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ข้อมูลส ำคัญของผลิตภัณฑ์ (Fact Sheet) สินเช่ือส่วนบุคคล 
(1.) ข้อมูลทั่วไป  
ช่ือผู้ขำย / ช่ือผู้ออกผลติภัณฑ์  ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกัด (มหำชน) / ttb 

ชื่อผลติภัณฑ์   สนิเชื่อสวัสดกิำรบ ำเหน็จตกทอด ททีบีี ส ำหรับข้ำรำชกำรบ ำนำญทหำร – (กรณี renew) (ttb 
benefitplus loan - mof - renew) (หลังเกษียณอำยรุำชกำรทหำร) 

ประเภทผลติภัณฑ์:  เป็นบริกำรสนิเช่ือในรูปของวงเงนิกู้  Term Loan ให้บริกำรแก่ ข้ำรำชกำรบ ำนำญทหำร ที่มี
สทิธใินบ ำเหน็จตกทอด โดยกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง เป็นหน่วยงำนที่ด ำเนินกำร
น ำส่งเงนิกู้ของผู้กู้  เพ่ือช ำระหนีใ้ห้แก่ธนำคำร ตำมที่กรมบัญชีกลำงและธนำคำรได้ลงนำม
ในบันทกึข้อตกลง (MOU) 

 กรณีขอวงเงนิสนิเชื่อเพิ่ม (Renew) 
เป็นบริการสินเช่ือเพิ่มเติมวงเงินกู้ส าหรับลกูค้าสินเช่ือสวสัดิการรายเดิม ท่ียงัมีภาระหนีส้นิเช่ือสวสัดิการ
เดิมอยู่กบั ttb และได้มีการช าระยอดคืนบางสว่นแล้ว โดยเมื่อลกูค้าได้รับอนมุติัสินเช่ือเพิ่ม ธนาคารจะ
ด าเนินการหกัช าระหนีส้นิเช่ือสวสัดิการเดิมท่ีลกูค้ายงัมีภาระหนีอ้ยู่กบัธนาคารให้เสร็จสิน้ทัง้จ านวนก่อน 
หลงัจากนัน้จงึโอนเงินกู้สว่นตา่งท่ีเหลือทัง้หมดให้กบัลกูค้าตอ่ไป (ผู้กู้จะได้รับเงินสินเช่ือท่ีขอเพิ่ม (Renew) 
ในสว่นท่ีคงเหลือหลงัจากหกัช าระภาระหนีเ้ดิมแล้ว) ส าหรับการช าระเงินคืน ttb เป็นไปตามวิธีการช าระเงิน
สินเช่ือสวสัดิการเดิม ทัง้นี ้คณุสมบติัของผู้กู้และการพิจารณาสินเช่ือ เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด 
เช่น  

 ผู้กู้จะต้องมีประวติัการผอ่นช าระดี  
 เป็นลกูค้าจดัชัน้หนีป้กติ 
 วงเงินสินเช่ือเดิมมีระยะเวลาผ่อนช าระมาแล้ว ไม่น้อยกว่า  9 เดือน โดยวงเงินท่ีได้รับการ  

อนมุติัสินเช่ือเพิ่มเติม ต้องไมน้่อยกวา่ 20,000 บาท 
จ ำนวนเงนิ / วงเงนิ  วงเงินอนมุติัสงูสดุไมเ่กินจ านวนเงินในหนงัสือรับรองสิทธิบ าเหน็จตกทอด  

 วิธีการรับเงินสินเช่ือ (Disbursement) 
 ธนาคารจะโอนเงินสินเช่ือท่ีได้รับอนมุติัเข้ำบัญชีออมทรัพย์ ttb ของท่ำน ตำมที่ระบุไว้ในใบ

สมัครเท่ำนัน้ (รับเงินสินเช่ือภายในวนัท าการเดียวกนักบัวนัท่ีเปิดบญัชีสินเช่ือ) โดยเร่ิมคิด
ดอกเบีย้สินเช่ือตัง้แตว่นัท่ีลกูค้าได้รับเงินเข้าบญัชีออมทรัพย์ 

 วิธีการช าระสินเช่ือ / วนัครบก าหนดช าระ (Payment Due Date) 
 กรมบญัชีกลาง หกัเงินบ านาญรายเดือนของท่าน เพื่อช าระหนี ้ttb ทกุวนัสิน้เดือน (กรณีท่ี

สินเช่ือได้รับการอนมุติั หลังวันที่ 16 ของเดือน ผู้กู้จะต้องช าระคา่งวดของเดือนท่ีได้รับการ
อนมุติัก่อน 1 งวด และงวดถดัไป กรมบญัชีกลางจะด าเนินการหกัเงินบ านาญรายเดือนของ
ท่านเพื่อช าระหนีใ้ห้ธนาคารตามปกติ) 

ระยะเวลำกำรผ่อนช ำระ การผอ่นช าระกบัอายขุองผู้กู้  รวมกนัไมเ่กิน 90 ปี 
ประเภทกำรผ่อนช ำระ ผ่อนช ำระเป็นรำยเดือนเท่ำกันทกุงวด โดยค ำนวณแบบลดต้นลดดอก 
(2.) อัตรำดอกเบีย้และกำรค ำนวณ  
อัตรำดอกเบีย้ อัตรำดอกเบีย้พเิศษตัง้แต่ 1 เม.ย.2566 – 30 ม.ิย.2566 =MRR – 3.09% ต่อปี 

(อัตรำดอกเบีย้ปกต ิ:=  MRR – 1.525% ต่อปี) 
หมำยเหตุ :  - อัตรำดอกเบีย้ MRR (Minimum Retail Rate) เป็นอัตรำดอกเบีย้ลอยตัว และอำจ

เปลี่ยนแปลงได้ตำมประกำศธนำคำร ซึ่งจะตดิประกำศให้ทรำบที่สำขำ ttb  และที่ 
www.ttbbank.com ทัง้นี ้อัตรำดอกเบีย้ MRR ล่ำสุด มีผลบังคบัใช้ ตัง้แต่                 
วันที่ 18 เมษำยน 2566 = 7.38% ต่อปี 

http://www.ttbbank.com/
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- อัตรำดอกเบีย้ที่ลูกค้ำได้รับจะเป็นไปตำมหนังสือแจ้งผลกำรพจิำรณำอนุมัตสินิเช่ือ
ที่ธนำคำรจะจัดส่งให้ตำมที่อยู่ที่ลูกค้ำแจ้ง 

- ธนำคำรค ำนวณดอกเบีย้ตำมประเภทกลุ่มลูกค้ำเป็นรำยเดือนตำมอัตรำข้ำงต้น ซึ่ง 
ท่ำนสำมำรถดูรำยละเอยีดได้ในใบเสร็จรับเงนิที่ธนำคำรจัดส่งให้ทำงไปรษณีย์ 

อัตรำดอกเบีย้และกำรค ำนวณ 
 
 

ตัวอย่ำงประมำณกำรผ่อนช ำระ 
ส าหรับคา่งวดผอ่นช าระรายเดือน และจ านวนเงินทัง้หมดท่ีต้องช าระคืนตลอดอายสุญัญา ขึน้อยู่กบัข้อมลู
การขอสินเช่ือของท่าน โดยในท่ีนีจ้ะแสดงตัวอย่ำงประมำณกำร ซึง่ค านวณจากจ านวนเงินต้น 
1,000,000 บาท , อตัราดอกเบีย้ MRR = 7.38% ตอ่ปี และระยะเวลาผอ่นช าระของลกูค้า 5 ปี ดงันี ้

อัตรำดอกเบีย้ 
(ต่อปี) 

ระยะ 
เวลำกำร 
ผ่อนช ำระ 

ยอดผ่อนช ำระ 
ต่อเดือน 

จ ำนวนเงนิทัง้หมด 
ที่ต้องช ำระคืน 

ตลอดอำยุสัญญำ  
(ประมำณกำร) 

ปีที่ 1-5 = MRR- 3.09% ต่อปี 60 งวด 19,100 บำท 1,109,174.92 บำท 

หมำยเหตุ   - ท่านสามารถขอให้สาขาพิมพ์ตารางค านวณประมาณการผอ่นช าระในแตล่ะงวด ซึง่จะ
แสดงประมาณการรายละเอียดตา่งๆ ตามข้อมลูการขอสินเช่ือท่ีได้รับจากท่าน หรือ ท่าน
สามารถค านวณประมาณการด้วยตนเองท่ี www.ttbbank.com   

     - อตัราดอกเบีย้ MRR อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร ซึง่การเปลี่ยนแปลง    
ดงักลา่ว อาจท าให้จ านวนงวดในการช าระคืน เพิ่มขึน้หรือลดลง  

อัตรำดอกเบีย้หรือเบีย้ปรับกรณีผดิ
นัดช ำระ 

 อัตรำดอกเบีย้หรือเบีย้ปรับกรณีผดินัดช ำระสูงสุด CPR+7% (เท่ำกบัร้อยละ 25% ต่อปี)  คดิ
จำกต้นเงนิของค่ำงวดที่ค้ำงช ำระในแต่ละงวด 

หมำยเหตุ :  - อัตรำดอกเบีย้ CPR (Consumer Product Rate) เป็นอัตรำดอกเบีย้ขัน้ต ่ำ ส ำหรับ
สนิเชื่อบุคคลที่ธนำคำรก ำหนด ซึ่งเป็นอัตรำดอกเบีย้ลอยตัว และอำจ
เปลี่ยนแปลงได้ตำมประกำศธนำคำร ซึ่งจะตดิประกำศให้ทรำบที่สำขำ ttb และที่ 
www.ttbbank.com ทัง้นี ้อัตรำดอกเบีย้ CPR ล่ำสุด มีผลบังคับใช้ ตัง้แต่วันที่ 18 
เมษำยน 2566  = 18% ต่อปี 

ล ำดับกำรตดัช ำระหนี ้  เมื่อได้รับช าระเงินคา่งวด ธนาคารจะน าเงินท่ีได้รับ ไปตดัช าระหนีต้ามยอดหนีแ้ตล่ะงวด โดยตดัช าระ
คา่ธรรมเนียม/เบีย้ปรับ  ดอกเบีย้ และเงินต้น ตามล าดบั กรณีลกูค้ามีคา่งวดค้างช าระ ธนาคารจะช าระ
คา่งวดท่ีลกูหนีค้้างช าระนานท่ีสดุก่อน แล้วจึงคอ่ยตดัช าระคา่งวดท่ีค้างช าระนานรองลงมา ตามล าดบั 
 

 
 
 
 
 

 
(3.) เงื่อนไข  
คุณสมบัตผู้ิสมัคร  คณุสมบติัผู้กู้ 

 เป็นข้าราชการบ านาญทหาร 
 ไมก่ าหนดรายได้ขัน้ต ่าตอ่เดือน โดยรายได้ของผู้กู้  ให้ค านวณจากเงินบ านาญรายเดือนรวม 

กบัเงินช่วยการครองชีพผู้รับบ านาญ (เงิน ช.ค.บ.) 
(4.) ค่ำบริกำร/ค่ำธรรมเนียม  

งวดที่ 1 ค่าธรรมเนียม  ดอกเบีย้  เงินต้น

งวดที่ 2 ค่าธรรมเนียม  ดอกเบีย้  เงินต้น

งวดที่ 3 ค่าธรรมเนียม  ดอกเบีย้  เงินต้น

ล ำดับกำรตัดช ำระหนี ้

http://www.ttbbank.com/
http://www.ttbbank.com/
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ค่ำบริกำรต่ำง ๆ  คา่อากรแสตมป์ : ธนำคำรเป็นผู้รับช ำระค่ำอำกรแสตมป์แทนลูกค้ำ  
       [อตัราปกติ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (สงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท)] 

 คา่ธรรมเนียมด าเนินการสินเช่ือ :                                                      ไมคิ่ดคา่บริการ 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบข้อมูลเครดติ :                             ไม่คดิค่ำบริกำร 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรตดิตำมทวงถำมหนี ้:                                   ไม่คดิค่ำบริกำร 
 ค่ำธรรมเนียมกำรช ำระเงนิโดยกรมบัญชีกลำงด ำเนินกำรหกัจำกเงนิบ ำนำญรำยเดือน  

แล้วน ำส่งให้กับ ttb  เพื่อช ำระหนี:้                                       ไม่คดิค่ำบริกำร                                        
(5.) ข้อแนะน ำ/ค ำเตือน  
ข้อควรระวงั  กรณีท่ำนไม่สำมำรถปฏบิตัติำมข้อก ำหนดและภำระหน้ำที่ได้ 

 กรณีที่หนังสือรับรองสทิธไิม่ตรงกบัยอดเงนิบ ำเหน็จตกทอดในระบบบ ำเหน็จค ำ้ประกัน 
ธนำคำรจะยกเลกิหรือไม่อนุมัตกิำรกู้ และให้ผู้กู้ไปขอหนังสือรับรองสทิธ ิฉบับใหม่ที่
ส่วนรำชกำรผู้เบกิบ ำนำญที่ยื่นขอหนังสือรับรองฉบับแรก ตำมระเบียบกรมบัญชีกลำง 
เพื่อน ำมำยื่นต่อธนำคำรพจิำรณำอีกครัง้ 

 ในการติดตามทวงถามหนี ้: ธนาคารอาจมอบหมายให้บคุคลอื่น เรียกเก็บหนีแ้ทนธนาคาร โดย
จะประกาศช่ือผู้ด าเนินการแทนธนาคาร ไว้ท่ีส านกังานใหญ่หรือสาขา ttb 

 สทิธใินกำรหกักลบลบหนี ้: ธนำคำรมีสทิธใินกำรหกัเงนิจำกบัญชีเงนิฝำกของท่ำนเพื่อ
ช ำระหนีค้งค้ำงที่ท่ำนมีอยู่กบัธนำคำร 

 ธนำคำรอำจใช้สทิธริะงับ/ยกเลกิกำรใช้วงเงนิ หำกท่ำนไม่ช ำระยอดหนีค้งค้ำงเมื่อถงึ
ก ำหนดช ำระ และอำจด ำเนินกำรทำงกฎหมำยต่อไป 

กำรแจ้งให้ช ำระหนีห้รือ
ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ 

ท่ำนจะได้รับแจ้งยอดผ่อนช ำระต่อเดือน ตำมหนังสือแจ้งผลกำรพจิำรณำอนุมัตสินิเชื่อ ที่
ธนำคำรจะจัดส่งให้ท่ำนตำมที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้กบัธนำคำร 

กำรแจ้งได้รับช ำระเงนิจำกลูกค้ำ ท่ำนจะได้รับใบเสร็จรับเงนิ ที่ธนำคำรได้ส่งให้ท่ำนทำงไปรษณีย์ ตำมที่อยู่ที่ท่ำนได้แจ้งไว้กับ
ธนำคำร ซึ่งจะมีรำยละเอียดต่ำงๆ เช่น จ านวนเงินรับช าระ, เงินต้น, ดอกเบีย้, คา่ติดตามทวงถามหนี/้
คา่ธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี) และ เงินต้นคงเหลือ เป็นต้น  เมื่อท่านได้ช าระค่างวดสินเช่ือให้แก่ธนาคารแล้ว 

กำรแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำร
ให้บริกำร หรือกำรแจ้งเตือนที่
ส ำคัญต่ำงๆ  

ธนำคำรแจ้งข้อมูลให้ลูกค้ำทรำบ 
 ผู้กู้ มีสทิธยิกเลกิใบสมัครสนิเช่ือโดยบอกกล่ำวเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ธนำคำรทรำบล่วงหน้ำ

ไม่น้อยกว่ำ 5 วัน นับจำกวันที่ธนำคำรได้รับใบสมัครผลติภัณฑ์สนิเชื่อ 
 เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลติภัณฑ์หรือกำรให้บริกำรที่มีผลกระทบต่อกำรใช้บริกำรของ

ลูกค้ำ ธนำคำรจะมีกำรส่ือสำรหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสำระส ำคัญของกำรเปล่ียนแปลง ให้
ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำในระยะเวลำที่เพียงพอ เช่น 30 วัน ผา่นทางช่องทางตา่งๆ ของธนาคาร 

 กรณีที่ท่ำนขอวงเงนิสนิเชื่อเพิ่ม (Renew) และได้รับอนุมัตสินิเชื่อสวัสดกิำรบ ำเหน็จตกทอด ที
ทบีี ส ำหรับข้ำรำชกำรบ ำนำญทหำร (ttb benefitplus loan - mof) ในขณะที่ยังมีภำระหนี ้
สนิเช่ือสวัสดกิำรเดมิอยู่ ธนำคำรจะด ำเนินกำรหกัช ำระหนีส้นิเช่ือสวัสดกิำรเดมิ ที่ท่ำนยังมี
ภำระหนีอ้ยู่กบัธนำคำรให้เสร็จสิน้ทัง้จ ำนวนก่อน หลังจำกนัน้จงึโอนเงนิกู้ ส่วนต่ำงที่เหลือ
ทัง้หมดให้กับท่ำนต่อไป ทัง้นี ้คุณสมบัตขิองผู้กู้และกำรพจิำรณำสนิเช่ือ เป็นไปตำมเงื่อนไขที่
ธนำคำรก ำหนด 

 ผู้กู้ ต้องมีหนังสือรับรองสทิธ ิ(ต้นฉบับ) ที่ออกโดย กรมบัญชีกลำง หรือ ส ำนักคลังจังหวัด 
 กรณีที่ผู้กู้ถงึแก่กรรม กรมบัญชีกลำงจะแจ้งธนำคำรเป็นหนังสือ เพื่อให้ตรวจสอบภำระหนี ้

ที่ผู้รับบ ำนำญต้องช ำระคืน โดยธนำคำร ยกเว้นกำรคดิดอกเบีย้นับแต่วันที่ธนำคำรดงึ
ข้อมูลกำรถงึแก่กรรมของผู้รับบ ำนำญจำกระบบบ ำเหน็จค ำ้ประกัน ทัง้นี ้กรมบัญชีกลำงจะ
ช ำระเงนิกู้ ส่วนที่เหลือตำมสัญญำกู้เงนิ แต่ไม่เกนิจ ำนวนที่น ำสทิธใินบ ำเหน็จตกทอดไป
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เป็นหลักทรัพย์ค ำ้ประกันกำรกู้เงนิตำมที่ระบุในหนังสือรับรอง หำกยังมีหนีส่้วนที่เหลือ ให้
ธนำคำรเรียกช ำระหนีด้ังกล่ำวจำกกองมรดก 
 

ลูกค้ำแจ้งข้อมูลให้ธนำคำรทรำบ 
 กรณีท่ำนมีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่ำน เช่น  ช่ือ-นามสกลุ อาชีพ สถานท่ีท างาน ท่ีอยู่ 

เบอร์โทรศพัท์ และรายละเอียดตา่งๆ ท่ำนจะต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบทนัททีี่มีกำรเปลี่ยนแปลง 
เพื่อให้การสื่อสารข้อมลูกบัท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยกำรแจ้งผ่ำนสำขำ ttb รวมทัง้ช่องทำง
อื่นๆ ของธนำคำรที่อำจเพิ่มขึน้ในอนำคต 

(6.) ช่องทำงในกำรตดิต่อ  
ช่องทำงในกำรตดิต่อผู้ให้บริกำร หำกมีข้อสงสัยหรือต้องกำรทรำบข้อมูลเพิ่มเตมิ ท่ำนสำมำรถเข้ำไปดูรำยละเอยีดเพิ่มเตมิได้ที่ 

www.ttbbank.com หรือตดิต่อสอบถำมได้ที่ ttb contact center 1428 หรือ ที่ ttb ทกุสำขำ 
 

ช่องทำงในกำรแจ้งข้อร้องเรียน กรณีมีข้อร้องเรียนใดๆ สำมำรถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่ ttb contact center 1428  
หรือ ttb ทกุสำขำ 

 
ข้อควรระวงั ! 
 สนิเชื่อสวัสดกิำร ดอกเบีย้คดิตัง้แต่วันที่ได้รับเงนิกู้  โดยหำกท่ำนผดินัดช ำระ อำจมีดอกเบีย้เพิ่ม 
  ท่ำนควรท ำควำมเข้ำใจโดยศึกษำข้อมูลผลติภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนตัดสนิใจลงนำม หำกมีข้อสงสัย โปรดตดิต่อเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร 

หรือ ttb contact center 1428 หรือ ศึกษำเพิ่มเตมิที่ www.ttbbank.com  
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