
ข้อมูลส ำคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)

สินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์ : คือ สนิเช่ือส ำหรับบุคคลธรรมดำและนิตบิุคคลท่ีมีควำมประสงค์จะซ้ือรถยนต์ รถจักรยำนยนต์ รถเพือ่กำรพำณิชย์ รถบรรทุก ท้ังจำกผู้แทนจ ำหน่ำยรถยนต์ใหม่

หรือผู้จ ำหน่ำยรถยนต์ใช้แล้วหรือเจ้ำของรถยนต์โดยตรง แต่ไม่ต้องกำรช ำระรำคำรถท้ังหมดเป็นเงินสดในครำวเดียว ธนำคำรจะเป็นผู้ช ำระรำคำรถแทนลูกค้ำ (“ผู้เช่ำซื้อ”)  และเป็นเจ้ำของ
กรรมสิทธิ ์ผู้เช่ำซื้อจะเป็นผูค้รอบครองรถยนต์ ซ่ึงธนำคำรจะโอนกรรมสทิธิ์ในรถยนต์ให้ผู้เช่ำซ้ือเม่ือผู้เช่ำซ้ือไดช้ ำระเงินค่ำตวัรถพรอ้มดอกเบี้ย (“ค่ำงวด”) ครบตำมท่ีก ำหนดไว้ในสญัญำ

รูปแบบกำรผ่อนช ำระ 
ผ่อนช ำระเป็นรำยเดือนแบบค่ำงวดเท่ำกันทุกเดือน หรือ ผ่อนช ำร ะแบบ ข้ันบันได 
(Step) หรือ ผ่อนช ำระค่ำงวดงวดสดุท้ำย รวมกับเงินก้อนสว่นทีเหลือ (Balloon)  
ซ่ึงจะระบุค่ำงวดแต่ละงวดไว้ในสญัญำ

ประเภทสัญญำ 
• สญัญำเช่ำซ้ือ – ส ำหรับบุคลลธรรมดำท่ีเช่ำซ้ือรถเพือ่กำรสว่นตัว
• สญัญำเช่ำซ้ือเชิงพำณิชย์ – ส ำหรับบุคลลธรรมดำท่ีเช่ำซ้ือรถเพือ่ใช้ในกำรขนสง่ 
เพื่อกำรค้ำ เพื่อธุรกิจของตนเอง หรือเพื่อสนิจ้ำง หรือนิติบุคคลท่ีเช่ำซ้ือรถเพื่อ
กำรใช้งำนทุกประเภท

*เงื่อนไขกำรพจิำรณำอนุมติัวงเงินและระยะเวลำกำรผ่อนช ำระเป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องธนำคำร
** อัตรำดอกเบี้ยที่ได้รับขึน้อยู่กับแคมเปญสง่เสรกิำรขำยพิเศษไม่รวมรำยกำรสง่เสรกิำรขำยพิเศษ
ตำมช่วงเวลำ ทั้งนี้ขึน้อยู่กบัระยะเวลำผ่อนช ำระ อัตรำสว่นลงเงินกูย้ืม อำยรุถ

ดอกเบี้ยที่ต้องช ำระทั้งหมด = วงเงินกูย้ืม x อัตรำดอกเบี้ยคงที ่(Flat Rate) x จ ำนวนปี

เงื่อนไขสินเชือ่ สินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์ สินเชื่อรถเรยีกเงิน

วงเงินกู้ยืมสงูสุด* 100 ล้ำนบำท 5 ล้ำนบำท

อัตรำส่วนวงเงินกู้ยมืสงูสุด*
ร้อยละ 110 ของรำคำซ้ือขำย

หรือรำคำประเมินรถ

ร้อยละ 150 ของ

รำคำประเมินรถ
ระยะเวลำผ่อนช ำระสงูสดุ* 84 งวด 84 งวด

รถยนต์ใหม่ รถยนต์ใช้แล้ว

อัตรำดอกเบี้ยคงที่** 
(ต่อปี) (Flat Rate)

2.35%-5.50% 3.95%-8.50% 3.19%-8.50%

อัตรำดอกเบี้ยลดต้นลดดอก**
(ต่อปี) (Effective Rate)

4.20%-10.00% 7.00%-15.00% 5.70%-15.00%

ค ำถำมเกี่ยวกับสนิเช่ือท่ีควรรู้
Q1: วิธีกำรน ำรถท่ีอยู่ระหว่ำงกำรผ่อนช ำระค่ำงวดไปขำยต่อท่ีถูกต้อง
A1:    หำกยังผ่อนช ำระค่ำเช่ำซ้ือตำมสัญญำไม่ครบ ห้ำมน ำรถไปขำยต่อโดยไม่ได้ร ับอ นุญำต  เ น่ืองจำก

กรรมสิทธิ์ยังเปน็ของธนำคำร (มิฉะน้ันผู้เช่ำซ้ือและผู้ร ับซ้ือจะถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำย) หำกต้องกำร

ขำยต่อให้ติดต่อมำยังธนำคำร เพ่ือรับรำยละเอียดในกำรปดิบัญชีและข้ันตอนในกำรโอนรถไปยังผูร้ ับซ้ือ

Q2: กำรน ำรถไปใช้ต่ำงประเทศ
A2: ห้ำมน ำรถไปใช้ต่ำงประเทศ เว้นแต่  กรณีพิเศษท่ีผู้เช่ำซ้ือย่ืนเปน็หนัง สือขอให้ธนำคำรอนุมัติ  เม่ือ

ได้ร ับอนุญำตแล้ว ผู้เช่ำซ้ือต้องน ำเอกสำรไปย่ืนขอท่ีกรมกำรขนส่งทำงบกเพ่ือท ำเร ื่องขอน ำรถออกไป

นอกรำชอำณำจักรตำมรำยละเอียดท่ีกรมกำรขนส่งทำงบกก ำหนด

Q3: กำรขอขยำยระยะเวลำเช่ำซ้ือ
A3: หำกประสบปญัหำกำรช ำระเงินค่ำงวด สำมำรถท ำได ้ 2 วิธี 1.ต ิดต่อธนำคำรเพือขอปรับโครงสร้ำงหน้ี

2. ตดิต่อขอสินเช่ือจ ำน ำทะเบียนรถยนต์แบบโอนเล่ม โครงกำร Top Up โดยผู้ท่ีเข้ำร ่วมโครงกำรน้ี

จะต้องผ่ำนเงื่อนไขดังน้ี

• สินเช่ือเช่ำซ้ือ : ผู้เช่ำซ้ือต้องท ำสัญญำเช่ำซ้ือแบบ Step Balloon เงินก้อนงวดสุดท้ำยเท่ำน้ัน และ
ต้องมีประวัติผ่อนช ำระตรงตำมก ำหนด จนเหลือค่ำเช่ำซ้ือสองงวดสุดท้ำยจึ งสำมำร ถย่ืนควำม

ประสงค์ได้

• กำรขยำยระยะเวลำเช่ำซ้ือจะต้องขยำยไปไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน และระยะเวลำท่ีได้ขยำยออกไปเม่ือรวม

กับระยะเวลำในสัญญำเช่ำซ้ือเดิมต้องไม่เกิน 84 งวด (เช่น เดิมท ำสัญญำเช่ำซ้ือ 48 งวดสำมำร ถ
ขยำยระยะเวลำได้อีก 12-36งวด) 

• อัตรำดอกเบ้ียท่ีใช้ในกำรขอขยำยระยะเวลำเช่ำซ้ือ คืออัตรำดอกเบ้ียเช่ำซ้ือรถยนต์ ใหม่ ท่ีธ นำคำร

ประกำศ ณ วันท่ีย่ืนขอขยำย บวกเพ่ิมอัตรำดอกเบ้ีย ร้อยละ 0.25 จำกอัตรำข้ำงต้น 

• สินเช่ือรถกู้เงินด่วน : ส ำหรับกรณีท่ีต้องกำรวงเงินส่วนต่ำงใช้ยำมฉุกเฉินหรือเปน็เงินทุนหมุนเวียน
Q4: ควำมรับผิดของผู้เช่ำซ้ือหลังรถถูกยึดเพ่ือขำยทอดตลำด

A4: ก่อนรถถูกยึดเพ่ือขำยทอดตลำด

หำกผิดนัดช ำระค่ำงวด ก่อนถูกยึดรถเพ่ือขำยทอดตลำด จะถูกบอกเลิกสัญญำ ซ่ึงธ นำคำร จ ะมี

หนังสือบอกกล่ำวและผู้เช่ำซ้ือสำมำรถช ำระเพ่ือกลับมำผ่อนช ำระต่อได้ภำยใน 30 วัน
หลังรถถูกยึดเพ่ือขำยทอดตลำด

1. เม่ือถูกยึดรถเพ่ือขำยทอดตลำด ผู้เช่ำซ้ือมีภำระรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำร ติ ด ต ำมทวงถำมหน้ี 

ค่ำธรรมเนียมขำยทอดตลำด และภำระหน้ีคงค้ำงตำมสัญญำท้ังหมด

2. หลังขำยทอดตลำด ถ้ำมีเงินเหลือจำกกำรหักช ำระหน้ี ธนำคำรจะคืนเงินให้ผู้เช่ำซ้ือ แต่หำกได้ น้อย
กว่ำหน้ีผู้เช่ำซ้ิอยังคงต้องรับผิดชอบส่วนท่ีขำดน้ัน

กำรค ำนวณดอกเบ้ีย 
ค ำนวณแบบดอกเบี้ยคงท่ีตลอดระยะเวลำท่ีต้องผ่อนช ำระ

หลักกำรผ่อนช ำระแบบลดต้นลดดอก 
ค ำนวณตำมระบบบัญชีแบบลดตน้ลดดอก คือ ดอกเบีย้คิดจำกเงินต้นคงเหลือท ำให้
ค่ำงวดช่วงแรกมีดอกเบี้ยค่อนข้ำงมำก จึงเหลือหักช ำระเงินต้นได้น้อย

=

เงินต้น
ดอกเบี้ย
ค่ำงวด

ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก (Effective Rate)

ดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) เฉลี่ยต่องวด

กำรค ำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกใชเ้พื่อกำรคิดส่วนลดดอกเบี้ยกรณปีิดบัญชกี่อนก ำหนด

กำรปิดบัญชีก่อนก ำหนด ส ำหรับสนิเช่ือเช่ำซ้ือภำยใต้ควำมคุ้มครองของสคบ. 
จะได้รับ  ส่วนลด 60% กรณีช ำระค่ำงวดมำแลว้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของค่ำงวดเช่ำซือ้ทีร่ะบใุนสัญญำ

ภำระหนี้ที่จะต้องช ำระในกรณปีิดบญัชกี่อนก ำหนด = ยอดหนีเ้ง ินต้นคงเหลือ + ดอกเบี้ยทีย่ัง
ไม่ถึงก ำหนดช ำระหักส่วนลด + ภำษีมูลค่ำเพิ่ม + ค่ำใชจ้่ำยอืน่ๆ (ถ้ำม)ี

ค่ำใช้จ่ำยท่ีอำจเกิดขึ้นนอกจำกค่ำงวด
ค่ำงวด

เร่ิมสัญญำ
• ค่ำจดทะเบียนกรรมสทิธ์ิ
• ค่ำตรวจสภำพรถ (รถเกำ่)
• ค่ำอำกรซือ้ขำยรถ (รถเก่ำ)
• ค่ำเบี้ยประกันภัยคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
• ค่ำเบี้ยประกันภัยรถยนต์
• ค่ำเบี้ยพรบ.

ครบปีที่ 1
• ค่ำภำษีรถยนต์
• ค่ำเบี้ยประกันภัยรถยนต์
• ค่ำเบี้ยพรบ.

ครบปีสุดท้ำย
• ค่ำภำษีรถยนต์
• ค่ำเบี้ยประกันภัยรถยนต์
• ค่ำเบี้ยพรบ.
• ค่ำโอนกรรมสทิธ์ิ
• ค่ำใช้จ่ำยคำ้งจำ่ยอืน่ๆ

ค่ำงวด

สำมำรถตรวจสอบค่ำธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยต่ำงๆได้ท่ี www.kkpfg.com

ตัวอย่ำง ลูกค้ำต้องกำรซื้อรถยนต์เพื่อใช้กำรส่วนตัว 800,000 บำท(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) เงินดำวน์ 
200,000 บำท ยอดขอสินเชื่อเช่ำซื้อ 600,000 บำท(เงนิต้นที่ต้องผ่อน) ผ่อน 60เดือน อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ 3 ต่อปี ค ำนวณเป็นอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงร้อยละ 5.64 ต่อปี มีกำรผิดนัดช ำระในงวดที่ 2

ตัวอย่ำงและสูตรกำรค ำนวณค่ำงวดและเบ้ียปรับช ำระล่ำช้ำ 

งวดแรก งวด2 งวด3
ค่ำงวด

ช ำระปกติ ไม่มำช ำระ
เบี้ยปรับ

ค่ำงวด = ยอดขอสินเชือ่เชำ่ซือ้ + ดอกเบี้ยเช่ำซือ้ทีต้่องช ำระทัง้หมด
จ ำนวนงวด

= (600,000 + (600,000 x 3% x 5))/60 = 11,500 บำทต่อเดือน

อัตรำเบี้ยปรับช ำระลำ่ชำ้ = อัตรำดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี 

เบี้ยปรับช ำระลำ่ช้ำ  = ค่ำงวด x (วันที่ค้ำง/365) x อัตรำเบี้ยปรับ = 11,500 x (30/365) x 5% = 47.26 บำท

หำกผิดนัดช ำระค่ำงวด 
ค ำนวณตำมระบบบัญชีแบบลดต้นลดดอก คือ ดอกเบี้ยคิดจำกเงินต้นคงเหลือท ำให้ค่ำงวด
ช่วงแรกมีดอกเบี้ยค่อนข้ำงมำก จึงเหลือหักช ำระเงินต้นได้น้อย
1. จะถูกคิดค่ำปรับช ำระล่ำช้ำ ดังนี้

• สินเชื่อเช่ำซื้อภำยใต้ควำมคุ้มครองของสคบ. พ.ศ.2565 : ร้อยละ 5 ต่อปี โดยค ำนวณจำก

ยอดเงินที่ผิดนัดช ำระจนถึงวันช ำระยอดคำ้งเสร็จสิน้

• สินเชื่อเช่ำซื้อเชิงพำณชิย์  : EIR* + ร้อยละ 3 ต่อปี โดยค ำนวณจำก

ยอดเงินต้นของค่ำงวดทีผิ่ดนัดนัน้ต้ังแต่วนัทีเ่ร่ิมผิดนดัจนถงึวนัช ำระยอดคำ้งเสร็จสิน้ 

EIR คือ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงค านวณรายสัญญา

2. จะถูกคิดค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำมทวงถำมหนี้ ตำมประกำศอัตรำค่ำธรรมเนียมของธนำคำร

หำกผิดนัดช ำระค่ำงวดติดต่อกนั 3 งวด  จะถูกคิดค่ำปรับช ำระล่ำช้ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำม

ทวงถำมหน้ี และอำจถูกยึดรถ เพื่อประโยชน์สงูสดุ ควรผ่อนช ำระคำ่งวดให้ตรงตำมวันท่ีก ำหนด

ข้อควรทรำบเก่ียวกับสินเชื่อ 
ลูกค้ำอำจได้รับมอบรถจำกผู้ขำยภำยหลังจำกธนำคำรได้พิจำรณำสนิเชือ่เบื้องต้น โดยธนำคำรขอ
สงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรพจิำรณำสนิเชื่อจนกว่ำธนำคำรได้แจ้งผลอนุมัติสินเชื่อและ/หรือ
สัญญำเช่ำซื้อระหว่ำงลูกค้ำและธนำคำรมผีลใชบ้ังคับแลว้     หำกมีปัญหำในกำรช ำระเงนิคนืคำ่เชำ่
ซื้อรถตำมเวลำทีก่ ำหนด กรุณำแจ้งธนำคำรให้ทรำบโดยทันทีเพื่อพิจำรณำเงื่อนไขกำรช ำระคืน   
หำกพบว่ำเงื่อนในสัญญำเช่ำซือ้ไมเ่ป็นไปตำมที่ตกลงหรือมขี้อโต้แย้งรำยละเอยีดในสัญญำ กรุณำ
ติดต่อธนำคำรภำยใน 15 วันนบัจำกวันที่ได้รับสัญญำ  สำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพ่ิมเตมิในข้อตกลงและ

เงื่อนไขกำรเช่ำซ้ือในสัญญำ เช่น กำรส้ินสุดลงของสัญญำ (ข้อ 11), กำรปดิบัญชีก่อนก ำหนด    (ข้อ 16) หำกมี

กำรเปล่ียนแปลงรำยละเอียดสถำนท่ีตดิตอ่ท่ำนควรแจ้งธนำคำรให้ทรำบทันที    หำกมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมสำมำรถ

ตรวจสอบรำยละเอียดไดท่ี้ www.kkpfg.com หรอืท่ีธนำคำรเกียรตนิำคินภทัร ทุกสำขำท่ัวประเทศ โทร. 02-165-5555

ประกันภัยท่ีเก่ียวข้อง 
1. ประกันภัยรถยนต์ภำคบังคับ (พ.ร.บ.)

เพื่อคุ้มครองและใหค้วำมช่วยเหลือแก่ผู้ขับขี่/ผู้โดยสำรที่อยู่ในหรือนอกรถ ที่ประสบภัยจำกรถ

2. ประกันภัยรถยนต์ภำคสมคัรใจ

เพื่อคุ้มครองควำมรับผิดชอบต่อบุคคลภำยนอก/ค่ำเสียหำย/สูญหำยของตัวรถ กำรประกนั

อุบัติเหตุส่วนบุคคล กำรประกันภัยคำ่รักษำพยำบำลของผู้ขบัขีแ่ละผู้โดยสำรในรถ
• ประโยชน์ของกำรท ำประกันภัย : ให้ควำมคุ้มครองควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจำก 
อุบัติเหตุ รถหำย ไฟไหม้ และอื่นๆที่ก ำหนดไว้ในกรมธรรม์

• ทุนประกันภัยและระยะเวลำคุม้ครองทีต้่องท ำ : ทุนประกันภัยไม่น้อยกว่ำ 80% ของรำคำ
ประเมินรถ ระยะเวลำตลอดอำยสุัญญำเช่ำซือ้ กรณที ำทนุประกนัภัยต ่ำกว่ำมลูค่ำรถ จะได้รับ
สินไหมตำมสัดส่วนควำมเสียหำยจริงเทียบกับทุนประกันภัย

• ท่ำนมีสิทธิเลือกทีจ่ะท ำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่น่ำเชื่อถือรำยอื่นนอกเหนือจำกที่
ธนำคำรเสนอได้ โดยต้องระบุชื่อธนำคำรเป็นผู้รับผลประโยชน์ตลอดอำยุสัญญำเช่ำซื้อ

3. ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อรถยนต์

หำกผู้เช่ำซื้อเสียชีวติ หรือทพุพลภำพ บริษัทประกนัภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบช ำระหนี้ตำมวงเงิน

ประกัน แทนผู้ช่ำซื้อตำมเงือ่นไขทีร่ะบไุว้ในกรมธรรม์ โดยควำมคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อ จะมผีล

นับต้ังแต่วันที่ระบุในสญัญำสินเชื่อ (กรณสีินเชื่ออนมุัติ)

4. ประกันอุบัติเหตุสว่นบุคคล

เพื่อคุ้มครองควำมเสียหำยที่เกิดจำกอบุัติเหตุที่เกิดขึน้ต่อชวีิตและร่ำงกำยของผู้ท ำประกนัเท่ำนั้น

และยังดูแลค่ำรักษำพยำบำลรวมถึงค่ำชดเชยรำยได้ระหว่ำงเข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำล

5. โปรแกรมขยำยระยะเวลำรับประกนัคุณภำพรถยนต์ใชแ้ล้ว

เพื่อคุ้มครองควำมบกพร่องของอะไหล่และกลไกไฟฟ้ำ

ของรถยนต์ที่อยู่ภำยใต้ควำมคุม้ครองทีร่ะบเุสร็จสิ้น

ต้องท ำตำมกฏหมำย

ต้องท ำตำมขอ้ก ำหนดของสัญญำ

ควรท ำเพื่อประโยชน์เวลำเกิดควำมสญูเสีย (ไม่บังคับ)

ไม่จ ำเป็นต้องท ำเพื่อขอสนิเชื่อ แต่อำจมปีระโยชน์กบัท่ำน (ไม่บงัคับ)

ไม่จ ำเป็นต้องท ำเพื่อขอสนิเชื่อ 

แต่อำจมีประโยชน์กับท่ำน (ไม่บงัคบั)
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ล ำดับกำรตัดช ำระหนี้

ล ำดับที่ 1

ล ำดับที่ 2
ล ำดับที่ 3
ล ำดับที่ 4 
ล ำดับที่ 5

ล ำดับที่ 6

* กรณีช ำระค่ำงวดก่อนถึงก ำหนดช ำระ 

ถือเป็นกำรช ำระค่ำงวดล่วงหน้ำ

** กรณีช ำระค่ำงวดไม่เต็มจ ำนวน ถือ

เป็นกำรช ำระบำงส่วน จะถูกคิดค่ำเบี้ย

ปรับช ำระล ่ำช้ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำม

ทวงถำมหนี้ โดยกรณีสัญญำเช่ำซ้ือเชิง

พำณิชย์จะตัดช ำระดอกเบี้ยก่อนแล้วจึง

ตัดช ำระเงินต้นในแต่ละงวดตำมล ำดับ

ค่ำงวดคงค้ำงนำนที่สุด แล้วจึงตัดช ำระค่ำงวดคงค้ำง
นำนรองลงมำตำมล ำดับ

ค่ำงวดปัจจุบัน
ค่ำเบี้ยปรับช ำระล่ำช้ำ
ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำมทวงถำมหนี้
ค่ำใช้จ่ำยอื่น หรือค่ำใช้จ่ำยที่สำมำรถเรียกเก็บได้ตำม
ประกำศ สคบ. (กรณีสัญญำภำยใต้ควำมคุ้มครองของ สคบ.) 

ค่ำงวดล่วงหน้ำ

สินเชื่อรถเรียกเงิน: คือ สนิเช่ืออเนกประสงค์ส ำหรับบุคคลธรรมดำและนิติบคุคลท่ีต้องกำรใช้เงินยำมฉุกเฉินหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยน ำรถยนต์สว่นบุคคล รถเพื่อกำรพำณิชย์

ท่ีสำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติและเป็นเจ้ำของกรรมสทิธิ์เองหรือเป็นผู้ครอบครองมำใช้ในกำรขอสนิเช่ือด้วยกำรโอนกรรมสทิธิ์รถยนต์ให้แกธ่นำคำร ซ่ึงธนำคำรจะโอนกรรมสทิธิ์ให้ผู้เช่ำซ้ือเม่ือ
ผู้เช่ำซ้ือได้ช ำระเงินค่ำตัวรถพร้อมดอกเบี้ย (“ค่ำงวด”) ครบตำมท่ีก ำหนดไว้ในสญัญำ

ธนำคำรไม่มีนโยบำยเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรอนุมัติ สิ น เ ช่ือจำ ก
ลูกค้ำ หรือรับเงินสดหรือโอนเงินเข้ำบัญชีส่วนตัวของพนักงำนธน ำ ค ำ ร

ส ำหรับกำรท ำธุรกรรมต่ำง ๆ กรุณำอย่ำหลงเช่ือบุคคลที่แอบอ้ำง

ส่วนลด 70% กรณีช ำระค่ำงวดมำแล้วไม่นอ้ยกวำ่ 1 ใน 3 แต่ไม่เกิน 2 ใน 3 ของค่ำงวด  

เช่ำซื้อที่ระบุในสญัญำ

ส่วนลด 100% กรณีช ำระค่ำงวดมำแล้วเกิน 2 ใน 3 ของค่ำงวดเช่ำซื้อทีร่ะบใุนสัญญำ
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ไลฟส์ไตล์ฟเีจอร์ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานด้านสินเชื่อ 
และธุรกรรมทางการเงนิ ทีท่าํให้เรือ่งทางการเงนิของคณุ 
เป็นเรื่องง่าย สะดวกทุกที ทุกเวลา

แจ้งเตือนจ่ายค่างวดทุกเดือน 
ดูประวัติจ่ายค่างวดย้อนหลังได้ 
คํานวนยอดปิดบัญชีได้เร็วทันใจ   
เปิดบัญชีเงินฝาก และซื้อขายกองทุนได้ง่ายๆ 
จ่ายค่างวด ค่าสินค้า และบริการได้ทันที 
ขอข้อมูลเครดิตบูโรได้แบบเรียลไทม์  
และอื่นๆ อีกมากมาย 

โหลดแล้วดี มีกันรียัง!
KKP MOBILE 

นีนัวว้ลแ้ดไดลหโ์นวาด ้

ข้อกําหนดและเงื่อนไขการขอใช้บริการทางทะเบียน 
ในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิารไดส้มคัรใชบ้รกิารทางทะเบียนกบัธนาคารเกียรตนิาคนิภทัร จาํกดั 
(มหาชน) (“ธนาคาร”) ผูข้อใชบ้รกิารตกลงและยนิยอมผกูพันและปฏบิตัติามเงือ่นไข
ดังต่อไป

1. ประเภทบริการทางทะเบียนประกอบด้วย
• ต่อภาษีประจําปี
• เปล่ียนแปลงรายละเอียดรถยนต์ เช่น เครื่องยนต์ สีรถ ชนิดเชื้อเพลิง ประเภทรถยนต์

ลักษณะรถยนต์ฯลฯ
• เปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล ที่อยู่ ในเล่มทะเบียน
• แจ้งย้าย สลับป้ายทะเบียน
• ซื้อแผ่นป้ายทะเบียน (กรณีสูญหาย/ชํารุด)
• คัดป้ายแสดงรายการเสียภาษี
• คัดใบคู่มือจดทะเบียน (กรณีสูญหาย)
• ตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์
• โอนปิดบัญชีรถยนต์และรถจักรยานยนต์แบบด่วนพิเศษ
• ค่าปรับทางทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์
• ต่ออายุประกันภัยตามกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
• ธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตามประกาศของธนาคาร

2. เงือ่นไขข้อกาํหนด
ผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่ชําระค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทาง
ทะเบียนตามอัตราที่ธนาคารประกาศกําหนด* และผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่า ธนาคาร
จะใหบ้รกิารตามรายการดงักล่าวแกผู้่ขอใชบ้รกิาร เมือ่ผู้ขอใช้บรกิารไดช้าํระค่าบรกิาร และ/หรอื
ค่าใช้จา่ยอืน่ๆ พรอ้มทัง้ส่งมอบเอกสารประกอบการดาํเนนิการทางทะเบียนทัง้หมด (หากม)ี ให้แก่
 ธนาคารเรยีบรอ้ยแล้ว ภายในระยะเวลาทีธ่นาคารแจ้งใหท้ราบในแตล่ะคราว ทัง้นี ้ผูข้อใช้ บริการ
ตกลงจะปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการทางทะเบียนที่ธนาคารได้มีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนาคต และได้ประกาศกําหนดเป็นครั้งคราวไปทุกประการ

บริการทางทะเบียน

เอกสาร : ใบแจ้งการชําระเงิน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี รวมถึงบรรดาคําบอกกล่าวที่ตาม
กฎหมายหรือในสัญญาเช่าซื้อกําหนดให้ทําเป็นหนังสือ วิธีการจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ : Email 
หรือ SMS

ได้รับเอกสารตรงเวลา สะดวกไม่ต้องรอ
(กรณีใบแจ้งหนี้ จะได้รับล่วงหน้าก่อนถึงวันชําระ 20 วัน)

ปลอดภัยมั่นใจได้ด้วยการกรอกรหัสทุกครั้ง

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการขอรับเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้
1. กรณีส่งเอกสารทาง Email Address เอกสารจะถูกส่งในรูปแบบ PDF / กรณีส่งเอกสารทาง

SMS เอกสารจะถูกส่งในรูปแบบ URL
2. การขอรับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ตัดสิทธิธนาคารในการส่งเอกสาร โดยวิธีอื่นตามที่

ธนาคารเห็นสมควร
3. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลง หรือยกเลิกการจัดส่ง

เอกสารทางไปรษณีย์ และ/หรือทางอิเล็กทรอนิกส์
4. หากธนาคารไดส่้งเอกสารออกจากระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรไ์ปยงั Email Address และ/หรอื
 ส่งSMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผู้ขอใช้บริการได้แจ้งไว้แก่ธนาคาร หรือที่ผู้ขอใช้บริการ
 ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงครั้งหลังสุดให้ธนาคารทราบตามวิธีการที่ธนาคารกําหนด ให้ถือว่าธนาคาร
 ไดส่้งเอกสารและผู้ขอใชบ้รกิารไดร้บัเอกสารโดยชอบแลว้ ทัง้นี ้ผูข้อใช้บรกิารตกลงและรบัทราบวา่
 การไม่ได้รับใบแจ้งการชําระเงินไม่ถือเป็นเหตุให้ผู้ขอใช้บริการปฏิเสธการชําระเงิน และ/หรือมี
สิทธิเรียกร้องให้ธนาคารรับผิดชอบแต่อย่างใด

5. กรณีผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์เปลี่ยนแปลง Email Address และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์
 เพ่ือขอรับเอกสาร ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ตาม
วิธีการตามที่ธนาคารกําหนด ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงจะมีผลเมื่อธนาคารแจ้งให้

บริการส่งเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลดเก็บไว้ในมือถือ สะดวก คลิกเปิดดูได้ตลอดเวลา 
Scan ชําระที่ไหนเม่ือไหร่ก็ได้

ลดโลกร้อน ลดการใช้กระดาษ

ประโยชน์ของบริการ

หมายเหตุ: ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบอัตราค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.kkpfg.com. > ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม > อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อ
เช่าซื้อและให้เช่าแบบลิสซิ่ง หรือสอบถามได้ที่ KKP Contact Center โทร. 02-165-5555

• กรณผีูเ้ช่าซือ้ต้องการเบิกเล่มทะเบยีนรถยนตจ์ากธนาคารเพ่ือดาํเนนิการเปล่ียนประเภทรถยนต์
เป็นมไิด้ใช้เพ่ือการส่วนตัว ผูเ้ช่าซือ้มหีนา้ทีต้่องเปลีย่นประเภทประกันภัยรถยนต์ ประเภทสัญญา
และอัตราดอกเบีย้เป็นรูปแบบพาณชิยต์ามประเภทรถยนต์ดงักลา่ว โดยมค่ีาใช้จ่ายในการเปลีย่น
ประเภทสัญญาตามอัตราทีธ่นาคารประกาศกําหนด (http://bank.kkpfg.com/th/interest/fee-hp)

• กรณีผู้เช่าซื้อมีการทําประกันชีวิตเพ่ือคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ และได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลง
สัญญาและอัตราดอกเบีย้เป็นรปูแบบพาณิชย ์ประกนัชวีติเพ่ือคุม้ครองวงเงนิสินเชือ่จะยงัคง
คุ้มครองวงเงินสินเชื่อตามสัญญาท่ีเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น โดยจํานวนเงินเอาประกัน
จะลดลงตามจํานวนหนี้ที่ค้างชําระที่คํานวณจากเงื่อนไขการเช่าซื้อของสัญญาเดิม และระยะ
เวลาความคุ้มครองเป็นไปตามระยะเวลาการผ่อนชําระของสัญญาเดิม

3. การเปลีย่นประเภทรถยนตเ์ป็นมิได้เพ่ือใชเ้ป็นการส่วนตวั
(รย.6, รย.9 และ รย.10 หรือรถยนต์ตามกฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบก)
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