
(สําหรับลูกค้า)
 Ver.20200615

สินเชื่อที่ธนาคารให้กู้ยืม เพ่ือนําไปซ้ือ ซ่อมแซม หรือปลูกสร้างบ้าน หรือรับโอนสินเช่ือที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น เพ่ือใช้ในวัตถุประสงค์เพ่ืออยู่อาศัย
โดยลูกค้าต้องจํานอง หรือสิทธิการเช่าท่ีอยู่อาศัยดังกล่าวเป็นหลักประกันการให้สินเช่ือ อัตราดอกเบี้ย มีท้ังแบบคงที่ และลอยตัว

สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย

วงเงินกู้ยืมและอัตราส่วนวงเงินกู้ยืม
สินเชื่อเพ่ือซ้ือ, ปลูกสร้าง, Refianance บ้าน
สูงสุดต่อหลักประกัน ร้อยละ 100%* /สินเชื่อบ้าน
แลกเงิน สูงสุดต่อหลักประกัน ร้อยละ 90

ระยะเวลาการกู้ยืม
สินเชื่อเพ่ือซื้อ, ปลูกสร้าง, Refianance บ้าน
สูงสุด 30 ปี / สินเชื่อบ้านแลกเงิน 
สูงสุด 20 ปี (อายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 65 ปี)   

ประเภทของการผ่อนชําระ
ผ่อนชําระทุกเดือน

อัตราดอกเบี้ย และการคํานวณ
ตามประกาศธนาคาร คํานวณแบบรายวัน 
เป็นแบบลดต้นลดดอก ตามยอดภาระหนี้
คงเหลือของลูกค้า

หลักการผ่อนชําระแบบลดต้นลดดอก
ดอกเบี้ยคิดจากเงินต้นคงเหลือ
ทําให้งวดแรกๆ มีดอกเบี้ยเยอะ
ค่างวดช่วงแรก 
เมื่อตัดดอกเบ้ียแล้ว 
จึงเหลือตัดเงินต้นได้น้อย

เงินต้นคงเหลือ

ดอกเบี้ย

ค่างวด

ตัวอย่าง วงเงินสินเชื่อ 1,000,000 บาท ยอดสินเชื่อคงเหลือ 800,000 บาท

เริ่มสัญญา

ค่าสํารวจ 
และประเมิน
หลักประกัน

*ขั้นตํ่า 3,210
บาท/แปลง (รวม Vat7%)

ค่าเบ้ีย
ประกันภัย

ค่าเบ้ีย
ประกันภัย

ค่างวด ค่างวดครบปีที่ 1 ครบปีที่ 2

• เพ่ือประโยชน์สูงสุดกรุณาผ่อนชําระรายงวดให้ตรงวันที่กําหนดหากชําระก่อนกําหนด อาจทําให้เกิดดอกเบี้ยจากวันที่ชําระก่อนกําหนด จนถึงวันที่ครบกําหนดชําระได้
• เพ่ือความรวดเร็วในการดําเนินการ ราคาตามสัญญาขายกรมที่ดิน (ท.ด.13/อ.ช.23) จะต้องตรงกับสัญญาจะซื้อจะขายที่ผู้กู้ทํากับผู้ขาย

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย นอกจากค่างวด

฿

ค่าเบ้ีย
ประกันภัย

ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ

ค่าจดจํานอง 
1% ของทุนจํานอง

ค่าอากรแสตมป์ 0.05%
ของวงเงินกู้ 
(ไม่เกิน 10,000 บาท)

วันเร่ิมสัญญา

1 มี.ค. 60

วัน Re-finance
รวมระยะเวลากู้ 2 ปี 9 เดือน (ไม่ถึง 3 ปี)

จ่ายเบ้ียปรับ
= 800,000 x 3% 
= 24,000 บาท

1 ธ.ค. 62

(อาจมีค่างวดเพ่ิมเติม)
หากขอสินเชื่ออ่ืนเพ่ิมเติม เช่น 
สินเชื่ออเนกประสงค์เพ่ือตกแต่งหรือ
ซื้อเฟอร์นิเจอร์/สินเชื่อเพ่ือทําประกัน 
MRTA เป็นต้น

* ค่าสํารวจและประเมินหลักประกันอาจมีการเปลี่ยนแปลง        
  ขึ้นอยู่กับประเภทและ ที่ตั้งหลักประกัน

ปิดบัญชีเพ่ือ Re-Finance มีเบี้ยปรับ 3% ของยอดคงเหลือ
กรณี ปิดก่อน 3 ปีแรกทั้งลูกค้าท่ีใช้ดอกเบ้ียลอยตัว หรือดอกเบ้ียคงท่ี 
กรณี ลูกค้าท่ีใช้ดอกเบี้ยคงที่ 5 ปี และปิดก่อน 5 ปี

เบ้ียปรับ = ยอดสินเชื่อคงเหลือ ณ วันปิดบัญชี x อัตราปรับ

สูตรการคํานวณ และตัวอย่างการคํานวณอัตราดอกเบี้ย
ดอกเบ้ียปกติ
คิดจากเงินต้นคงเหลือ และจํานวนวันในงวดนั้น

หากผิดนัด !!

ชําระปกติ 6% 15% มาชําระ

จะถูกคิดดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุด 15% ตั้งแต่เริ่มผิดนัด
โดยคิดจากค่างวด (Installment) ที่ลูกหนี้ผิดนัดชําระ
เฉพาะส่วนที่เป็นเงินต้นของค่างวดนั้น

ตัวอย่าง ลูกหน้ีกู้เสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย 2,000,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี ผ่อนชําระ 20 ปี โดยมีค่างวดละ 15,000 บาท และ
กรณีที่ลูกหน้ีผิดนัดชําระจะคิดดอกเบี้ยสูงสุด ร้อยละ 15 ต่อปี เมื่อลูกหนี้ชําระค่างวดไปแล้ว 124 งวด ลูกหน้ีได้ผิดนัดชําระงวดท่ี 125 
(เงินต้นคงเหลือประมาณ 1,000,000 บาท) ซึ่งค่างวดงวดท่ี 125 ประกอบด้วย เงินต้น 10,000 บาท และดอกเบ้ีย 5,000 บาท ให้คิด
ดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้โดยคํานวณบนค่างวดส่วนที่เป็นเงินต้นจํานวน 10,000 บาท

1 มิ.ย. ผิดนัดชําระ

ไม่มาชําระ

1 ก.ค. 11 ก.ค.

ดอกเบี้ยปกติ = เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ย x จํานวนวัน
1,000,000   x       6%      x   30

10,000       x      9% (15-6)%       x       10

(1 -30 มิ.ย.)
365

= 4,931.50 บาท

= 24.66 บาท
ดอกเบ้ียผิดนัด = เงินต้นของงวด  x  อัตราดอกเบี้ยผิดนัด   x  จํานวนวันที่ผิดนัด (1-10 ก.ค.)

รวมดอกเบี้ยที่ต้องชําระ
หากผิดนัด

ดอกเบี้ยผิดนัด 
= 24.66 บาท = 4,956.16 บาท

ดอกเบี้ยปกติ 
= 4,931.50 บาท

/
365/

+
ท่ีค้างชําระ ส่วนเกินอัตราดอกเบี้ยปกติ

แตกต่างกนัขึน้กบัปจัจยั เช่น
• ทนุประกนั 
• มลูคา่ทรัพยส์นิ 
• ระยะเวลา

กรณีเลือกทําประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ
• ลูกค้าจะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยจากแคมเปญของธนาคาร โดยการทําประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ นอกจากเป็นการช่วยลดภาระหนี้สินในอนาคตไม่ให้ตกไป
  กับทายาทกรณีผู้กู้เสียชีวิตแล้ว ยังเป็นการลดความเสี่ยงให้กับธนาคารในการติดตามหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตธนาคารจึงมีส่วนลดอัตราดอกเบี้ยให้กับลูกค้า

คําเตือน

*วงเงินสูงสุดนี้ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขของ ธปท. และ ธนาคาร โดย ธปท.กําหนดให้คํานวณวงเงินกู้ยืมจากราคาซื้อขายจริง อ้างอิงสัญญาซ้ือขายกรมที่ดิน (ท.ด.13/ อ.ช.23)



ประกันภัยที่ไม่จําเป็นต้องทําเพ่ือขอสินเชื่อ แต่อาจมีประโยชน์กับท่าน

ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

ประกันภัยที่ต้องทําเพ่ือขอสินเชื่อ

ประกันอัคคีภัย
ประกันอัคคีภัยคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างที่เป็นหลักประกันเพ่ือบรรเทาความเสียหาย
จากอัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติ ที่จะเกิดข้ึน 

ประกันชีวิตเพ่ือคุ้มครองวงเงินสินเช่ือบ้านหากผู้กู้เสียชีวิตบริษัทประกันจะเป็นผู้รับ
ผิดชอบชําระหนี้แทนผู้กู้ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ 

Q: ประโยชน์ของการทําประกันอัคคีภัย Q: ลูกค้าต้องทําประกันอัคคีภัยด้วยทุน
   ประกัน และระยะเวลาคุ้มครองเท่าไหร่

ใหค้วามคุม้ครองความเสยีหายตอ่ทรพัย์สินท่ีเกิดข้ึน
อนัเน่ืองจากไฟไหม้และภยัอืน่ๆ ทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม์
โดยผู้ให้กู้จะนําเงินมาซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีได้เอา
ประกนัภยัไวห้รอืจะนําเงนิมาหกัชําระหน้ีท่ีคา้งชําระ
ของผูกู้้ ซึง่หากมเีงินเหลอืหลงัจากหกัชําระหนีแ้ลว้ 
ผู้ให้กู้จะคืนเงินที่เหลือให้แก่ผู้กู้

ธนาคารบังคับลูกค้าให้ทําประกัน
อัคคีภัยกับบริษัทประกันภัยที่
ธนาคารกําหนดหรือไม่

ทาํทนุประกนัอคัคภียัตํา่กวา่ราคาประเมิน
จะเกิดอะไรขึ้น

ลกูคา้มสีทิธเิลอืกทีจ่ะทําประกนัภัยกับบรษัิทประกนัภยั
ทีน่า่เช่ือถอืรายอ่ืน  ๆได้ โดยระบรุายละเอยีดในกรมธรรม์
ให้ธนาคารเป็นผู้รับผลประโยชน์ และต้องนําส่ง
กรมธรรม์กอ่นวนัเบกิรบัเงนิกู ้และสง่กรมธรรมป์ตีอ่
อายใุหก้บัธนาคารจนกวา่จะมกีารไถถ่อนหลกัประกนั

กรณทีาํทนุประกนัภยัตํา่กวา่ราคาประเมนิจะไดร้บัคา่
สนิไหมตามสดัสว่นความเสยีหายจรงิ เทยีบกบัทนุ
ประกนัภยั

ทนุประกนัภยัไมน่อ้ยกวา่ราคาประเมนิสิง่ปลกูสร้าง 
หรอืตามทีธ่นาคารกําหนด* และทําประกนัภยัคุ้มครอง
ตลอดระยะเวลาเงนิกู้

เชน่ ราคาประเมิน 5 ลา้นบาท ทาํทุนประกนั 2.5 ล้านบาท แลว้ไฟไหมมี้มลูค่า
เสียหาย 5 แสนบาท ประกันจะจ่ายค่าสินไหม 2.5 แสนบาท

* ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
  ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กําหนด

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญา เช่น

A: 

A: 
A: 

Q: 

Q: ข้อดีของการทําประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันภัยท่ีธนาคารกําหนด
ช่วยลดภาระกับลูกค้าในการนําส่งกรมธรรม์ปีต่ออายุ
ทางธนาคารจะช่วยเป็นผู้ประสานงานการเรียกค่าสินไหมทดแทนที่ไม่เป็นธรรมให้กับลูกค้า
ธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือพิเศษ กรณีลูกค้าประสพเกิดภัยพิบัติ

Q: ประโยชน์ของการทําประกัน
    ชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเช่ือบ้าน

Q: ลูกค้าควรทําประกัน ด้วยทุนประกัน
    และระยะเวลาคุ้มครองเท่าไหร่

กรณผีูข้อสนิเชือ่เสยีชีวติภาระหนีจ้ะไมต่กไปทีท่ายาท
ผู้เสียชีวิตบริษัทประกันเป็นผู้ชําระหนี้แทนตามทุน
ประกนัทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม์และหากมีทุนประกันส่วน
ที่เหลือจากภาระหนี้จะมอบให้ทายาทเบี้ยประกันนี้
สามารถใชห้กัลดหยอ่นภาษีไดห้ากกรมธรรมม์รีะยะ
เวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

ทาํตลอดระยะเวลาเท่ากับวงเงนิสนิเชือ่แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ลกูค้า สามารถเลอืกทนุประกนัและระยะเวลาคุ้มครอง
ไดเ้อง ทัง้นีห้ากทาํไมเ่ต็มวงเงนิ หรอืไมค่รบระยะเวลา
เงนิกูจ้ะมีความเส่ียงของสินไหมท่ีไมค่รอบคลมุภาระหนี้ 
ภาระหนีจ้ะตกไปทีท่ายาทผูเ้สยีชวีติ หากเสยีชวีติ

ธนาคารบงัคบัลกูคา้ใหท้าํประกนัชวีติ
คุม้ครองสนิเชือ่ กบับรษัิทประกนัภยัที่
ธนาคารกาํหนดหรอืไม่

ใครควรทาํประกนัชวีติคุม้ครอง
วงเงนิสนิเชือ่

ไมบ่งัคับ เปน็ทางเลอืกทีล่กูคา้จะทาํ ลกูคา้มสิีทธิ
เลอืกทีจ่ะทําประกนัชีวีติคุม้ครองวงเงินสนิเชือ่หรอืไม่
กไ็ด ้ซึง่ไมม่ผีลตอ่การพิจารณาอนมุตัสินิเชือ่

ลกูหนีผู้ท้ีม่รีายไดห้ลกัของครอบครวั ทัง้นี ้หากมกีาร
กูร้ว่ม 2 คน ควรทาํประกนัทัง้ 2 คน เพ่ือเปน็การ
ลดความเส่ียง ไมต่อ้งทิง้ภาระหนีใ้ห้กบัอกีคน

เช่น ผ่อนบ้าน 20 ปี ทําประกัน 10 ปี แต่ในปีที่ 11 ผู้กู้เสียชีวิต 
จะไม่มีความคุ้มครองเลย กลายเป็นภาระหนี้ของทายาท

A:A: 

A: A: 

Q: 

Q: ทําไมทําประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อแล้วถึงได้ส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 
เนือ่งจากธนาคารเห็นความสาํคัญของการทําประกนั กรณลีกูคา้ซือ้ประกันชวิีตจะชว่ยทาํให้ความเส่ียง
ของธนาคารลดลง ในขณะที่ยังชําระหนี้ไม่ครบถ้วนหรือลดลง ธนาคารเห็นความเสี่ยงลดลง
จึงตอบแทนด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยให้กับลูกค้า โดยจะได้อัตราดอกเบี้ย xx%ต่อปี เฉพาะปีที่ 1
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(สําหรับลูกค้า)
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การขอสินเชื่อเพ่ือเบี้ยประกันภัยจะมีผลบังคับเมื่อธนาคารอนุมัติสินเชื่อแล้วเท่านั้น ความคุ้มครองตามกรมธรรม์จะเริ่ม ณ วันทีสัญญาสินเชื่อมีผลบังคับ


