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ข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูลสําคัญของผลิตภัณฑ์ สําคัญของผลิตภัณฑ์ สําคัญของผลิตภัณฑ์ สําคัญของผลิตภัณฑ์ ((((SSSSales Sheetales Sheetales Sheetales Sheet))))    สินเชื&อโครงการเงนิกู้อเนกประสงค์เพื&อเป-นสวสัดิการข้าราชการ ลูกจา้งประจาํ และสินเชื&อโครงการเงนิกู้อเนกประสงค์เพื&อเป-นสวสัดิการข้าราชการ ลูกจา้งประจาํ และสินเชื&อโครงการเงนิกู้อเนกประสงค์เพื&อเป-นสวสัดิการข้าราชการ ลูกจา้งประจาํ และสินเชื&อโครงการเงนิกู้อเนกประสงค์เพื&อเป-นสวสัดิการข้าราชการ ลูกจา้งประจาํ และ

พนักงานตามสัญญาจา้งของหน่วยงานราชการ องค์การมหาชน รวมทั6งพนักงานรฐัวสิาหกิจพนักงานตามสัญญาจา้งของหน่วยงานราชการ องค์การมหาชน รวมทั6งพนักงานรฐัวสิาหกิจพนักงานตามสัญญาจา้งของหน่วยงานราชการ องค์การมหาชน รวมทั6งพนักงานรฐัวสิาหกิจพนักงานตามสัญญาจา้งของหน่วยงานราชการ องค์การมหาชน รวมทั6งพนักงานรฐัวสิาหกิจ    
               V. 1/2564 

1. ผู้ออกผลิตภัณฑ์1. ผู้ออกผลิตภัณฑ์1. ผู้ออกผลิตภัณฑ์1. ผู้ออกผลิตภัณฑ์    บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

2222. ชื&อผลิตภัณฑ์. ชื&อผลิตภัณฑ์. ชื&อผลิตภัณฑ์. ชื&อผลิตภัณฑ์    สินเชื&อโครงการเงนิกู้อเนกประสงค์เพื& อเป-นสวัสดิการข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานตามสัญญาจ้าง 

ของหน่วยงานราชการ องค์การมหาชน รวมทั6งพนักงานรฐัวสิาหกิจ 

3333. วงเงนิ (. วงเงนิ (. วงเงนิ (. วงเงนิ (Loan to valueLoan to valueLoan to valueLoan to value))))    - กรณีบุคคลคEาประกัน ให้วงเงนิสูงสุดไม่เกิน 2.0 ล้านบาท 

- กรณีหลักทรพัย์/เงนิฝากคEาประกัน ให้วงเงนิสูงสุดไม่เกิน 5.0 ล้านบาท 

เมื&อรวมวงเงนิกู้ทุกประเภทหลักประกันแล้วสูงสุดรายละไม่เกิน 5.0 ล้านบาท 

ทั6งนี6 กรณีนําหลักทรพัย์มาเป-นหลักประกัน ให้วงเงนิกู้ตามเกณฑ์ที&ธนาคารกําหนด 

4444. . . . ระยะเวลาการผ่อนชําระระยะเวลาการผ่อนชําระระยะเวลาการผ่อนชําระระยะเวลาการผ่อนชําระ    ไม่เกิน 20 ปL ทั6งนี6 เงื&อนไขเป-นไปตามที&ธนาคารกําหนด 

5. ประเภทของการผ่อนชําระ5. ประเภทของการผ่อนชําระ5. ประเภทของการผ่อนชําระ5. ประเภทของการผ่อนชําระ    ผ่อนชําระต้นเงนิกู้พรอ้มดอกเบี6ยเป-นรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน ให้เสรจ็สิ6นจนครบอายุสัญญากู้ 

6. หลักการผ่อนชําระแบบลดต้นลด6. หลักการผ่อนชําระแบบลดต้นลด6. หลักการผ่อนชําระแบบลดต้นลด6. หลักการผ่อนชําระแบบลดต้นลด

ดอกดอกดอกดอก    

� การผ่อนชําระหนี6 ผ่อนเดือนละเท่าๆกันทุกเดือน 

� การผ่อนชําระช่วงแรกดอกเบี6ยจะมีจํานวนมาก ในเดือนต่อๆมาดอกเบี6ยจะลดลงตามจํานวนเงนิต้นคงค้าง

ที&ลดลงเรื&อยๆ  

� การคิดดอกเบี6ยคิดเป-นรายวนั และจะถูกคิดดอกเบี6ยตั6งแต่วนัที&ลูกค้าได้รบัเงินกู้ 

� ดอกเบี6ยคิดจากเงนิต้นคงค้างจากงวดก่อน 

� สูตรการคํานวณดอกเบี6ยปกติ    = เงนิต้นคงค้าง x อัตราดอกเบี6ยต่อปL x จํานวนวนัในงวดนั6น 

                                                                             365 วนั 

7. อตัราดอกเบี6ย 7. อตัราดอกเบี6ย 7. อตัราดอกเบี6ย 7. อตัราดอกเบี6ย     (1) MOU แบบทั&วไป  

(1.1) กรณีหน่วยงานต้นสังกัดหักเงินนําส่งชําระหนี6 ให้เรียกเก็บในอัตรา MRR - 0.75% หรือ MRR + 0.75% 

หรือ MRR + 2.5% ต่อปL ขึ6นอยู่กับประเภทของหลักประกันและคุณสมบัติของผู้กู้  สําหรับกรณี             

ที&ธนาคารกําหนดให้ต้องมีบุคคลคEาประกัน แต่ผู้กู้มีความประสงค์ขอยกเวน้บุคคลคEาประกัน   ให้เรยีกเก็บ

ดอกเบี6ย MRR + 2.75%  หรอื  MRR + 3.75% ต่อปL   ขึ6นอยู่กับวงเงนิกู้และคุณสมบัติของผู้กู้ 

(1.2) กรณีหน่วยงานต้นสังกัดจ่ายเงนิได้ของผู้กู้เข้าบัญชีเงนิฝากธนาคารให้เรยีกเก็บในอัตรา MRR% 

หรอื MRR + 2.75% ต่อปL ขึ6นอยู่กับประเภทของหลักประกัน 

(2) MOU แบบพิเศษ ดอกเบี6ยเริ&มต้น ขึ6นอยู่กับประเภทของหลักประกันและลักษณะการทําบันทึกข้อตกลง 

หลังจากนั6นในทุกสิ6นไตรมาส หากมีปริมาณธุรกรรมส่งผลให้ต้นทุนของธนาคารลดลง ระบบงานจะเรียกเก็บ

ดอกเบี6ยในอัตรา MRR - 2.5% ต่อปL  

(3) กรณีโอนสิทธิเรียกร้องในเงินฝากเป-นประกัน ให้เรียกเก็บดอกเบี6ยในอัตราดอกเบี6ยเงินฝากที&ลูกค้าได้รับ 

บวกส่วนต่างไม่น้อยกวา่ร้อยละ 1.5 ต่อปL 

8. อตัราดอกเบี6ยหรอืเบี6ยปรบั8. อตัราดอกเบี6ยหรอืเบี6ยปรบั8. อตัราดอกเบี6ยหรอืเบี6ยปรบั8. อตัราดอกเบี6ยหรอืเบี6ยปรบั

กรณีผิดนัดชําระกรณีผิดนัดชําระกรณีผิดนัดชําระกรณีผิดนัดชําระ    

� คิดดอกเบี6ยผิดนัดชําระหนี6ในอัตราดอกเบี6ยปกติสูงสุดที&เรียกเก็บจริงตามข้อ 7. + 3% ต่อปL แต่หากอัตรา

ดอกเบี6ยดังกล่าวสูงเกินกว่าอัตราดอกเบี6ยสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหนี6ตามที&ธนาคารประกาศใช้เป-นการทั&วไป 

(ป^จจุบันเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปL) จะคํานวณด้วยอัตราดอกเบี6ยสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหนี6ดังกล่าวแทน นับแต่ 

วนัผิดนัดชําระหนี6เป-นต้นไป  โดยคํานวณบนฐานเงนิต้นของค่างวดที&ค้างชําระในแต่ละงวดไปจนถึงวนัที&ศาลรับฟ`อง 

หลังจากนั6นให้คํานวณบนฐานเงนิต้นที&ค้างชําระทั6งจํานวน จนกวา่จะชําระหนี6เสรจ็สิ6น 

� สูตรการคํานวณอัตราดอกเบี6ยผิดนัดชําระ คือ 

                         เงนิต้นของค่างวดที&ผิดนัดชําระ x อัตราดอกเบี6ยผิดนัด x จํานวนวันที&ผิดนัด 

                                                                               365 วนั 

9. ค่าบรกิารต่างๆ 9. ค่าบรกิารต่างๆ 9. ค่าบรกิารต่างๆ 9. ค่าบรกิารต่างๆ     

    

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

- ค่าติดตามทวงถามหนี6: 100 บาท/บัญชี/ทุกรอบของการผิดนัดชําระหนี6  

- ค่าสํารวจและประเมินหลักประกัน : ร้อยละ 0.25 ของวงเงินสินเชื&อที&ลูกค้าขอกู้ แต่ไม่เกิน 12,000 บาท 

ขั6นตeา 2,000 บาท 
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ขอ้ควรระวงั !!ขอ้ควรระวงั !!ขอ้ควรระวงั !!ขอ้ควรระวงั !!    

- การทําประกันชีวติเพื& อคุ้มครองวงเงนิสินเชื&อไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื&อ 

- ดอกเบี6ยเงินกู้จะคํานวณตั6งแต่วันที&ลูกค้าได้รบัเงนิกู้ 

- กรณีผิดนัดชําระหนี6 ธนาคารจะคิดดอกเบี6ยในอัตราดอกเบี6ยปกติสูงสุดที&เรยีกเก็บจรงิตามที&ระบุในสัญญาบวกรอ้ยละสามต่อปL โดยรวมกัน

แล้วไม่เกินกวา่อัตราดอกเบี6ยสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหนี6ตามประกาศของธนาคาร และมีค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามให้ชําระหนี6เพิ&ม 

- ลูกค้าควรทําความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และเงื&อนไขก่อนตัดสินใจลงนามยื&นขอสินเชื&อ  

- หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที& หรอื Call Center โทร. 02 111 1111 

9. ค่าบรกิารต่างๆ 9. ค่าบรกิารต่างๆ 9. ค่าบรกิารต่างๆ 9. ค่าบรกิารต่างๆ (ต่อ)(ต่อ)(ต่อ)(ต่อ)    

 

 

   

- ค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้ เรียกเก็บเฉพาะกรณีมีบุคคลคEาประกันและไม่มีบุคคลคEาประกัน (ไม่เรียก

เก็บกรณีใช้หลักทรพัย์/เงนิฝากคEาประกัน) ดังนี6 
วงเงนิที&ลกูค้าทําสัญญากู้ อตัราค่าธรรมเนียมจัดการเงนิกู้ 

วงเงนิกู้ไม่เกิน 100,000 บาท 300 บาท 

วงเงนิกู้ตั6งแต่ 100,001 – 500,000 บาท 500 บาท 

วงเงนิกู้ตั6งแต่ 500,001 – 1,000,000 บาท 800 บาท 

วงเงนิกู้ตั6งแต่ 1,000,0001 – 2,000,000บาท 1,000 บาท 
 

10. เงื&อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ที&10. เงื&อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ที&10. เงื&อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ที&10. เงื&อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ที&

ลูกค้าต้องทําตาม มิฉะนั6นจะกระทบลูกค้าต้องทําตาม มิฉะนั6นจะกระทบลูกค้าต้องทําตาม มิฉะนั6นจะกระทบลูกค้าต้องทําตาม มิฉะนั6นจะกระทบ

ต่อการใช้ผลิตภัณฑ์นั6นๆต่อการใช้ผลิตภัณฑ์นั6นๆต่อการใช้ผลิตภัณฑ์นั6นๆต่อการใช้ผลิตภัณฑ์นั6นๆ    

ค่างวดผ่อนชําระรายเดือน ขึ6นอยู่กับวงเงิน อัตราดอกเบี6ย และระยะเวลาให้กู้ที&ลูกค้าได้รับอนุมัติ โดยเป-นไป

ตามเงื&อนไขและข้อกําหนดในสัญญาที&ลูกค้าทําขึ6นกับธนาคาร หากชําระหลังจากวันที&ครบกําหนดชําระ      

ท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ&มขึ6น 

11111111. ประกันภัยประเภทที&ลูกค้า. ประกันภัยประเภทที&ลูกค้า. ประกันภัยประเภทที&ลูกค้า. ประกันภัยประเภทที&ลูกค้า

จําเจําเจําเจําเป-นต้องทํา หรอื ที&สามารถเลือกป-นต้องทํา หรอื ที&สามารถเลือกป-นต้องทํา หรอื ที&สามารถเลือกป-นต้องทํา หรอื ที&สามารถเลือก

ได้ได้ได้ได้    

- กรณีนําหลักทรัพย์มาเป-นหลักประกัน ลูกค้าจําเป-นต้องทําประกันอัคคีภัยเพื& อป`องกันความเสี&ยงที&อาจ

เกิดขึ6นกับทรัพย์สินของลูกค้า ทั6งนี6 ลูกค้ามีสิทธิเลือกที&จะทําประกันภัยกับบริษัทประกันรายใดก็ได้ และ

ผ่านนายหน้าประกันหรอืตัวแทนรายใดก็ได้ ตามความสมัครใจของลูกค้า 

- ลูกค้าสามารถเลือกทําประกันชีวิตเพื& อคุ้มครองวงเงินสินเชื&อหรือไม่ก็ได้ การทําประกันชีวติเพื& อคุ้มครอง

วงเงินสินเชื&อจะเป-นประโยชน์ต่อลูกค้าและทายาทในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝ̂น ทั6งนี6การทําประกันชีวิต

ฯดังกล่าว เป-นไปตามความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื&อ 

12121212. ข้อควรระวงัในเรื&องสําคัญ . ข้อควรระวงัในเรื&องสําคัญ . ข้อควรระวงัในเรื&องสําคัญ . ข้อควรระวงัในเรื&องสําคัญ     - อัตราดอกเบี6ยของเงินกู้ยืมนี6 อาจเปลี&ยนแปลงได้ หาก MRR เปลี&ยนแปลงไป และอัตราดอกเบี6ยที&เพิ&ม

สูงขึ6นอาจทําให้จํานวนเงนิค่าดอกเบี6ยเพิ&มขึ6น 

- ท่านต้องชําระหนี6ให้กับธนาคารตามจํานวนที&กําหนดในแต่ละรอบการชําระ ภายในระยะเวลาที&กําหนด       

หากผิดนัดชําระหนี6  ธนาคารจะคิดดอกเบี6ยผิดนัดชําระหนี6ตามข้อ 8 

- หากท่านผิดนัดชําระหนี6หรอืผิดเงื&อนไขการชําระหนี6 อาจมีการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี6จากท่าน 

13131313. การแจง้ให้ชําระหนี6หรอื. การแจง้ให้ชําระหนี6หรอื. การแจง้ให้ชําระหนี6หรอื. การแจง้ให้ชําระหนี6หรอื

ค่าธรรมเนียมต่างๆค่าธรรมเนียมต่างๆค่าธรรมเนียมต่างๆค่าธรรมเนียมต่างๆ    

จัดส่งใบแจ้งหนี6ให้แก่ลูกค้าทุกเดือนทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที&ลูกค้าได้เลือกไว้ ซึ&งมีรายละเอียด

ต่าง  ๆเช่น วงเงนิกู้ จํานวนต้นเงนิคงเหลือ ดอกเบี6ย ดอกเบี6ยผิดนัด (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม/เบี6ยปรบั (ถ้ามี) รวมเงิน

ที&ต้องชําระ วนัที&ชําระครั6งต่อไป เป-นต้น 

14141414. การแจง้ได้รบัชําระเงนิจาก. การแจง้ได้รบัชําระเงนิจาก. การแจง้ได้รบัชําระเงนิจาก. การแจง้ได้รบัชําระเงนิจาก

ลูกค้าลูกค้าลูกค้าลูกค้า    

จัดส่งใบเสร็จรับชําระเงินกู้ให้แก่ลูกค้าทุกเดือนทางไปรษณีย์ เฉพาะกรณีหักชําระจากบัญชีเงินฝากเท่านั6น 

กรณีอื&นๆ ได้รับจากช่องทางตามที&ลูกค้าชําระ เช่น เคาน์เตอร์บริการที&สาขา หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที&

ลูกค้าได้เลือกไว้ โดยแจ้งรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน เช่น จํานวนเงินต้น ดอกเบี6ย ดอกเบี6ยผิดนัด (ถ้ามี) 

ค่าธรรมเนียม/เบี6ยปรบั (ถ้ามี) รวมจํานวนเงนิที&ชําระ เป-นต้น 

15151515. . . . การแจ้งเปลี&ยนแปลงเงื&อนไขการแจ้งเปลี&ยนแปลงเงื&อนไขการแจ้งเปลี&ยนแปลงเงื&อนไขการแจ้งเปลี&ยนแปลงเงื&อนไข

การให้บรกิาร หรอืการแจง้เตือนที&การให้บรกิาร หรอืการแจง้เตือนที&การให้บรกิาร หรอืการแจง้เตือนที&การให้บรกิาร หรอืการแจง้เตือนที&

สําคัญต่างๆสําคัญต่างๆสําคัญต่างๆสําคัญต่างๆ    

หากข้อมูลรายละเอียดในการติดต่อของลูกค้ามีการเปลี&ยนแปลง กรุณาแจ้งให้ทางธนาคารทราบทันที เช่น 

ชื&อ – นามสกุล อาชีพ สถานที&ทํางาน สถานที&อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดต่างๆ เพื& อให้การสื&อสาร

ข้อมูลกับลูกค้าเป-นไปอย่างรวดเรว็ โดยการแจ้งผ่านสาขาที&ลูกค้าใช้บรกิาร 

16. ช่องทางการติดต่อธนาคาร16. ช่องทางการติดต่อธนาคาร16. ช่องทางการติดต่อธนาคาร16. ช่องทางการติดต่อธนาคาร    หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ&มเติม หรือแจ้งข้อร้องเรียน ลูกค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียด

เพิ&มเติมได้ที& krungthai.com หรอื Call Center โทร. 02 111 1111 หรอื ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 

 

 


