมรายปี
(3) การสอบถามสถานะของบัญชี
- ไม่มี
- การสอบถามยอดคงเหลือ
- ไม่มี
- การสอบถามรายการเดินบัญชี
(4) การโอนเงิน
(4.1) การโอนเงินภายในธนาคาร
- ไม่มี
- ในเขตสานักหักบัญชีเดียวกัน
- ไม่มี
- ข้ามเขตสานักหักบัญชี
- ไม่มี
(4.2) การโอนเงินต่างธนาคารแบบทันที (ORFT)
- ไม่มี
(5) การชาระค่าสินค้า/บริการ
- ความในข้อ 1. แก้ไขเพิ่มเติมโดย ANN_RBD_84/2561 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561
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หมายเหตุ

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เรื่อง อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกีย่ วเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชือ่ 1/ และค่าบริการอืน่ ๆ
เริ่มใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563

ค. ค่าบริการอื่นๆ : บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (5)

อัตราค่าบริการ (บาท)
ค่าธรรมเนียมต่อเดือน
ค่าธรรมเนียมต่อรายการ

2. บริการ Krungsri SMS BankingŸ
(1) บริการแจ้งข้อมูลทางการเงิน (Financial Alert)
- บริการแจ้งเมื่อมีเงินรับเข้าบัญชี (Money Deposit Alert)
- บริการแจ้งเมื่อมีเงินออกจากบัญชี (Money Withdrawal Alert)
- บริการแจ้งเมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต
(Debit Card Usage Alert)
- บริการแจ้งผลการหักบัญชีอัตโนมัติ
(Auto Payment Debit Result Alert)
- บริการแจ้งเมื่อบัญชีไม่เคลือ่ นไหว
(Account No - Movement Alert)
(2) บริการแจ้งผลการโอนเงินให้ผรู้ ับโอนผ่านตู้ ATM
และกรุงศรีออนไลน์ (Money Transfer Alert)
- โอนเงินภายในธนาคาร และเป็นการโอนภายในเขต
และข้ามเขต (BAY to BAY)
- โอนเงินต่างธนาคาร (ORFT)

- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี
9 บาท/เดือน
- ไม่มี
- ไม่มี

- ไม่มี

- ไม่มี

- ไม่มี

- ไม่มี

- ความในข้อ 2. แก้ไขเพิ่มเติมโดย ANN_DBI_321/2561 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 20 พฤศจิกายน 2561
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หมายเหตุ
ลูกค้ารายใหม่
ธนาคารยกเลิกการให้บริการ
ตัง้ แต่วนั ที่ 6 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป
ลูกค้ารายเดิม
ยังคงใช้บริการได้ต่อไป

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เรื่อง อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกีย่ วเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชือ่ 1/ และค่าบริการอืน่ ๆ
เริ่มใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563
ค. ค่าบริการอื่นๆ : บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (5)

อัตราค่าบริการ (บาท)
ค่าธรรมเนียมต่อเดือน
ค่าธรรมเนียมต่อรายการ

หมายเหตุ

3. บริการ Krungsri SMS Banking Package 19
บริการแจ้งข้อมูลทางการเงิน
- แจ้งเมื่อมีเงินรับเข้าบัญชี
- แจ้งเมื่อมีเงินออกจากบัญชี
- บริการแจ้งเมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต
- แจ้งเมื่อมีการหักบัญชีอัตโนมัติ
- แจ้งเมื่อบัญชีไม่เคลือ่ นไหว

19 บาท / บัญชี / เดือน

-

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

4. บริการ Krungsri Biz SMS
แพ็คเกจ Transaction Alert 29 บาท
- แจ้งผลการโอนเงินเพื่อชาระค่างวดสินเชื่ออัตโนมัติ
(Loan Auto Debit Result Alert)
- แจ้งเมื่อมีเงินรับเข้าบัญชี (Money Deposit Alert)
- แจ้งเมื่อมีเงินออกจากบัญชี (Money Withdrawal Alert)
- แจ้งเมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต (Debit Card Usage Alert)
- แจ้งผลการหักบัญชีอัตโนมัติ (Auto Payment Debit Result Alert)
- แจ้งเมื่อบัญชีไม่เคลือ่ นไหว (Account No-Movement Alert)
- แจ้งยอดเงินประจาวัน (Daily Balance Alert)
- แจ้งเมื่อมีการถอนเงินผ่านเช็ค (Cheque Withdrawal Alert)
- แจ้งสรุปรายการประจาสัปดาห์ (Weekly Summary Alert)

29 บาท/เดือน

แพ็คเกจ Cheque & OD Alert 39 บาท
(1) บริการแจ้งข้อมูลเช็ค
- แจ้งเมื่อมีเช็ครอเรียกเก็บ (Clearing Cheque Alert)
- แจ้งเมื่อมีเช็คคืนเนื่องจากเงินในบัญชีไม่พอจ่าย (Insufficient Fund Alert)
- แจ้งเมื่อมีเช็คสัง่ จ่ายคืน (Returned Cheque Payment Alert)
39 บาท/เดือน
- เมื่อมีเช็คนาฝากคืน (Returned Cheque Deposit Alert)
(2) บริการแจ้งข้อมูลวงเงินกูเ้ บิกเกินบัญชี
- แจ้งเมื่อมียอดใช้วงเงินกูเ้ บิกเกินบัญชีถึง 80 % ของวงเงิน
- แจ้งเมื่อวงเงินกูเ้ บิกเกินบัญชีมียอดเงินใช้เต็มวงเงิน
- ความในข้อ 3. แก้ไขเพิ่มเติมโดย ANN_DBI_321/2561 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 20 พฤศจิกายน 2561
- ความในข้อ 4. แก้ไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเวียนที่ ว. 47/2558 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558 โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2558

ผูม้ ีอานาจลงนาม......................................................................
(นายไพโรจน์ ชืน่ ครุฑ)
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร
ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563
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