ข้ อกำหนดขัน้ ต่ำในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลตำมประเภทของผลิตภัณฑ์
สินเชื่อที่อยูอ่ าศัย : สินเชื่อสวัสดิการข้ าราชการ และลูกจ้ างประจาของหน่วยงานราชการ รวมทังพนั
้ กงานรัฐวิสาหกิจ
หัวข้ อ
รำยละเอียดข้ อมูลที่ควรเปิ ดเผยและหน้ ำที่ของผู้ขำยผลิตภัณฑ์
อัตรำดอกเบีย้
- อัตรำดอกเบีย้ :
แบบหน่วยงานต้ นสังกัดมีข้อตกลงไม่ดารงเงินฝากกับธนาคาร
ปี ที่ 1 : อัตราดอกเบี ้ยกรุงไทยบ้ านแสนสะดวก ลบ 0.25% ต่อปี =3.00%
ปี ที่ 2-3 : อัตราดอกเบี ้ยกรุงไทยบ้ านแสนสะดวก ลบ 0.75% ต่อปี =5.27%
ปี ต่อๆไป : อัตราดอกเบี ้ยกรุงไทยบ้ านแสนสะดวก ลบ 0.25% ต่อปี =5.77%
- อัตรำดอกเบีย้ ที่แท้ จริง :
5.32% ต่อปี (คานวณจากวงเงินกู้ 1 ล้ านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี
MLR = 6.275% ต่อปี )
- กำรคำนวณดอกเบีย้ : รายวัน
จำนวนวันต่ อปี ที่ใช้ ในกำรคิดดอกเบีย้ : 365 วัน
ควำมถี่ในกำรจ่ ำยดอกเบีย้ : รายเดือน
วัตถุประสงค์ ในกำรกู้
(1) เพื่อซื ้อที่ดินพร้ อมบ้ าน ทาวน์เฮ้ าส์ อาคารชุด อาคารพาณิชย์
(2) เพื่อปลูกสร้ างบ้ าน
(3) เพื่อซื ้อที่ดินพร้ อมปลูกสร้ างบ้ าน
(4) เพื่อซื ้อหรื อชาระค่าก่อสร้ างบ้ าน เพื่อที่อยูอ่ าศัยในโครงการความร่วมมือ
ระหว่างธนาคารกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
(5) เพื่อปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ทีอ่ ยูอ่ าศัย
(6) เพื่อไถ่ถอนจานองที่ดินพร้ อมบ้ าน ทาวน์เฮ้ าส์ อาคารชุด อาคารพาณิชย์
(7) เพื่อไถ่ถอนจานองที่ดิน และกู้ปลูกสร้ างบ้ านในคราวเดียวกัน
อำยุของสัญญำ
- สูงสุดไม่เกิน 30 ปี
(ระยะเวลำสิน้ สุดของสัญญำ)
หลักประกัน
- ให้ จานองที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างที่มีอยูแ่ ล้ ว และ/หรื อสิ่งปลูกสร้ างที่จะมีขึ ้นใน
อนาคต หรื อ ห้ องชุดในอาคารชุดเป็ นประกันหนี ้ไม่น้อยกว่าวงเงินกู้
ค่ ำบริกำรและเบีย้ ปรับ
- ค่ ำใช้ จ่ำยที่จ่ำยให้ แก่ หน่ วยงำนรำชกำร
(1) ค่าอากรแสตมป์
 ต้ นฉบับสัญญาเงินกู้ : เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ
2,000 บาท คิด 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 คูฉ่ บับสัญญาเงินกู้ : ฉบับละ 5 บาท
 ต้ นฉบับสัญญาค ้าประกัน (ถ้ ามี) : ฉบับละ 10 บาท
 คูฉ่ บับสัญญาค ้าประกัน (ถ้ ามี) : ฉบับละ 5 บาท
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-

-

-

กำรประกันภัย

-

ผู้คำ้ ประกัน
กำรเปิ ดเผยข้ อมูลโดยตัวแทน

-

(2) ค่าธรรมเนียมจดจานอง : ร้ อยละ 1 ของวงเงินจดจานอง แต่สงู สุดไม่เกิน
200,000 บาท ยกเว้ นอาคารชุด คิดร้ อยละ 1 ของวงเงินจดจานอง
ค่ ำใช้ จ่ำยที่จ่ำยให้ แก่ บุคคลอื่น หรือ หน่ วยงำนภำยนอก
(1) ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ประกัน : ตามที่บริษัทประเมินภายนอกเรี ยกเก็บ
(2) ค่าเบี ้ยประกันภัย : ตามที่บริษัทประกันภัยเรี ยกเก็บ
(3) ค่าติดตามทวงถามหนี ้ : 135 บาท/ทุกรอบของการผิดนัดชาระหนี ้
ค่ ำใช้ จ่ำยที่เป็ นต้ นทุนในกำรดำเนินงำนของธนำคำร เช่น ค่าสารวจและ
ประเมินหลักประกัน
(1) ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ประกัน : รายละ 2,500 บาท
(2) ค่าตรวจผลงานการก่อสร้ าง (ถ้ ามี) : ครัง้ ละ 400 บาท
เบีย้ ปรับ
(1) กรณีชาระหนี ้คืนเสร็ จสิ ้นก่อนกาหนดอายุสญ
ั ญากู้เงิน : ให้ เรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมเฉพาะกรณีการชาระหนี ้ไถ่ถอนจานองไปสถาบันการเงินอื่น
( Refinance) ในช่วง 3 ปี แรกนับจากวันทาสัญญากู้เงินในอัตราร้ อยละ
3.00 ของต้ นเงินกู้ท่จี ะชาระหนี ้เสร็ จสิ ้น
(2) กรณีผิดนัดชาระหนี ้หรื อผิดเงื่อนไขสัญญา : หากมีการผิดนัดชาระหนี ้หรื อ
ผิดเงื่อนไขสัญญา ในงวดใดงวดหนึ่งเกินกาหนดระยะเวลาที่ธนาคารผ่อน
ผันให้ 7 วัน ให้ เรี ยกเก็บดอกเบี ้ยผิดนัดชาระหนี ้หรื อผิดเงื่อนไขสัญญา
ตามหลักเกณฑ์การคานวณดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมที่ธนาคารกาหนด
ต้ องทาประกันอัคคีภยั สิง่ ปลูกสร้ างเท่ากับราคาประเมินสิง่ ปลูกสร้ าง หรื อไม่น้อย
กว่าวงเงินกู้ หรื อ ยอดหนี ้คงค้ าง โอนผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยให้
ธนาคารเป็ นผู้รับ
ผู้ค ้าประกันต้ องรับผิดชอบในหนี ้ หากผู้ก้ ไู ม่สามารถชาระหนี ้คืนธนาคาร
ไม่มี
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