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สินเช่ือท่ีธนาคารให้กู้ยืมเพ่ือนําไปซ้ือ ซ่อมแซม ปลูกสร้างบ้าน หรือรับโอนสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอ่ืน เพ่ือใช้ในวัตถุประสงค์เพ่ืออยู่อาศัย
โดยลูกค้าต้องจํานอง หรือนําสิทธิการเช่าท่ีอยู่อาศัยดังกล่าวเปน็หลักประกันการให้สินเช่ือ อัตราดอกเบ้ียมีท้ังแบบคงท่ี ลอยตัว และแบบผสม

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย

วงเงินกู้ยืมและอัตราส่วนวงเงินกู้ยืม
สินเช่ือเพ่ือซ้ือ, ปลูกสร้าง, Refinance บ้าน
สูงสุดต่อหลักประกัน ร้อยละ 100* / สินเช่ือบ้าน
กู้เงินด่วน สูงสุดต่อหลักประกัน ร้อยละ 90

ระยะเวลาการกู้ยืม
สินเช่ือเพ่ือซ้ือบ้านใหม่ สูงสุด 40 ป*ี* 
สินเช่ือ Refinance บ้าน สูงสุด 30 ป ี
สินเช่ือบ้านกู้เงินด่วนสูงสุด 20 ป ี 
(สินเช่ือบ้านทุกประเภท : อายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ ไม่เกิน 65 ป)ี     

ประเภทของการผ่อนชําระ
ผ่อนชําระทุกเดือน

อัตราดอกเบ้ียและการคํานวณ
ตามประกาศธนาคาร คํานวณแบบรายวัน
เปน็แบบลดต้นลดดอก ตามยอดภาระหน้ี
คงเหลือของลูกค้า

หลักการผ่อนชําระแบบลดต้นลดดอก
ดอกเบ้ียคิดจากเงินต้นคงเหลือ
ทําให้งวดแรกๆ มีดอกเบ้ียเยอะ
ค่างวดช่วงแรกเม่ือตัดดอกเบ้ียแล้ว
จึงเหลือตัดเงินต้นได้น้อย

เร่ิมสัญญา

ค่าสํารวจ
และประเมิน
หลักประกัน 

* ข้ันตํา่ 3,210 บาท/แปลง
 (รวม Vat 7%)

ค่าเบ้ีย
ประกันภัย

ค่าเบ้ีย
ประกันภัย

ค่างวด ค่างวดครบปท่ีี 1  ครบปท่ีี 2

 

ค่าใช้จ่ายท่ีต้องจ่าย นอกจากค่างวด

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ค่าจดจํานอง 1% ของทุนจํานอง 

ค่าอากรแสตมป ์0.05% 
ของวงเงินกู้ (ไม่เกิน 10,000 บาท)

(อาจมีค่างวดเพ่ิมเติม) หากขอสินเช่ืออ่ืน
เพ่ิมเติม เช่น สินเช่ืออเนกประสงค์เพ่ือตกแต่ง
หรือซ้ือเฟอร์นิเจอร์ สินเช่ือเพ่ือทําประกัน
MRTA เปน็ต้น

 

   

* ค่าสํารวจและประเมินหลักประกันอาจมีการเปล่ียนแปลง
 ข้ึนอยู่กับประเภทและท่ีต้ังหลักประกัน

ปดิบัญชีเพ่ือ Ref inance มีเบ้ียปรับ 3% ของยอดเงินต้นคงเหลือ
กรณีปดิก่อน 3 ปแีรก ท้ังลูกค้าท่ีใช้ดอกเบ้ียลอยตัว ดอกเบ้ียคงท่ี หรือดอกเบ้ียแบบผสม

ตัวอย่าง วงเงินสินเช่ือ 1,000,000 บาท ยอดเงินต้นคงเหลือ 800,000 บาท

วันเร่ิมสัญญา

1 มี.ค. 60

วัน Refinance
รวมระยะเวลากู้ 2 ปี 9 เดือน

 
(ไม่ถึง 3 ป)ี

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

1 ธ.ค. 62

เบ้ียปรับ = ยอดเงินต้นคงเหลือ ณ วันปดิบัญชี x อัตราปรับ

เงินต้นคงเหลือ

ดอกเบ้ีย

ค่างวด

สูตรการคํานวณ และตัวอย่างการคํานวณอัตราดอกเบ้ีย
ดอกเบ้ียปกติ
คิดจากเงินต้นคงเหลือ 
และจํานวนวันในงวดน้ัน

จะถูกคิดดอกเบ้ียผิดนัดตามประกาศธนาคาร (ปจัจุบันเท่ากับอัตราดอกเบ้ียกรณีปกติสูงสุดท่ีตกลง
ในสัญญา บวกไม่เกิน 3% ต่อป)ี ต้ังแต่เร่ิมผิดนัด โดยคิดจากค่างวดท่ีผิดนัดชําระเฉพาะส่วนท่ีเปน็
เงินต้นของค่างวด และอาจมีค่าติดตามทวงหน้ี

หากผิดนัด!!

8% ต่อปี อัตราดอกเบ้ียผิดนัด = 11% ต่อปี
(8%+3%)

มาชําระ

ตัวอย่าง
ลูกค้ามีสินเช่ือบ้าน เงินต้นคงค้าง 4,500,000 บาท สัญญาระบุต้องผ่อนชําระทุกวันส้ินเดือน อัตราดอกเบ้ีย 8% ต่อปี อัตราดอกเบ้ียผิดนัด เท่ากับ 11% ต่อปี 
(อัตราดอกเบ้ียปกติสูงสุดท่ีตกลงในสัญญาคือ 8% + 3% ต่อป)ี ลูกค้าชําระปกติในงวด พ.ค. แต่ในงวด มิ.ย. ลูกค้าไม่ชําระ โดยค่างวด มิ.ย. จํานวน 42,000 บาท 
ประกอบด้วยเงินต้น 12,410.96 บาท และดอกเบ้ีย 29,589.04 บาท หากต่อมาลูกค้ามาชําระในวันท่ี 26 ก.ค. จะถูกคิดดอกเบ้ียผิดนัดชําระหน้ีบนงวดท่ีผิดนัดชําระ
เฉพาะส่วนท่ีเปน็เงินต้นของค่างวด มิ.ย. จํานวน 12,410.96 บาท

ชําระปกติ

31 พ.ค.

ไม่มาชําระ

30 มิ.ย. 26 ก.ค.

ดอกเบ้ียปกติ = เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบ้ีย x จํานวนวัน

ดอกเบ้ียปกติ = 29,589.04 + 25,643.84 = 55,232.88 บาท
ดอกเบ้ียส่วนเพ่ิมจากการผิดนัดชําระ = เงินต้นของงวดท่ีผิดนัด x อัตราดอกเบ้ียผิดนัดส่วนเกิน
        อัตราดอกเบ้ียปกติสูงสุด x จํานวนวันท่ีผิดนัด

แตกต่างกันข้ึนกับปจัจัย เช่น
• ทุนประกัน
• มูลค่าทรัพย์สิน
• ระยะเวลา

• เพ่ือประโยชน์สูงสุดกรุณาผ่อนชําระรายงวดให้ตรงวันท่ีกําหนด หากชําระก่อนกําหนดอาจทําให้เกิดดอกเบ้ียจากวันท่ีชําระก่อนกําหนดจนถึงวันท่ีครบกําหนดชําระได้ • เพ่ือความรวดเร็วในการดําเนินการ ราคาตามสัญญาขายกรมท่ีดิน (ท.ด.13/อ.ช.23) จะต้องตรงกับสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีผู้กู้ทํากับผู้ขาย 
• กรณีผ่อนชําระไม่ตรงกําหนดวันชําระ จะมีค่าธรรมเนียมติดตามทวงถามหน้ี : ค้างชําระ 1 งวด 50 บาทต่อรอบการทวงถามหน้ี : ค้างชําระมากกว่า 1 งวด 100 บาทต่อรอบการทวงถามหน้ี 

คําเตือน

*วงเงินสูงสุดน้ีต้องเปน็ไปตามเง่ือนไขของ ธปท. และธนาคาร โดย ธปท. กําหนดให้คํานวณวงเงินกู้ยืมจากราคาซ้ือขายจริง อ้างอิงสัญญาซ้ือขายกรมท่ีดิน (ท.ด.13 / อ.ช.23)
**สําหรับผู้จัดสรรโครงการท่ีธนาคารกําหนด ระยะเวลากู้ยืมสูงสุด 40 ป ี(กรณีเปน็คอนโดมิเนียมกําหนดราคาต้ังแต่ 5 ล้านบาทข้ึนไปของราคาซ้ือขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะตํา่กว่า) และสําหรับผู้จัดสรรโครงการนอกเหนือจากท่ีธนาคารกําหนด ระยะเวลากู้ยืมสูงสุด 30 ป ี

ดอกเบ้ียปกติ + ดอกเบ้ียส่วนเพ่ิมจากการผิดนัดชําระหน้ี 

365

365

365

365

(31 พ.ค. - 29 มิ.ย.)
= (4,500,000 x 8% X 30)

(30 มิ.ย. - 25 ก.ค.)
= (4,500,000 x 8% X 26)

(30 มิ.ย. - 25 ก.ค.)
= (12,410.96 x 3% X 26)

รวมดอกเบ้ียท่ีต้องชําระหากผิดนัด = 55,232.88 + 26.52 = 55,259.40 บาท

฿

ค่าเบ้ีย
ประกันภัย

ลําดับการตัดชําระ ตัดชําระค่าธรรมเนียม ดอกเบ้ีย และเงินต้นของยอดค้างชําระนานท่ีสุดก่อนแล้วจึงตัดชําระยอดท่ีค้างชําระนานรองลงมาตามลําดับ
ตัวอย่าง กรณีลูกหน้ีค้างชําระ 3 งวด แล้วได้นําเงินมาชําระ ธนาคารจะนําตัดชําระตามลําดับดังภาพ
ค่าธรรมเนียม                 ดอกเบ้ีย      เงินต้น

งวดท่ี 1
งวดท่ี 2
งวดท่ี 3 

1     2    3 
4     5     6 
7     8     9

365

= 29,589.04 บาท

= 25,643.84 บาท

= 26.52 บาท



ประกันภัยท่ีไม่จําเป็นต้องทําเพ่ือขอสินเช่ือ แต่อาจมีประโยชน์กับท่านประกันภัยท่ีต้องทําเพ่ือขอสินเช่ือ

ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเช่ือ*ประกันอัคคีภัย
ประกันอัคคีภัยคุ้มครองส่ิงปลูกสร้างท่ีเปน็หลักประกันเพ่ือบรรเทาความเสียหาย
จากอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติท่ีจะเกิดข้ึน

ประกันชีวิตเพ่ือคุ้มครองวงเงินสินเช่ือบ้านหากผู้กู้เสียชีวิต บริษัทประกันจะเปน็
ผู้รับผิดชอบชําระหน้ีแทนผู้กู้ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ 

Q: ประโยชน์ของการทําประกันอัคคีภัย Q: ลูกค้าต้องทําประกันอัคคีภัยด้วยทุน
 ประกัน และระยะเวลาคุ้มครองเท่าไหร่ ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินท่ีเกิดข้ึน

อันเน่ืองจากไฟไหม้และภัยอ่ืนๆ ท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์
โดยธนาคารจะนําเงินมาซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีได้เอา
ประกันภัยไว้ หรือจะนําเงินมาหักชําระหน้ีท่ีค้างชําระ
ของผู้กู้ ซ่ึงหากมีเงินเหลือหลังจากหักชําระหน้ี
แล้วธนาคารจะคืนเงินท่ีเหลือให้แก่ผู้กู้

ธนาคารบังคับลูกค้าให้ทําประกัน
อัคคีภัยกับบริษัทประกันภัยท่ี
ธนาคารกําหนดหรือไม่

ทําทุนประกันอัคคีภัยตํา่กว่าราคาประเมิน
จะเกิดอะไรข้ึน

ลูกค้ามีสิทธ์ิเลือกท่ีจะทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัย
ท่ีน่าเช่ือถือรายอ่ืนๆ ได้ โดยระบุรายละเอียดใน
กรมธรรม์ให้ธนาคารเปน็ผู้รับผลประโยชน์ และต้อง
นําส่งกรมธรรม์ก่อนวันเบิกรับเงินกู้ และส่งกรมธรรม์
ปีต่ออายุให้กับธนาคารจนกว่าจะมีการไถ่ถอนหลัก
ประกัน

กรณีทําทุนประกันภัยตํา่กว่าราคาประเมิน จะได้รับค่า
สินไหมตามสัดส่วนความเสียหายจริง เทียบกับทุน
ประกันภัย

เช่น ราคาประเมิน 5 ล้านบาท ทําทุนประกัน 2.5 ล้านบาท 
แล้วไฟไหม้มีมูลค่าเสียหาย 5 แสนบาท ประกันจะจ่าย
ค่าสินไหม 2.5 แสนบาท

ทุนประกันภัยไม่น้อยกว่าราคาประเมินส่ิงปลูกสร้าง
หรือตามท่ีธนาคารกําหนด* และทําประกันภัยคุ้มครอง
ตลอดระยะเวลาเงินกู้

A:

A: 
A: 

Q: 

Q: ข้อดีของการทําประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันภัยท่ีธนาคารกําหนด
• ช่วยลดภาระกับลูกค้าในการนําส่งกรมธรรม์ปีต่ออายุ
• ทางธนาคารจะช่วยเปน็ผู้ประสานงานการเรียกค่าสินไหมทดแทนท่ีไม่เปน็ธรรมให้กับลูกค้า
• ธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือพิเศษ กรณีลูกค้าประสบภัยพิบัติ

Q: ประโยชน์ของการทําประกัน
ชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเช่ือบ้าน

Q: ลูกค้าควรทําประกัน ด้วยทุนประกัน
 และระยะเวลาคุ้มครองเท่าไหร่
ควรทําตลอดระยะเวลาเท่ากับวงเงินสินเช่ือ แต่ท้ังน้ี
ข้ึนอยู่กับลูกค้า สามารถเลือกทุนประกัน
และระยะเวลาคุ้มครองได้เอง ท้ังน้ีหากทําไม่เต็มวงเงิน
หรือไม่ครบระยะเวลาเงินกู้จะมีความเส่ียงของสินไหม
ท่ีไม่ครอบคลุมภาระหน้ี หากเสียชีวิตภาระหน้ี
จะตกไปท่ีทายาทผู้เสียชีวิต

เช่น ผ่อนบ้าน 20 ปี ทําประกัน 10 ปี แต่ในปท่ีี 11 ผู้กู้
เสียชีวิตจะไม่มีความคุ้มครองเลย กลายเปน็ภาระหน้ี
ของทายาท

กรณีลูกค้าเสียชีวิต ภาระหน้ีจะไม่ตกไปท่ีทายาท
ผู้เสียชีวิต บริษัทประกันจะเปน็ผู้ชําระหน้ีแทนตามทุน
ประกันท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ และหากมีทุนประกันส่วน
ท่ีเหลือจากภาระหน้ีจะมอบให้ทายาท เบ้ียประกันน้ี
สามารถใช้หักลดหย่อนภาษีได้ หากกรมธรรม์มีระยะ
เวลาต้ังแต่ 10 ปข้ึีนไป

ไม่บังคับ ลูกค้ามีสิทธ์ิเลือกท่ีจะทําประกันชีวิต
คุ้มครองวงเงินสินเช่ือหรือไม่ก็ได้ ซ่ึงไม่มีผล
ต่อการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ

ธนาคารบังคับลูกค้าให้ทําประกันชีวิต
คุ้มครองสินเช่ือ กับบริษัทประกันภัยท่ี
ธนาคารกําหนดหรือไม่

ใครควรทําประกันชีวิตคุ้มครอง
วงเงินสินเช่ือ

A:A:

A: ลูกหน้ีผู้ท่ีมีรายได้หลักของครอบครัว ท้ังน้ี หากมีการ
กู้ร่วม 2 คน ควรทําประกันท้ัง 2 คน เพ่ือเปน็การ
ลดความเส่ียง ไม่ต้องท้ิงภาระหน้ีให้กับอีกคน

A: 

Q: 

A:

A:

Q: 

Q: 

การขอสินเช่ือเพ่ือเบ้ียประกันภัยจะมีผลบังคับเม่ือธนาคารอนุมัติสินเช่ือแล้วเท่าน้ัน ความคุ้มครองตามกรมธรรม์จะเร่ิม ณ วันท่ีสัญญาสินเช่ือมีผลบังคับ
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อตกลงและเง่ือนไขในสัญญา เช่น      ดอกเบ้ียผิดนัดชําระ (ข้อ 2, 3 และ 9)      การปดิบัญชีเพ่ือ Refinance (ข้อ 4)

(สําหรับลูกค้า)
Ver.7Oct2022

ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสําหรับการอนุมัติสินเช่ือจากลูกค้า หรือรับเงินสดหรือโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงานธนาคารสําหรับการทําธุรกรรมต่างๆ 
กรุณาอย่าหลงเช่ือบุคคลท่ีแอบอ้าง หากพบการกระทําหรือมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ KKP Contact Center 02 165 5555 

Q: ทําไมทําประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเช่ือแล้วถึงได้ส่วนลดอัตราดอกเบ้ีย 
A: เน่ืองจากธนาคารเห็นความสําคัญของการทําประกัน กรณีลูกค้าซ้ือประกันชีวิตจะช่วยทําให้ความเส่ียง

ของธนาคารลดลง ในขณะท่ียังชําระหน้ีไม่ครบถ้วนหรือยอดหน้ีลดลง ธนาคารเห็นความเส่ียงลดลง
จึงตอบแทนด้วยการลดอัตราดอกเบ้ียให้กับลูกค้า**

หมายเหตุ :  
* กรณีเลือกทําประกันชีวิตคุ้มครองสินเช่ือ : ลูกค้าจะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบ้ียจากแคมเปญของธนาคาร โดยการทําประกันชีวิตคุ้มครองสินเช่ือ นอกจากเปน็การช่วยลดภาระหน้ีสินในอนาคตไม่ให้ตกไปกับทายาทกรณีผู้กู้เสียชีวิตแล้ว ยังเป็นการลดความเส่ียงให้กับธนาคารในการติดตามหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต
 ธนาคารจึงมีส่วนลดอัตราดอกเบ้ียให้ลูกค้า 
** กรณีท่ีผู้รับประกันภัยปฏิเสธไม่รับประกันชีวิตผู้กู้ หรือผู้กู้ยกเลิกเอกสารการสมัคร/การขอเอาประกันชีวิต หรือยกเลิกกรมธรรม์ไม่ว่าด้วยเหตุใดหรือด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม อัตราดอกเบ้ียจะถูกปรับเพ่ิมเป็นอัตราดอกเบ้ียและเง่ือนไขการชําระใหม่แทน 


