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

2222. ชื&อผลิตภัณฑ์. ชื&อผลิตภัณฑ์. ชื&อผลิตภัณฑ์. ชื&อผลิตภัณฑ์    สินเชื&อโครงการเงนิกู้อเนกประสงค์สําหรบัพนักงานราชการ 

3333. อตัราดอกเบี9ย. อตัราดอกเบี9ย. อตัราดอกเบี9ย. อตัราดอกเบี9ย    MRR + 3.5% ต่อป@  

4444. อตัราดอกเบี9ย . อตัราดอกเบี9ย . อตัราดอกเบี9ย . อตัราดอกเบี9ย หรอืเบี9ยปรบักรณีผิดนัดชําระหรอืเบี9ยปรบักรณีผิดนัดชําระหรอืเบี9ยปรบักรณีผิดนัดชําระหรอืเบี9ยปรบักรณีผิดนัดชําระ    � คิดดอกเบี9ยผิดนัดชําระหนี9ในอัตราดอกเบี9ยปกติสูงสุดที&เรียกเก็บจริงตามข้อ 3. + 3% ต่อป@ (โดย

อัตรารวมของดอกเบี9ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ ไม่เกินอัตราสูงสุดตามประกาศของ

ธนาคารสําหรับสินเชื&อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ ซึ&งปIจจุบันไม่เกินร้อยละ 25 ต่อป@) นับแต่วัน  

ผิดนัดชําระหนี9เปKนต้นไป  โดยคํานวณบนฐานเงนิต้นของค่างวดที&ค้างชําระในแต่ละงวดไปจนถึงวันที&

ศาลรบัฟOอง หลังจากนั9นให้คํานวณบนฐานเงนิต้นที&ค้างชําระทั9งจํานวน จนกวา่จะชําระหนี9เสรจ็สิ9น 

� สูตรการคํานวณอัตราดอกเบี9ยผิดนัดชําระ คือ 

                         เงนิต้นของค่างวดที&ผิดนัดชําระ x อัตราดอกเบี9ยผิดนัด x จํานวนวันที&ผิดนัด 

                                                                               365 วนั 

5. วงเงนิ5. วงเงนิ5. วงเงนิ5. วงเงนิ    สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 500,000 บาท 

6666. ค่าบรกิารต่างๆ . ค่าบรกิารต่างๆ . ค่าบรกิารต่างๆ . ค่าบรกิารต่างๆ     -  ค่าอากรแสตมปU: เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท สูงสุด

ไม่เกิน 10,000 บาท 

-  ค่าติดตามทวงถามหนี9: 100 บาท/บัญชี/ทุกรอบของการผิดนัดชําระหนี9  

7. ข้อควรระวงัในเรื&องสําคัญ 7. ข้อควรระวงัในเรื&องสําคัญ 7. ข้อควรระวงัในเรื&องสําคัญ 7. ข้อควรระวงัในเรื&องสําคัญ     -  อัตราดอกเบี9ยของเงินกู้ยืมนี9อาจเปลี&ยนแปลงได้หาก MRR เปลี&ยนแปลงไป และอัตรา

ดอกเบี9ยที&เพิ&มสูงขึ9นอาจทําให้จํานวนเงินค่าดอกเบี9ยเพิ&มขึ9น 

-  ท่านต้องชําระหนี9ให้กับธนาคารตามจํานวนที&กําหนดในแต่ละรอบการชําระ ภายในระยะเวลาที&

กําหนด หากผิดนัดชําระหนี9  ธนาคารจะคิดดอกเบี9ยผิดนัดชําระหนี9ตามข้อ 4  

-  หากท่านผิดนัดชําระหนี9หรอืผิดเงื&อนไขการชําระหนี9 อาจมีการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายในการติดตาม

ทวงถามหนี9จากท่าน 

8. การแจง้ให้ชําระหนี98. การแจง้ให้ชําระหนี98. การแจง้ให้ชําระหนี98. การแจง้ให้ชําระหนี9    หรอืค่าธรรมเนียมต่างๆหรอืค่าธรรมเนียมต่างๆหรอืค่าธรรมเนียมต่างๆหรอืค่าธรรมเนียมต่างๆ    จัดส่งใบแจ้งหนี9ให้แก่ลูกค้าทุกเดือนทางไปรษณีย์ หรอืทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที&ลูกค้าได้เลือกไว้ 

ซึ&งมีรายละเอียดต่างๆ เช่น วงเงินกู้ จํานวนต้นเงินคงเหลือ ดอกเบี9ย ดอกเบี9ยผิดนัด (ถ้ามี) 

ค่าธรรมเนียม/เบี9ยปรบั (ถ้ามี) รวมเงนิที&ต้องชําระ วนัที&ชําระครั9งต่อไป เปKนต้น 

9. การแจง้ได้รบัชําระเงนิจากลูกค้า9. การแจง้ได้รบัชําระเงนิจากลูกค้า9. การแจง้ได้รบัชําระเงนิจากลูกค้า9. การแจง้ได้รบัชําระเงนิจากลูกค้า    จัดส่งใบเสร็จรับชําระเงินกู้ให้แก่ลูกค้าทุกเดือนทางไปรษณีย์ เฉพาะกรณีหักชําระจากบัญชีเงนิ

ฝากเท่านั9น กรณีอื&นๆ ได้รับจากช่องทางตามที&ลูกค้าชําระ เช่น เคาน์เตอร์บริการที&สาขา หรือ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที&ลูกค้าได้เลือกไว้ โดยแจ้งรายละเอียดใบเสร็จรบัเงิน เช่น จํานวนเงนิต้น 

ดอกเบี9ย ดอกเบี9ยผิดนัด (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม/เบี9ยปรบั (ถ้ามี) รวมจํานวนเงนิที&ชําระ เปKนต้น 

10. การแจง้เปลี&ยนแปลงเงื&อนไขการให้บรกิาร 10. การแจง้เปลี&ยนแปลงเงื&อนไขการให้บรกิาร 10. การแจง้เปลี&ยนแปลงเงื&อนไขการให้บรกิาร 10. การแจง้เปลี&ยนแปลงเงื&อนไขการให้บรกิาร 

หรอืการแจ้งเตือนที&สําคัญต่างๆหรอืการแจ้งเตือนที&สําคัญต่างๆหรอืการแจ้งเตือนที&สําคัญต่างๆหรอืการแจ้งเตือนที&สําคัญต่างๆ    

หากข้อมูลรายละเอียดในการติดต่อของลูกค้ามีการเปลี&ยนแปลง กรุณาแจ้งให้ทางธนาคารทราบ

ทันที เช่น ชื&อ – นามสกุล อาชีพ สถานที&ทํางาน สถานที&อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดต่างๆ 

เพื& อให้การสื&อสารข้อมูลกับลูกค้าเปKนไปอย่างรวดเร็ว โดยการแจ้งผ่านสาขาที&ลูกค้าใช้บริการ 

11. 11. 11. 11. ประกันภัยประเภทที&ลูกค้าจาํเปKนต้องทํา หรอื ที&ประกันภัยประเภทที&ลูกค้าจาํเปKนต้องทํา หรอื ที&ประกันภัยประเภทที&ลูกค้าจาํเปKนต้องทํา หรอื ที&ประกันภัยประเภทที&ลูกค้าจาํเปKนต้องทํา หรอื ที&

สามารถเลือกได้สามารถเลือกได้สามารถเลือกได้สามารถเลือกได้    

ลูกค้าสามารถเลือกทําประกันชีวิตเพื& อคุ้มครองวงเงินสินเชื&อหรือไม่ก็ได้ การทําประกันชีวิตเพื& อ

คุ้มครองวงเงินสินเชื&อจะเปKนประโยชน์ต่อลูกค้าและทายาทในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝIน 

ทั9งนี9การทําประกันชีวิตฯดังกล่าว เปKนไปตามความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการ

พิจารณาอนุมัติสินเชื&อ 

12. ช่องทางการติดต่อธนาคาร12. ช่องทางการติดต่อธนาคาร12. ช่องทางการติดต่อธนาคาร12. ช่องทางการติดต่อธนาคาร    หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ&มเติม หรือแจ้งข้อร้องเรียน ลูกค้าสามารถเข้า

ไปดูรายละเอียดเพิ& มเ ติมได้ที&  krungthai.com หรือ Call Center โทร.02 111 1111 หรือ

ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 
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ขอ้ขอ้ขอ้ขอ้ควรระวงั !!ควรระวงั !!ควรระวงั !!ควรระวงั !!    

- การทําประกันชีวติเพื& อคุ้มครองวงเงนิสินเชื&อไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื&อ 

- ดอกเบี9ยเงินกู้จะคํานวณตั9งแต่วันที&ลูกค้าได้รบัเงนิกู้ 

- กรณีผิดนัดชําระหนี9 ธนาคารจะคิดดอกเบี9ยในอัตราดอกเบี9ยปกติสูงสุดที&เรียกเก็บจริงตามที&ระบุในสัญญาบวกร้อยละสามต่อป@ โดยอัตรารวม

ของดอกเบี9ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ จะไม่เกินอัตราตามประกาศของธนาคารสําหรับสินเชื&อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ และมี

ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามให้ชําระหนี9เพิ&ม 

- ลูกค้าควรทําความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และเงื&อนไขก่อนตัดสินใจลงนามยื&นขอสินเชื&อ  

- หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที& หรอื Call Center โทร. 02 111 1111 

-  

  


