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1. ผู้ออกผลิตภัณฑ์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

2. ชื&อผลิตภัณฑ์

สินเชื&อโครงการเงินกู้อเนกประสงค์สําหรับพนักงานราชการ

3. อัตราดอกเบี9ย

MRR + 3.5% ต่อป@

4. อัตราดอกเบี9ย หรือเบี9ยปรับกรณีผิดนัดชําระ

คิ ดดอกเบี9 ยผิ ดนัดชํ าระหนี9ในอัตราดอกเบี9ยปกติ สูงสุ ดที& เรียกเก็ บจริงตามข้อ 3. + 3% ต่ อป@ (โดย
อัตรารวมของดอกเบี9ย ค่ าปรับ ค่ าบริการ ค่ าธรรมเนียมใด ๆ ไม่เกินอัตราสูงสุดตามประกาศของ
ธนาคารสํ าหรับสิ นเชื&อส่ วนบุ คคลภายใต้ การกํ ากั บ ซึ&งปIจจุบันไม่เกิ นร้อยละ 25 ต่ อป@) นับแต่ วัน
ผิดนัดชําระหนี9เปKนต้นไป โดยคํานวณบนฐานเงินต้นของค่างวดที&ค้างชําระในแต่ละงวดไปจนถึงวันที&
ศาลรับฟOอง หลังจากนั9นให้คํานวณบนฐานเงินต้นที&ค้างชําระทั9งจํานวน จนกว่าจะชําระหนี9เสร็จสิ9น
สูตรการคํานวณอัตราดอกเบี9ยผิดนัดชําระ คือ
เงินต้นของค่างวดที&ผิดนัดชําระ x อัตราดอกเบี9ยผิดนัด x จํานวนวันที&ผิดนัด
365 วัน

5. วงเงิน

สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 500,000 บาท

6. ค่าบริการต่างๆ

- ค่ าอากรแสตมปU: เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่ าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิ ด 1 บาท สูงสุด
ไม่เกิน 10,000 บาท
- ค่าติดตามทวงถามหนี9: 100 บาท/บัญชี/ทุกรอบของการผิดนัดชําระหนี9

7. ข้อควรระวังในเรื&องสําคัญ

- อั ต ราดอกเบี9 ย ของเงิ น กู้ ยื ม นี9 อ าจเปลี& ย นแปลงได้ ห าก MRR เปลี& ย นแปลงไป และอั ต รา
ดอกเบี9ยที&เพิ& มสูงขึ9นอาจทําให้จํานวนเงินค่าดอกเบี9ยเพิ& มขึ9น
- ท่านต้องชําระหนี9ให้กับธนาคารตามจํานวนที& กําหนดในแต่ละรอบการชําระ ภายในระยะเวลาที&
กําหนด หากผิดนัดชําระหนี9 ธนาคารจะคิดดอกเบี9ยผิดนัดชําระหนี9ตามข้อ 4
- หากท่านผิดนัดชําระหนี9หรือผิดเงื&อนไขการชําระหนี9 อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการติดตาม
ทวงถามหนี9จากท่าน

8. การแจ้งให้ชําระหนี9 หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ

จัดส่งใบแจ้งหนี9ให้แก่ลูกค้าทุกเดือนทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที&ลูกค้าได้เลื อกไว้
ซึ& งมี รายละเอี ยดต่ างๆ เช่ น วงเงิ น กู้ จํ า นวนต้ น เงิ น คงเหลื อ ดอกเบี9 ย ดอกเบี9 ยผิ ดนั ด (ถ้ ามี )
ค่าธรรมเนียม/เบี9ยปรับ (ถ้ามี) รวมเงินที&ต้องชําระ วันที&ชําระครัง
9 ต่อไป เปKนต้น

9. การแจ้งได้รบ
ั ชําระเงินจากลูกค้า

จัดส่งใบเสร็จรับชําระเงินกู้ให้แก่ลูกค้าทุกเดือนทางไปรษณีย์ เฉพาะกรณีหักชําระจากบัญชีเงิน
ฝากเท่ านั9น กรณีอ& ืนๆ ได้ รับจากช่ องทางตามที& ลูกค้ าชํ าระ เช่ น เคาน์เตอร์บริการที& สาขา หรือ
ทางอิเล็ กทรอนิกส์ตามที&ลูกค้ าได้เลื อกไว้ โดยแจ้งรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน เช่น จํานวนเงินต้น
ดอกเบี9ย ดอกเบี9ยผิดนัด (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม/เบี9ยปรับ (ถ้ามี) รวมจํานวนเงินที&ชําระ เปKนต้น

10. การแจ้งเปลี&ยนแปลงเงื&อนไขการให้บริการ

หากข้ อมู ลรายละเอี ยดในการติ ดต่ อของลู กค้ ามี การเปลี& ยนแปลง กรุณาแจ้งให้ ทางธนาคารทราบ

หรือการแจ้งเตือนที&สําคัญต่างๆ

ทั นที เช่ น ชื& อ – นามสกุ ล อาชี พ สถานที& ทํางาน สถานที& อยู่ เบอร์โทรศั พท์ และรายละเอียดต่ างๆ
เพื& อให้การสื&อสารข้อมูลกับลูกค้าเปKนไปอย่างรวดเร็ว โดยการแจ้งผ่านสาขาที&ลูกค้าใช้บริการ

11. ประกันภัยประเภทที&ลูกค้าจําเปKนต้องทํา หรือ ที&

ลูกค้ าสามารถเลื อกทําประกันชีวิตเพื& อคุ้มครองวงเงินสินเชื&อหรือไม่ก็ได้ การทําประกันชีวิตเพื& อ

สามารถเลือกได้

คุ้ ม ครองวงเงิน สิ น เชื& อ จะเปK น ประโยชน์ ต่ อลู ก ค้ าและทายาทในกรณี เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ไ ม่คาดฝI น
ทั9 ง นี9 ก ารทํ า ประกั น ชี วิ ต ฯดั ง กล่ า ว เปK น ไปตามความสมั ค รใจของลู ก ค้ า และไม่ มี ผ ลต่ อ การ
พิ จารณาอนุมัติสินเชื&อ

12. ช่องทางการติดต่อธนาคาร

หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์ จะสอบถามข้อมูลเพิ& มเติ ม หรือแจ้งข้อร้องเรียน ลูกค้ าสามารถเข้า
ไปดู ร ายละเอี ย ดเพิ& มเติ มได้ ที& krungthai.com หรื อ Call Center โทร.02 111 1111 หรื อ
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
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ข้อควรระวัง !!
-

การทําประกันชีวต
ิ เพื& อคุ้มครองวงเงินสินเชื&อไม่มีผลต่อการพิ จารณาอนุมัติสินเชื&อ

-

ดอกเบี9ยเงินกู้จะคํานวณตั9งแต่วันที&ลูกค้าได้รบ
ั เงินกู้

-

กรณีผิดนัดชําระหนี9 ธนาคารจะคิดดอกเบี9ยในอัตราดอกเบี9ยปกติสูงสุดที&เรียกเก็บจริงตามที&ระบุในสัญญาบวกร้อยละสามต่อป@ โดยอัตรารวม
ของดอกเบี9ย ค่ าปรับ ค่ าบริการ ค่ าธรรมเนียมใดๆ จะไม่เกินอัตราตามประกาศของธนาคารสําหรับสินเชื&อส่ วนบุคคลภายใต้ การกํากับ และมี
ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามให้ชําระหนี9เพิ& ม

-

ลูกค้าควรทําความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และเงื&อนไขก่อนตัดสินใจลงนามยื&นขอสินเชื&อ

-

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที& หรือ Call Center โทร. 02 111 1111

-
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