
บตัรบคุลากร (Co-brand Card)  
เพิม่สวสัดกิารพนกังาน 



คุม้สบาย 

คุม้เพิม่สขุ 

สทิธพิเิศษ ส ำหรับบตัรบคุลำกร (Co-brand Card ) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี

 

- ฟร ี!! คำ่ธรรมเนียมโอนเงนิ เตมิเงนิ ถอน
เงนิ จำ่ยบลิ ผำ่น mBanking และ 
iBanking 

- ฟร ี!! คำ่ธรรมเนียมตลอดสญัญา 5 ปี
หรอืตลอดสถานภาพการเป็น
บคุลากร บรกิำร SMS Account Alert  

 

สนิเชือ่บา้นบวัหลวงและสนิเชือ่บวั
หลวงพนูผล 
- ฟร!ี!    คำ่ประเมนิรำคำ 
- พเิศษ  อัตรำดอกเบีย้ Gold Package 
 

คุม้ปลอดภยั ไรก้งัวล 

ขอ้มลู ณ วันที ่24 กรกฎำคม 2561 

บตัร KMUTT&BBL Co-brand Card  

-   เปิดบญัช ี0 บาท  (ปกตขิัน้ต ำ่ 500 บำท) 

-  ฟร ี!! คำ่ธรรมเนยีมแรกเขา้ 
    และรายปีตลอดสญัญา 5 ปี หรอื 
    ตลอดสถานภาพการเป็นบคุลากร 

เงือ่นไขเป็นไปตำมทีธ่นำคำรก ำหนด 

สทิธปิระโยชนบ์ตัรเดบติ 
สว่นลด และขอ้เสนอพเิศษ 
- ดหูนัง ทกุเรือ่ง ทกุรอบ ในรำคำ 88 บำท 
- ชอ้ปสดุคุม้ที ่Supermarket 
- อิม่ คุม้ ทีร่ำ้นอำหำรญีปุ่่ น ZEN 
- อืน่ๆ 
  

- ฟร!ี!  ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ 
- ฟร!ี!  จัดสมัมนำใหค้วำมรู ้
           “เงนิทอง ตอ้งวางแผน”  
 

 
 

คุม้ “เพือ่นคูค่ดิ มติรคูบ่า้น” 

คุม้เหนอืระดบั 

 - Pre Approved !! 
 - ยกเวน้ คำ่ธรรมเนยีมแรกเขำ้ 
 - ยกเวน้ คำ่ธรรมเนยีมรำยปี ปีแรก 
 - เอกสำรกำรสมัครใชเ้พยีง 
   * อาจารย ์ใชเ้พยีง ส าเนาบตัรประชาชน 
   * บคุลากรอืน่ ใช ้ส าเนาบตัรปประชาชน  
      และสลปิเงนิเดอืน  
 
 

 

ตอ่ที ่1 ตอ่ที ่2 ตอ่ที ่3 

ตอ่ที ่4 ตอ่ที ่5 ตอ่ที ่6 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj21ovi8p3QAhXCRI8KHb0lBuAQjRwIBw&url=http://www.thaihometown.com/loans/583/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87&bvm=bv.138169073,d.c2I&psig=AFQjCNFOWAgnIbFedklTgchrvHlAhH03xg&ust=1478857259372608
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq3oKR9J3QAhVFgI8KHfX7CkIQjRwIBw&url=http://www.bangkokbank.com/bangkokbankthai/aboutbangkokbank/AboutUs/Careers/Training/Pages/default.aspx&bvm=bv.138169073,d.c2I&psig=AFQjCNEaJ_HBjh2_0ha3iVPrt19C9ASPlA&ust=1478857632270343


 สทิธปิระโยชนบ์ตัรเดบติธนาคารกรงุเทพ  
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 สทิธปิระโยชนบ์ตัรเดบติธนาคารกรงุเทพ  
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 ขอ้เสนอพเิศษส าหรบัคนชอบดหูนงั 

คุม้สดุๆ ดหูนงั ทกุเร ือ่ง ทกุรอบ  

ในราคาทีน่ ัง่ละ 88 บาท*  

เมือ่จา่ยผา่นบตัรทพีเีอ็น ยเูนีย่นเพย ์ทีโ่รงภาพยนตรใ์นเครอื Major Cineplex  
 
วนันี ้- 28 ก.พ. 62 

*เงือ่นไข 
สทิธพิเิศษนี ้ส ำหรับลกูคำ้ทีจ่ำ่ยคำ่บัตรชมภำพยนตรด์ว้ยบัตรบเีฟิสต ์สมำรท์ ทพีเีอ็น ยเูนีย่นเพย ์และลกูคำ้ตอ้งใชส้ทิธิ ์ในกำรชมภำพยนตร ์ในรอบาำยและวนัที่ื ือ้บัตรชมภำพยนตร ์
สำมำรถใชส้ทิธิไ์ดต้ัง้แตว่นัที ่1 ม.ีค. 61 - 28 ก.พ. 62 
สำมำรถใชส้ทิธิไ์ดเ้าพำะทีน่ั่งปกต ิภำพยนตรร์ะบบปกต ิ(2D) ณ โรงภำพยนตรใ์นเครอื Major Cineplex (ยกเวน้ โรงภำพยนตร ์Quartier CineArt) 
กรณีตอ้งกำรชมภำพยนตรใ์นทีน่ั่ง Honeymoon หรอืระบบ 3D หรอืระบบ ATMOS (ยกเวน้ IMAX และ4DX) ลกูคำ้ตอ้งช ำระเพิม่สว่นตำ่งเพิม่ ทัง้นี ้สำมำรถตรวจสอบรำคำสว่นตำ่งทีต่อ้งช ำระไดท้ีเ่คำนเ์ตอรโ์รงภำพยนตรท์ีใ่ชบ้รกิำร 
จ ำกัด 7,000 สทิธิต์อ่เดอืน ตลอดระยะเวลำ หรอืจนกวำ่สทิธิจ์ะหมดโดยนับรวมสทิธิข์องผูถ้อืบัตรยเูนีย่นเพยป์ระเภทอืน่ๆ ดว้ย 
จ ำกัด 2 สทิธิ ์(2 ทีน่ั่ง) ตอ่บัตรบเีฟิสต ์สมำรท์ ทพีเีอ็น ยเูนีย่นเพย ์ตอ่วนั 
สทิธพิเิศษนีไ้มส่ำมำรถแลกเปลีย่นหรอืทอนเป็นเงนิสดได ้และไมส่ำมำรถใชร้ว่มกับรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยอืน่ได ้
ไมส่ำมำรถใชร้ว่มกับกำรืือ้และช ำระผำ่นระบบ Mobile Application ระบบโทรศัพท ์และระบบออนไลนท์กุประเภท 
ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขอืน่ๆ เป็นไปตำมทีธ่นำคำร ยเูนีย่นเพย ์และ Major Cineplex Group ก ำหนด 
ธนำคำรขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขรำยกำรสง่เสรมิกำรขำย โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้  

5 



สนิเชือ่เงนิกูบ้วัหลวงพนูผล         สนิเชือ่บา้นบวัหลวง 

สนิเชือ่เบกิเกนิบญัชบีวัหลวงสานฝนั 

 เพือ่ืือ้อปุกรณ์ตกแตง่บำ้น 

 เพือ่ตอ่เตมิ/ือ่มแืมทีอ่ยูอ่ำศยั 

 เพือ่กำรศกึษำ/เพือ่กำรอปุโภคบรโิภค
สว่นบคุคล 

 เพือ่อเนกประสงค ์

 เพือ่กำรอปุโภคบรโิภค 

 เพือ่ืือ้/ปลกูสรำ้งทีอ่ยูอ่ำศยั 

 เพือ่รไีฟแนนื ์

 สนิเชือ่บวัหลวง 
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http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/PersonalBanking/DailyBanking/Loans/otherloans/Pages/BualuangPoonpholLoans.aspx
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http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/PersonalBanking/DailyBanking/Loans/bualuanghomeloan/Pages/default.aspx
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* ตำมขอ้ตกลงและเงือ่นไขของธนำคำร ขอ้มลู ณ วันที ่27 เมษำยน 2560 

สทิธพิเิศษ สนิเชือ่บา้นบวัหลวง 

•  กรณีซือ้ทีอ่ยูอ่าศยั : สงูสดุ 100% ของราคาซือ้ขาย/ราคาประเมนิ 
•  กรณีกอ่สรา้งทีอ่ยูอ่าศยั : สงูสดุ 100% ของมลูคา่การกอ่สรา้ง 
•  กรณีรไีฟแนนซ ์: สงูสดุ 100% ของยอดคงเหลอื และวงเงนิกูเ้พ ิม่ 

    สนิเชือ่อเนกประสงค ์   

•  สงูสดุ 35 ปี โดยเมือ่รวมกบัอายผุูกู้แ้ลว้ ไมเ่กนิ 65 ปี 

•          คา่ประเมนิราคา 
•          คา่จดัการสนิเชือ่ 

•  ลดทนัท ี0.25% ส าหรบัอตัราดอกเบีย้ปีแรก   เมือ่ลกูคา้สมคัรใชบ้รกิาร 
    คุม้ครองเครดติ 

วงเงนิกู ้

ระยะเวลากู ้

คา่ธรรมเนยีม 

ขอ้เสนอ 
พเิศษ 
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