สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริง และพอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับ
สินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

รายการ
1.ดอกเบี้ย คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียมใดๆ
• ดอกเบี้ย
• คาธรรมเนียมการประเมินราคารถยนต
• คาตรวจสอบขอมูลเครดิต
2. คาใชจายตามที่ ไดจายจริงและพอสมควรแกเหตุ
• คาอากรแสตมป
• คาปรับเช็คคืน กรณีหักบัญชีไมได
• คาติดตามทวงถามหนี้คางชำระ
โดยเคทีซีไดมอบหมายให บริษัท วินเพอรฟอรมานซ จำกัด ดำเนินการติดตามทวงถามหนี้แทน
3. คาธรรมเนียมการรับชำระเงิน (อัตราคาธรรมเนียมการรับชำระเงินเปนไปตามเงื1อนไขของธนาคาร
/ผู ใหบริการรับชำระเปนผูกำหนด และเรียกเก็บจากผู ใชบริการโดยตรง ณ จุดใหบริการ)
• ชำระที่ KTC TOUCH ทุกสาขา
• ชำระที่เคานเตอรธนาคาร : ธ. กรุงไทย
• ชำระผานระบบ Mobile Banking : ธ. กรุงไทย
• ชำระผานระบบ Internet Banking: ธ. กรุงไทย www.ktbnetbank.com
• ชำระผานเครื1อง ATM : ธ. กรุงไทย
• ชำระผานเครื1องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ : ธ. กรุงไทย
• ชำระผานชองทางชำระบิลขามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)
ดูชองทางที่ใหบริการที่ www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/Documents/Bill_Payment_InterBank.pdf

อัตราที่เรียกเก็บ
ต่ำสุด 21% ถึงสูงสุดไมเกิน 24% ตอป
สูงสุดไมเกิน 24% ตอป
สูงสุดไมเกิน 1% ของวงเงินสินเชื1อ
ไมมี
ไมเกิน 0.05% ของวงเงินสินเชื1อ
สูงสุดไมเกินตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด
(เคทีซีเปนผูชำระ)
ไมมีการใหบริการ
100 บาท/งวดการคางชำระ

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
สูงสุด 20 บาท/รายการ

รายละเอียดคาบริการ คาใชจาย และคาธรรมเนียมอื1นๆ

- คาบริการสวนที่สอง (คิดตามระยะทาง ยกเวน กรณีไมสามารถรับ-สงมอบทรัพย
หรือมีการรับ-สงมอบทรัพยที่บริษัทประมูลโดยตรง)
• คาน้ำมันสำหรับเติมรถของลูกหนี้ (คิดตามระยะทาง)
• คาใชจายยกรถ (คิดตามระยะทาง)
- กรุงเทพฯ ปริมณฑล หรือ ตางจังหวัด ระยะทางไมเกิน 100 กม.
- ตางจังหวัด ระยะทางเกินกวา 100 กม.
2. คาบริการอื1นๆ* (อัตราคาบริการเปนไปตามเงื1อนไขที่ผู ใหบริการกำหนด และเรียกเก็บจากผู ใชบริการโดยตรง)
กรุงเทพฯ
รถยนต
รถจักรยานยนต
• คาบริการตอภาษีประจำป
80 บาท
80 บาท
• คาบริการแจงเปลี่ยนสีรถ
600 บาท
500 บาท
• คาบริการแจงเปลี่ยนเครื1องยนต
600 บาท
500 บาท
• คาบริการแจงเปลี่ยนลักษณะรถ
600 บาท
• คาบริการแจงติดตั้ง NGV / LPG / ยกเลิกติดตั้งถังแกส
600 บาท
• คาบริการคัดปายแสดงรายการเสียภาษี (กรณีสูญหาย)
500 บาท
300 บาท
• คาบริการขอแผนปายทะเบียน
500 บาท
400 บาท
• คาบริการแจงยายเขา / ยกเลิกการแจงยายเขา
500 บาท
500 บาท
• คาบริการแจงยายออก / ยกเลิกการแจงยายออก
500 บาท
500 บาท
• คาบริการแกไขชื1อ สกุล ที่อยู ในสมุดคูมือจดทะเบียนรถ
300 บาท
300 บาท
• คาบริการติดตามและถือสมุดจดทะเบียน (กรณีลูกคาดำเนินการดวยตนเอง) 500 บาท
500 บาท
*คาบริการขางตน รวมคาอากรแสตมปสำหรับการมอบอำนาจแลว แตไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT)

รถยนต สูงสุด 4,000 บาท/คัน
รถจักรยานยนต สูงสุด 2,000 บาท/คัน
รถยนต/รถจักรยานยนต สูงสุด 2,000 บาท/คัน
รถยนต สูงสุด 1,200 บาท/คัน
รถจักรยานยนต สูงสุด 600 บาท/คัน
รถยนต/รถจักรยานยนต สูงสุด 4,500 บาท/คัน
รถยนต/รถจักรยานยนต สูงสุด 4,500 บาท/คัน
+ 25 บาท/กม./คัน
ตางจังหวัด
รถยนต
รถจักรยานยนต
80 บาท
80 บาท
800 บาท
800 บาท
800 บาท
800 บาท
800 บาท
800 บาท
800 บาท
500 บาท
800 บาท
600 บาท
800 บาท
800 บาท
800 บาท
800 บาท
600 บาท
600 บาท
800 บาท
800 บาท

(ก.ค. 63)

1. คาใชจายในการติดตามบังคับทรัพยสินที่ลูกหนี้วางไวเปนประกันการชำระหนี้
• คาบริการ การรับ-สงมอบทรัพย (ใหบริษัทประมูล) ประกอบดวยคาบริการ 2 สวน
- คาบริการสวนแรก (อัตราคงที่)

• หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 123 5300 หรือ www.ktc.co.th • บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107545000110 เลขที่ 591 อาคาร
สมัชชาวาณิช 2 ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

