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

2222. ชื&อผลิตภัณฑ์. ชื&อผลิตภัณฑ์. ชื&อผลิตภัณฑ์. ชื&อผลิตภัณฑ์    สินเชื&อเพื& อการศึกษาในประเทศ 

3333. วงเงนิ (. วงเงนิ (. วงเงนิ (. วงเงนิ (Loan to valueLoan to valueLoan to valueLoan to value))))    ในหลักสูตรระดับปรญิญาตรขึีBนไป ให้วงเงนิตามค่าใช้จ่ายจรงิ และในหลักสูตร Inter หรอื English Program 

ระดับอนุบาล ถึงมัธยมปลาย ให้วงเงนิสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท 

ทัBงนีB กรณีนําหลักทรพัย์มาเปOนหลักประกัน ให้วงเงนิกู้ตามเกณฑ์ที&ธนาคารกําหนด 

4444. ระยะเวลาการผ่อนชําระ. ระยะเวลาการผ่อนชําระ. ระยะเวลาการผ่อนชําระ. ระยะเวลาการผ่อนชําระ    ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 10 ปQ โดยอายุของผู้กู้ เมื&อรวมกับระยะเวลาในการให้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปQ 

5. ประเภทของการผ่อนชําระ5. ประเภทของการผ่อนชําระ5. ประเภทของการผ่อนชําระ5. ประเภทของการผ่อนชําระ    ผ่อนชําระต้นเงนิกู้พรอ้มดอกเบีBยเปOนรายเดือน เดือนละเท่ากัน ให้เสรจ็สิBนจนครบอายุสัญญากู้ 

6. หลักการผ่อนชําระแบบลดต้นลด6. หลักการผ่อนชําระแบบลดต้นลด6. หลักการผ่อนชําระแบบลดต้นลด6. หลักการผ่อนชําระแบบลดต้นลด

ดอกดอกดอกดอก    

� การผ่อนชําระหนีB ผ่อนเดือนละเท่าๆกันทุกเดือน 

� การผ่อนชําระช่วงแรกดอกเบีBยจะมีจํานวนมาก ในเดือนต่อๆมาดอกเบีBยจะลดลงตามจํานวนเงินต้นคงค้างที&

ลดลงเรื&อยๆ  

� การคิดดอกเบีBยคิดเปOนรายวนั และจะถูกคิดดอกเบีBยตัBงแต่วนัที&ลูกค้าได้รบัเงินกู้ 

� ดอกเบีBยคิดจากเงนิต้นคงค้างจากงวดก่อน 

� สูตรการคํานวณดอกเบีBยปกติ    = เงนิต้นคงค้าง x อัตราดอกเบีBยต่อปQ x จํานวนวนัในงวดนัBน 

                                                                          365 วนั 

7. อตัราดอกเบีBย 7. อตัราดอกเบีBย 7. อตัราดอกเบีBย 7. อตัราดอกเบีBย     (1) กรณีบุคคลคZาประกัน ให้เรยีกเก็บดอกเบีBยในอัตรา MRR + 3% ต่อปQ 

(2) กรณีโอนสิทธิเรียกร้องในเงินฝากเปOนประกัน ให้เรียกเก็บดอกเบีBยในอัตราดอกเบีBยเงินฝากที&ลูกค้าได้รับ 

บวกส่วนต่าง 2.00% ต่อปQ  

(3) กรณีมีหลักทรพัย์จํานองเปOนประกัน ให้เรยีกเก็บดอกเบีBยในอัตรา MRR - 0.75% ต่อปQ 

8. อตัราดอกเบีBยหรอืเบีBยปรบักรณี8. อตัราดอกเบีBยหรอืเบีBยปรบักรณี8. อตัราดอกเบีBยหรอืเบีBยปรบักรณี8. อตัราดอกเบีBยหรอืเบีBยปรบักรณี

ผิดนัดชําระผิดนัดชําระผิดนัดชําระผิดนัดชําระ    

� คิดดอกเบีBยผิดนัดชําระหนีBในอัตราดอกเบีBยปกติสูงสุดที&เรียกเก็บจริงตามข้อ 7. + 3% ต่อปQ แต่หากอัตรา

ดอกเบีBยดังกล่าวสูงเกินกว่าอัตราดอกเบีBยสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหนีBตามที&ธนาคารประกาศใช้เปOนการทั&วไป 

(ปbจจุบันเท่ากับรอ้ยละ 18 ต่อปQ) จะคํานวณด้วยอัตราดอกเบีBยสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหนีBดังกล่าวแทน นับแต่

วันผิดนัดชําระหนีBเปOนต้นไป โดยคํานวณบนฐานเงินต้นของค่างวดที&ค้างชําระในแต่ละงวด  ไปจนถึงวันที&ศาล

รบัฟeอง   หลังจากนัBนให้คํานวณบนฐานเงนิต้นที&ค้างชําระทัBงจํานวน จนกวา่จะชําระหนีBเสรจ็สิBน 

� สูตรการคํานวณอัตราดอกเบีBยผิดนัดชําระ คือ 

                         เงนิต้นของค่างวดที&ผิดนัดชําระ x อัตราดอกเบีBยผิดนัด x จํานวนวันที&ผิดนัด 

                                                                            365 วนั 

9. ค่าบรกิารต่างๆ 9. ค่าบรกิารต่างๆ 9. ค่าบรกิารต่างๆ 9. ค่าบรกิารต่างๆ     - ค่าอากรแสตมปg: เงนิกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท 

- ค่าติดตามทวงถามหนีB: 100 บาท/บัญชี/ทุกรอบของการผิดนัดชําระหนีB  

- ค่าสํารวจและประเมินหลักประกัน : รอ้ยละ 0.25 ของวงเงนิสินเชื&อที&ลูกค้าขอกู้ แต่ไม่เกิน 12,000 บาท ขัBนตjา 2,000 บาท 

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

ลูกค้าต้องทําตาม มิฉะนัBนจะกระทบลูกค้าต้องทําตาม มิฉะนัBนจะกระทบลูกค้าต้องทําตาม มิฉะนัBนจะกระทบลูกค้าต้องทําตาม มิฉะนัBนจะกระทบ

ต่อการใช้ผลิตภัณฑ์นัBนๆต่อการใช้ผลิตภัณฑ์นัBนๆต่อการใช้ผลิตภัณฑ์นัBนๆต่อการใช้ผลิตภัณฑ์นัBนๆ    

ค่างวดผ่อนชําระรายเดือน ขึBนอยู่กับวงเงิน อัตราดอกเบีBย และระยะเวลาให้กู้ที&ลูกค้าได้รับอนุมัติ โดยเปOนไปตาม

เงื&อนไขและข้อกําหนดในสัญญาที&ลูกค้าทําขึBนกับธนาคาร หากชําระหลังจากวันที&ครบกําหนดชําระ ท่านจะมีภาระ

ค่าใช้จ่ายเพิ&มขึBน 

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

จําเปOนต้องทํา หรอื ที&สามารถเลือกจําเปOนต้องทํา หรอื ที&สามารถเลือกจําเปOนต้องทํา หรอื ที&สามารถเลือกจําเปOนต้องทํา หรอื ที&สามารถเลือก

ได้ได้ได้ได้    

- กรณีนําหลักทรัพย์มาเปOนหลักประกัน ลูกค้าจําเปOนต้องทําประกันอัคคีภัยเพื& อปeองกันความเสี&ยงที&อาจ      

เกิดขึBนกับทรัพย์สินของลูกค้า ทัBงนีB ลูกค้ามีสิทธิเลือกที&จะทําประกันภัยกับบริษัทประกันรายใดก็ได้ และผ่าน

นายหน้าประกันหรอืตัวแทนรายใดก็ได้ ตามความสมัครใจของลูกค้า 

- ลูกค้าสามารถเลือกทําประกันชีวิตเพื& อคุ้มครองวงเงินสินเชื&อหรือไม่ก็ได้ การทําประกันชีวิตเพื& อคุ้มครอง

วงเงินสินเชื&อจะเปOนประโยชน์ต่อลูกค้าและทายาทในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝbน ทัBงนีBการทําประกันชีวิตฯ

ดังกล่าว เปOนไปตามความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื&อ 
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ขอ้ควรระวงั !!ขอ้ควรระวงั !!ขอ้ควรระวงั !!ขอ้ควรระวงั !!    

- การทําประกันชีวติเพื& อคุ้มครองวงเงนิสินเชื&อไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื&อ 

- ดอกเบีBยเงินกู้จะคํานวณตัBงแต่วันที&ลูกค้าได้รบัเงนิกู้ 

- กรณีผิดนัดชําระหนีB ธนาคารจะคิดดอกเบีBยในอัตราดอกเบีBยปกติสูงสุดที&เรยีกเก็บจรงิตามที&ระบุในสัญญาบวกรอ้ยละสามต่อปQ โดยรวมกันแล้ว 

ไม่เกินกวา่อัตราดอกเบีBยสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหนีBตามประกาศของธนาคาร และมีค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามให้ชําระหนีBเพิ&ม 

- ลูกค้าควรทําความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และเงื&อนไขก่อนตัดสินใจลงนามยื&นขอสินเชื&อ 

- หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที& หรอื Call Center โทร. 02 111 1111 

 

 

 

 

12121212. ข้อควรระวงัในเรื&องสําคัญ. ข้อควรระวงัในเรื&องสําคัญ. ข้อควรระวงัในเรื&องสําคัญ. ข้อควรระวงัในเรื&องสําคัญ    

    

    

- อัตราดอกเบีBยของเงินกู้ยืมนีBอาจเปลี&ยนแปลงได้หาก MRR เปลี&ยนแปลงไป และอัตราดอกเบีBยที&เพิ&มสูงขึBนอาจ     

ทําให้จํานวนเงินค่าดอกเบีBยเพิ&มขึBน 

-  ท่านต้องชําระหนีBให้กับธนาคารตามจํานวนที&กําหนดในแต่ละรอบการชําระ ภายในระยะเวลาที&กําหนด หากผิดนัด   

ชําระหนีB  ธนาคารจะคิดดอกเบีBยผิดนัดชําระหนีBตามข้อ 8 

-  หากท่านผิดนัดชําระหนีBหรือผิดเงื&อนไขการชําระหนีB  อาจมีการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนีBจากท่าน 

13131313. การแจง้ให้ชําระหนีBหรอื. การแจง้ให้ชําระหนีBหรอื. การแจง้ให้ชําระหนีBหรอื. การแจง้ให้ชําระหนีBหรอื

ค่าธรรมเนียมต่างๆค่าธรรมเนียมต่างๆค่าธรรมเนียมต่างๆค่าธรรมเนียมต่างๆ    

จัดส่งใบแจ้งหนีBให้แก่ลูกค้าทุกเดือนทางไปรษณีย์ หรอืทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที&ลูกค้าได้เลือกไว ้ซึ&งมีรายละเอียด

ต่างๆ เช่น วงเงินกู้ จํานวนต้นเงินคงเหลือ ดอกเบีBย ดอกเบีBยผิดนัด (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม/เบีBยปรับ (ถ้ามี) รวม

เงนิที&ต้องชําระ วนัที&ชําระครัBงต่อไป เปOนต้น 

14141414. การแจง้ได้รบัชําระเงนิจากลูกค้า . การแจง้ได้รบัชําระเงนิจากลูกค้า . การแจง้ได้รบัชําระเงนิจากลูกค้า . การแจง้ได้รบัชําระเงนิจากลูกค้า     จัดส่งใบเสร็จรับชําระเงินกู้ให้แก่ลูกค้าทุกเดือนทางไปรษณีย์ เฉพาะกรณีหักชําระจากบัญชีเงินฝากเท่านัBน 

กรณีอื&นๆ ได้รบัจากช่องทางตามที&ลูกค้าชําระ เช่น เคาน์เตอรบ์ริการที&สาขา หรอืทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที&ลูกค้า

ได้เลือกไว ้โดยแจ้งรายละเอียดใบเสร็จรบัเงิน เช่น จํานวนเงนิต้น ดอกเบีBย ดอกเบีBยผิดนัด (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม/

เบีBยปรบั (ถ้ามี) รวมจํานวนเงนิที&ชําระ เปOนต้น 

15151515. การแจ้งเปลี&ยนแปลงเงื&อนไข. การแจ้งเปลี&ยนแปลงเงื&อนไข. การแจ้งเปลี&ยนแปลงเงื&อนไข. การแจ้งเปลี&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&อสารข้อมูล

กับลูกค้าเปOนไปอย่างรวดเรว็ โดยการแจ้งผ่านสาขาที&ลูกค้าใช้บรกิาร 

16161616. . . . ช่องทางช่องทางช่องทางช่องทางการการการการติดต่อธนาคารติดต่อธนาคารติดต่อธนาคารติดต่อธนาคาร    หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ&มเติม หรือแจ้งข้อร้องเรียน ลูกค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียด

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


