
 ขา้พเจ้าผู้ลงลายมอืช่ือในใบสมัครผลติภณัฑ์สินเช่ือสวสัดกิาร ซ่ึงตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ “ผูกู้”้ ขอทาํสัญญาสินเช่ือประเภท
 • สินเช่ือสวสัดกิารอเนกประสงคที์ทีบี แบบไมม่หีลักทรพัยค์�าประกัน (ttb benefitplus loan)
 • สินเช่ือสวสัดกิารอเนกประสงคที์ทีบี แบบไมม่หีลักทรพัยค์�าประกัน–renew (ttb benefitplus loan–renew)
 • สินเช่ือสวสัดกิารบําเหนจ็ตกทอดททีบีี สําหรบัขา้ราชการบํานาญทหาร (ttb benefitplus loan–mof)
 • สินเช่ือสวสัดกิารบําเหนจ็ตกทอดททีบีี สําหรบัขา้ราชการบํานาญทหาร–renew (ttb benefitplus loan–mof renew)
 ซ่ึงตอ่ไปนีจ้ะรวมเรยีกวา่ “สัญญาสินเช่ือ” ฉบับนีใ้หไ้ว้ตอ่ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) ซ่ึงตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ “ธนาคาร” โดยผู้กู้ตกลงยินยอม
 ผกูพันตามขอ้กาํหนด และเงือ่นไขสัญญาสินเช่ือ ตามรายละเอยีดดงัตอ่ไปน้ี
 1.  การอนมุติัสินเช่ือ
 1.1  ธนาคารตกลงให้สินเช่ือ และผูกู้ต้กลงรบัสินเช่ือจากธนาคารตามวงเงนิสินเช่ือท่ีธนาคารจะเปน็ผู้กาํหนด เพ่ือวัตถุประสงคใ์นการอุปโภคและบรโิภค 
   มิใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในทางธรุกิจการค้าหรือการพาณิชยกรรม โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้กู้ทราบตามหนังสืออนุมัติสินเช่ือ หรือด้วยวิธอีื่นใด และ
   ใหถ้อืเปน็ส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนีด้ว้ย และธนาคารได้ส่งมอบสําเนาสัญญาสินเช่ือใหแ้กผู่กู้ไ้ว้เป็นหลกัฐานแลว้
 1.2  ธนาคารตกลงใหว้งเงนิสินเช่ือกบัผูกู้ป้ระเภทใดประเภทหน่ึง หรอืหลายประเภท ดงัน้ี
   สินเช่ือสวสัดกิารอเนกประสงคที์ทีบี แบบไมม่หีลักทรพัยค์�าประกัน (ttb benefitplus loan) สินเช่ือสวสัดกิารอเนกประสงคท์ทีบีี แบบไม่มีหลักทรพัย์
   ค�าประกนั–renew (ttb benefitplus loan–renew) สินเช่ือสวสัดกิารบําเหน็จตกทอดทีทบีี สําหรบัขา้ราชการบํานาญทหาร (ttb benefitplus loan–mof)
   และสินเช่ือสวสัดกิารบําเหนจ็ตกทอดททีบีี สําหรบัขา้ราชการบํานาญทหาร–renew (ttb benefitplus loan–mof renew) ซ่ึงต่อไปนี ้จะรวมเรยีกวา่ “เงนิกู้”
 2.  การเบกิใช้สินเช่ือ
 2.1  ธนาคารจะมอบเงนิกูใ้ห้แกผู่กู้ท้ั้งจํานวนเพียงครัง้เดยีว และเปน็ดุลยพินจิของธนาคารในการมอบเงนิในวันทําการใดๆ โดยธนาคารจะนําเงนิเข้าบัญชี
   เงนิฝากออมทรพัย์ของผูกู้้หรอืเอกสารรูปแบบใดกต็าม และให้ถือวา่ผู้กู้ไดร้บัเงนิกูจ้ากธนาคารครบถว้นถกูตอ้งและใหถ้อืเป็นหลักฐานการรบัเงนิกู้
   ตามสัญญาฉบับนีแ้ลว้ แม้ผูกู้จ้ะยงัไม่ไดเ้บิกถอน หรอืนําเงนิกูท้ีไ่ดร้บัไปใช้จ่าย หรอืดาํเนนิการใดๆ กต็าม
 2.2  ผู้กู้มีสิทธยิกเลิกใบสมัครผลิตภัณฑ์สินเช่ือสวัสดิการอเนกประสงค์ โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน
   นบัจากวนัทีธ่นาคารไดร้บัใบสมคัรผลติภณัฑ์สินเช่ือสวสัดกิารอเนกประสงค์
 3.  อัตราดอกเบีย้
 3.1  ผู้กู้ตกลงชําระดอกเบ้ียสําหรับต้นเงินกู้ที่ได้รับจากธนาคารตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่ธนาคารในอัตราที่ปรากฏรายละเอียดท้ายใบสมัครผลิตภัณฑ์
   สินเช่ือสวสัดกิารอเนกประสงค ์หรอืในใบแจ้งยอดบัญชี/ ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบลดหน้ี (Statement/Receipt/Credit Note) โดยคูสั่ญญาตกลงใหถื้อเป็น
   ส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
 3.2  การเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบ้ียใดๆ เพ่ิมขึ้น ยกเวน้อตัราดอกเบ้ีย MLR อตัราดอกเบ้ีย MRR อตัราดอกเบ้ีย CPR อตัราดอกเบ้ียเงนิฝาก หรอือตัรา
   ดอกเบ้ียผิดนัด ธนาคารจะแจ้งให้ผู้กู้ทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และให้ถือว่าผู้กู้ได้รับแจ้งตั้งแต่วันท่ีได้รับหนังสือดังกล่าว
   ในกรณีมีความจําเป็นเร่งด่วน ผู้กู้ยินยอมให้ธนาคารแจ้งให้ผู้กู้ทราบทางจดหมาย หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวัน
   ภาษาไทยทีแ่พรห่ลายในประเทศล่วงหนา้เปน็ระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 วัน ท้ังนี ้การแจ้งโดยประกาศทางหนงัสือพิมพ์ ธนาคารจะแจ้งการเปลีย่นแปลง
   ให้ผู้กู้ทราบเป็นหนังสืออีกครั้งหนึ่ง ในกรณีที่ผู้กู้มีความประสงค์จะขอรับคําบอกกล่าวตามวรรคก่อนเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผู้กู้จะต้องแจ้ง
   เปน็หนงัสือ หรอืจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ให้ธนาคารทราบ 
 3.3  ผู้กูต้กลงยินยอมให้ธนาคารคดิดอกเบ้ียดงักลา่วข้างตน้ โดยการคาํนวณดอกเบ้ียตามจํานวนวนั โดยให้นับรวมวนัแรกทีผู่กู้ไ้ด้รบัต้นเงนิกู ้แตไ่ม่รวม
   วนัทีไ่ดม้กีารชําระจรงิ แต่ทัง้นี ้หากวนัท่ีผู้กูไ้ดร้บัตน้เงนิกู้กบัวนัทีไ่ดม้กีารชําระเงนิจรงิเป็นวนัเดียวกัน ผู้กูย้นิยอมใหธ้นาคารคดิดอกเบ้ียเปน็เวลา 1 วัน
 4.  การชําระต้นเงนิและดอกเบีย้
 4.1  ผู้กู้ตกลงวา่จะชําระตน้เงนิและดอกเบ้ียใหแ้กธ่นาคาร โดยผ่อนชําระเปน็งวดรายเดอืน โดยกาํหนดผอ่นชําระทกุวันทําการสุดทา้ยของธนาคารในแต่ละ
   เดอืน หรอืวนัอืน่ใดทีธ่นาคารกําหนดรายละเอยีดปรากฏตามหนงัสืออนมุตัสิินเช่ือ และ ตามตารางแสดงภาระหน้ีตามสัญญาสินเช่ือทีธ่นาคารได้ส่งให้
   แกผู้่กู ้และใหถื้อเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาสินเช่ือฉบับนี ้ ทัง้นี ้ผูกู้ต้กลงและยอมรบัว่า ในการชําระเงนิคนืสินเช่ือและดอกเบ้ียงวดสุดท้าย ผูกู้้จะต้อง
   ชําระตน้เงนิส่วนท่ีเหลอืทัง้หมดพรอ้มดอกเบ้ียใหแ้กธ่นาคารจนครบถ้วน
 4.2  กรณสิีนเช่ือสวัสดกิารอเนกประสงคที์ทบี ีแบบไมม่หีลกัทรพัย์ค�าประกนั (ttb benefitplus loan) และสินเช่ือสวัสดกิารอเนกประสงคที์ทบี ีแบบไมม่ี
   หลักทรพัย์ค�าประกัน–renew (ttb benefitplus loan–renew) ผู้กู้ตกลงยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัด (“หน่วยงาน”) มีสิทธหิักเงนิค่าจ้าง บําเหน็จ 
   บํานาญ หรือเงนิสวัสดิการอ่ืนใดที่ผู้กู้จะได้รับในแต่ละเดือน ไปชําระหนี้ให้แก่ธนาคารโดยตรงได้ โดยหากหน่วยงานไม่นําส่งเงนิกู้ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
   ผู้กู้จะไม่ถือเป็นเหตุปฏิเสธความรบัผิดตามสัญญานี้กับธนาคาร
   (1) ผู้กู้ตกลงให้ธนาคารมีสิทธิรับเงินโบนัส เงินสะสม บําเหน็จตกทอด และผลประโยชน์อื่นใดท่ีผู้กู้จะได้รับเมื่อถึงแก่กรรมตามจํานวนเงินท่ีผู้กู้
    ค้างชําระ โดยจะแจ้งความยินยอมให้หน่วยงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
   (2) หากผูกู้้โอนยา้ยสังกดัไปปฏิบัตงิานทีอ่ืน่ ผูกู้ย้นิยอมใหห้นว่ยงานตน้สังกดัใหมห่กัเงนิค่าจ้าง เพ่ือนําส่งชําระหนีเ้งนิกู้ใหแ้กธ่นาคารต่อไปจนครบถ้วน 
    รวมทัง้ยนิยอมใหธ้นาคารโอนบัญชีเงนิกูไ้ปยังสาขาใกลเ้คียงกบัสถานทีท่ีผู่กู้ไ้ปปฏิบัตงิานไดท้นัท ีและใหถ้อืวา่บรรดานติกิรรมต่างๆ ทีท่าํไวก้บั
    ธนาคารยังคงผกูพันและมีผลสมบูรณ์ทุกประการ
   (3) หากผู้กูพ้้นสภาพจากเป็นขา้ราชการ ลูกจ้าง หรอืพนกังานของหนว่ยงานไม่วา่ดว้ยเหตใุด หรอื ถึงแกก่รรม ผูกู้ย้นิยอมใหห้น่วยงานหกัเงนิสะสม
    หรือเงนิอื่นใดที่จะพึงได้รับ มาชําระหนี้เงนิกู้ให้แก่ธนาคารทั้งจํานวน และธนาคารจะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้พิเศษเป็นอัตราดอกเบ้ีย
    ไมเ่กนิอัตราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีปกตติามประกาศของธนาคาร
   (4) หากผูกู้้มกีารเปลีย่นแปลง หรอื ยกเลิกการใช้บัญชีรบัเงนิเดอืนผา่นธนาคาร ผูกู้ยิ้นยอมให้ธนาคารเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงนิกู้พิเศษ เป็น
    อตัราดอกเบ้ียไม่เกนิอตัราดอกเบ้ียสูงสุด กรณีปกตติามประกาศธนาคาร โดยธนาคารจะแจ้งให้ผูกู้ท้ราบล่วงหนา้เปน็ระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 30 วนั

 4.3  กรณสิีนเช่ือสวัสดกิารบาํเหนจ็ตกทอดทีทีบ ีสําหรบัข้าราชการบาํนาญทหาร (ttb benefitplus loan–mof) และสินเช่ือสวัสดกิารบาํเหนจ็ตกทอด
   ทีทีบี สําหรบัข้าราชการบํานาญทหาร–renew (ttb benefitplus loan–mof renew) ผู้กู้ตกลงยินยอมให้กรมบัญชีกลางดําเนินการหักเงนิบํานาญ
   รายเดือน ท่ีผู้กู้จะได้รับในแต่ละเดือนไปชําระหน้ีให้แก่ธนาคารได้ ท้ังน้ี ในกรณีผู้กู้ถึงแก่กรรม หรือผิดนัดผิดสัญญา ธนาคารมีสิทธบัิงคับชําระหนี้
   จากเงนิบําเหน็จตกทอดของผูกู้ไ้ดท้นัท ีโดยผู้กู้ยินยอมให้กรมบัญชีกลางนําสิทธใินเงนิบําเหนจ็ตกทอดทีเ่ป็นหลักทรพัย์ในการประกันการกู้เงนิของ
   ผูกู้ม้าชําระหนีใ้หแ้กธ่นาคาร ตามจํานวนเงนิท่ีผูกู้ค้า้งชําระท้ังจํานวน โดยหากกรมบัญชีกลางไม่นาํส่งเงนิกู้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้กูจ้ะไมถ่อืเป็นเหตุปฏิเสธ
   ความรบัผิดตามสัญญาน้ีกับธนาคาร
 4.4  ผู้กูต้กลงว่า จํานวนเงนิใดๆ ทีถึ่งกําหนดชําระแกธ่นาคารผูกู้ต้้องชําระเปน็เงนิบาท โดยไมมี่การหกัจํานวนเงนิใดๆ หรอืหักภาษี ณ ท่ีจ่าย หรอืหกักลบ
   ลบหนี ้หรอืค่าธรรมเนียม หรอืค่าใช้จ่าย หรอืเงนิใดๆ ทุกชนิดทุกประเภท
 4.5  ผู้กู้ตกลงว่า จํานวนเงนิท่ีผู้กู้ต้องผ่อนชําระเป็นงวดประจําทุกเดือน ไม่จําเป็นต้องเท่ากันทุกเดือนขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงผู้กู้
   จะทราบภายหลังจากท่ีธนาคารทําการปรบัเปล่ียนและกําหนดจํานวนเงนิทีต้่องชําระแลว้ โดยผูกู้ต้กลงชําระตามทีธ่นาคารไดแ้จ้งให้ทราบ
 4.6  กรณีท่ีวันครบกําหนดชําระหน้ีตรงกบัวันหยดุทําการของธนาคารให้ผูกู้้ชําระหนีใ้นวนัทาํการก่อนหน้าวนัหยุดน้ัน และหากภายหลงัวนัทําสัญญาฉบับนี้
   จํานวนเงนิท่ีตกลงผ่อนชําระได้เปล่ียนแปลงไปอันเนือ่งมาจากการปรบัอตัราดอกเบ้ีย หรอืด้วยประการอืน่ใดท่ีธนาคารเหน็สมควร ผูกู้ย้นิยอมผอ่นชําระ
   ตามจํานวนเงนิท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงใหม่ โดยเพียงแตธ่นาคารแจ้งใหผู้กู้้ทราบเทา่นัน้ และผูกู้จ้ะไม่โตแ้ยง้อย่างใดๆ ทัง้ส้ิน
 5.  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ
   ผู้กู้ตกลงและยินยอมชําระค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ธนาคารพึงเรียกเก็บจากผู้กู้ เนื่องมาจากการให้สินเช่ือตามสัญญา
   ฉบับน้ี รวมท้ังภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ ตลอดจนค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ ค่าป่วยการ ค่าใช้จ่ายในช้ัน
   บังคับคด ีและคา่ใช้จ่ายทุกประเภททีธ่นาคารตอ้งเสียไปในการฟ้องรอ้งบังคับชําระหน้ี ผู้กู้จะเปน็ผูชํ้าระเองท้ังส้ินใหแ้กธ่นาคารโดยทนัทีเมือ่ได้รบัการ
   ทวงถาม โดยหากธนาคารไดท้ดรองจ่ายแทนผูกู้ไ้ปกอ่น ผูกู้้จะชําระคนืใหแ้กธ่นาคารจนครบถว้น หากผู้กูไ้มชํ่าระผูกู้้ตกลงยนิยอมใหธ้นาคารหักเงนิ
   ดงักล่าวจากบัญชีเงนิฝากใดๆ ท่ีผูกู้้เปดิไว้กับธนาคาร
  6.  เหตผิุดนดั
   หากมีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ซ่ึงเรียกว่า “เหตุผิดนัด” และธนาคารได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้กู้ให้แก้ไขการผิดสัญญา หรือ
   ผิดเงื่อนไขดังกล่าว ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันท่ีผู้กู้ได้รับหนังสือ แต่ผู้กู้ไม่ดําเนินการหรือไม่สามารถดําเนินการแก้ไขภายใน
   ระยะเวลาท่ีกําหนดได้ ให้ถือว่าผูกู้้เป็นผู้ผิดนัดผิดสัญญา กลา่วคอื 
   (1) ผู้กู้ผิดนัดไม่ชําระหน้ีตามสัญญาฉบบันีเ้ม่ือถึงกาํหนดชําระ หรอืเมือ่ส้ินสุดการตอ่อายสัุญญา หรอืไม่ปฏบัิตติามขอ้กาํหนดของสัญญานี้
   (2) ผู้กู้ผิดนัดชําระหนี้ประเภทอ่ืนๆ หรือผิดเงื่อนไขภายใต้สัญญาอ่ืนใดท่ีมีอยู่กับธนาคาร หรือธนาคารพิจารณาเห็นว่าผู้กู้ไม่สามารถชําระหน้ี
    ให้แก่เจา้หน้ีรายอ่ืนได้
   (3) คํารอ้ง คํายืนยันใดๆ ที่ผู้กู้ได้ให้ไว้เก่ียวกับการขอเงนิสินเช่ือจากธนาคารไม่ถูกต้องหรอืมีการพิสูจน์ว่าไม่จรงิ หรอืทําให้ธนาคารเข้าใจผิด
    ในสาระสําคญั
   (4) เมือ่ปรากฏว่าหลกัฐาน หนังสือ ขอ้รบัรอง หรอืเอกสารทีผู่กู้ม้อบใหแ้ก่ธนาคารอันเก่ียวกับสินเช่ือมีขอ้ความอันเปน็เทจ็ หรอืเปน็เอกสารปลอม
    หรอืไม่มีผลบงัคบัตามกฎหมาย
   (5) มีการดําเนินกระบวนการพิจารณาของศาลหรือมีการฟ้องร้องผู้กู้ หรือต่อทรัพย์สิน หรือมีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือ
    เจ้าหน้าที่อ่ืนที่คล้ายคลึงกันในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กู้หรือมีคําส่ังศาลเพ่ือการบังคับคดีตามคําพิพากษาต่อทรัพย์สินเช่นว่าน้ัน
    ไม่ว่าทั้งหมดหรอืบางส่วน
   (6) ผู้กู้ถูกฟ้อง หรือ ตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ
   (7) ธนาคารได้พิจารณาว่ามีการเปลี่ยนแปลงซ่ึงมีผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อสถานะทางการเงนิของผู้กู้
    หากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นผู้กู้ตกลงยินยอมให้ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมผิดนัดชําระหนี้ และ/หรอืค่าใช้จา่ยในการติดตามทวงถามหนี้ ทั้งนี้
    นับต้ังแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระหน้ีคืนให้ธนาคารเสร็จส้ิน แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธธินาคารท่ีจะบอกเลิกสัญญาและเรียกร้องให้ผู้กู้
    ชําระหนีต้้นเงนิกู ้ดอกเบ้ียทีค่า้งชําระคา่ธรรมเนียมตา่งๆ และคา่ใช้จา่ยใดๆ ทีผู่กู้้มีหนา้ทีต่อ้งชําระให้แกธ่นาคาร รวมทัง้หนีท้กุชนดิทุกจาํนวน
    ที่ผู้กู้มีต่อธนาคารตามสัญญาฉบับนี้ โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดบนฐานต้นเงนิของค่างวดที่ค้างชําระในแต่ละงวด
    ไปจนถึงวันท่ีศาลรับฟ้อง และผู้กู้ตกลงยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายท่ีธนาคารได้รับ เช่น ค่าใช้จ่ายในการบอกกล่าวเตือน การเรียกร้อง
    ทวงถาม การดําเนินคดี และบังคับคดีให้แก่ธนาคาร โดยธนาคารจะมีหนังสือบอกกล่าว แจ้งให้ผู้กู้แก้ไขข้อปฏิบัติท่ีผิดนัด หรือผิดสัญญา
    ให้ถูกต้องก่อน ถ้าผู้กู้ไม่แก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าวธนาคารมีสิทธบิอกเลิกสัญญาทันที
 7.  การหกับญัชีเงนิฝากชําระหน้ี
   ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ธนาคารมีอํานาจหักเงินจากบัญชีเงินฝากทุกประเภท หรือเงินอื่นใดท่ีผู้กู้มีอยู่กับธนาคารไม่ว่าเงินนั้นจะฝากอยู่หรือมีอยู่ ณ
   สํานักงานแห่งใดของธนาคาร เพ่ือชําระหนีเ้งนิตน้ และดอกเบ้ียตลอดจนคา่ใช้จ่ายต่างๆ ค่าเสียหาย หรอืเงนิจํานวนใดๆ ท่ีผู้กู้มหีน้าท่ีตอ้งชําระให้แก่
   ธนาคารตามสัญญาฉบับนี ้หรอืเอกสารนิติกรรมอืน่ใดท่ีเก่ียวเนือ่งกับการทาํสัญญาฉบับนีใ้หแ้กธ่นาคารโดยแจ้งใหผู้กู้ท้ราบเป็นคราวๆ
 8.  การโอนสิทธเิรยีกรอ้ง
   ในกรณีท่ีธนาคารจะจําหนา่ย หรอืโอนหน้ี หรอืโอนสิทธเิรยีกรอ้งในสัญญาฉบับนี ้หรอืสิทธใินหลักประกนัอืน่ใดทีมี่อยู่เก่ียวพันกับหนี ้หรอืสิทธเิรยีกรอ้ง
   ดังกล่าวของธนาคารไม่ว่าทั้งหมด หรอืแต่บางส่วนให้แก่บุคคล หรอืนิติบุคคลก็ตาม ธนาคารและผู้รบัโอนสิทธจิะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้กู้ให้ทราบ
   ลว่งหน้าไม่นอ้ยกว่าหน่ึงงวดของการชําระเงนิกู ้หรอืดอกเบ้ีย หรอืงวดของการคดิดอกเบ้ีย หรอืไดร้บัความยนิยอมจากผูกู้ก้อ่น ยกเวน้แต่ในกรณี
   ท่ีมีกฎหมายกําหนดไว้โดยเฉพาะว่าไม่ต้องทําการบอกกลา่ว หรอืแจ้งผูกู้ ้หรอืขอความยินยอมจากผูกู้้

 9.  เบ็ดเตล็ด
 9.1  การที่ธนาคารไม่ใช้สิทธติามสัญญาข้อใด หรอืไม่ใช้สิทธแิก้ไขเยียวยา หรอืไม่ใช้อํานาจของธนาคารตามสัญญาน้ี ไม่ให้ถือว่ามีผลเป็นการสละสิทธิ
   เวน้แตธ่นาคารจะไดท้าํเปน็หนงัสือ และการสละสิทธ ิเช่นวา่นัน้ให้มผีลเฉพาะสําหรบัเหตุการณ์และวัตถปุระสงคนั์น้เทา่น้ัน การทีธ่นาคารไมด่าํเนนิการ
   ใช้สิทธ ิหรอืใช้สิทธแิกไ้ขเยยีวยา หรอืใช้อาํนาจอย่างใดตามทีธ่นาคารมีอยูภ่ายใตสั้ญญานีล้า่ช้าไมใ่หถื้อวา่เป็นการสละสิทธขิองธนาคารในการเรยีก
   ใหม้กีารปฏิบัตติามสัญญานีแ้ต่อยา่งใด
 9.2  หากข้อกําหนดหรือเงื่อนไขส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ไม่มีผลใช้บังคับ หรือเป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ถือว่า
   ข้อกําหนดหรอืเงือ่นไขดังกล่าวนั้นไม่มีผลใช้บังคับ หรอืเป็นโมฆะเฉพาะส่วน และให้ถือว่าข้อกําหนดและเงือ่นไขส่วนอื่นๆ ยังคงมีความสมบูรณ์และ
   ยงัคงมผีลใช้บังคบัอยู่
 9.3  ขอ้กาํหนดและเงือ่นไขตา่งๆ เก่ียวกบัการกูย้มืเงนิระหวา่งธนาคาร และผูกู้ท้ีร่ะบุในสัญญานีใ้ห้บังคบัและตคีวามตามกฎหมายของประเทศไทย
 9.4  ในการติดตามทวงถามกับผู้กู้ธนาคารจะมอบหมายใหบุ้คคลอืน่เรยีกเก็บหนีแ้ทนธนาคาร โดยจะประกาศช่ือผูดํ้าเนินการแทนธนาคารไว้ทีสํ่านักงานใหญ่/
   หรอืสํานกังานสาขา
 9.5  ธนาคารขอสงวนสิทธใินการแกไ้ขเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของสัญญา อัตราดอกเบ้ีย เงือ่นไขในการคํานวณอตัราดอกเบ้ีย อตัราคา่ธรรมเนยีมผดินัด
   ชําระหน้ี อตัราค่าใช้จ่ายในการตดิตามทวงถามหนี ้อตัราคา่ธรรมเนียมและอตัราคา่บรกิารตา่งๆ โดยธนาคารจะมหีนังสือหรอืแจ้งใหผู้กู้ท้ราบลว่งหนา้
   ไมน่อ้ยกว่า 30 วัน หรอืในกรณีเรง่ดว่น ธนาคารจะแจ้งใหท้ราบทางจดหมาย หรอืประกาศทางหนงัสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยทีแ่พรห่ลายในประเทศไทย
   ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วัน ซ่ึงกรณีทีธ่นาคารประกาศทางหนงัสือพิมพ์ ธนาคารจะแจ้งการเปลีย่นแปลงดงักลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรซ�าอกีครัง้หนึ่ง
   โดยธนาคารจะเริม่ใช้เงือ่นไขทีเ่ปล่ียนแปลงใหมห่ลังจากวนัท่ีธนาคารแจ้งการเปลีย่นแปลงเปน็หนงัสือใหผู้้กูท้ราบแล้ว 30 วนั หรอื 7 วัน ในกรณีเรง่ดว่น
   ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้นหรือลดลงตามที่ธนาคาร และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย จะได้ประกาศกําหนด
   เปน็คราวๆ ตอ่ไปภายหนา้ และ/หรอืตามทีธ่นาคารจะพิจารณาเหน็สมควร และ/หรอืตามสภาพเศรษฐกจิ และการคลงัของประเทศ และ/หรอืสภาพ
   การเงินของธนาคาร ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้นหรือลดลงธนาคารจะปิดประกาศให้ทราบ ณ ที่ทําการสํานักงานใหญ่และ
   สาขาของธนาคารทกุแหง่ และเผยแพรท่างเวบ็ไซต์ของธนาคาร โดยธนาคารไมจํ่าเปน็ต้องแจ้งใหผู้้กูท้ราบอกีและธนาคารไม่จําตอ้งทาํหลกัฐานใดๆ
   ให้ผู้กู้อีกทั้งส้ิน อนึ่ง กรณีที่หน่วยงานราชการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธปีฏิบัติในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้กู้ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตาม
   หลกัเกณฑ์และวิธกีารท่ีเปลีย่นแปลงใหมด้่วย
 9.6  ในกรณีท่ีผูกู้้ได้แจ้งความประสงคเ์ปน็ลายลักษณ์อักษรขอรบัใบแจ้งยอดบัญชี/ใบแจ้งรายการใช้บัตรในรูปแบบเอกสาร หรอืในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
   กับธนาคารแลว้ ผู้กู้มสิีทธขิอเปลีย่นแปลงการขอรบัใบแจ้งยอดบัญชี/ใบแจ้งรายการใช้บัตรในรูปแบบดังกล่าวได้ โดยผู้กูต้อ้งแจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษร
   ใหธ้นาคารทราบลว่งหนา้เปน็ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน
 9.7  ผูกู้ต้กลงชําระหน้ีตามสัญญานีด้ว้ยเงนิสด หรอืเช็คท่ีสํานักงานของธนาคาร หรอื ณ ตวัแทนรบัชําระของธนาคาร หรอืตกลงยินยอมให้หกัชําระหนี้
   จากบัญชีเงนิฝากของผู้กู้ การชําระหนี้ด้วยเช็คจะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายต่อเมื่อเช็คฉบับดังกล่าวได้เรียกเก็บเงนิและนําเข้าบัญชีเพ่ือชําระหนี้
   ทัง้นี ้ผู้กูต้กลงใหธ้นาคารนาํเงนิท่ีผูกู้ชํ้าระตามสัญญานี ้ไปชําระคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอืน่ๆ อนัเนือ่งจากธรุกรรมการเงนิการธนาคารทีเ่กดิขึ้น
   ตามใบสมคัรผลติภณัฑ์สินเช่ือสวัสดิการ ททีบีี และสัญญาน้ีได ้โดยหากมีเงนิคงเหลอือยูธ่นาคารจะนาํไปชําระคืนหนีด้อกเบ้ีย และตน้เงนิตามลาํดับ
 9.8  หากผูกู้้มีทรพัย์สินใดๆ ทีผู้่กูไ้ดจํ้านอง จํานํา หรอืใหไ้วเ้ปน็ประกันหนีสิ้นประเภทอืน่ ๆ ของผู้กูเ้อง หรอืเป็นประกันการชําระหนีข้องบุคคลอืน่ใดกต็าม
   ไมว่า่ทรพัย์สินนัน้จะอยู ่ณ สํานักงานแหง่ใดของธนาคาร ผูกู้้ยอมให้ธนาคารนาํทรพัยสิ์นนัน้มาเปน็หลักประกันการชําระหนีท้ีผู่กู้้จะตอ้งชําระตามสัญญา
   ฉบับน้ีได้ทัง้ส้ิน และผูกู้้ยินยอมใหธ้นาคารใช้สิทธยึิดหนว่ง หรอืยบัยัง้มใิหผู้กู้ไ้ถถ่อนจํานอง จํานาํ ทรพัยสิ์นเหลา่นัน้ออกไป ถา้ธนาคารเห็นวา่การกระทาํ
   เช่นน้ันของผู้กูน้าํมาซ่ึงความเสียหายแก่ธนาคารหรอืจะทาํใหธ้นาคารไมไ่ด้รบัชําระหน้ีตามสัญญาฉบับนีไ้ด้
 9.9  บรรดาหนงัสือติดต่อ บอกกลา่ว ทวงถาม หรอืหนงัสืออืน่ใดทีจ่ะส่งให้แกผู่กู้้ไมว่่าส่งโดยทางไปรษณีย์ หรอืไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบั แลว้แตก่รณี
   หรอื ใหบุ้คคลนําส่ง หรอืส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนกิส์นัน้ ผู้กูต้กลงยนิยอมใหธ้นาคารจัดส่งไปยงัทีอ่ยู่ทีผู่กู้ใ้หไ้วกั้บธนาคาร ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน
   ของผู้กู้ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามท่ีอยู่ที่ผู้กู้ได้แจ้งเปล่ียนแปลงเป็นหนังสือครั้งหลังสุด ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้กู้แล้วโดยชอบ ทั้งนี้
   โดยไมต่อ้งคาํนงึถึงวา่จะมผีูร้บัไวห้รอืไม่ และแมห้ากวา่ส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะผู้กูย้า้ยทีอ่ยู ่หรอืทีอ่ยู่ท่ีกลา่วน้ีเปล่ียนแปลงไปหรอืถกูรือ้ถอนไป โดยผูกู้ไ้ม่ได้
   แจ้งการย้าย หรอืการเปลีย่นแปลง หรอืการรือ้ถอนนัน้เปน็หนงัสือตอ่ธนาคารหรอืส่งใหไ้มไ่ดเ้พราะหาไมพ่บสถานท่ีทีร่ะบุไวข้้างตน้ก็ด ีใหถ้อืวา่ผู้กู้
   ได้รบัทราบข้อความตามหนังสือติดต่อ บอกกล่าว ทวงถามน้ันแล้วโดยชอบ ในกรณีที่ผู้กู้มีความประสงค์จะขอรบัคําบอกกล่าวตามวรรคก่อนเป็น
   จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ผู้กูจ้ะต้องแจ้งเปน็หนงัสือ หรอืจดหมายอิเลก็ทรอนกิส์ใหธ้นาคารทราบ 
  10. อัตราดอกเบีย้แบง่ตามกลุ่มลูกคา้ ดงันี้

 หมายเหตุ :
  “อตัราดอกเบ้ีย MLR” (Minimum Loan Rate) หมายความถงึ อตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารประกาศเรยีกเกบ็ จากลกูคา้รายใหญ่ช้ันดปีระเภทเงนิกูแ้บบมรีะยะเวลา 
  “อตัราดอกเบ้ีย MRR” (Minimum Retail Rate) หมายความถงึ อตัราดอกเบ้ียทีธ่นาคารประกาศเรยีกเกบ็ จากลกูคา้รายยอ่ยช้ันดี
  “อตัราดอกเบ้ีย CPR” (Consumer Product Rate) หมายความถงึ อตัราดอกเบ้ียขัน้ตา̈ สําหรบัสินเช่ือบุคคลภายใตก้ารกาํกบัของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
  “ส่วนตา่ง” (Margin) หมายความถงึ อตัราส่วนตา่งทีธ่นาคารใช้ บวก หรอื ลบ สําหรบัการเรยีกเกบ็ดอกเบ้ียตามสัญญานี้
  “อัตราดอกเบ้ียผิดนัด” หมายความถึง อัตราดอกเบ้ียสูงสุดที่ธนาคารประกาศเรยีกเก็บจากลูกหน้ีผิดนัดชําระหนี้ หรอืปฏิบัติผิดเงือ่นไขตามสัญญากู้หรอื
  อัตราดอกเบ้ียผิดนัด สําหรบัสินเช่ือบุคคลภายใตก้ารกาํกบัของธนาคารแหง่ประเทศไทย
  ในกรณีที่มีกฎหมาย หรอืประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย กําหนดเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียและส่วนลดสําหรบัการให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ หรอื 
  ในกรณีทีธ่นาคารประกาศเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบ้ียดังกล่าว ลกูหนีย้นิยอมให้ธนาคารมอีาํนาจทีจ่ะเปล่ียนแปลง อตัราดอกเบ้ียดังกลา่วได้ทนัท ีโดยไมจํ่าเปน็
  ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากลกูหนีก้อ่น และไมจํ่าเปน็ตอ้งแจ้ง หรอืทาํหลกัฐานใดใหแ้กล่กูหนีอ้กี การเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบ้ียใดๆ ดงักลา่วขา้งตน้ ธนาคาร 
  จะประกาศให้ทราบ ณ ที่ทําการของธนาคาร ซ่ึงให้ถือว่าลูกหนี้รับทราบการประกาศเปล่ียนแปลงดังกล่าวของธนาคารทุกครั้ง ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลง อัตรา
  ดอกเบ้ียใดๆ เพ่ิมขึ้น ยกเว้นอัตราดอกเบ้ีย MLR อัตราดอกเบ้ีย MRR อัตราดอกเบ้ีย CPR อัตราดอกเบ้ียเงนิฝาก หรอือัตราดอกเบ้ียผิดนัด ธนาคารจะแจ้งให้ 
  ผูกู้ท้ราบเปน็หนงัสือลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ในกรณีมีความจําเปน็เรง่ดว่น ผูกู้ย้นิยอมใหธ้นาคารแจ้งใหผู้กู้ท้ราบทางจดหมาย หรอืประกาศทางหนงัสือพิมพ์
  รายวันภาษาไทยที่แพรห่ลายในประเทศล่วงหน้า เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ท้ังนี้ การแจ้งโดยประกาศทางหนังสือพิมพ์ ธนาคารจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง 
  ใหผู้กู้ท้ราบเปน็หนงัสืออกีครัง้หน่ึง

 11. ตวัอยา่งวิธกีารคาํนวณอัตราดอกเบ้ีย

      - เงนิต้น                           200,000 บาท
      - ระยะเวลาผ่อนชําระ         12 งวด 
       - อัตราดอกเบ้ียปกติ         CPR – 7.010% = 10.99% ต่อปี
      - ค่างวด                           17,800 บาท ต่อเดือน
      - ดอกเบ้ียจ่ายต่อเดือน     = เงนิต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบ้ียเฉลี่ยต่อเดือน
              ตัวอย่างอัตราดอกเบ้ียงวดที่ 1   = 200,000 x (10.99%/12) = 1,831.67 บาท
  
   ตารางคํานวณการผ่อนชําระในแต่ละงวด

 

  หมายเหตุ : ตารางแสดงภาระหน้ีขา้งตน้เปน็ตัวอยา่งการผอ่นชําระรายเดอืนสําหรบัผูกู้เ้พ่ือทราบเงือ่นไขการกูย้มืเงนิเท่าน้ัน

 12. รายละเอียดเกีย่วกบัดอกเบ้ีย คา่บรกิารตา่ง ๆ และเบีย้ปรบั ทีส่ถาบันการเงนิอาจเรยีกเก็บไดใ้นการประกอบธรุกจิสินเช่ือส่วนบุคคลส่วนทีไ่มไ่ดอ้ยู ่
  ภายใตก้ารกาํกับ

 

 * ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการ (รวม VAT แล้ว) ตามอัตราท่ีผู้ให้บริการเรียกเก็บจากลูกค้า ณ จุดชําระเงิน และอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ
 ผู้ให้บรกิารแต่ละราย ท้ังน้ี การชําระผ่านจุดรบัชําระเงนิ ควรชําระก่อนวนัครบกําหนดชําระอย่างน้อย 2 วนัทําการ และโปรดจัดเก็บใบรบัฝากชําระเพ่ือเป็น
 หลักฐานการชําระเงนิทุกครัง้ สําหรบัการชําระเงนิด้วยเช็ค จะต้องได้ผลการเรยีกเก็บอย่างช้าภายในกําหนดวนัชําระเงนิ (Payment Due Date)
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ชําระอากรแล้วสัญญาสินเช่ือสวัสดกิารทีทีบ ีแบบไมมี่หลกัทรพัยค์�าประกนั



 ขา้พเจ้าผูล้งลายมือช่ือในใบสมัครผลิตภัณฑ์สินเช่ือสวสัดกิาร ซ่ึงตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ “ผูกู้”้ ขอทาํสัญญาสินเช่ือประเภท
 • สินเช่ือสวัสดิการอเนกประสงค์ทีทีบี แบบไม่มหีลักทรพัยค์�าประกัน (ttb benefitplus loan)
 • สินเช่ือสวัสดิการอเนกประสงค์ทีทีบี แบบไม่มหีลักทรพัยค์�าประกัน–renew (ttb benefitplus loan–renew)
 • สินเช่ือสวัสดิการบําเหน็จตกทอดทีทีบี สําหรบัขา้ราชการบํานาญทหาร (ttb benefitplus loan–mof)
 • สินเช่ือสวัสดิการบําเหน็จตกทอดทีทีบี สําหรบัขา้ราชการบํานาญทหาร–renew (ttb benefitplus loan–mof renew)
 ซ่ึงตอ่ไปนีจ้ะรวมเรยีกวา่ “สัญญาสินเช่ือ” ฉบับนีใ้หไ้ว้ตอ่ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) ซ่ึงตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ “ธนาคาร” โดยผู้กู้ตกลงยินยอม
 ผกูพันตามขอ้กําหนด และเงือ่นไขสัญญาสินเช่ือ ตามรายละเอยีดดงัตอ่ไปน้ี
 1.  การอนุมัติสินเช่ือ
 1.1  ธนาคารตกลงให้สินเช่ือ และผูกู้ต้กลงรบัสินเช่ือจากธนาคารตามวงเงนิสินเช่ือท่ีธนาคารจะเปน็ผู้กาํหนด เพ่ือวัตถุประสงคใ์นการอุปโภคและบรโิภค 
   มิใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในทางธรุกิจการค้าหรือการพาณิชยกรรม โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้กู้ทราบตามหนังสืออนุมัติสินเช่ือ หรือด้วยวิธอีื่นใด และ
   ใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาฉบับน้ีด้วย และธนาคารได้ส่งมอบสําเนาสัญญาสินเช่ือใหแ้กผู่กู้ไ้ว้เป็นหลกัฐานแลว้
 1.2  ธนาคารตกลงใหว้งเงนิสินเช่ือกับผูกู้้ประเภทใดประเภทหน่ึง หรอืหลายประเภท ดงัน้ี
   สินเช่ือสวัสดิการอเนกประสงค์ทีทีบี แบบไมม่หีลักทรพัยค์�าประกัน (ttb benefitplus loan) สินเช่ือสวสัดกิารอเนกประสงคท์ทีบีี แบบไมม่หีลกัทรพัย์
   ค�าประกนั–renew (ttb benefitplus loan–renew) สินเช่ือสวสัดกิารบําเหน็จตกทอดทีทบีี สําหรบัขา้ราชการบํานาญทหาร (ttb benefitplus loan–mof)
   และสินเช่ือสวสัดกิารบําเหนจ็ตกทอดททีบีี สําหรบัขา้ราชการบํานาญทหาร–renew (ttb benefitplus loan–mof renew) ซ่ึงต่อไปนี ้จะรวมเรยีกวา่ “เงนิกู้”
 2.  การเบกิใช้สินเช่ือ
 2.1  ธนาคารจะมอบเงนิกูใ้ห้แก่ผู้กู้ท้ังจํานวนเพียงครัง้เดยีว และเปน็ดุลยพินจิของธนาคารในการมอบเงนิในวันทําการใดๆ โดยธนาคารจะนาํเงนิเข้าบัญชี
   เงนิฝากออมทรพัย์ของผูกู้ห้รอืเอกสารรูปแบบใดกต็าม และให้ถือวา่ผู้กู้ไดร้บัเงนิกูจ้ากธนาคารครบถว้นถกูตอ้งและใหถ้อืเป็นหลักฐานการรบัเงนิกู้
   ตามสัญญาฉบับน้ีแล้ว แม้ผูกู้้จะยงัไม่ได้เบิกถอน หรอืนําเงนิกูท้ีไ่ดร้บัไปใช้จ่าย หรอืดาํเนนิการใดๆ กต็าม
 2.2  ผู้กู้มีสิทธยิกเลิกใบสมัครผลิตภัณฑ์สินเช่ือสวัสดิการอเนกประสงค์ โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน
   นับจากวันท่ีธนาคารได้รบัใบสมัครผลิตภัณฑ์สินเช่ือสวสัดกิารอเนกประสงค์
 3.  อัตราดอกเบีย้
 3.1  ผู้กู้ตกลงชําระดอกเบ้ียสําหรับต้นเงินกู้ท่ีได้รับจากธนาคารตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่ธนาคารในอัตราที่ปรากฏรายละเอียดท้ายใบสมัครผลิตภัณฑ์
   สินเช่ือสวสัดิการอเนกประสงค์ หรอืในใบแจ้งยอดบัญชี/ ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบลดหน้ี (Statement/Receipt/Credit Note) โดยคูสั่ญญาตกลงใหถื้อเป็น
   ส่วนหน่ึงของสัญญาฉบับน้ี
 3.2  การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียใดๆ เพ่ิมขึ้น ยกเวน้อตัราดอกเบ้ีย MLR อตัราดอกเบ้ีย MRR อตัราดอกเบ้ีย CPR อตัราดอกเบ้ียเงนิฝาก หรอือตัรา
   ดอกเบ้ียผิดนัด ธนาคารจะแจ้งให้ผู้กู้ทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และให้ถือว่าผู้กู้ได้รับแจ้งตั้งแต่วันท่ีได้รับหนังสือดังกล่าว
   ในกรณีมีความจําเป็นเร่งด่วน ผู้กู้ยินยอมให้ธนาคารแจ้งให้ผู้กู้ทราบทางจดหมาย หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวัน
   ภาษาไทยท่ีแพรห่ลายในประเทศล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 วัน ทัง้นี ้การแจ้งโดยประกาศทางหนงัสือพิมพ์ ธนาคารจะแจ้งการเปลีย่นแปลง
   ให้ผู้กู้ทราบเป็นหนังสืออีกครั้งหน่ึง ในกรณีที่ผู้กู้มีความประสงค์จะขอรับคําบอกกล่าวตามวรรคก่อนเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผู้กู้จะต้องแจ้ง
   เป็นหนังสือ หรอืจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ให้ธนาคารทราบ 
 3.3  ผู้กูต้กลงยินยอมให้ธนาคารคดิดอกเบ้ียดงักลา่วข้างตน้ โดยการคาํนวณดอกเบ้ียตามจํานวนวนั โดยให้นับรวมวนัแรกทีผู่กู้ไ้ด้รบัต้นเงนิกู ้แตไ่ม่รวม
   วนัทีไ่ดม้กีารชําระจรงิ แต่ทัง้นี ้หากวนัท่ีผู้กูไ้ดร้บัตน้เงนิกูก้บัวนัทีไ่ดม้กีารชําระเงนิจรงิเป็นวนัเดียวกัน ผู้กูย้นิยอมใหธ้นาคารคดิดอกเบ้ียเปน็เวลา 1 วัน
 4.  การชําระต้นเงนิและดอกเบีย้
 4.1  ผู้กู้ตกลงว่าจะชําระต้นเงนิและดอกเบ้ียใหแ้กธ่นาคาร โดยผ่อนชําระเปน็งวดรายเดอืน โดยกาํหนดผอ่นชําระทกุวันทําการสุดทา้ยของธนาคารในแตล่ะ
   เดอืน หรอืวนัอืน่ใดทีธ่นาคารกาํหนดรายละเอยีดปรากฏตามหนงัสืออนมุตัสิินเช่ือ และ ตามตารางแสดงภาระหน้ีตามสัญญาสินเช่ือทีธ่นาคารได้ส่งให้
   แก่ผูกู้ ้และใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาสินเช่ือฉบับนี ้ ทัง้นี ้ผูกู้ต้กลงและยอมรบัว่า ในการชําระเงนิคนืสินเช่ือและดอกเบ้ียงวดสุดทา้ย ผูกู้จ้ะตอ้ง
   ชําระต้นเงนิส่วนท่ีเหลือทัง้หมดพรอ้มดอกเบ้ียใหแ้กธ่นาคารจนครบถ้วน
 4.2  กรณสิีนเช่ือสวัสดกิารอเนกประสงคที์ทบี ีแบบไม่มีหลกัทรพัย์ค�าประกนั (ttb benefitplus loan) และสินเช่ือสวัสดกิารอเนกประสงคที์ทบี ีแบบไมม่ี
   หลักทรพัย์ค�าประกัน–renew (ttb benefitplus loan–renew) ผู้กู้ตกลงยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัด (“หน่วยงาน”) มีสิทธหิักเงนิค่าจ้าง บําเหน็จ 
   บํานาญ หรือเงนิสวัสดิการอ่ืนใดท่ีผู้กู้จะได้รับในแต่ละเดือน ไปชําระหนี้ให้แก่ธนาคารโดยตรงได้ โดยหากหน่วยงานไม่นําส่งเงนิกู้ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
   ผู้กู้จะไม่ถือเป็นเหตุปฏิเสธความรบัผิดตามสัญญานี้กับธนาคาร
   (1) ผู้กู้ตกลงให้ธนาคารมีสิทธิรับเงินโบนัส เงินสะสม บําเหน็จตกทอด และผลประโยชน์อื่นใดท่ีผู้กู้จะได้รับเมื่อถึงแก่กรรมตามจํานวนเงินท่ีผู้กู้
    ค้างชําระ โดยจะแจ้งความยินยอมให้หน่วยงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
   (2) หากผูกู้้โอนยา้ยสังกัดไปปฏิบัติงานท่ีอืน่ ผูกู้ย้นิยอมใหห้นว่ยงานตน้สังกดัใหมห่กัเงนิค่าจ้าง เพ่ือนําส่งชําระหนีเ้งนิกู้ใหแ้กธ่นาคารต่อไปจนครบถว้น 
    รวมทัง้ยนิยอมใหธ้นาคารโอนบัญชีเงนิกูไ้ปยังสาขาใกลเ้คียงกบัสถานทีท่ีผู่กู้ไ้ปปฏิบัตงิานไดท้นัท ีและใหถ้อืวา่บรรดานติกิรรมต่างๆ ทีท่าํไวก้บั
    ธนาคารยังคงผกูพันและมีผลสมบูรณ์ทุกประการ
   (3) หากผู้กู้พ้นสภาพจากเป็นขา้ราชการ ลูกจ้าง หรอืพนกังานของหนว่ยงานไม่วา่ดว้ยเหตใุด หรอื ถึงแกก่รรม ผูกู้ย้นิยอมใหห้น่วยงานหกัเงนิสะสม
    หรือเงนิอื่นใดท่ีจะพึงได้รับ มาชําระหนี้เงนิกู้ให้แก่ธนาคารท้ังจํานวน และธนาคารจะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้พิเศษเป็นอัตราดอกเบ้ีย
    ไม่เกินอัตราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีปกติตามประกาศของธนาคาร
   (4) หากผูกู้้มีการเปล่ียนแปลง หรอื ยกเลิกการใช้บัญชีรบัเงนิเดอืนผา่นธนาคาร ผูกู้ยิ้นยอมให้ธนาคารเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงนิกูพิ้เศษ เปน็
    อตัราดอกเบ้ียไม่เกินอตัราดอกเบ้ียสูงสุด กรณีปกตติามประกาศธนาคาร โดยธนาคารจะแจ้งให้ผูกู้ท้ราบล่วงหนา้เปน็ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั

 4.3  กรณีสินเช่ือสวัสดกิารบาํเหนจ็ตกทอดทีทีบ ีสําหรบัข้าราชการบาํนาญทหาร (ttb benefitplus loan–mof) และสินเช่ือสวัสดกิารบาํเหนจ็ตกทอด
   ทีทีบี สําหรบัข้าราชการบํานาญทหาร–renew (ttb benefitplus loan–mof renew) ผู้กู้ตกลงยินยอมให้กรมบัญชีกลางดําเนินการหักเงนิบํานาญ
   รายเดือน ท่ีผู้กู้จะได้รับในแต่ละเดือนไปชําระหน้ีให้แก่ธนาคารได้ ท้ังน้ี ในกรณีผู้กู้ถึงแก่กรรม หรือผิดนัดผิดสัญญา ธนาคารมีสิทธบัิงคับชําระหนี้
   จากเงนิบําเหน็จตกทอดของผูกู้ไ้ดท้นัท ีโดยผู้กู้ยินยอมให้กรมบัญชีกลางนาํสิทธใินเงนิบําเหนจ็ตกทอดทีเ่ป็นหลกัทรพัย์ในการประกนัการกู้เงนิของ
   ผู้กูม้าชําระหนีใ้หแ้กธ่นาคาร ตามจํานวนเงนิท่ีผูกู้ค้า้งชําระท้ังจํานวน โดยหากกรมบัญชีกลางไม่นาํส่งเงนิกู้ไม่ว่าด้วยเหตใุด ผู้กูจ้ะไมถ่อืเป็นเหตปุฏเิสธ
   ความรบัผิดตามสัญญาน้ีกับธนาคาร
 4.4  ผู้กูต้กลงว่า จํานวนเงนิใดๆ ทีถึ่งกําหนดชําระแก่ธนาคารผูกู้ต้้องชําระเปน็เงนิบาท โดยไมมี่การหกัจํานวนเงนิใดๆ หรอืหักภาษี ณ ท่ีจ่าย หรอืหกักลบ
   ลบหนี ้หรอืคา่ธรรมเนียม หรอืคา่ใช้จ่าย หรอืเงนิใดๆ ทกุชนิดทกุประเภท
 4.5  ผู้กู้ตกลงว่า จํานวนเงนิที่ผู้กู้ต้องผ่อนชําระเป็นงวดประจําทุกเดือน ไม่จําเป็นต้องเท่ากันทุกเดือนขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงผู้กู้
   จะทราบภายหลังจากท่ีธนาคารทาํการปรบัเปลีย่นและกาํหนดจํานวนเงนิทีต้่องชําระแลว้ โดยผูกู้ต้กลงชําระตามทีธ่นาคารไดแ้จ้งให้ทราบ
 4.6  กรณีท่ีวนัครบกาํหนดชําระหน้ีตรงกบัวนัหยดุทาํการของธนาคารให้ผูกู้ชํ้าระหนีใ้นวนัทาํการก่อนหน้าวนัหยดุน้ัน และหากภายหลงัวนัทําสัญญาฉบับนี้
   จํานวนเงนิทีต่กลงผ่อนชําระไดเ้ปลีย่นแปลงไปอันเนือ่งมาจากการปรบัอตัราดอกเบ้ีย หรอืด้วยประการอืน่ใดท่ีธนาคารเหน็สมควร ผูกู้้ยนิยอมผ่อนชําระ
   ตามจํานวนเงนิทีไ่ดเ้ปลีย่นแปลงใหม ่โดยเพียงแตธ่นาคารแจ้งใหผู้กู้ท้ราบเทา่นัน้ และผูกู้จ้ะไม่โตแ้ยง้อย่างใดๆ ทัง้ส้ิน
 5.  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ
   ผู้กู้ตกลงและยินยอมชําระค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ธนาคารพึงเรียกเก็บจากผู้กู้ เนื่องมาจากการให้สินเช่ือตามสัญญา
   ฉบับน้ี รวมท้ังภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ ตลอดจนค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ ค่าป่วยการ ค่าใช้จ่ายในช้ัน
   บังคับคด ีและคา่ใช้จ่ายทุกประเภททีธ่นาคารตอ้งเสียไปในการฟ้องรอ้งบังคับชําระหน้ี ผู้กู้จะเปน็ผูชํ้าระเองท้ังส้ินใหแ้กธ่นาคารโดยทนัทีเมือ่ไดร้บัการ
   ทวงถาม โดยหากธนาคารไดท้ดรองจ่ายแทนผูกู้ไ้ปก่อน ผูกู้้จะชําระคนืใหแ้กธ่นาคารจนครบถว้น หากผู้กูไ้มชํ่าระผูกู้้ตกลงยนิยอมใหธ้นาคารหักเงนิ
   ดงักลา่วจากบัญชีเงนิฝากใดๆ ท่ีผูกู้เ้ปดิไวกั้บธนาคาร
  6.  เหตผิุดนดั
   หากมีพฤติการณ์อย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ ซ่ึงเรียกว่า “เหตุผิดนัด” และธนาคารได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้กู้ให้แก้ไขการผิดสัญญา หรือ
   ผิดเงื่อนไขดังกล่าว ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันท่ีผู้กู้ได้รับหนังสือ แต่ผู้กู้ไม่ดําเนินการหรือไม่สามารถดําเนินการแก้ไขภายใน
   ระยะเวลาท่ีกําหนดได้ ให้ถอืว่าผูกู้้เป็นผูผ้ดินดัผิดสัญญา กลา่วคอื 
   (1) ผูกู้ผิ้ดนดัไม่ชําระหนีต้ามสัญญาฉบบันีเ้ม่ือถึงกาํหนดชําระ หรอืเมือ่ส้ินสุดการตอ่อายสัุญญา หรอืไม่ปฏบัิตติามขอ้กาํหนดของสัญญานี้
   (2) ผู้กู้ผิดนัดชําระหนี้ประเภทอ่ืนๆ หรือผิดเงื่อนไขภายใต้สัญญาอ่ืนใดท่ีมีอยู่กับธนาคาร หรือธนาคารพิจารณาเห็นว่าผู้กู้ไม่สามารถชําระหน้ี
    ให้แก่เจา้หนีร้ายอ่ืนได้
   (3) คํารอ้ง คํายืนยันใดๆ ที่ผู้กู้ได้ให้ไว้เก่ียวกับการขอเงนิสินเช่ือจากธนาคารไม่ถูกต้องหรอืมีการพิสูจน์ว่าไม่จรงิ หรอืทําให้ธนาคารเข้าใจผิด
    ในสาระสําคญั
   (4) เมือ่ปรากฏว่าหลักฐาน หนังสือ ขอ้รบัรอง หรอืเอกสารทีผู่กู้ม้อบใหแ้ก่ธนาคารอันเก่ียวกบัสินเช่ือมีขอ้ความอันเปน็เทจ็ หรอืเปน็เอกสารปลอม
    หรอืไม่มผีลบงัคบัตามกฎหมาย
   (5) มีการดําเนินกระบวนการพิจารณาของศาลหรือมีการฟ้องร้องผู้กู้ หรือต่อทรัพย์สิน หรือมีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือ
    เจ้าหน้าที่อ่ืนที่คล้ายคลึงกันในส่วนท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กู้หรือมีคําส่ังศาลเพ่ือการบังคับคดีตามคําพิพากษาต่อทรัพย์สินเช่นว่าน้ัน
    ไม่ว่าทั้งหมดหรอืบางส่วน
   (6) ผู้กู้ถูกฟ้อง หรือ ตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ
   (7) ธนาคารได้พิจารณาว่ามีการเปลี่ยนแปลงซ่ึงมีผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อสถานะทางการเงนิของผู้กู้
    หากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นผู้กู้ตกลงยินยอมให้ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมผิดนัดชําระหนี้ และ/หรอืค่าใช้จา่ยในการติดตามทวงถามหนี้ ทั้งนี้
    นับต้ังแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระหนี้คืนให้ธนาคารเสร็จส้ิน แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธธินาคารท่ีจะบอกเลิกสัญญาและเรียกร้องให้ผู้กู้
    ชําระหนีต้้นเงนิกู ้ดอกเบ้ียท่ีคา้งชําระคา่ธรรมเนียมต่างๆ และคา่ใช้จา่ยใดๆ ทีผู่กู้้มีหนา้ทีต่อ้งชําระให้แกธ่นาคาร รวมทัง้หนีท้กุชนดิทุกจาํนวน
    ที่ผู้กู้มีต่อธนาคารตามสัญญาฉบับนี้ โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดบนฐานต้นเงนิของค่างวดที่ค้างชําระในแต่ละงวด
    ไปจนถึงวันท่ีศาลรับฟ้อง และผู้กู้ตกลงยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายท่ีธนาคารได้รับ เช่น ค่าใช้จ่ายในการบอกกล่าวเตือน การเรียกร้อง
    ทวงถาม การดําเนินคดี และบังคับคดีให้แก่ธนาคาร โดยธนาคารจะมีหนังสือบอกกล่าว แจ้งให้ผู้กู้แก้ไขข้อปฏิบัติท่ีผิดนัด หรือผิดสัญญา
    ให้ถูกต้องก่อน ถ้าผู้กู้ไม่แก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าวธนาคารมีสิทธบิอกเลิกสัญญาทันที
 7.  การหกับญัชีเงนิฝากชําระหน้ี
   ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ธนาคารมีอํานาจหักเงินจากบัญชีเงินฝากทุกประเภท หรือเงินอื่นใดท่ีผู้กู้มีอยู่กับธนาคารไม่ว่าเงินนั้นจะฝากอยู่หรือมีอยู่ ณ
   สํานักงานแห่งใดของธนาคาร เพ่ือชําระหนีเ้งนิตน้ และดอกเบ้ียตลอดจนคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ค่าเสียหาย หรอืเงนิจํานวนใดๆ ท่ีผู้กู้มหีน้าท่ีตอ้งชําระให้แก่
   ธนาคารตามสัญญาฉบับนี ้หรอืเอกสารนติกิรรมอืน่ใดทีเ่กีย่วเนือ่งกับการทาํสัญญาฉบับนีใ้หแ้กธ่นาคารโดยแจ้งใหผู้กู้ท้ราบเป็นคราวๆ
 8.  การโอนสิทธเิรยีกรอ้ง
   ในกรณีท่ีธนาคารจะจําหนา่ย หรอืโอนหน้ี หรอืโอนสิทธเิรยีกรอ้งในสัญญาฉบับนี ้หรอืสิทธใินหลกัประกนัอืน่ใดทีมี่อยูเ่ก่ียวพันกบัหนี ้หรอืสิทธเิรยีกรอ้ง
   ดังกล่าวของธนาคารไม่ว่าทั้งหมด หรอืแต่บางส่วนให้แก่บุคคล หรอืนิติบุคคลก็ตาม ธนาคารและผู้รบัโอนสิทธจิะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้กู้ให้ทราบ
   ลว่งหน้าไม่นอ้ยกว่าหน่ึงงวดของการชําระเงนิกู้ หรอืดอกเบ้ีย หรอืงวดของการคดิดอกเบ้ีย หรอืไดร้บัความยนิยอมจากผูกู้ก้อ่น ยกเวน้แต่ในกรณี
   ท่ีมีกฎหมายกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะว่าไมต่อ้งทาํการบอกกลา่ว หรอืแจ้งผูกู้ ้หรอืขอความยินยอมจากผูกู้้

 9.  เบ็ดเตลด็
 9.1  การที่ธนาคารไม่ใช้สิทธติามสัญญาข้อใด หรอืไม่ใช้สิทธแิก้ไขเยียวยา หรอืไม่ใช้อํานาจของธนาคารตามสัญญาน้ี ไม่ให้ถือว่ามีผลเป็นการสละสิทธิ
   เวน้แต่ธนาคารจะได้ทําเป็นหนังสือ และการสละสิทธ ิเช่นวา่นัน้ให้มผีลเฉพาะสําหรบัเหตุการณ์และวัตถปุระสงคนั์น้เทา่น้ัน การทีธ่นาคารไมด่าํเนนิการ
   ใช้สิทธ ิหรอืใช้สิทธแิกไ้ขเยยีวยา หรอืใช้อาํนาจอย่างใดตามทีธ่นาคารมีอยูภ่ายใต้สัญญานีล้า่ช้าไมใ่หถื้อวา่เป็นการสละสิทธขิองธนาคารในการเรยีก
   ใหม้กีารปฏิบัติตามสัญญาน้ีแต่อยา่งใด
 9.2  หากข้อกําหนดหรือเงื่อนไขส่วนใดส่วนหน่ึงของสัญญาฉบับนี้ไม่มีผลใช้บังคับ หรือเป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ถือว่า
   ข้อกําหนดหรอืเงือ่นไขดังกล่าวนั้นไม่มีผลใช้บังคับ หรอืเป็นโมฆะเฉพาะส่วน และให้ถือว่าข้อกําหนดและเงือ่นไขส่วนอื่นๆ ยังคงมีความสมบูรณ์และ
   ยงัคงมีผลใช้บังคับอยู่
 9.3  ขอ้กําหนดและเงือ่นไขตา่งๆ เก่ียวกับการกู้ยมืเงนิระหว่างธนาคาร และผูกู้ท้ีร่ะบุในสัญญานีใ้ห้บังคบัและตคีวามตามกฎหมายของประเทศไทย
 9.4  ในการตดิตามทวงถามกับผู้กูธ้นาคารจะมอบหมายใหบุ้คคลอืน่เรยีกเก็บหนีแ้ทนธนาคาร โดยจะประกาศช่ือผูดํ้าเนินการแทนธนาคารไว้ทีสํ่านักงานใหญ่/
   หรอืสํานกังานสาขา
 9.5  ธนาคารขอสงวนสิทธใินการแก้ไขเปล่ียนแปลงเงือ่นไขของสัญญา อัตราดอกเบ้ีย เงือ่นไขในการคํานวณอตัราดอกเบ้ีย อตัราคา่ธรรมเนยีมผดินัด
   ชําระหน้ี อตัราค่าใช้จ่ายในการตดิตามทวงถามหน้ี อตัราค่าธรรมเนียมและอตัราคา่บรกิารตา่งๆ โดยธนาคารจะมหีนังสือหรอืแจ้งใหผู้กู้ท้ราบลว่งหนา้
   ไม่น้อยกว่า 30 วัน หรอืในกรณีเรง่ดว่น ธนาคารจะแจ้งใหท้ราบทางจดหมาย หรอืประกาศทางหนงัสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยทีแ่พรห่ลายในประเทศไทย
   ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ซ่ึงกรณีท่ีธนาคารประกาศทางหนังสือพิมพ์ ธนาคารจะแจ้งการเปลีย่นแปลงดงักลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรซ�าอกีครัง้หนึ่ง
   โดยธนาคารจะเริม่ใช้เงือ่นไขท่ีเปล่ียนแปลงใหม่หลังจากวันท่ีธนาคารแจ้งการเปลีย่นแปลงเปน็หนงัสือใหผู้้กูท้ราบแล้ว 30 วนั หรอื 7 วัน ในกรณีเรง่ดว่น
   ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้นหรือลดลงตามที่ธนาคาร และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย จะได้ประกาศกําหนด
   เป็นคราวๆ ต่อไปภายหน้า และ/หรอืตามทีธ่นาคารจะพิจารณาเหน็สมควร และ/หรอืตามสภาพเศรษฐกจิ และการคลงัของประเทศ และ/หรอืสภาพ
   การเงินของธนาคาร ทั้งน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้นหรือลดลงธนาคารจะปิดประกาศให้ทราบ ณ ที่ทําการสํานักงานใหญ่และ
   สาขาของธนาคารทุกแหง่ และเผยแพรท่างเวบ็ไซต์ของธนาคาร โดยธนาคารไมจํ่าเปน็ต้องแจ้งใหผู้้กูท้ราบอกีและธนาคารไม่จําตอ้งทาํหลกัฐานใดๆ
   ให้ผู้กู้อีกทั้งส้ิน อน่ึง กรณีที่หน่วยงานราชการได้ประกาศเปล่ียนแปลงวิธปีฏิบัติในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้กู้ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตาม
   หลักเกณฑ์และวิธกีารท่ีเปล่ียนแปลงใหม่ด้วย
 9.6  ในกรณีท่ีผูกู้้ไดแ้จ้งความประสงคเ์ปน็ลายลักษณ์อกัษรขอรบัใบแจ้งยอดบัญชี/ใบแจ้งรายการใช้บัตรในรูปแบบเอกสาร หรอืในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
   กับธนาคารแล้ว ผู้กู้มีสิทธขิอเปล่ียนแปลงการขอรบัใบแจ้งยอดบัญชี/ใบแจ้งรายการใช้บัตรในรูปแบบดงักล่าวได้ โดยผู้กูต้อ้งแจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษร
   ใหธ้นาคารทราบล่วงหนา้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
 9.7  ผูกู้้ตกลงชําระหน้ีตามสัญญาน้ีด้วยเงนิสด หรอืเช็คท่ีสํานักงานของธนาคาร หรอื ณ ตวัแทนรบัชําระของธนาคาร หรอืตกลงยินยอมให้หกัชําระหนี้
   จากบัญชีเงนิฝากของผู้กู้ การชําระหน้ีด้วยเช็คจะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายต่อเมื่อเช็คฉบับดังกล่าวได้เรียกเก็บเงนิและนําเข้าบัญชีเพ่ือชําระหนี้
   ทัง้นี ้ผู้กูต้กลงใหธ้นาคารนาํเงนิท่ีผูกู้ชํ้าระตามสัญญานี ้ไปชําระคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอืน่ๆ อนัเนือ่งจากธรุกรรมการเงนิการธนาคารทีเ่กดิขึ้น
   ตามใบสมคัรผลิตภัณฑ์สินเช่ือสวัสดิการ ทีทีบี และสัญญาน้ีได ้โดยหากมีเงนิคงเหลอือยูธ่นาคารจะนาํไปชําระคืนหนีด้อกเบ้ีย และตน้เงนิตามลาํดับ
 9.8  หากผูกู้้มีทรพัยสิ์นใดๆ ทีผู้่กู้ไดจํ้านอง จํานํา หรอืใหไ้วเ้ป็นประกันหนีสิ้นประเภทอืน่ ๆ ของผู้กูเ้อง หรอืเป็นประกันการชําระหนีข้องบุคคลอืน่ใดกต็าม
   ไมว่า่ทรพัย์สินนัน้จะอยู ่ณ สํานักงานแหง่ใดของธนาคาร ผูกู้้ยอมให้ธนาคารนาํทรพัยสิ์นนัน้มาเปน็หลักประกันการชําระหนีท้ีผู่กู้้จะตอ้งชําระตามสัญญา
   ฉบับน้ีได้ทัง้ส้ิน และผูกู้้ยินยอมใหธ้นาคารใช้สิทธยึิดหน่วง หรอืยบัยัง้มใิหผู้กู้ไ้ถถ่อนจํานอง จํานาํ ทรพัย์สินเหลา่นัน้ออกไป ถา้ธนาคารเห็นวา่การกระทาํ
   เช่นน้ันของผู้กู้นํามาซ่ึงความเสียหายแก่ธนาคารหรอืจะทําใหธ้นาคารไมไ่ด้รบัชําระหน้ีตามสัญญาฉบับนีไ้ด้
 9.9  บรรดาหนงัสือตดิตอ่ บอกกลา่ว ทวงถาม หรอืหนงัสืออืน่ใดทีจ่ะส่งให้แกผู่กู้้ไมว่่าส่งโดยทางไปรษณีย์ หรอืไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบั แล้วแตก่รณี
   หรอื ใหบุ้คคลนําส่ง หรอืส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนกิส์นัน้ ผู้กูต้กลงยนิยอมใหธ้นาคารจัดส่งไปยงัทีอ่ยู่ทีผู่กู้ใ้หไ้วกั้บธนาคาร ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน
   ของผู้กู้ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามท่ีอยู่ที่ผู้กู้ได้แจ้งเปล่ียนแปลงเป็นหนังสือครั้งหลังสุด ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้กู้แล้วโดยชอบ ทั้งนี้
   โดยไม่ต้องคํานึงถึงวา่จะมีผูร้บัไวห้รอืไม่ และแมห้ากวา่ส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะผู้กูย้า้ยทีอ่ยู ่หรอืทีอ่ยู่ท่ีกลา่วน้ีเปล่ียนแปลงไปหรอืถกูรือ้ถอนไป โดยผูกู้ไ้ม่ได้
   แจ้งการย้าย หรอืการเปล่ียนแปลง หรอืการรือ้ถอนน้ันเป็นหนังสือตอ่ธนาคารหรอืส่งใหไ้มไ่ดเ้พราะหาไมพ่บสถานท่ีทีร่ะบุไวข้้างตน้ก็ด ีใหถ้อืวา่ผู้กู้
   ได้รบัทราบข้อความตามหนังสือติดต่อ บอกกล่าว ทวงถามน้ันแล้วโดยชอบ ในกรณีที่ผู้กู้มีความประสงค์จะขอรบัคําบอกกล่าวตามวรรคก่อนเป็น
   จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ ผู้กูจ้ะตอ้งแจ้งเปน็หนงัสือ หรอืจดหมายอิเลก็ทรอนกิส์ใหธ้นาคารทราบ 
  10. อัตราดอกเบีย้แบง่ตามกลุ่มลูกคา้ ดังนี้

 หมายเหตุ :
  “อตัราดอกเบ้ีย MLR” (Minimum Loan Rate) หมายความถงึ อตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารประกาศเรยีกเกบ็ จากลกูคา้รายใหญ่ช้ันดปีระเภทเงนิกูแ้บบมรีะยะเวลา 
  “อตัราดอกเบ้ีย MRR” (Minimum Retail Rate) หมายความถงึ อตัราดอกเบ้ียทีธ่นาคารประกาศเรยีกเกบ็ จากลกูคา้รายยอ่ยช้ันดี
  “อตัราดอกเบ้ีย CPR” (Consumer Product Rate) หมายความถงึ อตัราดอกเบ้ียขัน้ตา̈ สําหรบัสินเช่ือบุคคลภายใตก้ารกาํกบัของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
  “ส่วนตา่ง” (Margin) หมายความถงึ อตัราส่วนตา่งทีธ่นาคารใช้ บวก หรอื ลบ สําหรบัการเรยีกเกบ็ดอกเบ้ียตามสัญญานี้
  “อัตราดอกเบ้ียผิดนัด” หมายความถึง อัตราดอกเบ้ียสูงสุดที่ธนาคารประกาศเรยีกเก็บจากลูกหน้ีผิดนัดชําระหนี้ หรอืปฏิบัติผิดเงือ่นไขตามสัญญากู้หรอื
  อัตราดอกเบ้ียผิดนัด สําหรบัสินเช่ือบุคคลภายใตก้ารกาํกบัของธนาคารแหง่ประเทศไทย
  ในกรณีที่มีกฎหมาย หรอืประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย กําหนดเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียและส่วนลดสําหรบัการให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ หรอื 
  ในกรณีทีธ่นาคารประกาศเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบ้ียดงักลา่ว ลกูหนีย้นิยอมให้ธนาคารมอีาํนาจทีจ่ะเปล่ียนแปลง อตัราดอกเบ้ียดงักลา่วไดท้นัท ีโดยไมจํ่าเปน็
  ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากลกูหนีก้อ่น และไมจํ่าเปน็ตอ้งแจ้ง หรอืทาํหลกัฐานใดใหแ้กล่กูหนีอ้กี การเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบ้ียใดๆ ดงักลา่วขา้งตน้ ธนาคาร 
  จะประกาศให้ทราบ ณ ที่ทําการของธนาคาร ซ่ึงให้ถือว่าลูกหนี้รับทราบการประกาศเปล่ียนแปลงดังกล่าวของธนาคารทุกครั้ง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง อัตรา
  ดอกเบ้ียใดๆ เพ่ิมขึ้น ยกเว้นอัตราดอกเบ้ีย MLR อัตราดอกเบ้ีย MRR อัตราดอกเบ้ีย CPR อัตราดอกเบ้ียเงนิฝาก หรอือัตราดอกเบ้ียผิดนัด ธนาคารจะแจ้งให้ 
  ผูกู้ท้ราบเปน็หนงัสือลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ในกรณีมีความจําเปน็เรง่ดว่น ผูกู้ย้นิยอมใหธ้นาคารแจ้งใหผู้กู้ท้ราบทางจดหมาย หรอืประกาศทางหนงัสือพิมพ์
  รายวันภาษาไทยที่แพรห่ลายในประเทศล่วงหน้า เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ท้ังนี้ การแจ้งโดยประกาศทางหนังสือพิมพ์ ธนาคารจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง 
  ใหผู้กู้ท้ราบเปน็หนงัสืออกีครัง้หน่ึง

 11. ตวัอยา่งวิธกีารคาํนวณอัตราดอกเบ้ีย

      - เงนิต้น                           200,000 บาท
      - ระยะเวลาผ่อนชําระ         12 งวด 
       - อัตราดอกเบ้ียปกติ         CPR – 7.010% = 10.99% ต่อปี
      - ค่างวด                           17,800 บาท ต่อเดือน
      - ดอกเบ้ียจ่ายต่อเดือน     = เงนิต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบ้ียเฉลี่ยต่อเดือน
              ตัวอย่างอัตราดอกเบ้ียงวดที่ 1   = 200,000 x (10.99%/12) = 1,831.67 บาท
  
   ตารางคํานวณการผ่อนชําระในแต่ละงวด

 

  หมายเหตุ : ตารางแสดงภาระหน้ีขา้งตน้เปน็ตัวอยา่งการผอ่นชําระรายเดอืนสําหรบัผูกู้เ้พ่ือทราบเงือ่นไขการกูย้มืเงนิเท่าน้ัน

 12. รายละเอียดเกีย่วกบัดอกเบ้ีย คา่บรกิารต่าง ๆ และเบีย้ปรบั ทีส่ถาบนัการเงนิอาจเรยีกเก็บไดใ้นการประกอบธรุกจิสินเช่ือส่วนบุคคลส่วนทีไ่มไ่ดอ้ยู ่
  ภายใตก้ารกาํกับ

 

 * ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการ (รวม VAT แล้ว) ตามอัตราท่ีผู้ให้บริการเรียกเก็บจากลูกค้า ณ จุดชําระเงิน และอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ
 ผู้ให้บรกิารแต่ละราย ท้ังน้ี การชําระผ่านจุดรบัชําระเงนิ ควรชําระก่อนวนัครบกําหนดชําระอย่างน้อย 2 วนัทําการ และโปรดจัดเก็บใบรบัฝากชําระเพ่ือเป็น
 หลักฐานการชําระเงนิทุกครัง้ สําหรบัการชําระเงนิด้วยเช็ค จะต้องได้ผลการเรยีกเก็บอย่างช้าภายในกําหนดวนัชําระเงนิ (Payment Due Date)
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 ขา้พเจ้าผูล้งลายมอืช่ือในใบสมัครผลติภณัฑ์สินเช่ือสวสัดกิาร ซ่ึงตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ “ผูกู้”้ ขอทาํสัญญาสินเช่ือประเภท
 • สินเช่ือสวสัดกิารอเนกประสงคที์ทีบี แบบไมม่หีลักทรพัยค์�าประกัน (ttb benefitplus loan)
 • สินเช่ือสวสัดกิารอเนกประสงคที์ทีบี แบบไมม่หีลักทรพัยค์�าประกัน–renew (ttb benefitplus loan–renew)
 • สินเช่ือสวสัดกิารบําเหนจ็ตกทอดททีบีี สําหรบัขา้ราชการบํานาญทหาร (ttb benefitplus loan–mof)
 • สินเช่ือสวสัดกิารบําเหนจ็ตกทอดททีบีี สําหรบัขา้ราชการบํานาญทหาร–renew (ttb benefitplus loan–mof renew)
 ซ่ึงตอ่ไปนีจ้ะรวมเรยีกวา่ “สัญญาสินเช่ือ” ฉบับนีใ้หไ้ว้ตอ่ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) ซ่ึงตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ “ธนาคาร” โดยผู้กู้ตกลงยินยอม
 ผกูพันตามขอ้กาํหนด และเงือ่นไขสัญญาสินเช่ือ ตามรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้
 1.  การอนมุติัสินเช่ือ
 1.1  ธนาคารตกลงให้สินเช่ือ และผูกู้ต้กลงรบัสินเช่ือจากธนาคารตามวงเงนิสินเช่ือท่ีธนาคารจะเปน็ผู้กาํหนด เพ่ือวัตถุประสงคใ์นการอุปโภคและบรโิภค 
   มิใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในทางธรุกิจการค้าหรือการพาณิชยกรรม โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้กู้ทราบตามหนังสืออนุมัติสินเช่ือ หรือด้วยวิธอีื่นใด และ
   ใหถ้อืเปน็ส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนีด้ว้ย และธนาคารได้ส่งมอบสําเนาสัญญาสินเช่ือใหแ้กผู่กู้ไ้ว้เป็นหลกัฐานแลว้
 1.2  ธนาคารตกลงใหว้งเงนิสินเช่ือกบัผูกู้ป้ระเภทใดประเภทหน่ึง หรอืหลายประเภท ดงัน้ี
   สินเช่ือสวสัดกิารอเนกประสงคที์ทีบี แบบไมม่หีลักทรพัยค์�าประกัน (ttb benefitplus loan) สินเช่ือสวสัดกิารอเนกประสงค์ทีทีบี แบบไม่มีหลักทรพัย์
   ค�าประกัน–renew (ttb benefitplus loan–renew) สินเช่ือสวสัดิการบําเหน็จตกทอดทีทบีี สําหรบัข้าราชการบํานาญทหาร (ttb benefitplus loan–mof)
   และสินเช่ือสวสัดิการบําเหนจ็ตกทอดททีบีี สําหรบัข้าราชการบํานาญทหาร–renew (ttb benefitplus loan–mof renew) ซ่ึงต่อไปนี ้จะรวมเรยีกวา่ “เงนิกู้”
 2.  การเบกิใช้สินเช่ือ
 2.1  ธนาคารจะมอบเงนิกูใ้ห้แกผู่กู้ท้ั้งจํานวนเพียงครัง้เดยีว และเปน็ดุลยพินจิของธนาคารในการมอบเงนิในวันทําการใดๆ โดยธนาคารจะนําเงนิเข้าบัญชี
   เงนิฝากออมทรพัย์ของผูกู้ห้รอืเอกสารรูปแบบใดกต็าม และให้ถือวา่ผู้กู้ไดร้บัเงนิกูจ้ากธนาคารครบถว้นถกูตอ้งและใหถ้อืเป็นหลักฐานการรบัเงนิกู้
   ตามสัญญาฉบับนีแ้ลว้ แม้ผู้กูจ้ะยงัไม่ไดเ้บิกถอน หรอืนําเงนิกูท้ีไ่ดร้บัไปใช้จ่าย หรอืดาํเนนิการใดๆ กต็าม
 2.2  ผู้กู้มีสิทธยิกเลิกใบสมัครผลิตภัณฑ์สินเช่ือสวัสดิการอเนกประสงค์ โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน
   นบัจากวนัทีธ่นาคารไดร้บัใบสมคัรผลติภณัฑ์สินเช่ือสวสัดกิารอเนกประสงค์
 3.  อัตราดอกเบีย้
 3.1  ผู้กู้ตกลงชําระดอกเบ้ียสําหรับต้นเงินกู้ที่ได้รับจากธนาคารตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่ธนาคารในอัตราที่ปรากฏรายละเอียดท้ายใบสมัครผลิตภัณฑ์
   สินเช่ือสวสัดกิารอเนกประสงค ์หรอืในใบแจ้งยอดบัญชี/ ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบลดหน้ี (Statement/Receipt/Credit Note) โดยคู่สัญญาตกลงใหถื้อเป็น
   ส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
 3.2  การเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบ้ียใดๆ เพ่ิมขึ้น ยกเวน้อตัราดอกเบ้ีย MLR อตัราดอกเบ้ีย MRR อตัราดอกเบ้ีย CPR อตัราดอกเบ้ียเงนิฝาก หรอือตัรา
   ดอกเบ้ียผิดนัด ธนาคารจะแจ้งให้ผู้กู้ทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และให้ถือว่าผู้กู้ได้รับแจ้งตั้งแต่วันท่ีได้รับหนังสือดังกล่าว
   ในกรณีมีความจําเป็นเร่งด่วน ผู้กู้ยินยอมให้ธนาคารแจ้งให้ผู้กู้ทราบทางจดหมาย หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวัน
   ภาษาไทยทีแ่พรห่ลายในประเทศล่วงหนา้เปน็ระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 วัน ท้ังนี ้การแจ้งโดยประกาศทางหนงัสือพิมพ์ ธนาคารจะแจ้งการเปลีย่นแปลง
   ให้ผู้กู้ทราบเป็นหนังสืออีกครั้งหนึ่ง ในกรณีที่ผู้กู้มีความประสงค์จะขอรับคําบอกกล่าวตามวรรคก่อนเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผู้กู้จะต้องแจ้ง
   เปน็หนงัสือ หรอืจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ให้ธนาคารทราบ 
 3.3  ผู้กูต้กลงยินยอมให้ธนาคารคดิดอกเบ้ียดงักลา่วข้างตน้ โดยการคาํนวณดอกเบ้ียตามจํานวนวนั โดยใหนั้บรวมวนัแรกทีผู่กู้ไ้ด้รบัต้นเงนิกู ้แตไ่ม่รวม
   วนัทีไ่ด้มกีารชําระจรงิ แต่ทัง้นี ้หากวนัท่ีผู้กูไ้ด้รบัต้นเงนิกู้กับวนัทีไ่ด้มกีารชําระเงนิจรงิเป็นวนัเดียวกัน ผู้กู้ยินยอมใหธ้นาคารคดิดอกเบ้ียเปน็เวลา 1 วัน
 4.  การชําระต้นเงนิและดอกเบีย้
 4.1  ผู้กู้ตกลงวา่จะชําระตน้เงนิและดอกเบ้ียใหแ้กธ่นาคาร โดยผ่อนชําระเปน็งวดรายเดอืน โดยกาํหนดผอ่นชําระทกุวันทําการสุดท้ายของธนาคารในแต่ละ
   เดอืน หรอืวนัอืน่ใดทีธ่นาคารกาํหนดรายละเอยีดปรากฏตามหนงัสืออนมุตัสิินเช่ือ และ ตามตารางแสดงภาระหน้ีตามสัญญาสินเช่ือทีธ่นาคารได้ส่งให้
   แกผู่กู้ ้และใหถื้อเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาสินเช่ือฉบับนี ้ ทัง้นี ้ผูกู้ต้กลงและยอมรบัว่า ในการชําระเงนิคนืสินเช่ือและดอกเบ้ียงวดสุดท้าย ผูกู้้จะต้อง
   ชําระตน้เงนิส่วนท่ีเหลอืทัง้หมดพรอ้มดอกเบ้ียใหแ้กธ่นาคารจนครบถ้วน
 4.2  กรณสิีนเช่ือสวัสดิการอเนกประสงค์ทีทบี ีแบบไมม่หีลักทรพัย์ค�าประกัน (ttb benefitplus loan) และสินเช่ือสวัสดกิารอเนกประสงคที์ทบี ีแบบไมม่ี
   หลักทรพัย์ค�าประกัน–renew (ttb benefitplus loan–renew) ผู้กู้ตกลงยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัด (“หน่วยงาน”) มีสิทธหิักเงนิค่าจ้าง บําเหน็จ 
   บํานาญ หรือเงนิสวัสดิการอ่ืนใดที่ผู้กู้จะได้รับในแต่ละเดือน ไปชําระหนี้ให้แก่ธนาคารโดยตรงได้ โดยหากหน่วยงานไม่นําส่งเงนิกู้ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
   ผู้กู้จะไม่ถือเป็นเหตุปฏิเสธความรบัผิดตามสัญญานี้กับธนาคาร
   (1) ผู้กู้ตกลงให้ธนาคารมีสิทธิรับเงินโบนัส เงินสะสม บําเหน็จตกทอด และผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้กู้จะได้รับเมื่อถึงแก่กรรมตามจํานวนเงินท่ีผู้กู้
    ค้างชําระ โดยจะแจ้งความยินยอมให้หน่วยงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
   (2) หากผูกู้้โอนย้ายสังกดัไปปฏิบัตงิานทีอื่น่ ผูกู้ย้นิยอมใหห้นว่ยงานตน้สังกดัใหมห่กัเงนิค่าจ้าง เพ่ือนําส่งชําระหน้ีเงนิกู้ใหแ้ก่ธนาคารต่อไปจนครบถ้วน 
    รวมทัง้ยินยอมใหธ้นาคารโอนบัญชีเงนิกู้ไปยังสาขาใกลเ้คียงกับสถานทีท่ีผู่กู้้ไปปฏิบัติงานได้ทนัท ีและใหถ้อืวา่บรรดานติกิรรมต่างๆ ทีท่าํไวก้บั
    ธนาคารยังคงผกูพันและมีผลสมบูรณ์ทุกประการ
   (3) หากผู้กูพ้้นสภาพจากเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรอืพนกังานของหนว่ยงานไม่วา่ดว้ยเหตใุด หรอื ถึงแกก่รรม ผูกู้้ยนิยอมใหห้น่วยงานหกัเงนิสะสม
    หรือเงนิอื่นใดที่จะพึงได้รับ มาชําระหนี้เงนิกู้ให้แก่ธนาคารท้ังจํานวน และธนาคารจะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้พิเศษเป็นอัตราดอกเบ้ีย
    ไมเ่กนิอัตราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีปกตติามประกาศของธนาคาร
   (4) หากผู้กู้มกีารเปลีย่นแปลง หรอื ยกเลิกการใช้บัญชีรบัเงนิเดอืนผา่นธนาคาร ผูกู้ยิ้นยอมให้ธนาคารเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงนิกู้พิเศษ เป็น
    อตัราดอกเบ้ียไม่เกนิอตัราดอกเบ้ียสูงสุด กรณีปกตติามประกาศธนาคาร โดยธนาคารจะแจ้งใหผู้กู้ท้ราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 30 วนั

 4.3  กรณสิีนเช่ือสวัสดกิารบาํเหนจ็ตกทอดทีทีบ ีสําหรบัข้าราชการบาํนาญทหาร (ttb benefitplus loan–mof) และสินเช่ือสวัสดกิารบาํเหน็จตกทอด
   ทีทีบี สําหรบัข้าราชการบํานาญทหาร–renew (ttb benefitplus loan–mof renew) ผู้กู้ตกลงยินยอมให้กรมบัญชีกลางดําเนินการหักเงนิบํานาญ
   รายเดือน ท่ีผู้กู้จะได้รับในแต่ละเดือนไปชําระหน้ีให้แก่ธนาคารได้ ท้ังน้ี ในกรณีผู้กู้ถึงแก่กรรม หรือผิดนัดผิดสัญญา ธนาคารมีสิทธบัิงคับชําระหนี้
   จากเงนิบําเหนจ็ตกทอดของผูกู้ไ้ดท้นัท ีโดยผู้กู้ยินยอมให้กรมบัญชีกลางนาํสิทธใินเงนิบําเหนจ็ตกทอดทีเ่ป็นหลกัทรพัย์ในการประกนัการกู้เงนิของ
   ผูกู้ม้าชําระหนีใ้หแ้กธ่นาคาร ตามจํานวนเงนิท่ีผูกู้ค้า้งชําระท้ังจํานวน โดยหากกรมบัญชีกลางไม่นาํส่งเงนิกู้ไม่ว่าด้วยเหตใุด ผู้กูจ้ะไมถ่อืเป็นเหตปุฏเิสธ
   ความรบัผิดตามสัญญาน้ีกับธนาคาร
 4.4  ผู้กูต้กลงว่า จํานวนเงนิใดๆ ทีถึ่งกําหนดชําระแกธ่นาคารผู้กูต้้องชําระเปน็เงนิบาท โดยไมมี่การหกัจํานวนเงนิใดๆ หรอืหักภาษี ณ ท่ีจ่าย หรอืหกักลบ
   ลบหน้ี หรอืค่าธรรมเนียม หรอืค่าใช้จ่าย หรอืเงนิใดๆ ทกุชนดิทกุประเภท
 4.5  ผู้กู้ตกลงว่า จํานวนเงนิท่ีผู้กู้ต้องผ่อนชําระเป็นงวดประจําทุกเดือน ไม่จําเป็นต้องเท่ากันทุกเดือนขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงผู้กู้
   จะทราบภายหลังจากท่ีธนาคารทําการปรบัเปล่ียนและกาํหนดจํานวนเงนิทีต่อ้งชําระแลว้ โดยผูกู้ต้กลงชําระตามทีธ่นาคารไดแ้จ้งให้ทราบ
 4.6  กรณีท่ีวันครบกําหนดชําระหน้ีตรงกบัวันหยดุทําการของธนาคารให้ผู้กูชํ้าระหนีใ้นวนัทาํการก่อนหน้าวนัหยดุน้ัน และหากภายหลงัวนัทําสัญญาฉบับนี้
   จํานวนเงนิท่ีตกลงผ่อนชําระได้เปล่ียนแปลงไปอันเนือ่งมาจากการปรบัอตัราดอกเบ้ีย หรอืด้วยประการอืน่ใดท่ีธนาคารเหน็สมควร ผูกู้ย้นิยอมผอ่นชําระ
   ตามจํานวนเงนิท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงใหม ่โดยเพียงแตธ่นาคารแจ้งใหผู้กู้้ทราบเทา่นัน้ และผูกู้จ้ะไม่โตแ้ยง้อย่างใดๆ ทัง้ส้ิน
 5.  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ
   ผู้กู้ตกลงและยินยอมชําระค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีธนาคารพึงเรียกเก็บจากผู้กู้ เนื่องมาจากการให้สินเช่ือตามสัญญา
   ฉบับน้ี รวมทั้งภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ ตลอดจนค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ ค่าป่วยการ ค่าใช้จ่ายในช้ัน
   บังคับคด ีและคา่ใช้จ่ายทุกประเภททีธ่นาคารตอ้งเสียไปในการฟ้องรอ้งบังคับชําระหน้ี ผูกู้้จะเปน็ผูชํ้าระเองท้ังส้ินใหแ้กธ่นาคารโดยทนัทีเม่ือไดร้บัการ
   ทวงถาม โดยหากธนาคารไดท้ดรองจ่ายแทนผูกู้ไ้ปกอ่น ผูกู้้จะชําระคนืใหแ้กธ่นาคารจนครบถว้น หากผู้กูไ้มชํ่าระผูกู้้ตกลงยนิยอมใหธ้นาคารหกัเงนิ
   ดงักล่าวจากบัญชีเงนิฝากใดๆ ท่ีผูกู้้เปิดไวกั้บธนาคาร
  6.  เหตผิุดนดั
   หากมีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ซ่ึงเรียกว่า “เหตุผิดนัด” และธนาคารได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้กู้ให้แก้ไขการผิดสัญญา หรือ
   ผิดเงื่อนไขดังกล่าว ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันท่ีผู้กู้ได้รับหนังสือ แต่ผู้กู้ไม่ดําเนินการหรือไม่สามารถดําเนินการแก้ไขภายใน
   ระยะเวลาท่ีกําหนดได้ ให้ถือว่าผูกู้้เป็นผู้ผิดนัดผิดสัญญา กลา่วคอื 
   (1) ผู้กู้ผิดนัดไม่ชําระหน้ีตามสัญญาฉบบันีเ้ม่ือถึงกาํหนดชําระ หรอืเมือ่ส้ินสุดการตอ่อายสัุญญา หรอืไม่ปฏบัิตติามขอ้กาํหนดของสัญญานี้
   (2) ผู้กู้ผิดนัดชําระหนี้ประเภทอ่ืนๆ หรือผิดเงื่อนไขภายใต้สัญญาอ่ืนใดท่ีมีอยู่กับธนาคาร หรือธนาคารพิจารณาเห็นว่าผู้กู้ไม่สามารถชําระหน้ี
    ให้แก่เจา้หน้ีรายอ่ืนได้
   (3) คํารอ้ง คํายืนยันใดๆ ที่ผู้กู้ได้ให้ไว้เก่ียวกับการขอเงนิสินเช่ือจากธนาคารไม่ถูกต้องหรอืมีการพิสูจน์ว่าไม่จรงิ หรอืทําให้ธนาคารเข้าใจผิด
    ในสาระสําคญั
   (4) เมือ่ปรากฏว่าหลกัฐาน หนังสือ ขอ้รบัรอง หรอืเอกสารทีผู่กู้ม้อบใหแ้ก่ธนาคารอันเก่ียวกบัสินเช่ือมีขอ้ความอันเปน็เทจ็ หรอืเปน็เอกสารปลอม
    หรอืไม่มีผลบงัคบัตามกฎหมาย
   (5) มีการดําเนินกระบวนการพิจารณาของศาลหรือมีการฟ้องร้องผู้กู้ หรือต่อทรัพย์สิน หรือมีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือ
    เจ้าหน้าที่อ่ืนที่คล้ายคลึงกันในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กู้หรือมีคําส่ังศาลเพ่ือการบังคับคดีตามคําพิพากษาต่อทรัพย์สินเช่นว่าน้ัน
    ไม่ว่าทั้งหมดหรอืบางส่วน
   (6) ผู้กู้ถูกฟ้อง หรือ ตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ
   (7) ธนาคารได้พิจารณาว่ามีการเปลี่ยนแปลงซ่ึงมีผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อสถานะทางการเงนิของผู้กู้
    หากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นผู้กู้ตกลงยินยอมให้ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมผิดนัดชําระหนี้ และ/หรอืค่าใช้จา่ยในการติดตามทวงถามหนี้ ทั้งนี้
    นับต้ังแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระหนี้คืนให้ธนาคารเสร็จส้ิน แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธธินาคารท่ีจะบอกเลิกสัญญาและเรียกร้องให้ผู้กู้
    ชําระหนีต้้นเงนิกู ้ดอกเบีย้ทีค่า้งชําระคา่ธรรมเนียมตา่งๆ และคา่ใช้จา่ยใดๆ ทีผู่กู้้มีหนา้ทีต่อ้งชําระให้แกธ่นาคาร รวมทัง้หน้ีทกุชนดิทุกจาํนวน
    ที่ผู้กู้มีต่อธนาคารตามสัญญาฉบับนี้ โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดบนฐานต้นเงนิของค่างวดที่ค้างชําระในแต่ละงวด
    ไปจนถึงวันที่ศาลรับฟ้อง และผู้กู้ตกลงยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายท่ีธนาคารได้รับ เช่น ค่าใช้จ่ายในการบอกกล่าวเตือน การเรียกร้อง
    ทวงถาม การดําเนินคดี และบังคับคดีให้แก่ธนาคาร โดยธนาคารจะมีหนังสือบอกกล่าว แจ้งให้ผู้กู้แก้ไขข้อปฏิบัติท่ีผิดนัด หรือผิดสัญญา
    ให้ถูกต้องก่อน ถ้าผู้กู้ไม่แก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าวธนาคารมีสิทธบิอกเลิกสัญญาทันที
 7.  การหกับญัชีเงนิฝากชําระหน้ี
   ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ธนาคารมีอํานาจหักเงินจากบัญชีเงินฝากทุกประเภท หรือเงินอื่นใดท่ีผู้กู้มีอยู่กับธนาคารไม่ว่าเงินนั้นจะฝากอยู่หรือมีอยู่ ณ
   สํานักงานแห่งใดของธนาคาร เพ่ือชําระหนีเ้งนิตน้ และดอกเบ้ียตลอดจนคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ค่าเสียหาย หรอืเงนิจํานวนใดๆ ท่ีผู้กู้มหีน้าท่ีตอ้งชําระให้แก่
   ธนาคารตามสัญญาฉบับน้ี หรอืเอกสารนิติกรรมอืน่ใดทีเ่กีย่วเนือ่งกับการทาํสัญญาฉบับนีใ้หแ้กธ่นาคารโดยแจ้งใหผู้กู้ท้ราบเป็นคราวๆ
 8.  การโอนสิทธเิรยีกรอ้ง
   ในกรณีท่ีธนาคารจะจําหนา่ย หรอืโอนหนี ้หรอืโอนสิทธเิรยีกรอ้งในสัญญาฉบับนี ้หรอืสิทธใินหลกัประกนัอืน่ใดทีมี่อยูเ่ก่ียวพันกบัหนี ้หรอืสิทธเิรยีกรอ้ง
   ดังกล่าวของธนาคารไม่ว่าทั้งหมด หรอืแต่บางส่วนให้แก่บุคคล หรอืนิติบุคคลก็ตาม ธนาคารและผู้รบัโอนสิทธจิะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้กู้ให้ทราบ
   ลว่งหน้าไมน่อ้ยกว่าหน่ึงงวดของการชําระเงนิกู ้หรอืดอกเบ้ีย หรอืงวดของการคดิดอกเบ้ีย หรอืไดร้บัความยนิยอมจากผูกู้ก้อ่น ยกเวน้แต่ในกรณี
   ท่ีมีกฎหมายกําหนดไว้โดยเฉพาะว่าไม่ต้องทําการบอกกลา่ว หรอืแจ้งผูกู้ ้หรอืขอความยนิยอมจากผู้กู้

 9.  เบ็ดเตลด็
 9.1  การที่ธนาคารไม่ใช้สิทธติามสัญญาข้อใด หรอืไม่ใช้สิทธแิก้ไขเยียวยา หรอืไม่ใช้อํานาจของธนาคารตามสัญญาน้ี ไม่ให้ถือว่ามีผลเป็นการสละสิทธิ
   เวน้แตธ่นาคารจะไดท้าํเปน็หนงัสือ และการสละสิทธ ิเช่นว่านัน้ให้มผีลเฉพาะสําหรบัเหตุการณ์และวัตถปุระสงคนั์น้เทา่น้ัน การทีธ่นาคารไม่ดําเนินการ
   ใช้สิทธ ิหรอืใช้สิทธแิกไ้ขเยยีวยา หรอืใช้อาํนาจอย่างใดตามทีธ่นาคารมีอยูภ่ายใต้สัญญานีล้า่ช้าไมใ่ห้ถือวา่เป็นการสละสิทธขิองธนาคารในการเรยีก
   ให้มกีารปฏิบัตติามสัญญานีแ้ต่อยา่งใด
 9.2  หากข้อกําหนดหรือเงื่อนไขส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ไม่มีผลใช้บังคับ หรือเป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ถือว่า
   ข้อกําหนดหรอืเงือ่นไขดังกล่าวนั้นไม่มีผลใช้บังคับ หรอืเป็นโมฆะเฉพาะส่วน และให้ถือว่าข้อกําหนดและเงือ่นไขส่วนอื่นๆ ยังคงมีความสมบูรณ์และ
   ยงัคงมผีลใช้บังคบัอยู่
 9.3  ขอ้กาํหนดและเงือ่นไขตา่งๆ เก่ียวกบัการกูย้มืเงนิระหวา่งธนาคาร และผูกู้ท้ีร่ะบุในสัญญานีใ้ห้บังคบัและตคีวามตามกฎหมายของประเทศไทย
 9.4  ในการตดิตามทวงถามกับผู้กูธ้นาคารจะมอบหมายใหบุ้คคลอืน่เรยีกเก็บหนีแ้ทนธนาคาร โดยจะประกาศช่ือผูดํ้าเนินการแทนธนาคารไว้ทีสํ่านักงานใหญ่/
   หรอืสํานกังานสาขา
 9.5  ธนาคารขอสงวนสิทธใินการแกไ้ขเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของสัญญา อัตราดอกเบ้ีย เงือ่นไขในการคํานวณอตัราดอกเบ้ีย อตัราคา่ธรรมเนียมผดินัด
   ชําระหน้ี อตัราค่าใช้จ่ายในการตดิตามทวงถามหนี ้อตัราคา่ธรรมเนียมและอัตราคา่บรกิารตา่งๆ โดยธนาคารจะมหีนังสือหรอืแจ้งใหผู้กู้้ทราบล่วงหนา้
   ไมน่อ้ยกว่า 30 วัน หรอืในกรณีเรง่ดว่น ธนาคารจะแจ้งใหท้ราบทางจดหมาย หรอืประกาศทางหนงัสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยทีแ่พรห่ลายในประเทศไทย
   ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วัน ซ่ึงกรณีทีธ่นาคารประกาศทางหนงัสือพิมพ์ ธนาคารจะแจ้งการเปลีย่นแปลงดงักลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรซ�าอกีครัง้หน่ึง
   โดยธนาคารจะเริม่ใช้เงือ่นไขทีเ่ปล่ียนแปลงใหมห่ลังจากวนัท่ีธนาคารแจ้งการเปลีย่นแปลงเปน็หนงัสือใหผู้้กูท้ราบแล้ว 30 วนั หรอื 7 วัน ในกรณีเรง่ด่วน
   ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้นหรือลดลงตามที่ธนาคาร และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย จะได้ประกาศกําหนด
   เปน็คราวๆ ตอ่ไปภายหนา้ และ/หรอืตามทีธ่นาคารจะพิจารณาเหน็สมควร และ/หรอืตามสภาพเศรษฐกจิ และการคลงัของประเทศ และ/หรอืสภาพ
   การเงินของธนาคาร ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้นหรือลดลงธนาคารจะปิดประกาศให้ทราบ ณ ที่ทําการสํานักงานใหญ่และ
   สาขาของธนาคารทกุแหง่ และเผยแพรท่างเวบ็ไซต์ของธนาคาร โดยธนาคารไมจํ่าเปน็ต้องแจ้งให้ผู้กูท้ราบอีกและธนาคารไม่จําตอ้งทําหลักฐานใดๆ
   ให้ผู้กู้อีกทั้งส้ิน อนึ่ง กรณีที่หน่วยงานราชการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธปีฏิบัติในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้กู้ตกลงยินยอมท่ีจะปฏิบัติตาม
   หลกัเกณฑ์และวิธกีารท่ีเปลีย่นแปลงใหมด้่วย
 9.6  ในกรณีท่ีผู้กู้ไดแ้จ้งความประสงคเ์ปน็ลายลักษณ์อกัษรขอรบัใบแจ้งยอดบัญชี/ใบแจ้งรายการใช้บัตรในรูปแบบเอกสาร หรอืในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์
   กับธนาคารแลว้ ผู้กู้มสิีทธขิอเปลีย่นแปลงการขอรบัใบแจ้งยอดบัญชี/ใบแจ้งรายการใช้บัตรในรูปแบบดงักล่าวได้ โดยผู้กูต้อ้งแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
   ให้ธนาคารทราบลว่งหนา้เปน็ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน
 9.7  ผูกู้ต้กลงชําระหน้ีตามสัญญานีด้ว้ยเงนิสด หรอืเช็คท่ีสํานักงานของธนาคาร หรอื ณ ตวัแทนรบัชําระของธนาคาร หรอืตกลงยนิยอมให้หกัชําระหนี้
   จากบัญชีเงนิฝากของผู้กู้ การชําระหนี้ด้วยเช็คจะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายต่อเมื่อเช็คฉบับดังกล่าวได้เรียกเก็บเงนิและนําเข้าบัญชีเพ่ือชําระหนี้
   ทัง้นี ้ผู้กูต้กลงใหธ้นาคารนาํเงนิท่ีผูกู้้ชําระตามสัญญานี ้ไปชําระคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอืน่ๆ อนัเนือ่งจากธรุกรรมการเงนิการธนาคารทีเ่กดิขึ้น
   ตามใบสมคัรผลติภณัฑ์สินเช่ือสวัสดิการ ททีบีี และสัญญาน้ีได ้โดยหากมีเงนิคงเหลอือยูธ่นาคารจะนาํไปชําระคืนหนีด้อกเบ้ีย และตน้เงนิตามลําดับ
 9.8  หากผูกู้้มีทรพัยสิ์นใดๆ ทีผู้่กูไ้ดจํ้านอง จํานํา หรอืใหไ้วเ้ปน็ประกันหนีสิ้นประเภทอืน่ ๆ ของผู้กูเ้อง หรอืเป็นประกันการชําระหนีข้องบุคคลอืน่ใดก็ตาม
   ไมว่า่ทรพัย์สินนัน้จะอยู ่ณ สํานักงานแหง่ใดของธนาคาร ผูกู้้ยอมให้ธนาคารนาํทรพัยสิ์นนัน้มาเปน็หลักประกันการชําระหนีท้ีผู่กู้้จะตอ้งชําระตามสัญญา
   ฉบับน้ีได้ทัง้ส้ิน และผูกู้้ยินยอมใหธ้นาคารใช้สิทธยึิดหนว่ง หรอืยบัยัง้มใิห้ผูกู้ไ้ถถ่อนจํานอง จํานาํ ทรพัย์สินเหลา่นัน้ออกไป ถา้ธนาคารเห็นวา่การกระทํา
   เช่นน้ันของผู้กูน้าํมาซ่ึงความเสียหายแก่ธนาคารหรอืจะทาํใหธ้นาคารไมไ่ด้รบัชําระหน้ีตามสัญญาฉบับนีไ้ด้
 9.9  บรรดาหนงัสือตดิตอ่ บอกกลา่ว ทวงถาม หรอืหนงัสืออืน่ใดทีจ่ะส่งให้แกผู่กู้้ไมว่่าส่งโดยทางไปรษณีย ์หรอืไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบั แล้วแตก่รณี
   หรอื ใหบุ้คคลนําส่ง หรอืส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนกิส์นัน้ ผู้กูต้กลงยนิยอมใหธ้นาคารจัดส่งไปยงัทีอ่ยู่ทีผู่กู้ใ้หไ้วกั้บธนาคาร ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน
   ของผู้กู้ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามท่ีอยู่ที่ผู้กู้ได้แจ้งเปล่ียนแปลงเป็นหนังสือครั้งหลังสุด ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้กู้แล้วโดยชอบ ทั้งนี้
   โดยไมต่อ้งคาํนงึถึงวา่จะมผีูร้บัไวห้รอืไม่ และแมห้ากวา่ส่งให้ไม่ไดเ้พราะผู้กูย้า้ยทีอ่ยู ่หรอืทีอ่ยู่ท่ีกลา่วน้ีเปล่ียนแปลงไปหรอืถกูรือ้ถอนไป โดยผูกู้้ไม่ได้
   แจ้งการย้าย หรอืการเปลีย่นแปลง หรอืการรือ้ถอนนัน้เปน็หนงัสือตอ่ธนาคารหรอืส่งใหไ้มไ่ดเ้พราะหาไมพ่บสถานท่ีทีร่ะบุไวข้้างตน้ก็ด ีใหถื้อว่าผู้กู้
   ได้รบัทราบข้อความตามหนังสือติดต่อ บอกกล่าว ทวงถามน้ันแล้วโดยชอบ ในกรณีที่ผู้กู้มีความประสงค์จะขอรบัคําบอกกล่าวตามวรรคก่อนเป็น
   จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ ผู้กู้จะตอ้งแจ้งเปน็หนงัสือ หรอืจดหมายอิเลก็ทรอนกิส์ใหธ้นาคารทราบ 
  10. อัตราดอกเบีย้แบง่ตามกลุ่มลูกคา้ ดงันี้

 หมายเหตุ :
  “อตัราดอกเบ้ีย MLR” (Minimum Loan Rate) หมายความถงึ อตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารประกาศเรยีกเกบ็ จากลกูคา้รายใหญ่ช้ันดปีระเภทเงนิกูแ้บบมรีะยะเวลา 
  “อตัราดอกเบ้ีย MRR” (Minimum Retail Rate) หมายความถงึ อตัราดอกเบ้ียทีธ่นาคารประกาศเรยีกเกบ็ จากลกูคา้รายยอ่ยช้ันดี
  “อตัราดอกเบ้ีย CPR” (Consumer Product Rate) หมายความถงึ อตัราดอกเบ้ียขัน้ตา̈ สําหรบัสินเช่ือบุคคลภายใตก้ารกาํกบัของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
  “ส่วนตา่ง” (Margin) หมายความถงึ อตัราส่วนตา่งท่ีธนาคารใช้ บวก หรอื ลบ สําหรบัการเรยีกเกบ็ดอกเบ้ียตามสัญญานี้
  “อัตราดอกเบ้ียผิดนัด” หมายความถึง อัตราดอกเบ้ียสูงสุดที่ธนาคารประกาศเรยีกเก็บจากลูกหน้ีผิดนัดชําระหนี้ หรอืปฏิบัติผิดเงือ่นไขตามสัญญากู้หรอื
  อัตราดอกเบ้ียผิดนัด สําหรบัสินเช่ือบุคคลภายใตก้ารกาํกบัของธนาคารแหง่ประเทศไทย
  ในกรณีที่มีกฎหมาย หรอืประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย กําหนดเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียและส่วนลดสําหรบัการให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ หรอื 
  ในกรณีทีธ่นาคารประกาศเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบ้ียดงักลา่ว ลกูหนีย้นิยอมให้ธนาคารมอีาํนาจทีจ่ะเปล่ียนแปลง อตัราดอกเบ้ียดงักลา่วไดท้นัท ีโดยไมจํ่าเปน็
  ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากลกูหน้ีกอ่น และไม่จําเปน็ตอ้งแจ้ง หรอืทําหลกัฐานใดใหแ้กล่กูหนีอ้กี การเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบ้ียใดๆ ดงักลา่วขา้งตน้ ธนาคาร 
  จะประกาศให้ทราบ ณ ที่ทําการของธนาคาร ซ่ึงให้ถือว่าลูกหนี้รับทราบการประกาศเปล่ียนแปลงดังกล่าวของธนาคารทุกครั้ง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง อัตรา
  ดอกเบ้ียใดๆ เพ่ิมขึ้น ยกเว้นอัตราดอกเบ้ีย MLR อัตราดอกเบ้ีย MRR อัตราดอกเบ้ีย CPR อัตราดอกเบ้ียเงนิฝาก หรอือัตราดอกเบ้ียผิดนัด ธนาคารจะแจ้งให้ 
  ผูกู้ท้ราบเปน็หนังสือลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน ในกรณีมีความจําเป็นเรง่ดว่น ผูกู้ย้นิยอมใหธ้นาคารแจ้งใหผู้กู้ท้ราบทางจดหมาย หรอืประกาศทางหนงัสือพิมพ์
  รายวันภาษาไทยที่แพรห่ลายในประเทศล่วงหน้า เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ท้ังนี้ การแจ้งโดยประกาศทางหนังสือพิมพ์ ธนาคารจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง 
  ใหผู้กู้ท้ราบเป็นหนงัสืออกีครัง้หน่ึง

 11. ตัวอยา่งวิธกีารคาํนวณอัตราดอกเบ้ีย

      - เงนิต้น                           200,000 บาท
      - ระยะเวลาผ่อนชําระ         12 งวด 
       - อัตราดอกเบ้ียปกติ         CPR – 7.010% = 10.99% ต่อปี
      - ค่างวด                           17,800 บาท ต่อเดือน
      - ดอกเบ้ียจ่ายต่อเดือน     = เงนิต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบ้ียเฉลี่ยต่อเดือน
              ตัวอย่างอัตราดอกเบ้ียงวดที่ 1   = 200,000 x (10.99%/12) = 1,831.67 บาท
  
   ตารางคํานวณการผ่อนชําระในแต่ละงวด

 

  หมายเหตุ : ตารางแสดงภาระหน้ีข้างต้นเปน็ตัวอยา่งการผ่อนชําระรายเดอืนสําหรบัผูกู้เ้พ่ือทราบเงือ่นไขการกูย้มืเงนิเท่าน้ัน

สินเช่ือสวัสดิการอเนกประสงคที์ทบี ีแบบไม่มหีลกัทรพัย์ค�าประกนั

สินเช่ือสวัสดิการอเนกประสงคที์ทบี ีแบบไม่มหีลกัทรพัย์ค�าประกนั–renew

สินเช่ือสวัสดิการบาํเหนจ็ตกทอดทีทบี ีสําหรบัข้าราชการบาํนาญทหาร (mof)

อตัราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีปกติตามประกาศธนาคาร
(ขึ้นอยู่กบัคณุสมบัตขิองผูกู้)้

อตัราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีปกติตามประกาศธนาคาร
(ขึ้นอยู่กบัคณุสมบัตขิองผูกู้)้

อตัราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีปกติตามประกาศธนาคาร

สินเช่ือสวัสดิการบาํเหนจ็ตกทอดทีทบี ีสําหรบัข้าราชการบาํนาญทหาร–renew
(mof–renew)

อัตราดอกเบีย้กรณผีดินดัชําระหนี้

อตัราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีปกติตามประกาศธนาคาร

อตัราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีผดินดัชําระหนีต้ามประกาศธนาคาร

 12. รายละเอียดเกีย่วกบัดอกเบ้ีย คา่บรกิารตา่ง ๆ และเบีย้ปรบั ทีส่ถาบนัการเงนิอาจเรยีกเก็บไดใ้นการประกอบธรุกจิสินเช่ือส่วนบุคคลส่วนทีไ่มไ่ดอ้ยู ่
  ภายใตก้ารกาํกับ

 

 * ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการ (รวม VAT แล้ว) ตามอัตราท่ีผู้ให้บริการเรียกเก็บจากลูกค้า ณ จุดชําระเงิน และอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ
 ผู้ให้บรกิารแต่ละราย ท้ังน้ี การชําระผ่านจุดรบัชําระเงนิ ควรชําระก่อนวนัครบกําหนดชําระอย่างน้อย 2 วนัทําการ และโปรดจัดเก็บใบรบัฝากชําระเพ่ือเป็น
 หลกัฐานการชําระเงนิทุกครัง้ สําหรบัการชําระเงนิด้วยเช็ค จะต้องได้ผลการเรยีกเก็บอย่างช้าภายในกําหนดวนัชําระเงนิ (Payment Due Date)
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 ขา้พเจ้าผูล้งลายมอืช่ือในใบสมัครผลติภณัฑ์สินเช่ือสวสัดกิาร ซ่ึงตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ “ผูกู้”้ ขอทาํสัญญาสินเช่ือประเภท
 • สินเช่ือสวสัดกิารอเนกประสงคที์ทีบี แบบไมม่หีลักทรพัยค์�าประกัน (ttb benefitplus loan)
 • สินเช่ือสวสัดกิารอเนกประสงคที์ทีบี แบบไมม่หีลักทรพัยค์�าประกัน–renew (ttb benefitplus loan–renew)
 • สินเช่ือสวสัดกิารบําเหนจ็ตกทอดททีบีี สําหรบัขา้ราชการบํานาญทหาร (ttb benefitplus loan–mof)
 • สินเช่ือสวสัดกิารบําเหนจ็ตกทอดททีบีี สําหรบัขา้ราชการบํานาญทหาร–renew (ttb benefitplus loan–mof renew)
 ซ่ึงต่อไปนีจ้ะรวมเรยีกว่า “สัญญาสินเช่ือ” ฉบับนีใ้หไ้ว้ตอ่ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) ซ่ึงตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ “ธนาคาร” โดยผู้กู้ตกลงยินยอม
 ผกูพันตามขอ้กาํหนด และเงือ่นไขสัญญาสินเช่ือ ตามรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้
 1.  การอนมุติัสินเช่ือ
 1.1  ธนาคารตกลงให้สินเช่ือ และผูกู้ต้กลงรบัสินเช่ือจากธนาคารตามวงเงนิสินเช่ือท่ีธนาคารจะเปน็ผู้กาํหนด เพ่ือวัตถุประสงคใ์นการอุปโภคและบรโิภค 
   มิใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในทางธรุกิจการค้าหรือการพาณิชยกรรม โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้กู้ทราบตามหนังสืออนุมัติสินเช่ือ หรือด้วยวิธอืี่นใด และ
   ใหถ้อืเปน็ส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนีด้ว้ย และธนาคารได้ส่งมอบสําเนาสัญญาสินเช่ือใหแ้กผู่กู้ไ้ว้เป็นหลกัฐานแลว้
 1.2  ธนาคารตกลงใหว้งเงนิสินเช่ือกบัผูกู้ป้ระเภทใดประเภทหน่ึง หรอืหลายประเภท ดงัน้ี
   สินเช่ือสวสัดกิารอเนกประสงคที์ทีบี แบบไมม่หีลักทรพัยค์�าประกัน (ttb benefitplus loan) สินเช่ือสวสัดกิารอเนกประสงคท์ทีบีี แบบไมม่หีลกัทรพัย์
   ค�าประกนั–renew (ttb benefitplus loan–renew) สินเช่ือสวสัดิการบําเหน็จตกทอดทีทบีี สําหรบัข้าราชการบํานาญทหาร (ttb benefitplus loan–mof)
   และสินเช่ือสวัสดกิารบําเหนจ็ตกทอดททีบีี สําหรบัข้าราชการบํานาญทหาร–renew (ttb benefitplus loan–mof renew) ซ่ึงต่อไปนี ้จะรวมเรยีกวา่ “เงนิกู้”
 2.  การเบกิใช้สินเช่ือ
 2.1  ธนาคารจะมอบเงนิกูใ้ห้แกผู่กู้ท้ั้งจํานวนเพียงครัง้เดยีว และเปน็ดุลยพินจิของธนาคารในการมอบเงนิในวันทําการใดๆ โดยธนาคารจะนาํเงนิเข้าบัญชี
   เงนิฝากออมทรพัย์ของผูกู้ห้รอืเอกสารรูปแบบใดกต็าม และให้ถือวา่ผู้กู้ไดร้บัเงนิกูจ้ากธนาคารครบถว้นถกูตอ้งและใหถ้อืเป็นหลักฐานการรบัเงนิกู้
   ตามสัญญาฉบับนีแ้ลว้ แม้ผูกู้จ้ะยงัไม่ไดเ้บิกถอน หรอืนําเงนิกูท้ีไ่ดร้บัไปใช้จ่าย หรอืดาํเนนิการใดๆ กต็าม
 2.2  ผู้กู้มีสิทธยิกเลิกใบสมัครผลิตภัณฑ์สินเช่ือสวัสดิการอเนกประสงค์ โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน
   นบัจากวนัทีธ่นาคารไดร้บัใบสมคัรผลติภณัฑ์สินเช่ือสวสัดกิารอเนกประสงค์
 3.  อัตราดอกเบีย้
 3.1  ผู้กู้ตกลงชําระดอกเบ้ียสําหรับต้นเงินกู้ที่ได้รับจากธนาคารตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่ธนาคารในอัตราที่ปรากฏรายละเอียดท้ายใบสมัครผลิตภัณฑ์
   สินเช่ือสวสัดกิารอเนกประสงค ์หรอืในใบแจ้งยอดบัญชี/ ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบลดหน้ี (Statement/Receipt/Credit Note) โดยคูสั่ญญาตกลงใหถื้อเป็น
   ส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
 3.2  การเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบ้ียใดๆ เพ่ิมขึ้น ยกเวน้อตัราดอกเบ้ีย MLR อตัราดอกเบ้ีย MRR อตัราดอกเบ้ีย CPR อตัราดอกเบ้ียเงนิฝาก หรอือตัรา
   ดอกเบ้ียผิดนัด ธนาคารจะแจ้งให้ผู้กู้ทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และให้ถือว่าผู้กู้ได้รับแจ้งตั้งแต่วันท่ีได้รับหนังสือดังกล่าว
   ในกรณีมีความจําเป็นเร่งด่วน ผู้กู้ยินยอมให้ธนาคารแจ้งให้ผู้กู้ทราบทางจดหมาย หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวัน
   ภาษาไทยทีแ่พรห่ลายในประเทศล่วงหนา้เปน็ระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 วัน ทัง้นี ้การแจ้งโดยประกาศทางหนงัสือพิมพ์ ธนาคารจะแจ้งการเปลีย่นแปลง
   ให้ผู้กู้ทราบเป็นหนังสืออีกครั้งหนึ่ง ในกรณีที่ผู้กู้มีความประสงค์จะขอรับคําบอกกล่าวตามวรรคก่อนเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผู้กู้จะต้องแจ้ง
   เปน็หนงัสือ หรอืจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ให้ธนาคารทราบ 
 3.3  ผู้กูต้กลงยินยอมให้ธนาคารคดิดอกเบ้ียดงักลา่วข้างตน้ โดยการคาํนวณดอกเบ้ียตามจํานวนวนั โดยใหนั้บรวมวนัแรกทีผู่กู้ไ้ด้รบัต้นเงนิกู ้แตไ่ม่รวม
   วนัทีไ่ดม้กีารชําระจรงิ แต่ทัง้นี ้หากวนัท่ีผู้กูไ้ด้รบัต้นเงนิกู้กับวนัทีไ่ด้มกีารชําระเงนิจรงิเป็นวนัเดียวกัน ผู้กู้ยินยอมใหธ้นาคารคดิดอกเบ้ียเปน็เวลา 1 วัน
 4.  การชําระต้นเงนิและดอกเบีย้
 4.1  ผู้กู้ตกลงว่าจะชําระตน้เงนิและดอกเบ้ียใหแ้กธ่นาคาร โดยผ่อนชําระเปน็งวดรายเดอืน โดยกาํหนดผอ่นชําระทกุวันทําการสุดทา้ยของธนาคารในแตล่ะ
   เดอืน หรอืวนัอืน่ใดทีธ่นาคารกาํหนดรายละเอยีดปรากฏตามหนงัสืออนมุตัสิินเช่ือ และ ตามตารางแสดงภาระหน้ีตามสัญญาสินเช่ือทีธ่นาคารได้ส่งให้
   แกผู่กู้ ้และใหถื้อเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาสินเช่ือฉบับนี ้ ทัง้นี ้ผูกู้ต้กลงและยอมรบัว่า ในการชําระเงนิคนืสินเช่ือและดอกเบ้ียงวดสุดทา้ย ผูกู้จ้ะตอ้ง
   ชําระตน้เงนิส่วนท่ีเหลอืทัง้หมดพรอ้มดอกเบ้ียใหแ้กธ่นาคารจนครบถ้วน
 4.2  กรณสิีนเช่ือสวัสดกิารอเนกประสงค์ทีทบี ีแบบไมม่หีลักทรพัย์ค�าประกัน (ttb benefitplus loan) และสินเช่ือสวัสดิการอเนกประสงค์ทีทบี ีแบบไมม่ี
   หลักทรพัย์ค�าประกัน–renew (ttb benefitplus loan–renew) ผู้กู้ตกลงยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัด (“หน่วยงาน”) มีสิทธหิักเงนิค่าจ้าง บําเหน็จ 
   บํานาญ หรือเงนิสวัสดิการอ่ืนใดที่ผู้กู้จะได้รับในแต่ละเดือน ไปชําระหนี้ให้แก่ธนาคารโดยตรงได้ โดยหากหน่วยงานไม่นําส่งเงนิกู้ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
   ผู้กู้จะไม่ถือเป็นเหตุปฏิเสธความรบัผิดตามสัญญานี้กับธนาคาร
   (1) ผู้กู้ตกลงให้ธนาคารมีสิทธิรับเงินโบนัส เงินสะสม บําเหน็จตกทอด และผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้กู้จะได้รับเมื่อถึงแก่กรรมตามจํานวนเงินท่ีผู้กู้
    ค้างชําระ โดยจะแจ้งความยินยอมให้หน่วยงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
   (2) หากผูกู้้โอนยา้ยสังกดัไปปฏิบัตงิานทีอื่น่ ผูกู้ย้นิยอมใหห้นว่ยงานตน้สังกดัใหมห่กัเงนิค่าจ้าง เพ่ือนําส่งชําระหนีเ้งนิกู้ใหแ้กธ่นาคารต่อไปจนครบถว้น 
    รวมทัง้ยนิยอมใหธ้นาคารโอนบัญชีเงนิกู้ไปยังสาขาใกลเ้คียงกับสถานทีท่ีผู่กู้้ไปปฏิบัติงานได้ทนัท ีและใหถื้อวา่บรรดานติิกรรมต่างๆ ทีท่าํไวกั้บ
    ธนาคารยังคงผกูพันและมีผลสมบูรณ์ทุกประการ
   (3) หากผู้กูพ้้นสภาพจากเป็นขา้ราชการ ลูกจ้าง หรอืพนกังานของหนว่ยงานไม่วา่ดว้ยเหตใุด หรอื ถึงแกก่รรม ผูกู้ยิ้นยอมใหห้น่วยงานหกัเงนิสะสม
    หรือเงนิอื่นใดที่จะพึงได้รับ มาชําระหนี้เงนิกู้ให้แก่ธนาคารทั้งจํานวน และธนาคารจะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้พิเศษเป็นอัตราดอกเบ้ีย
    ไมเ่กนิอัตราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีปกตติามประกาศของธนาคาร
   (4) หากผูกู้้มกีารเปลีย่นแปลง หรอื ยกเลิกการใช้บัญชีรบัเงนิเดอืนผา่นธนาคาร ผูกู้ยิ้นยอมให้ธนาคารเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงนิกูพิ้เศษ เปน็
    อตัราดอกเบ้ียไม่เกนิอตัราดอกเบ้ียสูงสุด กรณีปกตติามประกาศธนาคาร โดยธนาคารจะแจ้งใหผู้กู้ท้ราบล่วงหนา้เปน็ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั

 4.3  กรณสิีนเช่ือสวัสดกิารบาํเหนจ็ตกทอดทีทีบ ีสําหรบัข้าราชการบาํนาญทหาร (ttb benefitplus loan–mof) และสินเช่ือสวัสดกิารบาํเหนจ็ตกทอด
   ทีทีบี สําหรบัข้าราชการบํานาญทหาร–renew (ttb benefitplus loan–mof renew) ผู้กู้ตกลงยินยอมให้กรมบัญชีกลางดําเนินการหักเงนิบํานาญ
   รายเดือน ท่ีผู้กู้จะได้รับในแต่ละเดือนไปชําระหน้ีให้แก่ธนาคารได้ ท้ังน้ี ในกรณีผู้กู้ถึงแก่กรรม หรือผิดนัดผิดสัญญา ธนาคารมีสิทธบัิงคับชําระหนี้
   จากเงนิบําเหนจ็ตกทอดของผูกู้้ได้ทนัท ีโดยผู้กู้ยินยอมให้กรมบัญชีกลางนาํสิทธใินเงนิบําเหนจ็ตกทอดทีเ่ป็นหลักทรพัย์ในการประกนัการกู้เงนิของ
   ผูกู้้มาชําระหนีใ้หแ้กธ่นาคาร ตามจํานวนเงนิท่ีผูกู้้คา้งชําระท้ังจํานวน โดยหากกรมบัญชีกลางไม่นาํส่งเงนิกู้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้กูจ้ะไมถ่อืเป็นเหตปุฏเิสธ
   ความรบัผิดตามสัญญาน้ีกับธนาคาร
 4.4  ผู้กูต้กลงว่า จํานวนเงนิใดๆ ทีถึ่งกําหนดชําระแกธ่นาคารผู้กูต้้องชําระเปน็เงนิบาท โดยไมมี่การหกัจํานวนเงนิใดๆ หรอืหักภาษี ณ ท่ีจ่าย หรอืหกักลบ
   ลบหนี ้หรอืคา่ธรรมเนียม หรอืคา่ใช้จ่าย หรอืเงนิใดๆ ทกุชนดิทกุประเภท
 4.5  ผู้กู้ตกลงว่า จํานวนเงนิที่ผู้กู้ต้องผ่อนชําระเป็นงวดประจําทุกเดือน ไม่จําเป็นต้องเท่ากันทุกเดือนขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงผู้กู้
   จะทราบภายหลังจากท่ีธนาคารทําการปรบัเปลีย่นและกาํหนดจํานวนเงนิทีต่อ้งชําระแลว้ โดยผูกู้ต้กลงชําระตามทีธ่นาคารได้แจ้งให้ทราบ
 4.6  กรณีท่ีวนัครบกาํหนดชําระหน้ีตรงกบัวนัหยุดทาํการของธนาคารให้ผูกู้ชํ้าระหนีใ้นวนัทาํการก่อนหน้าวนัหยุดน้ัน และหากภายหลังวันทําสัญญาฉบับนี้
   จํานวนเงนิทีต่กลงผอ่นชําระไดเ้ปลีย่นแปลงไปอันเนือ่งมาจากการปรบัอตัราดอกเบ้ีย หรอืด้วยประการอืน่ใดท่ีธนาคารเหน็สมควร ผู้กู้ยนิยอมผ่อนชําระ
   ตามจํานวนเงนิท่ีไดเ้ปลีย่นแปลงใหม ่โดยเพียงแตธ่นาคารแจ้งใหผู้กู้้ทราบเทา่นัน้ และผูกู้จ้ะไม่โตแ้ยง้อย่างใดๆ ทัง้ส้ิน
 5.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยอ่ืนๆ
   ผู้กู้ตกลงและยินยอมชําระค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีธนาคารพึงเรียกเก็บจากผู้กู้ เนื่องมาจากการให้สินเช่ือตามสัญญา
   ฉบับน้ี รวมทั้งภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ ตลอดจนค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ ค่าป่วยการ ค่าใช้จ่ายในช้ัน
   บังคับคด ีและคา่ใช้จ่ายทุกประเภททีธ่นาคารต้องเสียไปในการฟ้องรอ้งบังคับชําระหน้ี ผูกู้้จะเปน็ผูชํ้าระเองท้ังส้ินใหแ้กธ่นาคารโดยทนัทีเมือ่ไดร้บัการ
   ทวงถาม โดยหากธนาคารไดท้ดรองจ่ายแทนผูกู้ไ้ปกอ่น ผูกู้้จะชําระคนืใหแ้กธ่นาคารจนครบถว้น หากผู้กูไ้มชํ่าระผูกู้้ตกลงยนิยอมใหธ้นาคารหกัเงนิ
   ดงักลา่วจากบัญชีเงนิฝากใดๆ ท่ีผูกู้เ้ปดิไวกั้บธนาคาร
  6.  เหตุผิดนดั
   หากมีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ซ่ึงเรียกว่า “เหตุผิดนัด” และธนาคารได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้กู้ให้แก้ไขการผิดสัญญา หรือ
   ผิดเงื่อนไขดังกล่าว ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันท่ีผู้กู้ได้รับหนังสือ แต่ผู้กู้ไม่ดําเนินการหรือไม่สามารถดําเนินการแก้ไขภายใน
   ระยะเวลาท่ีกําหนดได้ ให้ถอืว่าผูกู้้เป็นผูผ้ดินดัผิดสัญญา กลา่วคอื 
   (1) ผูกู้ผิ้ดนดัไม่ชําระหนีต้ามสัญญาฉบบันีเ้ม่ือถึงกาํหนดชําระ หรอืเมือ่ส้ินสุดการตอ่อายสัุญญา หรอืไม่ปฏบัิตติามข้อกําหนดของสัญญานี้
   (2) ผู้กู้ผิดนัดชําระหนี้ประเภทอ่ืนๆ หรือผิดเงื่อนไขภายใต้สัญญาอ่ืนใดท่ีมีอยู่กับธนาคาร หรือธนาคารพิจารณาเห็นว่าผู้กู้ไม่สามารถชําระหน้ี
    ให้แก่เจา้หนีร้ายอ่ืนได้
   (3) คํารอ้ง คํายืนยันใดๆ ที่ผู้กู้ได้ให้ไว้เก่ียวกับการขอเงนิสินเช่ือจากธนาคารไม่ถูกต้องหรอืมีการพิสูจน์ว่าไม่จรงิ หรอืทําให้ธนาคารเข้าใจผิด
    ในสาระสําคญั
   (4) เมือ่ปรากฏว่าหลักฐาน หนังสือ ขอ้รบัรอง หรอืเอกสารทีผู่กู้ม้อบใหแ้ก่ธนาคารอันเก่ียวกบัสินเช่ือมีขอ้ความอันเปน็เทจ็ หรอืเปน็เอกสารปลอม
    หรอืไม่มผีลบงัคบัตามกฎหมาย
   (5) มีการดําเนินกระบวนการพิจารณาของศาลหรือมีการฟ้องร้องผู้กู้ หรือต่อทรัพย์สิน หรือมีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือ
    เจ้าหน้าที่อ่ืนที่คล้ายคลึงกันในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กู้หรือมีคําส่ังศาลเพ่ือการบังคับคดีตามคําพิพากษาต่อทรัพย์สินเช่นว่านั้น
    ไม่ว่าทั้งหมดหรอืบางส่วน
   (6) ผู้กู้ถูกฟ้อง หรือ ตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ
   (7) ธนาคารได้พิจารณาว่ามีการเปล่ียนแปลงซ่ึงมีผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อสถานะทางการเงนิของผู้กู้
    หากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นผู้กู้ตกลงยินยอมให้ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมผิดนัดชําระหนี้ และ/หรอืค่าใช้จา่ยในการติดตามทวงถามหนี้ ทั้งนี้
    นับต้ังแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระหนี้คืนให้ธนาคารเสร็จส้ิน แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธธินาคารท่ีจะบอกเลิกสัญญาและเรียกร้องให้ผู้กู้
    ชําระหนีต้้นเงนิกู ้ดอกเบ้ียทีค่า้งชําระคา่ธรรมเนียมตา่งๆ และคา่ใช้จา่ยใดๆ ทีผู่กู้้มีหนา้ทีต่อ้งชําระให้แกธ่นาคาร รวมทัง้หนีท้กุชนดิทุกจาํนวน
    ที่ผู้กู้มีต่อธนาคารตามสัญญาฉบับนี้ โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดบนฐานต้นเงนิของค่างวดที่ค้างชําระในแต่ละงวด
    ไปจนถึงวันที่ศาลรับฟ้อง และผู้กู้ตกลงยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายท่ีธนาคารได้รับ เช่น ค่าใช้จ่ายในการบอกกล่าวเตือน การเรียกร้อง
    ทวงถาม การดําเนินคดี และบังคับคดีให้แก่ธนาคาร โดยธนาคารจะมีหนังสือบอกกล่าว แจ้งให้ผู้กู้แก้ไขข้อปฏิบัติท่ีผิดนัด หรือผิดสัญญา
    ให้ถูกต้องก่อน ถ้าผู้กู้ไม่แก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าวธนาคารมีสิทธบิอกเลิกสัญญาทันที
 7.  การหกับญัชีเงนิฝากชําระหน้ี
   ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ธนาคารมีอํานาจหักเงินจากบัญชีเงินฝากทุกประเภท หรือเงินอื่นใดท่ีผู้กู้มีอยู่กับธนาคารไม่ว่าเงินนั้นจะฝากอยู่หรือมีอยู่ ณ
   สํานักงานแห่งใดของธนาคาร เพ่ือชําระหนีเ้งนิต้น และดอกเบ้ียตลอดจนคา่ใช้จ่ายต่างๆ ค่าเสียหาย หรอืเงนิจํานวนใดๆ ท่ีผู้กู้มหีน้าท่ีตอ้งชําระให้แก่
   ธนาคารตามสัญญาฉบับนี ้หรอืเอกสารนติกิรรมอืน่ใดทีเ่กีย่วเนือ่งกับการทาํสัญญาฉบับนีใ้หแ้กธ่นาคารโดยแจ้งใหผู้กู้ท้ราบเป็นคราวๆ
 8.  การโอนสิทธเิรยีกรอ้ง
   ในกรณีท่ีธนาคารจะจําหนา่ย หรอืโอนหนี ้หรอืโอนสิทธเิรยีกรอ้งในสัญญาฉบับนี ้หรอืสิทธใินหลักประกนัอ่ืนใดทีมี่อยู่เก่ียวพันกบัหนี ้หรอืสิทธเิรยีกรอ้ง
   ดังกล่าวของธนาคารไม่ว่าทั้งหมด หรอืแต่บางส่วนให้แก่บุคคล หรอืนิติบุคคลก็ตาม ธนาคารและผู้รบัโอนสิทธจิะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้กู้ให้ทราบ
   ลว่งหน้าไมน่อ้ยกว่าหน่ึงงวดของการชําระเงนิกู ้หรอืดอกเบ้ีย หรอืงวดของการคดิดอกเบ้ีย หรอืไดร้บัความยนิยอมจากผูกู้ก้อ่น ยกเวน้แต่ในกรณี
   ทีมี่กฎหมายกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะว่าไมต่อ้งทาํการบอกกลา่ว หรอืแจ้งผูกู้ ้หรอืขอความยนิยอมจากผู้กู้

 9.  เบ็ดเตลด็
 9.1  การที่ธนาคารไม่ใช้สิทธติามสัญญาข้อใด หรอืไม่ใช้สิทธแิก้ไขเยียวยา หรอืไม่ใช้อํานาจของธนาคารตามสัญญาน้ี ไม่ให้ถือว่ามีผลเป็นการสละสิทธิ
   เวน้แต่ธนาคารจะได้ทําเป็นหนังสือ และการสละสิทธ ิเช่นวา่นัน้ให้มผีลเฉพาะสําหรบัเหตกุารณ์และวัตถปุระสงคนั์น้เทา่น้ัน การทีธ่นาคารไมด่าํเนนิการ
   ใช้สิทธ ิหรอืใช้สิทธแิกไ้ขเยยีวยา หรอืใช้อาํนาจอย่างใดตามทีธ่นาคารมีอยูภ่ายใต้สัญญานีล้า่ช้าไมใ่ห้ถือวา่เป็นการสละสิทธขิองธนาคารในการเรยีก
   ใหม้กีารปฏิบัติตามสัญญาน้ีแต่อยา่งใด
 9.2  หากข้อกําหนดหรือเงื่อนไขส่วนใดส่วนหน่ึงของสัญญาฉบับนี้ไม่มีผลใช้บังคับ หรือเป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ถือว่า
   ข้อกําหนดหรอืเงือ่นไขดังกล่าวนั้นไม่มีผลใช้บังคับ หรอืเป็นโมฆะเฉพาะส่วน และให้ถือว่าข้อกําหนดและเงือ่นไขส่วนอื่นๆ ยังคงมีความสมบูรณ์และ
   ยงัคงมีผลใช้บังคับอยู่
 9.3  ขอ้กําหนดและเงือ่นไขตา่งๆ เก่ียวกับการกู้ยมืเงนิระหวา่งธนาคาร และผูกู้ท้ีร่ะบุในสัญญานีใ้ห้บังคบัและตคีวามตามกฎหมายของประเทศไทย
 9.4  ในการตดิตามทวงถามกับผู้กูธ้นาคารจะมอบหมายใหบุ้คคลอืน่เรยีกเก็บหนีแ้ทนธนาคาร โดยจะประกาศช่ือผูดํ้าเนินการแทนธนาคารไว้ทีสํ่านักงานใหญ่/
   หรอืสํานกังานสาขา
 9.5  ธนาคารขอสงวนสิทธใินการแก้ไขเปล่ียนแปลงเงือ่นไขของสัญญา อัตราดอกเบ้ีย เงือ่นไขในการคํานวณอตัราดอกเบ้ีย อตัราคา่ธรรมเนยีมผดินัด
   ชําระหน้ี อตัราค่าใช้จ่ายในการตดิตามทวงถามหน้ี อตัราคา่ธรรมเนียมและอัตราคา่บรกิารตา่งๆ โดยธนาคารจะมหีนังสือหรอืแจ้งใหผู้กู้ท้ราบลว่งหนา้
   ไม่น้อยกว่า 30 วัน หรอืในกรณีเรง่ดว่น ธนาคารจะแจ้งใหท้ราบทางจดหมาย หรอืประกาศทางหนงัสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยทีแ่พรห่ลายในประเทศไทย
   ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ซ่ึงกรณีท่ีธนาคารประกาศทางหนงัสือพิมพ์ ธนาคารจะแจ้งการเปลีย่นแปลงดงักลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรซ�าอกีครัง้หนึ่ง
   โดยธนาคารจะเริม่ใช้เงือ่นไขท่ีเปล่ียนแปลงใหม่หลังจากวนัท่ีธนาคารแจ้งการเปลีย่นแปลงเปน็หนงัสือใหผู้้กูท้ราบแล้ว 30 วนั หรอื 7 วัน ในกรณีเรง่ดว่น
   ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้นหรือลดลงตามที่ธนาคาร และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย จะได้ประกาศกําหนด
   เป็นคราวๆ ต่อไปภายหน้า และ/หรอืตามทีธ่นาคารจะพิจารณาเหน็สมควร และ/หรอืตามสภาพเศรษฐกจิ และการคลงัของประเทศ และ/หรอืสภาพ
   การเงินของธนาคาร ทั้งน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้นหรือลดลงธนาคารจะปิดประกาศให้ทราบ ณ ที่ทําการสํานักงานใหญ่และ
   สาขาของธนาคารทุกแหง่ และเผยแพรท่างเวบ็ไซต์ของธนาคาร โดยธนาคารไมจํ่าเปน็ต้องแจ้งให้ผู้กูท้ราบอีกและธนาคารไม่จําตอ้งทาํหลกัฐานใดๆ
   ให้ผู้กู้อีกทั้งส้ิน อน่ึง กรณีที่หน่วยงานราชการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธปีฏิบัติในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้กู้ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตาม
   หลักเกณฑ์และวิธกีารท่ีเปล่ียนแปลงใหม่ด้วย
 9.6  ในกรณีท่ีผูกู้้ไดแ้จ้งความประสงคเ์ปน็ลายลักษณ์อกัษรขอรบัใบแจ้งยอดบัญชี/ใบแจ้งรายการใช้บัตรในรูปแบบเอกสาร หรอืในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์
   กับธนาคารแล้ว ผู้กู้มีสิทธขิอเปล่ียนแปลงการขอรบัใบแจ้งยอดบัญชี/ใบแจ้งรายการใช้บัตรในรูปแบบดงักล่าวได้ โดยผู้กูต้อ้งแจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษร
   ใหธ้นาคารทราบล่วงหนา้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
 9.7  ผูกู้้ตกลงชําระหน้ีตามสัญญาน้ีด้วยเงนิสด หรอืเช็คท่ีสํานักงานของธนาคาร หรอื ณ ตวัแทนรบัชําระของธนาคาร หรอืตกลงยินยอมให้หกัชําระหนี้
   จากบัญชีเงนิฝากของผู้กู้ การชําระหน้ีด้วยเช็คจะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายต่อเมื่อเช็คฉบับดังกล่าวได้เรียกเก็บเงนิและนําเข้าบัญชีเพ่ือชําระหนี้
   ทัง้นี ้ผู้กูต้กลงใหธ้นาคารนาํเงนิท่ีผูกู้ชํ้าระตามสัญญานี ้ไปชําระคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอืน่ๆ อนัเนือ่งจากธรุกรรมการเงนิการธนาคารทีเ่กดิข้ึน
   ตามใบสมคัรผลิตภัณฑ์สินเช่ือสวัสดิการ ทีทีบี และสัญญาน้ีได ้โดยหากมีเงนิคงเหลอือยูธ่นาคารจะนาํไปชําระคืนหนีด้อกเบ้ีย และตน้เงนิตามลาํดับ
 9.8  หากผูกู้้มีทรพัยสิ์นใดๆ ทีผู้่กู้ไดจํ้านอง จํานํา หรอืใหไ้วเ้ปน็ประกันหนีสิ้นประเภทอืน่ ๆ ของผู้กูเ้อง หรอืเป็นประกันการชําระหนีข้องบุคคลอืน่ใดกต็าม
   ไมว่า่ทรพัย์สินนัน้จะอยู ่ณ สํานักงานแหง่ใดของธนาคาร ผูกู้้ยอมให้ธนาคารนาํทรพัยสิ์นนัน้มาเปน็หลักประกันการชําระหนีท้ีผู่กู้้จะตอ้งชําระตามสัญญา
   ฉบับน้ีได้ทัง้ส้ิน และผูกู้ยิ้นยอมใหธ้นาคารใช้สิทธยึิดหน่วง หรอืยบัยัง้มใิห้ผูกู้ไ้ถถ่อนจํานอง จํานาํ ทรพัย์สินเหลา่นัน้ออกไป ถา้ธนาคารเห็นว่าการกระทาํ
   เช่นน้ันของผู้กู้นํามาซ่ึงความเสียหายแก่ธนาคารหรอืจะทาํใหธ้นาคารไมไ่ด้รบัชําระหน้ีตามสัญญาฉบับนีไ้ด้
 9.9  บรรดาหนงัสือตดิตอ่ บอกกลา่ว ทวงถาม หรอืหนงัสืออืน่ใดทีจ่ะส่งให้แกผู่กู้้ไมว่่าส่งโดยทางไปรษณีย ์หรอืไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบั แล้วแตก่รณี
   หรอื ใหบุ้คคลนําส่ง หรอืส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนกิส์นัน้ ผู้กูต้กลงยนิยอมใหธ้นาคารจัดส่งไปยงัทีอ่ยู่ทีผู่กู้ใ้หไ้วกั้บธนาคาร ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน
   ของผู้กู้ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามท่ีอยู่ที่ผู้กู้ได้แจ้งเปล่ียนแปลงเป็นหนังสือครั้งหลังสุด ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้กู้แล้วโดยชอบ ทั้งนี้
   โดยไม่ต้องคํานึงถึงวา่จะมีผูร้บัไวห้รอืไม่ และแมห้ากวา่ส่งให้ไม่ไดเ้พราะผู้กูย้า้ยทีอ่ยู ่หรอืทีอ่ยู่ท่ีกลา่วน้ีเปล่ียนแปลงไปหรอืถกูรือ้ถอนไป โดยผูกู้ไ้ม่ได้
   แจ้งการย้าย หรอืการเปล่ียนแปลง หรอืการรือ้ถอนนัน้เปน็หนงัสือตอ่ธนาคารหรอืส่งใหไ้มไ่ดเ้พราะหาไมพ่บสถานท่ีทีร่ะบุไวข้้างตน้ก็ด ีใหถ้อืวา่ผู้กู้
   ได้รบัทราบข้อความตามหนังสือติดต่อ บอกกล่าว ทวงถามน้ันแล้วโดยชอบ ในกรณีที่ผู้กู้มีความประสงค์จะขอรบัคําบอกกล่าวตามวรรคก่อนเป็น
   จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ ผู้กูจ้ะตอ้งแจ้งเปน็หนงัสือ หรอืจดหมายอิเลก็ทรอนกิส์ใหธ้นาคารทราบ 
  10. อัตราดอกเบีย้แบง่ตามกลุ่มลูกคา้ ดังนี้

 หมายเหตุ :
  “อตัราดอกเบ้ีย MLR” (Minimum Loan Rate) หมายความถงึ อตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารประกาศเรยีกเกบ็ จากลกูคา้รายใหญ่ช้ันดปีระเภทเงนิกูแ้บบมีระยะเวลา 
  “อตัราดอกเบ้ีย MRR” (Minimum Retail Rate) หมายความถงึ อตัราดอกเบ้ียทีธ่นาคารประกาศเรยีกเกบ็ จากลกูคา้รายยอ่ยช้ันดี
  “อตัราดอกเบ้ีย CPR” (Consumer Product Rate) หมายความถงึ อตัราดอกเบ้ียขัน้ตา̈ สําหรบัสินเช่ือบุคคลภายใตก้ารกาํกบัของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
  “ส่วนตา่ง” (Margin) หมายความถงึ อตัราส่วนตา่งทีธ่นาคารใช้ บวก หรอื ลบ สําหรบัการเรยีกเกบ็ดอกเบ้ียตามสัญญานี้
  “อัตราดอกเบ้ียผิดนัด” หมายความถึง อัตราดอกเบ้ียสูงสุดที่ธนาคารประกาศเรยีกเก็บจากลูกหน้ีผิดนัดชําระหนี้ หรอืปฏิบัติผิดเงือ่นไขตามสัญญากู้หรอื
  อัตราดอกเบ้ียผิดนัด สําหรบัสินเช่ือบุคคลภายใตก้ารกาํกบัของธนาคารแหง่ประเทศไทย
  ในกรณีที่มีกฎหมาย หรอืประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย กําหนดเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียและส่วนลดสําหรบัการให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ หรอื 
  ในกรณีท่ีธนาคารประกาศเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบ้ียดังกลา่ว ลกูหนีย้นิยอมให้ธนาคารมอีาํนาจทีจ่ะเปล่ียนแปลง อตัราดอกเบ้ียดงักลา่วไดท้นัท ีโดยไมจํ่าเป็น
  ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากลกูหนีก้อ่น และไมจํ่าเปน็ต้องแจ้ง หรอืทาํหลกัฐานใดใหแ้กล่กูหนีอ้กี การเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบ้ียใดๆ ดงักลา่วขา้งตน้ ธนาคาร 
  จะประกาศให้ทราบ ณ ที่ทําการของธนาคาร ซ่ึงให้ถือว่าลูกหนี้รับทราบการประกาศเปล่ียนแปลงดังกล่าวของธนาคารทุกครั้ง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง อัตรา
  ดอกเบ้ียใดๆ เพ่ิมขึ้น ยกเว้นอัตราดอกเบ้ีย MLR อัตราดอกเบ้ีย MRR อัตราดอกเบ้ีย CPR อัตราดอกเบ้ียเงนิฝาก หรอือัตราดอกเบ้ียผิดนัด ธนาคารจะแจ้งให้ 
  ผูกู้ท้ราบเปน็หนงัสือลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ในกรณีมีความจําเปน็เรง่ดว่น ผูกู้ย้นิยอมใหธ้นาคารแจ้งใหผู้กู้ท้ราบทางจดหมาย หรอืประกาศทางหนงัสือพิมพ์
  รายวันภาษาไทยที่แพรห่ลายในประเทศล่วงหน้า เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ท้ังนี้ การแจ้งโดยประกาศทางหนังสือพิมพ์ ธนาคารจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง 
  ใหผู้กู้ท้ราบเปน็หนงัสืออีกครัง้หน่ึง

 11. ตวัอย่างวิธกีารคาํนวณอัตราดอกเบ้ีย

      - เงนิต้น                           200,000 บาท
      - ระยะเวลาผ่อนชําระ         12 งวด 
       - อัตราดอกเบ้ียปกติ         CPR – 7.010% = 10.99% ต่อปี
      - ค่างวด                           17,800 บาท ต่อเดือน
      - ดอกเบ้ียจ่ายต่อเดือน     = เงนิต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบ้ียเฉลี่ยต่อเดือน
              ตัวอย่างอัตราดอกเบ้ียงวดที่ 1   = 200,000 x (10.99%/12) = 1,831.67 บาท
  
   ตารางคํานวณการผ่อนชําระในแต่ละงวด

 

  หมายเหตุ : ตารางแสดงภาระหน้ีขา้งตน้เปน็ตัวอยา่งการผอ่นชําระรายเดอืนสําหรบัผูกู้เ้พ่ือทราบเงือ่นไขการกูย้มืเงนิเท่าน้ัน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

งวดท่ี วันชําระเงนิกูย้มื
(วัน/เดอืน/ปี)

จาํนวนเงนิกูย้มื
(รายงวด) เงนิตน้ ดอกเบีย้เงนิกูย้มื

การนําเงนิคา่งวดกูยื้มไปชําระ

เงนิตน้คงคา้ง ดอกเบ้ียเงนิกู้ยมื

จาํนวนเงนิกูย้มืคงคา้ง

25 ม.ค. 2566

25 ก.พ. 2566

25 มี.ค. 2566

25 เม.ย. 2566

25 พ.ค. 2566

25 มิ.ย. 2566

25 ก.ค. 2566

25 ส.ค. 2566

25 ก.ย. 2566

25 ต.ค. 2566

25 พ.ย. 2566

25 ธ.ค. 2566

17,800.00

17,800.00

17,800.00

17,800.00

17,800.00

17,800.00

17,800.00

17,800.00

17,800.00

17,800.00

17,800.00

16,227.12

15,968.33

16,114.58

16,262.16

16,411.09

16,561.39

16,713.07

16,866.13

17,020.60

17,176.48

17,333.78

17,492.53

16,079.86

1,831.67

1,685.42

1,537.84

1,388.91

1,238.61

1,086.93

933.87

779.40

623.52

466.22

307.47

147.26

200,000.00

184,031.67

167,917.09

151,654.93

135,243.84

118,682.45

101,969.38

85,103.25

68,082.65

50,906.18

33,572.39

16,079.86

10,195.45

8,510.03

6,972.19

5,583.28

4,344.67

3,257.74

2,323.87

1,544.47

920.95

454.73

147.26

0.00

 12. รายละเอียดเกีย่วกบัดอกเบ้ีย คา่บรกิารต่าง ๆ และเบีย้ปรบั ท่ีสถาบนัการเงนิอาจเรยีกเก็บไดใ้นการประกอบธรุกจิสินเช่ือส่วนบุคคลส่วนทีไ่มไ่ดอ้ยู ่
  ภายใต้การกํากับ

 

 * ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการ (รวม VAT แล้ว) ตามอัตราท่ีผู้ให้บริการเรียกเก็บจากลูกค้า ณ จุดชําระเงิน และอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ
 ผู้ให้บรกิารแต่ละราย ท้ังน้ี การชําระผ่านจุดรบัชําระเงนิ ควรชําระก่อนวนัครบกําหนดชําระอย่างน้อย 2 วนัทําการ และโปรดจัดเก็บใบรบัฝากชําระเพ่ือเป็น
 หลกัฐานการชําระเงนิทุกครัง้ สําหรบัการชําระเงนิด้วยเช็ค จะต้องได้ผลการเรยีกเก็บอย่างช้าภายในกําหนดวนัชําระเงนิ (Payment Due Date)
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 ขา้พเจ้าผูล้งลายมอืช่ือในใบสมัครผลติภณัฑ์สินเช่ือสวสัดกิาร ซ่ึงตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ “ผูกู้”้ ขอทาํสัญญาสินเช่ือประเภท
 • สินเช่ือสวสัดกิารอเนกประสงคที์ทีบี แบบไมม่หีลักทรพัยค์�าประกัน (ttb benefitplus loan)
 • สินเช่ือสวสัดกิารอเนกประสงคที์ทีบี แบบไมม่หีลักทรพัยค์�าประกัน–renew (ttb benefitplus loan–renew)
 • สินเช่ือสวสัดกิารบําเหนจ็ตกทอดททีบีี สําหรบัขา้ราชการบํานาญทหาร (ttb benefitplus loan–mof)
 • สินเช่ือสวสัดกิารบําเหนจ็ตกทอดททีบีี สําหรบัขา้ราชการบํานาญทหาร–renew (ttb benefitplus loan–mof renew)
 ซ่ึงต่อไปนีจ้ะรวมเรยีกว่า “สัญญาสินเช่ือ” ฉบับนีใ้หไ้ว้ต่อธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) ซ่ึงต่อไปนีจ้ะเรยีกว่า “ธนาคาร” โดยผู้กู้ตกลงยินยอม
 ผกูพันตามขอ้กาํหนด และเงือ่นไขสัญญาสินเช่ือ ตามรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้
 1.  การอนมุติัสินเช่ือ
 1.1  ธนาคารตกลงให้สินเช่ือ และผูกู้ต้กลงรบัสินเช่ือจากธนาคารตามวงเงนิสินเช่ือท่ีธนาคารจะเปน็ผู้กาํหนด เพ่ือวัตถุประสงค์ในการอุปโภคและบรโิภค 
   มิใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในทางธรุกิจการค้าหรือการพาณิชยกรรม โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้กู้ทราบตามหนังสืออนุมัติสินเช่ือ หรือด้วยวิธอีื่นใด และ
   ใหถ้อืเปน็ส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนีด้ว้ย และธนาคารได้ส่งมอบสําเนาสัญญาสินเช่ือใหแ้กผู่กู้ไ้ว้เป็นหลกัฐานแลว้
 1.2  ธนาคารตกลงใหว้งเงนิสินเช่ือกบัผูกู้ป้ระเภทใดประเภทหน่ึง หรอืหลายประเภท ดงัน้ี
   สินเช่ือสวสัดกิารอเนกประสงคที์ทีบี แบบไมม่หีลักทรพัยค์�าประกัน (ttb benefitplus loan) สินเช่ือสวสัดกิารอเนกประสงคท์ทีบีี แบบไมม่หีลกัทรพัย์
   ค�าประกนั–renew (ttb benefitplus loan–renew) สินเช่ือสวสัดกิารบําเหน็จตกทอดทีทบีี สําหรบัขา้ราชการบํานาญทหาร (ttb benefitplus loan–mof)
   และสินเช่ือสวัสดกิารบําเหนจ็ตกทอดททีบีี สําหรบัขา้ราชการบํานาญทหาร–renew (ttb benefitplus loan–mof renew) ซ่ึงต่อไปนี ้จะรวมเรยีกว่า “เงนิกู้”
 2.  การเบกิใช้สินเช่ือ
 2.1  ธนาคารจะมอบเงนิกูใ้ห้แกผู่กู้ท้ั้งจํานวนเพียงครัง้เดยีว และเปน็ดุลยพินจิของธนาคารในการมอบเงนิในวันทําการใดๆ โดยธนาคารจะนาํเงนิเข้าบัญชี
   เงนิฝากออมทรพัย์ของผูกู้ห้รอืเอกสารรูปแบบใดกต็าม และให้ถือว่าผู้กู้ได้รบัเงนิกูจ้ากธนาคารครบถว้นถกูต้องและใหถ้อืเป็นหลักฐานการรบัเงนิกู้
   ตามสัญญาฉบับนีแ้ลว้ แม้ผูกู้จ้ะยงัไม่ไดเ้บิกถอน หรอืนําเงนิกูท้ีไ่ดร้บัไปใช้จ่าย หรอืดาํเนนิการใดๆ กต็าม
 2.2  ผู้กู้มีสิทธยิกเลิกใบสมัครผลิตภัณฑ์สินเช่ือสวัสดิการอเนกประสงค์ โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน
   นบัจากวนัทีธ่นาคารไดร้บัใบสมคัรผลติภณัฑ์สินเช่ือสวสัดกิารอเนกประสงค์
 3.  อัตราดอกเบีย้
 3.1  ผู้กู้ตกลงชําระดอกเบ้ียสําหรับต้นเงินกู้ที่ได้รับจากธนาคารตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่ธนาคารในอัตราที่ปรากฏรายละเอียดท้ายใบสมัครผลิตภัณฑ์
   สินเช่ือสวสัดกิารอเนกประสงค ์หรอืในใบแจ้งยอดบัญชี/ ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบลดหน้ี (Statement/Receipt/Credit Note) โดยคูสั่ญญาตกลงใหถื้อเป็น
   ส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
 3.2  การเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบ้ียใดๆ เพ่ิมขึ้น ยกเวน้อตัราดอกเบ้ีย MLR อตัราดอกเบ้ีย MRR อตัราดอกเบ้ีย CPR อตัราดอกเบ้ียเงนิฝาก หรอือตัรา
   ดอกเบ้ียผิดนัด ธนาคารจะแจ้งให้ผู้กู้ทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และให้ถือว่าผู้กู้ได้รับแจ้งตั้งแต่วันท่ีได้รับหนังสือดังกล่าว
   ในกรณีมีความจําเป็นเร่งด่วน ผู้กู้ยินยอมให้ธนาคารแจ้งให้ผู้กู้ทราบทางจดหมาย หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวัน
   ภาษาไทยทีแ่พรห่ลายในประเทศล่วงหนา้เปน็ระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 วัน ทัง้นี ้การแจ้งโดยประกาศทางหนงัสือพิมพ์ ธนาคารจะแจ้งการเปลีย่นแปลง
   ให้ผู้กู้ทราบเป็นหนังสืออีกครั้งหนึ่ง ในกรณีที่ผู้กู้มีความประสงค์จะขอรับคําบอกกล่าวตามวรรคก่อนเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผู้กู้จะต้องแจ้ง
   เปน็หนงัสือ หรอืจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ให้ธนาคารทราบ 
 3.3  ผู้กูต้กลงยินยอมให้ธนาคารคดิดอกเบ้ียดงักลา่วข้างตน้ โดยการคาํนวณดอกเบ้ียตามจํานวนวนั โดยใหนั้บรวมวนัแรกทีผู่กู้ไ้ด้รบัต้นเงนิกู ้แตไ่ม่รวม
   วนัทีไ่ดม้กีารชําระจรงิ แต่ทัง้นี ้หากวนัท่ีผู้กูไ้ดร้บัตน้เงนิกูก้บัวนัทีไ่ดม้กีารชําระเงนิจรงิเป็นวนัเดียวกัน ผู้กูย้นิยอมใหธ้นาคารคดิดอกเบ้ียเปน็เวลา 1 วัน
 4.  การชําระต้นเงนิและดอกเบีย้
 4.1  ผู้กู้ตกลงว่าจะชําระตน้เงนิและดอกเบ้ียใหแ้กธ่นาคาร โดยผ่อนชําระเปน็งวดรายเดอืน โดยกาํหนดผอ่นชําระทกุวันทําการสุดทา้ยของธนาคารในแตล่ะ
   เดอืน หรอืวนัอืน่ใดทีธ่นาคารกาํหนดรายละเอยีดปรากฏตามหนงัสืออนมุตัสิินเช่ือ และ ตามตารางแสดงภาระหน้ีตามสัญญาสินเช่ือทีธ่นาคารได้ส่งให้
   แกผู่กู้ ้และใหถื้อเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาสินเช่ือฉบับนี ้ ทัง้นี ้ผูกู้ต้กลงและยอมรบัว่า ในการชําระเงนิคนืสินเช่ือและดอกเบ้ียงวดสุดทา้ย ผูกู้จ้ะตอ้ง
   ชําระตน้เงนิส่วนท่ีเหลอืทัง้หมดพรอ้มดอกเบ้ียใหแ้กธ่นาคารจนครบถ้วน
 4.2  กรณสิีนเช่ือสวัสดกิารอเนกประสงคที์ทบีี แบบไมม่หีลกัทรพัย์ค�าประกนั (ttb benefitplus loan) และสินเช่ือสวัสดกิารอเนกประสงคที์ทบีี แบบไมม่ี
   หลักทรพัย์ค�าประกัน–renew (ttb benefitplus loan–renew) ผู้กู้ตกลงยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัด (“หน่วยงาน”) มีสิทธหิักเงนิค่าจ้าง บําเหน็จ 
   บํานาญ หรือเงนิสวัสดิการอ่ืนใดที่ผู้กู้จะได้รับในแต่ละเดือน ไปชําระหนี้ให้แก่ธนาคารโดยตรงได้ โดยหากหน่วยงานไม่นําส่งเงนิกู้ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
   ผู้กู้จะไม่ถือเป็นเหตุปฏิเสธความรบัผิดตามสัญญานี้กับธนาคาร
   (1) ผู้กู้ตกลงให้ธนาคารมีสิทธิรับเงินโบนัส เงินสะสม บําเหน็จตกทอด และผลประโยชน์อื่นใดท่ีผู้กู้จะได้รับเมื่อถึงแก่กรรมตามจํานวนเงินท่ีผู้กู้
    ค้างชําระ โดยจะแจ้งความยินยอมให้หน่วยงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
   (2) หากผูกู้้โอนยา้ยสังกดัไปปฏิบัตงิานทีอ่ืน่ ผูกู้ย้นิยอมใหห้นว่ยงานตน้สังกดัใหมห่กัเงนิค่าจ้าง เพ่ือนําส่งชําระหนีเ้งนิกู้ใหแ้กธ่นาคารต่อไปจนครบถว้น 
    รวมทัง้ยนิยอมใหธ้นาคารโอนบัญชีเงนิกูไ้ปยังสาขาใกลเ้คียงกบัสถานทีท่ีผู่กู้ไ้ปปฏิบัตงิานไดท้นัท ีและใหถ้อืวา่บรรดานติกิรรมต่างๆ ทีท่าํไวก้บั
    ธนาคารยังคงผกูพันและมีผลสมบูรณ์ทุกประการ
   (3) หากผู้กูพ้้นสภาพจากเป็นขา้ราชการ ลูกจ้าง หรอืพนกังานของหนว่ยงานไม่วา่ดว้ยเหตใุด หรอื ถึงแกก่รรม ผูกู้ย้นิยอมใหห้น่วยงานหกัเงนิสะสม
    หรือเงนิอื่นใดที่จะพึงได้รับ มาชําระหนี้เงนิกู้ให้แก่ธนาคารทั้งจํานวน และธนาคารจะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้พิเศษเป็นอัตราดอกเบ้ีย
    ไมเ่กนิอัตราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีปกตติามประกาศของธนาคาร
   (4) หากผูกู้้มกีารเปลีย่นแปลง หรอื ยกเลิกการใช้บัญชีรบัเงนิเดอืนผา่นธนาคาร ผูกู้ยิ้นยอมให้ธนาคารเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงนิกูพิ้เศษ เปน็
    อตัราดอกเบ้ียไม่เกนิอตัราดอกเบ้ียสูงสุด กรณีปกตติามประกาศธนาคาร โดยธนาคารจะแจ้งใหผู้กู้ท้ราบล่วงหนา้เปน็ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั

 4.3  กรณีสินเช่ือสวัสดิการบําเหนจ็ตกทอดทีทีบ ีสําหรบัข้าราชการบาํนาญทหาร (ttb benefitplus loan–mof) และสินเช่ือสวัสดกิารบาํเหนจ็ตกทอด
   ทีทีบี สําหรบัข้าราชการบํานาญทหาร–renew (ttb benefitplus loan–mof renew) ผู้กู้ตกลงยินยอมให้กรมบัญชีกลางดําเนินการหักเงนิบํานาญ
   รายเดือน ท่ีผู้กู้จะได้รับในแต่ละเดือนไปชําระหน้ีให้แก่ธนาคารได้ ทั้งน้ี ในกรณีผู้กู้ถึงแก่กรรม หรือผิดนัดผิดสัญญา ธนาคารมีสิทธบัิงคับชําระหนี้
   จากเงนิบําเหนจ็ตกทอดของผูกู้ไ้ดท้นัท ีโดยผู้กู้ยินยอมให้กรมบัญชีกลางนาํสิทธใินเงนิบําเหนจ็ตกทอดทีเ่ป็นหลักทรพัย์ในการประกันการกู้เงนิของ
   ผูกู้ม้าชําระหนีใ้หแ้กธ่นาคาร ตามจํานวนเงนิท่ีผูกู้้คา้งชําระท้ังจํานวน โดยหากกรมบัญชีกลางไม่นาํส่งเงนิกู้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้กูจ้ะไมถ่อืเป็นเหตุปฏเิสธ
   ความรบัผิดตามสัญญาน้ีกับธนาคาร
 4.4  ผู้กูต้กลงว่า จํานวนเงนิใดๆ ทีถึ่งกําหนดชําระแกธ่นาคารผู้กูต้้องชําระเปน็เงนิบาท โดยไมมี่การหกัจํานวนเงนิใดๆ หรอืหักภาษี ณ ท่ีจ่าย หรอืหกักลบ
   ลบหนี ้หรอืคา่ธรรมเนียม หรอืคา่ใช้จ่าย หรอืเงนิใดๆ ทกุชนดิทกุประเภท
 4.5  ผู้กู้ตกลงว่า จํานวนเงนิที่ผู้กู้ต้องผ่อนชําระเป็นงวดประจําทุกเดือน ไม่จําเป็นต้องเท่ากันทุกเดือนขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงผู้กู้
   จะทราบภายหลังจากท่ีธนาคารทําการปรบัเปลีย่นและกาํหนดจํานวนเงนิทีต่อ้งชําระแลว้ โดยผูกู้ต้กลงชําระตามทีธ่นาคารไดแ้จ้งให้ทราบ
 4.6  กรณีท่ีวนัครบกาํหนดชําระหน้ีตรงกบัวนัหยุดทาํการของธนาคารให้ผูกู้ชํ้าระหนีใ้นวนัทาํการก่อนหน้าวนัหยุดน้ัน และหากภายหลงัวนัทําสัญญาฉบับนี้
   จํานวนเงนิทีต่กลงผอ่นชําระไดเ้ปลีย่นแปลงไปอันเนือ่งมาจากการปรบัอตัราดอกเบ้ีย หรอืด้วยประการอืน่ใดท่ีธนาคารเหน็สมควร ผูกู้ย้นิยอมผอ่นชําระ
   ตามจํานวนเงนิท่ีไดเ้ปลีย่นแปลงใหม ่โดยเพียงแตธ่นาคารแจ้งใหผู้กู้้ทราบเทา่นัน้ และผูกู้จ้ะไม่โตแ้ยง้อย่างใดๆ ทัง้ส้ิน
 5.  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ
   ผู้กู้ตกลงและยินยอมชําระค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีธนาคารพึงเรียกเก็บจากผู้กู้ เนื่องมาจากการให้สินเช่ือตามสัญญา
   ฉบับน้ี รวมทั้งภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ ตลอดจนค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ ค่าป่วยการ ค่าใช้จ่ายในช้ัน
   บังคับคด ีและคา่ใช้จ่ายทุกประเภททีธ่นาคารต้องเสียไปในการฟ้องรอ้งบังคับชําระหน้ี ผูกู้้จะเปน็ผูชํ้าระเองท้ังส้ินใหแ้กธ่นาคารโดยทนัทีเม่ือได้รบัการ
   ทวงถาม โดยหากธนาคารไดท้ดรองจ่ายแทนผูกู้ไ้ปกอ่น ผูกู้้จะชําระคนืใหแ้กธ่นาคารจนครบถว้น หากผู้กูไ้มชํ่าระผูกู้้ตกลงยนิยอมใหธ้นาคารหกัเงนิ
   ดงักลา่วจากบัญชีเงนิฝากใดๆ ท่ีผูกู้เ้ปดิไวกั้บธนาคาร
  6.  เหตผิุดนดั
   หากมีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ซ่ึงเรียกว่า “เหตุผิดนัด” และธนาคารได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้กู้ให้แก้ไขการผิดสัญญา หรือ
   ผิดเงื่อนไขดังกล่าว ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันท่ีผู้กู้ได้รับหนังสือ แต่ผู้กู้ไม่ดําเนินการหรือไม่สามารถดําเนินการแก้ไขภายใน
   ระยะเวลาท่ีกําหนดได้ ให้ถอืว่าผูกู้้เป็นผูผ้ดินดัผิดสัญญา กลา่วคอื 
   (1) ผูกู้ผิ้ดนดัไม่ชําระหนีต้ามสัญญาฉบบันีเ้ม่ือถึงกาํหนดชําระ หรอืเมือ่ส้ินสุดการตอ่อายสัุญญา หรอืไม่ปฏบัิตติามขอ้กาํหนดของสัญญานี้
   (2) ผู้กู้ผิดนัดชําระหนี้ประเภทอ่ืนๆ หรือผิดเงื่อนไขภายใต้สัญญาอ่ืนใดท่ีมีอยู่กับธนาคาร หรือธนาคารพิจารณาเห็นว่าผู้กู้ไม่สามารถชําระหน้ี
    ให้แก่เจา้หนีร้ายอ่ืนได้
   (3) คํารอ้ง คํายืนยันใดๆ ที่ผู้กู้ได้ให้ไว้เก่ียวกับการขอเงนิสินเช่ือจากธนาคารไม่ถูกต้องหรอืมีการพิสูจน์ว่าไม่จรงิ หรอืทําให้ธนาคารเข้าใจผิด
    ในสาระสําคญั
   (4) เมือ่ปรากฏว่าหลกัฐาน หนังสือ ข้อรบัรอง หรอืเอกสารทีผู่กู้ม้อบใหแ้ก่ธนาคารอันเก่ียวกบัสินเช่ือมีขอ้ความอันเปน็เทจ็ หรอืเปน็เอกสารปลอม
    หรอืไม่มผีลบงัคบัตามกฎหมาย
   (5) มีการดําเนินกระบวนการพิจารณาของศาลหรือมีการฟ้องร้องผู้กู้ หรือต่อทรัพย์สิน หรือมีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือ
    เจ้าหน้าที่อ่ืนที่คล้ายคลึงกันในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กู้หรือมีคําส่ังศาลเพ่ือการบังคับคดีตามคําพิพากษาต่อทรัพย์สินเช่นว่านั้น
    ไม่ว่าทั้งหมดหรอืบางส่วน
   (6) ผู้กู้ถูกฟ้อง หรือ ตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ
   (7) ธนาคารได้พิจารณาว่ามีการเปลี่ยนแปลงซ่ึงมีผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อสถานะทางการเงนิของผู้กู้
    หากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นผู้กู้ตกลงยินยอมให้ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมผิดนัดชําระหนี้ และ/หรอืค่าใช้จา่ยในการติดตามทวงถามหนี้ ทั้งนี้
    นับต้ังแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระหนี้คืนให้ธนาคารเสร็จส้ิน แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธธินาคารท่ีจะบอกเลิกสัญญาและเรียกร้องให้ผู้กู้
    ชําระหนีต้้นเงนิกู ้ดอกเบ้ียทีค่า้งชําระคา่ธรรมเนียมตา่งๆ และคา่ใช้จา่ยใดๆ ทีผู่กู้้มีหนา้ทีต่อ้งชําระให้แกธ่นาคาร รวมทัง้หนีท้กุชนดิทุกจาํนวน
    ที่ผู้กู้มีต่อธนาคารตามสัญญาฉบับนี้ โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดบนฐานต้นเงนิของค่างวดที่ค้างชําระในแต่ละงวด
    ไปจนถึงวันที่ศาลรับฟ้อง และผู้กู้ตกลงยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายท่ีธนาคารได้รับ เช่น ค่าใช้จ่ายในการบอกกล่าวเตือน การเรียกร้อง
    ทวงถาม การดําเนินคดี และบังคับคดีให้แก่ธนาคาร โดยธนาคารจะมีหนังสือบอกกล่าว แจ้งให้ผู้กู้แก้ไขข้อปฏิบัติท่ีผิดนัด หรือผิดสัญญา
    ให้ถูกต้องก่อน ถ้าผู้กู้ไม่แก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าวธนาคารมีสิทธบิอกเลิกสัญญาทันที
 7.  การหกับญัชีเงนิฝากชําระหน้ี
   ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ธนาคารมีอํานาจหักเงินจากบัญชีเงินฝากทุกประเภท หรือเงินอื่นใดท่ีผู้กู้มีอยู่กับธนาคารไม่ว่าเงินนั้นจะฝากอยู่หรือมีอยู่ ณ
   สํานักงานแห่งใดของธนาคาร เพ่ือชําระหนีเ้งนิต้น และดอกเบ้ียตลอดจนคา่ใช้จ่ายต่างๆ ค่าเสียหาย หรอืเงนิจํานวนใดๆ ท่ีผู้กู้มหีน้าท่ีต้องชําระให้แก่
   ธนาคารตามสัญญาฉบับนี ้หรอืเอกสารนติกิรรมอืน่ใดทีเ่กีย่วเนือ่งกับการทาํสัญญาฉบับนีใ้หแ้กธ่นาคารโดยแจ้งใหผู้กู้ท้ราบเป็นคราวๆ
 8.  การโอนสิทธเิรยีกรอ้ง
   ในกรณีท่ีธนาคารจะจําหนา่ย หรอืโอนหนี ้หรอืโอนสิทธเิรยีกรอ้งในสัญญาฉบับนี ้หรอืสิทธใินหลักประกนัอ่ืนใดทีมี่อยู่เก่ียวพันกับหนี ้หรอืสิทธเิรยีกรอ้ง
   ดังกล่าวของธนาคารไม่ว่าทั้งหมด หรอืแต่บางส่วนให้แก่บุคคล หรอืนิติบุคคลก็ตาม ธนาคารและผู้รบัโอนสิทธจิะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้กู้ให้ทราบ
   ล่วงหน้าไมน่อ้ยกว่าหน่ึงงวดของการชําระเงนิกู ้หรอืดอกเบ้ีย หรอืงวดของการคดิดอกเบ้ีย หรอืไดร้บัความยนิยอมจากผูกู้ก้อ่น ยกเวน้แต่ในกรณี
   ทีมี่กฎหมายกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะว่าไมต่อ้งทาํการบอกกลา่ว หรอืแจ้งผูกู้ ้หรอืขอความยนิยอมจากผู้กู้

 9.  เบ็ดเตล็ด
 9.1  การที่ธนาคารไม่ใช้สิทธติามสัญญาข้อใด หรอืไม่ใช้สิทธแิก้ไขเยียวยา หรอืไม่ใช้อํานาจของธนาคารตามสัญญาน้ี ไม่ให้ถือว่ามีผลเป็นการสละสิทธิ
   เวน้แตธ่นาคารจะไดท้าํเปน็หนงัสือ และการสละสิทธ ิเช่นวา่นัน้ให้มผีลเฉพาะสําหรบัเหตกุารณ์และวัตถปุระสงคนั์น้เทา่น้ัน การท่ีธนาคารไม่ดําเนินการ
   ใช้สิทธ ิหรอืใช้สิทธแิกไ้ขเยยีวยา หรอืใช้อาํนาจอย่างใดตามทีธ่นาคารมีอยูภ่ายใต้สัญญานีล้า่ช้าไมใ่หถื้อวา่เป็นการสละสิทธขิองธนาคารในการเรยีก
   ใหม้กีารปฏิบัตติามสัญญานีแ้ต่อยา่งใด
 9.2  หากข้อกําหนดหรือเงื่อนไขส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ไม่มีผลใช้บังคับ หรือเป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ถือว่า
   ข้อกําหนดหรอืเงือ่นไขดังกล่าวนั้นไม่มีผลใช้บังคับ หรอืเป็นโมฆะเฉพาะส่วน และให้ถือว่าข้อกําหนดและเงือ่นไขส่วนอื่นๆ ยังคงมีความสมบูรณ์และ
   ยงัคงมผีลใช้บังคบัอยู่
 9.3  ขอ้กาํหนดและเงือ่นไขตา่งๆ เก่ียวกบัการกูย้มืเงนิระหวา่งธนาคาร และผูกู้ท้ีร่ะบุในสัญญานีใ้ห้บังคบัและตคีวามตามกฎหมายของประเทศไทย
 9.4  ในการติดตามทวงถามกับผู้กู้ธนาคารจะมอบหมายใหบุ้คคลอืน่เรยีกเก็บหนีแ้ทนธนาคาร โดยจะประกาศช่ือผูดํ้าเนินการแทนธนาคารไว้ทีสํ่านักงานใหญ่/
   หรอืสํานกังานสาขา
 9.5  ธนาคารขอสงวนสิทธใินการแกไ้ขเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของสัญญา อัตราดอกเบ้ีย เงือ่นไขในการคํานวณอตัราดอกเบ้ีย อตัราค่าธรรมเนียมผดินัด
   ชําระหน้ี อตัราค่าใช้จ่ายในการตดิตามทวงถามหนี ้อตัราคา่ธรรมเนียมและอตัราคา่บรกิารตา่งๆ โดยธนาคารจะมหีนังสือหรอืแจ้งใหผู้กู้้ทราบล่วงหนา้
   ไมน่อ้ยกว่า 30 วัน หรอืในกรณีเรง่ดว่น ธนาคารจะแจ้งใหท้ราบทางจดหมาย หรอืประกาศทางหนงัสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยท่ีแพรห่ลายในประเทศไทย
   ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วัน ซ่ึงกรณีทีธ่นาคารประกาศทางหนงัสือพิมพ์ ธนาคารจะแจ้งการเปลีย่นแปลงดงักลา่วเป็นลายลักษณ์อกัษรซ�าอกีครัง้หน่ึง
   โดยธนาคารจะเริม่ใช้เงือ่นไขทีเ่ปลีย่นแปลงใหมห่ลังจากวนัท่ีธนาคารแจ้งการเปลีย่นแปลงเปน็หนงัสือใหผู้้กูท้ราบแล้ว 30 วัน หรอื 7 วัน ในกรณีเรง่ด่วน
   ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้นหรือลดลงตามที่ธนาคาร และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย จะได้ประกาศกําหนด
   เปน็คราวๆ ตอ่ไปภายหนา้ และ/หรอืตามทีธ่นาคารจะพิจารณาเหน็สมควร และ/หรอืตามสภาพเศรษฐกจิ และการคลังของประเทศ และ/หรอืสภาพ
   การเงินของธนาคาร ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้นหรือลดลงธนาคารจะปิดประกาศให้ทราบ ณ ท่ีทําการสํานักงานใหญ่และ
   สาขาของธนาคารทกุแหง่ และเผยแพรท่างเวบ็ไซต์ของธนาคาร โดยธนาคารไมจํ่าเปน็ต้องแจ้งใหผู้้กูท้ราบอกีและธนาคารไม่จําต้องทําหลักฐานใดๆ
   ให้ผู้กู้อีกทั้งส้ิน อนึ่ง กรณีที่หน่วยงานราชการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธปีฏิบัติในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้กู้ตกลงยินยอมท่ีจะปฏิบัติตาม
   หลกัเกณฑ์และวิธกีารท่ีเปลีย่นแปลงใหมด้่วย
 9.6  ในกรณีท่ีผูกู้้ได้แจ้งความประสงคเ์ปน็ลายลักษณ์อักษรขอรบัใบแจ้งยอดบัญชี/ใบแจ้งรายการใช้บัตรในรูปแบบเอกสาร หรอืในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์
   กับธนาคารแลว้ ผู้กู้มสิีทธขิอเปลีย่นแปลงการขอรบัใบแจ้งยอดบัญชี/ใบแจ้งรายการใช้บัตรในรูปแบบดงักล่าวได้ โดยผู้กู้ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
   ใหธ้นาคารทราบลว่งหนา้เปน็ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน
 9.7  ผูกู้ต้กลงชําระหน้ีตามสัญญานีด้ว้ยเงนิสด หรอืเช็คท่ีสํานักงานของธนาคาร หรอื ณ ตวัแทนรบัชําระของธนาคาร หรอืตกลงยนิยอมให้หกัชําระหนี้
   จากบัญชีเงนิฝากของผู้กู้ การชําระหนี้ด้วยเช็คจะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายต่อเมื่อเช็คฉบับดังกล่าวได้เรียกเก็บเงนิและนําเข้าบัญชีเพ่ือชําระหนี้
   ทัง้นี ้ผู้กูต้กลงใหธ้นาคารนาํเงนิท่ีผูกู้ชํ้าระตามสัญญานี ้ไปชําระคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอืน่ๆ อนัเนือ่งจากธรุกรรมการเงนิการธนาคารทีเ่กดิขึ้น
   ตามใบสมคัรผลติภณัฑ์สินเช่ือสวัสดิการ ททีบีี และสัญญาน้ีได ้โดยหากมีเงนิคงเหลอือยูธ่นาคารจะนาํไปชําระคืนหนีด้อกเบ้ีย และต้นเงนิตามลําดับ
 9.8  หากผูกู้้มีทรพัย์สินใดๆ ทีผู้่กูไ้ดจํ้านอง จํานํา หรอืใหไ้วเ้ปน็ประกันหนีสิ้นประเภทอืน่ ๆ ของผู้กูเ้อง หรอืเป็นประกันการชําระหนีข้องบุคคลอืน่ใดก็ตาม
   ไมว่า่ทรพัย์สินนัน้จะอยู ่ณ สํานักงานแหง่ใดของธนาคาร ผูกู้้ยอมให้ธนาคารนาํทรพัยสิ์นนัน้มาเปน็หลักประกันการชําระหนีท้ีผู่กู้้จะตอ้งชําระตามสัญญา
   ฉบับน้ีได้ทัง้ส้ิน และผูกู้ยิ้นยอมใหธ้นาคารใช้สิทธยึิดหนว่ง หรอืยบัยัง้มใิหผู้กู้ไ้ถถ่อนจํานอง จํานาํ ทรพัย์สินเหลา่นัน้ออกไป ถา้ธนาคารเห็นวา่การกระทํา
   เช่นน้ันของผู้กู้นาํมาซ่ึงความเสียหายแก่ธนาคารหรอืจะทาํใหธ้นาคารไมไ่ด้รบัชําระหน้ีตามสัญญาฉบับนีไ้ด้
 9.9  บรรดาหนงัสือติดต่อ บอกกลา่ว ทวงถาม หรอืหนงัสืออืน่ใดทีจ่ะส่งให้แกผู่กู้้ไมว่่าส่งโดยทางไปรษณีย์ หรอืไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบั แล้วแตก่รณี
   หรอื ใหบุ้คคลนําส่ง หรอืส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนกิส์นัน้ ผู้กูต้กลงยนิยอมใหธ้นาคารจัดส่งไปยงัทีอ่ยู่ทีผู่กู้ใ้หไ้วกั้บธนาคาร ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน
   ของผู้กู้ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามท่ีอยู่ที่ผู้กู้ได้แจ้งเปล่ียนแปลงเป็นหนังสือครั้งหลังสุด ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้กู้แล้วโดยชอบ ทั้งนี้
   โดยไมต่อ้งคาํนงึถึงวา่จะมผีูร้บัไวห้รอืไม่ และแมห้ากวา่ส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะผู้กูย้า้ยทีอ่ยู ่หรอืทีอ่ยู่ท่ีกลา่วน้ีเปล่ียนแปลงไปหรอืถูกรือ้ถอนไป โดยผูกู้้ไม่ได้
   แจ้งการย้าย หรอืการเปลีย่นแปลง หรอืการรือ้ถอนนัน้เปน็หนงัสือตอ่ธนาคารหรอืส่งใหไ้มไ่ดเ้พราะหาไมพ่บสถานท่ีทีร่ะบุไวข้้างต้นก็ด ีใหถื้อว่าผู้กู้
   ได้รบัทราบข้อความตามหนังสือติดต่อ บอกกล่าว ทวงถามน้ันแล้วโดยชอบ ในกรณีที่ผู้กู้มีความประสงค์จะขอรบัคําบอกกล่าวตามวรรคก่อนเป็น
   จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ผู้กูจ้ะต้องแจ้งเปน็หนงัสือ หรอืจดหมายอิเลก็ทรอนกิส์ใหธ้นาคารทราบ 
  10. อัตราดอกเบีย้แบง่ตามกลุ่มลูกคา้ ดงันี้

 หมายเหตุ :
  “อตัราดอกเบ้ีย MLR” (Minimum Loan Rate) หมายความถงึ อตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารประกาศเรยีกเกบ็ จากลกูคา้รายใหญ่ช้ันดปีระเภทเงนิกูแ้บบมรีะยะเวลา 
  “อตัราดอกเบ้ีย MRR” (Minimum Retail Rate) หมายความถงึ อตัราดอกเบ้ียทีธ่นาคารประกาศเรยีกเกบ็ จากลกูคา้รายยอ่ยช้ันดี
  “อตัราดอกเบ้ีย CPR” (Consumer Product Rate) หมายความถงึ อตัราดอกเบ้ียขัน้ตา̈ สําหรบัสินเช่ือบุคคลภายใตก้ารกาํกบัของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
  “ส่วนตา่ง” (Margin) หมายความถงึ อตัราส่วนตา่งท่ีธนาคารใช้ บวก หรอื ลบ สําหรบัการเรยีกเกบ็ดอกเบ้ียตามสัญญานี้
  “อัตราดอกเบ้ียผิดนัด” หมายความถึง อัตราดอกเบ้ียสูงสุดที่ธนาคารประกาศเรยีกเก็บจากลูกหน้ีผิดนัดชําระหนี้ หรอืปฏิบัติผิดเงือ่นไขตามสัญญากู้หรอื
  อัตราดอกเบ้ียผิดนัด สําหรบัสินเช่ือบุคคลภายใตก้ารกาํกบัของธนาคารแหง่ประเทศไทย
  ในกรณีที่มีกฎหมาย หรอืประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย กําหนดเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียและส่วนลดสําหรบัการให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ หรอื 
  ในกรณีทีธ่นาคารประกาศเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบ้ียดงักล่าว ลกูหนีย้นิยอมให้ธนาคารมอีาํนาจทีจ่ะเปล่ียนแปลง อตัราดอกเบ้ียดงักลา่วได้ทนัท ีโดยไมจํ่าเปน็
  ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากลกูหน้ีกอ่น และไม่จําเปน็ตอ้งแจ้ง หรอืทาํหลกัฐานใดใหแ้กล่กูหนีอ้กี การเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบ้ียใดๆ ดังกลา่วขา้งตน้ ธนาคาร 
  จะประกาศให้ทราบ ณ ที่ทําการของธนาคาร ซ่ึงให้ถือว่าลูกหนี้รับทราบการประกาศเปล่ียนแปลงดังกล่าวของธนาคารทุกครั้ง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง อัตรา
  ดอกเบ้ียใดๆ เพ่ิมขึ้น ยกเว้นอัตราดอกเบ้ีย MLR อัตราดอกเบ้ีย MRR อัตราดอกเบ้ีย CPR อัตราดอกเบ้ียเงนิฝาก หรอือัตราดอกเบ้ียผิดนัด ธนาคารจะแจ้งให้ 
  ผูกู้ท้ราบเปน็หนังสือลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน ในกรณีมีความจําเปน็เรง่ดว่น ผูกู้ย้นิยอมใหธ้นาคารแจ้งใหผู้กู้ท้ราบทางจดหมาย หรอืประกาศทางหนงัสือพิมพ์
  รายวันภาษาไทยที่แพรห่ลายในประเทศล่วงหน้า เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ท้ังนี้ การแจ้งโดยประกาศทางหนังสือพิมพ์ ธนาคารจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง 
  ใหผู้กู้ท้ราบเป็นหนงัสืออกีครัง้หน่ึง

 11. ตัวอยา่งวิธกีารคาํนวณอัตราดอกเบ้ีย

      - เงนิต้น                           200,000 บาท
      - ระยะเวลาผ่อนชําระ         12 งวด 
       - อัตราดอกเบ้ียปกติ         CPR – 7.010% = 10.99% ต่อปี
      - ค่างวด                           17,800 บาท ต่อเดือน
      - ดอกเบ้ียจ่ายต่อเดือน     = เงนิต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบ้ียเฉลี่ยต่อเดือน
              ตัวอย่างอัตราดอกเบ้ียงวดที่ 1   = 200,000 x (10.99%/12) = 1,831.67 บาท
  
   ตารางคํานวณการผ่อนชําระในแต่ละงวด

 

  หมายเหตุ : ตารางแสดงภาระหน้ีข้างต้นเปน็ตัวอยา่งการผอ่นชําระรายเดอืนสําหรบัผูกู้เ้พ่ือทราบเงือ่นไขการกูย้มืเงนิเท่าน้ัน

 12. รายละเอียดเกีย่วกบัดอกเบ้ีย คา่บรกิารตา่ง ๆ และเบีย้ปรบั ทีส่ถาบนัการเงนิอาจเรยีกเก็บไดใ้นการประกอบธรุกจิสินเช่ือส่วนบุคคลส่วนท่ีไม่ได้อยู ่
  ภายใตก้ารกาํกับ

 

 * ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการ (รวม VAT แล้ว) ตามอัตราท่ีผู้ให้บริการเรียกเก็บจากลูกค้า ณ จุดชําระเงิน และอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ
 ผู้ให้บรกิารแต่ละราย ท้ังน้ี การชําระผ่านจุดรบัชําระเงนิ ควรชําระก่อนวนัครบกําหนดชําระอย่างน้อย 2 วนัทําการ และโปรดจัดเก็บใบรบัฝากชําระเพ่ือเป็น
 หลักฐานการชําระเงนิทุกครัง้ สําหรบัการชําระเงนิด้วยเช็ค จะต้องได้ผลการเรยีกเก็บอย่างช้าภายในกําหนดวนัชําระเงนิ (Payment Due Date)

1. ดอกเบ้ีย คา่บรกิารต่าง ๆ และเบ้ียปรบั

 1.1 ดอกเบ้ีย คา่บรกิารต่าง ๆ และเบ้ียปรบั (อา้งองิอตัราดอกเบ้ีย CPR)

 1.2 คา่ธรรมเนยีมดาํเนนิการสินเช่ือ

 1.3 ค่าธรรมเนยีมชําระลา่ช้า (ตอ่งวดท่ีชําระลา่ช้า)

 1.4 คา่ธรรมเนยีมกรณีชําระคนืตน้เงนิสินเช่ือกอ่นกาํหนด

2. คา่ใช้จ่ายทีจ่่ายใหแ้กห่น่วยงานราชการ

 2.1 คา่อากรแสตมป์

 

3. คา่ใช้จ่ายทีจ่่ายใหแ้กห่น่วยงานภายนอกหรอืบุคคลอืน่

 3.1 คา่ใช้จ่ายในการชําระเงนิ

   • ชําระโดยการหกับญัชีเงนิฝากออมทรพัยข์อง ทีทีบี
   • ชําระโดยองคก์ร/หน่วยงานตน้สังกดัของผูกู้้ทําการหกัเงนิเดอืน
    แลว้นําส่งใหก้บั ทีทีบ ีเพ่ือชําระหน้ี
   • ชําระโดยกรมบญัชีกลาง ดาํเนินการหกัจากเงนิบาํนาญรายเดือน
    แลว้นําส่งใหก้บั ทีทีบ ีเพ่ือชําระหน้ี
   • ชําระท่ีเคาน์เตอรข์อง ทีทีบี
   • ชําระผา่นแอป ttb touch
   • ชําระท่ีจุดบรกิารรบัชําระ (เคาน์เตอรเ์ซอรว์สิ)*
    (รบัเฉพาะเงนิสดยอดชําระไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ)
   • ชําระท่ีจุดบรกิารรบัชําระ (โลตัส)* 
    (ยอดชําระไม่เกนิ 49,000 บาท/รายการ สูงสุดไม่เกิน 2 รายการตอ่วนั)
   • ชําระท่ีจุดบรกิารรบัชําระ (ไปรษณยีไ์ทย)*
    (ยอดชําระไม่เกนิ 50,000 บาท/รายการ สูงสุดไม่เกนิ 100,000 บาทต่อวนั)

 3.2 คา่ใช้จ่ายในการตรวจสอบขอ้มูลเครดิต

 3.3 คา่ใช้จ่ายในการตดิตามทวงถามหน้ี 

สูงสุดไม่เกิน 25% ตอ่ปี

ไม่คิดคา่บรกิาร

สูงสุดไม่เกิน 25% ตอ่ปี

ไม่คิดคา่บรกิาร

 

ธนาคารเปน็ผูร้บัชําระค่าอากรแสตมปแ์ทนลูกค้า

 [อตัราปกต ิ0.05% ของวงเงนิสินเช่ือ

(สูงสุดไม่เกนิ 10,000 บาท)]

ตามค่าใช้จ่ายท่ีเกดิขึ้นจรงิ

 

 

ไม่คิดคา่บรกิาร
ไม่คิดคา่บรกิาร

ไม่คิดคา่บรกิาร

ไม่คิดคา่บรกิาร
ไม่คิดคา่บรกิาร

คา่บรกิาร 15 บาท/รายการ สําหรบัเขตกรุงเทพฯ-ปรมิณฑล 
และ 20 บาท/รายการ สําหรบัเขตตา่งจังหวดั

คา่บรกิาร 10 บาท/รายการ ท่ัวประเทศ

คา่บรกิาร 10 บาท/รายการ สําหรบัเขตกรุงเทพฯ-ปรมิณฑล
และ 15 บาท/รายการ สําหรบัเขตตา่งจังหวดั

ไม่คิดคา่บรกิาร

ไม่คิดคา่บรกิาร

รายการ สินเช่ือสวัสดกิารททีีบ ีแบบไม่มหีลกัทรพัยค์�าประกนั

5/5


