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1. ผู้ออกผลิตภัณฑ์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
2. ช่ือผลิตภัณฑ์ สินเชื่อโครงการเงนิกู้อเนกประสงค์เพ่ือเป็นสวสัดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน 
3. วงเงิน (Loan to value) -  กรณีมีบุคคลคํ้าประกัน/ยกเวน้บุคคลคํ้าประกัน ให้วงเงนิไม่เกิน 10 เท่าของเงนิเดือน และไม่เกิน 2.0 ล้านบาท 

-  กรณีจาํนองหลักทรพัย์เป็นประกัน ให้วงเงนิไม่เกิน 5.0 ล้านบาท และเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีธนาคารกําหนด 
เม่ือรวมวงเงนิกู้ทุกประเภทหลักประกันแล้วสูงสุดรายละไม่เกิน 5.0 ล้านบาท 

4. ระยะเวลาการผ่อนชําระ -  กรณีมีบุคคลคํ้าประกัน/ยกเวน้บุคคลคํ้าประกันให้ไม่เกิน 7 ปี ท้ังน้ี กรณีผู้กู้เป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง 
ระยะเวลาให้กู้ต้องไม่เกินระยะเวลาจา้งท่ีเหลือตามสัญญาจา้ง 

-  กรณีจาํนองหลักทรพัย์เป็นประกันให้ไม่เกิน 15 ป ี
ท้ังน้ี เม่ือรวมระยะเวลาให้กู้กับอายุของผู้กู้ หรอืผู้คํ้าประกันแล้ว จะต้องไม่เกิน 60 ปี หรอืเกษียณอายุ 

5. ประเภทของการผ่อนชําระ ผ่อนชําระต้นเงนิกู้พรอ้มดอกเบ้ียเป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน ให้เสรจ็ส้ินจนครบอายสัุญญากู้ 
6. หลักการผ่อนชําระแบบลดต้น
ลดดอก 

• การผ่อนชําระหน้ี ผ่อนเดือนละเท่าๆกันทุกเดือน 
• การผ่อนชําระช่วงแรกดอกเบ้ียจะมีจํานวนมาก ในเดือนต่อๆมาดอกเบ้ียจะลดลงตามจํานวนเงินต้น  

คงค้างท่ีลดลงเรื่อยๆ  
• การคิดดอกเบี้ยคิดเป็นรายวนั และจะถูกคิดดอกเบ้ียต้ังแต่วนัท่ีลูกค้าได้รบัเงนิกู้ 
• ดอกเบ้ียคิดจากเงนิต้นคงค้างจากงวดก่อน 
• สูตรการคํานวณดอกเบ้ียปกติ = เงนิต้นคงค้าง x อตัราดอกเบี้ยต่อปี x จาํนวนวนัในงวดน้ัน 
                                                                               365 วนั 

7. อัตราดอกเบี้ย  (1) กรณีมีบุคคลคํ้าประกัน/ยกเวน้บุคคลคํ้าประกัน 
(1.1) หน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร และหักเงินได้ชําระหนี้ให้ธนาคาร ให้เรียกเก็บ

ดอกเบ้ียในอตัรา MRR + 1.5% ต่อปี  
(1.2) หน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร และให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝากชําระหนี้ ให้เรียกเก็บ

ดอกเบ้ียในอตัรา MRR + 2% ต่อปี 
(1.3)  หน่วยงานไม่ผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร และหักเงนิได้ชําระหนี้ให้ธนาคาร ให้เรยีกเก็บในอัตรา

ดอกเบ้ีย  MRR + 3% ต่อปี 
   ท้ังน้ี กรณีท่ีธนาคารกําหนดให้ต้องมีบุคคลคํ้าประกัน แต่ผู้กู้มีความประสงค์ขอยกเว้นบุคคล  

คํ้าประกันให้เรยีกเก็บดอกเบี้ยในอตัราเพ่ิมขึ้นอกี 2% ต่อปี  
(2) กรณีจาํนองหลักทรพัย์ให้เรยีกเก็บในอตัรา MRR ต่อปี 

8. อัตราดอกเบี้ยหรอืเบ้ียปรับ
กรณีผิดนัดชําระ 

• คิดดอกเบ้ียผิดนัดชําระหน้ีในอัตราดอกเบ้ียปกติสูงสุดท่ีเรยีกเก็บจรงิตามข้อ 7. + 3% ต่อปี แต่หาก
อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเกินกวา่อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหน้ีตามท่ีธนาคารประกาศใช้เป็น
การท่ัวไป (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ MRR+12 ต่อปี) จะคํานวณด้วยอัตราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีผิดนัด
ชําระหน้ีดังกล่าวแทน นับแต่วนัผิดนัดชําระหน้ีเป็นต้นไป  โดยคํานวณบนฐานเงนิต้นของค่างวดท่ีค้าง
ชําระในแต่ละงวดไปจนถึงวนัท่ีศาลรบัฟอ้ง หลังจากน้ันให้คํานวณบนฐานเงนิต้นท่ีค้างชําระท้ังจาํนวน 
จนกวา่จะชําระหน้ีเสรจ็ส้ิน 

• สูตรการคํานวณอตัราดอกเบี้ยผดินัดชําระ คือ 
                         เงนิต้นของค่างวดท่ีผิดนัดชําระ x อตัราดอกเบีย้ผิดนัด x จาํนวนวนัท่ีผิดนัด 
                                                                                365 วนั 

9. ลําดับการตัดชําระหน้ี ธนาคารจะตัดชําระค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงนิต้นของยอดหน้ีท่ีลูกหน้ีค้างชําระนานท่ีสุดก่อน แล้ว
จึงตัดชําระยอดหน้ีท่ีค้างชําระนานรองลงมา ตามลําดับ ท้ังน้ี หากลูกหน้ีมีเงินทดรองจ่ายในงวดการ
ชําระ ธนาคารจะตัดชําระหนี้เป็นลําดับแรก รวมท้ังหากลูกหน้ีมีดอกเบ้ียผิดนัดชําระหนี้ ธนาคารจะตัด
ดอกเบ้ียผิดนัดชําระหน้ีในงวดค้างชําระในลําดับของดอกเบ้ีย โดยคํานวณอัตราดอกเบ้ียผิดนัด  
ชําระหน้ี ตามข้อ 8 เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 

10. ค่าบรกิารต่างๆ  
 
 
 

- ค่าอากรแสตมป์: เงนิกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 
  10,000 บาท 
- ค่าติดตามทวงถามหน้ี: 

(1) กรณค้ีางชาํระหน้ีหน่ึงงวด เรยีกเก็บไม่เกิน 50 บาท ต่อบัญชี ต่อรอบการทวงถามหนี ้
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ข้อควรระวัง !! 
- การทําประกันชีวติเพ่ือคุ้มครองวงเงนิสินเชื่อไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 
- ดอกเบ้ียเงนิกู้จะคํานวณต้ังแต่วนัท่ีลูกค้าได้รบัเงนิกู้ 
- กรณีผิดนัดชําระหน้ี ธนาคารจะคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบี้ยปกติสูงสุดท่ีเรยีกเก็บจรงิตามท่ีระบุในสัญญาบวกรอ้ยละสามต่อปี โดยรวมกันแล้ว  

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

10. ค่าบรกิารต่างๆ (ต่อ) (2) กรณีค้างชําระหน้ีมากกวา่หน่ึงงวด เรยีกเก็บไม่เกิน 100 บาท ต่อบัญชี ต่อรอบการทวงถามหนี ้
ยกเวน้ ค่าติดตามทวงถามหน้ีจะไม่มีการเรยีกเก็บในกรณีดังน้ี 

             (1)  กรณีลูกหน้ีมีหน้ีค้างชาํระหรอืหน้ีท่ีถึงกําหนดชําระสะสมไม่เกิน 1,000 บาท 
             (2)  กรณีท่ีได้รบัชําระหน้ีครบตามจาํนวน หรอืมีการบอกเลิกสัญญาแล้วตามกฎหมาย       
- ค่าสํารวจและประเมินหลักประกัน: ขั้นตํ่า 3,500 บาท และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท 

11. เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ี
ลูกค้าต้องทําตาม มิฉะน้ันจะ
กระทบต่อการใช้ผลิตภัณฑ์น้ันๆ 

ค่างวดผ่อนชําระรายเดือนขึ้นอยู่กับวงเงนิ อตัราดอกเบี้ย และระยะเวลาให้กู้ท่ีลูกค้าได้รบัอนุมัติ  โดยเป็นไป
ตามเงื่อนไขและข้อกําหนดในสัญญาท่ีลูกค้าทําขึ้นกับธนาคาร หากชําระหลังจากวันท่ีครบกําหนดชําระ  
ท่านจะมีภาระค่าใช้จา่ยเพ่ิมขึ้น  

12. ประกันภัยประเภทท่ีลูกค้า
จําเป็น ต้องทํา หรอืท่ีสามารถ
เลือกได้ 

-  กรณีนําหลักทรพัย์มาเป็นหลักประกัน    ลูกค้าจําเป็นต้องทําประกันอัคคีภัยเพ่ือป้องกันความเส่ียงท่ีอาจ 
เกิดขึ้นกับทรพัย์สินของลูกค้า  ท้ังน้ี ลูกค้ามีสิทธเิลือกท่ีจะทําประกันภัยกับบรษัิทประกันรายใดก็ได้ และ
ผ่านนายหน้าประกันหรอืตัวแทนรายใดก็ได้  ตามความสมัครใจของลูกค้า 

-  ลูกค้าสามารถเลือกทําประกันชีวติเพ่ือคุ้มครองวงเงินสินเชื่อหรือไม่ก็ได้ การทําประกันชีวติเพ่ือคุ้มครอง 
วงเงินสินเชื่อจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและทายาทในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน  ท้ังน้ี การทําประกัน
ชีวติฯ ดังกล่าว เป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 

13. ข้อควรระวงัในเรื่องสําคัญ  - อัตราดอกเบี้ย อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ หากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MRR เปล่ียนแปลงไป ท้ังน้ีใน 
   กรณีท่ีอตัราดอกเบี้ยเพ่ิมสูงขึ้นอาจทําให้จาํนวนเงนิค่าดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้น และหักชําระเงนิต้นได้น้อยลง  
   ทําให้จะต้องชําระงวดสุดท้ายในเงนิจาํนวนท่ีมากกวา่ค่างวดปกติท่ีกําหนดไว ้
   สแกนเพ่ืออา่นตัวอย่างเพ่ิมเติม 
 
 
 
-  ท่านต้องชําระหน้ีให้กับธนาคารตามจํานวนท่ีกําหนดในแต่ละรอบการชําระ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากผิด

นัดชําระหน้ี  ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยผิดนัดชําระหน้ีตามข้อ 8 
 - หากท่านผิดนัดชําระหน้ีหรอืผิดเงื่อนไขการชําระหน้ี   อาจมีการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหน้ี 

จากท่าน 
14. การแจ้งให้ชําระหน้ีหรือ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

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

15. การแจ้งได้รบัชําระเงินจาก
ลูกค้า  

จัดส่งใบเสร็จรับชําระเงินกู้ให้แก่ลูกค้าทุกเดือนทางไปรษณีย์ เฉพาะกรณีหักชําระจากบัญชีเงินฝากเท่าน้ัน 
กรณีอื่นๆ ได้รับจากช่องทางตามท่ีลูกค้าชําระ เช่น เคาน์เตอร์บริการท่ีสาขา หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามท่ี
ลูกค้าได้เลือกไว้ โดยแจ้งรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน เช่น จํานวนเงินต้น ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ียผิดนัด (ถ้ามี) 
ค่าธรรมเนียม/เบ้ียปรบั (ถ้ามี) รวมจาํนวนเงนิท่ีชําระ เป็นต้น 

16. การแจ้งเปล่ียนแปลงเงื่อนไข
การให้บรกิาร หรือการแจ้งเตือนท่ี
สําคัญต่างๆ 

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

17. ช่องทางการติดต่อธนาคาร หากมีข้อสงสัยหรอืประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม หรอืแจ้งข้อรอ้งเรยีน ลูกค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ท่ี krungthai.com  หรอื Call Center โทร. 02 111 1111 หรอืธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 

 

 


