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สินเชื่อที่ธนาคารใหกูยืม เพื่อนำไปซื้อ ซอมแซม หรือปลูกสรางบาน หรือรับโอนสินเชื่อที่อยูอาศัยจากสถาบันการเงินอื่น 
เพื่อใชในวัตถุประสงคเพื่ออยูอาศัยโดยลูกคาตองจำนอง หรือสิทธิการเชาที่อยูอาศัยดังกลาวเปนหลักประกันการใหสินเชื่อ 
อัตราดอกเบี้ย มีทั้งแบบคงที่ และลอยตัว

สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย

วงเงินกูยืมและอัตราสวนวงเงินกูยืม
สินเชื่อเพื่อซื้อ,ปลูกสราง, Refianance บาน
สูงสุดตอหลักประกัน รอยละ 100%* /สินเชื่อบานแลกเงิน 
สูงสุดตอหลักประกัน รอยละ 90

ระยะเวลาการกูยืม
สินเชื่อเพื่อซื้อ,ปลูกสราง, Refianance บาน
สูงสุด 30 ป / สินเชื่อบานแลกเงิน 
สูงสุด 20 ป (อายุผูกูรวมระยะเวลากูไมเกิน 65 ป)   

ประเภทของการผอนชำระ
ผอนชำระทุกเดือน

อัตราดอกเบี้ย และการคำนวณ
ตามประกาศธนาคาร คำนวณแบบรายวัน 
เปนแบบลดตนลดดอก ตามยอดภาระหนี้
คงเหลือของลูกคา

หลักการผอนชำระแบบลดตนลดดอก
ดอกเบี้ยคิดจากเงินตนคงเหลือ
ทำใหงวดแรกๆ มีดอกเบี้ยเยอะ
คางวดชวงแรก เมื่อตัดดอกเบี้ยแลว 
จึงเหลือตัดเงินตนไดนอย

เงินตนคงเหลือ

ดอกเบี้ย

คางวด

ตัวอยาง วงเงินสินเชื่อ 1,000,000 บาท ยอดสินเชื่อคงเหลือ 800,000 บาท

เริ่มสัญญา

คาสำรวจ 
และประเมิน
หลักประกัน

*ขั้นต่ำ 3,210
บาท/แปลง (รวม Vat7%)

คาเบี้ย
ประกันภัย

คาเบี้ย
ประกันภัย

คางวด คางวดครบปที่ 1 ครบปที่ 2

• เพื่อประโยชนสูงสุดกรุณาผอนชำระรายงวดใหตรงวันที่กำหนดหากชำระกอนกำหนด อาจทำใหเกิดดอกเบี้ยจากวันที่ชำระกอนกำหนด จนถึงวันที่ครบกำหนดชำระได

คาใชจายที่ตองจาย นอกจากคางวด

฿

คาเบี้ย
ประกันภัย

คาใชจาย
อื่นๆ

คาจดจำนอง 
1% ของทุนจำนอง

คาอากรแสตมป 0.05%
ของวงเงินกู 
(ไมเกิน 10,000 บาท)

วันเริ่มสัญญา

1 มี.ค. 60

วัน Re-finance
รวมระยะเวลากู 2 ป 9 เดือน (ไมถึง 3 ป)

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

1 ธ.ค. 62

(อาจมีคางวดเพิ่มเติม)
หากขอสินเชื่ออื่นเพิ่มเติม เชน 
สินเชื่ออเนกประสงคเพื่อตกแตงหรือ
ซื้อเฟอรนิเจอร/สินเชื่อเพื่อทำประกัน 
MRTA เปนตน

*คาสำรวจและประเมินหลักประกัน อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
ขึ้นอยูกับประเภทและที่ตั้งหลักประกัน

ปดบัญชีเพื่อ Re-Finance มีเบี้ยปรับ 3% ของยอดคงเหลือ
กรณี ปดกอน 3 ปแรกทั้งลูกคาที่ใชดอกเบี้ยลอยตัว หรือดอกเบี้ยคงที่ 
กรณี ลูกคาที่ใชดอกเบี้ยคงที่ 5 ป และปดกอน 5 ป

เบี้ยปรับ = ยอดสินเชื่อคงเหลือ ณ วันปดบัญชี x อัตราปรับ

• เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ ราคาตามสัญญาขายกรมที่ดิน (ท.ด.13/อ.ช.23) จะตองตรงกับสัญญาจะซื้อจะขายที่ผูกูทำกับผูขาย

สูตรการคำนวณ และตัวอยางการคำนวณอัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยปกติ
คิดจากเงินตนคงเหลือ และจำนวนวันในงวดนั้น

หากผิดนัด !!

ชำระปกติ 6% 15% มาชำระ

จะถูกคิดดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุด 15% ตั้งแตเริ่มผิดนัดโดยคิดจาก
คางวด (Installment) ที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระเฉพาะสวนที่เปนเงินตน
ของคางวดนั้น

ตัวอยาง ลูกหน้ีกูเสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอาศัย 2,000,000 บาท ดอกเบ้ียรอยละ 6 ตอป ผอนชำระ 20 ป โดยมีคางวดละ 15,000 บาท และกรณีท่ีลูกหน้ีผิดนัด
ชำระจะคิดดอกเบ้ียสูงสุด รอยละ 15 ตอป เม่ือลูกหน้ีชำระคางวดไปแลว 124 งวด ลูกหน้ีไดผิดนัดชำระงวดท่ี 125 (เงินตนคงเหลือประมาณ 1,000,000 บาท) 
ซึ่งคางวดงวดที่ 125 ประกอบดวย เงินตน 10,000 บาท และดอกเบี้ย 5,000 บาท ใหคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้โดยคำนวณบนคางวดสวนที่เปนเงินตน
จำนวน 10,000 บาท

1 มิ.ย. ผิดนัดชำระ

ไมมาชำระ

1 ก.ค. 11 ก.ค.

ดอกเบี้ยปกติ = เงินตนคงเหลือ 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
ดอกเบี้ยผิดนัด = เงินตนของงวด  x  อัตราดอกเบี้ยผิดนัด   x  จำนวนวันที่ผิดนัด (1-10 ก.ค.)

รวมดอกเบี้ยที่ตองชำระ
หากผิดนัด

ดอกเบี้ยผิดนัด 
= 24.66 บาท = 4,956.16 บาท

ดอกเบี้ยปกติ 
= 4,931.50 บาท

/
365/

+
ที่คางชำระ สวนเกินอัตราดอกเบี้ยปกติ

แตกตางกันข้ึนกับปจจัย เชน
• ทุนประกัน 
• มูลคาทรัพยสิน 
• ระยะเวลา

กรณีเลือกทำประกันชีวิตคุมครองสินเชื่อ      
• ลูกคาจะไดรับสวนลดอัตราดอกเบี้ยจากแคมเปญของธนาคาร โดยการทำประกันชีวิตคุมครองสินเชื่อ นอกจากเปนการชวยลดภาระหนี้สินในอนาคตไมใหตกไป
  กับทายาทกรณีผูกูเสียชีวิตแลว ยังเปนการลดความเสี่ยงใหกับธนาคารในการติดตามหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตธนาคารจึงมีสวนลดอัตราดอกเบี้ยใหกับลูกคา

คำเตือน

*วงเงินสูงสุดนี้ตองเปนไปตามเงื่อนไขของ ธปท. และ ธนาคาร โดย ธปท.กำหนดใหคำนวณวงเงินกูยืมจากราคาซื้อขายจริง อางอิงสัญญาซื้อขายกรมที่ดิน (ท.ด.13/ อ.ช.23)



ประกันภัยที่ไมจำเปนตองทำเพื่อขอสินเชื่อ แตอาจมีประโยชนกับทาน
ประกันชีวิตคุมครองวงเงินสินเชื่อ

ประกันภัยที่ตองทำเพื่อขอสินเชื่อ
ประกันอัคคีภัย
ประกันอัคคีภัยคุมครองสิ่งปลูกสรางที่เปนหลักประกัน เพื่อบรรเทาความเสียหายจาก
อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติ ที่จะเกิดขึ้น 

ประกันชีวิตเพื่อคุมครองวงเงินสินเชื่อบาน หากผูกูเสียชีวิต
บริษัทประกันจะเปนผูรับผิดชอบชำระหนี้แทนผูกูตามเงื่อนไขที่ระบุไวในกรมธรรม 

Q: ประโยชนของการทำประกันอัคคีภัย Q: ลูกคาตองทำประกันอัคคีภัยดวยทุน
    ประกัน และระยะเวลาคุมครองเทาไหรใหความคุมครองความเสียหายตอทรัพยสินท่ีเกิด

ข้ึนอันเน่ืองจากไฟไหมและภัยอ่ืนๆท่ีระบุไวในกรมธรรม
โดยผูใหกูจะนำเงินมาซอมแซมทรัพยสินที่ไดเอา
ประกันภัยไวหรือจะนำเงินมาหักชำระหน้ีท่ีคางชำระ
ของผูกู ซ่ึงหากมีเงินเหลือหลังจากหักชำระหน้ีแลว 
ผูใหกูจะคืนเงินท่ีเหลือใหแกผูกู

ธนาคารบังคับลูกคาใหทำประกัน
อัคคีภัยกับบริษัทประกันภัยที่
ธนาคารกำหนดหรือไม

ทำทุนประกันอัคคีภัยต่ำกวาราคาประเมิน
จะเกิดอะไรขึ้น

ลูกคามีสิทธิเลือกท่ีจะทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัย
ท่ีนาเช่ือถือรายอ่ืน ไๆด โดยระบุรายละเอียดในกรมธรรม
ใหธนาคารเปนผูรับผลประโยชน และตองนำสง
กรมธรรมกอนวันเบิกรับเงินกู และสงกรมธรรมปตอ
อายุใหกับธนาคารจนกวาจะมีการไถถอนหลักประกัน

กรณีทำทุนประกันภัยต่ำกวาราคาประเมินจะไดรับคา
สินไหมตามสัดสวนความเสียหายจริง เทียบกับทุน
ประกันภัย

ทุนประกันภัยไมนอยกวาราคาประเมินสิ่งปลูกสราง หรือ
ตามท่ีธนาคารกำหนด* และทำประกันภัยคุมครอง
ตลอดระยะเวลาเงินกู

เชน ราคาประเมิน 5 ลานบาท ทำทุนประกัน 2.5 ลานบาท 
แลวไฟไหมมีมูลคาเสียหาย 5 แสนบาท ประกันจะจายคา
สินไหม 2.5 แสนบาท

*ตองสอดคลองกับหลักเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนด

ทานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในขอตกลงและเงื่อนไขในสัญญา เชน

A: 
A: 

A: 
A: 

Q: 

Q: ขอดีของการทำประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันภัยที่ธนาคารกำหนด
ชวยลดภาระกับลูกคาในการนำสงกรมธรรมปตออายุ
ทางธนาคารจะชวยเปนผูประสานงานการเรียกคาสินไหมทดแทนที่ไมเปนธรรมใหกับลูกคา
ธนาคารมีมาตรการชวยเหลือพิเศษ กรณีลูกคาประสพเกิดภัยพิบัติ

Q: ประโยชนของการทำประกัน
    ชีวิตคุมครองวงเงินสินเชื่อบาน

Q: ลูกคาควรทำประกัน ดวยทุนประกัน
    และระยะเวลาคุมครองเทาไหร

กรณีผูขอสินเช่ือเสียชีวิตภาระหน้ีจะไมตกไปท่ีทายาทผู
เสียชีวิตบริษัทประกันเปนผูชำระหน้ีแทนตามทุนประกัน
ท่ีระบุไวในกรมธรรมและหากมีทุนประกันสวนท่ีเหลือ
จากภาระหน้ีจะมอบใหทายาท

เบี้ยประกันนี้สามารถใชหักลดหยอนภาษีได
หากกรมธรรมมีระยะเวลาต้ังแต 10 ปข้ึนไป

ทำตลอดระยะเวลาเทากับวงเงินสินเช่ือแตท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
ลูกคา สามารถเลือกทุนประกันและระยะเวลาคุมครองไดเอง 
ท้ังน้ีหากทำไมเต็มวงเงิน หรือไมครบระยะเวลาเงินกูจะมี
ความเส่ียงของสินไหมท่ีไมครอบคลุมภาระหน้ี ภาระหน้ีจะ
ตกไปท่ีทายาทผูเสียชีวิต หากเสียชีวิต

ธนาคารบังคับลูกคาใหทำประกันชีวิต
คุมครองสินเชื่อ กับบริษัทประกันภัยที่
ธนาคารกำหนดหรือไม

ใครควรทำประกันชีวิตคุมครอง
วงเงินสินเชื่อ

ไมบังคับ เปนทางเลือกท่ีลูกคาจะทำ ลูกคามีสิทธิ
เลือกท่ีจะทำประกันชีวิตคุมครองวงเงินสินเช่ือหรือไม
ก็ได ซ่ึงไมมีผลตอการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ

ลูกหนี้ผูที่มีรายไดหลักของครอบครัว ทั้งนี้ หากมีการ
กูรวม 2 คน ควรทำประกันทั้ง 2 คน เพื่อเปนการ
ลดความเสี่ยง ไมตองทิ้งภาระหนี้ใหกับอีกคน

เชน ผอนบาน 20 ป ทำประกัน 10 ป แตในปท่ี 11 ผูกูเสียชีวิต 
จะไมมีความคุมครองเลย กลายเปนภาระหนี้ของทายาท

A: A: 

A: A: 

Q: 

Q: ทำไมทำประกันชีวิตคุมครองวงเงินสินเชื่อแลวถึงไดสวนลดอัตราดอกเบี้ย 
เนื่องจากธนาคารเห็นความสำคัญของการทำประกัน กรณีลูกคาซื้อประกันชีวิต จะชวยทำใหความเสี่ยงของธนาคารลดลง           
ในขณะที่ยังชำระหนี้ไมครบถวนหรือลดลง ธนาคารเห็นความเสี่ยงลดลงจึงตอบแทนดวยการลดอัตราดอกเบี้ยใหกับลูกคา โดยจะ
ไดอัตราดอกเบี้ย xx% ตอป เฉพาะปที่ 1

A: A: 

ดอกเบี้ยผิดนัดชำระ (ขอ 2, 3 และ 9)      การปดบัญชีเพื่อ Refinance (ขอ 4)
(สําหรับลูกคา)
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Q: 

Q: 

การขอสินเชื่อเพื่อเบี้ยประกันภัยจะมีผลบังคับเมื่อธนาคารอนุมัติสินเชื่อแลวเทานั้น ความคุมครองตามกรมธรรมจะเริ่ม ณ วันทีสัญญาสินเชื่อมีผลบังคับ


