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รายละเอียดเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ย คาธรรมเนียม คาปรับ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บ
1. ดอกเบ้ีย คาปรับ คาบริการ และคาธรรมเนียมตาง ๆ
   อัตราดอกเบ้ียปจจุบัน

ไมเกิน 28% ตอป
สูงสุดไมเกิน 28% ตอป

2. คาใชจายที่จายใหหนวยงานงานราชการ
คาอากรแสตมป

คาอากร 1 บาท ตอทุก ๆ วงเงินกู 2,000 บาท เศษ 2,000 บาท คิดอากร 1 บาท 
(สูงสุดไมเกิน 10,000 บาท)

3. คาใชจายที่จายใหแกหนวยงานภายนอกหรือบุคคลอ่ืน
3.1 คาธรรมเนียมในการชําระเงิน

 - ชําระโดยหักบัญชีผานธนาคารอ่ืน*
  - ชําระท่ีเคานเตอรของธนาคารอ่ืน*

3.2 คาใชจายในการตรวจสอบขอมูลเครดิต

(ไมมีบริการ)
(ไมมีบริการ)

ไมมี
4. คาใชจายที่เปนตนทุนในการดําเนินงานของธนาคาร

4.1 คาใชจายในกรณีเช็คคืน
4.2 คาขอใบแจงยอดบัญชีของแตละงวด
4.3 คาขอตรวจสอบบัญชี

ไมมี
ไมมี
ไมมี

หมายเหตุ : 1. ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมตาง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได โดยธนาคารจะแจงใหทราบลวงหนา 2. ไมเรียกเก็บคาบริการในกรณีชําระโดยการหักบัญชี หรือ
ชําระที่เคานเตอรของธนาคารกสิกรไทย 3.*ปจจุบันธนาคารยังไมมีบริการนี้
ในกรณีที่ผูกูมียอดหน้ีคางชําระเกินกวาระยะเวลาท่ีกําหนด ธนาคารไดมอบหมายใหนิติบุคคลซึ่งเปนผูใหบริการเรียกเก็บหนี้เปนผูติดตามทวงถามหนี้ดังกลาว 
และในการติดตามหน้ีนั้นจะมีคาติดตามทวงถามหน้ีตามที่ธนาคารประกาศกําหนด และที่ธนาคารหรือผูใหบริการเรียกเก็บหนี้ไดแจงใหผูกูทราบ
หมายเหตุ : ผูกูมีสิทธิขอหนังสือช้ีแจงผลการพิจารณาปฏิเสธสินเชื่อได ณ สาขาที่ทานยื่นคําขอ หรือติดตอไดที่ K- Contact Center 0 2888 8888 พรอมท้ังสามารถ
 แจงความประสงคขอเอกสาร ประกอบการสมัครขอสินเช่ือคืนไดท่ีทุกสาขาของธนาคารกสิกรไทย ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีระบุในหนังสือแจงผลการขอสินเช่ือ

คุณสมบัติผูสมัคร ผูมีรายไดประจํา เจาของกิจการ ผูประกอบอาชีพอิสระ
 รายไดข้ันตํ่า 7,500 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน
 อายุ 20-70 ป 20-70 ป 20-70 ป
 อายุงาน 6 เดือน 2 ป 1 ป

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุเอกสารแสดงตัวตน
เอกสารแสดงรายได

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ หรือ สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการท่ียังไมหมดอายุ พรอมสําเนาทะเบียนบาน
สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถามี)

 เอกสาร 50 ทวิ ปลาสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใชยอนหลงัอยางนอย 6 เดอืน (ตองมตีราประทับพรอมลายเซน็ผูจายเงิน)

สําคญัมาก!!! ตองดาํเนินธรุกิจมาแลวไมตํา่กวา 2 ป กรณีเดนิบญัชีกับธนาคารกสิกรไทย ตัง้แต 6 เดอืนขึน้ไป ไมตองยืน่เอกสารแสดงรายได

สําคัญมาก!!! ตองประกอบอาชีพอิสระมาแลวไมตํ่ากวา 1 ป   

• กรณีไมจดทะเบียน / จดทะเบียนบุคคลธรรมดา
เอกสารแสดงตัวตน / กิจการ สําเนาบัตรประชาชน                 เอกสารแสดงรายได Statement ยอนหลัง 6 เดือน
• กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล
เอกสารแสดงตัวตน / กิจการ สําเนาบัตรประชาชน
เอกสารแสดงรายได Statement ยอนหลัง 6 เดือน หมายเหตุ : สามารถย่ืนบัญชีตนเอง และ / หรือ บัญชีบริษัท
• กรณีจดทะเบียนในนามหางหุนสวนสามัญ/คณะบุคคล
เอกสารแสดงตัวตน / กิจการ สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาใบคําขอจดทะเบียน/หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล
เอกสารแสดงรายได Statement ยอนหลัง 6 เดือน หมายเหตุ : สามารถย่ืนบัญชีตนเอง และ / หรือ บัญชีบริษัท

เอกสารแสดงตัวตน

เอกสารแสดงรายได

ไ

วงเงินอนุมัติ อัตราดอกเบ้ียตอปสําหรับพนักงานประจํา อัตราดอกเบ้ียตอป 
สําหรับเจาของกิจการ

ระยะเวลาการผอน
ชําระ (เดือน)ทั่วไป ผูมีเงินเดือนผานบัญชี ธ.กสิกรไทย

ตั้งแต 6,000 - 20,000 บาท 26% 25% 26% 12, 18, 24
ตั้งแต 20,001 - 80,000 บาท 26% 25% 26% 12, 18, 24, 36, 48, 60
ตั้งแต 80,001 - 240,000 บาท 22% 21% 24% 12, 18, 24, 36, 48, 60
ตั้งแต 240,001 บาท ขึ้นไป 19% 17% 20% 12, 18, 24, 36, 48, 60

เจาของกิจการ

พนักงานรายไดประจํา

 ใชสลิปเงินเดือน
 • เงินเดือนอยางเดียว >= 7,500 ใชสลิปเงินเดือนเปน กระดาษคารบอน หรือพิมพจากคอมพิวเตอร
   สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไมเกิน 3 เดือน)
 • เงนิเดือนอยางเดียว < 7,500 (ตองรวมรายไดอืน่ๆ ถึงจะเกิน 7,500) ใชสลปิเงินเดอืนเปนกระดาษคารบอน หรือพมิพจากคอมพวิเตอร 
   สลปิเงินเดอืน 1 เดอืน (อายเุอกสารไมเกิน 3 เดอืน) พรอม Statement (ทีเ่งินเดอืนเขา) ยอนหลงั 6 เดอืน เพ่ิมเตมิ หรือ
  สลิปเงินเดือน ยอนหลัง 6 เดือน
 ใชหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไมเกิน 3 เดือน)
   เงินเดือนอยางเดียว >= 7,500 ใชหนังสือรับรองเงินเดือนอยางเดียว (อายุเอกสารไมเกิน 3 เดือน)
   กรณีมีรายไดอื่น ๆ ระบุในหนังสือรับรองเงินเดือน ยื่นพรอม Statement (ที่เงินเดือนเขา) ยอนหลัง 6 เดือน เพ่ิมเติม
ใชเอกสาร 50 ทวิ

  เอกสาร 50 ทวิ ปลาสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใชยอนหลงัอยางนอย 6 เดอืน (ตองมตีราประทับพรอมลายเซน็ผูจายเงิน)
หมายเหตุ : ยกเวนไมตองยื่นเอกสารแสดงรายได กรณี 1. มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต 7 เดือนขึ้นไป 2. แพทย (รักษาคน), 
ทนัตแพทย, เภสัชกร (โดยใชบตัรประชาชนใบเดียวในการสมัคร) 3. ขาราชการพลเรือนสามัญ, อยัการ, ผูพพิากษา โดยใชบตัรประชาชนแนบพรอมบตัรราชการ

สอาชีพอิสระ

  ไ 

คุณสมบัติผูสมัคร : สัญชาติไทย
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