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(ใชส้ ำหรบัปิดประกำศหน้ำสำขำ) 

 

 
 
 

บริษทั เฮงลิสซ่ิง จ ำกดั 
 รำยละเอยีดเกีย่วกบัอตัรำดอกเบีย้แบบ E.I.R. ค่ำปรบั ค่ำบรกิำร ค่ำธรรมเนียมใด ๆ และค่ำใชจ้ำ่ยตำมทีไ่ดจ้่ำยจรงิ 
และ พอ สมควรแก่เหตุทีเ่กีย่วกบัสนิเชื่อสว่นบุคคลภำยใตก้ำรก ำกบัประเภทสนิเชื่อทีม่ทีะเบยีนรถเป็นประกนั (P-LOAN)  
(ส ำหรบับุคคลธรรมดำ)  

เริม่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่ 28 มกรำคม 2563 
แบบท่ี 1 

รำยกำร 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำร 

รถจกัรยำนยนต์ รถยนต ์,รถเก๋ง 

รถบรรทุก 4 ล้อขึน้ไป,รถโดยสำร, 
รถเพื่อกำรเกษตร,รถไถ,แทรกเตอร์
ล้อยำง , รถแบคโฮ , รถเครน , รถบด
,รถเกรด,รถตกั 

ดอกเบีย้ ค่ำปรบั ค่ำบริกำร และค่ำธรรมเนียม  

ดอกเบีย้ คำ่บรกิำร และค่ำธรรมเนียมใดๆ รวมกนัแล้วไมเ่กนิ 
(อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิต่อปี : EIR) 

28% ต่อปี 

คำ่ปรบัผดินัดช ำระ (คดิจำกเงนิตน้ในงวดทีจ่ำ่ย) - 
คำ่ธรรมเนียมกำรใชส้นิเชื่อ 0% 

ค่ำใช้จ่ำยตำมท่ีได้จ่ำยจริงและพอสมควรแก่เหตุ 
 

 
รถจกัรยำนยนต์ 

 
รถยนต ์,รถเก๋ง 

รถบรรทุก 4 ล้อขึน้ไป,รถโดยสำร, 
รถเพื่อกำรเกษตร,รถไถ,แทรกเตอร์
ล้อยำง , รถแบคโฮ , รถเครน , รถบด
,รถเกรด,รถตกั 

1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำมทวงถำมหน้ี  
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรทวงถำม (กรณีคำ้งช ำระ) / ครัง้ คำ่ออกหนงัสอื  
ทวงถำม/คำ่โทรศพัทท์วงถำม 

100/งวด 

คำ่ตดิตำมภำคสนำม (กรณีคำ้งช ำระตัง้แต่ ...3... งวดขึน้ไป) 500 บำท 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตำมทวงถำมโดยบุคคลอื่นหรอืหน่วยงำน
ภำยนอก 

ตำมอตัรำ Out Source 

 
2. ค่ำใช้จ่ำยท่ีจ่ำยให้แก่หน่วยงำนรำชกำร 
 

 
รถจกัรยำนยนต์ 

 
รถยนต ์,รถเก๋ง 

รถบรรทุก 4 ล้อขึน้ไป,รถโดยสำร, 
รถเพื่อกำรเกษตร,รถไถ,แทรกเตอร์
ล้อยำง , รถแบคโฮ , รถเครน , รถบด
,รถเกรด,รถตกั 

คำ่อำกรแสตมป์ สญัญำกูย้มืเงนิ 0.05% ของวงเงินกู้ แต่ไม่เกิน 10,000 บำท 
คำ่อำกรแสตมป์ของสญัญำค ้ำประกนัเงนิกู้ 10 บำท 
3. ค่ำปรบักรณีผิดนัดช ำระ     
คดิจำกวนัครบก ำหนดช ำระถงึวนัช ำระจรงิ ในอตัรำรอ้ยละ 1.5 ต่อปีของยอดหน้ีเงนิตน้คงเหลอืทีผ่ดินดัช ำระ 
4. ค่ำธรรมเนียมกำรใช้สินเช่ือ 
คำ่ธรรมเนียม 0% - 5% ตำมประเภทสนิเชื่อ 
5. ค่ำเล่ียงประกนั   
ยกเวน้กำรเรยีกเกบ็ 
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(ใชส้ ำหรบัปิดประกำศหน้ำสำขำ) 

 

 
 
 

 

 
*อตัรำคำ่ธรรมเนียมและคำ่บรกิำรรวมภำษมีลูคำ่เพิม่แลว้    
*บรษิทัฯขอเรยีนใหท้รำบวำ่ บรษิทัฯอำจมอบหมำยใหบุ้คคลทีป่ระกอบธรุกจิตดิตำมทวงถำมหน้ี เป็นผูต้ดิตำมทวงถำมหน้ีจำกท่ำน  

 

 

 

    6. ค่ำใช้จ่ำยท่ีจ่ำยให้แก่บคุคลอ่ืนหรือหน่วยงำน
ภำยนอก 

รถจกัรยำนยนต์ รถยนต์ 
รถบรรทุก 6 ล้อขึน้ไป,รถโดยสำร 

 รถเพื่อกำรเกษตร,รถไถ,แทรคเตอร ์

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตรวจสอบขอ้มลูเครดติ - 

   7. ค่ำบริกำร ค่ำใช้จ่ำย และค่ำธรรมเนียมทัว่ไป รถจกัรยำนยนต์ รถยนต์ 
รถบรรทุก 6 ล้อขึน้ไป,รถโดยสำร 

 รถเพื่อกำรเกษตร,รถไถ,แทรคเตอร ์

   คำ่บรกิำรคำ่ต่อภำษปีระจ ำปี ตำมทีก่รมขนสง่ทำงบกเรยีกเกบ็จรงิ 
   คำ่บรกิำรคดัป้ำยวงกลมใหม่ ตำมทีก่รมขนสง่ทำงบกเรยีกเกบ็จรงิ 
   คำ่บรกิำรท ำแผน่ป้ำยทะเบยีน ตำมทีก่รมขนสง่ทำงบกเรยีกเกบ็จรงิ 
   คำ่แจง้ยำ้ย ตำมทีก่รมขนสง่ทำงบกเรยีกเกบ็จรงิ 
   คำ่หยดุใชร้ถ (กรณีลูกคำ้ขอแจง้หยดุใช)้ ตำมทีก่รมขนสง่ทำงบกเรยีกเกบ็จรงิ 
คำ่คดัเอกสำรประกนัภยักรมธรรม ์( พ.ร.บ.และ
ประกนัภยัชัน้1 ) 

ตำมทีก่รมขนสง่ทำงบกเรยีกเกบ็จรงิ 

   คำ่ขอส ำเนำเล่มทะเบยีน ตำมทีก่รมขนสง่ทำงบกเรยีกเกบ็จรงิ 
   คำ่ออกเอกสำรเกีย่วกบังำนทะเบยีนรถ/สญัญำ  - 
   คำ่ประกนักำรยมืเล่มทะเบยีน - 
   คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยทรพัย ์ ตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ 
   กรณีฟ้องคดแีต่ยงัไมม่กีำรสบืพยำนแล้วถอนฟ้อง ตำมทีบ่รษิทัฯก ำหนด และ ค่ำธรรมเนียมศำลตำมจรงิ 
กรณีฟ้องคดแีต่ยงัไมม่กีำรสบืพยำนและสำมำรถ
ประนอมหน้ีได ้

ตำมทีบ่รษิทัฯก ำหนด และ ค่ำธรรมเนียมศำลตำมจรงิ 

   กรณียื่นฟ้องคดแีละสบืพยำนแล้ว ตำมทีบ่รษิทัฯก ำหนด และ ค่ำธรรมเนียมศำลตำมจรงิ 



3 
(ใชส้ ำหรบัปิดประกำศหน้ำสำขำ) 

 (เอกสำรแนบ 1) 

 
 
 

(ลูกค้ำบุคคลธรรมดำ) 
รำยละเอยีดอตัรำดอกเบีย้ E.I.R. ค่ำปรบั ค่ำบรกิำร ค่ำธรรมเนียมใด ๆ และค่ำใชจ้่ำยตำมทีไ่ดจ้่ำยจรงิ และ พอสมควรแก่เหตุที่

เกีย่วกบัสนิเชื่อสว่นบุคคลภำยใตก้ำรก ำกบัประเภทสนิเชื่อทีม่ทีะเบยีนรถเป็นประกนั (P-LOAN) 

เริม่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่ 28 มกรำคม 2563 
แบบท่ี 2 

รำยกำร 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำร 

รถจกัรยำนยนต์ รถยนต ์,รถเก๋ง 

รถบรรทุก 4 ล้อขึน้ไป,รถโดยสำร, 
รถเพื่อกำรเกษตร,รถไถ,แทรกเตอรล้์อ
ยำง , รถแบคโฮ , รถเครน , รถบด,รถ
เกรด, 
รถตกั 

ดอกเบีย้ ค่ำปรบั ค่ำบริกำร และค่ำธรรมเนียม  

ดอกเบีย้ ค่ำบริกำร และค่ำธรรมเนียมใดๆ รวมกนัแล้ว
ไม่เกิน (อตัรำดอกเบีย้ท่ีแท้จริงต่อปี : EIR) 

28% ต่อปี 

คำ่ปรบัผดินัดช ำระ (คดิจำกเงนิตน้ในงวดทีจ่ำ่ย) - 

คำ่ธรรมเนียมกำรใชส้นิเชื่อ 1% 

ค่ำใช้จ่ำยตำมท่ีได้จ่ำยจริงและพอสมควรแก่เหตุ 
 

 
รถจกัรยำนยนต์ 

 
รถยนต ์,รถเก๋ง 

รถบรรทุก 4 ล้อขึน้ไป,รถโดยสำร, 
รถเพื่อกำรเกษตร,รถไถ,แทรกเตอรล้์อ
ยำง , รถแบคโฮ , รถเครน , รถบด,รถ
เกรด,รถตกั 

1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำมทวงถำมหน้ี  

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรทวงถำม (กรณีคำ้งช ำระ) / ครัง้ คำ่ออก
หนงัสอื  ทวงถำม/คำ่โทรศพัทท์วงถำม 

100/งวด 

คำ่ตดิตำมภำคสนำม (กรณีคำ้งช ำระตัง้แต่ ...3... งวดขึน้ไป) 500 บำท 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตำมทวงถำมโดยบุคคลอื่นหรอืหน่วยงำน
ภำยนอก 

ตำมอตัรำ Out Source 

 
2. ค่ำใช้จ่ำยท่ีจ่ำยให้แก่หน่วยงำนรำชกำร 
 

 
รถจกัรยำนยนต์ 

 
รถยนต ์,รถเก๋ง 

รถบรรทุก 4 ล้อขึน้ไป,รถโดยสำร, 
รถเพื่อกำรเกษตร,รถไถ,แทรกเตอรล้์อ
ยำง , รถแบคโฮ , รถเครน , รถบด,รถ
เกรด,รถตกั 

คำ่อำกรแสตมป์ สญัญำกูย้มืเงนิ 0.05% ของวงเงินกู้ แต่ไม่เกิน 10,000 บำท 
คำ่อำกรแสตมป์ของสญัญำค ้ำประกนัเงนิกู้ 10 บำท 
3. ค่ำปรบักรณีผิดนัดช ำระ     

- คดิจำกวนัครบก ำหนดช ำระถงึวนัช ำระจรงิ ในอตัรำรอ้ยละ 1.5 ต่อปีของยอดหน้ีเงนิต้นคงเหลอืทีผ่ดินดัช ำระ 
4. ค่ำธรรมเนียมกำรใช้สินเช่ือ 

- คำ่ธรรมเนียม 0% - 5% ตำมประเภทสนิเชื่อ 
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(ใชส้ ำหรบัปิดประกำศหน้ำสำขำ) 

 (เอกสำรแนบ 1) 

 
 
 

 

 
*อตัรำคำ่ธรรมเนียมและคำ่บรกิำรรวมภำษมีลูคำ่เพิม่แลว้    
*บรษิทัฯขอเรยีนใหท้รำบวำ่ บรษิทัฯอำจมอบหมำยใหบุ้คคลทีป่ระกอบธรุกจิตดิตำมทวงถำมหน้ี เป็นผูต้ดิตำมทวงถำมหน้ีจำกท่ำน  

   5. ค่ำเล่ียงประกนั   

- ยกเวน้กำรเรยีกเกบ็ 

    6. ค่ำใช้จ่ำยท่ีจ่ำยให้แก่บคุคลอ่ืนหรือหน่วยงำน
ภำยนอก 

รถจกัรยำนยนต์ รถยนต์ 
รถบรรทุก 6 ล้อขึน้ไป,รถโดยสำร 

 รถเพื่อกำรเกษตร,รถไถ,แทรคเตอร ์

   คำ่ใชจ้่ำยในกำรตรวจสอบขอ้มลูเครดติ - 

   7. ค่ำบริกำร ค่ำใช้จ่ำย และค่ำธรรมเนียมทัว่ไป รถจกัรยำนยนต์ รถยนต์ 
รถบรรทุก 6 ล้อขึน้ไป,รถโดยสำร 

 รถเพื่อกำรเกษตร,รถไถ,แทรคเตอร ์

   คำ่บรกิำรคำ่ต่อภำษปีระจ ำปี ตำมทีก่รมขนสง่ทำงบกเรยีกเกบ็จรงิ 
   คำ่บรกิำรคดัป้ำยวงกลมใหม ่ ตำมทีก่รมขนสง่ทำงบกเรยีกเกบ็จรงิ 
   คำ่บรกิำรท ำแผน่ป้ำยทะเบยีน ตำมทีก่รมขนสง่ทำงบกเรยีกเกบ็จรงิ 
   คำ่แจง้ยำ้ย ตำมทีก่รมขนสง่ทำงบกเรยีกเกบ็จรงิ 
   คำ่หยดุใชร้ถ (กรณีลูกคำ้ขอแจง้หยดุใช)้ ตำมทีก่รมขนสง่ทำงบกเรยีกเกบ็จรงิ 
   คำ่คดัเอกสำรประกนัภยักรมธรรม ์( พ.ร.บ.และประกนัภยัชัน้
1 ) ตำมทีก่รมขนสง่ทำงบกเรยีกเกบ็จรงิ 
   คำ่ขอส ำเนำเล่มทะเบยีน ตำมทีก่รมขนสง่ทำงบกเรยีกเกบ็จรงิ 
   คำ่ออกเอกสำรเกีย่วกบังำนทะเบยีนรถ/สญัญำ  - 
   คำ่ประกนักำรยมืเล่มทะเบยีน - 
   คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยทรพัย ์ ตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ 
   กรณีฟ้องคดแีต่ยงัไมม่กีำรสบืพยำนแล้วถอนฟ้อง ตำมทีบ่รษิทัฯก ำหนด และ ค่ำธรรมเนียมศำลตำมจรงิ 
   กรณีฟ้องคดแีต่ยงัไมม่กีำรสบืพยำนและสำมำรถประนอมหน้ี
ได ้ ตำมทีบ่รษิทัฯก ำหนด และ ค่ำธรรมเนียมศำลตำมจรงิ 
   กรณียื่นฟ้องคดแีละสบืพยำนแล้ว ตำมทีบ่รษิทัฯก ำหนด และ ค่ำธรรมเนียมศำลตำมจรงิ 
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(ใชส้ ำหรบัปิดประกำศหน้ำสำขำ) 

 (เอกสำรแนบ 1) 

 

 
 
 

รำยละเอยีดอตัรำดอกเบีย้ E.I.R. ค่ำปรบั ค่ำบรกิำร ค่ำธรรมเนียมใด ๆ และค่ำใชจ้่ำยตำมทีไ่ดจ้่ำยจรงิ และ พอสมควรแก่เหตุที่
เกีย่วกบัสนิเชื่อสว่นบุคคลภำยใตก้ำรก ำกบัประเภทสนิเชื่อทีม่ทีะเบยีนรถเป็นประกนั (P-LOAN) 

เริม่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่ 28 มกรำคม 2563 
แบบท่ี 3 

 
  

รำยกำร 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำร 

รถจกัรยำนยนต์ รถยนต ์,รถเก๋ง 
รถบรรทุก 4 ล้อขึน้ไป,รถโดยสำร, 
รถเพื่อกำรเกษตร,รถไถ,แทรกเตอรล้์อยำง , 
รถแบคโฮ , รถเครน , รถบด,รถเกรด,รถตกั 

ดอกเบีย้ ค่ำปรบั ค่ำบริกำร และค่ำธรรมเนียม  

ดอกเบีย้ ค่ำบริกำร และค่ำธรรมเนียมใดๆ รวมกนั
แล้วไม่เกิน (อตัรำดอกเบีย้ท่ีแท้จริงต่อปี : EIR) 

28% ต่อปี 

คำ่ปรบัผดินัดช ำระ (คดิจำกเงนิตน้ในงวดทีจ่ำ่ย) - 

คำ่ธรรมเนียมกำรใชส้นิเชื่อ 3% 

ค่ำใช้จ่ำยตำมท่ีได้จ่ำยจริงและพอสมควรแก่เหตุ 
 

รถจกัรยำนยนต์ 
 

รถยนต ์,รถเก๋ง 
รถบรรทุก 4 ล้อขึน้ไป,รถโดยสำร, 
รถเพื่อกำรเกษตร,รถไถ,แทรกเตอรล้์อยำง , 
รถแบคโฮ , รถเครน , รถบด,รถเกรด,รถตกั 

1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำมทวงถำมหน้ี  
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรทวงถำม (กรณีคำ้งช ำระ) / ครัง้ คำ่ออก
หนงัสอื  ทวงถำม/คำ่โทรศพัทท์วงถำม 

100/งวด 

คำ่ตดิตำมภำคสนำม (กรณีคำ้งช ำระตัง้แต่ ...3... งวดขึน้
ไป) 

500 บำท 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตำมทวงถำมโดยบุคคลอื่นหรอื
หน่วยงำนภำยนอก 

ตำมอตัรำ Out Source 

 
2. ค่ำใช้จ่ำยท่ีจ่ำยให้แก่หน่วยงำนรำชกำร 
 

 
รถจกัรยำนยนต์ 

 
รถยนต ์,รถเก๋ง 

รถบรรทุก 4 ล้อขึน้ไป,รถโดยสำร, 
รถเพื่อกำรเกษตร,รถไถ,แทรกเตอรล้์อยำง , 
รถแบคโฮ , รถเครน , รถบด,รถเกรด,รถตกั 

คำ่อำกรแสตมป์ สญัญำกูย้มืเงนิ 0.05% ของวงเงินกู้ แต่ไม่เกิน 10,000 บำท 
คำ่อำกรแสตมป์ของสญัญำค ้ำประกนัเงนิกู้ 10 บำท 
3. ค่ำปรบักรณีผิดนัดช ำระ     

- คดิจำกวนัครบก ำหนดช ำระถงึวนัช ำระจรงิ ในอตัรำรอ้ยละ 1.5 ต่อปีของยอดหน้ีเงนิต้นคงเหลอืทีผ่ดินดัช ำระ 
4. ค่ำธรรมเนียมกำรใช้สินเช่ือ 

- คำ่ธรรมเนียม 0% - 5% ตำมประเภทสนิเชื่อ 
5. ค่ำเล่ียงประกนั   

- ยกเวน้กำรเรยีกเกบ็ 



6 
(ใชส้ ำหรบัปิดประกำศหน้ำสำขำ) 

 (เอกสำรแนบ 1) 

 

 
 
 

 

 
*อตัรำคำ่ธรรมเนียมและคำ่บรกิำรรวมภำษมีลูคำ่เพิม่แลว้    
*บรษิทัฯขอเรยีนใหท้รำบวำ่ บรษิทัฯอำจมอบหมำยใหบุ้คคลทีป่ระกอบธรุกจิตดิตำมทวงถำมหน้ี เป็นผูต้ดิตำมทวงถำมหน้ีจำกท่ำน  

 
 

 

 

 

 

 

 

    6. ค่ำใช้จ่ำยท่ีจ่ำยให้แก่บคุคลอ่ืนหรือหน่วยงำนภำยนอก รถจกัรยำนยนต์ รถยนต์ 
รถบรรทุก 6 ล้อขึน้ไป,รถโดยสำร 

 รถเพื่อกำรเกษตร,รถไถ,แทรคเตอร ์

 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตรวจสอบขอ้มลูเครดติ - 

   7. ค่ำบริกำร ค่ำใช้จ่ำย และค่ำธรรมเนียมทัว่ไป รถจกัรยำนยนต์ รถยนต์ 
รถบรรทุก 6 ล้อขึน้ไป,รถโดยสำร 

 รถเพื่อกำรเกษตร,รถไถ,แทรคเตอร ์

 คำ่บรกิำรค่ำต่อภำษปีระจ ำปี ตำมทีก่รมขนสง่ทำงบกเรยีกเกบ็จรงิ 
 คำ่บรกิำรคดัป้ำยวงกลมใหม่ ตำมทีก่รมขนสง่ทำงบกเรยีกเกบ็จรงิ 
 คำ่บรกิำรท ำแผน่ป้ำยทะเบยีน ตำมทีก่รมขนสง่ทำงบกเรยีกเกบ็จรงิ 
 คำ่แจง้ยำ้ย ตำมทีก่รมขนสง่ทำงบกเรยีกเกบ็จรงิ 
 คำ่หยุดใช้รถ (กรณีลูกคำ้ขอแจง้หยดุใช้) ตำมทีก่รมขนสง่ทำงบกเรยีกเกบ็จรงิ 
 คำ่คดัเอกสำรประกนัภยักรมธรรม ์( พ.ร.บ.และประกนัภยัชัน้1 ) ตำมทีก่รมขนสง่ทำงบกเรยีกเกบ็จรงิ 
 คำ่ขอส ำเนำเล่มทะเบยีน ตำมทีก่รมขนสง่ทำงบกเรยีกเกบ็จรงิ 
 คำ่ออกเอกสำรเกีย่วกบังำนทะเบยีนรถ/สญัญำ  - 
 คำ่ประกนักำรยมืเล่มทะเบยีน - 
 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยทรพัย ์ ตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 กรณีฟ้องคดแีต่ยงัไมม่กีำรสบืพยำนแลว้ถอนฟ้อง ตำมทีบ่รษิทัฯก ำหนด และ ค่ำธรรมเนียมศำลตำมจรงิ 
 กรณีฟ้องคดแีต่ยงัไมม่กีำรสบืพยำนและสำมำรถประนอมหน้ีได้ ตำมทีบ่รษิทัฯก ำหนด และ ค่ำธรรมเนียมศำลตำมจรงิ 
 กรณียื่นฟ้องคดแีละสบืพยำนแล้ว ตำมทีบ่รษิทัฯก ำหนด และ ค่ำธรรมเนียมศำลตำมจรงิ 



7 
(ใชส้ ำหรบัปิดประกำศหน้ำสำขำ) 

 (เอกสำรแนบ 1) 

 

 
 
 

รำยละเอยีดอตัรำดอกเบีย้ E.I.R.ค่ำปรบั ค่ำบรกิำร ค่ำธรรมเนียมใด ๆ และค่ำใชจ้่ำยตำมทีไ่ดจ้่ำยจรงิ และ พอสมควรแก่เหตุที่
เกีย่วกบัสนิเชื่อสว่นบุคคลภำยใตก้ำรก ำกบัประเภทสนิเชื่อทีม่ทีะเบยีนรถเป็นประกนั (P-LOAN) 

เริม่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่ 28 มกรำคม 2563 
แบบท่ี 4 

รำยกำร 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำร 

รถจกัรยำนยนต์ รถยนต ์,รถเก๋ง 

รถบรรทุก 4 ล้อขึน้ไป,รถโดยสำร, 
รถเพื่อกำรเกษตร,รถไถ,แทรกเตอรล้์อ
ยำง , รถแบคโฮ , รถเครน , รถบด,รถ
เกรด,รถตกั 

ดอกเบีย้ ค่ำปรบั ค่ำบริกำร และค่ำธรรมเนียม  
ดอกเบีย้ ค่ำบริกำร และค่ำธรรมเนียมใดๆ รวมกนัแล้วไม่
เกิน (อตัรำดอกเบีย้ท่ีแท้จริงต่อปี : EIR) 

28% ต่อปี 

คำ่ปรบัผดินัดช ำระ (คดิจำกเงนิตน้ในงวดทีจ่ำ่ย) - 

คำ่ธรรมเนียมกำรใชส้นิเชื่อ 5% 

ค่ำใช้จ่ำยตำมท่ีได้จ่ำยจริงและพอสมควรแก่เหตุ 
 

 
รถจกัรยำนยนต์ 

 
รถยนต ์,รถเก๋ง 

รถบรรทุก 4 ล้อขึน้ไป,รถโดยสำร, 
รถเพื่อกำรเกษตร,รถไถ,แทรกเตอรล้์อ
ยำง , รถแบคโฮ , รถเครน , รถบด,รถ
เกรด,รถตกั 

1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำมทวงถำมหน้ี  

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรทวงถำม (กรณีคำ้งช ำระ) / ครัง้ คำ่ออก
หนงัสอื  ทวงถำม/คำ่โทรศพัทท์วงถำม 

100/งวด 

คำ่ตดิตำมภำคสนำม (กรณีคำ้งช ำระตัง้แต่ ...3... งวดขึน้ไป) 500 บำท 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตำมทวงถำมโดยบุคคลอื่นหรอืหน่วยงำน
ภำยนอก 

ตำมอตัรำ Out Source 

 
2. ค่ำใช้จ่ำยท่ีจ่ำยให้แก่หน่วยงำนรำชกำร 
 

 
รถจกัรยำนยนต์ 

 
รถยนต ์,รถเก๋ง 

รถบรรทุก 4 ล้อขึน้ไป,รถโดยสำร, 
รถเพื่อกำรเกษตร,รถไถ,แทรกเตอรล้์อ
ยำง , รถแบคโฮ , รถเครน , รถบด,รถ
เกรด,รถตกั 

คำ่อำกรแสตมป์ สญัญำกูย้มืเงนิ 0.05% ของวงเงินกู้ แต่ไม่เกิน 10,000 บำท 
คำ่อำกรแสตมป์ของสญัญำค ้ำประกนัเงนิกู้ 10 บำท 
3. ค่ำปรบักรณีผิดนัดช ำระ     

   คดิจำกวนัครบก ำหนดช ำระถงึวนัช ำระจรงิ ในอตัรำรอ้ยละ 1.5 ต่อปีของยอดหน้ีเงนิต้นคงเหลอืทีผ่ดินดัช ำระ 
4. ค่ำธรรมเนียมกำรใช้สินเช่ือ 

   คำ่ธรรมเนียม 0% - 5% ตำมประเภทสนิเชื่อ 
5. ค่ำเล่ียงประกนั   

   ยกเวน้กำรเรยีกเกบ็ 



8 
(ใชส้ ำหรบัปิดประกำศหน้ำสำขำ) 

 (เอกสำรแนบ 1) 

 
 
 

 

*อตัรำคำ่ธรรมเนียมและคำ่บรกิำรรวมภำษมีลูคำ่เพิม่แลว้    
*บรษิทัฯขอเรยีนใหท้รำบวำ่ บรษิทัฯอำจมอบหมำยใหบุ้คคลทีป่ระกอบธรุกจิตดิตำมทวงถำมหน้ี เป็นผูต้ดิตำมทวงถำมหน้ีจำกท่ำน  
 

 

    6. ค่ำใช้จ่ำยท่ีจ่ำยให้แก่บคุคลอ่ืนหรือหน่วยงำนภำยนอก รถจกัรยำนยนต์ รถยนต์ 
รถบรรทุก 6 ล้อขึน้ไป,รถโดยสำร 

 รถเพื่อกำรเกษตร,รถไถ,แทรคเตอร ์

   คำ่ใชจ้่ำยในกำรตรวจสอบขอ้มลูเครดติ - 

   7. ค่ำบริกำร ค่ำใช้จ่ำย และค่ำธรรมเนียมทัว่ไป รถจกัรยำนยนต์ รถยนต์ 
รถบรรทุก 6 ล้อขึน้ไป,รถโดยสำร 

 รถเพื่อกำรเกษตร,รถไถ,แทรคเตอร ์

   คำ่บรกิำรคำ่ต่อภำษปีระจ ำปี ตำมทีก่รมขนสง่ทำงบกเรยีกเกบ็จรงิ 
   คำ่บรกิำรคดัป้ำยวงกลมใหม่ ตำมทีก่รมขนสง่ทำงบกเรยีกเกบ็จรงิ 
   คำ่บรกิำรท ำแผน่ป้ำยทะเบยีน ตำมทีก่รมขนสง่ทำงบกเรยีกเกบ็จรงิ 
   คำ่แจง้ยำ้ย ตำมทีก่รมขนสง่ทำงบกเรยีกเกบ็จรงิ 
   คำ่หยดุใชร้ถ (กรณีลูกคำ้ขอแจง้หยดุใช)้ ตำมทีก่รมขนสง่ทำงบกเรยีกเกบ็จรงิ 
   คำ่คดัเอกสำรประกนัภยักรมธรรม ์( พ.ร.บ.และประกนัภยัชัน้1 ) ตำมทีก่รมขนสง่ทำงบกเรยีกเกบ็จรงิ 
   คำ่ขอส ำเนำเล่มทะเบยีน ตำมทีก่รมขนสง่ทำงบกเรยีกเกบ็จรงิ 
   คำ่ออกเอกสำรเกีย่วกบังำนทะเบยีนรถ/สญัญำ  - 
   คำ่ประกนักำรยมืเล่มทะเบยีน - 
   คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยทรพัย ์ ตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ 
   กรณีฟ้องคดแีต่ยงัไมม่กีำรสบืพยำนแล้วถอนฟ้อง ตำมทีบ่รษิทัฯก ำหนด และ ค่ำธรรมเนียมศำลตำมจรงิ 
   กรณีฟ้องคดแีต่ยงัไมม่กีำรสบืพยำนและสำมำรถประนอมหน้ีได้ ตำมทีบ่รษิทัฯก ำหนด และ ค่ำธรรมเนียมศำลตำมจรงิ 
   กรณียื่นฟ้องคดแีละสบืพยำนแล้ว ตำมทีบ่รษิทัฯก ำหนด และ ค่ำธรรมเนียมศำลตำมจรงิ 


