
สินเช่ือธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 สนิเช่ือเพื่อผู้ รับเหมาก่อสร้างที่ต้องการรับงานเพิม่ขึน้ แตห่ลกัประกนัไมเ่พียงพอตอ่การออกหนงัสอื ค า้ประกนั (LG) โดย

สามารถขอวงเงินหนงัสอืค า้ประกนัสงูสดุ 5 เทา่ และวงเงินกู้ ระยะยาว (Loan) วงเงินกู้ เบิกเงินเกินบญัชี (OD) ตัว๋สญัญาใช้เงิน (PN) ได้

สงูสดุ 3 เทา่ โดยมี บสย. ค า้ประกนั 

 

 

- วงเงนิสินเชื่อ : สงูสดุ 30 ล้านบาท 
- ประเภทวงเงนิ : วงเงินกู้ ระยะยาว (Loan) วงเงินกู้ เบิกเกินบญัชี (OD) ตัว๋สญัญาใช้เงิน (PN) 
- ระยะเวลาผ่อนช าระ :  

- วงเงินกู้ ระยะยาว (Loan) สงูสดุ 5 ปี 
- วงเงินอื่นๆ ตามที่ธนาคารก าหนด 

- อัตราดอกเบีย้ :  
- วงเงินสนิเช่ือ : เป็นไปตามที่ธนาคารก าหนด 
- คา่ธรรมเนียม : สงูสดุ 2.500% ของสญัญาหนงัสอืค า้ประกนั 

- การค านวณดอกเบีย้ : รายวนั 

- อัตราดอกเบีย้กรณีผิดนัดช าระหนี ้: คดิอตัราปกตติามสญัญาบวกอกีไม่เกนิ 3.000% ต่อปี ของเงนิตน้ในงวดทีผ่ดินดัช าระ 

หมายเหตุ : ส าหรับกรณีที่อตัราดอกเบีย้ขึน้อยูก่บัปัจจยัอ้างอิง เช่น อตัราดอกเบีย้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดีประเภทเงินกู้แบบมี

ระยะเวลา (MLR) / อตัราดอกเบีย้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดีประเภทเงินเบิกเกินบญัชี (MOR) / อตัราดอกเบีย้ลกูค้ารายยอ่ยชัน้ดี (MRR) 

ธนาคารจะแจ้งให้ทราบถงึการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ โดยจะประกาศไว้ ณ สาขาที่ท าการธนาคาร และเว็บไซต์ของธนาคาร 

 

 

 

 

 

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
สินเช่ือธุรกิจรับเหมาก่อสร้างภาครัฐ 
 

(กรุณาอา่นตารางการเปิดเผยข้อมลูผลิตภณัฑ์ฉบบันี ้ควรศกึษารายละเอียดและเง่ือนไขโดยละเอียด 
ก่อนที่ทา่นจะตดัสินใจซือ้หรือใช้บริการผลิตภณัฑ์) 

ผู้ขายผลิตภณัฑ์: บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
ผู้ออกผลิตภณัฑ์: บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

สินเช่ือธุรกิจรับเหมาก่อสร้างภาครัฐ 
 

<เร่ิมใช้เม่ือ 1 เม.ย. 64> 

1. ค าอธิบายผลติภณัฑ์ 

2. ลักษณะที่ส าคัญของผลติภณัฑ์ 



สินเช่ือธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

 

 

- ค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้  : สงูสดุ 3.000% ของวงเงินสนิเช่ือที่ได้รับอนมุตั ิ

- ค่าธรรมเนียมค า้ประกนั : ตามประกาศของ บสย. 

- ค่าเบีย้ประกันภยั : ตามคา่เบีย้ประกนัท่ีระบใุนกรมธรรม์ของบมจ.เมืองไทยประกนัภยั หรือบริษัทประกนัภยัอื่น 

- ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ : 

- คา่อากรแสตมป์ ต้นฉบบัสญัญาประธาน (0.05% ของวงเงิน สงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท) 

- คา่อากรแสตมป์ คูฉ่บบัสญัญาประธาน (5 บาท) 

- ค่าธรรมเนียมจากการยกเลกิวงเงนิ : 3.000% ของจ านวนเงินสว่นท่ียกเลกิ / ไมเ่บิกใช้ หรือตามอตัราที่ตกลงกบัลกูค้าแตล่ะ

ราย 

 

- ตามเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด 

- หากทา่นมีปัญหาในการช าระคืนเงินกู้ตามเวลาที่ก าหนด กรุณาแจ้งให้ทางธนาคารทราบทนัที เพื่อร่วมกนัพิจารณาเง่ือนไขการ

ช าระคืนในรูปแบบอื่น 

 

- หลกัประกนัเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารก าหนด 

- หลกัประกนัต้องท าการจ านองกบัธนาคาร เพือ่ใช้ค า้ประกนัภาระหนี ้

- หลกัประกนัต้องได้รับการประเมนิราคาจากบริษัทประเมินราคาตามที่ธนาคารก าหนด 

- สามารถใช้หลกัประกนัประเภทอืน่ๆ นอกเหนือจากอสงัหาริมทรัพย์ เช่น เงินฝาก พนัธบตัรรัฐบาล ฯลฯ (หรือตามเกณฑ์ที่

ธนาคารก าหนด) 

 

- คา่ธรรมเนียมจากการช าระคืนเงินกู้ทัง้จ านวนหรือบางสว่น ก่อนก าหนดเวลาตามที่ระบบุนสญัญาเงินกู้  : 3.000% (สามจดุศนูย์

ศนูย์ศนูย์) ของยอดเงินต้นคงเหลอืก่อนการช าระคืนก่อนก าหนด ยกเว้นในกรณี ผู้ใช้สนิเช่ือผอ่นช าระคืนเงินกู้มาแล้วไมน้่อยกวา่ 

5 (ห้า) ปี นบัจากวนัเบกิรับเงินกู้งวดแรก 

- คา่ธรรมเนียมการช าระคืนเงินกู้ เกินกวา่คา่งวดที่ต้องผอ่นช าระคนืในแตล่ะงวดที่ระบบุนสญัญาเงินกู้  : 3.000% (สามจดุศนูย์

ศนูย์ศนูย์) ของจ านวนเงินท่ีผอ่นช าระเกินคา่งวดในงวดนัน้  โดยค านวณรวมสะสมและผู้ใช้สนิเช่ือจะน ามาช าระพร้อมกบัการ

ช าระเงินกู้งวดสดุท้าย  ยกเว้นในกรณี ผู้ใช้สนิเช่ือผอ่นช าระคืนเงินกู้มาแล้วไมน้่อยกวา่ 5 (ห้า) ปี นบัจากวนัเบิกรับเงินกู้งวดแรก 

 

 

3. อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ 

4. เงื่อนไขการผ่อนช าระ 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับผู้ค า้ประกันหรือหลักประกนั 

6. กรณีช าระเงนิกู้ยมืก่อนครบก าหนด 



สินเช่ือธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

 

 

 

- อตัราดอกเบีย้ของผลติภณัฑ์ อ้างอิงอตัราดอกเบีย้ลกูค้ารายใหญชั่น้ดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) / อตัราดอกเบีย้ 

ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดีประเภทเงินเบิกเกินบญัชี (MOR) / อตัราดอกเบีย้ลกูค้ารายยอ่ยชัน้ดี (MRR) ท าให้ดอกเบีย้ทีแ่ท้จริงมีการ

เปลีย่นแปลงได้ และอตัราดอกเบีย้ที่เพิ่มสงูขึน้ อาจท าให้ผู้กู้ ต้องช าระยอดผอ่นช าระสงูขึน้ได้ 

 

- ทรัพย์สนิท่ีเสนอเป็นหลกัประกนั ต้องได้รับการท าประกนัภยักบับริษัทประกนัภยั หากผู้ใช้สนิเช่ือไมด่ าเนินการท าประกนัภยั หรือ 

ไมไ่ด้แสดงส าเนากรมธรรม์(สลกัหลงัยกประโยชน์ให้ธนาคาร)พร้อมส าเนาใบเสร็จรับเงิน ภายใน 30 วนั หลงัจากที่ธนาคารตัง้

วงเงินให้แล้ว ผู้ใช้สนิเช่ือยินยอมให้ธนาคารด าเนินการแจ้งออกกรมธรรม์ประกนัภยักบั บมจ.เมืองไทยประกนัภยั และตดับญัชี

ของผู้ใช้สนิเช่ือที่มกีบัธนาคาร เพือ่ช าระคา่เบีย้ประกนัภยั รวมถึงการตดับญัชีเพื่อตอ่อายกุรมธรรม์รายปี จนกวา่จะมกีารแจ้ง

ยกเลกิการท าประกนัภยั 

 

 

- ผู้ รับเหมาก่อสร้างมีโอกาสในการรับงานเพิม่ขึน้  

- ผู้ประกอบการท่ีมีข้อจ ากดัด้านหลกัประกนัไมเ่พียงพอตอ่การออกหนงัสอืค า้ประกนั โดยสามารถขอวงเงิน หนงัสอืค า้ประกนั

สงูสดุ 5 เทา่ 

 

- กรณีต้องการลดภาระค า้ประกนัโดย บสย. หรือ ยกเลกิภาระค า้ประกนัโดย บสย. ผู้ใช้สนิเช่ือต้องแจ้งมายงัธนาคาร เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร ลว่งหน้า ก่อนครบก าหนดช าระคา่ธรรมเนียมในปีถดัไป (ตามทีธ่นาคารก าหนด) 

- กรณีที่ผู้ใช้สนิเช่ือ ถึงแก่กรรม โดยที่ผู้ใช้สนิเช่ือ ได้ท าประกนัภยัคุ้มครองวงเงินสนิเช่ือและยกผลประโยชน์ให้แกธ่นาคาร ธนาคาร

จะด าเนินการติดตอ่บริษัทประกนัภยั เพื่อจดัสรรเงินท่ีได้รับมาช าระหนีท้ี่ยงัมีภาระคงค้างกบัธนาคารก่อน แล้วจงึจดัสรรให้ผู้ รับ

ผลประโยชน์ล าดบัถดัไป กรณีเงินท่ีจดัสรรมาช าระหนีไ้มเ่พยีงพอ/ผู้ใช้สนิเช่ือไมไ่ด้ท าประกนัภยัคุ้มครองวงเงิน สนิเช่ือและยก

ผลประโยชน์ให้ธนาคาร ตามกฎหมาย ทายาท/ ผู้จดัการมรดกจะต้องเป็นผู้ช าระหนีแ้ทนจนครบถ้วนทัง้จ านวน 

- กรณีที่ผู้ค า้ประกนัเสยีชีวิต / ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ / เลกิกิจการ / ปิดกิจการ / ถกูพิทกัษ์ทรัพย์ หรือ ถกูขอยกเลกิการค า้

ประกนั ธนาคารมีสทิธิที่จะระงบัการเบิกจ่าย หรือเรียกร้องให้ผู้ใช้สนิเช่ือจดัหาบคุคลอื่นมาค า้ประกนัแทน หรือมีสทิธิบอกเลกิ

สญัญา และเรียกร้องให้ผู้ใช้สนิเช่ือช าระหนีท้ีค้่างช าระคืนได้  แม้วา่หนีน้ัน้ๆยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 

- กรณีที่ผู้กู้ ผิดนดั / ผิดสญัญา ทางธนาคารมีอ านาจในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก หรือบญัชีอื่นๆ ที่ผู้กู้มีอยู ่เพื่อน ามาช าระหนี ้

ของผู้กู้ที่ค้างช าระอยูไ่ด้ ทัง้นี ้ธนาคารจะมีหลกัฐานการหกับญัชีให้ผู้กู้ทราบ 

7. ความเสี่ยงที่ส าคัญของผลติภณัฑ์ 

8. การท าประกนัวนิาศภยัส าหรับผลิตภณัฑ์ 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

10. สิ่งที่ควรทราบเพิ่มเติม 



สินเช่ือธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

 

- กรณีมีการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขผลติภณัฑ์หรือการให้บริการท่ีมีผลกระทบตอ่การใช้บริการของผู้ กู้  ธนาคารจะแจ้งข้อมลูอนัเป็น

สาระส าคญัของการเปลีย่นแปลงที่ชดัเจนให้ผู้กู้ทราบลว่งหน้าภายใน 30 วนั 

 

หากมีข้อสงสยัเพิ่มเตมิเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ สามารถเข้าไปดรูายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

- ศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์ (K-Contact Center) : 02-8888822 หลงัเลอืกภาษา กด 65 หรือ ธนาคารกสกิรไทยทกุสาขา 

 

  

- สนิเช่ือเพ่่ือการพาณิชย์ทัว่ไป (Generic) 

- สนิเช่ือวงเงินเยอะ 

 

 

  

 

  

  

  

ข้อมลูในเอกสารฉบบันี ้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นันีเ้ป็นต้นไป 

ข้อมลูในเอกสารฉบบันี ้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 

12. ทางเลือกอื่นในกลุ่มผลิตภณัฑ์สนิเชื่อธุรกิจ 

11. รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์ และช่องทางการติดต่อธนาคารกสกิรไทย 

 

ค าเตอืน :  
- ธนาคารจะคดิดอกเบีย้ตัง้แตว่นัท่ีลกูค้าได้รับเงินกู้  กรณีลกูค้าผิดนดัช าระหนี/้ผิดสญัญา อาจมีดอกเบีย้และคา่ใช้จา่ยใน

การติดตามทวงถามหนีเ้พิม่เตมิ 
- โปรดท าความเข้าใจผลติภณัฑ์และเง่ือนไขก่อนลงนาม หากมีข้อสงสยัหรือต้องการสอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิ โปรดติดตอ่

เจ้าหน้าที่ หรือ K-Contact Center โทร 02-8888822 หลงัเลอืกภาษา กด 65 
- ธนาคารจ าเป็นต้องด าเนินการตามกระบวนการ หากทา่นปฏิบตัิผดินดั/ผิดสญัญาของสนิเช่ือแตล่ะประเภท 

 


