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คู�มือการใช�งาน

*รคัมส ยา�ง ิตัมุนอ ไว รตับบัร ีทนัท�ดไ
ดนหำก ฯทัษร�บที่ขไนนอง�่อเมาตปไน�ปเ*

สินเชื่อรายย�อย
เพ�่อการประกอบอาชีพภายใต�การกำกับ

(Nano Finance)

 .รทโ �ธนัพมัสา�คกูลรากร�บ�ยนูศ

0-2004-5000
นัวกุท .น 00.81 - 00.9 รากำทาลวเงว�ช

บบะรนา�ผลูมอ�ขมาถบอสราิกรบอร�ห
งมโว�ัช 42 ดอลติตัมนโตัอบัรบอต�ทพัศรทโ

yenom A อ�ตดิต

รตับนาง�ชใด�ปเ  :
อืลหเงคนง�เงว ,ะรำชงอ�ต�ทีดอยมาถบอส  :

,MTA งอร�่คเ�ทีดึยกูถรตับ ,ดุรำชรตับ ,ยาหรตับง�จแ  :
รตับสัหรมืล   

รคัมสรากลผ ,รคัมสรากีธว�มาถบอส  :

รตับนาง�ชใด�ปเ  :

มยีนเมรรธา�คะลแย�บีบเกอดารตัอณวนำครากีธว�มาถบอส  :
�นีหง�จแบในใดยีอเะลยารอร�ห นง�เงว�ชใราก   

ยาขรากมร�สเง�สรากยาร  :

น�อืนา�ดรากร�บมาถบอส  :

นัจกอดยามหงอร�่คเดก ำ�ซงฟ�บัร  :

อืลหเงคินงเงว ,ะรำชงอ�ต�ทีดอยมาถบอส  :

:  ,นง�เะรำชรากง�จแบใบัร�ดไมไ ,วัตนว�สลูมอ�ขงลปแนย�ลีปเอข
   ขอสำเนาเอกสาร

,MTA งอร�่คเ�ทีดึยกูถรตับ ,ดุรำชรตับ ,ยาหรตับง�จแ  :
รตับสัหรมืล   
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มิตเมพ��เลูมอ�ขมาถบอสรากร�บ



yenom A ดสนง�เดกรตับ

บัตรกดเง�นสดประเภทสินเชื่อหมุนเว�ยนส�วนบุคคล (Revolving Loan)
น�ตมร��เยัว�ตแง�ตัตว�ชีงอขะวหงัจงว�ชกุทนใณุคงา�ขงยีคเะจมอ�รพ�ีทท การทำงาน

งอรำสนง�เบอมงัยงทั้กีอ งจร�น�ปเ�หใานถรารปมาวคกุทนุนสบันสอ่ืพเ
ยาบสกวดะสะ ลแยา�งณุคตว�ีช�หใน�ปเำจมายะลแษศเพ�สากอโบัรหำส นึ้ขงิ�ย

จใงร�จมาวคยว�ดณุคลแูดะลแาษกร�ปำค�หใมอ�รี่พ�นนัมอเ

ลคคุบนว�สนยว�เนุมหอชื่เนิสงอขนง�เงว�ชใรากงดสแงา�ยอวัต

ทาบ 000,01 อชื่เนิสนง�เงว ทาบ 000,3 ดสนง�เดก ทาบ 000,1 นืคะรำช ทาบ 000,4มพ��เดสนง�เดก

อืลหเงคอชื่เนิสนง�เงว

อืลหเงคอชื่เนิสนง�เงว อืลหเงคอชื่เนิสนง�เงว อืลหเงคอชื่เนิสนง�เงว

10,000 บาท
7,000 บาท

งา�คงคน�ตินงเ งา�คงคน�ตนง�เ งา�คงคน�ตินงเ
3,000 บาท

8,000 บาท

2,000 บาท

4,000 บาท

6,000 บาท

   : ุตหเยามห นง�เงว�ชใรากมยีนเมรรธา�คะลแ ยบี้เกอดมวร�มไงัยงดสแ�ีทขลเวัต

มิตเมพ��เยาบิธอำค

           

)yenom A(ี่ นนัมอเ ดสนง�เดกรตับอชื่ .1

กัลห 61 yenom A ดสนง�เดกรตับขลเยามห .2

งอข ๆงา�ต�นชยโะรปิธทิสะลแ ราสวา�ขลูมอ�ขรากร�บ�ตซไบ็วเ .3

yenom A ดสนง�เดกรตับ    

 ก็ลหเ�มแบถแ .4

นลื่กูลากกาปยว�ดรตับงัลหนา�ดบถแนบื่อชน็ซเดรปโ น็ซเยาลบถแ .5

0005-4002-0 รทโ �ธนัพมัสา�คกูลรากร�บ�ยนูศ .6

yenom A ดสนง�เดกรตับบบแปูร
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 รตับงัลหนา�ด
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1. เป�ดใช�งานบัตรผ�านระบบโทรศัพท�ตอบรับอัตโนมัติ

เลือกเมนู “เป�ดใช�งาน
บัตร A money”

ใส�รหัส PIN 6 หลัก ต้ังรหัสบัตร 4 หลัก

ตรวจสอบรายละเอียด
ข�อมูลบัตรหลังจากน้ัน
คลิก “เป�ดใช�งาน”

2. เป�ดใช�งานบัตรผ�านโมบาย แอปพลิเคชัน

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 4ขั้นตอนที่ 3

ว�ธีการเป�ดใช�งานบัตรเลือกได� 3 ช�องทางท่ีท�านสะดวก

เพ�่อความสะดวกควรเตร�ยมหมายเลขบัตรกดเง�นสด A money 
16 หลักก�อนทำรายการเป�ดใช�งานบัตร

1.1) โทร. 0-2004-5000 กด *2 ผ�านระบบโทรศัพท�ตอบรับ
       อัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง
1.2) กดหมายเลข 16 หลักตามที่ปรากฎบนหน�าบัตรกดเง�นสด
       A money ตามด�วยเคร�่องหมาย # แล�วยืนยัน กด 1
       หร�อ แก�ไข กด 2 
1.3) ยืนยันวงเง�นที่ได�รับการอนุมัติ ตามด�วยเคร�่องหมาย #
        แล�วยืนยัน กด 1 หร�อ แก�ไข กด 2
1.4) สร�างรหัสส�วนตัว (PIN) 4 หลัก ตามด�วยเคร�่องหมาย #
1.5) กดยืนยันรหัส ดังกล�าวอีกครั้งตามด�วยเคร�่องหมาย #

3.1 เลือกเมนูบร�การ “เป�ดใช�งานบัตร A money”
3.2 กรอกหมายเลข 16 หลักตามท่ีปรากฎบนหน�าบัตรกดเง�นสด A money
3.3 กรอกข�อมูล OTP ท่ีได�รับจากเบอร�โทรศัพท�มือถือท่ีท�านได�ลงทะเบียน
      ไว�กับบร�ษัทฯ ณ ตอนที่สมัคร
3.4 สร�างรหัสส�วนตัว (PIN 4 หลัก)

3. เป�ดใช�งานบัตรผ�านเว็บไซต� A money: www.Amoney.co.th

yenom A ดสนง�เดกรตับงอขรากร�บ

ดสนง�เนอถกิบเ
ดสนง�เดกรตับยว�ด

A money

yenom A งอข MTA งอร�่คเนา�ผดสนนง�เนอถ

รติมธนัพราคานธงอข MTA งอร�่คเนา�ผดสนง�เนอถ

yenom A งอข MTAงอร�่คเที่ดกรากมยีนเมรรธา�คีม�มไ

นง�เงวบัก�ูยอนข�้นี้งทั้ นัวะล�ตแนใดสนง�เนอถรากงอขงรั้คนวนำจดักำจ�มไ

ิตัมุนอรากบัร�ดที่ไ

บ 000,52 นิกเ�มไดุสงูส ปไนข�้ทาบ 001 �ตแงต่ำได�ตั้นดขั้สนง�เนอถ )งครั้อ�ต( ทา

ีชญับนใอืลหเงคนง�เงวมาตอร�ห บใ 52 นิกเ�มไรตับนธอร�ห

 นง�เงวบัก�ูยอนข�้นี้งทั้ นัวะล�ตแนใดสนง�เนอถรากงอขงรั้คนวนำจดักำจ�มไ

ดสนง�เนอถ
งูสินงเงวบัก�ยูอนข�้ะจ งรั้คะล�ตแดสนง�เนอถกิบเรากนใดุสงูสนง�เงว รากนใดุส

นง�เงวมาตอร�หรากร�บ�ชในา�ทท่ี ฯราคานธงอข MTA งอร�่คเกาจยา�จกิบเ
ชีญับนใอืลหเงค

 : ุตหเยามห

ค�าธรรมเนียมการเบิกถอนเง�นช�องทางการเบิกถอนเง�นสด

ีมี�มไ

13 บาท / ง�รัค

20 บาท / รายการ

12 บาท / รายการไม�เกิน

2. เคร�่อง ATM ของธนาคารพันธมิตร ได�แก� 

ธนาคารกรุงไทย/

ธนาคารกรุงเทพ/

ธนาคารกสิกรไทย

3. ถอนเง�นสดจากเคาน�เตอร�เซอร�ว�ส

4. โอนเง�นเข�าบัญชีธนาคาร

1. เคร�่อง ATM ของ A money



นง�เะรำชราก

:

ค�าธรรมเนียมการชำระเง�นช�องทางการชำระเง�น

20 บาท / ง�รัค

10 บาท / ง�รัค

5-30  บาท / ง�รัค

2. ชำระที่จ�ดบร�การรับชำระ

1. เคร�่อง ATM ของ A money

3. ชำระโดยหักบัญชีเง�นฝากอัตโนมัติ 
(ข�้นอยู�กับเขตสำนักหักบัญชี)

4. ชำระผ�านธนาคารกรุงไทย

5. ชำระผ�านบร�การชำระบิลข�ามธนาคาร 
(ธนาคารอื่นๆ ที่ให�บร�กาชำระบิลข�ามธนาคาร*)

6. ชำระเง�นผ�านโมบาย แอปพลิเคชัน 

10-20 บาท/รายการ

สูงสุดไม�เกิน            บาท/รายการ 20 
ในช�องทางเคาน�เตอร�ธนาคาร

10 บาท / รายการ

ีมี�มไ

*หมายเหตุ: ท�านสามารถตรวจสอบรายชื่อธนาคารผู�ให�บร�การที่เข�าร�วมได�จากเว็บไซต�ของธนาคารแห�งประเทศไทย ค�าธรรมเนียมเป�นไปตาม
เง�่อนไขและข�อกำหนดของแต�ละธนาคาร/ผู�ให�บร�การ

สูงสุดไม�เกิน        บาท/รายการ 5
ในช�องทางอิเล็กทรอนิกส�

สูงสุดไม�เกิน 

ยมโขกูถอร�หยาหญูสรตับีณรก .1
 1)  0005-4002-0 .รทโ �ธนัพมัสา�คกูลรากร�บ�ยนูศ�ทีรตับดัยาอรทโ

งว�ช              นัวกุท .น 00.81 - 00.9 รากำทาลวเ
 2)  งร�จวัตนชาชะรปวัตำจะรปรตับราสกอเมยร�ตเ าขาสนางกันำสอ�ตดิต

�มหใรตับกอออขอพ�่เ yenom A     
ดุรำชรตับีณรก .2

 ตับกาจามงอ�นืเนัอ �ดไนาง�ชใถรามาส�มไ yenom A ดสนง�เดกรตับกาห )1 กัหร
             หร�อแถบแม�เหล็กเสีย หร�อสาเหตุอื่นๆ กรุณาติดต�อสำนักงานสาขา
           A money

ตาณุรก ง�รัค 3 นักอ�ตดิตดิผสัหรดกอร�ห สัหรมืล น�ชเ ๆน�อีืณรก .3 นางกันำสอ�ตดิ
    สาขา A money 

1. yenom A ดสนง�เดกรตับบัก�คูบวค�ชใ�ทีททกัลห 4 )NIP( วัตนว�สสัหรน�ปเ บัรหำส 
     รติมธนัพราคานธ อร�ห yenom A งอข MTA งอื�รคเ�ที ดสนง�เนอถกิบเราก
2. yenom A งอข MTA งอร�่คเ�ที�ดไกัลห 4 )NIP( วัตนว�สสัหรนย�ลีปเถรามาสนา�ท

yenom A าขาสนางกันำสอ�ตดิตอร�ห     

รตับาษกัรบ็กเรากะลแ รตับบัรราก

yenom A ดสนง�เดกรตับสัหร

�มหใรตับำทอขราก

  : ุตหเยามห ใ อออขรากนใ มยีนเมรรธา�คะรำชงอ�ตะจา�คกูล ีณรกกุท�มหใรตับกอออขรากน ก
ปไดัถีชญับบอรนใบ็กเกยร�เะจยดโ ง�รัค/ทาบ 001 �มหใรตับ   

nom A ดสนง�เดกรตับบัร�ดไะจ นว�ถบรครคัมสรากราสกอเน�ืยกาจงัลห  .1 ey 
รากบัร�ดไะจา�วกนจ�ดไนาง�ชใถรามาส�มไงัยะจรตับนี้งทั้ ีทนัท       ฯทัิษรบยดโ ิตัมุนอ

�ทพัศรทโ�รอบเงัยปไ )SMS( มาวคอ�ขงาทนา�ผอ�ืชเนิสาณราจพ�รากลผง�จแ      
รคัมสบในใ�วไุบะร�ทีอืถอืม      

2.  งลมอ�รพ yenom A ดสนง�เดกรตับงอขงอ�ตกูถม าวคบอสจวรตาณุรก
น�ืลกูลากกาปยว�ดีทนัทรตับงัลหนา�ดน็ซเยาลงอ�ชนใอ�ืชอืมยาล     

กร�บ�ชใด�ปเาณุรก ิตัมุนอรากบัร�ดไ yenom A ดสนง�เดกรตับอ�มืเ  .3 รตับรา
ามห ิตัมนโตัอบัรบอต�ทพัศรทโบบะรนา�ผ ีทนัท yenom A ดสนง�เดก     ยเลข 

 นใยาภรตับรากร�บ�ชใด�ปเ�มไณีรก  งมโว�ชั 42 ดอลต 2* ดก 0005-4002-0     
ตัิมนโตัอยดโกิลเกยกูถะจรตับ รตับิตัมุนอ�ทีนัวกาจบัน นัว 09     

นว�สสัหระลแ yenom A ดสนง�เดกรตับบ็กเรวค�มไ ยัภดอลปมาวคอ�พเ  .4 ื  วัต
รวค�มไลคคุบนว�สบัลสัหรน�ปเดสนง�เดกสัหร นักวยีดเ�ทีนใ�วไกัลห 4 )NIP(     

ขลเยามหะลแ รตับนอโอร�หบอม�มไงึถมวร บารทน�อือลคคุบ�หใยผเด�ปเ     รตับา�นห
นทแ�ชใน�อือลคคุบ�หใ     



61 อร�ห 51 ,41 �ทีนัวน�ปเีช

นในัวนวนำจ
ชีญับบอระล�ตแ

นัว 563

x

- า�คะลแ ยบเกอด
นงเงว�ชใรากมยีนเมรรธ

ดวงะล�ตแนใ

ะรำช�ทีน�ตนงเ
นดวงนใ

นในัวนวนำจ
ชีญับบอระล�ตแ

นัว 563

x

- า�คะลแ ย�บีเกอด
งิเงว�ชใรากมยีนเมรรธ

ดวงะล�ตแนใ

ะรำช�ทีน�งิเ
�นีดวงนใ

�ีนหะราภงดสแงาราตงา�ยอวัต

หมายเหตุ* ญับดอยปุรสนัว�หใำทจาอ นัว 13 า�วกยอ�นนัวนวนำจีม ๆน�นันอืดเีณรก 

งา�คงคน�ตน�งเ
ดวงะล�ตแนใ

า�คะลแ ยบเกอดารตัอ
 �ปอ�ตนงเงว�ชใรากมยีนเมรรธx

น�ตน�งเนืคะรำช
ดวงะล�ตแนใ

นงเนวนำจ
นอืดเอ�ตะรำช�ที

ๆน�อืยา�จ�ชใา�ค-

-งา�คงคน�ตนงเ
ว�ลแ�ทีดวงนใ

=

=

=

งา�คงคน�ตนงเ
ว�ลแ�ทีดวงน�สิ

า�คะลแ ย�บีเกอด
น�งเงว�ชใรากมยีนเมรรธ

ดวงะล�ตแนใ

งา�คงคน�ตนิงเ
ดวงะล�ตแนใ

า�คะลแ ย�บีเกอดารตัอ
 �ปอ�ตงิเงว�ชใรากมยีนเมรรธx

น�ตนิงเนืคะรำช
ดวงะล�ตแนใ

งิเนวนำจ
นอืดเอ�ตะรำช�ทีท

ๆน�อืยา�จ�ชใา�ค-

-งา�คงคน�ตงิเ
ว�ลแ�ทีดวงนใ

=

=

=

งา�คงคน�ตงิเ
ว�ลแ�ทีดวงนิส

า�คะลแ ย�บีเกอด
นิงเงว�ชใรากมยีนเมรรธ

ดวงะล�ตแนใ

11,324.07 1,324.07
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• อัตราดอกเบี้ยแบบลดต�นลดดอก*    • วงเง�นสูงสุดไม�เกิน 100,000 บาท
• อนุมัติรับเง�นโอนเข�าบัญชี

สินเชื่อรายย�อยเพ�่อการประกอบอาชีพภายใต�การกำกับ หร�อ 
สินเชื่อ Nano Finance
เป�นผลิตภัณฑ�สินเชื่อรายย�อยสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม�มีรายได�ประจำ มีวัตถุประสงค�เพ�่อ
นำไปใช�ในการประกอบอาชีพโดยไม�ต�องมีหลักประกัน

บมจ. ไอร�า แอนด� ไอฟ�ล
ผู�ขายและผู�ออกผลิตภัณฑ� 

ชื่อผลิตภัณฑ�

หมายเหตุ: ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค�าปรับ ค�าบร�การ ค�าธรรมเนียม และค�าใช�จ�ายใดๆ ไม�เกิน 33% ต�อป� (แบบลดต�นลดดอก)

สินเชื่อรายยอยเพ�่อการประกอบอาชีพ
ภายใตการกำกับ (Nano Finance)

วันสรุปยอดบัญชี กำหนดชำระเง�น
วันที่ 17 ของเดือน ไม�เกินวันที่ 2 ของเดือนถัดไป

วันครบกำหนดชำระเง�น

ช�องทางการชำระเง�น

สิทธิประโยชน�

กู�เง�นจำนวน 10,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย และค�าธรรมเนียมการใช�วงเง�น: 33% ต�อป� (ลดต�นลดดอก)
ยอดชำระขั้นต่ำ 5.75% ของเง�นต�นที่ได�รับการอนุมัติ

กำหนดผ�อนชำระ 12 งวด
วันสรุปยอดบัญชี: ทุกวันที่ 17 ของเดือน

วันครบกำหนดชำระเง�น: ทุกวันที่ 2 ของเดือน
 หมายเหตุ *กรณีเดือนนั้นๆ มีจำนวนวันน�อยกว�า 31 วัน อาจทำให�วันสรุปยอดบัญชีเป�นวันที่ 14, 15 หร�อ 16

ดอกเบี้ย และค�าธรรมเนียมการใช�วงเง�นในแตละงวด เทากับเง�นตนคงคางสิ�นงวดที่แลวคูณดวยอัตราดอกเบี้ย และคาธรรมเนียมการใชวงเง�น
ตอปคูณดวยจำนวนวันในแตละรอบบัญชีหารดวย 365 วัน
ชำระคืนเง�นต�นในแตละงวด เทากับจำนวนเง�นที่ชำระตอเดือนหักดวยคาใชจายอื่นๆ ดอกเบี้ย และคาธรรมเนียมการใชวงเง�นในแตละงวด
เง�นตนคงคางในแตละงวด เทากับเง�นตนคงคางในงวดที่แลวหักดวยเง�นตนที่ชำระในงวดนี้

งวด รวมชำระต�องวด ชำระดอกเบี้ย และค�าธรรมเนียมการใช�วงเง�น ชำระคืนเง�นต�น เง�นต�นคงค�าง
0

1,000.00  153.69  846.31  9,153.69
1,000.00

1
1,000.00  268.03  731.97  8,421.722
1,000.00  221.13  778.87  7,642.853
1,000.00  224.77  775.23  6,867.624
1,000.00  196.08  803.92  6,063.705
1,000.00  180.85  819.15  5,244.556
1,000.00  152.61  847.39  4,397.167
1,000.00  134.73  865.27  3,531.898
1,000.00  110.72  889.28  2,642.619
1,000.00  82.93  917.07  1,725.5410
1,000.00  60.79  939.21  786.3311

819.54  33.21  786.33 -12
 11,819.54  1,819.54  10,000.00รวม

หมายเหตุ:
     ตารางแสดงภาระหนี้ จัดทำข�้นให�สอดคล�องกับจำนวนเง�นสินเชื่อ และระยะเวลาการกู�ของลูกค�าแต�ละราย
     จำนวนเง�นผ�อนชำระจะเป�นไปตามตารางข�างต�น ต�อเมื่อลูกค�าชำระเง�นครบถ�วน และตรงกำหนดเวลาตามที่กำหนดไว�ในสัญญาเท�านั้น
     หากชำระต�องวดน�อยกว�ายอดชำระขั้นต่ำ อาจมีค�าติดตามทวงถามหนี้เกิดข�้น และทำให�เง�นต�นลดลงน�อยกว�าที่แสดงในตาราง และจำนวนงวด
     ที่ต�องชำระอาจเพ��มข�้น
     บร�ษัทฯ จะนำเง�นที่ได�รับชำระในแต�ละรอบบัญชีไปตัดค�าใช�จ�ายอื่นๆ ดอกเบี้ย และค�าธรรมเนียมการใช�วงเง�นก�อน แล�วจ�งนำเง�นส�วนที่เหลือไปตัดเง�นต�น

ตัวอย�างตารางแสดงภาระหนี้

หมายเหตุ: สามารถชำระเง�นได�ตั้งแต�หลังวันสรุปยอดบัญชีจนถึงวันครบกำหนดชำระเง�น

ชำระผ�านบร�การชำระบิลข�ามธนาคาร
(ธนาคารอื่นๆ ที่ให�บร�การชำระบิลข�ามธนาคาร*) ไม�มีค�าธรรมเนียม

ในชองอิเล็กทรอนิกส 

ช�องทางการชำระเง�น ค�าธรรมเนียมการชำระเง�น

*หมายเหตุ: ท�านสามารถตรวจสอบรายชื่อธนาคารผู�ให�บร�การที่เข�าร�วมได�จากเว็บไซต�ของธนาคารแห�งประเทศไทย 
ค�าธรรมเนียมเป�นไปตามเง�่อนไขและข�อกำหนดของแต�ละธนาคารผู�ให�บร�การ

ข้อกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาสินเช่ือส่วนบุคคล
(หมุนเวียน) และสัญญาสินเช่ือรายย่อยเพ่ือการ

ประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ
 ข้าพเจ้าผู้ท่ีมีช่ือปรากฏและลงลายมือช่ือ “ผู้กู้” ด้านหน้า
ของใบสมัคร/สัญญาฉบับ“สัญญา” ตกลงรับสินเช่ือตามวงเงินท่ีได้
รับอนุมัติตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จํากัด (มหาชน) 
“ผู้ให้กู้” โดยเม่ือได้รับอนุมัติสินเช่ือส่วนบุคคล(หมุนเวียน) จะ
เรียกว่า “สินเช่ือส่วนบุคคลฯ” เม่ือได้รับอนุมัติสินเช่ือรายย่อย
เพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ จะเรียกว่า “สินเช่ือ
รายย่อยฯ” ผู้กู้ตกลงยอมรับ และผูกพันตามข้อกําหนดและเง่ือนไข
ดังต่อไปน้ี รวมถึงคู่มือการใช้สินเช่ือฯ ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี
1. วงเงินสินเช่ือ 
ผู้กู้ตกลงขอสินเช่ือจากผู้ให้กู้ ในรูปแบบของสินเช่ือส่วนบุคคลฯ 
จะเรียกว่า “วงเงินสินเช่ือส่วนบุคคลหมุนเวียน” และ/หรือ 
สินเช่ือรายย่อยจะเรียกว่า “วงเงินสินเช่ือรายย่อยฯ” ตามท่ีผู้
ให้กู้เป็นผู้กําหนดและอนุมัติ โดยผู้ให้กู้จะแจ้งวงเงินสินเช่ือท่ี
อนุมัติตามคุณสมบัติของผู้กู้ ให้ผู้กู้ทราบทางโทรศัพท์ หนังสือ 
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยช่องทางอื่น โดยผู้กู้ต้องปฏิบัติ
ตามเง่ือนไข และรายละเอียดท่ีผู้ให้กู้กําหนด ตลอดจนท่ีจะได้
แก้ไข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมในภายหน้าทุกประการ ท้ังน้ีหาก
มีพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดเป็นเหตุให้ผู้ให้กู้เห็นว่าผู้กู้
มีเครดิตหรือความน่าเช่ือถือลดลงหรือมีเหตุจําเป็นอันทําให้ผู้กู้
ไม่อาจปฏิบัติตามข้อกําหนดในสัญญาน้ีได้ ผู้กู้ยอมรับว่า ผู้ให้กู้
มีสิทธิระงับ และ/หรือ ยกเลิกการเบิกใช้สินเช่ือ และ/หรือวงเงิน
การให้สินเช่ือ ไม่ว่าท้ังหมด หรือบางส่วนได้ในระยะเวลาใดๆ
ก็ได้ตามท่ีผู้ให้กู้จะพิจารณาเห็นสมควร ท้ังน้ี หากการใช้สิทธิ
ดังกล่าวของผู้ให้กู้มีลักษณะเป็นการบอกเลิกสัญญากับผู้กู้ ผู้
ให้กู้ตกลงจะแจ้งให้ผู้กู้ทราบเป็นหนังสือ
2. ผู้กู้รับทราบและยอมรับว่าการอนุมัติสินเช่ือประเภทใด เป็น
สิทธิของผู้ให้กู้ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติโดยไม่ต้อง
ช้ีแจงเหตุผลให้ผู้กู้ทราบ กรณีสินเช่ือส่วนบุคคลฯหากผู้กู้มีอายุ
ครบ 64 ปีบริบูรณ์ ผู้ให้กู้มีสิทธิระงับวงเงินสินเช่ือได้
3. การเบิกใช้วงเงินสินเช่ือ
ผู้กู้มีสิทธิขอเบิกใช้วงเงินสินเช่ือได้ตามเง่ือนไขและรายละเอียด
ดังน้ี 3.1 สินเช่ือส่วนบุคคลฯ: ผู้กู้สามารถใช้บัตรกดเงินสดซ่ึง
ได้ออกโดยผู้ให้กู้เพ่ือทําการ เบิก ถอน หรือโอนตามสถานท่ี 
หรือหน่วยบริการท่ีผู้ให้กู้กําหนด หรือเปิดบริการ หรือเป็น
สมาชิก ซ่ึงผู้กู้ยินยอมเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีผู้ให้กู้กําหนด 



3.2 สินเช่ือรายย่อย: ผู้ให้กู้จะโอนเงินสินเช่ือตามวงเงินท่ีอนุมัติ
ให้แก่ผู้กู้ตามรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ท่ีผู้กู้แจ้ง
ให้ผู้ให้กู้ทราบ และให้ไว้ต่อผู้ให้กู้ตามสัญญาฉบับน้ี ผู้กู้รับว่า
วงเงินสินเช่ือท่ีโอนเข้าบัญชีผู้กู้ตามรายละเอียดท่ีให้ไว้เป็นสินเช่ือ
รายย่อยฯ ท่ีได้รับอนุมัติ และผู้กู้ได้รับเงินดังกล่าวจากผู้ให้กู้แล้ว 
ผู้กู้รับว่าจะชําระเงินสินเช่ือรายย่อยฯ ดังกล่าวคืนแก่ผู้ให้กู้ตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดท้ังน้ีไม่ว่าผู้กู้จะได้ใช้วงเงินดังกล่าวหรือไม่
4. ดอกเบ้ีย การคํานวณอัตราดอกเบ้ีย ค่าปรับ ค่าบริการ 
ค่าธรรมเนียมใดๆ 
4.1 ผู้กู้ยอมรับว่าอัตราดอกเบ้ียท่ีกําหนดไว้ในสัญญาน้ีมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของทางราชการ
ท่ีใช้บังคับอยู่ในขณะน้ี ดังน้ันหากต่อไปในภายหน้ามีการ
ประกาศใช้หรือแก้ไขเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์ของทางราชการ
ดังกล่าวและผู้ให้กู้เห็นว่าการประกาศกําหนดอัตราดอกเบ้ีย
ของสัญญาน้ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางราชการท่ี
ใช้บังคับอยู่ในขณะน้ันๆ ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ผู้ให้กู้มีสิทธิ
เปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียใหม่ได้เพ่ือให้การประกาศกําหนด
อัตราดอกเบ้ียเป็นไปโดยถูกต้องเหมาะสมและมีผลใช้บังคับ
ได้โดยผู้ให้กู้แจ้งให้ผู้กู้ทราบตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 
4.2 การคํานวณตามข้อ 4: 4.2.1 สินเช่ือส่วนบุคคลฯ: คํานวณ
จากยอดเงินต้นคงค้างหลังจากวันท่ีชําระเงินหรือต้ังแต่วันท่ี
กดใช้วงเงิน 4.2.2 สินเช่ือรายย่อยฯ: คํานวณจากยอดเงินต้น
นับแต่วันท่ีบริษัทโอนเงินเข้าบัญชีของท่านหรือคํานวณจาก
ยอดเงินต้นคงค้าง หลังจากวันท่ีชําระเงิน
5. ผู้กู้ตกลงจะชําระหน้ีของวงเงินสินเช่ือให้แก่ผู้ให้กู้ตาม
เง่ือนไขและรายละเอียดดังน้ี 
5.1 สินเช่ือส่วนบุคคลฯ: ผู้กู้ตกลงนําเงินมาชําระหน้ีของวงเงิน
สินเช่ือส่วนบุคคลฯ ตามสัญญาน้ี ได้แก่ เงินต้น ดอกเบ้ีย ค่าปรับ 
ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ ค่าใช้จ่ายตามท่ีได้จ่ายจริงและ
พอสมควรแก่เหตุ โดยการผ่อนชําระเป็นรายเดือนทุกวันท่ี 2 
ของเดือนไม่น้อยกว่าจํานวนเงินท่ีต้องชําระข้ันต่ําท่ีระบุไว้ใน
สัญญาฉบับน้ี หรือตามคู่มือการใช้สินเช่ือฯ หรือตามจํานวน
ท่ีระบุในใบแจ้งยอดการใช้จ่ายสินเช่ือ/ใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงวัน
สรุปยอดบัญชีตรงกับวันท่ี 14 หรือ 15 หรือ 16 หรือ 17 ของ
ทุกเดือน แล้วแต่กรณี ชําระ ณ สํานักงานของผู้ให้กู้ หรือสํานัก
งานสาขาหรือสํานักงานตัวแทนของผู้ให้กู้ หรือสถานท่ีรับ
ชําระเงินท่ีผู้ให้กู้จัดให้มีไว้รับบริการ หรือเป็นสมาชิกของผู้ให้กู้ 
หรือท่ีผู้ให้กู้เป็นสมาชิกก่อน หรือภายในวันถึงกําหนดชําระ

รายเดือนท่ีผู้ให้กู้และผู้กู้ตกลงกัน โดยจะต้องชําระภายในระยะ
เวลาทําการของวันทํางานปกติของผู้ให้กู้หรือตัวแทนของผู้
ให้กู้ หรือชําระโดยวิธีหักบัญชี (แล้วแต่กรณี) ในกรณีผู้กู้ชําระเงิน 
ณ ตัวแทนรับชําระของผู้ให้กู้ ผู้กู้ตกลงเสียค่าใช้จ่าย/ค่าธรรม
เนียมในการชําระเงินในอัตราซ่ึงผู้ให้กู้แจ้งให้ทราบ ตามตาราง
แสดงอัตราดอกเบ้ีย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้
กู้นําเงินท่ีได้รับชําระจากผู้กู้ไปหักชําระหน้ีตามลําดับดังน้ี 
(ก) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (ข) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถาม
หน้ีค้างชําระ (ค) ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน (ง) ดอกเบ้ีย 
และ (4) เงินต้น 5.2 สินเช่ือรายย่อยฯ: ผู้กู้ตกลงนําเงินมา
ชําระหน้ีของวงเงินสินเช่ือรายย่อยฯ ได้แก่ เงินต้น ดอกเบ้ีย 
เบ้ียปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายใดๆ โดย
การผ่อนชําระเป็นรายเดือนทุกวันท่ี 2 ของเดือนไม่น้อยกว่า
จํานวนเงินท่ีต้องชําระข้ันต่ําท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบับน้ี หรือตาม
จํานวนท่ีระบุในใบแจ้งยอดการใช้จ่ายสินเช่ือ/ใบเสร็จรับเงิน 
โดยวันสรุปยอดบัญชีตรงกับทุกวันท่ี 17 ของทุกเดือน ผู้กู้ตกลง
ชําระผ่านธนาคารพาณิชย์เข้าบัญชีท่ีผู้ให้กู้กําหนด ก่อนหรือ
ภายในวันถึงกําหนดชําระ ท้ังน้ีผู้กู้อาจใช้สิทธิชําระหน้ีก่อน
ครบกําหนดโดยผู้กู้ต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้เพ่ือขอใช้สิทธิชําระหน้ี 
ท้ังหมดของวงเงินสินเช่ือพร้อมท้ังดอกเบ้ีย ค่าบริการ ค่าธรรม
เนียมการใช้วงเงิน และจํานวนเงินใดท่ีต้องชําระภายใต้สัญญา
ฉบับน้ีแก่ผู้ให้กู้ได้ทันที และผู้กู้มีหน้าท่ีแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบถึง
การชําระหน้ีของวงเงินสินเช่ือดังกล่าวตามช่องทางท่ีผู้ให้กู้
กําหนด เช่น โทรสาร หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้กู้ตกลง
ให้ผู้ให้กู้นําเงินท่ีได้รับชําระจากผู้กู้ไปหักชําระหน้ีตามลําดับ
ดังน้ี (ก) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (ข) ดอกเบ้ีย
ตามกฎหมาย และ (ค) เงินต้น
6. ผู้กู้ยอมรับว่าบัตรเบิกถอนเงินสดเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้
ให้กู้ และผู้ให้กู้มีสิทธิยกเลิก ยึด เรียกคืน และ/หรือพักการ
ใช้บัตรเบิกถอนเงินสดช่ัวคราวได้ ผู้กู้ต้องไม่มอบ หรือโอน 
หรือให้บุคคลอื่นครอบครองบัตรเบิกถอนเงินสด ตลอดจน
ต้องเก็บรักษารหัสประจําตัวให้เป็นความลับอยู่เสมอ ความ
เสียหายอันเกิดจากการท่ีผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงน้ี หรือ
ประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนนําบัตร หรือรหัสประจําตัว
ไปใช้เบิกถอนเงินสด ผู้กู้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบท้ังส้ินโดยไม่
โต้แย้ง ผู้ให้กู้ไม่ต้องรับผิดในผลของความเสียหายอันเกิด
จากกรณีดังกล่าว ผู้กู้ตกลง และยินยอมให้ผู้ให้กู้คงไว้ซ่ึง
สิทธิการเปล่ียนแปลงเพ่ิม/ลดวงเงินในบัตรกดเงินสดได้ 



ไปยังสํานักงาน ของผู้ให้กู้ตามท่ีระบุไว้ด้านหน้าของสัญญาน้ี 
9.กรณีผู้กู้เปล่ียนแปลงท่ีอยู่ในการติดต่อ สถานท่ีจัดส่งเอกสาร 
สถานท่ีทํางาน เบอร์โทรศัพท์หรือ ข้อมูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้กู้
ตามท่ีปรากฏในสัญญาฉบับน้ี ผู้กู้ต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบ นับแต่
วันท่ีมีการเปล่ียนแปลง ท้ังน้ี หากผู้กู้ไม่แจ้งการเปล่ียนแปลง
และผู้ให้กู้ไม่สามารถติดต่อผู้กู้ได้ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้สืบค้นข้อมูล
ตามช่องทางท่ีถูกต้องเพ่ือทราบและยืนยันสถานท่ีอยู่ สถานท่ี
ทํางาน เบอร์ โทรศัพท์และ/หรือข้อมูลอ่ืนพร้อมท้ังยินยอมให้ผู้ให้
กู้จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ให้กับผู้กู้ตามภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู่ของผู้กู้ได้
10. ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ผู้ให้กู้นําส่งข้อมูลเครดิตของผู้กู้ อันได้แก่ 
ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลสินเช่ือ คําขออนุมัติ และเอกสารประกอบอ่ืนๆ 
ตลอดจนประวัติการชําระหน้ี การผิดนัด และประวัติธุรกรรม 
อ่ืนใดอันเก่ียวด้วยเงินกู้ตามคําขอน้ี ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลท่ีมีอยู่
ในขณะน้ีและ/หรือท่ีจะมีต่อไป ภายหน้าให้แก่บริษัทข้อมูลเครดิต
และ/หรือผู้ใช้บริการของบริษัทข้อมูลเครดิต และในการแจ้ง 
ให้ผู้กู้ทราบ และในการนําส่งข้อมูลคร้ังใด รวมท้ังการนําส่ง
ข้อมูลเพ่ิมเติมไปยังบริษัทข้อมูลเครดิต ผู้ให้กู้จะแจ้งให้ผู้กู้
ทราบปีละหน่ึงคร้ังเป็นอย่างน้อย โดย (ก) โดยการแจ้งเป็น
หนังสือไปพร้อม หรือภายหลังใบแจ้งหน้ีจัดส่งไปตามท่ีอยู่หรือ
สถานท่ีติดต่อของผู้กู้ตามคําขอน้ี (ข) โดยวิธีการ อ่ืนใดท่ีผู้ให้กู้ 
และผู้กู้ได้รับทราบและตกลงกันด้วยการลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ
11. การผ่อนผันข้อกําหนดใดแก่ผู้กู้เพ่ือประโยชน์ของผู้กู้ ในการปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดในสัญญา หรือการผ่อนเวลาให้แก่ผู้กู้ ไม่ถือว่าผู้ให้กู้
สละสิทธิอย่างใดๆ ตามท่ีผู้ให้กู้มีอยู่ตามกฎหมาย และภายใต้สัญญาน้ี
12. ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ผู้ให้กู้ โอนสิทธิตามสัญญาฉบับน้ี
ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก ผู้ให้กู้จะ
แจ้งให้ผู้กู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลาไม่
น้อยกว่าหน่ึงรอบการชําระเงิน หรือไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อน
การโอนสิทธิดังกล่าวจะมีผลบังคับ
13. ในกรณีท่ีผู้กู้ผิดนัดชําระหน้ีหรือผิดสัญญา ผู้ให้กู้ขอ
สงวนสิทธิในการจัดส่งข้อมูลภาระหน้ีของผู้กู้ให้แก่บริษัท
ติดตามทวงถามหน้ีท่ีเป็นคู่สัญญากับผู้ให้กู้ เพ่ือทําการ
ติดตามทวงถามหน้ี ในฐานะตัวแทนผู้ให้กู้ได้

 ข้อกําหนดและเง่ือนไขการให้สินเช่ือฉบับน้ี ผู้กู้ได้
อ่านและเข้าใจโดยตลอดแล้ว เห็นว่า ถูกต้องตรงตามเจตนา
และความประสงค์ของผู้กู้ทุกประการ ผู้กู้จึงได้ลงลายมือช่ือ 
ไว้ในสัญญาน้ีเพ่ือเป็นหลักฐานสําคัญ

โดยวงเงินสินเช่ือดังกล่าวท่ีผู้กู้ได้รับจากผู้ให้กู้ไม่ว่าขณะใด
ขณะหน่ึง และท่ีจะสามารถเบิกถอนเงินสดได้น้ัน จะปรากฏ
อยู่บน “ใบแจ้งยอดการใช้จ่ายสินเช่ือ/ใบเสร็จรับเงิน” ท่ีผู้
ให้กู้จัดส่งให้แก่ผู้กู้ทุกเดือน
7. เม่ือมีเหตุการณ์หน่ึงเหตุการณ์ใดดังต่อไปน้ีให้ถือเป็น
เหตุผิดนัดผิดสัญญา 
7.1 หากผู้กู้ไม่ชําระหน้ีให้ถูกต้องหรือผิดนัดชําระหน้ีตาม
กําหนดชําระหนี้รายเดือนท่ีได้ตกลงกันไว้ 7.2 ผิดข้อกําหนด
และเง่ือนไข 7.3 เอกสารหรือหลักฐานใดท่ีผู้กู้มอบไว้ให้แก่
ผู้ให้กู้ตามสัญญาน้ี ปลอม หรือมีข้อความอันเป็นเท็จ หรือ
ไม่มีผลบังคับตามกฎหมายไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน 7.4 
มีเหตุ อันควรเช่ือว่าผู้กู้ไม่อาจชําระหน้ีใดๆ ท่ีมีอยู่กับผู้ให้
กู้เสร็จส้ินได้ เช่น ผู้กู้มีหน้ีสินล้นพ้นตัว ถูกพิทักษ์ทรัพย์ ถูก
เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดทรัพย์ ถูกฟ้องล้มละลาย ตก
เป็นบุคคลไร้ความสามารถ แก่ผู้ให้กู้ตามสัญญาน้ี ปลอม 
หรือมีข้อความอันเป็นเท็จ หรือไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย
ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน 7.4 มีเหตุ อันควรเช่ือว่าผู้กู้ไม่
อาจชําระหนี้ใดๆ ท่ีมีอยู่กับผู้ให้กู้เสร็จส้ินได้ เช่น ผู้กู้มีหน้ี
สินล้นพ้นตัว ถูกพิทักษ์ทรัพย์ ถูกเจ้าพนักงานบังคับคดีอายัด
ทรัพย์ ถูกฟ้องล้มละลาย ตกเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
เป็นผู้มีรายได้ไม่ประจํา  หรือเป็นผู้ไม่ประกอบอาชีพ (แล้ว
แต่กรณี)เป็นต้น ถือเป็นการผิดนัดผิดสัญญา ผู้ให้กู้มีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาฉบับน้ี และเรียกหน้ีท้ังหมดคืนจากผู้กู้ได้
ทันที ท้ังน้ีหากเป็นการผิดนัดผิดสัญญาตามข้อ 7.1 และ 
7.2 ผู้ให้กู้ จะส่งหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้กู้ แก้ไขเหตุผิดสัญญา
ให้เสร็จส้ินภายในกําหนดแต่ไม่น้อยกว่า 30 วัน นับจาก
วันท่ีผู้กู้ได้รับหรือถือว่าได้รับหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าว หาก
ผู้กู้ไม่แก้ไขเหตุผิดสัญญาให้เสร็จ ส้ินภายในกําหนดระยะ
เวลาผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และเรียกหน้ีท้ังหมด
คืนจากผู้กู้ได้ทันที
8. ในกรณีท่ีกฎหมายหรือสัญญากําหนดให้ผู้ให้กู้ส่งคําบอก
กล่าวเป็นหนังสือ ผู้ให้กู้จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับให้แก่ผู้กู้ตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในสัญญา หรือท่ีอยู่ท่ีผู้กู้ได้
แจ้งและประสงค์จะใช้เป็นท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร หรือท่ีผู้กู้
ได้แจ้งการเปล่ียนแปลงคร้ังหลังสุด เว้นแต่กรณีท่ีผู้กู้มีความ
ประสงค์จะขอรับคําบอกกล่าวเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผู้
ให้กู้จะส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้กู้ บรรดาคําบอก
กล่าวหรือการติดต่อจากผู้กู้ไปยังผู้ให้กู้ ให้ทําเป็นหนังสือส่ง



1. ดอกเบ้ีย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ              17% - 25% ต่อปี1

ค่าใช้จ่ายตามท่ีได้จ่ายจริง และพอสมควรแก่เหตุ
2. ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ  
2.1 ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท ทุกๆ เงินกู้ 2,000 บาท หรือเศษของเงินกู้ 2,000 บาท

หมายเหตุ: 
   อัตราดอกเบ้ียพิเศษสําหรับลูกค้าท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์
   และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ กําหนด
   ธนาคารท่ีให้บริการรับชําระเงินเป็นผู้กําหนดค่าบริการ
   ค่าใช้จ่ายประเภทเดียวกันตามข้อ 3.4 และ 4.1 จะเรียกเก็บ
   ลูกค้าซ้ําซ้อนกันไม่ได้ และจะเก็บได้ตามจํานวนเงินท่ีได้จ่าย
   ไปจริงและพอสมควรแก่กรณี และเรียกเก็บไม่เกนิ 50 บาท/งวด 
   ในกรณีมีหน้ึค้างชําระ 1 งวด และ ไม่เกนิ 100 บาท/งวด ใน
   กรณีมีหน้ีค้างชําระมากกว่าหน่ึงงวด
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3. ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แก่บุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานภายนอก  
3.1 ค่าใช้จ่ายในการถอนเงิน
      ถอนเงินจากตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย/
      ธนาคารกรุงเทพ/ธนาคารกสิกรไทย
      ถอนเงินสดจากเคาน์เตอร์เซอร์วิส
      โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
3.2 ค่าใช้จ่ายในการชําระเงิน 
     ชําระท่ีจุดบริการรับชําระ
      (ข้ึนอยู่กับจุดรับชําระเงินแต่ละแห่งกําหนด)
     ชําระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
     (ข้ึนอยู่กับเขตสํานักหักบัญชี)
      ชําระผ่านธนาคารกรุงไทย
      - ช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
         15 บาท/รายการ (จํากัดวงเงิน 50,000 บาท
         ส่วนเกนิคิด 0.1% ไม่เกนิ 1,000 บาท)
      - ช่องทาง ATM
          ในเขต 10 บาท/รายการ, นอกเขต 20 บาท/
         รายการ (จํากัดวงเงิน 50,000 บาท ส่วนเกนิ
         คิด 0.1% ไม่เกนิ 1,000 บาท)
      ชําระผ่านบริการชําระบิลข้ามธนาคาร
       - ช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร   สูงสุดไม่เกนิ 20 บาท/รายการ 
       - ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์        สูงสุดไม่เกนิ   5 บาท/รายการ
      ชําระเงินผ่านโมบาย แอปพลิเคชัน   สูงสุดไม่เกนิ 10 บาท/รายการ
3.3 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
     ผลการตรวจสอบ พบข้อมูลเครดิต
     ผลการตรวจสอบ ไม่พบข้อมูลเครดิต
3.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหน้ี  สูงสุดไม่เกนิ 100 บาท/งวด
3.5 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ e-KYC
     (ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล)
     ค่าธรรมเนียมทํารายการ สําหรับ 
     API การยืนยันตัวตน  
     ค่าธรรมเนียมพิสูจน์
     และยืนยันตัวตนข้ามธนาคารผ่าน NDID platform
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     ค่าธรรมเนียมทํารายการ
     แสตมป์ผ่าน NDID platform
4. ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นต้นทุนในการดําเนินงานของบริษัท  
4.1 ค่าใช้จ่ายในการ
     ติดตามทวงถามหน้ี
4.2 ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน
      (ไม่เกิน 200 บาทต่อคร้ัง)
4.3 ค่าออกบัตรใหม่กรณีบัตรหาย/ชํารุด
     (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน)
4.4 ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด
     (ชุดท่ี 2 เป็นต้นไป)
4.5 ค่าขอรหัสประจําตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม
     (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน)
4.6 ค่าขอตรวจสอบรายการ

13 บาท/คร้ัง

20 บาท/รายการ
ไม่เกิน 12 บาท/รายการ

10 - 20 บาท/คร้ัง

5 - 30 บาท/คร้ัง

5 บาท/รายการ

สูงสุดไม่เกิน 100 บาท/คร้ัง

12 บาท/คร้ัง
5 บาท/คร้ัง

รายละเอียดเก่ียวกับดอกเบ้ีย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีผู้ประกอบธุรกจิอาจเรียกได้ในการประกอบ
ธุรกจิสินเช่ือรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ

หมายเหตุ: ดอกเบ้ีย เบ้ียปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีไม่เกนิ 33% ต่อปี น้ันจะมีผลสําหรับ
ลูกค้าท่ีได้รับการอนุมัติต้ังแต่ วันท่ี 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

เร่ิมใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2563
ดอกเบ้ีย เบ้ียปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆ

ไม่เกิน 33% ต่อปี

รายละเอียดเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ีย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริง และ
พอสมควรแก่เหตุเก่ียวกับสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การกํากับท่ีมิใช่สินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกัน

เร่ิมใช้ต้ังแต่วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สูงสุดไม่เกนิ 21 บาท/รายการ

สูงสุดไม่เกนิ 100 บาท/งวด

200 บาท/คร้ัง

100 บาท/คร้ัง

100 บาท/คร้ัง

100 บาท/คร้ัง

ไม่มี
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