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 ช่ือผลิตภัณฑ์ สินเช่ือบ้าน ทีทีบี  (ttb home loan) ส าหรับลูกค้าทั่วไป 
 

ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
เป็นสินเช่ือบุคคลแบบมีหลักประกัน ที่ต้องจดทะเบียนจ านองหลักทรัพย์เป็นประกันหนี้กับธนาคารโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือซื้อบ้านพร้อมที่ดิน, ห้องชุดคอนโดมิเนียม เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง 

บิดา มารดา หรือบุตร 

คุณสมบัติผู้กู ้

ผู้กู้หลัก  

-  อายุ 20 - 60 ปี สัญชาติไทย 

-  กรณีผู้มรีายได้ประจ า รายได้ข้ันต่า 15,000 บาทต่อเดือน อายุงานปัจจุบัน ต้ังแต่ 4 เดือน 

ข้ึนไป 

-  กรณีเจ้าของกิจการ รายได้ข้ันต่า 50,000 บาทต่อเดือน กิจการปัจจุบัน จดทะเบียน

ด าเนินการตั้งแต่ 2 ปี ข้ึนไป 

ผู้กู้ร่วม   

-  อายุ 20 ปีข้ึนไป สัญชาติไทย (ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเป็นผู้กู้ร่วม) 

-  ไม่ก าหนดรายได้ข้ันต่า 

-  จ านวนผู้กู้รว่มสูงสุด 2 ราย มคีวามสัมพันธก์ับผู้กู้หลักในฐานะคูส่มรส (ทั้งที่จดทะเบียนสมรส และ

ไม่ได้จดทะเบียนสมรส), บิดา, มารดา, บุตร, หรือพ่ีน้องร่วมบิดา – มารดาเดียวกัน 

วงเงนิสินเช่ือ วงเงินสินเช่ือข้ันต่า 500,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท 

ระยะเวลากู ้ สูงสุดไม่เกิน 35 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้ว ต้องไม่เกิน 65 ปี 

การช าระเงนิ 

- ผ่อนช าระแบบค านวณอัตราเดียวเท่ากันตลอดอายุสัญญา (Normal Straight Installment) โดยการผ่อนช าระเงินต้นและดอกเบ้ียเป็นประจ าทุกเดือน แบบอัตราเดียวเท่ากันตลอดอายุสัญญากู้ 

ตามวิธกีารค านวณอัตราการผ่อนช าระปกติทั่วไป 

- ผ่อนช าระแบบอัตราข้ันบันได (ttb step Installment) โดยเริ่มต้นปีแรก ค่างวดจะน้อยกว่าปกติ และเพ่ิมข้ึนตามอัตราดอกเบ้ียทุกปี จนถึงปีที่ 4 จากนั้นค่างวดจะไม่เพ่ิมข้ึนจนครบก าหนดอายุ

สัญญาเงินกู้ เฉพาะ ttb home loan กรณีที่ลกูค้าสมัครสินเช่ือบ้านใหม่ (Purchase New Home) โดยซื้อจากจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารก าหนด (Selective Developer) 

Developer Grade “A” , “B” เท่านั้น 

สมัครบ้าน 

พร้อมบัตร 

หากลูกค้าไม่เคยถือบัตรเครดิต ทีทีบี ลูกค้าสามารถเลือกสมัครผลติภัณฑ์บัตรเครดิต ทีทีบี ควบคู่กบัผลิตภัณฑ์สินเช่ือบ้าน ทั้งผู้กู้หลักและผู้กูร้่วมทีย่ื่นเอกสารรายได้เพ่ือใช้ค านวณรายได้ในการ

สมัครสินเช่ือบ้าน โดยธนาคารจะพิจารณาอนุมัติออกบัตรเครดิตให้เฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุมัติสินเช่ือบ้านพร้อมจดจ านองตามเง่ือนไขของธนาคารเท่านั้น ผู้กู้หลักและผู้กู้รว่มต้องมีรายได้ต้ังแต่ 

30,000 บาทขึ้นไป และผ่านหลักเกณฑ์ของธนาคารเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์นการออกบัตรเครดิต  โดยลูกค้าจะได้รับอนุมัติเป็นบัตรเครดิต ทีทีบี โซ ฟาสต์ เท่านั้น 

อัตราดอกเบ้ีย 

 

สินเช่ือบ้านใหม่ ทีทีบี (ttb new home loan) : กรณีลูกค้าซื้อจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารก าหนด                                                                                                      MRR = 7.38% ต่อปี  

  

กรณีสมัครครบผลติภัณฑ์เสริม 3 ประเภท (MRTA, Direct Debit, Debit Card) กรณีสมัครไม่ครบผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียเฉลี่ย EIR ค่าจดจ านอง 1% คร้ังเดียว อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียเฉลี่ย EIR ค่าจดจ านอง 1% คร้ังเดียว 

ปีที่ 1-3  :               MRR-3.43% ต่อปี 

ปีที่ 4 เป็นต้นไป:    MRR-2.03% ต่อปี 

3.95% ต่อปี 

5.35% ต่อปี 

4.88% ธนาคารรับภาระ 

ค่าจดทะเบียนจ านอง 

ปีที่ 1-3  :             MRR-2.83% ต่อปี 

ปีที่ 4 เป็นต้นไป:  MRR-2.03% ต่อปี 

4.55% ต่อปี 

5.35% ต่อปี 

5.09% ลูกค้ารับภาระ 

ค่าจดทะเบียนจ านอง 

ปีที่ 1-3  :               MRR-3.73% ต่อปี 

ปีที่ 4 เป็นต้นไป:    MRR-2.03% ต่อปี 

3.65% ต่อปี 

5.35% ต่อปี 

4.78% ลูกค้ารับภาระ 

ค่าจดทะเบียนจ านอง 
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อัตราดอกเบ้ีย 

 

สินเช่ือบ้านใหม่ ทีทีบี (ttb new home loan) : กรณีลูกค้าซื้อจากโครงการทั่วไป                                                                                                                                                           MRR = 7.38% ต่อปี 

 

 

สินเช่ือบ้านมือสอง ทีทีบี (ttb resell home loan)                                                                                                                                                                                                            MRR = 7.38% ต่อปี 

 
MRR = 7.38% ต่อปี ตามประกาศธนาคาร https://www.ttbbank.com/th/rates/loan-interest-rates  

เงื่อนไขส าหรับผู้กู้ท่ีได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจ านอง 1% ของวงเงินกู้ สูงสุด 200,000 บาท ผู้กู้จะต้องช าระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจ านองก่อน โดยธนาคารจะโอนเงินคืนให้ผู้กู้ภายใน 7 วันท าการ  และหากผู้กู้ไถ่ถอนจ านองภายใน 5 ปีแรก

นับจากวันท่ีท าสัญญา ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจ านองจ านวนดังกล่าวคืน 

กรณีสมัครครบผลติภัณฑ์เสริม 3 ประเภท (MRTA, Direct Debit, Debit Card) กรณีสมัครไม่ครบผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียเฉลี่ย EIR ค่าจดจ านอง 1% คร้ังเดียว อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียเฉลี่ย EIR ค่าจดจ านอง 1% คร้ังเดียว 

ปีที่ 1-3  :              MRR-2.43% ต่อปี 

ปีที่ 4 เป็นต้นไป:   MRR-2.03% ต่อปี 

4.95% ต่อปี 

5.35% ต่อปี 

5.22% ธนาคารรับภาระ 

ค่าจดทะเบียนจ านอง 

ปีที่ 1-3  :             MRR-1.83% ต่อปี 

ปีที่ 4 เป็นต้นไป:  MRR-1.83% ต่อปี 

5.55% ต่อปี 

5.55% ต่อปี 

5.55% ลูกค้ารับภาระ 

ค่าจดทะเบียนจ านอง 

ปีที่ 1-3  :              MRR-2.83% ต่อปี 

ปีที่ 4 เป็นต้นไป:   MRR-2.03% ต่อปี 

4.55% ต่อปี 

5.35% ต่อปี 

5.09% ลูกค้ารับภาระ 

ค่าจดทะเบียนจ านอง 

กรณีสมัครครบผลติภัณฑ์เสริม 3 ประเภท (MRTA, Direct Debit, Debit Card) กรณีสมัครไม่ครบผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียเฉลี่ย EIR ค่าจดจ านอง 1% คร้ังเดียว อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียเฉลี่ย EIR ค่าจดจ านอง 1% คร้ังเดียว 

ปีที่ 1-3  :            MRR-1.93% ต่อปี 

ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR-1.18% ต่อปี 

5.45% ต่อปี 

6.20% ต่อปี 

5.95% ธนาคารรับภาระ 

ค่าจดทะเบียนจ านอง 

ปีที่ 1-3  :            MRR-1.33% ต่อปี 

ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR-1.18% ต่อปี 

6.05% ต่อปี 

6.20% ต่อปี 

6.15% ลูกค้ารับภาระ 

ค่าจดทะเบียนจ านอง 

ปีที่ 1-3  :            MRR-2.33% ต่อปี 

ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR-1.18% ต่อปี 

5.05% ต่อปี 

6.20% ต่อปี 

5.81% ลูกค้ารับภาระ 

ค่าจดทะเบียนจ านอง 

 

 

https://www.ttbbank.com/th/rates/loan-interest-rates
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ช่ือผลิตภัณฑ์ สินเช่ือบ้านรีไฟแนนซ์ ทีทีบี (ttb home loan refinance) ส าหรับลูกค้าทั่วไป 

ลักษณะ

ผลิตภัณฑ์ 

 เป็นสินเช่ือบุคคลแบบมีหลักประกัน ที่ต้องจดทะเบียนจ านองหลักทรัพย์เป็นประกันหนี้กับธนาคารโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรีไฟแนนซ์จากธนาคาร และเฉพาะสถาบันการเงินที่ธนาคารให้ความ

เห็นชอบเท่านั้น (วงเงินสินเช่ือไม่เกินภาระหนี้ต้นเงินเดิม) 

คุณสมบัติผู้กู ้

ผู้กู้หลัก  

- อายุ 20 - 60 ปี สัญชาติไทย 

- กรณีผู้มีรายได้ประจ า รายได้ข้ันต่า 15,000 บาทต่อเดือน อายุงานปัจจุบัน ต้ังแต่ 4 เดือน ข้ึนไป 

- กรณีเจ้าของกิจการ รายได้ข้ันต่า 50,000 บาทต่อเดือน กิจการปัจจุบัน จดทะเบียนด าเนินการ

ต้ังแต่ 2 ปี ข้ึนไป 

ผู้กู้ร่วม   

- อายุ 20 ปีข้ึนไป สัญชาติไทย (ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเป็นผู้กู้ร่วม) 

- ไม่ก าหนดรายได้ข้ันต่า 

- จ านวนผู้กู้ร่วมสูงสุด 2 ราย มีความสัมพันธก์ับผู้กู้หลักในฐานะคูส่มรส (ทั้งที่จดทะเบียน

สมรส และไม่ได้จดทะเบียนสมรส), บิดา, มารดา, บุตร, หรือ     พ่ีนอ้งร่วมบิดา – มารดา

เดียวกัน 

วงเงนิสินเช่ือ - วงเงินสินเช่ือข้ันต่า 500,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท 

ระยะเวลากู ้

-  สูงสุดไม่เกิน 35 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้ว ต้องไม่เกิน 65 ปี 

-  กรณีสมัครผลิตภัณฑ์สินเช่ือบ้านรีไฟแนนซ์ ทีทีบี (ttb home loan refinance) พร้อมกับสินเช่ือบ้านแลกเงิน ทีทีบี (ttb cash your home) ในคราวเดียวกัน  

สามารถขยายระยะเวลาผ่อนช าระสูงสุด ไม่เกินระยะเวลาที่สมัครสินเช่ือบ้านรีไฟแนนซ์ ทีทีบี (ttb home loan refinance) 

การช าระเงนิ 
ผ่อนช าระแบบค านวณอัตราเดียวเท่ากันตลอดอายุสัญญา (Normal Straight Installment)  โดยการผ่อนช าระเงินต้นและดอกเบ้ียเป็นประจ าทุกเดือน แบบอัตราเดียวเท่ากันตลอดอายุสัญญากู้ 

ตามวิธกีารค านวณอัตราการผ่อนช าระปกติทั่วไป 

สมัครบ้าน

พร้อมบัตร 

หากลูกค้าไม่เคยถือบัตรเครดิต ทีทีบี ลูกค้าสามารถเลือกสมัครผลติภัณฑ์บัตรเครดิต ทีทีบี ควบคู่กบัผลิตภัณฑ์สินเช่ือบ้าน ทั้งผู้กู้หลักและผู้กูร้่วมทีย่ื่นเอกสารรายได้เพ่ือใช้ค านวณรายได้ในการ

สมัครสินเช่ือบ้าน โดยธนาคารจะพิจารณาอนุมัติออกบัตรเครดิตให้เฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุมัติสินเช่ือบ้านพร้อมจดจ านองตามเง่ือนไขของธนาคารเท่านั้น ผู้กู้หลักและผู้กู้รว่มต้องมีรายได้ต้ังแต่ 

30,000 บาทขึ้นไป และผ่านหลักเกณฑ์ของธนาคารเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์นการออกบัตรเครดิต  โดยลูกค้าจะได้รับอนุมัติเป็นบัตรเครดิต ทีทีบี โซ ฟาสต์ เท่านั้น 

อัตราดอกเบ้ีย 

 

อัตราดอกเบ้ีย สินเช่ือบ้านรีไฟแนนซ์ ทีทีบี (ttb home loan refinance) พิเศษเฉพาะกลุ่ม ttb staff, WB, PB, ttb payroll, อาชีพแพทย์                                                                 MRR = 7.38% ต่อปี 

 
 

กรณีสมัครครบผลติภัณฑ์เสริม 3 ประเภท (MRTA, Direct Debit, Debit Card) กรณีสมัครไม่ครบผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียเฉลี่ย EIR ค่าจดจ านอง 1% คร้ังเดียว อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียเฉลี่ย EIR ค่าจดจ านอง 1% คร้ังเดียว 

ปีที่ 1-3  :            MRR-3.68% ต่อปี 

ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR-2.03% ต่อปี 

3.70% ต่อปี 

5.35% ต่อปี 

4.79% ธนาคารรับภาระ 

ค่าจดทะเบียนจ านอง 

ปีที่ 1-3  :             MRR-2.94% ต่อปี 

ปีที่ 4 เป็นต้นไป:  MRR-2.03% ต่อปี 

4.44% ต่อปี 

5.35% ต่อปี 

5.05% ลูกค้ารับภาระ 

ค่าจดทะเบียนจ านอง 

ปีที่ 1-3  :            MRR-3.93% ต่อปี 

ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR-2.03% ต่อปี 

3.45% ต่อปี 

5.35% ต่อปี 

4.70% ลูกค้ารับภาระ 

ค่าจดทะเบียนจ านอง 
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ช่ือผลิตภัณฑ์ สินเช่ือบ้านรีไฟแนนซ์ ทีทีบี (ttb home loan refinance) ส าหรับลูกค้าทั่วไป 

 
 

อัตราดอกเบ้ีย 

 

อัตราดอกเบ้ีย สินเช่ือบ้านรีไฟแนนซ์ ทีทีบี (ttb home loan refinance) : ลูกค้าทั่วไป                                                                                                                                                    MRR = 7.38% ต่อปี 
 

 

MRR = 7.38% ต่อปี ตามประกาศธนาคาร https://www.ttbbank.com/th/rates/loan-interest-rates  

เงื่อนไขส าหรับผู้กู้ท่ีได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจ านอง 1% ของวงเงินกู้ สูงสุด 200,000 บาท ผู้กู้จะต้องช าระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจ านองก่อน โดยธนาคารจะโอนเงินคืนให้ผู้กู้ภายใน 7 วันท าการ  และหากผู้กู้ไถ่ถอนจ านองภายใน 5 ปีแรก

นับจากวันท่ีท าสัญญา ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจ านองจ านวนดังกล่าวคืน 

กรณีสมัครครบผลติภัณฑ์เสริม 3 ประเภท (MRTA, Direct Debit, Debit Card) กรณีสมัครไม่ครบผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียเฉลี่ย EIR ค่าจดจ านอง 1% คร้ังเดียว อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียเฉลี่ย EIR ค่าจดจ านอง 1% คร้ังเดียว 

ปีที่ 1-3  :             MRR-3.43% ต่อปี  

ปีที่ 4 เป็นต้นไป:  MRR-2.03% ต่อปี 

3.95% ต่อปี 

5.35% ต่อปี 

4.88% ธนาคารรับภาระ 

ค่าจดทะเบียนจ านอง 

ปีที่ 1-3  :             MRR-2.83% ต่อปี 

ปีที่ 4 เป็นต้นไป:  MRR-2.03% ต่อปี 

4.55% ต่อปี 

5.35% ต่อปี 

5.09% ลูกค้ารับภาระ 

ค่าจดทะเบียนจ านอง 

ปีที่ 1-3  :             MRR-3.83% ต่อปี 

ปีที่ 4 เป็นต้นไป:  MRR-2.03% ต่อปี 

3.55% ต่อปี 

5.35% ต่อปี 

4.74% ลูกค้ารับภาระ 

ค่าจดทะเบียนจ านอง 

 

 

https://www.ttbbank.com/th/rates/loan-interest-rates
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ช่ือผลิตภัณฑ์ สินเช่ือบ้านแลกเงนิ ทีทีบี (ttb cash your home) ส าหรับลูกค้าทั่วไป 

ลักษณะ

ผลิตภัณฑ์ 

- เป็นสินเช่ือเพ่ือการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล แบบมีหลักประกัน ที่ต้องจดทะเบียนจ านองหลักทรัพย์เป็นประกันหนี้กับธนาคาร โดยหลกัประกันต้องเป็นบ้านพร้อมที่ดิน, ห้องชุดคอนโดมิเนียม                      

ซึ่งจะต้องเป็นที่อยู่อาศัยของตนเองหรือบุคคลในครอบครัว 

- สินเช่ือบ้านแลกเงิน - ท็อปอัพ ทีทีบี (ttb cash your home - top Up) เป็นสินเช่ือบ้านแลกเงิน ส าหรับลูกค้าสินเช่ือบ้านที่ปัจจุบันใช้บริการสินเช่ือบ้านกับทีทีบีอยู่แล้วและต้องการขอสินเช่ือเพ่ิม 

คุณสมบัติผู้กู ้

ผู้กู้หลัก  

- อายุ 20 - 60 ปี สัญชาติไทย 

- กรณีผู้มีรายได้ประจ า รายได้ข้ันต่า 15,000 บาทต่อเดือน อายุงานปัจจุบัน ต้ังแต่ 4 เดือน ข้ึนไป 

- กรณีเจ้าของกิจการ รายได้ข้ันต่า 50,000 บาทต่อเดือน กิจการปัจจุบัน จดทะเบียนด าเนินการ

ต้ังแต่ 2 ปี ข้ึนไป 

ผู้กู้ร่วม   

- อายุ 20 ปีข้ึนไป สัญชาติไทย (ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเป็นผู้กู้ร่วม) 

- ไม่ก าหนดรายได้ข้ันต่า 

- จ านวนผู้กู้ร่วมสูงสุด 2 ราย มีความสัมพันธก์ับผู้กู้หลักในฐานะคูส่มรส (ทั้งที่จดทะเบียนสมรส 

และไม่ได้จดทะเบียนสมรส), บิดา, มารดา, บุตร, หรือ พ่ีน้องร่วมบิดา – มารดาเดียวกัน 

วงเงนิสินเช่ือ 

-  สินเช่ือบ้านแลกเงิน ทีทีบี วงเงินสินเช่ือข้ันต่า 500,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท,  

-  สินเช่ือบ้านแลกเงิน – ท็อปอัพ ทีทีบี ส าหรับลูกค้าสินเช่ือบ้าน ทีทีบี ที่ปัจจุบันยังใช้บริการสินเช่ือบ้านกับทีทีบี  วงเงินสินเช่ือข้ันต่า 100,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท, 

-  สินเช่ือบ้านแลกเงิน รีไฟแนนซ์ ทีทีบี วงเงินสินเช่ือข้ันต่า 500,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท สามารถขอวงเงินสินเช่ือได้ 2 แบบ คือ 1.วงเงินสินเช่ือไม่เกินภาระหนี้ต้นเงินเดิม  2.วงเงิน

สินเช่ือที่เกินภาระหนี้ต้นเงินเดิม 

ระยะเวลากู ้ สูงสุดไม่เกิน 30 ปี เง่ือนไขตามที่ธนาคารก าหนด ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้ว ต้องไม่เกิน 65 ปี 

การช าระเงนิ ผ่อนช าระแบบค านวณอัตราเดียวเท่ากันตลอดอายุสัญญา (Normal Straight Installment)  โดยการผ่อนช าระเงินต้นและดอกเบ้ียเป็นประจ าทุกเดือน แบบอัตราเดียวเท่ากันตลอดอายุสัญญากู้ 

ตามวิธกีารค านวณอัตราการผ่อนช าระปกติทั่วไป 

สมัครบ้าน 

พร้อมบัตร 

หากลูกค้าไม่เคยถือบัตรเครดิต ทีทีบี ลูกค้าสามารถเลือกสมัครผลติภัณฑ์บัตรเครดิต ทีทีบี ควบคู่กบัผลิตภัณฑ์สินเช่ือบ้าน ทั้งผู้กู้หลักและผู้กูร้่วมทีย่ื่นเอกสารรายได้เพ่ือใช้ค านวณรายได้ในการ

สมัครสินเช่ือบ้าน โดยธนาคารจะพิจารณาอนุมัติออกบัตรเครดิตให้เฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุมัติสินเช่ือบ้านพร้อมจดจ านองตามเง่ือนไขของธนาคารเท่านั้น ผู้กู้หลักและผู้กู้รว่มต้องมีรายได้ต้ังแต่ 

30,000 บาทขึ้นไป และผ่านหลักเกณฑ์ของธนาคารเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์นการออกบัตรเครดิต  โดยลูกค้าจะได้รับอนุมัติเป็นบัตรเครดิต ทีทีบี โซ ฟาสต์ เท่านั้น 

อัตราดอกเบ้ีย 

สินเช่ือบ้านแลกเงิน ทีทีบี (ttb cash your home)  /   สินเช่ือบ้านแลกเงิน รีไฟแนนซ์ ทีทีบี (ttb cash your home refinance) เฉพาะหลักประกันใหม ่

สินเช่ือบ้านแลกเงิน - ท็อปอัพ ทีทีบี (ttb cash your home - top up)                                                                                                                                                                            MRR = 7.38% ต่อปี 

 
MRR = 7.38% ต่อปี ตามประกาศธนาคาร https://www.ttbbank.com/th/rates/loan-interest-rates  เงื่อนไขส าหรับผู้กู้ท่ีได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจ านอง 1% ของวงเงินกู้ สูงสุด 200,000 บาท ผู้กู้จะต้องช าระค่าธรรมเนียมจดทะเบียน

จ านองก่อน โดยธนาคารจะโอนเงินคืนให้ผู้กู้ภายใน 7 วันท าการ  และหากผู้กู้ไถ่ถอนจ านองภายใน 5 ปีแรกนับจากวันท่ีท าสัญญา ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจ านองจ านวนดังกล่าวคืน 

 

กรณีสมัครครบผลติภัณฑ์เสริม 3 ประเภท (MRTA, Direct Debit, Debit Card) กรณีสมัครไม่ครบผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียเฉลี่ย EIR ค่าจดจ านอง 1% คร้ังเดียว อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียเฉลี่ย EIR ค่าจดจ านอง 1% คร้ังเดียว 

ปีที่ 1-3  :            MRR-0.63% ต่อปี 

ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR-0.63% ต่อปี 

6.75% ต่อปี 

6.75% ต่อปี 

6.75% ธนาคารรับภาระ 

ค่าจดทะเบียนจ านอง 

ปีที่ 1-3            :  MRR+0.12% ต่อปี 

ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR+0.37% ต่อปี 

7.50% ต่อปี 

7.75% ต่อปี 

7.66% ลูกค้ารับภาระ 

ค่าจดทะเบียนจ านอง 

ปีที่ 1-3  :            MRR-0.88% ต่อปี 

ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR-0.63% ต่อปี 

6.50% ต่อปี 

6.75% ต่อปี 

6.66% ลูกค้ารับภาระ 

ค่าจดทะเบียนจ านอง 

 

 

https://www.ttbbank.com/th/rates/loan-interest-rates
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ช่ือผลิตภัณฑ์ 
สินเช่ือสวัสดิการ เพ่ือที่อยู่อาศัย ทีทีบี และสินเช่ือสวัสดิการบ้านแลกเงนิ ทีทีบี (ttb benefitplus home loan and ttb benefitplus cash your home)  

ส าหรับข้าราชการทหาร หรือลูกจ้างประจ า 

ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

- สินเช่ือสวัสดิการ เพ่ือที่อยู่อาศัย ทีทีบี (ttb benefitplus home loan) เป็นสินเช่ือบุคคลแบบมีหลักประกัน ที่ต้องจดทะเบียนจ านองหลักทรัพย์เป็นประกันหนี้กับธนาคาร ให้บริการเฉพาะ

ข้าราชการทหาร หรือลูกจ้างประจ า โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

(1) เพ่ือซื้อบ้านพร้อมที่ดิน, ห้องชุดคอนโดมิเนียม เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง บิดา มารดา หรือบุตร 

(2) เพ่ือรีไฟแนนซ์จากธนาคารและเฉพาะสถาบันการเงินที่ธนาคารให้ความเห็นชอบเท่านั้น (วงเงินสินเช่ือไม่เกินภาระหนี้ต้นเงินเดิม) 

- สินเช่ือสวัสดิการบ้านแลกเงิน ทีทีบ ี(ttb benefitplus cash your home) เป็นสินเช่ือเพ่ือการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ในรูปแบบของวงเงินกู้ (Term Loan) ให้บริการแก่ข้าราชการทหาร 

หรือลูกจ้างประจ า โดยผู้กู้จะต้องมีหลักประกันเป็น บ้านพร้อมที่ดิน ห้องชุด คอนโดมิเนียม ซึ่งจะต้องเป็นที่อยู่อาศัยของตนเองหรือบุคคลในครอบครัว 

คุณสมบัติผู้กู ้

ผู้กู้หลัก  

-  เป็นข้าราชการทหาร หรือลูกจ้างประจ า (ไม่รวมลูกจ้างช่ัวคราว) ของหน่วยงานราชการทหาร 

สังกัดปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และ

กองทัพอากาศ ไม่รวมลูกจ้างช่ัวคราว อาสาสมัครทหารพราน พลทหาร (ทหารเกณฑ์) และ

พนักงานราชการ ของหน่วยงานราชการทหาร ที่จะไม่ได้รับสิทธิใ์นการกู ้

-  อายุ 20 - 55 ปี สัญชาติไทย มีรายได้ข้ันต่า 15,000 บาทต่อเดือน 

ผู้ผู้กู้ร่วม 

- อายุ 20 ปีข้ึนไป สัญชาติไทย (ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเป็นผู้กู้ร่วม) 

-  ไม่ก าหนดรายได้ข้ันต่า 

-  จ านวนผู้กู้รว่มสูงสุด 2 ราย มคีวามสัมพันธก์ับผู้กู้หลักในฐานะคูส่มรส (ทั้งที่จด

ทะเบียนสมรส และไม่ได้  

 จดทะเบียน  สมรส), บิดา, มารดา, บุตร, หรือ พ่ีน้องร่วมบิดา – มารดาเดียวกัน 

วงเงนิสินเช่ือ 
- วงเงินสินเช่ือข้ันต่า 5 แสนบาท และสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท ในกรณีมีผู้กู้รว่มที่ไม่ใช่ข้าราชการทหาร หรือลูกจ้างประจ า ของหน่วยงานราชการทหาร (กรณีนับรวมรายได้การขอสินเช่ือ) 

สามารถขอวงเงินสินเช่ือรวมกันสูงสุดได้ไม่เกิน 150 เท่าของรายได้รวมผู้กู้หลกัที่ตรวจสอบแล้ว (วงเงินสินเช่ือ ข้ึนอยู่กับจานวนเงินที่ได้รับอนุมัติจริง) 

ระยะเวลากู ้

- ข้ันต่า 10 ปี (หรือ 120 เดือน) และสูงสุดไม่เกิน 35 ปี (หรือ 420 เดือน) ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แลว้ ต้องไม่เกิน 65 ปี 

- กรณีสมัครผลิตภัณฑ์สินเช่ือสวัสดิการเพ่ือที่อยู่อาศัย รีไฟแนนซ์ ทีทีบี พร้อมกับสินเช่ือสวัสดิการบ้านแลกเงิน ทีทีบี (ttb benefitplus cash your home ) ในคราวเดียวกัน สามารถขยาย

ระยะเวลาผ่อนชาระ สูงสุดไม่เกินระยะเวลาที่สมัครสินเช่ือสวัสดิการเพ่ือที่อยู่อาศัย รีไฟแนนซ์ ทีทีบี 

การช าระเงนิ 
- ผ่อนช าระแบบอัตราข้ันบันได (ttb step installment) โดยเริ่มต้นปีแรก ค่างวดจะน้อยกว่าปกติ และเพ่ิมข้ึนตามอัตราดอกเบ้ียทุกปี จนถึงปีที่ 4 จากนั้นค่างวดจะไม่เพ่ิมข้ึนจนครบก าหนด

อายุสัญญาเงินกู้ 

สมัครบ้านพร้อมบัตร 

หากลูกค้าไม่เคยถือบัตรเครดิต ทีทีบี ลูกค้าสามารถเลือกสมัครผลติภัณฑ์บัตรเครดิต ทีทีบี ควบคู่กบัผลิตภัณฑ์สินเช่ือบ้าน ทั้งผู้กู้หลักและผู้กูร้่วมทีย่ื่นเอกสารรายได้เพ่ือใช้ค านวณรายได้ใน

การสมัครสินเช่ือบ้าน โดยธนาคารจะพิจารณาอนุมัติออกบัตรเครดิตให้เฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุมัติสินเช่ือบ้านพร้อมจดจ านองตามเง่ือนไขของธนาคารเท่านั้น ผู้กู้หลักและผู้กู้รว่มต้องมี

รายได้ต้ังแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และผ่านหลักเกณฑ์ของธนาคารเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์นการออกบัตรเครดิต  โดยลูกค้าจะได้รับอนุมัติเป็นบัตรเครดิต ทีทีบี โซ ฟาสต์ เท่านั้น 
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ช่ือผลิตภัณฑ์ 
สินเช่ือสวัสดิการ เพ่ือที่อยู่อาศัย ทีทีบี และสินเช่ือสวัสดิการบ้านแลกเงนิ ทีทีบี (ttb benefitplus home loan and ttb benefitplus cash your home)  

ส าหรับข้าราชการทหาร หรือลูกจ้างประจ า 
 
 

อัตราดอกเบ้ีย 

 

สินเช่ือสวัสดิการเพ่ือที่อยู่อาศัยบ้านใหม่ รีไฟแนนซ์ และบ้านมือสอง  (ttb benefitplus home loan & ttb benefitplus refinance)                                                                                                      

MRR = 7.38% ต่อปี 

 

 

สินเช่ือสวัสดิการบ้านแลกเงิน ทีทีบี และบ้านแลกเงิน รีไฟแนนซ์ (ttb benefitplus cash your home& cash your home refinance)                                                                                                                                  

MRR = 7.38% ต่อปี 

 

 

MRR = 7.38% ต่อปี ตามประกาศธนาคาร https://www.ttbbank.com/th/rates/loan-interest-rates  

เงื่อนไขส าหรับผู้กู้ท่ีได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจ านอง 1% ของวงเงินกู้ สูงสุด 200,000 บาท ผู้กู้จะต้องช าระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจ านองก่อน โดยธนาคารจะโอนเงินคืนให้ผู้กู้ภายใน 7 วันท าการ  และหากผู้กู้ไถ่ถอนจ านองภายใน 5 ปีแรก

นับจากวันท่ีท าสัญญา ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจ านองจ านวนดังกล่าวคืน 
 

กรณีสมัครครบผลติภัณฑ์เสริม 3 ประเภท (MRTA, Direct Debit, Debit Card) กรณีสมัครไม่ครบผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียเฉลี่ย EIR ค่าจดจ านอง 1% คร้ังเดียว อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียเฉลี่ย EIR ค่าจดจ านอง 1% คร้ังเดียว 

ปีที่ 1-3  :               MRR-3.43% ต่อปี 

ปีที่ 4 เป็นต้นไป:    MRR-2.03% ต่อปี 

3.95% ต่อปี 

5.35% ต่อปี 

4.88% ธนาคารรับภาระ 

ค่าจดทะเบียนจ านอง 

ปีที่ 1-3  :             MRR-2.83% ต่อปี 

ปีที่ 4 เป็นต้นไป:  MRR-2.03% ต่อปี 

4.55% ต่อปี 

5.35% ต่อปี 

5.09% ลูกค้ารับภาระ 

ค่าจดทะเบียนจ านอง 

ปีที่ 1-3  :               MRR-3.73% ต่อปี 

ปีที่ 4 เป็นต้นไป:    MRR-2.03% ต่อปี 

3.65% ต่อปี 

5.35% ต่อปี 

4.78% ลูกค้ารับภาระ 

ค่าจดทะเบียนจ านอง 

กรณีสมัครครบผลติภัณฑ์เสริม 3 ประเภท (MRTA, Direct Debit, Debit Card) กรณีสมัครไม่ครบผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียเฉลี่ย EIR ค่าจดจ านอง 1% คร้ังเดียว อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียเฉลี่ย EIR ค่าจดจ านอง 1% คร้ังเดียว 

ปีที่ 1-3  :            MRR-0.88% ต่อปี 

ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR-0.63% ต่อปี 

6.50% ต่อปี 

6.75% ต่อปี 

6.66% ธนาคารรับภาระ 

ค่าจดทะเบียนจ านอง 

ปีที่ 1-3            :  MRR+0.12% ต่อปี 

ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR+0.37% ต่อปี 

7.50% ต่อปี 

7.75% ต่อปี 

7.66% ลูกค้ารับภาระ 

ค่าจดทะเบียนจ านอง 

 

https://www.ttbbank.com/th/rates/loan-interest-rates
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ช่ือผลิตภัณฑ์ บัตรกดเงนิสด ทีทีบี บ้านแลกเงนิ (ttb cyh cash card) ส าหรับลูกค้าทั่วไป 

ลักษณะ

ผลิตภัณฑ์ 

- ผลิตภัณฑ์สินเช่ือหมุนเวียนในรูปแบบของบัตรกดเงินสด ของกลุ่มลูกค้าสินเช่ือบ้านแลกเงิน ทีทีบี ลักษณะเป็นวงเงินส ารองพร้อมใช้ในบัตรกดเงินสด ซึ่งสามารถเบิกถอนเงินจากบัตรและ

เมื่อใดที่ช าระเงินคืน วงเงินจะกลับคืนเข้าสู่บัตร เพ่ิมความคล่องตัวทางการเงิน 

คุณสมบัติผู้กู ้

ผู้กู้หลัก  

- ส าหรับพนักงานประจ า 

- อายุ 20 - 60 ปี 

- ฐานเงินเดือนขั้นต่า 10,000 บาท รายได้ต่อเดือน 15,000 บาท/เดือน ข้ึนไป 

- อายุงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือน ข้ึนไป 

- ส าหรับเจ้าของกิจการ 

- อายุ 20 – 60 ปี 

- รายได้ประจ าต้ังแต่ 30,000 บาท/เดือน ข้ึนไป 

- กิจการปัจจุบัน จดทะเบียนด าเนินกิจการตั้งแต่ 2 ปี ข้ึนไป 

วงเงนิสินเช่ือ - วงเงินสินเช่ือต้ังแต่ 100,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท (สูงสุดไม่เกิน 25%ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกินราคาประเมินธนาคาร (ไม่รวมวงเงิน MRTA)) 

อายุการใช้งาน

บัตร และการต่อ

อายุบัตร 

อายุการใช้งานบัตร : 5 ปี 

การช าระเงนิ 
- บริการกดเงินสด และ บริการเงินสดส่ังได้ (Cash Transfer) : ช าระเต็มจ านวน หรือ ช าระข้ันต่า 1% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชี 

- บริการเงินก้อนผ่อนชิลล์ ชิลล์ (Cash Chill Chill) : ช าระเป็นรายงวดๆ ละเท่ากันทุกเดือน สูงสุด 60 เดือน 

- บริการแบ่งจ่ายรายเดือน (pay plan) ณ ร้านค้าที่รว่มรายการ : ช าระคืนเป็นรายงวดเท่ากัน นานสูงสุด 60 เดือน 

อัตราดอกเบ้ีย 

MRR+0.50% ต่อปี (ลูกค้ารับภาระค่าจดจ านอง 1%) 
MRR = 7.38% ต่อปี ตามประกาศธนาคาร https://www.ttbbank.com/th/rates/loan-interest-rates  

เงื่อนไขส าหรับผู้กู้ท่ีได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจ านอง 1% ของวงเงินกู้ สูงสุด 200,000 บาท ผู้กู้จะต้องช าระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจ านองก่อน โดยธนาคารจะโอนเงินคืนให้ผู้กู้ภายใน 7 วันท าการ  และหากผู้กู้ไถ่ถอนจ านองภายใน 5 ปีแรก

นับจากวันท่ีท าสัญญา ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจ านองจ านวนดังกล่าวคืน 

วันสรุปยอดบัญชี ทุกวันที ่5, 13 ของเดือน  

วันครบก าหนด

ช าระ 
ทุกวันที ่2, 25 ของเดือน  

 
 

https://www.ttbbank.com/th/rates/loan-interest-rates

