ประกาศบริษัท ชั ยฤทธิ ลีสซิง 58 จํากัด
รายละเอียดเกียวกับอัตราดอกเบีย ค่ าปรับ ค่ าบริการ ค่ าธรรมเนียมใดๆ และค่ าใช้ จ่ายตามทีจ่ ายจริ ง
และพอสมควรแก่เหตุเกียวกับสิ นเชื อส่ วนบุคคลภายใต้ การกํากับประเภทสิ นเชื อทีมีทะเบียนรถเป็ นประกัน
เริมใช้ ตังแต่วันที 13 กันยายน 2564 เป็ นต้ นไป
รายการ
1. ดอกเบีย ค่าปรับ ค่าบริ การ ค่าธรรมเนี ยมใดๆ เมือรวมกันแล้วไม่เกิน
1.1 ดอกเบียการให้สินเชือ
1.2 ดอกเบียผิดนัดชําระหนี ทีมีลกั ษณะการผ่อนชําระเป็ นงวด (คํานวณจากเงินต้นคงเหลือในงวดนันๆ)
1.3 ดอกเบียผิดนัดชําระหนี ทีได้รับการผ่อนผันไม่คิดดอกเบียผิดนัดชําระหนี อันเนืองจากเหตุสุดวิสัย
ค่าใช้จ่ายตามทีได้จ่ายจริ งและพอสมควรแก่เหตุ
2. ค่าใช้จ่ายในการชําระเงิน/ชําระหนี
2.1 ชําระทีจุดบริ การรับชําระ (Counter service) ของร้านสะดวกซื อ 7-11 (ยอดเงินไม่เกิน 49,000.- บาท)
2.2 ชําระทีจุดบริ การรับชําระธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.3 ชําระทีสาขา บริ ษทั ชัยฤทธิ ลีสซิ ง 58 จํากัด
3. ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี
ค่าใช้จ่ายในการติ ดตามทวงถามหนี กรณี ทีผิดนัดชําระค่างวดรวมค้างชําระ
3.1 ค้างชําระค่างวด 1 งวด (กรณี ลูกหนีมีหนีค้างชําระสะสมเกิน 1,000 บาท ขึนไป)
3.2 ค้างชําระค่างวด 2 งวด (กรณี ลูกหนีมีหนีค้างชําระสะสมเกิน 1,000 บาท ขึนไป)
บริ ษทั ได้รับชําระหนีครบตามจํานวน หรื อมีการบอกเลิกสัญญาแล้วตามกฏหมายจะไม่มีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในการคิดค่าทวงถาม
3.3 ค้างชําระค่างวด 3 งวด ขึนไป (ติดตามภาคสนาม)
• ยอดกู้ 0-99,999 บาท
• ยอดกู้ 100,000 บาท ขึนไป
4. ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามโดยบุคคลอืนหรื อหน่วยงานภายนอก (กรณี ลูกค้าค้างชําระตังแต่ 5 งวดขึนไป)
4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี โดยทนายความหรื อบุคคลที ได้รับมอบหมาย
4.2 ค่าทนายความในการฟ้ องร้องดําเนิ นคดี
• กรณี ฟ้องแล้วยังไม่มีการสื บพยานแล้วลูกค้านําเงินมาชําระ
• กรณี ฟ้องแล้วลูกค้าตกลงทําสัญญาประณี ประนอมยอมความตามฟ้อง
• กรณี ฟ้องแล้วมีคาํ พิพากษาถึงที สุด
ค่าบริ การอืนๆ
5.ค่าใช้จ่ายไปดําเนิ นการต่อภาษีประจําปี ให้กบั ลูกค้า
• ไม่มีภาษีคา้ งชําระ
• มีภาษีคา้ งชําระ 1 ปี
• มีภาษีคา้ งชําระ 2 ปี
6.ค่าใช้จ่ายในการติดต่อเพือจัดทําประกันภัยรถให้กบั ลูกค้า
7.ค่าใช้จ่ายในการคัดป้ายวงกลมใหม่ให้กบั ลูกค้า
• กรุ งเทพฯ
• ต่างจังหวัด
8.ค่าใช้จ่ายในการติดต่อเพือขอแผ่นป้ายทะเบียนใหม่แทนของเดิ มให้กบั ลูกค้า
• กรุ งเทพฯ
• ต่างจังหวัด
9.ค่าใช้จ่ายในการแจ้งย้ายให้กบั ลูกค้า
• กรุ งเทพฯ
• ต่างจังหวัด
10.ค่าใช้จ่ายในการคัดเอกสารตามกรมธรรม์ประกันภัย
11.ค่าใช้จ่ายในการขอสําเนาเล่มทะเบี ยนรถให้กบั ลูกค้า
12.ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารเกียวกับงานทะเบียนรถ/สัญญาให้กบั ลูกค้า
13.ค่าใช้จ่ายในการจัดบุคลากรเพือนําเล่มทะเบียนรถไปดําเนินการร่ วมกับลูกค้า
14.ค่าใช้จ่ายสําหรับลูกค้าต้องการเล่มทะเบียนรถ(ด่วน)
15.ค่าใช้จ่ายในการประมูลขายรถ (ผูซ้ ื อเป็ นผูช้ าํ ระ)
***อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริ การรวมภาษีมูลค่าเพิมแล้ว
บริ ษทั ชัยฤทธิ ลีสซิ ง 58 จํากัด อาจว่าจ้างให้บุคคลอืนในการติดตามทวงถามหนี และ/หรื อดําเนิ นคดีกบั ลูกค้าตามทีเห็นสมควร

ค่าธรรมเนี ยม / ค่าบริ การตามประเภทรถ
รถจักรยานยนต์
รถยนต์ / รถประเภทอืนๆ
ไม่เกิน 24.00% ต่อปี
ไม่เกิน 24.00% ต่อปี
คิดดอกเบียผิดนัดชําระบนค่างวด (Installment) ทีผิดนัดชําระ
ระยะเวลา 1 - 3 เดือน นับจากวันเกิดเหตุสุดวิสัย

15 – 20 บาท/ครัง
15 บาท/ครัง
ไม่มี

15 – 20 บาท/ครัง
15 บาท/ครัง
ไม่มี

50 บาท/งวด
150 บาท/งวด

50 บาท/งวด
150 บาท/งวด

300 บาท/ครัง
800 บาท/ครัง

300 บาท/ครัง
800 บาท/ครัง

2,000 บาท/ราย

3,000 บาท/ราย

ค่าฤชาธรรมเนี ยมและค่าทนายตามคําพิพากษาหรื อคําสังศาล
ค่าฤชาธรรมเนี ยมและค่าทนายตามคําพิพากษาหรื อคําสังศาล
ค่าฤชาธรรมเนี ยมและค่าทนายตามคําพิพากษาหรื อคําสังศาล

100
200
300
100

200
400
600
350

1,000
500

1,000
500

1,000
500

1,000
800

1,000
500
150
50
100
500
100

1,000
800
200
50
200
1,000
100

ค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึนจริ ง

