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1. ผู้ออกผลิตภัณฑ์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

2. ชื&อผลิตภัณฑ์

สินเชื&อโครงการเงินกู้อเนกประสงค์ เพื& อเป-นสวัสดิการข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานตามสัญญาจ้าง
ของหน่วยงานราชการ องค์การมหาชน รวมทั6งพนักงานรัฐวิสาหกิจ

3. วงเงิน (Loan
(Loan to value)
value)

- กรณีบุคคลคEาประกัน ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 2.0 ล้านบาท
- กรณีหลักทรัพย์/เงินฝากคEาประกัน ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5.0 ล้านบาท
เมื&อรวมวงเงินกู้ทุกประเภทหลักประกันแล้วสูงสุดรายละไม่เกิน 5.0 ล้านบาท
ทั6งนี6 กรณีนําหลักทรัพย์มาเป-นหลักประกัน ให้วงเงินกู้ตามเกณฑ์ที&ธนาคารกําหนด

4. ระยะเวลาการผ่อนชําระ

ไม่เกิน 20 ปL ทั6งนี6 เงื&อนไขเป-นไปตามที&ธนาคารกําหนด

5. ประเภทของการผ่อนชําระ

ผ่อนชําระต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี6ยเป-นรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน ให้เสร็จสิ6นจนครบอายุสัญญากู้

6. หลักการผ่อนชําระแบบลดต้นลด

การผ่อนชําระหนี6 ผ่อนเดือนละเท่าๆกันทุกเดือน

ดอก

การผ่อนชําระช่วงแรกดอกเบี6ยจะมีจํานวนมาก ในเดือนต่อๆมาดอกเบี6ยจะลดลงตามจํานวนเงินต้นคงค้ าง
ที&ลดลงเรื&อยๆ
การคิดดอกเบี6ยคิดเป-นรายวัน และจะถูกคิดดอกเบี6ยตั6งแต่วน
ั ที&ลูกค้าได้รบ
ั เงินกู้
ดอกเบี6ยคิดจากเงินต้นคงค้างจากงวดก่อน
สูตรการคํานวณดอกเบี6ยปกติ = เงินต้นคงค้าง x อัตราดอกเบี6ยต่อปL x จํานวนวันในงวดนั6น
365 วัน

7. อัตราดอกเบี6ย

(1) MOU แบบทั&วไป
(1.1) กรณี หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินนําส่งชํ าระหนี6 ให้ เรียกเก็บในอัตรา MRR - 0.75% หรือ MRR + 0.75%
หรื อ MRR + 2.5% ต่ อปL ขึ6 นอยู่ กั บประเภทของหลั กประกั นและคุ ณ สมบั ติ ของผู้ กู้ สํ าหรั บกรณี
ที&ธนาคารกําหนดให้ต้องมีบุคคลคEาประกัน แต่ผู้กู้มีความประสงค์ขอยกเว้นบุคคลคEาประกัน ให้เรียกเก็บ
ดอกเบี6ย MRR + 2.75% หรือ MRR + 3.75% ต่อปL ขึ6นอยู่กับวงเงินกู้และคุณสมบัติของผู้กู้
(1.2) กรณีหน่วยงานต้นสังกัดจ่ายเงินได้ของผู้กู้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้เรียกเก็บในอัตรา MRR%
หรือ MRR + 2.75% ต่อปL ขึ6นอยู่กับประเภทของหลักประกัน
(2) MOU แบบพิ เศษ ดอกเบี6 ยเริ&มต้ น ขึ6 นอยู่ กั บประเภทของหลั กประกั นและลั กษณะการทํ าบั นทึ กข้ อตกลง
หลั งจากนั6นในทุกสิ6นไตรมาส หากมีปริมาณธุรกรรมส่งผลให้ต้นทุนของธนาคารลดลง ระบบงานจะเรียกเก็บ
ดอกเบี6ยในอัตรา MRR - 2.5% ต่อปL
(3) กรณี โอนสิ ทธิเรียกร้องในเงินฝากเป-นประกั น ให้ เรียกเก็ บดอกเบี6 ยในอัตราดอกเบี6 ยเงินฝากที& ลู กค้ าได้ รับ
บวกส่วนต่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ต่อปL

8. อัตราดอกเบี6ยหรือเบี6ยปรับ

คิ ดดอกเบี6 ยผิ ดนั ดชํ าระหนี6 ในอั ตราดอกเบี6 ยปกติ สู งสุ ดที& เรียกเก็ บจริงตามข้ อ 7. + 3% ต่ อปL แต่ หากอั ตรา

กรณีผิดนัดชําระ

ดอกเบี6 ยดั งกล่ าวสู งเกิ นกว่าอัตราดอกเบี6 ยสู งสุ ดกรณี ผิ ดนั ดชํ าระหนี6ตามที& ธนาคารประกาศใช้ เป-นการทั& วไป
(ป^จจุบันเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปL) จะคํ านวณด้วยอัตราดอกเบี6 ยสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหนี6ดังกล่ าวแทน นับแต่
วันผิดนัดชําระหนี6เป-นต้นไป โดยคํานวณบนฐานเงินต้นของค่างวดที&ค้างชําระในแต่ละงวดไปจนถึงวันที&ศาลรับฟ`อง
หลังจากนั6นให้คํานวณบนฐานเงินต้นที&ค้างชําระทั6งจํานวน จนกว่าจะชําระหนี6เสร็จสิ6น
สูตรการคํานวณอัตราดอกเบี6ยผิดนัดชําระ คือ
เงินต้นของค่างวดที&ผิดนัดชําระ x อัตราดอกเบี6ยผิดนัด x จํานวนวันที&ผิดนัด
365 วัน

9. ค่าบริการต่างๆ

- ค่าอากรแสตมปb: เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
- ค่าติดตามทวงถามหนี6: 100 บาท/บัญชี/ทุกรอบของการผิดนัดชําระหนี6
- ค่ าสํ ารวจและประเมิ น หลั กประกั น : ร้อยละ 0.25 ของวงเงิน สิ น เชื& อ ที& ลู กค้ าขอกู้ แต่ ไม่ เกิ น 12,000 บาท
ขั6นตeา 2,000 บาท
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9. ค่าบริการต่างๆ (ต่อ)

- ค่ าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้ เรียกเก็บเฉพาะกรณีมีบุคคลคEาประกันและไม่มีบุคคลคEาประกัน (ไม่เรียก
เก็บกรณีใช้หลักทรัพย์/เงินฝากคEาประกัน) ดังนี6
วงเงินที&ลก
ู ค้าทําสัญญากู้

อัตราค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้

วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท

300 บาท

วงเงินกู้ต6ังแต่ 100,001 – 500,000 บาท

500 บาท

วงเงินกู้ต6ังแต่ 500,001 – 1,000,000 บาท

800 บาท

วงเงินกู้ต6ังแต่ 1,000,0001 – 2,000,000บาท

1,000 บาท

10. เงื&อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ที&

ค่ างวดผ่อนชําระรายเดือน ขึ6นอยู่กับวงเงิน อัตราดอกเบี6ย และระยะเวลาให้กู้ที&ลูกค้ าได้รับอนุมัติ โดยเป-นไป

ลูกค้าต้องทําตาม มิฉะนัน
6 จะกระทบ

ตามเงื&อ นไขและข้ อ กํ าหนดในสั ญ ญาที& ลู ก ค้ า ทํ า ขึ6 น กั บ ธนาคาร หากชํ าระหลั ง จากวัน ที& ค รบกํ าหนดชํ า ระ

ต่อการใช้ผลิตภัณฑ์นน
ั6 ๆ

ท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ& มขึ6น

11.
11. ประกันภัยประเภทที&ลูกค้า

- กรณี นําหลั กทรัพ ย์ มาเป-นหลั กประกั น ลู กค้ าจําเป-นต้ องทํ าประกั นอัคคี ภั ยเพื& อป`องกั นความเสี&ยงที& อาจ

จําเปเป-นต้องทํา หรือ ที&สามารถเลือก

เกิ ดขึ6 นกั บทรัพ ย์สินของลูกค้ า ทั6งนี6 ลูกค้ ามีสิทธิเลื อกที&จะทํ าประกั นภั ยกั บบริษัทประกั นรายใดก็ ได้ และ

ได้

ผ่านนายหน้าประกันหรือตัวแทนรายใดก็ได้ ตามความสมัครใจของลูกค้า
- ลูกค้ าสามารถเลื อกทําประกั นชีวิตเพื& อคุ้มครองวงเงินสินเชื&อหรือไม่ก็ได้ การทํ าประกันชี วต
ิ เพื& อคุ้มครอง
วงเงินสินเชื&อจะเป-นประโยชน์ต่อลูกค้ าและทายาทในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝ^น ทั6งนี6การทําประกันชีวิต
ฯดังกล่าว เป-นไปตามความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการพิ จารณาอนุมัติสินเชื&อ

12.
12. ข้อควรระวังในเรื&องสําคัญ

- อัตราดอกเบี6 ยของเงิน กู้ยืม นี6 อาจเปลี& ยนแปลงได้ หาก MRR เปลี& ย นแปลงไป และอั ตราดอกเบี6 ยที& เพิ& ม
สูงขึ6นอาจทําให้จํานวนเงินค่าดอกเบี6ยเพิ& มขึ6น
- ท่ านต้ อ งชํ าระหนี6 ให้ กั บ ธนาคารตามจํ า นวนที& กํ า หนดในแต่ ล ะรอบการชํ าระ ภายในระยะเวลาที& กํ าหนด
หากผิดนัดชําระหนี6 ธนาคารจะคิดดอกเบี6ยผิดนัดชําระหนี6ตามข้อ 8
- หากท่านผิดนัดชําระหนี6หรือผิดเงื&อนไขการชําระหนี6 อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี6จากท่าน

13.
13. การแจ้งให้ชําระหนี6หรือ

จัดส่งใบแจ้งหนี6ให้แก่ลูกค้ าทุกเดือนทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็ กทรอนิกส์ตามที&ลูกค้ าได้เลื อกไว้ ซึ&งมีรายละเอียด

ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ต่างๆ เช่น วงเงินกู้ จํานวนต้นเงินคงเหลือ ดอกเบี6ย ดอกเบี6ยผิดนัด (ถ้ามี) ค่ าธรรมเนียม/เบี6ยปรับ (ถ้ามี) รวมเงิน
ที&ต้องชําระ วันที&ชําระครัง
6 ต่อไป เป-นต้น

14.
ั ชําระเงินจาก
14. การแจ้งได้รบ

จัดส่งใบเสร็จรับชําระเงินกู้ให้แก่ลูกค้ าทุกเดือนทางไปรษณีย์ เฉพาะกรณีหักชําระจากบัญชีเงินฝากเท่ านั6น

ลูกค้า

กรณี อ& ืนๆ ได้ รับจากช่องทางตามที& ลูกค้ าชําระ เช่น เคาน์เตอร์บริการที& สาขา หรือทางอิเล็ กทรอนิกส์ตามที&
ลู ก ค้ า ได้ เลื อ กไว้ โดยแจ้ ง รายละเอี ย ดใบเสร็จ รับ เงิน เช่ น จํ านวนเงินต้ น ดอกเบี6 ย ดอกเบี6 ยผิ ดนั ด (ถ้ ามี )
ค่าธรรมเนียม/เบี6ยปรับ (ถ้ามี) รวมจํานวนเงินที&ชําระ เป-นต้น

15.
15. การแจ้งเปลี&ยนแปลงเงื&อนไข

หากข้อมูลรายละเอียดในการติดต่อของลูกค้ ามีการเปลี& ยนแปลง กรุณาแจ้งให้ทางธนาคารทราบทันที เช่ น

การให้บริการ หรือการแจ้งเตือนที&

ชื&อ – นามสกุล อาชี พ สถานที& ทํางาน สถานที& อยู่ เบอร์โทรศั พ ท์ และรายละเอียดต่ างๆ เพื& อให้ การสื& อสาร

สําคัญต่างๆ

ข้อมูลกับลูกค้าเป-นไปอย่างรวดเร็ว โดยการแจ้งผ่านสาขาที&ลูกค้าใช้บริการ

16. ช่องทางการติดต่อธนาคาร

หากมีข้อสงสั ยหรือประสงค์ จะสอบถามข้ อมู ลเพิ& มเติ ม หรือแจ้งข้อร้องเรียน ลู กค้ าสามารถเข้ าไปดูรายละเอียด
เพิ& มเติมได้ที& krungthai.com หรือ Call Center โทร. 02 111 1111 หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ข้อควรระวัง !!
-

การทําประกันชีวต
ิ เพื& อคุ้มครองวงเงินสินเชื&อไม่มีผลต่อการพิ จารณาอนุมัติสินเชื&อ

-

ดอกเบี6ยเงินกู้จะคํานวณตั6งแต่วันที&ลูกค้าได้รบ
ั เงินกู้

-

กรณีผิดนัดชําระหนี6 ธนาคารจะคิดดอกเบี6ยในอัตราดอกเบี6ยปกติสูงสุดที&เรียกเก็บจริงตามที&ระบุในสัญญาบวกร้อยละสามต่อปL โดยรวมกัน
แล้วไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี6ยสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหนี6ตามประกาศของธนาคาร และมีค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามให้ชําระหนี6เพิ& ม

-

ลูกค้าควรทําความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และเงื&อนไขก่อนตัดสินใจลงนามยื&นขอสินเชื&อ

-

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที& หรือ Call Center โทร. 02 111 1111
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