ประกาศบริษัท ชั ยฤทธิ์ ลีสซิ่ง 58 จากัด
รายละเอียดเกีย่ วกับอัตราดอกเบีย้ ค่ าปรับ ค่ าบริการ ค่ าธรรมเนียมใดๆ และค่ าใช้ จ่ายตามทีจ่ ่ ายจริง
และพอสมควรแก่ เหตุเกีย่ วกับสิ นเชื่ อส่ วนบุคคลภายใต้ การกากับประเภทสิ นเชื่ อทีม่ ีทะเบียนรถเป็ นประกัน
เริ่มใช้ ต้งั แต่ วนั ที่ 08 พฤศจิกายน 2562 เป็ นต้ นไป
รายการ

ค่าธรรมเนี ยม / ค่าบริ การตามประเภทรถ
รถจักรยานยนต์
รถยนต์ / รถประเภทอื่นๆ

1. ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริ การ ค่าธรรมเนียมใดๆ
ไม่เกิน 28.00% ต่อปี
ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริ การ หรื อค่าธรรมเนี ยมใด ๆ เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน
2% ของเงินกู้ ขั้นต่า 500 บาท
ค่าธรรมเนี ยมประเมินหลักประกันสิ นเชื่อ (ในกรณี ที่ลูกค้าชาระปิ ดบัญชีภายในวันที่ทาสัญญาหรื ออนุมตั ิแล้วไม่ใช้วงเงิน)
ค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริ งและพอสมควรแก่เหตุ
2. ค่าใช้จ่ายในการชาระเงิน/ชาระหนี้
2.1 ชาระที่จุดบริ การรับชาระ (Counter service) ของร้านสะดวกซื้ อ 7-11 (ยอดเงินไม่เกิน 49,000.- บาท)
15 – 20 บาท/ครั้ง
15 – 20 บาท/ครั้ง
2.2 ชาระที่จุดบริ การรับชาระธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
15 บาท/ครั้ง
15 บาท/ครั้ง
3. ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้กรณี ที่ผิดนัดชาระค่างวดรวมค้างชาระ
3.1 ค้างชาระค่างวด 1-2 งวด
100 บาท/งวด
100 บาท/งวด
3.2 ค้างชาระค่างวด 3 งวด ขึ้นไป (ติดตามภาคสนาม)
• ยอดกู้ 0-99,999 บาท
300 บาท/ครั้ง
300 บาท/ครั้ง
• ยอดกู้ 100,000 บาท ขึ้นไป
800 บาท/ครั้ง
800 บาท/ครั้ง
3.3 ค่าใช้จ่ายในการไถ่ถอนรถจักรยานยนต์/รถยนต์ / รถประเภทอื่นๆที่ถูกยึด
• ยอดกู้ 0-60,000 บาท
500 บาท/ครั้ง
1,000 บาท/ครั้ง
• ยอดกู้ 60,001-100,000 บาท
1,000 บาท/ครั้ง
3,000 บาท/ครั้ง
• ยอดกู้ 100,001 บาท ขึ้นไป
3,000 บาท/ครั้ง
5,000 บาท/ครั้ง
4. ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามโดยบุคคลอื่นหรื อหน่วยงานภายนอก (กรณี ลูกค้าค้างชาระตั้งแต่ 5 งวดขึ้นไป)
4.1 ค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้และลูกค้านาเงินมาชาระ
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง
4.2 ค่าทนายความในการฟ้ องร้องดาเนินคดี
• กรณี ฟ้องแล้วยังไม่มีการสื บพยานแล้วลูกค้านาเงินมาชาระ
5,000 บาท พร้อมค่าธรรมเนียมศาลตามจ่ายจริ ง 7,000 บาท พร้อมค่าธรรมเนี ยมศาลตามจ่ายจริ ง
• กรณี ฟ้องแล้วลูกค้าตกลงทาสัญญาประณี ประนอมยอมความตามฟ้อง
7,000 บาท พร้อมค่าธรรมเนียมศาลตามจ่ายจริ ง 9,000 บาท พร้อมค่าธรรมเนี ยมศาลตามจ่ายจริ ง
• กรณี ฟ้องแล้วมีคาพิพากษาถึงที่สุด
10,000 บาท พร้อมค่าธรรมเนียมศาลตามจ่ายจริ ง 12,000 บาท พร้อมค่าธรรมเนียมศาลตามจ่ายจริ ง
4.3 ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษารถที่ถูกยึดเพื่อรอการขายทอดตลาด
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดาเนินการต่างๆ แทนลูกค้า
5.ค่าใช้จ่ายไปดาเนิ นการต่อภาษีประจาปี
• ไม่มีภาษีคา้ งชาระ
100
200
• มีภาษีคา้ งชาระ 1 ปี
200
400
• มีภาษีคา้ งชาระ 2 ปี
300
600
6.ค่าใช้จ่ายในการติดต่อเพื่อจัดทาประกันภัย พ.ร.บ.
100
350
7.ค่าใช้จ่ายในการคัดป้ ายแสดงการเสี ยภาษี(ป้ ายวงกลม)
• กรุ งเทพฯ
1,000
1,000
• ต่างจังหวัด
500
500
8.ค่าใช้จ่ายในการติดต่อเพื่อขอแผ่นป้ ายทะเบียนใหม่แทนของเดิม
• กรุ งเทพฯ
1,000
1,000
• ต่างจังหวัด
500
800
9.ค่าใช้จ่ายในการแจ้งย้ายรถเข้า
• กรุ งเทพฯ
1,000
1,000
• ต่างจังหวัด
500
800
10.ค่าใช้จ่ายในการคัดเอกสารประกันภัยกรมธรรม์ (พ.ร.บ.)
150
200
11.ค่าใช้จ่ายในการขอสาเนาเล่มทะเบียน
50
50
12.ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียนรถ/สัญญา
100
200
13.ค่าใช้จ่ายในการจัดพนักงานเพื่อนาเล่มทะเบียนรถไปดาเนิ นการร่ วมกับลูกค้า
500
1,000
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง
14.ค่าใช้จ่ายในการประมูลขายรถ
***อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริ การรวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ว
บริ ษทั ชัยฤทธิ์ ลีสซิ่ ง 58 จากัด อาจว่าจ้างให้บุคคลอื่นที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้ เป็ นผูต้ ิดตามทวงถามหนี้และ/หรื อดาเนินคดีกบั ลูกค้าตามที่เห็นสมควร

