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1. ผู้ออกผลิตภัณฑ์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
2. ช่ือผลิตภัณฑ์ สินเชื่อกรุงไทย Smart Money 
3. อัตราดอกเบ้ีย - กรณีบุคคลท่ัวไปท่ีมีรายได้ประจาํ อตัราดอกเบี้ย 20% ต่อปี  

- กรณีผู้ประกอบการรา้นค้ารายย่อยท่ัวไป อตัราดอกเบี้ย 22% ต่อปี 
4. อัตราดอกเบี้ย หรอืเบ้ียปรับกรณีผิด
นัดชําระ 

• คิดดอกเบี้ยผิดนัดชําระหน้ีในอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดท่ีเรยีกเก็บจรงิตามข้อ 3. + 3% ต่อปี (โดยอัตรารวม
ของดอกเบ้ีย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ จะไม่เกินอัตราสูงสุดตามประกาศของธนาคารสําหรับ
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ ซึ่งปัจจุบันไม่เกินรอ้ยละ 25 ต่อปี)  นับแต่วนัผิดนัดชําระหน้ีเป็นต้นไป 
โดยคํานวณบนฐานเงินต้นของค่างวดท่ีค้างชําระในแต่ละงวดไปจนถึงวันท่ีศาลรับฟ้อง   หลังจากน้ัน   
จะคํานวณบนฐานเงนิต้นท่ีค้างชําระท้ังจาํนวน  จนกวา่จะชําระหน้ีเสรจ็ส้ิน 
• สูตรการคํานวณอตัราดอกเบี้ยผดินัดชําระ คือ 
                         เงนิต้นของค่างวดท่ีผิดนัดชําระ x อตัราดอกเบีย้ผิดนัด x จาํนวนวนัท่ีผิดนัด 
                                                                               365 วนั 

5. ลําดับการตัดชําระหน้ี ธนาคารจะตัดชําระค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงนิต้นของยอดหน้ีท่ีลูกหน้ีค้างชําระนานท่ีสุดก่อน แล้ว
จึงตัดชําระยอดหนี้ท่ีค้างชําระนานรองลงมา ตามลําดับ ท้ังน้ี หากลูกหน้ีมีเงินทดรองจ่ายในงวดการ
ชําระ ธนาคารจะตัดชําระหน้ีเป็นลําดับแรก รวมท้ังหากลูกหน้ีมีดอกเบ้ียผิดนัดชําระหนี้ ธนาคารจะตัด
ดอกเบ้ียผิดนัดชําระหน้ีในงวดค้างชําระในลําดับของดอกเบ้ีย โดยคํานวณอัตราดอกเบ้ียผิดนัด  
ชําระหน้ี ตามข้อ 4 เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 

6. วงเงิน - กรณีบุคคลท่ัวไปท่ีมีรายได้ประจาํ สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 1.0 ล้านบาท 
- กรณีผู้ประกอบการรา้นค้ารายย่อยท่ัวไป สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธ ิและไม่เกิน 0.5 ล้านบาท 

7. ค่าบริการต่างๆ  - ค่าอากรแสตมป์: เงนิกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท สูงสุด ไม่เกิน 
  10,000 บาท 
- ค่าติดตามทวงถามหน้ี: 

(1) กรณค้ีางชาํระหน้ีหน่ึงงวด เรยีกเก็บไม่เกิน 50 บาท ต่อบัญชี ต่อรอบการทวงถามหนี ้
(2) กรณีค้างชําระหน้ีมากกวา่หน่ึงงวด เรยีกเก็บไม่เกิน 100 บาท ต่อบัญชี ต่อรอบการทวงถามหนี ้
ยกเวน้ ค่าติดตามทวงถามหน้ีจะไม่มีการเรยีกเก็บในกรณีดังน้ี 

             (1)  กรณีลูกหน้ีมีหน้ีค้างชาํระหรอืหน้ีท่ีถึงกําหนดชําระสะสมไม่เกิน 1,000 บาท 
             (2)  กรณีท่ีได้รบัชําระหน้ีครบตามจาํนวน หรอืมีการบอกเลิกสัญญาแล้วตามกฎหมาย 

8. ข้อควรระวังในเรื่องสําคัญ  - ท่านต้องชําระหน้ีให้กับธนาคารตามจํานวนท่ีกําหนดในแต่ละรอบการชําระ ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
หากผิดนัดชําระหน้ี  ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยผิดนัดชําระหน้ีตามข้อ 4 

- หากท่านผิดนัดชําระหน้ีหรอืผิดเงื่อนไขการชําระหน้ี  อาจมีการเรยีกเก็บค่าใช้จา่ยในการติดตามทวงถามหน้ี
จากท่าน        

9. การแจ้งให้ชําระหน้ี หรือ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

จัดส่งใบแจ้งหน้ีให้แก่ลูกค้าทุกเดือนทางไปรษณีย์ หรอืทางอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีลูกค้าได้เลือกไว ้ ซึ่งมี
รายละเอียดต่างๆ เช่น วงเงินกู้ จํานวนต้นเงินคงเหลือ ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ียผิดนัด (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม/
เบ้ียปรบั (ถ้ามี) รวมเงนิท่ีต้องชําระ วนัท่ีชําระครัง้ต่อไป เป็นต้น 

10. การแจ้งได้รบัชําระเงินจากลูกค้า จัดส่งใบเสรจ็รับชําระเงินกู้ให้แก่ลูกค้าทุกเดือนทางไปรษณีย์ เฉพาะกรณีหักชําระจากบัญชีเงินฝากเท่าน้ัน 
กรณีอื่นๆ  ได้รับจากช่องทางตามท่ีลูกค้าชําระ  เช่น  เคาน์เตอร์บริการท่ีสาขา  หรือทางอิเล็กทรอนิกส์  
ตามท่ีลูกค้าได้เลือกไว ้  โดยแจ้งรายละเอียดใบเสรจ็รบัเงิน เช่น จํานวนเงินต้น ดอกเบี้ย ดอกเบ้ียผิดนัด 
(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม/เบ้ียปรบั (ถ้ามี) รวมจาํนวนเงนิท่ีชําระ เป็นต้น 

11. การแจ้งเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการ
ให้บรกิาร หรอืการแจ้งเตือนท่ีสําคัญ
ต่างๆ 

หากข้อมูลรายละเอียดในการติดต่อของลูกค้ามีการเปล่ียนแปลง กรุณาแจ้งให้ทางธนาคารทราบทันที 
เช่น ชื่อ – นามสกุล อาชีพ สถานท่ีทํางาน สถานท่ีอยู่ เบอรโ์ทรศัพท์ และรายละเอียดต่างๆ เพ่ือให้การ
ส่ือสารข้อมูลกับลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเรว็ โดยการแจง้ผ่านสาขาท่ีลูกค้าใช้บรกิาร 

12. ประกันภัยประเภทท่ีลูกค้า
จําเป็นต้องทํา หรือ ท่ีสามารถเลือกได้ 

ลูกค้าสามารถเลือกทําประกันชวีติเพ่ือคุ้มครองวงเงนิสินเชื่อหรอืไม่ก็ได้ การทําประกันชีวติเพ่ือคุ้มครอง
วงเงินสินเชื่ อจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและทายาทในกรณี เกิดเหตุการณ์ ไม่คาดฝัน ท้ังน้ีการทํา  
ประกันชีวติฯดังกล่าว  เป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้าและไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 
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ข้อควรระวัง !! 
- การทําประกันชีวติเพ่ือคุ้มครองวงเงนิสินเชื่อไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 
- ดอกเบ้ียเงนิกู้จะคํานวณต้ังแต่วนัท่ีลูกค้าได้รบัเงนิกู้ 
- กรณีผิดนัดชําระหน้ี ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบ้ียปกติสูงสุดท่ีเรยีกเก็บจรงิตามท่ีระบุในสัญญาบวกรอ้ยละสามต่อปี โดยอัตรารวม

ของดอกเบี้ย ค่าปรบั ค่าบรกิาร ค่าธรรมเนียมใดๆ จะไม่เกินอตัราสูงสุดตามประกาศของธนาคารสําหรบัสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ และ
มีค่าใช้จา่ยในการติดตามทวงถามให้ชําระหน้ีเพ่ิม 

- ลูกค้าควรทําความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจลงนามยื่นขอสินเชื่อ  
- หากมขี้อสงสัยสามารถสอบถามเจา้หน้าท่ี หรอื Call Center โทร. 02 111 1111 

13. ช่องทางการติดต่อธนาคาร หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม หรือแจ้งข้อร้องเรียน ลูกค้าสามารถเข้าไปดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี krungthai.com หรือ Call Center โทร. 02 111 1111 หรือ ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขา 

   

 

 

 

 

 

 


