
 

ตารางการเปิดเผยขอ้มูลผลิตภณัฑสิ์นเช่ือส่วนบุคคล  

(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยขอ้มูลผลิตภัณฑ์ฉบับน้ี และควรศึกษา

รายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนท่ีท่านจะตัดสินใจซ้ือหรือใช้

บริการผลิตภณัฑ)์ 

ผูข้ายผลิตภณัฑ ์ :  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

ผูอ้อกผลิตภณัฑ ์:  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

ชื่อผลิตภณัฑ ์    :  สินเชื่อบุคคลเพื่อขา้ราชการบ านาญกสิกรไทย 

(K-Personal Loan for Pensioner) 

เร่ิมใช ้            :  1  เมษายน  2564 

1. ค าอธิบายผลิตภณัฑสิ์นเช่ือบุคคลเพ่ือขา้ราชการบ านาญกสิกรไทยโดยยอ่   

สินเชื่อบุคคลเพื่อขา้ราชการบ านาญกสิกรไทย (K-Personal Loan for Pensioner) เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลแบบมีหลักประกนัเพื่อการอุปโภค

บริโภคส่วนบุคคล โดยมีระยะเวลาการช าระคืนท่ีแน่นอน (Loan) ส าหรบักลุ่มลูกคา้ที่เป็นขา้ราชการบ านาญ โดยน าสิทธิในบ าเหน็จตกทอด 

มาค ้าประกนัการกู ้กบัธนาคาร ทั้งน้ี กรมบญัชีกลางได้ท าบนัทึกขอ้ตกลงสนับสนุนทางการเงิน (MOU) กบัธนาคาร เพื่อความสะดวกในการ

ช าระหน้ี กรมบญัชีกลางจะเป็นผูท้ าหนา้ที่หกัเงินบ านาญ ณ ท่ีจ่าย น าส่งใหธ้นาคารทุกเดือนจนกว่าจะช าระหน้ีเสร็จส้ิน  หากผูกู้เ้สียชีวิต หรือ 

ผิดนัดช าระหน้ี (เงินบ านาญไม่พอหกัช าระหน้ี) กรมบญัชีกลางจะน าเงินบ าเหน็จตกทอดมาช าระหน้ีคืนธนาคาร 

 

2. ลกัษณะท่ีส าคญัของผลิตภณัฑสิ์นเช่ือบุคคลเพ่ือขา้ราชการบ านาญกสิกรไทย 

• สูงสุดไม่เกิน 100% ของจ านวนเงินท่ีระบุในหนังสือรับรองสิทธิในบ าเหน็จตกทอด  หรือจ านวนเงินในระบบบ าเหน็จค ้าประกัน 

(เลือกจ านวนเงินท่ีต า่กว่า) 

• ระยะเวลาการกูย้ืม สูงสุด 30 ปี 

• อตัราดอกเบี้ ย : คิดอตัรา MRR - 1.15 % ต่อปี แบบลดตน้ลดดอก 

• อตัราดอกเบี้ ยผิดนัดช าระหน้ี : คิดอตัราดอกเบี้ ยปกติสูงสุดตามสญัญาบวกอีกไม่เกิน 3 % ต่อปี 

• การค านวณดอกเบี้ ย : แบบรายวนั 

หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ ยลูกคา้รายย่อยชั้นดี (MRR) ธนาคารจะแจง้ใหท้ราบถึงการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยโดยจะประกาศไว ้ณ 

สถานท่ีท าการที่ใหบ้ริการและเว็บไซตข์องธนาคารกสิกรไทย 

 

3. อตัราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ 

• ค่าใชจ้่ายท่ีจ่ายใหแ้ก่หน่วยงานราชการ  

o ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท ต่อทุกๆ วงเงินกู ้2,000 บาท เศษของ 2,000 บาทคิดอากร 1 บาท (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)  

4. หนา้ท่ีของลกูคา้ตามขอ้ก าหนดของผลิตภณัฑสิ์นเช่ือบุคคลเพ่ือขา้ราชการบ านาญกสิกรไทย 

• ช าระเงินตน้และดอกเบี้ ย งวดละเท่าๆ กนัทุกเดือน โดยกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลัง จะเป็นผูด้ าเนินการ หกัเงินบ านาญราย

เดือนของผูกู้ ้น าส่งใหธ้นาคารเพื่อช าระเงินกูทุ้กเดือน จนกว่าจะช าระหน้ีเสร็จส้ิน กรณีผูกู้เ้สียชีวิต หรือผิดนัดช าระหน้ี (เงิน

บ านาญไม่พอหกัช าระหน้ี) กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงัจะหกัเงินบ าเหน็จตกทอดท่ีเป็นประกนัน ามาช าระหน้ีปิดบญัชีเงินกู  ้

 

5. กรณีลกูคา้ไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของผลิตภณัฑสิ์นเช่ือบุคคลเพ่ือขา้ราชการบ านาญกสิกรไทย 

• อตัราดอกเบี้ ยกรณีผิดนัดช าระหน้ี คิดอตัราดอกเบี้ ยปกติสูงสุดตามสญัญากูบ้วกอีกไม่เกิน 3% ค านวณบนฐานเงินตน้ของค่างวดท่ี

คา้งช าระในแต่ละงวดจนถึงวนัฟ้อง และค านวณบนฐานเงินตน้ทั้งหมดนับถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไป 

• สิทธิในการหกักลบลบหน้ี : ผูกู้ย้ินยอมใหธ้นาคารมีอ านาจหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ท่ีผูกู้ฝ้ากหรือมีอยู่กบัธนาคารซ่ึง

อยู่ในความครอบครองดูแลรักษา และ/หรือในอ านาจสัง่การของธนาคารไม่ว่าธนาคารจะไดร้ับฝากเงิน ไดก้ารครอบครองดูแล 

และ/หรือไดอ้ านาจสัง่การน้ีมาโดยทางใดก็ตามไดท้ันที เพื่อเป็นการช าระหน้ี และ/หรือชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดจากผูกู้ต้ามสัญญา

ฉบบัน้ีไดท้ั้งหมด โดยธนาคารไม่จ าตอ้งบอกกล่าว ทั้งน้ี ธนาคารจะท าหลกัฐานการหกับญัชีใหผู้กู้ ้

• ธนาคารมีสิทธิยึดถือ (hold) เงินในบญัชีเงินฝากทั้งท่ีมีอยู่แลว้ ในขณะน้ีและ/หรือท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้ เท่าจ านวนยอดหน้ีท่ีตกลง

ใหช้ าระหน้ีในแต่ละครั้ง และหกัช าระหน้ีไดท้นัที 

• ในกรณีท่ีกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลังไม่สามารถตัดเงินบ านาญรายเดือนของผูกู้เ้ขา้ช าระหน้ีใหแ้ก่ธนาคารไดต้ั้งแต่ 1 งวด 

เป็นต้นไป ผู้กู ้ตกลงว่าธนาคารมีสิทธิจะเรียกช าระหน้ีทั้ งหมดของผู้กู ้จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยขอให้

กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั หกัเงินบ าเหน็จตกทอดท่ีใชค้ ้าประกนัของผูกู้ม้าช าระหน้ีคืนใหแ้ก่ธนาคารได  ้

• ธนาคารอาจจ าเป็นตอ้งเรียกหน้ีทั้งหมดคืนและด าเนินการทางกฎหมายต่อไป หากผูกู้ผิ้ดนัด/ผิดสญัญา และธนาคารมีสิทธิระงบั

การเบิกเงินกู ้และใหห้น้ีทั้งหมดถึงก าหนดช าระโดยทนัที 

 

6. กรณีช าระเงินกูย้ืมก่อนครบก าหนด 

• ผูกู้ส้ามารถช าระเงินกูย้ืมก่อนครบก าหนดสญัญาไดโ้ดยไม่มีค่าปรบั  

 



 

7. ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผูค้  ้าประกนัหรือหลกัประกนั 

• ใชห้นังสือรบัรองสิทธิบ าเหน็จตกทอดท่ีออกโดยกรมบญัชีกลาง เป็นหลกัประกนั  

8. การท าประกนัวินาศภยัส าหรบัผลิตภณัฑสิ์นเช่ือบุคคลเพ่ือขา้ราชการบ านาญกสิกรไทย 

• ไม่ม ี

9. ความเส่ียงท่ีส  าคญัของผลิตภณัฑสิ์นเช่ือบุคคลเพ่ือขา้ราชการบ านาญกสิกรไทย 

• อตัราดอกเบี้ ยอาจเปล่ียนแปลงไดห้าก MRR เปล่ียนแปลงไป และอตัราดอกเบี้ ยท่ีเพิ่มสูงข้ึนอาจท าใหจ้ านวนเงินค่างวดเพิ่มมากขึ้ น

ได ้

• กรณีผูกู้ช้ าระค่างวดล่าชา้ ธนาคารจะปรบัดอกเบี้ ยเป็นอตัราดอกเบี้ ยผิดนัดช าระ 

10. ขอ้ควรปฏิบตัิ เม่ือลกูคา้มีความประสงคเ์ปลี่ยนแปลงขอ้มูลการติดตอ่ของตนเอง 

• การเปล่ียนแปลงสถานท่ีจดัส่งใบแจง้หน้ี สถานท่ีจดัส่งเอกสาร และหมายเลขโทรศพัทใ์นการติดต่อ 

o ติดต่อขอเปล่ียนแปลงขอ้มูลไดท่ี้ K-Contact Center 02-8888888 กด 04 ตลอด 24 ชัว่โมง  

• การเปล่ียนแปลงถ่ินท่ีอยู่ / ภูมิล าเนา 

o ติดต่อขอเปล่ียนแปลงโดยกรอกแบบฟอร์มขอเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ พรอ้มแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน โดยขอ

แบบฟอรม์ไดท่ี้ K-Contact Center 02-8888888 กด 04 ตลอด 24 ชัว่โมง หรือท่ีธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา 

11. รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑสิ์นเช่ือบุคคลเพ่ือขา้ราชการบ านาญกสิกรไทย และช่องทางการติดตอ่ธนาคาร 

• หากมีขอ้สงสยัเพิ่มเติมเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ ์สามารถเขา้ไปดูรายละเอียดเพิม่เติมท่ี  

• ศูนยล์ูกคา้สมัพนัธ ์(K-Contact Center) : 02-8888888 หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา 

• กรณีท่ีตอ้งช าระหรือมีการเรียกเก็บใดๆ ธนาคารจะมีการแจง้ใหลู้กคา้ทราบทุกครั้งก่อนถึงวนัครบก าหนดช าระ 

• กรณีท่ีธนาคารไดร้บัช าระหน้ีคืน ธนาคารจะน าส่งหลกัฐานช าระหน้ีใหลู้กคา้ทราบ 

• กรณีมีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑห์รือการใหบ้ริการที่มีผลกระทบต่อการใชบ้ริการของลูกคา้ ธนาคารจะแจง้ขอ้มูลอนัเป็น

สาระส าคญัของการเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจนใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

12. ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีน่าสนใจ 

• บตัรเครดิตกสิกรไทย 

 

ขอ้มูลในเอกสารฉบบัน้ี มีผลใชบ้งัคบัไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 ตน้ไป 

ขอ้มูลเพ่ิมเติม  : (ใชร้ะบุขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีลูกคา้ควรทราบเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ)์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าเตือน : ธนาคารจ าเป็นตอ้งด าเนินการทางกฎหมาย หากท่านไม่ช าระค่างวดอยา่งสม า่เสมอ 

            :  โปรดท าความเขา้ใจผลิตภณัฑแ์ละเง่ือนไขก่อนลงนาม หากมีขอ้สงสัยหรือตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม 

โปรดติดต่อเจา้หน้าท่ี หรือ K-Contact Center โทร 02-8888888 หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา 

 
 
 


